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Хураангуй 
 

Энэхүү судалгаагаар манай улсад инфляцыг Хэрэглээний үнийн индекс 

(ХҮИ)-ийн сагсанд орсон бараа, үйлчилгээний нэр төрлөөр тайлбарлах 

боломжтойг харуулав. Судалгааны зорилго нь нэгд, гол нэрийн барааны 

үнийн инфляцад үзүүлэх нөлөөллийг тооцох; хоёрт, богино хугацааны 

инфляцыг  таамаглахад оршино. Судалгааг Ридж (Ridge) болон Лассо (Lasso) 

регрессийн үнэлгээний аргыг ашиглан ХҮИ-ийн 2011 оны 1 сараас 2018 оны 

5 сарын тоон мэдээлэлд үндэслэн гүйцэтгэв. Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд 

инфляцад бүх гол нэрийн барааны үнэ эерэг, импортын барааны үнэ хүчтэй 

нөлөөлөлтэй байна. Таамаглалын үр дүнгээс харахад инфляц 2018 оны 6 

сараас 2019 оны 2 сард бага зэрэг буурч, харин 2019 оны 3 сараас 5 сард өсөх 

хандлагатай байна.  
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 Удиртгал   

Дэлхийн улс орнуудад үнийн ерөнхий түвшний өөрчлөлтийг Хэрэглээний 

үнийн индекс (ХҮИ), Өрхийн хувийн хэрэглээний индекс (ӨХХИ), 

Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс (ҮҮИ), Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 

дефлятор зэрэг индексээр хэмждэг. Эдгээрээс ХҮИ нь олон улсад хамгийн 

өргөн хэрэглэгддэг. ХҮИ нь өрхийн хэрэглээний сагсан дахь бараа, 

үйлчилгээний үнийн ерөнхий түвшний өөрчлөлтийн жигнэсэн дунджийг 

илэрхийлнэ. Бараа, үйлчилгээний үнийн ерөнхий түвшний өсөлтийг ХҮИ-ээр 

хэмжсэн инфляц гэдэг.   

Эдийн засгийн онолд инфляцын үүсэл, шалтгааныг харилцан адилгүй 

тайлбарлаж ирсэн түүхтэй. Инфляцын шалтгааны талаар Кэйнсийн 

(Keynesian),  Мөнгөний (Monetary), Инфляцын төсвийн (Fiscal theory of price 

level) гэсэн онолын гурван гол үзэл, баримтлал байдаг (Frisch, 1984). 

Кэйнсийн онолоор инфляц нь эрэлт, нийлүүлэлтээс эсвэл эрэлт болон 

нийлүүлэлтээс шалтгаалж бий болдог гэж үздэг. Мөнгөний онолоор 

мөнгөний нийлүүлэлт нь инфляц үүсгэх гол шалтгаан буюу инфляц өсөх 

үндсэн нөхцөлийг буй болгодог хэмээн үздэг байна. Харин инфляцын 

төсвийн онолд төсвийн алдагдал ихсэх нь инфляц өсгөх гол шалтгаан юм. Уг 

онолоор Засгийн газрын төсвийн алдагдал нэмэгдэхэд, Засгийн газрын өр 

нэмэгддэг. Засгийн газрын өр нэмэгдсэнээр өрийн төлбөрийн дарамт 

ихэсдэг. Өрийн төлбөрийн дарамт ихсэхэд Төв банк бэлэн мөнгө хэвлэн 

эргэлтэнд оруулах нөхцөл үүсдэг. Ингэснээр зах зээл дэх мөнгөний 

нийлүүлэлт нэмэгдэж, улмаар инфляц өсөх шалтгаан болдог байна.  

Онолын эдгээр гурван үзэл баримтлалд эдийн засгийн агент буюу 

институц нь инфляцыг  бууруулахад ямар үүрэг, оролцоотойг тодотгосон 

байдаг. Кэйнс болон инфляцын төсвийн онолд Засгийн газрын үйл 

ажиллагаа, бодлого шийдвэр нь эрэлт болон нийлүүлэлтээс үүдэлтэй 

инфляцад хамгийн их нөлөөлөл үзүүлэх боломжтой гэжээ. Учир нь Засгийн 

газар ард иргэдэд бэлэн мөнгө ихээр хавтгайруулан тарааж, эрэлтийг огцом 

өсгөх, бараа, бүтээгдэхүүний ханган нийлүүлэлтийг цаг алдаж зохицуулах, 

төсвийн болон хөгжлийн алдаатай бодлого явуулах, төсвийн алдагдал, өрийг 

богино хугацаанд огцом ихэсгэх, Төв банканд улс төржсөн шахалт дарамт 

үзүүлэх, их хэмжээний мөнгө хэвлүүлж зах зээлд нийлүүлэх зэрэг эрсдэл 

агуулж байдаг. Харин мөнгөний онолд инфляцад зах зээл дэх мөнгөний 

нийлүүлэлтийг хумих эсвэл тэлэх замаар нөлөөлдөг гэж үздэг бөгөөд Төв 

банк дангаараа зах зээл дэх мөнгөний нийлүүлэлтийг зохицуулах бие даасан, 

хараат бус эрх мэдэл, бодлогын арга хэрэгсэлтэйг чухалчилсан байдаг. 

Манай улсад 2000 оноос хойших үеийн өндөр инфляцын ихэнхийг  

нийлүүлэлтийн гаралтай буюу зардлаас шалтгаалсан инфляц эзэлж байна 

(Монголбанк, 2018).  Эрс тэс уур амьсгалтай, өргөн уудам газар нутагтай, ачаа 

тээврийн дэд бүтэц, логистик сул  хөгжсөн, бензин шатахуун  импортоос 

бүрэн хараат, валютын ханш хэлбэлзэл ихтэй, хэрэглээн дэх импортын 
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барааны хувь өндөр гэх зэргээс шалтгаалан дотоод дахь бараа, үйлчилгээний 

үйлдвэрлэл болон ханган нийлүүлэлтийн зардал харьцангуй өндөр байдаг. 

Иймд нийлүүлэлтээс шалтгаалсан  инфляцын хөөрөгдөл үүсэх эрсдэл манай 

улсад өндөр юм.   

Манай улсын ХҮИ-ээр хэмжсэн инфляц (өмнөх оны мөн үеэс, сараар) 2011 

оноос хойш өндөр түвшинд, тогтворгүй, хэлбэлзэл ихтэй байна (Зураг 1). 

Инфляц 2011-2014 онд 16-7.8 хувь байсан бөгөөд жилийн дундаж нь 11.7 

хувь, харин 2015 оны 1 сараас буурсаар 2016 оны 10 сард -0.6 хувь болсон. 

Гэсэн хэдий ч 2016 оны 12 сараас 2018 оны 5 сард инфляц өссөн хандлагатай 

байгаа бөгөөд 2018 оны 5 сард 6.1 хувь байна. 

 

Зураг 1. ХҮИ-ээр хэмжсэн улсын инфляц, өмнөх оны мөн үеэс, сараар, 2011.1-
2018.5 сар 

 
                    Эх үүсвэр: ҮСХ, ХҮИ-ийн тооцоо 

 

Инфляцад нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн судалгаа дотоодод төдийгүй олон 

улсад өргөн цар хүрээтэй хийгдэж байдаг. Манай улсад 2005-2017 онд 

хийгдсэн зарим судалгааны ажлуудыг тоймлон авч үзье (Хавсралтын Хүснэгт 

Х.1).  

 Инфляцыг гол төлөв Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ), мөнгөний 

нийлүүлэлт (М1, М2), гадаад худалдаа, цалин, валютын ханш, зээлийн хүү 

зэрэг макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд болон зарим барааны үнэ, жишээ нь 

шатахуун газрын тосны үнэ, ХҮИ-ийн бүлэг индекс зэргээр тайлбарлажээ. 

Эндээс үзэхэд дурдсан үзүүлэлтүүд инфляцад чухал нөлөөлөлтэйг харж 

болох талтай. Нийтлэг ажиглагдсан зүйл бол дээрх судалгаануудад 

авторегрессийн төрлийн загварыг түлхүү ашигласан байна. Тодруулбал, 

инфляц ба M1, M2, ДНБ, хэрэглээний үнийн бүлэг индексийн хоорондын 

хамаарлыг вектор авторегресс (Vector Autoregression=VAR); инфляцад 

валютын ханшийн үзүүлэх нөлөөллийг рекурс вектор авторегресс (Recursive 

Vector Autoregression=RVAR); инфляцад шатахууны үнийн үзүүлэх 

нөлөөллийг хүчин зүйлийн вектор авторегресс (Factor-Augmented Vector 

% 
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Avtoregression=F-AVAR) загвар ашигласан. Товчоор дийлэнх судалгаанд 

макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд инфляцад хэрхэн нөлөөлдгийг авч үзсэн 

байна. Гэтэл инфляцад гол нэрийн барааны үнэ хэрхэн нөлөөлдөг вэ гэсэн 

асуулт нээлттэй хэвээр үлдсэн төдийгүй сонирхолтой байж болох юм. Энэ 

талаар дор товч өгүүлье. 

Юуны өмнө манай улсад гол нэрийн барааны үнэ (ГНБҮ), жишээ нь мах, 

гурил, сүү, бензиний үнэ, инфляцад хэрхэн нөлөөлдөг нь ард иргэд, улс төр, 

эдийн засгийн хүрээнийхний анхаарлын төвд байсаар ирсэн. Гол нэрийн 

бараа нь өрхийн хэрэглээний ихэнх хэсгийг бүрдүүлдэг бөгөөд эдгээрийн 

үнийн өсөлт нь өрхийн амьжиргаанд чухал нөлөөтэй. Мөн ГНБҮ нь ХҮИ-ийн 

тооцоонд өндөр жин эзэлдэг тул ХҮИ-ээр хэмжсэн инфляцад хүчтэй нөлөөлөл 

үзүүлж байдаг. Харин инфляцад ХҮИ-ийн сагсанд орсон бараа, үйлчилгээний 

үнэ, ялангуяа ГНБҮ  хэрхэн нөлөөлдгийг тусгайлан авч үзсэн судалгаа 

байхгүй байна. Бидний дэвшүүлж буй судалгааны аргачлалтай хамгийн 

дөхөм хийгдсэн зарим судалгаанаас дурдвал, Хулан (2005), Батсүх, 

Больтогтох, ба Оюу-Эрдэнэ (2015) болон Энх-Амгалан (2015) нарын 

бүтээлүүдийг нэрлэж болох юм. Эдгээрт ХҮИ-ийн бүлэг индекс ба инфляц 

хоорондын хамаарлыг судалсан боловч инфляцад ХҮИ-ийн сагсанд орсон 

бараа, үйлчилгээний үнийн үзүүлэх нөлөөллийг тухайлан судлаагүй юм. 

Иймд манай улсад инфляц ба ХҮИ-ийн сагсан дахь бараа, үйлчилгээний үнийн 

хоорондын хамаарлыг өнөөг хүртэл тухайлан судлаагүй байгааг тэмдэглэх 

нь зүйтэй юм. 

Иймд энэхүү судалгаагаар дараах хоёр зорилго тавьсан. Нэгдүгээрт, 

Инфляцад ХҮИ-ийн сагсанд орсон бараа, үйлчилгээний үнэ, ялангуяа ГНБҮ-

ийх хэрхэн нөлөөлж буйг тооцох. Хоёрдугаарт, ХҮИ-ийн сагсанд орсон бараа, 

үйлчилгээний үнээс инфляцын өөрчлөлтийг тайлбарлах боломжтой бараа, 

үйлчилгээний үнийг сонгож, загварчлан богино хугацааны инфляцыг  

таамаглах явдал юм.  

Энэ нь урьд өмнө хийгдсэн судалгаанууд (Хүснэгт Х1)-аас загварчлал, 

үнэлгээний аргачлалын хувьд ялгаатай бөгөөд дараах онцлогтой. Үүнд:  

1. Инфляцад ГНБҮ-ийн үзүүлэх нөлөөллийг хувьсагчийн тоо нь тоон 

өгөгдлөөс их регрессийн тэгшитгэлийг MATLAB программын 

алгоритм ашиглаж тодорхойлсон. 

2. Богино хугацааны инфляцыг  хувьсагчийн тоо нь тоон өгөгдлөөс их 

регрессийн тэгшитгэлийг хувилбарт таамаглалын арга болон 

улирлын нөлөөг тусгасан авторегресс загвартай хамт хэрэглэж 

таамаглал хийсэн. 
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 Тоон өгөгдөл  

ҮСХ нь ХҮИ-ээр хэмжсэн инфляцыг өмнөх оны мөн үеэс, өмнөх сараас, 

өмнөх оны эцсээс гэсэн цаг хугацааны гурван өөр үеэр улс, Улаанбаатар (УБ) 

хот, аймгуудын түвшинд тооцон, сарын давтамжтайгаар олон нийтэд 

тархаадаг. Энэхүү судалгаанд УБ хотын 2011 оны 1 сараас 2018 оны 5 сарын 

хугацаан дахь сарын давтамжтай, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулсан инфляц 

болон УБ хотын ХҮИ-ийн сагсанд орсон нийт 344 бараа, үйлчилгээний үнийн 

өмнөх оны мөн үетэй харьцуулсан, хувиар илэрхийлсэн өөрчлөлтийг 

ашиглав. Манай орны ХҮИ-д улирлын нөлөө байдаг. Иймд ХҮИ-ээр хэмжсэн, 

өмнөх оны мөн үетэй харьцуулсан инфляц нь үнийн түвшний ерөнхий 

өсөлтийг илүү бодитой илэрхийлдэг. 

 

2.1 Тайлбарлагч статистик хэмжигдэхүүн 

Судалгаанд ХҮИ-ээр хэмжсэн улсын инфляцыг түүний нэг бүрэлдэхүүн 

хэсэг болох УБ хотын инфляцаар төлөөлүүлж авч үзсэн. ҮСХ нь 2006 он хүртэл 

ХҮИ-ээр хэмжсэн УБ хотын инфляцаар улсын инфляцыг төлөөлүүлдэг 

байсан. Харин 2006 оноос эхлэн улсын инфляцыг УБ хот болон аймгуудын 

түвшинд тооцож эхэлсэн юм. ХҮИ-ээр хэмжсэн улсын инфляц ба УБ хотын 

инфляцын хооронд зөрүү маш бага байдаг. Иймд эдгээрийн аль нэг нь 

нөгөөгөө төлөөлөх боломжтой гэж үзсэн (Зураг 2). 

 
Зураг 2. ХҮИ-ээр хэмжсэн инфляц, өмнөх оны мөн үеэс, сараар, 2012.I-2018.V 
сар    

 
                 Эх үүсвэр: ҮСХ, ХҮИ-ийн тооцоо 

 
ХҮИ-ийн сагсанд орсон бараа, үйлчилгээ тус бүрээр 2012 оны 1 сараас 

2018 оны 5 сарын хооронд динамик үүсгэн судалгаанд ашиглав. Манай улсад 

ХҮИ-ийн сагс, жин 2010 болон 2015 онд шинэчлэгдэхэд УБ хотын ХҮИ-ийн 

% 

ХҮИ-ээр хэмжсэн улсын инфляц 

ХҮИ-ээр хэмжсэн УБ хотын инфляц 
 

— 
— 
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сагсан дахь бараа, үйлчилгээний нэр төрөлд аймгуудтай харьцуулахад бараг 

өөрчлөлт ороогүй. Иймд 2011-2018 онд УБ хотын ХҮИ-ийн сагсан дахь бараа, 

үйлчилгээний үнийн индексийн динамик үүсгэх нь илүү хялбар бөгөөд алдаа 

багатай юм. УБ хотын ХҮИ дангаараа улсын ХҮИ-ийн жингийн хамгийн их 

буюу 50 гаруй хувийг бүрдүүлдэг. Энэ нь улсын ХҮИ-т УБ хотын ХҮИ хамгийн 

их нөлөөтэйг харуулж байна. 

ХҮИ-ээр хэмжсэн улсын болон УБ хотын инфляцын тайлбарлагч 

статистик хэмжигдэхүүнүүд хоорондоо ойролцоо байна (Хүснэгт 1). Улсын 

сарын дундаж инфляц 2012 оны 1 сараас 2018 оны 5  сарын хооронд 8.0 хувь, 

стандарт хазайлт нь 5.0 хувь бол, УБ хотын сарын дундаж инфляц 7.9 хувь, 

стандарт хазайлт нь 5.1 хувь байна. Дурдсан хугацаанд улсын инфляцын 

хамгийн дээд ба доод утга нь харгалзан 16.0 ба -0.2 хувь байсан бол УБ хотынх 

17.7 ба  -0.6 хувь байна. 

 
Хүснэгт 1.  ХҮИ-ээр хэмжсэн инфляцын зарим тайлбарлагч статистик 
хэмжигдэхүүн, хувиар, 2012.1-2018.5 сар  
 

Тайлбарлагч статистик 
хэмжигдэхүүн 

Нэгж 
Улсын 

инфляц 
УБ хотын 
инфляц 

Дундаж  Хувь 8.0 7.9 
Медиан  Хувь 8.2 7.7 
Стандарт хазайлт  Хувь 5.0 5.1 
Дээд утга  Хувь 16.0 17.7 
Доод утга  Хувь -0.2 -0.6 
Нийлбэр  Хувь 621.3 610.0 

         Эх үүсвэр: ҮСХ, ХҮИ-ийн тооцоо 

 

Иймд УБ хотын инфляц улсынхыг төлөөлөх боломжтой юм. Цаашид энэхүү 

судалгаанд УБ хотын инфляцыг  улсын инфляц гэх буюу товчоор инфляц гэж 

нэрлэнэ. 

 

2.2 Хугацааны цуваа, бүрэлдэхүүний шинжилгээ 

Инфляц ба бараа, үйлчилгээний үнэ нь хугацааны цуваа тоон өгөгдөл юм. 

Хугацааны цуваа тоон өгөгдөл нь хандлага буюу тренд, улирлын мөчлөг, 

үлдэгдэл буюу санамсаргүй хүчин зүйл гэсэн гурван үндсэн шинж чанарыг 

агуулсан байдаг. Иймд инфляц дахь эдгээр шинж чанарыг Классик 

үржвэрийн аргаар задалж, тус бүрийн инфляцад үзүүлэх нөлөөг шинжлэв 

(Зураг 3). Шинжилгээнээс үзэхэд манай улсад инфляц 2016 оны 12 сараас 

2018 оны 5 сард ерөнхийдөө өссөн хандлагатай, жилийн 1-4 сард бусад сараас 

илүү өссөн байна. Энэ нь манай улсын инфляцад улирлын нөлөөлөл байгааг 

харуулж байна. Хэдийгээр инфляцад улирлын нөлөөлөл байгаа боловч 

үүнийг бага гэж үзэж болох юм. Учир нь инфляцын мөчлөгийн далайцаас 

үзэхэд 1-4 сард инфляц дунджаар 0.8-1.3 пунктээр бусад сараас илүү өсдөг 

байна. 
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Зураг 3.  Инфляц ба түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүд, хувиар, өмнөх оны мөн үеэс, 
сараар, 2012.1-2018.5 сар 

 
                      Эх үүсвэр: ҮСХ, ХҮИ-ийн тооцоо 
 

Инфляцыг 2012-2018 онд сар бүрийн дунджаар нь динамик үүсгэн Зураг 

4-д үзүүлэв. Энд манай улсад инфляц дунджаар 1-4 сард өссөн (4 сард 

хамгийн их), харин 5-12 сард ерөнхийдөө буурсан (10-12 сард хамгийн их) 

байна. Энэ нь инфляцын мөчлөгийн дүгнэлт (Зураг 3)-тэй нийцэж байна. 

Инфляц дахь улирлын нөлөөлөл нь манай улсад хаврын улиралд зарим 

барааны нийлүүлэлт багасдаг, харин намрын улиралд нэмэгддэгтэй 

холбоотой  гэж үзэх үндэстэй юм.   

 
Зураг 4.  Сарын дундаж инфляц, хувиар, өмнөх оны мөн үеэс, 2012.1-2018.5 сар 

 
                  Эх үүсвэр: ҮСХ, ХҮИ-ийн тооцоо 
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Инфляц 2012 оны 3, 4, 5 сард хамгийн өндөр буюу 16-18 хувь байв (Зураг 

5). Харин инфляц 2016 оны 8, 9, 10 сард хамгийн доод түвшинд буюу 0.1 

орчим хувь байв. Инфляц 2018 оны 1-5 сард сүүлийн долоон жилийн эхний 

хагас жилийн инфляцын түвшинтэй харьцуулахад ерөнхийдөө дундаж 

түвшинд байна.   

 
Зураг 5.  Инфляц, хувиар, өмнөх оны мөн үеэс, сараар, 2012.1–2018.5 сар 

 
                  

               

                  Эх үүсвэр: ҮСХ, ХҮИ-ийн тооцоо 
 

Одоо ХҮИ-ээр хэмжсэн инфляц болон ХҮИ-ийн сагсанд орсон нийт 344 

бараа, үйлчилгээний динамикийг авч үзье (Зураг 6). Эдгээр 344 бараа, 

үйлчилгээний үнийн өөрчлөлтийн жигнэсэн дундаж бол инфляц гэдгийг 

эргэн саная. Хэдийгээр бараа, үйлчилгээний үнэ ихээхэн өсөлттэй байгаа 

боловч эдгээрээс ХҮИ-ийн сагсанд өндөр жин эзэлдэг бараа, үйлчилгээний 

үнэ нь инфляцад хүчтэй нөлөөлөл үзүүлэх магадлал өндөр юм.   

 
Зураг 6.  ХҮИ-ийн сагсан дахь бараа, үйлчилгээний үнийн өөрчлөлт, хувиар, 
өмнөх оны мөн үеэс, сараар, 2012.1–2018.5 сар 

 

% 

Инфляц 
ХҮИ-ийн сагсан орсон 344 нэр 
төрлийн  бараа, үйлчилгээний 
үнийн өөрчлөлт  
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Эх үүсвэр: ҮСХ, ХҮИ-ийн тооцоо 
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 Гол нэрийн барааны үнийн инфляцад үзүүлэх 

нөлөөлөл 

Энэ хэсэгт ХҮИ-ийн сагсанд орсон бараа, үйлчилгээний үнийн (Үүнд, гол 

нэрийн бараа болох мах, сүү, гурил, будаа, бензин, хүнсний ногоо, гэх мэт 

багтсан) инфляцад хэрхэн нөлөөлж буйг тооцох болно. Манай улсад ХҮИ-ийн 

сагсан дахь бараа, үйлчилгээний нэр төрөл, жин хамгийн сүүлд 2010 болон 

2015 онд шинэчлэгдсэн. Тухай бүр ХҮИ-ийн сагсан дахь бараа, үйлчилгээний 

нэр төрөл, жин тодорхой хэмжээгээр өөрчлөгдсөн. Иймд 2010 болон 2015 

оны суурьтай ХҮИ-ийн сагснаас 2012 оны 1 сараас 2018 оны 5 сарын хооронд 

нэр төрөл, тоо хэмжээ нь давхацсан нийт 271 бараа, үйлчилгээний үнийг 

сонгон авав. Сонгож авсан бараа, үйлчилгээний үнийг олон хувьсагчтай 

шугаман регрессийн тэгшитгэлд тайлбарлагч хувьсагч болгон оруулж, 

инфляцад үзүүлэх нөлөөллийг тодорхойллоо. Тэгшитгэлд тайлбарлагч 

хувьсагчийн хугацааны хоцролтыг авч үзээгүй. Учир нь ХҮИ-ийн сагсанд 

орсон бараа, үйлчилгээний үнийн өөрчлөлт ерөнхийдөө тухайн сардаа шууд 

бүртгэгдэж, ХҮИ-д тооцогддог. Мөн үйлдвэрлэгч, худалдан борлуулагч, 

ханган нийлүүлэгч нар үнийн өсөлтөд мэдрэг болохыг давхар харгалзав. 

Тэгшитгэлийг Шринкаж арга (Shrinkage method)-ын нэг төрөл болох Ридж 

регресс (Ridge regression)-ийн тусламжтайгаар үнэлэв.   

 

3.1 Загварчлал 

Шринкаж арга нь загвар дахь тайлбарлагч хувьсагчийн үнэлэгдсэн 

итгэлцүүрийг тэгд ойртуулах замаар хязгаарлалт хийн, хувьсагчийн 

вариацыг багасгаж, загварын үнэлэгдсэн утгыг сайжруулдаг арга юм.  

Сүүлийн жилүүдэд энэ аргыг эдийн засаг, санхүүгийн салбарт өргөн хэрэглэж 

байгаа бөгөөд статистикчидын анхаарлыг ихэд татах болж улмаар 

судалгааны нэг чиглэл болоод байна. Энэ аргын гол агуулга нь загварын 

хамаарагч хувьсагчдын хувьд тэдгээрт хамгийн их нөлөөлж буй тайлбарлагч 

хувьсагчийг вариацын утгаар нь сонгож, загварт авч үлддэг. Үнэлгээний 

нөхцөл, шалгуур нь Хамгийн бага квадратын арга (ХБКА)-ынх шиг хангагдсан 

байх албагүй (Garcia, Medeiros, & Vasconcelos, 2017; Goeman, Meijer, & 

Chaturvedi, 2016). Шринкаж арга нь ХБКА-аас дараах чухал давуу талтай. Үүнд, 

ХБКА-ын нөхцөлүүд1 зөрчигдөх нь олонтоо тохиолддог бол харин Шринкаж 

                                                                 
1   Нөхцөлүүд нь: 

1. Хувьсагчуудын утга нь хэвийн тархалттай байх (Normality); 
2. Хамаарагч хувьсагчийн утгууд нь бие биеэсээ хамааралгүй байх (Independence); 
3. Тайлбарлагч хувьсагчууд нь хамаарагч хувьсагчтай шугаман хамааралтай байх 

(Linearity); 
4. Тайлбарлагч хувьсагчуудын вариац нь хомоскедастик байх (Homoskedasticity); 
5. Тайлбарлагч хувьсагчууд нь бие биеэсээ хамааралгүй байх  

(No multicollinearity); 
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үнэлгээний арга эдгээр нөхцөлүүдийг тухайн нэг тохиолдолд хангасан байх 

шаардлагагүй гэж үздэг. Түүнчлэн онолын хувьд бүгдийг нь хангах 

боломжгүй байдаг. Гэхдээ нөхцөлүүд хангагдсан эсэхийг ерөнхий 

тохиолдлоор буюу тоон өгөгдлийг дахин түүвэрлэлт (Bootstrap) хийх  замаар 

мэдэж болно.   

Дашрамд дурдахад Шринкаж арга нь хүний генетик, мэдрэл судлал болон 

экологи-биологийн салбарт түгээмэл хэрэглэгдэж байна. Жишээ нь, хүний 

өвчин болон түүний генетикийн хоорондын хамаарлыг тодорхойлоход 

ашиглагддаг. Энэ нь нэг төрлийн өвчтэй 1,000 хүнээс генетикийн дээж авч 

генетикийн шинж чанар, онцлогийг ангилахад 100,000-аас дээш гарах 

тохиолдол байдаг. Иймд генетикийн ямар шинж чанар, онцлог нь тухайн 

өвчинтэй хамааралтай байгааг тодорхойлох шаардлагатай болдог. Үүнийг 

ХБКА-аар үнэлэх боломжгүй бөгөөд зөвхөн Шринкаж төрлийн аргаар, жишээ 

нь Ридж регрессийн аргаар үнэлэх боломжтой зэрэг нь сонирхолтой юм.     

Шринкаж аргыг тайлбарлагч хувьсагчийн тоо нь тоон өгөгдлөөсөө хэт их 

регрессийн тэгшитгэлийг үнэлэхэд хэрэглэх нь хамгийн тохиромжтой 

байдаг. Иймд Шринкаж аргаар үнэлсэн олон хувьсагчтай шугаман тэгшитгэл 

нь Хамгийн бага квадратын үнэлгээний аргын нөхцөлүүдийг хангасан байх 

албагүй гэж үздэг. Гэсэн хэдий ч сүүлийн жилүүдэд компьютерийн 

тооцоолон бодох чадал ихээр нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор эдийн засаг, 

санхүүгийн салбарт энэ арга мөн түгээмэл хэрэглэгдэх болсон.  Ридж регресс 

нь хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг Шринкажийн нэг төрлийн арга юм. Энд 

Ридж регрессийг дараах олон хувьсагчтай шугаман регрессийн хувьд авч 

үзье.   

 

𝑦𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1,𝑡 + 𝛽2𝑥2,𝑡 + 𝛽3𝑥3,𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑥𝑛,𝑡 + 𝜀𝑡                       (1)  

                            

Энд: 𝑦 нь инфляц, хувиар, өмнөх оны мөн үеэс, сараар, 𝑥 нь ХҮИ-ийн 

сагсанд орсон бараа, үйлчилгээний үнийн өөрчлөлт, хувиар, өмнөх оны 

мөн үеэс, сараар, 𝛽0 нь тогтмол утга, 𝛽 нь тайлбарлагч хувьсагчийн 

итгэлцүүр, 𝜀 нь санамсаргүй алдаа2, 𝑡 = 1, … , 77 нь 2012-2018 оны сарын 

тоо,  𝑛 = 1, … , 271 нь ХҮИ-ийн 2012-2018 оны сагснаас сонгож авсан бараа, 

үйлчилгээний нэр төрөл (ХҮИ-ийн сагс дахь жингээр ихээс бага руу 

                                                                 
6. Тайлбарлагч хувьсагчийн тоо нь тоон өгөгдлөөс бага байх (Degrees of freedom);  
7. Тайлбарлагч хувьсагчийн үнэлэгдсэн итгэлцүүр статистикийн хувд ач 

холбогдолтой байх (Statistically significance). 
8. Тайлбарлагч хувьсагчийн хамаарагч хувьсагчийг тайлбарлах чадамж (R2) 80 ба 

түүнээс дээш хувь байх (R2 based goodness of fit);    
9. Хугацааны цуваа тоон өгөгдлийн хувьд тоон өгөгдөл нь тогтвортой байх  (No 

spuriousity in a model). 
 

2 Ридж регрессийн хувьд үнэлэгдсэн санамсаргүй алдааны утга нь ХБКА-аар үнэлэгдсэн 
тэгшитгэлийнхээс бага байдаг. Энэ нь Ридж регрессийн үнэлгээний арга хамаарагч  
хувьсагчийг хамгийн сайн тайлбарлах чадамжтай хувьсагчийг сонгодогтой холбоотой юм.  



13 

 

эрэмбэлэгдсэн. 1 нь хамгийн их, 271 нь хамгийн бага жинтэй,  энд 𝑛 > 𝑡 

(их) эсвэл 𝑛 ≫ 𝑡 (хэт их) байна.    

 

Ридж регресс нь тэгшитгэл (1)-ийн тайлбарлагч хувьсагчийн итгэлцүүр 

болох 𝛽-гын утгыг 𝜑 ≥ 0 нөхцөлтэйгөөр дараах байдлаар багасгаж (minimize) 

үнэлгээг хийнэ.  

 

�̂� = 𝑎𝑟𝑔. 𝑚𝑖𝑛𝛽 {∑ (𝑦𝑡 − 𝛽0 − ∑ 𝛽𝑛𝑥𝑛,𝑡

271

𝑛=1

)

2

+ 𝜑 ∑ 𝛽𝑛
2

271

𝑛=1

77

𝑡=1

}               (2) 

 

Энд: 𝜑 нь загвар дахь комплекс итгэлцүүр бөгөөд Ридж регрессийн 

итгэлцүүрийн Шринкажийг удирддаг. Энэ итгэлцүүрийн утга хэд байх нь 

тухайн тэгшитгэл дэх тоон өгөгдөл болон тайлбарлагч хувьсагчийн 

тооноос хамаарна. Ерөнхийдөө тайлбарлагч хувьсагчийн тоо (𝑥) нь тоон 

өгөгдлөөс (𝑛 = 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑠𝑖𝑧𝑒) их байх тусам 𝜑-ийн утга ихэсдэг.  Сүүлийн 

үеийн тооцоолон бодох алгоритм нь 𝜑-ийн оновчтой утгыг олох 

чадвартай болсон нь олзуурхууштай. 𝜑-ийн оновчтой утгыг BIC-тэй 

харгалзуулж олох нь загварын үнэлгээний хамгийн гол шалгуур 

(Goodness of fit criteria) юм. Хэрэв 𝜑 = 0 бол Тэгшитгэл (2)-ийг ХБКА-аар 

үнэлэхтэй адил болно. 

 

Бид тэгшитгэл (2)-ийн итгэлцүүр болох �̂�𝑛, 𝑛 = 1, … , 271-ийг MatWorks 

(2016) сэтгүүлд нийтлэгдсэн MATLAB программын Ридж регрессийн 

алгоритмыг ашиглаж үнэлэв.   

 

3.2 Үр дүн 

Ридж регрессийн хувьсагчийн сонголтыг Зураг 7-д үзүүлэв. Тэгшитгэлд 

анх нийт 271 тайлбарлагч хувьсагч оруулсан. Үнэлгээний дараа тэгшитгэлд 

тэг болон тэгтэй ойрхон утга бүхий итгэлцүүртэй хувьсагчуудыг хасан, нийт 

265 тайлбарлагч хувьсагч сонгогдсон. Харин Ридж регрессээр үнэлэгдсэн 

инфляц болон бодит инфляцыг Зураг 8-д үзүүлэв. Энд үнэлэгдсэн инфляц 

болон бодит инфляцын зөрүү бага байгааг харж болно. Энэ нь Ридж 

регрессээр үнэлэгдсэн тэгшитгэл алдаа багатай, сайн үнэлэrдсэн (fitted)-ийг 

харуулж байна.   
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Зураг 7.  Ридж регрессийн хувьсагчийн сонголтын үр дүн. Босоо тасралттай 
шугам нь сонгогдсон тайлбарлагч хувьсагчийн тоо. 
 

   

 
 

 

Зураг 8. Ридж регрессээр үнэлэгдсэн инфляц болон бодит инфляцын түвшин, 
сараар, хувиар, өмнөх оны мөн үеэс, 2012.1-2018.5 сар 

 
 

 

Тэгшитгэл (1) -ииг Ридж регрессийн аргаар үнэлсний дараа Тэгшитгэл (1) –

нь дараах  хэлбэрт шилжинэ.  

 

�̂�𝑡 = �̂�0 + �̂�1𝑥1,𝑡 + �̂�2𝑥2,𝑡 + �̂�3𝑥3,𝑡 + ⋯ + �̂�𝑛𝑥𝑛,𝑡                           (3) 

 

Энд: �̂�𝑡 нь үнэлэгдсэн инфляцын түвшний утга, �̂�𝑛 нь үнэлэгдсэн 

итгэлцүүр (Бараа, үйлчилгээний инфляцад үзүүлэх маржинал нөлөөлөл), 

𝑡 = 1,2,3, … ,77 ба 2012 оны 1 сараас 2018 оны 5 сарын хоорон дахь сарын 

B
IC

 

Log  𝜑 

Тайлбарлагч хувьсагчийн тоо 

% 

Бодит инфляц 

Үнэлэгдсэн инфляц 
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тоо, 𝑛 = 1,2,3, … ,265 ба ХҮИ-ийн сагсанд орсон  бараа, үйлчилгээний нэр 

төрөл. Нэр төрлийг ХҮИ-ийн сагсан дахь жингээр эрэмбэлж дугаарласан. 

Дугаарын жагсаалтыг Хавсралтын Хүснэгт Х.2-т үзүүлэв. 𝑛 = 1 нь хамгийн 

их жинтэй, 𝑛 = 271 нь хамгийн бага жинтэй барааг илэрхийлнэ. Хүснэгт 

Х.2-т хасагдсан хувьсагчуудыг мөн оруулсан болно. 

 

Тэгшитгэл (3)-ийн �̂�𝑛 итгэлцүүрийн утга болон харгалзах 𝑥𝑡-ийн нэр 

төрлийг ХҮИ-ийн сагсан дахь жингээр ихээс бага руу эрэмбэлж хавсралтын 

Хүснэгт Х.2-т үзүүлэв. Инфляцад ХҮИ-ийн сагсан дахь 265 бараа, 

үйлчилгээний үнэ тус бүрийн үзүүлэх нөлөөллийг тайлбарлах боломжгүй 

юм. Иймд тэдгээрээс инфляцад хамгийн их нөлөөлөлтэй болон гол нэрийн 

барааг авч үзье. Инфляцад хамгийн их нөлөөлөлтэй 50 бараа, үйлчилгээг 

Хүснэгт 2-т үзүүлэв.   

 

Хүснэгт 2. Инфляцад хамгийн их нөлөөлөлтэй 50 бараа, үйлчилгээ, 
тэдгээрийн инфляцад үзүүлэх нөлөөлөл, хувиар 

�̂� 𝒙𝒕 
0.011 Шоколадны крем,  250 гр, "Gold M"  
0.011 Хатуу чихэр,  кг, "Барбарис",  ОХУ 
0.011 Жимсний чанамал, 380 гр, "VIDAN", БНПУ  
0.010 Зоогийн газрын хоолны үнэ, II хоол 
0.010 Цуу, "Сlassic vitana" , 170 мл, БНЧУ 
0.009 Шоколад, 70 гр, "Snickers" 
0.009 Шоколад, 100 гр, "Alpen Gold" 
0.009 Зайрмаг,  торхтой, "Морозка", ОХУ 
0.008 Пиво, "Боргио", 0.5 л, "АПУ" ХК 
0.008 Гоймон, 300 гр, "Алтан тариа", туузан  
0.008 Даавуун футболк, 100% даавуу, дугуй захтай, БНХАУ 
0.008 Давсалсан самар, 185 гр, 
0.008 Суудлын тэрэгний  дугуй нөхөх хөлс 
0.008 Бэлэн гоймон, 120 гр, ууттай  
0.008 Торго, 1 м, 78 см энтэй,  цэцгэн хээтэй 
0.007 Бензин, АИ-80, 1 литр 
0.007 Монгол зурхайн цаг тооны бичиг 
0.007 Шилтэй  пивоны үнэ, "Боргио" 0.5 л, /Зоогийн газарт уух/   
0.007 Цагаан тосон будаг, БНХАУ 
0.007 Yсний шампунь, "Vaseline", 250 мл 
0.007 Аяга, таваг угаагч  шингэн, "Fairy", 500 мл 
0.007 Угаалга, хими цэвэрлэгээ, /эрэгтэй нимгэн хослол/ 
0.007 Хүүхдийн жинсэн өмд, БНХАУ 
0.006 Шар тос, кг 
0.006 Амтат чинжүү, кг, БНХАУ 
0.006 Зөөхий, задгай, кг 
0.006 Зөөлөн чихэр,  кг, "Чук Гек", ОХУ 
0.006 Оймс, шагайнаас доогуур, даавуун, БНХАУ 
0.006 Эдийн саван, ОК 
0.006 Гурилан боов, Зүсмэл, 900 гр , "Өгөөж" ХК 
0.006 Гурил исгэгч, 12 гр,"Данбаоли", БНХАУ 
0.006 Шар будаа, кг, задгай 
0.006 Микроавтобусны билет, том хүн 
0.006 Нийтийн халуун усны хөлс, том хүн, 1 удаа усанд орох 
0.006 Эмэгтэй хавар, намрын гутал, ширэн, хагас түрийтэй, БНХАУ 
0.006 Савхин хүрэм, хэмжээ 50-52 , солонгос савхин 
0.005 Эрэгтэй хүний пүүз, хэмжээ 41-43, БНХАУ 
0.005 Алим, кг, БНХАУ 
0.005 Паркетан шал, 1м2, хээгүй, БНХАУ 
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0.005 Бензин, АИ-92, 1 литр 
0.005 Эмэгтэй хүний үс засах тариф, энгийн тайралт 
0.005 Цемент, 50кг ууттай, БНХАУ 
0.005 Автобусны билет, том хүн 
0.005 Оймс, нимгэн даавуун, БНХАУ 
0.005 Хорхой ааруул, задгай, чихэртэй, кг 
0.005 Эрэгтэй хүүхдийн сорочка, цагаан, БНХАУ 
0.005 Хот доторх таксины хөлс, 1 км 
0.005 Витамин "С", үрлэн, 50ш, дотоод 
0.005 Параденк, хүүхдийн лаа 

 

Хүснэгт 2-оос харахад ихэвчлэн импортын барааны үнэ инфляцад 

хамгийн их нөлөөлөлтэй байна. Үүнээс шоколадны кремны үнэ инфляцад 

хамгийн их нөлөөлж буй бөгөөд шоколадны кремны үнийн индекс сард 10 

пунктээр нэмэгдэхэд (өмнөх оны мөн үеэс) инфляцын түвшин тухайн сард 

дунджаар 0.11 пунктээр өссөн (өмнөх оны мөн үеэс) байна. 

Хүснэгт 3-т ҮСХ-ноос зарладаг гол нэрийн барааны үнэ инфляцад ямар 

нөлөөлөл үзүүлдэг болохыг ХҮИ-ийн сагсан дахь жингээр ихээс багаруу 

эрэмбэлж үзүүлэв.  

 

Хүснэгт 3. ХҮИ-ийн сагсан дахь гол нэрийн барааны үнийн инфляцад үзүүлэх 
нөлөөлөл, хувиар 

�̂� 𝒙𝒕 
2.132 Тогтмол утга  
0.003 Хонины мах, ястай, кг 
0.002 Нүүрс, 1 шуудай 
0.004 Талх, "Атар", "Талх чихэр" ХК 
0.001 Цагаан будаа, кг, задгай 
0.007 Бензин, АИ-92, 1 литр 
0.004 Дизелийн түлш, 1 литр 
0.002 Цагаан архи, "Ерөөл", 0.5л, "АПУ" ХК 
0.001 Төмс, кг, дотоод 
0.001 Түлшний мод, 1 шуудай 
0.002 Янжуур тамхи, импортын 
0.004 Yхрийн мах, ястай, кг 
0.001 Гурил, 1-р зэрэг, кг, "Алтан тариа" ХК, задгай 
0.002 Сүү, савласан, "Элекстер", 500 гр 
0.001 Янжуур тамхи, дотоод 
0.010 Зоогийн газрын хоолны үнэ, II хоол 
0.004 Тараг, савласан, 900 гр, "Цөцгийтэй", "Сүү" ХК 
0.002 Өндөг, ш 
0.002 Сүү, задгай, литр 
0.005 Алим, кг, БНХАУ 
0.003 Адууны  мах, ястай, кг 
0.001 Байцаа, кг, БНХАУ 
0.001 Угаалгын нунтаг, "OMO"  
0.000 Лууван, кг, дотоод  
0.002 Тахианы мах, гуя, кг 
0.003 Ямааны мах, ястай, кг 
0.005 Эмэгтэй хүний үс засах тариф, энгийн тайралт 
0.004 Эрэгтэй үс засуулах тариф, энгийн тайралт 
0.006 Эдийн саван, ОК 
0.008 Пиво, "Боргио", 0.5 л, "АПУ" ХК 
0.006 Амтат чинжүү, кг, БНХАУ 
0.007 Аяга, таваг угаагч  шингэн, "Fairy", 500 мл 
0.006 Улаан лооль, кг, үрлэн,  БНХАУ 
0.002 Мандарин, кг, БНХАУ 
0.001 Жигнэмэг, "Янзага", 100 гр, "Өгөөж чихэр боов" ХК  
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0.005 Хорхой ааруул, задгай, чихэртэй, кг 
0.005 Цемент, 50кг ууттай, БНХАУ 
0.006 Шар будаа, кг, задгай 
0.001 Гурил, 2-р зэрэг, кг, "Алтан тариа" ХК, савласан 
0.007 Цагаан тосон будаг, БНХАУ 

 
ХҮИ-ийн сагсан дахь гол нэрийн барааны үнийн өөрчлөлт нь бүгд 

инфляцад эерэг нөлөөтэй байна. Тухайлан зарим нэг барааг сонирхуулъя. 

ХҮИ-ийн сагсанд хамгийн өндөр жин эзэлдэг хонины махны үнийн индекс 

сард 10 пунктээр нэмэгдэхэд (өмнөх оны мөн үеэс) инфляцын түвшин тухайн 

сард дунджаар 0.03 пунктээр өсдөг (өмнөх оны мөн үеэс) байна. Харин нүүрс, 

талх, цагаан будаа, АИ-92 бензин, дизель түлшний үнийн индекс сард 10 

пунктээр нэмэгдэхэд (өмнөх оны мөн үеэс) инфляцын түвшин тухайн сард 

дунджаар харгалзан 0.02, 0.04, 0.01, 0.07, 0.04 пунктээр өсдөг (өмнөх оны мөн 

үеэс) байна. Цаашилбал гол нэрийн бараанаас инфляцыг хамгийн их өсгөдөг 

нь зоогийн газрын хоолны үнэ (0.01 пункт), "Боргио" пиво (0.08 пункт), 

цагаан тосон будаг (0.07 пункт),  АИ-92 бензин (0.07  пункт), “Fairy” аяга таваг 

угаагч (0.07 пункт) байна.   

Судалгаагаар тухайн нэг нэр төрлийн бараа, үйлчилгээний үнийн 

инфляцад үзүүлэх нөлөөлөл хэдийгээр бага мэт харагдаж буй боловч 

өсөлттэй гарсан бараа, үйлчилгээний үнэ нийт дүнгээрээ инфляцад хүчтэй 

нөлөөлөл үзүүлж буйг анхаарах нь зүйтэй юм.    

 

 Богино хугацааны инфляцын таамаглал  

Энэ хэсэгт 2018 оны 6 сараас 2019 оны 5 сарын хоорон дахь нийт 12 сарын 

инфляцыг  таамаглав. Загварын гол санаа нь богино хугацааны буюу 12 сар 

хүртэлх хугацааны инфляцыг ХҮИ-ийн сагсанд орсон зарим бараа, 

үйлчилгээний үнээр таамаглах юм. Таамаглалд 2012 оны 1 сараас 2018 оны 5 

сарын инфляцын түвшин (сараар, өмнөх оны мөн үеэс), мөн хугацаан дахь 

ХҮИ-ийн сагсанд орсон 271 бараа, үйлчилгээний үнийн өөрчлөлт (сараар, 

өмнөх оны мөн үеэс) зэрэг тоон өгөгдлийг ашигласан.    

 

4.1 Загварчлал 

Таамаглалын загвар боловсруулахдаа эхлээд ХҮИ-ийн сагсанд орсон 271 

бараа, үйлчилгээний үнийг олон хувьсагчтай шугаман регрессийн 

тэгшитгэлд тайлбарлагч хувьсагч болгон авч, хамаарагч хувьсагч буюу 

инфляцад үзүүлэх нөлөөллийг Лассо регресс (Lasso regression)-ээр үнэлэв. Уг 

арга нь хамаарагч хувьсагчийг хамгийн алдаа багатайгаар тайлбарлах 

чадамжтай хувьсагчийг 271 тайлбарлагч хувьсагчаас сонгох юм. 

Энэхүү арга нь Шринкаж аргын нэг төрөл бөгөөд Ридж аргатай 

харьцуулбал загварын тайлбарлагч хувьсагчийг илүү өндөр багасалтын 
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шалгуураар сонгодог. Бүлэг 3.1-т дурдсанчлан Ридж регрессийн арга нь 

загвар дахь ихэнх тайлбарлагч хувьсагчийг сонгодог, харин Лассо регрессийн 

арга нь цөөхөн тайлбарлагч хувьсагчийг загварт авч үлддэгээрээ ялгаатай. 

Тэгшитгэл (1)-ийн хувьд Лассо регрессийн үнэлгээ нь дараах хэлбэртэй 

байна.   

 

�̂� = 𝑎𝑟𝑔. 𝑚𝑖𝑛𝛽 {∑ (𝑦𝑡 − 𝛽0 − ∑ 𝛽𝑛𝑥𝑛,𝑡

271

𝑛=1

)

2

+ 𝜑 ∑|𝛽𝑛|

271

𝑛=1

77

𝑡=1

}                     (4) 

 

Томьёоллын хувьд Тэгшитгэл (4) нь Тэгшитгэл (2)-оос дараах байдлаар 

ялгаатай. Тэгшитгэл (4)-т 𝛽𝑛 дээр модуль (|𝛽𝑛|) авсан харин тэгшитгэл (2)-т 

𝛽𝑛-г квадрат зэрэгт дэвшүүлсэн (𝛽𝑛
2). Ридж регресс нь тайлбарлагч 

хувьсагчийг тэг рүү ойртуулах зарчмаар сонгодог (энэ тохиолдолд ихэнхдээ 

тайлбарлагч хувьсагчийн тоо багасдаггүй). Харин Лассо регресс нь зарим 

тайлбарлагч хувьсагчийг тэгтэй тэнцүүлж сонгодог. Иймд Лассо регрессээр 

үнэлэгдсэн тэгшитгэл нь цөөн тооны тайлбарлагч хувьсагчтай байдаг бөгөөд 

илүү сайн үнэлэгдсэн загвар (better fitted) гэдгээрээ Ридж аргаас давуу 

талтай. Лассо регрессийн үнэлгээг MatWorks (2016) сэтгүүлд нийтлэгдсэн 

MATLAB программын Лассо регрессийн алгоритм ашиглаж үнэлэв. 

Тэгшитгэл (1)-ийг Лассо регрессээр үнэлсний дараа тэгшитгэлд 

сонгогдсон тайлбарлагч хувьсагч буюу 𝑥𝑛,𝑡+ℎ (𝑛 = 1, 2, 3, … , 163;  ℎ =

1, 2, 3, … , 12)-ийг нөхцөлт таамаглалын аргаар таамагласан. Нөхцөлт 

таамаглалын арга нь 𝑥𝑛,𝑡+𝑖-ын утгыг ирээдүйд тодорхой нөхцөлтэйгөөр 

өөрчлөгдөнө гэж таамагладаг. 𝑥𝑛,𝑡+𝑖-ын утгыг 2018 оны 6 дугаар сараас 2019 

оны 5 дугаар сарын хооронд дараах хоёр нөхцөлөөр өснө гэж авч үзсэн. Үүнд: 

𝑥𝑛,𝑡+𝑖-ын утга нь өнгөрсөн сарынхаа түүхэн дунджаар (historical mean) өсөх, 

эсвэл 𝑥𝑛,𝑡+𝑖-ын утга нь өнгөрсөн сараасаа, улирлын нөлөөлөлтэй хамаарч 

(seasonal autoregression) өснө. Лассо регрессээр үнэлсэн тэгшитгэл нь дараах 

хэлбэртэй байна.   

 

�̂�𝑡+ℎ = �̂�0 + �̂�1𝑥1,𝑡+ℎ + �̂�2𝑥2,𝑡+ℎ + �̂�3𝑥3,𝑡+ℎ + ⋯ + �̂�𝑛𝑥𝑛,𝑡+ℎ                 (5) 

 

Энд: �̂�𝑡+ℎ нь 𝑡 + ℎ хугацаан дахь таамаглалын цэгэн утга, 𝑥𝑛,𝑡+ℎ нь 

Лассо регрессээр сонгогдсон тайлбарлагч хувьсагчийн 𝑡 + ℎ хугацаан 

дахь нөхцөлт утга. Иймд 𝑥𝑛,𝑡+ℎ-ын утгыг тэшитгэл (5)-д орлуулж, 

�̂�𝑡+ℎ-ын таамаглалын цэгэн утгыг олно.  

 

Хоёр дахь нөхцөл болох 𝑥𝑛,𝑡+𝑖-ын утга нь өнгөрсөн сараасаа, улирлын 

нөлөөлөлтэй хамаарч (seasonal autoregression) хэрхэн өсөхийг GRAN 

                                                                 
3 Лассо регрессийн аргаар үнэлсний дараа тэгшитгэлд нийт 16 бараа сонгогдсон.  
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сэтгүүлийн 2018 оны 7 сарын 12-ны дугаарт нийтлэгдсэн R программын 

SARIMA алгоритм (Boshnakov, 2017) ашиглаж таамаглав. 

 

4.2 Үр дүн   

Лассо регрессийн хувьсагчийн сонголт, Лассо регрессээр үнэлэгдсэн 

загварын алдааг Зураг 8 болон 9-д тус тус үзүүлэв. Загварт анх нийт 271 

хувьсагч оруулснаас үнэлгээний дараа нийт 16 хувьсагч сонгогдсон байна.  

Зураг 9-өөс үнэлэгдсэн инфляц болон бодит инфляцын зөрүү бага гарсан 

бөгөөд улмаар Ридж регрессээр үнэлэгдсэн тэгшитгэлээс ч бага алдаатай 

байна. Үүнийг Зураг 9 ба  7-г харьцуулан харах боломжтой.   

 

Зураг 8.   Лассо регрессийн хувьсагчийн сонголтын үр дүн. Босоо тасралттай 

шугам нь сонгогдсон тайлбарлагч хувьсагчийн тоо. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Log  𝜑 
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Тайлбарлагч хувьсагчийн тоо 
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Зураг 9. Лассо регрессээр үнэлэгдсэн инфляц ба бодит инфляц, сараар, хувиар, 
өмнөх оны мөн үеэс, 2012.1-2018.5 сар 

 
 

Тэгшитгэл (6) нь Лассо регрессээр үнэлэгдсэн олон хувьсагчтай шугаман 

загварын үр дүнг илэрхийлнэ. Тодруулбал инфляцыг нийт 16 хувьсагч 

тайлбарлаж байна. Үүнд, жишээ нь суудлын жижиг тэрэг, нүүрс, бензин зэрэг 

бараа сонгогдсон байна. Эдгээр 16 хувьсагчийн нэрийн тайлбар болон 

үнэлэгдсэн итгэлцүүрийн  утгыг Хүснэгт 4-т үзүүлэв.  

 

�̂�𝑡 = 2.78 + 0.0022𝑥1,𝑡 + 0.0071𝑥2,𝑡 + 0.0052𝑥3,𝑡 + 0.0018𝑥4,𝑡 + 0.0719𝑥5,𝑡       (6)

+ 0.0197𝑥6,𝑡 + 0.0117𝑥7,𝑡 + 0.0195𝑥8,𝑡 + 0.0274𝑥10,𝑡

+ 0.0480𝑥10,𝑡 + 0.0164𝑥11,𝑡 + 0.1234𝑥12,𝑡 + 0.0228𝑥13,𝑡

+ 0.0260𝑥14,𝑡 + 0.1008𝑥15,𝑡 + 0.0269𝑥16,𝑡                            

 

Хүснэгт 4. Лассо регрессээр үнэлсэн тэгшитгэлийн үр дүн  

�̂�𝒏 𝒙𝒏 𝒏 
2.7828 Тогтмол утга  0 
0.0022 Суудлын жижиг тэрэг 1 
0.0071 Нүүрс, 1 шуудай 2 
0.0052 Бензин, АИ-92, 1 литр 3 
0.0018 Хувийн их, дээд сургуулийн жилийн сургалтын жилийн төлбөр 4 
0.0719 Yхрийн мах, ястай, кг 5 
0.0197 Гурил, 1-р зэрэг, кг, "Алтан тариа" ХК, задгай 6 
0.0117 Орон сууцны түрээслэх үнэ, 1 өрөө, тавилгагүй байр 7 
0.0195 Зоогийн газрын хоолны үнэ, II хоол 8 
0.0274 Витамин "С", үрлэн, 50ш, дотоод 9 
0.0480 Эмэгтэй хүний үс засах тариф, энгийн тайралт 10 
0.0164 Хүүхдийн өвлийн хүрэм, 8-10 нас, БНХАУ 11 
0.1234 Хатуу чихэр,  кг, ОХУ 12 
0.0228 Эмэгтэй хослол, өмдтэй, 1 товчтой, хэмжээ 46-48, БНХАУ 13 
0.0260 Эрэгтэй хүүхдийн сорочка, цагаан, БНХАУ 14 
0.1008 Бэлэн гоймон, 120 гр, ууттай  15 
0.0269 Нийтийн халуун усны хөлс, том хүн, 1 удаа усанд орох 16 

    Энд �̂� нь үнэлэгдсэн итгэлцүүрийн утга, 𝑥 нь ХҮИ-ийн сагснаас сонгогдсон барааны  
    нэр төрөл. 

 

% 

Бодит инфляц 

Үнэлэгдсэн инфляц 
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Одоо тэгшитгэл (6)-гийн тусламжтайгаар богино хугацааны инфляцыг  

таамаглая. Таамаглалын загвар нь дараах хэлбэртэй байна.  

 

�̂�𝑡+ℎ = 2.78 + 0.0022𝑥1,𝑡+ℎ + 0.0071𝑥2,𝑡+ℎ + 0.0052𝑥3,𝑡+ℎ + 0.0018𝑥4,𝑡+ℎ          (7)

+ 0.0719𝑥5,𝑡+ℎ  + 0.0197𝑥6,𝑡+ℎ + 0.0117𝑥7,𝑡+ℎ + 0.0195𝑥8,𝑡+ℎ

+ 0.0274𝑥10,𝑡+ℎ + 0.0480𝑥10,𝑡+ℎ + 0.0164𝑥11,𝑡+ℎ + 0.1234𝑥12,𝑡+ℎ

+ 0.0228𝑥13,𝑡+ℎ + 0.0260𝑥14,𝑡+ℎ + 0.1008𝑥15,𝑡+ℎ + 0.0269𝑥16,𝑡+ℎ 

 

Энд: ℎ = 1, 2, 3, … , 12 ба 2018.6 = 1, 2018.7 = 2, 2018.8, 3, … , 2019.5 = 

12 байна.   

 

Нэгдэх нөхцөлийн дагуу 𝑥𝑛,𝑡+ℎ нь �̅�𝑛,𝑡-тай тэнцүү байх бөгөөд �̅�𝑛,𝑡-ийн 

утгыг Хавсралтын Хүснэгт Х.3-т үзүүлэв. �̅�𝑛,𝑡+ℎ-ийн утгыг тэгшитгэл (7)-д 

орлуулж, �̂�𝑡+ℎ-ийн цэгэн утгыг таамаглав. Таамаглалын үр дүнг Зураг (10)-д 

үзүүлэв. Хоёрдох нөхцөлийн дагуу 𝑥𝑛,𝑡+ℎ нь 𝑥𝑛,𝑡-ээс хамаарч өсөх бөгөөд утгыг 

Хавсралтын Хүснэгт Х.4-т үзүүлэв. Эдгээр утгуудыг мөн тэгшитгэл (7)-д 

орлуулж, �̂�𝑡+ℎ-ийн цэгэн утгыг таамаглав. Таамаглалын үр дүнг Зураг (11)-д 

үзүүлэв. 

Нэгдэх нөхцөлөөр инфляцыг  таамаглахад инфляцын түвшин (өмнөх оны 

мөн үетэй харьцуулснаар) 2018 оны 6 сард 8.1; 7 сард 7.7; 8 сард 7.8 хувь тус 

тус байхаар байна. Түүнчлэн 2018 оны 6 сараас 2019 оны 3 сарын хооронд 

ерөнхийдөө буурч, харин 2019 оны 4-5 сард бага зэрэг өсөх төлөвтэй байна 

(Зураг 10). 

 Хоёрдох нөхцөлөөр инфляцыг таамаглахад инфляцын түвшин (өмнөх 

оны мөн үетэй харьцуулснаар) 2018 оны 6 сард 6.0; 7 сард 5.5; 8 сард 5.6 хувь 

тус тус байхаар байна. Уг таамаглалаар инфляц 2018 оны 6 сараас 2019 оны 1 

сарын хооронд бага зэрэг буурч, харин 2019 оны 2-5 сард эргээд өсөх 

хандлагатай байна (Зураг 11).  

Зураг 10 ба 11-т үзүүлсэн таамаглалын цэгэн утгууд нь таамаглалын 

интервалгүй. Учир нь Лассо регрессээр үнэлэгдсэн загварын үлдэгдэл нь 

хэвийн биш тархалттай байдаг. Нөхцөлт таамаглалын нэг онцлог нь 

таамаглалын загварт ямар нөхцөл авснаас хамаарч таамаглалын цэгэн утга  

өөр болно. Энэхүү судалгаанд дараах хоёр нөхцөлийг авч үзсэнийг эргэн 

саная. Нэгд, инфляцыг тайлбарлагч 16 нэр төрлийн барааны үнийн индекс 

тухайн сарынхаа түүхэн дунджаар өсөх, хоёрт, 16 нэр төрлийн барааны үнийн 

индекс өмнөх сараасаа авторегрессээр хамаарч өсөх нөхцөлтэй. Түүхэн 

дунджаар өсөх гэдэг нь тухайн нэг барааны үнийн индекс 2018 оны 6 дугаар 

сард 2012-2017 оны 6 саруудын дунджаар өснө гэсэн санаа юм.  Харин өмнөх 

сараасаа авторегрессээр хамаарч өсөх гэдэг нь тухайн нэг бараа, 

үйлчилгээний үнийн индекс 2018 оны 6 дугаар сард 2018 оны 5, 4, 3, 2, эсвэл 

1 сарын үнийн индексийн динамикаас хамаарч өсөх тохиолдол юм.   
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Зураг 10. Түүхэн дунджаар өсөх нөхцөлтэй инфляцын цэгэн таамаглал, 
хувиар, сараар, өмнөх оны мөн үеэс, 2018.6-2019.5 сар 

 

 
 
Зураг 11. Өмнөх сараасаа хамаарч авторегрессээр өсөх нөхцөлтэй инфляцын 
цэгэн таамаглал, хувиар, сараар, өмнөх оны мөн үеэс, 2018.6-2019.5 сар 
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 Дүгнэлт  

Энэхүү судалгааны ажилд манай улсын гол нэрийн барааны үнэ инфляцад 

хэрхэн нөлөөлдөг болохыг тодорхойлон, богино хугацааны инфляцыг 

таамаглав. Ингэхдээ Улаанбаатар хотын инфляцын болон ХҮИ-ийн сагсны 

нийт 344 нэр төрлийн бараа, үйлчилгээний 2011 оны 1 сараас 2018 оны 5 

сарын үнийн тоон өгөгдөл ашигласан. Гол нэрийн барааны үнийн инфляцад 

үзүүлэх нөлөөллийг Ридж регрессийн үнэлгээний аргаар тооцсон. Харин 

инфляцын таамаглалыг хийхдээ Лассо регрессээр үнэлэгдсэн загварт 

таамаглалын хоёр нөхцөл дэвшүүлсэн.  

Үүний шалтгаан нь нэг талаас үнэлгээний дурдсан хоёр арга нь 

статистикийн тооцоолон бодох салбарт бусад үнэлгээний аргуудтай 

харьцуулахад шинэлэг бөгөөд онолын тавил, шалгуур үзүүлэлт, үнэлгээний 

үр дүн, эдийн засгийн салбар дахь хэрэглээ зэрэг нь статистикч, 

эконометрикчдын сонирхлыг сүүлийн үед ихэд татах болж, эрчимтэй 

судлагдаж байна.  

Нөгөө талаас манай улсад өнөөг хүртэл инфляцад нөлөөлөх хүчин 

зүйлсийн талаар хийгдсэн дийлэнх судалгаанууд нь инфляц ба макро эдийн 

засгийн үзүүлэлтүүдийн хоорондын хамаарлыг голлон судалсан байдаг. 

Харин бид ХҮИ-ийн сагсанд орсон бараа, үйлчилгээний үнийн ялангуяа манай 

улсын өрхүүдийн өргөнөөр хэрэглэдэг гол нэрийн барааны үнэ инфляцад 

хэрхэн нөлөөлдөг вэ? гэсэн асуултанд хариулт өгөхийг зорьсон. Энэ нь 

инфляцын судлагдаагүй орон зайг ямар нэг хэмжээгээр нөхөхийг давхар 

зорьсон болно.  

Судалгааны гол үр дүнг тоймловол:   

1. ХҮИ-ээр хэмжсэн улс ба УБ хотын инфляцын аль нэг нь нөгөөгөө 2011 

оны 1 сараас 2018 оны 5 сарын хугацаанд төлөөлөх боломжтой байна. 
 

2. Манай улсын инфляц улирлын нөлөөлөлтэй өсдөг бөгөөд инфляц 

жилийн 3, 4, 5 сард өсөх хандлагатай, харин 9, 10, 11 сард буурах 

хандлагатай байдаг байна. Энэ нь эдгээр саруудад гол нэрийн 

барааны нийлүүлэлтийн хэмжээ ихсэж, багасдагтай холбоотой гэж 

үзэхээр байна. 
 

3. Түүхэн динамикаас харахад инфляц хэдий улирлын нөлөөлөлтэй 

өсдөг боловч энэхүү улирлын нөлөөлөл нь сул гэж болохоор байна.  

Жилийн 1-4 сард инфляцын түвшин бусад сараас дунджаар 0.8-1.3 

пунктээр илүү өсдөг (өмнөх оны мөн үеэс) байна. 
 

4. ХҮИ-ийн сагсан дахь 344 нэр төрлийн бараа, үйлчилгээний үнээс 

инфляцад хамгийн их нөлөө үзүүлж буй 50 нэр төрлийн бараа, 

үйлчилгээний үнийг судалж тодорхойлов (Хүснэгт 2). Эдгээр 50 нэр 

төрлийн бараа, үйлчилгээний ихэнх нь буюу 72 хувь нь импортын 

бараа эзэлж байна. Энэ нь манай улсын инфляцын түвшин нь 

импортын барааны үнээс ихээхэн хамааралтайг харуулж байгаа 
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бөгөөд эдгээр барааны нийлүүлэлт болон манай улсын төгрөгийн 

гадаад валюттай харьцах ханш, ялангуяа БНХАУ-ын Юань болон АНУ-

ын Доллартай харьцах ханш чухал нөлөөтэй гэж үзэхээр байна.  
 

5. Гол нэрийн барааны үнийн инфляцад үзүүлэх нөлөөллийг судалж 

үзэхэд гол нэрийн барааны үнийн өөрчлөлт нь бүгд инфляцын 

түвшинд эерэг нөлөөтэй байна (Хүснэгт 3).  Үүнээс зарим  барааны 

үнийн нөлөөллийг сонирхуулбал:   

a. Хонины махны үнийн индекс сард 10 пунктээр нэмэгдэхэд 

(өмнөх оны мөн үеэс) инфляцын түвшин тухайн сард 

дунджаар 0.03 пунктээр өсөж (өмнөх оны мөн үеэс) байна.   

b. Нүүрс, талх, цагаан будаа, АИ-92 бензин, дизелийн түлшний 

үнийн индекс сард 10 пунктээр нэмэгдэхэд (өмнөх оны мөн 

үеэс) инфляцын түвшин тухайн сард дунджаар харгалзан 0.02, 

0.04, 0.01, 0.07, 0.04 пунктээр өсөж (өмнөх оны мөн үеэс) байна.  

c. Инфляцын түвшнийг хамгийн их өсгөж буй гол нэрийн 

барааны төрөлд: Зоогийн газрын хоолны үнэ (0.01 пункт), 

"Боргио" пиво (0.08 пункт), цагаан тосон будаг (0.07 пункт), 

АИ-92 бензин (0.07 пункт), “Fairy” аяга таваг угаагч (0.07 

пункт) байна.  
 

6. Үнэлэгдсэн итгэлцүүрүүдийн утгаас үзэхэд инфляцад тухайн нэг нэр 

төрлийн бараа, үйлчилгээний үнийн үзүүлэх нөлөөлөл нь бага 

харагдаж байна. Гэсэн хэдий ч өсөлттэй гарсан бараа, үйлчилгээний 

үнэ нийт дүнгээрээ инфляцын түвшинд жинтэй нөлөө үзүүлж байна. 

Иймд нөлөөлөл нь бага гэлтгүй өсөлттэй гарсан бараа, үйлчилгээний 

үнэ бүрийг анхаарах нь чухал юм.   
 

7. Лассо регрессээр үнэлэгдсэн загварт таамаглалын тодорхой хоёр 

нөхцөл дэвшүүлж, инфляцыг таамаглахад дараах үр дүн гарсан. Үүнд:  

a. Хэрэв Лассо регрессийн аргаар үнэлэгдсэн 16 тайлбарлагч 

хувьсагчид 2018 оны 6 сараас 2019 оны 5 сард тухайн 

сарынхаа түүхэн дунджаар өснө гэж үзвэл, инфляц  2018 оны 6 

сараас 2019 оны 1 сард бага зэрэг буурч, харин 2019 оны 2-5 

сард эргээд өсөх төлөвтэй байна. 
 

b. Хэрвээ Лассо регрессийн аргаар үнэлэгдсэн 16 тайлбарлагч 

хувьсагчид 2018 оны 6 сараас 2019 оны 5 сард өмнөх сарынхаа 

өсөлтийн динамикаас хамаарч өсвөл инфляц 2018 оны 6 

сараас 2019 оны 3 сард бага зэрэг буурч, харин 2019 оны 4-5 

сард эргээд үл ялиг өсөх төлөвтэй байна. 

 

Инфляцад ХҮИ-ийн сагс доторх бараа, үйлчилгээний үнийн үзүүлэх 

нөлөөллийг тодорхойлсон нь онолын болон практик ач холбогдолтой хэмээн 
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үзэж байна. Товчоор уг судалгаагаар инфляцыг ХҮИ-ийн бараа, үйлчилгээний 

нэр төрлөөр тайлбарлах боломжтойг харуулав.  

Дашрамд дурдахад эмпирик зарим судалгаануудын үр дүнгээс үзэхэд 

тодорхой нэр төрлийн бараа, үйлчилгээний үнийг онилж, зохицуулах нь 

инфляцыг  бууруулахад тийм ч үр дүнтэй байсангүй. Учир нь тодорхой нэр 

төрлийн бараа, үйлчилгээний үнийг онилж, бууруулсан ч нөгөө талдаа 

инфляц нь онилогдоогүй үлдсэн бараа, үйлчилгээний үнэ рүү шилжин 

шахагдаж, нийт дүнгээрээ инфляцыг  өсгөх тохиолдол байна.  Ийм практик 

манай улсад өмнө нь хэд хэдэн удаа ажиглагдсаныг энд дурдахад илүүдэхгүй 

юм.  

 

 

 

 

 

 

 

    --- o O o --- 
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Хавсралт 

Хүснэгт Х.1.  Монгол улсын инфляцад нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн талаар 2005-
2017 онд хийгдсэн  судалгааны ажлын тойм     

 

 

 

Судлаач, байгууллага, 
гүйцэтгэсэн он 

Судалгааны 
гарчиг 

Инфляцад нөлөөлөгч 
хүчин зүйлс 

Ашигласан 
эконометрик 

загвар 

    
Л.Даваажаргал,  
Д.Ган-Очир, 
Монголбанк, 2017 он 

“DMA аргыг ашиглан 
инфляцыг таамаглах нь” 

 БНХАУ-ын инфляц, 
ДНБ 

 Газрын тосны үнэ 
 Цалин, M2 
 Өмнөх хугацааны 

өгөгдлүүд  

 Олон хувьсагчтай, 
хугацааны хоцролттой 
дундажлах динамик 
загвар (DMA= 
Dynamic model 
averaging) 

Ө.Тайван, Монголбанк, 
2016 он  

“Инфляц ба зарим мөнгөний 
үзүүлэлтийн хоорондын 
хамаарал” 

 M1, M2  
 Валютын ханш  

 Олон хувьсагчтай 
шугаман регрессийн 
загвар  

Ц.Батсүх, Д.Больтогтох, 
Б.Оюу-Эрдэнэ, СЭЗДС, 
2015 он 

“Дотоодын үнэд нөлөөлөгч 
хүчин зүйлийн шинжилгээ” 

 М1, М2, ДНБ, цалин 
болон бусад  

 ХҮИ-ийн бүлэг индекс 

 SVAR загвар  
 

Л.Энх-Амгалан, 
Сангийн яам, 2015 он  

“Суурь инфляцыг үндсэн 
бүрдлийн шинжилгээ 
ашиглаж тооцох нь” 

 ХҮИ-ийн бүлэг индекс  
 ХҮИ-ийн ерөнхий 

индекс 

 ХҮИ-ийн бүлэг 
индексийн жигнэсэн 
агрегат задаргаа  

Л.Дөлгөөн, Н.Анар,  
Монголбанк, 2014 он 

“Валютын ханшийн 
инфляцад үзүүлэх шууд ба 
шууд бус нөлөө” 

 Валютын ханш 
 Импортын барааны 

үнэ 

 Recursive VAR загвар  

Л.Даваажаргал, 
Монголбанк, 2013 он  

“Шатахууны үнийн 
инфляцад үзүүлэх нөлөө” 

 Шатахууны үнэ 
 Шатахууны үнийн шок 

 FAVAR загвар  

Н.Батхишиг, Б.Очир, 
МУИС, 2012 он  

“Монгол улсын инфляцад 
нөлөөлөх хүчин зүйлийн 
шинжилгээ” 

 М2, импорт 
 БНХАУ-ын инфляц 
 Шатахууны үнэ  
 Валютын ханш  
 Зээлийн хүү   

 Алдаа засварлах 
загвар (ECM= Error 
correction model) 

Б.Даваадалай, 
П.Авралт-од, 
Монголбанк, 2010 он 

“Валютын ханшийн 
инфляцад үзүүлэх асимметр 
нөлөөг шалгах нь” 

 Валютын ханш 
 Бусад макро эдийн 

засгийн үзүүлэлтүүд   

 SIMON загвар 
 SVAR загвар 

Б.Баярмаа, Үндэсний 
статистикийн хороо, 
2010 он  
 

“Монгол Улсын макро эдийн 
засгийн богино хугацааны 
загварт үндэслэн 
боловсруулсан ДНБ, ХҮИ-ийн 
таамаглал, тооцоо” 

 Өмнөх үеийн инфляц 
 ДНБ, шатахууны үнэ 
 Зээлийн хүү 
 Худалдааны тэнцвэр 
 Бусад макро эдийн 

засгийн үзүүлэлтүүд  

 Олон хувьсагчтай 
шугаман регрессийн 
загвар   

 SVAR загвар  

Д.Ган-Очир,  
Монголбанк, 2009 он  

“Монголын эдийн засаг дахь 
мөнгөний өсөлт болон 
инфляцын хамаарал” 

 M1, орлого 
 Зээлийн хүү 
 Валютын ханш  
 Шатахууны үнэ   

 Алдаа засварлах 
загвар (ECM=Error 
correction model) 

А.Хулан,  
Монголбанк, 2005 он  
 

“Инфляцад нөлөөлж буй 
зарим хүчин зүйлс” 

 М1, М2, Үйл. зөрүү 
 Инфляцын хоцролт 
 Валютын ханш 

 Филлипсийн муруйн 
стохастик ерөнхий 
загвар  
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Хүснэгт Х.2.  ХҮИ-ийн сагсан орсон бараа, үйлчилгээний үнийн инфляцад 
үзүүлэх нөлөөлөл, хувиар, өмнөх оны мөн үеэс 

 

 

 

 

 

2.132   Тогтмол утга 0 0.007   Шилтэй  пивоны үнэ, "Боргио" 0.5 л, /Зоогийн газарт уух/  41

0.003   Хонины мах, ястай, кг 1 0.006   Савхин хүрэм, хэмжээ 50-52 , солонгос савхин42

0.002   Суудлын жижиг тэрэг, Toyota Carina, 2002 он, Япон2 0.004   Тараг, савласан, 900 гр, "Цөцгийтэй", "Сүү" ХК43

0.004   Иж бүрдэл гэр,  5-н ханатай, дотоодын 3 0.002   Өндөг, ш 44

0.002   Нүүрс, 1 шуудай 4 (0.003) LCD телевизор, 32"-ийн, PHILIPS 45

0.002   Хувийн бага сургуулийн жилийн төлбөр 5 0.002   Сүү, задгай, литр 46

-      Мобиком, сүлжээн дотроо 1 мин ярих 6 0.003   Эрэгтэй хүний дотортой хүрэм, малгайтай, "Аляска" загварын47

0.004   Талх, "Атар", "Талх чихэр" ХК 7 0.008   Суудлын тэрэгний  дугуй нөхөх хөлс 48

0.005   Автобусны билет, том хүн 8 0.002   Компьютер, Dual Core, 2.7Ghz, 1 GB Ram, 320GB HDD, LCD 17'', "DELL"49

0.006   Гурилан боов, Зүсмэл, 900 гр , "Өгөөж" ХК 9 0.004   Ундаа, "Бидний ундаа", 1.25 л, MCS Coca Cola 50

0.003   Цахилгаан, гэр хороолол, 1 кВт.цаг 10 0.006   Эмэгтэй хүний  цагаан цамц,хөвөн даавуун, хэмжээ 46-48, цулгуй, БНХАУ51

0.003   Орон сууцны түрээслэх үнэ, 1 өрөө, тавилгагүй байр11 0.003   Эмэгтэй өмд, хэмжээ 46-48, 50% полиэстр, БНСУ52

0.001   Цагаан будаа, кг, задгай 12 0.005   Алим, кг, "Фүжи" , БНХАУ 53

0.005   Бензин, АИ-92, 1 литр 13 (0.002) Элсэн чихэр, кг, импортын 54

0.004   Дизелийн түлш, 1 литр 14 (0.004) УБ-Бээжингийн онгоцны тийзийн үнэ, том  хүн, нэг талдаа55

0.002   Цагаан архи, "Ерөөл", 0.5л, "АПУ" ХК 15 0.004   Савхин хүрэм, хэмжээ 46-48, солонгос савхин, хагас богино56

0.002   Хувийн их, дээд сургуулийн жилийн сургалтын жилийн төлбөр, 1-р дамжаа16 0.001   Шүдний оо, цагаан, хольцгүй, "Colgate" 57

0.001   Төмс, кг, дотоод 17 0.002   Гурилан боов, Стимо, 450гр 58

0.001   Түлшний мод, 1 шуудай 18 0.006   Суудлын тэрэгний  задгай зогсоолын  төлбөр 59

0.002   Янжуур тамхи, "Kent", импортын 19 0.000   Дотоодын аялал, жуулчлал, /Хөвсгөл нуур, 6 өдөр/60

0.007   Бензин, АИ-80, 1 литр 20 -      Суурин утаснаас суурин утсанд  ярих 1 минутын тариф61

0.000   Цахилгаан, орон сууц, 1 кВт.цаг 21 0.003   Адууны  мах, ястай, кг 62

0.004   Yхрийн мах, ястай, кг 22 0.006   Эмэгтэй хавар, намрын гутал, ширэн, хагас түрийтэй, БНХАУ63

0.001   Гурил, 1-р зэрэг, кг, "Алтан тариа" ХК, задгай 23 (0.002) Хөргөгч, 2 хаалгатай, 180л багтаамжтай, TOSHIBA, HITACHI, SHARP64

0.002   Сүү, савласан, "Элекстер", 500 гр 24 (0.001) Маргарин, задгай, 1 кг 65

0.004   Хиам, хагас утлагатай, "Салями", "Траст Трейд" ХК25 0.001   Цөцгийн тос, 200 гр, "Сүү"ХК 66

0.001   Талх, "Зууван чех", 600 гр, "Талх Чихэр" ХК 26 0.003   Эмэгтэй хүний ариун цэврийн хэрэглэл, боодол, 10 ш, "Kotex", БНСУ67

0.001   Халаалт, 1м2 27 0.001   Байцаа, кг, БНХАУ 68

0.001   Эмнэлгийн ор хоногийн хөлс, хувийн эмнэлэг 28 0.005   Хот доторх таксины хөлс, 1 км 69

0.002   Эмэгтэй хүний нүүрний энгэсэг, "GEO", БНСУ 29 (0.001) Сонгино, кг, БНХАУ 70

0.006   Микроавтобусны билет, том хүн 30 0.005   Ноосон цамц, 50% ноос, дугуй захтай, хэмжээ 48, БНХАУ71

0.001   Сүү, хайрцагтай, 1л, "Шинэ Сүү", "Сүү" ХК 31 0.002   Угаалгын "Tide" нунтаг, 450гр, цаасан хайрцагтай72

0.001   Нэхий дээл, хэмжээ 46, "Дархан" ХК 32 0.001   Угаалгын нунтаг, "OMO" 73

0.004   Ж инс, хэмжээ 30-33,  дууриамал Wrangler, шулуун загвартай, БНХАУ33 0.000   Лууван, кг, дотоод 74

(0.000) Ургамлын тос, "Кларина", 1 литр 34 0.004   Ампициллин, 500 mg , 10ш 75

-      Скайтелийн сүлжээндээ 1 мин ярих хөлс, НӨТ орсон /урьдчилсан төлбөрт картын хэрэглэгчийн /35 (0.001) Анальгин, 500 mg, 10ш 76

0.005   Эрэгтэй хүний пүүз, хэмжээ 41-43, БНХАУ 36 0.011   Ж имсний шүүс, 1 л, Монфреш, алимны 77

(0.001) Эмэгтэй өвлийн гутал, ширэн, урт түрийтэй, цахилгаантай, БНХАУ37 0.005   Эмэгтэй ширэн туфли, энгийн арьсан дотортой, БНХАУ78

0.007   Yсний шампунь, "Vaseline", 250 мл 38 0.007   Хүүхдийн жинсэн өмд, БНХАУ 79

0.001   Янжуур тамхи, "Улаан Шонхор", дотоод 39 0.004   Эмэгтэй кед, хэмжээ 36-39, түрүүгүй, БНХАУ80

0.010   Зоогийн газрын хоолны үнэ, II хоол 40

𝑥𝑛 𝑛�̂�𝑛 𝑥𝑛�̂�𝑛 𝑛

 

 

 

 



28 

 

Хүснэгт Х.2-ын үргэлжлэл 

 

 

 

 

 

 

 

0.001   Костюм, 2 хос, энгийн хийцтэй, хэмжээ 48, БНХАУ81 0.004   Хүүхдийн өвлийн хүрэм, 8-10 нас, "Аляска" загварын, БНХАУ121

0.007   Дарс, Madeleine, 0.75 л, Франц 82 (0.001) Угаалгын машин, хагас автомат,  4-5кг багтаамжтай, SHARP, TOSHIBA122

0.002   Бялуу, "Ж үр үр", 23см диаметртай 83 0.003   Шээсний ерөнхий шинжилгээ хийх хөлс, хувийн эмнэлэг123

0.002   Мөлхөө өмд, 7-8 сартай хүүхдийн 84 0.011   Хатуу чихэр,  кг, "Барбарис",  ОХУ 124

0.008   Гоймон, 300 гр, "Алтан тариа", туузан 85 0.001   Трико, 100% полиамид, БНСУ 125

0.001   Англи-Монгол толь бичиг, 30000 үгтэй, Pocket Dictionary Oxford86 0.004   Эмэгтэй хослол, өмдтэй, 1 товчтой, хэмжээ 46-48, БНХАУ126

0.004   Сорочка, урт ханцуйтай, 35% хөвөн даавуу, БНХАУ87 (0.001) Халуун ус,  сард, өрхийн /тоолуургүй/ , 1 хүний 127

0.001   Цэвэр усны үнэ, тоолуургүй, сард, 1 хүний 88 0.001   Кабелийн телевизийн сарын хураамж, /Сансар, Хийморь/128

0.002   Лабораторийн шинжилгээ хийх хөлс, ЭХО, хувийн эмнэлэг89 0.009   Зайрмаг,  торхтой, "Морозка", ОХУ 129

0.002   Тахианы мах, гуя, кг 90 0.002   Байхуу цай, Липтон, 20 ширхэгтэй 130

0.003   Ямааны мах, ястай, кг 91 0.005   Оймс, нимгэн даавуун, БНХАУ 131

0.003   Гэрийн интернэтийн сарын төлбөр, 512Кb 92 (0.004) Кофе, "Nescafe", Классик, 100 гр 132

(0.007) Интернэт кафед интернэт ашиглах хөлс, 1 цаг 93 0.005   Витамин "С", үрлэн, 50ш, дотоод 133

(0.000) Гар нүүрийн саван, LUX, цагаан 94 0.004   Хлорфенамин, Монос фарм 134

0.003   Агтавч, 100% хөвөн даавуу, БНХАУ 95 0.003   Агтавч, 100% хөвөн даавуу, БНХАУ 135

0.008   Даавуун футболка, 100% даавуу, дугуй захтай, БНХАУ96       0.001 Эрэгтэй хүүхдийн өвлийн пүүзэн гутал, хэмжээ 36-38, БНХАУ136

0.000   Бохир усны үнэ, сард, 1 хүний 97       0.002 Гал тогооны ширээ, 4 сандалтай, дотоод 137

0.002   Засвар үйлчилгээний хөлс (СӨХ-д төлөх хөлс) 98       0.006 Оймс, шагайнаас доогуур, даавуун, БНХАУ 138

0.008   Хөхний даруулга, энгийн, "Diana", БНХАУ 99       0.006 Амтат чинжүү, кг, БНХАУ 139

0.002   Ор, хөнжлийн даавуу, орос даавуугаар оёсон, дотоод100       0.005 Паркетан шал, 1м2, хээгүй, БНХАУ 140

0.001   Суудлын тэрэгний бензин хөдөлгүүрийн тос, Mobile, 1 л101                 -   Цэвэр усны үнэ, гэр хорооллын, 40 л 141

(0.001) Гурил, дээд зэрэг, кг, "Алтан тариа" ХК, савласан102       0.006 Пицца захиалгын үнэ, гэрт хүргэх хөлсийн хамт, 24 см142

0.003   Хувцасны шүүгээ, 3 хаалгатай, БНХАУ 103       0.004 Үлгэрийн ном, "Монголын шилдэг үлгэрүүд", 30 хуудастай143

0.005   Эмэгтэй хүний үс засах тариф, энгийн тайралт 104       0.005 Эрэгтэй хүүхдийн сорочка, цагаан, БНХАУ 144

0.004   Эрэгтэй үс засуулах тариф, энгийн тайралт 105                 -   Зурагтын сарын хураамж /МҮОНРТ/ 145

0.006   Эдийн саван, ОК 106       0.000 УБ-Бээжингийн галт тэрэгний тийзийн үнэ, том хүн, нэг талдаа, купе 146

0.008   Пиво, "Боргио", 0.5 л, "АПУ" ХК 107       0.007 Аяга, таваг угаагч  шингэн, "Fairy", 500 мл 147

0.001   Орон сууцанд засвар хийх хөлс, 2 өрөө байр 108       0.001 Далайн байцаа, 10 ширхэг 148

0.000   Эмэгтэй хүний гар цүнх, хиймэл ширэн, БНСУ 109       0.004 Биеийн тамирын хослол, хэмжээ 48-52 , энгийн, БНХАУ149

0.003   Сурагчийн дэвтэр, дөрвөлжин шугамтай, 12 хуудастай110       0.003 Банан, шар, кг, БНХАУ 150

0.005   Биеийн шингэн тос, 200мл,  "Baby Oil" 111       0.001 Аарц, задгай, кг 151

0.011   Ж имсний чанамал, 380 гр, "VIDAN", БНПУ 112     (0.002) Гар утас, "Nokia- 3500" 152

0.006   Юбка, хэмжээ 46-48, хар өнгийн шулуун, БНСУ 113       0.003 Хүүхдийн агтавч, БНХАУ 153

(0.000) Ноосон өмд, БНХАУ 114       0.001 Хүүхдийн футболка, БНХАУ 154

0.003   Ноосон цамц, задгай энгэртэй, товчтой, БНХАУ 115       0.002 Тоосго, 1 ш, дотоодын 155

0.001   Эмэгтэй ноолууран цамц, хэмжээ 46-48, "Говь" ХК, джемпер116       0.006 Улаан лооль, кг, үрлэн,  БНХАУ 156

(0.002) Гоймон, 500 гр, спагетти 117       0.003 Оргилуун дарс, "Советское Игристое", ОХУ 157

0.004   Өргөст хэмх, кг, БНХАУ 118       0.010 Цуу, "Сlassic vitana" , 170 мл, БНЧУ 158

0.003   Хавар, намрын богино хүрэм, 6-7 настай эмэгтэй хүүхдийн, БНХАУ119       0.002 Мандарин, кг, БНХАУ 159

0.002   Вакум цонхны үнэ, 1м2, хуванцар рамтай, 2 давхар шилтэй120       0.008 Бэлэн гоймон, 120 гр, ууттай "Nongshim" 160

𝑥𝑛 𝑛�̂�𝑛 𝑥𝑛�̂�𝑛 𝑛
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Хүснэгт Х.2-ын үргэлжлэл  

      0.001 Гурил, дээдийн дээд зэрэг, кг, "Алтан тариа" ХК, савласан 161       0.028 Гэрийн гал тогооны холигч солих үйлчилгээ 216

      0.001 Охидын хавар, намрын гутал, 9-12 насны, хагас түрийтэй, хиймэл ширэн, БНХАУ162       0.003 Хошин шогийн тоглолтын тасалбар, ердийн өдөр217

      0.006 Зөөлөн чихэр,  кг, "Чук Гек", ОХУ 163     (0.001) Сармис, булцуу, ш, БНХАУ 218

      0.003 Гар нүүрийн алчуур, 30х60см, БНХАУ 164       0.002 Өтгөрүүлсэн сүү, Орос, 400 гр, "Молоко-сгущенка"219

    (0.002) Сурах бичиг, "Алгебр",  7-р ангийн 165       0.001 Хөшиг нимгэн,  торгон, хээгүй,  БНХАУ 220

      0.002 Шүдний эмчид үзүүлэх, хуванцар ломбо тавиулах166       0.009 Шоколад, 100 гр, "Alpen Gold" 221

    (0.002) Сахлын татуурга, 1 удаагийн, 3 ширхэгтэй 167       0.004 Бяслаг, 170 гр, "Hochland" 222

      0.004 Майонез, "Нийслэл", 1 кг, LOTTE, БНСУ 168       0.004 Харандаа, 0.5мм, БНХАУ 223

    (0.000) Дижитал фото аппарат, Canon, A-495, 10.0 мega рixel-тэй 169     (0.000) Дотуур байрны  төлбөр, 1 улирлын 224

      0.001 Хар перец, 20 гр, "Appetita", ОХУ 170       0.001 Сагсан бөмбөг, хиймэл арьсан, БНХАУ 225

      0.003 Амбулаторийн үзлэгийн хөлс 171       0.001 Гурил, 2-р зэрэг, кг, "Алтан тариа" ХК, савласан226

    (0.001) Эрэгтэй хүний ноосон малгай, цулгуй, БНХАУ 172                 -   Банкны үйлчилгээний хөлс, /хот хооронд, регистрийн дугаараар,  мөнгөн гуйвуулгын шимтгэл , 1 сая төгрөг дотор/ 227

      0.001 Гутлын тос, Kangaroo, 40 гр 173       0.000 Зочид буудлын 1 хоногийн хөлс, энгийн өрөө, зэрэглэлгүй228

      0.001 Ж игнэмэг, "Янзага", 100 гр, "Өгөөж чихэр боов" ХК 174       0.002 Цахилгаан индүү, 1600W, PHILIPS 229

      0.006 Охидын даашинз, 7-8 насны, богино ханцуйтай, БНХАУ175       0.002 Өдөр тутмын хэвлэл, "Өдрийн сонин", улирлын захиалга230

    (0.002) Богино долгионы зуух, 16-22л, 600-800W, MONEL176       0.003 Барби хүүхэлдэй, хайрцагтай, БНХАУ 231

      0.002 Yзэм, кг, бор, БНХАУ 177     (0.002) Ачаа тээвэр, хот дотор, 15км, 1 тн 232

      0.001 Хивс, 2х3м хэмжээтэй, энгийн, "Улаанбаатар хивс" ХК 178       0.001 Орны бүтээлэг, ширмэл, цацагтай, БНХАУ 233

      0.000 Пүнтүүз, 500 гр, "Болор",  Атимострэйд ХХК 179       0.006 Охидын туфли, лакан, 2 см өсгийтэй, 6-8 насны, БНХАУ234

    (0.000) Тоос сорогч, 2000W, SHARP, HITACHI 180       0.002 Лаазалсан загас, "Шпроты", 175 гр, ОХУ 235

      0.010 Ж олооны курсын төлбөр, "B" ангилал 181       0.002 Шаазан аяга, сэнжтэй, БНХАУ 236

    (0.000) Айраг, савласан, литр 182       0.003 Кетчуп, халуун ногоогүй, шилтэй, 325 гр, "Ace Food"237

      0.002 Шалны хулдаас, өргөн 120см, урт 1 м, БНХАУ 183       0.009 Шоколад, 70 гр, "Snickers" 238

      0.005 Хорхой ааруул, задгай, чихэртэй, кг 184       0.011 Шоколадны крем,  250 гр, "Gold M" 239

      0.003 Усан үзэм, кг, хүрэн, БНХАУ 185       0.002 Зөгийн бал, 450 гр,  "Pure Honey", ХБНГУ 240

      0.002 Ус буцалгагч, 1.7 л, никель гадаргуутай, БНХАУ 186       0.007 Цагаан тосон будаг, БНХАУ 241

      0.005 Кино театрын үзвэрийн үнэ, том хүн, 1 удаа, хямдралын бус өдөр187       0.000 Бохь, 12 гр, "Dirol", ОХУ 242

      0.003 Эмэгтэй хүний ноолууран малгай, давхар нэхээстэй, "Говь" ХК188       0.006 Цэвэр ус, 1.5л, "Bonaqua", MCS Coca Cola 243

      0.001 Эмэгтэй хүний ноолууран ороолт, богино, "Говь" ХК189       0.004 Гэрийн шаахай, хэмжээ 40-41, эрэгтэй, БНХАУ244

    (0.000) Ёотон, 500гр, ОХУ 190       0.007 Монгол зурхайн цаг тооны бичиг, Л.Тэрбиш 245

      0.001 Хүүхдийн оймс, 5-7 насны, ноосон, БНХАУ 191     (0.000) "TV ZONE" , нэг дугаарын үнэ 246

      0.001 Эрэгтэй хүний ороолт, ноосон даавуу, судалтай, 120х30см, БНХАУ192     (0.000) Алх, толгойн жин 300гр, бариул хуванцар, БНХАУ247

      0.002 Эмэгтэй хүний туфлийн өсгийд хатуу резин наах 193       0.005 Параденк, хүүхдийн лаа 248

      0.005 Цемент, 50кг ууттай, БНХАУ 194       0.006 Зөөхий, задгай, кг 249

      0.004 Компот,  936 гр, "Вишня", Kow ar, БНПУ 195       0.003 Эрээн даавуу, м, нарийн энтэй, ОХУ 250

      0.008 Торго, 1 м, 78 см энтэй,  цэцгэн хээтэй 196       0.004 Лаазалсан загас, "Сардины", 175 гр, ОХУ 251

      0.000 Давс, цагаан, 1 кг, йоджуулсан 197       0.003 Лаазалсан загас, "Туна", 250 гр, ясгүй 252

    (0.002) Будаа агшаагч, 1.8л,  SHARP, TOSHIBA, PANASONIC198       0.003 Рашаан, 0.33л, "Ж анчивлан" 253

      0.007 Угаалга, хими цэвэрлэгээ, /эрэгтэй нимгэн хослол/199       0.003 Скоч, эн 4,8см, урт 66 м, БНХАУ 254

    (0.001) Үзгэн балны запас, 0.5мм 200       0.003 Алтан бөгж, 3.0 гр, 999 сорьцтой, дотоод 255

      0.002 Хүүхдийн будаа, 1 кг, цаасан ууттай, "Алтан тариа" ХК201       0.001 Мөнгөн аяга, хээгүй, 15 см диаметртэй, дотоод256

      0.006 Шар тос, кг 202       0.002 Хоолны төмөр сав, 5 л , БНХАУ 257

      0.001 Плита, ш, 20х30 см, ханын, цулгуй, БНХАУ 203       0.003 Цайны халуун сав, 2 л, хуванцар гадартай, БНХАУ258

      0.005 Гарын хумсанд маникюр хийлгэх хөлс 204     (0.006) Угаалгын хагас автомат машин засварын хөлс, мотор солих259

      0.001 Бугуйн цаг, эмэгтэй хүний, дугуй хэлбэрийн, диаметр 2.5 см, хиймэл ширэн оосортой205     (0.001) Шугам, хуванцар, 30см, "Deli" 260

    (0.000) Шүдэнз, хайрцаг, ОХУ 206     (0.003) Хэмнэлттэй чийдэнгийн шил, 18W, PHILIPS 261

    (0.000) Угаалгын өрөөний том алчуур, 70х150см, БНХАУ207       0.006 Гурил исгэгч, 12 гр,"Данбаоли", БНХАУ 262

      0.003 Унадаг дугуй, 7 араатай, БНХАУ 208       0.002 Йогурт, жимстэй 500 гр, "Сүү" ХК хуванцар савтай263

      0.005 Цэвэрлэгээний бодис, нунтаг, Comet, 500 гр 209       0.003 Гал тогооны хутга, хар хуванцар бариултай, БНХАУ264

      0.000 Ханын цаас, рулонтой, угаадаг, саа болон товгор хээгүй, БНСУ210       0.006 Кофены сүү, 500 гр, "Сопьо Кримо", БНСУ 265

      0.001 Нүүрэнд тостой иллэг хийх тариф 211     (0.003) Цахилгааны разетка солиулах ажлын хөлс 266

      0.006 Нийтийн халуун усны хөлс, том хүн, 1 удаа усанд орох212       0.002 Хурууны лент, 1ш, хятад 267

      0.006 Шар будаа, кг, задгай 213       0.003 Хувцас захиалга, засвар, /эрэгтэй хүний өмд хасуулах манжеттай/268

      0.004 Хүүхдийн малгай ороолтны хослол, ноосон, 7-9 нас , БНХАУ214       0.004 Шаазан таваг, 1-р хоолны, 25 см, БНХАУ 269

      0.001 Гахайн мах, утсан, кг 215       0.008 Давсалсан самар, 185 гр, Greencity 270

      0.004 Шатар, хөлөгт тоглоом, 24х24см, хуванцар, БНХАУ271

𝑥𝑛 𝑛�̂�𝑛 𝑥𝑛�̂�𝑛 𝑛
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Хүснэгт Х.3.  Лассо регрессээр сонгогдсон бараа, үйлчилгээний үнийн сарын түүхэн дундаж өсөлт, хувиар, сараар, өмнөх оны мөн 
үеэс 

Эх үүсвэр: ҮСХ, ХҮИ-ийн тооцоо 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒙 2018.06 2018.07 2018.08 2018.09 2018.10 2018.11 2018.12 2019.01 2019.02 2019.03 2019.04 2019.05 

Тогтмол утга 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 
Суудлын жижиг тэрэг 6.24 6.16 6.16 6.58 6.77 6.31 6.77 6.77 5.80 5.06 4.85 5.03 
Нүүрс, 1 шуудай 15.83 13.87 14.86 9.87 13.67 15.40 14.53 17.61 18.97 21.03 21.07 19.06 
Бензин, АИ-92, 1 литр 1.61 1.62 0.95 0.95 0.93 0.62 0.61 -1.26 3.61 4.06 3.53 3.89 
Хувийн их, дээд сургуулийн жилийн сургалтын төлбөр 16.83 16.83 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.15 15.85 15.85 15.85 15.85 
Yхрийн мах, ястай, кг 10.90 9.29 8.07 7.59 6.72 5.86 4.67 4.03 6.53 9.74 12.14 10.11 
Гурил, 1-р зэрэг, кг, "Алтан тариа" ХК, задгай 2.44 2.33 2.38 1.77 2.04 1.54 1.54 1.99 2.51 3.13 3.14 3.08 
Орон сууцны түрээслэх үнэ, 1 өрөө, тавилгагүй байр 17.15 18.08 17.88 17.88 18.96 18.48 18.48 15.86 17.88 17.92 17.44 16.40 
Зоогийн газрын хоолны үнэ, II хоол 15.92 15.99 15.92 13.98 14.63 11.04 11.04 11.35 13.37 14.39 10.75 10.75 
Витамин "С", үрлэн, 50ш, дотоод 7.17 7.07 7.79 8.43 7.30 7.77 7.85 5.92 5.42 5.74 5.71 6.72 
Эмэгтэй хүний үс засах тариф, энгийн тайралт 10.42 10.65 10.90 10.76 10.62 10.77 10.81 9.42 8.90 8.84 9.05 9.16 
Хүүхдийн өвлийн хүрэм, 8-10 нас, "Аляска" загварын 2.16 2.16 2.15 2.15 2.34 1.97 3.35 3.24 3.31 3.05 2.66 2.89 
Хатуу чихэр,  кг, "Барбарис",  ОХУ 7.94 8.07 10.40 10.44 10.55 10.43 10.50 8.72 7.83 7.89 8.15 9.26 
Эмэгтэй хослол, өмдтэй, 1 товчтой, хэмжээ 46-48, БНХАУ 5.44 5.24 4.33 4.58 4.96 4.94 6.44 5.65 6.35 7.16 6.90 6.46 
Эрэгтэй хүүхдийн сорочка, цагаан, БНХАУ 11.73 9.25 9.07 9.17 9.27 9.21 9.13 8.71 10.30 10.14 10.04 10.41 
Бэлэн гоймон, 120 гр, ууттай "Nongshim" 11.44 12.11 11.86 11.90 11.79 11.77 11.88 9.86 11.50 11.60 11.59 10.71 
Нийтийн халуун усны хөлс, том хүн, 1 удаа усанд орох 20.56 22.06 22.72 16.32 12.08 14.29 14.81 17.69 19.08 17.06 17.25 18.51 



31 

 

Хүснэгт Х.4.  Лассо регрессээр сонгогдсон бараа, үйлчилгээний үнийн өмнөх сарынхаа өсөлтөөс хамаарсан өсөлт, сараар, хувиар, 
өмнөх оны мөн үеэс 

Эх үүсвэр: ҮСХ, ХҮИ-ийн тооцоо 

 

𝒙 2018.06 2018.07 2018.08 2018.09 2018.10 2018.11 2018.12 2019.01 2019.02 2019.03 2019.04 2019.05 
Тогтмол утга 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 
Суудлын жижиг тэрэг -1.98 -0.43 -0.43 -2.91 -3.01 -0.80 -3.01 -3.34 -2.76 4.75 8.97 9.47 
Нүүрс, 1 шуудай 50.29 49.07 44.76 39.75 33.90 37.19 30.84 19.11 13.86 5.45 7.20 7.30 
Бензин, АИ-92, 1 литр 5.88 5.29 6.22 5.41 6.08 5.31 5.68 5.63 5.34 5.77 5.05 5.74 
Хувийн их, дээд сургуулийн жилийн сургалтын төлбөр 10.00 10.00 7.45 7.45 7.45 7.45 7.45 7.93 7.93 7.93 7.93 7.93 
Yхрийн мах, ястай, кг 3.45 0.25 0.18 -4.4 -11.0 -9.8 -6.15 -1.45 -0.43 -3.77 -3.43 -2.52 
Гурил, 1-р зэрэг, кг, "Алтан тариа" ХК, задгай 7.81 8.10 9.17 9.64 8.27 10.68 10.68 8.69 7.82 2.87 3.02 3.07 
Орон сууцны түрээслэх үнэ, 1 өрөө, тавилгагүй байр 4.66 1.37 1.62 0.44 -5.22 -0.99 -2.21 1.82 0.44 0.74 1.16 0.42 
Зоогийн газрын хоолны үнэ, II хоол -19.1 -19.2 -19.0 -19.7 -20.7 -10.1 -10.1 -10.7 -12.1 -14.3 -4.1 -4.1 
Витамин "С", үрлэн, 50ш, дотоод 8.53 8.79 8.52 8.46 7.28 9.23 8.36 6.21 5.78 5.60 5.99 6.14 
Эмэгтэй хүний үс засах тариф, энгийн тайралт 1.41 0.53 0.43 1.91 3.79 3.32 4.67 7.13 5.24 6.32 6.13 7.40 
Хүүхдийн өвлийн хүрэм, 8-10 нас, "Аляска" загварын,  10.06 10.99 10.49 10.11 9.30 7.07 4.38 0.87 0.17 -0.27 -0.25 -1.25 
Хатуу чихэр,  кг, "Барбарис",  ОХУ 16.57 12.59 13.47 13.67 13.60 12.73 13.61 12.62 15.20 14.16 13.94 12.58 
Эмэгтэй хослол, өмдтэй, 1 товчтой, хэмжээ 46-48,  6.53 6.52 7.64 6.99 6.95 6.12 4.93 3.94 0.09 -0.85 0.56 3.97 
Эрэгтэй хүүхдийн сорочка, цагаан, БНХАУ 3.02 4.18 4.59 4.76 4.87 4.91 5.83 4.62 4.21 5.07 5.48 6.62 
Бэлэн гоймон, 120 гр, ууттай "Nongshim" 1.98 2.58 3.45 4.43 2.62 2.62 2.62 2.62 1.73 2.62 1.73 1.73 
Нийтийн халуун усны хөлс, том хүн, 1 удаа усанд орох 9.07 7.42 0.01 8.55 11.65 8.18 7.21 5.17 7.83 12.72 13.25 9.56 
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