
“Эдийн засгийн бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлууд” 

УИХ-ын ЭЗБХ-оос зохион байгуулж хэлэлцүүлэгт зориулж бэлтгэв.

М.Энхсайхан- Paxmongolica.org

Глобаль орчин: Дэлхийн санхүү



Хөндөх
Сэдэв

 Дэлхийн санхүү

 Өр, ОУВС, Анхаарах асуудал

 “QE” Хөтөлбөрийн тухай. Анхаарах
асуудал

 Санхүүгийн глобальчлал ба ЖДҮ, 
Анхаарах асуудал

 Санхүүгийн зах зээлийн Ирээдүй, 
Анхаарах асуудал



Дэлхийн Санхүү 2017
(EUR 170 trillion worldwide) 

Allianz Interactive Wealth Map



Дэлхийн Өр

Global Debt $164 trillion



Public debt > Private debt 



Мессеж 1

 Lender of Last Resort

 Монголбанк?

 ОУВС?



ОУВС-ийн Хөтөлбөр-Монголын 

ирээдүй

Шийдэх асуудал

 Өр төлбөрийн хугацааг цаашлуулах

 Хятадтай хийсэн своп хэлэлцээрийг зохицуулах

Гарц

 ОУВС-тай дараачийн Хөтөлбөр тохирох шаардлага

бий болох байх



'Quantitative Easing’ $25 trillion

• an unconventional monetary policy 
• increases the money supply by flooding financial institutions with capital 

in an effort to promote increased lending and liquidity 



'Quantitative Easing’

Арга хэлбэр

 Нэг удаагийн Хөтөлбөр

 Урсгал тэнцэлд тулгуурласан Хөтөлбөр

Хэмжих арга

 ДНБ-ий 1,5 хувь (300 тэрбум ам. доллар) -Бодлогын хүүг 0,25 хувь буулгах

Хялбар мөнгө

 Чингис болон бусад бонд боссон шалтгаан



QE хөтөлбөр, улс орнуудаар



'Quantitative Easing’ ба Бодлогын хүү, Ханш

 Мөнгөний ханшид
нөлөө үзүүлэхэд энэ

бодлого нөлөөлж

байгаа

 АНУ хүүгээ нэмж

байгаа. 2018 онд 3 
удаагийн үйлдлээр. 

9 дүгээр сард 2-2,25 

хувь

 Трамп ба Fed.



QE & Asset classes. USA



QE & Asset classes. China



QE & Stock



Мессеж 2

 Санхүүгийн хөрөнгөө ямар хэлбэрээр барих талаар

бодлоготой байх



ЖДҮ ба Санхүүгийн зах зээл



Мессеж 3. ЖДҮ зээл

 МонголБанк ?, 

 Засгийн газар?



Олон Улсын банкны тогтолцоо

хэрхэн ажилладаг вэ



Бонд ба Зээл. Банкны системийн
зузаатгал



Гадаад ба Дотоод банк?



Гадаад банкны 2 төрөл

Branches
 Legally integrated the parent company

Subsidiaries
 Separate legal entity like independent foreign banks



Мессеж 4
Санхүүгийн глобальчлалд нээлттэй байх

 Банкны тогтолцоо нээлттэй байх нь эрсдэл байгаа ч
илүү зөв

 Банкны системд Санхүүгийн сахилга тогтоох, эрсдлээ

хуваалцахад гадаад банкны оролцоо чухал

 ЖДҮ ба Ногоон төслүүдийн санхүүжилттэй холбох



Санхүүгийн зах зээлийн Ирээдүй

Мессеж 5

 Дэлхийн Эдийн засгийн уналт ирэх өндөр магадлалтай

 Төв банкууд бодлогын хүүгээр зохицуулж чадахгүй

 'QE’ хөтөлбөр давтагдах өндөр магадлалтай



Баярлалаа


