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Халдвар авагч нь залуу хүмүүс

• БНСУ-д хүн амын томоохон 
хэсгээс түүвэрлэсэн 
шинжилгээ

• Итали-д хүндэрсэн хүмүүсийн 
шинжилгээ



…нас барагсад нь ахмад хүмүүс



Коронавирус ба
Дэлхийн ЭЗ

• Эдийн засгийн хямрал зайлшгүй боллоо
гэдэг дээр ихэнх нь санал нэгдэж байгаа

• 18 сар түүнээс илүү хугацаанд
үргэлжилнэ

• Дайны байдал бий боллоо гэж үзэж
байгаа



Коронавирусын дараахь
Дэлхий, ОУВС
• Геоулстөрийн хувьд том өөрчлөлт гарахгүй. 

Гэвч
• Гиперглобальчлаас зайлсхийх

хандлага
• Протекционизм, популизм, арьсны

үзэл, үндсэрхэг үзэл гарч болно
• Олон дамжлагатай, олон орон

дамжсэн нийүүлэлтийн хэлхээ
эрсдэлтэй гэж харж болно

• 30-аад онд фашизмд орон зай бий болсон шиг
боломж байхгүй

• Баруун Төв банкууд $4,5 триллион



Коронавирус: сөрөг нөлөө

Нийлүүлэлт

Эрэлт

Давагдашгүй хүчин зүйл – Форс Мажор хэнд ч 
үйлчлэхгүй. Бүгд цохилт авч байгаа



Ацан Шалаа

Хөл хорио тогтоох нь 
Халдвар тараахгүй 
байх САЙН нөлөөтэй

Хөл хорио тогтоох нь 
ЭЗ-ийг царцаах МУУ 
нөлөөтэй. 



Хөл хорио ба Эдийн Засаг

Нийлүүлэлтийн Тогтсон бүтэц нурж эхэлнэ
• Үйлдвэр, компаниудын үйл ажиллагаа зогсоно
• Ажилчдаа хална, тогтсон боловсон хүчний чадамж нурна
• Гадаад, дотоодын бизнес харилцаанууд тасрана

Итгэлгүй байвал Эрэлт нурна
• Эрэлтгүй болохоор дэлгүүр, ЖДҮ, Хүнсний үйлдвэрүүд

идэвхжиж чадахгүй



Бий болсон
бүтцийг

эвдэхгүйгээр
“Хөргөгч”-д 

хийх, сайн
цагийг хүлээх

• Хүнээ хамгаалах
• ЖДҮ-ийг хамгаалах
• Санхүү, банкыг хамгаалах

• Бодлого ангилж цэгцлэх
• Төсөв, санхүүгийн бодлого
• Мөнгөний бодлого
• Санхүүгийн зохицуулалт
• Даатгалын бодлого
• Үйлдвэр, худалдааны бодлого



Улс орнуудын 
туршлага

• Хятад –ДНБ-ний 1,2%
• Санхүү-1,3 триллион юань (ЭМС, 

ажлын байр, татварын 
хөнгөлөлт..)

• Мөнгө-3 триллион юань (банкны 
салбар)

• Орос-
• Санхүү-Бодлого өөрчлөгдөөгүй
• Мөнгө-ҮБСанг дайчилж байгаа



Бусад орны
туршлага

• ЭЗ-ийг мөнгөжүүлэхийн тулд Компаниудын 
эд хөрөнгө, хувьцаа, бондыг худалдан авах
Төлөвлөгөө. ЕХ

• Банкуудыг мөнгөжүүлэх ЗГ-ын бонд. Япон, 
Солонгос

• Ханшаа хамгаалах Своп. Америк-Солонгос

• Өрх гэр тэргүүнд-АНУ

• Байнгын Сонсгол – Япон
• ГХО-ыг хөнгөвчлөх -Солонгос



Коронавирус:  Хариу үйлдэл

Төрөөс олгодог цалин, тэтгэвэр, тэтгэмж

Бүх төрлийн хэвшлийн компаниудын цалингийн санг санхүүжүүлэх

Бүх төрлийн захиргааны саад тотгорыг арилгаж Экспортын үйлдвэрлэлийг дэмжих 

Үндсэн хэрэглээний Импортыг татвараас чөлөөлөх 

Эрүүл мэнд, Онцгойгийнхны санхүүжилт

Бусад арга хэмжээнүүдийг эрэмблэх

• Дотоодын нөөц бололцоо аль хүрээд тасрана. Түүнээс цааших санхүүжилтийг ОУВС-д хүсэлт болгох



Бусад орны туршлагаас хийх дүгнэлт

• Сингапур
• Эрэлт
• Нийлүүлэттэй зэрэг ажиллах
• Эрэлт нийлүүлэлтийг уулзалдуулахын тулд Итгэл өгөх

• Цаг хугацаатай уралдах
• Мэдээлэл ил тод байх
• Юу ч хийдэг бай. Макро ЭЗ-ийн бодлого суурь ач холбогдолтой


