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2014 წლის იანვარ-სექტემბრის მაკროეკონომიკური 
მიმოხილვა 

 

მთლიანი შიდა პროდუქტის დინამიკა 
წინასწარი შეფასებით, 2014 წლის ცხრა  თვეში მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალო რეალურმა ზრდამ 
5.9 პროცენტი შეადგინა. 2014 წელს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი  5-6 პროცენტის ფარგლებშია, რაც 
შეესაბამება საქართველოს ეკონომიკის პოტენციური ზრდის ტემპს. 

ეკონომიკური ზრდის დარგობრივი სტრუქტურა 
2014 წლის ცხრა თვის მონაცემებით, დღგ-ს გადამხდელთა საწარმოთა ბრუნვის მოცულობა 13.2 
პროცენტით გაიზარდა. აღნიშნულ ზრდაში ყველაზე მეტი წვლილი შეიტანეს ვაჭრობამ (4.6%), 
მშენებლობამ (1.9%)  და მრეწველობამ (1.3%). 
2014 წლის პირველი ნახევრის მონაცემებით საქართველოს ეკონომიკის უმსხვილეს დარგებს 
წარმოედგენენ: ვაჭრობა (14.7%), დამამუშავებელი მრეწველობა(9.1%), სახელმწიფო მმართველობა (8.3%), 
სოფლის მეურნეობა (8.0%). 

კერძო სექტორის როლი ეკონომიკურ ზრდაში 
მიმდინარე წლის პირველი ნახევრის ეკონომიკურ ზრდაში აშკარა წარმართველი როლი ეჭირა კერძო 
სექტორს. პროდუქციის გამოშვება სამეწარმეო სექტორში წლის პირველ ნახევარში გაიზარდა 13,1 
პროცენტით. ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა - 7 ათასი ადამიანით, კერძო სექტორის მიერ 
განხორციელებული ინვესტიციები - 36 პროცენტით, ხოლო პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები - 15 
პროცენტით1. 

ფასები 
სამომხმარებლო ფასები 2014 წლის სექტემბერში  2013 წლის სექტემბერთან შედარებით 4.8 პროცენტით 
გაიზარდა. 2014 წლის ცხრა თვის მშპ-ის დეფლატორის საშუალო მაჩვენებელი შეადგენს 3.8 პროცენტს. 

ლარის გაცვლითი კურსი 
საქართველოს ეროვნული ბანკი ახორციელებს თავისუფლად მცურავ სავალუტო კურსის პოლიტიკას. 
2014 წლის დასაწყისში ლარის გაუფასურების ტენდენცია შეცვალა გამყარების ტენდენციამ. მერყეობა, 
რომელიც ლარის გაცვლით კურსს ახასიათებს ნორმალური მოვლენაა და ასეთი მერყეობა როგორც 
გამყარების ისე გაუფასურების მიმართულებით მომავალშიც გვექნება. 
2014 წლის იანვართან შედარებით 2014 წლის 30 სექტემბრისთვის ლარი აშშ დოლართან მიმართებაში 
0.91 პროცენტით, ხოლო ევროსთან მიმართებაში 7.0 პროცენტით გამყარდა. 

საგარეო ვაჭრობა 
მიმდინარე წლის იანვარ-სექტემბერში ექსპორტი გაიზარდა 7 პროცენტით, მათ შორის რუსეთში 103 
პროცენტით,  თურქეთში 27.2 პროცენტით, ხოლო ევროკავშირის ქვეყნებში 23.1 პროცენტით.  
 2014 წლის ცხრა თვეში იმპორტი გაიზარდა 12 პროცენტით, ხოლო  საგარეო სავაჭრო ბრუნვა გაიზარდა 
10 პროცენტით.  

1 პირდაპირი უცხოური ინვესტიცების ზრდაში ჩათვლილია ის ინვესტიციები, რომლებიც წინა პერიოდში ითვლებოდა 
პიდაპირ უცხოურ ინვესტიციებად, ხოლო 2014 წლის მეორე კვარტალში რეკლასიფიცირდა პორტფელურ ინვესტიციებად.  
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მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი 
2013 წელს საგრძნობლად შემცირდა მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი და მთლიანი შიდა პროდუქტის 5.9 
პროცენტი შეადგინა. დეფიციტის დაფინანსების ძირითადი წყარო იყო პირდაპირი უცხოური 
ინვესტიციები, რამაც 2013 წელს შეადგინა დეფიციტის 95 პროცენტი. 
2014 წლისათვის მოსალოდნელია მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის ზრდა 8.0-8.5 პროცენტამდე. 
საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება მიმდინარე ანგარიშის 
დეფიციტის 6-7 პროცენტის ფარგლებში შენარჩუნებისაკენ.  

მონეტარული მაჩვენებლები 
შემცირდა  დოლარიზაციის  კოეფიციენტი. 2014 წელს დეპოზიტების დოლარიზაციის მაჩვენებელი 
წლის დასაწყისიდან სექტემბრამდე პერიოდში 58,8 პროცენტიდან 57,1 პროცენტამდე შემცირდა. ხოლო, 
სესხების დოლარიზაციის მაჩვენებელი 62,4 პროცენტიდან - 59,6 პროცენტამდე. 

ეკონომიკაზე გაცემული სესხები და საპროცენტო განაკვეთები 
2014 წლის ცხრა თვეში 22 პროცენტით გაიზარდა ეროვნული ეკონომიკის დაკრედიტება კომერციული 
ბანკების მიერ. სოფლის მეურნეობის სექტორის დაკრედიტება აღნიშნულ პერიოდში 162 პროცენტით 
გაიზარდა. საშუალო საპროცენტო განაკვეთები სესხებზე 2014 წლის სექტემბერში წლის დასაწყისთან 
შედარებით 3.7 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 14.7 პროცენტი შეადგინა. 

სახელმწიფო ვალი 
მთავრობის ვალი მთლიან ეკონომიკასთან მიმართებაში სტაბილურობით ხასიათდება და 2014 წლის 
ბოლოსათვის, სავარაუდოდ, მშპ-ს  35.6 პროცენტის დონეზე იქნება. აქედან,  საგარეო ვალი იქნება 26.9, 
ხოლო საშინაო ვალი 8.7 პროცენტი.  აღნიშნული მაჩვენებელი სახელმწიფო ვალის კრიტიკულ 
მაჩვენებლისგან საკმაოდ შორსაა. 

საკრედიტო  რეიტინგები 
2014 წელს საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებმა გააუმჯობესეს საქართველოს საკრედიტო რეიტინგი. 
Moody’s-მა საქართველოს საკრედიტო რეიტინგი გაზარდა Ba3 სტაბილურიდან Ba3 პოზიტიურამდე. 
ხოლო, Fitch-მა BB- სტაბილურიდან BB- პოზიტიურამდე. 

ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია „საქართველო 2020“ 
საქართველოს მთავრობამ დაასრულა მუშაობა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიაზე. 
სტრატეგია სამ ძირითად პილარს ეფუძნება: ადამიანური კაპიტალის განვითარება, 
კონკურენტუნარიანობის ზრდა და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. აღნიშნული 
სტრატეგია დაედება საფუძვლად ქვეყანაში სოციალ-ეკონომიკური რეფორმებს. სტრატეგიის მთავარი 
მიზანია, ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა. აღნიშნულ მიზნებთან შესაბამისობაშია 
ეკონომიკის მნიშვნელოვანი მაჩვენებლების დინამიკა: 2013 წელს ჯინის ინდექსი შემცირდა 0.041-დან 
0.40-მდე, უმუშევრობა შემცირდა 15,0 პროცენტიდან 14,6 პროცენტამდე. 

ახალი პროგრამა სავალუტო ფონდთან 
მიმდინარე წლის 31 ივლისს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასულებელმა საბჭომ დაამტკიცა 36 
თვიანი (100 მლნ SDR) საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური მხარდაჭერის პროგრამა. აღნიშნული 
პროგრამის განხორციელება საშუალებას მოგვცემს შევამციროთ მაკროეკონომიკური მოწყვლადობა, 
გავაფართოვოთ ეკონომიკური პოლიტიკის ბუფერები და გავაუმჯობესოთ ეკონომიკური ზრდის 
მაჩვენებელი, რაც ქვეყნის ეკონომიკას გახდის უფრო მდგრადს საგარეო შოკების მიმართ. პროგრამის 
ფარგლებში ფინანსურ მხარდაჭერაზე მეტად მნიშვნელოვანია, რომ პროგრამა ქვეყნის მიმართ ნდობის 
ხარისხს ასწევს. 
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრებია: 5-6 პროცენტის 
რეალური ეკონომიკური ზრდა; საბიუჯეტო დეფიციტის თანმიმდევრული შემცირება 2014 წელს 
დაგეგმილი მშპ-ის 3,7 პროცენტიდან 2015 წელს 3,0 პროცენტამდე და 2016 წელს 2,6 პროცენტამდე. 
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ინფორმაცია საქართველოს 2014 წლის ნაერთი ბიუჯეტის  
 შემოსავლების 9 თვის შესრულების შესახებ 

 
2014  წლის იანვარ-სექტემბრის ნაერთი  ბიუჯეტის  შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 

განისაზღვრა    5 739 612,0  ათასი ლარით,  საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა  5 833 071,7 ათასი 
ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 101,6%. 

 
გადასახადების  საპროგნოზო მაჩვენებელი  განისაზღვრა 5 209 200,0 ათასი ლარით,  საანგარიშო 

პერიოდში მობილიზებულ იქნა 5 307 882,9 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 101,9%. 
 
გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 123 715,0 ათასი ლარით, საანგარიშო 

პერიოდში მობილიზებულ იქნა 126 719,9 ათასი  ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 102,4%. 
 
სხვა შემოსავლების  საპროგნოზო  მაჩვენებელი  განისაზღვრა  406 697,0 ათასი ლარით, 

საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა  398 468,9 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 
98,0%. 

არაფინანსური აქტივების  კლებიდან მობილიზებულ იქნა 92 097.8 ათასი ლარი, რაც  
საპროგნოზო მაჩვენებლის (73 900,0 ათასი ლარი) 124,6%-ია. 

 
ფინანსური აქტივების  კლებიდან მობილიზებულ იქნა  54 812.9 ათასი ლარი, რაც       

საპროგნოზო მაჩვენებელის  (49 100,0  ათასი ლარი) 111,6%-ია. 
 
 
 

2014 წლის იანვარ-სექტემბრის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების   
შესრულების მაჩვენებლები  

                                                                                                                                                                  ათასი ლარი   

დასახელება 
ნაერთი ბიუჯეტი 

9 თვის გეგმა 9 თვის ფაქტი  +/-  % 

შემოსავლები 5,739,612.0 5,833,071.7 93,459.7 101.6 

გადასახადები 5,209,200.0 5,307,882.9 98,682.9 101.9 

საშემოსავლო გადასახადი 1,318,100.0 1,376,488.5 58,388.5 104.4 
მოგების გადასახადი 736,500.0 660,209.1 -76,290.9 89.6 
დამატებული ღირებულების 

გადასახადი 
2,320,100.0 2,421,913.7 101,813.7 104.4 

აქციზი 540,400.0 593,157.8 52,757.8 109.8 

იმპორტის გადასახადი 73,200.0 73,373.3 173.3 100.2 

ქონების გადასახადი 203,500.0 166,332.5 -37,167.5 81.7 
სხვა გადასახადი 17,400.0 16,408.0 -992.0 94.3 

გრანტები 123,715.0 126,719.9 3,004.9 102.4 

სხვა შემოსავლები 406,697.0 398,468.9 -8,228,1 98.0 
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ინფორმაცია საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 
შემოსავლების 9 თვის შესრულების შესახებ 

 
2014 წლის იანვარ-სექტემბრის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 

განისაზღვრა   5 307 945,0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 5 362 614,4 ათასი 
ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 101,0%. 

 
2014 წლის იანვარ-სექტემბრის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების   

შესრულების მაჩვენებლები  
                                                                                                               

                                                                                                                                                            ათასი ლარი   

დასახელება 
სახელმწიფო ბიუჯეტი 

9 თვის გეგმა 9 თვის ფაქტი  +/-  % 

 შემოსავლები 5,307,945.0 5,362,614.4 45,669.4 101.0 

      გადასახადები 4,908,700.0 5,039,306.5 130,606.5 102.7 

      გრანტები 123,715.0 126,109.5 2,394.5 101.9 

      სხვა შემოსავლები 275,530.0 197,198.4 -78,331.6 71,6 

 
გადასახადების  საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 4 908 700.0 ათასი ლარით, საანგარიშო 

პერიოდში მობილიზებულ იქნა 5 039 306.5 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 102,7%. 
 
სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების 

მიხედვით  შემდეგია: 
• საშემოსავლო გადასახადის სახით მობილიზებულია 1 274 297,0 ათასი ლარი, რაც 
საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 221 100,0  ათასი ლარი)  104,4%-ია. აღსანიშნავია ის გარემოებაც,  
რომ 2014 წლის 1 აპრილიდან დაიწყო დაუბეგრავი მინიმუმის დაბრუნება. აღნიშნული თანხები 
აპრილ-სექტემბერში დაუბრუნდა 461 534 ფიზიკურ პირს და ჯამში 127 716,7 ათასი ლარი 
შეადგინა. 
• მოგების გადასახადის სახით მობილიზებულია 660 209,1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო 
მაჩვენებლის (736 500,0 ათასი  ლარი) 89,6%-ია. 
• დამატებული ღირებულების გადასახადის სახით მობილიზებულია 2 421 913,7 ათასი ლარი, 
რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (2 320 100,0 ათასი ლარი) 104,4%-ია. 
• აქციზის სახით მობილიზებულია 593 157,8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის      
(540 400,0  ათასი ლარი) 109,8%-ია.  
• იმპორტის გადასახადის სახით მობილიზებულია 73 373,3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო 
მაჩვენებლის (73 200,0 ათასი ლარი) 100,2%-ია. 
• სხვა გადასახადის სახით მობილიზებულია 16 355,6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო 
მაჩვენებლის (17 400,0  ათასი ლარი) 94,0%-ია. 
 
 

 
 
 
 
 

7 
 



 
2014 წლის იანვარ-სექტემბრის სახელმწიფო  ბიუჯეტის საგადასახადო  

შემოსავლების შესრულების მაჩვენებლები  
                                                                                                                                                                             ათასი ლარი   

დასახელება 
სახელმწიფო ბიუჯეტი 

9 თვის გეგმა 9 თვის ფაქტი  +/-  % 

გადასახადები 4,908,700.0 5,039,306.5 130,606.5 102.7 

საშემოსავლო გადასახადი 1,221,100.0 1,274,297.0 53,197.0 104.4 

მოგების გადასახადი 736,500.0 660,209.1 -76,290.9 89.6 
დამატებული ღირებულების 

გადასახადი 
2,320,100.0 2,421,913.7 101,813.7 104.4 

აქციზი 540,400.0 593,157.8 52,757.8 109.8 

იმპორტის გადასახადი 73,200.0 73,373.3 173.3 100.2 

სხვა გადასახადი 17,400.0 16,355.6 -1,044.4 94.0 
 

 
გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 123 715,0 ათასი ლარით, საანგარიშო 

პერიოდში მობილიზებულ იქნა  126 109,5 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 101,9%. 
 

დასახელება იანვარი  - სექტემბერი 
სულ გრანტები 126,109.5 

მ.შ. ბიუჯეტის მხარდანჭერი გრანტები 20,926.3 

მ.შ. საინვესტიციო გრანტები 84,788.9 
EC 155.5 
SIDA 270.7 
CNF 648.2 
IFAD 94.6 
KfW 12,915.6 
MCC 7,237.5 
USAID 63,466.8 

მ.შ. ხაზინის ანგარიშზე რიცხული 
რეესტრის გრანტები 

20,394.3 

 
 
 
სხვა  შემოსავლების  საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 275 530,0 ათასი ლარის ოდენობით,  

მობილიზებულ იქნა 197 198,4 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 71,6%.  
 
საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მობილიზაციის მდგომარეობა ცალკეული სახეების 

მიხედვით შემდეგია: 
• საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების  სახით მობილიზებულია  20  768.4  ათასი ლარი, 

რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (78 250,0 ათასი ლარი) 26,5%-ია. აქედან,  
 პროცენტები - 16 309.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის  (17 000,0 ათასი ლარი) 

95,9%-ს შეადგენს. 
 დივიდენდების სახით მობილიზებულია 147,5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო 

მაჩვენებლის (55 000,0 ათასი ლარი) 0,3%-ია. ფაქტიური შესრულების ასეთი დაბალი 
მაჩვენებელი გამოწვეულია იმ ფაქტორით,  რომ სახელმწიფო  მიდგომის  გათვალისწინებით 
და სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმდინარე წლის შემოსავლების დინამიკიდან გამომდინარე, 
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აუცილებელ საჭიროებას არ წარმოადგენს საწარმოების წმინდა მოგებიდან დივიდენდების 
სახით თანხების ბიუჯეტში მობილიზება. პრიორიტეტულად მიჩნეულია აღნიშნული 
თანხების საწარმოების განკარგულებაში დატოვება, მათი ეკონომიკური სტიმულირებისა და 
აქტივობის წახალისების მიზნით, რაც შემდგომ უფრო მეტ ეფექტს მოიტანს ქვეყნის 
ეკონომიკური განვითარების კუთხით.  
 რენტის სახით მობილიზებულია 4 311.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის        

(6 250.0 ათასი ლარი) 69,0%-ია. 
 

•   საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან  მობილიზებულია  44 031.2 ათასი   ლარი, რაც 
საპროგნოზო მაჩვენებლის (43 680,0  ათასი  ლარი) 100,8%-ია. აქედან, 
 ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით - 41 531.8 ათასი ლარი, 

რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (42 320,0 ათასი ლარი) 98,1%-ია. მათ შორის:  
- სალიცენზიო მოსაკრებელი - 1 018.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 

(540,0 ათასი ლარი) 188,6%-ია; 
- სანებართვო მოსაკრებელი - 27 002.8  ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის     

(28 000,0 ათასი ლარი) 96,4%-ია. 
- სარეგისტრაციო მოსაკრებელი - 893.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის      

(720,0 ათასი ლარი) 124,1%-ია; 
- სახელმწიფო ბაჟი - 10 558.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (10 500,0 

ათასი ლარი) 100,6%-ია; 
- საკონსულო მოსაკრებელი - 1 028.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის             

(1 150,0 ათასი ლარი) 89,4%-ია; 
- სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი - 806.2 ათასი 

ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 050,0 ათასი ლარი) 76,8%-ია. 
- სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებლების სახით  მობილიზებულია 223.4 ათასი 

ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (360,0 ათასი ლარი) 62,0%-ია. 
 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან - 2 499.4 ათასი ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 360,0 ათასი ლარი) 183,8%-ია. მათ შორის: 
- საქონლის რეალიზაციიდან - 266.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (140,0 

ათასი ლარი) 190,6%-ია; 
- მომსახურების გაწევიდან - 2 101.9  ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის           

(1 220,0 ათასი ლარი) 172,3%-ია; 
• სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 53 977.0 ათასი ლარი, რაც 

საპროგნოზო მაჩვენებლის (70 000,0 ათასი ლარი)  77,1%-ია. ფაქტიური შესრულების დაბალი 
მაჩვენებელი გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ შემცირებულია შემოსავალი სანქციებიდან 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო, კერძოდ, საგზაო მოძრაობის წესების 
დარღვევის სახეში, რაც ძირითადად გამოწვეულია 2013 წელს ზოგიერთი სახეობის ჯარიმის 
ოდენობის შემცირებით, ამასთანავე მნიშვნელოვნადაა შემცირებული შემოსავალი 
სანქციებიდან სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევების 
გამო. 

• ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა -  მობილიზებულია 14 404.7 ათასი ლარი. 
• შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია  64 017.1 

ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (83 600,0 ათასი ლარი) 76,6%-ია. აღნიშნულ 
სახეში ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ანგარიშზე არსებული ნაშთიდან 
დაგეგმილი იყო 50 000.0 ათასი ლარის მიმართვა სახელმწიფო ბიუჯეტში. 9 თვის 
მონაცემებით მიიმართა მხოლოდ 32 000.0 ათასი ლარი (სსიპ - შემოსავლების სამსახური 15 
მლნ ლარი; სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო - 14 მლნ ლარი; სსიპ - სახმელეთო 
ტრანსპორტის სააგენტო - 2 მლნ ლარი და სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების 
სააგენტო - 1 მლნ ლარი). 
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2014 წლის იანვარ-სექტემბრის სახელმწიფო ბიუჯეტის  

სხვა შემოსავლების  შესრულების მაჩვენებლები  
                                                                                                                                                                                 ათასი ლარი   

დასახელება 
სახელმწიფო ბიუჯეტი 

9 თვის 
გეგმა 

9 თვის  
ფაქტი 

 +/-  % 

სხვა შემოსავლები 275,530.0 197,198.4 -78,331.6 71.6 
შემოსავლები საკუთრებიდან 78,250.0 20,768.4 -57,481.6 26.5 

პროცენტები 17,000.0 16,309.0 -691.0 95.9 
დივიდენდები 55,000.0 147.5 -54,852.5 0.3 
რენტა 6,250.0 4,311.9 -1,938.1 69.0 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 43,680.0 44,031.2 351.2 100.8 
           ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და 
გადასახადები 42,320.0 41,531.8 -788.2 98.1 

სალიცენზიო მოსარებლები 540.0 1,018.5 478.5 188.6 
სანებართვო მოსარებლები 28,000.0 27,002.8 -997.2 96.4 
სარეგისტრაციო მასაკრებლები 720.0 893.2 173.2 124.1 
სახელმწიფო ბაჟი 10,500.0 10,558.7 58.7 100.6 
საკონსულო მოსაკრებელი 1,150.0 1,028.1 -121.9 89.4 
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის 

გადავადების მოსაკრებელი 1,050.0 806.2 -243.8 76.8 
სხვა არაკლასიფიცირებული 

მოსაკრებელი 360.0 224.3 -136.6 62.0 
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი 

და მომსახურება 1,360.0 2,499.4 1,139.4 183.8 
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 140.0 266.9 126.9 190.6 
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 1,220.0 2,101.9 881.9 172.3 
სხვა შემოსავლები არასაბაზრო წესით 

გაყიდული საქონლიდან და მომსახურებიდან   130.6 130.6  
სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 

70,000.0 53,977.0 -16,023.0 77.1 
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების 

გარდა  14,404.7 14,404.7  
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული 

შემოსავლები 83,600.0 64,017.1 -19,582.9 76.6 
                                                                                                                                                                     
 

არაფინანსური აქტივების  კლებიდან მობილიზებულ იქნა 65 981.0  ათასი ლარი, რაც 
საპროგნოზო მაჩვენებელის (61 500,0 ათასი ლარი) 107,3%-ია. 

ფინანსური აქტივების კლებიდან მობილიზებულ იქნა 52 813.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო 
მაჩვენებლის (49 100,0 ათასი ლარი) 107,6%-ია. 

გარდა ამისა, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის ანგარიშებზე 
აღრიცხულია 17 039.8 ათასი ლარი, საიდანაც 16 899.0 ათასი ლარი წარმოადგენს წინა წლების 
გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნებას, ხოლო 140.9 ათასი ლარი – გაურკვეველ თანხებს, 
რომლებიც დაზუსტების შემდგომ მიიმართება დანიშნულებისამებრ. 
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