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Сэдэв: Монгол, Хятадын нүүрсний худалдааны динамик: 2007-2013  

Удирдахуйн Онол Практикийн Асуудлууд, 2014/2 (14), 15 хуудас буюу 2.1 хх 

Зохиогч: Д. Долгорсүрэн, эдийн засгийн ухааны доктор, Удирдлагын Академийн дэд 

профессор 

Түлхүүр үг: нүүрс, олон улсын бизнес, салбарын бодлого 

Хураангуй 

 
Монгол улс сайн чанарын коксжих нүүрс Хятадын зах зээлд гарган хуримтлал үүсгэн эдийн 

засгийн хөгжлийн сууриа тавих боломжтой юм. Харин сүүлийн үед олон улсын нүүрсний зах 

зээлд илүүдэл үүсэж эрэлт буурсны улмаас нүүрсний үнэ буурч далайд гарцгүй экспортлогч 

улсын хувьд өрсөлдөөнийг улам ширүүн болгож байна. Монголын нүүрсний экспорт 

тасралтгүй өсөж 2011 онд Хятадын коксжих нүүрсний импортын зах зээлийн 45 хувийг эзлэн 

Австралийг ардаа орхисон бол сүүлийн хоёр жилд тус үзүүлэлт буурч 2013 онд 20 хувь 

боллоо. Энэхүү өгүүлэлд Хятадын нүүрсний импортын чиг хандлагыг шинжлэж Монгол 

улсын экспортын стратегийг дэвшүүлэв.  

Хятадын нүүрсний импорт  2013 онд өссөн  
 
Нүүрсний нийт импорт 
 

Хэдийгээр 2013 онд Хятадын эдийн засгийн өсөлт саарч 8.5 хувь бус харин 7.7 хувьд 

хүрсэн ч нүүрсний импорт үүнээс их хувиар өссөн юм. Хятадын бүх төрлийн нүүрсний 

импорт 2013 онд 314.3 сая тонн болж өмнөх оны  289 сая тонноос 9 хувиар өссөн байна. 2013 

онд  Хятадын нүүрсний импорт эхний хагас жилд 18.4 сая тонноор харин оны хоёрдугаар 

хагаст  бага дүнгээр буюу 6.9 сая тонноор өсөж нийт жилийн дүнгээр 24.9 сая тонноор 

нэмэгджээ (Зураг 1).  

Хятад нүүрсний нөөцөөр дэлхийд хоёрт ордог ба эрчим хүчний хэрэглээний 77 

хувийг, цахилгааны 80 хувийг нүүрсэн түлшээр гаргадаг юм. Хятадын дотоодын олборлолт 

дэлхийн нүүрсний олборлолтын тал орчим хувь ба харин нүүрсний хэрэглээ нь дэлхийн 

нүүрсний олборлолтын 48 хувийг эзэлдэг юм. 2013 онд дэлхийн хэмжээнд ойролцоогоор 7.8 

тэрбум тонн нүүрс олборлон, 1.2 тэрбум тонн нүүрсийг олон улсын худалдаагаар арилжсан 

юм. Үүнээс дэлхийн металлургийн нүүрсний худалдаа нь 300 сая тонн орчим байдаг бол 

үлдсэн нь эрчим хүчний нүүрсний худалдаа юм.  
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Зураг 1. Хятадын нийт нүүрсний импортын өсөлт, сая тонн, 2013 он 

 

Эх сурвалж: China Coal Resource 

 

Хятадын нүүрсний импорт өсөх шалтгаан 

Хятад 2009 оноос эхлэн нүүрсний цэвэр импортлогч болж 2011 онд Японы өмнө гарч 

хамгийн том импортлогч болж импортоо тасралтгүй нэмэгдүүлжээ. Хятадын нүүрсний 

импорт өссөн нь дараахь шалтгаантай: (i) импортын нүүрсний үнэ Хятадын дотоодын 

нүүрсний үнээс бага бол Хятадын импорт өснө; (ii) эрчим хүчний хэрэглээний томоохон бүс 

Бохайд нүүрс тээвэрлэх түгжрэл үүсдэг; (iii) уурхайн үйл ажиллагаа байгаль орчны 

бохирдолт авчирдаг ба жижиг уурхайн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа хангагдаагүй 

улмаас хүний амь эрсдэх асуудалтай; (iv) коксжих нүүрсний нөөц шавхагдах аюул; (v) 

уурхайн олборлолтын нөхцөл гүнрүү орж, цалин, материалын зардал өсөхтэй холбогдон 

нүүрсний өртөг өсөх хандлагатай; (vi) уурхайн үйл ажиллагаа өргөжиж нутгийн иргэдийг 

шилжүүлэн нүүлгэхтэй холбогдон ард иргэдийн эсэргүүцэл өрнөдөг.  

2011 оны сүүлээс коксжих нүүрсний үнэ болон далайн тээврийн үнэ эрс буурч 

далайгаар тээвэрлэсэн импортын нүүрс худалдан авах Хятадын сонирхол нэмэгдсэн. 

Нэгдугээрт, Хятад нь олон улсын нүүрсний зах зээлийн ``swing’’ буюу шилжих тоглогч 

утгаараа импортын нүүрсний үнэ хямд байхад гаднаас нүүрс ихээр худалдан авдаг харин 

дотоодын нүүрс хямд болох үед импортоо бууруулдаг талтай юм. Хоёрдугаарт, Хятадын 

нүүрсний олборлолт нь баруун хойд хэсэгт харин нүүрсний хэрэглээ зүүн эрэг дагасан тул 

баруунаас зүүнрүү, хойноос урагшаа нүүрс тээвэрлэх шаардлагатай юм. Хятадын далайн эрэг 

хавьд байрлах цахилгаан станцууд түгжрэлтэй замаар түгээх дотоодын нүүрс худалдан 

авахаас татгалзан  далайн тээврийн хямд нүүрс худалдан авах талтай юм. Нүүрсний 

дотоодын олборлолтын хэмжээг түгээх хангалттай их төмөр замын хүчин чадал байхгүй 
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шалтгаан нь Хятадын төмөр замыг хувьчлаагүй, монополь хэвээр ирсэн явдал юм. Харин 

Хятадын далайн боомтуудын бүтээн байгуулалтын асуудал 1990 оноос эхлэн өрсөлдөөнт 

зарчмаар хөгжиж ирсэн байна. Гэхдээ 2014 онд Хятадын Төмөр замын корпораци төмөр 

замын бүтээн байгууллалтын хөрөнгө оруулалтаа төлөвлөсөн хэмжээнээс 3 тэрбум ам. 

доллараар нэмж 117 тэрбум болгосон юм. Тус онд анх төлөвлөж байсан 6,600 км зам 

нэмэгдэж 7,000 км төмөр зам ашиглалтад орох юм. Хятадын засгийн газар хөгжлийн сан 

байгуулж жил бүр 32-49 тэрбум ам. долларын хөрөнгийг төмөр замын санхүүжилтэд 

зарцуулах ба үүнээс гадна 24 тэрбумыг бондын санхүүжилтээр шийдэх юм. Гуравдугаарт, 

засгийн газраас баримтлах бодлого нь Хятад ямар хэмжээний нүүрс импортлоход ихээхэн 

нөлөөлнө. Жишээлвэл 2006 оноос өмнө цахилгаан станцууд болон нүүрс олборлогчдын 

хооронд байгуулах эрчим хүчний нүүрсний гэрээт үнийг зах зээлийн үнээс доогуур түвшинд 

барин иржээ. Харин гэрээт үнийг зах зээлийн жамруу оруулмагц нүүрс олборлогчид 

нүүрсний үнээ өсгөсөн байна. Гэтэл засгийн газар инфляцийг барих зорилгоор цахилгаан 

эрчим хүчний жижиглэнгийн үнийг доогуур түвшинд тогтоож зохицуулсан нь цахилгаан 

үйлдвэрлэгчдийг үнэтэй нүүрсний орцоор хямд цахилгаан үйлдвэрлэх дарамтанд оруулсан 

юм. Урт хугацаат гэрээний дагуу цахилгаан үйлдвэрлэгчид дотоодын олборлогчоос хямд 

нүүрс авах эрхтэй юм байна. Нийлүүлэлт хязгаартай үед нүүрсний үнэ эрс өсөхөд 

олборлогчид цахилгаан станцад бус харин өөр зах зээлд нүүрсээ нийлүүлж их хэмжээний 

ашиг хүртэх сонирхол төрнө.  Үүнээс болж цахилгаан станцууд түүхий эдийн хомсдолд орж 

Хятадад цахилгаан тасалдахад хүргэнэ.  Харин нийлүүлэлтийн илүүдэл үүсэн олон улсын 

нүүрсний үнэ буурах цагт Хятадын цахилгаан станцууд импортын хямд нүүрсээр амьдрана. 

Хятадын XII таван жилийн төлөвлөгөөний дагуу 2015 он гэхэд Хятадын нүүрсний 

олборлолтыг 3800 сая тонн харин нүүрсний хэрэглээг 4100-4600 сая тоннор хязгаарлана гэж 

заасан. Ийнхүү хэрэглээ болон олборлолтын зөрүү нь импортын хэмжээг тодорхойлох юм. 

Хэрвээ Хятад нутгийн баруун хойд хэсэг буюу Шиньжанд уул уурхайн том цогцолбор 

байгуулж дотоодын эх үүсвэрээр нүүрсээ хангаад эхлэсэн цагт импортын нүүрс нь зөвхөн 

өндөр чанартай коксжих нүүрсээр хязгаардагдах юм. 

Ойрын ирээдүйд нүүрсэн түлш нь Хятадын эрчим хүчний зонхилох эх үүсвэр хэвээр 

байх юм. Хятадын хувьд харин нүүрсийг хаанас худалдан авах вэ гэвэл дараахь сонголтууд 

байна. Үүнд (i) үр ашиг өндөртэй гүйцэтгэл сайтай дотоодын том уурхай, (ii) үр ашиг багатай 

дотоодын дундаж хэмжээний уурхай,  (iii) байгаль орчны болон хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны горим зөрчсөн дотоодын жижиг уурхай, (iv) уул уурхайн үйл ажиллагаа нь 
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учир дутагдалтай нүүрс үйлдвэрлэгч улсаас импортлох, (v) нүүрс олборлолтын өндөр 

туршлагатай мөртлөө байгаль орчны хатуу шаардлагатай өндөр хөгжилтэй улсаас 

импортлох. Нүүрсний нийлүүлэлтийг хангах дээрхи хувилбар тус бүр нь өөрийн гэсэн давуу 

болон сул талтай юм. Хятад улс нүүрсний нийлүүлэлтээ гаднаас хангах нь аж 

үйлдвэржилтийн хурдтай өсөлт болон төмөр гангийн үйлдвэрлэлийн өсөлтийг хангах мөн 

дотоодын сайн чанарын нүүрсний нөөцөө хадгалах, байгаль орчиноо хамгаалах хэд хэдэн 

зорилготой юм.  Хятадын нүүрсний талаархи шийдвэрүүд нь зөвхөн дотоодын үйлдвэрлэл, 

хэрэглээг тодорхойлохоос гадна, импортоо нэмэгдүүлэх  шийдвэр нь Монгол, Индонез, 

Австрали гэх нүүрс үйлдвэрлэгч орнуудад үр дагавартай юм.  

 
Нүүрс нийлүүлэгчид 
 
Хятадын зах зээлд нүүрс нийлүүлэгч үндсэн улс бол Индонез ба Австрали юм (Хүснэгт 1). 

2013 онд Хятадын импортын нүүрсний 36 хувийг Индонез улс нийлүүлж 28 хувийг Австрали 

хангасан байна. Индонези  цахилгаан станцад ашигладаг эрчим хүчний нүүрс илүү 

нийлүүлдэг бол Австрали гангийн үйлдвэрт ашиглах коксжих нүүрс түлхүү нийлүүлдэг 

байна. Хятад улсруу 2013 онд Индонез 111 сая тонн эрчим хүчний нүүрс ба 2.7 сая коксжих 

нүүрс нийлүүлсэн бол Австрали 30 сая тонн коксжих нүүрс ба 58 сая тонн бусад төрлийн 

нүүрс нийлүүлжээ.  

Хүснэгт 1. Хятадын бүх төрлийн нүүрсний импорт 2007-2013, сая тонн 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013,хувь 

Индонези 14.1 11.6 30.5 56.3 101.2 118.6 113.8 36% 

Австрали 4.5 3.5 44.6 37 32.6 59.5 88.2 28% 

Монгол 3.2 4 6 16.6 20.2 22.1 17.3 6% 

ОХУ 0.3 0.8 11.8 11.6 10.6 20.2 27.2 9% 

Вьетнам 24.5 16.9 24.1 18.1 22.1 17.4 13.1 4% 

Өмнөд Африк 0 0 0.8 7 10.5 14.3 12.7 4% 

Хойд Солонгос 3.7 2.5 3.6 4.6 11.1 11.8 16.5 5% 

АНУ 0 0.2 0.8 4.5 4.9 9.3 8.5 3% 

Канад 0.2 0.6 4.1 5.5 4.5 8.4 12 4% 

бусад 0.3 0.7 0.4 5.1 4.9 7.3 5 2% 

Нийт 50.8 40.8 126.7 166.3 222.6 289 314.3 100% 
Эх сурвалж: IEA, WCA 

 

ОХУ, Монгол, Өмнөд Африк, Вьетнам, ба Хойд Солонгос нийлбэр дүнгээрээ Хятадын 

импортын нүүрсний зах зээлийн 28 хувийг эзэлсэн байна. 2013 онд далайн тээврийн өртөг 



5 
 

5 
 

түүхэн доод түвшинд хүрсэн тул Канад болон АНУ ихээхэн хэмжээний нүүрс нийлүүлж 

Хятадын импортын зах зээлийн 7 хувийг эзэлсэн байна.  

 

Хятадын коксжих нүүрсний импорт 

Хятадын нүүрсний нөөцийн дөрөвний нэг нь коксжих нүүрс байдаг ба нүүрсний их 

хэмжээний нөөцтэй ч аж үйлдвэржилтийн эрчимтэй хурдаар дотоод нөөцөө ашиглахад сайн 

чанарын нөөц шавхагдах сул талтай учир сүүлийн таван жилд коксжих нүүрсний импорт 

өссөн юм (Зураг 2).  

 

Зураг 2. Хятадын коксжих нүүрсний импорт өссөн нь 

 

 Эх сурвалж: China Coal Resource 

 

2013 оны эхний хагас жилийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулвал Хятадын коксжих 

нүүрсний импорт 7.6 сая тонноор нэмэгдэж харин хоёрдугаар хагаст 14.2 сая тонноор өсөж 

нийт жилийн дүнгээр 21.8 сая тонноор өссөн байна (Зураг 3). Тус үзүүлэлтийг улирлын 

дүнгээр задлан үзвэл 2013 оны эхний улиралд 4.9 сая тонн, хоёрдугаар улиралд 2.7 сая тонн, 

гуравдугаар улиралд 10.5 сая тонн, дөрөвдүгээр улиралд өмнөх оноос 3.7 сая тонн коксжих 

нүүрс илүү импортлосон байна. 2013 онд Хятад 75.4 сая тонн коксжих нүүрс импортлосон 

бол тус үзүүлэлт 2012 онд 53.6 сая тонн байв. Энэ нь 40.6 хувийн өсөлтийг харуулж байна.  

 

 

Зураг 3. Хятадын коксжих нүүрсний импортын өсөлт, 2013 он 
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Эх сурвалж: China Coal Resource 

Монголын нүүрсний экспорт 2013 онд буурсан 
 

Нүүрсний экспорт 

Монгол улсын нүүрсний экспорт 2005 онд 2 сая тонн байсан бол 2012 онд хорин сая 

тонн болж арав дахин өссөн байна. Ийнхүү экспорт өссөн нь гаднаас буюу голдуу Хятадаас 

эрэлт өссөнтэй холбоотой юм. Харин 2013 онд Монголын экспорт 17.3 сая тонн байв (Зураг 

4). Үүнээс коксжих нүүрсний экспорт 15.4 сая тонн харин эрчим хүчний нүүрсний экспорт  

1.9 сая тонн байв.  

 

Зураг 4. Монголын нүүрсний экспортын динамик 

 

Эх сурвалж: Монгол улсын Үндэсний Статистикийн Хороо 
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Бусад орны нүүрс экспортлогчид нийлүүлэлтээ 2013 онд 

нэмэгдүүлсэн 

 
2013 оны дүнгээр Австрали, Канад, болон ОХУ зэрэг экспортлогч улсууд Хятадын 

коксжих нүүрсний зах зээлд 2012 онтой харьцуулахад 23.9 сая тонн нүүрс илүү нийлүүлсэн 

байна. Жишээлбэл Австрали 2013 оны эхний хагас жилд  өмнөх оноос 6.6 сая тонноор илүү, 

хоёрдугаар хагаст 9.6 сая тонн илүү нүүрс түгээсэн ба энэ нь Хятадын коксжих нүүрсний 

импортын өсөлт буюу 21.8 сая тонны 74 хувь юм (Зураг 5).  

АНУ мөн Хятадруу түгээх коксжих нүүрсний нийлүүлтээ 1.6 сая тонноор нэмэгдүүлж 

чадсан байна. 2013 онд Монголын коксжих нүүрсний экспорт өмнөх оны дүнгээс 3.6 сая 

тонноор буурсан. Индонези мөн адил коксжих нүүрсний экспортоо 0.2 сая тонноор 

бууруулсан байна. 

Зураг 5. Хятадын коксжих нүүрсний импортын өсөлт 

   

Эх сурвалж: China Coal Resource 

 

2009 онд Хятад коксжих нүүрсний импортоо дөрөв дахин нэмэгдүүлж 34.4 сая тоннд 

хүргэсэн бол үүнд Монголын экспортын эзлэх жин 12 хувь буюу 4 сая тонн байсан юм.  2010 

онд Монголын коксжих нүүрсний экспорт 15 сая тонн болж Хятадын импортын зах зээлийн 

32 хувьд хүрсэн бол тэр үед Австралийн эзлэх жин 37 хувь байсан юм (Зураг 6). Харин 

удаахь жил буюу 2011 онд Монгол улс Хятадын импортын зах зээлийн 45 хувийг эзэлсэн бол 

2012 онд тус үзүүлэлт 36 хувь болон буурсан байна. 2013 онд Австралийн эзлэх жин өсөж 40 

хувь (30.2 сая тонн) харин Монголын эзлэх жин  20 хувь (15.4 сая тонн) болон буурлаа. 

Сүүлийн хоёр жилд Хятадын нүүрсний импортод Монголын эзлэх жин улам буурсаар байна. 
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Зураг 6. Хятадын коксжих нүүрсний импортод Монголын эзлэх хувь 

 

Эх сурвалж: China Coal Resource 

 

2013 онд Австрали, Канад, ОХУ, АНУ зэрэг улсууд Хятадруу нийлүүлэх экспортоо 

2012 онтой харьцуулахад нэмэгдүүлж чаджээ. 2012 онд ОХУ тус зах зээлийн 9 хувийг 

нийлүүлдэг байсан бол 2013 онд Хятадын коксжих нүүрсний импортын 11 хувийг хангасан 

юм. 2012-2013 онд Канад улс Хятадын импортын нүүрсний зах зээлд эзлэх жингээ 14 хувиас 

15 хувь болгож Австрали 26 хувиас 40 хувь болгон ахиулсан байна (Зураг 7).  

 

Зураг 7. Хятадын коксжих нүүрсний импортод эзлэх хувь 

 
Эх сурвалж: China Coal Resources 

 
Ийнхүү бусад экспортлогчид Монголыг Хятадын нүүрсний зах зээлээс түрэн гаргаж байна. 

Хятадын импортын нүүрсний үнэ 2013 онд буурсан 
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Хятад ба Австрали 2013 оны хатуу коксжих нүүрсний худалдааг идэвхитэй өрнүүлсэн 

хоёр улс юм. 2013 онд бэлэн бүтээгдэхүүн шууд түгээх зах (spot market) дээрхи сайн чанарын 

хатуу коксжих нүүрсний үнэ өсөх ба буурах хэмнэлтэй байсан ба өмнөх 2012 оныг бодвол 

бага хэлбэлзэлтэй байв. Жишээлбэл 2013 онд ихэнхи бүтэгдэхүүнийг дундаж үнийн 30 

хувийн заагт арилжиж байсан бол 2012 онд 35-50 хувийн хязгаарт борлуулсан байна.  

2013 оны эхэнд Австралийн цаг уурын нөхцөл муудаж Хятадын эдийн засаг өснө 

гэсэн өөдрөг хүлээлтээр нүүрсний үнэ өссөн бол хоёрдугаар сард Хятадын үл хөдлөх 

хөрөнгийн зах зээл зогсонги байдалд орсон, гангийн эрэлт буурсан мэдээгээр металлургийн 

нүүрсний эрэлт буурч, нүүрсний овоолго багасаж улмаар нүүрсний үнэ буурсан юм (Зураг 

8)1. Харин долдугаар сараас есдугаар сарын хооронд нүүрсний овоолгоо нэмэгдүүлэх 

ажиллагаа идэвхтэй явагдсан ба үнэ эргээд өссөн юм. Энэхүү хугацаанд Хятадын гангийн 

болон коксын үйлдвэрүүд өвлийн базаалтаа эрт эхэлсэн бол өмнөх 2012 онд өвлийн бэлтгэл 

ажил хожуу буюу аравдугаар сараас арван нэгдугаар сар хүртэл үлгэлжилсэн байна. Ийнхүү 

нүүрсний овоолгоо нэмэгдүүлэх өвлийн бэлтгэл ажил эрт эхэлж 9 дугаар сард дууссан учир 

2013 оны сүүлийн улиралд эрэлт сул байсан ба нүүрсний үнэ дөрөвдугаар улиралд буурахад 

хүргэсэн юм.  

Зураг 8. Хятадын зүүн эрэг хүрсэн хатуу коксжих нүүрсний CFR үнэ, ам. доллар, 2013 

 

Эх сурвалж: Platts 

Олон улсын нүүрсний зах дээр 2013 онд нэг тонн коксжих нүүрсний үнэ 190 ам. 

доллараас 157 ам. доллар болж 21 хувиар буурсан бол нэг тонн эрчим хүчний нүүрсний үнэ 

                                                             
1 CFR үнэ гэдэгт нүүрсний өөрийн өртөг, далайн тээврээр ачуулсан өртөг, даатгалын зардал шингэсэн байна. 
Тус зурагт low vol. PHCC буюу бага дэгдэмхий чанартай, сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний үнийг 
харуулсан. 
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92 ам. доллараас 85 ам. доллар  болж 8 хувиар буурсан юм. Тэгэхлээр илүүдэл нийлүүлтээс 

үүдсэн олон улсын нүүрсний үнэ буурч байхад Хятадын импорт 2013 онд өссөн нь аргагүй 

юм.  

Зураг 9. Хятадын Жинтанг боомт хүрсэн коксжих нүүрсний үнэ, ам.доллар/тонн   

 

Эх сурвалж: Steel First  

2013 оны нүүрсний үнийн бууралт он дамжин үргэлжилсээр 2014 оны эхний дөрвөн 

сард мөн буурсаар таван сараас хойш олигтой өсөөгүй юм. Зураг 9-т Австралиас далайн 

тээврээр ачуулсан Хятадын зүүн хойд хэсгийн Жингтанг боомт хүрсэн сайн чанарын хатуу 

коксжих2 нүүрсний индексийг харуулав. 2014 он гарсаар хатуу кокжих нүүрсний үнэ оны 

эхнээс аравдугаар сарын 3 хүртэлхи хугацаанд 16.7 хувийн уналттай байна. 2014 оны 10-р 

сарын 3-ны байдлаар Австралийн сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний спот CFR3 үнэ 

Хятадын Жингтанг боомт дээр 122.29 ам. доллар байв. Энэ нь Монголын ижил төрлийн сайн 

чанарын нүүрсийг Хятадын Ганцмод боомтод 68.29 ам. доллараар зарна гэсэн үг юм. Metal 

expert гэх судалгааны байгууллагын мэдээгээр урт хугацаанд Австралийн коксжих нүүрсний 

FOB үнэ 150 ам. доллараас буухгүй гэжээ. 

                                                             
2 Steel First-аас гаргадаг коксжих нүүрсний үнийн мэдээнд PHCC буюу premium hard coking coal гэдэгт суурь 
утгаараа барьцалдах буюу бөсөх чадвар (CSR) нь 71%, дэгдэмхий чанар (Volatile matter) нь 21%, үнслэг (Ash) нь 
9.5%, хүхэр (Sulphur) нь 0.5%, чөлөөт хөөлтийн зэрэг (CSN/FSI) нь 8, чийглэг (Moisture) нь 10% үзүүлэлттэй 
нүүрс; харин HCC буюу hard coking coal гэдэгт барьцалдах буюу бөсөх чадвар (CSR) нь 64%, дэгдэмхий чанар 
(Volatile matter) нь 25%, үнслэг (Ash) нь 9.5%, хүхэр (Sulphur) нь 0.6%, чөлөөт хөөлтийн зэрэг (CSN/FSI) нь 7, 
чийглэг (Moisture) нь 10% үзүүлэлттэй нүүрсийг багтаажээ.  
3FOB үнэ гэдэг нь уурхайн олборлолтын өртөг дээр далайн боомт хүртэл ачиж буулгах, тээвэрлэх бүх зардал 
шингэсэн үнэ. CFR үнэ гэдэг нь далайн тээврийн зардал ба нүүрсийг буулгах далайн боомтын зардал багтсан үнэ 
байна. 

164 162

136
123

100

110

120

130

140

150

160

170

$
 p

e
r 

to
n

n
e

CFR Jingtang PHCC CFR Jingtang HCC



11 
 

11 
 

Монголын нүүрсний экспортын стратеги 
 
Нүүрсний олборлолтоо нэмэгдүүлэх 
 

Далайд гарцтай болох дэд бүтцийн томоохон төслүүд хэрэгжихээс бусад тохиолдолд 

Монгол улс нүүрсээ түгээх цорын ганц боломж нь Хятадын зах зээл юм. Харин далайд 

гарцтай болох юм бол Өмнөд Солонгос, Япон, Энэтхэг гээд гуравдагч зах зээлд нүүрсээ 

борлуулах боломж нээгдэнэ. Хятадын нүүрс худалдан авалтын түүхэн мэдээг харахад ирэх 

таван жилд нүүрсний импорт бага зэрэг өснө эсвэл хэвийн түвшиндээ байна. Учир нь 

одоогийн олон улсын нүүрсний зах зээл бүтээгдэхүүний илүүдэлтэй байгаа, нөгөөтэйгүүр 

эрэлт буурсан тул нүүрсний үнэ ойрын ирээдүйд олигтой өсөхгүй гэдэг нь тодорхой юм. 

Хятад ``swing’’ тоглогч утгаараа олон улсын нүүрс дотоодын олборлолтын үнээс хямд 

байхад импортоо нэмэгдүүлдэг гэдгийг бид мэднэ. Хоёрдугаарт, Хятад уурхайн аюулгүйн 

ажиллагааны шаардлага горимын стандартаа улам чангатгасны үр дүнд стандарт хангаагүй 

олон жижиг уурхайг хаах болно. Мөн байгаль орчны стандартаа сайжруулах нэг алхам бол 

дотоодын олборлолтоо бууруулж импортын нүүрс худалдан авалт байж болох юм. Харин 

баруун бүс буюу Шиньжанд нүүрсний ордуудыг шинээр ашиглалтанд оруулах ажиллагаа цаг 

хугацаа шаардах тул Хятад өөрийгөө бүрэн тэтгэх нүүрсний хүчин чадалтай болоход хэсэг 

хугацаа байна.   

Олон улсын нүүрсний нийлүүлэлтийн өрсөлдөөнд Монгол улс Австралийг ардаа 

орхих нэг стратеги бол Хятадын хилд ойрхон байршилтай одоо идэвхитэй байгаа уурхайн 

олборлолтыг нэмэгдүүлэх явдал юм. Хэрвээ далайн тээврийн нүүрсний үнэ өслөө гэж 

бодоход Хятад эрчим хүчний нүүрсээ бага импортлох болно. Харин коксжих нүүрсний 

импортын хувьд дүр зураг өөр юм. Учир нь Хятад сайн чанарын коксжих нүүрсийг олон 

улсын нүүрсний үнийн хэлбэлзлээс үл хамааран ямар ч тохиолдолд худалдан авах болно. 

Яагаад гэвэл Хятад их хэмжээний нөөцтэй боловч сайн чанарын коксжих нүүрсний нөөцөөр 

хомс билээ. Сүүлийн хорин жилд Хятадын гангийн үйлдвэрийн эрчимтэй өсөлтөөр бий 

болсон нүүрсний эрэлт өсөж дотоодын олборлолт нэмэгдсэн нь коксжих нүүрсний нөөцөө 

богино хугацаанд шавхан дуусахуйц ихээр ашиглахад хүргэсэн байна. Тиймээс Хятад 

коксжих нүүрсийг ``стратегийн нөөц’’ гэсэн ангилалд багтаан коксжих нүүрсний импортоо 

нэмэгдүүлсэн байна. Хятадын нүүрс тээвэрлэх дотоодын төмөр замын хүчин чадал дутмаг 

явдал нүүрсний түгжрэл үүсгэдэг тул импортын нүүрсийг эрхэмлэхэд хүргэсэн байна. Харин 

нүүрсний олборлолтын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх нь Монголын хувьд хоёр ач 
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холбогдолтой юм. Нэгдугээрт, нүүрсний олборлолт, гарцын хэмжээ өсөхөд анх гарсан их 

хэмжээний хөрөнгө оруулалтын тогтмол зардалд ногдох нэгж зардал буурна. Хоёрдугаарт, 

нүүрсний гарц нэмэгдэхэд нүүрс тээвэрлэх ажиллагаа жигдрэн нийлүүлэлтийн хэвийн 

горимд шилжих нөхцөл бүрэлдэж худалдан авагч тал тасралтгүй нийлүүлэлтийг эрхэмлэж 

цаашид гэрээ хэлцэл хийх боломж бүрдэнэ. Тогтвортой болон тасралтгүй нийлүүлэлтийн 

чадварыг бэхжүүлэх бол уул уурхайн салбарын тэргүүн зэргийн зорилго байх нь чухал. 

Монголын нүүрсний олборлолт  ил уурхайн нөхцөлтэй, ажилчдын цалингийн зардал багатай 

улмаар нүүрсний өртөг харьцангуй бага тул одоогийн зах зээлийн буурсан үнээр зарж 

өрсөлдөх боломжтой гэж үзэв. 

Монгол улсын коксжих нүүрсний 80 хувь нь Өмнөговьд үлдсэн нь Хөвсгөл, Ховд 

аймагт байрладаг. Өмнөговийн нүүрсний тал хувь нь Таван Толгой ордын (7.4 тэрбум тонн) 

Зүүн болон Баруун Цанхид байдаг бол чанарын хувьд олон улсын стандартын шаардлага 

хангасан сайн чанарын нүүрстэй ба коксжих нүүрс болон эрчим хүчний нүүрс нь 48:52 гэсэн 

харьцаатай юм. 

 

Ложистик ба тээвэрлэлтийн нөхцөлийг сайжруулах 

Таван Толгойн ордын хөгжлийг хангах өөр нэгэн стратегийн алхам бол нүүрс 

тээвэрлэх замыг Хятадын хил хүртэл барих ажил юм. Таван Толгойн орд болон хил холбосон 

237 км төмөр зам барих нь Таван Толгойн үйл ажиллагааны өрсөлдөх чадавхийг урт 

хугацаанд нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой юм. Одоогоор нүүрсийг 18 сая тонн нүүрс зөөх 

жилийн хүчин чадалтай Говийн хатуу хучилттай зам болон бусад шороон замаар 

тээвэрлэдэг. Нүүрсийн төмөр замаар ачихад шороон замаар тээвэрлэснээс байгаль орчинд 

бага тоосжилт учирч хөнөөл багатай юм. Үүнээс гадна эдийн засгийн хувьд ачааны 

машинаар тээвэрлэлт нэг км/тонн тутамд 0.07-0.08 ам. доллар байдаг бол төмөр замаар нэг 

тонн нүүрсийг нэг километр тээвэрлэхэд 0.03 ам. доллар зарцуулна.  Иймээс төмөр замаар 

тээвэрлэхэд нэгж зардал буурах, ашиг өсөх хандлагатай. Таван Толгой орд болон Ганцмод 

боомтыг холбосон төмөр зам барихад таван жил шаардлагатай. Оросын өргөн төмөр зам уу 

эсвэл Хятадын нарийн царигтай төмөр зам барих уу гэсэн мэтгэлцээн үргэлжилсээр төмөр 

зам барих ажлыг хойшлуулсаар байна. Оросын өргөн царигтай төмөр зам нь хил дээр дугуйг 

солих шаардлагаар илүү их өртөгтэй бол Хятадын нарийн царигтай төмөр зам нь улс орны 

аюулгүйн байдалд эрсдэлтэй юм.  
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Монгол улс гуравдагч зах зээлд гарна олон худалдан авагчтай болно гэвэл ОХУ руу 

төмөр зам татаж Номхон далайн боомт хүрч болох юм. Энэ нь Даланзадгад-Чойбалсан-

Эрээнцав холбосон 1,100 км төмөр замын сүлжээг барин Сибирийн төмөр замаар 

Владивосток эсвэл Восточний боомтоор дамжин нүүрсээ Япон болон Өмнөд Солонгост 

экспортлох юм. Нүүрсний нийт туулах зам хэт урт буюу 4500 км болох ба ОХУ дамжин 

тээвэрлэх зардал нийтдээ тонн тутамд 72 ам.доллар буюу зөвхөн коксжих нүүрс тээвэрлэхэд 

ашигтай ажиллах үнэ юм.  Харин эрчим хүчний нүүрс энэ чиглэлээр тээвэрлэх нь ашиггүй 

буюу Таван Толгой ордоос далайн чандад эрчим хүчний нүүрс ОХУ-ын алс дорнодын 

боомтоор гаргах утгыг алдагдуулж байна. Экспортын чиглэлийг тодорхойлох нь амаргүй 

асуудал бөгөөд ОХУ-ын боомтын нэвтрэх чадвар болон Сибирийн төмөр замын хүчин чадал 

хэр байхаас хамаарах юм. Учир нь ОХУ бол импортлогч биш харин нүүрс экспорлогч улс 

буюу өрсөлдөгч гэдэг утгаар харах хэрэгтэй болно.  

 

Татвар санхүүгийн тааламжтай орчиноо үргэлжлүүлэх 

Металлуургийн нүүрсний төслүүдийн хувьд Монгол хамгийн бага татвар хураамж 

авдаг улсад багтах ба энэ нь цэвэр өнөөгийн үнэ цэнийн 35 хувь юм (Зураг 9). Харин 

Австрали болон Индонезид татварын хэмжээ харьцангуй өндөр байгаа нь хөрөнгө 

оруулагчийн санааг зовниулдаг юм.  

Зураг 9. Цэвэр өнөөгийн үнэ цэнээс төрийн авах хувь 

 

Монгол улс татварын хувь хэмжээг одоогийн түвшинд байлгахад гадаадын хөрөнгө 

оруулагчдыг татсан хэвээр байна. 

 

Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах 
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 Монголд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 2008 оноос эрчимтэй өссөр 2011 онд 4.7 

тэрбум ам. долларт хүрч эргээд 2013 онд 2.3 тэрбум болон эрс буурсаныг зураг 10-аас харж 

болно. Энэхүү бууралтын дийлэнхи нь Оюу Толгой төслийн ажил түр зогссонтой холбоотой 

юм. 2012 онд Монгол улсын ДНБ 10.3 тэрбум ам. доллар байсан гэхэд үүнд гадаадын хөрөнгө 

оруулалтын эзлэх хувь 42.8 хувь, харин 2013 онд тус үзүүлэлт 20.2 хувь болсон юм.  

 

Зураг 10. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 

 

Эх сурвалж: Дэлхийн банк 

Монгол дахь гадаадын хөрөнгө оруулалттай компаниудын 90 хувь нь геологи уул 

уурхайн салбарт, 9 хувь нь худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Монголд орж 

ирсэн гадаадын хөрөнгө оруулалт нь ашигт малтмалын олборлолт болон экспортод чиглэсэн 

бөгөөд энэ нь татварын тааламжтай орчин, уул уурхайн ил олборлолтын нөхцөл нь бага 

зардалтай, ажилчдын цалин харьцангуй бага, ажилчид нь үйлдвэрчний эвлэлд нэгдэн нийлж 

эрх ашгаа хамгаалах хөдөлгөөн сул дорой, нөгөөтэйгүүр хүн амын олонхи нь харьцангуй 

өндөр боловсролтой, дэлхийн хэрэглээний болон үйлдвэрлэлийн талыг бий болгож байгаа 

хамгийн том зах зээл буюу Хятадтай ойрхон байршил зэргээс үүдэлтэй юм. Мөн дэд бүтэц 

буюу зам тээвэр, харилцаа холбоо илүү хөгжсөн, нэг хүн амд ногдох орлого өндөртэй, 

бөөгнөрөл ихтэй, судалгаа шинжилгээ хөгжсөн, хүн амын өсөлт өндөртэй улсруу гадаадын 

хөрөнгө оруулалт түлхүү чиглэдэг байна. Иймээс засгийн газар чадварлаг боловсон хүчин 

бэлтгэх, дэд бүтцийг хөгжүүлэх, банк санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах гэсэн төрийн 

үүрэгтээ түлхүү анхаарахад гадаадын хөрөнгө оруулалт орж ирэх нөхцөл бүрэлдэнэ. 

Уул уурхайн салбар дахь ашигт малтмал ашигласны төлбөрийн тодорхой хэсгийг 

тухайн орны засгийн газар нь геологийн эрэл хайгуулын ажилд зарцуулж геологийн 

шинжлэх ухааны мэдээнд үндэслэсэн газар зүйн цогц мэдээллийн бааз бий болгохыг 
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гадаадын хөрөнгө оруулагчид хүсдэг. Судалгаанаас харахад засгийн газрын хайгуулын 

ажилд зарцуулсан 1 ам. доллар тутамд хувийн салбар 3-9 ам.доллар зарцуулдаг байна. Энэ нь 

эргээд их хэмжээний орлого эдийн засагт авчирдаг юм. Мөн ашигт малтмалын татвараар 

цуглуулсан орлогын тодорхой хэсгийг эрэл хайгуулын ажилд зарцуулахаас гадна уул уурхай 

хөгжиж буй орон нутагт эмнэлэг, цэцэрлэг, сургууль барих, дэд бүтэц хөгжүүлэх, байгаль 

орчны аюулгүй байдлыг хянах үйл ажиллагаанд зарцуулж орон нутгийн тогтвортой 

хөгжлийг хангадаг байна. Уул уурхайн салбараас олсон орлогыг Монгол улс шинэ 

технологийн салбар хөгжүүлэхэд төвлөрүүлэх нь ирээдүйн өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэхэд 

дөхөмтэй юм. 
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