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КОКСЖИХ НҮҮРСНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА 

 Удиртгал 

Коксжих нүүрсний зах зээлд нийлүүлэлтийн илүүдэл үүссэн, нөгөөтэйгүүр 

Хятадын нүүрсний импортын эрэлт буурсан учир коксжих нүүрсний үнэ 

тасралттгүй буурч байна. 2016 оноос Хятадын үл хөдлөх хөрөнгийн салбар эргэн 

сэргэж, үр ашиггүй уурхайнууд хаагдан нийлүүлэлт багасах цагт зах зээлийн 

тэнцвэр хангагдах аж. 

 

Нүүрсний зах зээлийн тухайд 

Эрчим хүчний нүүрсний зах зээлийг Атлантын бүс болон Номхон далайн бүс 

гэж хоёр хуваадаг байхад коксжих нүүрсний зах зээлийн тал орчим хувийг 

Австрали дангараа хангадаг тул энэхүү зах зээл нь нэгдмэл юм. Нүүрсний 

экспортын нийлүүлэлтийн 84 хувийг Индонези, Австрали, ОХУ, АНУ, Колумб, 

Өмнөд Африк гэсэн үндсэн зургаан улс хариуцдаг байна. Сүүлийн жилүүдэд 

Атлантын бүсийн зах зээл хумигдан Ази Номхон далайн бүсийн зах зээл ихээр 

тэлсэн учир экспортлогч улсын компаний бизнесийн бүтцэд томоохон өөрчлөлт 

гарч Ази тиврүү төвлөрсөн чиг хандлагыг хөгжүүлж байна. Ази дотроо Хятад болон 

Энэтхэгийн импортын эрэлт ихээр өсч байгаа тул Ази Номхон далайн бүсийн 

уламжлалт нийлүүлэгч буюу Индонези, Австралийн экспорт өссөн бөгөөд 

Индонези голдуу эрчим хүчний нүүрс нийлүүлдэг бол Австрали коксжих нүүрсний 

хамгийн том нийлүүлэгч хэвээр байна. Атлантын бүсийн нийлүүлэгч буюу ОХУ, 

Колумб, АНУ, Өмнөд Африк зэрэг улсууд өсч буй Азийн зах зээлрүү экспортоо мөн 

чиглүүлэх болжээ. Атлантын бүсээс дайжин Ази Номхон далайн бүсрүү 

нийлүүлэгчид шилжих явдал хоёр зах зээлийг холбон өрсөлдөөнийг улам ширүүн 

болгосон юм.  

Коксжих нүүрсний зах зээлийн хамгийн том нийлүүлэгч нь Австрали бол 

удаах байранд АНУ, Канад, ОХУ орж байна.  

 



Коксжих нүүрсний үнийн талаар 

2014 оны эхний арван сарын байдлаар коксжих нүүрсний үнэ тасралтгүй 

буурч байна. Энэ нь нэг талаас Хятадын импортын нүүрсний эрэлт их байна гэсэн 

хүлээлтээр дэлхийн өнцөг буланд нүүрсний уурхай цэцэглэж, нийлүүлэлтийн 

илүүдэл үүссэн, хоёрдугаарт, Хятадын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл зогсонги 

байдалд орж импортын нүүрсний эрэлт буурсантай холбоотой юм. Хятадын 

барилгын салбар ээлжит уналтанд ороход гангийн үйлдвэрийн орцын үнэ ихээр 

буурсан байна. Гэхдээ коксжих нүүрсний нийлүүлэлтийн хэт их илүүдэл хараахан 

үүсээгүй тул ган болон төмрийн хүдрийг бодвол коксжих нүүрсний үнэ нь огцом 

бус, харьцангуй тогтвортой буурч байна (Зураг 1). Жишээ нь Хятадын зүүн эрэг 

хүрсэн нэг тонн хатуу коксжих нүүрсний CFR үнэ 2014 оны нэгдүгээр сараас 

найман сарын дундаж утгаар 128 ам. доллар байгаа нь 2013 оны мөн үеийн 

дундаж утгаас 21 хувиар бага байна (BREE, 2014, х. 40). Сайн чанарын 

металлургийн нүүрсний тонн тутмын гэрээт үнэ 2014 оны гуравдугаар улиралд 120 

ам. доллар байгаа нь өмнөх улиралтай адил байна (Зураг 2).  

Зураг 1. Металлургийн нүүрсний спот үнэ 

 

2014 оны гэрээт үнэ дунджаар 126 ам. доллар байна гэж таамаглаж байгаа 

нь ихэнхи аж ахуйн нэгжийн хувьд ашиг олохооргүй үнэ учир өртөг өндөртэй зарим 

уурхайг хаах, олборлолтоо хязгаарлах, бага өртөгтэй уурхайг түлхүү ажиллуулах, 



илүү эрчим хүчний нүүрс олборлож гарцаа өөрчлөх байдлаар зохицуулж байгаа ч 

бодит байдалд олборлолт үргэжилсээр байна. Нөгөөтэйгүүр Хятадын эдийн 

засгийн өсөлтийн уналт  2015 онд үргэлжлэх тул коксжих нүүрсний үнэ удахгүй 

сэргэнэ гэж хүлээх нь гэнэн хэрэг юм. Коксжих нүүрсний гэрээт үнэ 2015 онд 2.6 

хувиар унаж 123 ам. доллар болно гэсэн таамаглал байна (BREE, 2014, х. 40). 

Зураг 2. Астралийн коксжих нүүрсний гэрээт FOB үнэ 

 

 Харин 2016 онд Хятадын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл сэргэж өндөр 

өртөгтэй уурхайнууд хаагдан, нийлүүлэлтийн илүүдэл арилан үнэ тогтворжих буюу 

2014 оны үнээр бодсон гэрээт үнэ тонн тутамд 2019 он гэхэд 130 ам.доллар болох 

аж (BREE, 2014, х. 41). 

Хүснэгт 1. Сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний FOB үнийн төлөв 

 нэгж 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Дэлхий         

Гэрээт үнэ         

нэрлэсэн US$/t 158.5 125.8 122.5 130.7 137.3 140.6 143.5 

бодит US$/t 161.3 125.8 120.1 125.6 129.4 129.9 130.0 

Эх сурвалж: BREE, ABS 

Коксжих нүүрсний эрэлт ба нийлүүлэлт 

Коксжих нүүрсний хэрэгцээ нь гангийн хэрэглээ болон гангийн үйлдвэрийн 

төлөвлөлтөөс хамаардаг. Дэлхийн коксжих нүүрсний хэрэгцээ хөгжиж буй орнууд 



буюу Хятад болон Энэтхэгийн өсөн нэмэгдэх гангийн хэрэглээнээс их хамааралтай 

байхад өндөр хөгжилтэй орнуудын хэрэгцээ сүүлийн арван жилд хумигдсан юм.  

2014 онд коксжих нүүрсний олон улс хоорондын арилжаа таван хувиар өсч 318 

сая тонн болно гэж Австралийн засгийн газрын дэргэдэх судалгааны нэгж (BREE, 

2014, х. 42) таамагласан бол үүнд импортын нүүрсний өсөлтийг Хятад хангах бол 

экспортын гол нийлүүлэгч нь Австрали байна. Коксжих нүүрсний дэлхийн худалдаа 

жилд дунджаар нэг хувийн өсөлттэй байж, 2013 оны 302 сая тонн байснаа 2019 он 

гэхэд 337 сая тонн болно (Зураг 3). 

Дэлхийн коксжих нүүрсний импортын эрэлт 

Хятадын гангийн үйлдвэрийн өсөлтөөр түрэгдэн коксжих нүүрсний импорт 

жилдээ дунджаар 2.7 хувийн өсөлттэй байж 2019 онд 103 сая тонн болно. Хятад 

өөрөө дэлхийн хамгийн том олборлогч боловч коксжих нүүрсний дотоодын 

олборлолт өртөг өндөртэй ба нүүрс нь дээд зэрэглэлийн ган хайлуулах чанарын 

шаардлага тэр болгон хангадгүй юм. Энэтхэг бол импортын нүүрсний эрэлтийн 

өсөлтийг хангах хоёр дахь томоохон импортлогч улс бөгөөд дунд хугацаанд дэд 

бүтцийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх хэрээр гангийн хэрэглээ өсөх тул 

импорт өссөөр 2019 онд 46 сая тонн болох аж.  

Зураг 3. Коксжих нүүрсний импортын таамаг (2014-2019)

 

Эх сурвалж: IEEJ, CCR, BREE 
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Европын Холбооны импортын нүүрсний эрэлт 2019 онд 45 сая тонн, Өмнөд 

Солонгосын эрэлт 33 сая тонн болж маш багаар өсөх бол Японы импортын эрэлт 

буурч 52 сая тонн болно. Өөрөөр хэлбэл, эдгээр гурван хэрэглэгчийн импортын 

нүүрсний эрэлт өнөөгийн утгаас хэлбэлзэл багатай харьцангуй нэг түвшинд байх 

юм.  

Сүүлийн таван жилд импортын нүүрсний эрэлтийн өсөлт Монголын нүүрсний 

гол худалдан авагч буюу Хятадын зүгээс хамгийн их байгаа бөгөөд энэхүү төлөв 

байдал цаашид үргэлжлэх нь Монгол улсад таатай нөхцөл гэж ойлгож болно. 2013 

онд Хятад олон улсын зах зээл дээрх коксжих нүүрсний дөрөвний нэгийг худалдан 

авдаг байсан бол 2019 онд гуравны нэгийг худалдан авах төлөвтэй байна (Зураг 

4). 

Хятадын гангийн эрэлт ойрын хэдэн жилд эргээд өсөх юм. Хятадын ширэмний 

үйлдвэрлэл 2014 оны эхний дөрвөн сарын дүнгээр 0.24 хувийн өсөлттэй байсан 

(IEEJ, July 2014, х. 2). Ширэмний эрэлтийн өсөлт саарч байгаа нь гангийн салбарт 

үр ашиг багатай үйлдвэрийг хааж илүүдэл хүчин чадал алга болгох арга хэмжээнд 

хүргэсэн ч коксжих нүүрсний эрэлтийн өсөлт хэдэн жилийн дараа оргил утгаа авах 

магадлалтай байна.  

Зураг 4. Коксжих нүүрсний эрэлт хувиар (2011-2019) 

 

Эх сурвалж: IEEJ, CCR, BREE 
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Дэлхийн коксжих нүүрсний экспортын нийлүүлэлт 

Өнөөгийн байдлаар нүүрсний үнэ буурч өртөг ихтэй уурхайн томоохон хөрөнгө 

оруулалтууд хойшлогдсон тул ямар нэгэн нэмэгдэл нийлүүлэлт үүсэхгүй бөгөөд 

экспортын өсөлт харьцангуй бага байна. 

2019 онд Канад улсын экспорт 36 сая тонн хүрч, ОХУ-ын экспорт тогтвортой нэг 

түвшинд буюу 13 сая тонн орчим байна. АНУ экспортоо 3.7 хувиар бууруулж 2019 

онд 48 сая тонн нийлүүлэх аж. АНУ гангийн үйлдвэрлэлийн өргөжилтийг төлөвлөж 

байгаа тул коксжих нүүрсээ дотоодын хэрэгцээнд ашиглах юм байна. Коксжих 

нүүрсний экспортын хамгийн их өсөлт Австралийн зүгээс хүлээгдэх ба жилдээ 1.6 

хувиар өсөн 2019 онд 196 сая тонн нүүрс нийлүүлэх юм (Зураг 5).  

2013 онд Австрали 170 сая тонн коксжих нүүрс нийлүүлсэн. 2013-2014 онд 

БиЭчБи Биллитон Мицубиши Аллианс (BMA) нь Кавал Ридж орд, харин Пибоди 

Энержи компани нь Ноос Гүнилла ордын өргөжилт хийсэн тул Австралийн коксжих 

нүүрсний олборлолт 16 хувь өсөж 184 сая тонн болов. Олборлолт нэмэгдсэн өөр 

нэг шалтгаан бол компаниуд гарцаа нэмэгдүүлж нэгж зардлаа бууруулах арга 

хэмжээ авсан явдал юм. Австралийн олборлолт жилд 1.2-оос их хувиар өсөн 2019 

онд 198 сая тонн болно.  

Зураг 5. Коксжих нүүрсний экспортын таамаг, сая тонн (2014-2019) 

 

Эх сурвалж: IEEJ, CCR, BREE 
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Австрали нүүрсний өртөг өндөртэй, Австралийн долларын ханш чангарсан, 

нүүрсний үнэ буурсан явдал тус салбар зардлаа танах, өртөг ихтэй уурхайг хаах 

арга хэмжээнд хүрсэн байна. Гэсэн хэдий ч шинэ төслүүд төлөвлөгдсөн юм. Үүнд 

Янкоул компани Аштон Саус Ист ил уурхайг өргөжүүлэх, Вайтхэвин компаний 

Маулс Грик 100 болон Пибоди Энэржи компаний Метрополитан ордын 2015 оны 

өргөжилт, БиЭчБи Биллитон компаний Апин Эриа 9 болон Англо Американ 

компаний 2016 оны Гросвено төсөл, Акуала Ресурс болон Вале компаниудын 2017 

оны Игл Даун төсөл байна.  

Зураг 6. Коксжих нүүрсний нийлүүлэлт хувиар (2011-2019) 

 

Эх сурвалж: IEEJ, CCR, BREE 

2012 онд Австрали дэлхийн коксжих нүүрсний зах зээлийн тал орчим хувийг 

нийлүүлдэг байсан бол BREE таамаглалаар энэ утга өсөн 2019 онд 60 орчим хувь 

болох аж (Зураг 6). Австралийн коксжих нүүрсний экспорт өнгөрсөн хоёр жилд 17 

хувийн өсөлт харуулан 2014 оны дүнгээр 181 сая тоннд хүрэхээр байгаа бол 

цаашид жилдээ 2 хувь өссөөр 2014-15 онд 185 сая тонн байж нүүрсний үнэ 

буурсан боловч австрали долларын ханш чангарсан, экспортын хэмжэ өссөн үр 

нөлөөгөөр Австралийн экспортын орлого тогтвортой 23 тэрбум доллар байх юм. 

Тэгэхлээр Австралийн коксжих нүүрсний экспорт жилийн  1.5 хувь өсөлттэй байж, 

2019 онд 196 сая тонн болно (BREE, 2014, х. 41).  
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Нүүрсний үнэ буурсан тул Австралийн нүүрсний уурхайнууд бүтээмжээ 

нэмэгдүүлэх, зардлаа бууруулах арга хэмжээ авч нүүрсний орд хөгжүүлэх шинэ 

төслүүдээ хойшлуулсан байна. Жишээ нь нүүрсний зардлыг бууруулах арга 

хэмжээний хүрээнд эрэл хайгуулын зардлаа бууруулсан ба 2013-14 онд эрэл 

хайгуулын ажилд зарцуулах хөрөнгө оруулалт 2012-13 онтой харьцуулахад 12 

хувь буюу долоон тэрбум доллараар буурсан байна.  

Австралийн Засгийн газрын дэргэдэх судалгааны нэгжээс (BREE) 2014 оны 

дөрвөн сард гаргасан уул уурхайн төслүүдийг жагсаалтыг 2013 оны дөрвөн сарын 

жагсаалттай харьцуулахад нийт 32 сая тонн хүчин чадалтай Нью Саус Вэйлст 

байрладаг таван уурхайн төсөл, Квинслэнд мужид 140 сая тонны хүчин чадал 

бүхий арван төслийн олборлолтыг эхлүүлэхийг хойшлуулсан байна. Уг 

жагсаалтаас Нью Саус Вэйлсийн 24 сая тонн бүхий зургаан төсөл болон 

Квинслэндийн 51 сая тонн бүхий арван нэгэн төсөл хасагдсан байна. Гэхдээ 

нүүрсний зах зээлийн нөхцөл байдлаас хамааран уурхайн хөгжлийн төлөвлөгөө 

өөрчлөгдөх бөгөөд 2019 он гэхэд Австралийн коксжих нүүрсний олборлолтын 

хүчин чадал 94 сая тонн, эрчим хүчний нүүрсний хүчин чадал 277 сая тонноор 

нэмэгдэх юм. 

Нүүрсний үнэ буурч өртөг өндөртэй уурхайнууд хаагдаж байгаа боловч 

Австрали 2014 онд олборлолтын хүчин чадлаа 22.3 сая тонноор нэмэгдүүлнэ гэсэн 

хүлээлт  байна. Үүнд эрчим хүчний нүүрсний олборлолтын хүчин чадал 9.7 сая 

тонн, коксжих нүүрсний хүчин чадал 12.6 сая тонноор өсөх аж.  

 

Хятадын коксжих нүүрсний импорт ба Монголын нийлүүлэлт 

 

Монгол улс 2009 онд Хятадын коксжих нүүрсний импортын зөвхөн 12 хувийг 

нийлүүлж байсан бол тус үзүүлэлт тасралтгүй өссөөр 2011 онд 45 хувьд хүрч 

Австралийг ардаа орхисон байхад сүүлийн хоёр жилд Монгол улсын эзлэх жин 

харин буурч 2012 онд 36 хувь, 2013 онд 20 хувь болов (Зураг 7). 



Харин Хятадын коксжих нүүрсний импорт 2011 онд 45 сая тонн байсан бол 

2012 онд 54 сая тонн, 2013 онд 75 сая тонн болж өссөн байна. 2013 оны дүнг 2012 

онтой харьцуулахад Австрали, Канад, болон ОХУ зэрэг экспортлогч улсууд 

Хятадын коксжих нүүрсний зах зээлд 23.9 сая тонн нүүрс илүү нийлүүлсэн юм. 

Жишээлбэл,  Австрали 2013 онд  өмнөх оноос 16.2 сая тонн илүү нүүрс түгээсэн 

ба энэ нь Хятадын коксжих нүүрсний импортын өсөлт буюу 21.8 сая тонны 74 хувь 

юм. Ийнхүү Австрали улс Хятадын зах зээлд эзлэх байр сууриа бэхжүүлж чадлаа. 

Харин 2014 оны эхний есөн сарын дүнгээр Австрали Хятадын коксжих нүүрсний 

зах зээлд эзлэх жингээ 47 хувь (20.9 сая тонн), Монгол 24 хувь (10.8 сая тонн) 

болгосон байна.  

2014 оны эхний есөн сарын дүнгээр Хятадын коксжих нүүрсний импорт  44.3 

сая тонн болсон нь (Зураг 8)  өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 19 хувиар 

буурсан үзүүлэлт юм. 2013 оны эхний есөн сарын дүнгээр Хятадын импортын 

хэмжээ 54.7 сая тонн болж 2012 оны импортын хэмжээндээ хүрсэн аж. Харин 2014 

оны эхний арван сарын мэдээгээр Хятадын коксжих нүүрсний импорт 50 сая тоннд 

хүрч өмнөх оны мөн үеэс 18 хувийн буурсан дүнтэй байна. 

Зураг 7. Хятадын коксжих нүүрсний импортод Монголын эзлэх хувь 

 

Эх сурвалж: China Coal Resource 
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Тэгэхлээр 2014 оны дөрөвдүгээр улиралд Хятадын коксжих нүүрсний 

импорт 18 сая тонн байна гэж төсөөлөхөд 2014 оны дүнгээр импорт 62 сая тонн 

болох аж. Хятадын коксжих нүүрсний импортыг улс тус бүрээр авч үзэхэд 

Австралийн эзлэх жин 2013 оны эхний есөн сард 38 хувь байсан бол 2014 оны 

эхний есөн сард 47 хувь болж өссөн байна. 

Монгол улсын хувьд Хятадын коксжих нүүрсний зах зээлд эзлэх жингээ 18 

хувиас 24 хувь болгон ахиулсан бол ОХУ зах зээлд эзлэх жингээ 12 хувиас 10 хувь 

болгон бууруулсан байна. Мөн Канадын эзлэх жин 16 хувиас 11 хувь, АНУ-ын 

эзлэх хувь 10-аас 5 хувь болон буурсан байна.  2014 оны эхний есөн сард Монгол 

улс 11 сая тонн коксжих нүүрс Хятад руу экспортлосон байхад 2013 оны мөн үед 

10 сая тонн нүүрс нийлүүлсэн. Австрали 2014 оны эхний есөн сард 21 сая тонн 

коксжих нүүрс Хятадад нийлүүлсэн байхад өмнөх оны мөн үед адил хэмжээний 

нүүрс нийлүүлсэн байна. 

Зураг 8. Хятадын коксжих нүүрсний импорт 

 

Эх сурвалж: China Coal Resources 

2014 оны эхний гурван улирлын дүнгээр өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 

Хятад 10.4 сая тонн коксжих нүүрс дутуу импортлосон байна. Канадаас авах 

хэмжээг 3.6 сая тонн, АНУ-аас авах хэмжээг 3.2 сая тонн, ОХУ-аас авах нүүрсний 

хэмжээг 2.2 сая тонн, бусад улсаас авах хэмжээг 2.3 сая тонноор бууруулсан 

байна (Зураг 9). 
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Зураг 9. Хятадын коксжих нүүрсний импортын өөрчлөлт (2014 оны эхний гурван улирал) 

 

Эх сурвалж: CCR 

Хятадын коксжих нүүрсний импорт 2009-2013 онд эрчимтэй өссөн бол 2014 оны 

эхний арван сарын мэдээгээр өмнөх оноос бага зэрэг буурсан үзүүлэлт гарах 

төлөвтэй байна (Зураг 10). Энэ нь Хятадын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн 

ээлжит уналтаас үүдэлтэй эдийн засгийн өсөлтийн сулралтай холбоотой юм.  

Зураг 10. Хятадын коксжих нүүрсний импорт 

 

Эх сурвалж: CCR 

Монгол улсын үндэсний статистикийн хорооны мэдээгээр 2014 оны эхний 

арван сард Монгол 18  сая тонн нүүрс олборлосон нь өмнөх оны мөн үеийн 21.9 

сая тонноос буурсан үзүүлэлт байна. Харин Монгол улсын коксжих нүүрсний 

экспорт 2013 онд 15.4 сая тонн, 2014 оны эхний есөн сард 10.8 сая тонн байв 
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(Зураг 11). 2014 оны эхний арван сард нүүрсний экспортын орлого өмнөх оны мөн 

үеийн үзүүлэлтээс (879 сая доллар) буурч 683 сая доллар болов. 

Зураг 11. Монголын нүүрсний экспорт 

 

Эх сурвалж: Монгол улсын үндэсний статистикийн хороо 

 

Хятадын эдийн засгийн өсөлт  

2014 оны хоёрдугаар улиралд Хятадын эдийн засгийн өсөлт 7.5 хувьд хүрч 

нэгдүгээр улирлын 7.4 хувийн өсөлтийг гүйцэв. Энэ нь засгийн газраас төмөр зам 

болон орон сууцны барилгын ажилд хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлсэн арга 

хэмжээний үр дүн юм. Хятадын эдийн засгийн өсөлт 2010 онд 10.4 хувь байснаа 

2013 онд 7.7 хувь болж саарсан нэг шалтгаан бол зээл авах нөхцөл чангарсан, үл 

хөдлөх хөрөнгийн нийлүүлэлтийн илүүдэл үүссэн, хэрэглэгчийн эрэлт буурсан 

зэргээс үүдэлтэй үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын ээлжит уналт юм.  2014 оны 

эхний найман сард орон сууцны борлуулалт 10 хувь буурсан ба барилгын 

компаниуд үл хөдлөх хөрөнгийн үнийг буулгах оролдлого хийсэн боловч эрэлт 

бага байгаа тул байдал сайжраагүй юм. Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл нь Хятадын 

эдийн засгийн 15 хувийг эзэлдэг бөгөөд үндсэн ажил олгогч учир Засгийн газрын 

зүгээс тус салбарт дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор орон сууцны худалдан авалтанд 

тавих шаардлагыг хөнгөлөх, мөн үл хөдлөх хөрөнгийн татварын талаар 

төлөвлөгөө гаргасан юм.  
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Хятадын инфляцийн түвшин 2014 оны найман сард хоёр хувьтай байгаа нь 

өмнөх дөрвөн сарын хамгийн бага утга юм. Инфляци бага байсан тул Засгийн 

газраас есдүгээр сард төрийн өмчит банкуудад бэлэн мөнгөний нийлүүлэлт хийж, 

уналтанд байгаа салбарт зээл олголтыг нэмэгдүүлсэн байна. Үл хөдлөх хөрөнгийн 

зах зээлийн уналт нь богино хугацаанд үргэлжлэх бөгөөд засгийн газраас төв 

болон баруун бүсийн бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэх арга хэмжээ авсан бөгөөд 

эдгээр арга хэмжээ нь эдийн засагт нөлөө үзүүлэх хэрээр тус салбар аажмаар 

2016 онд сэргэх аж. Дэд бүтцийн томоохон төслүүд буюу төмөр зам, эрчим хүч, 

нисэх онгоцны буудал барих ажилд Засгийн газрын зарцуулалт нэмэгдэж хөрөнгө 

оруулалт өсч байна. Одоогоор Хятадын дэд бүтцийн салбар хараахан төгс 

хөгжөөгүй байгаа тул дэд бүтцийн хөгжлийн хөрөнгө оруулалт нь эдийн засгийн 

өсөлтийг хангах гол тулгуур хэвээр байх юм. Дунд хугацаанд 2019 он хүртэл 

Хятадын ДНБ дунджаар долоон хувийн өсөлтийг үзүүлэх юм (BREE, 2014, х. 9).  

Хятад эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах хэдэн асуудалтай 

тулгараад байна. Нэгдүгээрт, аж үйлдвэржилтийн өсөн нэмэгдэх хэрэгцээг хангах 

импортын нүүрснээс хамааралтай байдал, хоёрдугаарт, нүүрсний хэрэглээнээс 

үүсэх байгаль орчны бохирдолтыг бууруулах асуудал, гуравдугаарт, хөрөнгө 

оруулалтанд тулгуурласан эдийн засгийн өсөлтөөс хүн амын хэрэглээнд 

тулгуурласан эдийн засагт шилжих бүтцийн асуудал байна.  

Хятадын коксжих нүүрсний импорт 2014 оны эхний арван сард өмнөх оны мөн 

үеийн дүнгээс 18 хувиар буурсан нь дараахь шалтгаантай юм. Нэгдүгээрт, 

Хятадын үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын өсөлт саарсан тул гангийн эрэлт буурсан. 

Хоёрдугаарт, агаарын бохирдлын асуудлаар Хятадын хамгийн том нүүрс хэрэглэгч  

17 мужууд нүүрсний хэрэглээгээ бууруулах төлөвлөгөө авсан бөгөөд үр ашиг 

муутай гангийн үйлдвэрийг хаах шийдвэр гарч хүчин чадлын илүүдэл арилгах юм. 

Гуравдугаарт, Хятад олон улсын нүүрсний зах зээлд``swing’’ буюу шилжих 

хэрэглэгч гэж явдаг. Өөрөөр хэлбэл, олон улсын нүүрсний үнэ бага байхад 

импортоор нүүрс авна, харин дотоодын үнэ олон улсын үнээс бага болоход 

гангийн үйлдвэрлэгч нүүрсний хэрэгцээгээ дотоодын зах зээлээс хангадаг.   

 



Хятадын гангийн салбарын хөгжил 

Дэлхийн гангийн хэрэглээ 2.6 хувиар өсөн 2014 онд 1.62 тэрбум тонн болох 

бол гангийн үйлдвэрлэл 1.6 хувиар өсч 1.6 тэрбум тоннд хүрэх юм (Хүснэгт 2). 

Гангийн хэрэглээ жилд дунджаар 1.5 хувиар өссөөр 2019 онд 1.77 тэрбум тонн 

болох аж (BREE, 2014, х. 22). 

Хүснэгт 2. Дэлхийн гангийн хэрэглээ болон үйлдвэрлэл, сая тонн (2012-2019) 

Хэрэглээ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Европ 28 156 150 152 154 157 159 162 164 
АНУ 102 101 102 102 103 103 104 104 
Бразил 28 29 30 31 31 32 32 33 
ОХУ 49 50 51 51 52 52 53 53 
Хятад 688 729 755 775 792 811 825 834 
Япон 69 70 71 72 72 72 72 70 
Өмнөд Солонгос 56 54 55 56 57 58 58 59 
Энэтхэг 77 79 83 87 91 96 101 105 
Дэлхий 1541 1578 1619 1647 1682 1717 1746 1769 

Үйлдвэрлэл 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Европ 28 169 167 164 164 164 165 166 167 
АНУ 89 87 88 89 90 92 93 95 
ОХУ 71 69 69 69 70 71 72 73 
Хятад 709 775 799 819 834 849 863 874 
Япон 107 111 111 112 112 111 110 109 
Өмнөд Солонгос 69 66 67 67 68 69 69 70 
Энэтхэг 77 81 85 90 94 98 103 107 
Дэлхий 1537 1602 1628 1656 1684 1712 1740 1766 

Эх сурвалж: BREE, WSA 

Гангийн үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын илүүдэл үүссэн болон гангийн хэрэглээ 

буурсантай холбогдон 2014 оны эхний найман сард Хятадын гангийн үнэ 9-15 

хувиар буурсаар байна. Өнгөрсөн арван жилд Хятадын гангийн үйлдвэрлэлийн 

хүчин чадал эрчимтэй нэмэгдсэн тул одоогоор 200 сая тонн хүчин чадлын илүүдэл 

үүссэн байна. Хэбэй мужид агаарын бохирдлыг бууруулах засгийн газрын 

төлөвлөгөөнд 2014 онд 47 сая тонн бүхий гангийн хүчин чадлыг татан буулгах бол 

энэ арга хэмжээ 2017 он хүртэл үргэлжилнэ.  

2014 оны эхний хагас жилд Хятадын гангийн үйлдвэрлэл 21 хувиар өсөн 473 

сая тонн болов. Гэхдээ 2014 оны үлдсэн хагас жилд гангийн үйлдвэрлэлийн өсөлт 

удааширан гурван хувийн өсөлтийг харуулж 799 сая тонн болох аж (Зураг 12). 

Гангийн дотоодын эрэлт хэрэгцээ буурсан тул 2014 оны эхний хагас жилд гангийн 



экспорт 34 хувиар өсөж 41 сая тонн болсон. Харин 2015 онд гангийн 

үйлдвэрлэлийн өсөлт саарч 2.5 хувь бөгөөд ирэх таван жилд Хятадын гангийн 

үйлдвэрлэл дунджаар 1.3 хувийн өсөлттэй байж 2019 онд 874 сая тонн болох юм. 

Зээлийн олголт буурсан, үр ашиггүй үйлдвэрүүдийг хаах арга хэмжээ авч байгаа ч 

дунд хугацаанд гангийн үйлдвэрлэл эрс буурахгүй юм. Хамгийн гол нь дунд 

хугацаанд гангийн хэрэглээний өсөлт бага байх юм. Иймээс Хятадын Засгийн 

газар хотжилтийг дэмжих, дэд бүтэц, орон сууц болон хүнд аж үйлдвэрийн салбарт 

хөрөнгө оруулалтаа үргэлжлүүлэх замаар эдийн засгийн өсөлтийг ханган гангийн 

салбарыг дэмжих юм.  

Зураг 12. Хятадын гангийн үйлдвэрлэл (2005-2019) 

 

Эх сурвалж: WSA 

Хятадын хүн амын 54 хувь нь хотод амьдардаг бол 2019 онд тус үзүүлэлт 60 

хувь болох юм. Энэхүү хүн амын шилжилт хөдөлгөөн нь ойрын таван жилд 80 сая 

хүнийг төвлөрсөн хот бараадахад хүргэх тул одоогоор орон сууцны илүүдэл үүссэн 

байгаа ч дунд хугацаанд барилгын ажил өрнөх юм. 2014 онд гангийн хэрэглээ 3.6 

хувиар өсөн 755 сая тонн, жилд дунджаар 1.7 хувиар өссөөр 2019 онд 834 сая тонн 

болно.  
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