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Хураангуй: Дэлхийн нүүрсний экспортын нийлүүлэлтийн наяас дээш хувийг Индонези, Австрали, 

ОХУ, АНУ,  Колумб, Өмнөд Африк гэсэн үндсэн зургаан улс хангаж байна. Эрчим хүчний нүүрсний зах 

зээлийг Атлантын бүс болон Номхон далайн бүс гэж ангилдаг бол коксжих нүүрсний зах зээл нь 

ганц том нийлүүлэгчтэй бөгөөд Австрали тус зах зээлийн тал орчим хувийг нийлүүлдэг тул 

нэгдмэл зах зээл юм. Сүүлийн жилүүдэд Азийн импорт хангалттай өссөн явдал олон улсын 

нүүрсний худалдааны гол талбарыг Номхон далайн бүс болгожээ. Ялангуяа Хятадын болон 

Энэтхэгийн импортын эрэлт өсөж байгаа тул Ази Номхон далайн бүсийн уламжлалт нийлүүлэгч 

болох Индонези, Австралийн зүгээс экспорт өсөж Атлантын бүсийн нийлүүлэгч болох ОХУ, 

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

болжээ. Атлантын бүсээс дайжин Ази Номхон далайн бүсрүү нийлүүлэгчид хошуурах болсон явдал 

хоёр зах зээлийг холбон өрсөлдөөнийг улам ширүүн болгосон юм. АНУ-ын цахилгаан станцууд хийн 

түлш түлхүү ашиглах болж Атлантын бүсийн зах зээл дээр АНУ их хэмжээний хямд нүүрс 

нийлүүлсэн явдал Европын зүгээс нүүрс импортлох сонирхлыг төрүүлсэн. Ийнхүү Европын нүүрсний 

зах зээлд эзлэх хувийн төлөө нийлүүлэгчдийн хооронд өрсөлдөөн нэмэгдсэн байна.  

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

Австрали 

Олон улсын нүүрсний зах зээл дээр Австрали улс зонхилох үүрэгтэй юм. 2011 он хүртэл 

дэлхийн хамгийн том экспортлогч улс бол Австрали байсан боловч 2011 онд Индонези бүх 

төрлийн нүүрсний экспортын нийлүүлэлтээр тэргүүлж эхэлжээ. Гэхдээ, Австрали дэлхийн 

коксжих нүүрсний экспортын тал хувийг хангадаг утгаараа тэргүүлэгч экспортлогч хэвээр 

байгаа. Австрали их хэмжээний нүүрсний нөөцтэй орон бөгөөд Азийн ихэнхи зах зээлд 

ойрхон байршилтай давуу талтай юм. Эрчим хүчний зах зээл дээрхи түүний гол өрсөлдөгч 

Индонези бол Ази тивд илүү ойрхон байршилтай. Австрали улсын хувьд нүүрс бол төмрийн 

хүдрийн дараа орох экспортын ач холбогдолтой бүтээгдэхүүн ба 2013 онд коксжих нүүрсний 

худалдаанаас 23 тэрбум, эрчим хүчний нүүрсний борлуулалтаас 16.7 тэрбум австрали 

долларын орлого олсон байна. Квинслэнд болон Нью Саус Вэйлс мужууд Австралийн чулуун 

нүүрсний 95  хувийг олборлодог байна. Англо Американ, Биэчби Биллитон, Рио Тинто, 

Экстрата болон Пибоди хэмээх олборлогчид Австралийн чулуун нүүрсний нөөцийн 

дийлэнхийг эзэмшидэг юм.  

Австралийн нүүрсний салбар нь цаг агаарын өөрчлөлтөөс ихээхэн хамааралтай 

байдаг.  2011 оны эхэнд Квинслэнд мужийн уурхайнууд үерт автагдахад нийлүүлэлт 

тасарсан ба тус муж нь дэлхийн коксжих нүүрсний экспортын 50 хувийг нийлүүлдэг бол энэ 



үерээс болж эхний улиралд 20 сая тонн нүүрс зах зээлээс үгүй болж төмрийн зориулалттай 

нүүрсний нийлүүлэлт эрс тасарсаны улмаар 2011 оны 2-р улиралд тус нүүрсний үнэ тонн 

тутамд 330 ам. доллар хүрсэн байна. 

 

Австралийн олборлолтыг олон  улс дамнасан том компаниуд эрхэлдэг 

Австралийн чулуун нүүрсний нөөцийн батлагдсан хэмжээ 2012 онд 76.4 тэрбум тонн байсан 

(KEEI). Австрали бол Хятад, АНУ, Энэтхэгийн дараа орох дөрөв дэх томоохон олборлоглогч 

улс юм. Австрали 2013 онд 399 сая тонн нүүрс олборлосны 239 сая тонн нь эрчим хүчний 

нүүрс, харин 160 сая тонн нь коксжих нүүрс байсан.  

Австралийн уурхайнууд олборлолтын өртөг өндөртэй болон бүтээмж буурч байгаа 

гэсэн асуудалтай тулгарсан. Эрчим хүчний нүүрсний олборлолтын FOB өртөг нь тонн тутамд 

60-70 ам. доллар байгаа нь дэлхийд хамгийн өндөр юм. Олборлолтын өртөг өсөж байгаа хэд 

хэдэн шалтгаан байна. Нэгдүгээрт, тус салбар нь ордын бага чанартай хэсэгрүү 

олборлолтоо шилжүүлж эхэлсэн нь илүү их зардалтай болсон. Харин шинээр орд 

ашиглалтанд оруулахад тэдгээр нь нүүрс тээвэрлэх үндсэн төмөр зам болон боомтоос 

алслагдсан байршилтай юм. Хоёрдугаарт, орцын үнэ буюу хөдөлмөрийн хөлс, тоног 

төхөөрөмж болон шатахууны үнэ сүүлийн жилүүдэд эрс өссөн. Гуравдугаарт, дэд бүтцийн 

өртөг буюу тээвэрлэлт, ачилт, буулгалтын зардал өссөн, ам. доллартай харьцуулахад 

австралийн долларын ханш улам чангарсан, хөрөнгө зээлэх өртөг өссөнөөр уурхайн ашиг 

улам буурсаар байгаа.  

Үүний сацуу тус салбарын зохицуулалтын зардал нэмэгдэж шинэ татварыг 

нэвтрүүлснээр олборлолтын өртөг өссөн байна. 2012 оны 7-р сард нэвтрүүлсэн 

нүүрстөрөгчийн татвар нь хамгийн их бохирдол учруулдаг 500 компанид хамаатай бөгөөд 

ялгаруулсан тонн нүүрстөрөгчийн давхар исэл (CO2) тутам 23 австрали доллар төлнө. Энэ 

татварыг нүүрсний олборлолтод оногдуулдаг бол 2013 оны дундуур томилогдсон шинэ 

засгийн газар тус татварыг цахилгаан үйлдвэрлэх гэж нүүрс шатаах явцад гарах 

нүүрстөрөгчийн давхар исэл (CO2)-ийн хэмжээнд оногдуулахаар өөрчлөнө гэж амлажээ. 

2014 оны долоодугаар сарын 1-нээс эхлэн нүүрстөрөгчийн давхар исэлд оногдуулах 

татварыг цуцалсан байна. Нүүрсний салбар өрсөлдөөнд шахагдаж буй энэ үед шинээр 

томилогдсон засгийн газрын тэргүүн Тони Абот 2012 оны 7-р сард батлагдсан ашигт 

малтмалын нөөц ашигласны супер татварыг (MRRT1) түр ч болов хугацаагаар цуцлана гэсэн 

амлалтандаа хүрч 2014 оны аравдугаар сарын 1-нээс эхлэн супер татварыг цуцлахаар 

болсон байна.  

                                                             
1 Mineral Resource Rent Tax гэж Австралийн төмрийн хүдэр болон нүүрсний нөөц ашигладаг компаний 
жилийн ашиг 75 сая доллараас давсан үед төлөх татвар буюу супер татвар ч гэж хэлдэг. Энэ нь 
роялти буюу АМНАТ/ӨСНАТ, ААНОАТ гэсэн татвар дээр нэмж авах  өөр төрлийн нэмэлт татвар юм.  



ЖиПиМорган санхүүгийн компаний мэдээгээр 2014 онд Австралийн нүүрс 

олборлогчид өмнөх оны дүнгээс арван дөрвөн хувийн зардлын таналт хийсэн байна. Үүнд 

үйл ажиллагааны зардал 6 хувь, ашигт малтмалын татвар 3 хувь, австрали долларын ханш 5 

хувь тус бүр буурсан. Ийнхүү компаниуд нүүрсний үнэ буурах үед салбартаа өрсөлдөн үлдэх 

хамгаалалтын арга хэмжээ авч чадсан. 

Өртөг өндөртэй уурхайг хааж өртөг багатай уурхайг өргөтгөсөн 

Ашгийн бууралт болон нүүрсний үнэ буурсан явдал Австралийн нүүрсний салбарын 

тэлэлтийг хазаарласан юм. Уул уурхай эрхэлдэг компаниуд хөрөнгө оруулалтын 

төлөвлөгөөгөө эргэн харна гэж зарлажээ. Биэчпи Биллитон, Экстрата, Рио Тинто, Англо 

Американ болон Пибоди бүгд хамгийн их зардалтай уурхайн олборлолтын хэмжээг багасгаж 

заримыг нь хааж, харин өртөг багатай уурхайн ажиллагааг өргөжүүлсэн байна. BREE 

мэдээгээр нийт арван хоёр мянган уурхайчид хаагдсан уурхайн ажлын байраа орхисон 

боловч бага зардалтай шинэ уурхайд ажилд орсон хүний тоо үүнээс их байсан.  

Нүүрсний экспорт өснө  

Австрали 2013 онд 310 сая тонн нүүрс экспортлосон. Үүнээс эрчим хүчний нүүрс 195 сая 

тонн харин металлургийн нүүрс 115 сая тонн болжээ. Япон 2013 онд Австралиас нүүрс авсан 

хамгийн том импортлогч буюу 102 сая тонн нүүрс (32.9 хувь) импортложээ. Удаах байранд 

Хятад, Өмнөд Солонгос, Энэтхэг болон Тайван байна. Эдгээр улсууд чулуун нүүрсний 

импортын 88 хувийг эзэлж бусад улс нь 12 хувийг импортлоно. Европ 16 сая тонн коксжих 

нүүрс импортлосон байна. Хятад улс Австралиас эрчим хүч болон коксжих нүүрсний 

томоохон импортлогч юм. Харин Энэтхэг улс коксжих нүүрс их авдаг байна (Хүснэгт 1).  

Хүснэгт 1: Австралийн нүүрсний экспорт улсуудаар (2007-2013) 

 Сая тонн 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Хатуу коксжих нүүрс 

      Бразил 3.1 3.9 4.2 4.2 2.9 2 1.7 
Хятад 3 1.5 14.8 27.3 15.7 20.4 30.9 
Тайван 8 6.4 2.7 5.4 8.1 4.4 5.1 
Европ 27 24.9 24.5 14.7 15.6 17.1 14.7 15.9 
Энэтхэг 19.6 24.2 24.3 31.4 30.9 23.6 27.9 
Япон 48.9 50.2 42.2 48.5 42.6 20.9 21.5 
Ө.Солонгос 6.3 8.4 13.1 15.9 16.4 7.3 7.9 
Бусад 18.3 17.8 9.4 9.1 6.8 3.4 4.2 
Дэлхий 132 136.9 125.2 157.3 140.5 96.7 115.1 

Эрчим хүчний нүүрс 
      Хятад 3.2 1.5 8.4 13.9 16.7 38 47.5 

Тайван 16.2 18.6 20.3 19.6 20.1 17.9 18.9 
Япон 58.6 66.9 62.6 66.4 67 77.6 80.6 
Ө.Солонгос Солонгос 15.1 18.6 30.1 24.8 28.2 33.4 33.2 
Бусад 14.7 7.4 11.2 10 11.2 14.8 14.4 
Дэлхий 111.6 115.1 136.4 135 143.3 181.7 194.6 
Нийт нүүрс 243.6 252 261.6 292.3 283.8 278.4 309.7 

Эх сурвалж: BREE , Resources and Energy Statistics   



Австралийн коксжих нүүрсний экспорт жилд 1.5 хувиар өссөөр 2018-2019 гэхэд 195 сая тоннд 

хүрэх бол эрчим хүчний нүүрсний экспорт жилд дунджаар 4 хувийн өсөлттэй байж 239 сая 

тонн болно гэж Австралийн засгийн газрын дэргэдэх судалгааны нэгж (BREE) мэдээлсэн.  

 

Далайн боомтын хүчин чадал дутмаг  

Австралийн нүүрсний экспортод саад болдог нэгэн зүйл бол сүүлийн жилүүдэд төмөр зам 

болон боомтын хүчин чадлын дутмаг явдал юм. Боомтод ирсэн нүүрс түгжрэх нь түгээмэл 

болж усан онгоцууд хэдэн долооон хоногоор ачаагаа автал хүлээдэг байна. Тус салбар сул 

зогсолт болон хүлээлгийн зардал өндөр, орлогын алдагдлаас болж ихээхэн хохирол амсдаг 

байна. Ийм байдлаас болж Австралийн өрсөлдөх чадвар буурч 2006 оноос эхлэн эрчим 

хүчний нүүрсний худалдаанд түүний эзлэх жин буурч эхэлжээ. Нүүрсний экспортын үйл 

ажиллагааг есөн боомт зуучилдаг ба  эдгээр нь Квинслэнд болон Нью Саус Вэйлст 

байрладаг. Эдгээр боомтын нийт хүчин чадал нь 2011 онд 393 сая тонн байсан (BREE, 2012). 

Саяхан Хэй Пойнт болон Абот Пойнтод 50 сая тонны өргөтгөл хийсэн явдал тус улсын 

боомтын хүчин чадлын дутагдлыг бага ч болов бууруулсан. Урт хугацааны эрэлтийг хангах 

үүднээс Австрали дэд бүтцийн хүчин чадлаа нэмэгдүүлж байгаа. Нүүрсний экспортын хүчин 

чадлыг 2015 он гэхэд 60 сая тонноор нэмэгдүүлэхээр хэд хэдэн төсөл хөгжлийн янз бүрийн 

шатандаа явагдаж байна. Дунд хугацаанд нэмэгдэл  200 сая тонны хүчин чадлыг төлөвлөсөн 

байна.  

 Австралийн нүүрсний экспортын ирээдүйн өргөжилт бүтээмжийн өсөлт болон олон 

улсын нүүрсний үнэ өсөхтэй холбоотой. Эрчим хүчний зах зээл дээрхи өрсөлдөгч Индонези 

болон АНУ, коксжих нүүрсний зах зээлийн өрсөлдөгч Монгол, Мозамбик, АНУ болон Канад 

гэх орнуудын бүтээн байгуулалт, нөгөөтэйгүүр Хятад болон Энэтхэгийн импортын эрэлт хэд 

байх вэ гэдгээс Австралийн экспорт хамааралтай байна.  

Индонези  

Сүүлийн хорин жилд Индонези Азийн зах зээлд дээр жижигхэн тоглогч байснаа эрчим хүчний 

нүүрсний хамгийн том экспортлогч болж чаджээ. Тус улс битум болон хагас битум нүүрсний 

нөөцтэй ба Хятад болон Энэтхэгийн цахилгаан станцад нүүрс нийлүүлдэг байна. Индонези 

улс Номхон далайн төвд байршилтай мөн олборлолтын өртөг багатай болон дотоодын 

тээврийг усан онгоцоор гүйцэтгэдэг давуу талтай юм.  

 

Олборлолт эрчимтэй хөгжсөн нь  

Индонези 2012 оны эцэст 5.5 тэрбум тонн нүүрсний батлагдсан нөөцтэй гэж бүртгэгдсэн 

(KEEI). Уул уурхайг хөгжүүлэх зорилгоор 2009 онд Ашигт Малтмалын болон Нүүрсний 



Уурхайн шинэ хууль батлагдсанаар лицензийн олголт хялбаршиж төв, муж, орон нутгийн эрх 

мэдэл бүхий байгууллагуудын хариуцлагыг тодруулж өгчээ. Индонези 2011 онд 376 сая тонн, 

2012 онд 409 сая тонн, 2013 онд 486 сая тонн нүүрс олборлосон. 2007-2013 оны хооронд 

Индонези олборлолтоо 94 хувиар буюу 250 сая тонноос 486 сая тонн болгон нэмэгдүүлж 

чадсан байна. Тус улс их хэмжээний хагас битум нүүрс, 4,100 kcal/kg бага илчлэгтэй нүүрс, 

хүрэн нүүрс болон нунтаг нүүрс (PCI) олборлодог байна.  

Олборлолт Калимантан болон Суматра гэсэн хоёр мужид төвлөрдөг. Олборлолтын 

дийлэнхийг Зүүн болон Төвийн Калимантан гаргадаг. Урд Суматра болон Төвийн 

Калимантанд шинэ уурхайг хөгжүүлж байгаа. Индонезийн таван том олборлогчид – Буми, 

Адаро, Бампу, Кидеко, Бэро – олборлолт болон боомтын хүчин чадлаа өргөтгөх хөрөнгө 

оруулалтын төлөвлөгөөг гадаадын хөрөнгө оруулагчийн тусламжтайгаар хэрэгжүүлэхийг 

зэхэж байна.  

Индонезийн олборлолтын өртөг дэлхийд хамгийн бага буюу 2007 онд тонн тутамд 18-

37 ам. доллар байжээ. Гэхдээ олборлолтын нөхцөл сайтай уурхай шавхагдаж боомтоос хол 

эсвэл илүү гүний ажиллагаа шаардсан ордын ашиглалтанд орох хэрэгтэй болсон. 

Жишээлбэл өнгөрсөн таван жилд дотоодын тээвэр орсон олборлолтын өртөг бараг хоёр 

дахин өсөж 2012 онд тонн нүүрсний өртөг 38-55 ам. доллар болжээ. Гэсэн хэдий ч Индонези 

дэлхийд бага өртөгтэй үйлдвэрлэгчийн тоонд багтсан хэвээр байна.  

 

Эрчим хүчний нүүрсний экспорт өссөн нь  

Олборлолтын өртөг бага болон хэрэглэгчид ойрхон байршил зэргээс болж Индонезийн 

экспорт өнгөрсөн таван жилийн хугацаанд 150 сая тонноос ихээр нэмэгджээ. 2007  онд 195 

сая тонн нүүрс экспортлосон бол 2013 онд 426 сая тонн болж хоёроос их дахин өссөн байна 

(Хүснэгт 2). Хятад, Энэтхэг, Өмнөд Солонгос, Япон болон Тайван зэрэг улс Индонезээс нүүрс 

импортлодог байна. Индонези олборлосон нүүрснийхээ 75 хувийг экспортонд гаргадаг байна. 

2011 онд Индонези нүүрсний экспортоос 27 тэрбум долларын орлого олжээ. 

Хүснэгт 2: Индонезийн нүүрсний экспорт (2007-2013) 

 Сая тонн 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Хятад 14.1 11.6 30.5 56.3 101.2 119.1 125.7 
Энэтхэг 23.1 22.5 31 43.9 65.5 71.9 98.3 
Өмнөд Солонгос 25.3 26.6 33.6 40.8 40.3 37.9 36.7 
Япон 32.7 35.5 31.3 33.8 35.5 36.1 36.7 
Тайван 24.6 26 24.1 21.3 26.6 29.6 28.2 
Бусад Ази 52.6 60.4 67.3 59.3 29.3 77.6 86.8 
Европ 16.8 14.6 12.6 9.4 9.7 11.5 12.8 
Америк 5.3 2.7 3.1 2.4 1.4 0.2 0.9 
Нийт 194.5 199.9 233.4 267.2 309.5 384 426 

Эх сурвалж: IEA, VDKI, EIA, WCA, IEEJ, Statistics Indonesia, судлаач тооцсон 



 2014 онд төлөвлөсөн 425 сая тонн нүүрсний 183 сая тонныг оны эхний зургаан сард 

олборлосон нь өмнөх оны мөн үеээс 12  хувийн өсөлт бөгөөд үүнээс 136 сая тонныг 

экспортонд гаргасан байна. 

Тулгамдсан асуудлууд  

Тус улсын нүүрсний нөөцийн хэмжээг бодвол олборлолт болон экспорт нэмэгдүүлэх 

боломжтой юм. Гэхдээ Индонезид олон бэрхшээл, шийдээгүй асуудал тулгарч байгаа. Тус 

улсын эдийн засгийн өсөлт 2013 онд 5.8 хувь хүрсэн тул дотоодын нүүрсний хэрэглээ өсөж 

70 саяас их тонн болсон ба шинээр 13 GW дулааны хүчин чадлыг 2015 он гэхэд бий 

болгохоор төлөвлөсөн. Нүүрсний дотоодын хэрэгцээ өсөөд байхад хараа хяналтгүй нүүрсний 

экспорт өссөн явдал нүүрсний салбарт засгийн газар илүү зохицуулалт хийхэд хүргэжээ. 

Засгийн газар нь бага илчлэгтэй нүүрсний экспортод хязгаар тавихаар төлөвлөсөн боловч 

2013 оны 1-р сард экспортод хязгаар тогтоох биш харин уурхайн бүс болгонд жилийн 

олборлолтын хэмжээнд хязгаар тогтоох байдлаар олборлолтыг хянахаар шийдвэрлэсэн. 

Засгийн газраас олборлогчид олборлосон нүүрсний 20-25 хувиийг дотоодын хэрэгцээнд 

нэмэрлэх үүрэг өгчээ. Засгийн газар ашигт малтмалыг түүхий эд хэлбэрээр экспортонд 

гаргахгүйн тулд боловсруулах үйлдвэр байгуулсан компаний экспортын татварыг бууруулна, 

тэглэх ч арга хэмжээ авч болно гэсэн.   

Мөн засгийн газраас нүүрсний роялти буюу ашигт малтмал ашигласны төлбөрийг 

нэмэгдүүлэхээр төлөвлөсөн ба 2012 оны 3-р сард зарласан шинэ зохицуулалтын дагуу уул 

уурхайн салбар дахь гадаадын компани олборлолтын арав дахь жилдээ хувьцааныхаа  51-

ээс дээш хувийг дотоодын хөрөнгө оруулагчид зарсан байхыг шаардсан юм. Мөн 2012 оны 

сүүлд гадаадын компанийн ашигт малтмал ашигласны төлбөрийг хоёр дахин нэмэгдүүлж дор 

хаяж 10 хувь байхаар өөрчилсөн байна. 

Дээр дурьдсан нүүрсний салбарын зогсонги байдал болон бодлогын тодорхойгүй 

нөхцөлөөс гадна дотоодын хэрэгцээ болон экспортын өсөлтийг хангахын тулд Индонезид 

шинэ уурхайг ашиглалтанд оруулах болон дэд бүтцийн хөгжилд ихээхэн хэмжээний хөрөнгө 

оруулалт шаардлагатай байгаа.  

 

АНУ  

АНУ чулуун нүүрсний батлагдсан нөөцийн хэмжээгээр (237 тэрбум тонн, KEEI 2012) дэлхийд 

нэгт ордог улс ба жилийн олборлолт нь нэг тэрбум тонн орчим байдаг. “Занарын хийн 

хувьсгал”-ын улмаар байгалийн хийн үнэ хямд болсноор АНУ дахь нүүрсний дотоодын 

хэрэглэээ буурч уурхайнууд нүүрсээ борлуулах өөр хувилбар хайх болжээ. 2011- 2012 онд 

АНУ-ын нүүрсний экспорт Европ болон Азируу өссөн ба дэлхийн нүүрсний нийлүүлэгч 



хоорондын өрсөлдөөн ширүүсэж үнэ буурахад хүргэжээ. Энэ нь АНУ-ын зарим 

экспортлогчдыг хэцүү байдалд оруулсан. Учир нь АНУ-ын зарим экспортлогчдийн хувьд 

нүүрс борлуулах үнэ зөвхөн тодорхой түвшинээс дээш байхад ашигтай ажиллана харин үнэ 

буурвал алдагдалд ордог юм.  

 

Байгалийн хийн түлш дотоодын зах зээлээс нүүрсийг шахаж байна  

Хийн түлшний олборлолт эрчимтэй явагдаж 2011 онд 6 хувь, 2012 онд 4.5 хувиар өссөний үр 

дүнд АНУ зах зээл дээр хийн түлшний үнэ 2012 онд буурч $2.75/million Btu болсон явдал АНУ 

нүүрсний зах зээлийн 92 хувь болох цахилгаан станцын хэрэглээг алга болгосон. 2012 онд 

цахилгаан станцуудын нүүрсний эрэлт 11 хувь буурч цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэхэд 

нүүрсний эзлэх жин 37 хувь болтол буурсан харин хийн түлшний эзлэх жин 31 хувь болсон.  

Үүнээс гадна тус улсад нүүрсний олборлолт болон цахилгаан станцуудын 

хэрэглээнээс үүсэх байгаль орчны стандарт чангарч нүүрсний ирээдүйг хаажээ. 2010 онд 

Байгаль Орчин Хамгаалах Агентлаг (EPA)-аас шинэ журам гаргаж шинээр уурхайн 

зөвшөөрөл олгох явцыг дахин хянан харжээ. Энэхүү журам нь ялангуяа доод давхаргад 

орохын тулд уулын дээд хэсгийг тэсэлдэг уурхайн ажилбарыг хязгаарлах болон арилгахад 

чиглэсэн байна. Хэрэглээний талбарт харин 2011 оны 7-р сард санал болгосон агаарын 

бохирдлын журмын дагуу холбооны улсын зүүн эргийн хорин долоон мужид цахилгаан 

станцаас хүхрийн хүчил (SO2), азотын исэл (NOx) болон меркурий ялгаралтыг их хэмжээгээр 

бууруулахыг шаардсан байна. 2011 оны 12-р сард Байгаль Орчин Хамгаалах Агентлаг (EPA) 

нүүрсэн түлштэй бүх цахилгаан станцууд бохирдол бууруулах журмыг 2016 оноос мөрдөнө 

гэж зарлажээ. Тэгэхлээр шинэ зохицуулалтын дагуу 2012-2016 оны хооронд 27 GW бүхий 

хүчин чадлыг алга болгох юм (IEA, 2012). Нүүрсний эрэлт буурсан нь нүүрсний олборлолтыг 

2012 онд 926 сая тонн болгож өмнөх оноос 6.8 хувиар бууруулжээ. 

  

2012 онд АНУ-ын нүүрсний экспорт түүхэн өндөр цэгтээ хүрсэн 

Дотоодын зах зээлийн алдагдлаас гарах гэж АНУ нүүрсний компаниуд экспортын зах зээлд 

гарсан. 2011 оны экспорт эрс өссөн: 107 сая тонн буюу 2010 оноос 31 хувиар өссөн. 2012 онд 

нүүрсний экспорт хамгийн дээд цэгт хүрч 126 сая тонн болжээ (Зураг 1). 2013 онд АНУ 

экспорт 6.4 хувиар буурч 118 сая тонн болов. 2014 оны эхний долоон сарын дүнгээр АНУ 57 

сая тонн нүүрс экспортлосон байна.   

2011 онд олон улсын зах зээл дээр нүүрсний үнэ (коксжих нүүрсний үнэ $330/t) өсөж 

экспортлогчид орлого US$6 тэрбумаас US$16.5 тэрбум болжээ. Харин 2012 он адил 

байсангүй. Нүүрсний экспорт өссөн ч олон улсын зах зээлийн нүүрсний үнэ буурч 

олборлогчдын ашиг буурч санхүүгийн тайладнаа алдагдалтай үзүүлэлттэй гарсан. Консоул, 



Арк , Алфа болон Пибоди бүгд олборолтоо эрс бууруулсан байна. 2012 оны зун Патриот 

Коул бүр дампуурлаас сэргийлэх арга хэмжээнд хүрсэн.  

Зураг 1: АНУ-ын нүүрсний экспорт (2010-2014)  

 

Эх сурвалж: EIA  

Эрчим хүчний болон коксжих нүүрсний экспорт өссөн  

АНУ уламжлалт ёсоор их хэмжээний коксжих нүүрсийг Европын зах зээлд гаргаж харин 

эрчим хүчний нүүрсийг Өмнөд Америк болон Африкийн орнуудад экспортлож ирсэн. Харин 

2010-2012 онд худалдааны чиг хандлагад үндсэн өөрчлөлт орсон.  

 Нэгдүгээрт, 2010-2011 онд АНУ-ын коксжих нүүрсний экспорт маш их хэмжээгээр 

өссөн. 2009 онд уналтанд орсон төмөр болон гангийн салбар сэргэж 2010 онд экспорт 50 

хувиар өссөн. 2011 онд Австралийн коксжих нүүрсний худалдан авагчид Хойд Америкийн 

нийлүүлэгчдээс үерийн улмаар тасарсан нүүрсээ нөхөн авсан учир АНУ-ын коксжих нүүрсний 

экспорт өсөж 70 сая тонн болсон нь 2010 онтой харьцуулбал 14 сая тонноор өсжээ. 2012 онд 

коксжих нүүрсний экспорт 70 сая тонн, 2013 онд 66 сая тонн болж буурсан (Зураг 2).  

Хоёрдугаарт, сүүлийн гурван жилд АНУ-ын эрчим хүчний нүүрсний экспорт өссөн 

(Зураг 2). АНУ экспортлогчид ``нүүрс цэцэглэц'' буй Европын зах зээлээс ашиг хүртжээ. АНУ-

ын зөвхөн Европ болон Туркруу чиглэсэн экспорт  2010 онд 8 саяаас 2011 онд 18 сая тонн 

болтлоо нэмэгдсэн ба 2012 онд энэ үзүүлэлт 25 сая тоннд хүрсэн бол бүх улсад гаргасан 

эрчим хүчний нүүрсний экспорт 56 сая тонн байв. АНУ-ын экспортлогчид Азийн зах зээлийн 

шинэ хувийг мөн хүртжээ. Азируу чиглэсэн эрчим хүчний нүүрсний экспорт 2009 онд 0.8 сая 

тонн, 2011 онд 7.4 сая тонн, 2012 онд 9.4 сая тонн болсон. Далайн тээврийн өртөг бага болон 

2011 онд нүүрсний үнэ өндөр байсан тул ийнхүү экспорт өсжээ.  

 

 



Зураг 2: АНУ-ын нүүрсний экспорт, 2002-2013  

 

Эх сурвалж: EIA, 2014  

АНУ баруун эрэгт томоохон нүүрсний боомт байхгүй ба экспортын нүүрсээ Гольфын 

эргээс ачидаг ба Австрали болон Индонезийн нүүрсийг бодвол илүү их усан зам туулдаг сул 

талтай юм. Иймээс эрчим хүчний нүүрсний үнэ нь олборлолтын өртөг, дотоод тээвэрлэлт, 

ачилт буулгалтын зардал, усан замын тээврийн хөлсийг нөхсөн нилээд өндөр байх хэрэгтэй 

юм. Харин 2011 онд нүүрсний үнэ үнэхээр АНУ-ын нүүрсний өртөгийг нөхөхүйц өндөр байсан 

бол 2012 оны 2-р сараас ашиггүй болтол буурсан юм. АНУ дийлэнхи уурхайн хувьд 2012 оны 

арван хоёрдугаар сарын үнэээр буюу тонн нь 90 ам.доллараар Европруу эрчим хүчний нүүрс 

худалдахад ашиггүй байлаа. Яагаад гэвэл АНУ нүүрсний олборлолтын өртөг өндөр, 

тээвэрлэлтийн зардал өндөр буюу АНУ дэлхийн хэмжээнд нүүрсний өртөг өндөртэй оронд 

тооцогддог (тонн нь 80 ам.доллар FOB). 2012 онд АНУ-ын нүүрсний экспорт дээд цэгтээ 

хүрсэн ба эргээд буурах учиртай юм (Хүснэгт 3). 

Хүснэгт 3: АНУ-ын нүүрсний экспорт улсуудаар (2007-2013) 

Сая тонн 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Европ 20.3 29 22.8 25.7 34.9 38.8 40.9 
Хятад 0 0.2 0.8 4.5 4.9 9.3 8.5 
Энэтхэг 0.7 1.2 1.5 1.7 2.4 5.9 3.9 
Япон 0 1.6 0.8 3.1 6.3 6.3 6.7 
Ө. Солонгос 0.3 1 1.6 2.7 6.1 6.7 6 
Бусад 37.9 48.5 31.6 44.0 52.7 58.7 51.7 
Нийт 59.2 81.5 59.1 81.7 107.3 125.7 117.7 

Эх сурвалж: EIA, IEEJ  

 

АНУ ``swing’’ буюу шилжих нийлүүлэгч хэвээр байх уу?  

Нүүрсний зах зээлд АНУ-ыг ``ороод гараад’’ байдаг буюу шилжих нийлүүлэгч гэж үздэг. АНУ-

ын нүүрсний экспорт олон улсын нүүрсний үнийг дагадаг, өөрөөр хэлбэл нүүрсний олон 
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Коксжих нүүрс

Эрчим хүчний нүүрс



улсын үнэ өсөхөд экспорт өсөж, үнэ буурахад экспорт буурдаг байна. 2012 онд нүүрсний үнэ 

24 хувь буурсан ч АНУ-ын нүүрсний экспорт 16 хувь өссөн байгааг үнэ өндөр байхад гэрээ 

байгуулсан ба нийлүүлэлт хэд хэдэн удаагийн усан онгоцоор хэрэгжсэн гэж тайлбарлаж 

болох юм. АНУ-н экспортын хэмжээ 2012 оны дундуур дээд хэмжээнд хүрч түүнээс хойши 

буурсан юм. АНУ-ын экспорт 2013 онд буурсан, мөн 2014 оны эхний хагас жилд 52 сая тонн 

болж өмнөх оны дүнгээс 16 хувийн бууралттай байна. АНУ-н экспорт буурсан нь нэгт, 

Европын Холбооны эрчим хүчний нүүрсний эрэлт буурсан ба хоёрт, Австрали болон 

Индонези эрчим хүчний нүүрсний нийлүүлэлтээ нэмэгдүүлсэнтэй холбоотой. Үүгээр барахгүй 

коксжих нүүрсний нийлүүлэлт Австрали, Канад болон ОХУ-аас нэмэгдсэн юм. 2014 оны 

эхний хагас жилд АНУ коксжих нүүрсний экспортын 80 хувийг Европ болон Азируу гаргасан 

бол Европ 8.8 сая тонн эрчим хүчний нүүрс хүлээн авсан нь өмнөх оны мөн үеийн дүнгээс 7.4 

сая тонноор дутуу байна. 2014 оны эхний хагас жилд Азируу гаргасан эрчим хүчний нүүрсний 

хэмжээ өмнөх оны мөн үеээс 2.4 хувиар буурсан. АНУ-ын нүүрсний экспорт олон улсын үнэ 

болоод АНУ-ын баруун эрэгт боомтын нэмэлт хүчин чадлыг барих ажлын явцаас хамаарах 

юм. ЖиПиМорган мэдээгээр 2014 онд АНУ-ын экспорт өмнөх оноос 22 сая тонноор буурна. 

 

Өмнөд Африк 

Өмнөд Африк нь нүүрсний экспортын хэмжээгээр жагсаалтын долоодугаарт ордог олборлогч 

улс юм. Тус улсын эрчим хүчний нийлүүлэлтийн 90 хувь, цахилгааны 93 хувь, шингэрүүлсэн 

түлш үйлдвэрлэхэд 30 хувьд нүүрс ашигладаг байна. Олборлосон нүүрсний дөрөвний нэгийг 

экспортлодог бөгөөд уламжилж ирсэнээр Европруу нүүрсээ гаргадаг байсан бол одоогоор 

экспорт нь  Азийн зах зээлруу  түлхүү чиглэсэн. Сүүлийн хэдэн жилд тус улсын нүүрсний 

дотоодын хэрэгцээ өсөн нэмэгдэж (2011 онд 183 сая тонн) тээвэрлэлтийн сүлжээ дутмаг 

байдал нь экспортын өсөлтийг сааруулж байна.  

 

Нүүрсний томоохон олборлогч 

Өмнөд Африкийн чулуун нүүрсний батлагдсан нөөц нь 30.2 тэрбум тонн (KEEI 2012) бөгөөд 

мөн хүрэн нүүрсний нөөцтэй юм. Витбанк, Хайвелд, Эрмело гэх нүүрсний олон орд нь 

нутгийн төвийн бүсэд байрладаг. Вотерберг орд бол Лимпопо мужид байдаг. 2013 онд Өмнөд 

Африк 256 сая тонн нүүрс олборлосон нь дэлхийд нүүрс олборлодог улсуудын жагсаалтын 

долоод бичигдсэн бөгөөд энэ нь голдуу эрчим хүчний нүүрс юм. Биэчби Биллитон, Англо 

Американ, Экстрата/ Гленко, Экссаро, Сасол гэсэн олон улсын нүүрс олборлогч компаниуд 

нийт олборлолтын 80 хувийг эрхэлдэг байна.  

 



Худалдааны чиг хандлага 

2013 онд нүүрсний экспорт 72 сая тонн болсон нь өмнөх онуудаас бага өөрчлөлттэй байна. 

Ричард Бэй хэмээх боомтын хүчин чадал жилд 91 сая тонн боловч төмөр замын хүчин чадал 

нь 78 сая тонн юм.  

Дэлхийн нүүрсний эрэлт Ази тивд их байгаа тул Өмнөд Африкийн экспортын чиг 

хандлага өөрчлөгдөн Энэтхэг болон Хятад гэсэн Азийн улсруу нүүрс экспортлох хэмжээ 2007 

онд 15 хувь байсан бол 2013 онд 60 хувь болон өссөн. Европруу гаргах нүүрсний экспорт 

2007 онд 80 хувь байснаа 2013 онд 35 хувь болсон (Хүснэгт 4).   

Хүснэгт 4: Өмнөд Африкийн нүүрсний экспорт (2007-2013)  

 Сая тонн 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Европ ба газрын дундад тэнгис 54.4 47.6 38.7 26.6 27 23.6 24.7 
Ази 10.1 11.1 22.9 37.7 39.1 41.2 41.2 

Хятад 0 0 0.8 7 10.5 14.3 18.2 
Энэтхэг 6.3 8.1 17.1 22.7 17 17.9 21.7 

Америк 1.6 2.5 1.4 2 1.9 1.4 0.8 
Африк 1.8 1.5 3.3 3.1 3.7 2.1 3.5 
НИЙТ  67.9 62.7 66.3 69.4 71.7 68.3 70.2 
Нийт экспортод эзлэх хувь 

      Европ ба газрын дундад тэнгис 80% 76% 58% 38% 38% 35% 35% 
Ази 15% 18% 35% 54% 55% 60% 59% 
Америк 2% 4% 2% 3% 3% 2% 1% 
Африк 3% 2% 5% 4% 5% 3% 5% 

Эх сурвалж: IEA, VDKI, IEEJ, судлаач тооцсон 

 

Тээвэрлэлтийн түгжрэл  

2012 оны 4-р сараас эхлэн Транснет компани 35 тэрбум ам.долларын хөтөлбөрөөр долоон 

жилийн хугацаанд төмөр зам болон боомтын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх бөгөөд төслийн нэг 

хэсэг нь Вотерберг ордыг боомттой төмөр замаар холбож эхний ээлжинд 2015 он гэхэд 23 

сая тонн нүүрс зөөх төмөр замын хүчин чадалтай болно.  Хөтөлбөрийн дагуу Ричард Бэй 

боомт хүртэл төмөр замын хүчин чадлыг 2019 он гэхэд 98 сая тонн болгоно.  

ОХУ  

ОХУ нь дэлхийд гуравт орох том экспортлогч бөгөөд Европруу хамгийн их нүүрс гаргадаг юм. 

Харин сүүлийн үед Европруу бага өртөгөөр нүүрс нийлүүлэх өрсөлдөгчид гарч ирсэн явдал 

ОХУ-ыг экспортоо Азируу чиглүүлэхэд хүргэсэн. ОХУ эрчим хүчний нүүрсний зах зээлд 

өрсөлдөхөд тээврийн өртөг өндөр байгаа тул төмөр замын хүчин чадлаа нэмэгдүүлж коксжих 

нүүрсний ордуудыг ашиглахыг зорьж байна.  

 

Олборлолт өсөх нь  

ОХУ-ын чулуун нүүрсний батлагдсан нөөц 157 тэрбум тонн (KEEI, 2012) бөгөөд нийт нөөцийн 

хэмжээгээр АНУ дараа хоёрт ордог их нөөцтэй улс боловч олборлолт нь тэр хэмжээнд 



хүрэхгүй ба 2013 онд ОХУ 347 сая тонн чулуун нүүрс, 70 сая тонн хүрэн нүүрс олборлосон 

байна.   

Сибирийн Кемерово мужийн Кузнецийн орд нь нийт олборлолтын 60 хувийг гаргадаг 

юм. Красноярск мужийн өмнө хэсэгт байрлах Канско-Ачинск орд бол хоёрт орох бөгөөд 

олборлолтын 15 хувийг хангадаг ба голдуу хүрэн нүүрс гаргадаг. Үлдсэн нүүрсийг Зүүн 

Сибир болон Алс Дорнодын янз бүрийн ордоос олборлодог бөгөөд  нийт олборлолтын 80 

хувийг бие даасан компаниуд эрхэлдэг. Үүнд Суек, Кузбасразрезуголь, Сибирийн Бизнес 

Юнион (SDS), Востсибуголь, Южный Кузбас зэрэг багтана. Ирээдүйд Азийн өсөн нэмэгдэж 

байгаа эрэлтийг хангах үүднээс Канско-Ачинск болон Зүүн Сибирийн ордуудыг түлхүү 

ашиглах юм.  Якутын зүүн өмнө байрлах Эльга коксжих нүүрсний уурхайгаас Мечель 

компани олборлолтоо 2011 оны наймдугаар сард эхэлсэн байна. 2015 оноос жилийн 

олборлолт 7 сая тонн болж 2021 онд  27 сая тонн болно. Томоохон олборлогч Суек 2011 онд 

Зүүн бүсийн хэрэгцээг хангах гэж Хятадын хилээс 700 км зайтай байрлах ТрансБайкал 

бүсийн Апатское коксжих нүүрсний ордын лицензийг авсан байна.  

ОХУ эрчим хүчний хэрэгцээний 13 хувийг, цахилгааны 20 хувийг нүүрсээр гаргадаг 

бөгөөд дотоодын хэрэгцээ багатай нь байгалийн хийн ашиглалттай холбоотой. ОХУ 

нүүрсний экспортоо нэмэгдүүлэхэд уурхайн хүчин чадал бус харин тээвэрлэлтийн сүлжээ 

дутмаг нь хязгаар болдог.  

 

Номхон далайн бүсийн зах зээлд шилжих 

ОХУ нь дэлхийд нүүрсний экспортоор гуравт ордог ч Атлантын бүсийн зах зээлд хамгийн том 

экспортлогч юм. ОХУ-ын нүүрсний экспортын талаас дээш хувь нь Европын зах зээлд гардаг 

ч экспорт нь Хятад болон Өмнөд Солонгос гэх Номхон далайн бүсрүү шилжих хандлага 

гарсан байна (Хүснэгт 5). ОХУ-ын экспортод Европын эзлэх жин 2007 онд 79 хувь байсан бол 

2011 онд  62 хувь болсон харин Азид гаргах нүүрсний хэмжээ 21-ээс 36 хувь болжээ.  

Хүснэгт 5: ОХУ-ын нүүрсний экспорт (2007-2013)  

 Сая тонн 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Европ 27 54.9 55 53.5 46.6 52.1 56.5 66.3 
Бусад Европ ба Газрын дундад тэнгис 16.5 14.5 16.5 18.1 13.5 25.1 18.0 

үүнээс Турк 11.2 7.5 8.1 12.1 8.3 9.8 8.6 
Нийт Европ ба газрын дундад тэнгис 71.4 69.5 70 64.7 65.7 81.6 84.3 
Ази 19.1 19.1 26.4 32.4 38.3 47.4 56.3 

Хятад 0.3 0.8 11.8 11.6 10.6 18.7 25.7 
Япон 11.5 10 8.9 10.7 11.4 12.4 12.6 

Өмнөд Солонгос 6.4 7.5 4.7 8.6 12.7 12.2 14.7 
Америк 0.3 0.8 0.3 0.4 1.2 0.2 0.0 
НИЙТ  90.8 89.4 96.7 97.5 105.1 129.2 140.6 
Нийт экспортод эзлэх хувь 

       Европ ба газрын дундад тэнгис 79% 78% 72% 66% 63% 63% 60% 
Ази 21% 21% 27% 33% 36% 37% 40% 
Америк 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 

Эх сурвалж: IEA, VDKI, IEEJ, Eurostat, EIA, судлаач тооцсон    



2013 онд ОХУ 114 сая тонн эрчим хүчний нүүрс, 22 сая тонн коксжих нүүрс 

экспортлосон бол 2014 онд ОХУ-ын коксжих нүүрсний экспорт тогтвортой 21-23 сая тонн 

байна. 2030 он гэхэд ОХУ Азируу чиглэсэн экспортоо хоёроос их дахин өсгөж 85 сая тонн 

болгох юм.  

 

Тээвэрлэлтийн урт ба төмөр замын хүчин чадал саад болох нь  

ОХУ нүүрсээ Балтийн болон Хар тэнгис, Хойд Орос, Номхон далайн боомтоор гаргадаг 

бөгөөд Польшруу төмөр замаар экспортлодог. Боомтын жилийн хүчин чадал ойролцоогоор 

100 сая тонн. Алс Дорнодын боомтын хүчин чадал 40 сая тонн бөгөөд Азийн зах зээлийн 

өсөж буй эрэлтийг хангах зорилгоор Ванино (14-18 сая тонн), Позиет, Мурманск (2015 он 

гэхэд 15 сая тонн), Врангель (15 сая тонн) дахь боомтууд хүчин чадлаа нэмж байна.  

 Боомтын хүчин чадал гэхээсээ илүү холын тээвэр нь Оросын нүүрсний өрсөлдөх 

чадварыг бууруулдаг. Учир нь Сибирийн Кемерово мужаас баруун эсвэл зүүн боомт хүртэл 

нүүрс тээвэрлэхэд 4000-5000 км төмөр зам туулдаг тул эрчим хүчний нүүрсний өртөгийг 

өсгөж 80-90 ам. доллар болгодог нь олборлолтын өртөг бага ч гэсэн олон улсын жишгээр 

ОХУ-г өртөг өндөртэй улсад оруулдаг.  

Нөгөөтэйгүүр Оросын төмөр зам бүрэн хүчин чадлаар ажиллаж байгаа нь Азийн 

экспортыг хязгаарлаж байгаа тул Транс-Сибирийн болон Байкал Амурын төмөр замын хүчин 

чадлыг өргөтгөх ажил явагдаж байна. Хятад Алс Дорнодын уурхайнууд болон дэд бүтцийг 

хөгжүүлэхэд хамтран ажиллаж байна. 

 

Колумб  

Колумб нүүрсний экспортоор дэлхийд тавд ордог. Саяхан хүртэл нүүрсээ Европ, АНУ, Өмнөд 

Америкт гаргадаг байсан бол АНУ-н хэрэглэгчдийн эрэлт буурсан тул шинэ зах зээл хайж 

нүүрсээ Хятад болон Өмнөд Солонгосруу экспортлосон ч дийлэнхи нүүрс Европд гарчээ. 

Азируу нүүрс тээвэрлэх нь дэндүү урт замтай тул өртөг нь өсдөг байна.  

 

Нүүрсний олборлолт  

Колумб 6.7 тэрбум тонн чулуун нүүрсний батлагдсан нөөцтэй буюу Өмнөд Америкт хамгийн 

их юм. 2013 онд 81 сая тонн нүүрс үйлдвэрлэж 75 сая тонныг экспортлосон байна (Хүснэгт 

6). Колумб улсын нүүрсний олборлолт болон экспортын дэд бүтэц нь Карибийн эрэгт 

байрладаг ба олборлолтын ажил Ла Гуажира болон Цезарт өрнөнө. Биэчби Биллитон, Англо 

Американ, Экстрата гэх олон улс дамнасан корпорациуд Гленко, Драммонд, Сережон гэх 

үндсэн олборлогчидтой хамтарсан үйлдвэр ажиллуулдаг байна. Энэхүү консорциум нь 



Сережон Зона Норте  буюу Өмнөд Америкийн хамгийн том ил уурхайн төслийг удирддаг 

байна. 

 Хүснэгт 6: Колумбын нүүрсний экспорт (2007-2013)  

 Сая тонн 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Европ 27 29.1 26.9 31.8 34.2 45.7 51.6 50.4 

ХБНГУ 6.9 5.9 5.2 7.4 10.6 8.7 8.1 
Голланд 5.6 6 10.7 9.1 7.4 15.3 15.6 

Их Британи 3 4 4.5 5.4 8 11.7 11.5 
Дани 2.3 1.9 1.9 1.4 5 1.5 2.4 

Бусад Европ ба Газрын дундад тэнгис 8.2 7.5 8.4 6.5 14 7.5 2.7 
Нийт Европ ба газрын дундад тэнгис 37.3 34.4 40.2 40.7 59.7 59.1 53.1 
Америк 28 32.7 23.2 24.6 16.9 13.5 18.7 

АНУ 24.9 22.3 14.9 13 8.3 5.6 5.4 
Ази 0 1.4 0 5.6 2.4 3.0 3.0 

Хятад 0 0 0 3.9 1.4 2.6 2.6 
НИЙТ  65.3 68.5 63.4 70.9 79 75.6 74.8 
Нийт экспортод эзлэх хувь 

       Европ ба газрын дундад тэнгис 57% 50% 63% 57% 76% 78% 71% 
Америк 43% 48% 37% 35% 21% 18% 25% 
Ази 0% 2% 0% 8% 3% 4% 4% 

Эх сурвалж: IEA, VDKI, IEEJ, Eurostat, судлаач тооцсон 

Нүүрсний олборлолт болон экспортод бороо их орох эсвэл уурхайчдын ажил хаялт 

саад болдог. Дийлэнхи олборлолт нь эрчим хүчний нүүрс юм. Хүснэгт 6 харахад экспортын 

70 дээш хувь нь Европд гардаг.  

Экспортын хүчин чадал нэмэхэд боомт болон төмөр замын өргөтгөл чухал. Мөн 

Панама каналын өргөтгөл хийвэл Азийн зах зээлд гарах тээврийн өртөг буурна. Учир нь уг 

каналаар баг оврын усан онгоц ашиглахад тээврийн зардал буурах юм. Хятадын хөгжлийн 

банк төмөр зам барих дэд бүтцийн хөгжлийн ажлыг эхлэсэн ба Энэтхэгийн компани коксжих 

нүүрсний уурхайн ашиглалтыг эхэлсэн юм байна.  

 

Монгол 

Нүүрсний зах зээлд шинээр түрэн орж ирсэн улсад Монгол орох ба коксжих нүүрсний экспорт 

2010 онд 15 сая тонн, 2011 онд 20 сая тонн болж өссөн боловч сүүлийн хоёр жилд экспорт 

буурч 15 сая тонн болов. 

Хүснэгт 7: Монголын нүүрсний экспорт (2008-2013)  

 Сая тонн 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Эрчим хүчний нүүрс 0.3 0.4 2 1.5 0.1 2 2 

Коксжих нүүрс 3 3.6 4 15 20 19.1 15 
Нийт 3.3 4 6 16.5 20.1 21.1 17 

Эх сурвалж: JPMorgan, Mongolian Statistics Office 

Монгол улсын нүүрсний экспортыг нэмэгдүүлэхэд дэд бүтцийг хөгжүүлэх нь тулгамдсан 

асуудлыг нэг бөгөөд Таван Толгойн ордоос Гашуун Сухайт хүртэл төмөр зам барисан цагт 

нүүрс тээвэрлэх өртөг гурав дахин буурах ач холбогдолтой юм. Монгол улс далайд гарцгүй 

тул дийлэнхи нүүрсийг Хятадруу нийлүүлдэг. 2011 онд Хятадын коксжих нүүрсний импортод 



Монголын нүүрсний эзлэх хувь 45 байсан бол сүүлийн хоёр жилд тус үзүүлэлт буурч 2012 

онд 36 хувь, 2013 онд 20 хувь болон буурсан (Зураг 3). 

Зураг 3. Хятадын коксжих нүүрсний импортод Монголын эзлэх хувь 

 

Эх сурвалж: China Coal Resource 

 

Харин Хятадын коксжих нүүрсний импорт 2011 онд 45 сая тонн байсан бол 2012 онд хорин 

хувиар өсөж 54 сая тонн, 2013 онд дөчин хувиар өсөж 75 сая тонн болсон байна. 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 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 чадсан байна. 

2014 оны эхний есөн сарын дүнгээр Австрали Хятадын коксжих нүүрсний зах зээлд 

эзлэх жингээ 47 хувь (21 сая тонн), Монгол 24 хувь (11 сая тонн) болгосон байна.  

 

Нүүрсний олон улсын худалдааны чиг хандлага 

Австралийн засгийн газрын дэргэдэх судалгааны нэгжээс (BREE) урьдчилан тооцсон 2014-

2019 оны нүүрсний экспортын таамаглалыг хүснэгтээр хүргүүлэв.  

Хүснэгт 8. Эрчим хүчний нүүрсний экспорт 
Сая тонн 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Индонези 423 416 403 396 391 384 379 
Австрали 188 192 197 210 217 230 248 
ОХУ 117 108 105 104 101 100 88 
Колумб 73 81 90 99 106 112 117 
ӨАБНУ 72 73 77 81 83 85 87 
АНУ 47 37 35 29 26 25 24 
Нийт худалдаа 1072 1053 1067 1091 1105 1140 1163 
Гэрээт үнэ, $/ tonne 95 82 77 81 89 92 95 

Эх сурвалж: BREE 
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2013 онд дэлхийн хэмжээнд 7.8 тэрбум тонн нүүрс олборлон үүнээс 1.3 тэрбум тонн буюу 

16.6 хувийг улс хооронд арилжаалсан бол коксжих нүүрсний худалдаа 302 сая тонн, эрчим 

хүчний нүүрсний арилжаа 1 тэрбум тонн байв.   

Хүснэгт 9. Коксжих нүүрсний экспорт 
Сая тонн 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Австрали 170 181 187 186 191 193 196 
АНУ 60 58 57 56 53 51 48 
Канад 33 34 34 35 35 35 36 
ОХУ 22 13 13 13 13 13 13 
Нийт худалдаа 302 318 324 330 331 335 337 
Гэрээт үнэ, $/ tonne 159 126 123 131 137 141 144 

Эх сурвалж: BREE 
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