Тэрбумтнуудын өлгий болсон
тойрог

Дэлхийн эдийн засгийн сэргэлт
тогтворжлоо

Москвагийн нөлөө буурах хэрээр орос
хэл шахагдсаар

Тунлу тойрог нь Хятадын буухиа хүргэлт, ложистикийн
дөрвөн ч том компанийг үндэслэгчдийн өлгий нутаг. > 10

Хөгжингүй, хөгжиж буй орнуудын эдийн засгийг үнэлэх
Brookings-FT Tiger индекс өөдрөг үзүүлэлттэй гарлаа. > 10

ЗХУ-ын бүрэлдэхүүнд багтаж байсан Беларусиас бусад улсад
орос хэлээр ярьдаг иргэдийн тоо буурсаар байна. > 10

Эрдоаны мөрөөдлийг
биелүүлсэн санал
асуулга

Мехул Сривастава, Лора Пител
Шинэ Үндсэн хуулиар
Туркийн Ерөнхийлөгчийн эрх
мэдэл нэмэгдэв. Ням гарагт
болсон бүх нийтийн санал
асуулгад цөөхөн саналаар
ялсан Режеп Тайип Эрдоан
хүнд сорилтыг давж, тус улсын
хамгийн хүчирхэг хүн боллоо.
Энэхүү зорилтын төлөө олон
жил тэмцсээр ийнхүү үр дүнд
хүрсэн нь түүний хувийн
амбийц төдийгүй төрийн
байгууллагуудыг хяналтандаа
авч, сонгуулиар эрх мэдлээ
зузаатгаж чадсаны нотолгоо юм.
Өнгөрсөн оны төрийн
эргэлт хийх оролдлогын дараа
цэргийнхний үймээн намдаж,
гадаад дахь тэрслүү үзэлт
нүүдийг дэмждэг ажилтнуудыг
төрийн аппаратаас аажмаар
шахан зайлуулсан тул ноён
Эрдоантай гүйцэтгэх засаглалд
өрсөлдөх хүчин үгүй болсны
дээр парламентын хүч сулрав.
Тэрбээр Ерөнхийлөгч нам бус
байх Үндсэн хуулийн заалтыг
давсан учир эрх баригч Шударга
ёс, хөгжлийн намын эрх мэдлийг
нэн даруй гартаа авах болно.
Эрдоан 2019 оноос төсвийг
батлах, шүүгчдийг сонгох,
дэд ерөнхийлөгчийг томилох
ба парламентыг тараах эрхээ
эдэлнэ. Үүнээс гадна түүнд
шүүхийн хариуцлага хүлээлгэх
боломж багасна.
Гэхдээ тэрбээр маш цөөн
саналын давуугаар ялсан нь
Туркэд үзэл бодлын туйлшрал
гүнзгийрснийг харууллаа.
Эрдоан санал асуулгад 60 хувиар
ялна хэмээн найдаж байсан
билээ. Тус улс Эрдоаныг анх
сонгогдох үетэй адил хуваагдмал
хэвээр агаад сонгогчдын хагас
нь түүнийг дэмжсэн бол үлдсэн
хэсэг нь үр нөлөө багатай
эсэргүүцлийн үзэл санааг
агуулж байна. Нөгөө талаар бага
хувиар ялсан нь сөрөг хүчинд
боломж олгох ба ялангуяа
Истанбул, Анкара, Измир гурван
том хотод эсрэг санал өгчээ. Энэ
бол Эрдоан 2002 оноос хойш
анх удаа Туркийн эдийн засаг,
соёлын төв Истанбулд ялагдал
хүлээж буй хэрэг юм.
Сая нэмэлт оруулсан Үндсэн
хуулийг 1980 оны цэргийн
эргэлтийн дараа 1982 онд нийт
сонгогчийн 90 хувийн саналаар
баталж байсан билээ. Эрдоан
энэ удаад 51 жаахан гаруй
хувиар яллаа. Гэхдээ ялалт
бол ялалт. Тэрбээр сөрөг Бүгд
найрамдах ардын намд шахалт
үзүүлж, яваандаа Ерөнхий
сайд ын албан тушаалыг
татан буулгана. Засгийн газ
рыг тэр
г үүлж буй Бинали
Илдир имийг Ерөнхийлөгч
өөрөө сонгон батлуулсан юм.
Ингээд түүний амалсан ёсоор
улс төрийн зөрчил, эвслийн
танхим, өрсөлдөгч хүчин гэх

мэт зүйлгүйгээр нэг хүний, “ард
түмний хүний” засаглал тогтож
байна.
Ноён Эрдоан үүнийг өнгөрс
нөөс чөлөөлөгдөх явц хэмээн
тайлбарлаж, үймж бужиг
насан Турк оронд хүчтэй
эдийн засаг, аюулгүй байдал,
хямралыг шийдэх улс төрийн
арга хэрэгсэл бий болгохыг
амалсан. Гэвч олонх ажиглагч
Европ, Америк, тэр ч бүү хэл
Туркийн улстөрчидтэй муудсан
харилцаагаа засахын тулд
хэрүүл маргаан өдөөдөг арга
барилаасаа татгалзана гэдэгт
итгэхгүй байгаа аж. Колумбын
их сургуулийн шинжээч,
Төрийн департаментын зөвлөх
асан Дэвид Филипс “Туркийн
өрнөдийн чиг баримжаа төгслөө”
хэмээв.
Ерөнхийлөгчийн туслахууд
ярихдаа Эрдоан ялимгүй
давуугаар ялахад тусалсан онц
байдлыг үргэлжлүүлэх байх гэж
мэдэгдсэн. Түүний нам 2019 онд
болох сонгуульд бэлтгэх хүрээнд
ҮХ-ийн нэмэлтийг хэрэгжүүлэх
үйл явцыг идэвхжүүлэх нь
мэдээж. Засгийн газарт ойр
сэтгүүлч Чем Кучук “Бид яллаа,
гэхдээ дайнд бэлтгэх
ёстой” гэжээ.

Магги Фик
Ганын Сангийн сайд Кен
Офори-Ат та ОУ ВС-гийн
хөтөлб өрийг үргэлжлүүлж,
санхүүжилтийн дутагдлыг
арилгахын тулд төсвийн үргүй
зардлыг танаж, авлигыг дарахаа
амлав. Нэгдүгээр сард томилогд
сон шинэхэн сайд Засгийн
газрын арга хэмжээний хүрээнд
хий бүртгэлтэй ажилтнуудыг
илрүүлж, улсын бүх гэрээг
тендерээр олгоно хэмээн онцол
лоо. Өмнөд Африкийн хоёр
дахь том эдийн засаг болох
Ганын эрх баригчид түүнчлэн
өмнөх засгийн үед байгуулсан
сэжигтэй хэлцлүүдийг мөрдөн
шалгах тусгай шүүгч томилох
аж.
Хөрөнгө оруулалтын банкийг
удирдаж байсан ноён ОфориАтта манай сонинд ярихдаа
“Эдгээр арга хэмжээ зайлшгүй
шаардлагатай. Эдийн засагт сайн
нөлөө үзүүлнэ. Бид зорилтдоо
хүрэхийн тулд бүх бэрхшээлийг
давах болно” гэжээ. Тэрбээр
цааш нь “Ерөнхийлөгч авилгад
дайн зарласан” гээд Засгийн
газар зорилтоосоо хазайхгүйн
тулд зохих дэд бүтцийг бий
болгосон хэмээв. Сангийн
сайдын хэлснээр өнгөрсөн онд
ДНБ-ий есөн хувьтай тэнцэж
байсан төсвийн алдагдал 2018
онд ОУВС-гаас өгсөн даал
гаврын дагуу 3-4 хувь руу буух
боломжтой гэнэ.
Хэдийгээр ОУВС Засгийн
газрын төлөвлөгөөг хэт өөдрөг
хэмээн үзсэн авч Ганын тал
төсвийн орлогыг гуравны нэгээр
нэмэгдүүлэхээр төлөвлөжээ.
Тус улс долоон жилийн өмнөөс
нефть экспортолж эхэлсэн.
Түүнчлэн алт, какао үйлдвэр
лэлээр дээгүүр ордог энэ улс
таваарын үнэ уналтын цохилтод
өртөж, 2015 онд ОУВС-гаас 918
сая ам.долларын зээл авах хүсэлт
тавьсан юм. Өмнөх Засгийн газар
цахилгаан тасалдлыг зогсоох,
төсвийн алдагдлыг багасгах
зорилтыг хэрэгжүүлж чадаагүй
тул ихээхэн шүүмжлүүлж байв.
Ерөнхийлөгч Акуфо-Аддогийн
засаг захиргаа өмнөх удирдлагын
буруу үйлдлийг нотлох шинэ
баримтууд олсноо зарлаж ээ.
Тухайлбал, нууц зарцуулалтаар
төсөвт 1.6 тэрбум ам.долларын
нүх үүссэн байжээ. 2016 онд
какаогийн ургацыг худалдан
авах зориулалтаар 1.8 тэрбум
ам.долларын зээл авсан боловч

Ерөнхийлөгч
Акуфо-Аддо
гийн засаг
захиргаа
өмнөх
удирдлагын
буруу үйлдлийг
нотлох шинэ
баримтууд
олсноо
зарлажээ.

Авлигыг цэглэх Гана
улсын төлөвлөгөө
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бүгд дууссан гэж Какаогийн
маркетингийн зөвлөл мэдэгдэв.
Төсвийн хямралын үед болсон
сонгууль Үндэсний ардчилсан
намын Ерөнхийлөгч Жон
Махамагийн найман жил ийн
засаглалыг дуусгавар болгосон.
Шинэ Ерөнхийлөгч 2016 оныг
ер бусын жил гэж тодорхойлоод
хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг
сэргээх нь хүнд зорилт гэжээ.
Түүнчлэн ДНБ-ий 70 хувьд
хүрсэн өрийн хэмжээг багасгах

нь амаргүй даваа байх болно.
Өмнөх Засгийн газар сонгуулиас
хоёр сарын наана 750 сая ам.дол
ларын зээл авсан нь дарамт
хэвээр үлдэв. Ноён Офори-Атта
“Итгэл бол гол асуудал. Шинэ
баг үүнийг ойлгож байгаа. Бид
өөр аргаар ажиллана. Бодлогын
ил тод байдал, хариуцлагыг
дээшлүүлнэ” гэсэн билээ.
Инфляцийн түвшин буурахын
сацуу энэ онд Ганын өсөлт
ОУВС-гийн таамгаар зургаан

хувьд хүрэх төлөвтэй байгаа
тул шинжээчид болон хөрөнгө
оруулагчид шинэ Засгийн газарт
илүү итгэл үзүүлэх магадлалтай.
Citibank-ны Африкийн эдийн
засгийн шинжээч Дэвид Кован
саяхан “Дээрх үнэлгээ үнэн зөв
гэдгийг бүгдээр зөвшөөрч бай
гаа. Гэвч удтал амалсан төсвийн
алдагдлаа цэгцлэх зорилт хэрэг
жинэ гэхэд эрт байна”
хэмээн дүгнэжээ.

Үхэр хамгаалагчдын дайралт олшров
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Эми Казмин
Жайпур хотын захад оршдог
Рамгарх малын зах бүс нутагтаа
чухал үүрэгтэй, Энэтхэгийн
хойд нутгийн тосгодын амин
зуулгыг залгадаг газар. Хариана
хотын исламын шашинт
фермер Пехлу Хан сүүний
гарцаа нэмэгдүүлэхийн тулд
дөрвөн сарын эхээр эндээс
1180 ам.доллараар гурван үнээ
тугалтай нь худалдан авчээ.
Гэтэл энэ нь үхлийн аюултай
наймаа болж таарав. 55 настай
Хан, түншийн хамт гэрээдээ
зүглэж явтал тэднийг зам дээр
“үхэр хамгаалагчид” зогсоож,

хинду угсаатан жолоочийг
явуулаад исламын шашинт
фермерүүдийг зоджээ. Хан гурав
хоногийн дараа шархаа даалгүй
нас барав.
Малын захын наймаачид ч
мөн баргар царайлна. Малын
эрэлт унасны дээр эрх баригч
хиндугийн үндсэрхэг Бхаратияа
Жаната нам (БЖН), түүнийг
дэмжигчид хиндийн шашинд
бараг бурхан гэж үздэг үхрийг
хамгаалах бодлого гэгчийг өндөр
авахуулсан юм. Ханыг зодсон
хүмүүс мэтийн хамгаалагчид
үхэр тээвэрлэж буй машиныг
дайрч байна. Долоо хоногтоо

10 сарлаг зардаг байсан
худалдаачин Камал Куэриши
“Хүмүүс наашаа ирэхээс айдаг
болсон. Одоо дөнгөж гурван мал
худалдаж байна” гэжээ.
Үхэр хамгаалах хөдөлгөөнөөс
эмээж буй нь дан ганц малын
наймаачид бус. Үндэсний
хэмжээнд үхэр нядлахыг хориг
лож, зөрчигчдийг насаар нь
хорих хүртэл ял өгөх уриалга
явж байгаа юм. Улс төрийн
шинжээчид эрх баригч нам
үхэрт анхаарлаа төвлөрүүлж,
үүнээс үүдсэн хүчирхийллийг
намжаахыг оролдохгүй байгаа
нь 2019 оны сонгуулийн өмнө
хинду сонгогчдыг нэгтгэх
стратеги хэмээн үзжээ. Ийнхүү
н и й гм и й г т у й л ш ру ул ж,
цөөнхийг гадуурхсанаар хүчир
хийлэлд хүргэж болзошгүй
хэмээн олон хүн болгоомжилж
буй.
Шинэ Делигийн нийгмийн
судалгааны төвийн профессор
Питер Десуза “Энэ бол улс
орныг хойш чангааж буй хэлбэр.
Нийгмийн нэг бүлгийг түлх
сэнээр сонгуулийн тогтвортой
олонх бий болгох оролдлого. Гэвч
энэ нь түгшүүр, хүчирхийллийг
өсгөж, гэмгүй хүмүүс хохироход
хүргэнэ” хэмээн шүүмжилсэн
байна. Колонийн эсрэг тэм
цэл өрнөсөн XIX зууны

сүүл, XX зууны эхэн үе шиг
хинду үндсэрхэг үзэлтнүүд
үхрийг бүх хиндучуудын эх,
үндэсний бэлгэдэл хэмээн
өргөмжилж буй нь өнөөдөр
олны дэмжлэг хүлээж байна.
Ийм бэлгэдэл цаанаа үхрийг
хоол гэж үздэг исламынханд
гоморхох сэтгэлийг илэрхийлж
байгаа аж. Колонийн үед үхэр
хамгаалах хөдөлгөөний улмаас
хүчирхийлэл газар авч байсан
түүх бий.
2014 онд Ерөнхий сайд болсон
Нарендра Моди сонгуулийн
өмнө ийм үзлийг санаатайгаар
сэргээж, Энэтхэг улс дэлхийн
томоохон мах үйлдвэрлэгч
болсныг шүүмжилж байв.
Гэвч үхрийн махны экспорт
гэдэг нь үнэндээ хиндучуудын
ариун шүтээн үхэр биш, сарлаг
бөгөөд экспорт нь 2009 онд 1.1
тэрбум ам.доллар байснаа одоо
4.7 тэрбумд хүрчээ. Модигийн
нам махны худалдаанд дарамт
үзүүлж эхэллээ. Уттер Прадеш
мужийн шинэ ерөнхий сайд,
хинду санваартан Иоги Адитянат
нядалгааны газруудыг хаахаас
ажлаа эхэлж, мусульманчуудын
гол хүнс болох үхрийн махны
хомсдол үүсгэсэн гэдэг.
Гужарат мужид үхэр алсан
хүнийг насаар нь хорих, үхэр
нядлахаар тээвэрлэж явсан

жолоочийг 10 жил хорьж,
машиныг хураах хууль баталжээ.
Хэт барууныхны түрэмгий
үйлдэл дээр эрх баригчид
бодлогоо чангатгаж, БЖН-ын
засаглалтай мужуудад “үхэр
хамгаалагчид” зам дээр эргүүл
гарган байна. Жайпурын махны
наймаачдын холбооны тэргүүн
Паппу Куэриши “Тэд үхэр
тээвэрлэгчдийн хэн болохыг
асуудаг. Хэрэв хинду бол
алгадаад явуулдаг. Мусульман
бол хэрцгий зоддог” гэж ярилаа.
Пехлу Ханыг үхтэл зодсон
хэрэг гэгээн цагаан өдөр, машин
хөлхсөн зам дээр БЖН-ын эрх
барьдаг Ражастан мужид болсон
юм. Гэтэл мужийн цагдаа
үхэр хамгаалах хууль зөрчсөн
хэмээн Ханы эсрэг эрүүгийн
хэрэг үүсгэсэн байв. Дараа нь
л дайрагчдыг хэрэгт татжээ.
БЖН-тай холбоотой хиндугийн
хэт үзэлтний бүлгийн Жайпур
дахь байранд очиход идэвхтнүүд
олон нийт биднийг дэмжиж
байгаа гэлцэнэ. Нэрээ хэлэхийг
хүсээгүй нэг хүн “Иргэд
бухимдаж байна. Тэд үхрийг
зохих ёсоор хамгаалсангүй гэж
үздэг. Хэрэв иргэд сайн зүйл
хийх үед золгүй явдал гарсан бол
осол гэж үзэх ёстой”
хэмээсэн юм.

Тэрбумтнуудын өлгий болсон тойрог
Габриэль Вилдау, Ман Нань
Уулсын дунд орших хөдөөгийн
суурин гэхэд Шятан тосгон олон
тансаг сууцтай. Шанхайн харьяа
улсын дугаарыг нь л 13 мянган
ам.доллар төлж авдаг тансаг
автомашинуудыг харсан ч энэ
суурин байдаг нэг хөдөө тосгон
биш гэдэг нь андашгүй.
Дорнод Хятадын Жөжян му
жийн Тунлу тойрог 400 мянган
хүн амтай. Энэхүү тойрог нь
Хятад оронд “куайди” гэгддэг
буухиа хүргэлт, ложистикийн
дөрвөн ч том компанийг үндэс
лэгчдийн өлгий нутаг. Сүүлийн
жил хагасын хугацаанд энэ
дөрвөн үндэслэгч бүгд Хятадын
юм уу, гадаадын хөрөнгийн бир
жид бүртгүүлж, хэрэг дээрээ
тэрбумтнууд болцгоов.
Жөжян муж нь бизнесийн соёл,
уламжлалаараа Хятаддаа зартай.
Далайн эрэг хөвөөлж оршдог
стратегийн ашигтай байршил
нь 1990-ээд оны үеэс экспортод
чиглэсэн хөнгөн үйлдвэрлэл
хөгжих хөшүүрэг болж өгсөн
юм. Тус мужийн Вэньжоу хот
бүр 2000-аад оны эхэн үед
тамхины асаагуур, нүдний

шилний үйлдвэрлэлээр дэлхийд
тэргүүлэгч болчихсон байлаа.
Нинбо орчмын “хязгаарлагч
камиказе” нар хөрөнгийн зах
зээл дэх зальжин явуулгаараа
зартай. Мужийн төв Ханжоу нь
Alibaba зэрэг интернэтийн аварга
группууд мэндэлсэн газар.
Тунлу тойргийн байгаль
үзэсгэлэн төгөлдөр. Хавар
болмогц ногоон уулсын дунд
рапсын шар цэцэг халиурсан
тариалан тодорч ирнэ. Гэвч
алслагдмал байршил нь тус бус
нутагт дэд бүтэц хөгжүүлэхэд
бэрхшээл учруулж байсан юм.
Энэ нутагт 1990-ээд оны эхэн
үед сайхан амьдрал мөрөөдөн
цутгаж эхэлсэн ядуу тариачдын
урсгалыг дүрслэхэд хүчир ажилд
зүтгэж, бэрхийг туулах гэсэн
утгатай “чийку” хэмээх хятад
үг яг тохирохоор.
“Тунлу тосгоны оршин сууг
чид явган аялаад сурчихсан
улс. Зам тээвэр хөгжөөгүй
болох оор гадаад ертөнцтэй
харьцах гэвэл хоёр зээрдээрээ
л харайлгана” хэмээн 2014 онд
хэвлэгдсэн “Хятадын Куайди
Тунлу бүлэг” номын зохиогч

Сунь Кан тайлбарлав. “Куайди
бүлгийн эхийг тавигчид анх
гурван дугуйт гэх мэт ердийн
хөсгөөр унаатай болсон түүхтэй.
Хятадын том хотын оршин
суугчид бол тэсэхээргүй ажил”
хэмээн тэрбээр өгүүллээ.
Тунлугийн бизнесийн бүл
гийнхний “загалмайлсан эцэг”
нь 1993 онд 20 настайдаа STO
Express компанийг байгуулж,
хожим нь Ханжоу, улмаар
Шанхайд шилжин суурьшсан
Ние Тэнфэй. Тэрбээр хамаатан
садан, анд нөхдийнхөө хүчинд
тулгуурлан тус бүс нутагт бялуу,
жигнэмэг, архи хүргэж өгөх
үйлчилгээ эрхэлж, бизнесийн
гараагаа эхэлжээ. Хожим нь Ние
овогт ажил хэргийн бичиг баримт
хүргэх үйлчилгээ эрхлэх нь
илүү ашигтайг анзаарсан байна.
Экспортын наймаачид Шанхай
дахь гаалийн албанд мэдүүлэх
бичиг баримт бүрдүүлэхийн тулд
Жөжян мужийн үйлдвэрүүдтэй
харьцах шаардлагатай. China
Post ашиглан Ханжоугаас
Шанхай хүртэл бичиг баримт
хүргэхэд гурав хонодог байсныг
STO Express ганц шөнийн дотор

Дэлхийн эдийн засгийн сэргэлт
тогтворжлоо
Жемма Тэтлоу
Санхүүгийн хямралд 10-аад
жилийг өнгөрөөсөн дэлхийн
эдийн засгийн сэргэлт одооноос л
“өргөн цар хүрээтэй, тогтвортой”
болж буй талаар Брукингсийн
хүрээлэн (Brookings Institute),
Financial Times-тай хамтран
гаргасан судалгаанд өгүүлжээ.
Дэлхийн хүчирхэг эдийн засагтай
улсуудын ихэнх нь эрс бус ч,
тогтвортой сэргэж байгаа нь
хөгжлийн цаашдын хандлагыг
өөдрөгөөр тодорхойлох шалтгаан
хэмээн Олон улсын валютын сан,
Дэлхийн банкны жил тутмын
уулзалтаас долоо хоногийн өмнө
нийтэлсэн материалд тайлбарлав.
Гэвч улс төрийн тодорхойгүй
байдал нь эдийн засгийн хөг
жилд сөрөг нөлөөлөх эрсдэл
хэвээр хэмээн тайланд дурджээ.
Дэлхийн эдийн засгийн нөхцө
лийг хэмждэг Brookings-FT Tiger
индексийг үзвэл, сүүлийн хэдэн
сард дэлхийн хөгжингүй болон
хөгжиж буй эдийн засагтай гол
улсууд тогтвортой хөгжсөн
дүнтэй байгаа юм.
Дэлхийн нийт эдийн засгийг
болон улс орнуудыг тус бүрээр
нь эдийн засгийн үндсэн үйл
ажиллагаа, санхүүгийн зах зээл,
хөрөнгө оруулагчдын итгэл зэрэг
үзүүлэлтээр түүхэн дундажтай нь
харьцуулах замаар уг индексийг
гаргадаг. Хөгжиж буй зах зээлийн
эдийн засгийн өсөлт 2015 онд
газрын тосны үнэ ёроолдоо
тултал унасан үеэс эхлэн эрс

өссөн үзүүлэлттэй байгааг Tiger
индекс баталж өглөө. Өнгөрсөн
онд түүхэн дунджаасаа доогуур
үзүүлэлттэй байсан хөгжиж буй
зах зээлийн өсөлтийн индекс энэ
онд дээшилсээр 2013 оноос хойш
тохиолдож байгаагүй өсөлттэй
болж хувирчээ.
Хятад, Энэтхэг хоёр улс эрс
тэс өөрчлөлттэй хүнд нөхцө
лийг гэтлэн давж, эдийн засгийн
өсөлтийн индекс нь түүхэн дунд
жаасаа сайжирлаа. БНХАУ-ын
эдийн засаг өнгөрсөн онд 6.7
хувиар өссөн нь 1990 оноос
хойш тохиолдож байгаагүй сул
үзүүлэлт юм. Энэтхэг улс мөн
гөний ханшийг унагах бодлого
баримталсан нь эдийн засгийн
өсөлтийг сайжруулах хүчин зүйл
болжээ. “Амин чухал мужийн
сонгуульд ялалт байгуулсан нь
Ерөнхий сайд Нарендра Модигийн
мөнгөний ханш унагах санаа
чилга зөв байсны нотолгоо. Энэ
нь Энэтхэгт бүтцийн шинэчлэл
өрнүүлэхэд хэрэг болно” хэмээн
Brookings-ийн эдийн засагч
Эшвар Прасад тайлбарлав.
Хөгжингүй орнуудын эдийн
засгийн өсөлтийн үзүүлэлт ч
түүхэн дунджаа даваад байна.
Хөрөнгө оруулагчдын итгэл
санхүүгийн хямралаас хойш
үнэмлэхүй сайжрав. Ялангуяа,
АНУ-ын эдийн засгийн өсөлт,
хөрөнгө оруулагчдын итгэлийн
индекс өнгөрсөн онд онцгой өссөн
дүнтэй байна.
Гэхдээ профессор Прасад

анхаар уулахаа мартсангүй.
“Ихэнх улсад улс төрийн уур
амьсгал хүйтэрч протекционист
бодлого газар аван, шинэчлэл өр
нүүлэх идэвх суларсан нь эдийн
засгийн чанартай тогтвортой
өсөлтөд занал учруулна” хэмээн
өгүүлэв.
Судалгааны энэхүү дүгнэлт
мягмар гарагт дэлхийн эдийн
засгийн асуудлыг хэлэлцэх Олон
улсын валютын сангийн уулзал
тад тусгалаа олох юм. “Зургаан
жилийн турш урам хугарам үзүү
лэлттэй байсан дэлхийн эдийн
засаг эргэлтийн цэгтээ ирээд
байгаа”-г тус сангийн захирал
Кристин Лагард өнгөрсөн долоо
хоногт Брюссельд тайлбарласан.
Дэлхийн эдийн засаг энэ онд
3.4 хувиар өсөх талаар ОУВС
нэгдүгээр сард тооцоолсон. Уг
үзүүлэлтэд энэ онд нэмж засвар
оруулах аваас 2011 оноос хойш
тохиолдож байгаагүй хэрэг бол
но. Учир нь Олон улсын валютын
сан болон бусад байгууллага бүгд
2011 оноос хойш эдийн засгийн
өсөлтийг хэт
рүүлэн тооцож
иржээ. Богино хугацааны үүднээс
авч үзвэл өсөлтийн эрч ихэнх
хөгжингүй орны хувьд сул байгааг
эдийн засагчид анхаарууллаа.
Хөрөнгө оруулалтын хувь хэмжээ
бага хэвээр, бүтээмжийн өсөлт
үл ялиг. “Бүтээмж үлбэгэр байгаа
нь эдийн засгийн өсөлтийг хойш
чангаах хүчин зүйл”
хэмээн ноён Лагард
тайлбарлаж байв.

амжуулдаг болжээ.
Ние овогт мэндэлсэн, 600
орчим оршин суугчтай Шятан
тосгонд куайдигийн хөгжлийн
25 жилийн түүхийг дурайтал
сийлсэн дурсгалын ханан хөшөө
босгожээ. Уг хөшөөнд тус мужид
үйлдвэрлэл хөгжсөн эхний
жилүүдэд хувийн компаниуд
янз бүр хүргэлтийн үйлчилгээ
эрхлэхийг хориглодог байсан
хүнд үеийн тухай ч тайлбарласан
байлаа.
Хожим 1998 онд Ние овогт
автомашины ослоор эндсэн
тул бизнесийн залгамжлагчид
тодров. Түүний дүү Ние ТэнЮнь 1998 онд Yunda Holding
компанийн суурийг тавилаа.
Тунлу тосгоны уугуул, эхнэр нь
STO-д ажиллаж байсан түүхтэй
Юй Вэйжяо гэгч 2000 онд YTO
Express компани байгуулав. STO
компанид олон жил ажилласан
туршлагатай ажилтан, мөн л
Тунлу тосгоны уугуул оршин
суугч Лай Мэйсун 2002 онд
ZTO Express компани байгуулж
тусдаа гарлаа.
“Тосгонд гарсан өөрчлөлтийг
тамаас диваажинд шилжсэнтэй

л зүйрлэж болно” хэмээн ТунлуШанхайн худалдааны танхимын
тэргүүн Фэн Гэнфү өгүүлж
байна. “Энэ нутгаас гаралтай,
хожим нь босс болсон хүмүүс
бүгд л тосгондоо том том орд
харш бариулсан. Хятадын цагаан
сар болмогц ганган машины эцэс
төгсгөлгүй цуваа ийш хөвөрдөг
юм даа” хэмээн Фэн овогт нэмж
тайлбарлав.
Хожим 2000-аад оны дунд
үеэс Alibaba тэргүүтэй цахим
худалдааны компаниудын
“тэсрэлт” болсонтой уялдан
хүргэж өгөх үйлчилгээ санаанд
багтамгүй хурдацтай өслөө.
Хятад орныг бүхэлд нь хэрсэн
хүргэлтийн үйлчилгээ эрхлэгчид
бэлэн хувцас, гэр ахуйн бараа,
цахим хэрэгсэл, саяхнаас
шинэхэн бэлдсэн бэлэн хоол
хүртэл хүргэдэг болов. Хята
дын ложистикийн компаниуд
өнгөрсөн онд 31 тэрбум ширхэг
илгээмж хүргэсэн нь жилийн
өмнөхөөс 51 хувь өссөн үзүүлэлт
байв.
Хятадын дөрвөн ч куайди
компани хөрөнгийн зах зээлд
гарлаа. ZTO компани өнгөрсөн
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аравдугаар сард Нью-Йоркийн
биржид IPP гаргасан. Бусад
компани Шанхай, Шэньжэнийн
биржид бүртгэлтэй чанар муу
тай компаниудыг худалдаж
аван, хөрөнгө цутгах замаар
хөрөнгийн зах зээлд гарч
байгаа юм. Энэ арга нь Хятадад
IPO гаргахын тулд олон жил
хүлээхээс аргагүй болдог хүнд
суртлын саадыг гэтлэх боломж
олгодог.
Шятан тосгоны гял цал хар
шийн сэхээвчинд ирланд эрүү
малгай духдуулж, хуруундаа
алтан бөгж, хүзүүндээ үнэт
зүүлт зүүсэн 84 настай буурай
сууж байна. Насан өндөр өвөг
эцэг босож суухдаа хэдийнэ
түүртдэг болсон тул Шэньжэнд
куайди бизнес эрхэлдэг 14 үр
ач нь хоолыг нь хийж, өөрийг
нь асрах хүмүүс хөлсөлжээ.
“Ах дүү Ние овогт санаанаас
минь гардаггүй. Энэ тосгоны
бүх хүн хоорондоо холбоотой.
Бүгд ядуу зүдүү, бохир заваан
байлаа. Бүгд шалан дээр л унтаж
хүн болцгоосон” хэмээн
настан буурал дурсав.

Орос хэлний хэрэглээ
шахагдсаар
Стив Жонсон
ЗХУ-ын бүрэлдэхүүнд багтаж
байгаад тусгаар тогтносон улсууд
эх хэлний бие даасан байдлаа
хадгалахыг эрмэлзэх болсонтой
уялдан, сүүлийн 20 жилд орос
хэлний хүч нөлөө дэлхийн бусад
аль ч хэлтэй харьцуулах аргагүй
багаслаа. Энэхүү чиг хандлага нь
ОХУ-ын Ерөнхийлөгч Владимир
Путин хуучин их гүрнийг
дэлхийн тавцнаа сэргээхийн
төлөө Украин, Сирид цэргийн
хүчээр хөндлөнгөөс оролцож
буй нөхцөлд ч Москвагийн нөлөө
суларсаар буйн нотолгоо болов.
Ялангуяа, Казахстанд орос
хэлээр ярьдаг хүмүүсийн тоо
онцгой эрчтэй буурч байна.
Тус улсад 2016 онд явуулсан
судалгаагаар хүн амын ердөө
20.7 хувь нь гэртээ оросоор
ярьдаг хэмээн хариулжээ.
Гэтэл Казахстаны хүн амын
тооллогын судалгаа, НҮБ-ын
тооцоогоор уг үзүүлэлт 1994
онд 33.7 хувьтай байжээ. Төв
Азийн энэхүү улс латин үсэгт
шилжих тухай Казахстаны Ерөн
хийлөгч Нурсултан Назарбаев
өгүүлснийг Euromonitor Inter
national байгууллага өнгөрсөн
долоо хоногт уламжилсан.
ЗХУ-ын бүрэлдэхүүнд багтаж
байсан Балтийн гурван улсын
хоёр нь болох Эстони, Латвид
орос хэлийг төрөлх хэлээ хэмээн
хариулсан хүмүүс 1994 оноос
хойш 10 хувиар багасчээ. Латвийн
орос хэлтнүүд мөн хугацаанд

40.5-аас 29.8 хувь, Эстонийнх
33.3-аас 23.4 хувь болтлоо тус
тус цөөрөв.
Украинд байдал мөн адил.
Тус улсад 1994 онд оросоор
ярьдаг хүмүүс нийт хүн амын
33.9 хувийг эзэлж байсан бол
өнгөрсөн онд 24.4 хувь болжээ.
Азербайжан, Литов, Туркменис
тан, Узбекистанд ч орос хэлт
үндэсний цөөнхийн тоо буурсаар.
ОХУ-тай 2008 онд дайтсан
Гүржид орос хэлээр ярьдаг
хүн ам 6.4-өөс дөнгөж 1.1 хувь
болж хувирав. Гүржийн Ерөн
хийлөгчөөр 2008-2013 оны
хооронд ажиллаж байсан Михаил
Саакашвилитай зөрчилдсөнөөс
хойш тус улс англи хэлийг орос
хэлний оронд Гүржийн хоёр дахь
хэл болгох төлөвлөгөө дэвшүүлэв.
Хуучин ЗХУ-ын бүрэлдэхүүнд
байсан улсуудад казах, латви,
украин зэрэг эх хэлний хэрэг
лээ өссөн нь ОХУ-аас тусдаа,
бие даасан байдлаа хадгалах
улс төрийн шалтгаантайг
Москва дахь Macro-Advisory
байгууллагын түнш Крис Уифер
тайлбарласан юм. “Зөвлөлт

засаглалд баригдмал байсан
улсууд эрх чөлөөтэй болмогцоо
хэлнийхийг оролцуулаад элдэв
төрлийн хавх, зангыг бүрмөсөн
авч хаях эрмэлзэлтэй болсон”
хэмээн ноён Уифер үзэж байна.
Энэхүү чиг хандлага нь
“үндсэндээ Оросын соёл, ялангуяа
улс төрийнх нь нөлөөнөөс
ангижрах бодлогын тусгал”.
Эдгээр улс “орос хэлийг хэвээр
үлдээх нь Моксвагийн нөлөөнд
хялбар автах эрсдэл, Оросын
суртал ухуулга, мэдээллийн
хэрэгсэл дотоодод бэхжих аюул”
хэмээн харж байгаа талаар тэрбээр
өгүүлсэн юм. Үүний зэрэгцээ
өрнөд болон Азийн улсуудтай
улс төрийн холбоо байгуулж,
хөрөнгө оруулалт татах зорилгоор
зориуд ОХУ-д нуруугаа харуулж
буй улс ч байгааг ноён Уифер
анхаарууллаа.
Харин Беларусь ганцаараа
эсрэг байр суурьтай. Тус улсын
хүн амын хагас нь 1994 онд
орос хэлийг эх хэлээ хэмээн
үзэж байсан бол өнгөрсөн
оны байдлаар 71 хувь нь орос
хэлтнүүд болжээ. Энэ нь тус
улсыг 1994 оноос хойш удирдаж
буй Ерөнхийлөгч Александр
Лукашенког өрнөдийн орнууд
эсэргүүцсэний гор хэмээн ноён
Уифер үзэж байлаа. Александр
Лукашенко засгийн эрхэнд
гарсныхаа дараа жил орос хэлийг
беларусь хэлтэй ижил
түвшинд хэрэглэх санал
хураалт явуулсан юм.

