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аян сая хүний амь насыг авч одсон
дэлхийн II дайн дуусахад, тэр аймшигт
дайныг өдөөсөн Германы эдийн
засаг бүрэн устаж, бараг хот бүр
бөмбөгдөлтөөс шатсан нурмандаа суунаглаж
байлаа. Дайнд сүйрсэн Европыг сэргээн босгохын
тулд АНУ тусгай (Маршалын гэх) төлөвлөгөө
боловсруулж 12 тэрбум доллар гаргав (2018
оныхоор бол 100 тэрбум). Хүн амын тоогоор нь
хуваарилж мөнгөний 27 хувь нь Англид, 18 нь
Францад, 11 нь Баруун Германд ногджээ. ЗХУ
өөрийн хяналтын Зүүн Герман болон Польш,
Унгар улсад үүнээс аваагүй ажээ.
1948 онд Людвиг Эрхард (хожим нь Германы
эдийн засгийн гайхамшгийн эцэг гэгдэх)

Баруун Германы эдийн засгийн сайд болж үнэ,
үйлдвэрлэлийн хэмжээг тогтоохыг хориглов.
Шинэ мөнгөн тэмдэгт гаргав. Дайнд хүн амынхаа
9 хувийг алдсан Герман 1950-аад оноос Туркээс
ажиллах хүчин оруулав. Германы аж үйлдвэр
сэргэж, эдийн засаг түргэн хөгжиж, иргэдийн
амьдрал эрс дээшлэв. Баруун Герман нь
хөгжлөөрөө Зүүн Германаас тасран хол түрүүлэх
болов.
Германы эдийн засгийн сэргээн босголт,
хөгжлийн хурдны гол нууц нь эдийн засгийн
бүх бодлого төлөвлөлт, хэрэгжүүлэлт нь нарийн
судалгаа, бүх талын шинжилгээнд үргэлж
тулгуурлаж байсантай холбоотой ажээ.

ГЕРМАНЫ СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭ
Герман улс шинжлэх ухаан, судалгааны
маш сайн дэд бүтэц, судалгааны хамрах
өргөн хүрээ, сайн тоноглогдсон байр,
өндөр чанарын боловсон хүчнээрээ
ялгагддаг.
Эдүгээ
Германы
судалгааны
байгууллагууд
нь
их
сургуулийн,
хэрэглээний
шинжлэх
ухааны
их
сургуулийн,
их
сургуулийн
бус,
компанийн, холбооны болон муж улсын
судалгааны инститүтээс бүрдэж байна.
Эдгээр инститүтийг хэлбэрээр нь суурь ба
хэрэглээний судалгааны, санхүүжилтээр
нь нийтийн ба хувийн гэж хуваадаг.
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Холбооны улсын боловсрол ба судалгааны
яамны мэдээлснээр, нийт 400 их сургуульд
Германы 400 мянган судлаачийн дөрөвний нэг нь
ажиллаж байна. Дээд боловсролын инститүтүүд
2016 онд судалгаа ба хөгжлийн (R&D) ажилд 16.6
тэрбум евро зарцуулсны 81 хувь нь төсвөөс, 14
нь салбараас, 5 хувь гадаадаас санхүүжүүлсэн
байна.
Хэрэглээний чиглэлээр судалгаа хийдэг
Европын хамгийн том инститүт бол Франхофер
сан бөгөөд бүрэлдэхүүнд нь 72 төрөлжсөн төв
эрүүл мэнд ба байгаль орчин; аюулгүй байдал ба
хамгаалалт; харилцаа холбоо ба мэдлэг; тээвэр;
үйлдвэрлэл ба үйлчилгээний хангамж; эрчим хүч
ба эх үүсвэр гэсэн зургаан чиглэлээр судалгаа
явуулж байна.
Төр ба нийгмийн чиглэлээр урт хугацааны
судалгаа хийдэг, дотроо 18 инститүт багтаадаг
Гелмхолцын Нийгэмлэг гэж байна. Мөн
хүмүүнлэгийн
болон
нийгмийн
шинжлэх

ухаанаас байгалийн шинжлэх ухаан, инженеринг
хүртэл судалгаа хийдэг 90 инститүтийг нэгтгэсэн
Лейбницийн Холбоо гэж байна. Байгалийн,
амьдралын, хүмүүнлэгийн шинжлэх ухааны суурь
судалгааг гадаадын тодорхой байгууллагуудтай
хамтран хийдэг Макс Планкын Нийгэмлэгт 84
инститүт харьяалагддаг. Мөн Германы шинжлэх
ухааны академи зэрэг шинжилгээ судалгааны
нийтдээ 800 инститүт ажиллаж байна.
Германы судалгаа шинжилгээний зардлын
гуравны хоёрыг салбарын буюу компаниуд,
гурван нэгийг холбооны болон муж улсын
төсвөөс санхүүжүүлдэг ажээ. Энэ улсын төрийн
болон хувийн хэвшлийн аливаа бодлого нь
баримт, судалгаа шинжилгээнд суурилж ирсэн
учир алдаа гарах нь бага, үр өгөөж их, урт
хугацаандаа тогтвортой хөгжлийг дагуулсаар
байна. Герман 2016 онд ДНБ-ийхээ 2.94 хувийг
судалгаа ба хөгжлийн ажилд зарцуулжээ.

МОНГОЛЫН СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭ
Монгол улс 1990 онд шинжлэх ухаан ба
техникийн салбарт ДНБ-ийхээ 1 хувийг
зарцуулж, 6000 хүн ажиллаж байсан нь 2018 онд
хүн нь гурав дахин багасч, ДНБ-ийхээ дөнгөж
0.12 хувийг зарцуулах болжээ. 2018 онд улсын
төсвөөс 34,6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт
гаргасны 15 тэрбум нь Шинжлэх Ухааны Академи
(ШУА), үлдсэн нь Шинжлэх Ухаан Техникийн
(ШУТ) сангаар дамжин төрийн өмчийн их дээд
сургуулиудад очжээ.
Боловсролын яамны мэдээлснээр шинжлэх
ухаан, технологийн салбарт (R&D) эдүгээ
эрдэм шинжилгээ, судалгааны 59 байгууллага
байгаагаас 32 нь төрийн (10 нь ШУА-ийн
хүрээлэнгүүд), 6 нь хувийн хэвшлийнх, мөн 10 нь
төрийн, 11 нь төрийн бус өмчийн их сургуулиуд
байна. Эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын
дэргэд 42 гарааны компани инновацийн
бүтээгдэхүүний туршилт-үйлдвэрлэл эрхлэж
байна.
Монгол улс шинжлэх ухаан, технологи,
инновацийн талаар олон төрлийн хууль, журам,
бодлогын баримт бичиг гаргасан боловч
бүрэн хэрэгжүүлдэггүй, улмаар эдийн засгаа
төрөлжүүлж, өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлж,
бүтээлч санаачилга амьдралд хэрэгжүүлж,
бизнестэй холбож, үр ашгийг нь хүртэх талаар
тааруу ажиллаж байна.
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Улсын их хурал “Хуулийн тухай хууль” батлаж,
бүх хуулийн төсөлд судалгаа шинжилгээ хийсэн,
давуу сул талыг нь дүгнэсэн, үр дагаврыг
нь тооцсон байх шаардлага тавих болсон ч
хэрэгжүүлж чадахгүй байна. Хуулийн төслийг
бэлдэх, судлах санхүүжилтийг тухайн гишүүний
төсөвт суулгасан нь учир дутагдалтай байгаа
юм. Монголын иргэний нийгэм, хувийн хэвшилд
шинээр бий болж буй судалгааны инститүт,
бодлогын судлаачдыг энэ ажилд оролцуулахгүй
байна. Судалгаа, шинжилгээ нь сул учир урт
насгүй хууль батлаж, түүнийг дахин давтан
өөрчлөх нь зуршил болчихсон. Сүүлийн 10аад жил ашигт малтмалын тухай, боловсролын
тухай, НӨАТ-ын тухай зэрэг хууль тус бүрийн 200300 заалтыг нь өөрчлөөд байна.
Монгол улс судалгаа шинжилгээний ажлыг
аж үйлдвэрийн шинэ хувьсгалд зохицуулан
кластераар хөгжүүлэх, бодлогоо шинэчлэн,
бизнестэй холбох, төсвийн, хувийн хэвшил,
салбарын санхүүжилтийг эрс нэмэгдүүлж,
боловсон хүчнээ хөгжүүлэх, санхүү, татварын
урамшууллаа өөрчлөх цаг болжээ.
Судалгаатай бодлого тогтвортой хөгжлийг
авчирна.
2019.04.24
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Ням гараг бүр VTV телевизээр 21 цагт гардаг Дефакто тоймын эмхэтгэл:
2019.04.21-ний дугаар
Долоо хоног бүрийн тойм, http://jargaldefacto.com/category/12

МУ-Д ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЭЛ
ЯАГААД ХАГАС ЭРХ ЧӨЛӨӨТЭЙ БАЙГАА ВЭ?
Үйл явдлын товч:
Хил Хязгааргүй Сэтгүүлчид байгууллагын бэлтгэсэн
2019 оны Дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний индексийг
Пүрэв гарагт танилцуулсан. Энэ индекс дэлхийн 180
орныг хамардаг ба жил бүр гардаг. Харин Монгол улс
2013 оноос эхлэн орсон. Энэ жилийн хувьд өнгөрсөн
жилээс 1 байр урагшилж 70-р байрт орсон. Өөрөөр
хэлбэл монгол улс хэвлэл мэдээллийн хагас эрх
чөлөөтэй, мэдэгдэхүйц асуудалтай орон гэсэн үг.
Дүгнэлт тайлбар:
Монголд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл хагас эрх
чөлөөтэй байгаагийн шалтгаан юу вэ?
Монгол улс энэ байгууллагын гаргадаг Хэвлэлийн
эрх чөлөөний индексээр 2015 оноос хойш тасралтгүй
ухарсан. Харин энэ жил 1 байр урагшилсан гэж байгаа
ч зарчмын ямар ч өөрчлөлт ороогүй. Асуудалтай
орнуудын нэг хэвээр байгаа. Энэ индексийг гаргахдаа
олон ургальч үзэл байна уу; хараат бус байдал байна
уу; цензур байна уу; хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл,
сэтгүүлчидтэй холбоотой хууль нь ямар байна;
институтын ил тод байдал зэрэг үзүүлэлтүүдийг
харгалзан дүгнэдэг, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн
индекс.
Монголд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ХАГАС
эрх чөлөөтэй байгаагийн гол шалтгаан бол 3 сая
хүнтэй улсад 500-аад хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл
байгаагийн 75% нь улс төрчид, төрийн өндөр албан
тушаал хашиж байсан болон одоо хашиж байгаа
хүмүүсийн харьяалалд байгаатай холбоотой. Хамгийн
тод жишээ нь үе үеийн Ерөнхийлөгч нар. Хэвлэл
мэдээллийн хэрэгслээс хол байх ёстой хүмүүс өөрсдөө
хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл байгуулчихсан. Ингээд
удирдлагын дохиураар ажиллаж байгаа хэвлэл
мэдээллийн хэрэгслүүд ард түмний тархийг угаахад
гол үүрэг гүйцэтгэж, жинхэнэ мэдээ хуурамч мэдээ
(fake news) хоёрыг ялгахгүй хэмжээнд хүргэж байгаа
юм.
3 сая хүнтэй монголд 500-аад хэвлэл мэдээллийн
хэрэгсэл байгаа. Ийм жижиг зах зээлд энэ олон хэвлэл
мэдээллийн хэрэгсэл амь зуусаар байгаа нь тэднийг
санхүүжүүлэгчидтэй холбоотой юу?
Холбоотой. Яг үүнээс болоод хэвлэл мэдээллийн
бүх байгууллага алдагдалтай ажиллаж байгаа учраас
сэтгүүлчдийн
мэргэших,
боловсроход
хөрөнгө
оруулалт хийхгүй байгаа. Зөвхөн удирдлагаа магтан
дуулсан тодорхой тооны сэтгүүлчдээ л гадаадад
томилолтоор явуулахаас хэтэрдэггүй.
Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай ярьж байгаа
учраас Монголын Үндэсний Олон Нийтийн Радио
Телевизийн Үндэсний зөвлөлийн зарим гишүүдийг
томилсон томилгооны тухай асууя. Үүн дотор
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Улсын прокурорын газарт хэлтсийн дарга, МАХН-ын
төв хороонд хэлтсийн орлогч эрхлэгч, эрхлэгч, 19901992 онд Улсын бага хурлын гишүүн, 1992-2018 онд
Үндсэн хуулийн цэцийн дарга, орлогч даргаар тус тус
ажиллаж байсан Н.Жанцан орсон байна лээ.
Хуулиараа МҮОНРТ-ийн Үндэсний зөвлөлийн 15
гишүүнийг зургаан жилийн бүрэн эрхийн хугацаатай,
ингэхдээ тэдний дөрвийг нь Ерөнхийлөгчөөс, долоог
нь Улсын Их Хурлаас, дөрвийг нь Засгийн газраас нэр
дэвшүүлж томилдог. Олон нийтийн радио, телевизийн
тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.6-д “Үндэсний
зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд оруулахаар түүх уламжлал,
ёс заншил, соёл урлаг, утга зохиол, шинжлэх ухааны
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус
байгууллагууд тухайн чиглэлээр мэргэшсэн хүний
нэрийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид; эрх зүй, гадаад
харилцаа, сэтгүүл зүй, эрүүл мэнд, боловсрол, биеийн
тамир, спорт, байгаль орчин, хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн
бус байгууллагууд тухайн чиглэлээр мэргэшсэн хүний
нэрийг Улсын Их Хуралд; эдийн засаг, бизнес, техник
технологи, удирдлага менежментийн чиглэлээр үйл
ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагууд тухайн
чиглэлээр мэргэшсэн хүний нэрийг Засгийн газарт тус
тус санал болгоно” гэж заасан байдаг.
МҮОНРТ-ийн Үндэсний зөвлөлийн дөрвөн гишүүний
бүрэн эрхийн хугацаа дуусгавар болж, нэг гишүүнийг
хуульд заасан үндэслэлээр эргүүлэн татсан. Эдгээр
таван гишүүнийг гурвыг УИХ-аас, Ерөнхийлөгч, Засгийн
газраас тус бүр нэг хүний нэр дэвшүүлэн томилсон
байсан. Тиймээс Ерөнхийлөгчөөс Дэмбэрэлийн
Өлзийбаатар, Засгийн газраас Наваанпэрэнлэйн
Жанцан, Улсын Их Хурлаас Сүхбаатарын Алтанцэцэг,
Ванжилын Бат-Эрдэнэ, Доржсүрэнгийн Батсүх нарыг
Үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр томилуулахаар тус тус
нэрийг нь дэвшүүлсэн. Ингээд МҮОНРТ-ийн Үндэсний
зөвлөлийн гишүүнээр томилогдох нэр дэвшигч тус

ДеФакто
бүрээр санал хураалт явуулахад Д.Өлзийбаатарыг
хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 77.1 хувь, Н.Жанцанг
72.9, С.Алтанцэцэгийг 72.3, В.Бат-Эрдэнийг 76.6,
Д.Батсүхийг 70.2 хувь нь дэмжсэн байна.
Н.Жанцан гуай бүх насаараа монголын дээр суусан
хүн л дээ, дахин Үндэсний олон нийтийн телевизийн
Үндэсний зөвлөлд зургаан жилийн хугацаатай ороод
ирлээ. Уг нь бол олон нийтийн байгууллагуудаас
төлөөлөгчид түлхүү оруулах нь зөв гэж бодож байна.
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болгохын тулд яах хэрэгтэй вэ? Улс төрчид бол
хараат л байлгах сонирхолтой байгаа шүү дээ.
Их хурал, Засгийн газар, Шүүх засаглалын
удирдлагад байсан, одоо байгаа хүмүүсийг хэвлэл
мэдээллийн хэрэгсэл өмчлөхийг хориглох хэрэгтэй.
Хамгийн наад захын жишээ нь үе үеийн Ерөнхийлөгч
нар. Мөн том банкууд өөрийн мэдээллийн хэрэгсэлтэй
байхыг хориглох хэрэгтэй. Тод жишээ нь Худалдаа
Хөгжлийн банк.

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг бүрэн эрх чөлөөтэй

УЛААНБААТАР ХОТОД АМЬД ЯВАХ БАТАЛГАА БАЙНА УУ?
Үйл явдлын товч:
Өвөлжингөө утаанд хордсон
улаанбаатарчууд
дулааны
улирал эхэлмэгц баригдаж буй
барилга дээрээс унах төмөр,
чулуунд
даруулж
гэмтэж,
амь насаа алдаж байна.
Өнгөрч байгаа долоо хоногт
Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо,
Хүүхдийн ордны ард баригдаж
байсан барилга дээрээс замын
хөдөлгөөнд оролцож байсан
автомашин дээр цементэн
чулуу унаж, дотор нь байсан
хүнийг гэмтээсэн.
Дүгнэлт тайлбар:
Энэ аймшигтай үйл явдал Улаанбаатар хотын хөл
гишгэх газар бүрийг зарж, ямар ч эмх замбараагүй
өндөр байшин барьж байгаагийн уршиг гэж үзэх
үндэслэлтэй юу?
Бүрэн үндэслэлтэй. Үе үеийн хотын удирдлагууд дэд
бүтэцтэй ойр газар болгоныг хулгайлж, хуйвалдаж
зарчихсанаас болоод хот дотор өндөр барилгууд
бөөгнөрч байгаагийн үр дагаврыг одоо бид амсаж
байна. Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийг зөвхөн
хүнд үзүүлдэг цаасаар нь байлгаж байсан болохоос
амьдрал дээр хэзээ ч хэрэгжүүлж байгаагүй.
Бас нэг зүйл хэлмээр байна. Сүхбаатарын талбайг
асуудалгүй гээд байгаа дарга бичиг цаасыг нь
үзүүлнэ үү. Хотын дарга асан Г.Мөнхбаяр 2012 оны
сонгуульд нам нь ялагдсаны дараа, хотын шинэ
захиргаа байгуулагдахаас урьтаж наадмын өмнөх
өдөр Улаанбаатар хотын хэд хэдэн цэцэрлэгийг
Улаанбаатар банкинд өгчихөөд явчихсан юм даг.
Улаанбаатар хотын газрын наймааны талаар
та байнга бичиж, ярьдаг. Улаанбаатар хотыг хүнд
ээлтэй хот болгоход аль улсын жишгийг дагах
хэрэгтэй вэ? Өмнө нь та “Монголын Сэжонг” гэдэг
нийтлэл бичиж байсан.
Ямар ч гэсэн хотын захиргааны бүх агентлагыг
яармаг руу нүүлгэхээ хотын дарга асан Су. Батболд 2018
оны эхээр амласан. Өмнөх С.Бат-Үүл дарга Баянхошуу
руу нүүлгэнэ гэдэг байлаа. Энэ удаа Сүхбаатарын
талбай дээрх түүхийн дурсгалт байшингаа Голомт
банкинд зарчихсан учир, орох газаргүй болсон хотын

захиргаа аль нэг тийшээ нүүх нь тодорхой болжээ.
Харин тэгэхдээ Засгийн газрын зарим яам, газруудыг
бас аваад нүүвэл ямар вэ? Жишээ нь, солонгосууд
Сөүлийнхээ төвлөрлийг бууруулах, орон нутгаа жигд
хөгжүүлэх зорилгоор зарим яам, агентлагууд, их дээд
сургуулиа гурван том хотын дунд, Сөүлээс урагш 120
км зайд орших Сежонг гэх газар засаг захиргааны
тусгай дүүрэг байгуулан 2012 оноос нүүлгэж эхэлжээ.
Эдүгээ төр засгийн энэхүү цогцолборт Засгийн газрын
26 төв байгууллага, түүний дотор 9 яам, 16 төрийн
байгууллага нүүж ирээд байна. Яамдаас Газар, дэд бүтэц
ба тээврийн яам; Худалдаа, үйлдвэр ба эрчим хүчний
яам; Байгаль орчны яам; Далайн ба загас агнуурын
яам; Соёл, спорт ба аялал жуулчлалын яам; Стратеги
ба сангийн яам; Хөдөө аж ахуй, хүнс ба хөдөөгийн
хөгжлийн яам; Ажил олголт ба хөдөлмөрийн яам
оржээ.
Хэрэв үнэхээр, төр засгийн зарим яамд, харьяа
агентлагуудыг нь нүүлгэнэ гэвэл нэг газарт тойрог,
зургаан талтай [октагон] барилгын цогцолбор
барьж, яам бүрийг нэг хэмжээ, загвартай, сайд, дарга,
хэлтсүүдийн өрөөг нь таарсан стандартаар байгуулах,
газар доор томооохон дулаан гарааж, гадаа нь бүр
олон машины зогсоол барих хэрэгтэй. Тэр тойрог
барилгын голын зайн эхний давхруудыг том жижиг
олон хурлын заал байрлуулж, хамгийн дээд давхарт нь
хоёр гурван давхрын өндөр таазтай, шилэн дээвэртэй,
олон мянган хүний багтаамжтай томоохон үзэсгэлэн,
цуглаан чуулган хийж болохуйц заал [Атриум] болгох
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нь оновчтой. Вашингтон хотод буй Дэлхийн банк ба
ОУВС-ийн байшин тод жишиг байж болно. Монголд
онцгой шийдэлтэй бас нэг шинэ архитектур гарч ирнэ
гэсэн үг.
Зарим улс нийслэлээ хамгийн том хотоосоо
нүүлгэж, цоо шинээр байгуулан, хотжилт, хөгжлийн
орчин үеийн төв байгуулсныг бас санах хэрэгтэй.
Улаанбаатарын хувьд Сежонг шиг хол биш юм гэхэд
Яармаг, цаашлаад Өндөр дов руу шинэ онгоцны
буудлын хурдны зам дагаад нүүлгэх хувилбарыг авч

үзэж яагаад болохгүй гэж.
Улс орноо, түүний дотор Улаанбаатар хотоо хүн
амьдрахад таатай, нүд баясгаж сэтгэл хөдөлгөсөн,
уушиг тэнийж урам орсон нутаг болгох эсэх нь эрх
мэдэлтнүүдийн биш, иргэд бидний гарт байдгийг
санах хэрэгтэй. Монголчууд төр засгийн эрх мэдлийг
өгсөн, сонгосон төлөөлөгчдөө хянаж дүгнэж, халж
сольж чаддаг болох ёстой. 2020 оны сонгууль ойрхон
байна.

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ БУУРАХ СУУРЬ НӨХЦӨЛ ЯАЖ БҮРДДЭГ ВЭ?
Үйл явдлын товч:
Зээлийн хүүг хязгаарлана гэдэг асуудал удаан
яригдаж байгаа сэдэв. УИХ-ын гишүүн С.Эрдэнийн
санаачилсан "Зээлийн хүүгийн дээд хязгаар тогтоох
болон мөнгө хүүлэлттэй тэмцэх тухай"- хуулийн ажлын
хэсэг хуралдаж дэмжин УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар
хэлэлцүүлэхээр болсон.
Дүгнэлт тайлбар:
Зээлийн хүүд хязгаар тавина гэдэг нь чөлөөт эдийн
засгийн эсрэг ажил гэж эдийн засагчид үзэж байгаа.
Таны байр суурь?
Зээлийн хүүд хязгаар тогтоох болон мөнгө
хүүлэлттэй тэмцэх тухай хуулийн ажлын хэсгийн
ахлагч Ж.Ганбаатар ямар хэлээр мэдээлэл авч, ямар
судалгаа, дүгнэлтэд үндэслэн хүүд тааз тогтоосон улс
орнуудад амжилттай хэрэгжсэн гээд яриад явна вэ?
гэдэг асуулт гарч ирж байна. Энэ бол баатар болж
харагдах гэсэн улс төрчдийн популист алхам.
Аливаа үнийг хэн нэг хүн тийм хэмжээнд байх
ёстой гээд тогтоочихоор тодорхой хугацаанд
тогтоосон үнээр явж байгаад дараа нь бүтэн системээ
нураачихдаг юм. Яагаад гэвэл үнэ гэдэг бол бодит
байдлын мэдээлэл.
Япон, Америк, Франц, Герман зэрэг өндөр хөгжилтэй
олон оронд зээлийн хүүд тааз тогтоож үзэж байсан
гэхдээ аль нь ч бүтээгүй.

Зээлийн хүүд тааз тогтоочихвол иргэдэд зээл
олдохоо болино. Ломбард, банк бус санхүүгийн
байгууллага руу явж одоо авч байгаагаасаа 2 дахин
өндөр хүүтэй зээл авахаас өөр сонголтгүй болно. Эсвэл
хууль бусаар хүмүүс хоорондоо тохиролцоод зээл өгч
эхэлнэ. Энэ нь бүр аюултай. Хэрвээ зээл өгөхгүй бол
хоорондоо барилцаад авна.
Ерөнхийдөө зээлийн тэлэлт багасна. Тэгэхээр
дагаад эдийн засаг агшина. Зээлийн тэлэлт томорч
байж эдийн засаг томордог. Тэгэхээр зээлийн хүүг
багасгахын тулд инфляцийг бууруулахад л анхаарч
ажиллах ёстой.

Дефакто тоймын гол агуулгыг хураангуйлан бэлтгэв
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Тоймын бүрэн эхийг jargaldefacto.com вебсайтаас үзэх
боломжтой.
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