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1. გადასახადების სტაბილურობის მაჩვენებლები და დეკომპოზიცია 

საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტის მთლიანი შემოსავლების მნიშვნელოვანი წყაროა  და  

თითოეული გადასახადის ანალიზი მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს საბიუჯეტო 

პროცესების მართვის გაუმჯობესების კუთხით. 2009 წლიდან საქართველოს კანონმდებლობით 

არსებობს 6 სახის გადასახადი, ესენია: საშემოსავლო გადასახადი, მოგების გადასახადი, 

დამატებული ღირებულების გადასახადი, აქციზი, იმპორტის გადასახადი და ქონების 

გადასახადი. ქვემოთ წარმოდგენილია აღნიშნულ გადასახადებთან დაკავშირებული ცალკეული 

ასპექტების ანალიზი. 

შემოსავლების ანალიზისათვის პირველი საკითხია საგადასახადო ტვირთის შეფასება და 

დინამიკის ანალიზი. საგადასახადო ტვირთის ყველაზე მიღებულ ინტერპრეტაციას 

წარმოადგენს გადახდილი გადასახადების თანაფარდობა მთლიან შემოსავლებთან (მშპ-სთან), 

რომელიც გამოიყენება იმის შესაფასებლად, თუ ჯამური შემოსავლის რა ნაწილის გადახდა 

უწევს მთლიან საზოგადოებას. 

 
  დიაგრამა 1. საგადასახადო შემოსავლების წილი მშპ-სთან 

 

როგორც დიაგრამა 1-ზე ჩანს, 1996-2003 წლებში საგადასახადო ტვირთი საშუალოდ მშპ-ის 8.4%-

12%-ის ინტერვალში მერყეობდა, 2004-2009 წლებში საგადასახადო შემოსავლების წილმა მშპ-

სთან საგადასახადო ადმინისტრირების კუთხით გატარებული ღონისძიებების გავლენით 25%-ს 

მიაღწია. შესაბამისად, ამ ორი პერიოდის შედარების ეკონომიკური  ინტერპრეტაციის გაკეთება 

უნდა მოხდეს ზემო აღნიშნული ღონისძიებების გავლენის გათვალისწინებით. 2009 წლიდან 

საგადასახადო ტვირთი სტაბილურ ტენდენციას ავლენს, რასაც ასევე ხელი შეუწყო ე.წ. 

ეკონომიკური თავისუფლების აქტის მიღებამაც, რომლის მიხედვით განისაზღვრა შეზღუდვა 

საგადასახადო განაკვეთების ზრდაზე. 
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დიაგრამა 2. გადასახადების სტრუქტურა 

 

2009 წლიდან საქართველოს კანონმდებლობით არსებობს 6 სახის გადასახადი, მათ შორის 5 

საერთო სახელმწიფოებრივი და 1 - ადგილობრივი. თუ დავაკვირდებით საგადასახადო 

შემოსავლების დეკომპოზიციას (დიაგრამა 2), დავინახავთ, რომ საანალიზო პერიოდში 

საგადასახადო შემოსავლების მნიშვნელოვანი წილი ყოველთვის ეკავა დამატებული 

ღირებულების გადასახადს, მეორე მნიშვნელოვანი პოზიცია კი საშემოსავლო გადასახადს, 

ხოლო მოგების და აქციზის გადასახადები შესაბამისად, საგადასახადო შემოსავლების 3-ე და 4-ე 

მნიშვნელოვანი კომპონენტები იყვნენ. 2008 წლიდან საშემოსავლო გადასახადის წილის ზრდა 

გამოწვეული იყო იმ ფაქტით, რომ მოხდა ორი გადასახადის - საშემოსავლო და სოციალური 

გადასახადების შერწყმა და 32%-იანი ჯამური განაკვეთიდან თანდათანობით მოხდა მისი 

შემცირება 20%-მდე.1 

გადასახადების ისტორიულ სტრუქტურასთან ერთად საინტერესოა განხილულ იქნას 

თითოეული გადასახადის ცვალებადობა დინამიკაში, უპირველეს ყოვლისა კი, გადასახადების 

ცალკეული ტიპების მობილიზების სტაბილურობა და გარკვეული პოლიტიკის მოსალოდნელი 

გავლენა მის საპროგნოზო ქცევაზე.  

იმისათვის, რომ შევაფასოთ პოლიტიკის გავლენა თითოეული გადასახადის ქცევაზე, 

მნიშვნელოვანია გადასახადების მწკრივები შევამოწმოთ რამდენად აკმაყოფილებს 

სტაციონალურობის თუ არასტაციონალურობის პირობას. არასტაციონალურ მწკრივებს აქვთ 

გარკვეული ტრენდული ხასიათი (ხშირად ან მუდმივად მზარდია ან კლებადი)  და პოლიტიკის  

ცვლილებები გავლენას ახდენენ ამ ცვლადებზე, რომლის ეფექტის სიძლიერეც არ კლებულობს 

გარკვეული პერიოდის შემდეგაც. ანუ არასტაციონალურ მწკრივებზე  პოლიტიკის შოკებს აქვთ 

მუდმივი ეფექტი. სტაციონალური მწკრივები კი იმით გამოირჩევიან, რომ ისინი გარკვეული 

პერიოდის შემდეგ კვლავ უბრუნდებიან თავიანთ საშუალო მნიშვნელობებს და შესაბამისად ამ 

ტიპის ცვლადებზე პოლიტიკის ცვლილების გავლენა დროის გასვლის შემდეგ თანდათან 

მცირდება.  
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დღგ მოგება საშემოსავლო აქციზი ქონება იმპორტი 



საბიუჯეტო ოფისის მიერ Dickey-fuller და Phillips-perron ტესტების საფუძველზე შესწავლილ 

იქნა თითოეული გადასახადის მწკრივების სტაციონალურობა, რომელთაც თითქმის ერთნაირი 

შედეგები აჩვენეს. ორივე ტესტის მიხედვით დღგ, საშემოსავლო და აქციზის  გადასახადები 

არასტაციონალური მწკრივები აღმოჩნდა, ხოლო მოგებისა და ქონების გადასახადების 

შემთხვევაში, ფილიპ-პერონის ტესტმა დიკი-ფულერის ტესტისაგან განსხვავებით აჩვენა, რომ 

აღნიშნული მწკრივები სტაციონალურია დონეებზე.  იმპორტის გადასახადი ორივე ტესტის 

მიხედვით სტაციონალურია (იხ. ცხრილი 1).   
 

  დღგ მოგება საშემოსავლო აქციზი ქონება იმპორტი 

Dickey-fuller I(1)** I(1)*** I(1)*** I(1)*** I(1)*** I(0)** 

Phillips-perron I(1)** I(0)*** I(1)*** I(1)*** I(0)*** I(0)** 

 ცხრილი 1. გადასახადის სტაციონალურობის შედეგები2 

 

გადასახადების სტაბილურობის შესაფასებლად, ანუ იმის დასადგენად, თუ რამდენად 

სტაბილურად იცვლება გადასახადი შესაძლებელია გამოვიყენოთ ვარიაციის კოეფიციენტი, 

რომელიც გამოითვლება როგორც მწკრივის სტანდარტული გადახრა შეფარდებული მისსავე 

საშუალოსთან (   
 

 ̅
    ) 

გადასახადების ვარიაციის დონის შეფასება ძირითადი საგადასახადო პოლიტიკის 

ცვლილებებამდე (2008) და საგადასახადო პოლიტიკის ცვლილებების შემდეგ პერიოდში შემდეგ 

სურათს გვაძლევს (იხ. ცხრილი 2). 

  ცხრილი 2. ვარიაციის კოეფიციენტები 

როგორც ცხრილი 2-დან ჩანს, გადასახადების ვარიაციის მთლიანი მაჩვენებელი შედარებით 

მაღალია 2007 წლამდე, რაც მოსალოდნელია უკავშირდებოდეს 2008 წლამდე საგადასახადო 

სისტემის ცვალებადობას და სისტემის რეფორმის მიმართულებით ღონისძიებებს, ხოლო 2008 

წლიდან უკვე ყველა გადასახადი (გარდა იმპორტის გადასახადისა) საკმაოდ სტაბილური გახდა. 

იმპორტის გადასახადის საკმაოდ მაღალი ვარიაცია (ცვალებადობა) გამოწვეულია იმით, რომ 

იმპორტის გადასახადზე პირდაპირი გავლენა აქვს გაცვლით კურსს. ამასთან, უნდა აღინიშნოს, 

რომ იმპორტის გადასახადს მთლიან გადასახადებში საკმაოდ დაბალი წილი უჭირავს (იხ. 

დიაგრამა 2), ამიტომ მისი ვარიაციის მაღალი მაჩვენებელი ნაკლებად სავარაუდოა, 

წარმოშობდეს რისკებს ბიუჯეტის შემოსავლების მობილიზაციის კუთხით. 

 

                                                           
2
 *** ნიშნავს 1%-იან, **-5%-იან, *-10%-იან მნიშვნელოვნების დონეს. 

  
დღგ მოგება საშემოსავლო აქციზი ქონება იმპორტი 

მთლიანი 

გადასახადები 

1996-2015 38.5 46.1 58.1 35.5 18.5 55.2 33.5 

1996-2007 41.8 50.8 27.2 42.7 18.3 33.8 27.6 

2008-2015 3.5 7.4 6.8 4.5 8.4 21.6 2.5 



2. გადასახადების მობილიზების სენსიტიურობა მშპ-ს მიმართ 
 

ბიუჯეტის ანალიზისას, ვალის მდგრადობის და ხარჯების ეფექტიანობის ანალიზთან ერთად  

მეტად მნიშვნელოვანია შემოსავლების ქცევის შესწავლა და განსაკუთრებით გადასახადების 

სენსიტიურობის ანალიზი.  
 

2.1 გადასახადების ბუიონსი 

იმის დასადგენად, თუ საგადასახადო შემოსავლები რამდენად იცვლება თავის დასაბეგრ 

ბაზასთან მიმართებაში, ან ეკონომიკის ზრდის შედეგად რამდენად იცვლება საგადასახადო 

შემოსავლების დონე, საჭიროა შესწავლილ იქნას საგადასახადო შემოსავლების მობილიზების 

სენსიტიურობა მშპ-ს მიმართ („ბუიონსი“ Buoyancy)  თითოეულ გადასახადზე. თუ ბუიონსი 

უდრის 1-ს ნიშნავს, რომ მშპ-ს 1%-იანი ზრდა საგადასახადო შემოსავლებს გაზრდის 1%-ით; თუ 

იგი  ნაკლებია 1-ზე, მაშინ საგადასახადო შემოსავლების ზრდის ტემპი მშპ-ს ზრდის ტემპზე 

ნაკლებია, ხოლო თუ 1-ზე მეტია, მაშინ  საგადასახადო შემოსავლებს მშპ-ს ზრდა თავად მშპ-ს 

ზრდის ტემპზე მაღალი ტემპით ზრდის. 

დროითი ფაქტორის მხედველობაში მიღებით, შეგვიძლია განვიხილოთ მოკლევადიანი და 

გრძელვადიანი ბუიონსი. მოკლევადიანი ბუიონსი მჭიდროდ არის დაკავშირებული 

ფისკალური პოლიტიკის სტაბილურ ფუნქციონირებასთან. თუ საგადასახადო შემოსავლების 

ზრდის ტემპი მაღალია მშპ-ს ზრდის ტემპზე (მოკლევადიან პერიოდში თუ ბუიონსი ერთზე 

მეტია) შესაძლებელია ნიშნავდეს, რომ საგადასახადო სისტემა საშუალოდ კარგი ავტომატური 

სტაბილიზატორია , ანუ სხვა თანაბარ პირობებში, ეკონომიკური აღმავლობის პერიოდში 

საგადასახადო შემოსავლების დინამიკა ხელს უწყობს ფისკალური ბუფერის დაგროვებას, ხოლო 

ეკონომიკური შენელებისას - ეკონომიკის სტიმულირებას. თუ მოკლევადიანი ბუიონსი ერთზე 

ნაკლებია ნიშნავს, რომ საგადასახადო შემოსავლები ნაკლებად წარმოადგენს ავტომატურ 

სტაბილიზატორს.  

გრძელვადიანი ბუიონსი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას გრძელვადიან პერიოდში 

ეკონომიკური ზრდის ფისკალურ ბალანსზე გავლენის შესაფასებლად. თუ გრძელვადიანი 

ბუიონსი ერთს აღემატება, ეს ნიშნავს, რომ სხვა თანაბარ პირობებში, მაღალი ეკონომიკური 

ზრდა გააუმჯობესებს ფისკალურ ბალანსს შემოსავლების მხრიდან, ხოლო თუ ერთზე ნაკლებია 

მას საპირისპირო შედეგი ექნება.  

ბუიონსის გამოთვლა შესაძლებელია სხვადასხვა მეთოდით. მისი მარტივი სახით გაანგარიშება 

შეიძლება მოხდეს შემდეგი ფორმულის მიხედვით, როგორც გადასახადის პროცენტული 

ცვლილება მისი დასაბეგრი ბაზის პროცენტულ ცვლილებაზე.  

საგადასახადო ბუიონსი  
   საგადასახადო შემოსავლები

  მშპ
   (1) 

აღნიშნული ფორმულის გამოყენებით შეგვიძლია დავთვალოთ ბუიონსი, როგორც მთლიანი 

საგადასახადო შემოსავლების, ისე თითოეული გადასახადის მიხედვით.  

 

 



 
დღგ მოგება საშემოსავლო აქციზი ქონება იმპორტი 

მთლიანი 

გადასახადები 

1996-2015 1.37 1.70 2.29 2.80 0.83 1.64 1.46 

1996-2007 2.01 2.28 1.81 3.62 1.17 1.87 1.68 

2008-2015 0.48 0.90 2.95 1.67 0.38 1.33 1.15 

 ცხრილი 3. ბუიონსი1997-2015წწ. 

ცხრილი 3-დან ჩანს, რომ ბუიონსის სიდიდე მაღალი იყო 1996-2007 წლებში, ხოლო შემდეგ 

პერიოდში ეს მაჩვენებელი შემცირდა, როგორც მთლიანი საგადასახო შემოსავლებისათვის, ისე 

ცალკეული გადასახადების შემთხვევაში (გამონაკლისს წარმოადგენს საშემოსავლო გადასახადი, 

რომლის დასაბეგრი ბაზისადმი მგრძნობელობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა 2008 წლის შემდეგ 

და  თითქმის 3-ს გაუტოლდა). აღნიშნული ცხრილიდან შესაძლებელია რამდენიმე მარტივი 

დასკვნის გაკეთება, თუმცა შეფასების სიზუსტისათვის უმჯობესია ბუიონსი შეფასებულ იქნას 

სხვა უფრო ზუსტი და საერთაშორისო პრაქტიკაში აპრობირებული მეთოდების გამოყენებით.  

ერთ-ერთ ასეთ მეთოდს წარმოადგენს ბუიონსის შეფასება რეგრესიული ანალიზის მეშვეობით. 

რეგრესიის ანალიზის გამოყენებისას უნდა გავითვალისწინოთ  ცხრილი 1, სადაც ნაჩვენებია 

გადასახადების სტაციონალურობის დონეები. ასევე გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ნომინალური 

მშპ სტაციონალურია პირველ განსხვავებაზე. ბუიონსის შესწავლისათვის გამოყენებულ 

ეკონომეტრიკულ მოდელს აქვს შემდეგი სახე:   

  (    )        (      )      (      )      (    )    3                                                         (2) 

აღნიშნული მოდელის მიხედვით მიმდინარე საგადასახადო შემოსავლები დამოკიდებულია 

წინა წლის საგადასახადო შემოსავლებზე (გარკვეული ლაგით) , მიმდინარე წლის და წინა წლის 

მშპ-ზე (გარკვეული ლაგით).  

ამ ფორმულის მიხედვით მოკლევადიანი ბუიონსი არის  , ხოლო გრძელვადიანი ბუიონსი 

გამოითვლება როგორც   
(   )

(   )
 

თუმცა აღნიშნული ანალიზი შეგვიძლია გავაფართოვოთ, მოვარგოთ ჩვენს ინტერესებს და თუ 

ცვლადებს შორის აღმოჩნდება ე.წ. გრძელვადიანი კავშირი (კოინტეგრაცია), იგი შევაფასოთ ე.წ  

ცდომილების შესწორების მოდელით (Error Correction Model, ECM), რომელიც საშუალებას 

მოგვცემს შევაფასოთ, როგორც მოკლევადიანი ისე გრძელვადიანი ბუიონსი4.  

კოინტეგრაციის შემოწმებისთვის გამოყენებულ იქნა „იოჰანსონის ტესტი“ (Johansen test). ტესტის 

შედეგები საშულებას იძლევა აგებულ იქნას ცდომილების შესწორების მოდელი, როგორც 

მთლიანი საგადასახადო შემოსავლებისთვის, ასევე ცალკეული გადასახადების მიმართ. 

ცდომილების შესწორების მოდელს აქვს შემდეგის თეორიული სახე. 

    (    )        (      )      (      )        (    )    5                                                (3) 

                                                           
3
 აღნიშნული მოდელი წარმოადგენს ე.წ ავტო-რეგრესიული განაწილებული ლაგირებულ მოდელს (Autoregressive 

Distributed Lag  model ARDL). 
4
 რეგრესიულ განტოლებებში გამოყენებული გვაქვს კვარტალური მონაცემები: 1996Q1:2015Q4 

5
 ჩვენს შემთხვევაში i უდრის 4-ს ანუ რეგრესიაში გამოყენებულია გადასახადები და მშპ 1 წლის ლაგით. 



ამ ფორმულის მიხედვით მოკლევადიანი ბუიონსი იქნება µ , ხოლო გრძელვადიანი ბუიონსი λ 

გამოითვლება როგორც:   
 

  
 

ცდომილების შესწორების მოდელის შედეგები  მთლიანი გადასახადებისათვის მოცემულია 

ცხრილი 4-ში, რომელიც საშუალებას გვაძლევს დავთვალოთ როგორც მოკლევადიანი, ისე 

გრძელვადიანი ბუიონსის კოეფიციენტები. 

  ცხრილი 4. ცდომილების შესწორების მოდელის შედეგები 
 

აღნიშნული შედეგების ინტერპრეტაცია შემდეგნაირად შეგვიძლია, რომ მოკლევადიანი 

ბუიონსი იქნება მშპ-ის ლოგარითმების სხვაობის წინ მდგარი კოეფიციენტი 1.178, რომელიც 

ნიშნავს, რომ ნომინალური მშპ-ს 1%-იანი ცვლილება იწვევს მთლიანი საგადასახადო 

შემოსავლების 1.178%-იან ცვლილებას. გრძელვადიანი ბუიონსის დათვლისას ვითვალისწინებთ 

იმას, რომ გრძელვადიან პერიოდში მიიღწევა ე.წ. წონასწორობის/სტაბილურობის წერტილი 

(steady state), როდესაც მიმდინარე პერიოდის მონაცემი უტოლდება მის წინა და შემდგომი 

პერიოდის მონაცემებს და გრძელვადიან პერიოდში არ იცვლება. ყოველივე ამის 

გათვალისწინებით, გრძელვადიანი ბუიონსის კოეფიციენტი უტოლდება 1.41-ს (0.645/0.458). 

ცდომილების შესწორების მოდელით მიღებული შედეგები ცალკეული გადასახადების მიმართ  

წარმოდგენილია ცხრილი 5-ში. როგორც ვხედავთ, მთლიანი გადასახადების როგორც 

მოკლევადიანი ისე გრძელვადიანი ბუიონსი ერთზე მეტია, რაც ნიშნავს, რომ საქართველოს 

საგადასახადო სისტემა არის კარგი ავტომატური სტაბილიზატორი (მოკლევადიანი ბუიონსი 

1.18) და გრძელვადიან პერიოდში ხელს უწყობს ფისკალურ მდგრადობას. შესაბამისობისათვის 

უნდა აღინიშნოს, რომ მარტივი მეთოდით დათვლილი ცხრილი 3-ში წარმოდგენილი მთლიანი 

გადასახადების ბუიონსი (1.46) ახლოსაა რეგრესიით შეფასებულ მაჩვენებელთან (1.41). 

საბოლოო ცვლადი: 

LOG(TAX)-LOG(TAX(-4)) 

 

მეთოდი: ARMA Generalized 

Least Squares (Gauss-Newton) 

მწკრივი: 1997Q1 2015Q4 

დაკვირვებათ რაოდენობა: 76 

საწყისი ცვლადები კოეფიციენტი 
სტანდ. 

შეცდომა 
t-სტატისტიკა 

ნულოვანი 

ალბათობა 

C -2.268 0.570 -3.976 0.000 

LOG(Y)-LOG(Y(-4)) 1.178 0.219 5.379 0.000 

LOG(TAX(-4)) -0.458 0.087 -5.246 0.000 

LOG(Y(-4)) 0.645 0.136 4.737 0.000 

LOG(TAX(-1))-LOG(TAX(-5)) 0.347 0.116 2.979 0.004 

R-კვადრატი 0.653 საშ. დამოკ. ცვლადი 0.173 

შესწორებული R-კვადრატი 0.633 სტანდ.გადაც. დამოკ. ცვლადი 0.164 

რეგრესიის სტანდ. ცდომილება 0.099  აკაიკეს კრიტერიუმი -1.714 

ნაშთების კვადრატების ჯამი 0.691  შვარცის კრიტერიუმი -1.559 

ლოგარითმული ალბათობა 69.26 ჰანან-ქვინის კრიტერიუმი -1.652 

F-სტატისტიკა 32.97 დარბინ-უოტსონის სტატისტიკა 2.123 

ალბათობა(F-სტატისტიკა) 0.000    



  საშემოსავლო 

გადასახადი 

მოგების 

გადასახადი 
აქციზი დღგ 

ქონების 

გადასახადი 
იმპორტი 

მთლიანი  

გადასახადი 

მოკლევადიანი 

ბუიონსი 
0.94 1.58 1.42 1.19 0.24 1.31 1.18 

ნულოვანი 

ალბათობა6 
0.01 0.00 0.01 0.00 0.60 0.00 0.00 

გრძელვადიანი 

ბუიონსი 
1.63 1.56 1.42 1.49 0.84 0.37 1.41 

ნულოვანი 

ალბათობა 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 

R
2
 0.71 0.35 0.86 0.58 0.34 0.74 0.65 

ცხრილი 5. გადასახადების ბუიონსი  

მოგების და დამატებული ღირებულების გადასახადების მაღალი მოკლევადიანი ბუიონსები 

მიუთითებენ იმაზე, რომ ისინი კარგი ავტომატური სტაბილიზატორები არიან, თუმცა უნდა 

გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ეკონომიკური ზრდის შემცირების პარალელურად შემცირება ამ 

გადასახადებშია მოსალოდნელი (ცხრილი 5). მაღალი მოგების გადასახადის ბუიონსი 

დამახასიათებელია ქვეყნებისათვის, სადაც ბოლო ათწლეულების განმავლობაში შეინიშნება 

სამუშაო ძალის ანაზღაურების წილის შემცირება კაპიტალის სასარგებლოდ. ამასთან უნდა 

აღინიშნოს, რომ დღგ-ს მაღალ ბუიონსს გააჩნია ეკონომიკური ახსნა, რაც დღგ-ს დასაბეგრი 

ბაზის თავისებურებით აიხსნება. დამატებული ღირებულების გადასახადის დასაბეგრი ბაზაა 

მოხმარება, და რეცესიის პერიოდში თუ მწვავდება მომხმარებლების კრედიტებზე 

ხელმისაწვდომობის პრობლემა შესაძლებელია მოხმარება (და შესაბამისად დღგ) შემოსავალზე 

მეტადაც შემცირდეს. აგრეთვე, როგორც ვიცით ე.წ. ფუფუნების საგნები, როგორც წესი ყველა 

ქვეყანაში ექცევიან დღგს-ს დაბეგვრის ქვეშ და  მათი მაღალი მგრძნობელობა შემოსავლების 

ცვლილებაზე მოსალოდნელიც იყო. ასევე აღსანიშნავია, აქციზის გადასახადის (რომლითაც 

ძირითადად იბეგრება ფუფუნების საგნები და ჯანმრთელობისათვის არასასარგებლო 

პროდუქცია)  ბუიონსი მოკლევადიან და გრძელვადიან პერიოდში ერთი და იგივეა და 1-ზე 

მეტია  (1.42).  

ცალკე გამოსაყოფია საშემოსავლო გადასახადი, რომლის მოკლევადიანი ბუიონსი ერთზე 

ნაკლებია, რაც ნიშნავს, რომ იგი თავის დასაბეგრ ბაზასთან შედარებით ნაკლებად იცვლება და 

შესაბამისად ცუდი ავტომატური სტაბილიზატორია, თუმცა გრძელვადიან პერიოდში იგი ყველა 

გადასახადის ბუიონსზე მეტია. საშემოსავლო გადასახადის პატარა მოკლევადიანი ბუიონსი 

დამახასიათებელია ქვეყნებისათვის, სადაც არსებობს ხისტი ხელფასები და მათი ზრდა 

ეკონომიკური ზრდის თუ ინფლაციის ცვლილების ფონზე სწრაფად არ რეაგირებს. 

საქართველოს შემთხვევაშიც იგი 1-ზე ნაკლებია და 0.92-ს უტოლდება.  

რაც შეეხება იმპორტის გადასახადს, მისი მოკლევადიანი ბუიონსი 1-ზე მეტია, თუმცა 

გრძელვადიან პერიოდში იგი მნიშვნელოვან სტაბილურობას ავლენს. ინტუიტიურად ეს 

მოსალოდნელიცაა, რადგან იმპორტის გადასახადი არის იმპორტის ფუნქცია და გრძელვადიან 

პერიოდში იგი უფრო იმპორტის მოცულობაზეა დამოკიდებული. 

                                                           
6
 ნულოვანი ალბათობა ნიშნავს კოეფიციენტების ნულის ტოლობის ალბათობას 0.05%-იანი მნიშვნელოვნების 

დონეზე. 



2.2 გადასახადების ელასტიკურობა 

როგორც აღვნიშნეთ ელასტიკურობა ბუიონსისაგან იმით განსხვავდება, რომ იგი 

ითვალისწინებს საგადასახდო განაკვეთების ცვლილებებს, პოლიტიკის გავლენებსა თუ 

ერთჯერად შოკებს, რომლებიც ბუიონსის გაანგარიშებისას მხედველობაში არ არის მიღებული.  

ელასტიკურობის დათვლისათვის კვლავ გამოყენებულია ცდომილების შესწორების მოდელი 

(Error Correction Model, ECM), ხოლო რეგრესულ ანალიზში ჩართულია ე.წ. ფიქტიური 

ცვლადები, რომელიც საშუალებას იძლევა დაფიქსირდეს ის სტრუქტურული ცვლილებები და 

ერთჯერადი შოკები, რომლებიც შეინიშნებოდა როგორც მთლიანი გადასახადების, ისე 

თითოეული გადასახადის მიხედვით.  

  საშემოსავლო 

გადასახადი 

მოგების 

გადასახადი 
აქციზი დღგ 

ქონების 

გადასახადი 
იმპორტი 

მთლიანი  

გადასახადი 

მოკლევადიანი 

ელასტიკურობა 
0.70 1.58 1.44 1.47 0.36 1.36 1.45 

ნულოვანი 

ალბათობა 
0.04 0.00 0.02 0.00 0.39 0.02 0.00 

გრძელვადიანი 

ელასტიკურობა 
1.67 1.64 1.44 1.52 0.83 0.28 1.45 

ნულოვანი 

ალბათობა 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 

R
2
 0.76 0.36 0.88 0.64 0.45 0.82 0.69 

  ცხრილი 6. გადასახადების ელასტიკურობა  

ცხრილ 6-ში წარმოდგენილია გადასახადების ელასტიკურობები, რომლის დათვლისას 

გათვალისწინებულია ერთჯერადი პოლიტიკის ცვლილებები თუ შოკები, რომლებიც სხვადასხვა 

შეიძლება იყოს გადასახადის სპეციფიკის მიხედვით. აღსანიშნავია, რომ მთლიანი 

გადასახადებისათვის ელასტიკურობის კოეფიციენტები გრძელვადიან და მოკლევადიან 

პერიოდში ერთმანეთის ტოლია (1.45) და ორივე შემთხვევაში აღემატება ზემოთ წარმოდგენილი 

მთლიანი გადასახადების ბუიონსებს. შეიძლება ითქვას, რომ ეკონომიკური რეფორმებისა და 

ერთჯერადი შოკების გათვალისწინებით გადასახადები უფრო მგრძნობიარეა შემოსავლების 

ცვლილების მიმართ. 

როგორც ცხრილი 5 და 6-დან ჩანს, თითქმის ყველა გადასახადის ტიპისათვის ელასტიკურობის 

კოეფიციენტები უტოლდება ან ოდნავ აღემატება მათსავე ბუიონსებს. გამონაკლისია  

საშემოსავლო გადასახადის მოკლევადიანი ელასტიკურობა, რომელიც 0.7-ს უტოლდება და 

ჩამორჩება მისსავე ბუიონსს, ხოლო გრძელვადიან პერიოდში თითქმის გრძელვადიანი ბუიონსის 

ტოლია. 

ზემო აღნიშნული ანალიზი საშუალებას იძლევა ითქვას, რომ  სტრუქტურულ ცვლილებები თუ  

რეფორმები მოკლევადიან პერიოდში მნიშვნელოვან გავლენას ვერ ახდენენ ცალკეულ 

გადასახადებზე, გამონაკლისია დღგ, სადაც ერთჯერადი ცვლილების გათვალისწინება 

მნიშვნელოვნად ზრდის სხვაობას ბუიონსი-ელასტიკურობას შორის. 
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