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Финтекийн хөгжлийн 3 дугаар үе шат 

буюу 2008 оноос хойш санхүүгийн зах 

зээлд технологийн дэвшил хурдацтай нэвтэрч 

санхүүгийн байгууллагуудын уламжлалт 

үйлчилгээ төрөлжиж, хэрэглэгчдийн 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хэрэглэх хандлагад 

нөлөөлөх, цаашлаад эдийн засгийн хөгжил, 

тэгш бус байдал, санхүүгийн хүртээмжийн 

асуудлуудыг шийдвэрлэхэд тус болохуйц 

томоохон өөрчлөлтийг авчирсны үр дүнд 

улс орнуудын макро эдийн засагт эерэгээр 

нөлөөлж эхэлсэн.

Финтек нь санхүүгийн зах зээлийн дэд бүтцийн 

асуудлуудыг бий болгож, шийдвэрлэхээс гадна 

төлбөр тооцооны үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалт, 

менежментийн үйл ажиллагаа, даатгал, 

зээлийн бүтээгдэхүүн зэрэг санхүүгийн олон 

төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд нэвтэрч, 

энэхүү инновацын үр дүнд бий болж буй 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, технологийн дэвшил 

нь зах зээл дэх өрсөлдөөнийг дэмжиж, зардлыг 

бууруулан, үр ашгийг нэмэгдүүлж, бие даасан 

шинэ салбаруудыг бий болгож байна. Зах 

зээлийн хөгжлөөс хол байгаа иргэдэд гар утас, 

интернэтийн сүлжээг нэвтрүүлснээр хөгжлийн 

наад захын амин чухал хэрэгцээ болох эрүүл 

мэнд, боловсрол, банк санхүүгийн үйлчилгээг 

хүргэх боломж нээгдэж тэр дундаа санхүүгийн 

зах зээлд гарч буй инновац нь зах зээлийн 

хэмжээг тэлж, төрөлжүүлж, глобалчилж, 

санхүүгийн зах зээлийн бүтцийг өөрчилж, 

тухайн системийг улам боловсронгуй болгон 

хүртээмжтэй өсөлтийг бий болгож байна. 

Технологийн дэвшилд суурилсан санхүүгийн 

бүтээгдэхүүн үйлчилгээ буюу Финтек нь албан 

ёсны санхүүгийн зах зээлийн гадна орхигдсон 

маш олон хүмүүст санхүүгийн үйлчилгээг 

хүргэж, хүртээмжийг нэвтрүүлж байгаа сайн 

жишээнүүд дэлхий нийтэд түгээмэл байна. 

Технологийн хурдац хором бүрээр хэмжигдэж 

буй энэ үед дэлхийн өнцөг булан бүрд 

технологийн дэвшлийг санхүүгийн зах зээл 

дээр нэвтрүүлж, хөрөнгө оруулагчид болон 

хэрэглэгчдээ татах гэсэн улс орноос эхлээд 

жижиг санхүүгийн байгууллагуудын хооронд 

идэвхтэй өрсөлдөөн өрнөх болжээ. Дэлхийн 

улсуудыг финтек нэвтрэлтийн түвшнээр нь 

судлан үзэхэд энэхүү үзүүлэлтийг БНХАУ, 

Энэтхэг улс, ОХУ зэрэг улсууд тэргүүлж, 

судалгаанд хамрагдсан улсуудын хүн амын 

дундах финтекийн нэвтрэлтийн дундаж түвшин 

64 хувийн үзүүлэлттэй байна. 

ОЛОН УЛСЫН ФИНТЕКИЙН САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

Үргэлжлэл  12-р нүүрт
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ТАНЫ
САНХҮҮГИЙН
МЭДЛЭГТ

КОРПОРАЦЧЛАЛ 

Улсын үйлдвэрийн газрын 
дэргэд төрийн эзэмшлээс тусдаа, 
бие даасан хуулийн этгээдийг 
байгуулж, үйл ажиллагааг нь 
хувийн үйлдвэрийн газрын нэг 
адил нийтлэг арилжааны хуулийн 
журмаар зохион байгуулах хэлбэр. 

CORPORATIZATION  

Corporatization is the setting up 
of an independent legal identity 
for the enterprise, separate from 
the identity of the state as owner, 
and usually entails placing public 
enterprise operations under the 
rule of commercial law like private 
enterprises.

  Эх сурвалж:
 Засаглалын үзэл баримтлал, нэр 

томьёоны тайлбар толь бичиг

ЖЕНДЭРИЙН МЭДРЭМЖТЭЙ САНХҮҮ

БОДЛОГЫН НИЙТЛЭЛ

ЖЕНДЭР

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах 
тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1-
т ““жендэр” гэж улс төр, эрх зүй, эдийн 
засаг, нийгэм, соёлын ба гэр бүлийн 
харилцаанд эрэгтэй, эмэгтэй хүний 
гүйцэтгэх үүрэг, хүлээх хариуцлага, 
тэдний нийгэмд эзлэх байр суурийн 
талаар уламжлагдан тогтсон, түүхэн 
явцад хувьсан өөрчлөгддөг ойлголт, 
үзэл, хандлагыг”, 4.1.2-т “жендэрийн 
эрх тэгш байдал” гэж эрэгтэй, 
эмэгтэй хүн улс төр, эрх зүй, эдийн 
засаг, нийгэм, соёлын ба гэр бүлийн 
харилцаанд тэгш эрхтэй оролцож, 
эдийн засаг, нийгэм, соёлын хөгжлийн 
үр шимээс тэгш хүртэж, хөгжилд 
эрх тэгш хувь нэмрээ оруулснаар 
жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтаас 
ангид байхыг” хэлнэ гэж тус тус заасан. 
Жендэрийн эрх тэгш байдал нь эрэгтэй, 
эмэгтэй хүмүүсийн нийгмийн баялгаас 
тэгш хүртэх боломж, хүйсээс хамаарсан 
ялгаварлан гадуурхалтгүй байх, эрэгтэй, 
эмэгтэй хүйсийн эрх тэгш байдлыг 
хангах талаар төр хариуцлага хүлээх, 
жендэрийн мэдрэмжтэй хөгжлийн 
бодлого тодорхойлох, хүйсээр ангилсан 
статистикийн болон бусад мэдээллийн 
нээлттэй, хүртээмжтэй байдлыг хангах 
гэсэн үндсэн зарчмуудад1 тулгуурладаг 
байна. 

Хүйс нь байгалиас заяагдмал бөгөөд 
хувиршгүй бол жендэр нь эмэгтэй, 
эрэгтэй хүний нийгэм, соёлын ялгааг 

тусгасан ойлголт бөгөөд түүхэн ёсоор 
өөрчлөгдөж байдаг. Жендэр бол 
эрэгтэй, эмэгтэй хүйс заасан ойлголт 
төдий биш, эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн 
нийгмийн байр суурийг илэрхийлсэн 
хүний нэр төр, эрх мэдэл, мэргэжил 
боловсрол, эрх чөлөө зэрэг үнэт 
зүйлстэй нь шууд холбоотой ухагдахуун 
юм2. 

Дэлхийн эдийн засгийн форумаас жил 
бүр танилцуулдаг “Жендэрийн ялгаатай 
байдлын индекс”-ээр Монгол Улс 2021 
онд 156 орноос 69 дүгээр байр эзэлж, 
эдийн засгийн оролцоо, боломжийн 
ялгааны дэд индексээр 23 дугаар 
байранд жагссан үзүүлэлттэй байна3.

ЖЕНДЭРИЙН СТАТИСТИК

Жендэрийн эрх тэгш байдал хангагдаж 
байгаа эсэхийг хэмжихэд хүйсээр 
ангилсан статистикийн болон бусад 
мэдээллийг үндэсний хэмжээнд нэг 
утгатай ойлгох, нэгдсэн мэдээллийн сан 
үүсгэх шаардлага зүй ёсоор тавигдаж 
байна. Учир нь хүйсээр ангилсан дата 
мэдээлэл нь хувь хүн болон бизнес 
эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн санхүүгийн 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх бодлого, 
зохицуулалтыг тодорхойлоход чухал 
ач холбогдолтой. Зөв дата мэдээлэлтэй 
байх нь баримт нотолгоонд суурилсан 
санхүүгийн хүртээмжийн бодлогыг 
боловсруулж, тулгарч буй саад 
бэрхшээлийг тодорхойлж, арилгах 

1  Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, 2011. 
2  Жендэрийн тэгш бус байдал, НҮБ-ын Хүн амын сан, Үндэсний статистикийн хорооны хамтарсан судалгааны 

тайлан, 2020.
3  Монгол Улсын санхүүгийн салбарт жендэрийн мэдрэмжтэй санхүүжилтийн аргачлалыг нэвтрүүлэх нь, НҮБ, 

Монгол Улсын засгийн газартай хамтарсан судалгаа, 2021. 



www.frc.mn

2022 * 09 сар 3

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ САНХҮҮ

боломжийг бүрдүүлснээр санхүүгийн хүртээмжийн өнөөгийн 
байдлыг дээшлүүлэх боломжтой болох юм. 

Жендэрийн статистик нь бүх салбаруудад хамааралтай ба 
санхүүгийн байгууллагууд нь Монгол Улсын эдийн засгийн 
өсөлт, нийгмийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулахдаа жендэрийн 
мэдрэмжтэй байх чадавхыг бэхжүүлэх нь чухал.  Иймээс 
банкнаас бусад санхүүгийн зах зээл болох үнэт цаас, даатгал, 
банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршооны 
хувьд жендэрийн статистикийг гаргаж, мэдээллийн сан үүсгэхэд 
Санхүүгийн зохицуулах хороо анхаарал хандуулах шаардлага 
үүсээд байна. 

ЖЕНДЭРИЙН МЭДРЭМЖТЭЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Алсын хараа 2050” урт хугацааны хөгжлийн бодлогын 
баримт бичигт олон улсын санхүүгийн зах зээлтэй холбогдсон 
олон тулгуурт, хүртээмжтэй санхүүгийн системийг хөгжүүлэх 
стратегийн зорилтыг дэвшүүлсэн бөгөөд 1 дүгээр үед эдийн 
засгийг тэтгэсэн, уян хатан, цахим технологид суурилсан олон 
талт санхүүгийн үйлчилгээг хөгжүүлэх, 2 дугаар үед томоохон 
хөрөнгийн биржүүдтэй хамтран дотоодын санхүүгийн хэрэгслийг 

чөлөөтэй арилжаалах, мэргэжлийн тоглогчдын оролцоо, хөрөнгө 
оруулалт татах боломжийг бүрдүүлэх, дэлхийн хөрөнгийн 
зах зээлд оролцох түвшний цахим санхүүгийн тогтолцоог 
хөгжүүлэх, 3 дугаар үед санхүүгийн бүх төрлийн үйлчилгээг 
технологийн дэвшил, хиймэл оюун ухаанд суурилан дэлхийн 
түвшинд хөгжүүлэхээр тодорхойлсон. Мөн Монголбанкны 
ерөнхийлөгч, Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Сангийн 
сайд, Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн гүйцэтгэх захирлын 
2021 оны А-62/63/31/А/26 дугаар хамтарсан тушаалаар 
баталсан “Монгол Улсын санхүүгийн хүртээмжийг сайжруулах 
хөтөлбөр”-ийн үндэслэлд санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 
нь аж ахуйн нэгж байгууллагуудын бүтээмжийг дээшлүүлэх, 
орон нутаг, алслагдсан бүс нутгуудад амьдарч буй иргэд, 
эмэгтэйчүүдийн нийгэмд эзлэх байр суурийг нэмэгдүүлэх, эдийн 
засгийн оролцоог сайжруулах бодлогын чухал хэрэгсэл хэмээн 
дурдаж, хөтөлбөрийн зорилтот бүлэг нь гарааны бизнес эрхлэгч, 
мэргэжлийн оролцогчид, хөдөө орон нутгийн иргэд, залуучууд 
болон орлого багатай иргэд хэмээн тодорхойлсон. 

Тус хөтөлбөрт туссан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд мэдээллийн 
сан үүсгэж, түүнд үндэслэн зорилтот бүлэгт зориулсан арга 
хэмжээг авах нь дөхөмтэй болно. 

Санхүүгийн хүртээмжийн нийгэмлэг (AFI)-ээс гаргасан хүйсээр ангилсан статистик гаргах загвар 

Албан ёсны санхүүгийн системд эмэгтэйчүүд хамрагдаж чадахгүй байхад олон хүчин зүйл нөлөөлдөг бөгөөд тэдний нэг нь дэлхийн нийт банкны 
үйлчилгээ авдаггүй хүмүүсийн 56 хувь нь эмэгтэйчүүд байгаа явдал юм. 2017 онд хөгжиж буй орнуудын насан хүрэгчдийн 44 хувь нь банкинд данстай 
гэж бүртгэгдсэн байх боловч тэдний 6 данс тутмын нэг нь идэвхгүй байв. Хөгжиж буй орнуудад жендерийн ялгаа байсаар байгаа бөгөөд 2011 оноос 
хойш энэ үзүүлэлт 9 хувь дээр гацсан байна. Эмэгтэйчүүдийн санхүүгийн хүртээмж нэмэгдэж байгаа хэдий ч энэ нь зөрүүг арилгахад хангалттай 
хурдацтай биш байгаа бөгөөд зөвхөн хүртээмж төдийгүй хэрэглээний асуудлыг шийдвэрлэх олон боломж байсаар байна.

2017 оны БЖДҮ-ийн санхүүжилтийн дэлхийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (GAP)-нд эмэгтэй өмчлөгчтэй бизнесүүд дэлхийн бизнесийн 
байгууллагуудын 28 хувийг эзэлдэг ч БЖДҮ-ийн санхүүжилтийн зөрүүний 32 хувийг эзэлж байгаа нь ойролцоогоор 1.7 их наяд ам.доллартай тэнцэж 
байна. Засгийн газар болон зохицуулагч байгууллагуудын зүгээс ЖДҮ-ийн санхүүжилтийн хүртээмжийг ухаалаг, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлогоор 
дэмжих тохиромжит арга хэмжээг эрэлхийлж байна.

ЖЕНДЭРИЙН МЭДРЭМЖТЭЙ САНХҮҮ

Санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх гол арга 
замын нэг бол зорилтот бүлгүүдэд тохирсон бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээг гаргах явдал. 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны зохицуулалтад хамаарах 
байгууллагуудаас банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж, 
зээлийн хоршооны хувьд цөөн тооны жендэрийн статистикийг 
гаргаж байгаа боловч хангалтгүй түвшинд байна. Санхүүгийн 
зохицуулах хороо нь Азийн хөгжлийн банктай хамтран “Жендэрийн 
мэдрэмжтэй ногоон санхүүжилт” төслийг хадгаламж, зээлийн 
хоршооны зах зээлд 2022-2024 онд хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 
төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн дараах байдалтай байна. Үүнд:

Бичил санхүүгийн байгууллагын жендэрийн статистик гаргах 
маягт, аргачлалыг бий болгох;

Бизнес эзэмшигчийн хүйсээр ангилсан тодорхойлолт бий болгох;

Бичил санхүүгийн байгууллага нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ гаргах, 
харилцагчдын оролцоог хангах болон тайландаа жендэрийн 
өвөрмөц хэрэгцээг тусгах боломжийг бүрдүүлэх;

Бичил санхүүгийн байгууллагуудад жендэрийн мэдрэмжтэй 
санхүүгийн талаар сургалт хийж, мэдлэг олгох сургагч багшийг 
бэлтгэх;

Бичил санхүүгийн салбар нь жендэрийн эрх тэгш байдлын ач 
холбогдол, үнэ цэнийг харуулах замаар бусад салбарууд, нийгэмд 
нөлөөллөө үзүүлэх зэрэг шаардлагын үүднээс нэгдсэн статистик 
мэдээллийг гаргаж, түүндээ тулгуурлан шийдвэр гаргадаг 
болоход дэмжлэг үзүүлэх зэрэг болно.  
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САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО “ТЭРБУМ МОД” АЯНД 2 

ДАХЬ ЖИЛДЭЭ НЭГДЛЭЭ

Санхүүгийн зохицуулах хорооны хамт олон байгалиа хайрлан 

хамгаалж, мод тарьж ургуулах үйлсэд хувь нэмрээ оруулахаар хоёр 

дахь жилдээ Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүхийн санаачилсан 

“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнд нэгдээд байна. 

СЗХ-ны хамт олон өнгөрсөн онд Сонгинохайрхан дүүргийн 

Бумбатын аманд өөрийн нэрэмжит төгөлөө байгуулж 200 орчим 

мод тарьж, арчлан ургуулсаар байгаа бол энэ удаад экологийн 

тэнцвэрт байдлыг хангах, тэр дундаа цөлжилт болон ой модны 

нөөцийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай бүс нутгийг сонгож мод тарих 

зорилгоор энэ амралтын өдрүүдэд  Өвөрхангай аймгийн Хархорин 

суманд 2500 орчим мод тарьж, 3 жил арчилж, хамгаалан холбогдох 

байгууллагуудад хүлээлгэн өгөхөөр зорьж байна.

СЗХ-ны дарга Д.Баярсайхан энэ үеэр хэлсэн үгэндээ “Тэрбум 

мод” тарьж ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлснээр зөвхөн Монгол 

Улс төдийгүй дэлхийн дулаарлын эсрэг олон улсын зорилго 

зорилтуудад чиглэсэн чухал алхам билээ. Санхүүгийн салбарт 

ногоон санхүүжилтийн зах зээлийг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтын 

орчныг тэлэх, ингэснээр байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлттэй 

тэмцэх нэг зорилтын төлөө ажилладгийн хувьд Санхүүгийн 

зохицуулах хорооны хамт олон 2 дахь жилдээ үндэсний хөдөлгөөнд 

нэгдэн модоо тарих гэж байна. Тэр дундаа ногоон санхүүжилтийг 

дэмжих судалгаа хийх, зохицуулалтын зохистой орчин бүрдүүлэх, 

төлөвшүүлэх, бодлого тодорхойлогчийн хувьд ногоон санхүүжилтийг 

дэмжих замаар салбарынхаа тогтвортой байдлыг хангахад онцгой 

анхаарч, салбарын оролцогчдодоо ч ногоон санхүүжилтийг 

хөгжүүлэхийн зэрэгцээ “Тэрбум мод”  хөдөлгөөнд нэгдэж ажиллахыг 

уриалж байна” хэмээсэн юм.

НИЙТЭД САНАЛ БОЛГОН АНХ УДАА ГАРГАЖ БУЙ ХУВЬЦААНЫ 

АРИЛЖААГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

“Сэндли ББСБ” ХХК-ийн нийтэд санал болгон анх удаа гаргаж 

буй хувьцаа /IPO/-ны анхдагч зах зээлийн арилжааг эхлүүлэх цан 

цохих ёслол өнөөдөр боллоо. Ёслолын арга хэмжээнд Санхүүгийн 

зохицуулах хорооны ажлын албаны дарга Т.Жамбаажамц, Үнэт 

цаасны газрын дарга Б.Дөлгөөн, “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-

ийн  Бизнес, хөгжлийн газрын захирал Т.Хаш-Эрдэнэ, “Сэндли 

ББСБ” ХХК-ийн ТУЗ-ын дарга Б.Наранбат болон холбогдох бусад 

хүмүүс оролцлоо.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны ажлын албаны дарга Т.Жамбаажамц 

арга хэмжээг нээж хэлсэн үгэндээ “УИХ-аас баталсан “Зээлийн хүүг 

бууруулах стратеги”-т тусгагдсан “Хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх, 

өрсөлдөөнийг бий болгож санхүүжилтийн зардлыг бууруулах” арга 

хэмжээний хүрээнд Санхүүгийн зохицуулах хорооноос хөрөнгийн 

зах зээлд санхүүгийн шинэ технологид суурилсан бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээний тоог нэмэгдүүлэх, үнэт цаас гаргагч, хөрөнгө 

оруулагч, зах зээлд оролцогчдын оролцоог нэмэгдүүлж, үнэт 

цаасны арилжаа, хөрвөх чадварыг өсгөх бодлого зохицуулалтын 

цогц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн. Тодруулбал, дотоодын 

аж ахуйн  нэгжийг IPO, компанийн бонд гарган санхүүжилт татах 

бололцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор хуучин нэг байсан журмыг “Үнэт 

цаасны бүртгэлийн журам” болон “Өрийн хэрэгслийн бүртгэлийн 

журам” гэж салгаж олон улсын жишигт нийцүүлж, үнэт цаас 

гаргах ажиллагааг хялбаршууллаа. Мөн Санхүүгийн тогтвортой 

байдлын зөвлөлөөр “Сэндбокс зохицуулалтын орчны журам”-

ыг батлуулснаар дотоодын компаниудад бизнесийн шинэ санаа, 

санхүүгийн дэвшилтэт технологио бодит орчинд турших нөхцөлийг 

бүрдүүлж чадсан. Ингэснээр сүүлийн 2 жилийн хугацаанд дотоодын 

аж ахуйн нэгжээс нийтэд санал болгон анх удаа хувьцаа гаргах 

буюу IPO хийх замаар хөрөнгийн зах зээл дээрээс урт хугацааны 

санхүүжилт татах нь ихээр нэмэгдсэний зэрэгцээ санхүүгийн шинэ 

ЗОХИЦУУЛАЛТЫН МЭДЭЭ
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технологид суурилсан анхны дижитал бонд, банкны салбарын 

реформын хүрээн дэх анхны банкны IPO, анхны төгрөг-валют 

хосолсон компанийн бонд зэрэг нийт 44 бүтээгдэхүүн шинээр гарсныг 

онцлох нь зүйтэй.

Энэ удаагийн IPO амжилттай болсноор “Сэндли ББСБ” ХХК нь 

нээлттэй хувьцаат компани хэлбэртэй болсон 5 дахь ББСБ 

болно. Дотоодын зах зээлд анхны бие даасан мөнгөн 

гуйвуулгын үйлчилгээг нэвтрүүлсэн, салбартаа тэргүүлэгч 

санхүүгийн технологи компани /Финтек/-иудын нэг бөгөөд АНУ, 

Австрали, Япон болон Европын холбооны 27 улсаас санхүүгийн 

үйлчилгээг хурдан шуурхай авах буюу гадаад валютын мөнгөн 

гуйвуулгыг шууд хийх боломжийг бүрдүүлж өгсөн “Сэндли 

ББСБ” ХХК-даа олон нийтэд нээлттэй компани болж байгаад нь 

дахин баяр хүргэе” гэлээ.

Анхдагч зах зээлийн арилжаагаа нээж буй тус компанийн хувьд 

нийт хувьцааныхаа 30 орчим хувийг буюу 67 сая ширхэг хувьцааг 

нэг бүр нь 150 төгрөгөөр нийтэд санал болгон худалдаж, хөрөнгө 

оруулагчдаас нийт 10 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлэх юм байна.

МОНГОЛ УЛСАД АНХНЫ ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

ҮЗҮҮЛЭГЧИД БҮРТГЭГДЛЭЭ

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга Д.Баярсайхан “Дижитал 

Эксчэйнж Монголиа” ХХК, “Ай Дакс” ХХК, “Койн Хаб” ХХК-уудад 

виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэсэн тухай тогтоолыг 

гардууллаа. 

Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн 17 дугаар 

зүйлд зааснаар хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс өмнө виртуал 

хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлж байсан этгээд гурван сарын хугацаанд 

хууль, журамд заасан шаардлагад нийцүүлэн Санхүүгийн зохицуулах 

хороонд бүртгүүлэх үүрэг хүлээсэн. Энэ дагуу дээрх гурван компани 

холбогдох хууль, журмын шаардлага, баримт бичгийн бүрдлийг 

хангасан тул ийнхүү виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч анхны 

компаниудаар бүртгэгдлээ.

Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуульд 

зааснаар зөвхөн Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгүүлсэн 

виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр дамжуулж виртуал 

хөрөнгийг олон нийтэд санал болгох, арилжаалах ёстой. 

Хэрэв бүртгүүлэлгүйгээр үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлсэн 

тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулийн 11.33 дугаар зүйлийн 1-д 

заасан хуулийн хариуцлага хүлээлгэх нөхцөл үүсэх юм. 

ОЛОН УЛСЫН ВАЛЮТЫН САНГИЙН АЖЛЫН ХЭСГИЙНХЭНТЭЙ 

УУЛЗЛАА

Олон улсын валютын сан /ОУВС/-гийн дүрмийн  дөрөвдүгээр 

заалтын дагуу Монгол Улсыг хариуцсан ажлын хэсгийнхэн 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны удирдлагуудтай уулзлаа. Уулзалтад 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга Д.Баярсайхан болон 

холбогдох бусад дарга нар оролцсон бол ОУВС-гийн талаас Монгол 

Улсыг хариуцсан ажлын хэсгийн ахлагч Ангана Банержи, Монгол 

дахь суурин төлөөлөгч Юн Сёк Хён, санхүүгийн салбарыг хариуцсан 

ахлах эдийн засагч Силвиа Игоргова нар оролцлоо.

Уулзалтыг нээж СЗХ-н дарга Д.Баярсайхан Монгол Улсын 

санхүүгийн салбарын өнөөгийн нөхцөл байдал, хөгжлийн төлөв, 

үйл ажиллагааныхаа талаар танилцуулж мэдээлэл өгсөн юм. Мөн 

цаашид хэрэгжүүлэх ажил буюу үнэт цаасны зах зээлийн хууль 

эрхзүйн орчныг шинэчлэх, төрийн өмчит компаниудыг биржээр 

дамжуулан хувьчлах, банкны салбарын реформыг хэрхэн амжилттай 

хэрэгжүүлэх зэрэг бодлогын зарим арга хэмжээний талаар 

танилцуулж санал солилцлоо. 

Хатагтай Ангана Банержигаар ахлуулсан Монгол Улсыг хариуцсан 

Ажлын хэсэг энэ сарын 28-ныг хүртэл манай улсад ажиллах бөгөөд 

ОУВС-гаас гишүүн орнууддаа  жил бүр хийдэг энэхүү ажлын 

хэсгийн уулзалтаас бодлогын зөвлөмж бүхий тайлан боловсруулж 

танилцуулдаг юм.

УИХ-ЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН 

НӨХЦӨЛ БАЙДАЛТАЙ ТАНИЛЦЛАА

УИХ-ын дарга Г.Занданшатар өнөөдөр “Монголын хөрөнгийн 

бирж” ТӨХК- дээр ажиллаж хөрөнгийн зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл 

байдал, цаашдын төлөвийн талаар санал солилцоод хүндэтгэлийн 

цан цохилоо. Арга хэмжээнд Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга 

Д.Баярсайхан, дэд дарга Т.Цэрэнбадрал, Н.Хүдэрчулуун, Ажлын 

албаны дарга Т.Жамбаажамц, “Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-

ийн гүйцэтгэх захирал Х.Алтай болон холбогдох бусад хүмүүс 

оролцсон юм. 



www.frc.mn

2022 * 09 сар6

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ САНХҮҮ

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга Д.Баярсайхан арга хэмжээг 

нээж хэлсэн үгэндээ  “УИХ-аас баталсан “Зээлийн хүүг бууруулах 

стратеги”-т тусгагдсан “Хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх, 

өрсөлдөөнийг бий болгож санхүүжилтийн зардлыг бууруулах” арга 

хэмжээний хүрээнд Санхүүгийн зохицуулах хорооноос хөрөнгийн 

зах зээлийг хөгжүүлж, шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тоог 

өсгөх, үнэт цаасны арилжаа, хөрвөх чадварыг сайжруулж, хөрөнгө 

оруулагчдын зах зээлд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэхээр дараах 

бодлого зохицуулалтын цогц арга хэмжээг авч хэрэгжүүллээ. 

Үр дүнд өнгөрсөн онд зах зээлийн үнэлгээ 95.8 хувиар өсөж 6.0 

их наяд төгрөгт, түүний ДНБ-д эзлэх хувь 15.3 хувьд, үнэт цаасны 

арилжаа 21.6 дахин өсөж 1.4 их наяд төгрөгт хүрснээр хөрөнгийн 

зах зээлийн хөгжлийн 30 жилийн хугацаанд хамгийн өндрөөр өсөж, 

хамгийн хурдтай өсөж буй хөрөнгийн зах зээлтэй улсаар тодорсон.

ХҮНДЭТГЭЛИЙН ЦАН ЦОХИЛОО

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос Биржийн бус зах зээлийн 

үйл ажиллагааны журмыг баталснаар аж ахуй нэгжүүд төсөл, 

хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг өргөжүүлэхэд шаардлагатай 

санхүүжилтийг нээлттэй болон хаалттай хүрээнд хөрөнгө 

оруулагчдаас татах эрх зүйн таатай орчин бүрдсэн. 

Ёслолд Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга Д.Баярсайхан, 

дэд дарга Т.Цэрэнбадрал, Н.Хүдэрчулуун, Монголын үнэт цаасны 

арилжаа эрхлэгчдийн холбоо /МҮЦАЭХ/-ны ерөнхийлөгч, УИХ-ын 

гишүүн Д.Цогтбаатар, УИХ-ын гишүүн, Инновац, цахим бодлогын 

байнгын хорооны дарга Э.Батшугар, МҮЦАЭХ-ны удирдлагууд 

болон үнэт цаас гаргагчдын төлөөлөл оролцлоо. 

Хүндэтгэлийн арга хэмжээг нээж Санхүүгийн зохицуулах хорооны 

дарга Д.Баярсайхан Биржийн бус зах зээлийн үйл ажиллагааны 

журам батлагдсанаар Монгол Улсад дотоодын аж ахуйн нэгжээс 

арилжаа эрхлэх байгууллагын үнэт цаасны бүртгэлийн өндөр 

шалгуурыг хангахгүйгээр энэ зах зээл дээр компанийн өрийн 

хэрэгслийг өртөг, зардал багатайгаар түргэн хугацаанд гаргаж, 

шаардлагатай санхүүжилтийг хөрөнгө оруулагчдаас татах 

зохицуулалтын орчин бүрдэж чадсан. 

Мөн хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийн 31 жилийн хугацаанд анх удаа 

бирж, биржийн бус зах зээл гэсэн давхар дугуйтай болсныг онцлох 

нь зүйтэй. Нөгөөтэйгүүр МҮЦАЭХ-нд энэ зах зээлийг удирдан 

зохион байгуулах чиг үүргийг хүлээлгэсэн нь төрийн байгууллагаас 

зарим чиг үүргээ төрийн бус байгууллагуудад шилжүүлсэн томоохон 

шийдвэр болсон. Тус холбооноос биржийн бус зах зээлийн 

арилжааны платформыг нэвтрүүлж, компанийн бондын анхны 

арилжааг одоогоос жилийн өмнө амжилттай эхлүүлж байсан бол 

өнөөдрийн байдлаар давхардсан тоогоор 52 аж ахуй нэгжийн нийт 

1 их наяд гаруй төгрөгийн  үнийн дүн бүхий 66 компанийн бонд 

бүртгэгдэж үүнээс 670 гаруй тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 

амжилттай татан төвлөрүүлсэн байна. Ингээд зогсохгүй энэ зах зээл 

дээр санхүү, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 

компаниуд илүүтэй компанийн бонд гаргаж, идэвхтэй үйл ажиллагаа 

явуулах хандлагатай байна. 

Мөн Инновацийн тухай хуулийн 12-ын 1 дэх заалтын дагуу гарааны 

компани энэ зах зээл дээр хувьцаагаа олон нийтэд санал болгон 

гаргахтай холбогдсон харилцааг журамд нэмж тусгасан. Ингэснээр 

гарааны компаниуд биржийн бус зах зээлийн бэлэн программ 

хангамж, хөрөнгө оруулагчдын цогц системийг ашиглаж 500 сая 

төгрөг хүртэлх санхүүгийн эх үүсвэрийг татах боломж бүрдсэн. 

Эцэст нь хэлэхэд Санхүүгийн зохицуулах хорооноос зах зээлийн 

оролцогч, үнэт цаас гаргагч, хөрөнгө оруулагч болон холбогдох 
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төрийн байгууллагуудтай хамтран энэ зах зээлээ улам идэвхжүүлэн 

хөрөнгийн зах зээл дэх оролцоог нь өсгөх, компанийн өрийн 

хэрэгслээс бусад төрлийн үнэт цаасыг арилжаалдаг болгох чиглэлээр 

бодлого зохицуулалтын цогц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ” гэдгийг 

онцоллоо. 

ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙН ТУХАЙ 

ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААР ТАНИЛЦУУЛАВ

УИХ-ын Инновац, цахим бодлогын байнгын хорооныхон Санхүүгийн 

зохицуулах хорооны дэд дарга Н.Хүдэрчулуун, Хяналт шалгалт, 

зохицуулалтын газрын дарга Б.Долгорсүрэн, Банк бус санхүүгийн 

байгууллагын газрын дарга Б.Итгэлсүрэн нартай уулзаж Виртуал 

хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн хэрэгжилт 

болон финтекийн үйлчилгээ үзүүлж буй банк бус санхүүгийн 

байгууллагуудтай холбоотой асуудлаар мэдээлэл солилцлоо.

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос энэ үеэр дээрх хуулийн 

хэрэгжилт, зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл байдал болон цаашид 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар мэдээлэл өгөхийн зэрэгцээ банк 

бус санхүүгийн салбар тэр дундаа финтек үйлчилгээ үзүүлэгчдийн 

өнөөгийн нөхцөл байдал болон цаашид анхаарч хэрэгжүүлэх ажлын 

талаар танилцуулсан юм.

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО “ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН 

ЗОРИЛГО- 2022” ӨДӨРЛӨГТ НЭГДЛЭЭ

Санхүүгийн зохицуулах хороо “Тогтвортой хөгжлийн зорилго-2022” 

нээлттэй өдөрлөгт тогтвортой хөгжлийн зорилт 8.10. “Хүн бүрд 

банк, даатгал, санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг хүргэж, 

өргөжүүлэх”- ын хүрээнд нэгдэж, санхүүгийн зах зээлийн үйл 

ажиллагааг иргэд, олон нийтэд танилцуулж, иргэдийн санхүүгийн 

боловсролыг нэмэгдүүлэх зөвлөгөө, мэдээллийг хүргэж оролцлоо. 

Мөн санхүүгийн салбарын төлөөлөл болох нэр бүхий 12 ББСБ, 

5 даатгалын компани бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ олон нийтэд 

сурталчлан, танилцуулав.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ АЛЬФРЕД ХАННИГ СЗХ-НЫ ДАРГА 

Д.БАЯРСАЙХАНГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга  Д.Баярсайханг Санхүүгийн 

хүртээмжийн нийгэмлэг /AFI/-ийн гүйцэтгэх захирал Альфред 

Ханниг хүлээн авч уулзлаа. Энэ үеэр хоёр талын хамтын 

ажиллагаа болон олон улсад санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 

чиглэлд нийгэмлэгийн баримтлах бодлого, цаашид хэрэгжүүлэх 

ажлын талаар санал солилцлоо.   

Монгол Улс газар зүйн онцлогоосоо хамаарч санхүүгийн 

хүртээмж харилцан адилгүй байдаг. Ялангуяа орон нутагт амьдарч 

буй иргэдийн санхүүгийн боловсрол, хүртээмж хангалтгүй 

тул оролцоог нь нэмэгдүүлэх, сайжруулах чиглэлд хамтран 

ажиллах тухай мөн ярилцав. Тэр дундаа “Хүртээмжтэй ногоон 

санхүүжилт”-ийн буцалтгүй тусламжийн төслийг үргэлжлүүлэх, 

жендэрт суурилсан санхүүгийн хүртээмжийг сайжруулах буюу 

бичил санхүүгийн байгууллага дахь эмэгтэйчүүдийн оролцоог 

сайжруулахад техник арга зүйн болон санхүүгийн туслалцаа авах, 

финтект суурилсан санхүүгийн хүртээмжтэй байдлыг нэмэгдүүлэх, 

дэвшилтэт технологийн нэвтрэлт болон санхүүгийн үйлчилгээг 

төрөлжүүлэх, үр ашигт байдлыг нэмэгдүүлэх чиглэлд хамтран 

ажиллахаар боллоо.

Уулзалтын төгсгөлд гүйцэтгэх захирал Альфред Ханниг Монгол 

Улс тэр дундаа Санхүүгийн зохицуулах хороо гишүүн орнуудын 
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санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлд идэвхтэй ажиллаж 

буйд талархлаа илэрхийлээд 2023 онд Улаанбаатар хотноо 

болох Зүүн европ, төв Азийн бүсийн санаачилгын хурлаар ажил, 

амжилтаар дүүрэн уулзахын ерөөл тавив.  

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО “AFI GLOBAL AWARDS”-

ЫН  “ШИЛДЭГ МАНЛАЙЛАГЧ” -ААР ШАЛГАРЛАА

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Санхүүгийн хүртээмжийн 

нийгэмлэг /СХН/-ийн Зүүн европ, төв азийн бүсийн санаачилга /

ECAPI/-ын дарга Д.Баярсайхан бусад төлөөллийн хамт оролцож 

буй Дэлхийн бодлогын форумын “AFI Global Awards”-ын шагнал 

гардуулах ёслол өнөөдөр боллоо.

Олон улсад санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд гишүүн 

байгууллагуудынхаа оруулсан хувь нэмэр, оролцоог үнэлж 

шалгаруулдаг уламжлалтай “AFI Global awards”-ын “Шилдэг 

манлайлагч” шагналын эзнээр Санхүүгийн зохицуулах хороо 

шалгарлаа. СХН-ийн бодлогын үйл ажиллагаанд ажлын хэсэг, 

бүсийн санаачилгаа тэргүүлэхийн хамт хамтын ажиллагаа, сургалт, 

туршлага солилцох аливаа үйл ажиллагаанд Санхүүгийн зохицуулах 

хороо манлайлж ажилласан гэдгийг онцлоод энэхүү шагналыг 

гардуулсан юм.

Харин ECAPI болон СЗХ-ны дарга Д.Баярсайхан “AFI Global awards”-

ын “Шилдэг финтек”-ийг тодруулж шагнал гардууллаа. Хөгжиж буй 

орнуудын бага орлоготой хүн амд санхүүгийн үйлчилгээний чанар, 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх дижитал шийдэл, шинэ санаачилгыг 

харуулж чадсан “Growth Platform” энэ удаа шилдгээр шалгарсан юм. 

Нигери улсад төвтэй уг платформ нь өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд 

зээл, тусламж үзүүлэх, чадавх бэхжүүлэх замаар 4.1 сая бичил 

бизнес эрхлэгч болон аж ахуйн нэгжүүдэд хүрч ажилласан байна.  

ДЭЛХИЙН БОДЛОГЫН ФОРУМЫН НЭЭЛТ АЛБАН ЁСООР 

БОЛЛОО

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Санхүүгийн хүртээмжийн 

нийгэмлэг /СХН/-ийн Зүүн европ, төв азийн бүсийн санаачилга 

/ECAPI/-ын дарга Д.Баярсайхан төлөөллийн хамт оролцож 

буй Дэлхийн бодлогын форумын албан ёсны нээлт боллоо.

Нээлтийн ёслолын үйл ажиллагаанд Йорданы Хашимитын Вант 

Улсын Ерөнхий сайд Бишер Аль Хасавне оролцож мэндчилгээ 

дэвшүүлсэн бөгөөд СХН-ийн удирдах зөвлөлийн дарга, Мексикийн 

Үндэсний банк, үнэт цаасны хороо (CNBV)-ны ерөнхийлөгч Жесус 

Де Ла Фуэнте Родригес, СХН-ийн гүйцэтгэх захирал Альфред 

Ханниг нар үг хэлсэн юм.

Энэ үеэр гишүүн орнууд цар тахлын дараах санхүүгийн 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, бодлогын тэргүүлэх чиглэлээ 

тодорхойлох, гишүүн орнуудын эмэгтэйчүүдийн санхүүгийн 

хүртээмжийн байдал, санхүүгийн хүртээмжтэй жендэрийн ялгааг 

арилгах сайн туршлагын талаар санал солилцохын зэрэгцээ 

Йорданы Төв банк болон бусад гишүүн орнуудын санхүүгийн 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд үр өгөөжөө өгсөн санал санаачлагын 

талаар танилцууллаа. Түүнчлэн нийт төлөөлөгчид “Эрүүл 

мэндийн дижитал санхүүгийн үйлчилгээ: Эрүүл мэндийн тусламж 

үйлчилгээний хүртээмж дэх санхүүгийн зохицуулалтын үүрэг”, 

“Инноваци-санхүүжилт: Жижиг дунд үйлдвэрүүдийн санхүүгийн 

хүртээмжийг хурдасгах, зохицуулалтын хэтийн төлөв”, “Албадан 

нүүлгэн шилжүүлсэн хүмүүст хүргэх санхүүгийн хүртээмж” гурван 

хэсэгт хуваагдаж санхүүгийн хүртээмж, эрүүл мэндийн хамрах 

хүрээний зорилтууд хэрхэн нийцэж байгаа, бичил, жижиг, дунд 

үйлдвэр эрхлэгч нарт тулгарч буй санхүүгийн хүртээмжийн бэрхшээ

лийг инноваци, шинэ санал санаачилгын тусламжтайгаар бууруулах, 

шийдвэрлэх арга зам, СХН-ийн бодлого, тулгуур зарчмуудтай 

хэрхэн уялдуулах талаар хэлэлцэв.
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Үндэсний тогтвортой санхүүгийн замын зургийг батлах болсон 

шалтгаан?

Монгол улсын Үндэсний ногоон хөгжлийн бодлого хүлэмжийн 

хийн ялгарлыг бууруулах, иргэдийн эрүүл таатай орчинд амьдрах 

нөхцөлийг бүрдүүлэх, хүн төрөлхтний амьдралын чанарыг 

дээшлүүлэх, хүний хөгжлийг сайжруулах, чанартай боловсрол, 

сайн засаглалыг бий болгох замаар ногоон, хүртээмжтэй хөгжилд 

хүргэхэд чиглэж байна. 

Уг зорилтын хүрээнд бодлого санхүүжилтийн уялдааг хангасан 

үндэсний хэмжээний тогтвортой санхүүгийн бодлого, стратегийг 

тодорхойлох, өнөөгийн болон ирээдүйн санхүүжилтийн урсгалыг 

Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад чиглүүлэх, олон 

талын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэн уялдуулах хэрэгцээ бий 

болоод байгаа юм. 

Тогтвортой хөгжил нь санхүүгийн системийн тогтвортой 

байдлыг хангах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, шинэ зах зээлийн 

боломжуудыг нээхэд ихээхэн нөлөө үзүүлэх учир Санхүүгийн 

тогтвортой байдлын зөвлөлөөс Үндэсний тогтвортой санхүүгийн 

замын зургийг 2022 оны 3 дугаар сард батлаад байна.  

Үндэсний тогтвортой санхүүгийн замын зурагт банкнаас бусад 

санхүүгийн салбарт ямар арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхээр 

тусгагдсан бэ? 

Банкны бус санхүүгийн секторуудад зориулсан Байгаль орчин 

нийгэм засаглалын эрсдэлийн удирдлагын зөвлөмж, загвар, 

аргачлал боловсруулах, санхүүгийн салбарт уур амьсгалын 

эрсдэлийн үнэлгээг хийх аргачлалыг боловсруулах, санхүүгийн 

байгууллагуудын тогтвортой санхүүжилтийн хэрэгжилтийг хянах 

хяналт, үнэлгээний тогтолцоог бий болгох зэрэг арга хэмжээнүүд 

тусгагдсан. Санхүүгийн зохицуулах хороо нь Дэлхийн банкны 

бүлгийн гишүүн байгууллага болох Олон улсын санхүүгийн 

корпораци (ОУСК) болон Монголын тогтвортой санхүүгийн 

холбоотой хамтран ногоон санхүүжилтийн зах зээлийг 

хөгжүүлэхээр харилцан ойлголцлын санамж бичгийг байгуулан 

дээрх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр хамтран ажиллаж байна.  

Ногоон санхүүжилтийн зах зээлийг хөгжүүлэхээр хийгдэж буй 

ажлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө үү?

Ногоон санхүүжилтийн зах зээлийг хөгжүүлэх төсөл нь байгаль 

орчинд ээлтэй төсөл, бизнесийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх 

санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх, мөн байгаль орчин, нийгмийн болон 

засаглалын шаардлагуудыг санхүүгийн байгууллагуудын зээл, 

санхүүжилт олгох үйл ажиллагаануудад нэвтрүүлэх, санхүүгийн 

салбарт уур амьсгалтай холбоотой эрсдэлийг үнэлэх арга 

хэмжээг бодлого боловсруулах үйл ажиллагаанд тусгах үндсэн 

зорилготой. 

Уг зорилгын хүрээнд Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын үйл 

ажиллагаанд нэвтрүүлэхэд чиглэсэн Байгаль орчин нийгмийн 

эрсдэлийн удирдлагын бодлого боловсруулах үлгэрчилсэн 

загвар, Байгаль орчин нийгмийн эрсдэлийн үнэлгээний хэрэгсэл, 

Банк бус санхүүгийн байгууллагуудад зориулсан Тогтвортой 

байдлын бодлого боловсруулах үлгэрчилсэн загварын төслүүдийг 

ОУСК болон Тос холбоотой хамтран боловсруулаад байна. 

Тогтвортой байдлын бодлого боловсруулах нь банк бус санхүүгийн 

байгууллагуудад ямар ач холбогдолтой вэ?

Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын зүгээс тогтвортой байдлыг 

эсвэл байгаль орчин нийгмийн эрсдэлийн хүчин зүйлийг 

байгууллагынхаа бизнесийн стратегийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг 

болгон авч үзвэл зохистой юм. Тогтвортой байдлын асуудлыг 

бизнесийн стратегитайгаа нийцүүлж, байгууллагын бүтэц, 

соёлдоо тусгаснаар олон эх үүсвэрээс санхүүжилт татах боломж 

нэмэгдэх, эрсдэлийн удирдлага сайжрах, оролцогч талуудтай 

илүү ойр хамтран ажиллах, нийгэм, олон нийтийн зүгээс эерэгээр 

хандах зэрэг ач холбогдолтой гэж харж байна.

БАЙР СУУРЬ

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ НОГООН САНХҮҮЖИЛТИЙГ БАНК БУС САНХҮҮГИЙН САЛБАРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 
ЭРХ ЗҮЙН СУУРЬ ОРЧНЫГ БҮРДҮҮЛЛЭЭ

Санхүүгийн зохицуулах хорооны банк бус санхүүгийн байгууллагын газрын мэргэжилтэн Х.Тэмүүлэнтэй ярилцлаа.
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Банк бус санхүүгийн байгууллагууд үйл ажиллагаандаа Байгаль 

орчин нийгмийн эрсдэлийн удирдлагыг нэвтрүүлэх хэрэгцээ 

шаардлагын талаар?

Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын хувьд байгаль орчин, 

нийгмийн асуудалтай холбоотойгоор дэлхий дахинд өрнөж 

буй өөрчлөлт, чиг хандлагад идэвхтэй хариу үйлдэл үзүүлэх 

шаардлагатай тулгарч байна. Өөрөөр хэлбэл, банк бус санхүүгийн 

байгууллагуудын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь байгаль орчин, 

нийгмийн хувьсал, өөрчлөгдөж буй зах зээл, хөрөнгө оруулагчдын 

шаардлага, бусад оролцогч талуудын хүлээлт зэрэгт нийцүүлэн 

өөрчлөгдөхийн тулд илүү уян хатан, оновчтой зохицуулалтын арга 

хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх нь оновчтой юм.

Дэлхий даяар болон Монгол Улсад уур амьсгалын өөрчлөлт, 

мэдээллийн аюулгүй байдал, харилцагчдын мэдээллийн 

нууцлал, жендерийн тэгш байдал, хүний эрх зэрэг байгаль орчин, 

нийгэмтэй холбоотой гарч ирж буй байгалийн болон нийгмийн 

хүчин зүйлүүд нь аливаа санхүүгийн байгууллагад материаллаг 

болон богино хугацааны тодорхой эрсдэлийг бий болгож байна. 

Түүнчлэн, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл болон бусад 

мэдээллийн эх үүсвэрээр дамжуулан мэдээлэл авах боломж 

үлэмж нэмэгдэж байгаа нь Банк бус санхүүгийн байгууллагуудыг 

олон төрлийн оролцогч талуудын хяналтад илүү өртөж, 

хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааныхаа хариуцлагыг шууд болон 

санхүүжүүлж буй төслүүдээр дамжуулан хүлээх шаардлагатай 

болж байгааг илэрхийлж байна.

Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын олгож буй бизнесийн болон 

хэрэглээний зээлийн хэмжээ төдийлөн өндөр дүнтэй биш боловч 

харилцагч, үйлчлүүлэгчдийн тоо, бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ 

хүргэх суваг ихээхэн нөлөөтэй учир нийгэм, эдийн засаг, улс 

орны хөгжилд дам нөлөөллийг үзүүлнэ гэж төсөөлж байна.  

Банк бус санхүүгийн байгууллагууд нь нийгмийн зорилтот 

бүлэгт илүү хүрч чаддаг ач холбогдол бүхий сектор учраас 

дэлхий дахинд тулгараад буй дэлхийн дулаарал, уур амьсгалын 

өөрчлөлт, байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн хүчин зүйлүүдийг 

туулахад уг секторын нөлөөлөл нь чухал үүрэгтэй тул банк бус 

санхүүгийн байгууллагууд нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 

байгаль орчин, нийгмийн хүчин зүйлтэй холбоотой эрсдэлийн 

удирдлагыг нэвтрүүлэн ажиллаасай гэж хүсэж байна.
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ТОГТВОРТОЙ САНХҮҮЖИЛТ

УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТТЭЙ ХОЛБОГДОЛТОЙ 10 БАРИМТ

Бидний эрин үед уур амьсгалын өөрчлөлт, ядуурал, тэгш бус 

байдал зэрэг нь тулгамдаж буй асуудал болоод байна. Уур 

амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэхийн тулд нийгэм, эдийн засаг, 

технологийн томоохон өөрчлөлтүүдийг хийх шаардлага үүсэж 

байгаа ба тэдгээр нь ихээхэн хэмжээний хөрөнгө оруулалт 

шаардагддаг гэдгийг та мэдэх үү?

Дэлхийн банкнаас уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаар хийж 

хэрэгжүүлж буй ажлын талаарх 10 баримтыг хүргэж байна.

1. Дэлхийн банк нь хөгжиж буй улс орнуудын уур амьсгалын 

өөрчлөлттэй холбоотой үйл ажиллагаанд хөрөнгө 

оруулалт хийдэг томоохон олон талт байгууллага юм. 

Цаашид хэрэгжүүлэх ядуурлыг бууруулах, уур амьсгалын 

өөрчлөлтийн сорилтыг даван туулах олон арга хэмжээг 

төлөвлөж байна.

2. 2016-2021 оны хооронд Дэлхийн банк уур амьсгалын 

санхүүжилтэд 109 гаруй тэрбум ам.доллар, үүнээс зөвхөн 

2021 онд 26 тэрбум ам.долларыг зарцуулсан.

3. Дэлхийн Банкны уур амьсгалын өөрчлөлтийн үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу хүлэмжийн хийн 

ялгарлыг бууруулж, дасан зохицох чадварыг дэмжихийн 

зэрэгцээ ядуурал, тэгш бус байдлыг бууруулах, хөгжлийн 

үр дүнг сайжруулах зорилгоор 2021-2025 он хүртэлх 

санхүүгийн жилд дунджаар 25 тэрбум ам.долларын 

санхүүжилт олгохоор үүрэг хүлээсэн.

4. Хүүхэд асрах тусламжийн хөтөлбөрийн хүрээнд Дэлхийн 

банк нь 2021-2025 онд уур амьсгалын санхүүжилтийн 

зорилтыг 35 хувьд хүргэж, санхүүжилтээ Парисын 

хэлэлцээрийн зорилтуудтай уялдуулж, уур амьсгал, 

хөгжлийг нэгтгэсэн үр дүнд хүрэх үүрэгтэй.

5. 2016-2020 онд Дэлхийн банк нь олон нийт, бизнес, эдийн 

засгийг цэцэглэн хөгжүүлэх зорилгоор 34 гигаваттын 

сэргээгдэх эрчим хүчийг санхүүжүүлсэн. 

6. Сүүлийн жилүүдэд Дэлхийн банк нь сэргээгдэх эрчим 

хүчний санхүүжилтийг огцом нэмэгдүүлж байна. 

7. 2020 онд Дэлхийн банк нь хөгжиж буй улс орнуудын уур 

амьсгалын санхүүжилтийн 50 гаруй хувь, дасан зохицох 

санхүүжилтийн 67 гаруй хувийг дангаараа бүрдүүлсэн.

8. Дэлхийн банк “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас 2030 он 

гэхэд 130 сая гаруй хүн ам ядууралд өртөж, 2050 он гэхэд 

200 сая гаруй хүн ам өөрсдийн эх орноосоо цагаачлахад 

хүрнэ” гэж таамаглаж байна. Дэлхийн банкнаас уур 

амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицоход үзүүлэх дэмжлэг 

нь 2016 онд нийт уур амьсгалын санхүүжилтийн 40 хувь 

байсан бол дээрх таамаглалын улмаас 2020 онд 52 хувь 

болгон нэмэгдүүлсэн.

9. Нүүрсний үйлдвэрлэлийг татан буулгах, зогсоох, уурхайн 

ажилчдыг шинэ ажлын байр луу шилжүүлэх гэх мэт арга 

хэмжээг Дэлхийн банк санаачилсан бол энэхүү уриалгыг 

дэлхийн өнцөг булан бүрд дэмжиж байна.

10. Дэлхийн банк сүүлийн 10 гаруй жил нүүрсний салбарт 

хөрөнгө оруулалт хийгээгүй юм.

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг зорилгодоо хүрэхийн тулд уур 

амьсгал, тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг нэгтгэж, томоохон 

нөлөө үзүүлэх төслүүдэд санхүүжилтийн зохих эх үүсвэр, бүтцийг 

чиглүүлэхийн зэрэгцээ сөрөг нөлөөллийг бууруулах, дасан 

зохицох асуудлыг шийдвэрлэх төслүүдийг улс орны хэмжээнд 

тодорхойлж, үргэлжлүүлэн санхүүжүүлэх нь чухал юм.

www.worldbank.org
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Вэб, блокчэйн, криптовалют зэрэг шинээр гарч ирж буй санхүүгийн 

технологийн хэрэглээ дэлхий дахинд улам бүр нэмэгдэж байгаатай 

холбоотойгоор төвлөрсөн бус санхүүжилт (DeFi) гэсэн ойлголт улам 

бүр хүн амын анхаарлыг татаж байна. Төвлөрсөн бус санхүүжилт 

буюу DeFi нь үйлчилгээний шимтгэлийн зардлыг бууруулан 

уламжлалт санхүүгийн тогтолцоог эрс өөрчилж, финтекийн салбарт 

хувьсгал хийж эхэллээ. Нөгөө талдаа финтек компаниуд санхүүгийн 

зах зээлд орж ирснээр уламжлалт санхүүгийн байгууллагуудын 

бүтцийн зардал буурах, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанар сайжрах, 

бизнесийн үр ашигтай шинэ загвар бүрэлдүүлэх зэрэг олон эерэг 

хандлагууд гарч ирсээр байгаа.

Банкны хувьд уламжлалт үйлчилгээг финтекийн тусламжтайгаар 

сайжруулан үр ашигтай бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлж байгаа 

нь банкны салбарын дэд бүтцийн зардлыг 30 орчим хувиар бууруулж 

байгаа гэсэн судалгаа гарчээ. Түүнчлэн, өнөө үед гар утас, электрон 

хэрэгсэл, компьютер бидний өдөр тутмын амьдралын салшгүй нэг 

хэсэг болохын хэрээр технологид суурилсан санхүүгийн олон талт 

үйлчилгээний хүрээ нэмэгдэж, нөгөө талдаа түүний хэрэглээ хором 

тутамд өсөж байна.

Монгол Улсын хувьд ч мөн адил технологид суурилсан бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээ зах зээлд нэвтрээд багагүй хугацаа өнгөрч байна. Тэр 

дундаа банк, санхүүгийн байгууллагуудын технологид суурилсан 

үйлчилгээ улам сайжирч, санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг илүү 

хямд өртгөөр хэрэглэгчдэд хүргэх боломж нэмэгдэн, өргөн цар 

хүрээг хамрах болсон нь санхүүгийн хүртээмжийг дээшлүүлэхэд 

чухал хувь нэмэр оруулж байгаа бөгөөд холбогдох хууль, журмын 

хүрээнд зохицуулалтын орчныг бий болгож эхлээд байгаа юм.

ФИНТЕК БА РЕГТЕК

ОЛОН УЛСЫЫН ФИНТЕКИЙН САЛБААРЫН ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

Өмнөх нь 1-р нүүрт

Зураг . Олон нийтийн санхүүжилтийн хялбарчилсан схем

Эх сурвалж: balancingeverything.com

2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ФИНТЕКИЙН САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 107.8 ТЭРБУМ ДОЛЛАР,  

ХЭЛЦЛИЙН ТОО 2,980 БАЙВ.

Мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг олон улсын сүлжээ 

байгууллага болох KPMG-ээс хагас жил тутам гаргадаг “Pulse of 

Fintech” финтекийн салбарын тоймын 2022 оны хагас жилийн 

дугаар 9 сард нийтлэгдсэн бөгөөд дэлхий даяар нийт 107.8 тэрбум 

ам долларын хөрөнгө оруулалтын 2,980 удаагийн хэлцэл хийгдсэн 

байна.
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Зураг. Дэлхийн финтекийн салбарын хөрөнгө оруулалтын нийт дүн /тэрбум ам.доллар/ болон хэлцлийн тоо

Зураг. Дэлхийн криптовалют болон блокчэйний салбарын хөрөнгө оруулалтын нийт дүн /тэрбум ам.доллар/ болон хэлцлийн тоо

Финтекийн нийт хөрөнгө оруулалт болон хэлцлийн тоо, хэмжээ 

Америк болон Европ, Ойрх Дорнод, Африкийн бүс нутагт буурсан 

бол Ази-Номхон далайн бүс нутагт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 

өссөн боловч, хэлцлийн тоо буурсан байна.

Ази-Номхон далайн бүсийн нийт хөрөнгө оруулалтыг гурван том 

M&A гүйлгээний дүн бүрдүүлсэн. Үүнд: Австралид төвтэй “After-

pay”-ийг “Block” 27.9 тэрбум ам.доллароор худалдаж авсан, Японд 

төвтэй “Yayoi”-г “KKR” 2.1 тэрбум ам.доллароор худалдаж авсан, 

Австралид төвтэй “Superhero” болон “Swiftx” финтек компаниуд нэг 

тэрбум долларын нэгдэл хийжээ.

2021 оны сүүлээр финтекийн зах зээлд нэвтэрсэн өөдрөг байдал, 

огцом өсөлт нь Орос-Украйны мөргөлдөөн, нийлүүлэлтийн гинжин 

хэлхээний хүндрэлтэй холбоотой тодорхойгүй байдал, инфляц болон 

зээлийн хүүгийн өсөлт зэрэг хүчин зүйл нөлөөлсний улмаас 2022 

оны эхний хагас жилд финтекийн салбарын хөрөнгө оруулалт өмнөх 

улирлуудтай харьцуулахад эрс буурсан үзүүлэлт гарчээ. 

КРИПТОВАЛЮТ БОЛОН БЛОКЧЭЙН ДЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 

2021 ОНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТЭЭС БУУРСАН БАЙНА

2021 оны өндөр өсөлтийн дараа дэлхий нийтэд криптовалют болон 

блокчэйн дэх хөрөнгө оруулалт 2022 оны эхний хагас жилийн 

байдлаар 14.2 тэрбум ам.доллар болж буурчээ. 

Энэ нь Орос-Украйны гэнэтийн мөргөлдөөн, инфляцын өсөлт, 

Терра крипто экосистемийн сорилт зэргээс шалтгаалан 2022 оны 1 

дүгээр улирлын дунд үеэс эхлэн криптовалютын хөрөнгө оруулалт 

ихээхэн багассан ч эхний хагас жилийн сүүлчээр дахин өсөх 

хандлагатай байна. Энэ нь өсөн нэмэгдэж буй нийгмийн хэрэгцээ, 

тухайн салбарын төлөвшил, хөрөнгө оруулалтыг татах технологи, 

шийдлүүдийн өргөн цар хүрээтэй хамааралтай гэж үзжээ. 2022 оны 

эхний хагас жилд криптовалютын хамгийн том хэлцлүүд нь Германд 

төвтэй  Trade Republic-ийн 1.1 тэрбум ам.долларын хэлцэл, АНУ-д 

төвтэй Fireblocks-ийн 550.0 сая ам.долларын хэлцэл, Багамын 

улсын “FTX”-ийн  500.0 сая ам.долларын хэлцэл болон Consen-

Sys-ийн 450.0 сая ам.долларын хэлцэл болсон байна.

Эх сурвалж: KPMG
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СУДЛААЧИЙН ИНДЭР

“ЭРСДЭЛД БУЙ ӨСӨЛТ (GROWTH-AT-RISK)”

Энэхүү судалгааны ажилд дурдагдсан санал, дүгнэлт нь 

зөвхөн хувь судлаачдын байр суурийг илэрхийлэх бөгөөд 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны албан ёсны байр суурийг 

илэрхийлэхгүй болно.

Гүйцэтгэсэн: 

Б.Батчимэг Санхүүгийн зохицуулах хорооны Сэндбоксын 

албаны дарга, batchimeb_b@frc.mn

Хураангуй: Энэхүү судалгааны ажлаар санхүүгийн зах зээлийн 
нөхцөл байдал эдийн засгийн эмзэг байдлын эх үүсвэр болж буй 
эсэхийг “Growth-at-Risk (GaR)” аргачлалаар үнэлсэн. Үнэлгээнд 
энгийн болон панел квантиль регрессийн арга ашиглагдсан 
ба тоон мэдээллийн чанараас шалтгаалан үнэлгээг хугацааны 
цуваан болон панел тоон мэдээлэл дээр гүйцэтгэсэн. Нэгдүгээрт, 
Монгол улсын хувьд хугацааны цуваан тоон мэдээллийг 
ашиглан санхүүгийн зах зээлийн нөхцөл байдал болон эдийн 
засгийн өсөлтийн ирээдүйн утга хоорондын хамаарлыг судлахад 
принсипал компонент анализ (PCA)-ын аргачлалаар тооцсон 
санхүүгийн зах зээлийн нөхцөл байдлын индекс болон нэг 
улирлын дараах эдийн засгийн өсөлт хооронд эерэг хамаарал 
ажиглагдсан. 

Удиртгал: Эдийн засгийн өсөлтийн индикатор нь эдийн засгийн 
нөхцөл байдлыг хэмждэг үндсэн үзүүлэлт бөгөөд эдийн засгийн 
термометрийн үүрэг гүйцэтгэдэг. Иймд эдийн засгийн өсөлтийг 
таамаглах, ирээдүйн төсөөллийг гаргах нь макро эдийн засагчид 
болон бодлого боловсруулагчдын хувьд чухал ажил юм. Гэсэн 
хэдий ч одоогоор эдийн засгийн өсөлтийн төсөөллийг зөвхөн 
цэгэн үнэлгээнд суурилан гаргадаг бөгөөд энэ нь гэнэтийн шок 
тохиолдсон үед эдийн засгийн өсөлтийн авч болох боломжит бага 
утгуудыг буюу эрсдэлийг орхигдуулан хэт өөдрөг төсөөлөл гаргах 
эрсдэлийг дагуулж байдаг (Adrian, Boyarchenko, Giannone 2019). 

2009 онд тохиосон санхүүгийн зах зээлийн хямрал нь санхүүгийн 
зах зээлийн нөхцөл байдал нь эдийн засгийн эмзэг байдлын 
эх үүсвэр байх боломжтойг харуулснаас гадна эдийн засгийн 
өсөлтийг дан ганц дундаж утгаар бус тархалтынх нь хувьд 
таамаглан боломжит эрсдэлийг харгалзан үзэх нь ач холбогдолтой 
гэдгийг харуулсан. Үүнд үндэслэн 2018 онд Adrian болон бусад 
“Growth-at-Risk (GaR)” аргачлалыг хамгийн анх танилцуулсан. 
Товчоор тайлбарлавал GaR нь VaR (Value-at-Risk) -тай ижил 

аргачлал буюу эдийн засгийн өсөлт нь дараагийн Y хугацаанд Z 
хувийн магадлалтайгаар Х түвшнээс буурч болзошгүй эрсдэлийг 
үнэлж буй арга юм (Financial System Report of Japan 2018). 

Макро эдийн засаг болон санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой 
байдлын чиглэлд хийгдсэн зарим төрлийн судалгаанууд 
санхүүгийн зах зээлийн хувьсагчдын эдийн засгийн өсөлтийг 
таамаглах чадвар сул гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн байдаг. Гэхдээ 
Adrian болон бусад эдийн засгийн өсөлтийг зөвхөн дундаж 
утгаар нь бус тархалтынх нь хувьд аваад үзвэл санхүүгийн зах 
зээлийн нөхцөл байдлын үзүүлэлтүүд нь эдийн засгийн өсөлтийн 
тархалтын захын утгуудтай корреляци хамааралтай байх 
боломжтойг харуулсан. Түүнчлэн санхүүгийн зах зээлийн нөхцөл 
байдлын үзүүлэлтүүд болон макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 
нь учир шалтгааны хувьд хамааралгүй байж болох хэдий ч 
санхүүгийн зах зээлийн нөхцөл байдал нь эдийн засагт тохиож 
болох гэнэтийн сөрөг шокийн талаар дохиолох боломжтойг мөн 
харуулсан. Иймд эдийн засгийн өсөлтийн төсөөллийг гаргахдаа 
GaR аргачлалыг ашиглан эрсдэлт утгуудыг мөн харгалзан үзэх нь 
хэт өөдрөг төсөөлөл гарган бодлогын буруу шийдвэр гаргахаас 
зайлсхийхэд туслах юм. 

Энэхүү судалгааны ажил нь квантиль регрессийн аргыг ашиглан 
санхүүгийн зах зээлийн нөхцөл байдлаас хамааруулан Монгол 
Улсын эдийн засгийн өсөлтийг тархалтаар нь таамаглахыг 
зорьсон буюу GaR аргачлалыг цаашид Монгол Улсад ашиглах 
боломжтой эсэхийг шалгахыг зорьсон. Хэдийгээр санхүүгийн 
зах зээлийн хямрал тэр бүр улс бүрд тохиогоод байдаггүй ч 
тохиолдох үедээ эдийн засгийн маш өндөр зардлыг дагуулдаг. 
Иймд бодлого гаргагчид ирээдүйд тохиолдож болох гэнэтийн 
сөрөг үйл явдлын үед эдийн засагт учирч болох эрсдэлийн талаар 
бага боловч мэдээлэлтэй байн тохиолдож болох эрсдэл, үүдэж 
болзошгүй зардлыг хамгийн бага байлгахыг зорих хэрэгтэй билээ. 
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Судалгаанд энгийн болон панел квантиль регрессийн аргыг 
ашигласан. Зөвхөн Монгол Улсын тоон мэдээллийг ашиглан 
үнэлгээг гүйцэтгэхэд санхүүгийн зах зээлийн нөхцөл байдлын 
үзүүлэлт болон нэг улирлын дараах эдийн засгийн өсөлт хооронд 
эерэг хамаарал ажиглагдсан боловч эдийн засагт тохиож болох 
сөрөг эрсдэлийн талаар сайн дохиолол өгч чадаагүй. Тоон 
мэдээллийн чанар болон хугацааны цуваан мэдээлэл эхэлж 
буй үе болох 2000 оноос хойш Монгол Улсын санхүүгийн 
салбарт хүчтэй хямрал тохиосон түүх ховор байгаа зэрэг нь уг үр 
дүнгийн шалтгаан байж болзошгүй. Иймд тоон мэдээллийн уг 
хязгаарлагдмал байдлыг засварлах зорилгоор Эдийн засгийн 
хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллага (ЭЗХАХБ)-ын гишүүн 
16 орны тоон мэдээллийг ашиглан панел квантиль регрессийн 
үнэлгээг гүйцэтгэн, холбогдох коэффициентуудыг ашиглан 
Монгол Улсын хувьд эдийн засгийн өсөлтийн таамаглалыг 
гаргасан. Уг аргыг хэрэглэх болсон гол шалтгаан нь тоон 
мэдээллийн хязгаарлагдмал байдлыг засварлахаас гадна 
хямралын түүхтэй улсууд дахь хямралын нөхцөлийг зээлэн авч 
манай улсад хямрал тохиосон бол яах байсан тухай шалгах юм. 
Түүнчлэн өндөр хөгжилтэй, томоохон эдийн засгуудад тохиож 
буй хямрал, тэдгээр улсын санхүүгийн зах зээлийн нөхцөл 
байдал нь манай улсын эдийн засгийн өсөлтөд эрсдэл учруулж 
буй эсэхийг ч мөн харах боломжийг эрэлхийлсэн болно. Панел 
тоон мэдээллийг ашигласны дараагаар санхүүгийн зах зээлийн 
хямралын жилүүдэд тохиосон эдийн засгийн хүндрэлийг тус 
аргачлал дохиолсон. 

Судалгааны ажлын дараагийн хэсгүүдэд судлагдсан байдлын 
судалгаа, тоон мэдээлэл, аргачлалын талаарх мэдээлэл болон 
судалгааны гол үр дүн болон дүгнэлтийг танилцуулна. 

Судлагдсан байдал: GaR аргачлал нь макро эдийн засгийн 
судалгаануудын хувьд харьцангуй шинэ ойлголт юм. Гэхдээ 
гэнэтийн үйл явдлаас шалтгаалсан сөрөг эрсдэлийг үнэлэхдээ 
квантиль регрессийн аргыг ашиглаж эхэлсэн нь Cecchetti (2006), 
Cecchetti болон Li (2008) нараас үүдэлтэй. Эдгээр судалгааны 
ажлуудад квантиль регрессийн аргыг үл хөдлөх эд хөрөнгө болон 
хувьцааны зах зээлийн үнийн хөөсрөл дэх эрсдэлийг нөлөөг 
үнэлэхдээ ашигласан. 

2018 онд квантиль регрессийн аргачлал нь эдийн засгийн 
өсөлтийн таамаглалыг тооцоход анх ашиглагдсан. Adrian, 
Boyarchenko, Giannone (2018) нар АНУ-ын тоон мэдээлэлд 
суурилан санхүүгийн зах зээлийн нөхцөл байдлаас хамааруулан 
эдийн засгийн өсөлтийн таамаглалын тархалтыг гаргасан. Тус 
судалгаанаас нэгэн сонирхолтой үр дүн гарсан нь санхүүгийн 
зах зээлийн нөхцөл болон эдийн засгийн өсөлтийн тархалт дахь 
дээд квантиль утгуудын хооронд ямар нэгэн ач холбогдол бүхий 

хамаарал ажиглагдахгүй байхад доод квантиль утгуудын хувьд 
санхүүгийн зах зээлийн нөхцөл байдалтай сөрөг хамааралтай 
болох нь ажиглагдсан. Уг үр дүн нь санхүүгийн зах зээлийн 
нөхцөл байдлаас шалтгаалан эдийн засагт гэнэтийн сөрөг эрсдэл 
тохиох боломжтойг харуулсан. Түүнчлэн эдийн засгийн хямралын 
он жилүүдэд өсөлтийн тархалтын график зүүн тийшээ хэвийж 
байхад эдийн засгийн өсөлтийн болон хэвийн он жилүүдэд 
тархалт нь тэгш хэмтэй илүү төстэй байсан. 

Анхны эх судалгааг даган Adrian болон бусад (2019) нар өндөр 
хөгжсөн 11, хөгжиж буй 10 улсын панел тоон мэдээллийг 
ашиглан эдийн засгийн өсөлтийн тархалт болон санхүүгийн зах 
зээлийн нөхцөл хоорондын хамаарлыг судалсан. Судалгааны үр 
дүнд мөн өсөлтийн тархалтын доод квантиль утгууд буюу 5 дахь 
прецинтилийн утгууд болон санхүүгийн зах зээлийн үзүүлэлт 
хооронд хамаарал ажиглагдсан бол тархалтын дундаж болон 
дээд квантиль утгуудын хувьд уг хамаарал ажиглагдаагүй. Мөн 
тус судалгаа нь гэнэтийн үйл явдлаас шалтгаалсан сөрөг эрсдэл 
нь богино хугацааны таамаглалд илүү хүчтэй ажиглагдан дунд 
болон урт хугацааны таамаглалын үед хүч нь суларч байсан. 

2019 оноос хойш Олон Улсын Валютын Сан (ОУВС) GaR 
аргачлалыг ашиглаж эхэлсэн бөгөөд Перу, Португал, 
Сингапур зэрэг улсуудын эдийн засгийн өсөлтийн төсөөллийг 
тус аргачлалыг ашиглан гаргасан. ОУВС уг тооцоололдоо 
санхүүгийн зах зээлийн нөхцөл байдлын хувьсагчдаас гадна 
макро-санхүүгийн тэнцлийн алдагдал болон гадаад эдийн 
засгийн хүчин зүйлсийг нэмэн оруулсан. Өнөөгийн байдлаар 
Холбооны нөөцийн банк, Европын холбооны банк, Англи, Япон, 
Ирланд, Швед, Израел, Тайландын төв банкнууд тус аргачлалыг 
эдийн засгийн төсөөлөл гаргахдаа ашиглаж байна. 2019 онд 
Английн төв банк өсөлтийн ирээдүйн төсөөлөлд бодит эдийн 
засгийн үзүүлэлт болон санхүүгийн зах зээлийн үзүүлэлтүүд 
хэрхэн нөлөөлж буйг ЭЗХАХБ-ын гишүүн 16 орны панел тоон 
мэдээллийг ашиглан судалсан. Тус судалгаандаа Английн төв 
банк макро зохистой бодлогын хэрэгжилтийг үнэлэх зорилгоор 
банкны салбарын статистик үзүүлэлтүүдийг нэмж өгсөн нь урьд 
өмнө нь GaR аргачлалыг ашиглан хийгдсэн судалгаануудаас 
онцлог болсон. Судалгааны үр дүнд зээлийн болон үл хөдлөх 
хөрөнгийн үнийн огцом өсөлт, төлбөрийн тэнцлийн алдагдал нь 
эдийн засгийн өсөлтийн төсөөлөлд дунд болон урт хугацаандаа 
эрсдэл учруулж болохыг тодорхойлсон бөгөөд энэхүү эрсдэлийг 
банкны системийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх замаар бууруулах 
боломжтой хэмээн дүгнэсэн. 

GaR аргачлалын хэрэглээ сүүлийн жилүүдэд нэлээдгүй нэмэгдэж 
буй хэдий ч зөвхөн өндөр хөгжсөн улс орнуудад л түлхүү нэвтэрч 
байна. Жижиг, нээлттэй эдийн засаг бүхий улсуудын анхдагч нь 
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болон Израйл Улс тус аргачлалыг ашигласан судалгааг 2022 онд 
гүйцэтгэсэн. Michael Gurkov болон Osnat Zohar (2022) нар Израйл 
Улсын хугацааны цуваан тоон мэдээллийг ашиглан санхүүгийн 
зах зээл болон макро эдийн засгийн эмзэг байдлыг илэрхийлэх 
хувьсагчдаас хамааруулан эдийн засгийн өсөлтийн төсөөллийг 
тархалтынх нь хувьд гаргасан. Өндөр хөгжсөн улс орнуудад 
хийгдэж байсан судалгааны үр дүнгээс ялгаатай нь Израилын 
эдийн засгийн өсөлтийн тархалтын график илүү тэгш хэмийн 
буюу санхүүгийн зах зээлийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан эдийн 
засагт учрах эрсдэл харьцангуй тогтвортой гэсэн дүгнэлтэд 
хүрсэн. 

Энэхүү судалгааны ажил нь GaR аргачлал Монгол Улсын тоон 
мэдээлэл дээр ажиллах эсэхийг шалгах зорилготой бөгөөд өндөр 
хөгжилтэй улс орнуудад голлон ашиглагдаж буй уг аргачлалыг 
жижиг, нээлттэй, хөгжиж буй улсын жишээн дээр хийж буйгаараа 
өмнө нь хийгдсэн судалгааны ажлуудаас онцлог болох юм. 

Тоон мэдээлэл болон судалгааны аргачлал: GaR аргачлалд 
ашиглагддаг гол арга нь квантиль регрессийн арга юм. Квантиль 
регрессийн арга нь хамааран хувьсагчийн тархалт болон 

нөхцөлд хувьсагчдын хоорондын хамаарлыг шалгахад түгээмэл 
ашиглагддаг арга юм (Koenker болон Bassett, 1978). Квантиль 
регрессийн арга нь хамгийн бага квадратын аргаас 2 шинжээрээ 
ялгаатай (Adrian, 2019): 

1. Квантиль регрессийн арга нь алдааны квадратын нийлбэрийг 
хамгийн бага байлгах бус үнэмлэхүйн алдааны нийлбэр дүнг 
хамгийн бага байлгахыг зорьдог. 

2. Квантиль регрессийн арга нь алдааны илэрхийлэл 
нь квантилийн дээр эсхүл доор байрлаж буй эсэхээс 
хамааруулан ялгаатай байдлаар жинлэдэг.

  (1)

 -  нөхцөлдсөн  -ийн квантиль 
регрессээс тооцоолон гаргасан таамаглалын утга;

 -t болон t+h хугацааны хооронд дахь жилийн дундаж бодит 
эдийн засгийн өсөлт;

 xt- нөхцөлт хувьсагчдын вектор;

 τ- квантиль утга, τ(0;1) байна;

 - квантиль регрессийн коэффициент;

Квантиль регрессийн коэффициентыг тооцохдоо үнэмлэхүй алдааны илэрхийлэл  

 = arg     (2)

Энд   нөхцөлдсөн  квантиль функцын шугаман үнэлэгч (Koenker болон Bassett, 1978).

Судалгаанд тоон мэдээллийн чанараас шалтгаалан үнэлгээний 2 өөр төрлийн стратегийг баримталсан. 

 (i) Энгийн квантиль үнэлгээ: 

2001-2021 оныг хүртэлх хугацааг хамарсан Монгол Улсын улирлын тоон мэдээллийг ашиглан үнэлгээг гүйцэтгэсэн. Нийт 4 бүлэгт хамаарах 

9 макро эдийн засаг болон санхүүгийн зах зээлийн үзүүлэлтүүд ашиглагдсан. Дотоодын санхүүгийн зах зээлийн нөхцөл байдал болон 

гадаадын макро эдийн засгийн нөхцөл байдлын  үзүүлэлтийг тооцохдоо үндсэн бүрэлдэхүүний анализ (PCA)-ын аргыг ашигласан. Гадаад 

санхүүгийн зах зээлийн нөхцөл байдлын үзүүлэлтийг АНУ-ын санхүүгийн зах зээлийн нөхцөлийн индексээр төлөөлүүлэн авсан бөгөөд 

дэлхийн санхүүгийн төвөөс ирэх нөлөөллийг харгалзан үзэх зорилгоор тус үзүүлэлтийг авсан. 

Хүснэгт . Үнэлгээнд ашигласан хувьсагчдын мэдээлэл

Дотоод макро эдийн засгийн 

үзүүлэлт

Дотоод санхүүгийн зах зээлийн 

үзүүлэлт

Гадаад макро эдийн засгийн 

үзүүлэлт

Гадаад санхүүгийн зах 

зээлийн үзүүлэлт

Бодит ДНБ-ий өсөлтийн лаг утга Төв банкны бодлогын хүү

Зээлийн өсөлт

Үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн өсөлт

Хувьцааны зах зээлийн хэлбэлзэл

Урсгал тэнцэл

Экспортын үнийн өсөлт

Хятадын эдийн засгийн өсөлт

АНУ-ын санхүүгийн зах 

зээлийн нөхцөлийн индекс



www.frc.mn

2022 * 09 сар 17

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ САНХҮҮ

Зураг. Эдийн засгийн өсөлт, жилийн өөрчлөлт, улирлаар

Зураг. Гадаад санхүүгийн зах зээлийн нөхцөлийн индекс

Зураг. Дотоодын санхүүгийн зах зээлийн нөхцөлийн индекс

Зураг. Гадаад макро эдийн засгийн үзүүлэлт

Уг судалгааны аргачлалын хувьд тоон мэдээллийн хязгаарлагдмал 
байдал сул тал болж буй. GaR аргачлалыг ашиглан санхүүгийн зах 
зээлийн хямралын нөхцөл байдлаас шалтгаалан эдийн засгийн 
эмзэг байдал нэмэгдэж буй эсэхийг судлах зорилготой учир үнэлгээг 
ашиглаж буй улсын хувьд урьд өмнө нь санхүүгийн салбарын хямрал 
тохиож байсан эсэх нь нэгэн чухал нөхцөл болж өгдөг. Монгол 
Улсын хувьд тоон мэдээлэл эхэлж буй 2000 оноос хойш дэлхийн 
санхүүгийн хямрал болон, эдийн засгийн хүндрэлээс шалтгаалан 
манай улсын санхүүгийн зах зээл, банкны салбарт 2009, 2015 
онуудад тус тус хүндрэл учирсан боловч манай улсын санхүүгийн 

зах зээлийн хувьд хямралын хүчтэй түүх үүсээгүй болно. Иймд тоон 
мэдээллийг нэмэгдүүлэх мөн хямралын үеийн нөхцөл байдлыг 
үнэлгээндээ оруулах зорилгоор ЭЗХАХБ-ын гишүүн 16 орнуудын 
тоон мэдээллийг ашиглан панел квантиль регрессийн загварыг 
ашигласан. Тус аргачлалын дагуу үнэлгээг гүйцэтгэн Монгол Улсын 
хувьд дахь эдийн засгийн өсөлтийн төсөөллийг гаргаж буй шалтгаан 
нь бусад улс орнуудаас хямралын үеийн нөхцөл байдлыг зээлэх, мөн 
дэлхийн томоохон эдийн засгуудад тохиож болох санхүүгийн зах 
зээлийн хямрал манай улсын өсөлтийн таамаглалд эрсдэл учруулж 
болзошгүй эсэхийг шалгах болно.

Эх сурвалж: ҮСХ 

Эх сурвалж: Чикагогийн холбооны нөөцийн банк 

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол 

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол 

Зураг. Нэг улирлын дараах эдийн засгийн өсөлт, санхүүгийн зах 

зээлийн нөхцөлийн индексийн хамаарлын скатерплот график, МУ-

ын тоон мэдээллийн хувьд

Зураг. Нэг жилийн дараах эдийн засгийн өсөлт, санхүүгийн зах 

зээлийн нөхцөлийн индексийн хамаарлын скатерплот график, МУ-

ын тоон мэдээллийн хувьд
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Харин ЭЗХАХБ-ын улсуудын панел тоон мэдээллийн хувьд нэгэн 

сонирхолтой үр дүн ажиглагдсан. Зураг 7 болон 8-аас харахад 

санхүүгийн зах зээлийн нөхцөлийг илэрхийлэх чухал хувьсагч болох 

зээлийн өсөлт нь доод прецинтил утгуудын хувьд сөрөг хамааралтай 

байхад дээд прецинтил утгуудын хувьд хамааралгүй байна. Өөрөөр 

хэлбэл эдийн засгийн хүндрэлийн жилүүдэд зээлийн өндөр өсөлт 

эдийн засагт сөргөөр нөлөөлж байхад эдийн засгийн хэвийн болон 

өсөлтийн үеүдэд зээлийн өсөлт болон эдийн засгийн хооронд 

хамаарал ажиглагдахгүй байна гэсэн үг юм.

Квантиль регресс болон квантиль регрессийн үнэлгээний үр дүнг 

зураг 9 болон 10-т тус тус харууллаа. Монгол Улсын тоон мэдээллийн 

хувьд дотоод санхүүгийн зах зээлийн нөхцөл байдлын индекс болон 

нэг улирлын дараах эдийн засгийн өсөлт хооронд бүх перцинтиль 

утгуудын хувьд эерэг хамааралтай байхад гадаад санхүүгийн зах 

зээлийн нөхцөл байдлын индекс эдийн засгийн өсөлт хооронд сөрөг 

хамаарал ажиглагдсан. Монгол Улсын эдийн засаг нь уул уурхайн 

салбарт суурилсан, гадаад эдийн засгаас өндөр хамааралтай. Энэхүү 

шинж чанарыг даган капиталын шилжилт болон ханшийн сулрал 

зэрэг нь эдийн засгийн томоохон эрсдэл болдог. Иймээс дэлхийн 

санхүүгийн зах зээлийн нөхцөл чангарах нь дотоод эдийн засгийн 

үйл ажиллагаанд сөрөг нөлөөтэй байх магадлалтай. Монгол Улсын 

тоон мэдээлэл дээр хийгдсэн үнэлгээний хугацааг нэг улирлаас 

нэг жил болгон сунгахад коэффициентууд ач холбогдолгүй буюу 

хувьсагч хооронд хамааралгүй гарсан. 

Харин ЭЗХАХБ-ын улсуудын панел тоон мэдээллийн хувьд нэгэн 

сонирхолтой үр дүн ажиглагдсан. Зураг 7 болон 8-аас харахад 

санхүүгийн зах зээлийн нөхцөлийг илэрхийлэх чухал хувьсагч болох 

зээлийн өсөлт нь доод прецинтил утгуудын хувьд сөрөг хамааралтай 

байхад дээд прецинтил утгуудын хувьд хамааралгүй байна. Өөрөөр 

хэлбэл эдийн засгийн хүндрэлийн жилүүдэд зээлийн өндөр өсөлт 

эдийн засагт сөргөөр нөлөөлж байхад эдийн засгийн хэвийн болон 

өсөлтийн үеүдэд зээлийн өсөлт болон эдийн засгийн хооронд 

хамаарал ажиглагдахгүй байна гэсэн үг юм.

Квантиль регресс болон квантиль регрессийн үнэлгээний үр дүнг 

зураг 9 болон 10-т тус тус харууллаа. Монгол Улсын тоон мэдээллийн 

хувьд дотоод санхүүгийн зах зээлийн нөхцөл байдлын индекс болон 

нэг улирлын дараах эдийн засгийн өсөлт хооронд бүх перцинтиль 

утгуудын хувьд эерэг хамааралтай байхад гадаад санхүүгийн зах 

зээлийн нөхцөл байдлын индекс эдийн засгийн өсөлт хооронд сөрөг 

хамаарал ажиглагдсан. Монгол Улсын эдийн засаг нь уул уурхайн 

салбарт суурилсан, гадаад эдийн засгаас өндөр хамааралтай. Энэхүү 

шинж чанарыг даган капиталын шилжилт болон ханшийн сулрал 

зэрэг нь эдийн засгийн томоохон эрсдэл болдог. Иймээс дэлхийн 

санхүүгийн зах зээлийн нөхцөл чангарах нь дотоод эдийн засгийн 

үйл ажиллагаанд сөрөг нөлөөтэй байх магадлалтай. Монгол Улсын 

тоон мэдээлэл дээр хийгдсэн үнэлгээний хугацааг нэг улирлаас 

нэг жил болгон сунгахад коэффициентууд ач холбогдолгүй буюу 

хувьсагч хооронд хамааралгүй гарсан.

Зураг. Нэг улирлын дараах эдийн засгийн өсөлт, санхүүгийн зах 

зээлийн нөхцөлийн индексийн хамаарлын скатерплот график, 

панел тоон мэдээллийн хувьд

Зураг. Нэг жилийн дараах эдийн засгийн өсөлт, санхүүгийн зах 
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Зураг. Квантиль регрессийн үнэлгээний үр дүн, МУ-ын тоон 

мэдээллийн хувьд

Зураг. Квантиль регрессийн үнэлгээний үр дүн, панел тоон 

мэдээллийн хувьд

Хөх тэмдэглэгээ нь 5%-ийн түвшин дэх ач холбогдлын 

түвшнийг илэрхийлнэ

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол

Харин ЭЗХАХБ-ын гишүүн орнуудын панел тоон мэдээллийн 

хувьд зээлийн өсөлт, хувьцааны зах зээлийн хэлбэлзэл, урсгал 

тэнцлийн алдагдал зэрэг нь ирээдүйн эдийн засгийн өсөлттэй сөрөг 

хамааралтай гарсан бөгөөд уг нөлөө нь эдийн засгийн өсөлтийн 

доод квантиль утгуудын хувьд илүү өндөр байна. Тус үр дүн нь GaR 

аргачлалыг ашиглан хийгдсэн өмнөх судалгааны үр дүнгүүдтэй 

ижил утгыг өгч байна. 

GaR аргачлалын гол утга нь эдийн засгийн ирээдүйн төсөөлөлд 

санхүүгийн зах зээлээс хамаарсан гэнэтийн шокоос шалтгаалсан 

эрсдэл буй эсэхийг шалгах бөгөөд үүний тулд өсөлтийн төсөөллийг 

дан ганц цэгэн үнэлгээний хувьд биш тархалтынх нь хувьд гаргадаг. 

Зураг 11-д нэг жилийн дараах эдийн засгийн төсөөллийг зөвхөн 

өсөлтийн тоон мэдээлэлд суурилан болон санхүүгийн зах зээлийн 

нөхцөлийг харгалзан гаргасан бөгөөд санхүүгийн зах зээлийн 

нөхцөлийг харгалзан үзсэн төсөөллийн хувьд зарим онуудад зүүн 

тийш үл ялиг хэлбийсэн байгаа нь МУ-ын эдийн засгийн өсөлтийн 

ирээдүйн төсөөлөлд санхүүгийн зах зээлийн нөхцөлөөс шалтгаалсан 

эрсдэл байж болзошгүйг харуулж байна. 

Зураг. Нэг жилийн дараах эдийн засгийн өсөлтийн төсөөлөл тархалтын графикаар, МУ-ын тоон мэдээллийн хувьд

Энд санхүүгийн зах зээлийн нөхцөлийг харгалзан үзээгүй буюу зөвхөн эдийн засгийн өсөлтөд суурилсан төсөөллийг эхний зурагт, санхүүгийн зах 
зээлийн нөхцөлийг харгалзан үзсэн төсөөллийг дараагийн зурагт тус тус харууллаа

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол
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Зураг. Эдийн засгийн өсөлтийн төсөөлөл, магадлалын тархалтаар, МУ-ын тоон мэдээлэлд суурилсан тооцооллыг эхний баганад, панел 

тоон мэдээлэлд суурилсан тооцооллыг дараагийн баганад тус тус харуулав

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоолол

Үргэлжлүүлэн МУ-ын эдийн засаг хүндрэлтэй байсан онууд болох 

2009, 2015, 2021 онуудад уг тархалтын графикийг задлан зураг 

12-т харууллаа. Хар өнгөөр дүрслэгдсэн тархалт нь зөвхөн эдийн 

засгийн өсөлтөд суурилан тооцоолсон төсөөлөл бол улаан өнгөөр 

дүрслэгдсэн тархалт нь санхүүгийн зах зээлийн нөхцөл байдлыг 

нэмэлтээр харгалзан үзсэн тархалт болно. Зөвхөн Монгол Улсын 

тоон мэдээлэлд суурилан гаргасан тооцооллын хувьд санхүүгийн зах 

зээлийн нөхцөлийг харгалзан үзсэн өсөлтийн төсөөлөл нь зүүн тал 

руугаа хэлбийсэн бөгөөд илүү их вариацтай байна. Өөрөөр хэлбэл 

2009 онд эдийн засгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн зах зээлээс 

шалтгаалсан эрсдэл үүсэж болзошгүйг дохиолон харуулсан байна. 

Харин эдийн засгийн хүндрэлтэй байсан бусад 2 жилүүд болох 

2015, 2021 онуудын хувьд санхүүгийн зах зээлийн нөхцөл байдлаас 

хамаарсан ямар нэгэн эрсдэл ажиглагдаагүй буюу 2 тархалтын 

график яг ижил утгыг харуулж байна. 



www.frc.mn

2022 * 09 сар 21

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ САНХҮҮ

Харин ЭЗХАХБ-ын тоон мэдээлэл дээр суурилан тооцоолсон 
өсөлтийн төсөөллийн хувьд 2009, 2015 болон 2021 онуудад тус 
тус эрсдэл буйг дохиолсон бөгөөд эдгээр онуудад тохиосон эдийн 
засгийн хүндрэлд дэлхийн томоохон эдийн засгуудын санхүүгийн 
зах зээлийн нөхцөл байдал мөн нөлөөлсөн байж болзошгүйг 
харуулж байгаа юм. 

Дүгнэлт: Санхүүгийн зах зээлийн хямрал улс орон бүрд тэр 
бүр тохиолддоггүй. Гэхдээ санхүүгийн хямралын эдийн засагт 
үзүүлэх нөлөө нь нэлээдгүй өндөр байдаг. Хэдийгээр хямрал нь 
тааварлашгүй олон хүчин зүйлсийн нөлөөнөөс үүдэн тохиолддог ч 
ирж болох хямралын эрсдэлийг бага хэмжээнд ч болов таамаглан 
өөрсдийн хүлээж чадах эрсдэл, зардлаа харгалзан үзэх нь эдийн 
засгийн бодлого гаргалтад чухал хувь нэмэртэй алхам юм. Хэдийгээр 
санхүүгийн зах зээлийн нөхцөл байдал болон эдийн засгийн өсөлт 
хооронд утга шалтгааны хамаарал байдаг эсэх нь батлагдаагүй ч 
санхүүгийн зах зээлийн нөхцөл байдал нь эдийн засагт айсуй ирж 
буй уналт, хямралын талаар дохиолох чадвартай байж болзошгүй 
гэдгийг Adrian нарын эдийн засагчид олж судлан GaR аргачлалыг 
анхлан боловсруулсан. Ихэвчлэн өндөр хөгжилтэй улс орнуудын 
эдийн засгийн төсөөлөл гаргах үйл ажиллагаанд ашиглагдаж эхлээд 
буй харьцангуй шинэ уг аргачлалыг Монгол Улсын хувьд ашиглаж 
үзэх нь энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго байсан. 

Тоон мэдээллийн дутагдалтай байдлаас шалтгаалан уг судалгааг 
үнэлгээний 2 өөр аргачлалыг ашиглан гүйцэтгэсэн. Зөвхөн Монгол 
Улсын тоон мэдээлэлд суурилан гүйцэтгэсэн үнэлгээний хувьд 
дотоод санхүүгийн зах зээлийн нөхцөлийн индекс эдийн засгийн 
ирээдүйн төсөөлөл хооронд эерэг хамаарал, гадаад санхүүгийн 
зах зээлийн нөхцөлийн индекс ирээдүйн эдийн засгийн төсөөлөл 
хооронд сөрөг хамаарал байгаа нь ажиглагдсан. Харин ЭЗХАХБ-

ын гишүүн 16 орны тоон мэдээлэлд үндэслэн гүйцэтгэсэн панел 
үнэлгээний хувьд зээлийн өндөр өсөлт, үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн 
бууралт, хувьцааны зах зээлийн өндөр хэлбэлзэл, урсгал дансны 
алдагдал зэрэг нь эдийн засгийн өсөлтийн төсөөлөлтэй сөрөг 
хамааралтай бөгөөд уг хамаарал нь эдийн засгийн хүндрэлийн 
жилүүдэд илүү өндөр байгаа нь ажиглагдсан. Тус үнэлгээний үр дүнд 
суурилан тооцоолсон өсөлтийн төсөөллийг магадлалын тархалтынх 
нь хувьд байгуулан үзэхэд 2009 онд тохиосон эдийн засгийн хүндрэл 
нь санхүүгийн зах зээлийн хямралаас шалтгаалан үүдсэн болох нь 
ажиглагдсан бол 2015 болон 2021 онуудад томоохон эдийн засагтай 
улсуудын санхүүгийн зах зээлийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан 
эдийн засгийн хүндрэл тохиосон байж болзошгүйг харуулж байна. 

Хэдийгээр тоон мэдээллийн дутмаг байдал GaR аргачлалыг Монгол 
Улсын жишээн дээр ашиглан санхүүгийн зах зээлээс үүдэлтэй 
эдийн засгийн эмзэг байдлыг тооцоолоход хүндрэл үүсгэж байсан 
хэдий ч судалгаанаас гарсан голлох үр дүнгүүд нь тус аргачлалын 
ашиглагдах боломжтойг харуулж байна. Түүнчлэн санхүүгийн зах 
зээлийн хямралын түүхээр дутмаг жижиг, нээлттэй эдийн засгуудын 
хувьд мөн хямралын түүхийг нь зээлэх замаар GaR аргачлалыг мөн 
ашиглах гарц буйг харуулсан. ЭЗХАХБ-ын улсууд болон Монгол 
Улсын суурь нөхцөлийн хувьд том зөрүү байгаа нь тус улсуудын 
тоон мэдээллийг зээлэн гүйцэтгэсэн үнэлгээнд дутагдалтай тал буйг 
сануулах нь зүйтэй. Мөн цаашид Монгол Улсын тоон мэдээллийн 
чанар, давтамжийг сайжруулах, Монгол Улсын санхүүгийн зах зээл, 
эдийн засгийн нөхцөл байдлыг илүү сайн тодорхойлох хувьсагчдыг 
судлах, ашиглах замаар судалгааг сайжруулах хэрэгцээ буй. Энэхүү 
судалгааны ажилд ашиглагдсан загвар, үнэлгээний аргачлал нь 
GaR аргачлалыг цаашид Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлтийн 
төсөөлөл, макро эдийн засгийн бодлого гаргах үйл ажиллагаанд 
ашиглах ажлын эхлэл болж буй юм. 
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САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛ

СТАТИСТИКИЙН ТООЦООЛЛЫН СУУРЬ ОЙЛГОЛТУУД ХИЧЭЭЛ №9

ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ  

ГАЗРЫН ДАРГА В.ЭНХБААТАР

“ИНДЕКС”

Индекс нь олон бүрэлдэхүүнтэй багц өгөгдлийг илэрхийлэх нэг утгыг 

тооцоолдог математик аргачлал бөгөөд шинж чанараараа ялгаатай 

олон статистикийн өгөгдлийг аль нэг параметрийн хувьд нэгтгэн нэг 

хэмжээст утгад хувиргах тооцоолол юм. 

Индексийн жишээ амьдралд олон бий. Тухайлбал инфляц, 

хэрэглээний үнийн индекс, малын индексжүүлсэн даатгал, агаарын 

чанарын индекс, Хөрөнгийн биржийн ТОП-20 индекс гэх мэт 

индексүүдийг олонтоо сонссон. 

Хөрөнгийн зах зээлд индексийг үнийн түвшний хөдөлгөөнийг 

ажиглах, үнэт цаас санхүүгийн хэрэгслийн үнийн жишиг түвшин 

(бенчмарк) тогтоох, өгөөжийн хэмжээ тооцоолох, эдийн засгийн 

тухайлсан нэг салбарын өсөлт хөгжил, уналтыг хэмжих зорилгоор 

тухайн салбарын ижил төрлийн бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг 

голлох тоглогчдын үнэт цааснуудыг нэгтгэн багц үүсгэн индексийг 

тооцоолдог. Бирж дээрх хөрөнгийн үнийн хөдөлгөөнийг индексээр 

хэмжин ажигладаг байна. Хөрөнгийн сангийн менежерүүд ашиг 

олох зорилгоор тухайн салбарын үнэт цаас, санхүүгийн хэрэгсэлд 

хөрөнгө оруулах эсэх шийдвэрээ тодорхой хугацааны хувьд бий 

болсон хөрөнгийн үнийн статистик датанд суурилан ирээдүйн үнийн 

таамгийг тооцоолж гаргадаг. 

Олон улсын хөрөнгийн зах зээлд бенчмарк түвшин тогтоодог Fi-

nancial Times Stock Exchange (FTSE100), Dow Jones Industrial Av-

erage (DJIA) зэрэг индексүүд байна. DJIA нь АНУ-ын Нью Йоркын 

Хөрөнгийн Биржид бүртгэлтэй хойд америкийн томоохон бизнес, 

үйлдвэрлэгчдийг багтаасан индекс бөгөөд үүгээр Хойд Америкийн 

бизнес, аж үйлдвэрийн гүйцэтгэлийг баримжаалдаг бол FTSE100 

индекс нь Лондонгийн Хөрөнгийн Бирж дээрх хамгийн өндөр зах 

зээлийн үнэлгээ бүхий 100 компанийг нэгтгэсэн индекс юм. FTSE100 

индексийн хөдөлгөөнөөр Их Британийн хөрөнгийн зах зээлийн өсөлт 

тэлэлт, агшилтыг ажиглахаас гадна, хамгийн их үнэлгээтэй эдгээр 

компаниудыг нэгтгэсэн индекс нь хөрөнгө оруулагч, хөрөнгийн 

удирдлагын менежерүүдийн хувьд бага эрсдэл бүхий хөрөнгө 

оруулалтын зүйл юм. 

Индексийг тухайн багцад байх хөрөнгийн багцад эзлэх жинг 

тооцоолох аргачлал дээр тулгуурлан олон янзаар тооцоолдог. 

Хөрөнгийн зах зээл дээр зах зээлийн үнэлгээгээр (market capitaliza-

tion weighted) жигнэсэн индекс, тэнцүү жигнэсэн (even/equal weight-

ed), хөрөнгийн нэгжийн үнээр (price weighted) жигнэсэн индексүүд 

түгээмэл хэрэглэгддэг. 

Зах зээлийн үнэлгээгээр жигнэсэн индекс нь багцад байх компанийн 

хувьцааны нэгж үнийг хувьцааны тоонд үржүүлэн зах зээлийн 

үнэлгээг компани бүрээр тооцож, эдгээрийн нийлбэр нь уг индексийн 

зах зээлийн нийт үнэлгээ болно. 

Үнэт цаас
Хувьцаа Зах зээлийн 

үнэлгээ (₮)Нэгж үнэ (₮) Тоо (ш)

А 100 1,000 100,000

Б 50 1,000 50,000

В 125 500 62,500

Индексийн нийт үнэлгээ 212,500
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Индексийн эхлэлийн үнэ 100 нэгж байхаар стандартчилж “хуваагч”-

ийг олно, энэ нь манай жишээний хувд “2,125” (212,500 / 100 = 

2,125) байна. 

Дараагийн өдөр багцад байх үнэт цаасны үнийн хөдөлгөөнийг 

ажиглан, зах зээлийн үнэлгээг дахин тооцоолж, үүнийгээ энэ 

“хуваагч”-даа хуваан индексээ шинэчилнэ. Тухайлбал, дараагийн 

өдөр манай багцад байх үнэт цаасны үнийн хөдөлгөөн дараах 

байдалтай байсан гэж үзвэл индексийн зах зээлийн нийт үнэлгээ 

219,000 болно. 

Үнэт цаас
Хувьцаа

Зах зээлийн үнэлгээ (₮)
Нэгж үнэ (₮) Тоо (ш)

А 105 1,000 105,000

Б 52 1,000 52,000

В 124 500 60,000

Индексийн нийт үнэлгээ 219,000

Индексийн нийт үнэлгээгээ хуваагч “2,125”-д хувааж индексийн шинэ утгаа олно. 

219,000 / 2,125=103.06

Энэ мэтээр өдөр бүрийн индексийн утгыг тооцоолж тодорхой цаг хугацааны хувьд дата үүсгэн багцад байх хөрөнгийн өгөөжийг хянадаг. 

Дээрх жишээний хувьд В үнэт цаасны үнэ буурсан хэдий ч А, Б үнэт цаасны үнэ өссөн тул нийт багцын буюу манай индексийн үнэ 3.06 нэгжээр 

өссөн үзүүлэлттэй байна. 
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КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ БА КОМПЛАЙНС ХООРОНДЫН ХАМААРАЛ

БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАСАГЛАЛ

Өнөө цагт залилан мэхлэх үйлдэл, ялангуяа цахим халдлага 

идэвхжиж байгаа нь харилцагч, үйлчлүүлэгчидтэй харилцах 

харилцаанд сөргөөр нөлөөлж байна. Үүнээс улбаалан бүхий л 

улс орнуудын компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл /ТУЗ/-үүд 

засаглал, комплайнсын бодлогоо сайжруулах, идэвхжүүлэх 

замаар хэрэглэгчдийнхээ итгэлийг сэргээхэд анхаарлаа хандуулах 

шаардлага үүсэж байна.

Компанийн засаглалын зорилго нь байгууллагын соёлыг бий болгох 

бол комплайнсын хяналт гэдэг нь ёс зүй, хууль тогтоомж, дүрэм 

журмыг дагаж мөрдүүлэх явдал юм. Тэгэхээр компанийн засаглал 

болон комплайнс хоорондоо нягт холбоотой бөгөөд эдгээрийн үр 

дүнд тухайн байгууллагын эрсдэлийн удирдлага хэрэгждэг. Бизнест 

учирдаг аливаа хохирол, зөрчил болон төлөвлөөгүй зардлаас 

сэргийлэхийн тулд компанийн засаглал болон комплайнсын 

хяналтыг уялдуулах нь тун ч ач холбогдолтой.

Компанийн засаглал болон комплайнс хоорондын уялдаа холбоог 

тайлбарлахын тулд тэдгээрийн үндсэн ойлголтуудыг авч үзье.

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ 

1. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудын хэрэгжүүлдэг 

байгууллагын үйл ажиллагааг хянах, удирдах ерөнхий арга 

барил.

2. Засаглал нь тайлан, мэдээг хяналт удирдлагын бүтэцтэй 

уялдуулдаг.

3. Холбогдох мэдээллийг байгууллагын зохих бүх түвшинд 

бүрэн, үнэн зөв, цаг алдалгүй хүргэдэг. 

4. Удирдлагын стратеги, заавар, журмыг системтэйгээр үр 

дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд засаглал нь дотоод хяналтын 

механизмыг бий болгодог.

5. Засаглал нь компанийн хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ, гүйцэтгэх 

удирдлага, харилцагч, үйлчлүүлэгч, ханган нийлүүлэгч, 

санхүүжүүлэгч, төрийн болон иргэд, олон нийтийн ашиг 

сонирхлыг тэнцвэржүүлэгч. Компанийн засаглал нь 

хариуцлагыг нэмэгдүүлж, чадварлаг удирдлагыг бий болгогч.
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КОМПЛАЙНСЫН ХЯНАЛТ

1. Комплайнс нь компани хууль тогтоомж, стратеги, бодлого, 

дүрэм журам, гэрээ, хэм хэмжээнд заасан тодорхой нөхцөл, 

шаардлага дагаж мөрдөгдөж байгааг баталгаажуулах үйл 

явц.

2. Комплайнсын үнэлгээ хийснээр өнөөгийн нөхцөл, байдлыг 

тодорхойлж, комплайнсын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд 

ирээдүйд гарч болох зөрчил, болзошгүй зардлыг илрүүлнэ.

3. Комплайнсын бодлого нь залруулах шаардлагатай гэж үзсэн 

аливаа арга хэмжээг эрэмбэлж, санхүүжүүлж, хяналтыг 

хэрэгжүүлдэг.

Компанийн засаглал болон комплайнсын аль аль нь зан үйлийн 

тогтсон дүрэм, тэдгээрийн хяналтыг агуулдаг. Комплайнсын  хувьд 

эдгээр дүрэм, журмууд нь гадаад эх сурвалж  байдаг бөгөөд хууль 

тогтоомж, гэрээ хэлэлцээр, салбарт мөрдөгддөг хэм хэмжээ болон 

компанийн хариу үйлдлийн бодлого байж болно. Комплайнсын 

бодлого нь сонголт биш бөгөөд дотоод зохицуулалтын хүрээний 

шаардлагыг хангасан байх ёстой гэсэн зарчим. 

Зөрчлийн үр дагавар нь торгууль, хуульд заасан албадлагын арга 

хэмжээ, гэрээний маргаан, лиценз, зөвшөөрөл хүчингүй болох, нэр 

хүнд унах, санхүүгийн алдагдалд орох зэрэг байж болно.

Үүний эсрэгээр компанийн засаглалыг хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, 

ТУЗ, эсхүл гүйцэтгэх удирдлагын баталсан дотоод дүрэм, журам гэж 

үзэж болох бөгөөд компанийн алсын харааг тодорхойлох, эрсдэлийг 

удирдах, бизнесийн ёс зүйг тогтоох зорилготой. 

ХУУЛИЙН ҮЗЭЛ САНАА

Хооронд нь харьцуулбал компанийн засаглал нь хуулийн үзэл 

санааг түлхүү тусгасан байдаг. Компанийн засаглал нь аливаа хууль 

тогтоомжийн нарийвчилсан зохицуулалтад төдийлөн анхаарал 

хандуулдаггүй ч шударга бизнес, хувьцаа эзэмшигчдийн идэвх, 

ёс зүйн хэм хэмжээ зэрэг асуудалд компани хэрхэн хандах үндэс 

суурийг тавьдаг.

ТАКТИК БА СТРАТЕГИ

Комплайнс нь тодорхой багц дүрэм, журмыг биелүүлэх үндсэн 

зорилгод чиглэгддэг тул илүү тактикийн шинж чанартай байдаг. 

Хуулийн хүрээнд ажиллахын тулд ямар өөрчлөлт хийх шаардлагатай 

вэ? Бидний хийсэн өөрчлөлтийг тайлагнахын тулд ямар төрлийн 

тайлан гаргах ёстой вэ? гэх мэт асуултын хариулт болдог. Харин 

засаглал нь компанийн алсын хараанд илүүтэй чиглэсэн байдаг. 

Компани нь ёс зүй, эрсдэлийн талаар хэрхэн байр сууриа илэрхийлэх 

вэ? Бизнесийн стратеги нь түүний хандлага, нэр хүндэд нийцдэг 

эсэх? Ямар гэрээлэгч, эсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчийг сонгох, аль зах 

зээлд гарах, нийгэмтэйгээ хэрхэн уялдан үйл ажиллагаагаа явуулах  

зэрэг шийдэлд анхаардаг.

ДЭЭР ДУРДСАНЫГ ХЭРХЭН НЭГТГЭХ ВЭ?

Компанийн засаглал болон комплайнс нь тус тусдаа ялгаатай ойлголт 

хэдий ч бодит байдал дээр компанийн үйл ажиллагааг зохицуулах, 

хянах харилцан хамаарал бүхий үндсэн зорилготой ба эрсдэлийн 

удирдлагыг хэрэгжүүлдэг. 

Тэгэхээр компанийн засаглал болон комплайнс хоёуланд нь нэгэн 

зэрэг анхаарал хандуулахгүй нөхцөлд үр ашиггүй хоосон орон зай 

үүсэх, эсхүл үйл ажиллагаа давхардах эрсдэлтэй тул тэдгээрийг нэг 

бүхэл зүйл гэж төсөөлөх нь зүйтэй. Товчхондоо, компанийн засаглал 

нь эрсдэлд хандах хандлага, ёс зүй, бизнесийн үйл ажиллагааны 

өнгө аясыг бүхэлд нь тодорхойлогч бол комплайнс нь хууль 

тогтоомж, дүрэм журам, нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэм хэмжээг 

зүй ёсоор, үр дүнтэй байдлаар дагаж мөрдөх хандлагыг илэрхийлнэ. 

Эх сурвалж: Diligent 
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ОЛОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭ

ЕВРОГИЙН ХАНШ СҮҮЛИЙН 20 ЖИЛИЙН ДООД ТҮВШИНД 

ХҮРЭВ.

ОХУ нь 2022 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс эхлэн “Умардын 

урсгал” хоолойгоор Герман руу хий нийлүүлэхээ түр зогсоож бүс 

нутаг даяар эрчим хүчний хямрал гүнзгийрэхэд хүрээд байна. 

Еврогийн ханш 0.7 хувиар унаж, ам.доллартой харьцах ханш нь 

0.9884-т хүрсэн нь 2002 оны 12 дугаар сараас хойших хамгийн бага 

түвшинд хүржээ. Сүүлийн саруудад еврогийн ханш нь байгалийн 

хийн үнээс улам хамааралтай болсон нь еврогийн ханш 0.99 

ам.доллароос доош унаж, сүүлийн 20 жилийн доод түвшинд хүрэхэд 

нөлөөлөв. 

Гурван өдрийн төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээний үеэр турбинд “хий 

алдагдаж” байгааг илрүүлсэн ба засварлаж дуустал нийлүүлэлтийг 

түр зогсоохоор болжээ.

“Goldman Sachs Group”-н стратегич Майкл Кэйхилл нь “Дараагийн 

6 сарын хугацаанд еврогийн ханш энэ түвшинд хэвээр байх бөгөөд 

0.97 ам.доллароос буурахгүй гэж найдаж байна” хэмээн ярилцлагад 

дурдсан байв.

reuters.com 

АНУ-ЫН ТӨВ БАНКНААС ШИНЭ ОРОН СУУЦНЫ ЗЭЭЛИЙН 

ХӨТӨЛБӨР ЗАРЛАЛАА.

АНУ-ын Төв банкнаас анх удаа орон сууц авч буй хүмүүс болон бусад 

зорилтот бүлгийн зээлдэгчдэд /өнгөт арьстан, испани гаралтай 

зээлдэгч болон бусад/ зориулсан шинэ орон сууцны зээлийн 

хөтөлбөр зарласан байна. 

АНУ-д орон сууц худалдаж авах нь өртөг өндөртэй ба жил ирэх 

тусам нэмэгдсээр байна. Урьд нь орон сууцны үнийн дүнгийн 1.0 

хувь хүртэлх урьдчилгаа төлбөр, 6.0 хүртэлх хувийн хаалтын зардал 

/closing cost/, нэмэлтээр андеррайтерийн хураамж, гэрийн үзлэгийн 

төлбөр, үнэлгээний хураамж зэрэг төлбөрийг төлдөг байсан бол 

дээрх хөтөлбөр нь урьдчилгаа төлбөр болон бусад хураамж төлөх 

шаардлагагүйгээс гадна аль ч мужид орон сууц худалдан авах 

боломжоор хангадаг гэдгээрээ давуу талтай.

Дээрх хөтөлбөрөөс гадна цэргийн албан хаагчдад зориулсан, 

эмнэлгийн ажилчдад зориулсан гэх мэт хөнгөлөлттэй орон сууцны 

хөтөлбөрийг зарласан байна.

www.cnbc.com 

БНХАУ-ЫН КОМПАНИУДЫН АШИГ ОРЛОГО БУУРАХАД ЮУ 

НӨЛӨӨЛӨВ?

БНХАУ-ын компаниудын ашиг орлого буурахад үл хөдлөх хөрөнгийн 

зах зээлийн уналт болон Ковид-19-ийн нөхцөл байдал голчлон 

нөлөөлж байна. Хятад улс өнөөг хүртэл Ковид-19-ийг тэглэх бодлого 

баримталж хүмүүсийн хөдөлгөөнийг хязгаарлан, хотуудад гэнэт хөл 

хорио тогтоож байна. Тус улсын санхүүгийн төв, 25 сая хүн амтай 

Шанхайд 2022 оны эхээр 2 сарын турш хөл хорио тавьсан. 
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Хятад улсад үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ болон шинэ орон сууцны 

борлуулалт 12 дахь сардаа дараалан буурч байна. Үүний үр дүнд 

борлуулалтаараа улсдаа 1-т жагсдаг “Country Garden” компанийн 

цэвэр ашиг эхний хагаст 96.0 орчим хувиар унасан үзүүлэлттэй 

байлаа.

www.business-standard.com 

ТУРК УЛСЫН ИНФЛЯЦ СҮҮЛИЙН 24 ЖИЛИЙН ХУГАЦААН 

ДАХЬ ХАМГИЙН ӨНДӨР ТҮВШИНДЭЭ ХҮРЧЭЭ.

Турк улсын инфляцын түвшин 1998 оноос хойш анх удаа 80 хувиас 

давсан үзүүлэлттэй байгаа бөгөөд үүнд 3 хүчин зүйлс нөлөөлсөн гэж 

таамаглаж байна. Үүнд:

1. Хэрэглээний үнийн индекс 7 дугаар сард 79.6 хувиар, 8 дугаар 

сард 80.2 хувиар тус тус өссөн нь голчлон нөлөөлсөн. 

2. 2021 оны 9 дүгээр сараас хойш Туркийн Төв банк бодлогын 

хүүгээ 500 суурь нэгжээр бууруулж 14 хувьд хүргэсний дараа тус 

улсын үндэсний мөнгөн тэмдэгт лирийн ханш огцом суларсан 

нь инфляцын өсөлтөд нөлөөлсөн. 2021 онд ам доллар болон 

лирийн ханш 44 хувийн уналттай байсан бол 2022 онд 27 хувийн 

бууралттай байна.

3. Дэлхий даяар инфляцын өсөлт таамагласнаас илүү урт 

хугацаанд үргэлжилж байгаа нь Украйнд болж буй мөргөлдөөний 

улмаас барууны орнууд хориг тавьсантай холбоотой хүнсний 

бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийн саад бэрхшээл, эрчим хүч, түлш 

шатахууны үнийн өсөлтөөс голлон шалтгаалж байна хэмээн 

таамаглаж байна.

Турк улсын Төв банкнаас 2022 оны эцсээр инфляцын түвшин 85.0 

орчим хувьд хүрнэ гэж таамаглал дэвшүүлээд байна.

www.reuters.com

ИХ ДОЛООГИЙН ОРНУУД ОХУ-ЫН ГАЗРЫН ТОСНЫ ҮНИЙН 

ДЭЭД ХЯЗГААРЫГ ТОГТООВ.

АНУ, Япон, ХБНГУ, Их Британи, Франц, Итали, Канад улсуудыг 

нэгтгэдэг Их Долоогийн бүлэг 2022 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр 

ОХУ-ын газрын тосны үнийн дээд хязгаарыг тогтоох тохиролцоонд 

хүрчээ. ОХУ-аас газрын тос импортлоход баримтлах үнэ ханшийн 

дээд хязгаарыг тогтоож өгснөөр Москвагийн эрх баригчдын газрын 

тосны түүхий эдээс олох орлогыг хязгаарлаж байгаа юм.

Их Долоогийн сангийн сайд нарын хамтарсан мэдэгдэлд “Үнийн дээд 

хязгаар бол ОХУ-ын орлогыг бууруулж, эзлэн түрэмгийлэх дайнаа 

санхүүжүүлэх чадварыг сулруулах, дэлхийн зах зээлд, ялангуяа 

дундаас доош орлоготой улс орнуудын эрчим хүчний үнэ өртөгт 

үзүүлэх дайны нөлөөг бууруулах ач холбогдолтой. Нийлүүлэгчид 

ОХУ-ын газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүнийг худалдан 

авахдаа тогтоосон хязгаартай тэнцүү буюу үүнээс бага үнийн тариф 

баримтлах юм” гэж өгүүлжээ.

Харин ОХУ-ын талаас “Их долоогийн улс орнуудад газрын тосны 

нийлүүлэлтээ зогсооно” гэдгээ мэдэгдээд байна.

2022 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдөр буюу үнийн дээд хязгаарыг 

тогтоох шийдвэр гаргахын өмнөх өдөр ОХУ-ын Засгийн газрын 
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шадар сайд Александр Новак “Хэрвээ үнийн хязгаарлалт хэрэгжвэл 

үүнд нэгдсэн ямар ч байгууллага, улс оронд бид газрын тосны 

бүтээгдэхүүн нийлүүлэхээ зогсооно” гэдгээ мэдэгдсэн байжээ.

Цагаан ордны хэвлэлийн төлөөлөгч Карин Жан-Пьер “Хязгаарлал 

тогтоосон нь Путиний ашиг орлогод цохилт өгөх хамгийн үр дүнтэй 

арга бөгөөд ингэснээр Путиний газрын тосны орлого төдийгүй 

дэлхийн зах зээлд эрчим хүчний үнэ буурах ач холбогдолтой юм” 

гэсэн байр суурийг илэрхийлсэн. Гэсэн хэдий ч зарим судлаачид 

ОХУ-ын газрын тосны үнэд дээд хязгаар тогтоосноор эсрэгээрээ 

дэлхийн зах зээлд үнэ ханш өсөж болзошгүйг анхааруулаад байна.

www.businessinsider.com, www.reuters.com 

АНУ-ЫН ТӨВ БАНК БОДЛОГЫН ХҮҮГЭЭ ДАХИН ӨСГӨХӨӨР 

БАЙНА.

Холбооны Нөөцийн банк 2022 оны 09 дүгээр сард бодлогын хүүгээ 

өндөр хувиар өсгөвөл энэ нь инфляцыг бууруулах ажлын  хүрээнд 

1980 оноос хойших хэрэгжүүлсэн хамгийн “эрчимтэй” арга хэмжээнд 

тооцогдохоор байна.

АНУ-ын Төв банкны бодлого тодорхойлогчдын нэг Крис Валлер 

болон Сэнт Луисийн Холбооны Нөөцийн банкны тэргүүн Жэймс 

Буллард нар бодлогын хүүг дахин нэмэгдүүлэх нь зөв гэж үзэж 

байгаагаа тус тус илэрхийлсэн. 

“Goldman Sachs Group”, “Deutsche Bank”, “Barclays” болон “Bank 

of America”-ийн шинжээчид АНУ-ын Төв банк бодлогын хүүгээ 50 

суурь нэгжээр өсгөх төлөвтэй гэж тооцоолж байсан бол үүнийгээ 

ахиулж 75 суурь нэгж болгожээ. 

Холбооны Нөөцийн банк эрэлтийг өдөөхгүйгээр эдийн засгийн үйл 

ажиллагааг хязгаарлаж, инфляцыг урт хугацаанд өндөр түвшинд 

хадгалагдахаас сэргийлэхээр зорьж байна. Гэвч Холбооны нөөцийн 

банкны бодлогын хүүгээ өсгөх арга хэмжээ санхүүгийн зах зээлд 

нөлөөлж, эдийн засгийн зарим салбаруудын идэвхжил буураад 

байна. 

www.bloomberg.com 
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ОЛОН УЛСЫН ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ИНДЕКС

2022 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдөр

S&P 500 /^GSPC/

FTSE 100 /^FTSE/

Nikkei 225 /^N225/

NASDAQ Composite (^IXIC)

3,655.04  -38.19 (-1.03%)

7,021.00  +2.35 (+0.03%)

26,620.19  +183.66 (+0.69%)

10,802.92  –65.00 (-0.60%)

Эх сурвалж: www.finance.yahoo.com

Эх сурвалж: www.finance.yahoo.com

Эх сурвалж: www.finance.yahoo.com

Эх сурвалж: www.finance.yahoo.com
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