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МӨНГӨӨ ХЭРХЭН 

УДИРДАХ ВЭ?



1. МӨНГӨ, МӨНГӨНИЙ ҮНЭ ЦЭНЭ

• Мөнгө бол бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төлбөрт төлж болох санхүүгийн хэрэгсэл.

• Мөнгө нь өөрийнхөө өртгөөр бусад барааны өртгийг илэрхийлж байдаг онцгой товар.

• Мөнгө нь ямар ч товараар солигдож чадах хөрвөх чадвар сайтай арилжаа, гүйлгээний хэрэгсэл
юм.

• Аливаа улс орны төв банк төрийн мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний мөнгөн 
тэмдэгтийн тогтвортой байдлыг хангаж ажилладаг.

• Арилжааны банкууд мөнгийг өсгөж арвижуулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.



• Төлбөрийн хэрэгслийн үүрэг: 
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зээлээр худалдан 
авахад үүссэн өр төлбөрийг төлөх хэрэгсэл 
нь мөнгө.

• Өртгийн хэмжүүрийн үүрэг: Аливаа 
таваарын өртөг мөнгөөр хэмжигддэг 
учраас мөнгөний өөр нэг үүрэг нь өртөг 
тооцох хэмжүүр болдог. 

• Хуримтлалын хэрэгслийн үүрэг: Аливаа 
бараа таваарыг хүссэн цагтаа худалдан 
авах боломжийг хангасан бэлэн мөнгөний 
нөөц санг бий болгоно гэсэн үг юм.

• Арилжааны буюу гүйлгээний 
хэрэгслийн үүрэг: Энэ үүргийн 
тусламжтайгаар бид өөрсдийн хэрэгцээт 
зүйлээ худалдан авах боломжтой болдог.

1. МӨНГӨ, МӨНГӨНИЙ ҮНЭ ЦЭНЭ



МӨНГӨНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ

• Мөнгө зээлэх,зээлдүүлэх – зээлийн 
хугацаа дуусахад анх зээлсэн мөнгөө 
хүүтэй нь буцааж өгөх ёстой.

• Мөнгийг хуримтлуулах – хэрэгцээт 
зүйлдээ зарцуулахаасаа өмнө олсон 

• Мөнгийг бэлэглэх, өвлүүлэх – хэн нэгэнд 
мөнгийг бэлгэлсэнээр хүлээн авсан 
хүнийхээ талархлыг хүлээнэ. Хандив 
буцалтгүй тусламжаас эхлээд мөнгийг үр 
хүүхэддээ эд хөрөнгө хэлбэрээр өвлүүлэх 
зэрэг олон хэлбэрээр ашиглаж болно.

• Мөнгийг арилжаалах – мөнгө танд 
өөрийнхөө үнэ цэнэтэй зүйлийг бусдад 
зориулж, хариуд нь өөрт хэрэгтэй байгаа 
зүйлээ олж авах боломжийг олгодог.



2. ОРЛОГО,ТҮҮНИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ БОЛОМЖ НӨӨЦ

Та аль болох зарцуулснаасаа илүүг олох эсвэл олсноосоо багыг зарцуулах 
хэрэгтэй. Ингэсэнээр хуримтлал үүсгэх боломжтой. 

Орлого - хийж гүйцэтгэсэн ажлынхаа төлөө авч буй мөнгөний хэмжээ юм. 
Орлого – биеийн болон оюуны хөдөлмөрийн үр дүнд бий болдог. 



2. ОРЛОГО,ТҮҮНИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ БОЛОМЖ НӨӨЦ

Бизнес эрхлэхийн тулд үндсэн дөрвөн төрлийн нөөц ашиглана:

Газар

Капитал

Хөдөлмөр

Ур чадвар



ОРЛОГО НЭМЭГДҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ

Мөнгө, хүмүүст хүсэл зорилгодоо хүрэхэд тусалж, гачигдаж дутагдах зүйлгүй 
тайван амьдрах боломжийг олгодог.



ЗАРДАЛ, ТҮҮНИЙГ ХЭМНЭХ АРГА

Хүний хэрэгцээ нь хязгааргүй, хэрэгцээг хангах мөнгө хязгаартай. Хязгаарлагдмал нөөц буюу 
мөнгийг хязгааргүй хэрэгцээнд зөв зохистой зарцуулах нь хувь хүнээс илүү их ур чадвар 
шаардана. 

Зардал төлөвлөхдөө:

Хэрэгцээ юу? Хүсэл үү?

Өргөн хэрэглээний барааны үнийн өсөлтийг харгалзаж үзэх;

Бэлэн мөнгөөр худалдан авалт хийх үед мөнгөний хариултыг бага гэлтгүй авч байх;

Амьдралын энгийн зүйлсээс таашаал авах;

Эд зүйлсээ гамнаж тордох.

Хэрэглээг танах арга:



ЗАРЛАЛ, ТҮҮНИЙГ ХЭМНЭХ АРГА




