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Төрөөс Мөнгөний бодлогын талаар
2018 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн
төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлэв
Монголбанк жил бүр УИХ-аар батлуулдаг Төрийн
мөнгөний үндсэн чиглэлийн баримт бичгийн
төслийг 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө УИХ-д
өргөн
барих
үүрэгтэй
бөгөөд
2017.09.29-ний
өдөр Монголбанкны Ерөнхийлөгч Н.Баяртсайхан
УИХ-ын дарга М.Энхболдод Төрийн мөнгөний бодлогын
2018 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн төслийг өргөн
мэдүүлэв. Ирэх онд хэрэгжүүлэх Төрийн мөнгөний
бодлогын үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэхэд дараах хүчин
зүйлсүүд нөлөөлж байгаа ба үүнээс үүдсэн хэд хэдэн үйл
ажиллагааг шинээр хийж хэрэгжүүлэхээр тусгаад байна.
Эдийн засагт гарсан эерэг өөрчлөлтүүдийг бэхжүүлэх,
банк, санхүүгийн системийн санхүүгийн зуучлалын үр
ашгийг нэмэгдүүлж, эрсдэл даах чадварыг дээшлүүлэх,

эдийн засгийн өсөлтийг дунд, урт хугацаанд тогтвортой
хадгалах шаардлага хэвээр байгааг харгалзан Мөнгөний
бодлогын 2018 оны үндсэн чиглэлийн төслийг
боловсруулан, танилцуулж байна.
Цаашид макро эдийн засагт гарч буй эерэг үр дүнг
бэхжүүлэхийн зэрэгцээ үүсч болзошгүй эрсдэлүүдээс
сэргийлж, макро эдийн засаг, ажил эрхлэлтийн урт
хугацааны тогтвортой байдлыг хангах замаар эдийн
засгийн өсөлтийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд макро
эдийн засгийн бодлогыг чиглүүлэх шаардлагатай байна.
Монголбанкны ирэх жилүүдийн бодлого, үйл ажиллагаа
энэхүү зорилтыг хангахад чиглэнэ.

энэ дугаарт
Онцлох үйл явдал

Монголбанкны олон нийтийн боловсрол, мэдээллийн төвөөс эрхлэн гаргав.
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“Монголбанкны мэдээлэл”-2017 оны 10 дугаар сар
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Онцлох үйл явдал

“Дунд шатны эдийн засгийн загварчлал ба төсөөлөл” сэдэвт сургалт болов

“

Дунд шатны эдийн засгийн загварчлал ба төсөөлөл” сэдэвт Зүүн өмнөд
Азийн Төв банкуудын төв (The SEACEN Centre) болон Японы Төв банк (BoJ)ны хамтарсан сургалтыг Монголбанк зохион байгууллаа. Сургалт 2017.10.0106 өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо болсон бөгөөд Азийн 12 орны Төв банкны
эдийн засгийн судалгаа, төсөөлөл дээр ажилладаг 31 мэргэжилтэн хамрагдав.
Хичээлийг Зүүн өмнөд Азийн Төв банкуудын төв болон Японы Төв банкны
экспертүүд заасан бөгөөд, Төв банкууд бодлогын шинжилгээ, симуляци,
төсөөлөл хийхэд ашиглагддаг эмпирик загваруудыг зохиох, ашиглахад
шаардлагатай арга, техникүүдийг эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн юм.

Монголбанк “Санхүүгийн боловсрол” аяныг үндэсний хэмжээнд эхлүүллээ

Ү

ндэсний хэмжээнд хэрэгжиж буй “Олон нийтийн санхүүгийн суурь
мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Монголбанк “Санхүүгийн
боловсрол” аяныг санаачлан хэрэгжүүлэхээр боллоо. 2017 оны 10 дугаар сарын
02-ноос 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл хэрэгжих тус аяны нээлт өнөөдөр
болж, Монголбанк, БСШУСЯ, Монголын Банкны холбоо, Их дээд сургуулийн
багш, судлаачид, оюутан залуус, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын төлөөлөл
оролцов. “Санхүүгийн боловсрол” аяны хүрээнд Монголбанк, БСШУСЯ, Сангийн
яам, Санхүүгийн Зохицуулах Хороо бүх нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг
дээшлүүлэхэд хамтран оролцох бөгөөд санхүүгийн боловсролын үндсэн суурь
ойлголтуудын талаар олон нийтэд хандсан сургалт, уулзалтуудыг хийх юм.

Хуримтлалын ач холбогдлыг хүүхдүүдэд танилцууллаа

М

онголбанкнаас “Санхүүгийн боловсрол” гурван сарын хугацаат аяныг
улс орон даяар эхлүүлээд буй. Энэхүү аяны хүрээнд Монголбанк,
ХБНГУ-ын “Хадгаламжийн Банкны Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Сан”,
Монголын Банкны Холбоо, Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци хамтран
“Дэлхийн хуримтлалын өдөр”-ийг үндэсний хэмжээнд тэмдэглэн өнгөрүүлдэг
байхаар болов. Дээрх байгууллагууд “Дэлхийн хуримтлалын өдөр”-ийг угтаж,
хуримтлалын ач холбогдол болон Монгол улсын үндэсний хуримтлалын бэлгэ
тэмдгийг сурагчдад таниулах сургалтыг /2017.10.23/ эхлүүллээ. Сургалтанд
нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 120 дугаар сургуулийн 5-р ангийн сурагчид
хамрагдсан бөгөөд энэ үеэр хүүхдүүдэд хуримтлал үүсгэхийн давуу талыг
тайлбарлан, “Хуримтлалын авдар”, “Халаасны мөнгөө зарцуулах төлөвлөгөө”ний дэвтэр, санхүүгийн боловсрол олгох зурагт номыг тус тус дурсгав.
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Онцлох үйл явдал

Санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах талаар зөвлөлдөв

М

онголбанк, Азийн Хөгжлийн Банктай хамтран “Санхүүгийн хэрэглэгчийг
хамгаалах” төслийг амжилттай хэрэгжүүлж, төслийн үр дүнд “Санхүүгийн
хэрэглэгчийг хамгаалах – зохицуулалт, хяналт, Банк, санхүүгийн зохицуулагчийн
үүрэг” сэдэвт олон улсын бага хурлыг 2017 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр
зохион байгуулав. Тус олон улсын бага хуралд Австрали, Итали, Япон, Бүгд
Найрамдах Хятад Ард Улс, Бүгд Найрамдах Солонгос Улс, Армян, Индонез
улсын төрийн болон төрийн бус байгууллагын удирдах мэрэгжилтэнүүд болон
Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Сангийн яам, Шударга Өрсөлдөөн Хэрэглэгчийн
төлөө газар, Монголын Банкны Холбоо, банк, санхүүгийн байгууллага болон
бусад байгууллагын төлөөлөл оролцлоо.

Дэлхийн банк, ОУВС-ийн жилийн уулзалтад оролцов

Д

элхийн банк, Олон Улсын Валютын Сангийн 2017 оны жилийн уулзалт
10-р сарын 10-наас 15-ны өдрүүдэд Америкийн Нэгдсэн Улсын нийслэл
Вашингтон хотноо зохион байгуулагдлаа. Тус уулзалтад Дэлхийн банк,
ОУВС-ийн удирдлагууд цугларч, дэлхийн эдийн засгийн цаашдын төлөв байдал,
олон улсад өрнөж буй гол үйл явдлууд, дэлхийн санхүүгийн тогтолцооны
нөхцөл байдлын талаар хэлэлцэв. Уулзалтад гишүүн орнуудын Төв банк болон
Сангийн яамны төлөөллүүд, эрдэмтэн судлаачид, хувийн хэвшлийнхэн, төрийн
бус байгууллагууд болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагын мэргэжилтнүүд
оролцов. Энэхүү жилийн уулзалтад Монголбанкны Ерөнхийлөгчөөр ахлуулсан
ажлын хэсэг оролцлоо.

Монголбанкны Захирлуудын зөвлөл хуралдлаа

М

онголбанкны Захирлуудын Зөвлөлийн ээлжит хурал 2017.10.26-ны өдөр
болж, цаг үеийн болон бодлогын хүрээнд 4 асуудал хэлэлцлээ.  Үүнд:

•

“Активын чанарын үнэлгээний үйл явц, тулгарч буй асуудлууд,
шийдвэрлэх арга зам болон ОУВС-ийн ажлын хэсгийн ээлжит хурлын
талаарх мэдээлэл”,

•

“Монголбанкны санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ /2017 оны III улирал/”,

•

“Монголбанкны системийн 2018 оны нийгмийн хөгжлийн сан, захиргааны
орлого, зардал, мөнгөн тэмдэгтийн үйл ажиллагаатай холбоотой зардал,
хөрөнгө оруулалтын төсвийн төсөл”,

•

“Монголбанкнаас Хяналтын Зөвлөлийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
чиглэл, арга хэрэгсэл” зэрэг мэдээллүүдээр холбогдох газар, хэлтсийн
захирлууд танилцуулга хийв.

Хэлэлцсэн асуудлуудын хүрээнд холбогдох газар, хэлтсүүдэд үүрэг, чиглэл өгч
зарим шийдвэрүүдийг гаргалаа.
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Онцлох үйл явдал
Ажлын туршлага
Монголбанк, Мөнгөний бодлогын газрын захирал
2014-2016: Монголбанк, Мөнгөний бодлого,
судалгааны газар, Ахлах эдийн засагч /Богино
хугацааны таамаглал хариуцсан/
2010-2014: Монголбанк, Мөнгөний бодлого,
судалгааны газар, Ахлах эдийн засагч /Мөнгөний
бодлогын хэрэгжилт хариуцсан/
2006-2010: Монголбанк, Мөнгөний бодлого,
судалгааны газар, Эдийн засагч
2003-2006: Санхүү, эдийн засгийн дээд сургууль,
Экономикс, Эконометриксийн тэнхим, Багш
Боловсрол, мэргэжил
2013: Австралийн Үндэсний их сургууль, Санхүүгийн
магистр
2007: Монгол Улсын их сургууль, Эдийн засгийн
сургууль, Эдийн засагч, Магистр
2003: Монгол Улсын их сургууль, Эдийн засгийн
сургууль, Эдийн засагч, Бакалавр

монголбанк нийлүүлэлтийн шинжтэй
инфляцийг бууруулах зорилгоор мөнгөний
бодлогыг хатууруулахгүй
Төрийн мөнгөний бодлогын 2018 оны үндсэн чиглэлийн зорилт болон онцлогийн талаар
Монголбанкны Мөнгөний бодлогын газрын захирал Б.Баярдаваатай ярилцлаа.

Юуны өмнө эдийн засгийн төлөв байдал ямар
шинж байдлыг зааж байгаа талаар мэдээлэл хүсч
байна. Яагаад гэвэл бидний ярилцлах сэдвийн суурь
эндээс эхлэх нь зүйтэй болов уу?

эрхлэлт нэмэгдэж байгаа нь өрхийн хэрэглээ аажмаар
нэмэгдэхэд нөлөөлж байна. Инфляци зорилтот түвшинд
байгаа нь эдийн засгийн өсөлт бодит орлогын өсөлт
болоход эерэг нөлөө үзүүлж байна.

Эдийн засаг сэргэж байгааг эдийн засгийн өсөлтийн
тооноос харж болно. Мөн эдийн засгийн санхүүгийн
чадавхид дөнгөж нааштай өөрчлөлтүүд гарч эхэлж
байна. Тухайлбал, төсвийн алдагдал буурч байна, гадаад
валютын албан нөөц нэмэгдэж байна, инфляци зорилтот
түвшинд байна. Эдийн засгийн сэргэлтийг үйлдвэрлэл
талаас авч үзвэл экспортын үнийн таатай төлөвийг даган
уул уурхайн үйлдвэрлэл, экспорт нэмэгдэж байна. Мөн
уул уурхайн салбарт ихээхэн хөрөнгө оруулалт хийгдэж
байна. Энэ нь тээвэр, худалдаа, боловсруулах зэрэг бусад
салбарууддаа эерэг нөлөө үзүүлж байна. Түүнчлэн ажил

Гол хүчин зүйл нь юу байв? Манай төлбөрийн
тэнцэл чадваржиж байгаад ОУВС-ийн "Өргөтгөсөн
санхүүжилтийн
хөтөлбөр"-т
хамрагдсантай
холбоотой орж ирэх санхүүгийн дэмжлэгийн урсгал
нөлөөлж байна уу, эсвэл хөтөлбөрт хамрагдсанаар
эдийн засаг эрүүлжиж эхэлж байна уу?

6

“Монголбанкны мэдээлэл”-2017 оны 10 дугаар сар

Гурван зүйлийг онцолмоор байна. Нэгд, экспортын
бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт эдийн засгийн сэргэлтэд
эерэгээр нөлөөлж байна. Хоёрт, эдийн засагт гадаад өрийн
эргэн төлөлттэй холбоотой тодорхой бус байдал арилж,
түүнтэй холбоотой богино хугацааны дарамт ариллаа.
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Гуравт, дээрх хоёртой холбоотой зах зээлд оролцогчдын
итгэл сэргэж байна. Энэ нь дотоодод менежерийн
худалдан авалтын индекс болон хэрэглэгчийн итгэлийн
индекс сэргэж байгаагаас харагдаж байгаа. Мөн гадаад
зах зээл дээр бондуудын хүү буурч байгаа нь гадны
хөрөнгө оруулагчдын итгэл сэргэж байгааг харуулж
байна. Зээлжих зэрэглэлийн агентлагуудын Монгол улсын
талаарх дүгнэлт, үнэлгээнүүд эерэг болж байгаа нь хөрөнгө
оруулагчдын итгэл сэргэхэд ихээхэн нөлөөлж байна. Итгэл
сэргэхэд эдийн засгийн сэргэлтээс гадна төсөв, мөнгөний
бодлого зорилттой тууштай байх амлалт өгч, өнгөрсөн
жил гаруйн хугацаанд үүнийгээ харуулж байгаа нь маш
том найдлага төрүүлсэн. Мөн ОУВС-ийн хөтөлбөр, түүний
хүрээнд бий болж буй бодлогын сахилга бат, бодлого
боловсруулах шатны түвшинд хийгдэхээр хүлээгдэж буй
бүтцийн шинжтэй өөрчлөлтүүд хөрөнгө оруулагчдын
итгэл сэргэхэд том хувь нэмэр оруулж байна. Сүүлийн
“Гэрэгэ” бондын хүү 5.625 хувь буюу 2017 оны 2 дугаар
сард арилжаалагдсан “Хуралдай” бондын хүүгээс даруй
3.125 нэгж хувиар бага байгаагаас харагдаж байна.
2017 он гарсаар дэлхийн зах дээрх түүхий эдийн үнүүд
сэргэсэн нь экспортын орлого өсөх, урсгал тэнцлийн
алдагдал буурах, улмаар төлбөрийн тэнцэл сайжрахад
голчлон нөлөөлөв. Мөн ОУВС-ийн хөтөлбөрийн хүрээнд
орж ирэх санхүүжилтүүд эерэг нөлөө үзүүлэхээр байна.
Тухайлбал, дэлхийн зах дээрх цэвэр зэсийн үнэ 2017 оны
эхний 9 сард өмнөх оны мөн үеэс 23 хувиар өссөн бол
манай нүүрсний хилийн үнэ мөн хугацаанд 2.1 дахин
нэмэгдэж $64.6-д хүрсэн. Нүүрсний үнийн өсөлтийг
даган нүүрсний экспортын хэмжээ өмнөх оноос 59%иар нэмэгдэж оны эхний 9 сард 25.5 сая тонн нүүрс
экспортлосон бөгөөд нүүрсний экспортын орлого 1.724
тэрбум ам.долларт хүрсэн нь өмнөх оны мөн үеээс 3.4
дахин өссөн дүн юм. Цаашид нүүрсний үнэ бага зэрэг
буурах боловч зэсийн үнэ өндөр хэвээр байх хүлээлттэй
байна. Төлбөрийн тэнцэл энэ оны эхний хагас жилийн
байдаар 74 сая ам.долларын алдагдалтай байсан бол 8
дугаар сарын байдлаар 215.4 сая ам.долларын ашигтай
гарлаа.
Саяхан ОУВС-ийн ажлын хэсэг хоёр дахь шатны
санхүүжилтийг олгох эсэх үнэлгээг хийж байна.
Ямар дүгнэлт гарсан бэ, Бид хүлээж буй дараагийн
санхүүжилтээ авах үүргээ хэрхэн биелүүлсэн юм бол?
ОУВС-ийн ажлын хэсэг 2 долоо хоногийн хугацаатай

ирж ажиллан “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр”-ийн
хоёр дахь шатны үнэлгээг хийсэн. Үнэлгээний дүгнэлтээр
хөтөлбөрийн хүрээнд Төв зорилтот үзүүлэлтүүдээ сайн
биелүүлсэн гэдэг дээр техникийн түвшинд санал нэгдсэн
бөгөөд ОУВС-ийн үнэлгээний баг Захирлуудын зөвлөлдөө
дүгнэлтээ танилцуулна.
Тэгвэл, ирэх онд хэрэгжүүлэх Төрийн мөнгөний
бодлого эдийн засгийг тогтворжуулахад хэрхэн
анхаарсан бэ?
Монголбанкнаас боловсруулсан Төрийн мөнгөний
бодлогын үндсэн чиглэл нь инфляцийн дарамтгүй
эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, үүний тулд мөнгөний
бодлогын үр нөлөөг дээшлүүлэх, санхүүгийн захын
дэд бүтцийг сайжруулах, Төв банкны нээлттэй ил тод
байдлыг нэмэгдүүлэх агуулын хүрээнд үндсэн чиглэлийг
боловсруулсан. Энэ хүрээнд, инфляцийг 8 орчим хувьд
тогтворжуулах, эдийн засгийн тогтвортой байдлыг
дэмжихэд чиглэсэн макро зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэх,
банкны бүтцийн өөрчлөлтийн дэд бүтцийг бий болгох,
төлбөр тооцооны журмуудыг боловсруулах, Төв банкны
олон нийттэй харилцах харилцааг шинэ шатанд гаргах,
Төв банкны засаглал, хараат бус байдлыг сайжруулах,
банкны хяналт шалгалтыг эрсдэлд суурилсан тогтолцоонд
шилжүүлэх гэх мэт зорилтууд тусгагдсан.
Төв банк төгрөгийн тогтвортой байдлыг хангах
үндсэн үүрэгтэй. Гэтэл жил бүрийн Төрийн мөнгөний
бодлогын үндсэн чиглэлийн төсөлд инфляцийг
онилсон бодлогод гол анхаарлаа хандуулсан байдаг.
Арилжааны банкууд цагтаа уралдаж шахуу зээл
олгож байна. Энэ хэрээр гадаад валют болж хөрвөж
байгаа шүү дээ. Үүнд анхаарсан бодлого байна уу?
Сүүлийн үеийн хандлагыг харвал өрхийн буюу
хэрэглээний зээл маш ихээр нэмэгдэж байна. Банкууд
энэ зээлийг маш ихээр гаргаж байна. Энэ нь тийм ч сайн
үзүүлэлт биш бөгөөд өрхийн өр ихээхэн нэмэгдэх нь
ирэйдүйд эдийн засагт сөрөг нөлөөтэй бөгөөд санхүүгийн
салбарт эрсдэл хуримтлагдаж байгаагийн илрэл юм.
Тухайлбал, эдийн засаг дахь өрхийн нийт өр 2012 онд
3 их наяд төгрөг буюу жилийн нэрлэсэн ДНБ-ий 18
хувь байсан бол 2017 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар
8.1 их наяд төгрөг буюу жилийн нэрлэсэн ДНБ-ий 31
хувь болж нэмэгдсэн. Энэ цаашаа үргэлжилвэл эдийн
засаг, санхүүгийн тогтвортой байдалд сөрөг нөлөөтэй
тул Монголбанк үүнийг тогтворжуулахад чиглэсэн
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эрсдлээс хамгаалах форвард, своп зэрэг хэрэгслүүдийг
ААН-ийн түвшинд эрсдлийн удирдлагадаа нэвтрүүлэх
хэрэгтэй. Монголбанкны зүгээс валютын зах зээл дээрх
гажуудлыг бууруулах зорилгоор дотоодын захын дэд
бүтцийг хөгжүүлэхээр ажиллаж байна. Өөрөөр хэлбэл
банк хоорондын валют арилжааны цахим талбар
(Bmatch)-т оролцогчдын тоог нэмэгдүүлэх, мэдээллийг ил
тод, нээлттэй байлгах замаар банк хоорондын валютын
захыг идэвхжүүлж, ханш зах зээлийн зарчимд нийцтэй,
бодитой тогтох нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

макро зохистой бодлогын арга хэмжээ авна. Энэ нь
Монголбанкны зээлийн өсөлтийг тогтвортой түвшинд
хадгалах бодлогын нэг хэсэг байх болно. Ер нь манай
эдийн засагт зээл жилд 20 хувиас илүү өсөх нь зохистой
биш. Энэ нь богино хугацаандаа эдийн засгийн өсөлтийг
дэмжих ч дунд, урт хугацаандаа тогтвортой биш. Үүнийг
өнгөрсөн цаг хугацаа бидэнд харуулж байгаа.
Олон нийт Төв банкны үүргийг инфляци
онилох гэхээс илүүтэй гадаад валютын ханшийг
тогтвортой барих ёстой газар гэж ойлгодог. Тиймээс
ирэх оны Төрийн мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлд
ханшийг тогтворжуулахын тулд ялангуяа валютын
захын хөгжилд хэрхэн анхаарлаа хандуулсан бэ?
Мэдээллээр ханшийг өсгөж буулгадаг хар захад
зохицуулалтын ямар боломж байгаа вэ?
Эдийн засгийн шинжлэх ухаанд боломжгүйн гурвал
гэж ойлголт байдаг. Энэ агуулгын хүрээнд Монголбанк
нь хараат бус мөнгөний бодлого хэрэгжүүлэхийг зорьж
байгаа бол гадаад зах зээлтэй холбогдсон хөрөнгийн
урсгалд хяналт тавьдаггүй орчинд ханшийг онилох
боломжгүй. Нөгөө талаас ханшийг онилохын тулд
хангалттай гадаад валютын нөөцтэй байх ёстой. Харин
нөгөө талаас валютын ханш өөрөө шокыг шингээгч
буюу өөрөө эдийн засгийн гүн хямралаас сэргийлдэг зах
зээлийн үзүүлэлт болдог.
Харин зах зээлд оролцогчид ханшийн зөрүүнээс
алдагдал хүлээхгүйн тулд нэгдүгээрт, гадаад валютын
орлогогүй л бол багахан хэмжээний хямд хүүнд татагдаж
гадаад валютын зээл авахгүй байх хэрэгтэй. Энэ бол
1997 оны Азийн хямралаас дэлхий нийтээрээ авсан маш
том сургамж. Монголбанк ч зээлийн долларжилтоос
сэргийлэх арга хэмжээ авна. Хоёрдугаарт, ханшийн
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Үүний араас яригдах зүйл бол инфляци.
Та бүхэн инфляцийг 8 орчим хувьд барина гэж
төсөөлсөн байсан. Үүнээс нам дор түвшинд байж
болохгүй байсан уу, Одоо 6.6 хувьтай байна. Үүнийг
тайлбарлаж өгнө үү. Өөрөөр хэлбэл, Монголбанк
эдийн засгийг тэлэх бодлого барьж байна гэж
ойлгогдож байна?
Монголбанк 2018-2020 онд жилийн инфляцийг 8
хувийн орчимд тогтворжуулахыг чухалчилж байна. Манай
улсын хувьд инфляцийн хэлбэлзэл харьцангуй өндөр
байдаг. Инфляцийн хэлбэлзэл нь макро эдийн засгийн
төлөвийг дордуулдаг болохыг судлаачид онцолсон
байдаг. Инфляци нам түвшинд байсан ч тогтворгүй,
хэлбэлзэл өндөр байх нь тодорхой бус байдлыг
нэмэгдүүлж, хөрөнгө оруулалт, бизнесийн шийдвэр
гаргалт, улмаар эдийн засгийн өсөлтөд сөрөг нөлөөтэй
гэдгийг судалгаанууд харуулсан байдаг. Мөн савалгаа
өндөртэй үед инфляцийн талаарх хүлээлт тогтворжиж,
уягддаггүй тул мөнгөний бодлогын үр нөлөөг бууруулдаг.
Иймд энэ жилийн мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлдээ
инфляцийг 8 хувьд тогтворжуулна гэж тусгасан. Харин
инфляцийн зорилт 8 хувь нь Монгол улсын инфляцийн
олон жилийн дундажтай ойролцоо, эдийн засгийн шокгүй
үеийн буюу дунд хугацааны ерөнхий тэнцвэр хангагдах
инфляцийн тооцоологдсон түвшин юм.
Инфляцийн гүйцэтгэлийн хувьд 2017 оны оны эхнээс
нийлүүлэлтийн болон эрэлтийн аль аль шалтгаанаар
нэмэгдэж 9 дүгээр сарын байдлаар жилийн инфляци
6.6 хувьд хүрээд байна. Тухайлбал, зарим төрлийн
татвар нэмэгдсэн, сагсны бүтээгдэхүүн шинэчлэгдсэн
болон цаг агаарын зэрэг нийлүүлэлтийн шинжтэй хүчин
зүйлийн нөлөөгөөр хамгийн багадаа инфляцийн 2-3 нэгж
хувь нь тайлбарлагдаж байна. Монголбанк инфляцид
чиглэсэн бодлогоо тууштай хэрэгжүүлнэ. Монголбанк
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нийлүүлэлтийн шинжтэй инфляцийг бууруулах зорилгоор
бодлогыг хатууруулахгүй гэдгээ үндсэн чиглэлдээ тусгасан.
Төв банкны үндсэн үүрэг хангагдахын тулд
төв банк хараат бус байж зорилгоо биелүүлэх
боломжтой ч манайд энэ үүрэг хангагддаггүй. Үүний
төлөө хэрхэн зорьж байгаа вэ? Хуулиндаа нэмэлт
өөрчлөлт оруулж байгаа гэсэн. Гол амин сүнс болсон
заалтдаа юу гэж тусгасан бэ?
Төв банкны бие даасан хараат бус байдлыг нэмэгдүүлэх
хүрээнд Төв банкны тухай хуульд хэд хэдэн зарчмын
чухал өөрчлөлтүүдийг оруулахаар ажиллаж байна.
Үүнд Монголбанкны үндсэн зорилтыг үнийн түвшний
тогтвортой байдал байхаар шинэчлэх, Монголбанкны
шийдвэрүүдийг хамтын удирдлагын зарчимд тулгуурлах,
зохистой засаглалыг бий болгохын тулд Мөнгөний
бодлогын зөвлөл, Банкны хяналт шалгалтын хороо,
Удирдах зөвлөлийн тухай заалтуудыг боловсронгуй
болгох, чиг үүрэг, үйл ажиллагааны эрх зүйн үндэслэлийг
сайжруулах хүрээнд макро зохистой бодлого, мөнгөний
бодлогын хэрэгсэл (санхүүжилтийн байнгын хэрэгсэл),
санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах хэрэгслүүдийг
шинэчлэн оруулах, Засгийн газартай харилцах харилцаа,
төсвийн шинжтэй үйл ажиллагааг хязгаарлах гэсэн үндсэн
зарчмуудын дагуу Төв банк /Монголбанк/-ны тухай
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийг боловсруулаад
байна.
Энэ оны хувьд Монголбанк зорьсон зорилгодоо
хэр амжилттай хүрсэн гэж үзэж байна вэ?
2017 оны үндсэн чиглэлийн гол зорилго нь макро
эдийн засгийг тогтворжуулах, эрх зүйн шинэчлэлийг
хийж, сахилга хариуцлага, засаглалыг сайжруулах суурийг
тавих байсан. Макро эдийн засгийг тотворжуулахын тулд
нэгдүгээрт, инфляцийг 8 хувиас хэтрүүлэхгүй, хоёрдугаарт,
валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх, төлбөрийн тэнцлийн
дарамтыг бууруулах байсан. Инфляци энэ оны эцэст 7-8
хувьтай гарах төлөвтэй байна. Хоёрдугаарт, валютын
нийт албан нөөц одоогийн байдлаар өнгөрсөн оны эхнээс
400 гаруй сая ам.доллараар нэмэгдсэн, Монголбанкны
валютын нээлттэй позици 9-р сарын байдлаар 809 сая
ам.доллараар сайжирсан. Мөн Засгийн газартай хамтран
3 дугаар сард төлөгдөх байсан Хөгжлийн банкны
580 сая ам.доллар, 2018 оны 1 сард төлөгдөх 500 сая
ам.долларын Чингис бонд, 6-р сард төлөгдөх Димсам
бондын эргэн төлөлтийг олон улсын зах зээл дээрээс

бонд босгож дахин санхүүжүүлснээр төлбөрийн тэнцлийн
дарамтыг бууруулсан. Мөн 2017 оны 8-р сард төлөгдөх
байсан Хятадын Ардын банкнаас 2013 оноос хойш своп
хэлцлийн хүрээнд авсан юанийн зээлийн эргэн төлөлтийн
хугацааг 3 жилээр хойшлуулсан нь эдийн засагт амьсгаа
авах боломжийг олгоод байна.
Хууль эрх зүйн шинэчлэлийн хөтөлбөр графикт
хугацааны дагуу явж байгаа бөгөөд Төв банкны тухай
хууль болон Банкны тухай хууль өргөн барихад бэлэн
болсон. Иймд 2017 он бол Монголбанкны хувьд их
завгүй, хүнд хэцүү хирнээ амжилттай жил байсан гэж
бодож байна.
Эцэст нь сонирхоход төсөв, мөнгөний бодлого
хэрхэн уялдахаар байна вэ? Өнгөрсөн хугацаанд
энэ хоёр гол бодлогын уялдаа хангагдахаасаа
хангагдахгүй нь их байлаа шүү дээ.
-Бодлогын уялдаа гэж юуг хэлэх вэ? гэдэг нь сонин.
Миний бодлоор сүүлийн жилүүдэд Монголбанкны
мөнгөний бодлого төсвийн бодлоготой хэт уялдсан.
Засгийн газар төсвөөр дамжуулж болон Хөгжлийн банкаар
дамжуулан маш их тэлэлт хийсэн. Концесс, вексель зэрэг
төсвөөс гадуур их хэмжээний зардал гаргасны дээр төсвийн
орлогыг өндрөөр төлөвлөснөөс үүдэн төсвийн зардал
нэмэгдэж, улмаар төсвийн алдагдал үлэмж ихэссэн. 20122016 онд улсын төсөвт суугаагүй болон суусан Хөгжлийн
банкны зардлыг нэмж тооцсон төсвийн алдагдал жилд
дунджаар 2.5 их наяд буюу 5 жилийн дүнгээр 12.5 их
наяд төгрөг буюу ДНБ-ий 55 хувьтай тэнцэх хэмжээнд
хүрсэн. Үүний үр дүнд 2011 онд ДНБ-ий 29% байсан ЗГын өр 2016 онд 96% болж өссөн. Үүнтэй давхцан Төв
банк нь төрөл бүрийн хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлсэн, төсвийн
алдагдлыг санхүүжүүлсэн зэрэг нь харин ч эдийн засгийн
сөрөг үр дагаврыг бий болгосон. Гадаад валютын нөөц
шавхагдаж, цэвэр дүнгээрээ сөрөг түвшинд хүрсэн. Энэ нь
хоёр бодлого хэт уялдаж, сахилга батаа алдах нь эдийн
засгийн санхүүгийн чадавхийг хэрхэн богино хугацаанд
доройтуулдагыг тодорхой харуулж байгаа юм. Тиймээс
бодлогууд өөр өөрсдийн бие даасан байдлаа хадгалан
эдийн засгийн манаач нохойныхоо үүргээ биелүүлэх
ёстой. Хөрөнгө оруулагчид үүнийг л хүсдэг. Яагаад гэвэл
энэ бусад улс орнуудын алдаа онооноос шалгарч үлдсэн
сайн туршлага.
Ярилцсанд баярлалаа.
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Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2018
онд баримтлах үндсэн чиглэлийн төсөл
НЭГ. Мөнгөний бодлогын зорилтын хүрээнд:
8%

Инфляци

Ханш

Хэрэглээний үнийн индексээр хэмжигдэх
инфляцийг 2018-2020 онд жилийн 8%
орчимд тогтворжуулна.

Макро эдийн засгийн суурь нөхцөлтэй
н и й ц э н , уян хатан тогтох зарчмыг
баримтална.

Стратеги

Стратеги

Зах зээлд суурилсан арга хэрэгслүүд
ашиглана;
Хүүгийн нэгдсэн бодлого баримтална;
Нийлүүлэлтийн шинжтэй инфляцид шууд
хариу үйлдэл хийхгүй;
Инфляцийн
огцом
хэлбэлзэл
буюу
эрсдэлийг бууруулах чиглэлд ажиллана.

Макро зохистой бодлого

Валютын
захад
ханшийн
огцом
хэлбэлзлийн
эрсдэлээс
сэргийлэх
зорилгоор оролцоно;
Экспортын болон импортыг орлох
салбарын өрсөлдөх чадварт дэмжлэг
үзүүлэх бодлого баримтална;
Валютын захын дэд бүтцийг хөгжүүлнэ.

Олон нийттэй харилцах
харилцаа

Макро зохистой бодлогын хэрэгслүүдийг
мөнгөний
бодлоготой
хослуулан
хэрэгжүүлнэ.

Бодлогын нээлттэй, ил тод байдлыг
хангаж, олон нийттэй харилцах сувгийг
хөгжүүлж, боловсронгуй болгоно.

Стратеги

Стратеги

Эдийн засгийн мөчлөг дагасан зээлийн
Төв банкны зорилт, бодлогын шийдвэр,
бодлогыг хязгаарлана;
үндэслэлийг тайлбарлана;
Дансны буюу балансын долларжилтыг
Зорилтот бүлгүүдэд тохирсон сувгуудыг
бууруулна;
хөгжүүлнэ;
https://www.forbes.com/sites/steveschaefer/2016/01/05/10-things-you-absolutely-need-to-know-about-stocks/#5b56c08b3f57
Эрсдэл
бууруулах
макро
зохистой
Үйл ажиллагаа, бодлогын шийдвэрийг
бодлогын шийдвэр гаргахад шаардлагатай
тодорхой хуваарь, тогтсон давтамжийн
шинжилгээний арга зүйг хөгжүүлнэ.
дагуу түгээнэ.
“Монголбанкны мэдээлэл”-2017 оны 10 дугаар сар
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Төрийн мөнгөний бодлогын
2018 оны үндсэн чиглэлийн төслийн
талаар тэд ингэж дүгнэв
2018 оны Мөнгөний бодлогын зорилт:
Инфляцийг 8 хувьд тогтворжуулж, ханшийг уян хатан тогтооно
Ил тод, ирээдүйд чиглэсэн мөнгөний бодлого хэрэгжүүлнэ
Банк санхүүгийн байгууллагын эрсдэл даах чадварыг нэмэгдүүлнэ
Санхүүгийн салбарын 9 хуулийг сайжруулна, шинээр батална

Д.Тэрбишдагва: (УИХ-ын гишүүн)
Өмнөх жилүүдэд төв банк инфляцыг нэг оронтой тоонд барина гэж ерөнхий амлалт
өгдөг байсан. Энэ нь 9 юм уу, 7 юм уу, тодорхойгүй. Харин ирэх жил инфляцыг 8
хувьд тогтворжуулах зорилт тавьсан нь зоригтой зорилт гэж харж байгаа. Эдийн
засгийн сэргэлттэй холбоотойгоор дээрх амлалт өгсөн болов уу. Ер нь аль ч улсын
төв банкны үндсэн зорилт инфляцыг тогтвортой байлгахад чиглэдэг. Монголбанк
зорилгоо зөв тодорхойлсон ч 8 хувьдаа тогтвортой барьж чадахгүй, алдах вий
гэдэг болгоомжлол байна. Учир нь ирэх жилийн инфляцад нөлөөлж болзошгүй
шалтгаанууд бий. Нэгдүгээрт, гурилын үнэ өсөж болзошгүй. Зуншлага тааруу байснаас
ургац алдаж, улаан буудай, гурил импортоор авахаас аргагүй болсон. Одоогоор
хэдий хэмжээний буудай, гурил импортлох, ямар үнээр оруулж ирэх талаар мэдээлэл
алга. Энэ асуудлыг тодорхой болгох шаардлагатай. Хоёрдугаарт, жил бүрийн хавар
махны үнэ өсдөгөөс инфляцыг хөөрөгддөг. Хатуу өвөл болбол махны үнэ тэнгэрт
хадах аюул бий. Инфляц тогтворгүй болж, тавьсан зорилтоос давбал төгрөгийг
үнэгүйдүүлж, орлого багатай иргэдийн худалдан авах чадварыг унагадаг. Төв банк
Засгийн газартай маш сайн хамтарч ажиллах ёстой. Өөрөөр хэлбэл, Засгийн газраас
хэрэгжүүлэх макро эдийн засгийн бодлогоос хамаарч өргөн хэрэглээний барааны
үнийг тогтвортой барьж чадах уу, ажилгүйдлийн төвшинг бууруулж чадах уу гээд
харилцан хамааралтай асуудлуудаас инфляцийг тогтвортой барьж чадах эсэх мөн
хамаарна.

Г.Бумчимэг: (Монголын эдийн засгийн шинжилгээ, судалгааны төв)
Монголбанк энэ онд инфляцийг 8 хувиас дээшгүй байлгахаар зорьсон зорилтоо
биелүүлэхээр байна. Мөн 2017 онд гадаад валютын нөөцийг зохих түвшинд хүргэн
нэмэгдүүлнэ гэж тусгасан бөгөөд энэ оны 8-р сарын байдлаар гадаад валютын улсын
нөөц 450 сая ам.доллараар нэмэгдсэн боловч БНХАУ-ын свопын ашиглалт дорвитой
буураагүй. 2018 онд үүний ашиглалтыг эрс бууруулахгүй бол эргүүлэн төлөх хугацаа
улам ойртсоор байна. Ирэх оны мөнгөний бодлогын тухайд шинээр “Ирээдүйд
чиглэсэн мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх, бодлогын үр нөлөөг дээшлүүлэх үүднээс
бодлогын нээлттэй, ил тод байдлыг хангаж, олон нийттэй харилцах сувгийг хөгжүүлж,
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боловсронгуй болгоно” гэж зааж өгсөн нь онцлог юм. Төв банкны бодлогын
шийдвэрийн ил тод байдал нэмэгдсэнээр аж ахуйн нэгж, иргэд, хөрөнгө оруулагчид
ирээдүйд зах зээл яаж өөрчлөгдөх, бодлогын хүү хэд болохыг, ханш хаашаа эргэхээр
байгааг мэдэх боломжтой. Ингэснээр шийдвэр гаргахад тодорхой бус байдал буурах
улмаар чанаргүй зээл багасч, хөрөнгө оруулалт нэмэгддэгийг олон улсын туршлагууд
харуулдаг. Энэ удаагийн Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар баримтлах үндсэн
чиглэлийн төсөлд зорилт, түүний үндэслэлээс гадна үүнийг хэрэгжүүлэх стратеги,
арга хэмжээг тусгаж өгсөнөөрөө илүү ил тод, ойлгомжтой болсон байна.

Ч.Эрдэнэдалай (Эдийн засагч)
2017 оны мөнгөний бодлого маш амжилттай хэрэгжсэн гэж бодож байна. Юуны
өмнө хүүгийн түвшин нэлээд буурлаа. Хөрөнгө оруулагчдын эдийн засагт итгэх
итгэл сайжирлаа. Үүнийг дагаад хүүгийн түвшин ч бас буурч байна гэж харж
байгаа. Жишээ нь миний ажиллаж байгаа барьцаат зээлийн салбарт ч бас хүүгийн
түвшин маш идэвхтэй буурч байгаа. Ханшийн хувьд макро эдийн засгийн суурь
нөхцөлтэйгөө нийцээд, тогтвортой байж чадсан болов уу. 2016 оны 11-р сард
ханшийн огцом савалгаа үүсч, төгрөгт итгэх итгэл буурч байсан. Тухайн үед Монгол
Улс ямар чиглэлээр явах нь тодорхойгүй байсан ч удалгүй ОУВС-ийн хөтөлбөр
хэрэгжиж, ханш тогтворжсон. Инфляци мөн харьцангуй тогтворжиж байна. 2017 оны
хувьд хамгийн гол нь тогтвортой, тодорхой байдлыг бий болгож, хоолой дээр тулсан
өрийн "(хутгыг" холдуулж чадлаа. Ирэх оны тухайд 2020 он хүртэл инфляцийг 8
орчим хувьд тогтворжуулна гэж зааж өгсөн байна. Өсч буй эдийн засгийн хувьд
жилийн 8-10 хувийн инфляци боломжийн л үзүүлэлт. Гэхдээ үүний нөгөө талд
инфляцийн өсөлтийг нөхөх орлогын өсөлтийг бий болгох шаардлагатай. 2017 онд
бий болгосон тогтвортой байдлыг 2018 онд үргэлжлүүлэхийн сацуу эдийн засгийн
тогтвортой өсөлтийг бий болгох, хөрөнгө оруулагчдыг татах, бүр цаашилбал хоёр
оронтой тоотой эдийн засгийн өсөлт рүү яваасай гэж хүсч байна.

Б.Алтанцэцэг (МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн багш, эдийн засагч)
Төв банкны бие даасан байдал, банкны системийн найдвартай байдлыг хангах,
инфляцийг тогтворжуулах, валютын ханш уян хатан тогтох зарчмыг баримтлах зэрэг
санхүү, эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах олон зорилтууд тавьжээ. Эдгээр
зорилтуудыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд нэн чухал нэг нөхцөл нь Монголбанкны бие
даасан байдал юм. Монгол Улсын хувьд төв банкны бие даасан байдал хангалтгүй
байна. Хамгийн наад захын нэг жишээ нь хуулинд зааснаар Монголбанкны
ерөнхийлөгчийг 6 жил тутам томилдог ч, сүүлийн 25 жилд 7 хүн томилогдсон байдаг.
Олон зорилт, уламжлалт, уламжлалт бус бодлогын олон хувилбартай байх нь
бодлого амжилттай хэрэгжүүлэх боломжийг нэмэгдүүлдэг ч, төв банкны бие даасан
байдлаас хамаараад эерэг, сөрөг нөлөөтэй байж болно. Тухайлбал, уламжлалт бус
бодлогын өргөн хувилбарууд нь бие даасан байдал муу төв банкны хувьд улс төрийн
нөлөөнд автах магадлалыг нь өсгөх эрсдэлтэй.
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Монголбанкны Хэвлэлийн
бага хурлаас ... 2017.10.20
Монголбанкны мэдээлэл өгөх сар бүрийн хэвлэлийн бага хурал 10-р сарын 20-нд болж банк санхүүгийн 9-р сарын статистик үзүүлэлтүүдийг
мэдээлж, 2018 онд хэрэгжүүлэх ТМБҮЧ-ийн төслийн талаар танилцуулж, сэтгүүлчдийн сонирхсон асуултуудад хариуллаа.

Ирэх он гараад Монгол
Улс томоохон хэмжээний өр,
төлбөрүүдээ
хийнэ.
Өрийг
хэрхэн төлөх шийдлийн талаар
Монголбанк тодорхой санал өгч
байгаа юу?
Мөнгөний бодлого /МБГ/-ын
газрын захирал Б.Баярдаваа:
-2018 онд төлөх өр гэхээр
гадаад болон дотоод өрийн асуудал
яригдана. Гадаад өрийн хувьд
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нэгдүгээр сард Чингис бондын 500
сая ам.доллар, зургаадугаар сард
“ДимСам” бондын 160 орчим сая
ам.долларыг Монгол Улсын Засгийн
газар төлөх ёстой. Энэ хоёр бондын
эргэн төлөлтийг дахин санхүүжүүлэх
хувилбараар шийдэхээр Засгийн
газар ажиллаж байгаа. Гэхдээ энэ
талаарх мэдээллийг одоо өгөхөд эрт
байна. Дотоод өрийн хувьд төсвийн
алдагдлын хэмжээ нөлөөлж байгаа.
Өөрөөр хэлбэл, дотоодод бонд
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гаргах байдлаар төсвийн алдагдлыг
санхүүжүүлж байгаа. Ирэх жилийн
төсвийн алдагдлын хувьд 2 их
наяд орчим төгрөгийн алдагдалтай
байхаар эхний хувилбар өргөн
баригдсан
байсан.
Төсвийн
алдагдлыг хоёр янзын эх үүсвэрээр
санхүүжүүлэх асуудал яригддаг.
Нэгдүгээрт, дотоодод бонд гаргах,
хоёрдугаарт,
донор
орнуудын
тусламж, буцалтгүй тусламжийн
мөнгө буюу ОУВС-ийн хөтөлбөрийн

асуулт, хариулт

хүрээнд орж ирж байгаа мөнгөөр
санхүүжүүлэх юм. ОУВС-ийн баг
ирчихсэн, гуравдугаар улирлын
гүйцэтгэл дээр ажиллаж байна.
Хэлэлцээр
дууссаны
дараа
ОУВС-ийн хөтөлбөрийн хүрээнд энэ
онд орж ирэх үлдэгдэл санхүүжилт
орж ирнэ. Ирэх онд ОУВС-ийн
хөтөлбөрийн хүрээнд бараг тэрбум
ам.долларын орох урсгал бий болж,
төсвийн алдагдлыг бууруулахад
дэмжлэг үзүүлэх хүлээлт бий.
Гаднаас орж ирэх ам.долларын
урсгал нэмэгдсэнээр дотоод өрийн
хэмжээ буурах боломжтой. Энэ
нь хувийн секторт зээлийн орон
зайг нэмэгдүүлэх болов уу. Дотоод
өрийн хувьд ийм байна. Гадаад

өрийн хувьд одоогоор мэдээлэл
өгөхөд эрт байна.

Хяналт
шалгалт
захирал Н.Батсайхан:

-Ирэх
оны
“Мөнгөний
бодлогын
үндсэн
чиглэл”ийг УИХ-д өргөн барьсан.
Гэвч байнгын хороогоор шинэ
Засгийн газрын төсөв өргөн
баригдсаны дараа нийцүүлж
хэлэлцэнэ гэж үзээд завсарлага
авсан байгаа. Засгийн газрын
төсөв хэр их өөрчлөгдөхөөс
хамаарч Мөнгөний бодлогын
үндсэн чиглэлд өөрчлөлд орох
уу?

-Банкуудад активын чанарын
үнэлгээ хийх ажил төлөвлөгөөний
дагуу хэвийн үргэлжилж байгаа.
Одоогоор үр дүнгийн талаар ярихад
харьцангуй эрт байна.

-Хоёр долоо хоногийн өмнө
Эдийн засгийн байнгын хорооны
анхны хуралдаанаар Мөнгөний
бодлогын
2018
оны
үндсэн
чиглэлийн хэлэлцэх эсэх асуудлыг
хэлэлцэх байсан ч хойшлуулсан.
Өөрөөр хэлбэл, шинэ Засгийн
газар бүрэлдсэн, удахгүй төсвөө
өргөн мэдүүлэх байх. Төсөв өргөн
баригдсаны дараа хоёр том
бодлогыг нийлүүлээд хэлэлцье гэсэн
байгаа. Бидний ойлгож байгаагаар
Засгийн газрын төсөв өмнөх
төсвөөс төдийлөн өөрчлөгдөхгүй
байх. Ядаж орлого, зарлагын
хэмжээн дээр төдийлөн өөрчлөлт
гарахгүй болов уу. Хэрэв томоохон
хэмжээний өөрчлөлт гарвал бид
тухайн үед нь бодлогоо нийцүүлээд
явна. Түүнээс биш төрийн мөнгөний
бодлогын үндсэн чиглэлийг буцаан
татаад, дахин өөрчилнө гэсэн
асуудал байхгүй.
-Банкуудад активын чанарын
үнэлгээ хийх үйл явц ямар
шатандаа явж байгаа вэ. Ямар
нэгэн хүндрэл, бэрхшээл гарч
байгаа юу. Активын чанарын
үнэлгээнээс Монголбанк ямар үр
дүн хүлээж байна вэ?

/ХШГ/-ын

-Ирэх
оны
мөнгөний
бодлогын үндсэн чиглэлийн гол
онцлог юу вэ?
-УИХ-д өргөн баригдсан байгаа
төрийн мөнгөний бодлогын үндсэн
чиглэлийн онцлог нь гурван
үндсэн бүлэгт хуваагдаж байгаа.
Нэгдүгээрт, мөнгөний бодлогын
хүрээнд авч хэрэгжүүлэх арга
хэмжээ, зорилтууд. Хоёрдугаарт,
санхүүгийн тогтвортой байдлыг
хангахад чиглэсэн арга хэмжээнүүд,
гуравдугаарт,
санхүүгийн
зах
зээлийн дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд
чиглэсэн арга хэмжээнүүд юм.
Би мөнгөний бодлогын хүрээнд
тусгагдсан зорилтуудын талаар
товч тайлбар өгье. Нэгдүгээрт,
инфляцийг
ирэх
3
жилийн
хугацаанд 8 хувьд тогтворжуулна
гэж зааж өгсөн. Мөн валютын
ханшийн хувьд уян хатан, эдийн
засгийн суурь нөхцөлтэй нийцтэй
байлгахын зэрэгцээ шаардлагатай
үед валютын захад интервенц
хийж оролцоно. Гэхдээ энэ нь
эдийн засгийн суурь нөхцөлийг
гажуудуулах чиглэл рүү явахгүй
гэж байгаа. Эдийн засгийн суурь
нөхцөл гэдэг нь өрийн хэмжээ,
долларжилт, валютын нөөц, түүнийг
нэмэгдүүлэх шаардлага гэх зэрэг
олон агуулгаар тодорхойлогдоно.
Гуравдугаарт,
макро
зохистой
бодлогыг хэрэгжүүлнэ гэж байгаа.
Өөрөөр хэлбэл, манай улсын
санхүүгийн зах зээлийн хөгжил,
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санхүүгийн зах зээлд оролцогсдын
хэлцэл хийж байгаа байдлыг харвал
бодлогын хүүний эдийн засагт очих
нөлөөлөл нь санхүүгийн зах зээлийн
хөгжилтэйгөө уялдаад харьцангуй
сул. Тийм учраас энэ дутагдалтай
орон зайг нөхөх зорилгоор макро
зохистой бодлогыг хэрэгжүүлнэ гэж
байгаа. Макро зохистой бодлогыг
хэрэгжүүлэх арга хэрэгсэл нь
бодлогын хүүнээс гадна зохистой
харьцааны үзүүлэлтүүдээр дамжиж
эдийн засагт очиж нөлөөлөх
юм. Энэ нь эргээд макро эдийн
засгийн тогтвортой байдлыг хангах,
инфляцийн
дарамтгүй,
эдийн
засгийн урт хугацааны тогтвортой
өсөлтийг бий болгох, санхүүгийн
тогтвортой байдлыг алдагдуулахгүй
байх боломжийг бүрдүүлнэ. Үүний
үр дүнд мөнгөний бодлогын эдийн
засагт очих нөлөөлөл нэмэгдэнэ
гэж харж байгаа. Дөрөвдүгээрт,
төв банкны мөнгөний бодлогын
талаар олон нийттэй харилцах
харилцааг сайжруулна. Энэ нь Төв
банкнаас гаргаж байгаа мөнгөний
бодлогын
шийдвэр,
түүний
үндэслэл, ирээдүйн эдийн засгийн
төлөв, байдлын талаар хүлээж
буй хүлээлтээ нээлттэй, ил тод
байдлаар танилцуулах, ойлгуулах
зорилт юм. Үүний үр дүнд төв банк
эдийн засгийг яаж харж байна вэ,
үүнтэй уялдаад бодлогоо хэрхэн
хэрэгжүүлэх вэ гэдэг мэдээлэл ил,
тод болсноор хүлээлтийг удирдана.
Ингэснээр бизнесийн шийдвэр
гаргалтын тодорхой бус байдлыг
багасгах, төв банкны бодлогын
шийдвэр ил, тод, ойлгомжтой
болсноор
эргээд
хариуцлагыг
нэмэгдүүлж өгч байдаг. Тийм учраас
энэ жилээс олон нийттэй харилцах
харилцааг өөр түвшинд гаргахыг
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зорьж байгаа юм.
-Ипотекийн санхүүжилтийг
ирэх оноос Засгийн газарт
шилжүүлэхээр болсон. Энэ ажил
ямар шатандаа явж байна вэ.
Цаашдаа ипотекийн эх үүсвэрийг
нэмэгдүүлэх боломжтой юу?
-ОУВС-тай
хийж
байгаа
“Өргөтгөсөн
санхүүжилтийн
хөтөлбөр”-ийн хүрээнд ипотекийн
зээлийг Засгийн газарт шилжүүлэх
заалт бий. Гэхдээ яаж хэрэгжүүлэх,
санхүүжилтийг хэрхэн шийдэх гэх
зэрэг асуудал хараахан тодорхой
болоогүй
байна.
Цаашдаа
санхүүжилтийг хэрхэн шийдэхээс
гадна төв банкин дээр байгаа
ипотекийн зээлээр баталгаажсан
бондыг Засгийн газар худалдаж
авах уу гэх зэрэг олон шийдэл
яригдаж байгаа. Тал талаасаа
ярилцаж байна. Санхүүжилтийн
хувьд бидний төсөөлж байгаагаар
улсын төсөвт тодорхой хэмжээний
санхүүжилт тусгагдана. Мөн Төв
банкин дээр байгаа ипотекийн
зээлээр баталгаажсан бондоос орж
ирж байгаа үндсэн төлбөрийг эдийн
засагт эргүүлж гаргах хувилбар
үргэлжлээд явах боломжтой.
-Ирэх онд ипотекийн зээлийн
санхүүжилтэд төв банк болон
Засгийн газар хэчнээн тэрбум
төгрөгийг зарцуулах вэ?
-Үндсэн
төлбөрийн
санхүүжилтийн хэмжээ 180 орчим
тэрбум төгрөг байх болов уу гэж
төсөөлж байгаа. Төсвөөс 100 орчим
тэрбум төгрөгийн санхүүжилт орж
ирэх болов уу гэсэн хүлээлттэй
байна. Гэхдээ Засгийн газрын
буцаж татагдсан төсөвт 120 орчим
тэрбум төгрөг тусгагдсан байсан.
Удахгүй өргөн баригдах шинэ
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төсвөөр
тодорхой
хэмжээнд
өөрчлөгдөх болов уу. Энэ юунаас
хамаарч байна вэ гэхээр ипотекийн
зээлийн санхүүжилтийн схем ирэх
жилдээ яаж өөрчлөгдөх вэ гэдэг
хувилбараас шалтгаалж байгаа юм.
Өөрөөр хэлбэл, ипотекийн зээлийн
санхүүжилттэй
холбоотойгоор
улсын төсөвт орж ирж байгаа
дарамтыг аль болох бага байлгана.
Мөн
санхүүжилтийн
хэмжээг
бууруулахгүйгээр
хүртээмжийг
хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ гэх хоёр
зүйлийг анхаарч байгаа. Одоо
байгаа санхүүжилтийн хэмжээн
дээр нэмэлт санхүүжилтийн дарамт
үүсгэхгүйгээр илүү олон хүнийг
яаж орон сууцны ипотекийн зээлд
хамруулах вэ гэх хоёр зорилтыг
анхаарч байна.

монголбанкны
эрдэнэсийн сангаас
ШҮР, СУВДАН ШИГТГЭЭТЭЙ АЛТАН
СУУРЬТАЙ БАДМААРАГ ЭРДЭНИЙН
ЧУЛУУН ЖИНС
Өндөр: 5.6 см
голч: 2.7 см

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

“Монголбанкны мэдээлэл”-2017 оны 10 дугаар сар

17

ТӨВ БАНК БА САНХҮҮ, ЭДИЙН
ЗАСГИЙН БОЛОВСРОЛ
Эдийн засагч биш хүнд ч хэрэгтэй мэдлэг

Б.Түмэнцэнгэл
(Монголбанкны ОНБМТ-ийн
ахлах эдийн засагч)
Орчин үед бид өдөр тутам эдийн засгийн үйл
ажиллагаанд оролцож, мөнгөтэй холбоотой ямар нэгэн
шийдвэр гаргаж байдаг. Цалин орлого олох, түүнийгээ
юунд зарцуулах, илүү гарвал хурааж хуримтлуулах
болон хөрөнгө оруулалт хийх, эсвэл хүрэлцэхгүй
тохиолдолд нэмэлт санхүүжилт, зээл авах нь ердийн л
үзэгдэл юм. Гэтэл өнөөдөр зөвхөн банкны бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээ л гэхэд маш олон төрөл болсон байна.
Даатгал, хөрөнгийн зах зээлийг оруулбал бүр ч олон
сонголт, хувилбарууд бий. Иймд энэ дундаас оновчтой
сонголт хийн өөрт хамгийн үр ашигтай, эрсдэл багатай
байх шийдвэрийг хэрхэн гаргах вэ гэдэг нь хүн бүрийн
хувьд чухал асуудал юм.
Түүнчлэн, эдийн засгийн ерөнхий орчин өөрөө байнга
хэлбэлзэлтэй байдаг бөгөөд, зарим үед хүндрэл хямрал
нүүрлэдэг бол заримдаа өсөлт хөгжлийн үе ч тохионо.
Байрны үнэ л гэхэд огцом өсөх үе байхад, заримдаа
уналтын үетэй тулгардгийг бид мэднэ. Иймд, эдийн
засгийн нөхцөл байдлыг илэрхийлэх гол үзүүлэлтүүдийг
ойлгодог байх нь бид зүүж яваа цагийн зүү, эсвэл
сууж яваа машины хяналтын самбар юу илэрхийлж
буйг ойлгодог байхаас дутахгүй чухал зүйл юм. Учир
нь ийм мэдлэгтэй байх нь мөн л санхүүтэй холбоотой
оновчтой шийдвэр гаргах, өөрийгөө аливаа эрсдэлээс
хамгаалахад тус болно.
Тэгэхээр ямар ч нас, боловсрол, мэргэжилтэй хүн
байсан нийгмийн амьдралд оролцож байгаа л бол
санхүү, эдийн засгийн суурь мэдлэг амьдралд нь
зайлшгүй хэрэг болдог.
Санхүү, эдийн засгийн боловсрол: Төв банкинд
хамаатай юу?
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Санхүү, эдийн засгийн мэдлэг боловсрол чухал гэдэгтэй
маргах хүн ховор ч төв банк яагаад үүнд анхаарал
хандуулах ёстой вэ гэдэг чухал асуулт юм. Учир нь
үнийг тогтвортой байлгах, санхүүгийн системийг эрүүл
найдвартай байлгах нь өнөөдрийн төв банкуудын үндсэн
ажил болдог бөгөөд олон улс оронд эдгээр үүргийг
төв банкуудад хуулиар хариуцуулж өгөх нь түгээмэл
байна. Харин хуулиар зааж өгөөгүй, төв банкны үндсэн
зорилгод шууд хамаарахгүй боловсролын асуудлыг
холбогдох яам, эсвэл боловсролын байгууллага нь
хийх ёстой биш үү гэдэг эргэлзээ зүй ёсоор урган гарна.
Уул нь инфляцийг нам бөгөөд тогтвортой байлгах,
банкуудын үйл ажиллагааг хэвийн байлгах төв банкны
зорилго нь эцсийн дүндээ эдийн засгийг тогтвортой
байлгахад л чиглэгддэг. Тэгвэл төв банкны зориод
буй тэрхүү тогтвортой байдал нь өөрөө эдийн засгийг
бүрдүүлэгч хэсгүүд буюу зах зээлд оролцогчдоос
шууд шалтгаална. Зах зээлд оролцогчид ямар мэдлэг
боловсролтой, хаанаас ямар мэдээлэл цуглуулж, түүн
дээрээ үндэслээд хэр сайн шийдвэр гаргаж, ямар үйлдэл
хийх нь эргээд эдийн засаг ямар байхыг тодорхойлно.
Тийм ч учраас төв банкууд зах зээлд оролцогчид аль
болох оновчтой шийдвэр гаргах чадвартай, мэдлэгтэй
болоход нь хувь нэмэр оруулж, санхүү эдийн засгийн
мэдлэг боловсролыг нь дэмжихэд анхаарах болжээ.
Ер нь эдийн засаг гэдэг маань өөрөө бид бүгдийн
бодлоос урган гардаг зүйл гэхэд болно. Хүний бодол
шийдвэр болж, энэ нь цааш зах зээлд оролцогчдын
бодит үйлдэл болон хувирдаг. Үүний үр дүнд эдийн
засагт юу болж өрнөсөн бэ гэдэг нь статистик тооноос
дараа нь харагдана.
Жишээ нь, бизнес хийе гэсэн таны хийсвэр бодол бодит
үйлдэл болсноор банкнаас зээл авах, офис түрээслэх,
ажилтан хөлслөх, үйлдвэр барих, валют солиулах,

түүхий эдээ худалдан авах, бараа бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх, эцэст нь зарж борлуулах, эргээд зээлээ
төлөх г.м. процесс явагдана. Энэ бүх зүйл нь мөнгө
зээл, хөдөлмөрийн зах, инфляци, ханш, гадаад
худалдаа, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний статистик
тайлан болж гардаг. Тэгэхээр, эдийн засгийн байдлыг
илэрхийлж буй эдгээр тоон үзүүлэлтүүд хэр сайн байх
нь зах зээлд оролцогчид анх юу бодож, хэр оновчтой
шийдвэр гаргахаас ихээхэн хамаарна гэдэг нь эндээс
ойлгогдоно.
Иймд, төв банкууд санхүүгийн боловсролд анхаарснаар
эдийн засагт оролцогчдын гаргаж буй мөнгөтэй
холбоотой шийдвэрүүд илүү оновчтой болох, улмаар
эдийн засгийг тогтвортой байлгах төв банкны үндсэн
зорилго нь биелэх боломж нэмэгдэнэ гэсэн үг юм.
Төв банкууд юу хийж байна вэ?
Өнөөдөр дэлхийд тэргүүлэх төв банкууд иргэд, олон
нийтийн санхүүгийн боловсролд анхаарал хандуулж,
энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг идэвхтэй өрнүүлэх
болжээ. Энэ чиглэлээр тэргүүлэгчдийн нэг Америкийн
төв банкны Ерөнхийлөгч асан Б.Бернанке бүх
насныханд зориулсан санхүү, эдийн засгийн мэдлэг
олгох нь төв банкны чухал үйл ажиллагаа гэдгийг олон
удаа хэлсэн байдаг. Өмнө хэлсэнчлэн, энэ нь нэг талаас
эдийн засгийг тогтвортой байлгах төв банкны үндсэн
зорилготой нийцтэй, энэхүү зорилгын биелэлтэнд тус
дэм болох зүйл юм. Харин нөгөө талаас, төв банк өөрөө
санхүү-эдийн засгийн экспертийн хувьд энэ чиглэлээр
иргэд, олон нийтийн боловсролд хувь нэмэр оруулах
нь нийгмийн хариуцлагын асуудал болдог.
Гэхдээ боловсролд оруулсан хөрөнгө оруулалт эргээд
хамгийн өндөр өгөөжтэй байдаг зүй тогтол санхүү,
эдийн засгийн боловсрол дээр хэр сайн ажиглагддаг
вэ гэдэг нь том сорилт юм. Учир нь өнөөдөр дэлхийн

олон оронд хэрэгжиж буй санхүү, эдийн засгийн мэдлэг
олгох оролдлогууд бүгд үр дүнтэй, сайн байна уу гэвэл
үгүй юм. Иймд төв банкууд санхүү, эдийн засгийн
мэдлэг боловсролыг аль болох үр дүнтэй байдлаар
түгээх үүднээс нийгмийн олон зорилтот бүлгүүдэд
хандсан олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийг санал
болгож, туршиж үзсээр иржээ.
Европын төв банк гэхэд үнийн тогтвортой байдлын
ач холбогдлыг ойлгуулахад чиглэсэн сургалтын цогц
материалыг 20 гаруй хэл дээр боловсруулж гаргадаг.
Америкийн төв банк болохоор санхүүгийн боловсрол
олгоход чиглэгдсэн тусгай вебсайт (https://www.
federalreserveeducation.org/) ажиллуулдаг. Японы төв
банк иргэдэд хадгаламжаа хэрхэн үр дүнтэй хөрөнгө
оруулалт болгох талаар мэдлэг олгох үйл ажиллагааг
идэвхтэй өрнүүлж байна. Харин Английн төв банкны
хувьд, сурагчдын дунд төв банк, мөнгөний бодлогын
үйл ажиллагааг сонирхолтой байдлаар ойлгуулахад
чиглэсэн уралдаан тэмцээнүүдийг зохиодог (Target
2.0, Bank Camera Action г.м.). Финлянд, Голланд, Дани
г.м. маш олон орны төв банк мөнгөний музейтэй юм.
Шведийн төв банкны хувьд Эдийн засгийн Нобелийн
шагналыг анх санаачилж, санхүүжүүлсээр ирсэн нь
дэлхий даяар олон сая хүн энэ сэдвийг сонирхох сэдэл
болдог билээ.
Ийнхүү дэлхийн олон орны төв банкууд санхүү, эдийн
засгийн мэдлэг олж авах таатай орчныг бүрдүүлэхээр
чармайж буй ч, эцсийн дүндээ хувь хүний өөрийн сурах
эрмэлзэл, хичээл зүтгэл л хэр сайн мэдлэгтэй болох вэ
гэдгийг нь тодорхойлох хамгийн чухал зүйл юм.

Энэхүү нийтлэлд дурдах аливаа дүгнэлт, дэвшүүлсэн санал нь зөвхөн
нийтлэлчийн байр суурийг илэрхийлэх бөгөөд Монголбанкны байр
суурийг илэрхийлэх албагүй.
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Хөвсгөл аймагт Монголбанкны
салбар үүссэн нь
Монголын Худалдаа аж үйлдвэрийн банкийг 1924 оны
6 дугаар сарын 2-ны өдөр байгуулагдсанаас 4 жилийн
дараа 1928 оны 4 дүгээр сард тэр үеийн Цэцэрлэг
мандал аймгийн Наранжаргалантын хошуунд буюу
одоогийн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд Худалдаа аж
үйлдвэрийн банкны Хөвсгөл дэх хэлтэс байгуулагдаж
байжээ.

байна.
Банкны хуулийг хэрэгжүүлэхээр Монголбанкны
Ерөнхийлөгчийн 1991 оны 7 дугаар сарын 8-ны
өдрийн 3/51 тушаалаар Хөвсгөл аймаг дахь банкны
конторыг 1991 оны 07 сарын 08–ний өдрөөр татан
буулгаж, Монголбанкны Хөвсгөл аймаг дахь салбар
байгуулагдсан байна. Салбарын анхны захирлаар
тухай үед Банкны конторын даргаар ажиллаж байсан
З.Дамбийжанцанг үргэлжлүүлэн томилосон байв.
Салбар нь анх захирал, ерөнхий нягтлан бодогч,
оператор нягтлан бодогч, хяналт шалгалтын байцаагч,
эдийн засагч, нярав, жолооч, үйлчлэгч гэсэн 10 орон
тоотой ажиллаж эхэлжээ.

Хөвсгөл аймагт анхны банк байгуулагдсан байшин (1931 он)

Улсын банкны Ерөнхий хорооны Хөвсгөл аймаг дахь
контор нь анх дарга, нягтлан бодогч, нярав нарын 5
орос мэргэжилтэн албан хаагчидтай байгуулагдаж
байв.
1940-өөд он болоход Зөвлөлтийн мэргэжилтнүүдийг
дагалдан суралцах замаар дадлагажсан үндэсний
мэргэжлийн боловсон хүчнүүд бэлтгэгдэж эхэлжээ.
Банкны байгууллагын үүрэг, ажлын цар хүрээ, хэмжээг
харгалзан 1979 онд аймгийн банкны хэлтсийг контор
болгон өргөжүүлэн зохион байгуулж, салбар-1, хэлтэс-2,
тооцооны касс-22, оройн касс-1 нийт 120 гаруй орон
тоотой ажиллаж байжээ.
Монгол Улс төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн
харилцаанаас зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд
шилжин орох эхний үед Улсын бага хурлаар Банкны
хуулийг хэлэлцэн 1991 оны 4 дүгээр сард баталж, Улсын
банкны бүтэц зохион байгуулалт, харьяалалд өөрчлөлт
оруулж, банкны 2 шатлал бүхий тогтолцоог хуульчилсан
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одоо байрлаж байгаа барилга (1973 онд баригдсан)

1990 оноос өмнө буюу Улсын банкны Ерөнхий хорооны
Хөвсгөл аймгийн банкны хэлтэс, конторын даргаар
ажиллаж байсан удирдлагууд:
Павлов /1928-1942 /
П. Рагчаа /1942-1948/
н.Самбуу /1948-1950/
н.Сэдээ /1950-1953/
С.Готов /1953-1955/
н.Бат-Очир /1955-1957/
Н.Цэнджав /1957-1968/
Ө.Пүрэв /1968-1987/
З.Дамбийжанцан /1987-1991/ онуудад
Нягтлан бодогчоор ажиллаж байсан мэргэжилтнүүд:

орон нутаг

н.Касина /1928-1931/
н.Жамбал /1942-1945/
н.Содов /1946-1948/
н.Свердлов /1948-1950/
н.Дамбадаржаа /1950-1952/
н.Содов /1952-1954/
н.Бат-Очир /1954-1955/
н.Дамбадаржаа/ 1955-1964/
Д.Ядамсүрэн /1964-1969/
н.Цэвэгжав/1969-1974/
Д.Дулмаа /1974-1977/
Б.Батбаяр/ 1978-1981/
Г.Дарьсүрэн /1981-1983/
Б.Батбаяр /1983-1988/
Г.Дарьсүрэн /1988-1990/
Монголбанкны Хөвсгөл аймаг дахь салбарын үе
үеийн захирлууд:
1.З.Дамбийжанцан \1991-1995 он\,
2. Д.Баянжаргал \1995-2007 он\,
3.С.Батбаяр \2007-2008 он\,
4.С.Батжаргал \2008-2009 он\,
5.Д.Алтанцэцэг \2009-2010 он\
6. Г.Ганбаяр /2010-2015/он
7.Б.Батнасан 2015 оноос өнөөг хүртэл ажиллаж байна.

Урд эгнээнд: зүүн гар талаас Хянан шалгагч Ц.Наранцэцэг,
Салбарын захирал Б.Батнасан,нярав Э.Сонинбилэг
Арын эгнээнд: Зүүнгар талаас жолооч ДСайнбаяр, Хянан
шалгагч Л.Дорждэрэм , нягтлан бодогч Г.Алтаншагай

тооцооны төв тус тус үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн
байна.
Өнөөдрийн байдлаар Хөвсгөл аймагт Хаан, Төр, Хас,
Голомт, Капитал банкны 5 салбар 53 тооцооны төв,
нийт 58 нэгжтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.
Эдгээр банкуудад нийт 328 ажилтан ажиллаж байна.
Анх ашиглаж байсан баримт бичгүүдээс ...

Хөвсгөл аймагт арилжааны банкууд байгуулагдсан нь :
1. ХААН банкны 603 дугаар салбар 1991 оны 05 дугаар
сарын 04-ний өдөр байгуулагдсан ба 1 салбар, сумдад
26 тооцооны төв,
2. Монголшуудан банкны салбар 110 дугаар салбар
1998 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр байгуулагдаж 1
салбар, сумдад 18 тооцооны төв,
3. Хадгаламж банкны 1608 дугаар салбар 1997 оны 01
дүгээр сарын 01-ний өдөр байгуулагдаж аймгийн төвд
1 салбар,

Чек үнэт цаас, кассын орлого зарлагын мэдүүлэг. Жич: 19311944 онуудад хэрэглэж байсан баримтаас хуулбарлан авав.

4. ХАС банкны 17 дугаар тооцооны төв нь 2002 оны
01 дүгээр сарын 09-ний өдөр байгуулагдаж 1 тооцооны
төв, сумдад касс 1,
5. Зоос банкны 111 дүгээр салбар нь 2003 оны 07 дугаар
сарын 25-ны өдөр байгуулагдаж аймгийн төвд 1 салбар,
6. Голомт банкны 18 дугаар тооцооны төв 2006 оны
11 дүгээр сард байгуулагдаж аймгийн төвд 1 тооцооны
төв, касс-2,
7. Капитал банкны 16 дугаар тооцооны төв 2006 оны 6
дугаар сарын 07-ны өдөр байгуулагдаж аймгийн төвд 1
1944 онд хэрэглэгдэж байсан кассын баримт
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ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ИТГЭЛИЙН ИНДЕКС: 2017 ОНЫ 2-Р УЛИРАЛ

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ИТГЭЛИЙН ИНДЕКС:

Хэрэглэгчид (өрхүүд) нь ДНБ-ий хамгийн том худалдан авагч бүлэг бөгөөд Монгол Улсад ДНБ-ий
60 орчим хувийг худалдан авдаг. Хүмүүсийн хэрэглээ, хадгаламж нь тэд өөрсдийн цалин, орлогын
тогтвортой байдлын талаар хэр зэрэг итгэлтэй, өөдрөг байгаагаас ихээхэн хамаардаг. Иймд эдийн
засгийн байдалд энэ том худалдан авагч бүлгийн өөдрөг байдал чухал нөлөөтэй.

2017 ОНЫ 2-Р УЛИРАЛ

Эдийн засаг, санхүүгийн төлөв байдлын талаар хэрэглэгчид хэр зэрэг өөдрөг байгааг хэмждэг
“Хэрэглэгчийн
итгэлийн
нь том
эдийн100-гаас
засгийнөндөр
нэг гол
үзүүлэлт бөгөөд
АНУ,
Хэрэглэгчид (өрхүүд)
нь индекс”
ДНБ-ий (ХИИ)
хамгийн
бол хэрэглэгчид
өөдрөг,үүнийг
харин 100-гаас
бага бол
гутранги
харуулна.
худалдан
авагч бүлэгТайланд,
бөгөөд Монгол
Улсад
ДНБ-ий Хятад,
Англи, Австрали,
Украйн,
Хонг-Конг,
Чех,
Япон байгааг
зэрэг маш
олон оронд тооцдог.
60
орчим
хувийг
худалдан
авдаг.
Хүмүүсийн
хэрэглээ,
ХИИ-ийн утга 100-гаас өндөр бол хэрэглэгчид өөдрөг,
харин
100-гаас
бага бол
гутранги
байгааг
Монгол
Улсын
хэрэглэгчийн
итгэлийн
индекс
(ХИИ)
хадгаламж
харуулна.нь тэд өөрсдийн цалин, орлогын тогтвортой 2017 оны 2-р улирлын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс
байдлын талаар хэр зэрэг итгэлтэй, өөдрөг байгаагаас 20 пунктээр буурч 70.7 болсон байна. ХИИ-ийн энэ
ихээхэн
Иймд эдийн засгийн
байдалд
энэ(ХИИ)
өөрчлөлтөд
түүний
бүрэлдэхүүн
хэсэг өмнөх
хүлээлтийн
Монголхамаардаг.
Улсын хэрэглэгчийн
итгэлийн
индекс
2017 оны
2-р улирлын
байдлаар
оны
том худалдан авагч бүлгийн өөдрөг байдал чухал индексийн бууралт нөлөөлжээ. Тухайлбал, ирээдүйн
мөн үеэс 20 пунктээр буурч 70.7 болсон байна. ХИИ-ийн энэ өөрчлөлтөд түүний бүрэлдэхүүн
нөлөөтэй.
хүлээлтийн индекс жилийн өмнөх түвшнээсээ 43.1

хэсэг хүлээлтийн индексийн бууралт нөлөөлжээ. Тухайлбал, ирээдүйн хүлээлтийн индекс жилийн
Эдийн засаг, санхүүгийн төлөв байдлын талаар пунктээр буурч 95.2 болжээ. Харин өнөөгийн байдлын
өмнөх
түвшнээсээ 43.1 пунктээр буурч 95.2 болжээ. Харин өнөөгийн байдлын индекс өмнөх оны
хэрэглэгчид хэр зэрэг өөдрөг байгааг хэмждэг индекс өмнөх оны мөн үед 19.4 байсан бол жилийн
мөн үед 19.4 байсан бол жилийн хугацаанд 14.5 пунктээр (74.7%) өсч 33.9 болжээ. Өнөөгийн
“Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс” (ХИИ) нь эдийн хугацаанд 14.5 пунктээр (74.7%) өсч 33.9 болжээ.
байдлын индекс сүүлийн 2 жил гаруй хугацаанд анх удаа хоёр улирал дараалан өсөлттэй гарсан
засгийн нэг гол үзүүлэлт бөгөөд үүнийг АНУ, Англи, Өнөөгийн байдлын индекс сүүлийн 2 жил гаруй
байна. Тайланд, Украйн, Хонг-Конг, Хятад, Чех, хугацаанд анх удаа хоёр улирал дараалан өсөлттэй
Австрали,
Япон зэрэг маш олон оронд тооцдог. ХИИ-ийн утга

гарсан байна.

Зураг 1. Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс, улирлаар

Зураг 1. Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс, улирлаар
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Өнөөгийн байдлын индексийн өсөлтөд бизнесийн нөхцөл
байдал сайн
(15.9 пункт)
“Монголбанкны
мэдээлэл”-2017
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сар 23
ажлын олдоц сайжирсан (13.1 пункт) нь нөлөөлжээ. Ойрын ирээдүйд буюу ирэх 6 сарын хугацаанд
эдийн засгийн байдал ямар байх талаар өрхийн хүлээлт муудсан нь, тэр дундаа бизнесийн нөхцөл

х
талаарх тоггтсон баримттаас үзвэл эддгээр бүтээгддэхүүний хээрэглээний заа
засгийн хэлбэлзлийн
нь эдийн
н засгийн мөчлөгийн даггуу өөрчлөгд
ддөг ба өөрччлөлтийн хэм
мжээ нь ДНБ
Б-ий өөрчлөлл
хэд дахин их буюу далайц
д
ихтэй
й байдаг. Жишээлбэл,
Ж
эдийн засги
ийн уналтын
н үед хэрэглээ
юуны өм
мнө автомаш
шин, цахилгаан бараа зэрэг
з
удаан эдэлгээтэй бүтээгдэхүүүний хэрэглээ
Иймд удаан
зардлыг бууруулдаг.
б
н эдэлгээтэй бараа бүтэээгдэхүүн худдалдан авахааар хэрэглэгчч
төлөвлөж
ж буй зардал нь эдийн зассгийн төлөв байдлын
б
таллаар чухал мээдээлэл агууулдаг.

ө
баайсан 2011 ооны байдлааар Улаанбааатар хотын
Тухайлбаал, эдийн заасаг өндөр өсөлттэй
судалгаан
ны үр дүн
нд хөндлөнгийн
мэдээлсн
нээр томоох
хон эдсудалгаа
хоггшил, цахиллгаан барааа худалдан
төлөвлөгөөтэй өрхийн хувь 35.2 хувьтай
х
байссан бол эдийн
н засгийн нөөхцөл байдалл хүндэрч эххэ
2014 бол
лон 2015 ону
уудын судал
лгааны мэдэээлснээр энэ хувь 20.8%
% болон 15.7% болж туус
буурсан байдаг.
б

2017 оны
ы 2-р улирлын байдлаар ойрын
о
6 сары
ын хугацаандд удаан эдэлггээтэй бүтээггдэхүүн худаа
авах өрхү
үүдийн хувь өмнөх оны мөн
м үетэй хаарьцуулахад буурах ханддлагатай бөгөөөд 2014 оны
ы
үетэй хар
рьцуулахад бага
б
байна.

Өнөөгийн байдлын индексийн өсөлтөд бизнесийн
нөхцөл байдал сайн (15.9 пункт) болсон болон ажлын
олдоц сайжирсан (13.1 пункт) нь нөлөөлжээ. Ойрын
ирээдүйд буюу ирэх 6 сарын хугацаанд эдийн засгийн
байдал ямар байх талаар өрхийн хүлээлт муудсан
нь, тэр дундаа бизнесийн нөхцөл (50.4 пункт) болон
ажлын олдцын индексийн бууралт (56.7 пункт) гол
нөлөө үзүүлсэн байна. Харин орлогын талаарх хүлээлт
арай багаар буурсан байна.(22 пункт)
ХИИ-ийн судалгааны нэг гол хэсэг нь өрхүүдийн
удаан эдэлгээтэй бүтээгдэхүүний эрэлтийг тандах
судалгаа байдаг. Аялал жуулчлал болон удаан
эдэлгээтэй бүтээгдэхүүнүүд болох үл хөдлөх хөрөнгө,
томоохон эд хогшил, автомашин зэрэг нь эрэлтийн
мэдрэмж өндөртэй байдаг. Эдийн засгийн хэлбэлзлийн
талаарх тогтсон баримтаас үзвэл эдгээр бүтээгдэхүүний
хэрэглээний зардал нь эдийн засгийн мөчлөгийн
дагуу өөрчлөгддөг ба өөрчлөлтийн хэмжээ нь ДНБ-ий
өөрчлөлтөөс хэд дахин их буюу далайц ихтэй байдаг.
Жишээлбэл, эдийн засгийн уналтын үед хэрэглэгчид
юуны өмнө автомашин, цахилгаан бараа зэрэг удаан
эдэлгээтэй бүтээгдэхүүний хэрэглээний зардлыг
бууруулдаг. Иймд удаан эдэлгээтэй бараа бүтээгдэхүүн
худалдан авахаар хэрэглэгчдийн төлөвлөж буй зардал
нь эдийн засгийн төлөв байдлын талаар чухал мэдээлэл
агуулдаг.
Тухайлбал, эдийн засаг өндөр өсөлттэй байсан 2011
оны байдлаар Улаанбаатар хотын ХИИ судалгааны
үр дүнд мэдээлснээр томоохон эд хогшил, цахилгаан
бараа худалдан авах төлөвлөгөөтэй өрхийн хувь 35.2
хувьтай байсан бол эдийн засгийн нөхцөл байдал
хүндэрч эхэлсэн 2014 болон 2015 онуудын судалгааны
мэдээлснээр энэ хувь 20.8% болон 15.7% болж тус тус
буурсан байдаг.
2017 оны 2-р улирлын байдлаар ойрын 6 сарын
хугацаанд удаан эдэлгээтэй бүтээгдэхүүн худалдан авах
өрхүүдийн хувь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад
буурах хандлагатай бөгөөд 2014 оны мөн үетэй
харьцуулахад бага байна.
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Аялал жуулчлал
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Одоо хэлэлцэж буй “Төрөөс мөнгөний бодлогын
талаар 2018 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн төсөл”өөр Монголбанк 2018-2020 онд жилийн инфляцийг 8
хувийн орчимд тогтворжуулах зорилго тавьжээ.
ХИИ судалгаагаар үнийн ерөнхий түвшний
өөрчлөлтийн талаарх хэрэглэгчдийн хүлээлтийн
мэдээлэл цуглуулдаг. Судалгааны үр дүнгээс харахад
ирэх
нэг жилийн
буюу
оны
2-р үндсэн
улиралд
Одоо
хэлэлцэж
буй “Төрөөс хугацаанд
мөнгөний бодлогын
талаар2018
2018 онд
баримтлах
чиглэлийн
төсөл”-өөр Монголбанк 2018-2020 онд жилийн инфляцийг 8 хувийн орчимд тогтворжуулах
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инфляци
дунджаар
3.0
орчим
хувь
байхаар
зорилго тавьжээ.
иргэд хүлээж байна.
ХИИ судалгаагаар үнийн ерөнхий түвшний өөрчлөлтийн талаарх хэрэглэгчдийн хүлээлтийн

мэдээлэл цуглуулдаг. Судалгааны үр дүнгээс харахад ирэх нэг жилийн хугацаанд буюу 2018 оны
2-р улиралд жилийн инфляци дунджаар 3.0 орчим хувь байхаар иргэд хүлээж байна.
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2017Q4

мөнгөн тэмдэгтийн түүх

1925 оны гүйлгээний зоосон мөнгө
1925 онд Монгол Улс анх удаа 1,2,5,10,20-н мөнгө,нэг төгрөгний нэрлэсэн үнэтэй зоосыг ЗХУ-ын (хуучнаар) Ленинград хотын
“Монетны двор”үлйдвэрт захиалан гүйлгээнд гаргажээ.

1 мөнгө

2 мөнгө

Жин: 3.4 гр, голч:
21 мм, металл: зэс

Жин: 6.5 гр, голч:
24 мм, металл: зэс

10 мөнгө
5 мөнгө
Жин: 16.1 гр, голч:
32 мм, металл: зэс

Жин: 1.8 гр, голч:
17.5 мм, металл:
мөнгө 500

15 мөнгө

20 мөнгө

Жин: 2.7 гр, голч:
20 мм, металл:
мөнгө 500

Жин: 3.6 гр, голч:
25 мм, металл:
мөнгө 500

Нүүр тал: Бадам цэцгэн суурин дээд талд “мөнгө” гэж монгол хэл бичгээр, нэрлэсэн үнийг зурхайн тоогоор бичсэн.
Ар тал: Соёмбо дүрсийг дүрслэн, зүүн талд нь “Бүгд Найрамдах ”, баруун талд нь “Монгол Ард Улс”гэж монгол бичгээр, доод талд оныг зурхай
тоогоор тус тус бичсэн.

50 мөнгө
Жин: 10 гр, голч: 27 мм, металл: мөнгө 900
Нүүр тал: Бадам цэцгэн суурины дээд талд “мөнгө ”гэж монгол
бичгээр, нэрлэсэн үнийг зурхайн тоогоор, хүрээн дотор хагас
дугуйруулан “Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс” гэж монгол бичгээр
бичсэн.
Ар тал: Соёмбо сүлдийг дүрслэн, зүүн талд нь “цэвэр мөнгө",
баруун талд нь “зургаан грамм“ гэж монгол бичгээр,
доод талд оныг зурхайн тоогоор бичсэн.
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“АРД” САНХҮҮГИЙН НЭГДЛИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Ч.ГАНХУЯГ:
1997: Унгар улсын Будапешт хотын Эдийн
засгийн их сургууль
Ажлын туршлага:
1997-1998: Монголбанк, Хянан шалгагч
1998-1999: НҮБ-ын Бичил санхүүгийн
Микростат төсөл, Санхүүгийн менежер
1999-2001: “Хөгжлийн Алтан Сан” ББСБ,
Гүйцэтгэх захирал
2001-2009: ХасБанк, Гүйцэтгэх захирал
2009-2010: “Тэнгэр” санхүүгийн нэгдэл,
Гүйцэтгэх захирал
2010-2012: Монгол Улсын Сангийн Дэд
сайд
2012 оноос: “Ард” санхүүгийн нэгдэл,
Гүйцэтгэх захирал

эдийн засаг сэргэх циклдээ орсон үед
хуримтлал үүсгэх нь чухал
Энэ удаагийн "Банкир" буландаа “Ард” санхүүгийн нэгдлийн Гүйцэтгэх захирал Ч.Ганхуягийг урьж ярилцлаа.
Эдийн засгийн нөхцөл байдлын талаар
ярилцлагаа эхэлье. Жил орчмын өмнө хүнд
байдалтай байсан эдийн засагт харьцангуй гэрэл,
гэгээтэй тоонууд харагдаад эхэллээ. Та энэ талаар
ямар бодолтой байна вэ?
-Өнгөрсөн дөрвөн жилийн хугацаанд түүхий эдийн
үнийн эрэлтийн мөчлөгийг даваад ирлээ. Өнгөрсөн оны
есдүгээр сард хамгийн хүнд үе байсан. Яагаад гэвэл
Монголын эдийн засаг хасах үзүүлэлттэй гарсан. Мөн
түүхэнд анх удаа дефляци ажиглагдсан. Монгол Улсын
экспортын голлох түүхий эд болох зэс, нүүрсний үнэ тэр
үеэс хойш харьцангуй өссөнөөр эдийн засаг маань оны
эцсийн байдлаар 1.3 хувийн өсөлттэй гарлаа. Харин
энэ оны долоодугаар сарын байдлаар 5.3 хувьд хүрлээ.
Гэхдээ энэ өсөлтийг бодлогоор, эсвэл төлөвлөж хийсэн
гэхээсээ илүү хөндлөнгийн нөлөөллөөр бий болсон.
Зэс, нүүрсний үнийн өсөлт, олон жил адлуулсан ч гэсэн
Оюутолгойн бүтээн байгуулалтын буянаар өсөлт бий
болсон. Ямар ч байсан “хэвтрийн” эдийн засаг маань
“сэхээний” тасгаасаа гарлаа гэдэгтэй санал нэг байна.
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Бид өнөөдөр “энгийн тасагт” байна, гэхдээ эмнэлгээсээ
гарах арай болоогүй байгаа. Цаашдаа “Өргөтгөсөн
санхүүжилтийн хөтөлбөр”-ийг амжилттай хэрэгжүүлэх
ёстой. Оюутолгойн төслийг саад тотгор учруулахгүйгээр
цааш явуулах ёстой. Тавантолгойн хувьд хоёр улирал
ашигтай гарлаа гээд цээж дэлдэхгүйгээр цаашдаа урт
хугацаандаа компанийн засаглал нь хэрхэн, яаж явах
юм, эрчим хүчний асуудлаа хэрхэн шийдэх вэ гэдэг том
бодлогоо гаргах ёстой. Энэ мөчлөг дахиад сөрөг тал
руугаа ороод эхэлбэл яах вэ, яаж тодорхой хэмжээний
нөөц, бололцоогоо хадгалж үлдэж, хуримтлал бий
болгох вэ гэдэг асуудлаа одооноос тодорхой болгож,
төлөвлөх ёстой юм.
ОУВС-ийн хөтөлбөрийн хүрээнд банкны
секторт активын чанарын үнэлгээ хийхээр болж
байгаа. Нөгөөтэйгүүр мөнгөний зохистой бодлого
явуулах ёстой гэх зэрэг шаардлага бий. Энэ тал
дээр таны бодлыг сонсъё.
-Үйл ажиллагаа явуулж байгаа арилжааны 14
банкинд активын чанарын үнэлгээг PWC компани
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хийхээр болж байгаа юм билээ. Энэ бол аль ч улсад
байх ёстой, зайлшгүй хийгдэх ёстой ажил юм. Энэ
олон банкуудад нийт ард иргэд, төр засаг, баялаг
бүтээгчид итгээд мөнгөө байршуулсан. Үүнийг зөв
зохистой зарцуулж, зөв зохистой зээл олгогдож байна
уу? Арын хаалгаар олгогдож уу, хуулиа зөрчсөн байна
уу, үгүй юу? Нэг жилийн хугацаатай хадгаламжийн
мөнгөөр урт хугацаатай, эсвэл хугацаагүй, хууль бус
хөрөнгө оруулалт хийсэн үү, үгүй юу гэдгийг шалгах
юм. Энэ нь нэг ёсондоо банкны системдээ иж бүрэн
эрүүл мэндийн үзлэг хийж байна гэсэн үг. Хаана нь
“хортой хавдар” байна вэ, эмчлэх боломжтой юу, үгүй
юу гэдгийг тодорхойлоод, засч, залруулах арга хэмжээг
цаг хугацаанд нь авах боломжийг бий болгоно. Энэ
тал дээр надад ямар нэгэн эргэлзээ алга байна. Нөгөө
талдаа бид хууль, эрх зүйн орчны хүрээнд дэлхий
нийтийн чиг хандлагыг сайтар ажиглах ёстой. Шинэ
технологи, шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх, салбарыг илүү
өрсөлдөөнтэй, тэгш өрсөлдөх хөрсийг бүрдүүлэх, бүр
цаашилбал, гадаадын банк Монгол Улсад ажиллах уу,
үгүй юу гэдэг маргаан дээр ч цэг тавих шаардлагатай.
Мөнгөний
бодлогын
хувьд
хэрхэн
харж байна вэ? ОУВС-ийн хөтөлбөр орж
ирснээр Монголбанк мөнгөний хатуу бодлого
хэрэгжүүлнэ гэж олон нийт харж байсан ч хамгийн
сүүлд бодлогын хүүг 2 нэгж хувиар бууруулж, 12
хувьд хүргэлээ?  
-Би
өмнөх
Монголбанкны
удирдлагуудтай
санал нийлдэггүй байсан. Одоогийн Монголбанкны
удирдлагууд гарч ирээд, эхэндээ мөнгөний бодлогын
хүүг чангаруулсантай санал нийлэхгүй байсан. Харин
сая их зоригтойгоор мөнгөний бодлогын хүүг бууруулж,
хадгаламжийн хүүнд татвар ногдуулах бодлогыг
хэрэгжүүлж эхэллээ. Ингэснээр Засгийн газрын үнэт
цаасны хүү буурах, үүнийг дагаад банкны хадгаламжийн
хүү буурах, цаашлаад зээлийн хүү буурах боломж
бүрдэж байна. Зээлийн хүү буурснаар хүмүүс илүү
ихээр бизнес эхлүүлж, илүү ихээр хэрэглэснээр эдийн
засгийн өсөлтийг дэмжих боломжийг бүрдүүлдэг.
Тэгэхээр ухаалаг, уян хатан, цаг үеэ олсон шийдвэрийг
Монголбанкны удирдлагууд шуурхай гаргаад явж
байгаад талархаж байгаа.

...Тэгэхээр энэ тал
дээр бид дүгнэлт
хийгээд, олон жил
гомдоож, “үргээсэн”
хөрөнгө оруулагчдыг
аль болохоор
тогтоож, хөрөнгө
оруулалтын таатай
орчныг бүрдүүлж,
Монгол Улс та
бүхний найдвартай
бизнес явуулж
болох түнш улс
шүү, Монгол Улс
сайн засаглалтай
улс гэдгээ харуулах
ёстой...

Эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндэрсний нэг
шинж тэмдэг нь банкны систем дэх чанаргүй зээлийн
үзүүлэлтээр харагдаж байгаа. Монголбанкны зүгээс
чанаргүй зээлийг шийдвэрлэх нэг гарц нь Активын
Удирдлагын Компанийг байгуулах гэдгийг хэлсэн.
Тэгвэл таны бодлоор Монголын нөхцөлд Активын
Удирдлагын Компани зайлшгүй байх шаардлагатай
юу. Активын Удирдлагын Компанитай болсноор
ямар давуу тал үүсэх вэ?
-Активыг муу, сайнаар нь ангилаад, өглөг авлагыг
барагдуулах
факторингийн
үйлчилгээ
үзүүлдэг
компаниуд ажиллах нь зах зээл дээр байх ёстой л зүйл.
Үүнийг хорьж, хязгаарлах бус эсрэгээр нь дэмжээд
л явах ёстой. Заавал банкны зээлийн чанар муудаж
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байгаатай холбох ч шаардлагагүй. Ер нь эдийн засагт
өглөг, авлагыг барагдуулдаг тусгай функц байж л
таарна шүү дээ. Тэр нь төрөөс үүсгэн байгуулагдсан
байна уу, банк нь өөрөө хийгээд явах уу гэдэг дээр
зарчмын ялгаа харагдахгүй байна. Харин зээлийн
багцын чанар муудаад байна гэдэг нь өнөөдрийн хувьд
аюулын харанга болж байгаа. Банкууд төлбөрийн
чадваргүй болвол татвар төлөгч иргэдийн нуруунд
ачаалал ирнэ. Гэхдээ бид өнгөрсөн хугацааны гашуун
туршлага дээрээ суурилаад Хадгаламжийн даатгалы
н корпорацийг байгуулаад ажиллаж байна. Тэгэхээр
тодорхой хэмжээнд эрсдэлийг хаагаад явж байна. Одоо
хадгаламжийн даатгалын корпорацийн үйл ажиллагааг
илүү боловсронгуй болгох, хууль эрх зүйн орчныг
нь сайжруулах чиглэлээр дахин анхаарах шаардлага
байхыг үгүйсгэхгүй.
-Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийн талаар
төгсгөлд нь асууя. Та энэ салбарыг идэвхжүүлж, аж
ахуйн нэгжүүдийг хөрөнгийн зах зээл дээр гарахыг
уриалж ажилладаг шүү дээ?
-Банкны сектор харьцангуй хязгаарлагдмал орчинд
хөгжиж ирсэн. Миний хувьд бичил зээлийг ард
иргэдэд илүү ойртуулах чиглэлээр олон ажил хийж,

28

“Монголбанкны мэдээлэл”-2017 оны 10 дугаар сар

шинэ бүтээгдэхүүнүүд нэвтрүүлж байсан. Банкны
секторын инновацийн дараагийн үе шат юу гэхээр банк,
санхүүгийн салбарт ажиллаж байгаа компаниудын
өмчлөлийг ард иргэдэд нээлттэй болгох асуудал
юм. “Ард” санхүүгийн нэгдэл маань өөрийн бүтэц,
бүрэлдэхүүнд байгаа компаниудын хувьцааг хөрөнгийн
бирж дээр нээлттэй арилжаалж байна. “Ард” санхүүгийн
нэгдэл өөрөө бас хувьцаагаа гаргах тал дээр ажиллаж
байна. Тэгэхээр мөнгөний зах зээл дээр ажиллаж
байгаа арилжааны банкууд маань хөрөнгийн зах
зээл дээр хувьцаагаа гаргаж, ард иргэдэд хувьцаагаа
эзэмшүүлснээр энэ хоёр зах зээл нягт, уялдаатайгаар,
хамтдаа хөгжих боломж бүрдэнэ гэж хардаг.
Ярилцсанд баярлалаа.
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ВАЛЮТЫН ХАНШИЙН ТОГТОЛЦООНЫ АСУУДАЛД:
ВАЛЮТЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТОЛЦОО МОНГОЛ
УЛСАД ТОХИРОХ УУ?
Монголбанкнаас улирал бүр эрхлэн гаргадаг
"Мөнгө-санхүү-баялаг" сэтгүүлийн хоёр дахь
дугаараас онцлон хураангуйлав.
Монголбанкны Хяналт шалгалтын газрын ахлах хянан шалгагч Ө.Тайван, МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн багш, доктор А.Энхбат

Валютын зөвлөлийн тогтолцоо гэж юу вэ?
Валютын Зөвлөл (Зарим улсад Мөнгөний бодлого
хэрэгжүүлэх байгууллага буюу Monetary Authority
гэж нэрлэгддэг.) нь ил тод байх бололцоотой,
валютын ханшийг онилсон ханшийн тогтолцооны
нэг хэлбэр гэж үзэж болно. Валютын зөвлөлийн
тогтолцооны үед үндэсний валют нь гадаад валютаар
баталгаажсан байдаг бөгөөд иргэд, байгууллагаас
хүссэн анхны шаардлагаар үндэсний валютыг гадаад
валютаар сольж өгөх үүрэг хүлээдэг. Валютын зөвлөл
нь иргэд, байгууллагын хүсэлтээр үндэсний цаасан
мөнгө болон зоосон мөнгийг тодорхой уясан валют
(нөөц валют) бараа бүтээгдэхүүнд тогтмол ханшаар
хөрвүүлэх боломжтойгоор гүйлгээнд оруулах эрхтэй
эрх бүхий байгууллага юм.” гэж тодорхойлсон байдаг.
Уламжлалт валютын зөвлөлийн тогтолцооны үед
иргэд, байгууллагуудаас хадгаламж татдаггүй. Энэхүү
тогтолцооны үед валютын зөвлөл нь төв банкны үүрэг
гүйцэтгэдэг бөгөөд маш цөөн тохиолдолд Төв банктай
зэрэгцэн үйл ажиллагаа явуулдаг байна.
Валютын зөвлөл гэдэг нь тогтмол ханшийг онилсон
илүү хүчтэй валютын ханшийн тогтолцооны нэг хувилбар
бөгөөд төв банкнаас ялгаатай нь мөнгөний бодлого
явуулах боломж нь хумигддаг. Харин тогтмол ханшийн
илүү сулавтар гэж нэрлэж болох бусад тогтолцооны үед
мөнгө гүйлгээнд оруулах эсвэл Төв банкны бодлогын
хүүг өөрчлөх байдлаар мөнгөний бодлого явуулах нь
илүү боломжтой байдаг.
Валютын Зөвлөлийн тогтолцоо хамгийн үр дүнтэй
үйлчилж байгаа орнуудад Хонгконг, Дани улсыг
оруулж болно. Хонгконгийн Засгийн газар 1988 оноос
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хойш Хонгконгийн Мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх
байгууллагын нөлөөг нэмэгдүүлсэн.
Валютын зөвлөл болон Төв банкны ялгаа
Валютын Зөвлөл нь Төв банкнаас дараах шинж
чанараар ялгаатай. Үүнд:
1. Төв банкнаас ялгаатай нь валютын зөвлөлийн
уламжлалт тогтолцооны үед Засгийн газар,
банкуудад зээл өгдөггүй. Өөрөөр хэлбэл, Засгийн
газар нь төсвийн зардлыг Төв банкнаас зээл авч,
мөнгө хэвлэх байдлаар санхүүжүүлэхгүй, зөвхөн
татвар болон дотоод, гадаадын зээлээр санхүүжүүлэх
тул инфляцийг хөөрөгдөхгүй.
2. Тухайн орны мөнгөн тэмдэгтийн ханш буурахаас
үүдэлтэй эрсдэл буурч гадаад орнуудаас авах
зээлийн эрсдэлийн премиум буурах, дотоод болон
гадаад зээлийг бага хүүтэйгээр авах бололцоотой.
3. Валютын зөвлөлийн тогтолцооны үед бие даасан
мөнгөний бодлого явуулах боломж харьцангуй
хумигдмал байдаг. Өөрөөр хэлбэл, мөнгөний
бодлого туслах чанартай байдаг бөгөөд өөрөө
өөрийгөө авч явах шинж чанартай байдаг. Тиймээс
валютын зөвлөлийн тогтолцоо нь мөнгөн тэмдэгт
болон зоосыг тухайн уясан валютаар тодорхой
ханштайгаар солих ганц үүрэгтэй байдаг юм.
4. Төв банкнаас ялгаатай нь Валютын зөвлөлийн
уламжлалт тогтолцооны үед бодлогын хүүгээр
дамжуулж, банкны зээл, хадгаламжийн хүүгийн
түвшинд нөлөө үзүүлж чаддаггүй.
5. Валютын зөвлөл нь Төв банктай адил эцсийн
зээлдүүлэгчийн
хариуцлага
хүлээдэггүй
тул
банкуудыг алдагдлаас хамгаалах зорилгоор
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлдэггүй.
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Валютын зөвлөл үр дүнтэй ажиллах нөхцлүүд,
тэдгээр нь манай улсын эдийн засагт хэрхэн хангагдаж
байгаа байдал
Валютын зөвлөл тогтвортой ажиллах нь эдийн засагт
дараах нөхцлүүдээс хамаардаг. Иймд эдгээр асуудлыг
дараах хэсэгт дэлгэрүүлэн авч үзье.
Мөнгөний
бодлого,
мөнгөний
бодлогыг
хэрэгжүүлэх байгууллагууд
Валютын Зөвлөлийн үед бие даасан мөнгөний
бодлого явуулах бололцоогүй байдаг бөгөөд тухайн
нөөц валютын орны мөнгөний бодлогыг явуулах
хэрэгтэй байдаг. Тухайн нөөц валюттай харьцах паритет
буюу тэнцвэрт харьцааг хадгалахын тулд тухайн нөөц
валютын орны мөнгөний бодлоготой адил бодлого
явуулах хэрэгтэй болно. Гэвч тухайн мөнгөний бодлого
нь хөгжлийн өөр түвшинд байгаа валютын зөвлөлтэй
орны хувьд тохиромжтой бодлого биш байж болно.
Тэдгээр орнуудын хувьд тухайн орны мөнгөн тэмдэгтийг
эзэмшигчдийн гадаад валют худалдан авах эрэлт
хэрэгцээг хангах чадвартай байх шаардлагатай байдаг.
Валютын зөвлөлийн тогтолцооны үед бие даасан
мөнгөний бодлого явуулах боломж хумигдмал, төв
банкны бие даасан байдал алдагдах байдал бий болдог
тул Монгол Улсын эдийн засагт тогтвортой байдал
алдагдах эрсдэлтэй юм.
Гадаад валютын нөөцийг бүрдүүлэх
Гадаад валютын нөөцийг бүрдүүлэх валют нь
олон улсын зах зээл дээр тогтвортой валют байх
шаардлагатай. Түүнчлэн, үндэсний валютыг уях
валютын оронтой хийх худалдаа нь гадаад худалдаанд
дийлэнх хувийг эзлэх шаардлагатай байдаг. Хэрэв энэ
хангагдахгүй тохиолдолд валютын зөвлөлийг нэвтрүүлэх
гэж байгаа орнуудын худалдааны түнш орнуудын валют
тухайн нөөц валют болгон авах орны валютын эсрэг
чангарах, сулрах тохиолдолд тухайн орны валютын
худалдааны түнш орны валютын эсрэг өөрчлөгдөхөд
шууд нөлөөлдөг байна. Манай 2 хөрш орнууд болох
БНХАУ-ын юань, ОХУ-ын рубль нь ам.долларын
эсрэг чангарах, сулрах эрсдэл байгаа тул ам.долларыг
нөөц валют болгон авах нь манай орны хувьд эдгээр
валюттай харьцсан ханшинд нөлөөлөх магадлалтай юм.
Санхүүгийн сектор
Төв банк эцсийн зээлдүүлэгчийн үүрэг хүлээдэггүй
тул банкны систем тогтворгүй болох үед банкны
системд итгэх итгэл алдагдах, төлбөрийн чадваргүй

болох эрсдэлээс хамгаалах боломж хязгаарлагдмал
байдаг. Тиймээс “Валютын Зөвлөл”-ийг нэвтрүүлэхийн
тулд санхүүгийн секторт зохицуулалтын зарим арга
хэмжээг авах шаардлагатай. Тухайлбал, хадгаламжийн
даатгалын тогтолцоо болон өөрийн хөрөнгийн
хүрэлцээний үзүүлэлтүүдэд тавигдах шаардлагыг
боловсронгуй болгох хэрэгтэй байдаг. Энэ хүрээнд
санхүүгийн салбарт тавих хяналт шалгалтыг сайжруулах,
албадлагын арга хэмжээг чангатгах шаардлага тулгарах
юм.
Төсвийн бодлого, өрийн дарамт
Валютын зөвлөл нь урт хугацаанд засгийн газрын
өр зээлийн хэмжээ бага байх үед тогтвортой ажилладаг
байна. Өр зээл нэмэгдэх, дефолт болох эрсдэл
өндөрсөхөд зээлийн хүү нэмэгдэж, зээлийн өрөө
барагдуулахад хүндрэлтэй болдог.
Манай улсын төсвийн гүйцэтгэлээс харахад төсвийн
орлого 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар 3.6
их наяд төгрөг, төсвийн зарлага 3.9 тэрбум төгрөг,
төсвийн алдагдал 676.5 тэрбум төгрөг байна. Улсын
төсвийн зарлагад цэвэр зээлийн дүнг оруулж тооцвол,
3.95 их наяд төгрөг болж байна. Нийт гадаад өрийн
хэмжээ 25.0 тэрбум ам.доллар байгаагийн 5.9 тэрбум
ам.доллар буюу 23.4 хувийг нь Засгийн газрын өр, 1.7
тэрбум ам.доллар буюу 7 хувийг Төв банкны зээл, 2.9
тэрбум ам.доллар буюу 9.5 хувийг банкуудын авсан
зээл, 7.5 тэрбум ам.доллар буюу 29.9 хувийг бусад
секторын зээл, хөрөнгө оруулагчдаас авсан 7.5 тэрбум
ам.доллар буюу 30.2 хувийг эзэлж байна. Манай улсад
төсөв алдагдалтай, гадаад өрийн хэмжээ өндөр байгаа
нь валютын зөвлөлийн тогтолцоо тогтворгүй болж
хямрахад нөлөөлөх томоохон хүчин зүйлс болж байна.
Монгол улсын төсвийн орлого, зарлага (тэрбум төгрөгөөр)

Эх сурвалж: Монголбанкны статистикийн эмхэтгэл.
(2016/12/31).
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Монгол улсын гадаад өрийн өсөлт (сая ам.доллараар)

Эх сурвалж: Монголбанкны статистикийн эмхэтгэл.
(2017/03/31).

Гадаад сектор
Төлбөрийн тэнцэл

Эх үүсвэр: Монголбанкны статистикийн эмхэтгэл.
(2017/03/31).

Валютын зөвлөлийг нэвтрүүлэх гэж байгаа орон
худалдааны шокт аль болох орох ёсгүй гэсэн байдаг
бөгөөд зөвхөн нэг биш хэд хэдэн улс орнуудтай
худалдаа хийх нь аль нэг орны эдийн засагт учрах
шокоос болж экспортын хэмжээ буурах эрсдэлээс
хамгаална гэж үзсэн байна.
Гэвч тогтмол ханшийн тогтолцооны үе дэх хөрөнгийн
зах зээлийн интеграцичлал нь ханшийн спекуляцид
ороход эрсдэлийг бүрдүүлдэг. Олонхи судлаачдын үзэж
байгаагаар Аргентинд Валютын зөвлөлийн тогтолцоо
нурсан шалтгаан нь хөрш орны эдийн засгаас
шалтгаалж, үндэсний валютын бодит ханш чангарах
аюул тулгарсантай холбоотой байсан. Манай улсын
төлбөрийн урсгал ба хөрөнгийн данс болон санхүүгийн
тэнцлийг авч үзэхэд 2009 оноос хойш алдагдалтай явж
ирсэн байдаг.
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Төлбөрийн тэнцэл нь алдагдалтай, экспорт нь буурч
байх нь тухайн улсын валютын өрсөлдөх чадварыг
бууруулахад нөлөөлж байдаг. Энэ нь Валютын зөвлөл
тогтворгүй болох нэг шалтгаан болно.
Дүгнэлт
Валютын зөвлөл гэдэг нь тогтмол ханшийг онилсон
илүү хүчтэй тогтолцооны нэг хувилбар бөгөөд Валютын
зөвлөлийн тогтолцооны үед тухайн орны валютыг
цаасан мөнгө, зоос болон тухайн уясан валюттай
тогтмол ханшаар чөлөөтэй хөрвүүлдэг.
Валютын зөвлөлийн тогтолцоо амжилттай хэрэгжсэн
байгаа орнуудад инфляци буурч, эдийн засгийн
өсөлт хангагдаж байсан тохиолдлууд ажиглагдаж
байв. Түүнчлэн, тухайн орны мөнгөн тэмдэгтийн ханш
буурахаас үүдэлтэй эрсдэл буурч гадаад орнуудаас авах
зээлийн эрсдэлийн премиум буурах, дотоод болон
гадаад зээлийг бага хүүтэйгээр авах бололцоотой болох
нөхцөл бүрдэж болно. Дээрх давуу талуудын зэрэгцээ
валютын зөвлөлийн тогтолцооны үед бие даасан
мөнгөний бодлого явуулах боломж хязгаарлагддаг сул
тал байдаг.
Валютын зөвлөлийн тогтолцооны үед нийт
нийлүүлэлт сөрөг шокт автагдсан үед мөнгөний тэлэх
бодлогоор нийт эрэлтийг дэмжих бололцоо алдагддаг
байна. Мөн Төв банктай адил эцсийн зээлдүүлэгчийн
хариуцлага хүлээдэггүй тул банкны систем доголдох
эрсдэлээс сэргийлэх үүднээс банкны хяналт шалгалтыг
сайжруулах зайлшгүй шаардлага урган гарч ирнэ.
Валютын зөвлөлийн тогтолцооны үед бие даасан
мөнгөний бодлого явуулах боломж хумигдмал байдаг
бөгөөд энэ төв банкны бие даасан байдал алдагдах
байдал бий болдог тул манай улсын эдийн засагт
тогтолцооны хувьд эрсдэл учрах магадлалтай байна.
Түүнчлэн, улсын төсөв алдагдалтай, гадаад өрийн
хэмжээ өндөр байгаа нь валютын зөвлөлийн тогтолцоо
тогтворгүй болж, эдийн засгийн тогтвортой байдал
алдагдахад нөлөөлөх томоохон хүчин зүйлс болохоор
байгаа юм. Төлбөрийн тэнцэл нь алдагдалтай, экспорт
буурч байх нь тухайн улсын валютын өрсөлдөх
чадварыг бууруулахад нөлөөлж байдаг нь Валютын
зөвлөл тогтворгүй болох нэг шалтгаан болно.
Валютын зөвлөлийн тогтолцоонд зарим давуу тал
байгаа хэдий ч манай улсын эдийн засагт түүнийг
тогтворгүй болгох хүчин зүйлс байгаа тул Валютын
зөвлөлийн тогтолцоог нэвтрүүлэхэд хүндрэлтэй байна
гэж дүгнэж болохоор байна.
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2017 оны Нобелийн шагнал
-Ричард Тэйлер ба Зан
төлөвийн эдийн засаг

Н

обелийн нэрэмжит шагнал гардуулах үйл
ажиллагааны хүрээнд эдийн засгийн салбарт
чухал нээлт хийсэн эрдэмтэн, судлаач нарыг Шведийн Төв банкны санаачлага болон хандиваар жил болгон шалгаруулж шагнал
гардуулдаг билээ. 2017 онд тус нэр хүндтэй шагналыг Америкийн эдийн засагч Ричард Тэйлер хүртсэн бөгөөд түүний зан төлөвийн эдийн засагт
оруулсан хувь нэмрийг үнэлжээ. Өмнөх дугаарт “Хүн бүрийн мэдүүштэй эдийн засгийн 5 нобелийн шагнал” нэртэй тоймыг хүргэж байсан бол
энэ дугаарт саяхан шинээр тодорсон Нобелийн шагналтны онолыг энгийн үг хэллэгтэйгээр хүргэхийг зорилоо.

Эдийн засгийн шинжлэх ухааныг сэтгэл
судлалтай холбосон нь Ричард Тэйлер нь Чикагогийн
их сургуулийн, Бутийн нэрэмжит Бизнесийн сургуулийн
профессор аж. Тэрбээр 2002 оны Нобелийн шагналыг
эдийн засгийн салбарт хүртсэн Даниел Канемантай адил
зан төлөвийн эдийн засагт хувь нэмэр оруулснаараа
онцлог. Тэйлер нь эдийн засгийн шийдвэр гаргахад
сэтгэлзүйн таамаглал хэрхэн нөлөөлдгийг эмпирик
судалгаа, онолын гаргалгаан дээр үндэслэж шинжилж
тайлбарласан. Ингэхдээ шийдвэр гаргахад нөлөөлдөг
хүчин зүйлс болох рациональ буюу оновчтой байдал,
нийгмийн шударга байдлын хүчин зүйл, тэвчээргүй
байдал зэргийг судалжээ. Энд тэдгээрийг нэг бүрчлэн
сийрүүлэн, тайлбарлая.
Рациональ шийдвэр гаргалтын хязгаарлагдмал
байдал Ричард Тэйлер эдийн засагт сэтгэцийн тооцоолол
(mental accounting) нэртэй онолыг дэвшүүлсэн бөгөөд
хүмүүс санхүүгийн шийдвэр гаргалтыг хялбарчлахын
тулд толгойндоо хийсвэрээр хэд хэдэн тусдаа данс,
тооцоолол үүсгэдгийг тайлбарлажээ. Гэхдээ энэ үйл
явцад хүн ерөнхий том дүр зургаар харж чаддаггүй
ба харин эсрэгээр тухайн үеийн нөхцөл байдалд
тааруулж санхүүгийн шийдвэр гаргадгийг онцолжээ.
Эдийн засгийн уламжлалт онолд хүмүүс мөнгөө ямар
ч дансанд байршуулсан бай шаардлагатай нөхцөл
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байдалд тааруулж рациональ буюу оновчтой шийдвэр
гаргадаг гэж номлодог билээ. Харин бодит байдал дээр
хүмүүс шийдвэр гаргахдаа тухайн нөхцөл байдлаасаа
хамаарч сэтгэл хөдлөлдөө автдаг байна. Сэтгэцийн
тооцооллын онолд хүмүүс орлого, хөрөнгөө янз янзаар
ангилдаг ба тэрхүү ангилал нь иррациональ байдаг
гэж тайлбарладаг. Жишээ нь хүмүүс кредит картны
дансандаа өглөгтэй боловч өрөө төлөхөөс илүү аялалд
зориулсан хадгаламждаа мөнгө хийдэг. Эсвэл татварын
буцаан олголт, урамшуулал, сугалааны мөнгө зэрэг
амар олсон орлогод илүү үрэлгэн ханддагийг сэтгэцийн
тооцоололд тайлбарлажээ.
Цаашлаад Тейлэр хишиг хүртээх нөлөө (endowment
effect) хэмээх ойлголтыг энэ хүрээнд мөн дэвшүүлсэн
ба хүмүүс өөрт байгаа зүйлээ хадгалж үлдэхийн тулд
шинээр авахаас илүү их хөрөнгө мөнгө зарцуулах
эрмэлзэлтэй болохыг нотолжээ. Нэг жишээ бол,
их сургуулийн профессор хичээл ордог нэг ангийн
оюутнууддаа өөрийн сургуулийн билэг тэмдэг бүхий
цайны аяга дурсгажээ. Харин өөр нэг ангид юу ч
өгөөгүй бөгөөд хэсэг хугацааны дараа хоёр бүлгийн
оюутнуудаас аяганы үнэ цэнийн талаарх судалгаа
явуулахад аяга авсан оюутнууд нөгөө бүлгээсээ илүү
үнэлж байгаа үр дүн гарчээ. Мөн иргэд эцэг, эхээсээ
өв залгамжлалаар ирсэн хувьцааг арилжаанд оруулж,

дэлхийн эдийн засаг

хөдөлгөх сонирхолгүй байдаг бөгөөд энэ нь яваандаа
дансны үнэлгээнд сөргөөр нөлөөлдөг. Ер нь энэ төрлийн
туршилтууд хийх үед хүмүүс өөрт байгаа зүйлээ ямар
ч үнэтэй байсан хамаагүй илүү их үнэлж, хадгалахыг
зорьдог болох нь нотлогдоод байна.
Нийгмийн шударга байдлын хүчин зүйл
Тэйлерийн шударга ёсонд хийсэн судалгаа шинжилгээ
нь зан төлөвийн эдийн засагт маш их нөлөөтэй. Эрэлт
огцом өссөн үед уламжлалт эдийн засгийн онол ёсоор
үнэ өсөх хандлага ажиглагдах ёстой боловч амьдрал
дээр компаниуд бүтээгдэхүүний үнийг өсгөдөггүй ба
энэ нь үйлчлүүлэгчдэдээ шударга хандах гэсэн сэтгэл
зүйтэй холбоотой байдаг.
Энэ чиглэлд Тэйлер болон Канеман нар өөрийн
нөхөдтэй хамтарч дарангуйлагчийн тоглоом гэдгийг
зохион бүтээсэн ба гол үр дүн нь хүмүүс зөвхөн өөрийн
ашиг хонжооны төлөө шийдвэр гаргадаггүй ба бусдад,
цаашлаад нийгэмд шударга хандах гэдэг бол шийдвэр
гаргалтын чухал хүчин зүйл гэдгийг нотолсон явдал
юм. Сонирхуулж хэлэхэд дарангуйлагчийн тоглоом
нь тоглоомын онол ёсоор тоглоом биш бөгөөд харин
шийдвэр гаргалтын онол аж.
Тэвчээргүй байдал Ричард Тэйлерийн судалгаанд
өөр нэг томоохон байр суурь эзлэх онол нь төлөвлөгч
– гүйцэтгэгчийн загвар (planner-doer model) юм. Энэ
онол нь хүмүүс урт хугацаанд өөрийн ирээдүйн сайн
сайхны төлөө гаргасан шийдвэртээ үнэнч байх тал
дээр сахилга сул болохыг харуулсан. Үүнийг шинэ оны
зорилтдоо хүрэхгүй байх эсвэл хуримтлал үүсгэхдээ
хойрго ханддаг зэрэг жишээгээр тайлбарлаж болно.
Төлөвлөгч – гүйцэтгэгчийн загварыг мөн сэтгэл судлал
болон мэдрэл судлалын шинжлэх ухаанууд судалдаг
ба хүмүүсийн сэтгэхүйд урт хугацааны төлөвлөгөө
гаргах болон богино хугацаанд гүйцэтгэх гэсэн тэмцэл
өрнөж байдгийг тайлбарлажээ. Агшин зуурын хүсэлдээ
ялагдаж байгаа нь хүмүүсийн ирээдүйн сайн сайханд
хүрэх гэсэн зорилго, төлөвлөгөөнд саад болдог.
Энэ хүндрэлээс гарах арга замыг Тэйлер надж
хэмээх томьёоллоор өөрийн 2008 онд Касс Санстейнтэй
хамтарч хэвлүүлсэн “Наджинг: Эрүүл мэнд, эд баялаг,
аз жаргалтай холбоотой шийдвэр гаргалтаа сайжруулах
нь” номдоо тайлбарласан. Энэ ойлголт нь ямарваа
нэг зүйлийг хорихгүйгээр хүний шийдвэр гаргалтыг
өөрчилж болох талаар юм. Наджинг стратегийг
супермаркетууд овжиноор ашиглаж, бүтээгдэхүүнүүдээ
зардаг. Тэд чихэр, шоколад, чипсний хэсгийг худалдан

авагчдын замд, нүдэнд харагдахаар газар тавьдаг нь
бяцхан худалдан авагчдаас авхуулаад бүх насныханд
нөлөөлдөг. Нью-Мексико Мужийн Их Сургуулийн
судлаачид үүн дээр сонирхолтой туршилт явуулжээ.
Туршилтад нэгэн супермаркетын жимс жимсгэнэ,
хүнсний ногооны тасагт хүрэх замыг заасан ногоон скоч
наагаад мөн нүдэнд харагдахуйц газруудад тэдгээрийг
хаанаас авч болох, ач тусыг харуулсан плакатууд наасан
байна. Үр дүнд нь жимс ногооны худалдан авалт дариу
102%-аар өсжээ. Тэгэхлээр “надж” гэдэг нь өөрөөр
хэлбэл сэтгэлзүйн дарамт үүсгэлгүйгээр зөв шийдвэр
гаргалтыг өдөөх зүйлсийг бий болгож хүмүүсийн
ирээдүйн зорилгодоо хүрч чадах замыг нэрлэдэг аж.
Даниел Канеман болон Ричард Тэйлер хоёрын
харилцаа

Хүмүүсийн зан төлөвийг судалдаг эдийн засгийн
салбарыг зарим судлаач нар эдийн засгийн шинжлэх
ухаанд багтах ёсгүй харин сэтгэл судлалд багтах нь
зүйтэй гэж үздэг. Гэвч эдийн засгийн салбар дахь
Нобелийн шагналын дариу 6% орчим нь энэ чиглэлд
судалгаа шинжилгээ хийдэг хүмүүст очоод байгаа.
Тэдний нэг Даниел Канеманий “проспектийн онол”-оос
Ричард Тэйлер урам авч сэтгэцийн тооцооны болон
хишиг хүртээх нөлөө зэрэг онол, загваруудаа
боловсруулсан. Харин Тэйлерийн төлөвлөгч –
гүйцэтгэгчийн загвар нь Канеманий 2011 онд хэвлүүлсэн
“Хурдтай болон удаанаар сэтгэх нь” нэртэй номонд
тусгалаа олсон байдаг. Тэд 1980-аад онд судалгаа
шинжилгээн дээр хамтран ажиллаж байсан ба түүнээс
хойш байнга бие биенээ харилцан “ирлэж”, “хурцалж”
ирсэн байна.
Эх сурвалж: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/
economic-sciences/laureates/2017/press.html
Тоймлосон: Н.Батжин (Монголбанкны ОНБМТ)
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санхүүгийн боловсрол

“Дэлхийн хуримтлалын өдөр”-т
Монгол Улс нэгдэв
“Дэлхийн хуримтлалын өдөр”-ийг тэмдэглэн
өнгөрүүлэх санаачилга нь Италийн Милан хотноо 1924
онд зохион байгуулагдсан Олон улсын Хадгаламжийн
банкны 1 дүгээр чуулганы үеэр (International Savings
Bank Congress (World Society of Savings Banks)  гарч,
Италийн профессор Филиппо Равизза чуулганы сүүлийн
өдөр буюу 10 дугаар сарын 31-ний өдрийг “Олон улсын
хуримтлалын өдөр" хэмээн зарлан тунхаглажээ. Үүнээс
хойш дэлхий даяар мөнгөн хуримтлалыг идэвхжүүлэх
зорилгоор  сургууль, сүм хийд, урлаг, спорт, мэргэжлийн
холбоодтой хамтран тэмдэглэсээр байна.
Дэлхийн хуримтлалын өдрийг тэмдэглэхийн гол
зорилго нь орлогоосоо хадгалах, хуримтлуулахын
ач холбогдлын талаарх олон нийтийн мэдлэгийг
дээшлүүлэх юм. Улс орны хөгжил иргэний санхүүгийн
боловсролоос эхлэлтэй бөгөөд иргэн хуримтлалтай
байх нь улсдаа оруулж буй хувь нэмэр гэж үздэг.
Өнөөдөр дэлхийн 80 гаруй улсын 6,000 орчим
банк, санхүүгийн байгууллага “Дэлхийн хуримтлалын
өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Манай улсын
банк санхүүгийн байгууллагууд уг өдрийг тэмдэглэн
өнгөрүүлж ирсэн ч Үндэсний хэмжээнд албан ёсоор
тэмдэглэж байхаар 2017 оны 10 дугаар 16 нд албан ёсны
нээлтийг хийгээд байна.

Дэлхийн хуримтлалын өдөр жил бүр онцлох
сэдвийн дор болдог бөгөөд 2017 оных “Бидний ирээдүй
өнөөдрийн хуримтлалаас эхлэнэ” уриан доор явагдаж
байна. Энэ өдрүүдэд иргэдийн санхүүгийн боловсролыг
дээшлүүлэх зорилгоор ирээдүйдээ зориулан хуримтлал
бий болгохын ач тусыг сурталчлан таниулахад чиглэсэн
төрөл бүрийн арга хэмжээнүүд зохиогддог.
Дэлхийн хуримтлалын өдөрт ихэвчлэн хүүхдүүд
өөрийн хуримтуулсан мөнгөө гэр бүлийнхнийхээ
тусламжтайгаар банканд аваачиж, хадгаламжийн
данс нээлгүүлдэг нь тус өдрийг тохиолдуулан бий
болсон дадал хэвшил юм. Дэлхийн хуримтлалын
өдрийг тэмдэглэдэг улс орнууд тус өдөрт зориулсан
үндэсний хэв шинж бүхий бэлгэ тэмдэгтэй. Түүнчлэн
мөнгө хадгалах сав нь ч өөр өөрийн утга агуулгатай аж.
Манай улсын хувьд үндэсний тавилга болсон авдарыг
сонгосон нь эд арвижихыг бэлгэджээ. Тэгвэл Үндэсний
хуримтлалын өдрийн бэлгэ тэмдэгээр ачаа тээсэн тэмээг
дүрсэлсэн нь мөн дээрх утга агуулгыг шингээснээс гадна
тэмээний аливаад тэсвэрлэн давахад өөртөө нөөц
бүрдүүлж чаддаг бие махбодийх нь онцлогыг давхар
илтгэжээ.

Улс орны хүүхдүүдийн мөнгөн хуримтлалын савнаас

Шириланк

Япон (Манеки Неко)

Герман
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Африк

БОЛОВСРОЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ? БОЛОВСРОЛ
ТАНЫ АМЬДРАЛД БОЛОН УЛС ОРНЫ
ХӨГЖИЛД ХЭР ЧУХАЛ ВЭ?

Монголбанкнаас улирал бүр зарладаг
эссе бичлэгийн уралдааны тэргүүн
байрын бүтээлээс

Тэргүүн байр эзэлсэн бүтээл: Ц.Сэргэлэнбуян
Амьд явах, амьдрах гэдэг нэг ёсны тэмцэл,
тэмцлийн үр дүн дэх хүлээн зөвшөөрүүлэх явдал юм.
Энэ тэмцэл бол зэвсэгт тэмцэл бөгөөд хүн ямар ч зэвсэг
ашиглаж болох боловч хамгийн хүчирхэг зэвсэг бол
боловсрол юм. Гэвч боловсрол гэгч чухам юу вэ? Ямар
нэг үнэмлэх, гэрчилгээ, диплом уу? Бүр эсвэл ердөө л
өдөр бүр сонсдог хэрэгтэй хэрэггүй мэдлэг, мэдээлэл,
туршлага уу? Боловсрол гэдэг ерөнхий утгатай, өргөн
хүрээтэйдээ ч тэр үү нэгдмэл нэг ойлголт байдаггүй,
хүмүүс өөр өөрийнхөөрөө тайлбарладаг.
Миний хувьд боловсрол гэдэг нь хүн гэх байгалийн
амьтан байгалийн бус аргаар өөрөө өөрийгөө бий
болгох, өөрийгөө таньж мэдэх, цаашлаад хорвоо
ертөнцийг таньж мэдэх, жинхэнэ утгаараа хүн болж
боловсрохын тулд ухамсартайгаар хийж буй үйлдэл,
хичээл зүтгэл, хөдөлмөр юм. Үгийн язгуур нь бол. Болох , боловсрох гэсэн гэсэн үйл үгээс үүссэн нэр
үг. Боловсрол гэдгийг хүмүүс мэргэжилтэй андуурах
нь бий. Мэргэжил гэдэг бол боловсрол биш. Харин
боловсролын нэг хэсэг. Их сургуулиа төгсөөд диплом
гардан авлаа гэдэг нь яг боловсролтой боллоо гэсэн
үг биш. Боловсрол гэдэг диплом, гэрчилгээгээр л
хязгаарлагдаад дуусчихдаг гэвэл үгүй. Хүн хүн болох
хүртлээ боловсордог.

Би боловсролыг 2 үндсэн хэсэгт хувааж үзнэ.
Амьдралын боловсрол ба академик боловсрол.
Академик боловсрол бол мэдлэг дээр суурилна. Энэ нь
өөрийн хүслээр харж, сонсож, туршиж үзсэн, баталгаатай
эх сурвалжаас олж авсан олон талын шинжлэх ухаан,
соёлын мэдлэг юм. Энд би өөрийн хүслээр гэдэг үг
хэллээ. Энэ нь хүн боловсролыг идэвхгүй харснаар,
сонссоноор олж авахгүй, хэн нэгэнд хүчээр боловсрол
олгож чадахгүй гэсэн үг юм. Боловсрол олгоно гэж
ярьдаг ч энэ бол олгодог, эзэмшүүлдэг зүйл биш. Ердөө
л хүн өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх, боловсруулахын тулд
хичээж, оюун ухаанаа дайчилсны үр дүн.
Харин амьдралын боловсрол гэдэг нь зөв хүн байх
тухай юм. Энэ бол хувь хүний суурь хүмүүжил нэмээд
өөрийн олж авсан амьдралын туршлага. Тэвчээр, уйгагүй
байх тухай болон сониуч, эрэлхийлэгч, хөдөлмөрч,
ухаалаг нэгэн байхыг академик боловсролоор лав олж
авахгүй. Туршлага дээр суурилсан боловсрол гэсэн
үг. Амьдралын боловсролд оюуны чадамж, сэтгэлийн
тэнхээ, хариуцлагатай, хүлээцтэй байдал, мэдрэмж,
ухамсар, бусадтай харилцах харилцаа, хандлага зэргийг
хамруулан ойлгож болно. Ердөө л энэ.
Энэ 2 боловсрол хамт оршин байж сая нэг
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боловсролтой хүн гэж ярьж болох юм. Бидний өнөөх
хүчирхэг зэвсэг 2 хэсгээс бүтдэг байх нь. Аль нэг
нь байхгүй бол тэр зэвсэг биш. Аливаа зүйл бүрэн
боловсорсон үедээ л мөн чанар, үнэ цэнээ олдог
шүү дээ. Анар жимсний сургаалыг дурдъя. Гаднаа
болсон боловч дотроо түүхий. Дотроо болсон боловч
гаднаа түүхий. Гадна дотногүй түүхий. Гадна дотно
хоёулаа болсон. Би жимсний дотор талыг амьдралын
боловсролтой, гадна талыг нь академик боловсролтой
зүйрлэж байна. Хэнбугай ч гаднаа ч түүхий, дотроо ч
түүхий жимсийг ойшоохгүй биз. Ингэснээр жимс гэдэг
утгаа ч алдаж байгаа юм. Харахад жимс атлаа үнэн
хэрэг дээрээ идэж ч болохгүй хэнд ч хэрэггүй хог. Хүн ч
яг л ийм. Харин одоо хүмүүсийг дотор нь боловсролтой
буюу гадна дотно хоёулаа болсон, бүрэн боловсроогүй
буюу гадна эсвэл дотор тал нь л болсон, боловсролгүй
буюу гадна дотногүй түүхий гэж гурав ангилж болохоор
боллоо.
Ерөнхийдөө энэ бүгдээс бид одоо боловсрол
хэрэгтэй юу гэх асуултын хариултыг авч чадахаар
болчихлоо. Тийм. Гарцаагүй тийм. Үнэ цэнэтэй, хүн
хэвээрээ оршихын тулд боловсрол хүнд зайлшгүй
хэрэгтэй. Мөн боловсролтой хүн үргэлж давуу талтай
байдаг. Тэд зорилготой, утга учиртай амьдардаг бөгөөд
энэ нь тэд боловсролын хүчээр өөрийгөө төдийгүй
нийгэм түүхээ, хүний болоод амьд ертөнцийг мэдрэн
хаана байгаа цэгээ тодорхойлж чаддаг, орчлон хорвоо,
цаг хугацааг үнэнхүү мэдэрч ойлгосон байдаг учраас юу
хийх ёстойгоо, юу хийж бүтээх ёстойгоо мэддэг гэсэн үг.
Мөн боловсролтой хүмүүс аливаа соёлыг эзэмшихдээ
сайн, хаана ч хурдан дасан зохицох чадвартай, илүү
нөлөөтэй, ядахдаа л хэнтэй ч аятайхан харьцчихдаг.
Ингээд үзэхээр боловсролын үр өгөөж үргэлж эерэг
байгаа бөгөөд энэ нь улс орны хувьд ч нэн тустай гэсэн
үг. Улсын хөгжил хүний хөгжлөөс хамаарна. Тиймээс
боловсролтой иргэдийг бэлтгэхэд төрийн бодлого
их чухал. Хөгжингүй орнуудын хүн ам нь боловсрол
өндөртэй байдгийг шууд ажиглаж болдог шүү дээ.
Манай улсын хувьд 2017 оны байдлаар 95 улсын
болон хувийн их, дээд сургууль, коллеж байна.
Эндээс жилд дунджаар 30 000 орчим мэргэжилтнүүд
төгсдөг. Тэдний цөөхөн хувь нь ажилладаг. Энэ олон
мэргэжилтнүүд гарч байгаа хэр нь улс орон хурдтай
өсөхгүй, ажил олдохгүй байна гэж шалтаг тоочигчид
нэмэгдэж байгаагийн шалтгаан нь нөгөө л нэг хүчээр
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сонссон, харсан мэдлэг, өөрийн хичээл зүтгэлгүй
байдал, амьдралын боловсрол муутай холбоотойгоор
боловсролгүй мэргэжилтнүүд төрж байгаа явдал юм.
Үүнд төрийн оролцоо, боловсролын систем, арга
барил нөлөөлж байна. Жишээ нь бид юунд хэрэгтэй нь
мэдэгдэхгүй хэт их онол, томьёогоор нүдүүлдэг. Энэ нь
хүүхдийг багаас нь шинжлэх ухааны мэдлэгээс айдаг,
өөртөө итгэлгүй байдалтай болгочихдог.
Мөн нэн тэргүүний асуудал бол практиктум хичээл.
Аливаа зүйлийг өөрөө хийж, туршиж үзэж байж тэр
бат бөх мэдлэг болж үлддэг. Гэтэл үнэндээ бидний
төсөөлөн бодох чадвар л илүү хөгждөг. Тийм байсан
гэж төсөөл гэж ирээд л хичээл заадаг нь үнэн шүү дээ.
Ерөнхийдөө би хүн бүр бичиг үсэг тайлагдах ёстой,
боловсролд төрөөс онцгой анхаарал тавих ёстой,
практикийг орхигдуулж болохгүй, бидний олж авах
мэдлэг амьдралын шаардлагад нийцсэн, дэлхийн соёл
болон шинжлэх ухаанаас хоцрогдоогүй, зөв 1 системтэй
байх хэрэгтэй гэж хэлэх гээд байгаа юм. Мөн дээр
нь нэмээд хүүхдийн суурь хүмүүжилд эцэг эх онцгой
анхаарал хандуулж боловсроход нь хувь нэмрээ
оруулах хэрэгтэй. Энэ нь иргэн бүрийн улс орныхоо
төлөө хийж чадах хамгийн энгийн хэрнээ хамгийн их
ач холбогдолтой зүйл. Суурь муутай зүйл өндөрсөх
тусмаа аюултай болдог тул суурь хүмүүжлийг зөв, бат
бөх байлгах ёстой.
Боловсрол гэдэг зүйлийг энэ мэтчилэн системтэйгээр
байлгаж, хүний хөгжилдөө илүү их хувь нэмэр
оруулбал бидний улс хөгжингүй орны жишгээр л
хөгжин дэвших бүрэн боломжтой гэж би хувьдаа
бодож байна. Эцэст нь дүгнээд хэлэхэд боловсрол бол
хүн хүн болох үйл явц. Амьдралын болон академик
боловсролыг хамт эзэмшсэн хүнийг боловсролтой хүн
гэж нэрлэдэг. Боловсрол бол хувь хүн болон улс орны
хөгжилд нэн чухал. Хичээнгүй, хөдөлмөрч, тууштай
хүмүүс л боловсролыг бүрэн эзэмшиж илүү утга учиртай
амьдарч чаддаг юм. Нэг л удаа хүн болж төрснөөс
хойш амьдралын утга учрыг таньж мэдэн, орчлон
хорвоотой танилцан, цаг хугацааны үнэ цэнэ болоод
өөрийн үнэ цэнийг олж “хүн” байх хэрэгтэй. Уйлж
ирдэг, гомдоллож амьдардаг, харамсаж үхдэг ердийн
амьдралыг боловсрол өөрчилнө.

ОЛОН НИЙТИЙН САНХҮҮГИЙН СУУРЬ МЭДЛЭГИЙГ
ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР
Зорилт:

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

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

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

Стратегийн чиглэлүүд

Сургуулийн насныхан

Залуу үеийнхэн

Хөдөө, орон нутгийн иргэд

Цахим хуудас, олон нийтийн
мэдээллийн хэрэгсэл

Хэрэгжилт

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

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

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

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

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

sankhuugiinbolovsrol.mn

@mongolbank.mn “Монголбанкны
mongolbank
@mongolbank_mn
мэдээлэл”-2017
оны 10 дугаар 11-310081
сар 39

МОНГОЛБАНК
“САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛ”
АЯН ЗАРЛАЖ БАЙНА
Үндэсний хэмжээнд хэрэгжиж буй “Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх
хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Монголбанк “Санхүүгийн боловсрол” аяныг санаачлан 2017 оны 10
дугаар сарын 02-ноос 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл 3 сар хугацаатай хэрэгжүүлэхээр
боллоо.
“Санхүүгийн боловсрол” аяны хүрээнд Монголбанк, БСШУСЯ, Сангийн яам, Санхүүгийн
зохицуулах хороо болон бусад хамтрагч байгууллагууд бүх нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг
дээшлүүлэхэд хамтран оролцох бөгөөд санхүүгийн боловсролын үндсэн суурь ойлголтуудын
талаар олон нийтэд хандсан сургалт, уулзалтуудыг хийх юм.
Тус аян нь санхүүгийн үйлчилгээтэй холбоотой мэдлэг, мэдээллээр хангах, аливаа санхүүгийн
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, оновчтой шийдвэр гаргадаг байх, хувийн болон өрхийн
санхүүгээ удирдах зөв дадал, хэвшилтэй болгосноор мөнгөө зөв удирддаг болох гэх мэтчилэн
суурь ойлголтуудыг түгээн улс орны хөгжилд иргэн бүр өөрийн гэсэн хувь нэмрээ оруулах
боломжийг нэмэгдүүлэхийн төлөө зорьж байна.

