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1. შემაჯამებელი მიმოხილვა 

გადასახადის განაკვეთების შემცირებით ეკონომიკური ზრდის ტემპის დაჩქარების და 

შესაბამისად, შემდგომ პერიოდში საგადასახადო შემოსავლების ზრდის მიღწევა ლაფერის 

ეფექტით არის ცნობილი და მისი პრატიკაში განხორციელება სხვადასხვა ფაქტორზეა 

დამოკიდებული (მათ შორის, გადასახადების არსებული განაკვეთის დონეზე ლაფერის მრუდის 

გავლენით), თუმცა არსებობს მოსაზრება, რომ ისეთი გადასახადის გაუქმება ან განაკვეთის 

შემცირება, რომელიც ადმინისტრირების კუთხით ყველაზე დიდ სირთულეს წარმოადგენს და 

ასევე ყველაზე პირდაპირი გავლენა აქვს ეკონომიკურ განვითარებაზე, დიდი ალბათობით 

იქნება დადებითი ეფექტის მომტანი. ამ მიმართულებით საერთაშორისო საზოგადოებაში 

ხშირად განიხილავენ მოგების გადასახადის განაკვეთის შემცირების/გაუქმების შესაძლო 

ეფექტებს. 

აღნიშნული მიმართულებით რეფორმის ერთ-ერთ ალტერნატივად შესაძლებელია განხილულ 

იქნას ე.წ. „ესტონური მოდელი“, რომლის მიხედვითაც გადასახადისაგან გათავისუფლებულია 

მოგების ის ნაწილი, რომელიც რეინვესტირებული იქნება საწარმოს/ფირმის მიერ. ამის 

საშუალებით შესაძლებელია განხორციელდეს ინვესტიციების და შესაბამისად საშულოვადიან 

პერიოდში ეკონომიკური ზრდის პირდაპირი სტიმულირება. თუმცა ამავდროულად 

გასათვალისწინებელია, რომ მოგების გადასახადის ასეთი ცვლილების მოსალოდნელი შედეგი 

მოკლე და საშუალოვადიან პერიოდში არის საბიუჯეტო შემოსავლების შემცირება, რაც ქმნის 

გამოწვევებს რეფორმის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას რეფორმიდან მისაღები 

სარგებლისა და შემოსავლების შემცირებას შორის ოპტიმალური ბალანსის უზრუნველსაყოფად.  

რეფორმის განხორციელებისას საყურადღებოა ესტონური გამოცდილების ანალიზი. ცალკეული 

წყაროების მიხედვით, რეფორმის შემდგომ პერიოდში მოგების გადასახადის სახით ბიუჯეტში 

მობილიზებული თანხები მნიშვნელოვნად შემცირდა (50%-ით) რეფორმის პირველ 2 

წელიწადში, ხოლო მესამე წელს გაიზარდა და რეფორმამდელ დონეს გადააჭარბა. ამავე 

პერიოდში დაჩქარდა ეკონომიკური ზრდა და გაიზარდა უცხოური ინვესტიციების შემოდინება. 

თუმცა აქვე გასათვალისწინებელია, რომ საერთაშორისო კვლევებით, რეფორმის შედეგები 

მნიშვნელოვანწილადაა დამოკიდებული ქვეყნის სპეციფიკასა და თანმდევ რეფორმებზე.   

საქართველოსათვის მნიშვნელოვანია შევაფასოთ რეფორმის შედეგების განვითარების 

რამდენიმე სცენარი, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ რეინვესტირების 

განსხვავებული ნორმისათვის საგადასახადო შემოსავლებზე განსხვავებული შედეგები 

შეიძლება მივიღოთ. საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით სხვა თანაბარ პირობებში, თუ 

რეინვესტირების ნორმა იქნება 80%, პირველ წელს მოსალოდნელია შემოსავლების 897 მლნ 

ლარით შემცირება, ხოლო მესამე წელს შემცირება 267 მლნ ლარი იქნება; 50%-იანი 

რეინვესტირების ნორმის პირობებში პირველ წელს მოსალოდნელია საგადასახადო 

შემოსავლების 580 მილიონი ლარით შემცირება, ხოლო იმავე ნორმის შენარჩუნების 

შემთხვევაში შემცირება მესამე წელს 173 მლნ ლარი იქნება. ეს შეფასებები გაკეთებულია სხვა 

თანაბარი პირობების დაშვებით და გათვალისწინებული არ არის პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების შესაძლო ზრდა. 
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რაც შეეხება გავლენას სხვა მაკროეკონომიკურ ინდიკატორებზე, საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, 

მოკლევადიან პერიოდში მოსალოდნელია საპროცენტო განაკვეთების ზრდა, კერძო მოხმარების 

შემცირება და მთლიანი შიდა პროდუქტის უმნიშვნელო კლება, თუმცა რეფორმის შემდგომ 

წლებში (რეფორმიდან 2-3 წლის შემდეგ) მოსალოდნელია ამ ეფექტების აღმოფხვრა და 

მდგომარეობის სასურველი სცენარით განვითარება.  

რეფორმის შედეგად შემოსავლების მოკლევადიანი შემცირების განეიტრალება შესაძლებელია 

სხვა გადასახადებიდან შემოსავლის მობილიზებით ან ადმინისტრირების გაუმჯობესების ან 

საგადასახადო განაკვეთის ცვლილების გზით. საგადასახადო განაკვეთის ზრდა საქართველოში 

აკრძალულია ეკონომიკური თავისუფლების აქტით და საჭიროებს რეფერენდუმს, თუმცა იმავე 

აქტის მიხედვით, რეფერენდუმის გარეშე შესაძლებელია საგადასახადო განაკვეთის ზრდა 

მხოლოდ 3 წლის განმავლობაში. საერთაშორისო გამოცდილებას თუ დავეყრდნობით, 

პირდაპირი გადასახადის შემცირება  არაპირდაპირი გადასახადის ზრდის ხარჯზე მიღებული 

პრაქტიკაა და ქვეყნები ხშირად მიმართავენ ეკონომიკური რეცესიის დაძლევისა და 

ეკონომიკური სტიმულირების მიზნით. საქართველოს შემთხვევაში, თუ დავუშვებთ, რომ 

საგადასახადო განაკვეთის ზრდა შესაძლებელია დამატებული ღირებულების გადასახადზე, 

რომელსაც ყველაზე დიდი წვლილი აქვს საგადასახადო შემოსავლებში და განაკვეთის 

უმნიშვნელო ცვლილებასაც საკმაოდ დიდი ეფექტის მოტანა შეუძლია, მაშინ შეიძლება 

გაანგარიშებულ იქნას სხვადასხვა რეინვესტირების ნორმის შემთხვევაში მაკოპენსირებელი 

დღგ-ს განაკვეთის დონე. მაგალითად, რეინვესტირების 40% ნორმის შემთხვევაში სამი წლის 

განმავლობაში საჭიროა საშუალოდ დღგ-ის 19%-იანი განაკვეთი, რათა მოხდეს რეფორმის 

შედეგად მოგების გადასახადის მობილიზებული შემოსავლების განეიტრალება;  

რეინვესტირების 70%-იანი ნორმა მოითხოვს საშუალოდ 20%-იან დღგ-ს განაკვეთს, ხოლო 

რეინვესტირების 80%-იანი ნორმის საკომპენსაციოდ საჭიროა დღგ-ს საშუალოდ 20.2%-იანი 

განაკვეთი. 
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2. მოგების გადასახადი 

სანამ უშუალოდ განვიხილავთ მოგების გადასახადის რეფორმის მოსალოდნელ შედეგებს, მანამ 

მიზანშეწონილია ყურადღება იქნას გამახვილებული საგადასახადო სისტემის სტრუქტურასა და 

საბიუჯეტო-საგადასახადო პოლიტიკის ფარგლებში მისი ცვალებადობის შესაძლებლობაზე. 

საქართველოს საგადასახდო კოდექსის მე-6 მუხლის მიხედვით: ქვეყანაში არსებობს 5 საერთო 

სახელმწიფოებრივი (საშემოსავლო, მოგების, დამატებული ღირებულების, იმპორტის და 

აქციზის) და 1 ადგილობრივი ( ქონების) გადასახადი. იმავე მუხლის მიხედვით: „გადასახადი 

არის სავალდებულო, უპირობო ფულადი შენატანი ბიუჯეტში, რომელსაც იხდის გადასახადის 

გადამხდელი, გადახდის აუცილებელი, არაეკვივალენტური და უსასყიდლო ხასიათიდან 

გამომდინარე.“ 

გადასახადის განაკვეთები გადასახადის ტიპების მიხედვით შემდეგნაირად გამოიყურება:  

 საშემოსავლო გადასახადი (20%)1; 

 მოგების გადასახადი (15%)2; 

 დამატებული ღირებულების გადასახადი (18%); 

 აქციზის გადასახადი (განსხვავებულია პროდუქციის მიხედვით); 

 იმპორტის გადასახადი (0%, 5% ან 12%); 

 ქონების გადასახადი (განსხვავებულია ქონების ტიპისა და ადგილმდებარეობის 

მიხედვით, ძირითადად ქონების 1%-მდე). 

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მიხედვით საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა ეყრდნობა 

ბიუჯეტის უნივერსალობის პრინციპს, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო და ადგილობრივ 

ბიუჯეტის ყველა შემოსულობა მიმართულ უნდა იქნას ბიუჯეტის გადასახდელების 

დასაფინანსებლად და არ შეიძლება საქართველოს კანონმდებლობით დადგინდეს, რომ 

ბიუჯეტის კონკრეტული შემოსულობა მიმართულ იქნეს ბიუჯეტის კონკრეტული 

გადასახდელის დასაფინანსებლად.3 

შემდეგი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც არეგულირებს საგდასახდო კანონმდებლობას 

არის საქართველოს ორგანული კანონი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ რომლის 

მიხედვითაც: „საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადის ახალი სახის შემოღება,  გარდა 

აქციზისა, ან საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადის სახის მიხედვით განაკვეთის ზედა 

ზღვრის გაზრდა, გარდა აქციზისა, შესაძლებელია მხოლოდ რეფერენდუმის გზით. 

რეფერენდუმის დანიშვნის ინიცირების უფლება აქვს მხოლოდ საქართველოს მთავრობას“ . 

ასევე: „საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადის ახალი სახის შემოღებად ან ზღვრული 

                                                           
1
 მიკრო ბიზნესი განთავისუფლებულია, ხოლო მცირე ბიზნესისათვის არსებობს 3%-იანი და 5%-იანი 

რეჟიმები. 
2
 პროცენტის შემოსავალზე და ინდივიდების მისაღებ დივიდენდზე მოქმედებს 5%-იანი განაკვეთი. 

3
 ეს პრინციპი შეიძლება არ ამოქმედდეს თუ შემოსავლის მიმღები საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირია, ან იმ შემთხვევაში, თუ დაფინასებას ახორციელებს დონორი, რომელიც ითვალისწინებს 

დაფინანსების განსხვავებულ პრინციპს. 
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განაკვეთის გაზრდად არ ჩაითვლება გადასახადის შემოღება ან ცვლილება, რომელიც არსებული 

გადასახადის ალტერნატივაა ან ანაცვლებს მას და ამავე დროს არ ზრდის საგადასახადო 

ტვირთს. საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადის ახალი სახის შემოღებად ან ზღვრული 

განაკვეთის გაზრდად არ ჩაითვლება აგრეთვე გადასახადის სახის მიხედვით არსებული 

ზღვრული განაკვეთის ფარგლებში გადასახადის განაკვეთის ცვლილება.“ 

თუმცა იგივე თავისუფლების აქტის მიხედვით: „საქართველოს მთავრობას უფლება აქვს, 

მოითხოვოს გადასახადების დროებით გაზრდა − არა უმეტეს 3 წლის ვადით. ამ შემთხვევაში 

რეფერენდუმი არ ტარდება.“ 

რაც შეეხება უშუალოდ მოგების გადასახადს, საქართველოს საგადასახადო კოდექსით როგორც 

რეზიდენტი, ისე არარეზიდენტი საწარმოს დასაბეგრი მოგება 15%-ით იბეგრება. 2008 წლამდე 

მოგების გადასახადის განაკვეთი 20%-ს შეადგენდა. მოგების გადასახადი ნაერთი ბიუჯეტის 

საგადასახადო შემოსავლების მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს. დღგ-ს და საშემოსავლო 

გადასახადების შემდეგ მოგების გადასახადით მიღებული შემოსავლები საგადასახადო 

შემოსავლების სიდიდით მესამე მნიშვნელოვანი კომპონენტია. მაგალითად, 2015 წელს მოგების 

გადასახადის სახით მობილიზებულ იქნა 1025 მლნ ლარი რაც მთლიანი საგადასახადო 

შემოსავლების 12.8% იყო (დიაგრამა 1). ხოლო 2014 წელს აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 830 მლნ 

ლარი და საგადასახადო შემოსავლების 11.5% შეადგინა (დიაგრამა 2). 

 
  დიაგრამა 1. ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების სტრუქტურა 2014-2015 წწ. 

 

საშემოსავლო 
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27% 

მოგების გადასახადი 

12% 
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4% 

დღგ 

45% 

აქციზი 

11% 

იმპორტის 

გადასახადი 

1% 
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 დიაგრამა 2. მოგების გადასახადი დინამიკა 
 

დიაგრამიდან ჩანს, რომ 1996-2015 წლებში მოგების გადასახადი მთლიანი გადასახადების 9-14 

პროცენტის ფარგლებში მერყეობდა.  

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით მოგების გადასახადის შესახებ დეკლარაციის 

წარდგენის ვადას წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდის მომდევნო წლის 1 აპრილი და მიმდინარე 

გადასახდელები გადაიხდევინება გასული საგადასახადო წლის წლიური გადასახადის 

მიხედვით 4 ნაწილად4. 

 

3. ესტონური გამოცდილება 

მოგების გადასახადის რეფორმის კუთხით ე.წ. ესტონური გამოცდილების გაზიარება 

გულისხმობს, რომ გადასახადისაგან თავისუფლდება მოგების ის ნაწილი, რომელსაც 

საწარმო/ფირმა უკან ჩააბრუნებს ეკონომიკაში  ან/და გამოიყენებს სხვადასხვა საჭიროებისათვის 

(რეინვესტირება). ხოლო დარჩენილი მოგება, რომელსაც გაანაწილებს საწარმო/ფირმა, კვლავ 

დაიბეგრება. ამავე რეფორმის მიხედვით დივიდენდებიდან და პროცენტიდან მიღებული 

შემოსავალი  კვლავ  5%-ით დაიბეგრება. ამასთან, მოქნილი ხდება გადასახადის გადახდის 

მექანიზმი და საანგარიშო პერიოდი მოგების გადასახადისათვის ხდება 1 თვე5.  

მოგების გადასახადის გაუქმების ან მისი რეფორმირებით ესტონური მოდელის მსგავსად, 

ძირითად მიზანს წარმოადგენს ეკონომიკის სტიმულირება - მიმზიდველი გამხდარიყო 

ეკონომიკური გარემო როგორც შიდა, ისე უცხოური რესურსების მობილიზების კუთხით.  

ზემოთ აღნიშნული სქემის მიხედვით, მოგების გადასახადის რეფორმამ ეკონომიკაზე შესაძლოა 

შემდეგნაირად იმოქმედოს: არსებულ საწარმოებში/ფირმებში გაჩნდეს სტიმული წარმოების 

                                                           
4
 ა) არა უგვიანეს 15 მაისისა – 25 პროცენტი; ბ) არა უგვიანეს 15 ივლისისა – 25 პროცენტი; გ) არა უგვიანეს 

15 სექტემბრისა – 25 პროცენტი; დ) არა უგვიანეს 15 დეკემბრისა – 25 პროცენტი. 
5
 ესტონეთში გადაიხდება ყოველი თვის გასვლიდან 10 დღეში. 
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გაფართოების მიზნით და განხორციელდეს რეინვესტირება. ასევე შესაძლებელია ამგვარმა 

საგადასახადო ლიბერალიზაციამ მიმზიდველი გახადოს ეკონომიკური გარემო უცხოური 

ინვესტორებისთვის. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ უცხოური ინვესტიციების ნაკადების ზრდა  

სხვა ბევრ ფაქტორზეც არის დამოკიდებული, როგორიცაა ქვეყანაში ბიზნეს გარემო, რეგიონში 

არსებული საგადასახადო სისტემები და ეფექტური საშუალო გადასახადის განაკვეთების დონე6, 

რადგან მისი ზომა სტიმულის სიდიდეს მნიშვნელოვნად განაპირობებს. მაგალითად, 

ესტონეთში რეფორმის განხორციელებიდან მე-3 და მე-4 წელს მნიშვნელოვნად გაიზარდა 

რეინვესტირებული შემოსავლები, განსაკუთრებით პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში (Ratso, 

2005). აღნიშნული ფაქტორებიდან გამომდინარე, ხშირად უცხოური ინვესტიციების ზრდის 

ფაქტორის განხილვა  ერთ-ერთ თანამდევ ეფექტად გაურკვეველია და მისი სირთულიდან 

გამომდინარე შეიძლება განვიხილოთ როგორც ნეიტრალური ფაქტორი7.  

შესაბამისად მიიჩნევა, რომ მოგების გადასახადის რეფორმამ შესაძლებელია  გაზარდოს 

ეკონომიკაში შიდა ინვესტიციების მოცულობა და შესაბამისად წაახალისოს ეკონომიკური 

აქტივობა გრძელვადიან პერიოდში. უარყოფითი ეფექტი, რაც მოგების გადასახადის რეფორმას 

ახლავს თან, ესაა ძირითადად  საბიუჯეტო შემოსავლების შემცირება მოკლე და საშუალოვადიან 

პერიოდში. 

ესტონეთმა მოგების გადასახადის რეფორმა 2000 წელს განახორციელა. რეფორმამდე, 1994 წელს 

ესტონეთის მთავრობის პირველი ნაბიჯი იყო უნიფიცირებული ერთიანი საგადასახადო 

განაკვეთის დადგენა ინდივიდუალური შემოსავლისა და მოგებისათვის 26%-ის დონეზე. ხოლო 

2000 წლიდან ესტონეთმა შემოიღო ახალი მუხლი საწარმოების/ფირმების გადასახადზე,  

რომლის მიხედვითაც საწარმოს/ფირმის მოგება (გაუნაწილებელი მოგება) აღარ იბეგრება, მისი 

საწარმოდან/ფირმიდან გატანამდე. ანუ, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, არ იბეგრება 

რეინვესტირებული მოგება.  

2000 წელს 1999 წელთან შედარებით ესტონეთის ნაერთი ბიუჯეტის მოგების გადასახადი 1 638.8 

მლნ კრონიდან 854.5 კრონამდე (48%-ით) შემცირდა, ხოლო  2001 წელს 748.3 კრონა შეადგინა. 

უკვე რეფორმის მეოთხე წელს მოგების გადასახადი მნიშვნელოვნად გაიზარდა და 2004 წელს 2 

522 კრონა იყო. 2000 წელს მოგების გადასახადის წილი  1999 წელთან შედარებით მშპ-ის 2%-დან 

0.92%-მდე შემცირდა, ხოლო 2004 წელს ამ მაჩვენებელმა 1.78% შეადგინა. 

1999 წელს ესტონეთის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 284 მილიონ ევროს შეადგენდა.  

2000 წელს კი მან 424 მილიონ ევროს მიაღწია, ხოლო 2004 წლისათვის 3-ჯერ გაიზარდა და 838 

მილიონი ევრო გახდა. 

 

                                                           
6
 Bellak & Leibrecht (2009), აჩვენეს, რომ ქვეყნები, რომლებსაც აქვთ ორმხრივი ეკონომიკური 

ურთიერთობები, ორმხრივი ეფექტური საშუალო საგადასახადო განაკვეთის 1%-ლი პუნქტით შემცირება 

იწვევს წმინდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდას 4.3%-ით. 
7
 იმ დაშვებით, რომ სხვა არაფერი არ შეიცვლება 
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  1999 2000 2001 2002 2003 2004 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები  284.3 424.7 602.7 306.8 822.2 838.0 

სააქციო კაპიტალი 163.1 250.9 232.7 52.5 340.6 296.5 

რეინვესტირებული მოგება  46.1 116.0 247.9 215.4 409.5 573.0 

სხვა 75.0 50.9 123.1 67.0 94.2 -40.9 

უცხოური ინვესტიციები საზღვარგარეთ -79.2 -66.7 -225.5 -139.9 -137.4 -216.5 

წმინდა უცხოური ინვესტიციები 205.0 358.0 377.2 166.9 685.0 621.5 

  ცხრილი 1. ესტონეთის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (მლნ ევრო8) 

რაც შეეხება მთლიან ინვესტიციებსა და ეკონომიკურ ზრდას, 1999 წლიდან ორივე მაჩვენებელში 

აღმავლობის ტენდენცია შეინიშნებოდა. გაიზარდა როგორც ინვესტიციების წილი მშპ-ში, ისე 

მშპ-ს ზრდის ტემპიც და რეფორმამდელი პერიოდის საშუალოსთან შედარებით თითქმის 

გაორმაგდა. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ინვესტიციების მოცულობის დონეს და ეკონომიკური 

ზრდას სხვა მრავალი ფაქტორი განაპირობებს და ძნელია მხოლოდ საგადასახადო რეფორმის 

შედეგად იქნას მიჩნეული მათი ზრდის ტემპების დაჩქარება. 

ზემოაღნიშნულ შედეგებთან მიმართებით, საყურადღებოა, რომ მსგავსი რეფორმების 

პოზიტიურ შედეგებად მიიჩნევა ინვესტიციების სტიმულირება, საგადასახადო შემოსავლების 

შემცირების პარალელურად ნაკლებ ეფექტიანი საბიუჯეტო დანახარჯების შემცირება, 

კაპიტალისა და პროდუქტიულობის ზრდა და საბოლოო ჯამში გრძელვადიანი ეკონომიკური 

ზრდის სტიმულირება.  ასევე ზოგიერთი წყაროს მიხედვით, შესაძლებელია რეფორმის შედეგად 

საგადასახადო შემოსავლების შემცირების ნაწილობრივი განეიტრალება მაგალითად 

საგადასახადო ადმინისტრირების გაუმჯობესებით, საგადასახადო ვალდებულებების თავიდან 

აცილების შემცირებით, ასევე საგადასახადო ბაზის ზრდით. 

თუმცა, გამოიყოფა რამდენიმე ყურადსაღები საკითხი. კერძოდ, ცალკეული კვლევების 

მიხედვით, თუ საგადასახადო შემოსავლების შევსება მოგების გადასახადის ნაცვლად შრომის 

დაბეგვრაზე ან დამატებული ღირებულების გადასახადზე გადაინაცვლებს, შესაძლებელია 

საგადასახადო სისტემის პროგრესულობა შემცირდეს და ეკონომიკაში შემოსავლების 

გადანაწილებასთან დაკავშირებული გამოწვევები წამოიჭრას. გარდა ზემო აღნიშნულისა, 

პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებთან მიმართებით მსგავსი ტიპის საგადასახადო სტიმულებზე 

მეტად მნიშვნელოვანი მოწესრიგებული ინსტიტუციური გარემო, მმართველობის გარემო, 

შრომის ღირებულება, ზოგადი ბიზნეს კლიმატი და სხვა ფაქტორებია. აღნიშნული წყაროები 

მაგალითად მოლდოვის საგადასახადო რეფორმის ანალიზისას მიუთითებენ, რომ მოგების 

გადასახადის შემცირება (გაუქმება) არ შეიძლება იქნას მიჩნეული როგორც პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ძირითადი განმაპირობებელი ფაქტორი.  

ეკონომიკური თვალსაზრისით კვლევები მიუთითებს, რომ ესტონური ტიპის საგადასახადო 

რეფორმას შესაძლოა ჰქონდეს პოზიტიური ზეგავლენა ეკონომიკის კაპიტალის მარაგზე, 

გამოშვებასა და მოხმარებაზე, თუმცა გავლენის მასშტაბი დამოკიდებულია ისეთ ცვლადებზე 

                                                           
8
 http://www.irefeurope.org/en/sites/default/files/Estonia_G_Angelov.pdf  

http://www.irefeurope.org/en/sites/default/files/Estonia_G_Angelov.pdf
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როგორიცაა დროთაშორისი მოხმარების ელასტიურობა (ანუ რამდენად მაღალია მოხმარების 

ჩანაცვლებადობა დროის განსხვავებულ პერიოდებს შორის) და ე.წ. მოუთმენელ 

მომხმარებელთა წილი საზოგადოებაში (რომლებიც ნაკლებად არიან მიდრეკილნი მოგების 

რეინვესტირებით გადადონ მოხმარება მომავალში). მიუხედავად ემპირიულად დადგენილი 

პოზიტიური ეფექტებისა, არსებობს გარკვეული რისკის მატარებელი სფეროები. კერძოდ: ა) 

ინვესტირების მაღალმა დონემ შესაძლოა მოხმარების დროებითი ვარდნა გამოიწვიოს, რაც 

განსაკუთრებით საყურადღებოა ისეთი ქვეყნებისათვის, რომლებიც მსოფლიო ბაზრებზე 

ნაკლებად ინტეგრირებულნი არიან და რეინვესტირებას ძირითადად შიდა წყაროებიდან 

განახორციელებენ;  ბ) პოლიტიკა მოკლებულია ზეგავლენა იქონიოს ინვესტირების 

სტრუქტურაზე, რამდენადაც ყველა ტიპის რეინვესტირებული მოგება თანაბრად 

თავისუფლდება გადასახადისაგან. 

 

4. მოგების გადასახადის რეფორმის მოსალოდნელი გავლენის შეფასება 

საგადასახადო შემოსავლების შემცირების ზომა განისაზღვრება იმის მიხედვით, თუ 

შემოსავლის რა ნაწილს ჩააბრუნებენ საწარმოები/ფირმები ეკონომიკაში და რა გავლენა ექნება 

ეკონომიკაში დატოვებულ ფულად სახსრებს ეკონომიკურ ზრდაზე. იმისათვის, რომ 

განვსაზღვროთ აღნიშნული შემცირების მოსალოდნელი მოცულობა, პირველ რიგში საჭიროა 

დავადგინოთ ე.წ. რეინვესტირების ნორმა. ხოლო შემდეგ, საჭიროა კერძო ინვესტიციების 

მულტიპლიკატორის შეფასება.  

უნდა აღინიშნოს, რომ ქვეყნისათვის ერთიანი რეინვესტირების ნორმის დადგენა თითქმის 

შეუძლებელია, რადგან დარგების და კონკრეტული საწარმოთა/ფირმის ქცევა 

ინდივიდუალურია. გამომდინარე აქედან, რაოდენობრივი შეფასებებისათვის შესაძლებელია 

გამოანგარიშებულ იქნას რეინვესტირების ზღვრული მოცულობები და განხილულ იქნას 

რამდენიმე სცენარი. 

კერძო ინვესტიციების მულტიპლიკატორი შეფასებულია პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 

მიერ და იგი 1.56 უტოლდება. ეს ნიშნავს, რომ თუ ქვეყანაში კერძო ინვესტიციების მოცულობა 

გაიზარდა 1 ერთეულით, ეს მთლიან ეკონომიკას გაზრდის 1.56 ერთეულით. ეკონომიკური 

აქტივობის ზრდა თავის მხრივ ზრდის გადასახადების მოცულობასაც, რაც გარკვეულწილად 

გაანეიტრალებს რეფორმით გამოწვეულ შემცირებას.  საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით 

ეკონომიკის (ამ შემთხვევაში მთლიანი შიდა პროდუქტის) 1 პროცენტიანი ზრდა იწვევს 

საგადასახადო შემოსავლების 0.95 პროცენტიან ზრდას9.  

 

                                                           
9
  დეტალური გაანგარიშებები შესაძლებელია მოთხოვნის საფუძველზე. 
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4.1. რეფორმის მოსალოდნელი გავლენა საგადასახადო შემოსავლებზე 

რეფორმის იმ სცენარის განვითარების შემთხვევაში, როდესაც არ იცვლება გადასახადის 

განაკვეთები და ხდება მხოლოდ რეინვესტირებული მოგების განთავისუფლება, ნებისმიერ 

რეინვესტირების ნორმას მოსდევს საგადასახადო შემოსავლების შემცირება.  

გაანგარიშებისას უნდა გავითვალისწინოთ, რომ გარკვეული თანხის ეკონომიკაში უკან 

ჩაბრუნებას ეკონომიკაზე ეფექტი ექნება მხოლოდ გარკვეული პერიოდის შემდეგ, ამიტომ 

რეფორმის 2017 წლიდან განხორციელების შემთხვევაში მულტიპლიკატორის ეფექტები 

გათვალისწინებულია 2018-2019 წლებში.  

ეფექტების შეფასება ეყრდნობა საბიუჯეტო ოფისის მაკროეკონომიკურ პროგნოზებს და 

საგადასახადო შემოსავლების შემცირებები შედარებულია საანგარიშო წელს რეფორმის 

არარსებობის შემთხვევაში10.  

   2017 2018 2019 

სცენარი 1 
რეინვესტირების ნორმა 40% 

საგადასახადო შემოსავლების შემცირება (მლნ ლარი) -475 -167 -141 

სცენარი 2 

რეინვესტირების ნორმა 50% 

საგადასახადო შემოსავლების შემცირება (მლნ ლარი) -580 -204 -173 

სცენარი 3 

რეინვესტირების ნორმა 60% 

საგადასახადო შემოსავლების შემცირება (მლნ ლარი) -686 -242 -204 

სცენარი 4 

რეინვესტირების ნორმა 70% 

საგადასახადო შემოსავლების შემცირება (მლნ ლარი) -791 -279 -235 

სცენარი 5 

რეინვესტირების ნორმა 80% 

საგადასახადო შემოსავლების შემცირება (მლნ ლარი) -897 -316 -267 

    ცხრილი 2. რეფორმის შედეგების გავლენა საგადასახადო შემოსავლებზე 2017-2019 წწ. 

ცხრილ 2-ში სცენარები გაანგარიშებულია სხვადასხვა რეინვესტირების ნორმის 

გათვალისწინებით და ჩანს, რომ შემოსავლების შემცირების სიმძიმე ძირითადად მოდის 

პირველ წელს, ხოლო შემდგომ წლებში ეკონომიკური სტიმულების გამო საგადასახადო 

შემოსავლების შემცირების მოცულობა თანდათანობით მცირდება.  

მიუხედავად ეკონომიკური სტიმულისა, 40%-იანი რეინვესტირების პირობებშიც კი მესამე წელს 

საგადასახადო შემოსავლები 100 მილიონ ლარზე მეტით მცირდება. 

 

 

                                                           
10

 უნდა აღინიშნოს, რომ ანალიზი გაკეთებულია რეფორმისას მოგების გადასახადში არსებული 

განთავისუფლებების უცვლელობის პირობებში. 
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4.2. რეფორმის მოსალოდნელი გავლენა ძირითად მაკროეკონომიკურ აგრეგატებზე 

აღნიშნული შედეგების გათვალისწინებით შესაძლებელია გავაანალიზოთ რეფორმის 

მაკროეკონომიკური შედეგებიც და დავინახოთ ის დადებითი და უარყოფითი ეფექტები, რაც 

რეფორმას შეიძლება მოჰყვეს.  

პოლიტიკის ანალიზის შეფასება გაკეთებულია ვექტორული ავტორეგრესიის მოდელის (VAR) 

გამოყენებით11, რომელიც რამდენიმე მაკროეკონომიკურ პარამეტრებს შორის 

კავშირურთიერთობის საფუძველზე შეისწავლის მოგების გადასახადის რეფორმის ეფექტებს 

დინამიკაში. მოდელის მაკროეკონომიკურ პარამეტრებს წარმოადგენს:  

 მოგების გადასახადით მიღებული შემოსავლები;  

 მთლიანი ინვესტიციები; 

 საპროცენტო განაკვეთები სესხებზე;  

 კერძო მოხმარება; 

 მთავრობის დანაზოგები (საოპერაციო სალდო); 

 სავაჭრო ბალანსი;  

 მთლიანი შიდა პროდუქტი.  

მოდელში გამოყენებული ცვლადები აღებულია 1996 წლის I კვარტალიდან 2019 წლის IV 

კვარტალის ჩათვლით. 2015 წლის IV კვარტალიდან 2019 წლის ჩათვლით აღნიშნული 

ცვლადების პროგნოზები წარმოადგენს საბიუჯეტო ოფისის დამოუკიდებელ მაკროეკონომიკურ 

პროგნოზებს12.  

პოლიტიკის ანალიზის განხორციელებამდე საბაზისო სცენარით შემოწმდა თუ მოდელი 

რამდენად კარგად ახდენდა ზემოთ მოყვანილი ძირითადი მაკროეკონომიკური ცვლადების 

პროგნოზირებას. შემდეგ კი, აღნიშნული მოდელით პოლიტიკის ანალიზის შესაფასებლად 

მოგების გადასახადი და ინვესტიციები გახდა ეგზოგენური (ანუ დამოუკიდებელი) ცვლადები.  

ალტერნატიულ სცენარში გათვალისწინებულია მხოლოდ 50%-იანი რეინვესტირების ნორმის 

პირობებში, თუ როგორ შეიცვლება მოგების გადასახადით მობილიზებული საგადასახადო 

შემოსავლები და მთლიანი ინვესტიციები.  

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამა 3-ზე ასახულია ალტერნატიული მოდელის (რეფორმის შემდგომ) 

და საბაზისო მოდელის (რეფორმამდე) შედეგები. 

 

                                                           
11

 მოდელში გამოყენებული მაკროეკონომიკური პარამეტრები აღებულია როგორც რეალური ცვლადები, 

შესწორებულია სეზონურად. შემოწმებულია მოდელის ვარგისიანობა. მოდელზე დეტალური ინფორმაცია 

შესაძლებელია მოთხოვნის საფუძველზე. 
12

 იხილეთ საბიუჯეტო ოფისის დამოუკიდებელი მაკროეკონომიკური პროგნოზები ოფიციალურ ვებ-

გვერდზე. 
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დიაგრამა. 3 პოლიტიკის ანალიზის მოდელის საბაზისო და ალტერნატიული სცენარები (50%-იანი 

რეინვესტირების ნორმის შემთხვევაში). 

 

როგორც დიაგრამიდან ჩანს, ალტერნატიულ სცენარში შემცირებულია მოგების გადასახადის 

რაოდენობა და გაზრდილია ინვესტიციების მოცულობა. ამ პოლიტიკის ცვლილებით 

გამოწვეული შედეგები შემდგომ უკვე ასახულია მაკროეკონომიკურ ცვლადებზე: 

 ინვესტიციების ზრდას მოსდევს საპროცენტო განაკვეთის ზრდა და ეს შესამჩნევია 

მთლიანად 2017 წელს და 2018 წლის I და II კვარტლებში; 

 საპროცენტო განაკვეთის ზრდის პარალელურად მცირდება კერძო მოხმარება მთელი 

პერიოდის განმავლობაში. იგი 2019 წელს თითქმის უახლოვდება რეფორმამდელ დონეს, 

თუმცა 2017 წლის განმავლობაში შესამჩნევ კლებას აქვს ადგილი; 

 მოხმარების შემცირებას გავლენა აქვს როგორც შიდა, ისე გარე მოთხოვნაზე და 

ერთობლივი მოხმარების სტრუქტურის გათვალისწინებით შესაძლებელია აიხსნას, რომ 

სხვა თანაბარ პირობებში უმჯობესდება სავაჭრო ბალანსი13; 

 პოლიტიკის პირდაპირი ეფექტია ის, რომ მცირდება საგადასახადო შემოსავლები და 

შესაბამისად მცირდება მთავრობის დანაზოგი14; 

                                                           
13

 მოდელში სავაჭრო ბალანსი აღებულია დადებითი ნიშნით. 
14

 მთავრობის დანაზოგი მოდელში აღებულია, როგორც:    (საგადასახადო შემოსავლები)     (ხარჯები)  
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 ზემოთ ჩამოთვლილ ეფექტებს ერთობლივი გავლენა აქვს მთლიან შიდა პროდუქტზე, 

მათ შორის ზოგს დადებითი, ზოგს - უარყოფითი, საბოლოოდ როგორც მოდელიდან 

ჩანს, 2017 წლის განმავლობაში რეფორმას უმნიშვნელო უარყოფითი გავლენა ექნება მშპ-

ზე, ხოლო შემდეგ პერიოდში დაუბრუნდება მის პირვანდელ დონეს. 

მოდელში გათვალისწინებული არ არის სხვა პოლიტიკის ცვლილებები, როგორიცაა: 

გაუმჯობესებული საინვესტიციო გარემო, უცხოური ინვესტიციების ზრდა, გაუმჯობესებული 

საგადასახადო ადმინისტრირება და ა.შ. 

 

5. საგადასახადო შემოსავლების მოსალოდნელი შემცირების შესაძლო 

კომპენსირების გზები 

როგორც აღვნიშნეთ, რეინვესტირების ნებისმიერი დონის პირობებში მოსალოდნელია 

საგადასახადო შემოსავლების შემცირება და მოდელზე დაყრდნობით ვხედავთ, რომ მცირდება 

მთავრობის დანაზოგიც (საოპერაციო სალდო). ამ შედეგების საპასუხოდ შესაძლებელია 

გატარდეს 2 პოლიტიკა: შემცირდეს საბიუჯეტო ხარჯები ან გაიზარდოს საგადასახადო 

შემოსავლები.  

საგადასახადო შემოსავლების ზრდა შესაძლებელია საგადასახადო ადმინისტრირების 

გაუმჯობესებით ან საგადასახადო განაკვეთების ზრდით. საგადასახადო ადმინისტრირების 

შედეგების წინასწარ განსაზღვრა სირთულეს წარმოადგენს, ხოლო რომელიმე გადასახადის 

განაკვეთის ზრდის გავლენის ანალიზი მეტ-ნაკლებად რეალური გათვლების საშუალებას 

იძლევა. 

საქართველოს შემთხვევისათვის საგადასახადო განაკვეთების ზრდა აკრძალულია ეკონომიკური 

თავისუფლების აქტით. თუმცა იმავე აქტით „საქართველოს მთავრობას უფლება აქვს, 

მოითხოვოს გადასახადების დროებით გაზრდა − არა უმეტეს 3 წლის ვადით. ამ შემთხვევაში 

რეფერენდუმი არ ტარდება.“  

აღნიშნულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაშვებულ იქნას სიტუაცია, როდესაც 

დამატებული ღირებულების გადასახადის განაკვეთი იზრდება (საგადასახადო შემოსავლების 

სტრუქტურაში მაღალი წილის გამო მისი მცირედი ზრდა მნიშვნელოვნად აკომპენსირებს 

მოგების გადასახადის რეფორმის გავლენით საგადასახადო შემოსავლების შემცირებას) 

შემდგომი 3 წლის განმავლობაში. აღნიშნულის გათვალისწინებით შეიძლება დაითვალოს დღგ-ს 

ის ოპტიმალური განაკვეთი, რომელიც სრულად აღმოფხვრის რეფორმით გამოწვეულ 

უარყოფით ეფექტებს (იხ. ცხრილი 3). 
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  2017 2018 2019 

სცენარი 1 

რეინვესტირების ნორმა 40% 

საგადასახადო შემოსავლების შემცირება 

(მლნ ლარი) 

-475 -167 -141 

დღგ-ს მაკოპენსირებელი განაკვეთი 20.1% 18.7% 18.6% 

სცენარი 2 

რეინვესტირების ნორმა 50% 

საგადასახადო შემოსავლების შემცირება  

(მლნ ლარი) 

-580 -204 -173 

დღგ-ს მაკოპენსირებელი განაკვეთი 20.5% 18.9% 18.8% 

სცენარი 3 

რეინვესტირების ნორმა 60% 

საგადასახადო შემოსავლების შემცირება  

(მლნ ლარი) 

-686 -242 -204 

დღგ-ს მაკოპენსირებელი განაკვეთი 20.9% 19.1% 18.9% 

სცენარი 4 

რეინვესტირების ნორმა 70% 

საგადასახადო შემოსავლების შემცირება  

(მლნ ლარი) 

-791 -279 -235 

დღგ-ს მაკოპენსირებელი განაკვეთი 21.4% 19.3% 19.1% 

სცენარი 5 

რეინვესტირების ნორმა 80% 

საგადასახადო შემოსავლების შემცირება  

(მლნ ლარი) 

-897 -316 -267 

დღგ-ს მაკოპენსირებელი განაკვეთი 21.9% 19.5% 19.2% 

  ცხრილი 3. რეფორმის მაკოპენსირებელი დღგ-ს განაკვეთი. 

აღნიშნული გათვლებისას გათვალისწინებულია როგორც ზემოთ განხილული ინვესტიციების 

მულტიპლიკატორი, (რეინვესტირების დადებითი გავლენა ეკონომიკაზე), ისე დღგ-ს 

განაკვეთის ზრდის მოსალოდნელი უარყოფითიო გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე (უარყოფითი 

მულტიპლიკატორი ტოლია 0.2), რასაც შესაბამისად მთლიან საგადასახადო შემოსავლებზე 

ექნება უარყოფითი ეფექტი.   

როგორც  მოსალოდნელი იყო, შემოსავლების დიდი შემცირების საპასუხოდ საჭიროა მაღალი 

დღგ-ს განაკვეთი და ყველა სცენარის მიხედვით შესაძლებელია მისი თანდათანობითი 

შემცირება. ყველაზე უარყოფითი სცენარის შემთხვევაში, რეინვესტირების 80 პროცენტიანი 

ნორმის პირობებში, პირველ წელს საჭიროა დღგ-ს თითქმის 22%-მდე ზრდა, ხოლო 40 

პროცენტიანი ნორმის შემთხვევაში მესამე წელს მაკოპენსირებელი განაკვეთი უახლოვდება 

რეფორმამდელ განაკვეთს და მეოთხე წელს, კანონმდებლობის შესაბამისად, მისი 18%-იან 

დონეზე დაბრუნება საგადასახადო შემოსავლების შემცირებას აღარ წარმოშობს. 
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Market Economics, Bulgaria 
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