МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД СЕКТОРЫН ТОЙМ
2013 О Н Ы Ж И Л И Й Н Э Ц С И Й Н Г Ү Й Ц Э Т Г Э Л

Төлбөрийн тэнцэл

Дүрслэл 1. Төлбөрийн тэнцэл

2013 онд урсгал ба хөрөнгийн данс 4,591 сая ам.долларын
алдагдалтай, санхүүгийн данс 2,808 сая ам.долларын ашигтай,
нийт төлбөрийн тэнцэл 1,867 сая ам.долларын алдагдалтай буюу
гадаад валютын улсын нөөц уг дүнгээр буурсан байна.
Статистикийн алдаа ба орхигдуулгын дүн –84 сая ам.доллар
байна.
2012 оны гүйцэтгэлтэй харьцуулахад урсгал ба хөрөнгийн дансны
алдагдал 647 сая ам.доллараар өссөн, харин санхүүгийн дансны
ашиг 3,881 сая ам.доллараар буурсан байна.
Гадаад валютын улсын нөөц тайлант жилийн эцсийн байдлаар
2,248 сая ам.доллар буюу сүүлийн 3 сарын дунджаар тооцсон
импортын 5.1 сарын хэрэгцээг хангах түвшинд байна.

Гадаад хөрөнгө оруулалтын позиц (IIP)

Дүрслэл 2. Гадаад хөрөнгө оруулалтын позиц

Монгол Улсын гадаадад байршуулсан санхүүгийн хөрөнгө (актив)
4,340 сая ам.доллар, гадаадад төлөх санхүүгийн өглөг (пассив)
28,981 сая ам.долларт тус тус хүрснээр гадаад хөрөнгө
оруулалтын позиц 2013 оны эцэст 24,642 сая ам.долларын сөрөг
үлдэгдэлтэй буюу богино позицтой байна.
Энэ нь Монгол Улс цэвэр дүнгээр гадаадад төлөх санхүүгийн
өглөгтэй болохыг харуулах бөгөөд богино позиц нь өнгөрсөн оны
гүйцэтгэлээс 28% буюу 5,404 сая ам.доллараар өссөн
үзүүлэлттэй байна.
Үүнд шууд хөрөнгө оруулалт, бусад хөрөнгө оруулалтын богино
позиц 2,443 сая ам.доллар, 1287 сая ам.доллараар тус тус өссөн
нь голлон нөлөөлжээ.

Гадаад өрийн статистик

Дүрслэл 3. Нийт гадаад өрийн үлдэгдэл

Монгол Улсын нийт гадаад өрийн үлдэгдэл 2013 оны эцэст 19,830
сая ам.долларт хүрч, өмнөх оноос 15%-иар буюу 2,619 сая
ам.доллараар нэмэгдсэн байна. Үүнд:
 Засгийн газрийн гадаад өр 2%-иар буюу 65 сая ам.доллараар
буурч 3,535 сая ам.долларт,
 Төв банкны гадаад өглөг 98%-иар буюу 559 сая
ам.доллараар өсч 1,131 сая ам.долларт,
 Банкуудын гадаад өр 17%-иар буюу 200 сая ам.доллараар
өсч 1,376 сая ам.долларт,
 Бусад сектор (ААН)-ын гадаад өр 13%-иар буюу 363 сая
ам.доллараар өсч 3,199 сая ам.долларт,
 Гадаадын хөрөнгө оруулагчаас авсан зээлийн эх үүсвэр 17%
-иар буюу 1,563 сая ам.доллараар өсч 10,590 сая ам.долларт
тус тус хүрсэн байна.
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I. ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЭЛ

Хүснэгт 1. Урсгал ба хөрөнгийн тэнцэл (сая ам.доллар)

УРСГАЛ БА ХӨРӨНГИЙН ДАНС
2013 онд урсгал ба хөрөнгийн дансны тэнцлийн алдагдал 4,591
сая ам.долларт хүрч, алдагдлын хэмжээ 2012 оны мөн үеэс 12%иар буюу 647 сая ам.доллараар буурчээ.
Үүнд барааны дансны алдагдал 442 сая ам.доллараар,
үйлчилгээний гадаад худалдааны алдагдал 116 сая ам.доллараар,
анхдагч орлогын дансны алдагдал 204 сая ам.доллараар тус тус
буурсан нь нөлөөлсөн.

Барааны худалдаа

Дүрслэл 5. Барааны худалдаа

Төлбөрийн тэнцэл дэх барааны худалдааны эргэлт өнгөрсөн
онтой харьцуулахад 4% -иар буурч 10,187 сая ам.долларт хүрсэн.
Тайлант хугацаанд барааны худалдааны тэнцэл өнгөрсөн оноос
422 сая ам доллараар буурч, 2,608 сая ам.долларын алдагдалтай
гарсан.
Барааны худалдааны тэнцэл сайжрахад тайлант жилд бүх
төрлийн автомашины импорт 20%-иар, хүнд даацын машин,
механизм, тоног төхөөрөмжийн импорт 19%-иар буурсан,
экспортын бүтээгдэхүүнүүдэд төдийлөн өөрчлөлт гараагүй нь
голлон нөлөөлсөн.

Үйлчилгээний худалдаа

Дүрслэл 6. Үйлчилгээний худалдаа

2013 онд үйлчилгээний худалдааны алдагдал өнгөрсөн оны
гүйцэтгэлээс 116 сая ам.доллараар буурч 1,310 сая ам. долларт
хүрсэн байна.
Алдагдал буурахад бусад үйлчилгээний зардал 127 сая
ам.доллараар, үүнд барилгын болон бизнесийн болон мэргэжлийн
зөвлөх үйлчилгээний зардлын бууралт голлон нөлөөлжээ.

Анхдагч орлого
2013 оны гүйцэтгэлээр анхдагч орлогын данс 963 сая ам.долларын
алдагдалтай гарч 2012 онтой харьцуулахад алдагдлын хэмжээ
17%-иар буюу 204 сая ам.доллараар буурсан. Үүнд:






Засгийн газар, банкууд болон ААН-үүд гадаад бонд үнэт цаасны
хүүгийн төлбөрт нийт 149 сая ам.доллар,

Хүснэгт 2. Хувийн гуйвуулга, (улсаар, мянган ам.доллар)

ААН-үүд гадаадын хөрөнгө оруулагчдын ногдол ашигт 280 сая
ам.доллар, хөрөнгө оруулагчдаас авсан зээлийн хүүгийн
төлбөрт 432 сая ам.доллар, бусад гадаад зээлийн эх үүсвэрийн
хүүгийн төлбөрт 147 сая ам.доллар,
Банкууд гадаад зээл, харьяат бусын эзэмшлийн харилцах,
хадгаламжийн дансны хүүгийн төлбөрт 50 сая ам.долларын
хүүгийн төлбөр тус тус тооцсон байна.

Хоёрдогч орлого
Энэ дансанд хувийн гуйвуулга болон хандив тусламжийн орлогыг
бүртгэдэг бөгөөд 2013 онд гадаадын улс орнуудад ажиллаж,
амьдарч буй иргэдээс хүлээн авсан гуйвуулгын дүн өмнөх оноос
26.5%-иар, гадаадын улс орнууд руу шилжүүлсэн хувийн
гуйвуулгын хэмжээ 23.2%-иар тус тус буурсан байна. Ингэснээр
ажилчдын гуйвуулга цэвэр дүнгээр 16.6 сая ам.доллар болж
өмнөх оноос 50.7%-иар буурсан байна.

Хүснэгт 3. Хувийн гуйвуулга, (жилээр, сая ам.доллар)
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I. ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЭЛ
САНХҮҮГИЙН ДАНС

Хүснэгт 4. Санхүүгийн тэнцэл (сая ам.доллар)

Санхүүгийн дансны тэнцэл 2013 онд 2,808 сая ам.долларын
ашигтай гарсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 58%-иар буюу 3,881
сая ам.доллараар буурсан үзүүлэлтэй байна.
Энэхүү бууралт нь шууд болон багцын хөрөнгө оруулалтын
дансны эх үүсвэрийн бууралтаас голлон шалтгаалж байна.

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт
2013 онд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт цэвэр дүнгээр 2,019
сая ам.долларт хүрч, өнгөрсөн оны гүйцэтгэлээс 2,189 сая
ам.доллараар буурсан байна. Энэ нь манай улсын томоохон аж
ахуйн нэгж, байгууллагуудын гадаадын хөрөнгө оруулагчдаасаа
татсан зээлийн эх үүсвэр цэвэр дүнгээр 1,594 сая ам.доллараар
буурснаар тайлбарлагдаж байна.

Хүснэгт 5. ГШХО, улсаар (сая ам.доллар)

Монгол улсад орсон гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг улсаар
нь авч үзвэл,
 Гонг-Конгоос орж ирсэн хөрөнгө оруулалт 2012 онд 1,986
сая ам.доллар байсан бол 2013 онд 1,441 сая ам.долларт,
 БНХАУ-ын хөрөнгө оруулалт 400 сая ам.доллараас 2013
онд 268 сая ам.долларт,
 АНУ-ын хөрөнгө оруулалт 290 сая ам.доллараас 156 сая
ам.долларт хүрч буурчээ.

Багцын хөрөнгө оруулалт

Хүснэгт 6. Бусад хөрөнгө оруулалт (сая ам.доллар)

2012 онд 2,300 сая ам.долларын ашигтай гарч байсан багцын
хөрөнгө оруулалтын данс тайлант онд 161 сая ам.долларын
алдагдалтай гарсан байна.
Энэ нь тайлант жилд банкны салбарын бондын эргэн
төлөлтөд 150 сая ам.долларыг зарцуулснаар тайлбарлагдаж
байна.

Бусад хөрөнгө оруулалт
2013 онд бусад хөрөнгө оруулалтын данс 950 сая ам.долларын
ашигтай гарсан бөгөөд үүнийг өнгөрсөн оны үзүүлэлттэй
харьцуулбал тэнцэл 769 сая ам.доллараар өссөн дүнтэй байна.
Энэ нь манай улсын эдийн засгийн харьяат банк, аж ахуйн нэгж,
иргэдийн гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээл
болон харьяат бусын байршуулсан харилцах, хадгаламжийн
дансны эх үүсвэрийн өсөлтөөр голлон тайлбарлагдаж байна.

Алдаа ба орхигдуулга
2013 оны жилийн эцэст алдаа ба орхигдуулга үзүүлэлт –84 сая
ам.доллар гарсан байна.
Уг үзүүлэлт сөрөг дүнтэй гарсан нь тайлант хугацаанд дотогш
чиглэсэн хөрөнгийн урсгал илүү бүртгэгдэж байж болзошгүйг
харуулж байна.
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II. ГАДААД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ПОЗИЦ
Монгол Улсын гадаад хөрөнгө оруулалтын позиц (цэвэр) 2013
оны эцэст –24,641.6 сая ам.доллар байна. Өөрөөр хэлбэл,
Монгол Улсын гаднаас татсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь
гадагш хийсэн хөрөнгө оруулалтаас 24.6 тэрбум
ам.доллараар их байна.

Хүснэгт 7. Позиц (сая ам.доллар)

Монгол Улсаас эдийн засгийн харьяат бус этгээдэд оруулсан
хөрөнгө оруулалтын дүн (актив) 4,339.8 сая ам.доллар байна.
Үүний 50%-ийг гадаад валютын албан нөөц, 32%-ийг бусад
хөрөнгө оруулалтын актив, 9%-ийг багцын хөрөнгө оруулалт,
8%-ийг шууд хөрөнгө оруулалт, үлдсэн 1%-ийг санхүүгийн
үүсмэл хэрэгслүүд тус тус эзэлж байна.
Монгол Улсын эдийн засгийн харьяатад гадаадаас оруулсан
хөрөнгө оруулалтын дүн (пассив) 28,981.4 сая ам.долларт
хүрчээ. Үүний 68%-ийг гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, 24%
-ийг бусад хөрөнгө оруулалт, үлдсэн 9%-ийг багцын хөрөнгө
оруулалт тус тус бүрдүүлж байна.
Монгол Улс дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын
үлдэгдлийн 46%-ийг буюу 8,989.2 сая ам.долларыг хувь
нийлүүлэгчийн дүрмийн сан дахь хөрөнгө оруулалт, үлдсэн
54% буюу 10,590.1 сая ам.долларыг толгой компаниасаа
авсан зээл (компани хоорондын өглөг, санхүүжилт) эзэлж
байна.

Дүрслэл 7. Гадаад актив

Гадаад хөрөнгө оруулалтын богино позиц өмнөх оноос 28%иар буюу 5,403.5 сая ам.доллараар өссөн байна.



Ерөнхий бүтцээр нь авч үзвэл, гадаад актив 36%-иар
буюу 2,413.3 сая ам.доллараар буурсан, гадаад пассив
12%-иар буюу 2,990.2 сая ам.доллараар өссөнөөр,
Данс тус бүрээр авч үзвэл гадаадын шууд хөрөнгө
оруулалтын богино позиц 2,443.3 сая ам.доллараар,
санхүүгийн үүсмэл хэрэгслүүдийн богино позиц 103.8 сая
ам.доллараар, бусад хөрөнгө оруулалтын богино позиц
1,286.8 сая ам.доллараар тус тус өссөнөөр, харин
багцын хөрөнгө оруулалтын богино позиц 286.7 сая
ам.доллараар тус тус буурсанаар тайлбарлагдаж байна.

Дүрслэл 8. Гадаад пассив

Гадаад активын дүн буурсан нь шууд хөрөнгө оруулалтын
бууралтаас шалтгаалсан. Харин гадаад пассивын өсөлт нь
шууд хөрөнгө оруулалтын болон бусад хөрөнгө оруулалтын
өсөлтийн тодруулбал ААН-үүдын бусад эх үүсвэрээс авсан
зээл болон Засгийн газрын урт хугацаат гадаад зээлийн эх
үүсвэрийн өсөлтөөс голлон шалтгаалжээ.

Компаниудын хувьцааны үнэ

Хүснэгт 8. Олон улсын хөрөнгийн бирж дээрх хувьцааны үнэ

Монгол Улсад хөрөнгө оруулсан, Олон улсын хөрөнгийн
биржид бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн хувьцааны үнэ 2013
оны 4-р улиралд өмнөх улирлын хаалтын ханштай
харьцуулахад 9%-иар буурчээ.
Хүснэгт 8-с харахад 6 ААН-ийн хувьцааны үнэ буурсан байна.
Үүнээс Торонтогийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй, Харанга
ресурс (Haranga resources) компанийн хувьцаа хамгийн өндөр
буюу 33% байгаа бол Сентерра Гоулд компанийн хувьцаа
хамгийн бага буюу 10%-ийн бууралттай байна.
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IV. ГАДААД ӨРИЙН СТАТИСТИК
Монгол Улсын нийт гадаад өрийн үлдэгдэл 2013 оны эцсийн
байдлаар 19,830 сая ам.долларт хүрч өмнөх оны эцсийн
гүйцэтгэлээс 2,619 сая ам.доллараар нэмэгдсэн байна.

Хүснэгт 9. Нийт гадаад өрийн үлдэгдэл (сая ам.доллар)

Улсын салбар: Засгийн газрын гадаад өр 65 сая
ам.доллараар буурч 3,535 сая ам.долларт, харин
Монголбанкны гадаад өр 599 сая ам.доллараар нэмэгдэж
1,130 сая ам.долларт хүрчээ.
Бусад салбар: Банк, бусад секторын болон хөрөнгө
оруулагчийн зээлийг бүхэлд нь хувийн хэвшлийн салбарын
гадаад өр гэж ойлгох бөгөөд 2013 онд нийтдээ 2,125 сая
ам.доллараар өсч 15,165 сая ам.долларт хүрээд байна.

Банкны салбар

Дүрслэл 12. Банкны салбарын гадаад зээл

Банкны салбарын гадаад пассивын үлдэгдэл 2013 оны эцэст
1,376 сая ам.долларт хүрч, өмнөх оноос 17%-иар буюу 200 сая
ам.доллараар нэмэгджээ.
Гадаад пассивын 40%-ийг урт хугацаат зээл, 29%-ийг бонд
өрийн бичиг, 19%-ийг богино хугацаат зээл, үлдсэн 12%-ийг
эдийн засгийн харьяат бусын эзэмшиж буй харилцах,
хадгаламжийн дансны өглөг тус тус бүрдүүлж байна.

Банкуудын урт болон богино хугацаат зээлийн үлдэгдэл
харгалзан 1,116 сая ам.доллар, 260 сая ам.долларт тус тус
хүрчээ.

Банкнаас бусад салбар

Дүрслэл 13. Банк бус хувийн хэвшлийн гадаад зээл

Банкнаас бусад салбарын буюу аж ахуйн нэгж, иргэдийн
гадаад пассив 2013 оны эцэст 13,789 сая ам.долларт хүрч,
өнгөрсөн оны мөн үеийн гүйцэтгэлээс 1,925 сая ам.доллараар
өссөн.
Салбарын нийт зээлийн 77% буюу 10,590 сая ам.долларын эх
үүсвэр нь ААН-үүдийн гадаадын хөрөнгө оруулагчийн зээл
буюу компани хоорондын өглөг бөгөөд үүний дийлэнх нь уул
уурхайн салбарт ашиглагдсан байна.
Энэхүү зээлийн эх үүсвэр нь компанийн эргэлтийн хөрөнгө,
мөнгөн урсгалыг дэмжих зорилгоор олгогддог урт хугацаат
санхүүжилт бөгөөд ихэнх тохиолдолд хүүгүй, хатуу мөрдөх
эргэн төлөлтийн хуваарь байхгүй, харилцан тохиролцсоны
үндсэн дээр цаашид дүрмийн санд нэмж тооцогдох боломжтой
байдгаараа бусад төрлийн зээлийн санхүүжилтээс ялгаатай
байдаг.
ААН-үүдийн экспортын бараа, үйлчилгээнд авсан урьдчилгаа
төлбөр болон төлбөрийг хийгээгүй боловч хүлээн авсан
импортын бараа үйлчилгээний урт, богино хугацаат өглөгийн
үлдэгдэл тайлант оны эцсийн байдлаар 2,200 сая ам.доллар
болсон байна.

Мэдээллийн эх сурвалж:

1.
2.
3.
4.

Засгийн газар: Сангийн яам, Өрийн удирдлагын хэлтэс
Монголбанк: ТТБГазар, ССГазар
Банк: Банкуудын тайлан тэнцэл, төлбөрийн тэнцлийн сарын
мэдээ, гадаад зээлийн бүртгэл
Бусад салбар: ААН-ийн Төлбөрийн тэнцлийн улирлын мэдээ,
банкуудын гадаад гүйлгээний тайлан, гадаад зээлийн
бүртгэлийн мэдээллийг тус тус ашиглав.
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ХАВСРАЛТ 1. МОНГОЛ УЛСЫН ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЛИЙН ХУРААНГУЙ ХҮСНЭГТ (сая ам.доллар)

Эх сурвалж: Монголбанк
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ХАВСРАЛТ 2. ГАДААД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ПОЗИЦИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН (сая ам.доллар)

Эх сурвалж: Монголбанк
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Үргэлжлэл.

Эх сурвалж: Монголбанк
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ХАВСРАЛТ 3. МОНГОЛ УЛСЫН НИЙТ ГАДААД ӨР (сая ам.доллар)

Эх сурвалж: Монголбанк
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