
1 
 

ХЯТАДЫН КОКСЖИХ НҮҮРСНИЙ ХУДАЛДАА  

Д. Долгорсүрэн, Удирдлагын Академийн эдийн засгийн тэнхмийн дэд профессор, 

доктор 

Түлхүүр үг: уул уурхай, салбарын эдийн засаг, олон улсын худалдаа 

Хураангуй: Хятадын эдийн засгийн өсөлтийн сааралт нүүрсний салбарт нөлөөлж энэ 

оны эхний хагас жилийн мэдээгээр коксжих нүүрсний импорт нь өнгөрсөн онтой 

харьцуулахад гучин хувиар буурсан байна. Энэтхэг гангийн хэрэглээ өндөртэй улсын 

хувьд импорт нь эрс өснө гэсэн таамгийг зарим шинжээчид дэвшүүлж байгаа хэдий ч 

одоогоор Хятад олон улсын зах зээлийн нүүүрсний үнийг тодорхойлогч хэвээрээ 

байгаа юм.  

 

 

2014 онд Хятадын нийт нүүрсний импорт буурав 

Хятад бол дэлхийд хамгийн том нүүрсний хэрэглэгч улс юм. Хятадын нүүрсний 

худалдаа нь олон улсын худалдааны бараг дөрөвний нэгийг эзэлдэг тул олон улсын 

зах зээл дэх нүүрсний үнийг Хятад тодорхойлсон хэвээр байна. Тасралтгүй зургаан 

жил өсөн нэмэгдэж байсан Хятадын нүүрсний импорт анх удаа 2014 онд буурч 291.2 

сая тонн болов. 

 

 

Эх сурвалж: CCR 

51 41

127

166

223

289
314

291

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Зураг 1. Хятадын нийт нүүрсний импорт, сая 
тонн
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Хятадын нүүрсний импорт 2014 онд буурах болсон үндсэн шалтгаан нь засгийн 

газраас дотоодын нүүрсээ түлхүү ашиглахыг урамшуулсан ба импортын нүүрсэнд 

тавих хяналт шалгалт нэмэгдсэн бодлогын үр дүн юм. Үүнээс гадна 2015 оны 1-р 

сарын 1-нээс мөрдөж эхэлсэн импортын нүүрсний чанарын үзүүлэлт чангарсан явдал 

нүүрсний импортод нөлөөлөв. Эдгээр үзүүлэлт нь Хятад дахь нүүрсний хэрэглээг 

зохицуулж муу чанарын нүүрс худалдаалахыг хязгаарлах зорилготой юм. Хятадын 

эдийн засгийн өсөлтийн сааралт нь эрчим хүчний дотоод хэрэгцээг бууруулсан тул 

дотоодын нүүрсний үнэ одоо ч унасан хэвээр байна. 

 

Хятадын коксжих нүүрсний импорт 

2015 оны эхний хагас жилийн дүнгээр Хятадын коксжих нүүрсний импорт 21.6 сая 

тонн болж өмнөх оны эхний хагас жилтэй харьцуулахад 9.3 сая тонн буюу 30 хувиар 

буурсан үзүүлэлттэй байна (Зураг 2).  

 

Эх сурвалж: CCR 

 

Хятад улс Австралиас худалдан авах нүүрсний хэмжээг 4.2 сая тонн буюу 28 

хувиар, Монголоос 1.3 сая тонн буюу 17 хувиар, Канадаас 0.8 сая тонн буюу 28 

хувиар, ОХУ-аас 1.4 сая тонн буюу 43 хувиар, АНУ-аас 1.3 сая тонн буюу 92 хувиар 

тус бүр бууруулсан байна (Зураг 3). 
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Зураг 2. Хятадын коксжих нүүрсний импортын өсөлт, сая 
тонн (өмнөх жилтэй харьцуулсан) 
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Эх сурвалж: CCR 

2015 оны эхний хагас жилд Хятадын коксжих нүүрсний импорт 21.6 сая тоннд 

хүрч үүний тал хувийг Австрали хангасан бол Монгол улс 29 хувийг нийлүүлсэн юм 

(Зураг 4). Удаахь байранд орох нийлүүлэгчид нь Канад болон ОХУ бөгөөд тус бүр зах 

зээлийн 10 болон 8 хувийг нийлүүлсэн байна.  

Зураг 4. Хятадын коксжих нүүрсний импорт улсуудаар 

 

Сурвалж: CCR 

2013 онд Австрали Хятадын коксжих нүүрсний импортын зах зээлийн 40 хувь, 

2014 онд 50 хувийг эзэлж байв. Харин Монгол 2013 онд тус зах зээлийн 20 хувь, 2014 

онд 24 хувийг нийлүүлсэн юм. 

Хятадын коксжих нүүрсний импорт 2009 онд 34 сая тонноос тасралтгүй өссөр 

2013 онд 75 сая тоннд хүрч 2014 онд 62 сая тонн болон буурсан юм. 2015 оны эхний 

хагас жилд Хятад 22 сая тонн коксжих нүүрсний импортлосон байна (Зураг 5).  
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Эх сурвалж: CCR 

Импорт буурсан нь Хятадын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл ээлжит зогсонги байдалд 

орсонтой холбоотой бөгөөд 2016 оноос Хятадын засгийн газрын төлөвлөсөн 

бодлогын арга хэмжээнүүд үр дүнгээ өгсөн цагт эдийн засаг сэргэх аж. 

Нүүрсний үнэ 

2014- 2015 он 

2015 оны эхний хагас жилд нийлүүлэлтийн илүүдлээс үүдэн эрчим хүчний нүүрсний 

үнэ болон коксжих нүүрсний үнэ хоёулаа буурсан үзүүлэлттэй байлаа. 2014 оны 

эхэнд коксжих нүүрсний спот  үнэ буюу Австралийн эрэг дээрээс ачихад бэлэн 

болсон хатуу коксжих нүүрсний үнэ 134 ам.доллар/тонн байснаа тус оны 4-р сард 112 

ам.доллар/тонн болж 2015 оны 6-р сард нэг тонн нүүрсний үнэ 90 ам.доллараас бага 

болж 10-р сарын 1-нд 88 ам. доллар байв (IEEJ).  

Нүүрсний үнийн төлөв 

2016 онд нүүрсний илүүдэл арилан эрчим хүчний нүүрсний болон коксжих нүүрсний 

үнэ өсөх хандлагатай байна. Эрчим хүчний нүүрсний үнэ 60-70 ам. доллар/тонн байх 

бол коксжих нүүрсний үнэ 2015 оны хоёрдугаар хагас жилд 80-85 ам. доллар/тонн 

байснаа 2016 онд өсөж 90-100 ам. доллар/тонн болох аж (IEEJ). 

Хятадын эрчим хүчний болоод коксжих нүүрсний нийт импорт 2014 онд 36 сая 

тонноор буурсан бол 2015 оны эхний таван сард бүх төрлийн нүүрсний нийт импорт 
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нь илүү хурдацтай буюу 52 сая тонноор буурсан юм. Цахилгаан, ган болон 

цементийн хэрэглээ буурсан нь нэг талаас эдийн засгийн өсөлт саарсан, нөгөө 

талаас байгаль орчны зохицуулалт чангарч нүүрсний хэрэглээ буурсанаас үүдэлтэй 

юм.  

Коксжих нүүрсний эрэлт 

Нүүрсний эрэлт Европын зах зээл болон Азийн зах зээлээс үүсдэг бол Хятад коксжих 

нүүрсний хэрэглээгээр хамгийн томоохон худалдан авагч хэвээрээ байна. Коксжих 

нүүрсний худалдаа нь гангийн хэрэглээ болон үйлдвэрлэлийн хөгжлөөс  

хамааралтай юм. Өнгөрсөн арван жилд Хятадын коксжих нүүрсний хэрэглээ нь 

гангийн үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын эрчимтэй тэлэлтээр бий болсон. Харин өндөр 

хөгжилтэй улсуудын хэрэглээний өсөлт харьцангуй сул байлаа. Гэхдээ дунд 

хугацаанд өндөр хөгжилтэй улсуудын дэд бүтцийн хэрэгцээний өсөлтийг дэмжих 

зорилгоор гангийн шинэ хүчин чадал нэмэгдэх учир эдгээр улс нь коксжих нүүрсний 

хэрэглээний өсөлтөд нөлөөлнө гэж зарим шинжээчид төсөөлж байна.  

Хятадын нүүрсний импорт буурсан тул коксжих нүүрсний олон улсын худалдаа 

2015 онд 1.2 хувиар буурч 306 сая тонн болж (BREE) харин 2016 онд 0.6 хувиар тэлж 

308 сая тонн болох аж. Олон улсын нүүрсний худалдаа жилд  1.5 хувийн өсөлттэй 

байж  2020 он гэхэд 330 сая тонн болох төлөвтэй байна. 

Коксжих нүүрсний олон улсын импорт 

2015 оны эхний найман сард гангийн үйлдвэрлэлийн гарц буурсан бол дотоодын 

нүүрсний хэрэглээ өсөж Хятадын коксжих нүүрсний импорт 32 сая тонн болон буурав. 

Өмнөх онд тус үзүүлэлт 40 сая тонн байв. Хятадын гангийн том үйлдвэрүүд 

одохондоо хангалттай овоолготой бөгөөд коксжих нүүрсний үнэ цаашид буурна гэсэн 

хүлээлттэй байгаа тул хэсэг хугацаанд нүүрсний импортоо зогсооно гэсэн 

төлөвлөгөөтэй байгаа аж. 2015 онд нүүрсний үнэ буурч байгаа явдал Хятадын 

дотоодын нүүрс олборлогчдод сөргөөр нөлөөлж зарим уурхай хаагдсан байна. 

Хятадын орон сууцны салбар эргээд сэргэж гангийн хэрэглээ өсөх буюу дунд 

хугацаанд коксжих нүүрсний хэрэгцээ өсөх боловч одоогоор нүүрсний хэрэгцээ бага 

байна. Хятадын коксжих нүүрсний импорт жилд 2.3 хувийн өсөлттэй байж 2020 онд 

55 сая тонн болно гэж BREE төсөөлжээ.  
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Энэтхэг улс 2014 онд 51 сая тонн коксжих нүүрс импортлосон байна. Тус улсын 

импорт жилд 4.4 хувийн өсөлтийг үзүүлж 2020 онд 67 сая тонн болно гэсэн төсөөлөл 

байна. Европын холбоо болон Өмнөд Солонгосын коксжих нүүрсний импорт 2020 онд 

тус бүр 51 сая тонн болон 39 сая тонн болох аж. Япон улс импортоо бууруулж 46 сая 

тонн болгох юм.  

Коксжих нүүрсний олон улсын экспорт 

Олон улсын зах зээлд Австрали коксжих нүүрсний дийлэнхийг нийлүүлсэн хэвээр 

байна. Хэдийгээр үнэ буурсаар байгаа явдал шинэ уурхайн үйл ажиллагааг зогсоож 

байгаа ч Австралийн экспорт жилд дунджаар 2.5 хувь өсөж 2020 онд  213 сая тонн 

болно гэсэн төлөвтэй байна. Канад улсын экспорт 31 сая тонн, ОХУ-ын экспорт 24 

сая тонн болж өсөх бол АНУ-ын экспорт буурч 2020 он гэхэд 41 сая тонн болно гэж 

BREE төсөөлжээ. Нүүрсний үнэ 100 ам. доллараас их байх тохиолдолд Мозамбик улс 

нүүрсний олборлолтын хүчин чадлаа бараг 40 сая тонн болтол нэмэгдүүлж магад аж. 

2014 онд Австрали нийт 387 сая тонн экспортлосон бол үүнээс 193 сая тонн нь 

коксжих нүүрс байв. 2015 онд коксжих нүүрсний экспорт нь 1.3 хувиар өсөж 196 сая 

тонн болох юм байна. Австрали  олон улсын зах зээлд эзлэх жингээ 2013 онд 52 хувь 

байсныг ахиулан 2014 онд 56 хувь болгож чадсан юм. 2014-15 онд экспортод 

гаргасан коксжих нүүрсний борлуулалтын хэмжээ 3.9 хувиар өссөн хэдийч үнийн 

бууралтаас болж борлуулалтын орлого нь зургаан хувь буурсан байна.  
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