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“Банк бус санхүүгийн байгууллагууд нь тусгай зөвшөөрлийн 
хүрээнд санхүүгийн үйлчилгээг тодорхой хэсэг зах зээлд илүү 
төрөлжин, мэргэшиж  хүргэдэг ба санхүүгийн салбарт 
өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэх үүрэгтэй байдаг”
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ХӨГЖҮҮЛЭГЧ

САНХҮҮГИЙН ЗАХ 
ЗЭЭЛД ББСБ-Н 

ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ



БЖД бизнес нийт бизнесийн салбарт эзлэх байр суурь:

• Дэлхийн хэмжээнд 90% бүрдүүлдэг
– Ажлын байрны 50% аас дээш хувийг бүрдүүлж байдаг

• Хөгжиж байгаа орнуудад 
– ДНБ 40% БЖДБ бүрдүүлдэг

– Ажлын байрны 70% хангаж байдаг

• Монгол Улсын хэмжээнд 
– ААН-ийн 80%

– Нийт ажиллах хүчний 70% байдаг

Тэд яагаад ББСБ-г сонгодог вэ? 
– Төрөл бүрийн санхүүгийн хэрэгцээг нь хангах сонголттой 

бүтээгдэхүүн үйлчилгээг ББСБ-ууд хүргэж чаддаг
• Шуурхай, төрөлжсөн, уян хатан нөхцөл санал болгодог

ББСБ-ын санхүүжилтээр  
инноваци, өрхийн 
бизнес, ЖДҮ-г дэмжиж 
хөгжиж буй орны эдийн 
засагт хувь нэмрээ 
оруулдаг



Бичил санхүү БЖД бизнест үр 
дүнгээ үзүүлсэн 20 улс

CGAP (2021.03) Banerjee et al (2019)

Амжилттай бичил санхүүгийн 

үйлчлүүлэгч дараах нийтлэг үр дүнд 

хүрдэг:

• Орлого 100% 

• Зарлага 80%

• Хөрөнгийн өсөлт 40%

• Банкны харилцагч болох боломжтой

• Анхны санхүүжилт авсанаас хойш 6 

жилийн дараа үр дүн хэвээр байдаг



ББСБ тодорхой чиглэлээр 
мэргэшсэн байдаг тул иргэд 
ААН-үүд үйлчлүүлхэд илүү 
хялбар байдаг

– БЖД бизнесийн санхүүжилт

– Худалдан авалтын санхүүжилт

– Шуурхай зээл

– Цахим зээл

– Нийлүүлэлтийн сүлжээний санхүүжилт

– Цахим төлбөр тооцоо

– Мөнгөн гуйвуулга

– Валют арилжаа

– Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ

– Бусад



ББСБ тодорхой чиглэлээр 
мэргэшсэн байдаг тул иргэд 
ААН-үүд үйлчлүүлхэд илүү 
хялбар байдаг

ББСБ үйлчилгээний төрлөөр 2022.06

Зээл 489

Факторингийн үйлчилгээ 42

Төлбөрийн баталгаа гаргах 28

Төлбөр тооцооны хэрэгсэл гаргах 5

Цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ 36

Гадаад валютын арилжаа 141

Итгэлцлийн үйлчилгээ 59

Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх 21

Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх 41

Үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалахтай холбоотой санхүүгийн зуучлалын 

үйл ажиллагаа
1

Ногоон зээл нийт зээлийн багцад эзлэх хувь 2.3%

Финтек 36

Хөдөө орон нутагт ҮА явуулж буй ББСБ болон салбаруудын тоо 238

Хувьцаат компани 4

Иргэнд олгосон зээл 89%

Хуулийн этгээдэд олгосон зээл 11%

Цахим зээлийн харилцагчийн тоо 1,159,569

Цахим зээлийн багц (1000 Төг) 319,803,841

Уламжлалт зээл харилцагчийн тоо 358,928

Уламжлалт зээлийн багц   (1000 Төг) 2,177,981,427

сзх 



Санхүүгийн эх үүсвэрийг 
эдийн засгийн эргэлтэнд 
оруулж, хэрэгцээтэй байгаа 
мөнгөний зах зээлд 
зуучилдаг

• Зорилтот бүлэгт зээлийн үйлчилгээ

• Санхүүгийн хэрэгслүүдэд хөрөнгө оруулалт

• Финтек хөгжүүлэлт

• Факторинг 

• Мөнгөн гуйвуулга

❖Итгэлцэл

❖Олон улсын санхүүжилт татан төвлөрүүлэх

❖ Биржийн бус зах зээл OTC

❖Өрийн бичиг гаргах 

❖ IPO

❖ Төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилт



Финтек үйлчилгээ нь олон 
төрлийн өдөр тутмын хэрэгцээг 
хангах  чадвартай бөгөөд, 
санхүүгийн хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх давуу талтай байна

• Дэлхийн ДНБ 60 хувь ямар нэгэн хэлбэрийн дижитал 
шийдэлд суурилсан байна

• Дэлхийн 4.5 тб хүн цахим сүлжээнд идэвхитэй байгаа   

(World Economic Form 2019)

• ББСБ уудын нийт зээлдэгчийн 80% нь буюу 1.2 сая 
харилцагч финтек зээлдэгч байна.

Олон оролцогч талын тусламжтайгаар үйлчилгээгээ хүргэх 
давуу талтай

– Санхүүжүүгийн эх үүсвэр нийлүүлэгч

– Санхүүгийн бүтээгдэхүүн гаргагч

– Харилцагчийн үйлчилгээ /борлуулалт, судалгаа, 
чатбот/

– Иргэн ААН-үүдэд санхүүгийн илүү өргөн 
боломжуудыг бий болгож байх ёстой



САНХҮҮЖИЛТИЙН ӨРТӨГ 
БУУРУУЛАХ, 

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН 
ОРОЛЦООГ 

ДЭМЖИХ

ТӨРӨЛЖСӨН 

САНХҮҮГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ 
ХӨГЖҮҮЛЭХ ЭРХ ЗҮЙН 

ОРЧИН

САНХҮҮГИЙН 
ТЕХНОЛОГИЙГ 

ДЭМЖСЭН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН

ТӨВЛӨРСӨН БУС 
САНХҮҮГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ 

ЗОХИЦУУЛАХ 
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ОРЧИН

САНХҮҮГИЙН ЗАХ 

ЗЭЭЛД ББСБ-Н 

ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРГИЙГ 

НЭМЭГДҮҮЛЭХ 

ХЭРЭГЦЭЭ



• “Санхүүгийн хүртээмж тэр дундаа ЖДҮ-ийн санхүүжилт авах 

боломж Монгол Улсад бизнес эрхэлэхэд хүндрэлтэй гол асуудал 

байсаар байна... ББСБ нь хангалттай хөгжиж чадаагүй”

(ОУСК)

• Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн гол асуудал нь санхүүжилтийн хүүгийн 

түвшин өндөр, хугацаа богино, гэдэг асуудлууд хэвээрээ байгаа нь  

АХБ, СЗХ, болон Монгол банкны судалгаануудаас харуулдаг

• Монгол Улсын санхүүгийн зах зээлийг 2025 он хүртэл хөгжүүлэх 

үндэсний хөтөлбөр

• “Монгол Улсын санхүүгийн хүртээмжийг сайжруулах хөтөлбөр” 

(2021.03.01)

• “Тогтвортой санхүүжилтийн үндэсний замын зураг” 

(2022.03)

Санхүүгийн зах зээлд ББСБ 
гүйцэтгэх үүргийг 

нэмэгдүүлэх хэрэгцээ



Төрөлжсөн 
санхүүгийн үйлчилгээг 
хөгжүүлэх эрх зүйн орчин

• Санхүүгийн хүртээмжийг сайжруулж, Харилцагч өөрөө 

хэрэгтэй үедээ, шуурхай, дуртай байгууллагаасаа 

бүтээгдэхүүнээ сонгоод авах нь нээлттэй байх хэрэгтэй. 

Үүнд ББСБ нь:

– Үйлчилгээ болгонд Тусгай зөвшөөрөл шаардах нь 

чирэгдэлтэй

– Санхүүгийн үйлчилгээг бусад оролцогч талуудын хамт 

уялдаатай ажиллах нөхцөл бүрдүүлэх 

– Шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг Сэндбоксийн орчинд 

туршиж байж зах зээлд нэвтрүүлэх боломж нь байх 



Санхүүжилтийн өртөг 
бууруулах, 
хөрөнгийн зах зээлийн 
оролцоог дэмжих

• Үйлчилгээний өртөг бууруулах боломж:

– Урт хугaцааны, дундын зуучгүй, хямд эх үүсвэр татах 
боломжуудыг нээж өгөх

• Төрийн Ногоон санхүүжилт, БЖД бизнесийн зээл төсөл 
хөтөлбөр болон тодорхой үйлчилгээг ББСБ уудаар дамжуулж 
олгох

• Хөгөлөлттэй олон улсын 

– Гадаадаас санхүүжилт татахад хүүгийн орлогод 
төлдөг 20% ийн татварыг арилжааны банктай адил 
5% болгох

– ББСБ салбарт банкны харилцах дансанд буй Мөнгөн 
хөрөнгийг хөрөнгийн зах зээлд хөрөнгө оруулах 
боломж олгох   



Санхүүгийн технологийг 
дэмжсэн эрх зүйн орчин

• Санхүүгийн технологид суурилан санхүүгийн 
хүртээмжийг дээшлүүлэх боломжийг ашиглах:

– Алслагдсан орон нутагт санхүүгийн үйлчилгээ хүргэх

– Ногоон санхүүжилтийг цахимаар хүргэх

– Санхүүгийн боловсрол түгээх, харилцагчийг хамгаалах 
зарчмуудыг хэрэгжүүлэх

– Эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийг дэмжих



Төвлөрсөн бус санхүүгийн 
үйлчилгээ ба зохицуулалтын 
орчин

• Зохицуулалтын орчин сайжирч тодорхой болж, салбарын 
оролцогч талуудыг эрсдэлээс хамгаалах үүрэг чухал 
болж байна:

– Харилцагчийг өрийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, 
санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

– Харилцагчийн мэдээллийг хамгаалах

– Харилцагчийг таньж мэдэх, МУБТСТ 

– Хамтарсан хяналт шалгалт, олон улсын зохицуулагч 
байгууллагатай хамтран ажиллах

– Компанийн засаглал сайжруулалт



Анхаарал 
хандуулсанд 
баярлалаа!


