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Дамбадаржаагийн ЖАРГАЛСАЙХАН
Долоо хоног бүрийн нийтлэл,
http://jargaldefacto.com/category/23

Хийн хоолойн эдийн засаг

МОНГОЛЫН ТАЛД БАЙНА
Е

рөнхийлөгч Х.Баттулга Владивосток яваад
ирлээ. Дорнын эдийн засгийн чуулганд оролцож
хөрш орнуудын удирдлагатай уулзжээ. Оросын
100 тэрбум рублийн хөнгөлөлттэй зээлээр УБТЗ, 3 ба
4-р цахилгаан станцуудыг шинэчлэхээ тохиров. Мөн
байгалийн хийн хоолойг Монголоор дамжуулахыг
Оросын Ерөнхийлөгч дэмжиж, Хятадын Ерөнхийлөгч
эдийн засгийн талаас нь судлахаа амалжээ.
Байгалийн хий бол үсрэнгүй хөгжиж буй Хятад
улсын хувьд стратегийн чухал ач холбогдолтой
түлш. Монголын хувьд газар нутаг дээгүүрээ
явуулсны төлбөрийг хэсгийг нь хийгээр авч

Улаанбаатарын хорт утааны гамшгийг арилгана,
үлдсэн хэсгийг нь бэлэн мөнгөөр авч эдийн засагтаа
оруулах учир онцгой чухал юм.
Газрын тосны болон байгалийн хийн хоолойг барих,
тос хий дамжуулах, хүлээн авах зэрэг нь зүгээр нэг
техникийн асуудал биш, олон хүчин зүйлээс хамаардаг
гео-политик, эрчим хүчний эдийн засгийн төвөгтэй
асуудал. Оросууд Монголыг тойруулаад хийн хоолой
барихаар Хятадтай арван жил хэлэлцээр хийж 2014 онд
Шанхайд гарын үсэг зурсан юм. 2018 онд хий нийлүүлж
эхлэх байсан нь 2019 оны эцэс хүртэл хойшлогдоод
байна.

ХЯТАДЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЦОЙЛСОН ХЭРЭГЦЭЭ
Хятад улс 2017 онд 238 тэрбум шоо метр (куб метр)
байгалийн хий хэрэглэсэн нь дэлхийд гуравт буюу АНУ,
Оросын дараа орж байна. Нийт хэрэглээний 60 хувийг
дотоодоос хангаж, 19 хувийг хөршүүдээсээ хоолойгоор
(Туркменистан, Мьянмар), 21 хувийг шингэрүүлсэн (LNG
= Liqufied Natural Gas) хэлбэрээр холоос (Австрали 50,
Катар 20 хувийг) импортложээ. Хятад шингэрүүлсэн
хийн импортоор саяхнаас дэлхийд тэргүүлж эхэллээ.
Байгалийн хий нь 2017 онд Хятадын эрчим хүчний
нийт хэрэглээний 7 хувь, харин 2020 онд 10 хувьд хүрэх
ажээ. Хятадын агаарын бохирдолтой зарласан “дайны”
шаардлагаар энэхүү “цэнхэр түлшний” хэрэгцээ жил бүр
өссөөр 2020 онд 360 тэрбум шоо метр болно гэж АНУын Эрчим Хүчний Мэдээллийн Захиргаа мэдээлжээ.
Хятад бүх том хотуудаа хийн хэрэглээнд шилжүүлж, бүх

автобус, ачааны машинуудаа LNG хөдөлгүүртэй болгож
байгаа учир доод тал нь арав хоногийн нөөцтэй байхыг
зорьж байна.
Хятад улсын эрчим хүчний хэрэгцээ,
түүний дотор цэнхэр түлшний хэрэгцээ ийнхүү
тасралтгүй өсч байна. Байгалийн хийн дотоодын
үйлдвэрлэл 2040 он гэхэд гурав дахин өсөх ч,
нийт хэрэгцээнийхээ гуравны хоёрыг хийн
хоолой болон LNG тээврээр импортлох
(US Dep. of Energy) ажээ.
Хятад улс цаашид байгалийн хийн импортоо
тасралтгүй нэмэгдүүлэх учраас АНУ-аас авч буй
шингэрүүлсэн хийг импортын тарифийн дайн тойрсоор
байна.
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ОРОСЫН БАЙГАЛИЙН ХИЙН ХОЛЫН ЭКСПОРТ
Орос улс 2016 оны байдлаар байгалийн хийн
баталгаажуулсан нөөцөөрөө (47 их наяд куб метр)
дэлхийд тэргүүлдэг. Энэ бол дэлхийн байгалийн
хийн нөөцийн дөрөвний нэг нь (IEA тооцоо). Энэхүү
нөөцийн 70 хувь нь баруун Сибирьт (Уренгой,
Ямбург, Медвежье гэдэг том гурван орд), бусад нь
зүүн Сибирь, Сахалинд байдаг.
Байгаль
далайгаас
зүүн
хойш
чиглэлд
орших Чайандын ордоос зүүн урагш хил дээрх
Благовешенск хот руу 2200 км хийн хоолой эхлэж
татах, дараа нь энэ орд руу Эрхүүгээс хойно буй
Ковыхтын ордоос 800 км хоолой татах “Сибирийн
хүч” нэртэй асар том төслийг Газпром эхлүүлсэн.
Төслийн эхний хэсэг нь ирэх онд дуусна гэж

тус компанийн Удирдлагын хорооны дэд дарга
Виталий Маркелов саяхан мэдэгджээ. Өнөөгийн
байдлаар 40 км хоолой дутуу байгаа ажээ.
Оросын талаас 55 тэрбум долларын хөрөнгө
оруулалт хийж, энэ хоолойгоор дамжуулах
байгалийн хийг Хятадын тал 30 жилийн турш, нийт
400 тэрбум доллараар худалдаж авах гэрээнд дээр
хэлснээр 2014 онд Шанхайд гарын үсэг зурсан.
Үнээ тохиролцох гэж ингэж удсан бөгөөд Европ руу
зарж буй үнээс хямдаар буюу мянган шоо метрийг
нь 350 доллараас багагүй байхаар, авсан аваагүй
төлөх (take-or-pay) нөхцөлтэйгээр тохирчээ. Энэхүү
1.4 метрийн голчтой дан ган хоолойгоор жилд 38
тэрбум шоо метр байгалийн хийг дамжуулах ажээ.

МОНГОЛЫН ХОНГИЛ
Хэрэв Ерөнхийлөгч нарын тохирсны дагуу зүүн
Сибирийн хамгийн том, 2.5 их наяд шоо метр
баталгаажсан нөөцтэй Ковыхтын ордоос урагшаа
Иркутск, Улаанбаатар хотоор дамжин Хятадын хил
хүртэл 2000 гаруй км хоолой тавих төсөл хэрэгжинэ
гэвэл монголын эдийн засагт ямар нөлөөтэйг
багцаалан төсөөлж болно.
Монголын нутгаар 1000 км урттай хоолой тавих,
арваад шахах станц байгуулах хөрөнгө оруулалт
нь “Сибирийн хүч” төслийн тооцоогоор бодоход
1.4 метрийн голчтой, дан хоолойг барихад нэг км
(Газпромын 2015 оны мэдээлэл) нь 246 сая рубль
буюу 246 тэрбум рубль болно.
Тэгээд дамжуулах чадал нь жилд 30 тэрбум шоо
метр гэвэл дамжин өнгөрүүлэх зарим гэрээний
нөхцлөөр (100 км тутам нэг мянган шоо метр
хийг дамжуулахад 1.09 доллар) бол монгол жилд 3
тэрбум доллар авах болно. Мэдээж энэ төлбөрийг
дамжуулсан зай, жингээр нь тооцон олон улсын
мэргэжлийн хүмүүстэй хамтран гэрээ байгуулахад
өөрчлөгдөх болно.
Сибирээс Монголын хонгилоор газрын тосны
болон байгалийн хийн хоолой тавихад ихэнх нь
тал газраар явах тул харьцангуй хямд өртөгтэй,
бас Хятадын Бээжин болон бусад том хотуудад
хүрэхэд хамгийн богино буюу Дундад Ази, эсвэл
Манжуураас татахаас ч дөт юм.
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Мэдээж төслийн эдийн засаг нь газрын тос,
байгалийн хийн олон улсын зах зээлээс ихээхэн
хамаардаг. Одоогоор жишээ нь, рублийн ханш
огцом унаж, Оросын эдийн засагт хүчтэй дарамт
болж байна. Крымын хойгийг эзэлснээс хойш
Орост үзүүлж буй барууны хориг улам чангарч
байна. Хятад Америкийн худалдааны дайн Хятадын
эдийн засагт илүүтэйгээр нөлөөлөх төлөвтэй.
Гэхдээ олон улсын байдал ямар ч болсон, Хятадын
эрчим хүчний хэрэгцээг, түүний дотор байгалийн
хийн хэрэглээг бууруулах боломжгүй, харин ч улам
өсгөх хандлагатай байгаа өнөө цагт хийн хоолойг
монголын нутгаар татах нь гурван улсын хэн хэнд
нь ашигтай.
Учир нь байгалийн хийн хоолойн
монголыг тойрсон хоёр чиглэл хоёулаа
өндөр уулсыг даван, гол хэрэглэгчдээ хүртлээ
манайхаар дамжуулан татсанаас хоёр
дахин хол, хоёр дахин үнэтэй гарч байна.
Ийнхүү хийн хоолойн эдийн засаг Монголын
талд байна. Ганцхан манай нийтийн засаглал ил
тод биш, авлигад баригдаж, гацчихаад байгаа учир
байгалийн баялагийн хорлолыг нь хийн хоолойн
төсөл улам нэмэгдүүлэх аюул бас бий.
2018.09.19
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Ням гараг бүр VTV телевизээр 19 цагт гардаг Дефакто тоймын эмхэтгэл:
2018.09.16-ны дугаар
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ВЛАДИВОСТОКТ ЮУ ЯРИВ?
Ерөнхийлөгч Х.Баттулга 2018 оны есдүгээр сарын 11-13-ны өдрүүдэд ОХУ-ын Владивосток
хотод болсон Дорнын эдийн засгийн IV чуулга уулзалтад оролцсон. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч
Х.Баттулгыг дагалдан Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар, Монгол Улсын Шадар сайд
Ө.Энхтүвшин, Хөдөө аж ахуйн сайд Б.Батзориг, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Д.Сумъяабазар
болон бусад албаны хүмүүс явсан. ОХУ-ын Ерөнхийлөгч В.В.Путины санаачилгаар дөрөв дэх жилдээ
зохион байгуулагдаж буй энэ удаагийн чуулга уулзалтад БНХАУ-ын дарга Ши Жиньпин, Япон Улсын
Ерөнхий сайд Шинзо Абэ, БНСУ-ын Ерөнхий сайд Ли Наг Ён болон бусад албаны хүмүүс оролцсон.
Энэ чуулганы гол зорилго нь Азийн улс орнуудаас
Оросын алс дорнодод хөрөнгө оруулалт татах
юм. Бидний хувьд Азийн бусад орны төр засгийн
удирдлагуудтай уулзах боломж. Бизнесийн
компаниуд бэлдэж байгаад энэ хурлын үеэр
харилцан гарын үсэг зурдаг учраас тоо баримт
их өндөр байдаг. Манайхаас ямар бизнесийн
байгууллага оролцсон нь тодорхой биш байгаа ба
Владивостовкт хөрөнгө оруулалт хийх хэмжээний
томроогүй байгаа.
Энэ үеэр Монголын худалдааны төлөөлөгчийн
газар байгуулах тухай ярилцаж эхэлсэн. Монгол
Орос Хятад 3-ын хооронд эдийн засгийн коридор
байгуулах тухай яригдаж байгаа. Энэ дотор эрчим
хүч, байгалийн хий, газрын тос, шилэн кабель
болон авто, төмөр замын коридорыг монголын
нутгаар дамжуулж тавих тухай хүчтэй яригдаж
эхэлсэн. Гэвч энэ нь олон тэрбум долларын төсөл
тул тэр хэрээрээ олон жил яригдах байх.
Орос бол дэлхийн байгалийн хийн нөөцийн
дөрөвний нэгийг ганцаараа эзэмшдэг. Хятад
бол хамгийн том хэрэглэгч, импортлогч болж
байгаа. 2017 онд 238 тэрбум шоо метр (куб метр)
байгалийн хий хэрэглэсэн бол 2020 онд энэ нь
360 тэрбум шоо метр болох юм. Хятад дотоодын
үйлдвэрлэлээрээ хэрэгцээнийхээ 60 хувийг хангаж
байгаа ба 20 хувь нь шингэрүүлсэн хий, 20 хувь
нь хөрш орнуудаас хоолойгоор татсан хий юм.
Байгалийн хийг -160 градуст хүргэчихээр шингэн
болдог. 2040 он гэхэд дотоодын үйлдвэрлэл нь 3
дахин нэмэгдэж тэр хэмжээгээр байгалийн хийн
хэрэгцээ ч нэмэгдэх юм. Тиймээс байгалийн хийн
хувьд энэ 2 хөршийн нэгд нь байгаа, нөгөөд нь
маш их хэрэгтэй байгаа.
Оросын мэдээллийн вебсайтад гарснаар
Жарски хэмээх хөндлөнгийн эксперт хүн “Хийн
хоолойг монголоор дамжуулна гэдэг бодит

байдал дээр худлаа. Энэ хурлаар Орос Хятад
2 хийн хоолойныхоо тохиролцоог ерөнхийд
нь хийчихлээ.” гэсэн байна лээ. Оросын хийн
нөөцийн ихэнх нь Сибирьт байдаг. Баруун Сибирьт
Уренгой, Ямбург, Медвежье хэмээх хамгийн том
нефтийн орд газар байгаа ба энэ гурав Оросын
хийн үйлдвэрлэлийн 70 хувийг эзэлдэг. Бусад нь
зүүн Сибирь, Сахалинд байдаг.
Зүүн Сибирийг Сибирийн хүч 1, Барууныг
Сибирийн хүч 2 гэж нэрлэж байгаа. Сибирийн
хүч 1 нь дуусах гэж байгаа, харин Сибирийн
хүч 2-ыг ашиглахын тулд МУ-ын баруун талаар,
Казахстанаар, эсвэл хооронд нь буюу Алтайн
өндөр уулсаар хоолой тавих боломжтой ба Алтайн
өндөр уулсаар дамжвал Хятадын хамгийн их
хэрэгцээтэй газар нь бус хамгийн бага хэрэгцээтэй
газар нь очих юм. Бээжин хүртэл дамжих хамгийн
дөт зам бол Монгол.
Хятад шингэрүүлсэн хийг АНУ, Канадаас авдаг
ба шингэрүүлсэн хийн үйлдвэрлэлийг Австрали
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50 хувь, Катар 20 хувь, бусад 30 хувийг АНУ, Канад
эзэлдэг. Хятад агаарын бохирдлоо бууруулахаар
бүх хотын автобус, хүнд ачаа тээврийн машинуудыг
шингэрүүлсэн хийд шилжүүлж байгаа. Шанхай
Бээжин гэх мэт том хотууддаа 10 хоногийн нөөц
байлгаж байна.
Мөн энэ хурлаар Оросын 100 тэрбум рублийн
хөнгөлөлттэй зээлийг УБТЗ, 3,4-р цахилгаан

станцуудыг шинэчлэхэд зарцуулна гэж тохирч
байна. Рублийн ханш унаж байгаа тул рублиэр
авсан нь дээр. Гэхдээ ТЭЦ-3,4-ийг шинэчлээд
орчин үеийнх шиг болж чадах юм уу үгүй юм уу?
Мөн УБТЗ-ыг хос төмөр зам болгоно гэж олон
жил ярьж байгаа. Сүүлийн жилүүдэд даргаар нь
Монгол хүн тавьж байсан ч Орос зээл өгч байгаа
тул даргаар нь Орос хүн тавих байх.

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ЯАГААД АЖИЛ ХАЯДАГ ВЭ?
Есдүгээр сарын 3-аас хойш үргэлжилсэн багш нарын ажил хаялт зогссон. Үйлдвэрчний эвлэл
"Цалин хөлс доогуур байсан зөрүүг арилгаж тодорхой хувиар нэмэх асуудал дээр тохиролцож
чадлаа. 2019 оны нэгдүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлээд ажлын ачааллыг үнэлэх үнэлгээний
системтэй болно. Нормоос давсан хүүхдийн тоогоор багш нарын цалинг нэмэхээр боллоо.
Инфляцитай уялдуулаад 2019 онд цалинг найм орчим хувиар нэмэх гэж байсан. Гэхдээ бид 20-оос
доошгүй хувиар нэмэх дээр тохиролцоонд хүрлээ" гэсэн. ҮСХ-ны мэдээллээр, боловсролын салбарын
ажиллагсдын нэрлэсэн дундаж цалин 782,9 мянган төгрөг.
Хуулиар бол цалин болон инфляци
хоёрыг холбоно гэдэг. Бодит цалин
болон инфляци харилцан бие биенээ
өсгөдөг. Тиймээс эдийн засагт энэ
хоёрын хөдөлгөөнийг маш нарийн
анзаарч мэдрэх ёстой. Ялангуяа төрийн
байгууллагын цалин нэмэгдэхээр хувийн
хэвшил өрсөлдөж нэмэхээс өөр сонголтгүй
болдог. Хувийн хэвшил хамгийн их зардал
болох цалингаа нэмэхээр бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээнийхээ үнийг нэмэхээс өөр
сонголтгүй болдог. Ингээд бие биенээ
өсгөөд байдаг юм.
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Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар хэлэхдээ “Би
Сангийн сайдын ажлыг авахад 1.4 их наяд
төгрөгийг зөвхөн зээлийн хүүд төлдөг болсон.
Монгол Улсын нийт тэтгэврийн сангийн хэмжээ
1.7 их наяд төгрөг. Ахмадуудын тэтгэвэр, бусад
тэтгэвэр тэтгэмжтэй бараг тэнцэх хэмжээний
мөнгийг зөвхөн зээлийн хүүд төлж байсныг
тодорхой хэмжээгээр бууруулж, төсвийг цэгцлээд
явж байна. Тэгэхээр дахин цалин нэмнэ гэдэг нь
өрийн хэмжээ их буй энэ үед хүнд. Засгийн газар
байгаа бүх боломжоо ашиглаад цалин нэмсэн.
Засгийн газарт одоо өөрөөр цалин нэмэх боломж
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байхгүй. Үүнийг олон хүн ойлгож байгаа гэж
найдаж байна” гэсэн.
Тэгэхээр яагаад МУ-ын ЗГ тэтгэврийн сангийн
хэмжээтэй дүйцэхүйц төлбөрийг зөвхөн хүү төлөх
хэмжээний тийм их зээл авчихав гэдэг асуулт
тулгарна. Хоёрт авсан зээл яасан бэ? Тэдгээрийн
тайлан нь хаана байна вэ?
Төр засгийн зардлыг багасгах, зарцуулж байгаа
бүх зүйлдээ тооцоотой байх, хариуцлага үүрүүлэх
ажлыг хийхгүйгээр багш ажилчдын асуудал
дуусахгүй.

ХУУЛЬЧИЙН ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙН СУДАЛГАА
Канадын гадаад хэргийн яамны дэмжлэгтэйгээр “Азийн сан”-аас хэрэгжүүлж буй “Ардчилсан
оролцоотойгоор төрийн албанд сайн засаглал, ил тод байдлыг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд
Хуульчийн ёс зүйн зөрчлийн судалгааг ( https://bit.ly/2CZNKw5 ) хийсэн байна. Монголын Хуульчдын
Холбооны Мэргэжлийн Хариуцлагын Хороо Хуульчийн мэргэжлийн ёс зүйн зөрчил гаргасан гэж
иргэн, албан тушаалтан, хуулийн этгээдээс 2014 оноос 2017 оныг дуустал гаргасан гомдлыг
шалгаж Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны сахилгын шийтгэл ногдуулсан тогтоол шийдвэрийг
нийтийн хүртээл болгож эмхэтгэн гаргасан байна.
Энэ судалгаанд хуульч гэж ярьж байгаа ч гэсэн
үнэндээ бол ихэвчлэн өмгөөлөгчидтэй холбоотой
хэргүүд байна лээ. 2014-2017 онд давхардсан
тоогоор нийт 933 хуульчид холбогдох 791 гомдол,
мэдээллийг хүлээн авч хянан шалгах ажиллагаа
явуулж 14.8 хувийг харьяаллын дагуу зохих
байгууллагад шилжүүлж, 40 гаруй хувьд маргаан
үүсгэсэн, 45.1 хувьд нь маргаан үүсгэхээс татгалзаж
шийдвэрлэсэн. Маргаан үүсгэсэн хэргүүдээр
энэ судалгааг гаргасан. http://khamtdaa.mn/
гэсэн вебсайтад энэ судалгааг бүрэн эхээр нь
байршуулсан байгаа юм.

Шударга ёсны манаанд байгаа эдгээр хүмүүс
өөрсдөө шударга үнэн байгаач ээ гэж төрийн бус
байгууллагууд ийнхүү санаачлага гаргасан байна
л даа. Хуульчидтай холбоотой гомдол мэдээлэл
зөрчил, тэдэнд шийтгэл оногдуулсан талаарх
бүртгэл мэдээлэл, тайлан боловсронгуй бус байна.
Хуульчдад хаалттай сануулга, хариуцлага тооцож
буй нь үр нөлөөтэй байж чадахгүй байгаа нь
асуудал болж байгаа учраас энэ судалгаа нэг том
ахиц гэж харж байна.

Дефакто тоймын гол агуулгыг
хураангуйлан бэлтгэв
Тоймын бүрэн эхийг
jargaldefacto.com вебсайтаас
үзэх боломжтой.

7

Ø АНГЛИ
Ø МОНГОЛ

GOOGLE STORE

Ø ЯПОН

APP STORE

www.jargaldefacto.com

www.defacto.mn

үү.

Ерөнхий эрхлэгч:
Дамбадаржаагийн Жаргалсайхан
Ерөнхий Редактор:
Ганбаатарын Жавзмаа

8

www.jargaldefacto.com

