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German Economic Team Georgia 

საქართველოს საგზაო სისტემა: გაფართოება და გაუმჯობესება 

 გზების მშენებლობაზე დახარჯულმა თანხამ 360 მლნ ლარი (მშპ-ს 1.2%) 2014 წელს 

 დონორების მნიშვნელოვანი ჩართულობა 

 ქართული ინვესტიციების გაზრდილი წილი: 82 მლნ ლარი 2014 წელს ( სულ 23%)  
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German Economic Team Georgia 

დაფინანსება ბიუჯეტიდან გახდა უფრო რთული 

 ამჟამად, ყველა პირველადი და მეორადი გზების დაფინანსება ხდება 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

 

 საქართველოს საჯარო ფინანსები კარგ მდგომარეობაშია, მაგრამ 

სამართლებრივმა შეზღუდვებმა შეიძლება გამოიწვიოს უფრო 

ინტენსიური კონკურენცია საბიუჯეტო რესურსების მოსაპოვებლად: 

– გადასახადების ზრდა მოითხოვს რეფერენდუმით დადასტურებას 

– საჯარო ხარჯები შემოიფარგლება მშპ-ს 30%-ით 

 

 გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე მიმართული წილი ბიუჯეტიდან 

არის უფრო და უფრო მცირე და ალბათ მოიმატებს 

 გაურკვეველია, საგზაო სარემონტო სამუშაოების ჩატარება მომავალში 

თუ დაფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
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გზების მოვლა-შენახვის მზარდი ხარჯი მომავალში 

 წარსულში გზების შენარჩუნების ხარჯი შეადგენდა მშპ-ს დაახლოებით 0.5%-ს 

 მომავალში ხარჯები გაიზრდება უკეთესი მეორეხარისხოვანი გზების შენარჩუნებისა და ახალი 

საავტომობილო მაგისტრალების მშენებლობის გამო 

 გზების დაფინანსების სფეროში ფინანსური გარღვევა  შეადგენს  150 მლნ ლარს, ~0.5% მშპ-ს 

 საგზაო სამუშაოებისთვის განკუთნილი წილის ზრდა ბიუჯეტიდან შეიძლება აღმოჩნდეს 

საკმაოდ რთული 
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ბიუჯეტიდან დაფინანსების გაუმჯობესება  

 საგზაო სამუშაოების სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დასაფინანსებლად მიმდინარე 
სისტემის ფარგლებში 2 სტრატეგია უნდა განხორციელდეს, რათა 
უზრუნველყოფილი იქნას ადეკვატური დაფინანსება: 

 

1. დანახარჯის ეფექტურობის გაუმჯობესება მომსახურების მიწოდების  ეტაპზე:  

– შესრულებაზე დაფუძნებული კონტრაქტების მეშვეობით. კონტრაქტორების 

კონტიგენტის გადასახადები შესრულებული გზების ხარისხის მიხედვით. 

(უკვე განხორციელდა კახეთის რეგიონში)  

– გრძელვადიანი ტექნიკური ხელშეკრულების კონტრაქტები იძლევა 
კონტრაქტორების მხრიდან ინვესტიციების განხორციელების შესაძლებლობას 

მანქანა-დანადგარებში, რაც ხარჯების შემცირებას შეუწყობს ხელს 

 

2. უფრო საიმედო და გამჭვირვალე  პროექტების შედგენა 

– დაფინანსების საჭიროების შეფასების გამჭვირვალე სისტემა, რომელიც 

ეფუძნება ტექნიკური შეფასების აღიარებულ სტანდარტებს გააძლიერებს 

პოლიტიკურ სანდოობას საბიუჯეტო რესურსების მოთხოვნისას 

– მაგალითი: გერმანია ატარებს მსგავს შეფასებას ყოველ ორ წელში ერთხელ 
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გზების დაფინანსების მხარდაჭრის სამი მეთოდი 

 დაფინანსება ბიუჯეტიდან / საგადასახადო შემოსავლები  

– გზების მიწოდება, როგორც უფასო საზოგადოებრივი მომსახურება 

– ხარჯების ტვირთის გადანაწილება განისაზღვრება საგადასახადო სისტემის მიხედვით 

 ეს არის მიმდინარე დაფინანსების მეთოდი.  

 რადგანაც დაფინანსების პრობლემა არსებობს, ალტერნატიული  დაფინანსების  ცნება უნდა 
იქნეს გათვალისწინებული 
 

 ვინიეტის სქემა (მაგ. ავსტრია, სლოვენია, ბულგარეთი) 

– მომხმარებლებმა უნდა შეიძინონ ქარსარიდი სტიკერი, რომელიც გზების გამოყენების 

უფლებას აძლევთ 

– როგორც წესი შეზღუდვა ვრცელდება მაგისტრალებზე/მთავარ გზებზე, წელიწადში 

ერთი სტიკერი  

– ხარჯების დიფერენცირების შესაძლებლობა ავტომობილის კლასების მიხედვით 

 მანძილთან დაკავშირებული გადასახადი (მაგ. საფრანგეთი, იტალია, გერმანია) 

– გადასახადი გავლილი მანძილის მიხედვით 

– გადასახადების აკრეფა გადასახადების “კარიბჭესთან” ან  ელექტრონული საგზაო 

გადასახადების მეშვეობით.  

– შეზღუდვები საავტომობილო გზის მონაკვეთზე, მთავარი ხიდები/გვირაბები 

– ხარჯის დიფერენციაციის ზოგი შესაძლე ბლობები (ავტომობილების კლასები, 

ფასდაკლებები მუდმივიმომხმარებლებისთვის) 
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დაფინანსების მეთოდების შეფასება 

 დაფინანსების მეთოდები უნდა შეფასდეს ოთხი კრიტერიუმის მიხედვით 

 

1. პოტენციური შემოსავალი 

2. ადმინისტრაციული ხარჯები 

3. წამახალისებელი ეფექტები 

– აქცევენ მძღოლები ყურადღებას ხარჯებს დაკავშირებულს გადატვირთულ 

მოძრაობასთან, ცვეთასთან და ამორტიზაციასთან? 

4. გამანაწილებელი ეფექტი 

– ტვირთის რა ნაწილია განაწილებული სხვადასხვა შემოსავლის მქონე პირებს 

შორის? 

 

 გასათვალისწინებელია, რომ დაფინანსების მეთოდების შეიძლება იქნეს 

კომბინირებული - მაგ. ნაწილობრივი ბიუჯეტი, ნაწილობრივ გადასახადებზე 
დაფუძნებული დაფინანსება 

 ეფექტები შეიძლება მნიშვნელოვნად იყოს დამოკიდებული დაფინანსების სქემის 

ზუსტ დიზაინზე (მაგ. ვინ იღებს ფასდაკლებას) 
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დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

 პოტენციური შემოსავალი 

– თეორიულად შეაბამისი– მაგრამ შეზღუდულია საქართველოში 

სამართლებრივი შეზღუდვების გამო 

 ადმინისტრაციული ხარჯი 

– დამატებითი ადმინისტრაციული ხარჯები გზების დაფინანსებისთვის  

თითქმის არ არსებობს 

 წამახალისებელი ეფექტები 

– გზების მიწოდება საზოგადოებისთვის ხდება უფასოდ, “ხალხი ხალხისთვის”, 

– თუმცა, თავისუფალი წვდომა გზებზე იწვევს იმას, რომ  მძღოლები არ 

ითვალისწინებენ იმ დანახარჯებს რასაც საზოგადოებას აყენებენ  

(გადატვირთული მოძრაობა; სარემონტო სამუშაოები) 

 გამანაწილებელი ეფექტები 

– საგადასახადო სისტემის ექვივალენტური. 

 გარდა ამისა წამახალისებელი ეფექტების ნაკლებობა მიმზიდველია თეორიაში 

 საქართველო: ნაკლებ სავარაუდოა, რომ საკმარისი იყოს  დაფინანსების 

ერთადერთი წყარო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად, 

პოტენციური შემოსავლის სამართლებრივი შეზღუდვების გამო 
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 პოტენციური შემოსავალი 

– დამოკიდებულია ავტომობილების რაოდენობაზე, სატრანზიტო მიმოსვლა: ქვემოთ 

რაოდენობრივად დათვლილია საქართველოსთვის 

– სატრანზიტო მიმოსვლა / უცხოური ავტომობილები შემოსავლის მნიშვნელოვან წყაროს 

წარმოადგენენ (მაგრამ მიმდინარე სატრანზიტო გადასახადები უნდა იქნეს 
დისკონტირებული თუ ვინიეტის სქემა იქნება დანერგილი) 

 ადმინისტრაციული ხარჯები 

– შეზღუდვა: ვინიეტები უნდა იყიდებოდეს (მარტივი) და საგზაო პოლიციამ უნდა 
გააკონტროლოს ავტომობილები რომელთაც აქვთ ვინიეტე. 

 წამახალისებელი ეფექტები 

– ჩვეულებრივ: თითქმის არცერთი: ვინიეტი კვლავ ახდენს გზების მიწოდებას უფასოდ 

– სპეციალური სტიმულები შეიძლება იქნეს მითითებული (მაგ. უფრო ეფექტურ 

ავტომობილებზე გადასვლა) 

 გამანაწილებელი ეფექტები 

– ზოგადად: რეგრესიული, მაგრამ გამონაკლისები ან ფასდაკლებები შესაძლოა გაცემულ იქნეს 
ავტომობილების კლასების მიხედვით ან საცხოვრებელი ადგილების მიხედვით, რათა 
შეამსუბუქოს გამანაწილებელი ეფექტი 

 შეიძლება იყოს არჩევანი. დამოკიდებულია პოტენციურ შემოსავალზე.  

 გამანაწილებელი ეფექტის გამოყენება  ხშირად აღიქმება როგორც არასამართლიანი სქემა.  

ვინიეტის სქემა 
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მანძილთან დაკავშირებული გადასახადები 

 პოტენციური შემოსავალი 

– დამოკიდებულია მოძრაობის მოცულობაზე  შესაბამის სექციებში 

– საქართველოში შეზღუდულია, იმ მოთხოვნით რომ ალტერნატიული გზების 

უნდა არსებობდეს. გარდა ამისა, ქალაქშიშემოვლითი გზები უნდა იყოს 

დაცული უფასოდ 

 ადმინისტრაციული ხარჯები 

– სისტემა დაკომლექტებული საგადასახადო ამკრებებით საქართველოსთვის 

იაფი იქნება, შრომის დაბალი ღირებულების გამო 

 წამახალისებელი ეფექტები 

– საგზაო გადასახადები უზრუნველყოფს გზების ეფექტურ გამოყენებას 

 გამანაწილებელი ეფექტები 

– რეგრესიული, შემსუბუქებულია ალტერნატიული გზების არსებობის გამო 

– თუ მხოლოდ აგროვებული იქნება ახალი გზებისთვის (ალტერნატივებით), 

არცერთი 
 

 მიმზიდველი ვარიანტია საქართველოსთვის, განსაკუთრებით ახალი 

მაგისტრალისთვის 

 დამოკიდებულია პოტენციურ შემოსავალზე 
 გადასახადების აკრეფა და  შენარჩუნება შესაძლებელია გადაცემული იქნეს კერძო 

კომპანიაზე 
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დაფინანსების მეთოდების შეფასება: მიმოხილვა 

  

11 

  სახელმწიფო ბიუჯეტი ვინიეტი Toll 

ადმინისტრაციული 

ძალისხმევა 
უმნიშვნელო ზომიერი 

ზომიერი, ცვალებადი 

კაპიტალი/შრომა ინტენსიური 

პოტენციური 

შემოსავალი 

მაღალი, მაგრამ 

პოლიტიკური 

შეზღუდვები ვრცელდება 

დამოკიდებულია პირობებზე და დიზაინზე 

წამახალისებელი 

ეფექტები 
არცერთი 

მინიმალური, სპეციფიური 

ეკოლოგიური სტიმულები 

შეიძლება იქნეს 

მითითებული 

მძღოლები ითვალისწინებენ 

გამოყენებისას წარმოქმნილ 

ხარჯებს 

გამანაწილებელი 

ეფექტი 

საგადასახადო სისტემის 

შესაბამისი 

რეგრესიული მარტივი 

სქემის შემთხვევასი 

რეგრესიული, შემსუბუქებული 

ალტერნატიული გზებით 

• დაფინანსება მხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არასაკმარისია საქართველოსთვის 

• მანძილზე დამკიდებული გადასახადები უფრო მიმზიდველია თეორიაში ვიდრე 
ვინიეტის სქემა: სამართლიანობა, წამახალისებელი ეფექტები 

• პრაქტიკაში, დამოკიდებულია გადასახადები თუ შექმნიან საკმარის შემოსავლებს 



German Economic Team Georgia 

პოტენციური შემოსავალი ვინიეტის სქემიდან 

 ვინიეტი ყველა ძირითადი და მეორეხარისხოვანი გზებისთვის;  

 დაშვება: რეგისტრირებული ავტომობილების 70% მიიღებს ვინიეტს 

 ფასის ნიშნული: ფასის ~70% რუმინეთში/ბულგარეთში 

 წმინდა შემოსავალი უცხოური ავტომობილებიდან ვთქვათ 200 ლარი, მოიცავს 

სატრანზიტო გადასახადს სატვირთო ავტომობილებისთვის, ერთ კვირიანი 

ვინიეტი წლიური ფასის 1/6 
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ავტომობილის კლასი 

რეგისტრირებული 

ავტომობილების 

რაოდენობა 

ვინიეტის ფასი 

(ლარი) 

შემოსავალი/წელი  

(მლნ ლარი) 

მსუბუქი ავტომობილი 673,280 50 23.56 

ავტობუსი/მინიბუსი 51,605 150 5.42 

სატვირთო მანქანა 78,213 450 24.64 

მთლიანი შემოსავალი საქართველოში რეგისტრირებული 

ავტომობილებიდან 

53.62 

დამატებითი წმინდა შემოსავალი უცხოური ავტომობილებიდან 18 

სულ 71.62 

წლიური შენარჩუნიების მოსალოდნელი წილი 27% 

წყარო: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; პირადი გამოთვლები 
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პოტენციური შემოსავალი გადასახადებისგან 
 გადასახადი დაგეგმილია ხაშური-ქუთაისი გზის მონაკვეთზე აღმოსავლეთ-

დასავლეთ გზის მთავარ მაგისტრალზე  
(84 კმ მაღალმტიანი რელიეფის გამო, შესაძლოა ეს ერთადერთი შესაფერისი 

ადგილი იყოს გადასახადისთვის) 

 გამოთვლები ეფუძნება დაზოგილ დროსა და მანძილს ახალი საავტომობილო 

გზის მონაკვეთზე 

 

 

 

 

 

 

 

 
 მოიცავს მთლიან საავტომობილო გზის 5x წლიური შენარჩუნების  ხარჯს (16.5 ლარი) 

 ადვილია განსახორციელებლად (საავტომობილო გზის მშენებლობა დღემდე მიმდინარეობს, 

გადასახადი ახალ გზაზე, შეზღუდული სიგრძის სეგმენტი) 

 უნდა იყოს უმჯობესი მეთოდი ვიდრე ვინიეტის სექმა 
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ავტომობილის კლასი 
ავტომობილების 

რაოდენობა/ დღე 
Toll (ლარი) 

შემოსავალი/წელი 

(მლნ ლარი) 

მსუბუქი ავტომობილი 8,239 8 24.06 

მინიბუსი 793 30 8.68 

ავტობუსი, სატვირთო 654 72.5 17.31 

სატვირთო/ტრაილერი 970 90 31.85 

სულ 81.9 

წლიური შენარჩუნიების მოსალოდნელი წილი 31% 

 

 

წყარო: საქართველოს საგზაო დეპარტამენტი; პირადი გამოთვლები 
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შეჯამება და რეკომენდაციები 

1. შენარჩუნების პროცესს, როგორც მდგრადი და სანდო 

დაფინანსების საფუძველს, ესაჭიროება მხარდამჭერი სისტემის 

დანერგვა მაღალხარჯიანი ელასტიური პროექციების 

დასაგენერირებლად 

2. შემდგომი ეფექტურობის მიღწევა უნდა განხორციელდეს 
შესრულებაზე დაფუძნებული კონტრაქტების მეშვეობით (PBMC)  

3. მოცემული დაფინანსების არსებითი პრობლემების გამო, 

დაფინანსება მხოლოდ ერთიანი ბიუჯეტიდან არ არის 

გრძელვადიანი პრეროგატივა; ალტერნატივები დამატებითი 

დაფინანსების მოსაპოვებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული 

4. ახალი საავტომობილო გზის ხარჯების დასაფარად და აგრეთვე 
ფინანსების გენერირებისთვის, მანძილზე დამოკიდებული 

გადასახადი ს  დაწესება არის მიზანშეწონილი ხაშური-ქუთაისი 

გზის მონაკვეთზე 
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კონტაქტი 

 იურგენ ერკე 
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