
БАнКны ЗээлИйн хүүг БууРуулАх 
БоломЖ

Боловсруулсан: МБСГ, СХ-ийн эдийн засагч  Д.Энхзаяа, 
МБСГ, СХ-ийн эдийн засагч Ë.Дөлгөөн, 
МБСГ, СХ-ийн эдийн засагч Д.Даваасүх

 Удирдаж зөвлөсөн: МБСГ, СХ-ийн захирал Н.Амар 



Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-9”

120

оРШИл

Монгол улс 1990 онд зах зээлийн эдийн засагт шилжсэнээс хойш 1992-1996 
онуудад гипер инфляцийн түвшинд хүрч байсантай холбоотойгоор зээлийн 
хүү 228%-д хүрч байв. Энэ үед Төв банкнаас мөнгөний бодлогын шууд 
арга хэрэгслүүдийг ашиглан банкуудын хадгаламжийн хүүний доод хязгаар 
болон зээлийн үлдэгдлийн дээд хэмжээг тогтоож байсан. Улмаар 2000-2007 
онуудад гадаад, дотоод эдийн засгийн тааламжтай нөхцөл бүрдсэнээр манай 
санхүүгийн зах зээлд эргэлдэх хөрөнгийн хэмжээ эрс өссөн нь банк, санхүүгийн 
байгууллагуудын зуучлалыг нэмэгдүүлж зээлийн хүүг аажмаар бууруулахад 
нөлөөлсөн. Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралын жилүүдэд чанаргүй 
зээлийн хэмжээ эрс нэмэгдсэн, эдийн засаг зогсонги байдалд орсон нь зээлийн 
хүүг өсгөхөд хүргэсэн ч хямралыг түргэн хугацаанд даван туулж зээлийн 
нийлүүлэлт нэмэгдсэнээр зээлийн хүү буурах хандлага ажиглагдаж байна. Гэвч 
зээлийн хүү хэрэглээ, хөрөнгө оруулалт болон жижиг, дунд бизнесийг хангалттай 
дэмжихүйц түвшинд хүртэл буурч чадахгүй байгаа нь инфляцийн түвшин өндөр, 
тогтворгүй, түүний сөрөг хүлээлт, чанаргүй зээлийн эрсдэлийн зардал өндөр, 
татварын орчин, дотоод эх үүсвэр хомсдолтой, банкны салбарын өрсөлдөөн сул, 
төвлөрөл их, гадаад зах зээл дээрээс хямд эх үүсвэр татах боломж хомс байгаа 
зэргээс шалтгаалж байна. 

Энэхүү судалгааны ажлаар онолын болон эмпирик аргад тулгуурлан зээлийн 
хүүг бууруулах боломжийн талаарх тооцооллыг хийсэн. Төв банкны зорилт, 
бодлогын арга хэрэгслүүд, банкны тайлан тэнцэл болон санхүүгийн салбарын 
үзүүлэлтүүдийн таамаглалд тулгуурлан зардлын нэмэгдлээр /Cost-plus approach/ 
зээлийн хүүг тогтоох аргыг ашиглаж зээлийн хүүний түвшинг 6 сарын дараа 
15%, нэг жилийн дараа 12% хүртэл үе шаттайгаар бууруулах боломжтой байна.

 Зээлийн хүүг бууруулахын тулд урт хугацаанд инфляци нам доогуур түвшинд 
тогтвортой байж инфляцийн хүлээлтэнд нөлөөлж, зээлийн суурь хүү буурах 
үндсэн нөхцөлийг бүрдүүлэх бөгөөд улмаар бодлогын хүүг бууруулах 
боломжтой. Түүнчлэн чанаргүй зээлийн төлөлтийг түргэн хугацаанд шийдвэрлэх 
хууль, эрх зүйн орчныг сайжруулах арга хэмжээ авах, орлогын албан татвар 
ногдуулж буй орлогын шатлалын босгыг өсгөх, хямд өртөгтэй гадаад эх 
үүсвэрийн хэмжээг нэмэгдүүлэх замаар хүүнд нөлөөлөх зардлыг тодорхой 
хэмжээгээр бууруулах боломжтой юм. 

Тус судалгааны ажлын эхний бүлэгт зээлийн хүүний өнөөгийн байдал, түүний 
өндөр байгаа шалтгаануудыг тодорхойлох бол дараагийн бүлэгт зээлийн 
хүүг тогтоох талаар авч үзнэ. Гуравдугаар бүлэгт зээлийн хүүг тооцох аргад 
тулгуурлан хүүг бууруулах тооцооллыг хийсэн бөгөөд эцсийн бүлэгт дүгнэлт 
болон санал зөвлөмжийг гаргасан болно. 
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БАНКНÛ ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ БУУРУУЛАХ БОЛОМЖ Д.Энхзаяа, Ë.Дөлгөөн, Д.Даваасүх

1. ЗээлИйн хүүнИй ӨнӨӨгИйн БАйДАл

1.1. Инфляци ба зээлийн хүү

Монголбанкны үндсэн зорилт нь инфляцийг нам түвшинд, тогтвортой барихад 
чиглэдэг. Инфляци буурч, бага түвшинд тогтвортой байснаар банкны эх 
үүсвэрийн зардал буурч улмаар зээлийн хүү буурах боломжтой юм. Харин манай 
улсын хувьд инфляци буурсан үеүдэд зээлийн хүү харьцангуй өндөр хэвээр 
байсаар ирсэн. Энэ нь инфляцийн түвшин урт хугацаанд нам доогуур бус, өндөр 
хэлбэлзэлтэй байж хүлээлтэд нөлөөлөн, улмаар зээлийн хүү дорвитой буурч 
чадахгүй байх нэг шалтгаан болж байна.

Зураг 1. Инфляци ба зээлийн хүү (ЖДх)

[174] 
 

2. ЗЭЭЛИЙН ХҮҮНИЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 

1.1  Инфляци ба зээлийн хүү 

Монголбанкны үндсэн зорилт нь инфляцийг нам түвшинд, тогтвортой барихад чиглэдэг. 
Инфляци буурч, бага түвшинд тогтвортой байснаар банкны эх үүсвэрийн зардал буурч улмаар 
зээлийн хүү буурах боломжтой юм. Харин манай улсын хувьд инфляци буурсан үеүдэд 
зээлийн хүү харьцангуй өндөр хэвээр байсаар ирсэн. Энэ нь инфляцийн түвшин урт хугацаанд 
нам доогуур бус, өндөр хэлбэлзэлтэй байж хүлээлтэд нөлөөлөн, улмаар зээлийн хүү дорвитой 
буурч чадахгүй байх нэг шалтгаан болж байна. 

Зураг 18: Инфляци ба зээлийн хүү (ЖДХ) 

 
Зээлийн хүүний ерөнхий хандлагыг /Зураг 1/ харвал 2000-аас 2007 онуудад эдийн засгийн 
тааламжтай нөхцөл бүрдсэнээр манай санхүүгийн зах зээлд эргэлдэх хөрөнгийн хэмжээ эрс 
өссөн нь банк санхүүгийн байгууллагуудын зуучлалыг нэмэгдүүлэн, санхүүгийн эх үүсвэрийн 
зардал буурч, зээлийн хүү аажмаар буурсан байна.  

Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралтай холбоотойгоор 2008 оны сүүлээр ханш огцом 
суларч, банкны системээс эх үүсвэр гадагшилж, зээлийн өсөлт буурч улмаар эдийн засаг 
зогсонги байдалд орсон бөгөөд чанаргүй зээлийн хэмжээ нэмэгдсэнээс банкууд цаашид зээл 
олгох нөхцөлөө хатууруулж, хүү эргээд өсч байв.  

Монголбанк инфляцийг бууруулах зорилгоор бодлогын хүүг 2008 оноос 2009 оны 3 сар 
хүртэл 9.75%-иас 14%-д хүргэж, заавал байлгах нөөцийн хувь хэмжээг 0.5 нэгжээр 
нэмэгдүүлэн 5.5% болгосон. Үүний үр дүнд инфляци буурч, 2009 онд дефляцид хүрч байсан ч 
зээлийн хүү өндөр хэвээр байсан нь инфляцийн хүлээлт тогтворжоогүй, хямралын үед 
чанаргүй зээлийн хэмжээ нэмэгдсэн, эдийн засаг зогсонги байдалд орсон зэргээс шалтгаалж 
байв.  

Зээл олгох үйл ажиллагаа 2009 оны сүүлээр тасалдалд орсон бөгөөд банкуудын зээлжих 
чадварыг нэмэгдүүлэх үүднээс бодлогын хүүг 2009 оны 5,6 ба 10 саруудад шат дараатай 
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Зээлийн хүүний ерөнхий хандлагыг (Зураг 1) харвал 2000-аас 2007 онуудад 
эдийн засгийн тааламжтай нөхцөл бүрдсэнээр манай санхүүгийн зах зээлд 
эргэлдэх хөрөнгийн хэмжээ эрс өссөн нь банк санхүүгийн байгууллагуудын 
зуучлалыг нэмэгдүүлэн, санхүүгийн эх үүсвэрийн зардал буурч, зээлийн хүү 
аажмаар буурсан байна. 

Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралтай холбоотойгоор 2008 оны сүүлээр ханш 
огцом суларч, банкны системээс эх үүсвэр гадагшилж, зээлийн өсөлт буурч улмаар 
эдийн засаг зогсонги байдалд орсон бөгөөд чанаргүй зээлийн хэмжээ нэмэгдсэнээс 
банкууд цаашид зээл олгох нөхцөлөө хатууруулж, хүү эргээд өсч байв. 

Монголбанк инфляцийг бууруулах зорилгоор бодлогын хүүг 2008 оноос 2009 
оны 3 сар хүртэл 9.75%-иас 14%-д хүргэж, заавал байлгах нөөцийн хувь хэмжээг 
0.5 нэгжээр нэмэгдүүлэн 5.5% болгосон. Үүний үр дүнд инфляци буурч, 2009 онд 
дефляцид хүрч байсан ч зээлийн хүү өндөр хэвээр байсан нь инфляцийн хүлээлт 
тогтворжоогүй, хямралын үед чанаргүй зээлийн хэмжээ нэмэгдсэн, эдийн засаг 
зогсонги байдалд орсон зэргээс шалтгаалж байв. 

Зээл олгох үйл ажиллагаа 2009 оны сүүлээр тасалдалд орсон бөгөөд банкуудын 
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зээлжих чадварыг нэмэгдүүлэх үүднээс бодлогын хүүг 2009 оны 5, 6 ба 10 
саруудад шат дараатай бууруулж 10% болгосон. Мөн “Заавал байлгах нөөцийн 
хувь, хяналт тавих журам”-д өөрчлөлт оруулан төгрөгийн заавал байлгах 
нөөцийн хэмжээнд бодлогын хүүний ¼-тэй тэнцүү хэмжээгээр урамшуулал 
олгох, ЗБН тооцох татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн жагсаалтаас дотоодын 
банк санхүүгийн байгууллагаас татсан харилцах, хадгаламжийн дансдыг хасч 
тооцох болов. Уг арга хэмжээнүүдийн үр дүнд 2010 оноос эхлэн зээлийн өсөлт 
нэмэгдсэн бөгөөд зээлийн жигнэсэн дундаж хүү аажмаар буурсан байна.

Харин 2011 онд эдийн засаг сэргэж, хөрөнгийн дотогшлох урсгал нэмэгдсэн 
бөгөөд банкны эх үүсвэр өссөнтэй холбоотойгоор зээлийн хүү буурах 
хандлагатай болсон. Тухайлбал, төгрөгийн зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 
2010 оноос 2011 оны эцэс хүртэл 15.5 хувь хүртэл буюу 6.8 нэгжээр буурсан 
байна. Төсвийн тэлсэн бодлогоос шалтгаалсан эдийн засгийн хэт халалт болон 
инфляцийн дарамтыг бууруулах зорилгоор бодлогын хүүг 2011 онд 1.25 нэгж 
хувиар нэмэгдүүлэн 12.25% болгосон байна. Уг бодлогын арга хэмжээний үр 
дүнд банкуудын худалдаж авсан үнэт цаасны хэмжээ нэмэгдсэн байна (Зураг 2).

 Зураг 2. ТБүц ба зээлийн хүү Зураг 3. Заавал байлгах нөөц ба зээлийн хүү
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бууруулж 10% болгосон. Мөн “Заавал байлгах нөөцийн хувь, хяналт тавих журам”-д өөрчлөлт 
оруулан төгрөгийн заавал байлгах нөөцийн хэмжээнд бодлогын хүүний ¼-тэй тэнцүү 
хэмжээгээр урамшуулал олгох, ЗБН тооцох татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн жагсаалтаас  
дотоодын банк санхүүгийн байгууллагаас татсан харилцах, хадгаламжийн дансдыг хасч 
тооцох болов. Уг арга хэмжээнүүдийн үр дүнд 2010 оноос эхлэн зээлийн өсөлт нэмэгдсэн 
бөгөөд зээлийн жигнэсэн дундаж хүү аажмаар буурсан байна. 

Харин 2011 онд эдийн засаг сэргэж, хөрөнгийн дотогшлох урсгал нэмэгдсэн бөгөөд банкны эх 
үүсвэр өссөнтэй холбоотойгоор зээлийн хүү буурах хандлагатай болсон. Тухайлбал, 
төгрөгийн зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 2010 оноос 2011 оны эцэс хүртэл 15.5 хувь хүртэл 
буюу 6.8 нэгжээр буурсан байна. Төсвийн тэлсэн бодлогоос шалтгаалсан эдийн засгийн хэт 
халалт болон инфляцийн дарамтыг бууруулах зорилгоор бодлогын хүүг 2011 онд 1.25 нэгж 
хувиар нэмэгдүүлэн 12.25% болгосон байна. Уг бодлогын арга хэмжээний үр дүнд банкуудын 
худалдаж авсан үнэт цаасны хэмжээ нэмэгдсэн байна /Зураг 19/. 

Мөн инфяцийг бууруулахын зэрэгцээ санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангах, 
хямралд өртөмтгий, эмзэг байдлыг бууруулах зорилгоор заавал байлгах нөөцийн хувийг 2 
удаа, нийт 6 нэгжээр өсгөж 11%-д хүргэсэн /Зураг 3/. Эдгээр нь зээлийн эх үүсвэр буурахад 
нөлөөлсөн байх талтай. 

Шатахууны үнийн өсөлт, ханшийн сулралт зэргээс хамаарч инфляци 2012 оны эхний улиралд 
эргээд өссөн бөгөөд богино хугацаанд хөрөнгийн гадагшлах урсгал нэмэгдсэн нь хүү өсөх 
нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Инфляцийг бууруулахын тулд 2012 оны 4 сард бодлогын хүүг 
дахин 1 нэгж хувиар нэмэгдүүлэн 13.25%, заавал байлгах нөөцийн хувийг 11-ээс 12% хүргэж 
тус тус нэмэгдүүлсэн. Харин 2012 оны 5 сараас эхлэн инфляци буурсан ч зээлийн хүү өндөр 
хэвээр байгаа нь инфляцийн хүлээлт буураагүйтэй холбоотой байх талтай. 

1.2 Зээлийн хүү өндөр байгаа шалтгаан 

Арилжааны банкуудын зээлийн хүүний хандлага, өнөөгийн байдлаас харахад дараах хүчин 
зүйлс зээлийн  хүү өндөр байхад нөлөөлөх гол шалтгаан болж байна. 

Зураг 19: ТБҮЦ ба зээлийн хүү Зураг 20: Заавал байлгах нөөц ба зээлийн хүү 
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Мөн инфяцийг бууруулахын зэрэгцээ санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг 
хангах, хямралд өртөмтгий, эмзэг байдлыг бууруулах зорилгоор заавал байлгах 
нөөцийн хувийг 2 удаа, нийт 6 нэгжээр өсгөж 11%-д хүргэсэн (Зураг 3). Эдгээр 
нь зээлийн эх үүсвэр буурахад нөлөөлсөн байх талтай.

Шатахууны үнийн өсөлт, ханшийн сулралт зэргээс хамаарч инфляци 2012 оны 
эхний улиралд эргээд өссөн бөгөөд богино хугацаанд хөрөнгийн гадагшлах 
урсгал нэмэгдсэн нь хүү өсөх нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Инфляцийг 
бууруулахын тулд 2012 оны 4 сард бодлогын хүүг дахин 1 нэгж хувиар 
нэмэгдүүлэн 13.25%, заавал байлгах нөөцийн хувийг 11-ээс 12% хүргэж тус тус 
нэмэгдүүлсэн. Харин 2012 оны 5 сараас эхлэн инфляци буурсан ч зээлийн хүү 
өндөр хэвээр байгаа нь инфляцийн хүлээлт буураагүйтэй холбоотой байх талтай.
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1.2. Зээлийн хүү өндөр байгаа шалтгаан

Арилжааны банкуудын зээлийн хүүний хандлага, өнөөгийн байдлаас харахад 
дараах хүчин зүйлс зээлийн хүү өндөр байхад нөлөөлөх гол шалтгаан болж 
байна.

1.2.1. Өндөр, тогтворгүй инôляци ба түүний сөрөг хүлээлт 

Инфляци болон түүний хүлээлт өндөр байгаа нь богино хугацаанд банкууд татан 
төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зардлаа бууруулах боломжийг бүрдүүлж чадахгүй, 
улмаар зээлийн хүүг өндөр хэвээр байлгах нөхцөлийг бий болгож байна. 

1.2.2. ×анаргүй зээлийн эрсдэл болон хууль эрх зүйн орчин

Банкуудын чанаргүй зээлийн эрсдэлийн сан, муу зээл болон түүнд хуримтлуулж 
тооцсон хүүний авлагатай холбоотой үйл ажиллагааны зардлууд, шүүхийн 
хураамж, шимтгэл, зээлийн эргэн төлөлтийн хугацаа алдалт зэрэг нь зээлийн 
хүүний түвшинд нөлөөлж байдаг. Тиймээс банкуудын зээлийн гэрээний 
гүйцэтгэлийг (үүргийг) хангуулах талаар шүүхийн шийдвэр гарснаас хойш 
шийдвэрийг гүйцэтгэх хугацааг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль, 
журамд тодорхой заагаагүй бөгөөд энэ үйл ажиллагаа дунджаар 18 сар 
үргэлжилдэг байна. Үйл ажиллагааны дундаж хугацааг харуулбал:

 хүснэгт 1. Шүүхийн журмаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахад шаардагдах хугацаа

Үйл явц Шаардагдах 
дундаж хугацаа

Зээлийн хугацаа дууссан өдрөөс зээлдэгч төлөлт хийхийг хүлээж 1-6 сар
Шүүхэд өгөх материал бүрдүүлэх, шүүх хүлээж авах, иргэний 
хэрэг үүсэхэд 1 сар 

Хариуцагч хаяган дээрээ байхгүй бол хугацаа хойшлох 1-6 сар 
Шүүх хянаж, шийдвэрлэхэд 2-6 сар
Давж заалдах, хяналтын шатны шүүхээр дамжвал 2-4 сар
Шүүхийн шийдвэр гарсны дараа шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа 
эхлэх 1-3 сар 

Шийдвэр гүйцэтгэл ажиллагаа явуулах, албадан худалдах, зээлийн 
өрийг хаах 3-10 сар 

Мөн шүүхийн журмаар үүргийн гүйцэтгэлийг барьцааны зүйлээр хангуулахад 
банкнаас дунджаар барьцааны хөрөнгийн үнийн дүнгийн 15-50 хувь зардал 
болж гардаг байна. Үүнийг задлан үзүүлбэл:
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хүснэгт 2. Шүүхийн журмаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахад гарах зардал

Зардлын төрөл Гарах зардлын хувь
Шүүхэд улсын тэмдэгтийн хураамж 0.5-4%
Өмгөөлөгч, гэрээт ажилтны зардал 3-5%
Нотариатын зардал 1% 
Шийдвэр гүйцэтгэгчийн урамшуулал 5-10%
Гүйцэтгэх ажиллагааны зардал 2% хүртэл
Бусад зардал (унаа, ус гэх мэт) 5% хүртэл

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газар үл хөдлөх эд хөрөнгийг шилжүүлэхдээ 
зөвхөн худалдах-худалдан авах болон бэлэглэлийн гэрээг хүлээн зөвшөөрдөг 
бөгөөд банк хөрөнгийг өөрийн нэр дээр шилжүүлэх, буцаан шилжүүлэхэд 
хүндрэл гардаг. Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааг бүрдүүлэхэд барьцаагаар 
хангагдах үүргийн үнийн дүнгээс хувьчлан бүртгэлийн шимтгэл авдаг нь хэт 
өндөр байдаг. Ялангуяа их дүнтэй зээл авч байгаа, олон барьцаатай, барьцаагаар 
хангагдах үүргийн үнийн дүн нь их тохиолдолд зээлдэгч өндөр шимтгэл төлдөг 
байна.

Банкууд чанаргүй зээлд эрсдэлийн сан байгуулах, тухайн зээлийн хүүний 
алдагдсан боломжийн зардал, шүүхийн нэхэмжлэл гаргахад холбогдох 
зардал зэргийг тооцон, зорилтот ашгийн түвшиндээ хүрэхийн тулд зээлийн 
хүүндээ эдгээр өртгүүдийг шингээдэг байх талтай. Иймд хугацаа хэтэрсэн 
болон чанаргүй зээлийг түргэн хугацаанд шийдвэрлэх хууль, эрхзүйн орчныг 
сайжруулах арга хэмжээ авах шаардлагатай байна. Тухайлбал, банкуудын хувьд 
зээлийн барьцаанд байгаа үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгийг шүүхэд нэхэмжлэл 
гаргахгүйгээр зээлдэгчтэй үл маргах журмаар худалдан борлуулах эрхтэй болвол 
хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийг шийдвэрлэх хугацаа богиносч, түүнтэй 
холбогдох зардлыг бууруулснаар зээлийн хүүг тодорхой түвшинд бууруулах нэг 
арга зам байж болох юм.

1.2.3. Татварын орчин

Монгол улсын “Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай” хуулийн 7.3 
зүйлд зааснаар татвар төлөгчид дараах шатлалаар татвар төлнө гэж заасан байна. 
Үүнд:

o 0-3 тэрбум төгрөгийн албан татвар ногдуулах жилийн орлого олсон бол 
10 хувиар,

o 3 тэрбум төгрөгөөс дээш албан татвар ногдуулах жилийн орлого олсон 
бол 300 сая төгрөг дээр 3 тэрбум төгрөгөөс дээш давсан орлогын дүнгийн 
25 хувиар нэмж албан татвар ногдуулна.

Албан татвар төлөгчийн дараах орлогод дор дурдсан хувиар албан татвар 
ногдуулна:
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o ногдол ашгийн орлогод 10%;
o үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны орлогод 2;
o хүүний орлогод 10% гэж заасан байна. 

Энд хүүний орлого гэдгийг зээлийн хүүний орлого гэж ойлгож болох бөгөөд 
банкуудын хувьд зээлийн хүүнээс олох орлогынхоо 10%-ийг төлөхөөр байна. 
Уг төлбөрийг өөрийн зээлийн хүүндээ суулгадаг байх талтай. Тодруулбал, 2012 
оны 08-р сарын байдлаар банкуудын зээлийн жигнэсэн дундаж хүү 18.29% 
байгаа бөгөөд үүний 18.29% � 10% = 1.83% нь татварын шимтгэлтэй холбоотой 
гэж үзэж болохоор байна. Тиймээс татварын хувь хэмжээ нь банкуудын зээлийн 
хүүний түвшинд нөлөөлдөг байх талтай.

1.2.4. Дотоод эх үүсвэрийн хомсдол ба өрсөлдөөн

Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралын жилүүдэд инфляцийн огцом өсөлт 
болон төгрөгийн ханшийн уналтаас үүдэн иргэд, аж ахуйн нэгж банкны 
салбараас хадгаламжаа татаж эхэлснээр 2008 оны сүүлч гэхэд банкуудын хувьд 
дотоод эх үүсвэрийн хомсдол ихээр бий болсон байна. 

Зураг 4. Дотоод эх үүсвэр ба хадгаламжийн хүү (ЖДх)

Эх үүсвэр: АБ-ын нэгдсэн тайлан

Хямралын дараагаар эдийн засаг зогсонги байдалд орж дефляцитай байсан хэдий 
ч банкууд дотоод эх үүсвэрээ алдахгүйн тулд хадгаламжийн хүүг өндөр хэвээр 
байлгасан байх талтай. 2010 оноос эдийн засгийн байдал сайжирч, валютын 
ханш тогтворжисноор иргэд өөрсдийн хөрөнгийг банкинд байршуулан, дотоод эх 
үүсвэрийг нэмэгдүүлснээр хадгаламжийн хүү аажмаар буурахад нөлөөлсөн байх 
магадлалтай байна (Зураг 4). 
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Зураг 5. хадгаламжийн хүү (ЖДх)
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Эх үүсвэр: АБ-ын нэгдсэн тайлан 

Хямралын дараагаар эдийн засаг зогсонги байдалд орж дефляцитай байсан хэдий ч банкууд 
дотоод эх үүсвэрээ алдахгүйн тулд хадгаламжийн хүүг өндөр хэвээр байлгасан байх талтай. 
2010 оноос эдийн засгийн байдал сайжирч, валютын ханш тогтворжисноор иргэд өөрсдийн 
хөрөнгийг банкинд байршуулан, дотоод эх үүсвэрийг нэмэгдүүлснээр хадгаламжийн хүү 
аажмаар буурахад нөлөөлсөн байх магадлалтай байна /Зураг /.  

Зураг 5: Хадгаламжийн хүү (ЖДХ) 

 
Эх үүсвэр: АБ-ын нэгдсэн тайлан 

Арилжааны банкууд гадаад эх үүсвэрээс хөрөнгө татах боломжоор хомс байгаа өнөө үед 
дотоод эх үүсвэр татах үүднээс хадгаламжийн хүүгээрээ өрсөлдөх нь хадгаламжийн хүүг 
өсгөх талтай байна. Энэ нь банкуудын эх үүсвэрийн өртгийг нэмэгдүүлж, улмаар зээлийн хүүг 
өсгөдөг байх магадлалтай. Хадгаламжийн хүүний динамикаас харахад томоохон банкуудын 
хадгаламжийн хүүний өөрчлөлт нь бусад банкуудын хадгаламжийн хүүнд нөлөөлдөг байж 
болзошгүй юм /Зураг  /.  

 

1.2.5 Зээлийн захын өрсөлдөөн ба төвлөрөл 

Зээлийн захын өрсөлдөөн харьцангуй сул, цөөн тооны банкуудад төвлөрөх нь зээлийн хүүг 
том банкууд тогтоох хандлагыг бий болгодог бөгөөд жижиг банкууд тэдний зээлийн хүүг 
үндэслэн зээлийн хүүгээ тогтоодог байх талтай юм. Үйл ажиллагаагаа явуулж нийт 
банкуудаас актив болон зээлийн хэмжээгээрээ томд тооцогдож буй 4 банкны хувьд нийт 
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Эх үүсвэр: АБ-ын нэгдсэн тайлан

Арилжааны банкууд гадаад эх үүсвэрээс хөрөнгө татах боломжоор хомс байгаа 
өнөө үед дотоод эх үүсвэр татах үүднээс хадгаламжийн хүүгээрээ өрсөлдөх нь 
хадгаламжийн хүүг өсгөх талтай байна. Энэ нь банкуудын эх үүсвэрийн өртгийг 
нэмэгдүүлж, улмаар зээлийн хүүг өсгөдөг байх магадлалтай. Хадгаламжийн 
хүүний динамикаас харахад томоохон банкуудын хадгаламжийн хүүний өөрчлөлт 
нь бусад банкуудын хадгаламжийн хүүнд нөлөөлдөг байж болзошгүй юм (Зураг 5). 

1.2.5. Зээлийн захын өрсөлдөөн ба төвлөрөл

Зээлийн захын өрсөлдөөн харьцангуй сул, цөөн тооны банкуудад төвлөрөх 
нь зээлийн хүүг том банкууд тогтоох хандлагыг бий болгодог бөгөөд жижиг 
банкууд тэдний зээлийн хүүг үндэслэн зээлийн хүүгээ тогтоодог байх талтай юм. 
Үйл ажиллагаагаа явуулж нийт банкуудаас актив болон зээлийн хэмжээгээрээ 
томд тооцогдож буй 4 банкны хувьд нийт банкны системийн актив болон 
зээлийн өрийн үлдэгдлийн 70-80%-ийг эзэлж байгаа нь төвлөрөл их байгааг 
харуулж байна (Зураг 6). 

 Зураг 6. Төвлөрлийн харьцаа
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банкны системийн актив болон зээлийн өрийн үлдэгдлийн 70%-80% -г эзэлж байгаа нь 
төвлөрөл их байгааг харуулж байна /Зураг /.  

 

1.2.6 Гадаад эх үүсвэр 

Банкуудын хувьд дотоод эх үүсвэрийн хомсдол бий болсон үед хямд өртөгтэй гадаад эх 
үүсвэр76 татах нь зээлийн хүүгээ бууруулах нэг нөхцөл болдог. Нийт системийн хувьд 
хямралын жилүүдийг эс тооцвол 2011, 2012 онуудад нийт татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөд эзэлж 
буй гадаад эх үүсвэрийн хэмжээ 8-10%-г эзэлж байгаа нь зээлийн хүүнд нөлөөлөх хүртэл 
хангалттай байж чадахгүй байна. Гадаад зах зээл дээрээс хямд эх үүсвэр татах нь банкуудын 
эх үүсвэрийн зардлыг бууруулах боловч валютын ханшийн эрсдэлээс хамгаалж ханшийн 
уналтын алдагдлыг ирээдүйн зээлийн өртөгт шингээдэг байх магадлалтай юм /Зураг /. 
Түүнчлэн валютын ханшийн эрсдэлээс гадна гадаад эх үүсвэр татах үйл ажиллагааны зардал 
өндөр байх нь зээлийн хүүг буурахгүй байхад нөлөөлж байх талтай. 

                                                 
76 Арилжааны банкуудын гадаад эх үүсвэр нь гадаадын банк санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж, гадаадын банкнаас авсан 
зээл, оршин суугч бусын харилцах, хадгаламж болон банкнаас гаргасан үнэт цаас байж болдог. 

Зураг 6: Төвлөрлийн харьцаа 

 
Эх үүсвэр: АБ-ын нэгдсэн тайлан 

Зураг 7: Нийт гадаад пассив ба Зээлийн хүү (ЖДХ) 
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1.2.6. Гадаад эх үүсвэр

Банкуудын хувьд дотоод эх үүсвэрийн хомсдол бий болсон үед хямд өртөгтэй 
гадаад эх үүсвэр70 татах нь зээлийн хүүгээ бууруулах нэг нөхцөл болдог. Нийт 
системийн хувьд хямралын жилүүдийг эс тооцвол 2011, 2012 онуудад нийт 
татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөд эзэлж буй гадаад эх үүсвэрийн хэмжээ 8-10%-
г эзэлж байгаа нь зээлийн хүүнд нөлөөлөх хүртэл хангалттай байж чадахгүй 
байна. Гадаад зах зээл дээрээс хямд эх үүсвэр татах нь банкуудын эх үүсвэрийн 
зардлыг бууруулах боловч валютын ханшийн эрсдэлээс хамгаалж ханшийн 
уналтын алдагдлыг ирээдүйн зээлийн өртөгт шингээдэг байх магадлалтай юм 
(Зураг 7). Түүнчлэн валютын ханшийн эрсдэлээс гадна гадаад эх үүсвэр татах 
үйл ажиллагааны зардал өндөр байх нь зээлийн хүүг буурахгүй байхад нөлөөлж 
байх талтай.

 Зураг 7. нийт гадаад пассив ба Зээлийн хүү (ЖДх)
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2.2.7. Санхүүгийн зах зээлийн хөгжил сул

Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил сул, хууль, эрх зүйн орчин хангалттай сайн 
бүрдээгүй, арилжааны эргэлт муу байгаа тул гадаадын хөрөнгө оруулагчид 
монголын хөрөнгийн биржээс хувьцаа худалдан авах сонирхол бага байгаа 
нь урт хугацаатай, хямд өртөгтэй эх үүсвэр бий болох боломж хомс байгааг 
илэрхийлж байна. Мөн мөнгөний зах зээлийн хөгжил сул байгаа нь банкууд 
илүүдэл нөөцөө хөрвөх чадвар сайтай бусад санхүүгийн хэрэгслүүдэд 
үр ашигтайгаар байршуулах боломжгүй, зөвхөн ТБҮЦ-нд их хэмжээгээр 
байршуулж байна. 

70 Арилжааны банкуудын гадаад эх үүсвэр нь гадаадын банк санхүүгийн байгууллагын харилцах, хадгаламж, 
гадаадын банкнаас авсан зээл, оршин суугч бусын харилцах, хадгаламж болон банкнаас гаргасан үнэт цаас 
байж болдог.
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1.3. Зээлийн хүүг бууруулах арга замууд

•	 Èнôляцийг бууруулах
Инфляци урт хугацаанд доогуур түвшинд, тогтвортой байснаар эх үүсвэрийн 
зардал буурч, зээлийн суурь хүү буурах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

•	 Хүлээлтийг удирдах
Инфляци буурч, хүлээлт тогтворжсон үед бодлогын хүүг эх үүсвэрийн өртөгтэй 
уялдуулан бууруулах боломжтой бөгөөд энэ нь ТБҮЦ-нд байгаа эх үүсвэрийн 
тодорхой хэсгийг чөлөөлж, зээлжих боломжит эх үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ.

•	 Заавал байлгах нөөцийн хувь хэмжээг бууруулах
Заавал байлгах нөөцийн хувь хэмжээг бууруулснаар зээлийн эх үүсвэр 
чөлөөлөгдөж, алдагдсан боломжийн зардал буурна.

•	 Зээлийн хязгаарлалтыг сулруулах
Зээлийн хэмжээнд тогтоосон дээд хязгаарлалтыг сулруулснаар илүүдэл нөөцийг 
зээлд зарцуулах боломж бий болно.

•	 ×анаргүй зээлийн эрсдэлтэй холбоотой зардлыг бууруулах
Чанаргүй зээлийн төлөлтийг түргэн хугацаанд шийдвэрлэх хууль, эрхзүйн 
орчныг сайжруулах арга хэмжээ авснаар зээлийн эрсдэлийн зардлыг бууруулна.

•	 Татварын тогтолцоог уян хатан болгох
Орлогын албан татвар ногдуулж буй орлогын шатлалын босгыг нэмэгдүүлснээр 
татварын зардлыг бууруулах боломжтой. 

•	 Гадаад эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх
Гадаад хямд өртөгтэй эх үүсвэрийн хэмжээг нэмэгдүүлснээр эх үүсвэрийн 
зардлыг бууруулна.

•	 Мөнгөний зах зээлийг хөгжүүлэх 
Санхүүгийн шинэ хэрэгслүүдийг бий болгосноор илүүдэл нөөцөө үр ашигтай 
байршуулах боломжийг бүрдүүлнэ.

2. онол, АРгА Зүй

Зээлдүүлэгч байгууллага зээлийн хүүгээ өндрөөр тогтоохыг хүсдэг хэдий ч, 
зээлийн хүүний түвшин бага байснаар бусад банкуудын хүү буурах, зээлдэгч 
зээлээ эргэн төлөх магадлал нэмэгдэж зээлийн эрсдэл буурах талтай. rose.S & 
Hudging.C нар нь зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аливаа байгууллага дараах 
загварын хүрээнд зээлийн хүүгээ тогтоодог гэж үзсэн байна (Зураг 8).
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Зураг 8. Зээлийн хүүг тооцох аргачлал

[181] 
 

2 ОНОЛ, АРГА ЗҮЙ 

Зээлдүүлэгч байгууллага зээлийн хүүгээ өндрөөр тогтоохыг хүсдэг хэдий ч, зээлийн хүүний 
түвшин бага байснаар бусад банкуудын хүү буурах, зээлдэгч зээлээ эргэн төлөх магадлал 
нэмэгдэж зээлийн эрсдэл буурах талтай.  Rose.S & Hudging.C нар нь зээлийн үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг аливаа байгууллага дараах загварын хүрээнд зээлийн хүүгээ тогтоодог гэж үзсэн 
байна /Зураг 21/. 

Зураг 21: Зээлийн хүүг тооцох аргачлал 

 
Эх сурвалж: Rose.S and Hudging.C “Bank management and Financial Services” 7 edition  

2.1 Зардлын нэмэгдлээр зээлийн хүүг тогтоох арга 

Зээлийн үнэ бүрдэлтийн энэхүү загвар нь дөрвөн хүчин зүйлээс хамаарч зээлийн хүүний 
түвшин өөрчлөгддөг гэж таамагладаг. Үүнд: эх үүсвэрийн зардал , үйл ажиллагааны зардал

 (ажилчдын цалин хөлс, бараа материалын зардал, цалингийн нэмэлт урамшуулал), 

зээлийн эрсдэл  болон байгууллагын зорилтод ашгийн  хэмжээ зэрэг багтана. Эдгээрийг 
тэгшитгэл хэлбэрээр бичвэл дараах бүтэцтэй харагдах бөгөөд үүнийг зардлын нэмэгдлээр 

зээлийн хүү тооцох арга гэж нэрлэдэг.  Энд -зээлийн хэмжээг, -ээр зээлийн хүүний 
түвшинг тус тус тэмдэглэв.  

(2.1а) 

- зээлийн хүүний орлогыг илэрхийлэх бөгөөд тэгшитгэлийн хоѐр талыг зээлийн 
хэмжээнд хуваавал зардал тус бүрийн зээлийн хүүнд шингэх өртгүүд гарна.  

Зээлийн 
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хүүнээс 

доогуур зах 
зээлийн үнэ 

бүрдэлт 

Эх сурвалж: rose.S and Hudging.C “Bank management and Financial Services” 7 edition

2.1. Зардлын нэмэгдлээр зээлийн хүүг тогтоох арга

Зээлийн үнэ бүрдэлтийн энэхүү загвар нь дөрвөн хүчин зүйлээс хамаарч зээлийн 
хүүний түвшин өөрчлөгддөг гэж таамагладаг. Үүнд: эх үүсвэрийн зардал FC, 
үйл ажиллагааны зардал OE (ажилчдын цалин хөлс, бараа материалын зардал, 
цалингийн нэмэлт урамшуулал), зээлийн эрсдэл CR болон байгууллагын 
зорилтод ашгийн TP хэмжээ зэрэг багтана. Эдгээрийг тэгшитгэл хэлбэрээр 
бичвэл дараах бүтэцтэй харагдах бөгөөд үүнийг зардлын нэмэгдлээр зээлийн 
хүү тооцох арга гэж нэрлэдэг. Энд L-зээлийн хэмжээг, IR-ээр зээлийн хүүний 
түвшинг тус тус тэмдэглэв. 

  L * IR = FC + OE + CR + TP      (1)

L * IR - зээлийн хүүний орлогыг илэрхийлэх бөгөөд тэгшитгэлийн хоёр талыг 
зээлийн хэмжээнд хуваавал зардал тус бүрийн зээлийн хүүнд шингэх өртгүүд 
гарна. 
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(2.1б) 

 уг харьцааг суурь хүү гэх бөгөөд эх үүсвэрийн дундаж зардалд өөрийн хөрөнгийн 

бодит өгөөжийг нэмж шингээн тооцсон эх үүсвэрийн зардлыг хэлнэ.  

2.2 Үнээр тэргүүлэгч загвар 

Зээлдүүлэгч хэрэглэгчдэд олон төрлийн бүтээгдэхүүн санал болгодог бөгөөд бүтээгдэхүүнтэй 
холбоотой гарч буй үйл ажиллагааны зардлаа хэрхэн хуваарилах нь хүндрэлтэй байдаг. 
Энэхүү аргын хүрээнд бусад зээлдүүлэгчдийн зээл болон хадгаламжийн өрсөлдөөнийг 
харгалзан үзэж зээлийн хүүг тогтоох боломжтой ч өрсөлдөөн нь зээлдүүлэгчдийн зорилтот 
ашигт нөлөөлж, ашгийн хэмжээг бууруулахад хүргэдэг. Ихэнх банкууд нь зээлийн эрсдэлд 
тулгуурлан үнээр тэргүүлэгчийн загварыг ашиглаж байдаг. Банкны салбарт томоохон байр 
суурийг эзэлдэг (банкны систем дэх активын хэмжээ) банкууд нь суурь хүүг тогтоодог бөгөөд 
суурь хүү нь богино хугацаат зээлийн эргэн төлөгдөх магадлалаас хамаарч өөрчлөгддөг гэж 
үздэг.  

(2.2а) 

(2.2б) 

Энд -урт хугацаат зээлийн эрсдэл,  суурь эсвэл прайм хүүг тэмдэглэв.  

2.3 Прайм хүүнээс доогуур зах зээлийн үнэ бүрдэлт  

Прайм хүү гэж суурь хүүнд үйл ажиллагааны зардал, татварын зардал, зорилтот ашиг, зээлийн 
эрсдэл болон заавал байлгах нөөцийн алдагдсан боломжийн зардлыг шингээж тооцсон 
зээлийн хамгийн бага хүүг хэлнэ. Зээлийн хүүг прайм хүүн дээр үндэслэн тухайн бизнесийн 
эрсдэлийг харгалзан, бүтээгдэхүүн бүрээр тооцож гаргадаг.  

Том найдвартай харилцагчид нь маш богино (хэдэн өдөр, хэдэн 7 хоног) хугацаатай зээлийг 

банкуудаас авах тохиолдол гардаг бөгөөд зарим банкууд мөнгөний захын хүүнд  
суурилан бага хэмжээний эрсдэл болон ашгийг нэмж зээлийн хүүгээ тогтоож зээл олгодог 
байна. Үүний үр дүнд богино хугацаанд зээлийн хүүний түвшин зарласан прайм хүүнээс бага 
болж ирдэг.  

(2.3) 

     (2)
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(2.1б) 

 уг харьцааг суурь хүү гэх бөгөөд эх үүсвэрийн дундаж зардалд өөрийн хөрөнгийн 

бодит өгөөжийг нэмж шингээн тооцсон эх үүсвэрийн зардлыг хэлнэ.  

2.2 Үнээр тэргүүлэгч загвар 

Зээлдүүлэгч хэрэглэгчдэд олон төрлийн бүтээгдэхүүн санал болгодог бөгөөд бүтээгдэхүүнтэй 
холбоотой гарч буй үйл ажиллагааны зардлаа хэрхэн хуваарилах нь хүндрэлтэй байдаг. 
Энэхүү аргын хүрээнд бусад зээлдүүлэгчдийн зээл болон хадгаламжийн өрсөлдөөнийг 
харгалзан үзэж зээлийн хүүг тогтоох боломжтой ч өрсөлдөөн нь зээлдүүлэгчдийн зорилтот 
ашигт нөлөөлж, ашгийн хэмжээг бууруулахад хүргэдэг. Ихэнх банкууд нь зээлийн эрсдэлд 
тулгуурлан үнээр тэргүүлэгчийн загварыг ашиглаж байдаг. Банкны салбарт томоохон байр 
суурийг эзэлдэг (банкны систем дэх активын хэмжээ) банкууд нь суурь хүүг тогтоодог бөгөөд 
суурь хүү нь богино хугацаат зээлийн эргэн төлөгдөх магадлалаас хамаарч өөрчлөгддөг гэж 
үздэг.  

(2.2а) 

(2.2б) 

Энд -урт хугацаат зээлийн эрсдэл,  суурь эсвэл прайм хүүг тэмдэглэв.  

2.3 Прайм хүүнээс доогуур зах зээлийн үнэ бүрдэлт  

Прайм хүү гэж суурь хүүнд үйл ажиллагааны зардал, татварын зардал, зорилтот ашиг, зээлийн 
эрсдэл болон заавал байлгах нөөцийн алдагдсан боломжийн зардлыг шингээж тооцсон 
зээлийн хамгийн бага хүүг хэлнэ. Зээлийн хүүг прайм хүүн дээр үндэслэн тухайн бизнесийн 
эрсдэлийг харгалзан, бүтээгдэхүүн бүрээр тооцож гаргадаг.  

Том найдвартай харилцагчид нь маш богино (хэдэн өдөр, хэдэн 7 хоног) хугацаатай зээлийг 

банкуудаас авах тохиолдол гардаг бөгөөд зарим банкууд мөнгөний захын хүүнд  
суурилан бага хэмжээний эрсдэл болон ашгийг нэмж зээлийн хүүгээ тогтоож зээл олгодог 
байна. Үүний үр дүнд богино хугацаанд зээлийн хүүний түвшин зарласан прайм хүүнээс бага 
болж ирдэг.  

(2.3) 

 
уг харьцааг суурь хүү гэх бөгөөд эх үүсвэрийн дундаж зардалд өөрийн 

хөрөнгийн бодит өгөөжийг нэмж шингээн тооцсон эх үүсвэрийн зардлыг хэлнэ. 

2.2. үнээр тэргүүлэгч загвар

Зээлдүүлэгч хэрэглэгчдэд олон төрлийн бүтээгдэхүүн санал болгодог бөгөөд 
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бүтээгдэхүүнтэй холбоотой гарч буй үйл ажиллагааны зардлаа хэрхэн 
хуваарилах нь хүндрэлтэй байдаг. Энэхүү аргын хүрээнд бусад зээлдүүлэгчдийн 
зээл болон хадгаламжийн өрсөлдөөнийг харгалзан үзэж зээлийн хүүг тогтоох 
боломжтой ч өрсөлдөөн нь зээлдүүлэгчдийн зорилтот ашигт нөлөөлж, ашгийн 
хэмжээг бууруулахад хүргэдэг. Ихэнх банкууд нь зээлийн эрсдэлд тулгуурлан 
үнээр тэргүүлэгчийн загварыг ашиглаж байдаг. Банкны салбарт томоохон 
байр суурийг эзэлдэг (банкны систем дэх активын хэмжээ) банкууд нь суурь 
хүүг тогтоодог бөгөөд суурь хүү нь богино хугацаат зээлийн эргэн төлөгдөх 
магадлалаас хамаарч өөрчлөгддөг гэж үздэг. 
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(2.1б) 

 уг харьцааг суурь хүү гэх бөгөөд эх үүсвэрийн дундаж зардалд өөрийн хөрөнгийн 

бодит өгөөжийг нэмж шингээн тооцсон эх үүсвэрийн зардлыг хэлнэ.  

2.2 Үнээр тэргүүлэгч загвар 

Зээлдүүлэгч хэрэглэгчдэд олон төрлийн бүтээгдэхүүн санал болгодог бөгөөд бүтээгдэхүүнтэй 
холбоотой гарч буй үйл ажиллагааны зардлаа хэрхэн хуваарилах нь хүндрэлтэй байдаг. 
Энэхүү аргын хүрээнд бусад зээлдүүлэгчдийн зээл болон хадгаламжийн өрсөлдөөнийг 
харгалзан үзэж зээлийн хүүг тогтоох боломжтой ч өрсөлдөөн нь зээлдүүлэгчдийн зорилтот 
ашигт нөлөөлж, ашгийн хэмжээг бууруулахад хүргэдэг. Ихэнх банкууд нь зээлийн эрсдэлд 
тулгуурлан үнээр тэргүүлэгчийн загварыг ашиглаж байдаг. Банкны салбарт томоохон байр 
суурийг эзэлдэг (банкны систем дэх активын хэмжээ) банкууд нь суурь хүүг тогтоодог бөгөөд 
суурь хүү нь богино хугацаат зээлийн эргэн төлөгдөх магадлалаас хамаарч өөрчлөгддөг гэж 
үздэг.  

(2.2а) 

(2.2б) 

Энд -урт хугацаат зээлийн эрсдэл,  суурь эсвэл прайм хүүг тэмдэглэв.  

2.3 Прайм хүүнээс доогуур зах зээлийн үнэ бүрдэлт  

Прайм хүү гэж суурь хүүнд үйл ажиллагааны зардал, татварын зардал, зорилтот ашиг, зээлийн 
эрсдэл болон заавал байлгах нөөцийн алдагдсан боломжийн зардлыг шингээж тооцсон 
зээлийн хамгийн бага хүүг хэлнэ. Зээлийн хүүг прайм хүүн дээр үндэслэн тухайн бизнесийн 
эрсдэлийг харгалзан, бүтээгдэхүүн бүрээр тооцож гаргадаг.  

Том найдвартай харилцагчид нь маш богино (хэдэн өдөр, хэдэн 7 хоног) хугацаатай зээлийг 

банкуудаас авах тохиолдол гардаг бөгөөд зарим банкууд мөнгөний захын хүүнд  
суурилан бага хэмжээний эрсдэл болон ашгийг нэмж зээлийн хүүгээ тогтоож зээл олгодог 
байна. Үүний үр дүнд богино хугацаанд зээлийн хүүний түвшин зарласан прайм хүүнээс бага 
болж ирдэг.  

(2.3) 

    (3)
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(2.1б) 

 уг харьцааг суурь хүү гэх бөгөөд эх үүсвэрийн дундаж зардалд өөрийн хөрөнгийн 

бодит өгөөжийг нэмж шингээн тооцсон эх үүсвэрийн зардлыг хэлнэ.  

2.2 Үнээр тэргүүлэгч загвар 

Зээлдүүлэгч хэрэглэгчдэд олон төрлийн бүтээгдэхүүн санал болгодог бөгөөд бүтээгдэхүүнтэй 
холбоотой гарч буй үйл ажиллагааны зардлаа хэрхэн хуваарилах нь хүндрэлтэй байдаг. 
Энэхүү аргын хүрээнд бусад зээлдүүлэгчдийн зээл болон хадгаламжийн өрсөлдөөнийг 
харгалзан үзэж зээлийн хүүг тогтоох боломжтой ч өрсөлдөөн нь зээлдүүлэгчдийн зорилтот 
ашигт нөлөөлж, ашгийн хэмжээг бууруулахад хүргэдэг. Ихэнх банкууд нь зээлийн эрсдэлд 
тулгуурлан үнээр тэргүүлэгчийн загварыг ашиглаж байдаг. Банкны салбарт томоохон байр 
суурийг эзэлдэг (банкны систем дэх активын хэмжээ) банкууд нь суурь хүүг тогтоодог бөгөөд 
суурь хүү нь богино хугацаат зээлийн эргэн төлөгдөх магадлалаас хамаарч өөрчлөгддөг гэж 
үздэг.  

(2.2а) 

(2.2б) 

Энд -урт хугацаат зээлийн эрсдэл,  суурь эсвэл прайм хүүг тэмдэглэв.  

2.3 Прайм хүүнээс доогуур зах зээлийн үнэ бүрдэлт  

Прайм хүү гэж суурь хүүнд үйл ажиллагааны зардал, татварын зардал, зорилтот ашиг, зээлийн 
эрсдэл болон заавал байлгах нөөцийн алдагдсан боломжийн зардлыг шингээж тооцсон 
зээлийн хамгийн бага хүүг хэлнэ. Зээлийн хүүг прайм хүүн дээр үндэслэн тухайн бизнесийн 
эрсдэлийг харгалзан, бүтээгдэхүүн бүрээр тооцож гаргадаг.  

Том найдвартай харилцагчид нь маш богино (хэдэн өдөр, хэдэн 7 хоног) хугацаатай зээлийг 

банкуудаас авах тохиолдол гардаг бөгөөд зарим банкууд мөнгөний захын хүүнд  
суурилан бага хэмжээний эрсдэл болон ашгийг нэмж зээлийн хүүгээ тогтоож зээл олгодог 
байна. Үүний үр дүнд богино хугацаанд зээлийн хүүний түвшин зарласан прайм хүүнээс бага 
болж ирдэг.  

(2.3) 

      (4)

Энд LRCR-урт хугацаат зээлийн эрсдэл, BR(PR) суурь эсвэл прайм хүүг 
тэмдэглэв. 

2.3. прайм хүүнээс доогуур зах зээлийн үнэ бүрдэлт 

Прайм хүү гэж суурь хүүнд үйл ажиллагааны зардал, татварын зардал, зорилтот 
ашиг, зээлийн эрсдэл болон заавал байлгах нөөцийн алдагдсан боломжийн 
зардлыг шингээж тооцсон зээлийн хамгийн бага хүүг хэлнэ. Зээлийн хүүг прайм 
хүүн дээр үндэслэн тухайн бизнесийн эрсдэлийг харгалзан, бүтээгдэхүүн бүрээр 
тооцож гаргадаг. 

Том найдвартай харилцагчид нь маш богино (хэдэн өдөр, хэдэн 7 хоног) 
хугацаатай зээлийг банкуудаас авах тохиолдол гардаг бөгөөд зарим банкууд 
мөнгөний захын хүүнд (MR) суурилан бага хэмжээний эрсдэл болон ашгийг 
нэмж зээлийн хүүгээ тогтоож зээл олгодог байна. Үүний үр дүнд богино 
хугацаанд зээлийн хүүний түвшин зарласан прайм хүүнээс бага болж ирдэг. 
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(2.1б) 

 уг харьцааг суурь хүү гэх бөгөөд эх үүсвэрийн дундаж зардалд өөрийн хөрөнгийн 

бодит өгөөжийг нэмж шингээн тооцсон эх үүсвэрийн зардлыг хэлнэ.  

2.2 Үнээр тэргүүлэгч загвар 

Зээлдүүлэгч хэрэглэгчдэд олон төрлийн бүтээгдэхүүн санал болгодог бөгөөд бүтээгдэхүүнтэй 
холбоотой гарч буй үйл ажиллагааны зардлаа хэрхэн хуваарилах нь хүндрэлтэй байдаг. 
Энэхүү аргын хүрээнд бусад зээлдүүлэгчдийн зээл болон хадгаламжийн өрсөлдөөнийг 
харгалзан үзэж зээлийн хүүг тогтоох боломжтой ч өрсөлдөөн нь зээлдүүлэгчдийн зорилтот 
ашигт нөлөөлж, ашгийн хэмжээг бууруулахад хүргэдэг. Ихэнх банкууд нь зээлийн эрсдэлд 
тулгуурлан үнээр тэргүүлэгчийн загварыг ашиглаж байдаг. Банкны салбарт томоохон байр 
суурийг эзэлдэг (банкны систем дэх активын хэмжээ) банкууд нь суурь хүүг тогтоодог бөгөөд 
суурь хүү нь богино хугацаат зээлийн эргэн төлөгдөх магадлалаас хамаарч өөрчлөгддөг гэж 
үздэг.  

(2.2а) 

(2.2б) 

Энд -урт хугацаат зээлийн эрсдэл,  суурь эсвэл прайм хүүг тэмдэглэв.  

2.3 Прайм хүүнээс доогуур зах зээлийн үнэ бүрдэлт  

Прайм хүү гэж суурь хүүнд үйл ажиллагааны зардал, татварын зардал, зорилтот ашиг, зээлийн 
эрсдэл болон заавал байлгах нөөцийн алдагдсан боломжийн зардлыг шингээж тооцсон 
зээлийн хамгийн бага хүүг хэлнэ. Зээлийн хүүг прайм хүүн дээр үндэслэн тухайн бизнесийн 
эрсдэлийг харгалзан, бүтээгдэхүүн бүрээр тооцож гаргадаг.  

Том найдвартай харилцагчид нь маш богино (хэдэн өдөр, хэдэн 7 хоног) хугацаатай зээлийг 

банкуудаас авах тохиолдол гардаг бөгөөд зарим банкууд мөнгөний захын хүүнд  
суурилан бага хэмжээний эрсдэл болон ашгийг нэмж зээлийн хүүгээ тогтоож зээл олгодог 
байна. Үүний үр дүнд богино хугацаанд зээлийн хүүний түвшин зарласан прайм хүүнээс бага 
болж ирдэг.  

(2.3)       (5)

2.4. эмпирик загвар

Дээр дурьдсан онолын гурван загвараас зардлын нэмэгдлээр хүү тооцох 
аргачлалд тулгуурлан зээлийн хүүний тооцооллыг хийсэн бөгөөд тус загварын 
дэлгэрэнгүй бичвэл дараах хэлбэрт шилжинэ. 
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2.4 Эмпирик загвар 

Дээр дурьдсан онолын гурван загвараас зардлын нэмэгдлээр хүү тооцох аргачлалд тулгуурлан 
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Энд: IR - зээлийн хүүний хувь 

•	  - эх үүсвэрийн зардлын хувь

•	  - өөрийн хөрөнгийн зардлын хувь

•	  - зорилтот ашгийн хувь

•	  - үйл ажиллагааны зардлын хувь

•	  - татварын зардлын хувь

•	  - зээлийн эрсдэлийн зардлын хувь

•	  - заавал байлгах нөөцийн алдагдсан боломжийн зардлын хувь

3. ШИнЖИлгээнИй хэСэг

Дунд хугацаанд зээлийн хүүг нэг оронтой тоонд оруулах үйл ажиллагааны 
хүрээнд богино хугацаанд зээлийн хүүг 1/3 хэмжээгээр бууруулж 12%-д 
хүргэх зорилт тавин, нийт системийн хувьд Төв банкны зорилт, бодлогын 
арга хэрэгслүүд болон санхүүгийн салбарын үзүүлэлтүүдийн таамаглал дээр 
тулгуурлан зээлийн хүүний түвшинг 6 сар болон 1 жилийн хугацааны дараа үе 
шаттайгаар бууруулах тооцооллыг хийв.

3.1. Дэвшүүлсэн таамаглалууд

3.1.1. Бодлогын хүрээнд 

Зээлийн хүүг бууруулах боломжийн талаар тооцооллыг хийхдээ бодлого болон 
үйл ажиллагааны хүрээнд хэд хэдэн таамаглалуудыг дэвшүүлсэн. Бодлогын 
хүрээнд, Төв банкнаас авч хэрэгжүүлж болох бодлогын арга хэрэгслүүдийн 
таамаглалыг дэвшүүлсэн бөгөөд үүнд “Төрөөс 2013 онд баримтлах мөнгөний 
бодлогын үндсэн чиглэлтэй уялдуулан инфляцийг 6 сарын дараа 10%, 1 жилийн 
дараа 8%-д, ТБҮЦ-ны хүүг 6 сарын дараа 12%, 1 жилийн дараа 10%-д, заавал 
байлгах нөөцийн хувийг 6 сарын дараа 10%, 1 жилийн дараа 8%-д байхаар үе 
шаттайгаар бууруулсан. Мөн бодлогын арга хэрэгслүүдээр мөнгөний бодлогыг 
зөөлрүүлэхдээ зээлийн зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлттэй уялдуулсан 
бөгөөд зээл активийн харьцааг 6 сарын дараа 65%, 1 жилийн дараа 70 хүртэлх 
хувь болгож сулруулан зээлийн нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх боломжийг бий 
болгосон. Монгол улсын Засгийн газар Монголбанкны “Гол нэрийн бараа, 
бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах дунд хугацааны хөтөлбөрийн хүрээнд дэд 
хөтөлбөрүүдийг холбогдох байгууллагуудтай хамтран батлаж хэрэгжүүлэхээр 
болсон. Уг хөтөлбөрийн хүрээнд арилжааны банкуудаар дамжуулан 718 тэрбум 
төгрөгийн хөтөлбөрийн зээлийг олгохоор байна. Мөн банкуудын дүрмийн санг 
нэмэгдүүлж 16 тэрбумд хүргэхээр байна (Хавсралт 4). 
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 - заавал байлгах нөөцийн алдагдсан боломжийн зардлын хувь 

 

3 ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХЭСЭГ 

Дунд хугацаанд зээлийн хүүг нэг оронтой тоонд оруулах үйл ажиллагааны хүрээнд богино 
хугацаанд зээлийн хүүг 1/3 хэмжээгээр бууруулж 12%-д хүргэх зорилт тавин, нийт системийн 
хувьд Төв банкны зорилт, бодлогын арга хэрэгслүүд болон санхүүгийн салбарын 
үзүүлэлтүүдийн таамаглал дээр тулгуурлан  зээлийн хүүний түвшинг 6 сар болон 1 жилийн 
хугацааны дараа үе шаттайгаар бууруулах тооцооллыг хийв. 
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3.1.2. Үйл ажиллагааны хүрээнд

Үйл ажиллагааны хүрээнд дотоод, гадаад эх үүсвэрүүдийн хүүний түвшинд 
таамаглал дэвшүүлж хадгаламжийн хүүг инфляцийн түвшинтэй уялдуулан 6 
сарын дараа 11%, 1 жилийн дараа 9%-д хүрч бодит хүүг эерэг түвшинд байхаар 
тогтоосон нь хадгаламжийн нийлүүлэлтийг өсгөж банкуудын хувьд дотоод эх 
үүсвэрийг нэмэгдүүлэх боломжийг бий болгоно. Мөнгөний богино хугацааны 
эрэлт бий болсон, эх үүсвэрийн дутагдалд орсон тохиолдолд банкууд богино 
хугацаанд эх үүсвэр татах үүднээс харилцахад тодорхой хэмжээний хүү төлөх 
магадлалтай байдаг. Иймд банкууд богино хугацааны эх үүсвэр татах үүднээс 
харилцахад бага хэмжээний хүү төлнө гэж таамагласан. Харилцахын хүү 6 
сарын дараа 2.7%, 1 жилийн дараа 1%-д байхаар тооцсон. Мөн банкуудын хувьд 
бусад санхүүгийн байгууллагууд болон засгийн газрын хадгаламжид хүү төлөх 
бөгөөд энэ нь хугацаатай, хугацаагүй хадгаламж, харилцахад төлж буй хүүний 
дундаж буюу 6 сарын дараа 6.3%, 1 жилийн дараа 5% байхаар таамагласан. 
Засгийн газартай хамтран хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрийн зээлийн Монголбанкнаас 
банкуудад дамжуулан зээлдүүлэх хүү жилийн 0.89%, эцсийн зээлдэгчдэд очих 
жилийн хүүг 3.8% байхаар тогтоосон.

Банкуудын хувьд дотоод эх үүсвэрийн хомсдол бий болсон үед гадаад зах зээл 
дээрээс хямд өртөгтэй эх үүсвэр татах сонирхол их байдаг. Гадаад эх үүсвэрийн 
хүүг тогтоохдоо олон улсын банк, санхүүгийн томоохон зах зээл болох Лондоны 
банк хоорондын захын хүүн (Libor) дээр тулгуурлан 6 сар болон 1 жилийн дараа 
ойролцоогоор тогтмол 5% байна гэж үзсэн. Гадаад зах зээл дээрээс хямд өртөг 
бүхий эх үүсвэр татах нь валютын ханшийн хэлбэлзлээс шалтгаалан эрсдэлийг 
нэмэгдүүлэх магадлалтай. Энд бид валютын ханшийн хэлбэлзлийг тогтмол байна 
гэж үзсэн (Хавсралт 5).

3.1.3. Хураангуй тайлан тэнцэл

Зээлийн хүүний тооцооллын аргачлалд үндэслэн зээлийн хүүг тооцохдоо 
банкны хураангуй тайлан тэнцлийг ашигласан. Банкны нөөц нь нийт татан 
төвлөрүүлсэн хөрөнгөөс71 Төв банкнаас тогтоосон хувь хэмжээний дагуу тооцсон 
заавал байлгах нөөц болон банкуудын илүүдэл нөөцийн нийлбэр буюу нийт 
активийн 10% хувьд барихаар таамагласан. Үнэт цаас нь банкуудын эзэмшиж 
буй Төв банкны үнэт цаас, Засгийн газрын үнэт цаас болон бусад үнэт цаасны 
нийлбэрээр тодорхойлогдоно. Үнэт цаасны хэмжээг банкуудын илүүдэл нөөцтэй 
уялдуулан тогтоосон. Банкуудын хувьд гадаад активын хэмжээ нийт активд эзлэх 
хувь бага байгаа нь гадаад зах зээлийн сөрөг нөлөөллийг даах чадвар сул, мөн 
дотоодын валютын зах зээлийн оролцоо бага, эрсдэлийг Төв банк дааж байгаатай 

71 Нийт татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн тооцохдоо харилцах, хугацаатай, хугацаагүй хадгаламж дээр 
санхүүгийн байгууллагын хөрөнгө болон засгийн газрын хадгаламжийн нэмж тооцсон.
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холбоотой байж болох юм. Иймд банкуудад гадаад зах зээлийн эрсдэлийг даах 
чадварыг нэмэгдүүлэх үүднээс гадаад активын нийт активд эзлэх хэмжээг 6 
сарын дараа 8%, 1 жилийн дараа 10% байхаар тооцсон (Хүснэгт 3). 

хүснэгт 3. Тайлан, тэнцлийн үзүүлэлтүүд

АКТИВ 2013-3 2013-9 Таамаглал

Банкны нөөц 10% 10% Банкны нөөц (ЗБН+Илүүдэл нөөц) нь 
нийт активийн 10%-иас багагүй байна.

Үнэт цаас 60 тэрбум 60 тэрбум Банкуудын илүүдэл нөөцтэй уялдуулан 
тогтоосон.

Гадаад актив 8% 10% Гадаад активийг үе шаттайгааp 
нэмэгдүүлсэн

Зээл Дотоодын зээл + Хөтөлбөрийн зээл
БСБ-аас авах авлага 0.4% 0.4% Активд эзлэх хувийн жин тогтмол
Бусад актив 0.8% 0.8% Активд эзлэх хувийн жин тогтмол

Харилцах, хадгаламжийн өсөлтийг үйл ажиллагааны хүрээний таамаглалд 
тодорхойлсноор олон жилийн дундаж өсөлттэй уялдуулан 6 сарын дараа 
10%, 1 жилийн дараа 20% өсөхөөр тооцсон. Банкуудын зээлийн эх үүсвэрийг 
нэмэгдүүлэх үүднээс гадаад зах зээл дээрээс татсан хямд өртөгтэй эх үүсвэрийг 
6 сарын дараа 150 сая ам.доллар хүртэлх, 1 жилийн дараа 300 сая ам.доллароор 
нэмэгдүүлэхээр тооцсон. Санхүүгийн байгууллагын хөрөнгө нь Төв банкнаас 
авсан зээл, ББСБ болон бусад банкны байршиж буй хөрөнгөөс бүрдэнэ. Бусад 
таамаглалыг (Хүснэгт 4)-д харуулав.

хүснэгт 4. Тайлан, тэнцлийн үзүүлэлтүүд

ПАССИВ 2013-3 2013-9 Таамаглал

Харилцах, 
хадгаламж 10% 20%

Харилцах, хадгаламжийн өсөлтийг олон 
жилийн дундаж өсөлттэй уялдуулан 6 сарын 
дараа 10%, 1 жилийн дараа 20% өснө гэж 
таамаглав.

Гадаад пассив 150 сая $ 300 сая $

Арилжааны банкууд гадаад зах зээл дээр бонд 
гаргах, гадаадын банкнаас зээл авах зэрэг 
гадаад зах зээл дээрээс хямд эх үүсвэр татах 
боломжтой.

СБ-гын хөрөнгө ББСБ-н активд эзлэх хувийн жин тогтмол

ЗГ-н хадгаламж 10% 
хүртэлх

10% 
хүртэлх Нийт активийн 10% хүртэл

Бусад пассив Дүнг тогтмолоор авч үзсэн.
Өөрийн хөрөнгө 10% 10% Нийт активийн 10%

3.1.4. Зээлийн хүүнд шингэх өртөг

Дээр тодорхойлсон банкны хураангуй тайлан тэнцэлд үндэслэн бодлого, үйл 
ажиллагааны хүрээний таамаглалууд дээр тулгуурлаж зээлийн хүүнд шингэх 
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өртгүүдийг тодорхойлно. Банкууд дотоод болон гадаад зах зээл дээрээс татсан 
эх үүсвэрийн өртгийг зээлийн хүүнд шингээж тооцдог. Эх үүсвэрийн зардалд 
хугацаатай, хугацаагүй хадгаламж, харилцах, санхүүгийн байгууллага, засгийн 
газрын хөрөнгө болон гадаад эх үүсвэрт төлж буй хүүний зардал багтана. Үйл 
ажиллагааны зардлыг активд эзлэх хувийн жинг тогтмол байхаар авч үзсэн. 
Банкуудын хүүний өртөгт шингэх зорилтот ашгийг зээлийн дундаж хүүний 
өгөөж дээр тулгуурлан 2.5% байхаар тооцсон. 

Өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлж буй ашгаас хувь нийлүүлэгчдэд ногдол 
ашиг хэлбэрээр хуваарилагдсан ашгийг ТБҮЦ-нд байршуулан олох байсан 
ашгийн хэмжээнд алдагдсан боломжийн өртөг тооцон зээлийн хүүнд шингээн 
тооцов. Үүнтэй адилаар Төв банкнаас тогтоосон заавал байлгах нөөцөд мөн 
алдагдсан боломжийн өртөг тооцон зээлийн хүүнд шингээсэн. Нийт системийн 
хувьд зээлийн хүүнд шингэж буй зорилтот ашгийн хэмжээг тогтмол байхаар 
тодорхойлсон. Банкуудын активын хэмжээ нэмэгдэж үйл ажиллагаа өргөжин 
тэлэхийн хэрээр үйл ажиллагааны зардал нэмэгдэх магадлалтай. Иймд үйл 
ажиллагааны зардлын активд эзлэх хувийн жинг тогтмол гэж авч үзсэн. 

Татвар, хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах, татварын шатлалын суурь хэмжээнд 
өөрчлөлт оруулснаар зээлийн хүүнд шингэх татварын зардлыг бууруулах 
боломжтой боловч 2013 оны төсвийн тодотгол хийгдсэнтэй холбоотойгоор 
татварын хувь хэмжээ болон шатлалын суурь хэмжээнд өөрчлөлт оруулаагүй.

Зээлийн мэдээллийн сангийн тухай хууль батлагдсанаар Банк, ББСБ, ХЗХ, 
төрийн болон хувийн өмчийн хуулийн этгээдийн хооронд зээл, төлбөртэй 
холбоотой мэдээллийн санг бүрдүүлж, хяналт тавих, олон жил үйл ажиллагаагаа 
явуулж банкуудын хувьд зээлдэгчдээ харьцангуй таньж мэддэг, зээлдэгчдийн 
талаарх мэдээлэл сайтай болсон зэрэг нь чанаргүй зээлийг бууруулах 
магадлалтай тул өмнөх жилүүдийн дунджаар нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 
3%-г муу зээл эзэлж байна гэсэн таамаглал дэвшүүлсэн. Муу зээлийн эргэн 
төлөлттэй холбоотой шүүхийн зардлыг дунджаар 10 орчим хувьд байхаар 
тооцсон (Хавсралт 2).

3.2. Тооцоолол

3.2.1. Эх үүсвэрийн өөрчлөлт

Дээрх бодлогын болон үйл ажиллагааны таамаглалд үндэслэн харилцах, 
хадгаламжийн өсөлтийг хагас жилийн 10%, жилийн 20%-д байхаар, гадаад эх 
үүсвэрийг нэмэгдүүлж хагас жилийн дараа 150 сая ам.доллар, жилийн дараа 300 
сая ам.доллар хүртэлх эх үүсвэр татсан гэж үзвэл эх үүсвэрийн өөрчлөлт хагас 
жил болон жилийн дараа дараах байдалтай болно (Хүснэгт 5). Таамаглалын 
үр дүнд эх үүсвэрийн өөрчлөлтүүд нь дотоод болон гадаад эх үүсвэрүүдийг 
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нэмэгдүүлж байна. Ингэснээр тайлан, тэнцлийн актив талд зээлийн эх үүсвэрийг 
мөн нэмэгдүүлнэ. 

хүснэгт 5. эх үүсвэрийн өөрчлөлт (нийт систем)

2012-9 2013-3* 2013-9*
харилцах 1,959.29 2,155.22 2,351.15
 Харилцахын өссөн хэмжээ 195.93 391.86
 
х-тай хадгаламж 2,912.23 3,203.46 3,494.68
 Хадгаламжийн өссөн хэмжээ 291.22 582.45
 
х-гүй хадгаламж 1,324.15 1,456.56 1,588.97
 Хадгаламжийн өссөн хэмжээ 132.41 264.83
 
гадаад эх үүсвэр 1,120.45 1,330.45 1,540.45

 Гадаад эх үүсвэрийн өссөн 
хэмжээ 210.00 420.00

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол, * - Таамагласан утга

3.2.2. Тайлан, тэнцлийн өөрчлөлт

Тайлан тэнцэлд тавьсан таамаглалуудад тулгуурлан эх үүсвэрийн 
өөрчлөлтүүдийг тусгаж 6 сарын дараах болон 1 жилийн дараах тайлан, тэнцлийн 
үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон. Тайлан, тэнцлийн 2, 3 багануудад тухайн 
үзүүлэлтийн нийт пассив болон нийт актив эзлэх хувийн жин болон сүүлийн 8 
жилийн дундаж өсөлтийг харуулсан.72

72 Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралтай холбоотойгоор 2008, 2009 онуудын үзүүлэлтүүдийг хасч тооцов.
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хүснэгт 6. хураангуй тайлан, тэнцэл (тэрбум төгрөг)

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол, * - Таамагласан утга

Дэвшүүлсэн таамаглалын хүрээнд харилцах хадгаламжийг 6 сарын дараа 10%, 
1 жилийн дараа 20% хүртэлх хувиар нэмэгдүүлснээр нийт татан төвлөрүүлсэн 
хөрөнгийн хэмжээ 6 сарын дараа 11%, 1 жилийн дараа 22%-иар өссөн байна. 
Харилцах, хадгаламжийн нийт пассивт эзлэх хувийн жин буурсан нь төрийн 
оролцоо нэмэгдэж төсөл, хөтөлбөрийн зээлийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлснээр 
хувийн хэвшлийн оролцоог бууруулах хандлагыг бий болгох магадлалтай байна. 
Нийт системийн хувьд гадаад эх үүсвэрийн хэмжээ нийт пассивын 11.4%-г эзэлж 
байсан бол 6 сарын дараа 150 сая ам.доллар, 1 жилийн дараа 300 сая ам.долларыг 
гадаад зах зээл дээрээс татсанаар банкуудын гадаад эх үүсвэр нэмэгдэж 6 
сарын дараа нийт пассивын 11.9%, 1 жилийн дараа 12 орчим хувийг эзэлж 
байна. Засгийн газартай хамтран Монголбанк хөтөлбөрийн зээлийг олгосноор 
санхүүгийн байгууллагын хөрөнгө огцом өсчээ. Засгийн газрын хадгаламжийг 
нэмэгдүүлж 10 орчим хувьд хүргэсэн бөгөөд бусад пассивын дүнг тогтмол байна 
гэж үзсэнээр нийт пассив 6 сарын дараа 14%, 1 жилийн дараа 28%-н өсөлттэй 
байна. Өөрийн хөрөнгийн активд эзлэх хувийн жинг тогтмол 10% байхаар 
таамагласнаар нийт пассив болон өөрийн хөрөнгийн хэмжээ 6 сарын дараа 8.4%, 
1 жилийн дараа 22.8%-н өсөлттэй байхаар тооцоо гарлаа (Хүснэгт 6). 

Заавал байлгах нөөцийн хувийг бууруулснаар банкуудын зээлийн эх үүсвэрийг 
нэмэгдүүлж байна. Банкуудын хувьд гадаад активын нийт активд эзлэх хувь 
өсч 10 орчим хувь болсноор гадаад зах зээлийн сөрөг нөлөөллийг даах чадвар, 
мөн дотоодын валютын зах зээлийн оролцоо нэмэгдэх талтай. Эх үүсвэрүүдийн 
өсөлт, гадаад зах зээл дээрээс эх үүсвэр татах, Төв банкны бодлогын арга 
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хэрэгслүүдийн өөрчлөлт, Засгийн газар, Төв банкнаас олгож буй хөтөлбөрийн 
зээл зэргээс үүдэн дотоодын зээлийн эх үүсвэр 6 сарын дараа 16.5%-иар, 1 
жилийн дараа 37.3%-иар нэмэгдэхээр байна. Зээлийн нийлүүлэлтийг макро 
зохистой харьцааны үзүүлэлттэй уялдуулан 6 сарын дараа нийт активын 62%, 
1 жилийн дараа 65%-д хүргэх боломжтой байна. Бусад банкнаас авах авлагын 
хэмжээ нь нийт активын 2.3 орчим хувь буюу харьцангуй бага хувийн жинг 
эзэлж байгаа тул цаашид хувийн жинг тогтмол байхаар тооцов. Бусад активын 
ихэнх хувийг үндсэн хөрөнгө эзэлж буй бөгөөд активд эзлэх хувийн жинг мөн 
тогтмол 7%-д байхаар тооцсон. Ингэснээр нийт системийн хувьд активын 
хэмжээ 6 сарын дараа 12.5 их наяд төгрөгт, 1 жилийн дараа 14.0 их наяд төгрөгт 
хүрэхээр байна (Хүснэгт 7).

 хүснэгт 7. хураангуй тайлан, тэнцэл (тэрбум төгрөг)

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол, * - Таамагласан утга

3.2.3. Зээлийн хүүний тооцоолол

Бодлого, үйл ажиллагааны хүрээнд дэвшүүлсэн таамаглалуудад тулгуурлан эх 
үүсвэрийн өөрчлөлтийг тодорхойлов (Хүснэгт 5). Эх үүсвэрийн өөрчлөлтийн 
утгуудыг хураангуй тайлан тэнцэлд тусгаж (Хүснэгт 6, Хүснэгт 7) онолын 
хэсэгт авч үзсэн зардлын нэмэгдлээр зээлийн хүүг тооцох загварт үндэслэн нийт 
системийн хувьд зээлийн хүүний тооцооллыг (Хүснэгт 8) хийлээ. 

•	 Зээлийн хүүнд шингэж буй эх үүсвэрийн зардалд харилцах, хадгаламжид 
төлж буй хүүний зардал, гадаад эх үүсвэрт төлж буй хүүний зардал, 
хөтөлбөрийн зээлийн хүүний зардал, санхүүгийн байгууллагуудад төлж 
буй хүүний зардал, засгийн газрын хадгаламжид төлж буй хүүний зардал 
зэрэг нь эх үүсвэрийн зардлыг бий болгох бөгөөд эдгээрийн зээлийн 
хүүнд шингэх өртөг нь нийт системийн хувьд хагас жилийн дараа 8.53%, 
жилийн дараа 6.41% болохоор байна. 
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•	 Өөрийн хөрөнгийн зардалд нийт хувь нийлүүлэгчдэд төлж буй ногдол 
ашгийн алдагдсан боломжийн зардлыг тооцсон (ТБҮЦ-ны хүүгээр) 
бөгөөд зээлийн хүүнд шингэх өртөг нь 6 сарын дараа 0.30%, 1 жилийн 
дараа 0.25% байна. 

•	 Зорилтот ашгийн хувь хэмжээг 2.5 нэгж хувь тогтмол ашигтай байхаар 
таамагласан бөгөөд зээлийн хүүнд шингэх өртөг нь 2.5% байна.

•	 Үйл ажиллагааны зардлыг активын өсөлттэй уялдуулан таамагласан 
бөгөөд 6 сарын дараах зээлийн хүүнд шингэх өртөг 1.74%, 1 жилийн 
дараа 1.62% байхаар байна. 

•	 Зээлийн хүүнд шингэх татварын зардал нийт системийн хувьд 6 сарын 
дараа 0.83%, 1 жилийн дараа 0.83% байна.

•	 Муу зээлийн хүүний зардал болон шүүхийн нэхэмжлэлтэй холбоотой 
зардлын нийлбэрээр зээлийн эрсдэлийг тодорхойлж байгаа бөгөөд 
зээлийн хүүнд шингэх өртөг нь 6 сарын дараа 0.34%, 1 жилийн дараа 
0.33% байна.

•	 Заавал байлгах нөөцөд ТБҮЦ-ны хүүгээр алдагдсан боломжийн өртөг 
тооцсон бөгөөд зээлийн хүүнд шингэх өртөг нь 6 сарын дараа 1.14%, 1 
жилийн дараа 0.62% болж буурахаар байна. Ингэснээр нийт зээлийн 
хүүнд шингэх өртгүүдийн нийлбэрээр зээлийн хүү тодорхойлогдох 
бөгөөд зээлийн хүү нийт системийн хувьд 6 сарын дараа 15.38%, 1 
жилийн дараа 12.56% хүртэл буурах боломжтой байна (Хавсралт 5, 
Хавсралт 6). 

хүснэгт 8. Зээлийн хүүний тооцооолол (хувь)

Үзүүлэлтүүд Тэмдэг-
лэгээ 

Зээлийн хүүнд шингэх өртөг
Нийт систем 

(2012-9)
Нийт систем* 

(2013-3)
Нийт систем* 

(2013-9)
1. Эх үүсвэрийн зардал FC 9.12% 8.53% 6.41%
2. Өөрийн хөрөнгийн зардал CC 0.27% 0.30% 0.25%
3. Зорилтот ашиг TP 3.7% 2.50% 2.50%
4. Үйл ажиллагааны зардал Oe 2.12% 1.74% 1.62%
5. Татварын зардал TC 0.47% 0.83% 0.83%
6. Зээлийн эрсдэл Cr 0.42% 0.34% 0.33%
7. ЗБН-н алдагдсан боломжийн 
зардал rrC 1.33% 1.14% 0.62%

Тооцоолсон зээлийн хүү 17.43% 15.38% 12.56%
Зорилтот зээлийн хүү 15% 12%

Эх сурвалж: Судлаачдын тооцоолол, * - Таамагласан утга

Нийт системийн хувьд тооцоолсон (Хүснэгт 8) зээлийн хүүнд шингэж буй 
өртгүүдэд эх үүсвэрийн зардал болон үйл ажиллагааны зардал хамгийн их хувийг 
эзэлж байгаа бол өөрийн хөрөнгийн зардал болон зээлийн эрсдэл харьцангуй 
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бага хувийг эзэлж байна. Монголбанкнаас арилжааны банкуудын дунд явуулсан 
“Зээлийн хүүний санал асуулга”-ын судалгааны дүнгээр банкууд зээлийн хүүгээ 
тогтоохдоо эх үүсвэрийн зардал, үйл ажиллагааны зардал, зээлийн эрсдэл, 
зорилтот ашгийг хамгийн их харгалзан үздэг гэжээ. Мөн банкууд зээлийн 
хүүгээ бууруулахын тулд өөрсдийн зүгээс хямд өртөг бүхий эх үүсвэр татах, үйл 
ажиллагааны зардлаа бууруулах, ашгийн төлөвлөлтөө бууруулах болон зээлийн 
эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээнүүдийг авах боломжтой гэжээ. Харин бусад 
бодлого баригчдын зүгээс тухайлбал, Төв банк инфляцийг бууруулах (1 оронтой 
тоонд хүргэх), ЗБН-н хувийг бууруулах, валютын ханшийг тогтвортой түвшинд 
барих, УИХ, Засгийн газрын зүгээс зээлийн эрсдэлтэй холбоотой хууль эрх 
зүйн орчинг сайжруулах, татварын бодлогоор дэмжих, сангийн болон мөнгөний 
бодлогыг уялдуулах арга хэмжээнүүдийг авснаар зээлийн хүү буурах боломжтой 
гэж хариулсан нь манай судалгаанд тавигдсан таамаглалууд болон судалгааны 
эцсийн үр дүнтэй нийцэж байна.
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ДүгнэлТ, САнАл ЗӨвлӨмЖ 

Энэхүү судалгааны ажлаар зээлийн хүүг тооцох онолын болон эмпирик аргад 
тулгуурлан зээлийн хүүг бууруулах боломжийн талаарх тооцооллыг нийт 
системийн хувьд хийсэн болно. Инфляцийг бага түвшинд тогтвортой барих, 
хөтөлбөрийн зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, валютын ханш тогтвортой үед 
гадаад зах зээлээс хямд өртөгтэй эх үүсвэрийг татах, чанаргүй зээлийн эрсдэлтэй 
холбогдох хууль, эрх зүйн орчинг сайжруулах, татварын бодлогоор дэмжих зэрэг 
нь зээлийн хүүг үе шаттайгаар буурах боломжийг бий болгож байна. Эдгээр арга 
хэрэгслүүдийг авч хэрэгжүүлсний үр дүнд нийт системийн хувьд зээлийн хүү 6 
сарын дараа 15%-д, 1 жилийн дараа 12% болж буурах боломжтой байна.

Зээлийн хүүг бууруулахын тулд цаашид дараах авах арга хэмжээнүүдийг авах 
хэрэгтэй.

•	 Гадаад хямд эх үүсвэр татах хүрээнд санхүүгийн байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах.

•	 Хадгаламж, харилцахын хүүний дээд хэмжээг инфляцитай уялдуулан 
зөрүүг эерэг түвшинд тогтоох тал дээр санхүүгийн байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах.

•	 Төв банкны бодлогын хүүг инфляцитай уялдуулан зөрүүг эерэг түвшинд 
тогтоох.

•	 Шүүхийн нэхэмжлэл барагдуулах дундаж хугацаа болон шимтгэлийн 
хувийг бууруулах тал дээр холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах.

•	 Татвар ногдуулах суурь хэмжээний хязгаарыг нэмэгдүүлэх тал дээр 
холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах. 

•	 Банкуудын гадаад активын (гадаад нөөц) хэмжээг нэмэгдүүлснээр гаднаас 
ирэх хямралын эрсдэлийг бие даан давах чадварыг дээшлүүлэхийн 
зэрэгцээ дотоод дахь валютын зах зээлд оролцох хэмжээг нэмэгдүүлэх тал 
дээр холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах. 
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хАвСРАлТ

хавсралт 1. Зээлийн хүүг бууруулах арга зам

хавсралт 2. Бодлогын хүрээнд дэвшүүлсэн таамаглалууд

Үзүүлэлтүүд 2013-3 2013-9 Тайлбар

Инфляци 10% 8%
Төрөөс мөнгөний бодлогын талаарх 2013 онд баримтлах 
үндсэн чиглэлийн хүрээнд оны эцэст инфляцийн 
түвшинг 8%-аас хэтрүүлэхгүй байхаар тусгасан. 

Хадгаламжийн 
хүү 11% 9% Хадгаламжийн хүүг инфляцитай уялдуулж бодит хүүг 

эерэг түвшинд тогтоосон.

ТБҮЦ-ны хүү 12% 10% Бодлогын хүүг хадгаламжийн хүүтэй уялдуулан зөрүүг 
эерэг түвшинд байлгана.

Заавал байлгах 
нөөцийн хувь 10% 8%

ЗБН-ийн хувь хэмжээг бууруулснаар зээлийн 
эх үүсвэрийг нэмэгдүүлж, банкуудын алдагдсан 
боломжийн зардлыг бууруулна.

Зээл/Нийт актив 65% 70%
Зээл, нийт активын харьцааг 60%-аас 70%-д 
(хөтөлбөрийн зээлийг оруулж тооцсон) нэмэгдүүлснээр 
зээл олгох боломжийг нэмэгдүүлнэ.

Хөтөлбөрийн 
зээл

359 
тэрбум

718 
тэрбум

Хөтөлбөрийн зээлийг бүрэн ашиглана гэж тооцсон. 
AAA банкны хувьд хөтөлбөрийн зээлийг 50-100 хүртэлх 
тэрбум байхаар тооцсон.

Хөтөлбөрийн 
зээлийн хүү

МБ-н ерөнхийлөгчийн тушаалаар хөтөлбөрийн зээлийн 
хүүг тогтоосон. Монголбанкнаас арилжааны банкуудад 
олгох зээлийн хүү 0.89%, Арилжааны банкуудын 
зээлийн хүү 3.8% байна.

Дүрмийн сан Банкуудын дүрмийн санг 16 тэрбум төгрөг хүртэл нэмэгдүүлнэ
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хавсралт 3. үйл ажиллагааны хүрээнд дэвшүүлсэн таамаглалууд

Үзүүлэлтүүд 2013-3 2013-9 Тайлбар

Х-тай хадгаламжийн хүү 11% 9%
Хадгаламжийн хүүг инфляцийн түвшинтэй 
уялдуулан бодит хүүг эерэг түвшинд 
тогтоосон.

Х-гүй хадгаламжийн хүү 5.1% 4.7% Хугацаатай хадгаламжийн хүүтэй уялдуулж 
тооцсон.

Харилцахын хүү 2.7% 1%
Мөнгөний богино хугацааны эрэлт өндөр, эх 
үүсвэрийн дутагдал, орон нутгийн онцлогоос 
шалтгаалан харилцахад хүү тооцсон.

Гадаад эх үүсвэрийн хүү 5% 5% Libor хүү дээр тухайн улсын эрсдэлийг нэмж 
тооцсон.

Хөтөлбөрийн зээлийн 
хүү 3.8% 3.8%

МБ-н ерөнхийлөгчийн тушаалаар 
хөтөлбөрийн зээлийн хүүг тогтоосон ба 
Монголбанкнаас арилжааны банкуудад олгох 
зээлийн хүү 0.89% байна.

Бусад эх үүсвэрт төлөх 
хүү 6.3% 5%

Санхүүгийн байгууллагын хөрөнгө болон 
засгийн газрын хөрөнгөд төлж буй хүү 
бөгөөд хугацаатай, хугацаагүй хадгаламж, 
харилцахын дунджаар тооцов.

Валютын ханш 1$=1400₮ Валютын ханшийг тогтмол байна гэж үзэв.

хавсралт 4. Зээлийн хүүнд шингэх өртөг

Үзүүлэлтүүд Тэмдэг лэгээ Тайлбар

Эх үүсвэрийн зардал FC
Хугацаатай, хугацаагүй хадгаламж, харилцах, 
санхүүгийн байгууллага, засгийн газрын хөрөнгө 
болон гадаад эх үүсвэрт төлж буй хүүний зардал

Өөрийн хөрөнгийн 
зардал CC Активын боломжит өгөөж (ТБҮЦ-ны хүү) дээр 

тулгуурлан тооцов.

Зорилтот ашиг TP Зээлийн дундаж хүүний өгөөж (2.5%) дээр 
тулгуурлан тооцов.

Үйл ажиллагааны зардал Oe Активд эзлэх хувийн жинг тогтмол байхаар 
тооцов.

Татварын зардал TC Татварын хувь, хэмжээг хэвээр тооцсон. 

Зээлийн эрсдэл Cr Нийт зээлийн 3% нь муу зээл, муу зээлийн 10% 
нь шүүхийн зардалд зарцуулагдана гэж үзсэн. 

Заавал байлгах нөөцийн 
алдагдсан боломжийн 
зардал

rrC
Заавал байлгах нөөцийн хувь хэмжээг 8% 
байхаар тооцож алдагдсан боломжийн өртгийг 
ТБҮЦ-ны хүүгээр тооцсон.
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