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Хураангуй: Эрчим хүчний нүүрсний үнэ буурч байгаа нь нүүрс огт хэрэглэхээ 

болисон бус харин нийлүүлэлтийн илүүдэл үссэн, нөгөө талаас импортын эрэлт 

буурсантай холбоотой юм. Нүүрсний хэрэглээ ойрын ирээдүйд эрчим хүчний чухал 

эх үүсвэр хэвээр байх бөгөөд нүүрсний үнэ буурч байгаатай холбогдон үр ашиг 

багатай уурхайнууд хаагдах хэрээх нийлүүлэлт буурч үнэ хэвийн болох аж.  

 

Эрчим хүчний нүүрсний зэх зээл 
 

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

хуваадаг байхад коксжих нүүрсний зах зээл нь ганц том нийлүүлэгчтэй (Австрали) 

учир нэгдмэл юм. 2013 онд эрчим хүчний нүүрсний экспортын 86 хувийг Индонези, 

Австрали, ОХУ, АНУ, Колумб, Өмнөд Африк гэсэн үндсэн зургаан улс нийлүүлсэн 

байна. Индонези голдуу эрчим хүчний нүүрс нийлүүлдэг бол Австрали коксжих 

нүүрсний хамгийн том нийлүүлэгч хэвээр байна. Ази дотроо Хятад болон Энэтхэгийн 

импортын эрэлт ихээр өсөж эрчим хүчний нүүрсний нийт худалдааны 36 хувийг эзэлж 

байгаа бол Хятад, Энэтхэг, Тайван, Япон, Өмнөд Солонгос гэсэн Азийн орнуудын 

эзлэх жин 64 хувьтай байна. Атлантын бүсийн уламжлалт нийлүүлэгч болох ОХУ, 

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

чиглүүлэх болсон нь хоёр зах зээлийг холбон өрсөлдөөнийг улам ширүүн болгосон 

юм.  

 
 
Эрчим хүчний нүүрсний үнэ 
 

2014 онд нийлүүлэлт их байгаа тул үнэ тогтвортой буурсаар Австралийн эргээс 

ачихад бэлэн болсон эрчим хүчний нүүрсний үнэ эхний найман сард 73 ам. доллар 

болж оны эхнээс 16 хувийн бууралттай байна. Хятадын томоохон нийлүүлэгч Шенхуа 



дотоодын хэрэглэгчид түгээх үнээ хэд хэдэн удаа бууруулан импортын нүүрстэй 

өрсөлдсөн нь импортын нүүрсний эрэлтийг бууруулсан байна. Гэхдээ найман сараас 

эхлэн Хятадын дотоодын олборлогчид хямд үнээр нүүрс нийлүүлэхээс татгалзсан 

боловч импортын нүүрсний үнэ буурсаар л байна (Зураг 1). Үнэ буурч байгаа нь 

зарим олборлогчийг ашиггүй болгож байгаа тул зардлаа танах арга хэмжээнд хүргэж 

улмаар дампуурах эрсдлийг агуулж байна.  

Зураг 1. Эрчим хүчний нүүрсний гэрээт үнэ 

 

Японы 2014 оны санхүүгийн жилд (2014 оны 4-р сараас 2015 оны 5-р сар) 

гэрээт жишиг үнэ 81.80 ам. доллар болсон нь 2013 оны гэрээт үнээс 14 центээр бага 

юм. 2015 эрчим хүчний нүүрсний эрэлт хэвийн байх боловч нийлүүлэлт илүүдэлтэй 

байгаа тул үнэ буурах буюу 2015 оны гэрээт үнэ 77 ам. доллар болох хүлээлттэй 

байна (Хүснэгт 1). Харин 2016 оноос нийлүүлэлт буурч импортын эрэлт өсөж зах зээл 

тэнцвэржих аж. 2019 он гэхэд 2014 оны үнээр бодсон эрчим хүчний нүүрсний гэрээт 

үнэ 86 ам. доллар болох аж (BREE).  

   
Хүснэгт 1. Эрчим хүчний нүүрсний олон улсын худалдаа, сая тонн 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Нийт худалдаа, Mt 1072 1053 1067 1091 1105 1140 1163 

Гэрээт үнэ, $/ tonne        

нэрлэсэн 95 82 77 81 89 92 95 

бодит 97 82 75 78 84 85 86 

Эх сурвалж: BREE 

 Энэхүү үнийн таамаг хэрэгжихэд хоёр эрсдэл байна. Нэгдүгээрт хэрвээ Хятад 

таамагласан хэмжээнээс хурдтайгаар нүүрсний хэрэглээнээс татгалзаж бусад эрчим 

хүчний эх үүсвэрт шилжиж чадваас импортын нүүрсний эрэлтийн өсөлт нь буурна.  



Хоёрдугаарт, олборлолтын өсөлтийг хязгаарлах Индонезийн төлөвлөгөө амжилтгүй 

болвол экспорт нь хурдтай өсөж зах зээл дээрхи нийлүүлэлтийн илүүдэл арилахгүй, 

2015 оноос хойши үнэ өснө гэсэн таамаглал худлаа болох юм.  

 

Эрчим хүчний нүүрсний импортын төлөв 

 

Нүүрсний олон улсын зах зээлээс эрчим хүчний нүүрсийг Хятад, Энэтхэг, Япон, 

Өмнөд Солонгос гэсэн улсууд худалдан авдаг буюу импортын эрэлт үүсгэдэг байна.  

2013 онд Хятад эрчим хүчний нүүрсний олон улсын худалдааны бараг 

дөрөвний нэгийг эзэлж байгаа утгаараа хамгийн том олборлогч, хэрэглэгч, 

импортлогч хэвээрээ байна. 2013 онд Хятадын эрчим хүчний нүүрсний импорт 15 

хувь өсөж 250 сая тонн болсон бол 2014 оны эхний долоон сард 147 сая тонн болсон 

нь өмнөх оны мөн үеээс буураагүй үзүүлэлт байна. Дотоодын нүүрсний үнэ 

харьцангуй хямд болсон, эдийн засгийн өсөлт саарсан, усны эрчим хүчийг ашигласан 

явдал импортын нүүрсний эрэлтийг бууруулсан юм. 2014 онд Хятадын эрчим хүчний 

нүүрсний импорт хоёр хувиар өсөж 255 сая тонн болно гэсэн хүлээлт байна (BREE).  

Хятад эдийн засгийн өсөлтөө хангахад хоёр асуудал тулгараад байгаа. 

Нэгдүгээрт импортын эрчим хүчний эх үсвэрээс хамааралтай байдал. Хоёрдугаарт 

байгаль орчны бохирдлыг бууруулах асуудал. Хятадын засгийн газар нүүрсний 

хэрэглээг бууруулж бохирдлыг багасгах хэд хэдэн арга хэмжээ авсан ба ялангуяа 

Бээжингийн ойр хавийн бүсийн цахилгаан станцууд нүүрсэн бойлероосоо татгалзан 

2020 он гэхэд бусад мужаас цахилгаан импортлохоор болсон байна. Өвөр Монгол, 

Шаанси, Нинсиа гэсэн баруун хойд мужуудын уурхайг түшиглэн цахилгаан станц, 

нүүрс химийн үйлдвэр барин алсаас цахилгаан дамжуулах шугамаар бусад мужид 

цахилгаан экспортлох  ажил төлөвлөсөн байна. Одоогоор Хятадын цахилгаан эрчим 

хүчний 70 хувийг нүүрсэн түлшээр гаргадаг ба одоогийн ашиглалтанд байгаа 

станцууд шинэхэн баригдсан тул хаагдах болоогүй бөгөөд хэдэн арван жилийн дараа 

эдэлгээнээс гарах учир эдгээр станцуудаас гарах бохирдлыг агаар шүүгч байршуулах 

эсвэл илүү чанарлаг нүүрс ашиглах байдлаар бууруулж болно.  

Хятадын өрх гэрийн орлого болон хэрэглээ өсөх хэрээр цахилгааны хэрэглээ 

өссөн хэвээр байх тул энэхүү өсөн нэмэгдэх хэрэгцээг хангахаар нэмэлт 70GW 

нүүрсэн түлштэй цахилгаан станц барихаар төлөвлөсөн байна. Ирэх таван жилд 



нүүрсний хэрэглээ огцом өсөхгүй ч гэсэн бусад эх үүсвэрт эрчим хүчний үйлдвэрлэл 

хязгаарлагдмал хэвээр байх юм. Жишээ нь усны эсвэл цөмийн эрчим хүчийг ашиглах 

гэхэд байгаль орчны асуудал байна. Нарны болон салхины эрчим хүчний ашиглалт 

мөн их бага хувьтай байгаа. Харин дотоодын хийн түлшний олборлолт маш бага 

ахицтай байгаа юм. Хятад ойрын хугацаанд нүүрсний томоохон олборлогч хэвээр 

байх бөгөөд хуучин уурхайн олборлолт газрын гүнрүү улам орох, улам хол замд 

нүүрс тээвэрлэх хэрээр нүүрсний өртөг өсөж байгаа тул сайн чанарын, хүхрийн 

агууламж багатай импортын нүүрс худалдан авах хувилбар нь дунд хугацаанд 

агаарын бохирдлыг бууруулах хамгийн боломжийн гарц юм. 2015 оны нэгдүгээр 

сарын нэгнээс эхлэн Хятадын засгийн газар импортын нүүрсний үнслэг болон 

хүхрийн хэмжээг бага байхаар хязгаар тогтоосон байна. 2019 он гэхэд Хятадын 

эрчим хүчний нүүрсний импорт жилд 2.6 хувиар өссөөр 290 сая тонн болох аж (Зураг 

2). Энэ нь олон улс хоорондын нийт худалдааны 25 хувь юм. 

 

Зураг 2. Эрчим хүчний нүүрсний импортын таамаг (2013-2019) 

 

Эх сурвалж: BREE 

 

Эрчим хүчний нүүрсний импортоор Хятадын дараа орох хамгийн том улс бол 

Энэтхэг юм. 2014 онд импортын хэмжээ 145 сая тонн болох хүлээлттэй байна. 

Энэтхэгийн цахилгааны хэрэглээ өсөж одоогоор 100GW хүчин чадалтай шинэ 

цахилгаан станц барих ажил явагдаж байгаа бөгөөд дотоодын цахилгааны үнийг 
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төрөөс зохицуулдаг тул станцууд чөлөөт зах зээлээс импортын нүүрс худалдан авах 

боломж нь хязгаарлагдмал юм. Гэтэл дотоодын нүүрсний олборлолтыг шинээр 

эхлүүлэхэд газар худалдан авах, байгаль орчинтой холбогдолт зөвшөөрөл авах, 

тээврийн дэд бүтэц гээд олон асуудалтай тулгардаг байна. Энэтхэгийн эрчим хүчний 

нүүрсний импорт жилд 4.7 хувийн өсөлттэй байж 2019 он гэхэд 182 сая тонн болно. 

2013 онд Энэтхэгийн импортын нүүрсний эрэлт нийт худалдааны 13 хувьд хүрсэн бол 

2019 онд 16 хувь болох юм.  

Японы эрчим хүчний нүүрсний импорт 2014 онд 142 сая тонн болж жилд 2.2 

хувийн бууралттай байж 2019 он гэхэд 127 сая тонн болно.  

Өмнөд Солонгосын эрчим хүчний нүүрсний импорт жилд дунджаар 2.7 хувиар 

өсөж 2019 онд 111 сая тонн болно.  

 

Эрчим хүчний нүүрсний экспортын төлөв 
 
BREE мэдээгээр 2013 онд Индонези эрчим хүчний нүүрсний худалдааны 39 хувийг 

нийлүүлсэн бол дотоодын өсөн нэмэгдэх хэрэгцээгээ хангаснаар экспорт нь буурч 

2019 онд олон улсын зах зээлийн 33 хувийг нийлүүлэх юм. Индонези улс нүүрсний 

олборлолт болон экспортоо хязгаарлаж дотоодын нөөцөө хамгаалах, мөн үнийн 

бууралтыг зогсоох зорилгоор 2014 онд олборлолтыг 421 сая тонн байхар хязгаар 

тогтоосон байна. Гэтэл оны эхний хагас жилийн олборлолт 213 сая тоннд хүрч 

тогтоосон хэмжээнээс давсан байв. Мөн 2014 оны арван сараас эхлэн нүүрсний 

экспортод зөвшөөрөл авах шаардлага нэмэгдсэн байна. Индонезийн эрчим хүчний 

нүүрсний экспорт жилд дунджаар 1.9 хувиар буурч 2019 онд 379 сая тонн болно 

(Зураг 3).  

Хятадын зүгээс эрэлт их байсан тул Австралийн нүүрсний экспорт 2013 онд 10 

хувиар өсөж 188 сая тонн болсон бол 2014 онд 3.7 хувь өсөж 195 сая тонн болох аж. 

Нүүрсний үнэ буурч байгаа явдал Австралийн олон олборлогчийг зардлаа бууруулах 

арга хэмжээний хүрээнд эрэл хайгуулын ажлаа өнгөрсөн хоёр жилд 27 хувиар 

бууруулахад хүргэсэн байна. Ашигтай ажиллахын тулд олборлогчид нэгж зардлаа 

бууруулах гэж олборлолтоо нэмэгдүүлсэн байна. Дунд хугацаанд Австралийн эрчим 

хүчний нүүрсний олборлолт жилд дунджаар 3 хувь өссөөр 2019 онд 291 сая тонн 

болно. Харин экспорт 1 хувиар өсөж 2014-15 онд 196 сая тонн болох бол жилд 



дунджаар 4 хувиар өссөөр 2019 онд 248 сая тоннд хүрнэ. Энэ нь Австрали өнөөгийн 

зах зээлийн 18 хувийн нийлүүлэлтээ 21 хувь болгоно гэсэн үг.  

Зураг 3. Эрчим хүчний нүүрсний экспортын таамаг (2014-2019) 

 

Эх сурвалж: BREE 

2014 онд Колумб улсын нүүрсний экспорт өмнөх оноос 11 хувиар өсөж 81 сая 

тонн болох аж. Жилдээ экспорт 7.6 хувийн өсөлттэй байж 2019 онд 117 сая тонн 

болно (BREE). Энэхүү нүүрсний дийлэнхийг Ази Номхон далайн орнууд худалдан 

авах юм. 

 2014 онд Өмнөд Африкийн эрчим хүчний нүүрсний экспорт 1.7 хувийн өсөлтийг 

харуулан 73 сая тонн болно. Ричард Бэй боомтын хүчин чадал 91 сая тонн боловч 

төмөр замын хүчин чадлын дутагдлаас болоод хэзээ ч энэ хэмжээндээ хүрч 

байгаагүй аж. Тус улсын экспорт жилд 3.6 хувиар өсөж 2019 онд 87 сая тонн болно 

гэсэн хүлээлт байна.  

 АНУ-д шаталт занарын хийн ашиглалт нэмэгдсэн тул нүүрсэн түлш шахагдан 

гарсан байна. Нүүрсний үнэ буурч байгаа учир АНУ-ын хувьд нүүрсийг дотооддоо 

өндөр өртгөөр олборлосонд орвол Колумбаас хямд үнээр импортлох нь ашигтай 

байгаа тул АНУ-ын эрчим хүчний нүүрсний экспорт жилд дунджаар 8.3 хувиар буурч 

2019 онд 24 сая тонн болно гэж таамагласан байна. Энэхүү нийлүүлэлт бол олон улс 

хоорон дахь эрчим хүчний нүүрсний арилжааны зөвхөн хоёр хувь юм. 
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