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ДЭЛХИЙД АЛДАРШСАН АНУ-ЫН АВТОМАШИН ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ
ФОРД МОТОР КОМПАНИЙН ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ

ХЕНРИ ФОРД

“МӨНГӨНӨӨС ӨӨР 
АШИГ ОЛДОГГҮЙ БИЗНЕС 
МАШ ХЭВРЭГ БАЙДАГ”
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Загварын ертөнцөд байгаль орчин хамгааллын чиглэлээр дэлхийд тэргүүлэгч байгууллага бол 

H&M юм. Хамгийн сүүлийн судалгаагаар хувцас үйлдвэрлэхэд жилд 1.2 тэрбум орчим тонн нүүрстөрөгч 

ялгардаг. Хувцас үйлдвэрлэхэд байгалийн нөөц буюу хөвөнг их хэмжээгээр ашигладаг. Нэг жинсэн өмд 

хийх материал үйлдвэрлэхэд 8.5 мянган литр ус шаардагдана. Үүний зэрэгцээ, гаргасан бүтээгдэхүүний 

1% -ийг л дахин боловсруулдаг. 

Худалдан авах хувцасны хэмжээ мэдэгдэхүйц нэмэгдсэнээр тус асуудлууд улам хурцдаж байгаа 

юм. Сүүлийн 15 жилийн хугацаанд H&M-ийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ хоёр дахин нэмэгдсэн байна. 

Тиймдээ ч 2020 он гэхэд H&M нь уламжлалт хөвөнгийн хэрэглээг бүр мөсөн халахаар төлөвлөж, 

шинээр төрсөн хүүхдэд зориулсан хувцасны загварыг аль хэдийн органик материалаар үйлдвэрлэж 

эхэлсэн байна. Мөн тус компани нь дахин боловсруулсан полиэстерийн хэрэглээгээрээ дэлхийд 

тэргүүлэгчдийн нэг бөгөөд  2016 онд сүлжээгээр зарагдсан хувцас үйлдвэрлэхэд 180 сая хуванцар 

савтай тэнцэх полиэстер материалыг ашигласан байна. 2016 онд H&M -ийн хэрэглэсэн цахилгаан 

эрчим хүчний 96% -ийг сэргээгдэх эх үүсвэрээс авсан нь үйлдвэрийн хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг 

47 хувиар бууруулсан байна.

Эх сурвалж: https://reputationcapital.blog/2020/

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН
САЙН ЖИШГҮҮД

№1 H&M БРЭНД
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Тус банк нь  ESG -ийг зээлийн бодлогодоо 2015 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд өнөөдөр бизнес 

эрхлэгчдэд зориулсан зээлийн бүх үйл явцад ESG -ийг оруулахаар ажиллаж байна. ESG -ийн аливаа 

хүндрэл бэрхшээл, маргаантай асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэхийг хэрэглэгчдэд ойлголт өгөх нь чухал. 

Үйлчлүүлэгчидэд зээл олгоход тулгарч буй эрсдэл, боломжийг үнэлэхийн адил аливаа компанийн үйл 

ажиллагааны бүх талыг судалж, тухайн компанийн ESG -ийн интеграцийн түвшинг үнэлэх боломжтой.

ESG (Байгаль орчин, нийгэм, засаглал) -ийг бизнесийн боломж болгон хувиргаж 
болно

ESG нь байгаль орчин, нийгэм, засаглалын хүчин зүйлсийг хэлэх ба эдгээр хүчин зүйлсийг ашиглан 

компаниуд болон улс орны тогтвортой байдал хэр ахицтай байгааг үнэлэх боломжтой.

• Хэрэв компаниуд ESG -ийн хүчин зүйлийг бизнесийн стратегийн нэг хэсэг болгон анхаарч үзэхгүй 

“Бидний зорилго бол байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой байдлыг 

хөгжүүлэхэд өөрсдийн хувь нэмрийг оруулах явдал юм. Бид зээлийн үйл явц, 

харилцагчдын яриа хэлэлцээнд байгаль орчин, нийгэм, засаглалын (ESG) хүчин зүйлсийг 

тусгаж эхэлсэн. Банкны хувьд бид үйлчлүүлэгчдээ илүү тогтвортой бизнесийн 

загварт шилжихэд нь туслахыг  хүсч байна.”
Данске Банкны Бизнес эрхлэгчдийг дэмжих газрын захирал

ГЛЕН СОДЕРХОЛМ 

№2 ДАНИЙН ДАНСКЕ БАНК
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бол нэр хүндэд нь хохирол учрах, санхүүгийн үзүүлэлт муу байх зэрэг эрсдэлд өртөх магадлалтай.  

Тогтвортой хөгжлийн стратегийг бизнесийн стратегид зохих ёсоор нэгтгэснээр ESG хүчин зүйлсийг 

бизнесийн боломж болгон хувиргаж чадна.

Тогтвортой хөгжлийн бодлогыг байгууллагадаа нэвтрүүлснээр эрсдлийг 
бизнесийн боломж болгон хувиргах боломжтой

• Байгаль орчны болзошгүй эрсдэлийн нэг жишээ бол хог хаягдлын менежмент юм. Буруу 

зохицуулалт хийвэл хог хаягдлын менежмент нь аливаа компанид сөргөөр нөлөөлнө. Дэлхий 

даяар нийт хүнсний гуравны нэг нь хаягдал болж, байгаль орчинд байгаль орчинд сөрөг нөлөө 

үзүүлж байдаг. Супермаркетуудын хувьд хугацаа нь дууссан хоолыг хаях нь маш их зардалтай тул 

асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хэд хэдэн супермаркетууд хугацаа нь дуусах дөхсөн хүнсний үнийг 

бууруулах, эсвэл ашиглах боломжтой бүтээгдэхүүнүүдийг хоолны газрууддаа хэрэглэх замаар хог 

хаягдлыг багасгахаар ажиллаж байна.

• Химийн үйлдвэр нь ESG -ийн хэд хэдэн эрсдэлд өртдөг салбар юм. Энэ салбарт бүтээгдэхүүний  

аюулгүй байдал, ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй үйл ажиллагаа зэрэг нийгмийн хүчин зүйлүүдийг 

анхаарч үзэх хэрэгтэй. Компаниуд хорт хийтэй зохих ёсоор харьцах байгаль орчны холбогдох 

зөвшөөрөл, аюулгүй ажиллагааны дүрэм журамтай байх ёстой. Химийн бодис үйлдвэрлэдэг 

компаниуд бүх ажилчдыг зохих сургалтанд хамруулж, болзошгүй аюул осолтой хэрхэн тэмцэх 

талаар мэдлэг олгох замаар эрсдлийг бууруулах боломжтой. Ингэснээр компаниуд эрсдлийг 

бизнесийн боломж болгон хувиргаж чадна. 

Эх сурвалж: https://danskebank.com/sustainability/sustainable-finance/sustainable-lending
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Байгаль орчинд ирэх давуу талууд

• Ногоон зээлээр дамжуулан ногоон төсөл хөтөлбөрүүдийг дэмжих нь хүлэмжийн хийн ялгарлыг 

мэдэгдэхүйц бууруулж, байгаль орчны доройтлоос урьдчилан сэргийлэхэд хувь нэмэр оруулна;

• Ногоон зээлийн талаарх иргэдийн мэдлэгийг дээшлүүлснээр тогтвортой хөгжилд иргэд, 

байгууллагуудын оролцоог улам нэмэгдүүлэх түлхэц болж өгнө;

• Ногоон төсөл хөтөлбөрүүдийг дэмжснээр эрчим хүчний зардлыг бууруулж, эрчим хүчний аюулгүй 

байдлыг бэхжүүлж, бүс нутгийн эдийн засгийг сэргээх боломжтой. 
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Зээлдэгчид ирэх давуу талууд

• Ногоон зээлийн зорилго нь байгууллагын засаглал, стратеги, эрсдэлийн удирдлагын бүтцийн 

тогтвортой байдлыг хөгжүүлэхэд оршино. Энэ нь зээлдэгчийн дунд болон урт хугацааны 

ESG/байгаль орчин, нийгэм, засаглал/-н үнэлгээг сайжруулж, улмаар компанийн үнэ цэнийг 

нэмэгдүүлэхэд туслах боломжтой;

• Зээлдэгчид Ногоон төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр Тогтвортой хөгжилд том хувь нэмэр 

оруулах бөгөөд энэ нь тэднийг олон нийтэд хүлээн зөвшөөрүүлэх, маркетингийн гол түлхэц болох 

боломжтой;

• ESG-н зээлийг үнэлдэг санхүүгийн байгууллагуудтай шинэ харилцаа тогтоох замаар санхүүгийн 

баазаа бэхжүүлэх боломжтой;

• Удаан хугацаатай, бага хүү шимтгэлтэй зээл авах боломж.

НОГООН ЗЭЭЛИЙН
ДАВУУ ТАЛУУД


