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Cleaner production means the continuous application of an 
integrated, preventive environmental strategy to processes and 

products to reduce risks  
to humans and the environment”  

 

რას ნიშნავს უფრო სუფთა წარმოება? 

 UNEP-ის განსაზღვრება 

 

უფრო სუფთა წარმოება ნიშნავს: 
  

საწარმოო პროცესებისა და პროდუქტების წარმოებისას  
ინტეგრირებული, პრევენციული გარემოსდაცვითი სტატეგიის 

მუდმივად გამოყენებას რომლის მიზანია  
ადამიანების და გარემოს რისკების შემცირება 

უფრო სუფთა წარმოების ტექნოლოგია (CP) 
გარემოს დაბინძურების შემცირების ეფექტური 

საშუალებაა, რომელიც ამასთანავე 
უზრუნველყოფს ნედლეულისა და 

ენერგორესურსების ეფექტურ გამოყენებას, 
ამცირებს ჯანმრთელობასა და 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ რისკს. 
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რა გულისხმობს მეთოდის დანერგვა? 

ü მეთოდოლოგიის გამოყენება, რომელიც აუმჯობესებს 
ტექნოლოგიურ პროცესების ეფექტურობას, და პროდუქტის საერთო 
გამოსავლიანობას; 

ü გარემოზე ზემოქმედების შემცირება 

ü დამაბინძურებელი ნივთიერებების წარმოქმნის შემცირება 

ü საწარმოების გარემოსდაცვითი პარამეტრების გაუმჯობესებას 

როგორ შეიძლება ჩამოთვლილის მიღწევა? 

რა მეთოდებით მიიღწევა? 

ü დამაბინძურებლების და ნარჩენების წარმოქმნის 

წყაროსთან განვახორციელოთ ეკონომიკურად ეფექტური 

ქმედებები, რომლებიც საშუალებას მოგვცემს უფრო 

ეფექტურად გამოვიყენოთ ნედლეული და შევამციროთ 

საშიში ნივთიერების წარმოქმნა 

ü ისეთი ქმედებების განხორციელება რომელიც 

საშუალებას მოგვცემს ხელმეორედ გამოვიყენოთ 

ნარჩენები ჩვენივე საწარმოში ან მის გარეთ 
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უსწ-ის უპირატესობები 

ü ორმხრივი მოგება - ბიზნესისა 
და გარემოსდაცვითი კუთხით 

ü წარმოქმნილი 
დამაბინძურებლების 
რაოდენობის შემცირება 

ü გარემოს დაბინძურების 
შემცირება 

ü ეკონომიკური ეფექტურობა 

ü ჯანდაცვისა და 
უსაფრთხოების რისკების 
შემცირება 

გარემოსდაცვითი 
პარამეტრების 
გაუმჯობესება 

ფინანსური 
მოგება 

უსწ უპირატესობანი ბიზნესის კუთხით 

ü მომგებიანობის ზრდა 

• მიმდინარე ხარჯების შემცირება 

• პროდუქტის გამოსავლიანობის 
ზრდა 

• პროდუქციის ხარისხის 
გაუმჯობესება 

• დამაბინძურებლების ეფექტური 
კონტროლი ეკონომიკურად 
მისაღები ფორმით 

ü ბიზნესის მდგრადობა 

• კანონმდებლობის და ტექნიკურ 
მოთხოვნებთან შესაბამისობაში 
ოპერირება 

• ბაზრის წილის შენარჩუნება/ზრდა 

• “მწვანე” “ეკოლოგიურად უსაფრთხო” 
ან სხვა ტიპის რეკლამა 

• თანამშრომელთა სამუშაო პირობების 
გაუმჯობესება 

• პასუხისმგებლობის რისკის შემცირება 

• საწარმოს იმიჯის გაუმჯობესება 
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რატომ არის უსწ მნიშვნელოვანი რეგიონებისათვის? 

ü არსებული ტექნოლოგიები ჩვეულებრივ არ 
არის მორგებული ადგილზე არსებულ პირობებზე 

ü საწარმოო აღჭურვილობა საკმაოდ 
მოძველებულია, წარმოება არ არის ეფექტური, 
ახალი საშუალებების შეძენა ძნელია 

ü საწარმოებში არსებობს რესურსი რომელიც 
შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას 

გამოცდილება 

ü უსწ მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის არსებული პოტენციალის უკეთ 
გამოყენებისათვის, განსაკუთრებით აქტუალური რეგიონებში,სადაც: 

ü  ჭარბობს მცირე და საშუალო ბიზნესი,  
ü წარმოება მოძველებულ ტექნოლოგიებს ემყარება 
ü ძნელია და ხშირად შეუძლებელია ახალი ტექნოლოგიების 
გამოყენება 

•  მოთხოვნილება არსებობს 
•  ბიზნეს წრეებს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია  
•  უნდა არსებობდეს ტექნოლოგიების ხელშეწყობის 

საშუალებები 
•  რეგიონებმა და მთლიანად ქვეყანამ შესაძლებელია 

გაიუმჯობესოს როგორც ეკონომიკური ასევე 
გარემოსდაცვითი პარამეტრები 
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ეფექტური მართვა და ტექნოლოგიის 
გაუმჯობესება 

ü ეფექტური მართვა 
•  ადამიანური რესურსის უკეთ გამოყენება 

•  ინფორმირება და სწავლება 

•  ეფექტური გაზომვები 

•  მონაცემთა სწორად გაანალიზება და გაფიქრება 

•  ოპერირების შემოთების შეცვლა 

•  ტექნოლოგიების დამატება 

•  ტექნოლოგიის ცვლილება 

•  ნედლეულის გამოცვლა 

•  პროდუქტის დიზაინის ცვლილება 

სამენეჯმენტო ქმედებები 

რესურსების ეფექტურად გამოყენების და წუნის 
შემცირებისადმი მიმართული სისტემების გამოყენება  

გაუმჯობესებების დანერგვის სტიმულიტება 

მონიტორინგისა და მიზნების დასახვის სისტემა 

თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება 

საწარმოს ხელმძღვანელის ან მფლობელის მიერ 
ხელშეწყობის სურვილი 

გარემოსდაცვითი მართვის, მენეჯმენტის ფორმალური ან 
არაფორმალური სისტემის დანერგვა 
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ოპერირების ხარჯების შემცირება 

ნარჩენების რეალური 
ღირებულება მოიცავს 

• ნარჩენების დამუშავებას, 
გაწმენდასა და განთავსებას 
• ნედლეულისა და 
ინგრედიენტების ღირებულებას 
• დახერჯული ენერგიის 
ღირებულებას 
• ზედმეტ წყალოხმარებას 
• ჩანდინარე წყლების 
წარმოქმნას 
• წუნდებულ და გაფუჭებულ 
პროდუქციას 
• დახარჯულ დროსა და 
ძალისხმევას 

ნარჩენების რეალური 
ღირებულება საკმაოდ 
მაღალია 
 

ჩვეულებრივ რეალური 
ღირებულება 5-20-ჯერ 
აღემატება მნიშვნელობას, 
რომელიც თანამშრომლებს 
მიაჩნიათ 
 
ჩვეულებრივ შეადგენს 
საწარმოს ბრუნვის 4-10% 

 
ეს ხარჯები შესაძლოა შემცირდეს 
მინიმუმ 25% 

ნარჩენების გენერირება ძვირი სიამოვნებაა!  

ღირებულება იმატებს 
საწარმოო პროცესში 

ნარჩენების რაოდენობის 
შემცირების საშუალებით 
შესალოა მეტი მოგება 
მივიღოთ, ვიდრე 
ნედლეულის ან მასალების 
დაზოგვით 

რეციკლირება, ხელმეორედ 
გადამუშავება ან გამოყენება 
არ არის პანაცეა 
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ოპერირების ხარჯების შემცირების ისლუსტრაცია 

ჩავთვალოთ  
უსწ მეთოდოლოგიის 
საშუალებით მოხერხდა 
ნარჩენების 25%-ით 
შემცირება, შესაბამისად 
ნარჩენების რეალური 
ღირებულება შემცირდება 
გაყიდვების 6%-დან 4.5% 
პროცენტამდე 
 

ცვლილება  
თუ სექტორში მოგება 
შეადგენს გაყიდვების 3% 
მღებული ეფექტი 
გამოიხატება მოგების 30%-
იან ზრდაში 

Potential Influence of CP on Profit
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წუნის შემცირების საშუალებით მიღწეული 
ეფექტი 

ავეჯის დაფების მწარმოებლის მიერ შეფუთვის სისტემის 
გაუმჯობესების შედეგად მიღწეული ეფექტი 

დაბინძურების ეფექტური კონტროლი 
•  დაზოგვების ხარჯზე თავიდან იქნა აცილებული ახალი გამწმენდი 

ნაგებობის მშენებლობასთან დაკავშირებული 
კაპიტალდაბანდებები 

•  შემცირდა გამწმენფი ნაგებობეის და ფილტრაციის სისტემების 
ოპერირების ხარჯები 

•  შემცირდა მნარჩენების გატანისა და განთავსების ხარჯები 
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კომპანიის წილის ზრდა ბაზარზე 

•  გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის სისტემის დანერგვამ ისო 14000 ის 
შესაბამისად კომპანიამ შეძლო დიდი სუპერმარკეტების ქსელში 
შესვლა, რის ხარჯზეც გაზარდა თავისი გაყიდვები 8%-ით; 

•  სპეციალური ეტიკეტირების გამოყენებამ, როგორიცაა მწვანე 
ნიშანი, ‘ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი’ კომპანიას საშუალება 
მისცა განეხორციელებინა სპეციალური სარეკლამო კამპანია, 
გაეზარდა ფასები და შესაბამისად მოგება გაეზარდა 12%-ით 
ამასთან ერთად გაეუმჯობესებინა თავისი იმიჯი საზოგადოებაში 

•  სწრაფად მოეხდინა რეაგირება მომხმარებლების მოთხოვნაზე და 
შესაბამისად ბაზარზე დაეკავებინა ლიდერის პოზიციები 

თანამშრომელთა სამუშაო პირობების 
გაუმჯობესება  

•  სამუშაო ზონაში საშიში ნივთიერებების 
კონცენტრაციის შემცირების ხარჯზე 
მოხდა 
–  თანამშრომელთა ჯანდაცვისა და 

უსაფრთხოების კუთხით პარამეტრების 
გაუმჯობესებას მოყვა თანამშრომელთა 
მხრიდან ლოიალურობის ზრდა; 

–  ხელი შეუწყო კომპანიის პასუხისმგებლობის 
რისკის შემცირებას 
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CP პროექტების ტიპები 

•  A – დაბალი ღირებულების პროექტები (ხორციელდება საკუთარი 
ძალებით) 

•  B – საშუალო ღირებულების პროექტები 

–  შიდა დაფინანსებით 

–  სახელმწიფო სესხების დახმარებით 

–  ბანკების შეღავათიანი პროგრამებით 

•  C – მაღალი ღირებულების პროექტები - საჭიროებს 
მნიშვნელოვან ინვესტირებას 

•  ჩვეულებრივ CP პროექტებისათვის კეთდება  ფინანსური 
შეფასება 

•  A/B ტიპის პროექტებისათვის ახდენენ მარტივი უკუგების 
მეთოდით შეფასებას 

•  B/C პროექტებისათვის საჭიროა ბიზნეს გეგმის დონის 
შეფასება 

უსწ შესაძლებლობების შესწავლა და 
პროექტების იდენტიფიკაცია  

უსწ (აუდიტი) 

�  თუთოეულ ობიექტზე უნდა განისაზღვროს  
�  ვსწავლობთ ობიექტს მთლიანობაში თუ მხოლოდ ნაწილს 
�  ვწავლობთ პროცესებს დამხმარე ინფრასქრუქტურას თუ 

ორივეს 
�  რამდენად შესაძლებელია მართვა და აქვს თუ არა 

საწარმოს სურვილი 

�  კარგია, თუ ზოგადი თვალით შევხედავთ საწარმოს 

�  შესწავლის მოცულობა უნდა დაზუსტდეს ზოგადი 
შეფასების შემდეგ 
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უსწ აუდიტის ინსტრუმენტები 

1.  მზადდება სქემები 

2.  ტარდება სწრაფი აუდიტი /შესწავლა 
3.  შეისწავლება საწარმოს ოპერირების სქემა 
4.  რეალური მაჩვენებლები დარდება საშუალო 

სექტორულ მაჩვენებლებს 
5.  ფასდება რესურსის გამოყენება პროდუქციასთან 

მიმართებაში 

6.  ენერგო აუდიტი 

7.  მასის, წყლისა და ენერგობალანსები 

8.  ფასდება ნარჩენების რეალური ღირებულება 

9.   ფასდება ნარჩენების გენერაციის მიზეზები 
10.  შესაძლო პროექტების გაფიქრება, 

გაანალიზება და დაწერა 

11.  CP მონაცემთა ბაზების გამოყენება 
საუკეთესო პრაქტიკის გამოსავლებნად 

12.  ნარჩენების და დაბინძურების მინიმიზაციის 
სექტორული ლიტერატურის გაცნობა 

უსწ აუდიტის ინსტრუმენტები 
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პროცესებისა და ნარჩენების 
რუკების მომზადება 

�  CP-ის ერთერთი უმთავრესი ინსტრუმენტია 
�  ახდენს წარმოების, ნედლეულის და 

ინფრასტრუტურის გამოყენების ვიზუალიზაციას 
�  ადგენს ნარჩენების წარმოქმნის წყაროებს 
�  გვიჩვენებს თუ სად შეიძლება არსებობდეს 

რეზერვი 
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ნივთიერებათა მარტივი ბალანსი 

ნივთიერებათა მარტივი ბალანსი 
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ნედლეულის ბალანსი რძის წარმოებაში 

სექტორული მაჩვენებლები 
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პოტენციური დაზოგვის ფულადი გამოსახულება 

წყლის ბალანსის დეტალური სქემა 
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სანკეს დიაგრამა 

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადამუშავება 
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სოფლის მეურნეობis პროდუქტის გადამუშავება 

სოფლის მეურნეობis პროდუქტის გადამუშავება 
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სოფლის მეურნეობის პროდუქტის გადამუშავება 

სოფლის მეურნეობის პროდუქტის გადამუშავება 
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სოფლის მეურნეობის პროდუქტის გადამუშავება 

სოფლის მეურნეობის პროდუქტის გადამუშავება 
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სოფლის მეურნეობის პროდუქტის გადამუშავება 

სოფლის მეურნეობის პროდუქტის გადამუშავება 
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სოფლის მეურნეობის პროდუქტის გადამუშავება 

სოფლის მეურნეობის პროდუქტის გადამუშავება 
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სოფლის მეურნეობის პროდუქტის გადამუშავება 

სოფლის მეურნეობის პროდუქტის გადამუშავება 
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მეცხოველეობა 

მეცხოველეობა 
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მეცხოველეობა 

მეცხოველეობა 
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მეცხოველეობა 

მეცხოველეობა 
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როგორ შეიძლება დავაინტერესოთ 
მეწარმე? 

�  მივაწოდოთ ინფორმაცია რომ მას შეუძლია 
დაზოგოს თანხები 

�  მიიღოს მეტი მოგება; 
�  გაიუმჯობესოს მდგომარეობა ბაზარზე 
�  გააკეთოს ქვეყნისა და მომავლისათვის 

მნიშვნელოვანი საქმე 
�  ხელი შეუწყოს გლობალური პრობლემების 

გადაჭრას  

რომელი სექტორებისათვისაა 
მნიშვნელოვანი უსწ ტექნოლოგია თქვენს 

მუნიციპალიტეტში? 

�  სოფლის მეურნეობა  
�  მცენარეული კულტურების მოყვანა 
�  მეცხოველეობა 

�  სოფლის მეურნეობის პროდუქტების პირველადი 
გადამუშავება 

�  მცირე ზომის საწარმოები 
�  საშუალო ზომის ინდუსტრია 
�  მომსახურების სფერო 
�  სხვა???? 
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კითხვები და პასუხები? 

�  მადლობთ  
�  ყურადღებისათვის 


