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პლასტმასი მსოფლიოში ერთ-
ერთი ყველაზე ფართოდ 
გავრცელებული ნედლეულია  და 
ამავე დროს, დედამიწის ყველაზე 
გავრცელებული ნარჩენიც. 

პლასტმასი კაცობრიობისთვის 
შეუცვლელი ნედლეული გახდა, 
მას შეხვდებით ყველგან. ის 
გამოიყენება უამრავ ერთჯერადი 
მოხმარების პროდუქტში, 
როგორიცაა, პლასტმასის ბოთლი, 
პარკი. პლასტმასი შეგხვდებათ 
შამპუნისა და კბილის პასტის 
შემადგენლობაში. აქტიურად 
გამოიყენება ტანსაცმლის, 

სატრანსპორტო საშუალების 
წარმოებასა და სამშენებლო 
სექტორში.  

პლასტმასის მასალების 
მასობრივი გამოყენების  
დაწყებიდან, დაახლოებით 8,3 
მილიარდი ტონა პლასტმასი არის 
წარმოებული, საიდანაც მხოლოდ 
9%  გადამუშავდა და 12% დაიწვა. 
79% გარემოში დარჩა და ჩვენი 
პლანეტა, ხმელეთი  ან  ოკეანეები 
დააბინძურა.  
პლასტმასი მზადდება 
წიაღისეული საწვავისგან და 
გარემოში შეიძლება ასობით 

წლის განმავლობაში დარჩეს. 
გარდა ამისა, პლასტმასი შეიცავს 
ტოქსინებს, რომლებიც ზიანს 
აყენებს მიწას, წყალს და ჰაერს, 
თუ სწორად არ მოხდება მისი 
შენახვა და გადამუშავება. 
სწორედ ამიტომ, პლასტმასის 
ნარჩენებისგან დაბინძურება 
მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე 
სერიოზული გარემოსდაცვითი 
საკითხი გახდა.
დამატებითი ინფორმაციის 
მისაღებად, გადადით ბმულზე 
პლასტმასის ატლასი.

2-5 კვირა

ფორთოხლის 
ან ბანანის 
ქერქი რა დრო სჭირდება 

ნარჩენების  შემადგენელ 

ნაწილებად დაშლას?

სიგარეტის 
ნამწვი

პლასტმასის 
ბოთლი

თუნუქის 
ქილა

1-5 წელი

80-200 წელი

პლასტმასი იშლება პატარა ნაწილებად (მიკროპლასტმასად*), 
რის გამოც მისი სრულად გაქრობა პლანეტიდან შეუძლებელია.3
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პლასტმასის 
ყველაზე დიდი 

მომხმარებელია 
კვების მრეწველობა, 

სადაც პლასტმასი  
გამოიყენება საკვების 

შესაფუთად.5

პლასტმასის 99% 
მზადდება 

წიაღისეული 
საწვავისგან, 

როგორიცაა ნახშირი, 
ნავთობი და გაზი.4

ყოველწლიურად ოკეანეებში 10 მილიონი ტონა 
პლასტმასი ხვდება, რაც ყოველ წუთს ერთი 
დატვირთული სატვირთო მანქანის ექვივალენტია.3

პლასტმასის ნარჩენები გროვდება ოკეანეებში, სადაც 

წარმოქმნიან კუნძულებს, რომლებიც მაგალითად 

წყნარი ოკეანის ჩრდილოეთით საფრანგეთის 

ფართობის სამმაგ ტერიტორიას მოიცავენ. 

რატომ არის პლასტმასის ნარჩენები მნიშვნელოვანი?

ზოგადი ფაქტები

* 5 მმ-ზე მცირე ზომის პლასტმასის ნაწილაკები, რომლებიც შეიძლება წარმოიქმნას პლასტმასის უფრო დიდი ზომის ნარჩენებისგან, 
მათ შორის სინთეტიკური ქსოვილების ცვეთის შედეგად ან შეიძლება განზრახ იყოს დამატებული პროდუქტებში, მაგ.: პირადი 
მოვლის საშუალებებში, როგორიცაა „პილინგის“ გელი.7



იცით თუ არა 
რომ? 

პროკრედიტ ჯგუფის მასშტაბით 
პლასტმასის შემცირების სტრატეგია 
მოქმედებს

პლასტმასის წარმოების და მოხმარების შემცირების, ასევე გარემოს დაცვაში უფრო პოზიტიური 
წვლილის შეტანის მიზნით, პროკრედიტ ჯგუფს დასახული აქვს სამი მიზანი:

პროკრედიტ ჯგუფმა შეიმუშავა ჯგუფის დონეზე პლასტმასის პირდაპირი და არაპირდაპირი 
გამოყენების შემცირების სტრატეგია. პროკრედიტის პლასტმასთან დაკავშირებული სტრატეგიის 
შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ ეწვიოთ პროკრედიტ ჰოლდინგის ვებ-გვერდს.

რა შეგიძლიათ გააკეთოთ თქვენი მხრიდან პლასტმასის 
ნარჩენების შესამცირებლად?

უარი თქვით ერთჯერადი 
პლასტმასის გამოყენებაზე და 
ჩაანაცვლეთ ის მრავალჯერადი 
გამოყენების  ნივთებით (მაგ.: 
მინის წყლის ბოთლი და საკვების 
კონტეინერი, ნაჭრის ჩანთა და 
ა.შ.).

სურსათის  ყიდვისას, თან იქონიეთ 
მრავალჯერადი გამოყენების  ნაჭრის 
ჩანთა, ქილა, საკვების კონტეინერი 
რათა თავიდან აიცილოთ ერთჯერადი 
პლასტმასის გამოყენება და პლასტმასის 
ნარჩენების წარმოქმნა.

შეარჩიეთ ბუნებრივი მასალებისგან 
დამზადებული თავის მოვლის და კოსმეტიკური 
საშუალებები, რათა თავიდან აიცილოთ 
მიკრო პლასტმასის შემცველი პროდუქტების 
მოხმარება. მაგალითად, გამოიყენეთ ბამბუკის 
კბილის ჯაგრისი პლასტმასის ჯაგრისის ნაცვლად 
და მოიძიეთ ბუნებრივი ინგრედიენტებისგან 
დამზადებული კოსმეტიკური საშუალებები 
დანამატების გარეშე.

ტანსაცმლის ყიდვისას შეარჩიეთ 
ბუნებრივი და არა სინთეტიკური 
მასალები, მაგალითად, ბამბა, ტილო, 
მატყლი ან ქაშმირი. გარდა ამისა, 
გამოიყენეთ მეორადი ტანსაცმლის 
მოხმარების პრაქტიკა. ტანსაცმელი 
რომელსაც აღარ მოიხმართ 
შეგიძლიათ გაცვალოთ ან გააჩუქოთ. 

¹ Plastikatlas (2015), გვ. 14
¹ SaveOnEnergy (2008), https://www.saveonenergy.com/material-

decomposition/
¹ Plastikatlas (2019), გვ. 28
¹ Plastikatlas (2019), გვ. 6

¹ Plastikatlas (2019), გვ. 20
¹ The Ocean Cleanup (2019), https://theoceancleanup.com/great-

pacific-garbage-patch/
¹ ECHA (2019), https://echa.europa.eu/hot-topics/microplastics

01 02 03პლასტმასის 
მოხმარების შემცირება  
ორგანიზაციის შიგნით

პლასტმასთან 
დაკავშირებული რისკების 
შეფასება და მართვა

ბიზნესებში პლასტმასის 
შემცირების ან 
ჩანაცვლების ხელშეწყობა

• თანამშრომელთა 
ინფორმირებულობის გაზრდა

• ჩვენს ოფისებში ერთჯერადი 
პლასტმასის ნივთების (მაგ.: 
პლასტმასის ჭურჭელი,  ჩანთა) 
შეგნებულად არგამოყენება 

•  პლასტმასის შემცველი საგნების 
(მაგ.: ავეჯი, მოსაპირკეთებელი 
მასალები) ეტაპობრივად 
ხმარებიდან ამოღება 

•  ჩვენი შესყიდვების პოლიტიკის 
შესაბამისად დარეგულირება

• საკრედიტო პორტფელში 
პლასტმასის მწარმოებელი 
კომპანიების  იდენტიფიცირება  და 
შეფასება

•  საერთაშორისო და ადგილობრივი 
რეგულაციების ინტეგრირება შიდა 
სტანდარტებში

•  ეკოლოგიური და სოციალური 
რისკების შეფასების არსებული 
ინსტრუმენტების ადაპტირება 
პლასტმასის ნარჩენთან  
დაკავშირებულ რისკებთან, 
თანამშრომლების გადამზადება 

• კლიენტთა ცნობიერების 
ამაღლება

•  კლიენტების წახალისება 
წარმოებაში უფრო მდგრადი  
ნედლეულის გამოყენების 
მიზნით. 

•  პლასტმასის საშუალებების 
მწარმოებელი/რეალიზატორი 
კლიენტების მხარდაჭერა, 
გარემოს მიმართ მეგობრული, 
უფრო მდგრადი მასალების 
წარმოებაზე/რეალიზაციაზე 
გადასვლის პროცესში



რას აკეთებს პროკრედიტ ბანკი პლასტმასის 
ნარჩენების შესამცირებლად?

2019 წელი პლასტმასთან ბრძოლის წლად გამოცხადდა.

პროკრედიტ ბანკი საქართველო პლასტმასის ნარჩენების შესამცირებლად რამდენიმე 
მიმართულებით აქტიურობს. 

ერთი მხრივ მნიშვნელოვანია ამ მხრივ განხორციელებული შიდა აქტივობები, რაც 
ითვალისწინებს თანამშრომელთა ცნობიერების ამაღლებას, რისთვისაც ბანკის ყველა 
თანამშრომელს ჩაუტარდა სემინარი პლასტმასის შესახებ, რომელიც მოიცავდა საკითხებს 
პლასტმასის წარმოშობის, შემადგენლობის, გამოყენების, პლასტმასის ნარჩენებით 
დაბინძურების შედეგების და გამოსავლის შესახებ. 2019 წლის განმავლობაში გამართულ 7 
სემინარს დაესწრო სულ 278 თანამშრომელი.

ბანკის შიდა მოხმარებაში ეტაპობრივად ხდება პლასტმასის ერთჯერად ნივთებზე უარის თქმა, 
და მათი ჩანაცვლება  მრავალჯერადი ან მუყაოს მასალისგან დამზადებული მასალებით. 

მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია ბანკის გარე აქტივობები ამ მიმართულებით. ამ მხრივ 
აღსანიშნავია, რომ  2019 წლის ბოლოს პროკრედიტ ბანკი საქართველოსა და გარემოსდაცვით 
არასამთავრობო ორგანიზაცია CENN-ს   შორის ერთწლიანი თანამშრომლობის მემორანდუმის 
გაფორმება, რომლის საფუძველზეც კომპანიები მზადყოფნას გამოთქვამენ, ერთობლივი 
ძალისხმევით, ხელი შეუწყონ ქვეყანაში ნარჩენების მდგრადი მართვის პრაქტიკის დანერგვას 
და ამ სექტორის განვითარების ხელშეწყობას. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში 
პროკრედიტ ბანკმა CENN/USAID-ის ინიცირებულ მოგზაურ გამოფენას #შეამცირეპლასტმასას 
უმასპინძლა. გრაფიკული ნამუშევრები ქართველი დიზაინერების მიერ არის შექმნილი და 
გარემოს პლასტმასით დაბინძურებასა და ყოველდღიურ ცხოვრებაში ერთჯერადი პლასტმასის 
გამოყენების შემცირებას უკავშირდება. 2020 წლის მანძილზე  არაერთი ერთობლივი პროექტის 
განხორციელება იგეგმება  ნარჩენების მართვის მიმართულებით.

პროკრედიტ ბანკ საქართველოში  უკვე მრავალი წელია  დანერგილია ნარჩენების მართვის 
პოლიტიკა, რომლის ფარგლებში მიმდინარეობს  პლასტმასის და სხვა ნარჩენების დახარისხება. 
2019 წლის მანძილზე 250 კილოგრამამდე პლასტმასი შევაგროვეთ და გადავეცით ნარჩენების 
მართვის კომპანიას. 


