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ТӨРӨӨС МӨНГӨНИЙ БОДЛОГЫН ТАЛААР
2018 ОНД БАРИМТЛАХ ҮНДСЭН
ЧИГЛЭЛ батлагдав 2017.11.16
Эдийн засагт гарч буй эерэг үр дүнг бэхжүүлэхийн
зэрэгцээ үүсч болзошгүй эрсдэлүүдээс сэргийлж, макро
эдийн засаг, ажил эрхлэлтийн урт хугацааны тогтвортой
байдлыг хангах замаар эдийн засгийн өсөлтийн үр
өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд Төрөөс мөнгөний бодлогын
талаар 2018 онд баримтлах үндсэн чиглэл бүхэлдээ
чиглэгдэж байна.
Өнгөрсөн оны сүүлээс авч хэрэгжүүлсэн дунд
хугацааны макро тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн
төсөв, мөнгөний бодлогын арга хэмжээнүүд нь зах зээл
дээрх тодорхой бус байдлыг бууруулж, эдийн засгийн
идэвхжилд эерэгээр нөлөөлж байгааг эдийн засгийн тоон
үзүүлэлтүүд харуулж байна. Цаашид бодлогын тогтвортой
байдлыг хадгалж, эдийн засгийн идэвхжлийг бэхжүүлэх,
гадаад валютын нөөцийг үргэлжлүүлэн нэмэгдүүлэх, банк,
санхүүгийн салбарын эрсдэл даах чадварыг сайжруулах,
санхүүгийн салбарын дэд бүтцийг хөгжүүлэх зэрэг том
зорилт, сорилтууд бидний өмнө хүлээгдэж байна.
Макро эдийн засгийн бодлогыг эдийн засгийг
тогтворжуулахад чиглүүлснээс гадна экспортын үнэ болон
орлого өндөр цаг үе тохиож байгаа нь эдгээр бодлогын үр
дүнд дэмжлэг болж байна. Энэ оны эхний гурван улирлын
байдлаар эдийн засгийн өсөлт эрчимжиж, 5.8 хувьд

хүрлээ. Гэсэн хэдий ч уул уурхайгаас хамаарал багатай
салбаруудад идэвхжил сул хэвээр байгаа тул мөнгөний
бодлогыг эдийн засгийн өсөлт, бизнесийн идэвхжил,
ажил эрхлэлтийг дэмжихэд чиглүүлж байна.
Инфляци 2017 оны 10 дугаар сарын байдлаар улсын
хэмжээнд жилийн 6.9 хувь, Улаанбаатар хотын хэмжээнд
жилийн 8.2 хувьд хүрч, сүүлийн саруудад эрчимжих
хандлагатай байна. Ойрын хугацаанд эдийн засгийн
сэргэлттэй уялдан эрэлт, нийлүүлэлтийн шинжтэй хүчин
зүйлс, зарим төрлийн татвар нэмэгдэж байгаа нь инфляци
өсөхөд нөлөөлж байна. Иймд Монголбанк хэрэглээний
үнийн индексээр хэмжигдэх инфляцийг урт хугацааны
тэнцвэрт түвшин болох 8 хувийн орчимд тогтворжуулах
зорилтыг хэрэгжүүлэхээр үндсэн чиглэлд тусгалаа.
Банк, санхүүгийн салбарын хууль эрх зүйн шинэтгэлийн
хүрээнд шаардлагатай хууль эрх зүйн зохицуулалтыг
сайжруулах, макро эдийн засаг, санхүүгийн системийн
тогтвортой байдалд чиглэсэн макро зохистой бодлогыг
хэрэгжүүлэх, эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын
тогтолцоог боловсронгуй болгох, Төв банкны нээлттэй, ил
тод байдлыг хангаж, олон нийттэй харилцах харилцааг
үр ашигтай болгох зэрэг олон зорилтууд үндсэн чиглэлд
тусгагдлаа.
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Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг
УИХ-аар хэлэлцүүлж эхлэв

“

Банкны тухай хууль”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг
хууль санаачлагч УИХ-ын гишүүн, Г.Занданшатар, нарын гишүүд
Монгол Улсын Их Хурлын дарга М.Энхболдод өргөн мэдүүлснээр УИХаар хэлэлцэж эхэллээ. Энэхүү хуулийн төсөл батлагдсанаар эрсдэл даах
чадвартай, санхүүгийн хувьд бэхэжсэн банкны тогтолцоо бүрдэж, Монгол
Улсад тулгараад байгаа эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах суурь
нөхцөл бий болох төдийгүй, цаашлаад хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийг
нэмэгдүүлэн эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг дэмжих ач холбогдолтой
гэж хууль санаачлагчид үзэж байна.

Төв банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна

Т

өв банк /Монголбанк/-ны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
тухай хуулийн төслийг УИХ-ын гишүүн, Ө.Энхтүвшин нарын гишүүд
санаачилж, УИХ-аар хэлэлцэж эхэллээ. Уг хуулийн төсөлд Төв банкны бие
даасан, хараат бус байдлыг нэмэгдүүлэх, төсвийн шинж чанартай аливаа
төсөл хөтөлбөрийг Монголбанкнаас санхүүжүүлэхийг хязгаарлах, үнийн
тогтвортой байдлыг хангах гэж тодорхойлж, инфляцид чиглэсэн бодлогын
зорилтыг хэрэгжүүлэхээр тусгав.

ОУВС-ийн Ази Номхон далайн бүсийн олон улсын хуралд оролцов

Т

окио хотноо болсон ОУВС-ийн Ази Номхон Далайн Бүсийн оффисийн
(IMF Office for Asia and Pacific) 20 жилийн ойд зориулсан олон улсын
хурал болж, Монгол Улсын Засгийн газар, Монголбанкны төлөөллүүд
оролцов. Ёслолын арга хэмжээний үеэр Монголбанкны Ерөнхийлөгч
Н.Баяртсайхан мэндчилгээ дэвшүүлж, ОУВС-ийн тэргүүн Кристин Лагардад
тусгайлан ойн баярын мэнд хүргэж, дурсгалын зүйл гардуулав. Ази
Номхон Далайн бүсийн оффис нь Азийн бүс нутаг дахь ОУВС-ийн гол гүүр
бөгөөд судалгаа шинжилгээ, хамтын ажиллагаа болон сургалт хөгжлийн
ажлыг зохион байгуулдаг юм. Тус үйл ажиллагаанд Азийн орнуудын төв
банк болон сангийн яамны удирдлагууд, эрдэмтэн судлаачид цугларч,
бүс нутгийн тогтвортой бөгөөд хүртээмжтэй өсөлт, цаашид тулгарч байгаа
сорилтуудын талаар хэлэлцүүлэг өрнүүлж, санал дүгнэлтүүдээ нэгтгэжээ.
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Хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурав

О

лон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх үндэсний
хөтөлбөрийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хэрэгжүүлж буй
“Санхүүгийн боловсрол” аяны хүрээнд холбогдох байгууллагууд тус
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад хамтран ажиллахаар болж санамж
бичиг байгууллаа. Уг хамтын ажиллагааны санамж бичгийг Монголбанк,
Бичил Санхүүгийн хөгжлийн сан, БСШУС-ын яамны харьяа Насан туршийн
үндэсний боловсролын төвийн хооронд байгуулав. Талууд орон нутгийн
иргэдийн санхүүгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, санхүүгийн зохистой шийдвэр
гаргах чадварыг нэмэгдүүлэх, урт хугацаатай хуримтлал болон санхүүгийн
хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, санхүү, банкны системд итгэх олон
нийтийн итгэлийг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн үйл ажиллагаанд хамтран
оролцоно.

Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөл хуралдав

С

анхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн ээлжит хуралдаан
Монголбанкинд боллоо. Уулзалтаар активын чанарын үнэлгээ (AQR)ний явцын тайлан, банкийг дахин хөрөнгөжүүлэх эрх зүйн баримт
бичгийн төсөл зэрэг асуудлын талаар хэлэлцлээ. Мөн хуралдаанаас гарсан
шийдвэрийн дагуу “Банкийг дахин хөрөнгөжүүлэх тухай хууль”-ийн
төслийг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Монголбанк, Сангийн
яам, Санхүүгийн зохицуулах хорооны холбогдох албан тушаалтнуудын
бүрэлдэхүүнтэй байгуулав.

Монголбанк “төрц” алтыг дэлхийн зах зээлийн ханшаас өндөр үнээр

Э

рдэнэсийн сангийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 5 дахь заалтыг
үндэслэн Монголбанк байгалийн тогтоц буюу төрц хэлбэртэй алтыг
400 граммаас дээш жинтэй эсвэл онцгой сонин хэлбэр дүрстэй олдсон
тохиолдолд жин харгалзахгүйгээр худалдан авдаг. Төрц алт нь нийт
худалдан авалтын маш цөөн хувийг эзэлж байгаа тул алт олборлогчдыг энэ
талын мэдээллээр хангахад анхаарч байна. Аж ахуйн нэгж, иргэд “төрц”
алт олборлосон тохиолдол бүрт Лондонгийн үнэт металлын биржийн
тухайн өдрийн ханшаас 10 хувиар илүү үнээр Монголбанкинд худалдах
бүрэн боломжтой.
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Н.БАЯРТСАЙХАН: 2018 ОН БОЛ ЭДИЙН
ЗАСГИЙН РЕФОРМУУДАА ХИЙХ ЦАГ
Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар баримтлах үндсэн чиглэлийг баталсантай холбогдуулан Монголбанкны Ерөнхийлөгч
Н.Баяртсайхантай 2018 онд Төв банкнаас хэрэгжүүлэх бодлогын талаар ярилцлаа.

Яг нэг жилийн өмнө 1.4%
агшиж байсан эдийн засгийн
өсөлт 5.8%-д хүрснийг Үндэсний
статистикийн хорооноос өчигдөр
зарласан. Эдийн засаг ийнхүү
сэргэж эхэлж байгаа үед 2018 онд
баримтлах мөнгөний бодлогын
үндсэн
чиглэл
батлагдлаа.
Цаашид төв банкнаас баримтлах
бодлогыг юу гэж тодорхойлж
байна вэ?
Төв банкны бодлого илүү
ирээдүйг харсан, ингэхдээ нээлттэй
бөгөөд ил тод, хариуцлагатай
чиглэлд шилжсэн гэж ойлгож болно.
Өнгөрсөн жилийн хувьд нэн тэргүүнд
эдийн засагт үүсээд байсан хүндрэл
бэрхшээлүүдийг аль болох богино
хугацаанд даван туулахын тулд
тогтворжуулах арга хэмжээнүүдийг
авахад бодлогын гол зорилго
оршиж байв. Үр дүн нь ч валютын
нөөцийн өсөлт, төлбөрийн тэнцлийн
ашиг,
ханшийн
тогтворжилт,
эдийн засгийн өсөлт гээд олон
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хэмжүүрээр илрээд эхэлчихлээ.
Тэгвэл үүнээс цааш эдийн засагт бий
болсон эдгээр эерэг үр дүнгүүдээ
баталгаажуулах, улмаар дунд, урт
хугацаанд тогтвортой байлгах үндэс
суурийг бүрдүүлэхийг зорьж байна.
Эдийн засаг маань бүрэн сэргэх
хараахан болоогүй байна шүү дээ.
Үүний тулд шаардлагатай бодлогын
өөрчлөлт, институци засаглалын
суурь реформууд, санхүүгийн зах
зээлийн дэд бүтцийг сайжруулах
зэрэг олон ажлууд хийгдэх юм.
Ингэснээр макро эдийн засгийн
гол индикатор үзүүлэлтүүд маань
савлагаа багатай, санхүүгийн зах
зээл үр ашигтай, бизнесийн орчин
илүү таатай, эдийн засгийн эрүүл
мэнд хэвийн, цаашлаад улс орны
ирээдүйн хөгжил тогтвортой байх
хөрсийг бүрдүүлнэ гэж үзэж байна.
Төрөөс мөнгөний бодлогын
талаар
баримтлах
үндсэн
чиглэлийн баримт бичигт тусгасан
олон реформууд зарим нь нэлээд
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хүнд, магадгүй эсэргүүцэлтэй
тулгарахаар зүйл ч харагдаж
байсан?
Магадгүй зарим бодлого хүн
бүрт таалагдахгүй байж болно.
Гэхдээ бид эдийн засагтаа хийх
ёстой суурь шинэчлэлтүүдээ хийх л
хэрэгтэй. Нийтийн эрх ашгийн тулд,
улс орны ирээдүйн сайн сайхны
тулд тойрч гарахын аргагүй, засаж
залруулах хэрэгтэй зүйлс гэж байна.
Тэдгээрийг хийх цаг нь хэзээ вэ
гэхээр – яг одоо юм. Дэлхийн эдийн
засагт сэргэлт ажиглагдахын зэрэгцээ
дотоодын эдийн засагт маань ч
эерэг өөрчлөлтүүд бий болоод
эхэлчихлээ. Саяхан Дэлхийн банк,
ОУВС-ийн жилийн уулзалтын үеэр
дэлхийн шилдэг эдийн засагчид,
экспертүүд үүнийг ”үүлэн чөлөөний
нар”-тай зүйрлэж байсан. Энэ бол
нэг талаас сайн мэдээ ч, нөгөө
талаас чухал сэрэмжлүүлэг. Иймд яг
л энэ боломжтой үед бид цаашдын
Монгол Улсын 5-10 жилийн

ярилцлага

ирээдүйн тогтвортой хөгжлийн
хөрсийг бүрдүүлэх бодлогын суурь
реформуудаа
хийх
шаардлага
тулгарч байна. Харин Төв банк
илүү нээлттэй, ил тодоор гаргасан
шийдвэр,
хэрэгжүүлж
байгаа
бодлого, авч буй арга хэмжээнийхээ
талаар
тайлбарлах
болно.
Шаардлагатай
шинэчлэлтүүдээ
амжилттай хэрэгжүүлж, Монгол
Улсын эдийн засагт тулгамдаад буй
хүндрэлээ хамтдаа даван туулахын
тулд бид бүгд нэг ойлголттой, бүгд
“нэг завин дээр суусан” байх нь
чухал юм.
Төв
банкин
дээр
төсвийн шинж чанартай үйл
ажиллагаанаас гарах, санхүүгийн
зах зээлтэй холбоотой 10-аад
хуулийн шинэчлэлт, бодлого
шийдвэрийн
илүү
нээлттэй
ил тод байдал г.м. томоохон
өөрчлөлтүүд хийгдэж байна
гэж ойлгож байгаа. Эдгээр суурь
реформууд Mөнгөний бодлогын
үр дүнтэй байдлыг хэрхэн
дээшлүүлнэ гэж үзэж байна вэ?
Тухайлбал, мөнгөний бодлогын
хувьд инфляцийг тогтворжуулах,
ханш эдийн засгийн суурь хүчин
зүйлстэй нь нийцтэй уян хатан
тогтох гэдэг зорилгыг авч үзье.
Үүний ард ямар реформууд хийгдэж
байна вэ гэхээр, Төв банкны тухай
хуулинд оруулахаар төлөвлөсөн
нэмэлт
өөрчлөлтүүдийг
юуны
өмнө нэрлэж болно. Хуулийн
өөрчлөлтөөр Монголбанкны үндсэн
зорилтыг илүү тодорхой болгох,
хараат бус байдлыг эрх зүйн
хүрээнд баталгаажуулах, засаглалын
тогтолцоог сайжруулах г.м. олон
суурь шинэчлэлт хийгдэж байгаа.
Ингэснээр бид үнийг тогтвортой

байлгах зорилгоо тууштай биелүүлэх
бололцоо дээшилж, Төв банк илүү
хариуцлагатай ажиллах суурь нөхцөл
бүрдэнэ гэж харж байна. Түүнчлэн,
валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх цогц
бодлого хэрэгжээд явж байна. Үр
дүн нь ч илэрч, нөөц маань жилийн
дотор 40% нэмэгдлээ. Мөн валют
арилжааны чухал дэд бүтэц болох
цахим биржийг хөгжүүлэх, улмаар
зах зээл дээрх мэдээллийн ил тод
байдал дээшилж, ханшийн өндөр
хэлбэлзэл үүсэх эрсдэл буурах
бололцоотой. Тэгэхээр эдгээр эрх
зүйн, техник технологийн дэд бүтэц,
үйл
ажиллагааны
өөрчлөлтүүд
маань эцсийн дүндээ Төв банк үнийг
тогтвортой байлгах гол зорилгоо
амжилттай биелүүлэх үндсийг тавьж
байна гэсэн үг.
Манайх шиг ихэнх зүйлээ
гаднаас худалдаж авдаг орны
хувьд ханш нэлээд эмзэг, хүн
бүрийн сонирхдог чухал асуудал
байдаг шүү дээ. Төв банк болохоор
ханшийг хатуу тогтоохгүй, зөвхөн
огцом савлагааг л зогсооход
анхаарна гээд байдаг?
Ханш маань өөрөө дэлхийн эдийн
засгийн байдал, Монгол Улсад орж
ирж буй валютын урсгал, экспорт
хийж валют олох эсвэл импортыг
орлох Монгол компаниудын ур
чадвар, гаднаас хөрөнгө оруулалт
татах
таатай
орчин,
төрийн
оновчтой бодлого, заах зээл дээрх
хүлээлт, итгэл гээд их олон зүйлээс
шалтгаална. Монголбанкны хувьд,
ханшийн огцом хэлбэлзэл үүсгэхгүй
байхад хувь нэмэр оруулахын тулд
валютын нөөцөө нэмэгдүүлэх тал
дээр онцгой анхаарч ажиллаж байна.
Өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд алт
худалдан авах үйл ажиллагаа, дээр

Төв банк төгрөг
тогтвортой байх
бодлого руу шилжиж,
валютын нөөцөө
нэмэгдүүлэх замаар
ханшийн хэлбэлзлийн
эрсдэлийг эрс
бууруулж байна.
Та хэрэв анзаарсан
бол ирэх жил
долларын ханш
одоогийн түвшнээс
өсчих вий гэсэн
болгоомжлол
арилж, зах зээл дээр
итгэл тогтон, ханш
тогтворжиж байна
шүү дээ.
дурдсан цахим валют арилжааны
дэд бүтцийн шийдэл, олон улсын
байгууллагуудтай хийсэн хамтын
ажиллагаа, эдийн засгийг сэргээхэд
чиглэгдсэн цогц арга хэмжээнүүдийн
үр дүнд валютын нөөц маань
аль хэдийн 2 тэрбум ам.доллар
давчихлаа. Төв банк төгрөг тогтвортой
байх бодлого руу шилжиж, валютын
нөөцөө
нэмэгдүүлэх
замаар
ханшийн хэлбэлзлийн эрсдэлийг
эрс бууруулж байна. Та хэрэв
анзаарсан бол ирэх жил долларын
ханш одоогийн түвшнээс өсчих вий
гэсэн болгоомжлол арилж, зах зээл
дээр итгэл тогтон, ханш тогтворжиж
байна шүү дээ.
Үнэхээр ч одоо ханш эргээд
өсчих вий гэсэн болгоомжлол
багасч, итгэл сэргэсэн гэж бодож
байна. Энэ 7 хоногт батлагдсан
төсөв 2.4 их наяд төгрөг буюу их
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өндөр алдагдалтай батлагдлаа
гэсэн шүүмжлэл байх шиг байна.
Энэ тал дээр Төв банк ямар байр
суурьтай байгаа вэ?

Монголбанкны худалдан
авсан алт 19.1 тонн хүрэв

Өнгөрсөн жил ДНБ-ийн 15% давж
байсан төсвийн алдагдал ирэх жил
9% руу ороод ирнэ гэдгийг харин ч
эерэг үзүүлэлт гэж харах нь зүйтэй
болов уу. Засгийн газар ОУВС-тай
хамтран хэрэгжүүлж буй Өргөтгөсөн
санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд
төсөв дээр шаардлагатай тохиргоо
хийгдээд, алдагдлыг бууруулах
чиглэлд явж байгаа. Өнгөрсөн сард
хөтөлбөрийн 2-р шатны үнэлгээг
хийгээд явсан ОУВС-ийн ажлын
хэсэгтэй төсвийн орлого, зарлага,
алдагдал гээд үндсэн үзүүлэлтүүд,
гол тоонууд дээрээ тохиролцсон.
Сангийн
яам,
Монголбанкны
удирдлагууд өмнөх 7 хоногт
ОУВС-ийн удирдлагуудтай Токиод
уулзахад тэд Монгол Улс ажлын
хэсэгтэй тохиролцсон төсвөө цаг
хугацаанд нь батлах нь чухал гэдгийг
онцолж байсан. Одоо Сангийн яам
энэхүү амлалтаа цаг хугацаандаа
биелүүлсэн учраас цаашид хамтын
ажиллагаат орнууд, олон улсын
байгууллагуудын зүгээс орж ирэх
санхүүжилтүүд саадгүй байх болов
уу. Дээр нь 2018 онд хүлээгдэж
байсан Чингис бондын эхний
төлбөр гэх мэт гадаад өр төлбөрүүд
амжилттай шийдвэрлэгдлээ. Тэгэхээр
2018 он бол бодлогын реформуудаа
хийх, эдийн засгийн өсөлт нэмэгдэх
сэргэлтийн жил байх болно гэж
харж байна.

Монголбанк энэ оны 11-р сарын эцсийн байдлаар иргэд, аж ахуйн
нэгжүүдээс нийт 19.1 тонн алт худалдан авлаа. Энэ нь өмнөх
оны мөн үеэс 1.5 тонноор илүү буюу 8 хувиар өссөн үзүүлэлттэй
байна. Монголбанк алт тушаалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2016
оны 12-р сараас эхлэн алтыг дэлхийн зах зээлийн үнээр худалдан
авах болсон мөн “Монгол Алт” аяныг хоёр сарын хугацаанд
хэрэгжүүлсэн зэрэг нь алт тушаалтыг идэвхжүүлжээ.
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Огноо

Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2018 онд
баримтлах үндсэн чиглэл
Санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлын
хүрээнд:
Санхүүгийн
тогтвортой байдал
Банкуудын эрсдэл даах чадварыг
дээшлүүлэх,
активын
чанарыг
сайжруулах.
Стратеги

Активын чанарын үнэлгээний үр дүнд
үндэслэн дараагийн арга хэмжээг авна.
Шаардлагатай тохиолдолд банкийг
дахин хөрөнгөжүүлнэ.
Банкны удирдлагыг чадавхжуулна.
Хууль эрхзүйн орчинг сайжруулна.

Активын чанарын үнэлгээ ба
түүнтэй холбоотой хийгдэх
ажлуудын дараалал

Хяналт шалгалт
Гүйцэтгэлд
суурилсан
хяналт
шалгалтын тогтолцооноос эрсдэлд
суурилсан тогтолцоонд шилжих.
Стратеги

Зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ирээдүйд
чиглэсэн хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлнэ.
Банкны хувьцаа эзэмшигч, удирдлагад
тавих шаардлагыг өндөрсгөнө.
Холбогдох хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсноор
журам зааварт өөрчлөлт оруулна .

Санхүүгийн зах зээлийн активын
бүтэц, салбараар
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Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2018
онд баримтлах үндсэн чиглэл
Санхүүгийн захын дэд бүтэц, институцийг бэхжүүлэх
Хууль, журам

Төлбөрийн систем

Банк, санхүүгийн салбарын хууль, эрх
зүйн
шинэтгэлийг
үргэлжлүүлэн,
хэрэгжилтийг хангана.

Төлбөрийн
системийн
найдвартай
ажиллагааг
хангаж,
нэгдсэн
зохицуулалтыг бий болгоно.

Стратеги

Стратеги

Төв банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт
орж байгаагийн хүрээнд банкны хараат бус
байдал, засаглалыг сайжруулна.
Банкны салбарын хуулиудын шинэтгэлээр
санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангана.
Дотоодын валютын захын дэд бүтцийг
хөгжүүлж, холбогдох хуульд нэмэлт
өөрчлөлт оруулна.

“Банксүлжээ”
системийн
эрсдэлийн
удирдлага, үйл ажиллагааны найдвартай,
аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлнэ.
Төлбөр
тооцооны
ба
клиринг
системүүдийн зохицолдоог хангаж, бэлэн
бус төлбөрийн хэрэгслийг дэмжинэ.
Эрх зүй н орчинг сайжруулж, төлбөрийн
системд тавих хяналтыг хэрэгжүүлнэ.

Санхүүгийн боловсрол

Мэдээлэл түгээх
ерөнхий систем

“Олон
нийтийн
санхүүгийн
суурь
боловсролыг
дээшлүүлэх үндэсний
хөтөлбөр”-г үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.
Стратеги

Статистик мэдээллийг олон улсын
мэдээлэл түгээх тусгай стандартын
дагуу нийтэд мэдээлдэг болно.
Стратеги

Олон улсын стандарт, аргачлалаар тоон
мэдээллийг боловсруулснаар статистик
мэдээллийн чанарыг сайжируулна.
Статистик
мэдээллийн
тархалтын
1. ЕБС-ийн сурагчдад
хугацаа, давтамж, хэлбэрийг нэг түвшинд
2. Их дээд сургуулийн оюутнуудад
https://www.forbes.com/sites/steveschaefer/2016/01/05/10-things-you-absolutely-need-to-know-about-stocks/#5b56c08b3f57
ижил байлгана.
3. Хөдөө, орон нутгийн иргэдэд
Санхүүгийн
тогтвортой
байдлын
4. Цахим хуудас, мэдээллийн хэрэгслүүдээр
үзүүлэлтүүдийг санхүү, банкны салбарын
дамжуулж олон нийтэд.
хувьд стандартын дагуу тооцно.
Санхүүгийн
боловсролыг
дээшлүүлэх
үндэсний хөтөлбөрийг дараах 4 тэргүүлэх
чиглэлийн хүрээнд хэрэгжүүлнэ:
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бАЙР СУУРЬ: Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хуульд
өөрчлөлт оруулах асуудлаар
УИХ-ын гишүүн Ө.Энхтүвшин нарын нэр бүхий гишүүд Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлээд
буй. Уг өөрчлөлтөөр төв банкны бие даасан, хараат бус байдлыг нэмэгдүүлэх, төв банкны удирдлагыг томилох чөлөөлөх асуудлыг нарийвчлах, төв банкнаас Засгийн
газарт олгох санхүүжилтийн хязгаарлалтыг тодорхой болгох, төв банкны шийдвэр, бодлого үйл ажиллагаа нь хамтын удирдлагын /Мөнгөний бодлогын хороо, Удирдах
зөвлөл/ зарчимд тулгуурлах зэрэг шинэлэг зохицуулалтуудыг тусгаж буй юм. Тэгвэл уг хуулийн төслийг судлаач, эдийн засагчид хэрхэн дүгнэж байна вэ.

Ө.Энхтүвшин (УИХ-ын гишүүн)
Аливаа улсын төв банкны бие даасан, хараат бус байдлыг үнэлэх олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн,
индекс аргачлал болон манай улсын дотоодын эрдэмтэн судлаачдын үнэлгээгээр Монголбанкны
бие даасан, хараат бус байдал нь “хангалтгүй” буюу 0-1 оноогоор тооцсоноор 0.5-0.6 орчим
хувьтай байна. Энэхүү хангалтгүй байдал инфляцийн өндөр хэлбэлзэл, гадаад валютын улсын
нөөцийн хомсдол, Монголбанкны өөрийн хөрөнгийн алдагдал зэрэг макро эдийн засгийн тоон
үзүүлэлтээс харагдаж байна. Иймд Төв банкны бие даасан, тогтвортой байдал нь үнийн түвшний
тогтвортой байдалтай удаан хугацаанд шууд хамааралтай байдаг талаар тогтоосон судалгааны
ололтод тулгуурлан Монголбанкны бие даасан, хараат бус байдлыг дээшлүүлснээр эдийн засагт
үүсч буй бэрхшээл, асуудлыг шийдвэрлэх нь хуулийн төсөл боловсруулах шаардлага, зорилго
болсон.
Д.Түвшинжаргал (эдийн засагч, судлаач)
Төв банкны холбогдох газраас Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
тухай хуулийн төслийг боловсруулж, УИХ-д өргөн мэдүүллээ. Шинэ хуулийн төслөөр төв банкны
үйл ажиллагаа хамтын шийдвэр /Мөнгөний бодлогын хороо, Удирдах зөвлөл/-ээр явдаг болох
нь. Мөн төв банкны Ерөнхийлөгчийг чөлөөлөх, огцруулах шалтгааныг илүү тодорхой, бодитой
болгож буйгаас гадна Төв банкны зүгээс Засгийн газарт өгөх санхүүжилтийн нөхцөл, шаардлагыг
нарийвчилж өгч байна. Хуулийн төслийг өргөн барьж болно. Хамгийн гол нь улстөрчид үүнийг
ойлгож, төв банк хараат бус байснаараа эдийн засагтаа чухал үүрэг, ач холбогдолтой гэдгийг
ойлгож, үүнд улс төрийн зориг гаргах нь чухал.
С.Дэмбэрэл (Эдийн засагч)
Би 2015 онд Төв банк /Монголбанк/-ны тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн
төслийг санаачлан УИХ дээр хэлэлцэх эсэхийг тогтоогоод, байнгын хороонд оруулсан байсан. Тэр
хуулийн хувилбар, зүйл заалтууд энэ хуулинд бас туссан байна. Тухайлбал, төв банкны зорилтыг
“Үнийн тогтвортой байдлыг хангах” гэж байна. Орчин үеийн төв банкуудын гол зорилт нь
инфляцийн тогтвортой байдал буюу үнийн тогтвортой байдал юм. Гэхдээ УИХ дээр энэ асуудал орж
ирэхээр “Валютын ханшийг яах вэ” гэдэг асуудал гарч ирнэ. Миний санаачилсан өмнөх хувилбар
дээр энэ асуудлыг бас тодорхой тусгасан. Өөрөөр хэлбэл, үнийн тогтвортой байдлыг хангах үндсэн
зорилтод захирагдах буюу суб-ординац зорилт нь валютын ханшийн хэлбэлзэл гэсэн үг. Үндсэн
зорилт нь үнийн тогтвортой байдал, дагалдах зорилт нь ханшийн тогтвортой байдал юм. Одоо
өргөн баригдсан хуулинд энэ зүйл заалт, зохицуулалт тусгагдсан байх гэдэгт найдаж байна. Үүнд
анхаарах хэрэгтэй байх.
Д.Дамба-Очир (УИХ-ын гишүүн)
Төв банкны хуулинд хэд хэдэн өөрчлөлт орж байгаа. Тухайлбал, төв банк нэгдүгээрт хариуцлагатай,
хоёрдугаарт олон улсын жишгээр ажиллахаар болгож байгаа. Гуравдугаарт, төв банкны дүрмийн
санг нэмэгдүүлэх, мөнгө босгох, өөр бусад үйл ажиллагаа явуулах замаар инфляци, ханшаа
тогтвортой барих талаас нь анхаарч өгөх зүйл заалтууд орж ирсэн байна лээ. Төв банк мөнгө хэвлэж,
зах зээлд нийлүүлэх эрхтэй цорын ганц байгууллага. Тийм учраас энэ бүх үйл ажиллагаа хяналттай,
хариуцлагатай болох ёстой. Энэ үүднээс Төв банкинд дөрвөн өөр төрлийн хяналтын зөвлөл бий
болгохоор хуулинд оруулж ирсэн нь сайн хэрэг. Товчхондоо бол Монголбанк өөрийнхөө хийх
үндсэн ажлуудад анхаарах асуудлыг хуульчилж байгаа юм билээ. Монголбанкны хууль харьцангуй
чамбай, сайн орж ирсэн байна билээ. Тэгэхээр өөрчлөлтүүд харьцангуй бага гарах байх.
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Төв банкны тухай хуульд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах тухай
Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн тухай
Аливаа улсын төв банкны бие даасан, хараат бус
байдлыг үнэлэх олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн,
индекс аргачлал болон манай улсын дотоодын эрдэмтэн
судлаачдын үнэлгээгээр Монголбанкны бие даасан, хараат
бус байдал нь “хангалтгүй” буюу 0-11 оноогоор тооцсноор
0.5-0.62 орчим хувьтай байна. Энэхүү хангалтгүй байдал
инфляцийн өндөр хэлбэлзэл, гадаад валютын улсын
нөөцийн хомсдол, Монголбанкны өөрийн хөрөнгийн
алдагдал зэрэг макро эдийн засгийн тоон үзүүлэлтээс
харагдаж байна. Иймд Төв банкны бие даасан, тогтвортой
байдал нь үнийн түвшний тогтвортой байдалтай удаан
хугацаанд шууд хамааралтай байдаг талаар тогтоосон
судалгааны ололтод тулгуурлан Монголбанкны бие
даасан, хараат бус байдлыг дээшлүүлснээр эдийн засагт
үүсч буй бэрхшээл, асуудлыг шийдвэрлэх нь хуулийн
төсөл боловсруулах шаардлага, зорилго болсон.
1
0 - Бие даасан, хараат бус байдал бүрэн алдагдсан
1- Бие даасан хараат бус байдал бүрэн хангагдсан
2
Төв банкны бие даасан, хариуцлагатай, ил тод байдал: Глобал өнцгөөс
харах нь. Лауренс, Арноне, Сегалотто нар, 2009, ОУВС; Мөнгөний
бодлогын хараат бус бие даасан байдлын судалгаа, Ж.Дэлгэрсайхан,
Б.Алтанзул, 2015.
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Монголбанкны бие даасан, хараат бус байдлыг
1996 онд Монгол Улсын Их Хурлаас баталсан Төв банк
(Монголбанк)-ны тухай хуулиар зохицуулж байгаа
бөгөөд энэхүү хууль нь мөнгөний бодлогын зорилтыг
“Төв банк өөрөө тодорхойлох” талаар олон улс, гадаад
орнуудын сайн зохицуулалт, шилдэг туршлагаас зөрүүтэй
буюу мөнгөний бодлогыг УИХ-аас жил бүр тодорхойлон
баталдаг, мөнгөний бодлого, банкны хяналт, улсын
гадаад валютын нөөцийг удирдахтай холбоотой аливаа
шийдвэрийг Монголбанкны Ерөнхийлөгч буюу хувь
хүн-албан тушаалтан дангаар шийддэг, Засгийн газарт
санхүүжилт олгох асуудлыг нарийвчлан зохицуулж,
хязгаарлаагүй, Монголбанкны удирдлагын эрх зүйн
баталгаа нь түүний хүлээх хариуцлага, бүрэн эрхээс асар
их зөрүүтэй байна.
Хуулийн төслийг боловсруулахдаа Төв банкны бие
даасан, хараат бус байдлын талаар гадаадын эрдэмтэн,
судлаач (Бед ба Паркин, Алесина Грилл, Масчиандро
ба Табеллини , Кукиермэн ба Вебб)-ийн аргачлал, Олон
Улсын Төлбөр тооцооны банк-Базелийн хорооны Төв
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банкны засаглалын бүлэг, Олон Улсын Валютын Сан,
Дэлхий банк болон дотоодын эрдэмтэн судлаач нарын
судалгааны ололт, дүгнэлтэд тулгуурлан хуулийн хэрэгцээ
шаардлага, үр нөлөө, зардлын судалгаануудыг хийж
гүйцэтгэн боловсруулсан төсөлд Монголбанкны газар,
Монголбанкны удирдлагаар ажиллаж байсан иргэд,
гадаадын мэргэжилтэн, зөвлөхийн саналыг харгалзан
үзэж тусгасан болно.
Хуулийн төслийн талаар хууль санаачлагчаас Монгол
Улсын Их Хурлын “цахим хэлэлцүүлэг” хуудаст хуулийн
төслийг байршуулж, олон нийтийн дунд нээлттэй уулзалт,
хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан бөгөөд уг нээлттэй
уулзалт хэлэлцүүлэгт Монголбанк, Сангийн яам, Санхүүгийн
зохицуулах хороо, МУИС-ийн Эдийн засгийн сургууль,
Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль, банкууд, Монголын
банкны холбоо, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөлөл
оролцов. Хэлэлцүүлэгт оролцогчид хуулийн төслийн үзэл
баримтлал, хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг бүрэн дэмжсэн
ба Монголбанкны бие даасан, хараат бус байдлыг хангах
талаар Монголбанкны удирдлагад тавих шалгуур, Засгийн
газартай харилцах талаар гарсан саналыг хуулийн төсөлд
тусгасан болно.
Үнийн тогтвортой байдал, санхүүгийн тогтвортой
байдал хангагдсан эдийн засгийн өсөлттэй, эх газрын эрх
зүйн системтэй, Монгол Улстай төстэй улсуудыг тандан
судалгаанд ашиглаж тэдгээр улсын төв банкны эрх зүйн
байдлыг тодорхойлсон хуулиудыг судлахад дараах
түгээмэл хандлагатай байна:
Төв банкны үндсэн зорилт нь "үнийн тогтвортой
байдал" байна.
Төв банкны үйл ажиллагааны бодлогыг боловсруулах,
хэрэгжүүлэх, түүнтэй холбоотой шийдвэрийг хамтын
зарчмаар буюу мэргэжлийн туршлагатай хүмүүсээс
бүрдсэн Монголбанкны удирдах зөвлөл, хороогоор
шийдвэрлэдэг байна.

Төв банкны удирдлагын томилгоо, чөлөөлөх асуудлыг
"давхар хяналтын зарчим"-аар нэг бие даасан этгээдээс
нэр дэвшүүлж өөр бие даасан шийдвэрлэх байдлаар
зохицуулж байна. Зарим улсын хувьд улс төрийн
нөлөөллийг бууруулах зорилгоор нэр дэвшүүлэх хороо
байгуулж, уг хорооноос Төв банкны удирдлагад нэр
дэвшүүлж байна.
Төв банкны удирдлагын бүрэн эрхийн хугацаа
дунджаар 5-6 жил байна.
Төв банк өөрийн үндсэн зорилтод нөлөөлөхгүйгээр
Засгийн газартай харилцаж, түүний эдийн засгийн
бодлоготой уялдан ажиллаж байна.
Дээрх түгээмэл хандлага, шилдэг туршлагыг харгалзан
үзэж Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хуульд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл (7 зүйлтэй)-д Төв
банкны бие даасан, хараат бус байдлын үзүүлэлтийг
тооцсон индексийн үзүүлэлтийг нэмэгдүүлэх үүднээс
Монголбанкны үндсэн зорилтыг дэлхийн нийтийн
түгээмэл, чиг хандлага болсон “Үнийн тогтвортой байдал”
болгон өөрчлөх, мөнгөний бодлогыг боловсруулах, УИХ
зөвхөн хуульд заасан “мөнгөний бодлогын зорилт”ыг баталж, энэ дагуу Монголбанкнаас хэрэгжүүлдэг
болох, Монголбанкны удирдлага буюу Монголбанкны
Ерөнхийлөгч, Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч, Дэд ерөнхийлөгч
нарыг албан тушаалд томилох шалгуур, чөлөөлөх
үндэслэл журмыг нарийвчлан тогтоох, Монголбанкнаас
баримтлах мөнгөний бодлогын зорилтын төслийг
хэлэлцдэг, мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх шийдвэр
гаргадаг “Мөнгөний бодлогын зөвлөл”, банкны хяналт
шалгалтын шийдвэрийг гаргах “Банкны хяналт шалгалтын
хороо”, Монголбанкны бусад үйл ажиллагаа, төсөв
санхүүтэй холбоотой шийдвэрийг гаргах “Удирдах
зөвлөл” байгуулахаар тусгаж, төсвийн шинж чанартай
санхүүжилт- хөтөлбөрийг Монголбанкнаас санхүүжүүлж,
мөнгөний бодлогын зорилт үр нөлөөг алдагдуулдаг
байдлыг арилгах зорилгоор Засгийн газарт зээл олгох,
Засгийн газрын үнэт цаасыг худалдан авах Монголбанкны
үйл ажиллагааг тодорхой зааж, хязгаарлалтыг тусгав.
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МОНГОЛБАНКНЫ
ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР
Тус аймагт банкны байгууллага “Ембүү дэрсэнэ ус”
хэмээх газар 1942 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр
Монгол-Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн Худалдаа ба аж
үйлдвэрийн банкны харьяа Дундговь аймаг дахь банкны
хэлтэс нэртэйгээр хоёр гэр, 10 орон тоотой байгуулагдснаас
хойш 75 жил болжээ.
Тухайн үеийн банкны хэлтэс нь энгийн ардуудын гар
дээрх мөнгийг хадгаламжаар дамжуулан төвлөрүүлэх,
бэлэн мөнгөний орлого, зарлагын гүйлгээ хийх, анхны
артель хоршоо, гар үйлдвэр, ардад урт богино хугацаатай
зээллэг олгох үйлчилгээ явуулж тайлан балансаа
хуучин Монгол бичгээр хөтөлж байсан нь одоогийн
Монголбанкны салбарын архивт хадгалагдан үлджээ.
Банкны хэлтсийн анхны дарга Чулууны Гочоосүрэн нь
бичиг үсэгт боловсорсон сэхээтэн төдийгүй хөдөлмөрч,
уран дархан, малчин хүн байжээ. Тэрээр “Улсын сайн
малчин” цол хүртэн “1000 мал” гэсэн бичиг бүхий мөнгөн
бүслүүртэй хувин, цул мөнгөөр цутгасан мөнгөн самбар
болон хуцаар шагнуулж байсан нь одоогийн Дундговь
аймгийн музей, үр хүүхдүүдэд нь хадгалагдан үлдсэн
байдаг.

өргөн ашиглах болсон байна.
Төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн үеийн
аймаг дахь банкны контор 1981-1990 он:
Аймаг дахь Банкны хэлтэсийг 1979 оны 01 дүгээр
сарын 01-ний өдрөөс “Банкны контор” болгон өргөтгөн
зохион байгуулж, Зээл- мөнгөн эргэлт, бүртгэл гүйлгээ,
хөрөнгө оруулалт санхүүжилтийн 3 хэлтэстэй, кассын
тасагтай, харьяандаа 1 салбар, 14 тооцооны касстай 70
гаруй ажиллагсадтай ажиллаж байжээ.
Одоогийн салбарын барилгыг 1987-1988 онд 1,261,409
төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгөөр барьж ашиглалтанд
оруулсан байна.
Банкны хоёр шатлалт тогтолцооны үе 1991-2017 он:
Одоогийн салбар нь Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн
1991 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 3/51 дүгээр
тушаалаар үйл ажиллагаа нь шинэчлэгдэн байгуулагджээ.

БНМАУ-ын Социализмын бүтээн байгуулалтын
үеийн аймгийн банкны хэлтэс 1960-1981 он:
Социализмын бүтээн байгуулалтын үед банкны хэлтэст
үндсэн үйл ажиллагааны ажлаас гадна аймаг орон нутгийн
хэмжээнд тулгамдсан (зуд эсэргүүцэх, хашаа хороо барих,
мал хөөвөрлөх, дэллэх ноослох г.мэт) ажилд биечлэн
оролцож байжээ.
1973 онд Улсын банкны нягтлан бодох бүртгэл, кассын
ажлыг механикжуулах тухай БНМАУ-ын СнЗ-өөс 278
дугаар тогтоол гарснаар Аското-170 машинаар гүйлгээг
хийдэг болж, үүний дараа нягтлан бодох бүртгэлийн
ажилд хэрэглэгдэх АSCOTA-314 болон хуучнаар ЗХУ,
Герман, Япон зэрэг орны дүгнэгч калькулятор машинууд
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Улсын сайн малчны шагнал болох мөнгөн самбар
Дундговь аймаг дахь Музейн сан хөмрөг

орон нутаг

Салбарын хамт олон 2017 он: Баруун гар талаас хянан шалгагч Д.Сарантуяа, хянан шалгагч Э.Пүрэвбаатар, салбарын захирал
Б.Оюунцэцэг, нягтлан бодогч С.Баттөмөр, нярав Г.Гарамханд, жолооч Н.Чулуунбаяр.

Орон нутагт төрийн мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх
зорилгоор банкинд хяналт шалгалт хийх, салбар
хоорондын төлбөр тооцоог явуулах, бэлэн мөнгөний
эмиссийн ба зээлийн мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг
эрхлэн гүйцэтгэх үндсэн зорилтын хүрээнд ажиллаж
байна.

Дундговь аймаг дахь Монголбанкны салбарын чиг
үүрэгт МБЕ-ийн 2015 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн
А/48 дугаар тушаалаар “Говьсүмбэр аймгийн банкуудад
хяналт шалгалт хийх” гэсэн нэмэлт орсноор 2 аймгийн 4
(Хаан, Хас, Төр, Капитал) банкны 8 салбар, 37 тооцооны
төвийг хариуцан ажиллаж байна.

/Дундговь аймаг дахь банкны
хэлтсийн 1942 оны баланс/
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САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛ

Санхүүгийн байгууллагуудын харилцагчдын эрх
ашгийг хамгаалж буй эсэх асуудалд хяналт
тавих нь чухал байдаг
Австрали Улсын Хэргэлэгчийн зан төлвийн судалгаа, бодлогын албаны дарга, Австралийн үнэт цаас, хөрөнгө оруулалтын
хорооны захирал Хатагтай Сара Эдмондсоныг энэ удаагийн дугаартаа урьж ярилцлаа. Тэрээр өөрийн улс дахь олон нийтийн
санхүүгийн боловсролд хэрхэн анхаарч буй тухай туршлагаасаа хуваалцсан юм.
Олон нийтийн санхүүгийн боловсрол гэдэг нь иргэд
чухам юунд төлөвшсөн байхыг хэлэх вэ? Манай уншигчдад
энэ тухай ойлголтыг өгөөч?
Австрали улсын хувьд олон нийтийн санхүүгийн
боловсролыг дээшлүүлэх онцгой хөтөлбөр хэрэгждэг бөгөөд
энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд бүх түвшний хэрэглэгчдийг
зорилтот бүлгээ болгон ажилладаг юм. Энэхүү хөтөлбөр нь
залуучууд, ахмад настан буюу тэтгэврийн насны иргэд гэх мэт
бүх түвшний хэрэглэгчдийг хамруулж эдгээр хэрэглэгчиддээ
санхүүгийн шийдвэр гаргахад нь тусалж, ямарваа нэгэн
санхүүгийн хүндрэл эсвэл гэнэтийн мөнгөний хэрэгцээ гарах,
харилцаж буй банкандаа сэтгэл хангалуун бус, гомдол гаргах
хүсэлтэй үед хэрхэн зөв шийдвэр гаргах вэ гэх зэрэг зөвлөгөө
мэдээлэл өгч туслалцаа үзүүлдэг юм. Мөн эдгээр зорилтот
бүлгүүдэд санхүүгийн бараа бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний
талаар мэдээлэл олгож, хэрхэн зөв сонголт хийж, хэрэглэгч
болох тал дээр нэмэлт мэдээлэл өгдөг. Тиймээс санхүүгийн
боловсролыг дээшлүүлэх хөтөлбөрийн гол зорилго бол ард
иргэдэд санхүүгийн бүтээгдэхүүний талаар зохистой шийдвэр
гаргахад хэрэгтэй мэдээлэл өгөх болон ямарваа нэгэн санхүүгийн
хүндрэл учрахад ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэй болох тухай
туслалцаа үзүүлэх юм.
Танай орны хувьд мөн эдийн засгийн өсөлт нь
тогтворжиж чадсан улс орнуудын хувьд олон нийтийн
санхүүгийн боловсрол гэдэг ойлголтыг ямар түвшинд авч
үздэг вэ?
Хэдий Австрали улсад ерөнхий боловсролын сургуулийн
хөтөлбөрт санхүүгийн боловсролын хичээл багтдаг ч ард
иргэдийн санхүүгийн боловсролын түвшин бидний зорьж
байгаа түвшинд хүрээгүй байна гэж бодож байна. Гол нь ард
иргэдийн санхүүгийн боловсрол тус улс орны зах зээл дээрх бүх
асуудлыг шийдэхгүй гэдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй юм. Яагаад
гэвэл дан ард иргэдийн санхүүгийн боловсролыг чухалчлах
бус санхүүгийн зохицуулалтын талаар мөн ярих хэрэгтэй
байна. Зөвхөн хэрэглэгчид санхүүгийн боловсролтой болж,
зөв шийдвэр гаргах бус банк, санхүүгийн байгууллагуудын
үйл ажиллагаа болон хэрэглэгчидтэй харьцах харилцаан дээр
хяналт тавих нь чухал юм.
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Санхүүгийн байгууллага, хэрэглэгчийн эрх ашгийг
хамгаалах болон иргэдийн санхүүгийн боловсролд
анхаарах асуудал хэрхэн уялддаг вэ?
Санхүүгийн байгууллага, хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах
болон иргэдийн санхүүгийн боловсролд анхаарах асуудал
манай байгууллагын үйл ажиллагаатай нягт уялддаг. Манай
байгууллага хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах, зах зээлийн
үйл ажиллагаа буюу зах зээл дээрх санхүүгийн үйлчилгээнд
тэр тусмаа банкуудын олгодог бараа, үйлчилгээнд хяналт
тавих болон санхүүгийн боловсрол олгох үүрэг хүлээдэг юм.
Тиймээс бид санхүүгийн байгууллага, хэрэглэгчийн эрх ашгийг
хамгаалах болон иргэдийн санхүүгийн боловсролд анхаарах
асуудлыг нэг цогц гэж харж байна. Нэг цогц болгон харснаар зах
зээл дээр тулгарч буй асуудлыг, шалтгааны хамт тодорхойлох
боломж бий болдог. Хэрэглэгчид зах зээл дээрх бүтээгдэхүүнээ
ойлгохгүй, фирмүүд бараагаа буруу сурталчилж эсвэл фирмүүд
барааныхаа талаар хангалттай сайн мэдээлэл өгч чадахгүйд гол
асуудал байна уу гэх жишээтэй.
Манай улс саяхнаас олон нийтийн санхүүгийн
боловсролд анхаарч эхэлж байна. Энэ ажлыг
Монголбанкнаас эхлүүлж бодлогын түвшинд анхаарахаар
болоод байна. Мэдээж бидэнд амжилттай яваа улс
орнуудын туршлага хэрэгтэй гэж бодож байна. Та ямар
зөвлөгөө өгөх вэ?
Австрали улсад “Money Smart” гэх тусдаа санхүүгийн
боловсрол олгох хөтөлбөр хэрэгждэг юм. Энэ хөтөлбөрийн
хүрээнд байнгын мэдээллээр хангагдаж шинэчлэгдэж байдаг
сайт байдаг ба олон нийтийн сүлжээгээр мөн дамжуулан ард
иргэдэд мэдээлэл олгодог. Манай байгууллага мөн хэрэглэгчдийн
эрхийг хамгаалах бүлэг болон байгууллагуудтай хамтран
ажилладаг юм. Эдгээр байгууллагуудтай хамтран ажилласанаар
хэрэглэгчид ямар асуудалтай нүүр тулгарч байгааг мэдэж авах
боломжтой байдаг. Мөн сүүлийн үед хэвлэлийн мэдэгдэл,
видео болон блогоор дамжуулан мэдээлэл түгээх болсон.
Зарим бүтээгдэхүүнийг дурьдхад бид бүтээлч арга барил сонгож
хүүхдүүдэд зориулж видео тоглоом гаргасан. Ерөнхийдөө бол
зорилтот бүлгээ тодорхойлсноор хэрэглэгчдэд ямар үед, ямар
хэрэгцээ гарч ирж байгааг ойлгоход тун амар болдог.
Бидэнтэй ярилцсан танд баярлалаа

монголбанкны
эрдэнэсийн сангаас
Ногоон Пийсүү гуурстай
эрдэнийн чулуун шигтгээ бүхий
Бадмаараг
эрдэнийн жинс
Голч: 2.7 см
өндөр: 5.6 см
Пийсүүний урт: 5.8 см

Монгол язгууртан ноёдын хэргэм зэрэг, дэвийг илэрхийлэх жинс
XVII зуунаас монголчууд малгайн оройг “жинсэн” хэмээх манж үгээр нэрлэх болсон бөгөөд энэ нь зэрэг дэвийг илэрхийлэх
нэгэн гол тэмдэг болж байв. Манж чин гүрний “гадаад Монголын төрийг засах явдлын яамны хууль зүйлийн бичиг”-т
монголын хан ван, бэйл, бэйс нар малгайн оройд бадмаараг эрдэнийн жинс хадуулна хэмээн заасны дагуу бадмаараг
эрдэнийн чулуун жинс хэрэглэж эхэлжээ. Улмаар Төр гэрэлт болон Бүрэн засагч хааны үед /1820-1875 онуудад/ бадмаараг
эрдэнийн жинс нь улам нарийн, гоёмсог хийцтэй болохын хамт өргөн хэрэглэх болсон байна.
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Монголбанкны хэвлэлийн бага хурлаас... 2017.11.22

Монголбанкны мэдээлэл өгөх сар бүрийн хэвлэлийн бага хурал 10-р сарын 20-нд болж банк санхүүгийн 9-р сарын
статистик үзүүлэлтүүдийг мэдээлж, 2018 онд хэрэгжүүлэх ТМБҮЧ-ийн төслийн талаар танилцуулж, сэтгүүлчдийн сонирхсон
асуултуудад хариуллаа.

Одоо арилжааны банкуудыг "оношлох" үе шат
явж байгаа. Он гараад "эмчлэх" үе шат эхлэх байх. Үүн
дээр маш олон эрсдэл гарах болов уу. Эрсдэлүүдийг
хэрхэн харж байгаа вэ. Хадгаламж эзэмшигчдийн
хувьд ч бас тодорхой хэмжээнд айдастай байх шиг
байна...
ХШГ-ын захирал Н.Батсайхан:
Активын чанарын үнэлгээний үр дүн арванхоёрдугаар
сард гарна. Үүнд иргэд, харилцагчид санаа зовох
хэрэггүй. Нэгдүгээрт, өмнөх хямралтай харьцуулбал,
Монгол Улс хадгаламжийн даатгалын системтэй болсон.
Хадгаламжийн даатгалд хамрагдагсдын хүрээ нэлээд
өндөр байгаа. Хоёрдугаарт, хэрэв банкуудад өөрийн
хөрөнгийн дутагдал үүсвэл тухайн банкинд өөрийн
хөрөнгөө дахин нэмэгдүүлэх хугацаа өгнө. Хугацааны
эцэст банкууд өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлж чадахгүй бол
төр хөрөнгө оруулахад бэлэн байгаа. Тийм учраас санаа
зовох хэрэггүй гэж бодож байна.
Төв банк ханшийн өсөлтийг цаашид яаж
зохицуулах вэ. Иргэдийн хувьд Монголбанк л ханш
өсгөөд байгаа юм шиг ойлголттой байдаг. Цаашид
төгрөгийн ханшийн уналтыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ?
МБГ-ын захирал Б.Баярдаваа:
Ханшийн тухайд одоогоор 2440 орчим төгрөгтэй
тэнцэж байна. Өнгөрсөн оны эцэст төгрөгийн ханш огцом
суларснаас хойш өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд ханш
чангарах чиглэлтэй байгаа. Энэ нь юунаас шалтгаалж
байна вэ гэхээр нэгдүгээрт, төлбөрийн тэнцэл эерэг байгаа.
Энэ нь валютын зах зээл дээрх эрэлт, нийлүүлэлтийг
харвал нийлүүлэлт том дүнтэй байна гэсэн үг. Ер нь
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цаашдаа валютын ханш яах вэ гэдэгтэй холбоотой
томоохон хэлэлцүүлэг Төв банкны тухай хуулийн төслийг
өргөн барьсантай холбоотойгоор өрнөж байгаа. Тэгэхээр
одоогийн төв банкны тухай хууль дээр Монголбанкны
үндсэн зорилтыг төгрөгийн тогтвортой байдал гэж
тодорхойлсон. Өргөн барьсан хуулийн төслөөр үнийн
тогтвортой байдал буюу инфляцийг тогтворжуулах нь төв
банкны үндсэн зорилт байна гэж тусгасан. Үүний нөгөө
талд ханшийг Монголбанк хариуцахаа болих нь гэх
хэлэлцүүлэг явж байгаа. Уг нь үнийн тогтвортой байдлыг
төв банкны үндсэн зорилт болгосноороо ханшийг
тогтвортой байлгах орчныг бүрдүүлэх юм. Өөрөөр хэлбэл,
төв банк нь интервэнц хийгээд ханшийг тогтоох бус
макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангаж, эдийн
засгийн бодит секторыг дэмжих, санхүүгийн зах зээл
дээр гажиг үүсгэхгүй байх бодлогыг хэрэгжүүлснээр ханш
тогтвортой байна гэсэн логик юм. Хоёрдугаарт, Монгол
Улсын хувьд уул уурхайн салбарын экспортоос ихээхэн
хамааралтай. Экспортын 90 орчим хувь нь уул уурхай, үүн
дотроо хоёр л бүтээгдэхүүн нийт экспортынхоо 60 орчим
хувийг бүрдүүлдэг. Үүнтэй холбоотойгоор уул уурхайн
салбарт гадны шок орж ирэх, эрдэс бүтээгдэхүүний үнэ
хэлбэлзэхэд Монголын эдийн засагт ханшийн савалгаа
үүсгээд байдаг. Энэ бол Монголын эдийн засгийн бүтэцтэй
холбоотой үүсч байгаа эмзэг байдал. Энэ эмзэг байдлыг
цаашид "эмчлэх" шаардлагатай. Зөвхөн Монгол Улс уул
уурхайгаас хамааралтай байдаг юм биш. Маш олон улс
бий. Тэдгээр улсуудын хамгийн сүүлд хэрэгжүүлж байгаа
амжилттай бодлого нь эдийн засгийн төрөлжилтийг бий
болгох. Мэдээж эдийн засгийн төрөлжилтийг хийх нь
маш их хугацаа шаарддаг, хэцүү гэдэг нь ойлгомжтой.
Гэсэн хэдий ч бид үүнийг хийх л ёстой. Хийхдээ маш
яаралтай эхлүүлэх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл эдийн засгийн
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төрөлжилтийн бодлогыг уул уурхайн бүтээгдэхүүний
үнийн таатай үед эхлүүлбэл, илүү үр дүнтэй байдаг
гэсэн судалгааны үр дүн байна. Энэ төрөлжилтөөс гадна
эмзэг байдлыг багасгахад юу хэрэгтэй вэ гэхээр эдийн
засаг, санхүүгийн хамгаалалтыг бий болгох. Өөрөөр
хэлбэл, төсөв, гадаад валютын нөөц талаасаа нөөцтэй,
хүрэлцээтэй байх ёстой. Энэ чиглэл рүү Монголбанк
анхаарал хандуулж, үндсэн чиглэлдээ тусгаад ажиллаж
байгаа.
Ирэх онд 8 хувьд тогтворжуулна гэж тусгасан
байгаа нь одоогийн түвшнээс нэлээд өндөр харагдаад
байна. Тэгэхээр инфляци өсөхөд нөлөөлж байгаа гол
хүчин зүйл нь юу байна вэ?
МБГ-ын захирал Б.Баярдаваа:
Ирэх оны мөнгөний бодлогын хүрээнд инфляцийг
2020 он хүртэл 8 орчим хувьд тогтворжуулна гэж зааж
өгсөн. Инфляци бол иргэдийн бодит орлогыг бууруулдаг
хүчин зүйл. Тийм учраас тодорхой түвшинд тогтворжуулах
нь иргэдийн амьжиргааг хамгаалах гэдэг утгаараа
чухал. Хоёрдугаарт, эдийн засгийн өсөлт нь иргэдийн
амьжиргаанд бодитойгоор нөлөөлж байх ёстой. Үүний
тулд дэлхийн олон улс орны төв банкууд инфляцийг нам,
тогтвортой түвшинд барихыг зорьж ажилладаг. 8 хувь гэж
байгаа нь өнөөдрийн түвшинтэй ижил байгаа. Өнөөдрийн
байдлаар Улаанбаатар хотын инфляци 8.2 хувь, улсын
инфляци 6 орчим хувьтай байна. Энэ түвшинд ирэх
жилүүдэд тогтворжуулъя гэж байгаа юм. Тогтворжуулах
нь яагаад чухал вэ гэхээр инфляци өдөөгддөг нэг хүчин
зүйл нь инфляцийн хүлээлт. Инфляци өсвөл инфляцийн
хүлээлт өсдөг. Хүлээлт өсвөл инфляци өсдөг. Тэгэхээр
төв банк инфляцийн хүлээлтийг хяналтандаа оруулж
чадахгүйгээр инфляцийг бууруулах зорилт биелэгдэх
боломжгүй. Тэгэхээр инфляцийн хүлээлтийг хяналтандаа
авах замаар инфляцийг тогтворжуулах нь чухал байна.
Хоёрдугаарт, инфляци хэлбэлзэлтэй байх нь хөрөнгө
оруулалтын болон санхүүгийн урт хугацааны хэлцэл
хийгдэх боломжийг хязгаарлаж байдаг. Энэ нь өөрөө
эргээд бодит эдийн засагтаа сөргөөр нөлөөлдөг. Тийм
учраас инфляцийг тогтворжуулах нь чухал. Инфляцид
юу нөлөөлж байна вэ гэхээр өнгөрсөн оны 10-р сар
хүртэл хэдэн сарын хугацаанд бид дефляцитай явсан.
11 дүгээр сараас үнэ бага багаар өсч байгаад сүүлийн
3 сарын хугацаанд нэлээд огцом өссөн. Энэ нь эдийн
засгийн сэргэлттэй холбоотой. Хүмүүсийн худалдан авалт

нэмэгдэж байна. Дундаж орлого бас тодорхой хэмжээгээр
нэмэгдэж банйа. Уул уурхайгаас хамааралтай өсөлтүүд
эдийн засгийн бусад салбаруудад нөлөөлж байна. Зээл,
хадгаламжийн хэмжээ бас өсч байгаа гэх зэрэг эрэлтийн
шинжтэй инфляци байна. Хоёрдугаарт, нийлүүлэлтийн
шинжтэй инфляцийн нөлөөлөл ч бас бий. Татвартай
холбоотойгоор зарим барааны үнэ өсч байгаа. Үүний
хамгийн том нь суудлын автомашины үнэ 20 хувиар өссөн
нь 8 хувийн инфляцийн 1 нэгж хувийг нь автомашины
үнэ дангаараа тайлбарлаж байх жишээтэй. Дээрээс нь
цаг агаарын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор улаан
буудай, түүнийг дагасан гурилын үнийн өсөлт, хүнсний
ногооны өсөлт гэх зэрэг 3-4 бараа л 8 хувийн инфляцийн
3-4 хувийг нь тайлбарлаж байгаа юм. Тэгэхээр эрэлтийн
болон нийлүүлэлтийн шинжтэй хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр
инфляци өсч байна.
Зээлийн хүүг бууруулах асуудлаар Монголбанк
ямар байр суурьтай байгаа вэ. Хуулийн төсөлд
зээлийн хүүгийн хязгаарыг Монголбанк тогтооно
гэсэн байгаа. Зах зээлийнхээ зарчмаар ингэж болдог
юм уу?
ССГ-ын захирал Д.Ган-Очир:
Төв банкны зүгээс зээлийн хүүг бууруулах үндэсний
стратеги боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулсан. Энэ
ажлын хэсгийн үндсэн зорилт нь өнөө маргаашгүй хүүг
бууруулах биш стратегийг боловсруулах юм. Стратеги
бол урт хугацаанд Монгол Улс зээлийн хүүг бууруулахдаа
ямар замаар, хэрхэн ажиллаж, хэн нь юу хийх вэ гэдэг
замыг нь зурж өгнө. Энэ замын зургийг маш тодорхой
буюу урт болон богино, дунд хугацаанд юу хийх,
төрийн байгууллагууд хэрхэн харилцан уялдаатайгаар,
яаж ажиллах вэ гэх зэргээр гаргана. Холбогдох тооцоо,
судалгаанууд гарч байгаа. Үр дүнгээс нь маш товчхон
мэдээлэл өгөхөд гол шалтгаан нь Монгол Улс богино
хугацааны гадаад шоконд маш эмзэг байна. Өөрөөр
хэлбэл, гадаад эдийн засаг дээр үнэ яаж өөрчлөгдөнө,
Монголын эдийн засаг дагаад хэлбэлздэг. Гадаад
нөхцөлөөс ийм өндөр хамааралтай байгаа үед эдийн
засгийн тогтвортой байдлаа дагаад бодлогын хүү
тогтворжих боломж бага байна. Хоёрдугаарт, инфляци
өөрөө тогтвортой бус байна. Гуравдугаарт, валютын нөөц
хангалттай түвшинд бүрэлдэж, өндөр болоогүй байна.
Гадаад шокийг валютын нөөцөөрөө интервэнц хийх
замаар шингээх боломж хязгаарлагдмал байна. Суурь
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энэ асуудлуудыг шийдэхгүйгээр бид өнөөдөр арга хэмжээ
аваад, хүүг буулгах боломжгүй. Буулгасан ч гэсэн суурь
шалтгаанууд хэвээрээ байгаа учраас өнөөдөр буулгалаа
гэхэд маргааш буцаад өсчих гээд байгаа юм. Тэгэхээр
манай бичиг баримт нь суурь буюу архаг өвчнийг
нь эмчлэхийн тулд юу хийх вэ гэдгийг том зургаар нь
хараад, үүний тулд богино хугацаанд хэн нь, юу хийх
вэ гэдэг замын зургаа гаргах юм. Бид тухай бүрт нь
ажлын хэсгийн мэдээллээ олон нийтэд хүргэж ажиллана.
Хоёрдугаарт, төв банк зээлийн хүүг хүчээр тогтоож болдог
юм уу гэж асууж байна. Эдийн засагчдын хувьд болон
нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн нэг зүйл байдаг. Тэр бол
банкны салбараас гарч байгаа бүх зээл, хадгаламжийг
хавтгайруулаад хүүний дээд, доод хязгаар тогтоох нь
эдийн засагтаа маш том сөрөг үр дагавартай. Өөрөөр
хэлбэл, санхүүгийн зуучлал нь зогсдог. Гэхдээ одоо явж
байгаа хуулийн заалтыг бид арай өөр өнцгөөр харж
байгаа. Тухайн аль нэг секторыг ач холбогдол, стратегийн
хувьд дэмжих шаардлагатай гэж үзвэл тэр чиглэлд олгож
байгаа зээлийн хүүнд хязгаар тогтоож өгөх эрх зүйн
зохицуулалт нь байх шаардлагатай байна. Тэр өнцгөөр
нь харвал ийм зохицуулалт байж болно. Ипотекийн 8
хувийн зээл үүний нэг жишээ нь шүү дээ. Түүнээс биш
нийтээр нь хавтгайруулах замаар ийм зохицуулалт байж
болохгүй гэдгийг төв банк ойлгож байгаа.
Хоёрдугаарт, банкны тухай хуульд гадны банк
үйл ажиллагаа явуулах эрх зүйн зохицуулалт орсон
уу. Гуравдугаарт, банкуудад дахин хөрөнгө оруулалт
хийнэ гэж байгаа. Хуулийн төсөлд энэ талаар ямар
зүйл заалтууд орсон юм бол?
ХЭЗГ-ын захирал Б.Ганбат:
Одоогийн үйлчилж байгаа хуулийн хүрээнд гадаадын
банк ажиллах зохицуулалт байгаа. Шинээр орж ирж
байгаа хуулинд тэр зохицуулалтыг хөндөөгүй. Гэхдээ УИХын зарим гишүүдийн санаачилж, УИХ-д өргөн барьсан
Хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хууль бий. Тэр хуулийн
төслийг одоо өргөн баригдсан Банкны тухай хуультай
хольж, хутгах асуудал байна. Тэгэхээр энэ хоёр хууль
тусдаа шүү. Банкны зээлийн хүүтэй холбоотой асуудлыг
манай захирлууд танилцуулчихлаа. Банкны тухай хуульд
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл дээр
Монголбанкнаас зээлийн хүүгийн хязгаарыг тогтооно гэж
оруулаагүй. Харин тогтоож болно гэж тусгасан байгаа.
Зээлийн хүүтэй холбоотой асуудлыг аж ахуйн нэгж
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байгууллагууд, УИХ-ын гишүүд нэлээд их хөндөж байгаа.
Тийм учраас энэ заалтыг бид нээлттэйгээр оруулж өгч
байгаа юм. Юу гэсэн үг вэ гэхээр УИХ дээр энэ асуудлыг
тал талаас нь хэлэлцээд, хамгийн зөв хувилбарыг тогтоох
болов уу гэж бодож байна.
Арилжааны банкууд хувийн зээлийн мэдээллийн
сан нийлж байгуулна гэж байсан. Энэ талаар
тайлбарлахгүй юу?
ХШГ-ын захирал Н.Батсайхан:
Зээлийн мэдээллийн сангийн тухай хууль бий. Энэ
дагуу зээлийн мэдээллийн сан нь Монголбанкин дээр
байршиж байгаа. Аливаа нэг хуулийн этгээдэд зээлийн
мэдээллийн сангийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл
олгогдоогүй байна. Зөвшөөрөл хүссэн гурван хүсэлт
ирсэн. Үүн дээр Монголбанк ажиллаад, зохих хариуг нь
өгөхөөр ажиллаж байна.
Ипотекийн зээл үргэлжлэх үү. Ирэх оноос
ипотекийг өөр зээл рүү шилжүүлж магадгүй гэсэн
мэдээлэл байна. Үүнд тайлбар өгнө үү.
НУСЗЗГ-ын Санхүүгийн зах зээлийн хэлтсийн захирал
Д.Баянзул:
Ипотекийн хөтөлбөрийн хувьд энэ оны тавдугаар
сараас монголбанк, Засгийн газартай хамтран
санхүүжүүлж байгаа. Сар бүр Монголбанкнаас өөрийн
эзэмшиж буй Ипотекийн зээлээр баталгаажсан бондын
үндсэн төлбөрийн хэмжээ буюу ойролцоогоор 16 орчим
тэрбум төгрөгөөр санхүүжилт олгож байгаа. Засгийн
газрын хувьд энэ жил 110 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт
суулгасан. Үүнээсээ сар бүр Монголбанкинд шилжүүлээд,
Монголбанк цааш нь санхүүгийн зуучлалын хүрээнд
олгоод явж байгаа. ОУВС-гийн хөтөлбөрт хамрагдсантай
холбоотойгоор Монголбанкин дээр хэрэгжиж байгаа
төсөл, хөтөлбөрийг Засгийн газарт шилжүүлэх нөхцөл
тавигдсан. Үүний хүрээнд 2018 ондоо багтаад ипотекийн
зээлийг Засгийн газарт шилжүүлэхээр ажиллаж байна.
Ингэж шилжүүлэхдээ одоогийн хэрэгжиж байгаа
схем нь үнэт цаасжуулалт дээр суурилсан байгаа.
Тэгэхээр Засгийн газарт шилжүүлэхдээ санхүүжилтийн
схемийг өөрчлөх, одоогийн схем дээр гарч байгаа
сул талыг засах, сайжруулах чиглэлтэй байна. 2018
ондоо багтаад ипотекийн хөтөлбөрийг Засгийн газарт
шилжүүлэхтэй холбоотойгоор хугацаа заасан төлөвлөгөө
боловсруулахаар Сангийн яамтай хамтран ажиллаж
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байна. Цаашдаа ипотекийн зээлийг Засгийн газар
үргэлжлүүлнэ. Яг хэрэгжүүлэх тухайд Засгийн газар өөрөө
ажиллах уу, эсвэл Монголбанк санхүүгийн зуучлалын
хүрээнд хэрэгжүүлэх үү гэдэг хувилбар дээр ярилцаж
байгаа.
Схемийг өөрчилнө гэдгээ тодруулахгүй юу?
НУСЗЗГ-ын Санхүүгийн зах зээлийн хэлтсийн захирал
Д.Баянзул:
Одоогийн схем бол үнэт цаасжуулалт дээр суурилсан
буюу ипотекийн зээлийн хоёрдогч зах зээлд суурилсан
схем гэж явдаг. Энэ хүрээнд МИК гээд үнэт цаасжуулалт
хийдэг компани энд орж ирж байгаа. Бидний ярьж байгаа
шинэ схемээр бол үндсэндээ шууд Засгийн газрын татаас
хэлбэрийн санхүүжилтийн схем юм.
Алт тушаалт нэмэгдэж байгаа. Түүхэн дээд
хэмжээндээ хүрсэн. Гэхдээ энэ нь ханшийг тогтвортой
байлгах, бууруулахад хэр зэрэг үр дүнгээ үзүүлэх
вэ. Хоёрдугаарт, алтыг манай улс Лондонгийн
металлын биржийн үнээр авч байна. Мэдээж үүнтэй
холбоотойгоор алт тушаалт нэмэгдэж байгаа хэдий
ч хэт өндөр үнээр алт худалдан авах нь эрсдэлтэй
биш үү?
Өнөөдрийн байдлаар Монголбанк иргэд, аж ахуйн
нэгж байгууллагуудаас 18.7 тонн алт худалдан авсан.
Мэдээж худалдан авсан алт нь цэвэршүүлсэн хэмжээгээрээ
валютын нөөцийг нэмэгдүүлж байгаа. Валютын нөөц
маань одоогийн байдлаар 2.2 тэрбум ам.долларт хүрсэн
байна.
ХШГ-ын захирал Н.Батсайхан:
Монгол Улс 1990-ээд оны эхээр нийгмийн өөрчлөлттэй
холбоотойгоор эдийн засгийн хүндрэлтэй нүүр тулсан.
Тухайн үед “Алт” хөтөлбөрийг анх П.Очирбат Ерөнхийлөгч
санаачилж, хэрэгжүүлсэн. Энэ үед “Алт” хөтөлбөрийн гол
санаа нь Монголбанк зах зээлийн бүх эрсдэлийг өөр дээрээ
хүлээж авсан. Ингэснээрээ алтны үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд
асар том боломжийг бий болгосон. “Алт-1”, “Алт-2”,
“Монгол алт” гэх зэргээр энэ хөтөлбөрүүд үргэлжилж
байгаа. Зах зээлийн эрсдэлийг Монголбанк үүрдэг. Алтны
үнийн динамикийг харвал 2001, 2002 оны үед хамгийн
доод түвшиндээ хүрээд, түүнээс хойш үнэ тасралтгүй өсч
эхэлсэн. Алтны үнэ унаад байвал төв банкинд ашиггүй.
Харин үнэ өсч байвал төв банкинд ашигтай. Энэ тал дээр
Монголбанкинд Эрсдэлийн удирдлагын алба ажилладаг.

Энэ алба маань эрсдэлээс хамгаалах, зохих хэмжээнд
хеджинг хийх байдлаар ажиллана. Төв банкууд цаашдаа
бодлогын хүүгээ нэмэгдүүлэх үед алтны үнэ засварлагдах
эрсдэл бий. Тэр үед төв банк тодорхой арга хэмжээ авч
ажиллах болно.
2018 оны Монгол Улсын төсвийг батлаад цөөн
хэдхэн хоног болж байна. Монгол улс 2018 онд ямар
бодлого баримтлах вэ. Мөнгөний бодлогын хувьд яг
тодотгож хэлэх зүйл юу байна вэ?
МБГ-ын захирал Б.Баярдаваа:
Энэ жилийн мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэл
нэлээд онцлогтой. Монголбанкинд хоёр л том үүрэг бий.
Нэгдүгээрт, макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг
хангах чиглэлээр мөнгөний бодлого хэрэгжүүлэх.
Хоёрдугаарт, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах.
Энэ хоёр үндсэн чиглэлийн хүрээнд нэлээд өөрчлөлтүүд
гарна. Мөнгөний бодлогын хүрээнд мөнгөний бодлогын
хэрэгслүүд дээр өөрчлөлт гарна. Зөвхөн бодлогын хүү биш
макро зохистой бодлогын хэрэгслүүд мөнгөний бодлогын
зорилгоор бодлогын шийдвэрт ашиглагдаж эхэлнэ. Энэ нь
эдийн засгийг савлуулахгүй, хэт хэлбэлзүүлэхгүй байхад
хувь нэмрээ оруулна. Хоёрдугаарт, санхүүгийн тогтвортой
байдлыг хангах хүрээнд Банкны тухай хуулиар шинэ
стандарт, нормууд нэвтэрнэ. Тухайлбал, банкны засаглал,
эрсдэлийн удирдлага, Монголбанкнаас банкуудад
тавьж буй хяналт, шалгалтын хүрээнд шинэ өөрчлөлт,
стандартууд нэвтэрнэ. Үүн дээр нэмэгдээд 2018 онд
шаардлага гарсан тохиолдолд банкны секторт бүтцийн
өөрчлөлтийн арга хэмжээнүүд явагдана. Энэ нь өөрөө
макро эдийн засгийн тогтвортой байдалд чухал нөлөө
үзүүлнэ. Дээрээс нь Монголбанкны бодлого амжилттай
хэрэгжих гол тулгуур нь юу вэ гэхээр Монголбанкны
шийдвэр гаргалтуудад сайн засаглалын элементүүд
орж ирнэ. Шинээр өргөн баригдсан Төв банкны тухай
хуулийн өөрчлөлтөөр Монголбанкны шийдвэр гаргалтыг
хамтын шийдвэрийн зарчмаар явахаар болж байгаа.
Мөн одоогийн хуулин дээр байгаа төв банкны зорилтын
хоёрдмол утгатай заалтыг нэг мөр болгож, үнийн
тогтвортой байдал болгож байна. Энэ нь бас ойрын хэдэн
жилийн макро эдийн засгийн төлөв байдалд чухал нөлөө
үзүүлнэ. Тэгэхээр мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэл,
голлох бодлогууд амжилттай хэрэгжих эсэх нь одоо өргөн
баригдсан гол хуулиуд УИХ-аар амжилттай батлагдаж
гарахаас шууд хамаарна.
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Монголын эзэнт
гүрний үеийн зоос
Монголын эзэнт гүрний үед хамаарах хамгийн эртний
зоос нь 1221-1227 оны Чингис хааны зоос, хожуу үеийнх
нь 1447 оны Шахрух хааны зоос юм. Монгол хаадын зоос
нь монгол, дөрвөлжин, араб, перс, хятад, түрэг, орос,
гүрж, латин зэрэг олон хэлний бичээстэй, таних тэмдэг нь
хааны тамга, оны цол зэрэг байдаг.
Чингис хааны мөнгөн зоос
Он: 1246-1249
Газна хот
Жин 2.9 гр
Хэмжээ: 1.7 см
Нүүр тал: “Аугаа Их Чингис хаан” гэж арабаар бичсэн.
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дэлхийн эдийн засаг

2013 оны Нобелийн
шагнал-Южин
Фама, Ларс
Хансен, Роберт
Шиллер нарын
активын үнэд
хийсэн эмпирик
судалгаа

“Монголбанкны Мэдээлэл” товхимолд эдийн
засгийн салбард хийгдсэн томоохон нээлтүүдийг
тайлбарлан
таниулах
зорилгоор
Нобелийн
шагналтнуудын өгүүллүүдийг нийтлэх булан нээсэн
билээ. Нобелийн нэрэмжит шагналыг анх 1901 онд 5
чиглэлд олгож эхэлсэн бөгөөд түүнээс хойш 67 жилийн
дараа 1968 оноос Шведийн төв банкны санаачилга болон
хандиваар эдийн засгийн шинжлэх ухаан нэмэгдэж,
салбартаа чухал нээлт хийсэн эрдэмтэн судлаач нарыг
жил болгон шалгаруулж, шагнал гардуулдаг болсон.
Энэ дугаарт бид 2013 онд эдийн засгийн салбар дахь
Нобелийн шагналыг хүртсэн эрдэмтэд болох Южин
Фама, Ларс Хансен, Роберт Шиллер нарыг танилцуулж,
тэдний судалгааны ажлыг энгийн үг хэллэгтэйгээр
хүргэхийг зорилоо. Энд актив гэдэгт хувьцаа, бонд
зэрэг хөрөнгийн зах зээл дээр арилжаалагддаг үнэт
цааснуудыг нэгтгэж нэг утгатайгаар ашиглаж байгаа
болно.
Хувьцааны үнийг тогтоох арга байна уу?
Хөрөнгийн зах зээлийн арилжаанд оролцдог
хөрөнгө оруулагчдын хамгийн их судалж, таахыг
оролддог зүйл бол үнэт цаасны үнэ. Үнэт цаасны
ирээдүйн үнэ, компанийн зах зээлийн үнэлгээ цаашид
хэрхэн өөрчлөгдөхийг судалж тогтоох маш олон арга,
аргачлалууд гарч ирж, зарим нь үр дүнгээ өгсөөр
ирсэн. Тэдгээрийн төлөөлөл болсон судлаачид болох
Южин Фама, Ларс Хансен, Роберт Шиллер нар активын
үнийн судалгаанд сүүлийн 50 жилийн хугацаанд
томоохон судалгаануудыг хийж, сэтгэлгээний хувьд
үсрэнгүй дэвшлийг авчирсан юм. Хөрөнгийн зах нь
улс орнуудын эдийн засгийн томоохон хөдөлгөгч хүч
нь болдог. Тэр ч утгаараа олон улсад сүүлийн 100
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орчим жилд тохиолдсон эдийн засгийн хямралууд
ихэвчлэн хөрөнгийн захад үүссэн хөөс, алдаатай үйл
ажиллагаанаас үүдсэн байдаг. Тиймээс хувьцаа зэрэг
үнэт цаасны үнийг тогтоох арга байна уу гэдэг асуултаас
бүх зүйл эхэлнэ.
Богино хугацаанд
Южин Фама бол ажилчин гэр бүлээс гаралтай
нэгэн. Түүнийг санхүүгийн салбарын эцэг гэж
авгайлж, хүндэтгэдэг бөгөөд Зах зээлийн үр ашигт
таамаглал (efficient markets hypothesis) онолоороо
олонд танигдсан. Тэрбээр анх хэл судлаач, багшаар
сурч байсан боловч сонирхол нь эдийн засаг, санхүү
рүү хөтөлж, улмаар докторын диссертациа Мертон
Миллерийн удирдлага доор Чикагогийн их сургуульд
хамгаалсан. Мертон Миллер нь нобелийн шагналыг
1990 онд хүртэж байсан. Фама дурсахдаа “ноён Миллер
судалгааны ажлын сэдэв сонголтон дээр гайхамшигтай
гярхай, холч хараатай. Би түүнтэй анх диссертацийн 5
сэдэвтэй уулзсан ба тэрбээр эргэлзэлгүйгээр 4-ийг нь
хасаж нэгийг нь дэмжсэн. Тэр нь хөрөнгийн зах зээлийн
өгөөжийн талаар буюу өнөөдөр миний дэвшүүлж,
баталсан санаануудын суурь байсан” гэжээ.
Фамагийн диссертацийн ажил болон анхлан хийж
байсан судалгааны ажлууд нь одоогийн нэршлээр
зах зээлийн үр ашигт байдал буюу market efficiencyын үндэс байсан. Тэрбээр 1960-аад онд хийж байсан
судалгаануудынхаа үр дүнд үнэт цаасны зах зээлийн
үнэ богино хугацаанд таахад маш их хэцүү буюу бараг
боломжгүй зүйл гэж дүгнэсэн. Өөрөөр хэлбэл түүний
томьёолсноор, Зах зээлийн үр ашигтай таамаглалын
онол ёсоор богино хугацаанд зах зээлийг хожих

дэлхийн эдийн засаг

боломжгүй аж. Үнэт цаасны зах зээлийн үнэ авах зарах
эрэлт, түүхэн мэдээлэл зэрэг маш олон хүчин зүйлсийн
нөлөөгөөр хөдөлж байдаг ба Фама шинэ мэдээлэл
гарах тутам зах зээл дээр тохируулга хийгдэж байдгийг
онцолж, цаашдын үнийг таамаглахад маш түвэгтэй
гэжээ.
Зах зээлийн үр ашигтай таамаглал нь олон нийтэд
танигдсан, хөрөнгийн зах зээлд томоохон байр суурь
эзэлдэг онол боловч мөн багагүй маргааныг дагуулдаг
аж. Жишээлбэл тус онол нь, үнэт цаасны үнэд шинжилгээ
хийдэг техникийн болон суурь шинжилгээнүүдийн
зарчимтай зөрчилддөг.
Урт хугацаанд
Үнэт цаасны үнийг хэдэн өдрөөс, хэдэн долоо
хоногийн хугацаатай таамаглах нь боломжгүй юм байж.
Тэгвэл урт хугацаанд тогтоох боломж байна уу? Аз
болоход тийм. Үүнийг Иелийн их сургуулийн Стерлинг
профессор Роберт Шиллер баталж чадсан. Тэрбээр
1981 онд Америкийн эдийн засгийн тойм сэтгүүлд
"Хувьцааны үнэ ногдол ашгаас хамааралтайгаар
хэтэрхий их өөрчлөгдөж байна уу?” нэртэй нийтлэл
хэвлүүлсэн нь Зах зээлийн үр ашигтай таамаглалын
онолыг сөрсөн аж. Тухайн үед Фамагийн онол эдийн
засгийн салбарт давамгайлах шинжтэй байсан ба
нийтлэлээ хэвлүүлсний дараа Шиллер эдийн засагчдын
дунд нэр хүндээ ихээхэн алдсан. Түүний нобелийн
шагнал хүртэхдээ өгч байсан ярилцлагаас эш татвал
“Би нэгэнтээ тус нийтлэлийг хэвлүүлсэндээ харамсаж
байсан. Гэхдээ уг нийтлэл нь намайг нобелийн шагнал
хүртэх болсон гол шалтгаан болж байгаад баярлаж
байна” гэжээ.
Шиллерийн гол онцлог бол тэрбээр өргөн хүрээнд
олон салбаруудыг нэгтгэж судалгааны ажил хийдэгт
байгаа. Өөрийнх нь хэлснээр эдийн засаг дахь өвөрмөц,
этгээд санаануудыг авч судалдаг аж. Энэ ч утгаараа 1980аад оны үед зан төлөвийн эдийн засгийг хөрөнгийн зах
зээлийн онолтой холбож эсэргүүцлийг дагуулж байсан.
Хүмүүсийн хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалт нь
рациональ, оновчтой байдаг гэж тухайн үеийн эдийн
засгийн онолууд тайлбарладаг байсан. Харамсалтай нь
зарим хүмүүс сэтгэл хөдлөлөөрөө шийдвэр гаргадаг нь
тэдгээрийг няцаах шалтгаан болсон. Урт хугацаанд зах
зээл нь маш их савлагаатай байдаг нь түүний үр ашигт
байдлыг алдагдуулдаг.
Ялангуяа ногдол ашиг тараах үед хувьцааны үнэ

байж болох хэмжээнээс илүү их савлаж, үр ашигт
хэмжээ алдагддаг. Энэ нь дан ганц хувьцаанаас гадна
бонд зэрэг бусад үнэт цааснуудын хувьд ч үнэн. Тиймээс
урт хугацаанд үнэт цаасны үнэ үр ашигт байдлаа
алддаг учраас зах зээлийг хожих боломж бүрддэг
гэсэн үг. Өнөөдөр хөрөнгийн зах зээлд шинжилгээ
хийхэд хувьцааны үнэ ногдол ашгийн харьцаа зэрэг
олон үзүүлэлтүүдийг ашиглаж цаашдын төлөвийг
тодорхойлдог ба эдгээрийг анх Шиллер нар ашиглаж
байсан.
Хувьцааны үнийг урт хугацаанд хэрхэн тогтоох
вэ?
Роберт Шиллер хүмүүсийн хөрөнгө оруулалтын
шийдвэр төдий л оновчтой байж чаддаггүй. Тиймээс
урт хугацаанд үнэт цаасны зах зээлийн үнийн хандлагыг
тодорхойлж болно гэсэн боловч, яг яаж гэдгийг бүрэн
гүйцэт тайлбарлаж чадаагүй. Чикагогийн их сургуулийн
профессор Ларс Хансен үүнийг тайлбарлахын тулд
томоохон дэвшлийг өөрийн Моментын ерөнхий аргаар
хийсэн. Ларс Хансены өвөг эцэг Скандинавын хойгоос
гаралтай бөгөөд аав нь Висконсины их сургуулийг
анагаах ухааны докторын зэрэгтэй төгссөн.
Хансен бол макро эдийн засаг, санхүү,
эконометрикийн хүрээнд судалгаа хийдэг эдийн
засгийн динамикийг судалдаг эрдэмтэн. Түүний
моментийн ерөнхий арга нь статистик загварчлалыг
ашиглаж параметр үзүүлэлтүүдийг тооцдог юм. Энэ
арга нь эконометрик болон статистикийн салбаруудад
түгээмэл хэрэглэгддэг.
Ларс Хансен моментийн ерөнхий аргыг бусад
нөхдийн хамт ашиглан активын үнэд шинжилгээ хийж
Шиллерийн дүгнэлтийг баталгаажуулсан ба эцсийн үр
дүндээ активын үнийг тодорхойлох арга аргачлалуудын
давалгааг үүсгэсэн юм. Нэг урсгал нь рациональ хөрөнгө
оруулалтыг судалдаг хэрэглээний хөрөнгө активын
үнэлгээний загвар (CCAPM) зэрэг аргачлалуудыг
хөгжүүлсэн. Харин нөгөө нь зан төлөвийн эдийн
засгийн хүрээнд оновчтой биш шийдвэрүүд хөрөнгийн
зах зээлд болон үнэт цаасны үнэд хэрхэн нөлөөлдөг
зэргийг судлах судалгааны урсгалыг үүсгэсэн юм.
Үүнийг өөрөөр зан төлөвийн санхүү гэдэг бөгөөд
Роберт Шиллер нь зан төлөвийн санхүү судалдаг гол
төлөөлөгчдийн нэг юм.
Эх сурвалж: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/
economic-sciences/laureates/2013/press.html
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Болдын Жавхлан-Монгол Улсын Их
Хурлын Гишүүн
Боловсрол:
1997: МУИС-Эдийн засгийн сургуульУлаанбаатар
2009: Индианагийн их сургуульСанхүүгийн магистр АНУ
Ажлын туршлага:
1997-1999: Хяналт шалгалтын газрын
хянан шалгагч-Монголбанк
1999-2000: ХААН банкинд Бүрэн
эрхт төлөөлөгч, Эрх хүлээн авагчМонголбанк
2000-2004: Хяналт шалгалтын газрын
Ахлах хянан шалгагч-Монголбанк
2004-2006: Үйл ажиллагаа эрхэлсэн
захирал-Худалдаа хөгжлийн банк
2006-2007: Дэд ерөнхийлөгч-Худалдаа
хөгжлийн банк
2010-2016: Тэргүүн Дэд ЕрөнхийлөгчМонголбанк
2016: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

Б.Жавхлан: Бид инфляцийг хуульчилж
чадахгүй учраас зээлийн хүүг ч
хуулиар тогтоох аргагүй
Уул уурхайн мөчлөг дагасан эдийн засагтай
манай улс гэнэтийн шокуудыг амсаж байна. Ийм
үед оновчтой бодлого шийдвэрийг эдийн засаг
хүлээдэг болохыг саяын богино хугацаанд авч
хэрэгжүүлсэн бодлого шийдвэрүүд харууллаа.
Цаашдаа тогтвортой өсөлтийг хангах хөрс хэр
бүрдсэн гэж үзэж байна вэ?
Сүүлийн жилд авч, хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг
та хэлж байх шиг байна. Бидний энэ хугацаанд
хийж хэрэгжүүлж чадах ганц дөнгүүр ажил нь ОУВСтай хамтрах байв. Нэг талаар манай төр бууж өгч
байгаагийн л шинж юм. Мэдээж учир шалтгааныг нь
тоочъё гэвэл дотоод улс төрөө задалж, тэрний, түүний
Засгийн газар гэж ярьж болох л байх. Гэхдээ томоор
нь харвал, бид эдийн засгаа удирдаж, дэлхий нийттэй
хөл нийлүүлж явж чадахгүйгээсээ болоод, хоцорсон.
Тиймдээ ч одоо бид та бүхэнтэй хөл нийлүүлье, олон
улсын стандартаар ажиллая хэмээн хэлэлцээр хийж
байна гэсэн үг. Хэлэлцээр амжилттай болж, хөтөлбөр
хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ бол бидний өнгөрсөн нэг
жил гаруй хугацаанд хийсэн эерэг ажил. Бид хэлсэн

УИХ-ын гишүүн, Монголбанкны
тэргүүн дэд ерөнхийлөгч асан
Б.Жавхлантай ярилцлаа.

амандаа хүрч, ОУВС-ийн хөтөлбөрийнхөө хүрээнд
макро түвшинд засваруудаа хийгээд, хоёр талаасаа
тохирсон тоонуудаа бариад явж байна. 2017 оны хувьд
хөтөлбөрийн гол тоглогч нь дотоод талаасаа Сангийн
яам байлаа. Төсөв сахилга баттай, хайрцаглагдсан
тоонууд дээрээ явж ирлээ. Бидний аз таарч бас гадаад
зах зээл дээр гол түүхий эдүүдийн үнэ боломжийн
өсөлттэй байж, нүүрсний экспорт хэд дахин нэмэгдсэнээр
ялангуяа төсвийн үзүүлэлтүүдээ сайжруулах боломжийг
нэмэгдүүлсэн. Тэгвэл 2018 оны тухайд, хөтөлбөрийн гол
тоглогч нь төв банк байх болно. Яагаад гэвэл манай
эдийн засгийг тогтворжуулах нэг гол суурь бүтэц маань
төсвөөс гадна санхүүгийн зах зээл буюу банкны зах зээл.
Банкны системийг эрүүл байлгана гэдэг маань өөрөө
их том асуудал. Төв банкнаас хүмүүс асуудаг. Та нар
яаж, хувийн хэвшлийнхнийгээ дэмждэг юм бэ, үүний
төлөө юу хийдэг юм бэ гэж. Мэдээж аж ахуйн нэгжүүд
төв банкнаас очоод зээл авахгүй. Төв банк санхүүгийн
систем, банкны системээ тогтвортой байлгаснаараа
хувийн хэвшлээ дэмждэг. Тэгэхээр 2018 онд гарцаагүй
төв банк хөтөлбөрийн хүрээнд гол тоглогч байх болно
гэж ойлгох хэрэгтэй. Гэхдээ энэ богино хугацаанд авч
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хэрэгжүүлсэн арга хэмжээгээрээ бид цаашдын дунд,
урт хугацааны эдийн засгийн өсөлтийн хангалттай
суурийг бий болгочихлоо гэвэл маш том эндүүрэл.
Төсөвт бидний тооцоолоогүй орлогууд бий болсноор
макро параметрүүд маань аятайхан гарч ирсэн. Өөрөөр
хэлбэл, өнөөдрийн тухайд Монголын төсвийн сахилга
бат сайжраад, орлого нь нэмэгдсэн зүйл байхгүй.
Банкны системийн хувьд одоогоор тест хийж байгаа
үйл явц л үргэлжилж байна. Тестийн үр дүнгийн дараа
банкны системээ дахиад эрүүлжүүлэх шалгуур бидэнд
бий. Тэрний дараа л бид эдийн засгаа төрөлжүүлэх,
уул уурхайгаас бусад салбараа тэлэх байдлаар эдийн
засгийнхаа бүтцийг эмчлэх ёстой юм. Энэ бол дунд,
урт хугацааны зорилго байх ёстой. Тэрнийхээ суурийг
бид өнөөдрийн нөхцөлд баттай тавьж чадсан уу гэвэл
үгүй. Дахиад хэлэхэд, банкны системийнхээ тогтвортой
байдлыг сайжруулснаар энэ бүхний суурь нь бат бэхээр
тавигдах юм.
Гэхдээ л ОУВС-ийн хөтөлбөрт хамрагдахаас
өөр сонголт байсан гэх шүүмжлэл одоо ч өрнөдөг
шүү дээ. Энэ тал дээр та юу гэх вэ?
Бидэнд ОУВС-ийн хөтөлбөрт хамрагдахаас өөр
сонголт байгаагүй. Дэлхийн зах зээл бидэнд өөрсдөө
явах боломжийг нь олгосон. Чингис бондыг нь худалдаж
авсан, дараа нь хэд хэдэн бондыг нь худалдаж авсан,
зээлжих зэрэглэлийг нь В2 хүртэл өсгөөд өгсөн. Тэгж
байхад бид хямралтай нүүр тулсан. Тэгэхээр бид
өөрсдөө эдийн засгийн даяарчлал дунд олон улстай
хөл нийлүүлж алхаж чадаагүй. Тийм учраас олон улсын
дүрмээр нь явъя л гэдэг логик юм.
Эдийн засагт мөнгө дутагдах гол шалтгааныг
бид энд бас ярих л асуудал гэж бодож байна. 2017
оны өмнө бид яагаад дефольтод орох шахав?
Эдийн засагт мөнгө дутагдаж байна гэдгийг задалж
ойлгох хэрэгтэй. Жишээ нь 2010 онд эдийн засгийн
өсөлт 17 хувьд хүрч байсан. Тэгсэн хэрнээ хоёр жилийн
дараа гэнэт буураад нэг оронтой тоо руу орчихсон.
Тэгвэл тэр үед бий болж байсан өсөлт хаана байсан юм
бэ, тэр үед тэгвэл мөнгө дутагдаж байсан юм уу гэдэг
асуулт гарч ирнэ. Энэ эргээд л манай эдийн засгийн
гаж бүтэцтэй холбоотой. 17 хувийн өсөлт хаана байсан
бэ, тэр мөнгө хаашаа орсон бэ гэвэл эргээд эдийн
засгийнхаа 80-90 хувийг эзэлж байгаа уул уурхай руу
л орно. Эдийн засгийн өсөлт тэр хэсэг дээр л байсан.
Уул уурхайн өсөлтөөс хамаарч маш их мөнгөний урсгал
бий болсон. Уул уурхай хямраад, хөрөнгө оруулагчид
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мөнгөө аваад гарчихаар, эдийн засаг маань үнэн бодит
сууриараа үлдэнгүүт, бид хоосон хоцорчихож байгаа
юм. Ингээд харахаар бидэнд мөнгө дутагдаад байгаа
юм. Тэгэхээр бид эдийн засгийн бүтцээ эрүүл болгох,
санхүүгийн зах зээл хэт банкны системээс хамааралтай
байдлыг задалж өгөх хэрэгтэй. Тэгж байж, эдийн
засгийн жигд өсөлтийг бий болгоно.
Тэгвэл эрх баригч нам эдийн засагт мөнгө
нийлүүлэх гарц, шийдлийг хэрхэн харж байна вэ?
Миний бодлоор бид уул уурхайгаа хэт шүтээд,
томоохон мега төслүүдээ хөдөлгөх тал руу анхаарч
болохгүй. Эхлээд эдийн засгийн бүтцээ зөв болгосны
дараа том төслүүдээ хөдөлгөх ёстой. Тэгж байж,
том төслүүдээс орж ирэх хөрөнгийн урсгалыг эдийн
засагтаа шингээж, авч үлдэнэ. Оюутолгойн хэд хэдэн
томоохон төсөл хөдөлж эхлэх үед тэр хөрөнгийг эдийн
засагтаа шингээх дэд бүтэц бидэнд байгаагүй. Тэгэхээр
бид эдийн засгаа жигд, хүртээмжтэй болгохын тулд
уул уурхайгаас гадна хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал,
технологи гэх зэрэг эдийн засгийн салбар хоорондын
балансыг зөв барьж, бүх салбараа жигд хөгжүүлэх
бодлого явуулах нь чухал.
Санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангахын
тулд банкны систем нь цоо эрүүл байх хэрэгтэй.
Үүний тулд ОУВС-ийн зөвлөмжөөр банкуудад
активын чанарын иж бүрэн үнэлгээг гадны аудитын
компаниар хийлгэж байна шүү дээ. Эндээс үүдээд
асуухад одоо оршиж буй манай банкны салбарын
чадамж ямар түвшинд байгаа бол, Та чинь бас
банкир шүү дээ?
1990 оноос хойш бид зах зээлийн нийгэмд шилжиж,
арилжааны банк төв банк гэсэн банкны хоёр шатлалтай
болсон байдаг. Тэр үед ганзгын наймаанд ганзагалаагүй
хүн бараг л байгаагүйтэй адил байлаа шүү дээ.
Дараагийн давалгаа нь зориглож, зорьсон нь компани
байгуулж, хувийн өмчүүд бий болсон. Ингээд салбар
бүр л чадлаараа хөгжиж ирсэн. Энэ дундаас хамгийн
их нийгмийн хариуцлагатай байж, хамгийн хурдацтай
хөгжиж ирсэн салбарыг банкны салбар гэж би хардаг.
Гэсэн хэдий ч банкны систем цаашдаа эдийн засгийн
өсөлтийн хэрэгцээгээ хангаж, олон улсын жишигтэй хөл
нийлүүлэхийн тулд өөрчлөгдөх шаардлагатай. Эдийн
засгийн өсөлт, түүнийг дагасан санхүүгийн хэрэгцээ
нь манай банкны системийн өсөлтөөс даваад байгаа
тул шүү дээ. Уул уурхайг дагаад эдийн засгийн өсөлт
маш хурдтай болж байна. Үүнийг дагаад эдийн засгийн
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өсөлтийг зөв шингээж, санхүүгийн зуучлалыг оновчтой
хийдэг маш том тогтолцоо бий болох ёстой. Үүний тулд
л өөрчлөлтийг хийх ёстой гэж байгаа юм.
Төв банкнаас боловсруулж Г.Занданшатар
нарын УИХ-ын гишүүдийн санаачилснаар Банкны
тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
хуулийн төслийг УИХ-аар хэлэлцүүлж байна. Энэ
хуулийн төсөл батлагдвал хэр зэрэг реформын
шинжтэй өөрчлөлтүүд хийгдэх бол?
Энэ удаагийн хуулийн өөрчлөлтийг би ээлжит
реформ л гэж хэлмээр байна. Урьд өмнө нь хэзээ ч
хийгдэж байгаагүй реформ бол биш. Манай Банкны
тухай хууль, Төв банкны тухай хууль 1990 онд Үндсэн
хуультай зэрэгцэж батлагдаж байсан маш том суурь
хууль юм шүү дээ. Үндсэндээ 27 жил амьдарч байна. Энэ
хугацаанд гурван том давалгааг эдгээр хуулиуд давж
гарсан. 1990-ээд оны сүүлийн Азийн хямрал, 2008-2010
оны дэлхийн эдийн засгийн хямрал, мөн энэ удаагийн
санхүүгийн хүндрэ гэх мэт. Хууль амьдрал дээр
туршигдаад, тэндээс сургамж авсны дараа өөрчлөгдөж,
шинэчлэгддэг. Энэ удаагийн реформ ч бас амьдрал
дээр шалгуулаад үзсэн туршлага дээр хийгдэж байна
гэж би харж байна. Хуулиуд хоёр талаасаа өөрчлөлт,
шинэчлэлтрүү зорьж байгаа юм болов уу. Базаад хэлбэл,
төв банк яагаад арилжааны банкны үйл ажиллагааг
хянах шаардлагатай вэ? Өнөөдөр банкны систем 27
их наяд төгрөгийн актив хөрөнгөтэй. Тэрний 3 их наяд
буюу 10 хувь нь л эздийн хөрөнгө. Үлдсэн 90 хувь нь
Монголын ард түмний хөрөнгө. Энэ хөрөнгийн эдийн
засгийн аюулгүй байдал, хуримтлалын баталгаатай
байдлыг хангахын тулд төв банк оролцож, хариуцлага
хүлээдэг. Тийм учраас энэ хариуцлагыг хүчтэй болгох
ёстой. 2008, 2010 оны хямралыг харвал тодорхой
хэмжээнд хүчгүйдэж байсан учраас энэ хяналтыг хүчтэй
болгоё гэсэн санаа л даа. Нөгөө талаас банкны эздийн
олон нийтийн хөрөнгөд менежмент хийж байгаа
хариуцлагыг нэмэгдүүлж байгаа зохицуулалтууд юм.
Хувь нийлүүлэгчид, гүйцэтгэх захирлуудаас эхлээд
хариуцлагыг нь маш өндөр түвшинд хүргэж байна.
Түүнчлэн олон нийтийн өмнөөс шийдвэр гаргахдаа,
өмнө нь банк дампуурсан хойно албадлагын арга
хэмжээ авдаг байсан бол одооноос эхний сөрөг дохио
гарч эхлэнгүүт, албадлагын арга хэмжээг хамгийн
зөөлнөөс нь эхлээд авч эхлэхээр болж байгаа юм
билээ. Үүний үр дүнд яах вэ гэдгийг харвал, жишээ нь
Сангийн яаман дээр баланс дээр 480 орчим тэрбум
төгрөгийн чанаргүй авлага байдаг. Үүний дийлэнх нь

банкны дампууралтай холбоотой. Өөрөөр хэлбэл, 19902000 онд 9 банк дампуурсан, 2008-2012 онд хоёр банк
татан буугдсан. Тэндээс үүссэн ард иргэдийн мөнгөн
хөрөнгийн хохирлыг татвар төлөгчдийн мөнгөөр
төлсөн. Гэтэл тэр хөрөнгийг алга болгочихсон, чанаргүй
зээл үүсгэсэн банкны эзэд тэгээд л өнгөрдөг. Алийн
болгон банкны эздийн бий болгосон хохирлыг татвар
төлөгчдийн мөнгөөр төлж байх юм бэ. Тэр эрсдэлийг л
бууруулах зорилготой хууль гэж харсан.
Энэ хуулийн төслийг ОУВС-ийн шахалтаар
хийж байна гэх шүүмжлэх нэгэн ч бас байгаад
байна?
Цаг хугацаа нь л тэгээд таарчихлаа. Түүнээс
биш амьдралын шаардлага нь аль хэдийнэ бий
болчихсон байсан. Намайг ажиллаж байх үед ч бас
энэ хуулийн концепци төв банкин дээр бэлтгэгдэж,
боловсруулагдаж байсан. Ирэх онд хийгдэх гэж байгаа
дахин хөрөнгөжүүлэлт, бүтцийн өөрчлөлтийн асуудлыг
2010 онд Л.Пүрэвдорж Ерөнхийлөгч УИХ-д оруулж
байсан. Харамсалтай нь тэр үеийн улс төрийг давж
чадаагүй. Хэрвээ тэр үед хийчихсэн бол өнөөдөр бид
арай дээр байх байсан ч юм билүү.
Зах зээл өөрөө үнийг тогтоодог. Түүнтэй адил
зээлийн хүү тогтох асуудал ямарваа нэгэн шийдвэрээр
гэнэт тогтох зүйд биш гэдгийг мэргэжилтнүүд
анхааруулж байгаа. Та ч хэвлэлд өгсөн ярилцлагууддаа
тэдэнтэй адил байр суурийг илэрхийлсэн байна лээ.
Зээлийн хүүг тоо зааж хуульчлах санаалчлага гаргаад
байгаа зарим УИХ-ын гишүүд юунд үндэслэж байгааг
гайхаж л байна, мэдээж хэрэг сонсогдох байдлаасаа
бол ард түмэнд тайлагдах байхал даа!
Мэдээж хүүг бууруулахад Монголбанкны үүрэг,
их байх ёстой. Гэхдээ зээлийн хүү юунаас тогтдог вэ,
яагаад өндөр байна вэ гэдэг шалтгааныг ойлгож байх
ёстой. Зээлийн хүү, инфляци, валютын ханшийн түвшин
нь өнөөдрийн манай эдийн засгийн толины шууд тусгал
нь. Манай эдийн засгийн санхүүгийн суурь өртөг гэсэн
үг. Тэгэхээр бид санхүүгийн суурь өртөгтэй ноцолдох
ёстой. Хүнээр бол халуунаа үзэхэд халууны шилэн дээр
гарч байгаа заалт нь зээлийн хүү гэж бодъё. Халууны
шилний заалтыг бид хүчээр буулгаж чадахгүй. Цаад
өвчинтэй нь тэмцэх хэрэгтэй биз дээ! Тэгж байж, хүн
урт насалж, эрүүл амьдарч, халуун буурна биз дээ.
Яг л үүнтэй адилхан. Зээлийн хүүг бууруулахын тулд
санхүүгийн системээ эрүүл болгох, зөв өрсөлдөөнийг
дэмжих, эдийн засгийн савалгаатай, уул уурхайгаас
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аюулгүй байдлыг хамгаалах нь төв банкны хамгийн
гол зорилт байдаг. Тухайн бодлогодоо нийцсэн эдийн
засгийн бодлогын ямар загвар байж болох вэ гэдгийг
төв банкны мэргэжилтнүүд маш сайн бодож, хийх
ёстой байх. Тэгэхээр нэгдүгээрт улстөржиж болохгүй.
Хоёрдугаарт, олон нийтийн мөнгөн орлогын аюулгүй
байдлыг хамгаалах ёстой. Ингэж л ажиллах хэрэгтэй
юм.
Одоо Монголбанкин дээр хийгдэж байгаа
эдийн засгийн хүндрэлийн эсрэг арга хэмжээг та
хэрхэн харж байна вэ?

хамааралтай байдлыг засах ёстой. Энэ бүгдийг эмчилж
байж, дунд урт хугацаандаа зээлийн хүү буурна. За
яах вэ, нэг тоо тавьж болно л доо. Гэлээ гээд хэрэгжих
боломж маш бага. Эргээд тогтворгүй байдал үүсгэх, төв
банкин дээр зохицуулах боломжгүй маш их даалгавар
ирнэ. Зээлийн хүүгийн суурь шалтгаан нь хадгаламжийн
хүү. Тэрнээс гадна төв банкны үнэт цаасны хүү гэх
зэргээр дурдаж болно. Тэгэхээр хэрвээ зээлийн хүүг
тогтооё гэж байгаа бол суурь шалтгаан болсон ТБҮЦ /
Төв банкны үнэт цаас/-ны хүү, хадгаламжийн хүүгээ бас
тогтоох хэрэг гарна. Гэтэл бид инфляцийг хуульчилж
чадахгүй шүү дээ.
2016, 2017 он эдийн засгийн хувьд хүндхэн
жил байлаа. Хүнд үед төв банк, Засгийн газартай
хамтарч хүндрэлээс гарахын тулд олон арга хэмжээ
авч, гаднаас зээл, санхүүжилт татаад байна. Эндээс
үүдэн сонирхоход төв банкууд ийм үед ямар арга
хэмжээ авдаг юм бол?
Том зорилтоор нь харвал төв банк улс төржиж
болдоггүй. Улс төрийн 4 жилийн мөчлөгт баригдаж
болохгүй. Ялангуяа эдийн засгийн хүндрэлтэй байгаа
үед төв банк руу ирэх улс төрийн сонирхол ихэсдэг.
Үүнийг давж гарах ёстой. Төв банкны эцсийн зорилго
бол олон нийтийн санхүүгийн аюулгүй байдал руу
бодлогынхоо цөмийг чиглүүлэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл,
төгрөгийн худалдан авах чадвар буюу ард иргэдийн
гар дээр байгаа мөнгөн хуримтлалын эдийн засгийн
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Ерөнхийдөө засварын арга хэмжээнүүд явагдаж
байна. Макро параметрүүдээ яавал зөв болгох вэ
гэдэг засварын арга хэмжээнүүд хийгдэж байна. Мөн
төсөвтэйгөө нэлээд нийцэх гэж үзэж байна. Төв банк
өөрийнхөө засаглалыг сайжруулах чиглэлд анхаарч
ажиллаж байна. Банкны системийнхээ өрсөлдөх
чадварыг нэмэгдүүлэх. Өрсөлдөх чадвар гэдэг нь
хоорондоо өрсөлдөх гэсэн утга мэдээж биш. Дараагийн
эдийн засгийн хямрал, хүндрэл ирэхэд тэрийг сөрөх
чадварыг өнөөдрийн өрсөлдөх чадвар гэж ойлгох
хэрэгтэй. Тийм учраас бүтцийн өөрчлөлтийн асуудал
яригдаж байгаа юм. Энэ маш зөв арга хэмжээнүүд л
дээ. Цаг хугацаа нь ч болчихсон.
Монголбанк
бие
даасан
байдлаа
нэмэгдүүлэх, төв банкны ерөнхийлөгчийн эрх
мэдлийг хязгаарлах, төв банкны шийдвэрийг
хамтын шийдвэр гаргадаг байх зарчимтай хуулийн
төслийг өргөн мэдүүлсэн байгаа. Тэгэхээр төв
банкны хараат бус байдлыг нэмэгдүүлэх тал дээр
та Монголбанккны Тэргүүн Дэд Ерөнхийлөгчөөр
ажиллаж байсны хувьд ямар байр суурьнаас
хандаж байна вэ?
Төв банкны бие даасан байдлыг ганц ерөнхийлөгчийн
шийдвэр гаргах түвшинд ойлгож болохгүй. Манай нэг
гаж тогтолцоо бол УИХ, төв банк хоорондын харилцаа.
Ерөөсөө төв банкны ерөнхийлөгчийг улстөрчид дуудаж
авчраад, ханш өндөр байна, тэд болго гэж загнаад л,
валютын нөөцийг нь гаргаж ирээд гөвчихдөг. Одоо
жишээ нь зээлийн хүүг төв банкаар тогтоолгоно гээд л
байна. Энэ бол миний зүгээс харахад зүгээр л хийрхсэн
улс төр. Өөрөөр хэлбэл, энэ байдал яг энэ хэвээрэй
үргэлжлээд байх юм бол үндсэндээ бид 20 гаруй жил
замнасан зах зээлээсээ ухарч, үнийг хүчээр тогтоодог
төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засаг руугаа буцаж
байгаагаас ялаагүй гэсэн үг шүү дээ. Опоо бол зээлийн
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хүүг бага байлгахыг хүсдэг олон нийтийн мөнхийн
хүлээлт дээр улс төрийн тоглолт явагдах гэж байна. Энэ
бол маш аюултай. Эцэст нь дахиад л иргэд хохирно.
Төв банкыг бие даасан, хараат бус байлгана гэдгийн
гол агуулга нь үүнд л байгаа юм. Улс төрөөс л ангид
байх хэрэгтэй байна. Улс төрчдийн оролцоогүй байлгах
ёстой байна. Яагаад гэвэл тэд мөнгөний бодлогын
хэрэгслийнх нь түвшинд оролцох гээд байдаг, энэ
байдлыг л хуулиар хааж өгөх хэрэгтэ й байгаа юм. Тэгж
байж л ард түмэнд таалагдах гэсэн санаачлагуудыг улс
төрчид гаргах эрхгүй болно. Тэгэхийн тулд төв банкны
ерөнхийлөгчийн шийдвэр өөрөө амь бөхтэй байх
ёстой. Нэгэнт тэр хүнийг ерөнхийлөгч гээд томилсон
учраас шийдвэрээ гаргана. Шийдвэр нь хүчтэй байх
ёстой. Төв банкны шийдвэрийг коллегийн зарчмаар
гаргадаг болно гэж байна. Энэ бол сайн туршлага мөн.
Гэхдээ хамгийн сайн туршлага бас биш. Америкт бол
мөнгөний бодлогын зөвлөл дэх гишүүд нь бараг бүгд
ижил, тэгш эрхтэйгээр хуралдаа оролцож, шийдвэрээ
гаргаж болдог. Гэтэл манай улс төрийн соёлын түвшин
өөр. Төв банкны хуулийн өөрчлөлтөөр орж ирж байгаа
нэг зүйл нь Мөнгөний бодлогын зөвлөлийн гишүүдийг
УИХ-аас томилно гэж байгаа. Хэрвээ УИХ-аас ямар
нэгэн лобби ороод, тэнд ямар нэгэн өөр сонирхолтой,
эдийн засгийн бүлэглэлүүдийн төлөөлөл ороод
ирчихвэл, төв банкны бодлогын шийдвэрт сөргөөр
нөлөөлөх аюултай. Гэтэл бас өнөөгийн нөхцөлд Төв
банкны ерөнхийлөгч дангаараа шийдвэр гаргах нь ч
эрсдэлтэй, зөвлөлийн гишүүдийн саналаар шийддэг
байх нь ч эрсдэлтэй. Гэхдээ бид мөнгөний бодлогын
зөвлөлийн хурлаар, олонхиороо шийддэг зүйл рүү явах
хэрэгтэй. Өнөөдрийн тухайд энэ өөрчлөлтийг хийгээд
үзэх нь зөв л гэж хэлье. Туйлын зөв гэж хэлж чадахгүй
байна. Цаг хугацаа харуулах байлгүй дээ.
2018 онд хэрэгжүүлэх мөнгөний бодлогын
онцлог нь үнийн тогтвортой байдлыг зорино гэж
байгаа. Хуулиндаа ч үүнийг тусгасан. Үүний нөгөө
талд төв банк ханшийг орхиж байна гэх шүүмжлэл
өрнөх хандлагатай байна. Энэ талаар та юу гэх вэ?
Олон нийт төгрөгийн худалдан авах чадвар гэхээр
шууд валютын ханштай холбоод байдаг. Төгрөгийн
худалдан авах чадварыг валютын ханшаар хөрвүүлбэл
улам л муудаад байна гэдэг. Тэгэхээр энэ хоёрыг
салгаж өгөх хэрэгтэй. Валютын ханш бол төлбөрийн
баланстай холбоотой. Төлбөрийн баланс ямар байна,
тэрний шууд тусгал нь валютын ханш. Гэтэл төгрөгийн
худалдан авах чадвар гэдэг бол инфляци. Төв банкны

ажил нь инфляцийг бага байлгах. Харин валютын
ханшийн асуудал бол Засгийн газрын хийх ётсой ажил.
Үүнийг л зааглаж өгч байгаа асуудал. Төв банкны ажлыг
олон нийт ханш бууруулах гэж хардаг. Гэтэл төв банк
төлбөрийн тэнцэл, гадаад худалдаанд нөлөөлж чадах
институци биш шүү дээ. Үүнийг шийдэж чадах институци
нь Засгийн газар. Засгийн газар гадаад худалдаан дээр
ямар бодлого явуулж, төлбөрийн тэнцлээ хэр ашигтай,
эсвэл алдагдалтай байлгахаас хамаарч валютын ханш
хөдөлнө. Энэ хоёр ойлголтыг салгаад өгчихвөл төв
банкны бие даасан хараат бус байдалдаа ч сайнаар
нөлөөлнө. Мөн төв банкны бодлогын үр дүн, хэрэгжилт
илүү сайн болно. Үүнийг төв банк хариуцлагаас зугтааж
байгаа асуудал гэж ойлгож болохгүй.
Эцэст нь асуухад 2018 оны мөнгөний бодлого
хэр чамбай болсон гэж та харж байна вэ?
Зорилтын хувьд нэлээд чанга зорилт тавьсан шүү.
Өнөөдрийн нөхцөл байдлыг харахад 2018 онд зорьсон
мөнгөний бодлогынхоо орчинд байхад төв банкнаас
нэлээд хүч чармайлт шаардана. Өнөөдөр Улаанбаатар
хотын инфляци 8 хувиас давчихлаа. Улсын инфляци 6.6
болчихлоо. Ирэх 2018 оны төсөв тэлж байгаа. Мөнгөний
нийлүүлэлт нэмэгдэнэ. Дээр нь банкны системийн
бүтцийн өөрчлөлтийн асуудал яригдана. Энэ бүхэн
манай макро параметрт нөлөөлнө. Эдгээрт тохиргоо
хийж, инфляцийн зорилтоо биелүүлэх гэж ажиллана.
Төв банкны үнэт цаасны хүү 12 хувьтай байна. Уг нь
буулгамаар байдаг. Гэтэл доороос нь инфляци шахаад
ороод ирлээ. Инфляци яагаад өсөв гэдгийг задлаад
харвал нэг жилийн өмнө гарсан валютын ханшийн
шокийн нөлөө одоо л орж ирж байгаад юм. 2017 оны
эхээр валютын ханш 2500 байхад инфляци яагаад
өсөөгүй вэ гэхээр тэр үед эдийн засгийн идэвхжил
байхгүй байсан учраас импорт дээр тэр ханш очоогүй
байсан гэсэн үг. Одоо эдийн засгийн идэвхжил сэргээд,
худалдан авалт нэмэгдээд эхлэхээр импортын барааны
үнэ ханшаар дамжаад өсч эхэлж байгаа. Энэ нөлөөлөл
үргэлжилнэ. Тэгэхээр мөнгөний бодлогыг зөөлрүүлэх
орон зай 2018 оны эхний улиралд харагдахгүй байна.
Тэгэхээр ирэх он төв банкны хувьд нэлээд сорилт,
шалгуур өндөртэй жил байх болно.
-Ярилцсанд баярлалаа.
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БАНК ХООРОНДЫН ЗАХЫН
ХҮҮНИЙ КОРРИДОР СИСТЕМ
Монголбанкнаас улирал бүр эрхлэн гаргадаг
"Мөнгө-санхүү-баялаг" сэтгүүлийн хоёр дахь
дугаараас онцлон хураангуйлав.
П.Мөнхбаяр (Монголбанкны Нөөцийн удирдлага, санхүүгийн зах зээлийн газрын ахлах эдийн засагч).
Хураангуй:
Энэхүү судалгаагаар Монголбанкны одоогийн ашиглаж
байгаа корридор системийн өргөн нь хэр оновчтой болохыг
олон улсын туршлагад үндэслэн шинжилсэн. Тус шинжилгээнд
банк хоорондын захын хүүний хэлбэлзэл болон идэвхижилд
тулгуурлан корридорын өргөнийг оновчтой тооцох энгийн
стохастик загварыг ашигласан бөгөөд (1) одоогийн нөхцөлд
мөнгөний захын идэвхжилийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 4 нэгж
хувийн өргөнтэй корридор системийг ашиглах, (2) мөнгөний
бодлогын дохио өгөх чадварыг сайжруулах, мөнгөний
бодлогын хэрэгжилтийг энгийн ойлгомжтой болгох зорилгоор
тэгш хэмтэй корридор системийг ашиглах нь зүйтэй гэсэн
дүгнэлтэд хүрлээ.

Судалгааны товч танилцуулга:
Мөнгөний бодлого хэрэгжүүлэхэд санхүүгийн
захын өгөөжийн муруйн хамгийн эхний цэгийг удирдан
дунд болон урт хугацаатай хүүнд (хүүгийн хугацааны
бүтцээр дамжуулан) нөлөөлөх нь чухал байдаг.
Тиймээс ихэнх төв банкууд богино хугацаатай хүүний
хэлбэлзлийг бууруулах зорилгоор мөнгөний бодлогын
хэрэгслүүдийг ашигладаг. Учир нь (1) хэт хэлбэлзэл
ихтэй хүү нь мөнгөний бодлогын дохио өгөх чадварыг
сулруулдаг, (2) хэлбэлзэл багатай зах зээлийн нөхцөл
байдал нь хүүний шилжих механизмийг сайжруулдаг,
(3) хэлбэлзэл багатай хүү нь санхүүгийн зах зээлийн
талаар мэдээлэл авах, зах зээлийн хүү, эрсдэлийг илүү
сайн удирдах боломж олгодог, (4) богино хугацааны
нөөцийн удирдлага шаардлагатай мөнгөний захын
оролцогчдын хувьд хэлбэлзэл багатай хүү нь тодорхой
бус байдлыг бууруулдаг.
Нөгөө талаас, зарим төв банкууд хүүний хэлбэлзлийг
бүрэн арилгахыг дэмжихгүй байх тохиолдол бий.
Нэгдүгээрт, хүүний хэт их хяналт нь мөнгөний захын
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хөгжлийг сулруулдаг гэж үздэг. Хоёрдугаарт, мөнгөний
бодлогын төлөвийн талаар шийдвэр гаргахад зах
зээл дээрх нөөцийн хэлбэлзлээс бий болсон богино
хугацаатай хүүний мэдээлэл чухал байдаг. Хэт бага
хүүний хэлбэлзэл нь зах зээлийн сигналыг бүдгэрүүлдэг.
Гуравдугаарт, хүүний огцом бөгөөд түргэн үйл хөдлөл
нь хямралын үед маш их хэрэг болдог. Учир нь
хүүний хэлбэлзлийг бууруулах зорилготой бодлогын
хэрэгслүүд нь хямралын үед шаардлагатай тохиолдолд
түргэн хариу үйлдэл үзүүлдэггүйтэй холбоотой юм.
Төв банкууд хүүний хэлбэлзлийг хэд хэдэн
аргаар бууруулдаг: (1) Заавал байлгах нөөц (ЗБН)ийг дунджаар хангуулах. Энэ нь ЗБН-ийн шаардлагыг
хангалтын хугацааны дунджаар тооцдог учир БХЗ дээрх
нөөцийн шок бий болоход богино хугацаатай хүүг
огцом хэлбэлзүүлэхгүйгээр банкуудыг нөөцөө удирдах
боломжийг олгодог. (2) Байнгын хэрэгслүүдийн хүүгээр
тодорхойлогдох хүүний корридор системийг ашиглах.
Өөрөөр хэлбэл, төв банкны байнгын хэрэгслүүд буюу
нөөц нийлүүлэх болон татах хэрэгслүүдийн хүүний
зөрүү (корридор) нь банк хоорондын зах (БХЗ)-ын хүү
хэлбэлзэж болох дээд болон доод хүү болдог.
Тухайлбал, төв банк ЗБН-ийн шаардлагыг тогтоох
тул банкуудын нөөцийн эрэлт нь ЗБН болон илүүдэл
нөөцөөс бүрдэнэ. Харин илүүдэл нөөцийн эрэлт
нь түүнийг эзэмшихэд үүсэх алдагдсан боломжийн
зардлаас хамаарна. Тухайлбал, төв банк тодорхой
хүүгээр овернаит зээл олгох тул нөөцийн дутагдалтай
байгаа банк түүнээс өндөр хүүгээр БХЗ-аас эх үүсвэр
татахгүй. Харин илүүдэл нөөцтэй банкууд төв банкинд
тодорхой хүүн дээр овернаит хадгаламж байршуулж
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өргөн нэмэгдэх тусам БХЗ-ын идэвхжил болон богино
нэмэгдэж байна. Тухайлбал, хэлцлийн зардал 0.3 хувь
хугацаатай хүүний хэлбэлзэл хэрхэн нэмэгдэж байгааг
байхад 1.5 нэгж хувийн корридорын өргөнөөс эхлэн
харж болно (Зураг1).
БХЗ дээр хэлцэл хийгдэж эхэлж байна. Түүнээс гадна
корридорын өргөн нэмэгдсээр тодорхой түвшинд
хүрэхэд түүнээс цааш БХЗ-ын идэвхжил төдийлөн
нэмэгдэхгүй боловч хүүний хэлбэлзэл илүү ихээр
нэмэгдэж байна.
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Түүнчлэн, корридорын өргөнийг тодорхойлоход
хэлцлийн зардал нөлөөлдөг байна.
Тухайлбал,
хэлцлийн зардал 0.3 хувь байхад 4 нэгж хувийн
өргөнөөс цааш нэмэлт хэлцлийн хэмжээ 1 тэрбум
төгрөгөөс хэтрэхгүй байна. Мөн корридорын өргөн 4
нэгж хувь байхад богино хугацаатай хүүний хэлбэлзэл
2.9 нэгж хувь орчим байна. Тус хүүний хэлбэлзэл нь Ulrich. B болон Juliusz. J (2011) нарын Евро бүсэд хийсэн
судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад өндөр байгаа
боловч Монголын болон Евро бүсийн бодлогын хүүний
түвшинг харьцуулбал бодитой үр дүн гэж үзэж байна.
Түүнчлэн БХЗ-ийн хэлцлийн хэмжээ нь хямралын
үед нэмэгддэг гэж үздэг. Тиймээс тус симуляцийн
үр дүн нь эдийн засгийн хүндрэл бий болсон үед
корридорын өргөн хэрхэн өөрчлөгдөж болохыг
харуулдаг. Хямралын үед (1) нийт нөөцийн шокийн
хэмжээ нэмэгдэх тусам нөөцийн шокийн стандарт
хазайлт нэмэгдэх хандлагатай байдаг, (2) зээлийн
эрсдэл болон түүнтэй холбоотой хяналт, шалгалтын
зардлаас шалтгаалан БХЗ-ын хэлцлийн зардал өсөх
хандлагатай байдаг. Тиймээс дээрх симуляцийн үр
дүнгээс эдийн засгийн хүндрэлтэй холбоотойгоор
хэлцлийн зардлын хэмжээ өсөхөд БХЗ-ын идэвхжлийг
хадгалах зорилгоор харьцангуй өргөн корридор санал
болгож болохоор байна.
Дээрх симуляцийн үр дүнгээс харахад Монголбанкны
хувьд 3.5 нэгж хувийн өргөнөөс 4 нэгж хувийн өргөн нь
одоогийн нөхцөлд БХЗ-ийн идэвхжлийг бууруулахгүй,
хүүний хэлбэлзлийг нэмэгдүүлэхгүй оновчтой өргөн
байхаар байна. Харин эдийн засгийн хүндрэлтэй, эсвэл
эдийн засгийн хэт халалттай үед дээрх симуляцийн үр
дүнг ашиглан корридорын өргөнийг оновчтой өөрчилж
болохоор байна.
Мөнгөний
бодлогын
хэрэгжилтэд
хүүний
корридорын өргөнөөс гадна бас нэг анхаарах асуудал
бол корридорын тэгш хэмийн асуудал юм.
Тус
судалгаагаар корридор систем тэгш хэмтэй эсвэл тэгш
бус хэмтэй байх нь мөнгөний бодлогын хэрэгжилт,
мөнгөний бодлогын дохионд хэрхэн нөлөөлдөг талаар
авч үзсэн байдаг.
Тодруулбал, төв банк НЗҮА-г БХЗ дээрх нөөцийн
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хэмжээг нейтрал байх зарчмаар явуулж буй тохиолдолд
БХЗ-ын хүү нь тэгш хэмтэй корридорын дундаж хүүгээр
тодорхойлогддог. Харин тэгш бус корридор системтэй
үед зорилтот хүүний түвшин нь корридорын дундаж
хүүтэй тэнцүү биш байх тул төв банкны хувьд зах
дээр нөөц нейтрал байхаар НЗҮА-г зохион байгуулах
боломжгүй болдог. Өөрөөр хэлбэл, төв банк зах зээл
дээрх нөөц нейтрал байхаар НЗҮА-г зохион байгуулах
тохилдолд БХЗ дээр нөөцийн эрэлт, нийлүүлэлтийн
тэнцвэр хангагдаж, харгалзах хүүний түвшин нь зорилтот
түвшнөөс өндөрөөр эсвэл багаар тогтдог. Тиймээс төв
банк хүүг зорилтот түвшинд хүргэхийн тулд тодорхой
хэмжээгээр зах зээл дээр нэмэлт үйл ажиллагаа явуулах
шаардлагатай болдог. Энэ нь төв банкыг маш сайн
нөөцийн таамаглалтай байхыг шаарддаг. Өөрөөр
хэлбэл, өдрийн эхэнд төв банк НЗҮА явуулахдаа нөөц
нейтрал байх зарчим баримтлах бус, харин хүүний
тэнцвэр нь зорилтот хүүтэй тэнцүү байх нөхцөлийг
хангах нөөцийн хэмжээгээр үйл ажиллагаа явуулах
шаардлагатай болдог.
Дүгнэлт:
Юуны өмнө Монголбанкны одоогийн ашиглаж буй
үйл ажиллагааны зорилтот хүүний хувьд хэлбэлзэл
нь төдийлөн өөрчлөгдөөгүй байна. Харин БХЗ-ын
идэвхжлийг нэмэгдүүлэх, улмаар мөнгөний захын
хөгжлийг эрчимжүүлэх шаардлагатай байгаа тул 4 нэгж
хувийн корридорын өргөнийг ашиглах нь зүйтэй гэж
үзэж байна. Хэрвээ корридорын өргөнийг нэмэгдүүлсэн
тохиолдолд нэмэлт БХЗ-ын хэлцлийн хэмжээ маш бага
бөгөөд хүүний хэлбэлзэл огцом нэмэгдэхээр байна.
Нөгөө талаас, нарийн болгосон тохиолдолд БХЗ-ын
идэвхжил, цаашлаад мөнгөний захын хөгжилд сөрөг
нөлөө үзүүлэхээр байна. Харин корридор системийг
тэгш бус хэмтэй болгосноос үүсч болох хүүний зөрүүг
анхаарч үзэх шаардлагатай. Тиймээс бид нөхцөл
байдалд тохируулан тэгш бус хэмтэй корридор ашиглах
тохиолдолд нөөцийн таамаглалыг илүү сайжруулах
замаар хүүний зөрүүг багасгах тал дээр анхаарах
шаардлагатай байна. Нөгөө талаас, тэгш бус хэмтэй
корридорыг шаардлагатай тохиолдолд ашиглаж, бусад
үед энгийн тэгш хэмтэй корридор системийг ашиглаж
болохоор уян хатан болгох нь зүйтэй гэж үзэж байна.

“Төв банкны хараат бус
байдал” сэдвийн хүрээнд
сэтгүүлчдийн дунд зарласан
нийтлэлийн уралдааны
тэргүүн байрын шагналт
Б.Бямбасүрэн
(ikon.mn сайтын сэтгүүлч)

Монголбанк улс төрчдөд
үгүй гэж хэлж чаддаг уу?

“Төсвийн зарлагаа сав л хийвэл мөнгө хэвлэн
санхүүжүүлэх Засгийн газрын сонирхлыг хазаарлахын
тулд Конгрессоос Холбооны Нөөцийн Банкыг үүсгэн
байгуулсан байдаг”
Кристофер Ж.Воллер
Энэ асуултад хариулахын тулд эхлээд яагаад ҮГҮЙ
гэж хэлэх ёстой вэ гэдгийг заавал хөндөх хэрэгтэй.
Аливаа улсын Төв банкны үндсэн зорилго нь макро
эдийн засаг болон санхүүгийн тогтвортой байдлыг
хангахад оршдог. АНУ-ын Холбооны Нөөцийн Банкны
Ерөнхийлөгч асан Бен С.Бернанке 2012 оны гуравдугаар
сард Жорж Вашингтоны их сургуульд тавьсан илтгэлдээ
Төв банкуудын эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг
хангаж, инфляцийг зорилтот түвшинд барихын тулд
олон жилийн турш ашиглаж ирсэн гол хэрэгсэл нь
Мөнгөний бодлого байдаг хэмээн онцолжээ.
Дээр дурдсан Төв банкны гол хэрэгсэл болох
Мөнгөний бодлого нь улс төрөөс хараат бус байх тусам
инфляци нам дор түвшинд байх нөхцөл бүрддэг байна.
Төв банк нь Засгийн газартай хамааралтай ажилладаг,
нөлөөлөлд их автагдах байдал нь өндөр инфляцитай
байх шалтгаан байж болох юм гэсэн таамаглалд
эдийн засагчид хүрсэн байдаг хэмээн профессор
Ж.Дэлгэрсайхан онцолж байв.  
Жишээ нь улс төрчдийн шаардлагаар Төв банк
дураараа мөнгө хэвлээд байвал инфляци хэт их өсөж,
иргэдийн халаасан дахь мөнгө тэр хэмжээгээр үнэ
цэнэгүй болно. Төв банк үндсэн зорилт болон үнийн
тогтвортой байдлаа ч хангаж чадахгүй. Хорьдугаар
зууны Герман, Унгар, Эквадор, Боливи, Перу,
Зимбабве зэрэг улсууд чухам энэ шалтгааны улмаас

гиперинфляцид өртөж мөнгөн дэвсгэртээ түрийвчээрээ
бус тэрэг тэргээр зөөдөг болсон харамсалтай түүх бий.
49 ХУВЬ. Сүүлийн зургаан жилд Монголбанкны
хараат бус байдлын тухай гурван томоохон судалгааг
Монголын эдийн засагчид хийжээ. 2011 онд судлаач
Д.Түвшинжаргал Монголбанкны хараат бус байдлын
индексийг 49 хувьтайгаар буюу хангалтгүй гэж
дүгнэсэн байна. Харин 2013 онд судлаач Л.Энх-Орчлон,
Б.Дүйнхэржав нар Монголбанкны хараат бус байдлыг
үнэлэхэд мөн хангалтгүй гэсэн дүн гарчээ. Үүнээс
дөрвөн жилийн дараа буюу 2015 онд СЭЗДС-ийн багш
Ж.Дэлгэрсайхан, Б.Алтанзул нар Монголбанк түүний
мөнгөний бодлогын бие даасан байдал нь алдагдсан
бөгөөд хэрэгжилтийн түвшинд хүчтэй алдагдсан хэмээн
дүгнэжээ.
Дүгнэлт нэгэнт ийм байхад Монголбанкны хараат
бус байдлыг хангах ямар хөшүүргүүд Монгол Улсын
хуулинд байдгийг сонирхоцгооё. Хуулийн заалтыг
сөхөж харвал 1996 онд батлагдсан Төв банкны тухай
хуулийн 31.2-т “Монголбанк Засгийн газраас хараат
бус байна” гэсэн нэг өгүүлбэр бий. Гэхдээ хэрхэн, яаж
хараат бус байхыг тодорхой томьёолсон зүйл алга. Мөн
уг хуулийн 6.30-д “Улсын Их Хурал төрийн мөнгөний
бодлого хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд оролцохгүй”
гэж заажээ. Гэхдээ Мөнгөний бодлогыг жил бүр УИХ
хэлэлцэж баталдаг нь Төв банкны бодлогыг улс төрчид
шүүмжилж, өөрсдийнхөөрөө “засах” боломж нь байна
гэсэн үг юм. Дэлхийн ихэнх Төв банкууд бодлогоо
парламентдаа танилцуулдаг болохоос “засуулдаггүй”.
Гэхдээ Төв банк бодлогоо өөрийн буруугаас хэрэгжүүлж
чадаагүй бол авах арга хэмжээ, хариуцлагын асуудлыг
давхар бий болгодог.
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38 жилд ДӨРВӨН ерөнхийлөгч. Монгол төгрөгт
ганцхан Монголбанкны Ерөнхийлөгч л гарын үсгээ
хэвлэх дархан эрхтэй. Энэ хүнийг Улсын Их Хурлын
даргын өргөн мэдүүлснээр УИХ зургаан жилийн
хугацаагаар томилдог хуулийн заалттай. Хэдийгээр
бүрэн эрхийн хугацаа нь зургаан жил боловч Монголд
бүрэн эрхээ дуустал ажилласан нэг л Төв банкны
Ерөнхийлөгч байсан нь О.Чулуунбат юм. Бусад нь
2-4 жил болоод ихэнхдээ өөрийн хүсэлтээр ажлаа
өгч байжээ. Энэ цикл УИХ-ын сонгуультай уялдаатай
байдаг нь бүр ч сонирхолтой. Дэлхийн эдийн засгийг
тодорхойлдог АНУ-ын Холбооны Нөөцийн Банкыг 1914
оноос хойш өнөөг хүртэл 15 Ерөнхийлөгч удирдсан
бөгөөд нэг хүн дунджаар 6.8 жил үүргээ гүйцэтгэжээ.
1979 оноос хойш Холбооны Нөөцийн Банкыг ердөө
ДӨРВӨН ХҮН л удирдаж байна гээд бод доо. Харин
дэлхийн хамгийн хүчтэй эдийн засагтай Японы Төв
банкны Ерөнхийлөгчийн ажил таван жилийн хугацаатай
бөгөөд 1964 оноос хойш суусан 10 Ерөнхийлөгч бүгд
бүрэн эрхийн хугацаагаа дуусгаж чаджээ.
Сонгууль болж эрх баригч нам солигдоход
хамгийн түрүүнд солигддог албан тушаалтнуудын нэг
нь Монголбанкны Ерөнхийлөгч байдаг нь улс төрөөс
хараат байгааг илэрхийлэх нэг сөрөг үзүүлэлт юм.
Монголын банкны холбооны Ерөнхийлөгч М.Болд 2012
онд тавьсан илтгэлдээ Төв банкны Ерөнхийлөгчийг
сонгож буй УИХ-ын хууль тогтоогчид Засгийн газрын
гишүүн байгаа нь Төв банкны бие даасан байдлыг
сулруулж байна хэмээн дүгнэжээ. Мөн Төв банкны
Ерөнхийлөгч дангаараа шийдвэр гаргах эрхтэй байгаа
нь хувь хүнээс хамаарсан тогтворгүй шийдвэр гарах,
эсвэл шийдвэр гарахгүй байх эрсдэл ихтэй гэсэн байна.
Өнгөрсөн жилүүдэд Монголбанк төсвийн шинжтэй
төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх, улс төр болон
сонгуулийн амлалт биелүүлэхийн тулд мөнгө хэвлэх
зэргээр чиг үүргийн бус ажил гүйцэтгэж иржээ. Одоо
бидний хүртэж буй үр дагавар болох эдийн засгийн
хүндрэл ч үүнтэй холбоотой.
Танилцуулсан Мөнгөний бодлогоо хэрэгжүүлж
чадахгүй бол хариуцлага хүлээж огцрох нь Төв
банкуудын Ерөнхийлөгч нарын “хууль”. Харин
Монголбанкны Ерөнхийлөгч зорилгодоо хүрсэн эсэхээс
үл хамааран түүнийг томилогчдыг даган солигдож
байна.
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Хамгийн сайн Төв банк л улс төрчдөд ҮГҮЙ гэж
хэлдэг /Экономист/. Монголбанкны хараат бус
байдлыг бэхжүүлэх асуудлыг ярихад эргээд хууль эрх
зүйн орчны тухай яриа л сөхөгдөнө. Монголбанкнаас
2017 оны УИХ-ын намрын чуулганд Төв банкны тухай
хуулийг шинэчилсэн төслийг өргөн барих гэж байна.
Шинэ хуулинд дээр дурдагдсан Монголбанкны хараат
бус байдлын индексийг нэмэгдүүлэх үүднээс хэд хэдэн
өөрчлөлт оруулахаар зэхжээ. Ингэхдээ маргаан дагуулж
байдаг “Монголбанкны үндсэн зорилт нь үндэсний
мөнгөн тэмдэгт-төгрөгийн тогтвортой байдлыг хангахад
оршино” гэдэг заалтыг “Үнийн тогтвортой байдал” буюу
инфляци гэдгийг илүү тодорхой болгох аж. Ингэснээр
бид Монголбанкнаас юу шаардах “эрхтэй” вэ гэдэг
асуудал илүү ойлгомжтой болно.
Мөн
Мөнгөний
бодлогын
шийдвэрийг
Монголбанкны Ерөнхийлөгч дангаараа гаргадаг бус
зөвлөл, хороогоор давхар хэлэлцүүлж гаргадаг хамтын
шийдвэр болгох зэрэг өөрчлөлтүүдийг тусгахаар
төлөвлөжээ. Монголбанкны засаглал, Ерөнхийлөгчийн
томилгоотой холбоотой саналууд, Засгийн газартай
харилцах харилцааны тухай тодорхой заалтууд ч орно
гэсэн хүлээлттэй байна.
Дээр дурдсан хүчин зүйлсээс гадна хараат
бус байдлыг тэнцвэржүүлдэг нээлттэй, ил тод үйл
ажиллагааг Төв банкууд өөрсдөө бий болгох ёстой.
Ингэснээр ард иргэдийнхээ өмнө илүү хариуцлагатай,
илүү баталгаатай Төв банк байж чадна. 2018 оны
Мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлд анх удаа энэ
талаар тусгасныг дурдахгүй өнгөрч болохгүй.
Дөрвөн жил тутамд амьжиргаагаа савлуулж,
түрийвчээ хоослуулаад байхгүйн тулд Төв банкны бие
даан үйл ажиллагаагаа явуулах бүхий л боломжийг
хангаж өгөх нь Монгол хүн бүрт холбоотой асуудал юм.
Үүний дараа л бидэнд улс төржихгүйгээр эдийн засгаа
ярих боломж бүрдэнэ!

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ИТГЭЛИЙН ИНДЕКС

2017 ОНЫ 3-Р УЛИРАЛ
Хэрэглэгчид (өрхүүд) нь ДНБ-ий хамгийн том
худалдан авагч бүлэг бөгөөд Монгол Улсад ДНБ-ий
60 орчим хувийг худалдан авдаг. Хүмүүсийн хэрэглээ,
хадгаламж нь тэд өөрсдийн цалин, орлогын тогтвортой
байдлын талаар хэр зэрэг итгэлтэй, өөдрөг байгаагаас
ихээхэн хамаардаг. Иймд эдийн засгийн байдалд энэ
том худалдан авагч бүлгийн өөдрөг байдал чухал
нөлөөтэй.
Эдийн засаг, санхүүгийн төлөв байдлын талаар
хэрэглэгчид хэр зэрэг өөдрөг байгааг хэмждэг
“Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс” (ХИИ) нь эдийн
засгийн нэг гол үзүүлэлт бөгөөд үүнийг АНУ, Англи,
Австрали, Тайланд, Украйн, Хонг-Конг, Хятад, Чех,
Япон зэрэг маш олон оронд тооцдог. Монгол Улсад
ХИИ-ийг 2009 оны 4 сараас эхлэн тооцоолж байна.
ХИИ-ийн утга 100-гаас өндөр бол хэрэглэгчид өөдрөг,

харин 100-гаас бага бол гутранги байна гэж үздэг.
Монгол Улсын хэрэглэгчийн итгэлийн индекс (ХИИ)
2017 оны 3-р улирлын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс
12.1 пунктээр өсч 86.5 болсон нь хэрэглэгчдийн өөдрөг
байдал дээшилж байгааг харуулж байна. ХИИ-ийн энэ
өөрчлөлтөд түүний бүрэлдэхүүн хэсэг болох өнөөгийн
байдлын индекс болон хүлээлтийн индексийн өсөлт
нөлөөлжээ.
Тухайлбал, ирээдүйн хүлээлтийн индекс жилийн
өмнөх түвшнээсээ 11.7 пунктээр өсч 117.4 болсон. Харин
өнөөгийн байдлын индекс өмнөх оны мөн үед 27.3
байсан бол жилийн хугацаанд 12.9 пунктээр (47.3%)
өсч 40.2 болжээ. Өнөөгийн байдлын индекс сүүлийн 2
жил гаруй хугацаанд анх удаа гурван улирал дараалан
өсөлттэй гарсан байна.
Зураг 1. Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс, улирлаар
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болон ажлын олдоц сайжирсан (16.2 пункт) нь нөлөөлжээ. Түүнчлэн, ойрын ирээдүйд
буюу ирэх 6 сарын хугацаанд эдийн засгийн байдал ямар байх талаар өрхийн хүлээлт
сайжирсан нь, тэр дундаа өрхийн орлого (14.4 пункт) болон ажлын олдцын индексийн

хөндлөнгийн судалгаа

Өнөөгийн байдлын индексийн өсөлтөд бизнесийн
нөхцөл байдал сайн (9.5 пункт) болсон болон ажлын
олдоц сайжирсан (16.2 пункт) нь нөлөөлжээ. Түүнчлэн,
ойрын ирээдүйд буюу ирэх 6 сарын хугацаанд эдийн
засгийн байдал ямар байх талаар өрхийн хүлээлт
сайжирсан нь, тэр дундаа өрхийн орлого (14.4 пункт)
болон ажлын олдцын индексийн өсөлт (14.6 пункт) гол
нөлөө үзүүлсэн байна. Бизнесийн нөхцлийн талаарх
хүлээлт арай багаар өссөн (6.1 пункт).
Зураг 1-ээс харахад хэрэглэгчийн итгэлийн
индекс эдийн засгийн төлөв байдалтай маш ойрхон
хамааралтай байна. Хэрэглэгчид өөдрөг байх үе буюу
ХИИ 100-аас өндөр байхад ДНБ-ий улирлын дундаж
өсөлт 11.9 хувь байсан бол хэрэглэгчид гутранги байх үе
буюу ХИИ 100-аас бага байхад дундаж өсөлт 4.7 хувь
байна.
ХИИ судалгаагаар үнийн ерөнхий түвшний
өөрчлөлтийн талаарх хэрэглэгчдийн хүлээлтийн
талаар мэдээлэл цуглуулдаг. 2017 оны 3-р улирлын
байдлаар ирэх 6 сарын хугацаанд “үнийн түвшин
өснө” гэсэн хүлээлт давамгайлж байгаа (44.8 хувь)
бөгөөд хэрэглэгчдийн 27.2 хувь нь “үнийн түвшин
өөрчлөгдөхгүй” гэсэн хүлээлттэй байна. Харин
хэрэглэгчдийн 19.5 хувь нь “үнийн түвшин хэрхэн
өөрчлөгдөхийг мэдэхгүй” гэж хариулсан. Энэ нь жилийн
өмнө болон 2017 оны 2-р улиралтай харьцуулахад
бараг хэвэндээ байна. Хэрэглэгчдийн хувьд хүлээгдэж
буй инфляцийн түвшин ирэх хагас жил болон бүтэн
жилийн хугацаанд харгалзан 2.4 болон 3.1 хувь байна.
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Хүлээгдэж буй инфляци, 6 сар болон жилийн
хугацаанд

Ирэх нэг жилийн хугацаанд “үнийн ерөнхий түвшин өснө”, мөн “үнийн ерөнхий түвшин
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талаар
хариулт
давамгайлсаар байгаа нь тодорхой бус байдал их байсаар
байгааг харуулж байж болох юм.
Улаанбаатар хотын хэрэглэгчдийн хувьд хүлээгдэж буй инфляцийн түвшин (6 сарын
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хувь, хэрэглэгчдийн
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Ирэх нэг жилийн хугацаанд “үнийн ерөнхий
түвшин өснө”, мөн “үнийн ерөнхий түвшин хэрхэн
өөрчлөгдөхийг мэдэхгүй” гэсэн хариултууд хамгийн
өндөр буюу тус бүр 46.7 болон 28.8 хувь байна.
Сүүлийн хоёр улирлын туршид үнийн ерөнхий түвшин
хэрхэн өөрчлөгдөх талаар мэдэхгүй гэсэн хариулт
давамгайлсаар байгаа нь тодорхой бус байдал их
байсаар байгааг харуулж байж болох юм.
Улаанбаатар хотын хэрэглэгчдийн хувьд хүлээгдэж
буй инфляцийн түвшин (6 сарын хугацаанд 2.4 хувь,
жилийн хугацаанд 3.2 хувь) нь хөдөө орон нутгийн
хэрэглэгчдийн хувьд хүлээгдэж буй инфляцитай (6
сарын хугацаанд 2.3 хувь, жилийн хугацаанд 3 хувь)
адилхан байна.
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ОЛОН НИЙТИЙН САНХҮҮГИЙН СУУРЬ МЭДЛЭГИЙГ
ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР
Зорилт:

Алсын хараа:
Монгол Улсын эдийн засгийн урт
хугацааны тогтвортой өсөлт, хөгжилд
бодитой хувь нэмэр оруулах

Иргэдийн хувийн санхүүгээ
зохистой удирдах чадварыг
дээшлүүлэх;
Иргэдийг
санхүүгийн
залилангаас
өөрийгөө
хамгаалах чадвартай болгох;

Хувь хүн, бизнес эрхлэгчид өөрсдийн
хэрэгцээ
шаардлагад
нийцсэн,
хэрэгцээтэй
санхүүгийн
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сонгож
Санхүүгийн
хүртээмжийг
нэмэгдүүлэх.

Стратегийн чиглэлүүд

Сургуулийн насныхан

Залуу үеийнхэн

Хөдөө, орон нутгийн иргэд

Цахим хуудас, олон нийтийн
мэдээллийн хэрэгсэл

Хэрэгжилт

ЕБС-ийн сургалтын хөтөлбөрт
"Бизнес судлал" сонгон суралцах
хичээл шинээр нэвтрүүлэв.

Их дээд сургуулиудад мэргэжил
харгалзахгүйгээр үзэх “Хувь хүний
санхүү” хичээл боловсруулагдав.

Орон нутгийн иргэдэд зориулсан
санхүүгийн мэдлэг олгох 13 төрлийн
гарын авлага бэлэн болов.

www.sankhuugiinbolovsrol.mn цахим
хуудас ашиглалтанд оруулав. Мөн
“Төсөвчин” - үнэгүй аппликейшн iOS,
Android систем дээр гарав.

Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөрийн талаарх мэдээллийг дараах хаягуудаар авна уу.
www.mongolbank.mn

sankhuugiinbolovsrol.mn

@mongolbank.mn

@mongolbank_mn

mongolbank

11-310081

