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Дэлхийн эдийн засгийн өсөлт удааширсан гэхдээ өсөлтийн гол төв нь Ази хэвээр байна 

2012 онд дэлхийн эдийн засгийн өсөлт 3.2 хувьтай байсан бол 2013 онд өсөлт буурч 2.9 

хувь гэсэн Олон улсын Валютын сан (IMF-ОУВС)-ийн тооцоо гарчээ. Эдийн засаг 

удааширсан гурван үндсэн шалтгаан байна. Нэгдүгээрт, шинээр хөгжиж байгаа орнуудын 

дэд бүтцийн түгжрэл болон хүчин чадлын дутмаг байдал, гадаад эрэлтийн өсөлт 

удааширсан, бүтээгдэхүүний үнэ буурсан, санхүүгийн тогтворгүй байдал, төрийн бодлого 

дутмаг зэргээс өсөлт буурсан. Хоёрдугаарт, Европын Холбооны эдийн засгийн хямрал 

гүнзгийрсэн хэвээр. Гуравдугаарт, АНУ-ын эдийн засгийн өргөжилт их удаан хэмнэлтэй 

байна. Учир нь нэг талаас төсвийн хэмнэлтийн бодлогын үр нөлөөгөөр эдийн засаг 

хумигдах, нөгөө талаас хувийн хэвшлийн эрэлт өсөхийн хирээр эдийн засаг тэлэх  хоёр 

тэнцсэн юм. 

ОУВС-ийн төсөөлснөөр 2014 онд дэлхийн эдийн засаг 3.6 хувийн өсөлттэй байх 

юм.  Шинээр хөгжиж буй орнуудын эдийн засгийн өсөлт (5 хувь) хөгжингүй орнуудын 

өсөлтөөс (2 хувь) хавьгүй өндөр байгаа ч эдийн засгийн мөчлөгийн болон бүтцийн 

өөрчлөлтөөс болоод өсөлтийн хурд нь бага зэрэг саарсан байна (Хүснэгт 1).  

Хүснэгт 1. Дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийн төсөөлөл (хувиар илэрхийлсэн өөрчлөлт) 

 2011 2012 2013 2014 
Дэлхийн эдийн засгийн өсөлт 3.9 3.2 2.9 3.6 
Хөгжингүй орнууд 1.7 1.5 1.2 2 
АНУ 1.8 2.8 1.6 2.6 
Япон -0.6 2 2 1.2 
Европ 1.5 -0.6 -0.4 1 
Хөгжиж буй орнууд 6.2 4.9 4.5 5.1 
Хятад 9.3 7.7 7.6 7.3 
Энэтхэг 6.3 3.2 3.8 5.1 
Эх сурвалж: ОУВС 

 АНУ-ын төсвийн хумих бодлогыг сулруулсан ба хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт 

бага зэрэг сайжирч хөрөнгийн үнэлгээ өссөн явдал нь бодит эдийн засгийн 

өсөлтийг 2013 оны 1.6 хувийн түвшингээс 2014 онд 2.6 хувьд хүргэх юм. Тус 

улсад санхүү зээлийн таатай орчинг бүрдүүлсэн нь компаниудад ач тусаа өгч орон 



 

сууц болон урт хугацааны хэрэглээний эрэлт сайжран, өрхийн орлогын өсөлт 

хурдсан, орон сууцны бус хөрөнгө оруулалт бага ч болов өссөн юм.  

 2014 онд Европ хямралаа даван гарах байх гэсэн найдлага төрсөн ч тус бүсийн 

ажилгүйдлийн түвшин 12 хувьтай байгаа. Европын Холбоо төсвийн хумих 

бодлогоос төвийг сахисан бодлого руу шилжин өрсөлдөөнийг урамшуулсан 

тохиолдолд эдийн засаг өсөх боловч энэхүү өсөлт маш бага буюу 2014онд 1-ээс 

бага хувьтай байна.  

 Японы эдийн засаг өргөжүүлэх янз бүрийн бодлого хэрэгжүүлсний үр дүнд өссөн 

хэвээр байна. Өмнөх оны мөнгөний тэлэх бодлогын үр дүнд  энэ онд хэрэглээ 

нэмэгдэж, хөрөнгө оруулалт болон худалдаа өсөх юм. Гэхдээ санхүү төсвийн 

хумих бодлого болон хэрэглээний татвар нэмэгдсэн зэрэг нь өсөлтийг сааруулах ба 

2014 онд Японы эдийн засаг 1.2 хувийн өсөлттэй байна. 

 АНУ болон Европын эдийн засгийн өсөлт сайжирч байгаа тул Хятадын гадаад 

эрэлт 2014 онд өсөх юм. Харин Хятадын дотоодын эрэлт буурах шалтгаан гэвэл 

зарим хөрөнгө оруулалтыг гэнэт зогсоож төв засгийн газраас ямар ч хамаагүй 

зардлаар өсөлтийг бий болгоно гэсэн бодлогоос татгалзсан явдал юм. Хятадын 

эдийн засгийн өсөлт 2014 онд 7 хувьтай байна гэжээ. Хятад өнөөдөр зээл болон 

хөрөнгө оруулалтанд илүү түшиглэн эдийн засгийн өсөлтөө хангаж байгаа  бол 

харин ойрын ирээдүйд өрх гэрийн эрэлт, хэрэглээнд түлхүү тулгуурласан хөгжилд 

шилжсэн цагт Хятад олон улсын эдийн засгийн өсөлтөд үүнээс илүү жинтэй хувь 

нэмэр оруулах юм.  

 Монгол улсын ДНБ 2013 онд 11.8 хувиар өсөж, харин 2014 онд 11.7 хувь орчим 

байна гэж 10-р сард ОУВС таамаглав. Сонирхолтой нь Монгол улсын эдийн 

засгийн өсөлтийн таамгийг эрс бууруулан 2015 онд 5.8 хувь, 2016 онд 3.6 хувь 

гэжээ. ОУВС-ийн 4-р сарын таамаглалд эдгээр үзүүлэлт тус бүр 7.6 хувь, 9.5 хувь 

гэж байв. ОУВС таамаглалдаа засвар оруулсан шалтгаанд дэлхийн эдийн засгийн 

тодорхой бус болон сул дорой байдал, тэр дотроо Хятадын эдийн засаг суларсан 

явдал гэжээ. Хятадын эдийн засаг хөрөнгө оруулалтанд тулгуурласан байдлаас 

аажмаар хэрэглээнд тулгуурласан эдийн засагт шилжих явцад богино хугацаанд 

бараа экспортлогч улсууд гадны нөлөөнд өртөмтгий байх юм.  

 Энэхүү таамагласан орчинд нүүрсний аж үйлдвэрийн салбар эдийн засгийн өсөлтөд ямар 

хувь нэмэр оруулах бол?  

 

 



 

Нүүрс үндсэн түлш хэвээрээ байна 

Нүүрстөрөгчийн ялгаруулалтыг бууруулахад засгийн газрууд анхаарч байгаа хэдий ч 2020 

он гэхэд дэлхийн эдийн засагт нүүрс нь газрын тосны өмнө орох эрчим хүчний  гол түлш 

болох төлөвтэй байна. Азийн хамгийн их нүүрс хэрэглэгчид болох Хятад, Энэтхэг хоёр 

харьцангуй хямд өртөгтэй түлш хэрэглэдэг ба эдгээр улсын эрэлт өсөж цахилгаан эрчим 

хүч үйлдвэрлэхэд нүүрсэн түлш түлхүү ашиглах юм.  Энэхүү хугацаанд эдийн засгийн 

өсөлтөд тус хоёр улсын өсөлт томоохон хувь нэмэр оруулж байгаа бол АНУ, Европ болон 

Азийн бусад оронд нүүрсний эрэлт хэвийн байх юм.  

Олон улсын эрчим хүч болон уул уурхайн чиглэлээр судалгаа, зөвлөгөө өгөх груп 

буюу WoodMackenzie-ийн төсөөлснөөр дэлхийн нүүрсний хэрэглээ 2020 онд 25 хувиар 

нэмэгдэж 4,500 сая тонн (газрын тостой жишихүйц хэмжүүр) харин газрын тосны хэрэглээ 

үүнээс бага буюу 4,400 сая тонн болно. 

Хятадад бусад түлшийг бодвол нүүрс илүү их олдоцтой ба харьцангуй хямд 

өртөгтэй юм. Ирэх арван жилд дэлхийн нүүрсний хэрэглээний өсөлтийн гуравны хоёр нь 

Хятад улсын хэрэглээнээс үүдэлтэй юм. 2012-2020 онд Хятадад шинээр баригдах 

цахилгаан үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын тэн хагас нь нүүрсэн түлштэй байна. Учир нь 

Хятад байгалийн хийн нөөцөөр хомс бөгөөд шингэрүүлсэн хийн түлш (LNG) импортлох 

нь өртөг ихтэй юм. Харин сэргээгдэх эрчим хүчээр нүүрсийг орлуулах гэхэд хангалттай 

хүчин чадал байхгүй учир нүүрсэн түлш нь одоогоор эрчим хүчний үндсэн эх үүсвэр болж 

байна. 

 

Хямд өртөгтэй нүүрсийг Ази худалдан авна 

Азид ойрын таван жилд шинээр баригдах нэмэгдэл 600 GW эрчим хүчний тал нь нүүрсэн 

түлшинд суурилсан байна. Нүүрсний үнэ Ази дахь шингэрүүлсэн хийн түлшний үнийн 

гуравны нэг, харин Европ дахь байгалийн хийн үнийн талд хүрэхээр хямд юм. 

Нүүрсний нийлүүлэлт хангалттай байгаа юм. Мөн Индонези, Австрали болон 

Өмнөд Африкаас экспортлосон доогуур зэрэглэлийн нүүрсний арилжааг багтаасан нийт 

нүүрсний худалдаа 2020 он гэхэд хорин хувиар өсөх төлөвтэй байна. Тиймээс доогуур 

зэрэглэлийн нүүрс нь нүүрсний үнийг цаашид бууруулахад нөлөөлнө.  

Нийлүүлэлтийн илүүдэл болон эрэлтийн өсөлт унасан явдал сүүлийн жилүүдэд 

нүүрсний үнийг бууруулсан. Жишээ нь Европын нүүрсний үнэ 20-оос дээш хувиар буурч, 

Австралийн эрчим хүчний нүүрс 2011 онд тонн тутамд 130 ам. доллар байсан бол 

Хятадын эрэлт буурсан тул өнөөдөр 80 ам. доллар болжээ. 



 

Зүүн Хойд Азид импортын түлшний үнэ өндөр болон цөмийн эрчим хүчний 

асуудлаас болж нүүрс түлхүү хэрэглэх бол Хойд Америкт хямд өртөгтэй занарын хий 

байгаа ч нүүрсийг ашигласаар байх болно. 

Европын Холбооны эдийн засаг хямралтай байгаа бөгөөд хямд нүүрсэн түлш нь 

агаарын бохирдлын зохицуулалтыг (ETS) үр дүнгүй болгосоор байна. Агаарын бохирдлын 

үнэ тонн тутамд 40 евро болсон цагт Европын Холбоо нүүрсэн түлшнээс татгалзан хийн 

түлшинд шилжих ба энэ нь 2020 оноос өмнө хэрэгжих магадлал багатай байна. 

Зүүн Хойд Азийн бүсэд эрчим хүчний түлшний хольцод нүүрс томоохон байр 

суурь эзэлсэн хэвээр байна. 2035 он гэхэд Зүүн Хойд Азийн цахилгааны үйлдвэрлэлийн 

тал хувийг нүүрсээр гаргана. Харин одоогоор энэ үзүүлэлт гуравны нэгээс бага хувьтай 

байна гэж Олон улсын эрчим хүчний агентлагаас (IEA) мэдээлжээ. Тус бүс нутгийн 

нүүрстөрөгчийн давхар ислийн ялгаралт хоёр дахин нэмэгдэж 2035 онд 2.3 гигатоннд 

хүрэх юм. 

 

2013 оны дүр зураг: нийлүүлэлтийн илүүдэл коксжих нүүрсний үнийг 

бууруулсан 

Далайн тээврээр арилждаг хатуу коксжих нүүрсний үнэ 2013 онд буурч 3-р улирлын 

жишиг FOB үнэ1 Австралийн боомт дээр тонн тутамд 145 ам. доллар хүрчээ.  

Гангийн зах зээлийн мэдээллээр хангагч Steel First-ийн мэдээгээр бэлэн бүтээгдэхүүн 

шууд хүргэлтийн зах зээл (spot market) дээр 7-р сард Хятадын эрэг хүрсэн сайн чанарын 

хатуу коксжих нүүрсний CFR үнэ2 тонн тутамд 138.69 ам.доллар байсан бол 2-р сард энэ 

үнэ 185.70 ам.доллар байжээ. 

2013 оны эхэнд таамаглал өөдрөг байсан буюу дэлхийн эрэлт ялангуя Хятадын 

зүгээс эрэлт өснө гэсэн хүлээлтээр шинжээчид улирлын жишиг FOB үнэ Австралийн 

боомт дээр дунджаар нэг тонн тутамд 170 ам. доллар  байна гэж төсөөлжээ. Харин 

коксжих нүүрсний дундаж FOB үнэ Австралийн боомт дээр 2013 онд тонн бүрт 160 ам. 

доллар байв.  

 

                                                
1 FOB үнэ гэдэг нь free on board буюу барааг далайн тээврээр зєєхєд бэлэн болгоод усан онгоцонд ачаад 
гааль хяналтаар гарсан бүх єртєг шингэсэн үнэ юм. Үүнд нүүрсний олборлолтын єртєг, олборлогчийн ашиг, 
уурхайгаас боомт хүрэх зам тээврийн зардал, боомтын зардал зэрэг орно.  
2 CFR үнэ гэж cost, freight, insurance буюу барааг далайгаар экспортлох, тээвэрлэх єртєг, даатгал шингэсэн 
үнийг хэлнэ. Барааг усан замаар хүргэсэн боомт дээр хариуцлага борлуулагчаас худалдан авагч талд 
шилжинэ. 



 

2013 онд нүүрсний эрэлт өссөн 

Далайн чанадаас худалдан авах Хятадын коксжих нүүрсний эрэлт 2013 онд өссөн юм. 

Австралийн Нөөц болон Эрчим хүчний Эдийн засгийн Товчоо буюу BREE-ийн мэдээгээр 

тус улс 2013 онд гангийн зориулалт бүхий түүхий эдийг 92 сая тонныг импортлоно гэсэн 

хүлээлттэй байгаа нь 2012 оны 71 сая тонноос өндөр үзүүлэлт юм. 

Японы металлургын нүүрсний импорт 2013 онд 54 сая тоннд хүрнэ гэвэл 2012 оны 

52 сая тонноос их байна. Харин Өмнөд Солонгосын хувьд 2013 оны импорт 33 сая тонн 

болоход  2012 онд 31 сая тонн байжээ. 

Австралийн Нөөц болон Эрчим хүчний Эдийн засгийн Товчоо буюу BREE-ийн 

тооцоогоор 2013 онд Энэтхэг улсын металлургийн нүүрсний (үүнд коксжих нүүрс ба PCI 

буюу нунтаг нүүрс орно) импорт 38 сая тонн болж, 2012 оны 37 сая тонноос их болох бол 

Бразил 2013 онд 13 сая тонн импортлохоор төлөвлөсөн нь 2012 оны 11 сая тонн 

импортоос давсан үзүүлэлт байна.  

2013 онд зөвхөн Европын Холбооны импорт буурчээ. Тус бүс 2013 онд 39 сая тонн 

металлургийн нүүрс импортлох хүлээлттэй байгаа бол 2012 оны импорт 44 сая тонн байв.  

 

2013 онд нүүрсний нийлүүлэлт өссөн 

Олон улсын нүүрсний эрэлт өссөн ч Австралийн Квинслэнд мужаас гарсан илүүдэл 

нүүрсийг шингээх хэмжээний өсөлт байсангүй. Австрали 2013 онд 162 сая тонн 

металуургын нүүрс экспортлосон нь  2012 оны 145 сая тонн экспортоос давсан үзүүлэлт 

байлаа.  

Өндөр өртөг бүхий нэлээд олон уурхай хаагдаж хэдэн зуун ажлын байр алга болсон 

ч Австралийн олборлогчид өртөг багатай бусад уурхайн ажиллагаагаа өргөжүүлэн энэхүү 

бэрхшээлийг даван гарчээ. BHP Billiton болон Anglo American гэх уул уурхайн компаниуд 

  эхний гурван улирлын турш тайландаа олборлолт өссөн гэсэн мэдээг ирүүлж байв.  

Нүүрсний үнэ буурч байх үед олборлогчид үйл ажиллагааны өртгөө бууруулах 

хамгийн оновчтой аргыг эрэлхийлж байсан ба нэгж зардлаа бууруулах хамгийн үр дүнтэй 

арга бол олборлолтыг нэмэгдүүлэх явдал байлаа. Учир нь уурхайн зардлын 80 хувь нь 

тогтмол буюу тэртээ тэргүй гарах зардал байдаг тул ахиухан олборлосон цагт нэгж зардал 

буурах ач холбогдолтой юм. 



 

Санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгч судалгааны груп буюу CLSA-ийн тооцсоноор 

олборлолтоо нэмэгдүүлснээр Австралийн уурхайн дундаж зардал 2013 онд буурч нэг тонн 

тутамд 120 ам. доллар FOB болжээ, харин 2012 онд энэ үзүүлэлт 170-180 ам. доллар байв. 

Олборлолтын өртөг өндөртэй, усан тээврийн зардал ихтэй хирнээ АНУ бага багаар 

далайн тээврийн зах зээлд нүүрсээ гаргасаар байв. АНУ-ын Эрчим хүчний мэдээллийн 

захиргаа (EIA)-ны мэдээгээр АНУ 2013 оны эхний хагаст 34.4 сая тонн металлургийн 

нүүрс экспортлосон нь 2012 оны мөн үеийн 37.7 сая тонн экспортоос буурсан үзүүлэлт 

байлаа. Австралийн Нөөц болон эрчим хүчний эдийн засгийн товчоо (BREE)-ийн 

тооцоогоор тус улс 2013 онд 59 сая тонн нүүрс экспортлоно гэж таамагласан бол өмнөх 

жилийн 63 сая тонн экспортоос бага юм. 

АНУ-ын экспорт 2013 онд буурах төлөвтэй байсан ч 2012 онд жилийн хугацаатай 

гэрээнүүд байгуулсан ба тэдгээр нь он дамжин хэрэгжсэн тул оны эхний хагаст экспортын 

үзүүлэлт өндөр гарсан юм. 

 

Цаашид үнэ унах уу? 

Гангийн зах зээлийн мэдээллээр хангагч Steel First-ийн мэдээгээр 2013 оны 12 дугаар 

сарын 17-нд сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний FOB индекс Австралийн DBCT 

(Dalrymple Bay Coal Terminal) боомт дээр тонн тутамд 136.45 ам. доллар  байлаа. 2013 оны 

12 дугаар сарын сүүлчээр 2014 оны улирлын үнийн талаарх гэрээ хэлэлцээр явагдаж буй 

үед зах зээлийн ихэнхи оролцогчид Хятадын шинэ жилийн баяр дуустал буюу 1-р сар 

дуустал үнэ хэвээр байна гэсэн хүлээлттэй байлаа. 

Одоогийн үнэ маш олон уурхайн хувьд ашиггүй учир бэлэн бүтээгдэхүүнийг шууд 

түгээх үнэ (spot price) цаашид буурахгүй хамгийн доод түвшинд хүрсэн гэж хэлж болох 

юм. Австралийн боомт дээрхи нэг тонн коксжих нүүрсний FOB үнэ 135 ам. доллараас 

доош орно гэдэг бол томоохон олборлогчид зардлаа үлэмж бууруулж чадахгүй юм бол үнэ 

олборлолтын өртгөөс бага болно гэсэн үг юм. 

 

2014 оны төлөв: Нийлүүлэлтийн илүүдэл коксжих нүүрсний  уурхайнууд 

хаагдахад хүргэнэ 

2014 онд металлургийн нүүрсний үнэ улам буурах төлөвтэй байна. Үнийн ийм доогуур 

түвшин тогтсон цагт олборлогчид үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэхэд бэлэн бүтээгдэхүүн шууд 

хүргэх зах зээл (spot market) дээр сайн чанарын хатуу коксжих нүүрсний CFR үнэ 2-р сард 



 

Хятадын боомт дээр тонн тутамд 185.70 ам. доллар байснаа 7-р сард 138.69 ам. доллар 

болж буурсан.  

АНУ-ын хөрөнгө оруулалтын банк буюу Goldman Sachs-ийн мэдээлснээр 2014 онд 

ашиглалтанд байгаа уурхайнууд олборлолтоо нэмэгдүүлнэ гэжээ. Богино хугацаанд 

эрэлтийн өсөлт хангалтгүй байж энэхүү илүүдэл нийлүүлэлтийг шингээхгүй байх 

магадлалтай тул ирэх арван хоёр сарын төлөв хэцүүхэн бэрхшээлтэй тулгарах юм. 

 

Уурхайнууд хаагдах болно 

Олон уурхайд өнөөгийн үнийн түвшинд ажиллахад төвөгтэй байгаа ба зах зээлийн 

тэнцвэрийг хангах үүднээс үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг бууруулах шаардлага байна.  

Хөрөнгө оруулалтын банк Goldman Sachs-ийн тооцоогоор 2014 онд далайн 

тээврийн нүүрсний зах зээлээс 11 сая тонн нүүрсийг танах хэрэгтэй юм. Энэ нь 2013 онд 

зарлагдсан 9 сая тонн бүхий уурхайн хаалтын ажиллагаан дээр нэмэгдэх утга юм.  

Хөрөнгө оруулалтын банк Goldman Sachs-ийн таамагласнаар 2014 онд АНУ-ын 

экспортын хэмжээ хумигдах юм. Учир нь АНУ-ын нүүрсний FOB үнэ маш доогуур 

тогтсон ба энэ нь нэгдүгээрт, нүүрсний чанар муутай, хоёрдугаарт, тээврийн зардал 

өндөртэй холбоотой юм. Тиймээс АНУ-ын олборлогчид нүүрсний үнэ буурахад ашиг олох 

нь эргэлзээтэй юм.  Учир нь АНУ-ын нүүрсний салбарт бүтээмжийг нэмэгдүүлэх замаар 

нэгж зардлаа бууруулах нь олборлолтын эхний шатандаа яваа бусад бүс нутагтай 

харьцуулахад хязгаарлагдмал юм.  

 

Чиг хандлага Энэтхэг ба Хятадаас хамаарна 

Уул уурхайн чиглэлээр зах зээлийн болон техникийн зөвлөгөө үзүүлэгч AME Group-ын 

мэдээгээр Энэтхэг улсад 2014 онд гангийн салбарт хэд хэдэн өргөжилт явагдах утгаар 

нүүрсний зах зээлд “гэрэл гэгээ’’ авчирч магадгүй байна. Үүнд Tata Steel-ын 3.5 сая тонн 

бүхий Kalinganagar гангийн үйлдвэр, Jindal Group-ын 2 сая тонн бүхий Jindal Vijayanagar 

Steel өргөтгөл, болон Bhushan Steel-ын 4 сая тонн Bhushan Meramandali-ийн өргөжилтийн 

төсөл байна. 

Нөгөөтэйгүүр Хятад улс гангийн салбарт үүссэн нийлүүлэлтийн хүчин чадлын 

илүүдэл болон бохирдлын асуудлаа зохицуулж чадваас тоглоом өөрчлөгдөх боломжтой 

юм. 2014 онд Хятад байгаль орчны зохицуулалтаа чангатгасан тохиолдолд сайн чанарын 

нүүрс хилийн чанадаас худалдан авах явдал нэмэгдэж сайн чанарын нүүрсний зах зээл 



 

тогтворжиж магадгүй. Тэгэхлээр зах зээл хоёр хуваагдаж сайн чанарын нүүрсний үнэ 

өсөж, харин доогуур зэрэглэлийн нүүрсний үнэ улам буурч мэднэ.  

 

Нүүрсний үнийн таамаг 

2014 онд Австралийн Нөөц болон Эрчим хүчний Эдийн засгийн Товчоо буюу BREE-ийн 

мэдээлснээр Квинслэнд мужаас их хэмжээний нүүрс гарсаны улмаас сайн чанарын хатуу 

коксжих нүүрсний жишиг FOB үнэ Австралийн боомт дээр дунджаар тонн тутамд 150 ам. 

доллар болох юм байна. 

2013 онд гэрээт дундаж FOB үнэ Австралийн боомт дээр тонн тутамд 158.50 ам. 

доллар байсан бол 2014 эхний улирлын жишиг үнэ 143 ам. доллар гэж тогтов. 

Уул уурхайн чиглэлээр зах зээлийн болон техникийн зөвлөгөө үзүүлэгч AME 

Group-ын мэдээгээр 2014 онд АНУ экспортын зах зээлээс багахан хэмжээний нүүрс 

хумигдах тул нийлүүлэлтийн илүүдэл байсаар байх болно. Нийлүүлэлт олигтой 

буурахгүй, мөн эрэлт огцом өсөхгүй тул үнэ өсөх нь эргэлзээтэй юм. 

Монгол улсын нүүрсний экспорт 

2011  онд уул уурхайн салбар Монгол улсын ДНБ-ний 20 хувийг бүрдүүлсэн бол, 2012 онд 

энэ үзүүлэлт 19 хувьтай байлаа. Хятадын коксжих нүүрсний импортод Монгол улс 2010 

онд 32 хувь, 2011 онд 45 хувь, 2012 онд 36 хувийг эзэлж байсан бол 2013 оны эхний арван 

нэгэн сарын дүнгээр Монгол улс Хятадын коксжих нүүрсний импортын 18 хувийг 

нийлүүлээд байна (Зураг 1). Харин Австрали 2011 онд алдсан байр сууриа эргүүлэн 2013 

оны эхний арван нэгэн сарын байдлаар Хятадын коксжих нүүрсний импортын 39 хувийг 

эзэлж тэргүүлэгч нийлүүлэгч боллоо. 

Зураг 1. Монголын коксжих нүүрсний экспорт ба Хятадын импорт 

 

Эх сурвалж: Монгол улсын Үндэсний статистикийн хороо, China Coal Resource3 

                                                
3 China Coal Resource хэмээх Хятадын нүүрсний мэдээг хангагч байгууллага 
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Харин Хятад улс коксжих нүүрсний импортоо буруулсан уу? Сүүлийн хоёр жил Хятад 

улсын зүгээс коксжих нүүрсний импорт тасралтгүй өссөн юм. Тус үзүүлэлт 2011 онд 45 

сая тонн, 2012 онд 54 сая тонн, 2013 оны эхний арван нэгэн сарын дүнгээр 67 сая тонн 

байв (Зураг 2).  

Зураг 2. Хятадын коксжих нүүрсний импорт  

 

Эх сурвалж: China Coal Resource 

 

2013 оны 1-11 дүгээр сарын нийлбэр дүнгээр Хятад улс нийт 67 сая тонн коксжих 

нүүрс хилийн чанадаас худалдан авсан байна. Үүнээс 27 сая тонныг Австрали, 13 сая 

тонныг Монгол, 10 сая тонныг Канад, 8 сая тонныг ОХУ, 5 сая тонныг АНУ, 3 сая тонныг 

Индонези нийлүүлсэн байна. Харин 2012 онд Хятад улс 54 сая коксжих нүүрс импортлож 

үүнээс  19 сая тонныг Монгол, 14 сая тонныг Австрали, 7.2 сая тонныг Канад нийлүүлсэн 

байна.  

Зураг 3. Хятадын коксжих нүүрсний импорт 

 

Эх сурвалж: China Coal Resource 
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Австрали олон улсын худалдааны коксжих нүүрсний зах зээлийн тал хувийг 

нийлүүлдэг ба Монгол улсыг бодвол далайн тээврийн хямд өртөгтэй тул давуу талаа сайн 

ашиглаж байна. Үүнээс гадна байгалийн гамшиг гарахаас бусад тохиолдолд нүүрсний 

нийлүүлэлт нь найдвартай тогтмол байдаг. Мөн сайн чанарын нүүрс нийлүүлэх бүрэн 

боломжтой юм. Гэхдээ Австралийн нүүрсний олборлолтын өртөг нь өндөр байх 

шалтгаанаас дурьдвал хөдөлмөрийн өртөг өндөр, нүүрсний ордын гүнд буюу 

олборлолтын хэцүү нөхцөл рүү шилжсэн зэрэг байна. Нөгөөтэйгүүр Австрали нь ашигт 

малтмал ашигласны татвар, нүүрстөрөгчийн ялгаруулалтад төлөх хураамж өндөртэй улсад 

багтдаг юм. Монголын нүүрсний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд нэн тэргүүнд 

нүүрсийг авто тээврээр бус харин төмөр замаар тээвэрлэх хэлбэрт шилжвэл тээврийн нэгж 

өртөг гурав дахин буурах ач холбогдолтой юм.  

 

Ашигласан материал 

Ame Group, Met coal, Daily market analysis, December 20, 2013 

Bureau of Resources and Energy Economics (BREE), Westpac–BREE China Resources 
Quarterly, Australian Government, Canberra, November 2013. 

 Bureau of Resources and Energy Economics (BREE), Resources and energy quarterly 
December Quarter 2013, Australian Government, Canberra, 2013, http://www.bree.gov.au  

China Coal Resources, http://en.sxcoal.com 

EIA (U.S. Energy Information Administration), coal statistics, US DOE/EIA, Washington DC, 
2013, http://www.eia.gov/coal/  

Economic Policy and Competitiveness Research Centre, IMF cuts Mongolian growth forecasts 
for 2013, and slashes forecasts for 2015 and 2016, October 2013, Ulaanbaatar, Mongolia. 

Goldman Sachs, 2014 Outlook: Global Economic Growth, December 2013. 

International Monetary Fund, World Economic Outlook (WEO) - Transitions and Tensions, 
October 2013.  

International Monetary Fund (2013), IMF Completes 2013 Article IV Mission to Mongolia, Press 
Release No. 13/394, October 7, 2013.  

Монгол улсын Үндэсний Статистикийн Хороо, Monthly Bulletin of Statistics, Coal, 
November 2013,  http://www.nso.mn/ 

Metal Expert Consulting, Global coking coal price forecast (October 2013), 
http://metalexpertresearch.com 

PIMCO, PIMCO’s Cyclical Outlook for Asia: Growth Is Stabilizing but Not Stellar, December 
2013. 

Steel First, 2014 OUTLOOK: Excess supply will lead to more met coal mine closures, Singapore, 
December 25, 2013. 



 

Steel First, 2013 REVIEW: Oversupply depresses coking coal prices, Singapore, December 30, 
2013. 

Steel First, Weak demand sees seaborne coking coal prices edge lower, Singapore, London, 
December 31, 2013. 

Wood Mackenzie, 2014: Accelerating through the taper? November 29, 2013. 

 




