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Хураангуй 

2014 оны 5-р сард Хятад улс ОХУ-аас 400 тэрбум ам.долларын хийн түлш худалдан авах 

гэрээ байгуулсныг Путин ``хуучин ЗХУ-ын эрчим хүчний салбарын түүхэнд байгаагүй цар 

хүрээтэй том гэрээ‘’ гэж үнэлсэн бөгөөд уг гэрээг байгуулахад ямар бэрхшээл байсан, 

гэрээний үр дүн болон ач холбогдлын талаар энэ өгүүлэлд авч үзнэ. 

Олон улсын зах зээлийн хандлага ба Хятадын хийн хэрэглээ 

Байгалийн хийгээс шингэрүүлсэн түлш гаргах, түүнийг хадгалах болон хий олборлох 

дэвшилтэт арга ололтууд нь байгалийн хийг бусад түлштэй харьцуулвал үнийн хувьд 

өрсөлдөх чадвартай, элбэг хүртээмжтэй болгож арилжаанд оруулсан байна. Нөгөө утгаараа 

нүүрс болон газрын тосыг бодвол хийн ашиглалт нь агаарын бохирдолт багатай учир 

Бэжингийн удирдлага хийн түлшний ашиглалтыг дэмжиж байгаа юм. Гэтэл цөмийн, усны, 

салхины гэсэн эх үүсвэрт эрчим хүч нь аюулгүй байдал, бодит боломж, өрсөлдөх чадвар гээд 

нилээд бэрхшээлтэй тулгардаг юм. Хятадын эрчим хүчний эх үүсвэрийн бүтцэд хийн 

ашиглалт зөвхөн 5 хувь эзэлдэг бол нүүрсний ашиглалт 70 хувьтай юм. 2030 он гэхэд Хятад 

эрчим хүчний бүтэцдээ хийн хэрэглээг 12 хувьд хүргэхээр зорилт дэвшүүлжээ. Хэдийгээр 

хий нь нүүрсийг бодвол илүү үнэтэй ч Хятадын засгийн газар үнийг зохицуулан бодлогоор 

энэхүү үнийн зөрүүг багасгаж байгаа юм. Тэгэхлээр цөмийн эрчим хүч, ус, нар болон 

салхины эрчмийн ашиглаж эхлэхэд нилээд цаг хугацаа авах тул ойрын хугацаанд байгальд 

ээлтэй цэвэр эрчим хүчний эх үүсвэр нь Хятадын хувьд хийн түлш болоод байна.  

Хятад улс газрын тосны хэрэгцээний тал хувийг гаднаас импортлодог бол хийн 

түлшний гуравны нэгийг импортлож үлдсэнийг дотоддоо үйлдвэрлэдэг байна. Олон улсын 

эрчим хүчний нийгэмлэгийн (IEA) мэдээгээр Хятад улс 2035 онд хийн хэрэглээний 40 хувийг 

импортоор оруулах бол Вууд Маккензигийн (Wood Mackenzie) төсөөллөөр 2030 онд хийн 

хэрэглээний 17 хувь нь гаднаас хамааралтай юм. Жишээ нь 2011 онд Хятад 101 тэрбум куб 

метр хий үйлдвэрлэн 129 тэрбум куб метрийг хэрэглэсэн бол 2030 онд 450 тэрбум куб метр 

хий үйлдвэрлэж 542 тэрбум куб метрийг хэрэглэнэ. Ирэх хорин жилд Хятадын эрчим хүчний 
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хэрэглээ өсөж тэр дотроо хийн хэрэглээ дөрөв дахин нэмэгдэх бөгөөд тус улс хамгийн том 

импортлогч болох аж. 

Хийн түлш импортлох Хятадын бодлого 

Хятад 2000 оны дундуур Катар улстай урт хугацааны урьдчилгаа төлбөрт гэрээ байгуулж 

шингэрүүлсэн хий худалдан авдаг байсан бол 2009-2011 онд Өрнө-Дорныг холбосон хоёр 

шугам хоолой ашиглалтанд орсоноор Төв Азиас хямд хий импортлох болжээ. Сүүлийн үед 

хийн хэрэглээ өсөх хирээр нийлүүлэгчид урьдчилгаа төлбөртэй урт хугацааны гэрээ 

байгуулахаас татгалзан барааг спот зах зээлээр арилжих илүүтэй болж өнөөдөр Азийн спот 

зах зээл дээр хийн үнэ Европ болон АНУ-руу нийлүүлэх үнээс их байгаа тул Хятадын 

импортыг үнэтэй болгож байна. 

Хятадын газрын тосны үндэсний гурван компани хийн импортыг хариуцдаг бөгөөд 

Хятадын төр дотоодын цахилгаан болон дулааны үнийг импортын үнээс бага тогтоож эдгээр 

компаниудад татаас өгдөг учир нь гэвэл Хятадын Үндэсний Хөгжил Шинэтгэлийн 

Хорооноос импортын өндөр үнийг хэрэглэгчид үүрүүлэхгүй буюу инфляциас сэргийлэх 

зорилготой юм. Гаднаас шингэрүүлсэн хийн түлш болон дамжуулах хоолойн хий 

импортлоход Хятадын газрын тосны компаниуд алдагдалд ордог юм. Зураг 1-т Хятадын 

хийн түлшний импортын хэрэгцээ өсөн нэмэгдэж нөгөөтэйгүүр хийн түлшний импортын үнэ 

өсөж байгааг харуулав. 

Зураг 1. Хятадын шингэрүүлсэн хийн түлшний импортын үнэ ба хэмжээ 

 

Эх сурвалж: Хятадын гаалийн мэдээ 
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 Хятад улсад хийн түлшний үнийн өсөлтийн шахалтаас гарах гурван арга зам байж 

болно. Нэгдугээрт, дотоодын зах зээл дээрхи хийн түлшний үнээ өсгөх. Гэхдээ Хятадын 

Үндэсний Хөгжил Шинэтгэлийн Хорооноос түлшний үнийг өсгөж аж үйлдвэрлэлийн гарцыг 

бууруулах, хэрэглэгчид хүрэх барааны үнийг өсгөж инфляци үүсгэх сонирхолгүй бөгөөд  энэ 

нь цалин багатай иргэдтэй ядуу мужуудад хүнд цохилт болох аюултай юм. Хоёрдугаарт, 

хийн олборлолтыг дотооддоо нэмэгдүүлэх арга байж болох ба Хятад улс дэлхийн хийн 

түлшний гурван хувийг үйлдвэрлэдэг буюу олборлогч орнуудын жагсаалтын долоод 

бичигддэг юм. Жишээлбэл хийн нөөц элбэгтэй Сичуан мужид гадны хөрөнгө 

оруулалттайгаар олборлолт эрхэллэ гэхэд газар зүйн байдлын сул тал буюу занарын давхарга 

илүү гүний байрлалтай, тоног төхөөрөмж болон шугам хоолойн дэд бүтэц дутмаг, гадны 

хөрөнгө оруулалтад тэр болгон нээлттэй бус зах зээл, усны ховордолт гээд нилээд бэрхшээл 

байгаа тул энэ хувилбар ойрын ирээдүйд амжилтанд хүрэх магадлал багатай билээ. Занарын 

хийн дотоодын олборлолт идэвхжих эсэх нь Хятадын засгийн газар уул уурхайн зөвшөөрлөө 

хэрхэн удирдах, урамшууллын бодлого, гадны зах зээлд хэр нээлттэй байх, дотоодын хийн 

үнийг чөлөөлөх зэргээс хамааралтай. Хятад улс занарын хийн ашиглалтанд хүртэл дор хаяж 

арван жилийн зай байна. Харин гуравдугаар хувилбар буюу шугам хоолойгоор хийн түлш 

импортлох нь хамгийн дөхөм арга юм. Нөгөө утгаар АНУ-н тэнгисийн цэргийн давуу 

байдалтай далайн боомтын цэгүүдээр орж ирэх хийн түлшний хязгаарлалт үүслээ гэхэд 

газрын тээвэр нь аюулгүйн баталгаа болж чадахаас гадна Ойрхи Дорнодын орнуудын улс 

төрийн тогтворгүй байдал нь нийлүүлэлт тасалдахад хүргэж болзошгүй тул Евроазийн 

орнуудаас шугам хоолойгоор хийн түлш оруулах нь хамгийн зохимжтой юм. Хятад газрын 

тосны импортын дийлэнхийг далайн гарцаар оруулах ба голдуу Ойрхи Дорнод болон 

Африкаас худалдан авдаг бол хийн түлшээ харин  дамжуулах шугам хоолойгоор түлхүү 

оруулах сонирхолтой юм байна. 2011 онд Хятад хийн түлшний импортын 46 хувийг 

дамжуулах шугам хоолойгоор оруулсан бөгөөд энэ нь Туркменистан, Казакстан, 

Узбекистанаас 2009 оноос хойши Өрнө-Дорныг холбосон дамжуулах хоолой барисантай 

холбоотой. Хятад улс эрчим хүчний салбартаа шингэрүүлсэн хийн түлшнээс хамааралтай 

байдлаа сулруулах сонирхол нь нэгдүгээрт шингэрүүлсэн хийн түлш нь хэт өндөр үнэтэй, 

хоёрдугаарт геополитикийн утгандаа нэгэн эх сурвалжаас аль болох татгалзан олон 

нийлүүлэгчтэй болохтой холбоотой. Тэгэхлээр өндөр өртөгтэй шингэрүүлсэн хийг АНУ-н 

хараат далайн боомтоор эсвэл улс төрийн тогтвор муутай Ойрхи Дорнод, алс хол Африкаас 

авч байхаар харьцангуй тогтвортой АНУ-ын нөлөө багатай Төв Азийн орнууд болон ОХУ-
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аас шугам хоолойгоор байгалийн хий авч, дотооддоо занарын хий болон шингэрүүлсэн хийн 

түлш үйлдвэрлэх нь хавьгүй дээр гэж үзэж байна. Ингэснээр Хятад улс нэг бүсээс хараат 

байдлаа арилгаж байна.  

ОХУ-ын хийн түлшний экспорт 

2013 онд ОХУ хийн түлшний экспортын зөвхөн 7 хувийг (14.2 тэрбум куб метр) Ази тивд 

борлуулсан бол 60 хувийг (124.6 тэрбум куб метр) Европ, 12 хувийг (25.5 тэрбум куб метр) 

Европоос бусад орон ба Турк, 22 хувийг (45.3 тэрбум куб метр) Тусгаар Тогтносон Улсуудад 

нийлүүлсэн юм. ОХУ-н хийн төслүүд Зүүн Сибири болон Алс Дорнодод буюу Сахалины 

аралд байрлах ба Газпром болон Роснефть гэх Оросын  компаниуд барууны эрчим хүчний 

компаниудтай хамтран ажилладаг юм. Дэлхийн хийн түлшний зах зээлд ОХУ экспортын 20.1 

хувийг нийлүүлэн тэргүүлдэг байхад хоёр дахь том экспортлогч болох Катар улс 11.6 хувийг 

нийлүүлдэг байна.  

Хүснэгт 1. ОХУ-ын байгалийн хийн экспорт 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
(урьд.) 

Европын Холбоо-28 124.6 104.8 107.6 110.4 104.8 124.6 
Европын Холбооны бус ба 
Турк 

31.1 22.7 19.8 25.5 22.7 25.5 

Тусгаар Тогтносон 
Улсууд 

70.8 48.1 59.5 59.5 56.6 45.3 

Ази -- 5.7 14.2 14.2 14.2 14.2 
НИЙТ 226.5 181.2 201.1 209.5 198.2 209.5 
Хувь (%)       
Европын Холбоо-28 55.0% 57.8% 53.5% 52.7% 52.9% 59.5% 
Европын Холбооны бус ба 
Турк 

13.8% 12.5% 9.9% 12.2% 11.4% 12.2% 

Тусгаар Тогтносон 
Улсууд 

31.3% 26.6% 29.6% 28.4% 28.6% 21.6% 

Ази 0% 3.1% 7.0% 6.8% 7.1% 6.8% 
НИЙТ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

       Эх сурвалж: Сергей Пальцев1 

 

Гэрээнд хүрэх замнал 

                                                             
1 Sergei Paltsev, ``Scenarios for Russia’s Natural Gas Exports to 2050’’, Energy Economics 42 (2014): 265. 
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2014 оны 5 сард ОХУ Хятад улсад 400 тэрбум долларын хий нийлүүлэх гэрээ байгуулсан ба 

энэ гэрээг үзэглэх оролдлого арван хэдэн жилийн өмнө яригдаж эхэлсэн юм. Тухайлбал 1997 

онд ОХУ 30 тэрбум куб метр хийг Хятад болон Өмнөд Солонгосод борлуулахыг тохирч 

байжээ. 2006 онд хоёр улсын ерөнхийлөгч нар Оросоос Хятадруу 80 тэрбум куб метр хий 

оруулахад хоёр шугам хоолой барих гэрээнд гарын үсэг зурж ОХУ болон Хятадын хоёр том 

эрчим хүчний компаниуд (Газпром ба Хятадын Үндэсний Газрын Тосны Корпораци) 

санхүүгийн хамтын ажиллагааны тохиролцоонд хүрсэн боловч эдгээр гэрээний аль нь ч 

хэрэгжээгүй билээ. Хоёр тал дахин 2009 онд уулзаж 2015 онд 70 тэрбум куб метр хий 

нийлүүлэх шинэ гэрээг байгуулах боломж байсан ба 2011 онд таван жилийн хугацаанд 30 

тэрбум куб метр хий нийлүүлэх хэлэлцээр бүтэлгүйтсэн байна.  Дээрхи санаачлага 

амжилтанд хүрээгүй дараахь шалтгаан байжээ. Үүнд үнэ, тээврийн чиглэл, төлбөр ба хөрөнгө 

оруулалтын нөхцөлийн талаар санал зөрөлдсөн: 

Нэгдүгээрт, хоёр талын дуудсан үнэ мянган куб метр тутамд 100 ам. долларын 

зөрүүтэй байж үнээ тохирч чадахгүй уджээ. Хятадын тал Туркменистанаас хий авдаг үнээ 

санал болгоход ОХУ хэт холын зам туулах үндэслэлээр Европод хий нийлүүлдэг үнэ эсвэл 

түүнээс их үнээр борлуулахыг зорив. Нөгөөтэйгүүр, Европын улсуудтай гэрээ байгуулсантай 

адил ОХУ хий борлуулах үнээ газрын тосны зах зээлийн үнийн хэлбэлзэлтэй уялдуулан 

тохируулахыг хичээв. Хийн үнийг бодвол газрын тосны үнэ илүү тогтвортой байдаг. Харин 

Хятад хийн түлшний үнээ нүүрсний үнэтэй уялдуулна гэж санал зөрж байжээ.  

Хоёрдугаарт, ОХУ Европын зах зээлд нийлүүлдэг Баруун Сибирийн ордоос Хятадруу 

хийн нийлүүлтээ татна гэв. Тэгснээр ОХУ-д хоёр тивийн зах зээлд нэгэн цэгээс борлуулах 

боломж гарна. Үүнийг хэрэгжүүлэх арга нь Шинжаань мужаар дамжих Өрнө-Дорныг 

холбосон ``Алтай чиглэл’’ хэмээх нэртэй шугам хоолойд өргөтгөл хийх ажил байлаа. 2009 

оны 10 сард Газпром болон Хятадын Үндэсний Газрын Тосны корпораци Алтай чиглэлийн 

төслийн суурь гэрээнд гарын үсэг зурсан боловч Хятад улс Төв Азийн Өрнө-Дорныг 

холбосон шугамаар Төв Азийн улсуудаас хий худалдан авч байгааг илэрхийлээд ОХУ-ын 

санаачлагаас татгалзсан байна. Зүүн Сибирд байрлах шинэ ордоо ашиглалтанд оруулж хийг 

Хятадын зүүн хойд хэсгээр ``Сибирийн хүч’’гэж нэрлэгдэх чиглэлээр оруулахыг Хятад улс 

нийлүүлэгч талд тулгаж байв. Учир нь Хятадын зүүн хойд хэсэгт эдийн засагт стратегийн ач 

холбогдол бүхий үйлдвэрлэл байдаг ба энэ бүсэд хийн түлш огт байхгүй юм. Харин ОХУ 

Зүүн Сибирийн хийн ордыг Орос-Японы хөрөнгө оруулалтаар ашиглалтанд оруулж 
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бүтээгдэхүүнээ Япон болон Солонгосын зах зээлд гаргахыг зорьж байв. Япон болон 

Солонгосруу хий гаргах санаачлага хараахан эхлээгүй бөгөөд эдгээр улсад шугам 

хоолойгоор дамжуулан хий авах дэд бүтэц дотооддоо уламжлаагүй ба одоохондоо 

шингэрүүлсэн хийн түлш авсаар байх юм. 

 Гуравдугаарт, хийн түлш худалдан авсан Хятад улс хэрхэн төлбөрөө барагдуулах 

асуудал юм. Хийн түлшний олборлолт, хадгалалт, тээвэрлэлт нь маш их хэмжээний 

хөрөнгийн зардал шаардах тул худалдан авагч тал нийлүүлэлт тасалдсан тохиолдолд эрсдэлд 

орох аюултай юм. Газпромын анхны хөрөнгө оруулалтыг Хятадын тал хэрхэн урьдчилан 

төлж дэмжих вэ? Хятадын тал ав-эсвэл-төл гэсэн төлбөрийн зарчмыг хүлээн зөвшөөрөх үү, 

зөвшөөрвөл ямар хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрөх вэ? Газпромын төсөлд Хятадын тал хувьцаа 

хөрөнгө эзэмших боломж байх уу? 

 

Гэрээний үр дүн 

Тээврийн чиглэл 

2013 оны гурван сард ОХУ ба Хятад улс хий нилүүлэх гэрээний харилцан ойлголцлын 

баримт бичигт гарын үсэг зурж 2014 оны таван сард хоёр талаас гэрээг баталгаажуулжээ. 

Гэрээний дагуу ОХУ ``Сибирийн хүч’’ чиглэлээр Хятадын хамтарсан санхүүүжилтээр тус 

улсын зүүн хойд хэсэгрүү шугам хоолойгоор хийн түлш нийлүүлэх болжээ. Газпром нь энэ 

чиглэлээр Япон ба Солонгосыг хангах бүрэн боломжтой юм. Ихэнхи шинжээчдийн 

тэмдэглэснээр уг төсөл хэрэгжиснээр Ковыктинское ордоос орцоо авах Владивостокын 

шингэрүүлсэн байгалийн хийн боомтын үйл ажиллагааг сэргэх аж. Мөн ОХУ-ын байгалийн 

хийг Хятад улс шингэрүүлж цаашаа Зүүн Өмнөд Азид борлуулах боломж байна. Ямартаа ч 

болов бүс нутгийн болон улс дамнасан хийн шугам сүлжээ үүсэж зах зээлийн үр ашгийг 

нэмэгдүүлэх юм гэдгийг Оросын болон Хятадын тал ухамсарласан бололтой. 

Үнэ 

Тус гэрээний үнийн талаархи мэдээг хэвлэлээр ил задлаагүй боловч баримжаа таамаглалаар 

нэг куб метр хийн үнийг 350 ам. доллар байх гэж төсөөлжээ. Тэгэхлээр Хятад улс Европоос 

бага үнэ төлж байна. Харин Азийн спот зах зээлийн үнэ үүнээс хавьгүй өндөр байсныг 

бодвол уг гэрээ нь Хятадад ашигтай юм.  
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Хүснэгт 2. Дэлхийн зах зээлийн хийн үнэ ба ОХУ-Хятадын гэрээний үнэ 

 Эх үүсвэр $/mmBtu S/1000m3 

Азийн спот 
шингэрүүлсэн хий 

Спот зах зээлийн индекс (Ройтерс, 2014 оны 5-
р сарын 21) 

$14 $501.20 

Газпром Европруу 
зарах үнэ 

2013 оны дундаж үнэ (Ройтерс, 2014 оны 5-р 
сарын 21) 

$10.60 $380 

Орос-Хятадын 
гэрээ 

Баримжаалсан хэмжилт тооцоо $9.78 $350 

Хятад 
Туркменистанаас 

Урьдчилгаа төлбөрт гэрээ, одоогийн үнэ $9 $322.20 

Их Британи, спот Спот зах зээлийн индекс (Ройтерс, 2014 оны 5-
р сарын 21) 

$7.70 $275.66 

АНУ, спот Спот зах зээлийн индекс (Ройтерс, 2014 оны 5-
р сарын 21) 

$4.50 $161.10 

Эх сурвалж: Якоб Кох-Везер ба Грег Мурей2 

Путины хэлснээр гэрээний үнийг газрын тосны үнэтэй зарим талаар уялдуулан 

индексжүүлсэн нь Оросын талд мөн ашигтай болжээ.  

 

Төлбөр ба хөрөнгө оруулалт 

Гэрээний төлбөр тооцоо, хөрөнгө оруулалтын нөхцөл нь мөн тодорхойгүй бөгөөд өнгөц 

харахад Оросын тал эрэл хайгуул болон тээвэрлэлттэй холбоотой хөрөнгө оруулалтын 

эрсдлийг дааж байгаа мэт харагдана. Газпромын хэлснээр тэрээр 55 тэрбум ам. долларын 

хөрөнгө оруулалт хийж Хятадын Үндэсний Газрын Тосны Корпораци урьдчилгаа болгож 25 

тэрбум ам. доллар гаргаж байгаа мэт. Харин Хятадын Үндэсний Газрын Тосны Корпораци нь 

тайландаа 50 тэрбум ам. долларын урьдчилгаа хийсэн бололтой. Хятадын тал уг төслөөр 

ямар нэгэн хөрөнгө эзэмших эрх үүсгээгүй бол Туркменистан болон Казакстаны газрын тос 

болон хийн төсөл хэрэгжүүлэхдээ хамтран хөрөнгө оруулагчийн эрхтэй байжээ. ОХУ 

Сибирийн байгалийн нөөцөө стратегийн ач холбогдолтой гэж үзэн аль болох Хятадын тал 

хөрөнгө эзэмших эрх, оролцоог үгүйсгэдэг байна. Харин Хятад улс ``гадагшаа’’ чиглэсэн 

бодлогодоо дэлхийн өнцөг буланд байгалийн нөөцийн эзэмшилтэй болохыг эрмэлзэнэ.  

 

                                                             
2 Iacob Koch-Weser and Craig Murray, ``The China-Russia Gas Deal: Background and Implications for the Broader 
Relationship’’, June 9, 2014. 
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Хүснэгт 3. Хийн үйлдвэрлэл ордуудаар (тэрбум куб метр), ОХУ-н засгийн газрын 

таамаглал  

 2008 2013-
2015 

202-2022 2030 

Баруун Сибири 604 586-599 589-592 612-642 
Европ 46 54-91 116-119 131-137 

Каспийн тэнгис  8-20 20-22 21-22 
Штокман 
(Арктик) 

 0-23 50-51 69-71 

Зүүн Сибири 4 9-13 9-13 26-55 
Алс Дорно 9 34-40 65-67 85-87 

Сахалин 7 31-36 36-37 50-51 
Нийт хийн гарц 664 685-745 803-837 885-940 
Эх сурвалж: Фернандес ба Палазуэлос3 

 

ОХУ болон Хятад хоёр хийн түлшний тохиролцоонд хүрсэн шалтгаан 

ОХУ-аас хий нийлүүлэх гэрээ олон жилийн турш дуншиж тохиролцоо үүсэхгүй байсан 

боловч 2014 оны 5-р сард гэрээг үзэглэсэн нэг шалтгаан бол ОХУ Европын Холбооны 

улсуудад давуу байдлаар хий нийлүүлдэг байсан бизнесийн загвар хуучирч дотоодын зах 

зээл дээр Газпромоос гадна шинэ бэлтгэн нийлүүлэгч Роснефть өсөн гарч ирсэн явдал 

Оросын эрчим хүчний салбарын өөрчлөлтийг шаардсан байна.  Газар зүйн хувьд эдийн 

засгийн өсөлтийн төв Ази руу шилжиж тэр дотроо Хятадын хийн түлшний хэрэгцээ хурдтай 

өсөн нэмэгдэхэд ОХУ барууны зах зээлээс илүү шинээр хөгжиж буй орнуудын Азийн зах 

зээлд анхаараа хандуулах цаг болсон. Хоёр улсын хооронд гэрээ үзэглэх бас нэг шалтгаан 

бол Хятадын шинэ удирдлага байгальд ээлтэй хөгжлийг нэн тэргүүнд эрхэмлэсэн ба үүнийг 

хэрэгжүүлэх арга нь байгалийн хий ашиглах явдал гэж үзсэн. Хятад улс Төв Азийн улсуудаас 

газрын тос болон хий худалдан авч байгаа нь ОХУ-аас Хятадруу хий нийлүүлэх гэрээ 

байгуулахад огтхон саад болсонгүй. Япон ОХУ-аас өндөр үнээр шингэрүүлсэн хий худалдан 

авдаг ч энэхүү төсвийн орлогын эх үүсвэр Орос-Хятадын гэрээнд огтхон ч саад болсонгүй. 

Харин Украинд болсон хямрал нь Орос-Хятадын хий нийлүүлэх гэрээг байгуулахад том 

түлхэц болсон. Барууны орнууд ОХУ-ыг эдийн засаг болон дипломат утганд ганцаардуулах 

                                                             
3 Rafael Fernandez and Enrique Palazuelos, ``The Future of Russian Gas Exports to East Asia: Feasibility and Market 
Implications’’, Futures 43, no. 10 (2011): 1073. 
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ородлого хийсэн нь Орос Хятадын үнийн тохиролцоог хурдавчилж гэрээг эцэслэн зурах 

түлхүүр байлаа.   

Уг гэрээний дэлхий нийтэд үзүүлэх үр дагавар 

Хятад ОХУ-аас их хэмжээний хий худалдан авах ач холбогдлыг тоочвол Хятад улс эрчим 

хүчний хольцондоо аль болох бага нүүрс ашиглан түлхүү байгалийн хий ашигласнаар 

байгаль орчинд бага хөнөөл, бохирдол учруулна. Нөгөөтэйгүүр, Орос-Хятадын хий 

нийлүүлэх гэрээ байгуулагдаагүй бол Япон, Солонгос, Хятад хоорондын хийн түлшний 

нийлүүлэгч олох өрсөлдөөн нэмэгдэж шингэрүүлсэн хийн түлшний үнэ улам өсөх байлаа. 

Харин Хятад эрчим хүчнийхээ тодорхой хэрэгцээг ОХУ-аас хийн түлшээр хангах болсон нь 

Азийн зах зээл дээрхи шингэрүүлсэн хийн түлшний үнийг буруулах ач холбогдолтой юм.  
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