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სარჩევი

06 წინასიტყვაობა

08 თორმეტი მოკლე ამბავი
პლასტმასასა და სამყაროზე

10  ისტორია
გარღვევა, სახელად პვქ (PVC)
პლასტმასისპირველინიმუშებისპილოსძვლისადა
აბრეშუმისიმიტაციასწარმოადგენდადათავდაპირ
ველადბაზარზემასმხოლოდპატარანიშაეკავა.ბუმი
მეორემსოფლიოომისშემდეგ,პვქისშექმნისთანავე
დაიწყო.მალეამიაფმაპლასტიკურმამასამმსოფ
ლიოდაიპყრო.

12 ნა გავ ში გა და ძა ხე ბის მენ ტა ლი ტე ტი
ნა გა ვი მსოფ ლი ოს თ ვის
ჯერკიდევ1950იანწლებშიადამიანიისევესათუთად
ეპყრობოდაპლასტმასას,როგორცშუშასანაბრე
შუმს.ამმასალისუპირატესობებისამომხმარებლო
პროდუქციისმწარმოებელმაკომპანიებმამხოლოდ
მოგვიანებითაღმოაჩინეს.ასეგაჩნდაცხოვრების
სტილი,რომლისშედეგადაცგამუდმებითიწარმოება
ნაგავი.
 

14 მოხ მა რე ბა
ბო რო ტე ბაც, სი კე თეც
პლასტმასაჩვენიცხოვრებისნაწილადიქცა.მისგან
ამზადებენცელოფანისპარკებს,მობილურტელეფო
ნებსათუავტომანქანებისხელსაწყოთაპანელებს.
მაგრამპლასტმასისპროდუქტებისთითქმისნახევარი
გაყიდვიდანსულრაღაცერთთვეშინაგვადიქცევა.
გადასამუშავებლადმხოლოდმათიუმნიშვნელონაწი
ლიიგზავნება.

16 ჯან მ რ თე ლო ბა
ქი მია ჩვენს სხე ულ ში
ცოტავიცითზიანზე,რომელსაცპლასტმასისწარმო
ებაადამიანისჯანმრთელობასაყენებს,დაწყებული
წიაღისეულისმოპოვებით,დამთავრებულიმზაპრო
დუქტისლიკვიდაციით.

18 სქე სის სა კითხი
არათანაბარი საფრთხე
პლასტმასისმავნეზეგავლენაუფრომეტადქალებ
ზეშეინიშნება,ვიდრემამაკაცებზე.ამისმიზეზი,სხვა
მიზეზებსშორის,სქესთაშორისარსებულიბიოლო
გიურიგანსხვავებებია.ქალისორგანიზმიგანსხვავე
ბულადრეაგირებსშხამიანნივთიერებებზე.გარდა
ამისა,ქალიუფროხშირადიყენებსქიმიურადდაბინ
ძურებულჰიგიენისპროდუქტებს.თუმცაარსებობს
ალტერნატივებიც.

20 კვე ბა
უგე მუ რი ციკ ლი
პლასტიკურიმასისერთერთიუმსხვილესიმომხმარე
ბელიკვებისმრეწველობაა.მისილამაზადშეფუთული
პროდუქციანებისმიერმოთხოვნილებასუნდააკმაყო
ფილებდეს.შედეგისავალალოა:პლასტმასახვდება
სახნავსათესმიწაშიდა,შესაბამისად,კვებისჯაჭვში.

22 ტან საც მე ლი
ვი კის როთ მე ტი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა
სინთეტიკურიბოჭკოსგანდამზადებულქსოვილს,ერთი
შეხედვით,მრავალიუპირატესობააქვს:ისიაფია,მალე
შრებადაკარგადერგებასხეულს.მაგრამხმარებისშემ
დეგამქსოვილისგანდამზადებულინაწარმინაგვადიქ
ცევა,ისარგადამუშავდებადა,შესაბამისად,უარყოფით
ზეგავლენასახდენსკლიმატისცვლილებაზე.ამასთანა
ვე,ისარცჩვენიჯანმრთელობისთვისარისუხიფათო.

24 ტუ რიზ მი
არ სე ბობს თუ არა სა მოთხის და რი 
და სას ვე ნე ბე ლი ად გი ლე ბი?
მზიანიპლაჟები,ულამაზესიპალმები...დამუხლამდე
ნაგავიწყლისმისადგომებთან.მიუხედავადიმისა,რომ
დამსვენებლებსხელუხლებელიბუნებითტკბობასურთ,
ხშირადისინითავადანადგურებენამთვალწარმტაცი
ადგილებისსილამაზეს.ამასთან,სანაგვესისტემები
მოუწესრიგებელია.

26 კლი მა ტის ცვლი ლე ბა
პლასტმასა და გლობალური 
დათბობა 
სხვამასალებთანშედარებითპლასტმასასხშირად
გარემოსთვისნაკლებადსაზიანოალტერნატივად
მიიჩნევენ–სხვამიზეზებსშორის,მისისიმჩატისგა
მო.არადა,პლასტმასისბუმისაგრძნობლადზრდის
ატმოსფეროშისახიფათოსათბურისგაზებისემისიას.

28 პლასტმასა წყალში
დაბინძურებული ზღვები
ზღვისწყლისმდინარეებშიჩაყრილინაგვითდაბინ
ძურებაშეგვიძლიახანძრებისდასაკვამურებისგამო
სმოგისწარმოშობასშევადაროთ.თუმცა,პლასტმასა
ოკეანეებშიროდირჩება.ისზედაპირულიწყლების
მეშვეობითოკეანისფსკერზეანნაპირზეხვდება.

30 კონ ცერ ნე ბი
პლას ტ მა სის ლო ბი და მი სი 
საქ მი ა ნო ბა
კარგადორგანიზებულილობისტურიძალისხმევის
წყალობით,პლასტმასისინდუსტრიასურათსისეწარ
მოაჩენს,თითქოსთავადწარმოებაპრობლემასარ
ქმნიდეს.ისცდილობს,ყურადღებანარჩენებისმარ
თვასადაგადამუშავებაზეგადაიტანოსდაამგვარად
თავიდანაიცილოსპასუხისმგებლობა.
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32 კე თილ დღე ო ბა
სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის 
პრო დუქ ტი
IIმსოფლიოომისშემდგომიეკონომიკურიზრდაწარ
მოუდგენელიიქნებოდაპლასტმასისგარეშე.პლას
ტიკურიმასებიგლობალიზაციისეპოქისშედეგიცაა
დამისიმამოძრავებელიძალაც–ეპოქისა,რომელიც
ონლაინშოპინგისგავრცელებასთანერთადნაგვის
ახალახალმთებსწარმოქმნის.

34 „ბიო”-პლასტმასა
სიმინდი ნავთობზე უკეთესია? 
ბიოლოგიურიწარმოშობისნედლეულისგანდამ
ზადებულიპლასტიკურიმასაბევრსგარემოსთვის
უვნებელიჰგონია.გარდაამისა,ისუფროსწრაფად
იხრწნება,ყოველშემთხვევაში,მეწარმეებიცდილო
ბენდაგვარწმუნონ,რომმართლაცასეა.მაგრამთუ
სურათსუკეთდავაკვირდებით,დავინახავთ,რომეს
მასალებიახალპრობლემებსქმნის.

36 ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვა
პლასტმასის კრიზისი
საყოველთაოდგავრცელებულიამცდარიმოსაზრება:
მომხმარებელსარაფერიმოეთხოვებაგარდაიმისა,
რომაკურატულადახარისხებდესთავისყოველდღი
ურნაგავს.არადა,პლასტმასისნაგვისუდიდესინაწი
ლიღუმლებშიანგარემოშიხვდება.

38 ნაგ ვის ექ ს პორ ტი
ნა გავ საყ რე ლი და კე ტი ლია
რავუყოთპლასტმასისბოთლებსდაცელოფანის
პარკებს,რომელებიცაღარგვჭირდება?ამაზეად
ვილირაარის!სადმესხვაგანგავაგზავნოთ.ჯერ
კიდევცოტახნისწინ,განვითარებულისამყაროს
ძნელადგადასამუშავებელიპლასტმასისნაგვის
უდიდესინაწილიჩინეთშიიგზავნებოდა.მაგრამ
დღესესშესაძლებლობააღარარსებობს.

40 შე აგ რო ვე და გა ყი დე
ცხოვ რე ბა ნაგ ვის წყა ლო ბით და 
მას თან ერ თად
მრავალღარიბქვეყანაშიმუნიციპალურინაგავსაყ
რელებისავსეანაგვისშემგროვებლებით.ისინინარ
ჩენებისმნიშვნელოვანნაწილსკვლავწარმოებაში
აბრუნებენ.

42 რე გუ ლი რე ბა
მოგ ვა რე ბის მცდა რი გზე ბი
პლასტმასისკრიზისისმოგვარებისმიზნითარაერთი
ხელშეკრულებაგაფორმებულადამრავალიინიცია
ტივაცგამოთქმულა.მაგრამთითქმისყველამათგანი
მხოლოდნარჩენებისმართვასეხება,ერთმანეთზე
მორგებულიარარისდაარავითარპასუხისმგებლო
ბასარაკისრებსმწარმოებელს.

44 სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა
მოძრაობა პლასტმასის 
წინააღმდეგ
საერთაშორისოსამოქალაქომოძრაობასახელწოდე
ბით„დაიხსენითავიპლასტმასისგან“(„BreakFreeFrom
Plastic“)ცდილობს,როგორმეშეაჩეროსსამყაროსდა
ბინძურება.დიდისაჯაროაქციებითადასაინფორმა
ციოსაგანმანათლებლოსაქმიანობითისკონცერნებს
ქმედითინაბიჯებისგადადგმისკენმოუწოდებს.

46 უნარ ჩე ნო კონ ცეფ ცია
ცხოვ რე ბა უნაგ ვო დაც 
შე საძ ლე ბე ლი ა!
პლასტიკურიმასისგადამუშავებაკრიზისისგადასაჭ
რელადსაკმარისიარარის.აუცილებელიაახალი
იდეები,რომლებიცპრობლემასსათავეშივემოაგვა
რებდა.სულუფრომზარდისაზოგადოებრივიმოძ
რაობაგვიჩვენებს,როგორუნდამოხდესეს,ხოლო
ზოგიერთიქალაქისადასოფლისთამამიხელმძღვა
ნელებიმასაქტიურადუბამენმხარს.

48 საქართველო
ნარჩენების მართვა 
საქართველოში
განვითარებადიქვეყნებისმსგავსად,
საქართველოშიცმყარინარჩენებისმართვა
ეროვნული,რეგიონულიდაადგილობრივი
მნიშვნელობისგამოწვევებს,ფინანსურდა
გარემოსდაცვითპრობლემებსუკავშირდება.

50 პრობლემა და გამოსავალი
პლასტმასის ნარჩენები 
საქართველოში
პლასტმასისნარჩენებისაქართველოს
მუნიციპალურიმყარინარჩენებისდაახლოებით
1120%სშეადგენს.პოპულარულიასხვადასხვა
საყოფაცხოვრებოდანიშნულებისპლასტმასის
ნაწარმიმისისიიაფის,სიმსუბუქის,მრავალჯერადად
გამოყენებისშესაძლებლობისადაადვილად
ხელმისაწვდომობისგამო.ქვეყანაშიწარმოებული
პროდუქციისუმრავლესობაშიგამოყენებულია
პლასტმასისსხვადასხვატიპისნაწარმი.

52  ავ ტო რე ბი; მო ნა ცე მე ბის, 
 რუ კე ბი სა და ინ ფოგ რა ფი კე ბის
 წყა რო ე ბი

54 ჩვენ შე სა ხებ
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ანამედროვე სამყაროში პლასტმასასთან უფრო ხშირი შეხება 

გვაქვს, ვიდრე საყვარელ ადამიანებთან. პლასტმასა ყველგანაა: 

ჰაერში, წყალში, მიწაში. ის გლობალიზაციის მანქანა და 

რეგულაციებისგან თავისუფალი გვიანდელი კაპიტალიზმის 

განსახიერებაა – სისტემისა, რომელიც მოგების სანაცვლოდ ადამიანის და 

გარემოსდაცვითი ხარჯების ექსტერნალიზაციას ახდენს. პლასტმასას 

პასუხისმგებლიანი მოქალაქეც კი ვერ აარიდებს თავს. მასზე უარის თქმას 

გარკვეული პრივილეგიები სჭირდება, რომლის ფუფუნებაც დღევანდელ 

სამყაროში ცოტას აქვს. 

ახლაღა ვიწყებთ პლასტმასაზე ჩვენი დამოკიდებულების შედეგების 

გაცნობიერებას. მუდმივობა – ამ თვისების გამოა პლასტმასა ერთდროულად 

ასეთი მოსახერხებელიც და ზიანის მომტანიც. მისი შემადგენელი 

მოლეკულური ჯაჭვის ბიოლოგიურად განადგურებას უამრავი წელი სჭირდება. 

პლასტმასის განადგურების პროცესს შეუქცევადი გავლენა აქვს ბუნებასა და 

ადამიანებზე. მეცნიერები დღეს ყველგან მიაგნებენ პლასტმასას, პლანეტის 

ყველაზე ძნელად მისადგომ ადგილებშიც კი. ის არა მხოლოდ გარემოში, ჩვენს 

სხეულებშიცაა. 

ჩვენ, ადამიანები, პლასტმასით დაბინძურებული სახეობა ვართ. პლასტმასა 

ჩვენს სხეულში არ მოხვედრილა მხოლოდ არაპირდაპირი გზით, მაგალითად, 

იმ თევზის ჭამით, რომელსაც პლასტმასა საჭმელში აერია. პლასტმასის მთელი 

სასიცოცხლო ციკლია დამაბინძურებელი, იქნება ეს მის საწარმოებლად 

საჭირო ნავთობის და გაზის მოპოვება, თუ სიცოცხლის ბოლო ეტაპი, 

როდესაც ის სანაგვეზე იყრება, იწვება ან მუშავდება ნაკლები ღირებულების 

მასალის მისაღებად. 

პლასტმასის მოხმარება და წარმოება წარმოუდგენელი სისწრაფით იზრდება. 

2005 წლიდან დღემდე მთელი პლასტმასის ნახევარზე მეტი აწარმოეს. ბაზარს 

რამდენიმე მსხვილი კონცერნი აკონტროლებს. მათ ერთობლივად 200 

მილიარდ აშშ დოლარამდე ინვესტიცია ნავთობქიმიური პროდუქტების 

წარმოების გაზრდას მოახმარეს, რომელთა დიდი ნაწილი პლასტმასად იქცევა. 

აშშ-ის ფიქლის გაზში კაპიტალდაბანდებების წყალობით ისინი 300-ზე მეტი 

ახალი საწარმოს აშენებას ან გაფართოებას გეგმავენ და იმედი აქვთ, რომ 

2025 წლისთვის პლასტმასის წილს ბაზარზე 40%-ით გაზრდიან. პლასტმასის 

მიწოდება მკვეთრად აღემატება მასზე მოთხოვნას. 

თ
წინასიტყვაობა
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პლასტმასის და ნავთობქიმიკატების მწარმოებელი კომპანიები უფრო და 

უფრო ღელავენ პლასტმასის საწინააღმდეგო კამპანიებზე. მართალია, 

კომპანიებმა დაიწყეს დაბინძურებაში მათ მიერ შეტანილი წვლილის აღიარება, 

ისინი საჯაროდ კვლავაც მომხმარებლებისკენ იშვერენ ხელს და პლასტმასით 

დაბინძურებაში მთავარი დამნაშავის ტვირთი მათზე გადააქვთ. 

რეალობა სულ სხვაგვარია. სამომხმარებლო ბრენდები ახალ ბაზრებს 

იპყრობენ – აზიაში, აფრიკაში, სამხრეთ ამერიკაში. მიუხედავად იმისა, რომ 

კარგად იციან – ამ ქვეყნებში ნარჩენების ინფრასტრუქტურა და გადამუშავება 

გაცილებით ცუდადაა განვითარებული, ვიდრე გლობალური ჩრდილოეთის 

ქვეყნებში. სამოქალაქო საზოგადოების 1500 ჯგუფი მთელი მსოფლიოდან 

„დაიხსენი თავი პლასტმასისგან” მოძრაობაშია გაერთიანებული და 

პლასტმასით დაბინძურების წინააღმდეგ იბრძვის. 

მოძრაობა „დაიხსენი თავი პლასტმასისგან” და 

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი სიამაყით წარმოგიდგენთ 

პლასტმასის ატლასის პირველ საერთაშორისო 

ვერსიას ინგლისურ ენაზე. პლასტმასის ატლასში 

ნახავთ უტყუარ ფაქტებს, მონაცემებსა და 

ციფრებს, რომელიც ამტკიცებს, რომ პლასტმასის 

მრეწველობა მითებს გვიყვება. საჭიროა 

პლასტმასის წარმოების და მოხმარების სასწრაფო 

და მკვეთრი შემცირება. აუცილებელია 

ადგილობრივი, ეროვნული და საერთაშორისო რეგულაციები, რომელიც 

დაბინძურების წყაროებს მიემართება. პლასტმასის კრიზისის გადაწყვეტისას 

რამდენიმე მიმართულებით ფიქრია საჭირო. ამგვარ გამოსავალს შორისაა 

ბაზარზე მეტი პლასტმასის არდაშვება, უნარჩენო დასახლებების და ქალაქების 

მხარდაჭერა და პროდუქტების გადამუშავება. მთავრობებმა პასუხისმგებლობა 

უნდა დააკისრონ კომპანიებს, რომლებსაც წვლილი შეაქვთ ან მოგებას იღებენ 

პლასტმასის კრიზისისგან. მოქალაქეებმა უნდა მოითხოვონ ქმედითი ნაბიჯები 

და გადაწყვეტილებები პოლიტიკის შემქმნელებისგან, რათა დაიცვან ჩვენი 

ჯანმრთელობა და ეკოსისტემები პლასტმასის და მათი მომწამვლელი 

დანამატებისგან. 

ბარბარა უნმიუსიგი
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის პრეზიდენტი

სტივ ვილსონი
ფილმის – “პლასტმასის ამბავი”, აღმასრულებელი პროდიუსერი

მოქალაქეებმა უნდა 
მოითხოვონ ქმედითი ნაბიჯები 

პოლიტიკის შემქმნელებისგან, რათა 
დაიცვან ჩვენი ჯანმრთელობა და 
ეკოსისტემები პლასტმასის და მათი 
მომწამვლელი დანამატებისგან.

„
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პლასტმასასა და სამყაროზე
12 მოკლე ამბავი

1

2

3

4

5

6

პლასტმასისნაწილაკებითზღვებისადაოკეანეების
დაბინძურებისამბავისაყოველთაოდცნობილია.
ნაკლებადგავრცელებულიაინფორმაციაიმის
თაობაზე,რომნიადაგისა და შიდა წყალსატევების 
დაბინძურების ხარისხი, სულცოტა,ოთხჯერ,
ხოლოზოგან23ჯერაცკიაღემატებაოკეანეების
დაბინძურებისხარისხს.

სოფლისმეურნეობაშიმსოფლიომასშტაბით
ყოველწლიურად6,5მილიონიტონაპლასტმასა
გამოიყენება.ევროკავშირისმასშტაბითმარტო2018
წელსსაკვებიპროდუქტებისადასასმელებისთვის
დამზადდაშესაფუთიმასალის1,13ტრილიონი
ერთეული.მათიუდიდესიუმრავლესობა
პლასტმასისაა.

1978წელს„კოკაკოლამ“გადაწყვიტა,თავისი
ლეგენდარულიმინისბოთლიპლასტმასის
ბოთლებითჩაენაცვლებინა.დღესჩვენი
აჩქარებულიყოველდღიურიყოფალამის
წარმოუდგენელიაერთჯერადი ჭურჭლის გარეშე.

პლასტმასაადამიანისჯანმრთელობისთვის არაერთ 
საფრთხეს შეიცავს.ესათუისქიმიურიდანამატები
წარმოებულპროდუქტს,მართალია,სასურველთვისებებს
სძენს,მაგრამმავნეაჯანმრთელობისთვის.ესდანამატები
გვხვდებაჰაერსადამტვერში.

1950დან2017წლამდემსოფლიოშიწარმოებულიქნა 9,2 მილიარდი 
ტონა პლასტმასა,ანუდედამიწისყოველმცხოვრებზეტონაზე
მეტიპლასტმასამოდის.ამმოცულობისუდიდესწილსერთჯერადი
გამოყენებისპროდუქტებიდაშესაფუთიმასალებიშეადგენს.
ხელახლაგადამუშავებულიპლასტმასისმოცულობამთლიანი
პროდუქციისათპროცენტსაცვერაღწევს.

პლასტმასისმასობრივიგავრცელებადაიწყომეოცესაუკუნის
მეორენახევარში,როცააღმოჩნდა,რომქიმიური მრეწველობის 
ნარჩენი პროდუქტისგანშეიძლებახელოვნურინივთიერების,
პოლივინილქლორიდის(პვქ),წარმოება.
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7

8

9

10

11

12 საერთაშორისომოძრაობის„დაიხსენი თავი 
პლასტმასისგან”(„BreakFreeFromPlastic“)მიზანია
პირველადიმოხმარებისპროდუქტებისადაპლასტმასის
მწარმოებელთაპასუხისმგებლობისგაზრდადა
პლასტმასითგარემოსდაბინძურებისშეჩერება.ამ
მოძრაობასუკვეშეუერთდა1500ზემეტიორგანიზაცია
დაათასობითკერძოპირი.

თუპლასტმასისწარმოებადღევანდელიტემპითგაგრძელდა,
2050წლისთვისატმოსფეროშიCO2ისემისია56გიგატონას
მიაღწევს.ესკიCO2ისიმდარჩენილიბიუჯეტის10-დან 
13 პროცენტამდე მოცულობას შეადგენს, რომელიც
დადგენილიადედამიწისდათბობისმაქსიმუმად1,5გრადუსის
მისაღწევად.

პლასტმასისმსოფლიობაზარსსულრამდენიმე
მულტინაციონალურიკონცერნიაკონტროლებს.ამსფეროში
ევროპისუმსხვილესიკომპანია„ინეოსი“მილიარდობით
ევროსაბანდებს,რათააშშიდანმიღებულიიაფი ფიქლის 
გაზის გამოყენებითკიდევუფროგაზარდოსევროპაში
პლასტმასისწარმოებისმოცულობა.

ათწლეულებისგანმავლობაშიპლასტმასისმწარმოებლები
ეწინააღმდეგებოდნენყველამცდელობას,შეეზღუდათწარმოება
დაშეემცირებინათწარმოებითგამოწვეულიზიანი.ისინიამ
სექტორშიმილიარდობითდოლარისინვესტიციასდებენ,ქირაობენ
ლობისტებისარმიას,რათასუბსიდირებულისექტორიმოიპოვონ,
რეგულაციებსთავიაარიდონდაბრალეულობის ტვირთი
მომხმარებლებსადააზიისღარიბქვეყნებზეგადაიტანონ.

ჩინეთმა2018წელსპლასტმასისნარჩენების
იმპორტიაკრძალა.ნარჩენებისმიღებაზესხვა
ქვეყნებიცუარსამბობენდანაგავსუკანაბრუნებენ.
პლასტმასისნარჩენებისოთხიუდიდესი 
ექსპორტიორიაშშ,იაპონია,გერმანიადადიდი
ბრიტანეთია.

ტანსაცმლისდამზადებისასინტენსიურადიყენებენ
ქიმიურბოჭკოს,როგორიცაა,მაგალითად,
პოლიესტერი.მისიშემადგენელიძირითადი
ელემენტებიანავთობიანბუნებრივიაირი.იმისდა
მიხედვით,თურატიპისწარმოებასთანგვაქვსსაქმე,
პოლიესტერის ერთი პულოვერის დამზადებისას
გამოიყოფა3,8-დან 7,1 კილოგრამამდე 
ნახშირორჟანგი (CO2).
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1850

1931
პოლისტიროლი
კომპანიაIG
Farben(გ)

1910 19201830 1840 1860 1870 1880 1890 1900

1839
რეზინა
ჩარლზგუდიერი(წ)

1869
ცელულოიდი
ჯონუესლიჰაიატი(წ)

1884
ხელოვნური
აბრეშუმი
ილერდებერნიგო,
გრაფიშარდონე(წ)

1907
ბაკელიტი
ლეობაკელანდი(გ)

1910
სინთეტიკური
კაუჩუკი
ფრიცჰოფმანი(წ)

1912
პოლივინილქლორიდი
(პვქ)
ფრიცკლატე(გ)

1908
ცელოფანი
ჟაკე.
ბრანდენბერგერი(წ)

პლას ტ მა სა მი ლი არ დო ბით ადა მი ა ნის ყო ველ დღი უ რი თა ნამ გ-
ზავ რია და მრეწ ვე ლო ბა შიც ფარ თოდ გა მო ი ყე ნე ბა. ყო ველ წ-
ლი უ რად 400 მი ლი ონ ტო ნა ზე მე ტი პლას ტ მა სა იწარ მო ე ბა. 

მაგ რამ რა არის პლას ტ მა სა უფ რო კონ კ რე ტუ ლად? ამ სიტყ ვით აღ-
ნიშ ნა ვენ სინ თე ტი კუ რი წარ მო შო ბის იმ მა სა ლე ბის ჯგუფს, რომ-
ლე ბიც მი ი ღე ბა ბუ ნებ რი ვი წი ა ღი სე უ ლის – უმე ტეს წი ლად ბუ ნებ-
რი ვი აირი სა და ნავ თო ბის – პო ლი მე რი ზა ცი ის სა ხე ლით ცნო ბი ლი 
ქი მი უ რი რე აქ ცი ის შე დე გად. სხვა დას ხ ვა სა ხის პო ლი მე რი ზა ცი ით 
მი ი ღე ბა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი თვი სე ბე ბის ხე ლოვ ნუ რი შე ნა ერ თე ბი: 
რბი ლი თუ მა გა რი, გამ ჭ ვირ ვა ლე თუ გა უმ ჭ ვირ ვა ლე, მყა რი თუ 
ცვა ლე ბა დი.

პირ ვე ლი ხე ლოვ ნუ რი შე ნა ერ თი წარ მოდ გე ნილ იქ ნა 1862 
წელს. მას „პარკსინი” უწო დეს – მი სი ვე შემ ქ მ ნე ლის, ალექ სან დერ 
პარ კ სის პა ტივ სა ცე მად, რო მელ მაც ეს ნივ თი ე რე ბა ცე ლუ ლო ზი-
დან მი ი ღო. გა ხუ რე ბის შე დე გად შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბო და ახალ შექ-
მ ნი ლი ორ გა ნუ ლი ნივ თი ე რე ბის თ ვის ამა თუ იმ ფორ მის მი ნი ჭე ბა, 
რო მელ საც იგი გა ცი ე ბის შემ დეგ ინარ ჩუ ნებ და. რამ დე ნი მე წლის 
შემ დეგ ჯონ უეს ლი ჰა ი ატ მა შექ მ ნა ცე ლუ ლო ი დი: გა ხუ რე ბულ ნიტ-
რო ცე ლუ ლო ზას წნე ვის ქვეშ შე უ რია ქა ფუ რი და ეთი ლის სპირ ტი 
და მი ი ღო შე ნა ერ თი, რომ ლის თ ვი საც ნე ბის მი ე რი ფორ მის მი ნი ჭე-
ბა შე ეძ ლო. ბი ლი არ დის ბურ თე ბი სა თუ სა ვარ ცხ ლე ბის წარ მო ე ბა-
ში მან სპი ლოს ძვა ლი და კუს რქო ვა ნი ჯავ შა ნი ახა ლი შე ნა ერ თით 
ჩა ა ნაც ვ ლა და ახა ლი პრო დუქ ტით გან სა კუთ რე ბულ წარ მა ტე ბას 
მი აღ წია კი ნო- და ფო ტომ რეწ ვე ლო ბა ში. 1884 წელს ქი მი კოს მა 
ილერ დე შარ დო ნემ და ა პა ტენ ტა შარ დო ნეს აბ რე შუ მის სა ხე ლით 
ცნო ბი ლი ხე ლოვ ნუ რი აბ რე შუ მი. რა ი ო ნი, ანუ, რო გორც მას დღეს 
უწო დე ბენ, ვის კო ზა, ნა ხევ რად სინ თე ტი კუ რი ხე ლოვ ნუ რი შე ნა ერ-
თი ა, რო მე ლიც ცე ლუ ლო ზის ქი მი უ რი და მუ შა ვე ბის შე დე გად მი ი-
ღე ბა. ის ბუ ნებ რი ვი პრო დუქ ტე ბის, მა გა ლი თად, აბ რე შუ მის, იაფი 
ალ ტერ ნა ტი ვა ა.

ეს და სხვა ად რე უ ლი ხე ლოვ ნუ რი შე ნა ერ თე ბი ბუ ნებ რი ვი მა-
სა ლის გან მზად დე ბო და. მთლი ა ნად სინ თე ტი კუ რი ხე ლოვ ნუ რი 
შე ნა ერ თის მი სა ღე ბად მეც ნი ე რებს კი დევ 40 წე ლი დას ჭირ დათ. 
კერ ძოდ, 1907 წელს ლეო ჰენ დ რიკ ბა კე ლან დ მა გა ა უმ ჯო ბე სა ფე-
ნო ლ სა და ჭი ან ჭ ველ მ ჟა ვას შო რის მა ნამ დე ცნო ბი ლი ქი მი უ რი რე-
აქ ცი ე ბის ტექ ნი კა და შექ მ ნა ბა კე ლი ტი – პირ ვე ლი ხე ლოვ ნუ რი 
შე ნა ერ თი, რო მე ლიც ბუ ნე ბა ში არ სე ბულ არ ცერთ მო ლე კუ ლას არ 
შე ი ცავ და. ბა კე ლი ტი, ეს გამ ძ ლე და სიცხე მე დე გი მა სა ლა, წარ მა-
ტე ბით გა მო ი ყე ნე ბო და რო გორც იზო ლა ტო რი. 

ხუ თი წლის შემ დეგ ფრიც კლა ტემ და ა პა ტენ ტა ხე ლოვ ნუ რი შე-
ნა ერ თი, სა ხელ წო დე ბით პო ლი ვი ნილ ქ ლო რი დი, შე მოკ ლე ბით პვქ 
ან ვი ნი ლი. მაგ რამ 1950-იან წლე ბამ დე პლას ტ მა სებს ბაზ რის მოკ-
რ ძა ლე ბუ ლი ნი შა ეკა ვათ. პვქ-ის მა სობ რი ვი წარ მო ე ბის მი ზე ზად 
იქ ცა აღ მო ჩე ნა, რომ მი სი მი ღე ბა ქი მი უ რი მრეწ ვე ლო ბის ნარ ჩე ნი 
პრო დუქ ტის გან იყო შე საძ ლე ბე ლი. მწვა ვე ტუ ტის მი ღე ბი სას წარ-
მოქ მ ნი ლი ქლო რი სა ა მი სოდ შე სა ნიშ ნა ვი სა ბა ზი სო მა სა ლა გა მოდ-
გა.

ასე და იწყო პვქ-ის ელ ვი სებ რი აღ ზე ვე ბა. მე ო რე მსოფ ლიო 
ომის დროს მას ზე მოთხოვ ნა გა ი ზარ და, რად გან პვქ-ს სამ ხედ რო 
გე მებ ზე კა ბე ლე ბის სა ი ზო ლა ცი ოდ იყე ნებ დ ნენ. 

პვქ-სთან ერ თად 1930-იან წლებ ში შე იქ მ ნა პო ლი ე თი ლე ბი, 
რო მე ლიც ძი რი თა დად ბოთ ლე ბის, შე სა ფუ თი მა სა ლის და სამ ზა-
დებ ლად გა მო ი ყე ნე ბო და. 1954 წელს პო ლი ე თი ლე ნის თვი სე ბე ბის 
მქო ნე კი დევ ერ თი ხე ლოვ ნუ რი შე ნა ერ თი მი ი ღო ქი მი კოს მა ჯუ-
ლიო ნა ტამ. პო ლიპ რო პი ლე ნის სა ხე ლით ცნო ბი ლი ეს პლას ტ მა სა 
დღემ დე გა მო ი ყე ნე ბა ყო ველ დღი უ რი მოხ მა რე ბის ისე თი პრო დუქ-
ტე ბის და სამ ზა დებ ლად, რო გო რე ბი ცაა შე სა ფუ თი მა სა ლე ბი, მან-
ქა ნის სა ვარ ძ ლე ბი ბავ შ ვე ბის თ ვის, მი ლე ბი.

პლას ტ მა სის წარ მო ე ბის ბუმს უდა ვოდ ხე ლი შე უწყო მის მა 
მა შინ დელ მა იმიჯ მაც: პლას ტ მა სას მო დუ რად, სუფ თად და თა ნა-
მედ რო ვედ მი იჩ ნევ დ ნენ. მან ბაზ რი დან გან დევ ნა ტრა დი ცი უ ლი 
პრო დუქ ტე ბი და თან და თან ცხოვ რე ბის თით ქ მის ყვე ლა სფე რო ში 
შე იჭ რა. 

ისტორია

გარღვევა, სახელად პვქ (PVC)
პლასტმასის პირველი ნიმუშები სპილოს ძვლისა 
და აბრეშუმის იმიტაციას წარმოადგენდა და 
თავდაპირველად ბაზარზე მხოლოდ პატარა ნიშა 
ეკავა. ბუმი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, პვქ-ის 
შექმნისთანავე დაიწყო. 

1892
ვისკოზა
ჩარლზკროსი,
ედუარდბივანი,
კლეიტონბიდლი(წ)

1930

რა და როდის
უმნიშვნელოვანესიპლასტიკურიმასების
ისტორია

წ–წარმოება,გ–გამოგონება

ყველაზემნიშვნელოვანიპლასტიკურიმასები1850
დან1950წლამდეპერიოდშიშეიქმნა.მასშემდეგ
პროდუქტებითანდათანიხვეწება,უმეტესწილად

შხამიანიდანამატებისგამოყენებით.
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1950 19551945

1954
პოლიპროპილენი
ჯულიონატა(გ)

1935
მაღალისიმკვრივის
პოლიეთილენი
ICIდიდიბრიტანეთი(წ)

1938
ტეფლონი
როიჯ.პლანკეტი
რეკრიბოკი(გ)

1935
მელამინი
ბასფი(წ)

1937
პოლიურეთანი
ოტობაიერი(გ)

1946
აკრილნიტრილ
ბუტადიენ
სტიროლი
აშშისრეზინის
კომპანია(წ)

1954
პოლიაკრილ
ნიტრილი
ბაიერი(წ)

1952
დაბალი
სიმკვრივის
პოლიეთილენი
კარლციგლერი
(გ)

1953
პოლიკარბო
ნატი
ჰერმანშნელი(გ)

ამა თუ იმ თვი სე ბის მი სა ნი ჭებ ლად პლას ტ მა სას დღეს სხვა დას-
ხ ვა ქი მი ურ და ნა მატს ურე ვენ: პლას ტი ფი კა ტო რებს, ცეცხ ლ გამ ძ-
ლე და სა ღე ბავ ნივ თი ე რე ბებს. ამ და ნა მატ თა გა მო ყე ნე ბის შე დე-
გად პლას ტ მა სა ზი ანს აყე ნებს ჩვენს გა რე მო სა და ჯან მ რ თე ლო ბას. 
რად გან მათ აქვთ უნა რი, გა მო ე ყონ შე ნა ერთს, შე ე რი ონ წყალ სა თუ 
ჰა ერს და, სა ბო ლოო ან გა რი შით, პრო დუქ ტებს, რომ ლე ბი თაც ჩვენ 
ვსაზ რ დო ობთ. გარ და ამი სა, ისი ნი შე იძ ლე ბა გა მო თა ვი სუფ ლ დეს 
ამა თუ იმ პრო დუქ ტის ხე ლა ხა ლი და მუ შა ვე ბი სას.

ახა ლი თა ო ბის პლას ტ მა სე ბის მი ღე ბა შე საძ ლე ბე ლია ბი ო-
პო ლი მე რე ბის გან, მა გა ლი თად, სი მინ დის სა ხა მებ ლის გან. გარ და 
ამი სა, კი ბოს ნა ირ თა ქი ტი ნო ვა ნი სა ფარ ვე ლის გან მო ხერ ხ და ბი-
ო დეგ რა დი რე ბა დი შე ნა ერ თის დამ ზა დე ბა. ახა ლი პრო ცე დუ რის 
წყა ლო ბით სა ფარ ვე ლის გან მი ღე ბუ ლი ქი ტი ნი ქი ტო ზა ნად წო-
დე ბულ პო ლი მე რად გარ დაქ მ ნე ბა. კა ნა დის ქა ლაქ მონ რე ა ლის 

მაკ გი ლის უნი ვერ სი ტე ტის მკვლევ რე ბი ოპ ტი მის ტუ რად არი ან 
გან წყო ბი ლი, რად გან მსოფ ლი ო ში ყო ველ წ ლი უ რად რვა მი ლი ონ 
ტო ნამ დე კი ბოს ნა ირ თა ქი ტი ნო ვა ნი სა ფარ ვე ლი გროვ დე ბა. ბუ-
ნებ რი ვი ნივ თი ე რე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე შექ მ ნილ ასეთ სა და სხვაგ-
ვარ შე ნა ერ თებს უკ ვე იყე ნე ბენ საწ რუ პი ღე რე ბის, ერ თ ჯე რა დი 
ჭურ ჭ ლის, შე სა ფუ თი პა კე ტე ბი სა და საჭ მ ლის კონ ტე ი ნე რე ბის 
და სამ ზა დებ ლად. უც ნო ბი ა, რამ დე ნად მო აგ ვა რებს ეს მე თო დი 
პლას ტ მა სის კრი ზისს.  

1938
პერლონი
პაულშლაკი(გ)

1949
სტიროფორი
ფრიცშტასტნი(წ)

1935 1940

სხვადასხვა
სახისპლასტი
კურიმასა(მათ
შორისPC,PA,
PMMA,PUR,

ABS,ASA,SAN,
სხვათერმოპ
ლასტები)

პოლიეთილენ
ტერეფტალატი

(PET)

პოლიესტერისბოჭკო,აფ
სკები,სურსათისშესაფუთი
მასალა,სურსათისბოთლები
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პლასტმასისბოთლე
ბი,სარეცხიდასაწ
მენდისაშუალებების
ბოთლები,გაზისადა
სასმელიწყლისმი
ლები,საყოფაცხოვ
რებოსაქონელი

2

პოლივინილ
ქლორიდი

(PVC)

ჩექმები,საშხაპე
ფარდები,ფანჯრის
ჩარჩოები,მილები,
იატაკისსაფარი,
ელექტროკაბელები,
ხელოვნურიტყავი

3

დაბალი
სიმკვრივის

პოლიეთილენი
(LDPE)

ცელოფანისპარკები,
სურსათისშესანახიაფ
სკები,ნაგვისპარკები,
ტუბები,რძისკოლოფე
ბისდამცავიშრე

4სურსათისშესაფუთიმასალა,
DVDისბუდეები,ინტერიერის
მოსაპირკეთებელიმასალა,
ბამპერები,ბავშვისსამანქა

ნოსავარძლები

5

პოლისტიროლი
(PS)

სურსათისშესა
ფუთიმასალა,
სტიროფორის
კოლოფები,

საიზოლაციო
მასალა

6

სხვა

7

მაღალი
სიმკვრივის

პოლიეთილენი
(HDPE)

პოლიპროპილენი
(PP)

ჩემოდნები,CD
ებიდაDVDები,

ტანსაცმელი,თო
კები,პარაშუტები,
კბილისჯაგრისე
ბი,სათამაშოები,
ელექტროსაქონ
ლისკორპუსები

პოლიპროპილენი

2015წელსმსოფლიოშიწარმოებულიქნა381მილიონი
ტონაპლასტმასა.თეორიულადმთელიესპროდუქცია

გადამუშავებასექვემდებარება.რეალობაკისულსხვაგვარია.

პლასტმასის წრე
ევროკომისიისმიერგანსაზღვრულიგადამუშავების7კოდიდამსოფლიოშიპლასტმასისწარმოებისსაერთოწილი(2015)

26 %
14 %

10 %

17 %18 %

9 %

6 %

პლასტმასისსხვადასხვასახეობისპროცენტულიწილიდამათიგადამუშავებისკოდები(გერმანია,2017)



პლასტმასის ატლასი 201912

1950-იან წლებამდე ადამიანი ისევე სათუთად 
ეპყრობოდა პლასტმასას, როგორც შუშას ან აბრეშუმს. 
მისი უპირატესობები სამომხმარებლო პროდუქციის 
მწარმოებელმა კომპანიებმა მხოლოდ მოგვიანებით 
აღმოაჩინეს. ასე გაჩნდა ცხოვრების სტილი, რომლის 
შედეგადაც გამუდმებით იწარმოება ნაგავი.

პლასტმასასხვადასხვაგვარიარსებობს.ზოგპროდუქტს
ათწლეულებისგანმავლობაშიმოიხმარენ.მაგრამყველაზე
დიდიწილიმოდისშესაფუთმასალაზე,რომლისმოხმარე

ბისხანგრძლივობაცმეტადმცირეა.

რამდენ ხანს „ცხოვრობს” პლასტმასა?
სხვადასხვაპლასტიკურიმასისმოხმარებისსაშუალოხანგრძლივობა(წლებში)მრეწველობისდარგებისმიხედვით
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XX სა უ კუ ნის გან მავ ლო ბა ში ნე ბის მი ე რი სა მომ ხ მა-
რებ ლო ნივ თი გამ ძ ლე ო ბა სა და ხან გ რ ძ ლივ გა მო-
ყე ნე ბას ით ვა ლის წი ნებ და. მა ღა ზი ებ ში შე ძე ნი ლი 

სურ სა თი სა და სას მე ლე ბის შე ფუთ ვა- ჩა მოს ხ მა ზე მყიდ ვე ლი დიდ-
წი ლად თა ვად ზრუ ნავ და. შე სა ფუ თი მა სა ლა და ბოთ ლე ბი მრა-
ვალ ჯერ გა მო ი ყე ნე ბო და, შე საძ ლე ბე ლი იყო მა თი დაბ რუ ნე ბაც. 
მას შემ დე გაც კი, რაც მე ო რე მსოფ ლიო ომის შემ დეგ პლას ტ მა სის 
მა სობ რი ვი წარ მო ე ბა და იწყო, მომ ხ მა რე ბე ლი მის გან დამ ზა დე ბულ 
პრო დუქ ტებს თა ვი დან ისე ვე ფა ქი ზად ეპყ რო ბო და, რო გორც მა-
ნამ დე გავ რ ცე ლე ბულ შე სა ფუთ მა სა ლას.

1950-იანი წლე ბის მე ო რე ნა ხე ვარ ში, მა სობ რი ვი სა მომ ხ მა რებ-
ლო კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბას თან ერ თად, გა ი ზარ და ბუ ნებ რივ 
რე სურ სებ ზე რო გორც ეკო ნო მი კის სფე როს, ისე სა ზო გა დო ე ბის 
მოთხოვ ნი ლე ბა. მრეწ ვე ლო ბამ ხე ლი დან არ გა უშ ვა ფუ ლის და ზოგ-
ვის შან სი და, დის ტ რი ბუ ცი ის სის ტე მის გა მარ ტი ვე ბის მიზ ნით, 
და იწყო ერ თ ჯე რა დი ხმა რე ბის შე სა ფუ თი მა სა ლი სა და ბოთ ლე ბის 
წარ მო ე ბა. ასე ჩა ე ყა რა სა ფუძ ვე ლი დღეს სა ყო ველ თა ოდ გავ რ ცე-
ლე ბულ „ნაგავში გა და ძა ხე ბის მენ ტა ლი ტეტს”. 1960-იანი წლე ბის 
დამ დეგს და სავ ლე თის ქვეყ ნე ბის ნა გავ საყ რე ლე ბი და ნარ ჩე ნე ბის 
დაწ ვის პუნ ქ ტე ბი პლას ტ მა სის პრო დუქ ტებ მა წა ლე კა. ერ თ ჯე რად 
შე სა ფუთ მა სა ლა ზე გა დას ვ ლა ეტა პობ რი ვად მოხ და. 1970-იანი 
წლე ბის მი წუ რუ ლის თ ვის ეს პრო ცე სი მთელ მსოფ ლი ო ში წარ მა ტე-
ბით დას რულ და. 1978 წელს „კოკა-კოლამაც” და იწყო პლას ტ მა სის 
ბოთ ლე ბის წარ მო ე ბა, რო გორც თა ვი სი საქ ვეყ ნოდ ცნო ბი ლი მი ნის 
ბოთ ლის ალ ტერ ნა ტი ვი სა. ეს ნა ბი ჯი ახა ლი ეპო ქის და საწყი სად შე-
იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს.

1980-იან წლებ ში და სავ ლეთ ში ფარ თოდ იყო გავ რ ცე ლე ბუ ლი 
რწმე ნა, რომ პლას ტ მა სის ერ თ ჯე რა დი პრო დუქ ტე ბის პრობ ლემას 
მა თი გა და მუ შა ვე ბა მო აგ ვა რებ და. ათ წ ლე უ ლის ბო ლოს ვე ღარ სად 
შეხ ვ დე ბო დით ლი მო ნა თი სა თუ რძის ბოთ ლებს, რომ ლე ბიც ხე ლა-
ხა ლი გა მო ყე ნე ბის თ ვის იქ ნე ბო და გა მიზ ნუ ლი. ისი ნი პლას ტ მა სის 
გა და საგ დებ მა ბოთ ლებ მა შეც ვა ლა. ერ თ ჯე რა დი დის ტ რი ბუ ცი ის 
სის ტე მამ მწარ მო ებ ლებს სა შუ ა ლე ბა მის ცა, ახა ლი, შო რე უ ლი ბაზ-
რე ბი და ეპყ როთ. გან ვი თა რე ბად მა ქვეყ ნებ მაც მყის ვე აით ვი სეს 

მათ თ ვის სა მა გა ლი თო და სავ ლუ რი მო დე ლი. „ნაგავში გა და ძა ხე-
ბის” სტი ლი ბევრს პროგ რე სი სა და თა ნა მედ რო ვე ო ბის გა მო ხა ტუ-
ლე ბად ესა ხე ბო და. 

მე ო ცე სა უ კუ ნის დამ ლე ვის თ ვის ცხოვ რე ბა კი დევ უფ რო საქ მი-
ა ნი გახ და. იზ რ დე ბო და და საქ მე ბულ თა რიცხ ვი. დიდ ტე რი ტო რი-
ებ ზე იშ ლე ბო და ქა ლა ქე ბი და იზ რ დე ბო და ში ნი დან სამ სა ხურ ში და 
სამ სა ხუ რი დან შინ მი მა ვალ თა რა ო დე ნო ბა. შე იც ვა ლა და მო კი დე-
ბუ ლე ბა თა ვი სუ ფა ლი დრო ის მი მართ და ოჯა ხე ბი (განსაკუთრებით 
ქა ლე ბი) თან და თან სულ უფ რო ნაკ ლებ დროს უთ მობ დ ნენ სხვა დას-
ხ ვა სა ხის სა ო ჯა ხო საქ მე ებს. სა ყი ნუ ლე ე ბი სა და მიკ რო ტალ ღუ რი 
ღუმ ლე ბის დახ მა რე ბით ახალ თა ხა ლი პრო დუქ ტე ბის გან დამ ზა დე-
ბუ ლი კერ ძე ბი ჩა ა ნაც ვ ლა სუ პერ მარ კე ტებ ში შე ძე ნილ მა ნა ხე ვარ-
ფაბ რი კა ტებ მა.

ასე თი „კომფორტული ცხოვ რე ბის სტი ლის” დამ კ ვიდ რე ბას 
ხე ლი შე უწყო პლას ტ მა სის ერ თ ჯე რა დი პრო დუქ ტე ბის გა ჩე ნამ: 
ცე ლო ფა ნის პა კე ტე ბი, პლას ტ მა სის საწ რუ პე ბი, და ნა- ჩან გა ლი, 
ჭი ქე ბი და ბოთ ლე ბი, თან წა სა ღე ბი საჭ მელ - სას მე ლი ჩვე ნი ყო ველ-
დღი უ რო ბის ნა წი ლი ა. ყვე ლა ფერს იოლად იძენ, მო ხერ ხე ბუ ლად 
მო იხ მარ და მე რე, უბ რა ლოდ, ნა გავ ში გა და უ ძა ხებ. ერ თ ჯე რა დი 
მოხ მა რე ბის პრო დუქ ტე ბი კა პი ტა ლის ტურ ეკო ნო მი კა ში ცხოვ რე-
ბის სტი ლის სიმ ბო ლო ე ბად იქ ცა. 

ეს მენ ტა ლი ტე ტი თავს იჩენს პო პუ ლა რუ ლი კულ ტუ რის უმ-
თავ რეს სფე რო ებ ში, მა გა ლი თად, სპორ ტუ ლი თუ მუ სი კა ლუ რი ღო-
ნის ძი ე ბე ბი სას, ან ჰო ლი ვუ დის ფილ მებ ში. დაწყე ბუ ლი კო ლე ჯის 
სტუ დენ ტ თა წვე უ ლე ბით, სა დაც პლას ტ მა სის და ნა- ჩან გალს მო იხ-
მა რენ, დამ თავ რე ბუ ლი პო პუ ლა რუ ლი სე რი ა ლის გმი რით, რო მელ-
საც, სამ სა ხურ ში მი მა ვალს, ხელ ში ყა ვით სავ სე ერ თ ჯე რა დი ჭი ქა 
და უ ჭე რია – ამ გ ვარ სცე ნებს ხში რად შეხ ვ დე ბით კი ნო- თუ ტე ლე-
ეკ რა ნებ ზე. იქი დან ეს კულ ტუ რა მთელ მსოფ ლი ო ში ვრცელ დე ბა. 
შე და რე ბით ღა რი ბი რე გი ო ნე ბის მო სახ ლე ო ბა პლას ტ მა სის ერ თ-
ჯე რად პრო დუქ ტებს ცხოვ რე ბის და სავ ლუ რი სტი ლის ნა წი ლად, 
პრეს ტი ჟუ ლად მი იჩ ნევს და, შე სა ბა მი სად, მა სობ რი ვად იყე ნებს. 
კონ ცერ ნებ სა და კომ პა ნი ებს ძა ლი ა ნაც მოს წონთ საქ მის ამ გ ვა რი 
ვი თა რე ბა და ძა ლას არ იშუ რე ბენ მის გან სამ ტ კი ცებ ლად.

სპორ ტუ ლი, მუ სი კა ლუ რი თუ სხვა დი დი ღო ნის ძი ე ბე ბის შემ დეგ 
გროვ დე ბა დიდ ძა ლი ნა გა ვი, რო მე ლიც ან ნა გავ საყ რე ლებ ზე უნ და წა-
ი ღო, ან დაწ ვა. ამ გა რე მო ე ბამ ორ გა ნი ზა ტორ თა ერ თი ნა წი ლი სე რი-
ო ზუ ლად და ა ფიქ რა. ზოგ მა მათ გან მა შე მო ი ღო მრა ვალ ჯე რა დი სარ-

ნაგავში გადაძახების მენტალიტეტი

ნაგავი მსოფლიოსთვის
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ლუქსემბურგი,ირლანდიადაესტონეთიმოწინავეევროპული
ქვეყნებიარიანშესაფუთიპლასტმასისშემცირებისსაქმეში.

2016წელსდაღმავალიტენდენციადაფიქსირდაწინაწელთან
შედარებით,რაცნამდვილადმისასალმებელია.

2019წელს„კოკაკოლამ“,31სხვაკომპანიასთანერთად,
გამოაქვეყნაპლასტმასასთანდაკავშირებულისტატისტიკა.
ესრიცხვებიცხადყოფს,რამდენნაგავსგამოიმუშავებს
კომპანიებისშედარებითმცირერაოდენობა.
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სამომხმარებლო საქონლის მწარმოებელი უდიდესი კომპანიების პლასტმასის ნაგავი

პლასტმასისშესაფუთიმასალის
წლიურინარჩენებიტონებში

610 000

3 000 000

1 700 000

ესნიშნავსწუთში
167000ბოთლის

წარმოებას.

პირველიადგილი:„კოკაკოლა“
პლასტმასისერთჯერადიბოთლების
წლიურიწარმოებამსოფლიო
მასშტაბით:
88000000000

„კო
კა
კო

ლ
ა“

„ნე
სტ
ლ
ე“

„დ
ან
ონ
ი“

„უნ
ილ
ევ
ერ
ი“

750 000

88მილიარდიბოთლი
ერთმანეთსრომ

გადავაბათ,მივიღებთ
დისტანციას,რომელიც

31ჯერდაფარავს
მანძილსდედამიწიდან
მთვარემდედაუკან.

გებ ლო ბის ჭი ქე ბი, რომ ლებ საც გარ კ ვე უ ლი სა ფა სუ რის სა ნაც ვ ლოდ 
„გათხოვებენ” და ჭი ქის უკან მი ტა ნის შემ თხ ვე ვა ში თან ხას სრუ ლად 
გიბ რუ ნე ბენ. ბო ლო ხანს გაჩ ნ და კომ პოს ტი რე ბის თ ვის გა მო სა დე გი 
თეფ შე ბიც. თან წა სა ღე ბი სას მელ - საჭ მ ლის მიმ წო დებ ლე ბი თა ვი ანთ 
კლი ენ ტებს სულ უფ რო ხში რად სთა ვა ზო ბენ ფას დაკ ლე ბებს, თუ ეს 
უკა ნას კ ნელ ნი სა კუ თარ ჭურ ჭელს გა მო ი ყე ნე ბენ. მი უ ხე და ვად ამი სა, 
„ნაგავში გა და ძა ხე ბის მენ ტა ლი ტეტს” სა ზო გა დო ე ბა ში მყა რად აქვს 
გად გ მუ ლი ფეს ვე ბი. და ბინ ძუ რე ბის შე დე გად გა ჩე ნილ ხარ ჯებს ამ 
პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბი სას არა ვინ ით ვა ლის წი ნებს. 

სხვადასხვა ქვეყანაში გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მე ქა ნიზ მი მოქ მე დებს. 
ისე თი მსხვი ლი კომ პა ნი ე ბი, რო გო რი ცაა „პროქტერი და გემ ბ ლი”, 
თა ვი ანთ პრო დუქ ტებს პა ტა რა ტოპ რა კებ ში, ე.წ. სა შე ებ ში ფუ თა ვენ. 
ად გი ლობ რივ ბაზ რებ ზე თა ვი ან თი წი ლე ბის გა საზ რ დე ლად ისი ნი 
მცი რე მო ცუ ლო ბე ბით ყი დი ან შამ პუნს, სა რეცხ სა შუ ა ლე ბებ სა თუ 
კე ჩუპს და ამ ტ კი ცე ბენ, რომ სხვა შემ თხ ვე ვა ში და ბალ შე მო სავ ლი ან 
მომ ხ მა რებ ლებს ამ პრო დუქ ტე ბის შე ძე ნის სა შუ ა ლე ბა არ ექ ნე ბო-
დათ. ამის შე დე გად კი ვი ღებთ უფ რო და ბინ ძუ რე ბულ გა რე მოს.

პრო დუქ ტის მცი რე ულუ ფე ბად შე ფუთ ვი სას ირ ღ ვე ვა თა ნა-
ფარ დო ბა შე სა ფუთ მა სა ლა სა და პრო დუქტს შო რის და იზ რ დე ბა 
ნარ ჩე ნე ბის მო ცუ ლო ბა. ამას კა ტას ტ რო ფუ ლი შე დე გე ბი მო აქვს იმ 
ქვეყ ნე ბის თ ვის, რო მელ თა მო სახ ლე ო ბა სას მე ლი წყლის დე ფი ციტს 
გა ნიც დის და სა დაც დი დია პლას ტ მა სის ბოთ ლე ბის მოხ მა რე ბის 
წი ლი. ნაგ ვის გა ტა ნის ეფექ ტი ა ნი სის ტე მის არარ სე ბო ბის პი რო-
ბებ ში, ეს ქვეყ ნე ბი პლას ტ მა სის ნაგ ვის მოზღ ვა ვე ბას გა ნიც დი ან. 

ერ თ ჯე რა დი გა მო ყე ნე ბის პრო დუქ ტე ბის მწარ მო ებ ლე ბი არ გვთა-
ვა ზო ბენ შე სა ფუ თი მა სა ლის ხე ლა ხა ლი გა მო ყე ნე ბის ან მი სი გა-
და მუ შა ვე ბის გზებს. „კომფორტული საკ ვე ბის” შე სა ფუ თი მა სა ლა 
სე რი ო ზულ პრობ ლე მებს უქ მ ნის გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის ქა ლა-
ქებს, სა დაც ამ მა სა ლის შე საგ რო ვებ ლად ეკო ნო მი კუ რი სტი მუ ლი 
არ არ სე ბობს, ხო ლო მი სი ეკო ლო გი უ რად გა და მუ შა ვე ბა შე უძ ლე-
ბე ლი ა. 

მალტა,ლიეტუვა,კვიპროსი,
საბერძნეთიდარუმინეთი:2015
წლისმონაცემები

პლასტმასის ნაგავი ევროკავშირში 
ერთსულმოსახლეზეპლასტმასისშესაფუთიმასალისნარჩენები
ევროკავშირისქვეყნებში,2016

კგ/მოსახლე
  > 40
  30 – 39
  20 – 29
  10 – 19
  < 9

ევროკავშირის
საშუალო
მაჩვენებელი
2015: 31 კგ
2016: 24 კგ
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1950-დან 2017 წლამ დე პე რი ოდ ში მსოფ ლი ო ში აწარმოეს 9,2 მი-
ლი არ დი ტო ნა პლას ტ მა სა. დე და მი წა ზე ამ ჟა მად მცხოვ რებ მო-
სახ ლე ო ბა ზე გა და ან გა რი შე ბით, ერთ ადა მი ან ზე ტო ნა ზე მე ტი 

პლას ტ მა სა მო დის. მაგ რამ მთე ლი ეს პრო დუქ ცია და მი სი მომ ხ მა რე-
ბე ლი დე და მი წის მხო ლოდ რამ დე ნი მე რე გი ონ შია კონ ცენ ტ რი რე ბუ-
ლი: ესე ნია ჩრდი ლო -აღ მო სავ ლე თი აზი ა, ახლო აღ მო სავ ლე თი, ჩრდი-
ლო ე თი ამე რი კა და და სავ ლე თი ევ რო პა.

გამ ძ ლე, მსუ ბუქ სა და მოქ ნილ პლას ტ მა სას უამ რა ვი სამ რეწ ვე ლო 
თუ სა ყო ფაცხოვ რე ბო პრო დუქ ტის წარ მო ე ბი სას იყე ნე ბენ. მაგ რამ 
თავ და პირ ვე ლი გან ზ რახ ვის სა წი ნა აღ მ დე გოდ, რაც პლას ტ მა სის მა-
ღალ ხა რის ხი ან მა სა ლად ქცე ვას გუ ლის ხ მობ და, დღეს მას ძი რი თა დად 
შე სა ფუ თი მა სა ლი სა და ერ თ ჯე რა დი პრო დუქ ტე ბის სა წარ მო ებ ლად 
მი მარ თა ვენ. ყო ველ დღი უ რი მოხ მა რე ბის მრა ვალ პრო დუქტს ადა მი ა-
ნი მხო ლოდ ერ თხელ – და ისიც, უმ რავ ლეს შემ თხ ვე ვა ში, სულ მცი რე 
ხნით – მო იხ მარს, რის შემ დე გაც ეს პრო დუქ ტე ბი სა ნაგ ვე ზე ხვდე ბა. 
ამ მა სა ლის თვი სე ბე ბი ერ თ დ რო უ ლად ბო რო ტე ბის მომ ტა ნიც არის 

ერთჯერადიმოხმარებისპლასტმასაპლასტმასის
გლობალურიკრიზისისსიმბოლოდიქცა.არადა,
წარმოებაძირითადადმსოფლიოსრამდენიმე
რეგიონშიხორციელდება.

პლასტმასის სამყარო
ერთჯერადიმოხმარებისპლასტმასისსაქონლისწარმოება
რეგიონებისმიხედვით,2014

მსოფლიოსმოსახლეობაკონტინენტებისმიხედვით
(მილიონებში),2018

და სი კე თი საც. პლას ტ მა სა უაღ რე სად გამ ძ ლე მა სა ლა ა. და მი სი დაშ-
ლის პრო ცე სიც სწო რედ ამი ტომ არის ესო დენ ხან გ რ ძ ლი ვი.

პლას ტ მა სა თა ვის თვი სე ბებს ინარ ჩუ ნებს რო გორც მა ღა ლი, ისე 
და ბა ლი ტემ პე რა ტუ რის პი რო ბებ ში. ის დრე კა დიც შე იძ ლე ბა იყოს და 
მკვრი ვიც. მა გა ლი თად, და ბა ლი სიმ კ ვ რი ვის პო ლი ე თი ლე ნი (LDPE) 
გამ ძ ლე, დრე კა დი და გამ ჭ ვირ ვა ლე მა სა ლაა და ამი ტომ ფოლ გი სა თუ 
სურ სა თის დამ ცა ვი აფ ს კის და სამ ზა დებ ლად გა მო ი ყე ნე ბა.

პო ლი ე თი ლენ ტე რეფ ტა ლა ტი (PET) არ ატა რებს არც აირებს და 
არც თხე ვად ნივ თი ე რე ბებს, რის გა მოც მას აქ ტი უ რად იყე ნე ბენ სას-
მე ლი ბოთ ლე ბის წარ მო ე ბი სას. პო ლიპ რო პი ლე ნის თვი სე ბე ბია დნო-
ბის მა ღა ლი ტემ პე რა ტუ რა და გამ ძ ლე ო ბა სხვა დას ხ ვა ქი მი კა ტის მი-
მართ, რაც ამ ნივ თი ე რე ბას მო სა ხერ ხე ბელს ხდის ცხე ლი სითხე ე ბის 
ტრან ს პორ ტი რე ბის თ ვის. პო ლის ტი როლს შე უძ ლია სა სურ ვე ლი ფორ-
მა მი ი ღოს, მყი ფე, გამ ჭ ვირ ვა ლე ან ქა ფი სებ რი იყოს, რის გა მოც მას 
იყე ნე ბენ დამ ცავ შე სა ფუთ მა სა ლად ან სურ სა თის კონ ტე ი ნე რე ბის 
და სამ ზა დებ ლად. პო ლი ვი ნილ ქ ლო რი დის გან (PVC) მზად დე ბა მკვრი-
ვი ან დრე კა დი შე სა ფუ თი მა სა ლა, რო მე ლიც არც ჟან გ ბადს ატა რებს 
და არც წყალს.

პლას ტ მა სა სულ უფ რო ხში რად გა მო ი ყე ნე ბა სამ შე ნებ ლო სფე-
რო შიც, მა გა ლი თად, იატა კის სა ფა რის, კარ - ფან ჯ რი სა თუ მი ლე ბის 
და სამ ზა დებ ლად. მის გან დამ ზა დე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბი უაღ რე სად გამ-
ძ ლე და, ამა ვე დროს, მოქ ნი ლი ა, არ ლპე ბა და არ იჟან გე ბა, და სიმ კ ვ-
რი ვის მა ღა ლი ხა რის ხით ხა სი ათ დე ბა. 

სამ შე ნებ ლო სექ ტორ ში ყვე ლა ზე ხში რად იყე ნე ბენ პო ლი ვი ნილ-
ქ ლო რიდს. ამ პლას ტ მა სის უპი რა ტე სო ბებს შო რის გან სა კუთ რე ბით 
აღ სა ნიშ ნა ვია რო გორც მი სი გამ ძ ლე ო ბა და მე ქა ნი კუ რი სიმ ტ კი ცე, 
ისე მი სი სიმ ჩა ტე. მა ღა ლი სიმ კ ვ რი ვის პო ლი ე თი ლე ნის გან (HDPE) 
დამ ზა დე ბუ ლი მი ლე ბი გა უმ ტა რია და არ იჟან გე ბა, გამ ძ ლეა გა რე მოს 
გავ ლე ნე ბის მი მართ. იმავ დ რო უ ლად, ისი ნი დრე კა დი ცაა და, სა ჭი რო-
ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, შე საძ ლე ბე ლია მა თი გა ტა რე ბა უკ ვე არ სე ბულ მი-
ლებ ში.

პლას ტ მა სის გა რე შე უკ ვე წარ მო უდ გე ნე ლია ავ ტო მან ქა ნე ბი სა 
თუ თვით მ ფ რი ნა ვე ბის, მა ტა რებ ლე ბი სა თუ გე მე ბის მშე ნებ ლო ბა. მი-
ზე ზი აქაც მა სა ლის გამ ძ ლე ო ბა სა და სიმ ჩა ტე ში, მის მოქ ნი ლო ბა სა და 
გა და მუ შა ვე ბი სუ ნა რი ა ნო ბა ში უნ და ვე ძე ბოთ. ამას თა ნა ვე, პლას ტ მა-
სის ნა წი ლებს ნაკ ლე ბად სჭირ დე ბა მოვ ლა, დრე კა დო ბის წყა ლო ბით 
ისი ნი კარ გად იტა ნენ ვიბ რა ცი ას. პლას ტ მა სის გა რე შე დღეს ვერ-
ცერ თი ავ ტო მან ქა ნა ვე ღარ იმოძ რა ვებ და. ყვე ლა ზე მე ტი პლას ტ მა სა 
გა მო ი ყე ნე ბა მან ქა ნის სა ლო ნის ნა წი ლე ბის, სა ვარ ძ ლე ბის, ბამ პე რე-
ბის, შა ლი თე ბის, ელექ ტ რო ე ლე მენ ტე ბი სა და ხელ საწყო თა პა ნე ლე-
ბის და სამ ზა დებ ლად. ეკო ნო მი ურ, მსუ ბუქ გე მებ ზე მოთხოვ ნი ლე ბის 
ზრდას თან ერ თად იზ რ დე ბა მი ნი სა და ნახ ში რის ბოჭ კო თი გამ დიდ რე-
ბუ ლი პლას ტ მა სე ბის წარ მო ე ბა. 

სა ა ვი ა ციო და კოს მო სურ მრეწ ვე ლო ბა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი მა სა ლე-
ბი უნ და უძ ლებ დეს ექ ს ტ რე მა ლურ ტემ პე რა ტუ რას, არ უნ და ეში ნო-
დეს კო რო ზი ის, სა ა ვი ა ციო საწ ვა ვი სა თუ ქი მი კა ტე ბის. ამი ტომ ისე თი 
პლას ტი კუ რი მა სე ბი, რო გო რე ბი ცაა პო ლი ვი ნილ ქ ლო რი დი, აკ რი ლი 
და პო ლი ა მი დი, მრავ ლად გა მო ი ყე ნე ბა სა ა ვი ა ციო და სა რა კე ტო მშე-
ნებ ლო ბა ში, 1970-იანი წლე ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი, თვით მ ფ რი ნა ვებ ში 
პლას ტი კუ რი ნა წი ლე ბის ხვედ რი თი წი ლი ოთხი დან 50 პრო ცენ ტამ დე 
გა ი ზარ და.

პლას ტი კურ მა სა ზე მზარ დი მოთხოვ ნი ლე ბა უცი ლობ ლად წარ-
მო შობს პრობ ლე მებს მი სი ლიკ ვი და ცი ი სას. ექ ს პერ ტ თა შე ფა სე ბით, 
ერ თი თვის მან ძილ ზე პლას ტი კუ რი პრო დუქ ტე ბის და ახ ლო ე ბით 40 

პლასტმასა ჩვენი ცხოვრების  ნაწილად იქცა. 
მისგან ამზადებენ ცელოფანის პარკებს, მობილურ 
ტელეფონებსა თუ ავტომანქანების ხელსაწყოთა 
პანელებს. მაგრამ პლასტმასის პროდუქტების თითქმის 
ნახევარი გაყიდვიდან სულ რაღაც ერთ თვეში ნაგვად 
იქცევა. გადასამუშავებლად უმნიშვნელო ნაწილი 
იგზავნება.

მოხმარება

ბოროტებაც, სიკეთეც

ახლო
აღმოსავლეთი

აფრიკა

ევროპაჩრდილოეთი
ამერიკა

ცენტრალურიდა
სამხრეთიამერიკა

აზიადა
წყნარიოკეანის

რეგიონი

ყოფილი
სსრკ
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38 %17 %

16 %

1 %

3 %

4 %

 P
LA

ST
IC

 A
TL

A
S 

20
19

 /
 U

N
, S

TA
TI

ST
A

4 536აზია

1 284აფრიკა

746ევროპა

649ლათინურიამერიკა,
კარიბისზღვისაუზი

365ჩრდილოეთიამერიკა

41ავსტრალია,ოკეანეთი
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პრო ცენ ტი ნაგ ვად იქ ცე ვა. პლას ტ მა სის ნაგ ვის ეს მუდ მი ვად მზარ-
დი მთა სე რი ო ზულ პრობ ლე მებს უქ მ ნის გა რე მოს. პლას ტ მა სის ნარ-
ჩე ნე ბის გა და მუ შა ვე ბა ამ ვე ე ბერ თე ლა მთის შემ ცი რე ბის ერ თ -ერ თი 
სა უ კე თე სო გზა ა, თუმ ცა არა სა უ კე თე სო. რო გორც სპე ცი ა ლის ტე ბი 
ვა რა უ დო ბენ, 2025 წლის თ ვის პლას ტ მა სის წარ მო ე ბის ყო ველ წ ლი უ-
რი მო ცუ ლო ბა 600 მი ლი ონ ტო ნას მი აღ წევს. გა და მუ შა ვე ბის ამ ჟა მად 
არ სე ბუ ლი სის ტე მე ბი ნაგ ვის ასეთ მო ცუ ლო ბას ვერ გა უმ კ ლავ დე ბა. 
თუ ის ტო რი ას გა და ვავ ლებთ თვალს, და ვი ნა ხავთ, რომ 1950-იანი 
წლე ბი დან დღემ დე წარ მო ე ბუ ლი რვა მი ლი არდ ტო ნა ზე მე ტი პლას-
ტ მა სი დან მხო ლოდ ცხრა პრო ცენ ტის გა და მუ შა ვე ბა მო ხერ ხ და. გა-
მო სა ვა ლი ერ თი ა: უნ და შემ ცირ დეს პლას ტი კუ რი მა სე ბის წარ მო ე ბის 
მო ცუ ლო ბა.  

ყოველწლიურადმსოფლიოში400მილიონტონაზე
მეტიპლასტმასაიწარმოება.აქედანერთიმესამედი
შესაფუთმასალაზემოდის.

2000წლიდანდღემდეუფრომეტიპლასტმასის
წარმოებამოხდა,ვიდრეგასულისაუკუნის50წელიწადში

მთლიანად.წარმოებისმოცულობაიზრდება.

პლასტმასის პლანეტა
პლასტმასისწლიურიწარმოებამსოფლიომასშტაბით
(მილიონიტონა)

 P
LA

ST
IC

 A
TL

A
S 

20
19

 /
 G

EY
ER

რისთვის გვჭირდება პლასტმასა?
მოხმარებამრეწველობისდარგებისმიხედვით,მთლიანიმოცულობა438მილიონიტონა,მილიონიტონაყოველისიმბოლოსთვის,2017

სამშენებლოსექტორი 71

შესაფუთიმასალა* 158

მანქანადანადგარები3

ტრანსპორტი 29

სამომხმარებლოსაქონელი 45

საფეიქრონაწარმი 62
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*უმეტესწილადმხოლოდერთჯერადიმოხმარებისთვის
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56 %

პლასტმასისმთელი
პროდუქციის

თითქმისნახევარი
წარმოებულიქნა

2000წლისშემდეგ
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პლას ტ მა სის პრო დუქ ტის სი ცოცხ ლის ათ ვ ლა ნავ თო ბით 
ან ბუ ნებ რი ვი აირით იწყე ბა. წი ა ღი სე უ ლის მო პო ვე ბი სას, 
გან სა კუთ რე ბით კი ე.წ. ფრე კინ გის, ანუ ქა ნე ბის ჰიდ რავ-

ლი კუ რი გახ ლე ჩის დროს, შხა მი ა ნი ნივ თი ე რე ბე ბი ჰა ერ სა და 
წყალ ში ხვდე ბა. ფრე კინ გი სას გა მო ყო ფი ლი 170-ზე მე ტი ნივ თი-
ე რე ბა იწ ვევს კი ბოს, გა ნა ყო ფი ე რე ბი სა და გან ვი თა რე ბის პრობ-
ლე მებს, აზი ა ნებს იმუ ნურ სის ტე მას. ამ მხრივ გან სა კუთ რე ბით 
მძი მე მდგო მა რე ო ბა ში არი ან იმ რე გი ო ნე ბის მცხოვ რებ ნი, სა დაც 
წი ა ღი სე ულს ფრე კინ გის მე თო დით მო ი პო ვე ბენ. ერ თი რა ი ო ნის 
ასათ ვი სებ ლად სა ჭი როა აღ ჭურ ვი ლო ბით, წყლი თა და ქი მი კა-
ტე ბით დატ ვირ თუ ლი 6000-მდე სატ ვირ თო ავ ტო მან ქა ნა. აშ შ - ში 
ჩა ტა რე ბუ ლი გა მოკ ვ ლე ვე ბის თა ნახ მად, ფრე კინ გის მე თო დით 
გა კე თე ბუ ლი ჭა ბურ ღი ლე ბის რა ი ო ნებ ში მცხოვ რებ ფეხ მ ძი მე ქა-
ლებს სხვა ორ სუ ლებ ზე მე ტად ემუქ რე ბათ გარ თუ ლე ბე ბი ან ნა-
ად რე ვი მშო ბი ა რო ბა.

ნავ თო ბის გან პლას ტ მა სის მი სა ღე ბად ნედ ლე ულს ასუფ თა ვე-
ბენ და პა ტა რა მო ლე კუ ლე ბად ხლე ჩენ. ქი მი კა ტე ბის, მა ღა ლი ტემ-
პე რა ტუ რი სა და წნე ვის ზე გავ ლე ნით, პა ტარ - პა ტა რა კუ ბე ბის გან 
პლას ტ მა სის მოზ რ დი ლი მო ლე კუ ლე ბი წარ მო იქ მ ნე ბა. მა სა ლის თ-
ვის სა სურ ვე ლი თვი სე ბე ბის მი სა ნი ჭებ ლად არა ერთ და ნა მატს იყე-
ნე ბენ. ორ გა ნულ ნა ერ თებ ში ფთო რის და მა ტე ბით იღე ბენ მა სა ლას, 
რო მელ საც იყე ნე ბენ ქურ თუ კებ ზე წარ წე რე ბი სა თუ გა მო სა ხუ ლე-
ბე ბის მი სა მაგ რებ ლად. ბრომ გა რე უ ლი ნივ თი ე რე ბე ბი, რო გორც 
აალე ბის სა წი ნა აღ მ დე გო სა შუ ა ლე ბა, იხ მა რე ბა ელექ ტ რო მოწყო-
ბი ლო ბე ბი სა და ავე ჯის დამ ზა დე ბი სას. პლას ტი კის მა სა ლებ ში ამ გ-
ვა რი და ნა მა ტე ბის ხვედ რი თი წი ლი სა შუ ა ლოდ შვიდ პრო ცენტს შე-
ად გენს. პვქ-ისგან დამ ზა დე ბულ ბურ თ ში და მარ ბი ლებ ლე ბის წი ლი 
ზოგ ჯერ სა ერ თო წო ნის 70 პრო ცენტს აღ წევს.

პლას ტ მა სა ში შე მა ვა ლი ქი მი უ რი და ნა მა ტე ბი დრო თა გან მავ-
ლო ბა ში გა მო ყო ფას იწყებს და ჰა ერ სა და მტვერს შე ე რე ვა. აშ შ - ში 
ჩა ტა რე ბუ ლი გა მოკ ვ ლე ვის შე დე გად, ბავ შ ვე ბი, რომ ლე ბიც სკო ლა-
ში მი ირ თ მე ვენ ლანჩს, მე ტად მო იხ მა რენ ფტა ლა ტე ბის შემ ც ველ 
პლას ტ მა სას, რო მე ლიც საკ ვე ბის კონ ტე ი ნე რე ბის თ ვის გა მო ი ყე-
ნე ბა. ყო ვე ლი ამე რი კე ლი ორ სუ ლი ქა ლის სის ხ ლ ში სა შუ ა ლოდ 56 
სხვა დას ხ ვა სამ რეწ ვე ლო ქი მი კა ტი აღ მო ა ჩი ნეს. ამ ნივ თი ე რე ბა თა 
დი დი ნა წი ლი გვხვდე ბა პლას ტ მა სის პრო დუქ ტებ ში ან წარ მო ი შო-
ბა მა თი დამ ზა დე ბის პრო ცეს ში. რო გორც გერ მა ნელ მეც ნი ერ თა 
გა მოკ ვ ლე ვებ მა გვიჩ ვე ნა, არა ერ თი ბავ შ ვის ორ გა ნიზ მ ში შე ი ნიშ-
ნე ბა ქი მი უ რი და მარ ბი ლებ ლე ბის კვა ლი, რაც ზრდას რულ ასაკ ში, 
შე საძ ლო ა, უარ ყო ფი თად აისა ხოს მათ რეპ რო დუქ ცი ულ უნარ ზე. 
თა ვი ანთ წო ნას თან შე და რე ბით, ბავ შ ვე ბი უფ რო სებ ზე მეტ ჰა ერს 
ჩა ი სუნ თ ქა ვენ და ნივ თი ე რე ბა თა ცვლაც მათ ზე ინ ტენ სი უ რი აქვთ. 
გარ და ამი სა, ისი ნი ხში რად მი წა ზე თა მა შო ბენ და უფ რო სებ ზე მე-
ტად უხ დე ბათ მავ ნე ნივ თი ე რე ბე ბის ჩა სუნ თ ქ ვა.

გან სა კუთ რე ბუ ლი ზი ა ნის მომ ტა ნია ჰორ მო ნა ლუ რი ზე მოქ მე-
დე ბის ნივ თი ე რე ბე ბი, რო მელ თაც არა ერ თი და მარ ბი ლე ბე ლიც მი-
ე კუთ ვ ნე ბა.

ზუს ტად არა ვინ იცის, რა ოდე ნო ბის ქი მი ურ და მა ბინ ძუ რებ-

ლებ თან გვი წევს შე ხე ბა, რო დე საც საქ მე სა მომ ხ მა რებ ლო პრო-
დუქ ტებს ეხე ბა. მომ ხ მა რებ ლის თ ვის ძნე ლია და ბინ ძუ რე ბუ ლი 
პრო დუქ ტის სუფ თა ნა წარ მის გან გარ ჩე ვა. გამ ყიდ ვე ლე ბის უმ რავ-
ლე სო ბას წარ მოდ გე ნა არ აქვს იმ პრო დუქ ტ ზე, რო მელ საც ყი დის: 
ეს ინ ფორ მა ცია იკარ გე ბა გრძელ ჯაჭ ვ ში, რო მელ საც პრო დუქ ტი 
მწარ მო ებ ლი დან მომ ხ მა რებ ლამ დე გა ივ ლის ან გან ზ რახ არის და-
ფა რუ ლი მწარ მო ებ ლის მი ერ, ვი ნა ი დან ის „კონფიდენციალური 
ბიზ ნე სინ ფორ მა ცი ა ა”. ინ ფორ მა ცია პლას ტ მას ში ქი მი უ რი ნივ თი ე-
რე ბე ბის ზუს ტი შემ ც ვე ლო ბის შე სა ხებ სას წ რა ფოდ უნ და გახ დეს 
ხელ მი საწ ვ დო მი.  

ამით და ხუ რუ ლი ციკ ლის ეკო ნო მი კაც იხე ი რებ და. მავ ნე ნივ-
თი ე რე ბე ბის შემ ც ვე ლი პლას ტ მა სის გა და მუ შა ვე ბი სას, ახა ლი 
პრო დუქ ტიც და ბინ ძუ რე ბუ ლი იქ ნე ბა. ევ რო პის 19 ქვე ყა ნა ში ჩა ტა-
რე ბულ მა გა მოკ ვ ლე ვებ მა და ად გი ნა, რომ გა და მუ შა ვე ბუ ლი პლას-
ტ მა სის გან დამ ზა დე ბულ ყო ვე ლი მე ოთხე პრო დუქ ტ ში ჯან მ რ თე-
ლო ბის თ ვის მავ ნე ნივ თი ე რე ბე ბი ა. შხა მი ა ნი ნივ თი ე რე ბე ბის წყა რო 
უმე ტეს წი ლად იმ გა დაგ დე ბულ ელექ ტ რო მოწყო ბი ლო ბებ ში უნ და 
ვე ძი ოთ, რო მელ თა ცალ კე ულ ელე მენ ტებს იაფი ნა წარ მის და სამ-
ზა დებ ლად იყე ნე ბენ. მავ ნე ნივ თი ე რე ბე ბის შემ ც ვე ლი პლას ტ მა სის 
ნარ ჩე ნე ბის გა და მუ შა ვე ბა ყვე ლა ზე მე ტად იმ ადა მი ა ნებს აზი ა-
ნებს, ვინც ნა გავს ერ თ მა ნე თის გან აცალ კე ვებს. ამ ტოქ სი კუ რი 
მო ჯა დო ე ბუ ლი წრის გარ ღ ვე ვა მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში გახ დე ბა 
შე საძ ლე ბე ლი, თუ მე წარ მე ებს მე ტი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა და ე კის რე-
ბათ ნარ ჩე ნე ბის ლიკ ვი და ცი ის საქ მე ში. ტოქ სი კუ რი ნივ თი ე რე ბე-
ბის პლას ტ მას აში შე რე ვა ზე უარი უნ და ვთქვათ. 

სა კითხს მსოფ ლიო მას შ ტა ბით თუ შევ ხე დავთ, პლას ტ მა სის 
გა და მუ შა ვე ბა მე ო რე ხა რის ხო ვან როლს ას რუ ლებს. ამ ჟა მად პლას-
ტი კის გა და მუ შა ვე ბა, რო გორც ასე თი, არ არ სე ბობს. მხო ლოდ ღია 
ციკ ლით გა და მუ შა ვე ბას თან ან გა და მუ შა ვე ბის შე დე გად ნაკ ლე ბი 
ღი რე ბუ ლე ბის პრო დუქ ტის წარ მო ე ბას თან გვაქვს საქ მე. ყო ველ 
ჯერ ზე, რო დე საც ნარ ჩე ნი გა და მუ შავ დე ბა, მი სი ხა რის ხი უარეს დე-
ბა. პლას ტ მა სის გა და მუ შა ვე ბა მხო ლოდ რა მო დე ნი მე ჯე რაა შე საძ-
ლე ბე ლი, სა ნამ ის ნა გავ საყ რელ ზე ან ინ სი ნე რა ტორ ში (ნარჩენების 
საწ ვავ ღუ მელ ში) მოხ ვ დე ბა. ამ გ ვა რად, იმას, რა საც გა და მუ შა ვე ბას 
ვე ძა ხით, სი ნამ დ ვი ლე ში პლას ტ მა სის სა ბო ლოო გა ნად გუ რე ბის ად-
გი ლას მოხ ვედ რის ვა დის გა და დე ბა უნ და ვუ წო დოთ. 

პლასტმასაშიშემავალიმრავალიქიმიკატიგავლენას
ახდენსადამიანისჯანმრთელობაზე.შედეგები,შესაძლოა,

ხანგრძლივიდასერიოზულიიყოს.

ცოტა ვიცით ზიანზე, რომელსაც პლასტმასის წარმოება 
ადამიანის ჯანმრთელობას აყენებს, დაწყებული 
წიაღისეულის მოპოვებით, დამთავრებული მზა 
პროდუქტის ლიკვიდაციით.

ჯანმრთელობა

ქიმია ჩვენს სხეულში
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უხილავი საფრთხე
პლასტმასაშიშემავალჰორმონალურადაქტიურ
ნივთიერებებთანყოველდღიურიშეხებისშესაძლო
შედეგებიადამიანისჯანმრთელობისთვის

ჰიპერაქტიურობა/ADHS
(ყურადღებისდეფიციტისადა
ჰიპერაქტიურობისსინდრომი,

დაბალიIQ(ინტელექტის
კოეფიციენტი)

ასთმა

ჭარბწო
ნიანობა

ნაადრევი
სქესობრი
ვისიმწიფე

ახალშო
ბილის

მცირეწო
ნიანობა

ჩანასახის
განვითარე
ბისდეფექ

ტები

ძუძუსკიბო

ფარისებრი
ჯირკვლის

დაავადებები

დიაბეტი

ჭარბ
წონია
ნობა

უნაყო
ფობა

პროსტატის
კიბო

სპერმატოზო
იდებისმცირე
რაოდენობა
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პლას ტ მა სის უსას რუ ლოდ მზარდ რა ო დე ნო ბას თან საბ რ-
ძოლ ვე ლად, ქა ლა ქე ბი და მთავ რო ბე ბი პლას ტ მა სის წვის მე-
თოდს მი მარ თა ვენ. ეს გზა კი სუ ლაც არ არის უკე თე სი. დაწ ვის 
შე დე გად წარ მო ი შო ბა სხვა დას ხ ვა მომ წამ ვ ლე ლი ნივ თი ე რე ბა და 
მე ტა ლე ბი, მათ შო რის, ვერ ცხ ლის წყა ლი, ტყვია და კად მი უ მი. 
ინ სი ნე რა ტორ ში და საქ მე ბუ ლე ბი ან მის მახ ლობ ლად მცხოვ რე ბი 
თე მე ბი გან სა კუთ რე ბუ ლი ზე მოქ მე დე ბის ქვეშ არი ან. მომ წამვ-
ლე ლი ნივ თი ე რე ბე ბი გა ცი ლე ბით შორ საც შე იძ ლე ბა და ი ლე-
ქოს მი წა ში ან წყალ ში. ამას გარ და, პლას ტ მა სის წვის შე დე გად 
ძლი ერ ტოქ სი კუ რი ნივ თი ე რე ბე ბი წარ მო იქ მ ნე ბა, რო მელ თა სა-
ბო ლოო სა ხე ფერ ფ ლი ან შლა მია და რო მელ თა გა ნად გუ რე ბაც 
ცალ კე პრობ ლე მებ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი. კი დევ უფ რო პრობ-
ლე მა ტუ რია პლას ტ მა სის ღია წვის მე თო დი, რო მელ საც გან ვი თა-

რე ბად ქვეყ ნებ ში ან სოფ ლებ ში ხში რად შეხ ვ დე ბით ნარ ჩე ნე ბის 
მარ თ ვის გა მარ თულ სის ტე მა ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის არარ სე ბო-
ბის გა მო. 

პლას ტ მა სის წარ მო ე ბის, მოხ მა რე ბი სა და პლას ტ მა სის ნარ-
ჩე ნე ბის გა ნად გუ რე ბის გავ ლე ნა ჯან მ რ თე ლო ბა ზე პრო დუქ ტის 
სრულ სა წარ მოო ჯაჭ ვ ში სხვა დას ხ ვა ეტაპ ზე ჩა რე ვით, შე იძ ლე ბა 
შემ ცირ დეს. ერ თი რამ ცხა დი ა: პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბის თ ვის 
გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა აუცი ლე ბე ლი ა. 

ისიცკი,ვინცცდილობს,მაქსიმალურადაირიდოს
პლასტმასისმოხმარება,თავსვერდააღწევს

მისგანმომდინარეხიფათს.ამსაფრთხისწინაშე
ჩვენისხეულიუძლურია.
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საფრთხე, რომელსაც ვერ აირიდებ
პლასტმასისმთელისასიცოცხლოციკლისგანმავლობაშიადამიანსუხდებაშეხებატოქსიკურქიმიკატებსადა
მიკროპლასტმასისნაწილაკებთან.მავნენივთიერებებისხვადასხვაგზითაღწევსჩვენსორგანიზმში.

უშუალოკონტაქტი

ჰაერი

მტკნარიწყალსატევები
დაზღვები

სასოფლოსამეურნეო
სავარგულები

კონტაქტიგარემოსსაშუალებით

მიკროპლასტმასა
შესუნთქვა

ორალურიმიღება

შეხება

ქიმიკატები

მავნენივთიერებები:მათშორის,ბენზოლი,აქროლადი
ორგანულინაერთებიდა170ზემეტიტოქსიკურიქიმიკატი
ფრეკინგისსითხეში
შესაძლოშედეგებიჯანმრთელობისთვის:იმუნურისისტემის
მოშლა,სენსორულიორგანოების,ღვიძლისადათირკმლის
დაავადებები,კიბო,ფსიქიკურიდაავადებები,რეპროდუქციული
დაგანვითარებისპრობლემები

მავნენივთიერებები:მათშორის,ბენზოლი,პოლიციკლური
არომატულინახშირწყლებიდასტიროლი
შესაძლოშედეგებიჯანმრთელობისთვის:კიბო,ფსიქიკური
დაავადებები,რეპროდუქციულიპრობლემები,ახალშობილის
მცირეწონიანობა,თვალისადაკანისგაღიზიანება

მავნენივთიერებები:მათშორის,მძიმელითონები,მედეგი
ორგანულინივთიერებები,კანცეროგენები,ჰორმონალურად
აქტიურინივთიერებები,მიკროპლასტმასა
შესაძლოშედეგებიჯანმრთელობისთვის:თირკმლის
დაავადებები,ფსიქიკურიაშლილობა,ნივთიერებათაცვლისა
დარეპროდუქციულიპრობლემები,კუჭნაწლავისტრაქტისა
დასასუნთქისისტემისდაავადებები,კიბო,დიაბეტიდა
განვითარებისშეფერხება

მავნენივთიერებები:მათშორის,მძიმელითონები,დიოქსინები
დაფურანები,პოლიციკლურიარომატულინახშირწყლები,
გადამუშავებულიმავნენივთიერებები
შესაძლოშედეგებიჯანმრთელობისთვის:კიბო,ფსიქიკური
დაავადებები,რეპროდუქციული,ნერვული,ჰორმონალურიდა
იმუნურისისტემებისდაზიანება

მავნენივთიერებები:მიკროპლასტმასა(მაგალითად,
საბურავებისცვეთისშედეგად,ანსაფეიქრობოჭკო),ტოქსიკური
დანამატები.მათშორის,მედეგიორგანულიდაჰორმონალურად
აქტიურინივთიერებები,კანცეროგენებიდამძიმელითონები
შესაძლოშედეგებიჯანმრთელობისთვის:თირკმლისა
დაფსიქიკურიდაავადებები,სისხლისმიმოქცევისადა
რეპროდუქციულისისტემებისპრობლემები,კუჭნაწლავის
ტრაქტისადასასუნთქისისტემისდაავადებები,კიბო,დიაბეტი,
ფსიქიკურიაშლილობა,განვითარებისშეფერხება

ნედლეულისმოპოვებადატრანსპორტირება

გადამუშავებადაწარმოება

მოხმარება

ნაგვისლიკვიდაცია
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პლას ტ მა სა ში შე მა ვა ლი შხა მი ა ნი ნივ თი ე რე ბე ბი ქა ლებს მა მა-
კა ცებ ზე მე ტად ვნებს – რო გორც სამ სა ხურ ში, ისე შინ. ერ თი 
მხრივ, ეს აიხ ს ნე ბა ბი ო ლო გი უ რი გან ს ხ ვა ვე ბე ბით, სხე უ ლის 

გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ზო მით, ხო ლო მე ო რე მხრივ, სქეს თა შო რის ტრა-
დი ცი ით დამ კ ვიდ რე ბუ ლი რო ლე ბის გა ნა წი ლე ბით. ორ გა ნუ ლი ცხი-
მე ბის შემ ც ვე ლო ბა ქა ლის სხე ულ ში უფ რო მა ღა ლი ა, რის გა მოც 
მას ში იოლად ხდე ბა ისე თი ცხიმ ხ ს ნა დი ქი მი კა ტე ბის კონ ცენ ტ რა-
ცი ა, რო გო რე ბი ცა ა, მა გა ლი თად, ფთა ლა ტის შემ ც ვე ლი და მარ ბი-
ლებ ლე ბი. ქა ლის სხე უ ლი შხა მი ა ნი ნივ თი ე რე ბე ბის მი მართ კი დევ 
უფ რო მგრძნო ბი ა რეა სქე სობ რი ვი გან ვი თა რე ბის პე რი ოდ ში, ძუ ძუ-
თი კვე ბი სას, მე ნო პა უ ზი სა და ორ სუ ლო ბის დროს.

ყო ვე ლი ვე ეს მუც ლად მყოფ ბავ შ ვ ზეც შე იძ ლე ბა აისა ხოს. 
გან სა კუთ რე ბით სა ხი ფა თოა ქი მი კა ტე ბი, რომ ლე ბიც ჰორ მო ნე ბის 
მსგავ სად მოქ მე დე ბენ, ანუ ე.წ. ენ დოკ რი ნუ ლი შემ შ ლე ლე ბი, ან 
დის რაპ ტო რე ბი (ED-ები). რა კი პლა ცენ ტა სა ი მე დო ზღუ დედ ვერ 
ჩა ით ვ ლე ბა, ED-ებს შეს წევთ უნა რი, ჯერ კი დევ დე დის სა შო ში ჩა-
ე რი ონ და ხე ლი შე უ შა ლონ გან ვი თა რე ბის იმ ფა ზებს, რომ ლე ბიც 
ჰორ მო ნა ლუ რად იმარ თე ბა. ამან შე იძ ლე ბა ხე ლი შე უწყოს ახალ შო-

ბილ თა შო რის იმ გ ვა რი ანო მა ლი ე ბი სა და და ა ვა დე ბე ბის გან ვი თა-
რე ბას, რომ ლე ბიც მხო ლოდ მოგ ვი ა ნე ბით იჩენს თავს.

ED-ები ერ თ ნა ი რად ზე მოქ მე დებს ქა ლებ ზეც და მა მა კა ცებ-
ზეც. რო გორც ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცია ვა რა უ დობს, 
ჰორ მო ნა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბით გა მოწ ვე უ ლი კი ბოს შემ თხ ვე ვა თა 
გახ ში რე ბა (როგორებიცაა ძუ ძუ სა და სა თეს ლე ჯირ კ ვ ლის კი ბო), 
უწი ნა რე სად, სწო რედ ენ დოკ რი ნუ ლი შემ შ ლე ლე ბის ბრა ლი ა. ED-
ები უარ ყო ფით გავ ლე ნას ახ დე ნენ ქა ლის ნა ყო ფი ე რე ბა სა და მა მა-
კა ცის სპერ მის ხა რის ხ ზე. ახალ შო ბილ თა შო რის ექი მე ბი სულ უფ-
რო ხში რად აწყ დე ბი ან ქი მი უ რი ნივ თი ე რე ბე ბის მავ ნე ზე გავ ლე ნას.

პლას ტ მა სის გან მომ დი ნა რე ხი ფათს ქა ლი ბევ რ გან აწყ დე ბა. 
პლას ტ მა სის მრეწ ვე ლო ბა ში მსოფ ლიო მას შ ტა ბით და საქ მე ბულ თა 
30 პრო ცენტს ქა ლე ბი შე ად გე ნენ. მსოფ ლიო ბაზ რის თ ვის პლას ტ-
მა სი სა და მი სი პრო დუქ ტე ბის სარ ფი ა ნად სა წარ მო ებ ლად მათ იაფ 
მუ შა ხე ლად იყე ნე ბენ, უწი ნა რე სად გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში – ხში-
რად სა ხი ფა თო სა მუ შაო ად გი ლებ ზე, უსაფ რ თხო ე ბის ნორ მე ბის 
სრუ ლი უგუ ლე ბელ ყო ფით. 

პრობ ლე მუ რია ჰი გი ე ნის პრო დუქ ტე ბიც. ტამ პო ნებ ში პლას ტი-
კუ რი მა სის შემ ც ვე ლო ბა ექვს პრო ცენტს აღ წევს, ხო ლო სა ფე ნე-
ბის თით ქ მის 90 პრო ცენტს ნავ თო ბის გა და მუ შა ვე ბით მი ღე ბუ ლი 
პლას ტი კუ რი მა სა შე ად გენს. ორი ვე ჰი გი ე ნუ რი სა შუ ა ლე ბა შე იძ-
ლე ბა შე ი ცავ დეს ჰორ მო ნა ლუ რად აქ ტი ურ ბის ფე ნოლ ა- სა (BPA) 
და ბის ფე ნოლ ს-ს (BPS). ამას თა ნა ვე, ტამ პო ნის აპ ლი კა ტო რე ბი 
ხში რად ფთა ლა ტებ საც შე ი ცავს. აშ შ - ში ერ თი ქა ლი ცხოვ რე ბის 
მან ძილ ზე 12-დან 15 ათა სამ დე ამ გ ვარ პრო დუქტს მო იხ მარს. ალ-
ტერ ნა ტი ვად შე იძ ლე ბა გა მოდ გეს მრა ვალ ჯე რა დი გა მო ყე ნე ბის 
რეცხ ვა დი პრო დუქ ტე ბი ან მენ ს ტ რუ ა ლუ რი ჭი ქე ბი.

ღა რიბ რე გი ო ნებ ში, მათ შო რის, ევ რო კავ ში რის ზო გი ერთ ქვე-
ყა ნა შიც, ქა ლებს ხში რად ფი ნან სუ რი სა შუ ა ლე ბა არა აქვთ, მენ ს ტ-
რუ ა ცი ის დროს ჰი გი ე ნის პრო დუქ ტე ბი შე ი ძი ნონ, ან მათ ზე ხე ლი 
არ მი უწ ვ დე ბათ. მო წა ფე გო გო ე ბი მენ ს ტ რუ ა ცი ის დროს, რო გორც 
წე სი, სკო ლას აც დე ნენ – გაც დე ნე ბის რიცხ ვი სა შუ ა ლოდ თვე ში 
ხუთ დღეს აღ წევს. მდგო მა რე ო ბის გა მოს წო რე ბის გზად შე იძ ლე ბა 
იქ ცეს უფ რო იაფი და მრა ვალ ჯე რა დი გა მო ყე ნე ბის პრო დუქ ტ თა 
წარ მო ე ბის გაზ რ და. 

გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში ქალ თა ერ თი მე ოთხე დი ყო ველ დღი-
უ რად 15-მდე და სა ხე ლე ბის კოს მე ტი კურ პრო დუქტს მო იხ მარს. 
ხში რად, ჯამ ში, ისი ნი ასამ დე ქი მი კატს შე ი ცავს, რო მელ თა გან ზო-
გი ერ თი მავ ნეა ჯან მ რ თე ლო ბის თ ვის. არა ერ თი კოს მე ტი კუ რი პრო-
დუქ ტი შე ი ცავს მიკ როპ ლას ტ მა სას, რომ ლის ნა წი ლა კე ბი პლა ცენ-
ტის გავ ლით ჩა ნა სახ ში შე იძ ლე ბა მოხ ვ დეს.

და ბო ლოს, სა ო ჯა ხო საქ მე და და ლა გე ბა- და სუფ თა ვე ბა ბევ-
რ გან დღემ დე ქა ლის საქ მედ ით ვ ლე ბა. სა რეცხი და საწ მენ დი სა-
შუ ა ლე ბე ბიც შე ი ცავს მიკ როპ ლას ტ მა სა სა და მავ ნე ნივ თი ე რე-
ბებს, რო გო რე ბი ცაა ჯან მ რ თე ლო ბის თ ვის სა ზი ა ნო ტენ სი დე ბი 
(ზედაპირულაქტიური ნივ თი ე რე ბე ბი) ან გამ ხ ს ნე ლე ბი. მე ტი ყუ-
რადღე ბა პრო დუქ ტე ბის შერ ჩე ვი სას, არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა იმ სა-
შუ ა ლე ბე ბის სა სარ გებ ლოდ, რომ ლე ბიც ნაკ ლებ მავ ნე ნივ თი ე რე-
ბას შე ი ცავს ან, კი დევ უკე თე სი, ძვე ლი ყა ი დის თხე ვად სა პონ ზე 
ან ლი მონ მ ჟა ვა ზე გა დას ვ ლა, შე ამ ცი რებ და მავ ნე ნივ თი ე რე ბა თა 
ზე მოქ მე დე ბას. თუმ ცა, ცხა დი ა, ეს სუ ლაც არ ათა ვი სუფ ლებს პა-
სუ ხის მ გებ ლო ბის გან ხსე ნე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის მწარ მო ებ ლებს, 

ქალისჰიგიენურისაფენისწარმოებაწიაღისეული
ნედლეულისადაპლასტიკურინივთიერებების
გარეშედღესწარმოუდგენელია.

ემისიებს:
NOXსა**და

CO2ს

მყარ
ნარჩენებს: 

(LDPEს*, 
ცელულოზას,
ქაღალდს)

საფენს

რაგამოიყენება
დამზადებისას:

რასვიღებთ
შედეგად:
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პლასტმასის მავნე ზეგავლენა უფრო მეტად ქალებზე 
შეინიშნება, ვიდრე მამაკაცებზე. ამის ერთ-ერთი 
მიზეზი , სქესთა შორის არსებული ბიოლოგიური 
განსხვავებებია. ქალის ორგანიზმი განსხვავებულად 
რეაგირებს შხამიან ნივთიერებებზე. გარდა ამისა, ქალი 
უფრო ხშირად იყენებს ქიმიურად დაბინძურებულ 
ჰიგიენის პროდუქტებს. თუმცა არსებობს 
ალტერნატივებიც.

სქესის საკითხი

არათანაბარი საფრთხე

ქალის ჰიგიენური საფენის ფარული ცხოვრება 
წარმოებაშიგამოყენებულიენერგეტიკისადამასალების
სასიცოცხლოციკლისანალიზი

ცელულო
ზისბამბა

წიაღისეული
ნედლეული

ქაღალდინე
დ
ლ
ეუ
ლ
ის
დ
ამ
უშ
ავ
ებ
ა LDPE*

ელექტრო
ენერგია

საფენის
წარმოება

*დაბალისიმკვრივისპოლიეთილენი** მხუთავიოქსიდები
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რო მელ თა ვა ლი ა, თა ვი ანთ ნა წარ მ ში შე ამ ცი რონ მავ ნე ნივ თი ე რე-
ბა თა ხვედ რი თი წი ლი. 

რო ცა ნა გა ვი გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში იგ ზავ ნე ბა, ნა გავ საყ რე-
ლე ბი ბევ რი ად გი ლობ რი ვი მცხოვ რე ბის თ ვის შე მო სავ ლის წყა როდ 
იქ ცე ვა. მსოფ ლი ოს ნა გავ საყ რე ლებ ზე უღა რი ბე სი სო ცი ა ლუ რი 
ფე ნე ბის წარ მო მად გე ნე ლი მი ლი ო ნო ბით ადა მი ა ნი (მათ შო რის, ქა-
ლე ბი და ბავ შ ვე ბი) ეძებს გა მო სა დეგ ნივ თებ სა და ნა წი ლებს პლას-
ტ მა სი სა თუ ელექ ტ რო სა ქონ ლის ნარ ჩე ნებ ში. ხში რად ეს ოჯა ხის 
ერ თა დერ თი შე მო სა ვა ლი ა, რო მე ლიც ტოქ სი კურ სა მუ შაო ად გილ-
ზე შრო მით მო ი პო ვე ბა. ძვი რადღი რე ბუ ლი სპი ლენ ძის მო სა პო ვებ-
ლად წვა ვენ პვქ-თი და ფა რულ მავ თუ ლებს, რის შე დე გა დაც გა მო-
ი ყო ფა ნა ყო ფი ე რე ბის თ ვის სა ზი ა ნო მა ღალ შ ხა მი ა ნი დი ოქ სი ნე ბი. 
ქა ლე ბის რიცხ ვი იმათ შო რი საც ჭარ ბობს, ვინც ეზო ებ ში ნა გავს 
წვავს ან შხა მი ან ნარ ჩე ნებს ახა რის ხებს.

ინ ფორ მა ცია პლას ტ მა სი დან მომ დი ნა რე საფ რ თხის შე სა ხებ 
ყველ გან არაა გავ რ ცე ლე ბუ ლი. ამ მხრივ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა მიზ-
ნე ჯგუ ფია ქა ლე ბი, რო მელ თა შო რი საც აუცი ლე ბე ლია არა ერ თი 
დამ კ ვიდ რე ბუ ლი ჩვე ვის ძირ ფეს ვი ა ნი შეც ვ ლა, სტე რე ო ტი პე ბის 
დამ ს ხ ვ რე ვა. სა ჭი როა პო ლი ტი კუ რი ზო მე ბის გა ტა რე ბა სა ი მი სოდ, 
რა თა ქა ლე ბი და ვიც ვათ არ სე ბუ ლი საფ რ თხე ე ბის გან. სა ერ თოდ, 
სხვა დას ხ ვა სა ხის ხი ფა თის მი მართ ქა ლე ბი მა მა კა ცებ ზე უფ რო 
მგრძნო ბი ა რე ნი არი ან, მე ტად უფ რ თხილ დე ბი ან ადა მი ან საც და 
გა რე მო საც რო გორც სა წარ მო ებ ში, ისე მომ ხ მა რე ბელ თა როლ ში 

ქალს,რომელიცერთჯერადსამენსტრუაციოპროდუქტებს
იყენებს,თითქმისორმოციწლისგანმავლობაშიუხდება
შეხებაპრობლემურპლასტიკურმასასთან.

1990იანიწლებისმიწურულიდანმკვეთრადგაიზარდა
პატენტებისრიცხვიქალისჰიგიენურნაწარმზე.ამის

ერთერთიმიზეზიიაფიპლასტმასისმასობრივი
ხელმისაწვდომობაა.

1თვეში

25
1წელიწადში(=13ციკლს)

325
10წელიწადში
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და, ასე ვე, რო გორც თა ვი ან თი ოჯა ხე ბის მე ურ ნე ე ბი. გვაქვს სა-
ფუძ ვე ლი, ვი ფიქ როთ, რომ ისი ნი გა რე მოს დაც ვის მხრი ვაც უფ რო 
შეგ ნე ბუ ლად მოქ მე დე ბენ. აუცი ლე ბე ლი ა, ქა ლებ მა თა ნას წო რუფ-
ლე ბი ა ნი ად გი ლი და ი კა ვონ რო გორც პო ლი ტი კა სა და და საქ მე ბის 
ად გი ლას, ისე ოჯახ სა და სა ზო გა დო ე ბა ში. ეს უთუ ოდ გაზ რ დი და 
მათ ჩარ თუ ლო ბას პლას ტ მა სი სა და შხამ ქი მი კა ტე ბის გან თა ვი სუ-
ფა ლი გა რე მოს თ ვის ბრძო ლის საქ მე ში. 
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მეტი პლასტმასა ქალებისთვის 
პატენტებისრაოდენობაქალისჰიგიენურნაწარმზე1969
წლიდანდღემდე

2018და2019წლებისსტატისტიკაარასრულია,რადგანზოგიერთი
საპატენტოგანაცხადიოფიციალურადჯერარგამოუქვეყნებიათ.

19891969 1979 1999 2009 2019

ბაზარზეჩნდება
ფრთებიანისაფე
ნები;პროდუქტების
მთავარიღირსება
მათიშეწოვისუნა
რიანობაა

პირველი
დიდი
საფენი
წებოვანი
ზოლით

მავნე ნივთიერებების მუდმივი წყარო 
ქალისმიერსამენსტრუაციონაწარმისსაშუალომოხმარებადასავლეთისგანვითარებულქვეყნებში

10საფენი/
ტამპონი

„ტამპაქსი“
აპატენტებს
ახალ,
აპლიკატორიან
ტამპონს

39წელიწადში*

12 675
საფენი/ტამპონი

ანუ

152 კგ  
საფენიდა
ტამპონი
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*ქალისცხოვრებაში
მენსტრუაციის
ციკლისსაშუალო
ხანგრძლივობა
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ცე ლო ფან ში გახ ვე უ ლი კიტ რი, დაჭ რი ლი და გამ ჭ ვირ ვა ლე 
პარ კებ ში მო თავ სე ბუ ლი სა ლა თი, ნა ხე ვარ ფაბ რი კა ტე ბი 
და კონ ტე ი ნე რებ ში და ხა რის ხე ბუ ლი სურ სა თი: სუ პერ მარ-

კე ტე ბის თა რო ე ბი სავ სეა პლას ტ მა სა ში მო თავ სე ბუ ლი საკ ვე ბით. 
სურ სა თის სექ ტორ ში პლას ტ მა სის მოხ მა რე ბის მო ცუ ლო ბა გან-
სა კუთ რე ბით სწრა ფად იზ რ დე ბა იქ, სა დაც ვაჭ რო ბა ქუ ჩე ბი დან 
და ბაზ რე ბი დან სუ პერ მარ კე ტებ ში ინაც ვ ლებს, რომ ლე ბიც სავ სეა 
სურ სა თით მთე ლი მსოფ ლი ო დან. შე ფუთ ვის წყა ლო ბით პრო დუქ-
ტე ბი დი დი მან ძი ლე ბი დან ტრან ს პორ ტი რე ბა დი ხდე ბა. გან ვი-
თა რე ბუ ლი სამ ყა როს მომ ხ მა რებ ლე ბის თ ვის საკ ვე ბის სწრა ფად 
მომ ზა დე ბაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა: თა ნა მედ რო ვე ო ბის უმ თავ რე სი 
პრინ ცი პი მო ხერ ხე ბუ ლო ბა და კომ ფორ ტი ა. ამ მოთხოვ ნა ზე კვე-
ბის მრეწ ვე ლო ბის პა სუ ხი პლას ტ მა სა ში მო თავ სე ბუ ლი ნა ხე ვარ-
ფაბ რი კა ტე ბი ა. 

უფ რო და უფ რო მე ტი ადა მი ა ნი ცხოვ რობს ქა ლა ქებ ში და მარ-
ტო. სა შუ ა ლო კლა სის კვე ბის ჩვე ვე ბიც იც ვ ლე ბა. ეს ტენ დენ ცი ე ბი 
ხელს უწყობს ბა ზარ ზე სუ პერ მარ კე ტე ბის და შე სა ფუ თი ინ დუს ტ-
რი ე ბის დამ კ ვიდ რე ბას. შე სა ფუ თი მა სა ლე ბის რა ო დე ნო ბა წლი დან 
წლამ დე იზ რ დე ბა. ამე რი კულ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ გა მო იკ ვ ლი ა, რომ 
2017 წელს შე სა ფუ თი ინ დუს ტ რი ის სა ბაზ რო წი ლი 277,9 მი ლი-

არ დი აშშ დო ლა რი იყო და იწი ნას წარ მეტყ ვე ლა, რომ 2018 წელს 
ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 5 პრო ცენ ტით გა იზ რ დე ბო და. ტენ დენ ცი ე ბი ევ-
რო პა შიც მსგავ სი ა. მთა ვა რი შე სა ფუ თი მა სა ლა პლას ტ მა სა ა. ევ-
რო პუ ლი გა რე მოს დაც ვი თი პო ლი ტი კის ინ ს ტი ტუ ტის ანა ლი ზიც 
იმა ვე ინ ფორ მა ცი ას იძ ლე ვა: პლას ტ მა სის უმე ტე სო ბა, რომ ლი თაც 
ოკე ა ნე ე ბი ბინ ძურ დე ბა, სურ სა თის შე სა ფუ თი მა სა ლე ბი ა. 

ჩვენს კვე ბის სის ტე მა ში პლას ტ მა სა მხო ლოდ შე სა ფუ თი მა-
სა ლის სა ხით რო დი გვხვდე ბა. ამ ხე ლოვ ნუ რი ნივ თი ე რე ბის მოხ-
მა რე ბის თვალ საზ რი სით ევ რო კავ ში რის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა 
მე ექ ვ სე ად გილ ზე ა. ხილ - ბოს ტ ნე უ ლის მოყ ვა ნა პლას ტ მა სის მო-
ნა წი ლე ო ბის გა რე შე დღეს წარ მო უდ გე ნე ლი ა: სარ წყა ვი სის ტე-
მე ბი, სათ ბუ რე ბი, გვი რა ბე ბი – ეს ყვე ლა ფე რი პლას ტ მა სის გა ნაა 
დამ ზა დე ბუ ლი. ხე ხი ლის ხე ებ სა თუ ბუჩ ქებს ჩი ტე ბის გან პლას ტ-
მა სის ბა დე ე ბი იცავს. პლას ტ მა სის სა ფა რი თაა და ფა რუ ლი თვა-
ლუწ ვ დე ნე ლი მინ დ ვ რე ბი, რა თა მი წა უფ რო სწრა ფად გათ ბეს და 
შე საძ ლე ბე ლი გახ დეს, მა გა ლი თად, სა ტა ცუ რის ად რე უ ლი მო სავ-
ლის აღე ბა. 

ახა ლი დაწყე ბუ ლია სა უ ბა რი ნი ა დაგ სა და ში ნა ურ ცხო ვე ლებ-
ში – შე დე გად კი, ადა მი ა ნის საკ ვებ ში – მიკ როპ ლას ტ მა სის არ სე-
ბო ბა ზე. ბერ ლი ნის თა ვი სუ ფა ლი უნი ვერ სი ტე ტის, აგ რეთ ვე, ლა-
იბ ნი ცის სა ხე ლო ბის წყლის ეკო ლო გი ი სა და სატ ბო რე თევ ზ ჭე რის 
ინ ს ტი ტუ ტის მეც ნი ერ თა შე ფა სე ბით, მიკ როპ ლას ტ მა სით ზღვე-
ბი სა და ოკე ა ნე ე ბის და ბინ ძუ რე ბის სა კითხ თა მკვლევ რე ბი ათი 

არმოგვეპოვებასაკმარისიინფორმაციაპლასტმასით
სასოფლოსამეურნეოსავარგულებისდაბინძურებაზე.

ცნობილიამხოლოდ,რომმიწისდაბინძურება,სულცოტა,
ოთხჯერ,ხოლოზოგან23ჯერაცკიაღემატებაოკეანეების

დაბინძურებისხარისხს.
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მიწის დაბინძურება პლასტმასით 
ჩრდილოეთბავარიის(გერმანია)ერთი
სავარგულისანალიზისშედეგები

დაკვირვებისობიექტი:3942კვადრატულიმეტრი
მიწა(0,3942ჰექტარი)

პლასტიკის ერთ-ერთი უმსხვილესი მომხმარებელი 
კვების მრეწველობაა. მისი ლამაზად შეფუთული 
პროდუქცია ნებისმიერ მოთხოვნილებას უნდა 
აკმაყოფილებდეს. შედეგი სავალალოა: პლასტმასა 
ხვდება სახნავ-სათეს მიწაში და, შესაბამისად, კვების 
ჯაჭვში.

კვება

უგემური ციკლი

პოლიეთილენ
ტერეფტალატი

PET

პოლიმეთილმე
თაკრილატები

PMMA

პოლივინილ
ქლორიდი

PVC 

პოლიპრო

პილენი 
PP

პოლიეთი
ლენი

PE

მიწაშინაპოვნიპლასტიკურიმიკრონაწილაკებისზომა
მილიმეტრებში,განაწილებაპროცენტებში
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წლით მა ინც უს წ რე ბენ თა ვი ანთ კო ლე გებს, რომ ლე ბიც ნი ა დაგ ში 
ამ ნივ თი ე რე ბის არ სე ბო ბის შე დე გებს აკ ვირ დე ბი ან. ექ ს პერ ტ თა 
შე ფა სე ბით, მსოფ ლი ო ში ყო ველ წ ლი უ რად წარ მო ე ბუ ლი 400 მი-
ლი ონ ტო ნა ზე მე ტი პლას ტ მა სი დან და ახ ლო ე ბით ერ თი მე სა მე-
დი სხვა დას ხ ვა ფორ მით ხვდე ბა ნი ა დაგ სა და ში და წყლებ ში. რაც 
შე ე ხე ბა მიკ როპ ლას ტ მა სით ბუ ნე ბის და ბინ ძუ რე ბას, ამ მხრივ 
და ბინ ძუ რე ბის ხა რის ხი სხვა დას ხ ვა რა ი ონ ში 400-დან 2300 პრო-
ცენ ტამ დე აღე მა ტე ბა ზღვე ბი სა და ოკე ა ნე ე ბის და ბინ ძუ რე ბის 
ხა რისხს. მიკ როპ ლას ტ მა სა, გარ და იმი სა, რომ ცვლის ნი ა და გის 
სტრუქ ტუ რას, გავ ლე ნას ახ დენს იმ ორ გა ნიზ მე ბის სა სი ცოცხ ლო 
გა რე მო ზეც, რო მელ თა არ სე ბო ბა ესო დენ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მი წის 
ნა ყო ფი ე რე ბის თ ვის – მიკ რო ორ გა ნიზ მე ბით დაწყე ბუ ლი და ჭი ა-
ყე ლე ბით დამ თავ რე ბუ ლი. ამას თან, თა ვი სი სპე ცი ფი კუ რი თვი სე-
ბე ბის გა მო მიკ როპ ლას ტ მა სა მაგ ნი ტი ვით იზი დავს მავ ნე ნივ თი-
ე რე ბებს.

მსოფ ლიო მას შ ტა ბით ნი ა დაგ ში ყო ველ წ ლი უ რად ილე ქე ბა 
რამ დე ნი მე ასე უ ლი ათა სი ტო ნა მიკ როპ ლას ტ მა სა. აქე დან მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი მო დის ფაბ რი კა- ქარ ხ ნე ბის, ქა ლა ქე ბი სა თუ 
სოფ ლე ბის წყლის გამ წ მენ დი და ნად გა რე ბის ფილ ტ რებ ში დარ-
ჩე ნილ შლამ ზე. გერ მა ნი ა ში პლას ტი კუ რი მა სის ნა წი ლა კე ბის 90 
პრო ცენ ტი იფილ ტ რე ბა და გამ წ მენ დი მოწყო ბი ლო ბის ნა ლექ ში 
რჩე ბა. კო მუ ნა ლუ რი შლა მის ერ თი მე სა მე დი სახ ნავ - სა თე სი მი-
წე ბის გა სა ნო ყი ე რებ ლად გა მო ი ყე ნე ბა: ჰექ ტარ ზე ხუთ ტო ნამ დე 
სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში. მიკ როპ ლას ტ მა სის ნარ ჩე ნებს მეც ნი ე-
რებ მა ალ პე ბის მი უ ვალ რა ი ო ნებ შიც კი მი აკ ვ ლი ეს. მა თი ვა რა უ-
დით, იქ ისი ნი ქარ მა აიტა ნა.

მიკ როპ ლას ტ მა სის გავ ლე ნა ადა მი ა ნის სხე ულ ზე ჯერ კი დევ 
შე უს წავ ლე ლი ა. თუმ ცა ცნო ბი ლი ა, რომ ჭა მის ან სმის დროს ისი-
ნი ჩვენს სხე უ ლებ ში აღ წე ვენ. ავ ს ტ რა ლი ა ში მდე ბა რე ნი უ კას ლის 
ინ ს ტი ტუტ მა, 2019 წელს, კვლე ვებ ზე დაყ რ დ ნო ბით ივა რა უ და, 
რომ კვი რა ში და ახ ლო ე ბით 5 გრა მი პლას ტი კის ოდე ნო ბა ხვდე-
ბა ადა მი ა ნის ორ გა ნიზ მ ში, რაც ერ თი საკ რე დი ტო ბა რა თის წო ნას 

უტოლ დე ბა. კა ნა და ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის მი ხედ ვით კი, ადა მი-
ა ნე ბი, რომ ლე ბიც წყალს პლას ტ მა სის ბოთ ლე ბი დან სვა მენ, და ახ-
ლო ე ბით 130 000 მიკ როპ ლას ტ მა სას ყლა პა ვენ. წყლის ონ კა ნი დან 
სმის შემ თხ ვე ვა ში მხო ლოდ 4000 მიკ რო ნა წი ლა კი ხვდე ბა ორ გა-
ნიზ მ ში. ეს შე მაშ ფო თე ბე ლი რიცხ ვე ბი ა, მაგ რამ არ ვი ცით, ჯან მ-
რ თე ლო ბის რა რის კებ თან გვაქვს საქ მე. უც ნო ბი ა, ჩვენს სხე ულ ში 
მოხ ვედ რი ლი პლას ტ მა სა ერე ვა თუ არა სისხლს და, შე სა ბა მი სად, 
ზე მოქ მე დებს თუ არა ჩვენს ში ნა გან ორ გა ნო ებ ზე. შე საძ ლო ა, ისი-
ნი სუ ლაც საჭ მ ლის მომ ნე ლე ბე ლი ტრაქ ტის მეშ ვე ო ბით ტო ვებს 
ჩვენს სხე უ ლებს. 

ბოთლებშიჩამოსხმულიწყალიიყიდება,როგორცონკანის
წყლისჯანსაღიალტერნატივა.ჩამომსხმელებივალდებულები
არიან,დეტალურადმიუთითონმინერალურიშემადგენლობა.

მიკროპლასტმასაარსადჩანს,როგორცინგრედიენტი.
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მიკროპლასტმასისნაწილაკებიმიწაშიგამწმენდი
დანადგარებისფილტრისშლამიდანაცხვდება.შლამს

ევროპაშიფართოდიყენებენნიადაგისგასანოყიერებლად.

უხილავი ინგრედიენტები 
პლასტმასისმიკრონაწილაკებისყველაზედაბალიდაყველაზემაღალიმაჩვენებელი
ბოთლშიჩამოსხმულ1ლიტრწყალში(ადგილიდაბრენდი)

ბრენდი/მწარმოებელი

ესტონეთი

197

ფინეთი

1 234

ავსტრია

890

პოლონეთი

2 253

რუმინეთი

244

იტალია 
5 528

დიდიბრიტანეთი

11 455

გერმანია

9 696

საფრანგეთი 
11 653

პორტუგალია 
1 579

ესპანეთი

8 394

შვედეთი

655

ფილტრის შლამის გზით – ნიადაგში 
ფილტრისშლამშიმოხვედრილიმიკროპლასტმასის
ნაწილაკები(წელიწადსადატონებში),2016
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Nestlé 
Pure Life

Bisleri Gerol-
steiner

Aqua Epura Aquafina Minalba Wahaha Dasani Evian San 
Pellegrino

Nestlé Bisleri 
Internat.

6 – 10
 390

0 – 5 230

9 – 5 16
0

0 – 4 71
3

0 – 2 267

2 – 1 2
95

0 – 863

1 –
 73

1

2 – 335

0 – 256

0 – 74

Gerolsteiner 
Brunnen

Danone PepsiCo

შემოწმდა9ქვეყნის11ბრენდის259ბოთლი.აღმოჩენილიპლასტიკურიმასებიშეიცავსპოლიპროპილენს,ნეილონსადაპოლიეთილენტერეფტალატს.

PepsiCo Grupo 
Edson 
Queiroz

Hangzhou 
Wahaha 
Group

Coca-Cola Danone Nestlé

პლასტმასის
მიკრონაწილაკებისსაშუალო
რაოდენობაგაყიდულიწყლის

ყოველ1ლიტრში

325
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ტან საც მე ლი ნა წი ლობ რივ ან, ზოგ ჯერ, მთლი ა ნა დაც, 
პლას ტი კუ რი ნივ თი ე რე ბე ბის გან შედ გე ბა. მომ ხ მა რე ბელს 
ეს მის სიტყ ვე ბი „პოლიამიდი”, „პოლიესტერი”, „აკრილი” 

ან „ნეილონი” და ხში რად არც იცის, რომ ეს სა ხელ წო დე ბე ბი სინ-
თე ტი კუ რი ბოჭ კოს სა ხე ო ბებს აღ ნიშ ნავს, ანუ პლას ტი კურ ნივ-
თი ე რე ბას. მაგ რამ სინ თე ტი კუ რი ბოჭ კო პო პუ ლა რუ ლი ა. მის გან 
დამ ზა დე ბუ ლი ნა წარ მი ელას ტი კუ რი ა, მა ლე შრე ბა, სა სი ა მოვ ნოდ 
რბი ლია და სხვა მა სა ლის (მაგალითად, ბამ ბის) ანა ლო გი ურ ტან-
საც მელ ზე ნაკ ლებს იწო ნის. 

ქი მი უ რი ბოჭ კო მი ი ღე ბა პო ლი მე რე ბის გან, რომ ლე ბიც ორ 
ჯგუ ფად იყო ფა. ცე ლუ ლო ზის სა ფუძ ველ ზე შექ მ ნი ლი პო ლი-
მე რე ბი (მაგალითად, ვის კო ზა), რო გორც წე სი, ხის გან მი ი ღე-
ბა. სინ თე ტი კუ რი პო ლი მე რე ბის შე საქ მ ნე ლად (როგორიცაა, 
ვთქვათ, პო ლი ეს ტე რი) წარ მო ე ბის რამ დე ნი მე ეტა პია სა ჭი რო, 
მაგ რამ, სა ბო ლოო ან გა რი შით, ეს პო ლი მე რე ბი ნავ თო ბის გან ან 
ბუ ნებ რი ვი აირის გან შედ გე ბა. 2017 წელს მსოფ ლი ო ში წარ მო ე-
ბუ ლი ბოჭ კოს და ახ ლო ე ბით 70 პრო ცენტს სინ თე ტი კუ რი ქი მი-
უ რი ბოჭ კო შე ად გენ და. ხე ლოვ ნუ რი ბოჭ კოს წარ მო ე ბა ში ერ თ-
პი როვ ნუ ლი ლი დე რია პო ლი ეს ტე რი. მი სი წი ლი 80 პრო ცენ ტია 
და ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი გა ნუხ რე ლად იზ რ დე ბა. ექ ს პერ ტ თა გა მო-
ან გა რი შე ბით, 2017 წელს მსოფ ლიო ბა ზარ ზე ამ პრო დუქ ცი ის 
53,7 მი ლი ო ნი ტო ნა გა ი ტა ნეს. ამ ნა წარ მის 94 პრო ცენტს აზი ა ში 
ამ ზა დე ბენ და ამუ შა ვე ბენ. წარ მო ე ბუ ლი პო ლი ეს ტე რის ბოჭ კოს 
და ახ ლო ე ბით ნა ხე ვა რი ჩვე ნი ტან საც მ ლის და სამ ზა დებ ლად გა-
მო ი ყე ნე ბა. 

სა ფე იქ რო ინ დუს ტ რია გა რე მოს ერ თ -ერ თი უდი დე სი სამ-
რეწ ვე ლო და მა ბინ ძუ რე ბე ლი ა. ტან საც მ ლის და სამ ზა დებ ლად და 
შე სა ღე ბად 20-დან 40 ათა სამ დე სხვა დას ხ ვა სა ხის ქი მი კატს იყე-
ნე ბენ. ბევ რი მათ გა ნი იწ ვევს ონ კო ლო გი ურ და ა ვა დე ბებს, გე ნე-
ტი კურ ცვლი ლე ბებს და უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს ადა მი ა ნის რეპ-
რო დუქ ცი ულ უნარ ზე. გარ და ამი სა, ისი ნი ზოგ ჯერ ალერ გი ულ 
რე აქ ცი ას იწ ვევს და ცვლის ორ გა ნიზ მის ჰორ მო ნა ლურ სის ტე მას. 
მავ ნე და ნა მა ტებს მი ე კუთ ვ ნე ბა ფორ მალ დე ჰი დი, ე.წ. პერ ფ ტო-
რი რე ბუ ლი ქი მი კა ტე ბი, აალე ბის სა წი ნა აღ მ დე გო სა შუ ა ლე ბე ბი, 
ქი მი უ რი სა ღე ბა ვე ბი და სხვა და ნა მა ტე ბი. სა ფე იქ რო მრეწ ვე ლო-
ბა ში და საქ მე ბულ ნი წარ მო ე ბის პრო ცე სის არა ერთ სა ფე ხურ ზე 
გა ნიც დი ან ამ გ ვარ მავ ნე ნივ თი ე რე ბა თა უარ ყო ფით ზე გავ ლე ნას. 
მე ტიც: ეს ნივ თი ე რე ბე ბი ზი ანს აყე ნებს სა წარ მო ე ბი სა და იმ მდი-
ნა რე ე ბის მახ ლობ ლად მცხოვ რებ მო სახ ლე ო ბა საც, სა დაც წარ მო-
ე ბის ნარ ჩე ნე ბი ჩა ე დი ნე ბა.

შე დე გე ბი სა ვა ლა ლო ა: სა ფე იქ რო მრეწ ვე ლო ბა ში და საქ მე-
ბულ თა დიდ ნა წილს (ამ სფე როს მუ შაკ თა 70 პრო ცენტს კი ქა-
ლე ბი შე ად გე ნენ) სა მუ შაო პი რო ბე ბით გა მოწ ვე უ ლი და ა ვა დე ბე ბი 
აწუ ხებს. 

საფეიქრომრეწველობაშიპლასტიკურმასას
იყენებენარამხოლოდწარმოებისას,არამედ

ტანსაცმლისმყიდველამდემისატანადაც.

სინ თე ტი კუ რი ქსო ვი ლის ნა წარ მი მი სი დამ ზა დე ბის შემ დე გაც 
გვიქ მ ნის პრობ ლე მებს. მი სი რეცხ ვი სას მიკ როპ ლას ტ მა სის ნა წი-
ლა კე ბი გა რე მო ში ხვდე ბა. ამ ნა წი ლა კე ბის რიცხ ვის და სად გე ნად 
ჩა ტა რე ბუ ლი სა მეც ნი ე რო გა მოკ ვ ლე ვე ბის თა ნახ მად, რეცხ ვის 
ერ თი ხუთ კი ლოგ რა მი ა ნი ციკ ლის მსვლე ლო ბა ში გა რე მო ში ხვდე-
ბა ექვს მი ლი ო ნამ დე მიკ რო ბოჭ კო, ხო ლო დრა პის ერ თი ქურ თუ-
კის რეცხ ვი სას გა მო ყო ფი ლი ნა წი ლა კე ბის რა ო დე ნო ბა 250 ათასს 
აღ წევს. ჯერ ჯე რო ბით არ მოგ ვე პო ვე ბა სა ფუძ ვ ლი ა ნი ცოდ ნა იმა-
ზე, თუ რა გავ ლე ნას ახ დენს მიკ როპ ლას ტ მა სა ადა მი ა ნის ჯან მ რ-
თე ლო ბა ზე. მაგ რამ შეშ ფო თე ბას იწ ვევს ის გა რე მო ე ბა, რომ მიკ-
როპ ლას ტ მა სა მაგ ნი ტი ვით იზი დავს სხვა მავ ნე ნივ თი ე რე ბებს. ეს 
ნივ თი ე რე ბე ბი მიკ როპ ლას ტ მა სას თან ერ თად ხვდე ბა კვე ბის ჯაჭ-
ვ ში. ისი ნი ნა პოვ ნია მა რილ ში, თევ ზ ში, მი დი ებ სა და ადა მი ა ნის 
გა ნა ვალ შიც კი. გამ წ მენ დი და ნად გა რე ბი ან სა რეცხი მან ქა ნე ბი 
ბოჭ კოს ჯერ ჯე რო ბით ვერ ფილ ტ რა ვენ.

პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გარ კ ვე უ ლი წი ლი მომ ხ მა რე ბელ ზეც მო-
დის. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ხში რად ესა თუ ის ტან საც მე ლი ჯერ 

სინთეტიკური ბოჭკოსგან დამზადებულ ქსოვილს, 
ერთი შეხედვით, მრავალი უპირატესობა აქვს: იაფია, 
მალე შრება და სხეულს კარგად ერგება. მაგრამ 
ხმარების შემდეგ ამ ქსოვილისგან დამზადებული 
ნაწარმი ნაგვად იქცევა, ის არ გადამუშავდება 
და, შესაბამისად, უარყოფით ზეგავლენას ახდენს 
კლიმატის ცვლილებაზე. ამასთანავე, არც ჩვენი 
ჯანმრთელობისთვის არის უხიფათო.

ტანსაცმელი

ვიკისროთ მეტი პასუხისმგებლობა

პოლიეთილენისპარკი

წელვადიაფსკი

ტანსაცმლისსაკიდი

ტანსაცმლისდამცავი
აფსკი

იარლიყები

დასაკიდებელიდამღები

პროდუქტისდასაგზავნი
ჩანთები

პლასტმასა საფეიქრო მრეწველობის ჯაჭვში 
პლასტმასისგამოყენებაწარმოებისადა
დისტრიბუციისპროცესში

მიმწოდებლები

გაკეთილ
შობილება

მომხმარებელი

წმენდა
ზოგ

შემთხვევაში

დამზადება

საინტერნეტო
დასამაღაზიო

ვაჭრობა
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კი დევ სავ სე ბით გა მო სა დე გი ა, მას ნა გავ ში გა და უ ძა ხე ბენ ხოლ-
მე. ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში ტან საც მ ლის 80 პრო ცენ ტი ნაგ ვის 
და საწ ვავ პუნ ქ ტებ ში ან ნა გავ საყ რე ლებ ზე ხვდე ბა. დარ ჩე ნი ლი 
ტან საც მ ლის 10-12 პრო ცენტს ხე ლახ ლა ყი დი ან ად გი ლობ რივ ბა-
ზარ ზე. და ნარ ჩე ნი იგ ზავ ნე ბა გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში, სა დაც 
უცხო ურ მა სა ქო ნელ მა, შე საძ ლო ა, მოს პოს ად გი ლობ რი ვი ბა ზა-
რი. 

ამ გ ვა რი ვი თა რე ბის ერ თ -ერთ უმ თავ რეს გა მომ წ ვე ვად ე.წ. 
სწრა ფი მო დის მრეწ ვე ლო ბას მი იჩ ნე ვენ. მსხვი ლი კონ ცერ ნე ბი 
ბა ზარ ზე ერ თ ბა შად და დი დი რა ო დე ნო ბით უშ ვე ბენ იაფად წარ-
მო ე ბულ ტან საც მელს. ბო ლო 20 წლის გან მავ ლო ბა ში აშ შ - ში შვი-
დი დან 14 მი ლი ონ ტო ნამ დე გა ი ზარ და ყო ველ წ ლი უ რად გა დაგ დე-
ბუ ლი ტან საც მ ლის მო ცუ ლო ბა. 

ქი მი უ რი ბოჭ კოს წარ მო ე ბის ბუმს ხელს უწყობს, აგ რეთ ვე, 
„ხეტიალის კულ ტუ რის” პო პუ ლა რო ბა, რაც ზრდის მოთხოვ ნას 
ფუნ ქ ცი ურ ტა ნი სა მოს ზე.

პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის მხრივ ხელ შე სა ხე ბი სა სი კე თო შე-
დე გი ვერც სულ უფ რო მე ტად პო პუ ლა რულ ტან საც მ ლის გა და-
მუ შა ვე ბას მო აქვს. 2015-დან 2016 წლამ დე, მსოფ ლი ო ში გა და მუ-
შა ვე ბუ ლი პო ლი ეს ტე რის მოხ მა რე ბა 58 პრო ცენ ტით გა ი ზარ და. 
მაგ რამ იმის თ ვის, რა თა გა და მუ შა ვე ბამ მარ თ ლაც მსხვი ლი მას-
შ ტა ბი შე ი ძი ნოს, ბოჭ კო ე ბი ერ თ მა ნეთ ში არ უნ და აირი ოს. გა და-
მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში ბოჭ კო ვა ნი ნა რე ვე ბის გან ცალ კე ვე ბა დიდ 
ძა ლის ხ მე ვას მო ითხოვს. შე სა ბა მი სი მა სა ლის წარ მო ე ბას თან ერ-
თად, აუცი ლე ბე ლი ა, შე იქ მ ნას ტან საც მ ლის დაბ რუ ნე ბის ფარ თო-
მას შ ტა ბი ა ნი სის ტე მა, რო მე ლიც ბევრ ქვე ყა ნა ში ჯე რაც არ არ-
სე ბობს. მაგ რამ ეს გა მო სა ვა ლიც მხო ლოდ ზე და პი რუ ლი ა. დი ახ, 
გა და მუ შა ვე ბა იძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბას, უფ რო დიდ ხანს მო ვიხ მა როთ 

სინ თე ტი კუ რი ბოჭ კოს გან დამ ზა დე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბი. მაგ რამ 
ყო ვე ლი მომ დევ ნო გა მო ყე ნე ბი სას უარეს დე ბა მა სა ლის ხა რის ხი 
და, სა ბო ლო ოდ, პრო დუქ ტი ისევ და ისევ ნა გავ ში აღ მოჩ ნ დე ბა.

თუ მარ თ ლაც გვსურს გა რე მო სა და ჯან მ რ თე ლო ბის თ ვის 
სა ზი ა ნო პრო ცე სე ბის და მუხ რუ ჭე ბა, აუცი ლებ ლად უნ და შევ ც-
ვა ლოთ ტან საც მ ლის მოხ მა რე ბის სტი ლი. სა ჭი რო ტან საც მ ლის 
სის ტე მა ტურ მა შე ძე ნამ მე ო რე უ ლი მოხ მა რე ბის მა ღა ზი ებ ში ან 
ნაც ნობ - მე გობ რებ თან ტა ნი სა მო სის გაც ვ ლამ დი ა ხაც შე იძ ლე ბა 
შე ამ ცი როს ტან საც მ ლის წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბა. გა ნახ ლე ბა დი 
მრეწ ვე ლო ბის დარ გ ში მი ღე ბუ ლი ბოჭ კო, მა გა ლი თად, ბი ო ლო-
გი უ რი ბამ ბა, ჯერ ჯე რო ბით საკ მა რი სი არ არის სა ი მი სოდ, რა თა 
მწარ მო ებ ლებ მა ტა ნი სა მოს ზე არ სე ბუ ლი მოთხოვ ნა და აკ მა ყო-
ფი ლონ. თუმ ცა, ბი ო ლო გი უ რი ბოჭ კოს წარ მო ე ბის გარ და, ზო გან 
შე ი ნიშ ნე ბა მცდე ლო ბა, ქსო ვი ლის და სამ ზა დებ ლად ვარ გი სი ბოჭ-
კო მი ი ღონ კი ბოს ნა ირ თა სა ფარ ვე ლის გან, ხის გან, კა ნა ფის გან, 
ჭინ ჭ რი სა და სე ლის გან (სასურველია, ეს ყვე ლა ფე რი წარ მო ე ბის 
რე გი ონ ში ვე მო ი პო ვე ბო დეს). თუმ ცა, ჯერ კი დევ გა სარ კ ვე ვი ა, რა 
გავ ლე ნას ახ დენს ეს ტექ ნო ლო გი უ რი პრო ცე სე ბი გა რე მო ზე, ჯან-
მ რ თე ლო ბა სა და სა ზო გა დო ე ბა ზე. მა გა ლი თად, არ უნ და და ვუშ-
ვათ მო ნო კულ ტუ რე ბის და ნერ გ ვა, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და გა რე მოს-
თ ვის სა ზი ა ნო ქი მი კა ტე ბის გა მო ყე ნე ბა, არა გა ნახ ლე ბა დი სატყეო 
მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბა და ა.შ. 

საფეიქრომრეწველობაკლიმატისცვლილებაზე
გავლენასრომახდენს,ნაკლებადთვალშისაცემია,

ვიდრე,ვთქვათ,საავტომობილოინდუსტრიის
შემთხვევაში.არადა,გარემოსპოლიესტერის

წარმოებაცასვამსდაღს.

სინთეტიკური ბოჭკო და კლიმატის კრიზისი 
სათბურისგაზისემისიებიპოლიესტერისბოჭკოსწარმოებისპროცესში

სწრაფიმოდა:
50ციკლიწელიწადში

კლასიკურიმოდა:
ორიციკლი
წელიწადში
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პოლიესტერისწარმოებამსოფლიოში(მილიონიტონა)

= = = = =

706მილიარდი
კილოგრამიCO2e* 

2015წელს

აშშის64მილიონი
ოჯახისწლიური
მომარაგება

ელექტროენერგიით

ნახშირწყალი,
რომელიცერთ
წელიწადში579
მილიონჰექტარ
ტყეშიგროვდება.

ესალჟირის
ტერიტორიისტოლია

1,6მილიარდი
ბარელინავთობი.ეს
საკმარისიიქნებოდა
ორიწლითნავთობზე

აშშისმოთხოვნილების
დასაკმაყოფილებლად

149მილიონი
ავტომანქანის

წლიურიემისიები:
შეესაბამებაერთ
მანქანასრუსეთის
ყოველმოქალაქეზე
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ქვანახშირის185
ელექტროსადგურის
წლიურიგაფრქვევა

კლასიკურიმოდისინდუსტრიისადაე.წ.სწრაფიმოდის(Fast
Fashion)ინდუსტრიისციკლთაშედარებითიანალიზი

2015
პროგნოზიპროგნოზი

*CO2e=CO2ისეკვივალენტს.ესკატეგორიასაგანგებოდშექმნაკლიმატისცვლილებებისსამთავრობათაშორისოსაბჭომ(IPCC),რათაერთმანეთისთვის
შეედარებინასხვადასხვასათბურისგაზის(მაგალითად,CO2ისადამეთანის)მაჩვენებლები.  P
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ზღვა სა თუ პლა ჟებ ზე პლას ტ მა სის ნაგ ვის მე დი ის სა შუ ა ლე-
ბით ხილ ვა უკ ვე წლე ბია აღა რა ვის აკ ვირ ვებს. ყო ველ წ ლი-
უ რად ოკე ა ნე ებ ში ხვდე ბა მი ლი ო ნო ბით ტო ნა პლას ტ მა სა. 

ის იქ ჩა აქვს მდი ნა რე ებ სა და სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მებს; პლას-
ტ მა სის ნა გავს წყალ ში ყრი ან გე მე ბი დან; ის იქ ხმე ლე თი და ნაც 
ხვდე ბა, რო ცა ზღვის ტალ ღე ბი და ბინ ძუ რე ბულ ნა პი რებს ფა რავს. 
ზღვე ბი სა და ოკე ა ნე ე ბის ნა პი რებ სა და პლა ჟებ ზე ტუ რის ტე ბის 
მი ერ და ტო ვე ბუ ლი პლას ტ მა სის ნარ ჩე ნე ბის ნამ დ ვი ლი კო რი ან ტე-
ლი ა. ეს ნა გა ვი კი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აზა რა ლებს ისე თი ლე გენ და რუ-
ლი და სას ვე ნე ბე ლი ად გი ლე ბის რე პუ ტა ცი ას, რო გო რე ბი ცა ა, მა გა-
ლი თად, კა რი ბის კუნ ძუ ლე ბი ან ბა ლი. 

ტუ რიზ მის სფე როს მეს ვე ურ ნი პრობ ლე მას ვე ღარ უგუ ლე-
ბელ ყო ფენ და აქა -იქ თან და თან იწყე ბენ მდგო მა რე ო ბის გა მოს-
წო რე ბა ზე ზრუნ ვას. მსოფ ლიო ტუ რიზ მის 80 პრო ცენ ტი ზღვის-
პი რა კუ რორ ტებ ზე მო დის. მიმ ზიდ ვე ლო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად 
და სას ვე ნე ბელ ად გი ლებს დი დი ხარ ჯის გა წე ვა უხ დე ბათ, რად-
გან ზღვის ნაგ ვით გა რე მოს თ ვის მი ყე ნე ბუ ლი ზა რა ლი უზარ-
მა ზა რი ა. გა ე როს გა რე მოს დაც ვის პროგ რა მის ექ ს პერ ტე ბი ამ 
ზა რალს წე ლი წად ში 13 მი ლი არდ აშშ დო ლა რად აფა სე ბენ. ეს 
თან ხა შე ი ცავს ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ერ თე უ ლე ბი სა და ეკო ნო მი-
კის გარ კ ვე უ ლი დარ გე ბის თ ვის მი ყე ნე ბულ უშუ ა ლო ზა რალ საც 
(მაგალითად, გაწ მენ დის სა მუ შა ო ე ბი სა თუ ნარ ჩე ნე ბის გა და მუ-

შა ვე ბის ხარ ჯებს). ამ თან ხის ერ თ -ერ თი შე მად გე ნე ლი ა, აგ რეთ-
ვე, თევ ზ ჭე რი სა და ტუ რიზ მის სფე რო ებ ში ნაგ ვის არ სე ბო ბით 
გან პი რო ბე ბუ ლი ზა რა ლიც. შე სა ბა მი სი სა ფუძ ვ ლი ა ნი გა მოკ ვ-
ლე ვე ბი სა და სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის არარ სე ბო ბა შე უძ ლე-
ბელს ხდის ზუს ტი რიცხ ვე ბის დად გე ნას. თა ნაც, ზო გი შე დე გის 
გა ზომ ვა ძნე ლი ა, მათ შო რის, გა რე მო ზე იმ ინ ვა ზი ურ სა ხე ო ბა თა 
ზე გავ ლე ნი სა, რომ ლე ბიც წყალ ში მცუ რა ვი პლას ტ მა სის ნაგ ვის 
გარ შე მო ვრცელ დე ბა.

და სას ვე ნებ ლად გამ გ ზავ რე ბით ყო ვე ლი ჩვენ გა ნი უნებ ლი-
ეთ ზრდის თა ვის ეკო ლო გი ურ ნაკ ვა ლევს. ყო ვე ლი მოგ ზა უ რო ბა 
რო მე ლი მე ეგ ზო ტი კურ წერ ტილ ში – უმე ტეს წი ლად თვით მ ფ რი ნა-
ვის გა მო ყე ნე ბით – იწ ვევს ჰა ერ ში დი დი რა ო დე ნო ბით CO2-ის გა-
მო ყო ფას. თა ნაც, მოგ ზა უ რო ბი სას ტუ რის ტი, ჩვე უ ლებ რივ, იმა ზე 
მეტ ერ თ ჯე რად პრო დუქ ტ სა თუ შე ფუთ ვას მო იხ მარს, ვიდ რე შინ. 
აერო პორ ტებ ში, თვით მ ფ რი ნა ვებ სა და მა ტა რებ ლებ ში, ბენ ზინ გა-
სა მართ სად გუ რებ ში საჭ მელ - სას მელს უმე ტეს წი ლად ერ თ ჯე რა დი 
შე ფუთ ვე ბი თა და პლას ტ მა სის ბოთ ლე ბით გვთა ვა ზო ბენ. პო პუ ლა-
რუ ლი ტუ რის ტუ ლი ად გი ლე ბი დან ბევ რ ში ჯე რაც არ არის გან ვი თა-
რე ბუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა, რო მე ლიც შე საძ ლე ბელს გახ დი და ნაგ-
ვის მზარდ მთებ თან გამ კ ლა ვე ბას. ამი ტომ არის, რომ ზაფხუ ლის 
თვე ებ ში 40 პრო ცენ ტით იზ რ დე ბა ხმელ თა შუა ზღვა ში მოხ ვედ რი-
ლი პლას ტ მა სის ნაგ ვის მო ცუ ლო ბა. ეს გა რე მო ე ბა ნათ ლად გვიჩ ვე-
ნებს, რომ ტუ რიზ მი და პლას ტ მა სის ნაგ ვით გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბა 
ერ თ მა ნეთ თან უშუ ა ლოდ არის და კავ ში რე ბუ ლი.

სა ჰა ე რო ტრან ს პორ ტის სა ერ თა შო რი სო ასო ცი ა ცი ის მო ნა ცე-
მე ბით, თვით მ ფ რი ნა ვის ყო ვე ლი მგზავ რი ერ თი ფრე ნი სას სა ლონ-
ში სა შუ ა ლოდ 1,4 კი ლოგ რამ ნა გავს ტო ვებს. 2017 წელს ნაგ ვის ამ 
კა ტე გო რი ამ 5,7 მი ლი ო ნი ტო ნა შე ად გი ნა. თვით მ ფ რი ნა ვის პერ სო-
ნა ლი სა და დამ ლა გებ ლე ბის მი ერ შეგ რო ვე ბულ სა ნაგ ვე ტომ რებ ში 

2000იანიწლებისდამდეგამდესარდინიაშინაგვის
მხოლოდმცირენაწილსახარისხებდნენ.მასშემდეგ
მოსახლეობისცნობიერებაძირფესვიანადშეიცვალა.

ტურიზმი

არსებობს თუ არა სამოთხისდარი 
დასასვენებელი ადგილები?
მზიანი პლაჟები, ულამაზესი პალმები... და მუხლამდე 
ნაგავი წყლის მისადგომებთან. მიუხედავად იმისა, რომ 
დამსვენებლებს ხელუხლებელი ბუნებით ტკბობა სურთ, 
ხშირად ისინი თავად ანადგურებენ ამ თვალწარმტაცი 
ადგილების სილამაზეს. ამასთან, სანაგვე სისტემები 
მოუწესრიგებელია.  
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დაუხარისხებელი
ნაგავი

ნაკლები ნაგავი ტირენიის ზღვაში 
ნაგვისდახარისხებისპროცენტულიზრდასარდინიაში ნარჩენებისსაკითხშიმოსახლეობისქცევისცვლილება

კილოგრამებში(წელიწადშიერთსულმოსახლეზე)
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შე რე უ ლი ნა გა ვი ა, რო მე ლიც ყო ვე ლი რე ი სის და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი-
ლას რჩე ბა.

ნარ ჩე ნე ბის გა დაყ რის სის ტე მე ბი სხვა დას ხ ვა ქა ლაქ ში გან ს ხ ვა-
ვე ბუ ლი ა, რის გა მოც სა ჰა ე რო ტრან ს პორ ტის მგზავ რ თა მი ერ და-
ტო ვე ბუ ლი ნა გა ვი თით ქ მის არ გა და მუ შავ დე ბა. რაც დრო გა დის, 
სულ უფ რო მე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა თვით მ ფ რი ნა ვე ბის ოპ ტი-
მა ლურ ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ას და სწო რედ ამით უნ და აიხ ს ნას სა ჰა ე რო 
ტრან ს პორ ტ ში პლას ტ მა სის ხვედ რი თი წი ლის ზრდა. ჰი გი ე ნის წე სე-
ბის თა ნახ მად, ჭურ ჭე ლი, და ნა- ჩან გა ლი და საკ ვე ბი შე ფუ თუ ლი უნ-
და იყოს, რაც ხელს უწყობს პლას ტ მა სის იაფი და მსუ ბუ ქი მა სა ლის 
გავ რ ცე ლე ბას. ავი ა კომ პა ნი ე ბის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია წო ნის შემ ცი-
რე ბა, რად გან ეს ამ ცი რებს საწ ვა ვის მოხ მა რე ბას, ფრე ნის ხარ ჯებ სა 
და გა მო ნა ბოლქვს. რა ღა გა საკ ვი რი ა, თუ მჩა ტე პლას ტ მა სა უფ რო 
მძი მე ალ ტერ ნა ტი ვებ თან ბრძო ლა ში გა მარ ჯ ვე ბუ ლი გა მო დის?

თუმ ცა, ზო გი ავი ა კომ პა ნია უკ ვე პირ ველ ნა ბი ჯებს დგამს 
პლას ტ მა სის გან თა ვი სუ ფა ლი ფრე ნე ბის მი მარ თუ ლე ბით. ისი ნი 
სულ უფ რო მე ტად იყე ნე ბენ კომ პოს ტი რე ბად ან მრა ვალ ჯე რა დი 
მოხ მა რე ბის ლან გ რებს, ჭურ ჭელ სა და და ნა- ჩან გალს, ქა ღალ დის, 
ბამ ბუ კის ან ხის შე სა ფუთ მა სა ლას. დი დი ბრი ტა ნე თის მსხვილ მა 
ტუ რის ტულ მა კომ პა ნი ამ „თომას კუკ მა” 2018 წელს პი რო ბა და დო, 
2020 წლამ დე თა ვი სი კუ რორ ტე ბი დან გა ი ტა ნოს პლას ტ მა სის ერ თ-
ჯე რა დი მოხ მა რე ბის სა ქონ ლის 70 მი ლი ო ნამ დე ერ თე უ ლი. „თომას 
კუ კი” ტუ რიზ მის სფე რო ში მსოფ ლი ოს ერ თ -ერ თი უდი დე სი კომ პა-
ნი ა ა, რო მე ლიც ამ გ ვარ ზო მას მი მარ თავს.

ქა ლა ქებ სა და რე გი ო ნებს გან სა კუთ რე ბით უჭირთ მა შინ, რო ცა 
ტუ რის ტუ ლი სე ზო ნი პიკს აღ წევს. პლას ტ მა სის ნა გავ თან გამ კ ლა-
ვე ბა მათ, მარ თა ლი ა, მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში უხ დე ბათ, მაგ-
რამ სე ზო ნის პიკ ზე ნარ ჩე ნე ბის გა ტა ნის სამ სა ხუ რებს ნაგ ვის ვე ე ბა 
მთებ თან შებ რ ძო ლე ბა უწევთ. იტა ლი ის კუნ ძულ მა სარ დი ნი ამ დაგ-
ვა ნახ ვა, რო გორ შე იძ ლე ბა ამ ბრძო ლა ში წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა. ჯერ 
კი დევ 2003 წელს, იქ ნაგ ვის მხო ლოდ 3,8 პრო ცენტს ახა რის ხებ-
დ ნენ, დღეს კი ეს რიცხ ვი 60-ზე მეტს აღ წევს. ასე რომ, სავ სე ბით 
რე ა ლის ტუ რი ჩანს მი ზა ნი, 2022 წლის თ ვის ნაგ ვის 80 პრო ცენ ტის 
და ხა რის ხე ბა ხდე ბო დეს.

ბი ო ლო გი უ რი ნარ ჩე ნე ბის ცალ კე შეგ რო ვე ბამ ვი თა რე ბა დიდ-
წი ლად გა ა უმ ჯო ბე სა. ამას თან, გა ი ზარ და ნაგ ვის გა ტა ნის გა და სა-
ხა დი და ეტა პობ რი ვად გა წე რი ლი მიზ ნე ბის შეს რუ ლე ბის შემ თხ-
ვე ვა ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს ეკო ნო მი კუ რად ახა ლი სე ბენ. ნაგ ვის 
გა ტა ნის საქ მე ში მიღ წე უ ლი შე დე გე ბის მი ხედ ვით, ქა ლა ქებ სა და 
სოფ ლებს პრე მი ებს ანი ჭე ბენ ან – თუ დად გე ნილ მი ზანს ვერ მი აღ-
წი ეს – სან ქ ცი ებს უწე სე ბენ. ყო ვე ლი ვე ამით კი ხე ი რო ბენ არა მხო-
ლოდ სარ დი ნი ის მცხოვ რებ ნი, არა მედ კუნ ძულ ზე და სას ვე ნებ ლად 
ჩა სუ ლი სტუმ რე ბიც. 

პლაჟებზემიმობნეულნაგავშიიპოვითპლასტმასის
ბოთლებს,ჭურჭელსათუჩიპსისკოლოფებს.მაგრამ

პლასტმასანაკლებადთვალშისაცემსაგნებშიცმოიპოვება,
მაგალითად,სიგარეტისნამწვებშიანბამბისჩხირებში.

არამხოლოდ ქვიშა და ნიჟარები 
ყველაზეგავრცელებულინაგავირამდენიმესანაპიროზოლზე.პროცენტულიმაჩვენებელისაშუალოდყოველ100მეტრზე,
OSPARისმიერ2013წელსჩატარებულგამოკვლევაზედაყრდნობით
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ბალტიის  
ზღვა

ჩრდილოეთის 
ზღვა

17 %

24 % პლასტმასის/პოლისტიროლისნაწილები2,550სმ

6 % პლასტმასის/პოლისტიროლის
ნაწილები2,550სმ

სხვა 33 % 30 % სხვა 

47 % სხვა

სიგარეტისნამწვები 14 %

36 % სიგარეტისნამწვები

10 % სიგარეტისნამწვები

5 % ხუფები,საცობები

ხუფები,საცობები 14 % 
9 % სასმელიბოთლები

5 % ღრუბელი

სასმელიბოთლები 12 % 

5 % თიხისადა
კერამიკისნაწარმი

4 % ცელოფანისპარკები

ცელოფანისპარკები 5 % 

შავი ზღვა
ხმელთაშუა  
ზღვა

 12 %

პლასტმასის/პოლისტიროლისნაწილები2,550სმ 18 %

სხვა 41 %

14 %

ხუფები,საცობები 7 % 

5 % ხუფები,საცობები

5 % სასმელიქილები

საფეიქრონაწარმი 4 % 

ბამბისჩხირები 4 % 

ბამბისჩხირები 5 % 

9 % ჩიპსის,ტკბილეულობის
კოლოფები,საწუწნი

კანფეტისჩხირები

ბაწარი

*OSPARი–ჩრდილოეთისზღვისადაატლანტისოკეანისჩრდილოაღმოსავლეთ
რაიონისდასაცავადგაფორმებულისაერთაშორისოკონვენცია

პლასტმასის/პოლისტიროლის
ნაწილები02,5სმ

დანაჩანგალი/
ლანგრები,საწრუპები

1სმზენაკლებიდიამეტრისა
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კლი მა ტის შე სა ხებ 2015 წელს, პა რიზ ში მიღ წე უ ლი შე თან ხ-
მე ბით, ხელ მომ წერ მა ქვეყ ნებ მა ივალ დე ბუ ლეს, ყვე ლა ფე რი 
იღო ნონ, რა თა დე და მი წა ზე სა შუ ა ლო ტემ პე რა ტუ რის მა ტე-

ბამ (პრეინდუსტრიულ პე რი ოდ თან შე და რე ბით) ორ გრა დუსს არ 
გა და ა ჭარ ბოს და სა სურ ველ ზღვრულ ნიშ ნუ ლად 1,5-გრადუსიანი 
მა ტე ბა და ა სა ხე ლეს. 2018 წელს გა ე როს ეგი დით მოქ მედ მა კლი მა-
ტის ცვლი ლე ბე ბის სამ თავ რო ბა თა შო რი სო საბ ჭომ (IPCC) გა მო აქ-
ვეყ ნა სა გან გე ბო ან გა რი ში, რომ ლის თა ნახ მა დაც ამ მიზ ნის მი საღ-
წე ვად აუცი ლე ბე ლი ა, 2030 წლამ დე მსოფ ლი ო ში 45 პრო ცენ ტით 
შემ ცირ დეს ე.წ. სათ ბუ რის აირე ბის ემი სი ა, ხო ლო 2050 წლის თ ვის 
ამ კომ პო ნენ ტის ნე ტო- მაჩ ვე ნე ბელ მა ნულს მი აღ წი ოს.

კლი მა ტის სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე პო ლი ტი კოს თა ყუ რადღე-
ბა, რო გორც წე სი, გა და ტა ნი ლია ენერ გე ტი კი სა და ტრან ს პორ ტის 
სფე რო ებ ზე. არა და, ამ მხრივ მრეწ ვე ლო ბა საც უაღ რე სად მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი რო ლის შეს რუ ლე ბა შე უძ ლი ა: 2010 წელს სათ ბუ რის აირე-
ბის გლო ბა ლუ რი ემი სი ის 30 პრო ცენ ტი სწო რედ მრეწ ვე ლო ბა ზე 
მო დი ო და. ამ ემი სი ე ბის გა ნუხ რე ლი ზრდის მი ზე ზი, უპირ ვე ლეს 
ყოვ ლი სა, პლას ტ მა სის წარ მო ე ბა შია სა ძი ე ბე ლი. პლას ტი კუ რი მა-
სე ბი და სინ თე ტი კუ რი ბოჭ კო ნავ თო ბი სა და აირის გან მი ი ღე ბა. ამ 
მა სა ლე ბის 99 პრო ცენ ტ ზე მე ტი ბუ ნებ რი ვი წი ა ღი სე უ ლის გა მო ყე-

საფრთხე, რომელსაც პლასტმასა მსოფლიო კლიმატს უქმნის 
პლასტმასისპროდუქციისშედეგადმსოფლიოშიგამოფრქვეულიCO2ისწილი1,5გრადუსიანიმიზნისმისაღწევად*2050წლამდე
დადგენილინახშირბადის„ბიუჯეტში“.
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ნე ბით მზად დე ბა. მსოფ ლიო მას შ ტა ბით არ ცერთ დარ გ ში არ შე ი-
ნიშ ნე ბა ნავ თო ბის მოხ მა რე ბის ისე თი მკვეთ რი ზრდა, რო გო რიც 
ნავ თობ ქი მი უ რი პრო დუქ ტე ბის დამ ზა დე ბის სფე რო ში. ენერ გე ტი-
კის სა ერ თა შო რი სო სა ა გენ ტოს (IEA) ვა რა უ დით, 2050 წლის თ ვის 
ნავ თობ ზე გლო ბა ლუ რი მოთხოვ ნი ლე ბის ზრდის ნა ხე ვა რი სწო რედ 
ამ სფე რო ზე მო ვა. 

პლას ტ მა სის წარ მო ე ბის ზრდა წი ა ღი სე უ ლი ნედ ლე უ ლის ასათ-
ვი სებ ლად ახალ ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რებს მო ითხოვს და ზრდის იმ 
ემი სი ე ბის მო ცუ ლო ბას, რომ ლე ბიც ატ მოს ფე რო ში იფ რ ქ ვე ვა ნავ-
თო ბის, გა ზი სა და ქვა ნახ ში რის მო ძი ე ბა- მო პო ვე ბის, ტრან ს პორ-
ტი რე ბი სა და გა და მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში. 1950-დან 2015 წლამ დე 
მსოფ ლი ო ში პლას ტ მა სის წარ მო ე ბა ორი მი ლი ო ნი ტო ნი დან 400 
მი ლი ონ ტო ნამ დე გა ი ზარ და. რო გორც სპე ცი ა ლის ტე ბი ვა რა უ დო-
ბენ, მომ დევ ნო 20 წე ლი წად ში ეს რიცხ ვი კი დევ გა ორ მაგ დე ბა. 

სათ ბუ რის მავ ნე აირე ბი პლას ტ მა სის სა სი ცოცხ ლო ციკ ლის 
ყო ველ ფა ზა ში გა მო ი ყო ფა, დაწყე ბუ ლი წი ა ღი სე უ ლი ნედ ლე უ ლის 
მო პო ვე ბით, მი ნა რე ვე ბის გან გაწ მენ დი თა და გა და მუ შა ვე ბით, დამ-
თავ რე ბუ ლი პლას ტ მა სის ნარ ჩე ნე ბის გა დაყ რი თა თუ დაწ ვით. ეს 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად უშ ლის ხელს კლი მა ტის ცვლი ლე ბის სფე რო ში და-
სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მიღ წე ვას. 

ეკო ლო გი უ რი სა მარ თ ლის სა ერ თა შო რი სო ცენ ტ რ მა (CIEL) გა-
მო ი ან გა რი შა, რომ 2050 წლის თ ვის მხო ლოდ პლას ტი კუ რი მა სე ბის 
წარ მო ე ბა (ამჟამინდელი მო ცუ ლო ბი სა და მი სი ზრდის სა ვა რა უ დო 
ტემ პის გათ ვა ლის წი ნე ბით) გა მო იწ ვევს ატ მოს ფე რო ში 53,5 გი გა-
ტო ნა ნახ ში რორ ჟან გის ეკ ვი ვა ლენ ტის ემი სი ას. თუ ამას პლას ტ-
მა სის ნარ ჩე ნე ბის დაწ ვის პრო ცეს ში გა მოფ რ ქ ვე ულ ემი სი ებ საც 
და ვა მა ტებთ, ეს რიცხ ვი 56 გი გა ტო ნას გა და ა ჭარ ბებს. სხვაგ ვა რად 
რომ ვთქვათ, 1,5-გრადუსიანი მიზ ნის მი საღ წე ვად დად გე ნი ლი 
ნახ შირ ბა დის გლო ბა ლუ რი „ბიუჯეტის” 10-13 პრო ცენტს მარ ტო 
პლას ტ მა სის წარ მო ე ბა- ლიკ ვი და ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრო ცე-
სე ბი და ხარ ჯავს. მა ში ნაც კი, თუ 2050 წლის შემ დეგ პლას ტ მა სის 
წარ მო ე ბა გა ცი ლე ბით ნე ლა გა იზ რ დე ბა, ხო ლო მი სი დაწ ვის მაჩ-
ვე ნე ბე ლი სა ერ თო დაც არ მო ი მა ტებს, სა უ კუ ნის მი წუ რუ ლის თ ვის 

ტრანსპორტი,ენერგეტიკა,სოფლისმეურნეობა:
კლიმატისცვლილებებზეუმეტესად
მხოლოდამსფეროებსიხსენებენ.პლასტმასის
წარმოებაიშვიათადთუგაახსენდებავინმეს.

სხვა მასალებთან შედარებით, პლასტმასას ხშირად 
გარემოსთვის ნაკლებად საზიანო ალტერნატივად 
მიიჩნევენ – სხვა მიზეზებს შორის, მისი სიმჩატის 
გამო. არადა, პლასტმასის ბუმი საგრძნობლად ზრდის 
ატმოსფეროში სათბურის გაზების ემისიას.

კლიმატის ცვლილება

პლასტმასა და გლობალური 
დათბობა

*კლიმატისშესახებ2015წელსმიღწეულიშეთანხმებით,ხელმომწერმაქვეყნებმაივალდებულეს,ყველაფერიიღონონ,რათადედამიწაზესაშუალოტემპერატურისმატება
(პრეინდუსტრიულპერიოდთანშედარებით)1,5გრადუსიანნიშნულზედარჩეს.
**CO2e=CO2ისეკვივალენტს.საზომი,რომელიცშეიქმნასხვადასხვასათბურისგაზისმაჩვენებელთაერთმანეთთანშესადარებლად.

ჯამში420570მილიარდი
ტონაCO2

პლასტმასა
56CO2e*=1013%
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მიკროპლასტმასის
ნაწილაკებსშეუძლია:

...შეამციროს
ფიტოპლანქტონისუნარი,

აითვისოსნახშირბადი
ფოტოსინთეზისგზით

...დააქვეითოს
ზოოპლანქტონისკვების,

სიცოცხლისუნარიანობისა
დაგამრავლებისფუნქციები
დაამგზითშეამციროსმისი

ნახშირბადისგადატანის
უნარი

იქ ცე ვა და შემ დეგ კვლავ გა მო ი ყო ფა, მას ში დაგ რო ვი ლი ნახ-
შირ ბა დი ფსკერ ზე ჩა დის. ნახ შირ ბა დის ეს ტუმ ბო უდი დეს როლს 
ას რუ ლებს ოკე ა ნის, რო გორც ნახ შირ ბა დის ავ ზის, ფუნ ქ ცი ო ნი-
რე ბა ში და დი დად უწყობს ხელს დე და მი წა ზე სტა ბი ლუ რი კლი-
მა ტის შე ნარ ჩუ ნე ბას. ის მე ქა ნიზ მე ბი და მას შ ტა ბი, რო მელ მაც, 
შე საძ ლო ა, არ სე ბულ ბა ლან ს ზე იმოქ მე დოს, უაღ რე სად მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი ა, მაგ რამ ჯერ ჯე რო ბით საკ მა რი სად ღრმად არ არის 
გა მოკ ვ ლე უ ლი. 

ემი სი ებ მა 260 გი გა ტო ნა ნახ ში რორ ჟან გის ეკ ვი ვა ლენტს შე იძ ლე ბა 
მი აღ წი ოს, რაც მსოფ ლიო მას შ ტა ბით გა მო ყო ფი ლი ნახ შირ ბა დის 
„ბიუჯეტის” ნა ხე ვარ ზე მე ტი ა.

ნაკ ლე ბად არის ცნო ბი ლი, რა შე დე გე ბი მოჰ ყ ვე ბა პლას ტ მა-
სის თ ვის სა ჭი რო ნედ ლე უ ლის მო პო ვე ბის, ტრან ს პორ ტი რე ბი სა 
და მი ნა რე ვე ბის გან გაწ მენ დის ცალ კე ულ ას პექ ტებს. მა გა ლი თად, 
აშ შ - ში ბუ ნებ რი ვი აირის მო პო ვე ბით გა მოწ ვე უ ლი ემი სი ე ბის ოფი-
ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კა, ჩვე უ ლებ რივ, არ ით ვა ლის წი ნებს იმ ზე გავ-
ლე ნას, რო მელ საც ახა ლი ჭა ბურ ღი ლე ბი სა თუ მილ სა დე ნე ბის თ ვის 
აუცი ლე ბე ლი ბუ ნე ბის და ზი ა ნე ბა იწ ვევს (იქნება ეს ტყე ე ბის გა ნად-
გუ რე ბა თუ სხვა). მილ სა დე ნე ბი დან და გა ზის სად გუ რე ბი დან დიდ-
ძა ლი რა ო დე ნო ბით შე იძ ლე ბა გა მო ი ყოს ძლი ე რი სათ ბუ რის აირი 
– მე თა ნი. მთავ რო ბე ბი სა და სამ რეწ ვე ლო კომ პა ნი ე ბის მო ნა ცე მე ბი 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გან ს ხ ვავ დე ბა ერ თ მა ნე თის გან.

პლას ტ მა სა ნაგ ვის სა ხი თაც მო ნა წი ლე ობს სათ ბუ რის გა ზე-
ბით ატ მოს ფე როს და ბინ ძუ რე ბა ში. ბო ლო ხანს სულ უფ რო პო-
პუ ლა რუ ლი ხდე ბა პრო ექ ტე ბი, რომ ლე ბიც პლას ტ მა სის ნაგ ვის 
ენერ გი ის წყა როდ ქცე ვა სა და მი სი დაწ ვით ნაგ ვის მო ცუ ლო ბის 
შემ ცი რე ბას ით ვა ლის წი ნებს (Waste-to-Energy). ამან, შე საძ ლო ა, 
საგ რ ძ ნობ ლად გა ზარ დოს სათ ბუ რის აირის ემი სი ე ბი, რად გან 
პლას ტ მა სის წვის პრო ცეს ში ეს აირე ბი დი დი რა ო დე ნო ბით გა-
მო ი ყო ფა. 

და ბე ჯი თე ბით ვერ ვიტყ ვით, რა პირ და პი რი კავ ში რია პლას-
ტ მა სას და სათ ბუ რის გა ზებს შო რის. ზღვებ სა და ოკე ა ნე ებ ში 
მიკ როპ ლას ტ მა სის ნა წი ლა კე ბის მომ რავ ლე ბამ, შე საძ ლო ა, შე-
ა ფერ ხოს ბი ო ლო გი უ რი პრო ცე სე ბი, რო მელ თა დახ მა რე ბი თაც 
წყლის მცხოვ რე ბი პლან ქ ტო ნი ნახ ში რორ ჟანგს სა კუ თარ თავ ში 
აკა ვებს და შემ დეგ ნახ შირ ბადს წყლის სიღ რ მე ში გა მო ყოფს. ამ 
პრო ცესს ნახ შირ ბა დის ბი ო ლო გი ურ ტუმ ბოს უწო დე ბენ. რო ცა 
ფი ტოპ ლან ქ ტო ნი კვდე ბა ან სხვა ორ გა ნიზ მე ბის კვე ბის წყა როდ 

ოკეანეშთანთქავსანთროპოგენურისათბურიაირების
მეოთხედს.მიკროპლასტიკისნაწილაკებითდაბინძურებამ
შეიძლებასაფრთხეშეუქმნასნახშირბადისბიოლოგიურ

ტუმბოს.ესსაკითხიმეტკვლევასსაჭიროებს.

იაფიფიქლისგაზიაშშდანიპყრობს
ბაზარს,ესკიამძაფრებსპლასტმასის

„კრიზისს“მსოფლიოში.
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ყო ველ წ ლი უ რად მსოფ ლი ოს ზღვებ სა და ოკე ა ნე ებ ში ათ 
მი ლი ონ ტო ნამ დე პლას ტ მა სის ნა გა ვი ხვდე ბა. ეს იგი ვე ა, 
წუთ ში ერ თხელ სატ ვირ თო ავ ტო მან ქა ნა პლას ტ მა სის ნაგ-

ვით სავ სე ძა რას წყალ ში რომ აცა რი ე ლებ დეს. 
პლას ტ მა სის ნაგ ვის გან სა კუთ რე ბით დი დი კონ ცენ ტ რა ცია 

შე ი ნიშ ნე ბა ხუთ საზღ ვაო რე გი ონ ში. ესე ნია ჩრდი ლო ეთ წყნა რი 
ოკე ა ნის, ინ დო ე თის, სამ ხ რეთ წყნა რი ოკე ა ნის, ჩრდილოეთ და 
სამხრეთ წყნარი ოკეანის, ინდოეთის, ჩრდილოეთ და სამხრეთ 
ატლანტის ოკეანეების ნაგ ვის მო რე ვე ბი. მათ გან ყვე ლა ზე ცნო-
ბი ლია ჩრდი ლო ეთ წყნა რი ოკე ა ნის ნაგ ვის გრო ვა, ინ გ ლი სუ რად 
Great Pacific Garbage Patch. 

ეს ის ად გი ლე ბი ა, სა დაც პლას ტ მა სის ნა გა ვი კონ ცენ ტ რი რე-
ბუ ლი სა ხით გვხვდე ბა, თო რემ პლას ტ მა სა დღეს პრაქ ტი კუ ლად 
ნე ბის მი ერ ად გი ლას შეგ ხ ვ დე ბათ. რე ა ლუ რად, მიკ როპ ლას ტ მა-
სა და ცუ რავს ყველ გან: პლას ტი კის სმოგს წარ მოქ მ ნის, მსგავ-
სად და ბინ ძუ რე ბუ ლი ჰა ე რი სა დი დი ქა ლა ქე ბის თავ ზე. შე იძ ლე ბა 
ვთქვათ, რომ მდი ნა რე ე ბი ჰო რი ზონ ტა ლუ რი საკ ვა მუ რე ბი არი ან, 
რომ ლე ბიც პლას ტ მა სას მსოფ ლიო ოკე ა ნე ე ბის კენ მი მარ თა ვენ. 
თვით ყვე ლა ზე უკაც რი ელ ად გი ლებ ში, ოკე ა ნის ფსკერ ზეც და 
არ ქ ტი კა შიც, და ბინ ძუ რე ბის ხა რის ხი სწრა ფად იზ რ დე ბა: ბო ლო 
ათი წლის გან მავ ლო ბა ში არ ქ ტი კის ღრმა წყლე ბის და ბინ ძუ რე-
ბის დო ნემ 20-ჯერ მო ი მა ტა. სა ვა რა უ დოდ, ზღვის ზე და პირ ზე 
ახ ლა 15-დან 52 ტრი ლი ო ნამ დე პლას ტ მა სის ნა წი ლა კი ტივ ტი-
ვებს, რო მელ თა წო ნა 93,000-დან 236,000 ტო ნამ დე ა.

ხმელ თა შუა ზღვა ში მოხ ვედ რი ლი პლას ტ მა სის ხვედ რი თი 
წი ლი და ახ ლო ე ბით ისე თი ვე ა, რო გო რიც ხუთ სა ო კე ა ნო ნაგ ვის 
მო რევ ში. ხმელ თა შუა ზღვა დე და მი წის წყალ სა ტე ვე ბის მხო ლოდ 
ერთ პრო ცენტს შე ად გენს, არა და, მას ში მსოფ ლი ო ში არ სე ბუ-

ლი მიკ როპ ლას ტ მა სის შვი დი პრო ცენ ტი და ცუ რავს. ხმელ თა შუა 
ზღვა გარ შე მორ ტყ მუ ლია ხმე ლე თით, რის გა მოც მსოფ ლი ოს 
სხვა ზღვებ თან წყლი სა და პლას ტ მა სის მი მოც ვ ლა შეზღუ დუ ლი 
აქვს. პლას ტ მა სის მო ცუ ლო ბა კი იზ რ დე ბა. ხმელ თა შუა ზღვა ევ-
რო პის პლას ტ მა სის ნა გავ საყ რე ლი ა. 

ზღვებ სა და ოკე ა ნე ებ ში ნა გა ვი სხვა დას ხ ვა გზით ხვდე-
ბა. ხმელ თა შუა ზღვა ში პლას ტ მა სის ნაგ ვის ძი რი თა დი მი ზე ზი 
ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის სის ტე მის გა უ მარ თა ო ბა და ნა პირ თან გა-
შე ნე ბუ ლი და სახ ლე ბე ბის მი ერ ერ თ ჯე რა დი მოხ მა რე ბის პლას-
ტ მა სის დი დი რა ო დე ნო ბით გამოყენებაა. ჩრდი ლო ე თის ზღვა ში 
გავ რ ცე ლე ბულ ნა გავს საზღ ვაო მე ურ ნე ო ბას, საზღ ვაო მი მოს ვ-
ლას და, გან სა კუთ რე ბით, თევ ზ ჭე რას მი ა წე რენ. ბალ ტი ის ზღვას 
უმ თავ რე სად პლა ჟებ ზე გა სუ ლი ტუ რის ტე ბი აბინ ძუ რე ბენ. რა ო-
დე ნობ რი ვი მო ნა ცე მე ბი, რაც და ბინ ძუ რე ბის ზუსტ მას შ ტა ბებს 
გა მო ხა ტავს, ცო ტა ა. ვა რა უ დე ბი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა: 0.41 მი ლი-
ო ნი დან 12.7 მი ლი ო ნამ დე წე ლი წად ში. ნაგ ვის უდი დეს წყა როდ 
მსოფ ლი ოს ათი დი დი მდი ნა რე გვევ ლი ნე ბა. მათ გან რვა აზი ა ში 
მდე ბა რე ობს. ამ მდი ნა რე ებ ში მოხ ვედ რი ლი ნა გა ვი ევ რო პი დან 
და ამე რი კი და ნაა ექ ს პორ ტი რე ბუ ლი. 

1960-იან წლებ ში, ტან კე რე ბი ნარ ჩენ შლამს, რო გორც წე სი, 
ზღვა ში ცლიდ ნენ. შლა მი ნავ თო ბის შემ ც ველ უფორ მო მა სებს 
წარ მოქ მ ნი და, რო მე ლიც შემ დ გომ ნა პირ ზე გა მო ი რი ყე ბო და ხოლ-
მე. გე მე ბის მი ერ და ბინ ძუ რე ბის თა ვი დან აცი ლე ბის სა ერ თა შო რი-
სო კონ ვენ ცი ამ (MARPOL 73/78) ამ გ ვა რი საქ მი ა ნო ბა უკა ნო ნოდ 
ცნო. ათი წლის მან ძილ ზე სა ნა პი რო ე ბი გა ცი ლე ბით სუფ თა იყო. 

1950-იანი წლე ბი დან ოკე ა ნე ში მოხ ვედ რი ლი პლას ტ მა სის 
98.8% ზე და პირ ზე აღარ გვხვდე ბა. ისი ნი ან და ი შა ლა, ან ჩა ი ძი-
რა. თუ სახ მე ლე თო და საზღ ვაო არ ხე ბი დან პლას ტ მა სით და ბინ-
ძუ რე ბა შეწყ დე ბა, გათ ვ ლე ბის მი ხედ ვით, 3-7 წე ლი წად ში დარ ჩე-
ნილ მო ტივ ტი ვე ნა გავ საც იგი ვე და ემარ თე ბა. 

ოკე ა ნე ე ბის ზე და პირ ზე 269 000 ტო ნა პლას ტ მა სამ დე შე იძ-
ლე ბა ტივ ტი ვებ დეს. ქი მი უ რი პრო ცე სე ბის, მე ქა ნი კუ რი აბ რა-
ზი ი სა და ულ ტ რა ი ის ფე რი შუ ქის წყა ლო ბით, ისი ნი თან და თან 
დეგ რა დირ დე ბა და მიკ როპ ლას ტ მა სის უფ რო და უფ რო პა ტა რა 
ნა წი ლა კე ბი რჩე ბა. 

აღ მოჩ ნ და, რომ მო სა ლოდ ნელ ზე გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბი მიკ-
როპ ლას ტ მა სა (დაახლოებით 1მმ დი ა მეტ რის) გვაქვს სა ხე ზე: 
ასე თი ნა წი ლა კე ბი არ რჩე ბი ან ზე და პირ ზე და გა და ად გილ დე-
ბი ან. ზო გი ნა პირ ზე გა მო ი რეცხე ბა. ხო ლო უმე ტე სო ბა იძი რე-
ბა: შლის პრო ცეს ში ისი ნი ტივ ტი ვის ფუნ ქ ცი ას კარ გა ვენ, ზღვის 
ორ გა ნიზ მებ თან შე რე ვა მათ დამ ძი მე ბას იწ ვევს, ან სუ ლაც მათ 
ცოცხა ლი ორ გა ნიზ მე ბი ჭა მენ და მოგ ვი ა ნე ბით მიკ როპ ლას ტ მა-
სას ფე კა ლი ე ბის სა ხით გა მო ყო ფენ. თევ ზე ბი, რომ ლე ბიც ჩრდი-
ლო ეთ წყნარ ოკე ა ნე ში 200-1000 მეტრის სიღ რ მე ში ბი ნად რო ბენ, 
სა შუ ა ლოდ და ახ ლო ე ბით 12 000-24 000 ტო ნა მიკ როპ ლას ტ მა სას 
ჭა მენ წე ლი წად ში. ზღვის ფრინ ვე ლე ბი – ალ ბათ წე ლი წად ში 100 
ტო ნას. 

ოკე ა ნის ზე და პი რის მგავ სად, პლას ტ მა სა არც მდი ნა რე ებ ში 
ჩერ დე ბა. ჩრდი ლო- და სავ ლეთ ინ გ ლის ში მდი ნა რე ე ბის კა ლა პო-
ტებ ზე ნა ლე ქე ბის კვლე ვამ, ყო ველ კვად რა ტულ მეტ რ ზე 517 000 
მიკ როპ ლას ტ მა სის ნა წი ლა კის არ სე ბო ბა და ა დას ტუ რა. სე ზო ნუ-
რი წვი მე ბის შემ დეგ, მა თი 70% გა და ად გილ და: წყალ დი დო ბებ მა 
ისი ნი მდი ნა რის ქვე მო წელ ზე ჩა ი ტა ნა. სხვა კვლე ვის თა ნახ მად 
კი, მიკ როპ ლას ტ მა სა მდი ნა რე ებ ში იკედ ლებს სხვა დას ხ ვა ჯგუ-

საკვებისძიებისდროს,ბევრიფრინველივერ
განასხვავებსთევზსადაწყლისზედაპირზე
მოტივტივეპლასტმასისნივთს.

პლასტმასა საკვები არ არის 
პლასტმასისრაოდენობაჩრდილოეთისოლუშებისკუჭში,
ადამიანისკუჭზეგადაანგარიშებულირაოდენობა
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საშუალოდ34ნაწილაკი,
ანუ0,31გრამი

ადამიანისშემთხვევაში
შეესაბამება31გრამს

ზღვის წყლის მდინარეებში ჩაყრილი ნაგვით 
დაბინძურება შეგვიძლია ხანძრების და საკვამურების 
გამო სმოგის წარმოშობას შევადაროთ. თუმცა, 
პლასტმასა ოკეანეებში როდი რჩება. ის ზედაპირული 
წყლების მეშვეობით ოკეანის ფსკერზე ან ნაპირზე 
ხვდება.  

პლასტმასა წყალში

დაბინძურებული ზღვები
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ფის ბაქ ტე რი ებს, რაც მათ მდი ნა რის ქვე და დი ნე ბის კენ და შემ-
დეგ ზღვის კენ გა და ად გი ლე ბა ში ეხ მა რე ბა. 

ნა გა ვი მსოფ ლიო მას შ ტა ბით საფ რ თხეს უქ მ ნის ზღვის ფა-
უ ნის 2249 სა ხე ო ბას. ბევ რი მათ გა ნი „წითელ წიგ ნ ში ა” შე ტა ნი-
ლი, რი სი ერ თ -ერ თი მი ზე ზიც წყლის და ბინ ძუ რე ბა ა. ბუ ნე ბის 
კონ სერ ვა ცი ის სა ერ თა შო რი სო კავ ში რის (IUCN) „წითელ წიგ ნ ში” 
შე ტა ნი ლი ზღვის ძუ ძუმ წო ვარ თა 120 სა ხე ო ბი დან 54-ის შემ თხ-
ვე ვა ში დო კუ მენ ტუ რად არის და დას ტუ რე ბუ ლი, რომ ისი ნი პლას-
ტ მა სის ნა გავს ყლა პა ვენ ან მას ში იხ ლარ თე ბი ან და იხ რ ჩო ბი ან.

კუნ ძულ ჰელ გო ლან დ ზე ჩრდი ლო ე თის ოლუ შე ბის (Morus 
bassanus) კო ლო ნი ა ზე დაკ ვირ ვე ბის შე დე გად აღ მოჩ ნ და, რომ 
ბუ დე ე ბის 97 პრო ცენ ტი პლას ტი კუ რი მა სის ნა წი ლებს შე ი ცავ და. 
ჰელ გო ლან დ ზე და შა ვე ბუ ლი ან და ღუ პუ ლი ოლუ შე ბი დან ყო ვე ლი 
მე სა მე პლას ტ მა სის მსხვერ პ ლი შე იქ ნა. პლას ტ მა სის გა მო მა თი 
სიკ ვ დი ლი ა ნო ბა 200-500 პრო ცენ ტით იზ რ დე ბა. ჩრდი ლო ე თის 
ზღვის ნა პი რებ თან ნა პოვნ მკვდარ ფრინ ველ შ ტერ თა (Fulmarus 
glacialis) 95 პრო ცენტს კუჭ ში პლას ტ მა სის ნა წი ლე ბი აღ მო აჩ ნ-
და. ბუ დო ბის პე რი ოდს თუ არ ჩავ თ ვ ლით, ეს ფრინ ვე ლი წყალ ზე 
ცხოვ რობს. ის შიმ ში ლით კვდე ბა, თუმ ცა კუ ჭი სავ სე აქვს, მი სი 
კუჭ - ნაწ ლა ვის სის ტე მა იჭე დე ბა, ზი ან დე ბა ან აინ თე ბა. 

წყალ ში მცუ რა ვი პლას ტ მა სის ნა წი ლე ბი გა მო ყოფს შხა მი-
ან ნივ თი ე რე ბებს, რო გო რე ბი ცა ა, მა გა ლი თად, პო ლიქ ლო რი რე-
ბუ ლი ბი ფე ნი ლე ბი (PCB) და დიქ ლორ დი ფე ნილ ტ რიქ ლო რე თა ნი 
(DDT). ცხო ვე ლებ სა და ფრინ ვე ლებს საფ რ თხეს უქ მ ნის რო გორც 
პლას ტ მა სა ში არ სე ბუ ლი შხა მი ა ნი ნივ თი ე რე ბე ბი, ისე კონ ცენ ტ-
რი რე ბუ ლი სა ხით წარ მოქ მ ნი ლი სხვა მავ ნე შე ნა ერ თე ბი. 

წყნარიოკეანისნაგვისკუნძულიკალიფორნიის
სანაპიროსთანდაცურავს.სხვადასხვადინებაიქ

თავსუყრისპლასტმასისყველაცნობილსახეობას.

ოკეანეებშიმოხვედრილიპლასტმასისნაგვის
მხოლოდმცირენაწილირჩებაწყლისზედაპირზე.

უმეტესობანაპირზეგამოირიყებაანიძირება,რითიც
ქრებაჩვენითვალსაწიერიდან.

250 კმ

ჰავაის
კუნძულები

ნაგვის მორევი 
წყნარიოკეანისნაგვისგროვისზომა
თვალსაჩინოებისთვის

გერმანია
357 386 კმ2
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წყნარიოკეანისნაგვისგროვა
1,6მლნკმ2=4,5 
გერმანიისტერიტორია

აშშ

უხილავი ნაგავსაყრელი 
მსოფლიოსზღვებსადაოკეანეებშიპლასტმასისსავარაუდორაოდენობა(მილიარდებში)
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პლასტმასის
ნაწილებისზომა*:

მიკროპლასტიკისმცირე
ნაწილაკები0,331,00მმ

მიკროპლასტიკისდიდი
ნაწილაკები1,014,75მმ

მეზოპლასტიკის
ნაწილაკები4,76200მმ

მაკროპლასტიკის
ნაწილაკები>200მმ

წყნარიოკეანის
სამხრეთინაწილი
491მლრდცალი

ატლანტისოკეანის
ჩრდილოეთინაწილი

930მლრდცალი

ატლანტისოკეანის
სამხრეთინაწილი
297მლრდცალი

ხმელთაშუაზღვა
247მლრდცალი

წყნარიოკეანის
ჩრდილოეთინაწილი
1990მლრდცალი

ინდოეთისოკეანე
1300მლრდცალი

176

324

2

532

455

2

749

92

85
688

3

106

0,5

0,4

146
1 160

132

167

24

16

73

269

441

*დაჯგუფდაკვლევისავტორებისშეხედულებებისმიხედვით
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პლას ტ მა სის წარ მო ე ბა გი გან ტუ რი ნავ თობ ქი მი უ რი მრეწ-
ვე ლო ბის შე და რე ბით მოგ ვი ა ნე ბით შექ მ ნი ლი გან შ ტო ე ბა ა. 
წარ მო ე ბუ ლი პლას ტ მა სის ნა ხე ვარ ზე მე ტი სა მომ ხ მა რებ-

ლო პრო დუქ ტებს ხმარ დე ბა, მათ გან უმე ტე სო ბა ერ თ ჯე რა დი 

„ინეოსი“1998წელსდააარსაინჟინერქიმიკოსმა
ჯიმრეტკლიფმა.ისდიდიბრიტანეთისუმდიდრესი
ადამიანიადააპირებს,ევროპაშიპლასტმასის
წარმოებაკიდევუფროგააფართოოს.

ატლანტის
ოკეანე

აშშ
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შე სა ფუ თი მა სა ლე ბი ა. ოკე ა ნე ებ ში ან სხვა ად გი ლებ ში პლას ტ მა-
სით და ბინ ძუ რე ბის წყა როდ ხში რად მხო ლოდ ქვეყ ნებს ასა ხე ლე-
ბენ ხოლ მე, მა შინ რო ცა იმ პრო დუქ ტე ბის უდი დეს ნა წილს, რომ-
ლე ბიც შემ დეგ ნაგ ვად გა და იქ ცე ვა, სულ რამ დე ნი მე ათე უ ლი 
კომ პა ნია უშ ვებს. კი დევ უფ რო მცი რეა იმ კონ ცერ ნე ბის რიცხ ვი, 
რომ ლე ბიც პლას ტ მა სის ნედლ სა ხე ო ბას, პე ლე ტებს (იმავე გრა-
ნუ ლებს) აწარ მო ე ბენ.

მარ თა ლი ა, ჯერ კი დევ 1950-იან წლებ ში ქი მი უ რი მრეწ ვე-
ლო ბის კომ პა ნია „დოუ” და ნავ თობ კომ პა ნია „ესო” (დღევანდელი 
„ექსონმობილი”) ინ ტენ სი უ რად მსჯე ლობ დ ნენ პლას ტ მა სის 
ნაგ ვით გა მოწ ვე ულ მზარდ კრი ზის ზე (ზოგჯერ ეს კონ ფე რენ-
ცი ებ ზე, მთავ რო ბა თა წარ მო მად გენ ლე ბის თან დას წ რე ბი თაც 
ხდე ბო და), მაგ რამ იგი ვე კომ პა ნი ე ბი დღეს აქ ტი უ რად იყე ნე ბენ 
თა ვი ანთ ფი ნან სურ შე საძ ლებ ლო ბებ სა თუ გავ ლე ნას, რა თა შე-
ე წი ნა აღ მ დე გონ პლას ტ მა სის წარ მო ე ბის შემ ცი რე ბის კენ მი მარ-
თულ მო წო დე ბებს. მა თი სტრა ტე გია ხში რად ორ მი მარ თუ ლე ბას 
ეფუძ ნე ბა: ერ თი მხრივ, სა კითხის ლო ბი რე ბას, ხო ლო მე ო რე 
მხრივ – ფარ თო მას შ ტა ბი ან სა რეკ ლა მო კამ პა ნი ას, რომ ლის დე-

კარგად ორგანიზებული ლობისტური ძალისხმევის 
წყალობით, პლასტმასის ინდუსტრია სურათს ისე 
წარმოაჩენს, თითქოს თავად წარმოება პრობლემას 
არ ქმნიდეს. ის ცდილობს, ყურადღება ნარჩენების 
მართვასა და გადამუშავებაზე გადაიტანოს და ამგვარად 
თავიდან აიცილოს პასუხისმგებლობა.

კონცერნები

პლასტმასის ლობი და მისი 
საქმიანობა

„ინეოსის“სადგური
გრეინჯმაუთში
(შოტლანდია):
პლასტმასის

პელეტების(ანუ
გრანულების)
წარმოება.

ეთანისუმსხვილესი
რეზერვუარი
ევროპაშიორისაფეხბურთომინდვრის

ზომის8გემსწელიწადში800000
ტონაეთანისტრანსპორტირება

შეუძლია

კიოლნი
(გერმანია)

ფიქლისგაზის
გადამუშავება
ნავთობქიმიურ
პროდუქტებად

10000ზემეტიფრეკინგის
ჭაბურღილიპენსილვანიაში
(ექსპლუატაციადაიწყო2005

წელს)

„ინეოსის“სადგური
რაფნესში
(ნორვეგია):
პლასტმასის
პელეტების
წარმოება

„ინეოსს“განზრახულიაქვს,3
მილიარდიევროსინვესტიცია
განახორციელოსარსებული

სადგურებისგასაფართოებლად
დაეთანისმომპოვებელი

ახალისადგურისასაშენებლად,
რომელიცკონტინენტზებოლო

20წლისგანმავლობაშიპირველი
ასეთისადგურიიქნება.

ანტვერპენი
(ბელგია)

ჰიუსტონი
(ტეხასისშტატი)

მსოფლიოში
უმსხვილესი

ნავთობქიმიური
ცენტრი

„მარინერისტის“
მილსადენით
დაკავშირება

ფილადელფიის
მახლობლად

მდებარე„მარკუს
ჰუკის“საექსპორტო

ტერმინალთან

გზად ახალი პლასტმასისკენ  
აი,ასეახდენს„ინეოსის“კონცერნიფიქლისგაზის(ეთანის,პროპანისადა
ბუთანის)ტრანსპორტირებასაშშისფიქლისშრეებიდანევროპაში.

აშშშიფრეკინგისმეთოდისგავრცელებითგამოწვეულიფიქლისაირის
ბუმიხელსუწყობსგლობალურდათბობას.გარდაამისა,ფიქლისგაზს,
როგორცპლასტმასისწარმოებისელემენტს,ამსფეროშიციყენებენ.
„ინეოსი“ევროპაშიპლასტმასისუმსხვილესიმწარმოებელია.ევროპაშიგაზის
ტრანსპორტირებისთვისმანსაგანგებოინფრასტრუქტურაშექმნა.
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გაც ვ ლი თი საბ ჭო (American Legislative Exchange Council) უჭერს 
მხარს. ის ად გი ლობ რივ მთავ რო ბებს არ თ მევს უფ ლე ბას, შეზღუ-
დონ პლას ტ მა სის გავ რ ცე ლე ბა ან, მა გა ლი თად, აკ რ ძა ლონ ცე-
ლო ფა ნის პარ კე ბი. ამ გ ვა რი ქმე დე ბე ბით ნარ ჩე ნე ბის შეზღუდ ვა 
შე უძ ლე ბე ლი ა. პი რი ქით, ძლი ერ დე ბა მი თი, რომ გა მო სა ვა ლი 
ნარ ჩე ნე ბის უკეთ მარ თ ვა ში ა. 

მრეწ ვე ლო ბის ლო ბის ტე ბი ხში რად იც ვ ლი ან სამ სა ხურს 
სამ თავ რო ბო და ფირ მე ბის გან შე თა ვა ზე ბულ თა ნამ დე ბო ბებს 
შო რის. ამ გზით ორ სექ ტორს შო რის გა მარ თუ ლი კო მუ ნი კა-
ცია უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ა. 2017 წელს ევ რო პის კო მი ი სი ის მი ერ 
პლას ტ მა სის სტრა ტე გი ის გა მო ცე მის პრო ცეს ში, მრეწ ვე ლო ბის 
წარ მო მად გენ ლებს (მათ შო რის, პლას ტი კის მწარ მო ე ბელ თა ასო-
ცი ა ცი ას (PlasticsEurope)) სამ ჯერ მე ტი წვდო მა ჰქონ დათ კო მი-
სი ას თან, ვიდ რე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს. 

ზოგ ჯერ ის ზღვა რიც კი ძნე ლი და სად გე ნი ა, არა სამ თავ-
რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ სა და ინ დუს ტ რი ის წარ მო მად გენ ლო ბებს 
შო რის რომ უნ და არ სე ბობ დეს. სა წარ მო ე ბი აფუძ ნე ბენ და აფი-
ნან სე ბენ ინ ს ტი ტუ ტებს, რომ ლე ბიც არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბად ყა ლიბ დე ბი ან, მაგ რამ დამ ფუძ ნებ ლე ბის ინ ტე რე სებს 
იცა ვენ. ასე მოხ და, მა გა ლი თად, 2018 წელს, რო ცა ევ რო პის კავ-
შირ მა პლას ტ მა სის წარ მო ე ბის დარ გ ში სა მოქ მე დო სტრა ტე გია 
მი ი ღო. სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ მა იზ რუ ნეს იმა ზე, რომ ინ დუს ტ რი ის ინ ტე რე სე ბი 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ყო ფი ლი ყო. 

ძალ თა ასე თი უთა ნას წო რო ბა ამ კ ვიდ რებს რე გუ ლა ცი ებს, 
რომ ლე ბიც მრეწ ვე ლო ბას ახე ი რებს და უგუ ლე ბელ ყოფს ადა მი-
ა ნის უფ ლე ბებ სა და გა რე მოს დაც ვის ინ ტე რე სებს. ინ დუს ტ რი ის 
ლო ბის ტე ბი ხელს უწყო ბენ იმ გ ვა რი პო ლი ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბე ბის მი ღე ბას თუ ნორ მე ბის და წე სე ბას, სა დაც აქ ცენ ტი გა-
და ტა ნი ლია ჩრდილოეთ და სამხრეთ წყნარი ოკეანის, ინდოეთის, 
ჩრდილოეთ და სამხრეთ ატლანტის ოკეანეების გა და მუ შა ვე ბა სა 
და მომ ხ მა რებ ლის ქცე ვა ზე. აქე დან გა მომ დი ნა რე, მიზ ნის მი-
საღ წევ გზად არა წარ მო ე ბის შემ ცი რე ბა, არა მედ პლას ტ მა სის 
ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვა წარ მო ჩინ დე ბა.

მთელიმსოფლიოსპლასტმასის
წარმოებასულრაღაცრამდენიმე

მსხვილკომპანიაზემოდის.

და აზ რი ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა: ნაგ ვის პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა შე-
საძ ლე ბე ლია მი სი გა და მუ შა ვე ბის გზით. 

გვხვდე ბი ან არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ ლე-
ბიც მრეწ ვე ლო ბის ინ ტე რე სებს იცა ვენ. პლას ტ მა სა ზე და მო-
კი დე ბული კონ ცერ ნე ბი მო ხერ ხე ბუ ლად იყე ნე ბენ თა ვი ანთ 
უზარ მა ზარ რე სურ სებს, რა თა ხელ საყ რე ლი რე გუ ლა ცი ე ბით 
მაქ სი მა ლუ რი სარ გე ბე ლი შე ი ნარ ჩუ ნონ და მი ნი მა ლუ რი პა სუ-
ხის მ გებ ლო ბა იტ ვირ თონ. პლას ტ მა სის მწარ მო ე ბელ უმ ს ხ ვი ლეს 
კონ ცერ ნებს თა ვი ან თი შტაბ ბი ნე ბი სულ რამ დე ნი მე ქვე ყა ნა ში 
აქვთ (აშშ-ში, დიდ ბრი ტა ნეთ ში, სა უ დის არა ბეთ ში, შვე ი ცა რი ა-
ში, გერ მა ნი ა ში, იტა ლი ა სა და სამ ხ რეთ კო რე ა ში), მა თი წარ მო-
ე ბის ნაკ ვა ლევს კი თით ქ მის ყვე ლა ქვე ყა ნა ში ნა ხავთ. ყო ველ 
კონ ცერნს და ქი რა ვე ბუ ლი ჰყავს თა ნამ შ რომ ლე ბი ლო ბის ტუ რი 
საქ მი ა ნო ბის თ ვის, რა თა გავ ლე ნა მო ახ დი ნონ პო ლი ტი კო სე ბი სა 
და მთავ რო ბა თა პო ზი ცი ებ ზე. სულ ეს სფე რო აფი ნან სებს ასო-
ბით გლო ბა ლურ, ეროვ ნულ სა თუ რე გი ო ნულ სა ვაჭ რო გა ერ თი-
ა ნე ბას, რომ ლე ბიც პო ლი ტი კურ სარ ბი ელ ზე თა ვა დაც ლო ბის-
ტე ბად გვევ ლი ნე ბი ან.

მხო ლოდ ამე რი კის ქი მი ის საბ ჭომ (American Chemistry Coun-
cil), რო მე ლიც 150-ზე მე ტი სა ხე ო ბის ქი მი უ რი ნივ თი ე რე ბის და 
პლას ტ მა სის მწარ მო ებ ლე ბის გან შედ გე ბა, 2009 წლი დან დღემ დე 
ლო ბის ტურ საქ მი ა ნო ბა ში თით ქ მის 100 მი ლი ო ნი დო ლა რი და-
ხარ ჯა.  

აშ შ - ში ბო ლო 20 წლის გან მავ ლო ბა ში პლას ტ მა სის წარ მო ე-
ბის გაზ რ დის და მა ტე ბით სტი მუ ლად იქ ცა ე.წ. ფრე კინ გის მე თო-
დის და ნერ გ ვა, ანუ ფიქ ლის გა ზის მო პო ვე ბა ქა ნე ბის ჰიდ რავ ლი-
კუ რი გახ ლე ჩის გზით. 2005 წელს სა მეთ ვალ ყუ რეო უწყე ბე ბი სა 
და ლო ბის ტ თა ჯგუ ფე ბის გან შემ დ გარ მა სა გან გე ბო კო მი სი ამ 
შე ი მუ შა ვა კა ნონ პ რო ექ ტი, რომ ლის თა ნახ მა დაც ფრე კინ გ ზე არ 
ვრცელ დე ბა აშ შ -ის კა ნო ნი სას მე ლი წყლის შე სა ხებ (Safe Drinking 
Water Act). ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში ფარ თო სა ზო გა დო ე-
ბას მო ნა წი ლე ო ბა თით ქ მის არ მი უ ღი ა. ლუ ი ზი ა ნა ში, ტე ხას სა და 
სხვა შტა ტებ ში, სა დაც ფრე კინ გი ხელს უწყობს პლას ტ მა სის წარ-
მო ე ბის ზრდას, სა ბურ ღი საქ მი ა ნო ბა გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია გა-
და სა ხა დე ბის გან – ასე უ ლო ბით მი ლი ო ნი დო ლა რის ოდე ნო ბით. 
2017 წელს დი დი ბრი ტა ნე თის ქი მი ურ მა კონ ცერ ნ მა „ინეოსმა” 
და რამ დე ნი მე სხვა ენერ გო ინ ტენ სი ურ მა კომ პა ნი ამ ლო ბის ტე-
ბის დახ მა რე ბით მთავ რო ბის გან სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბი 
მო ი პო ვეს. არა და, ამ გა და სა ხა დე ბით შე იძ ლე ბო და და ფი ნან სე-
ბუ ლი ყო პროგ რა მე ბი, რომ ლე ბიც წი ა ღი სე უ ლი საწ ვა ვის შემ ცი-
რე ბის კენ იქ ნე ბო და მი მარ თუ ლი. მაგ რამ, ნაც ვ ლად იმი სა, რომ 
ინ ვეს ტი ცი ე ბით წა ა ხა ლი სონ ეკო ლო გი უ რად სუფ თა ენერ გე ტი-
კა, „ინეოსი” და მი სი პარ ტ ნი ო რე ბი თავს არი დე ბენ გა და სა ხა-
დე ბის გა დახ დას (რაც აღე მა ტე ბა 100 მი ლი ონ გირ ვან ქა- ს ტერ-
ლინგს). ლო ბის ტე ბის მო გო ნი ლი ეს გან სა კუთ რე ბუ ლი პი რო ბე ბი 
კომ პა ნი ებს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, სა ზო გა დო ე ბის ინ ტე რე სე ბის 
ხარ ჯ ზე ისე თი მო გე ბა ნა ხონ, სხვა შემ თხ ვე ვა ში რომ ვე რა სო დეს 
მი ი ღებ დ ნენ. ასე ხდე ბა პლას ტ მა სის წარ მო ე ბის წა ხა ლი სე ბა.

აშ შ - ში სა წარ მო ე ბის მი ერ და ფი ნან სე ბულ ინი ცი ა ტი ვებს, 
კონ სერ ვა ტო რე ბის გან შემ დ გა რი ამე რი კის სა კა ნონ მ დებ ლო 
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II მსოფ ლიო ომის შემ დეგ და სავ ლეთ ში არ ნა ხუ ლი ეკო ნო მი-
კუ რი ზრდა აღი ნიშ ნა. და იწყო ეკო ნო მი კის ოქ როს ხა ნა. იზ-
რ დე ბო და პრო დუქ ტი უ ლო ბა, რა საც ხელს უწყობ და, ერ თი 

მხრივ, წარ მო ე ბის ავ ტო მა ტი ზა ცი ა, ხო ლო მე ო რე მხრივ, ენერ-
გი ის მო პო ვე ბა წი ა ღი სე უ ლი ნედ ლე უ ლის მეშ ვე ო ბით. ყო ვე ლი-
ვე ამან მო სახ ლე ო ბის დიდ ნა წილს კე თილ დღე ო ბის ისე თი დო ნე 
მო უ ტა ნა, რო გორ ზე ფიქ რიც მა ნამ დე წარ მო უდ გე ნე ლი ჩან და. 
სა კუ თა რი ავ ტო მო ბი ლი, სა რეცხი მან ქა ნა თუ ტე ლე ვი ზო რი მა-
ლე სა შუ ა ლოდ შეძ ლე ბუ ლი ოჯა ხის გა ნუ ყო ფელ ატ რი ბუ ტე ბად 
იქ ცა. სა ყო ფაცხოვ რე ბო სა ქონ ლის წარ მო ე ბა თან იზ რ დე ბო და, 
თან იაფ დე ბო და.

ამ პრო ცეს ში გა დამ წყ ვე ტი რო ლი ერ გო პლას ტ მა სას. ნავ-
თობ ქი მი ურ მრეწ ვე ლო ბა ში მიღ წე ულ მა ტექ ნო ლო გი ურ მა პროგ-
რეს მა შე საძ ლე ბე ლი გა ხა და, პლას ტ მა სა იმ დე ნად იაფად და 
მრა ვალ ფე რო ვა ნი სა ხით ეწარ მო ე ბი ნათ, რომ და იწყო მი სი გა მო-
ყე ნე ბა ერ თ ჯე რა დი პრო დუქ ტე ბი სა თუ შე სა ფუ თი მა სა ლის სა-
წარ მო ებ ლად, რა მაც, თა ვის მხრივ, გა ზარ და სა ყო ფაცხოვ რე ბო 
სა ქონ ლის გა სა ღე ბის ტემ პი. ახ ლა ყვე ლას შე ეძ ლო, რო ცა კი მო-
ე სურ ვე ბო და, ესა თუ ის პრო დუქ ტი მო ეხ მა რა, ხო ლო შემ დეგ შე-
სა ფუ თი მა სა ლა ნა გავ ში გა და ეგ დო. პა რა ლე ლუ რად სულ უფ რო 
გრძელ დე ბო და სა დის ტ რი ბუ ციო ჯაჭ ვი. სა ქონ ლის დიდ მან ძი-
ლებ ზე ტრან ს პორ ტი რე ბა მის ახ ლე ბურ შე ფუთ ვას მო ითხოვ და. 

1907 წლი დან, ანუ პირ ვე ლი თა ნა მედ რო ვე პლას ტ მა-
სის – ბა კე ლი ტის – შექ მ ნი დან დღემ დე, რო ცა მოწ მე ნი ვართ 
პლას ტი კუ რი მა სე ბის მრა ვალ ფე რო ვა ნი ნა ერ თე ბის გავ რ ცე-
ლე ბი სა, სინ თე ტი კურ მა პო ლი მე რებ მა ლა მის შე უც ვ ლე ლის 
სტა ტუ სი მო ი პო ვეს. „დოუ ქე მი კალ მა”, „მობილ კორ პო რე ი-

შენ მა” (დღევანდელმა „ექსონმობილმა”) და სხვა კონ ცერ ნებ მა 
ბა ზარ ზე ახალ -ა ხა ლი პრო დუქ ტე ბის გა ტა ნით ბიძ გი მის ცეს 
ნავ თობ სა და გაზ ზე მოთხოვ ნი ლე ბის ზრდას. ქი მი უ რი მრეწ ვე-
ლო ბის კომ პა ნი ებ მა და იწყეს ნახ შირ წყალ ბა დე ბის გარ დაქ მ ნა 
სხვა დას ხ ვა სა ხის პო ლი მე რე ბად (შუალედური ქი მი უ რი ნა ერ-
თე ბის გა მო ყე ნე ბით), რომ ლე ბის გა ნაც ათას გ ვა რი პრო დუქ ტი 
მზად დე ბო და. 

ენერ გი ის გა ნახ ლე ბა დი წყა რო ე ბის სულ უფ რო მზარ დი გა-
მო ყე ნე ბით შეშ ფო თე ბუ ლი ნავ თო ბი სა და გა ზის მომ პო ვე ბე ლი 
ინ დუს ტ რია ცდი ლობს, გა ამ რა ვალ ფე როვ ნოს და გა აძ ლი ე როს 
თა ვი სი პრო დუქ ტე ბის გა სა ღე ბის ბაზ რე ბი. იგი გა მუდ მე ბით 
მუ შა ობს ისე თი ახა ლი მა სა ლე ბის შექ მ ნა ზე, რომ ლე ბიც შე საძ-
ლე ბელს გახ დის საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის უფ რო დიდ მან ძი ლებ ზე 
ტრან ს პორ ტი რე ბას, კი დევ უფ რო დახ ვეწს შე სა ფუ თი მა სა ლე ბის 
მა ხა სი ა თებ ლებს, გა ა ხან გ რ ძ ლი ვებს პრო დუქ ტის ვარ გი სი ა ნო-
ბას მი სი წო ნის გა უზ რ დე ლად. ამ გზით პლას ტ მა სის მრეწ ვე ლო-
ბის დარ გი მჭიდ როდ უკავ შირ დე ბა პრო დუქ ცი ის დი ზა ი ნი სა და 
შე სა ფუ თი მა სა ლე ბის ინ დუს ტ რი ას. ვა რა უ დო ბენ, რომ პლას ტ მა-
სის გა სა ღე ბის უმ თავ რეს არე ა ლად 2025 წლამ დე სწო რედ შე სა-
ფუ თი მა სა ლე ბის მი მარ თუ ლე ბა დარ ჩე ბა.

ერ თ ჯე რა დი შე სა ფუ თი სა შუ ა ლე ბე ბის მა სობ რი ვი გავ რ ცე-
ლე ბა, ერ თი მხრივ, გლო ბა ლი ზა ცი ის შე დე გი ა, ხო ლო მე ო რე 
მხრივ – სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლა. რო ცა 
სა დის ტ რი ბუ ციო ჯაჭ ვი მთელ დე და მი წას კვე თავს და მომ ხ მა რე-
ბელ სა და პრო დუქ ტის დამ ზა დე ბის ად გილს შო რის დი დი მან ძი-
ლი ა, ძნელ დე ბა და ძვირ დე ბა შე სა ფუ თი სა შუ ა ლე ბე ბის უკან ჩა-
ბა რე ბა. სწო რედ ამი ტომ იყო, რომ ჯერ კი დევ 1960-იან წლებ ში 
„კოკა-კოლამ”, „პეპსიკომ” და სხვებ მა გა ი ლაშ ქ რეს ტა რის გა და-
სა ხა დის შე მო ღე ბის წი ნა აღ მ დეგ. ეს წე სი რომ მი ე ღოთ, ამ კომ-
პა ნი ებს თა ვი ან თი ცა რი ე ლი მი ნის ბოთ ლე ბის მი ღე ბა და მომ ხ-
მა რებ ლის თ ვის შე სა ბა მი სი სა ფა სუ რის გა დახ და მო უხ დე ბო დათ. 

აშშშიპროგრესულიშტატებიდაქალაქები
მაქსიმალურადცდილობენპოლიეთილენისპარკების

გამოყენებისშეზღუდვას.დიდისაწარმოებისლობისტები
კიმუშაობენკონსერვატიულშტატებთან,რომთავიდან

აირიდონასეთიინიციატივები.

II მსოფლიო ომის შემდგომი ეკონომიკური ზრდა 
წარმოუდგენელი იქნებოდა პლასტმასის გარეშე. 
პლასტიკური მასები გლობალიზაციის ეპოქის 
შედეგიცაა და მისი მამოძრავებელი ძალაც – ეპოქისა, 
რომელიც ონლაინშოპინგის გავრცელებასთან ერთად 
ნაგვის ახალ-ახალ მთებს წარმოქმნის. 

კეთილდღეობა

საერთაშორისო ვაჭრობის 
პროდუქტი
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ათას გ ვა რი პლას ტი კუ რი მა სე ბის არ სე ბო ბის პი რო ბებ ში გა ცი-
ლე ბით მო სა ხერ ხე ბე ლი და იაფი იყო პლას ტ მა სის ერ თ ჯე რა დი 
ბოთ ლე ბის გა მო ყე ნე ბა. ვი თა რე ბა დღემ დე არ შეც ვ ლი ლა, რაც 
კომ პა ნი ებს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, მთლი ა ნად მო იხ ს ნან პა სუ ხის მ-
გებ ლო ბა იმ წუ თი დან, რა წუთ საც მა თი პრო დუქ ტის მოხ მა რე ბა 
მთავ რ დე ბა.

ერ თ ჯე რა დი მოხ მა რე ბის მა სა ლე ბი სა და შე სა ფუ თი სა შუ-
ა ლე ბე ბის აკ რ ძალ ვა შე უძ ლე ბე ლი ა, თუ რა დი კა ლუ რად არ შე-
იც ვა ლა სა ერ თა შო რი სო სა ვაჭ რო მე ქა ნიზ მე ბი. რო გორც არა-
ერ თ გ ზის და დას ტურ და, პლას ტ მა სის ხე ლა ხა ლი და მუ შა ვე ბა 
ახ ლო საც კი ვერ მიგ ვიყ ვანს ჩვენ წი ნა შე მდგა რი მას შ ტა ბუ რი 
ეკო ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბას თან. ერ თ ჯე რა დი მოხ-
მა რე ბის პლას ტი კუ რი მა სე ბი კვლა ვინ დე ბუ რად დო მი ნი რებს და 
უპ ლას ტ მა სო ალ ტერ ნა ტი ვებს მხო ლოდ ნი შურ ბაზ რებ ზე თუ 
შეხ ვ დე ბით. არ არ სე ბობს საკ მა რი სი სტი მუ ლი პა რა დიგ მის ძირ-
ფეს ვი ა ნად შე საც ვ ლე ლად. პლას ტ მა სა ხომ უწინ დე ბუ რად პრაქ-
ტი კუ ლიც არის და იაფიც.

ცვლი ლე ბა მომ ხ მა რებ ლის ქცე ვა შიც მო სახ დე ნი ა. უკ ვე 
ვხე დავთ პირ ველ სა სი კე თო ნიშ ნებს: ად გი ლობ რი ვად წარ მო ე-
ბუ ლი სურ სა თი სა და სხვა პრო დუქ ტე ბის ბა ზარ ზე, რო მე ლიც, 
მარ თა ლია ნე ლა, მაგ რამ სის ტე მა ტუ რად იზ რ დე ბა, სულ უფ რო 
ხში რად მი მარ თა ვენ მრა ვალ ჯე რა დი გა მო ყე ნე ბის შე სა ფუთ სა-
შუ ა ლე ბებს. რამ დე ნი მე წლის წინ გა იხ ს ნა პირ ვე ლი მა ღა ზი ე ბი, 
სა დაც სა ერ თოდ უარს ამ ბო ბენ ნა წარ მის შე ფუთ ვა ზე. გახ შირ და 
სას მე ლებ ზე შე ღა ვა თი ა ნი ფა სის შე თა ვა ზე ბა, თუ მომ ხ მა რე ბე-
ლი უარს იტყ ვის ერ თ ჯე რად ჭი ქა ზე. სა ერ თა შო რი სო ას პა რეზ ზე 
ერ თ გ ვარ სიგ ნა ლად იქ ცა ევ რო კავ ში რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, აკ რ-
ძა ლოს პლას ტ მა სის გან დამ ზა დე ბუ ლი ზო გი ერ თ ჯე რა დი პრო-
დუქ ტი.

მსოფლიომასშტაბითყოველიადამიანიდღეში
საშუალოდ0,74კგნაგავსაწარმოებს.რაცუფრო
მაღალიაკეთილდღეობისხარისხი,მითუფრო

იზრდებანაგავწარმოება.

  > 1.5 კგ
  1–1.5 კგ
  0.5–1 კგ
  < 0.5 კგ
მონაცემებიარარსებობს

კეთილდღეობისა და ნაგავწარმოების ურთიერთმიმართება  
ნაგავწარმოებადღეშიერთსულმოსახლეზე,2016

ნაგავწარმოების განაწილება მთლიანი შიდა 
პროდუქტის მიხედვით  
კილოგრამიწელიწადშიერთსულმოსახლეზე,მშპერთსულ
მოსახლეზეაშშდოლარში

 12 476 ანმეტი
 4 036 – 12 475  1 025 ანნაკლები

 1 026 – 4 035

საშუალოწლიურიშემოსავალიერთსულმოსახლეზექვეყნებისმიხედვით
(აშშდოლარში)

ნაგავწარმოების შეფარდება კეთილდღეობის 
დონესთან  
215ქვეყანა,2016
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მი სი ძი რი თა დი უპი რა ტე სო ბა იმავ დ რო უ ლად მი სი მთა ვა-
რი პრობ ლე მა ცა ა: თუ შე ეც დე ბი, ცხო ვე ლუ ნა რი ა ნი, გამ-
ძ ლე პლას ტ მა სა და ამ ზა დო, მა შინ მი სი გახ რ წ ნა თით ქ მის 

შე უძ ლე ბე ლი ა. პლას ტ მა სის დამ ზა დე ბის პრო ცეს ში ნავ თო ბის 
ალ ტერ ნა ტი ვად დღეს ზოგ ჯერ ბი ო ლო გი უ რი წარ მო შო ბის ნედ-
ლე ულს იყე ნე ბენ. ე.წ. „ბიო”-პლასტმასასთან და კავ ში რე ბუ ლი 
და პი რე ბა ასე თი ა: ის ჩვე უ ლებ რივ პლას ტ მა სა ზე მა ლე იხ რ წ ნე-
ბა. მაგ რამ სა ხელ ში სიტყ ვა „ბიოს” არ სე ბო ბა სუ ლაც არ ნიშ ნავს, 
რომ ის გა რე მოს თ ვის ნაკ ლე ბად მავ ნე ა.

„ბიო”-პლასტმასის ორ კა ტე გო რი ას გა მო ყო ფენ: ბი ო მა სა-
ლის გა მო ყე ნე ბით დამ ზა დე ბულ სა და ბი ო ლო გი უ რად ხრწნად 
(დეგრადირებად) პლას ტ მა სას. პირ ვე ლი კა ტე გო რი ის პლას ტ მა-
სას დღეს უწი ნა რე სად შე სა ფუთ სა შუ ა ლე ბე ბად, პო ლი ე თი ლენ-
ტე რეფ ტა ლა ტის (PET) ან პო ლი ე თი ლე ნის (PE) სა ხით იყე ნე ბენ. 
მათ ბი ო გე ნურ ელე მენ ტებს ძი რი თა დად ბრა ზი ლი ა ში მოყ ვა ნი-
ლი შაქ რის ლერ წ მის გან მო ი პო ვე ბენ. ეს მცე ნა რე იქ მო ნო კულ-
ტუ რის სა ხით, პეს ტი ცი დე ბის დი დი რა ო დე ნო ბის გა მო ყე ნე ბით 
მოჰ ყავთ. ბრა ზი ლი ა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ზო გი ერ თი პეს ტი ცი დი 
ევ რო კავ შირ ში აკ რ ძა ლუ ლი ა, რო გორც ადა მი ა ნი სა და პი რუტყ-
ვის ჯან მ რ თე ლო ბის თ ვის ხი ფა თის შემ ც ვე ლი. ფა სებ ზე სა ერ-
თა შო რი სო ზე წო ლა სა და ბაზ რის ერთ ქვე ყა ნა ში კონ ცენ ტ რა-
ცი ას მოჰ ყ ვა ხელ ფა სე ბის კლე ბა, რა მაც ხე ლი შე უწყო შაქ რის 
ლერ წ მის მოყ ვა ნის რე გი ო ნებ ში სი ღა რი ბის გავ რ ცე ლე ბას. 2018 
წლი დან ბრა ზი ლი ა ში ნე ბა დარ თუ ლია გე ნე ტი კუ რად მო დი ფი-
ცი რე ბუ ლი შაქ რის ლერ წ მის მოყ ვა ნაც. „ბიო”-პლასტმასის და-
სამ ზა დებ ლად გა მო ყე ნე ბუ ლი სხვა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ნედ-
ლე უ ლი (მაგალითად, სი მინ დი ან კარ ტო ფი ლი) ასე ვე ძლი ერ 
ინ დუს ტ რი ა ლი ზე ბუ ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ტე ბი ა.

2017 წელს ბი ო მა სა ლის გა მო ყე ნე ბით დამ ზა დე ბუ ლი პლას-
ტ მა სის წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბა მსოფ ლიო მას შ ტა ბით სა ერ თო 
პრო დუქ ცი ის ერთ პრო ცენტს შე ად გენ და. ამის თ ვის საკ მა რი სი 
გახ და დე და მი წის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა ვარ გუ ლე ბის სულ რა-
ღაც 0,02 პრო ცენ ტის გა მო ყე ნე ბა. ამი ტომ პლას ტ მა სის წარ მო ე-
ბა ში წი ა ღი სე უ ლი ნედ ლე უ ლის აგ რა რუ ლი პრო დუქ ტე ბით ჩა ნაც-
ვ ლე ბა, ერ თი შე ხედ ვით, შე იძ ლე ბა უპ რი ა ნა დაც მო გეჩ ვე ნოთ. 
მაგ რამ ეს წი ლი უახ ლო ეს წლებ ში მკვეთ რად ზრდას და იწყებს. 
საკ მა რი სი ა, თვა ლი გა და ვავ ლოთ პლას ტ მა სის წარ მო ე ბის გან ვი-
თა რე ბის პროგ ნოზს და გა ვა ა ნა ლი ზოთ აქ ტი უ რი სა სოფ ლო- სა-
მე ურ ნეო სა ვარ გუ ლე ბის ამ ჟა მინ დე ლი „დატვირთულობა”, რომ 
ცხა დი გახ დე ბა: მსოფ ლი ოს სახ ნავ - სა თეს მი წებ ზე მოთხოვ ნა 
მო მა ვალ ში კი დევ უფ რო გა იზ რ დე ბა. მზარ დი მოთხოვ ნა ზო გი-
ერთ რე გი ონ ში უკ ვე დღეს იწ ვევს წყლის ნაკ ლე ბო ბას, სა ხე ო ბა-

მსოფლიოშიწარმოებული„ბიო“პლასტმასისმოცულობა
ჯერშედარებითმცირეა.მაგრამმისი,როგორცწიაღისეულ

ნედლეულზედამყარებულიპლასტმასისალტერნატივის,
პოპულარობათანდათანიზრდება.

თა გა და შე ნე ბას და გა უ დაბ ნო ე ბას. ამ დე ნად, სა სოფ ლო სა ვარ-
გუ ლე ბის გა ფარ თო ე ბას ვერ მი ვიჩ ნევთ გა რე მოს თ ვის ნაკ ლე ბად 
სა ზი ა ნო პლას ტ მა სის წარ მო ე ბის გზად.

ბი ო ლო გი უ რად ხრწნა დი პლას ტი კუ რი მა სე ბი მკა ფი ოდ გან-
საზღ ვ რულ პი რო ბებ ში მიკ რო ორ გა ნიზ მე ბის მეშ ვე ო ბით უნ და 
გა იხ რ წ ნას. ეს ხრწნა დი პლას ტ მა სა შე იძ ლე ბა ბი ო ლო გი უ რი მა-
სა ლის გა მო ყე ნე ბით იყოს დამ ზა დე ბუ ლი, თუმ ცა ეს აუცი ლე ბე-
ლი არ არის.

ამ გ ვა რი ბი ოხ რ წ ნა დი პლას ტი კუ რი მა სე ბი მრა ვა-
ლი და ნიშ ნუ ლე ბით შე იძ ლე ბა გა მო ი ყე ნო, იქ ნე ბა ეს ნაგ ვის 
„კომპოსტირებადი” პარ კე ბი, იოგურ ტის ქი ლე ბი, ერ თ ჯე რა-
დი ჭი ქე ბი თუ თეფ შე ბი. ევ რო პა ში სა გან გე ბოდ შე მუ შა ვე ბუ ლი, 
პრო დუქ ტ ზე მო სა თავ სე ბე ლი ბე ჭე დი უნ და ადას ტუ რებ დეს, რომ 

ბიოლოგიური წარმოშობის ნედლეულისგან 
დამზადებული პლასტიკური მასა ბევრს გარემოსთვის 
უვნებელი ჰგონია. გარდა ამისა, ის უფრო სწრაფად 
იხრწნება. მეწარმეები ცდილობენ დაგვარწმუნონ, 
რომ მართლაც ასეა. მაგრამ თუ სურათს უკეთ 
დავაკვირდებით, დავინახავთ, რომ ეს მასალები ახალ 
პრობლემებს ქმნის.

„ბიო”-პლასტმასა

სიმინდი ნავთობზე 
უკეთესია? 
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„ბიო”-პლასტმასის წარმოება და მოხმარება  
ბიოლოგიურმასალაზედამყარებულიპლასტმასის
საწარმოოსიმძლავრეებიპროცენტებში,2018(ჯამურად:
2,11მილიონიტონა)

ბიომასალაზედამყარებულიპლასტმასამრეწველობის
დარგებისმიხედვით,ათასიტონა,2018

მკვრივიშესაფუთიმასალა

რბილიშესაფუთიმასალა

საფეიქრონაწარმი

ტრანსპორტი

სამომხმარებლოსაქონელი

სოფლისმეურნეობადამებაღეობა

დამცავიაფსკებიდაწებოები

მშენებლობა

ელექტრომოწყობილობები
დაელექტრონიკა

სხვა
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ბიოლოგიურადარადეგრადირებადი

ბიოლოგიურადდეგრადირებადი

აზია

ავსტრალია/ოკეანეთი

ევროპაჩრდილოეთი
ამერიკა

სამხრეთი
ამერიკა

19 %
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1 %

9 %

16 %
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102,5

76,5

34
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ესა თუ ის პლას ტი კუ რი მა სა მარ თ ლაც კომ პოს ტი რე ბა დი ა. მაგ-
რამ სი ნამ დ ვი ლე სხვაგ ვა რი ა.

ამ ბეჭ დის კრი ტე რი უ მე ბის მი ხედ ვით, 60-გრადუსიანი 
(ცელსიუსით) ტემ პე რა ტუ რის პი რო ბებ ში მო თავ სე ბუ ლი პრო-
დუქ ტი თორ მე ტი კვი რის გან მავ ლო ბა ში 90 პრო ცენ ტით დეგ-
რა დი რე ბუ ლი უნ და იყოს. არა და, კომ პოს ტი რე ბის სად გუ რებ ში 
ნა გავს გა სახ რ წ ნე ლად მხო ლოდ ოთხ კვი რას აძ ლე ვენ. ამ პრო-
ცე სის გა ხან გ რ ძ ლი ვე ბა, რო გორც წე სი, ეკო ნო მი კუ რად წა გე ბი-
ა ნი ა. დეგ რა დი რე ბის პრო ცე სის ბო ლოს რჩე ბა მხო ლოდ წყა ლი, 
ნახ ში რორ ჟან გი და მი ნე რა ლუ რი მი ნა რე ვე ბი, მაგ რამ არ წარ მო-
იქ მ ნე ბა ნივ თი ე რე ბე ბი, რომ ლე ბიც ნე შომ პა ლას შექ მ ნა ში მო ნა-
წი ლე ობს. გარ და ამი სა, კომ პოს ტი რე ბი სას გა მო ყო ფილ სით ბოს 
გა და მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში არ იყე ნე ბენ და ის ტყუ ი ლუბ რა ლოდ 
იკარ გე ბა. ამ დე ნად, ნაგ ვის პარ კე ბის მომ დევ ნო პარ ტი ის და სამ-
ზა დებ ლად ენერ გი ის მო პო ვე ბა ისევ გა რე წყა რო ე ბი დან უნ და 
მოხ დეს. ამი ტომ ეს პრო ცე სი, კაც მა რომ თქვას, არც არის კომ-
პოს ტი რე ბა, ის ჩვე უ ლებ რი ვი ლიკ ვი და ცია უფ რო ა. ევ რო პა ში გა-
მო ყე ნე ბუ ლი დეგ რა დი რე ბა დი პლას ტ მა სის უდი დე სი ნა წი ლი ამ-
ჟა მად ნაგ ვის და საწ ვავ პუნ ქ ტებ ზე ხვდე ბა.

ბი ო მა სა ლის გა მო ყე ნე ბით შექ მ ნი ლი თუ ბი ო ლო გი უ რად დეგ-
რა დი რე ბა დი პლას ტ მა სის მხარ დამ ჭე რე ბი ხში რად იშ ვე ლი ე ბენ 
არ გუ მენტს, რომ ეკო ლო გი ურ ან გა რი შებ ში, კლი მატ ზე ზე მოქ მე-
დე ბის თვალ საზ რი სით, ეს პლას ტ მა სა ნაკ ლე ბად სა ზი ა ნო ა, ვიდ-
რე ჩვე უ ლებ რი ვი პლას ტ მა სა. მაგ რამ, რო გორც პრაქ ტი კა გვიჩ-
ვე ნებს, ეს უპი რა ტე სო ბა ბა თილ დე ბა ნი ა და გი სა და წყლის ჭარ ბი 
გამ ჟა ვი ა ნე ბი თა და გა ნო ყი ე რე ბით, რაც, თა ვის მხრივ, გან პი რო-
ბე ბუ ლია იმით, რომ ბი ო მა სა ლა ზე დამ ყა რე ბუ ლი პლას ტ მა სის თ-
ვის აუცი ლე ბე ლი მცე ნა რე უ ლი ნედ ლე უ ლის მო შე ნე ბა უმ თავ რე-
სად ტრა დი ცი უ ლი მე თო დით ხდე ბა. ამას თა ნა ვე, ეკო ლო გი უ რი 
ან გა რი შე ბი არ ით ვა ლის წი ნებს შე დე გებს, რომ ლე ბიც მოჰ ყ ვე ბა 
მი წის მოხ მა რე ბის პირ და პირ სა თუ არა პირ და პირ ცვლი ლე ბებს, 
გე ნე ტი კუ რად მო დი ფი ცი რე ბუ ლი მცე ნა რე ე ბის გა მო ყე ნე ბას. 
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„ბიო”-ნაგვის პარკის შეუსრულებელი დაპირება  
პოლირძისმჟავის(PLA)წარმოქმნადადეგრადირება

ბიოლოგიურიწარმოშობისნედლეულისგან
დამზადებულინაგვისპარკიბუნებრივიციკლის

ნაწილადქცევასგვპირდება,მაგრამსინამდვილეში
სერიოზულპრობლემებსუქმნისგარემოს.

მოყვანა

„ბიო“ნაგვისპარკისდამზადებისთვის
აუცილებელინედლეულის

მოსაპოვებლადსაჭიროადიდი
რაოდენობითმცენარეულიპროდუქტი,

მიწადაწყალი.ერთიტონაPLAს
მისაღებადგვჭირდება:

„ბიო“პლასტმასისთვისსაჭირო
მასალისსაწარმოოპროცესმა
შეიძლებადაზოგოსწიაღისეულ
საწვავზედაფუძნებულიენერგია

40 
მეგაჯოული/კგ

პოლირძისმჟავა

„ბიო“ნაგვის
პარკებსხშირად
ბიოლოგიური

ნაგვის
გადასაყრელად

იყენებენ

ინდუსტრიულად
არაკომპოსტირებადი

გადამამუშავებელისაწარმოების
უმრავლესობაკომპოსტირების
პროცესსარითვალისწინებს.
ამიტომ„ბიო“ნაგვისპარკებს
ცალკეახარისხებენდანაგვის
დასაწვავპუნქტებზეგადააქვთ.

საშინაოპირობებში
არაკომპოსტირებადი

ჩვეულებრივპირობებში
კომპოსტირებისპროცესი
მეტისმეტადდიდხანს

გრძელდებადავერგვაძლევს
ბაღისთვისსაჭირომაღალი

ხარისხისკომპოსტს.

ნიადაგშიარადეგრადირებადი
მოხმარებისამჟამინდელი
ვარიანტები(მაგალითად,

გამოყენებაბოსტნებისდაცვის
მიზნით)ხელსუწყობსგარემოს
პლასტმასითდაბინძურებას.

ზღვაშიარადეგრადირებადი
ჯერჯერობითარშექმნილა
პლასტმასა,რომელიც
წყალშისაკმარისად

სწრაფადგაიხრწნებოდა.
ამიტომზიანისმასშტაბი

დიდია.

80 
მეგაჯოული/კგ
პოლიეთილენი

2,39 ტონა
სიმინდი

0,37 ჰექტარი
მიწა

2 921 მ³ 
წყალი

წარმოება მოხმარება დეგრადირება

ბიოლოგიურად
დეგრადირებადია
ბიომასალაზე

დამყარებულიპლასტმასის
40 %-ზენაკლები

დეგრადირებადიპლასტმასისნარჩენებისმართვისამჟამადრეკომენდებულიგზები:
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1950-იანი წლე ბის დამ დე გი დან მო ყო ლე ბუ ლი, მსოფ ლი ო ში 
დამ ზად და 9,2 მი ლი არ დი ტო ნა პლას ტ მა სა. მოხ მა რე ბა ში 
მხო ლოდ მი სი 24 პრო ცენ ტი დარ ჩა. და ნარ ჩე ნი დღეს ნაგ-

ვად არის ქცე უ ლი. ჯერაც ვერ გა მო ი ძებ ნა გზა, რო მე ლიც ამ 
ნაგ ვის პრობ ლე მას მო აგ ვა რებ და.

პლას ტ მა სის ნარ ჩე ნე ბის 40% შე სა ფუთ მა სა ლებ ზე მო დის. 
მა თი უმე ტე სო ბა პირ ვე ლი ვე მოხ მა რე ბის შემ დეგ უნ და გა და ი-
ყა როს. მი სი გა და მუ შა ვე ბა გან სა კუთ რე ბულ სიძ ნე ლე ებს უკავ-
შირ დე ბა, რად გან რამ დე ნი მე ფე ნი ა ნი მა სა ლე ბის გა ნაა დამ ზა დე-
ბუ ლი. გლო ბა ლუ რი მას შ ტა ბით პლას ტ მა სის შე სა ფუ თი მა სა ლის 
გა და მუ შა ვე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი დღე საც და ბა ლია 
(14%), თა ნაც გა და მუ შა ვე ბის შე დე გად უფ რო და ბა ლი ხა რის ხის 
პრო დუქტს ვი ღებთ, ანუ მოწ მე ნი ვართ ე.წ. და უნ სა იკ ლინ გი სა. 
40 პრო ცენ ტი ნა გავ საყ რე ლებ ზე ხვდე ბა, ხო ლო 14 პრო ცენ ტი – 
ნაგ ვის და საწ ვავ პუნ ქ ტებ ზე. დარ ჩე ნი ლი 32 პრო ცენ ტი ხვდე ბა 
გა რე მო ში: ზღვებ ში, ტბებ ში, მდი ნა რე ებ ში ან ჰა ერ ში. 

პლას ტ მა სის ნარ ჩე ნე ბის გა რე მო ში მოხ ვედ რას რი გი გა რე-
მოს დაც ვი თი და ჯან მ რ თე ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი საფ რ თხე-

ე ბი უკავ შირ დე ბა. აღა რა ფერს ვამ ბობთ იმ ვი ზუ ა ლურ ზი ან ზე, 
რო მელ საც ნა პი რებ ზე დაყ რი ლი პლას ტ მა სის ბოთ ლე ბი, ქუ ჩებ ში 
მო ფარ ფა ტე ცე ლო ფა ნის პარ კე ბი თუ შე სა ფუ თი მა სა ლე ბი გვა-
ყე ნე ბენ. პლას ტ მა სას უმ თავ რე სად წი ა ღი სე უ ლი ნედ ლე უ ლის 
გა მო ყე ნე ბით აწარ მო ე ბენ და ხში რად შხა მი ა ნი ქი მი უ რი ნივ თი-
ე რე ბე ბით ამ დიდ რე ბენ. ასე თი პლას ტ მა სა ბი ო ლო გი უ რად დეგ-
რა დი რე ბა დი არ არის. ზღვებ ში ნა გა ვი საფ რ თხეს უქ მ ნის წყლის 
ეკო სის ტე მის მრა ვალ ორ გა ნიზმს. 

პლას ტ მა სის ღია წე სით დაწ ვა მი სი ლიკ ვი და ცი ის სა შუ ა ლე-
ბად ით ვ ლე ბა. ამ პრო ცეს ში გა რე მო ში ხვდე ბა ნახ ში რო ჟან გი და 
ბევ რი შხა მი ა ნი ნივ თი ე რე ბა. გარ და იმი სა, რომ იმ ჰა ერს ვა ბინ-
ძუ რებთ, რო მელ საც ვსუნ თ ქავთ, ჰიდ რო კარ ბო ნა ტე ბის წვა კლი-
მა ტის ცვლი ლე ბის გა მომ წ ვე ვი ცა ა. 

ნაგ ვის და საწ ვა ვი პუნ ქ ტე ბი ღია წე სით წვას მი მარ თა ვენ 
და ამას ინ დუს ტ რი უ ლი მას შ ტა ბით აკე თე ბენ. დაწ ვის სხვა დას-
ხ ვა ტექ ნო ლო გია არ სე ბობს. მათ შო რი სა ა: „ნაგვისგან ენერ გი ის 
მი ღე ბა”, „Waste to Energy”, ინ დუს ტ რი ულ ბო ი ლე რებ სა და ცე-
მენ ტის ღუმ ლებ ში სხვა მა სა ლებ თან შე რე ვით წვა და „ენერგია 
პლას ტ მა სი დან” („Plastic to Fuel”). ღია წე სით წვის მსგავ სად, ეს 
მიდ გო მე ბიც პლას ტ მა სას ჰა ე რის დამაბინძურებლად აქ ცევს. 

გა რე მო ში ხვდე ბა კი ბოს გა მომ წ ვე ვი დი ოქ სი ნე ბი და ფუ-
რა ნე ბი, აგ რეთ ვე ვერ ცხ ლის წყა ლი, კად მი უ მი ან ტყვია და სხვა 

ტენდენციისმიუხედავად,აშშშიპლასტმასისძალიანმცირე
ნაწილიგადამუშავდება.აშშმისმიერვეწარმოებული

პლასტმასისმხოლოდმეათედსგადაამუშავებს,ხოლო
უმეტესინაწილიმიდისნაგავსაყრელზე.

საყოველთაოდ გავრცელებულია მცდარი მოსაზრება: 
მომხმარებელს არაფერი მოეთხოვება გარდა იმისა, 
რომ აკურატულად ახარისხებდეს თავის ყოველდღიურ 
ნაგავს. არადა, პლასტმასის ნაგვის უდიდესი ნაწილი 
ღუმლებში ან გარემოში ხვდება.

ნარჩენების მართვა
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სათ ბუ რის აირე ბი. ძა ლი ან მა ღა ლი დო ნის და ბინ ძუ რე ბის კონ-
ტ რო ლის და ნად გა რე ბის ქო ნის დრო საც კი, შე უძ ლე ბე ლი ა, მავ-
ნე ნივ თი ე რე ბე ბის ჰა ერ ში გაფ რ ქ ვე ვა 100 პრო ცენ ტით აიცი ლო 
თა ვი დან. ფილ ტ რე ბით და ჭე რი ლი მავ ნე ნივ თი ე რე ბე ბი გვხვდე ბა 
მტვერ ში, ნა ცარ სა და სხვა და ნა მატ პრო დუქ ტებ ში, რომ ლე ბიც 
ხში რად ნა გავ საყ რე ლებ ზე აღ მოჩ ნ დე ბა ხოლ მე. ზოგ ჯერ მათ 
ცე მენ ტ ში ან სხვა სამ შე ნებ ლო მა სა ლა ში ურე ვენ, რაც მი წა ში ან 
მი წის ქ ვე შა წყლებ ში მა თი მოხ ვედ რის კი დევ ერ თი გზა ა.

პლას ტ მა სის დაწ ვა ხარ ჯებ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი; დიდ ძა ლი 
ინ ვეს ტი ცი ე ბი და საწ ვა ვი ღუ მე ლის თუ ქარ ხ ნის მოვ ლა- შე ნახ-
ვის სახ ს რე ბია სა ჭი რო. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ ნაგ ვის საწ-
ვა ვის მი ღე ბის მიზ ნით დაწ ვა და ბა ლე ფექ ტი ა ნი ა. იმის თ ვის, რომ 
ამ სის ტე მამ გა მარ თუ ლად იმუ შა ოს, ნედ ლე უ ლი უწყ ვე ტად უნ და 
მი ე წო დე ბო დეს. აშ შ - ში მყა რი ნარ ჩე ნე ბის დაწ ვა გა რე მოს გა ცი-
ლე ბით დიდ ზი ანს აყე ნებს, ვიდ რე რა ი მე სარ გე ბე ლი მო აქვს. 
ამას თან, მთე ლი რე სურ სის მით ვი სე ბით ის სპობს სა ყო ფაცხოვ-
რე ბოდ ვარ გი სი გა და მუ შა ვე ბის ალ ტერ ნა ტი ვას და ამ ცი რებს 
უნარ ჩე ნო გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ სა და გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის სა შუ-
ა ლე ბებ ში ინ ვეს ტი რე ბის პერ ს პექ ტი ვებს.

პლას ტ მა სის ხე ლა ხა ლი და მუ შა ვე ბა დაწ ვა ზე უკე თე სი ალ-
ტერ ნა ტი ვა ა, მაგ რამ უამ რა ვი ეკო ნო მი კუ რი თუ ტექ ნი კუ რი დაბ-
რ კო ლე ბის გა მო ის სე რი ო ზულ პრობ ლე მებს აწყ დე ბა. გა დაგ-
დე ბუ ლი პლას ტ მა სის მხო ლოდ 10 პრო ცენ ტი გა და მუ შავ დე ბა. 
სა უ კე თე სო ტე ქნო ლო გი ის გა მო ყე ნე ბის შემ თხ ვე ვა შიც კი, გა-
და მუ შა ვე ბუ ლი პლას ტ მა სის ძა ლი ან მცი რე რა ო დე ნო ბაა ისე თი 
მა ღა ლი ხა რის ხის, რომ ახალ თან კონ კუ რენ ცია შეძ ლოს. 

თა ვი ან თი პრო დუქ ტე ბის თ ვის მწარ მო ებ ლე ბი ახალ პლას ტ-
მა სას გა ცი ლე ბით მე ტი ხა ლი სით იყე ნე ბენ, ვიდ რე და ბა ლი ხა-
რის ხის გა და მუ შა ვე ბულ მა სა ლას. ახა ლი პლას ტ მა სის და ბალ მა 
ფას მა და ნახ მა რი პლას ტ მა სის და ხა რის ხე ბი სა თუ გა და მუ შა ვე-
ბის სიძ ვი რემ ევ რო პა ში შე დე გად ის მო ი ტა ნა, რომ პლას ტ მა სის 
ნაგ ვის დი დი ნა წი ლი უცხო ეთ ში იგ ზავ ნე ბა. 2018 წელს ჩი ნეთ მა 
(რომელიც მა ნამ დე ასე თი ნაგ ვის უმ ს ხ ვი ლე სი იმ პორ ტი ო რი იყო) 
უარი გა ნაცხა და ამ გ ვა რი პრაქ ტი კის გაგ რ ძე ლე ბა ზე და ამ დარ-
გის ფირ მე ბი აიძუ ლა, ნაგ ვის ექ ს პორ ტის თ ვის სხვა ად რე სა ტე ბი 
ეძებ ნათ. ჩი ნე თის მი ერ შე მო ღე ბუ ლი აკ რ ძალ ვი დან პირ ველ ოთხ 
თვე ში, მა ლა ი ზი ა ში გა სამ მაგ და დი დი ბრი ტა ნე თი დან შე ტა ნი ლი 
პლას ტ მა სის ნაგ ვის მო ცუ ლო ბა. 

არც ე.წ. ქი მი უ რი გა და მუ შა ვე ბაა უკე თე სი. ამ ნედ ლე უ ლი-
სებ რი გა მო ყე ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში პლას ტ მა სას საწ ვა ვად და გა-
ზე ბად გარ დაქ მ ნი ან. ყვე ლა ცდა, ამ გზით დი დი რა ო დე ნო ბით 
მო ე პო ვე ბი ნათ პლას ტ მა სის სა წარ მო ებ ლად სა ჭი რო ძი რი თა დი 
კომ პო ნენ ტე ბი, წა რუ მა ტებ ლად დამ თავ რ და. პრობ ლე მებს შო-
რის ასა ხე ლე ბენ ემი სი ებს, შხა მი ან თან მ დევ პრო დუქ ტებ სა თუ 
ენერ გი ის დიდ და ნა ხარჯს. აშ შ -ის გა რე მოს დაც ვის სა ა გენ ტო 
(EPA) ადა მი ა ნის ჯან მ რ თე ლო ბის თ ვის ამ მე თო დის გა მო ყე ნე ბი-
სას ისეთ სა ვე ხი ფათს ხე დავს, რო გორ საც ნაგ ვის ჩვე უ ლებ რი ვი 
დაწ ვი სას.

დღეს არ სე ბუ ლი ვერ ცერ თი მე თო დი ვერ უწევს კონ კუ რენ ცი-
ას პლას ტ მა სის მა სობ რივ გა მო ყე ნე ბას. თვით მა ღალ ხა რის ხი ა ნი 
გა და მუ შა ვე ბის შემ თხ ვე ვა შიც კი, ძნე ლი ა, ისა უბ რო რე სურ სე ბის 
აბ სო ლუ ტურ შემ ცი რე ბა ზე, რად გან პლას ტ მა სის მოხ მა რე ბა გა-
ნუხ რე ლად იზ რ დე ბა. პლას ტ მა სის სა სი ცოცხ ლო ციკ ლის ბო ლო 
ფა ზა ში გა რე მო სა და ჯან მ რ თე ლო ბის თ ვის მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის 
შე სამ ცი რებ ლად ყვე ლა ზე ეფექ ტი ა ნი და მკვიდ რი გზა პლას ტ-
მა სის წარ მო ე ბის შემ ცი რე ბა იქ ნე ბო და. და საწყი სის თ ვის კარ-
გი იქ ნე ბა, თუ უარს ვიტყ ვით პლას ტ მა სის ისეთ პრო დუქ ტებ ზე, 
რომ ლებ საც მხო ლოდ ერ თხელ მო ვიხ მართ. 

გადამუშავებისშემთხვევაშიხერხდებაპროდუქტის
ენერგიისუდიდესინაწილისშენარჩუნება.

სხვაგვარადარისსაქმედაწვისას:აქენერგია
უმეტესწილადიკარგება.

ფუჭად დახარჯული ენერგია  
ნაგვისდაწვისასგამოყოფილიენერგია,მეგაჯოულებში

1950იანიწლებიდანწარმოებულიპლასტმასის
ნაკადებისანალიზიცხადყოფს,რომგადამუშავება
მხოლოდპრობლემისნაწილია,არამცდაარამც

მისიმოგვარებისა.
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2018 წლის იან ვ რამ დე პლას ტ მა სის ნაგ ვის მთა ვა რი იმ-
პორ ტი ო რი ჩი ნე თი იყო. ბევრ ქვე ყა ნას, უწი ნა რე სად კი 
„დიდი შვი დე უ ლის” წევრ სა ხელ მ წი ფო ებს, სწო რედ იქ გაჰ-

ქონ დათ თა ვი ან თი ნა გა ვი. 1988 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, მთე ლი 
მსოფ ლი ოს პლას ტ მა სის ნარ ჩე ნე ბის და ახ ლო ე ბით ნა ხე ვა რი ჩი-
ნეთ ში ხვდე ბო და. იქ მას ად ნობ დ ნენ და შემ დ გო მი გა მო ყე ნე ბის-
თ ვის პე ლე ტე ბად (გრანულებად) გა და ა მუ შა ვებ დ ნენ. ვი თა რე ბა 
ძირ ფეს ვი ა ნად შე იც ვა ლა, რო ცა ჩი ნეთ მა გა მო აცხა და, რომ მხო-
ლოდ ისეთ ნა გავს მი ი ღებ და, რომ ლის და ბინ ძუ რე ბის ხა რის ხიც 
(ანუ გა და სა მუ შა ვებ ლად უვარ გი სი ნივ თი ე რე ბე ბის შემ ც ვე ლო ბა) 
0,5 პრო ცენტს არ აღე მა ტე ბა (მანამდე ეს ნიშ ნუ ლი 1,5 პრო ცენ-
ტ ზე იდ გა). ახა ლი ნორ მის შეს რუ ლე ბა თით ქ მის შე უძ ლე ბე ლი ა. 
მა გა ლი თად, აშ შ -ის გა და მა მუ შა ვე ბელ სა წარ მო ებ ში დაშ ვე ბუ-
ლი და ბინ ძუ რე ბის ხა რის ხი 15-დან 25 პრო ცენ ტამ დე მერ ყე ობს. 
შე სა ბა მი სად, ახა ლი ნორ მის შე მო ღე ბა პრაქ ტი კუ ლად იმას ნიშ-
ნავ და, რომ ჩი ნეთ მა აკ რ ძა ლა ამ ქვე ყა ნა ში პლას ტ მა სის ნაგ ვის 
უდი დე სი ნა წი ლის შე ტა ნა.

უცხო ე თი დან ნაგ ვის იმ პორ ტის ასაკ რ ძა ლად ჩი ნეთს საკ-
მა რი სი სა ფუძ ვე ლი ჰქონ და. ექ ს პორ ტი ო რი ქვეყ ნე ბი ხში რად 
თა ვად გა და ა მუ შა ვებ დ ნენ სა ა მი სოდ უფ რო გა მო სა დეგ მა სა-

ლებს, რო გო რე ბი ცა ა, ვთქვათ, პო ლი ე თი ლენ ტე რეფ ტა ლა ტი 
(PET) ან მა ღა ლი სიმ კ ვ რი ვის პო ლი ე თი ლე ნი (HDPE), და ჩი ნეთ-
ში მხო ლოდ და ბა ლი ხა რის ხის ნარ ჩე ნებს აგ ზავ ნიდ ნენ. ასე თი 
ნარ ჩე ნე ბი გა და მუ შა ვე ბას თით ქ მის არ ექ ვემ დე ბა რე ბა. ხში-
რად, მუ შე ბი, რომ ლებ საც ნარ ჩე ნე ბი გა და აქვთ, მავ ნე ქი მი უ-
რი ნივ თი ე რე ბე ბის ზე მოქ მე დე ბის საფ რ თხის ქვეშ არი ან. გა-
მო უ სა დე გა რი ნარ ჩე ნე ბი ხვდე ბო და ჩი ნე თის ოფი ცი ა ლურ თუ 
არა ო ფი ცი ა ლურ ნა გავ საყ რე ლებ ზე, ნაგ ვის და საწ ვავ პუნ ქ ტებ-
ზე და ამით ჰა ერს, მი წას და ზღვებს აბინ ძუ რებ და. ყო ვე ლი ვე 
ამის ეკო ლო გი ურ მა და სო ცი ა ლურ მა შე დე გებ მა ჩი ნე თი აიძუ-
ლა, ნაგ ვის იმ პორ ტ ზე უფ რო მკაც რი ნორ მე ბი და ე წე სე ბი ნა. 
შე დე გად, პლას ტ მა სის ნარ ჩე ნე ბის ნა კა დე ბი სხვა ქვეყ ნე ბის კენ 
გა ე მარ თა.  ტა ი ლან დ ში 70-ჯერ გა ი ზარ და პლას ტ მა სის ნაგ ვის 
იმ პორ ტი, მა ლა ი ზი ა ში – ექ ვ ს ჯერ. ამა სო ბა ში კი ჩი ნეთ ში იმ-
პორ ტი 90 პრო ცენ ტით და ე ცა.

პორ ტე ბი ვერ გა უმ კ ლავ დ ნენ იმ პორ ტი რე ბუ ლი ნაგ ვის მო-
ცუ ლო ბის ასეთ მკვეთრ ზრდას, რა საც შე დე გად მოჰ ყ ვა არა-
ლე გა ლუ რი საქ მი ა ნო ბის გა აქ ტი უ რე ბა. 2018 წელს ვი ეტ ნა მის 
ერ თ -ერ თი უდი დე სი საზღ ვაო ტერ მი ნა ლი იძუ ლე ბუ ლი შე იქ ნა, 
დრო ე ბით შე ეწყ ვი ტა ნაგ ვის მი ღე ბა, რად გან მის ტე რი ტო რი ა ზე 
პლას ტ მა სი სა და ქა ღალ დის ნაგ ვით სავ სე 8000-მდე კონ ტე ი ნე რი 
მოგ როვ და. მა ლა ი ზი ა ში საქ მი ა ნო ბა და იწყო 40-მდე არა ლე გა-
ლურ მა გა და მა მუ შა ვე ბელ მა ფაბ რი კამ, რომ ლე ბიც შხა მი ა ნი ჩამ-
დი ნა რე წყლით აბინ ძუ რე ბენ წყალ სა ტე ვებს, ხო ლო პლას ტ მა სის 
დაწ ვის შე დე გად წარ მოქ მ ნი ლი მავ ნე ნივ თი ე რე ბე ბით – ჰა ერს. 

იმ სე რი ო ზუ ლი საფ რ თხის გა მო, რო მელ საც პლას ტ მა სის ნა-
გა ვი გა რე მო სა და ადა მი ა ნის ჯან მ რ თე ლო ბას უქ მ ნის, ბევ რ მა 
ქვე ყა ნამ მი სი იმ პორ ტი შეზღუ და ან სა ერ თოდ შეწყ ვი ტა. 2018 
წელს ტა ი ლან დ მა და მა ლა ი ზი ამ გა მო აცხა დეს, რომ პლას ტ მა სის 
იმ პორტს 2021 წლი დან შეწყ ვე ტენ; 2019 წელს ინ დო ეთ მა და ვი-
ეტ ნამ მაც და ა წე სეს შეზღუდ ვე ბი. ინ დო ნე ზი ამ კი შეზღუ და გა-
და მუ შა ვე ბის თ ვის გა მო უ სა დე გა რი ნაგ ვის მი ღე ბა. 

ეს ქვეყ ნე ბი ასე ვე ამ ცი რე ბენ და ბინ ძუ რე ბუ ლი უცხო უ რი 
ნაგ ვის იმ პორტს და ასეთ ნა გავს უკან, გა მომ გ ზავნ ქვე ყა ნა ში აბ-
რუ ნე ბენ. 2019 წლის მა ის ში ფი ლი პი ნებ მა კა ნა დას წარ მა ტე ბით 
და უბ რუ ნა ნა გა ვი, რო მე ლიც ქვე ყა ნა ში არას წო რად მი ნი ჭე ბუ ლი 
კა ტე გო რი ის წყა ლო ბით შე ვი და და ექ ვ სი წე ლი ნა გავ საყ რელ ზე 
ეყა რა. იმა ვე თვეს, მა ლა ი ზი ის გა რე მოს დაც ვის მი ნის ტ რ მა, იო 
ბი ინ მა გა ნაცხა და, რომ მი სი ქვე ყა ნა წლის ბო ლომ დე და ახ ლო-
ე ბით 3000 ტო ნა ნა გავს (50 სავ სე კონ ტე ი ნერს) და უბ რუ ნებ და 
უკან ისეთ ქვეყ ნებს, რო გო რე ბი ცაა აშშ და დი დი ბრი ტა ნე თი. 

„რესაიკლინგის” მსოფ ლიო ბაზ რის კო ლაფ სის შემ ყუ რეთ, 
ექ ს პორ ტი ორ ქვეყ ნებს თით ქოს რა ღაც უნ და ეღო ნათ. ისი ნი 
კი, ნაც ვ ლად იმი სა, რომ ვარ გი სი ნარ ჩე ნე ბი გა და ე მუ შა ვე ბი-
ნათ, მას ნა გავ საყ რე ლებ ზე ყრი ან ან წვა ვენ. დიდ ბრი ტა ნეთ ში 
ნაგ ვის დაწ ვის პუნ ქ ტებ ში აღ მოჩ ნ და ათა სო ბით ტო ნა შე რე უ ლი 
პლას ტ მა სა, რო მე ლიც თავ და პირ ვე ლად გა და მუ შა ვე ბის თ ვის 
შეგ როვ და. აშ შ - ში, კერ ძოდ კი, ფლო რი დის, პენ სილ ვა ნი ი სა და 
კო ნექ ტი კუ ტის შტა ტებ ში, მრა ვალ მა ქა ლაქ მა და იწყო გა და მუ-
შა ვე ბის თ ვის ვარ გი სი ნარ ჩე ნე ბის დაწ ვა, ხო ლო ქვეყ ნის სხვა 
ქა ლა ქებ სა და სოფ ლებ ში არა ერ თი გა მო სა დე გი ნივ თი ე რე ბა ნა-
გავ საყ რე ლებ ზე ხვდე ბა. 

ნაგ ვის დაწ ვა ვნებს რო გორც გა რე მოს, ისე ადა მი ანს. წვის 
პრო ცეს ში გა მო ი ყო ფა ნახ შირ ჟან გი, აზო ტის ჟან გი, მტვრის 

2016წელსჩინეთშიპლასტმასისნაგვისექსპორტი
ყოველთვიურად600000ტონასშეადგენდა.2018
წლისდამდეგიდანესრიცხვიმკვეთრადშემცირდა
დაახლათვეში30000ტონასაცარაღწევს.

რა ვუყოთ პლასტმასის ბოთლებს და ცელოფანის 
პარკებს, რომელებიც აღარ გვჭირდება? ამაზე ადვილი 
რა არის! სადმე სხვაგან გავაგზავნოთ. ჯერ კიდევ 
ცოტა ხნის წინ, განვითარებული სამყაროს ძნელად 
გადასამუშავებელი პლასტმასის ნაგვის უდიდესი 
ნაწილი ჩინეთში იგზავნებოდა. მაგრამ დღეს ეს 
შესაძლებლობა აღარ არსებობს.

ნაგვის ექსპორტი

ნაგავსაყრელი დაკეტილია

 P
LA

ST
IC

 A
TL

A
S 

20
19

 /
 G

R
EE

N
PE

A
C

E

შემობრუნების დასაწყისი  
პლასტმასისნაგვისყოველთვიურიექსპორტიჩინეთში,ტონებში

01 / 2016 01 / 2017 01 / 2018

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

ჰონგკონგი*სულ

გერმანია

იაპონია

ტაილანდი

აშშ

დიდიბრიტანეთი

სამხრეთიკორეა

ჩინეთიამკაცრებს

პლასტმასისნაგვის

იმპორტისპირობებს.

*ჰონგკონგისმაღალიპოზიციაიმითაიხსნება,რომსწორედიქხდება
მსოფლიოსპლასტმასისნაგვისხელახალიდახარისხება.
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პლასტმასის ნაგვის გლობალური ნაკადები  
ლიდერთახუთეულები2018წლისიანვრიდანნოემბრამდე
(პროცენტებში)

ექსპორტიორები

იმპორტიორები

მალაიზია10.7
ტაილანდი5.5
ვიეტნამი5.2

ჰონგკონგი*4.7
აშშ4.2

აშშ 16.2
იაპონია 15.3

გერმანია 12.7
დიდიბრიტანეთი 9.5

ბელგია 6.9

ბი მთავ რო ბებს აიძუ ლებს, იმოქ მე დონ. ცალ კე უ ლი ქა ლა ქე ბი 
თუ მთე ლი ქვეყ ნე ბი აწე სე ბენ აკ რ ძალ ვებს, გა და სა ხა დებ სა თუ 
სხვა სა ხის შეზღუდ ვებს ერ თ ჯე რა დი გა მო ყე ნე ბის შე სა ფუთ მა-
სა ლებ ზე, ცდი ლო ბენ, კონ ცერ ნებს შე აც ვ ლე ვი ნონ წარ მო ე ბის 
დამ კ ვიდ რე ბუ ლი პრაქ ტი კა. მსოფ ლი ო ში თან და თან იწყე ბენ იმის 
გაც ნო ბი ე რე ბას, რომ პლას ტ მა სის ნაგ ვის პრობ ლე მა მხო ლოდ 
მი სი გა და მუ შა ვე ბით ვერ მოგ ვარ დე ბა. 

მყა რი ნა წი ლა კე ბი, დი ოქ სი ნე ბი, ფუ რა ნე ბი და სხვა მავ ნე ნივ-
თი ე რე ბე ბი. ეს ქი მი უ რი ნა ერ თე ბი, შე საძ ლო ა, იწ ვევ დეს კი ბოს, 
სა სუნ თ ქი გზე ბი სა და ფსი ქი კურ და ა ვა დე ბებს, თან და ყო ლილ 
ანო მა ლი ებს. გარ და ამი სა, წვის შე დე გად წარ მოქ მ ნილ მა კონ-
ცენ ტ რი რე ბულ მა ფერ ფ ლ მა, თუ სა თა ნა დოდ არ მო უ ა რეს, შე იძ-
ლე ბა და ა ბინ ძუ როს ნი ა და გი და წყალ სა ტე ვე ბი.

აზი ა ში შე მო ღე ბულ მა აკ რ ძალ ვებ მა და შეზღუდ ვებ მა, ისე-
ვე რო გორც პლას ტ მა სის ნაგ ვის გა მუდ მე ბულ მა მა ტე ბამ, ზოგ 
ქვე ყა ნას რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბის კენ უბიძ გა. 2019 წლის მა-
ის ში, 187 ქვე ყა ნა შე თან ხ მ და და მა ტე ბე ბის შე ტა ნა ზე ბა ზე ლის 
შე თან ხ მე ბა ში, რო მე ლიც სა ხი ფა თო ნარ ჩე ნე ბით ვაჭ რო ბას 
აწეს რი გებს. და მა ტე ბე ბის მი ღე ბის შემ თხ ვე ვა ში გამ კაც რ დე-
ბა კონ ტ რო ლი პლას ტ მა სის ნარ ჩე ნე ბის ტრან ს პორ ტი რე ბა ზე. 
პლას ტ მა სის ნაგ ვით ვაჭ რო ბა ში მო ნა წი ლე მხა რე თა პა სუ ხის მ-
გებ ლო ბის გაზ რ დამ, შე საძ ლო ა, თა ვი დან აგ ვა ცი ლოს სა ვა ლა-
ლო შე დე გე ბი.

მაგ რამ სა ნამ მსოფ ლიო პლას ტ მა სის ნაგ ვის პრობ ლე ბის 
მოგ ვა რე ბას ცდი ლობს, მრეწ ვე ლო ბა აპი რებს, უახ ლო ე სი ათი 
წლის გან მავ ლო ბა ში 40 პრო ცენ ტით გა ზარ დოს პლას ტ მა სის 
წარ მო ე ბა. პლას ტ მა სის ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის მზარ დი ხარ ჯე-

აშშდადიდიბრიტანეთიპლასტმასისნაგვისერთერთი
უმსხვილესიექსპორტიორებიამსოფლიოში.აზიისქვეყნებში
უმთავრესადისეთინარჩენებიიგზავნება,რომელთარაიმე
სახითგამოყენებათითქმისშეუძლებელია.

ინდუსტრიულისამყაროპლასტმასისნარჩენების
ექსპორტისძირითადიწყაროა.ყველაზე
მსხვილიიმპორტიორებიარიანაზიაში.

* ჰონგკონგისმაღალიპოზიციაიმითაიხსნება,რომსწორედიქხდება
მსოფლიოსპლასტმასისნაგვისხელახალიდახარისხება.
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მალაიზია 102 088

მალაიზია 200 022

ინდონეზია 71 929

ინდოეთი 121 907

ჰოლანდია 49 415

ტაილანდი 101 632

თურქეთი 80 247

კანადა** 123 579

ტაივანი 50 044

ჰონგკონგი* 115 310

ჰონგკონგი* 39 784

ვიეტნამი 74 496

პოლონეთი 36 204

ტაივანი 50 685

აშშ 
787 631 ტონა

დიდი ბრიტანეთი 

429 711 ტონა

სად მიდის ბრიტანეთისა და აშშ-ის პლასტმასის ნაგავი?  
პლასტმასისნარჩენებისექსპორტიმთლიანადდა7მთავარი
საექსპორტომიმართულება2018წელს(ტონებში)

*ჰონგკონგიპლასტმასისნაგვისხელახალიდახარისხების
ადგილია,რითიცაიხსნებამისიმაღალიპოზიცია.
**უმეტესადახლომდებარეგადამამუშავებელქარხნებში
კანადისსაზღვრისგავლით.
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ნარ ჩე ნე ბის შემ გ რო ვებ ლე ბი თავს იმით ირ ჩე ნენ, რომ ნა გავ ში 
ეძე ბენ, პო უ ლო ბენ და ყი დი ან გა მო სა დეგ ნივ თებ სა თუ მა სა-
ლებს: მი ნას, ქა ღალდს, მუ ყა ო სა და ლი თონს, აგ რეთ ვე პლას-

ტ მა სის კო ლო ფებს, ბოთ ლებს, ცე ლო ფა ნის პარ კებს. აფ რი კის, ლა-
თი ნუ რი ამე რი კი სა თუ აზი ის ქა ლა ქებ ში ნაგ ვის შემ გ რო ვებ ლე ბის 
არ სე ბო ბა ჩვე უ ლებ რი ვი მოვ ლე ნა ა. თუმ ცა, მათ ახ ლა ჩრდი ლო ეთ 
ამე რი კი სა და ევ რო პის ქუ ჩებ შიც შეხ ვ დე ბით.

მა თი ზუს ტი რა ო დე ნო ბა უც ნო ბი ა. ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბის ვა რა უ დით, ლა თი ნურ ამე რი კა ში ამ არა ო ფი ცი ა ლურ სექ-
ტორ ში ოთხ მი ლი ო ნამ დე ადა მი ა ნია და საქ მე ბუ ლი, უმე ტეს წი ლად 
ქა ლე ბი და ბავ შ ვე ბი. აფ რი კა ში, აზი ა სა და ლა თი ნურ ამე რი კა ში 
გა მო კითხუ ლი 763 ნაგ ვის შემ გ რო ვებ ლის პა სუ ხებ ზე დაყ რ დ ნო ბით 
დად გინ და, რომ ან კე ტის მო ნა წი ლე თა 65 პრო ცენ ტი ხე ლა ხა ლი გა-
მო ყე ნე ბის თ ვის ვარ გი სი ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა- გა ყიდ ვით სა ო ჯა-
ხო ბი უ ჯეტ ში სახ ს რე ბის მთა ვა რი შე მომ ტა ნი ა.

ნაგ ვის შეგ რო ვე ბა მჭიდ როდ უკავ შირ დე ბა სო ცი ა ლუ რი და 
ეკო ნო მი კუ რი უთა ნას წო რო ბის ზრდას. ვი საც ხე ლი არ მი უწ ვ დე-
ბა გა ნათ ლე ბა ზე, საცხოვ რე ბელ ზე, ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სამ-
სა ხუ რებ ზე და – ხში რად – სურ სათ ზეც, იძუ ლე ბუ ლი ხდე ბა, სარ ჩო 
სხვე ბის მი ერ გა დაყ რილ ნა გავ ში ეძე ბოს. არის ოჯა ხე ბი, რომ ლე ბიც 
უკ ვე რამ დე ნი მე თა ო ბა ა, ასე ცხოვ რო ბენ: ნა გავ საყ რე ლებ ზე ან ღია 
სა ნაგ ვე ორ მო ებ თან. ისი ნი სი ღა რი ბის ამ მო ჯა დო ე ბულ წრე ში ტრი-
ა ლე ბენ და ჯან მ რ თე ლო ბის არა ერთ პრობ ლე მას თან უწევთ გამ კ ლა-
ვე ბა. ისი ნი მუდ მივ კონ ტაქ ტ ში არი ან მავ ნე ნივ თი ე რე ბე ბის შემ ც-
ველ მა სა ლებ თან და ხში რად ემარ თე ბათ და ა ვა დე ბე ბი, რომ ლე ბიც 
ბუ ზებს, ვირ თხებ სა თუ ტა რა კნებს გა და აქვთ. არ ც თუ იშ ვი ა თია უბე-
დუ რი შემ თხ ვე ვე ბი, რო ცა ნარ ჩე ნე ბის შემ გ რო ვებ ლე ბი, ცდი ლო ბენ 
რა, სხვებს და ას წ რონ სა უ კე თე სო ნა დავ ლის ხელ ში ჩაგ დე ბა, ნაგ ვის 
მან ქა ნის ძა რი დან გად მოყ რი ლი ტვირ თის ქვეშ იღუ პე ბი ან. 

მეტროპოლიების დასუფთავების სამსახურები 
ნაგვისმოცულობისშედარებაარაფორმალურსადაფორმალურსექტორებსშორის
ექვსქალაქში(ტონებში),2010
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ზოგ ჯერ ისი ნი აყა ლი ბე ბენ გა ერ თი ა ნე ბებს, ამ ხა ნა გო ბებ სა თუ 
სხვა სა ხის ად გი ლობ რივ ჯგუ ფებს, რომ ლე ბიც ცდი ლო ბენ, მი აღ-
წი ონ უკე თეს სა მუ შაო პი რო ბებს და შე ამ ცი რონ მავ ნე ნივ თი ე რე-
ბე ბის გან მომ დი ნა რე საფ რ თხე. ეს ჯგუ ფე ბი სა შუ ა ლე ბას აძ ლე ვენ 
თა ვი ანთ წევ რებს, მო ი პო ვონ უფ რო მა ღა ლი სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე-
ბის მქო ნე ნარ ჩე ნე ბი. და რა კი ამ ხალ ხის ხელ ში დი დი რა ო დე ნო-
ბით იყ რის თავს ხე ლა ხა ლი და მუ შა ვე ბის თ ვის ვარ გი სი მა სა ლე ბი, 
უმ ჯო ბეს დე ბა მა თი პო ზი ცია ვაჭ რო ბის პრო ცეს ში.

ნაგ ვის შემ გ რო ვებ ლე ბი ნე ბის მი ერ სხვა ზე მეტ დროს ატა რე ბენ 
მსოფ ლი ოს სა მომ ხ მა რებ ლო ეკო ნო მი კის მი ერ წარ მო ე ბუ ლი ნაგ ვის 
გა რე მოც ვა ში. მათ სხვებ ზე უკეთ იცი ან ნაგ ვის შე მად გენ ლო ბა და აგე-
ბუ ლე ბა. რა კი მა თი საქ მე გა დაგ დე ბუ ლი ნივ თე ბი სა და მა სა ლე ბის ფუ-
ლად ქცე ვა ა, მათ ზუს ტად იცი ან, რო მე ლი სა გა ნია გა მო სა დე გი და რო-
მე ლი – არა. თა ვი ან თი დი ზა ი ნი სა და ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბის 
გა მო პლას ტ მა სის პრო დუქ ტე ბი ყვე ლა ზე ძნე ლი შე საგ რო ვე ბე ლი და 
გა სა ყი დი ა. არის ად გი ლე ბი, სა დაც პლას ტი კუ რი მა სე ბის დი დი ნა წი ლი 
არაფ რად ფა სობს. სხვა გან უკი დუ რე სად შეზღუ დუ ლია გა და მუ შა ვე-
ბის თ ვის ვარ გი სი პრო დუქ ტე ბის რიცხ ვი. ლა თი ნურ ამე რი კა ში ნაგ ვის 
შემ გ რო ვებ ლე ბი პლას ტ მა სის შვი დი ძი რი თა დი სა ხე ო ბი დან მხო ლოდ 
სა მით ახერ ხე ბენ ფუ ლის შოვ ნას: პო ლი ე თი ლენ ტე რეფ ტა ლა ტით (PET), 
მა ღა ლი (HDPE) და და ბა ლი (LDPE) სიმ კ ვ რი ვის პო ლი ე თი ლე ნით. 

აფ რი კა ში, აზი ა სა და ლა თი ნურ ამე რი კა ში ნაგ ვის შემ გ რო ვე-
ბელ თა გა მო კითხ ვებ მა აჩ ვე ნა, რომ გა მო კითხულ თა 65 პრო ცენ-
ტის ოჯა ხე ბის თ ვის ნაგ ვის შეგ რო ვე ბა და გა და მუ შა ვე ბის მიზ ნით 
გა ყიდ ვა შე მო სავ ლის მთა ვა რი წყა რო ა. ხში რად ეს ხალ ხი ერ თა-
დერ თი ა, ვი სი წყა ლო ბი თაც გა და მუ შა ვე ბა დი ნივ თე ბი ნა გავ საყ-
რე ლე ბი დან მე ო რად ბა ზარ ზე ხვდე ბა. ისი ნი ფაქ ტობ რი ვად ცირ-
კუ ლა რულ ეკო ნო მი კას უყ რი ან სა ფუძ ველს. ლა თი ნუ რი ამე რი კის 
სა წარ მო ებ ში გა და მუ შა ვე ბე ლი მა სა ლე ბის 25-დან 50 პრო ცენ ტამ-
დე ნაგ ვის შემ გ რო ვებ ლე ბის მი წო დე ბუ ლი ა. ამ გ ვა რად, მა თი შრო-
მის წყა ლო ბით მცირ დე ბა არა მხო ლოდ პლას ტ მა სის წარ მო ე ბა, 

დაბალგანვითარებულიინფრასტრუქტურის
მქონექალაქებშიარაფორმალურისექტორი

მნიშვნელოვანროლსასრულებსნაგვისპრობლემის
მოგვარებაში.

მრავალ ღარიბ ქვეყანაში მუნიციპალური 
ნაგავსაყრელები სავსეა ნაგვის შემგროვებლებით. ისინი 
ნარჩენების მნიშვნელოვან ნაწილს კვლავ წარმოებაში 
აბრუნებენ.  

შეაგროვე და გაყიდე

ცხოვრება ნაგვის წყალობით და 
მასთან ერთად

კაირო 
ეგვიპტე

არაფორმალური
სექტორი

ფორმალური
სექტორი

კლუჟი 
რუმინეთი

ლიმა 
პერუ

ლუსაკა 
ზამბია

პუნე 
ინდოეთი

კესონი 
ფილიპინები

979 400
ტონა

433 000
ტონა

14 6008 900

9 400 529 400

5 40012 000

117 0000

141 80015 600
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არა მედ მის თ ვის სა ჭი რო მა სა ლე ბის მო პო ვე ბაც. მათ წვლი ლი შე-
აქვთ სათ ბუ რის გა ზე ბის და გა რე მოს დაც ვი თი თუ ჯან მ რ თე ლო ბის 
რის კე ბის შემ ცი რე ბა ში. 

ნარ ჩე ნე ბის შემ გ რო ვებ ლე ბი მათ შო რის იყ ვ ნენ, ვინც პლას ტ-
მა სის ნაგ ვის პრობ ლე მუ რი მხა რე აღ მო ა ჩი ნა. ჯგუ ფე ბად თუ კო-
ო პე რა ტი ვე ბად გა ერ თი ა ნე ბულ შემ გ რო ვებ ლებს, რომ ლე ბიც დი დი 
რა ო დე ნო ბით ნა გავს აგ რო ვე ბენ და ახა რის ხე ბენ, სხვებ ზე უკეთ 
ხე ლე წი ფე ბათ ნაგ ვის ნა კა დე ბის შე ფა სე ბა. ქა ღალ დ თან, მუ ყა ო-
სა და ლი თონ თან შე და რე ბით, პლას ტ მა სის ფა სი გა ცი ლე ბით და-
ბა ლი ა. მაქ სი მა ლუ რად დი დი მო გე ბის მი საღ წე ვად აუცი ლე ბე ლია 
გა და მუ შა ვე ბის თ ვის უვარ გი სი პლას ტ მა სის გა მო ყო ფა ისე თი მა სა-
ლე ბის გან, რომ ლებ საც გარ კ ვე უ ლი ღი რე ბუ ლე ბა აქვთ. მაგ რამ ეს 
ყო ველ თ ვის ვერ ხერ ხ დე ბა, რის გა მოც და ხა რის ხე ბუ ლი პლას ტ მა-
სის ნაგ ვის დი დი ნა წი ლი მყიდ ველს ვერ პო უ ლობს.

ნაგ ვის შემ გ რო ვე ბელ თა შრო მა და უ ფა სე ბე ლი ა. ეს ხალ ხი სა-
ზო გა დო ე ბის გან ხში რად გა რი ყუ ლიც კი ა. ამი ტომ აუცი ლე ბე ლია 
ისე თი კა ნო ნე ბის მი ღე ბა, რომ ლე ბიც ნაგ ვის შემ გ რო ვებ ლებს 
აუცი ლე ბე ლი მომ სა ხუ რე ბის შემ თა ვა ზე ბე ლი პრო ფე სი ის წარ მო-
მად გენ ლე ბად აღი ა რებ და. კარ გი იქ ნე ბო და ნაგ ვის შემ გ რო ვე ბელ-
თა გა ერ თი ა ნე ბე ბის თ ვის სახ ს რე ბის გა მო ყო ფა მი წის ნაკ ვე თე ბის, 
სა გან გე ბო აღ ჭურ ვი ლო ბი სა თუ სატ ვირ თო ავ ტო მან ქა ნე ბის შე-
სა ძე ნად. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში ეს კო ო პე რა ტი ვე ბი, რომ ლე ბიც დღეს 
ხში რად სულს ღა ფა ვენ, მარ თ ლაც წარ მა ტე ბით შეძ ლებ დ ნენ თა ვი-
ან თი ამო ცა ნის შეს რუ ლე ბას. შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი-
ა ტი ვე ბით შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და ნაგ ვის შემ გ რო ვებ ლე ბი სა და 
მა თი ოჯა ხე ბის მხარ და ჭე რა შრო მის უკე თე სი პი რო ბე ბის შექ მ ნით, 
საცხოვ რებ ლის გა მო ყო ფი თა და სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბით უზ-
რუნ ველ ყო ფით. ფი ლი პი ნებ ში სას ტი პენ დიო პროგ რა მა არ სე ბობს 
და მოს წავ ლეს ოჯა ხის თ ვის ნაგ ვის მოგ რო ვე ბა ში დახ მა რე ბის ნაც-

ვ ლად გაკ ვე თი ლებ ზე დას წ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა აქვს. სა წარ მო ებს 
შე უძ ლი ათ, ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კა და ნერ გონ და გა ნახ ლე ბა დი 
ან გა და მუ შა ვე ბა დი პრო დუქ ტე ბი აწარ მო ონ, თუ „მწარმოებლის 
გა ფარ თო ე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბის” შეს რუ ლე ბას და იწყებ დ ნენ. ასეთ 
შემ თხ ვე ვა ში ნაგ ვის შემ გ რო ვებ ლე ბის კომ პენ სა ცია ადეკ ვა ტუ რი 
იქ ნე ბო და.  

ნაგვისშემგროვებელთასაქმიანობა
სხვადასხვაგვარია.თუმცა,საერთოისაქვთ,რომ
ნაგვისშეგროვებადადამუშავებაამხალხისთვის

შემოსავლისძირითადიწყაროა.

ნაგვის შემგროვებელთა ბიზნესი 
საქმიანობისსხვადასხვაფორმაექვსი
ქალაქისარაფორმალურსექტორში,2010

ნაგავი, როგორც შემოსავლის წყარო 
ნაგვისშემგროვებელთარაოდენობაარაფორმალურსა
დაფორმალურსექტორებში;წლიურიშემოსავალი
არაფორმალურსექტორში,2010
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განვითარებადსამყაროშიბევრიშემგროვებელი
ოჯახსიმითარჩენს,რომნაგავსახარისხებსდა
შემდეგმასგადამამუშავებელპუნქტებსაწვდის.

ნაგვისშეგროვება

71 %

*ქუჩაშიჯართითმოვაჭრეები,არარეგისტრირებულიშემგროვებლები,ჯართითმოვაჭრეთამუშები,სატვირთომანქანებით
მომუშავეშემგროვებლებიდაა.შ.

ნაგვისშეგროვება
(ქუჩა)  
73 %

ნაგვისშეგროვება

(ქუჩა)   
30 %

ნაგვისშეგროვება
(ნაგავსაყრელი)

42 %

ნაგვის
შეგროვება

28 %

ნაგვისშეგროვება
(ქუჩა)  
37 %

სხვა

43 %*

სხვა 
18 %*

სხვა 
48 %*

სხვა

37 %*

მცირე
მეწარმეობა

25 %

ნაგვისშეგროვება
(ნაგავსაყრელი) 

27 %

ნაგვისშეგროვება
(ქუჩა,სამთვლიანი

ურიკებით) 
27 %

ნაგვისშეგროვება
(ქუჩა) 
40 %

ჯართითვაჭრობა
დაგადამუშავება

24 %

ნაგვისშეგროვება
(ნაგავსაყრელი) 

26 %

სხვა

4 %*

არაფორმალურისექტორი

არაფორმალურსექტორშიდასაქმებულისსაშუალოწლიური
შემოსავალი(ევროებში)

ფორმალურისექტორი

კლუჟი
რუმინეთი

პუნე
ინდოეთი

ლიმა
პერუ

კაირო
ეგვიპტე

ლუსაკა
ზამბია

კესონი
ფილიპინები

კლუჟი ლიმა

ლუსაკა პუნე კესონი

კაირო 
ეგვიპტე 2 721 ევრო

:

კლუჟი 
რუმინეთი

:
2 070 ევრო

ლიმა 
პერუ

:
1 767 ევრო

ლუსაკა 
ზამბია

:
586 ევრო

კესონი 
ფილიპინები

:
1 667 ევრო

კაირო
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პლას ტ მა სის პრო დუქ ტე ბის მოხ მა რე ბი სა და პლას ტ მა სის ნაგ-
ვის რე გუ ლი რე ბის თვალ საზ რი სით, დრო დად რო, სხვა დას ხ ვა 
დო ნე ზე ტარ დე ბა გარ კ ვე უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი. თუმ ცა, მა თი 

ეფექ ტი ა ნო ბა მე ტად შეზღუ დუ ლი ა. ერ თი მხრივ, ეს იმის ბრა ლი ა, 
რომ იური დი უ ლი ძა ლის მქო ნე ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი სა თუ ნე ბა ყოფ-
ლო ბი თი ინი ცი ა ტი ვე ბის დი დი ნა წი ლი ერ თ მა ნე თის გან და მო უ კი-
დებ ლად შე იქ მ ნა; მე ო რე მხრივ კი იმი სა, რომ არ სე ბულ შე თან ხ-
მე ბებს ერ თი დი დი ნაკ ლი აქვს: პლას ტ მა სის პრობ ლე მა მათ თ ვის 
ნაგ ვის მარ თ ვის პრობ ლე მით ამო ი წუ რე ბა.

ამის სა ი ლუს ტ რა ცი ოდ რამ დე ნი მე მა გა ლი თის მოშ ვე ლი ე ბა 
შე იძ ლე ბა. წყლის და ბინ ძუ რე ბის პრობ ლე მას თან საბ რ ძოლ ვე ლად 
1970-იან წლებ ში გა ფორ მ და „საერთაშორისო კონ ვენ ცია გე მე ბის 
მი ერ ზღვე ბი სა და ოკე ა ნე ე ბის და ბინ ძუ რე ბის თა ვი დან აცი ლე ბის 
შე სა ხებ” (MARPOL). წყალ ში ნაგ ვის გა დაყ რის მა რე გუ ლი რე ბე-
ლი კი დევ ერ თი დო კუ მენ ტია გა ე როს მი ერ 1982 წელს მი ღე ბუ ლი 
კონ ვენ ცია საზღ ვაო სა მარ თ ლის შე სა ხებ (UNCLOS). ამას ემა ტე ბა 
18 სხვა დას ხ ვა სა ხის შე თან ხ მე ბა 12 რე გი ო ნუ ლი ზღვის თა ო ბა ზე, 
რო მელ თა ერთ ნა წილ ში სა უ ბა რია პლას ტ მა სის ნაგ ვის წყა რო ებ ზე 
ზღვებ ში, ხო ლო მე ო რე ში – ხმე ლეთ ზე (თუმცა რამ დე ნი მე დო კუ-
მენ ტი პრობ ლე მის ორი ვე ას პექტს გა ნი ხი ლავს). აქ ვე უნ და ვახ სე-
ნოთ „სტოკჰოლმის კონ ვენ ცია მე დე გი მავ ნე ორ გა ნუ ლი ნივ თი ე-
რე ბე ბის შე სა ხებ”, რო მე ლიც კრძა ლავს გარ კ ვე უ ლი ქი მი კა ტე ბის 
(მაგალითად, და მარ ბი ლებ ლე ბის) მოხ მა რე ბას. ამ დო კუ მენ ტ თა გან 

ზო გი, მარ თა ლი ა, სე რი ო ზულ მიზ ნებს ისა ხავს, მაგ რამ ყვე ლა მათ-
გა ნის „თვალსაწიერი” იმ დე ნად ვიწ რო ა, რომ რა ი მე ხელ შე სა ხებ შე-
დეგ ზე ლა პა რა კიც ზედ მე ტი ა.

ბო ლოს გა ფორ მე ბულ შე თან ხ მე ბებ ში შე ი ნიშ ნე ბა სურ ვი ლი, 
ზღვე ბის და ბინ ძუ რე ბის პრობ ლე მა მას შ ტა ბუ რად იქ ნეს და ნა ხუ ლი. 
„დიდმა შვი დე ულ მა” და „დიდმა ოცე ულ მა” შე ი მუ შა ვეს სა მოქ მე-
დო გეგ მე ბი ზღვე ბის და ბინ ძუ რე ბის წი ნა აღ მ დეგ, ხო ლო გა რე მოს 
სა კითხე ბი სად მი მიძღ ვ ნილ მა გა ე როს მე სა მე გე ნე რა ლურ მა ასამ-
ბ ლე ამ (UNEA-3) 2017 წელს შე სა ბა მი სი რე ზო ლუ ცი აც მი ი ღო. ყვე-
ლა ამ დო კუ მენ ტ ში და სა ხუ ლი მიზ ნე ბი კე თილ შო ბი ლუ რი ა, მაგ რამ 
მა თი შეს რუ ლე ბა წევ რი სა ხელ მ წი ფო ე ბის თ ვის სა ვალ დე ბუ ლო არ 
არის. ამ ჟა მად ექ ს პერ ტ თა ჯგუ ფი UNEA-ს რე ზო ლუ ცი ის სა ფუძ-
ველ ზე ცდი ლობს, შე ი მუ შა ოს გეგ მა, რო მელ შიც მო ცე მუ ლი იქ ნე-
ბა სა მო მავ ლოდ გა და სად გ მე ლი ნა ბი ჯე ბი. ერ თ -ერ თი წი ნა და დე ბა, 
რო მელ ზეც ექ ს პერ ტე ბი მსჯე ლო ბენ, არის პლას ტ მა სის თა ო ბა ზე 
მი სა ღე ბი და ხელ მომ წერ თათ ვის სა ვალ დე ბუ ლო სა ერ თა შო რი სო 
კონ ვენ ცი ა, რო მელ შიც გა წე რი ლი იქ ნე ბა წარ მო ე ბის შემ ცი რე ბის 
კონ კ რე ტუ ლი მიზ ნე ბი.

გარ და ამი სა, „სახიფათო ნარ ჩე ნე ბის ტრან ს სა საზღ ვ რო გა-
და ზიდ ვა სა და მათ გან თავ სე ბა ზე კონ ტ რო ლის შე სა ხებ” ბა ზე ლის 
კონ ვენ ცი ის ხელ მომ წე რი ქვეყ ნე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი გა ნი ხი ლა-
ვენ შე საძ ლებ ლო ბას, რომ პლას ტ მა სის ნარ ჩე ნებს გან სა კუთ რე ბუ-
ლი ნაგ ვის სტა ტუ სი მი ე ნი ჭოს. თუ ეს მო ხერ ხ და, მა შინ ამოქ მედ-
დე ბა წე სი პლას ტ მა სის ნაგ ვის ექ ს პორ ტის თა ო ბა ზე ინ ფორ მა ცი ის 
სა ვალ დე ბუ ლო გა ცე მის შე სა ხებ, რაც, თა ვის მხრივ, გა არ თუ ლებ-
და პლას ტ მა სის ნაგ ვის გაგ ზავ ნას ისეთ ქვეყ ნებ ში, სა დაც გა რე მოს 
დაც ვის სფე რო ში კა ნო ნე ბი ნაკ ლე ბად მკაც რი ა.

ჯერკიდევ1990იანიწლებისდასაწყისშიგერმანიამდა
დანიამდააწესესგადასახადებიპოლიეთილენისპარკების
გამოყენებაზე.2004წლიდან,განვითარებადმაქვეყნებმა

მეტიშეზღუდვაშემოიღეს.

გადასახადები და აკრძალვები 
პოლიეთილენისპარკებისგამოყენებისწინააღმდეგშემოღებულირეგულაციები
ეროვნულდაადგილობრივდონეებზე,გლობალურსამხრეთსადაჩრდილოეთში,
ახალირეგულაციებიწლებისმიხედვით

პლასტმასის კრიზისის მოგვარების მიზნით არაერთი 
ხელშეკრულება გაფორმებულა და მრავალი 
ინიციატივაც გამოთქმულა. მაგრამ თითქმის ყველა 
მათგანი მხოლოდ ნარჩენების მართვას ეხება, 
ერთმანეთზე მორგებული არ არის და არავითარ 
პასუხისმგებლობას არ აკისრებს მწარმოებელს.

რეგულირება

მოგვარების მცდარი გზები
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ახალირეგულაციები,გლობალურიჩრდილოეთი
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2018 წლის იან ვარ ში ევ რო პის კო მი სი ამ წარ მო ად გი ნა სტრა ტე-
გი ა, რო მელ შიც სა უ ბა რია პლას ტ მა სის წარ მო ე ბა სა თუ მი სი ნაგ ვის 
მარ თ ვა ში არ სე ბულ სამ ძი რი თად პრობ ლე მა ზე. პირ ვე ლია გა და მუ-
შა ვე ბი სა და ხე ლა ხა ლი გა მო ყე ნე ბის და ბა ლი დო ნე; მე ო რე – პლას ტი-
კუ რი მა სე ბით გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბა; და მე სა მე – დი დი რა ო დე ნო-
ბით CO2-ის გაფ რ ქ ვე ვა, რო მე ლიც პლას ტ მა სის წარ მო ე ბას ახ ლავს. 
ამ სტრა ტე გი ის ერ თ -ერ თი უმ თავ რე სი ამო ცა ნა ა, 2030 წლამ დე 
პლას ტ მა სის შე სა ფუ თი მა სა ლა დამ ზა დე ბუ ლი იყოს მხო ლოდ გა და-
სა მუ შა ვებ ლად ვარ გი სი ნივ თი ე რე ბე ბის გან. 2018 წლის დე კემ ბერ ში 
ევ რო პის საბ ჭომ, ევ რო პარ ლა მენ ტ მა და ევ რო კო მი სი ამ მხა რი და უ-
ჭი რეს რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვან აკ რ ძალ ვა სა და შეზღუდ ვას. მათ 
შო რი საა 2025 წლი დან ერ თ ჯე რა დი გა მო ყე ნე ბის ზო გი პრო დუქ ტის 
(მაგალითად, პლას ტ მა სის საწ რუ პე ბი სა და და ნა- ჩან გ ლის) აკ რ ძალ ვა 
და პლას ტ მა სის ბოთ ლე ბის გა და მუ შა ვე ბის აუცი ლე ბე ლი მი ნი მა ლუ-
რი, 25-პროცენტიანი კვო ტის და წე სე ბა. გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნია ერ თ ჯე რა დი გა მო ყე ნე ბის პრო დუქ ტებ ზე უარის თქმა. აშ შ - 
ს თან, იაპო ნი ა სა და ჩი ნეთ თან ერ თად ევ რო პის კავ ში რი პლას ტ მა სის 
ნაგ ვის უდი დე სი მწარ მო ე ბე ლია მსოფ ლი ო ში.

ცალ კე უ ლი სა ხელ მ წი ფო ე ბის ინი ცი ა ტი ვე ბი აქამ დე მი მარ თუ-
ლი იყო იქით კენ, რო გორ შე ვაგ რო ვოთ და ვმარ თოთ პლას ტ მა სის 
ნარ ჩე ნე ბი. სწო რედ ამ ძა ლის ხ მე ვის ნა წი ლი იყო „მეწარმეთა გა-
ფარ თო ე ბუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის” ცნე ბის შე მო ტა ნა. 1991 წლი-
დან მო ყო ლე ბუ ლი, გერ მა ნი ა ში შე სა ფუ თი მა სა ლის მწარ მო ებ ლე ბი 
ნარ ჩე ნე ბის ტრან ს პორ ტი რე ბი სა და გა და მუ შა ვე ბის თ ვის შე სა ბა-
მის გა და სა ხადს უხ დი ან ე.წ. დუ ა ლურ სის ტე მებს, რო გო რი ცა ა, მა-
გა ლი თად, „მწვანე წერ ტი ლი” (Der Grüne Punkt). ნივ თებ ზე და ტა ნი-
ლი ნი შა ნი მომ ხ მა რე ბელს ამ ც ნობს, შე იძ ლე ბა თუ არა შე სა ფუ თად 
გა მო ყე ნე ბუ ლი პლას ტ მა სის გა და მუ შა ვე ბა. 

სულ უფ რო მე ტი ქვე ყა ნა ცდი ლობს, სხვა დას ხ ვა შეზღუდ ვი თა 
თუ აკ რ ძალ ვით (ვთქვათ, ცე ლო ფა ნის პარ კე ბი სა) შე ამ ცი როს პლას-
ტ მა სის პრო დუქ ტე ბის რა ო დე ნო ბა. მაგ რამ შეზღუდ ვე ბის მას შ ტა-
ბი ხში რად არა საკ მა რი სი ა. ზოგ შემ თხ ვე ვა ში უთი თე ბენ მა სა ლის 

მი ნი მა ლურ სის ქეს (რაც ცე ლო ფა ნის პარ კე ბის მხო ლოდ გარ კ ვე-
ულ კა ტე გო რი ას კრძა ლავს), ზოგ ჯერ კი მი ღე ბუ ლი ზო მა მხო ლოდ 
და მა ტე ბი თი გა და სა ხა დე ბი ა. უფ რო მკაცრ აკ რ ძალ ვას მხო ლოდ 
ინ დო ეთ ში ან ბან გ ლა დეშ ში თუ შეხ ვ დე ბით: იქ პრობლემა გან სა-
კუთ რე ბით მწვა ვედ დგას, რად გან ცე ლო ფა ნის პარ კე ბი ხში რად 
კა ნა ლი ზა ცი ის გა ჭედ ვის მი ზე ზი ხდე ბა. თუმ ცა, ვი ნა ი დან იაფი და 
რე ა ლუ რი ალ ტერ ნა ტი ვა არ გვაქვს, არ სე ბობს პლას ტ მა სის „შავი 
ბაზ რის” გან ვი თა რე ბის საფ რ თხე.

ბო ლო რამ დე ნი მე წე ლი ა, შე ი ნიშ ნე ბა ცალ კე უ ლი სა ხელ მ წი ფო-
ე ბის მცდე ლო ბა, შე ამ ცი რონ კოს მე ტი კურ ნა წარ მ ში მიკ როპ ლას-
ტ მა სის ხვედ რი თი წი ლი, მო ა წეს რი გონ ერ თ ჯე რა დი გა მო ყე ნე ბის 
პლას ტი კუ რი ნა წარ მის (მაგალითად, ქაფ პ ლას ტის კო ლო ფე ბის ან 
პლას ტ მა სის ჭურ ჭ ლის) მოხ მა რე ბა. კოს ტა- რი კამ და ინ დო ეთ მა უკ-
ვე გა მო აცხა დეს, რომ მიზ ნად ისა ხა ვენ ერ თ ჯე რა დი გა მო ყე ნე ბის 
პლას ტ მა სის ნა წარ მის სრულ აკ რ ძალ ვას.

და მა ინც, ყვე ლა ამ ზო მი სა თუ ინი ცი ა ტი ვის მი უ ხე და ვად, მთა-
ვა რი პრობ ლე მა პრობ ლე მად ვე რჩე ბა: შეზღუდ ვე ბის დი დი ნა წი ლი 
უწი ნა რე სად ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვას ეხე ბა და პა სუ ხის მ გებ ლო ბა მომ-
ხ მა რე ბელ ზე გა და აქვს. თით ქ მის არ არ სე ბობს სა ვალ დე ბუ ლო წე-
სე ბი, რომ ლე ბიც მე წარ მე ებს აიძუ ლებ და, შე ამ ცი რონ პრო დუქ ცი ის 
მო ცუ ლო ბა ან გა მო უშ ვან გა და სა მუ შა ვებ ლად ვარ გი სი პრო დუქ ტე-
ბი. არ სე ბუ ლი წე სე ბი ხში რად უგუ ლე ბელ ყოფს გა რე მო ში პლას ტ-
მა სის ან მიკ როპ ლას ტ მა სის ნა წი ლა კე ბის გავ რ ცე ლე ბის სა კითხს. 
მა გა ლი თად, არ ცერ თი წე სით არ რე გუ ლირ დე ბა ავ ტო მან ქა ნის სა-
ბუ რა ვე ბის ცვე თის შე დე გად გა მო ყო ფი ლი ნა წი ლა კე ბის პრობ ლე-
მა. არა და, სპე ცი ა ლის ტ თა შე ფა სე ბით, გერ მა ნი ა ში მიკ როპ ლას ტ-
მა სის ნა წი ლა კე ბის ემი სი ის ერ თი მე სა მე დი სწო რედ სა ბუ რა ვებ ზე 
მო დის. 

გატარებულიზომებიმკვეთრადგანსხვავდება
ერთმანეთისგან.ჩრდილოეთამერიკაშიარეგულირებენ
მიკროპლასტმასისსფეროს,ხოლოაფრიკისადააზიის

ბევრქვეყანაშიაიკრძალაპოლიეთილენისპარკები.
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სცა დე ახ ლოს მდე ბა რე მა ღა ზი ა ში წა სა ხემ სებ ლად ან და სა-
ლე ვად რა ი მე იყი დო. დი დი ალ ბა თო ბით, ის პლას ტ მასა ში ან 
ცე ლო ფან ში იქ ნე ბა მო თავ სე ბუ ლი, რომ ლის თა ვი დან მო შო-

რე ბა ზე ზრუნ ვა შენ მო გი წევს. იგი ვე მოხ დე ბა ნე ბის მი ე რი სა მომ-
ხ მა რებ ლო პრო დუქ ტის შე ძე ნი სას. შე უძ ლე ბე ლი ა, სა ყიდ ლე ბი დან 
პლას ტ მა სის შე ფუთ ვის დი დი გრო ვა არ დარ ჩეს, რო მე ლიც ნაგ ვის 
ურ ნა ში უნ და მო ა თავ სო. და მა ინც, მთა ვარ დამ ნა შა ვე ე ბად ყო ველ-
თ ვის მომ ხ მა რებ ლე ბი სა ხელ დე ბი ან. ახა ლი მოძ რა ო ბა ნამ დ ვი ლი 
დამ ნა შა ვე ე ბის კენ მიგ ვი თი თებს – პლას ტ მა სის მწარ მო ე ბე ლი და 
მომ ხ მა რე ბე ლი ინ დუს ტ რი ის კენ.

ათ წ ლე უ ლე ბი ა, გა რე მოს პლას ტ მა სით და ბინ ძუ რე ბის პრობ-
ლე მას მე წარ მე ე ბი ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის პრობ ლე მად წარ მოგ ვიდ-
გე ნენ. ამ მო საზ რე ბას, რომ ლის პრო პა გან დაც მთე ლი მსოფ ლი ოს 
მას შ ტა ბით ხდე ბა, მთავ რო ბე ბიც უპი რო ბოდ იზი ა რე ბენ, რაც სა-
შუ ა ლე ბას აძ ლევს დიდ კომ პა ნი ებს, შე უ ფერ ხებ ლად გა ნაგ რ ძონ 
პლას ტ მა სის მა სობ რი ვი წარ მო ე ბა. ეს უკა ნას კ ნელ ნი პლას ტ მა სის 
ნაგ ვის პრობ ლე მის არ სე ბო ბა ში მომ ხ მა რე ბელს ადა ნა შა უ ლე ბენ, 
ხო ლო ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის პა სუ ხის მ გებ ლო ბას მუ ნი ცი პა ლურ 
უწყე ბებს აკის რე ბენ.

სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფე ბი და გა რე მოს დამ ც ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 
აერ თი ა ნე ბენ ძა ლის ხ მე ვას, რა თა ნა თე ლი მოჰ ფი ნონ ვი თა რე ბას და 
კრი ტი კუ ლად შე ა ფა სონ პრობ ლე მის არ სე ბო ბა ში პლას ტ მა სის ინ-
დუს ტ რი ის რო ლი. და არ სე ბი დან, ანუ 2016 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, 
მოძ რა ო ბამ „დაიხსენი თა ვი პლას ტ მა სის გან” (BFFP) ექ ვ სი ვე კონ-
ტი ნენ ტის 1400-ზე მე ტი ორ გა ნი ზა ცია და ათა სო ბით მხარ დამ ჭე რი 
გა ა ერ თი ა ნა. ისი ნი მო ითხო ვენ, მკვეთ რად შემ ცირ დეს წი ა ღი სე უ-

ლი ნედ ლე უ ლის გა მო ყე ნე ბით დამ ზა დე ბუ ლი პლას ტ მა სის წარ მო-
ე ბა და მოხ მა რე ბა. მოძ რა ო ბის წევ რ თა სა მარ თ ლი ა ნი მტკი ცე ბით, 
პლას ტ მა სით და ბინ ძუ რე ბა სის ტე მუ რი პრობ ლე მაა და მას სა ფუძ-
ველ ში ვე უნ და შე ვებ რ ძო ლოთ.

BFFP ცდი ლობს, გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბას წინ აღუდ გეს ფა სე უ-
ლო ბა თა ჯაჭ ვის მთელ სიგ რ ძე ზე; მე ო რე – ის ამ ბობს, რომ აუცი ლე-
ბე ლია აქ ცენ ტე ბის შეც ვ ლა და პლას ტ მა სის ზღვას თან ბრძო ლი დან 
გუ ლის ყუ რის გა და ტა ნა მი სი წარ მო ე ბის შემ ცი რე ბა ზე; და მე სა მე 
– მოძ რა ო ბის წევ რე ბი მუ შა ო ბენ გრძელ ვა დი ან სტრა ტე გი ა ზე, რომ-
ლის მთა ვა რი მი ზა ნი ა, ვის წავ ლოთ უპ ლას ტ მა სოდ ცხოვ რე ბა.

ყო ვე ლი ვე ამის მიღ წე ვა უაღ რე სად ძნე ლი ამო ცა ნა ა. პლას ტ-
მა სის წარ მო ე ბის, დის ტ რი ბუ ცი ი სა და მი სი ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის 
საქ მე ში ჩარ თუ ლი არი ან მსოფ ლი ოს უმ ს ხ ვი ლე სი კონ ცერ ნე ბი: ნავ-
თობ კომ პა ნი ე ბი „ექსონმობილი”, „შევრონი”, „შელი” და „ტოტალი”; 
ქი მი უ რი მრეწ ვე ლო ბის გი გან ტე ბი „დოუ”, „ბასფი”, „საბიკი” და 
„ფორმოზა პლას ტიქ სი”; სა მომ ხ მა რებ ლო სა ქონ ლი სა და სურ სა თის 
უდი დე სი მწარ მო ებ ლე ბი „პროქტერ ენდ გემ ბ ლი”, „უნილევერი”, 
„ნესტლე”, „კოკა-კოლა” და „პეპსიკო”; ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის კომ პა-
ნი ე ბი „სუეზი” და „ვეოლია”. მოძ რა ო ბა კომ პა ნი ებს და ჟი ნე ბით მო უ-
წო დებს, მკვეთ რად შე ამ ცი რონ ერ თ ჯე რა დი მოხ მა რე ბის სა ქონ ლის 
წარ მო ე ბა.

მაგ რამ კომ პა ნი ე ბის უმ რავ ლე სო ბა (თუ ყვე ლა არა) უარს ამ ბობს 
პლას ტ მა სის წარ მო ე ბის და მუხ რუ ჭე ბა ზე. ასე რომ მო იქ ც ნენ, მა შინ 
ხომ თა ვი ან თი ზრდის ოპ ტი მის ტუ რი პროგ ნო ზე ბის კო რექ ტი რე ბა 
მო უ წევთ. ამას თა ნა ვე, ძირ ფეს ვი ა ნად შე საც ვ ლე ლი ექ ნე ბათ ერ თ-
ჯე რა დი ნივ თე ბით ვაჭ რო ბის სფე რო ში დამ კ ვიდ რე ბუ ლი მე თო დე ბი. 
ამ ყვე ლა ფერს კი შე დე გად შე მო სავ ლე ბის კლე ბა მოჰ ყ ვე ბა. 

BFFP ოთხი მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ობს. პირ ველ რიგ ში ის მო-
ითხოვს, კონ ცერ ნე ბის გან მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შემ ცირ დეს ერ თ ჯე რა-
დი მოხ მა რე ბის პლას ტ მა სის წარ მო ე ბა. ის ასე ვე კითხ ვის ნიშ ნის 
ქვეშ აყე ნებს მე წარ მე თა ნა რა ტივს პლას ტ მა სის შე სა ხებ და სი მარ-

2019წელსმოძრაობამ„დაიხსენითავი
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შეაგროვაპლასტმასისნაგვის476423ნაჭერი.
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თ ლეს ავ ლენს. მოძ რა ო ბის მე სა მე მი მარ თუ ლე ბა უნარ ჩე ნო ქა ლა-
ქე ბის კონ ცეფ ცი ის მხარ და ჭე რა ა, გან სა კუთ რე ბით აზი ის ქვეყ ნებ-
ში. და ბო ლოს, ის სა ფუძ ველს უყ რის და აძ ლი ე რებს პლას ტ მა სის 
სა წი ნა აღ მ დე გო მოძ რა ო ბებს. 

მოძ რა ო ბა კა ტე გო რი უ ლად მო ითხოვს, რომ ფირ მებ მა, რომ-
ლებ საც გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბის თ ვის მთე ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა 
აქამ დე მომ ხ მა რე ბელ ზე გა დაჰ ქონ დათ, ახ ლა მა ინც შეც ვა ლონ პო-
ლი ტი კა. ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად, BFFP და მი სი პარ ტ ნი ო რი ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბი დრო დად რო აწყო ბენ ე.წ. ფირ მე ბის აუდი ტებს, რო მელ თა 
დრო საც აქ ცი ის მო ნა წი ლე ე ბი ნა გავს აგ რო ვე ბენ და მი სი მწარ მო-
ე ბე ლი ფირ მე ბის მი ხედ ვით ახა რის ხე ბენ. ამ გ ვა რი ღო ნის ძი ე ბე ბით 
BFFP-მა ის მა ინც მო ა ხერ ხა, რომ სა მომ ხ მა რებ ლო სა ქონ ლის მწარ-
მო ებ ლე ბი თავ დაც ვის პო ზი ცი ა ში ჩა ა ყე ნა.

მას შემ დეგ, რაც ამა თუ იმ ფირ მის სა ხელ წო დე ბა უშუ ა ლოდ 
და უ კავ შირ და ნაგ ვის პრობ ლე მას, ზო გი მულ ტი ნა ცი ო ნა ლუ რი კომ-
პა ნი ის მეს ვე უ რებ მა გა დაწყ ვი ტეს, გარ კ ვე უ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი 
იკის რონ. მა გა ლი თად, ზოგ მა ფირ მამ მი მოქ ცე ვი დან ამო ი ღო გან-
სა კუთ რე ბით პრობ ლე მუ რი პლას ტი კუ რი მა სა და უკე თე სი პი რო-
ბე ბი შექ მ ნა შე სა ფუ თი მა სა ლე ბის შეგ რო ვე ბა- გა და მუ შა ვე ბის თ ვის. 
მაგ რამ ეს ნე ბა ყოფ ლო ბი თი ნა ბი ჯე ბი მა ინც არ არის საკ მა რი სი სა-
ი მი სოდ, რა თა მკვეთ რად შემ ცირ დეს პლას ტ მა სის გან დამ ზა დე ბუ-
ლი ერ თ ჯე რა დი სა ქონ ლის რა ო დე ნო ბა.

ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის აქ ცი ე ბი ხელს უწყობს, აგ რეთ ვე, კრი-
ზი სის მოგ ვა რე ბის გზე ბის შე მუ შა ვე ბა სა და ამო ცა ნე ბის და სახ ვას. 
აზი ა ში BFFP-ის წევ რი არა ერ თი ორ გა ნი ზა ცია თა ნამ შ რომ ლობს 
მუ ნი ცი პა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბებ თან, რა თა „ფირმების აუდი ტე ბის” 
მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით ცალ კე უ ლი ქა ლა ქე ბი სა და სოფ ლე ბის-
თ ვის შე იქ მ ნას ნაგ ვის მარ თ ვის ეკო ლო გი უ რად უსაფ რ თხო და შე-

და რე ბით იოლად გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი სის ტე მე ბი. სწო რედ BFFP-
ის ძა ლის ხ მე ვის შე დე გი ა, რომ რე გი ო ნის 26-მა ად გი ლობ რივ მა 
მმარ თ ვე ლო ბამ იკის რა ვალ დე ბუ ლე ბა, თა ვი ან თი ქა ლა ქე ბი ნუ ლო-
ვა ნი ნარ ჩე ნე ბის ქა ლა ქე ბად აქ ცი ონ. ევ რო პა სა და აშ შ - ში BFFP-ის 
მოძ რა ო ბის წევ რე ბი სა ფუძ ველს უყ რი ან ახალ სტრა ტე გი ულ მი მარ-
თუ ლე ბას, რო მელ მაც წერ ტი ლი უნ და და უს ვას მრეწ ვე ლო ბის მი ერ 
წა ხა ლი სე ბულ ერ თ ჯე რა დი მოხ მა რე ბის ჩვე ვა სა და ნა გავ ში გა და-
ძა ხე ბის მენ ტა ლი ტეტს.

მზარ დი წნე ხის სა პა სუ ხოდ, 2019 წლის იან ვარ ში შე იქ მ ნა 
„ალიანსი პლას ტი კუ რი ნარ ჩე ნე ბის თ ვის ბო ლოს მო სა ღე ბად” („Alli-
ance to End Plastic Waste”). მის მა დამ ფუძ ნე ბელ მა 30-მა კომ პა ნი ამ 
ივალ დე ბუ ლა, ნაგ ვის მარ თ ვა- ლიკ ვი და ცი ის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის 
გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად გა მო ყოს 1,45 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რი, უწი-
ნა რე სად – აზი ის ქვეყ ნე ბის თ ვის. მაგ რამ იმა ვე კომ პა ნი ებს გან-
ზ რა ხუ ლი აქვთ, 2030 წლამ დე თით ქ მის 90 მი ლი არ დი დო ლა რით 
და ა ფი ნან სონ პლას ტ მა სის ინ დუს ტ რია და ამ გ ვა რად კი დევ უფ რო 
გა ა ფარ თო ონ წი ა ღი სე ულ ნედ ლე ულ ზე დამ ყა რე ბუ ლი პლას ტი კუ რი 
მა სე ბის წარ მო ე ბა.

გი გან ტურ სა ერ თა შო რი სო კონ ცერ ნებ ზე ზე მოქ მე დე ბის მო-
სახ დე ნად აუცი ლე ბე ლი ა, რომ BFFP-მა გა ნიმ ტ კი ცოს პო ზი ცი ე ბი, 
გა აძ ლი ე როს თა ვი სი გავ ლე ნა. მარ თა ლი ა, მოძ რა ო ბა ჯერ ახალ-
გაზ რ და ა, მაგ რამ გა მუდ მე ბით იზ რ დე ბა – რო გორც წევ რ თა რა ო-
დე ნო ბის თვალ საზ რი სით, ისე სა მოქ მე დო არე ა ლის გა ფარ თო ე ბის 
მხრი ვაც. 

მოძრაობას„დაიხსენითავიპლასტმასისგან“(„BreakFree
FromPlastic“)1500ზემეტიორგანიზაციაშეუერთდა

ორგანიზაციებისრაოდენობა

  > 100
  60 – 100
  30 –60
  < 30

 ასახავს10ორგანიზაციას

*ევროკავშირი=ავსტრია(9),ბელგია(17),ბულგარეთი(1),გერმანია(44),დანია(4),დიდიბრიტანეთი(110),ესპანეთი(68),ესტონეთი(2),ირლანდია(14),
იტალია(17),კვიპროსი(2),ლატვია(1),ლიეტუვა(1),მალტა(3),ნიდერლანდები(30),პოლონეთი(8),პორტუგალია(11),რუმინეთი(7),საბერძნეთი(7),
საფრანგეთი(24),სლოვენია(10),უნგრეთი(5),შვედეთი(9),ჩეხეთი(3),ხორვატია(5)

ბრაზილია 19
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მექსიკა 20

ახალიზელანდია 30

ფილიპინები 52

მალაიზია 17

ინდონეზია 70

წინააღმდეგობის მსოფლიო რუკა 
ქვეყნებიდარეგიონები,რომელთაცყველაზემეტიწევრიჰყავთმოძრაობაში„დაიხსენითავიპლასტმასისგან“

სამხრეთიაფრიკა 20

აშშ 448

ევროკავშირი* 412

ავსტრალია 60

ინდოეთი 56

კანადა 52
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სა ხელ წო დე ბით „Zero Waste” (ქართულად: ნუ ლო ვა ნი ნარ ჩე-
ნე ბი) შე იქ მ ნა მოძ რა ო ბა, რო მე ლიც და ნაგ ვი ა ნე ბის პრობ-
ლე ბას მის სა ვე სა თა ვე ში ებ რ ძ ვის. სა ქო ნელს, შე სა ფუთ 

მა სა ლა სა და აქ სე სუ ა რებს პა სუ ხის მ გებ ლო ბის მა ღა ლი ხა რის ხით 
აწარ მო ე ბენ, მო იხ მა რენ და ხე ლახ ლა იყე ნე ბენ. ნა გავს არ წვა ვენ. 
მავ ნე ნივ თი ე რე ბე ბი არ აღ წევს ნი ა დაგ ში, წყალ სა თუ ჰა ერ ში. მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი, გამ ჭ რი ა ხი პო ლი ტი კო სე ბი და ინო ვა ცი უ რად 
მო აზ როვ ნე მე წარ მე ე ბი გვიმ ტ კი ცე ბენ, რომ დი ა ხაც შე საძ ლე ბე-
ლია რე სურ სე ბის ეფექ ტი ა ნად გა მო ყე ნე ბა. 

ევ რო პის 400-ზე მეტ მა ქა ლაქ მა და სო ფელ მა და მსოფ ლიო 
მას შ ტა ბით სულ უფ რო მზარ დი რა ო დე ნო ბის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ-

მა თა ვი „ნულოვანი ნარ ჩე ნე ბის” ქა ლა ქე ბად და სოფ ლე ბად გა-
მო აცხა დეს და შე სა ბა მი სი სტრა ტე გი აც შე ი მუ შა ვეს. მი სი მი ზა ნი 
ნაგ ვის ნი აღ ვ რის შე ჩე რე ბა ა, ოღონდ არა მი სი დაწ ვის ან ნა გავ-
საყ რელ ზე მი ტა ნის გზით, არა მედ ისე თი მე თო დე ბი სა და სის ტე-
მის გა მო ყე ნე ბით, რომ ლე ბიც ნა გავს სა ერ თოდ არ წარ მო შობს. 
პლას ტ მა სით გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბას თან ბრძო ლა სა თა ვე ში ვე 
იწყე ბა: ერ თ ჯე რა დი გა მო ყე ნე ბის პრო დუქ ტე ბი უნ და მო ის პოს და 
ხე ლი უნ და შე ეწყოს დის ტ რი ბუ ცი ის ალ ტერ ნა ტი უ ლი სის ტე მე ბის 
დამ კ ვიდ რე ბას. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, აგ რეთ ვე, რომ სა ზო გა დო ე ბა ში 
გაჩ ნ დეს ინ ტე რე სი უნარ ჩე ნო ცხოვ რე ბის წე სის მი მართ.

ევ რო პის პირ ვე ლი ქა ლა ქი, რო მელ მაც ნუ ლო ვა ნი ნარ ჩე ნე-
ბის სტრა ტე გია შე ი მუ შა ვა, კა პა ნო რი იყო. 2007 წელს ჩრდი ლო ეთ 
ტოს კა ნის ამ პა ტა რა ქა ლაქ მა მიზ ნად და ი სა ხა, რომ 2020 წლი-
დან ნა გავს აღარ აწარ მო ებს. სა ა მი სოდ კა პა ნო რის მეს ვე უ რებ მა 
თა ნა ქა ლა ქე ლებს ყოვ ლის მომ ც ვე ლი გეგ მა შეს თა ვა ზეს. ნაგ ვის 

უნარჩენო კონცეფცია

ცხოვრება უნაგვოდაც 
შესაძლებელია!
პლასტიკური მასების გადამუშავება კრიზისის 
გადასაჭრელად საკმარისი არ არის. აუცილებელია 
ახალი იდეები , რომლებიც პრობლემას სათავეშივე 
მოაგვარებდა. სულ უფრო მზარდი საზოგადოებრივი 
მოძრაობა გვიჩვენებს, როგორ უნდა მოხდეს ეს, 
ხოლო ზოგიერთი ქალაქისა და სოფლის თამამი 
ხელმძღვანელები მას აქტიურად უბამენ მხარს.

კაპანორი  
(იტალია)

ევროპისპირველი
უნარჩენოქალაქი:
აკრძალვებიდა

ეკონომიკურისტიმულები
ძალაშია2007წლიდან.

კვლევითიცენტრი
მონაცემებს
აგროვებს.

ლიუბლიანა  
(სლოვენია)

2014წლიდანიმართება
კამპანიებინაგვისთავი

დანაცილებისადახელახა
ლიგამოყენებისმხარდასა
ჭერად.ამჟამადევროპის
ყველაზეწარმატებული
„უნარჩენო“დედაქა

ლაქია.

ფრაიბურგი 
(გერმანია)

მრავალჯერადიყავის
ჭიქებისსაქალაქოპროგ
რამა,რომელშიც100ზე
მეტიკაფედარესტორანი
მონაწილეობს.თითოჭი
ქისმოხმარება400ჯერ

შეიძლება

ბერკლი
(აშშ)

2019წლიდანმოქმე
დებსაშშისისტორიაში
ერთერთიუმკაცრესი

შეზღუდვაპლასტმასისსფე
როში.დაშვებულიამხო
ლოდკომპოსტირებადი

შესაფუთიმასალა

სან -
პედრო-

ლა- ლა გუ ნა 
(გვატემალა)

2016წლიდანმოქმედებს
აკრძალვაპლასტმასისერთ
ჯერადსაქონელზე.მუშაობს

მიწოდებისსამსახური
ადგილობრივიდატრა
დიციულიმასალების

გამოყენებით.

ვაალპარკი  
(ზამბია)

2014წელსგაიხსნა
ცენტრი,სადაც3200
ოჯახიშეგროვილ
ნარჩენებსაბარებს.
ცენტრშინაგავს
ახარისხებენდა
გადაამუშავებენ.

დარეს-
სალამი 

(ტანზანია)
უნარჩენოსტრატეგია
დასაინფორმაციო
კამპანია,რომელიც

ცელოფნისპარკებითა
დატოპრაკებით
დაბინძურება

მოჰყვა.

*მომცროტოპრაკები,როგორცშეფუთვისგზა,უმეტესწილადგავრცელებულიააზიაში,სადაცშამპუნს,
კეჩუპსადასარეცხსაშუალებებსმცირემოცულობებითყიდიან.

მსოფლიოშისულუფრომეტპოპულარობასიძენს
სხვადასხვასახის„უნარჩენოკონცეფციები“.ზოგიერთი

მუნიციპალიტეტიჯერკიდევ2000იანიწლებისდასაწყისიდან
ზრუნავსპლასტმასისკრიზისისმოგვარებაზე.
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უნარჩენო სტრატეგიები, როგორც მაგალითი ყველასთვის 
სანიმუშოკონცეფციებინაგვისწარღვნისშესაჩერებლად

სან-
ფერნანდო   

(ფილიპინები)
საინფორმაციო

კამპანიები,ცელოფანის
პარკებისაკრძალვა.ექვს
წელიწადშიდახარისხების

მაჩვენებელი12დან
80პროცენტამდე

გაიზარდა.
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მკა ფიო და ხა რის ხე ბით გა ი ზარ და მი სი გა და მუ შა ვე ბის სა შუ ა ლე-
ბა. მე წარ მე თათ ვის შე იქ მ ნა ეკო ნო მი კუ რი წა ხა ლი სე ბის სის ტე-
მა, რო მე ლიც სა თა ვე ში ვე ამ ცი რებს ნაგ ვის მო ცუ ლო ბას. თა ვის 
მხრივ, სხვა დას ხ ვა ინი ცი ა ტი ვით ქა ლა ქიც ცდი ლობს ნარ ჩე ნე ბის 
შეკ ვე ცას. სწო რედ მი სი თა ოს ნო ბით გა იხ ს ნა მა ღა ზი ე ბი, რომ-
ლე ბიც მყიდ ველს შე უ ფუ თა ვად სთა ვა ზო ბენ რე გი ონ ში წარ მო ე-
ბულ პრო დუქ ტებს. ქუ ჩებ ში მო ეწყო სას მე ლი წყლის შად რევ ნე-
ბი, რა მაც გა აქ რო პლას ტ მა სის ბოთ ლებ ში ჩა მოს ხ მუ ლი წყლის 
შე ძე ნის სა ჭი რო ე ბა. შე იქ მ ნა ხე ლა ხა ლი მოხ მა რე ბის სად გუ რი, 
სა დაც მო ქა ლა ქე ებს მი აქვთ ვარ გი სი ტან საც მე ლი, ფეხ საც მე ლი 
თუ სა თა მა შო ე ბი. შემ დეგ იქ ჩა ბა რე ბულ სა ქო ნელს შე ა კე თე ბენ 
და ნაკ ლებ შე მო სავ ლი ან მო ქა ლა ქე ებს სთა ვა ზო ბენ. გარ და ამი-
სა, ქა ლა ქი სა გან გე ბო სუბ სი დი ე ბით ხელს უწყობს გა სა რეცხი 
(მრავალჯერადი) სა ფე ნე ბის მოხ მა რე ბას. და ბო ლოს, მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტის თა ოს ნო ბით, სის ტე მა ტუ რად იმარ თე ბა „ნულოვანი 
ნარ ჩე ნე ბის შე ჯიბ რე ბე ბი”, რომ ლე ბიც მო ქა ლა ქე ებს ახალ -ა ხა ლი 
ინი ცი ა ტი ვე ბის გაც ნო ბა- გან ხორ ცი ე ლე ბა ში ეხ მა რე ბა.

შე დე გე ბი მარ თ ლაც შთამ ბეჭ და ვი ა. 2004-დან 2013 წლამ დე 
ნაგ ვის სა შუ ა ლო წო ნა (დღეში ერთ სულ მო სახ ლე ზე გა და ან გა რი-
შე ბით) 1,92-დან 1,18 კი ლოგ რა მამ დე, ანუ 39 პრო ცენ ტით შემ-
ცირ და.

უპ ლას ტ მა სო ეკო ნო მი კა ზე სა მარ თ ლი ა ნი გა დას ვ ლის თ ვის 
უაღ რე სად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ამ გ ვა რი გა მოც დი ლე ბა პლა-
ნე ტის ღა რიბ ქვეყ ნებ შიც გა ი ზი ა რონ. ამის და დე ბით მა გა ლი-
თად შე იძ ლე ბა მო ვიყ ვა ნოთ ფი ლი პი ნე ბის ქა ლაქ სან - ფერ ნან დოს 
ინი ცი ა ტი ვა. 2018 წელს იქ წარ მო ე ბუ ლი ნაგ ვის 80 პრო ცენ ტი 
(რომელიც სხვა შემ თხ ვე ვა ში ნა გავ საყ რელ ზე აღ მოჩ ნ დე ბო და), 
სა გან გე ბოდ შექ მ ნილ მა ამ ხა ნა გო ბამ გა და ა მუ შა ვა.

ად გი ლობ რივ მა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა ამ მი მარ თუ ლე ბით სხვა 
ნა ბი ჯე ბიც გა დად გა: აკ რ ძა ლა ცე ლო ფა ნის პარ კე ბი (ეს ზო მა 
9000-მდე კომ პა ნი ას შე ე ხო), შე მო ი ღო სპე ცი ა ლუ რი გა და სა ხა დი 
ერ თ ჯე რა დი შე ფუთ ვის თ ვის და, პა რა ლე ლუ რად, მომ ხ მა რე ბელს 

ალ ტერ ნა ტი ულ გა მო სა ვალს სთა ვა ზობ და. ამ ღო ნის ძი ე ბებ მა მო-
სახ ლე ო ბის 85 პრო ცენ ტის მო წო ნე ბა და იმ სა ხუ რა, რა შიც მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი შე ას რუ ლა მი ზან მი მარ თულ მა სა ინ ფორ მა ციო 
კამ პა ნი ამ: მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის თა ნამ შ რომ ლე ბი კარ და კარ და დი-
ოდ ნენ და თა ნა ქა ლა ქე ლებს უხ ს ნიდ ნენ ახა ლი ზო მე ბის სი კე თეს. 
ად გი ლობ რივ მა რა დი ომ ამ სა კითხს გა და ცე მა თა ციკ ლი მი უძღ-
ვ ნა, სის ტე მა ტუ რად იმარ თე ბო და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი და ჯგუ ფუ-
რი შეხ ვედ რე ბი ცალ კე უ ლი კომ პა ნი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან 
(მაგალითად, სა ვაჭ რო ცენ ტ რებ ში, სა დაც გან სა კუთ რე ბით დი დი 
რა ო დე ნო ბით ნა გა ვი გროვ დე ბა).

ეს ყვე ლა ფე რი და დე ბი თად აისა ხა ქა ლა ქის ბი უ ჯეტ ზე: 40 
კი ლო მეტ რით და შო რე ბულ ნა გავ საყ რელ ზე ნარ ჩე ნე ბის ტრან ს-
პორ ტი რე ბის წლი უ რი ხარ ჯი 82 პრო ცენ ტით შემ ცირ და. ამ და-
ნა ზო გით მო ხერ ხ და ნაგ ვის მარ თ ვის სფე რო ში და საქ მე ბულ თა 
რიცხ ვის გაზ რ და, ნარ ჩე ნე ბის სა ლიკ ვი და ციო ახა ლი, არ სე ბულ ზე 
უკე თე სი და ნად გა რე ბის შე ძე ნა.

კა პა ნო რიმ და სან - ფერ ნან დომ დაგ ვა ნახ ვეს, რომ ნუ ლო ვა ნი 
ნარ ჩე ნე ბის სტრა ტე გია „მკაცრი” და „რბილი” ზო მე ბის კომ ბი ნა-
ცი ა ა. „მკაცრი” მხა რეა ბი ო ლო გი უ რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვა, ნაგ ვის 
სხვა დას ხ ვა სა ხე ო ბის და ნა წევ რე ბა- და ხა რის ხე ბა, დე ცენ ტ რა ლი-
ზე ბუ ლი და ტექ ნი კუ რად იოლად გან სა ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მო დე ლე-
ბი, ეკო ნო მი კუ რი სტი მუ ლი რე ბა, გარ კ ვე უ ლი მა სა ლე ბის აკ რ ძალ-
ვა და ნაგ ვის შემ ცი რე ბის კენ მი მარ თუ ლი წე სე ბი სა და მე თო დე ბის 
შე მო ღე ბა. „რბილი” მხა რეა შე სა ბა მი სი სტრა ტე გი ი სა და პო ლი ტი-
კის და ნერ გ ვის ყვე ლა ეტაპ ზე რო გორც მო სახ ლე ო ბის, ისე მე წარ-
მე ე ბის ჩარ თ ვა. 

სანფერნანდოსუნარჩენოპროგრამისპირველინაბიჯიის
იყო,რომდაიწყესყოველდღიურადწარმოებულინაგვის
დათვლა.სწორედამსტატისტიკაზედაამყარესშემდგომი
კონცეფციები–ნაგვისთავიდანაცილებითდაწყებული,

გაუმჯობესებულიდახარისხებითდამთავრებული.

*უწინარესადაზიაშიგავრცელებულიშეფუთვისმეთოდიშამპუნის,
კეჩუპისათუსარეცხისაშუალებებისთვის.  P
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როგორ იბრძვის სან-ფერნანდო ნაგვის წინააღმდეგ 
წლიურადმოხმარებულიპლასტმასისსავარაუდორაოდენობაერთკაცზე,2014

ნაგვისდახარისხებისპროცენტულიმაჩვენებელი20122018წლებში

სანფერნანდო

80 %
76 %

69 %
73 %73 %

55 %

ტოპრაკები*

1 = 25

სასურსათოპარკები

174

591

76

საკვებისშესანახიპარკები**

ერთჯერადისაფენები

12 %

ფილიპინები

მანილა

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

უნარჩენო
პროგრამის
დასაწყისი

ცელოფანისპარკებისადა
სტიროფორისსასურსათო
კონტეინერებისაკრძალვა

163
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სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნებს აგ რო ვე ბენ ქა ლა ქებ ში, რა ი ო ნულ 
ცენ ტ რებ ში. სოფ ლე ბის დიდ ნა წილს და სუფ თა ვე ბის სერ ვი სი არ 
მი ე წო დე ბა. მო სახ ლე ო ბა ნარ ჩე ნებს ყრის ხე ო ბებ ში, მდი ნა რე ე-

ბის კა ლა პო ტებ ში და წარ მო იქ მ ნე ბა ასო ბით არა კონ ტ რო ლი რე ბა დი 
ნა გავ საყ რე ლი. 

მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე ნაკ ლე ბია ნარ ჩე ნე ბის და გეგ მ ვის შე საძ-
ლებ ლო ბე ბი და გა მოც დი ლე ბა. მცი რე ზო მის ქა ლა ქებ სა და სა სოფ ლო 
და სახ ლე ბებ ში არ არის საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბით ნარ ჩე ნე ბის შე საგ რო-
ვე ბე ლი კონ ტე ი ნე რე ბი და ნა გავ მ ზი დი მან ქა ნე ბი. 

ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას თან ერ თად, მზარ დია წარ მოქ-
მ ნი ლი და შეგ რო ვე ბუ ლი ნარ ჩე ნე ბის რა ო დე ნო ბა. თუ 2015 წელს ქვე-
ყა ნა ში წარ მოქ მ ნი ლი სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბის რა ო დე ნო ბა და ახ-
ლო ე ბით 900 000 ტო ნა იყო – სა ი და ნაც და ახ ლო ე ბით 700 ათა სი ტო ნა 
ოფი ცი ა ლურ ნა გავ საყ რე ლებ ზე გან თავ ს და, 2017 წლის მო ნა ცე მე ბით 
ნა გავ საყ რე ლებ ზე გან თავ ს და 963 318 ტო ნა მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნი. 
ექ ს პერ ტუ ლი შე ფა სე ბით, ქა ლა ქებ სა და რა ი ო ნებ ში მცხოვ რე ბი მო სახ-
ლე ო ბის მი ერ წარ მოქ მ ნი ლი ნარ ჩე ნე ბი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია რა ო დე ნო ბი სა 
და შე მად გენ ლო ბის მი ხედ ვით და მერ ყე ობს 100-280 კგ/სულ ზე წე ლი-
წად ში. ცხა დი ა, ყვე ლა ზე დი დი რა ო დე ნო ბით ნარ ჩე ნი წარ მო იქ მ ნე ბა 
ერთ სულ მო სახ ლე ზე დე და ქა ლაქ ში. სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბის 
მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა წილს ორ გა ნუ ლი ნარ ჩე ნი შე ად გენს. 

სა ხი ფა თო და ინერ ტუ ლი ნარ ჩე ნე ბის გა სა თავ სებ ლად ქვე ყა ნა-
ში ოფი ცი ა ლუ რი ნა გავ საყ რე ლი დღე ი სათ ვის არ ოპე რი რებს. სა ყო-
ფაცხოვ რე ბო სა ხი ფა თო ნარ ჩე ნე ბი და ინერ ტუ ლი, მათ შო რის, სამ შე-
ნებ ლო, ნარ ჩე ნე ბის ნა წი ლი მუ ნი ცი პა ლურ ნა გავ საყ რე ლებ ზე ხვდე ბა. 
ინერ ტუ ლი ნარ ჩე ნე ბის მცი რე ნა წი ლი მშე ნებ ლო ბე ბი სას გა მო ი ყე ნე ბა. 

საქართველო

ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვა სა ქარ თ ვე ლო ში 
განვითარებადი ქვეყნების მსგავსად, საქართველოშიც 
მყარი ნარჩენების მართვა ეროვნული, რეგიონული და 
ადგილობრივი მნიშვნელობის გამოწვევებს, ფინანსურ 
და გარემოსდაცვით პრობლემებს უკავშირდება.

ნარჩენების შემადგენლობის პროცენტული მაჩვენებელი*
ორიქალაქი,რომლისშესახებინფორმაციახელმისაწვდომია

გასაშუალოებულიმონაცემისაქართველოსთვის

საქართველო  ბათუმი რუსთავი

მინა

2,7% 

მინა

5,6% 

მინა

2,5% 

სახიფათონარჩენები

<1% 

სახიფათო
ნარჩენები

1,2% 

სახიფათო
ნარჩენები

0.5% 

სხვა

8,3%

სხვა

12,5%
სხვა

12,5%

პლასტმასა
16 %

პლასტმასა
20,1 %

პლასტმასა
18%

ქაღალდიდამუყაო

12%

ქსოვილი

3,3%
ქსოვილი

9,8%

ქაღალდიდამუყაო

17,4%
ქაღალდიდამუყაო

7,5%

ორგანული
ნარჩენები

60 %

ორგანული

ნარჩენები

40 %

ორგანული

ნარჩენები

49,2 %

საქართველო

რუსთავი
ბათუმი

ოფიციალურისტატისტიკაწარმოქმნილისაყოფაცხოვრებო
ნარჩენებისრაოდენობისადაშემადგენლობისშესახებ,

ქვეყანაშიარმოიპოვება.

*ინფორმაციაამოღებულიასხვადასხვასაპროექტოანგარიშიდან

ნარ ჩე ნე ბის ხე ლა ხა ლი გა მო ყე ნე ბა ლი მი ტი რე ბუ ლია ფი ნან სუ რი 
წა ხა ლი სე ბის მე ქა ნიზ მე ბის არარ სე ბო ბის გა მო და მხო ლოდ მცი რე რა-
ო დე ნო ბის შუ შის ბოთ ლებ ზე ვრცელ დე ბა. 

კომ პა ნი ე ბის მი ერ მხო ლოდ ისე თი ნარ ჩე ნე ბის რე ციკ ლი რე ბა ხდე-
ბა, რო მელ თა 1 ტო ნის შეგ რო ვე ბი სა და და მუ შა ვე ბის ღი რე ბუ ლე ბა 
ნაკ ლე ბია ახა ლი ნედ ლე უ ლის ღი რე ბუ ლე ბა ზე. ქა ღალ დი სა და მი ნის 
რე ციკ ლი რე ბის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა შე და რე ბით კარ გა დაა გან ვი თა რე-
ბუ ლი. 

მი ნის ტა რა სა ქარ თ ვე ლო ში ერთ სა წარ მო ში იწარ მო ე ბა, რომ ლის 
წლი უ რი წარ მო ე ბაც და ახ ლო ე ბით 70 ათასი ტო ნა ა. წარ მო ე ბუ ლი მი ნის 
ტა რის დი დი ნა წი ლი ნა გავ საყ რე ლებ ზე ხვდე ბა, რამ დე ნა დაც კომ პა ნია 
მხო ლოდ საკუთარ წუნდებულ პროდუქციას გადაამუშავებს. სა ქარ-
თ ვე ლო ში ექ ს პორ ტირ დე ბა მი ნის სხვა დას ხ ვა ტი პის ნა კე თო ბე ბი და 
ტა რა, რაც წე ლი წად ში და ახ ლო ე ბით 100 ათასი ტო ნა მი ნის ნარჩენის 
წარ მოქ მ ნას გუ ლის ხ მობს. 

სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან რა ი მე წა მა ხა ლი სე ბე ლი მე ქა ნიზ მე ბი ნარ-
ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბულ შეგ რო ვე ბა ზე არ არ სე ბობს და კერ ძო კომ პა ნი-
ე ბი ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბას თვი თონ უზ რუნ ველ ყო ფენ. 

სამ რეწ ვე ლო ობი ექ ტე ბი დან ძი რი თა დად გროვ დე ბა ლი თო ნის 
ჯარ თი, ქა ღალ დი სა და შე ფუთ ვის ნარ ჩე ნე ბი, პლას ტ მა სი სა და მი ნის 
ნარ ჩე ნე ბი მა სა ლე ბის აღ დ გე ნი სა და რე ციკ ლი რე ბის მიზ ნით. რე ციკ-
ლი რე ბის სა წარ მო ე ბის მი ერ შეს ყი დუ ლი ლი თო ნის შემ ც ვე ლი ნარ ჩე-
ნის (ჯართი, ხმა რე ბი დან ამო ღე ბუ ლი სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბი, 
ელექ ტ რო მოწყო ბი ლო ბე ბი) გა და მუ შა ვე ბის / მარ თ ვის არ სე ბუ ლი პრაქ-
ტი კა არ შე ე სა ბა მე ბა ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის გა რე მოს დაც ვით ნორ მებს. 
ჯარ თის დი ლე რე ბი მთლი ა ნი ჯარ თი დან არ ჩე ვენ მათ თ ვის სა სურ ველ 
ნა წი ლებს, ნარ ჩე ნე ბის მორ ჩე ნი ლი ფრაქ ცი ე ბი კი, რო მელ თა ნა წი ლი 
სა ხი ფა თო ა, იყ რე ბა. 
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ნაგავსაყრელებზემოხვედრილინარჩენებისშემადგენლობაში
მნიშვნელოვანირაოდენობითარისგადამუშავებისპოტენციალის

მქონეფრაქციები–შუშა,პლასტიკი,ქაღალდი,ლითონი,
ბიოდეგრადირებადიდასამშენებლონარჩენი.ახალი

კანონმდებლობითდასტრატეგიებითვითარებაუახლოეს
მომავალშიუნდაგამოსწორდეს.

საქართველოს მიერ მისაღწევი მიზნები
ნარჩენებისმართვისსტრატეგიის(20162030)მიხედვით,საქართველომქაღალდის,პლასტმასის,მეტალისადამინის
რეციკლირებისშემდეგმინიმალურმიზნებსუნდამიაღწიოს. 

ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგიით (2016-2030) განსაზღვრული „მწარმოებლის გაფართოებული 
ვალდებულების” შესაბამისი მიზნები

გადასამუშავებელი ნარჩენი

გადასამუშავებელი ნარჩენი

2020 წლისთვის

2020 წლისთვის

2025 წლისთვის

2025 წლისთვის

2030 წლისთვის

2030 წლისთვის

ქაღალდი

ბატარეები

მინა

ზეთები

საბურავები

მეტალი

შესაფუთიმასალები

აკუმულატორები

პლასტმასა

ელექტრომოწყობილობები

ხმარებიდანამოღებული
სატრანსპორტოსაშუალებები

30%

20%

20%

50%

50%

20%

40%

60%

30%

20%

20%

50%

50%

50%

75%

70%

50%

75%

80%

50%

50%

50%

80%

80%

80%

90%

90%

80%

90%

90%

80%

80%

80%
წყარო:ნარჩენებისმართვისეროვნულისტრატეგია(20162030)

კომ პოს ტი რე ბა ფრაგ მენ ტუ ლად ხორ ცი ელ დე ბა მხო ლოდ ცალ კე-
უ ლი ფერ მე რე ბის მი ერ. ფუნ ქ ცი ო ნი რებს ღია მი წაყ რი ლის მე თო დით 
კომ პოს ტი რე ბის სა წარ მო. ის სა კონ სერ ვო ქარ ხ ნი სა და აგ რა რუ ლი 
ბაზ რის ნარ ჩე ნებს (საშუალოდ, თვე ში 20 ტონა) ამუ შა ვებს და იღებს 4 
ტო ნა ბი ო სა სუქს. ზუს ტი მო ნა ცე მი, რამ დე ნი ნარ ჩე ნი გა და მუ შავ დე ბა 
კომ პოს ტად, არ არ სე ბობს.

სა ქარ თ ვე ლო ში ფუნ ქ ცი ო ნი რებს ნარ ჩე ნე ბის გა და მუ შა ვე ბის რამ-
დე ნი მე ობი ექ ტი. თუმ ცა არ არ სე ბობს ნარ ჩე ნე ბი დან ენერ გი ის აღ-
დ გე ნის სა წარ მო. დღე ი სათ ვის ნარ ჩე ნე ბის ინ სე ნე რა ცი ის სა წარ მოს 
ოპე რი რი რე ბა ქვე ყა ნა ში არა რენ ტა ბე ლუ რი (ყველაზე მცი რე სა წარ მოს 
ოპე რი რე ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლია მი ნი მუმ 100 ტ/დღ ნარ ჩე ნი, რაც 
თბი ლი სის გარ და სხვა გან არ გროვ დე ბა) და არა ხარ ჯ თე ფექ ტუ რი ა, 
რად გან: ინ სე ნე რა ცი ით მი ღე ბუ ლი სით ბოს გა მო ყე ნე ბი სათ ვის შე სა ბა-
მი სი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა არ არ სე ბობს, ხო ლო თბუ რი ენერ გი ის ელექ ტ-
რო ე ნერ გი ად გარ დაქ მ ნის შემ თხ ვე ვა ში ერ თე უ ლი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 
ფა სი მრა ვალ ჯე რა დად აღე მა ტე ბა სხვა რე სურ სე ბი დან (მაგ. ჰიდ რო-
რე სურ სე ბი) მი ღე ბულ ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ფასს. 

ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის სექ ტო რი რე გუ ლირ დე ბა ევ რო დი რექ ტი ვე-
ბის შე სა ბა მი სად შე მუ შა ვე ბუ ლი ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის კო დექ სით, თან-
მ ხ ლე ბი კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე აქ ტე ბით, ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის ეროვ ნუ ლი 
სტრა ტე გი ი თა (2016-2030) და ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის ეროვ ნუ ლი სა მოქ-
მე დო გეგ მით (2016-2020). 

ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის კო დექ სით, 2019 წლი დან, მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტებს და ე კის რათ სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბის სე პა რი რე ბუ ლი 
შეგ რო ვე ბის / ტ რან ს პორ ტი რე ბის სის ტე მის ეტა პობ რი ვი და ნერ გ ვის 
ვალ დე ბუ ლე ბა. ამ გზით რე ციკ ლი რე ბა დი ნარ ჩე ნე ბის ნაკ ლე ბი ოდე-

ნო ბა მოხ ვ დე ბა ნა გავ საყ რელ ზე და იქ მა თი რა ო დე ნო ბაც შემ ცირ-
დე ბა. 

2019 წლის 1 აპ რი ლი დან ბა ზარ ზე დაშ ვე ბუ ლია მხო ლოდ ბი ო დეგ-
რა დი რე ბა დი და კომ პოს ტი რე ბა დი პარ კე ბი. აიკ რ ძა ლა ოქ სო დეგ რა დი-
რე ბა დი პლას ტი კის პარ კე ბი სა და 15 მიკ რონ ზე ნაკ ლე ბი სის ქის პლას-
ტი კის პარ კე ბის წარ მო ე ბა, იმ პორ ტი და რე ა ლი ზა ცი ა. 

კო დექ ს მა შე მო ი ტა ნა ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის ევ რო პუ ლი იერარ ქი ა, 
რო მე ლიც მო ი ცავს ნარ ჩე ნე ბის პრე ვენ ცი ას, ხელ მე ო რედ გა მო ყე ნე ბას, 
რე ციკ ლი რე ბას (გადამუშავება, მა გა ლი თად, პლას ტი კი დან ისევ პლას-
ტი კის პრო დუქ ცი ის მი ღე ბა, მა კუ ლა ტუ რი დან ქა ღალ დის მი ღე ბა და 
ა.შ.), ენერ გი ის აღ დ გე ნას (მაგალითად, ნარ ჩე ნე ბის წვის შე დე გად მი ღე-
ბუ ლი სით ბოს გა მო ყე ნე ბა და ა.შ.) და, ბო ლოს, რაც დარ ჩე ბა (ნარჩენის 
რე სურ სად გა მო ყე ნე ბის შემ დეგ), ნარ ჩე ნე ბის ნა გავ საყ რელ ზე უსაფ რ-
თხოდ გან თავ სე ბას. გამ კაც რ და ჯა რი მე ბი კა ნო ნის დარ ღ ვე ვა ზე. 

2019 წლის ბო ლო დან ძა ლა ში შე დის „მწარმოებლის გა ფარ თო ე ბუ-
ლი ვალ დე ბუ ლე ბის” პრინ ცი პი, რაც ავალ დე ბუ ლებს მწარ მო ე ბელ სა და 
იმ პორ ტი ორს, უზ რუნ ველ ყოს თა ვი სი პრო დუქ ცი ის (მაგალითად, ბა ტა-
რე ე ბი, ხმა რე ბი დან ამო ღე ბუ ლი სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბი, ზე თე-
ბი, შე სა ფუ თი მა სა ლე ბი და ელექ ტ როსა ქო ნე ლი) ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე-
ბა, სე პა რა ცია და და მუ შა ვე ბა შემ დ გო მი აღ დ გე ნის მიზ ნით.
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ეკო ნო მი კურმა ზრდამ, ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბამ, ურ ბა ნულ 
და სახ ლე ბებ ში ცხოვ რე ბის აქ ტი ურ ი წე სის და ნერ გ ვამ ნარ-
ჩე ნე ბის, მათ შო რის, პლას ტ მა სის მოხ მა რე ბის და შემ დ გომ-

ში პლას ტ მა სის ნარ ჩე ნე ბის ზრდა გა მო იწ ვი ა. მთე ლი მსოფ ლი ოს 
მსგავ სად ქარ თულ მე დი ა შიც მრავ ლად შეხ ვ დე ბით ცნო ბებს შა ვი 
ზღვის სა ნა პი რო ზო ლის და ბინ ძუ რე ბა ზე ან მთა ში მდე ბა რე ბი ლი-
კებ ზე სტი ქი უ რად გა ჩე ნი ლი ნა გავ საყ რე ლე ბის შე სა ხებ. ნარ ჩე ნე-
ბის შე მად გენ ლო ბას თუ და აკ ვირ დე ბით, ტუ რის ტულ ად გი ლებ სა 
და სა ნა პი რო ებ ზე და ტო ვე ბუ ლი ნივ თე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში საკ ვე-
ბის შე სა ფუ თად გა მო ყე ნე ბულ პლას ტ მა სის კონ ტე ი ნე რებს, ბოთ-
ლებს და ცე ლოფა ნის პარ კებს აღ მო ა ჩენთ. 

გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის მსგავ სად, სა ქარ თ ვე ლო ნარ ჩე ნე-
ბის მარ თ ვის სის ტე მით, ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რითა და ინ ს ტი ტუ ცი უ რი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბით ძლი ერ ჩა მორ ჩე ბა გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებს. 
წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვა რე გუ ლირ დე ბო და 
სხვა დას ხ ვა კა ნო ნ სა და კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე აქ ტებ ში გა ფან ტუ ლი სა-
კა ნონმ დებ ლო მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად. ამას თან, კა ნონ ქ ვემ დე-
ბა რე აქ ტე ბი  წი ნა აღ მ დე გო ბა ში იყო არ სე ბულ სი ნამ დ ვი ლეს თან. 
მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის არ სე ბუ ლი ნა გავ საყ რე ლე ბის უმ რავ-
ლე სო ბა ოპე რი რებ და საბ ჭო თა დრო ი დან. ნარ ჩე ნე ბი  ნა გავ საყ-
რელ ზე იყ რე ბო და გა რე მოს დაც ვი თი და სა ნი ტა რუ ლი ნორ მე ბის 
სრუ ლი უგუ ლე ბელ ყო ფით. ნა გავ საყ რე ლებს არ ჰქონ და ინ ფ რას ტ-
რუქ ტუ რა (ღობე, დაც ვა, ში და გზა, სას წო რი, დამ ხ მა რე ნა გე ბო ბე-
ბი და ა.შ.). ნა გავ საყ რე ლის ტე რი ტო რი ა ზე ად ვი ლად ხვდე ბო დნენ 
რო გორც ში ნა უ რი, ისე გა რე უ ლი ცხო ვე ლე ბი. თით ქ მის ყვე ლა 
დიდ ნა გავ საყ რელ ზე ვხვდე ბო დით ნაგ ვის შემგ რო ვებ ლებს, ე.წ. 
მქექავებს, რო მელ თა სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნი მი კუ რი ყო ფა მჭიდ-
როდ იყო და კავ ში რე ბუ ლი იქ დაყრილი, გარ კ ვე უ ლი ფა სე უ ლო ბის 
მქო ნე ნივ თე ბის შეგ რო ვე ბას თან. 

ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბას თან ერ თად პლას ტ მა სის ნარ ჩე ნე-
ბის პრობ ლე მაც იზ რ დე ბა. შე სა ბა მი სად, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა ხელ-
მ წი ფოს მხრი დან ნარ ჩე ნე ბის წარ მოქ მ ნის მი ნი მი ზა ცი ის, უკვე 
წარმოქმნილის სე პა რა ცი ის და რე ციკ ლი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით 
ეფექტიანი რეგულაციების შემუშავება. ასე ვე, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია, 
შე სა ბა მი სი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და ე კის როს კერ ძო სექ ტორს, რო მე-
ლიც პლას ტ მა სის სა წარ მოო ჯაჭ ვ ში ყვე ლა ზე მსხვი ლი მო თა მა შე ა. 

ოქ სო დეგ რა დი რე ბა დი და 15 მიკ რონ ზე ნაკ ლე ბი სის ქის ცე-
ლოფ ანის პარ კე ბის წარ მო ე ბის, იმ პორ ტისა და რე ა ლი ზა ციის აკ-
რ ძალ ვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯი იყო პლასტმასით გა მოწ ვე უ ლი 
ზი ა ნის შე სამ ცი რებ ლად. 2019 წლი დან ქარ თულ ბა ზარ ზე მხო ლოდ 
ბი ო დეგ რა დი რე ბა დი და კომ პოს ტი რე ბა დი პარ კე ბი და იშ ვე ბა.  

პლას ტ მა სის ნა წარ მის წარ მო ე ბა ეკო ნო მი კის მზარ დი დარ გია 
და დღე ი სათ ვის მთლი ა ნად იმ პორ ტი რე ბუ ლი ნედ ლე უ ლით ხდე ბა. 
იმ პორ ტი დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლია და ნა წილ დე ბა თურ ქეთს, ჩი ნეთს, 
რუ სეთს, აზერ ბა ი ჯან სა და ევ რო პის სხვა ქვეყ ნებს შო რის. წარ მო ე-

ბა მო ი ცავს სხვა დას ხ ვა ტი პის პლას ტ მა სის შე სა ფუ თი მა სა ლე ბის, 
პო ლი ე თი ლე ნის პარ კე ბის, ლენ ტე ბის, ბოთ ლე ბის, კაფ სუ ლე ბის, 
სა ყო ფაცხოვ რე ბო პლას ტ მა სის ნა წარ მის, ფი ლე ბის, ფურ ც ლე ბის, 
მი ლე ბი სა და პრო ფი ლე ბის წარ მო ე ბას. პლას ტ მა სის სა წარ მო ე ბე-
ლი ნედ ლე უ ლის გარ და, შე მო დის მზა ნა წარ მიც. ყვე ლა ზე დი დი 
რა ო დე ნო ბით პლას ტ მა სის მი ლე ბი, მი ლა კე ბი, შლან გე ბი და შე სა-
ფუ თი მა სა ლა იმ პორ ტირ დე ბა.

 პლას ტ მა სის წარ მო ე ბამ 2018 წელს 357 მი ლი ო ნი ლა რის ღი-
რე ბუ ლე ბის პრო დუქ ცია შექ მ ნა და ის წი ნა წლებ თან მი მარ თე ბით 
10%-ით გა ი ზარ და. 2009-2018 წლებ ში პლას ტ მა სის პრო დუქ ცი ის 
წარ მო ე ბის (პირველადი ნედ ლე უ ლი დან და ნარ ჩე ნე ბი დან) სექ ტო-
რი სა შუ ა ლოდ წლი უ რი 7%-ით იზ რ დე ბო და და ბა ზარ ზე უფ რო და 
უფ რო იკი დებ და ფეხს. სამ წუ ხა როდ, სტა ტის ტი კურ მო ნა ცე მებ ში 
რე ზი ნი სა და პლას ტ მა სის ნა წარ მის წარ მო ე ბა გა მიჯ ნუ ლი არ არის 
და უფ რო ზუსტ მო ნა ცე მებ ზე ხე ლი არ მიგ ვიწ ვ დე ბა. 

სა ქარ თ ვე ლო ში პლას ტ მა სის ტა რის წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბა 
(PET ბოთ ლე ბი სა და მრა ვა ლი ტი პის შე სა ფუ თი მა სა ლის) ძი რი თა-
დად გან პი რო ბე ბუ ლია ქვე ყა ნა ში კარ გად გან ვი თა რე ბუ ლი ალ კო-
ჰო ლუ რი და უალ კო ჰო ლო სას მე ლე ბის, გა ზი ა ნი, მი ნე რა ლუ რი და 
სას მე ლი წყლის წარ მო ე ბით. ეს უკა ნას კ ნე ლი წარ მო ად გენს ქვეყ ნი-
დან პლას ტ მა სის ნა წარ მის ექ ს პორ ტის მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა წილს. ექ-
ს პორ ტი მზარ დია წლი დან წლამ დე. სა ქარ თ ვე ლო დან ხდე ბა მცი რე 
რა ო დე ნო ბის პლას ტ მა სის ნარ ჩე ნე ბის ექ ს პორ ტიც (ყველაზე დი დი 
რა ო დე ნო ბა და ფიქ სირ და 2013 წელს – 721 ტო ნა). იმ პორ ტი თან-
ხობ რი ვად და ახ ლო ე ბით 14-ჯერ აღე მა ტე ბა აღ ნიშ ნუ ლი პრო დუქ-
ცი ის ად გი ლობ რივ წარ მო ე ბას. 

სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, იმ პორ ტი რე ბუ ლი ერ-
თი კი ლოგ რა მი პო ლი ე თი ლე ნის ფა სი 2009-2015 წლებ ში 1.3-დან 
1.87 აშშ დო ლა რამ დე მერ ყე ობ და, მა შინ რო დე საც პო ლი ე თი ლე ნის 
ნარ ჩე ნე ბის სა ექ ს პორ ტო ფა სი ამა ვე პე რი ოდ ში მხო ლოდ 0.24-დან 
0.54 აშშ დო ლა რის დი ა პა ზონ ში იყო. იმ ფაქ ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
რომ სხვა დას ხ ვა ტი პის პლას ტ მა სის შე სა ფუ თი მა სა ლე ბის – რო გო-
რი ცაა პარ კე ბი, PET-ბოთლები – სა სი ცოცხ ლო ციკ ლი შე და რე ბით 
ხან მოკ ლეა და გა მო ყე ნე ბის შემ დეგ ნარ ჩე ნად გარ და იქ მ ნე ბა, მა თი 
გა და მუ შა ვე ბა შე იძ ლე ბა ფი ნან სუ რად მო გე ბი ა ნი იყოს მე წარ მე ე-
ბი სათ ვის. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ ნარ ჩე ნებ ში პლას ტ მა სის ფრაქ-
ცი ის მნიშ ვ ნე ლო ვან რა ო დე ნო ბას, პირ ვე ლად იმ პორ ტი რე ბულ ნედ-
ლე ულ სა და ად გი ლობ რივ ფა სებს შო რის გან ს ხ ვა ვე ბას – ქვე ყა ნა ში 
ნარ ჩე ნე ბის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი ხარ ჯ თე ფექ ტური წარ მო ე ბის შექ მ-
ნის შე საძ ლებ ლო ბა რე ა ლუ რი ა. 

თუმ ცა ნარ ჩე ნე ბის სე პა რა ცი ის გა მარ თუ ლი სის ტე მის არარ სე-
ბო ბა, ერ თი მხრივ, არ თუ ლებს და უფ რო ხარ ჯი ანს ქმნის პლას ტ-
მა სის ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბას, ხო ლო მე ო რე მხრივ, ზრდის ისე თი 
ნარ ჩე ნე ბის რა ო დე ნო ბას, რომ ლე ბიც და ბინ ძუ რე ბუ ლია სხვა დას ხ ვა 
ტი პის ცხო ვე ლუ რი ცხი მე ბით და სა ჭი რო ებს და მა ტე ბით ხარ ჯებს 
წი ნას წა რი და მუ შა ვე ბი სათ ვის, შემ დ გო მი გა და მუ შა ვე ბის მიზ ნით.

დღე ი სათ ვის პლას ტ მა სის გა და მუ შა ვე ბის სფე რო ში მოქ მე დი 
10-ზე მე ტი კომ პა ნია პლას ტ მა სის ნარ ჩე ნებს ახა რის ხებს, ნა წი ლე-
ბად აქუც მა ცებს და /ან პე ლე ტე ბად გარ დაქ მ ნის. კომ პა ნი ე ბის ნა-
წი ლი ასე ვე ამუ შა ვებს მე ო რად ნედ ლე ულს, რო გორც პო ლი ე თი ლე-
ნის პარ კე ბის, ასე ვე სხვა დას ხ ვა სამ შე ნებ ლო და სა ყო ფაცხოვ რე ბო 
პრო დუქ ცი ის სა წარ მო ებ ლად. თუმ ცა, მე წარ მე ე ბის დი დი ნა წი ლის-
თ ვის პლას ტ მა სის ნარ ჩე ნე ბის დაპ რეს ვა და ექ ს პორ ტი რე ბა უცხო-
ეთ ში რე ციკ ლი რე ბის მიზ ნით, უფ რო მო გე ბი ა ნი ა. 

მთე ლი ბაზ რის და ახ ლო ე ბით 65% შე ად გენს იმ პორ ტი რე ბუ ლი 
პლას ტ მა სის პრო დუქ ცი ას და მე წარ მემ უნ და შეძ ლოს უფ რო გა მოც-
დი ლი, იმ პორ ტი ო რი სა წარ მოს თ ვის კონ კუ რენ ცი ის გა წე ვა, რო გორც 

პრობლემა და გამოსავალი

პლასტმასის ნარჩენები 
საქართველოში
პლასტმასის ნარჩენები საქართველოს მუნიციპალური 
მყარი ნარჩენების დაახლოებით 11-20%-ს შეადგენს. 
პოპულარულია სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო 
დანიშნულების პლასტმასის ნაწარმი მისი სიიაფის, 
სიმსუბუქის, მრავალჯერადად გამოყენების 
შესაძლებლობისა და ადვილად ხელმისაწვდომობის 
გამო. ქვეყანაში წარმოებული პროდუქციის 
უმრავლესობაში გამოყენებულია პლასტმასის 
სხვადასხვა ტიპის ნაწარმი.
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ხა რის ხობ რი ვად, ისე ფა სით. 1 ტო ნა პლას ტ მა სის ბოთ ლე ბის ფა სი 
200-დან 500 ლა რამ დე მერ ყე ობს. შე რე უ ლი პლას ტ მა სის ნარ ჩე ნე ბი 
100 ლარ ზე ნაკ ლე ბი ღი რე ბუ ლე ბი სა ა. ამი ტომ, კომ პა ნი ე ბის ნა წილს 
ურ ჩევ ნი ა, მი ი ღოს ცალ - ცალ კე შეგ რო ვე ბუ ლი ბოთ ლე ბი, პლას ტ მა სის 
ნარ ჩე ნე ბი, სა წარ მოო ნარ ჩე ნე ბი პლას ტ მა სის მწარ მო ე ბე ლი ქარ ხ-
ნე ბი დან და შემ დეგ თა ვად და ა ხა რის ხოს ქვე კა ტე გო რი ე ბად (მაგ. PE-
ბოთლები, PET-ბოთლები). ამ გზით ისი ნი ბაზ რის მოთხოვ ნე ბის ხშირ 
ცვლი ლე ბებ ზე მორ გე ბას შეძ ლე ბენ. კომ პა ნი ე ბის უმე ტე სო ბა და ბალ 
სიმ ძ ლავ რე ებ ზე მუ შა ობს, თუმ ცა შე უძ ლი ათ ად ვი ლად გა უმ კ ლავ დ ნენ 
მე ტი მო ცუ ლო ბის მა სა ლებს მა თი პრო ცე სე ბის სი მარ ტი ვის გა მო. ზო-
გი ერთ კომ პა ნი ას უკ ვე შე მო აქვს პლას ტი კი, მა გა ლი თად, გერ მა ნი ი დან.

ნარ ჩე ნე ბი დან პლას ტ მა სის სორ ტი რე ბის მხო ლოდ ერ თი სა-
წარ მო ფუნ ქ ცი ო ნი რებს რუს თა ვის ნა გავ საყ რე ლის ტე რი ტო რი ა-
ზე. სა წარ მო ში, ნა გავ საყ რელ ზე გან თავ სე ბამ დე, რე ციკ ლი რე ბა დი 
მა სა ლე ბის პლას ტ მა სი სა და ქა ღალ დის ფრაქ ცი ებს მა ნუ ა ლუ რად 
(ხელით) გა მო ა ცალ კე ვე ბენ შე რე უ ლი სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე-
ბი დან. სა წარ მო დღე ში 10 სა ა თის გან მავ ლო ბა ში, 12 თა ნამ შ რომ-
ლით უმ კ ლავ დე ბა 120 ტო ნის ოდე ნო ბის ნარ ჩენს. სა წარ მო დან მი-
ღე ბუ ლი პლას ტ მა სი სა და ქა ღალ დის წლი უ რი რა ო დე ნო ბა 200-250 
ტო ნას არ აჭარ ბებს; შე რე უ ლი ნარ ჩე ნე ბი დან სორ ტი რე ბუ ლი რე-
ციკ ლი რე ბა დი ნარ ჩე ნე ბის ხა რის ხი საკ მა ოდ და ბა ლი ა. რე ციკ ლი-
რე ბა დი მა სა ლე ბის გა ყიდ ვი დან მი ღე ბუ ლი წლი უ რი შე მო სა ვა ლი 
ხელ ფა სე ბის ხარჯს ვერ ფა რავს. 

ამ გ ვა რად, ბო ლო წლებ ში სი ტუ ა ცი ის გა მოს წო რე ბის კუთხით 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯე ბი გა და იდ გა: თბი ლის სა და რე გი ო ნებ ში შე-
იქ მ ნა ნა გავ საყ რე ლებ ზე მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის გა რე მო სა და 

ჯან მ რ თე ლო ბი სათ ვის უსაფ რ თხოდ გან თავ სე ბის სის ტე მა. უკ ვე 
დაწყე ბუ ლია მუ შა ო ბა ახა ლი ნა გავ საყ რე ლე ბის მო საწყო ბად. ნარ-
ჩე ნე ბის მარ თ ვის კო დექ ს მა, თან მ ხ ლებ მა კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე აქ ტებ-
მა, „ნარჩენების მარ თ ვის ეროვ ნულ მა სტრა ტე გიამ (2016-2030)” და 
„ნარჩენების მარ თ ვის ეროვ ნუ ლმა სა მოქ მე დო გეგ მამ” სა სურ ვე ლი 
კურ სი – სა ქარ თ ვე ლო გახ დეს ნარ ჩე ნე ბის პრე ვენ ცი ა სა და რე ციკ-
ლი რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ქვე ყა ნა – გა მოკ ვე თა. პო ზი ტი უ რი 
ცვლი ლე ბე ბის მი უ ხე და ვად, სა კით ხში ჩა ხე დუ ლი ექ ს პერ ტე ბის მი-
ხედ ვით, ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად ქვე ყა ნას ჯერ კი დევ გრძელი გზა 
აქვს გა სავ ლე ლი. გან სა კუთ რე ბულ გა მოწ ვე ვას რამ დე ნი მე ფაქ ტო-
რი წარ მო ად გენს: 1. შე სა მუ შა ვე ბე ლია  ნარ ჩე ნე ბის პრე ვენ ცი ის, ხე-
ლა ხა ლი გა მო ყე ნე ბის, რე ციკ ლი რე ბი სა და აღ დ გე ნის წა მა ხა ლი სე-
ბე ლი მე ქა ნიზ მე ბი; 2. უნ და გაჩ ნ დ ნენ ან გაძ ლი ერ დ ნენ ნარ ჩე ნე ბის 
გა და მა მუ შა ვე ბე ლი კომ პა ნი ე ბი; 3. შე სა მუ შა ვე ბე ლია ნარ ჩე ნე ბის 
მარ თ ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბის ამო ღე ბის ეფექ ტი ა ნი მე ქა-
ნიზ მე ბი (როგორც მო ქა ლა ქე ე ბის, ისე კომ პა ნი ე ბის შემ თხ ვე ვა ში); 
4. უნ და და ი ნერ გოს მწარ მო ებ ლის გა ფარ თო ე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა, 
რაც გუ ლის ხ მობს პრო დუქ ცი ის მწარ მო ებ ლის და /ან იმ პორ ტი ო რის 
მი ერ პა სუ ხის მ გებ ლო ბის აღე ბას ადა მი ა ნი სა და ჯან მ რ თე ლო ბი-
სათ ვის სა ხი ფა თო სპე ცი ფი კუ რი ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბა სა და და-
მუ შა ვე ბა ზე. 
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 პლასტმასის ნაწარმის წარმოება (მლნ ლარი)  

პლასტმასის ნაწარმის ექსპორტი საქართველოდან (ათასი აშშ დოლარი)

პლასტმასის მასალის იმპორტი საქართველოში (ათასი აშშ დოლარი)
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წყარო:საქსტატი2019

20092018წლებშიპლასტმასისპროდუქციისწარმოების
სექტორისაშუალოდწლიური7%ითიზრდებოდადა
ინარჩუნებდაბაზრისმზარდტენდენციას.ქვეყანაში

წარმოებულიპროდუქციისუმრავლესობაშიგამოყენებულია
პლასტიკისსხვადასხვატიპისნაწარმი.

იმპორტი2018
წლისათვის
14860ათას
აშშდოლარს
აღწევს,რაც
წინაწელთან
მიმართებით
ბაზრის9%იან
შემცირებას
გულისხმობს.

განსხვავებაგან
პირობებულია
აშშდოლარის
გამყარებითაც.
ასევე,ადგილობ
რივიწარმოების
მცირეზრდის

მაჩვენებლიდან
გამომდინარე,
მოხდაიმპორ
ტისმცირედი
ჩანაცვლებაც.

თუმცაწინაწელ
თანშედარებით
პლასტმასისბა
ზარიშემცირდა.
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ავტორები; მონაცემების, რუკებისა და ინფოგრაფიკების წყაროები

10–11 ის ტო რია
გარ ღ ვე ვა, სა ხე ლად პვქ (PVC)
ავ ტო რე ბი: ალექ სან დ რა კე ი ტერ ბოუ და ოლ გა სპე რან ს კაია
გვ. 10/11: ბრა უ ნი, დ.: პლას ტ მა სის მცი რე ის ტო რი ა, „ჰანზერი~, 
მი უნ ხე ნი 2017; ფალ ბე, ი.; რე გი ცი, მ. (გამომცემლები): რი ომ პის 
ქი მი ის ლექ სი კო ნი, გე ორგ ტი მეს გა მომ ცემ ლო ბა, შტუტ გარ ტი, 
1999
გვ. 11: გა რე მოს დაც ვის ფე დე რა ლუ რი სა ა გენ ტო. ზო გი ერ თი კა ტე-
გო რი ის ნარ ჩე ნე ბის გა მო ყე ნე ბა და ლიკ ვი და ცი ა: პლას ტ მა სის ნარ-
ჩე ნე ბი, 20.12.2018, https://bit.ly/2H7GyOy

12–13 ნა გავ ში გა და ძა ხე ბის მენ ტა ლი ტე ტი
ნა გა ვი მსოფ ლი ოს თ ვის
ავ ტო რი: კა მილ დუ რა ნი
გვ. 12: Geyer, R.; Jambeck, J.; Law, K. L.: Production, use, and fate of 
all plastics ever made. In: Science Advances, Juli 2017. Supplementary 
Material, Tabelle S4, https://bit.ly/2JalQzQ
გვ. 13 (ზემოთ): Ellen MacArthur Foundation: New Plastics Economy 
Global Commitment Report, 13.03.2019, https://bit.ly/2T7QZ7w; გერ-
მა ნი ის გა რე მოს ხელ შეწყო ბის უწყე ბა. მი მო ხილ ვა: პლას ტ მა სის 
ბოთ ლე ბი გერ მა ნი ა ში, https://bit.ly/2JtMgMn
გვ. 13 (ქვემოთ): სტა ტის ტა. სტა ტის ტი კის პორ ტა ლი. „რამდენ 
პლას ტ მა სის ნა გავს აწარ მო ე ბენ ევ რო კავ ში რის მო ქა ლა ქე ე ბი~, 
20.12. 2018, https://bit.ly/2J7Hh53

14-15 მოხ მა რე ბა
ბო რო ტე ბაც, სი კე თეც
ავ ტო რე ბი: ალექ სან დ რა კე ი ტერ ბოუ და ოლ გა სპე რან ს კაია
გვ. 14 (ქვემოთ): United Nations Environment Programme:
Single-use Plastics. A Roadmap for Sustainability, 2018, გვ. 4, https://
bit.ly/2LtehRN; სტა ტის ტა. სტა ტის ტი კის პორ ტა ლი: მსოფ ლი ოს მო-
სახ ლე ო ბა კონ ტი ნენ ტე ბის მი ხედ ვით 2018 წლის შუ ა ში, https://bit.
ly/2IN9aiH
გვ. 15 (ზემოთ): Geyer, R.; Jambeck, J.; Law, K. L.: Production, use, 
and fate of all plastics ever made. In: Science Advances, 2017 წლის 
ივ ლი სი, https://bit.ly/2DWRFbb
გვ. 15 (ქვემოთ): Geyer, R.; Jambeck, J.; Law, K. L.: Production, use, 
and fate of all plastics ever made. In: Science Advances, 2017 წლის 
ივ ლი სი, https://bit.ly/2DWRFbb; მო ნა ცე მე ბი ნაშ რო მი დან: Produc-
tion, use, and fate of synthetic polymers. Chapter 2 in: Plastic Waste 
and Recycling, Trevor M. Letcher (Ed.), Academic Press, ISBN 978-0-
12-8178805, 2019

16-17 ჯან მ რ თე ლო ბა
ქი მია ჩვენს სხე ულ ში
ავ ტო რე ბი: ულ რი კე კა ლეე და მა ნუ ელ ფერ ნან დე სი
გვ. 16: Health and Environment Alliance (HEAL): Infographic: Low Dos-
es Matter, 13.03.2019, https://bit.ly/2ZuwBBS
გვ. 17: Center for International Environmental Law (CIEL): Plastic and 
Health: The Hidden Costs of a Plastic Planet, 19.02.2019, S. 8, https://
bit.ly/2TYZrXT
 
18-19 სქე სის სა კითხი
არათანაბარი საფრთხე
ავ ტო რი: იოჰა ნა ჰა უს მა ნი
გვ. 18: DocPlayer: Comparative Life Cycle Assessment of Sanitary 
Pads and Tampons, 22.05.2006, S. 6, https://bit.ly/2YkGnWa
გვ. 19 (ზემოთ): Women’s Environmental Network (WEN), https://bit.
ly/2JzyasG; გა მოთ ვ ლე ბი: ლი ნი, ჰ. (WEN)
გვ. 19 (ქვემოთ): ClearviewIP, Femtech &IP, 20.03.2018, სურ. 4, 
https://bit.ly/2HclS8l

20-21 კვე ბა
უგე მუ რი ციკ ლი
ავ ტო რე ბი: კრის ტი ნე კემ ნი ცი და კრის ტი ან რე მე რი
გვ. 20: Piehl, S. et al: Identification and quantification
of macro- and microplastics on an agricultural farmland. In: Nature/Sci-
entific reports, 18.12.2018, სურ. 2/3, https://go.nature.com/2VDIwLK
გვ. 21 (ზემოთ): საფ რ თხის შე ფა სე ბის ფე დე რა ლუ რი ინ ს ტი ტუ ტი: 
მიკ როპ ლას ტ მა სა, რეპ რე ზენ ტა ცი უ ლი გა მო კითხ ვა გერ მა ნი ის მო-
ქა ლა ქე ებს შო რის, 22.01.2019, გვ. 3, https://bit.ly/2Vr30v0
გვ. 21 (ქვემოთ): Nizzetto, L.; Futter, M.; Langaas, S.: Are Agricultural 
Soils Dumps for Microplastics of Urban Origin?
In: ACS Publications/Environmental Science and Technology, 
29.09.2016, სურ. 1, https://bit.ly/2YhgNRC

22-23 ტან საც მე ლი
ვი კის როთ მე ტი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა
ავ ტო რე ბი: ალექ სან დ რა კე ი ტერ ბოუ და ოლ გა სპე რან ს კაია
გვ. 22: ფრომ მა ი ე რი, ბ.; ფონ გე ლე ნი, კ.; კო ხი, ი.; შმი მა ნი, ლ.; შე ვე, 
გ.: პლას ტ მა სის შე სა ფუ თი მა სა ლა ქსო ვი ლე ბის სა დის ტ რი ბუ ციო 
ჯაჭ ვ ში – მი უნ ს ტე რის უნი ვერ სი ტე ტის ზო გა დი და სა ფე იქ რო ეკო-
ნო მი კის კვლე ვი თი ცენ ტ რის ან გა რი ში, 2019, გვ. 8
გვ. 23: Kirchhain, R.; Olivetti, T.; Miller, T.R.; Greene, S.: Sustainable Appar-
el Materials, MIT Material Systems Laboratory, Cambridge, 22.09.2015, 
გვ. 16/17, https://bit.ly/2Vt2fBF; World Resource Institute: The Apparel 
Industry’s Environmental Impact in 6 Graphics, https://bit.ly/2xLX4ii

24-25 ტუ რიზ მი
არ სე ბობს თუ არა სა მოთხის და რი და სას ვე ნე ბე ლი 
ად გი ლე ბი?
ავ ტო რი: კა მილ დუ რა ნი
გვ. 24: Zero Waste Europe. The Story of Sardinia. Case Study No. 10, 
გვ. 6, https://bit.ly/2Vqotnz
გვ. 25: European Commission. JRC Technical Reports. Marine Beach 
Litter in Europe – Top Items. A short draft Summary, 2016, გვ. 2, 
https://bit.ly/2UWfyt5
 
26-27 კლი მა ტის ცვლი ლე ბა
პლასტმასა და გლობალური დათბობა
ავ ტო რე ბი: სტი ვენ ფა ი ტი და კე როლ მა ფე ტი
გვ. 26: International Panel on Climate Change (IPCC): სა გან გე ბო ან-
გა რი ში ჰა ე რის 1,5-გრადუსიან დათ ბო ბა ზე, https://bit.ly/2zKhcT1; 
Center for International Environmental Law (CIEL): Plastic & Climate: 
The Hidden Costs of a Plastic Planet, 2019, https://bit.ly/2PWBmzP
გვ. 27 (ზემოთ): Zheng, J.; Suh, S.: Strategies to reduce the global car-
bon footprint of plastics. In: Nature Climate Change 9, 374, 15.04.2019, 
https://go.nature.com/2GEgPx6
გვ. 27 (ქვემოთ): American Chemistry Council: US Chemical Industry 
Investment Linked to Shale Gas Reaches $ 200 Billion, 11.09.2018, 
https://bit.ly/2NjYPNg

28-29 პლასტმასა წყალში
დაბინძურებული ზღვები
ავ ტო რე ბი: ნა დია ცი ბარ ტი და დო რო თეა ზე ე გე რი
გვ. 28: Van Franeker, J. A.: Fulmar Litter EcoQO monitoring in the 
Netherlands – Update 2014. IMARES Report C123/15. IMARES, Texel 
55pp, 2015, https://bit.ly/2WzMTYr
გვ. 29 (ზემოთ): GRID Arendal-ის ადაპ ტი რე ბუ ლი გრა ფი კა: How 
much plastic is estimated in the ocean and where it may be, 2018, 
https://bit.ly/2vr2ksh
გვ. 29 (ქვემოთ): Nature/Scientific Reports. Evidence that the Great 
Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic, 22.03.2018, 
სურ. 3, https://go.nature.com/2GgMpl9; ფე დე რა ლუ რი მხა რე ე ბი სა 
და რეს პუბ ლი კის სტა ტის ტი კუ რი უწყე ბე ბი. გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სტა-
ტის ტი კუ რი პორ ტა ლი. ტე რი ტო რია და მო სახ ლე ო ბა მხა რე ე ბის მი-
ხედ ვით, 26.01.2014, https://bit.ly/2JlpRRR
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30-31 კონ ცერ ნე ბი
პლას ტ მა სის ლო ბი და მი სი საქ მი ა ნო ბა
ავ ტო რი: ჯე ინ პე ტო ნი
გვ. 30: Corporate Europe: Plastic Promises. Industry seeking to avoid 
binding regulations, 22.05.2018, https://bit.ly/2DZ8Rgf
გვ. 31 (ზემოთ): Food and Water Europe Issue Brief: The Trans-Atlantic 
Plastics Pipeline. How Pennsylania’s Fracking Boom Crosses the Atlan-
tic, 2017 წლის მა ი სი, გვ. 4, https://bit.ly/2tPASC5
გვ. 31 (ქვემოთ): Polymer Properties Database. Crow’s Top 10 Plastics 
and Resins Manufacturers, 2018, https://bit.ly/2Wy7Zqd

32-33 კე თილ დღე ო ბა
სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის პრო დუქ ტი
ავ ტო რი: კა მილ დუ რა ნი
გვ. 32: გა რე მოს დაც ვის ფე დე რა ლუ რი სა ა გენ ტო: პლას ტ მა სის 
ნა გავ წარ მო ე ბა და გა მო ყე ნე ბა გერ მა ნი ა ში 2016 წელს, ტექ ს ტე ბი 
58/2018,
გვ. 52/53, https://bit.ly/2OkYR4G
გვ. 33: მსოფ ლიო ბან კი: What a Waste: An Updated Look into the 
Future of Solid Waste Management, 20.09.2018, გვ. 7,
გვ. 19 და მომ დევ ნო, https://bit.ly/2QP7rKe

34-35 „ბიო”-პლასტმასა
სიმინდი ნავთობზე უკეთესია?
ავ ტო რი: კრის ტოფ ლა უ ვი გი
გვ. 34: European Bioplastics. Report: Bioplastics Market Data 2018, 
გვ. 3/4, https://bit.ly/2VbBe0C
გვ. 35: Biopolymers – facts and statistics 2018. Production capacities, 
processing routes, feedstock, land and water use. ბი ოპ ლას ტი კუ რი 
მა სე ბი სა და ბი ო კომ პო ზი ტე ბის კვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტი (IfBB) 2018, 
გვ. 9, https://bit.ly/2PXfNzq; ჰა უპ ტ მა ნი, მ.: ბუ ნებ რივ ბოჭ კო ზე დამ-
ყა რე ბუ ლი მა სა ლე ბის გა მო ყე ნე ბის ახა ლი პო ტენ ცი ა ლი ტექ ნო-
ლო გი უ რი სი ახ ლე ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით (შეფუთვის მა გა ლით ზე). 
სა ჰა ბი ლი ტა ციო ნაშ რო მი, დრეზ დე ნის ტექ ნი კუ რი უნი ვერ სი ტე ტი, 
06.02.2017, გვ. 26, https://bit.ly/2JzGIA9; გა რე მოს დაც ვის ფე დე-
რა ლუ რი სა ა გენ ტო: Untersuchungen der Umweltwirkungen von Ver-
packungen aus biologisch abbaubaren Kunststoffen, 52/2012, გვ. 45, 
https://bit.ly/2VqfjaH; Zero Waste Europe Infographics: Why „bioplas-
tics~ won’t solve plastic pollution, 2018, https://bit.ly/2uD1SE3

36-37 ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვა
პლასტმასის კრიზისი
ავ ტო რე ბი: დუნ მუ ნი, კრის ფლა დი და ჰე რი ბერტ ვე ფერ სი
გვ. 36: Converso Market & Strategy: პლას ტ მა სის გა მო ყე ნე ბა ენერ-
გი ის წყა როდ გერ მა ნი ა ში, 2017, გვ. 11, https://bit.ly/2VspOKI
გვ. 37 (ზემოთ): Geyer, R.; Jambeck, J.; Law, K. L.: Production, use, 
and fate of all plastics ever made. In: Science Advances, Juli 2017, 
https://bit.ly/2DWRFbb
გვ. 37 (ქვემოთ): გერ მა ნი ის გა რე მო სა და ბუ ნე ბის დაც ვის კავ ში რი 
(BUND): BUND-Hintergrund. რე სურ სე ბის დაც ვა მე ტი ა, ვიდ რე ნედ-
ლე უ ლის ეფექ ტი ა ნო ბა, 06.08.2015, გვ. 33, https://bit.ly/2Ha2CYU

38-39 ნაგ ვის ექ ს პორ ტი
ნა გავ საყ რე ლი და კე ტი ლია
ავ ტო რი: კლერ არ კი ნი
გვ. 38/39: Greenpeace: Data from the global plastics waste trade 
2016–2018 and the offshore impact of China’s foreign waste import 
ban, 23.04.2019, https://bit.ly/2J2BuNx
40-41 შე აგ რო ვე და გა ყი დე
ცხოვ რე ბა ნაგ ვის წყა ლო ბით და მას თან ერ თად
ავ ტო რე ბი: ელი ზა ბეტ გრიმ ბერ გი და კრის ფლა დი
გვ. 40/41: ტექ ნი კუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბის სა ზო გა დო ე ბა (GtZ): The 
Economics of the Informal Sector in Solid Waste Management, April 
2011, გვ. 15, 13, 22, https://bit.ly/2hP5nSx

42-43 რე გუ ლი რე ბა
მოგ ვა რე ბის მცდა რი გზე ბი
ავ ტო რე ბი: ლინ და მე დე რა კე, შტე ფან გი ურ ტ ლე რი და დო რის 
კნობ ლა უ ხი
გვ. 42: UN Environment, Legal Limits on Single Use Plastics and Mi-
croplastics: A Global Review of National Laws and Regulations, Key 
Findings, 11.12.2018, https://bit.ly/2PUAGuL
გვ. 43: „ფორსას~ გა მო კითხ ვა, ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის ფონ დი, 2019, ბერ ლი ნი

44-45 სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა
მოძრაობა პლასტმასის წინააღმდეგ
ავ ტო რე ბი: ვონ ერ ნან დე სი და ლეო გე რე რო
გვ. 44: Break Free from Plastic: Branded. In Search of the world’s top 
corporate plastic producers, 2018, გვ. 29, https://bit.ly/2RoYEif
გვ. 45: Break Free From Plastic-ის მო ნა ცე მე ბი, 2019

46-47 უნარ ჩე ნო კონ ცეფ ცია
ცხოვ რე ბა უნაგ ვო დაც შე საძ ლე ბე ლი ა!
ავ ტო რი: ეზ რა ტე ტი
გვ. 46: Zero Waste Europe-ის (ბრიუსელი) გა მოკ ვ ლე ვა
გვ. 47: Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA): Plastics Ex-
posed: How Waste Assessments and Brand Audits are Helping Phil-
ippine Cities Fight Plastic Pollution, 2019 წლის მარ ტი, გვ. 25, 31, 
https://bit.ly/2Jh9sy1

48-49 სა ქარ თ ვე ლო
ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვა სა ქარ თ ვე ლო ში
ავ ტო რი: ხა თუ ნა ჩიკ ვი ლა ძე
გვ. 48:  http://bit.ly/2StQzf8 ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის 2016 – 2030 წლე ბის ეროვ-
ნუ ლი სტრა ტე გია და 2016 – 2020 წლე ბის ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მა.
გვ. 48: „საქართველოს მყა რი ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის კომ პა ნი ის~, 
„თბილსერვის ჯგუ ფის~ და სან და სუფ თა ვე ბის~ მი ერ შეგ რო ვე ბუ ლი მო-
ნა ცე მე ბი ნა გავ საყ რე ლებ ზე გან თავ სე ბუ ლი ნარ ჩე ნე ბის შე სა ხებ. 2017.
გვ. 48:  პლას ტ მა სის, მი ნის, ქა ღალ დის და ალუ მი ნის ბაზ რის კვლე-
ვა, 2016.  ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის ტექ ნო ლო გი ე ბი რე გი ო ნებ ში, ფა ზა 
II (WMTR ), USAID/CENN. 
ნარ ჩე ნე ბის კვლე ვის ანა ლი ზის ან გა რი ში, 2018.  ნარ ჩე ნე ბის მარ-
თ ვის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაზ რ და სა ქარ თ ვე ლო ში, EU-TA პრო ექ ტი 
–კონ სორ ცი უ მი: ENVIROPLAN S.A (საბერძნეთი) C&E Consulting und 
Engineering GmbH (Germany) და ICP Ingenieurgesellschaft Prof. Czur-
da und Partner mbH (ICP) (გერმანია)-თან ერ თად.
PEM | INTECUS | GAMMA, რეციკლირებადი მასალების ბაზრის 
მიმოხილვა. ვარიანტების ვრცელი ანალიზი, 2016. იმერეთის მყარი 
ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი (KfW).
გვ. 48: CENN/USAID: Waste management sector in Georgia: Plastic, 
Glass, Paper and Aluminum Market Research, Waste Management 
Technologies in Regions (WMTR) Program, Georgia, 2016
გვ. 49:  http://bit.ly/2StQzf8 ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის 2016 – 2030 წლე-
ბის ეროვ ნუ ლი სტრა ტე გია და 2016 – 2020 წლე ბის ეროვ ნუ ლი სა-
მოქ მე დო გეგ მა.
გვ. 49: ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის კო დექ სი, 2015

50-51 პრობლემა და გამოსავალი
პლასტმასის ნარჩენები საქართველოში
ავტორი: ხათუნა ჩიკვილაძე
გვ. 50: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული დეპარტამენტი, 
2009-2018
გვ. 50: UN Comtrade Databases (2013-2018)
გვ. 51: პლას ტ მა სის, მი ნის, ქა ღალ დის და ალუ მი ნის ბაზ რის კვლე-
ვა, 2016.  ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვის ტექ ნო ლო გი ე ბი რე გი ო ნებ ში, ფა ზა 
II (WMTR ), USAID/CENN.

სა ინ ტერ ნე ტო წყა რო ე ბი უკა ნას კ ნე ლად შე მოწ მ და 2019 წლის მა-
ის ში. პლას ტ მა სის ატ ლა სის ჩა მოტ ვირ თ ვა შე საძ ლე ბე ლია PDF-
ფორმატით შემდეგი ბმულიდან: https://ge.boell.org/ka/plastma-
sis-atlasi.
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ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი გერმანიის მწვანეთა პარტიასთან ასოცირებული, 

იურიდიულად დამოუკიდებელი პოლიტიკური ორგანიზაციაა, რომლის 

მთავარი მიზანია, ხელი შეუწყოს პოლიტიკურ და სამოქალაქო განათლებას 

გერმანიასა და მის ფარგლებს გარეთ; აგრეთვე, დემოკრატიულ პროცესებში 

საზოგადოების ჩართულობას, სოციალურ და პოლიტიკურ აქტივობას და 

განსხვავებულ კულტურებს შორის ურთიერთგაგების ჩამოყალიბებას.

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი ცდილობს, დაეხმაროს ხელოვნებასა და კულტურას, 

მეცნიერებასა და კვლევებს, აგრეთვე, განვითარების სფეროში 

თანამშრომლობას. მისი საქმიანობა განისაზღვრება ეკოლოგიის, 

დემოკრატიის, სოლიდარობისა და არაძალადობის ფუნდამენტური 

პოლიტიკური ღირებულებებით.

ფონდის საქმიანობა მიმართულია განსხვავებული წარმომავლობის, 

კულტურული თუ გენდერული იდენტობის, ან პოლიტიკური შეხედულებების 

ადამიანთა შორის ურთიერთპატივისცემის დამკვიდრებისაკენ.

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი 2003 წელს გაიხსნა და ცდილობს, 

საკუთარი წვლილი შეიტანოს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში თავისუფალი, 

სამართლიანი და ტოლერანტული საზოგადოების ჩამოყალიბებაში. ფონდი 

ხელს უწყობს ცალკეული პიროვნებებისა და ორგანიზაციების 

თანამშრომლობას; ასევე, ადამიანის უფლებების ძირითად პრინციპებზე 

დაყრდნობით, ცდილობს საზოგადოებისა და პოლიტიკის არადემოკრატიული 

და არატოლერანტული განწყობის შეცვლას.

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი ხელს უწყობს ეთნო-პოლიტიკური 

და ტერიტორიული კონფლიქტების ტრანსფორმაციას სამართლიანი და 

არაძალადობრივი გზით და მხარს უჭერს ადამიანებისა და საზოგადოების 

მდგრად განვითარებას. ფონდი ხელს უწყობს საჯარო დისკუსიების 

კულტურის ამაღლებას, რათა გადაწყვეტილების მიღების პროცესი უფრო 

სამართლიანი და გამჭვირვალე გახდეს.


