
Гадаад орчны тодорхой бус байдал, үр дагавар - Үнэ, ханш, гадаад худалдаа, төлбөр 
тооцоо

Сэдвийг онцлохын ач холбогдол:

Дэлхий нийтээр Ковид-19 цар тахлын хүндрэлээс гарч амжаагүй байхад ОХУ-Уркаины 
зөрчилдөнөөс үүдэлтэйгээр олон улсын харилцаанд хүндрэл гарсан нь  глобал 
эдийн засаг, санхүүгийн зах зээлд хохирол дагуулж, ирээдүйн тодорхой бус байдлыг 
нэмэгдүүллээ. Ковид-19  цар тахалтай байсан өнгөрсөн хоёр жилийн хугацаанд өрх, 
ААН, төрийн секторын аль аль нь төсөв, мөнгө, санхүүгийн нөөц хүндэрлээ. Энэ үед 
олон улсын харилцааны хурцадмал байдал даамжирч байгаа нь нөхцөл байдлыг улам 
хүндрүүлж байна. Манай худалдааны томоохон түнш энэ нөхцөл байдлын төвд байгаа 
нь эдийн засагт хүндрэл дагуулаад эхэлж байна. Цар тахлын хүндрэлээс 2022 онд гарах 
хүлээлттэй байсан хэдий ч шинээр үүссэн нөхцөл байдал нь гадаад худалдааны төлбөр 
тооцоо, валютын ханшийн дарамтыг нэмэгдүүлж байна. Энэ үед бодлогын шийдэл, 
гаргалгааг хамтаар хэлэлцэн оновчтой шийдвэрлэх хэрэгцээ шаардлага тулгарч байна. 

Хэлэлцүүлгийн зорилго:

Эдийн засгийн гадаад, дотоод орчны тодорхой бус байдал нэмэгдсэн үед мэдээллийн 
тэгш бус байдлыг аль болох бууруулж, бодит мэдээллийг хуваалцах нь төр, хувийн 
хэвшлийн шийдвэр гаргалтанд дэмжлэг болно. Дэлхийн эдийн засаг, санхүүгийн зах 
зээлд доргио үүсгэж, ирээдүйн төлвийг муутгаж буй энэхүү төвөгтэй нөхцөл байдал 
нь төр, хувийн хэвшил, айл өрхийн бүх түвшинд үүсэж болзошгүй эрсдэлээ удирдаж, 
аль болох бага байлгахыг шаардаж байна. Эдийн засаг, санхүүгийн зах зээлд үүсгэх 
сөрөг үр дагавар, түүний үргэлжлэх хугацаа, эрчимжих хэлбэрийг таамаглах боломж 
хязгаарлагдмал байгаа энэ үед улс орон даяар нэгдмэл ойлголцол, зөвшилцөлд хүрч 
нэмэлт хүндрэл дагуулахгүйгээр нэгэнт үүссэн нөхцөл байдлыг даван туулах нь чухал 
боллоо.

Хэлэлцүүлгээс хүлээгдэж буй үр дүн:

Хүлээгдэж буй үр дүн нь төр, хувийн хэвшлийн хооронд мэдээллийн тэгш бус байдал 
буурах, үүсэж буй нөхцөл байдлын талаар нэгдсэн ойлголцолд хүрэх, шийдлээ хамтдаа 
тодорхойлох явдал юм. Энэ нь өрхийн амьжиргааны өдөр тутмын үйл ажиллагаа, эдийн 
засаг, санхүү, бизнесийн төлөвлөлтөө үүсэж буй нөхцөл байдалтай уялдуулан дахин 
харж, шинээр төлөвлөхөд дэмжлэг болно.
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ВАНЧИГ ГАНЗОРИГ

СЕО клубын Ерөнхийлөгч

В.Ганзориг нь стратеги ба коммуникэйшнийн Бат Солюшн Партнерс компанийн УЗ-
ийн дарга ба CEO клубын Ерөнхийлөгчөөр ажилладаг. Австрали болон Япон улсуудад 
бизнесийн удирдлага ба цахим бизнесийн удирдлагаар мастерийн зэрэг хамгаалсан 
бөгөөд АНУ (Yale, UVA), Англи (Oxford), Өмнөд Африк (WITS, UCT), Сингапур (NUS) 
улсуудад удирдлага, манлайлал, өөрчлөлтийн менежмент, бодлогын инновац, гео 
улстөрийн чиглэлээр мэргэжлийн сургалтуудад хамрагдсан монголын мэргэшсэн зөвлөх.

Тэрбээр Дауны холбоо, Залуу мэргэжилтнүүдийн менторшип хөтөлбөрийн тэргүүнээс 
гадна Тусгай олимпийн хороо, Монгол Австралийн нийгэмлэг, Америкт төгсөгчдийн 
холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажилладаг. Тэрээр Global Teacher Prize-ийн 
академийн гишүүн бөгөөд Дэлхийн эдийн засгийн форумын залуу манлайлагчаар 2016 
онд шалгарч байсан. “Syndicate Talk” нэвтрүүлгийн модератор, нийтлэлч.

МОДЕРАТОР



ЖАМБАЛ ГАНБААТАР

Сангийн дэд сайд, Эдийн 
засгийн Байнгын хорооны дарга

Оргил худалдааны төвийн ерөнхий захирал, зөвлөх, Баянгол дүүргийн Засаг даргын 
зөвлөлд зөвлөх, Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, тэргүүлэгч, 
2016-2020 онд Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, 2016-2019 онд Жижиг, дунд 
үйлдвэрлэлийн хөгжлийн дэд хорооны дарга, 2019-2020 онд Монгол Улсын Их Хурлын 
Эдийн засгийн Байнгын хорооны дарга, 2020 оноос Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн 
болон Монгол Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн Байнгын хорооны даргаар ажиллаж 
байна. Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийг, эдийн засагч, Монгол Улсын их 
сургуулийн Хууль зүйн сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр тус тус төгссөн.

ПАНЕЛИСТ



БОЛД ЖАВХЛАН

Монгол Улсын Их Хурлын 
гишүүн, Сангийн сайд

С.Жавхлан нь 25 жил гаруй бодлого боловсруулах, төрийн санхүүгийн удирдлага, банк, 
санхүүгийн салбарт ажилласан туршлагатай. 2021 оны 1  сараас Сангийн сайдаар 
томилогдон ажиллаж байна. Ажлын гараагаа 1997 онд Монголбанкнаас эхлүүлж, Тэргүүн 
дэд ерөнхийлөгч зэрэг албан тушаалыг хашиж байв. Монгол Улсын Их Хурлын 2016 болон 
2020 оны ээлжит сонгуулиар Улсын Их Хурлын гишүүнээр сонгогдон ажиллаж байна.
 
Монгол Улсын Их Сургуулийн Эдийн засгийн сургуулийн бакалаврын зэрэгтэй бөгөөд 
Америкийн Нэгдсэн Улсын Индианагийн Их Сургуулийг Банкны эдийн засагч мэргэжлээр 
төгссөн.

ПАНЕЛИСТ



БЯДРАН ЛХАГВАСҮРЭН

Монголбанкны ерөнхийлөгч

Б.Лхагвасүрэн нь 1989 оноос Улсын төлөвлөгөөний комисс, Шинжлэх ухааны 
академийн харьяа Эдийн засгийн хүрээлэнгийн зах зээлийн харилцааны секторт эрдэм 
шинжилгээний ажилтан, 1993 оноос өнөөг хүртэл Монголбанкинд эдийн засагч, ахлах 
эдийн засагч, газрын захирал зэрэг албан тушаалуудыг хашсан. 

Мөн Дэлхийн банкинд 1 жил гаруй хугацаанд зөвлөхөөр ажилласан. 1994-1998 онуудад 
Мөнгө-зээлийн бодлогын газарт эдийн засагч, ахлах эдийн засагч, 1998-1999 онуудад 
Хяналт шалгалтын газрын захирал, 1999-2000 онуудад Дэлхийн банкны Зүүн ази, номхон 
далайн хэсгийн санхүүгийн зөвлөх, 2000-2013 онуудад Монголбанкны Бүртгэл тооцоо, 
мэдээллийн технологийн газрын захирал, 2013-2016 онуудад Хадгаламжийн даатгалын 
корпорацийн Гүйцэтгэх захирал, 2016-2019 онуудад Дэд Ерөнхийлөгч, 2019 оноос өнөөг 
хүртэл Монголбанкны Ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байна.

ПАНЕЛИСТ



ПАНЕЛИСТ

БАТМӨНХ БАТДАВАА

Үндэсний Статистикийн Хороо

2007 оноос Монголбанкны эдийн засагч, ахлах дилер, Төлбөрийн тэнцлийн судалгаа, 
статистикийн хэлтсийн захирал, Гадаад валютын улсын нөөцийн удирдлагын хэлтсийн 
захирал, Зах зээлийн газрын захирал, Судалгаа, статистикийн газрын захирлаар 
ажиллаж байгаад 2021 оны 1 дүгээр сард Үндэсний статистикийн хорооны даргаар 
томилогдсон. Тэрээр гадаад валютын нөөц, төв банкны зах зээлийн үйл ажиллагаа 
болон төлбөрийн тэнцэл, гадаад секторын статистик, судалгааны чиглэлээр ажиллаж 
байсан. Тайваний Минг Чуаны Их Сургуулийг бизнесийн удирдлагаар төгссөн бөгөөд 
Люксембургийн Их Сургуулийн банк, санхүүгийн шинжлэх ухааны магистер зэргийг 
хамгаалсан. Итгэмжлэгдсэн Санхүүгийн Шинжээч (CFA) цолтой. 



ЖАГДАГДАГВА МӨНХНАРАН

Монголын Газрын Тосны 
Бүтээгдэхүүн Импортлогчдын 
Мэргэжлийн Холбооны Тэргүүн

Монголын Газрын Тосны Бүтээгдэхүүн Импортлогчдын Мэргэжлийн Холбооны тэргүүн 
Ж.Мөнхнаран нь Монгол улсын газрын тосны салбарт 15 жил ажилласан. 2018 оноос 
хойш Шунхлай ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал, 2020 оноос хойш холбооны тэргүүнээр 
ажиллаж байна. Газрын тосын бүтээгдэхүүний үнэ өртөгийн бүтэц, тогтвортой 
хангамжийн бодлогыг боловсруулах үүрэг бүхий төр хувийн хэвшил иргэний нийгмийн 
хамтарсан зөвлөлийн гишүүн. Ж.Мөнхнаран нь 2001 онд Монгол улсын их сургуулийн 
Эдийн засгийн сургуулийг Эдийн засагч мэргэжлээр төгсч, 2015 онд Австрали улсын 
Маккуарие их сургуулийг Бизнесийн удирдлагын мастер зэрэг хамгаалсан.  

ПАНЕЛИСТ



РЭНЦЭНБАТ МӨНХТУЯА

ХААН Банкны Гүйцэтгэх захирал

Монголын банк санхүүгийн салбарт 28 дахь жилдээ ажиллаж буй мэргэжлийн банкир 
юм. ХААН Банкны Гүйцэтгэх захирлаар 2020 оны 12 сараас томилогдон ажиллаж байна.

1994-2000 онд Монгол даатгал банк, Сэргээн босголт банкинд ажилласнаар ажлын 
гараагаа эхэлж байсан бол ХААН Банкинд анх 2000-2005 онд ерөнхий нягтлан бодогч, 
2005-2008 онд Санхүү хариуцсан дэд захирал, 2008-2010 онд ХААН Банкны Гүйцэтгэх 
захирлын орлогч, 2010-2012 онд Байгууллагын банк хариуцсан дэд захирал, 2012-2020 
он хүртэл Гүйцэтгэх захирлын тэргүүн орлогч, Гүйцэтгэх захирлын орлогчоор тус тус 
ажилласан. 

СЭЗИС-ийг нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлээр бакалавр, МУИС-ийг Эдийн засаг, 
банкны чиглэлээр, БНСУ-ын “Хандонг глобал” их сургуулийг Бизнесийн удирдлагын 
магистрын зэргийг тус тус хамгаалсан.

ПАНЕЛИСТ


