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Энэхүү судалгааны ажилд харьцангуй үнэд суурилсан хандлага буюу BEER 
загварт тулгуурлан төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханш нь макро эдийн засгийн 
суурь хүчин зүйлстэй нийцтэй байгаа эсэх болон ханшийн урт хугацааны 
тэнцвэрт түвшинг коинтегрэшн шинжилгээний боломжит эконометрик 
аргачлалуудаар тооцов. Валютын бодит ханшийн тэнцвэрт түвшинг 
тодорхойлогч эдийн засгийн суурь хүчин зүйлсийг сонгохдоо онолын болон 
эмпирик үндэслэл, дотоод эдийн засгийн онцлог, манай орны хувьд тооцох бодит 
боломж, статистикийн хувьд ач холбогдолтой байдал зэргийг харгалзан үзэв.

Уг судалгааны ажилд бодит ханшийн тэнцвэрт түвшинг Энгле-Гранжерийн 
болон Йохансений коинтегрэшн гэсэн 2 төрлийн үнэлгээний жигнэсэн дундаж үр 
дүнг 95 хувийн итгэх түвшний интервалд тодорхойлж, тэнцвэрт ханш нь тухайн 
интервалд хэлбэлзэнэ гэж үзсэн.

† Энэхүү судалгааны ажилд дурдагдсан санал, дүгнэлт нь зөвхөн хувь судлаачдын байр суурийг илэрхийлнэ. 
Тус судалгаатай холбоотой аливаа санал, зөвлөмж, шүүмжийг хүлээн авахдаа бид таатай байх болно. Мөн 
судалгааны ажлын өмнөх хувилбаруудад санал, зөвлөмж өгсөн Монголбанкны ВЭЗГ болон МБСГ-ын 
эдийн засагчид, СЭЗДС-ийн Экономиксийн тэнхимийн эрхлэгч, эдийн засгийн ухааны доктор Ц.Батсүх, 
ОУВС-ийн эдийн засагч Jiangyan Yu, Koshy Mathai нарт талархал илэрхийлье.
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Эмпирик шинжилгээний үр дүнд 2005 оноос хойш бодит ханш макро эдийн 
засгийн суурь хүчин зүйлстэй харьцангуй нийцтэй буюу дунд хугацааны 
тэнцвэрт түвшний интервалд байсан. Харин дэлхийн санхүүгийн хямралын үед 
буюу 2008 оны 4 дүгээр улиралд 5-17 хувиар145 илүү үнэлэгдэж байсан ба 2010-
2012 онуудад тэнцвэрт түвшний интервалдаа байсан хэдий ч илүү үнэлэгдэх 
хандлагатай байсан байна. Харин 2013 оны 3 дугаар улиралд 4-12 хувиар дутуу 
үнэлэгдэж байсан нь 4 дүгээр улиралд харьцангуй засварлагдан дунд хугацааны 
тэнцвэрийнхээ орчим ирээд байна.

Урт хугацааны тэнцвэрийн хувьд 2008 оны 3 дугаар улиралд 10-22 хувиар 
илүү үнэлэгдэж байсан бодит ханш 1 жилийн дараа буюу 2009 оны 4 дүгээр 
улиралд 8-17 хувиар дутуу үнэлэгдсэн. Харин 2010 оноос хойш илүү үнэлэгдэх 
хандлагатай байсан ба 2012 оны 2 дугаар улиралд бодит ханш урт хугацааны 
тэнцвэрт түвшнээсээ 5-15 хувиар илүү үнэлэгдсэн байна. Хамгийн сүүлийн 
байдлаар буюу 2013 оны 3 дугаар улиралд богино хугацааны хүчин зүйлс, шок, 
болон мөчлөгийн нөлөөгөөр бий болсон нэрлэсэн ханшийн огцом хэлбэлзэл 
нь бодит ханшийг урт хугацааны тэнцвэрт түвшнээсээ 6-14 хувиар дутуу 
үнэлэгдэхэд хүргэсэн бол 4 дүгээр улиралд бодит ханшийн гажилт 3 орчим 
хувиар засварлагдсан.

Валютын ханш илүү үнэлэгдэх нь импортыг урамшуулах, экспортын өрсөлдөх 
чадварыг алдагдуулах, урсгал дансны тогтворгүй байдал, цаашлаад гадаад өрийн 
тогтворгүй байдлыг бий болгож спекулятив үйл ажиллагааг дэмжих зэрэг сөрөг 
нөлөөтэй. Харин ханш дутуу үнэлэгдэх нь экспортыг дэмжих эерэг нөлөөтэй 
боловч ханш дутуу үнэлэгдсэнээс бий болох дарамтыг дунд болон урт хугацаанд 
тэсвэрлэх, шингээх чадваргүй тохиолдолд ялангуяа, хөгжиж буй эдийн засагтай 
манайх шиг орны хувьд дээрх эерэг нөлөө бий болох магадлал маш бага бөгөөд 
эдийн засгийн өсөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлэх боломжтой. Тиймээс нэрлэсэн 
ханшийн хэлбэлзлийг сааруулж, бодит ханшийг тэнцвэрт түвшинд нь байлгах нь 
зүйтэй гэж үздэг байна.

Түлхүүр үгс: Төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханш, ханшийн тэнцвэрт 
түвшин, гажилт, BEER загвар, коинтегрэшн шинжилгээ

Эдийн засгийн бүтээлийн индекс: F31, C22, C51

145  Энд 95 хувийн итгэх түвшин дэх бодит ханшийн гажилтын хамгийн их болон хамгийн бага утгыг хэлж 
байна.
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Валютын бодит ханшийн гажилт нь цэвэр хөвөгч ханшийн дэглэмтэй улсын 
хувьд ирээдүйн өөрчлөлтийг таамаглах, зохицуулалттай хөвөгч болон тогтмол 
ханшийн дэглэмтэй улсын хувьд валютын ханшийг засварлах шаардлагыг 
тодорхойлдог. Тиймээс бодит ханшийн гажилтын үнэлгээ нь бодлого 
боловсруулах түлхүүр хүчин зүйлсийн нэг юм. Валютын бодит ханш хэт өндөр 
үнэлэгдэх нь ханшийн хямралыг урьдчилан таамаглах нэг индикатор болдог 
(Кругман, 1979; Франкел ба Роус, 1996; Камински ба Рейнарт, 1999) бөгөөд 
харьцангуй үнийг эрс засварлах шаардлагыг нэмэгдүүлэх, цаашлаад нийт эдийн 
засгийн өсөлтийг бууруулах хандлагатай гэж үздэг. Өөрөөр хэлбэл, мөнгөний 
болон ханшийн бодлогыг тодорхойлохдоо бодит ханшийн тэнцвэрт түвшнээсээ 
хазайх гажилтыг бууруулах чиглэлд нийцтэй байх зарчмыг баримтлах нь чухал 
юм. Гэвч Дэлхийн дайны дараах Япон болон Герман, орчин үеийн Хятад болон 
Зүүн Азийн зарим орнуудын экспортод тулгуурласан хөгжлийн стратегийн 
үндсэн хүчин зүйл нь валютын ханшаа хэт доогуур үнэлэх, хөрөнгийн урсгалд 
хязгаарлалт тавих байсаар ирсэн.

Тиймээс төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханш нь тэнцвэрт түвшнээсээ илүү эсвэл 
дутуу үнэлэгдэж буй эсэх, мөн түүний шалтгааныг тогтмол судалж, үр дүнг нь 
бодлого боловсруулалтад тусгах шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна.

Аливаа улсын үндэсний валют хэтэрхий өндөр үнэлэгдэх нь импортыг 
урамшуулж, экспортын өрсөлдөх чадварыг алдагдуулах, улмаар урсгал 
дансны тогтвортой байдлыг алдагдуулах, эдийн засагт гадаад өрийн хэмжээг 
нэмэгдүүлэх болон зах зээл дэх спекулятив үйл ажиллагааг дэмжих зэрэг сөрөг 
үр дагавартай болохыг эмпирик судалгаанууд харуулсан байдаг.146 Ерөнхийдөө 
үндэсний валют хэт өндөр үнэлэгдэх нь эдийн засгийн өсөлт, сайн сайхан 
байдлыг сааруулдаг (Эдвардс, 1989) бол дутуу үнэлэгдэх нь тухайн улсын 
онцлог, шинж чанараас хамааран эдийн засагт харилцан адилгүй нөлөөтэй 
байдаг.147

Манай улс шиг удирдлагатай хөвөгч ханшийн дэглэмтэй орнуудын Төв 
банк валютын ханшаа макро эдийн засгийн суурь хүчин зүйлстэй уялдуулах 
зохицуулалтыг хийдэг ба уг зорилтын хэрэгжилтийг валютын ханшийн дунд 
хугацааны гажилтын үнэлгээгээр тодорхойлох боломжтой юм. Өөрөөр хэлбэл, 

146  Тухайлбал, Камински, Лизонзо, Рейнарт (1997) нарын “Leading Indicators of Currency Crises” нэртэй 
судалгааны ажлыг тэмдэглэж болно.

147  Энд Разин, Коллинс нарын (1997) ажлыг дурьдаж болох ба валютын бодит ханшийн гажилтын эдийн 
засагт үзүүлэх нөлөөллийн талаар хийгдсэн судалгааны ажлуудыг Хавсралт 1-д хүснэгтээр тоймлон 
үзүүлэв.
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бодит ханшийн тэнцвэрт түвшинг урт (хугацаанаас хамаарах болон үл хамаарах) 
болон дунд хугацааны хувьд тодорхойлж болно. Ханшийн тэнцвэрт түвшинг 
үнэлэхэд ашигладаг эмпирик загваруудыг харьцангуй үнэд суурилсан болон 
урсгал дансанд суурилсан гэсэн үндсэн 2 хандлагад хуваадаг. Харьцангуй үнэд 
суурилсан хандлага нь ханшийн дунд хугацааны тэнцвэрт түвшин буюу бодит 
ханш нь макро эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүдтэй нийцтэй байгаа эсэхийг 
тодорхойлох боломжийг олгодог онцлогтой.

Уг судалгааны ажлаар харьцангуй үнэд суурилсан тэнцвэрт валютын ханшийн 
хандлагад (BEER загвар) тулгуурлан төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханшид 
нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тогтоох замаар бодит ханш нь макро эдийн засгийн 
суурь хүчин зүйлстэйгээ нийцтэй байгаа эсэх болон ханшийн урт хугацааны 
тэнцвэрт түвшинг коинтегрэшн шинжилгээний аргачлалаар тооцохыг зорив.

Монгол Улсын хувьд Д.Ган-Очир, Т.Оюунбаатар (2010), С.Батхүрэл (2010) 
нар тэнцвэрт ханшийг BEER хандлагыг ашиглан тооцож байсан. Гэвч тэрхүү 
загварыг хөгжүүлснээс хойш (i) бодит ханш, худалдааны нөхцөл зэрэг загвар 
дахь гол индексүүдийг тооцох аргачлал өөрчлөгдсөн, (ii) өмнөх загварын 
зарим хувьсагчдын үр дүн онолын таамаглалтай нийцэхгүй (тухайлбал, гадаад 
цэвэр актив) байгаа тул бодит ханшийн тэнцвэрт түвшинг дахин томъёолох 
шаардлагатай гэж үзэв. Энэхүү судалгааны ажилд төгрөгийн бодит үйлчилж 
буй ханшид нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг сонгохдоо Монгол Улсын эдийн засгийн 
бодит нөхцөл байдалд тохирсон бөгөөд онолын таамаглалтай нийцтэй байх 
зарчмыг баримталсан.

Түүнчлэн өмнөх судалгааны ажилд авч үзээгүй боловч BEER загварын хувьд 
гол хувьсагчид болох гадаад өр, бүтээмжийн зөрүү, мөнгөний нийлүүлэлт зэрэг 
хүчин зүйлсийг загварт нэмж оруулсан, 2008-2009 оны дэлхийн санхүүгийн 
хямралын нөлөө, шинэчлэн тооцсон худалдааны нөхцлийг загварт тусгасан зэрэг 
нь уг судалгааны ажлын шинэлэг тал болно.

Судалгааны ажил нь үндсэн 5 бүлэгтэй. Нэгдүгээр бүлэгт, валютын ханшийн 
тэнцвэрт түвшинг тодорхойлдог олон улсын хандлагуудыг танилцуулсан. 
Хоёрдугаар бүлэгт, уг судалгаанд ашигласан тэнцвэрт ханшийн онолын хандлага 
болон тоон өгөгдлийг тодорхойлов. Гуравдугаарт, төгрөгийн бодит үйлчилж 
буй ханш болон макро эдийн засгийн суурь хүчин зүйлсийн хоорондох урт 
хугацааны, тэнцвэрт хамаарлыг загварчилдаг эконометрик аргачлалуудыг 
тайлбарласан. Дараа нь дөрөвдүгээр бүлэгт, өмнө тодорхойлсон аргачлал болон 
өгөгдлүүдэд тулгуурлан төгрөгийн бодит ханшийн тэнцвэрт түвшин, гажилтыг 
үнэлсэн. Эцэст нь, судалгааны үр дүнд тулгуурлан дүгнэлт, санал боловсрууллаа.
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1. харьцангуй үнэД суурилсан ТэнцвэрТ бОДиТ ханшийн 
ханДлага

Валютын бодит ханшийн тэнцвэрт түвшинг эдийн засгийн суурь нөхцөл, 
байдлаас хамааруулан тодорхойлох (i) Урсгал дансанд суурилсан, (ii) 
Харьцангуй үнэд суурилсан гэсэн үндсэн 2 хандлага бий.148 Мөн Виллиамсон 
(1991) зэрэг зарим судалгааны ажилд бодит ханшийн тэнцвэрт түвшнээсээ гажих 
гажилтыг Ерөнхий тэнцвэрийн загвараар үнэлсэн байдаг. Энэ бүлэгт дээрх 
аргачлалуудаас судалгаанд суурь болгон ашигласан Харьцангуй үнэд суурилсан 
тэнцвэрт ханшийн хандлагын үндсэн санаа буюу BEER загварын тавилыг 
танилцуулна.

Уг хандлагаар тэнцвэрт бодит ханшийг тодорхойлохдоо нэрлэсэн ханш, 
харьцангуй үнэ болон эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүдийн хоорондох 
хамаарлыг ашиглана. Шинжилгээг гүйцэтгэхдээ (i) валютын бодит ханшийн 
ажиглагдсан утга болон худалдан авах чадварын паритет биелж байх үеийн 
бодит ханшийн хоорондох зөрүү, (ii) валютын бодит ханш болон түүнд 
нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн хоорондох хамааралд тулгуурладаг.

1.1. худалдан авах чадварын паритет (PPP)

Валютын ханшийн тэнцвэрт түвшний тухай анхны суурь хандлага нь нэг 
үнийн хууль (LOOP)-д үндэслэсэн PPP буюу худалдан авах чадварын 
паритетийн нөхцөл юм. Уг онолыг Шведийн эдийн засагч Густав Кассель 1918 
онд үндэслэсэн. Энэхүү онолоор бодит үйлчилж буй ханш нь урт хугацаанд 
харьцангуй тогтвортой байх бол нэрлэсэн үйлчилж буй ханш нь үнийн өсөлт, 
бууралттай уялдан хэлбэлзэж байх ёстой гэж үздэг. Худалдаалагддаггүй бараа 
үйлчилгээ, тээврийн зардал, улс орнууд дахь хэрэглээний хандлагын ялгаатай 
байдал зэргээс шалтгаалан сонгодог утгаар нь PPP-ийг хэмжих, ашиглах нь 
хүндрэлтэй юм [1].

1.2 BEER загвар

BEER загвар нь тухайн нэг улсын үнийн өрсөлдөх чадварыг эдийн засгийн 
суурь үзүүлэлтүүдтэй нийцтэй байгаа эсэхийг үнэлэх боломж олгодог. Кларк, 
МакДональд нар (1998, 2000) болон Алберола нар (1999) уг загварыг анхлан 
үнэлсэн [2].

Валютын ханшийн тэнцвэрт түвшинг тооцох BEER аргачлал нь эрсдэлээр 
засварласан хүүгийн UIP (uncovered interest rate) нөхцөлд үндэслэх бөгөөд 
дараах байдалтай байна [3].

148  Онолын хандлага, эмпирик загваруудын онцлог, давуу, сул талыг Хавсралт 2-д харьцуулан харуулав.
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Энд:
~ нэрлэсэн валютын ханш;
~ нэрлэсэн хүү;
~ эрсдэлийн урамшуулал. Энд  нь цаг хугацааны хувьд хувьсах 
хэсэг болно.
~ бондын үргэлжлэх хугацаа.

(1) тэгшитгэл дэх валютын ханш болон хүүний зөрүүнээс хүлээгдэж буй 
инфляцийн зөрүүг,  хасвал:

Энд:
~ экс-анте бодит хүү;
~ валютын бодит ханшийн хүлээгдэж буй түвшин;
~ валютын бодит ханш;

Кларк, МакДональд нар -ыг улсын өрөөс дараах функциональ хамааралтай 
болохыг харуулсан байдаг.

Энд:
~ дотоодын засгийн газрын өр;
~ гадаад эдийн засгийн засгийн газрын өр.

Гадаад өртэй харьцангуйгаар дотоодын өр өсөх нь дотоод дахь эрсдэлийн 
урамшууллыг өсгөх бөгөөд энэ нь үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн ханшийг 
сулруулах нөлөөтэй байна. Валютын бодит ханшийн хүлээгдэж буй түвшин 

 нь эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүдээс хамаарна.

Энд:
~ гадаад худалдааны нөхцлийн индекс;
~ худалдаалдаг болон худалдаалдаггүй барааны харьцангуй үнэ бөгөөд энэ 

нь загвар дахь Баласса-Самуэлсоны нөлөөг илэрхийлнэ.
~ гадаад цэвэр актив. Эмпирик судалгааны ажлуудад уг хувьсагчийг цэвэр 

албан нөөц, банкны систем дэх гадаад цэвэр актив гэх мэт олон янзаар 
төлөөлүүлсэн байдаг.

(1)-(4) хүртэлх тэгшитгэлээс харвал BEER загварт бодит ханшийг дараах 
хувьсагчдаас хамааруулан тодорхойлдог байна.

Эмпирик судалгаанд валютын ханшийн тэнцвэрт түвшнээсээ зөрөх гажилтыг 
(misalignment) нийтлэг стандарт аргачлалаар дараах байдлаар тодорхойлно.
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Энд:
~ урт хугацаанд тогтвортой нөлөө бүхий эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүдийн 

вектор;
~ дунд хугацааны нөлөөлөгч хувьсагчдын вектор, бизнесийн мөчлөгтэй 

давхцах магадлалтай.
~ богино хугацаанд нөлөөлдөг буюу шилжилтийн хувьсагчдын вектор;
~ санамсаргүй хэмжигдэхүүн;

(6) тэгшитгэлээс богино хугацааны хүчин зүйлсийг хасвал бодит ханшийн 
дунд хугацааны тэнцвэрт түвшинг дараах байдлаар тодорхойлж болно.

Эндээс бодит ханшийн дунд хугацааны тэнцвэрт түвшнээсээ гажих гажилт нь 
(current misalignment):

Харин урт хугацааны тэнцвэрт түвшнээсээ гажих гажилт (total misalignment) 
нь эдийн засгийн суурь хүчин зүйлсийн урт хугацааны тогтвортой түвшнээр 
тодорхойлогдсон бодит ханш болон эдийн засагт ажиглагдсан бодит ханшийн 
хоорондох зөрүү болно.

(9) тэгшитгэлийн баруун гар талаас бодит ханшийн дунд хугацааны тэнцвэрт 
түвшин буюу ийг нэмж, хасвал урт хугацааны тэнцвэрт түвшнээсээ 
гажих гажилт нь дунд хугацааны тэнцвэрээсээ гажих гажилт болон мөчлөг 
нөлөөллийн нийлбэр болохыг харж болно.

Эдийн засгийн суурь хүчин зүйлсийн урт хугацааны тогтвортой түвшинг 
гол төлөв олон жилийн дундаж эсвэл Ходрик-Прескотын (HP) фильтерийг 
ашиглан тооцдог. Тодруулбал, BEER загварт бодит үйлчилж буй ханшийн дунд 
хугацааны тэнцвэрт түвшинг (5) тэгшитгэлд харуулсан үзүүлэлтүүдээс гадна 
эдийн засгийн бусад суурь хүчин зүйлсэд тулгуурлан үнэлэх ба ийнхүү үнэлсэн 
дунд хугацааны тэнцвэрт ханшийн ерөнхий чиг хандлагаар валютын бодит 
ханшийн урт хугацааны тэнцвэрт түвшинг тодорхойлно.149

Түүнчлэн тэнцвэрт ханшийн эмпирик загварууд нь бодит ханшийн тэнцвэрт 
түвшинг ямар хугацааны (дунд, урт, маш урт) хувьд тодорхойлж буйгаараа 
ялгаатай.

149  Уг судалгааны ажилд макро эдийн засгийн суурь хүчин зүйлсийн урт хугацааны (коинтегрэшн) хамаарлаар 
тодорхойлогдсон ханшийг дунд хугацааны тэнцвэрт ханш (мөчлөг болон трендтэй), харин ханшийн дунд 
хугацааны тэнцвэрт түвшинг мөчлөгөөр засварласан утгыг урт хугацааны тэнцвэрт ханш (зөвхөн трендтэй) 
гэж үзсэн.
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зураг 1. Тэнцвэрт валютын бодит ханшийг тооцдог эмпирик загварууд

Эх сурвалж: Эгерт (2003) болон Кларк, МакДональд нар (1998)

Худалдан авах чадварын паритет буюу нэг үнийн хууль (LOOP) нь тэнцвэрт 
ханшийг хэт онолын үүднээс тайлбарладаг тул бараг боломжгүй буюу маш урт 
хугацааны үр дүнг харуулдаг, харин BEER загвар нь бодит ханшийн гажилтыг 
урт болон дунд хугацаанд зэрэг үнэлэх боломжийг олгодог.

2. суДалгааны өгөгДөл

BEER загварын өгөгдлийг сонгохдоо онолын болон эмпирик үндэслэл, Монгол 
Улсын хувьд тооцох бодит боломж, статистик ач холбогдол зэргийг харгалзан 
үзэв. Эмпирик судалгааны ажлуудад150 тэнцвэрт бодит ханшийг үнэлэхэд 
ашигласан дараах хувьсагчдыг уг судалгааны ажилд 2005151 оны 1 дүгээр 
улирлаас 2013 оны 3 дугаар улирлыг хүртэлх хугацааны хувьд сонгож, үнэлгээнд 
ашигласан.

Бусад хүчин зүйл тогтмол үед эдийн засгийн суурь үзүүлэлт болон валютын 
бодит ханшийн хоорондох хамаарлын суваг, хувьсагчаар төлөөлүүлж сонгосон 
үзүүлэлтүүдийн үндэслэл, тодорхойлолтыг дараах байдлаар дэлгэрэнгүй 
тайлбарлав.

150  Комарек, Мелеки нар (2005) тэнцвэрт ханшийн олон улсын судалгааны талбарт хийгдсэн эмпирик 
судалгааны ажлуудын үнэлгээндээ сонгож ашигласан үзүүлэлтүүдийг түүвэрлэн харуулсан байдаг.

151  Дотоодын бүтээмж, МУ-ын гадаад өр, Дотоодын хүүний түвшин зэрэг үзүүлэлтүүдийг 2005 оноос өмнөх 
хугацааны хувьд тооцох боломжгүй ба уг судалгааны ажилд ашигласан хувьсагчдын хугацааны цувааны 
урт хангалттай гэж үзсэн болно.
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зураг 2. мөнгөний бодлогын шилжих механизм

-

-

-

J

W

J =

J =
J =

J =

Эх сурвалж: Д.Батням, Д.Ган-Очир, Tomasz Lyziak (2008)

Валютын бодит ханшид нөлөөлдөг эдийн засгийн суурь хүчин зүйлсийг 
бодлогын болон бодлогын бус гэж 2 ангилж авч үзсэн.
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1 5 2

152 Эерэг (сөрөг) тэмдэг нь тайлбарлагч хувьсагч өсөхөд валютын бодит ханш чангарах (сулрах) нөлөөтэй 
болохыг илэрхийлнэ. 

хүснэгт 1. Тоон өгөгдөл

Хувьсагч Тэмдэглэгээ Судалгаанд сонгосон 
үндэслэл, нөлөөллийн суваг

Төлөөлүүлсэн 
үзүүлэлт Эх сурвалж

Валютын 
бодит ханш REER

Тэнцвэрт ханшийн онолд 
валютын нэрлэсэн ханш 

биш бодит ханшийг 
ашигладаг.

Төгрөгийн 
бодит үйлчилж 

буй ханш
Монголбанк

Макро эдийн засгийн суурь хүчин зүйлс

Бүтээмжийн 
зөрүү
(+)151

PROD

Бүтээмжийн хувьсагч нь 
харьцангуй үнэд суурилсан 
тэнцвэрт ханшийн 
хандлагын хувьд чухал 
хувьсагчдын нэг юм.
1). PROD↑ => Цалин↑ => 
Үнэ↑ =>
 REER↑
2). PROD↑ => Э/з-ийн 
өсөлт↑ => Дотоод
 валютын эрэлт↑ => REER↑
3). PROD↑ => Э/з-ийн 
өсөлт↑ => Нийт
 эрэлт↑ => Импорт↑ => 
REER↓

Гад.бүт: 
Худалдааны 
түнш орнуудын 
жигнэсэн 
дундаж бүтээмж
Дот.бүт:
Бодит 
ДНБ/Нийт 
ажиллагчдын 
тоо

Гад.бүт: OECD
Дот.бүт: ҮСХ

Худалдааны 
нөхцөл

(+/-)
TOT

МУ-ын хувьд экспортын 
орлогын 90 орчим хувь 
нь 10 нэр төрлийн эрдэс 
бүтээгдэхүүн, түүхий 
эдээс бүрддэг, дотоодын 
хэрэглээний дийлэнх 
хэсгийг импортоор хангадаг 
тул уг хувьсагч нь ханшид 
чухал нөлөөтэй.
1). TOT↑ => Экспортын 
орлого↑ =>
 Нийт эрэлт↑ => Импорт↑ 
=> Гадаад
 валютын эрэлт↑ => REER↓
2). TOT↑ => Экспортын 
салбар↑ =>
 Хүчин зүйлс шилжилт => 
Үнэ↑ =>
 REER↑

Худалдааны 
нөхцлийн 

индекс
Монголбанк
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Гадаад цэвэр 
актив

(+)
NFA

Нийт төлбөрийн тэнцлийг 
төлөөлөх ба үндэсний 
валютад итгэх итгэлийг 
илэрхийлэх чухал үзүүлэлт 
юм.
1). NFA↑ => Валютын 
нийлүүлэлт↑ =>
 REER↑

Хадгаламжийн 
байгууллагын 
ГЦА/Нэрлэсэн 

ДНБ

Монголбанк, 
ҮСХ

Гадаад өр
(+/-) FX_DEBT

Улсын эрсдэл болон 
үндэсний валютын 
эрсдэлийг илэрхийлэх 
ба төлбөрийн тэнцлийн 
санхүүгийн дансыг 
төлөөлнө.
1). FXD↑ => Валютын орох 
урсгал↑ =>
 REER↑
2). FXD↑ => Хүү ба үндсэн 
төлбөр↑ =>
 REER↓
3). FXD↑ => Эрсдэлийн 
урамшуулал↑
 => REER↓

МУ-ын нийт 
гадаад өр20/

Нэрлэсэн ДНБ

Монголбанк, 
ҮСХ

Нээлттэй 
байдлын 

зэрэг
(+/-)

OPEN

Гадаад худалдаанаас өндөр 
хамааралтай манай эдийн 
засгийн хувьд зайлшгүй 
чухал хувьсагч болно.
1). OPEN↑ => Эрсдэл↑ => 
Валютын
 нийлүүлэлт↓ => REER↓
2). OPEN↑ => Худалдаалдаг 
барааны
 үнэ↓ => Ерөнхий үнэ↓ => 
REER↓
3). OPEN↑ => Шинэ 
технологи,
 мэдлэгийн импорт↑ => 
Э/з-н өсөлт↑
 => Нийт эрэлт↑ => 
Импорт↑ => REER↓
4). OPEN↑ => Шинэ 
технологи,
 мэдлэгийн импорт↑ => 
Э/з-н өсөлт↑
 => Дот.валютын эрэлт↑ => 
REER↑

Гадаад 
худалдааны 

эргэлт/Нэрлэсэн 
ДНБ

Монголбанк, 
ҮСХ
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ГШХО
(+/-) FDI

Хөгжиж буй орнуудад 
ГШХО-ын урсгал 
харьцангуй өндөр байдаг 
тул валютын ханшид 
үзүүлэх нөлөө нь хүртэл их 
байдаг.
1). FDI↑ => Валютын орох 
урсгал↑ =>
 REER↑
2). FDI↑ => Бүтээмж↑ => 
Э/з-н өсөлт↑
 => Дот.валютын эрэлт↑ => 
REER↑
3). FDI↑ => Бүтээмж↑ => 
Э/з-ийн өсөлт↑
 => Нийт эрэлт↑ => 
Импорт↑ => REER↓

ГШХО/
Нэрлэсэн ДНБ

Монголбанк, 
ҮСХ

Бодлогын хувьсагчид

ЗГ-ын 
хэрэглээ152

(+/-)
G_EXP

ЗГ-ын үйл хөдлөл нь эдийн 
засагт шууд нөлөөлдөг учир 
төсвийн бодлогын хувьсагч 
бодит ханшид чухал 
нөлөөтэй.
1). GOV↑ => Нийт эрэлт↑ 
=> Хэрэглээ↑
 => Худалдаалдаггүй 
барааны эрэлт↑
 => Үнэ↑ => REER↑
2). GOV↑ => Нийт эрэлт↑ 
=> Импорт↑
 => REER↓
3). GOV↑ => Мөнгөний 
нийлүүлэлт↑ =>
 REER↓
4). GOV↑ => Төсвийн 
алдагдал↑ => Э/з
 ийн тогтворгүй байдал => 
REER↓

Нэгдсэн 
төсвийн зардал/
Нэрлэсэн ДНБ

Сангийн яам, 
ҮСХ

Дотоод, 
гадаад бодит 

хүүний 
зөрүү
(+/-)

RIRD

Уг хувьсагч нь BEER 
загварыг үндэслэж буй 
UIP нөхцлийг илэрхийлэх 
ба мөнгөний бодлогыг 
төлөөлнө.
1). RIRD↑ => Орох урсгал↑ 
=> REER↑
2). RIRD↑ (Инфляци↓) => 
Харьцангуй
 үнэ↓ => REER↓

Банк хоорондын 
бодит хүү болон 
АНУ-ын инф-

аар засварласан 
12 сартай “Li-
bor” хүүний 

зөрүү

Монголбанк, 
Блүмбэрг

 152 Монгол Улсын гадаад өрийн улирлын статистикыг 2009 оноос тооцож эхэлсэн ба 2005-2009 оны гадаад 
өрийн улирлын өгөгдлийг Төлбөрийн тэнцлийн гүйцэтгэлээс тооцсон.
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Мөнгөний 
нийлүүлэлт 

(+/-)
M2

2013 онд Монголбанк 
бодит секторыг дэмжих, 
үнийн өсөлтийг бууруулах 
зорилгоор эдийн засаг дахь 
мөнгөний нийлүүлэлтийг 
24%-иар нэмэгдүүлсэн.
1). M2↑ => Төгрөгийн 
илүүдэл => REER↓
2). M2↑ => Нийт эрэлт↑ => 
Импорт↑ =>
 REER↓
3). M2↑ => Нийт эрэлт↑ => 
Үнэ↑ =>
 REER↑

М2 мөнгө/
Нэрлэсэн ДНБ

Монголбанк, 
ҮСХ

Зээл
(+/-) LOAN

Мөнгөний 
нийлүүлэлттэй 
ижил сувгаар 
нөлөөлнө.

Зээлийн өрийн 
үлдэгдэл/

Нэрлэсэн ДНБ

Монголбанк, 
ҮСХ

Хүчин зүйлс хоорондын урт хугацааны хамаарлыг бодитой үнэлэх зорилгоор 
үзүүлэлт тус бүрийн хувьд улирлын нөлөөг арилгах (SA) шаардлагатай эсэхийг 
CensusX12 тестээр шалгахад бодит ханш, дотоод, гадаадын хөдөлмөрийн 
бүтээмж, экспорт болон импортын үнийн индекс, мөнгөний нийлүүлэлт, 
зээлийн өрийн үлдэгдэл, бодит ДНБ гэсэн хувьсагчид улирлын нөлөөтэй, бусад 
хувьсагчид улирлын нөлөөгүй байна.

Төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханш болон эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүдийн 
хоорондох урт хугацааны коинтегрэшн хамаарлыг үнэлэхдээ хувьсагчдын 
тогтворжилтыг шалгах шаардлагатай. Судалгаанд авч үзсэн хувьсагчдын нэгж 
язгуурын тестийн үр дүнг Хүснэгт 2-т153 харуулав.



ТӨГРӨГИЙН БОДИТ ХАНШИЙН ГАЖИЛТ:
BEER ЗАГВАР

419

Б.Цэнгүүнжав,  
С.Мөнхчимэг

хүснэгт 2. нэгж язгуурын тест (ADF test)

хувьсагч эрэмбэ Тестийн критик утга T-stat Тайлбар1% 5%
0 -4.243644 -3.544284 -2.807100 Тогтворжоогүй
1 -2.636901 -1.951332 -5.666012 Тогтворжсон (1%)
0 -3.639407 -2.951125 -1.925454 Тогтворжоогүй
1 -2.636901 -1.951332 -6.292938 Тогтворжсон (1%)
0 -3.639407 -2.951125 -2.211227 Тогтворжоогүй
1 -4.262735 -3.552973 -5.388505 Тогтворжсон (1%)
0 -4.252879 -3.548490 -2.783299 Тогтворжоогүй
1 -4.284580 -3.562882 -5.207639 Тогтворжсон (1%)
0 -4.243644 -3.544284 -3.607148 Тогтворжсон (5%)
1 -3.661661 -2.960411 -4.970168 Тогтворжсон (1%)
0 -3.639407 -2.951125 -2.544032 Тогтворжоогүй
1 -2.636901 -1.951332 -6.342852 Тогтворжсон (1%)
0 -2.636901 -1.951332 2.549573 Тогтворжоогүй
1 -3.646342 -2.954021 -7.076985 Тогтворжсон (1%)
0 -4.356068 -3.595026 -4.898328 Тогтворжсон (1%)
1 -2.650145 -1.953381 -2.134613 Тогтворжсон (5%)
0 -2.636901 -1.951332 -0.678580 Тогтворжоогүй
1 -2.636901 -1.951332 -9.927817 Тогтворжсон (1%)
0 -3.661661 -2.960411 -1.825052 Тогтворжоогүй
1 -2.641672 -1.952066 -9.561020 Тогтворжсон (1%)
0 -2.634731 -1.951000 -2.722796 Тогтворжсон (1%)
1 -2.634731 -1.951000 -14.88794 Тогтворжсон (1%)
0 -4.339330 -3.587527 -3.365204 Тогтворжоогүй
1 -2.644302 -1.952473 -5.070619 Тогтворжсон (1%)
0 -2.634731 -1.951000 0.656467 Тогтворжоогүй
1 -2.636901 -1.951332 -6.663966 Тогтворжсон (1%)
0 -2.632688 -1.950687 2.400433 Тогтворжоогүй
1 -3.639407 -2.951125 -6.008496 Тогтворжсон (1%)
0 -4.243644 -3.544284 -2.048195 Тогтворжоогүй
1 -3.639407 -2.951125 -9.096911 Тогтворжсон (1%)

Эх сурвалж: Тестийн үр дүн

Нэгж язгуурын тестийн үр дүнгээс харахад нээлттэй байдлын зэрэг, импортын 
үнийн индекс, төсвийн тэнцэл гэсэн хувьсагчид тогтвортой буюу I(0), бусад 
үзүүлэлтүүд тогтворгүй буюу I(1) процесс байв (Хүснэгт 2). Загварын гол 
хувьсагчдын нэг болох худалдааны нөхцлийн индекс тогтвортой байсан тул 
эмпирик шинжилгээнд экспортын болон импортын үнийн индексийг салгаж авч 
үзсэн болохыг тэмдэглэх нь зүйтэй.
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3. экОнОмеТрик үнэлгээний арга зүй

Аливаа үзүүлэлтүүдийн хоорондох урт хугацааны хамаарлыг тогтооход (i) Энгле-
Гранжерийн коинтегрэшн, (ii) Хугацааны хожимдлоор тархсан авторегрессив загвар 
(ARDL), (iii) Йохансений коинтегрэшн гэсэн үндсэн 3 аргыг ашигладаг.154 Энэхүү 
судалгааны ажилд сонгосон бүх хувьсагч 1 дүгээр эрэмбийн интеграцчилагдах 
процесс байгаа тул ARDL загварыг үнэлэх шаардлагагүй гэж үзэв.

5.1 Энгле-Гранжерийн коинтегрэшн

Энгле, Гранжер нар (1987) зөвхөн нэгэн зэрэг I(1) процесс155 байдаг 2 хувьсагчийн 
хоорондох урт хугацааны хамаарлыг тогтоох аргачлалыг боловсруулсан. 
Уг аргачлалын дагуу (i) хувьсагчдын хоорондох урт хугацааны хамаарлыг 
энгийн регресс ашиглан үнэлнэ, (ii) дээрх үнэлгээний үлдэгдэл түвшин дээрээ 
тогтвортой байгаа эсэхийг тодорхой тестээр шалгах ба үнэлгээний үлдэгдэл 
санамсаргүй хэмжигдэхүүн түвшин дээрээ тогтвортой байгаа тохиолдолд урт 
хугацааны хамааралтай гэж үздэг. Тиймээс зарим судлаачид уг аргачлалыг 2 шатат 
коинтегрэшн тест гэж нэрлэдэг бөгөөд хамгийн том сул тал нь тайлбарлагч бүх 
хувьсагчийг экзоген хэмээн таамагладагт оршино [4].
Нэгдүгээр эрэмбийн интеграцчилагдах үзүүлэлтүүдийн хоорондох урт хугацааны 
тэнцвэрт хамаарлыг дараах хэлбэрээр үнэлнэ.

Үүний дараа дээрх тэгшитгэлийн үлдэгдлийг салган авч шинэ цуваа үүсгэн 
стационарь эсэхийг тогтоох ба үлдэгдэл нь стационарь байгаа тохиолдолд 
үзүүлэлтүүдийг урт хугацааны хамааралтай гэж үзнэ. Үлдэгдлийн стационарь 
эсэхийг шалгахдаа өргөтгөсөн “Dickey-Fuller”-ийн тестийг ашиглаж болно. Уг 
тест нь үлдэгдлийн хувьд дараах тэгшитгэлийг үнэлдэг.

Хэрэв  байвал үлдэгдлийн цуваа стационарь буюу үзүүлэлтүүд урт 
хугацааны тэнцвэрт хамааралтай байна. (11) болон (12) тэгшитгэлийг нэгтгэн 
дараах алдаа засварлах загварыг томьёолох боломжтой ба уг загвар нь хувьсагчдын 
хоорондох урт, богино хугацааны хамаарлыг зэрэг харуулдгаараа давуу талтай.

Энд:  нь (1) тэгшитгэлд өгөгдсөн коинтеграцчилагдах векторын параметр;  нь 
цагаан шуугиан процесс;  болон  нь параметрууд болно.

154  Эдгээр аргачлалуудын давуу болон сул талыг Хавсралт 4-д харуулсан болно.
155  Нэгдүгээр эрэмбийн интеграцчилагдах процесс буюу тухайн хувьсагчаас нэгдүгээр эрэмбийн ялгавар 

авахад тогтворждог гэсэн үг.
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3.2. Йохансений коинтегрэшн

Нэг тэгшитгэлт загварууд нь эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүдийн валютын бодит 
ханшид үзүүлэх нэг чигт нөлөөллийг харуулдаг. Гэвч эдийн засаг дахь үзүүлэлтүүд 
нь нэг биш олон талт хамааралтай байдаг учир аливаа шинжилгээг бодитойгоор 
гүйцэтгэхдээ системт загварыг ашиглах нь илүү оновчтой байдаг. Үзүүлэлтүүдийн 
хоорондох коинтегрэшн хамаарлыг VAR загвараар шалгах хэд хэдэн тестийг санал 
болгосон байдаг.

• Сток, Ватсон нар (1988) үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд тулгуурласан 
энгийн тренд тестийг дэвшүүлсэн бол Йохансен (1988, 1991, 1992a, 1994, 
1996b)  болон -ийн хоорондох каноник хамааралд суурилдаг, 
хамгийн их үнэний хувь бүхий аргыг ашигладаг тестийг санал болгосон.

• Харин Бевлий, Юанг нар (1995), Юанг, Бевлий нар (1996)   болон 
-ийн хоорондох каноник хамааралд тулгуурлан коинтегрэшн хамаарлыг 
үнэлсэн.

• Хамгийн сүүлд Хюбрик, Люткфол, Сайконен нар (2001) системт 
коинтегрэшний тестийг хөгжүүлээд байна [5].

Эдгээрээс хамгийн өргөн ашиглагддаг нь Йохансений коинтегрэшн юм. Түүнчлэн 
тэнцвэрт ханшийн судалгааны талбар, ялангуяа BEER загварын гол төлөөлөгч 
болох Кларк, МакДональд нар (1999), Клостерман, Шнадт нар (2000) бодит 
ханшийн тэнцвэрт түвшинг Йохансений коинтегрэшнд тулгуурлан Вектор Алдаа 
Засварлах загвараар (VECM) үнэлсэн байдаг [6].

 -хэмжээст  процессийг ерөнхий VAR загвараар дараах хэлбэрт бичиж болно 
[5].

Энд:
~ тогтмол гэж таамаглана.
~ тогтмол хэсэг, шугаман тренд, улирлын дамми, шокын дамми зэргийг 

агуулсан  детерминистек вектор;
~ тэг дундажтай,  ковариацтай -хэмжээст нормаль тархалттай 
санамсаргүй хэмжигдэхүүн;
~   хэмжээст параметрийн матриц;
~   хэмжээст параметрийн матриц;

Йохансен (1991) Энгле-Гранжерийн I(1) хувьсагчдын хоорондох коинтегрэшн 
хамаарлыг вектор авторегрессив хэлбэрт илэрхийлж, баталсан. Ийнхүү VAR 
хэлбэрээр илэрхийлэхийн тулд  байх  ранг бүхий 
болон -ийн  хэмжээстэй  болон  гэсэн ортогналь хэсгийг нэмж 
тодорхойлох шаардлагатай.

Багасгасан рангтай буюу  байдаг (  нь  вектор дахь хувьсагчдын тоо)  
-параметрийг дараах байдлаар богино болон урт хугацааны хэсэгт задалж болдог.
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Энд:
 ~ харгалзан богино болон урт хугацааны параметруудын матриц;

Энэ тохиолдолд  болон  -ийг I(0) байлгах анхдагч 
тархалтыг зааж өгч болно. Уг процессийг дараах байдлаар илэрхийлнэ.

Энд:  байна. Тиймээс  нь  -урт хугацааны вектор бүхий 
коинтеграцчилагдах I(1) процесс юм.
(15) тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэх багасгасан рангийн нөхцлийн хувьд,  
процесс нь дараах хураангуй хэлбэрийн алдаа засварлах хэсэгтэй байна.

Энд:

~ параметрууд нь чөлөөтэй хувьсаж болно [7].

Йохансен эдгээр каноник хамаарал болон -матрицын багасгасан рангийн ач 
холбогдолтой байдлыг шалгадаг “Trace” болон “Maximum Eigenvalue” гэсэн 
тестүүдийг санал болгосон [8].

Энд:
~ өгөгдлийн хугацааны урт;

  ~ i дэх хамгийн хүчтэй каноник хамаарал;
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4. эмПирик шинжилгээний үр Дүн

Энэ хэсэгт нэгдүгээрт, хувьсагчдын хоорондох урт хугацааны хамаарлыг үнэлдэг 
эконометрик аргачлалуудын тусламжтайгаар төгрөгийн бодит үйлчилж буй 
ханшийн тэнцвэрт түвшинг үнэлнэ. Хоёрдугаарт, тэнцвэрт ханшийн үнэлгээний 
үр дүнд тулгуурлан төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханшийн урт болон дунд 
хугацааны тэнцвэрээсээ гажих гажилтыг тодорхойлно.

Тэнцвэрт бодит ханшийн загварыг танилцуулахаас өмнө 2009 оноос хойш бодит 
ханшийн өөрчлөлтийг бүрэлдэхүүнээр нь авч үзье.

зураг 3. Төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханшийн өөрчлөлтийн бүтэц

Эх сурвалж: Монголбанк

Зураг 3-т харуулсанчлан сүүлийн 
жилүүдэд төгрөгийн бодит 
ханшийн өөрчлөлтөд дотоодын 
үнийн нөлөө хүчтэй нөлөөтэй 
байсан тул тэнцвэрт бодит 
ханшийн загварт мөнгөний хүчин 
зүйлс давамгайлж байна. Гэвч 
2013 оны 3 дугаар улиралд бодит 
ханш нэрлэсэн ханшийн уналтаас 
шалтгаалан суларсан нь бодит 
ханшийг тэнцвэрт түвшнээсээ 
гажсаныг илтгэнэ.

2013 оны 4 дүгээр улиралд 
бодит ханш эргэн чангарч, 
гажилт тодорхой хэмжээгээр 
засварлагдсан гэж хэлж болохоор 
байна.

4.1. Төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханшийн тэнцвэрт түвшин

(6) тэгшитгэлийг өмнөх бүлэгт танилцуулсан коинтегрэшн үнэлгээний 2 
эконометрик аргачлалаар үнэлхэд дараах үр дүн гарсан болно.
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хүснэгт 3. коинтегрэшн тестийн үр дүн

хамааран хувьсагч: REER
Тайлбарлагч хувьсагчид: энгле-гранжер йохансен

0.377075*** 0.498517***
0.125135*** 0.105018***
0.190664*** 0.075528***
-0.352262*** -0.415821***
-0.345020*** -0.398968***
0.151024*** 0.825233***

-0.230309***
-0.086302*** -0.185570***
0.121903*** 0.032885
-0.143898** -0.076773***
0.063123** 0.138659***

-0.121536*** -0.170028***
Серийн корреляцитай эсэх 
(LM test) 0.3737

Хэвийн тархалттай эсэх 
(Jarque-Bera) 2.218491

Хетероскедастик үүссэн эсэх 
(Breusch-Pagan-Godfrey) 0.1885 0.3958

Тэмдэглэл: *, **, *** харгалзан 90%, 95%, 99%-ийн ач холбогдлын түвшинд 
нөлөөтэй болохыг илэрхийлнэ.

[] хаалтан доторх тоо нь t-stat-ыг илэрхийлнэ.

Эмпирик шинжилгээнд нийт 15 тайлбарлагч хувьсагч авч үзсэнээс үнэлгээний 
үр дүнд төгрөгийн бодит ханшид (i) экспортын үнийн индекс, (ii) ГШХО, 
(iii) Гадаад нийт өр, (iv) гадаад, дотоод бодит хүүний зөрүү, (v) зээлийн 
өрийн үлдэгдэл, (vi) бодит ДНБ, (vii) Засгийн газрын зардал гэсэн хувьсагчид 
нөлөөтэй байв. Эдгээр үзүүлэлтүүдийн динамикийг Хавсралт 3-т харуулсан ба 
хувьсагчдын аль суваг нь давамгайлж төгрөгийн бодит ханшийг чангаруулах/
сулруулах чиглэлд нөлөөлж буйг өмнөх бүлгээс харах боломжтой.

Эмпирик шинжилгээний үр дүнд гадаад, дотоодын бодит хүүний зөрүү 
бодит ханшид сөрөг нөлөөтэй гарсан нь инфляцийн нөлөө нэрлэсэн хүүний 
нөлөөнөөс давамгайлж буйг илэрхийлнэ. Түүнчлэн төлбөрийн тэнцлийн 
хөрөнгө, санхүүгийн дансыг төлөөлөх үндсэн 2 данс болох ГШХО, гадаад 
өрийн үзүүлэлтүүд гадаад цэвэр активаас илүүтэй бодит ханшийн өөрчлөлтийг 
тайлбарладаг болох нь харагдсан.

Йохансений болон Энгле-Гранжерийн коинтегрэшн тестүүдийн үр дүн, 
хувьсагчдын өмнөх коэффициентууд хоорондоо нийцтэй байна.156 Дээрх 2 аргаар 
тооцсон төгрөгийн бодит ханшийн урт болон дунд хугацааны тэнцвэрт түвшинг 

156  2010 онд хийгдсэн Д.Ган-Очир, Б.Оюунбаатар нарын ажлаас гадна 2010 онд Монголбанкны ВЭЗГ- ын 
эдийн засагч С.Батхүрэл тэнцвэрт ханшийг тодорхойлсон байдаг ба уг судалгааны ажлын үр дүнг 
тэдгээрийн үр дүнтэй Хавсралт 4-т товч харьцуулав.



ТӨГРӨГИЙН БОДИТ ХАНШИЙН ГАЖИЛТ:
BEER ЗАГВАР

425

Б.Цэнгүүнжав,  
С.Мөнхчимэг

дундажлан загварын алдааны интервалд (2 сигма) байгуулан дараах байдлаар 
харуулав.

зураг 4. Дунд хугацааны тэнцвэрт 
түвшин

зураг 5. урт хугацааны тэнцвэрт 
түвшин

Эх сурвалж: Судлаачийн зураглал Эх сурвалж: Судлаачийн зураглал

Тэмдэглэл: Валютын зах нь муу хөгжсөн улсуудын хувьд хэлцлийн зардал, тодорхой бус байдал, 
зах зээлийн үр ашиггүй байдал зэргээс шалтгаалан тэнцвэрт ханшийг цэгэн үнэлгээгээр бүрэн 
тодорхойлох боломжгүй гэж үздэг ба тэнцвэрт ханш тодорхой интервалд тодорхойлдог. 
Ингэхдээ ихэвчлэн хэд хэдэн төрлийн TAR (Threshold Autoregression) загварыг ашигласан байдаг. 
Энэхүү судалгааны ажилд бодит ханшийн тэнцвэрт түвшинг Зураг 4 ба Зураг 5-д харуулсанчлан 
2 сигма алдааны интервалд буюу 95 хувийн итгэх завсарт тодорхойлсон нь дээрхтэй төстэй 
бөгөөд эконометрик загвараар загварчлах боломжгүй, төгс биш зах зээлийн шинж чанарыг 
харгалзан үзсэн гэж ойлгож болно.

Дунд болон урт хугацааны тэнцвэрт түвшний үнэлгээнээс 2008 оны эцэст илүү 
үнэлэгдэж байсан төгрөгийн бодит ханш 2009 оны эцэс гэхэд дутуу үнэлэгдсэн 
ба 2010 оноос 2012 оныг хүртэлх 3 жилийн хугацаанд ерөнхийдөө илүү 
үнэлэгдэх хандлагатай байсан бол 2013 оны эцэст огцом сулран дутуу үнэлэгдсэн 
гэсэн мөчлөг ажиглагдаж байна.

4.2. Төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханшийн гажилт

Коинтегрэшн хамааралд тулгуурлан төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханшийн 
дунд157 болон урт158 хугацааны тэнцвэрт түвшнээсээ гажих гажилтыг 
тодорхойлох боломжтой. Уг судалгаанд авч үзсэн 2 коинтегрэшн аргачлал болон 
аргачлал тус бүрийн алдаагаар жигнэж дундажласан төгрөгийн бодит ханшийн 
тэнцвэрт түвшнээсээ гажсан гажилтыг 95 хувийн итгэх интервалд байгуулан, 
дараах байдлаар харуулав.

157  Дунд хугацааны тэнцвэрт түвшнээсээ хазайх хазайлт (current misalignment) гэдэг нь төгрөгийн бодит 
үйлчилж буй ханшийн ажиглагдсан утга болон дунд хугацааны тэнцвэр буюу коинтегрэшн аргачлалуудаар 
загварчилсан утгын хоорондох зөрүү юм.

158  Урт хугацааны тэнцвэрт түвшнээсээ хазайх хазайлт (total misalignment) гэдэг нь төгрөгийн бодит үйлчилж 
буй ханшийн ажиглагдсан утга болон коинтегрэшн аргачлалуудаар загварчилсан бодит ханшаас Ходрик-
Прескот фильтерээр салгасан трендийн хоорондох зөрүү юм.
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зураг 6. Төгрөгийн бодит ханшийн дунд хугацааны тэнцвэрт түвшнээсээ гажсан 
гажилт22

Эх сурвалж: Судлаачийн зураглал

Төгрөгийн бодит ханшийн 
жигнэсэн дундаж гажилтаас харахад 
2005-2013 оны хооронд төгрөгийн 
бодит ханш нь дунд хугацааны 
тэнцвэрт түвшний цэгэн үнэлгээнээс 
илүү үнэлэгдэж ирсэн утгуудын 
дундаж 3.6 хувь, дутуу үнэлэгдэж 
ирсэн утгуудын дундаж 4.0 хувь байна 
(Зураг 6).

2008 оны 4 дүгээр улиралд 
төгрөгийн бодит ханш дунд хугацааны 
тэнцвэрт түвшнээсээ хамгийн ихээр 
буюу 5-17 хувиар илүү үнэлэгдсэн 
байна. Харин 2009 оны 4 дүгээр 
улиралд төгрөгийн бодит ханш дунд 
хугацааны тэнцвэрт түвшнээсээ 
хамгийн ихээр буюу 5-14 хувиар 
дутуу үнэлэгдэж байв (Зураг 6).

2013 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар дунд хугацааны тэнцвэрээсээ 0-9 хувиар 
дутуу үнэлэгдсэн гэж гарсан нь бодит ханш дунд хугацааны тэнцвэрт түвшиндээ 
байгаа болохыг харуулж байна. Мөн бодит ханшийн дунд хугацааны тэнцвэрт 
түвшин нь бодит ханш макро эдийн засгийн суурь хүчин зүйлстэй хэр нийцтэй 
байгааг илэрхийлнэ.
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зураг 7. Төгрөгийн бодит ханшийн урт хугацааны тэнцвэрт түвшнээсээ гажих гажилт

Эх сурвалж: Судлаачийн зураглал

Харин төгрөгийн бодит ханшийн 
урт хугацааны тэнцвэрт түвшний 
үнэлгээнээс 2005-2013 оны хооронд 
төгрөгийн бодит ханш урт хугацааны 
тэнцвэрт түвшнээсээ илүү үнэлэгдэж 
ирсэн утгуудын дундаж 6.0 хувь, дутуу 
үнэлэгдэж ирсэн утгуудын дундаж 5.5 
хувь байна (Зураг 7).

Төгрөгийн бодит ханш нь урт хугацааны 
тэнцвэрт түвшнээсээ хамгийн ихдээ 
2008 оны 3 дугаар улиралд 10-22 хувиар 
илүү, 2009 оны 4 дүгээр улиралд 8-17 
хувиар дутуу үнэлэгдэж байв (Зураг 7).

2008-2009 оны дэлхийн санхүүгийн хямралын үед бодит ханшийн гажилт 
хамгийн их хэлбэлзэлтэй байсан. Тухайлбал, бодит ханш 2008 онд огцом чангарч 
илүү үнэлэгдэж байсан бол 2009 онд огцом суларч дутуу үнэлэгдэж байв. 
Харин хямралаас хойш буюу 2010-2012 онуудад бодит ханш ерөнхийдөө илүү 
үнэлэгдэх хандлагатай байсан нь 2013 онд мөчлөгийн нөлөөгөөр урт хугацааны 
тэнцвэрээсээ дутуу үнэлэгдээд байна. 2013 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар бодит 
ханш урт хугацааны тэнцвэрт түвшнээсээ 4-11 хувиар дутуу үнэлэгдээд байна.

Уг талбарт хийгдсэн судалгааны ажлуудад бодит ханш дутуу үнэлэгдэх нь 
импортыг хумих, экспортыг дэмжих нөлөөтэй болохыг тэмдэглэсэн байдаг хэдий 
ч ерөнхийдөө бодит ханшийг тэнцвэрт түвшинд нь хадгалахыг зөвлөсөн байдаг.
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Энэхүү судалгаагаар төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханшийн тэнцвэрт түвшин, 
түүнд тулгуурласан бодит ханшийн гажилтыг харьцангуй үнэд суурилсан 
хандлага буюу BEER загвараар тооцлоо.

Төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханшийн өөрчлөлтөд дотоодын үнийн түвшин 
хүчтэй нөлөөлдөг тул бодит ханшид мөнгөний бодлогын хувьсагчдын (бодит 
хүүний зөрүү, мөнгөний нийлүүлэлт) нөлөө өндөр болох нь загвараар батлагдсан. 
Үнэлгээний үр дүнд мөнгөний нийлүүлэлт бодит ханшийг чангаруулах нөлөөтэй 
гарсан нь мөнгөний нийлүүлэлтийн хувьд үнийн суваг давамгайлж буйг харуулж 
байна.

Харин гадаад валютын урсгал, валютын нөөцийг төлөөлүүлэн гадаад цэвэр 
актив, гадаад өрийн ГШХО зэрэг үзүүлэлтүүдийг авсан боловч ГШХО-ын 
хувьсагч нь бодит ханшийг илүүтэйгээр тайлбарлаж байсан. Мөн дотоодын 
хөдөлмөрийн бүтээмж, худалдааны нөхцөл, нээлттэй байдлын зэрэг гэсэн 
хувьсагчид бодит ханшид нөлөөтэй болох нь харагдсан.

Тэнцвэрт ханшийн шинжилгээг гүйцэтгэхдээ эконометрик аргачлалуудыг 
ашигласан ба тэнцвэрт бодит ханшийг эдгээр 2 аргачлалын алдаагаар жигнэж 
дундажласан үр дүнг загваруудын 2 сигма алдааны интервалд байгуулах замаар 
95 хувийн итгэх түвшинд тэнцвэрт ханшийг тодорхойлсон. Харин тэнцвэрт 
бодит ханшийн цэгэн үнэлгээний үр дүнгээс дараах хандлагуудыг харж болно. 
Үүнд:

• 2005-2013 оны хооронд төгрөгийн бодит үйлчилж буй ханш дунд (урт) 
хугацааны тэнцвэрт түвшнээсээ илүү үнэлэгдэж ирсэн утгуудын дундаж 3.6 
хувь (6.0 хувь), харин дутуу үнэлэгдэж ирсэн утгуудын дундаж 4.0 хувь 
(5.5 хувь) байна. Харин төгрөгийн бодит ханшийн дунд (урт) хугацааны 
тэнцвэрт түвшнээсээ гажсан бүх утгын дундаж 0.4 хувь (-0.4 хувь) байгаа нь 
хугацааны туршид төгрөгийн бодит ханш ерөнхийдөө тэнцвэрийнхээ орчим 
хэлбэлзэж байсныг илэрхийлнэ.

• 2008-2009 оны дэлхийн санхүүгийн хямралын үед төгрөгийн бодит ханшийн 
гажилт хамгийн өндөр бөгөөд хамгийн их хэлбэлзэлтэй байв. Хямралын 
эхний үе буюу 2008 оны 3-4 дүгээр улиралд бодит ханш дунд (урт) 
хугацааны тэнцвэрээсээ 5-17 хувиар (10-22 хувиар) илүү үнэлэгдсэн байсан 
бол 2009 оны 4 дүгээр улиралд огцом суларч, 5-14 хувиар (8-17 хувиар) 
дутуу үнэлэгдсэн байна.

• 2010-2012 онуудад төгрөгийн бодит ханш дунд болон урт хугацааны 
тэнцвэрээсээ илүү үнэлэгдэх хандлагатай байсан импортыг урамшуулах 
чиглэлд үйлчилж байсан байна.
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• Харин 2013 оны 3 дугаар улиралд төгрөгийн нэрлэсэн үйлчилж буй ханш 
огцом суларсанаар бодит ханш дунд хугацааны тэнцвэрт түвшнээсээ 4-12 
хувиар, урт хугацааны тэнцвэрт түвшнээсээ 6-14 хувиар тус тус дутуу 
үнэлэгдэж, тэнцвэрт түвшний интервалаасаа гарсан ба энэ нь 2009 оны 4 
дүгээр улирлын гажилттай ойролцоо дүнтэй байв. 2014 оны 4 дүгээр улиралд 
эдийн засгийн нөхцөл байдалтай уялдан гажилт харьцангуйгаар засварлагдах 
хандлагатай боловч тэнцвэр бүрэн хангагдаагүй хэвээр байна.

Судалгааны үр дүнд үндэслэн дараах саналыг дэвшүүлж байна. Үүнд:

• Ханшийн гажилтын зөвшөөрөгдөх хэмжээ нь тухайн загварын алдаа болон 
улсын эдийн засгийн нөхцөл байдлаас хамааран тодорхойлогдох ба тодорхой 
бэнчмарк түвшин гэж байхгүй. Иймд, нэгдүгээрт загварыг сайжруулж, 
альтернатив хувилбаруудаар үнэлэх шаардлагатай. Тухайлбал, бодит 
ханшийн тэнцвэрт түвшин, түүнд тулгуурласан гажилтын тооцоог ОУВС-
аас сүүлд хөгжүүлсэн урсгал дансанд суурилсан хандлагаар давхар тооцох 
замаар үр дүнг харьцуулах.

• Макро эдийн засгийн суурь үзүүлэлтүүдийн төсөөлөлд суурилан, уг 
аргачлалын дагуу ирээдүйн бодит ханшийн тэнцвэрт түвшинг тогтмол 
тооцож, бодлогын шийдвэр гаргалтад харгалзан үздэг байх.
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хавсралТ

хавсралт 1. бодит ханшийн гажилт ба макро эдийн засаг дахь нөлөө: 
судлагдсан байдал

Судалгааны 
ажил Түүвэр Макро э/з-ийн 

үзүүлэлт
Бодит ханшийн 

хэмжүүр
Аргазүй, 
аргачлал Э/з-ийн нөлөө

Коттани, 
Кавалло, Хан 

нар (1990)

Хөгжиж буй 
24 улс

(1960-83)

Э/з-ийн өсөлт, 
ХО-т, ICOR, 

Экспорт, ХАА

REER гажилт: PPP 
болон Загвар
REER тогтворгүй 
байдал: REER-ийн 
вариацын коэф

Хөлгөн 
өгөгдөл, 
ХБКА

[Сөрөг] – Загвар
[Сөрөг] – 
Тогтворгүй байдал

Доллар (1992)
Хөгжиж буй 

95 улс
(1976-85)

Э/з-ийн өсөлт

REER гажилт: 
Тэнцвэрт ханшаас 
зөрөх зөрүү
REER тогтворгүй 
байдал: Стандарт 
хазайлт

Хөлгөн 
өгөгдөл, 
ХБКА

[Сөрөг] – Загвар
[Сөрөг] – 
Тогтворгүй байдал

Гура, Греннес 
нар (1993)

ССА-ын 33 
улс

(1972-87)

Э/з-ийн өсөлт, 
Экспорт, 

Импорт, ХО-т, 
Хадгаламж

REER гажилт: PPP, 
Тэнцвэрт ханшаас 
зөрөх зөрүү
REER тогтворгүй 
байдал: Стандарт 
хазайлт

Панел ба 
холимог 
өгөгдөл, 
ХБКА

[Сөрөг] – Загвар
[Сөрөг] – 
Тогтворгүй байдал

Истэрли 
(1993)

51 улс
(1970-85) Э/з-ийн өсөлт

REER гажилт: 
Тэнцвэрт ханшаас 
зөрөх зөрүү

Хөлгөн 
өгөгдөл, 
ХБКА

[Сөрөг] – Загвар

Истэрли, 
Луйза, 

Монтиел нар 
(1997)

81 улс
(1960-93) Э/з-ийн өсөлт

REER гажилт: 
Тэнцвэрт ханшаас 
зөрөх зөрүү

Панел 
өгөгдөл, 

Моментын 
арга

[Сөрөг] – Загвар

Разин, 
Коллинс нар 

(1999)

93 улс
(1975-92) Э/з-ийн өсөлт

REER гажилт: 
Тэнцвэрт ханшаас 
зөрөх зөрүү
REER тогтворгүй 
байдал: Стандарт 
хазайлт

Панел 
өгөгдөл, 
Тогтмол 

нөлөөний 
загвар

[Сөрөг] – Загвар
[Сөрөг] – 
Тогтворгүй байдал

Домач, 
Шабси нар 

(1999)

Арабын 4 
улс: Эгипт, 

Йордан, 
Морокко, 

Тунис
(1970-1996)

Э/з-ийн өсөлт

REER гажилт: 
Тэнцвэрт бодит 
ханшийн зах зээл 
дээр ажиглагдсан 
бодит ханшаас хазайх 
хазайлт

3 шатат 
ХБКА

1970-1990 оны 
хоорондох 
валютын 
ханшийн алдаатай 
бодлогоос 
шалтгаалан бий 
болсон бодит 
ханшийн гажилт 
нь э/з-т сөрөг 
нөлөө үзүүлсэн.

Истэрли 
(2001)

70 улс
(1960-99) Э/з-ийн өсөлт

REER гажилт: 
Тэнцвэрт ханшаас 
зөрөх зөрүү

Түүвэр 
судалгаа

[Сөрөг] – 
Ханшийн зөрүү, 
Загвар

Блийни, 
Грийнвей нар 

(2001)

ССА-ын 14 
улс

(1980-95)

Э/з-ийн өсөлт, 
Дотоодын ХО-т

REER гажилт: Загвар
REER тогтворгүй 
байдал: Стандарт 
хазайлт

Панел 
өгөгдөл, 
Тогтмол 

нөлөөний 
загвар

[Сөрөг] – Загвар
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Луйза, 
Фахнзилбер, 
Калдерон нар 

(2004)

78 улс
(1960-2000) Э/з-ийн өсөлт

REER гажилт: 
Тэнцвэрт ханшаас 
зөрөх зөрүү

Панел 
өгөгдөл, 

Моментын 
арга

[Сөрөг] – Загвар

Хаусман, 
Притчет, 

Родрик нар 
(2004)

110 улс
(1950-99)

Э/з-ийн 
өсөлтийн хурд REER гажилт: PPP Пробит 

загвар
[Сөрөг] – REER-
ийн гажилт

Истэрли 
(2004)

8 улс
(1960-2000) Э/з-ийн өсөлт

REER гажилт: 
Ханшийн зөрүү, 
Загвар

Панел 
өгөгдлийн 
шинжилгээ

[Сөрөг] – 
Ханшийн зөрүү, 
Загвар

Агуэрра, 
Калдерон нар 

(2005)

60 улс
(1965-2003) Э/з-ийн өсөлт

REER гажилт: 
Тэнцвэрт бодит ханш 
болон зах зээл дээр 
ажиглагдсан бодит 
ханшийн зөрүү

Панел болон 
хугацааны 
цувааны 

коинтегрэшн 
аргачлал

Гажилт нь э/з-
ийн өсөлтөд 
шугаман бус сөрөг 
нөлөөтэй.

Монтиэл, 
Сервен нар 

(2008)

94 улс
(1975-2005)

Хадгаламж, э/з-
ийн өсөлт

REER гажилт: 
Загвараар 
тодорхойлсон ханш 
болон зах зээл дээрх 
ханшийн зөрүү

Урсгал 
дансны 
хугацаа 

хоорондын 
загвар

Сул үнэлэгдсэн 
ханш нь 
хадгаламж болон 
э/з-ийн өсөлт-
ийг дэмжихгүй. 
Их хэмжээний 
урсгал дансны 
илүүдэлтэй улсад 
л дээрх суваг 
ажиглагдана.

Родрик (2008) 184 улс
(1950-2004) Э/з-ийн өсөлт

REER гажилт: 
Ханшийн дутуу 
үнэлэгдэх индекс

Панел 
шинжилгээ, 

Нээлттэй 
жижиг э/з-

ийн рекурсив 
загвар

Хөгжиж буй орны 
хувьд ханш дутуу 
үнэлэгдэх нь 
э/з-ний өсөлтийг 
дэмждэг.

Элбадави, 
Калтани, 
Сото нар 

(2009)

Саб-
Сахарын 

Африкийн 
83 улс

(1970-2004)

Экспорт, э/з-ийн 
өсөлт

REER гажилт: 
Тэнцвэрт ханшаас 
зөрөх зөрүү

Алдаа 
засварлах 

загвар

Илүү үнэлэгдсэн 
ханш нь экспортын 
төрөлжилт 
болон э/з-ийн 
өсөлтөд сөрөг 
нөлөөтэй бол 
дутуу үнэлгэдсэн 
ханш нь эдгээр 
үзүүлэлтэд эерэг 
нөлөөтэй.

Саленаве 
(2010)

G-20-ийн 
орнууд

(1980-2006)
Э/з-ийн өсөлт

REER гажилт: 
Тэнцвэрт ханшаас 
зөрөх зөрүү

Панел 
коинтегрэшн

Бодит ханшийн 
гажилт нь э/з-
ийн өсөлтийг 
сааруулдаг.

Рапетти, 
Скотт, Разми 

нар (2011)

Хөгжингүй 
ба хөгжиж 
буй улсууд
(1950-2004)

Э/з-ийн өсөлт
REER гажилт: 
Ханшийн дутуу 
үнэлэгдэх индекс

Панел 
өгөгдлийн 

шинжилгээ: 
Тогтмол 

нөлөөний 
загвар

Хөгжингүй 
оронтой 
харьцуулахад 
хөгжиж буй 
улсын бодит ханш 
дутуу үнэлэгдэх 
нь эдийн засгийн 
өсөлтөд илүү эерэг 
нөлөөтэй.
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Тулабое 
(2011)

Хөгжиж буй 
33 улс

Нэг хүнд ногдох 
ДНБ-ийн өсөлт

REER гажилт: 
Тэнцвэрт ханшаас 
зөрөх зөрүү

Хөлгөн 
өгөгдлийн 

шинжилгээ, 
Тогтмол 

нөлөөний 
загвар

Бодит ханшийн 
дундаж гажилт нь 
э/з-ийн өсөлтөд 
сөрөг нөлөө 
үзүүлдэг.

Тэмдэглэл: PPP ~ Худалдан авах чадварын паритетэд суурилсан аргачлал
 ССА ~ Саб-Сахарын Африк
 Загвар ~ Валютын ханшид нөлөөлөгч суурь хүчин зүйлсэд суурилсан загвар
 Ханшийн зөрүү ~ Валютын захын ханш болон Төв банкны албан ханшийн зөрүүнд суурилсан 
аргачлал
 [Сөрөг] ~ Сонгож, судалсан макро эдийн засгийн үзүүлэлтэд бодит ханшийн гажилт сөрөг
 нөлөө үзүүлдэг болохыг тус тус илэрхийлнэ.

хавсралт 2. Тэнцвэрт валютын бодит ханшийг тооцох хандлагууд

Тэнвэрт ханшийн 
хандлагууд Давуу тал Сул тал

Харьцангуй үнэд 
суурилсан хандлага

- PPP загвар

• Тэнцвэрт ханшийн талаарх 
анхдагч суурь хандлага ба 
бусад хандлага үүнээс санаа авч 
хөгжсөн байдаг.

• Панел өгөгдлийн аргачлал 
ашигладаг учир ханшийн 
үнэлгээнд илүү тохиромжтой.

• Улсуудын хооронд нэг 
үнийн хууль биелэх нь 
хэтэрхий онолын ойлголт 
учир бодит байдал дээр уг 
хандлагын хэрэглээ маш 
бага.

Харьцангуй үнэд 
суурилсан хандлага

- BEER загвар

• Эдийн засгийн гадаад, дотоод 
суурь хүчин зүйлсийг нэгтгэн 
авч үздэг.

• Үнэлгээний аргачлал энгийн, 
хялбар.

• Валютын ханшийн урт болон 
дунд хугацааны тэнцвэрээс 
хазайх гажилтыг зэрэг үнэлдэг.

• Бодит ханшийн гажилтыг 
тооцохдоо HP фильтер 
зэрэг энгийн техник 
ашигладаг.

• Тэнцвэрт ханшийн цэгэн 
үнэлгээ хийдэг буюу зах 
зээлд хэлцлийн зардал 
байхгүй гэж үздэг.

Урсгал дансанд 
суурилсан хандлага

• Бодит ханшийн гажилтыг 
урсгал дансны гажилттай шууд 
холбож өгсөнөөрөө илүү ач 
холбогдолтой.

• Сүүлийн жилүүдэд ОУ-
ын судалгаануудад өргөн 
ашиглагдаж байна.

• Үнэлгээ хийхийн тулд 
импортын мэдрэмж зэрэг 
МУ-ын хувьд тооцоход 
хүндрэлтэй зарим нэг 
үзүүлэлтийг ашигладаг ба 
гол төлөв хувьсагчуудын 
урт хугацааны төсөөлөлд 
суурилдаг.

• Ханшийг шугаман гэж 
үзэн тэнцвэрт ханшийн 
цэгэн үнэлгээ хийдэг.
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хавсралт 4. му-ын хувьд хийгдсэн судалгааны ажлуудын харьцуулсан үр 
дүн

хамааран хувьсагч: 

Тайлбарлагч 
хувьсагчид:

Д.Ган-Очир, 
Б.Оюунбаатар (2010)
DOLS, ARDL, JOH

С.Батхүрэл (2010)
ARDL

Б.Цэнгүүнжав, 
С.Мөнхчимэг  (2014)

EG, JOH
--- Эерэг Эерэг
--- --- Эерэг

Сөрөг --- ---
Эерэг --- ---
Сөрөг Эерэг Сөрөг
Эерэг --- Сөрөг
Эерэг Эерэг ---

--- --- Эерэг
--- --- Эерэг
--- --- Сөрөг
--- --- Сөрөг
--- --- Эерэг
--- --- Сөрөг
--- --- Эерэг
--- --- Сөрөг

Тэмдэглэл: Бодит ханшийн урт хугацааны хамаарлын тэгшитгэл дэх хувьсагчдын
                    коэффициентуудын тэмдэг болно.
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Б.Цэнгүүнжав,  
С.Мөнхчимэг

хавсралт 5. коинтегрэшн шинжилгээний эконометрик аргачлалуудын 
давуу, сул тал

Эконометрик арга 
зүй Давуу тал Сул тал

Энгле-Гранжерийн 
коинтегрэшн

• Аргачлалын хувьд ашиглахад 
энгийн, хялбар байдаг.

• Үзүүлэлтүүдийн хоорондох 
урт болон богино хугацааны 
хамаарлыг нэгэн зэрэг 
харуулдаг.

• Энгийн нэг тэгшитгэлт загварт 
суурилдаг буюу тайлбарлагч 
бүх хувьсагчийг экзоген гэж 
үздэг.

• Шинжилгээнд ашиглаж 
буй бүх хувьсагч нэгдүгээр 
эрэмбийн интеграцчилагдах 
процесс байхыг шаардана.

Хугацааны 
хожимдлоор 
тархсан 
авторегрессив 
коинтегрэшн

• Шинжилгээнд ашиглаж буй 
хувьсагчид тэг болон нэгдүгээр 
эрэмбийн интеграцчилагдах 
процесс байж болно.

• Загварын урт болон богино 
хугацааны коэффициентууд 
нэгэн зэрэг үнэлэгддэг.

• Энгийн нэг тэгшитгэлт загварт 
суурилдаг буюу тайлбарлагч 
бүх хувьсагчийг экзоген гэж 
үздэг.

• Ялгаатай эрэмбийн 
интеграцчилагдах хувьсагчдын 
хооронд урт хугацааны 
хамаарал оршин байна хэмээн 
үзэж буй нь маргаантай хэвээр 
байна.

Йохансений 
коинтегрэшн

• Системт тэгшитгэлд суурилдаг.
• Системийн талаарх мэдээллийг 

үр ашигтайгаар ашигладаг 
(хамгийн их үнэний хувь бүхий 
аргад суурилдаг).

• Үнэлгээ болон тест нь 
нормчлолын хэрхэн хийснээс 
хамаардаггүй.

• ОУВС зэрэг институци, 
бусад орны судлаачид зарим 
тохиолдолд ялгаатай эрэмбийн 
стационарь процессуудын 
хооронд уг аргачлалаар 
коинтегрэшн хамаарлыг 
тооцдог.

• Бүх хувьсагчдыг эндоген 
буюу загвар дотроос 
тодорхойлогддог гэж үздэг.

• Богино болон урт хугацааны 
хамаарлын коэффициент , -ийн 
үнэлгээ нь ранг буюу -ийг 
хэрхэн сонгосноос хамаардаг.

• Олон тооны урт хугацааны 
хамаарлын векторуудыг эдийн 
засгийн онолоор тайлбарлахад 
хүндрэлтэй.


