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ХУРААНГУЙ

Уг судалгааны ажлаар валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөг судлахыг зорьсон. 
Уг зорилгын хүрээнд SVAR загварын үнэлгээнд суурилж 2000-2014 оны дунджаар 
валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөг тооцоолох, цаашлаад валютын ханшийн 
нөлөөг асимметрик байдлаар авч үзэн өмнөх үр дүнтэйгээ харьцуулах, эцэст нь валютын 
ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөг хугацааны туршид хэрхэн өөрчлөгдсөн ч ирсэн 
хандлагыг тооцох дэд зорилтуудын дагуу уг судалгааг гүйцэтгэлээ. 

Судалгааны үр дүнд тэгш хэмтэйгээр (симметр) үнэлсэн SVAR загвараар төгрөгийн 
нэрлэсэн үйлчилж буй ханшийн жилийн өсөлт 1 нэгжээр буурахад буюу сулрахад 2-12 
сарын хоцролттойгоор жилийн инфляцийг 0.45 нэгжээр нэмэгдэхэд нөлөөлж буйг 
тогтоосон. 

Харин өргөтгөсөн загвараар валютын ханшийн сулралт инфляцийг өсгөх хүчин зүйл 
болж байгаа боловч чангарах чиглэлдээ инфляцийг сааруулах нөлөө үзүүлж чадахгүй 
байна гэсэн үр дүн гарлаа. 

Цаг хугацааны хувьд валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх мэдрэмжийн коэффициентийн 
динамикийг судлахад тус үзүүлэлтийн утга Дэлхийн санхүү эдийн засгийн хямралын 
өмнөх үед өндөр байсан бол хямралын дараа буурсан хандлага ажиглагдаж байна. 

Түлхүүр үгс: Валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөө (exchange rate pass-through to 
infl ation), Бүтцийн вåктор авторåгрåссив (SVAR) загвар, state-space model. 
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Оршил

Макро эдийн засгийн бодлого боловсруулагчдын хувьд сонирхдог гол асуудлуудын нэг 
нь валютын ханшийн инфляци болон дотоодын эдийн засагт үзүүлж буй нөлөө /Exchange 
Rate Pass Through (ERPT)/ байдаг бөгөөд энэхүү судалгааны ажлаар төгрөгийн гадаад 
валюттай харьцах ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөг тооцохыг зорилоо.

Тухайн эдийн засагт гадаад валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөө 
харьцангуй бага байх нь Төв банкнаас явуулж буй мөнгөний бодлого бие даасан 
байдлаар үр дүнтэй хэрэгжих таатай нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Өөрөөр хэлбэл, 
эдийн засгийн мөчлөгийн уналтын үед валютын ханшийн сулралтаас үүдэлтэй 
инфляцийн эрсдэл бага тохиолдолд мөнгөний бодлогоо илүү мөчлөг сөрсөн 
шинжтэй явуулах боломжтой болдог. Frenkel (2005), Ho, McCauley (2003) 
нарын судалгаанд тухайн эдийн засгийн онцлогоос хамааран валютын ханш ба 
инфляцийн хамаарал нь тохиромжтой ханшийн бодлогыг (the degree of exchange 
rate flexibility) тодорхойлоход чухал мэдээлэл болдог тухай дурдагджээ. 

Валютын ханш болон инфляцийн хамаарлыг тодорхойлсон онолын загваруудыг микро 
болон макро гэж ангилан авч үзэж болдог. Микро эдийн засгийн талаас (i) Obstfeld, 
Rogoff (1995) нарын нэрлэсэн “Producer currency pricing /PCP/” буюу үнэ экспортлогч 
улсын валютад суурилан илэрхийлэгддэг, (ii) Krugman (1987)-ний тодорхойлсон “Local 
currency pricing /LCP/” буюу үнэ импортлогч улсын валютад суурилан илэрхийлэгдэх 
нь зонхилдог гэсэн үндсэн хоёр таамаглалыг авч үздэг. Эхний тохиолдолд гадаад 
валютаас хамаарч үнэ тогтох тул эдгээр валютын ханшийн өөрчлөлт нь дотоодын 
инфляцид нөлөөлж байдаг. Харин дотоод валютад суурилан үнэ тогтвол валютын 
ханшийн хэлбэлзэл нь дотоодын инфляцид нөлөөлөхгүй, импортлогчдын ашгийн 
маржинд нөлөөлдгийг харуулсан. Эхний тохиолдолд валютын ханшийн инфляцид 
үзүүлэх нөлөө өндөр байх бол хоёр дахь тохиолдолд эсрэгээрээ бага байдаг.

Макро эдийн засгийн талаас судалсан энэ төрлийн ажлуудад шинэ Кейнсийн 
загваруудыг түгээмэл ашигласан байдаг. Манай улсын хувьд валютын ханшийн 
инфляцид үзүүлэх нөлөөг Д.Ган-Очир (2007) бүтцийн авторегресс загвараар, 
Б.Даваадалай, П.Авралт-Од (2010) нар Монголын инфляцийн бүтцийн хураангуй 
загвар (SIMOM) болон SVAR загваруудад валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх 
нөлөөг асимметрик (ханш сулрах ба чангарах чиглэлдээ инфляцид харилцан 
адилгүй нөлөөлнө) хэлбэрээр тус тус тооцоолж байсан.

Уг судалгааны ажлаар валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөг SVAR 
загвар болон түүнд ханшийн асимметрик нөлөөг тусгасан хувилбараар 2000/01-
2014/04 хугацааны тоон өгөгдөлд үндэслэн тус тус шинэчлэн тооцох, state-
space хэлбэрийн загвар ашиглан мэдрэмжийн коэффициентийн динамикийг 
тодорхойлох зорилт тавьсан. Судалгааны ажлын хоёр дахь хэсэгт SVAR 
загварын үндсэн тавил, гурав дахь хэсэгт ашиглагдаж буй тоон мэдээлэл, дөрөв 
дэх хэсэгт SVAR загварын үнэлгээний үр дүн, дахь хэсэгт цаг хугацааны хувьд 
хувьсах хэлбэрт валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээг авч 
үзэн зургаа дахь хэсэгт судалгааны ажлаа дүгнэсэн болно.
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1. ОнОлын үнДэслэл, арга зүй

Импортын барааны үнэ тогтоход тухайн эдийн засгийн өрсөлдөөний хэлбэр чухал 
нөлөөтэй байдаг. Өрсөлдөөн ихтэй зах зээлд импортлогчид валютын ханшийн 
өөрчлөлтийг 100% бүтээгдэхүүний үнэдээ шингээх нь үнийн өрсөлдөөнөөс үүдэн зах 
зээлийн хувь хэмжээгээ алдах эрсдэлийг дагуулж байдаг учир ханшийн өөрчлөлтийг 
барааны үнэдээ бүрэн шингээж чаддаггүй. Иймээс тухайн зах зээлд валютын 
ханшийн хэлбэлзлээс үүдэх үнийн өсөлт харьцангуй удаан хугацааны дараа гардаг.

Харин жижиг нээлттэй эдийн засагтай, хөгжиж буй улс орнууд экспортлохоосоо 
илүү импортлох хандлага давамгайлдаг, импортоор үйлдвэрлэлийн орцуудаа 
их хэмжээгээр авдаг, зах зээл нь өрсөлдөөн муутай, импортын барааны үнэ 
ихэвчлэн гадаад үнэд суурилж тодорхойлогддог гэх мэт хүчин зүйлүүдээс 
шалтгаалан валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөө харьцангуй өндөр байх 
нөхцөл бүрддэг. Түүнчлэн валютын ханш нь үнийн түвшинд Зураг 1-д үзүүлсэн 
байдлаар шууд болон шууд бусаар нөлөөлдөг. 

зураг 1. Төгрөгийн ханшийн үнийн түвшинд үзүүлэх нөлөө

 

Импортын эцсийн хэрэглээний болон аж үйлдвэрийн завсрын бүтээгдэхүүний 
үнэ валютын ханшаас үүдэн өөрчлөгдөж улмаар инфляцид нөлөөлж буйг шууд 
сувгийн нөлөө гэдэг.

Гадаад худалдаанд тухайн улсын барааны харьцангуй үнэ (өрсөлдөх чадвар) 
валютын ханшаас шалтгаалан өөрчлөгдөж тухайн улсын экспортын барааны эрэлт, 
цаашлаад импортыг орлох шинж чанартай барааны эрэлтэд нөлөөлж, улмаар нийт 



ТӨГРӨГИЙН ГАДААД ВАЛЮТТАЙ ХАРЬЦАХ НЭРЛЭСЭН 
ХАНШИЙН ИНФЛЯЦИД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ

349

 Б.Мөнхзул

эрэлтээр дамжин инфляцид нөлөөлж буйг шууд бус сувгийн нөлөө гэж нэрлэдэг. 

Энэхүү судалгаанд SVAR загварыг ашигласан. Уг загвар нь богино хугацааны 
эдийн засгийн үзүүлэлтийг хамгийн сайн таамагладаг гэж судлаачид үздэг. 
Түүнчлэн Монгол улсын эдийн засгийн онцлогийг тусган, жижиг нээлттэй эдийн 
засгийн загварыг үүсгэж, бодит тоон өгөгдлөөр уг үзүүлэлтүүдийн ирээдүйн 
утгыг таамаглах боломжтой болдгоороо уг загвар нь ач холбогдолтой байна. 

Уг шинжилгээнд (i) мөнгөний бодлогын хүү, экспорт, импортын барааны хилийн 
үнэ зэрэг эгзоген (загварын гаднаас тодорхойлогдох) хувьсагчид (ii) төгрөгийн 
зээлийн хүү, мөнгөний нийлүүлэлт, ДНБ-ий алдагдал, төгрөгийн нэрлэсэн 
үйлчилж буй ханш, инфляци зэрэг 5 эндоген (загвар дотроос тодорхойлогдох) 
хувьсагчдыг ашиглан боловсруулсан SVAR загварыг ашигласан. Уг загварт 
ашиглагдаж буй хувьсагчдын хоорондын хамаарлыг эдийн засгийн онолын 
дагуу тодорхой загварчлах шаардлагатай байдаг. Иймд эдгээр үзүүлэлтүүдийн 
хоорондын хамаарлыг дэлгэрэнгүй тайлбарлая. 

зураг 2. Төгрөгийн ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөллийн суваг. 

Гадаад худалдаанаас өндөр хамааралтай, хэрэглээний сагсанд импортын 
барааны эзлэх хувь өндөр байдаг манай улсад импортын барааны төгрөгөөр 
илэрхийлэгдэх үнэ нь инфляцид өндөр нөлөө үзүүлэх боломжтой. Зураг 2-т 
үзүүлснээр эгзоген хувьсагчид нь загварын гаднаас тодорхойлогддог. Өөрөөр 
хэлбэл гадаад худалдаанд Монгол Улс үнийг хүлээн авагч гэж тодорхойлсон. 
ХҮИ-д багтсан импортын барааны хилийн үнийн өсөлт инфляцид шууд сувгаар 
нөлөөлнө. Түүнчлэн төгрөгийн гадаад валютын эсрэг нэрлэсэн ханш өөрчлөгдөх 
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нь импортын барааны төгрөгөөр илэрхийлсэн үнэд нөлөөлөх тул мөн инфляцид 
шууд нөлөөлнө. Бараа, бүтээгдэхүүний зах зээл дээр илүүдэл эрэлт бий болоход 
үнийн түвшин өсөх дарамт нэмэгддэг. Иймд нийт эрэлт нийт нийлүүлэлтээс 
давах буюу ДНБ-ий алдагдал /GDP gap/121 эерэг утгатай үед инфляцийн дарамт 
нэмэгддэг. Бусад хувьсагчид нь нийт эрэлтээр дамжин инфляцид нөлөөлдөг. 
/ Зураг 2, тэгшитгэл (1) – (9)-д тодорхойлсны дагуу инфляцид нөлөөлнө.

Загварт мөнгөний нийлүүлэлт нэмэгдэх нь төгрөгийн ханшийг сулруулах нөлөө 
үзүүлнэ. Валютын ханшид ДНБ-ий алдагдал, хүүгийн паритетээр дамжин 
төгрөгийн зээлийн хүү нөлөөлнө. Хөрөнгийн урсгалд хязгаарлалт тавьдаггүй 
нээлттэй эдийн засгийн хувьд бусад улс орнуудаас хүүгийн түвшин өндөртэй 
байх нь хөрөнгийн дотогшлох урсгалыг бий болох ба дотоодын валютын ханш 
бусад валютын эсрэг чангардаг.

Төгрөгийн зээлийн хүүг мөнгөний бодлогын хүү тодорхойлох ба хүүгээр 
дамжуулан мөнгөний нийлүүлэлтийг шууд бусаар удирдах боломжтой болдог. 
Мөн хүүгийн түвшин нь хөрөнгө оруулалтын үнийг илэрхийлдэг бөгөөд 
хүүгийн түвшин өндөр байх нь хөрөнгө оруулалт татах хямд үүсвэргүй байгааг 
илэрхийлэх ба өндөр хүүгийн түвшинд хөрөнгө оруулалт бага байдаг учир ДНБ 
буурах нөлөөтэй.

Мөнгөний нийлүүлэлтэд экспортын үнэ, хүүгийн түвшин нөлөөлөхөөс гадна 
бодит мөнгөний эрэлт болон нийлүүлэлт тэнцвэрт тогтсон үед мөнгөний зах зээл 
тэнцвэрт орших тул ДНБ-ий алдагдал нөлөөлнө.122

ДНБ-ий алдагдал нь эдийн засгийн нийт эрэлт өөрийн потенциал хэмжээнээсээ 
ямар байгааг илэрхийлдэг. Хэрэв уг үзүүлэлт 0-с их тохиолдолд нийт эрэлт 
потенциал хэмжээнээсээ өндөр үзүүлэлттэй байгааг илтгэх ба энэ тохиолдолд 
илүүдэл эрэлтээс шалтгаалсан үнийн өсөлт үүсэх дарамт нэмэгддэг. ДНБ-ий 
алдагдлын тэгшитгэл нь загварт бодит секторыг төлөөлнө.123 Уг үзүүлэлтэд 
зээлийн хүүгээс гадна экспорт, импортын барааны үнэ нөлөөлнө. Экспортын 
барааны үнэ өсвөл нийлүүлэлтийн хууль ёсоор манай улс илүү их экспортын 
бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийг хичээж улмаар гарц нэмэгдэнэ. Импортоор 
авдаг аж үйлдвэрийн завсрын бүтээгдэхүүний үнэ нэмэгдэх нь үйлдвэрлэлийн 
зардлыг өсгөж улмаар тухайн нийт нийлүүлэлтийг бууруулах нөлөөтэй байхаар 
тус тус хувьсагчдыг загварчиллаа. 

Макро эдийн засгийн эдгээр хувьсагчдын хоорондын хамаарлын математик 

121 Улирлын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг Калман фильтер ашиглан сард шилжүүлсэн. Үүнээс ДНБ-ий 
потенциал хэмжээнээс зөрөх зөрүүг Ходрик-Принскодын фильтер ашиглан тооцоолсон. (ДНБ-д эзлэх 
хувиар)

122  Мөнгөний зах зээлийн тэнцвэр буюу LM муруйг илэрхийлнэ.
123  Бараа бүтээгдэхүүний зах зээлийн тэнцвэр буюу IS муруйг илэрхийлнэ. IS-LM загвар нь бусад төрлийн 

ихэнх загварын суурь санааг өөртөө агуулж байдгаараа давуу талтай. 
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тэгшитгэлүүдээр илэрхийлэн SVAR загварын үнэлгээг (1) – (8) тэгшитгэлийн 
дагуу гүйцэтгэлээ.

Энд:
           ~ Экспортын барааны үнийн жилийн өсөлт

           ~ Нефтээс бусад импортын барааны үнийн жилийн өсөлт

          ~ ДНБ-ий потенциал хэмжээнээс зөрөх зөрүү.

           ~ Бодит зээлийн хүү

           ~ Бодит мөнгөний нийлүүлэлтийн жилийн өсөлт

           ~ Төгрөгийн нэрлэсэн үйлчилж буй ханшийн жилийн өсөлт

           ~ Улаанбаатар хотын жилийн инфляци

Түүнчлэн бодит амьдралд макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдээс шалтгаалан 
барааны үнэ өсдөг, хэдий эдгээр хувьсагчдын нөлөөгөөр үнэ буурах нөхцөл бий 
болсон ч барааны үнэ төдийлөн буурахгүй байх тохиолдол элбэг байдаг. Иймд 
инфляцийн тэгшитгэлийг цааш өргөтгөн валютын ханш чангарах ба сулрах 
чиглэлд харилцан адилгүй нөлөөлнө гэж таамаглан валютын ханшийн сулрах, 
чангарах чиглэлийг салган (8) тэгшитгэлд тусгав.

124

124 (8) ба (9) тэгшитгэлд apr, depr нь харгалзан валютын ханшийн чангаралт ба сулралтыг 
илэрхийлэх дамми хувьсагчид болно.

Бүтээгдэхүүний үнэ



Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-9”

352

2. ТООн мэДээ

Уг судалгаанд нийт найман хувьсагч ашигласан бөгөөд эдгээрийн шинж чанарыг 
Хүснэгт 1-д харуулав. 

хүснэгт 1. судалгаанд ашиглах тоон мэдээллийн тайлбар125

№ Тоон мэдээлэл хэмжих 
нэгж эх сурвалж

илэрхийлэх 
хувьсагчийн 

нэр
Процесс

Unit root 
тестийн 
үр дүн

1
Экспортын 
барааны үнийн 
индекс

Жилийн 
өсөлтийн 

хувиар

Монголбанкны 
дотоод мэдээ

XPIGR I(0), level 0.0105

2
Импортын 
барааны үнийн 
индекс

MPIGR I(0), level 0.0847

3 М2 мөнгөний 
нийлүүлэлт 

Монголбанкны 
статистикийн 
бюллетень

M2GR I(0), C 0.0535

4 NEER NEERGR I(0), level 0.0473

5
Улаанбаатар 
хотын жилийн 
инфляци -

INF I(0), C 0.0632

6 Төгрөгийн 
зээлийн хүү INTGR I(0), level 0.0170

7 ДНБ-ий 
алдагдал

ДНБ-д 
эзлэх 
хувиар

Судлаачийн 
тооцоо GAP I(0), level 0.0000

SVAR загварыг ашиглан шинжилгээ хийхэд түгээмэл ашиглагддаг бусад 
загваруудын адил ашиглагдаж буй тоон мэдээллүүд нь 0 эрэмбийн 
интергацчилагдах процесс байхыг шаарддаг. Уг шаардлагад нийцүүлэхийн 
тулд ашиглагдаж буй зарим хувьсагчдыг хувиргасан бөгөөд экспорт, импортын 
барааны үнийн индекс, мөнгөний нийлүүлэлт, төгрөгийн нэрлэсэн үйлчилж буй 
ханшийн жилийн өсөлтийн хувийг шинжилгээнд ашигласан болно.

125  Энэхүү судалгааны ажилд ашиглагдах тоон мэдээллүүд бүгд сарын үзүүлэлт бөгөөд харин 
ДНБ улирлаар гардаг. ДНБ-ий улирлын тоо мэдээг гурав хуваан сар луу шилжүүлсэн. ДНБ-ий 
урт хугацааны трендийг НР фильтер ашиглан ялгаж ДНБ-ий алдагдлыг гарган авсан.
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3.  SVAR загварын үнэлгээ

Монгол Улсад SVAR загвар ашиглан Д.Ган-Очир (2007) энэ төрлийн судалгаа 
хийсэн байдаг. Уг ажлаар валютын ханш инфляцид 4-7 сарын хоцрогдолтойгоор 
нөлөөлж байна гэсэн үр дүн гарсан. Энэ нь Турк, Пакистан зэрэг жижиг нээлттэй 
эдийн засаг бүхий орнуудтай харьцуулвал валютын ханшийн нөлөө удаан болох 
нь харагдсан. Б.Даваадалай, П.Авралт-Од (2010) ажлаар валютын ханшийн 
инфляцид нөлөөлөх асимметрик нөлөөг тодорхойлсон. Үр дүнд нь валютын 
ханш сулрах нь инфляцийг нэмэгдүүлдэг боловч чангарах чиглэлдээ инфляцийг 
бууруулах нөлөө бага байна гэж дүгнэсэн. 

Энэ удаагийн шинжилгээнд валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөг 
симметр ба асимметр байх тохиолдлуудыг шалгаж үзсэн. (1) – (7) тэгшитгэлийн 
дагуу үнэлсэн SVAR загвараар валютын ханш ба инфляцийн хоорондын симметр 
нөлөөг тодорхойлсон. Энэхүү ажлын гол зорилго болох валютын ханшийн 
инфляцид үзүүлэх нөлөөг дараах байдлаар шинжлэх боломжтой. Үүнд:

• (7) тэгшитгэлийн валютын ханшийн өмнөх коэффициентийн үнэлэгдсэн 
утгыг тодорхойлох (degree of ERPT)

• валютын ханшид өгөх шокын инфляцид үзүүлэх хариу үйлдлийн функцыг 
шинжлэх

• инфляцийн вариацын задаргаанд валютын ханш ямар нөлөөтэй болох зэргийг 
судлан, эдгээрийн үр дүнгээс нэгдсэн дүгнэлтэд хүрэх боломжтой.

Ийнхүү (1) – (7) тэгшитгэлийн системийг үнэлэхэд инфляцийн тэгшитгэл доорх 
байдлаар үнэлэгдсэн.

 
Статистикийн хувьд инфляцийн тэгшитгэлд мөнгөний нийлүүлэлт, импортын 
барааны хилийн үнээс бусад хувьсагчид статистикийн хувьд ач холбогдолтой 
гарсан.

Валютын ханшийн бүтцийн шок инфляцид үзүүлэх хариу үйлдлийн функцийг 
графикаар харуулъя.
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зураг 3. валютын ханшийн нэгж стандарт 
хазайлт шокын инфляцид үзүүлэх хариу 
үйлдлийн функц.

зураг 4. валютын ханшийн нэгж хувийн 
шокын инфляцид үзүүлэх хариу үйлдлийн 
функц.

Шинжилгээний үр дүнгээс үзэхэд шокын нөлөө статистикийн хувьд 2-12 сарын 
хооронд ач холбогдолтой боловч валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөө 17 
сарын дараа бүрэн сарнихаар ажиглагдаж байна. Инфляцид үзүүлэх ханшийн 
нөлөө 8 сарын дараа хамгийн өндөр бөгөөд 2-12 сарын дундажаар валютын ханш 
1%-иар нэмж сулрахад инфляцийг 0.45%-иар нэмэгдүүлж байна. 

Хариу үйлдлийн функц нь ханшид түүний үзүүлэх нэг стандарт хазайлтай тэнцүү 
бүтцийн шок өгөхөд инфляцийн утга хэрхэн өөрчлөгдөж буйг харуулах нөхцөлт 
үр дүн юм.

Инфляцийн вариацын задаргаагаар авч үзвэл ханшийн нөлөө эхний гурван сард 
инфляцийг хэлбэлзүүлэх чухал хүчин зүйл болдоггүй боловч мөн л 5-12 сарын 
дараа ханшийг хэлбэлзүүлэх чухал хүчин зүйл болдог ба инфляцийн вариацын 
20% орчмыг валютын ханшийн нөлөө эзэлж байна.

Цаашлаад өмнөх загвараас ялгаатай нь үнэлгээнд валютын ханшийн чангаралт ба 
сулралт нь инфляцид харилцан адилгүй нөлөөлдөг гэж таамаглана. Тодруулбал 
валютын ханш сулрахад инфляцийг өдөөх хүч болдог боловч буцаад чангарах 
чиглэлд инфляцийг бууруулах хүч болж чаддаггүй гэж таамаглаж байна.

Ийнхүү (7) тэгшитгэлийг (8) ба (9) тэгшитгэлээр ээлжлэн орлуулж валютын 
ханшийн сулрах болон чангарах чиглэлд үзүүлэх инфляцийн хариу үйлдлийн 
функцийг SVAR загвараар шинжлэхэд дараах үр дүн гарлаа. 



ТӨГРӨГИЙН ГАДААД ВАЛЮТТАЙ ХАРЬЦАХ НЭРЛЭСЭН 
ХАНШИЙН ИНФЛЯЦИД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ

355

 Б.Мөнхзул

зураг 5. валютын ханшийн чангарах шок 
инфляцид үзүүлэх хариу үйлдлийн функц

зураг 6. валютын ханшийн сулрах шок 
инфляцид үзүүлэх хариу үйлдлийн функц
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Өмнөх үр дүнгээс сонирхолтой нь валютын ханш сулрах нь инфляцийг өсгөх 
нөлөөтэй боловч ханш чангарахад инфляцийг бууруулах нөлөө үзүүлж чадахгүй 
гэж дүгнэж болохоор байна. Энэ үр дүн Б.Даваадалай, П.Авралт-Од (2010) 
ажлын үр дүнтэй мөн нийцтэй гарлаа.

Бидний дээр авч үзсэн хандлага нь валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх 
нөлөөллийг тогтмол байдлаар авч үздэг бөгөөд түүний өсөлт, бууралт, хандлагын 
талаар мэдээлэл өгдөггүй. Иймд дараагийн хэсэгтээ валютын ханшийн инфляцид 
үзүүлэх нөлөөллийг хувьсах байдлаар авч үзлээ.
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4. хувьсах ERPT үнэлгээ

Тус судалгааны 2-р хэсэгт дурдагдсан (1)-(9) тэгшитгэлд суурилсан SVAR 
загварын үнэлгээнд валютын ханшийн мэдрэмжийн коэффициентийг цаг 
хугацааны туршид тогтмол байна гэж үздэг бөгөөд уг үзүүлэлт цаг хугацааны 
хувьд хэрхэн хувьсаж ирсэн, ямар хандлагатай байгаа талаар мэдээллийг 
өгдөггүй. 

Төлөв байдлын огторгуйн (State-space) загвар нь эконометрикээр үнэлэгдэж буй 
параметр буюу коэффициентийг цаг хугацааны туршид тодорхой процессын 
дагуу хувьсах боломжийг олгодог. Динамик системийг төлөв байдлын огторгуйн 
хэлбэрт авч үзэх нь түүвэрлэгдэх боломжгүй хувьсагчид болох төлөв байдлын 
хувьсагч (state variables)-ийг үнэлэх боломж олгодгоороо ач холбогдолтой 
юм. Энэ загвар дахь тэгшитгэлүүд нь дохионы (signal), төлөв байдлын (state) 
гэсэн хоёр үндсэн хэсгээс бүрддэг. Энэ хэлбэрийн систем нь Калманы филтер 
ашиглан үнэлэгдэх бөгөөд дохионы болон төлөв байдлын тэгшитгэлээр өгөгдсөн 
мэдээлэлд үндэслэн, өөрийн давталтын алгоритмынхаа явцад оновчтой үнэлгээг 
гүйцэтгэдэг. Энд төгрөгийн нэрлэсэн ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөг 
судлахын тулд дараах SVAR загварт ашигласан Филипсийн муруйн тэгшитгэл 
/(7) тэгшитгэл/-ийг дангаар нь (10), (11) тэгшитгэлийн дагуу төлөв байдлын 
огторгуйд үнэлсэн:

Валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх мэдрэмжийн коэффициентийг төлөв 
байдлын тэгшитгэлд санамсаргүй (random walk) процесс гэж тодорхойлсон 
бөгөөд өгөгдөл нь SVAR загварт ашиглагдсантай ижил болно. Загварт зөвхөн 
бидний сонирхож буй мэдрэмжийн коэффициентыг хувьсагч байдлаар, бусад 
коэффициентүүдийн хувьд тогтмол байхаар тус тус авч үзсэн. Энэ нь өгөгдлийн 
урт харьцангуй богино үед оновчтой шийдэл байна. Мөн Sekine (2006), Harvey 
(1989), Tombini, Alves (2006) нарын судалгаанаас үзэхэд төлөв байдлын 
тэгшитгэлд параметрыг нэгж язгуур бүхий дээр дурдсан санамсаргүй процесс 
байхаар авч үзэх нь түгээмэл бөгөөд энэ төрлийн судалгааны хувьд жишиг 
болоод байна. Өөрөөр хэлбэл, тухайн коэффициентийг урьдчилан таамаглах 
боломжгүй, санамсаргүй процесс гэж үзсэн.
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Ийнхүү (10), (11) тэгшитгэлүүдийг төлөв байдлын огторгуйд үнэлэхэд зураг 
7-д харуулсан үр дүн гарсан. Төлөв байдлын огторгуй нь энгийн математикт 
ашигладаг огторгуйгаас өөр хэмжээстэй тул эдгээрийн утгуудыг бодит тоон 
огторгуйд харгалзах утгуудтай харьцуулах боломжгүй байдаг. Гагцхүү үр төлөв 
байдлын хувьсагчийн цаг хугацааны динамик хандлагыг тодорхойлох боломж 
олгодог нь энэ аргын нэг сул тал юм. 

зураг 7. State-Space загварын үнэлгээний үр дүн Үнэлгээг тогтвортой үнэлэхийн 
тулд төлөв байдлын огторгуйн 
үнэлгээнд коэффициентийн 
дундаж ба стандарт алдаанаас 
эхлэлийн утгыг (1) тэгшитгэлийг 
OLS аргаар үнэлж, харгалзах 
коэффициентийн утга болон 
түүний стандарт хазайлтаар авч 
үзсэн. 

Дэлгэрэнгүй үр дүнг Хүснэгт 10 
болон Зураг 7–д харуулав.

Үнэлгээний үр дүнгээс 
үзэхэд валютын ханшийн 
инфляцид үзүүлэх мэдрэмжийн 
коэффициентийн утга нь 2008 
оны хямралын өмнөх үед өсч, 
хямралын дараа буурсан бөгөөд 
түүнээс хойш алгуур өсөх 
хандлагатай байна.

Үнэлгээний үр дүнгээс харахад чөлөөт хөвөгч валютын ханшийн систем нь 
дотоод эдийн засгийг гадаад шокоос хамгаалах хэрэгсэл болж, шокыг дотоодын 
үнэд бус валютын ханшид шингээн зөөлрүүлж байдаг гэсэн онолын ойлголт 
Монгол Улсад биелж байгааг харуулж байна.126

126  Paul Krugman, Maurice Obstfeld “International economics: theory and policy” ( 9th edition p.449)
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ДүгнэлТ

Аливаа орны эдийн засагт валютын ханшийн дотоодын үнэд үзүүлэх нөлөө, 
түүний түвшин нь макро эдийн засаг бодлого боловсруулагчдын хувьд чухал 
үзүүлэлт юм. Валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ нь 
тухайн орны мөнгөний бодлого, ханшийн дэглэмийн сонголтын талаар шийдвэр 
гаргахад нэн түрүүнд харгалзан үздэг үндсэн үзүүлэлтүүдийн нэг юм.

Манай улсын хувьд валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөллийг Д.Ган-
Очир (2007) бүтцийн авторегресс загвараар, Б.Даваадалай, П.Авралт-Од [2010] 
нар Монголын инфляцийн бүтцийн хураангуй загвар буюу SIMOM болон SVAR 
загваруудад асимметрик нөлөөг нэмж тус тус тооцоолж байсан.

Энэ удаад валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх нөлөөг SVAR загвар болон 
түүнд ханшийн асимметрик нөлөөг нэмсэн хувилбараар 2012 оны эцсийн 
байдлаарх тоон өгөгдөлд үндэслэн тус тус шинэчлэн тооцох, state-space 
хэлбэрийн загвар ашиглан түүний динамик хандлагыг тодорхойлох зорилт 
тавьсан. Ийнхүү холбогдох үнэлгээг гүйцэтгэхэд дараах үр дүнгүүд гарсан 
болно:

• Төгрөгийн нэрлэсэн үйлчилж буй ханшийн жилийн өсөлтийн хувь 1 нэгжээр 
буурахад буюу сулрахад 2-12 сарын хоцролттойгоор жилийн инфляцийг 0.45 
нэгжээр нэмэгдүүлэх нөлөөтэй байна. 

• Ханшийн асимметр нөлөөг тусгасан SVAR загвараар валютын ханшийн 
сулралт инфляцийг өсгөх хүчин зүйл болж байгаа боловч чангарахад 
инфляцийг сааруулах нөлөө үзүүлж чадахгүй байна гэсэн үр дүн гарсан. 

• Валютын ханшийн инфляцид үзүүлэх мэдрэмжийн коэффициентыг 2000-2014 
онуудад судалж үзэхэд Дэлхийн санхүү эдийн засгийн хямралын өмнө өндөр 
байсан бол хямралын дараа хүчтэй буурах болсон. Энэ нь харьцангуй чөлөөт 
хөвөгч ханшийн системтэй үед инфляцийн дарамт бага байдаг гэсэн онолын 
ойлголттой нийцтэй байна.

санал

Цаашид энэ шинжилгээнд ашиглаж буй эмпирик загварыг бүтцийн өөрчлөлт 
бүхий Бейсийн вектор авторегрессийн загвар (BVAR) ашиглаж өргөтгөн судлах 
шаардлагатай. 
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хавсралТ 1. SVAR загвар
 

       Энд:
       yt ~ к элементтэй эндоген хувьсагчийн вектор
       xt ~ d элементтэй эгзоген хувьсагчдийн вектор
         ~ үнэлэгдсэн коэффициентүүдийн матриц
       ~ нэг үеийн утгууд нь корреляци хамааралтай боловч өмнөх үеийн 
утгууд, загварын бусад хувьсагчтай хамааралгүй мэдээллүүдийн матриц

VAR загвар нь (1) систем тэгшитгэлийг үнэлэн Ai, B матрицуудын элементүүдийг 
олдог. SVAR загвар нь VAR загварын үлдэгдлийн ковариац матрицад хязгаарлалт 
тавин ижил хугацаа хоорондын хамаарлыг арилгаж,  үнэлэгдсэн коэффифиентүүдэд 
эдийн засгийн онолын дагуу хязгаарлалт тавин хөгжүүлсэн хувилбар юм.  

: нь загварын үлдэгдлүүдийн хоорондын ковариац матриц байг.

Энд  нь багасгасан загварын үлдэгдэл хувьсагч,  нь ажиглагдахгүй бүтцийн 
мэдээлэл гэж үзэх ба эдгээр нь k элементтэй векторууд байна. Харин A,B нь 
элементүүдийг нь үнэлгээгээр тодорхойлох  хэмжээстэй матриц. Бүтцийн 
мэдээллийн ковариац матриц  байх тул үүний дагуу А,В матрицуудад: 

байхаар хязгаарлалт тавигддаг. Иймээс А ба В матрицийн элементийн утгуудыг 
үнэлэх хүрэлцээтэй нөхцөл нь хамгийн багадаа 

тооны нэмэлт хязгаарлалт тавьж үнэлэх явдал юм. Өөрөөр хэлбэл загвар дор хаяж яг 
тодорхойлогдсон цаашлаад илүү тодорхойлогдсон байхыг шаарддаг. Уг нөхцөлийг 
хангахын тулд А,В матрицууд доорх хэлбэрээр тодорхойлогдно. (к=3 тохиолдолд)

Өөрөөр хэлбэл А матриц нь диагоналийн дагуу 1, диогоналийн дээд элементүүд 
бүгд 0 байх гурвалжин матриц байдаг. Харин доод гурвалжингийн элементүүд 
нь эдийн засгийн онолд суурилан тодорхойлсон коэффициентууд байдаг. В 
нь хязгаарлагдаагүй VAR загварын үлдэгдлүүдийн ижил хугацааны ковариац 
хамаарлыг арилгах диогональ матриц.

Дээрх шаардлагыг хангасан тохиолдолд SVAR загварын үнэлгээг гүйцэтгэх бөгөөд 
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ингэхдээ дараах алхмын дагуу үнэлдэг. Үүнд:

1. Unrestricted VAR загвараа найдвартай байдлаар үнэлнэ

2. Онолын хязгаарлалт болох текст хэлбэрийн код эсвэл А, В матрицаа бэлдэнэ

3. Structural Factorization буюу SVAR загвараа онолын хязгаарлалтын дагуу 
үнэлнэ. 

хүснэгт 2. валютын ханшийг тэгш хэмтэйгээр үнэлэх VAR загварын лаг 
тодорхойлох шинжүүр
VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: XPIGR MPIGR INTGR GAP M2GR NEERGR INF 
Exogenous variables: C 
Date: 07/01/14   Time: 18:56
Sample: 2007M01 2014M04
Included observations: 80

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -1710.041 NA  1.04e+10  42.92603  43.13446  43.00960
1 -1281.621  771.1558  790240.2  33.44054   35.10796*   34.10905*
2 -1209.548  117.1190  455884.3  32.86371  35.99012  34.11717
3 -1162.555  68.13975  514243.6  32.91388  37.49928  34.75230
4 -1085.549  98.18350  293676.2  32.21372  38.25811  34.63709
5 -1017.769   74.55806*  234422.4  31.74422  39.24760  34.75254
6 -964.9965  48.81420  317628.7  31.64991  40.61229  35.24319
7 -884.2244  60.57907  269636.6  30.85561  41.27698  35.03383
8 -783.5908  57.86436   202002.7*   29.56477*  41.44513  34.32794

 * indicates lag order selected by the criterion
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
 FPE: Final prediction error
 AIC: Akaike information criterion
 SC: Schwarz information criterion
 HQ: Hannan-Quinn information criterion
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зураг 8. Тэгш хэмтэй VAR загварын хувьсагчдын авторегрессийн язгуур
 

хүснэгт 3. симметрик VAR загварын серийн корреляцийг шалгах тестийн үр дүн

VAR Residual Serial Correlation LM Tests
Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h
Date: 07/01/14   Time: 19:04
Sample: 2007M01 2014M04
Included observations: 87

Lags LM-Stat Prob

1  120.2532  0.2131
2  64.39492  0.3691
3  94.28138  0.1001
4  77.05363  0.1164
5  82.51993  0.4119
6  56.48330  0.2156
7  61.25995  0.1123
8  82.48354  0.3019
9  87.77108  0.3006
10  63.59629  0.2785

Probs from chi-square with 49 df.
 



ТӨГРӨГИЙН ГАДААД ВАЛЮТТАЙ ХАРЬЦАХ НЭРЛЭСЭН 
ХАНШИЙН ИНФЛЯЦИД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ

363

 Б.Мөнхзул

хүснэгт 4. SVAR загварын үнэлгээний үр дүн (симметрик)

 Vector Autoregression Estimates
 Date: 07/04/14 Time: 09:08
 Sample (adjusted): 2007M02 2014M04
 Included observations: 87 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

XPIGR MPIGR INTGR GAP M2GR NEERGR INF

XPIGR(-1)  0.825157  0.204642 -0.043332 -1.00E-06  0.012345  0.021590  0.021130
 (0.06850)  (0.07664)  (0.04943)  (9.5E-05)  (0.02969)  (0.01590)  (0.01063)
[ 12.0454] [ 2.67030] [-0.87672] [-0.01052] [ 0.41582] [ 1.35747] [ 1.98767]

MPIGR(-1)  0.081379  0.555857  0.042651 -3.55E-05 -0.012953  0.040307  0.031311
 (0.08166)  (0.09136)  (0.05892)  (0.00011)  (0.03539)  (0.01896)  (0.01267)
[ 0.99651] [ 6.08437] [ 0.72387] [-0.31294] [-0.36601] [ 2.12596] [ 2.47084]

INTGR(-1) -0.107826  0.013981  0.417384 -0.000156 -0.050245  0.068161  0.015261
 (0.14007)  (0.15670)  (0.10106)  (0.00019)  (0.06070)  (0.03252)  (0.02174)
[-0.76982] [ 0.08923] [ 4.13012] [-0.80320] [-0.82774] [ 2.09606] [ 0.70211]

GAP(-1) -53.95503  17.06001  16.20029  0.811939 -37.11514 -22.08982  3.007770
 (50.3431)  (56.3196)  (36.3226)  (0.06988)  (21.8171)  (11.6879)  (7.81214)
[-1.07175] [ 0.30291] [ 0.44601] [ 11.6188] [-1.70119] [-1.88997] [ 0.38501]

M2GR(-1)  0.197571  0.243985 -0.246989  0.000214  0.915771  0.037166  0.042893
 (0.10642)  (0.11906)  (0.07678)  (0.00015)  (0.04612)  (0.02471)  (0.01651)
[ 1.85646] [ 2.04931] [-3.21665] [ 1.44699] [ 19.8560] [ 1.50420] [ 2.59729]

NEERGR(-1) -0.666935 -0.328659 -0.038702 -0.000375  0.052352  0.872631 -0.116712
 (0.20723)  (0.23183)  (0.14952)  (0.00029)  (0.08981)  (0.04811)  (0.03216)
[-3.21834] [-1.41767] [-0.25885] [-1.30213] [ 0.58294] [ 18.1377] [-3.62939]

INF(-1)  0.316016 -0.282897  0.144908  0.000278 -0.238071  0.028872  0.917167
 (0.23253)  (0.26014)  (0.16777)  (0.00032)  (0.10077)  (0.05399)  (0.03608)
[ 1.35901] [-1.08748] [ 0.86372] [ 0.86102] [-2.36245] [ 0.53481] [ 25.4175]

C -12.17421 -4.239999  3.479410 -0.012219  5.480652 -2.650017 -1.275525
 (5.20945)  (5.82789)  (3.75862)  (0.00723)  (2.25761)  (1.20945)  (0.80839)
[-2.33695] [-0.72754] [ 0.92571] [-1.68981] [ 2.42764] [-2.19109] [-1.57786]

 R-squared  0.801820  0.608852  0.575030  0.746441  0.937418  0.894244  0.946170
 Adj. 
R-squared  0.784259  0.574193  0.537374  0.723974  0.931872  0.884873  0.941400
 Sum sq. resids  11571.14  14481.57  6023.516  0.022296  2173.154  623.6895  278.6349
 S.E. equation  12.10248  13.53924  8.731955  0.016800  5.244833  2.809769  1.878037
 F-statistic  45.66093  17.56708  15.27078  33.22354  169.0479  95.42860  198.3698
 Log likelihood -336.1784 -345.9381 -307.7797  236.2655 -263.4318 -209.1315 -174.0814
 Akaike AIC  7.912146  8.136509  7.259303 -5.247483  6.239812  4.991530  4.185779
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 Schwarz SC  8.138896  8.363259  7.486054 -5.020733  6.466562  5.218280  4.412529
 Mean 
dependent  12.52708  8.990551 -4.047207  8.30E-06  30.48899 -5.097878  11.99406
 S.D. 
dependent  26.05604  20.74856  12.83798  0.031976  20.09416  8.280981  7.758132

 Determinant resid 
covariance (dof adj.)  340089.4
 Determinant resid 
covariance  173120.3
 Log likelihood -1388.819
 Akaike information 
criterion  33.21424
 Schwarz criterion  34.80149

хүснэгт 5. инфляцийн вариац задаргаа (тэгш хэмтэй SVAR)

 Period S.E. XPIGR MPIGR INTGR GAP M2GR NEERGR INF

 1  12.10248  1.874113  2.287878  1.139592  1.216984  2.860067  0.687091  89.93428
 2  15.73532  4.412130  6.666229  0.577527  0.850390  4.613546  3.242448  79.63773
 3  18.14218  7.010350  9.073286  0.428902  0.583548  6.473282  7.124911  69.30572
 4  19.99871  9.124560  9.550433  0.563918  0.418289  8.409578  11.80166  60.13156
 5  21.51972  10.49344  8.852782  1.002211  0.323435  10.35369  16.72147  52.25298
 6  22.78944  11.09720  7.682941  1.697982  0.270499  12.22566  21.41842  45.60730
 7  23.84582  11.07058  6.512238  2.558338  0.240235  13.95883  25.56936  40.09042
 8  24.71091  10.61300  5.593460  3.483631  0.221332  15.50891  28.99761  35.58206
 9  25.40365  9.925134  5.023984  4.390487  0.207751  16.85254  31.64421  31.95589
 10  25.94498  9.176073  4.806933  5.218829  0.196560  17.98185  33.53125  29.08851
 11  26.35910  8.492207  4.895249  5.930573  0.186538  18.89894  34.73095  26.86555
 12  26.67262  7.957540  5.219030  6.505608  0.177399  19.61202  35.34437  25.18403
 13  26.91264  7.618343  5.701126  6.937871  0.169385  20.13326  35.48813  23.95188
 14  27.10455  7.488686  6.265893  7.232337  0.163065  20.47808  35.28597  23.08596
 15  27.26997  7.555845  6.844641  7.402828  0.159220  20.66515  34.86235  22.50997
 16  27.42536  7.785860  7.379711  7.470143  0.158743  20.71658  34.33587  22.15310
 17  27.58135  8.129878  7.827868  7.460000  0.162534  20.65778  33.81195  21.94999
 18  27.74289  8.531586  8.162769  7.400494  0.171365  20.51659  33.37519  21.84201
 19  27.91010  8.935347  8.375839  7.319132  0.185754  20.32156  33.08292  21.77945
 20  28.07968  9.293894  8.474935  7.239838  0.205854  20.09975  32.96195  21.72378
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хүснэгт 6. валютын ханшийг тэгш хэмтэй бусаар үнэлэх VAR загварын лаг 
тодорхойлох шинжүүр

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: DP92_Y DCU_Y DPI_Y INT GAP DM2_Y DNEER_Y*APR_Y 
DNEER_Y*DEP_Y INF_Y 
Exogenous variables: C 
Date: 03/26/13 Time: 12:51
Sample: 2000M01 2012M12
Included observations: 122
 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -3876.704 NA  3.74e+16  63.70006  63.90692  63.78408
1 -2958.271  1686.303  4.09e+10  49.97166   52.04020*   50.81183*
2 -2853.204  177.4088   2.81e+10*  49.57711  53.50734  51.17345
3 -2791.264  95.44809  4.05e+10  49.88957  55.68148  52.24207
4 -2732.152  82.36861  6.42e+10  50.24840  57.90200  53.35705
5 -2631.269  125.6908  5.52e+10  49.92244  59.43773  53.78726
6 -2540.134  100.0993  6.16e+10  49.75629  61.13326  54.37726
7 -2435.039  99.92585  6.29e+10  49.36130  62.59996  54.73843
8 -2298.608   109.5927*  4.69e+10  48.45258  63.55293  54.58588
9 -2183.904  75.21539  6.67e+10  47.90007  64.86210  54.78952
10 -2014.098  86.29479  6.03e+10   46.44423*  65.26795  54.08984

 * indicates lag order selected by the criterion
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
 FPE: Final prediction error
 AIC: Akaike information criterion
 SC: Schwarz information criterion
 HQ: Hannan-Quinn information criterion
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зураг 9. асимметр VAR загварын хувьсагчдын авторегрессийн язгуур

хүснэгт 7. Тэгш хэмтэй бус VAR загварын серийн корреляцийг шалгах тестийн үр дүн

VAR Residual Serial Correlation LM Tests
Null Hypothesis: no serial correlation at lag 
order h
Date: 07/01/14 Time: 19:14
Sample: 2007M01 2014M04
Included observations: 87

Lags LM-Stat Prob
1  119.3627  0.1201
2  61.25987  0.1124
3  89.40373  0.2004
4  74.72136  0.3104
5  79.01982  0.2042
6  61.52108  0.1081
7  58.99491  0.1552
8  84.62441  0.3442
9  83.08091  0.2017
10  62.49392  0.0933

Probs from chi-square with 49 df.
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хүснэгт 8. SVAR загварын үнэлгээний үр дүн (асимметрик)

 Vector Autoregression Estimates
 Date: 07/04/14 Time: 09:10
 Sample (adjusted): 2007M02 2014M04
 Included observations: 87 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

XPIGR MPIGR INTGR GAP M2GR
NEERGR 
*DEPR INF

XPIGR(-1)  0.819572  0.199748 -0.043311 -4.03E-06  0.014057  0.016412  0.019844
 (0.06776)  (0.07705)  (0.04930)  (9.5E-05)  (0.02968)  (0.01279)  (0.01078)
[ 12.0958] [ 2.59250] [-0.87846] [-0.04255] [ 0.47353] [ 1.28315] [ 1.84160]

MPIGR(-1)  0.115331  0.564213  0.045973 -1.60E-05 -0.010638  0.028196  0.036048
 (0.08186)  (0.09309)  (0.05957)  (0.00011)  (0.03586)  (0.01545)  (0.01302)
[ 1.40884] [ 6.06105] [ 0.77179] [-0.13971] [-0.29663] [ 1.82459] [ 2.76896]

INTGR(-1) -0.094263  0.019541  0.418353 -0.000148 -0.050641  0.052317  0.017472
 (0.13878)  (0.15781)  (0.10098)  (0.00019)  (0.06080)  (0.02620)  (0.02207)
[-0.67923] [ 0.12383] [ 4.14287] [-0.76524] [-0.83291] [ 1.99705] [ 0.79168]

GAP(-1) -23.82306  37.90409  16.98094  0.828566 -43.04495 -3.542301  9.143223
 (46.9998)  (53.4449)  (34.1991)  (0.06572)  (20.5910)  (8.87210)  (7.47441)
[-0.50688] [ 0.70922] [ 0.49653] [ 12.6081] [-2.09048] [-0.39926] [ 1.22327]

M2GR(-1)  0.163846  0.205923 -0.245484  0.000196  0.931167  0.036134  0.033907
 (0.10068)  (0.11448)  (0.07326)  (0.00014)  (0.04411)  (0.01900)  (0.01601)
[ 1.62745] [ 1.79873] [-3.35101] [ 1.39146] [ 21.1114] [ 1.90135] [ 2.11775]

NEERGR
(-1)*DEPR (-1) -0.898120 -0.273224 -0.079459 -0.000513 -0.030196  0.853258 -0.132805

 (0.25912)  (0.29466)  (0.18855)  (0.00036)  (0.11352)  (0.04891)  (0.04121)
[-3.46600] [-0.92726] [-0.42142] [-1.41523] [-0.26599] [ 17.4439] [-3.22276]

INF(-1)  0.277939 -0.336068  0.148253  0.000258 -0.214625  0.010673  0.905554
 (0.22638)  (0.25743)  (0.16473)  (0.00032)  (0.09918)  (0.04273)  (0.03600)
[ 1.22774] [-1.30549] [ 0.90000] [ 0.81580] [-2.16399] [ 0.24976] [ 25.1530]

C -13.34161 -2.579555  3.050731 -0.012985  4.243019 -2.606262 -1.158199
 (5.24559)  (5.96492)  (3.81692)  (0.00733)  (2.29813)  (0.99020)  (0.83421)
[-2.54340] [-0.43245] [ 0.79926] [-1.77044] [ 1.84629] [-2.63205] [-1.38838]

 R-squared  0.805424  0.603220  0.575624  0.747403  0.937205  0.872344  0.944492
 Adj. R-squared  0.788183  0.568062  0.538021  0.725021  0.931640  0.861033  0.939574
 Sum sq. resids  11360.67  14690.10  6015.102  0.022211  2180.549  404.8232  287.3201
 S.E. equation  11.99191  13.63637  8.725854  0.016768  5.253750  2.263701  1.907083
 F-statistic  46.71593  17.15751  15.30792  33.39307  168.4363  77.12162  192.0323
 Log likelihood -335.3798 -346.5601 -307.7189  236.4309 -263.5796 -190.3307 -175.4166
 Akaike AIC  7.893790  8.150806  7.257906 -5.251285  6.243209  4.559327  4.216474
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 Schwarz SC  8.120540  8.377556  7.484656 -5.024534  6.469959  4.786077  4.443224
 Mean dependent  12.52708  8.990551 -4.047207  8.30E-06  30.48899 -6.571467  11.99406
 S.D. dependent  26.05604  20.74856  12.83798  0.031976  20.09416  6.072438  7.758132

 Determinant resid covariance 
(dof adj.)  220960.6
 Determinant resid covariance  112478.5
 Log likelihood -1370.061
 Akaike information criterion  32.78301
 Schwarz criterion  34.37026

 хүснэгт 9. SVAR загварын үнэлгээний үр дүн (асимметрик) 

 Vector Autoregression Estimates
 Date: 07/04/14 Time: 09:11
 Sample (adjusted): 2007M02 2014M04
 Included observations: 87 after adjustments
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

XPIGR MPIGR INTGR GAP M2GR
NEERGR* 
(1-DEPR) INF

XPIGR(-1)  0.816501  0.208939 -0.045217 -6.28E-06  0.007933  0.006121  0.020846
 (0.07234)  (0.07634)  (0.04952)  (9.6E-05)  (0.02905)  (0.00787)  (0.01107)
[ 11.2863] [ 2.73703] [-0.91307] [-0.06536] [ 0.27313] [ 0.77755] [ 1.88285]

MPIGR(-1)  0.048977  0.517231  0.044428 -5.26E-05  0.003062  0.011221  0.022382
 (0.08800)  (0.09285)  (0.06024)  (0.00012)  (0.03533)  (0.00958)  (0.01347)
[ 0.55658] [ 5.57040] [ 0.73757] [-0.44936] [ 0.08667] [ 1.17179] [ 1.66194]

INTGR(-1) -0.111942 -0.000150  0.419099 -0.000158 -0.042726  0.014985  0.012799
 (0.14797)  (0.15614)  (0.10129)  (0.00020)  (0.05941)  (0.01610)  (0.02265)
[-0.75650] [-0.00096] [ 4.13756] [-0.80281] [-0.71916] [ 0.93064] [ 0.56520]

GAP(-1) -29.35642 -9.370261  23.85160  0.827657 -16.12451 -22.37868  1.766578
 (58.3032)  (61.5213)  (39.9101)  (0.07749)  (23.4086)  (6.34450)  (8.92281)
[-0.50351] [-0.15231] [ 0.59763] [ 10.6813] [-0.68883] [-3.52726] [ 0.19798]

M2GR(-1)  0.111505  0.264956 -0.262216  0.000162  0.884841  0.008655  0.036950
 (0.11376)  (0.12004)  (0.07787)  (0.00015)  (0.04568)  (0.01238)  (0.01741)
[ 0.98015] [ 2.20720] [-3.36720] [ 1.07342] [ 19.3723] [ 0.69915] [ 2.12228]

NEERGR(-
1)*(1-DEPR(-1)) -0.649715 -0.991223  0.070632 -0.000332  0.449978  0.817882 -0.210231

 (0.54878)  (0.57907)  (0.37565)  (0.00073)  (0.22033)  (0.05972)  (0.08399)
[-1.18393] [-1.71176] [ 0.18802] [-0.45489] [ 2.04226] [ 13.6959] [-2.50318]

INF(-1)  0.178328 -0.265180  0.123104  0.000196 -0.278138  0.029116  0.905381
 (0.24449)  (0.25798)  (0.16736)  (0.00032)  (0.09816)  (0.02660)  (0.03742)
[ 0.72940] [-1.02791] [ 0.73558] [ 0.60435] [-2.83351] [ 1.09441] [ 24.1975]

C -3.321368 -1.773492  4.299236 -0.007154  5.913076 -0.454194  0.000937
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 (4.50631)  (4.75504)  (3.08469)  (0.00599)  (1.80928)  (0.49037)  (0.68965)
[-0.73705] [-0.37297] [ 1.39373] [-1.19451] [ 3.26820] [-0.92622] [ 0.00136]

 R-squared  0.779744  0.613246  0.574860  0.741676  0.940300  0.853750  0.941810
 Adj. R-squared  0.760228  0.578976  0.537189  0.718786  0.935010  0.840792  0.936654
 Sum sq. resids  12860.06  14318.89  6025.928  0.022715  2073.054  152.2836  301.2043
 S.E. equation  12.75874  13.46298  8.733703  0.016957  5.122616  1.388395  1.952617
 F-statistic  39.95336  17.89487  15.26015  32.40247  177.7555  65.88181  182.6602
 Log likelihood -340.7725 -345.4467 -307.7971  235.4556 -261.3805 -147.8005 -177.4695
 Akaike AIC  8.017759  8.125212  7.259704 -5.228864  6.192655  3.581621  4.263666
 Schwarz SC  8.244509  8.351962  7.486454 -5.002113  6.419405  3.808371  4.490416
 Mean dependent  12.52708  8.990551 -4.047207  8.30E-06  30.48899  1.473590  11.99406
 S.D. dependent  26.05604  20.74856  12.83798  0.031976  20.09416  3.479606  7.758132
 Determinant resid 
covariance (dof adj.)  89880.38
 Determinant resid 
covariance  45753.02
 Log likelihood -1330.933
 Akaike information criterion  31.88351
 Schwarz criterion  33.47076

хүснэгт 10. State-Space загварын үнэлгээний үр дүн

Sspace: SS01
Method: Maximum likelihood (Marquardt)
Date: 06/27/14 Time: 10:49
Sample: 2000M01 2014M04
Included observations: 172
Valid observations: 158
User prior mean: INITM
User prior variance: INITV
Failure to improve Likelihood after 17 iterations

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  
C(1) 0.496864 0.305022 1.628944 0.1033
C(2) 1.092549 0.088402 12.35883 0.0000
C(3) -0.208185 0.079039 -2.633944 0.0084
C(4) 0.032121 0.010855 2.959262 0.0031
C(5) 9.869168 5.674122 1.739330 0.0820
C(6) 1.182256 0.095536 12.37499 0.0000
C(7) -7.328959 0.880145 -8.326986 0.0000

Final State Root MSE z-Statistic Prob.  
SV1 -0.069878 0.055071 -1.268880 0.2045

Log likelihood -325.2510      Akaike info criterion 4.205708
Parameters 7      Schwarz criterion 4.341393
Diffuse priors 0      Hannan-Quinn criter. 4.260811

@signal inf=c(1)+c(2)*inf(-1)+c(3)*inf(-2)+c(4)*mpigr(-1)+c(5)*gap(-3)+sv1*neergr(-
1)+[var=exp(c(6))]
@state sv1=sv1(-1)+[var=exp(c(7))]
@mprior initm
@vprior initv


