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Худалдаа ба ТХ: Өргөжиж буй хөтөлбөр
•Стокхолм: Байгаль орчин ба хөгжлийн уялдаа холбоог дэлхийн түвшинд авч үзэх эхний оролдлого- НҮББОХ-ийн
байгуулагдсан
•Рио: Тогтвортой хөгжлийг байгаль орчныг хамгаалах, нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн уялдаа холбоо бүхий
асуудал хэмээн танилцуулсан
•Rio+20: Ногоон эдийн засаг ба худалдааг тогтвортой эдийн засгийн өсөлт, өсөлтийг тогтвортой байлгах арга зам
гэж үзсэн (para 56; para 281); UN System to coordinate the Green Economy transition (para 66)  PAGE.
•Хөгжлийн санхүүжилт (07. 2015): Хүртээмжтэй, тогтвортой худалдаа, хөрөнгө оруулалтын гэрээний хэрэгцээ
шаардлага, ногоон эдийн засгийн бодлогод худалдааны бодлогын орон зайг хадгалах, EH subsidies.
•ТХЗ (09. 2015): худалдаа нь байгаль орчны тогтвортой байдал, хүнсний аюулгүй байдал, эрчим хүчний
хүртээмжтэй байдал, байгаль орчинд ээлтэй технологийг хангах чухал хөшүүрэг.
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Шинэ хандлага ба бодлогын орчин
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Худалдаа ба ногоон эдийн засаг
Худалдааны боломж
Ногоон эдийн засагт шилжсэнээр бий болох
ногоон худалдааны боломж

НЭЗ

Худалдаа
НҮБ-ын Байгаль орчны тодорхойлолтоор:
Ногоон эдийн засаг нь байгаль орчны эрсдэл,
экологийн хомсдолыг бууруулахын зэрэгцээ
хүн төрөлхтний сайн сайхан байдал, нийгмийн
тэгш байдлыг хангаж чадах эдийн засаг юм

НЭЗ

Худалдаа хөдөлгөгч хүч болох нь
Худалдаа ба худалдааны бодлогын арга хэрэгсэл нь
ногоон эдийн засагт шилжих шилжилтийг хөтлөх,
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дэмжих хөшүүрэг болно

Хүртээмжтэй НЭЗ-т шилжих
шилжилт ба ногоон худалдааны
боломж

• БО-ны бүтээгдэхүүн үйлчилгээ
Сэргээгдэх эрчим хүч
Органик ХАА
Байгалийн нөөцийн тогтвортой
менежмент
Тогтвортой байдлын гэрчилгээтэй
бүтээгдэхүүн
Ногоон тээвэр
Ногоон аялал жуулчлал

Хүртээмжтэй НЭЗ-т шилжих
шилжилтийг дэмжсэн
худалдааны бодлогын арга
хэрэгсэл
• БО-ны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний
худалдааг чөлөөлөх
Оюуны өмчийн эрх
Худалдааны санхүүжилт
• Тогтвортой байдлын стандарт ба
гэрчилгээжүүлэлт
• Төрийн ногоон худалдан авалт
Ногоон үйлдвэрлэлийн бодлого
• Худалдаа ба хөрөнгө оруулалтын
гэрээ хэлэлцээр
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Цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Сайн туршлагыг
дэлгэрүүлэх

Чадавхийг
бэхжүүлэх
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Бодлогын уялдаа
холбоо ба инноваци
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Түншлэл:
төр-хувийн
хэвшилиргэний
нийгэм

Байгаль орчин, худалдааны сүлжээгээр дамжуулан НҮББО нь байгаль орчны тэргүүлэх байгууллагын хувьд улс орнуудад
2030 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд худалдааг хөдөлгөгч хүч болгох ашиглах чадавхийг бэхжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлдэг. Үүнд
олон улсын, бүс нутгийн болон үндэсний хэмжээнд худалдааны бодлого боловсруулах, тогтвортой худалдаа, хөрөнгө
оруулалтын бодлогыг хэрэгжүүлэх, зорилтот сургалтыг зохион байгуулах; худалдаа, хөрөнгө оруулалтын гэрээ хэлэлцээрийг
боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх; сайн туршлагыг тодорхойлж түгээх, салбарын болон бүснийн тогтвортой үйлдвэрлэл ба
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худалдааны боломжийг тодорхойлох зэрэг болно.

Байгаль орчин ба худалдааны төв
Тогтвортой худалдаа ба хөрөнгө оруулалтаар бодлогын зөвлөгөө өгөх, чадавхийг
бэхжүүлэх үйл ажиллагааг санал болгодог эрэлтэд тулгуурласан механизм
Улс орны онцлог нөхцөлд тохирсон салбар дундын үйлчилгээг үзүүлдэг

Үндэсний, бүс нутгийн болон олон улсын түнш байгууллагуудаар дамжуулан
хэрэгжүүлдэг
ТХЗ-д хүрэхийн тулд худалдаа, хөрөнгө оруулалтыг хөшүүрэг болгон
ашиглахыг хүссэн улс орнуудад дэмжлэг үзүүлдэг
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Үндсэн чиглэл
Чиглэл 1:
Байгаль ээлтэй
технологийн худалдаа,
хөрөнгө оруулалтыг
нэмэгдүүлэх

Чиглэл 2:
Худалдаа, хөрөнгө
оруулалт, байгаль орчны
засаглалын харилцан
хамаарал, уялдаа
холбоог хангах

Чиглэл 3:
Ногоон зах зээл ба
дэлхийн өртгийн
сүлжээ

Чиглэл 4:
Хүрэн худалдааг ногоон
болгож, ул мөрийг
бууруулах

ТХЗ 17: ТХЗ-ыг хэрэгжүүлэх түншлэл /хэрэгжүүлэх арга хэрэгсэл
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НЭЗТТ-ийн хүрээн дэх ногоон худалдааны чиглэлээр хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа
Бидний ажиллаж буй улс орнууд

Гана

Перу

Өмнөд Африк

БНХАУ

Монгол Улс

Бид юунд хүрэхийг эрмэлзэж байна вэ?
НЭЗТТ ба Байгаль орчин худалдааны төв нь түнш улс орнуудад НЭЗ-т шилжих шилжилтийн
явцад бий болох худалдаа, хөрөнгө оруулалтын боломжийг тодорхойлж, өргөжүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлэх, чадавхийг бэхжүүлэхийг эрмэлздэг. Түүнчлэн, үндэсний бодлогын
үнэлгээ, бодлогын зөвлөгөө, ногоон бизнесийг дэмжих, чадавхийг бэхжүүлэх зэрэг үйл
ажиллагаа явуулж, хүртээмжтэй ногоон эдийн засагт шилжих шилжилтийн үйл явцыг
хурдасгахад худалдаа хөрөнгө оруулалтын бодлогын ашиглахад нь улс орнуудад тусламж
үзүүлдэг
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Баярлалаа!
Нэмэлт мэдээллийг дараах вебсайтаас авна уу:
www.unep.org/greeneconomy/what-we-do/environment-and-trade-hub
Холбоо барих: trade@unep.org

