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Монголбанк Ипотекийн зээлийн 
санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд  долдугаар 
сард 15.9 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 231 
зээлийн хүсэлтэд олгохоор арилжааны банкуудад 
хуваарилав. Он гарснаас хойш тус санхүүжилтэд 
нийт 155 гаруй тэрбум төгрөгийг олгосны дотор 
Засгийн газраас 59.6 тэрбум төгрөгийг 860 
зээлийн хүсэлтэд, Монголбанкнаас 96.2 тэрбум 
төгрөгийг 1187 зээлийн хүсэлтэд олгоод байгаа 
юм.
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Банк санхүүгийн тогтолцооны тогтвортой байдлыг хангах ОУВС-гийн 
“Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх  хүрээнд 

“Чанаргүй активыг бууруулах стратегийн баримт бичиг”-ийг Сангийн 
сайд, Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Монголбанкны Ерөнхийлөгч, 
Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн гүйцэтгэх захирлын 2018 оны 
6 дугаар сарын 12-ны өдрийн 140/400/А-168/38 дугаар хамтарсан 
тушаалаар баталлаа. Энэхүү стратеги нь бодлогын чиглэл болсон банкны 
системийн чанаргүй активын нөхцөл байдлыг тодорхойлж, хууль, эрх зүй 
болон шүүхийн шинэчлэлийг хийх, банкуудын чанаргүй зээлийг бууруулах 
ажиллагааг үр дүнтэй болгон сайжруулах агуулгаар хэрэгжих юм.

Монголбанк, Монголын Банкны Холбоотой хамтран арилжааны 
банкуудын эрсдэлийн удирдлага, судалгаа шинжилгээ хариуцсан 

мэргэжилтнүүд төрийн байгууллагууд, бизнес эрхлэгчид, судлаач, 
оюутнуудад зориулан өөрийн байрандаа 2018 оны 2-р улирлын 
"Инфляцийн тайлан"-г танилцууллаа. Тус тайланд эдийн засгийн гадаад 
орчны гол гол өөрчлөлт, дотоод эдийн засагт өрнөсөн үйл явдал, цаашдын 
төлөв байдлын шинжилгээний үр дүнг тоймлон гаргадаг юм. Төв банк нь 
инфляцийн тайлан гарсан тухай бүрт санхүүгийн зах зээлийн мэргэжилтэн 
сэтгүүлч, оюутнуудад танилцуулж, тэдэнд хандсан сургалт семинаруудыг 

тогтмол зохион байгуулж, макро эдийн засгийн нөхцөл байдал, цаашдын төлөвийн талаар нээлттэй ярилцах, 
хэлэлцүүлэг өрнүүлэх боломжийг бий болгохыг зорьж байна.

Чанаргүй активыг бууруулах стратегийн баримт бичгийг батлав

Инфляцийн тайланг олон нийтэд нээлттэй тайлбарлав

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд 
2018 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр нэмэлт өөрчлөлт орсонтой 

холбогдуулан Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 
тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.2.1 дэх заалтын дагуу “Банкны мөнгө 
угаах, терроризмыг болон үйл олноор хөнөөх зэвсгийг дэлгэрүүлэхийг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд газар дээрх нь хяналт шалгалт 
хийх журам”-ын төсөл болон “Банкны мөнгө угаах, терроризмыг болон 
үйл олноор хөнөөх зэвсгийг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл 
ажиллагаанд зайнаас хяналт тавих журам”-ын төслийг боловсруулан олон 
нийтээр хэлэлцүүлж эхлэв. 

Журмын төслүүдэд иргэдээс санал авч эхэллээ

Санхүүгийн тогтвортой байдлын тайлан танилцуулав

2018.07.03

2018.07.06

2018.07.06

2018.07.09

Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн ажлын албанаас Монгол Улсын санхүүгийн тогтвортой байдлын 
хагас жилийн тайланг танилцуулах хэвлэлийн бага хурлыг анх удаа хийлээ.  Тус алба нь Монголбанк, Сангийн 

яам, Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Хадгаламжийн даатгалын корпорацитай хамтран “МУ-ын Санхүүгийн 

ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ
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Зүүн Өмнөд Азийн Төв банкуудын хянан шалгагч нарын сургалт зохион байгуулав

тогтвортой байдлын тайлан”-гийн 11 дэх дугаарыг эрхлэн гаргаж, үүнээс 
хойш тус тайланг олон нийтэд хүргэх үүднээс улирал бүр хэвлэлийн бага 
хурал зарлан мэдээлэл хийж байхаар болсон юм. Тус тайланд хадгаламжийн 
даатгалын талаарх дэд бүлэг болон СТБЗ-ийн Ажлын албанаас Эдийн 
засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнтэй хамтран анх удаа 
зохион байгуулсан “Монгол Улсын нийт арилжааны банкуудын эрсдэлийн 
хүлээлтийн судалгаа”-ны талаар тусгасан нь өмнөх тайлангуудаас онцлог 
байв. 

"Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр"-ийн 5 дахь шатны үнэлгээг хийх 
ОУВС-ийн Монгол Улсад ажиллах төлөөлөгчдийг Монголбанкны Тэргүүн 

дэд Ерөнхийлөгч О.Эрдэмбилэг болон холбогдох газрын захирлууд хүлээн 
авч уулзав. Уулзалтаар хөтөлбөрийн хэрэгжилт, ойрын хугацааны инфляци 
болон эдийн засгийн төлөв, банкны салбарт хийгдсэн активын чанарын 
үнэлгээний үр дүн, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ зэрэг асуудлаар 
ярилцлаа. Ажлын хэсэг Монгол Улсад хоёр долоо хоногийн хугацаанд 
ажиллаад буцлаа. 

ОУВС-ийн төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзав

ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

Монголбанк, Зүүн өмнөд Азийн Төв банкуудын төв (The SEACEN Centre) 
хамтран банкны хянан шалгагч нарын ахисан түвшний сургалтыг 

2018.07.16-20-нд Улаанбаатар хотноо зохион байгууллаа. Сургалтыг Зүүн 
өмнөд Азийн Төв банкуудын төв, Хонг Конг дахь Эрнст энд Янг компани 
болон Малайзийн Төв банкны удирдах албан тушаалтнууд удирдан 
явуулсан юм. Азийн 8 орны Төв банкны ахлах хянан шалгагчид шалгалтын 
үед тулгардаг арилжааны банкны соёл, ёс зүйн эрсдэлийг үнэлэх онол 
болон практик хичээл, бусад төв банкны туршлагаас судлав. 

2018.07.20

2018.07.25

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Олон Улсын санхүүгийн хориг хэрэгжүүлэх байгууллага 
/FATF/-ын Ази, Номхон далайн бүс нутаг хариуцсан бүлэг /APG/-ийн жилийн уулзалт Балба Улсын Катманду 

хотод 2018 оны 7 дугаар сарын 21-27 -ны өдөр боллоо. Уулзалтаар Монгол Улсын мөнгө угаах болон терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоонд 2017 онд хийсэн Харилцан үнэлгээний тайлангаар өгсөн зөвлөмжийг хэрхэн 
хэрэгжүүлж байгаа тайланг хэлэлцээд Монгол Улсыг Олон Улсын санхүүгийн хориг хэрэгжүүлэх байгууллагын 
“саарал жагсаалт”-нд оруулах эсэхийг шийдвэрлэх хугацааг дахин 12 сараар сунгаж, хэрэгжүүлж байгаа үйл 
ажиллагаа, арга хэмжээний үр дүнг нь хүлээзнэхээр болсон байна.

АPG байгууллагаас Монгол Улсын мөнгө угаахтай тэмцэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг сунгалаа

2018.07.28



6 “Монголбанкны мэдээлэл”-2018 оны 7 дугаар сар

Монгол Улс Олон Улсын Валютын Сангийн 
“Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр”- т 
нэгдээд жил гаруй хугацаа өнгөрсөн байна. 
Энэ хугацаанд хийсэн ажил, ахиц дэвшлийн 
талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө үү.

Бид өмнө нь нэг биш удаа Стэнд-бай хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж байсныг та санаж байгаа байх. Энэ удаад 
Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 
байгаа нь бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээнүүдэд ач 
холбогдол өгч байгаатай холбоотой юм. Эдийн засгийн 
өсөлт, хөгжилд эрх зүйн зөв, зохистой зохицуулалтууд 
хамгийн чухал болохыг улс орнуудын хөгжлийн түүх 
харуулаад байгаа. Бидний хувьд ч цаашид эдийн 
засгийн тогтвортой өсөлтийг бий болгож, хадгалахын 
тулд төсөв, мөнгөний бодлогын уялдаанаас гадна 
эрх зүйн орчинг илүү боловсронгуй болгох нь чухал. 
Монголбанкны зүгээс ОУВС-ийн хөтөлбөрт орохоос 
өмнө 10 гаруй хууль дээр ажиллаж эхлээд байсан 
нь ийм учиртай. Мэдээж хэрэг бодлогын уялдаа 
холбоо, аливаа асуудлыг цогцоор нь шийдэх нь үр 
дүн өгдөг агуулгаараа Монголбанкнаас дэвшүүлээд 
байсан эрх зүйн шинэчлэлийн хөтөлбөрийг ОУВС-
ийн хөтөлбөртэй уялдуулж өгсөн юм. 

Энэ ажлын хүрээнд тухайлбал, Төв банк болон 
Банкны тухай хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулж 
Монголбанкны засаглалын бүтэц, хяналт шалгалтын 
эрх мэдэл, арга хэрэгслийг уян хатан авч хэрэгжүүлэх 
нөхцөл бүрдүүлсэн. Мөн санхүүгийн салбарын 
дагалдах бусад хууль болох Банкин дахь мөнгөн 
хадгаламжийн даатгалын тухай, Мөнгө угаах, 
терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулснаас гадна саяхан Банкны 
салбарын тогтвортой байдлыг хангах тухай хуулийг 
батлуулсан. Түүнчлэн активын чанарын иж бүрэн 
үнэлгээг Монголд анх удаа хараат бус байдлаар бүх 
арилжааны банкинд амжилттай хийлгэсэн гээд чухал 
нэгээс нь дурьдахад энэ хэдийг хэлэх байна даа.    

Хөтөлбөрийн хугацаанд ОУВС-аас нийтдээ 12 удаа 
ирж үнэлгээ хийхээс тав дахь удаагийн үнэлгээний 
баг ирээд ажиллаж байна. Өмнөх дөрвөн үнэлгээгээр 
санхүүгийн салбар, бодит эдийн засаг тогтвортой 
хөгжих хандлагатай байгааг дүгнээд байгаа. Бидний 
зүгээс ОУВС-тай харилцан ярилцаж, хэлэлцэж, 
тохиролцсон арга хэмжээнүүдээ цаг тухайд нь аваад 
явж байгаа.              

САНХҮҮГИЙН 
САЛБАРЫН 
ТОГТВОРТОЙ 
БАЙДЛЫГ 
ХАНГАСНААР 
ХАДГАЛАМЖ 
ЭЗЭМШИГЧДИЙН 
ЭРХ АШГИЙГ 
ХАМГААЛНА

Монголбанкны Тэргүүн Дэд Ерөнхийлөгч 
О.Эрдэмбилэгтэй ярилцлаа. 

О.ЭРДЭМБИЛЭГ: 
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Активын чанарын үнэлгээгээр банкууд 510 
орчим тэрбум төгрөгийн өөрийн хөрөнгийг 
нөхөх шаардлагатай болсон. Монголбанкны 
мэдэгдлээр бол банкууд энэ хэмжээний 
хөрөнгийг нөхөж бүрдүүлэхэд саадгүй 
гэсэн байгаа. Одоогоор банкуудын өөрийн 
хөрөнгийг нөхөх үйл ажиллагаа хэр явцтай 
байна вэ? 

Оны эхээр олон улсын хөндлөнгийн зөвлөх 
компанийн гүйцэтгэсэн активын чанарын үнэлгээгээр 
манай банкны салбарыг тогтвортой байна гэж 
дүгнэсэн. Түүнчлэн Монголбанк ОУВС-тай хамтран 
Активын чанарын үнэлгээ болон банкуудаас 
ирүүлсэн 2021 он хүртэлх бизнес төлөвлөгөө, 
банкуудын санхүүгийн үзүүлэлтэд хийсэн эрсдэлийн 
сорилын шинжилгээнд үндэслэн өөрийн хөрөнгийн 
хүрэлцээний дутагдлыг тодорхойлж, банкуудад 
өөрийн хөрөнгийг тогтоосон хэмжээгээр, заасан 
хугацаанд нэмэгдүүлэх үүрэг өгсөн. Банкууд өөрийн 
хөрөнгийг шаардлагатай хэмжээгээр нэмэгдүүлснээр 
банкны үйл ажиллагаа тасралтгүй явж, эрсдэл даах 
чадвар нь нэмэгдсэнээр банкны салбарын тогтвортой 
байдал хадгалагдах юм. Эдийн засагт үүсэх аливаа 
эрсдэл, цочролд тэсвэртэй байх тийм санхүүгийн 
байгууллагуудтай байх ёстой.  

Олон Улсын нэр хүнд бүхий аудитын 
компани банкны салбарыг тогтвортой байна 
гэж дүгнэсэн байтал Банкны салбарын 
тогтвортой байдлыг хангах тухай хуулийг 
батлах ямар шаардлага, хэрэгцээ байсан юм 
бэ? Энэ хууль батлагдсантай холбоотойгоор 
улс төрчид, олон нийтийн зүгээс эерэг болон 
сөрөг байр суурь илэрхийлсээр байна. Энэ 
талаар тодруулга өгч болох уу?

Хууль батлуулсан зорилго нь санхүүгийн 
салбарын тогтвортой байдлыг хангаснаар хадгаламж 
эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах явдал юм. 
Энэ хуулиар эрсдэл өндөртэй, тогтворгүй үйл 
ажиллагаатай банкуудад дэмжлэг үзүүлэх ойлголт 
огт байхгүй. Нэгдүгээрт, энэ хууль нь зөвхөн системд 
нөлөө бүхий гэсэн тодотголтой, тэр дундаа үйл 
ажиллагаа нь дунд хугацаандаа тогтвортой байх 
боломжтой гэхдээ өөрийн хөрөнгийн дутагдлыг 
нөхөх санхүүжилтийн эх үүсвэр татаж чадаагүй 

тийм банкуудад хамааралтай юм. Ингэхдээ 
банкнаас хүлээсэн алдагдлыг тухайн үеийн 
хувьцаа эзэмшигчдэд эхний ээлжинд хүлээлгэсний 
дараа төрөөс түр хугацаатай, хатуу шаардлага 
бүхий санхүүжилтийг тухайн банкинд олгох юм. 
Хоёрдугаарт, таны түрүүн хэлсэн активын чанарын 
үнэлгээгээр гарсан 2017 оны ДНБ-ний 1.9 хувьтай 
тэнцэх өөрийн хөрөнгийн дутагдлыг нөхөх боломжтой 
гэж үзэж байгаа. Тэгэхдээ нөхөх боломжтой гээд 
санхүүгийн салбарын тогтвортой байдалд нөлөөлж 
болзошгүй эрсдэлийн судалгаа, тооцоо, удирдлагыг 
хийхгүй байж болохгүй шүү дээ. Тогтвортой байдлыг 
хадгалах үүрэг нь байна. Хадгалах ёстой, хадгалахын 
тулд системд үүсч болох эрсдэлүүдийн тооцоог хийх 
ёстой, зөрүүлээд хамгаалах, хариу арга хэмжээ авах 
механизмыг бүрдүүлсэн байх шаардлагатай.  

Активын чанарын үнэлгээгээр банкны 
салбарын тогтвортой байдлыг үнэлж 
дүгнэсэн гэж Та хэллээ. Энэ үнэлгээний 
талаар тайлбарлаж өгөөч.

Банкны зээлдэгч аливаа шалтгаанаар зээлээ эргэн 
төлөхгүй нөхцөл байдал үүсэхийг зээлийн чанар 
муудах гэдэг. Банк анх зээл олгохдоо тухайн зээл 
хүсэгч зээлээ тогтоосон хугацаанд гэрээний дагуу 
бүрэн гүйцэд төлж барагдуулах бололцоотой эсэхэд 
үнэлэлт, дүгнэлт хийж зээл олгох эсэхээ шийдвэрлэж, 
олгосон зээлийн эргэн төлөлт, чанар хэвийн байна 
уу, муудаж байна уу гэдгийг тасралтгүй үнэлж 
байдаг. Зөвхөн зээлийн хувьд л гэхэд банкны 
олгосон зээлийн тодорхой хэсгийн чанар муудаж, 
эргэн төлөгдөх бололцоогүй болсон буюу үнэ цэнэ 
буурсан хэмжээг тодорхойлохыг активын чанарын 
үнэлгээ гэж ойлгож болно. 

Энэхүү үнэлгээ хүн хүч, цаг хугацаа шаардсан, олон 
улсын стандарт, манай улсын хууль, журамд нийцсэн, 
олон үе шатыг хамарсан үйл явц байсан. Активын 
чанарын иж бүрэн үнэлгээний хүрээнд банкуудын 
зээлийн эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоонд үнэлэлт 
өгч, дүн шинжилгээ хийсэн бөгөөд уул уурхайн 
лицензийн үнэлгээний аргачлалыг тодорхойлсон 
нь бусад улс оронд хийгдсэн активын чанарын 
үнэлгээнээс ялгаатай болсон.  

Эргэн төлөгдөх боломжгүй буюу чанаргүй 
активын хэмжээ өсөх нь банкны тогтвортой 
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үйл ажиллагаа, цаашлаад банкны 
салбарын тогтвортой байдалд 
нөлөөлдөг юм байна. Чанаргүй 
зээлийг бууруулах тал дээр ямар 
арга хэмжээ авч байгаа вэ? 

Банкны салбарт хуримтлагдсан 
чанаргүй зээлийн хэмжээ нэмэгдэх 
нь банкнаас шинээр олгох зээлийн 
хэмжээг бууруулах, санхүүгийн зуучлалыг 
зогсонги байдалд оруулах, зээлийн 
үнэд сөргөөр нөлөөлөх, эдийн засгийн 
идэвхжилтийг сулруулах зэрэг олон сөрөг 
үр дагавартай. Иймд банк, санхүүгийн 
салбарт хуримтлагдсан чанаргүй активыг 
бууруулах, тус салбарын тогтвортой 

байдлыг хангах зорилгоор 
хөрөнгийн удирдлагын 
мэргэшсэн институци 
байгуулах эрх зүйн 
орчин бүрдүүлэх ажлыг 
Монголбанк 2015 оноос 
эхлүүлсэн. Одоо энэ ажлын 
хүрээнд Актив удирдлагын 
тухай хуулийн төслийг 
Улсын Их Хуралд өргөн 
барих бэлтгэл ажил хийж 
байна. Ийм мэргэшсэн 
институцийн үйл ажиллагааг 
идэвхжүүлснээр чанаргүй 
активыг түргэн хугацаанд 
шийдвэрлэх нөхцөл бүрдэх 
юм. Энэ нь эргээд түрүүн 
хэлсэн сөрөг үр дагавруудыг 
эерэг болгоод зогсохгүй 
улсын төсөвт учирч 
болзошгүй их хэмжээний 
зардлыг бууруулах давхар 
ач холбогдолтой юм. 
Хуулиас гадна банкуудын 

чанаргүй зээлийг шийдвэрлэх чадамжийг 
нэмэгдүүлэн, санхүүгийн тогтвортой 
байдлыг хангах зорилгоор өнгөрсөн 6 
дугаар сард Чанаргүй зээлийг бууруулах 
стратегийг батлан, хэрэгжүүлж эхлээд 
байна. 

Хаврын чуулганаар батлуулсан 
бас нэг онцлох хууль нь Мөнгө 
угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх 
(МУТС)-тэй тэмцэх тухай хууль 
байсан. Хуулийг баталснаар 
Монгол Улсын мөнгө угаах, 
терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 
тэмцэх тогтолцоонд ямар дэвшил 
авчирсан гэж та үзэж байгаа 
вэ? Хуулийн хэлэлцүүлгийн үед 
Монгол Улсыг “саарал”, “хар” 
жагсаалтад орох эрсдэлтэй 
байгаа талаар яригдаж байсан. 
Энэ талаар тайлбарлана уу. 

Энэ удаагийн хэлэлцүүлгээр 
МУТС-тэй тэмцэх тухай хуулинд хэд 
хэдэн чухал нэмэлт, өөрчлөлт орсон. 
Нэгдүгээрт, ФАТФ-ын шинэчилсэн 40 
зөвлөмжтэй хуулийн үг, үсгийн нийцлийг 
сайжруулж өгсөн, хоёрдугаарт, эрсдэлд 
суурилсан хяналт шалгалтын тогтолцоог 
нэвтрүүлсэн, гуравдугаарт, эцсийн 
өмчлөгчийн мэдээллийг үнэн зөв, 
бодитоор бүртгэх нөхцөл бүрдүүлсэн 
зэргийг дурдаж болно. Өөр нэг шинэ 
зохицуулалт гэвэл НҮБ-ын Аюлгүйн 
Зөвлөлөөс гаргадаг хориг арга 
хэмжээнүүдийн хэрэгжилттэй уялдаатай 
эрх зүйн зохицуулалт сайжирсан.  

МУТС-тэй тэмцэх үйл ажиллагаатай 
холбоотой олон улсын түвшинд 
түгээмэл мөрдөх шаардлагатай үндсэн 
зарчмууд гэж байдаг. Эдгээр зарчим, 
шалгуур үзүүлэлтийг МУТС-тэй тэмцэх 
үйл ажиллагааны ФАТФ байгууллага 
тогтоож, хэрэгжилтэд нь Ази, Номхон 
далайн бүсийн байгууллага (АНДББ) 
тогтмол хяналт тавьдаг. Эдгээр 
шаардлагыг аливаа байдлаар хангаагүй 
улс орнуудад МУТС үйл ажиллагаа 
идэвхтэй оршин байх эрсдэлтэй гэж 
үзэн, ялангуяа хэд хэдэн зарчмыг ноцтой 
байдлаар зөрчсөн тохиолдолд МУТС-тэй 
тэмцэх олон улсын нийгэмлэгээс тухайн 
улсыг зөрчлийн түвшингээс шалтгаалж 

Хуулиар эрсдэл өндөртэй, 
тогтворгүй үйл ажиллагаатай 

банкуудад дэмжлэг үзүүлэх 
ойлголт огт байхгүй. 

Нэгдүгээрт, энэ хууль нь 
зөвхөн системд нөлөө бүхий 

гэсэн тодотголтой, тэр 
дундаа үйл ажиллагаа нь дунд 
хугацаандаа тогтвортой байх 

боломжтой гэхдээ өөрийн 
хөрөнгийн дутагдлыг нөхөх 

санхүүжилтийн эх үүсвэр 
татаж чадаагүй тийм 

банкуудад хамааралтай юм. 
Ингэхдээ банкнаас хүлээсэн 

алдагдлыг тухайн үеийн 
хувьцаа эзэмшигчдэд эхний 

ээлжинд хүлээлгэсний дараа 
төрөөс түр хугацаатай, 

хатуу шаардлага бүхий 
санхүүжилтийг тухайн 

банкинд олгох юм. 
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“хар” эсвэл “саарал” жагсаалтад оруулдаг. Энэ 
төрлийн жагсаалтад орсон улс орнуудын санхүүгийн 
байгууллагын гадаад төлбөр тооцоо хийх боломжийг 
корреспондент банкны үйл ажиллагаагаар дамжуулан 
хязгаарлах, эдийн засгийн хориг арга хэмжээ авах, 
эрсдэлтэй улсын жагсаалтад орсон талаар олон 
улсад нээлттэй мэдээлж, гадаадаас орох хөрөнгийн 
урсгалыг хязгаарлах зэрэг олон төрлийн сөрөг үр 
дагавар үүсэх эрсдэлтэй байдаг. Энэ утгаараа дээрх 
шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд манай улсын 
эдийн засагт үзүүлэх хор уршиг их юм.  

АНДББ-ын зүгээс Монгол улсаас МУТС-тэй 
тэмцэхтэй холбоотойгоор 2013-2016 оны хооронд авч 
хэрэжүүлсэн бодлого, арга хэмжээ, үйл ажиллагаанд 
ээлжит үнэлгээ хийсэн юм. Үнэлгээний үр дүнгээр 
гарсан дутагдлуудыг 2019 оны 1 дүгээр сард 
багтааж арилгах шаардлага байгаа. Бид АНДББ-д 
хийж гүйцэтгэсэн ажлынхаа тайланг 1 дүгээр сард 
хүргүүлнэ гэсэн үг юм. Манай тайланг хэлэлцсэний 
дараа нэгдсэн хуралдаанаараа “саарал” жагсаалтаас 
гаргах эсэх шийдвэрийг эцэслэж гаргана. Тэгэхээр 
бидний зүгээс үнэлгээгээр гарсан дутагдлыг арилгаж, 
шаардлагыг биелүүлсэн тохиолдолд “саарал” 
жагсаалтаас гарах боломжтой болно. Тиймээс эдгээр 
шаардлагыг цаг хугацаанд нь шат дараатайгаар, 
түргэн шуурхай биелүүлэхэд Монголбанкнаас гадна 
Засгийн газрын, хууль сахиулах болон бусад эрх 
бүхий байгууллагуудын идэвхтэй, ажил хэрэгч 
оролцоо чухал байгаа юм.   

“Саарал” жагсаалтаас гарахын тулд ямар 
арга хэмжээ авч байгаа вэ? 

Өнгөрсөн оны 12 дугаар сард Засгийн газрын 
327 тоот тогтоолоор АНДББ-ын зөвлөмжүүдийг 
хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг баталсан бөгөөд 
холбогдох төрийн байгууллагууд хэрэгжилтийг 
хангаад, одоогийн байдлаар 70 орчим хувийн 
гүйцэтгэлтэй явна. Энэ ажлын төлөвлөгөөний 
биелэлтийн тайланг Санхүүгийн мэдээллийн 
албанаас ирэх 11 сард Засгийн газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.  

Энэ ажлын хүрээнд МУТС-тэй тэмцэх харилцааг 
боловсронгуй болгохоор одоо мөрдөж буй багц 
хууль, журам, зааврыг олон улсын стандартад 
нийцүүлэн шинэчлэх ажил өрнөж байна. МУТС-тэй 

тэмцэх тухай хуулинд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаас 
гадна Эрүү, Зөрчил, Гааль, Шуудан, Терроризмтэй 
тэмцэх болон бүртгэлийн багц хуулиудад нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулсан. Эрх зүйн зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгохоос гадна АНДББ-ын Харилцан 
үнэлгээний тайланд хэрэгжилттэй холбоотой нэлээд 
зөвлөмж байгаа юм. Тэр чиглэлийн ажлуудыг 
эрчимжүүлэх шаардлага байгаа. 

МУТС-тэй тэмцэх асуудал өөрөө зөвхөн банкаар 
тогтохгүй санхүүгийн бусад төрлийн бизнес, үл 
хөдлөх хөрөнгө, үнэт эдлэл, хууль сахиулах гээд олон 
салбарын огтлолцол дээр байгаа бөгөөд олон талын 
оролцоо, хүчин зүтгэлээр үр дүн өгнө. Хэдийгээр 
өнөөдөр банкуудын МУТС-тэй тэмцэхтэй холбоотой 
зохицулалтууд олон улсын стандарт, шаардлагатай 
хамгийн өндөр нийцтэй, хэрэгжилт сайтай, дээрээс 
нь Харилцан үнэлгээний тайланд бусад салбарын 
үнэлгээтэй харьцуулахад илүү байгаа ч бусад салбар 
дахь зохицуулалт, тавигдах шаардлага дутуугаас 
урган гарах үр дагавар нь банкуудад хамгийн 
түрүүнд мэдрэгдэж улмаар бодит эдийн засагт таагүй 
нөлөө үзүүлж болзошгүй байгаа. Иймээс төлөвлөсөн 
ажлуудаа чанартай, цаг хугацаанд нь хийх шаардлага 
байгааг онцлох ёстой.     

-Дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. 

ЯРИЛЦЛАГА
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БАЙР СУУРЬ 

Өнгөрсөн 2014-2017 онд тулгарч байсан эдийн засгийн 
хүндрэлийг бид амжилттай даван туулж, эргээд эдийн 
засгийн өсөлтийн хандлагадаа орж байна. Ийм цаг үед бид 

ирэх жилүүдэд учирч болох түүхий эдийн үнийн бууралт, эрсдэлд 
бэлтгэлтэй байх, төсөв, мөнгөний тогтолцооны эрсдэл даах чадварыг 
сайжруулах арга хэмжээг авах ёстой. Ийм ч учраас Монголбанк, 
Сангийн яамны зүгээс төсөв, санхүү, банкны тогтолцоог бэхжүүлэхэд 
чиглэсэн хууль тогтоомжуудыг боловсруулан УИХ-аар батлууллаа. 
Банкны тогтолцоог бэхжүүлэхэд чиглэсэн эдгээр хууль тогтоомж, 
эрх зүйн орчны ач холбогдолыг бид жирийн өдрүүдэд буюу 
эдийн засгийн өсөлт сайн, хямрал, хүндрэлгүй байх үед төдийлөн 
мэдрэхгүй.  Харин түүхий эдийн үнэ ханш унах, гадаад зах зээлд 
хямрал үүсэх, хөрш орнуудын эдийн засгийн өсөлт саарах, гадаад 
худалдааны эргэлт эрс буурах зэрэг хүндрэлтэй нөхцөл үүсэхэд 
эдгээр хуулийн дагуу авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүдийн 
ач холбогдол илрэн гарах болно. Өөрөөр хэлбэл бид тайван цагт 
үерээс хамгаалах далан байгуулж байгаа гэсэн үг. Үерийн далан 
байгуулсны ач холбогдлыг жирийн өдрүүдэд бус үер болсон үед л 
бид асар хөрөнгө зарцуулж үерийн далан байгуулах нь ямар чухал ач 
холбогдолтой болохыг ойлгодог. Үүнтэй адилаар Банкны салбарын 
тогтвортой байдлыг хангах хууль, энэ хуулийн үзэл баримтлалын 
хүрээнд Монголбанкнаас батлан гаргаж байгаа Банкуудын чанаргүй 
активын хэмжээг бууруулах стратеги, Зээлийн хүүг бууруулах стратеги 
зэрэг бодлогын ач холбогдол нь дараагийн удаад учирч болох эдийн 
засаг, санхүүгийн хямрал, хүндрэлээс сэргийлэх, түүнийг хохирол 
багатай даван туулахад чиглэж байгаа стратегийн бодлогын тун 
чухал, цаг үеэ олсон арга хэмжээнүүд юм.  

БАНКНЫ САЛБАРЫН ЭРХ ЗҮЙН 
ШИНЭЧЛЭЛИЙН ТАЛААР ХЭН ЮУ ХЭЛЭВ? 

Эдийн засаг тогтвортой өсөхөд банк, санхүүгийн систем 
чухал үүрэгтэй бөгөөд салбарын хүчин чадал, өрсөлдөх чадварыг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор эрх зүйн зохицуулалтыг цогцоор нь өөрчлөн, 
шинэчилж буй. Тэгвэл банкны салбарын эрх зүйн шинэчлэлийн гол 
ач холбогдол юу вэ. Эрх зүйн шинэчлэл манай улсын санхүүгийн 
системд ямар давуу талыг бий болгох вэ? Энэ асуудлаар эдийн 
засагч, судлаачид байр сууриа илэрхийллээ. 

Монгол Улсын Ерөнхий 
сайдын зөвлөх 

Н.ЭНХБАЯР: 
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Монголбанкнаас банкны салбарын эрх зүйн 
шинэчлэлийн хүрээнд олон чухал хууль батлуулсан. 

Хамгийн сүүлд Банкны салбарын тогтвортой байдлыг 
хангах тухай хууль батлагдаад байна. Цаашдаа ч 
шат дараатайгаар цөөнгүй хууль батлагдах болов уу. 
Банкны салбарын тогтвортой байдлыг хангах тухай 
хууль анхандаа татвар төлөгчдийн мөнгөөр банкийг 
санхүүжүүлэх гэж байна гэх шүүмжлэлтэй нэлээд 
тулгарсан. Үүнд би ямар нэгэн сонирхлын зөрчилгүйгээр 
мэргэжлийн хүний үүднээс товч тайлбар хэлье. Банкны 
санхүүгийн чадавхийг хэмждэг гол үзүүлэлтийн нэг нь 
банкны өөрийн хөрөнгө. Банк олон нийтээс хөрөнгө 
татаж бусдад зээл олгодог. Олгосон зээл, актив нь 
чанаргүйтэж алдагдал үүсвэл банк алдагдлыг өөрийн 
хөрөнгөөр хариуцаж, олон нийтээс татсан хөрөнгөө 
буцаан төлөх чадвартай эсэхийг өөрийн хөрөнгийн 
хэмжээ илэрхийлдэг. ОУВС-гийн хөтөлбөрийн хүрээнд 
банкуудад AQR-ын үнэлгээ хийсэн. Энэ үнэлгээгээр  
манай банкны салбарт 500 гаруй тэрбум төгрөгийн 
өөрийн хөрөнгө дутагдалтай байна гэсэн дүгнэлт гарсан. 
Банкууд бол мэдээж өөрийн хөрөнгө дутагдаагүй 
гэж үзэж байсан. Ийм учир арилжааны банкуудад 
өөрийн хөрөнгийн шаардлагыг хангах хугацаатай үүрэг 
даалгаврыг Монголбанкнаас өгсөн юм билээ. Банкуудын 
хувьцаа эзэмшигч, удирдлагууд энэ хугацаанд багтааж 
шинээр хөрөнгө оруулах, хувьцаагаа бусдад худалдаж 
хөрөнгө оруулалт татах, муу зээлтэйгээ ажиллах зэргээр 
арга хэмжээ авах учиртай. Дахин хөрөнгөжүүлэх гэдэг 
нь энэ ажлаа хангалттай хийж чадахгүй, банк өөрийн 
хөрөнгийн дутагдалтай байсаар байвал төр оролцож, 
банкны эздэд өөрийн хөрөнгөөр нь хариуцлага 
хүлээлгэж, банкны хувьцаанаас авч, банкийг хэвийн 
үйл ажиллагаанд шахан оруулна гэсэн үг. Ингэж 
байж банкны систем хэвийн ажиллаж, эдийн засгийн 
өсөлтийг дэмжих учиртай юм.

Монгол улсын эдийн засаг, банк санхүүгийн болон 
бусад салбар өнөөдөр хөгжлийн нэн эгзэгтэй цаг 

үед байгаа гэж үзэж болно. Эдийн засаг, санхүүгийн 
салбарын хэмжээ, цар хүрээ нэмэгдсэн. Үүний зэрэгцээ 
эдийн засгийн нөхцөл байдал дотоод, гадаад хүчин 
зүйлсээс шалтгаалж тогтворгүй байгаа нь аливаа 
салбарын ирээдүйг зөв харж, зөв төлөвлөхийг биднээс 
шаардаж байгаа билээ. Энэ цаг хугацаанд банкны  
салбарын эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд Төв банкны 
зүгээс салбарын гол хуулиудыг шинэчлэн батлуулсан 
нь цаг үеэ олсон чухал ажил болсон гэж хувьдаа үзэж 
байна. Энэхүү эрх зүйн шинэчлэлийн үр дагавар нь 
ойрын ирээдүйд банкны салбарын хөгжил, улс орны 
санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдалд эерэг 
нөлөөлөх эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулна 
гэж найдаж байна. Төв банкны тухай, Банкны тухай 
хуулиудын хүрээнд Монголбанкны бие даасан хараат 
бус байдал, засаглал, удирдлагын шийдвэр гаргалтын 
асуудлыг шинэ түвшинд гаргаснаас гадна банкны 
салбарын хяналт шалгалтын тогтолцоог өөрчилж 
эрсдэлд суурилсан хэлбэрт шилжүүлсэн нь чухал алхам 
болсон. Эдгээр гол өөрчлөлт нь өнөөдөр Монгол Улсын 
улс төр, эдийн засгийн нөхцөл байдал тогтворгүй 
байгаа энэ цаг үед банкны салбарын үйл ажиллагааг 
сайжруулах, санхүүгийн нөхцөл байдлыг эрүүлжүүлэх 
хүрээнд ач холбогдол өндөртэй юм. Сүүлд батлагдсан 
Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 
тухай хууль, Банкны салбарын тогтвортой байдлыг 
хангах тухай хуулиудын хувьд ч дээрхтэй ижил байр 
суурьтай байна. Эдгээр хууль батлагдсанаар мөнгө 
угаах терроризмтай тэмцэх тал дээр эрх зүйн нөхцөл 
байдал сайжрахаас гадна, ОУ-н тавцанд бидний нэр 
хүнд баталгаажих боломжтой болж байна. Эдийн 
засгийн нөхцөл байдал нь дээр дурдсанчлан цаашдын 
хандлагыг урьдчилан таамаглах боломж бага байгаа энэ 
цагт банкны салбарын тогтвортой байдлыг хамгаалах 
нь болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх гол арга 
зам гэж харж байна. 

Эдийн засагч

Ж.ДЭЛГЭРСАЙХАН

Эдийн засагч 

Б.НАЙДАЛАА: 

БАЙР СУУРЬ 
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НИЙТЛЭЛ

МОНГОЛ УЛСЫН 
ЗЭЭЛЖИХ 
ЗЭРЭГЛЭЛИЙН 
ҮНЭЛГЭЭНИЙ 
ТУХАЙ

Фитч (Fitch) агентлаг Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээг 2018 оны 7 дугаар сарын 09-ний 
өдөр шинэчилж,  үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн болон гадаад валютын урт хугацааны зэрэглэл “B-” 
байсныг “В“ болгон дээшлүүлж, төлөвийг “тогтвортой” гэж үнэллээ. Тэгвэл гадаад валютын болон 
үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн богино хугацааны зээлжих зэрэглэлийг “В” хэвээр үлдээсэн байна. 

Огноо 2016.07.21 2016.11.21 2017.11.21 2018.07.09
Гадаад валют– урт хугацаат B stable B stable   B- positive   B stable
Гадаад валют –богино хугацаат B B   В   B 
Үндэсний мөнгөн тэмдэгт – урт 
хугацаат 

B stable B stable   B- positive   B stable

Үндэсний мөнгөн тэмдэгт – 
богино хугацаат 

- B   В   B

ТУС ДҮГНЭЛТИЙГ ГАРГАХАД ДАРААХ ХҮЧИН 
ЗҮЙЛС НӨЛӨӨЛӨВ. ҮҮНД:

•	 Төсвийн	 гүйцэтгэл,	 тоон	 үзүүлэлтүүд	 2017	 оны	 11	
дүгээр сараас хойш тогтмол сайжирсаар байна. 
Тухайлбал:

- 2018 оны 5 дугаар сарын байдлаар төсвийн 
орлого өмнөх оны мөн үеэс 26 хувиар өссөн. 

- Төсвийн зарлагын жилийн өсөлт 6 хувьтай байгаа 
нь 2018 оны зорилтод түвшинд хадгалагдаж 
байна.

- Фитч агентлагийн үзэж байгаагаар төсвийн 
алдагдал 2018 оны эцэст ДНБ-ий 3.9 хувьд хүрч 
буурах төсөөлөлтэй байна. (Төсвийн алдагдал 
2018 онд ДНБ-ий 5.9 хувь байхаар батлагдсан.) 

•	 Засгийн	 газрын	 нийт	 өрийн	 хэмжээ	 буурах	
хандлагатай байна.

- Тус агентлагийн үзэж байгаагаар 2018 онд 
Засгийн газрын нийт өр ДНБ-ий 75.3 хувьд 
хүрч буурна гэсэн төсөөлөлтэй байна. (2016 онд 

91.4%, 2017 онд 81.2% байсан.) 

- 2020 оны эцэст Засгийн газрын нийт өр ДНБ-ий 
70 хувьд хүрч буурах хүлээлттэй байна. 

•	 Өргөтгөсөн	санхүүжилтийн	хөтөлбөрийг	амжилттай	
хэрэгжүүлснээр нийтдээ 5.5 тэрбум ам.долларын 
санхүүжилтийг ОУВС болон донор орнуудаас татах 
нөхцөл бүрдээд байна.

- ОУВС-ийн Захирлуудын зөвлөл Өргөтгөсөн 
санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 
дөрөв дэх шатны үнэлгээг энэ оны 6 дугаар сард 
хэлэлцэж баталсан ба 3 дугаар сарын эцсийн 
байдлаар бүх тоон үзүүлэлтүүд амжилттай 
хангагдсан, хөтөлбөрийн хэрэгжилт сайн байгааг 
онцолжээ.

•	 Монгол	 Улсын	 гадаад	 валютын	 нөөц	 2017	 оны	
эхээр 1 тэрбум ам.доллартай тэнцэж байсан бол 
ОУВС-гийн хөтөлбөртэй холбоотойгоор орох урсгал 
нэмэгдэж, 2018 оны 5 дугаар сарын байдлаар 3.3 
тэрбум ам.долларт хүрч өсөөд байна.
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НИЙТЛЭЛ

•	 Уул	 уурхайн	 салбартай	 холбоотой	 хөрөнгө	
оруулалтууд нэмэгдсэнээр эдийн засгийн өсөлт 
үргэлжлэн сайжирч 2018 оны 1 дүгээр улиралд 6.1 
хувьд хүрэв. 

- Энэ оны 4 дүгээр сард Монгол Улсын Ерөнхий 
сайд У.Хүрэлсүх БНХАУ-д айлчилснаар хилийн 
маргаан шийдвэрлэгдэж, нүүрс болон зэсийн 
экспорт  нэмэгдсэн.

- Тус агентлаг Монгол Улсын бодит ДНБ-ийг 2018 
оны эцэст 5.2 хувь, 2019 онд 6.3 хувьд хүрэх 
төсөөлөлтэй байна гэжээ. 

•	 Түүхий	 эдийн	 үнийн	 өсөлт	 болон	 гадаад	 эдийн	
засгийн таатай орчин бүрдэж Монгол Улсын төсвийн 
орлого өсөлттэй байгаа. Гэсэн хэдий ч Засгийн газар 
төсвийн бүтцийн шинэчлэлийг хойшлуулсаар байна 
гэж тус агентлаг онцолсон байна. Энэ нь цаашид 
төсвийн орлогын эмзэг байдлыг нэмэгдүүлж, 
төсвийн бодлогын үр нөлөөг бууруулах эрсдэлтэй 
байна. Тухайлбал шаталсан (прогрессив) орлогын 
татвар, тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлэх, мөн улс 
төрөөс хараат бус Төсвийн тогтвортой байдлын 
зөвлөл байгуулах зэрэг ажил багтана. 

•	 Улс	төрийн	тогтворгүй	байдал	нь	улс	төрийн	цочрол,	
бодлогын огцом өөрчлөлт бий болгох боломжийг 
нэмэгдүүлж байна гэж тус агентлаг үзжээ. Сүүлийн 
5 жилийн хугацаанд дөрвөн удаа Ерөнхий сайд 
солигдсоныг онцолсон байна. Хэдийгээр тийм 
боловч Монгол Улс дахь хамгийн том гадаадын шууд 
хөрөнгө оруулагч болох Рио Тинто болон Монгол 
Улсын Засгийн газар хооронд өрнөж буй арилжааны 
(commercial) маргаан удахгүй шийдэгдэнэ гэж тус 
агентлаг үзжээ.  

•	 Банкны	салбарт	Активын	чанарын	 үнэлгээ	 (AQR)-г	
хийснээр банкны системийн өөрийн хөрөнгийн 
хүрэлцээтэй холбоотой тодорхойгүй байдал буурсан.

- Тус үнэлгээний үр дүнгээр банкны системийн 
өөрийн хөрөнгийн дутагдлын хэмжээ ДНБ-
ий 1.9 хувьтай тэнцэхээр гарсан нь ОУВС-ийн 
урьдчилсан тооцоо болох 7.0 хувиас нилээд 
доогуур байна. 

•	 Шинээр	батлагдсан	хууль	эрхзүйн	шинэчлэлүүд	нь	
Монголбанкны хувьд макро зохистой бодлогуудыг 
хэрэгжүүлэх боломжийг нэмэгдүүлсэн. 

I. ЗЭРЭГЛЭЛИЙН МЭДРЭМТГИЙ БАЙДАЛ

Тогтвортой төлөв нь зэрэглэлийг сайжруулах болон 
бууруулах эрсдэлүүд харилцан тэнцвэртэй байгааг 
илтгэнэ. 

Зээлжих зэрэглэлийг сайжруулахад нөлөөлөх 
хүчин зүйлс:

- Төсвийн орлогын суурийг нэмэгдүүлэхийн 
зэрэгцээ төсвийн сахилгыг сайжруулах, улмаар 
Засгийн газрын өр/ДНБ-ий харьцаа үргэлжлэн 
буурах; 

- Үр нөлөө, харилцан уялдаа бүхий макро эдийн 
засгийн бодлогыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх, 
улмаар түүхий эдийн үнэ болон гадаад орчноос 
хамаарах хамаарлыг бууруулах;

Зээлжих зэрэглэлийг бууруулахад нөлөөлөх хүчин 
зүйлс:

- ОУВС-ийн нөхцөлийг хангаж чадахгүй байх, улмаар 
хөтөлбөрөөс гарах; 

- Засгийн газрын өр ба ДНБ-ий харьцаа буцаад 
өсөх хандлага руу орох, энэ нөхцөлийг бүрдүүлсэн 
төсвийн бодлогыг хэрэгжүүлэх; 

ГШХО-ын орох урсгал болон стратегийн уул уурхайн 
төслүүдийг тасалдуулах хэмжээний улс төрийн 
тогтворгүй байдал бий болох зэрэг хүчин зүйлсийг 
цаашид анхаарах шаардлагатай тулаад байна.



15“Монголбанкны мэдээлэл”-2018 оны 7 дугаар сар

МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН ТҮҮХ

Цаасан  мөнгийг Хубилай хааны зарлигаар Юань улсад гүйлгээнд хэрэглэж эхэлсэн. Түүний 
хаанчлалын оны цолоор Жи Юань (1264-1294 он) хэмээн нэрлэжээ.

Модны холтос, зарим ургамлын навч зэргийг хольж тусгай аргаар боловсруулсан цаасан дээр 
барласан мөнгө. Юань улсын энэхүү мөнгөн тэмдэгт нь “1 күан” буюу “1 хэлхээ” хэмээн нэрлэгдэнэ. 
“Хэлхээ” гэдэг нь 100 ширхэг зоосон мөнгөний хэлхээг хэлэх бөгөөд цаасан мөнгөн дээрх “1 хэлхээ” 
нь 100 ширхэг зоостой тэнцэх нэрлэсэн үнэтэй гэсэн утгыг агуулна.

Мөнгөн тэмдэгт дээрх дийлэнх бичээсийг хятад ханзаар бичсэн. Тэмдэгтийн баруун, зүүн талд 
“Бүх нутаг дэвсгэрт гүйлгээний эрхтэй” гэсэн үгийг дөрвөлжин бичгээр бичиж, их хааны сангийн 
тамга даржээ. 

Тэмдэгтийн доод хэсэгт “Мөнгөн тэмдэгтийг хуурамчаар үйлдвэл цаазын ялтай. Гэмт этгээдийг 
мэдээлсэн хүнийг мөнгөөр шагнана. Энэхүү цаасан мөнгө нь хааны албанаас баталсан өндөр 
эрхтэй бөгөөд бүх орон нутагт хугацаагүй гүйнэ” гэсэн утга бүхий хятад бичээстэй.

ХУБИЛАЙ 
ХААНЫ 

ЦААСАН 
МӨНГӨ 
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Хүчтэй санхүүгийн салбартай болох, санхүүгийн 
зах зээлийг зохистой төвшинд либералчлах, 
өрсөлдөөн бий болгох хэмээх зарчим нь дараах 
зорилтуудыг агуулна. 

•	 Банкны	 салбарын	 хяналт	 шалгалт,	 зохицуулалтыг	
боловсронгуй болгох, 

•	 Банкны	 салбар	 дээрх	 төвлөрлийг	 сааруулах,	
өрсөлдөөнийг урамшуулах,

•	 Санхүүгийн	 зах	 зээл	 хөл	 дээрээ	 баттай	 тогтож,	
эрийн цээнд хүрсэн тохиолдолд зах зээлээ нээж, 
хөрөнгийн урсгалын хяналтыг зогсоох зэрэг 
багтана,

•	 Санхүүгийн	 системийн	 хөгжлийг	 эрчимжүүлснээр	
хүүний шилжих механизмыг сайжруулах, 

•	 Дотоодын	 хөрөнгийн	 зах	 зээлийн	 хөгжлийг	
эрчимжүүлэх,

•	 Институциональ	хөрөнгө	оруулагч	(тэтгэврийн	сан,	
даатгалын компаниуд, мэргэжлийн холбоод гэх 
мэт)-дыг бий болгох.

Хөгжингүй санхүүгийн салбар нь хуримтлалыг 
шилжүүлж, мөнгөн хөрөнгийг хөрөнгө оруулалтад 
байршуулж, эрсдэлийг сарниах замаар эдийн засгийн 
өсөлтөд нөлөөлдөг. Хэрэв санхүүгийн салбар нь 
хүн амын дийлэнх хэсэгт хүрч чадахгүй бол өрхийн 

хуримтлал зогсонги байдалд орно. Иргэд мөнгөн 
хөрөнгөө баталгаатай, гэхдээ чөлөөтэй авч болдог 
хадгаламжийг шаарддаг бөгөөд банк энэ үйлчилгээг 
үзүүлж чадахгүй тохиолдолд хөрөнгөө хөрвөх чадвар 
муутай хэлбэрт хадгалдаг нь өсөлтөд сөрөг нөлөө 
үзүүлдэг.

Дотоод хямрал нь банкны салбараас эхлэлтэй 
байдаг. Сүүлийн 25 жилийн дүр зургийг харахад 
эдийн засгийн хүндрэлийн үеэр банкуудын чанаргүй 
зээл өсч, улмаар банкуудын байдал хүндэрдэг. Банкны 
хүндрэлтэй холбоотой санхүүжилтийн улсын төсөв, 
төв банкнаас санхүүжүүлж ирсэн. Энэхүү санхүүгийн 
хүндрэлийн зардал нь бага байгаагүй. 

Хөгжлийн эхний үе шатанд эдийн засаг дахь 
дийлэнх зээлийг банк олгодог учраас банкны салбарын 
зээл хэт хурдан өсөхөөс хамгаалахын тулд банкны сайн 
хяналт шалгалт, зохицуулалт хэрэгтэй. Иймд банкны 
салбарыг учирч болох эрсдэлийг даах чадвартай 
байлгах зарчмыг хангах хүрээнд заавал байлгах нөөц, 
банкуудын өөрийн хөрөнгийн харьцааг харьцангуй 
өндөр тогтоож ирсэн. Банкуудын зээлийн хэт өндөр 
өсөлт нь дараагийн чанаргүй зээлийг бий болгодог 
тул зээлийн өсөлтийг хумихад ч эдгээр хэрэгсэл үүргээ 
гүйцэтгэж ирсэн. 

САЙН ХӨГЖСӨН САНХҮҮГИЙН СИСТЕМ НЬ 
ХУРИМТЛАЛЫГ ЗАДАЛЖ, МӨНГӨН  
ХӨРӨНГИЙГ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТАД 

БАЙРШУУЛЖ, ЭРСДЭЛИЙГ ТАРХААХ ЗАМААР 
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТӨД ТУСАЛДАГ
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УЛААНБААТАРЫН ЗӨВШИЛЦӨЛ

Банкны салбарт активын чанарын үнэлгээг 
хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар хийлгэж, үр дүнд 
тулгуурлан банкны салбарыг эрсдэл даах чадвартай, 
хүчтэй банкны салбартай болгох арга хэмжээг авч 
байна. Энэхүү хүчтэй банкны салбар нь мөнгөний 
болон макро зохистой бодлогын үр нөлөөг нэмэгдүүлнэ 
гэж тооцож байна. Гэхдээ банкны салбарт төвлөрөл 
ажиглагдаж байгааг анхааралдаа авах шаардлагатай 
байна. 

Төвлөрөл нь банкуудын бодлогын хүүнд үзүүлэх 
хариу нөлөөг сулруулдаг. Зах зээл дээр тэргүүлэх байр 
суурьтай банк бодлогын хүүний өөрчлөлтийг зээлийн 
хүүнд бус, харин зээл, хадгаламжийн хүүний зөрүүнд 
шингээдэг. Иймд банкны салбар дээрх төвлөрлийг 
сааруулах, өрсөлдөөнийг урамшуулах үүднээс 
(шаардлагатай тохиолдолд) том эсвэл хэт хурдан 
томорч байгаа банкуудад зохистой харьцааны шалгуур 
үзүүлэлтийг харьцангуй өндрөөр тогтоох зэрэг арга 
хэмжээг авах шаардлага үүснэ. “Зээл”-ийн зах зээл 
дээрх цөөн тооны банкууд давамгайлж, өрсөлдөөн сул 
хэвээр байх тохиолдолд банкны салбарыг зохистой 
түвшинд нээлттэй болгох зэрэг арга хэмжээг авч болно. 
Гэхдээ дотоодын санхүүгийн салбар “эрийн цээнд” 
хүрсэн үед л зах зээлээ нээхийг зөвлөдөг. 

Санхүүгийн системийн хөгжил нь хүүний шилжих 
механизм сайжрахад эергээр нөлөөлдөг. Компаниудад 
эх үүсвэр бүрдүүлэх олон хувилбар бий болсноор 
банкны зээлийн эрэлтийн хүүнээс хамаарах мэдрэмж 
нэмэгддэг байна. Өөрөөр хэлбэл, бодлогын хүүний 
өөрчлөлтийг аль зах зээл илүү хурдан мэдэрч байна, 
тэр зах зээлийн үйл ажиллагаа илүү идэвхтэй болно. 
Иймд зах зээлүүд хоорондоо өрсөлдөх зарчмаар 
бодлогын хүүний өөрчлөлтийн бусад хүү рүү шилжих 
нөлөөг нэмэгдүүлдэг. Сайн хөгжсөн мөнгөний болон 
банк хоорондын зах зээл дээр бодлогын хүүнээс банк 
хоорондын захын хүү рүү шилжих суваг хүчтэй тул 
бодлогын хүүнээс хадгаламж, зээлийн хүүнд шилжих 
нөлөө хүчтэй байдаг. Харин санхүүгийн зах зээлийн 
хөгжил сул байснаар банкуудад илүүдэл эх үүсвэр 
бий болж, банк хоорондын захын идэвхтэй хөгжил 
бүрдэхгүй байж, бодлогын хүүний шилжилтийг 
сулруулдаг. Манай орны хувьд яг ийм байдал сүүлийн 
15 жил бий болоод байна. 

Дотоодын хөрөнгийн зах зээлд (засгийн газрын 
үнэт цаас болон дотоод валютын үнэт цаасны хоёрдогч 
зах зээл) сайн хөгжсөнөөр дотоодын хөрөнгө 
оруулагчид гадаад валют руу хошуурах бус үнэт 
цаасанд хөрөнгө оруулалт хийснээр эс долларжилт 
бий болдог тул бодлогын хүүний шилжих механизм 
мөн сайжирдаг. Санхүүгийн салбарыг олон тулгууртай 
болгох буюу хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг 
эрчимжүүлэх нь бодлогын хүүний шилжих сувгийн 
хүчийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ гадаад зах зээлээс 
хөрөнгө оруулалт татах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Ялангуяа 
манай улсын зээлжих зэрэглэл сайжирч, эрсдэлийн 
үнэ буурснаар гадны хөрөнгө оруулагчид дотоодын 
хөрөнгийн зах зээл дээрх үнэт цаасуудыг сонирхож 
эхэлнэ. Үнэт цаас, бонд, хөрөнгө, даатгалын зах зээл 
нь хадгаламжийн бүтээгдэхүүнийг орлох сонголт болох 
хэмжээнд хүрч хөгжсөнөөр иргэд, аж ахуйн нэгжийн 
санхүүжилт авах хэрэгцээ зөвхөн банкны зээлээс бус 
өрийн хэрэгсэл, хувьцаа гаргах, хувийн тэтгэврийн 
сан зэрэг байдлаар сонголт өргөжинө. Хөрөнгийн 
зах зээл хөгжиж, томоохон компаниуд тус зах зээлээс 
харьцангуй урт хугацаатай эх үүсвэр бүрдүүлж 
эхэлснээр банкуудын хувьд зээл олгох өрсөлдөөнд 
орж эхэлснээр зээлийн хугацаа уртсах, хүү буурах, 
үүнийг даган хадгаламжийн хүү ч буурна.

Гэхдээ хөрөнгийн зах зээл идэвхжихийн тулд 
хувьцаа, үнэт цаас гаргагч компаниуд томрох, 
компанийн сайн засаглалтай байх зэрэг нийтлэг 
шалгууруудыг хангах ёстой. Энэ хүрээнд хөрөнгийн зах 
зээл дээр гарах гэж байгаа компаниудын санхүүгийн 
тайлан, компанийн засаглал, үйл ажиллагаанд иж 
бүрэн оношлогоо хийж, зэрэглэл тогтоох дотоодын 
зэрэглэл тогтоогч байгууллагуудыг бий болгох асуудал 
ч чухал байна. Учир нь тухайн хувьцаа, үнэт цаас 
гаргаж буй компани нь ямар зэрэглэлтэй компани 
гэдгийг мэргэжлийн хөндлөнгийн байгууллага 
тогтоосноор асимметрик мэдээлэл харьцангуй 
багасаж хөрөнгө оруулагч банкинд мөнгөө хадгалах 
бус үнэт цаас худалдан авах сонголтыг хийж эхэлнэ. 
Хөрөнгийн зах зээл дээрх гол худалдан авагчид нь 
инстиуциональ хөрөнгө оруулагч (тэтгэврийн сан, 
даатгалын компаниуд, мэргэжлийн холбоод гэх мэт)-
ид байдаг. Иймд институциональ хөрөнгө оруулагчдыг 
бий болгох асуудалд давхар анхаарах шаардлагатай 
байна.
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ЭДГЭЭРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХИЙН ТУЛД “МОНГОЛ 
УЛСЫН САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙГ 2025 
ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ НЬ ЧУХАЛ.

•	 Жишиг	 хүүг	 тогтоох,	 эрсдэлгүй	 активыг	 зах	
зээл дээр байлгах зорилгоор Засгийн газрын 
үнэт цаасыг дотоодын зах зээлд тогтмол 
гаргаж байх,

•	 Санхүүгийн	захын	үйл	ажиллагааны	нээлттэй,	
ил тод байдлыг хангуулж, эрсдэлд суурилсан 
хяналт шалгалтыг төлөвшүүлж, санхүүгийн зах 
зээлд оролцогчдын шударга өрсөлдөөнийг 
дэмжих,

•	 Үнэт	цаасны	зах	зээлд	оролцогч	компаниудад	
зохистой засаглалын зарчмыг мөрдүүлэн 
санхүүгийн сахилгыг өндөржүүлэх. 
Хэрэгжилтийн үнэлгээг банк, санхүүгийн 
салбараас эх үүсвэр бүрдүүлэхэд харгалзах 
тогтолцоо бүрдүүлэх,

•	 Институциоаль	 хөрөнгө	 оруулагчид	 (хувийн	
тэтгэврийн сан, хувийн нийгмийн даатгалын 
сан гэх мэт)-ыг бий болгох асуудлыг бодлогоор 
дэмжих. Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх,

•	 Үнэт	 цаасны	 төлбөр	 тооцоо,	 хадгаламжийн	
үйл ажиллагааг олон улсын жишигт нийцүүлэх,

•	 Дотоодын	 бие	 даасан	 зэрэглэл	 тогтоогч	
байгууллагуудыг бий болгох,

•	 Банкны	 салбар	 дахь	 төвлөрлийг	 сааруулахад	
чиглэсэн бодлогын арга хэмжээ авах,

•	 Макро	 эдийн	 засаг,	 санхүүгийн	 салбар	
тогтворжиж, макро зохистой бодлогын 
хэрэгслүүд хөгжихийн хэрээр төгрөгийн ЗБН-
ийн хувь хэмжээг шат дараатай бууруулах,

•	 Хадгаламжийн	 бүтээгдэхүүний	 хөрвөх	
чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд банкууд 
худалдаалагддаг хадгаламжийн сертификатыг 
хөрөнгийн бирж дээр гаргах ажлыг судалж, 
хэрэгжүүлэх,

•	 Бондын	 хүүгийн	 орлогыг	 татвараас	 чөлөөлөх	
нөхцөл, боломжийг судалж, шаардлагатай 
арга хэмжээг авах,

•	 “Банкны	үйл	ажиллагааны	зохистой	харьцааны	
шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, түүнд хяналт 
тавих журам”-д зайлшгүй шаардлагатай бус 
хязгаарлалтууд байгаа эсэхийг эргэн харж, 
шаардлагатай тохиолдолд холбогдох арга 
хэмжээг авах,

•	 Банкнаас	 бусад	 санхүүгийн	 байгууллагын	
статистик мэдээллийн чанарыг сайжруулж, 
хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх.

Энэ бүхний хүлээгдэж буй үр дүнг үзвэл, банкны 
салбарын эрсдэл буурснаар санхүүгийн тогтвортой 
байдал хангагдаж, хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил 
эрчимжсэнээр бодлогын хүүний шилжих суваг 
сайжирч, зээлийн зах зээл дээрх өрсөлдөөн нэмэгдэж, 
зээлийн хүү буурах орчин бүрдэнэ.  

МАНЛАЙЛЖ ХАРИУЦАХ БАЙГУУЛЛАГА

БУСАД ОРОЛЦОХ БАЙГУУЛЛАГА

УЛААНБААТАРЫН ЗӨВШИЛЦӨЛ

САНГИЙН ЯАМ
ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН 
ХАМГААЛЛЫН ЯАМ



19“Монголбанкны мэдээлэл”-2018 оны 7 дугаар сар

МОНГОЛБАНКНЫ 
ЭРДЭНЭСИЙН САНГААС

ЛУУ ХЭЭТЭЙ ХОС МӨНГӨН ЗАВЬЯА
XIX зуун
Мөнгө, хөөмөл
1. Жин: 278.0 гр
Өндөр: 14 см 
Өргөн: 9 см 
2. Жин: 276.0 гр, 
Өндөр: 14 см, 
Өргөн: 9 см

Цорго, бариулыг лууны дүрсээр хээ лэн урлаж ёроол, 

хүзүү, догны суурь зэргийг бадам цэцгээр хөөмөлдөн 

чимэглэсэн. Их бие болон таг, хүзүүнд цэцэг навчин 

хээг ороолгон сийлбэрлэсэн ажээ.
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МОНГОЛБАНК ЮУ ХИЙДЭГ ВЭ? 

Монголбанкны үндсэн үйл ажиллагааны 
нэг нь арилжааны банкуудад хяналт 
тавьж, хадгаламж эзэмшигчдийн мөнгөн 
хөрөнгийг хамгаалах явдал байдаг. 
Тэгэхээр Монголбанкны хяналт, шалгалтын 
үйл ажиллагааг хэрхэн явуулдаг талаар 
ярилцлагаа эхэлье? 

Маш тодорхой тайлбарлах юм бол, Төв банкны тухай 
хуульд зааснаар Монголбанк хадгаламж эзэмшигч, 
харилцагчийн эрх ашгийг хамгаалах, банкны тогтолцооны 
найдвартай байдлыг бэхжүүлэх зорилгоор банк байгуулах, 
банкны үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, банкны 
өөрийн хөрөнгө, төлбөрийн чадварыг хангуулах, үйл 
ажиллагааг нь зохицуулах, албадлагын арга хэмжээ авах, 
дүрэм, журам, заавар, аргачлал болон холбогдох бусад 
шийдвэр гаргаж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллах 
чиг үүрэгтэй. Нэмж хэлэхэд ОУВС-тай хамтран “Өргөтгөсөн 
санхүүжилтийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын 
хүрээнд Төв банк болон Банкны тухай хуульд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг УИХ-аас баталж, 2018 
оны 4 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн мөрдөж байна. Үүний 
дагуу  Монголбанкнаас банкуудад хийх хяналт шалгалтыг 

Б.ХАЛИУНАА 
Хяналт шалгалтын газрын Хяналт 

шалгалтын хэлтсийн Хянан шалгагч 

ДААТГАГДСАН 
ХАДГАЛАМЖТАЙ БОЛ 

ДААТГАЛЫН НӨХӨН 
ТӨЛБӨР ОЛГОНО

Монголбанкны бодлогын газруудын чухал нэгж 
бол Хяналтын шалгалтын газар юм. Тус газар нь 
арилжааны банкуудын хэвийн үйл ажиллагааг 
хангахад хуулийн дагуу хяналт тавьдаг, энэ нь  
санхүүгийн хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалахад 
чиглэнэ. Энэ талаар танилцуулахаар хянан шалгагч 
Б.Халиунаатай ярилцлаа. 

Төв банкны тухай хуульд зааснаар 
Монголбанк хадгаламж эзэмшигч, 
харилцагчийн эрх ашгийг хамгаалах, 
банкны тогтолцооны найдвартай 
байдлыг бэхжүүлэх зорилгоор банк 
байгуулах, банкны үйл ажиллагаа 
эрхлэх зөвшөөрөл олгох, банкны 
өөрийн хөрөнгө, төлбөрийн чадварыг 
хангуулах, үйл ажиллагааг нь 
зохицуулах, албадлагын арга хэмжээ 
авах, дүрэм, журам, заавар, аргачлал 
болон холбогдох бусад шийдвэр 
гаргаж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж 
ажилладаг.
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гүйцэтгэлд суурилсан аргачлалаас эрсдэлд суурилсан 
аргачлалд шилжүүлэх боломж бүрдсэн. Өөрөөр 
хэлбэл, банкуудыг эрсдэлд орохоос өмнө урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээг авдаг болж байна. Ингэснээр 
харилцагч, хадгаламж эзэмшигчдийн мөнгөн 
хөрөнгийн найдвартай байдал бүрэн хангагдах 
боломж бүрдэж байгаа гэсэн үг. 

Банкууд нь өөрийн хөрөнгө болон 
хадгаламж эзэмшигчдийн зэрэг бусдаас 
татсан хөрөнгө дээр үндэслэж үйл 
ажиллагаагаа явуулдаг учраас ингэхээс 
өөр аргагүй л дээ. Илүү тодорхой 
тайлбарлаж өгнө үү. Тухайлбал 
бодлогын ямар арга хэмжээнүүд авч 
байна вэ? 

Хадгаламж эзэмшигчдийг хамгаалах үүднээс 
Монголбанк банкуудын үйл ажиллагааны зохистой 
харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тогтоож, түүний 
биелэлтэд хяналт тавьж, хяналт шалгалт хийж 
ажилладаг. Тухайлбал, өөрийн хөрөнгө, төлбөр 
түргэн гүйцэтгэх чадвар, зээлийн үйл ажиллагаа, 
валютын үйл ажиллагаатай холбоотой зохистой 
харьцаануудыг тогтоодог. Мөн Банкны тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгад зааснаар Монголбанкнаас 

тогтоосон шалгуур үзүүлэлтүүд болон бусад төрлийн 
зохистой харьцааг одоогийн нөхцөлд хангаж байгаа 
боловч ирээдүйд эрсдэл үүсч болзошгүй гэж дүгнэвэл 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч, учирч 
болзошгүй алдагдлын хэмжээг бууруулах боломжтой 
болсон. Түүнчлэн төлбөрийн чадвар муудсан банкинд 
авч хэрэгжүүлэх албадлагын арга хэмжээнүүд нь 
санхүүгийн салбарт үүсэх алдагдлыг хамгийн бага 
түвшинд байлгах боломжийг Монголбанкинд олгоод 
байгаа.  

Чанаргүй зээл өсөхөөр банкны ашигт 
ажиллагаа буурч улмаар өөрийн 
хөрөнгийн хэмжээ буурах үед ямар 
зохицуулалтыг банкууд хийдэг вэ? 

Банкны өөрийн хөрөнгө нь банкны ашигт 
ажиллагаа, санхүүгийн тогтвортой байдлыг 
баталгаажуулдаг хүчин зүйлсийн дотор голлох 
үүрэг гүйцэтгэдэг. Өөрийн хөрөнгө нь хувьцаат 
капитал, нэмж төлөгдсөн хувьцаа, дахин үнэлгээний 
нэмэгдэл, хуримтлагдсан ашиг болон нийгмийн 
хөгжлийн сангаас бүрддэг. Иймд банкны ашигт 
ажиллагаа өөрийн хөрөнгийн хэмжээнд шууд нөлөө 
үзүүлнэ. Банкууд өөрийн хөрөнгөө голлон энгийн 
хувьцаа, хуримтлагдсан ашиг, дахин үнэлгээний 

МОНГОЛБАНК ЮУ ХИЙДЭГ ВЭ? 
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МОНГОЛБАНК ЮУ ХИЙДЭГ ВЭ? 

сангаар бүрдүүлдэг. Банк хуримтлагдсан ашгаар 
буюу дотоод нөөц бололцоогоор өөрийн хөрөнгийг 
нэмэгдүүлэх боломжтой. Энэ нь давуу болон сул 
талуудтай, тухайлбал, нээлттэй зах зээлээс хөрөнгө 
босгох шаардлагагүй, хөрөнгө оруулагчдын хяналтыг 
сайжруулах, нэгж хувьцаанд ноогдох ашгийн 
хэмжээ буурахгүй зэрэг давуу талтай. Харин сул тал 
нь татвар болон хүүний өөрчлөлтөд амархан өртдөг. 

Монголбанк эрсдэлд суурилсан хяналт 
шалгалтын тогтолцоог боловсронгуй 
болгоно гэж байгаа. Энэ нь асуудал гарсны 
дараа биш харин урьдчилан сэргийлэх 
хэлбэрээр ажиллана гэсэн үг үү?

Банкны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 
батлагдахаас өмнө банкны хяналт шалгалт нь 
банкнаас Банкны тухай хууль тогтоомжийг “зөрчсөн” 
буюу тухайн банкнаас энэхүү зөрчсөн үйлдэл, эсвэл 
эс үйлдэл гаргасны дараах цаг хугацааг эрх зүйн 
үндэслэл болгон тухайн банкинд хариуцлага тооцох, 
албадлагын арга хэмжээг авах эсэхийг шийдвэрлэж 
байсан. Харин олон улсын стандартаар зөвхөн дээр 
дурдсан цаг хугацааны үндэслэлээр бус, банкны 
үйл ажиллагааны эрсдэлийн түвшинг үндэслэн 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийг 
зөвлөмж болгодог. Хяналт шалгалтын газар нь 
банкны санхүүгийн байдлыг газар дээр нь шалгаж, 
үнэлж дүгнэхээс гадна, зайнаас хяналт тавих буюу 
сар бүр банкнаас хүлээн авдаг санхүүгийн мэдээлэлд 
тулгуурлан банкны үйл ажиллагааны 
эрсдэлийн түвшинг үнэлж дүгнэж 
байдаг. Иймд зайнаас хяналт шалгалт 
явуулсан дүгнэлтэд үндэслэн, өөрөөр 
хэлбэл, банкны үйл ажиллагаа 
нь Банкны хууль тогтоомжийг 
зөрчиж болзошгүй байдал бий 
болсон буюу энэ нь банкны хяналт 
шалгалтын журмаар тодорхойлсон 
тодорхой эрсдэлийн түвшинд хүрсэн 
тохиолдолд Монголбанкнаас тухайн 
банкинд тодорхой арга хэмжээ авч 
болох тухай хуулийн зохицуулалт 
бий болсон.  

Ярилцлагынхаа төгсгөлд 
сонирхоход, Монголд 
хадгаламжийн даатгалын үйлчилгээ 

үүсээд багагүй хугацаа өнгөрлөө. 
Даатгагдсан хадгаламж гэж юу вэ?

Анх 2013 онд иргэдийн банкинд итгэх 
итгэлийг нэмэгдүүлэх, хадгаламж эзэмшигчдийн 
эрх ашгийг хамгаалах, санхүүгийн зах зээлийн 
тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор даатгалд 
суурилсан тогтолцоог бүрдүүлэн “Банкин дахь 
мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль”-ийг 
баталснаар Хадгаламжийн даатгалын корпораци 
үүсэх эрх зүйн үндэс бүрдсэн. Хэрэв хадгаламж нь 
даатгагдсан бол банкийг албадан татан буулгах 
шийдвэр гарч даатгалын тохиолдол үүсвэл 
тухайн хадгаламж эзэмшигчид даатгалын нөхөн 
төлбөр олгоно. Банкны салбарын хууль, эрх зүйн 
шинэтгэлийн хүрээнд Олон Улсын Хадгаламжийн 
даатгагчдын холбооны “Хадгаламжийн даатгалын 
үр дүнтэй тогтолцооны үндсэн зарчим”-д тусгагдсан 
Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн засаглал, 
хамтын ажиллагаа, сангийн эх үүсвэр, зарцуулалт, 
даатгалын хамрах хүрээ, хадгаламж эзэмшигчдэд 
нөхөн төлбөр олгох зарчмуудтай нийцүүлэх 
зорилгоор тус хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 
хуулийг батлуулсан. Хууль батлагдсанаар хадгаламж 
эзэмшигчийн банкинд итгэх итгэл бэхжиж “банкнаас 
дайжих” эрсдэл буурах, бүтцийн өөрчлөлтийн 
арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдэх 
боломжтой юм.   

Банкны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 
батлагдахаас өмнө банкны хяналт шалгалт 

нь банкнаас Банкны тухай хууль тогтоомжийг 
“зөрчсөн” буюу тухайн банкнаас энэхүү зөрчсөн 

үйлдэл, эсвэл эс үйлдэл гаргасны дараах цаг 
хугацааг эрх зүйн үндэслэл болгон тухайн банкинд 
хариуцлага тооцох, албадлагын арга хэмжээг авах 

эсэхийг шийдвэрлэж байсан. Харин олон улсын 
стандартаар зөвхөн дээр дурдсан цаг хугацааны 

үндэслэлээр бус, банкны үйл ажиллагааны 
эрсдэлийн түвшинг үндэслэн урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийг зөвлөмж болгодог.
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тэрбум төгрөгөөр өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлсэн 
байгаа. Оны эцэс гэхэд үлдсэнийг нь нэмэгдүүлэх 
шаардлага бий. 

Мөнгөний бодлогын газрын захирал 
Б.Баярдаваа: 

Үндэсний статистикийн хорооноос инфляци 
жилийн дүнгээрээ найман хувьтай байна гэж 
зарласан нь Төв банкны зорилтот түвшинд байна. 
Тодруулбал, Ирэх гурван жилийн хувьд Төв банк 
инфляцийг найман орчим хувь хүртэл тогтворжуулна 
гэсэн зорилттойгоор мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлж 
байна. Дашрамд Мөнгөний бодлогын хорооны 
өнгөрсөн хуралдаан дээр танилцуулсан тоог энд 
танилцуулъя. 2018 оны оны эцэст инфляци 7.1 хувьтай 
байх төсөөлөлтэй байгаа. Тэгвэл ирэх оны инфляцийн 
түвшин 6.8 орчим хувьтай байна гэсэн төсөөлөлтэй 
байна. Тийм учраас Төв банкнаас ирэх гурван 
жилд инфляцийг тогтворжуулах зорилт хангагдана 
гэсэн хүлээлттэйгээр бодлого үйл ажиллагаагаа 
томъёолон хэрэгжүүлж байна. Зургаадугаар сарын 
инфляцийг задалж тайлбарлах юм бол хэд хэдэн 
онцлох хүчин зүйл байгаа. Онцлох хүчин зүйл гэвэл 
улирлын болон нийлүүлэлтийн чанартай хүчин зүйлс. 
Нэгдүгээрт, шинэ ургац гарч эхэлсэнтэй холбоотой 
хүнсний ногооны үнийн өндөр өсөлт инфляцид жин 
дарж байна. Өмнөх жилүүдийн хандлагыг харах 
юм бол ерөнхийдөө шинэ ургацын ногооны үнэ 
долоодугаар сард өсөөд наймдугаар сард буурдаг 
энэ хандлагаа дагаж байна. Тэгэхээр инфляцийн нэг 
нэгж хувийг хүнсний ногоо бүрдүүлж байна. Нөгөө 
талаас өнгөрсөн жил бид ургацынхаа бараг 40-50 
хувийг зуншлага тааруугаас болж алдсан. Үүнээс 
болж хүнсний ногооны үнэ өссөн нөлөө бас давхар 
хадгалагдаж байгааг хэлэх нь зүйтэй.  Өөр нэг хүчин 
зүйл нь гэр хорооллынхны хэрэглэж буй нүүрсний 
үнэ 50-60 хувийн өндөр өсөлттэй байна. Уг нь хавар 
дуусаад 10-11 сар хүртэл үнэ нь буурдаг зүй тогтолтой 

АСУУЛТ, ХАРИУЛТ

МОНГОЛБАНКНААС САР 
БҮР ЗОХИОН БАЙГУУЛДАГ 
ЭЭЛЖИТ ХЭВЛЭЛИЙН 
БАГА ХУРАЛ 2018 ОНЫ 
7 ДУГААР САРЫН 26 НД 
БОЛЖ, БАНК САНХҮҮГИЙН 
САЛБАРЫН СТАТИСТИК 
ҮЗҮҮЛЭЛТ, ИНФЛЯЦИЙН 
ӨСӨЛТИЙН ТАЙЛБАР 
БОЛОН ӨӨРИЙН 
ХӨРӨНГИЙН ДУТАГДЛЫГ 
ЗААСАН ХУГАЦААНД 
НӨХӨХ ҮҮРЭГ АВСАН 
ЗАРИМ БАНКНЫ ӨӨРИЙН 
ХӨРӨНГИЙН ДУТАГДЛЫГ 
НӨХӨЖ БУЙ ЯВЦЫН 
ТАЛААР МЭДЭЭЛЭЛ 
ӨГЛӨӨ. 

Хяналт шалгалтын газрын захирал 
Б.Батсайхан:

Зургаадугаар сард УИХ-аар Банкны салбарын 
тогтвортой байдлын тухай хууль батлагдсаныг та 
бүхэн мэдэж байгаа.  Энэ хуулийн ач холбогдол нь 
банкны салбарын тогтвортой байдлыг хангаж улмаар 
эдийн засагт зээлжүүлэлтийг бий болгож өсөлтийг 
хангахад оршиж байгаа юм. Үүнээс гадна банкуудын 
өөрийн хөрөнгийг хангуулахад хувийн секторыг 
аль болох дайчлах, одоогоор бид дөрвөн банкинд 
өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг аваад 
байна. Одоогийн байдлаар эдгээр банк нь 120.7 
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байдаг. Энэ жилийн хувьд өндөр түвшиндөө 
хадгалагдаж байгаагаас болж инфляцид  дангаараа 
1.7 орчим хувийг бүрдүүлж байна. Дараагийн нэг 
хүчин зүйл нь махны үнээс хамаарч байна. Эдийн 
засгийнхаа онцлогийг харах юм бол 6 -11 дүгээр сард 
махны үнэ ерөнхийдөө буурдаг байтал эсрэгээрээ 
өссөнөөс болж 0.8-0.9 хувийг бүрдүүлсэн байна. 
Эдгээр нь нийлээд 3.5 хувийг найман хувийн 
инфляцид тайлбарлагдаж байна. Суурь инфляцийн 
хувьд жилийн 6.7 хувьтай байна. Өнгөрсөн оны 
эцэстэй харьцуулахад оны эхний хагасын суурь 
инфляци 2.4 хувьтай байгаа. Тийм учраас төв банк 
инфляци зорилтод түвшиндээ хадгалагдах юм байна 
гэсэн төсөөлөлтэй байна. 

News.mn: 

Арилжааны банкууд ипотекийн зээл 
олгохгүй байна гэсэн иргэдийн гомдол 
өнгөрсөн жилээс хойш гарсаар байна. 
Монголбанк хяналт шалгалт хийдэг үү. Одоо 
бол банкууд зөвхөн өөрийнхөө эх үүсвэрээр 
зээл олгож байна. Энэ нь ямар нэгэн журам 
зөрчсөн үйлдэл болох уу? 

Нөөцийн удирдлага, зах зээлийн 
хэлтсийн захирал А.Энхжин: 

Монголбанкнаас ипотекийн зээлд сар бүр 16 
тэрбум Засгийн газраас 10 тэрбум төгрөгийг тус 
тус арилжааны банкуудад хуваарилж байгаа. Оны 
эхний хагас жилийн байдлаар Засгийн газраас нийт 
60 тэрбум, Монголбанкнаас 96 тэрбум төгрөгийн 
санхүүжилт хийсэн. Монголбанкны хувьд ипотекийн 
санхүүжилтийн журам болон МИК-ийн худалдан 
авалтын шалгуурыг хангасан харилцагчийн зээлийг 
олгох шаардлагыг тавьдаг. Яг тухайн банк зээлийн 
эрсдэлээ өөрсдөө хариуцаад зээлээ үнэт цаасжуулаад 
дараа нь үнэт цаас эзэмшигчдэд шилжүүлж байгаа 
учраас Монголбанкнаас банкуудад зээл олгоход 
нь чиглүүлэх шаардлага тавьдаггүй. Хэрэв ингэх 
юм бол ипотекийн зээлийн хөтөлбөрт сөргөөр 
нөлөөлнө. Харин санхүүжилтийн үр дүнг дүгнэхээр 
Монголбанкны зүгээс банкуудад шалгалт хийхээр 
төлөвлөж байгаа. Харин есдүгээр сарын сүүлээр 
ОУВС-аас өгсөн зөвлөмжийн дагуу 9 -р сарын 
сүүлээр уг хөтөлбөрийн санхүүжилтийг Засгийн 
газарт шилжүүлэх төлөвлөгөөг батална. Энэхүү 
төлөвлөгөөн дээрээ үндэслээд 2019 оны 1-р сарын 
нэгнээс шилжүүлнэ. 

Парламент ТВ:  

10 дугаар сараас төрийн албан хаагчдын 
цалинг инфляцитай уялдуулахаа Засгийн 
газар мэдэгдээд байна. Гэтэл ийм шийдвэр 
гарвал инфляци дарамт учруулах уу? 

Мөнгөний бодлогын газрын захирал 
Б.Баярдаваа: 

Мөнгөний бодлогын шийдвэр гаргахдаа дунд, урт 
хугацааны эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, 
хэлбэлзүүлэхгүй байхад инфляцийн үзүүлэлтийг 
харгалзан үздэг. Инфляци оны эцэст 7.1 хувь ирэх 
онд 6.8 хувь байх төсөөлөлтэй байгаа. Хамгийн том 
тодорхой бус байдлын нэг хэсэг бол бензиний үнийн 
төлөв байдал. Дээр нь төлбөрийн тэнцлийн шинэ 
төлөв байдал яах вэ гэдэгт байна. Энэ инфляцийн 
төсөөллийг боловсруулахдаа бензиний үнэ өснө гэсэн 
тодорхой хэмжээний тоо оруулсан төсөөллийг мэдээж 
хийчихсэн байж байгаа. Валютын ханш харьцангуй 
тогтвортой байх болов уу гэсэн төсөөлөлтэй байна. 
Цалингийн өсөлтийн тухайд бол цалин гэдэг нь өөрөө 
иргэдэд орлого, нөгөө талаасаа бизнес эрхлэгчдэд 
зарлага болдог. Тэгэхээр одоогийн нэмнэ гээд байгаа 
цалингийн өсөлт нь нийлүүлэлт талдаа том дарамт 
болохгүй. Яагаад гэвэл инфляцийн түвшин одоо 
8 хувьтай байгаа тохиолдолд зөвхөн инфляциар 
идэгдээд орлогын түвшинг нөхөх хэмжээний 
нэрлэсэн цалингийн тухай энд ярьж байна. 2017 
оноос өрхийн нэрлэсэн орлого цалин Үндэсний 
статистикийн хорооны судалгаагаар нэмэгдэж гарч 
байгаа. Энэ нь ихэнхдээ хувийн салбарт ажиллаж 
байгаа иргэдийн цалин орлогоор тайлбарлагдаж 
байгаа. Өөрөөр хэлбэл 2012 оноос хойш төрийн 
албан хаагчдын цалингийн өсөлт царцанги байгаа. 
2014 онд бага зэрэг өссөнийг эс тооцвол шүү дээ. 
Тэрнээс хойш инфляци хэдэн хувьтай явж ирэв, 
валютын ханш хэдэн хувиар сулрав гээд бодохоор 
үнэхээр иргэдийн бодит орлого хангалтгүй түвшинд 
байгаа. Тиймээс бидний бодлогын түвшинд анхаарч 
үзэх ёстой зүйл бол хувийн салбарт цалингийн 
өсөлт нь үйлдвэрлэлийн зардлын сувгаар дамжаад 
бараа бүтээгдэхүүний үнийг өсгөдөг ийм зүйл рүү 
хувиргахгүйн тулд хамгийн түрүүнд анхаарах зүйл 
бол бүтээмжийн өсөлт. Техник технологийн хөгжлийг 
дагаад бүтээмжийг бий болгоод байх нь үнийн 
өсөлтөд дарамт ирэхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 
Өөрөөр хэлбэл бүтээмж нь цалингаасаа илүү 

АСУУЛТ, ХАРИУЛТ
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нэмэгдэж байж үнийн дарамтгүйгээр цалин нэмэгдэх 
боломж бүрдэнэ. Монгол Улсын түвшинд цалингийн 
хэмжээ бага гэвэл үнэхээр бага. Хөдөлмөрийн орлого 
талаас нь харахад бусад оронтой харьцуулахад 2-3 
хувь  байгаа. Нийт нэмүү өртгийн 20-25 хувь нь л 
цалин болж иргэдийн гар дээр очиж байгаа. Тийм 
болохоор цаашдаа нэмэгдэх ёстой нэмэгдэхдээ дахин 
хэлэхэд, бүтээмжээ давхар нэмэгдүүлэх шаардлага 
байна. 

"Засгийн газрын мэдээ" сонин: 

“Эх орныхоо алтыг Эрдэнэсийн сандаа” 
аяны хэрэгжилтийн үр дүнгийн явцын талаар 
мэдээлэл өгнө үү. Мөн төлбөрийн тэнцэл 
ашигтай гарсан нь эргээд валютын ханшид 
ямар өөрчлөлт гарсан болон валютын нөөц 
одоогийн байдлаар хэд байна вэ? 

Нөөцийн удирдлага, зах зээлийн 
хэлтсийн захирал А.Энхжин: 

Монголбанкнаас тавдугаар сараас аравдугаар 
сарыг дуустал  тус аяныг зарласныг энд дахин 
тэмдэглэх нь зүйтэй. Аливаа улсын валютын нөөц 
нь үндэсний мөнгөн тэмдэгтийнхээ нөөц нь болж 
байдаг. Монгол Улсын хувьд бол алт тушаалт 
валютын нөөцийг нэмэгдүүлэхэд өндөр үүрэгтэй 
байдаг. Өнгөрсөн онд гэхэд Монголбанк 20 тн алт 
худалдан авч нөөцийн бүрдүүлэлтийг 700 гаруй 
сая ам.доллараар нэмэгдүүлсэн нь өнгөрсөн онд 
хэрэгжүүлсэн “Монгол алт” аяны үр дүн байсан. Энэ 
жил бид амжилтаа  болж өгвөл 20 гаруй хувиар 
ахиулахаар тус аяныг дахин хэрэгжүүлж эхлээд 
байна. Аяны хүрээнд олон нийтэд чиглэсэн олон 
ажлыг зохион байгуулж байна. Мөн нөгөөтэйгүүр 
алт сорьцлох лабораторыг Стандартчилал хэмжил 
зүй, сорьцын хяналтын албатай хамтраад 9 сарын 
сүүлээр Баянхонгор, Дархан-Уул аймагт байгуулж, 
Монголбанкны орон нутаг дахь салбар, хэлтсүүддээ 
алтыг шууд  худалдан авдаг болгохоор ажиллаж 
байна. Ингэснээр алт тушаалт, нийлүүлэлтийн 
явцад тулгардаг шат дамжлагыг багасгах,  алт 
нийлүүлэгчид Монголбанкинд тухайн өдрийнхөө 
олон улсын ханшаар худалдах боломжтой болох 
юм. Үүнээс гадна хийгдэх бас нэг ажил бол алт 
үйлдвэрлэгчдийн зүгээс санхүүжилтийнхээ зардлыг 
бууруулахад тодорхой хэмжээний хүндрэл үүсч 

байна гэсэн шүүмжлэлийг Монголбанкинд байнга 
ирүүлдэг. Энэ талаар Монголбанк зохицуулагч 
байгууллагын хувьд энэ хүндрэл бэрхшээлийг 
арилгах зорилттой ажиллаж байна. Эдгээрээс гадна 
2019 оны 1 дүгээр сарын 01-нээс Монголбанкнаас 
эрх олгосон арилжааны банкинд худалдах  ашигт 
малтмал нөөц ашигласны 2.5 хувийн татвар дуусгавар 
болно. Харин Монголбанкны хувьд хуулийн хугацааг 
сунгах, Монголбанкинд алт тушаасан тохиолдолд 
тодорхой хэмжээний хөнгөлөлт эдэлдэг байх саналыг 
холбогдох яамдад тавиад байна. 

Гадаад валютын нөөцийн хувьд бол 2018 оны 
5 дугаар сарын байдлаар төлбөрийн тэнцэл 200 
гаруй сая ам.долларын ашигтай гарсан байгаа. 
Харин бидний оны эцэс хүртлэх төсөөллөөр 300-
400 сая ам.долларын ашигтай гарна гэж тооцоолж 
байна. Өнөөдрийн байдлаар ОУВС-ийн ажлын 
хэсэг Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн 
тав дахь шатны үнэлгээг хийхээр манай улсад 
ажиллаж байна. Ажлын хэсгийн дүгнэлтийг тус 
сангийн захирлуудын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж 
дараагийн шатруугаа ороход 37 сая ам.доллар, 
12 сард мөн 37 сая ам.доллар дээр нь ОУВС-тай 
хамтраад Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийг 
хамтран санхүүжүүлж байгаа Дэлхийн банк, 
Жайка болон бусад байгууллагаас санхүүжилт 
орж ирэхэд тодорхой хэмжээгээр нөөц нэмэгдэнэ. 
Монголбанкнаас нөөцийг хоёр сарын хоцрогдолтой 
зарладаг. Тэгэхээр 5-р сарын байдлаар 3.2 тэрбум 
ам.доллар байгаа. Оны эхнээс нөөцөөс нэлээд их 
хэмжээний гадаад төлбөр хийгдсэн. Түүнээс хойш 
нэлээд тогтвортой байгаа. 2020 он хүртэл томоохон 
хэмжээний өр төлбөрүүд байхгүй байгаа тул нөөц 
тогтвортой цаашид өсөх боломжтой гэсэн хүлээлттэй 
байна. 

"Үндэсний шуудан" сонин: 

Өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх шаардлагатай 
байгаа дөрвөн банк ямар аргаар өөрийн 
хөрөнгөө нэмэгдүүлсэн бэ? 

ХШГ-ын захирал Н.Батсайхан: 

Банкууд өөрийн хөрөнгийг мөнгөн хөрөнгөөр 
нэмэгдүүлдэг. Мөнгөн хөрөнгийн гарал эх үүсвэрийг 
хууль журмын дагуу шалгадаг. 

АСУУЛТ, ХАРИУЛТ
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Инфляци	 2018	 оны	 4-р	 сарын	 эцэст	 Улаанбаатарт	 6.7%,	 улсын
хэмжээнд	 6.0%	 байснаар	 Төв	 банкны	 зорилтот	 түвшинд
хадгалагдлаа.

Инфляци Инфляци	8.0	хувийн	орчимд	хадгалагдаж	байна...

Эх	сурвалж:	ҮСХ

Инфляци	төсөөллийн	хугацаанд	харьцангуй	тогтвортой
байж,	зорилтот	түвшний	орчимд	хадгалагдах	төлөвтэй
байна.

Инфляцийн	төсөөлөл

Эх	сурвалж:	Монголбанк

Төсөөлөл

Инфляцийн	тайлангаас...	/2018	оны	06	сар/

2018	 онд	 1	 удаагийн	 шинж	 чанартай,
нийлүүлэлтийн	 шинжтэй	 хүчин	 зүйлсийн
инфляцид	 үзүүлэх	 нөлөө	 бага	 байхаар
байна.

Эдийн	 засгийн	 сэргэлттэй	 холбоотой
эрэлтийн	 шинжтэй	 инфляци	 алгуур
нэмэгдэхээр	байна.

2019	 онд	 уул	 уурхайн	 бус	 салбарын
идэвхжилтэй	 холбоотойгоор	 хүнсний	 бус
инфляци	 бага	 зэрэг	 өсөх	 бол	 хүнсний
инфляци	 бага	 зэрэг	 буурах	 төсөөлөлтэй
байна.

Хатуу	 түлш,	 суудлын	 автомашин,
хүнсний	 ногоо,	 согтууруулах
ундаа,	 тамхи,	 шатахууны	 үнэ	 цаг
агаар,	 татварын	 өөрчлөлтийн
нөлөөгөөр	нэмэгдэж	байна.

	
Эрэлтээс	 өндөр	 хамааралтай
бараа,	бүтээгдэхүүн	болох	хувцас,
үйлчилгээ	 болон	 зарим	 хүнсний
үнэ	өсөлт	багатай	байв.

	
Ханшаас	 хамаарал	 өндөртэй
импортын	 барааны	 үнийн
инфляцид	 үзүүлэх	 нөлөө	 агшиж
байна.
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ОРОН НУТАГ

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ 
МОНГОЛБАНКНЫ САЛБАР

МОНГОЛБАНКНЫ САЛБАР БАЙГУУЛАГДСАН НЬ ...

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн тушаалаар Улсын 
банкны Говь-Алтай аймаг дахь контор 1991 оны 07 
дугаар сарын 04-ний өдрөөс эхлэн Говь-Алтай аймаг 
дахь Монголбанкны салбар болон зохион байгуулагдан 
төрийн мөнгөний бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх, 
арилжааны банкуудад хяналт тавих, банк хоорондын 
төлбөр тооцоог гүйцэтгэх зэрэг үндсэн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлж байна.

Тэртээ 80-аад жилийн өмнө 2 гэрт, 17 ажилтантайгаар 
банкны салбарын үйл ажиллагааг Говь-Алтай аймагт 
эхлүүлж байсан бол өдгөө арилжааны ХААН, ХАС, 
Капитал, Төрийн банкны салбарын нийт 46 нэгж, 193 
ажилтантайгаар банкны бүх төрлийн үйлчилгээг орон 
нутгийн иргэд, санхүүгийн хэрэглэгчдэд нийлүүлэх 
үйлчилгээг үзүүлж байна. 

Говь-Алтай аймаг 1940 оны 12 дугаар сард байгуулагдахад аймгийн банкны 
хэлтэс Завхан аймгийн банкны хэлтсээс тусгаарлан Олон нуур гэдэг газар анхныхаа 
үндэс суурийг тавьжээ.  Анхны даргаар нь Завхан аймгийн банкны хэлтсийн даргаар 
ажиллаж байсан С.Чүлтэмдаржаа ажиллаж 1941 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр 
36.000 төгрөгийн гүйлгээ хийж, үйл ажиллагаагаа эхэлж байжээ. 

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ХАДГАЛАМЖ, 
ХУРИМТЛАЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ БҮСИЙН 

ҮЗҮҮЛЭЛТТЭЙ ХАРЬЦУУЛБАЛ 

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН НЭГ ХҮНД 
НОГДОХ ХАДГАЛАМЖИЙН ХЭМЖЭЭ БҮСДЭЭ 

ХАМГИЙН ӨНДӨР БАЙНА

Б.Аюуш даргатай хамт олон  /1978-1985 он/
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ХНБ-ны тэргүүн ноён Пауэлл танд энэ өдрийн 
мэндийг хүргэе. Ярилцлагыг сонин асуултаар 
эхлүүлж байж магадгүй. Гэхдээ ХНБ-ны 
тэргүүн ярилцлага өгөх нь түгээмэл биш. 
Энэ нь таныг ажлаа авснаас хойшхи анхны 
ярилцлага байх тийм үү?

Баярлалаа, тиймээ зөв.

Та яагаад ярилцлага өгөхийг зөвшөөрөв?

Нэг үндэслэл нь бидний ажил хүн болгоны 
амьдралд нөлөөлдөг учир үүнийхээ талаар аль болох 
ойлгомжтойгоор танилцуулах нь бидний үүрэг гэж 
бодож байна. Нөгөө талаас бидний үг, цэг таслал 
болгоныг анхаарч сонсож байдаг мэргэжлийнхэн 
байдаг тул энэ ярилцлагыг хийхээр шийдсэн.

Таны үг, хөдлөл болгоныг анхаарч байдаг 
хүмүүс танд түвэгтэй байдаг уу?

Энэ бол миний ажлын нэг хэсэг шүү дээ. Тэгэхдээ 

бид өөрсдийн юу хийж байгааг, Конгрессээс бидэнд 
олгосон чухал ажлыг дан ганц мэргэжлийнхэнд бус 
мөн Америкийн бүх иргэд рүү ерөнхийд нь чиглүүлж 
байгааг хэлэх нь зүйтэй байх.

Хэрвээ та санаж байвал, 6-р сарын эхээр 
болсон хэвлэлийн хурлыг эхлүүлэхдээ та 
“ХНБ юу хийдэг талаар би танилцуулъя” 
гэж хэлэх үед би “байж байгаарай, наадах 
чинь миний ажил шүү дээ” гэж нөхөрсгөөр 
хэлж байсан. Эдийн засагт юу болж байгааг 
танилцуулахдаа та их идэвх санаачилгатай 
санагддаг.

Тийм, тийм. ХНБ-ны хувьд ил тод болохын тулд 
ихээхэн замыг туулсан. Хэрэв 25 жилийн өмнөх рүү 
харвал бид ихээхэн хаалттай, зах зээлд оролцогчид 
болон олон нийтэд өөрсдийнхөө талаар ярьж, 
тайлбарладаггүй байсан. Энэ бол хувьсгал бөгөөд 
миний хувьд хамтран зүтгэгч нарынхаа хамт өмнөх 

БАНКИР

Холбооны нөөцийн банк (ХНБ)-ны тэргүүн Жером Пауэлл үүрэгт ажлаа хүлээж авснаас хойш 
анх удаа өгсөн ярилцлагыг тоймлон толилуулж байна. Тус ярилцлагыг эдийн засаг, бизнесийн 
чиглэлээр мэргэшсэн Marketplace онлайн радиогийн ахлах редактор, хөтлөгч Кай Рисдал авсан 
бөгөөд ХНБ-ны бодлого болон эдийн засаг дахь тарифын маргаан зэргийн хүрээнд өрнөсөн 
болно.

ЖЕРОМ ПАУЭЛЛ  
ХНБ-ны тэргүүн

ТӨВ БАНК НЬ БОДЛОГОО 
ТОДОРХОЙЛЖ, 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХДЭЭ УЛС 
ТӨРӨӨС ХАРААТ БУС БАЙДАГ
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тэргүүнүүд болох Гринспан, Бернанке, Йеллэн нарын 
эхлүүлсэн ажлыг өөрсдийнхөөрөө үргэлжлүүлж 
байгаа хэрэг. 

Дэлхийн санхүүгийн хямрал болсоор 
10 жилийн ой тохиож байна. Би энэ 
ярилцлагаар өнгөрсөн рүү нэг их орохгүйг 
хичээнэ. Гэхдээ санхүүгийн хямралаар юуг 
ойлгож авсан бэ? 

Хэрэв санхүүгийн хямралыг эргэн санах юм бол 
үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн хөөс хагарснаар, бүх 
нийтийн төлбөрийн чадваргүй байдал үүсч, энэ 
нь санхүүгийн тогтолцоонд томоохон шок болсон. 
Систем шокийг даван туулах ёстой байсан ч чадаагүй. 
Энэ том шуурга банкийг хянаж шалгахад, төлбөрийн 
хэрэгсэл, цаашлаад санхүүгийн зах зээлд ерөнхийд 
нь томоохон сул тал байгааг ил болгосон.

Бид Засгийн газар болон татвар төлөгчдийн 
дэмжлэгтэйгээр эдгээр сул талыг засаж, залруулахын 
тулд 10 гаруй жилийн хугацааг зарцууллаа. Үүнийг 
давтахыг хүсэхгүй байна. Тиймээс банк хямрах үед 
тулах тулгууртай байхын тулд хөрөнгийн хэмжээ, 
хөрвөх чадварыг нэмэгдүүлж, эрсдэлийн удирдлагыг 
сайжруулан, стресс тестийг хэрэгжүүлж, урьдчилсан 
төлөвлөгөөг хэвшүүлсэн байгаа. Бид тэдгээр алдааг 

мартах ёсгүй ба мөн өнгөрсөнд үр нөлөөтэй, зөв 
байсан бодлогыг орхигдуулж болохгүй.

ХНБ давхар зорилт буюу бүрэн ажил эрхлэлт, 
үнийн тогтвортой байдал хоёрыг хангаж 
ажиллахыг зорьдог. Цалинг та бүхэн анхаарч 
үздэг үү, энэ тал дээр юуг хийж чадах вэ?

Тэгэхээр хямрал үргэлжилж, ажилгүйдлийн 
түвшин өндөр байсан учир цалин бага байсныг 
дурдах хэрэгтэй байх. 2009 онд 10 хувьд хүрээд 
байсан ажилгүйдлийн түвшин одоо 4 хувьд буюу 
сүүлийн 20 жилд байгаагүй бага түвшинд хүрлээ. Бид 
цалингийн түвшинг харахдаа ганц биш маш олон 
индикаторуудыг хардаг. Цалин хөлс нь инфляцитай 
уялдаатай байдаг ба мөн үүн дээр бүтээмж нэмэгддэг. 
Гэтэл бүтээмж муу байгаа. Сүүлийн үед ажиллах 
хүчний дутагдал олон салбарт үүсээд байгаа. Цаашид 
цалин бага зэрэг өсөх хүлээлттэй байна.

Өнөөдөр инфляцийн статистикийг зарлана.  
Танд энэ талаарх бүх мэдээлэл ирсэн байдаг 
байх. 6 цагийн дараа тодорхой болох тоог 
одоо мэдэх боломж байгаа болов уу?

Хэдийгээр энэ талаар би мэдээлэлтэй ч, хараахан 
задалж болохгүй.

БАНКИР
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Мэдээж тийм байх. Инфляци сүүлийн үед 
бага зэргээр өсөж байна, ХНБ хэрэгжүүлж 
байгаа бодлого, алгуур нэмэгдүүлж байгаа 
бодлогын хүү болон макро эдийн засгийн 
нөхцөл байдалд хэр сэтгэл хангалуун байна 
вэ?

Миний бодлоор эдийн засаг сайжирч байна. 
Ажилгүйдлийн түвшин 4 хувь хүртэл буурч, сүүлийн 
5 жилд иргэд ажлаас гарах нь багасч байгаа нь 
сайн хэрэг. АНУ-ын ажиллах хүчний оролцоо бусад 
орнуудынхаас бага байдаг нь эерэг мэдээ биш 
ч бодлогын хүү бага байсан он жилүүдэд ажлын 
байраар дамжуулж иргэдийн ажил эрхлэлт нэмэгдсэн. 
Намайг ХНБ-ны удирдах зөвлөлд ажиллаж эхэлснээс 
(2012 он) хойш энэ оны 5-р сард анх удаа суурь 
инфляци 2 хувьд хүрсэн. ХНБ хэрэглээний үнийн 
индексээр илэрхийлэгдэх инфляцийг анхаардаг 
ч, суурь инфляцийг илүүтэй чухалчилж, бодлогоо 
тодорхойлдог.

Өнгөрсөн хугацаанд Төв банкныхан 
уламжлалт болон уламжлалт бус аргуудыг 
хэрэглэсэн ч инфляци бага байсан нь 
гайхалтай. Энэ талаар тайлбарлахгүй юу?

Тийм ээ. Хэт бага инфляци гэдэг бол эдийн засаг 
сайнгүй байгааг илэрхийлж 
байдаг. Ажилгүйдэл өндөр 
байхад бүтээмж муу байж 
улмаар эдийн засгийн нөөц 
бүрэн ашиглагдаагүй хоцорч, 
инфляци хэт бага түвшинд 
очдог. Филлипсийн муруйгаар 
энэ бүхнийг тайлбарлаж болно. 

Гэхдээ инфляци бага зэрэг 
нэмэгдсээр өдгөө бидний 
зорилт болох 2 хувийн түвшинд 
шүргэж ирээд байна. Бидний 
зорилго бараг хангагдахад 
ойртож байгаа ч, яг 2 хувьд 
тогтворжоогүй байгаа тул бид 
ялалт байгуулсан мэт аяглаж болохгүй. Гэхдээ 
цаашид эерэг төлөвтэй байгаа. 

Манай Төв банк сүүлийн үед бодлогын хүүг 
алгуур чангаруулах бодлого баримталж 
байгаа. Инфляци дөнгөж 2 хувьд хүрч 

байхад бодлогын хүүг хэт эрт чангаруулчих 
вий гэсэн болгоомжлол байгаа юу?

Тэгэхээр аль ч чиглэлд явсан хамаагүй гол нь  зөв 
хурдтай явна гэдэг том сорилт байдаг. Бодлогын хүүг 
алгуур өсгөж байгаа, үр дүнд нь бид сэтгэл хангалуун 
байгаа. Хямралын үед эдийн засгийн идэвхжлийг 
нөхцөлдүүлэхийн тулд ХНБ-ны бодлогын хүүг 0% 
дээр удаан барьсан, одоо нэмэгдүүлэх шаардлага 
тулгарч байна.

Ажилгүйдлийн түвшин буурч эхэлснээр инфляци 
нэмэгдээд байгаа, бид бодлогын хүүг хэвийн түвшинд 
аваачиж байна. Хэрэв бодлогын хүүг нэмэгдүүлэхгүй 
бол инфляци хэт эрт өсч, орон сууцны зэрэг активын 
үнийн хөөсрөл үүсгэх аюултай. Хэрэв хэт хүчтэй 
нэмэгдүүлбэл дөнгөж сэргэж байгаа эдийн засгийг 
царцааж, инфляцийг зорилтот түвшингээс хүчтэй 
унагах эрсдэлтэй. Бид энэ хоёрын тэнцвэрийг олохоор 
ажилладаг. Үнэндээ өнгөрсөн жилүүдэд тэнцвэрийг 
нь олох зүйл үнэхээр байгаагүй, бодлогын хүүг 0% 
байлгах л сонголт байсан. 

Эдийн засгийн нөхцөл байдал дээрдэж 
танай үндсэн зорилт болох ажилгүйдлийн 
түвшин буурч инфляцийн зорилт хангагдаж 
байгаа энэ цаг үед гадаад худалдааны 

бодлого өөрчлөгдөөд байна. 
ХНБ гадаад худалдаа, 
ханшийн бодлогыг гаргаж, 
хэрэгжүүлдэггүй ч гэсэн 
танай ажилд хэрхэн нөлөөлж 
байна вэ?

Конгресс бидний хийх 
ёстой ажлыг тодорхой зааж 
өгсөн бөгөөд үүнд худалдааны 
бодлого багтдаггүй. Гэхдээ 
ХНБ-ны 12 салбараараа болон 
АНУ-ыг сүлжсэн бизнесийн 
болон академик харилцаа 
холбоогоороо дамжуулж 
мэдээлэл солилцож, судалгаа 

шинжилгээ хийдэг. 

Дэлхийн II дайнаас хойш АНУ тарифаа тогтвортой 
бууруулж, худалдааг дэмжих замаар өнөөгийн 
гадаад худалдааны бодлогыг бий болгож ирсэн. 
Энэ нь дэлхийн эдийн засагт ч эергээр нөлөөлсөн 
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Конгресс бидний 
хийх ёстой ажлыг 

тодорхой зааж 
өгсөн бөгөөд 

үүнд худалдааны 
бодлого багтдаггүй. 

Гэхдээ ХНБ-ны 12 
салбараараа болон 

АНУ-ыг сүлжсэн 
бизнесийн болон 

академик харилцаа 
холбоогоороо 

дамжуулж мэдээлэл 
солилцож, судалгаа 
шинжилгээ хийдэг.
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байх. Гэхдээ худалдаа орлогыг нэмэгдүүлдэг ч, 
бүх хүмүүст хүртээмжтэй байж чаддаггүй. Үүнтэй 
адил худалдааны явцад ашгаас арай дутуу хүртдэг 
бүлэг, хүн ам, газар нутаг үргэлж байсаар байдаг, 
энэ асуудлыг шийдвэрлэх нь зүйтэй. Бидний хувьд 
цаашид юу болох нь тодорхойгүй байна. Бидэнд 
зөвхөн ажиглах л сонголт байна.

Өнөөдрийн гадаад худалдааны бодлого 
хүмүүсийн болон бизнесийн араншинд 
нөлөөлж байна. Хэрвээ та фермерүүдтэй 
ярилцвал бүгд цаашид яах бол гэж эмээж 
байгаа. Танай үүрэгт ажил биш ч гэсэн, 
хэрэв худалдааны дайн эдийн засгийг 
доройтуулбал та нарт ямар зэвсэг байна вэ?

Тэгэхээр, эрх бүхий байгууллагаас тарифыг бага 
түвшинд байлгаж ирсэн ч сүүлийн үед нэмэгдүүлж 
байгаа нь эдийн засагт эерэг, сөрөг нөлөөг үзүүлж 
байна. Давтаж хэлэхэд бид анхааралтай ажиглаж 
байгаа. Хэрэв бид аль нэг бодлогыг боловсруулж, 
хэрэгжүүлдэггүй бол ХНБ түүнийг магтахгүй, мөн 
шүүмжлэхгүй. Бид тус бодлогыг өгөгдсөн нөхцөл 
гэж хүлээж авч өөрсдийн бодлогыг хэрэгжүүлдэг. 
Төсвийн болон гадаад худалдааны бодлогын хүрээнд 
ямар нэг зүйл хэлэх нь төдий л үр нөлөөтэй биш.

Харин эдийн засаг хүндэрвэл бид бодлогын хүү 
гэсэн маш хүчтэй зэвсгээ ашиглана. Энд инфляцийг 
мэдээж анхаарна. Гэхдээ мөн тодорхойгүй нөхцөл 
байдлуудыг ярих хэрэгтэй учраас тэр бүгдийг тоочих 
шаардлагагүй болов уу.

Тэгэлгүй яахав. Гэхдээ би танаас нэг зүйлийг 
асуухгүй өнгөрч чадахгүй нь. Төсвийн 
бодлогын хүрээнд Конгрессээс шинэ татварын 
хуулийг баталснаар манай төсвийн алдагдал 
болон өрийн хэмжээ нэмэгдэж байна. Мэдээж 
энэ талаар анхаарч, болгоомжилж байгаа 
зүйл та бүхэнд байгаа байх.

Энэ асуултад богино болон урт хугацааны хүрээнд 
хариулъя. Богино хугацааны хувьд, өнгөрсөн жилийн 
сүүл болон энэ оны эхээр хийгдсэн татварын реформ 
АНУ-ын эдийн засгийн идэвхжлийг дараагийн 
жилүүдэд дэмжихээр харагдаж байгаа. Татварыг 
буулгавал худалдан авалт нэмэгддэг, улмаар эдийн 
засгийн эрэлтийн талыг дэмждэг. Энэ нь хамгийн 
багадаа 3 жилийн хугацаанд нөлөөлөх болно.

Харин урт хугацаанд харвал хөрөнгө оруулалт 
нэмэгдэж, бүтээмж өссөнөөр нийлүүлэлтийн талд 
мөн эергээр нөлөөлнө. Гэхдээ энд тэмдэглэхэд 
эдгээрт тодорхойгүй байдал ихээр нөлөөлдөг.

АНУ-ын төсвийн тогтвортой байдал хүн амын 
насжилт, хөгшрөлт болон эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээний тогтолцооноос хамаарч байна. Манайд 
эрүүл мэндийн үйлчилгээний үнэ бусад хөгжсөн 
орнуудтай харьцуулахад өндөр байна.

Ярилцлагаа төгсгөж, дахин асуухад – та 
ХНБ-ыг ил тод, нээлттэй болгоход ихээхэн 
чармайн ажиллаж байгаа. Гэхдээ эдийн 
засгийг улс төржүүлэх явдал ажиглагдаж 
байгаа. Энэ нь та бүхний ажилд хэрхэн 
нөлөөлж байна вэ?

Миний нэг гайхалтай ментор, хамтран зүтгэгч 
маань “удирдаж чадах зүйлээ л удирдацгаая” гэж 
хэлдэг байсан юм. Бидний хувьд ХНБ-ны чиг үүрэг, үйл 
ажиллагаа бол бидний удирдаж чадах зүйл. Түрүүн 
дурдсан ХНБ-ны хийдэггүй болон ярьдаггүй зүйлс 
бол бидний удирдаж чадахгүй зүйлс. Конгрессийн 
өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу бид ажлаа улс төрийн 
асуудлаас ангид, улс төрөөс бүрэн хамааралгүй 
явуулж байгаа. Бидэнд улс төрөөс хараат бус 
ашиглаж болохуйц зэмсгүүд байна. Би болон миний 
хамтран зүтгэгч нар зорилтоо биелүүлэхийн тулд 
анхаарч ажиллаж байгаа.

Ноён Пауэлл танд баярлалаа.

БАНКИР
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СУДАЛГАА

I.  ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮНДРЭЛИЙН ҮЕИЙН 
НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

Эдийн засгийн өсөлт нь хоёр оронтой тоонд 
хүрч, 20 хувьд дөхөн очиж дэлхийд гайхагдаж 
байсан цаг үеэс хойш ердөө 2-3 жилийн дараа 
манай эдийн засгийн идэвхжил суларч, эмзэг байдал 
өндөрсөж, бодлого боловсруулагчдын өмнө хүндхэн 
сорилтуудыг даван туулах шаардлага үүссэн. Олон 
улсын зах зээл дээр экспортын гол түүхий эдийн үнэ 
буурч, гадаад эрэлт болон гадаадын хөрөнгө оруулалт 
хумигдсан зэрэг гадаад сөрөг цочролтой нүүр тулсан 
энэхүү сөрөг нөлөөг сулруулж, өсөлтөд дэмжлэг 
үзүүлэх зорилгоор мөчлөг сөрсөн төсөв, мөнгөний 
бодлогыг хэрэгжүүлсэн боловч уг бодлого жижиг 
эдийн засагтай манай улсын хувьд бодит санхүүгийн 
нөөц чадавхиас нь давсан, хэт тэлсэн байдлаар 
хэрэгжсэн, гадаад санхүүгийн чадавхиа харгалзан 
үзээгүй бөгөөд тогтвортой үргэлжлэх боломжгүй 
байсан тул олон сөрөг үр дагаврыг дагуулсан.

Гадаад эрэлт сул, түүхий эдийн үнэ буурах 
хандлагатай болсон гадаад эдийн засгийн сөрөг 
цочролын нөлөө уул уурхайн салбараас өндөр 
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хамааралтай, улмаар цочролд өртөмтгий бүтцийн 
хэв шинжтэй манай эдийн засагт илүү хүндээр 
туссан. Манай гадаад эрэлтийг голлон тодорхойлогч, 
худалдааны гол түнш БНХАУ-ын эрх баригчдын 
зүгээс баримталж эхэлсэн хөрөнгө оруулалт, 
экспортын бус хэрэглээнд түшиглэсэн эдийн засгийн 
чанартай өсөлтийг бий болгоход чиглэсэн бодлогын 
нөлөө, хувийн хэвшилд хуримтлагдаж буй өрийн 
дарамт, ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний 
бууралт зэрэг хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр өмнөх 
жилүүдэд тогтмол 10 гаруй хувиар өсч байсан тус 
улсын эдийн засгийн идэвхжил 2012 оноос хойш 
6-7 орчим хувьд хадгалагдан, саарах хандлагатай 
болсон. Түүнчлэн, олон улсын зах зээл дээр манай 
экспортын гол түүхий эд, тэр дундаа нүүрс, зэс зэрэг 
эрдэс бүтээгдэхүүний эрэлт багасч, үнэ уналтад 
орсноор гадаад худалдааны нөхцөлийг 2012 оны 
эхнээс 2016 оны сүүлч хүртэл хугацаанд муутгах 
нөлөө үзүүлсэн. Гадаад эдийн засгийн орчинг ийнхүү 
таагүй хүчин зүйлс тодорхойлж байсан нь эрдэс 
баялгийн салбараас өндөр хамааралтай, цочролд 
өртөмтгий манай эдийн засагт гадаад эрэлт сулрах, 
орлогын гол эх үүсвэр хумигдах зэргээр сөрөг нөлөө 
үзүүлж байсан төдийгүй дотоод талаас гадаадын 
хөрөнгө оруулагчтай харилцах харилцаандаа алдаа 
гаргасан нь байдлыг улам дордуулсан.

Монголбанкнаас улирал бүр эрхлэн гаргадаг "Мөнгө-санхүү-баялаг" сэтгүүлийн 
зургаа дахь дугаараас товчлон авав.
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суурийг тавих зорилгоор 
Өргөтгөсөн санхүүжилтийн 
хөтөлбөрт хамрагдсан;

•	 Эдийн	засгийн	ойрын	ирээдүйн	
хамгийн хурдацмал асуудалд 
тооцогдож байсан гадаад өрийн 
эргэн төлөлтийг дотоодын 
зах зээлд дарамт багатайгаар 
шийдвэрлэх арга хэмжээг авсан. 
Энэ нь Монгол улс гадаадын зах 
зээлд дефолт зарлах, хөгжил 
даруй 10 жилээр ухрах эрсдэлээс 
сэргийлж чадсан;

•	 Төгрөгийн	 гадаад	 валюттай	
харьцах ханшийн хүлээлтийг 
тогтворжуулж, зах зээлд 
оролцогчдын төгрөгт итгэх 
итгэлийг бэхжүүлэн, үндэсний 
мөнгөн тэмдэгтийн хямрал 
үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх 
бодлогын цогц арга хэмжээг 
амжилттай хэрэгжүүлсэн;

•	 Гадаад	 валютын	 улсын	 нөөц	
3 тэрбум ам.доллар буюу 
2013 оны дунд үеийн түвшинд 
хүртэл хуримтлагдсанаар 
эдийн засгийн хүндрэлтэй цаг 
үеийг даван туулах, цаашид 
эдийн засгийн эмзэг байдлыг 
бууруулах санхүүгийн нөөц 
чадавхи бүрдэх эхлэл тавигдсан;

•	 Санхүүгийн	тогтвортой	байдлыг	
хадгалах, банкны эрсдэл даах 
чадварыг дээшлүүлэх, улмаар 
эдийн засгийн идэвхжилийг 
дэмжих зорилгоор банкийг дахин 
хөрөнгөжүүлэх, санхүүгийн 
чадамжийг сайжруулах, 
санхүүгийн салбарыг 
эрүүлжүүлэх арга хэмжээний 
хүрээнд Активын чанарын 
үнэлгээг хийж гүйцэтгэсэн;

•	 Санхүүгийн	 захын	 дэд	 бүтэц,	
институцийг бэхжүүлэх хүрээнд 
банк, санхүүгийн салбарын 
хууль, эрх зүйн орчны 
шинэтгэлийг эрчимжүүлсэн. 

Зураг 1. Гадаад худалдааны 
нөхцлийн өөрчлөлт

Зураг 2. Эдийн засгийн өсөлт

Эх сурвалж: Монголбанк Эх сурвалж: ҮСХ

Гадаад сөрөг цочролын 
нөлөөгөөр саарч байсан эдийн 
засгийн идэвхжлийг макро хэт 
тэлэх бодлогоор түр хугацаанд 
дэмжиж байсан ч энэ нь 
тогтвортой өсөлтийг хангах 
бодлогын хувилбар биш байсан 
тул эдийн засгийн идэвхжил 
эргэн хумигдаж, уналтад орсон. 
Уул уурхайн салбарт 2010-2012 
онд хийсэн томоохон бүтээн 
байгуулалтын ажил дуусгавар 
болж, гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалтын урсгал татарсан, 
бүтээн байгуулалтыг цааш нь 
үргэлжлүүлэх чиглэлээр хөрөнгө 
оруулагчтай маргаан үүссэн, 
татварын тодорхой бус орчин 
зонхилж байсан зэрэг хүчин 
зүйлсээс шалтгаалж хөрөнгө 
оруулалтын таатай орчин бүрдэх 
нөхцөл хязгаарлагдмал байсан 
төдийгүй дээр дурдсанаар 
дэлхийн зах зээл дээрх түүхий 
эдийн үнэ уналтад орж, манай 
экспортын голлох бүтээгдэхүүний 
эрэлт буураад байсан. 

II.  ХҮНДРЭЛИЙН ҮЕИЙГ 
ДАВАН ТУУЛАХААР АВЧ 
ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА 
ХЭМЖЭЭ, ТЭДГЭЭРИЙН АЧ 
ХОЛБОГДОЛ

Монгол Улсын макро эдийн 
засаг, банк, санхүүгийн салбарт 
үүсээд байсан дээрх хүндрэлийг 
богино хугацаанд даван туулж, 
улмаар эдийн засгийн дунд, урт 
хугацааны тогтвортой байдлыг 
хангах хөгжлийн замд эргэн 
орохын тулд төр засаг, бодлого 
боловсруулагчдын зүгээс дараах 
бодлогын алхмуудыг сонгон авч 
хэрэгжүүлсэн.

•	Макро	 бодлого	 боловсруулах,	
хэрэгжүүлэх түвшинд хараат бус, 
ил тод байдлыг нэмэгдүүлсэн, 
эдийн засаг, санхүүгийн 
салбарын дунд, урт хугацааны 
тогтвортой байдлыг хангахад 
чиглэсэн, алсын хараатай 
төлөвлөлт хийх чиглэлээр 
томоохон ахиц дэвшил гарсан;

•	 Эдийн	 засгийг	 тогтворжуулах,	
сэргээх орчныг бүрдүүлж, макро 
бодлого, банк, санхүүгийн 
салбарын шинэчлэл хийх замаар 
цаашид тогтвортой, хүртээмжтэй 
өсөлтийг бий болгох үндэс 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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III. ЭДИЙН ЗАСГИЙН 
ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ 
БАЙДАЛ, ДУНД, УРТ 
ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВТ 
НӨЛӨӨЛЖ БОЛЗОШГҮЙ 
ЭМЗЭГ БАЙДАЛ, ЭРСДЭЛ

Макро бодлогын хүрээнд 
хэрэгжүүлэхэд хэцүү боловч нэн 
шаардлагатай байсан эдгээр 
шинэчлэлийн арга хэмжээний 
үр дүнд эдийн засгийн нөхцөл 
байдал тогтворжин, өнөөгийн 
нөхцөлд гадаад эдийн засгийн 
орчин харьцангуй таатай, 
гадаад болон дотоодын зах 
зээлд оролцогчдын итгэл сэргэн, 
бодит сектор, хөдөлмөрийн зах 
зээлийн идэвхжил нэмэгдэн, 
гадаад өрийн богино хугацааны 
дарамт буурч, төсөв болон 
төлбөрийн тэнцлийн хүндрэл 
ойрын хугацаанд үүсэхээргүй, 
мөнгө, зээлийн үзүүлэлт алгуур 
эрчимжиж эхлээд байна. Гэвч 
эдийн засгийн цаашдын төлөвийг 
тодорхойлоход гадаад эрэлт 
саарах хандлага хэвээр байгаа, 
эрдэс баялгийн салбараас хэт 
хамаарсан бүтэц, түр хугацааны 
туршид орж ирэх их хэмжээний 
хөрөнгийн урсгал, олон улсын 
тусламж, дэмжлэг төсөв болон 
төлбөрийн тэнцлийн суурь эмзэг 
байдлыг тодорхойлсон хэвээр, 
банк, санхүүгийн салбарт зээлийн 
эрсдэл хараахан буураагүй байгаа 
зэрэг нь дунд, урт хугацаанд гол 
эрсдэлийг бий болгож байна.

IV. ЦААШИД АВЧ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА 
ХЭМЖЭЭ

Эдийн засгийн хүндрэлтэй 
үеийг даван туулж, нөхцөл 
байдал тогтворжин, төсөв 
болон төлбөрийн тэнцлийн 
санхүүжилтийн богино хугацааны 
дарамт шийдвэрлэгдсэн төдийгүй 

сэргэлтийн замд эргэн орсон 
өнөөгийн нөхцөлд хүрээд буй 
үр дүн чамгүй боловч цаашид 
амжилтаа улам бататган, макро 
эдийн засаг, банк, санхүүгийн 
салбарын дунд, урт хугацааны 
тогтвортой байдлыг бүрэн хангах, 
эдийн засгийн суурь эмзэг байдлыг 
засч залруулахын тулд төр засаг, 
бодлого боловсруулагчдын зүгээс 
авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 
цөөнгүй байгааг энд дурдах нь 
зүйтэй. Үүнд: 

•	 Эдийн	 засаг,	 банк	 санхүүгийн	
салбарын дунд, урт хугацааны 
тогтвортой байдлыг хангахад 
макро бодлогын арга хэмжээг 
үргэлжлүүлэн чиглүүлж, 
бодлогын тууштай байдлыг 
хадгалах;  

•	Мөнгөний	 бодлогын	 хүрээнд	
инфляцийг тогтворжуулах, 
эдийн засгийн тогтвортой 
өсөлтийг дэмжих, бодлогын 
бие даасан, хараат бус байдлыг 
хангах зарчмыг баримтлах;

•	 Төсвийн	 сахилгыг	 чанд	 сахиж,	
орлогын хуримтлал үүсгэн, 
төсвийн алдагдал, улсын өрийн 
хэмжээг алгуур бууруулах 
замаар дунд, урт хугацаанд 
өрийн тогтвортой байдлыг 
хангах;

•	 Банк,	 санхүүгийн	 салбарын	
эмзэг байдал, системийн 
эрсдэлийг бууруулж, тогтвортой 
байдлыг хангахын тулд 
мөчлөг сөрсөн макро зохистой 
бодлогын арга хэрэгслүүдийг 
макро бодлоготой уялдуулан, 
олон улсын жишигт нийцүүлэн 
ашиглах;

•	 Гадаад	 сөрөг	 цочролын	
нөлөөг даван туулах чадварыг 
сайжруулж, эдийн засгийн 
дархлааг нэмэгдүүлэхийн тулд 
зах зээлийн таатай нөхцөлд 

санхүүгийн нөөц чадавхийг 
хангалттай хуримтлуулах;

•	 Гадаад	 сөрөг	 цочролын	 нөлөөг	
бууруулах, экспортын болон 
импортыг орлох салбарын 
өрсөлдөх чадварыг дэмжихэд 
ханшийн бодлогыг чиглүүлж, 
төгрөгийн гадаад валюттай 
харьцах ханшийг эдийн засгийн 
суурь нөхцөлтэй нийцтэйгээр, 
уян хатан тогтоох зарчмыг 
тууштай баримтлах;

•	 Банк,	 санхүүгийн	 салбарт	
итгэх итгэлийг дээшлүүлэх, 
банкны харилцагч, хадгаламж 
эзэмшигчдийн эрх ашгийг 
хамгаалах зорилгоор эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх, эрсдэл 
даах чадвартай тогтолцоо, 
үүнтэй уялдсан хяналт шалгалтыг 
бэхжүүлэх;

•	 Зээлийн	 хүүг	 захиргаадалтын	
аргаар бус, эдийн засаг, санхүү, 
хууль эрх зүйн таатай орчин 
бүрдүүлэх замаар бууруулах 
стратегийг авч хэрэгжүүлэх;

•	Мөнгө	 угаах	 болон	
терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 
тэмцэх тогтолцоог ФАТФ 
олон улсын байгууллагын 
стандарт зөвлөмжтэй нийцүүлэн 
сайжруулах, хууль, эрх зүйн 
орчинг боловсронгуй болгон, 
мөрдөж эхлэх, хэрэгжилтэд 
тавих хяналтыг бэхжүүлэх 
замаар Монгол Улс “саарал 
жагсаалт”-д орох эрсдэлээс 
сэргийлэх;

•	Манай	 эдийн	 засгийн	 эмзэг	
байдлын гол шалтгаан 
болж буй нэг салбараас хэт 
хамааралтай байх бүтцийн 
асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд 
эдийн засгийн төрөлжилт бий 
болгох стратегийг урт хугацааны 
туршид тууштай хэрэгжүүлэх 
зэрэг ажлыг хийх шаардлагатай. 
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ДЭЛХИЙН ҮЙЛ ЯВДАЛ

Данске банк нь Данийн Вант 
Улсын хамгийн том банк 

бөгөөд 5 сая орчим харилцагчтай 
Скандинавын орнуудын тэргүүлэх 
“Хэрэглэгчийн банк” юм. Анх 1871 
онд Копенгаген хотын хөдөө аж 
ахуй, ипотек, арилжааны банк 
нэртэй байгуулагдсан ба өдгөө 
20400 орчим ажилтантай 16 
улсыг дамнан үйл ажиллагаагаа 
явуулдаг болсон. 1990 онд гол 
өрсөлдөгчтэйгээ нэгдсэнээр 
хөрөнгийн хэмжээгээр Евро 
бүсийн тэргүүлэгч банкуудын 
эгнээнд нэгдсэн ба улмаар 
2000 онд нэрээ одоогийнхоор 
өөрчилж, олон улсад үйл 
ажиллагаагаа эрчимтэй тэлж 
эхэлсэн. Данске банк Мөнгө угаах 
болон терроризмыг санхүүжүүлэх 
гэмт хэрэгтэй нэр холбогдсон 
гол учир нь Эстон, Латви, Литв 
зэрэг зүүн Балтын орнуудад үйл 
ажиллагаагаа тэлснээс үүдсэн аж.

Данске банкны Эстон Улс дахь 
салбарын дансаар 4 орчим тэрбум 
ам.доллараар хэмжигдэх хууль 
бус мөнгө дамжин өнгөрсөн нь ил 
болсон бол иж бүрэн шалгалтын 
явцад 2 дахин их буюу 8.3 тэрбум 
ам.доллар болж нэмэгдсэнийг 
мэдээлсний дараа тус банкны 
хувьцааны үнэ хүчтэй уналаа. 
Хувьцааны үнэ 2018 оны 2-р сард 
242 орчим крон байсан бол 60 
крон буюу 25 хувиар унаж, 182 
кронд хүрсэн байна. 

ДАНСКЕ БАНК 8.3 ТЭРБУМ 
АМ.ДОЛЛАРЫН МӨНГӨ УГААСАН ХЭРЭГТ ХОЛБОГДОВ 

Энэ удаа бид олон улсад шуугиан тариад буй Данске банк 
8.3 тэрбум ам.долларын мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй холбогдсон 
тухай өгүүлнэ. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх 
гэдэг нь ерөнхий утгаараа аливаа гэмт хэргээс олсон мөнгөө 
өөр хэлбэрт шилжүүлэн, эдийн засгийн эргэлтэд оруулж, гарал 
үүслийг нь дарагдуулахыг хэлж байгаа гэмт үйл ажиллагаа юм. 
1989 онд Их Долоогийн шийдвэрээр FATF буюу санхүүгийн 
арга хэмжээ авах байгууллага байгуулагдсанаас хойш дэлхий 
даяар “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх үйл 
ажиллагаа”-тай тууштай тэмцэж ирсэн. Өдгөө мөнгө угаах 
болон терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаа нь маш 
нарийн болсон бөгөөд үүнийг дагаад шалгаж, илрүүлэх арга 
хэлбэр нь ч боловсронгуй болоод байгаа.

Данске нь Финланд Улсын 3 
дахь том банк Сампог 2007 онд 
худалдаж авснаар Эстон улсад 
салбартай болсон байдаг. Энд 
тэмдэглэхэд ОХУ болон Европын 
холбоо хоорондын мөнгөний 
урсгалыг Латви, Литв, Эстон 
улсад дамжуулдгаараа танигдсан 
бөгөөд үүнд цэвэр болон бохир 
мөнгө хоёул багтдаг. 

Ашигт ажиллагааны хувьд 
Данске банкны ашиг 2009 оноос 
хойш тогтмол өсөж ирсэн бөгөөд 
2017 онд 9.1 тэрбум крон буюу 

Данске банкны хувьцааны үнэ үргэлжлэн унасаар байна  
(эх сурвалж: Financial times)

1.4 орчим тэрбум ам.долларын 
ашигтай ажилласан юм. 2013 оны 
мэдээллээр Эстон Улс дахь банкууд 
нь Данске банкны хөрөнгийн 
ердөө 0.5 хувийг бүрдүүлж байсан 
ч, нийт ашгийн 2 орчим хувийг 
бий болгосон байна. Харин 
Эстон улс дахь үйл ажиллагааны 
орлогын 99 орчим хувь нь оршин 
суугч бус харилцагчдын багцаас 
бүрдэж байсан. Эстон Улс дахь 
салбар нь нийтдээ 230 сая орчим 
ам.долларын ашгийг оршин суугч 
биш харилцагчдад үйлчилснээр 
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олсон бөгөөд өдгөө бүх ашгийг 
олон нийтэд, сайн үйлст 
зарцуулахаа гүйцэтгэх захирал 
Томас Борген мэдэгдсэн.

Эстон Улс дахь үйл ажиллагааны 
талаарх мэдээлэл Копенгаген 
хотод орших банкны төв оффист 
2013 оны 12-р сард ирсний дагуу 
банкны дотоод аудитын газар 
шалгалт хийсэн байдаг. Үр дүнд 
нь харилцагчийг танин мэдэх тал 
дээр маш дутмаг, мөнгө угаахтай 
бараг тэмцдэггүй болох нь 
илэрсэн. Үүний дагуу дараалсан 
арга хэмжээ авч оршин суугч биш 
харилцагчдын дансыг 2015 оны 
эцэс гэхэд хааж дууссан ч, нэгэнт 
цоорхой гарсныг Дани Улсын 
санхүүгийн хяналт шалгалтын 
хороо 2017 онд илрүүлсэн. 2014 
онд Эстонийн хянан шалгагч нар 
ч асуудал илэрснийг анхааруулж 
байсан. Хачирхалтай нь 2014 онд 
Данскегийн төлөөлөн удирдах 
зөвлөл Балтын тэнгис орчмын 
үйл ажиллагааны талаар хоёр ч 
удаа хуралдсан ч, мөнгө угаахтай 
холбоотой ямар ч асуудал 
хөндөгдөөгүй байдаг.

Мөнгө угаах гэмт хэрэг үйлдсэн 
харилцагчдын дийлэнх нь албан 
ёсны үйл ажиллагаа явуулдаггүй, 
нуувч компаниуд байсныг Олон 
Улсын мөнгө угаахтай тэмцэх 
чиглэлээр мэргэшсэн Бернхофт, 
Бурке Файлс нар мэдээлсэн байна. 
Тэдгээр нуувч компаниудын 
дансыг шалгаад үзэхэд гүйлгээний 
утга нь ихэвчлэн сэлбэг худалдан 
авалт, барилгын материал 
худалдаж авах гэх мэтээр бичдэг 
байснаар ижил төстэй аж. Зарим 
компанийн дансыг шүүж үзэхэд 
ердөө нэг жилийн дотор 2207 
хуудас хуулга бүхий шилжүүлгийг 
хийсэн нь илэрсэн.

Асуудлын гол нь ийм илэрхий 
байхад банкнаас ямар ч арга 
хэмжээ авалгүй даамжруулж, 
харилцагчийг, хөрөнгийн эх 
үүсвэрийг таньж мэдэхгүй 
явсаар идээ бээр нь бугшсаар 
хагарсан юм. Өдгөө энэ их 
хууль бус мөнгийг хяналтгүйгээр 
дамжуулснаараа Данске банк 
маш хүнд байдалд ороод байна.

Мөнгө Угаах гэмт хэрэг бусад 
улсад Данске банкны хэргээс 
гадна өнгөрсөн онд Германы 
Дойче банк ОХУ-аас эхтэй 10 
орчим тэрбум ам.доллараар 
хэмжигдэх мөнгийг толин гүйлгээ 
хэлбэрээр дамжуулсны улмаас 
630 сая ам.доллараар торгуулсан. 
Мөн 2012 онд дэлхийд тэргүүлэгч 
HSBC банк 880 сая ам.долларын 
хар тамхинаас үүдэлтэй мөнгийг 
угааж, 660 сая ам.долларыг 
Умард Солонгос зэрэг эдийн 
засгийн хоригтой байгаа бүс рүү 
шилжүүлсэн хэргээр 1.9 тэрбум 
ам.долларын торгууль төлсөн. 

Мөн энэ оны 3-р сард Латвийн 
Төв банкны Ерөнхийлөгч Илмар 
Римшевич дуулиантайгаар 
мөнгө угаах гэмт хэргийг нуун 
дарагдуулж, авлигал авсан 
хэргээр байцаагдаж эхэлсэн 
билээ. Зөвлөлт Холбоот Улс 
нуран унасаар Латви Улс 1991 

онд тусгаар тогтнолоо зарласан 
бөгөөд Балтын тэнгисээр дамжин 
барууны улсуудыг ОХУ-тай холбох 
гүүр болсоор иржээ. Өдгөө нийт 
хүн амын дөрөвний нэг нь Орос 
хүмүүс аж. Латви Улс 2014 онд 
Европын Холбооны гишүүнээр 
элсэж, еврог үндэсний мөнгөн 
тэмдэгтээ болгосноор ОХУ-ын 
анхаарлыг ихээхэн татсан байдаг.

Данске банкны хувьд 
нөхцөл байдал бүр хүнд байгаа 
бөгөөд Илмар Ремшевичтэй 
нэр холбогдсон Латвийн гурав 
дахь том банк ABLV дампуурлаа 
зарласантай ижил хувь заяа 
хүлээж байгааг үгүйсгэхгүй ээ.

Монгол Улс мөнгө угаах болон 
терроризмын санхүүжилттэй 
тэмцэх ажлын хүрээнд 2018 оны 
10-р сар хүртэл ФАТФ-ийн 40 
зөвлөмжийг мөрдлөг болгох 
үүргийг хүлээсэн. Эхний байдлаар 
Мөнгө угаах болон терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 
тухай болон бусад холбогдох 
хуульд нэмэлт өөрчлөлт орж, 
холбогдох журмууд шинэчлэгдэж 
байгаа. Гэхдээ хууль, журмын 
хэрэгжилтийн хүрээнд хийгдэх 
ажил их бий.

ДЭЛХИЙН ҮЙЛ ЯВДАЛ

Эх сурвалж: https://www.ft.com/
content/0d2b3bf6-812f-11e8-bc55-
50daf11b720d
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Монголбанк 7-р сард 2,206 кг алт худалдан авав. Энэ 
нь оны эхний 7 сард нийт 9.34 тонн алт худалдан авсан 
нь өмнөх оны мөн үед 8.94 тонн алт авч байснаас 399 
кг-аар их буюу 4%-иар өссөн үзүүлэлттэй байна. 

2018 оны 7 дугаар сарын байдлаар 1 грамм алт худалдан 
авах Монголбанкны дундаж үнэ 97,883.50 төгрөг байлаа.

АЛТ

График 1. 1990-2018 онд Монголбанкны 
худалдан авсан алтны хэмжээ

График 2. Монголбанкны алт худалдан  
авах үнэ (төгрөг/грамм)

БХВАЦТ-ыг 2017/4/10-нд нэвтрүүлсэнээс хойш 2018/7/25-ны хооронд 451,8 сая ам.долларын 
болон 110,4 сая юанийн нийт 787 удаагийн арилжаа БХВАЦТ-т хийгдээд байна. 

ВАЛЮТ АРИЛЖААНЫ ЦАХИМ ТАЛБАР

АРИЛЖААНЫ ТОЙМ
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