
3-р хэсэг: Хөдөө аж ахуйн тогтвортой 
үйлдвэрлэл, өртгийн сүлжээ ба худалдаа

НОГООН ЭДИЙН ЗАСАГ, 
ТОГТВОРТОЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ БА 

ХУДАЛДАА 

5-р сарын 29-30, Улаанбаатар хот, Монгол Улс



Олон улсын худалдааны байгууллагын тухай

• Зорилго
• ОУХБ нь хөгжиж буй орнуудын жижиг бизнесийн экспортын 
чадавхийг дэмжээд зогсохгүй, хувийн хэвшил, худалдааг дэмжигч 
байгууллагууд болон бодлого боловсруулагчдыг худалдааны 
хөгжлийн шийдлүүдээр хангаж, хамтарч ажилладаг. 

Худалдаа, хөрөнгө 
оруулалтаар дамжуулан Эдийн 
засгийн болон нийгмийн 
хөгжлийн бодлогын загварыг 
боловсруулагч НҮБ-ийн 
бүрэлдэхүүн хэсэг

Олон улсын худалдааны дүрэм, 
тэдгээрийн хэрэгжилтийг 

хянадаг, худалдааны маргааны 
шийдвэрлэх хэлэлцүүлэг

ОУХБ нь  үндэсний  болон бүс 
нутгийн бизнес эрхлэгчидтэй 

худалдааны боломж нөөцийг бий 
болгох тал дээр хамтран 

ажилладаг.



ОУХБ-ын 6 голлох хэсэг болон зорилгууд



Тогтвортой байдал гэж юу вэ?

• Тогтвортой байдал гэдэг нь эрүүл байгаль орчин болон тогтвортой

нийгэм, эдийн засгийн болон нийгмийн хөгжилд хувь нэмэр оруулдаг, урт

хугацааны бизнесийн ололт амжилтаар хангахыг хэлнэ. Бид энэхүү нэр

томьёог хувийн хэвшлийн тогтвортой хөгжилд үзүүлэх хувь нэмрийн

талаар дурьдахдаа хэрэглэдэг ба ерөнхийдөө “одоо үеийнхээ хэрэгцээг

хангахын зэрэгцээ, ирээдүй хойч үеийнхнийхээ хэрэгцээгээ хангах

чадварыг нь устгахгүй байх явдал юм” гэж тодорхойлов.

• Brundtland буюу Дэлхийн хорооноос “Тогтвортой байдал” –ыг тодорхойлов
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Тогтвортой үнэ цэнийн гинжин хэлхээ

Тогтвортой үнэ цэнийн гинжин
хэлхээ гэдэг нь бүтээгдэхүүн болон
үйлчилгээний амьдралын мөчлөгийн
бүхий л үе шат дахь байгаль орчин,
нийгэм болон эдийн засгийн үр
нөлөөний зохицуулалт юм. Үүний гол
зорилго нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг
зах зээлд нэвтрэхэд оролцож буй бүхий
л талууд нь урт хугацааны байгаль
орчны, нийгмийн болон эдийн засгийн
үнэ цэнийг бүтээж, хүртэх явдал юм.



Тогтвортой байдал: Бизнесийн үнэ цэнийг 
хөдөлгөгч хүчин зүйлс
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I. Гадаад нөхцөл байдал: Таны экспортын зах зээл
 Чанарын болон тогтвортой байдлын шаардлагууд ( бизнесийн 

хамтрагчид, эрх баригчид, худалдан авагчид)
 Зах зээлд нэвтрэх боломж ( Бизнесээс – Бизнэс рүү хандах)
 Хэрэглэгчийн хэрэгцээ

II. Дотоод нөхцөл байдал: Таны үйл ажиллагаа
 Үр дүнтэй байдал, үнэ цэнэ
 Эрсдлийн удирдлага
 Зардлууд



Гадаад нөхцөл : Хэв Маяг #1 Дэлхий нийтийн зах зээл
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“Цүнхээлээс гол урсгал руу шилжих нь”

Тогтвортой зах зээлийн байдал: Статистик 
баримтууд ба шинээр гарч буй хэв маягууд 2015 (ITC, 
FiBL, IISD)

9 бүтээгдэхүүн, 14 сайн дурын тогтвортойб байдлын стандарт 
/VSS:
 Банана, какао, кофе, хөвөн, дал модны тос, буурцгийн 

шош, чихрийн шишингэ, цай, ойн аж ахуй бүтээгдэхүүн
 Өсөлт үргэлжилсээр:

2008-2014:
 Баталгаажсан ойн бүс 41 хувиар өсөв
 Тогтвортой дал модны тосны үйлдвэрлэлийн 

баталгаажсан бүс 30 дахин өсөв
2010-2014:
 Хөвөнгийн үйлвэрлэл зарим газарт 30 дахин ихэссэн.
 “Rainforest Alliance” байгалийн тэнцвэрт байдал, ойн 

хамгааллын бүс 900 хувиар өсөв
 “UTZ” хүнсний үйлвэрлэлийн баталгаажсан бүс 650 

гаруй хувиар өсөв.



Гадаад нөхцөл : Хэв Маяг #1 Дэлхий нийтийн зах зээл
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“Цүнхээлээс гол урсгал руу шилжих нь”
Тогтвортой зах зээлийн  төлөв байдал: Статистик баримтууд ба шинээр гарч 
буй хэв маягууд 2015 (ITC, FiBL, IISD)
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14 Тогтвортой байдлын сайн дурын стандарт:

Гадаад нөхцөл : Хэв Маяг #1 Дэлхий нийтийн 
зах зээл



Гадаад нөхцөл : Хэв Маяг #1 Дэлхий нийтийн зах зээл
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“Цүнхээлээс гол урсгал руу шилжих нь”

Тогтвортой зах зээлийн төлөв байдал: Статистик баримтууд ба 
шинээр гарч буй хэв маягууд 2015 (ITC, FiBL, IISD)

Буурцаг Цай



Гадаад нөхцөл : Хэв Маяг #1 Дэлхий нийтийн зах зээл
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“Цүнхээлээс гол урсгал руу шилжих нь”

Тогтвортой зах зээлийн  төлөв байдал: Статистик баримтууд ба шинээр гарч 
буй хэв маягууд 2015 (ITC, FiBL, IISD)

Чихрийн шишингэ



Гадаад нөхцөл : Хэв маяг #2 Дэлхийн бренд, 
Борлуулагчид
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Брендийн үнэ цэнийг хамгаалах нь
Дэлхийн жишиг үнэ болон нийлүүлэлтийн сувагт эрсдлийн удирдлага 
хийх
Үр бүтээмжтэй байх замаар зардлыг бууруулах

Source: IFC – The Business Case for Sustainability
Source: McKinsey Global Survey Results – The Business of 
Sustainability (2011)



Гадаад нөхцөл : Хэв маяг #2 Жишээ
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Хоол & Ундаа: Тогтвортой байдал & Хүнсний аюулгүй байдал

Unilever: Тогтвортой Хөдөө аж ахуй хөтөлбөр (Sustainable Agriculture Code)
 Unilever нь  дэлхийн нийт хүнсний зах зээлийн 50.1% эзэлдэг (2014 оны 

байдлаар):
 2 тэр.бум хүмүүс өдөр бүр тэдний бүтээгдэхүүнийг хэрэглэдэг.
 2020 он гэхэд:

 Тэд 100% Тогтвортой Хөдөө аж ахуйн түүхий эд ашигладаг болно (2010 
онд 10%; 2012 онд 30%; 2015 онд 50% байсан; 2020 он гэхэд 100% ) 

 2015 оны эцсээр тэдний нийт Хөдөө аж ауйн түүхий эдийн 60% нь 
тогтвортой эх үүсвэрээс хангагдаж байсан.

Mars:
 2020 онд: КАКАО-нийхоо 100 хувийг баталгаажсан нөөцөөс авна (2015 онд: 

40%)
 2015 онд: ХАР ЦАЙНЫ 100 хувийг баталгаажсан нөөцөөс авдаг болсон.
 2020: ЗАГАС болон ДАЛАЙН ГАРАЛТАЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙХЭЭ 100%-ийг 

баталгаажсан нөөцөөс авдаг болно. (2015 онд: 35%)
 Мөн адил зорилтыг ЧИХЭР, ТОС, БУДАА, ГАА, УЛААН ЛООЛЬ, САМАР зэрэг 

бүтээгдэхүүндээ тавин 2020 онд хүрэхээр төлөвлөж байна.
 Өөр төрлийн баталгаажуулалтын хөтөлбөртэй байгаа хэдий ч адилхан 

зорилттой байгаа бусад байгууллагууд: RA, UTZ, Fairtrade Int’l, RSPO



Гадаад нөхцөл : Хэв маяг #2 Жишээ
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Хоол & Ундаа: Тогтвортой байдал & Хүнсний аюулгүй 
байдал

Starbucks:
 2008 онд: 75% орчим кофе-гоо гуравдагч этгээдээр баталгаажуулсан 

байсан
 2015 онд: Нийт кофе-нийхоо эрх бүхий байгууллагаар 99%-ийг 

баталгаажуулсан байна.

Nestlй: 2020 он гэхэд хүрэх: 39 зорилт тавьсан.
 2015 он гэхэд ЧИХЭР, КОФЕ, БУДАА болон АМУУ ТАРИА тариалахад 

хэрэглэгддэг урсгал усны хэмжээг багасгаж, ус хэмнэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлсэн.

 2015 он гэхэд 4С Холбооны стандартын баримталдаг “Farmers Connect”-
оос 180’000 тонн кофе худалдаж авсан

 2015 он гэхэд, хамгийн их 12 түүхий эдийнхээ 30%-ийг Nestle компанийн 
хариуцлагатай нөөцийн удирдамжын дагуу нийцсэн гэж үнэлүүлсэн

 Мөн 2015 он гэхэд, КАКАО, ОЙН САМАР, ВАНИЛЬ-ний үйлвэрлэлд дэх 
хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг бууруулах үйл ажиллагааг зохион 
байгуулж, 60000 орчим аж ахуй эрхлэгчдийг бэлтгэж, сургаж, 60 сургууль 
засварлах болон шинээр барьсан байна.



Гадаад нөхцөл : Хэв маяг #3 Хэрэглэгчийн 
хэрэгцээ
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2015 оны Nielsen-ий хэрэглэгчийн судалгаагаар: The Sustainability Imperative: New 
Insights on Consumer Expectations

(Нийт 60 орны 30000 орчим хүнээс цахимаар “Тогтвортой байдал” нь тэдний худалдан 
авалтад хэрхэн нөлөөлдөг талаар судалгаа авсан байна.)

“…тогтвортой бүтээгдэхүүний зах зээл улам их өссөөр”
Нийт судалгаанд оролцогчдын 66
хувь нь тогтвортой бүтээгдэхүүн 
болон үйлчилгээнд илүү төлбөр 
төлөхөд бэлэн гэж хариулсан ба 
өмнөх жилтэй харьцуулахад 
харьцангуй өссөн байна. .



Дотоод нөхцөл: Тогтвортой байдлын үнэ цэнэ 
Бүтээмж: Зардал хэмнэсэн, орлого өссөн

ба 
Анхны болон одоо байгаа хөрөнгө оруулалт
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Эх сурвалж: BSR – The Business Case for Sustainability (2010)



Дотоод нөхцөл : Тогтвортой байдлын үнэ цэнэ 
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Source: IFC – Үнэ цэнийг хөгжүүлэх нь: Дотоод: Тогтвортой байдлын үнэ цэнэ 

Олон улсын санхүүгийн корпораци: Эдгээр гол түлхүүр холбоосууд нь 240 бодит 
шинжилгээнээс  гарч ирсэн үр дүн юм.

1) Байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөг бууруулж, ажилчиддаа сайн хандсанаар 

Зардлаа хэмнэ

2) Байгаль орчноо сайжруулж, дотоодын эдийн засагтаа хувь нэмэр үзүүлснээр Ашгаа 

нэм

3) Бусадтай хамтран ажиллаж Эрсдлээ бууруул

4) Байгаль, хүрээлэн буй орчиндоо ээлтэй үйл ажиллагаа явуулж сайн Нэр хүндийг 

бий болго

5) Хүний нөөцийн удирдлагыг сайжруулж Хүн капиталыг хөгжүүл

6) Сайн удирдлагаар Хөрөнгөө нэм

7) Байгаль орчинд ээлтэй бүтээгдэхүүн болон хөгжлөөс Бусад боломжуудыг ол.



Дотоод нөхцөл: Бүтээмжтэй байдлыг таних нь
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Бизнесийн нийгмийн хариуцлага (BSR): Бизнесийн тогтвортой байдлын жишээ (2010)

Нийлүүлэлтийн сувгийн тогтвортой байдлыг нэвтрүүлэх болон бүтээмжийн үр ашгийг
таньж мэдэх нь аливаа байгууллагад маш чухал байдаг ба

Байгалын баялагт хэт их суурилсан бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээтэй ( мэргэжлийн,

мэргэжлийн бус нь хамааралгүйгээр) байгууллагуудын хувьд түүхий эдийн үнийн савлагаа

болон нөөцийн хомсдолд өртөх магадлал тун өндөр

Үйл ажиллагаа нь цэвэр ашиг багатай, байнгын шинэчлэл шаардаж байдаг

Нийлүүлэлтийн суваг дахь хөдөлмөр эрхлэлт өндөр зардалтай, бүтээмж багатай

Нөөцийг хэмнэсэн нийлүүлэлтийн сувгийг хөгжүүлэхдээ бизнесийн үнэ цэнийг хардардаггүй,

(нүүрсхүчил бага ялгаруулдаг бүтээгдэхүүн эсвэл үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа гэх.мэт)

байгууллагууд нь нийлүүлэлтийн сувгийн тогтвортой байдлыг зорилтоо болгон ажиллах

хэрэгтэй.



Нийлүүлэлтийн тогтвортой байдлын асуудлууд

Нийлүүлэлтийн 
сувгийн үе шатууд

Байгаль орчны нөлөө Нийгмийн нөлөө Бусад (эдийн засгийн, 
чанарын, гэх мэт)

Анхны үйлвэрлэл • Бэлчээрийн даац 
хэтрэлтээс хамаарч 
газрын үржил шим 
буурах)

• Малын эрүүл ахуй 
тааруу байх

• Ундны ус, эрүүл 
ахуйг сахих

• Орон нутгийн 
ядуурал

Бүтээгдэхүүний хамгийн 
бага үнэ

Боловсруулалт • Сэргээгдэх бус эрчим 
хүчний зарцуулалт их 

• Усыг дахин ашиглах 
системийн дутагдал

• Хог хаягдлын 
менежмент   тааруу 

• Бага цалин
• Ажлын байрны

зохистой бус байдал
• Эрүүл ахуй болон 

аюулгүй байдлын 
сургалт дутмаг 
байдал

Өндөр чанарын
бүтээгдэхүүн дутмаг 
болон хүнсний аюулгүй 
байдлын стандартад 
нийцэхгүй байх

Тээвэр Нүүрсхүчлийн хийн 
ялгарал

Өндөр чанартй, 
стандартын тээвэрлэлт 
дутмаг 
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Махны үйлдвэрлэлийн жишээ:


