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Д.Долгорсүрэн: Хятадын гангийн хэрэглээ өсч буй сайн дохио ч хэврэг юм  

Дэлхийн болон Хятадын зах зээл дээрх нүүрсний үнэ цаашдаа өсөх 

хандлагатай байгаа эсэх болон Монголын нүүрсний өрсөлдөх чадварыг хэрхэн 

сайжруулах боломжтой талаар “ЭрдэнэсТавантолгой” компанийн Судалгаа хөгжлийн 

албаны дарга Д.Долгорсүрэнтэй ярилцлаа.  

-Нүүрсний үнэ дэлхийн зах зээлд огцом буурч буй. Үүнтэй холбоотойгоор Хятад 

улс үйлдвэрлэлийн хэрэглээгээ хумиж, манай улс ч хүнд байдалд ороод байгаа. 

Тэгвэл энэ оны сүүлчээр цаашлаад дунд хугацаанд дэлхийн зах зээлд нүүрсний 

үнэ хэрхэн хэлбэлзэх хандлагатай байна вэ? 

- Дэлхийн зах зээлд 2011 онд нүүрсний үнэ хамгийн дээд цэгтээ хүрсэн. Үүний 

шалтгаан нь Австрали улсад үер  болж, уурхайнуудын борлуулалт зогссон. Харин 

үүнээс хойши нүүрсний үнэ байнга буурч буй. Өнөөдрийн байдлаар буюу 2013 он 

гарснаас хойш нүүрсний үнэ 30 орчим хувиар буурсан байна. Энэ нь Австрали улс 

уурхайгаа сэргээж, сүүлийн хоёр жилд нүүрсний нийлүүлэлтээ их хэмжээгээр 

нэмэгдүүлсэнтэй  холбоотой юм. Мөн Хятадын эдийн засгийг өндөр өсөлттэй байна 

гэсэн хүлээлтээс үүдэж олон улсад уурхайнууд шинээр нээгдэж, их хэмжээний нүүрс 

олборлож эхэлсэн юм. АНУ, Канад, ОХУ голдуу Европ руу нүүрсээ гаргадаг байсан бол 

Европын эдийн засаг нь сулраад эхлэхээр Ази, Номхон далай руу нүүрсний 

нийлүүлэлтээ нэмэгдүүлж эхэлсэн. Нөгөөтэйгүүр нүүрсний эрэлт буурсан. 2013 оны 

дэлхийн эдийн засгийн өсөлт удааширч олон улсын эдийн засгийн өсөлтийн гол цөм 

болох Хятадын эдийн засгийн өсөлт төлөвлөгдөж байсан 8.5% хүрэхгүй харин 7% байх 

болно гэсэн таамаглал гарч Хятад эдийн засгаа тэнцвэржүүлэх арга хэмжээг авлаа.  

Европын холбооны улсуудын эдийн засаг хумигдаж, Америк, Япон, Солонгос зэрэг 

улсын эдийн засаг ч харьцангуй өсөлт багатай байгаа. Иймээс дэлхийн бараа, 

бүтээгдэхүүний эрэлт муудаж  Хятадад захиалга бага ирж, үйлдвэрүүд нь  бүрэн хүчин 

чадлаараа ажиллахгүй зогсонги байдалд орсон. Зөвхөн коксжих нүүрстэй холбоотой 

яривал гол хэрэглэгч нь гангийн үйлдвэрлэл байдаг. Австралийн үерээс болоод 

Хятадын гангийн үйлдвэрүүд үйлдвэрлэл нь тасалдахаас сэргийлж  энэ хугацаанд 

нүүрсний нөөц бүрдүүлж авсан байгаа юм. Нэг талаас нүүрсний нийлүүлэлт өссөн, 

нөгөөтэйгүүр эрэлт нь буураад 2011 онд 290 ам. доллар байсан сайн чанарын хатуу 

коксжих нүүрсний үнэ 2012 онд 210 доллар болж өнөөдөр 155 доллар болоод байна. 

Гэхдээ өнгөрсөн сарын 25-наас эхэлж, Хятадын гангийн  бүтээгдэхүүний үнэ өсч 

эхэлсэн нь нүүрсний зах зээл эргээд сэргэв үү гэсэн бага ч болов найдлагыг төрүүлж 

байгааа.  6-р сарын сүүлд судалгаанд хамрагдсан Хятадын 163 гангиийн үйлдвэрийн 

19 хувь нь ашигтай ажиллаж байсан бол гангийн үнэ өссөнөөр  үйлдвэрүүдийн 69 хувь 

ашигтай ажиллаж эхэлсэн. Угаасан нүүрсний үнэ Хэбэй, Шандонг мужуудад өсөх 

шинжтэй байгаа. Гэхдээ энэ нь эдийн засаг удааширсан байгаа үед тийм ч бат бэх 

хана биш.  

-Хятад  улс эдийн засгаа өндийлгөх, дотоодын үйлдвэрлэлээ дэмжих бодлого 

барьж эхэлснийг та онцолсон. Энэ талаараа тодруулахгүй юу?  

-Хятадын эдийн засгийг найман хувийн өсөлттэй байна гэсэн хүлээлттэй байсан. Гэвч 

2012 оны сүүлчийн улиралд 7.9 хувь, 2013 оны нэгдүгээр улиралд 7.7 байсан бол 



хоёрдугаар улиралд гэхэд 7.5 болж буураад байгаа юм. Дээр нь Хятадын Засгийн 

газар эдийн засгаа дэмжих томоохон бодлого барьж, хэд хэдэн арга хэмжээ авч 

байгаа. Тухайлбал, хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлэх, татвараа бууруулахаар болж, 

3241 ам.доллараас бага орлоготой зургаа орчим сая  аж ахуйн нэгжийг худалдааны 

татвар болон НӨАТ-аас  чөлөөлж байгаа. Мөн Хятадын төв болон баруун бүсэд Төмөр 

замын хөгжлийн тэтгэх санг төрийн болон хувийн хэвшлийн  хөрөнгө оруулалтаар  

байгуулж, төмөр замын барилгын ажлаа хурдасгахаар болсон. Энэ хүрээнд зам, 

барилгын салбартаа энэ жил  84 тэрбум ам.доллар  зарцуулах аж. Мөн худалдааны 

үйл ажиллагааг хялбаршуулах, татварыг нөхөн буцааж олгох, ханшийн тогтвортой 

байдлыг хадгалах бодлого барьж буй. Ингэхээр дотоодын нүүрсний үйлдвэрүүдээ 

дэмжиж буй хэлбэр нэмэгдэж байна гэсэн үг.  

-Хятад нүүрсний олборлолтоо дотооддоо хийх нь ихэсч байгаа нь экспортлогч 

улсуудад аюулын  дохио юу?  

-Хятад  дэлхийн коксжих нүүрсний тал орчим хувийг олборлож 46 орчим хувийг 
хэрэглэдэг юм. Хятад нүүрсний нөөц арвин ихтэй. Нийт нөөцийн 25 орчим хувь нь 
коксжих нүүрс юм. Гэхдээ нийт уурхайн нь 86 орчим хувь нь гүнийх байдаг учир 
олборлолт хийхэд зардал их гардаг. Мөн 1-р зэрэглэлээс дээш чанартай ган хайлуулах 
сайн чанарын коксжих нүүрсний нөөцөөр хомс юм. Тиймээс импортоор сайн чанарын 
коксжих нүүрс авах хэрэгцээ байсаар л байх болно. Хэдийгээр Хятадад  коксжих нүүрс 
байгаа ч гүний  уурхай учир  олборлолтын өртөг өндөр, зүүн эргээ даган байршидаг 
гангийн үйлдвэрт баруун болон зүүн хойд хэсэгт зонхилох олборлолтын бүсээс нүүрс 
тээвэрлэх  зардал болон цаг их орох юм. Учир нь нүүрс тээвэрлэх төмөр замын сүлжээ 
нь ачааллаа даахгүй ялангуяа Хэбэй хавьд түгжрэл их үүсдэг. Одоогоор Хятадад 
далайн чандаас худалдан авч буй нүүрс нь олборлохоос хямд байгаа. Иймээс Хятад 
улс Зүүн эргийн боомтуудаар дамжуулж хямдхан үнэтэй нүүрс импортолж авахыг 
илүүд үзэх нь мэдээж. Хэрвээ Хятадын хэрэглэгчид нүүрс гаднаас авч эхэлвэл 
дотоодын олборлолт буурах, компаниуд дампуурах, ажилгүйдэл үүсэх гээд олон сөрөг 
талтай. Гэхдээ дотоодын үйлдвэрүүдээ хаалгүйгээр татвараас нь чөлөөлөх гэх мэтээр 
дампууруулчихгүй аваад л яваад байгаа нь төрийнх нь бодлого.  Хятадын нүүрсний 
салбарын олборлогчдын бүтэц тархай, бутархай, өрсөлдөөнт шинжтэй юм. Хятадын 10 
том олборлогч нийт нүүрсний гарцын 30% эзэлдэг бол Австралид нүүрсний 70% 
олборлодог ба Индонезид энэ үзүүлэлт 75% байна. Хятадын нүүрсний зах зээлийг 
хэдэн том компани эзэлдэгийн зэрэгцээ орон нутгийн жижиг үйлдвэрүүд ч бий.  
Томоохон олборлогчид дотооддоо өрсөлдөөн ширүүсч буй учир үнээ аль болох хямд 
тогтоохыг илүүд үзэх болсон.  

-Хятадын зах зээлд нүүрсээ нийлүүлдэг олон өрсөлдөгч улс гарч ирж, манайхыг 

энэ зах зээлээс улам л шахах болсон. Тэгвэл бид энэ өрсөлдөөнд хэрхэн “амьд” 

үлдэх вэ?  

- Хятад дэлхийн нүүрсний зах зээлийн тал хувийг эзэлж буй томоохон олборлогч ба 

хэрэглэгч улс. Коксжих болон эрчим хүчний нүүрсний зах зээлийн үнэ хоёулаа буурч 

буй. Хятадад нүүрсний илүүдэл бий болчихсон болохоор өндөр зардалтай ажилладаг, 

өрсөлдөх чадвар муутай компаниуд зах зээлийнхээ замаар шахагдаж буй. Гэтэл 

Хятадын Засгийн газар үйлдвэрлэлээ дэмжих бодлого бариад эхлэхээр бусад улсад 

улам бүр л хүнд байдалд орж буй. Манай Тавантолгойн нүүрсний орд ил уурхай учир 

олборлолтын зардал харьцангуй бага.  Манайх тонн нүүрсний олборлолтод 30 орчим 

ам.доллар зарцуулдаг бол Хятад 45 орчим, Австрали 60-70 орчим ам.доллар 

зарцуулдаг. Австрали Хятад руу тонн нүүрсийг далайгаар 15 ам.доллараар хүргэдэг. 

Гэтэл манайд  төмөр зам байхгүй учир тээврийн зардал их өндөр байдаг.  Хэрэв бид 



өрсөлдье гэж бодож байгаа бол тээврийн зардлаа багасгах дээр нь нүүрсээ угааж 

гаргахад анхаарах хэрэгтэй юм. Манайх хил хүртэл авто замаар 26 ам.доллараар зөөж 

байгаа гэхэд төмөр замаар бол найман ам.доллар л зарцуулах юм. Манайх ачилт 

буулгалт олон хийхээр нүүрс хорогдохын зэрэгцээ чанар нь муудаж байгаа. Ингэхээр 

ачилт буулгалтын тоог цөөрүүлж, нүүрсээ угаагаад зарах л чухал байна. Монгол улс 

2011 онд Хятадын коксжих нүүрсний импортын 45 хувийг эзэлж  2012 онд 36 хувь 

байсан бол энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар 17 хувь болж буурсан. Харин 

Австрали энэ зах зээлийг эзэлж, Хятадын импортын коксжих нүүрсний 38 хувийг 

нийлүүлсэн байх жишээтэй.  

-Манайх нүүрсээ Хятадын зах зээлд үнэ оруулах гол давуу талыг та  юу гэж харж 

байна вэ?  

-Хятадын хэрэглэгчид хямд нүүрс авахыг л хошуурах болсон. Гэхдээ энэ чухал биш. 

Манай улсын нүүрсний нөөц арвин учир урт хугацааны нийлүүлэлт хийж чадна гэдэг 

маань л давуу тал.  Дээр нь ил уурхай учир олборлолтын өртөг багын дээр Таван 

Толгойн нүүрсний үнслэгийн агууламж  бага, коксжих чанар өндөртэй.  Гэтэл манайх 

гол давуу талаа улам л дараад байгаа юм. Жишээ нь, үнэ болон бусад асуудлаасаа 

болоод нийлүүлэлтээ тогтвортой барьдаггүй нь үнэ буурахад нөлөөлж байна. Дээр нь 

мэдээж улиг болтлоо ярьж байгаа дэд бүтцээ сайжруулах, нүүрсээ угаах. Манай гол 

өрсөлдөгчид гэвэл Австрали, Канад, ОХУ, АНУ, сүүлийн үед Индонези гарч ирэх 

болсон. Манайх  Засгийн газартайгаа хамтарч зам, дэд бүтцийн асуудлаа шийдэх, 

баяжуулах үйлдвэрээ барихаа  тодорхой болгох чухал байна. Манай нүүрсийг Хятад 

улсын зэрэгцээ Япон, Солонгос ч сонирхож буй. 

-Хятад улсын нүүрсний хэрэглээ өсөх хандлага ажиглагдаж байна уу?  

- Урт хугацаанд нүүрсний зах зээлийн үндсэн хөдөлгөгч хүч нь Энэтхэг болон Хятад 

байх бөгөөд хоёр улсын коксжих нүүрсний нөөц нь дотоодын хэрэгцээг тус бүр хангах 

чадваргүй юм. 2013 онд Хятадын коксжих нүүрсний импорт 53.5 сая тонн буюу өмнөх 

оны дүнтэй тэнцүү эсвэл бага байна гэсэн хүлээлттэй байгаа. Эхний долоон сарын 

дүнгээр Хятад улс 41.2 сая тонн коксжих нүүрс импортлосон. Жилийн хоёрдугаар 

хагаст нүүрсний үнэ өсөх хандлага ажиглагддаг. Энэ нь улирлын чанартайгаас гадна 

компаниуд хоёрдугаар хагаст үнэ буурах байх гэсэн хүлээлт өвөрлөсөн байдгаас 

худалдан авалтаа ахиу хийдэг. Гэхдээ цаашдаа 2011 онд нүүрсний хомсдол үүссэнээс 

болж 300 ам.доллар хүрсэн түүх ахиж давтахгүй байх. Огцом үнийн өсөлт болохгүй 

гэсэн үг. Ингэхээр  ямартай ч зах зээлийнхээ жамаар л явах байх. Хятадын зүүн эргийн 

зарим нөөц дуусч байгаа. Ингэхээр баруун эргээсээ тээвэрлэлт хийхэд зардал их 

гарна. Энэ мэтчилэн асуудлуудаа том гүрэн яаж шийдэхээ өөрсдөө л мэдэх биз. Хятад 

хилийн чандад, жишээлбэл Африк, Өмнөд Америк, Австрали, ОХУ-д хүртэл нүүрсний 

орд ихээхэн худалдан авах болсон. Энэ нь өөрсдийнхөө нөөцөөс хамааралтай 

байхгүйн тулд эрсдлээ бууруулж буй юм.  

- Нүүрсний зах зээлд хүч түрж орж ирж буй шинэ “тоглогчид”-ын талаар товч 

сонирхуулахгүй юу?  

-Австрали дэлхийн коксжих нүүрсний экспортын тал орчмыг нийлүүлдэг. Тус улсын 

нүүрсний чанар сайн, тээвэрлэлт хямд байдаг нь давуу тал болдог. Гэхдээ Австрали 

нүүрсний олборлолтын өртөг ба татвар өндөртэй улс юм. Индонезийг Хятад их 



сонирхдог юм билээ. Учир нь эрчим хүчний нүүрсээ их хямд үнээр өгдөг. АНУ байгаль 

орчиндоо их анхаардаг, татвар нь өндөр учир өрсөлдөх чадвар буурч байгаа гэдгийг 

Хятадууд онцолдог. ОХУ-ын хувьд нүүрснийхээ 2/3 ил аргаар олборлодог. Одоогоор 

Ази руу экспортлох нүүрсээ улам бүр нэмэгдүүлэх сонирхолтой байгаа. Гэхдээ 

тээвэрлэлтийн хүнд нөхцөл нь саад тотгор болж байна. Хятад улс руу ОХУ-аас хоёр 

том компани нүүрс экспортолдог байна. Энэтхэг, Хятадын эрэлт Ази Номхон далайн 

эрэлтийг тодорхойлж буйг нь би дээр онцолсон. Цаашид нүүрсний үнэ огцом өсөөд 

ашиг олно гэсэн ойлголт байхгүй. Хятадын эдийн засаг ч дундаж өсөлттэй л байх 

хандлагатай байна. Өсөлт нь дөнгөж долоо хувьд л хүрч байгаа. Манай улс урт 

хугацааны тогтвортой нийлүүлэлтийг хангаж чадвал ашигтай ажиллах болно. Мөн 

тээвэр ложистикийн зардлаа бууруулбал давуу тал олон байгаа учир нүүрсээ үнэд 

хүргэх боломж байгаа. Ингэхээр нүүрс олборлохоос эхлээд тээвэрлэх, хүргэх эцсийн 

хэрэглэгч хүртэлх бүх шугаман дээр байгаа хэсгүүд зардлаа бууруулж байж л ашигтай 

ажиллана.  Дээр нь угаах үйлдвэртэй болоход угаасан нүүрсний үнэ хоёр дахин өсөх 

боломж бий.   

 


