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ნავთობპროდუქტების ქართული ბაზრის შესახებ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველოს“ პირველი კვლევა 2012 წელს გამოქვეყნდა, რომელშიც მოცემული იყო 
ამ დარგში 2012 წლამდე არსებული ძირითადი ტენდენციები, პრობლემები და მათ 
გადასაჭრელად საჭირო რეკომენდაციები. წინამდებარე კვლევის საანგარიშო პერიოდი 
2010-2015 წლებს მოიცავს. მეორე კვლევამ შემდეგი ძირითადი მიგნებები გამოავლინა: 

ბაზრის რეგულირება 

● 2014 წლამდე კონკურენციის დაცვის მხრივ სახელმწიფოს საკმაოდ შეზღუდული 
შესაძლებლობები ჰქონდა. ამ კუთხით მდგომარეობა 2014 წლის 14 აპრილს 
მნიშვნელოვნად შეიცვალა, როდესაც „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს 
ახალი კანონის შესაბამისად, გაზრდილი უფლებამოსილების მქონე 
კონკურენციის სააგენტო შეიქმნა; 

● 2014 წელს 12 ნოემბერს კონკურენციის სააგენტომ, მაღალი საზოგადოებრივი 
ინტერესებიდან გამომდინარე, ნავთობპროდუქტების ბაზრის შესწავლა დაიწყო, 
რომლის მიზანიც ფირმების მიერ ბაზარზე დომინანტური მდგომარეობის 
ბოროტად გამოყენების დადგენა იყო. 2015 წლის ივლისში სააგენტომ ბაზრის 
შესწავლა დაასრულა და კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევისთვის რვა 
კომპანია ჯამში 55 მილიონამდე ლარით დააჯარიმა;  

● რაც შეეხება საწვავის ხარისხის კონტროლს, საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილია სტანდარტები, რომლებსაც საქართველოს ბაზარზე გაყიდული 
ნავთობპროდუქტები და ბუნებრივი აირი უნდა აკმაყოფილებდეს. მიუხედავად 
ამისა, ამ პროდუქციის ხარისხობრივი ნორმების კონტროლის მექანიზმი 
ქვეყანაში არ არსებობს. ამასთანავე, ხარისხობრივი ნორმების დარღვევისთვის 
არ არის განსაზღვრული ადეკვატური სანქცია; 

● საქართველოში საწვავი მთლიანად იმპორტირებულია, ასე რომ ხარისხის 
კონტროლი საბაჟო საზღვრის გადმოკვეთის მომენტიდან იწყება. თუმცა, 
საბითუმო და საცალო ქსელში მიწოდებული საწვავის ხარისხის სახელმწიფოს 
კონტროლის მექანიზმი არ არსებობს, რაც სერიოზული ხარვეზია;  

● ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს მიერ 
მოწოდებული ინფორმაციით, ნავთობპროდუქტების შემოწმება ხდება მხოლოდ 
დაინტერესებული მხარის მომართვის საფუძველზე. 2010-2015 წლებში სულ 489 
ნიმუშის (ბენზინის და დიზელის) შემოწმება განხორციელდა, საიდანაც 38% (187 
ნიმუში) არ აკმაყოფილებდა კანონმდებლობით განსაზღვრულ ხარისხობრივ 
ნორმებს. 
 

ბაზრის მახასიათებლები 

 საქართველოში მოხმარებული ნავთობპროდუქტები მთლიანად 
იმპორტირებულია და 2014 წელს იგი საქართველოს უმსხვილეს საიმპორტო 
საქონლის ჯგუფს წარმოადგენდა. 2014 წელს ქვეყანაში შემოტანილ იქნა 1.415 
მლრდ ლარის ღირებულების 903.2 ათასი ტონა საავტომობილო საწვავი; 

● ნავთობპროდუქტების ბაზრის შესახებ პირველ ანგარიშში, „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა - საქართველო” აღნიშნავდა, რომ 2012 წლამდე ამ ბაზარზე 
მკვეთრად გამოკვეთილი ოლიგოპოლიური სტრუქტურა ჩამოყალიბდა, სადაც 
ხუთი კომპანია დომინირებდა, როგორც ნავთობპროდუქტების იმპორტში, ისე 
საბითუმო და საცალო ვაჭრობაში. ამასვე ადასტურებენ კონკურენციის საზომი 
სტატისტიკური ინდიკატორებიც;  

● ამ მდგომაროების ფონზე საინტერესო იყო 2013 წლიდან ახალი ხელისუფლების 
მოსვლასთან ერთად თუ შეიცვლებოდა ეს ტენდენცია, რადგანაც უფრო 
კონკურენტული ბაზრების უზრუნველყოფა კოალიცია „ქართული ოცნების“ ერთ-
ერთი დაპირება იყო. სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, რომ 2013-2014 წლებში 
ამ ბაზარზე კონკურენცია მცირედით გაიზარდა, თუმცა ბაზრის სტრუქტურა კვლავ 
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შორს არის სასურველისგან. 2013 წელს მსხვილი საწარმოების წილი მთლიან 
ბრუნვაში, წინა წელთან შედარებით, 2%-ით შემცირდა და 93% შეადგინა; 

● რაც შეეხება სხვა მაჩვენებლებს, 2013-2014 წლებში საავტომობილო საწვავის 
იმპორტიორი კომპანიების რიცხვი, 2012 წელთან შედარებით, რამდენიმეჯერ 
გაიზარდა, თუმცა კვლავ გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე 2008 წლამდე იყო;  

● 2013-2014 წლებში, 2012 წელთან შედარებით, დაახლოებით 1000 პუნქტით 
შემცირდა ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსიც, რაც ასევე წინსვლაა, თუმცა, ამ 
შემთხვევაშიც პროგრესი ჯერ კიდევ არ არის საკმარისი. ამასთანავე, 
საინტერესოა, რომ 2013 წელს ნავთობპროდუქტების ბაზარზე კონცენტრაციის 
დონის შემცირების ტენდენცია 2014 წელს არ გაგრძელდა, რაც საწვავის 
იმპორტიორ კომპანიათა რიცხვის შემცირებასა და ჰერფინდალ-ჰირშმანის 
ინდექსის ზრდაში გამოიხატა. აღნიშნული ცვლილებები მცირე მასშტაბის იყო, 
თუმცა მაინც აჩენს იმის რისკს, რომ მომავალში ამ ბაზარზე ოლიგოპოლია კვლავ 
შენარჩუნდება.  
 

ფასები 

● ნავთობპროდუქტების ქართულ ბაზარზე არსებული ფასები საზოგადოების 
ინტერესს ყოველთვის წარმოადგენდა და მრავალი ეჭვი გამოთქმულა იმის 
შესახებ, რომ ამ დარგში კომპანიებს შორის ფასებზე გარკვეული შეთანხმება 
არსებობს; 

● ვინაიდან საქართველოში მხოლოდ იმპორტირებული ნავთობპროდუქტები 
მოიხმარება, ადგილობრივი ფასები, როგორც წესი, მჭიდროდ უნდა იყოს 
დაკავშირებული ნავთობის მსოფლიო ფასთან. 2012-2015 წლებში ნავთობის 
მსოფლიო ფასისა და ნავთობპროდუქტების ქართული ბაზარზე არსებული 
ფასების შედარება რამდენიმე დასკვნის გაკეთების საშუალებას იძლევა:  

○ მთლიანობაში, საწვავის ადგილობრივი ფასები ნავთობის მსოფლიო 
ფასების საერთო ტენდენციას მიყვებოდა, თუმცა იყო შემთხვევები, 
როდესაც მსოფლიო ფასების ცვლილება ქართულ ბაზარზე რამდენიმე 
თვის დაგვიანებით აისახებოდა. ეს ტენდენცია განსაკუთრებით თვალში 
საცემია ფასების კლების დროს;  

○ ნავთობპროდუქტებზე ქართული ბაზრის ხუთი ძირითადი მოთამაშის 
ფასების ცვლილება ბოლო სამი წლის განმავლობაში ფაქტობრივად 
ერთდროულად ხდებოდა. 

● ზემოთ ხსენებული ფაქტებიდან გამომდინარე, ნავთობპროდუქტების ქართულ 
ბაზარზე კარტელურ შეთანხმებას ვერ გამოვრიცხავთ და კონკურენციის 
სააგენტოს მიერ ამ კომპანიების მისამართით დასმული კითხვებიც 
სამართლიანია.  
 

საზოგადოებრივი აზრის კვლევა 

● საქართველოს საწვავის ბაზარზე მიმდინარე ტენდენციების განსაზღვრის მიზნით 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ დაკვეთით „კავკასიის 
კვლევითი რესურსების ცენტრმა“ (CRRC) 2014 წლის დეკემბერში 
საზოგადოებრივი აზრის კვლევა ჩაატარა. გამოკითხვა ჩატარდა მთელის 
საქართველოს მასშტაბით და სულ 1867 სრულწლოვანი მოქალაქე გამოიკითხა; 

● კვლევის შედეგების მიხედვით, გამოკითხულთა 42% (თავად ან მისი ოჯახი) 
ფლობდა ავტოსატრანსპორტო საშუალებას, რომელთაგან უმრავლესობა (71%) 
საკუთარ ავტომობილს ბენზინზე ამუშავებდა, ბუნებრივ აირს სატრანსპორტო 
საშუალებისთვის მხოლოდ 27% იყენებდა, ხოლო გამოკითხულთა 16% დიზელის 
საწვავის მომხმარებელი იყო; 

● გამოკითხულთა 26% საწვავს სხვადასხვა კომპანიებისგან იძენს, 20% „ვისოლის“ 
საწვავს ანიჭებს უპირატესობას, 17% „გალფის“ ავტოგასამართ სადგურებში იძენს 
საწვავს, გამოკითხულთა 16% - „რომპეტროლის“, ხოლო 14% - „სოკარის“ მიერ 
მიწოდებული საწვავის მომხმარებელია. ხუთ დიდ კომპანიას შორის შედარებით 
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ნაკლებად პოპულარული „ლუკოილია“, გამოკითხულთა მხოლოდ 10%-მა 
განაცხადა, რომ საწვავს ამ კომპანიის ავტოგასამართ სადგურებში იძენს; 

● გამოკითხულთა 50%-ის თქმით, საწვავის არჩევისას პრიორიტეტული მათთვის 
საწვავის ხარისხია, ხოლო 41%-ის განცხადებით, მათი არჩევანი საწვავის ფასზეა 
დამოკიდებული. ამასთანავე, ფასები პრიორიტეტული გამოკითხულთა იმ 
ნაწილისთვის აღმოჩნდა რომელთა შემოსავალი 400 ლარამდეა, ხოლო 
შედარებით მაღალშემოსავლიანი მოსახლეობის (800 ლარიდან ზემოთ) საწვავის 
შეძენისას პრიორიტეტს საწვავის ხარისხს ანიჭებს. 
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ნავთობპროდუქტების 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 ანტიკონკურენტული 
ქცევით შეიძლება იყოს გამოწვეული. ეს კი, სექტორის მნიშვნელობიდან გამომდინარე 
შესაძლოა, უარყოფით გავლენას ახდენდეს მთელ ეკონომიკაზე. სწორედ ამიტომ არის 
მნიშვნელოვანი ნავთობპროდუქტების ბაზარზე კონკურენციის არსებობა.  

2012 წლის აგვისტოში „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ 
ნავთობპროდუქტების ქართულ ბაზარზე კონკურენციის შესახებ კვლევა გამოაქვეყნა, 
რომელშიც მიმოხილული იყო ამ დარგში 2012 წლამდე არსებული ძირითადი 
ტენდენციები, პრობლემები და მათი გადასაჭრელად საჭირო რეკომენდაციები. 
ანგარიშის მიხედვით, ნავთობპროდუქტების ქართული ბაზრის მთავარი პრობლემა 
იმაში მდგომარეობდა, რომ კონკურენცია შეზღუდული იყო, ბაზარზე მოქმედი ხუთი 
ოლიგოპოლისტი დიდი ალბათობით შეთანხმებულ საფასო პოლიტიკას ატარებდა და ამ 
მდგომარების გამოსასწორებლად სახელმწიფო ფაქტობრივად არაფერს აკეთებდა. 
უკიდურესად შეზღუდული და არაეფექტური უფლებამოსილებები ჰქონდა 
კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს, რომლის შექმნის ერთ-ერთი 
მიზანი ბაზრებზე კონკურენციის დაცვა იყო.1 

ასეთი დინამიკის ფონზე განსაკუთრებით საინტერესო იყო 2012 წლის ბოლოდან ახალი 
ხელისუფლების მოსვლასთან ერთად თუ შეიცვლებოდა ეს ტენდენცია, რადგანაც უფრო 
კონკურენტული ბაზრების უზრუნველყოფა კოალიცია „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთი 
დაპირება იყო.2  

ნავთობპროდუქტების ქართული ბაზრის შესახებ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველოს“ მეორე კვლევის საანგარიშო პერიოდი 2010-20153 წლებს მოიცავს, 
თუმცა ზოგიერთი მონაცემი უფრო ადრეულ და გვიანდელ პერიოდსაც გულისხმობს. ეს 
პერიოდი იმიტომ იქნა არჩეული, რომ ამ დარგში წინა და ამჟამინდელი 
ხელისუფლებების დროინდელი მდგომარეობის გარკვეული შედარების საშუალება 
ყოფილიყო.  

ანგარიშის მიზნებისთვის ნავთობპროდუქტების ბაზარში ძირითადად იგულისხმება 
სატრანსპორტო დანიშნულების ნავთობპროდუქტები. გარდა ამისა, კვლევის ზოგიერთი 
ნაწილი ასევე ეხება დაწნეხილ ბუნებრივ აირს, რომელსაც სატრანსპორტო საშუალებები 
საწვავის სახით მოიხმარენ. 

ანგარიშის პირველ ნაწილში წარმოდგენილია საქართველოში ნავთობპროდუქტების 
ბაზრის რეგულირების საკითხები, მათ შორის, საკანონმდებლო ბაზა და ბაზარზე 
ზედამხედველობა კონკურენციის დაცვისა და პროდუქციის ხარისხის უზრუნველყოფის 
კუთხით. მეორე ნაწილში მიმოხილული და გაანალიზებულია ნავთობპროდუქტების 
ქართული ბაზრის ძირითადი მახასიათებლები: ბაზრის სტრუქტურა და ძირითადი 
მოთამაშეები, ფასების დინამიკა. ასევე, წარმოდგენილია, ნავთობპროდუქტების შესახებ 
საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები. კვლევის ბოლო ნაწილში მოცემულია 
კონკრეტული რეკომენდაციები, რომელიც აღმოჩენილი პრობლემების გადასაჭრელად 
არის საჭირო.  

                                                           
1 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, კონკურენციის პოლიტიკა საქართველოში, 2012 წლის 3 აგვისტო: 
http://www.transparency.ge/node/2247  
2 საარჩევნო ბლოკი „ბიძინა ივანიშვილი - ქართულ ოცნება“, საარჩევნო პროგრამა, 2012 წლის 12 თებერვალი: 
http://www.ivote.ge/images/doc/pdfs/ocnebis%20saarchevno%20programa.pdf  
3 ძირითადად 2015 წლის პირველი კვარტლის ჩათვლით 
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1. 

საქართველოს ნავთობპროდუქტების ბაზრის საკანონმდებლო ჩარჩო შემდეგი 
საკანონმდებლო აქტებისგან შედგება: 

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

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

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

● „ნავთობის გადამუშავების ლიცენზია“; 
● „ნავთობის ტრანსპორტირების ლიცენზია“. 

ხოლო ბუნებრივი გაზის ბაზარზე საქმიანობის დასაწყებად საჭიროა: 

● „ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზია“; 
● „ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ლიცენზია“; 
● „ბუნებრივი გაზის დამუშავების 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 და ბუნებრივი 
აირი აქციზური საქონლის კატეგორიას მიეკუთვნება და ამ საქონლის იმპორტი აქციზით 
დასაბეგრ ოპერაციად განიხილება. ნავთობპროდუქტის და ბუნებრივი აირის იმპორტის 
თანხა მისი წონით (მოცულობით) განისაზღვრება და შემდეგი განაკვეთებით იბეგრება: 

საწვავის დასახელება ზომის 
ერთეული 

აქციზის განაკვეთი 
(ლარი) 

ბენზინი 1 ტონა 250 

დიზელი 1 ტონა 200 

ბუნებრივი აირი (გათხევადებული) 1 000 მ3 80 

ბუნებრივი აირი (აირისებრ 
მდგომარეობაში) 

1 000 მ3 120 
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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 – 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. რაც შეეხება ბუნებრივ აირს, მისი ხარისხი განსაზღვრულია 
სახელმწიფოთაშორისი სტანდარტით ГОСТ 5542-87.4 

2. 

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

 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ ნავთობპროდუქტების ბაზრის შესახებ 
2012 წელს გამოქვეყნებულ პირველ ანგარიშში აღნიშნავდა, რომ ამ სექტორში 
საქართველოში შეინიშნებოდა ოლიგოპოლიური სტრუქტურის არსებობა, შესაბამისად, 
საჭირო იყო ამ სეგმენტზე კონკურენციის მარეგულირებელი ორგანოს ჩარევა და 
მოკვლევის დაწყება.5 ვინაიდან საქართველოში კონკურენციის მარეგულირებელი 
სათანადო ინსტიტუციური ჩარჩო 2005 წელს გაუქმდა და კონკურენციის 
მარეგულირებელი ორგანო რეალურად არ მოქმედებდა, არ ხდებოდა ბაზარზე 
თავისუფალი და სამართლიანი კონკურენციის არსებობის და ბაზრის წვდომის 
გამჭვირვალე და არადისკრიმინაციული პირობების უზრუნველყოფა.  

2014 წელს ამ კუთხით მდგომარეობა მნიშვნელოვნად შეიცვალა, „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“.6 ახალი მოდელი დაეფუძნა იმ პრაქტიკას, რომელიც ევროპის რამდენიმე 
სახელმწიფოში გამოიყენება, მაგალითად, გერმანია (Bundeskartellamt), საფრანგეთი 
(Autorite de la Concurrence), იტალია (Autorita Garante della Concorrenza e del Marcato), 
პოლონეთი (Office of Competition and Consumer Protection) და სხვა. 

2014 წელს 12 ნოემბერს კონკურენციის სააგენტომ, მაღალი საზოგადოებრივი 
ინტერესებიდან გამომდინარე, ნავთობპროდუქტების ბაზრის შესწავლა დაიწყო, 
რომლის მიზანიც ფირმების მიერ ბაზარზე დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად 
გამოყენების დადგენა იყო. სააგენტომ შესაბამისი ბაზრის კვლევა განახორციელა 2004-
2015 წლების პერიოდის მონაცემების შესწავლის გზით, ხოლო უფრო დეტალურად 
განიხილა 2008-2014 წლებში მიმდინარე პროცესები. კონკურენციის სააგენტოს 

                                                           
4 საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია,  2014 წლის ანგარიში, გვ. 
80, 2015 წელი:  http://goo.gl/nEbwuX  
სახელმწიფოთაშორისი სტანდარტი ГОСТ 5542-87: http://tech-prom.net/download/GOST_5542-87.pdf 
5 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, კონკურენციის პოლიტიკა საქართველოში, 2012 წლის 3 აგვისტო: 
http://www.transparency.ge/node/2247 
6 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, საქართველოს პარლამენტმა ანტიმონოპოლიური რეფორმის 
პროექტი მიიღო, 2014 წლის 7 აპრილი: http://goo.gl/IQqJBU  

http://goo.gl/nEbwuX
http://tech-prom.net/download/GOST_5542-87.pdf
http://tech-prom.net/download/GOST_5542-87.pdf
http://tech-prom.net/download/GOST_5542-87.pdf
http://tech-prom.net/download/GOST_5542-87.pdf
http://tech-prom.net/download/GOST_5542-87.pdf
http://tech-prom.net/download/GOST_5542-87.pdf
http://tech-prom.net/download/GOST_5542-87.pdf
http://tech-prom.net/download/GOST_5542-87.pdf
http://tech-prom.net/download/GOST_5542-87.pdf
http://tech-prom.net/download/GOST_5542-87.pdf
http://tech-prom.net/download/GOST_5542-87.pdf
http://tech-prom.net/download/GOST_5542-87.pdf
http://tech-prom.net/download/GOST_5542-87.pdf
http://www.transparency.ge/node/2247
http://www.transparency.ge/node/2247
http://www.transparency.ge/node/2247
http://www.transparency.ge/node/2247
http://www.transparency.ge/node/2247
http://www.transparency.ge/node/2247
http://www.transparency.ge/node/2247
http://www.transparency.ge/node/2247
http://www.transparency.ge/node/2247
http://www.transparency.ge/node/2247
http://goo.gl/IQqJBU
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თავმჯდომარის 2015 წლის 14 ივლისის №81 ბრძანებით მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება 
საავტომობილო საწვავის შესაბამისი ბაზრის მოკვლევის დასრულების შესახებ.7  

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-ჯორჯია"-ს, 
სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია"-ს, შპს „რომპეტროლ საქართველო"-ს, შპს „სოკარ 
ჯორჯია პეტროლეუმ“-ს, შპს "სან პეტროლიუმ ჯორჯია"-ს, შპს „ბინული 1“- ს, შპს „ი თი აი“-ს 
და შპს „L ოილ“-ს 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-ჯორჯია"-სა და შპს 
"რომპეტროლ საქართველო"-სთან ფრენშაიზინგის/ქველიცენზიის ხელშეკრულებების 
შესაბამისად მომუშავე 23 ეკონომიკურ აგენტს.8 

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. 

კონკურენციის სააგენტოს მიერ დაწესებული სანქციები დაჯარიმებული კომპანიების 
ნაწილმა გაასაჩივრა და ჯერ-ჯერობით ეს პროცესი არ დასრულებულა.  

 

როგორც უკვე აღინიშნა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილია სტანდარტები, 
რომლებსაც საქართველოს ბაზარზე გაყიდული ნავთობპროდუქტები და ბუნებრივი აირი 
უნდა აკმაყოფილებდეს. მიუხედავად ამისა, ამ პროდუქციის ხარისხობრივი ნორმების 
კონტროლის მექანიზმი ქვეყანში არ არსებობს. ამასთანავე, ხარისხობრივი ნორმების 
დარღვევისთვის არ არის განსაზღვრული ადეკვატური სანქცია. მაგალითად, 
საქართველოს კანონმდებლობით, ბენზინში ტყვიის შემცველობა არ უნდა 
აღემატებოდეს 0.005 გრამს ერთი ლიტრზე, თუმცა აღნიშნული სტანდარტის 
დარღვევისთვის სანქცია არ არსებობს. სანქცია დგება მხოლოდ მაშინ თუ 
იმპორტირებული ან რეალიზებული ბენზინის ტყვიის შემცველობა აღემატება 0.013 გ/ლ-
ზე და საქართველოს ადმინისტრაციული კოდექსის 912 მუხლის თანახმად ისჯება შრომის 
ანაზღაურების ათიდან ასმაგ მინიმალურ ოდენობამდე და საქონლის ჩამორთმევით. 
საქართველოში შრომის ანაზღაურების მინიმალური ოდენობად განსაზღვრულია 20 
ლარი, ხოლო მინიმალურ ხელფასთან დაკავშირებული სამართალდარღვევის და 
სანქციების დაწესების მიზნებისთვის განსაზღვრული მინიმალური ხელფასის ოდენობა 
40 ლარია,9 შესაბამისად, ჯარიმის ოდენობა 400-დან 4 000-მდე ლარის ფარგლებში 
მერყეობს. იმის გათვალისწინებით, რომ ბენზინის ხარისხობრივი ნორმების დარღვევა 
არა მხოლოდ აფერხებს ავტომობილის გამართულ მუშაობას, ასევე დიდ ზიანს აყენებს 
გარემოს, საზოგადოების ჯანმრთელობას, და ასევე, რადგან ხარისხობრივი ნორმების 
დარღვევის ფაქტის აღმოჩენა კონტროლის მექანიზმის სისუსტის გამო მაღალ 
ხარჯებთან არის დაკავშირებული, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ აღნიშნული სანქცია 
მეტისმეტად დაბალია. 

                                                           
7 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  
8 იქვე 
9 საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის N351 ბრძანებულება 

http://competition.ge/ge/page4.php?b=283
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საქართველოში საწვავი მთლიანად იმპორტირებულია, ასე რომ ხარისხის კონტროლი 
საბაჟო საზღვრის გადმოკვეთის მომენტიდან იწყება. საბაჟო ტერიტორიის 
გადმოკვეთისას ნავთობპროდუქტების შემოწმება იწყება ელექტრონული სისტემის მიერ 
რისკის პროფილის10 შერჩევით და შემდგომში საწვავის შემოწმება რისკის პროფილის 
კრიტერიუმების შესაბამისად ხორციელდება. „ყვითელი დერეფნის“ განსაზღვრის 
შემთხვევაში, ნავთობპროდუქტების ხარისხის შემოწმება ხორციელდება ექსპორტიორი 
ქვეყნის მიერ გაცემული ხარისხის შესაბამისობის სერტიფიკატის საფუძველზე, ხოლო 
„წითელი დერეფნის“ განსაზღვრის შემთხვევაში შემოსავლების სამსახურის საბაჟო 
დეპარტამენტი ახდენს იმპორტირებული ნავთობპროდუქტების სინჯისა და ნიმუშის 
აღებას საწვავის ხარისხის დასადგენად. საწვავის იმპორტის დროს მოწმდება 
ნავთობპროდუქტების ოქტანობა, ბენზოლის, ტყვიის და გოგირდის შემცველობა. მწვანე 
ან ლურჯი დერეფნის განსაზღვრის შემთხვევაში საწვავის ხარისხობრივი ნორმების 
შემოწმება არ ხორციელდება.11 

თუმცა, საბითუმო და საცალო ქსელში მიწოდებული საწვავის ხარისხის სახელმწიფოს 
კონტროლის მექანიზმი არ არსებობს, რაც სერიოზული ხარვეზია. ხარისხის შემოწმებას 
თითოეული იმპორტიორი კომპანია ინდივიდუალურად ახდენს.  

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს მიერ მოწოდებული 
ინფორმაციით, ნავთობპროდუქტების შემოწმება ხდება მხოლოდ დაინტერესებული 
მხარის მომართვის საფუძველზე. 2010-2015 წლებში სულ 489 ნიმუშის (ბენზინის და 
დიზელის) შემოწმება განხორციელდა, საიდანაც 38% (187 ნიმუში) არ აკმაყოფილებდა 
კანონმდებლობით განსაზღვრულ ხარისხობრივ ნორმებს.  

 
2015*: მოიცავს მონაცემებს 16 ივლისის ჩათვლით 
წყარო: ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიურო 

                                                           
10 შემოსავლების სამსახურის მონაცემებით, საბაჟო საზღვრის გადმოკვეთისას განისაზღვრება შემდეგი რისკის 
პროფილი: 
მწვანე დერეფანი - საქონლის გაშვება დოკუმენტების შემოწმებისა და საქონლის დათვალიერების გარეშე 
ლურჯი დერეფანი - საქონლის გაშვება დოკუმენტების შემოწმებისა და საქონლის დათვალიერების გარეშე, საქონლის 
გაშვების შემდგომ საქონლის ღირებულების და გადასახადების დარიცხვის სისწორის შემოწმების პირობით 
ყვითელი დერეფანი - საქონლის გაფორმება დოკუმენტების შემოწმებით საქონლის დათვალიერების გარეშე 
წითელი დერეფანი - საქონლის გაფორმება დოკუმენტების შემოწმების და საქონლის დათვალიერებით 
11 წყარო: შემოსავლების სამსახური 
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დიაგრამა 1. ბენზინის და დიზელის ნიმუშების შემოწმების 

შედეგები 

(2010-2015 წწ) 

სტანდარტებთან შესაბამისი ნიმუშების რაოდენობა

სტანდარტებთან შეუსაბამო ნიმუშების რაოდენობა

დარღვევების პროცენტული წილი
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ხარისხობრივი ნორმების დადგენის მიზნით ექსპერტიზის ბიუროსთვის მიმართვების 
ყველაზე დიდი რაოდენობა 2010-2011 წლებში დაფიქსირდა. ასევე უნდა აღვნიშნოთ, 
რომ 2013-2015 წლებში აღმოჩენილი სტანდარტებთან შეუსაბამო ნიმუშების წილი 
შემოწმებული საწვავის საერთო რაოდენობაში გაიზარდა. განსაკუთრებით 
აღსანიშნავია 2014 წელი, როდესაც შემოწმებული ნიმუშების 89% სტანდარტებთან 
შეუსაბამო იყო. 

შემოსავლების სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 2014 წლის ივლისში 
გამოვლენილ იქნა მხოლოდ ერთი დარღვევა, საქართველოში ერაყიდან 
იმპორტირებული დიზელის საწვავი არ შეესაბამებოდა მთავრობის 238-ე 
დადგენილებით განსაზღვრულ სტანდარტებს. დარღვევის გამოვლენის შემდეგ 
საქონელი დაბრუნებულ იქნა გამომგზავნ ქვეყანაში. 

ასეთი სერიოზული განსხვავება შემოსავლების სამსახური მიერ აღმოჩენილ 
დარღვევებსა და ექსპერტიზის ბიუროს მიერ გამოვლენილ შემთხვევებს შორის კიდევ 
უფრო ამყარებს ვარაუდს, რომ საქართველოში რეალიზებული საწვავის გარკვეული 
ნაწილი არ შეესაბამება კანონმდებლობით დადგენილ ხარისხობრივი ნორმებს. 
უხარისხო საწვავი საზიანოა არა მხოლოდ სატრანსპორტო საშუალებისთვის არამედ 
გარემოსთვისაც. უხარისხო საწვავის გამონაბოლქვი აზიანებს გარემოს და შესაძლოა 
სხვადასხვა დაავადების გამომწვევი მიზეზი შეიძლება გახდეს.  

გარდა ამისა, რადგანაც არ არსებობს მონაცემები სახეობების მიხედვით 
საქართველოში რეალიზებული ნავთობპროდუქტების რაოდენობის შესახებ, 
შეუძლებელია ამ რიცხვების შედარება იმპორტირებული პროდუქციის მონაცემებთან. ეს 
შედარება საშუალებას მოგვცემდა გადაგვემოწმებინა, თუ რამდენად ემთხვევა 
ერთმანეთს გარკვეული სახეობების საწვავის იმპორტირებული და ადგილობრივ 
ბაზარზე რეალიზებული პროდუქციის მოცულობა, რაც ნათელს გახდიდა ხომ არ ხდება 
დაბალი ხარისხის ბენზინის გაყიდვა შედარებით მაღალი სტანდარტის ფასში. 
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საქართველოში მოხმარებული ნავთობპროდუქტები მთლიანად იმპორტირებულია და 
2014 წელს იგი საქართველოს უმსხვილეს საიმპორტო საქონლის ჯგუფს წარმოადგენდა. 
2014 წელს ქვეყანაში შემოტანილ იქნა 1.415 მლრდ ლარის ღირებულების 903.2 ათასი 
ტონა საავტომობილო საწვავი. რაც შეეხება ბუნებრივ აირს, რადგანაც ბუნებრივი აირის 
იმპორტი საყოფაცხოვრებო, სამრეწველო და სატრანსპორტო დანიშნულებით ცალ-
ცალკე არ აღინუსხება, სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განკუთვნილი ბუნებრივი 
აირის მოცულობისა და ღირებულების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს.  

 
წყარო: კონკურენციის სააგენტო12 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატის) მონაცემებით, 2010-
2015 წლებში ბულგარეთი და რუმინეთი საავტომობილო ბენზინის ძირითად 
მომწოდებლებს წარმოადგენდნენ. 2010-2012 წლებში ბენზინის ძირითად 
მომწოდებლებს შორის იყო აზერბაიჯანიც, რომლის წილიც 2013 წლიდან შემცირდა 
(იხილეთ დიაგრამა 3). 

                                                           
12 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 
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დიაგრამა 2. საქართველოში იმპორტირებული 

საავტომობილო საწვავი 

(2004-2014 წწ)

ათასი ტონა იმპორტირებული საწვავი მლნ ლარის იმპორტირებული საწვავი

http://competition.ge/ge/page4.php?b=283
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2015*: მოიცავს პირველი კვარტლის მონაცემებს 
წყარო: საქსტატი 

რაც შეეხება ბენზინის სახეობებს, დიაგრამა 4-დან ჩანს, რომ ბენზინის იმპორტის 
ყველაზე დიდი წილი რეგულარის ტიპის საწვავზე მოდის, თუმცა დინამიკას თუ 
შევხედავთ, მისი წილი ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში დაახლოებით 10%-ით 
შემცირდა.  

 
2015*: მოიცავს პირველი კვარტლის მონაცემებს 
წყარო: საქსტატი 

ბენზინისგან განსხვავებით, აზერბაიჯანი კვლავ რჩება დიზელის საწვავის ძირითად 
მომწოდებლად, 2015 წლის იანვარი-მარტის მონაცემებით, ქვეყანაში შემოტანილი 
დიზელის 50% აზერბაიჯანიდან იყო იმპორტირებული. 

ნავთობპროდუქტების ბაზრის შესახებ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველოს“ პირველ კვლევაში აღნიშნული იყო, რომ „ვარდების რევოლუციიდან“ 
რამდენიმე წლის შემდეგ (კერძოდ, 2006-2011 წლებში) ამ ბაზარზე მსხვილი 
მოთამაშეების როლი მნიშვნელოვნად გაიზარდა და კონკურენცია შემცირდა, 2011 
წლისთვის კი საცალო და საბითუმო გაყიდვების ბაზარზე, ასევე, იმპორტის კუთხით, 
ფაქტობრივად, ხუთი კომპანია დომინირებდა და ამ ბიზნესის მთლიანი ბრუნვის 93% 
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დიაგრამა 3. საავტომობილო ბენზინის ძირითადი მომწოდებელი 

ქვეყნები (2010-2015 წწ)

რუმინეთი ბულგარეთი აზერბაიჯანი საბერძნეთი დანარჩენი
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დიაგრამა 4. საავტომობილო ბენზინის იმპორტი სახეობების 

პროპორციულად (2010-2015 წწ)

რეგულარი პრემიუმი სუპერი
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მსხვილ კომპანიებზე მოდიოდა.13 2012 წელს იგივე ტენდენცია შენარჩუნდა და ამ 
მაჩვენებელმა 95%-ს გადააჭარბა (იხილეთ დიაგრამა 5).  

„კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონით, თუ ხუთი მნიშვნელოვანი 
ეკონომიკური აგენტის ერთობლივი წილი ბაზარზე 50%-ს აღემატება და, ამასთანავე, 
თითოეული მათგანის წილი არანაკლებ 15%-ია აღნიშნული კომპანიები ბაზარზე 
დომინირებულ მდგომარეობაში არიან. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს 
საწვავის ბაზარზე იმპორტირებული პროდუქცია მოიხმარება და იმპორტის 90%-ზე მეტს 
ხუთი უმსხვილესი ფირმა ახორციელებს შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ საწვავის 
ბაზარზე ოლიგოპოლიური სტრუქტურაა ჩამოყალიბებული. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 
ბაზარზე ოლიგოპოლისტების დომინირებული მდგომარეობა კანონის დარღვევას 
მხოლოდ მაშინ წარმოადგენს, როდესაც ამ მდგომარების ბოროტად გამოყენება ხდება. 

 
წყარო: საქსტატი 

იგივე მდგომარეობაზე მეტყველებს ბაზარზე კონკურენციის შეფასების სხვა 
მაჩვენებლებიც. მაშინ როდესაც 2004 წელს 178 ეკონომიკური აგენტი ახდენდა 
ქვეყანაში ნავთობპროდუქტების იმპორტს, 2012 წლისთვის ასეთი იყო მხოლოდ შვიდი 
(იხილეთ დიაგრამა 6). 

                                                           
13 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, კონკურენციის პოლიტიკა საქართველოში, 2012 წლის 3 აგვისტო: 
http://www.transparency.ge/node/2247 
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დიაგრამა 5. მსხვილი, საშუალო და მცირე საწარმოების წილი 

ნავთობპროდუქტების საცალო ბაზრის საერთო ბრუნვაში 

(2010-2013 წწ)

მსხვილი საწარმო საშუალო საწარმო მცირე საწარმო

http://www.transparency.ge/node/2247
http://www.transparency.ge/node/2247
http://www.transparency.ge/node/2247
http://www.transparency.ge/node/2247
http://www.transparency.ge/node/2247
http://www.transparency.ge/node/2247
http://www.transparency.ge/node/2247
http://www.transparency.ge/node/2247
http://www.transparency.ge/node/2247
http://www.transparency.ge/node/2247
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წყარო: საქართველოს კონკურენციის სააგენტო  

გარდა ამისა, ბაზარზე კონცენტრაციის გასაზომად გამოიყენება ჰერფინდალ-ჰირშმანის 
ინდექსი14, რომელიც 2007 წლიდან მკვეთრად იზრდებოდა, რაც ბაზარზე კონკურენციის 
შეზღუდვას ნიშნავს. 2004 წელს საქართველოს ნავთობპროდუქტების ბაზარზე 
კონკურენცია საკმაოდ მაღალი იყო, რასაც ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსის დაბალი 
მაჩვენებელიც - 279 მოწმობს. 6-7 წელიწადში ეს მაჩვენებელი გაათმაგდა და 
ნავთობპროდუქტების ბაზარი მაღალი კონცენტრაციით (დაბალი კონკურენციით) 
ხასიათდებოდა (იხილეთ დიაგრამა 7).  

 

წყარო: საქართველოს კონკურენციის სააგენტო  

 

                                                           
14 ონლაინ ლექსიკონი Investopedia: http://www.investopedia.com/terms/h/hhi.asp?version=v1  
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დიაგრამა 6. საავტომობილო საწვავის იმპორტიორი 

ეკონომიკური აგენტების რიცხვი (2004-2014 წწ)
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დიაგრამა 7. საქართველოში ნავთობპროდუქტების იმპორტის 

სტრუქტურის კონცენტრაციის დონე (ჰერფინდალ-ჰირშმანის 

ინდექსი) (2004-2014 წწ)

http://www.investopedia.com/terms/h/hhi.asp?version=v1
http://www.investopedia.com/terms/h/hhi.asp?version=v1
http://www.investopedia.com/terms/h/hhi.asp?version=v1
http://www.investopedia.com/terms/h/hhi.asp?version=v1
http://www.investopedia.com/terms/h/hhi.asp?version=v1
http://www.investopedia.com/terms/h/hhi.asp?version=v1
http://www.investopedia.com/terms/h/hhi.asp?version=v1
http://www.investopedia.com/terms/h/hhi.asp?version=v1
http://www.investopedia.com/terms/h/hhi.asp?version=v1
http://www.investopedia.com/terms/h/hhi.asp?version=v1
http://www.investopedia.com/terms/h/hhi.asp?version=v1
http://www.investopedia.com/terms/h/hhi.asp?version=v1
http://www.investopedia.com/terms/h/hhi.asp?version=v1
http://www.investopedia.com/terms/h/hhi.asp?version=v1
http://www.investopedia.com/terms/h/hhi.asp?version=v1
http://www.investopedia.com/terms/h/hhi.asp?version=v1
http://www.investopedia.com/terms/h/hhi.asp?version=v1
http://www.investopedia.com/terms/h/hhi.asp?version=v1
http://www.investopedia.com/terms/h/hhi.asp?version=v1
http://www.investopedia.com/terms/h/hhi.asp?version=v1
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ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსი ბაზრის კონცენტრაციის დონე 

1500-მდე  დაბალი კონცენტრაცია (არაკონცენტრირებული) 

1500-დან 2500-მდე საშუალო კონცენტრაცია 

2500-ზე მეტი მაღალი კონცენტრაცია 

წყარო: აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტი15 

ასეთი ნეგატიური დინამიკის ფონზე საინტერესო იყო 2013 წლიდან ახალი 
ხელისუფლების მოსვლასთან ერთად თუ შეიცვლებოდა ეს ტენდენცია, რადგანაც უფრო 
კონკურენტული ბაზრების უზრუნველყოფა კოალიცია „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთი 
დაპირება იყო.16  

სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, რომ 2013-2014 წლებში ამ ბაზარზე კონკურენცია 
მცირედით გაიზარდა, თუმცა ბაზრის სტრუქტურა კვლავ შორს არის სასურველისგან. 
როგორც დიაგრამა 5-დან ჩანს, 2013 წელს მსხვილი საწარმოების წილი მთლიან 
ბრუნვაში, წინა წელთან შედარებით, 2%-ით შემცირდა და 93% შეადგინა. ჯერ-ჯერობით 
არ არის ცნობილი 2014 წლის მონაცემი.  

რაც შეეხება სხვა მაჩვენებლებს, 2013-2014 წლებში საავტომობილო საწვავის 
იმპორტიორი კომპანიების რიცხვი, 2012 წელთან შედარებით, რამდენიმეჯერ გაიზარდა, 
თუმცა კვლავ გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე 2008 წლამდე იყო (იხილეთ დიაგრამა 6).  

2013-2014 წლებში, 2012 წელთან შედარებით, დაახლოებით 1000 პუნქტით შემცირდა 
ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსიც, რაც ასევე წინსვლაა, თუმცა, ამ შემთხვევაშიც 
პროგრესი ჯერ კიდევ არ არის საკმარისი (იხილეთ დიაგრამა 7). ამასთანავე, 
საინტერესოა, რომ 2013 წელს ნავთობპროდუქტების ბაზარზე კონცენტრაციის დონის 
შემცირების ტენდენცია 2014 წელს არ გაგრძელდა, რაც საწვავის იმპორტიორ 
კომპანიათა რიცხვის შემცირებასა და ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსის ზრდაში 
გამოიხატა. აღნიშნული ცვლილებები მცირე მასშტაბის იყო, თუმცა მაინც აჩენს იმის 
რისკს, რომ მომავალში ამ ბაზარზე ოლიგოპოლია კვლავ შენარჩუნდება.  

რაც შეეხება სხვა სტატისტიკურ მონაცემებს, რომლებიც კონკურენციასთან არ არის 
დაკავშირებული, 2010 წლიდან ნავთობპროდუქტების ბაზარი საკმაოდ სწრაფად 
იზრდებოდა. 2011 წელს საცალო ბაზრის ბრუნვა დაახლოებით 48%-ით, გაიზარდა ხოლო 
დასაქმებულთა რაოდენობა - 50%-ით. 2012 წელს საქართველოს საწვავის ბაზარზე 
მოქმედი ფირმების რაოდენობა შემცირდა, ხოლო ბაზრის ბრუნვა წინა წელთან 
შედარებით მხოლოდ 1.3%-ით გაიზარდა. 2013 წლიდან ბაზარზე კვლავ ზრდის 
ტენდენცია შეინიშნება და 2014 წელს საწვავის საცალო გაყიდვების ბაზარზე მოქმედი 
ფირმების საერთო ბრუნვამ 2809 მლნ ლარი, ხოლო დასაქმებულთა რაოდენობა კი 9 282 
კაცი შეადგინა. 

                                                           
15 აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტი, ჰორიზონტალური შერწყმის გზამკვლევი, 2010 წლის 19 აგვისტო: 
http://www.justice.gov/atr/horizontal-merger-guidelines-08192010#5c  
16 საარჩევნო ბლოკი „ბიძინა ივანიშვილი - ქართულ ოცნება“, საარჩევნო პროგრამა, 2012 წლის 12 თებერვალი: 
http://www.ivote.ge/images/doc/pdfs/ocnebis%20saarchevno%20programa.pdf 

http://www.justice.gov/atr/horizontal-merger-guidelines-08192010#5c
http://www.justice.gov/atr/horizontal-merger-guidelines-08192010#5c
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http://www.ivote.ge/images/doc/pdfs/ocnebis%20saarchevno%20programa.pdf
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წყარო: საქართველოს კონკურენციის სააგენტო  

ასევე, საინტერესოა საწვავის ბიზნესიდან მიღებული შემოსავლები და მათი წილი 
ბიუჯეტის მთლიან საგადასახადო შემოსავლებშიც. საწვავის ბაზარზე მოქმედი ფირმების 
მიერ ბიუჯეტში შეტანილი გადასახადების საერთო რაოდენობამ 2014 წელს ბიუჯეტის 
საგადასახადო შემოსავლების 8.5% შეადგინა, რაც 584 მლნ ლარია. უნდა აღვნიშნოთ, 
რომ რაოდენობრივად აქციზი და დღგ საწვავის ბიზნესის მიერ გადახდილ ერთ-ერთ 
ძირითად გადასახადს შეადგენს. 2014 წელს აქციზის გადასახადი საწვავის ბიზნესიდან 
ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადების 32%-ს (189 მლნ ლარი) შეადგენდა, ხოლო 
საწვავის ბიზნესიდან ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადების 61% (358 მლნ ლარი) დღგ-ს 
წარმოადგენდა. 

გარდა ამისა, საწვავის ბიზნესიდან შემოსული აქციზის გადასახადი ბიუჯეტში 
გადახდილი აქციზის საერთო გადასახადის მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენდა, თუმცა 
2010-2014 წლებში ეს წილი მცირდებოდა. 2010 წელს ეს მაჩვენებელი 28%-ს შეადგენდა, 
ხოლო 2014 წელს - 23.3%-ს. უნდა აღვნიშნოთ, რომ 2010-2014 წლებში შემცირდა (9.7%-
დან 8.5%-მდე) არა მხოლოდ საწვავის ბაზრიდან გადახდილი აქციზის გადასახადის 
წილი, არამედ საწვავის ბიზნესის მიერ გადახდილი საერთო გადასახადების წილი 
ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლებში. საწვავის ბაზრიდან მიღებული გადასახადების 
ნომინალური რაოდენობა 2010-2012 და 2014 წლებში ზრდის ტენდენციით 
ხასიათდებოდა, შესაბამისად მათი წილის შემცირება საერთო საგადასახადო 
შემოსავლებში სხვა სექტორებიდან მიღებული გადასახადების ზრდის დამსახურებაა. 
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დიაგრამა 8. ნავთობპროდუქტების საცალო გაყიდვების ბაზარზე 

მოქმედი საწარმოების ბრუნვა და დასაქმებულთა რაოდენობა (2010-

2014 წწ)

ბრუნვა (მლნ ლარი) დასაქმება
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წყარო: შემოსავლების სამსახური, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 

 

ნავთობპროდუქტების ბაზრის შესახებ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველოს“ პირველ კვლევაში აღნიშნული იყო, რომ 2012 წლისთვის ამ ბაზარზე 
ხუთი კომპანია დომინირებდა.17 2014 წლისთვის სურათი არ შეცვლილა და 
ნავთობპროდუქტების ყველაზე მსხვილი იმპორტიორები, ასევე, საცალო და საბითუმო 
ბაზრის ძირითადი მოთამაშეები იგივე ხუთი კომპანია: 

● სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“; 
● შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯია“; 
● შპს „რომპეტროლ საქართველო“;    
● შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმი“; 
● შპს „ლუკოილ ჯორჯია“. 

 

 

წყარო: კომპანიების ოფიციალური ვებგვერდები 

                                                           
17 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, კონკურენციის პოლიტიკა საქართველოში, 2012 წლის 3 აგვისტო: 
http://www.transparency.ge/node/2247 
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დიაგრამა 9. ნავთობპროდუქტების ბიზნესიდან შესული 

გადასახადების წილი სახელმწიფო ბიუჯეტის მთლიან 

საგადასახადო შემოსავლებში (2010-2014)
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დიაგრამა 10. ავტოგასამართი სადგურების რაოდენობა კომპანიების 

მიხედვით (2015 წელი)

საქართველო თბილისი
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დიაგრამა 10 გვიჩვენებს ავტოგასამართი სადგურების განაწილებას კომპანიებს შორის 
თბილისსა და მთლიანად საქართველოს მასშტაბით. ეს ხუთი კომპანია საქართველოს 
მასშტაბით 488 ავტოგასამართ სადგურს ფლობს, საიდანაც 175 (35%) თბილისში 
მდებარეობს.  

 

წყარო: შემოსავლების სამსახური, კონკურენციის სააგენტო 

როგორ დიაგრამა 11-დან ჩანს 2012 წლისთვის აღნიშნულმა ხუთმა კომპანიამ 
სერიოზული საბაზრო ძალაუფლება მოიპოვა და ნავთობპროდუქტების იმპორტის 
თითქმის 100%-ს აკონტროლებდა. 2013 წელს, ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ, 
ზემოთ ჩამოთვლილი კომპანიების წილი ნავთობპროდუქტების საერთო იმპორტში 
საგრძნობლად შემცირდა, კერძოდ, ბენზინის იმპორტში - 98.7%-დან 84.3%-მდე, ხოლო 
დიზელის იმპორტში - 95.9%-დან 76.9%-მდე. ამის მიუხედავად, 2014 წელს ეს ტენდენცია 
აღარ გაგრძელდა და ამ ხუთი კომპანიის წილი ბაზარზე კვლავ გაიზარდა. უფრო მეტიც, 
2014 წელს ეს კომპანიები ბენზინის იმპორტის უფრო დიდ წილს (99.6%) 
აკონტროლებდნენ, ვიდრე - 2012 წელს (98.7%). რაც შეეხება დიზელის საწვავის 
იმპორტში ამ ხუთი კომპანიის წილს, ეს მაჩვენებელიც 2014 წელს, წინა წელთან 
შედარებით, გაუარესდა, კერძოდ, თუ 2013 წელს დიზელის საწვავის იმპორტში ამ 
კომპანიების წილი, წინა წელთან შედარებით, მკვეთრად (თითქმის 20%-ით) შემცირდა 
და 77% შეადგინა, 2014 წელს ეს მაჩვენებელი გაიზარდა 10%-ით. ასეთი 
წინააღმდეგობრივი ტენდენცია ნავთობპროდუქტების ბაზარზე 2013 წელს კონკურენციის 
გაზრდის გაჩენილ მოლოდინს საგრძნობლად ამცირებს.  

2.1. 

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 რეორგანიზაციის 
შედეგად ეს ფირმა ფუნქციონირებს, როგორც სააქციო საზოგადოება. 2009 წელს 
კომპანიამ მიიერთა შპს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია - გლდანი“, 2010 წელს - შპს „ეარ 
ვისოლი“, შპს „ვისოლ ავჭალა“ და შპს „ვისოლ ანგისა“, 2011 წელს - შპს „მარნეულის 
ბავშვთა ესთეტიკური აღზრდის ცენტრი“, 2012 წელს - შპს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია - 
დიდუბე“, „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია - სიღნაღი“ და „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია - 
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დიაგრამა 11. ხუთი უმსხვილესი კომპანიის მთლიანი ბრუნვა და 

წილი ნავთობპროდუქტების იმპორტში (2010-2014 წწ)

5 მსხვილი ფირმის წილი ბენზინის იმპორტში (რაოდენობა)

5 მსხვილი ფირმის წილი დიზელის იმპორტში (რაოდენობა)

5 მსხვილი ფირმის ბრუნვა (მლნ ლარი)
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ისანი“. 2013 წელს კომპანიის მფლობელობაში გადავიდა „ვისოლი - სამტრედია“, ხოლო 
2014 წელს - შპს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია - საბურთალო.“ 

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 წარმოვიდგინოთ. გამოკითხვის შედეგების ვრცელ მიმოხილვას ანგარიშის 
მომდევნო ქვეთავი ეძღვნება, ამ ქვეთავისთვის კი მხოლოდ საინტერესოა პასუხი იმ 
კითხვაზე თუ რომელი კომპანიების საწვავს ამჯობინებს ქართველი მომხმარებელი. 
გამოკითხულთა ყველაზე დიდი ნაწილი (26%) სხვადასხვა კომპანიის საწვავს ასხამს. 
რაც შეეხება კონკრეტული კომპანიების რეიტინგს, „ვისოლი“ ხუთ ძირითად კომპანიას 
შორის პირველ ადგილზეა, კერძოდ, გამოკითხულთა 20%-ის თქმით, ისინი ამ კომპანიის 
საწვავის ჩასხმას ამჯობინებენ.  

ამჟამად „ვისოლს“ საქართველოს მასშტაბით 102 ბენზინ და- გაზგასამართი ობიექტი 
აქვს, მათგან 45 - თბილისში, 12 - ბათუმში და 7 - ქუთაისში. კომპანია, გარდა საწვავის 
მიწოდებისა, ახორციელებს სხვა დამატებით სერვისებს. 2013 წელს კომპანიას 1 850 
ადამიანი ჰყავდა დასაქმებული. 

ვისოლი ჯგუფის მეწილეები არიან:  

● WISSOL HOLDING-ი 61.96%-იანი წილით, რომლის მფლობელებიც არიან სამსონ 
და ლევან ფხაკაძეები (50-50%-იანი წილით); 

● HELVETSIA PETROLEUM HOLDING-ი - 25%-იანი წილით, რომლის მფლობელებსაც 
წარმოადგენენ გიორგი რამიშვილი (62%), ალექს თოფურია (28.5%) და დევიდ 
ბორგერი (9.5%); 

● STANDARD OIL HOLDING LLC-ი 10.86%-იანი წილით, რომლის მფლობელებსაც 
ნუგზარ აბრამიშვილი (76%) და ლევან ფხაკაძე (24%) წარმოადგენენ, 

● ლევან ფხაკაძე ფლობს „ვისოლ ჯორჯის პეტროლიუმ“-ის 2.38%-იან წილს. 
კომპანიის დირექტორია ვასილ ხორავა. 

კომპანიის მფლობელების სახელები ფიგურირებს „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ 
შემომწირველთა სიაშიც. 2012 წლის აგვისტოში „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას“ 
მფლობელების მიერ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის“ შეწირულმა თანხამ 260 
000 ლარი შეადგინა: 

● ლევან ფხაკაძე - 60 000 ლარის შემოწირულება; 
● სამსონ ფხაკაძე - 60 000 ლარის შემოწირულება; 
● ვასილ ხორავა - 20 000 ლარის შემოწირულება; 
● ნუგზარ აბრამიშვილი - 60 000 ლარის შემოწირულება; 
● გიორგი რამიშვილი - 60 000 ლარის შემოწირულება. 

კომპანია აქტიურად მონაწილეობს სახელმწიფო შესყიდვებშიც. 2010-2015 წლებში 

გამარტივებული შესყიდვის გზით კომპანიამ 2 212 კონტრაქტი მიიღო, რომელთა 

მთლიანმა ღირებულებამ დაახლოებით 19 მლნ ლარი შეადგინა. გარდა ამისა, 

„ვისოლმა“ იგივე პერიოდში 559 ტენდერში მიიღო მონაწილეობა, საიდანაც 404-ში 

გაიმარჯვა. მოგებული ტენდერებიდან მიღებულმა საერთო შემოსავალმა დაახლოებით 

49 მლნ ლარი შეადგინა (იხილეთ დიაგრამა 12). 
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2015*: პირველი შვიდი თვის მონაცემები 

წყარო: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 

2.2. 

შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯია“ იგივე „გალფი“ საქართველოს საწვავის ბაზარზე 2010 
წელს შემოვიდა შპს „სონოლ ოილ პროდაქტს“-ის სახელით. 2010 წლის ბოლოს 
კომპანიის სახელმწოდება 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 17% „გალფში“ ასხამს საწვავს. 

კომპანიის მესაკუთრე თავდაპირველად ვირჯინიის კუნძულებზე დარეგისტრირებული 
შპს „კობადეთ ჰოლდინგს“ იყო, ხოლო 2011 წლიდან კომპანიის 100%-იან წილს აშშ-ში 
რეგისტრირებული კომპანია Energy Investment Venture Holdings-ი ფლობს. ამასთანავე, 
კომპანიის დირექტორი გიორგი დევაძე ფიქსირდება პოლიტიკური პარტიების 
შემომწირველთა ბაზაში. 2012 წლის მაისში მან „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“ 60 
000 ლარი გადაურიცხა. 

„სან პეტროლიუმ ჯორჯია“-ს ბაზარზე გამოჩენა „სენტას“, „ეკოს“ და „მაგნატის“ ბაზრიდან 
გაქრობის მიზეზს წარმოადგენს. აღნიშნული კომპანიების მფლობელების თქმით, მათ 
იძულების წესით გადააცემინეს თავიანთი ავტოგასამართი ქსელები „სან პეტროლიუმ 
ჯორჯიასთვის“, რომლის კაპიტალშიც ყოფილი თავდაცვის მინისტრის დავით 
კეზერაშვილის ინტერესები ფიგურირებდა.  

„სან პეტროლიუმ ჯორჯია“ შპს „დიდუბეოილი“-ს, შპს „სან სთორზ“-ის, შპს „კარე+“ -ის ,შპს 
„ჯორჯიან პეტროლიუმ ექვითიზ“-ის და შპს „ფონიჭალა 2009“-ის მეწილეს წარმოადგენს. 

უნდა აღვნიშნოთ, რომ კომპანია დაარსებიდან ორ წელიწადში საწვავის საცალო 
გაყიდვების ბაზრის ლიდერად მოგვევლინა. 2012 წელს საცალო ბაზარზე მოქმედი 
უმსხვილეს ფირმებს შორის პირველ ადგილს იკავებდა. კომპანია 2012 წლის შემდეგაც 
რჩება საქართველოში საწვავის საცალო გაყიდვების და ნავთობპროდუქტების 
საბითუმო ბაზრის ერთ-ერთ ლიდერად. 
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დიაგრამა 12. „ვისოლის" მონაწილეობა სახელმწიფო შესყიდვებში 

(2010-2015 წწ)

გამარტივებული შესყიდვის გზით მიღებული კონტრაქტების ღირებულება (ათასი ლარი)

ტენდერის გზით მიღებული კონტრაქტების ღირებულება  (ათასი ლარი)
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კომპანიის ავტოგასამართი სადგურების ქსელი ყოფილი „სენტა“-ს „ეკო“-სა და „მაგნატი“-
ს ქსელს ფლობს. ამ ეტაპზე მას 140 ავტოგასამართი სადგური აქვს, საიდანაც 43 
თბილისში მდებარეობს. კომპანიაში 1 300 -ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული. 

„გალფი“ ასევე მონაწილეობს სახელმწიფო შესყიდვებშიც. 2010-2015 წლებში 

გამარტივებული შესყიდვის გზით კომპანიამ 1 542 კონტრაქტი მიიღო, რომელთა 

მთლიანმა ღირებულებამ დაახლოებით 34 მლნ ლარი შეადგინა. გარდა ამისა, „გალფმა“ 

იგივე პერიოდში 45 ტენდერში მიიღო მონაწილეობა, საიდანაც 7-ში გაიმარჯვა. 

მოგებული ტენდერებიდან მიღებულმა საერთო შემოსავალმა დაახლოებით 50 მლნ 

ლარი შეადგინა (იხილეთ დიაგრამა 13). 

 
2015*: პირველი შვიდი თვის მონაცემები 

წყარო: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 

2.3. 

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

„რომპეტროლ საქართველო“ ქართულ ბაზარზე 2005 წლიდან ფუნქციონირებს. 2007 
წელს კომპანია გახდა შპს „შარმის“ და შპს „ნ&ნ“-ის მფლობელი. „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა - საქართველოს“ დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით, 
რესპონდენტთა 16% „რომპეტროლში“ ასხამს საწვავს. 

ამჟამად „რომპეტროლს“ საქართველოში 69 ობიექტი აქვს, მათგან 26 - თბილისში. 
კომპანიის 100%-იან წილს ფლობს KMG International N.V, რომელიც ნიდერლანდებშია 
რეგისტრირებული. კომპანიის დირექტორი არის სერგეი პოპუშოი.  

კომპანიის მფლობელთა სახელები არ ფიგურირებს პოლიტიკური პარტიების 
შემომწირველთა სიაში, ვინაიდან უცხო ქვეყნის მოქალაქეს აკრძალული აქვს ქართული 
პოლიტიკური პარტიისთვის შემოწირულების განხორციელება. 

„რომპეტროლიც“ მონაწილეობს სახელმწიფო შესყიდვებში. 2010-2015 წლებში 

გამარტივებული შესყიდვის გზით კომპანიამ 584 კონტრაქტი მიიღო, რომელთა 

მთლიანმა ღირებულებამ დაახლოებით 13 მლნ ლარი შეადგინა. გარდა ამისა, 
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დიაგრამა 13. „გალფის" მონაწილეობა სახელმწიფო შესყიდვებში 

(2010-2015 წწ)

გამარტივებული შესყიდვის გზით მიღებული კონტრაქტების ღირებულება (ათასი ლარი)

ტენდერის გზით მიღებული კონტრაქტების ღირებულება  (ათასი ლარი)
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„რომპეტროლმა“ იგივე პერიოდში 92 ტენდერში მიიღო მონაწილეობა, საიდანაც 41-ში 

გაიმარჯვა. მოგებული ტენდერებიდან მიღებულმა საერთო შემოსავალმა დაახლოებით 

27 მლნ ლარი შეადგინა (იხილეთ დიაგრამა 14). 

 

2015*: პირველი შვიდი თვის მონაცემები 

წყარო: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 

 

2.4. 
SOCAR-ი აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობკომპანიაა, რომელიც ეწევა გაზისა და 
ნავთობის მოპოვებას, გადამუშავებას და დისტრიბუციას. „სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმი“ 
საქართველოს ბაზარზე 2006 წლიდან მოქმედებს. კომპანია ნავთობპროდუქტების 
იმპორტს აზერბაიჯანიდან ახორციელებს. ამჟამად კომპანიას 114 ავტოგასამართი 
სადგური აქვს, მათ შორის 37 თბილისში მდებარეობს. კომპანიაში დასაქმებულთა 
რაოდენობა 1500 ადამიანს აღემატება. კომპანიის დირექტორი არის დავით 
ზუბიტაშვილი. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ დაკვეთით 
ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით, რესპონდენტთა 14% „სოკარში“ ასხამს საწვავს. 

ამჟამად „სოკარის“ ბრენდის სახელით საქართველოში რამდენიმე კომპანია მოქმედებს: 

● შპს „სოკარ ენერჯი პეტროლიუმი“ - საწვავის საცალო გაყიდვების ბაზარზე 2006 
წლიდან მოქმედებს; 

● შპს „სოკარ გაზ ექსპორტ-იმპორტი“ - ბუნებრივი აირით ვაჭრობის საბითუმო 
ბაზარზე 2011 წლიდან მოქმედებს; 

● შპს „სოკარ გაზ დისტრიბიუშენ“ - ბუნებრივი აირით საბითუმო ვაჭრობას 2013 
წლიდან ეწევა; 

● შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“ - ბუნებრივი აირით საბითუმო ვაჭრობას 2007 წლიდან 
ეწევა. 

გარდა ამისა, საქართველოში მოქმედებს „სოკარ ენერჯი ჯორჯია“, რომელიც რამდენიმე 
კომპანიის მეწილეს წარმოადგენს. კომპანია ფლობს „სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმისა“ 
და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“-ს 100%-იან წილს. ასევე, კომპანია ფლობს „ყულევი ოილ 
ტერმინალი-ს“, შპს „სოკარ ჯორჯია სექიურითი“ და შპს „ინტერნეიშენლ რეილვეი 
ექსპედიშნ“-ის წილებსაც. 
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დიაგრამა 14. „რომპეტროლის" მონაწილეობა სახელმწიფო 

შესყიდვებში (2010-2015 წწ)

გამარტივებული შესყიდვის გზით მიღებული კონტრაქტების ღირებულება (ათასი ლარი)

ტენდერის გზით მიღებული კონტრაქტების ღირებულება  (ათასი ლარი)
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„სოკარ ენერჯი ჯორჯიას“ 51%-იან წილს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო 
ნავთობის კომპანია ფლობს, ხოლო დარჩენილი 51% არაბთა გაერთიანებულ 
საემიროებში დარეგისტრირებულ ორ კომპანიას, Intersun Holding FZCO-სა და EVENTUS 
GENERAL TRADING FZE-ს შორის თანაბრად 24.5%-24.5%-ით ნაწილდება. კომპანიის 
აღმასრულებელი დირექტორი არის გიორგი ჯაფარიძე. „სოკართან“ დაკავშირებული 
კომპანიის მფლობელთა და დირექტორთა სახელები პოლიტიკური პარტიების 
შემომწირველთა სიაში არ ფიგურირებს. 

2010-2015 წლებში სახელმწიფო შესყიდვებში გამარტივებული შესყიდვის გზით 

„სოკარმა“ 1 314 კონტრაქტი მიიღო, რომელთა მთლიანმა ღირებულებამ დაახლოებით 

13 მლნ ლარი შეადგინა. გარდა ამისა, ამ კომპანიამ იგივე პერიოდში 59 ტენდერში 

მიიღო მონაწილეობა, საიდანაც 20-ში გაიმარჯვა. მოგებული ტენდერებიდან მიღებულმა 

საერთო შემოსავალმა დაახლოებით 7 მლნ ლარი შეადგინა (იხილეთ დიაგრამა 15). 

 

2015*: პირველი შვიდი თვის მონაცემები 

წყარო: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 

 

2.5. 
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. 

კომპანია საწვავის იმპორტს ბულგარეთიდან ახორციელებს. ამ ეტაპზე მას 63 ობიექტი 
აქვს, საიდანაც 24 თბილისში მდებარეობს. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველოს“ დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით, რესპონდენტთა 10% 
„ლუკოილში“ ასხამს საწვავს. 

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

კომპანია 2005 წლის მაისიდან BP-ს პარტნიორია და ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის 
ნავთობსადენის დიზელის საწვავით მომარაგებას ახდენს. კომპანიის პარტნიორებს 
შორისაა, ასევე, შპს „უნიგრუპი“, რომელიც კომპანიას მარკეტინგულ და 
დისტრიბუტორულ მომსახურებას უწევს. 
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დიაგრამა 15. „სოკარის" მონაწილეობა სახელმწიფო შესყიდვებში 

(2010-2015 წწ)

გამარტივებული შესყიდვის გზით მიღებული კონტრაქტების ღირებულება (ათასი ლარი)

ტენდერის გზით მიღებული კონტრაქტების ღირებულება  (ათასი ლარი)
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2010-2015 წლებში სახელმწიფო შესყიდვებში გამარტივებული შესყიდვის გზით 

„ლუკოილმა“ 351 კონტრაქტი მიიღო, რომელთა მთლიანმა ღირებულებამ დაახლოებით 

14 მლნ ლარი შეადგინა. გარდა ამისა, ამ კომპანიამ იგივე პერიოდში 65 ტენდერში 

მიიღო მონაწილეობა, საიდანაც 25-ში გაიმარჯვა. მოგებული ტენდერებიდან მიღებულმა 

საერთო შემოსავალმა დაახლოებით 100 მლნ ლარი შეადგინა (იხილეთ დიაგრამა 16). 

 

2015*: პირველი შვიდი თვის მონაცემები 

წყარო: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 

 

 

საქართველოს საწვავის ბაზარზე მიმდინარე ტენდენციების განსაზღვრის მიზნით 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ დაკვეთით „კავკასიის კვლევითი 
რესურსების ცენტრმა“ (CRRC) 2014 წლის დეკემბერში საზოგადოებრივი აზრის კვლევა 
ჩაატარა. გამოკითხვა ჩატარდა მთელის საქართველოს მასშტაბით18 და სულ 1867 
სრულწლოვანი მოქალაქე გამოიკითხა. 

კვლევის შედეგების მიხედვით, გამოკითხულთა 42% (თავად ან მისი ოჯახი) ფლობდა 
ავტოსატრანსპორტო საშუალებას (იხილეთ დიაგრამა 17), რომელთაგან უმრავლესობა 
(71%) საკუთარ ავტომობილს ბენზინზე ამუშავებდა, ბუნებრივ აირს სატრანსპორტო 
საშუალებისთვის მხოლოდ 27% იყენებდა, ხოლო გამოკითხულთა 16% დიზელის 
საწვავის მოხმარებული იყო (იხილეთ დიაგრამა 19).  

 

 

 

                                                           
18 გარდა ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული და ოკუპირებული ტერიტორიებისა 
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დიაგრამა 16. „ლუკოილის" მონაწილეობა სახელმწიფო 

შესყიდვებში (2010-2015 წწ)

გამარტივებული შესყიდვის გზით მიღებული კონტრაქტების ღირებულება (ათასი ლარი)

ტენდერის გზით მიღებული კონტრაქტების ღირებულება  (ათასი ლარი)
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გამოკითხვის ერთ-ერთი მიზანი საწვავის ბაზარზე მოქმედი კომპანიების 
მომხმარებლების რაოდენობის დადგენა იყო. კვლევისას რომელიმე კომპანიის მიმართ 
მკვეთრი პრეფერენციები არ გამოკვეთილა. გამოკითხულთა 26% საწვავს სხვადასხვა 

42

58

0

დიახ არა არ ვიცი/უარი პასუხზე

დიაგრამა 17. ფლობს თუ არა თქვენი ოჯახი ავტომობილს (ნებისმიერს)? 

(%, 2015)

82

13
4 1

1 ავტომობილი 2 ავტომობილი 3 ავტომობილი 3-ზე მეტი ავტომობილი

დიაგრამა 18. რამდენი ავტომობილი არის თქვენი ოჯახი 

საკუთრებაში? (%, 2015)

(რესპონდენტთა იმ 42%-დან, ვინც (თავად ან ოჯახი) ფლობს 

ავტომობილს)

71

16

27
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ბენზინი დიზელი გაზი არ ვიცი/უარი პასუხზე

დიაგრამა 19. რომელ საწვავს ასხამთ ავტომობილ(ებ)ში? (%, 2015)

(რესპონდენტთა იმ 42%-დან, ვინც (თავად ან ოჯახი) ფლობს 

ავტომობილს)
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კომპანიებისგან იძენს, 20% „ვისოლის“ საწვავს ანიჭებს უპირატესობას, 17% „გალფის“ 
ავტოგასამართ სადგურებში იძენს საწვავს, გამოკითხულთა 16% - „რომპეტროლის“, 
ხოლო 14% - „სოკარის“ მიერ მიწოდებული საწვავის მომხმარებელია. ხუთ დიდ 
კომპანიას შორის შედარებით ნაკლებად პოპულარული „ლუკოილია“, გამოკითხულთა 
მხოლოდ 10%-მა განაცხადა, რომ საწვავს ამ კომპანიის ავტოგასამართ სადგურებში 
იძენს (იხილეთ დიაგრამა 20).  

 

რაც შეეხება იმ ფაქტორებს, რომლებიც მომხმარებელზე სასურველი კომპანიის 
საწვავის არჩევისას მოქმედებს, გამოკითხულთა 50%-ის თქმით, საწვავის არჩევისას 
პრიორიტეტული მათთვის საწვავის ხარისხია, ხოლო 41%-ის განცხადებით, მათი 
არჩევანი საწვავის ფასზეა დამოკიდებული (იხილეთ დიაგრამა 21). ამასთანავე, ფასები 
პრიორიტეტული გამოკითხულთა იმ ნაწილისთვის აღმოჩნდა რომელთა შემოსავალი 
400 ლარამდეა, ხოლო შედარებით მაღალშემოსავლიანი მოსახლეობის (800 ლარიდან 
ზემოთ) საწვავის შეძენისას პრიორიტეტს საწვავის ხარისხს ანიჭებს. 
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დიაგრამა 20. როგორც წესი, რომელი კომპანიის საწვავს ასხამთ 

ავტომობილში? (%, 2015)

(იმ რესპონდენტებიდან, რომელთაც წინა კითხვაზე უპასუხეს ბენზინი ან 

დიზელი)
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41
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11

საწვავის ხარისხი

დაბალი ფასები

ავტოგასამართი სადგურების …

ვენდობი, რომ არ მომატყუებენ …

ვენდობი, რომ არ ჩამისხამენ უხარისხო …

გათამაშებაში მონაწილეობის ან ბონუს …

საწვავის კონკრეტული სახეობა, …

სხვა

არ ვიცი/უარი პასუხზე

დიაგრამა 21. რა განაპირობებს თქვენს არჩევანს საწვავის ყიდვისას? (%, 2015)

(იმ რესპონდენტებიდან, რომელთაც წინა კითხვაზე უპასუხეს ბენზინი ან 

დიზელი)
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ნავთობპროდუქტების ქართულ ბაზარზე არსებული ფასები საზოგადოების ინტერესს 
ყოველთვის წარმოადგენდა და მრავალი ეჭვი გამოთქმულა იმის შესახებ, რომ ამ 
დარგში კომპანიებს შორის ფასებზე გარკვეული შეთანხმება არსებობს. 
ნავთობპროდუქტების ბაზრის შესახებ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველოს“ გამოქვეყნებულ პირველ ანგარიშში აღნიშნული იყო, რომ 
საერთაშორისო ბაზრებზე ნავთობის ფასების ზრდის შემთხვევაში ადგილობრივ ბაზარზე 
ფასები მოკლე პერიოდში იზრდებოდა, ხოლო ნავთობის მსოფლიო ფასის კლებისას 
ქართულ ბაზარზე საწვავი დიდი ხნის დაგვიანებით ან საერთოდ არ მცირდებოდა. 
ფასების მსგავსი ცვლილებები ახსნილი იყო იმით, რომ ნავთობპროდუქტების ქართული 
ბაზარი ოლიგოპოლიურია და ფასებზე გარიგება ბაზრის მოთამაშეებს უადვილდებათ.19 

ვინაიდან საქართველოში მხოლოდ იმპორტირებული ნავთობპროდუქტები მოიხმარება, 
ადგილობრივი ფასები, როგორც წესი, მჭიდროდ უნდა იყოს დაკავშირებული ნავთობის 
მსოფლიო ფასთან. 2012-2015 წლებში ნავთობის მსოფლიო ფასისა და 
ნავთობპროდუქტების ქართული ბაზარზე არსებული ფასების შედარება რამდენიმე 
დასკვნის გაკეთების საშუალებას იძლევა:  

 მთლიანობაში, საწვავის ადგილობრივი ფასები ნავთობის მსოფლიო ფასების 
საერთო ტენდენციას მიყვებოდა (Euro Brent-ის ფასებსა და ქართულ ბაზარზე 
გაყიდული საწვავის ფასებს შორის კორელაცია (R) არის დაახლოებით 0.85 
(იხილეთ ცხრილი), თუმცა იყო შემთხვევები, როდესაც მსოფლიო ფასების 
ცვლილება ქართულ ბაზარზე რამდენიმე თვის დაგვიანებით აისახებოდა. ეს 
ტენდენცია განსაკუთრებით თვალში საცემია ფასების კლების დროს. მაგალითად, 
2014 წლის ივლისიდან ნავთობის მსოფლიო ფასმა მკვეთრი კლება დაიწყო და 
წლის ბოლომდე 6 თვის განმავლობაში დაახლოებით 45%-ით (1 ლიტრის ფასი 
დაახლოებით 40 ცენტით) შემცირდა. ქართულ ბაზარზე ცვლილება გაცილებით 
მოკრძალებული იყო და ბენზინის ფასებმა დაახლოებით 13%-ით (1 ლიტრის ფასი 
დაახლოებით 17 ცენტით) დაიკლო (იხილეთ დიაგრამა 22). ადგილობრივი 
ფასების უფრო ადეკვატური შემცირება მხოლოდ მაშინ დაიწყო, რაც 2014 წლის 
დეკემბერში ქვეყნის პრემიერმინისტრმა ღარიბაშვილმა მთავრობის სხდომაზე 
კონკურენციის სააგენტოს დაავალა, რომ უწყებას 10 დღის ვადაში წარედგინა 
ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით.20  

 ნავთობპროდუქტებზე ქართული ბაზრის ხუთი ძირითადი მოთამაშის ფასების 
ცვლილება ბოლო სამი წლის განმავლობაში ფაქტობრივად ერთდროულად 
ხდებოდა (ფასების ცვლილებას შორის კორელაცია (R) თითქმის 1-ს 
უტოლდებოდა (იხილეთ ცხრილი).  

ზემოთ ხსენებული ფაქტებიდან გამომდინარე, ნავთობპროდუქტების ქართულ ბაზარზე 
კარტელურ შეთანხმებას ვერ გამოვრიცხავთ და კონკურენციის სააგენტოს მიერ ამ 
კომპანიების დაჯარიმება აზრს მოკლებული არ უნდა იყოს.  

 

                                                           
19 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, კონკურენციის პოლიტიკა საქართველოში, 2012 წლის 3 აგვისტო: 
http://www.transparency.ge/node/2247 
20 „ტაბულა“, პრემიერი: ჩვენთან ბენზინის გაიაფება მსოფლიო ბაზართან შესაბამისობაში უნდა იყოს, 2014 წლის 18 
დეკემბერი:  http://goo.gl/I6wxPw  

http://www.transparency.ge/node/2247
http://www.transparency.ge/node/2247
http://www.transparency.ge/node/2247
http://www.transparency.ge/node/2247
http://www.transparency.ge/node/2247
http://www.transparency.ge/node/2247
http://www.transparency.ge/node/2247
http://www.transparency.ge/node/2247
http://www.transparency.ge/node/2247
http://www.transparency.ge/node/2247
http://goo.gl/I6wxPw
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დიაგრამა 22. ნავთობის საერთაშორისო და ბენზინის ქართული ფასები 

(2012-2015 წწ.) 

Europe Brent-ის 1 ლიტრი ნავთობის ყოველკვირეული ფასი ($)
„ვისოლის" 1 ლიტრი ბენზინის (პრემიუმი 95) ყოველკვირეული საშუალო ფასი ($) 
„ვისოლის" 1 ლიტრი ბენზინის (პრემიუმი 95) ყოველკვირეული საშუალო ფასი (ლარი) 
„ლუკოილის" 1 ლიტრი ბენზინის (პრემიუმი 95) ყოველკვირეული საშუალო ფასი ($) 
„ლუკოილის" 1 ლიტრი ბენზინის (პრემიუმი 95) ყოველკვირეული საშუალო ფასი (ლარი) 
„რომპეტროლის" 1 ლიტრი ბენზინის (პრემიუმი 95) ყოველკვირეული საშუალო ფასი ($) 
„რომპეტროლის" 1 ლიტრი ბენზინის (პრემიუმი 95) ყოველკვირეული საშუალო ფასი (ლარი) 
„გალფის" 1 ლიტრი ბენზინის (პრემიუმი 95) ყოველკვირეული საშუალო ფასი ($) 
„გალფის" 1 ლიტრი ბენზინის (პრემიუმი 95) ყოველკვირეული საშუალო ფასი (ლარი) 
„სოკარის" 1 ლიტრი ბენზინის (პრემიუმი 95) ყოველკვირეული საშუალო ფასი ($) 
„სოკარის" 1 ლიტრი ბენზინის (პრემიუმი 95) ყოველკვირეული საშუალო ფასი (ლარი) 
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საქართველოს სატრანსპორტო საწვავის ბაზარზე მთლიანად იმპორტირებული 
პროდუქციაა წარმოდგენილი, რომლის შემოტანაც ლიცენზირებას არ ექვემდებარება, 
შესაბამისად, ფორმალურად საწვავის ბაზარზე შესვლის მნიშვნელოვანი 
საკანონმდებლო ბარიერები არ არსებობს. 

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

2014 წლამდე კონკურენციის დაცვის მხრივ სახელმწიფოს საკმაოდ შეზღუდული 
შესაძლებლობები ჰქონდა. ამ კუთხით მდგომარეობა მნიშვნელოვნად შეიცვალა, 
როდესაც „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს ახალი კანონის შესაბამისად, 2014 
წლის 14 აპრილს შეიქმნა გაზრდილი უფლებამოსილების მქონე კონკურენციის 
სააგენტო. 

2014 წელს 12 ნოემბერს კონკურენციის სააგენტომ, მაღალი საზოგადოებრივი 
ინტერესებიდან გამომდინარე, ნავთობპროდუქტების ბაზრის შესწავლა დაიწყო, 
რომლის მიზანიც ფირმების მიერ ბაზარზე დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად 
გამოყენების დადგენა იყო. 2015 წლის ივლისში სააგენტომ ბაზრის შესწავლა დაასრულა 
და კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევისთვის რვა კომპანია ჯამში 55 
მილიონამდე ლარის ოდენობით დააჯარიმა.  

რაც შეეხება საწვავის ხარისხის კონტროლს, საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილია სტანდარტები, რომლებსაც საქართველოს ბაზარზე გაყიდული 
ნავთობპროდუქტები და ბუნებრივი აირი უნდა აკმაყოფილებდეს. მიუხედავად ამისა, ამ 
პროდუქციის ხარისხობრივი ნორმების კონტროლის მექანიზმი ქვეყანაში არ არსებობს. 
ამასთანავე, ხარისხობრივი ნორმების დარღვევისთვის არ არის განსაზღვრული 
ადეკვატური სანქცია. 

საქართველოში საწვავი მთლიანად იმპორტირებულია, ასე რომ ხარისხის კონტროლი 
საბაჟო საზღვრის გადმოკვეთის მომენტიდან იწყება. თუმცა, საბითუმო და საცალო 
ქსელში მიწოდებული საწვავის ხარისხის სახელმწიფოს კონტროლის მექანიზმი არ 
არსებობს, რაც სერიოზული ხარვეზია.  

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს მიერ მოწოდებული 
ინფორმაციით, ნავთობპროდუქტების შემოწმება ხდება მხოლოდ დაინტერესებული 
მხარის მომართვის საფუძველზე. 2010-2015 წლებში სულ 489 ნიმუშის (ბენზინის და 
დიზელის) შემოწმება განხორციელდა, საიდანაც 38% (187 ნიმუში) არ აკმაყოფილებდა 
კანონმდებლობით განსაზღვრულ ხარისხობრივ ნორმებს.  

როგორც უკვე აღინიშნა, საქართველოში მოხმარებული ნავთობპროდუქტები მთლიანად 
იმპორტირებულია და 2014 წელს იგი საქართველოს უმსხვილეს საიმპორტო საქონლის 
ჯგუფს წარმოადგენდა. 2014 წელს ქვეყანაში შემოტანილ იქნა 1.415 მლრდ ლარის 
ღირებულების 903.2 ათასი ტონა საავტომობილო საწვავი. 

ნავთობპროდუქტების ბაზრის შესახებ პირველ ანგარიშში, „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა - საქართველო” აღნიშნავდა, რომ 2012 წლამდე ამ ბაზარზე მკვეთრად 
გამოკვეთილი ოლიგოპოლიური სტრუქტურა ჩამოყალიბდა, სადაც ხუთი კომპანია 
დომინირებდა, როგორც ნავთობპროდუქტების იმპორტში, ისე საბითუმო და საცალო 
ვაჭრობაში. ამასვე ადასტურებენ კონკურენციის საზომი სტატისტიკური ინდიკატორებიც.  
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ამ მდგომაროების ფონზე საინტერესო იყო 2013 წლიდან ახალი ხელისუფლების 
მოსვლასთან ერთად თუ შეიცვლებოდა ეს ტენდენცია, რადგანაც უფრო კონკურენტული 
ბაზრების უზრუნველყოფა კოალიცია „ქართული ოცნების“ ერთ-ერთი დაპირება იყო. 

სტატისტიკური მონაცემები აჩვენებს, რომ 2013-2014 წლებში ამ ბაზარზე კონკურენცია 
მცირედით გაიზარდა, თუმცა ბაზრის სტრუქტურა კვლავ შორს არის სასურველისგან. 
2013 წელს მსხვილი საწარმოების წილი მთლიან ბრუნვაში, წინა წელთან შედარებით, 
2%-ით შემცირდა და 93% შეადგინა.  

რაც შეეხება სხვა მაჩვენებლებს, 2013-2014 წლებში საავტომობილო საწვავის 
იმპორტიორი კომპანიების რიცხვი, 2012 წელთან შედარებით, რამდენიმეჯერ გაიზარდა, 
თუმცა კვლავ გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე 2008 წლამდე იყო.  

2013-2014 წლებში, 2012 წელთან შედარებით, დაახლოებით 1000 პუნქტით შემცირდა 
ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსიც, რაც ასევე წინსვლაა, თუმცა, ამ შემთხვევაშიც 
პროგრესი ჯერ კიდევ არ არის საკმარისი. ამასთანავე, საინტერესოა, რომ 2013 წელს 
ნავთობპროდუქტების ბაზარზე კონცენტრაციის დონის შემცირების ტენდენცია 2014 
წელს არ გაგრძელდა, რაც საწვავის იმპორტიორ კომპანიათა რიცხვის შემცირებასა და 
ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსის ზრდაში გამოიხატა. აღნიშნული ცვლილებები მცირე 
მასშტაბის იყო, თუმცა მაინც აჩენს იმის რისკს, რომ მომავალში ამ ბაზარზე 
ოლიგოპოლია კვლავ შენარჩუნდება.  

ნავთობპროდუქტების ქართულ ბაზარზე არსებული ფასები საზოგადოების ინტერესს 
ყოველთვის წარმოადგენდა და მრავალი ეჭვი გამოთქმულა იმის შესახებ, რომ ამ 
დარგში კომპანიებს შორის ფასებზე გარკვეული შეთანხმება არსებობს. 

ვინაიდან საქართველოში მხოლოდ იმპორტირებული ნავთობპროდუქტები მოიხმარება, 
ადგილობრივი ფასები, როგორც წესი, მჭიდროდ უნდა იყოს დაკავშირებული ნავთობის 
მსოფლიო ფასთან. 2012-2015 წლებში ნავთობის მსოფლიო ფასისა და 
ნავთობპროდუქტების ქართული ბაზარზე არსებული ფასების შედარება რამდენიმე 
დასკვნის გაკეთების საშუალებას იძლევა:  

○ მთლიანობაში, საწვავის ადგილობრივი ფასები ნავთობის მსოფლიო 
ფასების საერთო ტენდენციას მიყვებოდა, თუმცა იყო შემთხვევები, 
როდესაც მსოფლიო ფასების ცვლილება ქართულ ბაზარზე რამდენიმე 
თვის დაგვიანებით აისახებოდა. ეს ტენდენცია განსაკუთრებით თვალში 
საცემია ფასების კლების დროს.  

○ ნავთობპროდუქტებზე ქართული ბაზრის ხუთი ძირითადი მოთამაშის 
ფასების ცვლილება ბოლო სამი წლის განმავლობაში ფაქტობრივად 
ერთდროულად ხდებოდა. 

ზემოთ ხსენებული ფაქტებიდან გამომდინარე, ნავთობპროდუქტების ქართულ ბაზარზე 
კარტელურ შეთანხმებას ვერ გამოვრიცხავთ და კონკურენციის სააგენტოს მიერ ამ 
კომპანიების მისამართით კითხვების დასმა აზრს მოკლებული არ უნდა იყოს.  

კვლევისას გამოიკვეთა, რომ საქართველოს ნავთობპროდუქტების ბაზრის ძირითადი 
პრობლემა დაბალი კონკურენცია და პროდუქტების ხარისხის კონტროლის მექანიზმის 
არარსებობაა. აქედან გამომდინარე, საჭიროდ მიგვაჩნია შემდეგი რეკომენდაციების 
გათვალისწინება: 

● კონკურენციის სააგენტომ მომავალშიც უნდა გააგრძელოს ამ ბაზრის დაკვირვება 
/ შესწავლა და კანონდარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში, მიიღოს შესაბამისი 
ზომები; 

● საჭიროა ნავთობპროდუქტების ხარისხობრივი ნორმების დაცვის კონტროლის 
ერთიანი სახელმწიფო მექანიზმის შექმნა, რომელიც მოიცავს საწვავის 
მიწოდების ჯაჭვის ყველა ეტაპს საქართველოს საბაჟო ტერიტორიის 
გადმოკვეთიდან საცალო ქსელში მიწოდებამდე. ამ მიზნით საჭიროა მოხდეს 
ავტოგასამართი სადგურების პერიოდული შემოწმება და საწვავის ხარისხის 
კონტროლი შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების მიერ; 
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● უნდა გამკაცრდეს სანქციები საწვავის სტანდარტების დარღვევისთვის;  
● სასურველი იქნება, სახელმწიფოს შესაბამისი უწყებების მხრიდან მოხდეს 

საქართველოში რეალიზებული საწვავის სახეობების შესახებ სტატისტიკური 
მონაცემების პერიოდულად შეგროვება და გამოქვეყნება, რაც საწყის ეტაპზე 
დამატებითი ბერკეტი იქნება ადგილობრივ ბაზარზე არსებული საწვავის 
სახეობებისა ხარისხობრივი ნორმების კონტროლისთვის. 


