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მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება ნარჩენების მართვის ის უახლესი
მოდელია, რასაც მსოფლიოში თითქმის ყველა განვითარებული ქვეყანა მისდევს.
მ წ ა რ მ ო ე ბ ლ ი ს გ ა ფ ა რ თ ო ე ბ უ ლ ი პ ა ს უ ხ ი ს მგ ე ბ ლ ო ბ ა გ უ ლ ი ს ხ მ ო ბ ს , რ ო მ
მწარმოებლები და იმპორტიორები პასუხისმგებლობას იღებენ იმ პროდუქციის
ნარჩენების მართვაზე, რომელთაც აწარმოებენ ან/და შემოაქვთ ბაზარზე.
ნარჩენების მართვის პოლიტიკის შემუშავება და მწარმოებლის გაფართოებული
პასუხისმგებლობის დამკვირდება ერთის მხრივ ხელს უწყობს ქვეყანაში ახალი
ბიზნესების და მიმართულებების გაჩენას და ეკონომიკის სტიმულირებას, მეორეს
მხრივ გარემოსადაცვითი მიმართულებით სამოქალაქო და პოლიტიკური
პასუხისმგებლობის ამაღლებას.
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დაანონსებული
პ ო ლ ი ტ იკ ი ს თ ა ნ ა ხ მა დ , მ წ ა რ მ ო ე ბე ლ ი ვ ა ლ დ ე ბუ ლ ი ი ქ ნე ბ ა ნ ა რ ჩ ენე ბ ი
განცალკევებულად თავად შეაგროვოს და გადაამუშაოს.
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ამ კუთხით საკმაოდ გრძელი, თუმცა წარმატებული გზა გაიარა ჰოლანდიამ და
დღესდღეობით ნარჩენების მართვის მიმართულებით ერთ-ერთ მოწინავე
სახელმწიფოს წარმოადგენს. პოლანდიის გამოცდილების მიხედვით, მწარმოებლის
გაფართოებული პასუხისმგებლობის წარმატებით განხორციელებისათვის
უმნიშვნელოვანესია პოლიტიკის

დაგეგმვა ეროვნულ დონეზე და ადგილობრივ

ხელისუფლებებთან მჭიდრო თანამშრომლობა/კოორდინაცია. ჰოლანდიაში შეიქმნა
ნარჩენების მართვის საბჭო და თანმიმდევრული და ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგა
ნარჩენების მართვის გამოწვევებზე საპასუხოდ.
ჰოლანდიაში კერძო სექტორმა ნარჩენების შემცირების კუთხით, დაიწყო კვლევები.
მაგალითად, კვების ობიექტებმა შექმნეს აპლიკაცია, რომელიც აჩვენებდა
მომხმარებლის მიერ კვების ობიექტში დატოვებული საკვების ნარჩენებიდან
რომელი პროდუქტი დომინირებდა, შესაბამისად რესტორნები იმ კონკრეტულ
პროდუქტს უფრო ნაკლები რაოდენობით ამზადებდენ, რის შედეგადაც ნარჩენების
რაოდენობა მცირდებოდა.
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ჩვენი აზრით, ნარჩენების მართვის პოლიტიკის სწორად ფუნქციონირებისათვის
მნიშვნელოვანია მთავრობის მხრიდან წარმატებული ქვეყნების გამოცდილების
გაზიარება. მაგალითად, ნარჩენების მიკვლევადობისა და მონიტორინგის სისტემის
დანერგვა, რომელიც ხელს უწყობს კანონის აღსრულებას.
მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ ეტაპობრივად, თანამიმდევრული პოლიტიკა
გაატაროს ნარჩენების მართვის კუთხით:
1. ცნობიერების ამაღლების კუთხით აქტიური პოლიტიკის განხორციელება და
მუნიციპალურ დონეზე შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება .
2. უნდა შეიქმნას ნარჩენების შემცირების მიმართულებით სტრატეგიული გეგმა.
ნარჩენების ძირითადი კატეგორიების მიმართულებით უნდა განხორციელდეს
კვლევები და დადგნდეს რომელი ნარჩენი ჭარბობს. შესაბამისად შემუშავდეს და
გატარდეს ამ ჭარბი ნარჩენების შემცირების გეგმა.
3. ნარჩენების მართვის პოლიტიკის განხორციელებისას, მწარმოებლების
მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით, აუცილებელია წახალისებულ
იქნას ბიზნესი სხვდასხვა ინსტრუმენტებით.
4. სახელმწიფომ მაქსიმალურად ხელი უნდა შეუწყოს ნარჩენების გადამამუშავებელი
საწარმოების შექმნას.
5.

კომპანიების მხირდან ნარჩენების შემცირებისა და მართვის მიზნით, ბოლო

ეტაპზე,

შესაძლოა სახელმწიფომ გარკვეული სანქციები და გადასახადებიც კი

შემოიღოს.
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აღსანიშნავია, რომ ნარჩენების სეპარაციის (ორგანული ნარჩენების, ქაღალდისა და
მუყაოს, პლასტმასისა და მინის ცალკეული შეგროვება) სისტემის დამკვიდრება,
მწარმოებელს უადვილებს გადამუშავებას, მათ შორის ფინანსურადაც. შესაბამისად,
ამ მიმართულებით მთავრობის მხრიდან აუცილებელია სწორი და ეფექტური
კომუნიკაცია, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და საზოგადოების ფართო
მასების ჩართულობა.
ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული პოლიტიკის შემუშავებას მთავრობის მხრიდან
სტიმულირება და საწყის ეტაპზე კერძო სექტორისთვის გარკვეული შეღავათების
შეთავაზება სჭირდება. ვინაიდან აღნიშნული პოლიტიკა საქართველოში სიახლეს
წარმოადგენს, ამ პროცესში მთავრობამ მწარმოებელს თანმიმდევრული სამოქმედო
გეგმა უნდა შესთავაზოს, რათა უზრუნველყოს მწარმოებლების მაქსიმალური
ჩართულობა და კანონის აღსრულება.
მაშინ, როცა ქვეყანაში ფაქტიურად არ გვაქვს ნარჩენების გადამამუშავებელი
ქარხანა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პოლიტიკის განხორციელებით, ბიზნესის
წარმოებას ხელი არ შეეშალოს და პრობლემები არ შეექმნას. აღნიშნულ პოლიტიკაზე
გადასვლა უდნა მოხდეს ეტაპობრივად და უმტკივნეულოდ.
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