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Танилцуулга

Монгол улсын экспортын 80 орчим хувийг чулуун нүүрс, зэсийн баяжмал, 
төмрийн хүдэр алт гэсэн түүхий эд бүрдүүлдэг бөгөөд эдгээрийн үнэ эдийн засагт 
чухал нөлөө үзүүлдэг. Зэсийн баяжмал, алт манай улсын экспортын гол орлогыг 
авчирдаг байсан бол сүүлийн үед чулуун нүүрс ихэнх орлогыг бүрдүүлэх болсон. 
2010 онд нүүрсний дэлхийн зах зээлийн үнэ өссөнтэй холбоотой манай улсын 
нүүрсний экспорт гадаад худалдаанд голлох нөлөө үзүүлж байсан бол 2013 онд 
нүүрсний үнэ буурснаас экспортын орлого огцом унаж, гадаад худалдааны тэнцэл 
өндөр алдагдалтай гарсан. 

Энэ судалгааны зорилго нь манай улсын экспортын гол түүхий эд болох зэс, 
нүүрс, алт, төмрийн хүдрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг бүтцийн вектор 
авторегрессийн аргаар судлахад оршино. 

Ерөнхийдөө экспортын түүхий эдийн үнэ өссөнөөр гадаад худалдааны тэнцэл 
сайжирч улмаар дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийн нэмэгдүүлж, төсвийн зардлыг 
өсгөж улмаар инфляци хүүд нөлөөлөх магадлалтай. Эдгээр нөлөөллийг зэс, 
нүүрс, төмрийн хүдэр, алт тус бүрээр болон экспортын нийт үнээр судлахыг 
оролдсон. 

Судалгаандаа бүтцийн вектор авторегрессийн аргыг ашиглан экспортын гол 
түүхий эдийн үнийн шокуудыг тодорхойлж, эдгээр шокуудын хариу үйлдлийн 
функцуудыг тооцож эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг харууллаа. Түүнчлэн 
өнгөрсөн үеийн болон ирээдүйн вариацын задаргаагаар макро эдийн засгийн гол 
хувьсагчуудын хэдэн хувийг тайлбарлаж байгааг тооцоолсон. 

Dungey Pagan нар (2000, 2009) бүтцийн вектор авторегресс загвар ашиглан 
Австралийн худалдааны нөхцлийн шокийг судалсан. Jaaskela, Smith (2011), 
Gulbrandsan (2013) нар худалдааны нөхцлийн шокийг эх үүсвэрээр нь задалбал 
инфляци, бодит ханш, хүүнд өөр өөр нөлөөлдгийг харуулсан. Mendosa (1995), 
Kose (2002) нар динамик стохастик ерөнхий тэнцвэрийн загвар ашиглан 
худалдааны нөхцлийн шок нь хөгжиж буй орнуудын ДНБ-ий хэлбэлзлийн 50 
орчим хувийг тайлбарлаж болохыг харуулсан. 

Экспортын үнийн эерэг шок нь сангийн мөчлөг дагасан бодлогоос шалтгаалан 
ерөнхийдөө инфляцийг өсгөж, ханшийг сулруулж байна. Энэ нь эргээд бодлогын 
хүү өндөр байх гол шалтгаан болж байна.

Экспортын үнийн инфляцид үзүүлэх нөлөөлөл нь экспортын үнийн шокийн 
эх үүсвэрээс шалтгаалж байна. Тухайлбал дэлхийн эрэлтийн шокоос үүдэн 
дэлхийн ДНБ, манай улсын экспорт болон импортын үнэ өсч байна. Үүнтэй 
холбоотойгоор төсвийн тэлсэн бодлого явуулсны улмаас ДНБ өсч, улмаар 
инфляци нэмэгдэж байна. 

Түүхий эдийн захын шок инфляцид бараг нөлөөлөхгүй бол даяарчлалын шок бага 
зэргийн нөлөөтэй байна.
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Хэлбэлзлийн задаргаанаас харахад экспортын үнийн шок хэрэглээний барааны 
үнэ 50 орчим хувийг тайлбарлаж байна. Харин түүхий эд тус бүрээр авч үзвэл 
зэсийн үнэтэй харьцуулахад алт, нүүрс, төмрийн хүдрийн шок үнийн хэлбэлзлийг 
илүү сайн тайлбарлаж байна.

Судалгааны ажил 4 хэсгээс бүрдэнэ. 2-р хэсэгт динамик стохастик ерөнхий 
тэнцвэрийн загварын талаар талаар тайлбарласан. 3-р хэсэгт судалгааны үр дүнг 
танилцуулж сүүлийн хэсэгт дүгнэлтийг орууллаа.

1. ОнОлын загвар: Динамик сТОхасТик ерөнхий 
Тэнцвэрийн загвар

Судалгаанд ашиглаж байгаа загвар Medina ба Sото (2007, 2014)-ийн 
загвартай төстэй. Энэ загвар нь дотоод 2 сектороос бүрдэнэ. Эхний сектор нь 
бүтээгдэхүүнээ дотооддоо зарж, мөн гадаад руу экспорт хийнэ. Нөгөө сектор 
нь түүхий эд үйлдвэрлэх бөгөөд бүгдийг экспортлоно. Ялгаатай дотоодын бараа 
үйлдвэрлэж байгаа компани капитал болон хөдөлмөр гэсэн 2 орцтой, тогтмол 
өгөөжтэй технологийг ашиглана. Хэрэглэгчид 2 төрлийн байна: Рикардо болон 
Рикардо-ийн бус Хөрөнгө оруулалт хийх нь нэмэгдэл зардалтай (adjustment cost). 
Үнэ болон нэрлэсэн цалин Calvo хэлбэрээр өөрчлөгддөг.

A. өрх гэр 

Өрх гэр j ийн хүлээгдэж буй ханамжийн функц: 

 

Үүнд: - хөдөлмөр,  - хэрэглээ,  -мөнгө

 

Үүнд: - дотоодын бараа,  - импортын бараа

A1. өрхийн төсвийн хязгаарлалт

Ricardo-ийн өрх гэр
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Ricardo-ийн бус өрх гэр
 

Үүнд:  -цалин,  -ашиг,  -татвар  -гадаад бонд, -

дотоод бонд  -нэрлэсэн ханш, -дотоод бондны үнэ

A.2 хөдөлмөрийн нийлүүлэлт ба цалин
 

 

Нийт цалингийн индекс

 

в. хөрөнгө оруулалт ба капитал 

Хөрөнгө оруулалт дотоод гадаад бараануудаас бүрэлдэнэ: 

 

Төлөөлөгч аж ахуйн нэгж ашигаа мах утгатай болгоно:

 

subject to  

Үүнд: - капитал, δ -элэгдлийн хувь, -рент

с. Дотоодын үйлдвэрлэл

Дотоод болон гадаад эрэлт:

 

 

Нийт эрэлт:
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Үйлдвэрлэлийн функц:

 

D. импортын бараа

Импортын бараа   –ийн эрэлт:

 

E. Түүхий эд ба гадаад сектор

Түүхий эдийн дотоод үнэ:

 

Түүхийн эдийн үнийг AR(1)-ээр загварчилсан:

 

Бодит ханшийн тодорхойлолт:

 

Дотоодын барааны гадаад эрэлт:

 

F. мөнгө болон сангийн бодлого

Мөнгөний бодлогын хүүгийн дүрэм: 

 

Сангийн бодлогын дүрэм:

 

Үүнд: -түүхий эдийн орлогоос орох хувь -өрийн үйлчилгээ (ДНБ %)  
- татварын хувь
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C. Түүхий эдийн үнийн эерэг шоконд үзүүлэх загварын импульсийн 
хариу функц

Түүхий эдийн эерэг шокийн улмаас төсвийн орлого нэмэгдэж улмаар Засгийн 
газар 2 сонголттой тулгарна : 

• Төсвийн хэмнэлттэй бодлого 
• Төсвийн мөчлөг дагасан тэлэлттэй бодлого

Төсвийн тэлэлттэй бодлогын үед ДНБ харьцангуй өндөр өсч улмаар инфляци 
нэмэгдэж байна.
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Төсвийн тэлсэн бодлоготой үед инфляци өссөн учир Төв банк бодлогын хүүгээ 
өсгөж байна. Төсвийн алдагдлыг ДНБ –тэй харьцуулсан хувь 2 бодлогын хувьд 
адилхан байна.

2. суДалгааны үр Дүн

2000 оны I улирлаас 2013 оны IV улирал хүртэлх экспортын үнийн индекс, бодит 
ДНБ, хэрэглээний үнийн индекс, төгрөг ам. долларын ханш, Төв банкны үнэт 
цаасны хүү, засгийн газрын төсвийн зардлын өгөгдлүүдийг ашигласан бүтцийн 
вектор авторегресс аргаар тооцоолол хийсэн. Бүтцийн вектор авторегресс 
загварыг дараах тэгшитгэлээр илэрхийлж болно:
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зураг 1. экспортын үнийн эерэг шокод үзүүлэх хариу үйлдлийн функц
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Экспортын үнийн эерэг шоктой үед ЗГ төсвийн зардлыг нэмэгдүүлэн улмаар ДНБ 
өсч, төгрөгийн ханш сулран инфляцийн дарамтыг бий болгож байна. Төв банк 
инфляци өссөний улмаас бодлогын хүүгээ нэмэгдүүлж байна.

зураг 2. хэрэглээний барааны үнийн индексийн ерөнхий хандлагаас хазайх 
хэлбэлзэл

2001-2007 онуудад экспортын үнийн шок сөрөг байсан нь инфляцийн түвшин 
нам доор байхад нөлөөлсөн бол 2011-2013 онуудад экспортын үнийн эерэг 
шокийн улмаас төсөв тэлж инфляци өссөн байна.
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зураг 3. хэрэглээний барааны үнийн индексийн ерөнхий хандлагаас хазайх 
хэлбэлзэл (түүхий эд тус бүрээр)

Зургаас харахад алтны болон нүүрсний үнийн шок үнийн хэлбэлзэлд хүчтэй 
нөлөөлж байхад зэсийн болон төмрийн хүдрийнх харьцангуй сул байна.

хүснэгт 1. хэрэглээний барааны үнийн индексийн хэлбэлзлийн задаргаа (%)
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Хэлбэлзлийн задаргаанаас харахад үнийн хэлбэлзлийн 50 орчим хувийг 
экспортын нийн шок тайлбарлаж байна (Хүснэгт 1). Харин түүхий эд тус бүрээр 
авч үзвэл зэсийн үнэтэй харьцуулахад алт, нүүрс, төмрийн хүдрийн шок үнийн 
хэлбэлзлийг илүү сайн тайлбарлаж байна. 

Экспортын үнийн инфляцид үзүүлэх нөлөөлөл нь экспортын үнийн шокийн эх 
үүсвэрүүдээс шалтгаалж өөр өөр байх боломжтой. Экспортын үнийн шокийн эх 
үүсвэрийг 3 төрлийн байхаар Uhlig (2005)-ийн аргыг ашиглан импульсийн хариу 
үйлдлийн функцийн тэмдэгт хязгаарлалт хийх байдлаар таньсан (Хүснэгт 2-ыг 
үзнэ үү). 

хүснэгт 2. экспортын үнийн шокийн эх үүсвэр

 
Тэмдэглэл: (+) тэмдэг өсөлтийг, (- ) тэмдэг бууралтыг харуулна.

Экспортын шокуудын эх үүсвэрийг дараах байдлаах таньсан:
• Дэлхийн эрэлтийн шок: Экспорт болон импортын үнэ нэмэгдэж дэлхийн ДНБ 

өснө.
• Түүхий эдийн захын шок: тухайн түүхий эдийн захын үнэ өсч, дэлхийн ДНБ 

буурна.
• Даяарчлалын шок: экспортын үнэ нэмэгдэн импортын үнэ буурч, дэлхийн 

ДНБ өснө 
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зураг 4. Дэлхийн эрэлтийн шок

зураг 5. Түүхий эдийн зах зээлийн шок

Responses to CMarket shock
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зураг 6. Даяарчлалын шок

Responses to CMarket shock

Экспортын үнийн инфляцид үзүүлэх нөлөөлөл нь экспортын үнийн шокийн эх 
үүсвэрээс шалтгаалж байна. Тухайлбал дэлхийн эрэлтийн шокоос үүдэн дэлхийн ДНБ, 
манай улсын экспорт болон импортын үнэ өсч байна. Үүнтэй холбоотойгоор төсвийн 
тэлсэн бодлого явуулсны улмаас ДНБ өсч, улмаар инфляци нэмэгдэж байна. Харин 
түүхий эдийн захын шок инфляцид бараг нөлөөлөхгүй бол даяарчлалын шок бага 
зэргийн нөлөөтэй байна. 

Экспортын үнийн ханшид үзүүлэх нөлөөлөл нь бас шокийн эх үүсвэрээс хамааран өөр 
өөр байна. Тухайлбал дэлхийн эрэлтийн шок ханшийг сулруулж байхад даяарчлалын 
шок чангаруулж байна. Харин түүхийн эдийн зах зээлийн шок бараг нөлөөгүй.

Экспортын үнийн экспортод үзүүлэх нөлөөлөл нь шокийнхоо эх үүсвэрээс 
шалтгаалан харилцан адилгүй байна. Дэлхийн эрэлтийн шок экспортыг хүчтэй 
өсгөж байхад харин даяарчлалын шокийн нөлөө сул байна. Харин түүхийн эдийн 
зах зээлийн шок бараг нөлөөгүй.

Экспортын үнийн төсвийн зардалд үзүүлэх нөлөөлөл нь бас шокийн эх үүсвэрээс 
хамааран ялгаатай байна. Тухайлбал дэлхийн эрэлтийн шокийн төсвийн зардалд 
үзүүлэх нөлөө хүчтэй байхад харин даяарчлалын шокийн нөлөө сул байна. Харин 
түүхийн эдийн зах зээлийн шок нөлөө үзүүлэхгүй байна.
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ДүгнэлТ

Экспортын үнийн эерэг шок нь сангийн мөчлөг дагасан бодлогоос шалтгаалан 
ерөнхийдөө инфляцийг өсгөж, ханшийг сулруулж байна. Энэ нь эргээд бодлогын 
хүү өндөр байх гол шалтгаан болж байна. 

2001-2007 онуудад экспортын үнэ харьцангуй тогтвортой байсан нь инфляцийн 
түвшин нам доор байхад нөлөөлсөн бол 2011-2013 онуудад экспортын үнийн 
өсөлтийн улмаас төсвийн тэлэлттэй холбоотойгоор инфляци өндөр байна

Алтны болон нүүрсний үнийн шок инфляцийн хэлбэлзэлд хүчтэй нөлөөлж 
байхад зэсийн болон төмрийн хүдрийнх харьцангуй сул байна.

Экспортын үнийн инфляцид үзүүлэх нөлөөлөл нь экспортын үнийн шокийн 
эх үүсвэрээс шалтгаалж байна. Тухайлбал дэлхийн эрэлтийн шокоос үүдэн 
дэлхийн ДНБ, манай улсын экспорт болон импортын үнэ өсч байна. Үүнтэй 
холбоотойгоор төсвийн тэлсэн бодлого явуулсны улмаас ДНБ өсч, улмаар 
инфляци нэмэгдэж байна. 

Түүхий эдийн захын шок инфляцид бараг нөлөөлөхгүй бол даяарчлалын шок бага 
зэргийн нөлөөтэй байна.

Хэлбэлзлийн задаргаанаас харахад экспортын үнийн шок хэрэглээний барааны 
үнийн хэлбэлзлийн 50 орчим хувийг тайлбарлаж байна. Харин түүхий эд тус 
бүрээр авч үзвэл зэсийн үнэтэй харьцуулахад алт, нүүрс, төмрийн хүдрийн шок 
үнийн хэлбэлзлийг илүү сайн тайлбарлаж байна.

Экспортын үнийн эерэг шоктой үед сангийн бодлого нь бизнесийн мөчлөгийг 
дагасан бус хэмнэх бодлого явуулах нь зохистой юм. Тухайлбал экспортоос олсон 
орлогын тодорхой хувийг нөөцлөн хадгалах хэрэгтэй.

Эдийн засгийн мөчлөг сөрсөн сангийн бодлого явуулахдаа урсгал зардал бус урт 
хугацааны хөрөнгө оруулалтанд чиглэсэн бодлого явуулах нь зүйтэй.
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