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Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын (ЭЗБӨЧ) 
судалгааны төвөөс “Монгол Улс: Агаарын харилцааны 
либералчлалын үр нөлөө” сэдэвт судалгааны үр дүнг 
танилцуулж байгаадаа таатай байна. Өрсөлдөх чадварын 
ойлголтыг олон нийтэд түгээх, Монгол Улсын өрсөлдөх 
чадварт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудлуудын талаар судалгаа 
хийн, эдийн засгийн зохистой хөгжилд хувь нэмрээ оруулах 
зорилготойгоор тус төв нь байгуулагдсан. Үйл ажиллагааныхаа 
хүрээнд жил бүр нэгээс хоёр салбарыг сонгон авч, төрийн 
оролцоо, зохицуулалтын үр нөлөө, хувийн салбарын гүйцэтгэх 
үүрэг зэрэг гол хүчин зүйлсийг нарийвчлан судлан, олон улсын 
туршлагатай харьцуулж, зөвлөмж боловсруулахаар зорьж 
байна. 

2011 онд манай төв аялал жуулчлал болон бизнес аялал, худалдаа, 
нийт эдийн засгийн хөгжлийг дэмждэг агаарын тээврийн салбарыг 
сонгон авсан бөгөөд АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн 
тусламжтайгаар, агаарын тээврийн талаар мэргэшсэн олон улсын 
компани болох InterVISTAS-ыг Монгол Улсын хэмжээнд үнэлгээ 
хийхээр сонгон, хамтран ажиллалаа. 

Судалгаагаар Монгол Улсын иргэний агаарын тээврийн салбар, 
агаарын хөдөлгөөний хэмжээ, эдийн засгийн өнөөгийн байдлыг 
үнэлж, либералчлалын үр дүнд бий болох үр нөлөөг дараах 
байдлаар нягталж, дүгнэсэн юм. Үүнд:

 Зорчигчдын тоо, тийзийн үнэ, агаарын ачаа тээврийн 
хөдөлгөөнд гарах өөрчлөлт

 Нийт эдийн засаг, агаарын тээврийн салбарын хөдөлмөр 
эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх боломж

 Аялал жуулчлалын салбарт үзүүлэх нөлөө 
 ДНБ-ий өсөлт

Мөн түүнчлэн уг судалгаагаар либералчлалын талаар баримтлах 
хандлага, либералчлалын талаарх зохицуулалт, дэд бүтцэд гарах 
үр дагаврын талаар хэлэлцэж, зөвлөмж боловсруулж байна. Ер 
нь даяаршиж буй өнөөгийн ертөнцөд олон улсын өрсөлдөөнд 
тэсч үлдэхийн тулд баялгийг гардан бүтээгч хувийн хэвшлийн 
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өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд төр бодлогын хувьд анхаарах 
хэрэгтэй. Энэ тайлан нь судалгааны зөвхөн товч агуулга, үр дүнг 
танилцуулж байгаа бөгөөд бүрэн эхийг монгол, англи хэлээр 
ЭЗБӨЧ судалгааны төвийн вэбсайтаас (www.ecrc.mn) авч болно.

Та бүхэн энэхүү тайлантай танилцсанаар бидний эхлүүлсэн 
ажил цаг үеэ олсон, манай орны нийгэм, эдийн засгийн зохистой 
хөгжилд чухал ач холбогдолтой судалгааны бүтээл болсон тухайд 
санал нийлнэ гэдэгт итгэлтэй байна.

Ч. Отгочулуу
ЭЗБӨЧСТ-ийн захирал
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Монгол Улсын эдийн засаг хурдацтай хөгжиж байгаа нь агаа-
рын тээврийн үйлчилгээний зах зээл өсөн тэлэх боломжтойг 
харуулж байна. Монгол Улсын Засгийн газраас гадаадын 30 
гаруй улстай хоёр талт агаарын тээврийн хэлэлцээрийг (хоёр 
талт хэлэлцээр) байгуулсан хэдий ч, одоогоор ердөө дөрвөн 
идэвхтэй чиглэл буюу Улаанбаатараас Бээжин, Москва, Сөүл, 
Токиогийн чиглэлд олон улсын нислэг үйлдэж байна. Монгол 
Улсын байгуулсан хоёр талт хэлэлцээрт дээрх чиглэлд үйлчилгээ 
үзүүлэх агаарын тээвэрлэгчдийг тусгайлан томилж, нислэгийн 
чиглэл, багтаамж, давтамж, үнэ болон нисэх буудлыг хатуу 
тусгасан байдаг.

Агаарын тээврийн үйлчилгээг либералчилснаар зорчигчид 
агаарын тээврийн илүү олон үйлчилгээг хямд үнээр авах боломж 
нээгддэгийг бодит байдал дээр харуулаад байна. Цаашилбал, 
либералчлал нь Монгол Улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 
(ДНБ) өсөх, хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдэх зэргээр нийт эдийн 
засгийн өсөлтөд хувь нэмрээ оруулах болно. 

Судалгааны зорилго нь Монголд Улсад агаарын тээврийн 
үйлчилгээг либералчлахад гарах боломжит үр нөлөөг судлах, 
агаарын тээврийн үйлчилгээг либералчлахад ямар чиг хандлага 
барьж болох талаар ойлголт өгөхөд оршино. 

Либералчлалын үр нөлөөг гэрчлэх жишээнүүд
Энэхүү судалгаанд дурдсанчлан олон улсын агаарын тээврийн 
зах зээлийг либералчилсны үр дүнд агаарын тээврээр зорчигчид, 
түүнчлэн нийт эдийн засагт бүхэлд нь үр нөлөө өгснийг гэрчлэх 
олон баримтууд байдаг. Тухайлбал, Европын Холбоо (ЕХ)-ны 
агаарын тээврийн зах зээл нь либералчлалын талаарх томоохон, 
шилдэг жишээ бөгөөд либералчлалын үр дүнд тийзийн 
хөнгөлөлттэй үнэ 34%-иар буурч, ЕХ-ны агаарын тээврийн 
хөдөлгөөн хоёр дахин нэмэгдсэн. Мөн түүнчлэн либералчлал 
нь хөгжиж буй орнуудын хувьд ч эерэг үр нөлөө авчиржээ. 
Үүнд Их Британи ба Энэтхэг улсын хоёр талт либералчлалын 
хэлэлцээр нь зорчигчдын хөдөлгөөнийг 108%-иар нэмэгдүүлж, 
тийзийн үнийг 8-17%-иар бууруулан, Энэтхэгийн шинэ агаарын 
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тээвэрлэгчдэд зах зээлд хөл тавих боломжийг нээж өгчээ. 
Үүний нэгэн адил Малайз-Тайланд улс хоорондын хоёр талт 
либералчлалын хэлэлцээр нь нислэгийн багтаамжийг 37%-иар 
нэмэгдүүлжээ. 

Цаашилбал, агаарын тээврийн хөдөлгөөн болон хөдөлмөр 
эрхлэлт, ДНБ өсөх нь хоорондоо харилцан хамааралтайг олон 
судалгааны үр дүнд олж тогтоожээ. Тухайлбал, олон улсын 
агаарын тээврийн үйлчилгээ 10%-иар нэмэгдэх тутам ДНБ 
0.07%-иар өсдөг гэж нэгэн судалгааны явцад тооцоолсон байна.1

Эцэст нь дүгнэхэд либералчлал нь агаарын тээврийн үйлчилгээг 
эрчимжүүлж, тийзийн үнийг бууруулдаг ба үүний үр дүнд дор 
дүрслэн харуулсны дагуу хөдөлгөөний багтаамж нэмэгдсэнээр 
эдийн засгийн өсөлт, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмждэг. 

Либералчлалын Монгол Улсад үзүүлэх үр нөлөө
Либералчлалыг бүрэн хэрэгжүүлснээр (өөрөөр хэлбэл “агаарын 
нээлттэй зай”) Монгол Улсын эдийн засагт эерэг үр нөлөө 
авчрах ба энэ судалгаа нь дурдсан үр дүнд хүрэх боломжтой 
гэж таамаглаж байна. Гэвч либералчлалыг нэн даруй, бүрэн 
хэрэгжүүлэхэд саад болохуйц улс төр, эдийн засгийн бодит 
хүчин зүйлс байгаа боловч агаарын тээврийн үйлчилгээний 
талаар өнөөгийн баримталж буй байр сууриа цаашид хадгалах 
нь Монголын иргэд хүртэж болох эдийн засгийн дорвитой үр 
өгөөжийг бий болгоход саад тотгор болно.  

Монгол Улсын олон улсын агаарын тээврийн үйлчилгээг 
либералчилсны үр дүнд бий болох эдийн засгийн үр нөлөөг In-
terVISTAS компаний боловсруулсан гравити загварыг ашиглан 
тооцсон бөгөөд энэ нь ямар ч хоёр улс хоорондын (буюу улс 
орнуудын бүлгүүд) хөдөлгөөнийг эдийн засгийн онцлог, 
худалдааны төвшин, газарзүйн байршил болон хоёр улсын 
хооронд байгуулсан агаарын тээврийн үйлчилгээний хоёр талт 
хэлэлцээрийн онцлог нөхцөлд үндэслэж, урьдчилан таамаглал 
хийдэг загвар юм. Уг загвар нь либералчлалаас үүдэлтэй 
нислэгийн хөдөлгөөнд гарах үр нөлөөг тооцоход хоёр талт 
хэлэлцээрийн заалтуудад оруулсан өөрчлөлтүүдийг онцгойлон 
авч үздэг. 

1 InterVISTAS Consulting Inc., “Measuring the Economic Rate of Return on Investment 
in Aviation”, December 2006.

Эдийн засгийн 
өсөлт
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байр

Нислэгийн 
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Агаарын 
тээврийн шинэ 

үйлчилгээ/ 
хямд үнэ

 Либералчлал
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Либералчлалыг хоёр талт хэлэлцээрийн хэмжээнд бүрэн 
хэрэгжүүлсний үр дүнд бий болох урт хугацааны үр нөлөөг 
тооцсоныг дор дурдав. Үүнд:

 Монголоос эхлэх/дуусах олон улсын нислэгийн хөдөлгөөн 
нь либералчлалыг хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш 2-3 жилийн 
дараа 112%-иар өснө.

 Азиас эхлэх/дуусах хөдөлгөөн (БНХАУ, Өмнөд Солонгос, 
Азийн бусад улс орнууд) нь нийт хөдөлгөөнд гарах өсөлтийн 
2/3 (65%)-ыг эзлэх болно. Азийн эдгээр зах зээлийн ихэнх 
нь (ялангуяа БНХАУ) ирэх 10 жилд эдийн засгийн хувьд 
хурдацтай өсөх төлөвтэй байгаа. Эдгээр орнуудаас эхлэх/
дуусах агаарын хөдөлгөөн, агаарын тээврийн үйлчилгээ 
нэмэгдсэнээр Монгол Улс бусад хөгжиж буй орнуудтай 
харилцаа холбоогоо сайжруулах замаар өөрийн өсөлтийг 
хангахад дэмжлэг үзүүлнэ. Үүний зэрэгцээ либералчлал 
нь Европ, Хойд Америк зэрэг томоохон зах зээлд агаарын 
тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх хэмжээнд хөгжихөд түлхэц 
болно. 

 Либералчлал нь зорчигчийн тийзийн үнийг дунджаар 
42%-иар бууруулна гэж тооцоолж байна. Энэ судалгаанд 
нислэгийн хөдөлгөөнийг өснө гэж төлөвлөсний дагуу 
либералчлалыг бүрэн хэрэгжүүлнэ гэвэл Монголд агаараар 
зорчигчид олон улсын нислэгийн тийзийн үнээс нийт 121 сая 
ам.доллар (158.4 тэрбум төгрөг) хэмнэх тооцоо гарч байна. 

 Либералчлал нь олон улсын агаарын ачаа тээврийг 62%-иар, 
дотоодын агаарын хөдөлгөөнийг (дамжин өнгөрөх холбоос 
нислэгүүдийн тусламжтайгаар) 43%-87% хүртэл нэмэгдүүлнэ 
гэж тооцож байна.

Монгол Улсад бий болох эдийн засгийн үр өгөөж
Либералчлал нь Монгол Улсын эдийн засагт дараах үр өгөөжийг 
өгнө гэж тооцоолж байна. Үүнд:
 Либералчлалын үр дүнд жил тутам нийт 117,000 олон улсын 

зорчигчид шинээр  ирэх нь 2010 оны зорчигчдын төвшинг 
21%-иар нэмэгдүүлэхтэй тэнцэж байна. Эдгээр зорчигчид 94 
сая ам.долларыг (123.1 тэрбум төгрөг) эдийн засагт оруулна. 

 Агаарын тээврийн либералчлал нь иргэний нисэх, аялал 
жуулчлал, эдийн засгийн бусад салбарт 21,540 бүтэн цагийн 
шинэ ажлын байр бий болгох төлөвтэй байгаа нь нийт 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дунджаар 2.1%-иар өсгөнө. 

 Жил тутам 189.9 сая ам.доллар (253тэрбум төгрөг) нийт 
эдийн засагт орох нь Монгол Улсын ДНБ-ийг 2.5%-иар 
нэмэгдүүлэхтэй тэнцэнэ.
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Монгол Улс үндэсний тээврийн тогтолцоог хөгжүүлэхийг 
зорьж байгаагийн хувьд агаарын тээвэрлэгч боломжит түнш 
байгууллагуудтай Агаарын нээлттэй орон зайн хэлэлцээрийг 
байгуулах талаар ярилцаж байсан. Ингэж ярилцах явцад ирэх 
онуудад эдийн засгийн хурдацтай хөгжлийн үр дүнд бий болох 
үр нөлөөг, ялангуяа агаарын тээврийн (иргэний нисэхийн 
салбарын) либералчлалыг хэрэгжүүлснээр бизнес, аялал 
жуулчлалын салбарт гарах аяллуудыг хэрхэн нэмэгдүүлэх талаар 
голчлон анхаарсан.

Олон улсын гийчид Монголд ирэх болон буцахдаа ихэвчлэн 
агаарын тээвэр ашигладаг. Монгол Улс далайд гарцгүй учраас 
агаараар зорчих нь тус улсын худалдаа, эдийн засаг болоод 
гадаадын зах зээлд нэвтрэх чадварт нэн чухал үүрэгтэй. 
Монгол Улсын Засгийн газар 30 гаруй улстай агаарын 
тээврийн үйлчилгээний (хоёр талт) хэлэлцээрийг байгуулсан 
хэдий ч, Улаанбаатарыг тогтмол хуваарийн дагуу ердөө 
дөрвөн үндсэн чиглэлтэй холбож байдаг. Үүнд: Бээжин (BJS), 
Москва (SVO), Сөүл (ICN), Токио (NRT). Монгол Улсын 
хоёр талт хэлэлцээрүүдийн ихэнх нь Бермуда I хэлэлцээрийн 
дагуу агаарын тээвэрлэгчийг томилж, чиглэл, нисэх буудал,  
багтаамж, давтамж, үнийг хатуу тогтоосон байдаг. Агаарын 
тээврийн үйлчилгээг либералчилснаар зорчигчид агаарын 
тээврийн илүү олон үйлчилгээг хямд үнээр авах олон үр өгөөж 
хүртэх боломж нээгддэг гэдгийг судалгаанууд бодит байдал 
дээр харуулаад байна. Цаашилбал, либералчлал нь ДНБ өсөх, 
хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдэх зэргээр нийт эдийн засгийн хөгжилд 
хувь нэмрээ оруулдаг. Монгол Улсын Засгийн газраас саяхан 
үндэсний иргэний агаарын тээврийн бодлогуудыг цогцоор нь 
нягталж дүгнэх төлөвлөгөөг боловсруулсан. Ялангуяа Эдийн 
засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын (ЭЗБӨЧ) судалгааны 
төвөөс агаарын тээврийн либералчлалаас нийт эдийн засаг,  
хэрэглэгчдэд очих үр өгөөжийг тооцох талаар олон нийтийн 
хэлэлцүүлэг өрнүүлж, хэрэгжүүлэх бодлогыг сонгоход туслал-
цаа үзүүлэх зорилгоор энэ судалгаагаар дамжуулан үнэлгээ 
хийхийг зорьж байна.

О
РШ

И
Л
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1. ЛИБЕРАЛЧЛАЛ 
НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНД 
НӨЛӨӨЛӨХ НЬ

Дараах дэд хэсгүүдэд зорчигчдын 
хөдөлгөөний төвшин, ачаа эргэлт, үнэ 
(үйлчилгээний үнэ)-д либералчлалын 
үзүүлэх үр нөлөөний талаар тусгалаа. 

1.1. Зорчигчийн хөдөлгөөнд 
нөлөөлөх нь
Гравити загварт тулгуурлан либералч-
лалаас үүдэх олон улсын хөдөлгөөний 
өсөлтийг Үзүүлэн 1-т харуулсан 
нь либералчлалыг хэрэгжүүлснээс 
хойш 2-3 жилийн хугацаанд гарах үр 
нөлөө юм. Хоёр талт хэлэлцээрийг 
либералчилснаар Монголоос эхлэх/
дуусах олон улсын хөдөлгөөнийг 
жил тутам 595,000 зорчигчоор 
нэмэгдүүлэх тооцоо гарсан нь 2010 оны 
хөдөлгөөний төвшин 528,975 байсныг 
112%-иар нэмэгдүүлнэ гэсэн үг юм. 

Үзүүлэн 2-т либералчлалын үр дүнд 
нэмэгдэх хөдөлгөөний өсөлтийг 
зах зээлээр нь ангилан харууллаа. 
БНХАУ-аас эхлэх/дуусах хөдөлгөөний 
өсөлт хамгийн их байгаа нь жил тутам 
184,000 зорчигчоор буюу 2010 оны 
төвшинг 138%-иар нэмэгдүүлэх тооцоо 
гарчээ. Энэ нь хоёр улс хоорондын 

МОНГОЛ УЛСЫН АГААРЫН 
ТЭЭВЭРТ ҮЗҮҮЛЭХ 
ЛИБЕРАЛЧЛАЛЫН НӨЛӨӨ

гадаад худалдаа эрчимтэй явагддагтай 
холбоотой буюу тус улс нийт гадаад 
худалдааныхаа 44%-ийг БНХАУ-тай 
хийдэг байна2. 

Хөдөлгөөнд (БНХАУ, Өмнөд 
Солонгос, Азийн бусад орнууд) 
гарахаар тооцсон нийт өсөлтийн 
бараг 2/3-ыг (65%) Азиас эхлэх/
дуусах хөдөлгөөн эзэлж байна.  Эдгээр 
Азийн зах зээлийн олонх нь (ялангуяа 
БНХАУ) дараагийн 10 жилд эдийн 
засгийн өндөр төвшинд хүрнэ хэмээн 
төлөвлөж байна. Тухайлбал, ОУВС-
гаас гаргадаг Дэлхийн эдийн засгийн 
хэтийн төлөвт урьдчилан таамагласны 
дагуу Азийн хөгжиж буй орнуудын 
эдийн засгийн дундаж өсөлт нь 2015 
оныг хүртэл жил тутам 8.5% байхад 
АНУ-д 2.6%, харин Европын орнуудад 
1.7% байна3. Эдгээр орнуудаас эхлэх/
дуусах агаарын тээврийн хөдөлгөөн, 
агаарын тээврийн үйлчилгээ нь 
өсөн нэмэгдсэнээр Монгол Улсыг 
цаашид бусад хөгжиж буй орнуудтай 
харилцаагаа сайжруулах замаар 
өсөлтийг хангахад дэмжлэг болох 
юм. Үүний зэрэгцээ либералчлал нь 
Европ, Хойд Америк зэрэг орнуудын 
томоохон зах зээлд агаарын тээврийн 
үйлчилгээ үзүүлэх хэмжээнд хөгжихөд 
нөлөөлнө.

2 Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн хороо (http://www.nso.mn). Статистик мэдээлэл нь 2008 оны 
импорт болон экспортод үндэслэв.

3 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/pdf/text.pdf
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Үзүүлэн 1: Либералчлал зорчигч 
эргэлтэд нөлөөлөх нь

Үзүүлэн 2: Либералчлалын нислэгийн 
хөдөлгөөнд үзүүлэх үр нөлөө (зах 
зээлээр)
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БНХАУ 184 +138% 31%

Өмнөд Солонгос 125 +86% 21%

Азийн бусад 85 +162% 14%

ОХУ 31 +116% 5%

Европ/Ойрхи Дорнод 86 +99% 14%

Хойд Америк 77 +96% 14%

Бусад 7 +41% 1%

Нийт 595 +112% 100%

1.2. Ачаа эргэлтэд нөлөөлөх нь
Либералчлал нь ачаа эргэлтэд үлэмж 
хэмжээгээр нөлөөлнө. Хоёр талт 
хэлэлцээрийн ихэнх нь тухайлбал 
нислэгийн долдугаар эрх гэх мэт 
ачаа тээврийн үйлчилгээний талаарх 
бүх заалтуудыг либералчилсан 
байдаг. Зарим тохиолдолд либералч-
лалыг зорчигч тээврийн үйлчил-
гээг хамруулан өргөжүүлэхээс өмнө 
либералчлалын үр дагаврыг шалгах 
хэрэгсэл маягаар ачаа тээврийн 

үйлчилгээг ашигладаг. Агаарын ачаа 
тээвэр нь зорчигч эргэлтээс ялгагдах 
дараах онцлогтой. Үүнд:

 Ачаа тээврийн үйлчилгээ нь 
төрлийн хувьд маш олон янз байдаг. 
Жишээлбэл, баримт бичиг, машин 
техник, хүнс, амьд амьтад буюу 
хүмүүсийн тээвэрлэхийг хүсч болох 
бүхий л зүйлс багтана.

 Ачаа тээврийн ачилтууд нь 
хэмжээний хувьд нэг хуудас баримт 
бичгээс эхлээд цэвэр ачааны 
зориулалттай агаарын хөлгөөр 
хэд хэдэн удаагийн аялал хийхүйц 
томоохон ачилтууд хүртэл байж 
болно.

 Ачаа тээвэр нь чиглэлийн хувьд 
маш тэнцвэргүй байдаг. Зорчигч 
тээврийн урсгал нь чиглэлийн 
хувьд тэнцвэртэй буюу нэг улсаас 
гадагш аялж буй зорчигчдын бараг 
дийлэнх нь тухайн улс руу ихэвчлэн 
тухайн чиглэлийг дайран, агаараар 
буцаж очих магадлалтай байдаг. 
Үүнтэй харьцуулахад агаарын ачаа 
тээвэр нь нэг чиглэлийн идэвхтэй 
урсгалтай (өөрөөр хэлбэл, энэ нь 
нэг орноос нөгөө орныг чиглэх 
экспорт) бөгөөд энэ нь эсрэг 
урсгалтайгаа заавал нийцэх  
албагүй (өөрөөр хэлбэр зөвхөн 
нэг улсаас импортлох хэмжээ 
хязгаарлагдмал байж болно). 

 Энэхүү тэнцвэртэй бус байдал нь 
багтаамжийг зохицуулах, үнийн 
бодлогод (тухайлбал, идэвхгүй 
буюу “сул” чиглэлд хямд үнэ тогтоох 
гэх мэт) голлох нөлөө үзүүлнэ. 

 Тээврийн хэрэгсэл янз бүр байдаг.
Зарим ачааг зориулалт бүхий 
ачааны агаарын хөлгөөр тээвэрлэж 
байхад ачаа тээврийн зонхилох 
хувийг зорчигч тээврийн агаарын 
хөлгийн ачааны хэсэгт тээвэрлэдэг.4 
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Үзүүлэн 3: Либералчлал агаарын ачаа 
тээврийн эргэлтэд нөлөөлөх нь
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Монголоос эхлэх/дуусах агаарын 
ачаа тээврийг хөгжүүлэх нь тус улсын 
худалдаа, нийт эдийн засагт шууд 
нөлөөлнө. Судалгаанд (2.4-р хэсэг) 
худалдаа, эдийн засгийг хөгжүүлэхэд 
агаарын ачаа тээврийн гүйцэтгэх 
үүргийг тодорхойлсон хэд хэдэн 
баримт бичгүүдийг хэлэлцсэн. Монгол 
Улс нь далайд гарцгүйгээс гадна төмөр 
зам, зам тээврийн дэд бүтэц хангалтгүй 
учир агаарын ачаа тээвэр нь маш чухал 
үүрэг гүйцэтгэдэг.5

Либералчлалын улмаас Монголоос 
эхлэх/дуусах ачаа тээврийн эзлэхүүнд 
гарах нөлөөллийг дараах мэдээлэлд 
тулгуурлан тооцоолов. Үүнд:

 Зорчигч тээврийн үйлчилгээг 
либералчилсны үр дүнд агаарын 
тээврийн үйлчилгээнд нэмэгдэх 
ачаа тээвэрлэх хэсгийн багтаамжийг 
тооцох6. Агаарын тээвэрлэгчид 
зорчигч тээврийн агаарын хөл-
гийн ачааны хэсгийн багтаамжийн 
үнийг хэт ачааллын 60%-тай тэнцүү 
тогтооно гэж үздэг.

 Судалгаанд (2.3.1-р хэсэг) 
либералчлалыг (зохицуулалтын 
чанар ба агаарын нээлттэй зай) бүрэн 
хэрэгжүүлснээр ачаа тээврийн үнийг 
22%-иар бууруулж болно гэж Mic-
co, Serebrisky (2004) нарын хийсэн 
судалгааны талаар товч дурдсан. 

Агаарын тээврийн тийзийн үнийн 
өөрчлөлтөөс үүдэн ачаа тээврийн 
хэмжээнд7 гарах өөрчлөлтийг 
тооцохдоо тийзийн мэдрэмжийг -1.5 
гэж авсан.

Агаарын ачаа тээврийн эргэлтэд гарах 
өсөлтийг Үзүүлэн 3-т харуулав. Ачаа 
тээврийн эргэлт 3,428 тонн байснаа 
5,555 тонн хүртэл нэмэгдэх нь 2009 
оны дүнтэй8  харьцуулахад 2,127 тонн 
буюу 62%-иар өснө гэж тооцоолж 
байна. 

4 “Combi” агаарын хөлгийг ашиглаж болох ба энэ нь зорчигч, ачаа тээврийн аль алиных нь багтаамжийг ашиглах 
боломжийг олгох хэдий ч аюулгүй байдал, эдийн засгийн бусад шалтгааны улмаас эдгээр агаарын хөлгүүдийг ашиглах 
нь буурсан.

5 Монголын үндсэн төмөр зам нь ОХУ-аас Улаанбаатараар дамжин БНХАУ-ыг холбосон нийтдээ 1,908 км урт зам 
бөгөөд үүний Транс Монголиа Төмөр зам 1,110 км-ыг (эх сурвалж: АНУ-ын Тагнуулын төв газрын CIA World 
Factbook). Мөн түүнчлэн Монгол Улс нь 3,015 км хатуу хучилттай болон 6,234 км шороон замтай (эх сурвалж: АНУ-
ын Тагнуулын төв газрын CIA World Factbook).

6 Зорчигчийн ачаа тээшний шаардлага хангагдсаны дараагаар байж болох багтаамжид үндэслэн.
7 Үнийн уян хатан байдал нь тодорхой бараа/үйлчилгээний үнэд гарах өөрчлөлтөд үйлчлүүлэгчийн хандах мэдрэмж 

юм. Үнэ өсөхийн хэрээр шаардлагатай тоо хэмжээ (тухайлбал, тээвэрлэгдэж буй ачаа тээврийн эзлэхүүн) буурах 
төлөвтэй байдаг. Шаардлагатай тоо хэмжээ нь үнэ өсөхийн хэрээр ерөнхийдөө буурах учраас энэхүү харьцаа нь 
ихэвчлэн сөрөг байх төлөвтэй байдаг. Ялангуяа агаарын ачаа тээвэр нь үнэд мэдрэмтгий байдаг (энэ тохиолдолд үнэ 
10%-иар буурахад ачаа тээврийн эрэлт 15%-иар буурах тооцоо байдаг). Жишээлбэл, D. Gillen, W.G. Morrison and Stew-
art, C. (2002), “Air Travel Demand Elasticities: Concepts, Issues and Measurement”, October, 2002,судалгааг үзнэ үү.

8 2010 оны мэдээлэл байхгүй учраас ачаа тээврийн эзлэхүүний өсөлтийг 2009 оны төвшинтэй харьцуулан харуулав.
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1.3. Үнийн бодлогод нөлөөлөх нь
Нислэгийн хөдөлгөөн нь ихэвчлэн 
үнэ буурсны үр дүнд өсдөг гэсэн 
ойлголтод үндэслэж, үнэ хэрхэн 
буурахыг тооцсон. Энэхүү таамаглалыг 
судалгаанд (2.3-р хэсэг) дурдсан дүн 
шинжилгээнд тулгуурласан буюу 
либералчлал нь агаарын тээврийн 
үнийг үлэмж хэмжээгээр бууруулах үр 
нөлөөтэй гэж дүгнэсэн. Үнэ буурахыг 
тооцоход либералчлалын өмнө шууд 
нислэг хийж байсан улс хоорондын 

Монголын зах зээл, тийзийн үнийн 
мэдрэмжийн талаарх мэдээлэл олох 
боломжгүй байна. Харин үүний 
оронд ОУАТБ (IATA)-аас газарзүйн 
хувьд харьцангуй зах зээлийн үнийн 
мэдрэмжид хийсэн судалгаанд багтсан 
үнийн мэдрэмжийн талаарх мэдээллийг 
ашиглалаа9.  Жишээлбэл, Ази-Европ, 
Ази-Хойд Америк хоорондын нислэ-
гийн хөдөлгөөний үнийн мэдрэмжийн 
мэдээллүүд IATA-д байдаг. IATA-гийн 
тайлангаас авсан хамгийн тохиромжтой 
үнийн мэдрэмжийн мэдээллийг улс 
хоорондын чиглэл тус бүрээр сонгосон.
Ерөнхийдөө үнийн мэдрэмж нь -0.8 ба 
-1.5 хооронд хэлбэлзэж байна.
Зорчигчийн тийзийн үнэд үзүүлэх 

Шууд нислэг бүхий улс хоорондын чиглэл

% Үнийн бууралтi = (1 + % Хөдөлгөөний өсөлтi) ^ Тийзийн үнийн мэдрэмжi - 1

Анхдагч шууд үйлчилгээгүй улс хоорондын чиглэлүүд

% Үнийн бууралтi = (1 + 2/3 x % Хөдөлгөөний өсөлтi) ^ Тийзийн үнийн мэдрэмжi-1

хөдөлгөөнд гарах өсөлт нь үнэ буурахад 
нөлөөлдөг байхад одоогийн байдлаар 
шууд нислэг байхгүй улс хоорондын 
хөдөлгөөнд гарсан өсөлтийн 2/3 нь үнэ 
буурахад нөлөөлж байна хэмээн үзсэн.
Өөрөөр хэлбэл 1/3 нь шууд нислэг 
өсөх, нислэгийн давтамж нэмэгдэх 
зэргээр үйлчилгээ сайжрахтай шууд 
хамааралтай. 
Дээрх байдлаар үнийн бууралтыг 
дараах байдлаар тооцоолсон. Үүнд:

9 “Estimating Air Travel Elasticities,” An InterVISTAS Consulting Inc. report for IATA, December 2007.
10 “Европын агаарын тээврийг либералчилсан талаарх туршлага”, ЕХ, Европын Иргэний агаарын тээврийн бага 

хурлаас хамтран Дэлхийн Агаарын тээврийн 5-р бага хуралд зориулан бэлтгэсэн презентаци (ИНОУБ), 2003 
оны 3-р сарын 24-29. ЕХ-ны зах зээлийн хэсгийг ЕХ-ны бүрэн либералчлалаас өмнө гишүүн улс орнууд тус тусдаа 
хэрэгжүүлсэн. Тухайлбал, Их Британи Улс болон Нидерландын Вант Улс нь нээлттэй агаарын зайд аль хэдийнээ 
гарын үсэг зурсан бөгөөд үүний үр дүнд ЕХ-ны либералчлалын үр нөлөө Монгол Улсад тооцоолж байгаагаас 
доогуур төвшинд байна.

11 Тийзийн үнэ буурснаас үүсэх хуримтлал нь Монгол Улсыг зорих гадаадын зорчигчдод бус зөвхөн Монгол Улсын 
зорчигчдод хамаарна. Гадаадын зорчигчдод тийзийн үнийн төвшин буурах нь мөн адил үр өгөөжийг өгнө.

үр нөлөөг хэрхэн тооцсоныг Үзүүлэн 
4-т харуулав. Либералчлалын үр дүнд 
зорчигчийн тийзийн үнэ дунджаар 42%-
иар буурах төлөвтэй байгаа нь бусад 
орнуудын жишээтэй төстэй байна. 
Жишээлбэл, ЕХ-ны агаарын тээврийн 
либералчлалд хийсэн судалгаанд 
дурдсаны дагуу тийзийн үнэ дунджаар 
34%-иар буурчээ.10 
Либералчлалыг бүрэн хэрэгжүүлнэ 
хэмээн үзэж, өмнө дурдсаны дагуу 
нислэгийн хөдөлгөөн өснө гэсэн 
тооцоонд тулгуурлан, олон улсын 
нислэгийн үнийн бууралтаас улбаалан 
агаараар зорчигчдод үүсэх хуримтлал нь 
121 сая ам.доллар (158.4 тэрбум төгрөг)-
тай тэнцэхээр байна.11
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Санхүүгийн бүх тоон мэдээллийг 2010 оны үнээр тооцов.

Үзүүлэн 4: Зорчигчдын тийзийн үнэд нөлөөлөх болон либералчлалаас үүсэх 
нийт хуримтлал

Тийзийн үнэ 
буурах %

(дунджаар)

Тийзийн үнэ буурахад 
Монгол Улсын иргэдэд очих 

хуримтлал 
(Төгрөг)

Тийзийн үнэ буурахад 
Монгол Улсын иргэдэд 

очих хуримтлал 
(ам.доллар)

Либералчлалын 
үр нөлөө 42% 158.4 тэрбум 121 сая

Судалгааны өмнөх хэсэгт дурдаж 
байсанчлан либералчлалын үр дүнд 
агаарын ачаа тээврийн үнэ 22 хүртэл 
хувиар буурдаг гэдгийг судалгааны 
явцад олж тогтоосныг тэмдэглэсэн. 
Хэрэв либералчлалыг нэвтрүүлвэл 
Монголоос эхлэх/дуусах ачаа тээврийн 
үнэ нь мөн адил хэмжээгээр буурах 
боломжтойг илтгэж байна.

2. ДОТООДЫН 
АГААРЫН ТЭЭВРИЙН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ҮЗҮ ҮЛЭХ 
ХОЁРДОГЧ НӨЛӨӨ

Изинис Эйрвэйз, Аэро Монголиа нь 
дотоодын агаарын тээврийн дийлэнх 
нислэгийг үйлддэг бөгөөд эдгээр 
компаниар үйлчлүүлсэн зорчигчдын 
тоо 2010 онд 136,828 хүрчээ. 
Хэдийгээр энэ судалгаа нь дотоо-
дын зах зээлийн либералчлалын 
асуудлыг хөндөөгүй ч хэрэв олон 
улсын үйлчилгээг либералчилвал 
дотоодын хөдөлгөөний эзлэхүүнд 
нөлөөлнө гэж үзэж байна. Нэмэгдэж 
ирэх зорчигчдын зарим нь өөрсдийн 
аяллыг Улаанбаатараас бусад цэгт 
эхлэх/дуусгах зорилгоор дотоодын 
үйлчилгээнд холбогдох магадлалтай 
байна.12 Ялангуяа Говийн бүст байрлах 
уул уурхай, аялал жуулчлалын сонирхол 
татах газруудруу хийх нислэгийн 
үйлчилгээ нэмэгдэх хандлагатай байна.

12  Нэмэгдэж буй олон улсын үйлчилгээ нь Чингис хаан нисэх буудлаар дамжина гэж үзэж байна. 

Дотоодын үйлчилгээнд холбогдож буй 
олон улсын аялагчдын талаарх хамгийн 
сүүлийн үеийн мэдээлэл олдсонгүй. 
Албан бус мэдээллээр Монголд 
ирж буй жуулчдын ихэнх нь аяллын 
багцын нэг хэсэг болох дотоодын 
нислэгийн захиалга хийлгэх зэргээр тур 
операторуудаар дамжуулан дотоодын 
аяллыг зохион байгуулдаг. Дотоодын 
ба олон улсын тээвэрлэгчдийн хооронд 
зорчигч шилжүүлэн тээвэрлэх ямар 
нэгэн хэлэлцээр байхгүй учраас эдгээр 
зорчигчид нь зарчмын хувьд холбогдох 
нислэгийг хувиараа зохицуулж байгаа 
нь энэ талаар мэдээлэл олоход хүндрэл 
учруулж байна. 
Харин үүний оронд либералчлалын 
хувилбарын дүн шинжилгээнд 
тулгуурлан дотоодын зах зээлд гарах 
үр нөлөөг шинжилсэн. Бусад зах зээл 
дээрх туршлага болон экспертийн 
дүгнэлтэд үндэслэн дотоодын нислэгээр 
үйлчлүүлэх олон улсын зорчигчдын 
хэмжээ 10-20%-иар нэмэгдэнэ гэж 
таамаглаж байна. Энэ таамаглалд 
тулгуурлан Үзүүлэн 5-д харуулсны 
дагуу дотоодын зах зээлд бий болох 
үр нөлөөг тооцох боломжтой болсон. 
Хэрэв олон улсын зорчигчдын 10% нь 
дотоодын үйлчилгээнд хамрагдвал энэ 
нь дотоодын хөдөлгөөний өсөлтийг 
43%-иар, харин 20%-иар нэмэгдэнэ 
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гэж үзвэл 87%-иар өсгөх болно. Энэ 
шинжилгээнээс харахад олон улсын 
агаарын тээврийн либералчлал нь 

Үзүүлэн 5: Дотоодын агаарын тээврийн үйлчилгээнд үзүүлэх хоёрдогч нөлөө

дотоодын зах зээлд томоохон үр нөлөө 
үзүүлэхээр харагдаж байна. 

Дотоодын нислэгт 
хамрагдахаар тооцсон 

гадаадын зорчигчдын % 

Нэмэгдэж буй дотоодын 
зорчигчдын эргэлт

Дотоодын зах зээлийн 
өсөлт*

10% 59,000 +43%
20% 119,000 +87%
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Агаарын тээврийн үйлчилгээ, 
хөдөлгөөн нэмэгдэх нь хөдөлмөр 
эрхлэлт, эдийн засгийн өсөлтийг хэд 
хэдэн замаар нэмэгдүүлнэ. Үүнд:

 Агаарын тээврийн салбар: агаарын 
тээврийн салбарт үйлчилгээ, 
удирдлага, өсөн нэмэгдэх агаарын 
тээврийн техник үйлчилгээгээр 
дамжин эдийн засгийн нэмэлт үйл 
ажиллагаа бий болно.

 Аялал жуулчлалын салбар: 
агаарын тээврийн үйлчилгээ 
нь улс орныг зорин ирж буй 
жуулчдын тоог ихээхэн хэмжээ-
гээр нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг болдог. 
Үүнд бизнес ба аяллын зорилгоор 
зорчиж буй аялагчдыг багтаадаг. 
Жуулчдын зарцуулах нийт зарлага 
нь зочид буудал, зоогийн газар, 
театр, машины түрээс зэрэг аялал 
жуулчлалын дагалдах олон салбарын 
бизнесийг дэмждэг. 

 Каталистүр нөлөө: худалдаа, 
бизнесийн үйл ажиллагаа, хувь 
хүний хөдөлмөрийн бүтээмж 
нэмэгдсэнээр нийт эдийн засгийн 
өсөлт, бүтээмжийг хангахад агаарын 
тээврийн гүйцэтгэх үүргийг 
хамааруулж ойлгоно. 

Дараах хэсгүүдэд агаарын тээврийн 
либералчлалын Монгол Улсын эдийн 

ЛИБЕРАЛЧЛАЛ 
ЭДИЙН ЗАСАГТ 
НӨЛӨӨЛӨХ НЬ

засагт үзүүлэх боломжит үр нөлөөг 
тайлбарлав.

1. АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН 
САЛБАРТ НӨЛӨӨЛӨХ НЬ

2010 онд Монгол Улсад нийтдээ 
557,414 олон улсын аялагчид хүрэлцэн 
ирсэн байна.13 Эдгээр аялагчид 2010 
онд 222.4 сая ам.доллар (292.3 тэрбум 
төгрөг) зарцуулсан нь нэг аялагч 
дунджаар 399 ам.доллар (524,300 
төгрөг) зарцуулсан гэсэн үг юм.14

Либералчлалаас үүдэлтэй агаарын 
тээврийн өсөлт нь ойролцоогоор 39% 
байхыг аяллын захиалгын ерөнхий 
хандлагад үндэслэн тооцоолсон бөгөөд 
энэ нь Монгол Улсыг зорих аялагчдад 
хамаарах юм (үлдсэн хувь нь Монгол 
Улсын иргэд). Одоогийн байдлаар 
дээр дурдсан дундаж зарлагын төвшин 
болох 399 ам.долларын дийлэнх хувь 
газраар зорчигчдод ногдож байгаа 
бөгөөд хэрэв агаарын тээвэр хөгжвөл 
агаараар аялагчид дээрх дүнгээс 
илүү зарцуулах төлөвтэй байна.15 
Агаараар зорчигчид нь Монголд илүү 
урт хугацаагаар зочлох хандлагатай 
байдгаас зочид буудал, газраар зорчих 
тээврийн хэрэгслийн эрэлт ихэсдэг. 
Иймээс агаараар зорчигчид өсөн 
нэмэгдэх нь дундаж зарлагын төвшинг 
хоёр дахин буюу 798 ам.доллар хүртэл 

13 Эх сурвалж: Монгол Улсын үндэсний аялал жуулчлалын төв https://mongoliatourism.gov.mn. Дээрхтэй адил.
14 Монгол Улсыг зорин ирж буй аялагчдын 13% нь агаараар зорчиж байгааг 3-р хэсэгт авч үзсэн агаарын тээврийн 

талаарх мэдээлэлд үндэслэн тооцсон.
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нэмэгдүүлэх боломж гарна. Энэхүү 
тооцооллын мэдрэмжийн шинжилгээг 
дараагийн хэсэгт хэлэлцэнэ.

Эдгээр таамаглалд үндэслэн 
либералчлалын үр дүнд жил тутам 
117,000 олон улсын аялагчид 
нэмэгдэхээр тооцоо гарсныг Үзүүлэн 
6-д харууллаа. Энэ нь 2010 оны нийт 

1.1. Мэдрэмжийн шинжилгээ
Агаараар зорчигчдын зарлагын талаарх 
мэдээлэл олох боломжгүй байсны 
улмаас тэднийг бүх аялагчдын дундаж 
зарлагыг хоёр дахин нэмэгдүүлсэн 
хэмжээний зарлага гаргана хэмээн 
таамаглаж, тооцоолсон. Энэ нь 
дэлхийн бусад орнуудын зарлагын 
ердийн үзүүлэлтэд тулгуурлаж хийсэн 
үндэслэлтэй тооцоо болно. 

Гэвч зарлагын төвшинг таамаглалд 
үндэслэн хийсэн учраас уг 
таамаглалын үр нөлөөг нягтлах 
зорилгоор мэдрэмжийн шинжилгээ 
хийсэн. Аялагчдын зарлагын төвшинг 
харгалзан хоёр төрлийн шинжилгээ 
хийсэн. Үүнд:

 Бага зарлагатай аялагчид: 
аялагчид нь Монголыг зорин ирж 
буй нийт аялагчдын (агаар, газраар 
зорчигчдын аль аль нь) дундаж 
төвшний хэмжээнд зарцуулна 
хэмээн үзэв. Нэг аялагч дунджаар 
399 ам.доллар зарцуулна. 

16 Аялагчдын тоо өсөн нэмэгдэх хэмжээ нь (21%) газраар аялагчдын өндөр хувиас шалтгаалан зорчигч эргэлтийн 
өсөлтөд нэлээн бага хэмжээгээр тооцогдож байна.

аялагчдын тоог (557,414)16 21%-иар 
нэмэгдүүлэх бөгөөд нийт зарлага 
болох 94 сая ам.доллар (123.1 тэрбум 
төгрөг)-ыг эдийн засагт оруулна. 
Эдгээр нэмэгдэж буй аялагчид, 
жуулчид хөдөлмөр эрхлэлтэд хэрхэн 
нөлөөлөх, тэдгээрийн зарлагын талаар 
дараагийн хэсэгт хэлэлцэнэ.

Үзүүлэн 6: Либералчлалаас үүдэх нэмэлт аялагчид

Санхүүгийн бүх тоон мэдээллийг 2010 оны үнээр тооцов.

Шинээр нэмэгдэх 
аялагчид

Аялагчдын нийт 
зарлага (төгрөг)

Аялагчдын нийт 
зарлага (ам.доллар)

Шинээр нэмэгдэх 
аялагчид 117,000 123.1 тэрбум 94 сая

 Өндөр зарлагатай аялагчид: 
аялагчид одоогийн дундаж 
төвшинг 3 дахин нэмэгдүүлсэнтэй 
тэнцэх хэмжээний зарлага хийх 
(3 x 399 =1,197ам.доллар). Энэ нь 
анхдагч шинжилгээнд ашигласан 
зарлагын төвшингөөс 50%-иар 
өндөр юм. 

Эдгээр таамаглалаар тооцоолон 
гаргасан зарлагыг Үзүүлэн 7-д харуулав. 
Бүхий л хувилбарт аялагчдын тоо 
адил, харин зарлагын төвшин өөр 
байгааг анхаарна уу. Бага зарлага 
бүхий хувилбарын нийт зарлага 47 сая 
ам.доллар байхад өндөр зарлагатай 
хувилбарт 141 сая ам.доллар байгаа нь 
анхдагч шинжилгээтэй харьцуулахад 
+/-50%-иар зөрүүтэй харагдаж байна.
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Үзүүлэн 7: Аялагчдын зарлагын төвшингийн мэдрэмжийн шинжилгээ

Шинээр нэмэгдэх 
аялагчид

Аялагчдын нийт 
зарлага (төгрөг)

Аялагчдын нийт 
зарлага (ам.доллар)

Анхдагч шинжилгээ 
(нэг аялагч 798 
ам.доллар зарцуулах)

117,000 123.1 тэрбум 94 сая

Бага зарлагатай 
хувилбар (нэг аялагч 
399 ам.доллар 
зарцуулах)

117,000 61.6 тэрбум 47 сая

Өндөр зарлагатай 
хувилбар (нэг аялагч 
1,197 ам.доллар 
зарцуулах)

117,000 184.7 тэрбум 141 сая

Энэхүү хэсэгт дараах гурван салбарын 
хөдөлмөр эрхлэлтэд ямар үр нөлөө 
үзүүлэх талаар авч үзнэ. Үүнд:

 Агаарын тээвэр
 Аялал жуулчлал

 Каталист үр нөлөө

2.1. Агаарын тээврийн салбарын 
хөдөлмөр эрхлэлтэд үзүүлэх үр 
нөлөө
Агаарын тээврийн хөдөлгөөн өсөх нь 
зорчигч, агаарын хөлгийн асуудлыг 
шийдвэрлэх нэмэлт эх үүсвэрийг 
шаарддаг. Агаарын тээврийн салбарын 
хөдөлмөр эрхлэлт нь үйлчилгээ, 
удирдлага, нэмэгдэж буй агаарын 
тээврийн үйлчилгээг дэмжихээс 
хамаарна. Үүнд агаарын тээвэрлэгчид, 
нисэх буудал, агаарын навигаци, 
агаарын тээврийн салбарын бусад 
үйл ажиллагааг нэрлэж болно. 
Цаашилбал, агаарын тээврийн салбарт 
нэмэгдэх эдгээр үйл ажиллагаанууд 
нь нийт эдийн засагт бүхэлд нь шууд 
бус буюуүржүүлэгчүр нөлөө хэмээн 
нэрлэгддэг дагалдах үр нөлөөг авчирдаг. 

2. ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТЭД 
НӨЛӨӨЛӨХ НЬ

Жишээлбэл, нислэгийн үеэрх хоолны 
үйлчилгээний ханган нийлүүлэгч 
болох хүнсний бөөний худалдаачид, 
нисэх буудлын бараа бүтээгдэхүүнийг 
тээвэрлэгчид, онгоцны түлш олборлох, 
боловсруулах үйлдвэрүүдийг дурдаж 
болно. Ийм шууд бус үр нөлөө нь бусад 
салбарт ажлын байр шинээр бий болгоно. 

Либералчлал нь агаарын тээврийн 
салбарт нэмэлт 2,010 (шууд) бүрэн 
ажлын цагт шилжүүлсэн эквивалент 
(Full-Time Equivalent Jobs буюу FTE) 
ажлын байр бий болгоно хэмээн үзэж 
байна (Үзүүлэн 8). Мөн шууд бус аж-
лын байрыг нэгтгэн үзвэл нийтдээ 
4,310 бүтэн цагийн ажлын байр 
үүсгэнэ.

Зорчигч эргэлтийн мэдээллээс харахад 
энэ нь либералчлалыг хэрэгжүүлснээс 
хойш 2-3 жилд бий болох урт  
хугацааны үр нөлөө юм. 
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Үзүүлэн 8: Агаарын тээвэр ба уг салбараас хамааралтай нэмэлт ажлын байр

Үзүүлэн 9: Аялал жуулчлалын салбарт болон түүнээс үүдэх нэмэлт ажлын байр

Шууд ажлын байр
(FTEs)

Шууд бус ажлын 
байр (FTEs)

Нийт ажлын байр
(FTEs)

Либералчлалын үр 
нөлөө 2,010 2,300 4,310

Шууд ажлын байр
(FTEs)

Шууд бус ажлын 
байр (FTEs)

Нийт ажлын байр
(FTEs)

Либералчлалын үр 
нөлөө 2,010 2,300 4,310

2.2. Аялал жуулчлалын 
салбарын хөдөлмөр эрхлэлтэд 
нөлөөлөх нь
Агаарын тээвэр нь тухайн улс эсвэл 
бүс нутгийг зорьж буй аялагчдад 
(жуулчлал, бизнесийн зорилгоор) 
дэмжлэг болдог. Эдгээр жуулчдын 
зарцуулж буй зарлага нь аялал 
жуулчлалын салбартай холбогдох буюу 
зочид буудал, зоогийн газар, театр, 
машины түрээс зэрэг төрөл бүрийн 
бизнесийг дэмждэг. Түүнчлэн аялал 
жуулчлалын салбарыг хангадаг болон 
дэмждэг бизнест шууд бус үр нөлөөг 
үзүүлдэг. Тухайлбал, зочид буудал, 
зоогийн газрын хүнсний бөөний 
худалдаачид, такси үйлчилгээний 
компани, зочид буудлын угаалгын 
үйлчилгээ, ачаа тээврийн үйлчилгээ 
багтана.17 

Либералчлалын үр дүнд Монголд 
аялагчдын нийт тоог 117,000-аар 
нэмэгдүүлж, эдийн засагт 114 сая 
ам.долларын орлого оруулах тооцоо 
гарсан талаар дурдсан. Хавсралт 
Б-д дурдсан шалгуур, аргачлалд 
тулгуурлан Үзүүлэн 9-т аялал 
жуулчлалын салбараас хамааралтай 
ажлын байр шинээр нэмэгдэх тооцоог 
харуулав. Ийнхүү өргөжин тэлж буй 
аялал жуулчлалын салбар нь тухайн 
салбартаа 5,600 бүтэн цагийн ажлын 
байр, шууд бус хөдөлмөр эрхлэлтэд 
6,620 бүтэн цагийн ажлын байр буюу 
нийтдээ 12,220 бүрэн ажлын цагт 
шилжүүлсэн эквивалент ажлын байр 
бий болгоно.

2.3. Каталист үр нөлөө
Агаарын тээвэр нь эдийн засаг, 
бүтээмжийн өсөлтөд шууд нөлөөлдөг. 
Энэ нь худалдааг нэмэгдүүлэх, бүс 
нутагт шинэ бизнесийг цогцлуулж, 
хөрөнгө оруулалтыг дэмжих замаар 
үндэсний хийгээд бүс нутгийн эдийн 

 17 Энэ тодорхойлолтоор агаарын тээврийг аялал жуулчлалын салбараас үр өгөөж хүртдэг шууд бус салбаруудын 
нэг хэсэг хэмээн үзэж болох юм. Уг шинжилгээнд ашигласан үржүүлэгч нь агаарын тээврийг тооцоонд давхардал 
үүсгэхгүйн үүднээс мөн аялал жуулчлалын шууд бус үр нөлөөний нэг хэсэг хэмээн үзэж тооцоогүй болно.

засгийн өсөлт, хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмждэг. Ялангуяа каталист үр 
нөлөөнд дараах үр нөлөөллийг бүхэлд 
нь эсвэл хэсэгчлэн агуулж байдаг. 
Үүнд:



Агаарын харилцааны либералчлалын үр нөлөө 19

Үзүүлэн 10: Каталист үр нөлөөгөөр 
шинээр бий болох ажлын байр

Каталист үр нөлөөгөөр 
бий болох ажлын байр

(FTEs)
Либералчлалын 
үр нөлөө 5,010

18 Button, K. and Taylor, S. (2000), “International air transportation and economic development”,  Journal of Air Transport 
Management, Vol. 6, Issue 4, October 2000.Brueckner, J. (2002), “Airline Traffic and Urban Economic Development”.

19 2010 оны сүүлээр нийт шинээр ажилд орогсдын тоо 1,089,600 байсан. Эх сурвалж: Статистикийн сар тутмын 
эмхэтгэл,Монгол Улсын Үндэсний статистикийн газар, 2010 оны 11-р сар.

 Худалдаанд үзүүлэх үр нөлөө: 
Агаарын тээврийн либералчлал 
нь шинэ чиглэл, илүү тохиромж-
той холбох нислэг, нислэгийн 
давтамжийг нэмэгдүүлэх замаар 
олон бизнесийн хувьд шинэ зах 
зээлийг нээж өгдөг. Үүний үр 
дүнд одоо байгаа бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний эрэлт өсөх болно. 

 Хөрөнгө оруулалтад үзүүлэх 
нөлөө: Олон компанийн хувьд 
бизнес, үйлдвэрлэл, агуулахаа 
хаана байршуулах талаар шийдвэр 
гаргахдаа эдгээр нь олон улсын 
нисэх буудалд ойрхон эсэхийг 
харгалзаж үздэг. 

 Бүтээмжид үзүүлэх нөлөө: 
Агаарын тээврийн үйлчилгээ нь 
шинэ зах зээлд нэвтрэх боломжийг 
нээж, улмаар бизнес эрхлэгчдийн 
хувьд үйлдвэрлэл өссөнөөс 
үйлдвэрлэлийн зардал буурах 
(economies of scale) бололцоо 
бүрддэг. Агаарын тээврийн 
үйлчилгээ улам нээлттэй болсноор 
компаниуд өндөр чадвартай 
ажилтнуудыг татах, тогтвортой 
ажиллуулах нөхцлөөр хангадаг.

Эдгээр каталист үр нөлөө нь хөдөлмөр 
эрхлэлтэд нэлээд нөлөөлдөг. Button, 
Taylor нарын судалгаанаас (2000он) 
харахад агаарын хөлөгт суусан/
буусан олон улсын зорчигч 10,000-аар 
нэмэгдэх тутамд 44-73 шинэ ажлын 
байр үүсдэг. Харин Brueckner-ын 
судалгаа (2002 он)-нд тооцсоноор 
агаарын хөлөгт суусан/буусан зорчигч 
10,000-аар нэмэгдэх тутамд 22 шинэ 
ажлын байр бий болдог ажээ.18 

Эдийн засагт бий болох каталист үр 
нөлөөг тооцохдоо агаарын тээврийг 
өргөтгөж байсан өмнөх туршлага, 
жишээний талаарх олон улсын 
хэмжээний мэдээллийг шалгаж, 
туршсан шалгуурыг ашиглалаа. 
Уг шалгуурыг Монголын нөхцөлд 
тохируулж, орон нутгийн хөдөлмөр 
эрхлэлт, эдийн засаг, бизнесийн 
онцлог байдлыг тусгав. 

Үзүүлэн 10-д агаарын тээврийн нэмэлт 
үйлчилгээний каталист үр нөлөөний 
дүнд эдийн засагт бүхэлд нь (агаарын 
тээвэр, аялал жуулчлалын салбарыг 
оруулахгүйгээр) хөдөлмөр эрхлэл-
тэд гарах өөрчлөлтийг урьдчилан 
таамаглаж байна. Либералчлал нь 
каталистүр нөлөөгөөр 5,010 бүрэн 
ажлын цагт шилжүүлсэн эквивалент 
ажлын байр бий болгох төлөвтэй 
байна. 

2.4. Нийт хөдөлмөр эрхлэлтэд 
нөлөөлөх нь
Либералчлал нь нийт хөдөлмөр 
эрхлэлтэд хэрхэн нөлөөлөх талаар 
Үзүүлэн 11-т харуулав. Агаарын 
тээврийн либералчлал нь урт 
хугацааны туршид 21,540 бүрэн 
ажлын цагт шилжүүлсэн эквивалент 
ажлын байр шинээр бий болгох нь 
нийт хөдөлмөр эрхлэлтийг 2.1%-иар 
нэмэгдүүлэхтэй тэнцэх болно.19
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Үзүүлэн 11: Либералчлалаас үүдэх 
шинэ ажлын байр

Үзүүлэн 12: Либералчлалаас үүдэлтэй ДНБ-ий өсөлт

Ажлын байр
(FTEs)

Агаарын тээврийн салбар 4,310
Аялал жуулчлалын салбар 12,220
Каталист үр нөлөө 5,010
Нийт 21,540

ДНБ-ий өсөлт
(төгрөг)

ДНБ-ий өсөлт
(ам.доллар PPP)

Либералчлалын үр нөлөө 253 тэрбум 189.9 сая

3. ДОТООДЫН НИЙТ 
БҮТЭЭГДЭХҮ ҮНД 
НӨЛӨӨЛӨХ НЬ

Хөдөлмөр эрхлэлтээс гадна эдийн 
засгийн үр нөлөөг тооцох өөр 
нэг хэмжүүр нь ДНБ юм. ДНБ нь 
эдийн засгийн хэмжээнд тухайн 
улсад үйлдвэрлэгдсэн нийт бараа 
бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээг 
хэмждэг үзүүлэлт юм. Үүнд гадаадын 
иргэдийн тухайн улсад бий болгосон 
орлогыг хамааруулах боловч тус улсын 
иргэдийн гадаад оронд бий болгосон 
орлогыг тооцдоггүй. Либералчлалаас 
үүдэх ДНБ-ий өсөлтийн тооцоог доор 
харуулсан бөгөөд үүнд өмнөх хэсгүүдэд 
дурдсан ажлын байртай холбогдох 

орлого, үр ашгийг хүртэх бизнесийн 
ашиг, холбогдох бусад татвар юмуу 
эсвэл татаасыг хамруулж ойлгоно.

Агаарын тээвэр, аялал жуулчла-лын 
салбарын үйл ажиллагаа өргөжсөнөөр 
өсөх ДНБ, шууд бус болон каталист үр 
нөлөөг Үзүүлэн 12-т үзүүлсэн. Агаарын 
тээврийн либералчлалын үр дүнд жил 
тутам 189.9 сая ам.доллар (253 тэрбум 
төгрөг) нийт эдийн засагт орох нь 
Монгол Улсын ДНБ-ийг 2.5%-иар 
нэмэгдүүлнэ гэсэн үг юм.20

20 Монгол Улсын ДНБ 2010 онд 10.16 тэрбум ам.доллар хүрчээ. Эх сурвалж: CIA World Factbook, https://www.cia.
gov/library/publications/the-world-factbook.

Санхүүгийн бүх тоон мэдээллийг 2010 оны үнээр тооцов.
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МОНГОЛ УЛСАД 
ЛИБЕРАЛЧЛАЛЫГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ
1. Монгол Улсад тулгарч буй 
бэрхшээлүүд, эдгээрийг 
шийдвэрлэх арга зам
Уг судалгаанд хөгжиж буй орнуудад 
агаарын тээврийн үйлчилгээг 
либералчлахаас гарах үр дүнг тоймлон, 
боломжит бүх тохиолдолд либералч-
лал нь эерэг үр дүн авчирдаг болохыг 
дурдсан. Бидний боловсруулсан 
загварчлал, либералчлалын өмнөх 
жишээнээс харахад Монгол Улсын 
агаарын тээврийн зах зээлийг нээхэд 
зорчигч, ачаа эргэлтэд үсрэнгүй 
өсөлт гарах болно. Гэвч засгийн 
газар өнөөгийн баримталж буй 
бодлогоороо дамжуулан зорчигч 
тээврийг нэмэгдүүлэх хэрэгцээ, уг 
нэмэлт хэрэгцээнээс улбаалах эдийн 
засгийн үр нөлөө болон үндэсний 
агаарын тээвэрлэгч болох МИАТ ба 
дотоодын, хувийн тээвэрлэгчдийн 
өрсөлдөх чадварыг сайжруулах, 
либералчлагдсан, илүү өрсөлдөөнт 
зах зээлд МИАТ, үндэсний бусад 
тээвэрлэгчдийг бэлтгэх бодлогын 
тэнцвэрийг хангах зайлшгүй 
шаардлага тулгарч байна. 

Агаарын тээврийг либералчлах 
үед үндэсний тээвэрлэгчдийн 
хувьд нааштай үр нөлөө гарч ирсэн 
жишээнүүд байдаг (Дубай, Сингапур, 
бусад). Гэвч ийм жишээний ихэнх 
нь хүчтэй өрсөлдөөнд оролцох, 
өрсөлдөөнийг давж гарахуйц 
чадвартай агаарын хөлөг, хөрөнгөтэй 

үндэсний агаарын тээврийн 
компаниуд байдаг. Зах зээлийг 
нээлттэй болгоход дампуурсан 
(эсвэл асар их хэмжээний алдагдалд 
орсон) үндэсний агаарын тээврийн 
компаниудын (Sabena, Alitalia, Olym-
pic, Air Jamaica) жишээ ч мөн байдаг. 
Хэрэв МИАТ-ын цаашдын өрсөлдөөнд 
тэсч үлдэх чадвар, цаашдын хөгжил нь 
үндэсний хэмжээний нэн тэргүүний 
асуудал мөн бол Монгол Улсын 
Засгийн газар нь МИАТ-ын чадварыг 
сайжруулах үүднээс шаталсан арга 
хэмжээг авахын зэрэгцээ мөн улсын 
нийт эдийн засагт эерэг үр нөлөө 
авчрах, агаарын тээврийн салбарыг 
либералчлахад чиглэсэн бодлого руу 
шилжих нь зүйтэй. 

Монгол Улс нь дор дурдсан хүчин 
зүйлсээс шалтгаалсан өөрийн 
онцлогтой. Үүнд:

 Далайд гарцгүй улсын хувьд Монгол 
Улс нь дотоод, гадаадын тээврийн 
салбарт агаарын тээврээс харьцангуй 
хамааралтай байдаг. 

 Асар уудам нутагт тархан байрласан 
маш цөөн тооны хүн амтай.

 Эдийн засгийн огцом өсөлт нь 
Монгол Улсаас гадагш, тус улс руу 
чиглэсэн агаарын тээврийн эрэлтийг 
нэмэгдүүлж байна. 

 Улирлын чанартай (зун) агаарын 
тээврийн эрэлт нэлээд өндөр бөгөөд 
харин намар, өвлийн улиралд эрс 
багасдаг.
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 Өсөлтөд чухал нөлөө үзүүлдэг 
дотоодын чиглэлүүд нь алслагдмал 
бөгөөд орон нутгийн нисэх 
буудлуудад ихээхэн хэмжээний 
засвар, өргөтгөл (хэрэглэлээр буулт 
үйлдэх систем (ILS), зурвас замыг 
хатуу хучилттай болгох) хийх 
шаардлагатай. 

Одоогийн байдлаар үндэсний агаарын 
тээвэрлэгч МИАТ нь Монгол Улстай 
хоёр талт хэлэлцээр байгуулсан орнууд 
(ялангуяа БНХАУ, Өмнөд Солонгос, 
ОХУ)-ын агаарын тээвэрлэгчидтэй 
нээлттэй зах зээл дээр өрсөлдөхүйц 
хэмжээнд хөгжиж амжаагүй учраас 
өрсөлдөөн нэмэгдэхээс болгоомжилж 
байх магадлалтай. Монгол Улсад 
нислэг үйлддэг гадаадын компаниуд 
нь өндөр хүчин чадал бүхий агаарын 
хөлөг, санхүүгийн хангалттай эх 
үүсвэр (үүнд агаарын тээврийн 
сүлжээ, холбоо)-тэй байдаг. Хэдийгээр 
МИАТ нь одоо ашиглаж байгаа гурван 
онгоцоо зургаа хүртэл нэмэгдүүлэн 
агаарын хөлгийнхөө тоог цаашид 
өргөтгөх төлөвлөгөө зарласан  ч 
үүнийг гүйцэтгэхэд 4-6 жилийн 
хугацаа шаардаж болзошгүй.

Монгол Улсын Засгийн газар нь 
дотоодын, хувийн агаарын тээврийн 
компаниудын хийсэн болон 
хийхээр төлөвлөж буй хөрөнгө 
оруулалтыг хүлээн зөвшөөрч, олон 
улсын хэмжээнд эдгээр компаниуд 
үйлчилгээгээ өргөтгөхийг дэмжих 
бодлого баримтлах нь нэн чухал юм. 
МИАТ-ыг бэхжүүлэхийн зэрэгцээ 
дотоодын, хувийн агаарын тээврийн 
компаниуд нь МИАТ-тай зэрэгцэн 
олон улсын чиглэлд нислэгийн 
үйлчилгээ үзүүлэх, либералчлагдсан 
зах зээл дээр МИАТ-тай өрсөлдөх 
боломжийг эдгээр компаниудад олгох 
шийдэмгий бодлогыг хэрэгжүүлэх 
нь зүйтэй. Хувийн эзэмшил бүхий, 

дотоодын гол тээвэрлэгчид болох 
Изинис Эйрвэйз, Аэро Монголиа 
цаашид өргөжих боломжтой бөгөөд 
үйл ажиллагаандаа хөрөнгө оруулалт 
хийх төлөвлөгөөтэйгээр хүчин чадлаа 
сайжруулах томоохон зорилтыг тавиад 
байна. Дотоодын агаарын тээврийн 
үйлчилгээ ялангуяа тус улсын баруун, 
зүүн хязгаар руу хөгжих боломж нь 
өндөр байна. Изинис Эйрвэйз Avro 
RJ85 маркийн хоёр онгоц худалдан 
авах, харин Аэро Монголиа Fok-
ker F50 агаарын хөлөг дээр нэмж 
B737 юмуу эсвэл A320 онгоц авахаар 
төлөвлөж байна. Эдгээр компаниуд 
агаарын хөлгөө өргөтгөх бэлтгэл 
ажлын хүрээнд өөрсдийн дотоодын 
засвар үйлчилгээ, инженерийн хүчин 
чадлаа нэмэгдүүлэх зорилгоор засвар 
үйлчилгээний байгууламж барьж 
эхлээд байна. Энэ хоёр компани нь 
агаарын хөлгөө өргөтгөхийн зэрэгцээ 
олон улсын нислэгийн чиглэлээ 
нэмэгдүүлэх, улмаар либералчлалыг 
бүрэн дэмжих нь ойлгомжтой юм. 

Засгийн газрын баримталж буй бод-
лого нь харьцангуй болгоомжилсон 
буюу ялангуяа Өмнөд Солонгос, 
БНХАУ-тай байгуулсан хоёр талт 
хэлэлцээрээ мөрдөх хандлагатай 
байна. Боломжит үр нөлөөг харгалзан 
үзвэл засгийн газар нь либералчлалыг 
харгалан үзэх сонирхолтой байж 
магадгүй бөгөөд ингэхдээ зөвхөн 
шаталсан арга хэмжээ хэрэгжүүлэх 
замаар буюу агаарын хөлгийн тоог 
нэмэгдүүлэх, компанийн бүтцийг 
өөрчлөх, бэлэн мөнгөний нөөцийг 
үүсгэх замаар МИАТ-ын хүчин чадлыг 
бэхжүүлэх ёстой. 

Судалгааны дараах хэсэгт амжилттай 
хэрэгжүүлсэн тохиолдолд дээрх 
хоёр асуудлыг зэрэг шийдвэрлэх 
либералчлалд бэлтгэх нэг арга замыг 
тайлбарлана.
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2. Монгол Улсад либералчлалыг 
хэрэгжүүлэх хувилбар
Бүрэн либералчлал (буюу “нээлттэй 
агаарын зай”) нь Монгол Улсын эдийн 
засагт боломжит бүхий л эерэг үр дүнг 
авчрах хэдий ч дээр дурдсанчлан үү-
нийг хэрэгжүүлэхэд садаа болохуйц улс 
төрийн болоод эдийн засгийн бодитой 
хүчин зүйлс байна. Юуны түрүүнд 
одоогийн засгийн газрын баримталж 
буй бодлого нь МИАТ-ыг илүү өрсөлдөх 
чадвартай болгох, илүү өрсөлдөөнтэй 
зах зээлийн шаардлага, эрэлтийг 
хангахад хүрэлцээтэй агаарын хөлгийн 
хүчин чадалтай болгоход чиглэгдэж 
байна. Иймд бүрэн либералчлалыг 
(“нээлттэй агаарын зай”) нэн даруй 
хэрэгжүүлэх боломжгүй байх талтай. 
Хэдий тийм боловч агаарын тээврийн 
одоогийн нөхцөл байдлыг цаашид хэ-
вээр хадгалах нь Монголын иргэдийн 
хүртэж болох эдийн засгийн үлэмж үр 
өгөөжийг сааруулах сөрөг нөлөөтэй. 

Гэвч, өнөөгийн хязгаарлагдмал 
зах зээл болон “нээлттэй агаарын 
зай” хоорондын дундын зам гэж 

бий. Нээлттэй агаарын зайг заавал 
хэрэгжүүлэхгүйгээр харин багтаамж, 
давтамж, тээвэрлэгчийн томилгоонд 
хийх өөрчлөлтүүдийг одоо тулгарч 
буй саад тотгорыг багасгах, агаарын 
тээврийн хөгжлийг хурдасгах замаар 
тус улсын эдийн засаг, агаарын тээв-
рийн салбарт эерэг нөлөө бүрдүүлэх 
үүднээс зах зээлийн судалгаа хийж 
болно. Засгийн газар нь урт хугацааны 
явцад Монголоос эхлэх/дуусах агаарын 
тээврийн хөдөлгөөнийг нэмэгдүүлс-
нээр үр өгөөжийг хүртэхийн сацуу 
агаарын тээврийн зах зээлийг 
өргөжүүлэхэд урьдчилсан бэлтгэл 
болгож МИАТ-ын хүчин чадлыг 
бэхжүүлэх арга замыг эрэлхийлэх 
ёстой. Дараах алхмууд нь засгийн 
газраас тавьсан чухал зорилтуудад 
хүрэх, тус улсын агаарын тээврийн 
зах зээл, эдийн засгийн өсөлтийг 
богино болон урт хугацаанд хангахад 
чиглэгдсэн боломжит төлөвлөгөөг 
танилцуулж байна. Үүнд:

1. Зорилтоо тодорхойлох. Эхний алхам нь либералчлалын үр өгөөжийг (энэхүү 
судалгаа, бусад эх үүсвэрт тулгуурлан) үнэлэх, улмаар аялал жуулчлал, эдийн 
засаг, агаарын тээврийн салбарт бүхэлд нь бий болох нөлөөллийг харгалзан 
зохицуулалтыг сулруулах/либералчлалын зорилтыг тодорхойлох явдал юм. 
Иймээс засгийн газар нь хэсэгчилсэн юмуу эсвэл бүрэн либералчлалын 
зорилтыг тодорхойлж, улмаар энэ зорилтод хүрэхэд шаардлагатай бодлогын 
өөрчлөлтийг хийх анхдагч хуваарийг (хугацааг) тогтооно. 

2. Либералчлалыг хэрэгжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх. Хоёр дахь алхам нь агаарын 
тээврийг либералчлахад саад тотгор тулгарахгүй байхыг хангах үүднээс олон 
улсын агаарын тээврийн үйлчилгээг зохицуулдаг бодлого, зохицуулалтыг 
хянаж, үүний дараа либералчлалыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай нөхцлийг 
бүрдүүлнэ. Эрх зүй, зохицуулалтын хүрээнд хийсэн эхний дүгнэлтийн дагуу 
одоогийн байдлаар либералчлалыг хэрэгжүүлэхэд эрх зүйн хувьд ноцтой 
бэрхшээл гарахгүй гэж бид үзэж байна. Либералчлалыг хэрэгжүүлэх бодлогыг 
боловсруулсаны дараа засгийн газар нь ялангуяа ЗТБХБЯ, ИНЕГ, агаарын 
тээвэрлэгчид зэрэг бүх талууд бэлэн эсэхийг шалгах, мөн эдгээр талуудын 
хүлээлтийг тодруулах зэрэг зохицуулалтыг бүрэн халахад шаардлагатай 
нөхцлийг бүрдүүлэх ёстой. Энэ нь хамтын ажиллагаа, либералчлалын 
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зорилтуудыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн цаг хугацааг (энэ шатанд) баримтлан 
ажиллах хүсэл эрмэлзэлтэй байхыг оролцогч талуудаас шаарддаг. 

3. МИАТ-ын хүчин чадлыг бэхжүүлэх. Энэ судалгааны хүрээнд МИАТ-
ын асуудлыг хөндөөгүй боловч МИАТ-ыг хүчирхэг, эдийн засгийн хувьд 
чадвартай олон улсын агаарын тээвэрлэгч болгохын тулд компанийн чадавхийг 
сайжруулах ёстой гэдэг нь тодорхой юм. МИАТ-ыг хэмжээний хувьд олон 
улсын зах зээл дээрх өрсөлдөгчидтэй нь харьцуулахад зарим зах зээлийн хүчтэй 
өрсөлдөөнийг давж гарахад болгоомжлол төрөх нь ойлгохуйц, зөвтгөхүйц 
асуудал юм. Энэ гурав дахь алхмын дагуу МИАТ-ыг илүү либералчлагдсан 
зах зээлд өрсөлдөх чадвартай агаарын тээвэрлэгч болгон хөгжүүлэх үүднээс 
засгийн газар нь тодорхой арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Үүнд боломжит 
маркетинг, стратегийн түншлэл ба чиглэлийг шинэчлэх боломжууд болон 
агаарын хөлгийг сайжруулах оновчтой төлөвлөгөөг өргөн хүрээнд судлах, 
дүгнэх, өрсөлдөх чадвартай үйлчилгээг санал болгох боломжийг судлах, 
гүйцэтгэлийг сайжруулах хувилбаруудад шинжилгээ хийх зэрэг арга хэмжээг 
хэрэгжүүлж болно. 

4. Хувийн, үндэсний агаарын тээвэрлэгчдийн хүчин чадлыг бэхжүүлэх.  
МИАТ-ыг илүү өрсөлдөөнт зах зээл дээр ялангуяа Бээжин, Сөүлийн чиглэлд 
бэлтгэхийн зэрэгцээ дотоодын, хувийн агаарын тээвэрлэгчид нь олон улсын 
бусад чиглэлд үйлчилгээ үзүүлэх болон гадаадын агаарын тээвэрлэгчидтэй 
өрсөлдөх Монгол Улсын чадварыг сайжруулах бодлогыг засгийн газраас 
баримтлах нь зохистой. Үүнийг жишээлбэл, МИАТ-ын хувьд нэн чухал бус 
чиглэлд хувийн агаарын тээвэрлэгчдийг үйлчилгээ үзүүлэхийг зөвшөөрөх 
замаар хэрэгжүүлж болно. Их ачааллын үед юмуу эсвэл МИАТ-ын үйлчилгээ 
үзүүлдэг чиглэлд хүчин чадал хүрэлцэхгүй болсон тохиолдолд хувийн 
агаарын тээвэрлэгчдийг эдгээр чиглэлд үйлчилгээ үзүүлэхийг зөвшөөрдөг 
байж болно. Цаашид хөрөнгө оруулалт, хүчин чадлыг нь өргөтгөх явцыг 
дэмжихийн тулд одоо үйлчилгээ үзүүлдэггүй юмуу эсвэл хангалттай үйлчилгээ 
үзүүлж чаддаггүй чиглэлд хувийн агаарын тээвэрлэгчдийн үйлчилгээ үзүүлэх 
сонирхол, техникийн хүчин чадлыг харгалзан үзэх замаар эдгээр чиглэлийг 
дахин хуваарилах асуудлыг засгийн газар нь авч үзэх ёстой.  

5. Либералчлалын стратеги боловсруулах. Энэ дөрөв дэх алхамд шат дараатай 
хэрэгжүүлэх либералчлалын завсрын алхмуудыг тодорхойлж, Монгол Улсын 
агаарын тээврийн хоёр талт хэлэлцээрийн түншүүдтэй хэлэлцээр хийх 
стратегийг боловсруулах явцыг багтааж болно. Засгийн газар уг стратегийг 
боловсруулахдаа Монголын эдийн засагт бүхэлд нь, мөн дотоодын агаарын 
тээвэрлэгчдэд (МИАТ, Изинес, Аэро Монголиа) либералчлалын үзүүлэх 
нөлөөллийг нягталж үзсэний үндсэн дээр нэгдмэл чиг хандлага баримтлах 
ёстой. Одоо үйлчилж буй хоёр талт хэлэлцээрийн хувьд хэсэгчлэн, шат 
дараалалтайгаар багтаамж, давтамжийг нэмэгдүүлэх, агаарын тээвэрлэгчийг 
оновчтой томилох боломжууд байгаа эсэхийг нягталж үзэх нь зохистой. Мөн 
түүнчлэн дотоодын агаарын тээвэрлэгчид, нийт агаарын тээврийн салбар 
хийгээд цаашилбал ерөнхий эдийн засагт эерэг үр дүн авчрахуйц хоёр талт 
хэлэлцээр юмуу эсвэл олон талт харилцааг хөгжүүлэх боломжуудыг судлах 
хэрэгтэй. Хэлэлцээр хийх стратегийг зөвшилцөн тохирсны дараа засгийн 
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газар нь нисэхийн салбарын түншүүдээс тодорхой хязгаарлалт бүхий 
өөрчлөлтийг хүлээж авах талаар анхан шатны лавлагаа хийж болох бөгөөд энэ 
нь либералчлалыг бүрэн хэрэгжүүлэх арга замыг эрэлхийлэх анхны алхам юм. 

6. Хязгаарлалт бүхий либералчлалыг хэрэгжүүлэх. Урт хугацааны зорилт, 
бодлогыг тодорхойлж, МИАТ-ын хүчин чадлыг бэхжүүлэх төлөвлөгөөг 
боловсруулсны дараагаар засгийн газар нь ялангуяа Өмнөд Солонгос, БНХАУ 
зэрэг хангалттай үйлчилгээ үзүүлж чадахгүй байгаа зах зээлийн давтамж, 
багтаамжийг тодорхой хязгаарлалттайгаар нэмэгдүүлэх талаар зөвшилцөх 
боломжийг хайх нь зүйтэй. Уг судалгааны туршид болон дээр дурдсанчлан 
либералчлал нь Монгол Улсын эдийн засагт бүхэлд нь нөлөөлж, нэлээн хэдэн 
салбарт шинээр ажлын байр бий болгон, дотоод, гадаадын зорчигчдын аялах 
хувилбарыг нэмэгдүүлэх зэрэг үлэмж хэмжээний эерэг үр нөлөөг авчирна. 
Үндэсний агаарын тээвэрлэгчийн чадварыг сайжруулахад чиглэгдсэн чанартай 
төлөвлөгөөг боловсруулахын зэрэгцээ засгийн газар нь эдийн засагт эерэг 
нөлөөллийг бий болгох, Аэро Монголиа, ИзинисЭйрвэйз, бусад хувийн 
агаарын тээвэрлэгчдийн үйл ажиллагаа тасралтгүй, хурдтай сайжрахыг 
дэмжсэн, нэн даруй хэрэгжүүлэх хязгаарлалт бүхий либералчлалын арга замыг 
эрэлхийлэх нь зүйтэй. Давтамж, багтаамж, чиглэлийг нэмэгдүүлэх хувилбар нь 
Монгол Улсын аялал жуулчлалын салбар, үндэсний эдийн засаг, ажлын байр 
бий болгоход ойрын хугацаанд томоохон үр нөлөөг авчрах боломжтой бөгөөд 
тэдгээрийг засгийн газрын өргөн хүрээний бодлоготой уялдуулсан, үндэсний 
агаарын тээвэрлэгчид хохирол учруулахгүй хэлбэрээр хэрэгжүүлвэл зохистой. 

7. Зах зээлийн либералчлалыг уялдуулан, цогцоор нь авч үзэх. Ач холбогдол 
бүхий зарим зах зээлийг нээх эсвэл МИАТ-д бүтцийн өөрчлөлт хийх, бусад 
агаарын тээвэрлэгчдийг хөгжих чадавхид нөлөөлөх үйл ажиллагаатай давхцах 
хэрэгжилтийн хуваарь зэрэг асуудлууд нь хоорондоо уялдаа холбоотой байх 
талаар засгийн газраас анхаарах хэрэгтэй. Тиймээс хоёр талт хэлэлцээрт 
нэгдсэн талуудын хувьд нэмэгдэх багтаамж, давтамжийн талаарх хэлэлцээр 
нь бүх талуудад шударга, тэгш үйлчлэх байдлыг хангах нь зүйтэй. Тухайлбал, 
Монгол Улсын агаарын тээвэрлэгч агаарын хөлгийн тоогоо нэмэгдүүлэхэд 
юмуу эсвэл хоёр талт хэлэлцээрийн түншүүдийн агаарын тээвэрлэгчтэй адил 
үйлчилгээ үзүүлэх чадвартай болсон нөхцөлд нислэгийн давтамжийг нэмэх нь 
зохистой. 

8. Дотоодын зах зээлийг судлах. Зорчигч ба ачаа тээврийн эргэлт нэмэгдэхийн 
хэрээр засгийн газар нь агаарын тээврийн зах зээлээ нээж эхлэхэд хэрэглэгч-
дийг газар зүйн байршил харгалзахгүйгээр агаарын тээврийн үйлчилгээгээр 
хангах зорилгоор дотоодын агаарын тээврийн үйлчилгээний чадавхийг 
нягтлах судалгаа хийх шаардлагатай. Агаарын тээврийн үндсэн үйлчилгээний 
эсвэл татаасаар дэмжих төлөвлөгөөний аль аль нь ердийн ба онцгой байдлын 
үед агаарын тээврийн үйлчилгээг авах боломжтой байх нөхцлөөр хангадаг. 
Монгол Улсыг зорин ирэх олон улсын зорчигчдын тоо нэмэгдэхийн хэрээр 
бүрэн либералчлалд шилжих шилжилтийн үед дотоодын үйлчилгээг бэх-
жүүлэх, өсөлтийг хангах нь асар чухал асуудал юм.
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9. Онгоцны түлшний үнийн асуудлыг шийдвэрлэх. Тийзийн үнэ өндөр байхад 
нөлөөлдөг хүчин зүйлсийн нэг нь Монголд түлшний үнэ өндөр байгаа явдал 
юм. Тус улсын хувьд түлшний үнэ өндөр байх шалтгаанууд (тээврийн зардал, 
нефть боловсруулах үйлдвэр улсын хэмжээнд юмуу эсвэл ойр дөт байршилд 
байхгүй гэх мэт) байж болох хэдий ч, Монгол Улс нь хамгийн өндөр үнэтэй 
түлш хэрэглэдэг гэдгээрээ олон улсын хэмжээнд танигдсан. Хэрэв Монголын 
агаарын тээвэрлэгчид тухайн бүс нутагт үйлчилдэг бусад компанитай 
өрсөлдөхүйц хэмжээнд хүрэхийг хүсвэл боломжийн үнэтэй юмуу эсвэл 
өрсөлдөгчдийнхөө худалдан авдагтай адил үнээс илүүгүй үнээр түлш авдаг 
байх ёстой. Түлшний асуудлыг Монгол Улсад агаарын тээврийг хөгжүүлэх 
өргөн хүрээний стратегийн салшгүй хэсэг хэмээн үзэж шийдвэрлэх ёстой. 
Түлш түгээх дэд бүтэц боловсронгуй болохын хэрээр түлшний үнэ аажимдаа 
буурах магадлалтай ч зах зээлийн үнэтэй түлш хэрэглэх нь Монголын агаарын 
тээвэрлэгчдийн өрсөлдөх чадвар болон мөн түүнчлэн тийзийн үнийг бууруулах 
замаар бүх иргэдийг агаарын тээврийн үйлчилгээгээр хангах боломжийг 
өргөжүүлэхэд асар чухал үүрэгтэй. Иймээс агаарын тээвэрлэгчдийн хувьд 
түлшний үнэ, худалдан авалтын зардлыг бууруулахад шаардлагатай бодлого, 
арга замыг боловсруулах зорилгоор Засгийн газар түлшний үнэ, худалдан 
авалт, нийлүүлэлтийн талаар судалгаа хийх нь зүйтэй. 

10. Либералчлалын төлөвлөгөөг чанд мөрдөх. Монгол Улсын агаарын тээврийг 
либералчлах ямар ч төлөвлөгөө амжилттай хэрэгжихэд нөлөөлөх чухал хүчин 
зүйл нь уг төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэх чухал алхмууд, хуваарь, хөтөлбөрийг 
чанд даган мөрдөх юм. Либералчлалыг хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн үндсэн 
бүрэлдэхүүнийг дээр онцлон дурдсан хэдий ч, засгийн газар нь зөвшилцсөн 
хуваарийн дагуу хөтөлбөр, төлөвлөгөө хэрэгжих явцыг хангаснаар Монгол 
Улс либералчлалын үр өгөөжийг (хязгаарлагдмал хүрээнд боловч) богино 
хугацаанд хүртэх боломжтой болно. Үүний тулд оролцогч бүх талууд буюу 
тухайлбал агаарын тээвэрлэгчид анхнаасаа хэлэлцээр байгуулж, үйл явцад 
уялдаа холбоотойгоор хяналт тавьж ажиллах шаардлагатай юм. 
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МОНГОЛ УЛСЫН АГААРЫН 
ТЭЭВРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН 
ТАЛААРХ ТОЙМ
1. Зорчигч эргэлт
Монгол Улсын агаарын тээврийн 
нийт зорчигч эргэлт 2010 онд 665,803 
хүрснийг Үзүүлэн13-т харууллаа. 
Үүнээс олон улсын зорчигч эргэлт 
529,000 байсан нь нийт эргэлтийн 
79%, харин дотоодын зорчигч эргэлт 
137,000 буюу 21%-ийг эзэлж байна.  

2001–2007 оны хооронд олон улсын 
зорчигч эргэлт жилд дунджаар 17%-
иар буюу нэлээд хэмжээгээр нэмэгдсэн 
байна. 2008 ба 2009 онд олон улсын 
зорчигч эргэлт буурсан нь дэлхийн 

эдийн засгийн хямралтай холбоотой. 
Харин 2010 оны байдлаар зорчигч 
эргэлт дахин сэргэж эхэлсэн нь 2009 
оноос 18%-иар өссөн дүн юм.

Дотоодын зорчигч эргэлт сүүлийн арав 
гаруй жилийн хугацаанд тасралтгүй 
өөрчлөгдсөөр ирж, 2004 онд 
зорчигч эргэлт хамгийн өндөр буюу 
163,000 хүрчээ. 2010 оны байдлаар 
дотоодын зорчигч эргэлт 2009 онтой 
харьцуулахад 55%-иар өссөн. 

Үзүүлэн13: Олон улсын ба дотоодын зорчигчдын тоо (2001-2010)
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2. Ачаа эргэлт
Үзүүлэн 14-т Монгол Улсын ачаа 
тээврийн нийт эргэлтийг олон улсын ба 
дотоодын ачаа тээвэр ба шуудангийн 
салбараар задлан харууллаа. Ачаа 
тээвэрлэлт 2001-2008 онд жилд 
дунджаар 12% өсч байгаад дэлхийн 
эдийн засгийн хямралын нөлөөгөөр 
2009 онд 14%-иар буурсан.

Нийт ачаа эргэлтийн ихэнх хувийг 
олон улсын ачаа тээвэр эзэлдэг. 
Жишээ нь, 2009 онд 2,936 тонн 
(77%) ачаа, олон улсын шууданг 
оролцуулбал нийт 3,342 тонн (88%) 
ачаа тээвэрлэжээ.  

Үзүүлэн 14: Ачаа эргэлт (2001-2009)
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Эх сурвалж: Монгол Улсын ИНЕГ-ын статистикийн эмхэтгэл.

3. Томоохон тээвэрлэгчид ба 
нислэгийн чиглэлүүд
Монгол Улсад нийт 23 нисэх буудал 
байдгаас зөвхөн 14 нь хатуу хучилттай 
зурвас замтай. Чингис хаан олон 
улсын нисэх буудал (ULN) нь олон 
улсын бүх нислэг үйлдэх улсын 
хэмжээний хамгийн том нисэх буудал 
бөгөөд МИАТ, Аэро Монголиа, 
Изинис Эйрвэйз компаниудын хувьд 
нислэгийн сүлжээний цэг (hub)-ийн 

үүрэг гүйцэтгэж байна.21 Чингис 
хаан нисэх буудал нь Улаанбаатар 
хотоос баруун урд зүгт 18 км-ын зайд 
байрладаг ба мөн дотоодын ихэнх 
нислэгийг үйлддэг (Чингис хаан нисэх 
буудал нь бусад цэгүүдтэй холбогдох 
ихэнх нислэгүүдийн хувьд нислэгийн 
сүлжээний цэг (hub) бөгөөд Чингис 
хаан нисэх буудлыг алгасч шууд 

21  Өлгий нисэх буудал нь Казакстан руу олон улсын хуваарьт нислэг үйлддэг нисэх буудал юм.
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Үзүүлэн 15: Агаарын тээвэрлэгчдийн 
дотоодын зах зээлд эзлэх хувь (2010)

Эх сурвалж: Монгол Улсын ИНЕГ-ын 
статистикийн эмхэтгэл.

холбогддог цөөн тооны нисэх буудал 
байдаг).  

2010 оны байдлаар дотоодын зах 
зээл дээрх агаарын тээвэрлэгчдийн 
эзлэх жинг Үзүүлэн 15-д харуулав. 
Дор дурдсан агаарын тээвэрлэгчид 
дотоодын зах зээлд үйл ажиллагаа 
явуулж байна. Үүнд:  

 МИАТ нь Монгол Улсын үндэсний 
агаарын тээвэрлэгч бөгөөд 
Улаанбаатар хотод төвтэй. 1954 онд 
байгуулагдсан тус компани Кореан 
Айр, Аэрофлот компаниудтай 
код харилцан эзэмших гэрээтэй. 
Тус компани дотоодын нислэг, 
мөн түүнчлэн Чингис хаан нисэх 
онгоцны буудал ба бусад орнуудын 
хооронд олон улсын нислэгээр 
үйлчилдэг. Олон улсын нислэгийг 
Москва, Берлин, Бээжин, Сөүл, 
Токио ба Улаанбаатар хотын 
хооронд үйлдэж байна.22 МИАТ 
нь дотоодын нислэгийн зах зээлд 
маш бага хувь эзэлж, дотоодын 
зорчигч тээвэр нь жил ирэх тутам 
багасч байна (2008 онд 13,000 гаруй 
дотоодын зорчигч тээвэрлэжээ). 

 Изинис Эйрвэйз 2006 онд 
байгуулагдсанаасаа хойш хуваарьт 
болон захиалгат нислэг үйлдэж 
байгаа бөгөөд дотоодын хамгийн 
том агаарын тээвэрлэгч юм. 2009 
оны зунаас эхлэн Изинис Эйрвэйз 
нь БНХАУ-ын Хайлаар хот руу олон 
улсын нислэг үйлдэж эхэлсэн. Нэг 
жилийн дараа буюу 2010 оны зун 
ОХУ-ын Улаан-Үүд рүү олон улсын 
нислэг хийж эхэлжээ.23 

Чингис хаан нисэх буудлаас үйлддэг 
дотоодын томоохон чиглэлүүдэд 
Оюутолгой, Даланзадгад, Ховд, 
Тавантолгой, Овоот, Өлгий, Мөрөн, 
Улаангом багтдаг.
Үзүүлэн 16-д агаарын тээврийн 
компаниудын олон улсын зах зээлд 
эзлэх хувийг харуулав. МИАТ нь нийт 
зах зээлийн 50%-ийг эзэлж байхад бусад 
тээвэрлэгчид болох Изинис Эйрвэйз, 
Аэро Монголиа нь 2%-ийг эзэлж 
байна. Олон улсын нислэгийн үлдсэн 
хувийг Korean Air, Air China, Aero-
flot, SCAT (Казакстан) зэрэг гадаадын 
тээвэрлэгчид гүйцэтгэж байна.

22 МИАТ вэбсайт. Улирлын чанартай цөөн тооны нислэгийг Гонконг, Япон Улсын Осока, ОХУ-ын Иркутск зэрэг 
хотуудын хооронд мөн үйлддэг. 

23 Изинис Эйрвэйз вэбсэйт.
24 Аэро Монголиа вэбсайт. 

 Аэро Монголиа нь 2002 онд 
байгуулагдаж, дотоодын нислэгийг 
12 чиглэлд, олон улсын нислэгийг 
4 чиглэлд (ОХУ-ын Алтай, Иркутск 
ба БНХАУ-ын Урумчи, Хөх хот) 
үйлдэж байна.24 

Тээвэрлэгч

2010 оны дотоодын 
зорчигч тээвэр

Зорчигч Зах зээлд 
эзлэх хувь

Изинис Эйрвэйз 77,274 56%
Аэро Монголиа 59,273 43%
МИАТ 281 1%
Нийт 136,828 100%
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Үзүүлэн 16: Агаарын тээвэрлэгчдийн олон улсын зах зээлд эзлэх хувь (2010)

Эх сурвалж: Монгол Улсын ИНЕГ-ын статистикийн эмхэтгэл.

Эх сурвалж: Монгол Улсын ИНЕГ-ын статистикийн эмхэтгэл.

Тээвэрлэгч
2010 оны олон улсын зорчигч тээвэр
Зорчигч Зах зээлд эзлэх хувь

МИАТ 266,040 50%
Korean Air 112,073 21%
Air China 82,373 16%
Aeroflot 49,539 9%
Аэро Монголиа 8,802 2%
Изинис Эйрвэйз 5,672 1%
Бусад 4,476 1%
Нийт 528,975 100%

Монгол ба бусад орнуудын хоорондох 
зорчигч эргэлтийн хэмжээг 2010 оны 
байдлаар Үзүүлэн 17-д харуулав. МИАТ 
ба Korean Air компаний үйлчилдэг 
Сөүлийн чиглэл нь хамгийн их 
зорчигч эргэлттэй олон улсын чиглэл 
ба нийт зорчигч эргэлтийн 40%-ийг 

Үзүүлэн 17: Монгол Улсаас эхлэх/дуусах олон улсын нислэгийн хөдөлгөөн(2010)

эзэлж, ойролцоогоор 210,000 зорчигч 
тээвэрлэжээ. Үүний дараа Бээжин, 
Москва, Наритагийн чиглэл орж байна. 
Эдгээр дөрвөн чиглэл нь 2010 оны олон 
улсын нийт зорчигч эргэлтийн 92%-ийг 
эзэлж байна.

Чиглэл 
(ба тээвэрлэгчдийн үйлчилдэг чиглэл)

2010 оны олон улсын зорчигч тээвэр
Зорчигч Зах зээлд эзлэх хувь

Сөүл (МИАТ, Korea Air) 209,901 40%
Бээжин (МИАТ, Air China) 193,261 37%
Москва (МИАТ, Aeroflot) 56,841 11%
Нарита (МИАТ) 26,167 5%
Берлин (МИАТ) 16,028 3%
БНХАУ-ын бусад чиглэл (Изинис Эйрвэйз, 
TianJin Airlines)

14,443 3%

Япон Улсын бусад чиглэл (МИАТ) 3,019 1%
ОХУ-ын бусад чиглэл (Изинис Эйрвэйз, Ural 
Airlines)

1,230 0%

Бусад 8,085 2%
Нийт 528,975 100%
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4. Эхлэх/дуусах чиглэлийн зах зээл

Үзүүлэн 17-д харуулсан зорчигч 
эргэлтийн талаарх тоон мэдээлэл 
нь Монголоос эхлэх/дуусах чиглэлд 
үйлчилж буй шууд нислэгийн 
хөдөлгөөний хэмжээг харуулж байна. 
Тэдгээр нь зорчигчдын эцсийн 
эхлэх/дуусах чиглэлийг төлөөлөх 
шаардлагагүй. Тухайлбал, Москвагийн 
чиглэлийн зарим зорчигчид магадгүй 
Европыг чиглэсэн дамжин өнгөрөх 
нислэг хийж болно. Үүний нэгэн 
адилаар Сөүлээс гадагш нислэгийн 
зорчигчид Сөүлээр дамжин нисч, 
эсвэл зарим нь Хойд Америкаас аяллаа 
эхэлсэн байж болно. Үзүүлэн 18-д 
зорчигчдын хамгийн эцсийн эхлэх/
дуусах улс орнуудын хөдөлгөөний 
талаарх тоон мэдээллийг харуулав. 
Эдгээр тоог аяллын захиалгын 
мэдээллийн санд үндэслэсэн тооцсон.

Эхлэх/дуусах чиглэлийг авч үзэхэд 
дараах шууд нислэг бүхий орнуудын 
зах зээл хамгийн томд тооцогдож 
байна. Үүнд, Өмнөд Солонгос,БНХАУ, 
Япон, ОХУ, Герман. Эдгээр орнуудын 
эхлэх/дуусах зорчигчийн хэмжээ нь 
чиглэлийн эзлэхүүнтэй харьцуулахад 
бага бөгөөд энэ нь холбох нислэгийн 
хэмжээ их буйг илэрхийлж байна. 
Тухайлбал, Москвагаас эхлэх/дуусах 
чиглэлийн хөдөлгөөн нийтдээ 57,000 
байхад аяллыг Москвагаас эхлүүлж, 

Москвад дуусгах зорчигчдын тоо ердөө 
26,000 байсан нь нийт зорчигчдын 
ойролцоогоор 31,000 нь холбох 
нислэгээр үйлчлүүлж байсан гэсэн үг 
юм (жишээлбэл, зорчигчдын зарим 
нь Европоос аяллаа эхэлж, Европт 
аяллаа дуусгах чиглэлд нисч байж 
болно). Япон улсын хувьд байдал өөр 
байдаг. Эхлэх/дуусах зорчигчдын тоо 
нь нислэгийн чиглэлийн хэмжээнээс 
давсан үзүүлэлттэй байгаа нь Японоос 
эхлэх/дуусах зарим зорчигчид өөр 
чиглэлд (ихэнх тохиолдолд Сөүл) хол-
богдож байгааг илэрхийлж байна. 
Монголоос эхлэх/дуусах чиглэлийн 
зорчигчдын ойролцоогоор гуравны нэг 
нь холбох чиглэлээр дамжин зорчдог. 

АНУ нь эрэлтээ хангаж чаддаггүй 
томоохон зах зээлийн нэг бөгөөд энэ 
нь шууд үйлчилгээ дутмаг дөрөв дэх 
эхлэх/дуусах зах зээл юм. Ийм эрэлт 
ихтэй зах зээлд мөн түүнчлэн Европ, 
Ази багтдаг. Аяллын захиалгын 
мэдээллийн санд хийсэн дүн 
шинжилгээгээр аяллын чиглэлийг мөн 
судалж үзсэн. Зорчигчдын гуравны 
хоёр нь гадаад орон руу юмуу эсвэл 
гадаадаас Монголруу зорчиж байсан 
Монгол Улсын иргэд байхад гуравны 
нэг нь Монгол Улсад ирэх гадаадын 
зорчигчид байлаа.

Үзүүлэн 18: Монгол Улсад эхлэх/дуусах томоохон зах зээл (2009)

Улс Зорчигч 
(мянга)

Нийт зорчигчид 
эзлэх хувь

Өмнөд Солонгос 145 27%
БНХАУ 133 25%
Япон 48 9%
АНУ 43 8%
ОХУ 26 5%
Герман 22 4%
Франц 14 3%
Итали 9 2%
Чех 9 2%
Их Британи 8 1%
Бусад 72 14%
Нийт 529 100%

Эх сурвалж: ИНЕГ-ын аяллын 
захиалгын мэдээллийн сан.
Тэмдэглэл: Хөдөлгөөний талаарх 
тоон мэдээллийг агаараар зорчигчдын 
завсрын холбох буюу дамжин өнгөрөх 
цэгүүд бус харин эхлэх/дуусах чиглэлд 
нь үндэслэн гаргасан. Тоон мэдээллийг 
ойролцоогоор авсан учраас нийлбэр 
дүн тэнцэхгүй байж болно.
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5. Монгол Улсын нэгдсэн олон 
улсын агаарын харилцааны 
хэлэлцээр

Монгол Улсын Засгийн газар дэлхийн 
30 гаруй улстай агаарын харилцааны 
хоёр талт хэлэлцээрт гарын үсэг 

зуржээ. Үзүүлэн 19-т эдгээр хоёр талт 
хэлэлцээрүүдээс сонгож авсан есөн 
хэлэлцээрийн товч агуулгыг дурдав. 

Үзүүлэн 19: Монгол Улсад нэгдсэн агаарын харилцааны гэрээний гол онцлогууд

Улс Зөвшөөрөгдсөн цэг Багтаамж Үнэ Томилсон 
тээвэрлэгч Эрх 5

Финлянд Дурын Урьдчилан 
тогтоосон

Нэг удаа үл 
зөвшөөрөх Хоёр/Олон Байхгүй

Герман Тодорхой бус Урьдчилан 
тогтоосон Илгээгч улс Хоёр/Олон Байхгүй

Гонконг Тогтсон Урьдчилан 
тогтоосон

Нэг удаа үл 
зөвшөөрөх Хоёр/Олон Байхгүй

Энэтхэг Тодорхой бус Урьдчилан 
тогтоосон

Нэг удаа үл 
зөвшөөрөх Хоёр/Олон Байхгүй

Япон Тодорхой бус Урьдчилан 
тогтоосон

Нэг удаа үл 
зөвшөөрөх Хоёр/Олон Байхгүй

ОХУ Тодорхой бус Урьдчилан 
тогтоосон

Нэг удаа үл 
зөвшөөрөх Хоёр/Олон Байхгүй

Сингапур Дурын Урьдчилан 
тогтоосон

Хоёр удаа үл 
зөвшөөрөх Хоёр/Олон Байгаа

Швед Тодорхой бус Урьдчилан 
тогтоосон Илгээгч улс Хоёр/Олон Байхгүй

Их 
Британи Дурын Бермуда Нэг удаа үл 

зөвшөөрөх Хоёр/Олон Байхгүй

Монгол Улсын нэгдсэн хоёр талт 
хэлэлцээрийн ихэнх нь ерөнхийдөө 
үнийн бодлого, багтаамж, агаарын 
тээвэрлэгчийн чиглэл, нислэгийн 
тавдугаар эрхийн үйл ажиллагаанд 
хяналт тавьдаг, хязгаарлагдмал шинжтэй. 
Засгийн газрууд хоёр талт хэлэлцээрийг 
байгуулахад харилцан ашигтай нөхцлийг 
санал болгох зарчмыг баримталдаг 
гэдгийг онцлох нь зүйтэй. Иймээс 
хоёр талт хэлэлцээрийн хязгаарлалт 
нь Монгол Улсын Засгийн газраас 
явуулж буй бодлогын улмаас бус харин 
хэлэлцээрийг байгуулж буй орнуудын 
зүгээс баримталж буй бодлогын үр нөлөө 
байж болох талтай юм. Үзүүлэн 20-д 
томоохон зах зээл болох БНХАУ, Өмнөд 

Солонгос, Япон улсуудтай байгуулсан 
агаарын тээврийн хэлэлцээрт 
тусгагдсан багтаамжийн талаарх 
онцгой хязгаарлалтуудын талаарх 
нэмэлт мэдээллийг харууллаа. Эдгээр 
гурван зах зээлийн хувьд долоо хоног 
тутмын зөвшөөрөгдсөн нислэгүүдийн 
тоог хязгаартай тогтоодог. Өмнөд 
Солонгосын хувьд долоо хоног тутамд 
зургаан нислэг хийх давтамжтай. Өмнөд 
Солонгос нь зорчигчдын тооны хувьд 
Монголоос эхлэх/дуусах томоохон зах 
зээл учраас энэхүү давтамж нь нэлээд 
хязгаарлагдмал бөгөөд зуныулирлын 
ачааллын үед нэмэлт нислэг үйлдэх 
тусгай зөвшөөрлийг олгох замаар 
байнга зөрчигдөж байдаг.25

Эх сурвалж: ИНОУБ-ын Олон улсын агаарын тээврийн хэлэлцээрийн мэдээллийн сан

25 Эх сурвалж: С. Баярсайхан “Олон улсын агаарын тээврийн зах зээлийн кейсүүд”
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Үзүүлэн 20: Монгол Улсын хамгийн том гурван эхлэх/дуусах зах зээлд агаарын 
тээврийн хоёр талт хэлэлцээрийн дагуу багтаамжид тавих хязгаарлалт

Монгол Улс нь 2008 оноос хойш Бруней, 
Шинэ Зеланд, Сингапур, Самоа, Күүк 
арлууд, Тонга, АНУ зэрэг улсуудтай 
зөвхөн агаарын ачаа тээврийн чиглэлээр 
MALIAT хэлэлцээр байгуулсан. 
2009 онд Монгол Улс ЕХ-той агаарын 

Эх сурвалж: С. Баярсайхан “Олон улсын агаарын тээврийн зах зээлийн кэйсүүд”

Эх сурвалж: Монгол Улсын 
аялал жуулчлалын төв, 
2010 он болон Монгол Улсын 
статистикийн эмхэтгэл, 2010 
оны 12 дугаар сар

26 “Тэгш эрхтэй гэрээг” (horizontalagreement)Европын комисс нь гишүүн орнуудыг төлөөлж, гишүүн улсууд болон 
гуравдагч оронтой байгуулсан агаарын тээврийн хоёр талт хэлэлцээрийг ЕХ-ны Нийтлэг Хуульд нийцүүлэх 
зорилгоор байгуулдаг.

Улс орон Зөвшөөрөгдөх багтаамж 
(нислэгүүд 7 хоногоор) Суудлын хязгаар

Өмнөд 
Солонгос

6 (зуны улиралд нэмэлт нислэгүүдийн 
тусгай зөвшөөрөл) Байхгүй (2003 оноос хойш)

БНХАУ 28 (Бээжингийн чиглэлд 14) Байхгүй
Япон 5 (Токиогийн чиглэлд 3, Осакад 2) Байхгүй

нээлттэй зайн талаар бус харин “тэгш 
эрхтэй гэрээг” (horizontal agreement) 
байгуулсан нь Монгол Улс ба ЕХ-ны 
цэгүүдийн хооронд нислэг үйлдэх 
томоохон эрхийг агаарын тээвэрлэгчдэд 
олгосон.26 

6. Аялал жуулчлалын салбар
Аялал жуулчлалын салбар нь эдийн 
засагт эзлэх жингээрээ харьцангуй 
шинэ салбар боловч цаашид үлэмж 
хэмжээгээр хөгжих хандлагатай.
Үзүүлэн 21-т Монгол Улсад 2000 
оноос хойш ирсэн нийт аялагчдын 
тоог харуулав. Сүүлийн арван жилд 
Монголыг зорих олон улсын аялагчдын 
хөдөлгөөн жилд дунджаар 13.4%-иар 

өссөн бөгөөд 2010 онд 557,414-дхүрсэн 
байна. Эдгээр нь газар болон агаарын 
тээврийн хэрэгслээр зорчиж буй 
аялагчид юм. Судалгаанд (3.4-р хэсэг) 
үзүүлсэн эхлэх/дуусах хөдөлгөөний 
мэдээлэлд тулгуурлан агаарын тээврийн 
хэрэгслээр зорчигчид 17%-ийг эзлэж 
буйг тогтоосон.

Үзүүлэн 21: Монгол Улсад гадаадаас ирж буй аялагчид (2000-2010)
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Монголд ирж буй аялагчдыг улс орон 
тус бүрээр нь Үзүүлэн 22-т ангилж 
харууллаа. БНХАУ-аас ирж буй 
аялагчид 2010 оны нийт аялагчдын тэн 
хагасыг (52%) эзэлж байхад ОХУ-аас 
ирэх аялагчид 23%-тай тэнцүү байна. 

Үзүүлэн 22: Монгол Улсад гадаадаас ирж буй аялагчдын харьцааг 
улс орон тус бүрээр (2010)

Эдгээр хөрш орнуудаас ирэх аялагчид 
2010 оны нийт аялагчдын дөрөвний 
гурвыг эзэлж байна. Өмнөд Солонгос 
нь зах зээл дээрх гуравдугаарт (8%) орж, 
үүний дараагаар Япон (3%), АНУ (2%) 
орж байна. 

Хятад-52%

Япон-3%

Өмнөд 
Солонгос-8%

ОХУ-23%

АНУ-2%

Бусад улс-10%

Герман-1%Франц-1%

Эх сурвалж: Монгол Улсын статистикийн 
эмхэтгэл,  2010 оны 12-р сар


