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хураангуй

Энэхүү судалгааны ажлаар Монголбанкин дээр хийдэг мөнгөний бодлогын шинжилгээ, 
дунд хугацааны төсөөлөлд ашиглаж буй “GAP” загварыг танилцуулахыг зорилоо. Тус 
судалгаанд 1) Шинэ Кейнсийн бүтцийн загварыг Монголын эдийн засагт нийцүүлэн 
хөгжүүлэх, 2) Загварын калибраци, хариу үйлдлийн шинжилгээ болон түүхэн цаг 
хугацаан дахь шокуудын ач холбогдлыг тайлбарлахад голчлон анхаарав.

Судалгааны үр дүнгээс харахад, Монголын эдийн засагт, дахь инфляцид нийлүүлэлтийн 
шокоос гадна дэлхийн зах зээл дээрх түүхий эдийн үнэ, гадаад эрэлт ихээхэн нөлөөтэй 
байна. Нэрлэсэн хүү болон нэрлэсэн ханшийн хэлбэлзэлд өөрсдийнх нь шок өндөр 
хэлбэлзлийг үүсгэж байгаа тул бодлогын хүүний шийдвэр болон ханшийн оролцоо нь 
макро эдийн засгийн бусад үзүүлэлтүүдтэй төдийлөн нийцтэй бус байгааг илэрхийлж 
байна. Түүнчлэн, GAP загварыг Монголын эдийн засгийн нөхцөл байдалд нийцүүлэн 
хөгжүүлснээр макро эдийн засгийг загварчлах чадварыг нэмэгдүүлэх, бодлогын шоконд 
макро хувьсагчдын үзүүлэх хариу үйлдлийг шинжлэх, хүлээлтэд тулгуурласан дунд 
хугацааны төсөөлөл хийх боломжийг олгож байна.
Түлхүүр үгс: Монголын эдийн засаг; Мөнгөний бодлогын шинжилгээ;
GAP загвар; Хариу үйлдлийн шинжилгээ.

91 Энэхүү судалгааны ажлыг хийхэд тусалсан OGResearch судалгааны байгууллага, Hynek  Hrebicek нарт 
талархал илэрхийлье. Судалгааны ажилд дурьдсан санал, дүгнэлтүүд нь Монголбанкны албан ёсны байр 
суурийг илэрхийлэхгүй болно.
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1. мөнгөний бОДлОгын шинжилгээний GAP загвар 
хөгжүүлэх үнДэслэл, ОнОлын Тавил

Хөгжиж буй орнуудын туршлагаас судлахад жижиг, нээлттэй эдийн засгийн 
хувьд зохицуулалттай хөвөгч ханшийн дэглэм бүхий инфляцийг онилох 
мөнгөний бодлогын арга хэлбэр нь эдийн засгийн гадаад тэнцвэрийг хадгалахын 
зэрэгцээ зах зээлийн хүлээлтийг удирдаж инфляцийг нам, тогтвортой түвшинд 
хадгалснаар дунд урт хугацааны тогтвортой өсөлтийг бий болгох нөхцлийг 
бүрдүүлдэг байна. Иймд 2007 оноос Монголбанк нь зохицуулалттай хөвөгч 
ханшийн дэглэм бүхий инфляцийг онилох мөнгөний бодлогын арга хэлбэрийг 
нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлуудыг хийсээр ирсэн. Инфляцийг онилох мөнгөний 
бодлогын арга хэлбэр нь дараах хэд хэдэн шинж чанарыг агуулсан байх 
шаардлагатай. Үүнд:

• Мөнгөний бодлогын үндсэн зорилт нь инфляцийн нам тогтвортой 
түвшинг урт хугацаанд хадгалах, мөнгөний бодлогын арга хэрэгсэл нь 
мөнгөний бодлогын зорилтод нийцтэйгээр тодорхойлогдсон байх.

• Мөнгөний бодлогын нөлөө нь эдийн засагт тодорхой хугацааны 
хоцрогдолтойгоор илэрдэг тул бодлогоор өнөөгийн инфляцийг бууруулах 
гэж оролдох нь төдийлөн амжилтад хүргэдэггүй.  Харин ирээдүйн 
инфляцийг удирдах буюу нийгмийн ирээдүйн инфляцийн талаарх 
хүлээлтийг удирдаж, түүнд чиглэсэн бодлого хэрэгжүүлснээр урт 
хугацаанд нам тогтвортой инфляцид хүрэх буюу инфляцийг онилох 
боломжтой. Иймд мөнгөний бодлого нь ирээдүйд чиглэсэн байх.

• Валютын ханш нь зах зээлийн хүчин зүйлсээр чөлөөтэй тогтох динамик 
ерөнхий тэнцвэрийн системтэй байх, улмаар эдийн засгийн гадаад орчин 
тогтвортой байж мөнгөний бодлогыг тууштай хэрэгжүүлэх боломж олгох.

• Инфляцийн хүлээлтийг удирдахын тулд Төв банк олон нийтэд нээлттэй, 
үр дүнтэй харилцааг бий болгох.

• Төв банкны бодлогын арга хэмжээ, түүний үр дүнд олон нийт хяналт 
тавих боломжтой байх, зорилтод чиглэсэн тууштай мөнгөний бодлогыг 
хэрэгжүүлснээр олон нийтийн Төв банкинд итгэх итгэл өндөр байх.

Мөнгөний бодлогын зорилтоос үл хамааран мөнгөний бодлогын аливаа шийдвэр 
нь макро эдийн засгийн талаарх богино хугацааны төсөөлөл, хэтийн төлөвийн 
шинжилгээнд үндэслэсэн байх шаардлагатай. Монголбанкны хувьд төсөөлөл, 
бодлогын шинжилгээ хийхэд хэд хэдэн загварыг зэрэг ашигладаг. Богино 
хугацааны төсөөлөлд вектор авторегрессив загварууд, дунд хугацааны төсөөлөлд 
Кейнсийн жижиг бүтцийн загвар SIMOM-ыг 2008 оноос ашиглаж байна. Үүний 
зэрэгцээ инфляцийг онилох мөнгөний бодлогын арга хэлбэрт шилжихэд ирээдүйд 
чиглэсэн мөнгөний бодлогын дамжих сувгийг тодотгосон, эдийн засагт аливаа 
шок үүсээгүй тохиолдолд мөнгөний бодлогын баримтлах чиглэлийг тодорхойлох, 
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эдийн засаг дахь тодорхой бус байдлын нөлөөг тусгах боломжтой техникжсэн 
загварыг хөгжүүлж, ашиглах шаардлагатай болсон. Иймд Монголбанк 2013 
оноос эдийн засгийн бүтцийн шинж чанарыг агуулсан Шинэ Кейнсийн жижиг 
загвар GAP-ыг нэвтрүүлж Монголын нөхцөлд нутагшуулаад байна. Мөнгөний 
бодлогын шийдвэр гаргалтад ашиглах энэхүү загвар нь дараах үндсэн шинж 
чанартай байна. Үүнд:

• Зах зээл, хэрэглэгчдийн хүлээлтийг тусгасан байх,
• Үйлдвэрлэлийн зөрүү буюу GAP-ыг оновчтой тооцох,
• Зөвхөн тоон мэдээлэлд үндэслэн тооцох бус, судлаачдад өөрсдийн 

хүлээлт, эргэцүүллийг тусгах, улмаар бүтцийн өөрчлөлтийг оруулах 
боломж олгох,

• Инфляцийг онилох мөнгөний бодлогын дүрэмтэй байх,
• Валютын хөвөгч ханшийн дүрэмтэй боловч интервенци хийх боломжтой 

байх.

Тодруулбал, ирээдүйд чиглэсэн мөнгөний бодлогын шинжилгээ хийхэд 
ашиглагдах GAP загварт эдийн засгийн агентуудын ирээдүйн талаарх хүлээлтүүд 
чухал хүчин зүйл болдог. Иймд эдийн засгийн агентуудын хүлээлтийг тусгаж, 
мөнгөний бодлогоор хариу арга хэмжээ авах боломжит механизмыг оруулсан 
нь загварын давуу тал юм. Үүний зэрэгцээ мөнгөний бодлогын эрх баригчид 
зохицуулалттай хөвөгч ханшийн дэглэм бүхий инфляцийг онилох арга хэлбэрээр 
мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх бодлогын дүрэмтэй бөгөөд валютын ханшийн 
богино хугацааны огцом хэлбэлзлийг саармагжуулах зорилгоор интервенци 
хийх боломжийг мөн бодлогын дүрэмд тусгасан байдаг. Түүнчлэн Төв банк нь 
инфляцийг онилох бодлогыг тууштай хэрэгжүүлдэг, улмаар Төв банкинд итгэх 
зах зээлийн итгэл сайн, олон нийттэй харилцах харилцаанд нь тодорхой бус 
байдал байхгүй тул мөнгөний бодлогын арга хэмжээг зах зээл шууд хүлээн авч 
өөрсдийн хүлээлтийг нийцтэйгээр өөрчилдөг гэж үздэг.

Загварын бүтцийн хувьд эдийн засгийн сектор бүрийн харьцангуй үнийн тренд, 
бодит ханшийн илүү ба дутуу үнэлэгдсэн байдал, экспортын бараа, бүтээгдэхүүн 
дэх импортын орц, ханшийн төгс бус шилжих суваг, хөрөнгө оруулалтын 
шок болон гадаад худалдааны нээлттэй байдал зэргийг эдийн засгийн тухайн 
нөхцөл байдалд нийцтэйгээр тохируулах, тодорхойлох боломжийг судлаачдад 
олгодгоороо онцлог юм.

Макро эдийн засгийн төсөөлөл, мөнгөний бодлогын шинжилгээнд GAP загварыг 
дараах байдлаар ашиглана: Нэгдүгээрт, эдийн засгийн өнөөгийн төлөв байдлыг 
тодорхойлох, хоёрдугаарт төсөөлөл хийх, бодлогын нөлөөллийн шинжилгээ хийх 
явдал юм. Онолд суурилсан, эдийн засгийн бүтцэд нийцтэй энэхүү загвар нь 
эдийн засагт ажиглагдаж буй тоон мэдээллийг тайлбарлахын зэрэгцээ судлаачийн 
хүлээлт, түүний хувийн эргэцүүлэл, үнэлэлт дүгнэлтийг тусгах боломжийг 
олгодог.  Дүгнэж хэлвэл загвар нь тоон үр дүн, түүний тайлбар, эдийн засгийн 
төрөл бүрийн хувилбарын шинжилгээг хийх үндсэн аппарат бөгөөд мөнгөний 
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бодлогын шийдвэр гаргахад ашиглах чухал  хэрэгсэл юм.  Гэхдээ төсөөллийн 
аналитик үр дүн болон эдийн засгийн учир шалтгаан нь зөвхөн загвараас 
бодогдож гарсан хэрэг биш, бусад олон хүчин зүйлийн нөлөөллөөр бий болж буй 
үр дүн юм. 

Энэхүү судалгааны ажлаар Монголбанкны мөнгөний бодлогын тооцоо 
шинжилгээнд ашиглаж буй “GAP” загварыг дэлгэрэнгүй танилцуулах бөгөөд 
судалгааны ажлын дараагийн хэсгүүдэд Монголын нөхцөлд нутагшуулсан “GAP” 
загварын бүтэц, түүний динамик шинж чанарт хийсэн шинжилгээний үр дүн, 
эргэцүүллийг танилцуулна.

2. мөнгөний бОДлОгын шинжилгээний “GAP” загварыг 
мОнгОлын нөхцөлД нуТагшуулах нь

а. загварын бүтэц

Судалгааны ажлын энэхүү хэсэгт эхлээд дөрвөн гол үйл хөдлөлийн тэгшитгэл 
бүхий улирлын “GAP” загварын92 ерөнхий тавилыг танилцуулж, Монголын 
эдийн засгийн нөхцөлд нутагшуулах зорилгоор оруулсан зарим өөрчлөлтүүдийг 
тухай бүрт нь тайлбарлана.  Онолын хувьд жишиг загвар нь дараах үндсэн шинж 
чанартай байна. Үүнд:

• Нэрлэсэн ба бодит хувьсагчид нь уян хатан бус, үйлдвэрлэлийг эрэлтээр 
төлөөлүүлэх Шинэ Кейнсийн загварыг төгс хүлээлт бүхий ДСЕТ-ийн 
бодит бизнесийн мөчлөгийн уламжлалт загвартай уялдуулсан загвар юм.

• Тэгшитгэл бүр нь эдийн засгийн онолын хамааралд суурилсан бүтцийн 
бөгөөд ерөнхий тэнцвэрийн загвар учраас гол хувьсагчид нь эндоген буюу 
харилцан хамааралтай байна. 

• Загвар нь стохастик хувьсагчдыг агуулдаг тул санамсаргүй шок нь 
эндоген хувьсагч бүрт нөлөөлж, улмаар суурь төсөөлөлд тодорхой бус 
байдлын хэмжүүрийг бий болгоход ашиглах боломжтой. 

• Загварт төгс хүлээлтийг оруулж, уг хүлээлт нь загварт эндоген байдлаар 
тодорхойлогдох тул эдийн засгийн агентуудыг дахин хуурах боломжгүй 
гэж үзнэ. 

• Хэдийгээр загвар нь микро эдийн засгийн үндэслэлээс шууд гараагүй 
боловч микро эдийн засгийн үндэслэлийн гол элементүүд болох 
хүлээгдэж буй ханамжийг хамгийн их байлгах хэрэглэгчид; бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний үнийг зөвхөн тодорхой давтамжтайгаар өөрчлөх 
монополистик өрсөлдөөнт пүүсүүдийн үйл хөдлөлийг агуулсан байдаг. 
Загварт уламжилсан (adaptive) болон төгс (rational) хүлээлтийг оруулж, 
загварын тэгшитгэлүүдэд инерцийг оруулсан. 

92  GAP загварыг цаашид “загвар” гэх
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Дээр дурдьсанчилан жишиг загвар нь дараах үндсэн дөрвөн тэгшитгэлтэй 
бөгөөд бодит ДНБ, инфляци, мөнгөний бодлогын дүрэм, бодит валютын ханш 
(эдгээрийн тогтвортой төлөв буюу зорилтот түвшнээс хазайх хазайлт)93 – ийг авч 
үздэг. Үүнд:
1. Нийт эрэлт буюу IS муруй нь хүлээгдэж буй болон өнгөрсөн үеийн бодит 

үйлдвэрлэл, бодит хүү болон бодит валютын ханшаар тодорхойлогдоно. 

Монголын нөхцөлд тохируулахдаа, ДНБ-ийг уул уурхайн ба уул уурхайн 
бус хэмээн салгаж, хоёр төрлийн IS муруйг тодорхойлсон. Мөн жижиг, 
нээлттэй эдийн засгийн хувьд ДНБ-ий түүхий эдийн үнийн хэлбэлзлээс 
хамаарах хамаарал, ХАА-н салбарын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг 
орхигдуулахгүйн тулд худалдааны нөхцөл, малын зүй бус хорогдлыг IS 
муруйнд тайлбарлагч хувьсагчаар нэмж оруулсан.

2. Үнэ тогтох процесс буюу Филипсийн муруй нь өнгөрсөн болон хүлээгдэж буй 
инфляци, бодит үйлдвэрлэл, бодит валютын ханшаар тодорхойлогдоно. 

Монголын эдийн засгийн онцлогт ойртуулах зорилгоор инфляцийг 
хүнсний болон хүнсний бус гэж салгаж оруулсан.

3. Нэрлэсэн валютын ханшийн тэгшитгэл нь хүүний өгөөж тэнцвэртэй байх нөхцөл 
(UIP) болон ханшийн хүлээлтийн хувьсагчдаар тодорхойлогдоно. 

4. Хүүний зохистой түвшинг тодорхойлох мөнгөний бодлогын дүрэм нь бодит 
үйлдвэрлэлийн зөрүү болон хүлээгдэж буй инфляци (шаардлагатай бол нэрлэсэн 
ханш)-ийн функц байна. 

Монголын нөхцөлд мөнгөний бодлогын гол зорилт нь инфляци байх 
боловч үйлдвэрлэлийн зөрүү, төгрөгийн ханшийн хэлбэлзэлд мөнгөний 
бодлогоор хариу үйлдэл үзүүлдэг гэж үзсэн.

5. Жишиг загварт мөнгөний эрэлт, нийлүүлэлтийн талыг тусгадаггүй боловч 
Монголбанк нь бодлогын хүүнээс гадна мөнгөний нийлүүлэлтийг өөрчлөх 
замаар94 мөнгөний бодлогын төлөвийг өөрчлөх, эдийн засагт нөлөөлөх 
боломжтой тул дээрх нөлөөллийг тооцох зорилгоор мөнгөний эрэлт, 
нийлүүлэлтийн функцийг нэмж оруулсан. 

6. Энэхүү загварт нийлүүлэлтийн талыг хязгаарлагдмал хэмжээнд загварчилсан. 
Өөрөөр хэлбэл үйлдвэрлэл, бодит хүүг тэнцвэрт түвшнээсээ хэлбэлзэх 
хэлбэлзлээр загварчилж, тренд хувьсагчдыг энгийн стохастик процессийг 
дагадаг гэж үзсэн.

93 Загварт бүх хувьсагчдыг тэнцвэрээсээ хазайх хазайлтаар авсан тул зөрүү гэж нэрлэсэн болно. 
Фильтерийн аргууд, шинжээчийн эргэцүүлэл болон тэнцвэрт төлөвийн утгын таамаглалд 
тулгуурлан хувьсагч тус бүрийн зөрүүг тодорхойлсон.

94 Төсөл, хөтөлбөрүүдийн санхүүжилтэд олгож буй зээлүүд нь зах зээл дэх мөнгөний 
нийлүүлэлтийг шууд нэмэгдүүлэх тул уламжлалт бус мөнгөний бодлогын нэг хувилбар гэж 
үзнэ.
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1. үйлдвэрлэлийн зөрүүний тэгшитгэл

Жишиг загварын хувьд үйлдвэрлэлийн зөрүү нь ирээдүйн утгаасаа гадна нийт 
эрэлт, бодит зээлийн хүү, бодит валютын ханшаас хамаардаг. Манай орны хувьд 
ДНБ-ийг уул уурхайн ба уул уурхайн бус гэж ялгаж, үүний дагуу үйлдвэрлэлийн 
зөрүүг ч мөн адил хоёр ангилсан. Мөнгөний бодлогын арга хэрэгслээр уул уурхайн 
салбарт нөлөөлөх боломж хомс, уул уурхайн өсөлт нь дотоод эрэлтээс илүүтэйгээр 
ихэнхдээ потенциаль үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх тул загварт ДНБ-ийг ийнхүү 
ялгаатай авч үзэх нь загварын тайлбарлах чадварыг сайжруулах ач холбогдолтой. 
Ингэхдээ уул уурхайн ДНБ нийт ДНБ-ий 20%-ийг дунджаар бүрдүүлж байсан 
тул нийт үйлдвэрлэлийн зөрүүний 20%-ийг уул уурхайн үйлдвэрлэлийн зөрүү 
тайлбарлана гэж үзсэн. 

• Уул уурхайн бус үйлдвэрлэлийн зөрүүг тайлбарлахдаа гадаад худалдааны 
нөхцөл, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн зөрүүг95 жишиг загварын IS 
тэгшитгэлд нэмж оруулсан. Гадаад худалдааны нөхцөл тэнцвэрт түвшнээсээ 
илүү хурдацтай сайжрах нь дотоод эрэлтийг нэмэгдүүлнэ гэж үзсэн. 
Түүнчлэн, манай орны хувьд хөдөө аж ахуйн салбар эдийн засгийн хорь 
орчим хувийг эзэлдэг чухал салбар боловч цаг агаарын нөхцлөөс ихээхэн 
хамаардаг тул уг салбарыг загварт нэмэлт хувьсагч болох малын хорогдлын 
хэмжээгээр төлөөлүүлэн оруулсан. Малын хорогдлын хэмжээ хэвийн 
хорогдлын түвшингээс нэмэгдэх нь үйлдвэрлэлийн зөрүүнд сөргөөр 
нөлөөлөхөөр загварт тусгаснаар зудтай жилүүдийн эдийн засгийн өсөлтийн 
хэлбэлзлийг тайлбарлахад дөхөм болсон. Уул уурхайн бус үйлдвэрлэлийн 
зөрүү нь дараах байдалтай:

 :  Уул уурхайн бус үйлдвэрлэлийн зөрүү

  Нэгж хувиар илэрхийлэгдэх бодит хүү

  Нэгж хувиар илэрхийлэгдэх бодит валютын ханш (эерэг өөрчлөлт нь ханшийн 
сулрах процесс)

 Гадаад эрэлт (АНУ ба БНХАУ-ын үйлдвэрлэлийн зөрүүний жигнэсэн дундаж)

 : Гадаад худалдааны нөхцлийн индекс 

 : Малын зүй бус хорогдол (малын хорогдол нь хэвийн хэмжээнээс хазайх 
хазайлтаар хэмжигдэнэ)

: Уул уурхайн бус эрэлтийн шок. 

rmci буюу бодит мөнгөний бодлогын нөхцлийн индексийн үйлдвэрлэлийн 
зөрүүнд үзүүлэх нөлөө нь –параметрүүдээс хамаарна. Өөрөөр хэлбэл 
мөнгөний бодлогын төлөв нь уул уурхайн бус дотоод эрэлтийг дэмжих 
95  Малын зүй бус хорогдлоор төлөөлүүлсэн.
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эсвэл бууруулах нөлөөтэй байгаа эсэх нь бодит хүү ба бодит валютын ханш 
тэнцвэрт түвшнээс хэр өндөр эсвэл нам тогтоогдсоноос шууд хамаарна. 
Ингэхдээ мөнгөний бодлогын нөлөө нь үйлдвэрлэлийн зөрүүний өмнөх үеийн 
уламжлагдсан нөлөөллөөс ямагт бага бөгөөд 0.10-0.25-ын хооронд байдаг 
нь ихэнх орнуудын туршлагаас харагдаж байна. Иймд энэхүү загварт  
параметрийг 0.15-аар тогтоосон.

 үржвэрийн утга 0.0225 бөгөөд энэ нь хүүг нэгж хувиар өсгөхөд дараагийн 
үед гарцын зөрүү 0.0225 хувиар буурна гэсэн утгатай.

Өнгөрсөн үеийн үйлдвэрлэлийн зөрүүний уламжлагдсан нөлөөллийг тохируулах 
параметр  нь ихэвчлэн 0.50-аас 0.90-ын хооронд байдаг бол манай загварт 0.7-
0.8 байна. Хүлээгдэж буй үйлдвэрлэлийн зөрүүний коэффициент нь 0.05-аас 0.15-
ын хооронд байдаг бол манай загварт 0.1-ээр тогтоосон.

Аж үйлдвэржсэн орнуудад, мөнгөний бодлогын төлөв дэх бодит ханшийн 
коэффициент нь бодит хүүний коэффициентээс бага байх хандлагатай байдаг 
боловч энэ нь тухайн орны гадаад худалдааны нээлттэй байдлаас хамаардаг. 
Харин манай орон нээлттэй, жижиг эдийн засгийн хувьд гадаад худалдаа, ханшаас 
хамаарах хамаарал өндөр гэж үзэн загварт ханшийн нөлөөллийг өндрөөр авав.

Уул уурхайн бус дотоод эрэлтийн гадаад эрэлт ( )-ээс хамаарах хамаарлыг  
коэффициент харуулах бөгөөд өөрийн орны хувьд 0.5-аар сонгон авсан. Энэхүү 
тэгшитгэлд авсан гадаад эрэлтийн зөрүү нь АНУ, БНХАУ-ын үйлдвэрлэлийн 
зөрүүг тус бүрт нь AR(1) экзоген процесс байна гэж загварчлаад тэнцүү 
жинтэйгээр дундажласан хувьсагч юм.

Уул уурхайн бус эрэлтийн худалдааны нөхцөл, малын зүй бус хорогдлоос 
хамаарах параметрүүд -ийг 0.025-аар, -ийг 0.03-аар тус тус сонгон авсан. 

• Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн зөрүү нь өөрийн өнгөрсөн үеийн утга, экспортын 
үнэ, гадаад эрэлтийн зөрүүнээс хамаарна гэж үзсэн. Өөрөөр хэлбэл, мөнгөний 
бодлогоор уул уурхайн бүтээгдэхүүний өсөлтөд нөлөөлөх боломжгүй гэж 
тусгасан. 

:  Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн зөрүү

 : Экспортын үнийн өөрчлөлт

: Гадаад эрэлт (АНУ ба БНХАУ-ын үйлдвэрлэлийн зөрүүний жигнэсэн дундаж)

: Уул уурхайн салбарын эрэлтийн шок.

Энд уул уурхайн үйлдвэрлэлийн зөрүүний 80% нь өмнөх үеийн утгаас хамаарах 
бөгөөд экспортын үнийн өөрчлөлтийн параметр -ийг 0.02 байхаар сонгож 
авсан. Харин гадаад эрэлтийн зөрүүний уул уурхайн үйлдвэрлэлд уул уурхайн бус 
үйлдвэрлэлтэй ижил нөлөө үзүүлнэ гэж таамаглав.
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2. Филипсийн муруй

Жишиг загварт инфляци нь хүлээгдэж буй болон өмнөх үеийн инфляци, 
үйлдвэрлэлийн зөрүү, бодит ханшийн зөрүүнээс хамаарна96. Манай загварын 
хувьд инфляцийг хүнсний ба хүнсний бус гэж тусад нь загварчилж, эдгээрийг 
хэрэглээний сагсанд эзлэх жингээр97 нь дундажлан ерөнхий инфляцийг 
тодорхойлсон. Дараах тэгшитгэлийн коэффициентууд нь хүнсний болон хүнсний 
бус инфляцийн хувьд өөр өөр байх боловч тэгшитгэлүүд нь ерөнхий тохиолдолд 
дараах нийтлэг хэлбэртэй байна.

 

•  нь инфляци,  нь үйлдвэрлэлийн зөрүү,   нь валютын бодит ханшийн 
зөрүү,   нь нийлүүлэлтийн гаралтай инфляцийн шокыг илэрхийлнэ. 

• Бодит ахиу зардал (mc) дахь    нь дэлхийн зах зээл дээрх хүнсний ба 
хүнсний бус бүтээгдэхүүний харьцангуй үнийн зөрүүг,   нь хүнсний 
бүтээгдэхүүний бодит ахиу зардлын хувьд дэлхийн хүнсний бодит үнийн 
зөрүүг, харин хүнсний бус бүтээгдэхүүний бодит ахиу зардлын хувьд дэлхийн 
шатахууны бодит үнийн зөрүүгээр тус тус тодорхойлогдоно.

• Үйлдвэрлэлийн зөрүү болон валютын ханшийн коэффициентууд нь тэгээс их 
байна.

• Дээрх тэгшитгэл  мөнгөний бодлогын хэрэгжих хэлбэрийн талаарх хэд 
хэдэн гол санааг агуулдаг. Мөнгөний бодлогын үндсэн зорилт нь инфляцийг 
нэрлэсэн зорилтот түвшинтэй ойр байлгах явдал юм. Дээрх тэгшитгэлд 
хүлээгдэж буй болон өнгөрсөн үеийн инфляцийн коэффициентуудын нийлбэр 
нь нэгтэй тэнцүү байгаа нь үйлдвэрлэлийн зөрүү болон бодит ханшийн 
зөрүү тэг үед тэгшитгэлийн шийд нь инфляцийн инерцийг илтгэх дурын 
нэг тогтмол түвшин байхыг илэрхийлж байна. Өөрөөр хэлбэл инфляци нь 
дангаараа зорилтот түвшин рүү дөхөхгүй, харин мөнгөний бодлогын дүрэм 
үйлдвэрлэлийн зөрүү болон валютын ханшинд нөлөөлөх замаар инфляцийг 
зорилтот түвшин рүү чиглүүлнэ. 

• Төв банк нь эдийн засгийн агентуудыг байнга хуурч чадахгүй гэж үзвэл 
хүлээгдэж буй инфляцийн өмнөх коэффициент нь эерэг байх ёстой. Хэрвээ   
нь тэг байвал Төв банк инфляцийг хүлээгдэж буй инфляциас өндөрт байлгаж 
эдийн засгийн агентуудыг байнга цочролд оруулан үйлдвэрлэлийг ямагт 
тэнцвэрт түвшнээс өндөр байлгах боломжтой болно.

• Жишиг загварт микро эдийн засгийн үндэслэлийн дагуу эдийн засгийн 

96 Инфляци нь жилийн болгосон улирлын өөрчлөлтийн хувиар илэрхийлэгдэх бөгөөд 
 болно.   нь ХҮИ-ийн дөрвөн улирлын өөрчлөлт, ө.х бөгөөд 
  болно. 

97  Хүнсний бүтээгдэхүүн нь нийт хэрэглээний сагсны 30 хувийг бүрдүүлдэг.
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агентууд төгс хүлээлттэй, түүндээ нийцтэй эдийн засгийн шийдвэр 
гаргадаг гэж үздэг. Түүнчлэн  өмнөх үеийн инфляци нь өнөөгийн инфляцид 
нөлөөтэй бөгөөд Төв банкинд итгэх итгэл төгс бус байх, эсвэл инфляцийн 
индексжилт зэргээс хамааран өнгөрсөнд суурилсан хүлээлт байдаг гэж 
үзээд  коэффициентийн утгыг 1-ээс багаар тогтоодог. Ихэнх орнуудад энэ 
коэффициент нь 0.50-аас бага байдаг бол манай загварт 0.45-аар авсан. 

•   үржвэрийн утга нь валютын ханшийн өөрчлөлт инфляцид хэрхэн 
нөлөөлөхийг тайлбарлах бөгөөд эдийн засаг нээлттэй байх тусам уг үржвэр 
өндөр байдаг. Ерөнхийдөө валютын ханшийн шууд нөлөө өндөр байх нь 
мөнгөний бодлогод итгэх итгэл сул, нэмүү өртөг багатай орнуудад голчлон 
ажиглагддаг байна. Ихэвчлэн валютын ханшийн нөлөө нь импортын бараа, 
үйлчилгээний дотоод үнийг нэмэгдүүлэх байдлаар инфляцид шууд нөлөөлөх 
тул дээрх үржвэр нь ХҮИ-ийн сагс дахь импортын барааны жингээс бага 
байдаг. Монголын загварт уг үржвэр нь хүнсний Филипсийн муруйн 
тэгшитгэлд 0.11, хүнсний бус Филипсийн муруйн тэгшитгэлд 0.05 байна. 

•  үржвэрийн утга нь хүнсний инфляцийн хувьд 0.1, хүнсний бус 
инфляцийн хувьд 0.3 байна. Түүнчлэн, -ийн утга нь хүнсний 
инфляцийн хувьд -0.08, хүнсний бус инфляцийн хувьд 0.02 утгатай байна. 
Өөрөөр хэлбэл хүнсний бүтээгдэхүүний үнэ бусад бараа бүтээгдэхүүний 
үнэтэй харьцуулахад өндөр өсөлттэй байх нь хүнсний бүтээгдэхүүний бодит 
ахиу зардлыг бууруулж, харин бусад бүтээгдэхүүний бодит ахиу зардлыг 
нэмэгдүүлнэ. 

3. хүүний өгөөж тэнцвэртэй байх нөхцөл

Гадаад болон дотоод хүүний өгөөжийн тэнцвэрт нөхцөл хадгалагддаг гэж үзвэл 
валютын ханшийн тэгшитгэл нь дараах хэлбэртэй байна. 

Энд ,  нь t үеийн ба хүлээгдэж буй нэрлэсэн ханш,  нь гадаад хүү, 
 нь эрсдэлийн нэмэгдлийн тэнцвэрт түвшин,   нь нэрлэсэн ханшийн 

стохастик алдаа болно.

• Нэрлэсэн хүү, эрсдэлийн нэмэгдэл нь жилийн хувиар илэрхийлэгдсэн бол 
валютын ханшийн өөрчлөлт нь улирлын өөрчлөлт тул тэдгээрийн ялгаврыг 
4-т хуваасан.

• Онолын хувьд хүүний өгөөж тэнцвэртэй байх нөхцөл ямагт хангагдана 
гэж үзээд хүүний ялгаврын өмнөх коэффициентийг 1-ээр авдаг боловч 
бодит байдал дээр үүнийг батлах хэцүү байдаг. Учир нь мөнгөний бодлого 
боловсруулагчид валютын ханшийн хөдөлгөөнд мөчлөг сөрсөн бодлого 
хэрэгжүүлвэл тухайн үед үнэлэгдэх коэффициент нь гажуудалтай гарч болно.
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Хүлээгдэж буй валютын ханшийн хувьд төгс бус хүлээлттэй байхаар загварчлав. 

Энд  нь АНУ-ын бодит ханшийн трендийн өөрчлөлт ба  нь инфляцийн 
зорилтот түвшин,    нь АНУ-ын тэнцвэрт төлөвийн инфляцийн түвшин 
болно. 

• Хэрэв  гэвэл Дорнбушийн овэршүтинг динамик болно. Бодит 
байдал дээр овэршүтинг процесс нь илүү удаан хөдөлгөөнтэй байдаг 
тул уг коэффициент нь 1-ээс бага байх нь бодит байдалд илүү нийцтэй 
болно. Манай загварт 0.8 байна гэж үзсэн. 

4. мөнгөний бодлогын дүрэм

Бодлогын дүрмийг тодорхойлохдоо мөнгөний бодлогын үндсэн хэрэгсэл 
нь богино хугацааны нэрлэсэн хүү, Төв банкны үйл ажиллагааны зорилт нь 
банк хоорондын захын хүү гэж үзсэн. Төв банк бодлогын хүүг өөрчлөх замаар 
инфляцийг зорилтот түвшин98  -д хүргэхийн сацуу үйлдвэрлэлийн зөрүү, 
нэрлэсэн ханшийн өөрчлөлтөд хариу үйлдэл үзүүлдэг.

: Тэйлорын нэрлэсэн хүү
: Инфляцийн зорилтот түвшнээс хазайх хазайлт
: Үйлдвэрлэлийн зөрүү
: Нэрлэсэн ханш

• Эмпирик үнэлгээнд суурилсан хариу үйлдлийн функцэд  нь ихэвчлэн 0.5-
аас 1-ийн хооронд байдаг тул манай загварын хувьд 0.75-аар авсан.

• Инфляцийг тогтвортой байлгахын тулд -ийг тэгээс их байлгах шаардлагатай 
бөгөөд манай загварт 0.25-аар авсан. 

• Загварт  нь 0.2 бөгөөд  нь 0.1 гэж авсан. Төв банк инфляцийн зорилтод 
илүү анхаарлаа хандуулах хэдий ч Тэйлорын дүрмийн тэгшитгэл дэх тэгээс 
ялгаатай ,  коэфициентууд нь Төв банк үйлдвэрлэлийн өсөлт, ханшийн 
хэлбэлзэлд мөн ач холбогдол өгдөг болохыг харуулна.

Валютын ханш Төв банкны хариу үйлдлийн функцэд орох эсэх нь маргаантай 
асуудлуудын нэг боловч ерөнхийдөө хүүний өгөөж тэнцвэртэй байх нөхцөл 
хангагдаж байгаа үед мөнгөний бодлогын хариу үйлдлийн функцэд валютын 
ханшийг оруулах нь чанарын хувьд нэг их ялгаа байхгүй юм. Учир нь нэг талаас, 
валютын ханш нь хүлээгдэж буй ирээдүйн хүүний функцээр тодорхойлогдох 
тул бусад хувьсагчдад ороогүй шинэ мэдээлэл агуулах боломж маш бага. 

98 Жишиг загварын адилаар инфляцийн зорилт нь санамсаргүй процесс (random walk)-ын зүй 
тогтлоор тодорхойлогдох ба эдийн засгийн тухайн үеийн нөхцөл байдалтай нийцтэй байна.
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Нөгөө талаас, бодлого боловсруулагчид валютын ханшийн хэлбэлзэлд өндөр ач 
холбогдол өгдөг эсвэл ханшийн хүлээлт нь өнгөрсөн үед суурилдаг бол валютын 
ханшийн өөрчлөлтөд мөнгөний бодлогоор шууд хариу үйлдэл үзүүлэх шаардлага 
гарч ирж болох юм. 

5. мөнгөний эрэлтийн функц

Жишиг загваруудад мөнгөний эрэлтийн функцийг оруулдаггүй. Харин 
манай загварт мөнгөний эрэлтийг оруулсанаар Төв банкнаас хэрэгжүүлж буй 
хөтөлбөр, Хөгжлийн банк, ЗГ-ын бондын санхүүжилтээр олгож буй мөнгөний 
нийлүүлэлтийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг харах боломжтой болсон. Банк 
хоорондын захад тогтох хүү ( ) нь мөнгөний бодлогын дүрмээр санал болгох хүү 
( ) –ээс гадна мөнгөний илүүдэл эрэлтийг мөн тусгана гэж үзсэн. 

: Нэрлэсэн хүү

: Мөнгөний эрэлт, бодит

: Уул уурхайн бус ДНБ-ий дефлятор

 : Мөнгөний нийлүүлэлтийн зорилтот түвшин, нэрлэсэн

Хэрэв бүх илүүдэл эрэлтийг Төв банк стерилизаци хийж татаж авдаг гэж үзвэл   
нь нэгтэй тэнцүү байна, харин тодорхой хувиар стерилизаци99 хийдэг тохиолдолд 
мөнгөний эрэлт ( ) –ээс давсан нийлүүлүүлэлт ( ) –ийн улмаас захад 
тогтох хүү нь бодлогын хүүнээс багаар тогтох боломжтой.  

• Мөнгөний эрэлтийн функцийг дараах байдлаар загварчилсан.

М2 мөнгөний нийлүүлэлтийн гадаад валютаар илэрхийлэгдэх хэсгийн М2-т 
эзлэх жингийн түүхэн дундаж утгыг ашиглан М2 мөнгөний гадаад валютаар 
илэрхийлэгдэх хэсгийг тодорхойлсон. М2 мөнгөний дотоод валютаар 
илэрхийлэгдэх хэсгээр мөнгөний нийлүүлэлтийн зүй тогтлыг тодорхойлсон.

Мөнгөний эрэлт нь уул уурхайн бус ДНБ-ий өөрчлөлт ( ), нэрлэсэн хүүний 
өөрчлөлт ( ), мөнгөний эргэлтийн хурд ( ), бодит мөнгөний зөрүү (  ), 
мөнгөний эрэлтийн шок ( )–оос хамаарна гэж үзлээ. Мөнгөний бодлогын 
дүрмээр тодорхойлогдсон хүүний түвшинтэй нийцтэй байх мөнгөний эрэлт 
дараах байдалтай байна:

 

99  Загварт стерилизацийн хувийг 80%-иар авсан.
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Мөнгөний эрэлтийн уул уурхайн бус ДНБ-ий өөрчлөлт болон нэрлэсэн хүүний 
өөрчлөлтөөс хамаарах кэоффициентууд  ба -ийг мөнгөний тооны онолд 
үндэслэн тус бүр 1, 1 байхаар сонгож авсан. Харин бодит мөнгөний зөрүүний 
коэффициентийг 0.5-аар сонгосон.

• Харин дээрх мөнгөний эрэлттэй нийцтэйгээр зорилтот мөнгөний 
нийлүүлэлтийг тодорхойлсон. Зорилтот мөнгөний нийлүүлэлт нь 
өмнөх үеийн утгаас гадна өмнөх үеийн хүлээгдэж буй мөнгөний эрэлт 

, мөнгөний нийлүүлэлтийн шок -оос хамаарна. 

 

• Мөнгөний захын тэнцвэр богино хугацааны хүүг өөрчлөх чадвартай тул 
мөнгөний нийлүүлэлтийн зорилттой нийцтэй хүү ( ) нь дараах байдалтай 
байна: 

6. нийлүүлэлтийн тал

Энэхүү загварт нийлүүлэлтийн талыг хязгаарлагдмал хэмжээнд загварчилсан. 
Өөрөөр хэлбэл,  үйлдвэрлэл, бодит хүү, бодит ханшийг тэнцвэрт түвшнээсээ 
хэлбэлзэх хэлбэлзлээр загварчилж, тренд хувьсагчдыг энгийн стохастик 
процессийг дагадаг гэж үзсэн. Иймд хувьсагчдын бодит утгыг тодорхойлохдоо 
шинжээчид таамаглал хийх шаардлагатай болдог. Тухайлбал, үйлдвэрлэлийн 
түвшин нь тэгшитгэл (1)-д тооцогдох үйлдвэрлэлийн зөрүү ба түүний потенциаль 
үйлдвэрлэлээр100 тодорхойлогдоно.  

 

Дээрх тэгшитгэл нь харьцангуй хялбар байдлаар тодорхойлогдсон бөгөөд 
загварт нийлүүлэлтийн талыг сайн загварчлахын тулд илүү цогц загвар авч үзэх 
шаардлагатай. Ийнхүү хялбаршуулсаны нэг шалтгаан нь үйлдвэрлэлийн зөрүү, 
инфляцийг өсгөх нийлүүлэлтийн байнгын шок бараг байхгүй гэж үздэгтэй 
холбоотой юм. Харин потенциаль үйлдвэрлэлийн өсөлт нь үйлдвэрлэлийн зөрүү, 
улмаар инфляцийг бууруулах нөлөөтэй.

Нийлүүлэлтийн талын гол хувьсагчид: потенциаль үйлдвэрлэл, тэнцвэрт ханш 
болон тэнцвэрт эрсдэлийн үнэ нь өмнөх үеийн утга болон трендийн шокоос 
хамаарна гэж үзсэн. 

• Потенциаль үйлдвэрлэл: 

                                          (12) 

100  Потенциаль үйлдвэрлэл нь үйлдвэрлэлийн тэнцвэрт түвшнээр илэрхийлэгдэнэ.
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• Тэнцвэрт бодит ханш:

                                          (13)

• Тэнцвэрт эрсдэлийн үнэ:
                           (14)

Энд потенциаль ДНБ-ий байнгын болон түр зуурын шок нь үйлдвэрлэлийн зөрүү 
болон инфляцид нөлөөгүй. Харин судлаач эргэцүүлэлд үндэслэн потенциаль 
ДНБ, үйлдвэрлэлийн зөрүү болон инфляцийн түвшинг өөрчлөх шокуудыг 
нэмснээр загварыг илүү өргөн агуулгатай болгох боломжтой.

Судлаач валютын ханшинд тухайн утга эсвэл түүний тэнцвэрт түвшинг 
өөрчлөх замаар хоёр хэлбэрээр шок өгөх боломжтой. Валютын ханшийн 
тухайн утга буюу тэнцвэрт бус үеийн валютын ханшийг сулруулах нь 
тэлэх нөлөөтэй. Учир нь ханшийн эерэг зөрүүг бий болгож улмаар нийт 
эрэлтийг нэмэгдүүлэх боловч инфляци ба мөнгөний бодлогын хариу 
үйлдлийн нөлөөгөөр энэ нөлөө саармагжих боломжтой. Харин тэнцвэрт 
ханшийг сулруулах нь тухайн ханшийг өөрчилж, инфляцийг өсгөх боловч 
валютын ханшийн эерэг зөрүүг үүсгэхгүй тул нийт эрэлтэд шууд тэлэх нөлөө 
үзүүлэхгүй. 

• Бодит ханш, эрсдэлийн үнэ, гадаад хүү тэнцвэрт түвшиндээ байх нөхцөл 
хангагдах байдлаар тэнцвэрт бодит хүү нь тодорхойлогдоно. 

                                                    (15)

• Инфляцийн зорилт ( ) нь өмнөх үеийн утгатай тэнцүү буюу тогтмол 
байх ба зөвхөн түр зуурын шоктой байна. 

                                    (16)

Энд инфляцийн зорилтот түвшний өмнөх үеэсээ хамаарах коэффициент 
-г эмпирикт үнэлгээнд суурилсан хариу үйлдлийн функцэд үндэслэн 0.8 

байхаар сонгож авсан.

Монголын эдийн засагт тохируулан нутагшуулахдаа “GAP” загварын дээрх 
6 багц тэгшитгэлүүдийн коэффициентуудыг онолд нийцтэй, бусад улсуудын 
утгатай харьцуулан тоон мэдээлэлд анхан шатны боловсруулалт хийж, зарим 
хувьсагчдын урт хугацааны тэнцвэрт түвшинг тодорхойлохдоо түүхэн хандлагыг 
нь ашиглан калибраци хийсэн болно. Энэ талаар дэлгэрэнгүйг дараагийн хэсгээс 
үзэх боломжтой.
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B. Тоон мэдээллийг бэлтгэх, параметрүүдийн утгыг сонгох, загварыг 
ажиллуулах

Судалгааны ажилд инфляци, ДНБ, мөнгө, төлбөрийн тэнцэл, худалдааны нөхцөл, 
гадаад сектор, хүү, ханш гэсэн 200 орчим үзүүлэлтүүдийн 2000 оноос 2014 оны 
хоорондох сарын болон улирлын тоон өгөгдлийг ашиглав. Монголын эдийн 
засгийн тоон мэдээллийг Үндэсний статистикийн хороо болон Монголбанкны 
статистик мэдээллийн сангаас, гадаад эдийн засгийн мэдээллийг Блүүмбэрг 
системээс авч нэмэлт тооцоолол хийсэн. Бүх үзүүлэлтүүдэд улирлын зохицуулалт 
хийж, хувиар илэрхийлэхдээ логарифм ялгавар авч 100-аар үржүүлсэн, харин 
хүүнүүд нь хувиар илэрхийлэгдэхээр түүвэрлэсэн. Загвар дахь бүх хувьсагчид 
нь тогтвортой төлөвөөс хазайх хазайлт тул дээрх түүвэрлэгдсэн өгөгдлүүдийг 
Калман фильтер ашиглан тренд болон зөрүүгээр ялгасан.

Загварын тэгшитгэлүүдийн параметрүүдийг тодорхойлохтой зэрэгцэн бодит 
валютын ханш, гадаад хүү, потенциаль үйлдвэрлэл, инфляцийн зорилт зэрэг 
хувьсагчдын тэнцвэрт түвшний утгыг тодорхойлж, тэдгээр мэдээллийг 
загварын бусад хувьсагчтай ижил тодорхойлж оруулах шаардлагатай болдог. 
Ингэхдээ судлаачийн субьектив эргэцүүлэл, өгөгдлийн түүхэн дундаж, 
эконометрикийн шинжилгээнд суурилав. Жишээ нь инфляцийн зорилтот 
түвшинг Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар баримтлах үндсэн чиглэлд заасан 
зорилттой нийцүүлдэг бол потенциаль үйлдвэрлэлийг түүхэн дунджаар, бодит 
ханшийн тэнцвэрт түвшинг эконометрик үнэлгээнд тулгуурлан сонгосон.

Дараагийн алхам нь загварын тэгшитгэлүүд дэх параметрүүд буюу дээр 
дурьдагдсан коэффициентүүдийн утгыг Монголын эдийн засгийн нөхцөлд 
тохируулан сонгох буюу калибраци хийх явдал юм. Загварын үр дүн нь 
параметрийг хэрхэн зөв сонгохоос ихээхэн хамаарна. Тэдгээрийг судлаач 
сонгох бүрэн боломжтой бөгөөд ингэхдээ Төв банкуудын туршлагад үндэслэн 
эдийн засгийн онолын зарчмууд, эконометрик нотолгоо, эдийн засгийн талаарх 
ойлголттой нийцтэй байдлаар сонгохыг хичээдэг. Загварын үр дүн, хувьсагч 
хоорондын харилцан хамаарал зохистой гарах хүртэл коэффициентуудыг 
өөрчилсөөр байдаг. 

Ерөнхийдөө мөнгөний бодлогын шинжилгээний “GAP” загварт бүрэн 
калибраци хийж, эдийн засгийн онол болон Монголын эдийн засгийн шинж 
чанарт нийцтэй үр дүн, төсөөллийг гарган авахад “Хэрхэн боломжийн 
коэффициентууд сонгох вэ? Загварын үр дүнд хэрхэн эргэцүүлэл хийх вэ?” 
гэсэн хоёр асуулт чухлаар тавигдана. 

1. Хэрхэн боломжийн коэффициентууд сонгох вэ?

Микро үндэслэлд суурилсан загваруудын калибрацид, бүтцийн параметрүүдийн 
тухайлбал, ялгаатай бараа бүтээгдэхүүн хоорондын орлуулалтын мэдрэмж 
зэргийг микро эдийн засгийн судалгаанаас авах боломжтой. Бидний ашиглаж 
байгаа загвар нь онолын үндэслэл харьцангуй сайн тул голлох параметрүүдийн 
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бүтцийн тодорхойлогчдыг судалснаар бүтцийн параметрүүдийн утгыг 
тодорхойлсон. 

Мөн, загварыг калибраци хийхэд олон төрлийн эконометрикийн техникүүдийг 
хэрэглэж болно.  Тухайлбал, Orphanides (2003) нь АНУ-ын Холбооны Нөөцийн 
мөнгөний бодлогын хариу үйлдлийн функцийг үнэлэхдээ түүвэр судалгааны 
хэмжүүрүүд болон Холбооны Нөөцийн хүлээгдэж буй инфляци ба үйлдвэрлэлийн 
зөрүүний real-time таамаглалыг ашигласан. Ингэснээр ирээдүйд чиглэсэн 
мөнгөний бодлогын хариу үйлдлийн функцийг үнэлэхэд ихэвчлэн гардаг 
хэмжилтийн алдаа болон загварын тооцооллын алдаанаас зайлсхийсэн байна.

Өөр нэг хандлага нь Төв банкууд болон бусад бодлогын байгууллагуудын 
хөгжүүлж ирсэн загваруудын шинж чанарыг судалж, ижил төстэй орнуудын 
загваруудтай харьцуулах юм. Эдгээрээс гадна дээрх асуудлуудыг шийдэхэд зарим 
эконометрикийн шинжилгээ ч тустай байдаг. Тухайлбал, загварын шинж чанарыг 
вектор авторегрессив загварын хариу үйлдлийн функцтэй харьцуулж болно.

Загварыг зөвхөн эмпирикээр үнэлэх нь яагаад учир дутагдалтай вэ? Загварын 
эконометрик үнэлгээ нь дээр санал болгож байгаа нөхцлийн зөвхөн нэг 
хувилбар юм. Энэ хувилбар нь өнгөрсөн цаг хугацаанд алдааг хамгийн бага 
байлгахаар параметрүүдийг сонгох бөгөөд хугацааны цуваа нь хэтэрхий 
богино, мөн бүтцийн өөрчлөлттэй үед алдаа нь хамгийн бага байж чаддаггүй. 
Түүнчлэн өнгөрсөнд суурилсан загварууд нь бодлогын систем өөрчлөгдөх, 
эсвэл урьдчилсан нөхцөлт таамаглалыг өөрчлөхөд харьцуулсан шинжилгээ хийх 
бололцоог олгодоггүй. Иймд зөвхөн эконометрик загварт найдах нь хангалтгүй 
юм. Бодлогын шийдвэр гаргалтанд ашиглах загвар нь маш олон эх сурвалжаас 
авсан эдийн засгийн шийдвэр гаргагчдын ойлголт, төсөөлөлтэй нийцтэй байх 
шаардлагатай ба эдгээр эх сурвалжуудад туршлага, бусад орнуудын загварууд 
болон бусад ажиглагчидтай зөвлөлдсөн байдал зэрэг орж болно. Гэхдээ 
калибрацийн аргыг хэрэглэж буй үед эконометрик үнэлгээний үр дүнгүүд нь 
хэрэгцээгүй гэсэн үг биш, түүний үр дүнгүүдийг харьцуулалт болон параметрийн 
сонголтод ашиглаж болно. 

2. Загварын үр дүнд хэрхэн эргэцүүлэл хийх вэ?

Загварыг шинжлэхдээ параметрүүдийг хэрхэн сайн сонгосон эсвэл эдгээр нь 
өгөгдөлтэй хэр нийцтэй байгааг анхаарч үзэхээс гадна тодорхойлогдсон загвар 
маань мөнгөний бодлогын шилжих механизмыг хэр сайн харуулж чадаж байгааг 
давхар авч үзэх шаардлагатай. Жишээлбэл, валютын ханшийн шок нь үнийн 
түвшинд ямар хугацааны хоцрогдолтойгоор нөлөөлөх, инфляцийг зорилтот 
түвшин хүртэл бууруулахад хэдэн нэгж хувийн үйлдвэрлэлийн өсөлтөөс ухрах 
эсвэл үйлдвэрлэлийн зөрүүний нэгж өөрчлөлтөд инфляци ямар хэмжээний хариу 
үйлдэл үзүүлэх зэргийг загвар сайтар тайлбарлаж байх ёстой. Эдгээрийн зарим 
нь энгийн туршилтаас гарч болох мэдээлэл бөгөөд судлаач бодлогын нөлөөллийн 
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талаарх өөрийн мэдлэгт суурилан эдийн засгийн дурын шокыг оновчтой 
тодорхойлох оролдлогуудыг туршиж үздэг. Шокын нөлөө, хугацааны хоцрогдол 
зэргийг сайтар ажиглах замаар тухайн параметрийн утгыг дахин дахин өөрчлөн, 
тохируулах боломжтой болно. 

Өөрөөр хэлбэл загварын анхны ажиллаж болохуйц хувилбарыг хөгжүүлэх, 
эдийн засгийн суурь зарчим, эконометрикийн үр дүн болон эдийн засгийн 
бүтцийн талаарх ойлголтуудад суурилан коэффициентүүдийг сонгосны дараа 
гарсан загварын системийн шинж чанарт үнэлэлт өгнө. Загварын системийн 
шинж чанарт хэрхэн үнэлэлт дүгнэлт хийх талаар дараагийн бүлэгт дэлгэрэнгүй 
танилцуулна.

3. мөнгөний бОДлОгын шинжилгээний “GAP” 
загварын шинж чанарууД 

Монголын эдийн засгийн тоон мэдээлэл дээр хийсэн загварын зарим шинж 
чанаруудыг энэ хэсэгт авч үзье. Ингэхдээ загварын тавил, калибраци нь бодлого 
боловсруулагчдын хүлээлт, эдийн засгийн талаарх итгэл үнэмшилтэй хэр нийцтэй 
байгааг шинжих хариу үйлдлийн функц, түүхэн цаг хугацаанд гарсан өөрчлөлт, 
шокуудын нөлөөг загвар хэр сайн тайлбарлаж байгааг шинжлэх шокын задаргаа, 
түүхэн симуляцийн шинжилгээ тус бүрээр авч үзнэ.

а. хариу үйлдлийн функцууд

Энэ хэсэгт загварын динамик шинж чанарыг хариу үйлдлийн функцээр 
тайлбарлана. Эдийн засагт тохиолдож болох голлох хэд хэдэн шокуудын 
инфляци (өмнөх үеийн инфляци, инфляцийн хүлээлт, бодит ахиу зардлаар 
тодорхойлогдоно), хүү (өмнөх үеийн хүү, хүүний трэнд, инфляцийн зорилтот 
түвшнээс зөрөх зөрүү, үйлдвэрлэлийн зөрүү, нэрлэсэн ханшийн хэлбэлзлээр 
тодорхойлогдно), мөнгөний бодлогын төлөв (бодит хүүний зөрүү болон бодит 
ханшийн зөрүүгээр тодорхойлогдоно), бодит ахиу зардал (үйлдвэрлэлийн зөрүү, 
бодит ханшийн зөрүү, харьцангуй үнийн зөрүү, дэлхийн зах зээл дээрх хүнс 
эсвэл газрын тосны бодит үнээр тодорхойлогдоно), валютын нэрлэсэн ханшинд  
хэрхэн нөлөөлөхийг тус бүрт нь сонирхоё.   

1. Дотоод эрэлтийн шок (үйлдвэрлэлийн зөрүүний шок)

Уул уурхайн бус үйлдвэрлэлийн зөрүүг ДНБ-ий 1 нэгж хувиар өсгөхөд бусад 
хувьсагчид ямар хариу үйлдэл үзүүлэхийг Зураг 1-д үзүүллээ.  Богино хугацаанд 
эдийн засагт эрэлтийн шок үүсвэл үйлдвэрлэл потенциаль түвшнээсээ давна. 
Нийт эрэлт нэмэгдэх буюу хэрэглээний өсөлт нь дотоодын үйлдвэрлэлийг 
нэмэгдүүлж, энэ нь дотоодын нөөцийн хэт ашиглалтаар дамжин хүчин 
зүйлсийн үнэ, улмаар дотоодод үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүний инфляцийг 
өсгөнө. Илүүдэл эрэлт нь дотоодын бараа бүтээгдэхүүний эрэлт нэмэгдсэнийг 
илэрхийлэх тул инфляцитай зэрэгцээд төгрөгийн эрэлт нэмэгдэж улмаар 
төгрөгийн нэрлэсэн ханш чангарна. Инфляци өсч, нэрлэсэн ханш чангарснаар 
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төгрөгийн бодит ханш мөн чангарна. Үүний зэрэгцээ инфляци өссөн боловч 
нэрлэсэн хүү тогтмол байх тул бодит хүү буурна. Энэ үед бодит ханш чангаар 
тогтож, харин бодит хүү буурсан байх тул мөнгөний бодлогын бодит төлөв 
ерөнхийдөө чанга талдаа байна.   

Эхний шатанд дотоод эрэлтийн эерэг шокын улмаас эдийн засаг халж, инфляци 
зорилтот түвшнээс өндөр байх тул мөнгөний бодлогын дүрмийн дагуу хариу 
арга хэмжээ авч нэрлэсэн хүүний түвшинг өсгөнө. Ингэснээр бодит хүү өсч, 
төгрөгийн бодит ханш чангарах тул мөнгөний бодлогын бодит төлөв чангарч 
илүүдэл эрэлтийг бууруулж, улмаар бодит ахиу зардлыг бууруулан, инфляцийг 
зорилтот түвшинд хүртэл бууруулна. Эрэлтийн шокын дараа мөнгөний 
бодлогоор хариу арга хэмжээ авч эдийн засаг буцаад тэнцвэрт төлөвтөө хүрэхэд 
(хэдийгээр эдийн засгийн бодит үзүүлэлтүүд анхны тэнцвэрт түвшиндээ хүрч, 
өөрчлөгдөөгүй байх боловч) төгрөгийн нэрлэсэн ханш шокын өмнөх үеэс сул, 
үнийн түвшин мөн өндрөөр тогтсон байна101. 

зураг 1. эрэлтийн шок

101  Зураг 1-ийн зүүн доод булангийн Нэрлэсэн үнийн график дахь FX нь нэрлэсэн ханшийн 
түвшинг, CPI нь хэрэглээний үнийн индексийн түвшин илэрхийлнэ.
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2. нийлүүлэлтийн шок (хүнснээс бусад бараа үйлчилгээний инфляци)

Эдийн засагт үүссэн түр хугацааны нийлүүлэлтийн шоконд эдийн засгийн үзүүлэлтүүд 
ямар хариу үйлдэл үзүүлэхийг Зураг 2-т харуулав. Шатахуун, цахилгаан, дулааны 
үнийн өсөлт зэрэг шалтгаантай зардлын өсөлт эсвэл нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээний 
үр ашиггүй байдал зэрэг нь дотоодод үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүний зардлын шоконд 
хамаарна.  Хүнснээс бусад бараа үйлчилгээний үнэ өссөн нь харьцангуй үнийг 
бууруулж хүнсний бараа үйлчилгээний бодит зардал өссөнөөр102 ерөнхий үнэ өснө. 
Инфляци өссөн нь эхний шатанд бодит валютын ханшийг чангаруулна. Бодит ханш 
чангарсан нь дотоодын үйлдвэрлэгчдийн өрсөлдөх чадварт сөргөөр нөлөөлж, улмаар 
экспорт буурч, төгрөгийн эрэлт буурах тул төгрөгийн нэрлэсэн ханшийг сулруулна. 

Инфляци өсч, нэрлэсэн ханш суларсан тул мөнгөний бодлогоор  хариу үйлдэл 
үзүүлэх шаардлагатай болж нэрлэсэн хүүг өсгөнө. Бодит валютын ханш чангарч, 
бодит хүү өссөнөөр мөнгөний бодлогын төлөвийг чангаруулж үйлдвэрлэл, 
инфляцийн түвшинг эргээд бууруулна. 

Инфляци буурснаар мөнгөний бодлогын дүрмээр нэрлэсэн хүүг бууруулна. 
Үүний нөлөөгөөр нэрлэсэн ханшийн сулрах эрч саарч, бодит ханшийн хэт 
үнэлэлт хаагдана. Эцэстээ бодит ханш болон хүүний түвшин тэнцвэрт төлөвтөө 
хүрч, үйдвэрлэл потенциаль түвшиндээ очно103.

зураг 2. нийлүүлэлтийн шок

102  Харьцангуй үнэ буурснаар хүнснээс бусад бараа, үйлчилгээний бодит зардал буурна.
103  Хүнсний бараа үйлчилгээний инфляцийн шок ижил зарчимаар нөлөөлнө.
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3. хүүний шок (нэрлэсэн хүүний шок)

Нэрлэсэн хүүний эерэг шок буюу нэрлэсэн хүүг нэмэгдүүлвэл эдийн засагт 
хэрхэн нөлөөлөхийг энд авч үзье (Зураг 3). Нэрлэсэн хүүг өсгөснөөр бодит хүү 
нэмэгдэж, улмаар мөнгөний бодлогын төлөв чангарна. Нэрлэсэн хүү өссөнөөр 
төгрөгийн харьцангуй өгөөжийг нэмэгдүүлж, хөрөнгийн дотогшлох урсгал 
нэмэгдэж нэрлэсэн ханшийг чангаруулна. Инфляци тогтвортой байх эхний үед 
нэрлэсэн ханш чангарснаас бодит ханш чангарч, мөнгөний бодлогын төлөвийг 
дахин хатууруулах ба бодит зардлыг ч мөн бууруулна. Бодит зардал буурснаар 
инфляци буурах бол мөнгөний бодлогын төлөв чангарснаар үйлдвэрлэл тэнцвэрт 
төлөвийн хэмжээнээсээ буурахад хүрнэ. 

Үйлдвэрлэл болон инфляци буурч, валютын ханш чангарсанаас мөнгөний 
бодлогын хариу арга хэмжээ авч нэрлэсэн хүүг бууруулна. Ингэснээр валютын 
нэрлэсэн ба бодит ханш суларч улмаар мөнгөний бодлогын төлөвийг зөөлрүүлэх 
ба инфляци аажмаар өсч эдийн засаг тэнцвэртээ дөхнө. Энэхүү процесс бодит 
валютын ханш, бодит зардал тэнцвэрт түвшиндээ хүрэх хүртэл үргэлжилнэ. Эдийн 
засаг тэнцвэрт түвшиндээ хүрэх үед хэдийгээр инфляци өсч зорилтот түвшиндээ 
хүрсэн байх боловч үнийн түвшин анхны тэнцвэрээс доогуур тогтсон байна. 
Түүнчлэн энэхүү процессийн явцад валютын нэрлэсэн ханш чангарсны  дараа 
эргэн суларснаар эдийн засаг дахин тэнцвэрт түвшинд хүрэхэд валютын ханшийн 
чангарах, сулрах процесс зогсох боловч эхний тэнцвэртэй харьцуулахад нэрлэсэн 
ханш илүү чангарч тогтсон байна.
зураг 3. нэрлэсэн хүүний шок
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4. нэрлэсэн ханшийн шок

Гадаад худалдааны нөхцөл өөрчлөгдсөн, төлбөрийн тэнцлийн алдагдал 
нэмэгдсэн, хөрөнгийн дотогшлох урсгал буурсан зэрэг шалтгааны улмаас 
төгрөгийн ам. доллартай харьцах нэрлэсэн ханш сулрахад эдийн засагт үзүүлэх 
нөлөөллийг авч үзье (Зураг 4). Нэрлэсэн ханш суларснаар инфляци тогтвортой 
байх үед бодит ханш суларна. Бодит ханш суларснаар мөнгөний бодлогын төлөв 
суларч дотоод эрэлтийг урамшуулна. Дотоод эрэлт өссөнөөр үйлдвэрлэлийн 
бодит өртөг нэмэгдэж, улмаар инфляци өснө. Мөн ханшийн шууд нөлөө буюу 
импортын барааны үнийн нөлөөгөөр инфляци өснө.

Инфляци өсч, нэрлэсэн ханш сулрах процессийн хариуд мөнгөний бодлогын 
дүрмийн дагуу Төв банк нэрлэсэн хүүг өсгөх хариу үйлдэл үзүүлнэ. Үүний 
үр дүнд нэрлэсэн ханш богино хугацаанд чангарч, мөнгөний бодлогын төлөв 
эргэн чангарснаар дотоод илүүдэл эрэлт хумигдаж, бодит ахиу зардлаар дамжин 
инфляцийн түвшин зорилтот түвшиндээ тогтворжино. Энэ процесс үргэлжилсээр 
эдийн засаг тодорхой хугацааны дараа тэнцвэрт төлөвт очно. Дээрхийн адил, 
хэдийгээр зөрүү болон өөрчлөлтийг илэрхийлэх үзүүлэлтүүд шинэ тэнцвэрийн 
үед 0-рүү дөхөх боловч нэрлэсэн үнэ ба ханшийн түвшин шинэ тэнцвэрийн үед 
өндөр тогтох юм.

зураг 4. нэрлэсэн ханшийн шок
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в.  шокын задаргаа

Хариу үйлдлийн функцийн шинжилгээ нь шоконд тухайн үзүүлэлт ямар 
хэмжээний хариу үйлдэл үзүүлэхийг илэрхийлэх боловч тус үзүүлэлтийн 
хэлбэлзэлд шок хэр ач холбогдолтойг харуулдаггүй.  Эдийн засагт голчлон 
илэрдэг шокууд, тэдгээрийн макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдэд хэрхэн нөлөөлж 
байсныг загвар ашиглан тайлбарлая. 

1. инфляцийн шок задаргаа 
Жилийн инфляцийн өөрийн анхны утга (зорилтот инфляци) –аас хазайх хэлбэлзлийг 
эдийн засгийн шокуудаар задлан Зураг 5-д үзүүлэв. 

• 2007-2008 онд хүнсний бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийн шокоос гадна түүхий 
эдийн үнийн өсөлтөөс болж инфляци өндөр байсан бол 2008 оны сүүлээс 
инфляци буурч эхэлсэн ч төгрөгийн ханш суларсан нь инфляцид өсөх дарамт 
учруулж байсан байна.

• 2012 онд түүхий эдийн үнэ өссөн, эрэлтийн эерэг шок буюу дотоод эрэлт 
сэргэсэн нь инфляци эрчимжихэд голчлон нөлөөлжээ.  104

зураг 5. инфляцийн шок задаргаа104

104 Аливаа хувьсагчийн тэнцвэрт түвшнээс хазайх хэлбэлзлийг тайлбарлах хамгийн том 7 шокыг хэмжээгээр 
нь дарааллуулан зурж, бусад жижиг шокуудыг нэгтгэн бусад шокууд гэсэн бүлэгт харууллаа.

анхны утга
хүнсний бус инфляцийн шок
түүхий эдийн гадаад үнийн шок
хүнсний инфляцийн шок
стат.зөрүү
гадаад хүүний шок
үйлдвэрлэлийн зөрүүний шок
бусад шок
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2. үйлдвэрлэлийн зөрүүний шок задаргаа

Үйлдвэрлэлийн зөрүүнд дотоод эрэлтийн шок, түүхий эдийн үнийн шок, гадаад 
эрэлтийн105 шок голлон нөлөөлдөг болохыг Зураг 6-аас харж болно. Төсвийн 
талын үзүүлэлтүүдийг энэхүү загварт тусгаагүй тул эрэлтийн шоконд төсвийн 
зардлын шок агуулагдана.

• 2007 оноос 2008 оны эхний хагас хүртэлх хугацаанд гадаад эрэлтийн эерэг шок 
нь үйлдвэрлэлийн зөрүү өндөр хадгалагдах шалтгаан болж байсан бол 2008 
оны 3-р улирлаас гадаад эрэлт буурсан боловч дотоод эрэлт өссөнөөр 2008 оны 
сүүлийн хагаст эерэг үйлдвэрлэлийн зөрүү хадгалагдсаар байсан байна. 

• 2009 онд түүхий эдийн үнэ сэргэсэн ч уул уурхайн бус дотоод эрэлт ба гадаад 
эрэлт сөрөг  шоктой байснаар 2009-2010 онд үйлдвэрлэлийн зөрүү сөрөг 
түвшинд хадгалагдах гол шалтгаан болсон байна.

• 2011 оноос эдийн засаг халж эхэлсэн нь голчлон дотоод эрэлтийн шоктой 
холбоотой байна. Дотоод эрэлтийн шок 2013 оны сүүлийн улиралд сөрөг 
нөлөөтэй болсон нь засварт тодоройлогдоогүй хүчин зүйлстэй холбоотой 
байж болох юм. 2013 оны сүүлийн улиралд дотоод ба гадаад эрэлт, эрдэс 
бүтээгдэхүүний үнийн сөрөг шок нь нийлээд үйлдвэрлэлийн зөрүү сөрөг 
гарахад голчлон нөлөөлжээ. 

зураг 6. үйлдвэрлэлийн зөрүүний шок задаргаа

105  Хятад ба АНУ-ын үйлдвэрлэлийн зөрүүний жигнэсэн дунджаар төлөөлүүлсэн.

үйлдвэрлэлийн зөрүүний шок
түүхий эдийн гадаад үнийн шок
БНХАУ-ын эрэлтийн шок
хүнсний бус инфляцийн шок
АНУ-ын эрэлтийн шок
нэрлэсэн ханшийн шок
анхны утга
бусад шок

үйлдвэрлэлийн зөрүүний шок
түүхий эдийн гадаад үнийн шок
БНХАУ-ын эрэлтийн шок
хүнсний бус инфляцийн шок
АНУ-ын эрэлтийн шок
нэрлэсэн ханшийн шок
анхны утга
бусад шок
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3. нэрлэсэн хүүний шок задаргаа

Нэрлэсэн хүүний шок задаргааг Зураг 7-д үзүүлэв. Нэрлэсэн хүүг эдийн засгийн 
шокуудаар тайлбарлахад уул уурхайн бус ДНБ-ий дефлятор, бодит мөнгөний 
эрэлт, хүнсний бус бүтээгдэхүүний үнийн шокууд голлох нөлөөг үзүүлжээ.  

• 2007 он, 2008 оны 3-р улирлыг дуустал нэрлэсэн хүүг өсгөх шаардлагатай 
байсныг тухайн хугацаан дахь нэрлэсэн хүүний сөрөг шокоос харж болох 
юм. Өөрөөр хэлбэл, эдийн засгийн нөхцөл байдалтай нийцтэйгээр хүү тогтож 
байсан эсэхийг нэрлэсэн хүүний шок харуулж байна. 2008 оны 4-р улирлаас 
эхлэн 4 улирал дараалан банк хоорондын захын хүү огцом өссөнийг зургаас 
харж болно.  2010 оны сүүлээс эхлэн бодлогын хүүг өсгөх шаардлага гарч 
байсан ч өсгөөгүй, харин 2011, 2012 онуудад нэрлэсэн хүүний шок бага 
байгаа нь уг хугацаанд бодлогын хүү эдийн засгийн бусад үзүүлэлтүүдтэй 
нийцтэй байгааг, мөнгөний бодлого зөв чиглэлд хөдөлж байсныг харуулж 
байна. 

• Хүнсний бус бүтээгдэхүүний үнийн шокын нөлөөгөөр 2013 оны сүүлээс 
бодлогын хүүг өсгөх шаардлага гарч ирж байгааг мөн зургаас харж болох.  

зураг 7. нэрлэсэн хүүний шок задаргаа

анхны утга
уул уурхайн бус дефляторын шок
мөнгөний эрэлтийн шок
хүнсний бус инфляцийн шок
түүхий эдийн гадаад үнийн шок
нэрлэсэн хүүний шок
бодит ханшийн тренд шок
бусад шок
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3. нэрлэсэн хүүний шок задаргаа

Нэрлэсэн хүүний шок задаргааг Зураг 7-д үзүүлэв. Нэрлэсэн хүүг эдийн засгийн 
шокуудаар тайлбарлахад уул уурхайн бус ДНБ-ий дефлятор, бодит мөнгөний 
эрэлт, хүнсний бус бүтээгдэхүүний үнийн шокууд голлох нөлөөг үзүүлжээ.  

• 2007 он, 2008 оны 3-р улирлыг дуустал нэрлэсэн хүүг өсгөх шаардлагатай 
байсныг тухайн хугацаан дахь нэрлэсэн хүүний сөрөг шокоос харж болох 
юм. Өөрөөр хэлбэл, эдийн засгийн нөхцөл байдалтай нийцтэйгээр хүү тогтож 
байсан эсэхийг нэрлэсэн хүүний шок харуулж байна. 2008 оны 4-р улирлаас 
эхлэн 4 улирал дараалан банк хоорондын захын хүү огцом өссөнийг зургаас 
харж болно.  2010 оны сүүлээс эхлэн бодлогын хүүг өсгөх шаардлага гарч 
байсан ч өсгөөгүй, харин 2011, 2012 онуудад нэрлэсэн хүүний шок бага 
байгаа нь уг хугацаанд бодлогын хүү эдийн засгийн бусад үзүүлэлтүүдтэй 
нийцтэй байгааг, мөнгөний бодлого зөв чиглэлд хөдөлж байсныг харуулж 
байна. 

• Хүнсний бус бүтээгдэхүүний үнийн шокын нөлөөгөөр 2013 оны сүүлээс 
бодлогын хүүг өсгөх шаардлага гарч ирж байгааг мөн зургаас харж болох.  

зураг 7. нэрлэсэн хүүний шок задаргаа

4. нэрлэсэн ханшийн шок задаргаа

Нэрлэсэн ханшийг шок задаргаагаар шинжлэхэд түүний өндөр хэлбэлзэлд 
хамгийн их нөлөөлсөн шокууд нь ханшийн өөрийнх нь шок, уул уурхайн бус 
бүтээгдэхүүний дефляторын шок болон түүхий эдийн үнийн шокууд байна.

Төгрөгийн ханшийн өөрийнх нь шокын нөлөө хамгийн өндөр байгаа нь 
төгрөгийн ханш зах зээлд уян хатан тодорхойлогдоогүй болохыг харуулж байна. 
Тухайлбал, 2008 оны сүүлийн гурван улиралд ханш сулрах дарамт өндөр байхад 
сулраагүй нь энэ үед ханшийн шок сөрөг байснаар тайлбарлагдана. Ийнхүү ханш 
зах зээлд тогтох тэнцвэрээсээ холдсон нь дараагийн улиралд огцом сулрахад 
хүргэж уг өөрчлөлт нь эдийн засгийн бусад үзүүлэлттэй харьцуулахад хэт их 
хэлбэлзсэн гэж үзэж болохоор байна. 2012 оноос эхлэн түүхий эдийн үнийн шок 
нь төгрөгийн нэрлэсэн ханшийг сулруулах чиглэлд нөлөөлж байна.

зураг 8. нэрлэсэн ханшийн шок задаргаа

нэрлэсэн ханшийн шок
уул уурхайн бус дефляторын шок
түүхий эдийн гадаад үнийн шок
мөнгөний эрэлтийн шок
экспортын үнийн шок
хүнсний бус инфляцийн шок
хүнсний инфляцийн шок
бусад шок
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с. Түүхэн симуляци106

Энэ хэсэгт тоон өгөгдлийг түүвэр дотор нь төсөөлөл хийх замаар загварын 
төсөөлөл хийх чадварыг шинжилнэ. Экзоген хувьсагчдын хувьд төсөөллийн 
утга нь тухайн үеийн түүхэн утгатайгаа адил байх бөгөөд харин загвараар 
тодорхойлогдож буй хувьсагчдын хувьд түүвэр дотор хийсэн төсөөллийг бодит 
утгатай нь харьцуулна. Өөрөөр хэлбэл, хугацааны үе бүрт цаашид эдийн засагт 
аливаа шок үүсэхгүй гэж үзээд загвараар голлох хувьсагч бүрийн төсөөллийг 
боловсруулж, төсөөллийг тухайн хувьсагчийн бодит гүйцэтгэлтэй харьцуулах 
замаар загварын төсөөлөл боловсруулах чадварыг шалгах явдал юм. Түүхэн 
симуляци буюу төсөөллийг инфляци, хүнсний бус инфляци, нэрлэсэн хүү, 
бодит ДНБ-ий өсөлт, үйлдвэрлэлийн зөрүүний хувьд хийж Зураг 9-14-т тус 
бүр харууллаа. Өгөгдлийн түүвэр нь 2001 оны 1-р улирлаас эхэлж 2013 оны 4-р 
улирлаар дуусна. Дээрх хугацаанд загвараар улирал бүрт дараах 12 улирлын 
хувьд хийсэн төсөөллийг харуулав. Энэхүү төсөөлөл нь богино хугацааны бусад 
загваруудаар хийдэг төсөөлөл, судлаачийн эргэцүүллийг тусгаагүй тул бодит 
байдалд хийдэг төсөөллөөс илүү алдаатай гарах боловч “GAP” загварын ерөнхий 
чиг хандлагыг харах боломжтой. 

• Ерөнхий инфляцийн төсөөллийн алдаанаас хүнсний бус бүтээгдэхүүний 
инфляцийн алдаа бага байгаа нь хүнсний инфляцийн хөдөлгөөн нь 
загварын алдааг нэмэгдүүлдгийг харуулж байна. 

• Загвар 2013 оны эцсийн эдийн засгийн өсөлтийн төсөөллийг 2011 оны 
эцсийн тоо мэдээлэлд үндэслэн тухайн улиралд хийсэн төсөөлөлд багаар 
таамаглаж байсан байна. Харин 2012 оны эцсийн эдийн засгийн бодит 
өсөлт нь өндөр гарч, загвараар таамаглаагүй эерэг шокыг оруулсан 
тул 2013 оны сүүлийн улиралд хийгдэж буй 2013 оны эдийн засгийн 
өсөлтийн таамаглал нь өндөр болсон байна. 2012 оны дотоод эрэлтийн 
энэхүү эерэг шок нь төсөвтэй адилтгах зардал, уламжлалт бус мөнгөний 
бодлоготой холбоотой байж болох юм.

• Зургаас харахад нэрлэсэн хүүний төсөөллийн алдаа хамгийн өндөр 
байгаа нь бодлогын хүүний шийдвэр эдийн засгийн нөхцөл байдалтай 
төдийлөн нийцтэй гардаггүй мэт харагдуулахаар байна. Энд бодлогын 
хүүг 2007 оноос нэвтрүүлсэн, өмнөх үеийн банк хоорондын захын хүү 
нь ТБҮЦ-ны арилжааны дундаж хүүг дагадаг гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. 
Харин ТБҮЦ-ны дундаж хүү нь хүүгээр өрсөлдөх арилжааны үр дүнд 
тогтдог байсан тул мөнгөний бодлогын төлөвөөс илүүтэйгээр банк 
хоорондын захын тухайн үеийн хөрвөх чадварыг илүү илэрхийлэх 
шинжтэй байсан. Өөрөөр хэлбэл, 2007 оноос өмнө Монголбанк банк 
хоорондын захын хүүг бодлогын зорилгоор удирддаггүй байсантай 
холбоотой.

106  Historical simulation
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• Төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханшийн төсөөллөөр ханш 2013 оны 
эхнээс эрчимтэй суларч, харин оны сүүл руу хурд нь саарахаар байсан 
боловч бодит байдалд үүний эсрэгээр байсан нь загварт тусгагдаагүй 
Монголбанкны интервенцийн нөлөө юм. Монголбанк оны эхэнд 
гадаад валютын захад идэвхитэй оролцож, оны сүүл рүү оролцоогоо 
харьцангуй бууруулсан юм. 

зураг 9. инфляцийн түүвэр доторх 
төсөөлөл  

зураг 10. хүнсний бус инфляцийн түүвэр 
доторх төсөөлөл

зураг 11. бодит Днб-ий түүвэр доторх 
төсөөлөл

зураг 12. үйлдвэрлэлийн зөрүүний 
төсөөлөл
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зураг 13. нэрлэсэн хүүний түүвэр доторх 
төсөөлөл 

зураг 14. нэрлэсэн ханшийн түүвэр 
доторх төсөөлөл



МӨНГӨНИЙ БОДЛОГЫН
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ “GAP” ЗАГВАР

301

 Г.Бумчимэг, Б.Ундрал, 
Б.Дуламзаяа, Б.Цэнд-Аюуш

ДүгнэлТ

Мөнгөний бодлогын шийдвэр нь тодорхой хугацааны дараа эдийн засгийн үйл 
хөдлөл, улмаар инфляцид нөлөөлдөг тул мөнгөний бодлогоор одоогийн биш 
ирээдүйн инфляцид нөлөөлөхийг зорьдог. Тиймээс ирээдүйн эдийн засгийн 
төлөв, инфляцийн төсөөлөл нь одоо гаргах бодлогын шийдвэрийн гол тулгуур 
болох тул төсөөллийн үнэн зөв байдал нь бодлогын шийдвэрийн оновчтой 
байдалд шууд нөлөөлөх юм. Эдийн засгийн бүтцийг тусгасан, эдийн засгийн 
онолд нийцтэй загварыг хөгжүүлснээр Монголын эдийн засгийн өнөөгийн 
нөхцөл байдлыг тоон өгөгдөлд тулгуурлан тайлбарлах, бодлогын төрөл бүрийн 
нөлөөллийн шинжилгээ хийх болон ирээдүйн төсөөллийг хийх үндсэн хэрэгсэл 
болж байна.

Цөөнгүй улсын Төв банкуудад хэрэглэгдэж буй энэхүү загвар нь Монголбанкинд 
ашиглаж байсан өмнөх загваруудаас хэд хэдэн давуу талтай. Тухайлбал, 
мөнгөний бодлого нь эдийн засгийн бусад үзүүлэлтүүдтэй нийцтэйгээр загвар 
дотроо тодорхойлогддог, хүлээлтийг оруулсан, хагас бүтцийн загвар тул эдийн 
засгийн талаарх ойлголтыг бүхэлд нь өгөхөд илүү дөхөм болсон. 

Загварын үр дүнгээс харахад Монголын эдийн засаг дахь инфляцид 
нийлүүлэлтийн шокоос гадна, дэлхийн зах зээл дээрх түүхий эдийн үнэ, гадаад 
эрэлт ихээхэн нөлөөтэй байна. Мөн сүүлийн жилүүдэд инфляцийн дарамтыг 
дотоод эрэлтийн эерэг шок бий болгожээ. Сүүлийн нэг жилийн хугацаанд гадаад 
эрэлт, түүхий эдийн үнэ буурч байгаа нь үйлдвэрлэлийн зөрүүг бууруулах дарамт 
учруулж байсан ч үүнийг дотоод эрэлтийн огцом тэлэлтээр нөхөж үйлдвэрлэлийн 
зөрүү эерэг байхад нөлөөлсөн байна. Гэвч 2013 оны сүүлийн улиралд гадаад 
эрэлт сайжраагүй байхад дотоод эрэлтийн шок сөрөг болсон нь үйлдвэрлэлийн 
зөрүүг сөрөг болоход нөлөөлөв. Нэрлэсэн хүү болон нэрлэсэн ханшийн шок 
задаргаанаас харахад тухайн хувьсагчдын өөрийнх нь шок өндөр хэлбэлзлийг 
үүсгэж байгаа тул бодлогын хүүний шийдвэр болон ханшийн оролцоо нь макро 
эдийн засгийн бусад үзүүлэлтүүдтэй төдийлөн нийцтэй бус байгааг илэрхийлж 
байна. Энэ нь өнгөрсөн хугацаанд мөнгөний бодлогын шийдвэрүүд нь оновчтой 
бус байсныг илэрхийлж болох ч мөн эдийн засаг бүтцийн өөрчлөлт, мөнгөний 
бодлогын дэглэм өөрчлөгдсөнөөс шалтгаалсан байж болох юм.

Энэхүү загварыг цаашид сайжруулахад бусад орнуудын энэ төрлийн загварууд, 
өмнө нь Монголбанкинд хөгжүүлж байсан загваруудаас гадна эдийн засагчдын 
Монголын эдийн засгийн үйл хөдлөлийн талаарх дүгнэлт, үзэл санаатай 
харьцуулах, тэдгээрийг тусгах шаардлагатай юм. 
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хавсралТ 

нийТ эрэлТ (IS муруй)

     Үйлдвэрлэлийн зөрүү Гадаад эрэлт

    Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн зөрүү Гадаад худалдааны нөхцөл

   Уул уурхайн бус үйлдвэрлэлийн зөрүү Бодит хүүний зөрүү

  Бодит мөнгөний бодлогын төлөвийн индекс Бодит ханшийн зөрүү

  Экспортын үнэ Малын зүй бус хорогдлын зөрүү

үнэ (ФилиПсийн муруй, ахиу зарДал)

Хэрэглээний үнийн индекс Хүнсний инфляци
Хүнсний үнийн индекс Хүнсний бус инфляци
Хүнсний бус үнийн индекс Харьцангуй үнийн зөрүү

Бодит ахиу зардал (хүнсний) Дэлхийн зах зээл дээрх хүнсний бодит үнийн 
зөрүү

Бодит ахиу зардал (хүнсний бус) Дэлхийн зах зээл дээрх шатахууны бодит үнийн 
зөрүү
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хүүний өгөөж ТэнцвэрТэй байх нөхцөл

  Төгрөгийн ам. доллартай харьцах нэрлэсэн ханш   Эрсдэлийн нэмэгдлийн тренд
  Төгрөгийн ам. доллартай харьцах ханшийн хүлээлт    Гадаад хүү
  Бодит ханшийн тренд    Бодит ханшийн тренд, гадаад
    Бодит хүүний тренд    Бодит хүүний тренд, гадаад

   Инфляцийн зорилтот түвшин   Гадаад инфляцийн тэнцвэрт түвшин

мөнгөний бОДлОгын Дүрэм

Тэйлорын хүү Төгрөгийн ам доллартай харьцах ханшийн зөрүү

Нэрлэсэн хүү Мөнгөний эрэлт, бодит

Уул уурхайн бус дефлятор Мөнгөний нийлүүлэлтийн зорилтот түвшин, 
нэрлэсэн
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бОДиТ мөнгөний эрэлТ, нийлүүлэлТ

  Бодит мөнгөний зөрүү Мөнгөний үржүүлэгч

Бодит мөнгөний тренд Мөнгөний нийлүүлэлтийн нөлөөг оруулсан хүү

  Долларжилтийн түвшин

гаДааД хуДалДааны нөхцөл

Импортын үнэ Дэлхийн зах зээл дээрх зэсийн үнэ
Дэлхийн зах зээл дээрх нүүрсний үнэ Дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны үнэ
Дэлхийн зах зээл дээрх алтны үнэ Гадаад үнэ
Дэлхийн зах зээл дээрх төмрийн хүдрийн 
үнэ Дэлхийн зах зээл дээрх хүнсний үнэ
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гаДааД эДийн засгийн үзүүлэлТүүД

  Гадаад хүү Гадаад үнэ

  Бодит хүүний тренд Гадаад эдийн засгийн инфляци

  Гадаад эрэлт Төгрөгийн юаньтай харьцах нэрлэсэн ханш

ТОДОрхОйлОлТууД
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Бодит хүү Харьцангуй үнийн зөрүү
Бодит ханш Дотоод ба гадаад хүнсний харьцангуй үнэ
Нэрлэсэн ДНБ Дэлхийн зах зээл дээрх хүнсний бодит үнэ
Уул уурхайн бус нэрлэсэн ДНБ Дэлхийн зах зээл дээрх шатахууны бодит үнэ
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загварын параметрүүдийн калибраци 


