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Хураангуй: Олборлосон хатуу нүүрсний багахан буюу 17 хувийг олон улс хоорондоо 

арилждаг учир нүүрсний зах зээл нь нимгэн ба цөөхөн оролцогчтой улмаар үнийн 

савалгаанд өртөмтгий юм. Сүүлийн жилүүдэд Азийн импорт хангалттай их хэмжээгээр 

өссөн явдал олон улсын нүүрсний худалдааны гол талбарыг Номхон далайн бүс болгож 

өнөөдөр тус бүс олон улсын худалдааны дал орчим хувийг эзэлж Ази нүүрсний үнийг 

тодорхойлж байна. Хятад улс дэлхийн импортын 23 хувь буюу хангалтаай байр суурийг 

олж авсан учир Бээжинд гарах бодлогын шийдвэрүүд Азийн болон Европын худалдан 

авагчдад хүрэх нүүрсний үнэд нөлөөлөх юм. Хятадын эрэлт өснө гэсэн хүлээлтээр 

сүүлийн гурван жилд дэлхийн өнцөг бүрт нүүрсний экспортын төслүүд цэцэглэж 

нийлүүлэлтийн илүүдэл бий болж сүүлийн хоёр гаруй жилд нүүрсний үнэ эрчимтэй 

буурсан. Нүүрсний зах зээл тэнцвэржих эсэх нь ``swing’’ буюу шилжих тоглогчид (АНУ 

ба Хятад) яах вэ гэдгээс хамаарна. Хятад дэлхийн импортын  бараг дөрөвний нэгийг эзэлж 

байгаа ч энэ нь Хятадын дотоод олборлолтын зөвхөн долоон хувь юм. Өөрөөр хэлбэл 

Хятадын хэрэглээ болон олборлолт багахан өөрчдөгдөхөд тус улс хамгийн том 

импортлогч бус харин өөрийгөө тэтгэх чадвартай улс болж импорт нь эрс буурч, зөвхөн 

сайн чанарын нүүрс импортлох төдий болно. Харин нүүрсний компаниуд үүнд бэлтгэлтэй 

байгаа уу? 

 

 

 

 



                                                                                        Эдийн засгийн тэнхим, Д. Долгорсүрэн 

Хуудас 2 
 

Олон улсын нүүрсний зах зээлийн үнэ сүүлийн хоёр жилд яагаад буурав?  

Сүүлийн гучин жилд чулуун1 нүүрсний олон улсын худалдаа эрчимтэй хөгжин эрчим 

хүчний нүүрсний арилжаа жилд дунджаар 7.2 хувийн өсөлттэй байж 2012 онд 985 сая 

тонн хүрсэнд ялангуяа Ази Номхон далайд цахилгаан эрчим хүчний станцуудын нүүрсний 

эрэлт эрчтэй өссөнтэй холбоотой юм. Харин гангийн болон коксын үйлдвэрийн зүгээс 

үүсдэг коксжих нүүрсний худалдаа жилийн 3.1 хувийн дундаж өсөлттэй байж 2012 онд 

291 сая тонн болсон. Хэрэв олон улсын худалдаа хэвийн өсөлттэй байсан юм бол яагаад 

нүүрсний үнэ сүүлийн хоёр жилд буурсан вэ?  Олон улсын нүүрсний худалдаа нь 

нүүрсний олборлолтод их бага хувь эзэлдэг байна. Хэрвээ олборлосон хатуу нүүрсний 

зөвхөн 17 хувь нь олон улсын худалдаанд ордог бол газрын тосны 60 хувь, байгалийн 

хийн 33 хувийг олон улс хооронд арилждаг юм. Өөрөөр хэлбэл, олон улсын нүүрсний зах 

зээл нь их нимгэн бөгөөд хэдхэн тоглогчид ноёрходог учир ялимгүй өөрчлөлт нь зах 

зээлийг хүчтэй савалгаанд оруулдаг ба сүүлийн дөрвөн жилд болсон үйл явдлууд үүнийг 

баталж байна. Олон улсын нүүрсний зах зээлийн үндсэн экспортлогч улсад Австрали, 

Индонези, АНУ, Өмнөд Африк, ОХУ, Колумб, Монгол, Мозамбик харин гол 

импортлогчид Хятад, Энэтхэг, Япон, Өмнөд Солонгос, Тайван мөн Европ багтдаг юм. 

Эдгээр импортлогч улсууд нийт дэлхийн импортын 84 хувийг эзэлдэг юм.  

Сүүлийн хоёр гаруй жилийн хугацаанд олон улсын худалдаанд нүүрсний үнэ тасралтгуй 

буурч ирсэн үндсэн хоёр шалтгаан байна. Нэгт, нүүрсний импортын эрэлт нэмэгдсэн. 

Хоёрт, нүүрсний экспортын нийлүүлэлт өсөж энэхүү эрэлтийг хангасан боловч илүүдэл 

үүсэж зах зээл нь шингээх чадваргүй болов.  

Эрэлт тал дээр шинжлэхэд өнгөрсөн дөрвөн жилийн хугацаанд Хятадын нүүрсний импорт 

огцом өссөнөөр олон улсын нүүрсний худалдаанд ихээхэн өөрчлөлт гарлаа. Саяхан буюу 

2008 онд Хятад улс нүүрсний цэвэр экспортлогч байсан бол 2011 онд дэлхийн хамгийн 

том импортлогч улс болсон юм. Хэрвээ үүнээс өмнөх гучин жилийн турш Япон улс 

дэлхийн нүүрсний худалдааны дийлэнхи хэсгийг импортлож ирсэн бол 2012 онд Хятадын 

бүх төрлийн нүүрсний импортын хэмжээ хамгийн өндөр буюу 289 сая тонн болж өмнөх 

оноосоо 30 хувь өссөн юм. Энэ утгаараа Хятад олон улсын нүүрсний худалдааны 23 

хувийг эзэлж байна. Хэдийгээр Хятад улс дэлхийд нүүрсний хамгийн том олборлогч буюу 

дэлхийн олборлолтын тал хувийг эзэлдэг хирнээ импорт нь огцом нэмэгдэх олон 

шалтгаанаас дурьдвал: 

                                                
1 Чулуун нүүрс гэдэгт цахилгаан станцуудын хэрэглэдэг эрчим хүчний нүүрс болон гангийн үйлдвэрийн 
хэрэглэдэг коксжих нүүрс орно. 



                                                                                        Эдийн засгийн тэнхим, Д. Долгорсүрэн 

Хуудас 3 
 

 Хятадын коксжих нүүрсний нөөц 278 тэрбум тонн боловч тал нь нэгдүгээр 

зэрэглэлээс дээш үзүүлэлттэй ган хайлах чанарын шаардлага хангадаггүй юм. 

 Нийт нөөцийн 25 хувь нь 400 метрээс дээш байрладаг учир Хятадын коксжих 

нүүрсний олборлолтын 95 хувь нь гүний олборлолт тул өртөг зардал ихтэй байдаг. 

Тиймээс олон улсын нүүрсний үнэтэй харьцуулахад дотоодын олборлолтын өртөг 

болон үнэ нь өндөр. 

 Дотоодын нүүрсийг олборлолтын баруун хойд бүсээс томоохон цахилгаан 

станцууд, гангийн ба коксын үйлдвэрүүд байрлах эрэг хавийн зүүн болоод өмнөд 

мужуудруу тээвэрлэхэд дэд бүтцийн хүчин чадал хангалтгүй улмаар түгжрэл үүсэх 

асуудалтай тулгардаг байна.  

 Шандон, Хэнан, Анхуи болон зүүн хойд хэсгийн олборлолт дээд цэгтээ хүрсэн 

байхад шинэ нөөц алслагдсан байршилтай ба нүүрс алсаас тээвэрлэх сүлжээ ховор 

бөгөөд түгжрэлтэй юм. 

 Уурхайд голдуу хий хуримтлагдах геологийн шинжтэй ба нийт уурхайн гуравны 

нэгийг эзлэх хот тосгоны эзэмшлийн жижиг уурхайд аюулгүй ажиллагааны нөхцөл 

хангаагүй улмаар осол аваар их гардаг. 

 Цалин болон материал/үйлчилгээний үнэ нэмэгдэхээс гадна нүүрс тээвэрлэх зам 

улам урт болж Хятадын нүүрсний өртөг дунджаар жилд 7-9 хувиар өсөж байна. 

Харин нийлүүлэлт талаа ажиглахад, саяхнаас буюу 2012 онд АНУ олон улсын нүүрсний 

зах зээл дээр эргэн гарч ирсэн явдал нүүрсний худалдаанд нөлөөлсөн юм. АНУ-д 2011 онд 

$4/сая Btu байсан занарын хийн үнэ 2012 онд $2.75/сая Btu болтолоо буурсан нь АНУ-н 

эрчим хүчний салбарт нүүрсийг өрсөлдөх чадваргүй болгон дотоодын зах зээлээс шахан 

зайлуулсан юм. АНУ-ын цахилгаан станцууд хямд үнэтэй хийн түлшээр нүүрсийг 

орлуулж нүүрсний эрэлт  2011 онд 4 хувь харин 2012 онд 11 хувь тус тус буурсан байна. 

Иймээс АНУ-ын нүүрс олборлогчид гадны зах зээлийн эрэлд гаран 2011-2012 онд 

экспортоо нэмэгдүүлсэн байна. 2012 онд нүүрсний экспорт нь 112 сая тоннос их болж 

2009 оны үзүүлэлтээс хоёр дахин өссөн юм. 2000 онд АНУ олон улсын эрчим хүчний зах 

зээлээс бараг гарсан байсан бол 2012 онд нүүрсний экспортын зах зээлийн 9 хувийг 

эзэлсэн байна.  

Дээр дурьдсан үйл явдлууд шууд бус замаар олон улсын зах зээл болон үнэд нөлөөлсөн 

юм. Хятадын импорт огцом өссөн явдал 2008-2009 онд зогсонги байсан нүүрсний зах 

зээлийг сэргээж бүр өрсөлдөөн өрнүүлж 2008 оны хоёрдугаар улиралд эдийн засгийн 

болон санхүүгийн хямралд өртөн уналтанд орсон байсан үнийг өсгөж эхэлсэн юм. 



                                                                                        Эдийн засгийн тэнхим, Д. Долгорсүрэн 

Хуудас 4 
 

Нөгөөтэйгүүр нүүрс худалдан авагчдын дунд өрсөлдөөн өрнөж 2011 онд нүүрс 

хүрэлцэхгүйн улмаар нүүрсний  үнэ өмнөх онтой харьцуулахад Азид дунджаар 18 хувь  ба 

Европод 32 хувиар өссөн юм. Харин АНУ-ын экспорт сүүлийн хоёр жилд өссөн явдал 

олон улсын нүүрсний зах зээлийн хомсдлыг арилгасан юм. 2012 онд нүүрсний импорт 12 

хувийн хэвийн өсөлттэй байсан ч дэлхийн нүүрсний зах зээл удалгүй хомсдолтой бус 

харин илүүдэлтэй болжээ. 2012 онд нүүрсний үнэ Азид 19 хувь ба Европод 24 хувиар 

буурсан байна. Дэлхийн дийлэнхи уул уурхайн компаниуд өртөгийн асуудалтай тулгарч 

санхүүгийн алдагдалтай ажилласан. Ийм нөхцөл байдал тогтвортой юу? Хятадын 

импортын хурд энэ янзаар байх уу? АНУ ``шилжих '' тоглогч2 утгаараа эргээд зах зээлээс 

гаран одох уу?  

 

Ази Номхон далайн бүсрүү шилжилт гарсан  

Эрчим хүчний нүүрсний зах зээлийг Ази Номхон далайн бүс болон Атлантын бүс гэж 

хоёр үндсэн бүсэд хуваадаг бол бүс тус бүрийн нийлүүлэгчид өөрийн бүсэд нүүрс 

нийлүүлдэг ба хоёр бүсийн хооронд нүүрсний урсгал бараг байхгүй гэж хэлж болно. 

Гэхдээ Азийн импорт өссөнөөр нөхцөлд байдал өөрчлөгдөн 2007 оноос Номхон далайн 

бүсийн эрэлт нь нийлүүлэлтээс их болж тэнцвэр алдагдан Азийн худалдан авагчид 

Атлантын нийлүүлэгчдээс нүүрс худалдан авч хоёр бүсийн хооронд өрсөлдөөн өрнөж 

эхэлсэн юм. Үүнээс болж Өмнөд Африкийн худалдааны чиг хандлагад өөрчлөлт гарсан 

буюу 2007 онд экспортын 80 хувийг Европруу гаргадаг байсан бол одоо экспортын талаас 

дээш хувь Ази, Энэтхэг болон Хятадруу чиглэсэн юм. Ази болон Хятадын импорт өсөж 

эхлэхээр Атлантын бүсийн бүх нийлүүлэгчид Ази руу чиглэсэн экспортын стратеги 

баримталж эхэлсэн байна. Азийн импортын хангалттай өсөлт нь олон улсын нүүрсний 

худалдааны гол талбарыг Номхон далайн бүс болгожээ. 1990 онд Номхон далайн бүс нийт 

эрчим хүчний нүүрсний импортын 28 хувийг эзэлж байсан бол одоо 69 хувьтай байна.  

Тэгэхлээр Ази тив нүүрсний үнийг тодорхойлно гэдэг тодорхой болсон. 2011 оноос 

хамгийн том импортлогч болсон Хятад улс одоогооор эрчим хүчний нүүрсний олон улсын 

үнийг тодорхойлж байна. Хятадын нүүрсний импорт дэлхийн импортын 23 хувийг эзэлдэг 

утгаараа олон улсын зах зээл дээр хангалттай байр суурь учир Бээжинд гарах бодлогын 

шийдвэрүүд Азийн болон Европын худалдан авагчдад хүрэх нүүрсний үнэд нөлөөлөх юм.  

                                                
2 ``Swing'' буюу ``шилжих'' тоглогч гэж олон улсын зах зээлийн үнэ өсөхөд экспортлогч болох харин 
дотоодын зах зээлийн үнэ өсөхөд экспортоо бууруулдаг тоглогчийг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл олон улсын зах 
зээлд ороод эсвэл гараад байдаг тоглогч. 



                                                                                        Эдийн засгийн тэнхим, Д. Долгорсүрэн 

Хуудас 5 
 

Хятад улс экспортлогч орнуудын анхаарлыг татсан хэвээр байгаа бол Энэтхэг улс 

нүүрсний импорт нь өсөх хоёр дахь том орон юм. Энэтхэг нүүрсний олборлолтоор 

дэлхийд гуравт ордог ч энэ нь дотоодын цахилгааны болон гангийн өсөн нэмэгдэх 

хэрэгцээнд хангалтгүй юм. Иймээс Энэтхэг улс дотоодын нүүрсний зах зээлийн 

хомсдолоо олон улсын зах зээлээс нөхөж авдаг байна. 2012 онд 134 сая тонн нүүрс 

импортлосон нь өмнөх оноос 15 хувийн өсөлт юм. Магадгүй Энэтхэг дэлхийд хамгийн 

том нүүрс импортлогч болохыг үгүйсгэх аргагүй билээ.  

 

Атлантын бүсийн нүүрсний зах зээл мөхсөн үү? 

Европ, АНУ, Латин Америкийн импортлогчид багтсан Атлантын бүс нь дэлхийн 

импортод улам бага хувийг эзлэх болсон нь Азийн худалдан авагчид тодорсон цагт мөхөж 

байгаа зах зээл мэт харагдана. Гэхдээ сүүлийн хоёр жилд Европын нүүрсний зах зээл 

сэргэж байгааг харахад хараахан тийм биш юм. Европын нүүрсний импорт 2011 онд 14 

хувь, 2012 онд 11 хувиар өссөн нь цахилгаан станцуудын эрэлт өссөнтэй холбоотой юм. 

Европод маш хямдхан нүүрс гаднаас орж ирсэн, мөн нүүрстөрөгчийн давхар исэлийн 

(CO2) ялгаруулалтад төлөх үнэ буурсан явдал нь нүүрсийг цахилгааны үйлдвэрлэлд 

өрсөлдөх чадвартай болгожээ. Уг нь Европын эрчим хүчний хэрэгцээ буурч сэргээгдэх 

эрчим хүчний үйлдвэрлэл өсөж байсан боловч 2011 онд цахилгаан станцууд хийн 

ашиглалтыг хямд үнэтэй нүүрсээр орлуулсан юм. Ялангуяа 2012 онд нүүрсний үнэ 

буурсан, нүүрстөрөгчийн  ялгаруулалтад төлөх үнэ буурсан, АНУ-аас их хэмжээний нүүрс 

худалдан авах боломж байсан зэрэг нь Европын нүүрсний хэрэглээг нэмэгдүүлжээ. АНУ 

Европруу гаргах эрчим хүчний нүүрсний экспортоо 2011 онд 124 хувь буюу18 сая тонн, 

2012 онд 90 хувь буюу 31 сая тонн болгон өсгөжээ. Иймээс Европын цахилгааны 

үйлдвэрлэлд байгалийн хийн үнэ өндөр байж хэрэглээ нь буурсан бол нүүрсний эзлэх жин 

өссөн юм. Их Британи болон Испанид цахилгаан үйлдвэрлэгчид хийн ашиглалтаас 

татгалзан нүүрсэн түлшид шилжсэн байна.  

Европын нүүрсний дотоодын олборлолт 2009 онтой харьцуулахад 2020 он гэхэд 28 хувь, 

2035 онд 63 хувь буурах юм. Европын чулуун нүүрсний нөөц шавхагдсан мөн өртөг өндөр 

бол хүрэн нүүрс нь импортын нүүрстэй өрсөлдөх чадвартай ба нийлүүлэлтийн аюулгүй 

байдлыг хадгалах учиртай. Хүрэн нүүрсний нөөц нь Герман, Польш, Чех, Грец гэсэн 

дөрвөн улсад төвлөрч Герман дангаараа Европын Холбооны нийт нөөцийн 72 хувийг 

бүрдүүлдэг байна. Европын хувьд импортын эрчим хүчний нүүрсний үнэ нь газрын тос, 

хийн түлшний үнээс хямд байдаг. Байгаль орчны стандартууд чангарсан цагт (450g 

CO2/kWh) Европын цахилгаан үйлдвэрлэлд нүүрсний хэрэглээ буурна эсвэл хорт бодисыг 
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тусгаарлах технологи нэвтрүүлж нүүрсийг ашигласан хэвээр байна. Тэгэхлээр Европ дахь 

нүүрсний ашиглалт нүүрстөрөгчийн 90 хувийг тусгаарлан хадгалах (CCS) технологийг 

үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхтэй салшгүй холбоотой юм. Харин энэхүү технологийн дагуу 

CO2-г далайн гүнд, хаагдсан газрын тос юм уу хийн уурхайд, эсвэл ашиглаагүй нүүрсний 

ордын давхаргад тусгаарлан хадгалахын тулд тээвэрлэлтийн шугам хоолой барих их 

хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг шаардах төвөгтэй юм. Ойрын ирээдүйд Европын 

нүүрсний хэрэглээ болон импорт өсөх эсвэл буурах нь (i) CO2 ялгаруулалтад төлөх 

төлбөр, (ii) CCS технологийн хөгжлийн явц, (iii) засгийн газрын санхүүгийн чадамж, (iv) 

улс тус бүрийн үндэсний бодлогоос хамаарна. Их Британи болон Испани хоёр 2012 онд 

зах зээл дээр байсан АНУ болон Колумбын нүүрсний дийлэнхийг шингээсэн боловч хоёр 

улсад нүүрс ашиглалтад халгаатай шинэ зохицуулалтыг бий болгосон явдал нүүрсний 

хэрэглээг бууруулж ч магад юм. Их Британи улс CCS технологийг нэвтрүүлэх тал дээр 

тэргүүлэгч улс болох магадлалтай бол Испанид нүүрсний салбарт олгох татаасыг 

бууруулж буй явдал, мөн эдийн засгийн болон санхүүгийн хямралууд нь тус технологийг 

санхүүжүүлэх боломжийг хязгаарлана. ХБНГУ-д эсрэгээрээ цөмийн эрчмийг арилгах 

ажлын хүрээнд дотоодын хүрэн нүүрсний хэрэглээ эхний ээлжинд өснө. Мөн шинээр 

ашиглалтанд орох нүүрсэн түлштэй цахилгаан станцуудын зүгээс импорт бас өсөх юм. 

Харин Польшид нүүрсний нөөц байгаа учир CCS технологийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх 

талаар эрдэмтэд хүчээ зузаатгаж байгаа юм. 

 

Нүүрсний зах зээл тэнцвэржих үү? 

Хятадын нүүрсний эрэлт өснө гэсэн хүлээлтээр сүүлийн гурван жилд дэлхийн өнцөг бүрт 

нүүрсний экспортын төслүүд цэцэглэж байсан. Хэдийгээр Хятадын болон дэлхийн 

нүүрсний импортын өсөлт өндөр байсан боловч энэхүү өсөлт зах зээл дээр бэлэн байгаа 

нүүрсийг шингээхэд хангалтгүй байв. Дэлхийн зах зээл хомсдолоо арилган нүүрсний 

илүүдэлтэй болсоны үр дүнд нүүрсний үнэ буурсан юм. 2012 онд импортын эрчим хүчний 

нүүрсний үнэ Азид 19 хувиар буурч нэг тонн нь 108.8 ам. доллар, Европод 24 хувиар 

буурч 92.5 ам. доллар болсон. Коксжих нүүрсний үнэ 2012 онд 27 хувиар буурч тонн бүрт 

209 ам. доллар төлж байсан бол 2013 онд 150 ам. доллар болоод байна. Ихэнхи 

олборлогчийн хувьд экспорт ашиггүй болов. Зарим  экспортлогч улсад  өндөр чанар 

бүхий, бага өртөгтэй уурхай шавхагдсан тул дэд бүтцээс алслагдсан болон муу чанарын 

орд ашиглахад хүрсэн явдал нүүрсний өртгийг өсгөсөн ба одоогийн зах зээлийн буурсан 

үнээр өссөн өртгийг нөхөх боломжгүй юм. Ийм нөхцөлд Австрали, ОХУ болон АНУ-ын 

ихэнхи компаниуд өндөр өртөг бүхий уурхайн олборлолтоо бууруулж хөрөнгө оруулалтаа 
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хойшлуулсан байна. Нүүрсний олборлолтыг танасан одоогийн хэмжээ нүүрсний үнийг 

сэргээхэд хангалттай бус бөгөөд 2014 онд компаниуд мөн олборлолтоо хасах юм.  

Нүүрсний зах зээл дээр илүүдэл үүссэн учир үнэ буурч байна. Харин нүүрсний эрэлт 

нийлүүлэлт хэзээ тэнцүү болж үнэ тогтворжих вэ? Үүнд зах зээлийн ``swing'' буюу 

шилжих тоглогч нар (АНУ болон Хятад) чухал үүрэгтэй юм. Нүүрсний зах зээл 

тэнцвэржих эсэх нь АНУ-ын компаниуд яах вэ гэдгээс хамаарна. Одоогоор нүүрсний үнэ 

буурсан ба нүүрсний дотоод зах зээл сэргэсэн тул АНУ экспортоо бууруулах юм. Үүнээс 

гадна зах зээлийн тэнцвэржилт Хятадаас хамаарна. Хятад дэлхийн импортын  23 хувийг 

эзэлж байгаа ч энэ нь Хятадын дотоодын олборлолтын зөвхөн 7 хувь юм. Өөрөөр хэлбэл 

Хятадын хэрэглээ болон олборлолт багахан өөрчдөгдөхөд тус улс хамгийн том 

импортлогч биш харин өөрийгөө тэтгэх чадвартай улс болон хувирах юм. Хятадын 12-р 

таван жилийн төлөвлөгөөнд цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээний бүтцэд нүүрсний эзлэх 

жинг бууруулах аж. 2015 он гэхэд нүүрсний хэрэглээ болон олборлолтыг 3.9 тэрбум тоннд 

барин зохицуулна гэжээ. Хэрвээ Хятадын засгийн газар нүүрсний хэрэглээг хязгаарлаж 

чадвал 2015 онд Хятадын импорт эрс буурч зөвхөн сайн чанарын коксжих нүүрс болон 

өндөр илчлэгтэй эрчим хүчний нүүрс импортлох төдий болно. Энэхүү үйл явц дэлхийн 

нүүрсний худалдааг буурулах юм. Харин дэлхийн нүүрсний нийлүүлэгчид үүнд 

бэлтгэлтэй байгаа нь тодорхойгүй юм.  

2012-2013 онд эрчим хүчний нүүрсний худалдаа өсөлттэй байсан ч үнэ буурсан учир гол 

экспортлогчдын хувьд урам хугараахар жилүүд байлаа. Өнөөдөр тэд бүгд илүүдэл 

нийлүүлэлтийг арилгахыг эрмэлзэн өндөр өртөг бүхий уурхайгаа хааж хөрөнгө 

оруулалтын шинэ төслүүдээ хойшлуулсан. Хятадын эдийн засгийн өсөлтийн хурд  7.5 

хувиас бага болж буурсан явдал нүүрсний импортыг зогсоох бий гэсэн болгоомжлол 

төрүүлж байна. Зураг 1: Эрчим хүчний нүүрсний үнэ, 2002-2013  

 

Тэмдэглэл: Спот CIF Үнэ, 6,000 kcal/kg NAR.  
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Эх сурвалж: International Coal Report  

Зураг 1-ээс эрчим хүчний нүүрсний үнэ хэрхэн хэлбэлзэж ирсэнийг харж болно. 2013 онд 

Японы эрэг хүрсэн эрчим хүчний нүүрсний спот дундаж үнэ (далайн тээврийн өртөг, 

даатгал шингэсэн) 98 ам. доллар байна.  

Коксжих нүүрсний худалдаа 1990 оноос 2000 оны эхний хагас хүртэл өсөж байсан юм. 

Харин 2009 онд эдийн засаг болон санхүүгийн хямралаас үүдэн гангийн үйлдвэрлэл 

буурахад коксжих нүүрсний үнэ буурсан. Тэгвэл 2010 онд нүүрсний худалдаа огцом 17 

хувиар өссөн нь нэг талаас өмнөх оны алдагдлаа нөхөх гэсэн ородлого байсан, нөгөө 

утгаар Хятад болон Энэтхэгийн импорт өссөнөөр тайлбарлаж болно. Гэхдээ 2011 онд 

нүүрсний худалдаа өмнөх оноосоо 1.7 хувиар буурсан. Тус онд гангийн үйлдвэрлэл 6.8 

хувиар өсөж 1.49 тэрбум тонн болсон ч коксжих нүүрсний нийлүүлэлт буюу Австралийн 

экспортын хүчин чадал Квинслэнд мужид орсон их хэмжээний борооны уршигаар 

хязгаарлагдсан. Тус муж нь коксжих нүүрсний дэлхийн экспортын 50 хувийг нийлүүлдэг 

учир энэ үер нийлүүлэлтийн их хэмжээний хомсдол үүсгэжээ. Хомсдлоос үүдэн 2011 оны 

хоёрдугаар улиралд сайн чанарын коксжих нүүрсний үнэ огцом өсөж тонн тутамд 330 ам. 

доллар болжээ. Япон, Өмнөд Солонгос болон Европын худалдан авагчид Хойд 

Америкийн нийлүүлэгчдээс дутагдсан нүүрсээ худалдан авчээ. Австралийн нийлүүлж 

чадаагүй нүүрсний дийлэнхийг АНУ болон Канад нөхөн нийлүүлэх чадвартай байсан ч 

зах зээл дээрхи эрэлт их байлаа.  

Зураг 2: Коксжих нүүрсний олон улсын үнэ, 2007-2013 

 

Тэмдэглэл: Австралийн сайн чанарын коксжих нүүрсний жишиг FOB үнэ  

(далайн тээврийн өмнөх бүх өртөг шингэсэн үнэ) 

Эх сурвалж: International Coal Report, Mc Closkey Coal Report  

Тэгвэл 2012 онд Австрали нүүрсний нийлүүлэлтээ сэргээсэн тул  коксжих нүүрсний 

худалдаа өсөлттэй байсан. Гэхдээ Европын эдийн засгийн зогсонги байдал болон Хятадын 

эдийн засгийн өсөлтийн сааралт зэрэг нь гангийн үйлдвэрлэлийн өсөлтийг бууруулсан 
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юм. 2012 онд гангийн үйлдвэрлэл дэлхийн хэмжээнд зөвхөн 1.2 хувийн өсөлттэй, зарим 

оронд бууралттай байсан нь коксжих нүүрсний импортыг хязгаарлаж байсан ч тус онд 

импорт 291 сая тонн буюу өмнөх оноос 5 хувь өссөн юм. Зах зээл дээр үүссэн нөхцөл 

байдал нь нүүрсний үнэд тусгалаа олæ 2011 оны хоёрдугаар улиралд хамгийн дээд цэгтээ 

хүрч эргээд буурч эхэлсэн (Зураг 2). Нийлүүлэлт нь импортын нүүрс худалдан авах 

эрэлтээс давсан тул 2012-2013 онд нүүрсний үнэ мэдэгдэхүйц буурсан юм.  

 

Нүүрсний олон улсын худалдаа 

2012 онд чулуун нүүрсний олон улсын худалдаа 1276 сая тонн болсон буюу нэг тэрбумаас 

дээш худалдааг улс гүрнүүд хоёр дахь жилдээ хийж байна. Үүнээс харин далайн тээврийн 

худалдаа 1164 сая тонн болсон байна. Газрын тээврийн худалдаа 112 сая тоннд хүрчээ. 

Гангийн зах зээл хумигдсан ч коксжих нүүрсний худалдаа 291 сая тонн байсан бол эрчим 

хүчний нүүрсний зах зээл тэлж 985 сая тоннд хүрсэн байна. 

Эрчим хүчний нүүрсний олон улсын худалдаа 

Импортын эрчим хүчний нүүрсний зах зээлийн зонхилох хувийг (39%) Индонези 

нийлүүлдэг байна. Индонезийн нүүрсний үндсэн хэрэглэгчид гэвэл Хятад, Энэтхэг, Япон, 

Өмнөд Солонгос, Тайван  байна. Олон улсын зах зээлд Австрали эрчим хүчний нүүрсний 

17 хувийг нийлүүлж Хятад, Тайван, Европын Холбоо, Япон, Өмнөд Солонгос гэсэн улсад 

гаргадаг юм (Зураг 3). 

Зураг 3: Эрчим хүчний нүүрсний экспортлогч улсууд, 2012, сая тонн 

 

Эх сурвалж: IEA, WCA  
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 “Доод зэрэглэлийн” нүүрсний худалдаа  

Дэлхийн далайн тээврийн худалдаанд гарч буй нэг шинэ хандлага бол доод зэрэглэлийн 

эрчим хүчний нүүрсний худалдаа өсөж байгаа явдал юм. Доод зэрэглэлийн нүүрсэнд бага 

илчлэгтэй битум нүүрс буюу Индонезийн хувьд 4,900 kcal/kg илчлэгтэй нүүрс, 

Австралийн хувьд 5,500 kcal нүүрс ба үнслэгийн агууламж өндөр буюу 24 хувь байх нүүрс 

ордог. Индонези улс доод зэрэглэлийн нүүрсийг экспортлож харин Өмнөд Солонгос 

болон Тайван улс гол импортлогчид юм. Индонези ийм бага илчлэгтэй нүүрсийг жишиг 

нүүрс болох 6,000 kcal/kg илчлэгтэй нүүрстэй харьцуулвал их хямдралтайгаар зардаг 

байна. Хятад болон Энэтхэгийн зүгээс нүүрсний импорт өсөх хэрээр доод зэрэглэлийн 

нүүрсний эрэлт өсөж 2011 онд дэлхийн худалдаа 200 сая тоннд хүрч Австрали, Өмнөд 

Африк, Колумб, АНУ гэсэн шинэ нийлүүлэгчид гарч ирсэн юм. Австрали улс өнөөдөр 

спот зах зээл дээр доод зэрэглэлийн нүүрсний байнгын нийлүүлэгч болсон юм. Энэхүү 

хандлага нь илүү муу чанартай нүүрсийг санал болгох байдлаар удаан үргэлжлэх төлөвтэй 

байна. Учир нь нийлүүлэгч нүүрсийг угааж баяжуулахгүй тул зардал хэмнэнэ, харин 

худалдан авагч хямд үнээр авах давуу талтай юм. Импортлогч улсууд доод зэрэглэлийн 

нүүрсийг бусад төрлийн нүүрстэй хольж бэлдэц хийдэг учир нийлүүлэгч бус харин 

худалдан авагч тал бэлдэц хийх ажиллагаанд хөрөнгө оруулалт хийж худалдааны бодлого 

стратегиа тодорхойлдог. Үүнээсс гадна худалдан авагч бага илчлэгтэй нүүрс шатаахын 

тулд цахилгаан станцуудын бойлероо доод зэрэглэлийн нүүрсэндээ тохируулах хэрэгтэй 

болдог. Тиймээс 2000 оноос хойши дийлэнхи цахилгаан станцуудыг төрөл бүрийн 

илчлэгтэй нүүрсийг ашиглах боломжтойгоор зохион байгуулжээ.  

Зураг 4: Эрчим хүчний нүүрс импортлогч улсууд, 2012, сая тонн 

 

Эх сурвалж: IEA, WCA 

Тодорхой хэмжээнийн энергийг гаргахад бага илчлэгтэй нүүрсийг их хэмжээгээр шатаах 

хэрэгтэй болдог тул энэхүү шинэ хандлага нь Хятад болон Өмнөд Солонгос гэсэн зарим 
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улсад эрчим хүчний нүүрсний импорт огцом өсөөд байгаа үзэгдлийг тодорхой хэмжээгээр 

тайлбарлана. Доод зэрэглэлийн нүүрсний үнэ их хямд байх нь шинэ худалдан авагчдын 

тэр тусмаа Японы сонирхлыг их татна. Япон уг нь зөвхөн сайн чанарын эрчим хүчний 

нүүрс импортлодог байсан бол одоо доод зэрэглэлийн нүүрс худалдан авч түлшний 

зардлаа хэмнэх төлөвлөгөөтэй байгаа нь нийлүүлэгчдийн дунд өрсөлдөөн өрнүүлж байна.  

Индонезид доод зэрэглэлийн нүүрсний нөөц нь тал орчим хувь байгаа улсын хувьд ийм 

нүүрсийг үр дүнтэй олборлох нь чухал юм. Тус улсын засгийн газраас нүүрсний 

экспортод хязгаар тогтоох оролдлого нь шийдвэрлэгдээгүй ч Индонези доод зэрэглэлийн 

нүүрсээ чанаржуулах буюу баяжуулах зорилго тавьсан. Доод зэрэглээлийн нүүрсний 

чанарыг сайжруулах технологи (CUB) байдаг бөгөөд уг ажилбарыг ашиглан уурхайн 

амнаас авсан 4,200 kcal/kg илчлэгтэй нүүрсийг 6,000 kcal илчлэгтэй болгодог юм. 

 

Коксжих нүүрсний олон улсын худалдаа  

Хэрвээ эрчим хүчний нүүрсний зах зээлийг хоёр бүсэд хуваадаг бол коксжих нүүрсний зах 

зээл нь дэлхийн хэмжээнд нэгдмэл юм. Австрали дэлхийн коксжих нүүрсний худалдааны 

тал хувийг эзэлдэг буюу экспорт нэг улсад төвлөрсөн учир нэг зах зээлтэй юм. Бусад 

экспортлогчид гэвэл АНУ, Канад, Монгол, ОХУ гээд байна (Зураг 5). 2012 онд коксжих 

нүүрсний экспорт  291 сая тонн (Зураг 5), үүнээс далайн тээврийн худалдаа 253 сая тонн 

болжээ.  

Зураг 5: Коксжих нүүрс экспортлогч улсууд, 2012, сая тонн 

 

 Эх сурвалж: IEA, WCA  

Хэрвээ урьд өмнө коксжих нүүрсний импортын эрэлт Европын Холбоо, Япон, Өмнөд 

Солонгос гэсэн хөгжилтэй орнуудын зүгээс үүсдэг байсан бол сүүлийн дөрвөөс таван 

жилд харин Хятад ба Энэтхэг гэсэн улс импортын талбарт ноёрхож байна. 
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Коксжих нүүрсний гол импортлогч улсууд 

Хятад, Энэтхэг, мөн Япон, Өмнөд Солонгос, Тайван гэсэн гурав дахь бүлэг нь Азийн 

гурван худалдан авагчид гэвэл Европ нэмэгдээд нүүрсний импортын дөрвөн улс/бүс нутаг 

байдаг (Зураг 6). Эдгээр улс нь нүүрсний импортын 84 хувийг эзэлдэг бөгөөд Хятад ба 

Энэтхэг гэсэн шинэ импортлогч гарч ирсэн явдал нүүрс импортлогчдын эрэмбэ дарааг 

өөрчилсөн билээ. 2011 онд Хятад Японы гучин жилийн турш эзэлж ирсэн байрыг эзлэн 

дэлхийн хамгийн том импортлогч болжээ. 2012 онд Энэтхэг улс Өмнөд Солонгосын өмнө 

гарч гуравдагч том импортлогч улс болсон.  

Зураг 6: Коксжих нүүрсний үндсэн импортлогч улсууд, 2012, сая тонн 

 

Эх срвалж: IEA, WCA  

 

Нүүрсний үнийн таамаглал 

Чулуун нүүрсний спот үнэ 2013 оны 2-р сард тонн тутамд 173 ам. доллар байсан бол 133 

ам. доллар болон буурсаар 8-р сард үнэ сэргэж 10-р сарын эхээр 150 ам. доллар болоод 11-

р сард 147 болон буурч байна. Харин Австралийн нийлүүлэгч болон Японы худалдан 

авагч хооронд байгуулсан 4-р улирлын гэрээний FOB үнэ US$152/t байна. 

Япон болон Хятадын хэрэглэгчдийн зүгээс эрэлт буурч Хятадын эдийн засгийн өсөлт 

суларч буй учир Хятадын гангийн үйлдвэрлэл буурч 3-р улиралд коксын үйлдвэрлэл  39 

сая тонн болж өмнөх улирлын 42 сая тонноос бага зэрэг буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Гэхдээ Хятадын коксжих нүүрсний олборлолт 4 хувиар, коксжих нүүрсний импорт 2013 

оны эхний арван сарын дүнгээр 57 сая тоннд хүрч өмнөх оны утгаас 5  хувиар өссөн 

дүнтэй байна ( Зураг 7). 
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Зураг 7: Хятадын коксжих нүүрсний импорт, 2013 оны эхний арван сар, 57 сая тонн  

 

 

Эх сурвалж: China customs administration 

Япон эхний найман сард 56 сая тонн ширэм үйлдвэрлэсэн нь өмнөх оноос 1 хувийн 

өсөлттэй үзүүлэлт ба коксжих нүүрсний импорт нь 10 хувиар өсөж 45 сая тонн болж 

нүүрсний овоолго нэмэгдсэн байна.  

Хөрөнгө оруулалтын банкуудын шинжээчдийн 27 тайланд үндэслэн Австралийн сайн 

чанарын коксжих нүүрсний FOB жишиг үнийн таамгыг Metal Expert Consulting-аас 

нэгтгэсэн дүнг Хүснэгт 1-ээс харна уу.  

Хүснэгт 1. Коксжих нүүрсний үнийн таамаглал, $/t 

Он 2013 2014 2014 2014 2014 2012 2013 2014 2015 Урт хугацаа 
Улирал IV I II III IV     

Дундаж таамаг 150 161 164 166 166 202 156 164 174 169 
Хамгийн их 165 180 195 195 195  170 190 228 200 

Хамгийн бага 135 143 131 132 132  144 135 129 130 
Эх сурвалж: Metal Expert Consulting 

 

Metal Expert Consulting-н таамаглаж байгаагаар 2014 онд нүүрсний үнийн динамик 2012-

2013 оны хэв маягаар өрнөх юм байна. Ойрын зургаан сард Австралийн коксжих 

нүүрсний FOB  үнэ өсөөд $155/t болж 2014 оны 2-р улиралд доод цэг буюу $140/t хүрч 

оны хоёрдугаар хагаст эргээд $150-160/t болно. Австралиас Хятадын зүүн хойд эрэг хүрэх 

далайн тээврийн өртөг 14 ам. доллар гэж бодвол Австралийн сайн чанарын нүүрстэй адил 

чанартай Монголын коксжих нүүрс Ганцмод боомт дээр  2014 оны эхний улиралд $115/t,  

хоёрдугаар улиралд $100/t, гурав дөрөвдүгээр улиралд $110-120/t зарагдах боломж байна. 
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Харин Австралийн эрчим хүчний нүүрсний хувьд ойрын зургаан сард FOB үнэ өсөж $84/t, 

2014 оны дөрөв-зургаадугаар сард буурч $80/t болоод гурав-дөрөвдүгээр улиралд сэргэж 

$85/t хүрэх юм байна.  

Олон улсын Эрчим хүчний Холбооны (IEA) мэдээгээр ирэх таван жилд (2012-2017) 

чулуун нүүрсний ач холбогдол газрын тосноос илүү өсөж нүүрсний хэрэглээ жилд 

дунджаар 2.6 хувийн өсөлттэй байх төлөвтэй байна. Тус Холбооны үзэж байгаагаар Хятад 

бус харин Энэтхэг улс нүүрсний хэрэглээний өсөлтөөрөө тэргүүлж хамгийн том 

импортлогч бîëîõ юм. Харин Эдийн Засгийн Хамтын Нөхөрлөл Хөгжлийн Байгууллагын 

(OECD) гишүүн орнуудын  нүүрсний хэрэглээ 2017 он хүртэл жилд 0.8 хувиар буурахаар 

бол гишүүн бус орнуудын хэрэглээ жилдээ 3.9 хувиар өсөхөөр байна.  
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