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1. შესავალი 

საქართველოს გზების სისტემას, ამჟამად, გაფართოებისა და განვითარების ეტაპი უდგას. კერძოდ 

კი აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალი, რომელიც თბილისიდან ბათუმისკენ შენდება 

წარმოადგენს ინფრასტრუქტურული კაპიტალის საგრძნობ ზრდას. შედეგად, ჩნდება კითხვა 

გზების მოვლა-შენახვისა და რეაბილიტაციისთვის საჭირო დაფინანსების შესახებ, რადგანაც ამის 

საჭიროება თანდათან მოსალოდნელია გაიზარდოს.  

ამ დროისათვის გზების მოვლა-შენახვის ხარჯები ქვეყნის ბიუჯეტიდან ფინანსდება, ანუ 

გადასახადის გადამხდელებისგან. თუმცა, საქართველოს სახელმწიფო ხარჯები და დამატებითი 

საგადასახადო შემოსავლის წარმოქმნა არის საგანი მჭიდრო  საკანონმდებლო  შეზღუდვებისა, 

რომლებიც მომდინარეობს ეკონომიკის თავისუფლების აქტის ინიციატივიდან (Economic Liberty 

Act Initiative, 2009). ასე რომ, თუ დაფინანსების მოთხოვნა გაიზრდება სამომავლოდ, მაგ. საგზაო 

ინფრასტრუქტურაში გაზრდილი კაპიტალის მარაგების გამო, საბიუჯეტო რესურსები კიდევ უფრო 

მეტად გაიშვიათდება. ამ მიზეზით, გონივრულია გზების მოვლა-შენახვის დაფინანსების 

ალტერნატიული მეთოდების უკვე ამ დროისთვის მხედველობაში მიღება. 

ქვემოთ განხილული და შეფასებულია საგზაო ინფრასტრუქტურის დაფინანსების  სხვადასხვა 

სისტემები, რომლებიც აპრობირებულია სხვა ევროპულ ქვეყნებში და რეალურ მაგალითებზე 

აგებულ კალკულაციაზე დაყრდნობით შეფასებულია რომელი მათგანი, ჩვეულებრივი საგზაო 

მოსაკრებელი (ვინიეტის სისტემა) თუ მანძილზე დამოკიდებული ბაჟი, იქნება შესაფერისი 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალისთვის, რათა დამატებითი შემოსავალი გაჩნდეს 

საქართევლოს გზების მოვლა-შენახვის დასაფინანსებლად. 

 

2. გზების სისტემა საქართველოში 

საქართველოს პირველი და მეორეხარისხოვანი გზების ქსელი ამჟამად გადაჭიმულია დაახლოებით 

6,900 კილომეტრზე, რომელთაგან 1,603 კმ. მიჩნეულია „საერთაშორისო გზებად“. ეს მოცავს ქვეყნის 

მთავარ საგზაო არტერიას, სატრანზიტო კორიდორს, რომელიც თურქეთისა და აზერბაიჯანის 

საზღვრებს აერთებს და ასევე, აკავშირებს ქვეყნის მთავარ ქალაქებს (მათ შორის ბათუმისა და 

ფოთის პორტებს და დედაქალაქ თბილისს)1. ქვეყნის საგზაო ქსელი არც ისე მჭიდროა და მოიცავს 

27 კმ. გზას 100 კვ.კმ მიწაზე, თუმცა მოსახლეობის სიმჭიდროვე კიდევ უფრო დაბალია. 

რა თქმა უნდა, გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურა სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა ქვეყნის 

ეკონომიკსთვის, მით უფრო რომ მანქანის ყოლა შედარებით გავრცელებულია (საქართველო 

ლიდერია რეგიონში ამ კატეგორიაში 166 ავტო ტრანსპორტით ყოველ 1000 კაცზე, რაც აღემატება 

გაცილებით მდიდარი თურქეთის მონაცემს 2 ) და მიანიშნებს საგზაო ტრანსპორტზე დიდად 

დამოკიდებულებას. ეს დიდწილადაა დაკავშირებული აგრო სექტორთან, რადგან ფერმერებს 

თავიანთი პროდუქტები მიაქვთ ქალაქში გასაყიდად. 

უფრო მეტიც, თუ საქართველოს გეოგრაფიულ მდებარეობას გავითვალისწინებთ, ის „ბუნებრივად“ 

სატრანზიტო ქვეყანაა და ეს მახასიათებელი რეგიონში პოლიტიკური ვითარებითაა 

                                           
1 ეს არის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს პასუხისმგებლობის ქვეშ არსებული გზები. 

თუმცა, მონაცემები მოიცავს, დაახლოებით, 1,450 კმ. სიგრძის გზას, რომელიც ოკუპირებულ აფხაზეთისა და სამხრეთ 

ოსეთის ტერიტორიებზეა. ასე რომ, სამინისტროს ზედამხედველობის ქვეშ მხოლოდ 5,450 კმ. გზაა. 
2 მსოფლიო ბანკის მონაცემებით (2011) თურქეთში არის 164 ტრანსპორტი/ 1000 კაცზე, აზერბაიჯანში 112 და სომხეთში 103. 
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განმტკიცებული. გასაკვირი არაა, რომ ლოჯისტიკურ ცენტრად ქცევა ქვეყნის, რომელიც ევროპისა 

და აზიის გზაგასაყარზე მდებარეობს, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცხად 

სტრატეგიად განიხილება. ეს, თავის მხრივ, გააფართოებს და გააუმჯობესებს მთავარ გზებს 

საერთაშორისო სატრანსპორტო ნაკადითვის, რასაც გრძელვადიან პერიოდში დიდი მნიშვნელობა 

აქვს3.  

შედეგად, მთავარი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც ამჟამად ხორციელდება 

საქართველოში, არის ავტომაგისტრალი თბილისსა და ბათუმს შორის, რაც დასავლეთ-

აღმოსავლეთის სატრანზიტო გზის ყველაზე მნიშვნელოვან მონაკვეთებს მოიცავს. სხვა ძირითადი 

პროექტები, უფრო შორეული მომავლისთვის, მოიცავს არამარტო სატრანზიტო რგოლს რუსეთსა 

და სომხეთს შორის, რომელიც საქართველოს ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ გასდევს, არამედ, 

ასევე,  შავი ზღვის ახალი მთავარი პორტის აგება, რომელიც განკუთვნილია საქართველოს გავლით 

ცენტრალური აზიისკენ მიმავალი სატრანსპორტო ნაკადის ზრდისთვის. 

ინფრასტრუქტურული გაუმჯობესების მნიშვნელობა საბიუჯეტო გადაწყვეტილებებშიც აისახება, 

რამეთუ საქართველოს საკუთარი ინვესტიციები გზების მშენებლობაში (გარდა უმეტესად 

დონორების მიერ დაფინანსებული ფლაგმანი პროექტებისა) გაიზარდა 2009 წლის მოკრძალებული 

25 მილიონიდან 2015 წელს დაგეგმილ 117 მილიონამდე. 

დიაგრამა 1: გზების აგება, 2009-2015 

წყარო: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 

მიუხედავად ამისა, გზების მდგომარეობა ტოვებს გაუმჯობესებისათვის ადგილს. მთავარი საგზაო 

არტერიები კარგ მდგომარეობაშია, მაშინ როცა ბევრი მეორეხარისხოვანი გზა ხარისხში 

მოიკოჭლებს. თუ საგზაო ქსელის მეტად გაფუჭება და შედეგად, დამატებითი დიდი ხარჯები 

                                           
3  ამჟამად, საერთაშორისო (და სატრანზიტო) მოძრაობა იზრდება და წელიწადში საქართველოში შემოსული უცხოური 

მანქანები რაოდენობა თითქმის გაოთხმაგდა 2010-2014 წლებში. 
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რეაბილიტაციისა და რესტავრაციისთვის გვინდა ავირიდოთ, მაშინ რუტინული და რეგულარული 

მოვლა-შენახვის დასაფინანსებელი ფონდი არსებითად უნდა გაიზარდოს4. 

უფრო მეტიც, კაპიტალის მარაგის ნაზრდი ახალი კონსტრუქციის გამო გამოიწვევს მნიშვნელოვან 

მოთხოვნებს მისი მოვლა-შენახვისათვის და შესაბამისად, გაზრდის დამატებითი ფონდების 

საჭიროებას. 

 

3. გზების მოვლა-შენახვის დაფინანსების არსებული სისტემა საქართველოში 

ამჟამად, გზების შენარჩუნება საქართველოში მთლიანად ფინანსდება ზოგადი საგადასახადო 

შემოსავლებიდან. უახლოეს წარსულში, შეგროვებული თანხები მნიშვნელოვნად მერყეობდა და 

მაქსიმუმს, 163.4 მილიონს მიაღწია 2013 წელს. 2008 წლის აგვისტოს ომის გამო 2009-2010 წლებში 

მოვლა-შენახვის ხარჯების დროებითი ზრდის გათვალისწინებით, მცირე აღმავალი ტენდენცია 

შესამჩნევია. იგივე უნდა ითქვას ეკონომიკურ ტვირთზე, რომელიც გამოხატულია როგორც გზების 

მოვლა-შენახვის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში (2013 წელს ამ წილმა მიაღწია „ომის შემდგომ“ 

პიკს - 0.61%). 

დიაგრამა 2: გზების მოვლა-შენახვის ბიუჯეტი 

*GDP: ISET-ის მიახლოებითი მნიშვნელობა 2014 წლისთვის 
წყარო: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 

და თუმცაღა ახლანდელი აღმავალი ტრენდი არ არის მკვეთრად გამოხატული, მომავალში 

ხარჯების საგრძნობი ზრდა ცხადია საგზაო ინფრასტრუქტურის გადიდებისა და გაუმჯობესების 

გამო. მსოფლიო ბანკის მიხედვით, მხოლოდ აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალი გაზრდის 

მოვლა-შენახვის ხარჯებს დაახლოებით 16.5 მლნ. ლარით წელიწადში5 , ანუ GDP-ს კიდევ 0.06 

                                           
4 მეტი დეტალებისთვის, შდრ. მსოფლიო ბანკი, საქართველოს საჯარო დანახარჯების მიმოხილვა, გვ. 83. 
5 შდრ. მსოფლიო ბანკი, საქართველოს საჯარო დანახარჯების მიმოხილვა 2012, გვ. 84-5. 
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პროცენტით, ხოლო საერთო წლიური დანახარჯები ახლანდელ ხუთწლიან საშუალო 120 

მილიონის დაახლოებით 10 პროცენტით გაიზრდება. კიდევ უფრო საგრძნობი ზრდაა 

მოსალოდნელი ჯერ კიდევ არადამაკმაყოფილებელი გზების მოვლა-შენახვის დონის ზრდით. 2010 

წლისთვის მსოფლიო ბანკი პროგნოზირებდა 130 მლნ 6  ლარის ფინანსურ ნაპრალს. ყველა 

ზემოთჩამოთვლილ საჭიროებებზე პასუხი გულისხმობს ახლანდელი ხარჯვის გაორმაგებას 

დაახლოებით 265 მილიონამდე.  

დიაგრამა 3: დაგეგმილი წლიური გზის შენახვა/შეკეთების საჭიროება 

წყარო: საქართველოს  საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; მსოფლო ბანკი; 

რადგანაც გზების მოვლა-შენახვის ხარჯები ამჟამად ფინანსდება ზოგადი საგადასახადო 

შემოსავლიდან, დაფინანსების მდგრადობა პირდაპირაა დაკავშირებული საბიუჯეტო რესურსების 

სიმწირესთან. ერთი თვალის შევლებით კარგი ახალი ამბავიც ჩანს: საქართველოს საჯარო 

ფინანსები ჯანსაღ შთაბეჭდილებას ტოვებს, ვალისა და დეფიციტის დაბალი დონით. (შდრ. 

დიაგრამა 4). 

 

 

 

 

 

 

                                           
6 შდრ. მსოფლიო ბანკი, საქართველოს საჯარო დანახარჯების მიმოხილვა 2012, გვ. 83-4. 
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დიაგრამა 4: საჯარო ფინანსების ახლანდელი მდგომარეობა საქართველოსა და სხვა შერჩეულ 

ქვეყნებში, 2013 

 

წყარო: IMF მსოფლიო ეკონომიკის მიმოხილვა, ოქტ. 2014 

რადგანაც საქართველოს საჯარო სექტორი შედარებით მცირეა (GDP-ს 28.7%, შეადარეთ მაგ. აშშ-ს 

36.6% და 48.7% ევროკავშირში), ერთი შესაძლო გზა მოვლა-შენახვის ხარჯების შესაბამისი 

დაფინანსების უზრუნველსაყოფად შეიძლება იყოს გადასახადებისა და საბიუჯეტო ხარჯების 

შესაბამისი ზრდა. თუმცა, ეს კანონიერად შეზღუდულია: ამ წლის დასაწყისიდან, „ეკონომიკის 

თავისუფლების აქტის ინიციატივის“ გამო, საბიუჯეტო ხარჯები შემოსაზღვრულია GDP-ს 30 

პროცენტით და გადასახადების ნებისმიერი ზრდა უნდა დამოწმდეს რეფერენდუმით. 

საკანონმდებლო სტრუქტურა, მაშასადამე, გზების მოვლის დაფინანსების ახალნდელი სქემის 

მდგრადობას  ეჭვქვეშ აყენებს. სამომავლოდ, ხარჯების წილის ზრდაა მოსალოდნელი მთლიან 

შიდა პროდუქტში, რადგან საბიუჯეტო რესურსებზე სხვა ტიპის მოთხოვნაც გაიზრდება. ამ 

დროისთვის, ბიუჯეტში მცირე უმოქმედობაა: არაეფექტური სექტორისთვის სუბსიდიები უკვე 

შემცირდა და საერთო სოციალური ხარჯვაც დაბალია, რაც გულისხმობს, რომ მოსალოდნელია 

საჯარო ფინანსებზე კონკურენციის გაძლიერება მომდევნო წლებში. 

რესურსების გამოსათავისუფლებლად, თუნდაც დღეს არსებული ცენტრალური ბიუჯეტიდან 

დაფინანსების სქემის შენარჩუნების შემთხვავაშიც, ორი ურთიერთშეთავსებადი სამოქმედო გზაა 

შესაძლებელი: 

1. ფინანსური საჭიროებების შეფასების გამჭვირვალე სისტემას, რომელსაც საფუძვლად 

დაედება გზების შესანახად საჭირო ხარჯების დასათვლელად ყველასაგან აღიარებული 

სტანდარტები 7 , რომელსაც  რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

                                           
7გერმანიაში გზის ხარისხი რეგულარულად მოწმდება სპეციალური მოწყობილობის საშუალებით და ამგვარად დადგენილი 

მოვლა/შენახვის საჭიროებები ნაწილდება მათი გადაუდებლობის მიხედვით. ამაზე დაყრდნობით, ფინანსური საჭიროება 

გამოითვლება სტანდარტიზირებული მეთოდოლოგიით და მოგვიანებით ერთვება ბიუჯეტის განხილვაში. 
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სამინისტრო უხელმძღვანელებს, შეუძლია გააძლიეროს მოთხოვნილი ბიუჯეტური 

რესურსების პოლიტიკური სანდოობა და სიმტკიცე. 

2. ეფექტურობის ნაყოფი შეიძლება მოიმკას გზის შენახვის სისტემის დანერგვით. 

მაგალითად, შესრულებაზე დაფუძნებული მოვლა-შენახვის კონტრაქტის (performance-

based maintenance contracts (PBMC)) გავრცობით, რომელიც კონტრაქტორებს გადაუხდის 

მათ მიერ ჩაბარებული გზის ხარისხის მიხედვით, თანაც ამის პრაქტიკა უკვე არსებობს 

კახეთის რეგიონის მეორეხარისხოვან და ადგილობრივ გზებთან მიმართებაში. ასევე, 

მოვლა-შენახვის კონტრაქტის დიდი ვადა, როგორც ამას საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი განიხილავს, კონტრაქტორებს მანქანა-დანადგარებში ინვესტირების 

საშუალებას მისცემს, რაც თავის მხრივ ხარჯებს შეამცირებს საშუალოვადიან პერიოდში. 

თუმცა ასეთი გზები მისაღების საშუალოვადიან პერიოდში საბიუჯეტო წნეხის შესამცირებლად, 

ისინი შეიძლება არ  გამოდგნენ გრძელვადიან პერიოდში თანდათან გაიშვიათებულ რესურსებსა 

და საგრძნობი ოდენობის დამატებით ფინანსურ საჭიროებებთან გასამკლავებლად. შესაბამისად, 

მოსაფიქრებელია სახელმწიფო ბიუჯეტს გერეთ მდებარე შემოსავლის ალტერნატიული წყაროები. 

 

4. საგზაო ინფრასტუქტურის დაფინანსება: ცნებები 

ქვემოთ საგზაო ინფრასტრუქტურის მთლიანად საგადასახადო შემოსავლებით დაფინანსების 

„ტრადიციულ“ მიდგომას შევადარებთ ორ სხვა სქემას: ვინიეტსა და მანძილზე დამოკიდებულ 

საგზაო ბაჟს. ეს სისტემები არამარტო ადმინისტრაციული ხარჯებისა და შემოსავლის კუხით 

განსხვავდება, არამედ, ასევე, გამოწვეული სტუმულებითა და გადანაწილების ეფექტებით. 

4.1 დაფინანსება საგადასახადო შემოსავლებიდან 

გზების მოვლა-შენახვის ხარჯების დაფინანსებისადმი საქართველოს მიდგომას აქვს რამოდენიმე 

უპირატესობა. პირველი, კანონშემოქმედებს თავისუფლად შეუძლიათ დააწესონ და გადაანაწილონ 

დაფინანსების ტვირთი საზოგადოების სხვადახვა სეგმენტებზე საჯარო პრეფერენციების 

შესაბამისად (მაგ. შემოსავლების მიხედვით, მაგრამ, ასვე, საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით). 

ასევე, დამატებითი ადმინისტრაციული ხარჯი გაზრდილი ფინანსური საჭიროებებისათვის 

ძალიან დაბალია, რადგან შემოსავლების სამსახური უკვე ფუნქციონირებს. ხოლო საგადასახადო 

შემოსავლებიდან დაფინანსება მიესადაგება საგზაო ინფრასტრუქტურის აღქმას, როგორც 

საქონლის, რომლის გამოყენება ყველასთვის უფასო უნდა იყოს და რომელიც „ხალხისგან არის 

ხალხისთვის“ (“by the people, for the people”). 

მიუხედავად ამისა, არსებობს გამომწვევი პრობლემა: რადგან გზებზე წვდომა უფასოა, მძღოლები 

არ ითვალისწინებენ იმას, თუ რა გავლენას ახდენს მათ მიერ გზის გამოყენება სხვების ხარჯებზე. 

გადატვირთული გზები და მოვლა-შენახვის დამატებითი ხარჯები ამის მაგალითია8. გარდა ამისა, 

პოლიტიკური შეზღუდვები ლიმიტს უწესებს საგადასახადო შემოსავლებიდან დაფინანსებას და 

                                           
8 სპეციფიური გადასახადის მიმართვა გზების აგება/შენახვისაკენ (როგორც ამის პრაქტიკა, სულ ცოტა ნომინალურად მაინც, 

არსებობს ბევრ ქვეყანაში) ნაწილობრივ პასუხობს ამ საკითხს, თუმცა მხოლოდ მაშინ, როცა მოსალოდნელი შემოსავალი 

მთლიანად ფარავს ხარჯებს. საქართველოში გადასახადის მიმართვა გამორიცხულია ბიუჯეტის უნივერსალურობის 

პრონციპის გამო. 
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ალტერნატიული წყაროების ძიებას მიმზიდველს ხდის. შედეგად, ევროკავშირის 28 წევრი 

ქვეყნიდან 23 არ აწვდის თავის გზებს უფასოდ, არამედ მიმართავს ზოგიერთი ტიპის მოსაკრებელს. 

ორი ყველაზე გავრცელებული სქემაა ვინიეტი და მანძილზე დამოკიდებული საბაჟო მოსაკრებელი. 

4.2 საერთო საგზაო ბაჯი/ვინიეტი 

ვინიეტის სისტემის მიხედვით, როგორც ის გამოიყენება მრავალ ევროპულ ქვეყანაში, ყველა 

სატრანსპორტო საშუალებას უნდა ჰქონდეს სტიკერი, რომელიც მათ უფლებას აძლებთ გამოიყენონ 

ამ ქვეყნის ავტომაგისტრალები (მაგ. როგორც შვეიცარიაში, ავსტრიასა და სლოვენიაშია), ან 

ძირითადი გზები (ბულგარეთი) ანდა ყველა გზა და ავტომაგისტრალი (რუმინეთი). ასეთი 

სისტემის პირველადი უპირატესობაა, რომ ის აწესებს გზის გამოყენების საფასურს, მაგრამ 

ადვილად ადმინისტრირებადია და არ მოითხოვს დიდი ინფრასტრუქტურულ ინვესტიციებს. 

მეორე მხრივ, წარმოადგენს შემოსავლის სტაბილურ და დასაყრდენ წყაროს. 

ამავე დროს, ვინიეტი თითქმის ექვივალენტურია მანქანის მფლობელებზე პაუშალური (lump-sum) 

გადასახადისა 9 , რომელიც მხედველობაში არ იღებს მათ შემოსავალს. ეს ამ ტიპის სქემის 

საშემოსავლო პოტენციალს ამცირებს და კითხვის ქვეშ აყენებს გადანაწილების ეფექტს, რომლის 

შესუსტება მხოლოდ სისტემის გართულებით არის შესაძლებელი (მაგ. დაბალშემოსავლიანი 

მოქალაქეებისთვისა და მცირე ბიზნესისთვის შეღავათის დაწესებით ან განსხვავებული კლასის 

ტრანსპორტისთვის სხვადასხვა გადასახადით). 

უფრო მეტიც, მარტივი „ერთი ზომა რგებს ყველას“ (“one size fits all”) ვინიეტის სქემა არ წარმოქმნის 

რაიმე ხელსაყრელ სტიმულს - როგორც კი მძღოლები სტიკერებს იყიდიან, მათ კვლავაც 

თავისუფლად შეეძლებათ გზების გამოყენება და კვლავ არ მიაქცევენ ყურადღებას, თუ რა გავლენას 

ახდენს მათ მიერ გზის გამოყენება სხვა მძღოლების ხარჯებზე. თუმცა, უფრო გართულებულ 

სისტემას შეუძლია, მაგალითად, განსხვავებული გადასახადი დაუწესოს სხვადასხვა სიდიდისა და 

ძრავის მოცულობის (წვის რეიტინგის მიხედვით) ავტომობილებს. ასე რომ, გრძელვადიან 

პერიოდში, მოქალაქეებს სტიმული ექნებათ ინვესტირება ჩადონ ისეთ მანქანებში, რომლებიც 

ნაკლებად აზიანებენ საჯარო ინფრასტრუქტურას ან გარემოს. 

4.3 მანძილზე დამოკიდებული საგზაო მოსაკრებელი 

მანძილზე დამოკიდებული საგზაო ბაჟი არის გზების გამოყენების გადასახადის მეორე, კარგად 

აპრობირებული სისტემა. მას აქვს დიდი ტრადიცია, მაგალითად საფრანგეთსა და იტალიაში. იგი 

მრავალმა ევროპულმა სახელმწიფომ აითვისა უკანასკნელ წლებში (თუმცა, ხშირად, მისი 

მოქმედება მხოლოდ სატვირთო მანქანებზე ვრცელდება, როგორც, მაგალითად, გერმანიაშია). 

ასეთი სქემა შესაძლებელია რომ აღიქვან, როგორც სამართლიანი და მიუკერძოებელი (რადგანაც 

                                           
9  თუმცა, გადასახადებთან შედარებით ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავებაა: ვინიეტის სისტემა არა მხოლოდ მუდმივ 

მცოვრებლებს ეხება, არამედ უცხოელებსაც. (ჩვეულებრივ ისისნი იხდიან გაცილებით მეტს, ვიდრე გზას იყენებენ, რადგან 

მათ ან უნდა იყიდონ ერთ წლიანი ვინიეტი მხოლოდ ერთი მგზავრობისთვის ან გადაიხადონ არათანაბრად მეტი 

დღიური/კვირეული გამოყენებისთვის). 
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მძღოლები იხდიან გზის გამოყენებისთვის იმდენს, რამდენსაც „მოიხმარენ“)10. გარდა ამისა, თუკი 

ფასი სწორად იქნება დაწესებული, ის შექმნის ეკონომიკურად ეფექტური ქმედების სტიმულს 

(რადგან მომხმარებლებს აწვებათ გზების მოვლა-შენახვის ხარჯები, მოსალოდნელია, რომ ისინი 

ტრანსპორტის მართვის ქცევას შესაბამისად შეიცვლიან). 

ეს სისტემა, ასევე, „პრივატიზაცია-მეგობრულია“: შემოსავალი პირდაპირპროპორციულია 

მომხმარებელთა რაოდენობისა (რადგან სქემა მოიცავს ინდივიდუალურ გადასახადს სხვადასხვა 

სახის ტრანსპორტისათვის) და ხარისხის, რაც თავის მხრივ, განსაზღვრავს გზების მოვლა-

პატრონობისთვის საჭირო ძალისხმევას. მთავრობას შეუძლია გზების გზების მოვლა-შენარჩუნება 

კერძო სექტორს გადააბაროს 11 , აკონტროლოს დაწესებული გადასახადი (რათა აირიდოს 

მონოპოლიური ფასი) და ჩაერიოს სუბსიდიებით, რათა მიმართოს გადანაწილებას. ამავე დროს, თუ 

ფასები შესაბამისად იქნება დაწესებული, სისტემა შეძლებს საკუთარი თავის შენახვას ისე, რომ 

ქვეყნის ბიუჯეტს არ შეეხოს. 

მანძილზე დამოკიდებული საბაჟო მოსაკრებლის სისტემა, თუმცაღა, ბუნებრივად ასოცირდება 

საკმაო ადმინისტრაციულ ხარჯთან, რადგან მან თვალი უნდა ადევნოს ინდივიდუალური 

ტრანსპორტის ყველა მოძრაობას იმ გზაზე, რომელზეს სქემა ვრცელდება. ეს მოიცავს ინვესტირებას 

ან საბაჟო შლაგბაუმებში ან ელექტრონულ ინფრასტრუქტურაში (რაც მონაცემთა უსაფრთხოების 

საკითხებს მოიცავს), რომელიც პრაქტიკული თვალსაზრისით ზღუდავს სისტემას ავტობანებზე, 

მნიშვნელოვან ხიდებზე ან გვირაბებზე. თავის მხრივ, მრავალი სტიმულირებისა და თანასწორობის 

არგუმენტი აორთქლდა: „კონკურენციამ“ ბაჟ დაკისრებულ გზებსა და მისგან თავისუფალ 

ალტერნატივას შორის, შეიძლება, მოძრაობის ნაკადი გადაანაცვლოს მაღალი ხარისხის მთავარი 

გზებიდან და ავტომაგისტრალებიდან (სწორედ ამიტომაც, დიდი ქალაქის გზის ასაქცევი 

მაგისტრალები, ჩვეულებრივ, ბაჟისგან თავისუფალნი არიან). გარდა ამისა, რადგანაც სქემა 

ყველგან ვერ გატარდება, მოქალაქეები, რომლებიც ცხოვრობენ მოსაკრებელ დაწესებულ 

ავტომაგისტრალის მონაკვეთთან და ხშირად იყენებენ მას, იხდიან გაცილებით მეტს, ვიდრე ისინი, 

ვინც ბაჟისგან თავისუფალ მონაკვეთებს იყენებენ. ორივე ეს საკითხი ჩარჩოებს უწესებს ბაჟს, 

რომელიც გონივრულად შესაძლებელია და უნდა დაწესდეს და შესაბამისად, ზღუდავს ამ სქემის 

შემოსავლის პოტენციალს. 

სისტემური თვალთახედვით, აღწერილი სქემებიდან არცერთი არაა ერთმანეთისგან 

განცალკევებული და ჩვეულებრივ, პრაქტიკაში ისინი თანაარსებობენ. ბევრი საქართველოს მსგავსი 

ქვეყანა აქტიურად იზღვევს თავს იმით, რომ ყველა ბაჟიანი გზისთვის მოიძებნება უფასო 

ალტერნატივა, რომელიც ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 12 . მეორე მხრივ,  ვინიეტის 

სისტემის მქონე ქვეყნებშიც კი კონკრეტულ სტრუქტურებს, როგორებიც არიან ხიდები და 

გვირაბები, შეიძლება დამატებითი მოსაკრებელი მაინც ჰქონდეთ. 

                                           
10  თუმცა, თავში შეიძლება მოგვივიდეს აზრი, რომ სადაც გზებს უფასოდ იყენებდნენ (და, შედეგად, „სუბსიდიას“ 

უკეთებდნენ ღარიბებს), იქ საბაჟო სისტემაზე გადასვლას რეგრესიული გადანაწილების ეფექტი ექნება. 
11 ეს მიღებული პრაქტიკა, მაგ. იტალიასა და საფრანგეთში. 
12  მაგალითად, საფრანგეთს აქვს საბაჟო მოსაკრებლისგან თავისუფალი მჭიდრო ქსელი “routes nationales”, რომელიც, 

ხშირად, პარალელურად გასდევს გზებს, რომლებზეც მოსაკრებელი მოქმედებს. 
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ცხრილი 1: დაფინანსების სქემების შედარება 

 საერთო საგადასახადო 

შემოსავალი 
ვინიეტი 

მანძილზე 

დამოკიდებული ბაჟი 

ადმინისტრაციული 

მცდელობა 
უმნიშვნელო 

ზომიერი, რადგან 

მარტივი სქემაა 

არსებითი, მაგრამ 

ზომიერი თუ მხოლოდ 

შერჩეულ 

გზებს/მაგისტრალებს 

შეეხება 

შემოსავლის 

პოტენციალი 

მაღალი, მაგრამ 

პოლიტიკური 

შეზღუდვები მოქმედებს 

დამოკიდებულია გარემოებებსა და დიზაინზე 

(სისტემის მოქმედების რადიუსი/მომცველობა); უნდა 

შეფასდეს კონკრეტულ შემოთავაზებაზე დაყრდნობით 

სტიმულის ეფექტი 

ჭარბი გამოყენებისგან 

თავშეკავების არანაირი 

სტიმული/გზების 

გადატვირთვა 

ჭარბი გამოყენების 

თავშეკავების სტიმული/ 

გზების გადატვირთვა 

მხოლოდ 

დიფერენცირებული 

სქემის დროს 

ინდივიდუალური 

გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში 

სოციალური ხარჯის 

ჩართვის სტიმული  

გადანაწილების 

შედეგები 

დაბეგვრის სისტემის 

შესაბამისად 

რეგრესული როცა სქემა 

მარტივია; შეიძლება 

შერბილდეს უფრო 

რთული სქემით 

რეგრესული, მაგრამ 

ნაკლებად სერიოზული 

მნიშვნელობის მქონე, 

როცა ალტერნატიული 

მარშრუტები 

ხელმისაწვდომია  

წყარო: პირადი კალკულაცია 

 

5. გზების მოვლა-შენახვის დაფინანსების სხვადასხვა სტრატეგიების სიცოცხლისუნარიანობა 

საქართველოში 

პრაქტიკული მიზეზების გამო საქართველოში მხოლოდ ახალი აღმოსავლეთ-დასავლეთის 

ავტომაგისტრალი გამოიყურება მანძილზე დამოკიდებული ბაჟის დაწესების შესაფერის 

კანდიდატად. გარდა ამისა, ასეთი საბაჟო სქემა საკუთარი მოვლა-შენახვის ხარჯებზე მეტ 

შემოსავალს მოიტანს და საბაზისო დაფინანსების სანდო წყაროს წარმოქმნის (ეს ციფრი გაიზრდება 

მოძრაობის ინტენსივობასთან ერთად), რაც საგრძნობლად შეამცირებს საერთო ბიუჯეტზე ტვირთს. 

საქართველოსთან შესადარი ინფრასტრუქტურის მქონე რამოდენიმე ევროპული ქვეყანა (მაგ. 

რუმინეთი და ბულგარეთი) ალტერნატიულ გზად იყენებენ ვინიეტის სქემას. ეს შესაძლებლობა, 

ასევე,  მიღებული უნდა იქნას მხედველობაში სამომავლოდ. 

ქვემოთ ვინიეტის სქემასა და მანძილზე დამოკიდებული საგზაო ბაჟის სისტემას შევადარებთ 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალზე. 

5.1 ვინიეტის სქემა 

როცა  დამატებითი შემოსავლის პროგნოზირებად და სტაბილურ წყაროს ეძებ, ყველა მთავარ და 

მეორეხარისხოვან გზებზე მორგებული მარტივი ვინიეტის სქემა ძალიან მომხიბვლელია. იმ 

დაშვებით, რომ წლიური ვინიეტის სტიკერებს რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალების 70% 
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იყიდის 13  და  ფასები ორიენტირებული იქნება ევროკავშირის საქართველოსთან შესადარი 

ქვეყნების მონაცემებზე14, ვინიეტის სქემა შემდეგნაირად გამოითვლება: 

ცხრილი 2: ვინიეტის სქემა: მოსალოდნელი შემოსავალი 

ტრანსპორტის 

კლასი15 

დარეგისტრირებული 

ტრანსპორტის ოდენობა 

ვინიეტის ფასი 

(ლარი) 

შემოსავალი/ წელი  

(მლნ. ლარი) 

მსუბუქი ავტო 673,280 50 23.56 

მიკრო/ავტობუსი 51,605 150 5.42 

სატვირთო 78,213 450 24.64 

მთლიანი შემოსავალი საქართველოში რეგისტრირებული 

ტრანსპორტიდან 

53.62 

დამატებითი წმინდა შემოსავალი  უცხოური ტრანპორტიდან (იხ. 

ქვემოთ) 

18 

სულ 71.62 

მოსალოდნელი წლიური მოვლა-შენახვის საჭიროებების წილი (265 

მლნ. ლარი) 

27% 

წყარო: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; საკუთარი კალკულაციები 

ქვეყნის მცხოვრებლების გარდა, ვინიეტის აღება სავალდებულო იქნება ვიზიტორი თუ 

ტრანზიტზე გამავალი უცხოური ტრანსპორტისთვისაც. ამ ტიპის მომხმარებლებს ქვეყნების 

უმრავლესოდა ერთ კვირიან ან ერთ თვიან სტიკერებს სთავაზობს. თუ დავუშვებთ, რომ 

უცხოელებს შესთავაზებენ კვირიან ვინიეტებს უხეშად რომ ვთქვათ, წლიური განაკვეთის მეექვსედ 

ფასად (კვლავაც ევროკავშირის შესადარი ქვეყნის პრაქტიკის მიხედვით), ჩვენ ვვარაუდობთ 

დამატებით  დაახლოებით 27 მლნ. ლარის შემოსავლის პოტენციალს 16 . ამ მონაცემებს ცოტა 

სიფრთხილით უნდა შევხედოთ, რადგან ხშირი ვიზიტორები სავარაუდოა, რომ ნაკლებს 

გადაიხდიან წლიურ სქემაზე გადანაცვლებით და რეკომენდირებული იქნება ვინიეტის  200 

ლარიანი სატრანზოტო გადასახადიდან გაქვითვა, რომელსაც ამჟამად საქართველოზე გამავალი 

უცხოური სატვირთო საშუალებები იხდიან. ამ ყველაფრის მხედველობაში მიღებითა და 

გამოანგარიშებით მიღებული პარამეტრებით ჩვენ ველოდებით, რომ უცხოელებისგან მიღებული 

წმინდა შემოსავალი არ გადააჭარბებს 18 მილიონ ლარს. ეს ციფრი უნდა დაემატოს 53.6 მილიონს, 

რომელიც საქართველოს მცხოვრებლებისგან მიღებული შემოსავალია. 

ასე რომ, შემოსავლის პოტენციალით დაახლოებით 70 მილიონის ფარგლებში, თუნდაც, უხეში, 5-10 

პროცენტით დისკონტირებით ადმინისტრაციული ხარჯებისთვის, ვინიეტის მარტივი სქემას 

მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა შეულია მთავარი და მეორეხარისხოვანი გზების შენარჩუნების 

ხარჯებში. 

                                           
13  ეს ზომიერი შეფასებაა, რადგან ტრანსპორტის უმრავლესობა, ასევე, ქალაქგარეთაც გადის და დამთხვევის წილი 

შეფასებულია 90 პროცენტად უმეტესი ქვეყნებისთვის - cf. Booz & Company, Assessment of Vignette Systems, 2010. 
14  მოცემული მაგალითისთვის, ვინიეტის ფასები განსხვავებული კატეგორიებისთვის აღებულია რუმინეთისა და 

ბულგარეთის ფასების დაახლოებით 70% (სატრანსპორტო საშუალებების კლასიფიკაციაში განსხვავების გამო ფასები 

პირდაპირ ვერ გადმოვიდოდა; აქ გამოყენებული მიახლოება ასახავს მძიმე სატრანსპორტო საშუალებების შედარებით მცირე 

ოდენობას საქართველოში). 
15  პრაქტიკულად, რეკომენდირებულია ავტობუსების, მიკროავტობუსების და სხვადასხვა კლასის სატვირთოების 

განცალკევება. თუმცა, არსებული მონაცემებით ამ საჩვენებელი კალკულაციისთვის ამის გაკეთება შეუძლებელია. 
16 შეფასება ეფუძნება საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებს ყოველთვიურ შემომავალ ტრანსპორტზე. 
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თუ მხედველობაში სტიმულებს მივიღებთ, მსგავსი სისტემა, უმეტესად, ნეიტრალური იქნება17. 

გადანაწილების კუთხით ვინიეტის მარტივი სქემა რეგრესულია, რადგან ყველა მოქალაქეს (ვისაც 

სატრანსპორტო საშუალება ყავს) ერთნაირ თანხას ახდევინებს. ამ პრობლემის მოგვარება შეიძლება, 

მაგალითად,  ადგილობრივი სატრანსპორტო გადაადგილების ვინიეტის აღებისგან 

გათავისუფლებით, რაც, თავის მხრივ, აისახება გარკვეულ (ზომიერ) ადმინისტრაციულ ხარჯსა და 

დაკარგულ შემოსავლებში. 

5.2 ავტომაგისტრალის ბაჟი 

ავტომაგისტრალის ბაჟის დაწესება შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როცა არსებობს ალტერნატიული 

მარშრუტი და მაგისტრალი არ წარმოადგენს ქალაქის შემოვლით გზას. შედეგად, შემოსავლის 

მიღებისათვის ასეთ სქემას ადგილი ცოტა რჩება. აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალზეც კი 

ერთადერთი მონაკვეთი, რომელიც ორივე პირობას აკმაყოფილებს (აქვს ალტერნატივა და არ არის 

დიდი ქალაქის შემოვლითი გზა) არის ხაშური-ქუთაისის მონაკვეთი. 

ავტომაგისტრალის გამოსაყენებლად მძროლების გადახდის სურვილის შეფასებით ჩვენ შეგვიძლია 

მიახლოებით დავითვალოთ მაგისტრალის ბაჟიდან მოსალოდნელი შემოსავალი. ჩვენ ვუშვებთ, 

რომ მძღოლები აირჩევენ ავტომაგისტრალს ორი მიზეზით, დაზოგილი მანძილისა (და, 

შესაბამისად, საწვავისა და სატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის) და დროის გამო. სტანდარტული 

მიახლოების ქვედა ზღვარის მიხედვით, ჩვენ ვუშვებთ, რომ ყოველ კილომეტრზე დაზოგილი 

ხარჯი შეადგენს 0.4 ლარს მსუბუქი ავტომობილებისთვის და 2 ლარს მძიმე სატვირთოებისთვის. 

გარდა ამისა, ჩვენ ვიღებთ ალტერნატიულ ხარჯს 2-დან 20 ლარამდე შუალედში, რომელიც 

მიესადაგება ერთი საათი მგზავრობისას დაზოგილი დროის ქვედა ზღვარს. 

ქუთაისსა და ხაშურს შორის ახალი ავტომაგისტრალი მანძილის მხრივ მძღოლებს დაუზოგავს 35 

კილომეტრს და უხეშად რომ ვიანგარიშოთ, ერთ საათ დროს. დროისა და მანძილის მონეტარული 

ექვივალენტებისა და გზების ამჟამინდელი გამოყენების მონაცემებით, ჩვენ მივიღეთ, 

დაახლოებით, 107 მლნ./წელიწადში მოსალოდნელი შემოსავალი. 

რადგანაც ხაშური-ქუთაისის მონაკვეთი იქნება 84 კმ. სიგრძის, ამ გამოანგარიშებაში გამოყენებული 

საბაჟო მოსაკრებელი ტოლია 0.21 ლარი/კმ. თანხის მსუბუქი ავტომობილებისთვის და 1.07 

ლარი/კმ. სატვირთოებისთვის. ეს თანხა არ არის დიდი ევროპული სტანდარტებით (საფრანგეთი 

და ხორვატია, მაგალითად, მსგავს რაოდენობას აწესებს) და საბაჟო მოსაკრებელიც მთელი 

ავტომაგისტრალის მხოლოდ მცირე მონაკვეთზე (მეოთხედზე ნაკლებზე) დაწესდება. თუმცა, 

შეიძლება შეგვეკამათონ, რომ ისეთ ქვეყანაში როგორიც საქართველოა ინდივიდუალური 

მანქანებისთვის ტარიფი დაბალი უნდა იყოს. შესაბამისად, ქვემოთმდებარე სქემის 

განხორციელებაა შესაძლებელი: 

                                           
17 თუმცა, დადებითი სტუმილების მიწოდება შეიძლება ვინიეტის დამატებითი კლასების შემოღებით, მაგალითად ეკო-

ავტომობილებისათვის.  
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ცხრილი 3: ავტომაგისტრალის ბაჟი: შესაძლო სქემა 

ტრანსპორტის 

კლასი18 

ტრანსპორტი/ 

დღეში19 

მანძილის ფასი/ 

დაზოგილი დრო 

(ლარი) 

ბაჟი (ლარი) 

შემოსავალი/ 

წელში (მლნ. 

ლარი) 

მსუბუქი 

ავტომობილი 

8,239 16 8 24.06 

მიკრო ავტობუსი 793 34 30 8.68 

ავტობუსი, 

სატვირთო 

654 72.5 72.5 17.31 

მისაბმელიანი 

სატვირთო 

970 90 90 31.85 

სულ 81.9 

მოსალოდნელი წლიური მოვლა-შენახვის საჭიროებების წილი (265 მლნ. ლარი) 31% 

წყარო: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; პირადი კალკულაცია 

კვლავაც, ჩვენი კალკულაცია აჩვენებს შემოსავლის მიღების საკმაო პოტენციალს, განსაკუთრებით 

თუ გავითვალისწინებთ, რომ ავტომობილების ნაკადი თითქმის გაორმაგდა ბოლო ხუთი წლის 

მანძილზე და მოსალოდნლია, რომ კიდევ მეტად გაიზრდება. გარდა ამისა, ავტომაგისტრალის 

მხოლოდ ერთი მონაკვეთის შეზღუდვა ადმინისტრაციულ ძალისხმევას დაბალ დონეზე 

ინარჩუნებს. რადგან საქართველოში სამუშაო ძალის ხარჯი კვლავ შედარებით დაბალია, ეს, 

განსაკუთრებით, სიმართლე იქნება, თუ ბაჟი შლაგბაუმებით აიკრიფება (როგორც საფრანგეთში, 

იტალიასა და ხორვატიაშია) და არა სრულად ავტომატიზებული, ტექნიკურად ამბიციური 

სისტემით (როგორც გერმანიაშია). 

ასეთი სქემის დადებითი სტიმულის მომცემი ეფექტი (ავტომაგისტრალის ჭარბი გამოყენებისგან 

თავის შეკავება), მცირე მნიშვნელობის იქნება. გარდა ამისა, არ წარმოიქმნება გადანაწილების 

უარყოფითი ეფექტები, რადგან მძღოლებს ექნებათ საშუალება აირჩიონ ძველი გზა თუკი არ ან ვერ 

იხდიან მოსაკრებელს. სიტუაცია წინანდელიზე უარესად არ იქნება და არაპირდაპირი ეფექტებიც 

კი წარმოიქმნება ალტერნატიულ გზებზე გადატვირთვისა და ეროზიის შემცირების გამო. ხოლო 

მძღოლები, რომლებიც ავტომაგისტრალს გამოიყენებენ, ცხადია, რომ მეტს მოიგებენ ამ ახალი 

არჩევანით, ვიდრე დაკარგავენ საბაჟო მოსაკრებლით (წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი არ 

გადაიხდიდნენ), ასე რომ ამ ჯგუფშიც არავინ არაფერს კარგავს. 

ამგვარად, საბაჟო მოსაკრებელი ახალ ავტომაგისტრალზე შესაძლოა მოგვევლინოს საქართველოს 

გზების მოვლა-შენახვის დანახარჯების დიდი წილის დაფინანსების შესაფერის იარაღად. 

როგორც სხვადასხვა სქემების დროს  შემოსავლის პოტენციალის ჩვენმა მიახლოებითმა 

გამოანგარიშებამ გამოავლინა, მანძილზე დამოკიდებული საბაჟო მოსაკრებელი აღმოსავლეთ-

დასავლეთის ავტომაგისტრალზე  გზების მოვლა-შენახვის დასაფინანსებლად გამოსადეგი და 

უფრო მეტად სიცოცხლისუნარიანია. გარდა ამისა, ის პოლიტიკურადაც მისაღებია, რადგან  

აღიქმება, როგორც სამართლიანი გადასახადი, რომელიც არ უწესებს დანატებით ხარჯს 

                                           
18 სატრანსპორტო საშუალებების კლასები ეფუძნება გზებზე მოძრაობის ავტომატიზებული დათვლის მონაცემებს. 
19 2013 წელს გზებზე არსებული სამი ავტომატიზებული მოძრაობის დამთვლელის საშუალო მონაცემი დისკონტირებულია 

20 %-ით შიდა მოძრაობის გამო, რომელიც ნაკლებად მოსალოდნელია მაგისტრალზე გადაერთოს. 
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დაბალშემოსავლიან მოქალაქეს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მხედველობაში მივიღებთ ქვეყნის 

შემოსავლის შედარებით დაბალ დონეს, მისი პოტენციალი მთლიანად არა ათვისებული, ასე რომ, 

მომავალში მოსალოდნელია გაცილებით მეტი ფინანსების მიღება ვიდრე თავად 

ავტომაგისტრალის მოვლა-შენახვისთვისაა საჭირო. 

ვინიეტის სქემა, ასევე, გვთავაზობს პროგნოზირებად და სტაბილურ, მაგრამ შედარებით მცირე 

შემოსავლის ნაკადს. მაგრამ იმისთვის, რომ სამართლიანად გადანაწილება მოხდეს, „ერთი-ზომა-

ერგება-ყველას“ (“one-size-fits-all”) მიდგომის ნაცვლად უფრო რთული სქემის მოფიქრებაა საჭირო, 

რომელიც დააწესებს შეღავათებს (მაგ. მხოლოდ ადგილობრივი გადაადგილებისთვის). თუმცა, 

შემოსავლის პოტენციალი (განსაკუთრებით გრძელვადიან პერიოდში) ნაკლებად იმედის მომცემია 

მანძილზე დამოკიდებულ ბაჟთან შედარებით. ასე რომ, ეს სქემა ამ სიტუაციაში ნაკლებად არის 

რეკომენდირებული. 

 

6. რეკომენდაციები 

 იმისთვის, რომ დაფინანსების მდგრად და დასაყრდენ სისტემას მიეცეს დასაბამი, მოვლა-

შენახვის საჭიროებათა შეფასების სისტემა უნდა დაინერგოს, რათა მოვლა-შენახვის 

ხარჯები საყოვეელთაოდ აღიარებული სტანდარტებით განისაზღვროს. 

 განხორციელების კუთხით ეფექტურობა უნდა გაიზარდოს შესრულებაზე დაფუძნებული 

მოვლა-შენახვის კონტრაქტების გაფართოებით, როგორც ეს უკვე ხდება გზების ნაწილზე. 

 თუ საქართველო საგზაო ინფრასტურქტურაში ინვესტიციების გაგრძელებასა და გზების 

მოვლა-შენახვის (რაც მეტად რეკომენდირებულია სატრანსპორტო ქვეყნისთვის) 

გაუმჯობესებას გეგმავს, მაშინ მხოლოდ საერთო ბიუჯეტიდან დაფინანსება არ არის 

სიცოცხლისუნარიანი არჩევანი გრძელვადიან პერიოდში და უნდა მოიძებნოს 

ალტერნატივები დამატებითი დაფინანსებისთვის. 

 მიზანშეწონილია მანძილზე დამოკიდებული საბაჟო მოსაკრებელი აღმოსავლეთ-

დასავლეთის მაგისტრალის ხაშური-ქუთაისის დაგეგმილ მონაკვეთზე (და შესადარი 

ქვეყნების პრაქტიკის გათვალისწინებით). ასეთი მოსაკრებელი არამარტო 

ავტომაგისტრალის მოვლა-შენახვის ხარჯებს დაფარავს, არამედ სხვა საგზაო 

ინფრასტრუქტურის დაფინანსების წყაროსაც წარმოქმნის. 
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