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Хятадын нүүрсний хэрэглэээ 

Одоогоор Хятад улс дэлхийн нүүрсний тал орчим хувийг олборлон 47 хувийг хэрэглэж 

байна. 2011 онд Хятадын нүүрсний хэрэглээ 3.5 тэрбум тоннд хүрч 2000 онтой 

харьцуулахад  гурав дахин өссөн ба 2012 онд тус улс 3.7 тэрбум тонн нүүрс хэрэглэжээ. 

Хятад улсын нүүрсний хэрэглээний тал хувь нь цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлд 

зарцуулагддаг байна. Өнгөрсөн арван жилд эдийн засаг нь үсрэнгүй хөгжсөн улмаар 

цахилгааны эрэлт ихээр бий болжээ. Хятадын гангийн болон төмрийн үйлдвэрүүд нь 

нүүрсний хоёр дахь томоохон хэрэглэгч юм.  Хятад улс 2007 онд 490 сая тонн ган 

үйлдвэрлэсэн бол 2012 онд дэлхийн гангийн үйлдвэрлэлийн тал хувь буюу 716.5 сая 

тонныг үйлдвэрлэжээ. Хятадын XII таван жилийн (2011-2015) төлөвлөгөөний дагуу 

цахилгаан үйлдвэрлэх эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийн харьцаа өөрчлөгдөн нүүрсний эх 

үүсвэрээр гаргах цахилгааны хувь буурахаар байгаа. Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр 

буюу цөмийн болон усан цахилгаан станцын эзлэх хувь өсөж нүүрсний эзлэх жин буурч 

2015 он гэхэд 65 хувь болон буурах юм. Хэдийгээр цахилгааны эрэлт өнгөрсөн арван 

жилийн хурдацтай адил төдийлөн өсөхгүй ч гэсэн нийт жингээрээ цахилгааны эрэлт өсөж 

байгаа тул абсолют утгаар Хятадын нүүрсний хэрэглээ өсөх юм.  

 

2011 оноос Хятад улс хамгийн том нүүрс импортлогч улс болсон нь  

2008 онд Хятад  41 сая тонн нүүрс импортлож байсан бол 2011 онд энэ үзүүлэлт 223 сая 

тонн, 2012 онд  289 сая тонн болжээ. Нөгөөтэйгүүр Хятад нүүрсний экспортоо 2008 онд 47 

сая тонн байснаас 2011 онд 11 сая тонн, 2012 онд 9 сая тонн болгон бууруулжээ. Хятад улс 

2008 онд цэвэр экспортлогч байсан бол 2009 оноос эхлэн цэвэр импортлогч улс болсон. 

Хятад нүүрсний нөөцөөр арвин улсын эхний аравт багтдаг боловч дараахь шалтгааны 

улмаар нүүрс импортлодог болжээ. Нэгдүгээрт, Хятадын дийлэнх уурхай гүний аргаар 

нүүрс олборлодог тул дотоодын олборлолтын өртөг нь олон улсын нүүрсний үнэтэй 

харьцуулахад өндөр ба өрсөлдөх чадвар сул.  Хоёрдугаарт, олборлолтын баруун хойд 

бүсээс зүүн болон урд төвлөрдөг хэрэглээний бүсрүү нүүрс тээвэрлэх сүлжээ хөгжөөгүй 
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бөгөөд түгжрэл үүсдэг.  Гуравдугаарт, коксжих нүүрсний нөөцөөр хомс байдал нөлөөлдөг. 

Дөрөвдүгээрт,  байгаль орчны бохирдол болон гүний уурхайн аюулгүйн ажиллагааг 

хангах асуудал хурцаар тавигдаж байгаа. Гэхдээ Хятад дэлхийн хамгийн том олборлогч 

хэвээрэ байсаар байна. 2012 онд 3.7 тэрбум тонн нүүрс олборлосон нь дэлхийн нийт 

нүүрсний олборлолтын бараг тэн хагастай тэнцэнэ. Хятадын нүүрсний импорт бол түүний 

хэрэглээний өчүүхэн хэсэг буюу 7 хувь  мөртлөө олон улс хооронд нүүрс арилжих зах зээл 

дээр Хятад улс дэлхийн нүүрсний худалдааны 23 хувийг эзэлдэг юм.  Энэ нь Азийн 

орнууд болон Европын худалдан авагчид хүрэх нүүрсний үнэд нөлөөлөхүйц хангалттай их 

жин юм.  

 

Хятадын нүүрсний импорт их эсвэл бага байх шийдвэрт юу нөлөөлдөг 

вэ? 

Дээр хэлж байснаар Хятадын нүүрсний олборлолт улсын хойд хэсэгт явагддаг байхад 

нүүрсний хэрэглээний гол төвүүд нь зүүн өмнөд хэсэгт байршдаг. Тэгэхлээр 

тээвэрлэлтийн сүлжээний хүчин чадал нь энэ улсын олборлолтыг хязгаарлана.  Үүнээс 

гадна Хятадын импортын хэмжээнд дотоодын олборлолтын үнэ (тээвэрлэлтийн зардал) 

болон олон улсын импортын үнэ хоёрын харьцаа ихээр нөлөөлнө.  Өнгөрсөн дөрвөн 

жилийн хугацаанд Хятадын дотоодын нүүрсний үнэ импортын нүүрсний үнээс өндөр 

байсан тул импорт ихээр нэмэгдсэн юм. Далайгаар нүүрс түгээх тээврийн өртөг хавьгүй 

хямд байдаг учир олон улсын нүүрсний үнэ бага байдаг. Сүүлийн дөрвөн жилийн мэдээг 

харахад Хятадын дотооддоо олборлосон нүүрсний үнэ  Австрали болон Индонез улсаас 

орж ирсэн импортын нүүрснийн үнээс өндөр байсан. Хятадыг ``swing'' худалдан авагч гэж 

нэрлэх ба дотоодын нүүрсний үнэ импортын үнээс бага байвал импортоо бууруулдаг 

харин олон улсын нүүрсний үнэ дотоодын нүүрсний үнээс бага байхад импортоо 

нэмэгдүүлдэг байна.  2011 оны эхэнд Австралид үер болж нийлүүлэлт тасалдах үед Хятад 

харин олон улсын зах зээл дээр нүүрсээ нийлүүлж байсан бол 2012 онд олон улсын 

нүүрсний үнэ буураад эхлэхээр  импортоо 30 хувь нэмэгдүүлжээ. 

 

Хятад Австралийн нүүрсийг Монголын нүүрсээр орлуулж чадах уу? 

Хятадын импорт өссөн явдал экспортлогч бүхий л улсад ашигаа өгсөн бол 2010 болон  

2011 онд Австрали үерийн хор уршигаар зарим нүүрсээ зах зээлд гаргаж чадалгүй 

хохирчээ. Үерийн дараах 2011 оны хоёрдугаар улиралд Австралийн нүүрсний үнэ дээд 

цэгтээ тулан USD330/t хүрсэн бол Хятад улс түүнийг хавьгүй хямдхан Монголын 
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нүүрсээр орлуулж чадсан юм. Канад болон АНУ-н коксжих нүүрс мөн бага ч болов 

хувьтайгаар Австралийн нүүрсний орлуулагч болж чаджээ. Харин 2012 оны хувьд Хятад 

улс Австралийн доогуур зэрэглэлийн нүүрсийг ихээр импортлосон байна. 

Зураг 1 Хятадын бүх төрлийн нүүрсний импорт 2007-2012, сая тонн 

 

Эх сурвалж: Хятадын Үндэсний Хөгжил Шинэтгэлийн Хороо, Хятадын гаалийн мэдээ 

Хятадын зах зээлд 2012 онд Индонези нийт 119 сая тонн нүүрс нийлүүлсэн бол 

Австрали 60 сая тонн, Монгол 22 сая тонн, ОХУ 20 сая тонн тус тус нийлүүлжээ. Үүнээс 

коксжих нүүрс нь улс тус бүрийн хувьд (дээрх дарааллаар) 2.9 сая тонн, 13.9 сая тонн, 20 

сая тонн, 4.8 сая тонн байв. 2011-2012 онд Хятадын импортын нүүрсний зах зээл дээр 

Монгол улс коксжих нүүрсний нийлүүлэлтээр тэргүүлсэн юм. 

 

Их хэмжээний импорт нүүрсний илүүдэл бий болгосон 

2012 онд Хятадын эдийн засгийн өсөлт удааширсан, нөгөөтэйгүүр усан цахилгаан 

станцын үйлдвэрлэл идэвхитэй байсаны сацуу их хэмжээний импортын нүүрс худалдан 

авснаар Хятадын зах зээл дээр нүүрсний илүүдэл үүсжээ. 2012 оны эхний хагас жилд 

өмнөх онтой харьцуулахад нүүрсний импортын хэмжээ 60 хувь өссөн байна. Харамсалтай 

нь Хятадын эдийн засаг суларч эхэлсэн юм. 2011 онд их хэмжээний хур тунадас орсон 

явдал усан цахилгаан станцын үйл ажиллагааг 20.6 хувиар  өсгөсөн ба дулааны 

цахилгааны станцын нүүрсний хэрэгцээ тэр хэмжээгээр буурч 2012 оны эхний хагас 

жилийн сүүлээр боомт болон дулааны цахилгаан станцын нүүрсний овоолгын хэмжээ 380 

сая тонн буюу нэг сараас илүү хэрэгцээг хангахуйц өндөр түвшинд хүрсэн юм. Нүүрсний 

илүүдлийг арилгах арга хэмжээ болгон Хятадын засгийн газар нүүрсний олборлолтын 
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хэмжээнд хязгаар тогтоож эхэлжээ. 2012 оны 7 дугаар сард Хятад улсын Үндэсний 

Хөгжил Шинэтгэлийн Хорооноос улсын хэмжээний олборлолтыг 2012 онд  3.65 тэрбум 

тонн байхаар зорилт дэвшүүлсэн ба энэ нь 2011 оны олборлолтоос 3.7 хувийн өсөлттэй 

буюу Хятадын хэмжүүрээр бага хэмжээний өсөлт байхаар төлөвлөсөн юм. 2012 оны 9 

дүгээр сард Хятадын банкууд найдваргүй зээлээс сэрэмжлэн нүүрсний арилжаа эрхэлдэг 

компаниудад зээл олголтын хэмжээг бууруулан зээл олгох нөхцөлөө чангатгажээ. Гэхдээ 

хүлээгдэж байсан үр дүнд тэр болгон хүрээгүй юм. Учир нь  2012 онд импортын хэмжээ 

хамгийн дэд цэгтээ хүрч олборлолт 5 хувиар өсөж 3.7 тэрбум тонноос хэтэрсэн юм.  

Олборлолтыг хязгаарласан нь 

Хятадын XII таван жилийн төлөвлөгөөний дагуу 2015 он гэхэд нүүрсний дотоодын 

олборлолтыг 3.9 тэрбум тонн байхаар тогтоожээ. Тус улсын нүүрсний эрэлт абсолют 

утгаар өсөхөөр хүлээгдэж байгаа учир хэрвээ дотоодын нүүрс тээвэрлэх сүлжээ 

түгжрэлтэй хэвээр байж импортын нүүрсний үнэ дотоодын нүүрсний үнээс доогуур 

байвал импорт өсөхөөр харагдаж байна. Харин Хятадын барун хойд бүсэд нүүрсний 

томоохон уурхай болон дэд бүтцийн цогцолбор барих XII таван жилийн төлөвлөгөө 

хэрэгжих тохиолдолд Шинжаан нь нүүрсний хамгийн том муж болж импортын нүүрс 

болон дотоодын нүүрсний өрсөлдөөнийг улам ширүүн болгох юм.  

 

Хятад улс нүүрс импортлосон хэвээр байх уу?  

2012 оны 10 дугаар сард хэвлэгдсэн Хятадын эрчим хүчний бодлогын баримт бичиг болон 

2013 оны 1 дүгээр сард хэвлэгдсэн эрчим хүчний таван жилийн төлөвлөгөөний дагуу 

нүүрстөрөгчийн ялгарлыг бууруулах зорилгоор Хятад улс эрчим хүчний эх үүсвэрийн цоо 

шинэ бүтэц гаргажээ. XII таван жилийн төлөвлөгөөний төгсгөлд эрчим хүчний 

хэрэглээний бүтцэд шинэ болон сэргээгдэх эрчим хүчний хувийг 11.4 хувь (2010 онд 8.3 

хувь байсан) ба 2020 он гэхэд 15 хувь болгохоор төлөвлөжээ. Шинэ болон сэргээгдэх 

эрчим хүчний одоогийн үйлдвэрлэх 20 хувийн хүчин чадлыг 2015 онд 30 хувь болгон 

нэмэгдүүлнэ гэв. Жишээлбэл усан цахилгаан станц барих болон цөмийн эрчмийг 

ашиглахад голдуу төвлөрөх юм байна. Улсын усан цахилгаан станцуудын нийт хүчин 

чадал 2015 онд  290GW (2011 онд 230GW) болох юм. 2015 онд цөмийн эрчим хүчээр 

40GW, салхины эрчим хүчээр 100GW, нарны илчээр 21GW эрчим хүч гаргана. Өөрөөр 

хэлбэл 2015 он гэхэд 1450GW нийт хүчин чадлын 30 хувь буюу 451GW эрчмийг 

сэргээгдэх эх үүсвэрээр үйлдвэрлэх юм. Хятад улс эрчим хүчний зонхилох хэсгээ 

нүүрсээр гаргаж авах ба 2015 он гэхэд нэмэгдэл 300GW эрчмийг нүүрсээр гаргаж авахаар 
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төлөвлөсөн ч 2015 онд эрчим хүчний эх үүсвэрийн бүтцэд нүүрсний эзлэх жин буурч 64 

хувь болох юм. Хятад улс үр ашиг багатай уурхайг хаах ажлаа үргэлжлүүлнэ.  

Энэхүү шинэ бодлогын хүрээнд эрчим хүчний хэрэглээ бага ч болов хувиар өсөх 

учир нүүрсний хэрэглээ абсолют дүнгээрээ 2015 он гэхэд өсөх юм байна. XI болон XII 

таван жилийн төлөвлөгөөний гол ялгаа нь юунд байна вэ гэвэл засгийн газраас нүүрсний 

аж үйлдвэрийн өсөлтийг зохицуулах юм байна. 2015 онд нүүрсний дотоодын олборлолт 

болон хэрэглээг 3.9 тэрбум тоннд барихаар зорьжээ. Гэсэн ч ихэнхи шинжээчид Хятадын 

нүүрсний хэрэглээ 2015 онд 4.3 тэрбум тонн болно гэж таамаглаж байна. Энэ нь дотоодын 

олборлолт хэд байхаас хамаараад бараг 400 сая тонн нүүрс импортлох нөхцөлийг бий 

болгоно. Гэхдээ засгийн газар нүүрсний хэрэглээг 3.9 тэрбум байхаар хязгаарлаж чадсан 

тохиолдолд Хятад өөрийгөө тэтгэх чадвартай болж олон улсын нүүрсний зах зээлээс бараг 

гарах юм. Энэ тохиолдолд Хятадын нүүрсний импорт дотоодын зах зээл дээр ховор 

байдаг зөвхөн өндөр чанарлаг нүүрс буюу коксжих нүүрс болон өндөр илчлэгтэй эрчим 

хүчний нүүрсээр хязгаарлагдах болно.    

Энэ нөхцөлд Хятадын засгийн газар XII таван жилийн төлөвлөгөөний дагуу 

Шинжаань мужид нүүрсний уурхайн ашиглалтыг хөгжүүлэх болон дэд бүтцийн асуудлыг 

шийдэх хэрэгтэй болно. Энэ нь Шинжаанд жилийн 530 сая тонн нүүрсний нэмэгдэл хүчин 

чадлыг шинээр бий болгох ажил юм. Гэхдээ Шинжаань мужийн нүүрсний олборлолтын 

хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд бэрхшээлтэй зүйл гэвэл тус муж зүүн хойд эргээс 3000 км 

зайгаар алслагдсан юм. Шинжаанд Хятадын нүүрсний 40 хувь буюу 2.19 их наяд тонн 

нүүрсний нөөц байгаа ч 2011 онд 120 сая тонн, 2012 онд  140  орчим сая тонн нүүрс 

олборлосон байна. Хэрвээ Хятадын засгийн газар Шинжаанд 17 том нүүрсний уурхайг 

ашиглалтанд оруулж чадвал 2015 оны жилийн олборлолт 400 сая тоннд хүрнэ. Энэ 

төлөвлөгөө хэр хэрэгжих магадлалтай вэ?  Шинжаань муж их хуурай уур амьсгалтай тул 

усан хангамж нь нүүрсний уурхайн гол асуудал болно. Мөн нүүрсээ алслагдсан газраас 

хэрэглээний зүүн эрэгт хүргэх түгжрэлийг хэрхэн арилгах вэ гэдэг асуудал байна. Учир нь 

баруун бүсээс зүүн зүгт нүүрс тээвэрлэх төмөр зам хязгаартай юм.  Энэ асуудлыг шийдэх 

зорилгоор Шинжаань болон Ганшуу мужийг холбосон шинэ төмөр замын ажил эхэлсэн ба 

2015 он гэхэд 50 сая тонн нүүрс тэвэрлэх хүчин чадалтай болно.  

Хятадын засгийн газар нүүрсний хэрэглээг нэмэгдүүлэх арга болгон баруун бүсэд 

уурхайн ам дээр барьсан цахилгаан станцаас цахилгааныг эрчим хүч дамжуулах шугамаар 

түгээж зүүн бүсийн эцсийн хэрэглэгчид хүргэх юм байна. Алсаас  цахилгаан дамжуулах 

нь нүүрс тээвэрлэх асуудлыг шийдэж байгаа боловч эрчим хүч дамжуулах шугамын 

алдагдал хүлээх эрсдэлтэй юм. Шинжаанаас цахилгаан дамжууллаа гэхэд тэнд байрлах 
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дулааны цахилгаан станцуудад их хэмжээний ус шаардагдах ба тус муж усны нөөцөөр 

хомс гэсэн асуудал байна.  

Хятад улс эрчим хүчний хараат бус байдалтай болоход нилээн олон бэрхшээл 

байгаа бөгөөд дунд болон богино хугацаанд олон улсын нүүрсний үнэ хэвийн байхад 

нүүрсний томоохон импортлогч хэвээр байх юм. Тэгэхлээр Хятадын импорт 2014-2015 

онд дээд цэгтээ хүрээд тус улсын олборлолт өсөх, логистик хөгжих болон эдийн засгийн 

өсөлт удааширах хэрээр импорт аажмаар буурна. Энэ бүх нөхцөл бүрдсэн цагт 

экспортлогч орнуудад нүүрсний уурхайг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын шийдвэрт 

бэрхшээл учирна.  

 

2013 онд Хятадын нүүрсний импорт өссөн үү? 

2012 онд Хятад улсын бүх төрлийн нүүрсний жилийн импорт 289 сая тонн, 2012 оны 

эхний арван сарын импорт 225 сая тонн байсан бол 2013 оны эхний арван сарын дүнгээр 

263 сая тонн нүүрс импортлосон нь өмнөх оны мөн үеэс 17 хувиар өссөн байна. Хятад 

дунджаар сард 26 сая тонн нүүрс импортлосон гэвэл 2013 оны нүүрсний импортын нийт 

хэмжээ өмнөх оны дүнгээс өсөх төлөвтэй юм. Зураг 2-т харуулснаар Хятадын нүүрсний 

импорт 2013 оны эхний хагас жилд өмнөх оны утгаас 18 гаруй сая тонноор, харин 7 дугаар 

сараас 10 дугаар сарын хооронд 20 сая тонноор, өөрөөр хэлбэл жилийн эхний арван сарын 

нийлбэр дүнгээр 38 сая тонноор нэмэгдсэн байна.   

Зураг 2 Хятадын бүх төрлийн нүүрсний импортын өсөлт,  сая тонн 

 

Эх сурвалж: China Coal Resource 

Харин коксжих нүүрсний хувьд 2013 оны эхний хагас жилд Хятадын коксжих 

нүүрсний импорт 7.6 сая тонн, гуравдугаар улирал болон аравдугаар сард өмнөх оны 

үзүүлэлтээс нийт 13 сая тонноор өссөн байна (Зураг 3). Өөрөөр хэлбэл Хятадын коксжих 
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нүүрсний импорт 2012 оны эхний арван сарын дүнгээр 40 сая байсан бол 2013 оны эхний 

арван сард 60.8 сая тонн байна. Энэхүү өсөн нэмэгдсэн 20 гаруй сая тонныг ямар улс 

нийлүүлсэн бэ гэвэл Австрали, Канад, ОХУ, АНУ юм. 2013 онд Хятадын коксжих 

нүүрсний импорт хорин сая тонноор өссөн бол Австрали улс нүүрсний экспортоо эхний 

хагас жилд 6.6 сая тонн, харин 7 дугаар сараас 10 дугаар сарын хооронд 7.2 сая тонноор 

нэмэгдүүлэн энэхүү өссөн дүнгийн 67 хувийг хангаж чаджээ (Зураг 4). Тэгэхлээр Монгол 

улсад коксжих нүүрсний экспортоо 20 сая тонноор өсгөх боломж байсан боловч эхний 

арван сарын байдлаар нүүрсний экспорт өмнөх оны мөн үетэй харьцуулвал 2.5 сая 

тонноор  буурсан байна. 

Зураг 3 Хятадын кокжих нүүрсний импортын өсөлт 

 

Эх сурвалж: China Coal Resource 

2012 онд Монгол улс 21 сая тонн нүүрс экспортлосон бол 2013 оны эхний арван 

сарын дүнгээр нийт 13.2 сая тонн нүүрс экспортлоод байна. Үүнд коксжих нүүрс 11.5 сая 

тонн харин бусад төрлийн нүүрс 1.6 сая тонн байна. 

Зураг 4 Хятадруу экспортлосон коксжих нүүрсний өсөлт 
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Эх сурвалж: China Coal Resource 

Хятадын коксжих нүүрсний импорт 2009 онд дөрөв дахин нэмэгдэж 34.4 сая тоннд 

хүрсэн бол Монгол улсын коксжих нүүрсний экспорт 4 сая тонн байсан нь Хятадын 

импортын 12 хувь юм. Зураг 5-д үзүүлсэнээр 2010 онд Монгол улсын экспорт бараг дөрөв 

дахин нэмэгдэн 15 сая тоннд хүрсэн нь Хятадын коксжих нүүрсний импортын 32 хувийг 

эзэлж Австрали улсын экспорттой (37 хувь) энэ зэрэгцсэн юм.   

Зураг 5 Хятадын импорт ба Монголын экспорт, коксжих нүүрс, сая тонн 

 

Эх сурвалж: China Coal Resource 

2011 онд  Монголын коксжих нүүрсний эзлэх жин улам өсөж Австралийн өмнө 

гарч Хятадын импортын зах эээлийн 45 хувь, 2012 онд 36 хувьд хүрсэн бол 2013 оны 

эхний арван сарын байдлаар Австрали алдсан байр сууриа эргүүлэн авч Хятадын коксжих 

нүүрсний импортын зах зээлийн  38 хувийг (23.4 сая тонн) эзэлж Монгол улс 19 хувийг 

(11.5 сая тонн) нийлүүлсэн байна. 

 

Монгол ба Австралийн экспортын нүүрсний үнийг харьцуулсан нь  

Монгол улсын нүүрсний зонхилох хэсэг нь Хятадын Ганцмод боомтоор харин Австралийн 

нүүрс Жингтанг боомтоор нэвтэрдэг бол хоёр боомтын импортын нүүрсний үнийг 

харьцуулж зураг 6-д үзүүлэв.  

2013 онд Хятадын Жинтанг боомтын үйл ажиллагаагаар дамжин гарсан, Хятадын 

НӨТ (17%) тооцсон Австралийн коксжих нүүрс дунджаар 193 ам. доллараар зарагдсан 

байлаа гэхэд Ганцмод боомтоос гарсан, Хятадын НӨТ тооцсон, адил төстэй шинж 

чанартай Монголын нүүрсний үнэ 139 ам. доллараас бага байж Монголын нүүрсийг 

өрсөлдөх чадвартай гэж үзнэ. Хятадын зүүн хойд эрэг хавьд байрлах аж үйлдвэрийн 

томоохон цогцолбор Тангшаны нүүрс хэрэглэгч аль улсын нүүрс худалдан авах вэ гэсэн 
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шийдвэр гаргахдаа зардлаа дараахь байдлаар тооцно. Автралийн нүүрсийг Жинтанг 

боомтоос Тангшанруу тээвэрлэхэд нэмэгдэл 6 ам. доллар зарцуулна, тиймээс Австралийн 

коксжих нүүрсний үнэ 199 болно. Ганцмод боомтоос Тангшан хүртэл нүүрс тээвэрлэх 

зардал 60 ам. доллар гэвэл энэ жишээнд Ганцмод боомтны зардал ба Хятадын НӨТ 

шингэсэн Монголын нүүрсийг Ганцмод боомт дээрээс 199-60=139 ам. долларар худалдан 

авна. Хэрвээ боомтын зардал болон Хятадын НӨТ-ийг худалдан авагч тал төлнө гэвэл 

Ганцмод боомт дээр зарах үнэ үүнээс бага болох юм. 2013 оны 12 дугаар сарын байдлаар 

Хятадын зүүн хойд эрэг хүрсэн, боомтоос гараагүй, НӨТ тооцоогүй Австралийн сайн 

чанарын хатуу коксжих нүүрсний CFR үнэ 150 ам. доллар байна. Энэ нь адил чанартай 

Монголын нүүрсний үнэ Ганцмод боомт дээр 150+6-60= 96 ам. доллараар зарагдах 

боломж байгааг харуулна. 

Зураг 6 Жинтанг болон Ганцмод боомтын коксжих нүүрсний үнэ 

 

Эх сурвалж: China Coal Resource. Тэмдэглэл: Хятадын НӨТ, боомтын зардал шингэсэн нүүрсний үнэ. 

Энэхүү тооцоонд үндэслэн харахад  2013 онд Монголын нүүрсний үнэ зах зээлийн 

жишиг үнээс 13 хувиар, 2012 онд 35 хувиар, 2011 онд 40 хувиар бага байжээ. Зураг 6-д 

Австралийн коксжих нүүрсний үнэ Монголын нүүрсний үнэд ойртсон гол шалтгаан гэвэл 

олон улсын зах зээл дээр нүүрсний үнэ буурсан явдал, нөгөөтэйгүүр Монголын нүүрсний 

үнэ анхнаасаа бага түвшинд хэлбэлзэл багатай байжээ. Зураг 5-аас харахад Австралийн 

нүүрсний үнэ сүүлийн хоёр жил гаруйн хугацаанд 33 хувиар буурсан бол Монголын 

нүүрсний үнэ 10 хувиар буурсан байна. Монголын нүүрс бага үнэтэй байх дараах 

шалтгаан байна. Нэгд,  нүүрсний чанарын үзүүлэлт доогуур байх тохиолдолд нүүрсийг 

дахин боловсруулж баяжуулвал үнэ өснө. Гэхдээ Таван Толгойн ордын зарим давхаргын 

угаагаагүй нүүрсний чанар маш сайн буюу угаасан нүүрстэй адил түвшинд дөхөж очидог 

юм. Худалдан авагч тал нүүрсийг угаасан байдлаар бус харин нүүрсний чанарын үзүүлэлт 

дээр тулгуурлан үнээ тогтоодог билээ. Хоёрт, тээвэрлэлт болон хадгалалтын нөхцөл 
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стандартын шаардлага хангадгүй тул замдаа нүүрсний чанар муудах хандлагатай. Гуравт, 

нүүрсийг их олон шат дамжлагатайгаар тээвэрлэж байна. Жишээлбэл, уурхайд овоолно. 

Цагаан хад хүртэл ачиж тээвэрлээд буулгаад хадгалж байгаад эргээд Гашуун Сухайт 

боомт хүртэл ачиж тээвэрлэнэ.  Дөрөвт, нүүрсний экспорт тасалдах нь олон ба нийлүүлэлт 

тогтвортой бус байна. Эдгээр бэрхшээлийг даван туулах арга зам бол төмөр замтай болж 

тээвэрлэлтийн зардлаа бууруулах, нөгөөтэйгүүр нүүрс тээвэрлэлтийн ложистикийг 

сайжруулах, ачилт буулгалтын олон шат дамжлагыг цөөрүүлэх зэрэг юм.  
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