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2018 он эдийн засгийн сэргэлт үргэлжлэхийн зэрэгцээ 
банк санхүүгийн секторт шинэчлэл хийгдсэн реформын 
жил боллоо. Монголбанк үндсэн зорилтынхоо хүрээнд 
дунд хугацааны үнийн тогтвортой байдлыг хадгалж, 
инфляцийн дарамтгүй эдийн засгийн өсөлтөд дэмжлэг 
үзүүлэхэд чиглэсэн мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүллээ. 
Үр дүнд нь иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн санхүүжилтийн 
өртөг буурч, бизнесийн зээл олголт нэмэгдэн, хувийн 
хөрөнгө оруулалт идэвхжсэн бөгөөд энэ нь эдийн 
засагт бий болсон эерэг үр дүнг бэхжүүлэхэд чухал 
алхам байв. Эдийн засгийн гадаад орчны харьцангуй 
таатай байдал үргэлжилсэн энэ цаг үед бодлогын 
сахилга бат хадгалагдаж, хөрөнгө оруулагчдын итгэл 
дээшилж, улсын зээлжих зэрэглэл ч өсөв. түүнчлэн, 
банкны салбарын тулгуур хуулиуд болох төв банкны 
тухай хууль, Банкны тухай хууль тэргүүтэй эрх зүйн 
цогц шинэчлэл хийгдэж эхэлсэн нь 2018 оны гол онцлог 
байлаа. төв банк сайн засаглалын элементүүдийг 
нэвтрүүлэн Мөнгөний бодлогын хороогоор бодлогын 
шийдвэрийг хамтын зарчмаар гаргадаг болсны 
зэрэгцээ макро зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэх шинэ 
чиг үүрэгтэй болов. Ингэснээр мөнгөний бодлогын 
үр нөлөөг дээшлүүлэх, санхүүгийн секторт эрсдэл 
хуримтлагдахаас сэргийлэх боломж дээшилж байна. 

Мэндчилгээ

МоНголБаНкНы ЕрөНхИйлөгч                                   Н.БаяртсайхаН  

Монгол улсын минь, түмэн олны минь заяа  
тэгш дүүрэн байх болтугай! 

Мөн эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын тогтолцоог 
нэвтрүүлэх эхлэл тавигдлаа. Ингэснээр бодит 
секторт хэрэгцээт санхүүжилтийг нийлүүлдэг банкны 
систем илүү эрүүл байж, санхүүгийн зуучлал хэвийн 
үргэлжилж, эдийн засаг илүү тогтвортой байна гэдэг 
итгэлийг хадгалахад чухал алхам болов. Валютын 
нөөцийг үргэлжлүүлэн нэмэгдүүлсэн нь төгрөгт итгэх 
итгэлийг хадгалах, цаашид хүлээгдэж буй эдийн 
засгийн эрсдэлүүдийг даван туулахад чухал байх 
болно. хэдийгээр эдийн засгийн сэргэлт, гадаад болон 
дотоод зарим шокоос үүдэлтэй төлбөрийн тэнцэл дээрх 
дарамт нь оны хоёрдугаар хагаст төгрөгийн ханшийг 
сулруулах нөлөө үзүүлсэн ч, Монголбанк валютын 
зах дээрх оролцоо болон мөнгөний бодлогын арга 
хэрэгслээр эрэлт нийлүүлэлтийн зөрүүнээс үүдэлтэй 
богино хугацааны огцом савлагааг зах зээлд үүсэхээс 
сэргийлж ажилласнаар оны эцэст төгрөгийн ханш 
тогтворжиж байна. 2018 оныг дүгнэхэд, эдийн засагт 
тулгарч байсан олон сорилтуудыг амжилттай даван 
туулж, эдийн засгийн сэргэлтийг үргэлжлүүлсэн 
амжилттай жил байв. Ирэх 2019 оны хувьд төв банкны 
бодлого нь эдийн засгийн болон санхүүгийн системийн 
тогтвортой байдлыг улам бэхжүүлж, санхүүгийн зах 
зээлийн хөгжлийг хөтлөхөд чиглэх болно.

Эрхэм хүндэт та бүхэнд айлчлан ирж буй 2019 онд эрүүл энх, эрч хүчтэй,  
ирмүүн их амжилтаар дүүрэн байхыг хүсэн ерөөж,  Шинэ жилийн мэнд дэвшүүлье!
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УиХ-аас баталсан “Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөр”-т туссан 
монгол Улсын санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх, 

эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээлийг даван туулах, эдийн засгийн 
өсөлтийг дэмжих хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх шаардлагын 
дагуу монголбанкны Ерөнхийлөгчийн тушаалаар “Банкны 
салбарын хууль эрх зүйн шинэтгэлийн хөтөлбөр”-ийг баталлаа. 
нийт 10 гаруй хуулийн төсөл боловсруулсны дотор 2018 онд “төв 
банкны тухай хууль”, “Банкны тухай хууль”, “Банкны салбарын 
тогтвортой байдлыг хангах тухай хууль” , “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль”, “мөнгө угаах 
болон терроризмтэй тэмцэх тухай хууль”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг УиХ-аар батлуулан “Активын 
удирдлагын компанийн тухай хууль”, “валютын зохицуулалтын тухай хууль”-ийн төслийг боловсруулан хууль 
санаачлагчид уламжилж, УиХ-д өргөн мэдүүлээд байна.

Банк санхүүгийн салбарын харилцагчдын эрх ашгийг хамгаалах хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, олон нийтийн 
эдийн засаг, санхүүгийн мэдлэгийг дэмжих зорилгоор “Санхүүгийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах аян”, “Эх орныхоо 
алтыг Эрдэнэсийн сандаа”, “Санхүүгийн боловсролын аян”, “Цахим эринд-Цахим төлбөр тооцоо”  аяныг  зохион 
байгуулсны үндсэнд “Санхүүгийн  хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах” хуулийн төслийг бэлэн болгов.

мөнгөний бодлогын шийдвэрийг монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 
давуу эрхтэй саналаар гаргадаг байсныг өөрчлөн, мөнгөний 

бодлогын хороон дээр хэлэлцэн шийдэх хамтын удирдлагын 
зарчимд шилжүүлэв. Шийдвэр гаргалтад олон талын мэдээлэлд 
тулгуурлаж, хараат бус гишүүдийн оролцоог тэгш хангах бололцоог 
бий болгосноор хяналтын зохистой тогтолцоо бүрдэж, мөнгөний 
бодлогын шийдвэрт олон нийтийн итгэх итгэлийг дээшлүүлэхэд 
чухал алхам болов. мөн банкны хяналт шалгалттай холбоотой 
аливаа шийдвэрийг хамтын зарчмаар шийдвэрлэдэг байхаар монголбанкны бүтцэд “Хяналт шалгалтын хороо”-г 
байгуулав.  

инфляцийг 8 хувийн орчимд тогтворжуулах 
мөнгөний бодлогын шийдвэрүүд нь 

банкны салбарын зээлийн нийлүүлэлт, 
хүүний өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлснээр 
шинээр олгосон зээлийн хүү 2018 оны III 
улирлын байдлаар 17.7 хувь болж, жилийн 

өмнөх түвшнээс 2.2 нэгж хувиар буурлаа. ийнхүү зээлийн хүү буурахын зэрэгцээ 2014 оноос зогсонги байдалд орсон 
бизнесийн зээл сэргэж, III улирлын эцсийн байдлаар жилийн өмнөх түвшнээс 13 хувиар өсөөд байна. ирээдүйд 
чиглэсэн мөнгөний бодлогын шийдвэр, түүнийг дагасан зээлийн өсөлт, хүүний бууралт нь хувийн хөрөнгө оруулалт 
болон эдийн засгийн өсөлт, ажил эрхлэлтэд түлхэц өгч байна. 

монголбанк макро зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэх хуулийн 
мандат, түүнийг хэрэгжүүлэх стратегитай болов. ингэснээр 

мөнгөний бодлогын үр нөлөөг дээшлүүлэх, санхүүгийн системд 
эрсдэл хуримтлагдахаас сэргийлэх, макро тогтвортой байдлыг 
хангах боломжийг дээшлүүлэхэд том ахиц дэвшил гарлаа. макро 
зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэх явцад хэрэглээний зээлийн өр, 
орлогын харьцааны дээд хязгаарыг 70 хувиар тогтоон мөрдүүлэх, 
хугацааг 30 сараас хэтрүүлэхгүй байх, ААн-д олгосон ханшийн 

эрсдэлтэй валютын зээлийн эрсдэлийн жинг 150% болгон нэмэгдүүлэх  макро зохистой бодлого боловсруулж, зохих 
хэрэгслүүдийг ашиглаж эхлэв. 

“Банк санхүүгийн 
салБарын хууль Эрх 

зүйн шинЭтгЭлийн 
хөтөлБөр”-ийн 

хүрЭЭнд 2018 оныг 
Банк санхүүгийн 

салБарын 
шинЭчлЭлийн жил 

Болгон зарлаж, 
Бодлогын тодорхой 

зорилтуудыг 
дЭвшүүлЭн 

хЭрЭгжүүллЭЭ.  

монголБанк олон 
улсын жишгийг 

Баримтлан 
мөнгөний Бодлого, 

Банкны хяналт 
шалгалттай 

холБоотой аливаа 
шийдвЭрийг 

хамтын удирдлагын 
зарчимд тулгуурлан 

гаргадаг Болов.

инфляцийн 
зорилтод нийцтЭй, 
зах зЭЭлийн 
зарчимд суурилсан 
мөнгөний 
Бодлогын үр дүнд 
санхүүжилтийн 
өртөг Буурч, 
Эдийн засгийн 
салБаруудын өсөлт 
жигдЭрлЭЭ.

4. монголБанк 
макро зохистой 
Бодлого 
хЭрЭгжүүлдЭг төв 
Банк Болов. 

Монголбанкны 2018 оны онцлох 18 үйл явдал
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ОУвС-ийн “өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд   
монгол Улс Ази тивд активын чанарын иж бүрэн үнэлгээ 

хийсэн анхны улс болов.  Активын чанарын үнэлгээний үр дүнд 
банкны системийн хэмжээнд өөрийн хөрөнгийн дутагдал 2017 
оны жилийн эцсийн ДнБ-д харьцуулахад 1.9 хувьтай тэнцэхүйц 
хэмжээтэй гарсан нь монголбанкнаас урьдчилан таамаглаж байсан 
хэмжээтэй дүйцэв. Цаашид өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх үүрэг 
даалгаврыг банкуудад өгч, тухайн шаардлагыг 2018 оны 12-р сард 
багтаан ханган биелүүлэхээр ажиллаж байна.

монгол Улсын Засгийн газартай 
хамтран монгол Улсын зээлжих 

зэрэглэлийг сайжруулах чиглэлээр 
зэрэглэл тогтоогч компаниудыг 
мэдээллээр бүрэн хангаж, хамтран 
ажилласнаар Олон Улсын зээлжих 
зэрэглэл тогтоодог Фитч болон Стандарт энд Пүүрс агентлагаас  манай улсын урт хугацааны зээлжих зэрэглэлийг 
дээшлүүллээ.  Фитч агентлаг манай улсын урт хугацааны зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээг “в-” байсныг “в” болгон 
дээшлүүлж, төлөвийг “тогтвортой” болгосон бол Стандарт энд Пүүрс агентлаг мөн урт хугацааны зээлжих зэрэглэлийн 
үнэлгээг “в-” байсныг “в” болгон дээшлүүлж, төлөвийг “тогтвортой” хэвээр хадгалав. ингэснээр төрийн болон хувийн 
хэвшилд хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх бололцоо бүрдэж, төсөв, мөнгөний арга хэмжээнүүд дунд, урт хугацааны 
тогтвортой байдлыг хангахад чиглэж байна.

монголбанк 2018 оноос дэлхий даяар хүчин төгөлдөр мөрдөж 
буй олон улсын нягтлан бодох бүртгэлийн шинэ стандартын 

дагуу санхүүгийнхээ тайланг гаргаж, төв банкны бодлогын 
найдвартай, хариуцлагатай байдлыг бататгалаа. мөн Санхүүгийн 
тайлагналын олон улсын IX стандартын дагуу санхүүгийн хөрөнгийн 
хүлээж болзошгүй алдагдлын хэмжээг урьдчилан тооцоолох 
аргачлалыг шинээр боловсруулж, “Санхүүгийн хөрөнгийн 
эрсдэлийн үнэлгээний заавар”-ыг баталснаар тухайн санхүүгийн 

хөрөнгөөс хүлээж болзошгүй алдагдлыг урьдчилан харж тооцоолон, түүнд тохирсон эрсдэлийн нөөц санг байгуулж, 
бодит эрсдэл учирсан тохиолдолд эрсдэлийг зохистой удирдах боломжтой болов.

монголбанкнаас санаачлан Эдийн засгийн бодлогын анхдугаар 
чуулга уулзалтыг  “Эдийн засгийн чиг хандлага, сорилтууд” 

үндсэн сэдвийн дор Орхон аймагт зохион байгуулав. өнгөрсөн 
жилүүдийн эдийн засгийн бодлогын хэрэгжилт, түүнээс авах 
сургамж, 2018 оны эдийн засаг, санхүүгийн салбарын төлөв, 
сорилтууд, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 
үйл ажиллагаа, цахим мөнгө болон криптовалютын асуудал зэрэг 
сэдвийг хэлэлцүүллээ.  Энэ хүрээнд экспортыг дэмжих, импортыг 

орлуулах, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, ажиллах хүчний бүтээмжийг дээшлүүлэх, эдийн засгийг олон тулгуурт, 
өрсөлдөх чадвартай болгох бодлогын болон бүтцийн реформуудыг хийх нь эдийн засгийн хүндрэлийг гэтлэн давж, 
цаашдын тогтвортой хөгжилд хүргэх чухал болохыг  оролцогчид санал нэгтэй дүгнэв. 2019 оны “Эдийн засгийн 
бодлогын чуулган”-ыг монгол Улсад банкны салбар үүсэж хөгжсөний 95 жилийн ойн нэрэмжит эрдэм шинжилгээний 
хуралтай нэгтгэн Улаанбаатар хотод ирэх 4-р сард зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна. 

Банкны салБарт 
олон улсын 

стандартын дагуу 
азид анх удаа 

активын чанарын 
иж БүрЭн үнЭлгЭЭг 

олон улсын 
хөндлөнгийн 

аудитын компаниар 
хийлгЭв.

монгол улсын 
урт хугацааны 

зЭЭлжих зЭрЭглЭл 
нЭмЭгдЭж,  хөрөнгө 

оруулагчдын 
итгЭлийг 

сЭргЭЭхийн тулд 
засгийн газартай 

хамтран ажиллав. 

нягтлан Бодох 
БүртгЭлийн 
олон улсын 
IX стандартыг 
2018 онд 
нЭвтрүүлЭн 
хЭрЭгжүүлж 
ЭхЭллЭЭ.

Эдийн засгийн 
Бодлогын дЭЭд 
хЭмжЭЭний 
чуулганыг 
санаачлан “Эдийн 
засгийн Бодлогын 
сорилт, чиг 
хандлага” сЭдвийн 
дор амжилттай 
зохион Байгууллаа. 

Монголбанкны 2018 оны онцлох 18 үйл явдал
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Дэлхийн төв банкуудын шилдэг туршлага, жишгийн дагуу 
монголбанк ЭЗССХ-г шинээр үүсгэн байгуулав. ЭЗССХ -г 

төв банкны үндсэн чиг үүргээс гадна төсвийн бодлого, санхүүгийн 
зах зээл, эдийн засгийн  өсөлт, нийгмийн хөгжил, улс орны эдийн 
засгийн түүх, хүн ам зүй, хөдөлмөрийн зах зээл, аж үйлдвэрлэл, 
хууль ба эдийн засаг, эрүүл мэнд, боловсрол, баялаг, бүс нутгийн 
эдийн засаг, ХАА, байгалийн баялаг зэрэг чиглэлээр бодлогын 
судалгааны ажил, стратегийн баримт бичиг, тодорхой асуудлаар 
зөвлөмж гаргах, эдийн засаг, санхүүгийн чиглэлийн мэргэжлийн сургалт, уулзалт, хэлэлцүүлэг, хурал зохион 
байгуулах чиг үүрэгтэйгээр байгуулсан юм. ЭЗССХ-ийн ажиллах хэлбэр, дунд хугацаанд гүйцэтгэх бодлогын 
судалгааны ажлын төлөвлөгөөг олон улсын туршлагад тулгуурлан боловсруулж, үйл ажиллагааг нь зүгшрүүлэв. 
ингэснээр макро эдийн засгийн өргөн хүрээний асуудлыг хамарсан, судалгаанд суурилсан бодлогын зөвлөмжүүдийг 
гарган УиХ, Засгийн газар болон төрийн бусад байгууллагад хүргүүлэх,  төрийн албан хаагчид болон санхүүгийн 
салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулсан дунд болон ахисан түвшний сургалт явуулах боломж, чадамж бүрдэв. 

монголбанкнаас хийж гүйцэтгэсэн цаг үеийн тулгамдсан 
асуудлаарх бодлогын шинж чанартай судалгааны ажлуудын 

үр дүнг тухай бүр олон нийтэд танилцуулах, эрдэмтэн судлаачдын 
санал шүүмжийг авч тусгах хурал хэлэлцүүлгийг өргөн хүрээнд 
зохион байгуулж хэвшүүллээ. түүнчлэн, хурал, хэлэлцүүлгээр 
хөндөн ярьсан сэдвийн агуулга, оролцогчдын санал, шүүмжийг 
нэгтгэн хурлын материалын хураангуйг боловсруулан, бодлогын 
шийдвэр гаргагчид, олон нийтэд танилцуулах шинэ арга, хэлбэрт 
шилжлээ. Эдгээрийн нэг нь монголбанкны Ерөнхийлөгчийн санаачилсан эдийн засгийн тогтвортой өсөлт, хөгжлийг 
хангахад чиглэсэн “Улаанбаатарын зөвшилцөл” юм. Дэлхийн улс орнууд нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ, 
бодлогын зорилт, тунхаглалыг “Бодлогын зөвшилцөл” болгон гаргадаг.  Энэ жишгийн дагуу “Улаанбаатарын 
зөвшилцөл”-өөр монгол Улсыг тогтвортой өсөлт, хөгжилд хүргэх найман зарчмыг тунхаглахыг зорив. Олон талын 
төлөөллийг оролцуулсан нээлттэй хэлэлцүүлгийн үеэр төрийн аливаа шийдвэрт баримтлах суурь зарчим, тунхаглалыг 
буй болгох нь зүйтэй гэдэгт эрдэмтэн, судлаачид санал нэгдэж, энэхүү бодлогын суурь тунхаг зарчмыг сайшаан 
дэмжив. 

Үндэсний цахим гүйлгээний төвийн системээр дамжуулан 
хийх банк  хоорондын бага дүнтэй гүйлгээний дээд хязгаар 

1 сая төгрөг байсныг нэмэгдүүлж  3 сая төгрөг болгон шинэчлэн 
тогтоолоо. мөн Үндэсний төлбөрийн ₮ картын соронзон 
туузыг олон улсын стандартын дагуу чип болон зайнаас унших 
технологид шилжүүлэх ажлыг эхлүүлснээр төлбөрийн картын 
нууцлал, аюулгүй байдлыг сайжруулах, шинэ дэвшилт төлбөрийн 
үйлчилгээг нэмэгдүүлэх боломж бүрдэж байна. гүйлгээ дамжуулах 

хурдыг гурав дахин нэмэгдүүлж, системийн тасралтгүй, найдвартай байдлыг улам бүр хангах,  төгрөгтэй адилтгах 
бэлэн бус төлбөрийн хэрэгсэлд анхны тусгай зөвшөөрлийг олгож, санхүүгийн  байгууллагад  зориулж,  цахим орчинд  
дамжуулах баримт бичгийн бүрэн бүтэн байдал, үнэн зөвийг баталгаажуулах дижитал технологийг нэвтрүүлэх зэргээр 
олон улсын төлбөрийн системийн хөгжил дэвшилтэй эн зэрэгцэн алхахыг эрмэлзэж байна.

монгол улсын Эдийн 
засгийн урт хугацааны 

Бодлого Боловсруулах, 
шийдвЭр гаргахад 
дЭмжлЭг үзүүлЭх 
зорилгоор Эдийн 

засгийн судалгаа, 
сургалтын хүрЭЭлЭн 

(Эзссх)-г шинЭЭр 
Байгууллаа.

монгол улсыг 
тогтвортой өсөлт, 

хөгжилд хүргЭх суурь 
Бодлогын тунхаг 

Бүхий “улаанБаатарын 
зөвшилцөл” найман 
зарчмыг санаачилж 

олон нийтЭЭр 
хЭлЭлцүүлЭн 
тодорхойлов. 

үндЭсний төлБөрийн 
системийн Эрх 
зүйн орчныг 
Бүрдүүлж,  орчин 
үеийн төлБөрийн 
хЭрЭгслийн шинЭ 
технологийг 
дЭмжин 
хЭрЭгжүүллЭЭ. 

оНцлох Үйл яВдал
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төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2018 онд баримтлах 
үндсэн чиглэлийг баталсан УиХ-ын тогтоолыг хэрэгжүүлэх 

ажлын хүрээнд олон талын төлөөллийг оруулсан “Зээлийн хүүг 
бууруулах стратеги боловсруулах” үүрэг бүхий ажлын хэсгийг 
монголбанкны Ерөнхийлөгчийн тушаалаар байгуулж, 6 сарын 
хугацаанд ажиллуулж төслийг бэлтгэв. Энэ хүрээнд судалгаа, 
шинжилгээний үр дүнд тулгуурласан, олон талт байгууллагуудын 
хамтын ажиллагааг шаардсан цогц стратеги бүхий  “Зээлийн хүүг 
бууруулах стратеги 2018-2023” төслийг боловсруулсан нь үндэсний хэмжээний зөвшилцөлд тулгуурласан цогц 
баримт бичиг болов. Энэхүү стратегийг батлуулснаар бодлого боловсруулагчид болон олон нийтэд зээлийн хүүтэй 
холбоотой асуудлаарх монголбанк, Засгийн газрын байр суурийг маш тодорхой илэрхийллээ. монголбанкнаас уг 
стратегид тусгасан ажлыг тухайлбал, инфляцийн зорилтыг хангахад сөрөг нөлөөгүйгээр бодлогын хүүг бууруулах, төв 
банкаас 90 хоног хүртэлх хугацаатай санхүүжилт олгох байнгын хэрэгсэл нэвтрүүлэх, макро зохистой бодлогын арга 
хэмжээ зэргийг  оны турш цаг алдалгүй хэрэгжүүлснээр банкуудын төгрөгийн хадгаламжийн жигнэсэн дундаж хүү 
11.7 хувь, төгрөгийн зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 17.6 хувь болж буураад байна. 

гадаад валютын улсын нөөцийг бүрдүүлдэг гол эх үүсвэр болох 
монголбанкны алт худалдан авалтын хэмжээг нэмэгдүүлэх 

зорилгоор монголбанкнаас “Эх орныхоо алтыг Эрдэнэсийн 
сандаа” аяныг зохион байгуулж, аяны хүрээнд Швейцарийн 
Хөгжлийн агентлаг, Стандарт хэмжил зүйн газартай хамтран 
Дархан-Уул, Баянхонгор аймагт олон улсын стандарт, шаардлагыг 
хангасан орчин үеийн үнэт металлын сорьц тогтоох лаборатори 
байгууллаа. ийнхүү  монголбанкны алт худалдан авалтын талаар 
олон нийтэд чиглэсэн ажлыг эрчимжүүлж, орон нутагт албан ёсоор алт худалдах боломжийг анх удаа бүрдүүлж 
өгснөөр монголбанкны худалдан авсан алтны хэмжээ 2018 онд 21 тонныг давж, өмнөх оныхоос нэмэгдлээ.  

FATF-ын Ази, номхон далайн бүс нутаг хариуцсан бүлэг /APG/-
ийн жилийн уулзалт 2018 оны 7-р сарын 21-27 -ны өдөр болж, 

энэ үеэр монгол Улсын авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний 
үрд дүнг хэлэлцэв. монгол Улс мөнгө угаах болон терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоогоо ФАтФ-ын зөвлөмжид 
нийцүүлж, хуулийн үйлчлэх хүрээг өргөжүүлэх, хяналт шалгалтыг 
эрсдэлд суурилсан хэлбэрт шилжүүлэх, харилцагчийг таньж мэдэх 
үйл ажиллагааг эрсдэлд суурилан гүйцэтгэх, хуулийн нэр томьёоны 

тодорхойлолтуудыг олон улсын стандартад нийцүүлэх, хууль зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлагыг эрс чангатгах талаар 
хийж буй ажлыг үнэлэв. 

Эрдэнэсийн санд хадгалагдаж буй Богд хаан болоод 
Дондогдулам хатны эдэлж, хэрэглэж байсан түүхийн хосгүй 

үнэт эд зүйлс болон бусад үзмэрт анх удаа олон улсын стандартын 
дагуу үнэлгээ хийлгэсний үр дүнд Эрдэнэсийн сангийн үнэлгээ нэг 
их наяд төгрөг хүрч, сан хөмрөгийг хадгалан хамгаалж, хойч үедээ 
өвлүүлэн үлдээх зорилт баталгаажив. Эрдэнэсийн сан нь Архангай 
аймгийн өндөр-Улаан сумын нутгаас олдсон монгол Улсын 
хосгүй үнэт зүйлд бүртгэгдсэн Хүннүгийн үеийн 78 ширхэг эд зүйл, 

түүнчлэн ур хийцийн хувьд дахин давтагдашгүй үзмэрүүдээр сан хөмрөгөө баяжууллаа.   

“зЭЭлийн хүүг 
Бууруулах стратеги 

2018-2023” Болон 
түүнийг хЭрЭгжүүлЭх 

үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө зЭрЭг 

цогц Баримт 
Бичгийг санхүүгийн 
тогтвортой Байдлын 

зөвлөлөөр Батлуулж, 
хЭрЭгжүүлж 

ЭхЭллЭЭ.

гадаад валютын 
улсын нөөцийг 

нЭмЭгдүүлЭх 
зорилгоор алт 
худалдан авах 

ажиллагааг орон 
нутагт ойртуулж, 

алт тушаагчдад 
тулгардаг хүндрЭл 

БЭрхшЭЭлийг 
хөнгөвчиллөө. 

монгол улс мөнгө 
угаах Болон 
терроризмыг 
санхүүжүүлЭхтЭй 
тЭмцЭх үйл 
ажиллагаагаа 
Эрчимжүүлж, 
“саарал 
жагсаалт”-д орох 
ЭрсдЭлЭЭс гарч,  
ЭрчимтЭй хяналтад 
шилжлЭЭ. 

монгол улсын 
ЭрдЭнЭсийн 
сангийн Эд зүйлст 
анх удаа олон 
улсын стандартын 
дагуу үнЭлгЭЭ 
хийлгЭж, сан 
хөмрөгөө түүхийн 
хосгүй үнЭт 
олдворуудаар 
Баяжууллаа. 

оНцлох Үйл яВдал
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гадаад валютын улсын нөөц 2018 оны 12-р сарын байдлаар 3.5 
тэрбум ам.долларт хүрсэн нь сүүлийн 6 жилийн хамгийн өндөр 

үзүүлэлтэд хүрэв. гадаад валютын улсын нөөцийг нэмэгдүүлэх 
гол эх үүсвэр нь  монголбанкны худалдан авсан алтны хэмжээ 
нэмэгдсэн явдал байв. Уул уурхайн томоохон төслүүдийн хөрөнгө 
оруулалт хэвийн үргэлжилсэн, экспортын гол түүхий эдийн үнэ, 
эрэлт тогтвортой байсан, ОУвС-ийн “өргөтгөсөн санхүүжилтийн 
хөтөлбөр” амжилттай хэрэгжиж байгаа, банк, санхүүгийн 
байгууллагууд олон улсын санхүүгийн зах зээлээс хөнгөлөлттэй эх үүсвэр татсан зэрэг нь гадаад валютын улсын 
нөөцийг нэмэгдүүлэхэд гол түлхэц боллоо.

Банк санхүүгийн салбарын бүсийн 
ажилтны зөвлөгөөнийг 2017 онд 

санаачлан зохион байгуулж, орон нутаг дахь 
монголбанкны салбар, хэлтсийн удирдлага, 
мэргэжилтнүүдийн дотоод үйл ажиллагааны 
чиг үүргийн хүрээнд хэлэлцүүлэг уулзалт, 
сургалт зохион байгуулж байв. Харин 2018 
оноос хамрах хүрээг нь өргөжүүлж, орон 
нутгийн засаг захиргаа, арилжааны банкны 
удирдлагууд болон олон улсын банк, 
санхүүгийн байгууллагуудын төлөөлөгчдийг 
оролцуулсан уулзалт хэлэлцүүлгийг Хэнтий, 
Хөвсгөл, говь-Алтай аймагт хийлээ. Энэ удаа мөнгөний бодлогын шийдвэрийн хэрэгжилт, банкны салбарын хууль, 
эрх зүйн шинэчлэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл танилцуулга хийж, "Банкны 
эрх зүйн шинэчлэл, хяналт шалгалтын чиг хандлага, цаашдын хамтын ажиллагаа" сэдвээр хэлэлцүүлэг хийсэн юм. 
Энэ үеэр Зээлийн мэдээллийн сантай холбоотой хүсэлтүүдийг нягтлан шалгаж, зарим мэдээллийг хэвийн ангилалд 
шилжүүлэх 2 удаагийн шийдвэрийг гаргаснаар тавигдсан нөхцөлүүдийг хангасан нийт 55255 иргэний мэдээлэл 
Зээлийн мэдээллийн сангийн хэвийн ангилалд шилжлээ. 

Олон улсын төв банкны жишигт хүрэх, дэлхий нийтээр 
хэрэгжүүлж буй бодлогын шинэ сорилт, түүнийг судлах, 

төлбөрийн системийн шинэ техник технологийг нэвтрүүлэхэд 
анхаарч гадаад хамтын ажиллагааныхаа цар хүрээг тэлж, үр 
өгөөжийг нь нэмэгдүүлэх шинэ алхам хийв. Энэ хүрээнд ОХУ, 
БнХАУ, испани, ирланд, тайланд, Казакстаны төв банктай 
олон талын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн, Олон улсын төлбөр 
тооцооны банкинд  гишүүнээр элсэх нөхцөлийг бүрдүүлэв. мөн 

БнСУ-ын төв банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “мэдлэг”  түншлэлийн хөтөлбөрийн хүрээнд “Санхүүгийн тогтвортой 
байдал, макро зохистой бодлого ба институци” сэдэвт судалгааг амжилттай хийж гүйцэтгэв.  

гадаад валютын 
улсын нөөц сүүлийн 6 

жилийн хамгийн өндөр 
түвшинд хүрЭв.

Банк, санхүүгийн 
салБарын 

тогтвортой Байдлыг 
хангах Бодлогын 

хЭрЭгжилтийн 
нЭгдсЭн уялдааг 

хангаж, тулгамдсан 
асуудлуудаа хамтран 

хЭлЭлцЭх Банк 
санхүүгийн салБарын 

ажилтны Бүсийн 
зөвлөгөөнийг зохион 

Байгууллаа. Бүсийн 
зөвлөгөөнөөс иргЭдийн 

санал хүсЭлтЭд 
тулгуурлан санхүүгийн 

БүтЭЭгдЭхүүн, 
үйлчилгЭЭг тЭгш 

хүртЭЭх Боломжийг 
нЭмЭгдүүлЭх 

шийдвЭрийг гаргав. 

гадаад харилцаа, 
олон улсын хамтын 
ажиллагаагаа 
өргөжүүлЭх 
Бодлогын томоохон 
алхмуудыг хийлЭЭ. 

оНцлох Үйл яВдал
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Макро	зохистой	бодлого

Санхүүгийн	тогтвортой	
байдлыг	хангах

Санхүүгийн	системийн	
дархлааг	бэхжүүлэх

Системийн	эрсдэлээс	
урьдчилан	сэргийлэх

Системийн	эрсдэл	хуримтлагдахаас	сэргийлж,	санхүүгийн	тогтвортой	
байдлыг	хангах.

Макро	зохистой	бодлогын	зорилго	нь:

Нийгмийн	сайн	сайхан	байдлыг	хамгийн	
өндөрт	байлгахад	чиглэж	дараах	зорилтуудыг	

хангана.

Зээлийн	хэт	өсөлт	
үүсэх,	хөрөнгийн	
үнэ	хөөсрөхөөс	
урьдчилан	
сэргийлэх.

Хөрвөх	чадварын	
эрсдэлийг	удирдах,	

хязгаарлах.

Төвлөрлийн	
эрсдэлээс	
урьдчилан	
сэргийлэх.

Системийн	
хэмжээнд	эрсдэл	
хуримтлуулдаг	
механизмуудыг	
хязгаарлах.

Санхүүгийн	дэд	
бүтцийн	уян	хатан	

байдлыг	
бэхжүүлэх.

Хэрэглээний	зээлийн	өр	орлогын	харьцааны	дээд	хязгаарыг	70	
хувиар	тогтоон	мөрдүүлэх	-	Ингэснээр	иргэдийг	өрийн	дарамтад	
орохоос	сэргийлж,	санхүүгийн	салбарт	эрсдэл	хуримтлагдахаас		
сэргийлэх;

Ипотекийн	бус	иргэдийн	хэрэглээний	зээлийн	хугацааг	30	сараас	
хэтрүүлэхгүй	байх	-	Улмаар	санхүүгийн	тогтвортой	байдалд	
сөргөөр	нөлөөлж	болзошгүй	эрсдэл	хуримтлагдахаас	сэргийлэх;

ААН-д	олгосон	ханшийн	эрсдэлтэй	валютын	зээлийн	эрсдэлийн	
жинг	150	хувь	болгон	нэмэгдүүлэх	-	Энэ	нь	ханшийн	эрсдэлээс	
сэргийлж,	банкуудын	валютаар	биш	төгрөгөөр	зээл	олголтыг	
дэмжинэ.

Мөнгөний	бодлогын	хорооны	шийдвэрээр,	

2019.01.01-ний	өдөр	хэрэгжих	"Макро	

зохистой	бодлогын"	зохицуулалтууд:

Мөнгөний	
бодлого

Макро	зохистой	
бодлого

Санхүүгийн	
тогтвортой	
байдал

www.mongolbank.mn @mongolbank_mn@mongolbank.mn mongolbank 11-310119

Монголбанкны	бодлогын	талаарх	мэдээллийг	дараах	хаягаар	авна	уу.

Н.Батжин

Үнийн		
тогтвортой	
байдал
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төсвийн хөрөнгө оруулалтыг 4 жилийн Засгийн 
газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт ерөнхийдөө 
тусгасан. Ингэхдээ нийгэм, эдийн засгийн гол 
тулгамдаад байгаа асуудлууд руу чиглүүлж байна. 
УИх болон нийгмээс тавьж байгаа гол асуулт нь эдийн 
засгийн өсөлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрүүдэд хөрөнгө 
оруулалт хангалттай биш байна гэж ярьж байна. 2019 
оны хувьд сургууль, цэцэрлэг, эрүүл мэндийн салбарт 
илүү их хөрөнгө оруулалт хийхээр тусгасан. Нийтдээ 
100 гаруй сургууль, мөн тооны цэцэрлэг барихаар 
төсөвлөсөн. Монголын эдийн засгийн хувьд бүтцийн 
реформ гэдэг зүйл эдийн засгийн өсөлтөөс илүү 
чухал. Учир нь энэ цаг хугацаанд төсвийн дэмжлэг 
аваад төлбөрийн тэнцлийг сайжруулсан ч гэсэн, эсвэл 
Монголбанк своп хэлцэл хийсэн ч урт хугацаанд 
энэ бодлогын алдаа, дутагдлыг засах дээр төсөв 
улстөржихгүй байх нь илүү чухал. Энэ оны эхээр 
Засгийн газар Монгол Улсад анх удаагаа 5 жилийн 
хугацаатай “Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр” 
гэдгийг баталсан. өнөөгийн нөхцөлд төсөв батлуулах 
үеэр маш олон жижиг хэмжээний хөрөнгө оруулалтын 
төслүүд батлагддаг. Угтаа бол эдийн  засгийн, хөгжлийн 
том хөтөлбөрүүдийг дагаж улсын хөрөнгө оруулалтын 
хөтөлбөрүүд батлагдаад аливаа улс төрийн хүчнээс үл 
хамаарч хэрэгжээд, санхүүжигдээд явах нь зүйтэй. Мөн 
урт хугацаанд аль салбар руу чиглэх нь үр өгөөжтэй вэ 
гэх зэрэг тооцооллуудыг тусгах нь зөв юм.

Мөнгөний бодлогын орон зайны хувьд төв банкны 
үнэт цаас 4.5 их наяд төгрөг байна. абсолют дүн, 
тоог харвал өндөр мэт боловч яг харьцуулбал 2010 
онд төв банкны болон Засгийн газрын нийт үнэт 
цаасны банкуудын активт эзлэх хувь 18 хувь байсан. 
харин 2018 оны 11 дүгээр сарын тоог харвал төв 
банкны үнэт цаас, засгийн газрын үнэт цаасны нийт 
системийн активт эзлэх хэмжээ 20 хувьд хүрээд байна. 
тэгэхээр энэ тоо өндөр харагдаж байгаа нь банкны 
систем 5 дахин өссөнтэй холбоотой. хоёрдугаарт, 
орон зайны хувьд Монголбанк баланс ярих ёстой. 
төв банк ашиг эсвэл алдагдалтай байх чухал нь биш. 
хамгийн гол нь мөнгөний бодлогын орон зай гэдэг 
өнцгөөс яриад байгаа юм. төв банкны хуримтлагдсан 
алдагдал 3 их наяд төгрөг болж буурсан. өрийн 
тогтвортой байдлыг хангахтай холбоотойгоор төсөв 
дээр 2020, 2021 онд хязгаарлалт бий болсноор 
эдийн засгийн идэвхжлийг хангах орон зай хумигдах 
төлөвтэй байна. Энэ тохиолдолд Монголбанк түүнийг 
нөхөх мөнгөний бодлогын орон зайг одооноос бий 
болгох хэрэгтэй. өөр нэг орон зай нь валютын нөөцийг 
нэмэгдүүлэх асуудал юм. гэхдээ нөөцийг нэмэгдүүлнэ 
гэхээр Монголд орж ирж байгаа доллар болгоныг төв 
банк авна гэсэн үг биш. Интервенц гэдэг бол хоёр 
чиглэлтэй. Зарим үед зарна, зарим үед валют худалдаж 
авна. тиймээс ч цэвэр интервенц гэж ярьж байх нь зөв. 
Мэдээллийн хувьд төв банк бусад зах зээлд оролцогч 
талуудаас илүү мэдээлэлтэй байдаг учраас ашиг хонжоо 
хайсан, спекуляци хийсэн хүмүүсийг дандаа алдагдалд 
оруулах шийдвэрүүдийг гаргаж ирсэн.

Байр сУУрЬ

саНгИйН дЭд сайд х.булгантуяа МоНголБаНкНы тЭргҮҮН дЭд 
ЕрөНхИйлөгч о.ЭрдЭМбилЭг

“Блүүмбэрг ТВ Монголиа” 12 дугаар сарын 18-ны өдөр “Finance Forum-2018” арга хэмжээг хоёр дахь удаагаа зохион 
байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт Монголбанк, Сангийн яам, банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагуудын төлөөлөл 
оролцож, 2018 оны туршид эдийн засаг, санхүүгийн зах зээлд өрнөсөн үйл явц, 2019 онд анхаарах асуудлуудын 
талаар өөр өөрсдийн байр сууриа илэрхийлэв. 

Санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдал 2018 онд



11“Монголбанкны мэдээлэл”-2018 оны 12 дугаар сар

Валютын сангийн хөтөлбөрийн хүрээнд азийн 
хөгжлийн Банкнаас сүүлийн 2 жилийн хугацаанд 
ойролцоогоор 500 сая ам.долларын санхүүжилт 
олгоод байна. Үүнээс 300 орчим сая ам.доллар нь 
төсвийн дэмжлэг болсон. Ирэх жилүүдэд төсвийн 
дэмжлэгийг үргэлжлүүлнэ. Жишээлбэл, ирэх жилд 
100-150 сая ам.долларын төсвийн дэмжлэг үзүүлэхээр 
байна. Мөн 200 орчим сая ам.долларын төсөл шинээр 
батлуулахаар ажиллаж байна. Бүтцийн талаар ярихад 
богино хугацаанд харахаас илүү урт хугацааны бодлого 
явуулах нь зохистой. 2020 оны эхээр Валютын сангийн 
хөтөлбөр дуусна, мөн 2021 оноос эхлэн томоохон 
хэмжээний зээлийн төлбөр яригдаж эхэлнэ. түүнчлэн 
Монголбанк БНхаУ-ын төв банктай хийсэн валютын 
своп хэлцлийн сунгалтын асуудал ч дахин яригдана. 
тэгэхээр 2021 он гэхэд Монгол Улс эргээд 2016 оных 
шиг хүнд нөхцөл байдалд орохгүй байх нь чухал. 
Үүний тулд 2019 оны төсөв болон мөнгөний бодлого 
чухал үүрэгтэй. одоогоор төсвийн тогтвортой Байдлын 
тухай хуулийг бүрэн хэрэгжүүлж чадаагүй байна. Уг 
хууль 2011 онд батлагдсанаас хойш 12 удаа өөрчлөлт 
оруулсан бөгөөд дараагаар нь Засгийн газрын тусгай 
сангийн талаарх хуулийг өөрчлөөд төсвийн тогтвортой 
байдлын сангаас хөрөнгө авч ашиглах болсон. тэгэхээр, 
нөөцөө бүрдүүлж чадахгүй бол сөрөг шокноос эдийн 
засгаа хамгаалах орон зай дутагдах болно. 2019 оны 
хувьд нэгдүгээрт өр төлбөрөө бууруулах, хоёрдугаарт 
нөөцөө нэмэгдүүлэх тал дээр анхаарах хэрэгтэй.

2018 оны хувьд миний бодлоор мөнгө, төсөв, 
санхүүгийн бодлогын хувьд тун сайн, амжилттай жил 
боллоо гэж харж байна. сангийн яам Засгийн газар, 
эсвэл Монголбанкнаас ч тэр 2018 оныг ийм сайн жил 
болно гэж төсөөлөөгүй байсан. Эргээд үр дүнгүүдийг 
харахад ер нь их оновчтой бодлого хэрэгжүүлжээ. 
Мэдээж энд гадаад зах зээлийн нөлөө байсан. гэхдээ 
гадаад зах зээл сэргэсэн энэ боломжийг эергээр 
ашиглаж чадсан. оны эцэст инфляци, ханш өссөн нь 
эдийн засгийн өсөлтөөс үүдэлтэй. оны сүүлээр манай 
эдийн засаг эрчимжиж, өсөлт нь төсөөлж байснаас 
өндөр байсны үр дүн болов уу. Монголбанкнаас ч 
холбогдох арга хэмжээг цаг тухайд нь авсан. одоогийн 
байдлаар ханш тогтворжсон байна. Инфляцийн хувьд 
тун цөөхөн барааны үнийн өсөлттэй холбоотойгоор бий 
болсон, их өвөрмөц өсөлттэй байна. цөөхөн барааны 
дотор мах байгаа. Энэ нь их сонирхолтой. олон улсын 
байгууллагууд Монголыг эдийн засгаа төрөлжүүлэхийг 
зөвлөдөг. одоо төрөлжилтийн эхлэл болж байна. 
Манай хөдөө аж ахуйн салбар дэлхийн зах зээл дээр 
бага багаар гарч эхэлж байна. Иран, БНхаУ-руу мах 
гаргаж эхэлж байгаа нь эргээд махны үнийг дэлхийн 
зах зээлээс хамааралтайгаар өсгөх чиглэлд хүргэсэн.  

Байр сУУрЬ

аЗИйН хөгЖлИйН БаНкНы ЭдИйН 
Засагч л.аМар

МөНгөНИй БодлогыН хорооНы 
гИШҮҮН, ЭдИйН Засагч Ч.хашЧулуун 
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олон улсын санхүүгийн зах зээлд 
тогтворгүй байдал үүссэнээр Их 10-
ын төв банкны тэргүүнүүд банкийг 
хянаж, зохицуулах хороог анх 1974 
байгуулсан нь хожим Базелийн 
хяналт Шалгалтын хороо болж, 
Банкны хяналт Шалгалтын олон 
Улсын хурлыг 1979 оноос эхэлж 
2 жил тутамд зохион байгуулдаг 
болсон уламжлалтай.  

Зуу гаруй улсын төв банкны 
удирдах түвшний албан 
тушаалтнууд, хянан шалгагч нар 
болон олон улсын санхүүгийн 
байгууллагуудын удирдлагууд 
оролцож, банкны хяналт шалгалтын 
үйл ажиллагаанд тулгарч буй 
асуудлуудыг бодлогын түвшинд 
хэлэлцэн олон улсын хамтын 
үйл ажиллагааг идэвхжүүлэхэд 
санал бодлоо солилцох боломж 
олгодгоороо энэ хурал чухал ач 
холбогдолтой юм.  Энэ удаагийн 
хурлаар олон асуудал хэлэлцсэний 
дотор Базел III стандартын 
хэрэгжилт илүүтэй анхаарлын төв 
дэх сэдэв байв. 

НИйтлЭл

АНЭУ-ын Абу Даби хотноо 11 дүгээр сарын 26-30-нд   
Банкны Хяналт Шалгалтын Олон Улсын Хурал боллоо. 

Банкуудын өөрийн хөрөнгийг 
тооцох аргачлал болон стандартын 
хүрээн дэх олон улсын нийцлийг 
бий болгохын тулд 1988 онд Базел 
I стандартыг дээрх байгууллагаас 
гаргаж байв. Энэ баримт бичиг 
батлагдсанаар банкуудын балансын 
болон балансын гадуурх бүртгэлд 
өөрийн хөрөнгө хүрэлцээтэй байгаа 
эсэхийг тодорхойлох замаар зээлийн 
эрсдэлийг анхаардаг болсон. Үүнээс 
хойш Базел II  стандартад 2004 
оноос шилжиж, өөрийн хөрөнгийн 
шинэчилсэн тогтолцоог бий болгож, 
үйл ажиллагааны эрсдэлийг 
багтаажээ. харин 2010 оноос Базел 
III стандартыг хэрэгжүүлэх болсон 
нь улс орныг дамнасан санхүүгийн 
хямралаас үүдэлтэй банкны салбарт 
шинэ стандартуудыг тодорхойлох 
шаардлага тулсантай холбоотой 
юм. 

базел III стандарт юунд 
зорьсон болохыг төв 
банкууд хЭлЭлцЭв

2008 онд болсон дэлхийн 
санхүүгийн хямралаас хойш 

арван жил өнгөрчээ. түүнээс 
хойш  Базелийн хяналт шалгалтын 
хороо нь санхүүгийн хямралаас 
сургамж авч олон улсын хэмжээний 
томоохон банкуудын санхүүгийн 
чадавхийг сайжруулах зорилгоор 
хяналт шалгалтын стандартуудыг 
шинэчилж ирсэн нь Базел III 
стандартыг хэрэгжүүлэх болсонд 
юм. Энэ нь 2008 онд мөрдөж 
байсан стандартаас маш олон 
зүйлээр ялгаатай. тухайлбал, 
өөрийн хөрөнгийн зохистой 
харьцааг нэмэгдүүлж, түүний чанарт 
илүү өндөр шаардлагыг тавьдаг 
болсон, төлбөр түргэн гүйцэтгэх 
чадварын шинэ стандартыг 
нэвтрүүлсэн, өөрийн хөрөнгийн 
хүрэлцээг тухайн банкны эрсдэлийн 
түвшинд нийцүүлэн тооцдог 
болсон, мөн системийн эрсдэлийг 
бууруулах макро зохистой харьцааг 
нэвтрүүлсэн. санхүүгийн хямралын 
дараах шинэчлэл нь ерөнхийдөө 
2017 оны 12 дугаар сард дууссан 
байдаг. 

ЭрсдЭлЭЭс сЭргийлсЭн банкны 
хяналт шалгалтыг дЭлхий 
нийтЭЭр мөрдөж байна

Н.Батсайхан Хяналт 
шалгалтын газрын захирал
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НИйтлЭл

Базелийн хороо нь 2017 оны 
3 дугаар сард Базел III стандарт, 
зохицуулагч байгууллагаас тавьж 
буй шаардлагад орсон өөрчлөлтүүд 
нь макро эдийн засаг, банкны 
үйл ажиллагаанд ямар нөлөө 
үзүүлсэн талаарх үнэлгээг хийхээр 
тохиролцсон. Энэ үнэлгээ нь хяналт 
шалгалтын шинэ стандарт анхны 
зорилгодоо хүрсэн эсэх, хүсээгүй 
буюу урьдчилж тооцоогүй үр 
дагавар гарч ирсэн эсэхийг дүгнэхэд 
чиглэгдсэн юм. Базелийн хяналт 
шалгалтын хороо нь үнэлгээний 
ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж, 
ажлын хэсгүүд ажлаа нэгэнт 
эхэлжээ. тус үнэлгээний ажил нь 
Базел III стандартыг хэрэгжүүлэх 
явцад хийгдэх ч  хэдэн жилээр ч 
үргэлжлэхээр байна.   

Базелийн хороо нь өөрийн 
хөрөнгийн шаардлагад орсон 
өөрчлөлт нь олон улсын томоохон 
банкуудын өөрийн хөрөнгө, тэр 
дундаа, нэгдүгээр зэрэглэлийн 
өөрийн хөрөнгөд ямар нөлөө 
үзүүлснийг судлахад тус банкуудын 
нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн 
хөрөнгө 2015 онтой харьцуулахад 
1.7 хувиар нэмэгдсэн байна. 
Үүнээс үзэхэд хяналт Шалгалтын 
хороо нь ерөнхийдөө анх тавьсан 
зорилгодоо хүрсэн гэж дүгнэсэн ч 
цаашид энэ судалгааг үргэлжлүүлэн 
хийнэ гэдгээ хурлын үеэр мэдэгдсэн 
юм. 

Базел III стандартаар хоёр 
төрлийн төлбөр түргэн гүйцэтгэх 
чадварын шаардлага хэрэгжиж 
эхэлсэн. Нэгт, богино хугацааны 
буюу 30 хоногийн төлбөр 
түргэн гүйцэтгэх чадвар, хоёрт, 
харьцангүй урт хугацааны төлбөр 
түргэн гүйцэтгэх чадвар. Эхний 

тохиолдолд банк өндөр хөрвөх 
чадвартай хөрөнгийг шаардлагатай 
түвшинд төвлөрүүлэх ёстой бол 
сүүлийн тохиолдолд урт хугацаанд 
тогтвортой эх үүсвэрийг татан 
төвлөрүүлэх нь чухал. Базелийн 
хороо нь төлбөр түргэн гүйцэтгэх 
чадвартай холбоотой шаардлагууд 
банкны үйл ажиллагаанд хэрхэн 
нөлөөлж байгааг, тус шаардлага 
нь анхны зорилго, зорилтод хүрсэн 
эсэхийг үнэлэх ажлыг эхлүүлж 
байгаа. Мөн хяналт Шалгалтын 
хороо нь банкны хяналт шалгалтын 
шинэ стандарт, тэр дундаа, өөрийн 
хөрөнгө, төлбөр түргэн гүйцэтгэх 
чадварын шаардлагууд макро 
эдийн засагт ямар нөлөө үзүүлснийг 
судалсан байна. тухайлбал, Базел 
III стандарт нь илүү хүчирхэг, 
тогтвортой санхүүгийн салбарын 
суурь болж банкны системийн 
хямралаас урьдчилан сэргийлэх 
давуу талыг бий болгосон бол 
зээлийн хүүгийн түвшин нэмэгдсэн 
нь сул талтай гэж дүгнэсэн байна.

сүүлийн жилүүдэд банкууд 
өөрийн хөрөнгийн чанарыг 
сайжруулах, төлбөр түргэн гүйцэтгэх 
чадварын нэмэлт шаардлагыг 
хангах тал дээр багагүй ахиц 
гаргасан гэж дүгнэжээ. тухайлбал, 
2011 оноос хойш олон улсын 
томоохон банкуудын нэгдүгээр 
зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгийн 
хэмжээ (CET1%) 84% буюу 1.7 
их наяд еврогоор өссөн байна. 
Банкуудын хөшүүргийн харьцаа 
2015 он хүртэл тогтмол өсөж, 2015 
оноос хойш тогтвортой байгаа 
хэдий ч санхүүгийн хямралын дараа 
мэдэгдэхүйц хэмжээгээр буурсан 
байна. Мөн богино хугацааны 
төлбөрийн чадварын хувьд гэвэл 

2012 оноос хурдан хугацаанд хөрвөх 
чадвартай хөрөнгийн хэмжээ 4 
их наяд еврогоор нэмэгдсэн эерэг 
үзүүлэлтүүд ажиглагдаж байна.

Манай улсад хЭрЭгжиж буй 
байдал

Банкуудын “эрүүл мэнд”-
ийг зөв оношилж, цаашид авах 
арга хэмжээгээ тодорхойлохын 
тулд оУВс-ийн хөтөлбөрийн 
хүрээнд Монголбанк олон улсын 
стандартад нийцсэн аргачлалаар 
банкуудын активын чанар, 
эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог 
үнэллээ. азид анх удаа манай улс 
олон улсын стандартаар активын 
чанарын үнэлгээг хийлгэсэн 
нь энэ юм. тус үнэлгээгээр уул 
уурхайн лицензийн үнэлгээний 
аргачлалыг тодорхойлсон нь бусад 
улс орнуудад хийгддэг активын 
чанарын үнэлгээнээс онцгой ач 
холбогдолтой болсон юм.  

активын чанарын үр дүнд 
банкууд өөрийн хөрөнгөө 
шаардлагатай түвшинд 
нэмэгдүүлэхээр болж, он гарсаар 
банкны системийн хэмжээнд хувь 
нийлүүлсэн хөрөнгө 140 тэрбум 
гаруй төгрөгөөр нэмэгдсэн юм. Мөн 
одоогийн байдлаар банкуудаас 
өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх 
хүсэлтүүд ирж Монголбанк 
зөвшөөрөл олгох эсэхийг судалж 
байна. активын чанарын үнэлгээний 
үр дүнд санхүүгийн зуучлагчийн 
гол үүргийг гүйцэтгэдэг банкуудын 
эрсдэл даах чадвар сайжирсан тул 
эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих 
нөхцөл бий болсон. Монголбанк 
банкуудын активын чанарын 
үнэлгээг олон улсын туршлагатай 
зөвлөхөөр хараат бус байдлаар 



14 “Монголбанкны мэдээлэл”-2018 оны 12 дугаар сар

амжилттай гүйцэтгэсэн тул азийн 
бусад орнууд активын чанарын 
үнэлгээг хийлгэх эрмэлзэлтэй байна.  

 “Их 20” улсын удирдагчид Базел 
III стандартыг олон улсын санхүүгийн 
системд нэгэн зэрэг, бүхэлд нь, 
тогтоосон хугацаанд нэвтрүүлэхийг 
тогтмол уриалж ажиллаж байгаа 
хэдий ч тус стандартыг нэвтрүүлэхтэй 
холбогдуулан хийх ажил маш 
их байна. санхүүгийн хямралын 
дараах шинэчлэл буюу Базел III 
стандарт нь 2022 он гэхэд бүхэлдээ 
хэрэгжиж дуусан үр дүнгээ өгнө. 
Базел III стандартыг шат дараатай 
хэрэгжүүлж эхлэх явцад зарим 
стандартууд эхлэх хугацаанаасаа 
хоцорч эхэлсэн. тухайлбал, гишүүн 
орнууд дотооддоо харилцагчийн 
зээлийн эрсдэлийг тодорхойлох 
стандартчилсан аргачлалыг 
нэвтрүүлэх, төлбөр тооцооны 
төвлөрсөн клирингийн төвийн 
зээлийн эрсдэлийг тодорхойлох 
аргачлалыг нэвтрүүлэх гэх зэрэг 
хүндрэл тулгарсан тул зарим 
стандарт хоцорч хэрэгжиж эхэлсэн 
юм. Базелийн хяналт Шалгалтын 
хороо нь Базел III стандартыг 
гишүүн орнууд шат дараатай 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллаганд 
хяналт тавих зорилгоор 2012 онд 
RCAP үнэлгээний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэхээр болов. Энэ 
хөтөлбөрийн гол зорилго нь гишүүн 
орнууд Базел III стандартыг тогтсон 
хугацаанд зохистой байдлаар 
хэрэгжүүлж эхэлсэн эсэхэд үнэлгээ 
хийх юм. тус хөтөлбөр нь үнэлгээний 
үр дүнг хяналт Шалгалтын хорооны 
цахим хуудсанд албан ёсоор 
нийтэлдэг. Эрсдэлд суурилсан 
өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээг 
тооцох стандартыг нэвтрүүлэх явцад 

1200 гаруй “зөрчил, гажуудлыг” 
илрүүлсэн байна. Базелийн хорооны 
гишүүн орнуудын гуравны хоёр нь 
тус стандартыг бүрэн, эсвэл бүхэлд 
нь нэвтрүүлсэн дүгнэлт гарч байжээ. 
Улс орнуудын хяналт шалгалтын 
эрх зүйн орчин хоорондоо ижил 
биш, мөн өөрийн соёл, заншил, 
бизнесийн хэв маягтай байдаг учир 
бүгд ижил дүрэм, журам мөрдөх 
боломжгүй. харин үүний оронд 
өөрийн хууль, журамд өөрчлөлт 
оруулан олон улсын стандартыг 
мөрдөх нь чухал, өөрөөр хэлбэл үр 
дүн нь чухал юм.

Базелийн хяналт Шалгалтын 
хороо олон улсын санхүүгийн 
хямралын дараа шат дараатай 
шинэчлэлийг хийж үр дүнд хүрсэн 
ч хяналт шалгалтын стандартууд 
хэмжээний хувьд улам их, 
хэрэгжүүлэхэд төвөгтэй болсон. 
тиймээс улс орнуудын зохицуулагч 
байгуулагуудад тус стандартуудыг 
дотоодын хууль, дүрэм, журамд 
тусгахад хүндрэл үүсэж болзошгүй. 
Иймд пропорциональ зарчим буюу 
банкуудын банкны системд эзлэх 
хэмжээнээс нь хамаарч хяналт 
шалгалтын стратегийг тодорхойлох 
асуудал нэн чухал асуудал болж 
байна. өөрөөр хэлбэл, тухайн 
банкны эрсдэлийн түвшнээс хамаарч 
түүнд тохирсон хяналт шалгалтын 
дүрмийг тодорхойлно гэсэн үг. 
Энэ зарчим нь хяналт шалгалтын 
үр ашигтай байдлыг нэмэгдүүлэх, 
хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг 
хялбаршуулах, банкуудыг тодорхой 
шалгуураар ангилах зэрэг давуу 
далтай. гэхдээ бас сул тал бий. 
Банкны системийн нэгдсэн хяналт 
шалгалтыг илүү ярвигтай болгох, 
банкууд өөрийн эрсдэлийн 

түвшинг зохистой байдлаар 
бууруулахаас илүүтэй хяналт 
шалгалтын шаардлагад нийцүүлэн 
бизнес загвараа тодорхойлох 
боломжтойгоор ашиглах болсон.  

Базел II, III стандартууд олон 
улсын банкуудад илүү хамааралтай. 
Иймд тухайн гишүүн орны бүх 
банкууд энэ стандартыг заавал 
дагаж мөрдөхийг, мөн гишүүн биш 
улс орнууд Базелийн стандартыг 
мөрдөхийг шаарддаггүй. гэхдээ 
Базелийн хороо нь банкны 
эрсдэлийн түвшин, банкны системд 
эзлэх хэмжээнээс нь хамааран 
хяналт шалгалтын стандартыг 
тогтоох буюу пропорциональ 
зарчмыг хүлээн зөвшөөрдөг. 
Базелийн хорооны гишүүн орнуудын 
75% нь тус зарчимд үндэслэж 
хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг 
зохион байгуулдаг байна.

Базел III стандартыг бүрэн 
хэрэгжүүлэх үйл явц хянан 
шалгагчийн ур чадвар, хүчин 
чармайлтаас ихээхэн шалтгаална. 
хянан шалгагч шинэ стандарт, 
дүрмийг маш сайн ойлгож, хяналт 
шалгалт хийж буй банкныхаа 
эрсдэлийн түвшинг эдийн 
засгийн мөчлөгтэй уялдуулан зөв 
тодорхойлж, хүндрэл үүсэхээс 
өмнө арга хэмжээ авах сорилттой 
тулгарч байна. түүнчлэн шинэ 
төрлийн эрсдэлийг хянах үүднээс 
хяналт шалгалтын цар хүрээг илүү 
өргөн болгох, эрх зүйн орчныг 
сайжруулах зэрэг асуудал гарч 
ирсэн. Зохицуулагч байгууллагууд 
банкуудын бизнесийн шинэ загвар, 
шинэ технологиос үүсэх эрсдэлийг 
хянах чадвартай болохын тулд 
хянан шалгагч нарыг чадавхжуулах, 
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сургалтын хөтөлбөрийг эргэн харж 
холбогдох өөрчлөлтүүдийг оруулах 
шаардлагатай болж байна.

Финтекийн хөгжилд банкны 
хяналт шалгалт 

Финтек нь өөрөө банкны бизнес 
загварт ихээхэн нөлөө үзүүлж байна. 
Шинэ боломжуудыг нээж байгаа 
хэдий ч шинэ төрлийн эрсдэл үүсгэж 
байна. тухайлбал, стратегийн 
эрсдэл, үйл ажиллагааны эрсдэл, 
мэдээллийн аюулгүй байдлын 
эрсдэл, комплаенсийн эрсдэлүүд 
нэмэгдэнэ. Банкууд харилцагчдад 
шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх 
үүднээс хамгийн дэвшилтэт 
технологи, тэр дундаа, хиймэл 
оюун ухаан, үүлэн тооцооллын 
технологи, блокчейн ашиглаж 
байна. Иймд эдгээр технологиос 
үүдэх шинэ эрсдэлүүдийг тооцоолох 
нь чухал юм. Үүний тулд тухайн 
банк нь шинэ бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээ нэвтрүүлснээр үүсэх 
эрсдэлийг тооцоолж байгаа эсэхэд, 
түүнийг бууруулах арга хэмжээ авах 
чадвар байгаа эсэх, мөн зохистой 
засаглалд нь хяналт тавьж ажиллах 
нь чухал байна. Мөн банкны IT 
хяналт шалгалтыг сайжруулснаар 
шинэ төрлийн эрсдэлийг хянах 
боломжтой. сүүлийн үед банкууд 
дэвшилтэт технологи ашиглан 
санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэхдээ 
аутсорсинг буюу гуравдагч 
этгээдийн үйлчилгээг ашигладаг 
болсон. хэдий банкны үйлчилгээнд 
гуравдагч этгээдийг ашиглаж болох 
хэдий ч бүх эрсдэл нь банкинд 
үлдэж байгаа гэдгийг анхаарах нь 
зүйтэй. Мөн харилцагч санхүүгийн 
үйлчилгээг авахдаа заавал биечлэн 
ирэх шаардлагагүй болж байгаа 

энэ цагт мөнгө угаах, терроризмыг 
санхүүжүүлэх эрсдэлийг зөв 
зохистой байдлаар удирдаж 
хуульд нийцтэй байдлыг хадгалах 
зайлшгүй шаардлагатай. Финтек 
нь банкны бизнес загварыг бүхэлд 
нь өөрчилж болзошгүй тул үүнтэй 
зэрэгцүүлэн хяналт шалгалтын арга 
барил өөрчлөгдөх ёстой гэдэгт төв 
банкууд нэгдмэл байр суурьтай 
байна.

 “Их 20”-ын 2017 оны уулзалтаар 
сангийн сайд, төв банкны 
удирдагчид цахим гэмт хэрэг 
нь үндэсний болон олон улсын 
санхүүгийн системийн тогтвортой 
байдалд заналхийлж байгааг 
онцлон тэмдэглэсэн байдаг. Иймд 
улс орнууд идэвх чармайлт гарган 
цахим аюлгүй байдлыг сайжруулах 
арга хэмжээг нэн даруй хэрэгжүүлэх 
ёстой. цахим гэмт хэрэг нь 2014 онд 
445 их наяд ам.долларын хохирол 
учруулсан бол хамгийн сүүлийн 
мэдээгээр 2017 онд 600 их наяд 
ам.долларын хохирол учруулсан 
байна. Энэ нь хар тамхины 
худалдаа, авлигын хохирлын 
дараа орох үзүүлэлт юм. 2017 
оны судалгаагаар нэг санхүүгийн 
байгууллага гэхэд л жилдээ 85 удаа 
цахим халдлагад өртдөг бөгөөд 
түүний гурван тохиолдлын нэг 
нь амжилттай болдог байна. Улс 
орнууд цахим аюулгүй байдал, 
хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах 
хуулиудыг баталж эхэлжээ. Мөн 
харилцагч өөрийн нууц үгийг зөв 
зохистой байдлаар ашиглах нь 
хамгийн үр дүнтэй аргуудын нэг 
байсаар байна. өөрөөр хэлбэл, 
бид харилцагчийн санхүүгийн 
боловсролыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. 

санхүүгийн байгууллагууд олон улс, 
бусад салбарт үйлдэгдэж байгаа 
цахим халдлагуудыг байнга судалж, 
түүнээс урьдчилан сэргийлж, 
байнгын бэлэн байдалтай байх нь 
чухал аж. 

Мөн Базелийн хяналт Шалгалтын 
хороо нь олон улсын цахим аюулгүй 
байдлын хамтын ажиллагаанд 
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор энэ оны 
эхээр үйл ажиллагааны тогтвортой 
байдлыг хангах зорилгоор ORG 
(Operational Resilience Work-
ing Group)-ийн ажлын хэсгийг 
байгуулжээ. тус ажлын хэсэг нь 
хамгийн түрүүнд цахим аюулгүй 
байдлын туршлагуудыг судалж, 
банкны үйл ажиллагааны аюулгүй 
байдлын бодлого, сул талыг нь 
үнэлэх зорилготой ажиллаж байна. 
Манай улсын хувьд Монголбанкны 
бүтцэд шинээр байгуулагдсан 
Банкны хяналт Шалгалтын хороо нь 
холбогдох байгуулагуудтай хамтран 
цахим аюулгүй байдлыг сайжруулах 
зааварчилгаа, удирдамжийг гаргаж 
байсан. Банкууд мэдээллийн 
аюулгүй байдлыг хангах үүднээс 
зохистой засаглалыг сайжруулах, 
цахим эрсдэлийг үнэлэх, 
түүнийг удирдах ажлыг зохион 
байгуулах, мэдээллийн нууцлалыг 
сайжруулах, эрсдэлийг удирдах 
зорилгоор тогтмол сургалт зохион 
байгуулж, харилцагчийн мэдлэгийг 
дээшлүүлэх, цахим халдлагад 
өртөхөд авах арга хэмжээг тодорхой 
болгох, холбогдох байгуулагуудтай 
мэдээлэл, туршлага солилцох зэрэг 
арга хэмжээг авах нь зүйтэй аж. 

НИйтлЭл
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Монголбанк нь 5000 төгрөгийн 
дэвсгэртэд сүүлийн үеийн шинэ 
технологиор хийсэн хамгаалалтын 
элементийг оруулан сайжруулав. 

Манай улсад хуурамчаар 
үйлдэгдэж буй мөнгөн тэмдэгтүүд 
нь ихэвчлэн хамгийн өндөр дүнтэй 
5000, 10000, 20000 төгрөгийн 
дэвсгэртүүд байдаг тул эдгээр 
3 дэвсгэртийн жинхэнэ эсэхийг 
шууд төвөггүй таних боломжтой, 
мөн хуурамчаар дуурайлган хийх 
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боломжгүй шинэ элементтэй болгон 
сайжруулахад анхаарч байна. 

Энэхүү ажлын хүрээнд 5000 
төгрөгийн дэвсгэртийн нүүрэн талд 
байрлах соёмбод сүүлийн үеийн 
дэвшилтэт технологиор хийсэн 
3-н хэмжээст хөдөлгөөнтэй, дээш, 
доош, налуу хөдөлгөхөд өнгө 
нь солонгорч харагдах спарк 
бэхэн элемент оруулж өгснөөр 
иргэд жинхэнэ мөнгөн тэмдэгтийг 
хуурамчаас ялгаж танихад хялбар 

болголоо. 

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 
тушаалаар хамгаалалтын 
элементийг нь шинэчилсэн 5000 
төгрөгийн дэвсгэртийг 2019 оны 
1 дүгээр улиралд бэлэн мөнгөний 
гүйлгээнд гаргах бэлтгэл ажил 
хангагдсан бөгөөд одоо гүйлгээнд 
байгаа 5000 төгрөгийн дэвсгэрт 
нь хүчин төгөлдөр хэвээр зэрэгцэн 
хэрэглэгдэнэ.
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Эдийн засгийн өсөлт 2018 оны эхний 3 улиралд 
6.4 хувьтай байна 

Эдийн засгийн өсөлт нь ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, 
өрхийн орлогыг өсгөх эерэг үр дагавартай. Монгол 
Улсын эдийн засгийн өсөлт 2018 оны эхний 3 улирлын 
байдлаар 6.4 хувьтай байна. Энэхүү өсөлтөд нийлүүлэлт 
талаас уул уурхай, боловсруулах, үйлчилгээ, эрчим 
хүчний салбар голлох эерэг нөлөөг үзүүлсэн байна. 
харин эрэлт талаас зах зээлд оролцогчдын итгэл 
сайжирснаар хэрэглээ, хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэн нь 
голчлон нөлөөллөө.

Зураг 1. Эдийн засгийн өсөлт, түүнд  
оруулж буй хувь салбаруудаа

ЭДИЙН ЗАСАГ ӨСӨЛТТЭЙ БАЙГАА Ч АНХААРАХ АСУУДЛУУД БАЙСААР 
БАЙНА... 

Эдийн засгийн өсөлт III улиралд 6.4 хувьтай байна  

Эдийн засгийн өсөлт нь ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, өрхийн орлогыг өсгөх эерэг үр 
дагавартай. Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт 2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 6.4 
хувьд хүрч эдийн засгийн тогтвортой байдлыг бий болгоход нөлөөлсөн байна. Энэхүү 
өсөлтөд нийлүүлэлт талаас уул уурхай, боловсруулах, үйлчилгээ, эрчим хүчний салбар 
голлох эерэг нөлөөг үзүүлсэн байна. Харин эрэлт талаас зах зээлд оролцогчдын итгэл 
сайжирснаар хэрэглээ, хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэн нь голчлон нөлөөллөө. 

Зураг 1. Эдийн засгийн өсөлт, түүнд оруулж буй хувь 
салбаруудаар 

 
Эх үүсвэр: ҮСХ 

Энэ оны эхнээс дэлхийн зах зээл дээрх 
цэвэршүүлсэн зэс болон чулуун 
нүүрсний үнэ өндөр өсөлттэй байсан нь 
манай эдийн засагт таатай үр дүн 
авчирсан билээ. Гэсэн хэдий ч оны 
төгсгөл болон 2019 онд буурах 
хандлагатай байна. Мөн АНУ-Хятад 
улсын худалдааны маргаан цаашид 
үргэлжилбэл Хятадын нийт 
үйлдвэрлэлд нөлөөлж тус улсын зэсийн 
баяжмал, нүүрсний импортыг 
бууруулах магадлалтай. Улмаар түүхий 
эдийн үнийг бууруулах сөрөг үр дагавар 
гарч болзошгүй. 

Ажилгүйдлийн түвшин буурч байна ...  

Хөдөлмөрийн насны хүн ам 2018 оны 3-р улирлын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 1.3%-иар 
өсч 2,172 мянгад хүрчээ.  Тодруулбал эдийн засгийн идэвхигүй хүн ам 840 мянга (өсөлт 
4.0%), эдийн засгийн идэвхитэй хүн ам 1,331 мянга (өсөлт 1.6%); үүнд ажиллагчид 1,239 
мянга (өсөлт 4.0%), ажилгүй иргэд 92 мянга (өсөлт -22.2%) байна. 

Зураг 2. Хөдөлмөрийн насны хүн амын өсөлт Зураг 3. Ажилгүйдлийн түвшин 
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Энэ оны эхнээс дэлхийн зах зээл дээрх цэвэршүүлсэн 
зэс болон чулуун нүүрсний үнэ өндөр өсөлттэй байсан 
нь манай эдийн засагт таатай үр дүн авчирсан 
билээ. гэсэн хэдий ч 2018 оны төгсгөл болон 2019 
онд буурах хандлагатай байна. аНУ-хятад улсын 

эдийн заСаг 
ӨСӨлттэй байгаа 
Ч анхаарах 
аСУУдлУУд 
байСаар байна...

худалдааны маргаан цаашид үргэлжилбэл хятадын 
нийт үйлдвэрлэлд нөлөөлж тус улсын зэсийн баяжмал, 
нүүрсний импортыг бууруулах магадлалтай. Улмаар 
түүхий эдийн үнийг бууруулах сөрөг үр дагавар гарч 
болзошгүй.

ажилгүйдлийн түвшин буурч байна ... 

хөдөлмөрийн насны хүн ам 2018 оны 3-р улирлын 
байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 1.3%-иар өсч 2,172 
мянгад хүрэв. Эдийн засгийн идэвхгүй хүн ам 840 
мянга (өсөлт 4.0%), эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам 
1,331 мянга (өсөлт 1.6%); үүнд ажиллагчид 1,239 мянга 
(өсөлт 4.0%), ажилгүй иргэд 92 мянга (өсөлт -22.2%) 
байна.

Зураг 2. Хөдөлмөрийн насны хүн амын өсөлт
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Ажилгүйдлийн түвшин1 
өмнөх оны мөн үеэс 2.2 
нэгж хувиар бага буюу 
6.9%-д хүрэв. Нийт 
ажиллагсад 2018 оны 3-р 
улирлын байдлаар өмнөх 
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Зураг 3. Ажилгүйдлийн түвшин
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авч үзвэл улсын дундаж цалин2 2018 оны 3-
р улиралд өмнөх оны мөн үеэс 7.9%-иар 
өсч 1031.8 мянган төгрөгт хүрээд байгаа 
бол улсын медиан цалин 6.1%-иар 
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өрхийн орлого болон дундаж цалин өсч байна 
... 

Иргэдийн орлогын үндсэн үзүүлэлтүүдийг авч үзвэл 
улсын дундаж цалин2 2018 оны 3 дугаар улиралд өмнөх 
оны мөн үеэс 7.9%-иар өсч 1031.8 мянган төгрөгт хүрээд 
байгаа бол улсын медиан цалин 6.1%-иар нэмэгдэж 
732.7 мянган төгрөг боллоо.

1 ажилгүй иргэдийн эдийн засгийн идэвхтэй хүн амд эзлэх 
хувь
2 Эх сурвалж: Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын. Нийгмийн 
даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан

өрхийн дундаж мөнгөн орлого3 өмнөх оны мөн 
үеэс 14.7%-иар нэмэгдэж 1,168.5 мянган төгрөг; үүнээс 
цалингийн орлого 12.1%-иар тэлж 559 мянган төгрөгт 
хүрээд байна. 

Зураг 5. Цалингийн өсөлт
нэмэгдэж 732.7 мянган төгрөг болсон 
байна. 
Өрхийн дундаж мөнгөн орлого3 өмнөх оны 
мөн үеэс 14.7%-иар нэмэгдэж 1,168.5 
мянган төгрөг; үүнээс цалингийн орлого 
12.1%-иар тэлж 559 мянган төгрөгт хүрээд 
байна.  
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Зураг 6. Өрхийн орлогын жилийн өсөлт 
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Зураг 7. Өрхийн орлого, зарлагын дүн, мян.төгрөгөөр 
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Эдийн засгийн үйл ажиллагааны үндсэн 
салбаруудын хувьд дундаж цалин 632-
2,394 мянган төгрөгийн интервалд байна. 
Үйлдвэрлэл нь идэвхжиж буй барилга 
(жилийн өсөлт 15.9%), ХАА (7.4%), 
худалдаа (7.2%), уул уурхай (6.1%), 
боловсруулах (5.7%) болон санхүү (9.4%),  
боловсрол (8.3%), төрийн захиргаа (7.6%),  
салбаруудад ажиллагчдын дундаж цалин 
өсөлттэй байна.  
 

Зураг 8. Цалингийн өсөлт, эдийн засгийн салбарын 
ангиллаар 
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Өрхийн орлого өсөхийн хэрээр иргэдийн гадаадад аялах нь ихэсч байна ...  

Манай улсаас гадаад руу аялж буй жуулчдын тоо болон аяллын импорт өсч байна. 
Тухайлбал, 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар гадаадад аялагчдын тоо 233,231 байгаа нь 
                                                           
3 Эх сурвалж: ҮСХ-ны Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа 
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Эдийн засгийн үйл ажиллагааны үндсэн салбаруудын 
хувьд дундаж цалин 632-2,394 мянган төгрөгийн 
интервалд байна. Үйлдвэрлэл нь идэвхжиж буй барилга 
(жилийн өсөлт 15.9%), хаа (7.4%), худалдаа (7.2%), 
уул уурхай (6.1%), боловсруулах (5.7%) болон санхүү 
(9.4%),  боловсрол (8.3%), төрийн захиргаа (7.6%),  
салбаруудад ажиллагчдын дундаж цалин өсөлттэй 
байна. 

Зураг 8. Цалингийн өсөлт, эдийн засгийн салбарын 
ангиллаар

нэмэгдэж 732.7 мянган төгрөг болсон 
байна. 
Өрхийн дундаж мөнгөн орлого3 өмнөх оны 
мөн үеэс 14.7%-иар нэмэгдэж 1,168.5 
мянган төгрөг; үүнээс цалингийн орлого 
12.1%-иар тэлж 559 мянган төгрөгт хүрээд 
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Эх үүсвэр: ҮСХ 

Зураг 6. Өрхийн орлогын жилийн өсөлт 
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Зураг 7. Өрхийн орлого, зарлагын дүн, мян.төгрөгөөр 
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Эдийн засгийн үйл ажиллагааны үндсэн 
салбаруудын хувьд дундаж цалин 632-
2,394 мянган төгрөгийн интервалд байна. 
Үйлдвэрлэл нь идэвхжиж буй барилга 
(жилийн өсөлт 15.9%), ХАА (7.4%), 
худалдаа (7.2%), уул уурхай (6.1%), 
боловсруулах (5.7%) болон санхүү (9.4%),  
боловсрол (8.3%), төрийн захиргаа (7.6%),  
салбаруудад ажиллагчдын дундаж цалин 
өсөлттэй байна.  
 

Зураг 8. Цалингийн өсөлт, эдийн засгийн салбарын 
ангиллаар 
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Өрхийн орлого өсөхийн хэрээр иргэдийн гадаадад аялах нь ихэсч байна ...  

Манай улсаас гадаад руу аялж буй жуулчдын тоо болон аяллын импорт өсч байна. 
Тухайлбал, 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар гадаадад аялагчдын тоо 233,231 байгаа нь 
                                                           
3 Эх сурвалж: ҮСХ-ны Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа 
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өрхийн орлого өсөхийн хэрээр иргэдийн 
гадаадад аялах нь ихэсч байна ... 

Манай улсаас гадаад руу аялж буй жуулчдын тоо 
болон аяллын импорт өсч байна. тухайлбал, 2018 оны 
эхний 10 сарын байдлаар гадаадад аялагчдын тоо 
233,231 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 10%-иар 
өссөн бөгөөд 2018 оны эцэст 271,816 хүрэх төсөөлөлтэй 
байна. 

Зураг 9. Гадаадад аялсан жуулчлалын зардал,  
оны эхний 10 сар

өнгөрсөн оны мөн үеэс 10%-иар өссөн бөгөөд 2018 оны эцэст 271,816 хүрэх төсөөлөлтэй 
байна.  

Зураг 9. Гадаадад аялсан жуулчлалын зардал, оны эхний 10 
сар 

Зураг 10. Жуулчдын тоо 

  
Эх үүсвэр: Монголбанк Эх үүсвэр: ХХЕГ, Монголбанк 

 
Хэрэглээний бүтээгдэхүүний импорт, үүнээс автомашин, сэлбэг хэрэгслийн импорт 
нэмэгдсэн байна... 
Хэрэглээний бүтээгдэхүүний 
импортын жилийн өсөлт 2018 оны 
эхний 10 сарын байдлаар 28% байгаа 
нь өмнөх оны мөн үеэс 18 нэгж хувиар 
нэмэгдсэн байна. Автомашин 
(ялангуяа, ланд болон приус машин), 
сэлбэг хэрэгслийн импорт өнгөрсөн 
оны мөн үеэс 48%-иар өсчээ. Энэ нь 
иргэдийн худалдан авах чадвар 
нэмэгдэж, импортын хэрэглээ 
өссөнийг илтгэж байна. 

Хүснэгт 3. Импорт, сая ам.доллар 

 
Эх үүсвэр: ГЕГ, Монголбанк 

 

 
Иргэд болон аж, ахуйн нэгжийн зээлийн өсөлт үргэлжилж байна...  

Банк, хадгаламжийн байгууллагуудаас 
олгосон зээлийн үлдэгдэл 2018 оны 10 
дугаар сарын байдлаар өмнөх оны мөн 
үеэс 22.9 хувиар өсчээ. Үүнээс, иргэдэд 
олгосон зээлийн үлдэгдэл 28.6 хувиар өсч 
8.4 их наяд төгрөгт, хувийн 
байгууллагынх 17.2 хувиар өсч 7.9 их 
наяд төгрөгт тус тус хүрчээ. Энэ нь эдийн 
засгийн өсөлт, идэвхжил нэмэгдэхийн 
хирээр иргэдийн хэрэглээ, бизнес 
эрхлэгчдийн хөрөнгө оруулалтын 

Зураг 11. Зээлийн үлдэгдэл болон жилийн өсөлт 

 

342 
389 415 

570 

 -
 100
 200
 300
 400
 500
 600

2015 2016 2017 2018

сая $
256 

189 
212 

233 

 -

 100

 200

 300

2015 2016 2017 2018

мян. хүн Гадаадад аялсан Монголд аялсан

2016 2017 2018 2017/16 2018/17

Хэрэглээний бүтээгдэхүүн 956     1,050    1,340   10% 28%
Түргэн эдэлгээтэй 522    594      705     14% 19%
Удаан эдэлгээтэй 434    456      635     5% 39%

Авто машин 261    277      411     6% 48%
Хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн 981     1,358    2,015   38% 48%
Аж үйлдвэрлэлийн орц 426     454       608      6% 34%
Нефтийн бүтээгдэхүүн 401     663       906      66% 37%
Бусад 5         6           6          30% -6%
Нийт дүн 2,768  3,530    4,876   28% 38%

өөрчлөлт
Төрөл

Эхний 10 сар

-20
-10
0
10
20
30
40

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000
16,000
18,000

I II III IV I II III IV I II III10

2016 2017 2018

%тэрбум ₮ Бусад сектор
Иргэд
Хувийн хэвшил
Өсөлт (Хувийн хэвшил, БТ)
Өсөлт (Иргэд, БТ)
Өсөлт (Нийт, БТ)

Эх үүсвэр: Монголбанк

Зураг 10. Жуулчдын тоо
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(ялангуяа, ланд болон приус машин), 
сэлбэг хэрэгслийн импорт өнгөрсөн 
оны мөн үеэс 48%-иар өсчээ. Энэ нь 
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өссөнийг илтгэж байна. 

Хүснэгт 3. Импорт, сая ам.доллар 

 
Эх үүсвэр: ГЕГ, Монголбанк 

 

 
Иргэд болон аж, ахуйн нэгжийн зээлийн өсөлт үргэлжилж байна...  

Банк, хадгаламжийн байгууллагуудаас 
олгосон зээлийн үлдэгдэл 2018 оны 10 
дугаар сарын байдлаар өмнөх оны мөн 
үеэс 22.9 хувиар өсчээ. Үүнээс, иргэдэд 
олгосон зээлийн үлдэгдэл 28.6 хувиар өсч 
8.4 их наяд төгрөгт, хувийн 
байгууллагынх 17.2 хувиар өсч 7.9 их 
наяд төгрөгт тус тус хүрчээ. Энэ нь эдийн 
засгийн өсөлт, идэвхжил нэмэгдэхийн 
хирээр иргэдийн хэрэглээ, бизнес 
эрхлэгчдийн хөрөнгө оруулалтын 
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хэрэглээний бүтээгдэхүүний импорт, үүнээс 
автомашин, сэлбэг хэрэгслийн импорт нэмэгдсэн 
байна...

хэрэглээний бүтээгдэхүүний импортын жилийн 
өсөлт 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 28% байгаа 
нь өмнөх оны мөн үеэс 18 нэгж хувиар нэмэгдсэн байна. 
автомашин (ялангуяа, ланд болон приус машин), 
сэлбэг хэрэгслийн импорт өнгөрсөн оны мөн үеэс 48%-
иар өсчээ. Энэ нь иргэдийн худалдан авах чадвар 
нэмэгдэж, импортын хэрэглээ өссөнийг илтгэж байна.

Хүснэгт 3. Импорт, сая ам.доллар
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байна.  
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Банк, хадгаламжийн байгууллагуудаас 
олгосон зээлийн үлдэгдэл 2018 оны 10 
дугаар сарын байдлаар өмнөх оны мөн 
үеэс 22.9 хувиар өсчээ. Үүнээс, иргэдэд 
олгосон зээлийн үлдэгдэл 28.6 хувиар өсч 
8.4 их наяд төгрөгт, хувийн 
байгууллагынх 17.2 хувиар өсч 7.9 их 
наяд төгрөгт тус тус хүрчээ. Энэ нь эдийн 
засгийн өсөлт, идэвхжил нэмэгдэхийн 
хирээр иргэдийн хэрэглээ, бизнес 
эрхлэгчдийн хөрөнгө оруулалтын 
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иргэд болон аж, ахуйн нэгжийн зээлийн өсөлт 
үргэлжилж байна... 

Банк, хадгаламжийн байгууллагуудаас олгосон 
зээлийн үлдэгдэл 2018 оны 10 дугаар сарын байдлаар 
өмнөх оны мөн үеэс 22.9 хувиар өсчээ. Үүнээс, иргэдэд 
олгосон зээлийн үлдэгдэл 28.6 хувиар өсч 8.4 их наяд 
төгрөгт, хувийн байгууллагынх 17.2 хувиар өсч 7.9 их 
наяд төгрөгт тус тус хүрчээ. өөрөөр хэлбэл, эдийн 
засгийн өсөлт, идэвхжил нэмэгдэхийн хэрээр иргэдийн 
хэрэглээ, бизнес эрхлэгчдийн хөрөнгө оруулалтын 
санхүүжилт өмнөх жилүүдээс нэмэгдэж байна. 

сУдалгаа
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Иргэд болон аж, ахуйн нэгжийн зээлийн өсөлт үргэлжилж байна...  

Банк, хадгаламжийн байгууллагуудаас 
олгосон зээлийн үлдэгдэл 2018 оны 10 
дугаар сарын байдлаар өмнөх оны мөн 
үеэс 22.9 хувиар өсчээ. Үүнээс, иргэдэд 
олгосон зээлийн үлдэгдэл 28.6 хувиар өсч 
8.4 их наяд төгрөгт, хувийн 
байгууллагынх 17.2 хувиар өсч 7.9 их 
наяд төгрөгт тус тус хүрчээ. Энэ нь эдийн 
засгийн өсөлт, идэвхжил нэмэгдэхийн 
хирээр иргэдийн хэрэглээ, бизнес 
эрхлэгчдийн хөрөнгө оруулалтын 

Зураг 11. Зээлийн үлдэгдэл болон жилийн өсөлт 
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Эх үүсвэр: Монголбанк

Нийт ипотекийн зээл 94259 зээлдэгчийн 4.36 их 
наяд төгрөг байна. хөтөлбөрийн эх үүсвэрээр 69359 
зээлдэгчид 3.3 их наяд төгрөгийн зээл олгосон байна. 
санхүүжилттэй холбоотойгоор ипотекийн зээлийн 
жилийн өсөлт 2018 оны 1 дүгээр сараас хойш 3-4 
хувьтай байна.

Зураг 17. Ипотекийн зээлийн үлдэгдэл

санхүүжилт өмнөх жилүүдээс нэмэглэж 
байгааг харуулж байна.  
 

Эх үүсвэр: Монголбанк 

Ипотекийн зээл ... 

Нийт ипотекийн зээл 94259 зээлдэгчийн 
4.36 их наяд төгрөг байна. Хөтөлбөрийн 
эх үүсвэрээр 69359 зээлдэгчид 3.3 их наяд 
төгрөгийн зээл олгосон байна. 
Санхүүжилттэй холбоотойгоор ипотекийн 
зээлийн жилийн өсөлт 2018 оны 1 дүгээр 
сараас хойш 3-4 хувьтай байна. 
 

Зураг 17. Ипотекийн зээлийн үлдэгдэл 

 

Иргэдэд олгосон зээлийн чанар харьцангуй сайн байна ...  

Сүүлийн 2 жил орчмын хугацаанд 
иргэдийн зээлийн чанар харьцангуй 
тогтвортой буюу хугацаа хэтэрсэн зээл 
нийт зээлийн 3.1 хувиас хэтрээгүй бол 
чанаргүй зээл 3.8 хувиас хэтрээгүй 
үзүүлэлттэй байна.  
2018 оны 10-р cарын эцсийн байдлаар 
иргэдийн нийт зээлд эзлэх хугацаа 
хэтэрсэн зээл жилийн өмнөх үеэс 0.5 нэгж 
хувиар, чанаргүй зээл 0.4 нэгж хувиар тус 
тус бага үзүүлэлттэй байна.  
 

Зураг 12. Иргэдийн зээлийн чанар 

 
Эх үүсвэр: Монголбанк 

 

 

Иргэдийн зээлийн эргэн төлөлт 2018 онд өмнөх онуудаас өндөр байна ...  

Иргэдийн зээлийн эргэн төлөлт өмнөх 
онуудаас нэмэгдсэн байна. Ялангуяа, 2018 
оны 4-р сараас хойш зээлийн эргэн төлөлт 
өмнөх онуудаас өндөр байна. Тухайлбал, 
2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 
иргэдийн зээлийн эргэн төлөлт өмнөх оны 
мөн үеээс 37 хувиар буюу 6,804 тэрбум 
төгрөгөөр илүү байв.   
 

Зураг 13. Иргэдийн зээлийн эргэн төлөлт 
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байна ... 

сүүлийн 2 жил орчмын хугацаанд иргэдийн зээлийн 
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хувиас хэтрээгүй үзүүлэлттэй байна. 

2018 оны 10-р cарын эцсийн байдлаар иргэдийн 
нийт зээлд эзлэх хугацаа хэтэрсэн зээл жилийн өмнөх 
үеэс 0.5 нэгж хувиар, чанаргүй зээл 0.4 нэгж хувиар тус 

тус бага үзүүлэлттэй байна. 

Зураг 12. Иргэдийн зээлийн чанар

санхүүжилт өмнөх жилүүдээс нэмэглэж 
байгааг харуулж байна.  
 

Эх үүсвэр: Монголбанк 

Ипотекийн зээл ... 

Нийт ипотекийн зээл 94259 зээлдэгчийн 
4.36 их наяд төгрөг байна. Хөтөлбөрийн 
эх үүсвэрээр 69359 зээлдэгчид 3.3 их наяд 
төгрөгийн зээл олгосон байна. 
Санхүүжилттэй холбоотойгоор ипотекийн 
зээлийн жилийн өсөлт 2018 оны 1 дүгээр 
сараас хойш 3-4 хувьтай байна. 
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үзүүлэлттэй байна.  
2018 оны 10-р cарын эцсийн байдлаар 
иргэдийн нийт зээлд эзлэх хугацаа 
хэтэрсэн зээл жилийн өмнөх үеэс 0.5 нэгж 
хувиар, чанаргүй зээл 0.4 нэгж хувиар тус 
тус бага үзүүлэлттэй байна.  
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Иргэдийн зээлийн эргэн төлөлт 2018 онд өмнөх онуудаас өндөр байна ...  

Иргэдийн зээлийн эргэн төлөлт өмнөх 
онуудаас нэмэгдсэн байна. Ялангуяа, 2018 
оны 4-р сараас хойш зээлийн эргэн төлөлт 
өмнөх онуудаас өндөр байна. Тухайлбал, 
2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 
иргэдийн зээлийн эргэн төлөлт өмнөх оны 
мөн үеээс 37 хувиар буюу 6,804 тэрбум 
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Эх үүсвэр: Монголбанк

иргэдийн зээлийн эргэн төлөлт 2018 онд өмнөх 
онуудаас өндөр байна ... 

Иргэдийн зээлийн эргэн төлөлт өмнөх онуудаас 
нэмэгдсэн байна. ялангуяа, 2018 оны 4-р сараас 
хойш зээлийн эргэн төлөлт өмнөх онуудаас өндөр 
байна. тухайлбал, 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 
иргэдийн зээлийн эргэн төлөлт өмнөх оны мөн үеээс 37 
хувиар өсөв.  

Зураг 13. Иргэдийн зээлийн эргэн төлөлт

санхүүжилт өмнөх жилүүдээс нэмэглэж 
байгааг харуулж байна.  
 

Эх үүсвэр: Монголбанк 

Ипотекийн зээл ... 

Нийт ипотекийн зээл 94259 зээлдэгчийн 
4.36 их наяд төгрөг байна. Хөтөлбөрийн 
эх үүсвэрээр 69359 зээлдэгчид 3.3 их наяд 
төгрөгийн зээл олгосон байна. 
Санхүүжилттэй холбоотойгоор ипотекийн 
зээлийн жилийн өсөлт 2018 оны 1 дүгээр 
сараас хойш 3-4 хувьтай байна. 
 

Зураг 17. Ипотекийн зээлийн үлдэгдэл 

 

Иргэдэд олгосон зээлийн чанар харьцангуй сайн байна ...  

Сүүлийн 2 жил орчмын хугацаанд 
иргэдийн зээлийн чанар харьцангуй 
тогтвортой буюу хугацаа хэтэрсэн зээл 
нийт зээлийн 3.1 хувиас хэтрээгүй бол 
чанаргүй зээл 3.8 хувиас хэтрээгүй 
үзүүлэлттэй байна.  
2018 оны 10-р cарын эцсийн байдлаар 
иргэдийн нийт зээлд эзлэх хугацаа 
хэтэрсэн зээл жилийн өмнөх үеэс 0.5 нэгж 
хувиар, чанаргүй зээл 0.4 нэгж хувиар тус 
тус бага үзүүлэлттэй байна.  
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Эх үүсвэр: Монголбанк 

 

 

Иргэдийн зээлийн эргэн төлөлт 2018 онд өмнөх онуудаас өндөр байна ...  

Иргэдийн зээлийн эргэн төлөлт өмнөх 
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өмнөх онуудаас өндөр байна. Тухайлбал, 
2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 
иргэдийн зээлийн эргэн төлөлт өмнөх оны 
мөн үеээс 37 хувиар буюу 6,804 тэрбум 
төгрөгөөр илүү байв.   
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Эх үүсвэр: Монголбанк

Зээлийн эргэн төлөлт өмнөх онуудаас огцом өсч 
байгаа нь иргэдийн орлого нэмэгдэхийн зэрэгцээ 
мөн зээлийн олголт өссөнтэй холбоотой байна. Мөн 
банкуудын санхүүгийн эх үүсвэр нэмэгдсэн, иргэдэд 
зээл олгох итгэл сэргэснээр шинээр олгож буй зээлийн 
дүн өмнөх онуудаас өслөө.

сУдалгаа
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Зураг 14. Иргэдэд шинээр олгосон зээлЗээлийн эргэн төлөлт өмнөх онуудаас 
огцом өсч байгаа нь иргэдийн орлого 
нэмэгдэхийн зэрэгцээ мөн зээлийн олголт 
өссөнтэй холбоотой байна. Мөн 
банкуудын санхүүгийн эх үүсвэр 
нэмэгдсэн, иргэдэд зээл олгох итгэл 
сэргэсэн учраас шинээр олгож буй 
зээлийн дүн өмнөх онуудаас өсчээ. 
 

Зураг 14. Иргэдэд шинээр олгосон зээл 

 
Эх үүсвэр: Монголбанк 

Зээлийн хүү буурч байна ...  

Нийт зээлийн үлдэгдлээрх жигнэсэн 
дундаж хүү (ЖДХ) оны эхэнтэй 
харьцуулахад буурч 17.4 хувьд хүрсэн нь 
өмнөх оны мөн үеэс 0.8 нэгж хувиар 
буурчээ. Үүнээс иргэдийн төгрөгийн 
зээлийн үлдэгдлийн ЖДХ 18.6 хувьтай, 
гадаад валютын зээлийн ЖДХ 12.7 
хувьтай байна. Хувийн байгууллагын 
зээлийн ЖДХ 15.6 хувьтай, гадаад 
валютын зээлийн хүү 10.6 хувьтай байна. 
 

Зураг15. Зээлийн үлдэгдлийн жигнэсэн дундаж хүү 

  
Эх үүсвэр: Монголбанк 

Хадгаламжийн хэмжээ тогтмол өсч байна... 

Нийт хадгаламжийн үлдэгдлийн 88 гаруй 
хувийг иргэдийн хадгаламж бүрдүүлж байгаа 
бөгөөд тогтмол өсөлттэй байна. Харин 
хадгаламжийн хүүний түвшинг харвал 
төгрөгийн хадгаламжийнх бага зэрэг буурах 
хандлагатай, валютынх тогтмол түвшинд 
байна. 
 

Зураг 16. Нийт хадгаламж 

 
Эх үүсвэр: Монголбанк 

Гол түүхий эдийн барааны үнэ өсөлттэй байна ...  

2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 
манай улсын экспортын гол нэрийн 
бараануудын үнийн түвшин өсөлттэй 
байна.  
 
Мөн 2018 оны эхний 10 сарын 

Хүснэгт 4. Түүхий эдийн үнэ, ам.доллар 
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Эх үүсвэр: Монголбанк

зээлийн хүү буурч байна ... 

Нийт зээлийн үлдэгдлээрх жигнэсэн дундаж хүү 
(Ждх) оны эхэнтэй харьцуулахад буурч 17.4 хувьд 
хүрсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 0.8 нэгж хувиар буурчээ. 
Үүнээс иргэдийн төгрөгийн зээлийн үлдэгдлийн Ждх 
18.6 хувьтай, гадаад валютын зээлийн Ждх 12.7 хувьтай 
байна. хувийн байгууллагын зээлийн Ждх 15.6 хувьтай, 
гадаад валютын зээлийн хүү 10.6 хувьтай байна.

Зураг 15. Зээлийн үлдэгдлийн жигнэсэн дундаж хүү

Зээлийн эргэн төлөлт өмнөх онуудаас 
огцом өсч байгаа нь иргэдийн орлого 
нэмэгдэхийн зэрэгцээ мөн зээлийн олголт 
өссөнтэй холбоотой байна. Мөн 
банкуудын санхүүгийн эх үүсвэр 
нэмэгдсэн, иргэдэд зээл олгох итгэл 
сэргэсэн учраас шинээр олгож буй 
зээлийн дүн өмнөх онуудаас өсчээ. 
 

Зураг 14. Иргэдэд шинээр олгосон зээл 

 
Эх үүсвэр: Монголбанк 

Зээлийн хүү буурч байна ...  

Нийт зээлийн үлдэгдлээрх жигнэсэн 
дундаж хүү (ЖДХ) оны эхэнтэй 
харьцуулахад буурч 17.4 хувьд хүрсэн нь 
өмнөх оны мөн үеэс 0.8 нэгж хувиар 
буурчээ. Үүнээс иргэдийн төгрөгийн 
зээлийн үлдэгдлийн ЖДХ 18.6 хувьтай, 
гадаад валютын зээлийн ЖДХ 12.7 
хувьтай байна. Хувийн байгууллагын 
зээлийн ЖДХ 15.6 хувьтай, гадаад 
валютын зээлийн хүү 10.6 хувьтай байна. 
 

Зураг15. Зээлийн үлдэгдлийн жигнэсэн дундаж хүү 

  
Эх үүсвэр: Монголбанк 

Хадгаламжийн хэмжээ тогтмол өсч байна... 

Нийт хадгаламжийн үлдэгдлийн 88 гаруй 
хувийг иргэдийн хадгаламж бүрдүүлж байгаа 
бөгөөд тогтмол өсөлттэй байна. Харин 
хадгаламжийн хүүний түвшинг харвал 
төгрөгийн хадгаламжийнх бага зэрэг буурах 
хандлагатай, валютынх тогтмол түвшинд 
байна. 
 

Зураг 16. Нийт хадгаламж 

 
Эх үүсвэр: Монголбанк 

Гол түүхий эдийн барааны үнэ өсөлттэй байна ...  

2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 
манай улсын экспортын гол нэрийн 
бараануудын үнийн түвшин өсөлттэй 
байна.  
 
Мөн 2018 оны эхний 10 сарын 

Хүснэгт 4. Түүхий эдийн үнэ, ам.доллар 
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Эх үүсвэр: Монголбанк

хадгаламжийн хэмжээ тогтвортой өсч байна...

Нийт хадгаламжийн үлдэгдлийн 88 гаруй хувийг 
иргэдийн хадгаламж бүрдүүлж байгаа бөгөөд тогтмол 
өсөлттэй байна. харин хадгаламжийн хүүний түвшинг 
харвал төгрөгийн хадгаламжийнх бага зэрэг буурах 
хандлагатай, валютынх тогтмол түвшинд байна.

Зураг 16. Нийт хадгаламж

Зээлийн эргэн төлөлт өмнөх онуудаас 
огцом өсч байгаа нь иргэдийн орлого 
нэмэгдэхийн зэрэгцээ мөн зээлийн олголт 
өссөнтэй холбоотой байна. Мөн 
банкуудын санхүүгийн эх үүсвэр 
нэмэгдсэн, иргэдэд зээл олгох итгэл 
сэргэсэн учраас шинээр олгож буй 
зээлийн дүн өмнөх онуудаас өсчээ. 
 

Зураг 14. Иргэдэд шинээр олгосон зээл 

 
Эх үүсвэр: Монголбанк 

Зээлийн хүү буурч байна ...  

Нийт зээлийн үлдэгдлээрх жигнэсэн 
дундаж хүү (ЖДХ) оны эхэнтэй 
харьцуулахад буурч 17.4 хувьд хүрсэн нь 
өмнөх оны мөн үеэс 0.8 нэгж хувиар 
буурчээ. Үүнээс иргэдийн төгрөгийн 
зээлийн үлдэгдлийн ЖДХ 18.6 хувьтай, 
гадаад валютын зээлийн ЖДХ 12.7 
хувьтай байна. Хувийн байгууллагын 
зээлийн ЖДХ 15.6 хувьтай, гадаад 
валютын зээлийн хүү 10.6 хувьтай байна. 
 

Зураг15. Зээлийн үлдэгдлийн жигнэсэн дундаж хүү 

  
Эх үүсвэр: Монголбанк 

Хадгаламжийн хэмжээ тогтмол өсч байна... 

Нийт хадгаламжийн үлдэгдлийн 88 гаруй 
хувийг иргэдийн хадгаламж бүрдүүлж байгаа 
бөгөөд тогтмол өсөлттэй байна. Харин 
хадгаламжийн хүүний түвшинг харвал 
төгрөгийн хадгаламжийнх бага зэрэг буурах 
хандлагатай, валютынх тогтмол түвшинд 
байна. 
 

Зураг 16. Нийт хадгаламж 

 
Эх үүсвэр: Монголбанк 

Гол түүхий эдийн барааны үнэ өсөлттэй байна ...  

2018 оны эхний 10 сарын байдлаар 
манай улсын экспортын гол нэрийн 
бараануудын үнийн түвшин өсөлттэй 
байна.  
 
Мөн 2018 оны эхний 10 сарын 

Хүснэгт 4. Түүхий эдийн үнэ, ам.доллар 
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Эх үүсвэр: Монголбанк

Экспортын түүхий эдийн барааны үнэ өсөлттэй 
байна ...

2018 оны эхний 10 сарын байдлаар манай улсын 
экспортын гол нэрийн бараануудын үнийн түвшин 
өсөлттэй байна. 

Мөн 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар уул уурхайн 
бус экспортын гол түүхийн эд болох түүхий ноолуурын 
тоо хэмжээ 47%-иар буурсан хэдий ч үнийн дүнгээр 
24%-ийн огцом өсөлтийг бий болгосон.

Хүснэгт 4. Түүхий эдийн үнэ, ам.доллар

байдлаар уул уурхайн бус экспортын 
гол түүхийн эд болох түүхий 
ноолуурын тоо хэмжээ 47%-иар 
буурсан хэдий ч үнийн дүнгээр 24%-
ийн огцом өсөлтийг бий болгосон. 
  

Эх үүсвэр: ГЕГ, Монголбанк 
 

Зураг 17. Ноолуурын экспортын дүн Зураг 18. Ноолуурын экспортын нэгж үнэ 

  

Эх үүсвэр: ГЕГ Эх үүсвэр: ГЕГ, Монголбанк 
Эдийн засаг өсч байгаа ч анхаарах асуудлууд байсаар байна... 

Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт 2018 онд сүүлийн 4 жилийн хамгийн өндөр 
түвшиндээ хүрч байна. Энэхүү өсөлтөд нийлүүлэлт талаас экспортын гол нэрийн барааны 
үнийн өсөлт, эрэлт талаас мөнгөний зөөлөн бодлогын үр дүнд аж ахуйн нэгж, иргэдийн 
хөрөнгө оруулалт, хэрэглээний санхүүжилт нэмэгдсэнтэй холбоотой байна. Тухайлбал, 
2018 онд банкуудаас олгож буй зээлийн жилийн өсөлт нь өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулахад 10 нэгж орчим хувийн өндөр үзүүлэлттэй байна.  

Энэ оны эдийн засгийн өсөлтийн эерэг үр дагавар нь өнгөрсөн онуудтай харьцуулахад 
ажилгүйдлийн түвшний бууралт, дундаж цалингийн өсөлт, зээлийн эргэн төлөлтийн 
хэмжээ нэмэгдэж байгаагаар харагдаж байна. Эдийн засгийн таатай үзүүлэлтүүд гарч, 
өрхүүдийн орлого нэмэгдсэнээр хэрэглээний зардлууд болох хэрэглээний импорт, гадаад 
улсруу хийх аялал, жуулчлал, хэрэглээний зээлийн өсөлтүүд бий болж байна.  

Эдийн засагт эерэг өөрчлөлтүүд гарч байгаа хэдий ч гадаад орчны өөрчлөлтөөс өндөр 
хамааралтай хэвээр байгаа үед эдгээр эерэг өөрчлөлтүүдийг хамгаалж урт хугацааны 
тогтвортой байдлыг хадгалахын тулд улс төрийн тогтвортой байдлыг хангаж тодорхой бус 
байдлыг бууруулах, төсөв, мөнгөний бодлогыг урт хугацаанд чиглүүлж хөрөнгө 
оруулагчид, хэрэглэгчдийн итгэлийг сэргээх нь хамгаас чухал юм.  

 

Өсөлт
2017/2018

Зэсийн баяжмал (1 тонн) 983.9             1,229.9          1,377.1          12.0%
Нүүрс (1 тонн) 40.1               71.5               80.8               13.0%
Нефть (1 тонн) 49.0               50.4               67.2               33.3%
Төмрийн хүдэр (1 тонн) 42.3               44.8               46.5               3.7%
Ноолуур (1000 тонн) 39.9               44.3               67.0               51.3%
Ноос  (1000 тонн) 1.3                 1.6                 2.1                 25.8%
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Эх үүсвэр: ГЕГ, Монголбанк

 
Зураг 17. Ноолуурын экспортын дүн

байдлаар уул уурхайн бус экспортын 
гол түүхийн эд болох түүхий 
ноолуурын тоо хэмжээ 47%-иар 
буурсан хэдий ч үнийн дүнгээр 24%-
ийн огцом өсөлтийг бий болгосон. 
  

Эх үүсвэр: ГЕГ, Монголбанк 
 

Зураг 17. Ноолуурын экспортын дүн Зураг 18. Ноолуурын экспортын нэгж үнэ 

  

Эх үүсвэр: ГЕГ Эх үүсвэр: ГЕГ, Монголбанк 
Эдийн засаг өсч байгаа ч анхаарах асуудлууд байсаар байна... 

Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт 2018 онд сүүлийн 4 жилийн хамгийн өндөр 
түвшиндээ хүрч байна. Энэхүү өсөлтөд нийлүүлэлт талаас экспортын гол нэрийн барааны 
үнийн өсөлт, эрэлт талаас мөнгөний зөөлөн бодлогын үр дүнд аж ахуйн нэгж, иргэдийн 
хөрөнгө оруулалт, хэрэглээний санхүүжилт нэмэгдсэнтэй холбоотой байна. Тухайлбал, 
2018 онд банкуудаас олгож буй зээлийн жилийн өсөлт нь өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулахад 10 нэгж орчим хувийн өндөр үзүүлэлттэй байна.  

Энэ оны эдийн засгийн өсөлтийн эерэг үр дагавар нь өнгөрсөн онуудтай харьцуулахад 
ажилгүйдлийн түвшний бууралт, дундаж цалингийн өсөлт, зээлийн эргэн төлөлтийн 
хэмжээ нэмэгдэж байгаагаар харагдаж байна. Эдийн засгийн таатай үзүүлэлтүүд гарч, 
өрхүүдийн орлого нэмэгдсэнээр хэрэглээний зардлууд болох хэрэглээний импорт, гадаад 
улсруу хийх аялал, жуулчлал, хэрэглээний зээлийн өсөлтүүд бий болж байна.  

Эдийн засагт эерэг өөрчлөлтүүд гарч байгаа хэдий ч гадаад орчны өөрчлөлтөөс өндөр 
хамааралтай хэвээр байгаа үед эдгээр эерэг өөрчлөлтүүдийг хамгаалж урт хугацааны 
тогтвортой байдлыг хадгалахын тулд улс төрийн тогтвортой байдлыг хангаж тодорхой бус 
байдлыг бууруулах, төсөв, мөнгөний бодлогыг урт хугацаанд чиглүүлж хөрөнгө 
оруулагчид, хэрэглэгчдийн итгэлийг сэргээх нь хамгаас чухал юм.  
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Төмрийн хүдэр (1 тонн) 42.3               44.8               46.5               3.7%
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Ноос  (1000 тонн) 1.3                 1.6                 2.1                 25.8%
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Эх үүсвэр: ГЕГ

сУдалгаа



22 “Монголбанкны мэдээлэл”-2018 оны 12 дугаар сар

Зураг 18. Ноолуурын экспортын нэгж үнэ

байдлаар уул уурхайн бус экспортын 
гол түүхийн эд болох түүхий 
ноолуурын тоо хэмжээ 47%-иар 
буурсан хэдий ч үнийн дүнгээр 24%-
ийн огцом өсөлтийг бий болгосон. 
  

Эх үүсвэр: ГЕГ, Монголбанк 
 

Зураг 17. Ноолуурын экспортын дүн Зураг 18. Ноолуурын экспортын нэгж үнэ 

  

Эх үүсвэр: ГЕГ Эх үүсвэр: ГЕГ, Монголбанк 
Эдийн засаг өсч байгаа ч анхаарах асуудлууд байсаар байна... 

Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт 2018 онд сүүлийн 4 жилийн хамгийн өндөр 
түвшиндээ хүрч байна. Энэхүү өсөлтөд нийлүүлэлт талаас экспортын гол нэрийн барааны 
үнийн өсөлт, эрэлт талаас мөнгөний зөөлөн бодлогын үр дүнд аж ахуйн нэгж, иргэдийн 
хөрөнгө оруулалт, хэрэглээний санхүүжилт нэмэгдсэнтэй холбоотой байна. Тухайлбал, 
2018 онд банкуудаас олгож буй зээлийн жилийн өсөлт нь өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулахад 10 нэгж орчим хувийн өндөр үзүүлэлттэй байна.  

Энэ оны эдийн засгийн өсөлтийн эерэг үр дагавар нь өнгөрсөн онуудтай харьцуулахад 
ажилгүйдлийн түвшний бууралт, дундаж цалингийн өсөлт, зээлийн эргэн төлөлтийн 
хэмжээ нэмэгдэж байгаагаар харагдаж байна. Эдийн засгийн таатай үзүүлэлтүүд гарч, 
өрхүүдийн орлого нэмэгдсэнээр хэрэглээний зардлууд болох хэрэглээний импорт, гадаад 
улсруу хийх аялал, жуулчлал, хэрэглээний зээлийн өсөлтүүд бий болж байна.  

Эдийн засагт эерэг өөрчлөлтүүд гарч байгаа хэдий ч гадаад орчны өөрчлөлтөөс өндөр 
хамааралтай хэвээр байгаа үед эдгээр эерэг өөрчлөлтүүдийг хамгаалж урт хугацааны 
тогтвортой байдлыг хадгалахын тулд улс төрийн тогтвортой байдлыг хангаж тодорхой бус 
байдлыг бууруулах, төсөв, мөнгөний бодлогыг урт хугацаанд чиглүүлж хөрөнгө 
оруулагчид, хэрэглэгчдийн итгэлийг сэргээх нь хамгаас чухал юм.  

 

Өсөлт
2017/2018

Зэсийн баяжмал (1 тонн) 983.9             1,229.9          1,377.1          12.0%
Нүүрс (1 тонн) 40.1               71.5               80.8               13.0%
Нефть (1 тонн) 49.0               50.4               67.2               33.3%
Төмрийн хүдэр (1 тонн) 42.3               44.8               46.5               3.7%
Ноолуур (1000 тонн) 39.9               44.3               67.0               51.3%
Ноос  (1000 тонн) 1.3                 1.6                 2.1                 25.8%

Экспортын түүхий эдийн 
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Эх үүсвэр: ГЕГ, Монголбанк

Эдийн засаг өсч байгаа ч анхаарах асуудлууд 
байсаар байна...

Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт 2018 онд сүүлийн 
4 жилийн хамгийн өндөр түвшиндээ хүрч байна. Энэхүү 
өсөлтөд нийлүүлэлт талаас экспортын гол нэрийн 
барааны үнийн өсөлт, эрэлт талаас макро бодлогын 

үр дүнд аж ахуйн нэгж, иргэдийн хөрөнгө оруулалт, 
хэрэглээний санхүүжилт нэмэгдсэнтэй холбоотой байна. 
тухайлбал, 2018 онд банкуудаас олгож буй зээлийн 
жилийн өсөлт нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 
10 нэгж орчим хувийн өндөр үзүүлэлттэй байна. 

Энэ оны эдийн засгийн өсөлтийн эерэг үр дагавар 
нь өнгөрсөн онуудтай харьцуулахад ажилгүйдлийн 
түвшний бууралт, дундаж цалингийн өсөлт, зээлийн 
эргэн төлөлтийн хэмжээ нэмэгдэж байгаагаар харагдаж 
байна. Эдийн засгийн таатай үзүүлэлтүүд гарч, 
өрхүүдийн орлого нэмэгдсэнээр хэрэглээний зардлууд 
болох хэрэглээний импорт, гадаад улсруу хийх аялал, 
жуулчлал, хэрэглээний зээлийн өсөлтүүд бий болж 
байна. 

гэхдээ гадаад орчны өөрчлөлтөөс өндөр хамааралтай 
хэвээр байгаа үед эдгээр эерэг өөрчлөлтийг хамгаалж 
урт хугацааны тогтвортой байдлыг хадгалахын тулд 
улс төрийн тогтвортой байдлыг хангаж тодорхой бус 
байдлыг бууруулах, төсөв, мөнгөний бодлогыг урт 
хугацаанд чиглүүлж хөрөнгө оруулагчид, хэрэглэгчдийн 
итгэлийг сэргээх нь чухал асуудал хэвээр байна. 

сУдалгаа
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Богд хаанд ламын алтан тамгын хамт энэхүү алтан навчит 
өргөмжлөлийг билгийн тооллын 1915 оны хаврын сүүл сарын арван 
нэгэнд өргөн барьжээ. өргөмжлөлийн үгийг алтан хуудас дээр 
монгол, түвэд хэлээр сийлэн бичиж улаан шунхаар тодруулжээ.

алтан навчит өргөмжлөлийн монгол бичгийн сийрүүлгээс... 
"Шашин төрийг хослон баригч, Наран гэрэлт түмэн наст  Богд эзэн 
хааны зарлиг, Би тэнгэрийн цагийг дагаж, төр шашныг хослон барьж 
Монгол улсыг жолоодон тогтоохуй дор үнэнээр тус хийж чадагчдыг 
хэтэрхийеэ эрхэмлэх бөгөөд, эн тэргүүн өргөмжилбөөс зохих 
Жавзандамба лам болбоос эртний Мин улсын цаг Их Юань улсын 

МоНголБаНкНы 
ЭрдЭНЭсИйН саНгаас
богд хаанд өргөсөн  
алтан навЧит өргөМжлөл 
хосгүй үнЭт
1915 он
жин: 11235.0 гр
22.5 х 9.3 см
17 алтан хуудас

тайцу хааны үе, халхын очирай бат түшээт сайн хан гомбодоржийн 
гэрт хувилгаан гарч, бурханы шашныг дэлгэрүүлэн, хамаг амьтныг 
гийгүүлж, халхын олон монголчуудыг тэргүүлэн авч, манж монголыг 
найралдуулан, гавьяа байгуулсан учирт, умар зүгийн амьтны итгэл, 
номын Богд хэмээн алтан тамга, алтан навчит өргөмжлөлийн зэрэг 
зүйл бүр ёслолын юм шагнагдаж, Манж эзэн лугаа нэгэн суурин 
дор суух зэргээр маш өргөмжлөгдсөн анхан төрлийн өндөр Богдоос 
эхлэн төрөл тутам бэлгэ билэг лүгээ төгөлдөр судар тарнийн  шашныг 
мандуулж, амьтныг жаргуулсан тус эрдэм зарлигийн ач хязгаарлашгүй 
буй...”  
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ойрын үед ямар судалгаан 
дээр төвлөрч байна вэ?

ойрын хугацаанд гэвэл мөнгөний 
бодлогын эдийн засагт үзүүлэх 
нөлөөг тогтоох, гадаад худалдааны 
бодлогод анхаарах асуудлууд 
болон эдийн засгийн мөчлөгийг 
оновчтой тодорхойлохтой 
холбоотой судалгааны ажлууд дээр 
илүү төвлөрч байна. тухайлбал 
судалгаа, статистикийн газар 
(ссг)-ын судалгааны хэлтэс (сух)-
ийн захирал л.даваажаргалтай 
хамтран бичсэн “A Factor Aug-
mented Vector Autoregressive (FA-
VAR) approach for Monetary Policy: 
Replication of the empirical results 
in Measuring the effects of Mone-
tary Policy” ажлыг хийж Journal of 
Applied Econometrics хэмээх эдийн 
засгийн чиглэлээр эхний 25-т 
эрэмбэлэгддэг олон улсын сэтгүүлд 
2018 оны 11-р сард хэвлүүллээ. 
Мөн эдийн засгийн мөчлөгийг 

Уншигч танд энэ удаа Монголбанкны Судалгаа статистикийн газрыг танилцуулахаар тус газрын 
Судалгааны хэлтсийн эдийн засагч Б.Хүслэнтэй ярилцсанаа толилуулж байна. 

тодорхойлоход ашиглагддаг 
BBQ алгоритмыг л.даваажаргал  
захиралтай хамтран EViews програм 
дээр хийх заавар бүхий блогийг 
тус програмын цахим сайтад 2018 
оны 9-р сард байршуулсан. яг одоо 
бол “Мөнгөний бодлогын шилжих 
механизмын асуудлууд: Вектор 
авторегрессив (VAR)” судалгааны 
ажил дээр ажиллаж байна. Мөн 
дэлхийн банкны төслийн зөвлөхтэй 
хамтран “Банкны салбарын зардал, 
ашгийн үр ашгийн шинжилгээ” 
судалгааны ажлыг боловсруулж 
байна.

сонирхолтой юм. баяр 
хүргэе! Чиний хувьд 
мөнгөний бодлогод яг 
тусгалаа олсон ямар том 
судалгаан дээр ажилласныг 
тодруулмаар санагдлаа.  

Баярлалаа. Бодлогын шийдвэр 
гаргалтад нөлөө үзүүлэхүйц 
томоохон хэмжээний судалгааны 

ажлуудыг хувь судлаач гэхээс 
илүүтэйгээр судалгааны баг хамтран 
боловсруулдаг. ссг-ын судлаачдын 
багийн онцлох ажлуудыг энд 
дурдаж болно. тухайлбал, 
“арилжааны банкуудын зээл болон 
хадгаламжийн хүүнд нөлөөлж буй 
хүчин зүйлс”, “Монголын эдийн 
засаг дахь зээлийн өндөр хүүний 
оньсогыг тайлах нь”, миний бие 
болон г.Мөнхбаяр нарын “Зээлийн 
хүүний харьцуулсан судалгаа” зэрэг 
судалгааны ажлуудын үр дүнд 
үндэслэн “Зээлийн хүүг бууруулах 
стратеги 2018-2023” бодлогын 
баримт бичиг, түүнийг хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний төлөвлөгөөг 
боловсруулж, санхүүгийн 
тогтвортой байдлын зөвлөл (стБЗ)-
өөр батлуулсан. тус стратегийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний дагуу стБЗ-ийн 
гишүүн байгууллагууд болон 
Засгийн газрын яамд, агентлагууд 

Б.Хүслэн: төв 
банкны судалгаа 
нь макро Эдийн 
засаг, санхүүгийн 
тогтвортой 
байдлыг хангахад 
бодлогын 
томоохон 
дЭмжлЭг болдог 

МоНголБаНк ЮУ хИйдЭг ВЭ?
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зээлийн хүүг бууруулахтай 
холбоотой ажлуудыг хийж 
эхлээд байна. түүнчлэн мөнгөний 
бодлогын шийдвэр гаргалтын суурь 
шинжилгээнд ашиглагддаг иргэд, 
аж ахуй нэгж болон шинжээчдийн 
инфляцийн хүлээлтийн талаарх 
түүвэр судалгааг ссг-ын зүгээс 
улирлын давтамжтай хийж бодлогын 
шийдвэр гаргагчдад танилцуулдаг. 
Мөн манай газрын зүгээс хийж 
гүйцэтгэсэн “төв банкны алдагдлыг 
бууруулах стратеги, хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээ” судалгааны ажлын үр 
дүнг суурь болгон Монголбанкны 
дүрмийн санг нэмэгдүүлсэн. 
төв банкнаас гадна бодлогын 
шийдвэр гаргагч албан тушаалтан, 
төрийн байгууллагуудад цаг үеийн 
асуудлаарх бодлогын санал, 
зөвлөмжийг агуулсан танилцуулга, 
судалгааны ажлуудыг тухай бүр 
хүргүүлж байна. Жишээлбэл,  
“Экспортыг дэмжих стратеги”, 
“Монгол Улсын гадаад худалдааны 
бодлогод анхаарах асуудлууд”, 
“алтны олборлолтыг дэмжих төрийн 
өмчит компани байгуулах боломж”, 
“Экспортыг дэмжих санхүүжилтийн 
схемийн төсөл” зэрэг судалгааны 
ажил, танилцуулга, төсөл зэргийг 
боловсруулан Улсын Их хурал, 
Засгийн газар болон агентлагууд, 
бусад холбогдох газарт хүргүүлсэн. 

төв банкны судалгаанууд 
мөнгөний бодлогоос гадна 
ямар зорилго үүрэгт чиглэсэн 
байдаг талаар сонирхуулаач?

аливаа улсын төв банкны дэргэд 
судалгааны том институци байдаг. 
Энэ утгаараа төв банкны судалгааны 
ажлууд нь Макро эдийн засгийн тэр 
дундаа мөнгөний бодлого болон 

санхүүгийн тогтвортой байдлыг 
хангахад чиглэсэн бодлогын 
шийдвэрт дэмжлэг үзүүлэх 
зорилготой байдаг. Энэ хүрээнд 
бодлогын суурь судалгаа болон 
эмпирик судалгааг хөгжүүлэх, 
судалгаа, шинжилгээний үр дүнд 
үндэслэсэн бодлогын зөвлөмжүүд 
боловсруулах, тодорхой судалгааны 
ажлуудыг хэвлэн нийтлүүлэх, илтгэл 
хэлбэрээр хурал, зөвлөгөөнд 
танилцуулах, зөвлөмж байдлаар 
холбогдох байгууллагуудад 
хүргүүлэх зэрэг чиг үүргийг 
хэрэгжүүлж байна. 

судалгаа хийгээд явж байх 
үед чинь бодит амьдрал 
дээрх дүр зураг чиний хувьд 
хэрхэн буудаг вэ. Энэ тухай 
сэтгэгдлээ хуваалцахыг 
зөвшөөрнө үү.

Эдийн засгийн судалгаа 
шинжилгээний ажлын нэн тэргүүний 
зорилго нь бодит амьдрал дээрх 
дүр зургийг шинжлэх ухааны 
үндэслэлтэйгээр тайлбарлан 
шинжилж түүн дээрээ үндэслэн 
дүгнэлт өгөх гэж ойлгодог. Бодит 
байдлыг эдийн засгийн загвар, 
аргачлалд 100 хувь дүрслэн харуулах 
боломжгүй хэдий ч бодит байдалд 
нийцтэй байдлыг хамгийн өндөр 
байлгахад судалгааны зорилго 
оршиж байдаг. ялангуяа орчин 
үеийн эдийн засгийн онолын болон 
эконометрикийн арга зүй хурдацтай 
хөгжиж, бодит байдлыг тайлбарлах 
чадамж сайжирч байгааг онцлох 
нь зүйтэй болов уу. Энэ ч утгаараа 
миний хувьд бодит амьдрал дээрх 
дүр зургийг судалгааны ажлын 
загвартаа бүрэн тусгахыг хичээдэг. 
судалгааны ажлын үр дүн маань 

бодит байдалд бодлогын шийдвэрт 
тусгалаа олж, дэмжлэг үзүүлдэг 
гэдэгт итгэж байна.

танай газраас гаргаж байгаа 
сар бүрийн  статистикийн 
дүн манай улс орны нөхцөл 
байдлыг хэрхэн илэрхийлж 
буйг хэрхэн дүгнэх вэ? 

судлаач хүний хувьд бүхий л 
төрлийн статистик, тоо мэдээлэл 
анхаарал татахуйц, сонирхолтой 
байдаг. тэдгээр статистик, тоон 
мэдээллийг ашиглах эрэлтийг 
байнга бий болгож байдаг. ссг 
нь мөнгө, санхүүгийн салбар, 
гадаад сектортой холбоотой 
чухал статистик, тоон мэдээллийг 
холбогдох байгууллагуудын 
тайлан мэдээг сар, улирлын 
давтамжтайгаар тогтмол  авах, 
түүвэр судалгаа явуулах зэрэг аргаар 
авч боловсруулдаг. Үзүүлэлтүүдийн 
статистикийг ажиглах замаар 
эдийн засгийн хөгжил, дэвшилтэй 
холбоотой асуудлыг шууд дүгнэх 
нь судалгаа, шинжилгээний 
чиглэлд арвин туршлагатай, өргөн 
мэдлэгтэй хүний л хийж чадах 
зүйл болов уу. Миний хувьд 
статистик тоо мэдээллээс дараагийн 
судалгаа, шинжилгээний сэдвийг 
л тодорхойлдог. харин тухайн 
сэдэвтэй холбоотой статистик, 
тоон мэдээллийг ашиглан 
эдийн засгийн аргачлалаар дүн 
шинжилгээ хийсний дараа эдийн 
засагт гарч буй өөрчлөлтийн талаар 
илүү дэлгэрэнгүй дүгнэлтүүдийг 
өгөх боломжтой болно. сүүлийн 
статистик мэдээллүүдээс харахад 
эдийн засагт сэргэлт гарч байна. 
гэхдээ төлбөрийн тэнцэл хүндрэх, 
чанаргүй зээл өсч байгаа зэрэг 

МоНголБаНк ЮУ хИйдЭг ВЭ?
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ирээдүйд эрсдэл бий болгож 
болзошгүй хүчин зүйлүүд байна. 

танай газраас макро 
түвшний томоохон 
хэлэлцүүлгийг олон нийтийн 
дунд зохион байгуулдаг 
шүү дээ. жишээлбэл, 
улаанбаатарын зөвшилцөл, 
гадаад худалдааны 
бодлогын асуудал, зээлийн 
хүүг бууруулах стратеги 
гэх мэтчлэн. өөр бодлогын 
ямар асуудлуудад анхаарлаа 
хандуулж байна вэ? 

ссг-ын зүгээс бодлогын 
шийдвэр гаргалтад дэмжлэг үзүүлэх 
ажил нь зөвхөн судалгааны ажил 
хийх байдлаар хязгаарлагддаггүй. 
олон нийтэд төв банкны бодлогын 
арга хэмжээ, хийгдсэн судалгааны 
үр дүнг таниулан сурталчлах, 
эрдэмтэн, судлаачдын саналыг авч 
бодлогын шийдвэр гаргалтад тусгах, 
төрийн байгууллагуудын бодлогын 
нягт уялдаатай байдлыг бий 
болгох зорилгоор чуулган, хурал, 
хэлэлцүүлгийг цаг үеийн тулгамдсан 
асуудлын хүрээнд тогтмол зохион 
байгуулж байна. Зөвхөн 2018 онд 
гэхэд нийт 14 хурал, хэлэлцүүлгийг 
төрийн болон хувийн байгууллагын 
төлөөллүүд, эрдэмтэн судлаачид 
болон олон нийтийг өргөнөөр 
хамруулан 2000 гаруй хүнийг 
оролцуулан зохион байгуулсан. 
Эдгээрээс онцлох үйл явдлууд нь 
таны дурьдсанчлан “Эдийн засгийн 
бодлогын анхдугаар чуулган: 
Эдийн засгийн бодлогын сорилт, 
чиг хандлага”, “Улаанбаатарын 
зөвшилцөл” хэлэлцүүлэг, “Зээлийн 
хүүг бууруулах стратеги” зэрэг 
хэлэлцүүлэг байсан. Эдгээрээс гадна 
“Макро эдийн засгийн бодлогын 

шинэ хандлагууд”, “Эдийн засгийн 
өнөөгийн байдал цаашдын чиг 
хандлага” зэрэг асуудлуудад 
анхаарал хандуулж холбогдох 
хурал хэлэлцүүлгүүдийг зохион 
байгууллаа. 

Эцэст нь сонирхоход чиний 
хувьд ирэх жил ямар 
судалгаа хийхийг хүсч байна 
вэ. Мөн танай хэлтсээс 
шинээр ямар төрлийн 
судалгаа хийхээр зорьж буй 
тухай сонирхуулна уу?

Миний хувьд ирэх жил “чөлөөт 
худалдааны хэлэлцээрийн эдийн 
засагт үзүүлэх нөлөө” сэдвээр 
судалгаа хийнэ. гадаад харилцааны 
яамнаас хятад болон өмнөд 
солонгос улстай чөлөөт худалдааны 
хэлэлцээр хийхээр ажиллаж байгааг 
мэдэгдсэн. Эдгээр улстай чөлөөт 
худалдааны хэлэлцээр хийх нь 
манай улсын гадаад худалдааны 
нөхцөл байдалд ашигтай эсэхийг 
эдийн засгийн загварчлалд 
үндэслэн тодорхойлох нь чухал 
юм. Манай ссг-ын зүгээс дараа 
жил “Монголбанкны интервенцийн 
валютын зах зээлд үзүүлэх 
нөлөө”, “Макро бодлогын өрхийн 
хэрэглээний бүтцэд үзүүлэх нөлөө”, 
“төсвийн бодлогын инфляцид 
үзүүлэх нөлөө”, “хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээний 
өөрчлөлтийн эдийн засагт үзүүлэх 
нөлөө”, “цахим санхүүгийн 
хэрэгслүүдийн эдийн засагт үзүүлж 
буй нөлөө”, “Шатахууны үнийн 
эдийн засагт үзүүлэх нөлөө”, 
“орлогын тэгш бус байдлын 
асуудлууд” зэрэг судалгааны 
ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байна.  

ярилцсанд баярлалаа.

бодлогын шийдвэр 
гаргалтад нөлөө 

үзүүлэхүйц томоохон 
хэмжээний судалгааны 
ажлуудыг хувь судлаач 

гэхээс илүүтэйгээр 
судалгааны баг хамтран 

боловсруулдаг. ссг-
ын судлаачдын багийн 
онцлох ажлуудыг энд 

дурдаж болно. тухайлбал, 
“арилжааны банкуудын 

зээл болон хадгаламжийн 
хүүнд нөлөөлж буй 

хүчин зүйлс”, “Монголын 
эдийн засаг дахь зээлийн 
өндөр хүүний оньсогыг 

тайлах нь”, миний 
бие болон г.Мөнхбаяр 
нарын “зээлийн хүүний 
харьцуулсан судалгаа” 

зэрэг судалгааны 
ажлуудын үр дүнд 

үндэслэн “зээлийн хүүг 
бууруулах стратеги 2018-
2023” бодлогын баримт 

бичиг, түүнийг хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний 

төлөвлөгөөг боловсруулж, 
санхүүгийн тогтвортой 
байдлын зөвлөл (стбз)-

өөр батлуулсан.

МоНголБаНк ЮУ хИйдЭг ВЭ?



огноо: 2018/12/14

бодлогын хүүг хЭвЭЭр хадгалах тухай

дугаар: 2018/05

огноо:  2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр

Монголбанкны Мөнгөний бодлогын хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний ээлжит хурлаар Бодлогын хүүг 
11 хувьд хэвээр хадгалах шийдвэр гаргалаа.

Жилийн инфляци 2018 оны 11 дүгээр сард улсын хэмжээнд 8.1 хувьтай байна. Нийлүүлэлтийн шалтгаанаар мах, 
шатахуун, хатуу түлш зэрэг барааны үнэ өссөн нь инфляцид голлон нөлөөлөв. цалин болон  дотоод эрэлтийн 
өсөлтөөр дамжин эрэлтийн шалтгаантай хүчин зүйлсийн  инфляцид  үзүүлэх нөлөө ирэх онд нэмэгдэхээр байна.

Эдийн засгийн өсөлт алгуур нэмэгдэж буй хандлага ирэх онд хадгалагдахаар байна. хэдийгээр гадаад орчны 
тодорхой бус байдал үргэлжилж байгаа боловч энэ оны эхний 11 сарын байдлаар худалдааны тэнцэл ашигтай, 
төлбөрийн тэнцлийн алдагдал бага байгаа нь төгрөгийн ханш тогтворжих суурь болж байна. Мөнгөний бодлогын 
хороо инфляцид нөлөөлж буй хүчин зүйлс, тэдгээрийн цаашдын төлөв, бизнесийн идэвхжлийг харгалзан бодлогын 
хүүг энэ удаад хэвээр хадгалах нь зүйтэй гэж үзэв.

Мөнгөний бодлогын хорооны энэ удаагийн шийдвэр нь инфляцийг дунд хугацаанд зорилтот түвшний орчимд 
тогтворжуулах зорилттой нийцтэй бөгөөд макро эдийн засгийн дунд хугацааны тогтвортой байдлыг хадгалахад 
чиглэж байна.

хорооны хуралдааны хураангуй тэмдэглэлийг хоёр долоо хоногийн дараа Монголбанкны цахим хуудаст 
байршуулна.

МөНгөНИй БодлогыН хороо

Мөнгөний бодлогын МЭдЭгдЭл
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блүүмбэрг тв: 

Инфляци улсын хэмжээнд 8.1%, Улаанбаатар 
хотод 9.3%-д хүрч өссөн байна. Улаанбаатар хотын 
инфляцийн өсөлтийг та бүхэн төв банкны зорилтыг 
давсан гэж үзэж байна уу? Мах, шатахуун, түлшний 
үнээс өөр ямар хүчин зүйл инфляцийн өсөлтийг 
бүрдүүлж байгаа вэ?

тэргүүн дэд Ерөнхийлөгч о.ЭрдЭМбилЭг: 

төв банкны хувьд суурь инфляцийг тооцдог. 
өнөөдрийн нөхцөл байдлаас үзэхэд суурь инфляцид 
хамгийн томоохон нөлөө үзүүлж байгаа хүчин зүйл 
нь хатуу түлшний үнэ юм. төрийн зохицуулалттай 
холбоотойгоор дөрөвдүгээр сарын 1-нээс Улаанбаатар 
хотод хатуу түлш оруулахыг хориглосноос нөөц 
бүрдүүлэлт өсч, хатуу түлшний үнэд нөлөөлсөн болов 
уу. Иймэрхүү улирлын шинж чанартай нөлөөлөл 
цаашид тодорхой хугацаанд үргэлжлэх болов уу гэсэн 
хүлээлттэй байна. Монголын эдийн засагт улирлын 
онцлог бий. Жишээлбэл, махны үнийг дурдаж болно. 
Нэгдүгээрт, цаг уурын нөхцөл байдал, улирлаас 

хамаарч махны үнэд өөрчлөлт гардаг. хоёрдугаарт, 
судалгаанаас харахад гадаад хүчин зүйл, тэр дундаа 
БНхаУ руу махны нийлүүлэлт хийж байгаа нь манай 
дотоод зах зээлийн махны үнэд нөлөөлж байна.

Мөнгөний бодлогын газрын захирал б.баярдаваа: 

Улаанбаатар хотын инфляци 9.3 хувьтай байгааг  
бүрэлдэхүүн хэсгээр нь задалъя. хатуу түлшний хувьд  
зөвхөн 11 дүгээр сард гэхэд 13.8 хувиар үнэ өссөн 
байна. Энэ нь Улаанбаатар хотын инфляцийн өсөлтийн 
2.2 нэгж хувийг дангаараа тайлбарлаж байгаа юм. Мөн 
9.3 хувийн инфляцийн 1.3 нэгж хувь нь махны үнэтэй 
холбоотой. дээр нь бензин, шатахууны үнэ дэлхийн зах 
зээл дээр 2016 оны 1-р улирлаас эхлэн зогсолтгүй өссөн. 
Үүнийг дагаад Монгол Улс охУ-аас импортолж байгаа 
шатахууны хилийн үнэ өсч, улмаар дотоодын шатахууны 
үнэд нөлөөлж байна. Энэ өөрчлөлт нь Улаанбаатар 
хотын инфляцийн 1.5 нэгж хувийг бүрдүүлж байна. 
Нэгтгээд үзэхэд энэ гурван бараа, бүтээгдэхүүний 
үнийн өөрчлөлт нь нийслэл хотын инфляцийн 5%-
ийг тайлбарлаж үнийн өсөлт нь инфляцид хүчтэй 

МоНголБаНкНы хЭВлЭлИйН Бага хУрлаас (2018.12.14)
Мөнгөний бодлогын хороо 12 дугаар сарын 14-ний өдөр хуралдаж, бодлогын хүүг 11 нэгж хувьд хэвээр хадгалах шийдвэр 
гаргалаа. Мөнгөний бодлогын шийдвэрийг танилцуулах хэвлэлийн бага хурлын үеэр төв банкны удирдлагууд сэтгүүлчдийн 
асуултад хариулж, мэдээлэл өглөө. 

асУУлт, харИУлт
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асУУлт, харИУлт

нөлөөлжээ.

төв банк суурь инфляци гэдэг үзүүлэлтийг хардгийн 
гол зорилго нь эрэлт талаасаа инфляци цаашид 
өдөөгдөж, өсөлт нь нэмэгдэх эрсдэл байна уу гэдгийг 
харах ач холбогдолтой. Инфляцийн сагснаас улирлын 
болон нийлүүлэлтийн шинжтэй  хэлбэлздэг буюу 
макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдтэй төдийлөн хүчтэй 
хамаарахгүйгээр үнэ нь хөдөлдөг бараа бүтээгдэхүүнийг 
хассанаар ерөнхий тренд, хандлагыг тодорхойлж, суурь 
инфляцийг тооцдог. Үндэсний статистикийн хорооноос 
гаргаж байгаа инфляци нь бидний хараад байгаа 
суурь инфляцийг зарим талаар төдийлөн илэрхийлж 
чаддаггүй. тиймээс төв банк өөрсдийн дотоод 
тооцооллыг ашигладаг. Ингээд тооцоход импортын 
болон холбогдох зарим бараа бүтээгдэхүүний үнэ, нэг 
удаагийн шинжтэй үнийг хасаад тооцоход эрэлтийн 
шинжтэй инфляцийн өсөлт хурдассан зүйл харагдахгүй 
байгаа. хэдийгээр инфляцийн түвшин Улаанбаатарт 9.3 
хувьд хүрч, өндөр байгаа мэт боловч энэ нөлөөлөл 12 
дугаар сарын төгсгөлд арилах төсөөлөлтэй байгаа тул 
мөнгөний бодлогыг чангаруулах дарамт одоохондоо 
харьцангуй бага гэж харж байна.

он гараад цаашдын эдийн засгийн нөхцөл 
байдлыг харгалзан үзээд, шинэ мэдээллүүдэд үндэслэн 
Мөнгөний бодлогын хорооны шийдвэрийг гаргана. тэр 
үед бодлогын хүүг өөрчлөх нөхцөл үүсэхийг үгүйсгэхгүй.

блүүмбэрг тв: 

төлбөрийн тэнцлийн алдагдал багассан 
байна. хөгжлийн банкны бондын санхүүжилт 
орж ирснээр энэхүү бууралт үүссэн гэж байгаа. тэгэхээр, 
төлбөрийн тэнцлийг сайжруулахад цаашид юун дээр 
анхаарвал зохих вэ. ялангуяа, Засгийн газрын зүгээс 
хэрхэх нь зүйтэй вэ?

тэргүүн дэд Ерөнхийлөгч о.ЭрдЭМбилЭг: 

өнөөдрийн байдлаар дотоод эрэлтийн тодорхой 
хэмжээний дарамт арилжааны банкуудаас эдийн засагт 
нийлүүлж буй зээлийн хэмжээгээр өдөөгдсөн. Үүнийг 
эерэг талаас нь харвал, эдийн засгийн идэвхжилтэй 
холбоотой. гэхдээ нөгөө талд Монголбанк арилжааны 
банкуудаас эдийн засагт нийлүүлж буй зээлийн бүтцэд 
анхаарч байгаа. Энэ агуулгаараа бид зургаа болон 
есдүгээр сард макро зохистой бодлогын шийдвэрийн 
хүрээнд дараалсан хоёр удаагийн арга хэмжээ авсан. 

Үүгээр хэрэглээний зээлээр дамжиж импорт өдөөгдөх 
нөхцөл байдлыг хязгаарлах, аж ахуйн нэгжүүдэд олгох 
зээлийн нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлж, хувийн хэвшлийг 
дэмжихийг зорьсон. Мэдээж, үүнээс гадна дотоод 
эрэлтэд төсвийн бодлого нөлөөлдөг. Энэ бүх асуудлыг 
бид Мөнгөний бодлогын хорооны хурлаараа ярилцсан. 
та бүхний мэдэж байгаачлан Монголын эдийн засагт 
улирлын онцлог гэж бий. арилжааны банкууд дээр 
бизнесийн зээлийн судалгаа идэвхжиж эхлэх хугацаа 
нь үндсэндээ жил бүрийн хоёрдугаар сар байдаг. 
Улмаар дөрөвдүгээр сараас бизнесүүд идэвхжиж 
эхэлдэг. тэрнээс өмнө мэдээж Мөнгөний бодлогын 
хороо хуралдана. яг эдийн засаг талаас нь яривал 
төсвийн үржүүлэгч гэж ойлголт бий. өөрөөр хэлбэл, 
төсвийн дотоод эрэлтэд үзүүлэх нөлөөлөл юм. Энэ 
бүгдийг харах хэрэгтэй.  

судалгаа, статистикийн газрын захирал  
д.ган-оЧир: 

Мөнгөний бодлогын мэдэгдэлд дурдсанчлан гадаад 
худалдааны тэнцэл 636.9 сая ам.долларын ашигтай 
байгаа. төлбөрийн тэнцлийн хувьд 51 сая ам.долларын 
алдагдалтай байна. том зургаар нь харвал, өнөөдөр 
Монгол Улсаас гарч байгаа валютын урсгал 51 сая 
ам.доллар байна. Валютын зах зээл дээр хэт хомсдол 
үүсч, ханш сулрах, огцом хэлбэлзэл үүсэх дарамт ерөнхий 
зургаараа харагдахгүй байна. Макро эдийн засгийн 
суурь үзүүлэлтийн хувьд инфляци бага зэрэг өссөн, 
гэхдээ энэ нь түр зуурын хүчин зүйлээс хамааралтай. 
Үүнийг эс тооцвол бусад макро үзүүлэлтүүд тухайлбал 
зээл, мөнгө, эдийн засгийн өсөлт тогтвортой, эдийн 
засгийн эерэг момент дээр байна. тиймээс валютын зах 
дээр том цочрол үүсэх дарамт бага байна. 

харин ирээдүйд Засгийн газраас анхаарах 
шаардлагатай зүйлс бий. Монголбанкы зүгээс 
холбогдох зөвлөмж, саналыг Засгийн газарт хүргүүлдэг. 
Мэдээж өнөөгийн байдлаар нүүрсний экспортыг 
дэмжих, тэр дундаа хил нэвтрүүлэхийг Засгийн газрын 
түвшинд, дипломат арга замаар анхаарч, харилцах 
зүйл байна. Мөн Монгол Улсад валютын орох урсгалыг 
бүрдүүлдэг гол хэсэг болох гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалтыг дэмжих хэрэгтэй. одоогийн байдлаар 1.44 
тэрбум ам.долларын гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 
энэ онд манайд орж ирсэн. цаашид “таван толгой” 
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асУУлт, харИУлт

зэрэг гШхо-ыг дэмжих төслүүд дээр идэвх чармайлт 
гарган, үргэлжлүүлэх шаардлага бий. түүнчлэн, төсвийн 
зарцуулалт тал дээр импортын дарамтыг бий болгох 
асуудал анхаарал татаж байна. тэгэхээр төсвийн 
зарцуулалт, хөрөнгө оруулалтын хуваарийг гаргахдаа 
төлбөрийн тэнцэлд ирэх дарамтыг харгалзаж үзэх, цаг 
хугацааны хувьд тархаах асуудлыг анхаараач гэсэн 
зөвлөмжийг Засгийн газарт хүргүүлж байгаа. Засгийн 
газрын зүгээс эдгээр зөвлөмжийг харгалзан үзвэл 
валютын орж ирэх урсгал, валютын захын тогтвортой 
байдалд үзүүлэх дэмжлэгүүд эерэг байх хүлээлттэй 
байна.

МонцаМЭ: 

Валютын ханш сүүлийн үед суларч байна. Валютын 
ханшийн инфляцид ирэх нөлөө хэр өндөр байгаа вэ?

Нөөцийн Удирдлага, санхүүгийн Зах зээлийн газрын 
захирал а.Энхжин:

Ерөнхийдөө эдийн засгийн суурь нөхцөл байдлыг 
авч үзвэл ханшид огцом өөрчлөлт гарах нөхцөл 
үүсээгүй. төлбөрийн тэнцлийн хувьд энэ оны эхний 10 
сарын байдлаар дээр дурдсанчлан 51 сая ам.долларын 
алдагдалтай байна. Манай гадаад валютын албан 
нөөцийн мөн үед 3.4 тэрбум ам.долларт хүрсэн нь 
сүүлийн 6 жилийн хамгийн дээд төвшинд хүрсэн 
үзүүлэлт юм. төлбөрийн тэнцлийн алдагдал буурсан, 
гВаН харьцангуй өндөр түвшинд хүрсэн, нөгөө талаас 
инфляци нийлүүлэлтийн гаралтай зарим цөөн төрлийн 
бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөөс хамаарч 11 сард 
нэмэгдсэн ч гэсэн цаашид тогтвортой байх нөхцөлд 
ханшид огцом өөрчлөлт орохгүй гэж харж байгаа. 

Эрэлт нийлүүлэлтийн шинжтэй, түр зуурын огцом 
хэлбэлзэлд Монголбанкнаас тухай бүрд нь оролцож, 
валютын захад валют нийлүүлэх үүргээ биелүүлж 
байна. Энэ оны эхнээс хойш төв банкнаас нийт 1.2 
тэрбум ам.долларыг валютын захад дуудлага худалдаа 
хэлбэрээр нийлүүлсэн. ялангуяа 11 дүгээр сар гарснаас 
хойш төв банкнаас 425 сая гаруй ам.долларыг захад 
нийлүүлээд байна. сүүлийн үеийн буюу 11 дүгээр 
сар гарснаас хойших өөрчлөлтийг төв банкны зүгээс 
түр зуурын шинжтэй буюу улирлын гаралтай, эрэлт 
нийлүүлэлтийн зөрүүгээс үүссэн ханшийн хөдөлгөөн 
хэмээн харж байгаа. цаашид ханш тогтвортой байх 
хүлээлттэй байна.

Монгол тв: 

Улс төрийн тогтворгүй байдал ханшид тодорхой 
хэмжээнд нөлөөлж байгаа. Жишээ нь Засгийн 
газрыг огцруулах талаар хэлэлцэх үед ханшид өөрчлөлт 
орсон. цаашид эдийн засагт бага ч гэсэн гэгээлэг зүйл 
харагдаж, ханш буурах хандлага байна уу?

НУсЗЗг-ын захирал а.Энхжин: 

11 дүгээр сар гарснаар үүссэн нөхцөл байдалд 
нэгдүгээрт, мэдээж улс төрийн нөхцөл байдал 
нөлөөлсөн. Мөн манай нүүрсний экспортын бараг 50 
гаруй хувь нь гардаг хилийн боомт дээр саатал үүссэнээр 
хилээр нэвтрэх тээврийн хэрэгслийн тоо огцом буурсан. 
хэдийгээр 2016 оноос хойш манай эдийн засгийн 
нөхцөл байдал сайжирсан ч, бид оУВс-ийн өргөтгөсөн 
санхүүжилтийн хөтөлбөрийг 2020 хүртэл үргэлжлүүлнэ. 
тиймээс хөтөлбөр хэрэгжихийн тулд Засгийн газрын 
тогтвортой, төрийн бодлого анх тохиролцсон чиглэлдээ 
үргэлжлэх шаардлагатай. тэгэхээр Засгийн газарт 
өөрчлөлт орох, улс төрийн нөхцөл байдал тодорхойгүй 
болох тохиолдолд гадаад болон дотоод эрсдэл, 
тодорхой бус байдал тэр хэмжээгээр нэмэгдэнэ. Энэ нь 
ханшинд дарамт үүсгэж байгаа. 

Монголбанкны зүгээс 2019 онд тус хөтөлбөрийг 
цаашид тууштай үргэлжлүүлээд явна. Бид банкны 
салбарын бүтцийн өөрчлөлт болон эдийн засагт 
хэрэгжүүлж байгаа бодлогоо үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. 
Мөн банк санхүүгийн салбарын хууль эрх зүйн 
шинэчлэлийг үргэлжлүүлнэ. Иймд төв банкны зүгээс 
цаашид тогтвортой, тодорхой байдлыг бий болгоно 
гэж харж байна. Засгийн газрын зүгээс ч хөтөлбөрийн 
хүрээнд хүлээсэн үүргээ цаашид тууштай үргэлжлүүлж, 
донор байгууллагуудаас хийх санхүүжилтүүдийг цаг 
тухайд нь аваад явбал 2019 онд эдийн засагт томоохон 
цочрол үүсэхээргүй харагдаж байна. Монголбанкны 
зүгээс 2019 онд валютын ханш харьцангуй тогтвортой 
байж, энэ чинээгээр эдийн засаг мөн тогтвортой өсөх 
байх гэсэн хүлээлттэй байгаа. төсөв дээр ирэх оны 
эдийн засгийн өсөлтийг 8 хувь Монголбанкны зүгээс 
6.3 орчим хувь байна гэсэн хүлээлттэй байгаа. тэгэхээр 
эдийн засгийн өсөлт 2019 онд хадгалагдана. ханшийн 
хувьд бидний зүгээс цаашид ийм байна гэсэн чиглэл, 
мэдээлэл шууд өгөх боломжгүй.
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2018 он өндөрлөж байна. 
ЭнЭ он Эдийн засаг, банк 
санхүүгийн салбарын 
хувьд яМархуу жил 
болж өнгөрөв гЭдгЭЭр 
ярилцлагаа ЭхЭлье. 

Эдийн засагт 2018 онд нэлээд 
сэргэлт ажиглагдлаа. төсөв, 
мөнгөний бодлогын хувьд ч бас 
эерэг үзүүлэлтүүд гарсныг тэмдэглэх 
хэрэгтэй. тухайлбал, 2016 оны 
сүүлч, 2017 оны эхэн үеэс эдийн 
засагт нэлээд эерэг үзүүлэлтүүд 
ажиглагдаж эхэлсэн. Эхний 
шалтгаан нь манай улсын гадаад 
эрэлтээс ихээхэн хамааралтай байв. 
ялангуяа түүхий эд буюу манай 
голлох түүхий эд болох нүүрсний 
салбарт нэлээд сэргэлт ажиглагдсан. 
Үнэ өндөр өссөнөөс гадна БНхаУ-

ын хойд солонгосоос авдаг 
нүүрсний импортод хязгаарлалт 
тавигдсан нь манай нүүрсний 
экспортын гадаад эрэлтийг огцом 
өсгөсөн. Энэ нь эдийн засгийн 
сэргэлтийн эхний гол шалтгаан 
байв. Нөгөөтэйгүүр 2017 оны 5 
дугаар сараас Зг болон төв банк 
олон улсын хөгжлийн түншүүдтэй 
хамтран эдийн засагт тохиргоо хийх 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. 
өнөөдрийг хүртэл зарим зүйлийг эс 
тооцвол хөтөлбөрийн хүрээнд төсөв, 
мөнгөний бодлого дээр нэлээд 
томоохон шинэчлэлүүд хийгдлээ 
гэж үзэж байна. Зарим зүйлс гэдгээ 
тодруулбал, төсөв болон нийгмийн 
халамжийн бодлогод хийх 
байсан 2 чухал тохиргоо хараахан 
хийгдэж чадаагүй. тухайлбал, хүн 

амын орлогын албан татварыг 
шатлалтай болгох, тэтгэврийн 
насыг нэмэгдүүлэх санаачилгууд 
харамсалтай нь хэрэгжиж чадаагүй. 
Энэ хоёрыг эс тооцвол бусад 
голлох арга хэмжээнүүд амжилттай 
хэрэгжсэн гэж хэлж болохоор байна. 
ялангуяа төв банкны тухайд төв 
банкны тухай хуулийг шинэчилсэн. 
онцлох өөрчлөлт бол төсвийн 
шинжтэй арга хэмжээнд төв банкны 
оролцоог хумьсан нь нэлээд том 
ахиц, дэвшил болсон. Мөн банкны 
салбарт олон чухал хууль, журам 
батлагдлаа. хамгийн гол нь банкны 
салбарт активын чанарын үнэлгээ 
хийгдсэн. Үр дүн нь хүлээж байснаас 
харьцангуй нааштай гарсан. гэхдээ 
уг үнэлгээний үр дүнг цаашид 
баталгаажуулах, банкны системд 

Б.ДавааДалай:  
ЭДийн засаг 

ЭргЭЭД 
хүнДрЭлД орох 

МагаДлал 
Маш ойрхон 

гЭДгийг санах 
хЭрЭгтЭй

Дэлхийн банкны эдийн засагч Б.Даваадалайтай ярилцлаа. 
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шаардлагатай байгаа хөрөнгийн 
дутагдлаа амжилттай нөхөх асуудал 
чухал хэвээр байна. 

2018 оны ЭхЭнд дЭлхийн 
банкны зүгЭЭс Монгол 
улсын Эдийн засгийн 
өсөлтийн талаар 
тааМаглал дЭвшүүлж 
байсан. тЭр үеийн 
төсөөлөл өнөөдрийн 
бодит гүйцЭтгЭл хоёр хЭр 
зөрүүтЭй байна вЭ? 

Эдийн засгийн өсөлтийн тухайд 
бодит гүйцэтгэл төсөөлснөөс 
харьцангуй сайн байлаа. сүүлийн 
3 улирал дараалан эдийн засаг 6 
хувиас давж өслөө. дэлхийн банкны 
зүгээс 2018 оны эцэс гэхэд Монгол 
Улсын эдийн засаг 5.9 хувиар өсөх 
болов уу гэсэн хүлээлттэй байгаа. 
Эхний 3 улирлын байдлаар  өсөлт 
6.4 хувьтай байгаа. оны сүүлийн 
улирлын гүйцэтгэлд бид бага 
зэргийн болгоомжтой хандаж 
байна. өнгөрөгч 11 дүгээр сарын 
дунд үеэс эхэлсэн хил дээр үүсээд 
буй гацаа, улирлын шинж чанартай 
зарим онцлогуудаас хамаарч, 
эдийн засгийн өсөлт 4 дүгээр 
улиралд бага зэрэг саарч, оны эцэст 
өсөлт 5.9 хувь орчим гарах болов 
уу гэсэн таамаглалтай байгаа. 
гэхдээ энэ бол нэлээд болгоомжтой 
авсан  төсөөлөл гэдгийг анхаарах 
хэрэгтэй. Мөн энэхүү төсөөлөл 
нь 2017 оны сүүл, 2018 оны эхээр 
төсөөлж байсантай харьцуулахад 
нэлээд өндөр гэдгийг мөн санах 
хэрэгтэй. төсвийн тухайд л гэхэд 
орлого эхний 11 сарын байдлаар 
бараг 24 хувиар давж биелээд 
байна. Мөн зардал талдаа энэ жил 
тодотгол хийгээгүй учраас зардлаа 

санхүүжүүлэх хангалттай боломж, 
орон зай байгаа гэж харж байна. 12 
дугаар сард огцом, их хэмжээний 
зардал гарахгүй л бол оны сүүлч 
гэхэд төсөв бага зэргийн ашигтай 
ч гарч болохоор байна. тэгэхээр 
би давтаад хэлэхэд энэ оны эхэнд 
бидний төсөөлж байсныг бодвол 
төсөв, мөнгөний бодлого дээр 
маш олон эерэг үзүүлэлтүүд гарсан. 
гэхдээ үүний нөгөө талд сөрөг 
үзүүлэлтүүд ч бас байгаа. Эдийн 
засгийн идэвхжил импортыг ихээр 
нэмэгдүүлж байна. дотооддоо 
үйлдвэрлэл өндөр хөгжөөгүй учраас 
эдийн засаг сайжирч идэвхжхийн 
хэрээр импорт өсч байна. Импортын 
жилийн өсөлт нь сүүлийн 12 сарын 
дунджаар бараг 40 хувьтай байна. 
түүнчлэн санхүүгийн секторт зээл 
нэлээд өсөлттэй байгаа. ялангуяа, 
хэрэглээний зээл нэлээд өсөлттэй 
байгаа. сүүлийн саруудыг харвал  
аж ахуйн нэгжүүдэд олгож байгаа 
зээл ч бас нэлээд өндөр өсөлт 
үзүүлж байна. Ийнхүү зээл болон 
импортын өндөр өсөлт гадаад 
секторын дарамтыг нэмэгдүүлж, 
улмаар нөөц болон ханшинд 
дарамт учруулах байдал сүүлийн 
саруудад хүчтэй ажиглагдаж 
байгааг анхаарах хэрэгтэй. төв 
банкны зүгээс энэ оны хоёрдугаар 
хагаст хэрэглээний зээлийг хумих, 
аж ахуйн нэгжүүдэд очих зээлийг 
дэмжих, урамшуулах бодлогыг авч 
шат дараатай хэрэгжүүлж байгааг 
мөн дурьдах нь зөв болов уу. 

төв банкны хувьд Макро 
зохистой бодлогын 
шийдвЭрийн хүрЭЭнд 
хЭрЭглЭЭний зЭЭлийн 
өр, орлогын харьцааг 
70 хувиар тогтоох, 

хугацааг 30 сар болгох 
зЭрЭг шийдвЭрийг 
гаргасан. бодлогын 
шийдвЭрийн ирЭЭдүйд 
авЧрах үр дүн, аЧ 
холбогдлыг та хЭрхЭн 
харж байгаа вЭ? 

дэлхийн банкны зүгээс төв 
банкны эдгээр алхмуудыг бодлогын 
түвшинд дэмжиж байгаа. гэхдээ 
хэрэгжих хугацааны хувьд арай 
хожуу байна уу гэж бодож байна. 
Мэдээж шинэ бодлогын шийдвэр 
гарахад эдийн засагт оролцож 
байгаа хүмүүс, аж ахуй нэгжүүд 
дасан, зохицох хугацаа хэрэгтэй. 
гэхдээ гадаад сектор, төлбөрийн 
тэнцэл, ханшид ирж буй дарамтыг 
авч үзвэл хэрэгжих хугацааг нь 
илүү ойрхон тавьж өгсөн бол илүү 
үр дүнтэй байх байсан гэж харж 
байгаа. сүүлийн үед банк, банк 
бус санхүүгийн байгууллагууд 
зээлийг маш ихээр идэвхтэй олгож 
байна. Ирэх оноос хэрэглээний 
зээлийг хумих бодлого явагдах гэж 
байгаа учраас 1 дүгээр сарын 1-нээс 
өмнө амжиж зээлээ аваарай гэдэг 
мессэж, зар сурталчилгаанууд өдөр 
бүр сонсож байна. тэгэхээр макро 
зохистой бодлогын шийдвэрүүдийг 
хугацааны хувьд хурдан хэрэгжүүлэх 
ёстой байсан болов уу гэж харж 
байгаа. төв банкнаас хамгийн сүүлд 
бодлогын хүүг нэмэгдүүлснийг 
өмнө дэмжиж байгаа. харин ч бага 
зэргийн хугацааны хоцрогдолтой 
хүүгээ өсгөв үү ч гэж харж байгаа. 

яагаад? 

яагаад гэвэл үндсэндээ хоёр 
гол хүчин зүйл макро талдаа 
томоохон эрсдэл үүсгэж байна гэж 
хэлж болохоор байна. Нэгдүгээрт, 
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импорт өсч байна. хоёрдугаарт, 
зээлийн өсөлт их байна. Энэ 
хоёроос шалтгаалаад манай улсын 
төлбөрийн тэнцэл, ханш дээр ирэх 
дарамт нэмэгдэж байгаа. Энэ нь ч 
сүүлийн үед нэлээд тод ажиглагдах 
болсон. гадаад зах зээлийн зүгээс 
ч бас ханш сулрах дарамт өндөр 
байна. аНУ-ын төв банк хүүгээ 
өсгөсөн. Энэ нь хөгжиж байгаа 
орнууд руу орж ирэх хөрөнгийн 
урсгалыг мэдээж бууруулж байгаа. 
Мөн ам.доллар өөрөө дэлхийн 
ихэнх орны валютын эсрэг чангарч 
байна. Манайхаас хамаарахгүйгээр 
худалдааны дайны нөлөө дэлхийн 
эдийн засагт нөлөөлж эхэлж байна. 
ялангуяа, түүхий эдийн зах түүн 
дотроо зэсийн үнэ хэдэн сарын 
өмнө огцом буурахад хүргэсэн. 
гэх мэтээр Монгол руу орж ирэх 
валютын урсгалд сөрөг нөлөө гарах 
эрсдэлүүд ажиглагдсан. дээрээс нь 
дотооддоо импорт өссөн, зээлийн 
өсөлт өндөр байсан. Мөн улс төрийн 
тогтворгүй байдал ч нөлөөлсөн.  
Үүнээс болоод төгрөгийн ханш 
есдүгээр сараас хойш хэд хэдэн 
удаа нэлээд огцом суларлаа. 
тэгэхээр төв банкны хувьд ханшийг 
хэт чөлөөтэй, эсвэл хэт тогтвортой 
байлгах гэхээсээ илүү аль болох 
аж ахуйн нэгжүүдэд сөрөг нөлөө 
багатай, валютын нөөцдөө мөн 
өндөр дарамтгүй, макро эдийн 
засгийн хувьд аль болох сөрөг 
нөлөө багатай байх зөв тэнцвэрийг 
олох нь чухал байх. гэхдээ бидний 
өгч байгаа гол зөвлөмж бол төв 
банк аль болох олон нийттэй 
харилцах сувгаараа дамжуулан 
ханшийн талаар мэдээллийг илүү 
сайн өгч, хүлээлтийг удирдах тал 

илүү ажиллаж чадвал чухал байна. 
яагаад гэвэл төв банк ханшийг 
байнга бариад байж чадахгүй 
шүү дээ. Ер нь ханшийг аль 
болох хөвөгч дэглэм рүү алгуур 
шилжүүлэх хэрэгтэй. Үүний тулд 
олон нийттэй харилцах, хүлээлтийг 
удирдах нь хамгийн чухал суваг 
байх боломжтой. тэгэхгүй бол бид 
ханшаа хамгаалах гэж хичээгээд, 
ямар их хэмжээний нөөц, зардал 
гарсныг өнгөрсөн жилүүд бидэнд 
сануулдаг. гашуун сургамжийг 
авсан шүү дээ. 

хЭдийгЭЭр Эдийн засагт 
сайн үр дүн харагдаж 
байгаа Ч 2019 оноос 
ЭргЭЭд тодорхой 
ЭрсдЭлүүд бий болж 
болзошгүй байгааг 
судлааЧид онцолж 
байгаа. ялангуяа гадаад 
орЧин талаас тодорхой 
бус байдал нЭМЭгдЭж 
байгаа нөхцөлд төв 
банкны бодлого  аль 
ЧиглЭлд хЭрЭгжих нь 
ЭрсдЭлийг бууруулахад 
түлхЭц үзүүлЭх бол? 

-хамгийн эхэнд төв банкны 
тухайд үнийн тогтвортой байдал 
чухал. Инфляцийг яаж зорилтот 
түвшинд хадгалах вэ гэдэг гол 
асуудал. сүүлийн хэдэн жилийн 
хугацаанд 8 хувьд тогтворжуулахыг 
зорьж байгаа. 2018 оны тухайд 
инфляци харьцангуй зорилтот 
түвшинд байлаа. харин 2019 оны 
тухайд бидний зүгээс инфляцийг 
маш анхааралтай ажиглах хэрэгтэй 
гэж төв банкинд зөвлөж байгаа. 
Энд эрсдэл үүсч эхэлж байна. Энэ 
оны 11 дүгээр сарын байдлаар 

б.даваадалай 

дэлхийн банкны төсөв, Макро 
эдийн засгийн газрын эдийн 
засагчаар ажилладаг бөгөөд 
өмнө нь Монголбанкны 
Мөнгөний Бодлогын газарт 
эдийн засагчаар ажиллаж 
байсан.  судалгааны чиглэлийн 
хувьд эдийн засгийн өсөлт, 
түүний мөчлөг, төсөв, мөнгөний 
бодлого, санхүүгийн зах 
зээлийн талаар голлон судалгаа 
хийж байсан туршлагатай. 
МУИс-ийн Эдийн засгийн 
сургуулийг төгссөн бөгөөд 2014 
онд аНУ-ын Нью йорк хотын 
колумбын их сургуульд эдийн 
засгийн чиглэлээр мастерийн 
зэрэг хамгаалсан. 

ярИлцлага
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инфляци улсын хэмжээнд 8.1 хувь, 
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 
9 хувийг давсан. төв банкны 
мэдээлж байгаагаар инфляцийн 
дийлэнх нь нийлүүлэлтийн гаралтай 
бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөөр 
тайлбарлагдаж байгаа. Эрэлтийн 
гаралтай инфляци бага байгаа 
хэдий ч эмпирик судалгаануудаас 
харахад эхлээд нийлүүлэлтийн 
гаралтай буюу шатахуун, түлш, 
нүүрсний үнэ өсөх нь хоёр, 
гурван сарын дараа, эсвэл маш 
богино хугацаанд бусад бараа, 
бүтээгдэхүүний үнийг өсгөдөг. 
Эргээд бусад бүтээгдэхүүнд маш 
хурдан шингэдэг гэсэн үг. тэгэхээр 
энэ нөлөөг тооцоод, 2019 онд төв 
банкны анхаарах гол зүйл инфляци 
гэж бид үзэж байгаа. өнөөдрийг 
хүртэл эрсдэл бага байсан ч цаашид 
инфляци өсөх эрсдэл өндөр байна. 
Мэдээж мэргэжлийн байгууллага 
энэ асуудлыг сайн харж, анхаарч 
байгаа байх. хоёрдугаарт, банкны 
зээл, импортыг яаж хязгаарлах 
вэ гэдэг асуудал. Макро зохистой 
бодлогын арга хэрэгслүүд, мөн 
бодлогын хүүг өсгөхөөс гадна өөр 
ямар шийдлүүд байж болох вэ. Энэ 
асуудалд онцгой анхаарч, ханш дээр 
ирэх дарамтыг бууруулахын сацуу 
валютын нөөцөө зохистой түвшинд 
хадгалах нь төв банкны хувьд 
анхаарах ёстой голлох асуудал байх 
болов уу. гадаад эдийн засгийн 
орчинд тодорхой бус байдал их 
байна. хамгийн гол нь түүхий эдийн 
үнэ ирэх онуудад буурах хүлээлттэй 
байна. Ийм хүлээлттэй байгаа 
орчинд төв банк аль болох алгуур, 
болгоомжтой, үнийн тогтвортой 
байдлыг хадгалсан, төсвийн 
бодлоготойгоо маш сайн уялдаатай 

бодлогыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 

2019 онд төсөв нЭлЭЭд 
тЭлж байгаа шүү дЭЭ. 
ЭнЭ нөхцөлд Мөнгөний 
бодлого талаас орон 
зай хуМигдах нь гЭж 
үзЭж байгаа?  

-2017, 2018 онд эдийн засагт 
тохиргоо хийх хөтөлбөрийн 
нөлөөгөөр төсвийн зардал 
харьцангуй дүнгээрээ төдийлөн 
нэмэгдээгүй. харин 2019 онд 
зардал нэлээд өссөн. ялангуяа, 
хөрөнгө оруулалт тал дээр нэлээд 
хэмжээгээр нэмэгдэж байгаа. 
төсвийн хөрөнгө оруулалт 
нэмэгдэнэ гэдгийг эмпирик судалгаа 
болон түүхэн тоон мэдээллүүдэд 
үндэслэж харахад ч тэр импортыг 
ихээр нэмэгдүүлдэг. Импорт 
нэмэгдээд эхлэхээр төв банкны 
хувьд ханшаа тогтворжуулах, ханш 
дээр ирэх дарамт нэмэгдэнэ. Энэ 
тохиолдолд аль болох мөнгөний 
бодлогын орон зайгаа хадгалж, 
бодлогоо хэрэгжүүлэх нь чухал. 
Нэг талаас төсвийн зардлаар 
дамжиж, эдийн засагт нэлээд 
тэлэлт явагдах нь. Нөгөө талдаа 
мөнгөний бодлогоор төсвийн 
тэлэлтийг аль болох зөөлрүүлэх, 
шаардлагатай тохиолдолд 
мөнгөний бодлогыг хатууруулах 
чиглэлд ажиллах нь зүйтэй болов 
уу.  дээрээс нь улс төрийн эрсдэл 
байна. 2020 онд сонгууль болно. 
2019 он бол сонгуулийн өмнөх 
жил. сүүлийн үед гарсан ЖдҮ-ийн 
асуудалтай холбоотой эрсдэлүүд 
байна. Энэ асуудлыг олон улсын 
байгууллагууд, гадны хөрөнгө 
оруулагчид маш анхааралтай 
ажиглаж байна. гуравдугаарт, 

уул уурхайн салбарт хэрэгжихээр 
төлөвлөөд байгаа, томоохон 
төслүүдийн хэрэгжилтийн асуудал 
бий. хэрэгжихээр төлөвлөсөн 
хугацаандаа, зөв зохистойгоор 
хэрэгжих үү, үгүй юу гэдэг асуудал 
маш их анхаарал татаж байна. 
тавантолгой, оюутолгой зэрэг 
томоохон төслүүдэд хэр ахиц гарах 
вэ. Бусад томоохон төслүүдийн үйл 
ажиллагаа эдийн засгийн ирээдүйн 
төлөвт маш чухал нөлөөтэй. Үүнээс 
гадна нэмж хэлэхэд 2019-20 он бол 
Монголын эдийн засгийн хувьд маш 
чухал жил. яагаад гэвэл 2021 оноос 
эхлээд бид дахиад том төлбөрүүд 
хийгдэж эхэлнэ. тэгэхээр 2019 онд 
маш хянамгай байж, асуудлаа 
зөв шийдэж, бэлтгэлээ базааж 
авахгүй бол бид эргээд 2017 оных 
шиг  дефолт зарлах түвшинд ирэх 
эрсдэл ч ирж болзошгүйг мартах 
ёсгүй. Эдийн засаг сэргэж байгаа 
нь үнэн. гэхдээ суурь асуудлууд 
хэвээрээ л байна. Экспортын орлого 
тодорхой хэдхэн бүтээгдэхүүнээс 
хамааралтай хэвээр байна. Эдийн 
засаг төрөлжөөгүй, орлого олох 
орон зай маш бага байна. хил дээр 
багахан асуудал үүсэхэд л бүх зүйл 
шат дараатайгаар нурах аюултай 
хэвээр байна. тэгэхээр эдийн 
засгийн дархлаагаа сайжруулж, 
удахгүй төлөгдөх том төлбөрүүдэд 
бэлтгэлтэй байх нь хамгийн чухал 
болоод байна. Засгийн газрын 
түвшинд ч тэр, төв банкны түвшинд 
ч тэр бодлогын уялдаатай байж, 
зохистой бодлого хэрэгжүүлэхгүй 
бол эдийн засаг эргээд ихээхэн 
хүндрэлд орох эрсдэл маш ойрхон 
гэдгийг санах хэрэгтэй. 

ярилцсанд баярлалаа. 

ярИлцлага
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өнөө цагт төв банкны мөнгөний 
бодлого нь эдийн засгийн хамгийн 
хүчтэй хөдөлгөгч хүчний нэг, үнийн 
тогтвортой байдлыг хангах үндсэн 
арга хэрэгсэл болж өргөжөөд байна. 
тиймээс төв банкны тэргүүнүүдийн 
хэлсэн үг бүр жин дааж, зах 
зээлд оролцогч бүр анхааралтай 
ажигладаг болсон. тэгвэл төв 
банкны мөнгөний бодлогын ач 
холбогдлыг нэмэгдүүлж, үнийн 
тогтвортой байдлыг хангахад 
хамгийн нөлөөтэй зүйл болохыг 
дэлхийн тэргүүлэх эдийн засаг 
дээр нотлон харуулж чадсан тэрхүү 
эрхмийг “Монголбанкны мэдээлэл” 
товхимлоор онцлон бичиж байна. 
тэр бол Пол Волкер бөгөөд эдийн 
засагчдын дунд домог болж, олон 
нийтийн дунд алдаршсан нэгэн 

билээ. тэрбээр 1979-1987 онд аНУ-
ын холбооны нөөцийн төв банкны 
тэргүүнээр ажиллаж байсан бөгөөд 
тухайн үед аНУ-н эдийн засагт 
нүүрлээд байсан өндөр инфляцийг 
хазаарлаж чадсан гавьяатай. 

өдгөө 91 нас зооглож буй алдарт 
эдийн засагч өнөөг хүртэл  сургаалаа 
айлдсаар байна. дөнгөж саяхан 
Пол Волкер өөрийн “цуцашгүй 
гүйцэтгэл: Үр нөлөө бүхий мөнгөний 
бодлого ба сайн засгийн газрын 
эрэлд” нэртэй намтраа хэвлүүлж 
гаргасан нь энэ онд уншвал 
зохих номны жагсаалтад орлоо. 
товчхондоо бол тэрбээр намтартаа 
хэрхэн мөнгөний бодлогын үр 
нөлөөг нэмэгдүүлж, “биелэгдэшгүй 
даалгавар” болох үнийн тогтвортой 
байдлыг хангаж чадсанаа дурдахын 

сацуу өнөөгийн хэт зөөлөн буюу 
уламжлалт бус мөнгөний бодлогын 
талаар шүүмжээ илэрхийлсэн аж.

Эдийн засгийн өсөлт ба 
инФляци

Жимми картерийг аНУ-ын 
Ерөнхийлөгч байх үед буюу 1970-
аас 1980-аад оны эхэнд тус улсын 
эдийн засаг хямарч, инфляци 
хоёр оронтой болж өсөв. Үнийн 
өндөр өсөлтийг төв банк удирдаж 
чадахгүй гэсэн эдийн засагчдын 
шүүмжлэлийн шуурган дунд Пол 
Волкер 1979 оны 8-р сард төв 
банкны тэргүүнээр томилогдсон 
бөгөөд жил гаруйн хугацаанд 
бодлогын хүүг 11.0%-аас 20.0% 
болгож өсгөсөн байна. кейнсийн 
онолыг дагагч эдийн засагчид 
инфляцийг багасгах зорилготойгоор 
мөнгөний бодлогыг чангаруулах нь 
эргээд эдийн засгийг гүн хямралд 
оруулна гэж үздэг байсан бол 

ПОЛ ВОЛКЕРИЙН ӨВ

дЭлхИйН ЭдИйН Засаг
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зарим эдийн засагчид мөнгөний 
бодлого биш харин эдийн засгийн 
суурь асуудлуудыг хөндөж байж сая 
инфляцийг бууруулна гэжээ. харин 
бусад эдийн засагчид мөнгөний 
бодлогоос илүү олон нийтийн 
ирээдүй рүү чигэлсэн хүлээлтийг 
зөв удирдах замаар инфляцийг 
барих боломжтой гэцгээж байв. 
Мөнгөний бодлогын ач холбогдлыг 
төдий л үнэлдэггүй цаг үе байжээ. 

Энэ үед Пол Волкерийн 
удирдлага доор холбооны нөөцийн 
төв банк бодлогын хүүг чангаруулж, 
мөнгөний нийлүүлэлтийг хумих 
замаар инфляцийг бууруулж, эдийн 
засагчдын шүүмжлэлийг няцааж, 
мөнгөний  бодлогын ач холбогдлыг 
харуулж чадсан. цаашлаад 

кейнсийн онолыг дагагч эдийн 
засагчид бодлогын хүүг бууруулах 
нь эдийн засгийг хямралд хүргэнэ 
гэж үзэж байсан ч мөнгөний 
нийлүүлэлтийг бууруулах үед эдийн 
засгийн өсөлт төсөөлж байснаас 
бага хэмжээнд буурч, ажилгүйдлийн 
төвшин төдийлөн нэмэгдээгүй 
байна. харин ч эсрэгээрээ Пол 
Волкерийн ачаар олон нийтийн 
төв банкинд итгэх итгэл нэмэгдэж, 
үнийн өсөлтийн хүлээлтийг давхар 
бууруулж, үйлдвэрчний эвлэлийн 
цалин нэмэгдүүлэх шаардлагыг 
зөөлрүүлж, аж ахуй нэгжүүдийн 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ 
үнийг өсгөх хандлагыг багасгасан 
байна. өөрөөр хэлбэл бодлогын 
хүү гэсэн чухал арга хэрэгслийн үр 
нөлөөг нийгэмд таниулахаас гадна, 

төв банкинд итгэх олон нийтийн 
итгэлийг хүчтэй нэмэгдүүлсэн юм.  

Инфляцийн эсрэг тэмцэж байх 
эхэн үед Пол Волкер бодлогын 
хүүг биш мөнгөний нийлүүлэлтийн 
өсөлтийн хурдыг удирдах гэж 
оролдсон боловч эцэст нь арга 
барилаа өөрчилсөн юм. тэрбээр 
энэхүү арга барилын өөрчлөлтөө 
засгийн газрын, тодруулбал, 
Жимми картерийн дараа аНУ-
ын Ерөнхийлөгч болсон роналд 
рейгиний үйлдвэрчний эвлэлийг 
хэт дэмжсэн бодлого болон 
төсвийн алдагдлын сөрөг нөлөө 
гэж үзсэн. Ингэснээр тэр мөнгөний 
бодлогын гол хэрэгслүүдийн нэг 
болох бодлогын хүүг ашиглаж 
эхэлсэн байна.

дЭлхИйН ЭдИйН Засаг

сонгогдсон нЭгЭн

Пол Волкер нь аНУ-ын Нью 
Жерси мужид герман гаралтай гэр 
бүлд төржээ. тэрбээр бакалаврын 
зэргээ Принстоны их сургуулиас, 
магистрын зэргээ харвардын их 
сургуулиас хүртсэн бөгөөд эдийн 
засгийн нөр их судалгаа шинжилгээ 
хийж байсан ч докторын зэргээ 
хамгаалалгүй орхисон байдаг. гэсэн 
ч тэрбээр академик хэлэлцүүлэг, 
мэтгэлцээнүүдэд оролцох дуртай 
бөгөөд докторын зэргээ хамгаалж 
чадаагүй шалтгаанаа юмыг 
хойшлуулдаг хандлагатайгаа 
холбож тайлбарлажээ. 

тэрбээр ажлын гараагаа 
холбооны нөөцийн төв банкнаас 
эхэлсэн ба чейз Манхэттен банк, 
аНУ-ын сангийн яаманд ажиллаж 
байгаад холбооны нөөцийн төв 
банкны тэргүүнээр томилогдсон 
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дЭлхИйН ЭдИйН Засаг

байдаг. түүний карьерт эргэлт 
авчирсан зүйл бол яах аргагүй “алтан 
стандарт”-ыг халсан явдал юм. Учир 
нь Никсоны засаг захиргааны үед 
Пол аНУ-ын төрийн департамент, 
сангийн яамны Мөнгөний асуудал 
эрхэлсэн нарийн бичгийн даргын 
албыг хашиж байсны хувьд Бреттон 
Вүүдсийн тогтолцоо нурж унах 
үед дотоодын болон гадаадын 
гол зохицуулагчдын нэг болж 
хувирсан. Энэ үед тэрбээр ямар 
чадалтай эдийн засагч, хэлэлцээр 
хийгч, удирдагч болохоо харуулж 
Нью Иоркийн Нөөцийн банкны 
Ерөнхийлөгчөөр томилогдсон.

Волкер инфляцид таагүй 
хандах хандлага нь эдийн засгийн 
моральтай шууд холбоотой. тэрбээр 
мөнгөний бодлогын гол үүрэг 
нь үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн 
нэр хүнд, түүнд итгэх байдлыг 
хадгалахад оршино гэж үздэг. 
цаашлаад эдийн засагчид сүүлийн 
үед инфляци хэт бага байгаа учир 
зорилтот төвшин хүртэл “өсгөх 
хэрэгтэй” гэж хэлдгийг төдий л 
таашаадаггүй байна. 

төв банкуудын бодлогын 
Чиг хандлагын өөрЧлөлт

Пол Волкер бодлогын хүүг огцом 
өсгөснөөр зарим салбарт хөрөнгө 
оруулалт татарсан боловч хохирол 
нь төсөөлж байснаас бага байж, 
инфляцийг бууруулж чадсанаар 
мөнгөний бодлогын хувьд шинэ 
эрин эхэлсэн юм. төв банкнууд 

урт хугацаанд инфляцийг зоригтой 
онилж, бодлогын хэрэгслээр 
дамжуулж эдийн засгийн тогтвортой 
өсөлтийг хангах боломжтой болсон. 
төв банкуудын эн тэргүүний 
зорилтыг үнийн тогтвортой байдал 
гэж тодорхойлж, түүнийг хийж 
чадна гэж итгэл хүлээлгэснээр, 
инфляцийн хүлээлтийг ч мөнгөний 
бодлогоор дамжуулж удирдах 
боломжтой болжээ. Мөн инфляцийг 
эерэг боловч бага төвшинд хадгалах 
замаар мөнгөний бодлогоо 
хэрэгжүүлэх нь эдийн засгийн 
тогтвортой байдлыг бий болгох 
давуу талтайг харуулсан билээ. 

гэхдээ Пол Волкер сүүлийн 
жилүүдэд дэлхийн төв банкуудаас 
хэрэгжүүлж байгаа уламжлалт бус, 
хэт зөөлөн мөнгөний бодлогыг 
ихээхэн шүүмжилж, цаашдын 
орон зайг үгүй хийж байгааг 
анхааруулсаар байна. Учир нь 
эдийн засаг уналтад орох үед 
эдийн засагчид мөнгөний бодлогыг 
зөөлрүүлэх замаар инфляцийг 
өсгөж, эдийн засгийг тэтгэхийг 
эрмэлздэг бөгөөд үр төлөөсөнд 
нь инфляци зорилтот төвшнөөсөө 
давах үед төв банканд итгэх олон 
нийтийн итгэл суларч, мөнгөний 
бодлогын цаашдын өр нөлөө 
буурдаг байна.

төв банканд итгэх итгэл 
болон инфляцийн эсрэг хамаарал 
инфляци өсөхөд хүчтэй мэдрэгддэг 
боловч буурах үед сулардаг байна. 

Үүнийг 2008 оны хямралаас харах 
боломжтой бөгөөд инфляци 
зарим улсад хасах утгатай буюу 
дефляцитай болох үед ч иргэдийн 
мөнгөний бодлогод итгэх итгэл 
инфляцийн зорилт хэтэрсэн шиг 
хүчтэй буураагүй аж. 

Энэ эрхмийн хэлсэнчлэн, 
мөнгөний бодлогын гол зорилго нь 
үндэсний мөнгөн тэмдэгтэд итгэх 
итгэлийг хадгалах юм. яагаад гэвэл, 
үндэсний мөнгөн тэмдэгт жил бүр 
үнэ цэнээ алдах нь эдийн засагт 
сөргөөр нөлөөлдөг бөгөөд олон 
нийтийн итгэх итгэл суларч улмаар 
төв банкууд инфляцийн эсрэг 1970-
аад оны сүүлээр хийсэн дайныг 
дахин давтах шаардлага гарах вий 
гэж анхааруулж байна. Засгийн газар 
ялихгүй бага хэмжээний инфляцийн 
өсөлтийг хүлээн зөвшөөрөх төдийд 
зах зээл дээр бараа бүтээгдэхүүний 
үнийг өсгөх нөлөө үзүүлдгийг санах 
хэрэгтэй. тиймээс, инфляци огцом 
өсөх нь эдийн засаг дахь маш олон 
эрсдэлийг бий болгодог бөгөөд 
төсвийн болон мөнгөний бодлогын 
зөв хослолын үр дүнд нам дор, 
тогтвортой төвшинд хадгалагдах 
боломжтой юм.

Тоймлосон: Б.Хонгорзул

Эх сурвалж: https://www.
economist.com/finance-and-eco-

nomics/2018/12/01/paul-volckers-
memoir-invites-a-rethink-of-the-fight-

against-inflation
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1. үнийн өсөлт ба аМьжиргааны  
өртгийн уялдаа холбоо

инфляци: Үнийн ерөнхий түвшний өсөлтийг 
харуулсан үзүүлэлт юм. 

Инфляцийг бид хялбараар бараа, үйлчилгээний 
үнийн өсөлт, мөнгөний худалдан авах чадварын 
бууралт гэж ойлгож болно. 

Зураг 1. Инфляци

бараа, 
үйлчилгээний 
үнийн өсөлт

Мөнгөний 
худалдан авах 
чадварын бууралт

хэрэв инфляцгүй байвал юмны үнэ өөрчлөгдөхгүй. 
гэтэл инфляц өсөхөд мөнгөний худалдан авах чадвар 
буурч, барааны үнэ өсдөг. Жишээ нь: “атар” талхны үнэ 
1990 онд 1.2 төгрөг байсан бол 2018 онд 1320 төгрөг 
болж 1100 дахин өссөн байхад, мөнгөний худалдан 
авах чадвар харин урвуугаар 1100 дахин буурчээ

Зураг 2. Талхны үнийн өсөлт

1 төгрөг 
20 мөнгө 
1990 он

1320 
төгрөг
2018 он 

гэхдээ инфляцийг зөвхөн нэг барааны үнийн 
өсөлтөөр биш нийт бараа, үйлчилгээний үнийн дундаж 
түвшний өсөлтөөр хэмжинэ. Бүх бараа, үйлчилгээний 
үнийн өөрчлөлтийг улсын хэмжээгээр нэг бүрчлэн 
хэмжих боломжгүй. Иймээс хүн амын өргөн хэрэглээний 
гол нэрийн бараа, үйлчилгээг сонгон авч, тэдгээрийн 
үнийн дундаж өөрчлөлтийг тооцдог.  сонгон авсан 
эдгээр бараа, үйлчилгээг сагсНы Бараа, ҮйлчИлгЭЭ 
гэнэ.

сагсны бараа, үйлчилгээ: айл өрхийн бүх 
хэрэглээг төлөөлж чадах өргөн хэрэглээний бараа, 
үйлчилгээний нэр төрлийн багцыг хэлнэ. хэрэглээний 
сагсны бүтцийг айл өрхүүдийн хэрэглээ, түүний хэв 
маягт судалгаа хийсний үндсэн дээр тодорхойлдог. 
МУ-ын хэрэглээний сагс нийт 12 бүлгийн 373 бараа, 
үйлчилгээнээс бүрдэж байна. 

инФляци гЭж юу вЭ?
ИНФляцИйг ЗөВхөН ҮНдЭсНИй статИстИкИйН 
хороо тооцНо.

дээрх нэр төрлийн бараа, үйлчилгээний үнийн 
дундаж өсөлтөөр инфляцийг хэмжинэ. хэрэв зах зээл 
дээр бараа, үйлчилгээний үнэ өсөөд байвал иргэдийн 
амьдралд муугаар нөлөөлдөг. 

2. инФляци хадгалаМжинд нөлөөлөх нь
Инфляци мөн иргэдийн хуримтлал, хадгаламжид 

сөргөөр нөлөөлнө. Инфляцийн түвшний өсөлт 
хадгаламжийн хүүний өсөлтөөс давсан тохиолдолд 
иргэдийн хадгаламж үнэгүйдэж эхэлдэг. хадгаламж 
төдийгүй бусдад бэлэн мөнгө зээлдүүлсэн тохиолдолд 
мөн адил үр дагаврыг авчирна. 

3.инФляци байх шаардлагатай юу? 
Үнэ буурах нь бизнес эрхлэгчдэд сөрөг нөлөөтэй 

байдаг, учир нь ирээдүйн зарах бүтээгдэхүүнийх нь үнэ 
нэмэгдэхгүй. Энэ нь ажиллагчдынхаа цалин өсөхгүй, 
эсвэл урамшуулал олгохгүй гэсэн үг юм.  Ингэснээр 
ажиллагчид хөдөлмөрлөх сонирхолгүй болох, бүтээмж, 
үйлдвэрлэл буурахад нөлөөлнө.  

Инфляци өндөр байх нь иргэдийн амьдралын 
түвшин буурах, цалин нэмэгдсэн ч улмаар үйлдвэрлэл 
буурах, татвар нэмэгдэхэд түлхэц өгөх аюултай.

Үнэ урт хугацаанд нам тогтвортой хэмжээнд өсөх 
нь хамгийн зохистой.  хөгжиж байгаа улсын хувьд 
инфляци 5-8 хувь өсөх нь хамгийн зохистой байдаг. 

4. үнЭ тогтвортой байхын аЧ холбогдол
Инфляци нь эдийн засгийн өсөлт, ядуурал гэх мэт 

шиг үргэлж олны анхаарлын төвд байдаг сэдэв биш 
бөгөөд үнэ тогтвортой үед “мартагддаг” гэж хэлж 
болохоор үзүүлэлт. харин үнэ тогтвортой байхаа 
больсон цагт л бид ямар нэг явдал үүсэхийн урьдач 
дохио ирснийг гэнэт ухаарах нь түгээмэл.

Үнэ тогтвортой байна гэдэг нь нийт ард иргэдэд 
ашигтай зүйл бөгөөд эдийн засаг тогтвортой, үр 
ашигтай ажиллах суурь хөрс болдог. Учир нь 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнийн өөрчлөлт бол 
худалдан авч буй хэрэглэгчид, мөнгөө хадгалуулж 
буй хадгаламж эзэмшигчид, эсвэл хөрөнгө оруулалт 
хийж буй бизнесийн байгууллагууд гээд хэн бүхэнд 
шууд нөлөөтэй. харин үнэ тогтворгүй үед иргэдийн 
бодит орлого буурах, ядуурал нэмэгдэх, нийгэмд тэгш 
бус байдал даамжрах г.м. олон сөрөг үр дагавар бий 
болдог.



БХВАЦТ-ыг 2017/4/10-нд 
нэвтрүүлснээс хойш 2018/12/25-ний 

хооронд 703,8 сая ам.долларын болон 
112.4 сая юанийн нийт 928 удаагийн 
арилжаа БХВАЦТ-т хийгдээд байна. 

ВАЛЮТ АРИЛЖААНЫ ЦАХИМ ТАЛБАРЫН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

ВАЛЮТ АРИЛЖААНЫ ЦАХИМ ТАЛБАРЫН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ 

 
БХВАЦТ-ыг 2017/4/10-нд нэвтрүүлснээс хойш 2018/12/25-ний хооронд 703,8 сая 
ам.долларын болон 112.4 сая юанийн нийт 928 удаагийн арилжаа БХВАЦТ-т хийгдээд 
байна.  

 

 

АРВАН ХОЁРДУГААР САРЫН 1-НИЙ ӨДРӨӨС 12 ДУГУУР САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙГ 
ДУУСТАЛ ХУГАЦААНД 2.4 ТОНН АЛТ ХУДАЛДАН АВЛАА 

 

Монголбанк 2018 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 26-ны өдрийг дуустал 
хугацаанд 2.4 тонн алт худалдан авсан нь өмнөх оны мөн үед 0.5 тонн алт худалдан авч 
байсанаас 1.9 тонн илүү буюу 417%-иар /4 дахин/ өссөн үзүүлэлттэй байна. 

 

Харин Монголбанк 2018 оны эхнээс 12 дугаар сарын 26-ны өдрийг дуустал хугацаанд 21.4 
тонн алт худалдан авсан нь өмнөх оны мөн үед 19.6 тонн алт худалдан авч байсанаас 1.8 
тонноор илүү буюу 9.3%-иар өссөн үзүүлэлттэй байна. 

2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 26-ны өдрийг дуустал хугацаанд 
Дархан-Уул аймаг дахь Монголбанкны хэлтэс 131.4 кг алт, Баянхонгор аймаг дахь 
Монголбанкны салбар 67 кг алтыг худалдаж авсан үзүүлэлттэй байна. 

2018 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 26-ны өдрийг дуустал байдлаар 1 
грамм алт худалдан авах Монголбанкны дундаж үнэ 105,361.28 төгрөг байлаа. 

 

Монголбанк 2018 оны 12 дугаар сард 
2.9 тонн алт худалдан авсан нь өмнөх 

оны мөн үед 0.9 тонн алт худалдан авч 
байснаас 2.0 тонн илүү буюу 221%-иар /2 

дахин/ өссөн үзүүлэлттэй байна.

Харин Монголбанк 2018 онд 22 тонн 
алт худалдан авсан нь 2017 онд 20 тонн 

алт худалдан авч байснаас 2 тонноор 
илүү буюу 9.3%-иар өссөн үзүүлэлт 

болов.

2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны 
өдрөөс 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг 

дуустал хугацаанд Дархан-Уул аймаг 
дахь Монголбанкны хэлтэс 142.2 кг алт, 
Баянхонгор аймаг дахь Монголбанкны 

салбар 79.6 кг алтыг худалдаж авсан 
үзүүлэлттэй байна.

2018 оны 12 дугаар сарын туршид 1 
грамм алт худалдан авах Монголбанкны 

дундаж үнэ 105,616.35 төгрөг байлаа.

2018 онд 22 тонн алт худалдан авлаа  

График 1. 2000-2018 онд Монголбанкны худалдан авсан алтны хэмжээ

График 2. 2018 оны 12 дугаар сард Монголбанкны алт худалдан авсан үнэ




