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Бараа, үйлчилгээг худалдан авч
байгаа хүн бүр, айл өрх бүр тэдгээрийн
үнэ, ханш цаг хугацаа өнгөрөх тусам

б й б йхэрхэн өөрчлөгдөж байгааг харж байдаг.
Тодорхой хугацааны дараа харахад бидний
худалдан авч байгаа зарим бараахудалдан авч байгаа зарим бараа,
үйлчилгээний үнэ буурсан байхад
заримынх нь нэмэгдсэн, түүнчлэн заримр д , үү р
бараа, үйлчилгээний үнэ өөрчлөгдөөгүй
хэвээр байж болно.
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Өргөн хэрэглээний хоёр бүтээгдэхүүнийгӨргөн хэрэглээний хоёр бүтээгдэхүүнийг
сонгож, жишээ авъя. Бид бүхний өдөр тутам
хэрэглэдэг хонины мах 1 кг нь нэг сарын өмнө
7500 төгрөг байсан бол өнөөдөр үнэ нь 68007500 төгрөг байсан бол өнөөдөр үнэ нь 6800
төгрөг болсон гэвэл хонины махны 1 кг-ийн
үнэ 700 төгрөгөөр буюу 9.3 хувиар хямдарсан
байна. Харин "Атар" талхны үнэ нэг сарынбайна. Харин Атар талхны үнэ нэг сарын
өмнө 760 төгрөг байсан, өнөөдөр үнэ нь
нэмэгдэж 840 төгрөг болсон гэвэл талхны үнэ
80 төгрөгөөр буюу 10.5 хувиар нэмэгдсэн80 төгрөгөөр буюу 10.5 хувиар нэмэгдсэн
бөгөөд нэг талхыг худалдаж авахын тулд 760
төгрөг дээр нэмж 80 төгрөгийг зарцуулж байж
өмнөхтэйгээ яг л адилхан "Атар" талхааөмнөхтэйгээ яг л адилхан Атар талхаа
худалдан авах жишээтэй. Зөвхөн талхны
хувьд авч үзвэл төгрөгийн худалдан авах
чадвар 10 5 хувиар унасан байначадвар 10.5 хувиар унасан байна.
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• Энэ бүгдийг нэгдсэн байдлаар авч үзэж зах зээлдЭнэ бүгдийг нэгдсэн байдлаар авч үзэж, зах зээлд
бараа, үйлчилгээний үнэ дунджаар хэрхэн
өөрчлөгдөж байгааг харах шаардлагатай бөгөөд
үүнийг инфляцийн түвшнээр илэрхийлж харуулдаг.үү ф ү р р руу

• Инфляци нь үнийн ерөнхий түвшний өөрчлөлтийг
харуулах бөгөөд хэрэглээний бараа, үйлчилгээний
индекс (ХҮИ)-ээр, "хувь"-иар илэрхийлэгддэг.

• ХҮИ-ийн тооцоонд сагс, жин гэсэн хоёр үндсэн
үзүүлэлтийг ашигладаг.

• Сагс нь айл өрхийн бүх хэрэглээг төлөөлж чадах,р ү р д ,
өргөн хэрэглээний бараа, үйлчилгээний нэр
төрлийн бүрдэл буюу багц юм. Өрхийн хэрэглэж
байгаа тэдгээр бараа, ҮСХ-ноос улирал тутам
зо о бай а "Өр й й э э й зас йзохион байгуулдаг "Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн
судалгаа"-ны дүнд үндэслэн тодорхойлдог.

• Тэгвэл жин гэдэг нь өрхийн худалдаж авсан бараа,
үйлчилгээний нийт зардалд тухайлсан барааүйлчилгээний нийт зардалд тухайлсан бараа,
үйлчилгээний зардлын эзлэх хувь хэмжээ юм.
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• Манай улсын хувьд өрхийн нийгэм эдийн• Манай улсын хувьд өрхийн нийгэм, эдийн
засгийн 2010 оны судалгааны үр дүнгээр
хэрэглээний сагсны нэр төрлийг 329
б ( й 214болгон нэмэгдүүлж (аймгуудад 214 нэр
төрөл), хэрэглээний зардлын жинг
шинэчлэн хэрэглээний бараа,р р ,
үйлчилгээний үнийн индексийг тооцон
нийтэд мэдээлж байна.
ӨНЭЗ ийн 2010 оны судалгааны дүнгээр• ӨНЭЗ-ийн 2010 оны судалгааны дүнгээр

өрхийн хэрэглээнд хүнсний бүтээгдэхүүн
30.0 хувь, мах, махан бүтээгдэхүүн 10.1у ү үү
хувь, үүнээс хонины мах 5.7 хувь, гурил,
гурилан бүтээгдэхүүн 8.3 хувь, төмс,
хүнсний ногоо 3 0 хувийг эзэлж байнахүнсний ногоо 3.0 хувийг эзэлж байна.
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Жишээ нь: хэрэглээний сагсанд сонгосон хонины махны жинЖишээ нь: хэрэглээний сагсанд сонгосон хонины махны жин
өндөр учир үнэ нь 5 хувиар нэмэгдэхэд төмсний үнэ 5 хувиар
нэмэгдсэнээс илүүтэйгээр өрхийн төсөвт нөлөө үзүүлнэ. Энэ нь
өрхийн нийт зардалд мах худалдаж авсан үнийн дүн төмснийхөөс
илүү өндөр байдгийг харуулж байна. Үнэ нь нэмэгдэж байгаа
бараа бүхэн өрхийн нийт зардалд эзэлдэг хувийн жингээсээ
хамаарч инфляцийн түвшинд харилцан адилгүй нөлөө үзүүлдэг
болохыг эндээс харж болно. Дүгнэж хэлбэл, өрхийн хэрэглээндболохыг эндээс харж болно. Дүгнэж хэлбэл, өрхийн хэрэглээнд
илүү хувийн жинтэй барааны үнэ өсөхөд инфляци илүү
мэдрэмжтэйгээр өөрчлөгддөг.
Манай улсын хувьд өрхийн хэрэглээнд өндөр хувийн жин

эзэлдэг мах, талх, гурил, будаа, төмс, сүү зэрэг бараа,
бүтээгдэхүүний үнэ өсөхөд ерөнхий индекс мэдэгдэхүйц нөлөөлж
байхад хэрэглээнд бага жин эзэлдэг бараа, үйлчилгээний үнийн
харьцангуй өндөр өсөлт ч ерөнхий индекст төдийлөн нөлөөхарьцангуй өндөр өсөлт ч ерөнхий индекст төдийлөн нөлөө
үзүүлдэггүй. Тухайн өрхийн хувьд үнэ нь их хэлбэлздэг бараа,
үйлчилгээнд илүү мөнгө зарцуулдаг бол инфляцийн нөлөөллийг
ихээр мэдэрч, харин үнэ нь харьцангуй тогтвортой бараа,
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үйлчилгээнд төсвийнхөө дийлэнх хэсгийг зарцуулдаг бол үнийн
өсөлтийн нөлөөллийг бага мэдрэх жишээтэй.



О й й й• Олон улсын нийтлэг арга зүйн дагуу хэрэглээний сагсанд
сонгогдсон бараа, үйлчилгээний үнийг тогтсон цэгүүдээс,
тодорхой хугацаанд, давтамжтайгаар цуглуулж, дээр
дурьдсан жинг ашиглан индексийг тооцож байнадурьдсан жинг ашиглан индексийг тооцож байна.

• Тухайлбал, Улаанбаатар хотын хувьд хэрэглээний
сагсанд сонгогдсон бараа, үйлчилгээний 2800 гаруй үнэ,
тарифыг судалгаанд хамрагдсан дэлгүүр захтарифыг судалгаанд хамрагдсан дэлгүүр, зах,
үйлчилгээний 200 гаруй цэгүүдээс сарын тодорхой
өдрүүдэд биечлэн явж, цуглуулдаг. Түүнчлэн хүнсний гол
нэрийн 20 гаруй барааны үнийг 7 хоног тутам цуглууланнэрийн 20 гаруй барааны үнийг 7 хоног тутам цуглуулан
эдгээр барааны сарын дундаж үнийг тооцож гаргадаг.

• Аймгуудын хувьд 214 нэр төрлийн бараа, үйлчилгээний
үнэ, тарифийг цуглуулж, аймгийн түвшинд индексийнүнэ, тарифийг цуглуулж, аймгийн түвшинд индексийн
тооцоог хийж байна. ҮСХ-ноос хэрэглээний бараа,
үйлчилгээний үнийн индексийг тухайн сард өмнөх
сарынхаас, оны эхнийхээс, өмнөх оны мөн үеийнхээс
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р ү
хэрхэн өөрчлөгдсөнийг тооцож мэдээлдэг.



Хэрэглээний үнийн аймгийн
индекс 2012 оны 10 дугаар сард
өмнөх сарынхаас 1.8 хувь, оны
эхнээс 9,9 хувь, бараа,
үйлчилгээний өмнөх оны мөн
үеийнхээс 12,3 хувиар өссөн бол
2013 оны 10 дугаар сард өмнөх
сарынхаас 2,0 хувь, оны эхнээс 10,5
хувь, өмнөх оны мөн үеийнхээс 13,8
хувиар өсчээ.
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