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Хуурамч бензин үү?

М

онгол улс 2017 онд экспортоос олсон
валютынхаа тавны нэгийг газрын тосны
бүтээгдэхүүн (ГТБ) аваад, шатааж орхив.
Үргэлж л тэгж ирсэн. Нийт ГТБ-ний 94.5 хувийг ОХУ,
3.4 хувийг БНСУ, 1.8 хувийг БНХАУ, 0.3 хувийг бусад
улсаас тус тус импортложээ. Хэмжээгээрээ бол 1.5 сая
тонн ГТБ хэрэглэсний 56 хувь нь дизель, 24 нь 90-ээс
дээш октантай автобензин, 4 нь 90-ээс доош октантай
автобензин, 2 нь онгоцны түлш харин 13 хувь нь бусад
буюу тос, мазут, битум хий зэрэг болжээ.
МУ-ын ГТБ-ний хэрэглээ 2007 оноос хойш
10 жилийн хугацаанд 2.3 дахин өссөний
дотор, дизель 2.6, онгоцны түлш 1.5, 90-ээс
дээш октантай автобензин 3.3 дахин, бусад
нь 10 дахин тус тус өссөн бол, 90-ээс бага
октантай нь 60 хувиар буурчээ. Уул уурхайн
салбарыг дагаад дизелийн хэрэгцээ түргэн
өссөн бол авто машины паркийн өөрчлөлт
өндөр октаны бензин шаардах болсныг энэ
өөрчлөлт харуулж байна.
Дэлхийн зах зээлийн үнээр бид ГТБ худалдан авдаг

c

учир дотоодын жижиглэн худалдааны үнэ түүнийг
дагаад хэлбэлздэг. Жижиглэнгийн үнийн өсөлтийг
хязгаарлахын тулд Монгол улсын төр засаг 2008
оноос эхлэн шатахууны онцгой албан татварын (ОАТ)
түвшингээ тухай бүр өөрчилж иржээ. Хилээр орж ирэх
үнэ нэмэгдэхээр татвараа бууруулж, заримдаа бүр
тэглэж, харин үнэ буухаар нь татвараа нэмж иржээ.
Ер нь 1994 оноос эхлэж анх автобензин, дизелийн
түлшнээс ОАТ авч эхэлжээ. Уг нь энэ татварын зорилго
бол үнэ зохицуулах биш энэ “татварыг төсөвт төлөхтэй
холбогдсон харилцааг зохицуулахад” оршино гэж
хуулиндаа заажээ. Энэ нь ОАТ-ын орлого төсвөөр
дамжаад нийгмийн чанартай буюу бүх нийтээр ашиглах
хөрөнгө оруулалтад орох санаа л даа.
ОАТ-аар үнэ зохицуулахаар оролдсон арван жилийн
түүхийг эргэн харвал урт хугацаандаа ГТБ-ий үнийг
тогтоож чадаагүйгээр барахгүй, эдийн засаг дахь
төрийн оролцоог хэт томруулж, улсын татварын
орлогыг алдуулсан “тэмээн дээр ямааны гарз” гэгч
болоод байна.

ХУУРАМЧ ШАТАХУУН ГЭДЭГ НЭР ТОМЬЁО
Хилийн аль боомтоор ирж байгаа, октаны тоо
нь ямар байгаагаас хамаарч автобензин болон
дизелийн түлшинд ялгаатай татварыг тонн тутамд
төгрөгөөр ногдуулж ирлээ. Хил дээр ирж байгаа үнэ
өөрчлөгдөхийн хэрээр татвараа өөрчлөх болсон
тул өнгөрсөн арван жилд ОАТ-ын түвшинг өөрчлөх
тухай олон арван тогтоол үе үеийн Засгийн газар
гаргаж иржээ.
Дээр нь түлш, шатахуун импортлогч нарт өмнөх
Засгийн газар валютын хөнгөлөлттэй зээл хүртэл
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олгож “үнэ тогтворжуулах” гэгч үл гүйцэлдэх төсөл
“хэрэгжүүлэв”. Үр дүнд нь импортлогчид ГТБ-ий үнэ
буурсан байхад жижиглэнгийн үнээ бууруулаагүй
атлаа, өсөөд ирэхээр үнээ нэмдэг гаж тогтолцоо
бүрдсэн нь ОАТ зохицуулалтын нэг “гавьяа” болов.
Нөгөө нэг “гавьяа” нь эцсийн бүтээгдэхүүн биш
учраас ОАТ-т хамрагддаггүй түүхий эдийг (nafta,
alkalyte, MBTE зэрэг) импортлоод, монголдоо
гүйцээн боловсруулж эцсийн бүтээгдэхүүн (бензин,
дизель зэрэг) болгоод зах зээлд харьцангуй
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хямдаар нийлүүлдэг компаниудыг төрүүлэв.
Чөлөөт зах зээлд бизнес үргэлж ашиг хайдаг тул
энэ боломжийг алдахгүйг шатахуун импортлогчид
бүгд л санаархаж, шинэ өрсөлдөөн өрнүүлэв.
Монголд үйлдвэрлэсэн бензинийг бараг бүх
импортлогчид өөрсдийн шатахуун түгээх
станцаараа борлуулж байна. Тодорхой
томоохон компаниуд өөрсдийн холих үйлдвэрээ
бараг бэлэн болгож, харин түүхий эдийг тус
бүрт нь яавал хаанаас тасралтгүй авах, яаж
эцсийн бүтээгдэхүүн болгох тухай судалгааг
хийж байна.
Яг энэ цаг үетэй давхцаад “Монголд найруулсан
бензин борлуулж байна. Маш муухай үнэртэй,
шаталт хурдан, ууршилт их, машины моторт
муу, хуурамч бензин” гэсэн мэдээг тодорхой
хүмүүс хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр идэвхтэй
түгээж эхлэв. Тэд “хуурамч бүтээгдэхүүнийг 400500 шатахуун түгээх станц борлуулж байгаа,
“Оюутолгой”, “Тавантолгой”, “Чинхуа МАК”, “Өсөх
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зоос”, Хишиг-Арвин Индустриал” зэрэг томоохон
уул уурхайн компаниуд хүртэл түүнийг нь авч
байгаа” гэж мэдээлжээ. Энэ том компаниуд тэр
үнэтэй тоног төхөөрөмжийн шатахууныг хэдэн
давхар лабораториараа шалгадаг атлаа “найрка”
хэрэглээд байгаа гэж үү? Одоогоор машин, техник
хэрэгсэл нь хуурамч шатахуунаас болж эвдэрсэн
гэж тэднээс хэн нь ч дуугараагүй байна.
Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын
Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч
Т.Мөнхболд хуурамч гэгдэх бүтээгдэхүүнүүдийг
шинжилж шалгасан. Ямар нэг зөрчил илрээгүй.
Лабораторийн шинжилгээг үндэслэхээс өөр арга
байхгүй. Хуурамч шатахуун гэдэг нь нэр томьёоны
хувьд буруу гэж ярилцлага өгчээ.
Гэхдээ УУХҮЯ-аас шатахууны түүхий эд
болдог дээрх химийн бүтээгдэхүүнүүдийг ОАТ-т
хамруулахаар хуулийн төслийг УИХ-д хүргүүлээд
байна.

ШАТАХУУНЫ ҮНИЙГ ЯАЖ ЗОХИЦУУЛАХ ВЭ?
Шатахууны үнэ олон улсын зах зээлийн үнээс
гадна, төгрөгийн ханшаас илүүтэй хамаардаг
учраас хэрэв шаардлагатай гэж үзвэл ОАТ-ын
түвшинг төгрөг долларын ханшны өөрчлөлтөөс
хамааран тогтоох нь оновчтой болно. Жишээ нь
нэг доллар 2500 төгрөг байхад тонн тутам 250
мянган төгрөгөөр ОАТ-ыг тогтоогоод, хэрэв 3000
буюу 20 хувь өсвөл 200 мянган төгрөг буюу 20
хувиар бууруулж тогтоовол бүх талуудын төлөвлөлт
тодорхой болно. Төгрөгийн ханш чангарвал үнэ
хямдарна гэсэн үг.
Эсвэл шууд хилийн үнийн тодорхой хувиар
тогтоох нь оновчтой юм аа. Учир нь аливаа
үнийг зах зээл тогтоосон нь урт хугацаандаа
хэрэглэгчдэд илүү ашигтай, урьдчилан таахад
илүү амар, хүлээлтийн инфляцийг бууруулна.
Зөвхөн зах зээлийн бодит үнэ л хэрэглэгчид үнэн
мэдээлэл өгөх бөгөөд үнэ юунаас хамаарч буйг
хэрэглэгч ойлгосны дараа ойрын болон холын

үйлдлээ бодитой төлөвлөж чадна. Төр засаг үнэ
тогтоохоор авлига нэмэгдэж, үнэ нэг өдөр огцом
унадаг болохыг манай өнгөрсөн 30 жилийн түүх
харуулж байна.
Бид бүх бараан дээр биш юм гэхэд түлш
шатахуун дээрээ зах зээлээр үнэ тогтоолгох
нь шатахуун импортлогч компаниудын
хооронд өрсөлдөөнийг бий болгож, тэднийг
зардлаа бууруулахын төлөө ажиллахыг өдөөж,
шатахууны үнэ илүү тогтвортой байна.
Харин үгсэн хуйвалдаж үнэ тогтоосон байвал
буруутай компаниудыг сарын, улирлын гүйлгээтэй
нь тэнцэх торгууль тавих, зөвшөөрлийг нь хураан
авах хүртэл захиргааны арга хэмжээ авах ёстой.
ОАТ-ыг тогтмол авах, орлогыг тухайн хот, орон
нутгийн зам засварын ажилд зарцуулдаг бол
хэрэглэгчдээ үйлчилсэн хэрэг болно.
2018.10.24
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Дэлгэрийн Уянга
Өмгөөлөгч, Хууль зүйн доктор

ЗАСГИЙН НЭРИЙГ БАРЬЖ
ИРГЭДИЙГ ХУЛХИДАХЫГ ЗАСАГ
ЧИМЭЭГҮЙ ХАРСААР БАЙХ УУ?

Б

усдын нэрийг хуурамчаар барих, шударга бусаар
өрсөлдөх явдал өнөөгийн монголын нэгэн дүр
зураг болжээ. Ийм үеийг хамжлагат тогтолцоо
нуран унасны дараах эрин үед Европчууд нэгэнтээ
туулан өнгөрүүлж, өдгөө дэлхий даяар үйлчилж байгаа
Парисын хэлэлцээрийг 1883 онд анх батлаж байсан юм.
Монголчуудын хувьд шударгаар өрсөлдөх нөхцлийг
бүрдүүлэх Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын
гэрээнд заасан бэлэн жор бий ч манай “туулайчдын
клуб” ийм зүйл хүсдэггүйд асуудлын гол нь байдаг болов
уу.
ДАВАРСААР ДАВГИЙН ОРОНД
Бусдын нэрийг барьж, хууран мэхлэх нь Монгол
Улсын Засгийн газрын нэрийг барих дээрээ тулжээ.
Эхний жишээ, “Засгийн газрын мэдээ” гэх нэртэй
сонин Монгол Улсын Засгийн газрын сонин биш
ажээ. Энэ нь Худалдаа Хөгжлийн Банкны эзэмшилд
2014 оноос хойш өдгөө хүртэл байгаа гэдгийг олон
улсын судалгаанд тэмдэглэсэн байна.
Хоёр дахь жишээ, Монголын Үндэсний Их Сургууль
гэх хувийн сургууль (МҮИС). Урьд өөр нэртэй байж
байгаад 2012 онд энэ нэрийг авсан байна. Энэ
сургуулийн лого, нэрийн товчлол нь Монгол Улсын
Их Сургуультай (МУИС) их төстэй. Ийнхүү улсын их
сургуулийн нэрийг ашиглах замаар “сайн сургууль”
гэсэн ойлголтыг иргэдэд төрүүлж, шударга
бусаар өрсөлдөөний давуу тал олж авдаг байна.
Бүр төрийн сайд нь энэ сургуулийг “дийлэхгүй”
байгаагаа учирлаж хэвлэлээр гомдоллосон байх юм.
ХУУЛЬ БИЙ, ГЭХДЭЭ...
Өрсөлдөөний тухай хуулийн анхны төслийг 1990ээд оны үед герман хуульчдын зөвлөснөөр бүтээсэн
тул холбогдох герман хуулийн үзэл санаа болон
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Монгол Улсын нэгдэн орсон Парисын хэлэлцээрийг
баримталж хуулиа тайлбарлавал “Засгийн газрын
мэдээ” сонин гэсэн нэрийг Өрсөлдөөний тухай
хуулийн 12.1.10-ын дагуу Засгийн газраас бусад
хувийн этгээд эзэмших ёсгүй юм.
Их сургуулийн нэрийн маргааны тухайд 2013 онд
Өрсөлдөөнийг зохицуулах газар хувийн сургуулийг
“National University of Mongolia” гэсэн нэрийг
англиар хэрэглэж болохгүй гэж шийдвэр гаргасан
байна. Улмаар Монголын Үндэсний Их Сургууль
гэсэн нэрийг бүртгэж авсан нь Улсын бүртгэлийн
тухай хуулийг зөрчсөн гэсэн албан ёсны дүгнэлт
гарсан байна.
Өрсөлдөөнийг зохицуулах газар дээрх арга
хэмжээний талаар 2013 оны 10-р сард олон нийтэд
мэдээлсэн байдаг. Гэтэл 2013 оны 12-р сард Оюуны
өмчийн газар Монголын Үндэсний Их Сургуулийн
логог бүртгэж, барааны тэмдгийн гэрчилгээ
олгосон байна (Бүртгэлийн № 40-0012492).
Өдгөө Монгол Улсын Засгийн газар
болон Улсын Их Сургууль нь тус сонин,
хувийн их сургуулийн нэрийг хэрэглүүлэхгүй
байх хуулийн арга хэмжээг Өрсөлдөөний
хуулийн дагуу авахуулах боломжтой хэвээр
байгаа. Энд хуулийн үзэл санаагаа Парисын
конвенцын дагуу тайлбарлаж, мөн
Иргэний хууль, Иргэний процессын хуулийг
хэрэглэж илүү үр дүнтэй арга хэмжээг авах
боломжтой.
НУУЦ ЭЗЭД
Монгол Улсын Засгийн газар яагаад Худалдаа
Хөгжлийн Банкны эсрэг арга хэмжээ авахгүй
байна вэ? гэсэн асуулт гарч ирж байна. Худалдаа
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Хөгжлийн Банк нь Монгол Улсын Засгийн газрыг
хувьчилж аваагүй л байлтай. Хувьчлаад авчихсан
бол “Засгийн Газрын Мэдээ”-гээ эрхлээд эзэн нь
юмаа мэдэж эрэг нь усаа хаших цаг. Ингэхэд Засаг
төрийн маань жинхэнэ эзэн хэн бэ? Худалдаа
Хөгжлийн Банкны 65.83 хувийг Люксембург Улсад
бүртгэлтэй компани эзэмшдэг. Люксембург нь
оффшор бүс тул бидний жинхэнэ эзэн хэн ч байж
болно.
Дээрхтэй ойролцоо асуулт мөн л их сургуулийн
нэрийн маргаанд гарч байна. Ингэхэд ер нь
Монголын Үндэсний Их Сургууль гэгчийн цаад
эзэн нь хэн бэ? Төр хүчгүйдэж байхыг бодоход
овоо гарууд бололтой юм.
ПРОЦЕСС
Монголын хууль хэрэгжүүлэх тогтолцоо нэн
төвөгтэй, өртөгтэй. Хууль хэрэгжүүлэх эрх мэдлийг
Засгийн газрын олон агентлаг хоорондоо
хувааж эдэлдэг. Их сургуулийн нэрийн маргаан
гэхэд л улсын бүртгэл, өрсөлдөөн, оюуны
өмчийг хариуцсан гурван тусдаа агентлагийн
харьяалах асуудал ажээ. Ингэхдээ нэг, нэгнийхээ
шийдвэрийг үгүйсгэх ч тэдэнд асуудал биш гэдгийг
Өрсөлдөөнийг зохицуулах газар нь шийдвэр
гаргаад удаагүй байхад Оюуны өмчийн газар
барааны тэмдгийн бүртгэл хийж байгаа дээрх
жишээ харуулж байна.
Энэ бүхэнд шүүх ямар ч нөлөөгүй. Маш төвөгтэй
захиргааны маргаан шийдвэрлэх процессын ачаар
шүүхэд өрсөлдөөн, оюуны өмчийн маргаан очих
боломж бараг байхгүй. Жишээ нь 2012-2015 оны
хооронд ердөө ганц, хоёр оюуны өмчийн маргаан
шүүхэд очсон гэж Оюуны өмчийн газар мэдээлсэн
байна. Ингэж нэг юм шүүхэд очих болоход
өрсөлдөөн, оюуны өмчийн маргааныг гэхэд л

Захиргааны хэргийн шүүх, Иргэний хэргийн шүүх
гэсэн хоёр тусдаа шүүхээр явж шийдвэрлүүлэх
болно. Эцэст нь шүүхийн шийдвэр гаргуулж авлаа
гэж бодоход Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Газар
гэдэгтэй нүүр тулна...
Энэ нэн төвөгтэй процессын давуу талыг
“туулайчдын клуб” эдэлдэг. Жирийн иргэдэд бол
байцаагчийн дарамт л хангалттай.
ХОНГИЛЫН ҮЗҮҮРТ ГЭРЭЛ
Оюуны өмч, шударга бус өрсөлдөөний
маргааныг ямар нэг Засгийн газрын агентлаг
дунд нь оролцохгүйгээр иргэний хэргийн шүүх
шууд хянан шийдвэрлээд, шүүхийн шийдвэрийн
биелэлтийг шүүх өөрөө хариуцаад шууд хангуулдаг
илүү хялбар, хямд тогтолцоог хүн төрөлхтөн
бүтээчихсэн. Ийм тогтолцооны зарчмыг Дэлхийн
Худалдааны Байгууллагын гэрээ, хэлэлцээрт заасан
тул дэлхий даяар авч хэрэгжүүлж байна.
Бусад улсад иргэдийг төөрөгдөлд оруулах,
оюуны өмчийн эрхийг зөрчсөн мэдээ, мэдээллийг
иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэрийн биелэлтийг
урьдчилан баталгаажуулах замаар хэдхэн цагийн
дотор таслан зогсоодог. Ингэж зогсоосны дараа
хэргийг шүүх үргэлжлүүлэн хянах замаар эрхтэй гэж
байгаа этгээд, эрх зөрчсөн гэж байгаа этгээдийн
аль алиных нь хүний эрхийг хүндэтгэж асуудлыг
эцэслэн шийддэг. Монгол Улсын хувьд одоогийн
үйлчилж байгаа иргэний процесын хуулийн
хүрээнд ийм практик нэвтрүүлэх бүрэн боломжтой
ч дээр өгүүлсэнчлэн иргэний хэргийн шүүхэд хэрэг
очих боломжгүй байдаг юм.
Өнөөдөр гуравхан сая монголчууд хуулийн
хэрэгжилтийн
нүсэр
тогтолцоог
бүтээгээд,
тэрнийхээ зардлыг даахгүй ядуу зүдүү, гундуу
амьдраад, эцэстээ тэр агентлаг, засаг төрийн цаад
эзэн нь хэн бэ? гэдэг асуултыг өөртөө тавиад сууж
байна. Энэ байдлаасаа гарахын тулд дэлхийн
жишгээ л дагаж өөрчлөгдөж, шинэчлэгдмээр
байна.
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НИЙТЛЭЛ

Б.Солонго
Budapest University of Technology of Economics-ийн архитекторын магистр ба Ром хотод байрлах
Studio Fuksas-ын төв салбарт архитектороор ажиллаж байна. www.solongochannel.com

Улаанбаатар хотын

ИМИДЖ

Х

от гэдэг бол хүн төрөлхтний суурьшил бөгөөд
хот төлөвлөлтөөр тухайн бүс газрын орон сууц,
тээвэр, ариун цэврийн байгууламж, нийтийн
аж ахуй, газар ашиглалт, ногоон байгууламж,
харилцаа холбоо зэрэг өргөн хүрээний систем болон дэд
бүтцийг улс төрийн нягт бодлогын дагуу хот төлөвлөлтийн
мэргэжилтнүүд, архитектор, инженерүүдийн хамтын
оролцоотой нарийн судалгаанд үндэслэн төлөвлөгдсөн
газар нутаг юм.
Түүхийг эргэн сөхвөл хот төлөвлөлтийг анх Грекийн
философич Хипподамус МЭӨ 5-р зуунд боловсруулж
эхэлсэн ба түүнийг Аристотель "хот төлөвлөлтийн эцэг"
гэж нэрлэж байжээ. Өнөөдрийг хүртэл түүнийг хот
төлөвлөлтийн эцэг хэмээн хүлээн зөвшөөрсөөр л байна.
Түүний төлөвлөлт нь хотыг хэвтээ шугаманд торлон, тэгш
өнцөгт хэлбэрээр гудамж, нийтийн талбай, төв талбай
зэргийг дэд бүтэцтэй уялдуулан нарийн төлөвлөсөн байдаг.
Түүнчлэн энэ төлөвлөлт нь тухайн цаг үед ялангуяа дайнаас
үүдэн сүйрсэн хотуудыг болон шинээр колончлогдсон
хотуудыг богино хугацаанд сэргээн босгоход хамгийн төгс
хот төлөвлөлтийн хувилбар байжээ. Гэхдээ хот төлөвлөлт
гагцхүү Грекээс үүссэн гэсэн үг биш. Учир нь дэлхийн өнцөг
булан бүрт олон мянган малтлагын үр дүнд Хипподамусын
төлөвлөлттэй ижил хот суурингууд Эртний Египет, Перс,
Ром зэрэг хотуудын археологийн олдвор, малтлагуудаас
илэрч байгаа. Үүнээс харахад энэ төлөвлөлт нь тухайн цаг
үед дэлхий дээр оршин байсан олон гүрнүүдэд хамгийн
тохиромжтой төлөвлөлт байсныг илтгэж байгаа юм.
Энэ мэт олон хот төлөвлөлт, суурьшлын талаарх жишээ
дурдаж болно. Гэхдээ дээр дурдсан төлөвлөлт бол хот
төлөвлөлтийн хамгийн сайн шийдлүүдийн нэг байсан
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бөгөөд өнөөдрийг хүртэл
бидний
амьдарч
буй
хотууд энэ төлөвлөлтөд
үндэслэгдэн байгуулагдаж,
21-р зууныг хүртэл оршин
тогтносоор л байгаа юм.

Эртний Грекийн Пилла
хотын төлөвлөлт

Харин бид Улаанбаатар
хотынхаа имиджийг хэрхэн
харж байна вэ? Улаанбаатар
хотын имидж, ирээдүйн дүр
зураг, зорилго чухам аль
чиглэлд төлөвлөгдөж байна
вэ?

Хот бүр байгаль цаг уур,
газарзүйн тогтолцоо, хүн
амын нягтрал, суурьшил,
түүх соёл зэргээрээ онцгой, дахин давтагдашгүй. Тиймээс
дэлхийн хотуудын төлөвлөлт өөрсдийн нөхцөлдөө
уялдуулан төлөвлөгдсөн байдаг учраас хотуудын дүр зураг,
имидж бүр өөр.
Тухайлбал Италийн Ром хотыг “Мөнхийн хот” гэж
нэрлэдэг. 2017 оны судалгаагаар ойролцоогоор 10 сая
гаруй жуулчин Ром хотод голдуу эртний хуучин хотыг
үзэж, мянган жилийн настай түүхийн алдарт барилга
байгууламжаар аялах гэж иржээ. Хэрвээ тэд шилэн өндөр
цамхгуудаар аялах бол Ром хот тэдний аялалын хөтөлбөрт
багтахгүй харин тэдгээр жуулчид Арабын нэгдсэн Эмират
улсын Дубай хотыг зорих нь тодорхой. Учир нь дэлхийн
хамгийн өндөр, тансаг зэрэглэлийн цамхгууд уг хотод л
байна. Эдгээр зүйлс бол хотыг бүрдүүлж буй тухайн хотын
имидж.

НИЙТЛЭЛ

Хамгийн ойрын жишээ гэхэд хүн ам, нягтаршлаараа
Улаанбаатар хоттой ойролцоо Унгар улсын нийслэл
Будапешт хот юм. Унгар улсын хувьд байгаль орчин
болон хамгаалалтын асуудлыг зохицуулсан хуулийн
дагуу “Будапешт Хотын Захиргаа” нь хот байгуулалтын
нэгдсэн стратегийг шийдэх ёстой байдаг. Будапешт
хотын хувьд урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалыг
“2030 оны Будапешт” гэж нэрлээд, хотын урт хугацааны
хөгжлийн төлөвлөгөө, үзэл баримтлалыг тодорхойлсон
байдаг. Үүнтэй уялдуулан хотын дунд хугацааны хөгжлийг
тодорхойлоод “Будапешт 2020” гэж нэрлэн стратегийг
боловсруулан хэрэгжүүлж байна. Энэ стратегийн гол
чиглэл нь:
1. Будапешт хот нь старт-ап болон инновацийн төв
макро-бүсийн түвшинд хүрэх
2. Будапешт хот нь эрүүл мэндийн салбарын төв
болох
3. Будапешт хот нь аялал жуулчлалын хот болох зэрэг
юм.
Түүнчлэн хамгийн чухал нь Будапешт хотыг "Уулзах цэг"
(Meeting Point) болгох нь Будапештын анхны алхам ба
олон улсын болон Унгарын залуу үеийнхнийг Будапештэд
зөвхөн хөгжилдөх гэж ирдэг биш энд ирээдүйгээ бүтээх
гэж ирдэг болгоход чиглэж байгаа юм.
Дээрх зорилгодоо хүрэхийн тулд
•

Тав тухтай гэр бүлийн амьдрал

•

Ажил эрхлэлт

•

Оюун санаа, бие махбодийн төгс хөгжил

•

Орчин үеийн технологид суурилсан амьдралын
хэв маяг зэргийг бэхжүүлэхэд чиглэн 6 төрлийн хот
төлөвлөлтийн бодлогыг чиглэлээ болгон нийт 103
том бүтээн байгуулалтыг 2014 оноос хийж эхэлсэн.
Эдгээр бүтээн байгуулалтууд эхнээсээ ашиглалтанд
орж байна.

Энэ мэтчилэн дэлхийн хотууд өөрсдийн дүр зургаа
тодорхойлоод түүндээ хүрэх төлөвлөгөө гаргаад цаг
алдалгүй ажиллаж байна. Харин Улаанбаатар хотын имидж
болон хот төлөвлөлт яг аль чиглэл рүү ямар зорилгын
дагуу хөгжиж байна вэ?
2018 оны 10-р сар
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ДеФакто

ТОЙМ

Ням гараг бүр VTV телевизээр 19 цагт гардаг Дефакто тоймын эмхэтгэл:
2018.10.21-ний дугаар
Долоо хоног бүрийн тойм, http://jargaldefacto.com/category/12

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮНИЙГ ЧӨЛӨӨЛӨХ БОЛОМЖТОЙ ЮУ?
Засгийн газрын тогтоолын дагуу 50 болон 100 хувийн цахилгааны шөнийн тарифын
хөнгөлөлтөд хамрагдах 130580 айл өрх хэрэглэгч байна. Эдгээрээс 128509 нь 100 хувь,
2071 нь 50 хувийн хөнгөлөлтөд хамрагдана. Хөнгөлөлт нь 11-р сарын 1-ээс ирэх оны 3
дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал хэрэгжинэ.
Цахилгааны хөнгөлөлтийн гол зорилго нь утаатай
тэмцэх. Ноднин үүнийг хэрэгжүүлсэн ба энэ жил
өргөжүүлээд зөвхөн Улаанбаатар хотод бус 21 аймгийн
төв ба 10 мянгаас дээш хүнтэй суурин газруудыг хамруулах
юм байна. Журам, тогтоолд заасны дагуу нийслэлийн
гэр хорооллын бүсэд орших хоёр тарифт тоолууртай
өрхийн 21.00 - 06.00 цагийн хооронд хэрэглэсэн
цахилгааны тарифыг 100 хувь хөнгөлнө. Ингэхдээ 100
хувийн хөнгөлөлт тооцох нэг сарын хэрэглээний дээд
хязгаар 220 В-ын хүчдэлийн түвшинтэй хэрэглэгч 700
кВт.цаг, 380 В-ын хүчдэлийн түвшинтэй хэрэглэгч 1500
кВт.цаг байна. Үүнээс илүү гарсан хэрэглээг 50 хувийн
хөнгөлөлттэй үнээр тооцно.
Шөнийн тариф өдрийнхөөс тэртээ тэргүй бага ч
үүнийг бүр 0 болгож байгаа юм. Цахилгааны хувьд
үйлдвэрлэгчээс нь буюу станцуудаас 1 кВт-ыг 90
төгрөгөөр авч байгаа. Дамжуулах, түгээлтийн зардал,
элэгдэл хорогдлыг нийлүүлээд тооцохоор 140 төгрөг
болдог. Харин үүнийг нь иргэдэд 145 төгрөгөөр
борлуулдаг. Дулаан болон цахилгааны үнийг Эрчим
хүчний зохицуулах хороо тогтоодог ба үнийг бусад бараа
шг зах зээлээр тогтоох аргагүй мэтээр ярьдаг. Эх үүсвэр
нэг газраас гаралтай, түгээх систем нь монополийн
эрхтэй гээд янз бүрийн шалтгааны улмаас улс үнийг хэт
тохируулж байгаа нь үнэн.
Зөвхөн гэр хорооллын бүсийг энэ хөнгөлөлтөд
хамруулах шалтгаан нь гэр хороолол илүү агаарын
бохирдлыг үүсгэж байгаа гэж үзэж байгаа, нөгөө талаас
хөнгөлөлттэй гэдэг нь төсвөөс гаргаж өгч байгаа тул
төсвийн ачааллыг багасгахын тулд яг тодорхой утааны
эх үүсвэрт өгнө гэсэн санаа явж байгаа. Барууны өндөр
хөгжилтэй орнуудад айл гэрийн цахилгааны үнэ, үйлдвэр

аж ахуйн газраасаа хамаагүй үнэтэй байдаг. Үйлдвэр аж
ахуйн газрууд хэрэглээндээ маш өндөр дүнгээр буюу
бөөнөөр нь авахаар урамшуулал олгоод хямдруулсан
үнээр өгдөг юм байна.
Монголд цахилгааны үнэ энэ утгаараа хэтэрхий бага
байна гээд байгаа. Айл өрхдөө хямд өгөөд, үйлдвэр аж
ахуйн нэгждээ үнэтэй буюу 167 төгрөгөөр өгөөд байна.
Цахилгааны үнийг хиймлээр хямдхан барьж байгааг
тэмдэглэх хэрэгтэй. 145 төгрөг ойролцоогоор 5.8 цент
ба Орост 6.5, Солонгост 10, АНУ-д 13, Филиппинд 23
цент байдаг. Цахилгаан ер нь хамгийн чухал, хамгийн
нандин бүтээгдэхүүн гэсэн утгаар харьцангуй үнэтэй
байх ёстой. Харин яг авах боломжгүй хүмүүст нь
зориулан хөнгөлөлттэй өгнө үү гэхээс бус нийтэд нь
өгөх нь шударга бус явдал юм.
Цахилгааны үнэ ийм бага байгаа учраас МУ-д
цахилгаан станц барих хөрөнгө оруулалт
орж ирэхгүй байна. МУ-ын цахилгааны үнийг
дэндүү бага барьж ирсэн ба үүнийг улс төрчид
ард түмэндээ хайртайгаа илэрхийлж байгаа
мэтээр худлаа ярьдаг. Харин үр дүнд нь
цахилгаан ч үгүй, цахилгаан станц ч үгүй,
ядуучуудын тоо ч буурахгүй байгаад хамаг
асуудал оршиж байна. Үнэ зохицуулах асуудал
дандаа авлигыг нэмдэг. ТӨХК-уудыг хувьцаат
компани л гэж ярьж байгаа юм бол тодорхой
хувийг нь хувьчилж, хөрөнгийн зах зээл дээр
гаргаж байж хяналтаа сайжруулахгүй бол бүгд
ийм хямдхан үнэ тавих гээд цахилгаан станц,
нүүрсний уурхайнууд нь дампуурчих гээд байна
шүү дээ.

ШАТАХУУНЫ ҮНИЙН ЭРСДЛЭЭС ГАРАХ АРГА БИЙ ЮУ?
Нэг литр шатахууны үнэ 170 орчим төгрөгөөр нэмэгдсэн байгаа. УУХҮ-ийн сайд
Д.Сумъяабазар шатахууны үнэ ирэх сараас дахиж нэмэгдэх хандлагатай байна гэсэн.
“Олон улсын зах зээл дэх шатахууны үнийн өсөлт
манай улсын шатахууны жижиглэн борлуулалтын үнэд
нөлөөлж байна. Манай улс 100 хувь гадны улс орноос
шатахуунаа авдаг” гэдэг нь үнэн. Гэхдээ гадаадын
зах зээлээс шалтгаалж байгааг нь бүрэн тайлбарлаж
чадахгүй байна. Шатахууны үнэ 2 зүйлээс хамаарч
байгаа эхнийх нь олон улсын зах зээл дээрх нефтийн
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үнэ, хоёрт долларын ханшнаас хамаарч байна. Олон
улсын зах зээлийн үнээс хамгаална гэдэг нэрийн доор
онцгой албан татвараа өсгөж бууруулаад үндсэндээ
10 гаруй жил боллоо. Ингээд харахад Онцгой албан
татвараа ч авсан юм байхгүй, үнээ олигтой ч барьсан
юм байхгүй байна.

ДеФакто
Түлш шатахууны үнийг төр засаг барьж
чадахгүй. Харин энэ үнэ валютын ханшнаас их
хамаарч байна. Харин валютын ханшаа чанга
байлгах ганцхан арга байна. Монголбанкнаас
хамаг нөөцийг нь гаргуулаад ч төгрөгийн
уналтыг зогсоож чадахгүй. Нэг л арга нь
төлбөрийн тэнцлээ алдагдалгүй байлгах,
гадаад өрөө багасгах, гадаадын хөрөнгө
оруулалт татах.
Шатахууны үнийн эрсдлээс хамгаалах арга байх нь
байгаа. Санхүүгийн ертөнцөд Хейжинг гэдэг аргачлал
байдаг. Энэ нь яг ийм үнээр л нефть авна гэж үнэ
хэлчихэж байгаа юм. Үнэ дээш болвол комисст мөнгө
төлдөг. Үүнийг нь төлчихвөл дэлхийн зах зээлийн үнэ
ямар ч болсон тэр үнээрээ л байх боломжтой болно.
Харин үнэ доошоо болчихвол тавьсан мөнгөө алддаг л
даа. Мөн онцгой татварын хэмжээг дээш доош болгож
зохицуулах бус онцгой татварын түвшинг төгрөг
долларын харьцаагаар буюу хамаарсан индексээр

ТОЙМ

өөрчлөх хэрэгтэй. Ер нь үнийг чөлөөлөх хэрэгтэй байгаа
юм. Үнэ чөлөөтэй болмогц хүмүүс өөрсдийн хэрэглээг зөв
төлөвлөж эхэлдэг. Үнэ гэдэг худалдаж авах түвшингээс
гадна зах зээлийн мэдээлэл шүү дээ. Энэ мэтээр чөлөөт
зах зээлийн механизмыг бий болгосон, харин хамгийн
болохгүй чадахгүй байгаа хүмүүст нь тусалсан бодлого
баримтлах нь илүү оновчтой байна.
2022 онд Дорноговьд нефть боловсруулах үйлдвэр
ашиглалтанд орно гэж байгаа ч монголын төсөл цагтаа
дуусдаггүй нь факт шүү дээ. Гэхдээ энэ төсөл Энэтхэгээс
хөнгөлөлттэй зээл авсан тул хэрэгжих байх. ЗГ 250
тэрбум төгрөгийг Хөгжлийн банкнаас аваад 20 км авто
замаа тавиад эхэлсэн. 650 км газар нефтийн хоолой
тавих ёстой. Нийтдээ 1.4 тэрбум ам.долларын хөрөнгө
оруулалтаар энэ төслийг хийх гэж байгаа. Энэ үйлдвэр
ашиглалтанд орсноороо шатахууны үнэд тодорхой
нөлөө байхгүй харин маргааш бензин тасрах болов уу
гэж айхгүй байж болох юм.

ТӨГРӨГИЙН ХАНШ ЮУНААС ХАМААРДАГ ВЭ
Хөгжлийн банк олон улсын зах зээлд Засгийн газрын баталгаагүй, 500 сая ам.долларын
бонд арилжаалсан байна. Хугацаа нь таван жил, бондын өгөөж 7.5 хувь байгаа бол харин
купон нь 7.25 хувь байхаар тогтсон байна.
Хөгжлийн банкны бонд 2012 оны 3-р сард 580 сая ам
долларын нэрлэсэн үнэтэй, 5 жилийн хугацаатай, 5.75
хувийн хүүтэй гарахдаа ЗГ-ын баталгаатай гаргасан.
Ноднин хугацаа нь дуусах гэхээр нь ЗГ сандарч
Хуралдай гэж 600 сая долларын 7 жилийн хугацаатай,
8.75 хувийн хүүтэй бонд гаргасан. Харин тэр үед
Хөгжлийн банкны бондыг Хуралдай бондоор солих
гэхэд 80 хувь нь зөвшөөрсөн ч 20 хувь нь зөшөөрөөгүй
тул бэлэн мөнгөөрөө төлсөн. Хөгжлийн банк сая ЗГ-ын
баталгаагүйгээр 500 сая доллар босгочихлоо л доо. Энэ
бонд 7.25 хувийн хүүтэй, МУ-ын жижиг жижиг өрнүүдийн
нийлбэр 300 орчим сая доллар болсон ба 500-аас 300
сая доллар нь шууд өрөнд гарч байгаа. Яагаад гэвэл тэр
жижиг өрнүүд хөвөгч хүүтэй байсан. Тиймээс бушуухан
энэ өрийг дарахгүй бол хүү нь улам ихсэх юм.
Төгрөгийн ханшийг барих ганц арга бол
Монгол гэдэг саван дотор байгаа долларын
хэмжээ нэмэгдэх ёстой. Тэгэхээр МБ-ны
Ерөнхийлөгч
Хөгжлийн
банкны
бондод
баярлалгүй яахав. Яагаад гэвэл 500 сая доллар
ороод 300 нь гараад 200 нь үлдчихлээ шүү дээ.

Нөгөө талаас 7.25 гэдэг өндөр хүү. ЗГ-ын бондын
хүү гэдэг бол тухайн эдийн засгийн бенчмарк
буюу монголын хувийн компаниуд гадаад зах
зээл дээр бонд гаргах үед нөгөө 7.25-аас дээш
хүүтэй болдог.
Өр гэдэг асуудлыг шувууны нисэх өндрөөс харахгүй
бол ЗГ мэлхийний өндрөөс харж байна. Бондыг ямар ч
зорилгоор гаргасан байлаа тэр бондын зарцуулалтын
тайланг л бүрэн авмаар байна. Долларын ханшийг барих
арга нь валютын нөөцөө зарах ердөөсөө ч биш. Харин
түүний оронд өрөө багасгах, төсвөө алдагдалгүй болгох
хэрэгтэй. МУ-ын төсвийн алдагдал эдийн засгийнхаа 5.4
хувь гээд баярлаад байх юм. 5.4 гэдэг бол маш өндөр
тоо.

Дефакто тоймын гол агуулгыг
хураангуйлан бэлтгэв
Тоймын бүрэн эхийг jargaldefacto.
com вебсайтаас үзэх боломжтой.
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ЯПОН ДАХЬ МОНГОЛЧУУДАД ЗОРИУЛАВ
Эдийн засагч, нийтлэлч Д.Жаргалсайхан 11-р сарын 20-ны өдөр Нагояа хотод Япон дахь монголчууддаа зориулан
“Алсын хараагаа төлөвлөх нь” сэдвээр лекц уншиж, уулзалт хийнэ.
Лекцийн төлбөр 800 иен. Лекцийн өдөр төлбөрөө төлөөд орно.
Энэ үеэр Д.Жаргалсайханы орчин үеийн Монгол улсын эдийн засаг, улс төр, нийгмийн амьдралд хараат бусаар
дүн шинжилгээ хийж шийдэл санал болгосон нийтлэлийн ном анх удаа Япон хэлээр Монгол, Японы зах зээлд гарах
гэж байна. Номоо Япон хэлээр гаргаж байгаа нь улам бүр өргөжин тэлж байгаа Монгол-Японы улс төр, эдийн
засгийн харилцаа, ялангуяа Японы хөрөнгө оруулалт татахад хувь нэмэр оруулахыг зорьсон хэрэг юм. Лекцийн
дараа шинэ номыг зохиогчийн гарын үсэгтэй худалдан авах боломжтой.

Эдийн засагч, нийтлэлч Д.ЖАРГАЛСАЙХАН

“ЭРХ ЧӨЛӨӨ”

ИНТЕРНОМ НОМЫН ДЭЛГҮҮРИЙН БҮХ САЛБАРУУДААР
ХУДАЛДААЛАГДАЖ БАЙНА

+ (976) 9410 9342

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

12

www.jargaldefacto.com

