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შემაჯამებელი მიმოხილვა 

საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მოცემული პუბლიკაცია მიზნად ისახავს 

ქვეყანაში დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ) პოტენციური დონისა და გაპის 

(სხვაობა პოტენციურ და ფაქტობრივ შემოსავლებს შორის) შეფასებას.  

საგადასახადო გაპი, მარტივი განმარტებით, წარმოადგენს სხვაობას თეორიულად 

მიღწევად მაქსიმალურ და ფაქტობრივ საგადასახადო შემოსავლებს შორის. ვინაიდან 

იდეალურად ეფექტიანი საგადასახადო სისტემის პრაქტიკაში არსებობა შეუძლებელია, 

საგადასახადო გაპის არსებობა გარდაუვალია. მიუხედავად ამისა, საგადასახადო 

შემოსავლების მნიშვნელობიდან გამომდინარე, საგადასახადო გაპის მინიმიზაცია 

სახელმწიფოს წინაშე მდგარი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა.  

თავის მხრივ, საგადასახადო გაპი განმაპირობებელი ფაქტორების მიხედვით, 

შესაძლებელია, რამდენიმე ნაწილად დაიყოს. მოცემული პუბლიკაციისთვის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი კლასიფიკაცია გულისხმობს საგადასახადო გაპის დაყოფას პოლიტიკისა 

და მორჩილების გაპებად. კერძოდ:  

 პოლიტიკის გაპი წარმოადგენს საგადასახადო შემოსავლის მისი პოტენციური 

დონიდან გადახრას, გამოწვეულს სახელმწიფოს მიერ გატარებული პოლიტიკის 

შედეგად, რომელიც მოიცავს გადასახადისგან გათავისუფლებას, შეღავათებსა და 

ნულოვან განაკვეთს (დღგ-ის შემთხვევაში). მის შესაფასებლად საჭიროა, 

განისაზღვროს არსებული საგადასახადო კანონმდებლობის პირობებში 

თეორიულად მაქსიმალურად მისაღები შემოსავლის გადახრა იმ მაქსიმალური 

პოტენციური შემოსავლიდან, რომლის მიღებაც შესაძლებელი იქნებოდა 

საგადასახადო კოდექსში შეღავათების, გამონაკლისებისა და ა.შ. დაწესების გარეშე. 

 მორჩილების გაპი გულისხმობს გადასახადის გადამხდელის მიერ არსებული 

საგადასახადო კანონმდებლობის განზრახ და უნებლიე დარღვევას. მორჩილების 

გაპის კალკულაციისთვის არსებული საგადასახადო კანონმდებლობის პირობებში 

თეორიულად მაქსიმალურად მისაღები შემოსავალი უნდა შედარდეს 

ფაქტობრივად მიღებულ შემოსავალს. 

პუბლიკაცია დღგ-ის გაპისა და მისი ზემოაღნიშნული კომპონენტების შეფასებისას 

ეყრდნობა მაკროეკონომიკურ, ე.წ. „ზემოდან-ქვემოთ“ მეთოდს და საანალიზო 

მაჩვენებლებს აფასებს როგორც მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) ერთობლივ ბაზაზე, 

ასევე - ეროვნული ანგარიშების ცალკეულ სექტორულ მონაცემთა გამოყენებით. 

საანგარიშო პერიოდი მოიცავს 10 წელს, 2007-დან 2016 წლის ჩათვლით. უფრო 

დეტალურად: 

 კვლევის პირველი ამოცანა დღგ-ის პოტენციური დონის განსაზღვრაა, რისთვისაც 

ეროვნული ანგარიშების სხვადასხვა მაჩვენებელსა და საგადასახადო კოდექსზე 

დაყრდნობით ვაფასებთ  დღგ-ის პოტენციურ დასაბეგრ ბაზას. ბაზის 18%-იანი 

განაკვეთით დაბეგვრის შედეგად გაიანგარიშება არსებული კანონმდებლობის 

შესაბამისი პოტენციური დღგ (აგრეთვე, ითვლება ეკონომიკის მაქსიმალური 
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პოტენციალის შესაბამისადაც). აღნიშნული პოტენციური დღგ საანგარიშო 

პერიოდში უწყვეტად (საშუალოდ 7.2%-ით) იზრდებოდა და 2016 წელს 3.9 მლრდ 

ლარს შეადგენდა (2007 წელს - 2.1 მლრდ ლარი). 

 კვლევის მეორე ამოცანაა ფაქტობრივი დღგ-ის იმ მაჩვენებლის შერჩევა, რომელიც 

მაქსიმალურად ზუსტად ასახავს საანგარიშო წელს წარმოქმნილ და ამოღებულ 

დავალიანებას. ასეთი მაჩვენებლის გასაანგარიშებლად წლის განმავლობაში 

ტერიტორიაზე ბიუჯეტში სულ გადასახდელად და შესამცირებლად 

დეკლარირებული დღგ-ის სხვაობას (წმინდა გადასახდელი დღგ) ვუმატებთ 

იმპორტზე გადახდილ დღგ-ს1. 2007-2015 წლებში აღნიშნული ფაქტობრივი დღგ-ის 

საშუალო ზრდა 5.3% იყო, 2016 წელს კი იგი ერთბაშად 1 მლრდ ლარით გაიზარდა 

და 3.3 მლრდ ლარს მიაღწია (2007 წელს - 1.6 მლრდ ლარი). ფაქტობრივი დღგ-ის 

ნახტომისებური ზრდა ძირითადად იმპორტზე გადახდილი დღგ-ის ზრდამ 

გამოიწვია, ტერიტორიაზე წმინდა გადასახდელი დღგ კი მნიშვნელოვნად არ 

შეცვლილა. საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, ამის შესაძლო მიზეზია ერთიანი 

საგადასახადო კოდის რეფორმა, რომლის შედეგადაც გაუმჯობესებულმა 

აღრიცხვიანობამ საგადასახადო ნაკადების სურათი უკეთ წარმოაჩინა. აღნიშნული 

ასპექტის დაზუსტებული შეფასება მომდევნო წლებზე დაკვირვებით იქნება 

შესაძლებელი.   

 პოტენციური და ფაქტობრივი დღგ-ის მაჩვენებელთა გაანგარიშების შემდეგ 

გადავდივართ კვლევის მთავარ ნაწილზე, რომელიც დღგ-ის გაპის შეფასებას 

გულისხმობს.  

კვლევის შედეგების საფუძველზე, საანგარიშო პერიოდის პირველ ნაწილში (2007-2010 

წლები) დღგ-ის გაპი კლებადი ტენდენციით ხასიათდებოდა, თუმცა მეორე ნაწილში (2011 

წლიდან) საგრძნობლად გაიზარდა. მთლიანი გაპის დინამიკას განსაზღვრავდა 

მორჩილების გაპი, ხოლო პოლიტიკის გაპი საანალიზო პერიოდში დიდწილად 

სტაბილური იყო. 2016 წელს ფაქტობრივი დღგ მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რის გამოც გაპი 

ერთბაშად შემცირდა. თუკი ეს ტრენდი შენარჩუნდა, მთლიანი გაპის განმსაზღვრელ 

მთავარ კომპონენტად მომდევნო წლებში პოლიტიკის გაპი ჩამოყალიბდება. 

ჯამურად, 2007-2016 წლებში: 

 დღგ-ის მთლიანი საშუალო გაპი 21.2%-ს შეადგენდა (2016 წელს - 11%-ს);  

 მორჩილების გაპის საშუალო მნიშვნელობა 26.1% იყო (2016 წელს - 13.8%);  

 პოლიტიკის გაპი საშუალოდ 18.6%-ს აღწევდა (2016 წელს - 20.6%-ს).  

რაც შეეხება დღგ-ის ამოღების ეფექტიანობის სხვა მაჩვენებლებს, 2007-2016 წლებში 

საშუალოდ 60.2% (2016 წელს - 68.5%) იყო ე.წ. დღგ-ის ეფექტიანობის კოეფიციენტი (C-

                                                           
1 ტერიტორიაზე რეალურად გადახდილი დღგ მოიცავს წარსულის გადახდებსა და მომავალში უკან 

დასაბრუნებელ თანხებს. ამას გარდა, როგორც ერთიანი სახაზინო კოდის ცვლილების შემდგომ გამოვლინდა, 

იგი მოიცავდა გადასახადის სხვადასხვა ტიპში მისამართ თანხებსაც (აღსანიშნავია, რომ ტერიტორიაზე 

დეკლარირებულ დღგ-ს ყოველთვის დიდად აჭარბებდა ტერიტორიაზე გადახდილი). კვლევის მიზნებისთვის 

მნიშვნელოვანია მხოლოდ კონკრეტული საანგარიშო წლის შესაბამისი გადახდები და გადასახადის 

ფაქტობრივი წარმოქმნის მომენტი, ნაცვლად უშუალოდ გადახდისა. 



6 
 

efficiency, იგივე VRR, მაქსიმალური პოტენციური დღგ-ის მოცვის დონე), მთლიანი გაპის 

მშპ-სთან შეფარდება კი საშუალოდ 6.9%-ს აღწევდა (2016 წელს - 5.3%).   

რაც შეეხება შედარებას სხვა ქვეყნების ანალოგიურ მაჩვენებლებთან, იმის 

გათვალისწინებით, რომ საგადასახადო გაპის შეფასების სისტემატური გამოცდილება 

არცთუ ბევრ ქვეყანას აქვს, მიზანშეწონილია ევროკავშირის სივრცის გამოყენება. 2014 

წლის მონაცემების მიხედვით, საქართველოს მორჩილების გაპი2 უკეთესი იყო 

ევროკავშირის 3 ქვეყანასთან შედარებით. რაც შეეხება უახლეს მონაცემებს, თუ ჩვენს 2016 

წლის მაჩვენებლებს შევადარებთ ევროკავშირის 2014 წლის შედეგებს (ევროკავშირის 

უახლესი მონაცემები), საქართველოს მაჩვენებელი უკეთესია ევროკავშირის 12 ქვეყნის 

გაპსა და, ამასთან ერთად, ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელზეც (რანჟირებით 

აღემატება საფრანგეთს და ჩამორჩება პორტუგალიას). 

ზოგადად, დღგ-ის გაპის ანალიზთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს რომ, არსებული 

მონაცემებისა და მეთოდოლოგიის სპეციფიკის გათვალისწინებით, სასურველია, 

ანალიზისას აქცენტი გაკეთდეს გაპის ტრენდზე და არა - აბსოლუტურ მაჩვენებლებზე, 

ნებისმიერი ინტერპრეტაცია კი აუცილებლად უნდა ითვალისწინებდეს გაპის შეფასებისას 

გაურკვევლობის არსებით ელემენტს. საბიუჯეტო ოფისი კვლევის განახლებას მომდევნო 

წლებშიც გეგმავს და დღგ-ის პოტენციური დონისა და მისი გაპის შესახებ უახლეს 

შეფასებას პერიოდულად წარმოადგენს.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 ევროკავშირის აღნიშნულ კვლევაში გაპად განხილულია მორჩილების გაპი. 
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1. შესავალი 
 

გადასახადი სახელმწიფოს საკვანძო ფუნქციათა შესასრულებლად აუცილებელი 

ფინანსური რესურსის ფორმირების, შემოსავლის გადანაწილებისა და ეკონომიკური 

აგენტების ქცევაზე ზემოქმედების ერთ-ერთი უმთავრესი ინსტრუმენტი და სახელმწიფოს 

სახსრების აკუმულაციის ძირითადი წყაროა. 2015 წელს ევროკავშირის საგადასახადო 

შემოსავლები (სოციალური შენატანების ჩათვლით) ბლოკის მშპ-ის 40%-სა და საერთო 

სამთავრობო შემოსავლების 89%-ს აღწევდა3, ხოლო სოციალური შენატანების გარეშე - მშპ-

ის 20.3%-ს4. შედარებისთვის, ამავე წელს საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო 

შემოსავლები ქვეყნის მშპ-ის 27.7%-სა და მთლიანი სახელმწიფო შემოსავლების 90.8%-ს 

შეადგენდა5.  

მიუხედავად სახელმწიფოსთვის გადასახადის მნიშვნელობისა, გადასახადის 

გადამხდელი, როგორც ინდივიდი, საგადასახადო ტვირთის მინიმიზაციისკენ ისწრაფვის, 

რაც, სხვა, გადამხდელისგან დამოუკიდებელ მიზეზებთან ერთად, საგადასახადო გაპის 

(სხვაობა პოტენციურ და რეალურ შემოსავლებს შორის) წარმოქმნას იწვევს.  

მოცემული კვლევითი პუბლიკაციის მიზანია, შეაფასოს დღგ-ის, როგორც საქართველოს 

საგადასახადო შემოსავლების უმსხვილესი კომპონენტის, გაპი და  მისი ტენდენცია. 

პუბლიკაცია ეყრდნობა მაკროეკონომიკურ, ე.წ. „ზემოდან-ქვემოთ“ (top-down) მეთოდს, 

რომელიც ეროვნული ანგარიშების კომპონენტთა საფუძველზე დღგ-ის თეორიული ბაზისა 

და ფაქტობრივი მაჩვენებლებიდან მისი გადახრის შეფასებას გულისხმობს.  

მომდევნო თავები მიმოიხილავს საგადასახადო, უფრო კონკრეტულად - დღგ-ის გაპის 

არსს და მისი შეფასების მეთოდებს საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით, კვლევის 

მეთოდოლოგიას და კვლევის საფუძველზე მიღებულ შედეგებს საქართველოსათვის.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 ევროსტატი. 
4 მსოფლიო ბანკი. 
5 საქსტატი, ფინანსთა სამინისტრო. 
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2. საგადასახადო გაპის არსი და კლასიფიკაცია 
 

საგადასახადო გაპი, მარტივი განმარტებით, წარმოადგენს სხვაობას თეორიულად 

მიღწევად მაქსიმალურ და ფაქტობრივ საგადასახადო შემოსავლებს შორის. ვინაიდან 

იდეალურად ეფექტიანი საგადასახადო სისტემის პრაქტიკაში არსებობა შეუძლებელია, 

საგადასახადო გაპის არსებობა გარდაუვალია. მიუხედავად ამისა, საგადასახადო 

შემოსავლების მნიშვნელობიდან გამომდინარე, საგადასახადო გაპის მინიმიზაცია 

სახელმწიფოს წინაშე მდგარი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა.  

თავის მხრივ, საგადასახადო გაპი განმაპირობებელი ფაქტორების მიხედვით, 

შესაძლებელია, რამდენიმე ნაწილად დაიყოს. მოცემული პუბლიკაციისთვის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი კლასიფიკაცია გულისხმობს საგადასახადო გაპის დაყოფას პოლიტიკისა 

და მორჩილების გაპებად:  

 პოლიტიკის გაპი წარმოადგენს საგადასახადო შემოსავლის მისი პოტენციური 

დონიდან გადახრას, გამოწვეულს სახელმწიფოს მიერ გატარებული პოლიტიკის 

შედეგად, რომელიც მოიცავს გადასახადისგან გათავისუფლებას, შეღავათებსა და 

ნულოვან განაკვეთს (დღგ-ის შემთხვევაში). მის შესაფასებლად საჭიროა, 

განისაზღვროს არსებული საგადასახადო კანონმდებლობის პირობებში 

თეორიულად მაქსიმალურად მისაღები შემოსავლის გადახრა იმ მაქსიმალური 

პოტენციური შემოსავლიდან, რომლის მიღებაც შესაძლებელი იქნებოდა 

საგადასახადო კოდექსში შეღავათების, გამონაკლისებისა და ა.შ. დაწესების გარეშე. 

 მორჩილების გაპი გულისხმობს გადასახადის გადამხდელის მიერ არსებული 

საგადასახადო კანონმდებლობის განზრახ და უნებლიე დარღვევას. მორჩილების 

გაპის კალკულაციისთვის არსებული საგადასახადო კანონმდებლობის პირობებში 

თეორიულად მაქსიმალურად მისაღები შემოსავალი უნდა შედარდეს 

ფაქტობრივად მიღებულ შემოსავალს. 

აღნიშნულ კლასიფიკაციას მისდევს საერთაშორისო სავალუტო ფონდიც (IMF), რომელიც 

აქცენტს დღგ-ის გაპზე აკეთებს და გაპის გაანგარიშებისთვის მის მიერვე შემუშავებულ 

გადასახადის ადმინისტრირებისა და გაპის ანალიზის პროგრამის (RA-GAP) მოდელს 

იყენებს (Hutton, 2017). მოდელის მიხედვით, საგადასახადო გაპი ორ მთავარ კომპონენტად 

იყოფა: მორჩილებისა და პოლიტიკის გაპებად (დიაგრამა 1)6. 

                                                           
6 IMF-ის RA-GAP მოდელი იძლევა მორჩილების და პოლიტიკის გაპების შემდგომი დაყოფის საშუალებასაც. 

კერძოდ, მორჩილების გაპი იყოფა შეფასებისა და ამოღების გაპებად, ხოლო პოლიტიკის გაპი - დანახარჯებისა 

და ეფექტიანობის გაპებად. აღნიშნული გაპების განმარტება მოცემულია შემდეგ გვერდზე. 
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დიაგრამა  1: საგადასახადო გაპის კომპონენტები. წყარო: IMF. 

როგორც დიაგრამა 1-დან ჩანს, საგადასახადო გაპს მორჩილების 100%-იანი დონიდან და 

პოლიტიკის საორიენტაციო სტრუქტურიდან გადახრა განსაზღვრავს: 

 მთლიანი საგადასახადო გაპი = საორიენტაციო პოტენციალს - ფაქტობრივი 

შემოსავალი (AEGH – ABCD); 

 მორჩილების გაპი = ამჟამინდელ პოტენციალს - ფაქტობრივი შემოსავალი (AEFD – 

ABCD); 

 პოლიტიკის გაპი = მთლიან გაპს - მორჩილების გაპი, ან საორიენტაციო 

პოტენციალს - ამჟამინდელი პოტენციალი (AEGH – AEFD). 

პოლიტიკის გაპის მოცემული სახით წარმოდგენისას გასათვალისწინებელია, რომ, მისი 

შემცირების პარალელურად, მოსალოდნელია მორჩილების გაპის ახალი კერის წარმოქმნა. 

კერძოდ, პოლიტიკის საორიენტაციო სტრუქტურასთან დაახლოების შედეგად   (AD       AH) 

საგადასახადო შემოსავალი გაიზრდება, თუმცა არა - იმ ზომით, რომლითაც პოლიტიკის 

გაპი შემცირდება, რადგან გადასახადის გადამხდელები, განზრახ და უნებლიეთ, 

საგადასახადო რეჟიმის ახალ კომპონენტებსაც დაარღვევენ. ვინაიდან მორჩილების ამ 

პოტენციური გაპის ზომა უცნობია, BC მონაკვეთის GH მონაკვეთამდე გაგრძელება 

მიზანშეწონილი არ არის (პოლიტიკის ახალი სტრუქტურის შესაბამისი მორჩილების დონე, 

შესაძლოა, მანამდე არსებული სტრუქტურის მორჩილების დონისგან განსხვავებული 

იყოს), რის გამოც პოლიტიკის გაპის ილუსტრაცია დიაგრამაზე მორჩილების 100%-იანი 

დონის დაშვებას გულისხმობს. გაპებს შორის არსებული ეს ასიმეტრია შედეგების 

ინტერპრეტაციისას აუცილებლად არის ყურადსაღები, ვინაიდან, მაგალითად, 
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საგადასახადო პოლიტიკის ცვლილება ორივე გაპზე მოახდენს გავლენას, 

ადმინისტრირების ეფექტიანობის ზრდა კი - მხოლოდ მორჩილების გაპზე (Keen, 2013). 

გარდა ზემოაღნიშნულისა, არსებობს საგადასახადო გაპის დაყოფის სხვა, არანაკლებ 

საინტერესო გზები (Tax Gap Project Group, 2016). კერძოდ, შესაძლებელია, განისაზღვროს:  

 შეფასებისა (თეორიულად მისაღები და საგადასახადო ფორმების/აუდიტის 

საშუალებით შეფასებული შემოსავლების სხვაობა) და ამოღების (შეფასებული და 

რეალურად მიღებული შემოსავლების სხვაობა) გაპები;  

 დანახარჯებისა (პოლიტიკის მიზნებიდან გამომდინარე დაწესებული 

რეგულაციების გამო შემცირებული შემოსავლები) და ეფექტიანობის (ამოღებასთან 

დაკავშირებული პრაქტიკული სირთულეების გამო დაწესებული რეგულაციების 

გამო შემცირებული შემოსავლები) გაპები;  

 მთლიანი (დაგვიანებული და იძულებითი გადახდების გარეშე) და წმინდა 

(დაგვიანებული და იძულებითი გადახდების გათვალისწინებით) გაპები.  

აშშ-ის შემოსავლების სამსახურის (IRS) კლასიფიკაციით, მთლიანი გაპი, თავის მხრივ, 

მოიცავს განუცხადებლობის (დავალიანების დამალვის), მცდარი განცხადებისა 

(შემცირებული დავალიანების განცხადების) და დროულად გადაუხდელობის 

(განცხადებული დავალიანების გვიან გადახდის) გაპებს (Toder, 2007). 
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3. დღგ-ის დინამიკა და მისი გაპი 
 

3.1 დღგ და მისი დინამიკა 

დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ) საერთო-სახელმწიფოებრივი, მოხმარების 

გადასახადია, რომელიც ქვეყნის ტერიტორიაზე საქონლისა და მომსახურების გაყიდვის 

პროცესში წარმოიშობა. დღგ-თი დაბეგვრას ექვემდებარება საქონლისა და მომსახურების 

მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ეკონომიკური აქტივობა, გარდა სახელმწიფოს მიერ 

დადგენილი გამონაკლისებისა. 

დღგ-ის გაანგარიშება ნაწილ-ნაწილ, წარმოების ყოველ ეტაპზე დამატებული 

ღირებულების მიხედვით ხდება. გადასახადი სახელმწიფო ბიუჯეტში საქონლისა და 

მომსახურების მიმწოდებლისგან ამოიღება, მაგრამ საგადასახადო ტვირთის რეალური 

ადრესატი საბოლოო მომხმარებელია, რომელიც მას ფასის შემადგენელი კომპონენტის 

სახით იხდის. ამდენად, დღგ მოხმარების არაპირდაპირი გადასახადია. თუმცა, რეალურად 

დღგ-ის ეკონომიკური ტვირთი, შესაძლოა, გარკვეულწილად მიმწოდებელზეც 

გადანაწილდეს. მიუხედავად დღგ-ის აგებულებისა, რომელიც დასაბეგრ ბაზად 

მოხმარებას და მომხმარებელს განსაზღვრავს, მის ეფექტიანობას,  ნებისმიერი სხვა 

გადასახადის მსგავსად, არა მხოლოდ დაბეგვრის სისტემა განსაზღვრავს, არამედ - საბაზრო 

პირობებიც, როგორებიცაა, მაგალითად, მოთხოვნის ელასტიკურობა და კონკურენციის 

სახეები (OECD, 2016). 

გასული 50 წლის განმავლობაში დღგ-ის როგორც მოცულობა, ასევე - გავრცელების 

ხარისხი და წილი მშპ-ში მსოფლიოს მასშტაბით მნიშვნელოვნად გაიზარდა და 

დღეისთვის საგადასახადო შემოსავლების მეხუთედს შეადგენს7 (დიაგრამა 2). იმ 

სახელმწიფოთა რიცხვი, რომლებიც იყენებს დღგ-ს, 160-ს აღემატება და მოიცავს OECD-ის 

ყველა წევრს, გარდა აშშ-ისა, რომელიც გაყიდვების გადასახადის (sales tax) მოდელს 

მისდევს8. დღგ-ის შემოსავალი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ყველა ზემოაღნიშნულ 

ქვეყანაში, მიუხედავად მათი განვითარების დონისა. მეტიც, 1993 წლიდან დღგ-ის 

საშუალებით ამოღებული სახსრების ფარდობა მშპ-სთან ზრდადი ტენდენციით 

ხასიათდება და, ამასთან, განვითარების განსხვავებული დონის მქონე ქვეყნებისათვის 

დაახლოების ტრენდს ავლენს: საშუალოზე მაღალი შემოსავლის მქონე ქვეყნებისათვის 

დღგ-დან შემოსავლების წილი მშპ-ში უახლოვდება მაღალი შემოსავლის მქონე ქვეყნების 

ანალოგიურ მაჩვენებლებს; მათთან ახლოსაა საშუალოზე დაბალი შემოსავლის მქონე 

ქვეყანათა ჯგუფიც, ხოლო დაბალი შემოსავლის მქონე ქვეყნებში 90-იანი წლების შუა 

პერიოდთან შედარებით დღგ-ის შემოსავალი თითქმის 2-ჯერაა გაზრდილი, თუმცა 

შედარებით ჩამორჩება ზემოაღნიშნული ჯგუფების მაჩვენებლებს (Keen, 2013). 

 

                                                           
7 OECD, მოხმარების გადასახადთა ტენდენციები. 
8 OECD. 



12 
 

 

დიაგრამა 2: დღგ-ის დინამიკა (OECD საშუალო). წყარო: OECD. 

მოცემული ძირითადი ტენდენციებიდან გამონაკლისს არც საქართველო წარმოადგენს. 

დღგ ქვეყნის 5 საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადიდან ერთ-ერთია და მისი 

განაკვეთი დასაბეგრი ბრუნვის ან იმპორტის თანხის 18%-ს შეადგენს9. აღნიშნული 

გადასახადიდან მობილიზებული შემოსავლები საგადასახადო შემოსავლების უდიდესი 

ნაწილია; ამასთან, დღგ-ის მოცულობა და მშპ-სთან ფარდობა აღმავალი ტრენდით 

ხასიათდება.  

როგორც დიაგრამიდან N3 ირკვევა, 2016 წელს, 2002 წელთან შედარებით, დღგ-ის 

შემოსავლები 8-ჯერ იყო გაზრდილი და 3.29 მლრდ ლარს აღწევდა. შედარებისთვის, დღგ-

დან მიღებული შემოსავალი 66.1%-ით აღემატებოდა მის შემდეგ ყველაზე მსხვილ მუხლს, 

საშემოსავლო გადასახადს (1.98 მლრდ ლარი). ამავე პერიოდისთვის დღგ-ის მშპ-სთან 

შეფარდება 9.7%-ს შეადგენდა (2002 წელს - 5.4%). 2016 წელს დღგ-ის წილი ნაერთი 

ბიუჯეტის მთლიან შემოსავლებში 34% იყო (2002 წელს - 35.4%), ხოლო - მთლიან 

გადასახადებში 37.4% (2002 წელს - 43.8%). რაც შეეხება 2015 წელს,  დღგ-ის შემოსავლები 

3.5 მლრდ ლარს აღწევდა (გეგმის შესრულება - 99.4%), მისი მშპ-სთან ფარდობა 11%-ს 

შეადგენდა, ნაერთი ბიუჯეტის მთლიან შემოსავლებსა და საგადასახადო შემოსავლებში 

წილი კი, შესაბამისად, 39.1% და 43.8% უტოლდებოდა10.  

                                                           
9 საქართველოს საგადასახადო კოდექსი. 
10 2016 წელს 2015 წელთან დღგ-ს დინამიკა საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, შესაძლოა 

უკავშირდებოდეს, ერთიანი საგადასახადო კოდის რეფორმის გავლენას საგადახადო შემოსავლების 

განსხვავებულ განაწილებაზე(დეკლარაციების საფუძველზე) გადასახადების ტიპების მიხედვით. 
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დიაგრამა 3: დღგ-ის შემოსავლები და ტენდენციები (საქართველო). წყარო: საქსტატი, საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტრო. 

 

3.2 დღგ-ის გაპი  

დღგ-ის მთლიანი პოტენციური შემოსავალი 2 მთავარი ნაწილისგან შედგება: 

1. ფაქტობრივად მიღებული შემოსავალი, რომელიც, გადახდის მიზეზებიდან 

გამომდინარე, 4 ქვეჯგუფად შეგვიძლია დავყოთ (Institute for Financial Policy, 2012): 

 ნებაყოფლობითი ეფექტი - გადასახადის გადამხდელები საკუთარი 

სურვილით აცხადებენ და იხდიან დავალიანებას. ნებაყოფლობითი 

გადახდები  ამოიღება საგადასახადო ადმინისტრატორის მოქმედებათა 

მიუხედავად. 

 შემაკავებელი ეფექტი - გადასახადის გადამხდელები, საგადასახადო 

ადმინისტრატორის/აუდიტის საფრთხის გათვალისწინებით, 

ნებაყოფლობით აცხადებენ და იხდიან დავალიანებას. შემაკავებელი 

ეფექტის შედეგად მიღებული გადახდები ამოიღება კანონდარღვევის გამო 

დაწესებული სანქციების შიშით და საგადასახადო ადმინისტრატორის  

მხოლოდ არსებობის შედეგია, მისი მხრიდან აქტიური მოქმედების გარეშე. 

 საბაზისო საგადასახადო კონტროლის ეფექტი - საგადასახადო შემოსავლის 

ეს ნაწილი ამოიღება საგადასახადო ადმინისტრატორის მიერ საბაზისო 

კონტროლის შედეგად, რომელიც მოიცავს საგადასახადო ანგარიშგების 

შემოწმებას, ფორმალური ასპექტების კონტროლს და სხვ. 
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 სიღრმისეული საგადასახადო კონტროლის ეფექტი - საგადასახადო 

შემოსავლის ეს ნაწილი ამოიღება საგადასახადო ადმინისტრატორის მიერ 

საგადასახადო აუდიტის ჩატარების შედეგად და, გარკვეულწილად, 

შემაკავებელ ეფექტსაც მოიცავს. 

 

2. პოტენციურად მისაღები შემოსავლები, რომლებიც 3 ქვეჯგუფად იყოფა: 

 ამოღების დანაკარგები - განცხადებული, მაგრამ გადაუხდელი 

დავალიანება. 

 იდენტიფიცირების დანაკარგები - განუცხადებელი და, შესაბამისად, 

გადაუხდელი დავალიანება. 

 სახელმწიფო პოლიტიკის გავლენა - პოტენციური დავალიანების ჩამოწერა 

სახელმწიფოს გადაწყვეტილების შესაბამისად. 

დღგ-ის, როგორც არაპირდაპირი გადასახადის, გაპის გაანგარიშება მაკროეკონომიკური, 

„ზემოდან-ქვემოთ“ მეთოდის11 გამოყენებით ხდება12. თავის მხრივ, მაკროეკონომიკური 

მეთოდი ორ სხვადასხვა მიდგომას აერთიანებს13:  

1. გაპის შეფასება რესურსებისა და გამოყენების (supply-use) ან/და დანახარჯებისა და 

გამოშვების (input-output) ცხრილების საფუძველზე; 

2. გაპის შეფასება მშპ-ის კომპონენტების მიხედვით. 

პირველი მიდგომა ეროვნული ანგარიშების მონაცემების ეკონომიკის სექტორების დონეზე 

ანალიზსა და პოტენციურ და რეალურ შემოსავლებს შორის სხვაობის თითოეული 

სექტორისთვის დამოუკიდებლად დათვლას გულისხმობს. სექტორებისთვის 

ინდივიდუალურად განისაზღვრება დასაბეგრი დღგ-ის ბაზა, რომელიც შემდგომ 

ზუსტდება სხვადასხვა კომპონენტის მიხედვით. ამ მიდგომის თანახმად, საბოლოო 

სექტორული დანახარჯები საგადასახადო განაკვეთის ტიპებით კლასიფიცირდება (ბაზის 

გაანგარიშებისთვის მნიშვნელოვანია სტანდარტული და შემცირებული განაკვეთები) და 

საერთო სურათის მისაღებად იკრიბება. დღგ-ის ბაზის ფორმირებაში საბოლოო 

დანახარჯების რამდენიმე წყაროს შეაქვს წვლილი, საიდანაც ყველაზე მნიშვნელოვანი 

შინამეურნეობათა საბოლოო მოხმარებაა.  ამ მეთოდში დასაბეგრი ბაზა შედგება დღგ-ის 

გადამხდელი სექტორების საბოლოო მოხმარებისა და დღგ-ისგან განთავისუფლებული 

სექტორების შუალედური მოხმარებისგან. მისი კომპონენტებია: 

 შინამეურნეობათა საბოლოო მოხმარება; 

 შინამეურნეობების მომსახურე არაკომერციული ორგანიზაციების (შმაკო) 

საბოლოო მოხმარება (დღგ-ს დაქვემდებარებული და დაუბრუნებელი); 

                                                           
11 იხილეთ დანართი 2. 
12 გაერთიანებული სამეფოს საშემოსავლო და საბაჟო სამსახური (HM Revenue and Customs), 

„ზემოდან-ქვემოთ“ მეთოდთან ერთად, დღგ-ის გაპს „ქვემოდან-ზემოთ“ მეთოდითაც აფასებს, 

თუმცა ეს უკანასკნელი მხოლოდ მონაცემთა დაზუსტებისა და საერთო სურათის შევსების მიზნით 

გამოიყენება და შიდა მოხმარებისაა, ამიტომ არ ქვეყნდება.  
13 მიუხედავად იმისა, რომ თეორიულად ორივე მიდგომამ ერთი და იგივე შედეგი უნდა მოგვცეს, 

მონაცემთა უზუსტობის გამო შედეგები, როგორც წესი, ერთმანეთისგან განსხვავდება. 
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 მთავრობის საბოლოო მოხმარება (დღგ-ს დაქვემდებარებული და 

დაუბრუნებელი); 

 დღგ-ისგან განთავისუფლებული სექტორების შუალედური მოხმარება და 

ძირითადი კაპიტალის მთლიანი დაგროვება. 

შემდეგ ეტაპზე, მიღებული მონაცემი კორექტირდება დარჩენილი კომპონენტების (მათ 

შორის, მაგალითად, გადასახადის დაბრუნებისა და დავალიანებისგან განთავისუფლების) 

მიხედვით და გაიანგარიშება მისი გადახრა წმინდა რეალური შემოსავლიდან (დროითი 

ეფექტებით კორექტირებული), რაც გაპის შეფასების საშუალებას იძლევა (HMRC, 2016). 

რაც შეეხება მეორე მიდგომას, იგი, საგადასახადო ბაზის კომპონენტების მიხედვით 

შეფასების ნაცვლად, დასაბეგრი ბაზის  განზოგადებულ მაჩვენებლად აღებასა და შემდგომ 

არარელევანტური მუხლების გამორიცხვას ეყრდნობა. ამისთვის გამოიყენება მშპ, 

რომელიც ეკონომიკაში შექმნილი დამატებული ღირებულების საზომი, ერთ-ერთი 

ყველაზე ადვილად ხელმისაწვდომი მაჩვენებელია.  

მოცემული მიდგომა ერთობლივი მოთხოვნის მონაცემებს იყენებს და ეროვნული 

ანგარიშების საბაზისო იგივეობას ეყრდნობა, რომელიც გამოშვებას (დამატებულ 

ღირებულებას) განსაზღვრავს:  

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 +  𝑋 − 𝑀      (1), 

სადაც Y მთლიანი გამოშვებისა და შუალედური მოხმარების სხვაობა (O - N), ანუ 

დამატებული ღირებულებაა. აღნიშნულის გათვალისწინებითა და წევრთა 

გადანაცვლებით მიიღება: 

𝐶 = 𝑂 − 𝑁 − 𝐼 − 𝐺 − 𝑋 + 𝑀        (2), 

საიდანაც ჩანს, რომ ერთობლივი მოთხოვნის მიდგომა სამიზნე ბაზის შესაფასებლად 

გამოყოფს საბოლოო მოხმარებას, რომელიც მარცხენა მხარესაა წარმოდგენილი და უდრის 

დამატებული ღირებულების მიდგომას, რომელიც - მარჯვენა მხარესაა  გამოსახული 

(Hutton, 2017).   

მიღებული ბაზის კორექტირების (მათ შორის, მაგალითად, გათავისუფლებული 

სექტორებისა და ბრუნვის ზღვრის მიხედვით) შემდეგ მიღებული შეფასება დღგ-ის 

შემოსავლის ფაქტობრივ მონაცემებს დარდება და გაიანგარიშება გაპი.  

იმისთვის, რომ ნათელი გახდეს, რატომ არის საჭირო საბოლოო მოხმარების მაჩვენებლის 

შემდგომი კორექტირება, ხელსაყრელია ალგებრული ილუსტრაცია (IMF, 1996). დღგ-ისგან 

გათავისუფლებული სექტორებისა და ნულოვანი დაბეგვრის არარსებობის პირობებში 

დღგ-ის დასაბეგრი ბაზა და ეკონომიკაში არსებული საბოლოო მოხმარება იდენტური 

ტოლობებით გაიანგარიშება და, შესაბამისად, ერთმანეთის ტოლია. განსხვავება 

წარმოიქმნება მაშინ, როცა სახელმწიფო, პოლიტიკური და ადმინისტრაციული 

მიზნებიდან გამომდინარე შეღავათებს აწესებს. ეკონომიკაში არსებული მთლიანი 

გაყიდვები ტოლია: 



16 
 

𝑆 = 𝐶 + 𝐼 + 𝑋 + 𝐼𝑆        (3), 

სადაც IS შუალედური გაყიდვებია. ინვესტიციები დღგ-ის საგადასახადო რეჟიმის 

მიხედვით შუალედურ შესყიდვად ითვლება (კაპიტალური პროდუქციის), ხოლო 

ექსპორტი ნულოვანი განაკვეთით იბეგრება. შესაბამისად, I და X დღგ-ის ბაზის 

გამოსათვლელ განტოლებაში არ შედის. თუმცა, დღგ-ისგან გათავისუფლებული სექტორის 

(ჩათვლის უფლების გარეშე) მიერ დასაბეგრი პროდუქციის შეძენისას გადახდილი 

გადასახადი დაბრუნებადი აღარაა, რის გამოც შუალედური მოხმარების ნაწილი ბაზაში 

რჩება. 

ნებისმიერ შემთხვევაში, იქნება ეს კომპონენტების შეკრებით შეფასება თუ  

განზოგადებული მაჩვენებლიდან ზედმეტი მუხლების გამორიცხვა, დღგ-ის გაპის 

შეფასებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება დღგ-ის დასაბეგრი ბაზის 

ზუსტ განსაზღვრას ეხება. ვინაიდან „ზემოდან-ქვემოთ“ მეთოდი, რომელიც დღგ-ის გაპის 

შესაფასებლად გამოიყენება და რომელსაც მოცემული კვლევაც ეყრდნობა, ეროვნული 

ანგარიშების მონაცემებზეა დაფუძნებული, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეროვნულ 

ანგარიშებში მოცემული მოხმარების მუხლებისა და დღგ-ისთვის რელევანტური ბაზის 

საერთო და განმასხვავებელი ნიშნების იდენტიფიცირება.  

 ეროვნულ ანგარიშებში მოცემული საბოლოო მოხმარების მუხლი და დღგ-ის 

დასაბეგრი თეორიული ბაზა ერთმანეთისგან რამდენიმე ნიშნით განსხვავდება, რაც 

გაპის შეფასებამდე გარკვეული გარდაქმნების აუცილებლობას განაპირობებს. 

კერძოდ, ეროვნულ ანგარიშებში ხელმისაწვდომი მონაცემები მოიცავს ზოგიერთ 

მუხლს, რომლებიც არ ექვემდებარება დღგ-ით დაბეგვრას და არ მოიცავს ზოგიერთ 

მუხლს, რომელიც დასაბეგრ ბაზაში უნდა იყოს გათვალისწინებული. 

მაგალითისთვის, ეროვნულ ანგარიშებში საბოლოო მოხმარება არ მოიცავს კერძო 

საცხოვრებელი ბინის ხარჯებს (ასახულია ძირითადი კაპიტალის მთლიან 

დაგროვებაში), რომელიც დღგ-ის ბაზაში უნდა იყოს, და მოიცავს მთავრობის 

სახელფასო ხარჯებს, რომლებიც დღგ-ით არ იბეგრება. 

 გარდა ამისა, საქმე ეხება დღგ-ის ბაზად თავად მოხმარების კონკრეტული 

მუხლების განსაზღვრას. ზოგიერთი კვლევა დასაბეგრ ბაზად მხოლოდ 

შინამეურნეობათა საბოლოო მოხმარებას იღებს (Alm & El-Ganainy, 2012), ხოლო 

ზოგიერთი - შინამეურნეობების, მთავრობისა და არაკომერციული 

ორგანიზაციების მთლიან საბოლოო მოხმარებას (CASE, 2013). ვინაიდან დღგ-ის 

სამიზნე ბაზა მთლიანი საბოლოო მოხმარებაა და საგადასახადო დავალიანება 

წარმოიშობა მთავრობისა და შმაკო-ს ეკონომიკური აქტივობიდანაც, მოცემულ 

კვლევაში მიზანშეწონილადაა მიჩნეული დღგ-ის დასაბეგრ ბაზად მოხმარების 

ფართო განმარტებით განსაზღვრა, რაც გასათვალისწინებელია მონაცემთა 

ინტერპრეტაციისას. აღნიშნული ბაზა შემდგომ კვლავ კორექტირდება საბოლოო 

სახის მიღებამდე, ეკონომიკური შინაარსისა და საკანონმდებლო მუხლების 

შესაბამისად.  

 დღგ-ის პოტენციური ბაზის შეფასების გარდა, სიფრთხილეა საჭირო დღგ-ის 

ფაქტობრივი შემოსავლების მონაცემთა გამოყენების დროსაც. ფაქტობრივი 



17 
 

შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ ფისკალური წლის განმავლობაში ამოღებულ 

ფულად სახსრებს წარმოადგენს. თუმცა, ეს ფულადი სახსრები, როგორც წესი, 

გასული წლების დავალიანებიდან მიღებულ შემოსავალს მოიცავს, ხოლო 

მიმდინარე წლის დავალიანების ამოღება შემდგომ პერიოდში ხდება. 

მხედველობაშია მისაღები ამოღებული სახსრების სამომავლოდ დაბრუნების 

შესაძლებლობაც (მაგალითად, ექსპორტიორებისთვის), ეს ყველაფერი კი 

ფაქტობრივი შემოსავლის მონაცემთა დროითი კორექტირების საფუძველს იძლევა 

(Keen, 2013). 

დღგ-ის ბაზის შეფასების შემდგომ შესაძლებელია ე.წ. C-efficiency-ის გაანგარიშებაც, 

რომელიც დღგ-ის შემოსავლების ამოღების ეფექტიანობის საზომია და შემდეგნაირად 

განისაზღვრება: 

𝑬𝒄 =  
𝑽

𝝉𝒔 𝑪
                 (4) 

სადაც V ფაქტობრივად მიღებული შემოსავალია, 𝝉𝒔 - დღგ-ის სტანდარტული განაკვეთი, 

ხოლო С - საბოლოო მოხმარება (დღგ-ის დასაბეგრი ბაზა). დღგ-ის შემოსავლის ამგვარი 

ფორმულირება მისი სამი მთავარი მამოძრავებელი კომპონენტის განსაზღვრის 

საშუალებას იძლევა: სტანდარტული განაკვეთის, C-efficiency-ისა და მოხმარებისადმი 

მიდრეკილების, რომელთაგან შემოსავლის ცვლილების ყველაზე მნიშვნელოვანი 

გამომწვევი ფაქტორი სწორედ C-efficiency-ია. მიუხედავად ამისა, როგორც უშუალოდ 

ბაზის შეფასებისას, C-efficiency-ის ინტერპრეტაციის პროცესშიც გარკვეული სიფრთხილეა 

საჭირო, ვინაიდან მისი 100%-იან ნიშნულამდე ზრდა აუცილებლად სისტემის 

გაუმჯობესებას არ გულისხმობს (Keen, 2013).  

C-efficiency, რომლის კონცეფციაც 2001 წელს IMF-ის მიერ გამოქვეყნებული ნაშრომიდან 

მოდის, დღგ-ის გაპის ანალიზის ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული მეთოდია 

და ყოველწლიურად გაიანგარიშება წევრი ქვეყნებისთვის OECD-ის მიერ, რომელიც მას 

დღგ-ის შემოსავლის პროპორციას (VRR) უწოდებს14. C-efficiency (VRR) დღგ-ის გაპის 

შესახებ ზოგადი სურათის შექმნისა და მონაცემთა შედარების საშუალებას იძლევა, რის 

შემდეგაც შესაძლებელია გაპის სხვადასხვა კომპონენტად დაყოფა. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 OECD, მოხმარების გადასახადთა ტრენდები. 
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4. დღგ-ის გაპი საქართველოში 

საბიუჯეტო ოფისი საქართველოს დღგ-ის გაპს „ზემოდან-ქვემოთ“ მეთოდის, მშპ-ის 

კორექტირების მიდგომის თანახმად აფასებს, თუმცა გამოყენებულია მეორე მიდგომის 

ელემენტებიც15. კვლევის საანალიზო პერიოდი მოიცავს 10 წელს (2007-2016) და ეყრდნობა 

ეროვნული ანგარიშებისა (პოტენციური დღგ-ის შესაფასებლად) და დღგ-ის 

დეკლარაციების (ფაქტობრივი დღგ-ის კალკულაციისთვის) მონაცემებს.  აღსანიშნავია, 

რომ კვლევის სიზუსტე განსაკუთრებითაა დამოკიდებული ეროვნული ანგარიშების 

მონაცემთა ხარისხსა და წინასწარი მონაცემების დაზუსტებულიდან გადახრის ზომაზე, 

რასაც, შესაძლოა, მნიშვნელოვანი განსხვავებების წარმოქმნა მოჰყვეს. 

დღგ-ის დასაბეგრი ბაზის გაანგარიშებისთვის მშპ-ს (დამატებულ ღირებულებას, საბაზისო 

ფასებში) ემატება მუხლები, რომლებიც ჯამურ მონაცემში არ არის გათვალისწინებული, 

მაგრამ ექვემდებარება დღგ-ით დაბეგვრას, და აკლდება მუხლები, რომლებიც 

გათვალისწინებულია, მაგრამ არ ექვემდებარება გადასახადის გადახდის რეჟიმს (ცხრილი 

1).  მშპ-ის საგარეო ვაჭრობის, ინვესტიციებისა და სამთავრობო ხარჯების კომპონენტებით 

კორექტირების შედეგად მიღებულ საბოლოო მოხმარების მაჩვენებელთა ანალიზი 

ცხადყოფს, რომ ისინი განსხვავდება ეროვნული ანგარიშების საბოლოო მოხმარების 

მაჩვენებლებისგან, რაც დასაბეგრი ბაზის მუხლობრივი კორექტირების მიდგომის 

აუცილებლობას ადასტურებს. საბოლოო მოხმარების მაჩვენებლების გაანგარიშების 

შემდეგ გაითვალისწინება განთავისუფლებულ სექტორთა მონაცემები და ფასდება დღგ-ის 

პოტენციური დასაბეგრი ბაზა. 

მილიონი ლარი 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

მშპ (Y) 14,611 16,522 15,546 18,014 20,975 22,505 23,335 25,096 27,468 29,217 

საგარეო 

კორექტირება (NX) 
6,649 7,163 5,583 6,343 8,240 9,379 8,504 10,136 11,564 12,262 

ინვესტიციების 

კორექტირება (I) 
-3,133 -3,458 -769 -2,632 -4,088 -5,089 -4,405 -5,976 -6,600 -7,783 

სამთავრობო 

ხარჯების 

კორექტირება (G) 

-1,351 -1,630 -1,416 -1,382 -1,511 -1,594 -1,558 -1,636 -1,680 -1,752 

მოხმარება 

(C=Y+NX-I-G) 
16,777 18,597 18,944 20,343 23,616 25,201 25,876 27,619 30,752 31,944 

მოხმარების 

კორექტირება (C ’) 
-3,086 -3,690 -3,423 -3,684 -4,022 -4,326 -4,628 -5,318 -6,113 -6,572 

დღგ-ის დასაბეგრი 

ბაზა (B) 
13,691 14,906 15,521 16,659 19,594 20,875 21,248 22,301 24,639 25,373 

დღგ-ის დასაბეგრი 

ბაზა (დღგ-ის 

გარეშე) 

11,602 12,633 13,154 14,118 16,605 17,691 18,006 18,900 20,881 21,502 

ცხრილი 1: დღგ-ის დასაბეგრი ბაზის შეფასება საქართველოში. წყარო: საბიუჯეტო ოფისის 

გაანგარიშება. 

                                                           
15 იხილეთ დანართი 1. 
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საყურადღებოა, რომ დღგ-ის დასაბეგრი ბაზა16 (B) პოლიტიკის არსებულ სტრუქტურას, 

ანუ მოქმედ საგადასახადო კანონმდებლობას შეესაბამება. პოლიტიკის საორიენტაციო 

სტრუქტურის შესაბამისია საბოლოო მოხმარება (C), რომელიც დასაბეგრი ბაზა იქნებოდა 

სახელმწიფოს მხრიდან საგადასახადო კოდექსში დღგ-ის მიმართულებით არსებული 

გარკვეული შეღავათები რომ არ არსებობდეს. ამდენად, მოხმარების კორექტირების მუხლი 

(C ’) სახელმწიფო საგადასახადო პოლიტიკის შედეგად პოტენციური ბაზის შემცირებას 

ასახავს. დასაბეგრი ბაზების შეფასების შემდეგ შესაძლებელია დღგ-ის პოტენციური და 

ფაქტობრივი მაჩვენებლებისა და გაპების გაანგარიშება. პოტენციური დღგ პოლიტიკის 

ორივე სტრუქტურის შესაბამისი ბაზების 18%-იანი განაკვეთით დაბეგვრის შედეგად 

გამოითვლება. 

რაც შეეხება დღგ-ის ფაქტობრივ მონაცემებს, კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, არჩევანი 

შეჩერდა წლის განმავლობაში ფაქტობრივად დეკლარირებული დღგ-ის მოცულობაზე, 

ნაცვლად რეალურად გადახდილის, რადგან ეს უკანასკნელი მოიცავს გასული წლების 

დავალიანებასა და გადასახადის გადამხდელთათვის უკან დასაბრუნებელ და ჩასათვლელ 

თანხას. ფაქტობრივი დღგ-ის გასაანგარიშებლად ვითვლით წლის განმავლობაში 

ტერიტორიაზე ბიუჯეტში სულ გადასახდელად და შესამცირებლად დეკლარირებული 

დღგ-ის სხვაობას (წმინდა გადასახდელი დღგ), რასაც ვუმატებთ იმპორტზე გადახდილ 

დღგ-ს.  ფაქტობრივი დღგ-ის ამ ფორმით წარმოდგენა საშუალებას გვაძლევს, 

მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ მხოლოდ კონკრეტული საანგარიშო წლის შესაბამისი 

გადახდები და გადასახადის ფაქტობრივი წარმოქმნის მომენტი, ნაცვლად უშუალოდ 

გადახდისა. როგორც ერთიანი საგადასახადო კოდის შემოღებასთან დაკავშირებული 

რეფორმის შემდგომ გამოვლინდა, ტერიტორიაზე რეალურად გადახდილი დღგ, გარდა 

წარსულის და მომავლის გადახდებისა, მოიცავდა გადასახადის სხვადასხვა ტიპში 

მისამართ თანხებსაც (აღსანიშნავია, რომ ტერიტორიაზე დეკლარირებულ დღგ-ს 

ყოველთვის დიდად აჭარბებდა ტერიტორიაზე რეალურად გადახდილი).  

როგორც ცხრილიდან N1 ირკვევა, 2007-2016 წლებში როგორც მშპ, ასევე - დღგ-ის 

დასაბეგრი ბაზა მნიშვნელოვნად იზრდებოდა და 2016 წლისთვის, საწყის მაჩვენებლებთან 

შედარებით, თითქმის გაორმაგებული იყო. საანგარიშო პერიოდში მშპ-ის საშუალო 

ნომინალური ზრდა 8.2%-ს აღწევდა, დასაბეგრი ბაზის ზრდა კი – 7.2%-ს. აღსანიშნავია, 

რომ 2009 წელს, წინა წელთან შედარებით, მშპ 5.9%-ით შემცირდა, მაგრამ, ამის 

მიუხედავად, დღგ-ის დასაბეგრი ბაზა 4.1%-ით გაიზარდა.  

როგორც ცხრილიდან N2 ჩანს, პოლიტიკის ორივე სტრუქტურის შესაბამისი პოტენციური 

დღგ საანგარიშო პერიოდში გამოკვეთილი აღმავალი ტრენდით ხასიათდებოდა. საშუალო 

ზრდა 7.5%-ს უტოლდებოდა საორიენტაციო სტრუქტურის შესაბამისი პოტენციური დღგ-

სთვის და მცირედით აღემატებოდა არსებული სტრუქტურის იმავე მაჩვენებელს, 

რომელიც, როგორც უკვე აღინიშნა, 7.2%-ს უტოლდებოდა. 

რაც შეეხება ფაქტობრივი დღგ-ის დინამიკას, აღნიშნული შედარებით ცვალებად 

ტენდენციას ავლენს. ფაქტობრივი დღგ-ის საშუალო ზრდა 2007-2015 წლებში, პოტენციურ 

                                                           
16 დასაბეგრ ბაზაზე საუბრისას იგულისხმება, რომ ბაზიდან გამორიცხულია დღგ. 
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დღგ-სთან შედარებით, დაბალი იყო და 5.3%-ს შეადგენდა, ხოლო 2016 წლის მონაცემის 

ჩათვლით, რომელიც აშკარა გამონაკლისია (ზრდა წინა წელთან შედარებით - 42.4%), 

საშუალო ზრდა 9.4%-ს უტოლდებოდა. 

მილიონი ლარი 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

A. პოტენციური დღგ 

(პოლიტიკის საორიენტაციო 

სტრუქტურა) 

2,559 2,837 2,890 3,103 3,603 3,844 3,947 4,213 4,691 4,873 

B. პოტენციური დღგ 

(პოლიტიკის არსებული 

სტრუქტურა) 

2,088 2,274 2,368 2,541 2,989 3,184 3,241 3,402 3,759 3,870 

C. ფაქტობრივი დღგ 1,565 1,756 1,810 2,023 2,259 2,273 2,261 2,248 2,342 3,336 

დღგ-ის გაპი 

 (B-C)/A 
20.5% 18.3% 19.3% 16.7% 20.3% 23.7% 24.8% 27.4% 30.2% 11.0% 

მორჩილების გაპი 

(B-C)/B 
25.1% 22.8% 23.5% 20.4% 24.4% 28.6% 30.3% 33.9% 37.7% 13.8% 

პოლიტიკის გაპი 

(A-B)/A 
18.4% 19.8% 18.1% 18.1% 17.0% 17.2% 17.9% 19.3% 19.9% 20.6% 

C-efficiency 

C/A 
61.1% 61.9% 62.6% 65.2% 62.7% 59.1% 57.3% 53.4% 49.9% 68.5% 

ცხრილი 2: პოტენციური დღგ და დღგ-ის გაპი საქართველოში. წყარო: საბიუჯეტო ოფისის 

გაანგარიშება. 

2016 წელს ფაქტობრივი დღგ-ის დინამიკასთან დაკავშირებით აუცილებელია აღინიშნოს, 

რომ წინა წელთან შედარებით ნახტომისებური ზრდა დიდწილად იმპორტზე გადახდილი 

დღგ-ის 44%-იანმა ზრდამ განაპირობა, ტერიტორიაზე წმინდა გადასახდელი დღგ კი 

მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. ამასთან, 2-ჯერ შემცირდა ტერიტორიაზე რეალურად 

გადახდილი დღგ, რომელიც აქამდე მუდმივად აღემატებოდა წმინდა გადასახდელ დღგ-ს. 

საბიუჯეტო ოფისის შეფასებით, ამის შესაძლო მიზეზია ერთიანი საგადასახადო კოდის 

რეფორმა, რომლის შედეგადაც ტერიტორიაზე გადახდილი და წმინდა გადასახდელი დღგ  

დაახლოვდა, რადგან გადასახადის ტიპებად განაწილება უკვე გადამხდელთა მიერ 

დეკლარირების საფუძველზე ხდება (თუკი რეალურად გადახდილი დღგ-სთვის მუხლებს 

შორის თანხის ამ გადატანას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს (მთლიანი გადახდილი დღგ 

ტერიტორიაზე და იმპორტზე გადახდილი დღგ-ის ჯამია, ამიტომ უცვლელი რჩება), იგი 

არსებითად ცვლის ჩვენს საანალიზო ფაქტობრივ დღგ-ს, რადგან ეს უკანასკნელი შედგება 

ტერიტორიაზე გადასახდელი დღგ-სგან (რომელიც დამოუკიდებელია ამ ცვლილებისგან) 

და იმპორტზე გადახდილი დღგ-სგან, რომელიც ცვლილების შედეგად იზრდება). 

სავარაუდოა, რომ რეფორმის შედეგად გაუმჯობესებულმა აღრიცხვიანობამ (როგორც 

ტერიტორიაზე, ასევე - იმპორტზე) საგადასახადო ნაკადების სურათი უკეთ წარმოაჩინა. 

შესაბამისად, 2016 წელს გამოვლენილი დინამიკა ნაკლებ სავარაუდოა წარმოადგენდეს 

ერთჯერად ნახტომს. თუმცა, ზემოაღნიშნულის დაზუსტებული შეფასება მომდევნო 

წლებზე დაკვირვებით იქნება შესაძლებელი.  
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2016 წელს ფაქტობრივი დღგ-ის ზრდამ საგრძნობი გავლენა მოახდინა ეფექტიანობის 

მაჩვენებლების ზომაზე (გარდა პოლიტიკის გაპისა, რომლის დასათვლელად ფაქტობრივი 

დღგ არ გამოიყენება). აღსანიშნავია, რომ 2016 იყო ერთადერთი წელი საანგარიშო 

პერიოდში, როცა ბიუჯეტში წმინდა გადასახდელი დღგ (სულ გადასახდელი და 

შესამცირებელი თანხის სხვაობა) თითქმის უტოლდებოდა რეალურად გადახდილ დღგ-ს 

(ტერიტორიაზე ფაქტობრივად ამოღებული).  

დღგ-ის პოტენციური და ფაქტობრივი მაჩვენებლების შეფასების შემდეგ შეგვიძლია დღგ-

ის ამოღების ეფექტიანობის სხვადასხვა საზომის გაანგარიშება. ცხრილი 2 მოიცავს დღგ-ის, 

მორჩილების და პოლიტიკის გაპებისა და C-efficiency-ის მონაცემებს. გაპები IMF-ის 

რეკომენდებული მეთოდოლოგიის მიხედვით ითვლება შემდეგნაირად (Hutton, 2017): 

 

დღგ − ის გაპი =
პოტენციური დღგ (არსებული სტრუქტურა) − ფაქტობრივი  დღგ

პოტენციური დღგ (საორიენტაციო სტრუქტურა)
         (5), 

 

მორჩილების გაპი =
პოტენციური დღგ (არსებული სტრუქტურა) − ფაქტობრივი  დღგ

პოტენციური დღგ (არსებული სტრუქტურა)
   (6), 

 

პოლიტიკის  გაპი =
პოტენციური დღგ (საორიენტაციო) − პოტენციური დღგ (არსებული)

პოტენციური დღგ (საორიენტაციო სტრუქტურა)
     (7), 

 

ხოლო C-efficiency (Error! Reference source not found.), პოტენციურ დღგ-ში (საორიენტაციო 

სტრუქტურა) ფაქტობრივი დღგ-ის წილს ითვლის, დასაბეგრი ბაზის მოცვის დონის 

შესაფასებლად.  

დღგ-ის გაპებისა და C-efficiency-ის ანალიზისთვის ხელსაყრელია გრაფიკული 

ილუსტრაცია (დიაგრამა 4). 
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დიაგრამა 4: დღგ-ის ეფექტიანობის მაჩვენებლები. წყარო: საბიუჯეტო ოფისის გაანგარიშება. 

ანალიზის საფუძველზე შემდეგი ძირითადი ტენდენცია ვლინდება:  

დღგ-ის მთლიანი გაპი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში კლებადი ტენდენციით 

ხასიათდებოდა და 2010 წლისთვის, 2007 წელთან შედარებით, 3.8%-ული პუნქტით (პპ) იყო 

შემცირებული. 2011 წლიდან გაპს მკვეთრად გამოხატული აღმავალი ტრენდი ჰქონდა და 

2015 წლისთვის 30%-ს აჭარბებდა, რაც საწყის მაჩვენებელს 9.7 პპ-ით აღემატება. თუმცა 

2016 წელს, როგორც ზემოთ აღინიშნა, ფაქტობრივი დღგ-ის მკვეთრი ზრდის გამო, გაპი 

მნიშვნელოვნად შემცირდა და 11% შეადგინა, რაც საანალიზო პერიოდის ყველაზე დაბალი 

მაჩვენებელია. 

მთლიანი გაპის აღნიშნულ ტენდენციას განაპირობებდა მორჩილების გაპი, რომელმაც 

მინიმალურ ნიშნულს (2016 წლის გარდა) ასევე 2010 წელს მიაღწია (20.4%, კლება 2007 

წელთან შედარებით - 4.7 პპ), ხოლო მაქსიმალურს - 2015 წელს (37.7%, ზრდა 2007 წელთან 

შედარებით - 12.6 პპ, 2010 წელთან - 17.3 პპ). 2016 წელს მორჩილების გაპი მთლიან გაპზე 

მეტად შემცირდა და 13.8%-ს გაუტოლდა, რაც, აგრეთვე, საანალიზო პერიოდის ყველაზე 

დაბალი მაჩვენებელია. 

რაც შეეხება პოლიტიკის გაპს, იგი საანგარიშო პერიოდში მეტნაკლებად სტაბილური იყო. 

პოლიტიკის გაპი მინიმალურ ნიშნულზე 2011 წელს დაფიქსირდა (17%), რის შემდეგაც იგი 

მცირედი ზრდის ტენდენციით ხასიათდებოდა და მაქსიმალურ მნიშვნელობას 2016 წელს 

მიაღწია (20.6%, ზრდა 2007 წელთან შედარებით - 2.2 პპ)). 

დღგ-ის გაპის შემცირების პარალელურად, საანალიზო პერიოდის დასაწყისში C-efficiency 

იზრდებოდა, გაპის ზრდასთან ერთად კი იკლო და 2015 წელს 50%-იან ნიშნულს 

მცირედით ჩამოსცდა (კლება 2007 წელთან შედარებით - 11.2 პპ). 2016 წელს, გაპის მკვეთრი 

კლების შედეგად, C-efficiency-მ მაქსიმალურ მნიშვნელობას - 68.5%-ს მიაღწია. 

ჯამურად, 2007-2015 წლებში დღგ-ის გაპის საშუალო მნიშვნელობა 22.4%-ს შეადგენდა 

(2016 წლის მაჩვენებლის გათვალისწინებით - 21.2%), მორჩილების გაპის - 27.4%-ს (2016 
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წლის მაჩვენებლის გათვალისწინებით - 26.1%), ხოლო C-efficiency-ის – 59.3%-ს (2016 წლის 

მაჩვენებლის გათვალისწინებით 60.2%). საანგარიშო პერიოდში პოლიტიკის გაპი 

საშუალოდ 18.6%-ს უტოლდებოდა. 

დღგ-ის გაპისა და მისი კომპონენტების დინამიკაზე დაკვირვებით ვლინდება, რომ 

შეგვიძლია საანალიზო პერიოდი ორ ნაწილად გავყოთ: 2007-2010 და 2011 წლის შემდეგ:  

 2007-დან 2010 წლის ჩათვლით, დღგ-ისა და მორჩილების გაპების კლებადი 

ტრენდი ფაქტობრივი დღგ-ის სწრაფი ზრდით იყო განპირობებული. თუკი ამ 4 

წელში ფაქტობრივი დღგ საშუალოდ 9%-ით იზრდებოდა, პოტენციური დღგ-ის 

(პოლიტიკის ორივე სტრუქტურა) საშუალო ზრდა 6.7%-ს შეადგენდა. ფაქტობრივი 

დღგ-ის ზრდა მაღალი იყო 2011 წელსაც (12%), თუმცა ამჯერად იგი ჩამორჩებოდა 

პოტენციური დღგ-ის მაჩვენებელთა ზრდის ტემპს (17.6% და 16.1%). 2012-2015 

წლებში ფაქტობრივი დღგ-ის საშუალო ზრდა შემცირდა, ამავე პერიოდში კი 

პოტენციური დღგ ზრდას განაგრძობდა (5.9% და 6.9%), რამაც გაპის ზრდა 

გამოიწვია17. 2016 წლიდან, გაპის არსებითი შემცირების პარალელურად, შეგვიძლია 

ვივარაუდოთ საანალიზო პერიოდის მესამე ნაწილის დაწყება, რაც მომდევნო 

წლებში უფრო ზუსტი შეფასების შესაძლებლობას მოგვცემს. 

 რაც შეეხება პოლიტიკის გაპს, მთელი საანალიზო პერიოდის განმავლობაში 

პოლიტიკის ორივე სტრუქტურის შესაბამისი პოტენციური დღგ, დაახლოებით, 

ერთი და იმავე ტემპით იზრდებოდა (7.5% და 7.2%), რის გამოც პოლიტიკის გაპი 

მცირედით მერყეობდა. 

მილიონი ლარი 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

დღგ-ის გაპი  

(A-C) 
995 1,081 1,079 1,080 1,343 1,571 1,687 1,965 2,349 1,537 

მორჩილების გაპი 

(B-C) 
524 518 557 518 730 912 981 1,154 1,417 535 

პოლიტიკის გაპი 

(A-B) 
471 563 522 562 614 660 706 811 933 1,002 

დღგ-ის გაპი/მშპ 6.8% 6.5% 6.9% 6.0% 6.4% 7.0% 7.2% 7.8% 8.6% 5.3% 

ცხრილი 3:  დღგ-ის გაპი (ნომინალური) და წილი მშპ-ში. წყარო: საბიუჯეტო ოფისის გაანგარიშება. 

რაც შეეხება დღგ-ის გაპს ნომინალურ გამოსახულებაში (ცხრილი 3), საანგარიშო პერიოდის 

დასაწყისში სტაბილურ დონეზე შენარჩუნების შემდეგ დღგ-ის გაპი 2015 წლამდე ზრდის 

ტენდენციას ავლენდა (ზრდა 2007 წელთან შედარებით - 2.4-ჯერ), 2016 წელს კი, 

საანალიზო პერიოდის განმავლობაში პირველად, ძალიან მკვეთრად შემცირდა. მსგავსი 

ტენდენციით ხასიათდებოდა მორჩილების გაპიც, რომელიც 2015 წელს, პერიოდის 

დასაწყისთან შედარებით, 2.7-ჯერ იყო გაზრდილი, 2016 წელს კი ასევე მნიშვნელოვნად 

შემცირდა. რაც შეეხება პოლიტიკის გაპს, საანგარიშო პერიოდში მას აღმავალი ტრენდი 

                                                           
17 როგორც ზემოთ აღინიშნა, შესაძლებელია ეს არასწორი აღრიცხვით იყო განპირობებული, რაც 

იმპორტზე გადასახდელი დღგ-ის ტერიტორიაზე გადახდასა და შემდეგ ჩათვლას გულისხმობს. 
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ჰქონდა და მაქსიმალურ მნიშვნელობას 2016 წელს მიაღწია(ზრდა 2007 წელთან შედარებით 

- 2.1-ჯერ). ზემოაღნიშნული შესაძლებელია მიანიშნებდეს, რომ მოცემული 10 წლის 

განმავლობაში დღგ-სგან გათავისუფლებული დარგები არსებითი ზრდის ტენდენციით 

ხასიათდებოდა.18 

2007-2010 წლებში მორჩილების და პოლიტიკის გაპები თითქმის თანაბარ წილს იკავებდა 

დღგ-ის მთლიანი გაპის მოცულობაში, 2011 წლიდან კი, მორჩილების გაპის სწრაფი ზრდის 

ფონზე, მისი წვლილიც სტაბილურად იზრდებოდა და 2015 წელს 60%-ს გადააჭარბა, რასაც 

2016 წელს 35%-მდე შემცირება მოჰყვა (დიაგრამა 5). 

 

დიაგრამა 5: დღგ-ის გაპის კომპონენტები და წილი მშპ-ში. წყარო: საბიუჯეტო ოფისის გაანგარიშება. 

თავდაპირველი კლების შემდეგ ზრდის ტენდენციით ხასიათდებოდა დღგ-ის გაპის მშპ-ში 

წილიც, რომელიც 2015 წლისთვის 8.6%-ს აღწევდა და 1.8 პპ-ით აღემატებოდა 2007 წლის 

მაჩვენებელს, 2016 წელს კი 5.3%-მდე შემცირდა. გაპის საშუალო წილი მშპ-ში 2007-2015 

წლებში 7% შეადგენდა, 2016 წლის მაჩვენებლის გათვალისწინებით კი - 6.9%-ს. 

შედარებისთვის, საინტერესოა დღგ-ის გაპის შეფასება რეალურად გადახდილი დღგ-ის 

მიხედვითაც (ნაცვლად ფაქტობრივი დღგ-ისა). როგორც ზემოთ აღინიშნა, რეალურად 

გადახდილი დღგ მოიცავს როგორც წარსულ გადახდებს, ასევე - სამომავლოდ უკან 

დასაბრუნებულ თანხებს, ამიტომ საანგარიშო პერიოდში იგი მნიშვნელოვნად 

                                                           
18 პოლიტიკის გაპი, რომელიც პოლიტიკის საორიენტაციო და არსებული სტრუქტურის შესაბამისი 

პოტენციური დღგ-ის სხვაობას წარმოადგენს, აგრეთვე ცნობილია გადასახადის ამოღების 

ეფექტიანობის ფართოდ გავრცელებული საზომის, საგადასახადო დანახარჯების  (tax expenditure) 

სახელით. პოლიტიკის გაპის აგრეგირებული შეფასება საგადასახადო დანახარჯების მთლიანი 

მოცულობის შეფასების საშუალებას გვაძლევს, რადგან ცალკეულ საგადასახადო დანახარჯთა ჯამი, 

შესაძლოა, პოლიტიკის გაპის ტოლი არ იყოს, რაც გათავისუფლებული სექტორების თანაკვეთის 

შედეგია (Hutton, 2017). 
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აღემატებოდა ფაქტობრივად დეკლარირებულ დღგ-ს (გარდა 2016 წლისა, როცა 

დეკლარირებული და გადახდილი დღგ პირველად დაუახლოვდა ერთმანეთს). 

შესაბამისად, გაცილებით მცირეა გაპიც. კერძოდ, რეალურად გადახდილი დღგ-ის 

გათვალისწინებით, საანგარიშო პერიოდში დღგ-ის გაპი საშუალოდ 7.1% იყო, მაქსიმალურ 

მნიშვნელობას კი 2016 წელს აღწევდა (12%). საშუალოდ 8.8%-ს შეადგენდა მორჩილების 

გაპი (მაქსიმალური 2016 წელს - 15.1%), ხოლო 18.6%-ს - პოლიტიკის გაპი (მაქსიმალური 

2016 წელს - 20.6%). ამავე პერიოდში საშუალოდ 74.3%-ს უტოლდებოდა C-efficiency 

(მინიმუმი 2016 წელს - 67.4%). 

რაც შეეხება საქართველოს მაჩვენებელთა შედარებას სხვა ქვეყნებთან, უნდა აღინიშნოს, 

რომ საგადასახადო გაპის შეფასების სისტემატური გამოცდილება არცთუ ბევრ ქვეყანას 

აქვს, ამიტომ ოპტიმალური იქნება, საქართველოს მდგომარეობა შევადაროთ 

ევროკავშირის სივრცეს, რომლისთვისაც რეგულარულად ითვლება საგადასახადო გაპის 

მაჩვენებლები (ძირითადად დღგ). აღსანიშნავია რომ მოცემული ქვეყნები დღგ-ის გაპად 

ძირითადად განიხილავენ ე.წ. მორჩილების გაპს19. როგორც დიაგრამა 6-დან ჩანს, 2014 

წელს საქართველოს ევროკავშირის 3 წევრ ქვეყანაზე: რუმინეთზე, ლიტვასა და მალტაზე 

დაბალი გაპი ჰქონდა და მცირედით აღემატებოდა სლოვაკეთის მაჩვენებელს. ხოლო თუ 

2016 წლის მდგომარეობით დღგ-ის გაპის მაჩვენებელს (13.8%) შევადარებთ ევროკავშირის 

2014 წლის მონაცემებს (უახლესი ხელმისაწვდომი შეფასება), ვლინდება, რომ ეს 

მაჩვენებელი ნაკლებია ევროკავშირის მოცემული წლის საშუალოზე (14.1%)20 და, 

დაახლოებით, საფრანგეთისა და პორტუგალიის გაპის სიდიდეს უტოლდება (დეტალური 

ინფორმაციისათვის, იხ. დანართი 3). 

 

 

დიაგრამა 6: დღგ-ის გაპის კომპონენტები და წილი მშპ-ში. წყარო: CASE. (2016) Study and Reports on the VAT 

Gap in the EU-28 Member States, საბიუჯეტო ოფისის გაანგარიშება. 

                                                           
19 იხილეთ დანართი 3. 
20 ევროკავშირის ქვეყნები კვიპროსის და ხორვატიის გარეშე. 
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დანართი 1. საბიუჯეტო ოფისის მიერ გამოყენებული 

მეთოდოლოგია 
 

კვლევის მიზნებიდან და მონაცემების ხელმისაწვდომობიდან გამომდინარე, საქართველოს 

დღგ-ის გაპის შეფასება „ზემოდან-ქვემოთ“ მეთოდით, მშპ-ის კორექტირების მიდგომის 

თანახმად ხდება. ამდენად, მოცემული პუბლიკაცია საგადასახადო ბაზას მოხმარებაზე 

დამყარებული მეთოდით აფასებს (აგრეთვე, მოთხოვნაზე დამყარებული მეთოდი), 

რომელსაც, მაგალითად, ევროკავშირის ქვეყნები იყენებენ, ნაცვლად გამოშვებაზე 

დამყარებული მეთოდისა (აგრეთვე, მიწოდებაზე ან დამატებულ ღირებულებაზე 

დამყარებული მეთოდი), რომლის ერთ-ერთი მომხმარებელიც IMF-ის RA-GAP მოდელია 

(Tax Gap Project Group, 2016). 

კვლევის მეთოდოლოგია მოიცავს „ზემოდან-ქვემოთ“ მეთოდის მეორე მიდგომის 

ელემენტებსაც, რაც რესურსებისა და გამოყენების ცხრილთა მონაცემებით სექტორების 

ინდივიდუალურ ანალიზს გულისხმობს. აღნიშნული ცხრილები არ მოიცავს კრიტიკული 

მნიშვნელობის ინფორმაციას ძირითადი კაპიტალის მთლიანი ფორმირების შესახებ 

სექტორების მიხედვით (მოცემულია მხოლოდ ჯამური მაჩვენებელი), რის გამოც ამ 

მიდგომით დღგ-ის გაპის შეფასება არ ხერხდება. მიუხედავად ამისა, ცხრილები იძლევა 

ინფორმაციას დღგ-ისგან განთავისუფლებული სექტორების საბოლოო და შუალედური 

მოხმარების შესახებ, რასაც მშპ-ის კორექტირების მიდგომის შემდგომი სრულყოფისთვის 

ვიყენებთ. ამდენად, კვლევა აერთიანებს ორივე მიდგომის შემადგენელ ნაწილებს. 

კვლევა ეყრდნობა დაშვებას, რომ ეროვნულ ანგარიშთა მონაცემები ზუსტი, შედარებადი 

და ყოვლისმომცველია (მათ შორის, ჩრდილოვანი ეკონომიკის ჩათვლით). 

 

მშპ (Y, საბაზისო ფასებში)  = დამატებული ღირებულება 

1. საგარეო კორექტირება (NX, მხოლოდ საქონლით ვაჭრობა) 

1.1 იმპორტი (+) 

1.2 ექსპორტი (-) 

2. ინვესტიციებით კორექტირება (I) 

2.1 ძირითადი კაპიტალის მთლიანი ფორმირება (-) 

2.2 მარაგების ცვლილება (-) 

2.3 საცხოვრებელი დანიშნულების შენობები (+)

2.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა (+) 

2.5 კაპიტალური ხარჯები, სხვა ხარჯები (+) 

2.6 კერძო ინვესტიციების ჩაუთვლელი ნაწილი (+) 

3. სამთავრობო ხარჯებით კორექტირება (G) 

3.1 სახელმწიფო მმართველობა, დამატებული ღირებულება (-) 

3.2 სახელმწიფო მმართველობა, შუალედური მოხმარება (+) 
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მოხმარება (C = Y + NX - I - G) 

4. მოხმარების კორექტირება განთავისუფლებული სექტორებით  

4.1 სოფლის მეურნეობა, დამატებული ღირებულება, მეტყევეობის და მეთევზეობის გარეშე (-) 

4.2 შინამოსამსახურის საქმიანობა, დამატებული ღირებულება (-) 

4.3 საფინანსო საქმიანობა, დამატებული ღირებულება (-) 

4.4 ჯანდაცვა, დამატებული ღირებულება (-) 

4.5 განათლება, დამატებული ღირებულება (-) 

4.6 ტურიზმი, დამატებული ღირებულება (-) 

4.7 გადაზიდვები, დამატებული ღირებულება (-) 

4.8 განთავისუფლებული სექტორების შუალედური მოხმარება (+) 

4.9 მსუბუქი ავტომობილები, წმინდა იმპორტი (-) 

4.10 ფარმაცევტული პროდუქცია, წმინდა იმპორტი (-) 

4.11 100,000 ლარამდე ბრუნვის მქონე საწარმოების დამატებული ღირებულება (-) 

5. დღგ-ის დასაბეგრი ბაზა (დღგ-ის ჩათვლით) 

6. დღგ-ის დასაბეგრი ბაზა (დღგ-ის გარეშე) 

7. პოტენციური დღგ 

 

1.1 იმპორტი (+) - დასაბეგრ ბაზას ემატება იმპორტი, რადგან იგი იბეგრება დღგ-ით 

მოხმარების ადგილზე. 

1.2 ექსპორტი (-) - ბაზას აკლდება ექსპორტი, რადგან იგი დღგ-ის ნულოვანი განაკვეთით 

იბეგრება. 

2.1 ძირითადი კაპიტალის მთლიანი ფორმირება (-) - ბაზას აკლდება კაპიტალის 

ფორმირება ანუ ინვესტიციები, რადგან იგი დღგ-სგან განთავისუფლებულია 

(კაპიტალური პროდუქციის შუალედური შესყიდვა). 

2.2 მარაგების ცვლილება (-) - ბაზას აკლდება მარაგების ცვლილება, რომელიც დღგ-ით არ 

იბეგრება და ძირითადი კაპიტალის მთლიან ფორმირებასთან ერთად მთლიანი კაპიტალის 

ფორმირებას ქმნის. 

2.3 საცხოვრებელი დანიშნულების შენობები (+) - ბაზას ემატება საცხოვრებელი 

დანიშნულების შენობათა ხარჯები, რადგან კერძო მფლობელები, ფიზიკური პირები, ვერ 

აღიარებენ მას, როგორც ჩასათვლელ კაპიტალურ ხარჯს, და ვერ ისარგებლებენ 

შეღავათით. 

2.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა (+) - ბაზას ემატება არაფინანსური აქტივების ზრდა, 

რადგან სახელწიფოს კაპიტალური პროექტების განხორციელების შემთხვევაშიც 

სახელმწიფო, რომელიც არ არის გადასახადის გადამხდელი, ვერ ისარგებლებს შეღავათით. 

2.5 კაპიტალური ხარჯები, სხვა ხარჯები (+) - ბაზას ემატება სხვა ხარჯების კაპიტალური 

ხარჯები, რადგან სახელწიფოს კაპიტალური პროექტების განხორციელების შემთხვევაშიც 

სახელმწიფო, რომელიც არ არის გადასახადის გადამხდელი, ვერ ისარგებლებს შეღავათით. 
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2.6 კერძო ინვესტიციების ჩაუთვლელი ნაწილი (+) - ბაზას ემატება კერძო ინვესტიციების 

ჩაუთვლელი ნაწილი. აღნიშნული აღებულია, როგორც მთლიანი ინვესტიციების 15% და 

ეყრდნობა საბიუჯეტო ოფისის შეფასებას, რომელიც ითვალისწინებს როგორც ბიზნეს 

სექტორის სტატისტიკის მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც შეფასებულია მცირე (დღგ-ის 

არაგადამხდელი) საწარმოების წილი, ასევე - რესურსებისა და გამოყენების ცხრილებს, 

საიდანაც შეფასებულია განთავისუფლებული სექტორების ინვესტიციების საშუალო წილი 

მთლიან ინვესტიციებში (პსო-ს შეფასება). 

3.1 სახელმწიფო მმართველობა, დამატებული ღირებულება (-) - ბაზას აკლდება 

სახელმწიფო მმართველობის სექტორის ხარჯები, რადგან იგი არ იხდის დღგ-ს. 

3.2 სახელმწიფო მმართველობა, შუალედური მოხმარება (+) - ბაზას ემატება სახელმწიფო 

მმართველობის სექტორის შუალედური მოხმარება, რადგან იგი არ იხდის და, შესაბამისად, 

ვერ ჩაითვლის დღგ-ს, რომელიც გადახდილია დასაბეგრი შუალედური პროდუქციის 

შესყიდვისას და სხვა მუხლებში არ ჩანს. 

4.1 სოფლის მეურნეობა, დამატებული ღირებულება, მეტყევეობის და მეთევზეობის გარეშე 

(-) - ბაზას აკლდება დღგ-სგან განთავისუფლებული დარგის დამატებული ღირებულება. 

4.2 შინამოსამსახურის საქმიანობა, დამატებული ღირებულება (-) - ბაზას აკლდება 

შინამოსამსახურეების საქმიანობის დამატებული ღირებულება, რადგან ისინი არ იხდიან 

დღგ-ს. 

4.3 საფინანსო საქმიანობა, დამატებული ღირებულება (-) - ბაზას აკლდება საფინასო 

სექტორის დამატებული ღირებულება, რადგან იგი ძირითადად განთავისუფლებულია 

დღგ-სგან. 

4.4 ჯანდაცვა, დამატებული ღირებულება (-) - ბაზას აკლდება ჯანდაცვის სექტორის 

დამატებული ღირებულება, რადგან იგი ძირითადად განთავისუფლებულია დღგ-სგან. 

4.5 განათლება, დამატებული ღირებულება (-) - ბაზას აკლდება განათლების სექტორის 

90%, რადგან, მიუხედავად იმისა, რომ დარგი განთავისუფლებულია დღგ-სგან, 

მხედველობაში მისაღებია არა აკრედიტებული სასწავლებლების და სხვადასხვა 

ტრეინინგისა თუ სემინარის აქტივობებიც, რომლებიც ექვემდებარებიან დღგ-ის დასაბეგრ 

რეჟიმს (პსო-ს შეფასება).   

4.6 ტურიზმი, დამატებული ღირებულება (-) - ბაზას აკლდება მშპ-ის 45 საქმიანობის 

მიხედვით კლასიფიკაციის ჯგუფ „სამოგზაურო ბიუროებისა და ტურისტული აგენტების 

საქმიანობა; ტურისტებისათვის დახმარების აღმოჩენის“ დამატებული ღირებულების 90%, 

რადგან ტუროპერატორების საქმიანობა განთავისუფლებულია დღგ-სგან, მაგრამ 

მხედველობაშია მისაღები გადაყიდვის დასაბეგრი შემთხვევები და შიდა ტურიზმის 

მომსახურება (პსო-ს შეფასება).  

4.7 გადაზიდვები, დამატებული ღირებულება (-) - ბაზას აკლდება მშპ-ის 45 საქმიანობის 

მიხედვით კლასიფიკაციის ჯგუფების: „სხვა სახმელეთო ტრანსპორტი და საზღვაო და 

კაბოტაჟური წყლის ტრანსპორტის“ 80%, „საჰაერო ტრანსპორტის“ 100%, „ტვირთვის 
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სატრანსპორტო დამუშავება და შენახვის“ 80%, „სხვა დამხმარე სატრანსპორტო 

საქმიანობის“ 20%, რადგან საერთაშორისო გადაზიდვები განთავისუფლებულია დღგ-სგან. 

(პსო-ს შეფასება). 

4.8 განთავისუფლებული სექტორების შუალედური მოხმარება (+) - ბაზას ემატება 

ჩათვლის უფლების გარეშე განთავისუფლებული დარგების შუალედური მოხმარება, 

რადგან იგი იბეგრება (შესაბამისი პროცენტების გათვალისწინებით)  (პსო-ს შეფასება). 

4.9 მსუბუქი ავტომობილები, წმინდა იმპორტი (-) - ბაზას აკლდება მსუბუქი 

ავტომობილების წმინდა იმპორტი, რადგან თავდაპირველად დამატებული იმპორტიდან 

უნდა გამოვრიცხოთ იმ საქონლის ღირებულება, რომელიც განთავისუფლებულია დღგ-

სგან. 

4.10 ფარმაცევტული პროდუქცია, წმინდა იმპორტი (-) - ბაზას აკლდება ფარმაცევტული 

საქონლის (საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურა (სეს სნ 2012) 

კლასიფიკაციით 3003, 3003, 3006 კოდების ჯამი) წმინდა იმპორტი, რადგან 

თავდაპირველად დამატებული იმპორტიდან უნდა გამოვრიცხოთ იმ საქონლის 

ღირებულება, რომელიც განთავისუფლებულია დღგ-სგან. 

4.11 100,000 ლარამდე ბრუნვის მქონე საწარმოების დამატებული ღირებულება (-) - ბაზას 

აკლდება 100,000 ლარამდე საწარმოების დამატებული ღირებულება, რადგან იგი 

განთავისუფლებულია დღგ-ისგან და შეფასებულია, როგორც მთლიანი დამატებული 

ღირებულების 5%, რაც ეყრდნობა მცირე საწარმოთა ბრუნვის მონაცემებს; 

გათვალისწინებულია ისიც, რომ სავალდებულო ზღვარს ქვემოთ მყოფი საწარმოები 

სხვადასხვა მიზნისთვის ნებაყოფლობით რეგისტრირდებიან დღგ-ის გადამხდელად და, 

შესაბამისად, აღებულია აღნიშნული 5%-ის 2/3 (პსო-ს შეფასება). 

აღნიშნული ოპერაციების შედეგად მიიღება ე.წ. დღგ-ის პოტენციური დასაბეგრი ბაზა, 

სიდანაც დაითვლება პოტენციური დღგ. 

პოტენციური დღგ, შესაძლებელია, შედარდეს დღგ-ის სხვადასხვა ფაქტობრივ 

მაჩვენებელს და გამოანგარიშებულ იქნას სხვადასხვა ტიპის გაპი. 
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დანართი 2. გაპის შეფასების მეთოდები 
 

საგადასახადო გაპის შეფასებისთვის ორი ძირითადი მეთოდი გამოიყენება: ე.წ. „ზემოდან-

ქვემოთ“ (მაკროეკონომიკური) და „ქვემოდან-ზემოთ“ (მიკროეკონომიკური). 

მაკროეკონომიკური მეთოდი ეროვნული ანგარიშების მონაცემთა საფუძველზე 

პოტენციური შემოსავლის გაანგარიშებასა და რეალურიდან მისი გადახრის შეფასებას 

ეყრდნობა, ხოლო მიკროეკონომიკური მეთოდის საფუძველს გადასახადის კონკრეტულ 

გადამხდელთა შემთხვევითი შერჩევა და მათი ქცევების ანალიზი წარმოადგენს. გაპის 

გაანგარიშება შესაძლებელია ეკონომეტრიკული ტექნიკის გამოყენებითაც, თუმცა 

შედეგები მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული საწყის დაშვებებსა და მონაცემთა ხარისხზე, 

უშუალოდ გაპის მოცულობის განსაზღვრას კი ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებული 

სირთულეები აბრკოლებს (Hutton, 2017). 

საგადასახადო გაპის შეფასების ორივე მეთოდი საკუთარი უპირატესობებითა და 

ნაკლოვანებებით ხასიათდება. როგორც წესი, მაკროეკონომიკური მეთოდი გადასახადის 

გადამხდელთა ქცევის ტენდენციებზე ნაკლებ ინფორმაციას იძლევა, მნიშვნელოვნადაა 

დამოკიდებული ეროვნულ ანგარიშთა დაშვებებზე და ძალზე მგრძნობიარეა მონაცემთა 

განახლების მიმართ, ხოლო მიკროეკონომიკური მეთოდი ნაკლებად სრულია და   

შედარებით ძვირი, შერჩევის ცდომილების ალბათობა კი საკმაოდ მაღალია. 

„ზემოდან-ქვემოთ“ მეთოდი განსაკუთრებით გამოსადეგია არაპირდაპირი გადასახადების 

გაპის გაანგარიშებისას, რადგან იგი ყოვლისმომცველ შეფასებას იძლევა და ეროვნული 

ანგარიშების დამოუკიდებელ მონაცემებს ეყრდნობა. საგადასახადო გაპი გამოითვლება 

ამოსაღები ბაზის მთლიანი მოცულობიდან ამოღებული შემოსავლების გამოკლებით. ეს 

მეთოდი გამოიყენება დღგ-ის და აქციზის გადასახადების გაპის კალკულაციისთვის, 

მთლიანი მოხმარების მონაცემებისთვის შესაბამისი განაკვეთების მორგების შედეგად.  

„ზემოდან-ქვემოთ“ მეთოდი მოუხერხებელია პირდაპირი გადასახადების გაპის 

გაანგარიშებისთვის, რადგან შემოსავლებისა და აქტივების მონაცემთა ამსახველი 

დამოუკიდებელი წყაროები არასაკმარისად ინკლუზიური და დეტალურია საგადასახადო 

ბაზის სანდო მაჩვენებლის გამოსათვლელად. შესაბამისად, პირდაპირი 

გადასახადებისთვის „ქვემოდან-ზემოთ“ მეთოდი გამოიყენება. საგადასახადო გაპის 

კომპონენტები, შიდა წყაროებზე დაყრდნობით, ცალ-ცალკე ფასდება მომხმარებელთა 

ჯგუფებისა და დაუმორჩილებლობის ტიპების მიხედვით (HMRC, 2012). 

 „ზემოდან-ქვემოთ“ მეთოდის საბაზისო დაშვებაა, რომ მონაცემთა შერჩეული წყარო 

(როგორც წესი, ეროვნული ანგარიშები) საგადასახადო ბაზის მთელ მოცულობას ფარავს, 

რაც კვლევისთვის მოსახერხებელია და შედარებით სწრაფი, ნაკლებად რესურს-

ინტენსიური და აგრეგირებული შეფასების მიღების საშუალებას იძლევა. ამდენად, 

კვლევის სიზუსტე განსაკუთრებითაა დამოკიდებული ეროვნული ანგარიშების მონაცემთა 

ხარისხზე, მათ შორის, ჩრდილოვანი (დაუკვირვებადი) ეკონომიკის შეფასების კუთხით, 

რაც გაპის განსაზღვრის მნიშვნელოვანი კომპონენტია, და წინასწარი მონაცემების 
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დაზუსტებულიდან გადახრის ზომაზე, რასაც, შესაძლოა, მნიშვნელოვანი განსხვავებების 

წარმოქმნა მოჰყვეს. 

„ქვემოდან-ზემოთ“ მეთოდი, პირიქით, მონაცემთა რამდენიმე წყაროს იყენებს და 

საგადასახადო ბაზას თანდათან, კომპონენტების მიხედვით აგებს, რაც სასარგებლო 

ოპერატიულ მონაცემებს ხდის ხელმისაწვდომს. გაპის კომპონენტების შეფასება 

ინდივიდუალურად, გადასახადის გადამხდელებისა და გადახრის ტიპების მიხედვით 

ხდება, მონაცემთა წყარო კი, ძირითადად, საგადასახადო ადმინისტრატორია. შესაბამისი 

კომპონენტის შეფასების შემდეგ, მიღებული შედეგები მთელ პოპულაციაზე 

ექსტრაპოლაციის მეთოდით ვრცელდება (Tax Gap Project Group, 2016).  

ორივე მეთოდი მოიცავს გაურკვევლობის მნიშვნელოვან ელემენტს. ეს განსაკუთრებით 

ეხება „ზემოდან-ქვემოთ“ მეთოდს, ვინაიდან იგი შედარებით მცირე რიცხვის (გაპი) 

შესაფასებლად დიდ რიცხვს (ამოსაღები გადასახადი) მეორე დიდ რიცხვს (ამოღებული 

გადასახადი) აკლებს. მცირე საგადასახადო გაპი, საკუთარ ზომასთან შედარებით, 

გაურკვევლობის მოზრდილი დონით ხასიათდება (HMRC, 2011). გაურკვევლობის 

პრობლემა აქვს „ქვემოდან-ზემოთ“ მეთოდსაც, რომელიც მრავალი სხვადასხვა წყაროს 

მონაცემებს ეყრდნობა და, შესაბამისად, მათ სიზუსტესა და სანდოობასთან დაკავშირებით 

მაღალი რისკის წინაშე დგას.  

საუკეთესო შემთხვევაში, ცხადია, გაპი ორივე აღნიშნული მეთოდის გამოყენებითა და 

შედეგების შეჯერებით ფასდება. თუმცა ადამიანურ და ფინანსურ რესურსებთან, 

მონაცემთა მოპოვება-დამუშავებასა და სხვა ფაქტორებთან დაკავშირებული 

სირთულეების გამო,  როგორც წესი, ეს შესაძლებელი არ არის.   

გასათვალისწინებელია, რომ საგადასახადო გაპის შეფასება პოტენციური საგადასახადო 

შემოსავლის შეფასებას ეყრდნობა, რაც, მონაცემთა სიზუსტის ნაკლებობისა და 

არასრულფასოვნების გათვალისწინებით, მნიშვნელოვან დაბრკოლებას წარმოადგენს. 

გადასახადის თეორიული ბაზის შეფასების ორივე, მიკროეკონომიკური და 

მაკროეკონომიკური, მეთოდი მოიცავს გადახრებს როგორც დადებითი, ასევე  უარყოფითი 

მიმართულებით. ვინაიდან შერჩევის შეცდომის განსაზღვრა შეუძლებელია და არ 

არსებობს არავითარი მიზეზი, რომ აღნიშნული გადახრები ერთმანეთს აწონასწორებდეს, 

შედეგების ინტერპრეტაცია და დასკვნების გაკეთება დიდ სიფრთხილეს მოითხოვს. 

სასურველია, აქცენტი გაკეთდეს გაპის ტრენდზე და არა - აბსოლუტურ მაჩვენებლებზე, 

ნებისმიერი ინტერპრეტაცია კი აუცილებლად უნდა ითვალისწინებდეს გაურკვევლობის 

არსებით ელემენტს.  

თუკი გაპის ტენდენციათა მიმართულებას რაიმე მნიშვნელოვანი ეგზოგენური ფაქტორები 

არ განსაზღვრავს, მისი ცვლილების ტრენდი ინფორმაციული და საერთო სურათის 

ანალიზისთვის გამოსადეგი იქნება. თავის მხრივ, სიფრთხილეა საჭირო ტრენდის 

ინტერპრეტაციის პროცესშიც, რადგან სტატისტიკური მონაცემების შეფასების ტექნიკა 

ცვალებადია და განახლებული ტექნიკით გასული წლების ხელახალი შეფასება 

ყოველთვის არ არის შესაძლებელი (Toder, 2007). 
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დანართი 3. დღგ-ის გაპის შეფასების გამოცდილება 
 

დღგ-ს ძალზე მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ევროკავშირის შემოსავლებში და ბლოკის 

საერთო ბიუჯეტის დაფინანსების ერთ-ერთ წყაროს წარმოადგენს, ამიტომ მისი 

ეფექტიანობის კვლევას ევროკავშირის მასშტაბით გამორჩეული ადგილი უჭირავს. წევრი 

ქვეყნების ნაწილი გაპს ყოველწლიურად აფასებს. გარდა დამოუკიდებელი შეფასებებისა, 

ევროკომისიის დაკვეთით, გაპი ბლოკის მასშტაბითაც გაიანგარიშება. 

ევროკავშირის გადაწყვეტილების თანახმად, „საგადასახადო გაპის შეფასების სხვადასხვა 

მეთოდოლოგიის შესახებ ინფორმაციისა და გამოცდილების თავმოყრისა და გაცვლისთვის 

შეიქმნა საპროექტო ჯგუფი იმ ექსპერტების მონაწილეობით, რომელთაც გააჩნიათ 

გამოცდილება საგადასახადო გაპის გაანგარიშების პროცესში“21. აღნიშნული ჯგუფი (Tax 

Gap Project Group) 15 წევრი ქვეყნისგან შედგება და ძირითად აქცენტს დღგ-ის გაპის 

კვლევაზე აკეთებს. ამ 15 ქვეყნიდან დღგ-ის გაპის რეგულარული შეფასება 12-ში ხდება, 

რაც მნიშვნელოვნად აღემატება პირდაპირი გადასახადის გაპების შეფასებათა რაოდენობას 

(საშემოსავლო გადასახადი - 4 ქვეყანა, მოგების გადასახადი - 3 ქვეყანა, სოციალური 

შენატანები - 3 ქვეყანა, ოთხივე ტიპის გადასახადი - მხოლოდ გაერთიანებული სამეფო)22.  

ევროკომისიის დაკვეთით, 2009 წელს Reckon-მა 2000-2006 წლების პერიოდისთვის 

ევროკავშირის ქვეყნების დღგ-ის გაპის შეფასებისა და ანალიზის კვლევა ჩაატარა, 

რომელიც შემდგომ საფუძვლად დაედო ამ ტიპის სხვა კვლევებს. როგორც კვლევის 

ანგარიშშია განმარტებული, დღგ-ის გაპის „ქვემოდან-ზემოთ“ მეთოდით შეფასებას 

შეუძლებელს ხდის დღგ-ის გაყალბების შესახებ საგადასახადო ორგანოების მიერ 

გამოქვეყნებული ინფორმაციის სიმწირე, სამუშაო მონაცემებისა და მეთოდების 

კონფიდენციალურობა და შერჩევის პოტენციური შეცდომა (Reckon, 2009).  

„ზემოდან-ქვემოთ“ მეთოდი გაპის შეფასების საშუალებას იძლევა, თუმცა, როგორც ზემოთ 

განიმარტა, აღნიშნული მეთოდი დეტალური ინფორმაციის ნაკლებობით ხასიათდება, რის 

გამოც გაპის წარმოქმნაში კონკრეტული სექტორის, საქონლის, მომსახურებისა თუ 

მწარმოებლის ტიპის წვლილის დადგენა ვერ ხერხდება. შეფასების მართებულობის წინაშე 

მდგარ გამოწვევათა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია ხელმისაწვდომ მონაცემთა ხარისხი, 

ეროვნული ანგარიშების მიერ გადასახადის გადახდას დაქვემდებარებულ აქტივობათა 

მოცვის დონე და მონაცემთა სიზუსტის მაჩვენებელი.  

კვლევის მეთოდოლოგიის თანახმად, დღგ-ის წმინდა თეორიული ვალდებულების (დღგ-

ის დასაბეგრი ბაზა) გაანგარიშება შემდეგი კომპონენტების მიხედვით ხდება: 

შინამეურნეობების, შმაკო-ებისა და მთავრობის საბოლოო მოხმარება; 

განთავისუფლებული საქონლისა და მომსახურების წარმოებისთვის საჭირო საქონელსა და 

მომსახურებაზე გაწეული შუალედური დანახარჯები; ძირითადი კაპიტალის მთლიანი 

                                                           
21 ევროკომისია, კომისიის საექსპერტო ჯგუფებისა და სხვა მსგავსი ორგანიზაციების რეგისტრი. 
22 TGPG-ის გამოკითხვა. 
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დაგროვება და მარაგების ცვლილება. მონაცემთა წყაროს წევრი ქვეყნების რესურსებისა და 

გამოყენების ცხრილები წარმოადგენს.  

Reckon-ის კვლევის შედეგებით, 2000-2005 წლებში ევროკავშირის ქვეყნებში დღგ-ის გაპი 

აბსოლუტურ გამოსახულებაში ზრდადი ტენდენციით ხასიათდებოდა (90.9 მლრდ 

ევროდან 113.3 მლრდ ევრომდე), 2006 წელს კი შემცირდა (106.7 მლრდ ევრო). რაც შეეხება 

გაპის წილს თეორიულ ბაზაში, 2000-2005 წლებში ის სტაბილურად 13-14%-ის ფარგლებში 

მერყეობდა, 2006 წელს კი 12%-მდე დაიკლო. აღსანიშნავია, რომ ანალიზის შედეგად 

ქვეყნებს შორის საერთო ტენდენციები არ გამოიკვეთა. 

2006 წლის მონაცემებით: 

 დღგ-ის ყველაზე დიდი გაპი საბერძნეთში დაფიქსირდა, სადაც რეალური 

შემოსავლები პოტენციურს 30%-ით ჩამორჩებოდა (6.56 მლრდ ევრო). მეორე 

პოზიციაზე სლოვაკეთი იყო 28%-ით (1.31 მლრდ ევრო), მესამეზე - უნგრეთი 23%-

ით (2.07 მლრდ ევრო), შემდეგ კი 22-22%-ით იტალია (26.34 მლრდ ევრო), ლიტვა 

(510 მილიონი ევრო) და ლატვია (378 მილიონი ევრო) მოდიოდნენ. 3%-ს არ 

აღემატებოდა გაპი ლუქსემბურგში (1%, 20 მილიონი ევრო), ესპანეთში (2%, 1.42 

მლრდ ევრო), ირლანდიაში (2%, 241 მილიონი ევრო), შვედეთსა (3%, 807 მილიონი 

ევრო) და ჰოლანდიაში (3%, 1.38 მლრდ ევრო). 

 მოცულობით ყველაზე დიდი გაპი გაერთიანებულ სამეფოს (26.98 მლრდ ევრო, 

17%), იტალიას (26.34 მლრდ ევრო, 22%), გერმანიას (16.87 მლრდ ევრო, 10%), 

საფრანგეთსა (9.8 მლრდ ევრო, 7%) და საბერძნეთს (6.56 მლრდ ევრო, 30%)  

ჰქონდათ.  

 დღგ-ის თეორიული ბაზის მიხედვით პირველ პოზიციაზე გერმანია იყო (164.12 

მლრდ ევრო, გაპი - 10%). მას მოსდევდნენ გაერთიანებული სამეფო (155.7 მლრდ 

ევრო, გაპი - 17%), საფრანგეთი (140.82 მლრდ ევრო, გაპი - 7%), იტალია (119.2 მლრდ 

ევრო, გაპი - 22%) და ესპანეთი (63.01 მლრდ ევრო, გაპი - 2%). 

ევროკომისიის დაკვეთით ჩატარებული შემდგომი მნიშვნელოვანი ანალიზი CASE-ს 

(Center for Social and Economic Research) ეკუთვნის, რომელმაც 2013 წელს გამოცემული 

კვლევით დღგ-ის გაპი 2000-2011 წლებისთვის შეაფასა, მომდევნო წლებში კი მონაცემებს 

პერიოდულად აახლებდა და 2016 წელს გაპის 2014 წლის ჩათვლით არსებული მონაცემები 

გამოსცა. Reckon-ის მსგავსად, გაპის შესაფასებლად CASE-ც „ზემოდან-ქვემოთ“ მეთოდს 

იყენებს, კვლევის მეთოდოლოგია კი დიდწილად ასევე მსგავსია. 

როგორც თავდაპირველი კვლევიდან ირკვევა (CASE, 2013):  

 2000-2008 წლებში დღგ-ის საშუალო გაპი კლების ტენდენციით ხასიათდებოდა, 

განსაკუთრებით - ევროკავშირის ახალ წევრ ქვეყნებში, თუმცა ქვეყნებს შორის 

განსხვავება კვლავ დიდი რჩებოდა და მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება იქ, სადაც გაპი 

ყველაზე დიდი იყო, არ შეინიშნებოდა. 2008 წლის ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ, 

საგადასახადო განაკვეთების ზრდის მიუხედავად, დღგ-ის გაპი საშუალოდ 

გაიზარდა.  
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 2001-2011 წლებში ყველაზე დიდი გაპი რუმინეთში დაფიქსირდა, სადაც 

ფაქტობრივი შემოსავალი თეორიულ ბაზაზე 42%-ით ნაკლები იყო (მშპ-ის 5.4%). 

ყველაზე მსხვილი გაპები გამოვლინდა, აგრეთვე, ლიტვაში (თეორიული ბაზის 

35%, მშპ-ის 3.9%), საბერძნეთში (თეორიული ბაზის 30%, მშპ-ის 3%), სლოვაკეთში 

(თეორიული ბაზის 29%, მშპ-ის 2.9%), იტალიასა (თეორიული ბაზის 26%, მშპ-ის 

2.1%) და უნგრეთში (თეორიული ბაზის 26%, მშპ-ის 3%). საშუალოდ აღნიშნულ 

პერიოდში ევროკავშირის დღგ-ის გაპი თეორიული ბაზის 17%-სა და მშპ-ის 1.6%-ს 

შეადგენდა. 

 კვლევის თანახმად, დღგ-ის გაპის გამომწვევი მთავარი მიზეზი პოლიტიკის 

გადაწყვეტილებები იყო. კერძოდ, თუკი დღგ-ის გაპის საშუალო მაჩვენებელი 17%-

ს შეადგენდა, პოლიტიკის გაპი 36%-ს აღწევდა და თითქმის ყველა ქვეყანაში 

მნიშვნელოვნად აღემატებოდა მორჩილების გაპის მაჩვენებელს23.  

რაც შეეხება უახლეს მონაცემებს (CASE, 2016):  

 2014 წელს ევროკავშირის მასშტაბით დღგ-ის ფაქტობრივი შემოსავლები 14.06%-ით 

ჩამორჩებოდა პოტენციურს. გაპის შემცირება დიდწილად მორჩილების დონის 

ზრდით იყო გამოწვეული. 

 ყველაზე დიდი გაპი რუმინეთში (37.9%), ლიტვასა (36.8%) და მალტაში (35.3%) 

დაფიქსირდა, ხოლო ყველაზე მცირე - შვედეთში (1.2%), ლუქსემბურგსა (3.8%) და 

ფინეთში (6.9%). გაპის მედიანური მაჩვენებელი 10.4%-ს შეადგენდა.  

 გაცილებით დიდი იყო პოლიტიკის გაპი, რომელიც საშუალოდ 43.8%-ს აღწევდა. 

მათ შორის, 5.3% საგადასახადო განაკვეთის დიფერენცირების გამო დაკარგულ 

შემოსავლებზე მოდიოდა, ხოლო 38.5% - გადასახადისგან განთავისუფლების გამო 

დაკარგულ შემოსავლებზე. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 მნიშვნელოვანია, ხაზი გაესვას, რომ, როგორც Reckon-ის, ასევე - CASE-ს კვლევებში, დღგ-ის გაპად 

მხოლოდ მორჩილების გაპი მოიხსენება. ამდენად, აღნიშნული კვლევების შედეგების 

წარმოდგენისას დღგ-ის გაპი და მორჩილების გაპი ერთი და იმავე მნიშვნელობით მოიაზრება 

(გარდა სპეციალურად აღნიშნული შემთხვევებისა). 
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