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სა ქარ თვე ლო ში მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბი სა და ხელ შეწყ ო ბის თვის 
გარ კვე უ ლი ქმე დე ბე ბი ხორ ცი ელ დე ბა, რაც გა მო ი ხა ტე ბა რო გორც სხვა-
დას ხვა სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა სა და მის შეს რუ ლე ბა ში, ასე ვე სა გა და-
სა ხა დო რე ფორ მებ ში. მი უ ხე და ვად ამი სა, მე წარ მე ე ბი სხვა დას ხვა პრობ-
ლე მი სა და ბა რი ე რე ბის წი ნა შე დგა ნან. აღ ნიშ ნუ ლის გა სარ კვე ვად გა მო-
კითხ ულ იქ ნა 120 მე წარ მე. კვლე ვა ეხე ბო და მრა ვალ სა კითხს, თუმ ცა, 
მო ცე მუ ლი ნაშ რო მის მი ზა ნია სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბის შე მა ფერ ხე ბე ლი 
გა რე მო ე ბე ბი სა და მე წარ მე თა წი ნა შე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მა ტუ რი სა კითხ-
ე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა; სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო სის ტე-
მის ხარ ვე ზე ბის დად გე ნა და ყვე ლა ზე დი დი წნე ხის მქო ნე გა და სა ხა დის 
ტი პის გა მოვ ლე ნა; ასე ვე, მე წარ მე ე ბის თვის სხვა, ანუ არა სა გა და სა ხა დო 
კუთხ ით არ სე ბუ ლი ბა რი ე რე ბის გა მოვ ლე ნა.

 საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: მე წარ მე ო ბა, სა გა და სა ხა დო სის ტე მა, გა და სა-
ხა დე ბი, სა გა და სა ხა დო რე ფორ მე ბი.

სა მე წარ მეო გა რე მოს გან ვი თა რე ბა და მე წარ მე ე ბის ხელ შეწყ ო ბა მე ტად 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ხელ მწი ფოს თვის, რად გან სწო რედ სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი-
კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მარ თე ბულ მიდ გო მებ ზეა და მო კი დე ბუ ლი ბი უ ჯე-
ტის სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბი, ხო ლო მე წარ მე ე ბის მხრი დან კი – მა თი საქ-
მი ა ნო ბის გა ფარ თო ე ბა. ყო ვე ლი ვე ეს იწ ვევს ახა ლი და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე-
ბის და ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნას. ბუ ნებ რი ვი ა, მო ცე მუ ლი გა რე მოს 
გან ვი თა რე ბა და მი სი ხელ შეწყ ო ბა სა ხელ მწი ფოს ინ ტე რე სებ ში შე დის და მი სი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა გა მო ხა ტუ ლია იმ სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კით, რო მელ საც ის 
ატა რებს. აქე დან გა მომ დი ნა რე, სა გა და სა ხა დო სის ტე მა და მას თან და კა ვა ში-
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რე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია ეკო ნო მი-
კის გან ვი თა რე ბის თვის, რაც თა ვის მხრივ, რო გორც მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე-
ბის, ას ვე სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის სა ფუძ ვე ლი ა.

სა ქარ თვე ლო ში გან ხორ ცი ელ და რი გი სა გა და სა ხა დო რე ფორ მა (სპე ცი ა-
ლუ რი და ბეგ ვრის რე ჟი მე ბის შე მო ღე ბა; მო გე ბის გა და სა ხა დის ე.წ. ეს ტო ნუ-
რი მო დე ლის და ნერ გვა; სა გა და სა ხა დო სან ქცი ე ბის ლი ბე რა ლი ზა ცი ა; ერ თი ა ნი 
სა ხა ზი ნო კო დის და ნერ გვა; და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დის ზედ მე-
ტო ბის დაბ რუ ნე ბის ავ ტო მა ტუ რი სერ ვი სი), მე წარ მე თა ხელ შე საწყ ო ბად, მა თი 
საქ მი ა ნო ბის გა ფარ თო ე ბის თვის და სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს თან ურ თი ერ თო-
ბის გა მარ ტი ვე ბის თვის. მი უ ხე და ვად ამი სა, მე წარ მე ე ბი კვლავ დგა ნან გარ კვე-
უ ლი ბა რი ე რე ბი სა და პრობ ლე მე ბის წი ნა შე, რაც და ი დენ ტი ფი ცირ და წი ნამ-
დე ბა რე კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე. სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით გა მო კითხ ულ იქ ნა 
სხვა დას ხვა სფე რო ში და საქ მე ბუ ლი 120 მე წარ მე: სა მარ თლებ რი ვი ფორ მე ბი 
მო ი ცავ და ყვე ლა სა ხეს. საქ მი ა ნო ბის სა ხე ე ბის მი ხედ ვით: მომ სა ხუ რე ბა (31%), 
ვაჭ რო ბა (29%), წარ მო ე ბა (14%), მშე ნებ ლო ბა (11%), ტუ რიზ მი (7%), სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბა (6%), 1%-1%-ით - ენერ გე ტი კა და სა ფი ნან სო სექ ტო რი.

ქვე ყა ნა ში მოქ მე დი გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თე ბის სი დი დი თა და და ბეგ ვრის 
ობი ექ ტე ბის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლო ერ თ-ერ თი ლი ბე რა ლუ რი ქვე ყა ნაა მსოფ-
ლი ო ში. თუმ ცა, მი უ ხე და ვად ამი სა, მე წარ მე ე ბის მხრი დან ყო ველ თვის არის 
სურ ვი ლი, რაც შე იძ ლე ბა და ბა ლი სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თე ბი მოქ მე დებ დეს. 
რამ დე ნა დაც სა ქარ თვე ლოს ბი უ ჯე ტის უმე ტე სი ნა წი ლი შედ გე ბა სწო რედ სა-
გა და სა ხა დო შე მო სუ ლო ბე ბის გან, აუ ცი ლე ბე ლია ისე თი შუ ა ლე დის დაც ვა, 
რაც ერ თი მხრივ, ნაკ ლე ბად და აწ ვე ბა მე წარ მეს სა გა და სა ხა დო ტვირ თად და, 
მე ო რე მხრივ, ბი უ ჯეტ ში არ შე იქ მნე ბა დე ფი ცი ტი გარ კვე უ ლი შე ღა ვა თე ბის 
და წე სე ბის ან /და გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თე ბის შემ ცი რე ბის ხარ ჯზე. იმის გა მო-
სავ ლე ნად, თუ რო მე ლი გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თი აწ ვე ბა მათ დიდ ტვირ თად, 
გა მო კითხ უ ლი მე წარ მე ე ბის აზ რით, მა თი საქ მი ა ნო ბის ხელ შეწყ ო ბის და და-
დე ბი თი გავ ლე ნის მოხ დე ნის მიზ ნით, სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თე ბის შემ ცი რე ბა 
სა სურ ვე ლია თით ქმის ყვე ლა გა და სა ხად ზე (იხ. დი აგ რა მა 1).

მე წარ მე ე ბის უმ რავ ლე სო ბას (58%) სურ ვი ლი აქვს შემ ცირ დეს სა შე მო სავ-
ლო გა და სა ხა დი, რაც შე იძ ლე ბა გა მოწ ვე უ ლი იყო იმ სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი-
ლე ბით, რომ ლი თაც გა ნი საზღ ვრა შე ნა ტა ნე ბი სა პენ სიო ფონ დში. და მა ტე ბუ ლი 
ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დის შემ ცი რე ბის სურ ვი ლი გა მოთ ქვა 25%-მა, შემ დგო-
მი პო ზი ცი ით ფიქ სირ დე ბა აქ ცი ზის გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თის შემ ცი რე ბა (7%). 
მე ოთხე პო ზი ცი ა ზეა მო გე ბის გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თის შემ ცი რე ბის მსურ ვე-
ლი მე წარ მე ე ბი (5%). უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სა ქარ თვე ლოს ერ თ-ერ თი ყვე ლა-
ზე და ბა ლი მო გე ბის გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თი (15%) აქვს ევ რო პა ში. მე ხუ თე 
პო ზი ცი ა ზეა იმ პორ ტის გა და სა ხა დი, რომ ლის გა ნაკ ვე თის შემ ცი რე ბის სურ ვი-
ლი აქვთ მე წარ მე ე ბის მხო ლოდ 3%-ს. ხო ლო, რაც შე ე ხე ბა ბო ლო პო ზი ცი ას, 
რო გორც მო სა ლოდ ნე ლი იყო ამ შემ თხვე ვა ში წარ მოდ გე ნი ლია ქო ნე ბის გა და-
სა ხა დი (2%), რად გან რო გორც ცნო ბი ლი ა, მი სი სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თე ბის 
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მაქ სი მა ლუ რი ზღვა რი არ აღე მა ტე ბა ქო ნე ბის ღი რე ბუ ლე ბის 1%-ს. მე წარ მე ე-
ბის თვის ყვე ლა ზე დი დი წნე ხის მქო ნე აღ მოჩ ნდა სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის 
გა ნაკ ვე თი.

მეწარმეების აზრი – რომელი გადასახადის განაკვეთი უნდა შემცირდეს 
საქართველოში, რასაც დადებითი გავლენის მოხდენა შეუძლია მათ 

საქმიანობაზე
დიაგრამა 1

მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ პრობ ლე მე ბის და ბა რი ე რე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა, რაც 
დგას მე წარ მე ე ბის წი ნა შე. სა ინ ტე რე სოა შე და რე ბა, თუ რა პრობ ლე მე ბის წი ნა-
შე იდ გნენ მე წარ მე ე ბი 2016 წელს და რა მდგო მა რე ო ბაა 2019 წლი სათ ვის. შე სა-
ბა მი სი გა მოკ ვლე ვა სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს შე ვა და როთ ერ თმა ნეთს მო ცე მუ ლი 
პე რი ო დის პრობ ლე მე ბი, შე იც ვა ლა თუ არა მდგო მა რე ო ბა ამ მხრივ, აღ მო იფ-
ხვრა თუ არა რო მე ლი მე პრობ ლე მა მე წარ მე ე ბის თვის, ან ხომ არ და ე მა ტა ახა-
ლი ბა რი ე რი მათ საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. სა ქარ თვე ლო ში 2016 წლის 
მდგო მა რე ო ბით, მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის შე მა ფერ ხე ბელ ძი რი თად ფაქ-
ტო რე ბად მი იჩ ნე ო და: უხა რის ხო პრო დუქ ცი ის გან ბაზ რის და უც ვე ლო ბა; წარ-
მო ე ბის თვის სა ჭი რო ნედ ლე უ ლის არარ სე ბო ბა ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე; საკ რე-
დი ტო რე სუს რე ბის მო პო ვე ბის სირ თუ ლე; მა ღა ლი სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თე-
ბი; მა კონ ტრო ლე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის ზედ მე ტად ჩა რე ვა ფირ მის საქ მი ა ნო ბა ში; 
ბიზ ნეს -ინ ტე რე სე ბის და უც ვე ლო ბა; მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი და ა.შ 
(ერ ქო მა იშ ვი ლი, 2016).

რაც შე ე ხე ბა ამ ჟა მინ დელ მდგო მა რე ო ბას, მე წარ მე თა გა მო კითხ ვის შე დე-
გად, მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის ძი რი თად შე მა ფერ ხე ბელ ფაქ ტო რად, რაც 

მოგების 
გადასახადი 5%

საშემოსავლო 
გადასახადი 58%

დამატებითი 
ღირებულების

გადასახადი (დღეგ) 
25%

აქციზი 7%

იმპორტის 
გადასახადი 

3%

ქონების
გადასახადი 2%
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ხელს უშ ლის მა თი საქ მი ა ნო ბის გან ვი თა რე ბას. გა მო იკ ვე თა თით ქმის თა ნაბ-
რად მნიშ ვნე ლო ვა ნი და პრობ ლე მუ რი ოთხი ძი რი თა დი სა კითხი მცი რე მე წარ-
მე ე ბის თვის, რო მელ თა გა დაჭ რა ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია მათ თვის (იხ .დი აგ-
რა მა 2):

მცირე მეწარმეობის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორები
 დიაგრამა 2

მოკლედ თითოეული მათგანის შესახებ:
ა) საკ რე დი ტო რე სურ სე ბის მო პო ვე ბის სირ თუ ლე ზე მი ა ნიშ ნებს გა მო-

კითხ ულ თა 35%. ეს სა კითხი მე ტად მწვა ვედ დგას მცი რე მე წარ მე ე ბის წი ნა-
შე, რად გან ფი ნან სე ბის ნაკ ლე ბო ბა აფერ ხებს მა თი საქ მი ა ნო ბის წარ მა ტე ბით 
ფუნ ქცი ო ნი რე ბას და გა ფარ თო ე ბას; ბ) ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი, ან /და უხა რის ხო 
პრო დუქ ცი ი სა გან ბაზ რის და უც ვე ლო ბა (25%); ეს ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა-
კითხ ი ა, რომ მე წარ მეს ჰქონ დეს სა შუ ა ლე ბა, მის მი ერ წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ-
ცია და ცუ ლი იყოს ფალ სი ფი ცი რე ბის გან და ხდე ბო დეს აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხ ის 
კონ ტრო ლი, რაც მე წარ მეს ჩა ა ყე ნებს სა მარ თლი ან და კონ კუ რენ ტულ გა რე მო-
ში. გ)ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან ბიზ ნე სის ინ ტე რე სე ბის და უც ვე ლო ბა (20%); დ) 
მა ღა ლი სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თე ბი (20%).

2016 და 2019 წლე ბის შე და რე ბის სა ფუძ ველ ზე გა მო იკ ვე თა, რომ უხა რის-
ხო პრო დუქ ცი ის გან ბაზ რის და უც ვე ლო ბა, საკ რე დი ტო რე სურ სე ბის მო პო ვე-
ბის სირ თუ ლე, მა ღა ლი სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თე ბი და ბიზ ნეს -ინ ტე რე სე ბის 
და უც ვე ლო ბა, ანუ ყო ვე ლი ვე აღ ნიშ ნუ ლი, პრობ ლე მის სა ხით მე წარ მე ე ბის წი-
ნა შე იდ გა 2016 წელს და ის კვლა ვაც რჩე ბა შე მა ფერ ხე ბელ ფაქ ტო რე ბად 2019 
წელ საც. რაც შე ე ხე ბა 2016 წლის თვის არ სე ბულ ბა რი ე რებს, რო გო რი ცა ა: წარ-
მო ე ბის თვის სა ჭი რო ნედ ლე უ ლის არ არ სე ბო ბა ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე, მა კონ-
ტრო ლე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის ზედ მე ტად ჩა რე ვა ფირ მის საქ მი ა ნო ბა ში და მა ღა-
ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი, 2019 წლის კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე, არ სე ბუ ლი 
პრობ ლე მე ბი მე წარ მე ე ბის მი ერ არ და ფიქ სი რე ბუ ლა.

მაღალი საგადასახადო განაკვეთები;

ფალსიფიცირებული ან/და უხარისხო 
პროდუქციისაგან ბაზრის დაუცველობა;

ხელისუფლების მხრიდან ბიზნესის 
ინტერესების დაუცველობა;

საკრედიტო რესურსების რთულად 
მისაწვდომობა;
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რაც შე ე ხე ბა სა ქარ თვე ლო ში მოქ მედ სა გა და სა ხა დო სის ტე მას და მის შე-
ფა სე ბას მე წარ მე ე ბის მი ერ, თუ რა სა ხის სირ თუ ლე ე ბი აქვთ მათ ამ მხრივ, მი-
სა ღე ბია თუ არა და ბეგ ვრის მო ცე მუ ლი სის ტე მა, რამ დე ნად გა სა გე ბია ის გა-
და სა ხა დის გა დამ ხდე ლე ბის თვის და რამ დე ნად ით ვა ლის წი ნებს მე წარ მე ე ბის 
ინ ტე რე სებს, მო ცე მულ მა კვლე ვამ და ად გი ნა შემ დე გი გა რე მო ე ბე ბი, რო მე ლიც 
ყვე ლა ზე მეტ სირ თუ ლეს უქ მნის მე წარ მე ებს (იხ. დი აგ რა მა 3).

საგადასახადო სისტემის/კანონმდებლობის ნაკლოვანებები მეწარმეების 
შეფასებით

დიაგრამა 3

მთლი ა ნო ბა ში გა მო იკ ვე თა სა გა და სა ხა დო სის ტე მის ოთხი ძი რი თა დი ნაკ-
ლო ვა ნე ბა, რო მე ლიც პრო ცენ ტუ ლად შემ დეგ ნა ი რად გა და ნა წილ და: მე წარ მე ე-
ბის 58% თვლის, რომ ზო გი ერ თი სა კა ნონ მდებ ლო ჩა ნა წე რი ბუნ დო ვა ნია და არ 
იძ ლე ვა ზუსტ გან მარ ტე ბას; მე წარ მე ე ბის 27%-ის აზ რით კი სა გა და სა ხა დო სის-
ტე მის ნაკ ლო ვა ნე ბას არას ტა ბი ლუ რო ბა წარ მო ად გენს, რად გან ხში რია ცვლი-
ლე ბე ბი; 10%-ის აზ რით, ცვლი ლე ბე ბი გათ ვლი ლია მხო ლოდ დიდ ფირ მებ ზე; 
მე წარ მე ე ბის 5% თვლის, რომ სა გა და სა ხა დო სის ტე მის ნაკ ლო ვა ნე ბას წარ მო-
ად გენს ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი მი ზე ზე ბი დან რამ დე ნი მე ერ თად ან /და სრუ ლი ად 
მთე ლი სის ტე მა. აქ ვე გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ მი უ ხე და ვად სა ქარ თვე ლოს 
სა გა და სა ხა დო კო დექ სში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი სა, მას ში შე დის ცვლი ლე ბე ბი 
მე წარ მე ე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, რომ ლის დრო საც ასე ვე გათ ვა-
ლი სი წი ნე ბუ ლია ბი უ ჯე ტის მო ცე მუ ლო ბა. აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ერ თა შო-
რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დი გარ კვე ულ რე კო მენ და ცი ებს გას ცემს სა გა და სა ხა დო 
კო დექ სში შე საძ ლო ცვლი ლე ბებ თან და კავ ში რე ბით, რო მე ლიც იქ ნე ბა მე წარ-

არასტაბილურობა, რადგან კანონში ხშირად ხდება 
ცვლილებები ფინანსური წლის განმავლობაში.

ბუნდოვანება, ზოგიერთი საკანონმდებლო 
ჩანაზერი არის ორაზროვანი და არ იძლევა 
ზუსტ განმარტებას.

ნაკლოვანია სრულიად საგადასახდო სისტემა, 
რომელიც არ არის მორგებული მეწარმეებზე 
(მეწარმის დამატებითი ვერსია)

არასტაბილურობა და ბუნდოვანება ერთად 
(მეწარმის დამატებითი ვერსია)
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მე ებ ზე მორ გე ბუ ლი (მაგ: ბო ლო წლებ ში სა გა და სა ხა დო კო დექ სში გან ხორ ცი-
ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი დან შეგ ვიძ ლია გა მოვ ყოთ და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის 
გა და სა ხა დის ზედ მე ტო ბის ავ ტო მა ტუ რად დაბ რუ ნე ბის სის ტე მა, რო მე ლიც 
იყო სა ვა ლუ ტო ფონ დის რე კო მენ და ცი ა). 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, ნა თე ლი ა, რომ მი უ ხე და ვად რი გი და-
დე ბი თი გავ ლე ნის მქო ნე სა გა და სა ხა დო რე ფორ მი სა, მე წარ მე ე ბი კვლავ დგა-
ნან გარ კვე უ ლი ბა რი ე რე ბი სა და პრობ ლე მე ბის წი ნა შე. სხვა დას ხვა მი ზე ზი დან 
გა მომ დი ნა რე, მე წარ მე ე ბის უმე ტე სო ბას (58%) წნე ხად აწ ვე ბა სა შე მო სავ ლო 
გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თი, რაც შე იძ ლე ბა ასე ვე გა მოწ ვე უ ლი იყოს სა პენ სიო 
ფონ დის და არ სე ბის გა მო. იმ შემ თხვე ვა ში, თუ მო ცე მუ ლი გა და სა ხა დის გა ნაკ-
ვე თი შემ ცირ დე ბა, აუ ცი ლე ბე ლი ა, რომ ის და ბა ლან სდეს იგი ვე გა და სა ხად ში 
და სა ბეგ რი ბა ზის გაზ რდით (რა თა გა ნაკ ვე თის შემ ცი რე ბამ არ გა მო იწ ვი ოს ბი-
უ ჯე ტის დე ფი ცი ტი); მი ზან შე წო ნი ლია სა გა და სა ხა დო კო დექ სში და ზუს ტდეს 
ორაზ რო ვა ნი ჩა ნა წე რე ბი, რო მე ლიც არ იძ ლე ვა ზუსტ გან მარ ტე ბას. ყო ვე ლი-
ვე აღ ნიშ ნუ ლი მე წარ მე ებს სა შუ ა ლე ბას მის ცემს იმოქ მე დონ კა ნონ მდებ ლო ბის 
შე სა ბა მი სად და არ მოხ დეს მათ მი ერ მი სი უნე ბუ რი დარ ღვე ვა; რაც შე ე ხე ბა 
მე წარ მე ე ბის თვის ისეთ პრობ ლე მებს რო გო რი ცა ა: ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი, ან /და 
უხა რის ხო პრო დუქ ცი ი სა გან ბაზ რის და უც ვე ლო ბა; ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან 
ბიზ ნე სის ინ ტე რე სე ბის და უც ვე ლო ბა; საკ რე დი ტო რე სურ სე ბის რთუ ლად მი-
საწ ვდო მო ბა და მა ღა ლი სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თე ბი სა ჭი როა - კომ პლექ სურ 
- სის ტე მუ რი მიდ გო მა. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, ეკო ნო მი კუ რი რე ფორ მე-
ბის შე მუ შა ვე ბა- გან ხორ ცი ე ლე ბი სას აუ ცი ლე ბე ლია მხედ ვე ლო ბა ში იქ ნეს მი-
ღე ბუ ლი მე წარ მე ო ბის შე მა ფერ ხე ბე ლი ბა რი ე რე ბი, რა თა გა უმ ჯო ბეს დეს სა მე-
წარ მეო გა რე მო, რაც თა ვის მხრივ, ეკო ნო მი კის მდგრა დო ბას გა ნა პი რო ბებს.
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A number of actions are being taken to develop and promote entrepreneurship in 
Georgia. It is expressed both in the development and implementation of various strategies 
and in tax reform. However, entrepreneurs still face various problems and barriers. 120 
entrepreneurs were interviewed. The purpose of this paper is to identify the barriers to 
entrepreneurial activity and the problematic issues facing them; identifying the gaps in 
Georgia’s tax system in terms of entrepreneurs and identifying the type of tax with the 
greatest pressure; also identifying barriers to other non-tax aspects for entrepreneurs.

The development of the entrepreneurial environment and the promotion of entrep-
reneurs are very important for the state. A number of tax reforms have been implemented 
in Georgia (Introduction of special taxation regimes; the so-called profi t tax Introduction 
of Estonian model; liberalization of tax sanctions; implementation of a United Treasury 
Code; Automatic VAT refund service) that were adopted to support entrepreneurs, to 
expand their activities and facilitate their relationship with the tax authority. Nevertheless, 
entrepreneurs still face certain barriers and problems, which were identifi ed by research. 120 
entrepreneurs across Georgia were interviewed; the number of entrepreneurs surveyed by 
type of activity is as follows: Service (31%), Trade (29%), Production (14%), Construction 
(11%), Tourism (7%), Agriculture (6%), 1% -1% Energy and Finance sector.



100

Iza Bukia

The magnitude of the tax rates in force in the country and according to the objects of 
taxation, Georgia is one of the most liberal countries in the world. But despite that, there is 
always the desire of entrepreneurs, operate as low as possible tax rates. To fi nd out which 
tax rate puts them in a big burden, according to interviewed entrepreneurs, the majority of 
entrepreneurs (58%) want to reduce their income tax. 25% of entrepreneurs want to reduce 
Value Added Tax (VAT). The next position shows the reduction of excise tax rate (7%). 
This is followed by a reduction in the profi t tax rate (5%). In the last positions are import 
(3%) and property tax rates (2%).

The following problems are the main impediments and problems to the development 
of entrepreneurship: A) Diffi  cult access to credit resources (35%); B) Market insecurity 
from counterfeit products (25%); C) Insecurity of business interests by the government 
(20%); D) High tax rates (20%); The tax system in Georgia and its evaluation by 
entrepreneurs, what kind of diffi  culties do they have in this regard, this study identifi ed 
the following circumstances: 58% of entrepreneurs think that some legislative records are 
vague and do not provide an accurate explanation; While 27% of entrepreneurs think that 
the weakness of the tax system is instability;10% think the changes are only for large 
fi rms; 5% of entrepreneurs believe that the tax system defi ciency is a few of the reasons 
mentioned above.

Given the above, it is clear that despite a number of positive impacts of tax reform, 
entrepreneurs still face certain barriers and problems. Therefore, when developing 
economic reforms it is desirable that the problems/barriers of entrepreneurs be taken into 
account by the government, in order to improve the entrepreneurial environment.
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