АНУ агаарын тээврийн аюулгүйн
хяналтыг чангатгана

Хятадын хөрөнгө гадагш урсаж
байна

Samsung чип үйлдвэрлэлээр дэлхийд
тэргүүлнэ

АНУ аюулгүйн журмыг 180 агаарын шугам, 280 нисэх буудалд
нэвтрүүлэх шаардлага тавьж байгаа. > 10

Жуулчлалын нэрэн дор гадагш урсаж буй хөрөнгө есдүгээр сар
гэхэд 190 тэрбум ам.долларт хүрнэ. > 10

Санах ойн чипний эрэлт өссөнийн ачаар Samsung-ийн
үйлдвэрлэл Intel-ийнхийг гүйцэх гэж байна. > 10

өсөлттэй байсан Туркийн
эрчим хүчний хэрэглээний
дийлэнхийг Оросын байгалийн
хий бүрдүүлдэг. Туркийн эл
өсөлт Европт хамгийн өндөрт
тооцогдож буй. BP-ийн мэдээгээр
Европ тивийн хувьд 2005 оноос
хойш 10 жилийн хугацаанд эрчим
хүчний хэрэглээ жилд 0.4 хувиар
багассан. Харин урт хугацаанд
авч үзвэл, ноён Эрдоаны харж
буйгаар Туркт Оросоос хараат
бүх зүйлийн талаас илүү хэсэг нь
эрчим хүчний салбарынх.
Эрчим хүчний эх үүсвэрийг
солонгоруулах үүрэг хүлээсэн
Туркийн Эрчим хүчний сайд
Берат Албайрак нь хамгийн
их эрх мэдэлтэй улстөрч болох
Ерөнхийлөгчийн хүргэн юм.
Хоёр эрхэм мөн ирэх жил
бүтээн байгуулалт нь эхлэх
Трансанатолийн хийн хоолойг
хэрэгжүүлэхээр болсон бөгөөд
Азербайжаны байгалийн хийн
асар том орд болох Шах Денизтэй
Туркийг холбож чадсан юм.
Трансанатолийн хийн хоолой
алсуураа Европын холбооны
дэмжлэгийг авч чадсан нь
Каспийн тэнгисийн сав газар,
түүнээс цааш үргэлжилдэг

нь Туркийн өнөөгийн гадаад
бодлогын бэлгэдэл болж байна.
Нато-той харилцах харилцаандаа
ан цав үүсгэснээрээ баруунд
чиглэсэн бодлогоо илэрхийлж
байгаа бол бүс нутгийн сонирхол
нь өмнөд болон зүүн рүү чиглэж
буй юм.
Эрчим
хүчний
эх
ү үсвэрээ солон гору улах
нь нийлүүлэгчдийн үнийг
өрсөлдөөний
з а рч м а а р
бууруулах тохиролцоо хийхэд
давуу талтай хэмээн Анкара
найдаж буй. Түүнчлэн Орос, төв
Ази, Ойрх Дорнодын байгалийн
хий төвлөрч, Европын худалдан
авагчдад нийлүүлэх эрчим
хүчний худалдааны гол төв
болох урт хугацааны амбийц ч
үүний цаана байгаа. Цаашлаад
Израиль, Иракийн хойд хэсэг дэх
курдүүдийг байгалийн хийнгээр
хангах хоолой тавихаар гэрээ
хийсэн. Өнгөрсөн жил Алиага
хот дахь Эгийн боомтод дэлхийн
хаанаас ч байгалийн хий
импортлох томоохон терминал
байгуулж, анхны таталтаа
хийсэн байна. Дэд бүтцийн
зардлыг ихээхэн багасгадаг ийм
байгууламж дахиад барихаар

Оросын эрчим хүчний арвин
их нөөцтэй ийнхүү саад бартаа
багатайгаар холбогдож байгаа
нь сайн, муу хоёр талтай.
Олборлох түлшний нөөц нь
дуусч буй Туркт эдийн засгийн
өсөлтөө хадгалахын тулд
боломжийн үнэтэй, найдвартай
нийлүүлэгч хэрэгтэй. 2005-2015
онд дунджаар 4.4 хувийн жилийн

Өмнөдийн байгалийн хийн
коридорын сүлжээнд нэгдсэн
н и й л ү үлэл т и й н хоолой г
хөгжүүлэгч Оросын эрчим
хүчний Европ дахь нөлөөллийг
бууруулах ач холбогдолтой.
Туркстрим болон Өмнөдийн
байгалийн хийн коридорын
бү тээн
байгуулалтыг
зэрэгцүүлэн явуулж байгаа

хувьд асуудалтай жиргээнд
чухам ийм л хүч байж. Худал
хэлсэн байсан ч хамаагүй
хүмүүсийн хэлэхийг хүссэнийг
л Трамп хэлсэн. Хэлж л байгаа
бол дуртай гэсэн үг юм. Үүнийг
Тереза Мэйн энэ сарын 8-нд
болоод өнгөрсөн сонгуулийн
үеэр робот мэт давтаж байсан
“Хүчтэй, тогтвортой” гэх үгтэй
харьцуулахад ичмээр байгаа биз.
Үг биш зураг, дүрс ашигла:
Бичиг үсэгтэй болохоос өмнө
зураг л бүхнийг орлож байв.
Тэгвэл ухаалаг утас бидний
анхаарлыг сарниулж, хүмүүс
нэг бүтэн нийтлэл уншихаас

тийш алхаж Ангела Меркелтэй
түрүүлж гар барьсан нь хүмүүст
илүү хүрсэн юм.
Баян улстөрчид сонгуульд
ялагддаг: Франсуа Фийон,
Хилари Клинтон нар улс орноо
толгойлох хувь дутсаны учир энэ.
Засгийн газрын бүрэлдэхүүнд
орсон ямар ч улстөрч ирээдүйд
бэлжүүлэх аливаа төрлийн
гэрээнд гарын үсэг зурахаас
зоригтой татгалзах хэрэгтэй.
Хосе Мануэль Баррозу Goldman
Sachs-тай хамтран ажиллахын
тулд Европын комиссыг
толгойлохоос татгалзсан юм шүү
дээ. Энэ нь Brexit-ийн талаарх

түвэгшээдэг болсон өнөө цагт
зургийн ач холбогдол дахин
нэмэгдлээ. Тиймээс сонгуулийн
өмнө хөл хөдөлгөөн ихтэй
гудамж, газруудаар улс төрийн
ретро стилийн хэдэн час хийсэн
зурагт хуудас байрлуулаарай.
Ийм зургийг Макрон гайхам
шигтай ашигласан. Оросын
су рта л у ху улгын төлөө
В.Путинийг шү үмжилсэн
Макроны санаа үг байсан бол
хүмүүст төдий л хүрэхгүй байх
байсан биз. Харин В.Пути
нийг шүүмжилж буй дүрс
зургийг телевизээр цацсан нь
сонгогчдод хоногшсон юм.
Түүнчлэн тэрбээр Брюссельд
дээд хэмжээний уулзалтад
оролцохдоо Д.Трамптай гар
барихаар зүглэсэн боловч хажуу

гайхалтай эерэг сурталчилгаа
болсон юм.
Трампын талаар ярь: АНУ-ын
статистикч Найт Силвер баруун
Европын улс төрийн популист
хүчнүүдийн дэмжлэг Трамп
ялснаас хойш эрчтэй унасан
гэж үзжээ. Энэ бол харилцан
хамаарал биш учир шалтгаан.
Францын сонгуульд Үндэсний
фронт намын хамгийн хүчтэй
ятгасан нэг арга нь “Та бүхний
хэн нь ч Трампын эсрэг өрнөсөн
шиг эмх замбараагүй байдлыг
хүсэхгүй байгаа биз дээ?” гэх
үг байв. Ямар ч боксын тулаанд
хатуужил л бүхний найдвар
болдог. Энэ бүхэн маргааш өглөө
сарыг амлаж гарч ирсэн
хэний ч эсрэг ашиглах
гол зэвсэг юм.

төлөвлөжээ.
Нийлүүлэлтийн дэд бүтцийг
нэмэгдүүлж байгаа нь дотоодын
хэрэгцээг хангахад хэр зэрэг
хүрэлцээтэй байх, эсэх асуудалд
шинжээчид хариулт олоогүй
байна. Туркийг бүс нутгийн
төв болгоход шаардлагатай зах
зээлийн шинэчлэлийг явуулах
улс төрийн чадавхи байгаа,
эсэхэд эргэлзэж буй.
Өнгөрсөн жил л гэхэд
эдийн засгийн удаашралтай
холбоотойгоор тус улсын
байгалийн хийн хэрэглээ 3.7
хувиар багассан. Мөн энэ зах
зээл удаан хугацаанд өсөлтөө
хадгалахад нь цөмийн болон
сэргээгдэх эрчим хүчийг
дэмжиж буй Засгийн газрын
бодлого, орон нутгийн чанартай
хүрэн нүүрсний станц гээд
эрчим хүчний эх үүсвэрийг
төрөлжүүлэх оролдлогууд тээг
болж мэдэх юм.
Туркстримын хувьд Орос
өрсөлдөгчдийнхөө нийлүү
лэлтийг боох нэг санаархал
хэмээн зарим шинжээч харж
байна. Тухайлбал, Азербайжанд
сууж байсан АНУ-ын Элчин сайд
Мэттью Брайза “Азербайжанд
хөрөнгө оруулалт хийхийг
тодотгох нэг шалтгаан бол ОХУын байгалийн хий нийлүүлэгч
Газпромын зах зээлийг хуваал
цах явдал. Өмнөдийн байгалийн
хийн коридорыг ОХУ удааш
руулах, магадгүй нураахыг
чармайж байна” хэмээн ярьжээ.
Тэгвэл Орос ч гэсэн Туркийн
байгалийн хийн эрэлтийг
багасгахын эсрэг саад тавьж,
цөмийн эрчим хүчний станцын
хөрөнгө оруулалтаас ашиг
олохоор зүтгэв. Оросын төрийн
өмчит цөмийн эрчим хүчний
компани болох Росатом Туркийн
өмнөд хэсэгт барих 20 тэрбум
ам.долларын Аккуюу цөмийн
станцын бүтээн байгуулалтад
манлайлж буй. Туркийн хувьд
анхны цөмийн эрчим хүчний
станц болох эл байгууламжийг
ирэх жилээс барих бөгөөд 2023
оноос эрчим хүч түгээж эхэлнэ.
Эрчим хүчний судалгааны
Enerji IQ байгууллагын тэргүүн
Эмри Эртуркийн таамаглаж
буйгаар эрчим хүчний дипломат
бодлогод баримталж буй Оросын
ов мэхээр бол Туркийн эрчим
хүчний зураглал өөрчлөгдсөн ч
Москва нөлөөллөө хадгалах арга
замаа хэзээд олчих гэнэ. Тэрбээр
“Хаалга онгойлгох бүртээ
Оросыг өөр хувцастай
байгааг харах болно”
хэмээв.

В.Путинтэй эвлэрүүлсэн шинэ төсөл
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Төслийн ажил ийнхүү гялалзаж
байгаа нь өнгөрсөн жил сэргэсэн
ОХУ, Туркийн төрийн тэргүүн
нарын найрсаг харилцааны илрэл
юм. 2015 онд Сирийн хил орчимд
нисэж явсан Оросын байлдааны
хөлөг онгоцыг Туркийн армийн
цэрэг буудаж унагасны улмаас
хоёр улсын хооронд зөрчил үүсч,

харилцаа нь хэсэг хугацаанд
хурцадсан.
Гэсэн хэдий ч энэ бүхэн
Орос, Туркийн эрчим хүчний
харилцааг төгсгөх шалтгаан
биш байсныг Туркийн эрчим
хүчний салбарт бие даасан
судалгаа хийдэг Гарет Уиндроу
онцлов. Тэрбээр “Тэд бие биедээ
хэрэгтэй” хэмээв.

Ту ркст ри м ы г В.Пу т и н
дэмжсэн шалтгаан нь Германы
дараа орох хоёр дахь том зах
зээл болох Туркт Москва байр
сууриа баттай эзлэх гэсэн хэрэг.
Нөгөөтэйгүүр, Украины хийн
хоолойг “аних” стратегийн
обьектыг дэмжих зайлшгүй
алхам юм.
Харин ноён Р.Эрдоаны хувьд

Популистуудыг аргалах ухаан
Саймон Купер
“Ямар ч улстөрч сайн сайхан
ажилтай залгуулна гэдэгт
ажилчин ангийнхан найддаггүй.
Зүгээр л байгаа чигээрээ амьдрах
дуртай”.
Популистууд болон гол чиг
шугам баримтлагчдын хоорондох
зөрчлийг мөд дуусдаггүй боксын
тэмцээнтэй зүйрлэж болохоор. Яг
нэг жил, долоо хоногийн өмнө
буюу зургадугаар сарын 23-нд
Их Британичууд Brexit-ийн төлөө
саналаа өгсөн нь популистууд
эхний шатанд ялсны илрэл.
Харин Дональд Трамп хоёр дахь
шатанд ялав. Гэхдээ тухайн үед
ч гол чиг шугам баримтлагчид
популистуудын талаар эерэг
бодол тээж байсан юм. Харин
одоо Эммануэль Макроноор
удирдуулсан хэсэг хариу цохилт
өгч эхэллээ. Популистуудад
хариу цохилт өгөх арга техникээс
хуваалъя.
Тэдний үйлдэл эх оронч мэт
санагддаг: Хэрэв популистууд
сонгуулийн үр дүнг зураглаж
эхлэвэл тухайн улсын иргэд
глобалчлагчдын эсрэг байна
гэсэн үг. Тиймээс сонгуульд хэн
ялалт байгуулах нь тодорхой.
Улс төрийн улам ж ла лт
намууд тэднийг энэ амжилтад
нь хөтөлдөг. Британийн
Хөдөлмөрчдийн намын лидер
Жереми Корбин Британийн
тулааныг нэхэн санах өдөр
төрийн сүлд дууг дуулаагүй
буруудсан юм. Хэрэв улс орныг
жолоодохыг хүсэж буй бол
хайртай гэдгээ харуулах ёстой.
Макрон кампанит ажлынхаа үеэр
Европын тугийг гайхамшигтай
далласан. Мөн төрийн тэргүүний
төлөөх өрсөлдөөнийг Францын
төрийн дууллыг Америк стилээр
зүрхэн тушаа гараа тавин дуулж
төгсгөсөн билээ.
Цагаач, уугуул хэнийг ч
болов улсдаа гараа дэлгэн
угтах хэрэгтэй: Гол чиг шугам

баримтлагчид “Бид шинэч
лэгдсэн” гэсэн дүр төрхийг
бүрдүүлэх хэрэгтэй. Зөвхөн энэ
л гол чиг шугам баримтлагчдыг
үнэ цэнэтэй болгоно. Сайн
сайхны төлөө хөдөлмөрлөх,
гэр бүлийн талаар ярьж, бүхий
л угсаатныг нэгтгэх дүрмээр
тоглох хэрэгтэй. Хүний эрх,
ялгаварлан гадуурхахын эсрэг
гэх мэт либерал үнэт зүйлсийн
тунг багасгах хэрэгтэй.
Популист сонголттой хүмүү
сийг үндсэрхэг үзэлтэн гэх
хэрэггүй: Үнэхээр үндсэрхэг гэдэг
нь заримынх нь хувьд эргэлзээтэй
бол бусад нь тийм байх. Гэхдээ
тэдэнд үндсэрхэг гэдгийг нь хэлэх
юм бол тэд чамайг сонсохгүй.
Оронд нь өөрсдийнх нь бодол
санааг сонсох өөр улстөрчийн
эрэлд гарна. Жоан Уильямсын
“Цагаан захтан ажилчин анги”
бүтээлд сонгогчдод бухимдлаа
илэрхийлэх боломж олгохыг
санал болгосон байдаг. Жоан
Уильямсын хэлснээр либерал
үзэлтнүүдийн шийдэж чадах нэг
зүйл бол цагаан захтан ажилчин
ангийнхны илэрхийлж буй
шударга бус байдлыг шийдвэрлэх
ёс суртахуун элитүүдэд байгаа
гэдэгт итгэж буйгаа харуулах.
Сонсож буйгаа харуул: Төрсөн
хот болох Амьен дахь Whirlpool-ийн үйлдвэрийн уурссан
ажилчидтай нүүр тулахаасаа
Макрон түвэгшээгээгүй. Хүдэр
том биетэй ажилчдын дунд
зогсох жижигхэн эр тэдэнтэй
ширүүхэн ярилцаж буй дүр
зураг телевизээр гарч, улс төрийн
хөнгөн жингийн шинэ аварга
гэдгээ Макрон баталж чадсан.
Хүндлэл үзүүл: Аливаа нэгэн
улстөрч сайхан ажилтай болгоно
гэдэгт ажилчин ангийнхан
итгэх шаардлагагүй. Харин
тухайн нэр дэвшигч тэднийг
хэн байна түүгээр хүлээж авахад
нь таатай ханддаг. Дональд
Трамп тэдэнд хүссэнийг нь
мэдрүүлсэн учраас ялсан юм.

Харин эсрэгээрээ, улс төрийн
уламжлалт хүчнийхэн ажилчин
ангийнхныг дээд боловсрол
эзэмших шаардлагатай, мөхөж
буй уугуул хотоо орхиж, эрүүл
хоол идэхийг “зөвлөдөг”. Энэ
бүхний цаана “Бид та нарыг үл
хүндэтгэж байна. Яагаад гэвэл
чиний орлого, нас, боловсрол,
газарзүйн байрлал, цаг үедээ
нийцээгүй сонголт, биеийн жин
гээд бүх зүйл чинь чамайг шууд
л хувь заяаны төөрөгдөлд автсан
гэдгийг илтгэж байна” гэсэн
мессеж нисдэг.
Баримтыг тайлбарлах гэж
оролдоод хэрэггүй: Хилари Клин
тон сонгууль бол сургуулийн
шалгалт биш гэдгийг баталсан.
Чиний гаргаж ирсэн баримтыг
цөөн сонгогч л ойлгодог. Ихэнх
нь санахгүй, бас итгэх ч үгүй.
Улс төрийн бодлого ч
ялгаагүй: Шинэ мянган
эхэлснээс хойш Засгийн газрын
бодлогууд олигтой хэрэгжээгүй
нь үнэн. Харин үүнээс ч дор
зүйл бол ихэнх сонгогч бодлого
хэрэгжинэ гэдэгт итгэхээ
больсон. Глобалчлалын эринд
засгийн газрууд терроризмыг
тогтоож, олон улсын татварын
орчин, цагаачлалыг хянаж
хүчрэхээ больсон. Тийм байхад
хэн шинэ бодлогод итгэх юм бэ?
Үүний оронд сонгогч, нэр
дэвшигч хэн хэн нь энэ улсад
үүрэг гүйцэтгэх учиртайг
ойлгуул. Үнийг Трампын “Аме
рикийг дахин агуу болгоё”
гэсэн уриа хамгийн оновчтой
илэрхийлдэг.
Буруу алхам хийсэн ч
өөрийнхөөрөө байгаа гэдгээ
харуул: Жорж Орвелл 1950 онд
үхлээ хүлээн хэвтэж байхдаа
бичсэн сүүлчийн нийтлэлдээ
Уинстон Черчиллийн бичсэн
“Нийгмийн хэв загварт
баригдсанд биш өөрийнхөөрөө
байгаа хүмүүст илүү дуртай”
гэсэн санааг нь магтсан. Трампын
үг үсгийн алдаатай, моралийн
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Катрина Мэнсон, Пол МакКлийн
Цахим төхөөрөмж дотор тэсрэх
бөмбөг суулгах аюулаас сэргий
лэхийн тулд АНУ дэлхийн агаарын
200 орчим шугамд аюулгүйн шинэ
журам хэрэгжүүлэх шаардлага
тавихаар төлөвлөж байна. Гэхдээ
Трампын засаг захиргаа нисэх
онгоцны зорчиг
чийн бүхээгт
нөүтбүүк авч орохыг хориглох
бодлоосоо ухарлаа.
Уг арга хэмжээ нь АНУ-д өдөр
бүр нэвтэрч буй 325 мянган зор
чигчид хамаарна. Шинэ журамд
захирагдахаас татгалзсан, хэрэг
жүүлэх ажилд хойрго хандсан
агаарын тээврийн компаниудад
торгуулах, АНУ-д нэвтрэх эрхгүй
болох аюул заналхийлж байна.
Шаардлагатай гэж үзвэл хойрго
хандсан компаниудын нисэх
онгоцны аль ч хэсэгт нөүтбүүк
оруулахыг бүрэн хориглох юм.
Юутай ч ойрх дорнод, умард
Африк дахь нисэх буудлуудаас
АНУ, Европыг зорих онгоцны
бүхээгт нөүтбүүк авч орохыг энэ

ихтэй ч зорчигч нөүтбүүк, iPad
зэргээ бүхээгт авч орох боломжтой
болж буй тул харин ч сайн хэрэг”
хэмээн нэгэн эрхэм тайлбарлав.
Террористууд агаарын шугамын
аюулгүйн шалгалтад үл өртөх
төрөл бүрийн арга хэрэгсэл
ашиглан нисэх онгоцонд алан
хядах ажиллагаа өрнүүлэх аюул
“ихэссээр байгаа”-г АНУ-ын
Засгийн газраас анхааруулсаар
ирлээ. Дотуур хувцас, гутал,
төрөл бүрийн шингэнд, саяхнаас
нөүтбүүкэнд нуудаг болсон тэсрэх
бодисыг тохиолдлын чанартай
илрүүлдэг дутагдлыг шинэ журам
залруулж өгнө хэмээн АНУ-ын
албаны хүмүүс үзэж байна
Өнгөрсөн онд Сомалын
Аль-Шабааб жихад бүлэглэл
нөүтбүүкэнд тэсрэх бодис
нуусан нь нислэгийн үеэр дэлбэрч
онгоцны их биед том нүх гаргасан
удаатай. ISIS 2015 онд ОХУ-ын
нисэх онгоцонд тэсрэх бөмбөг
дэлбэлж устгасаны хариуцлагыг
хүлээж буйгаа зарласан юм.

АНУ агаарын тээврийн аюулгүйн
хяналтыг чангатгана

гуравдугаар сараас хориглосон
хориг цаашид бусад бүс нутагт
өргөжихгүй бололтой. Энэ нь уг
хоригийг эсэргүүцэгч Европын
холбооны албаны хүмүүс, агаарын
шугамын компаниудын ялалт
болов.
Анх ойрх дорнод, умард Афри
кийн 10 нисэх буудлаас АНУ
хүрэх зорчигч тээврийн нисэх
онгоцны бүхээгт ухаалаг утаснаас
том хэмжээтэй цахим төхөөрөмж
авч орохыг хориглосон. Эдгээр
нисэх буудал аюулгүйн хяналт
шалгалтаа “эрс” чангатгаж, хори
гийг цуцлахад шаардлагатай арга
хэмжээ авч байгаа талаар АНУ-ын
албаны хүн тайлбарлав.
АНУ аюулгүйн шинэ журмыг
дэлхийн 180 агаарын шугам,
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280 нисэх буудалд нэвтрүүлэх
шаардлага тавьж байгаа. “Дэлхийн
бүх агаарын шугам, бүх нисэх
буудал өөрсдөө эрмэлзэх аваас
шинэ стандартад ахар богино
хугацаанд нийцэж чадна гэж бид
үзэж байгаа” хэмээн АНУ-ын
дотоодын аюулгүй байдлын яамны
удирдах ажилтан лхагва гарагт
мэдэгдлээ. АНУ дэлхийн бусад
агаарын шугам, нисэх буудлуудад
шинэ стандарт нэвтрүүлэхэд
хамтран ажиллах талаар уг
ажилтан нэмж тайлбарлав. Харин
“Шинэ стандартыг 24 цагийн
дотор нэвтрүүлэх үү, хагас жилд
амжуулах уу гэдэг нь өөрсдийнх нь
асуудал“ хэмээн тэрбээр өгүүлсэн
юм.
Шинэ стандарт нэвтрүүлэхээс

татгалзах агаарын шугам ганц
хоёроос хэтрэхгүй хэмээн АНУын дотоодын аюулгүй байдлын
яамны удирдлага үзлээ. Шинэ
арга хэмжээний хүрээнд зорчигч
нар, нисэх онгоц орчимд “үл
анзаарагдах” хяналт шал
гал
тыг чангатгаж, үнэрч нохойн
тоог олшруулах, орчин үеийн
сайжруулсан технологи нэвт
рүүлэх, гаалийн үзлэгийг илүү
нарийн болгох шаардлага тавьж
байна. “Агаарын тээврийн компа
ниудад чухам юу анхаарах ёстой
талаар тодорхой зааварчилгаа
өгнө” хэмээн яамны удирдах
ажилтан мэдэгдлээ.
Аюулгүйн хяналт шалгалтын
шинэ төхөөрөмжийн зардал,
зорчигчдыг АНУ хүрэх замд нь

Хятадын хөрөнгө гадагш
урсаж байна
Габриэл Вилдау
Гадаадад аялах жуулчлалын
зардал гэсэн халхавчин доор
гадагш урсаж буй хөрөнгийн
урсгал нь Хятадын гадаад
худалдааны ашгийг бууруулж,
хөрөнгө оруулалт гадагш гарах
үзэгдлийг ташаа тооцоолох нөхцөл
болж байгааг АНУ-ын Холбооны
нөөцийн системийн судалгаа
харууллаа.
Сүүлийн 12 сарын хугацаанд,
хятад иргэдээс жуулчлалтай
холбоотой шоппинг, энтертэйн
мент, дайллага зэрэг ангилалд
бүртгүүлсэн гадаад зардал хэрэг
дээрээ санхүүгийн актив, үл
хөдлөх хөрөнгө худалдан авахад
зориулагдсан бололтой хэмээн
Холбооны нөөцийн систем
сэжиглэв.
Уг дүгнэлт нь АНУ-ын Ерөнхий
лөгч Дональд Трамп зэрэг Хятадын
гадаад худалдааны байнгын
ашгийг шүүмжлэгч нарт шинэ
баримт болж өглөө. Шүүмжлэгч
нар Хятадын гадаад худалдааны
ашиг эрх баригчдынх нь албан
ёсны статистикаас бага унасан
байх ёстой хэмээн маргадаг. “Баг
зүүлттэй” хөрөнгө гадагш урсах
хэмжээ энэ есдүгээр сар гэхэд 190
тэрбум ам.доллар буюу БНХАУын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний
1.7 хувьтай тэнцэх хэмжээнд
хүрнэ хэмээн Холбооны нөөцийн
системийн судалгаанд тооцоолжээ.
Хятадад эдийн засгийн өсөлт
удааширч, юанийн ханш унаж
буйтай уялдан гадаадад хийх
хөрөнгө оруулалтад тавьсан эрх
баригчдын хязгаарлалтыг аргалах
иргэдийн оролдлого сүүлийн хэдэн
жилд эрс нэмэгдсэн. Гадаадад
аялах, хилийн чанадад эмчилгээ
хийлгэх, сурч боловсроход
ашиглах мөнгийг оруулж тооцоод
хувь хүн валют худалдан авах
хэмжээг жилд 50 мянган юаниар
хязгаарлажээ.

Хятадын банкны теллерүүд
хувь хүмүүст зарсан валютыг
юунд зарцуулсан болохыг
гэрчлэх баримт шаардах нь
саяхан болтол ховор үзэгдэл
байлаа. Гадаадын банк, брокерын
дансанд мөнгөө шилжүүлэх гэж
байгаа үйлчлүүлэгч хүртэл банкны
мэдүүлгийн хүснэгтэд ихэвчлэн
“жуулчлал” гэсэн нүдэнд тэмдэг
тавьдаг байсан юм.
Гадаадад үл хөдлөх хөрөнгө
худалдан авах, хөрөнгө оруулах
хятад хүн анд нөхөд, төрөл сад
ныхаа тусламжтайгаар мөнгөө
бага багаар нь шилжүүлэх
үзэгдлийг өчүүхэн шавж ширхэг
ширхэгээр нь зөөсөөр үүрээ өөр
газарт барьдагтай адилтган “Шор
гоолжны зөөвөр” гэдэг болжээ.
Мөнгө шилжүүлэх өөр нэг
арга нь гадаадын худалдааны
компаниудын POS терминал буюу
кассын машинаар гүйлгээ хийхдээ
дебют, кредит карт ашиглах явдал.
Банкны картын China Unionpay
компанийн сүлжээ ийм гүйлгээг
автоматаар жуулчлалын зардал
хэмээн бүртгэж Засгийн газрын
өгөгдлийн санд дамжуулдаг.
Гэхдээ тус компани гуравдугаар
сараас эхлэн өөрийн картыг үл
хөдлөх хөрөнгийн наймаанд
ашиглахыг хориглосон нь даат
галын үйлчилгээ нэрээр гадаадад
хөрөнгө оруулдаг явдлыг зогсоох
гэсэн жилийн өмнөх арга хэм
жээтэй төстэй байв.
Тавдугаар сард Макаогийн
захиргаа ч нутаг дэвсгэртээ
Unionpay карт ашиглан бэлэн
мөнгөний машинаас мөнгө
татахад хязгаарлалт тогтоолоо.
Unionpay картаар 1000 юань буюу
147 ам.доллараас их хэмжээгээр
гадаадад мөнгө шилжүүлж буй бүх
гүйлгээг өдөр бүр мэдээлж байхыг
БНХАУ-ын валютын зохицуулах
байгууллага энэ сард банкуудад
үүрэг болгов.

Хятад жуулчдын аяллын зардал
өссөн явдалтай холбогдуулан
Холбооны нөөцийн систем дээрх
судалгааг хийжээ. Хятадын жуулч
лалын зардлын хэмжээ урьд нь
бусад дундаж орлоготой улсуудтай
нэг түвшинд байсан юм. Хожим
2014 оноос зардал “Хэвийн бусаар
өссөн” хэмээн үзэж буй Холбооны
нөөцийн систем Хятадын нэг хүнд
ноогдох жуулчлалын зардал Их
Британийнхтай ижил түвшинд
хүрээд байгааг анхааруулав. Гэтэл
Их Британийн нэг хүнд ноогдох
дотоодын нийт бүтээгдэхүүний
хэм
ж ээ Хятадынхаас долоо
дахин их. Үүний зэрэгцээ хэвийн
нөхцөлд эдийн засаг сулрах
тохиолдолд гадаад жуулчлал
багасдаг бол Хятадад ихэссэн
нь авцалдаа муутай. Хэрвээ
хөрөнгийн гадагш чиглэсэн “нууц”
урсгал энэ есдүгээр сар хүртэлх
бүтэн жилийн хугацаанд Хятадын
дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 1.7
хувь байх аваас урсгал дансны
ашиг эрх баригчдын тооцооноос
их байх учиртай. Албан ёсоор
Хятадын урсгал дансны ашиг 2007
онд оргилдоо тулж дотоодын нийт
бүтээгдэхүүний 9.9 хувь болж, энэ
онд 1.7 хүрлээ буурсан.
Бараа худалдаанд эртнээс
ашигтай ажиллаж ирсэн Хятад
орны урсгал дансны нийт ашигтай
харьцуулахад үйлчилгээний
салбар дахь алдагдал харьцангуй
бага байсаар өдий хүрсэн. Ердөө
сүүлийн хэдэн жилээс иргэдийн
зардал, гадаад аялал жуулчлалаас
үндсэндээ шалтгаалж үйлчил
гээний салбарын алдагдал ихэсчээ.
Төлбөрийн тэнцлийн тайлан
дахь өгөгдлийг үзвэл, тус улсын
жуулчлалын салбар дахь алдагдал
2013 онд 129 тэрбум ам.доллар
байсан бол өнгөрсөн онд 261
тэрбум ам.доллар болж
өсөөд байна.

хоёр дахь удаа шалгалтаар оруу
лах шаардлага зэрэгтэй уялдан
эхэн үедээ “Байдал замбараагүй
байх болов уу” хэмээн Европын
тэргүүлэх агаарын шугамын
удирдах ажилтан таамаглав. Уг
ажилтан “Нөүтбүүк хориглох
төдий, зөвхөн Европын холбоонд
бус, дэлхий нийтэд хамаатай арга
хэмжээ болж байгаа нь сайн хэрэг.
Нөүтбүүкийг зорчигчийн бүхээгт
нэвтрүүлэлгүй, тээшинд хадгалах
тохиолдолд зай хураагуур гал
авалцаж шатах тохиолдол байж
болохыг давхар тооцох хэрэгтэй”
хэмээн тайлбарлав.
Шинэ стандартыг ноцтой зүйл
гэж үзэхгүй байгаа Европын зарим
гол нисэх буудлын удирдлага
дэлхийд хамгийн найдвартайд

тооцогддог аюулгүйн арга хэмжээ
хэдийнэ авснаа анхааруулж байна.
“Бидний ойлгож байгаагаар ердөө
л хяналт, дэлгэцийн шалгалтыг
сайжруулахтай холбоотой стан
дарт бололтой. Тэгвэл бид ийм
арга хэмжээг аль хэдийн авчихсан”
хэмээн уг салбарт удирдах алба
хашдаг нэгэн эрхэм өгүүллээ.
АНУ-аас дэвшүүлж буй стандарт
нь зорчигчдыг нисэх буудлын
нэвтрэх хаалган дээр нухацтай
шалгах ажиллагаанд анхаарсан
тул хариуцлага агаарын тээврийн
компанид илүүтэй оногдоно. Энэ
нь цаг авсан ажиллагаа болох ч
нөүтбүүк хориглохоос арай түвэг
багатай хэмээн зарим шинжээч
өгүүлж байна. “Аюулгүйн нэмэлт
арга хэмжээ нь цаг уясан, чирэгдэл

Зорчигч нар илүү нарийн
шалгалтад бэлтгэлтэй байх ёстой
ч нэмэлт арга хэмжээ нь онгоц
хүлээх хугацааг ихэсгэх шалтгаан
болох учиргүй талаар Дотоодын
аюулгүй байдлын яамны ажилтан
тайлбарлаж байна.
АНУ гааль, бүртгэл, аюулгүйн
шалгалтыг нэг дор хийх зориу
лалттай тусгай барилга байгууламж
бүхий нисэх буудлын тоог хилийн
чанадад олшруулах нь зүйтэй гэсэн
бодолтой байгаа. Эдүгээ Абу
Даби, Дублин, Ванкуверынхийг
оролцуулаад тусгай байгууламж
бүхий 16 нисэх буудал дэлхийн
зургаан оронд ажилладаг АНУ-д
нэвтрэх нийт зорчигчийн
15 хувийг шалгаж байгаа
аж.

Samsung чип үйлдвэрлэлээр
дэлхийд тэргүүлнэ
Сон Жүн-А
Мобайл төхөөрөмж, өгөгд
лийн серверийн эрэлт их
өнөөгийн нөхцөлд түшиглэн
Samsung Electronics компани
анх удаа Intel-ийг гүйцэж, энэ
улиралд чип үйлдвэрлэлээр
дэлхийд тэргүүлэх гэж байна.
АНУ-ын Intel компани персо
нал компьютерт зориулсан
Pentium төв процессор гаргасан
1993 оноос хойш чип үйлд
вэрлэлээр дэлхийд тэргүүлж
иржээ. Гэвч дэлхий дахинд
мобайл төхөөрөмж эрчтэй
тархаж буйтай уялдан сүүлийн
жилүүдэд Samsung компанийн
борлуулалтын зөрөө багасаж
өрсөлдөгчдөө ойртсон юм.
Санхүүгийн Nomura группээс
гаргасан судалгаагаар, дөрвөөс
зургадугаар сар багтаж буй
улиралд Samsung компани чип
борлуулалтаас 15.1 тэрбум
ам.долларын орлого олох
төлөвтэй нь Intel-ийн 14.4
тэрбумын болзошгүй орлогыг
давж байна. Өнгөрсөн оны
сүүлийн хагаст санах ойн чипний
үнэ эрс унасан ч бүтэн жилийн
үзүүлэлтээр Samsung компани
салбартаа Intel-ийн урд оржээ.
Өмнөд Солонгосын компанийн
2017 оны борлуулалтын
тооцоолсон орлого 63.6 тэрбум
ам.доллар бол Intel-ийнх 60.5
тэрбум байгаа.
Хэрэглэгч илүү хүчирхэг
үзүүлэлттэй ухаалаг утас,
интернэт холболттой төхөөрөмж
сонирхож буйтай уялдан
санах ойн чипний үнэ өссөн
нь Samsung-ийн байр суурийг
бэхжүүллээ хэмээн шинжээчид
тайлбарлав.
Ухаалаг утас, таблет, персонал
компьютер, серверт амин
чухал санах ойн үйлдвэрлэлээр
Samsung компани дэлхийд
тэргүүлдэг. Тус компани ухаалаг

утсанд зориулсан өөрийн
процессорын зэрэгцээ Apple,
Qualcom компанийн захиал
гаар процессор үйлдвэрлэдэг.
Харин мобайл төхөөрөмжийн
салбарт нэвтрэх Intel-ийн хүчин
чармайлт амжилт муутай хэвээр.
“Мобайл төхөөрөмжийн
эрин үед DRAM, SSD-ын
(Solid State Drive) хэрэгцээ эрс
өсөж, өнгөрсөн онд нийлүүлэлт
багассанаас шалтгаалан үнэ нь
өслөө. Санах ойн чипний зах
зээл төв процессорын зах зээлээс
хурдацтай өсөж байна” хэмээн
Nomura-гийн шинжээч С. В. Чун
тайлбарлав.
Intel компани персонал
компьютерийн гол бүрдэл-төв
процессорын чипийн үйлд
вэрлэлд тэргүүлэгч. Гэвч энэхүү
төхөөрөмжийн зах зээлийн
эрэлт багассан нь АНУ-ын
үйлдвэрлэгчид таагүй нөлөө
үзүүлж байна.
DRAM чипний дундаж үнэ энэ
оны эхний хагаст жилийн өмнөх
үеийнхээс 25 хувиар, NAND
флэш чипнийх 15 хувиар өссөн
талаар Nomura тайлбарлав.
Гуравдугаар улиралд ч үнэ өснө
хэмээн ноён Чун таамагласан
юм.
Nomura-гийн таамагт зах
зээлийн судалгааны IC Insights
компани санал нэгдлээ. Энэ оны
хоёрдугаар улиралд Apple-ийн
шинэ iPhone гарахтай уялдан
санах ойн чипний эрэлт ихсэх
тул Intel болон чип үйлдвэрлэгч
бусад өрсөлдөгчтэй нь харь
цуулахад Samsung-ийн давуу
байдал улам сайжирна хэмээн
мэргэжилтнүүд үзжээ. Мөн
том компаниуд өгөгдлийн төв
байгуулах нь ихэссэнтэй уялдан
энтерпрайз зориулалттай SSD
хадгалах төхөөрөмжийн эрэлт
тогтвортой өсөх төлөвтэй.
“Санах ойн чип үйлд

вэрлэлийн супер мөчлөг удаан
үргэлжлэх тул Samsung компани
цаашид ч тэргүүлэгч хэвээр
үлдэнэ” хэмээн SK Securities-ийн шинжээч Ким Ён-Ву
тайлбарлав. Тэрбээр “Сервер
DRAM-наас гадна график
зор иул алттай DRAM эрэлт
ихсэж, нийлүүлэлт нь тасалддаг
боллоо” хэмээн нэмж өгүүлсэн
юм.
Samsung компанийн хагас
дамжуулагч үйлдвэрлэлийн
салбар хоёрдугаар улиралд
Intel-ийнхээс илүү орлого олох
төлөвтэй байна. Дөрвөөс зурга
дугаар сар багтдаг хоёрдугаар
улиралд тус салбарын үйл ажил
лагааны цэвэр ашиг 6.6 тэрбум
ам.долларт хүрэх тооцоог Nomura гаргажээ. Энэ нь Intel-ийн 3.9
тэрбум ам.долларын орлогоос
хавьгүй их байгаа юм.
Бүтэн жилийн үзүүлэлтээр
тооцох нөхцөлд Samsung-ийн
чип үйлдвэрлэлийн салбар 28.5
тэрбум ам.долларын орлоготой
ажиллах бол Intel-ийнх ердөө
17.6 тэрбум. Samsung компани
улирлын орлогын тайлангаа
долдугаар сарын 7-нд танил
цуулна.
Санах ойн чипний эрэлт эрс
өссөнтэй уялдан үйлдвэрлэгчид
үйлдвэрлэлээ өргөжүүлж байгаа
ч нийлүүлэлт бүтэн жилийн турш
эрэлтээ хангаж дөнгөх түвшинд
үргэлжилнэ хэмээн шинжээч
нар тооцоолов. Samsung
компани хагас дамжуулагчийн
үйлдвэрлэлийн зардлаа 2017
онд 11 хувиар өсгөж 12.5 тэрбум
ам.долларт хүргэнэ. Дотоодын
өрсөлдөгч болох SK Hynix
хөрөнгө оруулалтаа 16 хувиар
нэмэгдүүлж зургаан тэрбум
ам.доллар болгосон талаар IC
Insights мэдээлэв.

