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Удирдлагын Академийн дэд профессор, доктор Д.ДОЛГОРСҮРЭН 

 

Хураангуй 

Сүүлийн гучин жилд, ялангуяа 2001 онд БНХАУ Дэлхийн Худалдааны 

Байгууллагад элсэн орсоноос хойши олон улсын худалдаа болон хөрөнгө оруулалтын 

урсгал нэмэгдэж эдийн засаг нь эрчимтэй хөгжсөнд зах зээлийн хүчийн зүйлс 

нөлөөлсөнөөс гадна бүтээгдэхүүн болон санхүүгийн зах зээлд Хятадын засгийн газар  

нөлөө бүхий оролцоотой ирсэний үр дүн бөгөөд тэрээр эдийн засгийн хамтын ажиллагааг 

өргөжүүлэхдээ дотоодын үйлдвэрлэгч болон нийт эдийн засгийн ашиг тусыг их болгох 

чиглэлээр үйл явцыг жолоодон залдаг байна. Хятадын гангийн салбарын хөгжилд 

нөлөөлөх бодлогын олон арга хэрэгсэл нь тус салбарыг дэлхийн үйлдвэрлэлийн талыг 

нийлүүлж чадахуйц томоохон байр суурьтай болгожээ.  

Оршил 

Гучин жилийн өмнө Хятадын эдийн засаг нь олон улсын хөдөлмөрийн зах зээл 

болон худалдаанд  хамгийн бага оролцоотой байсан бол өнөөдөр хамгийн том 

экспортлогч, хоёрдугаар том импортлогч, хүлээн авсан гадаадын хөрөнгө оруулалтын 

хэмжээгээр хоёрт харин гадаадад хөрөнгө оруулсан улсын жагсаалтын зургаад бичигдсэн 

байна. Хятад улс их хэмжэний гадаад валютын нөөц хуримтлуулж урсгал дансны 

илүүдлээ АНУ-ын засгийн гарын бондод байршуулж дэлхийн эдийн засагт чухал тоглогч 

болжээ.  

Сүүлийн гучин жилд Хятад экспортын баримжаатай хөжлийн стратегийг сонгон 

эдийн засгийн хөгжлийн хөдөлгөгч хүч болгож далайн эрэг хавийн мужуудын хэдэн зуун 

сая хүнийг ажлаар хангасан юм. Хятадын үндэсний хөгжлийн баримт бичгүүдэд том 

хэмжээний гангийн салбар байгуулах явдал хөгжлийн гол тулгуур байв. Ийнхүү Хятадын 

гангийн салбарын өсөлт 1990 оноос хойши эрчимтэй өсөж 1996 онд дэлхийд тэргүүлж 
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байсан гангийн үйлдвэрлэгч болох Японыг ардаа орхин 2009 онд дэлхийн гангийн тал 

орчим хувийг үйлдвэрлэдэг болсон байна (Зураг 1).  

Зураг 1. Хятадын гангийн үйлдвэрлэл, сая тонн 

 

Эх сурвалж: World Steel Association 

Хятад төвлөрсөн төлөвлөгөөт аргыг хэрэглэн гангийн салбарын энэхүү тасралтгүй 

өсөлтийг хангасан боловч тус салбарт үр ашиг бага, бохирдолт ихтэй, технологийн 

хоцрогдол, хүчин чадлын илүүдэл гэсэн асуудлууд байсаар байгаа юм. Хятадын гангийн 

салбар 800 гаруй ган хайлах цех болон 2000 гаруй боловсруулах үйлдвэртэй ажиллаж 

байна.  Ган хайлуулах үйлдвэрүүд байрлалын хувьд тархай бутархай байгаа явдал нь бүс 

нутгийн хооронд арилжаа болон хөрөнгө оруулалт хийх боломжийг бууруулдаг тул төв 

засгийн газраас компаниудыг нэгдэн нийлүүлэх, хоцорсон төхөөрөмжтөй жижиг 

үйлдвэрийг хааж олон улсын түвшинд өрсөлдөх чадвартай цөөн тооны томоохон 

конгломерат бий болгох зорилгоор салбарыг бэхжүүлэн ажиллаж байгаа юм. Хятадын 

хамгийн том арван гангийн үйлдвэрлэгчид 2010 онд дотодын үйлдвэрлэлийн 48 хувийг 

гаргаж байсан бол тус үзүүлэлтийг 2015 он гэхэд 60 хувь, 2020  онд 70 хувьд хүргэх 

зорилт дэвшүүлсэн байна. Тус салбарын үйлдвэрүүдийг нэгдэн нийлүүлэх ажиллагаа нь 

үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын илүүдлийг бууруулах, бохирдолтыг бууруулах, төмрийн 

хүдрийн гэрээ хэлцэл байгуулахад Хятадын гангийн үйлдвэрлэгчдийн хэлцлийн эрх 

мэдлийг нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой юм. Жишээлбэл 2000-2012 онд дэлхийн ган 

үйлдвэрлэх хүчин чадал 1,013 сая тонноор нэмэгдэж 2,063 сая тоннд хүрсэн байхад 

гангийн үйлдвэрлэл зөвхөн 683 сая тонноор өсөж 1,532 сая тонн болсон. Хятадын ган 
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үйлдвэрлэх хүчин чадал энэ хугацаанд 771 сая тонноор нэмэгдэж 921 сая тоннд хүрсэн 

бол үйлдвэрлэл нь 602 сая тонноор өсөж 717 сая тонн болов. Дэлхийн эдийн засгийн 

хямралаас хойши гангийн үйлдвэрлэлийн хүчин чадал  саарсан ч шинээр хөгжиж байгаа 

улсуудын хүчин чадал өргөжисөөр байгаа юм.  

Хятадын засгийн газар гадаад худалдааны бодлогодоо ``хоёр зах зээл ба хоёр 

нөөц’’ гэсэн зарчмыг баримталдаг юм. Өөрөөр хэлбэл компаниуд өөрийн дотоодын болон 

гадаадын зах зээлд зэрэг ажиллах юм. Ингэхдээ Хятадын засгийн газар түүхий эдийн 

экспортыг хориглож нэмүү өртөг илүү шингэсэн бүтээгдэхүүн экспортлох бодлогыг 

баримтладаг байна. Жишээлбэл гангийн салбарын чухал орц болох кокс болон цинк зэрэгт 

экспортын хориг тавьсанаар эдгээр түүхий эдийн нийлүүлэлт дотоодын зах зээлд элбэг 

болж үнэ нь буурч дотоодын гангийн үйлдвэрүүд хямд түүхий эдтэй болох ач 

холбогдолтой юм.  

Зураг 2. Дэлхийн гангийн хэрэглээ, сая тонн1  

 

Эх сурвалж: World Steel Association 

2013 онд Хятадын гангийн хэрэглээ 700 сая тоннд хүрч дэлхийн хэрэглээ буюу 

1475 сая тонны 47.5 хувьд хүрсэн юм (Зураг 2). 2010 онд гангийн салбарын 

бүтээгдэхүүнийг Хятадын дэд бүтэц болон барилгын салбарт 56 хувь,  тоног 

                                                             
1 Шинээр хөгжиж буй орон гэдэгт  Хятад, ОХУ, Энэтхэг, Бразил, Мехик, Индонези, Турк г.м. улсууд ордог. 
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төхөөрөмжийн үйлдвэрт 8 хувь, машины үйлдвэрт 6 хувь, усан онгоц барихад 3 хувь, 

гэрийн тавилга үйлдвэрлэхэд  2 хувь, бусад салбарт 15 хувь гэж хэрэглэсэн байна. 

Хятадын XII таван жилийн төлөвлөгөөнд 36 сая шинэ орон сууц барих зорилт нь гангийн 

эрэлтийг нэмэгдүүлэх юм.  

Гангийн хэрэглээ дэлхийн хэмжээнд 2012 онд 1433.8 сая тонн, 2013 онд 3.6  хувиар 

өсөж 1527 сая тонн, 2014 онд 3.1 хувиар, 2015 онд 3.3 хувиар өсөх төлөвтэй байна. Харин 

Хятадын гангийн хэрэглээ 2013 онд 6.1  хувь, 2014 онд 3 хувиар өсөж 721 сая тонн, 2015 

онд 2.7 хувиар өсөх төлөвтэй байна. 

Түүхий эд бүюу төмрийн хүдэр хямдаар импортлох  

Төмрийн хүдэр нь гангийн үйлдвэрийн чухал орц бөгөөд Хятадын гангийн 

үйлдвэрлэлийн 92 хувь, дэлхийн үйлдвэрлэлийн 70 хувь нь тус эрдэсийг  хайлуулан ган 

гаргаж авдаг байна. Хятад улс төмрийн хүдрийн ордын нөөцөөр дэлхийд дөрөвт орох ба 

2012 онд дэлхийн үйлдвэрлэлийн 45 хувьтай тэнцэх хэмжээний төмрийн хүдэр 

олборложээ (WSA).  

2003 онд Хятад төмрийн хүдрийн хамгийн том импортлогч болсон юм. 2012 онд 

Хятадын төмрийн хүдрийн импорт нь дэлхийн худалдааны талаас дээш хувийг эзэлсэн 

юм. Өөрөөр хэлбэл Хятад олон улсын худалдааны 62 хувь буюу  бодит жингээр тооцсон 

745 сая тонн төмрийн хүдрийн импортоос хамааралтай юм. Хятадын засгийн газар болон 

Хятадын Төмөр, Гангийн Ассоциацийн зүгээс Хятадын худалдан авагчдын картель 

байгуулах, тэгснээр олон улсын төмрийн хүдрийн нийлүүлэгч болон тээврийн сүлжээний 

байгууллагатай харьцахдаа Хятадын бизнес эрхлэгчдийн хэлцэл хийх эрх мэдлийг 

нэмэгдүүлэх зорилгоор төрөл бүрийн санаачлагыг хэрэгжүүлсэн байна. Нэгдүгээрт, маш 

олон тооны импортлогчдын тоог цөөлөх арга хэмжээний хүрээнд 2005 онд засгийн газрын 

агентлагууд болон Хятадын Төмөр, Гангийн Ассоциацийн эвсэл нь төмрийн хүдрийн 

импортлогчийн эрх авахад зайлшгүй бүрдүүлэх шаардлагуудыг жагсаасан. Ингэсний үр 

дүнд анх байсан 500 орчим импортлогчийн тоо 112 компани болон цөөрсөн юм. Үүнээс 70 

нь гангийн үйлдвэрлэгч байжээ. Төмрийн хүдрийн импортлогчийн зөвшөөрөл авах 

компани нэг сая тонноос их хэмжээний хүдэр импортлох босготой байв.  Хоёрдугаарт, тус 

ассоциаци 2009 оны хоёрдугаар сард салбарын сахилга дэгийг сайжруулах тохиролцоонд 
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хүрч олон улсын худалдааны гэрээ хэлцэлд төмрийн хүдрийн импортын салбарыг 

төлөөлөх бүлэг компанийг томилон хэлцэлийн үр дүнд бий болсон үнийг үлдсэн бүх 

импортын компаниуд даган мөрдөх болжээ. Үүгээр зөвхөн томилогдсон компани гэрээ 

хэлцэлд орж бусад компаниуд гэрээ хэлэлцээр бие даан байгуулах эрхгүй бөгөөд Хятадын 

компаниуд хоорондоо өрсөлдөн импортын нүүрсний үнийг буулгахгүй байх ач 

холбогдолтой юм. Ийм байдлаар Хятадын гангийн үйлдвэрүүд хямд орцыг олон улсын зах 

зээлээс худалдан авдаг байна. Үүнтэй адил Монголын нүүрс олборлогч компаниуд, бусад 

түүхий эд олборлогчид салбар дотроо өрсөлдөн тархай бутархай байж үнээ унагах бус 

харин хэлцлийн замаар Хятадад гаргадаг нүүрсний болон түүхий эдийн үнээ харьцангуй 

өндөр тогтоож болох юм.  

Бэлэн бүтээгдэхүүн буюу гангийн импортыг бууруулах 

2001 онд Хятад Дэлхийн Худалданы Байгууллагад элсэн орж түүнээс хойш 

импортоор орж ирэх гангийн бүтээгдэхүүнд оногдуулах татвараа буулгасаар ирсэн. Аж 

үйлдвэрийн салбарууд импортын ган ашиглахын оронд дотоодын гангийн үйлдвэрүүдээс 

бүтээгдэхүүн худалдан авахыг Хятадын засгийн газар зөвлөдөг байна. Дотоодын гангийн 

үйлдвэрлэгчийн гарцыг нэмэгдүүлэх, чанарыг сайжруулах, орц буюу түүхий эдийн үнийг 

хямдруулах зорилгоор засгийн газраас шууд тэтгэлэг олгох, бодлогын зээл олгох, 

татварын хөнгөлөлт үзүүлэх, тодорхой түүхий эд, эрчим хүч, тээврийн сүлжээ ашиглах 

давуу эрхийг олгох байдлаар дэмжиж ирсэний үр дүнд гангийн үйлдвэрлэлийг эрчимтэй 

нэмэгдүүлж импортыг бууруулж чадсан байна. 2013 онд Хятадын гангийн хэрэглээ 685 

сая тонн бол харин гангийн үйлдвэрлэл нь 779 сая тонн болов. Энэ нь дэлхийн 

хэрэглээний тал орчим хувь юм.  

Түүхий эд болон хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүний экспортыг хязгаарладаг 

  Хятадын засгийн газар кокс буюу боловсруулаагүй түүхий эдийн экспортыг 

хориглодог нь байгалийн нөөцөө хамгаалах,  дотоодын эрчим хүчний хэрэглээ, байгаль 

орчны бохирдолт болон хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг бууруулах ач холбогдолтой юм. 

Гангийн үйлдвэрийн чухал орцыг гадагшаа гаргахгүй байх нь нийлүүлэлтийг дотоодын 

зах зээлд элбэг болгож орцын үнийг бага байлгах ач холбогдолтой юм. Хятадын засгийн 

газар тодорхой барааны экспортыг хязгаарлах зорилгоор таван арга механизм ашигладаг 
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байна. Үүнд 1) экспортын зөвшөөрөл, 2) экспортын тоо хэмжээнд хязгаар тогтоох, 3) 

экспортын татвар, 4) экспортын барааны НӨТ-ын буцаалт олголтыг цуцлах, 5) экспортын 

барааны үнийн тохироо юм. Жишээлбэл боловсруулаагүй кокс гаргахад экспортын татвар 

2006 оны 2-р сард 5 хувь, 2007 оны 6-р сараас 15 хувь, 2008 оны 1-р сард 25 хувь, 2008 

оны 8-р сараас 40 хувь болон өсжээ. 2012-2013 онд олон улсын нүүрсний зэх зээл 

нийлүүлэлтийн илүүдэлтэй болоход коксжих нүүрсний үнэ буурч, Хятадын гангийн 

салбарын үйлдвэрүүд импортын хямд орц хэрэглэх боломж гарсан ч дотоодын эрэлтийн 

өсөлт саарсан тул эдийн засгийг идэвхжүүлэх зорилгоор Хятадын засгийн газар коксын 

экспортод оногдуулж байсан 40 хувийн татварыг цуцалсан юм. 

Бэлэн бүтээгдэхүүн буюу гангийн экспортыг урамшуулдаг 

Хятадын гангийн экспорт зөвхөн 2001 оноос эрчимтэй нэмэгдэн 2013 онд 57.8 сая тонн 

болж өмнөх оноосоо 13 хувиар өсжээ (WSA). Экспорт нь голдуу дунд болон бага чанартай 

бүтээгдэхүүн байдаг бол зонхилох хэсгийг урт төмөр гулдмай эзэлдэг юм. Хятадын 

засгийн газар нэмүү өртөг шингэсэн гангийн бүтээгдэхүүний экспортыг урамшуулахын 

тулд НӨТ- ын ихэнхийг буцаан олгодог байна. Экспортлогч компаний экспортын дүн 

борлуулалтын тэн хагасаас дээш хувь байх тохиолдолд орлогын татварын хөнгөлөлт 

үзүүлдэг юм. Мөн Хятадын Экспорт Импортын Банк болон бусад төрийн санхүүгийн 

байгууллагуудаас экспортын тусгай зээл олгодог байна. Дэлхийн эдийн засгийн хямрал 

эхлэхээс өмнө болон дараа Хятадын гангийн экспорт эрчимтэй өссөн явдал худалдааны 

үндсэн түнш болох Европын Холбоо, АНУ, Канад зэрэг улсуудтай харьцаа зөрчилдөхөд 

хүргэсэн юм. Учир нь Хятадын засгийн газар гангийн дотоодын үйлдвэрлэлээ олон улсын 

давцан дээр гарахад нь тэтгэлэг, хөнгөлттэй зээл гэсэн төрөл бүрийн дэмжлэг үзүүлж 

байгаа тул өрсөлдөөнийг бууруулж Хятадын компаниуд зах зээлийн бус давуу эрхтэй 

оролцож байна гэсэн гомдол эдгээр орнуудын зүгээс гарах болов. Хятадын засгийн газар 

гангийн дотоодын салбараа удирдан олон улсын давцанд гаргаснаар барахгүй олон улсын 

зах зээлд нөлөөлөхүйц том салбартай болжээ. 

Гангийн салбарын хөрөнгө оруулалт 

1. Дотоодын зах зээлрүү чиглэсэн хөрөнгө оруулалт 
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Хятадын зах зээлд нэвтрэх гадаадын хөрөнгө оруулагчдын хувьд Хятадын засгийн 

газар зэрэглэсэн хоёр стратегийг баримталдаг юм. Нэг талаас гадаадын шинэ технологи, 

менежментийн ур чадвар, бизнесийн загварыг хүртэхийн тулд гадаадын хөрөнгө 

оруулалтыг татах, нөгөө талаас үндэсний өмч, хөрөнгө худалдах болон стратегийн ач 

холбогдолтой гангийн салбарт гадаадын хөрөнгө оруулагч ноёрхохыг аль болох 

хязгаарлах бодлоготой юм.  

 Хятадын гангийн зах зээлийг сонирхсон гадаадын хөрөнгө оруулагчдад зориулсан 

Төмөр болон Гангийн Хөгжлийн бодлогын баримтад гадаадын хөрөнгө оруулагч дараахь 

шардлагыг хангасан байх ёстой. Хятадын засгийн газар дэвшилтэт технологийг татахын 

тулд зөвхөн туршлагатай гадаадын компаниудыг хөрөнгө оруулалтын ажиллагаанд уридаг 

байна.  Хятадын гангийн салбарт хөрөнгө оруулагч болох хүсэлтэй гадаадын компани: (i) 

төмөр болон гангийн технологийн патент эзэмшигч байх; (ii) өмнөх жилд хамгийн багадаа 

нүүрстөрөгч агуулсан арван сая тонн ган эсвэл хамгийн багадаа нэг сая тонноос дээш 

хэмжээний тусгай зориулалтын чанаржуулсан ган үйлдвэрлэсэн байх; (iii) төмөр болон ган 

хайлуулах үйлдвэр барих сонирхолтой гадаадын компаниуд хөрөнгийн 40 хувийг өөрөө 

санхүүжүүлэх чадвартай байх; (iv) байгаль орчны хамгаалалт, экологийн, аюулгүйн 

байдалд холбогдолтой хууль журмын шаардлагыг хангасан байх; (v) санхүүгийн хувьд 

хүчирхэг, дэвшилтэт технологитой, менежментийн кноухаутай, борлуулалтын сувгыг 

эзэмшисэн байх шаардлагатай юм. 

 Гададын хөрөнгө оруулагч хөрөнгийн зуун хувийг эзэмших эсвэл Хятадын гангийн 

үйлдвэрийн хяналтын багцын дийлэнхийг эзэмшихийг хориглодог байна. Тиймээс 

гадаадын хөрөнгө оруулагчид Хятадын компаниудтай хамтарсан үйлдвэр байгуулах 

замаар л хөрөнгө оруулалт хийдэг байна. Гадаадын бүх хөрөнгө оруулалтын үйл 

ажиллагаанд (урд өмнө байгаагүй дэвшилтэт үйлдвэр, худалдан авалт, нэгдэн нийлэлт) 

Үндэсний Хөгжил Шинэтгэлийн Хороо нь Хятадын Төмөр, Гангийн Ассоциаци, мөн 

дотоодын томоохон гангийн үйлдвэрлэгч нартай зөвлөлдөн байж зөвшөөрөл олгодог юм. 

2. Гадаадын зах зээлрүү чиглэсэн хөрөнгө оруулалт 

1978 онд Хятадын төв засгийн газар эдийн засгийн шинэчлэлийн арван таван арга 

хэмжээг санал болгож, анх удаа Хятадын компаниудыг хилийн чанадад хөрөнгө оруулалт 
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хийх санаачлага эхэлсэн юм. Хятад 1984 онд далайн эрэг дагасан арван дөрвөн нээлттэй 

хотыг зарлаж гадаадруу гаргах хөрөнгө оруулалтын ажиллагааг бэхжүүлсэн. 1997 онд 15 

дугаар намын товчооны хурлаар ``хоёр зах зээл ба хоёр нөөц’’ийн ашиглалтыг 

нэмэгдүүлэх үүднээс томоохон төрийн өмчийн компаниудыг хилийн дээс алхуулан 

Африк, Төв Ази, Ойрхи Дорнод, Төв Европ, Өмнөд Америк гэсэн бусад бүсэд үйлдвэр 

барих шийдвэр гарсан.  

Гадагшаа гарах стратегид Хятадын удирдлага ач холбогдол өгдөг учир нь гэвэл 

гадаадад хөрөнгө оруулах стратеги нь дараахь зорилтуудыг хангадаг: (i) шаардлагатай 

нөөцийн нийлүлэлт өснө; (ii) бүтээгдэхүүний экспорт идэвхижих; (iii) Хятадын улс 

дамнасан компани болон бренд үүсэх; (iv) худалдааны саадыг даван туулахын тулд 

үйлдвэрлэлийн байршил болон зах зээлээ олшруулах. Хятадын төв засгийн газар хилийн 

чанадад хөрөнгө оруулалт хийсэн гангийн компаниудад дараахь гурван чиглэлээр дэмжлэг 

үзүүлдэг байна. Үүнд (i) санхүүгийн дэмжлэг; (ii) бичиг баримт бүрдүүлэх захиргааны 

олон шат дамжлага бууруулах захиргааны дэмжлэг; (iii) мэдээллийн дэмжлэг багтана.  

 Гадаадад хөрөнгө оруулалт хийж байгаа Хятадын гангийн үйлдвэрүүдэд капиталын 

зах зээлд нэвтрэх давуу эрх олгож төрийн өмчийн  эсвэл бодлогын банкнаас зээл олгодог 

юм. Зарим тохиолдолд бага хүүтэй зээл өгдөг байна. Жишээлбэл Баостил гэдэг Хятадын 

гангийн үйлдвэрлэгч Австралийн Акила Ресурс компаний 15 хувийг худалдан авахад 

Хятадын Хөгжлийн банк төмрийн хүдэр болон коксжих нүрсний төслийн хэрэгжилтэнд 

зориулан зээл олгосон юм.  

Хятадын засгийн газар гангийн компаниудад бэлэн мөнгөн шагнал олгох байдлаар 

санхүүгийн дэмжлэг үзүүлдэг байна. Жишээлбэл 2005 онд Жиангсу Шаганг хэмээх 

гангийн үйлдвэрлэгч Австралид төмрийн хүдрийн орд ашиглах гэж 218 мянган 

ам.долларын тэтгэлэг авсан (Financial Times, February 15, 2006).  

Хятадын гангийн үйлдвэрлэгчид тусгай зориулалтын гурван сангаас дэмжлэг авч 

болдог: (i) Гадаадад ашигт малтмал ашиглах зөвшөөрөл авах сан; (ii) Гадаадад эдийн засаг 

болон техникийн хамтын ажиллагаа явуулах сан; (iii) Гадаадад ашигт малтмалын 

хайгуулын ажил гүйцэтгэх эрсдлийг бууруулах сан. 1998 оноос хойши Хятадын Хөгжлийн 

Банк нь томоохон санхүүгийн арга механизм эхлүүлэн Хятад Африкийн Хөгжлийн Санг 
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2007 онд байгуулжээ. Гадаадад гарсан гангийн үйлдвэрүүдэд мөн татварын хөнгөлөлт 

үзүүлдэг байна.   

Гадаадад Хөрөнгө Оруулалтыг Дэмжих Төвийг 2003 онд байгуулж онлайн 

мэдээллийн бааз ашиглах боломжийг Хятадын гангийн үйлдвэрлэгчдэд олгожээ. Хятадын 

төв засгийн газар дараахь гурван чиглэлээр хилийн чанадад үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 

гангийн үйлдвэрлэгчийг дэмждэг: (i) гангийн үйлдвэрийн түүхийн эд олборлох уул 

уурхайн үйл ажиллагаа; (ii) олон улсын борлуулалт болон хэрэглэгчийн сүлжээ; (iii) 

үйлдвэрлэлийн парк хөгжүүлэх. Гадаад улсад Хятадын компаний шууд эзэмшилд байгаа 

төмрийн хүдрийн нөөцийг төмрийн хүдрийн импортын 60 хувьд хүргэх зорилтыг Хятадын 

засгийн газар  дэвшүүлжээ. 2009 онд Хятадын компаниудын гадаадад байрлах хөрөнгө нь 

нийт хүдрийн импортын 20-с бага хувь байжээ.   

 Дүгнэлт 

Хятадын гангийн салбар дэлхийн үйлдвэрлэлийн талд хүрэхээр том боловч тэр 

хэмжээнд бат бөх, хүчтэй бус юм. Учир нь тархай бутархай олон гангийн үйлдвэрүүд 

хоорондоо өрсөлдөн салбарын нэгдмэл байдлыг алдагдуулан импортын  орцын үнийг 

өсөхөд хүргэдэг байна. Тиймээс үйлдвэрүүдийг нэгдэн нийлүүлж 2015 он гэхэд томоохон 

арван компани  60 хувийг үйлдвэрлэдэг байхаар зорилтыг хэрэгжүүлж байна. Мөн 2015 он 

гэхэд дотоодын төмрийн хүдрийн олборлолтыг 45 хувьд хүргэх зорилтыг дэвшүүлсэн 

байна. Нөгөөтэйгүүр гадаадад байрлах Хятадын төмрийн хүдрийн хөрөнгө нь одоогоор 

импортын төмрийн хүдрийн 20 хувь байгаа бол тус үзүүлэлтийг 60 хувьд хүргэх юм.  
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