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2015 წლის 15 იანვარს ამოქმედდა ასაქართველოს კანონი “ნარჩენების მართვის კოდექსი”, 
რომლის მიზანია სამართლებრივი და მარეგულირებელი საფუძვლების შექმნა,  რამაც ხელი უნდა 
შეუწყო სნარჩენების წარმოქმნის პრევენციას და ხელახალ გამოყენებას,  აგრეთვე ნარჩენების 
დამუშავებას გარემოსთვის უსაფრთხოგზით, მათ შორის – შეგროვებას, ტრანსპორტირებას, 
აღდგენას (რეციკლირება,  კომპოსტირება და ა.შ.) და განთავსებას.

კანონის ამოცანაა: 1)  ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვა ნარჩენების წარმოქმნის და 
მისი უარყოფითი ზეგავლენის პრევენციისა ან შემცირების გზით; 2)  ნარჩენების მართვის ეფექტიანი 
მექანიზმების შექმნა; და 3)  იმ რესურსების ეფექტიანი მოხმარების წახალისება, რომლებიც შეიძლება 
მიღებული იქნას მუნიციპლური ნარჩენების უკეთ მართვის შედეგად.

2016 წლის 1 აპრილს მიღებული იქნა  საქართველოს ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგია 
2016-2030 წწ. და სამოქმედო გეგმა 2016-2020 წწ.  საქართველოს ნარჩენების მართვის სტრატეგია და 
სამოქმედო გეგმა საქართველოს ნარჩენების მართვის პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილებია. 

აღნიშნულის მიღწევა შესაძლებელია:
• ნარჩენების პრევენციის, ხელახალი გამოყენების,  რეციკლირებისა და აღდგენის 

ღონისძიებების გატარებით,
• მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების უზრუნველყოფით საქართველოს მთელ 

ტერიტორიაზე,
• ნარჩენების წარმოქმნის წყაროსთან სეპარირების დანერგვით
• ხარჯების სრული ამოღების დანერგვით,
• მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების დანერგვით,
• ინიციატივების განხორციელებით სპეციფიკური ნარჩენების ნაკადებზე საჯარო-კერძო 

პარტნიორობის ჩამოყალიბებით,
• სტრატეგიის მიზნების მისაღწევად საჭირო წამახალისებელი მექანიზმების დანერგვით.

სტრატეგია ითვალისწინებს შესაძლებლობების ფარგლებში ნარჩენების პრევენციას, ხელახალ 
გამოყენებას, რეციკლირებასა ან/და აღდგენას. ერთ-ერთ მთავარ ამოცანას ამ მიზნის მისაღწევად 
წარმოადგენს ქაღალდის, პლასტიკის,  მინისა და მეტალის წარმოშობის წყაროსთან სეპარირების 
სისტემის ჩამოყალიბება. როგორც  ცნობილია, მუნიციპალიტეტებს ნარჩენების სეპარირებული 
შეგროვების სისტემის ეტაპობრივი დანერგვის ვალდებულება ეკისრებათ 2019 წლიდან. დასახულია 
რეციკლირების მინიმალური შემდეგი მაჩვენებლების ეტაპობრივი მიღწევა:

2020წ 2025წ 2030წ

ქაღალდი 30% 50% 80%

მინა 20% 50% 80%

მეტალი 70% 80% 90%

პლასტიკი 30% 50% 80%

შესავალი

ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგიის შესაბამისად საქართველოს 
ნარჩენების მართვის ხედვაა:

საქართველო ისწრაფვის გახდეს ნარჩენების პრევენციასა და რეციკირებაზე 
ორიერიენტირებული ქვეყანა
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2019 წლიდან საქართველოში საგრძნობლად  გაიზრდება მოთხოვნილება ნარჩენების 
გადამამუშავებელ საწარმოებზე.  საჭირო გახდება, რომ საწარმოებმა გადაამუშაონ უფრო მეტი 
სეპარირებულად შეგროვებული ნარჩენები. ნარჩენების გადამუშავება არის ბიზნესის  ის სექტორი, 
რომელიც სწრაფად უნდა განვითარდეს, რათა მინიმალურად მაინც იქნას უზრუნველყოფილი ის 
მოთხოვნები, რომლის წინაშე უკვე დგას ნარჩნების მართვის სექტორი ქვეყანაში. 

ამასთან ერთად, მნიშვნელოვნად გაიზრდება იმ მუნიციპალური საწარმოების პასუხისმგებლო–
ბა, რომლებიც მუნიციპალიტეტებში უზრუნველყოფენ  ნარჩენების მართვის მომსახურებას, და 
2019 წლიდან მათ უნდა უზრუნველყონ ნარჩენების სეპარირებული  შეგროვებაც. ამდენად, აქტუა–
ლური ხდება მუნიციპალური საწარმოების შესაძლებლობების ზრდა ნარჩენების სეპარირებული 
შეგროვების ორგანიზებისათვის. 

პროექტის „რეციკლირების მცირე და საშუალო საწარმოების ხელშეწყობა“  ფარგლებში 
რეციკლირების სფეროში არსებული პრობლემებისა  და    საჭიროებების გამოვლენის მიზნით 
იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი „სპექტრის“ მიერ  განხორციელდა ბიზნესის ამ სფეროთი 
დაკავებულ მეწარმეთა გამოკითხვა, რომელიც მიზნად ისახავდა მათ საქმიანობაში   არსებული 
პრობლემების და მათი  გამომწვევი მიზეზების გამოვლენას, მათი შესაძლო გადაჭრის გზების 
მოძიებას,  რეციკლირების   განვითარების  პერსპექტივების  შეწავლას,  ბიზნესის  სამთავრობო  და 
არასამთავრობო სექტორთან ურთიერთთანამშრომლობის   ხელშეწყობის  ეფექტური მექანიზმების  
გამოვლენას. 

პროექტის ფარგლებში მოკვლეული იქნა საქართველოში ნარჩენების შეგროვებისა და 
გადამუშავების სექტორი, გამოიყო ამ  სფეროში   მცირე  და საშუალო  ბიზნესის ორიენტირები, 
რის საფუძველზე  მომზადდა მონაცემთა ბაზა, რომელშიც მოცემულია ინფორმაცია მეწარმეთა 
საქმიანობის შესახებ, კერძოდ, მათი საკონტაქტო მონაცემები, ინფორმაცია გამოყენებული 
ნედლეულის სახისა და  წარმოებული პროდუქციისასორტიმენტის შესახებ.

დღევანდელი მდგომარეობით  ბიზნესის ეს მიმართულება შეიძლება პირობითად დავყოთ 
შემდეგნაირად:

- საწარმოები, რომლებიც  დაკავებული  არიანმხოლოდ ნარჩენების შეგროვებით და  მათთვის 
სასაქონლო სახის მიცემით შმდგომი რეალიზაციის მიზნით;

- საწარმოები, რომლებიც   ნარჩენებს იყენებენ  როგორც  ძირითადი ნედლეულს, ან როგორც 
დანამატს თავიანთი პროდუქციის დამზადებისას. 

1.1. მეორადი ნედლეულის შემგროვებელი საწარმოები

ნარჩენის შემგროვებელი საწარმოების   საქმიანობის  სფეროში გამოიკვეთა შემდეგი ძირითადი 
მიმართულებები: მეტალის  და ფერადი ლითონების, პლასტიკის,  ქაღალდისა და მუყაოს ნარჩენების, 
მინის,  საბურავების, ალუმინის  შეგროვება და მათი რეალიზაცია. მათგან მნიშვნელოვნად 
განვითარებულია შემდეგი მიმართულებები: 

-  მეტალის და ფერადი ლითონების   შეგროვება და რეალიზაცია;
- პლასტიკის  შეგროვება  და რეალიზაცია;
-  ქაღალდისა და მუყაოს  შეგროვება და  რეალიზაცია.

1. საქართველოში ნარჩენების შეგროვებისა და გადამუშავების  
ბიზნესის მიმოხილვა
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მეტალის და ფერადი ლითონების   შეგროვებასაქართველოში კარგად განვითარებული ბიზნესია.  
შეგროვებული ჯართი  ძირითადად ექსპორტზე გადის.

მნიშვნელოვან სექტორს წარმოადგენს პლასტიკის შეგროვება და მისი რეალიზაცია. მიუხედავად 
იმისა, რომ ჯერ კიდევ არ არის შესული ძალაში მუნიციპალიტეტების ვალდებულება ნარჩენების 
წყაროსთან სეპარირების შესახებ, ქ. ქუთაისში (2015 წლიდან ევროკავშირის შავი ზღვის პროგრამის 
2007-2013 დაფინანსებით) და ასევე,  ქალაქებში ტყიბულსა (2016 წლიდან), და წყალტუბოში (2017 
წლიდან) საქართველოში აშშ საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით, იმერეთის მხარის მეცნიერთა 
კავშირ „სპექტრის“ პროექტების ფარგლებში დაინერგა პლასტიკის  შეგროვება, რომელიც   
ხორციელდება  დღემდე.  თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში   გახსნილია პლასტიკის  ნარჩენების 
მიმღები პუნქტები, ფუნქციონირებენ პლასტიკის შემგროვებელი  მცირე საწარმოები. ნარჩენების 
მიმღებ საწარმოებში ხორციელდება შეგროვებული  პლასტიკის დახარისხება სახეობებისა და 
ფერების მიხედვით,  რეცხვა (საჭიროების შემთხვევაში), დაწნეხვა და მათი რეალიზაცია.  როგორც 
წესი, ისეთი სახის პლასტიკისნარჩენების, როგორიცაა პოლიეთილენ ტერეფტალატი (PET), 
რეალიზაცია უცხოეთში ხდება. 

ქვეყნის მსხვილ ქალაქებში  მიმდინარეობს ქაღალდისა და მუყაოს შეგროვება. აქ  ფუნქციონირებენ 
აღნიშნული ნარჩენების მიმღები მცირე საწარმოები, რომლებიც ადგილებზე აგროვებენ ნარჩენებს 
და დაწნეხილი სახით ახდენენ მათ რეალიზაციას.ნარჩენების ეს სახეობა არ გადის ექსპორტზე, 
მათი   მომხმარებლები არიან  ადგილობრივი ქაღალდის გადამამუშავებელი საწარმოები. 

მიუხედავად იმისა, რომ დიდია ალუმინის ქილებშიჩამოსხმული სასმელების მომხმარებელთა 
რაოდენობა, ალუმინის შეგროვება და მეორადი ალუმინის წარმოება ბიზნესის ნაკლებად 
განვითარებული მიმართულებაა.   ასეთი სახის ნარჩენი დიდი რაოდენობით იყრება და ხვდება 
ნაგავსაყრელებზე, მაშინ როცა შესაძლებელია მათი გადამუშავება.

 ალუმინის შეგროვებას, ჩვენი მოკვლევით, იმერეთის რეგიონში  მხოლოდ ერთი მცირე საწარმო 
ახორციელებს. საქართველოში არ არსებობს ალუმინის გადამამუშავებელი საწარმო.  შეგროვებული   
ალუმინის ნარჩენები პირველადი დაუშავების შემდეგ (დაწნეხვა) სრულად გადის  საზღვარგარეთ.

1.2. მეორადი ნედლეულის გადამამუშავებელი საწარმოები

ადგილობრივი გადამამუშავებელი საწარმოები ხშირად  სეპარირებულ ნარჩენებს სრულად (მაგ. 
ქაღალდის და მუყაოს წარმოება) ან ნაწილობრივ (პლასტიკის წარმოება) ნედლეულად მოიხმარენ. 
დღეისათვის ამ სფეროში  გამოიკვეთა შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: 

• პლასტიკის წარმოება (53%),
• მეორადი ქაღალდის და მუყაოს წარმოება (33%), 
• ალუმინისა (7%) და საბურავების გადამუშავება (7%). 
პლასტიკის გადამუშავება მნიშვნელოვანი სფეროა და მას 53% უკავია.გადამამუშავებელი 

საწარმოების ძირითად ნედლეულს  იმპორტირებული პოლიეთილენის და პოლიპოროპილენის 
გრანულები წარმოადგენს, მაგრამ ამავდროულად მათი უმრავლესობა  შემოტანილ ნედლეულთან 
ერთად ასევე ადგილობრივ სეპარირებულ პლასტიკის ნარჩენს მოიხმარს. ისინი თავის მხრივ 
ნარჩენებს  ახარისხებენ  ქიმიური შემადგენლობის მიხედვით, რეცხენ, აქუცმაცებენ, თავად 
ამზადებენ გრანულებს, რომელსაც ან თვითონ გამოიყენებენ რეცეპტურის მიხედვით საკუთარი 
პროდუქციის დასამზადებლად ან ყიდიან მას სხვა მომხმარებლებზე. 

ამჟამად საქართველოში პლასტიკის გადამუშავებას ახორციელებენ  შემდეგი მცირე და საშუალო 
საწარმოები:  

• თბილისში - შპს„LMY“,  შპს„ეკოსფერო“, 
• ქუთაისში  - შპს „უნადი“, პლასტმასის ნაკეთობათა წარმოება, შპს „პოლიმერი“,



6

• ბათუმში -შპს „ზუგო“,  შპს „აჩიკო 2001“.
მათ მიერ გამომუშავებული პროდუქციის ასორტიმენტი შემდეგია: 
• საყოფაცხოვრებო ნივთები და ინვენტარი  სოფლის მეურნეობისათვის;
• მაღალი და დაბალი წნევის მილები;
• გადასახური ფილები და სხვა.
გადამუშავების სფეროს 33%  ქაღალდის და მუყაოს მწარმოებელ საწარმოებს ეკუთვნის. ისინი 

ძირითადად ადგილობრივად  - ქვეყნის მასშტაბით შეგროვებულ მაკულატურას მოიხმარენ. დღეს 
ქართულ ბაზარზე იმპორტულ ჰიგიენულ ქაღალდთან ერთად მათი პროდუქცია -სანიტარულ-
ჰიგიენური ქაღალდი, მუყაოს ყუთები და შესაფუთი მასალები ფართოდაა წარმოდგენილი. 

ქაღალდის  გადამამუშავებელი საწარმოებია: 
• თბილისში: შპს“ჯორჯიანფეიფერპროდაქშენი”, შპს„ქაღალდი +“, შპს „საქართველოს 

ქაღალდის წარმოება“, შპს“ტისუპეიპერი“
• ბათუმში: შპს “რონი”.
გადამუშავების სექტორში მცირე (7%) ადგილი უკავია საბურავების  და ალუმინის გადამუშავებას. 

პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერით მნიშვნელოვანი  
ნაბიჯებია ამ მიმართულებით  გადადგმული. კერძოდ:

-  2017 წლიდან  სტარტი აიღო მეორადი საბურავების გადამამუშავებელმა საწარმომ TRC. 
საწარმო მოიცავს მეორადი გადაყრილი საბურავების გადამუშავებას,  მათგან რეზინის გრანულების, 
ტექსტილის ბოჭკოს და რკინის ფხვნილის  მიღებას.

-  „ლეგომეტალი“  ჯართისა და ალუმინის ნახევარფაბრიკატების დამამზადებელი საწარმოა 
და 100%-ით ექსპორტზეა ორიენტირებული. მის ძირითად სამიზნე ბაზრებს წარმოადგენს 
ევროკავშირის ქვეყნები და იაპონია. კომპანია უკვე საკუთარი ნაწარმით მსოფლიოს ცნობილ 
ბრენდს,  ავტომობილების მწარმოებელ კომპანიას “ტოიოტა“ ამარაგებს.

ნარჩენების შეგროვებისა და რეციკლირების სფეროში არსებული პრობლემების, მათი  გამომწვევი 
მიზეზების გამოვლენის, მათი შესაძლო გადაჭრის გზების მოძიების მიზნით „სპექტრის“ მიერ 
ჩატარდა ბიზნესის ამ სექტორში მომქმედ მეწარმეთა გამოკითხვა. მეწარმეებს საშუალება მიეცათ  
გამოეხატათ თავიანთი ხედვა   რეციკლირების   განვითარების  პერსპექტივების, ბიზნესის  
სამთავრობო  და არასამთავრობო სექტორთან ურთიერთთანამშრომლობის   ხელშეწყობის  
ეფექტური მექანიზმების   ჩამოყალიბების შესახებ. 

„სპექტრის“ მიერ ჩატარებულ გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო  ქუთაისში, ბათუმსა და 
თბილისში პლასტიკის, ქაღალდის და ალუმინის  შეგროვებისა და გადამუშავების სფეროში  
მომქმედმა მეწარმეებმა. 

გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღეს  საშუაო და მცირე საწარმოთა წარმომადგენლებმა: 
- ქუთაისიდან - 5 საწარმო, მათ შორის პლასტიკის გადამამუშავებელი 3 საწარმო, მაკულატურის 

მიმღები საწარმო- 1 და  ალუმინის შემგროვებელი  საწარმო -1;
- ბათუმიდან  -2 საწარმო, მათ შორის  1- პლასტიკისა და მაკულატურის შემგროვებელო 

საწარმო და 1 ქაღალდის გადამამუშავებელი საწარმო;
- თბილისიდან -1 საწარმო (პლასტიკის, მუყაოსა და მაკულატურის, მინის შემგროვებელი 

საწარმო).
ცხრილში 1 მოცემულია ინფორმაცია მათი საქმიანობის ტიპის შესახებ.

2. საქართველოში ნარჩენების შეგროვებისა და გადამუშავების  ბიზნესში 
არსებული  გამოწვევები და საჭიროებები
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ცხრილი 1. გამოკითხვაში მონაწილე საწარმოების საქმიანობის ტიპი.

საქმიანობის ტიპი
გამოყენებული 

ნედლეული
პროდუქციის სახეობა

1
პლასტიკის შეგროვება 

და დამუშავება   

პოლიეთილენის და 
პოლიპროპილენის 

გრანულები;                          
შეგროვებული ნარჩენები

პოლიეთილენის მაღალი 
და დაბალი წნევის მილები;                            

პლასტმასის ყუთები;  
საოჯახო ნივთები;  

სოფლის  მეურნეობის 
ინვენტარი

2

   მაკულატურის  
შეგროვება და 
გადამუშავება 

შეგროვებული ნარჩენები 
( ქაღალდი, მუყაო)

დაწნეხილი ქაღალდი;   
ჰიგიენური ქაღალდი, 

მუყაოს ყუთები

3
მეორადი ალუმინის  
ქილების  შეგროვება 

 შეგროვებული ნარჩენები 
-  მეორადი ალუმინის 

ქილები
ალუმინის სხმული

2.1. გამოყენებული მეორადი ნედლეული

მეწარმეთათვის მნიშვნელოვანია ნედლეული ხელმისაწვდომობა და სიიაფე. პლასტიკის 
გადამამუშავებელი საწარმოების უმრავლესობა დამოკიდებულია იმპორტირებულ ნედლეულზე. 
კერძოდ, პოლიეთილენისა და პოლიპროპილენის გრანულების შემოტანა მათ ირანიდან, 
აზერბაიჯანიდან, უკრაინიდან,  თურქეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან უხდებათ.  საქართველოში 
პლასტიკის ნარჩენების სეპარირების დაბალი დონისა და თანამედროვე საჭირო ტექნიკური 
აღჭურვილობის  არ ქონის გამო ვერ ხერხდება ადგილობრივი ნედლეულის წარმოება.თუმცა, 
არის მცდელობა იმისა, რომ ადგილზე მოხდეს შეგროვებული პლასტიკის დახარისხება და მათი 
გრანულირება. მაგრამ აღნიშნული ნედლეული  ხარისხობრივად ვერ პასუხობს ტექნოლოგიურ 
პირობებს და ამჯერად  ბაზარზე მცირეა მათზე მოთხოვნა. 

ქაღალდის  რეციკლირების სფეროში გამოკითხულ  მეწარმეთათვის ნედლეულის მოპოვება 
სირთულეს არ წარმოადგენს.  მუნიციპალიტეტებში  გახსნილია მაკულატურის მიმღები მცირე 
საწარმოები, რომლებიც მოსახლეობისაგან და დაწესებულებებისაგან ღებულობენ  ქაღალდისა 
და მუყაოს ნარჩენებს, ახარისხებენ მათ, წნეხავენ და აძლევენ სასაქონლო სახეს.  ქაღალდის 
გადამამუშავებელ საწარმოებსთავიანთი მაკულატურის  მიმღები  საწარმოების   ქსელი  გააჩნიათ.   

მეორადი ალუმინის ქილების შემგროვებელი საწარმოთათვის გაძნელებულია ნედლეულის 
მოპოვება. მიუხედავად იმისა, რომ  ადგილობრივი მოსახლეობა დიდი რაოდენობით მოიხმარს 
ალუმინის ქილებში განთავსებულ სასმელებს, მუნიციპალიტეტებში ჯერ არ ხდება მათი 
ორგანიზებულად შეგროვება და არც მოსახლეობა არის ინფორმირებული მათი შეგროვების შესახებ. 
ამჟამად მათთვის საჭირო  ნედლეულს მეწარმეები საკუთარი ბიზნეს-კონტაქტების საშუალებით 
მოიპოვებენ.
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2.2. წარმოებული პროდუქციის სახე და რეალიზაციის პრობლემები

პლასტიკის შემგროვებელი მეწარმეები შეგროვებული  პლასტიკის ნარჩენებს  ნაკრაულებად 
დაწნეხილი სახით  სასაქონლო სახეს აძლევენ.  ისინი მხოლოდ მათი რეალიზაციით არიან 
დაკავებული.  რეალიზაცია ხდება როგორც ქვეყნის შიგნით,  ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. 

გადამამუშავებელ საწარმოების პროდუქციას პლასტმასის სხვადასხვა სახის საოჯახო ნივთები, 
სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარი, ხილის ყუთები, მაღალი და დაბალი წნევის  სხვადასხვა 
დიამეტრის მილები წარმოადგენს. პროდუქციის მომხმარებლები ადგილობრივი მოსახლეობა და 
მეწარმეები არიან.

პროდუქციის რეალიზაციაში არსებულ პრობლემები  წარმოდგენილის ცხრილში N2.

ცხრილი 2. პლასტიკის ნაწარმის რეალიზაციასთან დაკავშირებული პრობლემების შეფასება.

პლასტიკის ნაწარმისათვის
შეფასების მაჩვენებელი

დაბალი საშუალო მაღალი 

მოთხოვნილება წარმოებულ პროდუქციაზე X

მომხმარებელთა  მყიდველუნარიანობა X

სხვა რეგიონებში ტრანსპორტირების მაღალი 
ღირებულება

X

წარმოებული პროდუქციის 
კონკურენტუნარიანობა

X

ბაზარი სავსეა ანალოგიური პროდუქციით X

ადგილობრივ მეწარმეთათვის  პლასტმასის ნაწარმის  რეალიზაციის ძირითად პრობლემას 
ქმნის ის, რომ ქვეყნის სამომხმარებლო ბაზარი გაჯერებულია იგივე ასორტიმენტის 
იმპორტირებული ნაწარმით, ძალზე დიდია კონკურენცია ადგილობრივ მეწარმეებს შორის და 
დაბალია მოსახლეობის  მსყიდველობითი უნარი.

მაკულატურის მიმღები საწარმოების პროდუქციას დაწნეხილი ნაკრაულები წარმოადგენენ. 
მათი რეალიზატორები ადგილობრივი ქაღალდი და მუყაოს გადამამუშავებლები არიან.

გადამამუშავებელთა პროდუქციას ჰიგიენური ქაღალდი და მუყაოს ყუთები წარმოადგენს.
პროდუქციის რეალიზაციაში არსებულ პრობლემები  წარმოდგენილის ცხრილში N3.

ცხრილი 3. ქაღალდის ნაწარმის რეალიზაციასთან დაკავშირებული პრობლემების შეფასება.

ქაღალდის  ნაწარმისათვის
შეფასების მაჩვენებელი

დაბალი საშუალო მაღალი 

მოთხოვნილება წარმოებულ პროდუქციაზე X

მომხმარებელთა  ყიდველუნარიანობა X
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სხვა რეგიონებში ტრანსპორტირების მაღალი 
ღირებულება

X

წარმოებული პროდუქციის 
კონკურენტუნარიანობა

X

ბაზარი სავსეა ანალოგიური პროდუქციით X

მეწარმეთა მხრიდან მათ პროდუქციაზე  მოთხოვნა   შეფასებულია  როგორც საშუალო.
ქაღალდის შემგროვებელ საწარმოთათვის პრობლემას საქართველოში მუნიციპალურ დონეზე 

ქაღალდის ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების არ არსებობა და ამ მხრივ  მოსახლეობის დაბალი 
ცნობიერება წარმოადგენს.  ასევე, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში განთავსებული მათი ქსელის 
მაკულატურის მიმღები პუნქტები ვერ მუშაობენ სრული დატვირთვით,  არსებული ნედლეულის 
ტრანსპორტირება ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებიდან აძვირებს მათ პროდუქციას. 

რაც შეეხება წარმოებულ ჰიგიენურ ქაღალდსა და მუყაოს ყუთებს, ბაზარი გაჯერებულია 
ძირითადად იმპორტული ასეთი პროდუქციით და კონკურენციაც  ძალზე დიდია.

ალუმინის შემგროვებელი საწარმოს პროდუქცია ალუმინის სხმულებია, რომლის რეალიზაცია 
მხოლოს  საზღვარგარეთ ხდება.

ცხრილი 4.ალუმინის მეორადი ნედლეულის რეალიზაციასთან დაკავშირებული პრობლემების შეფასება.

ალუმინის  ნადნობი 
შეფასების მაჩვენებელი

დაბალი საშუალო მაღალი 

მოთხოვნილება წარმოებულ პროდუქციაზე X

მომხმარებელთა  მყიდველუნარიანობა

სხვა რეგიონებში ტრანსპორტირების მაღალი 
ღირებულება

X

წარმოებული პროდუქციის 
კონკურენტუნარიანობა

X

ბაზარი სავსეა ანალოგიური პროდუქციით -

მეორადი ალუმინის პროდუქციაზე საზღვარგარეთ მოთხოვნა დიდია, თუმცა ქართულ ბაზარზე 
ამ საკითხით დაინტერესება დაბალია. ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების დაწყების შემდეგ ამ 
ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობები გაიზრდება.
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2.3. ბიზნესის განვითარების  ხელისშემშლელი ფაქტორები

გამოიკვეთა რამდენიმე გარემოება, რომელიც ხელს უშლის რეციკლირების ბიზნესის 
განვითარებას (ნახ.1).

როგორც გამოკითხვის ანალზიდან ჩანს, მცირე ბიზნესის გაფართოებას საბანკო სექტორის 
მხრიდან  უფრო მოქნილი პოლიტიკა ჭირდება, ვინაიდან მეწარმეს ვერ  ეძლევა საშუალება 
უპირველესად გააძლიეროს წარმოება და შემდგომ დაიწყოს კრედიტების დაფარვა. 

მნიშვნელოვან უარყოფით გავლენას ახდენს სავალუტო კურსის რყევა, რომლის დროსაც მცირე 
მეწარმე პრაქტიკულად დაუცველია. მას გართულებულ ვითარებაში უწევს როგორც ნედლეულის 
შეძენა, ასევე პრობლემები ექმნება საბანკო სექტორთან და პროდუქციის რეალიზატორებთან.

ნახ. 1. რეციკლირების საწარმოთა ხელისშემშლელი ფაქტორები.

გადამუშავების სფეროს მეწარმეთათვის  გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის 
შემუშავება მნიშვნელოვან ბარიერად იქცა, ვინაიდან მათ დამოუკიდებლად არ გააჩნიათ საშუალება 
თავად მოამზადონ საჭირო დოკუმენტაცია, ამავდროულად უხდებათ სპეციალისტების დაქირავება, 
რომელთა სერვისი  სოლიდურ დანახარჯებს წარმოადგენს მცირე მეწარმეთათვის. ისინი არ 
უარყოფენ გარემოს დაბინძურებაზე პასუხიმგებლობის აღებას, თუმცა გზშ-ს არ ქონით  გარემოს 
ზედამხედველობის სამსახურებიდან საჯარიმო სანქციების  ქვეშ ხვდებიან.

საწარმოთა უმრავლესობა მოძველებული მანქანა-დანადგარებით არიან აღჭურვილი. მეწარმეებს 
არ აქვთ საშუალება ჩადონ დიდი ინვესტიციები თანამედროვე ტექნოლოგიების დასანერგად, რაც 
შესაბამისად აისახება მათ პროდუქციის სახეზე. ამიტომაც დაბალია მათი წარმოებული პროდუქციის 
ხარისხი და ნაკლებია ინტერესი მათ მიმართ ადგილობრივ, თუ საერთაშორისო ბაზარზე.
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როგორც ცნობილია,  2019 წლის 1 თებერვლიდან  დაგეგმილია ყველა მუნიციპალიტეტში   
ნარჩენების ოთხი ფრაქციის სეპარირების  დანერგვა დაგანსაზღვრულია მისაღწევი ინდიკატორები 
2020, 2025 და 2030 წლებისათვის. 

პროექტის ფარგლებში გამოკითხული იქნა იმერეთის, სამეგრელოს, რაჭა-ლეჩხუმისა და გურიის 
მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები.  გამოკითხვის შედეგებმა გვიჩვენა, თუ რამდენად არიან 
მუნიციპალიტეტები მზად  ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების დანერგვისათვის. 

ნახ.2. მუნიციპალიტეტების დამოკიდებულება ნარჩენების სეპარირების განხორციელების შესახებ.

გამოკითხულთა  43% თვლის,  რომ მუნიციპალიტეტები შეძლებენ ნარჩენების სეპარირების 
დანერგვას  და მიღწევადად თვლის დასახულ მაჩვენებლებს, თუმცა,   გამოკითხულთა 57 % 
სკეპტიკურად უყურებს  ამ საკითხს და თვლის რომ მუნიციპალიტეტებში  2020 წლისათვის 
დაგეგმილი მაჩვენებლების მიღწევა არარეალურია.  ამის ერთერთ მიზეზად შეიძლება ჩაითვალოს 
მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების სეპარირების საკითხებში  მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი 
დონე და  შესაბამისად, სეპარირების პროცესებში ჩართულობისადმი    ნაკლები ინტერესი.

ნახ. 3. მოსახლეობის მზაობა ნარჩენების სეპარირებაში მონაწილეობისათვის.

მოსახლეობის ჩართულობა სეპარირების პროცესში ძალზე მნიშვნელოვანია და ამ სფეროში 
დიდი მუშაობა იქნება ჩასატარებელი. მხოლოდ 12% თვლის , რომ მოსახლეობა მზადაა ამისათვის,  
38 % კი მიიჩნევს, რომ ეს პროცესი ჯერ ნაადრევია. გამოკითხულთა 38 % უჭირს პასუხის გაცემა ან 
13% საერთოდ არ ფლობს ინფორმაციას ამის შესახებ.

3. მუნიციპალიტეტების დამოკიდებულება ნარჩენების სეპარირების 
მიმართ
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4.1. რეციკლირების კერძო ბიზნესისა და სახელმწიფო სტუქტურების   
ურთიერთობის საჭიროებები

რეციკლირების სფეროში მეწარმეებისათვის ხელისშემწყობი გარემოს შექმნას ეთანხმება  
ყველა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი (100%).  ისინი თვლიან, რომ თვითმმართველობებს 
შეუძლიათ  კერძო კომპანიების ხელშეწყობა ნარჩენების მართვისა და რეციკლირების პოტენციალის 
ასამაღლებლად.

მეწარმეები თავის მხრივ   სამთავრობო და ადგილობრივი თვითმმართველობების სტრუქტუ–
რებთან თანამშრომლობის ინტერესს გამოხატავენ. მეწარმეთა ნაწილი აღნიშნავს, რომ ადრე 
მიუმართავთ სახელმწიფო სტრუქტურებისათვისსაკუთარი საწარმოს საკითხებთან დაკავშირებით, 
მაგრამ რაიმე ქმედითი  შედეგი არ მოჰყოლია, თუმცა იყო მათი მხრიდან გარკვეული ინტერესი.

სახელმწიფო სტუქტურებს შეუძლიათ კერძო კომპანიების ხელშეწყობა ნარჩენების მართვისა და 
რეციკლირების პოტენციალის ასამაღლებლად. ეს შეიძლება იყოს:

• ტრენინგების, შეხვედრების ჩატარება კომპანიების წარმომადგენლების მონაწილეობით 
ნარჩენების მართვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკისა  და საერთაშორისო გამოცდილების 
შესახებ;

• ბაზრის კვლევა და შედეგების ხელმისაწვდომობა ყველა დაინტერესებული პირისათვის;
• ყოველწლიური კონკურსების ჩატარება ნარჩენების რეციკლირების საუკეთესო საწარმოს 

გამოსავლენად;
• კომპანიების სტიმულირების მექანიზმის შექმნა.

ზემოთჩამოთვლილ მიდგომათაგან მეწარმეები უპირატესობას  ტრენინგების ჩატარებას 
ანიჭებენ.  ისინი თვლიან, რომ ასეთ შეხვედრებზე მათთვის ბევრი საინტერესო ინფორმაცია იქნება 
მიწოდებული როგორც ნარჩენების მართვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის, ასევე დარგში 
საერთაშორისო გამოცდილებისა და  სიახლეების  გაზიარების სახით.

მეწარმეთა უმეტესობა თვლის, რომ რეციკლირების საუკეთესო საწარმოს გამოსავლენად 
ყოველწლიური კონკურსების ჩატარება და  კომპანიების სტიმულირების მექანიზმის შექმნა ძალზე 
სასარგებლო ნაბიჯი იქნება ადგილობრივი მეწარმეებისა და ზოგადად  ბიზნესის ამ სფეროს 
განვითარებისათვის.

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადებაში დახმარებას მეწარმეთა ნაწილი 
მნიშვნელოვნად მიიჩნევს.  ეს საკითხი ნაკლებად აღელვებთ ნარჩენების შემგროვებელ და 
დამხარისხებელ  მცირე საწარმოებს.

რეიტინგში ბოლო პუნქტად წარმოჩენილია ბაზრის კვლევების შედეგების ხელმისაწვდომობა. 
მეწარმეები მიიჩნევენ, რომ   ბაზარზე ცოტაა კონკურენტთა რაოდენობა, ისინი  თავადაც იოლად 
ადევნებენ თვალს მოვლენებს. 

მეორეს მხრივ, სახელმწიფოს ტუქტურების მხრიდან ნარჩენების მართვისა და რეციკლირების 
პოტენციალის ასამაღლებლად კერძო კომპანიების ხელშეწყობისათვის  გამოკითხული 
მუნიციპალიტეტების წამომადგენლების ხედვა ამ საკითხისადმი შემდეგია:

-როგორც მეწარმეები, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები (62%)  ხელშეწყობის 
საუკეთესო ფორმად ტრენინგების, შეხვედრების ჩატარებაში ხედავენ. თვლიან, რომ ინფორმაციის 

4. კერძო სექტორის, სახელმწიფო სტუქტურებისა   და არასამთავრობო 
ორგანიზაციების ურთიერთობის საკითხები
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მიწოდება, საჭიროებებისა და პრობლემების ერთობლივი განხილვა, ურთიერთგაგებისა და 
თანამშრომლობის კარგი საფუძველის შემქმნელია.

ნახ. 4.  ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და რეციკლირების სექტორის ურთიერთობის სფეროები.

რესპოდენტთა 25%  მიიჩნევს, რომ მუნიციპალიტეტებში უნდა შეიქმნას მეწარმეთა სტიმული–
რების მექანიზმი, ეს გაზრდის მეწარმეთა დაინტერესებას.გამოკითხულთა 13% მიესალმება 
ყოველწლიური კონკურსების ჩატარებას  საუკეთესო საწარმოს გამოსავლენად.

მუნიციპალიტეტების  წარმომადგენლები ეფექტურ ღონისძიებად არ თვლიან ბაზრის კვლევების 
ჩატარებას, ამ ინფორმაციის მეწარმეებზე მიწოდებას და  ასევე, გზშ-ს მომზადებაში მათი დახმა–
რების გაწევას.  
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4.2. რეციკლირების კერძო ბიზნესისა და არასამთავრობოორგანიზაციების 
ურთიერთობების საჭიროებები

გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო საქართველოში მომქმედმაარასამთავრობო ორგანიზაციე–
ბის  წარმოადგენლებმა, რომელთაგან  62%-ს ბიზნეს სექტორთან თანამშრომლობის გამოცდილება 
აქვს.  მათი ურთიერთობა მეწარმეებთან გამოიხატება  ბიზნეს კონსულტაციების, ტრენინგების, 
სემინარებისჩატარებასა და მათთვის ახალი ტექნოლოგიების  შესახებ  ინფორმაციის  მიწოდებაში. 

ნახ.5. რეციკლირების კერძო სექტორისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ურთიერთობის სფეროები.

თუმცა,  გამოკითხვამ გვიჩვენა ერთგვარი უნდობლობა, რასაც ბიზნესის წარმომადგენლები 
გამოხატავენ მესამე სექტორის მიმართ. ამის გამომწვევი მიზეზი უპირველესად ერთმანეთის 
შესაძლებლობების არცოდნაა. დაბალია ბიზნესის სფეროს წარმოადგენელთა ინფორმირებულობა 
არასამთავრობო სექტორის  შესაძლებლობების შესახებ, ან თავად ბიზნესი არ გამოხატავს სურვილს 
ითანამშრომლოს არასამთავრობო სექტორთან, თვლის რომ ეს მათი საქმე არ არის.

გარდა მეწარმეთათვის ბიზნეს-კონსულტაციებისა და ტრენინგების ჩატარებისა, არასამთავრობო 
სექტორს კიდევ სხვა მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა შეუძლია  ნარჩენების რეციკლირების   
განვითარების  ხელშეწყობაში. კერძოდ, საინფორმაციო და საგანმანათლებლო საქმიანობის ჩატარება  
საზოგადოების სხვადასხვა ფენებისათვის, რათა გაიზარდოს მათი ჩართულობა სეპარირების 
პროცესში  და დაჩქარდეს მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების 
დანერგვა.

 არასამთავრობო სექტორს შეუძლია  დაეხმაროს მეწარმეებს პროფესიული კადრების 
მომზადების საქმეში. რეციკლირების ბიზნესი  ტექნიკური სპეციალისტების მწვავე ნაკლებობას 
განიცდის. არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ ჩაერთონ ახალი პროფესიული პროგრამების 
მომზადებას და  სატრენინგო კურსების მოწყობაში.
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დასკვნა

საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსის, 2016-2030 წწ. ნარჩენების მართვის ეროვნული 
სტრატეგიიისა და 2016-2020წწ. სამოქმედო გეგმის შესაბამისად 2019 წლის 1 თებერვლიდან ძალაში 
შედის მუნიციპალიტეტების ვალდებულება ნარცენების ოთხი სახეობის წყაროსთან სეპარირების 
შესახებ, რაც კიდევ უფრო აქტუალურს ხდის ნარჩენების რეციკლირების ბიზნესის განვითარების 
აუცილებლობას. 

საჭიროა აღინიშნოს, რომ რეციკლირების სფეროში ოპერირებს მეწარმეთა შეზღუდული 
რაოდენობა, რაც განპირობებულია მთელი რიგი მიზეზებით. კერძოდ, 

ქვეყანაში მუნიციპალური ნარჩენების (პლასტიკი, ქაღალდი და ა.შ.) სეპარირების დაბალი •	
დონე. მეწარმეებისათვის გაძნელებულია მეორადი ნედლეულის მოპოვება. ხშირ შემთხვევაში 
არსებული მეორადი ნედლეული საჭიროებს წინასწარ დამატებით დამუშავებას, მაგალითად, 
გარეცხვას, რადგანაც ნაგავსაყრეებიდან მოპოვებული დახარისხებული ნარჩენები არის 
დაბინძურებული. აღნიშნული განსაკუთრებით ეხება პლასტიკის ნარჩენებს.
რეციკლირების სფეროში მოქმედი საწარმოები ძირითადად მიეკუთვნებიან მცირე საწარმოთა •	
რიცხვს, რომელთაც გააჩნიათ შეზღუდული ტექნიკური და ადამიანური რესურსები. ხშირ 
შემთხვევებში ასეთი საწარმოები გამოიყენებენ მოძველებულ ან კუსტარულად დამზადებულ 
ტექნოლოგიურ მწყობილობას, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდებს საწარმოო პროცესის 
მდგრადობაზე და წარმოებუი პროდუქციის ხარისხზე.
რეციკლირების მცირე საწარმოების მიერ წარმოებული პროდუქცია ძირითადად •	
ორიენტირებულია ადგილობრივ ბაზარზე და  თითქმის ვერ უწევს კონკურენციას 
იმპორტირებულ ანალოგიურ ნაწარმს. თუმცა მეწარმეთა განსაკუთრებული ძალისხმევით 
ხერხდება წარმოებული პროდუქციის რეალზაცია.
რეციკლირების სფერო განიცდის კვალიფიციური კადრების ნაკლებობას, განსაკუთრებით •	
მოწყობილობა-დანადგარების ტექნიკური მომსახურეობისა და შეკეთების სამუშაებისათვის. 
ქვეყანაში არცერთი პროფესიული განათლების  სასწავლებელი არ ამზადებს საშუალო 
რგოლის სპეციალსტებს რეციკლირების საწარმოთა საჭიროებისათვის.
სუსტია ურთიერთობა სახელმწიფო სტრუქტურებთან. ქვეყანაში არ არსებობს აღნიშნული •	
სექტორის განვითარების  ხელშემწყობი ბერკეტები,  ამ სექტორის სპეციფიურობიდან 
გამომდინარე.

რეციკლირების კერძო ბიზნესის სფერო საჭიროებს მნიშვნელოვან ხელშეწყობას, როგორც 
სახელმწიფო სტრუქტურებიდან, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მთლიანად 
საზოგადოების  მხრიდან. კერძოდ, რეციკლირების თანამედროვე მიდგომებისა და  ინოვაციური 
ტექნოლოგიების გაცნობისა და დანერგვის მიმართულებით, პროფესიული კადრების მომზადება/
გადამზადების უზრუნველსაყოფად და ა.შ.
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