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ТАнИлцуулгА

Mакро эдийн засгийн бодлого боловсруулагчдын хувьд тэнцвэрт ханшийг 
тооцож хэмжих нь маш чухал асуудал. Маш олон хөгжиж буй улсуудын хувьд 
валютын ханш буруу тогтоогдсоноор валютын хямралд хүргэж улмаар ДНБ 
өсөлт огцом унаж эдийн засаг хямардаг. Цаашилбал ханшийн тэнцвэржүүлэлт 
нь орлого багатай улсуудын нэг хүнд ноогдох ДНБ-д хүчтэй нөлөөлдгийг зарим 
судлаачид харуулсан байдаг.

Доорх зураг дээр бодит үйлчилж буй ханш чангарах хандлагатай байхад 
нэрлэсэн үйлчилж буй ханш сулрах чиглэлтэй байна68. 2010 оноос нэрлэсэн ханш 
харьцангуй тогтвортой байсан боловч өндөр инфляцийн улмаас бодит ханш 
огцом чангарсан. Гэвч 2013 онд гадаад шууд хөрөнгө оруулалт буурч нэрлэсэн 
ханш суларсан холбоотойгоор бодит ханшийн алдаа залруулалт явагдсан. 
Хэдийгээр эдийн засгийн макро хүчин зүйлүүдээс хамааран бодит үйлчилж буй 
ханш чангарах магадлалтай боловч 2012 оноос нэрлэсэн үйлчилж буй ханшаас 
хэт холдон ханш хэт их үнэлэгдэж байгааг харуулж байна.

Энэ судалгааны зорилго нь Монгол улсын тэнцвэрт ханшийг үйл хөдлөлийн 
аргаар (Beer) тооцож үнэлэхэд оршино. Түүнчлэн ирэх оны тэнцвэрт ханшийн 
таамаглал хийх гэж үзнэ. 

Тэнцвэрт ханш тооцох нь хэд хэдэн ач холбогдолтой. Нэгдүгээрт, тэнцвэрт 
ханш болон нэрлэсэн ханшийн зөрүүгээр урт хугацааны ханшийн хөдөлгөөнийг 
таамаглах боломжтой. Хоёрдугаарт, тэнцвэрт ханшийг зөв тооцсоноор эдийн 
засгийн өсөлтөнд нөлөөлж байгаа эсэхийг мэдэх боломжтой. Хэрэв бодит 
ханш хэт их үнэлэгдсэн бол эдийн засгийн өсөлтийг сааруулдаг. Гуравдугаарт, 
ханш хэт их үнэлэгдэж гадаад валютын нөөцөө шавхаж валютын хямралд 
хүргэхээс сэргийлэх боломжтой. Дөрөвдүгээрт, тэнцвэрт ханшид нөлөөлөгч гол 
хувьсагчуудыг тодорхойлсноор бодлого боловсруулагчдад ач тустай.

68 Нэг төгрөгтэй харьцах гадаад валютын ханш тул дээшээ (доошоо) чиглэлтэй байвал ханшийн чангаралт 
(сулралт)-ыг харуулна.
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Зураг 1. нэрлэсэн болон бодит үйлчилж буй ханш

Судалгааны үр дүнд үндэслэн дараах дүгнэлтийг хийсэн. Бодит тэнцвэрт 
ханшийг гадаад хүчин зүйлээс гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, худалдааны 
нөхцөл, харин дотоод хүчин зүйлээс бодит цалин болон бодлогын хүү 
тодорхойлж байна. 

Манай улсын нэрлэсэн ханш тэнцвэрт ханшаас доогуур тогтоогдон урт 
хугацааны туршид хадгалагдаж ирсэн байна. Ялангуяа 2012 оноос хойш нэрлэсэн 
болон тэнцвэрт ханшийн зөрүү нэлээд холдож эхэлсэн байна. Үүнийг удаан 
хугацаанд барих боломжгүй бөгөөд гадаад валютын нөөцөө шавхах магадлалтай.

Түүнчлэн ирэх оны бодит тэнцвэрт ханшийг таамаглах гэж оролдсон бөгөөд 
зарим нэг нөхцөлүүдээс шалтгаалан нэрлэсэн ханш ирэх онд сулрах магадлалтай 
байна. Өөдрөгөөр буюу Оюу толгойн шууд хөрөнгө оруулалтыг оруулан 
тооцоход нэрлэсэн ханш бага зэрэг чангахаар байна.

Судалгааны ажил 5 хэсгээс бүрдэнэ. 2-р хэсэгт тэнцвэрийн ханшийн талаар товч 
ойлголт өгч 3-р хэсэгт өгөгдөлийн талаар тайлбарласан. 4-р хэсэгт судалгааны үр 
дүнг танилцуулж сүүлийн хэсэгт дүгнэлтийг орууллаа. 

1. ТэнцвэРТ хАнШ

Урт хугацааны ханшийг загварчлахдааа Clark, MacDonald (1998) нар эрсдэлийг 
тооцсон хүүгийн тэнцвэрийн нөхцөлийг ашигласан: 
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Үүнд: st тухайн улсын нэгж мөнгөний гадаад валютын ханш, it нэрлэсэн хүүгийн 
түвшин,  эрсдэлийн урамшуулал бөгөөд хугацааны хамаарсан λt болон 
тогтмол k гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ. Дээрх тэгшитгэлийн 2 талаас хүлээгдэж буй 
инфляцийн хүлээлтийн зөрүүг  хасвал дараах тэгшитгэлд хүрнэ.

  

Үүнд  хүлээгдэж буй бодит хүү. Энэ тэгшитгэл нь бодит 
тэнцвэрт ханшийг 3 хүчин зүйлээр тайлбарлаж байна: t + k хугацаан дахь бодит 
ханшийн хүлээлт, бодит хүүгийн зөрүү, эрсдэлийн урамшуулал

Бодит ханшийн хүлээлт нь дараах 4 урт хугацааны хувьсагчаас хамаарсан 
функцтэй гэж үзнэ:

  

Үүнд tntt Balassa-Samuelson-ны нөлөөг, fdit гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг, 
tott гадаад худалдааны нөхцлийг, nfat цэвэр гадаад активыг тус тус илэрхийлнэ. 

Эрсдэлийн урамшуулалын хугацаанаас хамаарсан хувьсагч нь засгийн газрын 
зардлаас хамаарсан функц байна гэж үзсэн:

  λt = g(gst)

2. ӨгӨгДӨл

Үйл хөдлөлийн аргаар тэнцвэрт ханшийг тооцохын тулд 2000 оны I улирлаас 
2013 оны III улирал хүртэлх төгрөг ам.долларын ханш, бодит цалин болон хүү, 
гадаад шууд хөрөнгө оруулалт, гадаад худалдааны нөхцөл, цэвэр гадаад актив, 
засгийн газрын төсвийн зардлын өгөгдлүүдийг ашигласан69. Дараах хүснэгтэнд 
хувьсагчуудын нэгж язгуурын тестийг харууллаа.

хүснэгт 1. ADF нэгж язгуурын тест

 lrer rwage fdi_nc tot rcbb cs nfa_cor
1. тогтмол
t статистик -0.89 1.98 -2.07 -1.12 -3.32 -2.47 -1.70
p магадлал 0.78 1.00 0.26 0.70 0.02 0.13 0.43
2. тогтмол болон хандлага
t статистик -3.89 -1.03 -2.87 -0.87 -3.35 -3.00 -2.37
p магадлал 0.02 0.93 0.18 0.95 0.07 0.14 0.39
3. 1 зэргийн ялгавар
t статистик -7.28 -7.28 -9.63 -7.79 -5.37 -13.72 -6.13
p магадлал 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

69 Зарим судалгаанууд гадаад худалдааны эргэлтийн өгөгдлийг эдийн засаг нь хэр нээлттэй байгааг харуулах 
хувьсагчаар оруулдаг. Энэ хувьсагч тестээр тогтвортой гэж гарсан тул оруулаагүй. 
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Тэмдэглэл: lrer бодит ханш, rwage бодит цалин, fdi_nc гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт ДНБ-ний 
харьцаа, tot гадаад худалдааны нөхцөл, rcbb төв банкны үнэт цаасны бодит хүү, cs засгийн газрын 
зардал ДНБ-нйий харьцаа, nfa_cor гадаад цэвэр активыг тус тус илэрхийлнэ.

Дээрх хүснэгтээс харахад хүүний хувьд нэгж язгуурын тест бага зэргийн 
эргэлзээтэй боловч бүх хувьсагчууд 1 зэргийн стационар бус I(1) хувьсагчууд 
гэж үзэж болохоор байна. 

Зураг 2. гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт их хэмжээгээр өсөхөд гадаад валютын 
нийлүүлэлт нэмэгдэж улмаар бодит ханш чангардаг. Зураг 2-с харахад 
гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт болон бодит ханшийн хооронд эерэг хамаарал 
ажиглагдаж байна. Ялангуяа 2010 оноос Оюу толгойн шууд хөрөнгө оруулалт 
огцом өссөний улмаас бодит ханш хүчтэй чангарах хандлагатай байна.
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Зураг 3. гадаад худалдааны нөхцөл

Худалдааны нөхцөл ерөнхийдөө импорт болон экспортын үнээр дамжуулан 
урсгал дансыг сайжруулж бодит ханшийг чангаруулдаг. Зураг 3-с харахад 
ерөнхийдөө онолын хүлээлтийн дагуу эерэг хандлага ажиглагдаж байна. Харин 
2012 оноос гадаад худалдааны нөхцөл нэлээд муудаж бодит ханш сулрах 
чиглэлтэй болж байна.

Зураг 4. Бодит цалин
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Balassa-Samuelson-ний нөлөөг харуулах хувьсагчийг төлөөлүүлж бодит цалинг 
авсан. Манай орны хувьд үйлдвэрлэгчдийн үнийн индексийн тоо байхгүй тул 
үүнийг бодит цалингаар төлөөлүүлж авсан. Дотоод болон гадаад худалдааны 
секторын хоорондох бүтээмжийн ялгааны улмаас хурдан өсч буй эдийн засгийн 
үнийн индекс өсч бодит ханшийг чангаруулдаг.

Зураг 5. Бодит хүү

Бодит хүү буюу мөнгөний бодлогын чангаралт инфляцийг бууруулж сөрөг нөлөө 
үзүүлнэ. Хэдийгээр бодит хүү болон ханшийн хооронд сөрөг хамаарал онолын 
дагуу шууд ажиглагдахгүй байгаа боловч бодит хүүний хандлагыг харвал сөрөг 
хамаарал байж болохоор байна.

3. СуДАлгААны үР Дүн

Бүх хувьсагчууд 1 зэргийн I(1) хувьсагчууд тул хоорондох урт хугацааны 
хамаарлыг Johansen-ний урт хугацааны коинтеграци шалгах тестээр шалгасан 
бөгөөд хүснэгт 2-т үр дүнг харууллаа.

хүснэгт 2. Johansen-ний коинтеграцийн тест

Таамаглаж буй коинтеграцийн 
векторын тоо

Эйген 
утга

Trace 
статистик

0.05 
критик утга

P 
Магадлал*

r = 0 0.531 77.107 69.818 0.012
r ≤ 1 0.336 36.913 47.856 0.352
r ≤ 2 0.172 15.961 29.797 0.715
r ≤ 3 0.099 5.911 15.494 0.706
r ≤ 4 0.006 0.343 3.841 0.558

* MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p утгууд
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Хүснэгтээс харахад бодит ханш, бодит цалин, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, 
гадаад худалдааны нөхцөл, бодит хүүний хооронд цорын ганц урт хугацааны 
хамаарал байна. 

Уг хамаарлыг дараах тэгшитгэлээр харууллаа:

  qt = 0.15rwaget + 0.35fdit + 0.11tott – 0.003rt
   (0.02)       (0.05)       (0.02)      (0.0009)

Ерөнхийдөө дээрх тэгшитгэлийн коэффиентүүдийн тэмдэг онолын хүлээлтийн 
дагуу байна. Хаалтан дотор байгаа тоонууд стандарт алдааг үзүүлж байгаа 
бөгөөд бүх хувьсагчууд статистикийн хувьд ач холбогдолтой байна. 

Бодит цалин энд Balassa-Samuelson-ний нөлөөг харуулж байгаа бөгөөд энэ нь 
дотоод болон гадаад худалдааны секторын хоорондох бүтээмжийн ялгааны 
улмаас хурдан өсч буй эдийн засгийн үнийн индекс өсч улмаар бодит ханш 
чангарах хандлагатай байдгийг харуулдаг. Түүнчлэн гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалт болон гадаад худалдааны нөхцөлтэй эерэг хамааралтай байгаа бол 
бодлогын хүүтэй сөрөг байна.

Зураг 6. Тэнцвэрт бодит ханш

Тэнцвэрт бодит ханшийг бодит ханшны урт хугацааны хамаарлын тэгшитгэлийн 
үнэлэгдсэн утгыг авч тооцсон. 

Дээрх зургаас харахад 2008 онд дэлхийн санхүүгийг хямралттай холбоотойгоор 
манай улсын инфляци хэт өссөнөөс бодит ханш огцом чангарсан байна. 
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Мөн 2012 оноос хойш тэнцвэрт болон бодит ханшны зөрүү ихсэх хандлагатай 
байсан 2013 оны III улирлын байдлаар нэрлэсэн ханш суларснаас шалтгаалан 
ойртох төлөвтэй болсон.

Зураг 7. Тэнцвэрт нэрлэсэн ханш

Дээрх зургаас харахад манай улсын нэрлэсэн ханш тэнцвэрт ханшаас доогуур 
тогтоогдон урт хугацааны туршид хадгалагдаж ирсэн байна. Ялангуяа 2012 
оноос хойш нэрлэсэн болон тэнцвэрт ханшийн зөрүү нэлээд холдож эхэлсэн 
байна.

хүснэгт 3. 2014 оны таамаглалын үндсэн нөхцөлүүд

[165] 
 

 

Дээрх зургаас харахад манай улсын нэрлэсэн ханш тэнцвэрт ханшаас доогуур тогтоогдон 

урт хугацааны туршид хадгалагдаж ирсэн байна. Ялангуяа 2012 оноос хойш нэрлэсэн 

болон тэнцвэрт ханшийн зөрүү нэлээд холдож эхэлсэн байна. 

 

 

Хүснэгт 3. 2014 оны таамаглалын үндсэн нөхцөлүүд 

 

хувиар
2013-q4 2014-q1 2014-q2 2014-q3 2014-q4

Нэрлэсэн ДНБ 25 24 23 22 21
ХБҮИ 12 11 10 9 8
ХБҮИ америк 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5
ГШХО (сая.доллар) 342.6 463.4 461.8 483.4 556.5
ГШХО + о/толгой 429.6 1463.4 1461.8 1483.4 1556.5
Гад.худалдааны нөхцөл const const const const const
Цалин 3 6 9 12
ТБ-ны үнэт цаасны хүү 14 13 12 11 10

Инфляцийг мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлийн дагуу 2014 оны эцэст 8 хувь 
байхаар авсан. Үүнтэй нийцтэйгээр нэрлэсэн ДНБ-ний өсөлтийг бууруулж 21 
болгосон.
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Америкийн ХБҮИ-ийг өсөлтийг ОУВС-ийн таамаглалын дагуу авсан.

Гадаад шууд хөрөнгө оруулалтын тоог ЭЗВГ-ын төлбөрийн тэнцлийн 
төсөөллийн дагуу авсан. Гэхдээ ГШХО дээр бусад секторын урт хугацааны 
зээлийн нэмсэн. Түүнчлэн Оюу толгой компанийн 4 тэрбум долларын ГШХО-ыг 
4 улиаралд хувааж тавьсан. 

Гадаад худалдааны нөхцөл өөрчлөгдөхгүй гэж үзсэн. Цалингийн өсөлтийг 
4 улиралд жигд шингээн оны эцэст 12 хувь гэж үзсэн. ТБ-ны үнэт цаасны хүү 
инфляцитай уялдан буурна гэж тооцсон. 

Зураг 8. Тэнцвэрт нэрлэсэн ханшийн таамаглал

Ирэх оны бодит тэнцвэрт ханшийг таамаглах гэж оролдсон бөгөөд зарим нэг 
нөхцөлүүдээс шалтгаалан нэрлэсэн ханш ирэх онд сулрах магадлалтай байна. 
Өөдрөгөөр буюу Оюу толгойн шууд хөрөнгө оруулалтыг оруулан тооцоход 
нэрлэсэн ханш бага зэрэг чангарахаар байна. 
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ДүгнэлТ

Энэ судалгаагаар Монгол улсын тэнцвэрт ханшийг үйл хөдлөлийн аргаар (Beer) 
тооцож, ирэх оны тэнцвэрт ханшийн таамаглал хийх гэж оролдсон.

Бодит тэнцвэрт ханшийг гадаад хүчин зүйлээс гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, 
худалдааны нөхцөл, харин дотоод хүчин зүйлээс бодит цалин болон бодлогын 
хүү тодорхойлж байна. 

Манай улсын нэрлэсэн ханш тэнцвэрт ханшаас доогуур тогтоогдон урт 
хугацааны туршид хадгалагдаж ирсэн байна. Ялангуяа 2012 оноос хойш нэрлэсэн 
болон тэнцвэрт ханшийн зөрүү нэлээд холдож эхэлсэн байна. Үүнийг удаан 
хугацаанд барих боломжгүй бөгөөд гадаад валютын нөөцөө шавхах магадлалтай.

Түүнчлэн ирэх оны бодит тэнцвэрт ханшийг таамаглах гэж оролдсон бөгөөд 
зарим нэг нөхцлүүдээс шалтгаалан нэрлэсэн ханш ирэх онд сулрах магадлалтай 
байна. Өөдрөгөөр буюу Оюу толгойн шууд хөрөнгө оруулалтыг оруулан 
тооцоход нэрлэсэн ханш бага зэрэг чангахаар байна.
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