Худалдааны чөлөөт бүс
дэх юанийн хил дамнасан
гүйлгээний асуудалд

Ding Jian Ping

Санхүүгийн үйлчилгээний салбарыг нээж эрхлэх/хяналт
удирдлагын тогтолцоог шинээр бий болгох
• Макро хяналт, эрсдэлийн хязгаарлалт→ чөлөөт худалдааны бүсийг
байгуулахад 51 төрлийн санхүүгийн дэмжлэгийн арга хэмжээ:
• “1 төслийг бойжуулж, 1 төслийг оруулах” зарчимд тулгуурлах
• Шанхайн худалдааны чөлөөт бүсийн санхүү зохицуулалтын хороо
санхүүгийн 6 шинэ шийдэл гаргах хэвлэлийн бага хурлыг зохион
байгуулж, санхүүгийн үйл ажиллагааны 65 төрлийн шинэ шийдэл
гаргасан юм.

Шанхайн “40 алтан өөрчлөлт”-г хэрэгжүүлэх нь
• Гадаад валютын нэгдсэн чөлөөт худалдааны дансыг бий болгох
ажлыг эхлүүлэх;
• Туршилтын төслийг цаг хугацаанд нь валют арилжааны цэг дээр
эхлүүлэх, дотоод, гадаадын үнэт цаасны хөрөнгө оруулалт; гадаад
байгууллагын дотоодод гаргасан юанийн үнэт цаас гэх мэт,
• Санхүүгийн үйлчилгээний салбарт “Үндэсний нөхцөл” ба “negative
list” management model нэврэхээс нь өмнө судлах.
• Шанхайд шинээр усан тээврийн санхүүжилт, их хэмжээний түүхий
эд, бүтээгдэхүүний тооцооны төв байгуулах

Шанхайн худалдааны чөлөөт бүс дэх
юанийн хил дамнасан хэрэглээ

Шанхайн худалдааны чөлөөт бүсийн санхүүгийн
шинэчлэл, инновацийн гол санаачлагууд
өөрчлөлтийг
бүтээх
голбанкны
үйл ажиллагаа
Хятадын
Ардын
30
саналыг тайлбарлах нь

A
B

Хэрэгжүүлэх инноваци нь
эрсдлийн удирдлагын дансны
системд ашигтай байх

Ерөнхий зарчимд
тулгуурлах

C
Юанийн хил
дамнасан хэрэглээг
нэмэгдүүлэх

Зээлийн хүүг
тогтворжуулах

Хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт,
валют солилцоог хялбарчлах арга
замыг эрэлхийлэх
Гадаад валютын
удирдлагын
шинэчлэлтийг
гүнзгийрүүлэх

Хяналт удирдлага
сайжруулах

“ А рд ы н б а н к н ы Ш а н ха й н
худ а л д а а н ы ч ө л ө ө т б ү с и й г
б а й г у ул а ха д с а н хү ү г и й н
д э м жл э г ү з ү ү л эх т у ха й
санал”

点此输入标题
Дотоод, гадаад хөрөнгө, валютын хуваарилалт,
2
валютSTEP
солилцоог
хялбарчлах

TEXT HERE

TEXT HERE

TEXT HERE

Юанийн хил дамнасан хэрэглээг өргөжүүлэх

STEP 1
Дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хялбарчлах

Төв банк

Туршилтын бүс дэх офшор юанийн зээлийн
TEXT HERE
TEXT HERE
үйлчилгээ

TEXT HERE
STEP
STEP3 3

TEXT HERE
TEXT HERE
Хил
дамнасан
юанийн хос урсгалт
TEXT
HERE
TEXT сан
HERE
TEXT HERE
TEXT HERE
TEXT HERE
Хил
дамнасан
юанийн
орлого, зарлагын
TEXT HERE
үйлчилгээ

Худалдааны чөлөөт бүсийн
дансны статус
• Тухайн валютын “Цахим мөнгөн сан”→ эрсдлийг удирдах
• 2015 оны сүүлээр, бүсэд 40 гаруй байгууллага дундын дансаар
төлбөр тооцоо хийх системийг ашигласан.
• Чөлөөт худалдааны данс 44186 нээсэн байна.

Худалдааны чөлөөт бүсийн санхүүгийн шинэчлэлт——Дундын дансны төлбөр тооцоо
Шанхай хотын салбар
банк

Чөлөөт худалдааны данс нь туршилтын бүс дэх
санхүүгийн байгууллагаас хэрэглэгчдийн
хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан нээсэн нэгдсэн
гадаад валютын данс юм.

Байгууллага

Тохирох объект: Бүс доторх
байгууллага, туршилтын бүс дотор
бүртгүүлсэн хувь хүний
арилжааны данс

FTE
：
FTN：

Тохирох объект: Хятад улсад
хөрөнгө оруулалт хийх
сонирхолтой гадаадын
байгууллага

A салбар банк

A салбар банкны
дотоод хэлтэс

A салбар банкны
салбар сүлжээ

Тохирох объект: Туршилтын бүс дэх
санхүүгийн байгууллага, гадаад дах
санхүүгийн байгууллага

FTU：

Хувь хүн

FTI：

Бүсэд байгаа гадаадын иргэн
өөрийн орны бичиг баримттай байх,
бүсэд 1-с дээш жил ажилласан байх,
Хятад улсад ажиллах зөвшөөрөлтэй
байх

B салбар банкны
дотоод хэлтэс

B салбар банкны
салбар сүлжээ

FTU Шанхай
хотын салбар банк

Бүсэд байгаа хувь хүн тухайн
туршилтын бүсдээ заавал
ажиллах, бусад бүсэд ажиллаж
байгаа байгууллагаас Хятадын
татварын байгууллагад 1-ээс дээш
жил орлогын албан татвар
тушаасан Хятад улсын иргэн

FTF：

B салбар банк

FTU
A салбар банк

FTU
A салбар банкны
дотоод хэлтэс

FTU
A салбар банкны
салбар сүлжээ

FTU
B салбар банк

FTU
B салбар банкны
дотоод хэлтэс

FTU
B салбар банкны
салбар сүлжээ

Шинээр бий болгох байгууллага

Худалдааны чөлөөт бүсийн санхүүгийн шинэчлэл ——Дундын дансны төлбөр тооцоо (юань)

Хил дотор
бүсээс гадна

Чөлөөт
худалдааны бүсэд

Хилээс гадна

Дундын дансны төлбөр тооцоо (FTU)

Хязгаартай
нэвтрэх

Хил
доторх
данс

Монополь
хяналт

Чөлөөт
худалдааны
данс
Бүс доторх
байгууллага
(FTE)

Хувь
хүн

Хилийн гаднах данс

Хил доторх ижил нэртэй FT бус данс
Хил доторх өөр нэртэй данс

Хилийн
гаднах
данс

Хилийн
гаднах
байгууллага
(FTN)

Бүс доторх
хувь хүн
(FTI)

2-р шугамын
шилжүүлэг

Бүс доторх
гадаадын хүн
(FTF)

Бүс доторх чөлөөт
шилжүүлэг

Бүс доторх гадны NRA/OSA данс

1-р шугамын
шилжүүлэг

9

Дотоод,
гадаад
төлбөр
тооцоо,
点此输入标题
валют солих үйл явцыг хялбарчлах
Эрсдэлийн удирдлагын дансны систем

2-р шугамын удирдлага
Бусад гол
тооцооны
данстай адил

TEXT HERE

1-р шугамын удирдлага
Оршин суугчдын
чөлөөт
худалдааны данс
(FTE)

TEXT HERE

TEXT HERE

TEXT HERE
TEXT HERE
TEXT HERE
Бүсийн гадна
TEXTгадаад
HERE
байрлах

TEXT HERE

TEXT HERE
TEXT Бусад
HERE
тооцоо
хийх данс
TEXT HERE
TEXT HERE

иргэдийн данс
(OSA/NRA)

Хил доторх
бүсийн гадна

Бусад оршин
суугчдын чөлөөт
худалдааны данс
(FTE)

Гадны суугчдын
чөлөөт
худалдааны данс
(FTN)

Бүс доторх

TEXT
HERE
Хилийн
гаднах данс
TEXT
HERE
TEXT HERE
TEXT
HERE
Нөхцөлт
хөдөлгөөн
TEXT
ХилHERE
дамнасантай адил
Чөлөөт хөдөлгөөн

Хилийн
гаднах

Худалдааны чөлөөт бүс доторх ААН-ын
хөрөнгийн сан нь гадаад валютад нээлттэй
1.Хилийн гаднаас

2.Хил дотроос
хөрөнгө босгох

хөрөнгө босгох

3.Гадаадын
хөрөнгө оруулалт

Юань

Юань+ гадаад валют

Хилийн гадна

Худалдааны
чөлөөт бүс
доторх ААН

Хил дотор,
бүсийн гадна

4.Дотоод хөрөнгө
оруулалт

5. Хил дамнасан
хөрөнгө мөнгөний
цөөрөм
/нөөц сан/

Юанийн хил дамнасан хэрэглээг өргөтгөх
点此输入标题
Хөрөнгө мөнгөний урсгал

CNH

A
хувьцааны
зах зээл
Дансны мөнгийг

тогтмол хугацаагаар

Чөлөөт урсгал, ашгийг
Чөлөөт
худалдаа

хугацаатай тооцно.

хадгалж болно

CNY

Бусад валют (eg. USD)

FT данс
（CNH
шинжтэй）

Юанийн хил дамнасан хэрэглээг өргөтгөх
点此输入标题
 Байнгын болон шууд хөрөнгө оруулалтын хил дамнасан юанийн тооцоог хялбарчлах нь
Шанхайн бүс нутгийн банк санхүүгийн байгууллагууд нь “Танай хэрэглэгчийг ойлгоё”, “Танай
үйлчилгээг ойлгоё”, “Мэргэжлийн түвшинд нягталж шалгах” гэсэн 3 зарчимд тулгуурлан, бүс доторх
байгууллага (экспортын бараа бүтээгдэхүүний худалдааг юаниар хийдэг гол хяналт удирдлагын
жагсаалт дахь ААН-с бусад), хувь хүний байнгын болон шууд хөрөнгө оруулалтын хил дамнасан
юанийн төлбөр тооцоог шууд хийнэ.

Бүсийн гадна хэрэгжүүлж буй бодлого

TEXT HERE

TEXT HERE

•БНХАУ-ын иргэн хилийн гаднаас хөрөнгө
оруулагчийн
гуйвуулсан юанийг хүлээж авах,
TEXT
HERE
TEXT
HERE
худалдан авах, хувьцааны эрхийг шилжүүлж,
TEXT
HERE
хөрөнгөTEXT
гаргахаасHERE
бусад хил дамнасан юанийн
үйлчилгээг
хийж
болохгүй.
TEXT
HERE
TEXT
HERE
•Хонгконг, Макао болон Тайваны иргэн өдөрт 80
HERE
мянгаасTEXT
их хэмжээтэй
юанийг эх газрын ижил
нэртэй дансанд гуйвуулж болохгүй, харин
Тайваний иргэн эх газрын өөр нэртэй данс руу
шилжүүлж болно. Тайванаас гуйвуулсан хувь
хүний гуйвуулгын үлдсэн хэсгийг ААН-руу
гуйвуулж, шууд хөрөнгө оруулалт (FDI, ODI)-ыг
хийж, банкинд очиж, холбогдох газраас
баталсан бичиг баримтыг хянан шалгана.

ERE

Чөлөөт худалдааны
бүсийн бодлого

TEXT HERE

TEXT HERE

•Бүс доторх байгууллага, хувь хүн урт хугацаат,
TEXT
HERE
шууд
хөрөнгө
оруулалт дахь хил TEXT
дамнасанHERE
юанийн үйлчилгээг хялбарчлахад экспортын
TEXT HERE
TEXT HERE
хяналт удирдлагын жагсаалт дах ААН-н орлого
TEXTзааврыг
HERE
зарлагын
дагах хэрэгтэй.TEXT HERE
•Мөн арилжааны баримтыг (FDI, ODI) хянаж
TEXT HERE
TEXT HERE
шалгана. Тухайлбал сөрөг жагсаалтын
удирдлагын дагуу холбогдох газраас баталсан
бичиг баримтыг хянаж шалгана.

Юанийн хил дамнасан хэрэглээг өргөтгөх
点此输入标题
ERE

 Туршилтын бүс дэх хувийн банкны тооцооны данс

Хувь хүний нээсэн байнгын дансны хил дамнасан юанийн төлбөр тооцоог хялбарчлахын тулд бүс доторх
үйл ажиллагаа явуулж буй хувь хүн, хувийн банкны төлбөр тооцооны данс эсвэл хувь хүн үйл ажиллагаа эрхлэх
банкны төлбөр тооцооны дансаар юанийн хил дамнасан орлого зарлагын үйлчилгээг явуулна. Үүнд гадаадын иргэд
юанийн төлбөр тооцооны данс нээж болох ба эрх бүхий байгууллагаас 1 жил (эсвэл түүнээс дээш) хугацаатай оршин
суух бичиг баримтыг гаргаж өгнө.
Бүсийн гадна хэрэгжүүлж буй бодлого

Чөлөөт худалдааны бүсийн бодлого
TEXT HERE

TEXT•БНХАУ-ын
HERE TEXTиргэн гадаадын хөрөнгө
HEREоруулагчийн гуйвуулсан юанийг хүлээж авах,
TEXTхувьцааны
HERE TEXT
эрхийг шилжүүлсэн төлбөр (FDI
HEREүйлчилгээ), Тайванаас хувь хүний гуйвуулсан
мөнгийг худалдахаас бусад хил дамнасан юанийн
гүйлгээ үйлдэж болохгүй
•Хятадын хувьцаа эзэмшигч юанийн төлбөр
тооцоо хийх данс нээж, гадаадын хөрөнгө
оруулагчаас гуйвуулсан юанийг хадгалах,
худалдан авах, хувьцааны эрхийг бусдад
шилжүүлэх зэрэг тусгай хэрэгцээнд зориулна.

TEXT HERE

TEXT HERE

TEXT HERE

•Бүс доторх ажил эрхэлж буй БНХАУ-ын иргэн,
эсвэл
гадаадын
харьяатHERE
хүний нээсэнTEXT
хувийн
TEXT
HERE TEXT
HERE TEXT HERE
тооцооны
данс
эсвэл
TEXT
HERE
TEXTхувийн
HERE үйл ажиллагаа
TEXT HERE
TEXT HERE
TEXT
HERE
TEXT
HERE
эрхлэгчийн тооцооны дансаар хил дамнасан юанийн
TEXT
HERE
төлбөр
тооцооны
гүйлгээг хийнэ. TEXT HERE
•БНХАУ-ын
хувьцааны эрхийг
шилжүүлэхэд
TEXT иргэн
HERE
TEXT
HERE
хил дамнасан юанийн орлогыг бүсийн гаднах
TEXTшийдвэрлэж,
HERE худалдан TEXT
HERE
бодлогоор
авна.
•Шууд хөрөнгө оруулалтын хүрээнд бусад хувийн
бизнесийн үйл ажиллагааны салбарыг тодорхойлно.
Бодит салбарт л хөрөнгө оруулна.

Дотоод
болон гадаадын хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн байгууламж
点此输入标题
1. Хилийн
гаднаас
хөрөнгө босгох

2. Хил дотор
хөрөнгө босгох

ERE
Чөлөөт
худалдааны бүс
дэх ААН

Хилийн
гаднах

3. Гадаад
хөрөнгө
оруулалт

Хил доторх
бүс

4. Гадаад
хөрөнгө
оруулалт

5. Хил дамнасан хөрөнгө
мөнгөний цөөрөм
/нөөц сан/

Туршилтын бүс дэх юанийн гадаад зээллэг
点此输入标题

Бүсийн гадна хэрэгжүүлж буй бодлого

Худалдааны чөлөөт бүсийн бодлого

•

БНХАУ-ын хөрөнгө оруулалттай ААН-ын
зээл БНХАУ-ын хөгжил, шинэчлэлийн
TEXT HERE TEXT
хорооноос баталсан гадаадын хөрөнгө
HERE
оруулалттай ААН хөрөнгө оруулалт
болон
TEXT
HERE
TEXT HERE
TEXT
TEXT
HERE TEXT
бүртгүүлсэн
хөрөнгөний зөрүүнээс зээлсэн
HERE HERE
юанийн гадаад зээлээс үүсэж тооцсон нийт
TEXT
TEXT
HEREHERE
TEXTTEXT
хэмжээ
HERE
•HERE
Анх удаа хугацаа сунгахад хилийн гаднах
TEXT HERE TEXT
гадаад зээлийн нийт хэмжээг тооцохгүй ба
HERE
харин дараагийн хугацаа сунгалтаар хилийн
гаднах гадаад зээлийн нийт хэмжээг түүний
гадаад дахь хувьцаа эзэмшигчид, групп
компаниуд, хилийн гаднах санхүүгийн
байгууллагын юанийн зээл, гадаад гуйвуулгын
зээлийн мөнгийг нэгтгэж тооцно.

•Бүс доторх гадаадын хөрөнгө оруулалттай ААН,
банк бус санхүүгийн байгууллага хилийн гаднаас
1 жил буюу түүнээс дээш хугацаагаар юанийн
зээл авч болно.
TEXT
HERE
•Юанийн
нийт гадаад зээлийг үлдэгдэл дүнгээс
тооцно.
•Зээлдэгч нь Шанхайн банкинд гадаад зээл авах
юанийн тусгай хадгаламжийн данс нээж болно.
•Хилийн гаднах банкны зээл, хувьцаа
эзэмшигчдийн зээл, холбогдох ААН-ын зээл,
хилийн гаднах юанийн зээл зэрэг багтана.

Туршилтын бүс дэх юанийн гадаад зээллэг
点此输入标题
Бүс доторх байгууллагын юанийн
гадаад зээлийн хэмжээ

•2013 оны 09 сарын 29 өдрөөс хойш бүртгүүлсэн бүс
доторх Хятадын болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай
ААН-ийн зээлийн хязгаар нь ААН-ын сүүлийн
хөрөнгийн
баталгаат
тайлангийн
дагуу
тодорхойлогдоно.
•2013 оны 09 сарын
29 өдрөөс
TEXT
HEREөмнөх бүсэд бүртгүүлсэн
гадаадын хөрөнгө оруулалттай ААН нь гадаад өр болон
хөрөнгийн зөрүүгээр зээлж буй юанийн дүнг өөрөө
HERE
TEXT
зохицуулах
боломжтой. Мөн тус дансаа ардын банкны
Шанхайн төв салбарт архивлах зорилгоор өгнө.
ШийдвэрTEXT
гарсан бол дахин өөрчлөхгүй. Хэрвээ бодит
HERE
хөрөнгөөр тооцъё гэвэл юанийн гадаад зээлийн үлдэгдэл
мөнгөнөөс, харин хөрөнгө оруулалт, бүртгэлийн
хөрөнгөний зөрүүнээс бол гадаад валютын гадаад
зээлийг нэгтгэж нийт хэмжээг тооцож гаргана.
•Бүс дотор банк бус санхүүгийн байгууллага юанийн
гадаад зээлийн дүн (үлдэгдэл мөнгөөр тооцох) нь хүлээн
авсан бодит хөрөнгөнөөс 1.5 дахин их байж болно.

ERE

TEXT
HERE
TEXT
HERE

Юанийн гадаад зээлийн
хөрөнгийн хэрэглээ

TEXT•Гадаад
HEREзээлийн
TEXTхөрөнгийг хөрөнгө оруулсан үнэт
HEREцаас,
захиран
зарцуулах
бүтээгдэхүүн,
TEXTитгэмжлэгдсэн
HERE TEXTбараа, өөрийн бус үл хөдлөх
HEREхөрөнгө, эрчим хүч их зарцуулдаг болон их
хэмжээний бохирдол гаргадаг төслүүдэд ашиглаж
болохгүй. Итгэмжлэгдсэн гадаад зээлийн мөнгөн
хөрөнгийг зөвхөн бүс дотор бүртгэлтэй
байгууллагын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, бүс
доторх төслийн бүтээн байгуулалт, хилийн гаднах
төслийн бүтээн байгуулалт зэрэгт ашиглана.

Бүс доторх ААН-үүд хилийн чанадаас юань зээлж ашиглах
дээд хязгаар (үлдэгдэл мөнгөөр тооцох) хүлээн авсан бодит
хөрөнгө * 1 дахин * макро хяналтын үзүүлэлтээс хэтэрч
болохгүй. Бүс дотор банк бус санхүүгийн байгууллагаас зээлэх
хилийн гаднах юанийн дээд хязгаар (үлдэгдэл мөнгөөр тооцох)
хүлээн авсан бодит хөрөнгө * 1.5 дахин * макро хяналтын
үзүүлэлтээс хэтэрч болохгүй.

点此输入标题 Гадаад дахь эх компаниас дотоодод

хийх санхүүжилт
Бүсийн гадна хэрэгжүүлж
буй бодлого
TEXT
HERE
TEXT HERE
•Хил доторх
ААН-үүд
хил дотор юаниар
TEXT HERE
TEXT
TEXT
HERE
хувьцаа
гаргах, хил доторх ААН-үүдэд
HERE
TEXT HERE
зөвшөөрөл
дараа хилийн гадна
TEXTолгосны
HERE TEXT
юаниарHERE
хувьцаа гаргах ба тус мөнгөний
урсгалд хязгаар тогтооно.
•Хилийн гаднах ААН-үүд Хятадын хил
дотор юанийн хувьцаа гаргаж болохгүй.

Худалдааны чөлөөт
бүсийн бодлого
TEXT HERE

TEXT HERE

TEXT HERE TEXT
TEXT HERE TEXT
HERE
HERE
•Бүс
доторх
гадаадын
TEXT
HERE
TEXT компаниуд
TEXTБНХАУHERE TEXT
ынHERE
хил дотор юаниар хувьцаа
HERE гаргаж,
хилийн чанадаас хөрөнгө босгож болно.

Хил дамнасан хос урсгалт юанийн сан—Бүс доторх хөрөнгийн сангийн шинэ загвар
点此输入标题
“гол” данс болох нь
Хил дамнасан
юанийн сан (цөөрөм)
Хил дотор шинээр
байгуулсан
юанийн сан
Бүс дотор
бүртгүүлсэн
ААН

Хил доторх
гишүүн ААН
(A)

Данс
1

Данс
2

Хил доторх
гишүүн ААН
(B)

Данс
3

Данс
4

Хил дамнан төвлөрүүлэх/хуваарилах

Хил дамнан төвлөрүүлэх
/хуваарилах

Хил доторх
гишүүн ААН
(C)

Данс
3

Данс
4

Хилийн
гаднах дан
бүтэц

Хилийн
гаднах
мөнгөн сан

Хилийн гаднах
мөнгөний нөөцийн
гол данс

Хилийн
гаднах
гишүүн ААН
(A)

Данс
1

Данс
2

Хилийн
гаднах
гишүүн ААН
(A)

Данс
3

Данс
4

Хил
дамнасан хос урсгалт юанийн сан——Хил доторх мөнгөн
点此输入标题
сангийн загвар нь бүсэд бүртгэлтэй ААН-ын хоёрдагч данстай тэнцэнэ
Хил дамнасан
юаний нөөц (цөөрөм)

Хил дотор
байгаа юанийн
сан

Хил доторх
гишүүн
ААН (A)
Данс
1

Данс
2

Бүсэд
бүртгэлтэй
ААН

Хил дамнан төвлөрүүлэх/хуваарилах

Хил дамнан төвлөрүүлэх
/хуваарилах

Мөнгөний
нөөцийн
гол данс
Хил доторх
гишүүн
ААН (B)
Данс
3

Данс
4

Хил доторх
гишүүн
ААН (C)
Данс
5

Данс
6

Хилийн
гаднах дан
бүтэц

Хилийн гаднах
мөнгөн сан

Хилийн
гаднах
мөнгөний
нөөцийн гол
данс

Хил гаднах
гишүүн
ААН (A)

Данс
1

Данс
2

Хил гаднах
гишүүн
ААН (B)

Данс
3

Данс
4

Хил дамнасан хос урсгалт юанийн сан— Бүсэд бүртгэлтэй ААН-үүдийн хамтын
点此输入标题 ажиллагаа, мөнгөний нөөцийн загвар II
Хил доторх
юанийн сан

Хил дамнасан
юаний нөөц (цөөрөм)

Хил дамнан төвлөрүүлэх/хуваарилах
Хилийн гаднах
мөнгөн сан

Бүс дотор
бүртгүүлсэн
ААН

Мөнгөний
нөөцийн гол данс

Хил доторх
гишүүн ААН (A)

Данс
1

Данс
2

Хил дамнан төвлөрүүлэх
/хуваарьлах

Данс
4

Хилийн гаднах
мөнгөний
нөөцийн гол данс

Хилийн гаднах
гишүүн ААН (A)

Хил доторх
гишүүн ААН (B)

Данс
3

Хилийн
гаднах дан
бүтэц

Данс
3

Данс
1

Данс
2

Хилийн гаднах
гишүүн ААН (B)

Данс
3

Данс
4

TEXT HERE
TEXT HERE
点此输入标题
STEP 2

Гадаад
гуйвуулгын
удирдлагын
газар

TEXT HERE

Харилцах данс

Хөрөнгийн төслүүд, валют арилжааны зах зээлийн үйл
ажиллагаа
Үндэстэн
дамнасан корпорациудын валют
TEXT HERE
арилжааны
төвлөрсөн менежмент
TEXT HERE

Гадаад валютын гуйвуулга,
төлбөр тооцооны харилцаа
Чөлөөт худалдааны бүсэд
• “Жижиглэн худалдаа”-ны зах зээл.
• Банк бүр салбар банкны удирдлагад
харьяалагдана.

• Бүртгэгдсэн санхүүгийн
байгууллагын FT данс ашиглана.

Чөлөөт худалдааны бүсээс гадна
• Хятадын гадаад валютын арилжааны
төвийн стандартчилагдсан бараа
бүтээгдэхүүн .
• Банк бүр төв банкны удирдлагад
харьяалагдана.

• Мөнгөний урсгалд валютын
зохицуулалт хийх

Үндэстэн дамнасан корпорациудын валют арилжааны төвлөрсөн менежмент
点此输入标题
Бүс доторх ААН нь нөхцөл байдалд нийцсэн ба үйл ажиллагааны шаардлагаар тухайн газрын банкинд дотоод дахь
гадаад гуйвуулгын мөнгөний гол данс, олон улсын гадаад гуйвуулгын мөнгөний гол данс зэргийг тусад нь нээлгэж,
гадаад гуйвуулгын үйл ажиллагааны удирдлагыг хэрэгжүүлнэ. Холбогдох газраас гарсан өөрчлөлтийг хадгалж,
дотоодын болон олон улсын 2 данс хооронд тогтоосон үнийн дүнд хос урсгалт шилжүүлэг чөлөөтэй хийж болно.
Чөлөөт худалдааны бүс: хилийн дотор, хилийн гаднах хөрөнгийн дансыг нэгтгэх

Гадаад дах
мөнгөний
дэд данс

Гадаад дах
мөнгөний
дэд данс

Гадаад дах
мөнгөний
дэд данс

Дотоод дах
мөнгөний
дэд данс

Дотоод дах
мөнгөний
дэд данс

Дотоод дах
мөнгөний
дэд данс

Гадаад зээлийн хэмжээ
Олон улсын гадаад
валютын мөнгөний
гол данс

Зээлийн олгох хэмжээ

Дотоодын гадаад
гуйвуулгын мөнгөний
гол данс

Хил доторх гишүүн байгууллагын
өмчлөгчийн эрхийн 50%

Хөрөнгө мөнгөний дүнгийн хос урсгал

点此输入标题
Үндэстэн дамнасан корпорациудын валют арилжааны төвлөрсөн менежмент
Дансаар дараах үйл
ажиллагааг явуулж болно

TEXT HERE
•Хил
доторх
гишүүн
TEXT
HERE
TEXT
HERE
байгууллагуудын
TEXT
HERE
TEXT
HERE мөнгийг
цуглуулж,
үйл
ажиллагаа
TEXT
HERE
TEXT
HERE
явуулж
удирдах
TEXT
HERE
•Байнгын төслийн гадаад
гуйвуулгын мөнгөн хөрөнгийг
цуглуулж орлого, зарлага,
гуйвуулга хийх.
•Байнгын төслийг цэвэр
дүнгээр тооцох

Дотоод дахь валют арилжааны гол
дансаар хийж болох бусад үйлчилгээ

•Хил доторх гишүүн
байгууллагын үндсэн хөрөнгө,
гадаад зээл, эд хөрөнгийн
өөрчлөгдсөн үнэ, дахин хөрөнгө
оруулалтын дүн, гишүүн
компанийн буцаан төлсөн гадаад
зээл эсвэл гадаадад олгосон
зээлийн мөнгөн дүн зэргийг
цуглуулж удирдах

点此输入标题
Валют арилжааны төвлөрсөн менежмент
•

•

Бүс доторх ААН-үүд үйл ажиллагааны шаардлагаар тухайн газрын банкинд олон улсын гадаад гуйвуулгын
гол данс нээлгэж болно. Олон улсын гадаад гуйвуулгын гол данс, хилийн гаднах мөнгөн гүйлгээ чөлөөтэй
хийгдэх ба дотоодын гадаад гуйвуулгын гол дансаар тогтоосон дүнгийн хэмжээнд шилжүүлэг чөлөөтэй
хийнэ.
Бүс доторх ААН-үүд олон улсын гадаад гуйвуулгын гол дансаар гадаад гуйвуулгын мөнгөн дүнгээс гадаад
зээлийн бүртгэл хийлгэх ба гадаад зээлийн хүрээнд оруулж хязгаарлахгүй. Гадаад гуйвуулгын бүртгэлд
зээлдэх эрхтэй хүн болон валютын төрлийг салгаж бөглөнө. Түүнчлэн бүс доторх ААН-үүд хилийн гаднах
зээлийн эрх бүхий хүн бүр дээр, валютын төрөл бүр дээр зээл авч болно. Бүс доторх ААН-үүд олон улсын
гадаад гуйвуулгын гол дансан дахь журманд заасан мөнгөн дүнг дотоод гадаадын гуйвуулгын гол данснаас
гадна ямар нэгэн хэлбэрээр хил дотор бүсийн гадна гаргаж ашиглаж болохгүй.

Мөнгөний
хязгаарыг тохируулах
Цуглуулах
боломжтой гадаад
зээлийн дүн

Зээлсэн гадаад
зээлийн төлөөгүй
үлдэгдэл мөнгөн
дүнг цуглуулах

Гадаадад олгосон
мөнгөний буцааж
төлөөгүй үнийн дүнг
цуглуулах

点此输入标题
Банкны салбар
STEP 2

Банк (CBRC),
Үнэт цаас
(CSRC),
Даатгал
(CIRC)-ын
хяналт
удирдлагын
хороо

TEXT HERE

TEXT HERE

TEXT HERE

Банк бус санхүүгийн байгууллага

Үнэт цаасны арилжааны байгууллага

Даатгалын байгууллага

TEXT
HERE

Хувийн өмч

点此输入标题
Банкны
салбар

Хандалт:

1. Хятадын хөрөнгө оруулалттай банкны 11 салбар
2. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай банкны 20 салбар
3. Зарчмын дагуу байгуулагдсан 1 хувийн банк

Үйл
1.
ажиллагаа:

1. Хил дамнасан хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт
2. Оффшор үйлчилгээг нэвтрүүлэх.
3. Данс хувааж тооцоо хийх үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалт,
санхүүжилт, валют арилжааны үйл явцыг хөнгөвчлөх
4. Гадаад гуйвуулгын үйлчилгээ
5. Хил дамнасан юанийн үйлчилгээ
6. Ашигтай зах зээлийг судалж, турших

Банк点此输入标题
бус санхүүгийн байгууллага

Хандалт:

1. Групп санхүүгийн компани
2. Итгэмжлэгдсэн компани
3.Санхүүгийн эд хөрөнгө удирдлагын компани
4. Санхүүгийн түрээсийн компани
5. Автомашины санхүүгийн компани, хэрэглээний санхүүгийн компани

非银金融机构

Үйл
ажиллагаа:

1. Хил дамнасан юанийн зээл, хил дамнасан юанийн хос урсгалт
мөнгөн сангийн үйлчилгээ
2. Гадаад гуйвуулгын сангийн менежментийн төвлөрсөн үйл
ажиллагаа
3. Чөлөөт худалдааны данс нээх
4. Хөрөнгө орууулалтын үйлчилгээ

Банк点此输入标题
бус санхүүгийн байгууллага
Үнэт
цаас:

Үндэсний санхүүгийн арилжааны платформ

期货：

Фьючерс:

Yang Shan гаалийн татваргүй бүсэд бүртгэлтэй бол аж үйлдвэрийн болон
хөдөө аж ахуйн тэмдэгтийн хураамжаа буцаан авах урамшуулалд
хамрагдана.
Олон улсын эрчим хүчний эх үүсвэрийн арилжааны төв, Хятадын
санхүүгийн фьючерсийн арилжааны төв, Шанхайн алтны арилжаа

Logo
Худалдааны чөлөөт бүсийн эхэн үе: Хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт →Бодит эдийн
засгийн агуулгын эргэн тойронд

Хувь хүн

• FTA: Валютын хөрөнгө оруулалт дахь төрөл бүрийн хилийн
гаднах хөрөнгө оруулалт, зээлийн төрлүүд багтана.
• FTN: Валютын хөрөнгө оруулалт дахь төрөл бүрийн хил доторх
хөрөнгө оруулалт, зээлүүд багтана.

ААН

• FTA: Хил дамнасан шууд хөрөнгө оруулалт, орлого зарлага,
валютын арилжаа, тухайн валют руу хийх хилийн гаднах үнэт
цаасны хөрөнгө оруулалт
• FTN:Хил дамнасан шууд хөрөнгө оруулалт, орлого зарлага,
валют арилжаа, валют руу хийх юанийн үнэт цаасны хөрөнгө
оруулалт

Хил
дамнасан

• Оршин суугчдын данс (Шанхай) Байнгын төсөлд болон шууд
хөрөнгө оруулалтыг юаниар тооцох зэргийг шууд бүрдүүлэх
• Гадны суугчдын (Үндэстэн дамнасан компани): Төвөөс гадаад
гуйвуулгын мөнгийг төвлөрүүлэн ашиглах туршилтын цэг

Туршилтын худалдааны чөлөөт бүсийн судалгаа
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Logo
“Үнэ тогтоох эрх мэдэл”-ийг барих

Бараа
бүтээгдэхүүний
үнэ

Валютын ханшийн бүтэц
тогтолцоог төгөлдөржүүлэх

Хятадын эдийн засгийн
дээшлүүлж, арга хэмжээ авах

Хүчин
зүйлийн
өөрчлөлт

Туршилтын худалдааны чөлөөт бүсийн судалгаа

Ding Jian Ping Zhao Xiao Ju

Logo
Нэгдүгээр шат: Хятадын ААН-үүдийн “Ороод гарах” бодлогыг дэмжих
Гадагш урсаж буй капиталын урсгал, инфляцын өсөлтөөс сэргийлэхийн тулд анх
Шанхайн худалдааны чөлөөт бүсэд байгуулсан гадаадын хөрөнгийг дахиж татахгүй
байх зорилго өөрчлөгдөж, чөлөөт худалдааны бүсэд юань болон Хятадын ААН-үүд
“Ороод гарах” зарчмаар валютын гүйлгээг хийхийг хүсч байна.

• Хонгконг ба хилийн

“Нэг сумаар хоёр туулай” • Чөлөөт худалдааны
бүсийн ААН-үүд
“Ороод гарах”
зарчмаар хөрөнгө
босгоно.

чанадад юанийг тархаах
асуудлыг шийдвэрлэх

 Юанийг олон улсын шинжтэй болгох, зээлийн хүүг шинэчлэх.
 Бүсийн доторх ба гаднах санхүүгийн эх үүсвэрийн буруу төлөвлөлт, хөрөнгө мөнгөний
үнийн гажилт, санхүүгийн монополь зах зээлээс үүссэн санхүүгийн дарамт, мөнгөний хоосон
эргэлтээс сэргийлэх
Ding Jian Ping Zhao Xiao Ju
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Logo

Зээлийн хүү→ Бондын зах зээл
 Засгийн газрын бонд, орон
нутгийн бонд, ААН-н бонд,
санхүүгийн зээлийг нэгтгэх газар
 Төв банкны нээлттэй зах зээлийн
үйл ажиллагаа
 Банк, хөрөнгийн зах зээл
хоорондын түвшин
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Logo
Оффшор юанийн бүтээгдэхүүнүүд нь
фьючерстэй хамгийн их холбоотой
Сингапурын арилжааны газрын FTSE,
Хятадын А50 индексийн фьючерс

Чикагогийн арилжааны газрын
стандарт юанийн NDF фьючерс (CNH)

CME юань/евро солилцох валютын
ханшын зөрүү бүхий фьючерс

Цахим юань ам.долларын
NDF фьючерсын гэрээ

Туршилтын худалдааны чөлөөт бүсийн судалгаа

H хувьцааны үзүүлэлт
бүхий фьючерс

Юаниар орлогоо авдаг ам.долларын
Offshore бүс дэх юанийн (USD/CNH) фьючерс

A хувьцааны арилжааны
сангийн фьючерс

CFR Хятад (TSI)
Хугацаа хэтэрсэн фьючерс
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Logo
Бусад санхүүгийн бүтээгдэхүүнүүдийг дахин танилцуулах (Жишээ нь:
Хил доторх ААН хилийн гадна байгаа салбартаа батлан даалт гаргах)
ААН-үүд санхүүгийн шинэ үйлчилгээг байнга нэвтрүүлэх хэрэгтэй！
Хилийн гаднах компани

Хил доторх компани
• Батлан даалт
•Аккредитив гаргах

Том
хүрээнд

Туршилтын худалдааны чөлөөт бүсийн судалгаа

Гэрээ хийх

• Орлогын данс
• Импортын сангуудыг санхүүжүүлэх

Жижиг
хүрээнд
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