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Глобал эдийн засаг, санхүүгийн зах зээлд гарч буй өөрчлөлтийн тойм 

 
ГЛОБАЛ ЭДИЙН ЗАСАГ, САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛД 

ГАРЧ БУЙ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТОЙМ 
 

2020 оны 12-р сарын 18-аас 12-p capын 31-ний байдлаар 
 

Улс орнуудын авч хэрэгжүүлж буй бодлогын шийдвэр, арга хэмжээний талаар тухай 
бүр мэдээлж байх зорилгоор Монголбанкнаас долоо хоног тутам бэлтгэн хүргэж буй 
гадаад орчны тойм мэдээллийн 30 дахь дугаарыг хүргэж байна. Энэ удаагийн дугаарт 
БРЕКСИТ буюу Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улс (Их Британи) 
Европын Холбооноос гарсан үйл явцыг онцолж байна. 

 

 

1 ИХ БРИТАНИ УЛС ЕВРОПЫН ХОЛБООНООС ГАРАВ 

 

Европын холбооноос гарах буюу 
Брексит тус улсын нийгэмд дэмжлэг 
авах хэд хэдэн гол шалтгаан байв. 
Үүнд: 

! Бүрэн эрхт байдлаа хамгаалах: 
Эдийн засгийн өрсөлдөөний бодлого, 
хөдөө аж ахуй, зохиогчийн эрх, 
патентийн хууль болон бусад 
хуулийн асуудлуудын хувьд ЕХ-ны 
журам нь тус холбооны гишүүн 
орнуудын хууль эрх зүйн баримт 
бичгүүдээс давуу байдаг. Энэ нь Их 
Британийн бүрэн эрхт байдлыг 
хязгаарладаг гэсэн үзэл Брекситийг 
дэмжих бас нэг шалтгаан болж байв. 
Тухайлбал, Европын хүний эрхийн 
эрх зүйн тогтолцоо нь Eвропын 
нэгдсэн журмаар явдаг бөгөөд үүний 
нөлөөгөөр xарийн гаралтай хүнд 
гэмт хэрэгтнүүдийг албадан гаргахад 
хүндрэлтэй байдаг зэрэг асуудлууд 
үүсч байв. 

! Eвропын Холбоонд өгч буй хандив 
тусламжийн мөнгийг хэмнэх: Их 
Британи ЕХ-ны гишүүн улс 
орнуудад 2008 онд 2.7 тэрбум фунт 
стерлингийн цэвэр хандив тусламж 
өгч байсан бол 2013 онд уг дүн 11.3 

тэрбум фунт стерлинг болж өсчээ. 
Брекситийг дэмжигчид EХ-ны улс 
орнуудад дэмжлэг үзүүлэх нь Иx 
Британийн хувьд үр өгөөжгүй, татвар 
төлөгчдөд дарамт болдог гэж үздэг. 

! Бусад орнуудаас ирэх цагаачлалыг 
хязгаарлах: Брекситийг 
дэмжигчдийн гуравны нэгийн хувьд 
цагаачлалын асуудал EХ-ноос гарах 
гол шалтгаан байв1. ЕХ-ны ажиллах 
хүчний чөлөөтэй шилжилт 
хөдөлгөөний нөлөөгөөр сүүлийн 10 
гаруй жилд Зүүн Европын орнуудаас 
Иx Британид шилжин суурьшигчдын 
тоо эрс өслөө. Цагаач иргэд Засгийн 
газрын халамж, тэтгэмжийг 
хүртэхийн зэрэгцээ Их Британи 
улсын иргэдийн ажлын байрыг 
булааж байна гэдэг үзэл Брекситийг 
дэмжих нэг гол шалтгаан болж байв. 
 
 

                                                
1 “The Economist” сэтгүүлд 2016 онд мэдээлснээр 
Брекситийг дэмжигчдийн 94 хувь нь 2001-2014 оны 
хооронд цагаачлагчдын тоо 200 гаруй хувиар өссөн 
бүсүүдийн сонгогчид байжээ. 
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Брексит нь нэг удаагийн үйл явдал 
гэхээсээ илүүтэй урт хугацааны үйл явц 
юм. Их Британи ЕХ-нд нэгдсэнээс хойш 
40 гаруй жилийн дараа улс төр, хууль 
эрхзүй, эдийн засгийн олон талт 
харилцааг тусгаарлах тохиролцоонд 
хүрэх, ингэхдээ аль аль талуудын ашиг 
сонирхлыг харгалзан шийдэлд хүрэх, 

сонгогчдод өгсөн амлалтыг 
алдагдуулахгүй байх, эдийн засгийн 
хувьд хохирлыг бага байлгах 
(худалдааны хэлэлцээрт хүрэх), эрхзүйн 
баримт бичгүүдийг батлах зэрэг олон 
асуудлууд байсан нь Их Британи ЕХ-
оос салан тусгаарлах процессыг илүү 
удаан, төвөгтэй болгосон. 

 

 

2 БРЕКСИТ ЭХЭЛСЭН ЦАГААС ХОЙШ ГАРСАН ШИЙДВЭРҮҮД 
БОЛОН ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧОO 
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3 EВРОПЫН ХОЛБОО БОЛОН ИХ БРИТАНИЙН ХУДАЛДААНЫ 
ХЭЛЭЛЦЭЭР 

Урт хугацааны туршид хэлэлцсэний 
эцэст Eвропын Холбооны Комисс Иx 
Британитай цаашдын хамтын 
ажиллагааны нөхцөлүүд дээр 
тохиролцоонд хүрч, 2020 оны 12-р 
сарын 24-ны өдөр “Худалдаа, хамтын 
ажиллагааны гэрээ (Trade and 
Cooperation Agreement)”-г байгуулав.  
Тус гэрээ нь доорх үндсэн гурван 
тулгуур баримт бичгээс бүрдэж байна.  

1) Чөлөөт худалдааны гэрээ (A Free 
Trade Agreement):  

Тус гэрээнд зөвхөн бараа, үйлчилгээний 
худалдаа төдийгүй хөрөнгө оруулалт, 
эдийн засгийн шударга өрсөлдөөн, 
улсын дэмжлэг, татварын ил тод 
байдал, агаарын болон авто тээвэр, 
эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал, 
нийгмийн хамгааллын зохицуулалт 
зэргийн талаар тусгасан. 

! Бараа: “Барааны гарал үүслийн 
дүрэм (Rules of Origin)”-ийн дагуу 
барааг бүрэн үйлдвэрлэсэн, эсхүл 
үлэмж хэмжээний боловсруулалт 
хийсэн улс нь тодорхой бичиг 
баримттай бараанд тариф, квот 
ногдуулахгүй. 

! Тээвэр: Их Британи EХ-ноос 
гарснаар “Single Market” буюу EХ-
ны нэгдсэн зах зээлээс харьцангуй 
жижиг зах зээл рүү шилжиж байгаа 
хэдий ч тээврийн хувьд агаар, авто 

зам, төмөр зам, далайн тээврийг ямар 
нэг хязгаарлалтгүйгээр тогтвортой 
үргэлжлүүлэхээр заасан. 

! Талууд амьд амьтан, амьтны 
гаралтай бүтээгдэхүүнийг 
экспортлоход шаардагдах амьтны 
эрүүл мэнд, био аюулгүй байдлын 
стандартыг бүрэн дүүрэн хангадаг 
тул зөвшөөрлийг өмнөхөөр нь 
үлдээв. 

! Загас агнуурын эрх: Энэ эрхийн 
нөхцөл дээр Их Британи болон EX 
2026 оны 6 дугаар сар хүртэлх 
шилжилтийн хугацаанд доорхи 
тохиролцоонд хүрсэн. Энэ хугацаанд 
EX, Иx Британийн газар нутагт 
загасчлах боломжтой бөгөөд квотыг 
өмнөхөөс 25 хувиар бууруулав. 
Шилжилтийн үеэс хойш талууд жил 
бүр тохиролцоонд хүрч шийднэ. 

! Эрчим хүч: Их Британи болон ЕХ нь 
хий болон цахилгаан эрчим хүчийг 
солилцохын зэрэгцээ маш олон 
технологийг хамтран хэрэглэж, хэд 
хэдэн эрчим хүчний компаниуд хоёр 
зах зээлд үйл ажиллагаа явуулдаг. 
Иймд талууд эрчим хүчийг олон 
улсын цахилгаан болон байгалийн 
хийн хангамжийн сүлжээгээр 
дамжуулан хамтран хэрэглэхээр 
тохиролцов. Гэрээнд мөн хоёр тал 
сэргээгдэх эрчим хүч, уур амьсгалын 
өөрчлөлттэй тэмцэх чиглэлээр 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2017 

2019 

2018 

2020 

7/12-нд “Chequers Plan*” нэртэй Их Британи болон ЕХ-
ны ирээдүйн харилцааны талаарх дүрмийн бичиг 
баримтыг олон нийтэд ил болгов. 

3-р сард Их Британи ЕХ-оос гарах хүсэлтээ                 
албан захидлаар мэдэгдэв. 

10/19-нд Британийн Парламентын гишүүд Брекситийн хэлцлийг 
хэрэгжүүлэх хуулийн төсөл батлагдтал гэрээг батлахаа азнахаар 
болов. Брекситийг эцэслэх хугацааг 2020/1/31 хүртэл сунгав. 

1/31-нд Их Британи ЕХ-ноос гарав. Их Британи, EX-ны 
цаашдын харилцааг цэгцлэх шилжилтийн үе эхлэв. 

	

3/20-нд Брекситийн хэлэлцээр дуусах хугацааг 3/29-өөс 
6/30-н хүртэл сунгах хүсэлт гаргав. 3/21-нд EХ-ноос 2 
хувилбарыг санал болгов: Хэлэлцээрт хүрч чадвал 5/22-н 
хүртэл, үгүй бол 4/12 хүртэлх хугацааг өгөв. 

2016 
6/23-нд Их Британийн бүх нийтийн санал асуулгаар ард 

иргэдийн дийлэнх нь Eвропын Холбооноос гарах санал өгөв. 

6/18-19-нд ЕХ-ны дээд хэмжээний уулзалтаар хэлэлцээрт 
хүрээгүй. 6/30-нд Шилжилтийн үеийг сунгахгүй байхаар шийдэв. 

10/3-нд Их Британийн ЗГ Брюссель руу шинэ гэрээний төлөвлөгөөг 
илгээв. EХ 3 хоногийн дараа төлөвлөгөөг түдгэлзүүлэв. 

	

7/11-нд Eрөнхий сайд Тереза Мэй Kонсерватив намаас 
Ерөнхий сайдаар томилогдов. 

10-р сард Их Британи EХ-ны тухай гэрээний 50 дугаар зүйлд 
(Article 50)* заасны дагуу EХ-оос 2017 оны 3-р сард гарахаа зарлав. 

5-р сард Eвропын Комисс хэлэлцээрийн удирдамжийг 
зарлав.  

	7-р сард Брюссель хотноо EХ болон Их Британийн 
төлөөлөгчдийн албан ёсны хэлэлцээp эхлэв. 

9-р сард Eрөнхий сайд Т.Мэй Флоренцод тавьсан илтгэлдээ Иx 
Британи төсвийн амлалтаа биелүүлэхээ амлаж (НҮБ-ээс зөвлөсөн 
зорилт болох үндэсний нийт орлогын 0.7 хувийг Хөгжлийн албан 
ёсны тусламжид зарцуулах, Брекситийн дараах 2 жилийн 
шилжилтийн үеийг санал болгов. 

3/2-нд Брекситийн хэлэлцээрт Их Британийн талаас 
ажиллах хүчний чөлөөт шилжилт хөдөлгөөн, хандивийн 
төсөв, Европын Шүүхийн үүрэг, гадаад худалдаа, 
загасчлах эрх зэрэг томоохон бодлогын салбаруудад их 
хэмжээний буулт хийхээр байгааг Eрөнхий сайд Т.Мэй 
“Mansion House”-д тавьсан илтгэлдээ онцлов. 

3/19-нд Их Британи EХ-г орхих гэрээний төсөл бэлэн 
болсон ч бүрэн хэлэлцээрт хүрээгүй. 

9/21-нд Салзбүрг хотод болсон хэлэлцээрт талууд зөвшилцөлд 
хүрч чадаагүй. Гол шалтгаан нь БНИУ болон Хойд хилийн хяналт, 
худалдааны асуудал байв. 

11/25-нд Их Британи болон ЕХ нь Их Британийн зүгээс тавьсан 
нөхцөлүүд дээр тохиролцоонд хүрэв.  
ЕХ-ны удирдагчид Брюссель хотноо болсон дээд хэмжээний 
уулзалт дээр гарын үсэг зурсан ч хүчин төгөлдөр болохын тулд Их 
Британи болон Европын Парламентуудын зөвшөөрлийг авах 
шаардлагатай байв. Гэвч Ирландын хилийн нөхцөлөөс болж 
зөвшөөрөгдөөгүй. 

4/10-11-нд Брекситийг эцэслэх хугацааг дахин сунгахыг 
хүсч, EХ-ны удирдагчид хугацааг 10/31 хүртэл сунгав.	

8/19-нд Eрөнхий сайд Б. Жонсон ЕХ-нд Ирландын 
хилтэй холбоотой асуудлыг хэлэлцээрийн нөхцөлүүдээс 
хасах хүсэлт албан ёсоор гаргасан ч ЕХ хүлээн аваагүй. 

9/9-нд Их Британийн Парламент “Benn bill” актыг хүчин төгөлдөр 
болгож, тал талд ашигтай тохиролцоонд хүрээгүй цагт Иx Британи 
EХ-ноос гарахааргүй болов. 

10/10-нд Их Британи болон ЕХ Брекситийн гэрээний 
тохиролцоонд хүрэв. 

1/23-нд Их Британийн ЕХ-ноос гарах хэлцлийг 
хэрэгжүүлэх хуулиуд батлагдав. 1/29-нд Европын 
Парламент Их Британийг ЕХ-ноос гаргах гэрээг батлав.  

 

	

12/24-нд EXны Комисс Иx Британитай цаашдын хамтын 
ажиллагааны нөхцөлүүд дээр тохироцоонд хүрч, “Худалдаа 
болон Хамтын Ажиллагааны Гэрээ”-г байгуулав. 

2021 Их Британи болон ЕХ хоорондын улс төр, эдийн засгийн шинэ харилцаа эхэлнэ. 

	

10/15-16, 12/10-11-нд ЕХ-ны дээд хэмжээний уулзалтаар чөлөөт 
худалдааны хэлэлцээрийг үргэлжлүүлэн хэлэлцэв.  



 

5 
 

Глобал эдийн засаг, санхүүгийн зах зээлд гарч буй өөрчлөлтийн тойм 

хамтран ажиллахыг үүрэг болгов. 
Парисын уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн хэлэлцээрийн дагуу аль 
нэг тал амлалтаа зөрчвөл гэрээг 
түдгэлзүүлж болно. Цөмийн эрчим 
хүчний хамтын ажиллагааны тухайд 
тусдаа гэрээ байгуулна.  

! Талууд байгаль орчныг хамгаалах, 
уур амьсгалын өөрчлөлт, 
нүүрстөрөгч ялгаруулах эрхээ 
арилжаалах, нийгэм, хөдөлмөрийн 
эрхийн асуудал, татварын ил тод 
байдал, улсаас олгох дэмжлэг 
зэрэгтэй холбоотой асуудлуудыг 
шийдвэрлэхэд хамтран ажиллана. 

! Үйлчилгээ: EХ-ны нэгдсэн зах 
зээлээс гарснаар Их Британи 
санхүүгийн үйлчилгээ эрхлэх зарим 
зах зээлийн эрхээ ч алдaв. Их 
Британиас ЕХ руу экспортолж буй 
бүтээгдэхүүний 40 гаруй хувийг 
үйлчилгээ эзэлдэг бөгөөд нийт 
үйлчилгээний салбар нь Их 
Британийн эдийн засгийн үйл 
ажиллагааны 80 орчим хувийг 
эзэлдэг байна. 

! EХ-ны нэгдсэн зах зээлд автоматаар 
нэвтрэх боломжийг олгодог гадаад 
паспортын эрх байхгүй болсноор 
“Мэргэжлийн ур чадварыг харилцан 
хүлээн зөвшөөрөх (Mutual 
Recognition of Professional 
Qualifications MRPQs)” статуст 
багтдаг эмч, инженер, архитектор 
зэрэг EХ-ны аль ч гишүүн улсад 
ажиллах боломжтой ажлууд хэрхэх 
нь тодорхой бус үлдэв. 2021 оны 
эхэн үеэр ЗГ-аас энэ талаар тодорхой 
чиглэл өгөхөөр заасан байна. 

! Мэдээллийн аюулгүй байдал: 
Талууд дор бүрнээ мэдээлэл 
өгөгдлийн аюулгүйн дүрмүүд дээр 
шийдэлд хүрэх хүртэл түр хугацааны 
мэдээлэл солилцооны тусгай заалтыг 
оруулж өгсөн ба энэхүү заалт нь 

хамгийн дээд тал нь 6 сарын 
хүчинтэй.  

 
2) Иргэдийн аюулгүй байдлыг 
хангах шинэ хамтын ажиллагаа 
(A new partnership for our citizens' 
security): 

! Эрүү, иргэний эрх зүйн асуудлаар 
хууль хүчний болон шүүхийн 
байгууллагуудын хамтын 
ажиллагааны хүрээг шинэчлэн 
заасан. Үүнд цагдаа болон шүүхийн 
байгууллагууд хил дамнасан гэмт 
хэрэг, терроризмтой тэмцэхэд 
хамтран ажиллахаар заасан. 

! Европын хүний эрхийн конвенцыг 
үргэлжлүүлэн дагаж мөрдөх, 
дотоодын хэрэгжилтийг хангах 
үүргийг Их Британи зөрчсөн 
тохиолдолд энэхүү аюулгүй байдлын 
хамтын ажиллагааг түдгэлзүүлж 
болно. 

3) Эрх тэгш засаглалын нөхцөлүүд 
(A Horizontal Agreement on 
Governance):  

! Талуудын бизнес эрхлэгчид, 
хэрэглэгчид болон иргэдэд эрх зүйн 
тодорхой байдлыг бий болгох 
үүднээс гэрээ хэрхэн хэрэгжих, 
хянагдах талаар тусгай бүлгийг 
оруулж өгсөн байна.  Түүнчлэн 
гэрээг зохих ёсоор нь хэрэгжүүлж, 
тайлбарлаж, гарч байгаа бүх 
асуудлыг шийдвэрлэхэд Хамтарсан 
түншлэлийн зөвлөлийг (Joint 
Partnership Council) байгуулсан 
байна.  

! Гэрээг дагаж мөрдөх, маргаан 
шийдвэрлэх заалтуудыг нэгтгэн 
зангидаж ѳгснѳѳр ААН, хэрэглэгч, 
хувь хүний эрхийг хамгаалахыг 
зорьжээ.  EХ болон Их Британийн 
бизнес эрхлэгчдэд эдийн засгийн 
шударга өрсөлдөөнийг бүрдүүлж, 
аль нэг талд шударга бус татаас  
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авах, ѳрсѳлдѳѳнийг гажуудуулахаас 
сэргийлэх боломжтой гэж үзжээ.  

! Aль нэг тал тохиролцоог зөрчсөн 
тохиолдолд хоёр тал салбар 
хоорондын хариу арга хэмжээ (cross-

sector retaliation) авах эрхтэй. Салбар 
хоорондын энэхүү хариу арга хэмжээ 
нь эдийн засгийн түншлэлийн бүхий 
л салбарт хамаатай. 

 

4 2021 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЭЭС ЯМАР ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД БИЙ БОЛОХ 
ВЭ? 

 
! Ажиллах хүчний чөлөөт хөдөлгөөн 
хязгаартай болно. 2021 оны 1-р 
сарын 1-ээс хэрэгжих Их Британийн 
цагаачлалын шинэ бодлогоор ЕХ-ны 
ажилчид Их Британид ажиллахын 
тулд ур чадвартай гадаад ажилчдыг 
татах оноонд суурилсан системийн 
дагуу ажиллах визний хүсэлт 
гаргадаг болно. Улмаар ЕХ-ны иргэд 
Их Британид чөлөөтэй шилжин 
суурьшиж ажиллах, Их Британийн 
иргэд ЕХ-ны орнуудад чөлөөтэй 
шилжин суурьшиж ажиллах эрхгүй, 
ажлын виз шаардлагатай болж байна. 

! Урт хугацаагаар аялах, амьдрахад 
виз хэрэгтэй болно. Брекситийн 
өмнө Их Британийн иргэд ЕХ-ны 
орнуудад аялах, амьдрах боломжтой 
хугацааг тухайлан заагаагүй, 
хязгааргүй байсан бол 1-р сарын 1-
ээс эхлэн Их Британийн иргэд ЕХ-ны 
орнуудад визгүй зорчих хугацаа 180 
хоногийн дотор 90 хоног болж 
өөрчлөгдөнө2. ЕХ-ны орнуудын 
иргэд аяллын зорилгоор Их 
Британид 6 сар хүртэлх хугацаанд 
визгүй нэвтрэх боломжтой3. 2 талын 
иргэд энэ хугацаанд ажил эрхэлж 
болохгүй. 2022 оноос Их Британийн 
иргэд Шенгений орнууд руу 

                                                
2 Мөн Их Британийн иргэд Евро бүсийн орнуудын 
хилээр нэвтрэхэд гуравдагч орны иргэдтэй адилаар 
аюулгүй байдлын бүрэн нэгжлэг, шалгалтаар орно. 
3 Ингэхдээ аялагчийн паспорт 6 сарын хугацаанд 
хүчинтэй хугацаа нь дуусахааргүй байх, аяллын 
даатгал хийлгэх шаардлага шинээр тавигдаж байна. 

электрон виз авч нэвтрэх 
шаардлагатай болно. 

! Гадаад бодлого, аюулгүй байдлын 
хамтын ажиллагаа хумигдана. Их 
Британийн талаас хэлэлцээр хийхийг 
хүсээгүйн улмаас гадаад бодлого, 
аюулгүй байдал, батлан хамгаалах 
салбарын хамтын ажиллагааны 
талаар “Худалдаа, Хамтын 
Ажиллагааны Гэрээ”-нд тусгаагүй 
болно. Тиймээс 2021 оны 1-р сарын 
1-ээс эхлэн гадаад бодлогын 
тулгамдсан асуудалд хамтарсан 
хариу арга хэмжээ боловсруулах, 
зохицуулах,  гуравдагч орны иргэд 
эсвэл эдийн засагт хориг арга хэмжээ 
авах зэрэг асуудал дээр Их Британи, 
ЕХ-ны хооронд нэгдсэн зохицуулалт 
үгүй болж, талууд тусдаа асуудлаа 
шийдвэрлэх юм.  

! Үйлчилгээний экспорт, импорт 
хязгаарлагдана. Худалдааны 
хэлэлцээрт үйлчилгээний гадаад 
худалдаа багтаагүй, Их Британи йн 
ажиллах хүчний ур чадварыг ЕХ 
өмнөхтэй адилаар шууд хүлээн 
зөвшөөрөхгүй тул Их Британийн 
үйлчилгээний сектор ЕХ-нд 
үйлчилгээ үзүүлэхэд бэрхшээлтэй 
болно4. Талуудын үйлчилгээ, 

                                                
4	Их Британи 2019 оны байдлаар нийт үйлчилгээний 
экспортын 42 хувийг Евро бүсэд нийлүүлжээ. Үүнд 
архитектур, инженер, хуулийн зөвлөх, нягтлан бодох, 
зар сурталчилгаа, судалгаа хөгжүүлэлт бусад 
мэргэжлийн болон техникийн зөвлөх үйлчилгээ нь 
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санхүүгийн харилцааг зохицуулах 
нэмэлт журам, зохицуулалтууд 
шаардлагатай болно. 

! Гадаад худалдааны гаалийн 
мэдүүлэг бүрдүүлдэг болно. 
Худалдааны хэлэлцээрээр талууд 
барааны экспорт, импортод тэг 
тариф, тэг квот тогтоох зөвшилцөлд 
хүрсэн боловч экспортлогчид, 
импортлогчид барааг хилээр 
нэвтрүүлэхэд гаалийн мэдүүлэг 
бөглөх, шаардлагатай баримт 
бичгүүдийг бүрдүүлдэг болно5. 
Ингэснээр бараа, бүтээгдэхүүнийг 
хилээр шалган нэвтрүүлэх процесс 
илүү удааширч, гадаад худалдааны 
эргэлт буурч болзошгүй. 

Их Британи болон ЕХ худалдааны 
хэлэлцээрт хүрсэн нь Брекситийн 
дараах эдийн засагт үзүүлэх сөрөг 
нөлөөг бууруулах хэдий ч ЕХ-ноос 
гарсны үр дагаварт Их Британийн 
эдийн засгийн өсөлт ирэх 10 жилийн 
туршид ЕХ-ноос гараагүй байснаас жил 
бүр 0.5 нэгж хувиар бага байна гэж 
Блүмбергийн эдийн засагчид тооцоолж 
байна. 

Нэмэлт тайлбар: 

* EХ-ны тухай гэрээний 50 дугаар 
зүйлд (Article 50): “Eвропын Холбооны 
aливаа гишүүн улс өөрийн үндсэн 
хуулийн шаардлагын дагуу холбооноос 
гарах шийдвэр гаргаж болно” гэж 
заасан байдаг. 

* “Chequers Plan” - Энэ нь Их Британийн 
Ерөнхий сайд Тереза Мэйийн өргөн 
барьж, 2018 оны 7-р сард батлуулсан 
                                                                    
Евро бүс рүү хийдэг голлох үйлчилгээний экспортыг 
бүрдүүлдэг. 
5 Ковид-19-ийн нөхцөлтэй холбоотойгоор Их 
Британи йн ЗГ-аас 2021 оны 1-р сарын 1-ээс зарим 
нэр төрлийн барааг шалган нэвтрүүлж эхлэх, 2021 
оны 7-р сарын 1-ээс бүх төрлийн барааг шалган 
нэвтрүүлэх байдлаар хугацааг сунгаад байгаа бол 
Европын холбоо 2021 оны 1-р сарын 1-ээс бүх 
төрлийн барааг шалган нэвтрүүлэхээр байна. 	

“Их Британи болон EХ-ны ирээдүйн 
харилцаа”-ны талаарх баримт бичиг 
юм. Үүнд Их Британи аж үйлдвэр, 
хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнүүдийн 
худал  даан дээр EХ-ны тогтоосон 
дүрмийн дагуу явах бөгөөд ЕХ-ны бүх 
төрлийн хоол хүнс, уух зүйлсийг 
худалдаалж болох нийт 500 сая 
хэрэглэгчтэй (EU’s Single Market) зах 
зээлд нэвтрэх боломжийг олгоно гэсэн 
үг юм. БНИУ болон Умард Ирландын 
хил дээрx гаалийн хяналтыг сулруулж, 
“гаалийн нэгдсэн нутаг дэвсгэр" буюу 
тарифгүй бүс хэлбэрээр ажиллана. Их 
Британи руу чиглэсэн бараа 
бүтээгдэхүүний тариф, худалдааны 
бодлогыг Их Британи өөрөө хариуцах 
бөгөөд ЕХ-ны өмнөөс тухайн улсаар 
дамжиж байгаа бараанд татвар хураамж 
авах юм. Ингэснээр, Их Британи бусад 
улс орнуудтай бие даасан худалдааны 
гэрээ байгуулах боломжийг олгох юм. 
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Эх сурвалж: 
1. UK Parliament, Statistics on UK-EU trade 
2. UK Parliament, Spending Review: Reducing 

the 0.7% aid commitment 
3. European Commission, EU-UK Trade and 

Cooperation Agreement: protecting European 
interests, ensuring fair competition, and 
continued cooperation in areas of mutual 
interest  

4. Wikipedia, Causes of the in favour of Брексит 
5.  Sky news, Brexit: What are the obstracles to a 

UK-EU trade deal? 
6. SSRN, Brexit and its Consequences: The 

Termination and Renegotiation of EU-ACP 
Economic Partnership Agreements Due to 
(Fundamental) Change of Circumstances 

7. BBC, Brexit: Seven things changing on 1 
January 

8. BBC,  Brexit:  What trade deals has the UK 
done so far? 

9. Bloomberg, EU Governments Approve Post-
Brexit Trade Agreement With U.K. 

10. Bloomberg, Brexit Is a New World Businesses 
Still Need to Figure Out 

11. CNBC, Just what is the UK’s problem with 
Europe? 

12. Forbes, Reasons brits voted for Брексит 
13. Institute for Government, Benn Act / EU 

Withdrawal (No.2) Act 
14. Irishtimes, Brexit explained: What is Theresa 

May’s Chequers plan? 

15. Politico, UK-EU Brexit trade deal at a glance

Монголбанкны Мөнгөний бодлогын 
хорооны 2020 оны 12 дугаар сарын 18-
ны өдрийн ээлжит хурлаар эдийн засаг, 
банк, санхүүгийн зах зээлийн өнөөгийн 
байдал, ирээдүйн төлөв болон гадаад, 
дотоод орчны төлөв байдал, эрсдэлийг 
харгалзан үзээд: 

1. Бодлогын хүүг хэвээр хадгалах; 

2. Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, уул 
уурхайн бус экспортыг дэмжихэд 
зориулсан урт хугацаат дахин 
санхүүжилтийн хэрэгслээр 2021 оны 1-р 
улиралд 250 хүртэлх тэрбум төгрөгийг 
олгох шийдвэрийг гаргалаа. 

Жилийн инфляц 2020 оны 11 дүгээр 
сард улсын хэмжээнд 3.5 хувь, 
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 4.3 
хувьтай байна. Төрийн зохицуулалттай 
зарим бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнэ 
буурсны зэрэгцээ эрэлт сул байгаагаас 
шалтгаалан ирэх саруудад инфляц нам 
түвшинд хадгалагдаж,  дунд хугацааны 
зорилтын түвшинд байхаар байна. 
КОВИД-19 вирусийн  дотоод тархалт нь 
эдийн засгийн сэргэлтийг 

удаашрууллаа. Ирэх онд эдийн засаг 
идэвхжиж, хэвийн түвшинд хүрэх 
хүлээлт хэвээр байна. 

 Төв банкны зүгээс КОВИД-19 цар 
тахлын нөлөөг бууруулах зорилгоор 
шат дараатай авч хэрэгжүүлж буй 
мөнгөний болон макро зохистой 
бодлогын арга хэмжээнүүд, шинээр 
нэвтрүүлж буй санхүүжилтийн 
хэрэгслүүд нь дотоод эдийн засгийн 
уналтыг сааруулж, сэргэлтийг дэмжих, 
банкны салбарын тогтвортой байдлыг 
хадгалахад дэмжлэг үзүүлж байна. 

Монголбанк 2020 оны 12 дугаар сарын 
23-ны өдрийн байдлаар 22 тн үнэт 
металл худалдан аваад байгаа нь 
өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 
6.8 тонноор нэмэгдсэн байна. 
Монголбанк сүүлийн 5 жилд 100 орчим 
тн үнэт металл худалдан авсан нь 
гадаад валютын улсын нөөцийг 3.7 
тэрбум ам.доллароор нэмэгдүүлжээ. 

Монголбанкнаас өнгөрсөн хугацаанд 
Алт-2 хөтөлбөрийг эрчимжүүлэх 
зорилгоор алт олборлогч аж ахуй 

5 
МОНГОЛБАНК, ЗАСГИЙН ГАЗРААС АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА 
ХЭМЖЭЭ 



 

9 
 

Глобал эдийн засаг, санхүүгийн зах зээлд гарч буй өөрчлөлтийн тойм 

нэгжүүдэд алтаар эргэн төлөх 
нөхцөлтэй урьдчилгаа төлбөрийн болон 
урт хугацаат санхүүжилт олгов. 
Ингэснээр алт олборлогчдын 
үйлдвэрлэлийн хүчин чадал сайжирч 
алтны салбарын экспортын хэмжээ 2020 
оны 11 дүгээр сарын байдлаар өмнөх 
оны мөн үеэс 5 дахин өсөж, 1.7 тэрбум 
ам.долларт  хүрсэн нь Монгол Улсын 
экспортын орлогыг нэмэгдүүлэх, 
төлбөрийн тэнцлийг сайжруулахад 
томоохон хувь нэмэр оруулав. 

Цаашид Монголбанкнаас холбогдох 
байгууллагуудтай  хамтран үнэт 
металлын олборлолтыг нэмэгдүүлэх, 
хууль бусаар хил давуулан худалдаалах 
явдлыг бууруулах, мөн дотоодын зах 
зээлд гарал үүсэл нь тодорхой үнэт 
металлын худалдааг албажуулах 
чиглэлээр ажиллаж байна. 

Монголбанкны Хяналтын зөвлөл 2020 
оны ээлжит хурлаа 12 дугаар сарын  28-
нд онлайнаар хийв. Тус хурлаар 
Хяналтын зөвлөлийн 2021 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг 
хэлэлцэж, гишүүдийн саналыг тусган 
баталлаа. Цаашдаа Хяналтын зөвлөлийн 
гишүүд өөрсдийн үйл ажиллагааг 
интернетийн орчинд ажиллах чадавхиа 
нэмэгдүүлэх, Монголбанкны зүгээс цар 
тахлын хүндрэлийг даван туулахаар авч 
буй арга хэмжээнд анхааралтай 
хандаж,  дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх 
арга замыг эрэлхийлж ажиллахаар 
тогтлоо. Дараа жил цар тахлын 
хүндрэлээс Монгол Улсын эдийн 
засгийг гаргаж, сэргээж, хөгжүүлэх, 
санхүүгийн нөөц хөрөнгийн 
ашиглалтыг сайжруулах талаар 
Монголбанкны холбогдох газар, 
хэлтсүүдийн хийсэн ажлын үр дүнд 
илүүтэй анхаарахыг Зөвлөлийн гишүүд 
тэмдэглэн ярилаа. 

Монголбанкны Дотоод аудитын газарт 
(ДАГ) ажилласан гадаадын зөвлөхийн 
эхний тайлантай танилцаж, тэнд онцлон 
тэмдэглэсэнчлэн тус газрын бие даасан, 
ажил хэрэгч, банкны нийт ажлыг 
сайжруулах санал санаачилгад зориуд 
анхаарч, олон улсын шилдэг туршлагыг 
нэвтрүүлэх,  улмаар эрсдэлд суурилсан 
дотоод аудитыг хэвшүүлэх,  хяналт 
шалгалт, аудит үйлчилгээг зөв 
хослуулан ажиллах, ажилтнуудынхаа 
ажлаа сайжруулъя, шинэлэг байдал 
нэвтрүүлье гэсэн  сэтгэлгээг нь дэмжиж 
ажиллахыг ХЗ-ийн гишүүд тэмдэглэн 
ярилаа. Үүний тулд ДАГ-ын 
ажилтнуудын дунд сургалт судалгааны 
ажлыг эрчимжүүлэх, тэдний ажиллах 
дүрэм журам, ажлын стратеги 
төлөвлөгөөгөө шинэчлэх, боловсон 
хүчний мэдлэг боловсрол, урамшуулал, 
албан тушаал дэвшүүлэх олон арга 
хэмжээ авч болохыг Гадаадын 
зөвлөхийн тайланд дурдсаныг 
Хяналтын Зөвлөл анхааралдаа авч, 
цаашдаа мониторинг хийж ажиллах 
болно. 

Мөн олон улсын банк, санхүүгийн 
байгууллагууд, тэдний зөвлөхүүд, 
хөндлөнгийн аудитын 
байгууллагаас  Монголбанкны бие 
даасан байдал, засаглал, ялангуяа 
арилжааны банкуудын мэргэжлийн 
удирдлага, төлбөрийн чадваргүйтлийн 
тохиолдлыг шийдсэн арга хэлбэр, 
дотоод аудит, санхүүгийн байдал зэрэгт 
хийсэн дүгнэлт, санал зөвлөмжийн 
хэрэгжилтийг Монголбанкны удирдлага 
зориуд авч үзэх, тодорхой арга хэмжээ 
авах зөвлөмж хүргүүлэхээр 
шийдвэрлэв. 

Хяналтын зөвлөлөөс 2021 онд нэлээд 
хэдэн судалгааны ажлыг хийхээр 
төлөвлөгөөндөө тусгасан бөгөөд 2020 
онд эхлүүлсэн судалгааны ажлын үр 
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дүн, цар тахалтай байгаа өнөөгийн 
онцгой үед Монголбанкны зүгээс авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүнд 
Хяналтын зөвлөлөөс өгөх үнэлэлт, 
дүгнэлтийн талаар дараагийн ээлжит 
хурлаараа хэлэлцэхээр тохиров. 

Монголбанкны Үндэсний цахим 
гүйлгээний “Автомат клиринг хаус” 
системд Ард кредит ББСБ ХК  болон 
Хай пэймэнт солюшнс ХХК өнгөрөгч 
долоо хоногт амжилттай холбогдлоо. 
Эдгээр байгууллага нь Монголбанкнаас 
олгосон зөвшөөрлийн дагуу цахим 
мөнгө, төлбөрийн карт хүлээн авах үйл 

ажиллагааг эрхэлдэг бөгөөд тус системд 
холбогдсоноор төлбөр тооцоо нь бодит 
цагийн горимоор хийгдэх боломжтой 
болж байна. 

Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 
2020, 2021 онд баримтлах үндсэн 
чиглэлд тусгагдсан финтекийн 
хөгжлийг дэмжих зорилтын хүрээнд 
шинэ дэвшилтэт төлбөрийн хэрэгсэл, 
механизм бий болгох ажлын нэгээхэн 
хэсэг ийнхүү амжилттай хэрэгжлээ.

 

! Төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш өмнөх оны мөн үеэс 4.2%-аар сулраад байна. 
! ТОП-20 индексийн үзүүлэлт 19,178 болж өмнөх оны мөн үеэс 0.7%-аар буурсан 
байна. 

 

Тайлбар: Хүснэгтэд 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаарх хамгийн 
сүүлийн үеийн тоон мэдээг тусгасан бөгөөд зарим тоон мэдээ нь яг тус өдрийнх биш 
байна. 

ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД Нэгж
Тайлант үе

/2020.12.31 /

Өмнөх үе

/2020.12.18 /

Өмнөх оны 
мөн үе

/2019.12.31 /

Өөрчлөлт
/2020.12.18-
2020.12.31/

Өсөлт
/өмнөх оны 
мөн үе /

Валютын урсгал болон ханш
Ам.долларын ханш ₮ 2,849.9 2,849.8 2,734.3 0.1 4.2%
Хөрөнгийн зах
ТОП-20 индекс 19,177.6 17,668.4 19,314.9 1,509.2 -0.7%
МУ-ын бондуудын өгөөж

Монгол 2021 - МАЗААЛАЙ % 2.9 2.9 4.2 0.0 -30.7%
Монгол 2022 - ЧИНГИС % 2.9 2.9 4.2 0.0 -31.3%
ХХБ САМУРАЙ % 1.0 1.1 0.8 -0.1 31.2%
Монгол 2024 - Хуралдай % 3.2 3.3 5.0 -0.1 -35.2%
Монгол 2023 - Гэрэгэ % 3.1 3.1 4.4 0.0 -30.4%
МУХБ % 4.0 4.1 5.6 -0.1 -27.6%
МИК % 10.1 10.1 11.4 0.0 -11.5%
Номад % 3.5 3.7 -0.3 #DIV/0!

14 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

6 МОНГОЛЫН УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ ДАХЬ  ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД 
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ЭДИЙН ЗАСАГ ДАХЬ СУУРЬ ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД 

! 2020 оны 12 сарын байдлаар гадаад худалдааны эргэлт 12,870.2 сая ам.доллар гарч, 
тэнцэл 2,282.4 сая ам.долларын ашигтай гарлаа.  

! Зөвхөн 12 дугаар сард 721.2 сая ам.долларын экспорт, 407.3 сая ам.долларын 
импорт хийсэн байна. 

 

 

 

 

Хөрөнгийн зах /2020.12.31/: 
Зураг 1. Хөрөнгийн биржийн Top-20 индекс  

 
Эх сурвалж: Монголын Хөрөнгийн Бирж 

Зураг 2. МУ-ын бондуудын өгөөж (%) 

 
Эх сурвалж: Монголбанк 
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ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД Нэгж
Тайлант үе

/2020.12 /

Өмнөх үе

/2020.11 /

Өмнөх оны 
мөн үе

/2019.12 /

Өөрчлөлт
/2020.11-
2020.12 /

Өсөлт
/өмнөх оны 
мөн үе /

Гадаад худалдаа
Худалдааны эргэлт сая $ 12,870.2 11,741.7 13,747.2 9.6% -6.4%
Экспорт сая $ 7,576.3 6,855.1 7,619.8 10.5% -0.6%
Импорт сая $ 5,293.9 4,886.6 6,127.4 8.3% -13.6%
Худалдааны тэнцэл сая $ 2,282.4 1,968.5 1,492.3 15.9% 52.9%

САРЫН МЭДЭЭ

Гадаад худалдаа /2020.12/: 
Зураг 1. Гадаад худалдааны эргэлтийн өсөлт, сараар 

 
Эх сурвалж: Гаалийн Ерөнхий Газар 

Зураг 2. Экспорт, импорт, тухайн сараар 

 
Эх сурвалж: Гаалийн Ерөнхий Газар 

 


