НОГООН ЭДИЙН
ЗАСГИЙН ХЭМЖҮҮР
41 УЛС ОРНУУД
21 ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

greeneconomytracker.org
Ногоон эдийн засгийн хэмжүүр нь улс
орнуудын ногоон, шударга эдийн засгийн
шилжилтийг үнэлсэн хамгийн анхны
бенчмарк хэрэгсэл билээ.

Ногоон эдийн засгийн хэмжүүр нь …

•
•
•
•

Улс орнуудын ногоон, шударга эдийн засгийн шилжилт дэх бэлэн байдлыг үнэлсэн
хамгийн анхны бенчмарк хэрэгсэл
Ногоон эдийн засгийн холбоо (НЭЗХ) болон гишүүн улс орнууд дахь түнш
байгууллагууд хамтран хөгжүүлсэн www. greeneconomytracker.org
Дэлхийн өнцөг булан бүрээс иргэний нийгмийн бүлгүүд болон хэрэглэгчдийн
бодлогын амбицын талаарх байнгын санал хүсэлтийг агуулсан динамик шинжтэй

Монгол Улсыг оруулаад 32 улсын
ногоон эдийн засгийн бодлогыг
үнэлсэн бөгөөд нэмэлтээр 9 улсын
мэдээлэл
урьдчилсан
байдлаар
вебсайтад нийтлэгдсэн.
greeneconomytracker.org

Ногоон эдийн засгийн 5 чиглэлд
нийтдээ 20 бодлого
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Оролцоотой бодлого
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Далай ба газрын хамгаалалт
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бөгөөд...
greeneconomytracker.org

Ногоон эдийн засгийн 5 чиглэлд 20 бодлого

…21 дэх ногоон сэргэлтийн
бодлогын үнэлгээ

КОВИД-19 цар тахлын
ногоон сэргэлт

Засаглал Санхүү

Салбарууд

Хүмүүс Байгаль орчин

КОВИД-19 цар тахлын ногоон сэргэлт

Эдийн засгийн салбаруудыг илүү
ногоон, уян хатан, хүртээмжтэй
горимд
шилжүүлэх
бүтцийн
шилжилтийг КОВИД-19 цар тахлыг
даван туулах, эдийн засгийг нөхөн
сэргээх
багц
хөтөлбөрүүдээр
дамжуулан хэрэгжүүлэх ногоон нөхөн
сэргээлтийн бодлого
greeneconomytracker.org

Бодлогын тусгасан байдлыг 1-5 онооны хооронд үнэлж ‘1’ оноогоор бодлогын төлөвлөгөөнд
хангалттай тусгагдаагүйг, ‘5’ оноогоор сайн тусгасан байгааг илэрхийлж байна.

Үнэлгээ

КОВИД-19 цар тахлын
ногоон сэргэлт
Үнэлгээний шалгуурууд:

●

●

●

ДНБ-д ногоон хөрөнгө оруулалтын эзлэх хувь хэмжээ
болон ногоон хөрөнгө оруулалтын нөхцөл
Нүүрстөрөгчийн хийг бууруулах, уур амьсгалын
өөрчлөлтийг бууруулах, дасан зохицох арга хэмжээ,
Экологийн тогтвортой байдал болон байгалийн
хөрөнгийн хөрөнгө оруулалт, Хүртээмж, ногоон ажлын
байрыг нэмэгдүүлсэн, эко-нийгмийн нэгдсэн бодлого.
Урт хугацааны бүтцийн төлөвлөгөө бүхий уялдаа
холбоотой өөрчлөлтийн бодлого

Зарим гол эх сурвалжууд:
●

КОВИД-19 цар тахлын бодлогын
арга хэмжээ, ОУВС

●
●
●
●

Greenness of Stimulus Index
Эрчим хүчний бодлогын хэмжүүр
Ногоон сэргэлтийн хэмжүүр
Оксфордын Ногоон сэргэлтийн
ажиглалтын төв
ЭЗХАХБ-ийн Ногоон сэргэлтийн
мэдээллийн сан
Бусад

●
●

Онооны байдал
Эцсийн байдлаар
Урьдчилсан
Шинэчлэгдэж буй
Шинэчилсэн

Бүс нутаг

КОВИД-19 цар
тахлын ногоон
сэргэлт

Монгол Улс:
Үнэлгээ 1/5

Улс орнуудын КОВИД19 цар тахлын ногоон
сэргэлтийн харьцуулалт
(2022 У’2)
greeneconomytracker.org

Монгол Улс ногоон сэргэлтээр олон улсад ямар түвшинд байна вэ?

Монгол Улс
КОВИД-19 цар тахлын ногоон сэргэлт

Хураангуй
●

Эрт, чанд хатуу арга хэмжээ авсан

●

ДНБ-ий 10 %-тай тэнцэх төсвийн
урамшууллыг үр ашигтайгаар олгосон
бөгөөд ингэхдээ халамж болон
бизнесийн тусламжид төвлөрсөн.

●

Тодорхой ногоон хөрөнгө оруулалт
байхгүй.

●

Байгаль орчинд халтай олборлох
салбарт дэмжлэг үзүүлж буй. Ногоон
нөхцөл тавьдаггүй.

●

Монгол Улсын өр маш өндөр байна

Монгол Улс КОВИД-19 цар тахал
гарахад урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээг эрт, чанд хатуу авч, улс орон
даяар хатуу хөл хорио тогтоож,
БНХАУ-тай хиллэдэг бүх хилийн
боомтоо хааж, олон улсын бүх
аяллыг түр зогсоосон. Энэхүү арга
хэмжээ нь цар тахлын хамгийн
аюултай нөхцөлөөс зайлсхийхэд
тусалсан ч экспортыг хязгаарласны
дээр дэлхийн түүхий эдийн эрэлт
огцом буурсантай холбогдож уул
уурхайд тулгуурласан эдийн засгийг
уналтад
оруулсан.
ОУВС-гийн
мэдээлснээр 2020 онд Монгол Улсын
засгийн газар 1.4 тэрбум ам.доллар
буюу улсын ДНБ-ий 10.3 хувь давсан
төсвийн
урамшууллыг
олгосон
бөгөөд энэ нь сүүлийн хэдэн жилийн
төсвийн ашгийг бууруулж, засгийн
газрын өрийг өсгөсөн.

Үнэлгээ: 1 / 5
Эдийн засгийг идэвхжүүлэх
багцад ногоон хөрөнгө
оруулалт, урамшуулал
байхгүй.

Эх сурвалж:

greeneconomytracker.org

Монгол Улс: Ногоон эдийн засгийн тойм
Монгол Улс

Бодлогын үнэлгээ
2022 оны 2-р сарын 14-ний өдөр шинэчлэгдсэн
Бодлого
КОВИД-19 цар тахлын
ногоон сэргэлт

Шинжилгээ

Оноо

Эдийн засгийг
идэвхжүүлэх багцад
ногоон хөрөнгө оруулалт,
урамшуулал байхгүй.

Засаглал
Үндэсний ногоон эдийн
засгийн төлөвлөгөө

Амбицтай бодлогын
төлөвлөгөө

Хүртээмжтэй засаглал
Тогтвортой бизнесийг
дэмжих стратеги

Баялгийн засаглал

Санхүү
Ногоон санхүүжилтийн
төлөвлөгөө
Ногоон сангийн болон
мөнгөний бодлого
Найдвартай,
хариуцлагатай банк
Нүүрстөрөгчийн үнэ

Эдийн засгийг төрөлжүүлж,
нүүрстөрөгчийн ялгарлыг
бууруулах хүчтэй ногоон
санхүүжилтийн төлөвлөгөө.
Үүнийг бий болгоход ногоон
зээлийн сан, хүчирхэг
зохицуулалтын байгууллагууд
болон шинэ хууль
шаардлагатай.

greeneconomytracker.org

Салбарууд
Ногоон салбарын
бодлогын төлөвлөгөө
Жижиг бизнесийн
дэмжлэг
Нүүрстөрөгчийн
төсөвлөлт
Цэвэр эрчим хүчний
бодлого

Хүмүүс
Ногоон ажлын байр

Ядуу хүн амыг дэмжих
бодлого
Оролцоотой бодлого
боловсруулалт
Шинэлэг нийгмийн
хамгаалал

Байгаль орчин
Далай ба газрын
хамгаалалт
Байгалийн хөрөнгийн
данс
Байгалийн хөрөнгийн
хороо
Байгальд суурилсан
төсвийн шинэчлэл

Монгол Улс: Ногоон эдийн засгийн тойм
Нүүрстөрөгчийн ялгарлын
хэмжээг бууруулах төсвийн
бодлого хэрэгжүүлдэггүй бөгөөд
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө
боловсруулаагүй байна.

Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай
хуулиар 2030 он гэхэд эрчим
хүчний суурилагдсан хүчин
чадалд сэргээгдэх эрчим хүчний
эзлэх хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх
амбицтай зорилт дэвшүүлсэн.
Ногоон ажлын байр, ногоон
амьжиргаа нь нийгмийн тэгш
бус байдал, ядуурлыг
бууруулахад нэн чухал хувь
нэмэр үзүүлдэг.

Үндэсний хэмжээнд байгалийн
хөрөнгийн өргөн хүрээтэй,
нарийвчилсан үнэлгээ хийсэн.
Засгийн газар байгалийн
баялгийг илүү өргөн хүрээнд авч
үзэж байгалийн үзүүлэлтүүдийг
үндэсний хөгжлийн үзүүлэлтэд
тусгах бодлого баримталж байна.

greeneconomytracker.org

Монгол Улс ногоон эдийн засгийн бодлогоор бүс нутгийн
түвшинд ямар байна вэ?
Бүс нутгийн түвшинд Монгол Улс холимог үзүүлэлттэй байна

Бүс нутаг

Үндэсний ногоон
эдийн засгийн
төлөвлөгөө

Сүүлд
шинэчлэгдсэнээр

КОВИД-19 цар
тахлын ногоон
сэргэлт

Засаглал

greeneconomytracker.org

Монгол Улс ногоон эдийн засгийн бодлогоор бүс нутгийн
түвшинд ямар байна вэ?
Бүс нутгийн түвшинд Монгол Улс холимог үзүүлэлттэй байна

Хамгийн өндөр
үнэлгээтэйгээс

Жижиг бизнесийн
дэмжлэг

Салбарууд

greeneconomytracker.org

Илүү дэлгэрэнгүй, харьцуулалтыг вебсайтаас харна уу
Бүс нутаг, орлогын түвшин болон

бусад ангиллаар ...…

Бусад улсуудын мэдээлэл болон
бүс нутгийн болон эдийн хувьд
ижил төстэй улс орнуудын
мэдээлэл нь Монголын бодлого
боловсруулагчид болон
сонирхогч талуудад
сонирхолтой байж болох юм.

Хамгийн өндөр
үнэлгээтэйгээс

Байгалийн
хөрөнгийн данс
Байгаль орчин

greeneconomytracker.org

Бид Ногоон эдийн засгийн хэмжүүрийг ялгаатай оролцоо, итгэлцлийн
түвшинд ашигтай байлгахыг зорьсон
Үнэлгээ Хэрвээ та Ногоон эдийн засгийн холбооны багийн дүгнэлтэд итгэлтэй байгаа
бол танд манай ногоон эдийн засгийн бодлогын үнэлгээ болон платформ
дэх бусад мэдээлэл хэрэгцээтэй байх болно.
Хураангуй Үнэлгээтэй буруу байвал манай үндэсний бодлогын
эх сурвалжуудаас хийсэн хураангуйг ашиглах боломжтой.

Хэмжүүрийн
үнэн зөв байдалд
итгэх итгэл

Эх сурвалж Бид ашигласан бүх эх сурвалж, баримт бичгийн линкийг холбосон байдаг тул
хэрвээ хураангуй мэдээлэл буруу байвал хэрэглэгч өөрөө хянаж үзэх боломжтой.
Бүтэц Ногоон эдийн засгийг ойлгоход манай 5 чиглэл тус болох боломжтой.

greeneconomytracker.org

greeneconomytracker.org

Та Монголын шинэ үзэл бодол, эх сурвалжийг хуваалцаж Хэмжүүрийг шинэчлэхэд
бидэнд тусална уу

Ouasds

Та хуудас бүр дээрх маягтыг ашиглан бидэнд өгөгдөл,
санал хүсэлтээ илгээх боломжтой

Мөн Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвийн баг хамт олонд эсвэл stuart.worsley
@greeneconomycoalition.org, chris.hopkins@greeneconomycoalition.org цахим шуудангаар илгээнэ үү.
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Ногоон эдийн засгийн хэмжүүр нь улс
орнуудын ногоон, шударга эдийн засгийн
шилжилтийг үнэлсэн хамгийн анхны
бенчмарк хэрэгсэл билээ.

