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თავი II 
2017 წლის იანვარ-ივნისის მაკროეკონომიკური მიმოხილვა 

 

 ეკონომიკური ზრდა 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემების მიხედვით, 2017 

წლის პირველი ექვსი თვის მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალო რეალურმა ზრდამ, წინა წლის 

შესაბამის პერიოდთან 4.5 პროცენტი შეადგინა. აქედან, 2017 წლის I კვარტალის საშუალო რეალურმა 

ზრდამ 5.1 პროცენტი, ხოლო II კვარტალში 4.0 პროცენტი შეადგინა.  

2017 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით ზრდა აღინიშნებოდა შემდეგ დარგებში: 

მშენებლობა (21.6%), კავშირგაბმულობა (11.5%),  სასტუმროები და რესტორნები (8.7%), დამამუშავებელი 

მრეწველობა (8.0%), საფინანსო საქმიანობა (6.8%), ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და 

მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა (6.3%). 

 

 ფასები 
2017 წლის ივნისში საქართველოში ინფლაციის დონემ  წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 

(წლიური ინფლაცია) 7.1 პროცენტი შეადგინა.  

წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ 

ჯგუფებზე: სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები გაიზარდა 9.5%-ით, რაც 

ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 2.87 პროცენტული პუნქტით აისახა. ტრანსპორტი: ფასები გაიზარდა 

15.3%-ით, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 1.92 პროცენტული პუნქტით აისახა. ალკოჰოლური 

სასმელები, თამბაქო: ფასები გაიზარდა 18.2%-ით, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 1.18 

პროცენტული პუნქტით აისახა. 

 

 გაცვლითი კურსი 
2017 წელს ლარმა გამყარება დაიწყო. 2017 წლის ექვს თვეში ლარი გამყარდა როგორც აშშ 

დოლართან, ასევე ევროსთან მიმართებაში. 2017 წლის ივნისში 2016 წლის დეკემბერთან შედარებით 

ლარის გაცვლითი კურსი აშშ  დოლარის მიმართ 9.1 პროცენტით გამყარდა და 2.4 ლარი შეადგინა ერთ 

აშშ დოლარზე. ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, რაც წარმოადგენს ლარის საშუალო 

კურსს სავაჭრო პარტნიორების გაცვლით კურსებთან, გამყარდა 6.0 პროცენტით. 

 

 მონეტარული აგრეგატები 
2017 წლის ივნისში 2016 წლის ივნისთან შედარებით M3 ფართო ფულის აგრეგატი 17.0 

პროცენტით გაიზარდა და 15 556.5 მლნ ლარი შეადგინა, ხოლო M2 ფულის მასა 14.2 პროცენტით 

გაიზარდა და 6 932.0 მლნ ლარის დონეზე დაფიქსირდა.  

2017 წლის ივნისში მთლიანი დეპოზიტები 17.1 პროცენტით გაიზარდა, მათ შორის დეპოზიტები 

ეროვნულ ვალუტაში 13.4 პროცენტით, ხოლო დეპოზიტები უცხოურ ვალუტაში 19.2 პროცენტით 

გაიზარდა.  

2017 წლის ივნისში, წინა წლის დეკემბერთან შედარებით დოლარიზაციის კოეფიციენტი 4.5 

პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 65.3 პროცენტს გაუტოლდა. ამავე პერიოდში 4.8 პროცენტული 

პუნქტით შემცირდა სესხების დოლარიზაციის კოეფიციენტი და 59.8 პროცენტი შეადგინა. 

 

 საგარეო სექტორი 
2017 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 4 822.4 მლნ აშშ 

დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 13.5 პროცენტით მეტია; აქედან ექსპორტი     

1 234.2 მლნ აშშ დოლარს შეადგენს (30.1 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 3 588.2 მლნ აშშ დოლარს 



5 

 

(8.8 პროცენტით მეტი). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2017 წლის იანვარ-ივნისში 2 354.0 

მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. 

საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს შორის პირველი ადგილი თურქეთს 

უკავია, რომლის წილი 2017 წლის იანვარ-ივნისის მთლიანი საქონელბრუნვის 15.2 პროცენტს შეადგენს. 

მას მოსდევს რუსეთი 10.7 და ჩინეთი 8.5 პროცენტული წილებით.  

ექსპორტში 14.9 პროცენტით პირველ ადგილზე რუსეთია, შემდეგ მოდიან თურქეთი 9.7 

პროცენტით,  ჩინეთი 9.7 პროცენტით, სომხეთი 7.3 პროცენტით და აზერბაიჯანი 6.6 პროცენტით.  

იმპორტში პირველი ადგილი თურქეთს უჭირავს 17.1 პროცენტით, შემდეგ მოდიან რუსეთი 9.3 

პროცენტით, აზერბაიჯანი 7.9 პროცენტით,  ჩინეთი 8.1 პროცენტით და ა.შ.  

სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით ექსპორტში პირველ ადგილზე სპილენძის მადნები და 

კონცენტრატებია 17.5 პროცენტით, მომდევნო ადგილებს იკავებენ: ფეროშენადნობები 12.4 პროცენტი, 

მსუბუქი ავტომობილები 6.4 პროცენტი, ყურძნის ნატურალური ღვინოები 5.7 პროცენტი და  

სამკურნალო საშუალებები 5.4 პროცენტი.  

იმპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია, 

რომელსაც მთლიან იმპორტში 7.9 პროცენტიანი წილი უკავია. შემდეგ მოდიან:  მსუბუქი ავტომობილები 

6.2 პროცენტი, ნავთობის აირები და აირისებრი ნახშირწყალბადები 5.1 პროცენტი და სპილენძის 

მადნები და კონცენტრატები 4.6 პროცენტი.  

2017 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან    

1 303.2 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 10.9 პროცენტით 

მეტია. აქედან ექსპორტი 294.7 მლნ აშშ დოლარი იყო (30.4 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 1 008.5 

მლნ აშშ დოლარი (6.3 პროცენტით მეტი). 

დსთ-ის ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 1 539.2 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა (2016 წლის 

იანვარ-ივნისთან შედარებით 34.4 პროცენტით მეტი). აქედან ექსპორტი 474.1 მლნ აშშ დოლარი (61.2 

პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 1 065.1 მლნ აშშ დოლარი იყო (25.2 პროცენტით მეტი). 

 

 ფულადი გზავნილები 

 2017 წლის იანვარ-ივნისში წმინდა ფულადი გზავნილები წინა წლის შესაბამის პერიოდთან 

შედარებით 23.1 პროცენტით გაიზარდა. წმინდა ფულადი გზავნილები გაზრდილია რუსეთიდან 28.2 

პროცენტით, ისრაელიდან - 100.4 პროცენტით, აშშ-დან - 18.2 პროცენტით, თურქეთიდან - 24.1 

პროცენტით და იტალიიდან - 10.4 პროცენტით.   

  

 

ინფორმაცია საქართველოს 2017 წლის იანვარ-ივნისის  

ნაერთი ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 

 

 
2017 წლის იანვარ-ივნისის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 

განისაზღვრა 4 952 339.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულია 5 324 869.6 ათასი 

ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 107.5%. 

 

გადასახადების  საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა  4 505 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო 

პერიოდში მობილიზებულ იქნა 4 748 207.3 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 105.4%. 

 

გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 114 070.0 ათასი ლარით, საანგარიშო 

პერიოდში მობილიზებულ იქნა 189 701.6 ათასი  ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 166.3%. 
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სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 333 269.0 ათასი ლარით, საანგარიშო 

პერიოდში მობილიზებულ იქნა 386 960.7 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 116.1%. 

 

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 108 679.9 ათასი ლარი, რაც  

საპროგნოზო მაჩვენებლის (72 000.0 ათასი ლარი) 150.9%-ია. 

 

ფინანსური აქტივების  კლებიდან მობილიზებულ იქნა  37 258.8  ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო 

მაჩვენებელის  (39 000.0 ათასი ლარი) 95.5%-ია. 

 

2017 წლის იანვარ-ივნისის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების   

შესრულების მაჩვენებლები   
 

ათასი ლარი 

დასახელება გეგმა ფაქტი  +/-  % 

შემოსავლები 4,952,339.0 5,324,869.6 372,530.6 107.5 

გადასახადები 4,505,000.0 4,748,207.3 243,207.3 105.4 

საშემოსავლო გადასახადი 1,454,000.0 1,460,565.5 6,565.5 100.5 

მოგების გადასახადი 391,000.0 490,077.3 99,077.3 125.3 

დამატებული ღირებულების გადასახადი 1,651,000.0 1,914,864.7 263,864.7 116.0 

აქციზი 742,000.0 660,920.2 -81,079.8 89.1 

იმპორტის გადასახადი 36,000.0 34,364.1 -1,635.9 95.5 

ქონების გადასახადი 259,000.0 283,829.1 24,829.1 109.6 

სხვა გადასახადი -28,000.0 -96,413.5 -68,413.5 344.3 

გრანტები 114,070.0 189,701.6 75,631.6 166.3 

სხვა შემოსავლები 333,269.0 386,960.7 53,691.7 116.1 

 

 

ინფორმაცია საქართველოს 2017 წლის იანვარ-ივნისის სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შემოსავლების შესრულების შესახებ 

 
2017 წლის იანვარ-ივნისის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 

განისაზღვრა 4 383 430.0  ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 4 671 630.4 ათასი 

ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 106.6%. 

 

 

2017 წლის  იანვარ-ივნისის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების   

შესრულების მაჩვენებლები  
                                                                                                               

                                                                                                                                                                        ათასი ლარი 

დასახელება გეგმა ფაქტი  +/-  % 

შემოსავლები 4,383,430.0 4,671,630.4 288,200.4 106.6 

გადასახადები 4,076,000.0 4,283,814.2 207,814.2 105.1 

გრანტები 114,070.0 187,030.4 72,960.4 164.0 

სხვა შემოსავლები 193,360.0 200,785.8 7,425.8 103.8 
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გადასახადების  საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 076 000.0 ათასი ლარით, საანგარიშო 

პერიოდში მობილიზებულ იქნა 4 283 814.2 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 105.1%. 

 
სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების 

მიხედვით  შემდეგია: 

 საშემოსავლო გადასახადის სახით მობილიზებულია 1 280 001.4 ათასი ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 284 000.0  ათასი ლარი)  99.7%-ია.  

 მოგების გადასახადის სახით მობილიზებულია 490 077.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო 

მაჩვენებლის (391 000.0 ათასი  ლარი) 125.3%-ია. საქართველოს საგადასახადო კოდექსში 

განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად, 2017 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა მოგების 

გადასახადით დაბეგვრის ახალი წესი. რაც გულისხმობს კლასიკური მოგების გადასახადის 

ჩანაცვლებას განაწილებული მოგების გადასახადით. კერძოდ, მოგების რეინვესტირებისას 

კომპანიები თავისუფლდებიან მოგების გადასახადით დაბეგვრისაგან და მოგება იბეგრება, 

მხოლოდ მისი განაწილებისა და დივიდენდად გაცემის შემთხვევაში. 2017 წლის მაისიდან 

შესაძლებელია რეფორმის ეფექტის გამოყოფა. მაისში გასული წლის მაისთან შედარებით, 

მოგების გადასახადის სახით ბიუჯეტში შემოვიდა 120.0 მლნ ლარით ნაკლები. სწორედ 

აღნიშნული თანხა წარმოადგენს მოგების გადასახადის რეფორმის პირველ ეფექტს და 

ბიზნესისათვის დატოვებულ რესურსს, რაც ხელს შეუწყობს ფინანსურ რესურსებზე 

ხელმისაწვდომობას და ინვესტიციების ზრდას. აღნიშნული რეფორმის ეკონომიკაზე რეალური 

ზეგავლენის შეფასება შესაძლებელი იქნება გრძელვადიან პერიოდში. 

 დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზებულია 1 914 864.7 ათასი ლარი, 

რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 651 000.0 ათასი ლარი) 116.0%-ია. 

 აქციზის სახით მობილიზებულია 660 920.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის      

(742 000.0  ათასი ლარი) 89.1%-ია.  

 იმპორტის გადასახადის სახით მობილიზებულია 34 364.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო 

მაჩვენებლის (36 000.0 ათასი ლარი) 95.5%-ია. 

 

 
2017 წლის  იანვარ-ივნისის სახელმწიფო  ბიუჯეტის საგადასახადო  

შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები  

 
                                                                                                                                                                             ათასი ლარი 

დასახელება გეგმა ფაქტი  +/-  % 

    გადასახადები 4,076,000.0 4,283,814.2 207,814.2 105.1 

        საშემოსავლო გადასახადი 1,284,000.0 1,280,001.4 -3,998.6 99.7 

        მოგების გადასახადი 391,000.0 490,077.3 99,077.3 125.3 

        დამატებული ღირებულების გადასახადი 1,651,000.0 1,914,864.7 263,864.7 116.0 

        აქციზი 742,000.0 660,920.2 -81,079.8 89.1 

        იმპორტის გადასახადი 36,000.0 34,364.1 -1,635.9 95.5 

        სხვა გადასახადი* -28,000.0 -96,413.5 -68,413.5 344.3 

 
*შენიშვნა: გადასახადების ერთიანი სახაზინო კოდის შემოღების შემდეგ დეკლარაციის ვადის დადგომამდე გადახდილი 
გადასახადის აღრიცხვა ხორციელდება „სხვა გადასახადის“ მუხლში, საიდანაც დეკლარაციის ვადის დადგომის შემდეგ, 
ხდება  მათი გადატანა გადასახადის შესაბამის სახეში. ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ ამავე მუხლიდან ხორციელდება თანხის 
გადატანა საგადასახადო შემოსავლის ზედმეტად გადახდილი თანხების დაბრუნების ქვეანგარიშზე. შესაბამისად სხვა 
გადასახადის შესრულება კონკრეტულ საანგარიშო პერიოდში შესაძლებელია იყოს როგორც დადებითი ისევე უარყოფითი 
სიდიდე. 
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გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 114 070.0 ათასი ლარით, საანგარიშო 

პერიოდში მობილიზებულ იქნა  187 030.4 ათასი ლარი (მათ შორის, „საქართველოს 2017 წლის 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის შესაბამისად საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში მიმართული სახსრები - 27 991.5 ათასი ლარი), ანუ 

საპროგნოზო მაჩვენებლის 164.0%. 
                                                                                                                                                                          

 

    ათასი ლარი 

დასახელება  საანგარიშო პერიოდის ფაქტი 

გრანტები 187,030.4 

ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტები 60,218.6 

საინვესტიციო გრანტები 68,746.6 

SDC 395.4 

GEF 869.9 

EU 11,358.6 

EBRD 5,263.6 

SIDA 1,197.3 

ORET 16.0 

CNF 792.4 

IFAD 84.5 

KfW 4,443.8 

MCC 31,320.6 

E5P 13,004.5 

ხაზინის ანგარიშზე რიცხული რეესტრის გრანტები 30,073.7 

მიმდინარე გრანტები ცენტრალური სსიპ(ებ) -

დან/ა(ა)იპ(ებ)-დან  
27,991.5 

 

 

სხვა  შემოსავლების  საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 193 360.0  ათასი ლარის ოდენობით,  

მობილიზებულ იქნა 200 785.8 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 103.8%.  

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების 

მიხედვით შემდეგია: 

 საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების  სახით მობილიზებულია  100 811.0  ათასი ლარი, 

რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (96 000.0 ათასი ლარი) 105.0%-ია. აქედან,  

 პროცენტები - 25 249.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (23 300.0 ათასი 

ლარი) 108.4%-ს შეადგენს.  

 დივიდენდების სახით მობილიზებულია 65 096.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო 

მაჩვენებლის  (65 000.0 ათასი ლარი) 100.1%-ს შეადგენს.  

 რენტის სახით მობილიზებულია 10 465.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის   

(7 700.0 ათასი ლარი) 135.9%-ია. 

   საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან  მობილიზებულია 32 897.3 ათასი  ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (29 060.0 ათასი  ლარი) 113.2%-ია. აქედან, 
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 ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით - 31 552.1 ათასი ლარი, 

რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (27 515.0 ათასი ლარი) 114.7%-ია. მათ შორის:  

- სალიცენზიო მოსაკრებელი - 325.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (190.0 

ათასი ლარი) 171.0%-ია; 

- სანებართვო მოსაკრებელი - 20 210.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის           

(16 750.0 ათასი ლარი) 120.7%-ია. 

- სარეგისტრაციო მოსაკრებელი - 890.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის           

(1 050.0 ათასი ლარი) 84.9%-ია; 

- სახელმწიფო ბაჟი - 8 669.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (8 330.0 ათასი 

ლარი) 104.1%-ია; 

- საკონსულო მოსაკრებელი - 717.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (590.0 

ათასი ლარი) 121.6%-ია; 

- სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი - 535.1 ათასი ლარი, 

რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (440.0 ათასი ლარი) 121.6%-ია. 

- სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებლების სახით  მობილიზებულია 203.3 ათასი 

ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (165.0 ათასი ლარი) 123.2%-ია. 

 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან - 1 345.2 ათასი ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 545.0 ათასი ლარი) 87.1%-ია. მათ შორის: 

- საქონლის რეალიზაციიდან - 26.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (35.0 

ათასი ლარი) 74.4%-ია; 

- მომსახურების გაწევიდან - 1 307.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 510.0 

ათასი ლარი) 86.6%-ია; 

- სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან -

11.6 ათასი ლარი. 

 სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 25 813.2 ათასი ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (28 800.0 ათასი ლარი) 89.6%-ია.  

 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები გრანტების გარეშე მობილიზებულია 6 744.5 ათასი ლარი. 

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 34 519.9 

ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (39 500.0 ათასი ლარი) 87.4%-ია. 

 

 

2017 წლის იანვარ-ივნისის სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების   

შესრულების მაჩვენებლები  

 
                                                                                                                                                                                      

ათასი ლარი 

  დასახელება გეგმა  ფაქტი  +/-  % 

სხვა შემოსავლები 193,360.0 200,785.8 7,425.8 103.8 

შემოსავლები საკუთრებიდან 96,000.0 100,811.0 4,811.0 105.0 

პროცენტები 23,300.0 25,249.5 1,949.5 108.4 

დივიდენდები 65,000.0 65,096.1 96.1 100.1 

   რენტა 7,700.0 10,465.4 2,765.4 135.9 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 29,060.0 32,897.3 3,837.3 113.2 

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახადები 27,515.0 31,552.1 4,037.1 114.7 

სალიცენზიო მოსარებლები 190.0 325.0 135.0 171.0 

სანებართვო მოსარებლები 16,750.0 20,210.3 3,460.3 120.7 

სარეგისტრაციო მასაკრებლები 1,050.0 890.9 -159.1 84.9 

სახელმწიფო ბაჟი 8,330.0 8,669.7 339.7 104.1 
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  დასახელება გეგმა  ფაქტი  +/-  % 

საკონსულო მოსაკრებელი 590.0 717.7 127.7 121.6 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების 

მოსაკრებელი 440.0 535.10 95.1 121.6 

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 165.0 203.3 38.3 123.2 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და 

მომსახურება 1,545.0 1,345.2 -199.8 87.1 

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 35.0 26.0 -9.0 74.4 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 1,510.0 1,307.5 -202.5 86.6 

სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით გაყიდული 

საქონლიდან და მომსახურებიდან   11.6 11.6 

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 28,800.0 25,813.2 -2,986.8 89.6 

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა 

 

6,744.5 6,744.5 

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 39,500.0 34,519.9 -4,980.1 87.4 

 

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 59 696.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო 

მაჩვენებელის (43 000.0 ათასი ლარი) 138.8%-ია. 

 

ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 40 646.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო 

მაჩვენებლის (44 000.0 ათასი ლარი) 92.4%-ია. 


