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თავი I. შემაჯამებელი მიმოხილვა

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ” საავტომობილო საწვავის ბაზარზე 2014-2018 
წლებში არსებული ტენდენციები შეისწავლა, რის შედეგადაც შემდეგი მიგნებები გამოვლინდა: 

საქართველოს სატრანსპორტო საწვავის ბაზარზე მთლიანად იმპორტირებული პროდუქციაა 
წარმოდგენილი, რომლის შემოტანაც ლიცენზირებას არ ექვემდებარება. აქედან გამომდინარე, 
შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ფორმალურად საწვავის ბაზარზე შესვლის მნიშვნელოვანი 
საკანონმდებლო ბარიერები არ არსებობს.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით, ნავთობპროდუქტები აქციზური საქონლის 
კატეგორიას მიეკუთვნება. 2017 წლის პირველი იანვრიდან ერთ ტონა ბენზინზე აქციზის გადასახადი 
250 ლარიდან 500 ლარამდე გაიზარდა, ხოლო ერთ ტონა დიზელზე 150 ლარიდან 400 ლარამდე, 
რამაც საცალო ქსელში საწვავის გაძვირება გამოიწვია.

საავტომობილო საწვავის ბაზარს, როგორც წესი, სახელმწიფო ორი მიმართულებით უწევს 
ზედამხედველობას: (1) ბაზარზე კონკურენციის დაცვა და (2) პროდუქციის ხარისხობრივი ნორმების 
დაცვა.

2014 წელს კონკურენციის სააგენტომ ნავთობპროდუქტების ბაზრის შესწავლა დაიწყო, რომლის 
მიზანიც ფირმების მიერ ბაზარზე დომინანტური მდგომარეობის შესაძლო ბოროტად გამოყენების 
დადგენა იყო. 2015 წლის ივლისში სააგენტომ ბაზრის შესწავლა დაასრულა და კონკურენციის 
კანონმდებლობის დარღვევისთვის რვა კომპანია ჯამში 55 მლნ-მდე ლარის ოდენობით დააჯარიმა.

კომპანიებმა დაწესებული ჯარიმები სასამართლოში გაასაჩივრეს და სააპელაციო სასამართლომ 
საკმარისი მტკიცებულებების არ არსებობის გამო ჯარიმები გააბათილა. საქმე ხელახალი 
გამოკვლევისთვის კონკურენციის სააგენტოს დაუბრუნდა.

2018 წელს კონკურენციის სააგენტომ ხელახალი მოკვლევა ჩაატარა, რომლის შედეგადაც, 
კომპანიებს ნაკლები დარღვევა გამოუვლინდათ და დაკისრებული ჯარიმა 55 მლნ-დან 3 მლნ 
ლარამდე შემცირდა.

საქართველოს მთავრობის ორი დადგენილებით განსაზღვრულია სტანდარტები, რომლებსაც 
საქართველოს ბაზარზე გაყიდული საწვავი უნდა აკმაყოფილებდეს. ბოლო წლებში სტანდარტები 
გამკაცრდა და დიზელის საწვავზე 2020 წლის იანვრიდან სტანდარტი კიდევ უფრო გამკაცრდება.

2014 წლიდან ბენზინის და დიზელის საწვავის ხარისხის საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 
განსაზღვრულ ნორმებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის 
დეპარტამენტი ავტოგასამართ სადგურებზე  პერიოდულად ახორციელებს შემოწმებას. 2014-2018 
წლებში დეპარტამენტმა რამდენიმე კვლევა ჩაატარა და მხოლოდ დიზელის საწვავში დაფიქსირდა 
მცირედი დარღვევები. მათ შორის, 2018 წლის დეკემბერში ჩატარებულ მასშტაბურ კვლევაში არსად 
არ გამოვლინდა ბენზინში გადამეტებული ტყვიის შემცველობა.

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ” თავადაც სცადა გადაემოწმებინა საწვავის 
ხარისხი კერძო ლაბორატორიის მეშვეობით. სპეციალური ჭურჭლით სინჯების აღება 2019 წლის 
15-18 მარტს განხორციელდა. მთლიანობაში თბილისსა და მარნეულში ხუთი ყველაზე მსხვილი 
სადისტრიბუციო ქსელის მქონე კომპანიის და სამი შედარებით მცირე ე.წ. „არაბრენდული” 
ბენზინგასამართი სადგურიდან აღებულ იქნა 23 სინჯი, რომლებიც შესწავლილ იქნა აკრედიტირებული 
ლაბორატორიის შპს „მაგის” მიერ. სინჯები შემოწმდა მთავრობის დადგენილებებით განსაზღვრული 
ყველა კრიტერიუმით გარდა ერთისა.

ლაბორატორიულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ყველა შესწავლილი ნიმუში, ერთის გარდა, შეესაბამებოდა 
მთავრობის დადგენილებებით განსაზღვრულ ყველა სტანდარტს. აღნიშნული პრობლემური საწვავი 
შეძენილ იქნა „ბპ ოილ”-ის სახელით მოქმედ შპს „გივის” ბენზინგასამართ სადგურზე. სინჯის 
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კვლევამ აჩვენა, რომ ამ კომპანიის მიერ გაყიდული „პრემიუმის” ტიპის ბენზინის ოქტანობა 93.3 
იყო, მაშინ როცა ამ სახეობის საწვავს ოქტანობა მინიმუმ 95 უნდა ჰქონდეს. 

ნავთობპროდუქტები საქართველოს უმსხვილეს საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფს წარმოადგენს. 
2018 წელს ქვეყანაში 864 მლნ დოლარის ნავთობი და ნავთობპროდუქტი შემოვიდა იმპორტით, 
რაც ჯამური იმპორტის 9.5%-ია. ცალკე აღებული საავტომობილო ბენზინი და დიზელი 727 მლნ 
დოლარის (1 111 ტონა) იყო.

2015 და 2016 წლებში იმპორტირებული საავტომობილო საწვავის მოცულობა  წლიურად საშუალოდ 
17%-ით იზრდებოდა, რაც, პირველ რიგში, საწვავის გაიაფებით იყო განპირობებული. 2017-2018 
წლებში, 2016 წელთან შედარებით, იმპორტი და შესაბამისად შიდა მოხმარებაც 10%-ით შემცირდა. 
მოხმარების შემცირება საწვავის გაძვირებამ განაპირობა, რაშიც მნიშვნელოვანი წვლილი აქციზის 
გადასახადის ზრდამაც შეიტანა.

იმპორტირებული საწვავის 83% ოთხ ქვეყანაზე მოდის, ესენია: რუსეთი, რუმინეთი, აზერბაიჯანი 
და თურქმენეთი. 2014 წლის შემდეგ ქვეყნების წილი იმპორტირებულ საწვავში მნიშვნელოვნად 
შეიცვალა. ეს ძირითადად რუსეთიდან შემოტანილი საწვავის წილის ზრდამ განაპირობა, რომლის 
წილი 5%-დან 27%-მდე გაიზარდა. 2014-2018 წლებში ტონა საწვავის საშუალო ფასი ყველაზე 
დაბალი აზერბაიჯანიდან იმპორტირებულ საწვავზე იყო.

2012 წელს ნავთობპროდუქტების იმპორტით 7 ეკონომიკური აგენტი იყო დაკავებული. 2013 წლიდან 
იმპორტიორების რაოდენობის ზრდა დაიწყო და 2018 წელს უკვე 57 პირს შემოქონდა საწვავი. 
2014-2016 წლებში საწვავით საცალო ვაჭრობაში მსხვილი კომპანიების წილი 93.4%-დან 69.5%-
მდე შემცირდა, ხოლო მცირე კომპანიების წილი გაიზარდა. ეს ტენდენციები ბაზარზე კონკურენციის 
ზრდის მანიშნებელია. თუმცა, 2017 წლიდან მსხვილი კომპანიების წილმა ისევ ზრდა დაიწყო მცირე 
კომპანიების წილის შემცირების ხარჯზე. 

საავტომობილო საწვავით საცალო ვაჭრობის ბრუნვამ 2017 წელს 3 მლრდ ლარს გადააჭარბა, 
2018 წლის 9 თვეში კი - 2.5 მლრდ ლარამდე იყო. საავტომობილო საწვავით საცალო ვაჭრობაში 
10 050 ადამიანია დასაქმებული და ეს მაჩვენებელი წლიდან წლამდე იზრდება.

საავტომობილო საწვავის ბიზნესის დაბეგვრა საქართველოს საბიუჯეტო შემოსავლების 
მნიშვნელოვანი წყაროა. 2018 წელს საწვავის ბიზნესიდან მიღებულმა საბიუჯეტო შემოსავლებმა 1 
131 მლნ ლარს მიაღწია.

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ დაკვეთით ჩატარებულმა საზოგადოებრივი 
აზრის კვლევამ აჩვენა, რომ 2019 წლის გაზაფხულზე გამოკითხულთა 46% (თავად ან მისი ოჯახი) 
ფლობდა ავტოსატრანსპორტო საშუალებას. 2014 წელს აღნიშნული მაჩვენებელი 42% იყო, ხოლო 
2018 წელს კი - 48%. ყველაზე მეტმა რესპონდენტმა უპასუხა, რომ „რომპეტროლის“ (16%) საწვავს 
მოიხმარს, მეორე-მესამე ადგილზე „გალფი“ და „სოკარია“ 14-14%-ით. საწვავის არჩევის დროს 
მომხმარებელი ყველაზე დიდ ყურადღებას ფასს აქცევს, შემდეგ კი - ხარისხს.

საქართველოში საცალო ქსელში საწვავზე ფასის ცვლილება ძირითადად ნავთობის მსოფლიო 
ფასზე, ლარის გაცვლით კურსზე და აქციზის გადასახადის ცვლილებაზეა დამოკიდებული. 2014 
წლის დასაწყისთან შედარებით, 2018 წლის დეკემბერში ბარელი ნავთობის მსოფლიო ფასი 48%-
ით გაიაფდა, თუმცა, ამავე პერიოდში ლარი დოლარის მიმართ 53%-ით გაუფასურდა და სრულად 
გადაფარა ნავთობის მსოფლიო ფასის შემცირების ეფექტი. ამას დაემატა საწვავზე აქციზის 
გადასახადის ზრდაც.

2017 წლიდან საქართველოში საცალო ვაჭრობაში ბენზინის სარეალიზაციო ფასის მნიშვნელოვნად 
მატების (34%-ით) მიუხედავად, საქართველოში იმპორტირებული საავტომობილო საწვავი (ბენზინი 
და დიზელი ტონებში) რაოდენობა მხოლოდ 10%-ით შემცირდა. 
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თავი II. შესავალი

საავტომობილო ტრანსპორტი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს როგორც ადამიანთა ერთი 
პუნქტიდან მეორე პუნქტში გადაადგილებისას ისე სხვადასხვა ტვირთვის გადაზიდვაში და 
სოფლის მეურნეობაში. აქედან გამომდინარე, ბაზარზე არსებულ ფასებს დიდი მნიშვნელობა 
აქვს ქვეყნის ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობისათვის და ზოგადად ეკონომიკის ეფექტიანად 
ფუნქციონირებისათვის, შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ ნავთობპროდუქტების ფასები არ იყოს 
მაღალი, რაც ბაზარზე მოქმედი კომპანიების კონკურენციის შემზღუდველი ქცევით შეიძლება იყოს 
გამოწვეული. ეს კი, სექტორის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, შესაძლოა, უარყოფით გავლენას 
ახდენდეს მთელ ეკონომიკაზე. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ნავთობპროდუქტების ბაზარზე 
კონკურენციის არსებობა.

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ ნავთობპროდუქტების ქართულ ბაზარს დიდი 
ხანია, რაც თვალს ადევნებს და პერიოდულად ანგარიშებსაც აქვეყნებს. ამ ბაზარზე კონკურენციის 
შესახებ პირველი კვლევა ორგანიზაციამ 2012 წლის აგვისტოში გამოაქვეყნა1, მეორე კვლევა კი 2015 
წლის სექტემბერში გამოიცა.2 ამჯერად გთავაზობთ მესამე ანგარიშს, რომელიც ნავთობპროდუქტების 
ბაზრის მხოლოდ ერთ ნაწილს - საავტომობილო საწვავს (გარდა ბუნებრივი აირისა) - ეხება. 

კვლევის საანგარიშო პერიოდი ძირითადად 2014-2018 წლებს მოიცავს. ანგარიში ეფუძნება ე.წ. 
„სამაგიდო კვლევას”, რომელშიც გამოყენებულია კვლევის როგორც რაოდენობრივი ისე თვისებრივი 
მეთოდები. ანგარიშში მოყვანილი მონაცემები მოწოდებულია საქართველოს სტატისტიკის 
სამსახურის („საქსტატის”), შემოსავლების სამსახურისა და გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის 
დეპარტამენტის მიერ, რისთვისაც მათ დიდ მადლობას ვუხდით. ზოგიერთი მონაცემი აღებულია 
სხვა ღია წყაროებიდან. 

ანგარიშის პირველ ორ თავში წარმოდგენილია საქართველოში საავტომობილო საწვავის ბაზრის 
რეგულირების საკითხები, მათ შორის, საკანონმდებლო ბაზა და ბაზარზე ზედამხედველობა 
კონკურენციის დაცვისა და პროდუქციის ხარისხის უზრუნველყოფის კუთხით. გარდა ამისა, ამავე 
ნაწილში მოცემულია საწვავის ხარისხის ლაბორატორიული კვლევის შედეგები, მათ შორის 
იმ კვლევისა, რომელიც „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ” ერთ-ერთ კერძო 
ლაბორატორიას დაუკვეთა. ანგარიშის შემდეგ ნაწილებში მიმოხილული და გაანალიზებულია 
საავტომობილო საწვავის ქართული ბაზრის ძირითადი მახასიათებლები: ბაზრის სტრუქტურა და 
ძირითადი მოთამაშეები, მათ შორის, კომპანიების მონაწილეობა სახელმწიფო შესყიდვებში და 
კომპანიების მფლობელების შესაძლო პოლიტიკური ინტერესები. ასევე, წარმოდგენილია ფასების 
დინამიკა და ნავთობპროდუქტებთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ საზოგადოებრივი აზრის 
კვლევის შედეგები.

1  „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, კონკურენციის პოლიტიკა საქართველოში, 2012 წლის 3 
აგვისტო: http://www.transparency.ge/node/2247
2  „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, ნავთობპროდუქტების ბაზარი საქართველოში, 2015 წლის 
25 სექტემბერი: https://bit.ly/2LaeNJn 

http://www.transparency.ge/node/2247
http://www.transparency.ge/node/2247
https://bit.ly/2LaeNJn
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თავი III. საავტომობილო საწვავის ბაზრის რეგულირება

საქართველოს ნავთობპროდუქტების ბაზრის საკანონმდებლო ჩარჩო შემდეგი საკანონმდებლო 
აქტებისგან შედგება:

• საქართველოს კანონი „ნავთობისა და გაზის შესახებ“, რომელიც 1999 წლიდან მოქმედებს 
და მისი რეგულირების სფერო საქართველოში ნავთობის, გაზისა და ნავთობპროდუქტების 
დამუშავების და ტრანსპორტირების ოპერაციებს მოიცავს;

• საქართველოს კანონი „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“, რომელიც ნავთობისა და 
გაზის ბაზარზე საქმიანობის დასაწყებად საჭირო ლიცენზიის სახეებს განსაზღვრავს.

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, საქართველოს 
ნავთობპროდუქტების ბაზარზე საქმიანობის დასაწყებად საჭიროა ლიცენზიის შემდეგი სახეობები:

• „ნავთობის გადამუშავების ლიცენზია“;

• „ნავთობის ტრანსპორტირების ლიცენზია“.

ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობისთვის საქართველოს კანონით „ლიცენზიებისა და 
ნებართვების შესახებ“ სარგებლობის ლიცენზიის შემდეგი სახეებია განსაზღვრული:

• „ნავთობისა და გაზის ძებნა ძიების სპეციალური ლიცენზია“;

• „ნავთობისა და გაზის მოპოვების სპეციალური ლიცენზია“.

საქართველოს სატრანსპორტო საწვავის ბაზარზე მთლიანად იმპორტირებული პროდუქციაა 
წარმოდგენილი, რომლის შემოტანაც ლიცენზირებას არ ექვემდებარება. აქედან გამომდინარე, 
შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ფორმალურად საწვავის ბაზარზე შესვლის მნიშვნელოვანი 
საკანონმდებლო ბარიერები არ არსებობს.

საქართველოს „საგადასახადო კოდექსის” მიხედვით, ნავთობპროდუქტები აქციზური საქონლის 
კატეგორიას მიეკუთვნება და ამ საქონლის იმპორტი აქციზით დასაბეგრ ოპერაციად განიხილება. 
საწვავის იმპორტის თანხა მისი წონით განისაზღვრება და შემდეგი განაკვეთებით იბეგრება:

ცხრილი #1. საწვავზე მოქმედი აქციზის განაკვეთები

საწვავის დასახელება ზომის ერთეული აქციზის განაკვეთი (ლარი)

ბენზინი 1 ტონა 500

დიზელი 1 ტონა 400

2017 წლის პირველი იანვრიდან ბენზინზე და დიზელზე აქციზის გადასახადი მნიშვნელოვნად 
გაიზარდა, კერძოდ, ცვლილებამდე 1 ტონა ბენზინზე გადასახადი 250 ლარი, ხოლო 1 ტონა 
დიზელზე 150 ლარი იყო.

საქართველოში მიწოდებული საწვავის ხარისხი ბაზრის რეგულირებად სეგმენტთა კატეგორიას 
განეკუთვნება. კერძოდ, ბენზინის ხარისხის ეკოლოგიური მახასიათებლები რეგულირდება 
საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 31 დეკემბრის №124 დადგენილებით „საავტომობილო 
ბენზინის ხარისხობრივი ნორმების შესახებ“, ხოლო დიზელის ხარისხის ეკოლოგიური 
მახასიათებლები რეგულირდება საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 28 დეკემბრის №238 
დადგენილებით „დიზელის საწვავის შემადგენლობის ნორმების, ანალიზის მეთოდებისა და მათი 
დანერგვის ღონისძიებათა შესახებ“. 2007 წლის 1 იანვრიდან ქვეყანაში კვლევითი მეთოდით 
განსაზღვრული ოქტანური რიცხვის მიხედვით დადგენილია ბენზინის შემდეგი მარკები: „რეგულარი” 
– ოქტანური რიცხვით არანაკლებ 91; „პრემიუმი” – ოქტანური რიცხვით არანაკლებ 95; „სუპერი” – 
ოქტანური რიცხვით არანაკლებ 98.
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თავი IV. ზედამხედველობა საავტომობილო საწვავის ბაზარზე

საავტომობილო საწვავის ბაზარს, როგორც წესი, სახელმწიფო ორი მიმართულებით უწევს 
ზედამხედველობას: (1) ბაზარზე კონკურენციის დაცვა და (2) პროდუქციის ხარისხობრივი ნორმების 
დაცვა.

1. კონკურენციის დაცვა
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ ნავთობპროდუქტების ბაზრის შესახებ 2012 წელს 
გამოქვეყნებულ პირველ ანგარიშში აღნიშნავდა, რომ ამ სექტორში შეინიშნებოდა ოლიგოპოლიური 
სტრუქტურის არსებობა, შესაბამისად, საჭირო იყო ამ სეგმენტზე კონკურენციის მარეგულირებელი 
ორგანოს ჩარევა და მოკვლევის დაწყება.3 

„კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს ახალი კანონის შესაბამისად, 2014 წლის 14 აპრილს 
შეიქმნა გაზრდილი უფლებამოსილების მქონე კონკურენციის სააგენტო, რომელმაც 2012 წელს 
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების საფუძველზე შექმნილი კონკურენციისა და სახელმწიფო 
შესყიდვების სააგენტო ჩაანაცვლა. აღნიშნული ცვლილებების შემუშავებაში აქტიურ მონაწილეობას 
იღებდა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“.4 

2014 წელს 12 ნოემბერს კონკურენციის სააგენტომ, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესებიდან 
გამომდინარე, ნავთობპროდუქტების ბაზრის შესწავლა დაიწყო, რომლის მიზანიც კომპანიების 
მიერ ბაზარზე დომინანტური მდგომარეობის შესაძლო ბოროტად გამოყენების დადგენა იყო. 
სააგენტომ შესაბამისი ბაზრის კვლევა 2004-2015 წლების პერიოდის მონაცემების შესწავლის გზით 
განახორციელა, ხოლო უფრო დეტალურად 2008-2014 წლებში მიმდინარე პროცესები განიხილა. 
კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 14 ივლისის №81 ბრძანებით მიღებულ იქნა 
გადაწყვეტილება საავტომობილო საწვავის შესაბამისი ბაზრის მოკვლევის დასრულების შესახებ.5 

სააგენტოს ცნობით, მოკვლევის შედეგად გამოვლინდა ,,კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს 
კანონის მე-7 მუხლის პირველი ნაწილის ,,ა“, ,,ბ“ და ,,გ“ ქვეპუნქტების დარღვევის ფაქტი, რაზეც 
შესაბამის ეკონომიკურ აგენტებს - შპს „ლუკოილ ჯორჯიას”, სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას”, შპს 
„რომპეტროლ საქართველოს”, შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმს“, შპს “სან პეტროლიუმ ჯორჯიას”, 
შპს „ბინული 1-ს“, შპს „ი თი აის“ და შპს „L ოილს“ ხსენებული კანონის 33-ე მუხლის გათვალისწინებით, 
დაეკისრათ ჯარიმა - ჯამში 55 მილიონამდე ლარის ოდენობით. ამასთან, ,,კონკურენციის შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის პირველი ნაწილის ,,ა“ ქვეპუნქტის დარღვევისათვის 200 
ლარიანი ჯარიმები დაეკისრა - შპს „ლუკოილ ჯორჯიას” და შპს „რომპეტროლ საქართველოსთან” 
ფრენშაიზინგის/ქველიცენზიის ხელშეკრულებების შესაბამისად მომუშავე 23 ეკონომიკურ აგენტს. 

ზემოთ აღნიშნული მე-7 მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისი ქვეპუნქტები გულისხმობს შემდეგ 
დარღვევებს:

ა) შესყიდვის ან გაყიდვის ფასების ან სხვა სავაჭრო პირობების პირდაპირ ან არაპირდაპირ დადგენა 
(ფიქსირება); 

ბ) წარმოების, ბაზრების, ტექნოლოგიური განვითარების ან ინვესტიციების შეზღუდვა; 

გ) ბაზრების ან მიწოდების წყაროების მომხმარებლის, ტერიტორიული ან სხვა ნიშნით განაწილება.

3  „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, კონკურენციის პოლიტიკა საქართველოში, 2012 წლის 3 
აგვისტო: http://www.transparency.ge/node/2247
4  „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, საქართველოს პარლამენტმა ანტიმონოპოლიური 
რეფორმის პროექტი მიიღო, 2014 წლის 7 აპრილი: http://goo.gl/IQqJBU 
5  საქართველოს კონკურენციის სააგენტო, ინფორმაცია საავტომობილო საწვავის (ბენზინი, დიზელი) 
სასაქონლო ბაზრის მოკვლევის შედეგებთან დაკავშირებით, 2015 წლის 28 ივლისი: http://competition.ge/ge/
page4.php?b=283 

http://www.transparency.ge/node/2247
http://goo.gl/IQqJBU
http://competition.ge/ge/page4.php?b=283
http://competition.ge/ge/page4.php?b=283
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კონკურენციის სააგენტოს მიერ დაწესებული სანქციები დაჯარიმებული კომპანიების ნაწილმა 
გაასაჩივრა. 

2016 წლის 24 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 
კოლეგიამ  სრულად არ დააკმაყოფილა შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმის“ სარჩელი და ძალაში 
დატოვა კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 14 ივლისის N81 ბრძანება, რომლის 
მიხედვითაც, შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმს“ 14.4 მლნ ლარის ოდენობის ჯარიმა დაეკისრა. 
თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მიერ ასევე არ იქნა 
დაკმაყოფილებული  შპს „ლუკოილ ჯორჯიას” სარჩელი კონკურენციის სააგენტოს წინააღმდეგ. 
ნავთობკომპანიებმა დავა ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოებში გააგრძელეს.

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2017 წლის 27 აპრილის გადაწყვეტილებით, 
დაკმაყოფილებულ იქნა „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმის“ სარჩელი.6 სააპელაციო სასამართლომ 
მიიჩნია, რომ არ არსებობდა საკმარისი მტკიცებულებები და „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმისთვის“ 
დაკისრებული ჯარიმა სასამართლომ ბათილად სცნო. საქმე ხელახალი გამოკვლევისთვის 
კონკურენციის სააგენტოს დაუბრუნდა. თავის მხრივ, სააპელაციო სასამართლოს აღნიშნული 
გადაწყვეტილება კონკურენციის სააგენტომ უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრა, თუმცა უზენაესმა 
სასამართლომ კონკურენციის სააგენტოს სარჩელი დაუშვებლად მიიჩნია და სააპელაციო 
სასამართლოს გადაწყვეტილება უცვლელი დატოვა.   უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების 
სამოტივაციო ნაწილში ხაზგასმულია, რომ საქმის გადაწყვეტისთვის მნიშვნელოვანი გარემოებები 
გამოკვლეული არ არის, რაც ადმინისტრაციული ორგანოს  (კონკურენციის სააგენტოს)  ფუნქციაა.

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის 2018  წლის 17 იანვრის ბრძანებით, 
სააგენტომ საქართველოს სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულების 
უზრუნველსაყოფად საქმისთვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე გარემოებების ხელახალი 
გამოკვლევისა და შეფასების მიზნით, საქმის მოკვლევა დაიწყო. 2018 წლის მაისში კი 
კონკურენციის სააგენტომ ხელახალი მოკვლევის შედეგები გამოაქვეყნა7. სააგენტოს განცხადებაში 
აღნიშნულია, რომ მოკვლევის ფარგლებში მიღებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალების 
ანალიზის შედეგად, სააგენტომ დაადგინა შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმის”, შპს „რომპეტროლ 
საქართველოს”, შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯიას”, სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას“ და შპს 
„ლუკოილ ჯორჯიას” მიერ „თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს 
კანონის მე-7 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის დარღვევის ფაქტი. სააგენტოს განცხადებით, ჩამოთვლილ 
ეკონომიკურ აგენტებს ჯამში 3 მილიონამდე ლარის ოდენობით ჯარიმა შეეფარდათ. შესაბამისად, 
55 მლნ ლარის ჯამური ჯარიმა შემცირდა 3 მლნ-მდე.

სააგენტოს 2015 წლის გადაწყვეტილებასთან შედარებით, სხვაობაა ის იყო, რომ დარღვევებიდან 
ამოიღეს მეშვიდე მუხლის „ბ” ქვეპუნქტი, რომელიც ბაზარზე ახალი ინვესტიციების შეზღუდვას 
და ტექნოლოგიური განვითარების შეფერხებას გულისხმობს. მიუხედავად იმისა, რომ სააგენტომ 
დარღვევის სამი პუნქტიდან ორი უცვლელი დატოვა, თუმცა დაკისრებული ჯარიმა რადიკალურად 
შემცირდა.

2. პროდუქციის ხარისხობრივი ნორმების დაცვა
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილია სტანდარტები, რომლებსაც საქართველოს ბაზარზე 
გაყიდული ნავთობპროდუქტები უნდა აკმაყოფილებდეს. საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 31 
დეკემბრის №124 დადგენილებით („საავტომობილო ბენზინის ხარისხობრივი ნორმების შესახებ“) 
2017 წლის პირველი იანვრიდან საავტომობილო ბენზინი შემდეგ ეკოლოგიური მახასიათებლებს 
უნდა აკმაყოფილებდეს:

6  „ტაბულა“, სოკარზე დაკისრებული 14-მილიონიანი ჯარიმა სასამართლომ ბათილად ცნო, 2017 წლის 28 
ივლისი: https://bit.ly/2HRPDvN 
7  საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის 2018 წლის 17 იანვრის №04/7 ბრძანების შესაბამისად 
განხორციელებული საქმის მოკვლევის თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების დამტკიცების შესახებ: http://
competition.ge/ge/page5.php?sb=786

https://bit.ly/2HRPDvN
http://competition.ge/ge/page5.php?sb=786
http://competition.ge/ge/page5.php?sb=786
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1. ტყვიის შემცველობა – არაუმეტეს 0.005 გ/ლ;

2. ბენზოლის მოცულობითი წილი – არაუმეტეს 1%;

3. არომატული ნახშირწყალბადების მოცულობითი წილი – არაუმეტეს 35%;

4. გოგირდის შემცველობა – არაუმეტეს 10 მგ/კგ.

2019 წლის პირველი იანვრიდან დიზელის საწვავზე შემდეგი ხარისხობრივი და ეკოლოგიური 
მახასიათებლებია დადგენილი:

1. ცეტანის რიცხვი – არანაკლებ 48;

2. გოგირდის შემცველობა – არაუმეტეს 50 მგ/კგ;

3. სიმკვრივე 15  °C – არაუმეტეს 845 კგ/მ  3;

4. პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალბადების მასური წილი – არაუმეტეს 11%.

ასევე, უკვე დადგენილია, რომ 2020 წლის პირველი იანვრიდან დიზელის საწვავი შემდეგ 
მახასიათებლებს უნდა აკმაყოფილებდეს:

1. ცეტანის რიცხვი – არანაკლებ 51-ისა;

2. გოგირდის შემცველობა – არაუმეტეს 10 მგ/კგ-ისა;

3. სიმკვრივე 15°C – არაუმეტეს 845 კგ/მ 3-ისა;

4. პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალბადების მასური წილი – არაუმეტეს 11%-ისა.

ნავთობპროდუქტების ბაზრის შესახებ 2015 წელს გამოქვეყნებულ ანგარიშში „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა - საქართველო” აღნიშნავდა, რომ ქვეყანაში საწვავის ხარისხის კონტროლის 
ეფექტური მექანიზმი არ არსებობდა და სანქციებიც არაადეკვატური იყო.8 2016 წლის მარტში 
საქართველოს „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში” განხორციელებული 
ცვლილებებით ახალი სანქციები განისაზღვრა. კერძოდ, ისეთი საავტომობილო ბენზინის ან/და 
დიზელის იმპორტი, წარმოება და მიწოდება, რომელიც არ შეესაბამება დადგენილ ხარისხობრივ 
სტანდარტებს, გამოიწვევს შესაბამისად 10 000, 9 000 და 8 000 ლარით დაჯარიმებას. ამ კუთხით 
კონტროლი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო 
საქვეუწყებო დაწესებულება - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს დაევალა, 
რომელიც 2013 წლის 14 მაისს შეიქმნა. 

დეპარტამენტის ამოცანებში შედის: გარემოს დაბინძურების ფაქტების პრევენცია, გამოვლენა 
და აღკვეთა, კანონმდებლობის შესრულების მონიტორინგის წარმოება და  გარემოს დაცვისა 
და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში სახელმწიფო კონტროლის დაგეგმვა და 
კოორდინაცია. 

დეპარტამენტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ეს უწყება ავტოგასამართ სადგურებზე საწვავის 
მიწოდების პროცესში საავტომობილო ბენზინის და დიზელის საწვავის ხარისხის საქართველოს 
მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ ნორმებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, 
პერიოდულად ახორციელებს შემოწმებას.

8  „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, ნავთობპროდუქტების ბაზარი საქართველოში, 2015 წლის 
25 სექტემბერი https://bit.ly/2LaeNJn 

https://bit.ly/2LaeNJn
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2.1. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული შემოწმების 
შედეგები

2014-2018 წლებში დეპარტამენტმა საწვავის ხარისხი რამდენიმეჯერ შეამოწმა. 2014 წელს 5 
მსხვილი ნავთობკომპანიის პროდუქტები შემოწმდა. კვლევის შედეგებით დადგინდა, რომ საკვლევი 
ბენზინის ყველა ნიმუშში გოგირდისა და ტყვიის შემცველობები აკმაყოფილებდა იმ დროისთვის 
არსებულ სტანდარტებს (ტყვიის შემცველობა არაუმეტეს 0.005გ/ლ, გოგირდის შემცველობა 
არაუმეტეს 150 მგ/კგ). საკვლევი დიზელის საწვავის ნიმუშებში გოგირდის შემცველობა ვერ 
აკმაყოფილებდა დადგენილ ნორმებს. კერძოდ, გოგირდის შემცველობა მერყეობდა 260 მგ/კგ - 
295 მგ/კგ-ს ფარგლებში, როცა არ უნდა ყოფილიყო არაუმეტეს 200 მგ/კგ.

2016 წელს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა ნავთობპროდუქტების ნიმუშები 
შეამოწმა ბენზინში ოქტანური რიცხვის, ტყვიისა და გოგირდის, ხოლო დიზელის საწვავში ცეტანის 
რიცხვის და გოგირდის შემცველობის განსაზღვრის მიზნით. შემოწმდა 9 კომპანიის საწვავი. არც 
ერთ შემთხვევაში დარღვევა არ გამოვლინდა.

2017 წელს, როგორც თბილისის, ისე რეგიონების მასშტაბით შემოწმდა 13 კომპანიის საწვავი. 
ბენზინში შემოწმდა ოქტანური რიცხვი, ტყვიის და გოგირდის შემცველობა, ხოლო დიზელის საწვავში 
ცეტანის რიცხვი, სიმკვრივე, გოგირდისა და პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალბადების 
მასიური წილი. ბენზინის არც ერთ ნიმუშში დარღვევა არ გამოვლინდა. დიზელის საწვავის სამ 
ნიმუშში გოგირდის შემცველობა ვერ აკმაყოფილებდა დადგენილ ნორმებს. კერძოდ, ნორმაზე 
გადაჭარბება დაფიქსირდა შემდეგი ავტოგასამართი სადგურებიდან აღებულ დიზელის საწვავში: 
შპს „ელე ოილი“, ი/მ „თამაზი ოსიაშვილი“ და შპს „რეალი“. სასამართლომ აღნიშნულ კომპანიებს 
8 000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა.

2018 წლის მაისში დეპარტამენტმა საქართველოს 7 მუნიციპალიტეტში „გალფის“ ბენზინი და 
დიზელის საწვავი შეამოწმა. არც ერთ შემთხვევაში დარღვევა არ გამოვლინდა.

2018 წლის დეკემბერში, როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში, შერჩევითი წესით განსაზღვრული 
136 ბენზინგასამართი სადგურიდან 240 ერთეული სხვადასხვა მარკის ბენზინის სინჯი შემოწმდა 
მათში ტყვიის შემცველობის დასადგენად. არც ერთ სინჯში არ აღმოჩნდა 0.0025 გ/ლ ტყვიაზე მეტი, 
როცა დადგენილი მაქსიმალური ნორმა 0.005 გ/ლ-ია.

2.2. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” დაკვეთით ჩატარებული საწვავის 
შემოწმების შედეგები

საზოგადოებაში ფართოდ არის გავრცელებული აზრი, რომ საქართველოში უხარისხო 
საავტომობილო საწვავი შემოდის, რომელიც შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების მიერ კარგად არ 
კონტროლდება. მიუხედავად იმისა, რომ დღესდღეობით საქართველოში არსებობს სახელმწიფო 
უწყებები, რომლებიც საწვავის ხარისხის კონტროლს ახორციელებენ, მათი საქმიანობის მიმართ 
ნდობა, როგორც ჩანს, მაღალი არ არის. სწორედ ამის გამო „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველომ” სცადა თავად გადაემოწმებინა საწვავის ხარისხი კერძო ლაბორატორიის მეშვეობით.

როგორც ზემოთ აღინიშნა, 2017 და 2019 წლების პირველი იანვრიდან შესაბამისად საავტომობილო 
ბენზინზე და დიზელზე ახალი ნორმები ამოქმედდა, რომელიც საქართველოს მთავრობის ორი 
დადგენილებით არის განსაზღვრული. ლაბორატორიული კვლევის მიზანი საწვავის მახასიათებლების  
ამ ნორმებთან შესაბამისობის დადგენა იყო. 

კვლევის მიზნებისთვის ძირითადად შევარჩიეთ საავტომობილო საწვავის ხუთი ყველაზე მსხვილი 
სადისტრიბუციო ქსელის მქონე კომპანიის ოთხ-ოთხი სახეობის პროდუქტი. ეს კომპანიებია:

• სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია” („ვისოლი”)

• შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯია” („გალფი”)
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• შპს „რომპეტროლ საქართველო” („რომპეტროლი”)

• შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმი” („სოკარი”)

• შპს „ლუკოილ ჯორჯია” („ლუკოილი”)

გარდა ამ ხუთი კომპანიისა, სამი სინჯი ავიღეთ სხვა შედარებით მცირე ე.წ. „არაბრენდული” 
ბენზინგასამართი სადგურებიდან, სადაც საწვავი გაცილებით იაფია, ვიდრე ზემოთ აღნიშნულ 
სადისტრიბუციო ქსელებში. 

სპეციალური ჭურჭლით სინჯების აღება 2019 წლის 15-18 მარტს განხორციელდა. მთლიანობაში 
თბილისსა და მარნეულში აღებულ იქნა 23 სინჯი, რომლებიც შესწავლილ იქნა აკრედიტირებული 
ლაბორატორიის შპს „მაგის”9 მიერ. სინჯები შემოწმდა მთავრობის დადგენილებებით განსაზღვრული 
ყველა კრიტერიუმით, გარდა ერთისა. კერძოდ, „რეგულარის”, „პრემიუმის” და „სუპერის” ტიპის 
საწვავში შემოწმდა ა) ტყვიის შემცველობა; ბ) ბენზოლის მოცულობითი წილი; გ) არომატული 
ნახშირწყალბადების მოცულობითი წილი და; დ) გოგირდის შემცველობა. დიზელის საწვავში 
შემოწმდა ა) ცეტანის რიცხვი; ბ) გოგირდის შემცველობა და; გ) სიმკვრივე. ვერ მოხერხდა დიზელის 
საწვავის პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალბადების მასური წილის შემოწმება. 

ლაბორატორიულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ყველა შესწავლილი ნიმუში, ერთის გარდა, შეესაბამებოდა 
მთავრობის დადგენილებებით განსაზღვრულ ყველა სტანდარტს. აღნიშნული პრობლემური საწვავი 
შეძენილ იქნა „ბპ ოილ”-ის სახელით მოქმედ შპს „გივის” ბენზინგასამართ სადგურზე მეტროსადგურ 
„ისნის” უკან აწყურის ქუჩიდან ჯორჯ ბუშის ქუჩაზე ასახვევში. სინჯის კვლევამ აჩვენა, რომ ამ კომპანიის 
მიერ გაყიდული „პრემიუმის” ტიპის ბენზინის ოქტანობა 93.3 იყო, მაშინ როცა ამ სახეობის საწვავს 
ოქტანობა მინიმუმ 95 უნდა ჰქონდეს. 

გარდა ამისა, ზოგიერთი კომპანიის დიზელის საწვავში გოგირდის შემცველობა საკმაოდ ახლოს 
იყო დღეს დაშვებულ მაქსიმალურ ზღვართან. კერძოდ, მოქმედი ნორმით 1 კგ. დიზელის საწვავში 
დაშვებულია მაქსიმუმ 50 მგ გოგირდის არსებობა. „სოკარის” „ნანოდიზელში” ეს მაჩვენებელი 
39 მგ/კგ-ს უტოლდებოდა, „ვისოლის” „დიზელ ენერჯი”-ში გოგირდის მაჩვენებელი 33 მგ/კგ 
იყო, ხოლო E117-ე მაგისტრალზე სოფელ თელეთთან შპს „ინტერ”-ის უსახელო ბენზინგასამართ 
სადგურზე ნაყიდ დიზელის საწვავში გოგირდის დოზა 41 მგ/კგ-ზე დაფიქსირდა. ეს საკითხი 
საყურადღებო იმიტომ არის, რომ 2020 წლის პირველი იანვრიდან დიზელის საწვავში გოგირდის 
დაშვებული შემცველობა მაქსიმუმ 10 მგ/კგ იქნება, შესაბამისად, ეს საწვავი ვეღარ დააკმაყოფილებს 
ხარისხობრივ ნორმებს. აქვე უნდა ითქვას, რომ რამდენიმე კომპანიის დიზელის საწვავი უკვე 
აკმაყოფილებს ამ სტანდარტს, კერძოდ: „ლუკოილის” „ევრო დიზელი” (9 მგ/კგ), „გალფის” „ევრო 
დიზელი” (8 მგ/კგ) და „რომპეტროლის” „ევრო დიზელი” (9 მგ/კგ) (ლაბორატორიული კვლევის 
სრული შედეგების გასაცნობად იხილეთ ცხრილი-2.)

9  შპს „მაგის“ აკრედიტაციის მოწმობა; http://gac.gov.ge/acredit/1_754_Sfero%20magi.pdf 

http://gac.gov.ge/acredit/1_754_Sfero magi.pdf
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ცხრილი #2.„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” დაკვეთით ჩატარებული საწვავის შემოწმების შედეგები 

ნიმუში 
პირობითი #

საწვავი და კომპანია ბენზინგასამართი სადგურის 
მისამართი

ოქტანობა ტყვიის 
შემცველობა ( 

გ/ლ)

ბენზოლის 
მოცულობითი 

წილი (%)

არომატული 
ნახშირწყალბადების 

მოცულობითი წილი (%)

გოგირდის 
შემცველობა 

(მგ/კგ)

ცეტანის 
რიცხვი 

სიმკვრივე 
150C (კგ/მ3)

სოკარი

1 ნანო ევრო რეგულარი დავით აღმაშენებლის ხეივანი #97 95 < 0.001 0.7 28 8 X X

2 ნანო პრემიუმი ქ. მარნეული, რუსთაველის ქუჩა, ჩაის 
სახლის ტერიტორია

98.2 < 0.001 0.6 23 6 X X

3 ნანო სუპერი გულიას მოედანზე. შ.ს.ს-ს მიმდებარედ 101.1 < 0.001 0.4 29.3 3 X X

4დ ნანო დიზელი მე-8 ლეგიონის მოპირდაპირედ, 
კახეთის გზატკეცილის N44-ის 

მოპირდაპირედ

X X X X 39 52.9 840.1

ლუკოილი

5 ევრო რეგულარი ქ. მარნეული, 26 მაისის ქუჩა 92.9 < 0.001 0.74 33 6 X X

6 ecto პრემიუმ 
ავანგარდი

წურწუმიასა და კროპოტკინის ქუჩების 
მიმდ. ტერიტორია

98 < 0.001 0.82 21.3 5 X X

7 ecto სუპერი გმირთა მოედანთან „ლაგუნა ვერეს" წინ 100.7 < 0.001 0.44 34.1 8 X X

8დ ecto ევრო დიზელი აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 
კილომეტრი

X X X X 9 52.2 838.5

გალფი

9 ევრო რეგულარი კოსმონავტი, კახეთის გზატკეცილი 92.7 < 0.001 0.6 23 6 X X

10 G-Force პრემიუმი აღმაშენებსლის ხეივანი, მე-12 
კილომეტრი

95.7 < 0.001 0.88 21 9 X X

11 G-Force სუპერი „ლაგუნა ვერეს" და მექანიკური 
საამქროს მიმდიბარედ

100.2 < 0.001 0.45 31.2 6 X X

12დ ევრო დიზელი ქ. მარნეული , 26 მაისის ქუჩა X X X X 8 52.7 832.5

რომპეტროლი

13 ევრო რეგულარი ქ. მარნეული , 26 მაისის ქუჩა 94.1 < 0.001 0.73 34.3 5 X X

14 Efix ევრო პრემიუმი დიმიტრი გულიას ქუჩა, 
ორთაჭალჰესთან

96.9 < 0.001 0.42 23.2 3 X X

15 Efix სუპერი კახეთის გზატკეცილი მეტრო 
„სამგორთან'

102.3 < 0.001 0.38 22.7 8 X X

16 ევრო დიზელი გორგასლის 115 X X X X 9 52.4 838.5

ვისოლი

17 ევრო რეგულარი კახეთის გზატკეცილი 93 < 0.001 0.93 30 10 X X

18 ეკო პრემიუმი ქ. მარნეული , 26 მაისის ქუჩა 95.6 < 0.001 0.5 30.2 9 X X

19 ეკო სუპერი მარჯვენა სანაპირო, სამრეცხაო, 
„ლუკოილის" ოფისთან

100.6 < 0.001 0.4 31.1 4 X X

20დ დიზელ ენერჯი აღმაშენებლის ხეივანი #9, „სმარტთან" X X X X 33 52.5 841.5

სხვა ბენზინგასამართი 
სადგურები

21 ევრო რეგულარი ახალწყარო, LPG 94.3 < 0.001 0.6 28 8 X X

22 პრემიუმი მეტრო „ისანის თავზე", B^P 93.3 < 0.001 0.66 27.6 6 X X

23დ დიზელი ზემო თელეთის გზა, შპს „ინტერ”-ის 
უსახელო

X X X X 41 52.5 826.5
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თავი V. საავტომობილო საწვავის ბაზრის მახასიათებლები 

1. იმპორტის მაჩვენებლები
საქართველოში მოხმარებული ნავთობპროდუქტები მთლიანად იმპორტირებულია და 2018 წელს 
იგი საქართველოს უმსხვილეს საიმპორტო საქონლის ჯგუფს წარმოადგენდა. 2018 წელს ქვეყანაში 
864 მლნ დოლარის ნავთობი და ნავთობპროდუქტი შემოვიდა იმპორტით, რაც ჯამური იმპორტის 
9.5%-ია. ცალკე აღებული საავტომობილო ბენზინი და დიზელი 727 მლნ დოლარის (1 111 ტონა) 
ღირებულების იყო. რაც შეეხება საავტომობილო ბუნებრივ აირს, რადგანაც ბუნებრივი აირის 
იმპორტი საყოფაცხოვრებო, სამრეწველო და სატრანსპორტო დანიშნულებით ცალ-ცალკე არ 
აღირიცხება, სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილი ბუნებრივი აირის მოცულობისა და 
ღირებულების შესახებ ინფორმაცია არ გვაქვს.

2015 და 2016 წლებში იმპორტირებული საავტომობილო საწვავის მოცულობა წლიურად საშუალოდ 
17%-ით იზრდებოდა. ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, სავარაუდოდ, საწვავის გაიაფება იყო. 2017-
2018 წლებში, 2016 წელთან შედარებით, იმპორტი და შესაბამისად შიდა მოხმარებაც 10%-ით 
შემცირდა. მოხმარების შემცირება, სავარაუდოდ, საწვავის კვლავ გაძვირებამ განაპირობა, რაშიც 
თავისი მნიშვნელოვანი წვლილი აქციზის გადასახადის ზრდამაც შეიტანა.

მიუხედავად იმისა, რომ 2015-2016 წლებში იმპორტირებული საწვავის მოცულობა (ტონებში) 37%-
ით გაიზარდა, ნავთობზე მსოფლიო ფასების კლების გამო იმპორტირებული საწვავის მთლიანი 
ღირებულება 802 მლნ დოლარიდან 546 მლნ დოლარამდე (32%-ით) შემცირდა. 2017 წლიდან კი 
პირიქით, იმპორტის მოცულობის კლების მიუხედავად, მისი ღირებულება იმატებს.

მონაცემთა წყარო: „საქსტატი”

იმპორტირებული საწვავის 83% ოთხ ქვეყანაზე მოდის, ესენია: რუსეთი, რუმინეთი, აზერბაიჯანი 
და თურქმენეთი. 2014 წლის შემდეგ ქვეყნების წილი იმპორტირებულ საწვავში მნიშვნელოვნად 
შეიცვალა. ეს ძირითადად რუსეთიდან შემოტანილი საწვავის წილის ზრდამ განაპირობა. 2014 
წელს რუსეთიდან საქართველოში 50 ათასი ტონა ბენზინი და დიზელი შემოვიდა, რაც საწვავის 
მთლიანი იმპორტის მხოლოდ 5% იყო. ამის შემდეგ რუსეთიდან შემოტანილი საწვავის მოცულობა 
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ყოველწლიურად იზრდებოდა და 2018 წელს 296 ათას ტონას მიაღწია, რაც 6-ჯერ მეტია 2014 წლის 
მაჩვენებელზე და საწვავის მთლიანი იმპორტის 27%-ს შეადგენს. 2018 წლიდან რუსეთი საწვავის 
ყველაზე მსხვილი მომწოდებელი გახდა.

საკვლევ პერიოდში, რუსეთის გარდა, მსხვილი მომწოდებლებიდან თურქმენეთის წილი გაიზარდა 
5%-დან 15%-მდე. მნიშვნელოვნად შემცირდა რუმინეთის და აზერბაიჯანის წილები. 2014 წელს 
მათზე იმპორტის 60% მოდიოდა, რაც 2018 წლისთვის 41%-მდე შემცირდა. გასულ წელს აღნიშნული 
ორი ქვეყნიდან 90 ათასი ტონით ნაკლები საწვავი შემოვიდა.

მონაცემთა წყარო: „საქსტატი”

იმპორტირებული ბენზინის და დიზელის მოცულობისა და ღირებულების ცოდნა საშუალებას გვაძლევს, 
გავიგოთ ერთი ტონა საწვავის საშუალო ფასი ქვეყნების მიხედვით. უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, 
რომ აქ შედის სხვადასხვა მარკის საწვავი, რასაც საშუალო მაჩვენებელზე შესაძლოა მნიშვნელოვანი 
გავლენა ქონდეს.

2014-2018 წლებში ტონა საწვავის ყველაზე დაბალი საშუალო ფასი აზერბაიჯანიდან იმპორტირებულ 
პროდუქციაზე იყო. 2015-2016 წლებში ყველა წარმოშობის საწვავი იაფდებოდა, 2017-2018 წლებში 
კი - გაძვირდა. 2018 წელს ყველაზე იაფი რუსული და აზერბაიჯანული საწვავი იყო. ამ ქვეყნების 
საწვავის შედარებით სიიაფეს მათი ეროვნული ვალუტების მნიშვნელოვნად გაუფასურებამაც შეუწყო 
ხელი, რადგან რუბლში და მანათში გამოსახული ფასი მნიშვნელოვნად არ შემცირებულა.

გრაფიკი 2. ქვეყნების წილი ბენზინის და დიზელის იმპორტში
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მონაცემთა წყარო: „საქსტატი”

2004 წელს ქვეყანაში ნავთობპროდუქტების იმპორტით 178 ეკონომიკური აგენტი იყო დაკავებული. 
მომდევნო წლებში მათი რიცხვი ყოველ წელს მცირდებოდა და მინიმუმს - ექვსს 2011 წელს მიაღწია. 
2012 წლისთვის მხოლოდ შვიდი ეკონომიკური აგენტი იყო. 2013 წლიდან იმპორტიორების ზრდა 
დაიწყო და 2018 წელს 57 პირს შემოქონდა უკვე საწვავი.

მონაცემთა წყარო: „საქსტატი”

გრაფიკი 3. 1 ტონა იმპორტირებული საავტომობილო საწვავის ფასი, აშშ დოლარი
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2. ბაზრის განაწილება საწარმოთა ზომის მიხედვით
საქართველოში მოქმედი საწარმოთა ზომის განსაზღვრის მეთოდოლოგიის მიხედვით მსხვილი, 
საშუალო და მცირე საწარმო დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობის და წლიური ბრუნვის 
მიხედვით განისაზღვრება (ცხრილი 3). 

ცხრილი 3. საწარმოთა ზომის განსაზღვრის მეთოდოლოგია

ზომა დასაქმებულთა საშუალო 
წლიური რაოდენობა

საშუალო წლიური ბრუნვის 
მოცულობა

მსხვილი საწარმო 250 და მეტი 60 მლნ ლარზე მეტი

საშუალო საწარმო 50-249 12-60 მლნ ლარი

მცირე საწარმო 50-მდე 12 მლნ ლარამდე

საავტომობილო საწვავით საცალო ვაჭრობის ბრუნვამ 2017 წელს 3 მლრდ ლარს გადააჭარბა, 
2018 წლის 9 თვეში კი 2.5 მლრდ ლარამდე იყო, რაც 2016 წლის წლიურ მონაცემს უტოლდება. 
2015-2016 წლებში ბრუნვის შემცირება საწვავის ფასების კლებით იყო გამოწვეული.

2018 წლის მე-3 კვარტლის მდგომარეობით, საქართველოში ნავთობპროდუქტებით საცალო 
ვაჭრობით 891 კომპანია იყო დაკავებული, საიდანაც 6 იყო მსხვილი, 17 საშუალო და 868 მცირე 
ზომის.

მონაცემთა წყარო: „საქსტატი”

ნავთობპროდუქტების ბაზრის შესახებ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ პირველ 
კვლევაში აღნიშნული იყო, რომ 2006-2011 წლებში ამ ბაზარზე მსხვილი მოთამაშეების როლი 
მნიშვნელოვნად გაიზარდა და კონკურენცია შემცირდა. 2011 წლისთვის საცალო და საბითუმო 
გაყიდვების ბაზარზე, ასევე, იმპორტის კუთხით, ფაქტობრივად, ხუთი კომპანია დომინირებდა და 

გრაფიკი 5. საავტომობილო საწვავით საცალო ვაჭრობის ბრუნვა, მლნ ლარი
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ამ ბიზნესის მთლიანი ბრუნვის 93% მსხვილ კომპანიებზე მოდიოდა.10 2012-2013 წლებში იგივე 
ტენდენცია შენარჩუნდა და მსხვილი კომპანიებს წილმა ბაზრის საერთო ბრუნვაში  94%-ს მიაღწია.11  

2014-2016 წლებში მსხვილი კომპანიების წილი 69.5%-მდე შემცირდა, ხოლო მცირე კომპანიების 
21.5%-მდე გაიზარდა. მიუხედავად იმისა, რომ 2017 წლიდან მსხვილი კომპანიების წილმა ისევ 
ზრდა დაიწყო, მთლიანობაში 2013-2018 წლებში მსხვილ საწარმოთა ჯამური საბაზრო წილი 20-ზე 
მეტი პროცენტული პუნქტით შემცირდა, რაც კონკურენციის ზრდის მაჩვენებელია.  

მონაცემთა წყარო: „საქსტატი”

2018 წლის მესამე კვარტლის მიხედვით, საავტომობილო საწვავით საცალო ვაჭრობაში 10 050 
ადამიანი იყო დასაქმებული. მსხვილ კომპანიებზე დასაქმებულთა 57% მოდის, საშუალოზე - 
10%, ხოლო მცირე კომპანიებზე - 33%. 2017 წლამდე დასაქმების მაჩვენებელი წლიდან წლამდე 
იზრდებოდა, თუმცა 2018 წლის მესამე კვარტალში, 2017 წელთან შედარებით  764 ადამიანით 
ნაკლები იყო დასაქმებული.

10  „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, კონკურენციის პოლიტიკა საქართველოში, 2012 წლის 3 
აგვისტო: http://www.transparency.ge/node/2247
11   „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, ნავთობპროდუქტების ბაზარი საქართველოში, 2015 
წლის სექტემბერი: https://bit.ly/2Piy8F8

გრაფიკი 6. საავტომობილო საწვავით საცალო ვაჭრობის ბრუნვა საწარმოთა ზომის მიხედვით, წილი
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მონაცემთა წყარო: „საქსტატი”

3. ნავთობპროდუქტების ბაზრიდან მიღებული საბიუჯეტო შემოსავლები
ნავთობპროდუქტების ბიზნესის დაბეგვრა საქართველოს საბიუჯეტო შემოსავლების მნიშვნელოვანი 
წყაროა. 2014 წელს აღნიშნულმა სექტორმა ქვეყნის ნაერთ ბიუჯეტში 616 მლნ ლარი შეიტანა, რაც 
ბიუჯეტის მთლიანი საგადასახადო შემოსავლების 8.5% იყო. 2015-2016 წლებში საგადასახადო 
შემოსავლები საშუალოდ 9%-ით იზრდებოდა. აქციზის გადასახადი ზრდის გამო 2017 წელს 
საავტომობილო საწვავიდან საგადასახადო შემოსავლები 42%-ით გაიზარდა და ბიუჯეტის 
საგადასახადო შემოსავლების 10.6% შეადგინა. 2018 წელს საწვავის ბიზნესიდან ბიუჯეტის 
შემოსავლები კიდევ 9%-ით გაიზარდა და 1 131 მლნ ლარს მიაღწია. შედარებისთვის, 2018 წელს 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებზე 1 032 მლნ ლარი დაიხარჯა.

მონაცემთა წყარო: შემოსავლების სამსახური

გრაფიკი 7. საავტომობილო საწვავით საცალო ვაჭრობაში დასაქმებულთა რაოდენობა
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საწვავიდან მიღებული საგადასახადო შემოსავლების ძირითადი წყარო აქციზი და დამატებული 
ღირებულების გადასახადია (დღგ). 2018 წელს ნავთობპროდუქტების ბიზნესიდან მიღებული 
საგადასახადო შემოსავლების 46% აქციზზე მოდიოდა, 44% დღგ-ზე, ხოლო 10%  - ყველა სხვა 
სახის გადასახადზე (მოგება, საშემოსავლო, იმპორტის და ა.შ) ერთად.

საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტში აქციზის გადასახადიდან შესულ შემოსავლებში 35.4% 
საავტომობილო საწვავის აქციზით დაბეგვრას უჭირავს. 2017 წლამდე, აქციზის განაკვეთის 
გაორმაგებამდე, საწვავის ბიზნესიდან აკრებილ აქციზს მთლიანი სააქციზო შემოსავლის 20-21% 
ეკავა. საკმაოდ მაღალია საწვავის ბიზნესიდან მიღებული დამატებული ღირებულების გადასახადის 
წილი აღნიშნული კატეგორიის ჯამურ გადასახადშიც, თუმცა, 2014-2018 წლებში სტაბილურად 
ნარჩუნდება 11%-ის ფარგლებში. ეს ნიშნავს, რომ ღირებულებაში გამოსახული საავტომობილო 
საწვავის მოხმარება საქართველოს ეკონომიკის ზრდის პირდაპირპროპორციულად იზრდება.

მონაცემთა წყარო: შემოსავლების სამსახური

4. ბაზრის ძირითადი მოთამაშეები
მიუხედავად იმისა, რომ საავტომობილო საწვავით საცალო ვაჭრობაში რაოდენობრივად საშუალო 
და მცირე კომპანიები დომინირებენ, 2014-2018 წლებში 5 უმსხვილეს კომპანიაზე ბაზრის ბრუნვის 
საშუალოდ 73% მოდიოდა. ეს კომპანიები არიან:

• სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია” („ვისოლი”)

• შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯია” („გალფი”)

• შპს „რომპეტროლ საქართველო” („რომპეტროლი”)

• შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმი” („სოკარი”)

• შპს „ლუკოილ ჯორჯია” („ლუკოილი”)

ეს ხუთი კომპანია საქართველოს მასშტაბით 542 ავტოგასამართ სადგურს ფლობს, საიდანაც 194 
(36%) თბილისში მდებარეობს. ყველაზე ფართო ქსელი „ვისოლს“ და „გალფს“ აქვს.

გრაფიკი 9. საწვავის ბიზნესიდან ბიუჯეტში შესული შემოსავლების წილი გადასახადების სახეების მიხედვით
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მონაცემთა წყარო: კომპანიების ოფიციალური ვებგვერდები

2015-2017 წლებში აღნიშნული 5 კომპანიის წილი ნავთობპროდუქტებით საცალო ვაჭრობის 
ბრუნვაში მცირდებოდა: 2014 წელს ეს მაჩვენებელი 77.5% იყო, 2017 წელს - 67.5%, ხოლო 2018 
წლის 9 თვის მონაცემებით მათი წილი მცირედი გაიზარდა და  68.7%-ს მიაღწია. მთლიანობაში 
2014-2018 წლებში 5 უმსხვილესი კომპანიის საბაზრო წილი დაახლოებით 10 პროცენტული პუნქტით 
შემცირდა. 

მონაცემთა წყარო: „საქსტატი”

გრაფიკი 10. ავტოგასამართი სადგურების რაოდენობა კომპანიების მიხედვით, 2019 წლის მარტი
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4.1. სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“

კომპანია „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ 2000 წელს დაფუძნდა და საწვავის საბითუმო და საცალო 
ბაზარზე მოქმედებს. ეს კომპანია საწვავის ბაზარზე მოქმედი შპს „კანარგო დეველოპმენტის“ 
სამართალმემკვიდრეს წარმოადგენს. 2006 წელს ჩატარებული რეორგანიზაციის შედეგად 
ფუნქციონირებს, როგორც სააქციო საზოგადოება. 

ვინაიდან კონკრეტული ნავთობკომპანიების ბრუნვა კომერციულ ინფორმაციას წარმოადგენს, 
შეუძლებელია ზუსტად იმისი ცოდნა, თუ რომელ კომპანიას რა წილი უჭირს ბაზარზე. თუმცა, 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ დაკვეთით ჩატარებული სოციოლოგიური 
კვლევის მეშვეობით შესაძლებელია, რომ დაახლოებითი სურათი წარმოვიდგინოთ12. გამოკითხულთა 
ყველაზე დიდი ნაწილი (31%) სხვადასხვა კომპანიის საწვავს ასხამს. რაც შეეხება კონკრეტული 
კომპანიების რეიტინგს, „ვისოლი“ ხუთ ძირითად კომპანიას შორის მეხუთე ადგილზეა, კერძოდ, 
გამოკითხულთა 11%-ის თქმით, ისინი ამ კომპანიის საწვავის ჩასხმას ამჯობინებენ. 2015 წლის 
გამოკითხვით „ვისოლს“ ყველაზე მაღალი წილი ქონდა - 20%.

ამჟამად „ვისოლს“ საქართველოს მასშტაბით 150 ბენზინ და გაზგასამართი ობიექტი აქვს, მათგან 
60 - თბილისში. 2018 წელს კომპანიას 2000-მდე ადამიანი ჰყავდა დასაქმებული.

კომპანია აქტიურად მონაწილეობს სახელმწიფო შესყიდვებში. ვებგვერდის tendermonitor.ge-ის 
მიხედვით, 2011-2018 წლებში გამარტივებული შესყიდვის გზით კომპანიამ 35 მლნ ლარი მიიღო. 
გარდა ამისა, ამავე პერიოდში „ვისოლმა“ 750 ტენდერში მიიღო მონაწილეობა, საიდანაც 510-ში 
გაიმარჯვა. მოგებული ტენდერებიდან მიღებულმა საერთო შემოსავალმა დაახლოებით 38 მლნ ლარი 
შეადგინა. 2014-2018 წლებში კომპანიასთან დაკავშირებულ პირებს საარჩევნი სუბიექტებისთვის 
თანხა არ შეუწირავთ.

2017 წელს „ვისოლ  პეტროლიუმ ჯორჯიამ“ 40 მლნ ლარის მოგება ნახა. 2016 წელს კომპანიის 
მოგება 2 მლნ ლარი იყო.13  2017 წელს მოგების 40 მლნ-მდე ზრდა შვილობილი კომპანიის შპს „აირ 
ვისოლის“ 47 მლნ ლარად გაყიდვამ განაპირობა. შპს „აირ ვისოლი“ საავიაციო საწვავს ყიდის.

4.2. შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯია“ (გალფი)

შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯია“ იგივე „გალფი“ საქართველოს საწვავის ბაზარზე 2010 წელს 
შემოვიდა შპს „სონოლ ოილ პროდაქტს“-ის სახელით. 2010 წლის ბოლოს კომპანიის სახელწოდება 
შეიცვალა და Sun Oil Georgia-ს სახელით მოქმედებდა, ხოლო 2011 წლიდან კომპანიის საწვავის 
ბაზარზე „სან პეტროლიუმ ჯორჯიას“ სახით არის წარმოდგენილი. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა 
- საქართველოს“ დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით, რესპონდენტთა 14% „გალფში“ 
ასხამს საწვავს და შესაბამისად, აღნიშნულ 5 უმსხვილეს კომპანიათა შორის მომხმარებლების 
არჩევანით მე-3 ადგილზეა.  2015 წლის კვლევით მისი წილი 17% იყო.

კომპანიის მესაკუთრე თავდაპირველად ვირჯინიის კუნძულებზე დარეგისტრირებული შპს „კობადეთ 
ჰოლდინგს“ იყო, ხოლო 2011 წლიდან კომპანიის 100%-იან წილს აშშ-ში, დელავერის შტატში 
რეგისტრირებული კომპანია Energy Investment Venture Holdings-ი ფლობს. ეს კომპანია კი თავის 
მხრივ რუსეთში მოღვაწე ბიზნესმენს, დავით იაკობაშვილს ეკუთვნის.14

„გალფი“ დაარსებიდან ორ წელიწადში საწვავის საცალო გაყიდვების ბაზრის ლიდერად 
მოგვევლინა. 2012 წელს საცალო ბაზარზე მოქმედი უმსხვილეს ფირმებს შორის პირველ ადგილს 

12  გამოკითხვის შედეგების ვრცელ მიმოხილვას ანგარიშის მომდევნო ქვეთავი ეძღვნება
13  ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება 2017 წლისთვის
14  „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, ვის ეკუთვნის საქართველო: - კეზერაშვილის 
კომპანიების ახალი მესაკუთრე: https://bit.ly/2Gr8ahs
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იკავებდა. კომპანია 2012 წლის შემდეგაც რჩება საქართველოში საწვავის საცალო გაყიდვების 
და ნავთობპროდუქტების საბითუმო ბაზრის ერთ-ერთ ლიდერად. კომპანიას ამ ეტაპზე მას 140 
ავტოგასამართი სადგური აქვს, საიდანაც 43 თბილისში მდებარეობს. კომპანიაში 1 300-ზე მეტი 
ადამიანია დასაქმებული.

„გალფი“ მონაწილეობს სახელმწიფო შესყიდვებშიც. 2011-2018 წლებში გამარტივებული შესყიდვის 
გზით კომპანიამ დაახლოებით  38 მლნ ლარი მიიღო. გარდა ამისა, „გალფმა“ იგივე პერიოდში 20 
ტენდერში მიიღო მონაწილეობა, საიდანაც შვიდში გაიმარჯვა. მოგებული ტენდერებიდან მიღებულმა 
საერთო შემოსავალმა დაახლოებით 50 მლნ ლარი შეადგინა.

2017 წელს „სან  პეტროლიუმ ჯორჯიამ“ 8 მლნ ლარის მოგება ნახა. 2016 წელს კომპანიის მოგება 
258 ათასი ლარი იყო.15

4.3. შპს „რომპეტროლ საქართველო“

„რომპეტროლ საქართველო“ ტრანსნაციონალური ნავთობკომპანია „რომპეტროლ ჯგუფის“ წევრია. 
აღნიშნული კომპანია მსოფლიოს 12 ქვეყანაში ახორციელებს ნავთობპროდუქტების მიწოდებას.

„რომპეტროლ საქართველო“ ქართულ ბაზარზე 2005 წლიდან არის. 2007 წელს კომპანია გახდა 
შპს „შარმის“ და შპს „ნ&ნ“-ის მფლობელი. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ 
დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით, რესპონდენტთა 16% „რომპეტროლში“ ასხამს 
საწვავს. ამ შედეგით „რომპეტროლი” მომხმარებელთა არჩევანში პირველ ადგილს იკავებს.  2015 
წლის კვლევის მიხედვითაც მისი წილი 16% იყო, თუმცა ამ მაჩვენებლით მე-3 ადგილს იკავებდა.

ამჟამად „რომპეტროლს“ საქართველოში 76 ობიექტი აქვს, მათგან 32 - თბილისში. კომპანიის 
100%-იან წილს ფლობს KMG International N.V, ნიდერლანდებში რეგისტრირებული კომპანია, 
რომელსაც ყაზახი ბიზნესმენები ფლობენ.

„რომპეტროლიც“ მონაწილეობს საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვებში. 2011-2018 წლებში 
კომპანიამ გამარტივებული შესყიდვის გზით 33 მლნ ლარი მიიღო. გარდა ამისა, „რომპეტროლმა“ 
იგივე პერიოდში 88 ტენდერში მიიღო მონაწილეობა, საიდანაც 39-ში გაიმარჯვა. მოგებული 
ტენდერებიდან მიღებულმა საერთო შემოსავალმა დაახლოებით 20 მლნ ლარი შეადგინა.

4.4. შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმი“

SOCAR-ი აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობკომპანიაა, რომელიც გაზის და ნავთობის მოპოვებას, 
გადამუშავებას და დისტრიბუციას ეწევა. „სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმი“ საქართველოს ბაზარზე 
2006 წლიდან მოქმედებს. კომპანია ნავთობპროდუქტების იმპორტს აზერბაიჯანიდან ახორციელებს. 
ამჟამად კომპანიას 115 ავტოგასამართი სადგური აქვს, მათ შორის 37 თბილისში მდებარეობს. 
კომპანიაში დასაქმებულთა რაოდენობა 1500 ადამიანს აღემატება. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა 
- საქართველოს“ დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით, რესპონდენტთა 14% „სოკარში“ 
ასხამს საწვავს. 2015 წლის კვლევითაც სოკარის წილი 14% იყო.

„სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმის“ 100%-იან წილს „სოკარ ენერჯი ჯორჯია“ ფლობს, რომელიც ასევე 
ფლობს შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“, შპს „სოკარ ჯორჯია სექიურითის“ და შპს „ინტერნეიშენლ 
რეილვეი ექსპედიშნის“ 100%-იან წილებს.

2011-2018 წლებში სახელმწიფო შესყიდვებში გამარტივებული შესყიდვის გზით „სოკარმა“ 30 მლნ 
ლარი მიიღო. გარდა ამისა, ამავე პერიოდში 47 ტენდერში მიიღო მონაწილეობა, საიდანაც 28-

15  Separate Financial Statements and Independent Auditor’s Report For 2017 



24

ში გაიმარჯვა. მოგებული ტენდერებიდან მიღებულმა საერთო შემოსავალმა დაახლოებით 8 მლნ 
ლარი შეადგინა.

2017 წელი „სოკარმა“ 34.5 მლნ ლარის ზარალით დაასრულა.16

4.5. შპს „ლუკოილ ჯორჯია“

შპს „ლუკოილ ჯორჯია“ საქართველოს საწვავის ბაზარზე 2002 წლიდან მუშაობს. 2002-2010 წლებში 
„ლუკოილ ჯორჯია“ რამდენიმე კომპანიის მფლობელი გახდა. 2002 წელს „ლუკოილ ჯორჯიას“ 
შეერწყა შპს „კავთა“, ხოლო 2004 წელს - შპს „ლუკოილ გრუზია“ და 2010 წელს სს „მცხეთის 
ნავთობპროდუქტი“ შპს „ლუკოილ ჯორჯიას“ სახელის ქვეშ გაერთიანდნენ.

ამ ეტაპზე კომპანიას 61 ობიექტი აქვს, საიდანაც 21 თბილისში მდებარეობს. „ლუკოილს“ 1000-
მდე ადამიანი ჰყავს დასაქმებული. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ დაკვეთით 
ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით, რესპონდენტთა 12% „ლუკოილში“ ასხამს საწვავს. 2015 
წლის კვლევით „სოკარის” წილი 10% იყო.

კომპანიის 100%-იან წილს ფლობს შპს „ლუკოილ ევროპა ჰოლდინგს ბი.ვი“, რომელიც 
ნიდერლანდებშია რეგისტრირებული.

2011-2018 წლებში სახელმწიფო შესყიდვებში გამარტივებული შესყიდვის გზით „ლუკოილმა“ 
დაახლოებით 17 მლნ ლარი მიიღო. გარდა ამისა, კომპანიამ იგივე პერიოდში 34 ტენდერში 
მიიღო მონაწილეობა, საიდანაც 23-ში გაიმარჯვა. მოგებული ტენდერებიდან მიღებულმა საერთო 
შემოსავალმა დაახლოებით 61 მლნ ლარი შეადგინა.

2017 წელს „ლუკოილმა“ 4.6 მლნ ლარის მოგება ნახა, როცა 2016 წელი 11.7 მლნ ზარალით 
დაასრულა.17

5. საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები 
საქართველოს საწვავის ბაზარზე მიმდინარე ტენდენციების განსაზღვრის მიზნით „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა - საქართველოს“ დაკვეთით „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა“ (CRRC) 
2019 წლისა და 2018 წლის მარტში  საზოგადოებრივი აზრის ორი კვლევა ჩაატარა. გამოკითხვა 
ჩატარდა მთელი ქვეყნის  მასშტაბით. 2018 წელს 1843 სრულწლოვანი მოქალაქე გამოიკითხა, 
ხოლო 2019 წელს - 2087. მსგავსი კვლევა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ 
2014 წლის დეკემბერშიც ჩაატარა. შესაბამისად, შეგვიძლია 2014, 2018 და 2019 წლების შედეგები 
ერთმანეთს შევადაროთ და ვნახოთ, რა მნიშვნელოვანი ცვლილებები დაფიქსირდა ბოლო 5 
წელიწადში.

2019 წლის კვლევის შედეგების მიხედვით, გამოკითხულთა 46% (თავად ან მისი ოჯახი) ფლობდა 
ავტოსატრანსპორტო საშუალებას. 2014 წელს აღნიშნული მაჩვენებელი 42% იყო, ხოლო 2018 
წელს - 48%.

16  ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს-ის) მიხედვით მომზადებული განცალკევებული 
საწყისი ფინანსური ანგარიშგება 2017 წლისთვის
17  2017 წლის ფინანსური ანგარიშგება
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მათგან, ვინც თქვა, რომ ჰყავს ავტომობილი, 79% ერთს, 17% ორს, ხოლო 4% სამ ან მეტ ავტომობილს 
ფლობს. 2014 წელთან შედარებით გაზრდილია 2 ავტომობილის მფლობელთა წილი, ხოლო ერთი 
ავტომობილის მფლობელთა წილი 2% პუნქტით შემცირებულია.

გამოკითხულთა 80% საკუთარ ავტომობილს ბენზინზე ამუშავებს და ამასთან, ბენზინზე მომუშავე 
ავტომობილების წილი იზრდება, ძირითადად გაზზე მომუშავე ავტომობილების შემცირების ხარჯზე. 
2019 წლის კვლევაში ცალკე იყო გამოყოფილი ბენზინზე და ელექტროენერგიაზე ერთდროულად 
მომუშავე (ჰიბრიდი) ავტომობილების წილი, რომელმაც 4% დაიკავა. წინა კვლევებში „ჰიბრიდი“ 
ცალკე არ იყო გამოყოფილი, ამიტომ  მიღებულ შედეგს წინა წლებს ვერ შევადარებთ. ბუნებრივ აირს 
სატრანსპორტო საშუალებისთვის მხოლოდ 16% იყენებს, ხოლო გამოკითხულთა 19% დიზელის 
საწვავის მომხმარებელი იყო.

 გრაფიკი 12. ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ავტომობილს, რომელიც მუშა მდგომარეობაშია,
იქნება ეს მსუბუქი ავტომობილი, სატვირთო ავტომობილი და ა.შ.? (%)
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გრაფიკი 13. რამდენ ავტომობილს ფლობს თქვენი ოჯახი? (მათგან, ვინც თქვა, რომ ჰყავს ავტომობილი)
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გამოკითხვის ერთ-ერთი მიზანი საწვავის ბაზარზე მოქმედი მსხვილი კომპანიების მომხმარებლების 
რაოდენობის დადგენა იყო. კვლევისას რომელიმე კომპანიის მიმართ მკვეთრი პრეფერენციები 
არ გამოკვეთილა. 2019 წლის გამოკითხვის მიხედვით, 30% საწვავს სხვადასხვა კომპანიებისგან 
იძენს, 16% „რომპეტროლის“ საწვავს ანიჭებს უპირატესობას, 14-14% „გალფის“ და „სოკარის“ 
ავტოგასამართ სადგურებში იძენს საწვავს, გამოკითხულთა 12% - „ლუკოილის“, ხოლო 11% - 
„ვისოლის“ მიერ მიწოდებული საწვავის მომხმარებელია.

2014 წელთან შედარებით ყველაზე მეტად - 9% პუნქტით „ვისოლის“ წილი შემცირდა. 3% 
პუნქტით შემცირდა „გალფის“ წილი, „რომპეტროლის“ და „სოკარის“ წილი არ შეცვლილა, ხოლო 
„ლუკოილის“ წილი 2% პუნქტით გაიზარდა. 4% პუნქტით გაიზარდა იმ მომხმარებელთა წილი, 
რომლებიც ერთ კონკრეტულ კომპანიას არ ანიჭებენ უპირატესობას და სხვადასხვა კომპანიის 
საწვავს მოიხმარენ. 5%-ია იმ მომხმარებელთა წილი, რომლებიც აღნიშნული 5 მსხვილი კომპანიის 
საწვავს არ მოიხმარენ. 2014-ში ასეთი მომხმარებლების წილი 1% იყო.

გრაფიკი 14. რა საწვავზე მუშაობს ეს ავტომობილი/ავტომობილები? (%)
(მათგან, ვინც თქვა, რომ ჰყავს ავტომობილი)
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რაც შეეხება იმ ფაქტორებს, რომლებიც მომხმარებელზე სასურველი კომპანიის საწვავის არჩევისას 
მოქმედებს, გამოკითხულთა 50%-ის თქმით, საწვავის არჩევისას პრიორიტეტული მათთვის საწვავის 
ფასია, ხოლო 48%-ის განცხადებით, მათი არჩევანი საწვავის ხარისხზეა დამოკიდებული. 2014 და 
2018 წლების კვლევების მიხედვით, ყველაზე გავლენიანი ფაქტორი საწვავის ხარისხი იყო. მესამე 
ადგილზე ბენზინგასამართი სადგურების სიახლოვე და სიმრავლეა. საწვავის არჩევისას ყველაზე 
ნაკლები გავლენა გათამაშებს და ბონუს ქულების დაგროვების შესაძლებლობას აქვს, თუმცა 2014 
წელთან შედარებით ამ კრიტერიუმის გავლენა 2% პუნქტით არის გაზრდილი.

2019 წელს, 2014 წელთან შედარებით, საწვავის არჩევისას მისი ხარისხის გავლენა შემცირებულია, 
ხოლო ფასის გავლენა 9% პუნქტით არის გაზრდილი. ავტოგასამართი სადგურების სიახლოვის 
გავლენა 3% პუნქტით არის შემცირებული.

გრაფიკი 15. რომელი კომპანიის საწვავს ასხამთ? %(მათგან ვინც მოიხმარს ბენზინს ან დიზელს)
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6. ნავთობპროდუქტების ფასების დინამიკა
როგორც უკვე ითქვა, საქართველოში საავტომობილო საწვავად მხოლოდ იმპორტირებული 
ნავთობპროდუქტები გამოიყენება. აქედან გამომდინარე, ადგილობრივი ფასები დაკავშირებული 
უნდა იყოს ნავთობის მსოფლიო ფასთან. თუმცა, საქართველოში ხშირად არის გადაჭარბებული 
მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ ბენზინის ფასი ნავთობის მსოფლიო ფასის ანალოგიურად 
უნდა იცვლებოდეს. საქართველოში საწვავის ფასის ცვლილება მხოლოდ ნავთობის მსოფლიო ფასის 
ცვლილებით არ აიხსნება. არანაკლებ მნიშვნელოვანია, მაგალითად, ლარის გაცვლითი კურსი, 
რადგან იმპორტი უცხოურ ვალუტაში ხორციელდება. ამას ემატება საწვავზე აქციზის გადასახადის 
ცვლილება და სხვა ფაქტორები, რაც საქართველოში ბიზნესის წარმოების ხარჯებს ცვლის. 2014-
2018 წლებში საავტომობილო საწვავის ადგილობრივ ფასზე მოქმედი ყველაზე გავლენიანი 
ფაქტორები მსოფლიო ფასი, ლარის გაცვლითი კურსი და მზარდი აქციზის გადასახადი იყო.

საკვლევ პერიოდში ყველაზე დაბალი ნავთობის მსოფლიო ფასი 2016 წლის დასაწყისში იყო. ამ 
პერიოდში საქართველოში იმპორტირებული 1 ტონა საწვავი 2014 წელთან შედარებით 40%-ით 
გაიაფდა. თუმცა, ამავე პერიოდში ლარი დოლარის მიმართ 24%-ით გაუფასურდა და ნავთობის 
ფასის კლების ეფექტი მნიშვნელოვნად გადაფარა. მიუხედავად ამისა, 2016 წლის მარტში 1 ლიტრი 
„ევრო რეგულარის” მარკის ბენზინი საშუალოდ 1.42 ლარი ღირდა, მაშინ, როდესაც 2014 წლის 
მარტში საშუალო ფასი 2 ლარამდე იყო.

გრაფიკი 16. რა განაპირობებს თქვენს არჩევანს საწვავის ყიდვისას? (%)
(მათგან, ვინც მოიხმარს ბენზინს ან გაზს)
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2016 წლის მეორე ნახევრიდან ბენზინის ფასმა ზრდა დაიწყო, რადგან ნავთობის მსოფლიო 
ფასი იზრდებოდა და ლარის გაცვლითი კურსი დოლარის მიმართ უფასურდებოდა. 2017 წლის 
პირველი იანვრიდან საქართველოს მთავრობამ ბენზინზე აქციზის გადასახადი გაორმაგდა, ანუ 1 
ლიტრ საწვავზე აქციზი 36 თეთრი გახდა. 2018 წელს 1 ლიტრი „ევრო რეგულარის” მარკის ბენზინი 
საშუალოდ 2.30 თეთრი ღირდა. 

საბოლოოდ ასეთი სურათი ჩამოყალიბდა: 2014 წლის დასაწყისში „ბრენტის” კატეგორიის 1 ბარელი 
საწვავის მსოფლიო ფასი 109 დოლარი იყო. 2018 წლის დეკემბერში 1 ბარელი ნავთობი 57 დოლარი 
ღირდა, ანუ 48%-ით გაიაფდა. ამავე პერიოდში ლარი დოლარის მიმართ 53%-ით გაუფასურდა და 
სრულად გადაფარა ნავთობის მსოფლიო ფასის შემცირების ეფექტი. 2014 წლის თებერვალში 1 
ლიტრი „ევრო რეგულარის” მარკის ბენზინი საქართველოში 2 ლარი ღირდა, 2018 წლის ბოლოს 
კი 2.35. ყოველ ლიტრ ბენზინზე აქციზის გადასახადის მატებასაც თუ გავითვალისწინებთ, შედეგი 
სრულიად ლოგიკურია.

ჩვენ შევისწავლეთ „გალფის“ და „ლუკოილის“ (რადგან ამ ორ კომპანიის აქვს გამოქვეყნებული 
გასული წლების საცალო გაყიდვების ფასები) „ევრო რეგულარის“ მარკის ბენზინის ფასების 
ცვლილების დინამიკა 2014-2018 წლებში და მისი კავშირი ნედლი და „ბრენტის“ კატეგორიის 
ნავთობის ევროპულ ფასებთან. ურთიერთკავშირის დადგენისას გამოვრიცხეთ ლარის კურსის 
ცვლილების და აქციზის გადასახადის მატების ეფექტი. შედეგად, კორელაციის კოეფიციენტი 0.83 
მივიღეთ. ეს საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია, მითუმეტეს, იმ ფონზე, როდესაც საქართველოში 
საცალო ფასზე ლარის კურსის და აქციზის განაკვეთის გარდა სხვა ფაქტორებიც მოქმედებენ.

გრაფიკი 17 ცალსახად აჩვენებს, რომ 2014-2018 წლებში საქართველოში ბენზინის საცალო ფასი 
და ნავთობის მსოფლიო ფასი ერთი და იმავე ტრაექტორიით მოძრაობდა. ურთიერთკავშირი კიდევ 
უფრო იზრდება, თუ საქართველოში ბენზინის საცალო ფასს ნავთობის მსოფლიო ფასის ერთი თვით 
ადრინდელ მონაცემებს შევადარებთ (გრაფიკი 18), ამ შემთხვევაში კორელაციის კოეფიციენტი 
0.86-ია.

2018 წლის ნოემბერში საქართველოს ეროვნულმა ბანკმაც შეისწავლა, თუ რა კავშირშია 
საქართველოში არსებული ბენზინის ფასები ნავთობის მსოფლიო ფასთან.18 კვლევის თანახმად, 
საერთაშორისო ბაზრებზე არსებული ნავთობის ფასის ცვლილება სრულად გადაეცემა ადგილობრივი 
ბენზინის ფასებს (გადასახადების გარეშე), მაგრამ შედარებით გრძელვადიან (3 თვიან) პერიოდში. 
მოკლევადიან, ერთთვიან პერიოდში, ლიტრი ნავთობის მსოფლიო ფასის 1 დოლარით ცვლილება 
ადგილობრივი ბენზინის ფასებს 0.35 აშშ დოლარით ცვლის. თუ მომდევნო 3-4 თვის განმავლობაში 
ადგილობრივი ბენზინის ფასზე მოქმედი სხვა ფაქტორები (მაგალითად, ლარის კურსი, გადასახადები, 
ტრანსპორტირების ხარჯი და ა.შ.) არ შეიცვლება, ნავთობის მსოფლიო ფასის ცვლილება სრულად 
აისახება ადგილობრივ ფასებზე.

18  საქართველოს ეროვნული ბანკი, რა გავლენას ახდენს ნავთობის ფასების ცვლილება საქართველოში 
ბენზინის ფასზე?: https://bit.ly/2V2Gis9
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მონაცემთა წყარო: „გალფის“ და „ლუკოილის“ ვებგვერდები, U.S. Energy Information 
Administration (EIA)

გრაფიკი 17. ევრორეგულარის საცალო ფასების და ნავთობის მსოფლიო ფასების ინდექსები 

0

20

40

60

80

100

120

140

„ბრენტის“ კატეგორიის ნავთობინედლი ნავთობი

ევრორეგულარის ფასი, ლუკოილიევრორეგულარის ფასი, გალფი

20
14

-1
20

14
-2

20
14

-3
20

14
-4

20
14

-5
20

14
-6

20
14

-7
20

14
-8

20
14

-9
20

14
-1

0
20

14
-1

1
20

14
-1

2
20

15
-1

20
15

-2
20

15
-3

20
15

-4
20

15
-5

20
15

-6
20

15
-7

20
15

-8
20

15
-9

20
15

-1
0

20
15

-1
1

20
15

-1
2

20
16

-1
20

16
-2

20
16

-3
20

16
-4

20
16

-5
20

16
-6

20
16

-7
20

16
-8

20
16

-9
20

16
-1

0
20

16
-1

1
20

16
-1

2
20

17
-1

20
17

-2
20

17
-3

20
17

-4
20

17
-5

20
17

-6
20

17
-7

20
17

-8
20

17
-9

20
17

-1
0

20
17

-1
1

20
17

-1
2

20
18

-1
20

18
-2

20
18

-3
20

18
-4

20
18

-5
20

18
-6

20
18

-7
20

18
-8

20
18

-9
20

18
-1

0
20

18
-1

1



31

მონაცემთა წყარო: „გალფის“ და „ლუკოილის“ ვებგვერდები, U.S. Energy Information 
Administration (EIA)

გრაფიკი 18. ევრორეგულარის საცალო ფასების და ერთი თვის წინანდელი ბარელი
ნავთობის მსოფლიო ფასების ინდექსები 
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