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“Net zero"
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Эх сурвалж: Монгол
орныболохоо
байгаль
орчны
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ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
ОРОЛЦОО

• Уур амьсгалтай холбоотой эрсдэлийн хувьд нэн тэргүүнд засгийн газрын зүгээс УАӨийн эсрэг хэрэгжүүлэх стратеги, төлөвлөгөөг тодорхойлж урьдчилан сэргийлэх, сөрөг
нөлөөг бууруулахад чиглэсэн өргөн цар хүрээтэй арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх
боломжтой.
o
o
o
o
o

Үндэсний стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх,
Хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах,
Хүлэмжийн хийн татвар, хураамжийг нэмэгдүүлэх замаар үнийн тохируулга хийх,
Утаа бага ялгаруулдаг технологи, иновацийн талаарх судалгаа, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих,
Зах зээлд оролцогчид, олон нийтийг зөв мэдээллээр хангах

ТӨВ БАНКНЫ
ОРОЛЦОО

• Макро эдийн засаг, санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг шууд болон шууд бус байдлаар
хариуцдаг институцийн хувьд нийт системийн түвшинд нөлөөлж буй цаг уурын болон байгаль
орчны эрсдэлийг бууруулах, тогтвортой санхүүжилтийг дэмжих арга хэмжээ хэрэгжүүлэх
шаардлагатай байна.
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•

•

2017 оны 12 сард
8 улсын төв банк,
санхүүгийн
зохицуулагч
байгууллагууд
нэгдэн
“Санхүүгийн
Системийг
Ногоонжуулах
Сүлжээ”
2021 оны 6 сар 95 гишүүн, 15
ажиглагч.

УДИРТГАЛ

Эх сурвалж: NGFS (2020а)

ҮР НӨЛӨӨ

АРГА ХЭМЖЭЭ

НОГООН САНХҮҮЖИЛТ

ДҮГНЭЛТ

САНХҮҮГИЙН САЛБАРТ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ

4

Эх сурвалж: NGFS (2020b)
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Төв банкны хэрэгжүүлж буй
арга хэмжээ

I. Мөнгөний бодлого

Барьцаа
хөрөнгө

Уламжлалт
мөнгөний
бодлого

Нээлттэй
захын үйл
ажиллагааны
хэрэгслүүд

Уламжлалт
бус мөнгөний
бодлого

II. Санхүүгийн
тогтвортой байдал

Микро
зохистой
бодлогын
хэрэгслүүд

III. Бусад бодлогын
арга хэмжээ

Макро
зохистой
бодлогын
хэрэгслүүд

Санхүүжилтийн
схем болон
бусад
санаачлагуудыг
хэрэгжүүлэх

Төв банкны
хөрөнгийн
багцын
менежмент

Тогтвортой
санхүүжилтийг
дэмжих

Эх сурвалж: INSPIRE Briefing Paper (2020)

УДИРТГАЛ

ҮР НӨЛӨӨ

АРГА ХЭМЖЭЭ

НОГООН САНХҮҮЖИЛТ

ДҮГНЭЛТ
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ТӨВ БАНКУУДЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ
•

Барьцаа хөрөнгө

МӨНГӨНИЙ
БОДЛОГО

САНХҮҮГИЙН
ТОГТВОРТОЙ
БАЙДАЛ

•

Уламжлалт
мөнгөний бодлого

Эх сурвалж:
INSPIRE Briefing Paper (2020)

УДИРТГАЛ

•
•

Уламжлалт бус
мөнгөний бодлого

БУСАД
БОДЛОГЫН
АРГА ХЭМЖЭЭ

•

•
•
•

Нээлттэй захын үйл
ажиллагааны
хэрэгслүүд

ҮР НӨЛӨӨ

•
•

Тогтвортой хөгжлийн зорилттой нийцэхгүй хөрөнгүүдийг
барьцаа хөрөнгөөс хасах
Хөрөнгийн
эрсдэлийн
түвшинг
тооцоход
ашигладаг
хямдруулалтын хүүг ялгаатай тогтоох
Санхүүжилтийн хэрэгслүүдийг тогтвортой хөгжлийн зорилттой
нийцүүлэх
Нүүрстөрөгчийн ул мөр, цаг ууртай холбоотой санхүүгийн эрсдэл,
бусад тогтвортой байдлын үзүүлэлтэд үндэслэн ЗБН-ийн шалгуур,
эрсдэлийн жинг ялгаатай тогтоох
Хүүний түвшинг тогтвортой байдлын шалгуурт үндэслэн тогтоох
Хөрөнгийн худалдан авалтын
ялгаруулдаг хөрөнгийг хасах
Ногоон бонд худалдаж авах

хөтөлбөрт

нүүрстөрөгч

их

Тогтвортой санхүүжилтийг дэмжих салбар, хөрөнгийн ангилал,
ААН-д олгох зээлийн хүүнд дээд хязгаар тогтоох
Олгох зээлийн хэмжээг үйл ажиллагаанаас нь хамааруулан
ялгаатай тогтоох
Тогтвортой хөгжлийг дэмжсэн салбарт чиглэсэн зорилтод
дахин санхүүжилт, зээлийн шугамыг нэвтрүүлэх

АРГА ХЭМЖЭЭ

НОГООН САНХҮҮЖИЛТ

ДҮГНЭЛТ
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ТӨВ БАНКУУДЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ
•

МӨНГӨНИЙ
БОДЛОГО

•

Микро зохистой
бодлогын хэрэгслүүд

•
•

САНХҮҮГИЙН
ТОГТВОРТОЙ
БАЙДАЛ

•

БУСАД
БОДЛОГЫН
АРГА ХЭМЖЭЭ

Макро зохистой
бодлогын хэрэгслүүд

Эх сурвалж:
INSPIRE Briefing Paper (2020)

УДИРТГАЛ

ҮР НӨЛӨӨ

•

Цаг уурын болон бусад тогтвортой байдлын эрсдэл, компанийн
урт хугацааны эрсдэлийг харгалзан үзэхэд туслах стресс тестийг
боловсруулах.
Уур амьсгалтай холбоотой санхүүгийн эрсдэл эсвэл тогтвортой
байдлын бусад эрсдэлийг заавал мэдээлэх, тайлагнах.
Уур амьсгалтай холбоотой санхүүгийн эрсдэл эсвэл тогтвортой
байдлын бусад эрсдэлийн менежментэд суурилсан хяналт
шалгалт хийх
Өөрийн хөрөнгийн харьцаа үзүүлэлтийг тооцоход эрсдэлийн жинг
нүүрсхүчлийн хий ялгаруулалтын зэргээс хамааран ялгаатай
тогтоох

Системийн уур амьсгалтай холбоотой санхүүгийн эрсдэлийг
хүлээн зөвшөөрч, үнэлдэг системийн хэмжээний стресс тестийг
үнэлэх
Мөчлөг сөрсөн бодлогын хэрэгслүүдийг салбарын онцлог,
хөрөнгийн төрлөөс хамааруулан ялгаатай байдлаар тогтоох
(санхүүгийн салбарт нүүрстөрөгчийн хэрэглээ ихтэй зээлийн
хэмжээ өсөхөөс сэргийлэх)

АРГА ХЭМЖЭЭ

НОГООН САНХҮҮЖИЛТ

ДҮГНЭЛТ
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ТӨВ БАНКУУДЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ
•

МӨНГӨНИЙ
БОДЛОГО

САНХҮҮГИЙН
ТОГТВОРТОЙ
БАЙДАЛ

БУСАД
БОДЛОГЫН
АРГА ХЭМЖЭЭ

Санхүүжилтийн схем
болон бусад
санаачлагуудыг
хэрэгжүүлэх

Төв банкны
хөрөнгийн багцын
менежмент

•
•

•

Тогтвортой
санхүүжилтийг
дэмжих

Эх сурвалж:
INSPIRE Briefing Paper (2020)

УДИРТГАЛ

•

ҮР НӨЛӨӨ

•
•
•

CO2-ийг бууруулах, тогтвортой санхүүжилтийг дэмжихэд
чиглэсэн зээлийн батлан даалтын схем, бизнесийн санхүүжилтийн
хэрэгслүүдийг нэвтрүүлэх
Төрийн
хэвшлийн
банк
эсвэл
хөгжлийн
санхүүгийн
байгууллагуудын хэрэгжүүлж буй ногоон зээлийн хөтөлбөр,
тогтвортой санхүүжилтийн схемүүдийг санхүүжүүлэх

Өөрийн хөрөнгө дэх уур амьсгалтай холбоотой санхүүгийн
эрсдэлийн багцын талаар тодруулах, тайлагнах
Багцын менежментэд тогтвортой, хариуцлагатай хөрөнгө
оруулалтын зарчмыг тусгах
Санхүүгийн байгууллагуудад зориулсан тогтвортой санхүүгийн
замын зураглал, удирдамжийг боловсруулах
Засгийн газартай хамтран ажиллах, зөвлөгөө өгөх
УАӨ, тогтвортой санхүүжилттэй холбоотой судалгааны ажил,
гарын авлага бэлтгэн олон нийтэд түгээх, мэдээллээр хангах
Санхүүгийн салбарын тогтвортой санхүүжилтийн чадавхыг
бэхжүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

АРГА ХЭМЖЭЭ

НОГООН САНХҮҮЖИЛТ

ДҮГНЭЛТ

ТӨВ БАНКУУДЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ
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ХЯТАДЫН АРДЫН БАНК
•
•
•

•
•

Хятадын Ардын Банк (ХАБ) нь 2014 оноос эхлэн 3-12 сарын хугацаатай дунд хугацаат зээлийн хэрэгсэл
(ДХЗХ)-ийг шинээр нэвтрүүлсэн
2018 оны 6-р сараас өмнө засгийн газрын үнэт цаас, орон нутгийн засгийн газрын өр, төв банкны үнэт
цаас, ААА үнэлгээтэй аж ахуйн нэгжийн бонд зэргийг барьцаалан ДХЗХ-ийг авах боломжтой байв.
2018 оны 6-р сарын 1-ний өдөр барьцаа хөрөнгөд гурван өөрчлөлт оруулжээ.
o Барьцаалах боломжит хөрөнгийн жагсаалтад ногоон бонд, ЖДҮ болон хөдөө аж ахуйн
корпорацуудын гаргасан бондуудыг шинээр оруулав.
o Бондын зээлийн чанарын шаардлагыг AAA-аас AA болгон бууруулсан.
o ЖДҮ-ийн бонд, ногоон бонд, ЖДҮ-ийн болон ногоон зээлийг нэгдүгээр зэргийн барьцаа хөрөнгөд
багтаажээ.
ДХЗХ-д барьцаалах боломжтой нийт хөрөнгө 400-600 тэрбум юань буюу 80 тэрбум ам.доллартай
тэнцэхүйц хэмжээгээр өсчээ.
Энэ нь Хятадын дотоодын зах зээлд жижиг болон дундаж санхүүгийн байгууллагуудад тулгардаг
барьцааны хөрөнгийн хомсдолын хүндрэлийг сулруулсан байна.

УДИРТГАЛ

ҮР НӨЛӨӨ

АРГА ХЭМЖЭЭ

НОГООН САНХҮҮЖИЛТ

ДҮГНЭЛТ
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ТӨВ БАНКУУДЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ
БАНГЛАДЕШ БАНК

•
•
•

•

•
•
•

Санхүүгийн тогтвортой байдал нь Бангладеш банкны үндсэн зорилт биш хэдий ч мөнгөний бодлогын
хэрэгслүүдээ ногоон санхүүгийн системийг цогцлооход өргөнөөр ашиглаж байна.
Ногоон санхүүжилтийн систем нь эдийн засгийн зорилтод бүлэгт банк болон санхүүгийн байгууллагаар
дамжуулан бага хүүтэй зээлийг олгодог байна.
2009 онд анхны ногоон санхүүжилтийн шугамаа эхлүүлж, нарны эрчим хүч, биогаз, бохир ус
цэвэрлэх төслүүдэд эхний ээлжид олгож байсан бол тэр үеэс хойш Байгаль орчинд ээлтэй
бүтээгдэхүүн, санаачлагын санхүүжилтийн схемийн цар хүрээ тасралтгүй өргөжиж 9 бүлгийн 55 нэр
төрлийн бүтээгдэхүүнийг хамарч байна.
2016 онд экспортод чиглэсэн нэхмэл, арьс ширний үйлдвэрийг дэмжсэн 200 сая ам.долларын Ногоон
Өөрчлөлтийн Сан (НӨС, Green Transformation Fund)-г байгуулжээ. Тус сангаас эрчим хүч үйлдвэрлэл,
хог хаягдлын менежмент зэрэг тогтвортой хөгжлийн санаачлагыг санхүүжүүлдэг.
НӨС-д хамрагдаж буй банкууд Бангладеш банкнаас LIBOR+1%-ийн хүүтэй зээл авах боломжтой
2019 онд НӨС-ийн доллараар олгох боломжтой зээлийн салбарыг экспортод чиглэсэн бүхий л
салбарын хувьд өргөжүүлж 2020 оны 4-р сард 200 сая еврогийн нэмэлт сан байгуулжээ.
Еврогийн зээлийн хувьд ногоон бараа бүтээгдэхүүнийг импортлох боломжийг олгосон бөгөөд бүх
үйлдвэрүүд импортын түүхий эд авахад ашиглах боломжтой байна.

УДИРТГАЛ

ҮР НӨЛӨӨ

АРГА ХЭМЖЭЭ

НОГООН САНХҮҮЖИЛТ

ДҮГНЭЛТ

ТӨВ БАНКУУДЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ
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Мөнгөний бодлогын үйл ажиллагааны хүрээнд уур амьсгалын эрсдэлийг уялдуулах

СТРАТЕГИ
ЭРСДЭЛИЙН
МЕНЕЖМЕНТ эсвэл
БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ХЭМЖИГДЭХҮҮН
ба ӨГӨГДӨЛ

АРГА ХЭМЖЭЭ

Уур амьсгалтай холбоотой эрсдэлийг хэрхэн тодорхойлох
вэ? Төв банкны тэдгээрт үзүүлэх арга хэмжээ юу байх вэ?

Эрсдэлийн нарийвчилсан үнэлгээ эсвэл Арга хэмжээг яаралтай
авах эсэх (Мөнгөний бодлогын хэрэгжилт үр дүнтэй байх?)

Өнгөрсөн эсвэл ирээдүйд чиглэсэн хэмжигдэхүүн ашиглах?
Нэмэлт тоон мэдээлэл цуглуулах шаардлагатай эсэх?

ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮДИЙГ ХЭРХЭН
БОЛОВСРУУЛАХ ВЭ?

Эх сурвалж: NGFS (2021)

УДИРТГАЛ

ҮР НӨЛӨӨ

АРГА ХЭМЖЭЭ

НОГООН САНХҮҮЖИЛТ

ДҮГНЭЛТ

НОГООН САНХҮҮЖИЛТ
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Тэрбум төгрөг

МОНГОЛ УЛСЫН НОГООН
ЗЭЭЛИЙН ҮЛДЭГДЭЛ, 2019.IV-2021.II
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Нийт зээлд эзлэх хувь (БГТ)
Эх сурвалж: Монголбанк
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Хувийн хэвшил – 95.7%

Иргэд – 4.3%

(333.8 тэрбум төгрөг)

(15.0 тэрбум төгрөг)
Сэргээгдэх эрчим хүч

4.5 ; 2%
1.1 ; 0%
6.8 ; 2%

1,029.9 ; 7%

26.9 ;
8%

Бага бохирдуулагч эрчим
хүч

100.2 ; 30%

Эрчим хүчний хэмнэлт

7.4 ; 0%
707.0 ; 5%
966.8 ; 6%

Ногоон барилга

8,636.4 ; 58%

3.9 ; 1%
Бохирдлоос сэргийлэх ҮА

2,932.8 ; 20%

104.6 ; 31%
Тогтвортой ус, хаягдлын
хэрэглээ

85.9 ; 26%

Тогтвортой хөдөө аж ахуй

525.9 ; 3%

Карбон бага тээвэр

Тэрбум төгрөг ; Хувь

УДИРТГАЛ

Сая төгрөг ; Хувь

Эх сурвалж: Монголбанк

ҮР НӨЛӨӨ

АРГА ХЭМЖЭЭ

182.9 ; 1%

НОГООН САНХҮҮЖИЛТ

ДҮГНЭЛТ

ДҮГНЭЛТ
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ДҮГНЭЛТ
•
•

•

•

•
•
•

Уур амьсгалын өөрчлөлт, дэлхийн дулаарал нь хүн төрөлхтний өмнө тулгамдаж буй томоохон
бэрхшээл, сорилт гэдгийг дэлхий нийтээр хүлээн зөвшөөрч байна.
Манай орны хувьд уур амьгалын өөрчлөлт ихээр нөлөөлж байгаль орчны доройтуулж, цаг уурын
гамшигт үзэгдлийн тохиолдол нэмэгдэж, экосистемийн тэнцвэргүй байдлыг алдагдуулж эдийн засагт
сөргөөр нөлөөлж байна.
УАӨ-өөс үүдэлтэй шок, эрсдэлүүд санхүүгийн тогтвортой байдлын эрсдэлийн шинэ үүсвэр болж
байгаа бөгөөд олон сувгаар дамжин мөнгөний бодлогын шилжих суваг, үйл ажиллагаанд нөлөө
үзүүлэхээр байна.
Төв банк, санхүүгийн зохицуулагч байгууллагуудын хувьд УАӨ-ийн сөрөг нөлөөг бууруулах, тогтвортой
хөгжлийн зорилттой уялдсан олон арга хэмжээг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд ерөнхийд нь Мөнгөний
бодлого, Санхүүгийн тогтвортой байдал ба Бусад бодлогууд гэсэн 3 төрөлд ангилж байна.
Манай улсын ногоон зээлийн үлдэгдлийг авч үзвэл сүүлийн 1 жил хагасын хугацаанд 28.9 хувиар буурч
348.8 тэрбум төгрөг байна.
Банкны салбарын нийт зээлийн 2 хүрэхгүй хувийг эзэлж байгаа нь хангалтгүй үзүүлэлт тул цаашид
ногоон санхүүжилт, тогтвортой хөгжлийн зорилтыг дэмжиж, арга хэмжээг эрчимжүүлэх шаардлагатай юм.
Монголбанкны зорилт, үйл ажиллагаанд нийцэх арга хэмжээнүүдийн хооронд харьцуулан судалж
хэрэгжүүлэх боломжтой бодлогын арга хэрэгслүүдийг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх нь чухал байна.

УДИРТГАЛ

ҮР НӨЛӨӨ

АРГА ХЭМЖЭЭ

НОГООН САНХҮҮЖИЛТ

ДҮГНЭЛТ

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА!

