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хураангуй

Монгол Улсын импортын барааны эрэлтийг импортын барааны дэд бүлэг тус 
бүрээр судлан үзэхэд эрэлтэд орлуулалтын болон орлогын хүчин зүйлс аль аль 
нь нөлөөтэй бөгөөд, эдийн засгийн идэвхжлээс өндөр хамааралтай болох нь 
тогтоогдлоо. Өөрөөр хэлбэл импортын барааны эрэлтэд бодит секторын нөхцөл 
байдал хүчтэй нөлөөлдөг бөгөөд валютын ханш 1%-иар сулрахад нийт импортын 
эрэлт 0.28%-иар буурах үр дүн гарлаа.

Шинжилгээний үр дүнд Монгол Улсын хэрэглээний импортын барааны эрэлтэд 
“Байнгын орлогын таамаглал (Permanent income hypothesis)” биелдэг болохыг 
илрүүллээ. Өөрөөр хэлбэл ажилчдын цалингийн (тогтмол) орлого нэмэгдэх 
нь иргэдэд олгож буй зээл (түр зуурын орлого)-ийн өсөлтөөс илүү хэрэглээний 
импортын барааны эрэлтийг урамшуулдаг байна.

Валютын ханшийн өөрчлөлт хэрэглээний бараа болон барилгын материалын 
импортын эрэлтэд нөлөөлдөг бөгөөд бусад барааны хувьд валютын ханш 
өөрчлөгдөх нь эрэлтэд нөлөөгүй болох нь тогтоогдсон.

Нефтийн бүтээгдэхүүний эрэлт нь эдийн засгийн идэвхжлийг даган өсч, буурдаг 
болох нь тогтоогдсон бөгөөд валютын ханш, хилийн үнэ зэргээс хамааралгүй 
буюу нефтийн бүтээгдэхүүн импортлогч аж ахуйн нэгжүүд нь гадаад үнийг шууд 
хүлээн авагч болж байна.
107  Монголбанкны Валют, эдийн засгийн газрын төлбөрийн тэнцлийн статистик, судалгааны хэлтсийн эдийн 

засагч. Энэхүү судалгаанд дурьдагдах санал, дүгнэлт нь зөвхөн хувь судлаачийн байр суурийг илэрхийлнэ. 
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УДирТгал

Эдийн засгийн онолд валютын ханшийн өөрчлөлт нь тухайн улсын өрсөлдөх 
чадвараар дамжин гадаад худалдаанд нөлөөлдөг гэж үздэг. Тухайлбал, үндэсний 
валютын ханш сулрахад экспортын барааны эрэлт нэмэгдэж, импортын барааны 
эрэлт буурснаар гадаад худалдаа тэнцвэрждэг. 

Монгол Улсад уг онол биелдэг эсэхийг шалгах, биелэх тохиолдолд төгрөгийн 
ханшийн сулралт нь импортын эрэлтэд хэдий хэмжээгээр, ямар хугацааны дараа 
нөлөөлж буйг тооцох зорилгоор тус судалгааг гүйцэтгэлээ.

1.  валюТын ханш ба имПОрТын барааны эрэлТийн 
харилцан хамаарал

1.1 сэдвийн судлагдсан байдал

Олон улсад импортын барааны эрэлтийн мэдрэмжийг (i) барааны дэд бүлэг 
бүрээр (disaggregated import) (ii) нийт импортын бараагаар (aggregated import) 
гэсэн үндсэн хоёр аргаар судалсан байдаг.

(a) импортын барааны эрэлтийн мэдрэмжийг барааны дэд бүлэг тус 
бүрээр тооцох. Энэ төрлийн судалгаанууд нь хэрэглээний бүтээгдэхүүн болон 
аж үйлдвэрлэлд ашиглагдах бүтээгдэхүүн гэх мэт ялгаатай шинж чанартай 
бүтээгдэхүүний эрэлтийг тодорхойлох хүчин зүйлс нь харилцан адилгүй 
байдаг гэсэн санаанд суурилдаг. Тухайлбал, Монгол Улсын хувьд хэрэглээний 
импортын барааны эрэлтэд үнийн хүчин зүйлсийн нөлөө өндөр байхад, аж 
үйлдвэрлэлийн барааны эрэлтэд орлогын хүчин зүйлсийн нөлөө өндөр байх 
хандлагатай байдаг. Иймээс импортын барааг онцлог шинжүүдээр бүлэглэн тус 
бүрийн эрэлтийн тэгшитгэлийг тодорхойлж мэдрэмжүүдийг тооцох нь илүү 
ач холбогдолтой гэж үздэг. Үүнээс гадна зарим үзүүлэлтүүд тодорхой шинж 
чанартай барааны эрэлтийг тайлбарлах чухал хүчин зүйл болдог боловч нийт 
импортын барааны эрэлтэд эконометрикийн хувьд нөлөөгүй тодорхойлогдох 
тохиолдол үүсдэг. Судалгааны явцад эдгээр дутагдлаас зайлсхийхийн 
тулд импортын барааны эрэлтийн мэдрэмжүүдийг дэд бүлэг бүрийн хувьд 
тодорхойлох шаардлагатай байдаг. 

(b) нийт импортын барааны эрэлтийн мэдрэмжийг тооцох. Импортын 
барааны эрэлт нь барааны шинж чанараас үл хамааран хоорондоо ижил төстэй 
хүчин зүйлсээр тайлбарлагддаг бол мэдрэмжийн тооцооллыг нийт импортын 
хувьд гүйцэтгэж болно. 

Эрэлтийн мэдрэмж тооцох шинжилгээнд (i) энгийн регресс OLS, (ii) 
динамик OLS (DOLS), (iii) вектор авторегрес, (iv) хугацааны хоцрогдолтой 
авторегрессийн загвар (ARDL), (v) урт хугацааны коинтегрэшн гэх мэт 
эконометрикийн аргуудыг түгээмэл ашигласан байдаг. 

энгийн OLS загварыг ашиглах нь хамгийн түгээмэл ашиглагддаг, загварт 
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тавигдах нөхцөл шаардлагууд хангагдаж чадвал үнэлгээнээс гарах алдааг 
боломжит хамгийн бага байлгаж чаддагаараа онцлогтой. Гэвч бодит амьдралд 
тоон мэдээлэл уг загварын шаардлагыг хангахгүй байх тохиолдол түгээмэл 
байдаг. 

Коинтегрэшн загвар нь шинжилгээнд ашиглаж буй хувьсагчид тэг болон нэгдүгээр 
эрэмбийн интеграцчилагдах процесс байх үед хувьсагчдын хоорондын урт 
хугацааны хамаарлыг тооцоолдог. /Энгийн OLS аргад ашиглагдах бүх хувьсагчид 
зөвхөн 0 эрэмбийн интеграцчилагдах процесс байх шаардлага тавигддаг/.

вектор авторегрессийн загвар нь дээрх загваруудыг илүү өргөтгөн 
тэгшитгэлүүдийг систем байдлаар үнэлж, ашиглагдаж буй хувьсагчдыг загвар 
дотроос эндоген байдлаар тодорхойлон, хоорондын хамаарлыг илүү нарийн 
гаргадгаараа онцлогтой. Гэвч хувьсагчдын хоорондын хамаарлыг маш нарийн 
загварчлах шаардлага үүсдэг.

1.2 гадаад валютын ханшийн импортын эрэлтэд нөлөөлөх механизм

Импортын эрэлтийг тооцоолохын тулд (i) орлогын болон (ii) үнийн мэдрэмжийг 
тооцох шаардлагатай болдог. Хувь хүмүүсийн орлого (цалингийн болон 
цалингийн бус орлогоор) нэмэгдэж, эдийн засаг идэвхжсэнээр (үйлдвэрлэлийн 
гарцын түвшин өсөх, бүтээмж нэмэгдэх) нийт эрэлт нэмэгдэнэ. Практикт орлого 
өсөхөд илүү их бараа худалдан авах боломж бий болж улмаар барааны эрэлт 
өсдөг тул орлогын мэдрэмж эерэг тэмдэгтэй байдаг.

Барааны үнийн нэгж хувийн өөрчлөлтөд харгалзах эрэлтийн тоо хэмжээний 
өөрчлөлтийг үнийн мэдрэмж гэж нэрлэдэг. Барааны харьцангуй үнэ өсөхөд 
хэрэглэгчид тухайн барааг өөр бараа бүтээгдэхүүнээр орлуулж хэрэглэх, эсвэл 
өөрийн худалдан авах чадварын хүрээнд хэрэглэх барааны хэмжээгээ бууруулах 
хандлагатай болдог тул үнийн мэдрэмж ихэвчлэн сөрөг тэмдэгтэй байдаг.

Импортын барааны үнэ бүрдэхдээ (i) төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханш, 
(ii) импортын барааны хилийн үнэ гэсэн хүчин зүйлсээр тодорхойлогдоно. Уг 
шинжилгээнд импортын барааны дэд бүлгүүдийн хувьд төгрөгийн нэрлэсэн 
үйлчилж буй ханшийн индекс, тухайн барааны дэд бүлгийн хилийн дундаж 
үнийн индексүүдийг (ХДҮИ) ашиглан тооцооллыг гүйцэтгэлээ. 

Монгол Улсын онцлогоос шалтгаалан импортын бараа нь дэд бүлгүүдийн 
хувьд харилцан адилгүй эх үүсвэрээр санхүүжигддэг тул орлогын мэдрэмжийг 
тооцохдоо уг байдлыг харгалзан үзэх нь зүйтэй. Тухайлбал, хэрэглээний бараа 
бүтээгдэхүүний импорт нь ихэвчлэн цалингийн орлого, хэрэглээний зээлээр 
санхүүжигддэг. Харин аж үйлдвэрлэлийн барааны импорт нь гадаад болон 
дотоодын хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн идэвхжилээр тодорхойлогддог. Иймд, 
эконометрик үнэлгээндээ аж үйлдвэрлэлийн импортыг гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалт, ДНБ зэрэг үзүүлэлтүүд тайлбарлана гэж үзлээ.
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1.3 шинжилгээнд ашигласан тоон мэдээлэл

Монгол Улсын импортын барааг бүрэлдэхүүнээр ангилан үзвэл хэрэглээний 
бараа бүтээгдэхүүн (28-40%), аж үйлдвэрийн бараа (35-51%), нефтийн 
бүтээгдэхүүн (20-25%) гэсэн үндсэн 3 бүлгээс бүрддэг. Уул уурхайн үйл 
ажиллагаа эрчимжиж эхэлсэнтэй холбоотойгоор сүүлийн жилүүдэд нийт 
импортод эзлэх аж үйлдвэрлэлийн барааны хувийн жин өссөн бөгөөд үүнд 
машин, механик тоног төхөөрөмжийн импортын өсөлт голлон нөлөөлж байна 
(Хүснэгт 1).

хүснэгт 1. импортын барааны бүтэц (Оны үнээр)
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2003-2006 39% 21% 6% 5% 7% 35% 20% 11% 3% 24% 1% 100%

2007-2010 32% 15% 5% 5% 7% 42% 26% 13% 3% 24% 2% 100%

2011-2014 28% 10% 5% 6% 7% 51% 32% 16% 3% 20% 1% 100%

Эх сурвалж: ГЕГ

Монгол Улсын импортын барааны үнэ жилийн дөрвөн улиралд ялгаатай, 
импортоор авж буй барааны шинж чанар хугацааны үеүдэд харилцан адилгүй 
байдгаас шалтгаалан хэлбэлздэг. Иймд эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүдээр 
тайлбарлагдах импортын эрэлтийг шинжлэхэд үнийн нөлөө, улирлын шинжтэй 
нөлөө зэргийг тооцоонд ашиглах тоон мэдээллээс цэвэрлэх шаардлага гардаг. 
Уг шаардлагын хүрээнд импортын барааны дэд бүлгийн хилийн дундаж үнийн 
индексийг дифлятор болгон үнийн нөлөөг салгаж, Census X12 аргаар улирлын 
нөлөөг засварласан болно.108

Суурь хэрэглээний бараа болох хүнс, хувцас зэрэг бүтээгдэхүүний импорт 
хугацааны туршид хэлбэлзэл багатай буюу эрэлтийн хэмжээ нь харьцангуй 
тогтвортой байна. Гэтэл удаан эдэлгээтэй бараа болох автомашин, гэр ахуйн 
барааны импорт Дэлхийн санхүү эдийн засгийн хямралаас хойш нэмэгдсээр 

108  Улирлын нөлөөг засварлах Census X12 аргын талаар U.S. Census Bureau (2007), X-12-ARIMA Reference 
Manual (Version 0.3), Washington, DC ажлаас дэлгэрэнгүйг үзэх боломжтой.
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2009-2013 оны хооронд эрэлт нь 2.6 дахин өссөн байна. 

2009 оны эдийн засгийн хямралаар төгрөгийн ханш огцом (4-5 сарын хугацаанд 
39%-иар) суларсан, ДНБ буурсан (-1.3%) зэрэг үнийн болон орлогын хүчин 
зүйлс давхар нөлөөлснөөр эцсийн хэрэглээний импортын бараа 28%-иар 
буурснаас хүнс, хувцасны импорт 14%-иар, бусад эцсийн хэрэглээний барааны 
импорт 35%-иар буурсан байна. Үүнтэй харьцуулахад 2013 онд төгрөгийн 
нэрлэсэн үйлчилж буй ханш 15.5%-иар суларсан ч ДНБ 11.6%-иар өссөнөөр 
эцсийн хэрэглээний импорт 3.8%-иар буурсны 0.1%-ийг хүнс, болон хувцасны, 
3.7%-ийг бусад барааны импортын бууралт бүрдүүлж байна. Үүнээс үзэхэд 
харьцангуй удаан эдэлгээтэй хэрэглээний импортын барааны валютын 
ханшаас хамаарах мэдрэмж өндөр байдаг гэж таамаглаж болохуйц харагдаж 
байна (Зураг 1). Түүнчлэн зарим барааны эрэлт үнийн хүчин зүйлээс гадна 
үнийн бус хүчин зүйлээр тодорхойлогддог. Тухайлбал зээлийн өсөлт нь удаан 
эдэлгээтэй хэрэглээний бараа болох гэр ахуйн бараа, суудлын машины импортыг 
нэмэгдүүлдэг байх магадлалтай. Жишээлбэл 8%-ийн хүүтэй ипотекийн зээлийг 
олгож эхэлснээр гэр ахуйн барааны импорт нэмэгдэх хандлагатай болсон109 
(Зураг 2).

зураг 1. эцсийн хэрэглээний импорт (сая 
ам.доллар, 2012-12=100%)

зураг 2. гэр ахуйн барааны импорт (сая 
ам.доллараар, 2012-12=100%)

*~Улирлын болон мөчлөгийн нөлөөг салгасан.
Эх сурвалж: Монголбанк

*~Улирлын болон мөчлөгийн нөлөөг салгасан.
Эх сурвалж: Монголбанк

109  2013/10-2014/03 сард гэр ахуйн барааны импортын эрэлт дундажаар 56%-иар өссөн.
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зураг 3. аж үйлдвэрийн импортын бараа 
(Дэд бүлэг тус бүрээр, сая ам.доллараар, 
2012.12=100%)

зураг 4. аж үйлдвэрийн импортын бараа 
(тэрбум ам.доллараар, 2012.12=100%)

*~Улирлын болон мөчлөгийн нөлөөг салгасан.
Эх сурвалж: Монголбанк

Эх сурвалж: Монголбанк

Уул уурхайн төслүүдийн бүтээн байгуулалттай холбоотой гадаадын шууд 
хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдэж буй тоног төхөөрөмжийн импорт өнгөрсөн 
жилүүдэд өндөр байсан бол 2013 оноос шууд хөрөнгө оруулалт буурсныг дагаад 
тоног төхөөрөмжийн импорт буурах болсон. Түүнчлэн хүнд даацын машин 
механизмын импорт өсөх нь нефтийн бүтээгдэхүүний импортыг нэмэгдүүлэх нэг 
хүчин зүйл болдог (Зураг 3, 4).
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2.  экОнОмеТрик загвар, Түүний үр Дүн

2.1 загварын тавил

Эконометрик загваруудын хувьд ихэнх тохиолдолд ашиглаж буй тоон 
мэдээллүүдийг 0 эрэмбийн интеграцчилагдах процесс байхыг шаарддаг ч 
макро эдийн засгийн хувьсагчид дээрх шаардлагыг хангахгүй байх тохиолдол 
элбэг байдаг. Уг асуудлыг Энгле-Гранжерийн коинтегрэшн загварт шийдэж, 
1-р эрэмбийн интерацчилагдах процессуудын хувьд хоорондын хамаарлыг 
тодорхойлох боломж олгодог. Иймд, уг шинжилгээг Энгле-Гранжерийн 
коинтегрэшн аргыг ашиглан гүйцэтгэсэн болно.

Импортын барааг шинж чанараас нь хамааруулан дэд бүлгүүдэд (хэрэглээний, 
аж үйлдвэрлэлийн, нефтийн бүтээгдэхүүн) ангилж бүлэг тус бүрийн эрэлтийн 
мэдрэмжүүд харилцан адилгүй тул дэд бүлгүүдийн хувьд үнэлгээний загварыг 
бий болгон мэдрэмжүүдийг тооцох нь зүйтэй.

Нэрлэсэн ханш, дотоод болон гадаад үнийн хүчин зүйлс нь импортын барааны 
харьцангуй үнээр, цалингийн орлого, иргэдийн зээлийн өрийн үлдэгдэл зэрэг 
нь худалдан авах чадвараар дамжин хэрэглээний импортын барааны эрэлтэд 
нөлөөлнө гэж үзсэн110.

            
importt

cons : Хэрэглээний импортын бараа
 NEERt : Нэрлэсэн үйлчилж буй ханшийн индекс
 MPIt

cons : Хэрэглээний импортын барааны үнийн индекс
 Wt : Ажиллагсдын сарын дундаж цалин
 loant : Иргэдийн авсан зээлийн өрийн үлдэгдэл
 et: Санамсаргүй алдааны хувьсагч

Аж үйлдвэрлэлд ашиглагдаж буй түүхий эд, орц, тоног төхөөрөмжийн хувьд 
нийлүүлэгчдээс худалдаж авах үнэ болон санхүүжилтийн хэмжээ, эдийн засгийн 
идэвхжил зэргээр эрэлт нь тайлбарлагдана. Үнийн хүчин зүйл нь нийлүүлэгчдээс 
гадаад валютаар авах үнэ, төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханш зэргээр 
тайлбарлагдана. Үүнээс гадна сүүлийн жилүүдэд гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалтаар санхүүжигдсэн стратегийн ордуудын бүтээн байгуулалт эрчимтэй 
явагдсан. Энэ нь Монгол Улсын эдийн засгийг тодорхой хэмжээнд эрчимжүүлж 
бусад салбаруудын бүтээн байгуулалт, үйлдвэрлэлд дам нөлөө үзүүлсэн. Эдгээр 
нөхцөл байдалд үндэслэн аж үйлдвэрлэлийн импортын барааны эрэлтийн 
тэгшитгэлийг дараах байдлаар загварчиллаа111.

110  Хэрэглээний импортын барааны эрэлтийг (1) тэгшитгэлийн дагуу үнэлсэн.
111  Аж үйлдвэрлэлийн импортын барааны эрэлтийг (2) тэгшитгэлийн дагуу үнэлсэн.
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 importt

int: Аж үйлдвэрийн импортын бараа (зэрэгцүүлэх үнээр)
 MPIt

int: Аж үйлдвэрийн импортын барааны үнийн индекс
 fdit: Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт
 ut: Санамсаргүй алдааны хувьсагч

Нефтийн бүтээгдэхүүн нь Монгол Улсын хувьд дангаараа импортын барааны 
20-25%-ийг бүрдүүлдэг бөгөөд иргэдийн хэрэглээнээс гадна үйлдвэрлэлд 
хэрэглэгддэг онцгой шинжтэй, инфляцийг тодорхойлогч гол бүлгийн нэг юм. 
Нефтийн бүтээгдэхүүний эрэлтэд валютын ханш, хилийн дундаж үнээс гадна 
Монгол Улсын үйлдвэрлэлийн потенциал хэмжээ буюу аж үйлдвэржилт чухал 
нөлөөтэй гэж үзсэн112.

                                           (3)
 importt

oil: Нефтийн бүтээгдэхүүн (зэрэгцүүлэх үнээр)
 MPIt

oil: Нефтийн бүтээгдэхүүний үнийн индекс
 Et: Санамсаргүй алдааны хувьсагч

Барилгын материалын импорт нь эдийн засгийн идэвхжлээс ихээхэн хамаардаг. 
Түүнчлэн томоохон төслүүдийн бүтээн байгуулалтын хүрээнд гадаадын шууд 
хөрөнгө оруулалтаар санхүүжсэн барилгын материалын импорт 2011 оноос 
нэмэгдэх болсон. Уг дэд бүлэгт үнийн хүчин зүйлс болох барилгын материалын 
хилийн дундаж үнэ, гадаад валютын ханш зэрэг хүчин зүйлс эрэлтэд нөлөөтэй 
гэж таамаглан (4) тэгшитгэлээр загварчилсан. 

               
 importt

constructionl: Барилгын материал (зэрэгцүүлэх үнээр)
 MPIt

construction: Барилгын материалын үнийн индекс
 Wt: Санамсаргүй алдааны хувьсагч

2.2 үр дүн

Импортын барааны бүлэг тус бүрээр үнэлсэн загварын үр дүнд импортын 
барааны эрэлтийн мэдрэмжүүд дараах байдлаар гарлаа. 

112  Нефтийн бүтээгдэхүүний импортын эрэлтийг (3) тэгшитгэлийн дагуу үнэлсэн.
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хүснэгт 2. энгле-гранжерийн коинтегрэшн загварын үр дүн
Хэрэглээний 

бараа
Аж үйлдвэрийн 

бараа
Барилгын 
материал

Нефтийн 
бүтээгдэхүүн

ДНБ 0.59*** 1.75*** 0.72***

ГШХО 0.07*** 0.10*** 0.04*

Иргэдийн авсан зээл 0.03**

Сарын дундаж цалин 0.45***

NEER 0.53*** 0.87***

Хэрэглээний барааны 
үнэ (ХДҮ) -0.23***

Аж үйлдвэрийн барааны 
үнэ (ХДҮ) -0.18**

Барилгын материалын 
үнэ (ХДҮ) -0.75***

Хямралын дамми -0.20*** -0.08*

*, **, *** нь харгалзан 90%, 95%, 99%-ийн итгэх интервалд ач холбогдолтой болохыг илэрхийлнэ.
Эх сурвалж: Судалгааны үр дүн.

Хэрэглээний импортын барааны эрэлтэд нэрлэсэн ханш болон иргэдийн сарын 
дундаж цалин хамгийн хүчтэй нөлөөлдөг болох нь загвараас харагдсан. Бусад 
хүчин зүйлс өөрчлөлтгүй үед нэрлэсэн үйлчилж буй ханшийн индекс 1%-иар 
буурахад (төгрөгийн ханш сулрахад) хэрэглээний импортын барааны эрэлт 
0.53%-иар буурна гэсэн үр дүн гарлаа. Зураг 1-т үзүүлснээр хүнс, хувцасны 
импортын эрэлт нь валютын ханшаас хамааралгүй, эсрэгээрээ эдгээр хоёр 
бүлгээс бусад хэрэглээний бараанд валютын ханш 1%-иар сулрахад эрэлт нь 
1.02%-иар буурах үр дүн гарсан. Хэрэглээний импортын барааны жилийн 
өсөлтийг нэрлэсэн ханшийн өөрчлөлттэй харьцуулан үзвэл уг үзүүлэлтүүдийн 
хооронд хугацааны хоцрогдолтой боловч хүчтэй хамаарал байгаа нь харагдаж 
байна. 

2014 оны 4 сарын байдлаар төгрөгийн нэрлэсэн ханш өмнөх оны мөн үеэс 17.8%-
иар суларсан нь хэрэглээний импортын барааны эрэлтийг бууруулах нөлөөтэй 
байсан боловч иргэдийн авсан зээлийн өрийн үлдэгдэл 50%-иар, ажиллагсдын 
дундаж цалин 2014 оны эхний улиралд 10.2%-иар өссөн (YoY%), хэрэглээний 
барааны хилийн үнэ 7.7%-иар буурсан зэргээс шалтгаалан хэрэглээний импортын 
бараа 2014 оны эхний 5 сарын байдлаар 3.3%-иар буурсан нь загварын үр 
дүнтэй нийцтэй байна. 
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Аж үйлдвэрийн импортын барааны эрэлтэд орлогын хүчин зүйлс голлох нөлөөтэй 
бөгөөд бусад хувьсагч мэдрэмж багатай болох нь тогтоогдсон. 2013 онд гадаадын 
шууд хөрөнгө оруулалт буурсантай уялдан аж үйлдвэрийн барааны импорт 
буурсан нь үнэлгээний үр дүнтэй нийцтэй байна. Түүнчлэн барилгын материалын 
импортын эрэлтэд аж үйлдвэрийн бусад бараатай харьцуулахад илүү олон хүчин 
зүйл нөлөөлдөг бөгөөд үүнээс эдийн засгийн идэвхжлийг илэрхийлэх ДНБ 
голлох нөлөөг үзүүлдэг болох нь харагдаж байна. ДНБ нь ГШХО-ыг бодвол илүү 
хэлбэлзэл багатай тогтвортой үзүүлэлт тул ДНБ-ийн мэдрэмж харьцангуй өндөр 
тооцогдож байна. Гэсэн хэдий ч 2010 оноос эхлэн Монгол Улсад оруулсан ГШХО 
эрчимтэй өсч 2010 онд өмнөх жилээс 186%-иар, 2011 онд 183%-иар өссөнөөс 
шалтгаалан аж үйлдвэрлэлийн барааны импорт эдгээр онуудад харгалзан 28%, 
105%-иар нэмэгдэж байсан бол “Оюутолгой” төслийн хөрөнгө оруулалт саарсан, 
хууль эрх зүйн орчин муудсан зэргээс шалтгаалан 2012 оноос эхлэн ГШХО буурах 
хандлагатай болж 2013 онд өмнөх жилээс 48%-иар буурснаар аж үйлдвэрлэлийн 
бүтээгдэхүүний импорт 2012 онд 12.7%-иар, 2013 онд 4.2%-иар буурсан байна.

Түүнчлэн аж үйлдвэрийн барааны ихээхэн хэсэг нь гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалтаар санхүүжигддэг тул валютын ханшаас мэдрэмжгүй болох нь 
тогтоогдсон. Харин уг бүлгийн барааны эрэлт нь хилийн дундаж үнээс сөрөг 
хамааралтай байгаа нь эрэлтийн хуультай нийцтэй байна113.

Барилгын материалын импортын эрэлтэд орлогын болон үнийн нөлөө аль аль нь өндөр 
болох нь тогтоогдсон. 2013 оноос хэрэгжиж эхэлсэн “Барилгын салбарыг дэмжих, 
улмаар орон сууцны үнийг тогтворжуулах” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Монголбанк 
арилжааны банкаар дамжуулан аж ахуйн нэгжүүдэд санхүүжилт олгосон ч энэ нь 
барилгын материалын урт хугацаанд эрэлтэд нөлөөгүй гэсэн үр дүн гарсан114.

Нефтийн бүтээгдэхүүний эрэлтэд орлогын нөлөө хүчтэй байдаг бөгөөд тухайлбал 
ДНБ нэг хувиар өсөхөд нефтийн бүтээгдэхүүний импортын эрэлт 0.72%-иар, 
гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 1%-иар нэмэгдэхэд нефтийн бүтээгдэхүүний 
импорт 0.04%-иар нэмэгдэх тооцоо гарлаа. Түүнчлэн нефтийн бүтээгдэхүүний 
хилийн үнэ, ба валютын ханш нефтийн импортын эрэлтэд урт хугацаандаа 
нөлөөгүй гарсан. Энэ нь дараах шалтгаантай байж болох юм. (i) Монгол Улс 
дотооддоо нефть боловсруулдаггүйгээс орлуулах бүтээгдэхүүнгүй, (ii) нефтийн 
бүтээгдэхүүний зах зээл нь харьцангуй цөөн тооны нийлүүлэгчтэй, (iii) уг 
бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт нь инфляцийг өдөөж байдаг тул дотоодын зах зээлд 
үнэ тогтохдоо төрийн оролцоо өндөр байдаг зэргээс шалтгаалан үнийн хүчин 
зүйлийн нөлөө харьцангуй бага байна115.
113  Аж үйлдвэрийн импортын барааны үнэ (ХДҮИ-р төлөөлүүлсэн) 1%-иар буурахад уг дэд бүлгийн барааны 

эрэлт 0.18%-иар буурна.
114  Хүснэгт 6-д LOG(TOTLOAN) хувьсагч загварт статистик ач холбогдолгүй байгаагаар тайлбарлагдана.
115  Хүснэгт 7-д валютын ханш, нефтийн бүтээгдэхүүний хилийн дундаж үнэ статистик ач холбогдолгүй 

байгаагаар тайлбарлагдана.
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ДүгнэлТ

Монгол Улсын импортын барааны эрэлтэд орлуулалтын болон орлогын хүчин 
зүйлс аль аль нь нөлөөтэй бөгөөд, эдийн засгийн идэвхжлээс өндөр хамааралтай 
болох нь тогтоогдлоо. Өөрөөр хэлбэл импортын барааны эрэлтэд бодит секторын 
нөхцөл байдал хүчтэй нөлөөлдөг бөгөөд валютын ханш 1%-иар сулрахад нийт 
импортын эрэлт 0.28%-иар буурах үр дүн гарлаа.

Шинжилгээний үр дүнд Монгол Улсын хэрэглээний импортын барааны эрэлтэд 
“Байнгын орлогын таамаглал (Permanent income hypothesis)” биелдэг болохыг 
илрүүллээ. Өөрөөр хэлбэл ажилчдын цалингийн (тогтмол) орлого нэмэгдэх нь 
иргэдэд олгож буй зээл (түр зуурын орлого)-ийн өсөлтөөс илүү хэрэглээний 
импортын барааны эрэлтийг урамшуулдаг байна.

Валютын ханшийн өөрчлөлт хэрэглээний бараа болон барилгын материалын 
импортын эрэлтэд нөлөөлдөг бөгөөд бусад барааны хувьд валютын ханш 
өөрчлөгдөх нь эрэлтэд нөлөөгүй болох нь тогтоогдсон.

Нефтийн бүтээгдэхүүний эрэлт нь эдийн засгийн идэвхжлийг даган өсч, буурдаг 
болох нь тогтоогдсон бөгөөд валютын ханш, хилийн үнэ зэргээс хамааралгүй 
буюу нефтийн бүтээгдэхүүн импортлогч аж ахуйн нэгжүүд нь гадаад үнийг шууд 
хүлээн авагч болж байна.
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хавсралТ

хавсралт 1. шинжилгээнд ашигласан хувьсагчдын шинж чанар, тестийн үр дүн

хүснэгт 3. шинжилгээнд ашигласан хувьсагчид

№ хувьсагч хувьсагчийн 
нэр Тайлбар H0 : I(0)13 H0 : I(1)14

1
Нэрлэсэн 
үйлчилж буй 
ханшийн индекс

LNEER

Импортын үнийн дүнг ХДҮИ-р 
дифлятор болгон бодит дүнд 
шилжүүлж үүнээс Census X12 
аргаар улирлын нөлөөг салгаж 
логарифмчилсан үзүүлэлт

0.978 0.000

2
Өргөн 
хэрэглээний 
бараа

LCONS

Импортын үнийн дүнг ХДҮИ-р 
дифлятор болгон бодит дүнд 
шилжүүлж үүнээс Census X12 
аргаар улирлын нөлөөг салгаж 
логарифмчилсан үзүүлэлт

0.769 0.000

3 Аж үйлдвэрийн 
бараа LINT2

Импортын үнийн дүнг ХДҮИ-р 
дифлятор болгон бодит дүнд 
шилжүүлж үүнээс Census X12 
аргаар улирлын нөлөөг салгаж 
логарифмчилсан үзүүлэлт

0.643 0.000

4 Барилгын 
материал LCONST

Импортын үнийн дүнг ХДҮИ-р 
дифлятор болгон бодит дүнд 
шилжүүлж үүнээс Census X12 
аргаар улирлын нөлөөг салгаж 
логарифмчилсан үзүүлэлт

0.570 0.000

5 Нефтийн 
бүтээгдэхүүн LOIL

Импортын үнийн дүнг ХДҮИ-р 
дифлятор болгон бодит дүнд 
шилжүүлж үүнээс Census X12 
аргаар улирлын нөлөөг салгаж 
логарифмчилсан үзүүлэлт

0.380 0.000
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6
Өргөн 
хэрэглээний 
барааны ХДҮИ

LCONSPI
Census X12 аргаар улирлын 
нөлөөг салгаж логарифмчилсан 
үзүүлэлт

0.457 0.000

7 Аж үйлдвэрийн 
барааны ХДҮИ LINTPI

Census X12 аргаар улирлын 
нөлөөг салгаж логарифмчилсан 
үзүүлэлт

0.671 0.000

8
Барилгын 
материалын 
ХДҮИ

LCONSTPI
Census X12 аргаар улирлын 
нөлөөг салгаж логарифмчилсан 
үзүүлэлт

0.322 0.000

9
Нефтийн 
бүтээгдэхүүний 
ХДҮИ

LOILPI
Census X12 аргаар улирлын 
нөлөөг салгаж логарифмчилсан 
үзүүлэлт

0.746 0.000

10 ДНБ LY
Бодит ДНБ-ээс Census X12 
аргаар улирлын нөлөөг салгаж 
логарифмчилсан үзүүлэлт

0.906 0.000

11 ГШХО LFDI
Census X12 аргаар улирлын 
нөлөөг салгаж логарифмчилсан 
үзүүлэлт

0.326 0.000

12 Иргэдийн авсан 
зээл LLOAN

Зээлийн нэрлэсэн үзүүлэлтээс 
ХҮИ-р дифлятор болгосон 
үзүүлэлтийг Census X12 
аргаар улирлын нөлөөг салгаж 
логарифмчилсан үзүүлэлт

0.545 0.000

13 Сарын дундаж 
цалин LW

Сарын дундаж цалингийн 
нэрлэсэн үзүүлэлтээс ХҮИ-р 
дифлятор болгосон үзүүлэлтийг 
Census X12 аргаар улирлын 
нөлөөг салгаж логарифмчилсан 
үзүүлэлт

0.971 0.085
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хавсралт 2. Дэд бүлэг тус бүрээр гүйцэтгэсэн энгле-гранжерийн загварын үр дүн

хүснэгт 4. хэрэглээний барааны 
эрэлтийн мэдрэмжийн тооцоолол

зураг 5. хэрэглээний барааны эрэлтийн 
бодит ба үнэлэгдсэн утга

хүснэгт 5. хүнс, хувцасны эрэлтийн 
мэдрэмжийн тооцоолол

хүснэгт 6. хүнс, хувцаснаас бусад 
хэрэглээний барааны эрэлтийн 
мэдрэмжийн тооцоолол
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хүснэгт 7. аж үйлдвэрийн барааны 
эрэлтийн мэдрэмжийн тооцоолол

зураг 6. аж үйлдвэрийн барааны 
эрэлтийн бодит ба үнэлэгдсэн утга

 

 

 

 

 
 

  

   RTSNOCL :elbairaV tnednepeD
   serauqS tsaeL :dohteM
   15:90 :emiT   41/81/60 :etaD
   30M4102 10M3002 :elpmaS
   531 :snoitavresbo dedulcnI

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LCONSPI -0.747831 0.062591 -11.94794 0.0000 
LY 1.751618 0.361755 4.841998 0.0000 

LNEER(-2) 0.871126 0.307663 2.831428 0.0054 
LFDI 0.096130 0.016338 5.883851 0.0000 

LOG(TOTLOAN) 0.159104 0.106362 1.495869 0.1371 
LCONSTR(-1) 0.165589 0.059388 2.788251 0.0061 

C -9.808502 1.083625 -9.051568 0.0000 

R-squared 0.890071    Mean dependent var 4.075886 
Adjusted R-squared 0.884919    S.D. dependent var 0.555902 
S.E. of regression 0.188582    Akaike info criterion -0.448105 
Sum squared resid 4.552100    Schwarz criterion -0.297461 
Log likelihood 37.24711    Hannan-Quinn criter. -0.386888 
F-statistic 172.7322    Durbin-Watson stat 1.400967 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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хүснэгт 8. барилгын материалын 
эрэлтийн мэдрэмжийн тооцоолол

зураг 7. барилгын материалын 
эрэлтийн бодит ба үнэлэгдсэн утга
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хүснэгт 9. нефтийн бүтээгдэхүүний 
эрэлтийн мэдрэмжийн тооцоолол

зураг 8. нефтийн бүтээгдэхүүний 
эрэлтийн бодит ба үнэлэгдсэн утга
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