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МОНГОЛБАНКНЫ ТЭРГҮҮН ДЭД ЕРӨНХИЙЛӨГЧ,
ДЭД ЕРӨНХИЙЛӨГЧ НАРЫГ ТОМИЛЛОО
Монгол Улсын Их хурлын нэгдсэн чуулганы
хуралдаанаар Монголбанкны Тэргүүн Дэд
Ерөнхийлөгчийг чөлөөлөх, шинээр томилох,
Дэд Ерөнхийлөгчийг томилох асуудлыг
хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. УИХ-ын тухай хуулийн
43 дугаар зүйлийн 43.1, Төв банк/Монголбанк/ны тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.2,3,
УИХ-ын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 45
дугаар зүйлийн 45.2 дахь заалтыг тус тус
үндэслэн Монголбанкны Тэргүүн Дэд Ерөнхийлөгчөөр Г.Дөлгөөнийг, Дэд ерөнхийлөгчөөр
Г.Энхтайваныг томиллоо.

2020.05.14

ЕВРОПЫН ХОЛБООНООС МОНГОЛ УЛСАД СУУХ ОНЦ БӨГӨӨД БҮРЭН ЭРХТ
ЭЛЧИН САЙД ТРАЯН ЛАУРЕНЦЮ ХРИСТЕАГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗАВ
Монголбанкны Ерөнхийлөгч Б.Лхагвасүрэн
холбогдох албаны хүмүүсийн хамт 2020 оны 5
дугаар сарын 14-ний өдөр Европын холбооноос
Монгол Улсад суух Онц бөгөөд Бүрэн эрхт
Элчин сайд ноён Траян Христеаг хүлээн авч
уулзлаа. Уулзалтын эхэнд Монголбанкны
Ерөнхийлөгч Б.Лхагвасүрэн Монгол Улс ФАТФын
стратегийн
дутагдалтай
орнуудын
жагсаалтаас гарах талаар төрийн бүхий л
шатанд идэвх зүтгэл гарган ажиллаж байгаа дуулгаж, энэ ондоо багтан тус жагсаалтаас
гарахаар зорьж байгаа талаар дурьдав. Цаашид Европын холбооноос Монгол Улсад
хэрэгжүүлж буй хөгжлийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөр, холбогдох санхүүжилт,
тэдгээрийн хэрэгжилт цаашид хэвийн үргэлжлэх талаар ярилцлаа. Түүнчлэн мөнгө угаах
үйл ажиллагаатай холбоотой хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлж, энэ хүрээнд техник
туслалцаа үзүүлэх тал дээр дэмжихээ илэрхийлэв.

2020.05.20

МОНГОЛБАНКНЫ НЭРЭМЖИТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
БАГА ХУРЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Монголбанкны
уламжлалт
Эрдэм
шинжилгээний бага хурал болж, 2020 оны
шилдэг судалгааг шалгарууллаа. Уг эрдэм
шинжилгээний бага хуралд эдийн засаг,
статистик болон санхүүгийн чиглэлээр судалгаа
шинжилгээ хийдэг судлаач, эрдэмтэд, болон
оюутнууд судалгааны бүтээлээр оролцдог
бөгөөд тэдний бүтээлийг олон нийтэд түгээн
дэлгэрүүлэх, бодлого боловсруулахад оролцоог
нь нэмэгдүүлэх зорилготой юм. Энэ жил судлаачдын ангилалд 17, оюутны ангилалд 31
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бүтээл ирснээс хоёрдугаар шатны шалгаруулалтад 10 бүтээл шалгарч, оновчтой

санаа, шинэлэг судалгаа бүхий бүтээлийг ангилал тус бүрийн эхний гурван
байрыг тодруулав.
2020.05.20

ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХЭЭР БОЛЛОО
Ипотекийн 8 хувийн зээлийн хөтөлбөрийг дахин
хэрэгжүүлэхээр Монголбанк өөрийн эзэмшил дэх
ипотекийн зээлээр баталгаажсан бондын үндсэн
төлбөрийн эргэн төлөлтийн орлогоор, банкнууд
Монголбанкнаас олгосон санхүүжилтийн хэмжээнээс
багагүй дүнгээр санхүүжилтийг шийдвэрлэхээр
боллоо. Уг хөтөлбөрийг УИХ-аас Коронавируст
халдвар (КОВИД-19)-ын цар тахлаас урьдчилан
сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай
хууль, УИХ-ын 2020 оны 32 дугаар тогтоолын дагуу Монголбанк “Орон сууцны
ипотекийн санхүүжилтийн журамд”-д өөрчлөлт оруулан, банкнуудтай гэрээ байгуулснаар
хэрэгжүүлэх бөгөөд 2020 оныг дуустал нийт 220 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлнэ.

2020.05.20

ТӨЛБӨРИЙН СИСТЕМИЙН ОРОЛЦОГЧДОД ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОЛОО
Монголбанкнаас
Үндэсний
төлбөрийн
системийн тухай хуульд заасан шаардлагыг
хангасан финтек компаниудад төлбөрийн
үйлчилгээний
зөвшөөрлийн
гэрчилгээг
гардууллаа. Төлбөрийн картын процессорын
зөвшөөрлийг ККТТ ХХК-д, цахим мөнгө гаргах
зөвшөөрлийг Супер Ап Хэтэвч ХХК болон Ард
Кредит ББСБ ХК-д олгов.

2020.05.29

ФАТФ МОНГОЛ УЛС ӨГӨГДСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫГ ХАНГАЛТТАЙ
БИЕЛҮҮЛСЭН ГЭЖ ДҮГНЭЛЭЭ
Монгол Улс 2020 оны 4 дүгээр сард ФАТФ-тай
тохиролцсон үйл ажиллагааны үлдсэн 3 ажлын
явцыг тусгасан тайланг ФАТФ-ын Ази, Номхон
далайн хамтарсан бүлэгт хүргүүлж, 2020 оны 5
дугаар сарын 11-ний өдөр тайлангаа амжилттай
танилцуулж, хамгаалав. ФАТФ-аас ирүүлсэн
тайлангаар Монгол Улс өгөгдсөн 6 ажлын
үүрэг даалгавраа хангалттай биелүүлсэн гэдэг
үнэлгээг өгөв. Энэ ажлын хүрээнд Монгол
Улсын гаргасан ахиц, дэвшлийг үнэлэх үйл ажиллагааг газар дээр нь ирж шалгах арга
хэмжээг авах бөгөөд үүний дараа ФАТФ-ын Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх стратегийн дутагдалтай орнуудын жагсаалт (саарал жагсаалт)-аас гарах
боломжтой юм.
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Монголбанкны Ерөнхийлөгч Б.Лхагвасүрэнтэй
макро эдийн засгийн гадаад, дотоод орчин,
эдийн засгийн цаашдын төлөв болон
Монголбанкнаас авч хэрэгжүүлж буй бодлогын
арга хэмжээний талаар ярилцлаа.

Төв банкны үндсэн зорилт болох үнийн
тогтвортой байдлын талаар ярилцлагаа
эхэлцгээе. Эдийн засаг агшиж, өрхийн бодит
орлого буурч байсан 2016 онд дефляц үүсч,
хямрал гүнзгийрсний илрэл болж байсан.
Ковид-19-ийн хүндрэлээр инфляц зорилтот 8%аас буурч 4% руу орж ирсэн нь эрсдэл дахин
давтагдах дохио мөн үү?
- 2016 он нэлээд хүнд жил байсан. Зах зээл дээрх
итгэлийг тогтворжуулж, бизнесийн идэвхжлийг
сэргээхэд Валютын сангийн хөтөлбөр, эдийн
засгийг тогтворжуулах бодлогууд чухал нөлөө
үзүүлсэн. Эдийн засаг сайжирч, өрхийн орлого
нэмэгдэн, хэрэглээ тэлснээр дефляцаас гарч
байв. Сүүлийн 2 жил гаруй хугацаанд инфляц Төв
банкны зорилтот түвшний орчимд хадгалагдлаа.
Одоо харин үнийн түвшний өсөлт саарч инфляц
4% болсон нь эдийн засгийн идэвхжил эргээд
суларсныг илтгэж байна. Мөнгөний бодлогын
хорооноос бодлогын хүүг өнгөрсөн 3 болон
4 дүгээр сард тус бүр 1 нэгж хувиар буулгахад
инфляцын цаашдын төлөв чухал байв. Үнийн
түвшин өсөх дарамт бага байсан нь хүүг буулгах

орон зайг олгосон гэсэн үг. Цаашид дэлхийн зах
зээл дээрх нефтийн үнэ, цаг агаарын байдлаас
шалтгаалж түр зуурын нийлүүлэлтийн шалтгаантай
үнийн хэлбэлзэл үүсч болох ч, инфляцын зорилтыг
хангах боломжтой.
Ковид-19 дэлхийн эдийн засагт хүчтэй нөлөөлж,
2020 онд 170 оронд эдийн засаг агших
төсөөллийг олон улсын шинжээчид хийгээд
байгаа. Монголын эдийн засаг 1-р улиралд
10.7% агшлаа. Цар тахал эдийн засагт хэрхэн
нөлөөлж байна вэ, эдийн засгийг сэргээх жор
нь юу вэ?
- Юуны өмнө, Ковид-19-ийн шок ердийн эдийн
засгийн хямрал хүндрэлээс үндсээрээ ялгаатай
тул эдийн засгийг сэргээх арга нь өөр, ердийн
тэлэх бодлого шийдэл биш гэдгийг онцлох нь
зүйтэй. Вакцин, эмчилгээ хараахан бий болоогүй
үед хөл хорио тогтоох нь вирусаас сэргийлэх арга
зам болж, энэ нь олон улс оронд эдийн засгийн
үйл ажиллагааг хумиж байна. Хэрэв өвчлөл
өргөн тархаж, хүн амын эрүүл мэнд доройтвол
эдийн засгийн талаар ярих аргагүй болно. Хөл
“Монголбанкны мэдээлэл”-2020 оны 5 дугаар сар
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хорионы үед бол иргэд аж ахуйн нэгжүүдэд
мэдрэгдэх “санхүүгийн өвдөлт”-ийг зөөллөх
бодлого чухал. Харин эдийн засгийг тэлэх
бодлогын орон зайг хадгалах нь вирус намжсаны
дараа эдийн засгийг сэргээхэд чухал. Монголын
хувьд Ковид-19-ийн шок дараах гол 3 сувгаар
дамжин эдийн засгийн эрэлт, нийлүүлэлт талд
нөлөөлж байна. Нэгт, дэлхий, гадаад орчинтой
харилцах эдийн засгийн холбоос, ялангуяа
экспортын үнэ, хэмжээн дээр сөрөг нөлөө нь
хүчтэй мэдрэгдлээ. Хоёрт, дотоодод халдвар
тархахаас сэргийлж зарим бизнес, эдийн засгийн
зарим салбарын үйл ажиллагаа хязгаарлагдсан
байна. Гуравт, цар тахалтай холбоотой тодорхой
бус байдал зах зээлд оролцогчдын ирээдүйн
хүлээлт, санхүүгийн шийдвэрт нөлөөлж байна.
Шокын сөрөг нөлөөлөл уул уурхай, тээвэр,
худалдаа үйлчилгээний салбаруудын бизнест
хүчтэй мэдрэгдсэн. Эдгээр салбарт ажиллагсдад
хүнд цохилт болсон ч, нэгдүгээр улиралд өрхийн
орлого өсөлттэй, хэрэглээ тэлэлттэй байсан. Вирус
тархаж бүх нийтийн карантин тогтоосон улсуудтай
харьцуулахад манай дотоод эрэлт харьцангуй
сайн байгаа нь бодлогын арга хэмжээнийн үр
дүнг илэрхийлж байна гэж харж байна.

Дэлхий нийтээрээ эдийн засаг агшсан ийм
тохиолдол өмнөх том хямралууд, дайнтай
жилүүдийн түүхэнд ч байгаагүй. Онцгой энэ
нөхцөл байдлын үед төв банкнаас ямар арга
хэмжээг авч байна вэ?
-Төв банкнууд сорилтын энэ үед санхүүгийн зах
зээлийг тогтвортой байлгах, зах зээл дээрх хөрвөх
чадварыг хадгалах, санхүүжилтийн нөхцөлийг
зөөлрүүлэх улмаар иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн
санхүүгийн ачаалал, дарамтыг багасгахад анхаарч
байна. Монголбанк Ковид-19-өөс үүдэлтэй
шокын эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг
бууруулах, эдийн засгийн тогтвортой байдлыг
зорин бодлогын бүх арга хэрэгслээ ашиглаж
байна.
Төв банк өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд дараах
3 бүлэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүллээ. Эхний
ээлжинд банкны системийн хөрвөх чадварыг
хадгалах, тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор
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төгрөгийн заавал байлгах нөөцийн хувь хэмжээг
бууруулах, зээлд бүтцийн өөрчлөлт хийх актив
ангиллын журам дээрх тохиргоо, барьцаат
зээлийн хэрэгслийн хүү болон хугацаан дээр
таатай өөрчлөлтүүдийг оруулсан. Үүний зэрэгцээ
зах зээл дээрх санхүүжилтийн нөхцөлийг зөөллөх
зорилгоор бодлогын хүүг бууруулах, хэрэглээний
зээл гарах орон зайг өсгөх, зохистой харьцааны
шалгуур үзүүлэлтэд түр өөрчлөлт оруулсан.
Түүнчлэн, өрхүүдийн санхүүгийн хүндрэлийг
хөнгөвчлөх,
төлбөр
тооцоог
хялбарчлах
зорилгоор хэрэглээний болон ипотекийн зээлийн
эргэн төлөлтийг хойшлуулах, цахим гүйлгээний
шимтгэлийг бууруулах зэрэг арга хэмжээг авлаа.
Төв банкны эдгээр арга хэмжээ нь санхүүгийн
зах зээл, бодит эдийн засагт ал алинд нь эерэг
нөлөөтэй. Харин хүндрэлийн үед нийгмийн
зорилтот бүлгүүд, эдийн засгийн ирээдүйд чухал
салбар, ажлын байранд чиглэсэн санхүүгийн
дэмжлэг, зарцуулалтыг хийхэд сангийн бодлого
чухал үүрэгтэй.

Эдгээр шийдвэр, арга хэмжээнүүдийн эерэг
нөлөө эдийн засагт яг хэрхэн тусгалаа олж,
иргэд аж ахуйн нэгжүүдэд нөлөөлж байна вэ?
Тухайлбал зээл, хүүнд нөлөөтэй байж чадсан
уу?
-Онцгой үеийн шийдвэрүүд, ялангуяа зээлийн
эргэн төлөлтийг хойшлуулах, зээлд бүтцийн
өөрчлөлт хийх боломжийг нээсэн шийдвэрүүдийн
нөлөө шууд илэрч байгаа. Тухайлбал, банкнууд
500 тэрбум орчим төгрөгийн ипотекийн
зээлийн эргэн төлөлтийг хойшлуулах хүсэлтийг
шийдвэрлэлээ. Мөн коронавирусын нөлөөгөөр
эргэн төлөлт нь хүндрэлд орсон 37 мянга гаруй
зээлд бүтцийн өөрчлөлт хийгдсэн.
Хүндрэлийн энэ үед банкны систем тогтвортой
байж, санхүүгийн зуучлалаа хэвийн үргэлжлүүлж
байгаа нь маш чухал юм. Банкнууд өнгөрсөн 4-р
сард 1.5 их наяд төгрөгийн зээлийг эдийн засагт
нийлүүлснээс 690 тэрбум төгрөгийг аж ахуйн
нэгжүүдэд олгож, бизнесийн зээл жилийн 3.3%
өсөлттэй байв. Хүүний хувьд, өнгөрсөн хугацаанд
авч хэрэгжүүлсэн эдийн засгийг сэргээх,
тогтворжуулах цогц арга хэмжээ, Зээлийн хүүг
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бууруулах стратегийг хэрэгжүүлсний үр дүнд хүү
2019 оны эцэст 16.9% болж 2011 оноос хойших
хамгийн доод түвшинд хүрч буураад байсан.
Төгрөгийн зээлийн хүү эдийн засагт эрсдэл
нэмэгдсэн сүүлийн саруудад ч 16% орчимд
хадгалагдахын зэрэгцээ буурах хандлага нь
үргэлжилж байна.
Ковид-19-ийн үед хөгжиж буй улс орнуудад
ажиглагдаж байгаа нэг зүйл бол ханшийн хүчтэй
савлагаа. Түүхий эдийн үнэ унаж, нүүрсний
тээвэр саатаж экспортын орлого 40-50%
буурснаар валютын орлого татарсан үед
ханшийг тогтвортой байлгах арга зам бий юу?
-Цар тахал эхэлснээс хойш хөгжиж буй эдийн
засгуудын экспортын орлого унахын зэрэгцээ
түүхэн дээд 100 тэрбум ам.долларын хөрөнгийн
урсгал гадагшилж, олон улс орнуудын мөнгөн
тэмдэгтийн ханш 10-30% сулраад байна.
Төгрөгийн ханш ам.долларын эсрэг оны эхнээс
2.7% суларсан бөгөөд энэ хэмжээнийн ханшийн
тохиргоо зайлшгүй байсан.
Бид эдийн засаг сэргэж, суурь үзүүлэлтүүд
сайжирсан өнгөрсөн жилүүдэд мөнгөний
бодлогын төлөвийг зохистой түвшинд хадгалж,
хэт халалтаас сэргийлж $4.3 тэрбумын валютын
нөөц хуримтлуулсан нь огцом шокын энэ үед тус
болж байна. Гэхдээ валютын нөөц хязгаартай тул
экспортыг нэмэгдүүлэх, валютын орох урсгалыг
сайжруулах ажил зайлшгүй шаардлагатай.
Өнгөрсөн 4, 5 дугаар саруудад Хятадын эдийн
засаг, аж үйлдвэрлэл хүлээлтээс хурдан сайжирч,
манай нүүрсний тээвэр сэргэж байгаа нь сайн
хэрэг. Төв банк алт худалдан авах замаар нөөцөө
нэмэх, экспортлогч компаниудтай хамтран
ажиллах, олон улсын байгууллагууд, донор
орнуудтай хэлэлцээр хийх замаар валютын орох
урсгалыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр маш эрчимтэй
ажиллаж байна.

Ковид-19-өөс болж эдийн засаг хумигдаж,
бизнесүүд хүндрэх нь банкны системийн эрүүл
мэндэд хэр зэрэг сөргөөр нөлөөлөх вэ? Банкны
системийг тогтвортой байлгахад ямар арга
хэмжээ шаардлагатай вэ?

-Эдийн засгийн хүндрэл гүнзгийрэхгүй байх,
сорилтыг даван туулахад санхүүгийн систем
маш чухал. Банкны салбарт өөрийн хөрөнгийг
нэмэгдүүлэх, мөчлөг сөрсөн макро зохистой
бодлого хэрэгжүүлж хэрэглээний зээлийн хэт
хурдтай өсөлтийг тогтворжуулсан нь эрсдэлийг
угтан авч хэрэгжүүлсэн чухал алхмууд байв.
Өөрөөр хэлбэл, эдийн засгийн орчин муудахад
зээл чанаргүйдэх эрсдэлийг хязгаарлаж, энэ
эрсдэлийг шингээх орон зайг банкнуудын баланс
дээр бий болгохыг зорьсон гэсэн үг.
КОВИД-19-ИЙН НӨЛӨӨ ЭДИЙН ЗАСАГТ
МЭДРЭГДЭЖ ЭХЭЛСЭН 2-Р САРААС ХОЙШ БИД
ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭЭРХ ХӨРВӨХ ЧАДВАРЫГ ДЭМЖИХ,
ШОКЫН НӨЛӨӨГ ЗӨӨЛРҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР
НИЙТЛЭГ СТАНДАРТ, ДҮРЭМ ЖУРМЫН ӨӨРЧЛӨЛТ,
ТОХИРГООНУУДЫГ ХИЙГЭЭД ЯВЖ БАЙНА.

Энэ нь иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн санхүүгийн
дарамтыг
зөөллөхөөс
гадна
банкнуудын
балансыг эрүүл байлгах ач холбогдолтой. Төв
банк цаашид нөхцөл байдал илүү хүндэрч, эрсдэл
нэмэгдсэн тохиолдолд ч санхүүгийн тогтвортой
байдлыг
хадгалах,
санхүүгийн
зуучлалыг
хэвийн үргэлжлүүлэх арга хэмжээний нөөц
хувилбаруудыг тооцоолж, боловсруулж байна.
Түүнчлэн, дунд урт хугацаанд банкны системийн
реформыг үргэлжлүүлэх, дүрэм стандартыг олон
улсын сайн жишигт хүргэх, засаглалын тогтолцоог
сайжруулах, банкнуудыг олон нийтэд нээлттэй
хувьцаат компани болгон хөрөнгийн захтай
холбох гэх мэт ажлууд төлөвлөгдөөд байна.

ОУВС-ийн хөтөлбөр 3 жил хэрэгжээд дууслаа.
Хөтөлбөрийн үр дүн ямар байв, цаашид эдийн
засгийн дунд хугацааны төлөвт ямар гол сорилт
байна вэ?
Өмнө хэлсэнчлэн, 2016 онд эдийн засаг нэлээд
хүнд нөхцөл байдалтай болоод байсан. Хөтөлбөр
хэрэгжүүлснээр төлбөрийн тэнцэл, төсөв, банкны
секторт тулгамдаад байсан асуудлуудыг нааштай
шийдвэрлэж, эдийн засгаа тогтворжуулж чадсан.
Нэгт, Монгол дефолтын эрсдэлийг тойрч, валютын
нөөцөө нэмэхэд олон улсын байгууллагууд болон
“Монголбанкны мэдээлэл”-2020 оны 5 дугаар сар
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донор орнууд чухал хувь нэмэр оруулсан. Хоёрт,
төсөв дээр тохиргоонуудыг хийж, улсын секторын
өрийг бууруулсан. Гуравт, банкны системийн
эрсдэл даах чадварыг дээшлүүлэх, реформыг
эхлүүлж цогц арга хэмжээг авсан.
ЦААШИД БИДНИЙ ӨМНӨ БАЙГАА НЭГ ГОЛ
СОРИЛТ БОЛ ГАДААД ӨР ТӨЛБӨРҮҮД. ГЭТЭЛ
КОВИД-19 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧДЫН СЕНТИМЕНТЭД
СӨРГӨӨР НӨЛӨӨЛЖ, ХӨГЖИЖ БУЙ ОРНУУДЫГ
ЧИГЛЭСЭН ХӨРӨНГИЙН УРСГАЛ ТАТРАХ,
ГАДАГШЛАХ УРСГАЛЫГ НЭМЭГДҮҮЛЖ БАЙНА.
ЭНЭ НӨХЦӨЛД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИЙН
ИТГЭЛИЙГ ТӨРҮҮЛЭХ, ОЛОН УЛСЫН САНХҮҮГИЙН
ЗАХ ЗЭЭЛЭЭС ТАТАХ САНХҮҮЖИЛТИЙН
НӨХЦӨЛӨӨ САЙН БАЙЛГАХ НЬ ЧУХАЛ.

Хамгийн сүүлд Фитч агентлагаас Монгол Улсын
зээлжих зэрэглэлийг хэвээр хадгалж, төлөвийг
“тогтвортой” гэж үзсэн нь эдийн засагт итгэх
итгэл сулраагүйг илтгэнэ. Сорилтын энэ үед олон
улсын байгууллагуудтай хамтын ажиллагаагаа
үргэлжлүүлэх, бодлогын тууштай байдал, сахилга
баттай байдлыг хангах замаар зээлжих зэрэглэлээ
тогтвортой байлгах шаардлагатай. Ингэснээр
гадаад өрийн эргэн төлөлтөө шийдвэрлэх, олон
улсын зах зээл дээрээс дахин санхүүжилт татах
нөхцөлөө сайжруулах боломжтой болно. Мөн
Монгол Улс ФАТФ болон гишүүн орнуудын
өмнө хүлээсэн үүргээ цаг хугацаанд нь биелүүлж,
саарал жагсаалтаас гарах болзлыг хангасан нь
хөрөнгө оруулагчдад эерэг мэдээ болж байна.

Таны бодлоор эдийн засаг хэзээ сэргэх
хүлээлттэй байна вэ. Ковид-19-ийн дараа эдийн
засагт, санхүүгийн зах зээлд ямар өөрчлөлт бий
болох вэ, бид юуг ойлгож авах ёстой вэ?
-Мэдээж эдийн засагт эрсдэл учруулж байгаа гол
шалтгаан болсон вирус хэзээ дарагдахаас бүх зүйл
хамаарна. Сорилтын энэ үед санхүүгийн нөөцийг
аль болох үр ашигтай зарцуулах шаардлагатай.
Энэ нь бодлогын түвшинд ч, аж ахуйн нэгж

компаниудын хувьд ч чухал. Айл өрхүүдэд ч бас
мөнгийг оновчтой удирдах санхүүгийн мэдлэг
боловсрол, эрсдэлийн үеийн хуримтлалтай
байхын ач холбогдлыг Ковид-19 харуулж байна.
Энэ бүхэн дууссаны дараа бизнесийн үйл
ажиллагаа, хүмүүсийн ажиллах арга барил,
амьдралын хэв маяг урьдын хэвээр байхгүй, эдийн
засагт томоохон бүтцийн өөрчлөлт бий болно байх.
Байгаль орчинд илүү ээлтэй хөгжлийн загвар,
тэгш бус байдлыг бууруулахад илүү анхаарсан
бодлого, улс орнуудын хамтын ажиллагаа, илүү
найдвартай ханган нийлүүлэлтийн сүлжээ гэх мэт
өөрчлөлтүүд дэлхийн эдийн засагт шаардлагатай
нь харагдаж байна. Гэхдээ протекционист
бодлогууд газар авч, дэлхийн худалдаа саарах
эрсдэл ч бий. Эерэг, сөрөг аль ч өөрчлөлт гарсан
тохиолдолд эдийн засагт оролцогчид өмнөх зан
төлөвөө хадгалахгүй болов уу. Санхүүгийн зах
зээл дээр бол бэлэн мөнгөнөөс татгалзаж цахим
гүйлгээ рүү хурдтай шилжих, технологи болон
финтекийн хөгжил, тогтвортой санхүүжилт зэрэг
сүүлийн жилүүдэд эрчимжиж байгаа процессийг
улам хурдасгах болов уу.
Монголбанк
төлбөрийн
системийн
дэд
бүтцийг сайжруулах, цахим гүйлгээ, цахим
мөнгөний хэрэглээг шинэ шатанд хүргэх,
тогтвортой санхүүжилтийн нийтлэг зарчим,
шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэх ажлуудыг Төрөөс
мөнгөний бодлогын талаар баримтлах үндсэн
чиглэлийн баримт бичигт тусгаад хийгээд явж
байна. Мөн сүүлийн үед олон улсад дэлгэрсэн
“өртгийн сүлжээний санхүүжилт” (Value chain
financing)-ийн тогтолцоог бүрдүүлэх, ингэснээр
ялангуяа жижиг дунд бизнесүүдийн зээлийн
нөхцөлийг сайжруулахад анхаарч байна. Эдгээр
нь санхүүгийн гүнзгийрэлт болон хүртээмжийг
дээшлүүлэх, санхүүгийн системийн үр ашгийг
сайжруулах ач холбогдолтой. Нөгөө талаас иргэд,
харилцагчдын цагийг хэмнэх, зардлыг бууруулах,
авч болох санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний
нэр төрөл олон болж сонголт нэмэгдэх, байгаль
орчны тогтвортой байдалд ч эерэг нөлөөтэй
байна гэдэгт итгэлтэй байна.

-Ярилцсанд баярлалаа!
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БАЙР СУУРЬ

ФАТФ

-ын стратегийн дутагдалтай орнуудын жагсаалт (саарал
жагсаалт)-аас гарах чиглэлээр Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн
гишүүн байгууллагууд, хувийн хэвшил болон мэргэжлийн
холбоод төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг ФАТФ-ын Ази, Номхон Далай бүс хариуцсан
хамтарсан бүлэгт цаг тухайд нь хүргүүлж ажиллалаа. Эхний тайланг 2020 оны 1 дүгээр сард
ФАТФ-ын Олон улсын хамтын ажиллагааны бүлгийн БНХАУ-д болсон хурлаар хэлэлцүүлж,
нийт 6 үүрэг даалгавраас 3-ыг нь хангалттай гэж үнэлүүлсэн. “Ковид-19” цар тахалтай
холбоотойгоор ФАТФ-ын харилцан үнэлгээний процесс дөрвөн сар буюу нэг циклээр
хойшлогдохоор байсан ч Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Сангийн сайд нар ФАТФ-д албан
ёсны хүсэлт илгээснээр манай улс тайлангаа цахимаар хамгаалахаар болсон юм. Үүний
дагуу ажлын хэсэг энэ оны тавдугаар сарын 11-нд ФАТФ-ын Ази, Номхон далайн хамтарсан
бүлэгт тайлангаа хүргүүлж, амжилттай хамгаалав. Ингэснээр манай улс ФАТФ-аас өгсөн
нийт 4 зөвлөмж, 6 үүрэг даалгаврыг бүрэн биелүүлсэн болохыг ФАТФ-ын Нарийн бичгийн
дарга нарын газраас мэдэгдсэн байна.
Энэ тухай албаны хүмүүс дараах мэдээллийг өгөв.

Монголбанкны Ерөнхийлөгч
Б.ЛХАГВАСҮРЭН:

ФАТФ-ын саарал жагсаалтад оруулсан шалтгаан нь нэг байгууллага,
эсвэл нэг салбарт өгсөн даалгавар байгаагүй. Олон салбар, олон
байгууллагыг хамарч байсан учраас баг болж ажиллах зайлшгүй
шаардлагатай байсан. Багаараа сайн ажилласны үр дүн гарч байна.
Долоон сар гэдэг бол маш богино хугацаа. Богино хугацаанд, томоохон
ажлуудыг хийж, амжуулсан гэдгийг хэлмээр байна. 2011 онд Монгол
Улс саарал жагсаалтад орж байсан. Тухайн үедээ бас л зургаан
даалгавар авч байсан. Ингээд зургаан даалгавраа биелүүлснээр 32
сарын дараа саарал жагсаалтаас гарч байв. Бусад улс орны хувьд ч
ерөнхийдөө 3.5 жилийн хугацаанд саарал жагсаалтаас гарсан гэх
мэдээлэл, дүгнэлтүүд байдаг. Тэгэхээр бидний хувьд долоон сар гэдэг
нь маш богино хугацаанд хэрхэн эрчимтэй ажиллаж чадсаныг
харууллаа.

Түүнчлэн техникийн 40 үзүүлэлт, хэрэгжилтийн 11 үзүүлэлт нь тодорхой
хэмжээнд хууль эрх зүйн орчныг бий болгож байж, үр дүнгээ гаргадаг. Тэгэхээр өнгөрсөн оны 11
дүгээр сард ФАТФ-ын жилийн уулзалт болохоос өмнө Монгол Улсын Их Хурлын дарга “Монгол Улс
дээд түвшинд болон төрийн бүх шатандаа энэ асуудлыг анхаарч ажиллаж байгаа” гэсэн захиа өгч
байсан. Энэ захиа ч бас өнөөдрийн бидний ажил үр дүнд хүрэх эхлэлийн гараа болсон гэж үзэж
байна. Нөгөөтэйгүүр Их хурлаас тодорхой хуулиудыг шуурхай баталж өгсөн нь энэхүү ажил үр дүнд
хүрэхэд маш чухал түлхэц болж өглөө. Тухайлбал, Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх
тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль, Эрүүгийн хууль, Татварын
хууль, Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтэй тэмцэх тухай хууль, Нягтлан бодох
бүртгэлийн тухай хууль гээд нийт 10 гаруй хуульд эрх зүйн томоохон шинэчлэл хийгдлээ.
Анхны үнэлгээ 2016 оны 11 дүгээр сард ФАТФ-аас газар дээрх үнэлгээний баг ирж ажилласан багийн
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дүгнэлтэд үндэслэсэн гэдгийг Ч.Хүрэлбаатар сайд хэллээ. Тэгэхээр газар дээрх үнэлгээний баг 20132016 онд ФАТФ-аас гаргасан техникийн 40 зөвлөмж, хэрэгжилтийн 11 зөвлөмжийг хэрхэн биелүүлсэн
бэ гэдгийг үнэлж, дүгнэсэн гэсэн үг.
Тухайн үед Монгол Улс техникийн 40 зөвлөмжөөс 20-ыг нь биелүүлдэггүй, хэрэгжилтийн 11 үзүүлэлтийг
бүгдийг нь биелүүлдэггүй байсан. Харин өнөөдрийн тайлангаар юу болж байна вэ гэхээр техникийн
40 зөвлөмжөөс 35-ыг нь бүрэн биелүүлдэг, 5-ыг нь хагас биелүүлдэг. Хэрэгжилтийн 11 үзүүлэлтийг
бүгдийг нь 100 хувь биелүүлдэг болсон байна гэх үнэлгээний хариу гарч байна. Тэгэхээр энэ бол мөнгө
угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр Монгол Улсын гаргаж байгаа ахиц дэвшил юм.
Энэ бол нэг удаагийн зүйл биш. Цаашдаа тогтолцоо болж, байнга ажилладаг механизм болох ёстой.

Тавдугаар сарын 11-ний өглөө Монгол Улсын ЗГ, Монголбанк, СЗХ,
Монгол Улсын шүүх, прокурор, хууль хяналтын байгууллагуудын
хамтарсан ажлын хэсэг Монгол Улсыг саарал жагсаалтаас гаргах
чиглэлээр хоёр дахь удаагийн тайлан тавигдсан. Нэгдүгээр сарын 10-нд
Бээжин хотод болсон тайлангаар 2019 оны 10 дугаар сард ФАТФ-ын
саарал жагсаалтад оруулахад өгөгдсөн 6 үүрэг даалгаврын 3-ыг нь
биелүүлсэн байсан. Харин 5 дугаар сарын 11-нд болсон хамгаалалтаар
үлдээд байсан 3 үүрэг даалгаврыг бид 100 хувь хамгаалж, дуусгалаа.
Өөрөөр хэлбэл, Монгол Улсыг саарал жагсаалтад оруулсан 6 нөхцөл
байдлыг бүгдийг нь арилгаж чадлаа.
Тавдугаар сарын 11-ний өдөр хийсэн хамгаалалтыг дүгнэсэн тайланг
ФАТФ-ын Нарийн бичгийн дарга нарын газраас 2020.05.28-нд ирүүлсэн.
Сангийн сайд
Ч.ХҮРЭЛБААТАР
Тайлангийн хамгийн сүүлийн хуудсанд асуудалтай буюу үүрэг өгөгдсөн
байсан 6 зүйлийг бүгдийг нь биелүүлсэн байна гэж дүгнэсэн. Коронавирустэй холбоотойгоор газар
дээрх шалгалт тодорхой бус байдлаар хойшлогдож байна. Монгол Улс саарал жагсаалтад ороход гол
нөлөөлсөн зүйл нь 2017 оны есдүгээр сард гаргасан Монголын талаарх Харилцан үнэлгээний тайлан
байдаг. Энэ үнэлгээг 2016 оны 11 дүгээр сард Монгол Улсад ирж ажилласан ФАТФ-ын Ажлын хэсгийн
дүгнэлтэд үндэслэж гаргасан байдаг. Энэ тайланд дурдагдаад байсан асуудлуудыг бүрэн арилгасан
гэсэн үг.
Үлдээд байсан гурван асуудлын тухайд нэгдүгээрт, санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн байгууллагуудын
хяналт, үйл ажиллагаа хангалтгүй байна гэх дүгнэлт байсан. Тухайлбал, үнэт чулуу, алт мөнгөний
наймаа, үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлал, хуульч, нотариатч, нягтлан бодлогч нартай холбоотой үйл
ажиллагаанд хангалттай хяналт тавигдахгүй байна гэдэг асуудал. Энэ бүгдийг Монгол Улс холбогдох
хуулиудыг гаргаад, СЗХ-нд зарим хяналтуудыг өгч, мэргэлжийн төрийн бус байгууллагуудад нь мөн
холбогдох хуулиудад өөрчлөлт оруулах замаар хяналт тавигддаг болгосон. Ингэснээр эхний ажлыг
шийдвэрлэсэн.
Хоёрдугаарт, мөнгө угаах гэмт хэргийг мөрдөх, прокурорын түвшинд яллах дүгнэлт гаргах үйл
ажиллагаа учир дутагдалтай байна гэж дүгнэсэн байсан. Үүн дээр тодорхой ажлууд хийгдэж, хууль
хяналтынхан, тодруулбал АТГ, цагдаа, тагнуул, шүүхийн байгууллага бүгдээрээ хамтран ажиллаж,
тайлангаа хамгаалсан гэдгийг онцолж хэлмээр байна. Монголын төрийн байгууллагууд Монгол Улсаа
саарал жагсаалтаас гаргахад нэг зорилготойгоор хамтарч ажилласан гэдгийг онцлох хэрэгтэй.
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Гуравдугаарт, НҮБ-ын хориг арга хэмжээтэйгээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг тодорхой болгох
байсныг авч хэрэгжүүлсэн. Ингээд үлдээд байсан гурван асуудлыг Монгол Улсын төр олон улсын ФАТФ
байгууллага болон Ази, Номхон далайн бүсийн бүлэг буюу APG-ийн өмнө нэр төртэй хамгааллаа.

СЗХ-ны хувьд нийт бодлогын зөвлөмжийн 25-д нь шууд буюу шууд бус
хамааралтай байсан. Бидний хувьд сүүлийн жил гаруйн хугацаанд
хамтын ажиллагааны зөвлөлийн нийт 17 байгууллага хамтран
ажилласнаар үр дүнд хүрч байна. Санхүүгийн зохицуулах хорооны
хувьд нийт 40 зөвлөмжөөс “зөвлөмж 14” буюу мөнгөн гуйвуулга,
“зөвлөмж 28” буюу санхүүгийн бус мэргэжлийн ажил үйлчилгээ
эрхлэгчдийг хяналт, зохицуулалтад авах зайлшгүй шаардлагатай байна
гэсэн дүгнэлт гарсан. Үүнийг бид 2020 оны хоёрдугаар сарын 1-нд
үнэлгээгээ хамтын ажиллагааны бүлэгт хүргүүлж, ахиуллаа. Дээрээс нь
40 зөвлөмжөөс гадна шууд хэрэгжилтийн 11 зарчим бий. Энэхүү шууд
хэрэгжилтийн тодорхой 4 бүлэг дээр зөвлөмж аваад, 6 тодорхой ажлыг
хийж, гүйцэтгэх байсан. Хорооны зүгээс шууд хэрэгжилтийн зарчим 3
СЗХ-ны дарга
буюу хяналт шалгалтын хүрээнд нэлээд ажил хийснийг хэлэх хэрэгтэй.
Д.БАЯРСАЙХАН:
Тухайлбал, үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлалын бизнес ямар нэгэн
зохицуулалтгүй байсан нь Их хурлаас хуулиудад өөрчлөлт оруулж, эрх зүйн орчныг бүрдүүлж өгснөөр
энэ үйл ажиллагаанд онцгой анхаарч, үр дүнд хүрээд байна. Мөн үнэт металл, үнэт чулууны арилжаа
эрхлэгчид ямар нэгэн зохицуулалтгүй байсныг Санхүүгийн зохицуулах хороо хянаж эхэллээ.
Өнөөдрийн байдлаар нийт 171 үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлалын компани СЗХ-нд хүсэлтээ өгсөн,
эдгээрээс 61 нь тусгай зөвшөөрлөө авч, үйл ажиллагаа явуулж байна. Мөн 139 үнэт металл, үнэт
чулууны бизнес эрхлэгчид СЗХ-нд хүсэлтээ өгснийг хороо хянаж байна. Өөрөөр хэлбэл, СЗХ эдгээр
салбарыг бүртгэдэг, хянадаг эрх зүйн зохицуулалттай болсон. Цаашдаа зүгээр нэг бүртгээд, хянаад
явахаас гадна тусгайлсан хууль эрх зүйн орчин шаардлагатай байгаа. Үүн дээр түрүүн нэр дурдсан
холбогдох газруудтай хамтраад ажлын хэсэг хуулийн төслийг бэлдсэн байна. Ирэх намрын чуулганаар
бид УИХ-д өргөн барина. Ингэснээр энэ салбарууд тогтолцооны хувьд бүрэн хяналтад орно гэсэн
төсөөлөлтэй байна.
Үүнээс гадна харилцагчийг таньж мэдэх, ялангуяа эцсийн өмчлөгчийг тодорхойлох асуудалд тодорхой
шаардлага тавьж, гарал үүслийг тодорхойлдог болох зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Энэ талаар
Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн хүрээнд бүх газрууд хамтран ажиллаж, тодорхой үр дүнд хүрч
байна. Гэхдээ зөвхөн нэг дүн тавиулаад, дүнгээ хүлээж аваад баярлах бус цаашдаа тогтолцоо болох
хэрэгтэй. Ний нуугүй хэлэхэд энэ салбарын маань оролцогчид сүүлийн нэг жилийн хугацаанд багагүй
ойлголт, мэдээлэлтэй болсон. Бидний хувьд ч бас ажлыг хийж гүйцэтгэхдээ хажуугаар нь сурч мэдээд,
дадлагажаад явж байна. Бид цаашдаа ФАТФ-аас тавьж байгаа шаардлагуудыг хангаж ажиллана.
Хэрвээ ФАТФ-ын зүгээс газар дээрх хяналт, шалгалтыг хийнэ гэвэл бид үүнд бэлтгэлтэй байх ёстой.
СЗХ болон бусад холбогдох байгууллагууд үүнд бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.

12

“Монголбанкны мэдээлэл”-2020 оны 5 дугаар сар

АСУУЛТ ХАРИУЛТ

МОНГОЛБАНКНЫ
ХЭВЛЭЛИЙН
БАГА ХУРЛААС

М

онголбанкнаас сар тутам зохион
байгуулдаг хэвлэлийн бага хурал
5 дугаар сарын 28-ны өдөр болж,
Монголбанкнаас бэлтгэн гаргадаг статистик
мэдээллийг танилцуулж, цаг үеийн асуудлаар
сэтгүүлчдийн асуултад хариуллаа.

2020.05.28
Блүүмбэрг ТВ:
Дөрөвдүгээр сард шинээр олгосон зээлийн
статистикийг танилцуулна уу. Мөн ЗГ-ын өр
дөрөвдүгээр сард тодорхой хэмжээгээр буурсан
байна. Үүнд юу нөлөөлсөн бэ?
ССГ-ын захирал Б.Батдаваа:
Дөрөвдүгээр сард шинээр олгосон нийт зээлийн
дүн 1.5 их наяд төгрөг байна. Энэ нь гуравдугаар
сартай харьцуулахад 217 тэрбум төгрөгөөр
нэмэгдсэн дүн юм. Задлаад үзвэл хувийн
хэвшилд олгосон зээл 690 тэрбум төгрөг, иргэдэд
олгосон зээл 766 тэрбум төгрөгтэй тэнцүү байна.
Зээлийн дундаж хүү 16.6 хувь буюу өмнөх оны
мөн үетэй харьцуулахад 0.9 нэгж хувиар буурсан
үзүүлэлт юм. Дөрөвдүгээр сард олгосон нийт
зээлийн 9.7 хувь нь гадаад валютаар олгогдсон
байна. Хоёрдугаарт, ЗГ-ын гадаад өрийн хэмжээ
буурсан гол шалтгаан нь ЗГ-ын гадаад зах
зээл дээр арилжаалагдаж байгаа бондын үнэ

цэнэ гуравдугаар сарын байдлаар оны эцсийн
дүнгээс 360 орчим сая ам.доллараар буурсантай
холбоотой. Мөн ЗГ-ын гадаад бондын эзэмшлийн
хувьд дотоодын эдийн засгийн харьяатуудын
эзэмшил нэмэгдсэн нь гадаад өрийн хэмжээ
буурахад нөлөөлсөн. Ингэснээр нийт дүнгээрээ
ЗГ-ын гадаад өрийн хэмжээ нэгдүгээр улиралд
570 сая ам.доллараар буурлаа.
Блүүмбэрг ТВ:
Банкны сектортой холбоотойгоор цар тахлын
хуулиар нэлээд олон өөрчлөлт орсон. Тухайлбал,
валютын харилцахад хүү тооцохгүй байхаар
болсон. Энэ талаар тодорхой мэдээлэл өгнө үү.
ХЭЗГ-ын ЭЗБХ-ийн захирал Б.Эрдэнэхуяг:
Коронавируст цар тахлын үед эрсдэлээс урьдчилан
сэргийлэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг
нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийг УИХаас дөрөвдүгээр сард баталсан. Энэ хуулийн
“Монголбанкны мэдээлэл”-2020 оны 5 дугаар сар
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10 дугаар зүйлд банкны салбартай холбоотой
зохицуулалтыг оруулж өгсөн. Тодруулбал, банкны
гадаад валютын хадгаламжийг хадгаламжийн
даатгалд хамруулахгүй байх, харилцах дансанд
хүү тооцохгүй байх, иргэн хуулийн этгээдийн
хоорондын мөнгөн төлбөрийн үүргийг төгрөгөөр
гүйцэтгэнэ гэж хуульчилсан. Төв банк зохицуулагч
байгууллагын хувьд уг хуулийн зүйл заалтыг хэрхэн
дүгнэж байна вэ гэхээр одоогийн хүчин төгөлдөр
мөрдөгдөж буй “Төлбөр тооцоог үндэсний
мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хууль”,
Банкны үйл ажиллагааны хууль зэрэг хуулиудын
зохицуулалттай уялдаатайгаар авч үзэх нь зүйтэй
гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр гадаад валютын
хадгаламжийг даатгалд хамруулахгүй гэдэг нь
хэрвээ аль нэг банкин дээр даатгалын тохиолдол
үүсээд, албадан татан буулгасан тохиолдолд
гадаад валютын хадгаламжийг нөхөн төлөхгүй
гэсэн үг. Гэхдээ энэ нь зөвхөн “Цар тахлын хууль”
хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байх үед хэрэгжинэ.
Хоёрдугаарт харилцах дансанд хүү тооцохгүй
байна гэдэг зохицуулалтын тухайд, УИХ-аас
Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх
тухай УИХ-ын тогтоол батлагдсан. Энэ тогтоолоор
зээлийн хүүг бууруулах, зээлийн хүүгийн зардлыг
бууруулахтай холбоотойгоор холбогдох хууль
тогтоомжид өөрчлөлт оруулах төслийг өргөн
барих гэсэн чиглэлийг Монголбанкинд өгсөн.
Үүний дагуу Монголбанкнаас хуулийн төслийг
УИХ-д уламжилсан.
Харилцах дансанд хүү тооцох нь зээлийн хүүгийн
зардлын нэг хэсгийг бүрдүүлж байдаг. Тэгэхээр
харилцах дансанд хүү тооцохгүй байснаараа
зээлийн хүүгийн зардлыг бууруулж, зээлийн хүү
буурах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Гуравдугаарт, иргэн
хуулийн этгээдийн төлбөр тооцоог төгрөгөөр
гүйцэтгэнэ гэж бий. Иргэний хуулийн 217 дугаар
зүйлд иргэн, хуулийн этгээдийн хоорондын төлбөр
тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэнэ,
хуулиар
хориглоогүй
тохиолдолд
гадаад
валютаар гүйцэтгэж болно гэсэн зохицуулалт
байдаг. Тэгэхээр цар тахлын үед үндэсний мөнгөн
тэмдэгтэд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх, гадаад
валютын хиймэл эрэлт үүсгэхгүй байх зорилгоор
төлбөр тооцоог төгрөгөөр гүйцэтгэнэ гэсэн
шаардлагыг тавьж өгсөн. Нөгөө талаас Төлбөр
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тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх
хуулиар Банк, банк бус санхүүгийн байгууллагын
тусгай зөвшөөрөлтэй мөнгөн хадгаламж, зээл,
төлбөр тооцооны үйл ажиллагаанд энэ хуулийн
шаардлага хамаарахгүй гэсэн зохицуулалт
байдаг. Энэхүү хуулийн зохицуулалттай уялдаад,
банк, банк бус санхүүгийн байгууллагын явуулж
буй аливаа төлбөр тооцоо, зээл, хадгаламжийн
үйл ажиллагаанд энэ хуулийн зохицуулалт
хамаарахгүй. Зөвхөн иргэн, хуулийн этгээдийн
хооронд гүйцэтгэж буй аливаа гэрээнээс
үүдэлтэйгээр бий болсон төлбөрийн үүргийг
төгрөгөөр гүйцэтгэх юм. Энэ бүх хуулийн
зохицуулалт нь зөвхөн цар тахлын хууль хэрэгжих
хугацаанд үйлчилнэ.
Монгол ТВ:
Төгрөгийн ханш ам.долларын эсрэг өдөр бүр
суларч байна. Ханшийн өөрчлөлтөд юу нөлөөлж
байна вэ?
НУСЗЗГ-ын захирал А.Энхжин:
Он гарснаас хойш төгрөгийн ханш ам.долларын
эсрэг 2.6 хувиар сулраад байна. Цар тахалтай
холбоотойгоор зөвхөн Монгол Улс ч гэлтгүй
дэлхийн ихэнх улс оронд эдийн засаг нь хүнд
нөхцөлд байна. Үүнтэй уялдаад тухайн орны
үндэсний валют нь ам.долларын эсрэг сулрах
хандлага нийтлэг байгаа юм. Ялангуяа эдийн
засаг нь түүхий эдийн экспорт давамгайлсан, уул
уурхайн салбараас хамааралтай улс орнуудын
хувьд ханшийн сулралт ихээр ажиглагдаж байна.
Энэ оны тавдугаар сарын 15-ны байдлаар манай
улсын гадаад худалдааны нийт эргэлт 31 орчим
хувиар буурсан.
Үүн дотор экспортын хэмжээ 46 гаруй хувиар,
импортын хэмжээ 10 орчим хувиар буураад
байна. Нүүрсний экспортын хэмжээ 60 гаруй
хувиар, түүхий нефтийн экспортын хэмжээ
бараг 80 хувиар буурсан нь манай улсад орж
ирэх валютын урсгалыг бууруулж байна. Үүнтэй
холбоотойгоор ханшид тодорхой хэмжээний
дарамт ирж байна. Гэхдээ Монголбанк, ЗГ-аас
авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүд нь эдийн
засгийн хамгийн өндөр дарамттай, эрсдэлтэй
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үед нь эдийн засагт үзүүлэх хохирлыг аль болох
бага байлгах чиглэлд ажиллаж байгаа. Үүний
нөлөөгөөр төгрөгийн ханш ам.долларын эсрэг
2.6 хувиар суларсан гэдэг нь бусад улс орнуудтай
харьцуулахад харьцангуй сайн үзүүлэлт. Та бүхэн
олон улсын хэвлэлээр гарч байгаа мэдээллүүдийг
харвал, бусад улс орнуудад хөл хорионы
дэглэмийг сулруулах, эдийн засгаа хэвийн
түвшинд хүргэх алхмуудыг хийж байна. Америк,
Хятадын эдийн засаг харьцангуй сэргэх хандлага
ажиглагдаж байна. Үүнтэй уялдаад хөрөнгийн зах
зээл дээр эерэг үзүүлэлтүүд гарч эхэллээ. Монгол
Улсын хувьд эдийн засгийн хамгийн хүнд үеийг
харьцангуй хохирол багатай даван туулчихвал,
эргээд дэлхийн эдийн засаг хэвийн түвшиндээ
очих үед ханшид ирэх дарамт буурах болов уу
гэсэн хүлээлттэй байна.

ийн хөтөлбөрөөс гадна энэ оны хувьд олон
улсын байгууллага, донор орнуудаас нийтдээ
700 орчим сая ам.долларын санхүүжилт орж
ирэхээр хүлээгдэж байна. Монголбанкнаас хийж
байгаа бас нэг ажил нь энэ оны долоодугаар
сард дуусах своп хэлцлийг сунгах хэлэлцээрийг
маш эрчимтэй хийж байна. Бидний зүгээр своп
хэлцлийн хугацаагаа сунгана гэсэн бүрэн итгэл
үнэмшилтэйгээр ажиллаж байна. Тэгэхээр ХХБны 500 сая ам.долларын бонд төлөгдсөнөөр ирэх
оны дөрөвдүгээр сар хүртэл Монгол Улсын хувьд
хүлээгдэж байгаа томоохон өр төлбөр байхгүй.
Эдийн засаг олон улсын түвшинд идэвхжээд,
Монгол Улсын экспортын гол бүтээгдэхүүний
хэмжээ өсвөл цаашдаа ханшин дээр ирэх
дарамтыг харьцангуй бага байлгах боломжтой
гэж үзэж байгаа.

Itoim.mn:

МҮОНТ:

Худалдаа хөгжлийн банк 500 сая ам.долларын
бондын өрөө төлсөн. Уг төлбөрийг хийснээр
манай улсын валютын нөөцөд ямар нөлөө үзүүлж
байгаа вэ?

ОУВС-ийн хөтөлбөрийн санхүүжилт 60 орчим
хувьтай байгаа. Энэ нь хэр хангалттай вэ?
Ялангуяа донор орнуудаас ирэх зарим санхүүжилт
орж ирээгүй байгаа шүү дээ.

НУСЗЗГ-ын захирал А.Энхжин:
ХХБ-ны 500 сая ам.долларын бондын төлбөр
тавдугаар сарын 15-ны өдөр хийгдсэн. Энэ нь ЗГын баталгаатай гаргасан бонд учраас амжилттай
төлөгдсөнөөр олон улсын хөрөнгө оруулагчдын
Монгол Улсад итгэх итгэлийг нэмэгдүүлсэн
үйл явдал болсон. Бондын эргэн төлөлт нь
мэдээж Монгол Улсын гадаад валютын нийт
нөөцөд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлсөн. Гэхдээ
гуравдугаар сарын байдлаар гадаад валютын
нийт нөөцийн хэмжээ 4.1 тэрбум ам.доллар
байгаа нь импортын 9 сарын хэрэгцээг хангахаар
байна. Монголбанкны хувьд ханшийн богино
хугацааны огцом хөдөлгөөнийг зохицуулах
хангалттай валютын нөөцтэй байна. ОУВС-тай
хамтраад “Шуурхай санхүүжилтийн хөтөлбөр”ийг хэрэгжүүлэхээр болсон.
Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд ОУВС-аас 99 сая
ам.долларын санхүүжилт орж ирнэ. Мөн Азийн
хөгжлийн банкнаас 100 сая ам.долларын
санхүүжилт орж ирэхээр хүлээгдэж байна. ОУВС-

МБГ-ын захирал Б.Баярдаваа:
ОУВС-ийн санхүүжилтийн хэрэгжилт 60 хувьтай
байна. Гурван жилийн хугацаанд хэрэгжсэн
Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд
нийтдээ 5.5 орчим тэрбум ам.доллар орж
ирэх байсан. Гэсэн ч дэлхийн улс орнуудын
түүхэнд ДНБ-хээ 40-50 орчим хувьтай тэнцэх
хэмжээний санхүүжилтийн багцтай хөтөлбөр
батлагдаж, хэрэгжсэн тохиолдол ховор. Хөтөлбр
хэрэгжих хугацаанд хөтөлбөрийн 60 хувьтай
тэнцэх хэмжээний санхүүжилт орж ирсэн нь
чамлахааргүй үзүүлэлт гэж харж байна.
Дээр нь бид ОУВС-ийн хөтөлбөр хэрэгжиж
байх хугацаанд хэд хэдэн томоохон бондуудыг
амжилттай дахин санхүүжүүлсэн. Эдгээр бондыг
эргэн төлөх үед манай улсын гадаад валютын
нөөц хангалтгүй байсан. Туханй үед гадаад
валютын нөөцийн богино хугацааны гадаад өрийн
харьцаа 50 хувьтай байсан. Тэгэхээр 50 хувийг нь
төлөөд, үлдсэнийг нь төлөх нөөц байхгүй байсан
гэсэн үг. Энэ хугацаанд бид “ДимСам” бондыг
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бүтнээр нь төлсөн. Хөгжлийн банкны 580 сая
ам.доллар, Чингис бондын 500 сая ам.долларын
бондыг дахин санхүүжүүлсэн. Ингээд нийтдээ 1.4
тэрбум ам.долларын бондын төлбөрийг дахин
санхүүжүүлсэн. Энэ нь хөтөлбөрийн хүрээнд
хийгдсэн томоохон ажил.
Үүнийг яагаад хөтөлбөртэй холбон тайлбарлаж
байна вэ гэхээр 2016 оны үеийг санавал Монгол
Улс гадаад зах зээл рүү нэвтрэх, санхүүжилт
босгох, өрөө дахин санхүүжүүлэх найдвар
маш бага байсан. Өөрөөр хэлбэл, Монгол
Улс дефолт зарлах эрсдэлтэй байсан. Энэ нь
юунаас харагддаг вэ гэхээр Монгол Улсын
Засгийн газрын гадаадад арилжаалсан бондын
хүү буюу “Мазаалай” бондын хүү 10.875 хувьд
хүрсэн. Хөгжлийн банкны бондын хүү 28-29
хувьд хүрсэн. Зээлжих зэрэглэлийг хоёр, гурав
дараалан буураад, С ангилал руу орсон байсан.
Харин одоо зээлжих зэрэглэл сайжирсан, бондоо
дахин санхүүжүүлсэн, гадаад төлбөрийн чадвар
сайжирсан байна.
Хэдийгээр ОУВС-ийн хөтөлбөрийн санхүүжилт 60
хувьтай байгаа ч түүний дам нөлөө, тэр хүрээнд
хийгдсэн ажлууд нь томоохон үр дүнтэй байна.
Дээрээс нь энэ жилийн санхүүжилтийн хувьд
790 орчим сая ам.доллар байхаар хүлээгдэж
байна. Оны эхнээс 190 орчим сая ам.доллар нь
ороод ирсэн. Тэгэхээр Өргөтгөсөн санхүүжилтийн
хөтөлбөр дууссан ч гэсэн энэ хөтөлбөрийн хүрээнд
яригдаж байсан санхүүжилтүүд, шинээр яригдаж
байгаа санхүүжилтүүд, хэлэлцээрийн боломжууд
үүссэн зэргийг харж үзвэл, чамлахааргүй үр
дүнтэй байна.
МҮОНТ:
Эдийн засгийн өсөлтийн гүйцэтгэл нэгдүгээр
улиралд хасах 10.7 хувьтай гарсан. Энэ
статистиктай холбоотойгоор эдийн засгийн
өсөлтийнхөө таамгийг шинэчилсэн үү?
МБГ-ын захирал Б.Баярдаваа:
Эдийн засгийн өсөлтийн өнгөрсөн удаагийн
мөнгөний бодлогын хурлын үеэр 1.8 хувь гэж
танилцуулсан. Эдийн засгийн нөхцөл байдал,
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гадаад орчинд бий болж буй өөрчлөлттэй
уялдуулан төсөөллийг шинэчлэх ажил явагдаж
байна. Зургаадугаар сард мөнгөний бодлогын
хорооны хуралд танилцуулагдаад, дараа нь олон
нийтэд мэдээлнэ. Ерөнхийдөө эдийн засгийн
өсөлтийг 1.8 хувиас бууруулах чиглэлтэй байна.
Яагаад гэвэл өмнөх удаагийн мөнгөний бодлогын
хорооны хурлаар бид нэгдүгээр улирлын эдийн
засгийн өсөлтийг -7.4 хувь гэж төсөөлж байсан
бол 10.7 хувь болсон нь бидний төсөөлж байснаас
3 пунктээр муу үзүүлэлт гарсан. Нөгөөтэйгүүр
дэлхийн эдийн засгийн нөхцөл байдлыг 2020 оны
хувьд судлаачид болон олон улсын байгууллагын
шинжээчид 3-4 хувийн агшилттай гэж хүлээж
байгаа. Харин 2021 онд огцом сэргэлттэй байна
гэх төсөөллийг 4 дүгээр сараас хойш тавьж
байгаа нь хэвээрээ байна. Тэгэхээр 2020 оны
эхний хагаст агшилт явагдаад, сүүлийн хагасаас
сэргэлт үргэлжилнэ гэсэн сценари юм.
Үүний Монгол Улсын эдийн засагт нөлөөлж
буй гол нөлөөлөл нь уул уурхайн салбар дээр
ирж байна. Бид уул уурхайн салбарыг нэгдүгээр
улиралд 25 хувийн агшилттай байхаар төсөөлж
байсан бол бараг 30 хувиар агшлаа. Ингэж
буурахад юу нөлөөлж байна вэ гэхээр ялангуяа
нүүрсний экспорт дээр цохилт авч байгаа. Энэ нь
дотоод эдийн засагт валютын орох урсгал дээр
хүндрэл үүсгэж байна. Валютын ханшийн талаар
хэлэхэд, оны эхнээс 2.3 хувиар төгрөгийн ханш
ам.долларын эсрэг суларсан нь валютын орох
урсгалтай шууд холбоотой.
Сайн үзүүлэлтүүд гэвэл БНХАУ-ын эдийн засгийн
өсөлтийг бид дөрөвдүгээр сараас сэргэнэ гэж
хүлээж байсан нь хүлээлтийн дагуу байна.
Европ, Америкт цар тахлын тархалтын нөхцөл
байдал хүндэрсэн. Энэ нь долоодугаар сараас
харьцангуй гайгүй болно гэсэн хүлээлттэй
байгаа. Дотоод эдийн засагт орж байгаа бас
нэгэн валютын томоохон урсгал нь Оюутолгой
төсөл юм. Уг төслийн хүрээнд оны эхний 4 сарын
байдлаар нийтдээ 500 гаруй сая ам.доллар орж
ирсэн байна. Энэ нь Монгол Улсын 2020 оноос
хойших валютын орох урсгалыг бараг бүхэлд нь
тодорхойлж байна. Нөгөө талдаа эдийн засгийн
идэвхжил суларч байгаатай холбоотойгоор

АСУУЛТ ХАРИУЛТ

валютын гарах урсгалд хэмнэлтүүд үүсч байна.
Гадагшаа чиглэсэн аялал жуулчлал, тээвэрлэлт,
санхүүгийн үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалтын шинж
чанартай, импортын бараа, бүтээгдэхүүний
төлбөрүүд хэмнэгдэж байгаа нь валютын урсгалд
эерэг нөлөө үзүүлж байна.
Ikon.mn:
Саарал жагсаалттай холбоотойгоор тавдугаар
сарын эхэнд тайлангаа хамгаалсан. Зургаадугаар
сарын сүүлээр хариу ирнэ гэж байсан. Энэ талаар
мэдээлэл өгнө үү. Мөн Европын комиссын хар
жагсаалтад оруулах талаар яригдсан. Тэгэхээр энэ
жагсаалтад оруулахгүй байх талаар Төв банкнаас
ямар нэгэн ажил хийж байгаа юу?
СМА-ны дарга Б.Батбаатар:
Бид ФАТФ-ын саарал жагсаалтаас гарахын
тулд дөрвөн шууд хэрэгжилтийн 6 даалгавар
биелүүлэх үүрэг авсан. Нэгдүгээр сард БНХАУын Бээжин хотод болсон хурлаар бид 3 ажлыг
хамгаалж, хангалттай үнэлгээг авсан. Энэ үр дүнг
хоёрдугаар сард Парис хотноо болсон ФАТФ-ын
хурлаар зарласан. Үүнтэй зэрэгцэн олон улсад
“Ковид-19” цар тахал тархсан. Тиймээс ФАТФ-аас
нийт улс орнуудын харилцан үнэлгээний тайлан
хамгаалах циклийг 4 сараар хойшлуулах шийдвэр
гаргасан. Үүнд Монгол Улс, Монголбанкны
Ерөнхийлөгч болон Сангийн сайд нар албан ёсны
хүсэлт тавиад, Монгол Улс хяналтын процессоо
үргэлжлүүлж, ажлаа онлайнаар тайлагнаж,
хамгаалах хүсэлтийг албан ёсоор тавьсан. ФАТФ
энэ хүсэлтийг хүлээж авснаар бид үлдсэн 3 ажлаа
цахимаар танилцуулж, хамгааллаа. Үүгээр бид
ФАТФ-аас өгсөн 6 даалгаврыг бүрэн биелүүлсэн.
ФАТФ-аас энэхүү шийдвэрийг зургаадугаар
сарын 24-нд албажуулна.

мэтээр төөрөгдөл үүсгэж байна. Гэтэл албан
ёсны нэршил нь ЕХ-ны стратегийн дутагдалтай,
өндөр эрсдэлтэй гуравдагч орон гэж байгаа юм.
Тавдугаар сарын 7-ны өдөр Европын холбооноос
энэ жагсаалтад 12 орныг оруулахаар болсон тухай
албан ёсоор зарласан. Энэ маань процедурынхаа
дагуу нэг сарын дараа Европын холбооны консул,
парламентаар батлагдах ёстой. Энэ процедур
дахиад нэг сараар хойшлогдож магадгүй. Ингээд
батлагдсан тохиолдолд аравдугаар сарын 1-нээс
эхэлж хэрэгжих юм билээ.
Тэгэхээр бид яагаад энэ жагсаалтад орж байна вэ
гэхээр Монгол Улс өнгөрсөн оны аравдугаар сард
ФАТФ-ын саарал жагсаалтад орсон нь Европын
холбооноос дээрх жагсаалтаа гаргах гол шалтгаан,
аргачлал нь болсон. Үүнээс өөр шалтгаан байхгүй
гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Европын холбооны
жагсаалттай холбоотойгоор ГХЯ, Сангийн яам,
Монголбанк хамтраад, тодорхой ажлуудыг хийж
байна. Энэ ажил нь жагсаалт батлагдах процесс
хүртэл жагсаалтад орохгүй байх, нэрээ хасуулах
чиглэлтэй юм. Гадаад харилцаа талаасаа авч
үзвэл Европын холбооны аргачлалд тусгаснаар
тухайн оронд заавал урьдчилж мэдэгдэх ёстой
байдаг. Тэгэхээр Европын холбооноос Монгол
Улсад энэ жагсаалтад орж байгаа талаар ямар ч
мэдээлэл ирээгүй байна.

ЕХ-ны жагсаалтын хувьд тавдугаар сарын 6-ны
өдөр “Ройтерс” агентлагт гарсан мэдээллээр
“хар жагсаалт” гэдэг нэрээр явсан. Ингээд манай
дотоодод, олон нийт, мэдээллийн хэрэгслээр
хар жагсаалтад орсон гэх мэдээллүүд гарсан.
Энэ нь олон нийтэд Монгол Улс ФАТФ-ын
саарал жагсаалтаас хар жагсаалтад орсон
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СТАТИСТИК

2020 оны 04 дүгээр сар
1. Мөнгөний үзүүлэлт
Зураг 1.2 Мөнгөний нийлүүлэлтийн жилийн өсөлтийн бүтэц
(байршуулалт талаас)

Зураг 1.1. Мөнгөний нийлүүлэлтийн жилийн өсөлтийн бүтэц
(эх үүсвэр талаас)
%
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М2 мөнгөний жилийн өсөлт 1.6% болж, 20.2 их наяд төгрөгт хүрэв. Жилийн өсөлтийн 4.5 нэгж хувийг гадаад валютын хадгаламж, 0.3 нэгж

•

хувийг гадаад валютын харилцах, -0.3 нэгж хувийг хадгаламжийн байгууллагаас гадуурх мөнгө, -1.0 нэгж хувийг төгрөгийн харилцах, -2.0
нэгж хувийг төгрөгийн хадгаламж бүрдүүлсэн байна.
М2 мөнгөний нийлүүлэлтийг байршуулалт талаас нь авч үзвэл Төв банк болон хадгаламжийн байгууллагуудын дотоод цэвэр актив (ДЦА)-ын

•

дүн 18.0 их наяд төгрөг, гадаад цэвэр актив (ГЦА)-ын дүн 2.2 их наяд төгрөгтэй тус тус тэнцэж байна.

2. Зээл
Зураг 2.1. Зээлийн үлдэгдлийн жилийн өсөлт, сектороор
%

Зураг 2.2. Зээл, зээлийн чанар
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Тайлбар: * үйл ажиллагаа явуулж буй 13 банкаар

•

Нийт зээл 17.0 их наяд төгрөг ( төгрөгийн зээл 15.2 их наяд, гадаад валютын зээл 1.8 их наяд төгрөг)

•

Хэвийн зээл өмнөх сараас 187 тэрбум төгрөгөөр буурч,

•

Чанаргүй зээл өмнөх сараас 36.9 тэрбум төгрөгөөр

•

Хугацаа хэтэрсэн зээл өмнөх сараас 158 тэрбум төгрөгөөр тус тус өссөн байна.

3. Ипотекийн зээл
Зураг 3.1. Тайлант сард олгосон ипотекийн зээл

Зураг 3.2. Тухайн сард олгосон ипотекийн зээлийн хүү, хувиар

тэрбум ₮
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Тухайн сард шинээр олгосон ипотекийн зээлийн жигнэсэн

ипотекийн зээл шинээр олгосноос 37.1% нь хөтөлбөрийн,

дундаж хүү өмнөх оны мөн үеэс 0.8 нэгж хувиар, өмнөх

62.9% нь банкуудын өөрийн эх үүсвэрээр олгосон зээл байв.

сараас 0.6 нэгж хувиар өсч 12.1 хувьд хүрсэн байна.
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4. Хүү
Зураг 4.1. Нийт шинээр татсан хадгаламж, хүү, хувиар
%

Төгрөгийн ЖДХ

Зураг 4.2 . Нийт шинээр олгосон зээл, хүү, хувиар
%
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•

2020 оны 4 дүгээр сард нийт шинээр татсан төгрөгийн хадгаламжийн жигнэсэн дундаж хүү (ЖДХ) 10.9 хувь, гадаад валютын хадгаламжийн
ЖДХ 5.3 хувьд хүрчээ. Төгрөгийн ЖДХ өмнөх оны мөн үеэс 0.1 нэгж хувиар буурав.

•

Тайлант сард нийт шинээр олгосон төгрөгийн зээлийн ЖДХ 16.6 хувь, гадаад валютын ЖДХ 10.6 хувьд хүрч, шинээр олгосон төгрөгийн зээл
өмнөх оны мөн үеэс 0.9 нэгж хувиар буурав.

*Хөтөлбөрийн зээл, Хөгжлийн банкны санхүүжилтийн зээлийн дүнгүүдийг оруулаагүй болно.

5. Инфляцын хүлээлтийн түүвэр судалгаа
Зураг 5.1. Инфляцын хүлээлт

Зураг 5.2 . Инфляцын хүлээлтийн тархалт
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Олон улсын туршлагад тулгуурлан иргэд, ААН болон шинжээчдийн
инфляцын хүлээлтийг улирал бүр тооцдог. 2020 оны II улиралд
явуулсан судалгаагаар иргэд инфляцыг 2021 оны II улиралд 8.3%,
ААН-үүд 2.4%, шинжээчид 7.2%-тай байхаар хүлээж байна.
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Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 66%, бизнес эрхлэгчдийн
64% нь 2021 оны II улиралд инфляцын түвшинг зорилтот
түвшин болох 8%-аас бага байна гэж үзсэн.
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Эх сурвалж: Инфляцын хүлээлтийн түүвэр судалгаа 2020 оны 05 сар, Монголбанк
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МОНГОЛБАНКНЫ ЭРДЭНЭСИЙН САНГААС

ТОРГО ДААВУУН ЧИМЭГ БҮХИЙ
АЛТ ШАРМАЛ МӨНГӨН ДОГ

XX ЗУУНЫ ЭХЭН АЛТ ШАРМАЛ МӨНГӨ
ЖИН: 194 ГР
1984 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 26-НД БОГД ХААНЫ ОРДОН МУЗЕЙГЭЭС
ЭРДЭНЭСИЙН САНД ШИЛЖҮҮЛЖЭЭ.
ЭНЭХҮҮ ГУРВАН ТОРГОН ХЭЛ БҮХИЙ АЛТ ШАРМАЛ ДОГ НЬ ХЭЛБЭР ХИЙЦ, МАТЕРИАЛЫН
ХУВЬД ХААНЫ ЗААН ЭРДЭНИЙН ДОГТОЙ АДИЛ, ХЭМЖЭЭНИЙ ХУВЬД ЖИЖИГ ЮМ. XIX-XX
ЗУУНЫ ШҮТЭЭН ЗУРАГ БОЛОН БАРИМАЛД БУРХАДЫН ХӨЛӨГ УНААГ ГУРВАН ХЭЛ БҮХИЙ
АЛТАН ДОГТОЙ ДҮРСЛЭН ЧИМЭГЛЭДЭГ.
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КОВИД-19

ЦАР ТАХАЛ БА УУР
АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ

ТоС Холбооны төсөл ба хамтын ажиллагааны
менежер Э.НАНДИН-ЭРДЭНЭ

Ковид-19 цар тахлын улмаас улс орнууд хөл
хорио тогтоож, хилээ хааснаар үйлдвэрүүдийн
үйл ажиллагаа ямар нэг байдлаар удааширч
эсвэл зогсож, агаарын тээврийн болон аялал
жуулчлалын үйл ажиллагаанууд зогсонг байдалтай
болсон. Энэ нь эдийн засаг, иргэдийн сэтгэлзүйг
хямраасан хэдий ч, байгаль орчны бохирдол
болон уур амьсгалын өөрчлөлтийн, хувьд эерэг
үр нөлөөг бий болгож байна. Тухайлбал, 2020
оны ердөө эхний 5 сард хүлэмжийн хийн ялгарал
(ХХЯ) 8 хувиар буурсан нь урд өмнөх жилүүдэд
хэзээ ч тохиож байгаагүй өндөр хэмжээний
бууралт юм. Дэлхийн II дайны үед буюу 19391945 оны хооронд ХХЯ 4 хувиар, 1991-1992 оны
эдийн засгийн хямралын үед 3 хувиар, 1980-1981
оны эрчим хүчний хямралын үед 1 хувиар, 2009
оны дэлхийн эдийн засгийн хямралын үеэр мөн 1
хувиар буурч байжээ. Харин дэлхийн дулаарлыг
зорилтот хэмжээ болох 1.5°C-д тогтоон барихын
тулд 2020-2030 оны хооронд жил бүр нийт ХХЯыг дор хаяж 7.6 хувиар бууруулах шаардлагатай.
Зарим улс орнуудын хувьд хөл хорионы
дэглэмээ сулруулж, цаашлаад цуцалж эхэлсэнтэй
холбоотойгоор “Буураад байгаа ХХЯ эргээд ямар
хувиар өсөх вэ, байгаль орчны бохирдлууд
хэрхэн өмнөх хэмжээнд очих вэ” зэрэг асуултууд
гарч ирж байна. Хятад улс ХХЯ бууралтад
хамгийн их нөлөөлсөн улс байсан хэдий ч
өнгөрсөн 4 сараас хөл хорионы дэглэмийг
цуцалж эхэлсэнтэй холбоотойгоор аль хэдийн
уур амьсгалын өөрчлөлтөд үзүүлэх нөлөөлөл нь
нэмэгдээд эхэлчихсэн байх жишээтэй.

Эх сурвалж: European Space Agency, 2020 оны 3 сар

Ковид-19 цар тахал анхлан Хятад улсад илэрч,
дэлхий даяар тархсан цагаас хойш олон улсын
байгууллагууд, улс орнуудын засгийн газрууд
тэр дундаа Их 20-ын орнууд цар тахлын нөлөөг
бууруулах, давагдашгүй хүчин зүйлийн эрсдэлээс
хамгаалах зорилгоор өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд
нийт 7.3 их наяд ам.доллартай тэнцэх санхүүгийн
тусламжийг төсөвлөсөн. Тухайлбал, АНУ-ын
Холбооны нөөцийн газраас мөнгөний эргэлтийг
нэмэгдүүлэх хөтөлбөрт 454 тэрбум ам.доллар,
Европын Төв банкнаас цар тахлын онцгой
байдлын нөхцөл дэх худалдан авалтын хөтөлбөрт
750 тэрбум евро төсөвлөсөн бол ОУВС-д 90
гаруй улсаас нийт 100 тэрбум ам.доллартай
тэнцэх шуурхай санхүүжилтийн хэрэгслээр
эх үүсвэр авахыг хүссэн байна. Гэвч Европын
Төв банкны гаргасан 750 тэрбум еврогийн
хөтөлбөрт хамрагдаж буй байгууллагуудын
63 хувийг байгаль орчныг бохирдуулдаг гэсэн
статустай байгууллагууд эзэлж байгаад маш
олон эдийн засагчид, судлаачид, иргэд нь
шүүмжлэлтэй хандаж байна. Эдгээр бохирдуулагч
байгууллагуудад түүхий нүүрсний 10, шатдаг
занарын 4, шатах ашигт малтмалын 33 үйлдвэр
болон бусад салбарын үйлдвэр, худалдааны
байгууллагууд багтаж байгаа юм. "Oxford Review
of Economic Policy" сэтгүүлээс уг цар тахлын
үеийн санхүүгийн тусламжийн багцад хамаарах
196 эдийн засгийг дахин сэргээх бодлогуудад
уур амьсгалын өөрчлөлтөд үзүүлэх нөлөө талаас
шинжилгээ хийхэд эдгээрийн 33 хувь нь ногоон
буюу ХХЯ бууруулах, 59 хувь нь өнгөгүй буюу
мөнгөн тусламж, хөнгөлөлттэй зээл, эрүүл
мэндийн тусламж үйлчилгээний чиглэлд, 8 хувь
нь хүрэн буюу бохирдол үүсгэх чиглэлтэй байна
гэж ангилагдсан. Түүнчлэн олон улсын шилдэг
200 эдийн засагч, санхүүч цар тахлын үеийн
санхүүгийн тусламжтай холбоотой бодлогуудад,
тэдгээрийн хэр “ногоон” байх магадлалтай болох
дээр өөрсдийн зүгээс үнэлгээ өгснийг доор
харуулав.
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Эх сурвалж: Working paper No.20-02, Oxford Smith School
of Enterprise and the Environment

Уг судалгааны үр дүнд урт хугацаанд эдийн
засгийг хурдасгахын зэрэгцээ уур амьсгалын
өөрчлөлтөд өндөр эерэг үр дагавар үзүүлнэ гэсэн
ангилалд цэвэр эрчим хүчний дэд бүтэц дахь
хөрөнгө оруулалт, цэвэр технологийн судалгаа
ба хөгжүүлэлт, байгаль орчны дэд бүтцийн
хөрөнгө оруулалт, гарааны бизнес, ЖДҮ, өрхийн
үйлдвэрлэл зэргийг нэрлэсэн байна.

2020 оны 4 сард Их 20-ын орнуудыг багтаасан
нийт 53 улсын сангийн яам, төв банк, эдийн
засагчдын төлөөллөөс бүрдсэн 231 хүнээс цар
тахлын үеийн эдийн засгийг сэргээх 25 архетип
бодлого буюу 6 онцгой арга хэмжээний бодлого,
19 дахин сэргээх чиглэлийн бодлогууд дахь
зориулалтуудыг одоогийн нөхцөл байдалд болон
ирээдүйд аль нь илүү чухал бөгөөд шаардлагатай
байх тал дээр судалгаа авсан юм.

Цар тахал ба уур амьсгалын өөрчлөлтийн үзүүлэх
сөрөг нөлөөний аль аль нь биетээр харагдах
боломжтой хэдий ч цаг хугацааны хувьд цар
тахлын үр дагавар маш богино хугацаанд
хүчтэйгээр илэрдэг тул өнгөрсөн 3 сарын
хугацаанд 7.2 их наяд ам.долларын санхүүжилт
цар тахлын үеийн эдийн засгийг сэргээх, үр
дагаврыг бууруулах чиглэлд төсөвлөгдсөн. Харин
уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэхэд улс орнууд
жилд 12.8 тэрбум ам.долларыг Уур амьсгалын
ногоон санд төвлөрүүлдэг. Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн үр дагавар аажмаар, урт хугацаанд
илэрдэг тул энэ чиглэлд хийгдэж буй хөрөнгө
оруулалтууд маш хангалтгүй байсаар байгаа
билээ. Иймд эдийн засагчдын зүгээс нэгэнт
төсөвлөсөн уг цар тахлын үеийн багцад ногоон
элементүүдийг заавал нэмж тусган урт хугацааны
хөрөнгө оруулалт хийж, нэг сумаар хоёр туулай
буудах боломж бий гэдгийг харуулахыг зорьж
байна. Жишээлбэл, шатах ашигт малтмалаас
хамааралтай Өмнөд Африк, Нигер, Ангол болон
Саб-Сахарын нийт үндэстнүүдийн хувьд уг цар
тахлын үеийн санхүүгийн тусламжийг ашиглан
сэргээгдэх эрчим хүчний салбарт хөрөнгө
оруулалт хийх маш том боломж бий боллоо.
Ковид-19 цар тахал гарсантай холбоотойгоор
газрын тос, алт, түүнчлэн S&P 500 гэх гол
индексүүд уналтад ороод байгаа билээ. Харин
энэ үед ESG equity буюу байгаль орчин, нийгэм,
засаглалын цогц хувьцаанууд өсөлттэй, ногоон
бондын хувьд бусад бондуудтай харьцуулахад
уналтын түвшин доогуур байна.
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33Хөдөө аж ахуйн салбар нь уур амьсгалын
өөрчлөлтөд хамгийн эмзэг тул энэ салбарыг
нийлүүлэлтийн сүлжээгээр нь бүхэлд нь
дэмжих.
Хувийн салбарын хөрөнгө оруулагчдын хувьд
дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн цар
тахлын үеийн сөрөг нөлөөг бууруулахад хамтран
ажиллах, үүнд:
33Хөрөнгө
оруулсан
компаниуддаа
менежментийн дэмжлэг үзүүлэх, туршлага
хуваалцах, удирдлагаар хангах;
33Зөвхөн санхүүгийн эрсдэл бус таны хийсэн
хөрөнгө оруулалтын цаана цар тахлаас
хамааралтайгаар эрүүл мэндийн, хүний
эрхийн, аюулгүй байдлын эрсдэлд орсон байх
магадлалтай бүлгүүдийг харж хандах;
33Шаардлагатай санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх,
хөрөнгө
оруулалтын
гэрээний
зарим
нөхцөлүүдийг харилцан тохиролцсоны үндсэн
дээр хөнгөвчлөх;
Цар тахлын үеийн үр дагаврыг бууруулах,
эдийн засгийг сэргээх санхүүгийн тусламжийг
зөв зарцуулснаар урт хугацаанд олон эрсдэлийг
хааж, уур амьсгалын өөрчлөлтийн дасан
зохицох чадвараа сайжруулах боломжтой тул
дэлхийн тэргүүлэх эдийн засагчид, судалгааны
байгууллагуудаас дараах зөвлөгөөг бодлогын
чиглэлд баримтлахыг санал болгож байгааг
багцлан хүргэвэл:

33Цаашдын урт хугацааны эрсдэл, боломжийг
хөрөнгө оруулалтын стратегид тусган ажиллах
33Цар тахлын үеэр авч хэрэгжүүлж буй өөрийн
дэмжлэгийн үйл ажиллагааг олон нийтэд
хуваалцах зэрэг юм.

33Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд, Парисын
хэлэлцээрийн
дагуух
уур
амьсгалын
өөрчлөлтийн үндэсний зорилтот хувь нэмрийн
талаар урт хугацааны өсөлтийн стратегид
тусгах, төрийн хөрөнгө оруулалтад чухлаар авч
үзэх;
33Нүүрсхүчлийн хий бага ялгаруулагч хэр нь үйл
ажиллагааны зардал өндөртэй салбаруудад
дэмжлэг үзүүлэх;
33Инновацлаг, нөөц хэмнэсэн технологиудыг
эрсдэл хуваалцах даатгал, зээлийн батлан
даалт зэрэг санхүүгийн хэрэгслүүдээр дэмжих;
33Цар тахлын үеийн нөлөө хамгийн хүндээр
тусч буй ЖДҮ нар, гарааны бизнесүүд, өрхийн
бизнесүүдийг дэмжих ;
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2020 ОНЫ ТАВДУГААР САРД

1.7 ТОНН ҮНЭТ МЕТАЛЛ ХУДАЛДАН АВЛАА
Монголбанк 2020 оны 5 дугаар сард 1.7 тн үнэт металл худалдан авч, оны эхнээс өссөн дүнгээр нийт
8.5 тн үнэт металл худалдан аваад байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 4.3 тн-оор өссөн
үзүүлэлт юм. Монголбанкны нийт худалдан авсан 8.5 тн үнэт металлын 6.8 тн нь алт, 1.7 тн нь цагаан
мөнгө байна.
2020 оны 5 дугаар сарын хувьд Дархан-Уул аймаг дахь Монголбанкны хэлтэс 36.7 кг, Баянхонгор
аймаг дахь Монголбанкны салбар 58.0 кг үнэт металл худалдан аваад байна. Он гарснаас хойш орон
нутаг дахь Монголбанкны 2 хэлтэс нийт 418.9 кг үнэт металл худалдан авлаа. Монголбанкны 1 грамм
алт худалдан авах дундаж үнэ 2020 оны 5 дугаар сард 154,048.51 төгрөг байлаа.
Дүрслэл 1. 2018-2020 онд Монголбанкны худалдан авсан үнэт металлын сарын мэдээ, (кг)

Дүрслэл 2. 2020 оны 4 дүгээр сард Монголбанкны алт худалдан авсан үнэ (төгрөг/грамм)
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Дүрслэл 3. 1990-2020 онд Монголбанкны худалдан авсан үнэт металлын хэмжээ (тонн)

ВАЛЮТ АРИЛЖААНЫ ЦАХИМ ТАЛБАРЫН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ

БХВАЦТ-ыг 2017/4/10-нд нэвтрүүлсэнээс хойш 2020/05/29-ний хооронд 2,344.3 сая
ВАЛЮТ АРИЛЖААНЫ ЦАХИМ ТАЛБАРЫН АРИЛЖААНЫ ТОЙМ
ам.долларын болон 113.4 сая юанийн нийт 1537 удаагийн арилжаа БХВАЦТ-т хийгдээд
Банк хоорондын валют арилжааны цахим талбарыг 2017/4/10-нд нэвтрүүлсэнээс хойш 2020/05/29байна.
ний хооронд 2,344.3 сая ам.долларын болон 113.4 сая юанийн нийт 1537 удаагийн арилжаа
БХВАЦТ-т хийгдээд байна.
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ФАТФ-ААС МОНГОЛ УЛСЫГ

БОГИНО ХУГАЦААНД
АХИЦ ГАРГАСАН ГЭЖ
МЭДЭЭЛСЭН
Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга
Б.БАТБААТАРТАЙ ярилцлаа.

Монголбанкнаас гаргасан мэдэгдэлд Ази,
Номхон далайн хамтарсан бүлгийн хурлаар
тайлангаа амжилттай хамгаалвал 10 сар гэхэд
саарал жагсаалтаас гарах боломжтой гэж
мэдэгдсэн байсан. Хурлаар манай тайланг
хэрхэн хэлэлцсэн бэ?
Бид 1 дүгээр сард БНХАУ-ын Бээжин хотод
болсон Ази Номхон далайн хамтарсан бүлгийн
(АНДХБ) хурлаар 4 шууд хэрэгжилтийн зөвлөмж
дээрх 6 ажлыг танилцуулж хамгаалсан. Парис
хотноо 2 дугаар сард болсон Санхүүгийн хориг
арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын
ээлжит хуралдаанаар Монгол Улс нийт үүрэг
даалгаврынхаа 50 хувийг биелүүлж хангалттай
үнэлгээ авсаныг зарласан. Ингээд бидэнд 3
ажил үлдсэн. Гэвч Ковид-19 цар тахалын нөхцөл
байдлаас шалтгаалан ФАТФ-аас Олон улсын
хамтын ажиллагааны хяналтын бүлэг (ОУХАХБ)ийн үйл явцыг зогсоож, улс орнуудыг хянах явцыг
4 сараар хойшлуулсан. Уг шийдвэрийг гаргах
талаар манай улсад урьдчилан мэдэгдсэнтэй
холбогдуулан
Монголбанкны
Ерөнхийлөгч,
Сангийн сайдаас ФАТФ-ын ерөнхийлөгчид хандан
Монгол Улс хяналтын үйл явцыг үргэлжлүүлэн,
хийсэн ажлаа тайлагнах, хамгаалах хүсэлтэй
байгаагаа албан ёсоор илэрхийлсэн. Ингэхдээ
цахим хэлбэрээр хамгаалах тухай хүсэлт гаргасныг
ФАТФ-ын Ерөнхийлөгчөөс албан ёсоор хүлээн
зөвшөөрч үргэлжлүүлэхээр шийдвэрлэснийг
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мэдэгдсэн. ФАТФ-ын стратегийн дутагдалтай
орнуудын жагсаалтаас Монгол Улсыг гаргахаар
Засгийн газраас байгуулсан ажлын хэсэг болон
Хамтын ажиллагааны зөвлөл маань идэвхитэй
ажиллан, тайлангаа 4 дүгээр сарын 13-нд АНДХБ-т
хүргүүлсэн. Монгол Улс АНДХБ-т 5 дугаар
сарын 11-ний өдөр үлдсэн 3 ажлын даалгаврын
хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар
танилцуулж, тайлангаа хамгаалсан. Хурлын
төгсгөлд ФАТФ-аас Монгол Улсын хурлын зохион
байгуулалт, бэлтгэл ажлын хамгаалалтад сэтгэл
хангалуун байгаагаа илэрхийлсэн. Хурлын үр дүн
урьдчилсан байдлаар 5 дугаар сарын 28-нд гарч,
ФАТФ-ын албан ёсны хариу 6 дугаар сарын 2425-нд гарах хуваарьтай байгаа.

ФАТФ-ын саарал жагсаалттай холбоотойгоор
төрийн байгууллагуудын оролцоо ямар
байгаа вэ? Үлдсэн 3 ажил дээр ямар
байгууллагууд ажиллаж байна?
Саарал жагсаалтаас гарах ажилд холбогдох
бүхий л төрийн болон хувийн хэвшлийн
байгууллагуудын идэвх хүчин чармайлт чухал.
Засгийн газраас Монгол Улсыг ФАТФ-ын саарал
жагсаалтаас гаргах ажлын хэсэг байгуулсан. Мөн
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх тухай хуульд заасны дагуу Хамтын
ажиллагааны зөвлөл ажилладаг. Эдгээр ажлын
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хэсэг болон зөвлөлд холбогдох төрийн бүхий
л байгууллагууд байгаа. Ажлын хэсэг, зөвлөл
тогтмол хуралдаж, холбогдох ажлын даалгаврын
дагуу тодорхой төлөвлөгөөтэйгөөр маш эрчимтэй
ажиллаж байгаа. Үлдсэн 3 ажлын даалгавар дээр
Монголбанк, Тагнуулын Ерөнхий газар, Сангийн
яам, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хууль зүй,
дотоод хэргийн яам, Цагдаагийн Ерөнхий газар,
АТГ, УЕПГ, Терроризмтой тэмцэх зөвлөл болон
бусад холбоод маань идэвхтэй хамтран ажиллаж
байна.

ФАТФ-аас
манай
улсыг
стратегийн
дутагдалтай улсын жагсаалтад оруулахдаа
4 шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд 6 үүрэг
даалгаврыг 2019 онд өгсөн. Хэрэв манай улс
үлдсэн ажлууд дээрээ 100 хувь гүйцэтгэлтэй
гэж дүгнэгдсэн тохиолдолд жагсаалтаас гарах
уу. ФАТФ-ын үнэлгээний үйл явц хэрхэн
явагдах вэ?
Монгол Улсад одоогийн байдлаар 3 ажлын
даалгавар үлдсэн гэдгийг би дээр хэлсэн. Хэрвээ
ФАТФ-ын 6 дугаар сарын 24-25-ны өдрийн
хурлаар ажлын гүйцэтгэл хангалттай гэж үзвэл
тусгайлсан ажлын баг гарган Монгол Улсад ирж
газар дээрх хяналт шалгалт хийх шийдвэрийг
гаргана.

Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр манай улс
ФАТФ-аас өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг
үнэхээр биелүүлсэн эсэхийг газар дээр
шалгах, төрийн голлох байгууллагуудын
удирдлагууд болон зарим мэдээлэх
үүрэгтэй этгээдийн төлөөлөлтэй уулзах,
мөнгө угаахтай тэмцэх манай орны улс
төрийн өндөр эрмэлзэл байгаа эсэхийг
хянах үйл явц юм.
Уг үйл ажиллагаа нь ФАТФ-ын дараагийн
хурлаас өмнө болох ёстой тул 10 дугаар сараас
өмнө хийгдээд дууссан байх ёстой. Хамгийн гол
зүйл нь Монгол Улсын явцын хяналт тогтмол
үргэлжлэх тул бид өмнө гаргасан идэвх, хүчин
чармайлтаа үргэлжлүүлэх ёстой. Европын

холбооноос гаргасан хар жагсаалтын талаар
тодорхой тайлбарлаж өгнө үү. ФАТФ-ын саарал
жагсаалтад орсон гэх улс орнуудад Европын
орнууд санхүүгийн хориг арга хэмжээ авахаар
боллоо гэсэн ойлголт олон нийтийн дунд төрсөн.
Европын холбооноос гаргасан аргачлал, журам
дээр хар жагсаалт гэсэн нэршил байдаггүй
бөгөөд элчин сайд ч мөн хар жагсаалт гэх
ойлголт байхгүйг мэдэгдсэн. Албан ёсны нэршил
нь “стратегийн дутагдалтай өндөр эрсдэлтэй
гуравдагч орон” гэдэг нэршил байгаа. Энэ нь олон
нийтийн сүлжээнд, харилцагчдыг төөрөгдүүлсэн
буруу мэдээлэл өгөх үндэс болж байна.
Европын
Комиссоос
гаргасан
мэдэгдэлд
жагсаалтад орсон улсад хөгжлийн тусламж
үзүүлэх, худалдаа бизнесийн харилцаа үүсгэхэд
ямар ч төрлийн хориг арга хэмжээ авахгүй
талаар мэдээлсэн. Үүнийг манай улсад суугаа
суурин төлөөлөгч, Европын холбооны элчин сайд
ч уулзалтын үеэр тэмдэглэж хэлсэн. Гэхдээ банк,
санхүүгийн байгууллагууд нь жагсаалтад орсон
улс орнуудын банкнаас хийх гадаад гүйлгээнд
нэмэлт хяналт тавьж, харилцагчийг таньж мэдэх
үйл явцад нэмэлт мэдээлэл шаардах тохиолдлууд
гарна.
Европын Комиссын жагсаалтад орох болсон
цорын ганц шалтгаан нь Монгол Улс ФАТФ-ын
саарал жагсаалтад багтсан явдал юм. Өөрөөр
хэлбэл ЕХ-ны аргачлал, журмын дагуу ФАТФ-ын
саарал жагсаалтад байгаа бүхий л улс орнуудыг
автоматаар өөрсдийн жагсаалтдаа оруулдаг.
Европын Комиссоос жагсаалт гаргасан хэдий ч
Европын Парламент болон Зөвлөлөөр асуудлыг
хэлэлцүүлж баталгаажуулах процесстой. Энэ үйл
явц нь ойролцоогоор 1-2 сарын хугацааг хамарна
гэж харж байна. Хэрэв батлагдвал 10 дугаар сараас
эхлэн хэрэгжинэ гэдгийг Европын холбооноос
мэдээлсэн. Тиймээс бидний хувьд хамгийн чухал
анхдагч алхам бол ФАТФ-ын жагсаалтаас гарах
юм. Монгол Улсын нэгэн адилаар ФАТФ-ын
саарал жагсаалтад багтсан Исланд болон Албани
Улс нь Европын Холбооны гишүүн орон биш
боловч эдийн засаг, худалдааны чухал түнш,
Европын Холбооны эдийн засгийн бүст хамаарах
улс орнууд учраас Европын Комисс өөрсдийн
жагсаалтад оруулаагүй шийдвэр гаргасан байсан.
“Монголбанкны мэдээлэл”-2020 оны 5 дугаар сар
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Тэгвэл ФАТФ ЕХ-оос гарах энэ шийдвэрийг
хэрхэн хүлээн авах бол, энэ талаар ямар нэг
байр суурь илэрхийлсэн үү?
Манай ажлын хэсэг 5 дугаар сарын 7-ны өдөр
ФАТФ-тай цахим хурал хийх үеэр энэ талаар
тодруулсан. ФАТФ-ын мэдэгдсэнээр Европын
холбооны үйл ажиллагаа нь ФАТФ-аас тусдаа
бөгөөд хяналтын үйл явцад нь ямар нэг байдлаар
нөлөөлдөггүй болохыг мэдэгдсэн. Иймд Монгол
улсын ОУХАХБ-ийн хяналтын үйл явцад ямар нэг
байдлаар нөлөөлөл үзүүлэхгүй гэдэгт итгэлтэй
байгаа.
ФАТФ-аас Монгол Улсад үүрэг даалгавар өгч,
хэрэгжүүлэх хугацааг 2021 оны 5 сар хүртэл
байхаар тогтсон ч манай улс энэ оны 10 сар гэхэд
гүйцэтгэлээ хангах төлөвлөгөөтэй байгаа. Ийм
боломж бидэнд бий юу?
Монгол Улсыг ФАТФ-ын жагсаалтаас гаргах ажилд
төрийн бүхий л шатандаа өндөр хэмжээний ач
холбогдол өгч хамтран ажиллаж байгаа. ФАТФаас Монгол Улсыг богино хугацаанд өндөр ахиц
гаргасан талаар мэдээлсэн. Нөгөө талаар бид энэ
жагсаалтад удах эрх байхгүй. Эдийн засаг, банк
санхүүгийн салбарт үзүүлэх нөлөөллийг бодсон ч
тэр боломжит хамгийн богино хугацаанд гарах
ёстой. Үүний төлөө холбогдох ажлын хэсгүүд
эрчимтэй ажиллаж байгаа. Гол нь ФАТФ-ын
хурлаас гарах албан ёсны үр дүнгээр бидний
ажил үнэлэгдэнэ.

Эдийн засаг, санхүүгийн салбарт үзүүлэх
нөлөө ямар байх вэ?
ФАТФ-ын жагсаалт нь эдийн засагт гадаад
гуйвуулга,
гадаад
худалдаа,
худалдааны
санхүүжилт, санхүүгийн салбарын хөгжил,
гадаад зах зээлээс эх үүсвэр татах зардал,
хөрөнгө оруулалт гэсэн сувгуудаар нөлөөлдөг.
Банк санхүүгийн салбарт корреспондент банкны
үйл ажиллагаагаар дамжиж нөлөөлдөг. Өөрөөр
хэлбэл, банкнуудын гадаад төлбөр тооцоонд
харилцагчийг таньж мэдэхтэй холбоотойгоор
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нэмэлт мэдээлэл шаардах, илүү мэдээллийг
нягтлах тал дээр нэмэлт цаг хугацаа шаарддаг.
Түүнээс гадаад төлбөр тооцоо зогсох, гадаадын
шууд хөрөнгө оруулалтууд, төсөл хөтөлбөрүүд
шууд зогсох зэргээр туйлшрах нь өрөөсгөл
ойлголт юм. Гэхдээ ФАТФ-ын жагсаалтад удах
нь дээр дурьдсан асуудлуудыг улам хүндрүүлэх
нөхцөл байдлыг үүсгэдэг. Иймд бид боломжит
хамгийн богино хугацаанд ФАТФ-ын жагсаалтаас
гарах ёстой. Энэ ч чиглэлээрээ эрчимтэй ажиллаж
байгаа.
Бидэнд цаашид анхаарах асуудал бий юу?
Цаашид мөнгө угаах, терроризмтой тэмцэх
Монгол Улсын үндсэн тогтолцоог сайжруулах
тал дээр анхаарч, холбогдох бүх байгууллагууд
тогтмол арга хэмжээ авч ач холбогдол өгч
хамтран ажиллах ёстой. Энэ бол олон улсын
стандарт, журам заавар хурдацтай өөрчлөгдөж
байгаа, тавигдах шаардлага өдөр ирэх тусам
нарийн болж байгаа өнөөгийн нөхцөлд бидний
зайлшгүй анхаарч авч үзэх ёстой асуудал.

М

ӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМТОЙ ТЭМЦЭХ
МОНГОЛ
УЛСЫН
ТОГТОЛЦООГ
ҮНЭЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭГ
ХИЙХ АЖИЛ ЭДГЭЭР АЖИЛТАЙ ЗЭРЭГЦЭН
ИД ӨРНӨЖ БАЙНА. САНГИЙН САЙДЫН
ТУШААЛААР
БАЙГУУЛАГДСАН
ҮНДСЭН
АЖЛЫН ХЭСЭГ БОЛОН 10 ДЭД АЖЛЫН ХЭСЭГТ
НИЙТ 30-ААД БАЙГУУЛЛАГЫН 100-ААД
ТӨЛӨӨЛЛӨӨС БҮРДСЭН ТОМ БАГ АЖИЛЛАЖ
БАЙНА. ЭНЭ АЖЛЫН ҮР ДҮНД ҮНДЭСЛЭН
ХАРИЛЦАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БАГИЙН ҮНЭЛГЭЭ
ГАРАХ БОЛНО, ЦААШЛААД МОНГОЛ УЛСЫН
МУТСТ ТОГТОЛЦООНЫ ДАРААГИЙН ДУНД
ХУГАЦААНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮНДСЭН ЧУХАЛ
СУУРЬ БОЛНО.

Ярилцсанд баярлалаа.

ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ

ГЛОБАЛ ЭДИЙН ЗАСАГ:

АМЕРИК БОЛОН
		ХЯТАДЫН ХАРИЛЦАА

Д

элхийн эдийн засагт гарч байгаа өөрчлөлт
болон цаашдын төлөвийн талаар энэ
удаагийн дугаартаа тоймлож байна.
Эдийн засагчдын зүгээс Ковид-19 болон
түүнийг хязгаарлах хөл хорионоос үүдэлтэй
эдийн засгийн хүндрэлийн хэмжээг өдөр бүр
шинэчилж байгаа ба нөхцөл байдал анх төсөөлж
байснаас өөрчлөгдсөөр байна. Анх дэлхийн
улс орнуудад эдийн засаг огцом сэргэнэ гэдэг
хүлээлт давамгайлж байсан бол өдгөө цар тахлыг
хяналтдаа авч, хөл хорио суларч, бизнесүүд
эргэж нээгдвэл 2020 оны хоёрдугаар хагаст уналт
зогсож, эргэж сэргэх магадлалтай байгаа аж.
Мэдээж энэхүү төсөөлөлд цар тахлын хоёрдугаар
дэгдэлт болох эсэх, эдийн засагт ажил эрхлэлт
хэр эрчтэй нэмэгдэхээс хамаарах болно.

5 ЖИЛИЙН ХУГАЦААНД 82 ИХ НАЯД
ДОЛЛАРЫН АЛДАГДАЛ
Дэлхийн
эдийн
засгийн
форум
болон
Кембриджийн их сургуулиас танилцуулж
байгаачлан глобал эдийн засагт ирэх 5 жилийн
хугацаанд 82 их наяд ам.долларын хохирол
учрахаар болоод байгаа аж. Дэлхийн тэргүүлэх 19
улсын нийт эдийн засгийн хэмжээ 2019 онд 69.2
их наяд ам.доллар байсан бөгөөд энэ үзүүлэлтийг
Кембриджийн
их
сургуулийн
Эрсдэлийн
судалгааны төвөөс шинжилж гаргажээ. Тэдний
тооцооллоор хамгийн өөдрөг төсөөллийг 3.3 их
наяд ам.доллар гэж хэмжиж байгаа бол эдийн
засгийн хямрал болбол 82 их наяд ам.долларын
хохирол бий болох нь ээ. Улс орнуудын хувьд
дараах дүр зурагтай байна. Үүнд:
• АНУ: хамгийн өөдрөг төсөөллөөр 550 тэрбум
ам.доллар (ДНБ-ий 0.4%), хамгийн тааруу
төсөөлөл 19.9 их наяд ам.доллар (13.6%)

• Их Британи: хамгийн өөдрөг төсөөллөөр 96
тэрбум ам.доллар (ДНБ-ий 0.46%), хамгийн
тааруу төсөөлөл 2.5 их наяд ам.доллар (16.8%)
• БНХАУ: хамгийн өөдрөг төсөөллөөр 1 тэрбум
ам.доллар (ДНБ-ий 0.9%), хамгийн тааруу
төсөөлөл 19 их наяд ам.доллар (16.5%)
Тус үзүүлэлтийг ирээдүйн таамаглал гэхээс илүү
бодит төсөөлөл болохыг Кемдриджийн их
сургуулиас онцолж байна. Мөн нөгөө талаар
эдийн засгийн агшилт гэхээс илүү хэр их потенциал
ДНБ эрсдэлд орж болзошгүй байгааг илэрхийлж
байгаа аж. Өмнөх хямралын үед хөрөнгийн зах
зээл чөлөөт уналт үзүүлж байсан бол энэ удаад
унаж байгаад огцом сэргээд байгаа аж.

ФИТЧ АГЕНТЛАГ ДЭЛХИЙН ЭДИЙН
ЗАСГИЙН ТААМАГЛАЛАА БУУРУУЛАВ
Олон улсын зээлжих зэрэглэл тогтоодог Фитч
агентлаг Глобал эдийн засгийн таамаглалдаа
дахин өөрчлөлт оруулж нийт эдийн засгийн
өсөлт 2020 онд 4.6 хувиар буурахаар таамаглаж
байна. 4-р сарын тооцооллоор энэхүү үзүүлэлтийг
3.9% байна гэж таамаглаж байсан бол ийнхүү
бууруулах болсон шалтгааныг Евро бүс, Их
Британи, хөгжиж байгаа улсуудын эдийн засгийн
төлөв буурч байгаатай холбон тайлбарлав. Фитч
агентлаг Евро бүсийн эдийн засаг 2020 онд 8.2%
агшилт үзүүлэхээр мэдээлсэн нь өмнөхөөс 1.2%
бууруулж байгаа явдал юм. Ялангуяа Франц,
Итали, Испани улсуудын төсөөллийг бууруулжээ.
Түүнчлэн БРИКС-ийн орнуудын төсөөлөлд
өөрчлөлт орсон ба тэр дундаа Энэтхэг улсын эдийн
засаг 5% хүртэл саарахаар байгаа аж. Өмнө нь
Энэтхэгийн эдийн засаг 0.8% буурахаар байсан
бол хөл хориог чангатгаж, хугацааг сунгаад
“Монголбанкны мэдээлэл”-2020 оны 5 дугаар сар
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ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ

байгаа нь нөхцөл байдлыг улам ихээр муутгахаар
байгаа. Харин БНХАУ, АНУ, Японы эдийн засгийн
төсөөлөлд төдийлөн өөрчлөлт ороогүй ба БНХАУ
0.7%, АНУ -5.6%, Япон -5.0%-ийн эдийн
засгийн өсөлттэй байх нь. Энэ нь эдийн засгийн
уналт ёроолдоо хүрч байгаагийн дохио хэмээн
шинжээчид үзэж байна. Эцэст нь Фитчийн зүгээс
хэт зөөлөн мөнгөний бодлогын арга хэрэгсэл
болох актив худалдан авалт (QE) 2020 онд 6 их
наяд ам.долларт буюу 2008 оны хямралын нийт
хэмжээний талд нь хүрэхүйц хэмжээнд хүрэхээр
байгаа хэмээн тооцоолж байна. Нөхцөл байдал
улам хүндэрч, халдварын 2 дахь давлагаа болвол
хамгийн гутранги төсөөлөл биелэх боломжтой
ба тэр үед АНУ-ын өсөлт 12%-аар, Евро бүсийн
өсөлт 9% ба түүнээс хүчтэй унах эрсдэлтэй.
Дашрамд дурдахад Фитч агентлагаас Монгол
Улсын урт хугацааны зээлжих зэрэглэлийг “В”
төлөвийг “Тогтвортой” хэвээр үлдээсэн нь манай
улсад эерэг мэдээлэл болж байна. Фитч агентлаг
Монгол Улсын эдийн засгийн төлөв байдлыг
2021 онд 7.1 хувийн өсөлттэй байх боловч 2020
онд эдийн засгийн өсөлт -2 хувьд хүрнэ гэж
таамаглаж байна. Монгол Улсын экспортын 90
орчим хувийг дангаар эзэлж буй БНХАУ-ын аж
үйлдвэрийн салбар болон хөрөнгө оруулалт 2020
оны 4 дүгээр сараас эхлэн сэргэж түүхий эдийн
эрэлт нэмэгдэхээр байгаа тул энэ оны хоёрдугаар
хагасаас эхлэн Монгол Улсын экспортын өсөлт
сайжрах боломжтой.
Цаашид хөгжиж буй орнуудын гадаад өрийн
хэмжээ дараагийн гол сорилт болохоор байна.
Тухайлбал эдгээр орнуудын нийт өрийн хэмжээ
11 их наяд ам.доллар байгаагаас 2020 онд нийт
3.9 их наяд ам.доллар, үүний $3.5 их наяд нь
үндсэн төлбөрийг төлөх хуваарьтай байна.
Өнгөрсөн жилүүдэд худалдааны маргааны
нөлөөгөөр түүхий эдийн үнэ савлаж, хөгжиж
буй орнуудын төлбөрийн тэнцлийн алдагдлыг
өсгөсөн ба Ковид-19 хөрөнгийн гарах урсгалыг
эрчимжүүллээ. Ковид-19 эхэлснээс хойш глобал
түвшинд 100 тэрбум ам.долларын гарах урсгал
бий болсон нь түүхэн дээд үзүүлэлт бөгөөд
хөгжиж буй орнуудын өрийн асуудал дэлхийн
эдийн засгийн нэг гол эрсдэл болж байна. Энэхүү
эрсдэлийг баталгаажуулж Аргентин Улс 9 дэх
(сүүлийн 20 жилийн 3 дахь) бондын дефолтоо
зарлалаа.
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ХУДАЛДААНЫ МАРГААН 2.0
БНХАУ, АНУ хоорондын харилцаа хурцдаж,
худалдааны хэлэлцээрт хүндрэл дахин үүсч эхлэв.
Ковид-19-ийн гарал үүсэл, эрсдэл тархалтын
талаарх мэдээлэл, Хонконгийн асуудал зэргээс
үүдэж АНУ нь БНХАУ-ын эсрэг алхмуудыг хийхээ
мэдэгдэв. Тухайлбал Ерөнхийлөгч Трамп хэд
хэдэн удаа БНХАУ-ын удирдагчдыг шүүмжилсний
дараа Хятадын Ардын Их Хурлаар “Хонконгийн
аюулгүй байдлын тухай хууль”-ийг баталсан нь
олон улсын дургүйцлийг хүргэв. Энэхүү хууль
Хонконгийн тусгай статусыг үгүй хийж магадгүй
гэсэн болгоомжлол олон улсад байгаа. Ийнхүү
АНУ-ын Засгийн газраас томоохон тэтгэврийн
сангуудыг Хятадын компаниудад хөрөнгө
оруулахыг түдгэлзүүллээ. Мөн Хонконгийг улс
төрийн хараат бус байдлаа алдаж, Хятадын шууд
хараат болсон гэж АНУ үзэж байгааг мэдэгдлээ.
Хятадын зарим компаниудын хөрөнгийг царцаах,
АНУ-ын томоохон санхүүгийн корпорациуд
Хонконгийн санхүүгийн захаас хөрөнгөө татах
арга хэмжээ авч болзошгүйг АНУ-ын Засгийн
газар анхааруулж байна.
АНУ, Хятад хоорондын худалдааны хэлэлцээрийн
удаашралтай холбоотой АНУ-ын түнш улс
орнуудын дараалал өөрчлөгдөж байна. Хоёр
улсын хоорондын худалдааны маргаантай
холбоотойгоор зарим Америк компаниуд Хятадад
байрладаг үйлдвэрүүдээ ойролцоо орнууд уруу
шилжүүлж эхлээд байсан бөгөөд энэхүү таагүй
харилцаа үргэлжилсэн тохиолдолд энэ нүүдэл
нэмэгдэх хүлээлттэй байна. БНХАУ 2015-2018
онуудад АНУ-ын нийт импортын 21 хувийг эзэлж
байсан бол 2019 онд 18 хувьд хүрч буурчээ. Харин
Хятадын оронд Мексик улс АНУ-ын хамгийн том
худалдааны түнш орон болсон бол Вьетнам улс
мөн урагшилжээ. АНУ-аас Хятадын 370 тэрбум
ам.долларын бүтээгдэхүүнд 7.5-25 хувийн тариф
тогтоогоод байгаа нь 2019 онд Хятадын нийт
импортын 82 хувийг бүрдүүлж байна.
Эх сурвалж:
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/
coronavirus-covid19-pandemic-econamy-moneydepression-recession/
https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/
further-economic-forecast-cuts-global-recessionbottoming-out-26-05-2020
https://www.businessinsider.com/us-chinarelationship-pushed-to-brink-trump-xi-jinpingcoronavirus-2020-5

ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ДЭЛХИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭ (АМ. ДОЛЛАРААР,
ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ДЭЛХИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭ

2020 ОНЫ
ДУГААР САРЫН
ӨДРИЙН
БАЙДЛААР)
(АМ.5ДОЛЛАРААР,
29/V29-НИЙ
ӨДРИЙН
БАЙДЛААР)

$360
$310

НҮҮРСНИЙ ҮНЭ (ам.доллар/тонн)
/Австрали сайн чанарын коксжих нүүрсний үнэ/

$260
$162

$210
$160
$110
$60
$8,000
$7,500
$7,000

ЗЭСИЙН ҮНЭ (ам.доллар/тонн)
/Лондонгийн металын бирж/
$5332.5

$6,500
$6,000
$5,500
$5,000
$4,500
$4,000
$1,800
$1,700
$1,600
$1,500

АЛТНЫ ҮНЭ (ам.доллар/унц)
/Алтны кросс ханш/
$1730

$1,400
$1,300
$1,200
$1,100
$1,000

$120
$100
$80
$60
$40
$20
$0
-$20

Эх сурвал

-$40
-$60

ТҮҮХИЙ НЕФТИЙН ХАНШ (ам.доллар/баррель)
/Вест техас брендийн түүхий нефтийн ханш/
$35.49

БАНКИР

Жером Повелл:
ХОЛБООНЫ НӨӨЦИЙН
БАНК БОДЛОГЫН
ХҮҮГ СӨРӨГ УТГАТАЙ
БОЛГОХГҮЙ

Нэвтрүүлэгч Скотт Пелли: Хүн бүр хариулт
авахыг хүсч байгаа эхний асуулт байна, тэр
бол эдийн засаг хэзээ сэргэх вэ?
Жером Повелл: Маш зөв асуулт. Тэгээд
маш хэцүү. Өргөн хүрээнд хариулахыг тулд
коронавирусийн дэгдэлт, цаашид хэрхэхийг
ажиглах хэрэгтэй. Вирусийг хэдий чинээ эрт
хяналтад оруулна, төдий хугацаанд бизнесүүдийг
бүрэн нээх боломж бүрдэнэ. Мөн өөр нэг чухал
зүйл бол хүмүүс хэзээ гэрээсээ гарч, амьдралын
хэвийн үйл ажиллагаандаа орох итгэлтэй болох
вэ гэдгээс хамаарна. Гадуур зугаалах, ресторанд
орох, аялах, онгоцоор нисэх гэх мэт зүйлс. Эдгээр
нь бидний эдийн засаг хэзээ сэргэх вэ гэсэн
асуултад хариулах болов уу.
Пелли: Олон улс орнууд хоригоо султгаж,
эдийн засгаа эргэн нээж байна. Та вирусийг
хяналтад орсон гэж үзэж байна уу?
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АНУ

-ын Холбооны Нөөцийн
Сангийн
Захирлуудын
зөвлөлийн тэргүүн Жером
Повеллын CBS телевизийн “60 МИНУТ”
нэвтрүүлэгт өгсөн ярилцлагыг хүргэж байна.

Повелл: Бид юу болох вэ гэдгийг харзнах
хэрэгтэй. Хүмүүс өөрсдийгөө хамгаалахын тулд
тодорхой арга хэмжээг авч байна шүү дээ. Тэгэхээр
ойрын саруудад бизнесүүд эргэн нээгдэж сэргэлт
ажиглагдаж болох юм. Энэ үед анхаарах ёстой
зүйл бол вирусийн хоёр дахь давлагаа бөгөөд
бид түүнээс сэргийлэх ёстой. Хэрэв тэгж чадвал
эдийн засаг үргэлжлэн сэргэнэ.
Пелли: Америкийн ард түмэн эдийн засгийн
ямар бодит байдалд бэлэн байх хэрэгтэй вэ?
Повелл: Мэдээж өдгөө хүмүүс маш их хүндрэл,
зүдгүүртэй байгаа. Энэ нь бидний амьдралд
гэнэт хүчтэй бий болсон зүйл. Гэхдээ миний
хувьд харьцангуй эерэг байна. Урт болон дунд
хугацаанд АНУ-ын эдийн засагт эргэлзэх хэрэггүй.
Эдийн засаг сэргэх болно. Хүмүүс эргэж ажилдаа
явж, ажилгүйдэл буурна. Тодорхой хугацаа
шаардлагатай хэдий ч бид энэ бүхнийг даван

БАНКИР

туулна. Хугацаа яривал ирэх жилийн эцэс
хүртэл үргэлжилж болох юм.

ажиллах хүчний зах зээл хамгийн таатай
нөхцөл байдалд байсан.

Пелли: Хэрэв энэ нөхцөл байдал уртсах
юм бол эдийн засагт юу болох вэ?

Харин одоо 20 сая хүн ажлаа алдлаа. Миний
бодлоор энэ хэмжээ ирэх саруудад өсөх
болов уу. Хэрэв нөхцөл байдал сайжирч,
эдийн засаг эргэн нээгдэх юм бол хүмүүс
эргэж ажилтай болж эхэлнэ. Сайн мэдээ бол
тэрхүү 20 сая хүний дийлэнх нь түр хугацаанд
ажилгүй болсон буюу тайлангуудаас
харахад нөхцөл байдал өөрчлөгдөхөд
эргэж ажилтай болох боломжтой юм.
Тэгэхээр ажилгүйдлийн түвшин оргилдоо
хүрэх мөчийг ойрын саруудад гэж үзэж
байна. Тэгээд ажилгүйдэл энэ оны 2 дугаар
хагасаас буурахаар байгаа.

Повелл: Бодит эрсдэл нь хүмүүс хэт удаан
ажилгүй байх үед тэдний чадвар алдагдаж,
ажиллах хүчинд эзлэх байр суурь сулардаг.
Энэ нь тоо баримтаас ч ажиглагдах бөгөөд
хямрал гүнзгий, урт хугацаанд үргэлжлэх
тусам иргэдийн карьерт ул мөрөө үлдээж,
хохирол учруулдаг. Улмаар эдийн засгийн
хөгжилд тушаа болдог. Нөгөө талаас
бизнес, аж ахуйн нэгжүүдэд ч ижил дүр
зураг ажиглагдана. Жижиг, дунд бизнесүүд
улс оронд ажлын байр бий болгодог
“машин” болдог учраас маш чухал. Цаг
хугацаа өнгөрөх тусам олон бизнесүүд энэ
давлагаанд зохицож чадалгүй дампуурах
ба тэдгээрийг эргэн сэргээхэд багагүй цаг
хугацаа шаардагдах болно.
Миний бодлоор, сайн мэдээ бол бидэнд
тэр сөрөг нөлөөллийг бууруулах, хамгийн
бага түвшинд байлгах бодлогын арга
хэрэгслүүд бий. Тэдгээр нь хүмүүсийг
болон бизнесүүдийг дампуурлаас 3 эсвэл
бүр 6 сараар хамгаалж, эрүүл мэндийн
байгууллагуудыг ажиллах орон зайтай
болгох боломжтой. Өөрөөр хэлбэл, хугацаа
хожиж өгнө гэсэн үг.
Пелли: Дэлхийн тэргүүлэх гэж хэлэгдэх
эдийн
засгийн
шинжээчид
танд
тайлангаа өгдөг. Тэд ажилгүйдлийн
түвшинг хэд хүртэл өснө гэж хэлж байгаа
нь сонин байна.
Повелл: Дахин хэлэхэд, хэн ч үүнийг
мэдэхгүй байгаа. Өнгөрсөн 3-4 сарын
хугацаанд 20 сая гаруй хүн ажилгүй болоод
байна. Энэ бол сэтгэл өвтгөм үзүүлэлт.
Учир нь, ердөө 2 сарын өмнө АНУ-ын
ажилгүйдлийн хэмжээ 50 жилийн хамгийн
бага түвшинд хүрээд байсан бөгөөд Африк
гаралтай Америк иргэдийн ажилгүйдлийн
түвшний статистик гарч эхэлснээс хойших
хамгийн бага хэмжээнд хүрээд байв. Бага
болон дунд орлоготой иргэдийн хувьд

Пелли: Их хямралын үед ажилгүйдлийн
түвшинг 25% орчимд хүрч байсан гэж
үздэг. Энэ удаа мөн түүхийг давтаж
“Хоёр дахь их хямрал” гэж нэрлэгдэхээр
байна уу?
Повелл: Үгүй, миний хувьд тэгж бодохгүй
байна. Тэдгээрт чухал, фундаментал
ялгаанууд бий. Юун түрүүнд хэдхэн сарын
өмнө манай улс маш эрүүл эдийн засагтай
байсан. Одоо үүсээд байгаа нөхцөл байдал
бол гадаад хүчин зүйл, гамшгаас үүдэлтэй.
Өөр нэг ялгаа нь 20-оод оны Их хямралын
үед санхүүгийн тогтолцоо бүхэлдээ нуран
унаж байсан. Тэгвэл одоо манай санхүүгийн
тогтолцоо илүү их хүчтэй болж, хүндрэлийг
давахуйц түвшинд хүрсэн. Бид үүнийг
бүрэлдүүлэхийн тулд сүүлийн хямралаас
хойш 10 жилийг зарцуулсан. Түүнчлэн, Их
хямралын үед Засгийн газар, Төв банкнууд
“Алтан стандарт”-ыг хамгаалахын тулд
дэлхий даяар бодлогын хүүг чангаруулж
байсан бол өнөөдөр үүний эсрэг буюу
бодлогын хүүг бууруулах арга хэмжээг авч
байна.
Мөн өнөөгийн нөхцөлд Засгийн газрууд,
Төв банкнууд их хүчээр, маш шуурхай хариу
үйлдэл үзүүлж, түүндээ тууштай байна. Энэ
удаагийн маш огцом боловч 1930 онтой
харьцуулбал богино хугацаанд үргэлжлэх
уналт болно.
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Пелли: Хүмүүс V хэлбэрийн эдийн засгийн
сэргэлт бий болно гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл
огцом унаад, түүнтэй ижил хурдаар харвах.
Энэ нь хэр бодитой вэ?
Повелл: Тийм. Хүмүүс өөр өөр үсэгт дуртай
байдаг. Нөхцөл байдал вирусийн тархалтаас
хамаарах учраас урьдчилж хэлэхэд хэцүү юм.
Эдийн засаг энэ оны 2 дугаар хагаст сэргэж,
тэр үед ажилгүйдэл буурч, эдийн засгийн үйл
ажиллагаа эрчимжиж эхлэх байх.
Сүүлийн үед би багийнхантайгаа дэлхийн өнцөг
булан бүрт буй салбар бүрийн лидерүүдтэй
холбогдож, ярилцаж байна. Ашгийн бус,
боловсролын, эрүүл мэндийн, бизнесийн гээд
төрөл бүрийн институтийн удирдлагуудтай
ярилцсан. Энэ үед юу ойлгогдож байна вэ
гэвэл сэргэлтийг хурдасгахад тодорхой хугацаа
шаардагдах болно.
Пелли: Эдийн засаг 2 дугаар улиралд хэр
агшсан гэж та бодож байна вэ?
Повелл: 2 дугаар улиралд эдийн засгийн идэвх
маш хүчтэй суларсан. Тэгэхээр ДНБ-ий өсөлтийг
жилээр харьцуулж гаргадаг. Ямар ч байсан
огцом буурахаар байгаа. Дахин хэлэхэд суурь
шалтгаан нь үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн хөөсрөл
эсвэл эдийн засгийн бусад шалтгаантай биш,
зөвхөн өөрсдийгөө вирусээс хамгаалах сэдлээс
үүдэлтэй. Энэ утгаараа вирусийн дэгдэлт буурч,
ард хоцорвол эдийн засаг сэргэх нь гарцаагүй
юм.
ДНБ хэдий хэмжээнд буурах талаар тодорхой тоо
хэлэх эсвэл таахад хэцүү юм. Ямартай ч багагүй
агшилт ажиглагдана.
Пелли: 3-р улиралд тэгвэл та өсөлт
ажиглагдана гэж найдаж байна уу? Өсөлт
хасах байхгүй гэж үү?
Повелл: Энэ маш чухал асуулт. 3 дугаар улирал
7 сараас эхлэх бөгөөд түүнээс хойш өсөлт бий
болно гэж бий үзэж байна. Тэр утгаараа 2 дугаар
хагас гэж байгаа хэрэг. Гэхдээ өсөлт бий болох ч
анх байсан түвшиндээ тийм хурдан очихгүй. Энэ
оны төгсгөлд өмнөх цэг дээрээ хүрч чадахгүй л
байх. Гол нь бид сэргэлтийн замдаа орж, тэр зам
дээрээ урт хугацаанд тогтвортой, тууштай байж
чадах юм бол эдийн засгийг тэтгэж, биднийг
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мэдэхээс өмнө ажлын байрууд бий болж,
ажилгүйдэл буурах болно.
Пелли: Ажиллах хүчний талаар асуухад, энэ
хүндрэлд хамгийн их хохирч байгаа хүмүүс
хэн бэ?
Повелл: Хамгийн их хохирол амсаж, эмзэг
байгаа хүмүүс бол саяхан ажилд орсон, бага
цалинтай хүмүүс юм. Мөн эмэгтэйчүүд үүнд
багтана. Дашрамд дурдахад бид энэ чиглэлээр
тайлан гаргасан. Тус тайлангаас харахад 2 дугаар
сарын байдлаар жилийн 40,000 ам.доллараас
бага орлоготой, саяхан ажилд орсон хүмүүсийн
40 орчим хувь нь өнгөрсөн саруудад ажлаа
алдсан байна. Аймшигтай статистик. Эдгээр
хүмүүс л ачааны хүндийг үүрч байх шиг байна.
Гол нь тэд энэ ачааг дааж чадахааргүй түвшинд
байгаа хүмүүс.
Пелли: Эдийн засгийг дэмжих чиглэлээр
Конгрессоос авч хэрэгжүүлж байгаа арга
хэмжээ хангалттай байна уу?
Повелл: Конгресс их зүйл хийж, шуурхай арга
хэмжээ авч байна. Дэлхийн 2 дугаар дайнаас
хойших түүхэнд өнөөдөр Конгрессын хийж
байгаатай жиших зүйл байхгүй. Тэд 3 их наяд
ам.долларын буюу ДНБ-ий 14%-тай дүйцэхүйц
дэмжлэгийг баталсан. Тэгэхээр их хэмжээний
мөнгө эдийн засагт орж, эргэлдэж эхэлж байна.
Энэ нь өрх болон бизнесүүдэд ирэх саруудад хэрэг
болно. Хамгийн гол зүйл бол коронавирусийн бий
болгосон шок нь манай эдийн засгийн түүхэнд
тохиосон хамгийн том шок болоод байна.
Асуулт бол хийж байгаа зүйлс хангалттай юу? Бид
хариултыг нь мэдэхгүй байна. Үүн дээр Холбооны
нөөцийн банк илүү ихийг хийх шаардлагатай
болж магадгүй. Эсвэл Конгресс ч ихийг хийх
хэрэгтэй байх. Мэдээж илүү ихийг хийнэ гэдэг
нь эдийн засагт урт хугацааны хохирол учрахаас
сэргийлэх явдал юм.
Пелли: Ажилгүйдлийн тэтгэмжид зориулж
баталсан
нэмэлт
санхүүжилт
удахгүй
дуусна. Энэ чиглэлийг дахин өргөжүүлэх
шаардлагатай гэж та үзэж байна уу?
Повелл: Ажилгүйдлийн даатгалын хувьд манай
улсын түүхэнд байгаагүй тэлж, том хөтөлбөр
болж байна. Үүний санхүүжилт 7 сарын төгсгөл
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гэхэд дуусах болов уу. Тэр үед Конгрессоос
сунгах эсвэл өөр хэлбэрээр үргэлжлүүлэх үү
гэдгийг шийдэх байх.
Пелли: Би хувиасаа нэг зүйлийг асуумаар
байна. Та өрөөндөө, тэр хаалганы ард,
Блүүмбергийн терминалаа ажиглаад
сууж байгаа Жэй Повеллд урьдчилж
хэлэх зүйл байсан бол юу гэх байсан бэ?
Повелл: Би өөртөө юу гэж хэлэх байсан
бэ гэж үү? Юу л даа, энэ бүхэн гэнэт
болчихоогүй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй.
Гэрэл асааж, унтраахтай адил биш гэсэн үг.
Тиймээс иймэрхүү нөхцөл байдал үүсэхийг
бид аль хэдийн мэдэж байсан. Холбооны
нөөцийн банкны хувьд, энэ бол институт.
Энэ бол АНУ-ын маш чухал институт.
Энд маш өндөр мэдлэг, чадвартай хүмүүс
байгаа. Дэлхийн санхүүгийн хямралын үед
ажиллаж байгаад одоо удирдах албан
тушаалд томилогдсон олон хүмүүс бий. Тэд
өмнөх хямралаар юу болсныг сайн мэдэж
байгаа.
Тэгэхээр бид нэгэнт бий болох нөхцөл
байдлаас урьтаж цуглан, юу хийх ёстой вэ
гэж хэлэлцсэн. Үүнийг цагтаа уралдаж, 4
долоо хоногийн хугацаанд хийсэн. Өмнөх
хөтөлбөрийг эргэн сэргээж, шинэ хөтөлбөр
санаачилж, зах зээлийн тогтвортой үйл
ажиллагааг хангахын тулд төрөл бүрийн
захад оролцож эхэлсэн. Төв банкны зүгээс
зах зээлд оролцохдоо ямарваа түвшинг
зорилтоо болгодоггүй. Бид зөвхөн хэвийн
үйл ажиллагааг нь хангахыг зорьдог. Бид
хүмүүсийг авах болон зарахаа зогсоохгүй
байхыг хүсдэг ба хэрэв бидний оролцоо
хэрэгтэй бол бид зах зээлд оролцож эхэлдэг.
Пелли: Системд мөнгийг их хэмжээгээр
нийлүүлж байгаа. Энэ нь хаанаас бий
болдог вэ? Та нар хэвлэдэг хэрэг үү?
Повелл: Бид мөнгийг дижитал хэлбэрээр
нийлүүлдэг. Төв банкны хувьд мөнгийг
дижитал хэлбэрээр бий болгох эрх мэдэлтэй
байдаг. Үүнийг Засгийн газрын богино
хугацааны болон урт хугацааны үнэт цаас
худалдаж авах замаар гүйцэлдүүлдэг. Энэ
нь нөгөө талдаа мөнгөний нийлүүлэлтийг
өсгөдөг юм. Бид Холбооны нөөцийн банкны

салбаруудаар
олгодог.

дамжуулж

биет

мөнгийг

Пелли: Холбооны нөөцийн банкны
үйл ажиллагаа хэмжээний хувьд 2008
оны хямралтай харьцуулахад хэр
өөрчлөгдсөн бэ?
Повелл:
Бидний хийж байгаа зүйл
хэмжээний хувьд ихээхэн том юм. Актив
худалдан авах үйл ажиллагааг хэд хэдэн
хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлж байгаа гэдгээрээ
өмнөх хямралынхаас ялгаатай. Тухайн
үед санхүүгийн систем нь хямралын үндэс
болж байсан тул банкны тогтолцоонд
дэмжлэг үзүүлж байсан. Энэ удаад хямрал
нь бодит эдийн засгаас буюу бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээг бүтээж, зардаг компаниудын
үйл
ажиллагаанд
асуудал
үүссэнээс
үүдэлтэй. Одоо юу болж байна гэхлээр тэр
компаниудын дийлэнх нь ямар ч орлогогүй
болох эсвэл хаалгаа барьж байна.
Пелли: Банкнуудын хувьд нөхцөл байдал
ямар байгаа вэ?
Повелл: Сүүлийн хямралаас хойш банкнууд
өөрийн хөрөнгөө болон хөрвөх чадвараа
2 дахин нэмэгдүүлсэн. Түүнчлэн тэд
болзошгүй эрсдэлд бэлэн байж, эрсдэлийг
зохистой удирдах боломжтой болсон.
Энэ утгаараа хамаагүй өндөр чадамжтай
болсон. Үнэнийг хэлэхэд өмнөх хямралын
цөм нь банкнууд болж байсан шүү дээ.
Тэд асуудлыг хурцатгах гол механизм
нь болсон байдаг. Тэгвэл энэ удаад тийм
биш. Тэд энэ хүндрэлд бэлтгэлтэй болсон.
Компаниуд кредит сувгаа хаах үед банкнууд
санхүүжүүлж чадсан. Банкны системд
эргэлдэх мөнгөний хэмжээ нэмэгдсэнээр
зах зээлд үүсээд байгаа эрсдэлийг шингээх
боломжтой болоод байгаа. Тэгэхээр банкны
сектор илүү хүчирхэгжиж, хийх ёстой
зүйлсээ хийж байна.
Пелли: Ярилцлагаа ингээд өндөрлөе.
Баярлалаа.
Эх сурвалж: https://www.cbsnews.com/news/
full-transcript-fed-chair-jerome-powell-60minutes-interview-economic-recovery-fromcoronavirus-pandemic/
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ӨГЭДЭЙ ХААН
ДУРСГАЛЫН ЗООС

ӨГЭДЭЙ ХААНЫ АЛТАН ЗООС
ОН:1997
НЭРЛЭСЭН ҮНЭ: 50 000 ТӨГРӨГ
МЕТАЛ: АЛТ 999
ЖИН: 31.1 ГР

НҮҮР ТАЛ: ӨГЭДЭЙ ХААНЫ ХӨРГИЙГ ДҮРСЛЭН, ЗҮҮН ТАЛД НЬ “ӨГЭДЭЙ ХААН”
ГЭЖ МОНГОЛ БИЧГЭЭР, ДООД ТАЛД НЬ АНГЛИАР БИЧИЖ, ОГНООГ ТАВЬЖЭЭ.
АР ТАЛ: ТӨВ ХЭСЭГТ НЬ “МОНГОЛБАНК”-НЫ ЭМБЛЕМ, ХОЁР ХАЖУУ ТАЛД НЬ
“МОНГОЛ”, “УЛС” ГЭЖ МОНГОЛ БИЧГЭЭР, ДООР НЬ “MONGOLIA, 1 OZ, 999 GOLD,
1997” ГЭЖ АНГЛИАР, ДЭЭД ТАЛД НЬ НЭРЛЭСЭН ҮНИЙГ ТУС ТУС БИЧСЭН.

36

“Монголбанкны мэдээлэл”-2020 оны 5 дугаар сар

СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭ

САНХҮҮГИЙН ХЯМРАЛ:

УЛС ОРНУУДЫН ТУРШЛАГА,
УРЬДЧИЛАН ДОХИОЛОХ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

УДИРТГАЛ

© “Мөнгө, санхүү, баялаг” сэтгүүл 2020
Д.ЭНХЗАЯА (Монголбанкны ЭЗССХ-ийн
эдийн засагч)

С

анхүүгийн хямрал нь ерөнхийдөө эдийн засгийн агент (Засгийн газар, Төв
банк, арилжааны банк, компани гэх мэт)-ийн санхүүгийн үүргээ биелүүлэх
итгэл үнэмшил алдагдах нөхцөл байдал юм. Аль агентад үүссэн хүндрэлээс
шалтгаалаад санхүүгийн хямрал ихэнхдээ ханшийн, банкны болон өрийн хямрал гэсэн
гурван хэлбэрээр тохиолддог байна.
Өнгөрсөн туршлагаас харахад, эдгээр санхүүгийн хямрал нь зарим нийтлэг онцлогтой
байсан билээ. Тухайлбал, тухайн орны институцийн тогтолцоо, дотоод эдийн засгийн
бодлого нь валютын зах, санхүүгийн салбар болон төсвийн эмзэг байдлыг бий болгоход
хүргэж, улмаар эмзэг эдийн засагт гэнэтийн шок үүсэхэд хямрал тохиолдох нөхцөлийг
бүрдүүлж байжээ. Тус хямрал хэрхэн өрнөсөн гол шинж чанар нь тухайн эдийн засгийн
хямралын өмнөх эмзэг байдал болон бодогын эхний хариу үйлдлээс хамаарч байв.
Мөн түүнчлэн хямралын дотоод эдийн засагт үзүүлэх нөлөө, хямралын дараах эдийн
засгийн сэргэх хугацаа ч мөн дээрх гол хоёр хүчин зүйлээс хамааралтай юм.

Санхүүгийн хямрал
Энэ бүлэгт санхүүгийн хямралын тухай ерөнхий
ойлголт, хямралын төрөл, тэдгээрийн харилцан
хамаарал, хямрал үүсэх суурь нөхцөл болон үр
дагаварын талаар авч үзнэ.
Санхүүгийн хямралын тухай ойлголт
Санхүүгийн хямрал нь өргөн хэрэглэгддэг нэр
томъёо хэдий ч нэгдсэн тодорхойлолт байдаггүй.
Ерөнхийдөө эдийн засгийн агент (Засгийн газар,
Төв банк, санхүүгийн тогтолцоо)-ын санхүүгийн
үүргээ биелүүлэх итгэл үнэмшил алдагдах нөхцөл
байдлыг хямрал гэж үздэг. Санхүүгийн хямрал
нь эдийн засгийн ялгаатай агентын санхүүгийн
хүндрэлээс шалтгаалаад хэд хэдэн хэлбэртэй
байж болно. Энэ судалгаанд дараах гурван
төрлийн санхүүгийн хямралыг авч үзнэ [19].
• Ханшийн хямрал: Спекулятив дайралтаас
ханшийн огцом уналт явагдаж, Төв банкны
нөөц шавхагдаж, гадаад гүйлгээг хийх үүргээ
гүйцэтгэх чадвар алдагдах;

• Өрийн хямрал: Засгийн газрын гэрээгээр
биелүүлсэн үүргийн дагуу өрийн үйлчилгээгээ
төлөх чадвар алдагдах;
• Банкны хямрал: Банкны салбарын дийлэнх
хэсэг нь харилцагчдын анхны шаардлагаар
татан
төвлөрүүлсэн
хөрөнгийг
гаргах
төлбөрийн чадвар алдагдах.
Хямралын хоорондох хамаарал
Санхүүгийн хямралын гурван төрөл нь бодит
байдалд тус тусдаа тохиолдохоос гадна хос болон
гурвалсан хямралыг үүсгэдэг ажээ. Санхүүгийн
хямрал нь макро эдийн засгийн хамаарлаар
хоорондоо зайлшгүй холбогддог бөгөөд үүний
харилцан нэгнээ хэрхэн өдөөх шинж чанарыг авч
үзье. Зураг 1 үз.
Ханшийн хямралаас банкны болон өрийн
хямралд хүрэх нь
Ханшийн хямралаас банкны хямралд: Ханш
огцом өөрчлөгдөхөд эдийн засгийн агентууд
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Зураг 1 Хямралын харилцан хамаарал
Банкны хямралаас ханшийн болон өрийн
хямралд шилжих нь

Эх сурвалж: IMF 2016 судлаачийн дүрслэл

хөрөнгөө гадаад валют руу шилжүүлэн портфолийн
дахин хуваарилалт хийх хандлагатай болдог нь
банкны системд паник (үймээн сандраан)-ийг
үүсгэдэг. Энэ үед Төв банк ханшийн уналтаас
хамгаалан спекуляцийн эсрэг хүүгээ огцом өсгөх
тохиолдолд банкны эх үүсвэрийн зардал хурдтай
нэмэгдэх, эсвэл бодит хүү өссөнөөр чанаргүй
зээл өсөх зэргээр банкны салбарын хүндрэлийг
бий болгодог.
Мөн банкны гадаад валютын өр төлбөр нь гадаад
активаас өндөр байвал ханш огцом сулрах үед
банкны төлбөрийн чадварыг алдагжуулж, улмаар
банкны салбарын тогтвортой байдалд нөлөөлнө.
Эдгээр сувгаар ханшийн хямралаас банкны
хямралд шилжих боломжтой ч, бодит байдалд
ханшийн хямралаас банкны хямралд шилжих
эсэх, хэр өргөн хүрээнд явагдах нь дараах
нөхцөлөөс хамаарна:
• Харилцагчид хадгаламжаа гэнэт
банкны хөрвөх чадвар сайн эсэх;

татахад

• Банкны актив, пассивын хүү нь зах зээлийн
хүүнд хэр мэдрэмтгий эсэх;
• Банкны зээлийн чанар нь дотоод зээлийн хүүнд
хэр мэдрэмтгий эсэх;
• Банк нь хэр сайн хөрөнгөжсөн эсэх;
• Зохистой харьцааны зохицуулалт нь банк,
зээлдэгчийн ханшийн эрсдэлээс сэргийлэхэд
хэр үр дүнтэй эсэх.
Хэрэв банкны салбарын үйл ажиллагаа эрүүл,
хяналт шалгалт, зохицуулалтын систем нь банкийг
зээлийн эрсдэлээс хамгаалах, балансын ханшийн
тэнцвэргүй байдлаас сэргийлэхэд үр дүнтэй
ажилладаг бол ханшийн хямралаас банкны
хямралд шилжихээс зайлсхийх боломжтой юм.
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Банкны хямралаас ханшийн хямралд шилжих
нөлөө: Банкны хямралын үед хадгаламж
эзэмшигчид банкнаас хадгаламжаа татаж бэлэн
мөнгө, үнэт цаас, эсвэл гадаад активт шилжүүлэх
хандлагатай болдог. Дотоод хадгаламжийг гадаад
валютад хөрвүүлэх нь Төв банкны нөөцөд дарамт
бий болгож, ханшийн хямралд өртөх эмзэг
байдлыг бий болгоно. Практикт энэ нь дотоод
санхүүгийн зээлийн хөгжлөөс хамаарах буюу
өндөр хөгжсөн, төрөлжсөн санхүүгийн салбарт
банкны хямрал нь хөрөнгийн дайжилт, улмаар
ханшийн хямралыг өдөөхгүй байх боломжтой
юм.
Банкны хямралаас өрийн хямралд шилжих
нөлөө: Банкны төлбөрийн чадвар алдагдахад
Засгийн газраас банкийг дахин хөрөнгөжүүлэх
зорилгоор оролцох нь төсөвт ихээхэн дарамт
учруулдаг. Цаашлаад Засгийн газар өөрийн
санхүүгийн үүргээ гүйцэтгэх чадваргүй болох үед
өрийн хямралд хүрэх эмзэг байдлыг бий болгодог.
Харин энэ дахин хөрөнгөжүүлэлтийг гадаад
валютын нөөцөөс ашиглах нь эргээд капиталын
дайжилт явагдах улмаар банкны хямралыг улам
эрчимжүүлэх, ханшийн хямрал үүсэх эрсдэлийг
бий болгоно. Эдгээр сөрөг үр дагавар нь банкны
хямралын цар хүрээ болон Засгийн газрын
төлбөрийн чадвараа алдахгүйгээр бий болгож
чадах нөөцийн хэмжээнээс хамаарна.
Өрийн хямралаас банкны болон ханшийн
хямралд шилжих нь
Банкны портфолийн ихээхэн хэсгийг Засгийн
газрын үнэт цаас эзэлж байвал өрийн хямрал нь
банкны хямралд хүргэж болзошгүй нөхцөл болдог.
Өрийн хямрал нь Засгийн газрын эрсдэлийн
урамшууллыг нэмэгдүүлж капитал дайжих,
улмаар Төв банк, банкны гадаад валютын нөөцийг
шавхаж ханшийн болон банкны хямралыг өдөөх
боломжтой. Мөн түүнчлэн өрийн хямрал нь
бодит эдийн засгийн агшилтаар дамжин банкны
болон ханшийн хямралыг эрчимжүүлэх сөрөг үр
дагавартай ажээ.
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Өрийн хямралын энэ нөлөөлөл нь мөн дараах
нөхцөлөөс хамаарна:
• Банкны эзэмшиж байгаа үнэт цаасны хэмжээ
банкны өөрийн хөрөнгөтэй харьцуулахад хэр
их байх;
• Тухайн орны капитал шилжилтийн үр ашигтай
байдал хэр байх;
• Төв банкны гадаад валютын нөөцийн хэмжээ
нь хөрөнгийн гадагшлах урсгалаас ханшаа
хамгаалахад хангалттай эсэх;
• Дотоод эдийн засгийн суурь нөхцөл, хувийн
секторын дархлаа.
Хямралаас сэргийлэх боломж
Санхүүгийн хямралуудын туршлагаас харахад,
зөвхөн нэг орны хэмжээнд хязгаарлагдаагүй
бусад эдийн засагт дамжин өргөн хүрээнд
тархаж байсан. Ялангуяа, Латин Америк (1994–
1995), Азийн (1997–98) санхүүгийн хямралаар
бүс нутгийг хамарсан, олон улсын санхүүгийн
тогтолцоонд нөлөөлсөн эдийн засгийн уналт
болж байлаа. Энэ үеэс олон улсын санхүүгийн
институциуд улс орнуудын хямралд өртөж
болзошгүй эдийн засгийн эмзэг байдлыг
тодорхойлох зорилгоор Early Warning System
(EWS)-ийн загварыг боловсруулж ирлээ. EWS
нь санхүүгийн хямралын нарийн цаг хугацааг
таамаглах боломжгүй ч эдийн засгийн суурь
эмзэг байдлыг илрүүлэх, улмаар хямрал тохилдох
эрсдэлийг бууруулах урьдчилсан алхмыг хийхэд
бодлого боловсруулагчдад чухал мэдээлэл
болдог юм.
Дүгнэлт
Санхүүгийн хямрал нь ерөнхийдөө дотоод эдийн
засгийн эмзэг нөхцөлд үүсэх бөгөөд энэ нь
ханшийн тогтолцоо, төсөв, санхүүгийн салбар,
хувийн секторын хувьд, эсвэл тэдгээрийн хослол
хэлбэрээр илэрч болно. Улмаар эмзэг эдийн засагт
дотоод, гадаад гэнэтийн шок үүсэхэд хямрал
тохиолдох нөхцөлийг бүрдүүлэх бөгөөд хямрал
бодитоор явагдах, түүний цар хүрээ нь бодлогын
хариу үйлдэл болон гаднаас тусламж авах
боломжоос хамаарна. Ханшийн, банкны болон
өрийн хямрал нь бодит байдалд зөвхөн тус тусдаа
тохиолдохгүй, харилцан нэгнээ өдөөж хосолсон
болон гурвалсан хямрал тохиолдох боломжтой

юм. Өөрөөр хэлбэл, эдгээр бүх хямрал нь макро
эдийн засгийн шинжээрээ хоорондоо зайлшгүй
холбогддог ажээ. Хямралыг даван туулах арга
зам нь аль салбарт эмзэг байдал хуримтлагдсан
эсэхээс хамаарна. Ерөнхийдөө мөнгөний бодлого
нь эрэлтийн сөрөг шокод хариу үйлдэл хийх
хангалттай орон зайтай байх, төсвийн бодлого
нь өрийг доогуур түвшинд байлгаснаар эдийн
засгийг тогтворжуулах үүрэгтэй байх, санхүүгийн
салбарын зохицуулалт нь эрсдэлийг бууруулах
ирээдүйн шокоос урьдчилсан сэргийлэхэд чиглэх
хэрэгтэй юм.
Ханшийн хямралын гол шинж нь эдийн
засгийн бүтцийн онцлог, тухайн орны ханшийн
дэглэмтэй нийцгүй макро бодлого, валютын зах
зээлд оролцогчдын үйл хөдлөлийн зохистой
зохицуулалтгүйгээс хамаардаг. Ханшийн эрсдэл
нь банкны баланс болон өрийн бүтэц дэх
ханшийн тэнцвэргүй байдлаар дамжин банкны
болон өрийн хямралд хүргэж болзошгүй юм.
Банкны хямралын гол шалтгаан нь банкны
төлбөрийн чадвар болон хөрвөх чадвар алдагдах
нөхцөлд үүсдэг. Эдгээр нөхцөлд зээлийн өндөр
хүү, ханшийн болон хөрөнгийн үнийн уналт,
эдийн засгийн уналт, худалдааны нөхцөлийн шок
зэрэг макро эдийн засгийн эх үүсвэрээс гадна
паникт мэдрэг эмзэг байдал нь өөрөө банкны
хямралд хүргэдэг.
Өрийн хямрал нь бусад хямралтай харьцуулахад
илүү удаан үргэлжилдэг бөгөөд нэгэнт өрийн
хямралд орсон тохиолдолд хямралаас гарахад
хялбар биш юм. Хэдийгээр тухайн орны гадаад
өрийн хэмжээ бага ч гэсэн хөрвөх чадвар, улс
төрийн тодорхой бус байдал, төсвийн буруу
менежмент болон валютын ханшийн хэт үнэлэлт
зэргээс шалтгаалан хямралд өртөх эрсдэлтэй
байдаг. Өрийн хүндрэлээс гарах арга зам нь нөөц
барагдуулах, хүү өсөх зэргээр эргээд ханшийн
болон банкны салбарын хямралыг өдөөх
боломжтой. Өрийн бүтцэд богино хугацааны,
гадаад
валютаар
илэрхийдэгдэх
өрийн
хэмжээг хязгаарлах хугацааны болон валютын
менежментийг зөв удирдах нь чухал юм.
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Мөнгөө хэрхэн удирдах вэ?
Төсөв гаргаж, төсөвтөө захирагдах нь мөнгөө зөв
зохицуулахад тань дөхөм болдог. Төсөв нь таны
олж буй орлого (жишээлбэл, ажлын цалин хөлс),
зарцуулалт, хадгалж буй мөнгийг харуулдаг.
Мөнгө санхүүгээ мөн амьдралаа зөв авч явахад
тань төсөв чухал үүрэгтэй.
Олж буй орлогоосоо хэтрүүлж мөнгө зарцуулахгүй
байхыг та хичээх хэрэгтэй. Хэрвээ та орлогоосоо
хэтрүүлж мөнгө зарцуулбал, өр тавьж зарим
нэг зүйлийг худалдаж авах болно. Өр тавьж
юм худалдан авбал илүү үнэтэй тусах бөгөөд
зээлсэн мөнгөө эргэж төлөхөд маш их хугацаа
шаардагддаг.

Тансаг хэрэглээний зүйлс худалдаж авахаасаа
өмнө эхлээд чухал хэрэгтэй гэсэн зүйлсээ
худалдаж авах хэрэгтэй.
Зарцуулалтаа багасгаж мөнгөө хэмнэхийн
зэрэгцээ, орлогоо өсгөх боломж хайх нь бас
чухал. Ингэснээрээ та өөрийнхөө болон гэр
бүлийнхээ хэрэгцээнд чухал зүйлсийг худалдаж
авах, ирээдүйн хэрэгцээнд хадгалах мөнгөтэй
болох юм.
Санхүүгээ удирдах 4 алхам

Хэрвээ та олж буй орлогоосоо хэтрүүлж мөнгө
зарцуулж байвал, та мөнгөө юунд зарцуулж
байна, хаана нь хэмнэлт хийж болох талаар
сайтар дүгнэж үзэх хэрэгтэй. Түлш их хэрэглэдэг
машин жолоодох, үнэтэй ресторанд хоол идэхээ
болих зэрэг онцын шаардлагагүй зүйлсээс
татгалзаж зарцуулалтаа бага ч гэлтгүй хэмжээгээр
бууруулбал эдгээр хэмнэлтүүд нь хуримтлагдсаар
танд орлогодоо тохирсон зарцуулалт хийх
боломж олгоно.

Төсөв хэрхэн гаргах талаар амьдралд хэрэгжихүйц
жишээ, зөвлөгөө авъя гэвэл энд [Төсөв гаргах нь]
дарна уу.

Танд болон таны гэр бүлд юу юу чухал болох
талаар бодож үзэх хэрэгтэй . Танд юу чухал
хэрэгтэй, таны амьдрал юугаар дутаж болохгүй
вэ?

Хүний амьдралын хэв маяг цаг хугацааны
эрхээр өөрчлөгдөж байдаг тул төсвөө
тогтмол шинэчлэн өөрчлөлтүүдийг оруулж
байх нь чухал
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АЛХАМ 1:
Санхүүгийн хөтөлгөө (төсөвлөлт) хийх нь

санхүүгээ зөв авч явах, түүнчлэн амьдралаа
зөв авч явахад тус болдог Та төсвөө гаргахдаа
зөвхөн өөрийн орлого зарлагаа оруулах эсвэл
өрхийнхөө нийт орлого, зардлыг хамруулан
зохиож болно. . Төсөвлөлт хийснээр мөнгөө та
юунд зарцуулж байгааг тодорхойлоход хялбар
байдаг. Мөн орлогодоо тааруулан амьдрахын
тулд – магадгүй, ирээдүйд онцгой асуудал
тулгарсан үед, илүүчлэх мөнгөтэй байхын тулд
зарцуулалтаа хэрхэн өөрчилж, хэмнэж болох
талаар шийдвэр гаргахад тань туслана.

Төсөвлөлт хийснээр та мөнгөө юунд зарцуулбал
зөв болохыг тодорхойлж зарцуулалтын төлөвлөлт
гаргана. Харин яг бодит амьдрал дээр яг юунд
мөнгөө зарцуулж байгааг бичиж тэмдэглэх нь
илүү чухал байдаг. Тэгэхээр мартахгүйн тулд аль
болох тэр дор нь – наанадаж өдөрт нэг удаа
– хичнээн төгрөг зарцуулсан, юунд зарцуулсан
гэдгээ тэмдэглэх хэрэгтэй. Ингэхдээ шоколад, аяга
кофе, бохь зэргийг бага гэлтгүй бичиж тэмдэглэх
нь чухал – Зарцуулсан Төгрөг нэг бүр чухал
бөгөөд багахан мөнгөний худалдан авалтуудыг
сар, жилээр тооцоход их болж нэмэгддэг. Учир
нь бага хэмжээний худалдан авалтуудыг сар,
жилээр тооцоход их болдог. Тиймээс нэг төгрөг
бүр чухал юм шүү.

Төсөв гаргаснаар та:

Тэмдэглэлийн дэвтэр , тооцоолол хийдэг хүснэгт
эсвэл зориулалтын программ ашиглаж – орлого
болон зарлагаа бичиж тэмдэглэх хэрэгтэй. Мөнгөө
юунд зарцуулсанаа мартахгүйн тулд наанадаж
өдөрт нэг удаа бичиж тэмдэглэх хэрэгтэй. Хэрвээ
танд баримт өгсөн бол баримтаа санамж болгон
хадгалаарай.
АЛХАМ 2:
Төсөвлөх нь

• Орлого, зарлагаа зөв зохицуулна
• Одоо болон ирээдүйн зорилгоо зөв тодорхойлж
хамгийн чухал гэсэн зүйлүүдэд анхаарлаа
төвлөрүүлдэг болно.
• Гэнэтийн онцгой асуудлууд тулгарах үед
зардлаа төлөх чадвартай байна.
• Өрөнд орохоос урьдчилан сэргийлнэ – эсвэл
өрнөөс гарна.
• Өөртөө илүү итгэлтэй болж – маргаашийн
талаар санаа зовохгүй болно.
Төсөвлөлт хийхдээ эхлээд танд хичнээн төгрөгийн
орлого орж (жишээлбэл, таны хийдэг ажлуудаас
олох орлого), түүнээс хэдийг нь та зарцуулах
хандлагатай байгаагаа тооцоолж гаргах нь
зөв. Ингэхдээ орлого, зарлага нь ямар хугацааг
хамрахыг өөрт тааруулан сонгох хэрэгтэй. Хэрвээ
долоо хоногоор төсөв гаргах гэж байгаа бол,
долоо хоногт дунджаар хичнээн төгрөгийн орлого
олж, хэдийг нь зарцуулдгаар тооцоолно. Хэрвээ
сараар төсөвлөх нь тохиромжтой байвал, сар бүр
дунджаар хичнээн төгрөгийн орлого олж, хэдийг
нь зарцуулдаг болохоо тооцоолно.
Айл, өрхүүдийн нийтлэг зардлаас дор дурдаж
байна. Төсөвлөхдөө санаа авч тусгаарай.

Төсөв гаргаж, төсвөө тогтмол хянаж зарцуулалт
хийх нь мөнгөө зөв зохицуулахад тань
дөхөм болдог. Төсөв нь таны олж буй орлого
(жишээлбэл, ажлын цалин хөлс), зарцуулалт,
хадгалж буй мөнгийг харуулдаг. Төсөв нь мөнгө

•
•
•
•
•
•
•
•

Хоол хүнс
Хувцас
Унаа, түлш
Түрээс, орон сууцны зээлийн төлбөр
Цахилгаан, ус, дулаан, СӨХ-ийн төлбөр
Даатгалын төлбөр
Чөлөөт цаг, амралт
Бэлэг, дурсгалын зүйл (төрсөнөдөр,
эмэгтэйчүүдийн баяр, хүүхдийн баяр, багш
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нарын баяр гэх мэт.)
Зурагт, интернетийн төлбөр
Хүүхдийн цэцэрлэг сургуулийн төлбөр
Эмчилгээ
Хувийн хэрэгцээний зардлууд (жишээ нь:
үсээ засуулах, зугаалга)
Орлогоосоо хэтрүүлж зарцуулалт хийхгүй байхыг
хичээх хэрэгтэй. Хэрвээ орлогоосоо хэтрүүлж
зарцуулалт хийвэл та зарим нэг зүйлээ мөнгө
зээлж худалдаж авахад хүрнэ. Өндөр үнэтэй зүйл
зээлээр худалдан авбал зээлээ эргүүлж төлөх гэж
удах магадлалтай.
•
•
•
•

Хэрвээ та орлогоосоо хэтрүүлж зарцуулалт хийгээд
байвал, юу юунд мөнгө зарцуулж байна, хаана
нь хэмнэлт хийж болох талаар сайтар тунгааж
үзэх хэрэгтэй. Багахан хэмжээний өөрчлөлтүүд
-тухайлбал ажил руугаа таксигаар биш алхаж
очдог болсноор(хэрвээ боломжийн ойрхон
амьдардаг бол) бага гэлтгүй нэмэгдсээр таны
зардлыг хэмнэж орлогоосоо доогуур төвшинд
зарцуулалт хийхэд тань тус болно.

САНАМЖ!
Та ажилдаа ирж очихдоо унаанд 5000
төгрөгийг өдөрт зарцуулдаг гэж бодъё.
Хэрвээ таны ажил алхаж очиход боломжийн
гэвэл та алхсанаар сард 100,000 төгрөг,
жилд 1.2 сая төгрөг хэмнэх нь байна.

Өөртөө болон гэр бүлдээ хэрэгтэй зүйлсийг
худалдан авах эсвэл хуримтлал үүсгэхийг хүсч
байга бол зардлаа танаж мөнгө илүүчилэхээ
гадна орлогоо нэмэгдүүлэх сонголт бас байгаа
юм.
АЛХАМ 3:
Эрэмбэлэх буюу хүсэл ба хэрэгцээ
Хүн амьд явахад шаардлагатай хэрэгцээний
тодорхой хэдэн төрлийн бараа, үйлчилгээ байдаг.
Эдгээрээс дурдвал:
•
•
•
•
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Эрүүл хүнс;
Цэвэр ус;
Хувцас;
Байр, орон сууц;
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• Тавилга;
• Эмнэлгийн тусламж (хэрвээ та өвчин тусвал);
• Цахилгаан, дулаан орно.

Хүмүүс өөрийн хүслээрээ худалдаж авдаг бусад
нэр төрлийн бараа үйлчилгээ бий. Үүнд:
•
•
•
•
•
•

Загварлаг хувцас, гутал;
Чихэр, шоколад;
Рестораны хоол;
Тоглоом;
Үнэт эдлэл;
Кино театр очиж кино үзэх зэрэг багтана.

Тухайн хүмүүсийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан
зарим хүмүүс хэрэгцээ шаардлагын улмаас,
зарим нь хүссэн учраас худалдаж авдаг бараа
үйлчилгээнүүд байдаг. Үүнд:
• Машин (зарим хүмүүс ажилдаа очихын тулд
машинаар явах зайлшгүй хэрэгцээтэй байдаг,
зарим нь хэрэгцээний улмаас биш зүгээр
хүссэнболохоор машин авдаг.)
• Ухаалаг утас (зарим хүмүүс ажил хэргийн
улмаас ухаалаг утас авах зайлшгүй
хэрэгцээтэй болдог, зарим хүмүүс энгийн
утсаар хэрэгцээгээ хангаж болох байсан
хэдий ч ухаалаг утастай болохыг хүссэн
учраас ухаалаг утас авдаг.)
• Хувцас (хүн болгон хувцас өмсөх зайлшгүй
хэрэгцээтэй гэхдээ зарим хүмүүс энгийн
хувцас хэрэгцээг нь хангаж байсан хэдий ч
загварлаг хувцас авахыг хүсдэг.)
Бид хэрэгцээтэй гэсэн бүхнээ авч чадахгүй байж
болно. Мөн хүссэн бүх зүйлсээ авах боломжгүй
байж ч болно. Бүгдийг тэр дор нь авах бүр ч
боломжгүй байж болно. Тийм учраас танд болон
танай гэр бүлд маш чухал хэрэгтэй гэсэн зүйлсийг
сонгож мөнгөө зарцуулах нь чухал.

САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛ

Танд болон танай гэр бүлд юу чухал хэрэгтэй вэ,
тэдгээрийг төлөх хүрэлцэхүйц хэмжээний мөнгө
танд байгаа эсэхийг эхлээд тооцож үзэх хэрэгтэй.
Хэрэгтэй гэсэн бүх зүйлсэд мөнгөө зарцуулсаны
дараа танд мөнгө үлдвэл үлдсэн мөнгөө хадгалах
нь зөв. Тэгээд хадгалсан мөнгөө хожим ирээдүйд
гарч болох хэрэгцээнд (эмчилгээний зардал,
гэнэтийн засвар үйлчилгээ зэрэгөмнө нь тооцоолж
байгаагүй зүйлс) зарцуулж болно. Харин мөнгөө
хадгалаад цаана нь мөнгө илүү гарвал та уг
мөнгөө тансаг хэрэглээнд, чухал хэрэггүй боловч
авахыг хүссэн тийм зүйлсэд зарцуулж болно.
Мөнгөө зөв зохистой зарцуулахыг хичээх
хэрэгтэй. Ингэснээрээ та орлого, зарлагаа сайн
удирдаж, өөрийн санхүүгээ хамгийн ашигтай
байлгах болно.
ХҮСЛЭЭСЭЭ ИЛҮҮ ХЭРЭГЦЭЭГЭЭ ЧУХАЛЧЛАХ

Тэгснээрээ та маш чухал хэрэгцээтэй зүйлсийг
чухал хэрэгцээгүй хирнээ худалдаж авахыг хүсдэг
зүйлсээс илүү чухалчилж чаддаг болно.
Зарим бараа, үйлчилгээний үнэ цэнэ нь өөр бусад
бараа үйлчилгээнээс арай илүү байдаг. Бараа
үйлчилгээний үнэ цэнэ нь үнэ, чанар хоёроос
хоёулангаас нь хамаарна (зарим тохиолдолд
өөр бусад хүчин зүйлсээс – тухайлбал зарим
хүмүүсийн хувьд машины үнэ цэнэ нь тухайн
машины хэрэглээний зардлаас хамааралтай
байдаг.) Боломжит сонголтуудыг хооронд нь
харьцуулах (өөрөөр хэлбэл, дэлгүүрүүдээр орж
судалгаа хийх)нь чухал бөгөөд дэлгүүрүүд болон
бусад нийлүүлэгчдийн үнийг харьцуулан, хамгийн
боломжит чанар, боломжийн үнэтэйг нь авах
хэрэгтэй. Өндөр үнэтэй барааны хувьд худалдан
авалт хийхээсээ өмнө сайтар судалж харьцуулалт
хийх хэрэгтэй. Тэгснээрээ та боломжит сонголтууд
нь хоорондоо чанар болон үнийн хувьд ямар
ялгаатай болохыг ойлгох юм.

САНАМЖ!
Боломжит сонголтуудыг хооронд нь
харьцуулж судлах нь орлого болон зарлагаа
хамгийн оновчтой байлгахад тань тусладаг.

Танд болон таны гэр бүлд юу чухал болох талаар
бодох хэрэгтэй – танд юу чухал хэрэгтэй, таны
амьдрал юугаар дутаж болохгүй талаар бодоорой.
Тансаг хэрэглээний зүйлс худалдаж авахаасаа
өмнө эхлээд чухал хэрэгтэй гэсэн зүйлсээ
худалдаж авах хэрэгтэй.
АЛХАМ 4:
Мөрдөх буюу мөнгөө зохистой зарцуулах нь
Зөвхөн мөнгийг нь төлж чадах тийм зүйлсийг
худалдаж авах нь чухал. Тэгэхгүй бол таны
мөнгө дуусч, өөрийн болон гэр бүлийнхээ нэн
чухал хэрэгцээтэй гэсэн зүйлсийг авч чадахгүй
болох эрсдэлтэй. Үүнээс сэргийлэхийн тулд танд
болон таны гэр бүлд маш чухал хэрэгцээтэй гэсэн
зүйлсийг урьдчилан тодорхойлох хэрэгтэй.

Хүнс болон бусад гэр ахуйн хэрэгцээний зүйлсийг
худалдан авахдаа их хэмжээгээр худалдаж
аваарай. Хааяа бөөнөөр нь худалдаж авах нь
ойр ойрхон бага хэмжээгээр худалдан авахаас
илүү хямд тусдаг. Гэхдээ тухайн барааг яаж авбал
илүү ашигтай вэ гэдгийг бодолцож үзэх хэрэгтэй.
Жишээлбэл, тараг, сүүг танай гэрийнхэн хугацаа
нь дуусахаас өмнө хэрэглэж амжихгүй бол их
хэмжээгээр худалдаж авсан үед муудаж болох
бөгөөд алдагдалтай.
Ухаалаг зарцуулалт
татгалзаарай.

хийж,

үргүй

зардлаас
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