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Худалдаа ба Ногоон эдийн засаг
Арга хэрэгсэл ба нөөц 

UN Environment



Ногоон эдийн засаг ба худалдааны боломж (GE‐TOP)
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Олон улсын судалгаанаас улс орны кэйс судалгаа
5 орон: 

Гана, Вьетнам, Чили, Перу, Өмнөд Африк
Ногоон эдийн засагт шилжихтэй холбоотой 
үндэсний түвшинд болон салбарын түвшинд 
байж болох худалдааны бодит боломжийг 
тодорхойлох

http://www.unep.org/greeneconomy/our-
work/getopoverview
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Гана улс 
• Гана улс нарны эрчим хүч үйлдвэрлэх 
боломжтой 167,200 GWh (106.2 GW) 

• Гана улсын хойд хэсэгт 100 MW нарын 
эрчим хүчний үйлдвэр-40,000 tCO2 
хүлэмжийн хийн ялгаралтыг жилд 
бууруулна, 3,000 ажлын байр, 23000 
хамгийн ядуу хүмүүст амьжиргааг 
дээшлүүлсэн. Гана улс жилийн US$ 38
сая ам доллар эскпортоос олсон. 



Өмнөд Африк
• Гэрчилгээтэй органик газрын хувьд Өмнөд Африк Улс 2005 онд 50,000–45,000 га 

2015 онд 37,466 га (Тус улсын хөдөө аж ахуйн газрын 0.04 хувьa). 
• Органик фермерийн тоо өссөн 200 (2005) , 250  in 2015 (172 боловсруулагч). 
• In 2008, 60 Өмнөд Африкийн фермерүүд ZAR 160 сая органик бүтээгдэхүүн 
борлуулсан нь дотоодын зах зээлийн 54 хувь, эскпортын 46 хувь. 

• Бордоо хэрэглэх болон эрчим хүчний хэрэглээг 34–53 хувь бууруулсан, химийн 
бодис пестицидийн ын хэрэглээг 97 хувиар бууруулсан

• Өмнөд Африкийн органик үйлдвэрлэлийн буса үр өгөөж (i) премиум үнэтэй 
бүтээгдэхүүний борлуулалт (ii) фирмийн аж ахуйн үйл ажиллагааг 
механикжуулах, хөдөө орон нутагт ажлын байр буурах байдал багассан; (iii) үнэ 
цэнэ, хөдөлмөр эрхлэлт; (iv) ажилчдын болон хэрэглэгчийн эрүүл мэнд; (v) 
increased food production; and (vi) the байгаль орчин, экосистемийг хамгаалах. 
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Худалдаа ба байгаль орчин
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Худалдаа ба ногоон эдийн засаг: Гарын авлага

Худалдааны хэлэлцээр хийгч нарт зориулсан 
Тогтвортой байдлыг гарын авлага, зөвлөмж
Цахим сургалт: Ногоон эдийн засаг ба худалдаа 



Байгаль орчны бараа, үйлчилгээний худалдаа 

South-South Trade in Renewable Energy 
Report

Trade in Environmental Goods at a Glance 

Intra-ASEAN value chain integration and trade 
in energy efficiency and renewable energy 
technologies
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Эко шошго ба эко аялал жуулчлал
Consumer information

Guidelines for providing product sustainability information

Product Sustainability Information: State of Play and Way Forward

Trainer‘s Kit - Eco-labelling: What it is and how to do it

sustainable tourism development center
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Их баярлалаа!

Нэмэлт мэдээллийг :
www.unep.org/greeneconomy/what‐we‐do/environment‐and‐trade‐hub

Холбоо барих:  trade@unep.org


