


სახელმწიფო სახსრების საარჩევნო მიზნით ხარჯვა 

მოკლე მიმოხილვა

სახელმწიფო სახსრების საარჩევნო მოტივით ხარჯვა არის არამიზნობრივი ხარჯვის ერთ-ერთი ფორმა, რომელიც 
მმართველი პარტიისთვის ან ხელისუფლებაში მყოფი სხვა პარტიებისთვის ხმების მოპოვებას ემსახურება.

ამ ანგარიშში ცენტრალური მთავრობის საარჩევნოდ მოტივირებულ ხარჯვაზე ვამახვილებთ ყურადღებას, მაგრამ 
კვლევა არ მოიცავს განხილული საკითხების ეკონომიკური მიზანშეწონილობის ანალიზს,. ადგილობრივი ბიუჯეტების 
არამიზნობრივი ხარჯვის ტენდენციებს კი მომდევნო ანგარიშში შემოგთავაზებთ.

ბოლო წლების პრაქტიკამ აჩვენა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვის ტენდენციები  საარჩევნო წლებში განსხვავებულია 
− ბიუჯეტი უფრო მეტად სოციალური, მოკლევადიანი დასაქმების და სხვა ტიპის პოპულისტური პროექტების 
განხორციელებაზეა ორიენტირებული. ამ კუთხით არც 2012 წელია გამონაკლისი. 

საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ანალიზმა გამოავლინა სისტემური ხარვეზები, რომლებიც ხელს 
უწყობს სახელმწიფო ფინანსების საარჩევნო მიზნით ხარჯვას; კერძოდ, ბიუჯეტი საკმარისად დეტალური არ არის, 
რის გამოც ხანდახან გაუგებარია, როგორ იხარჯება ზოგიერთი ასიგნება1. ეს განსაკუთრებით სარეზერვო ფონდების 
ხარჯვას ეხება, ვინაიდან ამ ფონდებიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ მნიშვნელოვანი მონაცემები (მაგალითად, 
მიზნობრიობა) საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი არ არის.

გარდა ამისა, 2012 წლიდან საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსმა თანხის პროგრამის მუხლებს შორის გადანაწილების 
ზღვარი 5%-დან 100%-მდე გაზარდა. საბიუჯეტო პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხის მუხლიდან მუხლში 
გადატანის ასეთი თავისუფლება იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო ორგანიზაციებს შეუძლიათ თავიანთი საბიუჯეტო 
პროგრამების მუხლებს შორის თანხები საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს და არა პარლამენტის თანხმობით 
შეუზღუდავად გადაანაწილონ, რაც, ჩვენი აზრით, კიდევ უფრო აადვილებს წინასაარჩევნოდ ფინანსური რესურსების 
არამიზნობრივ ხარჯვას.

კვლევამ ასევე გამოავლინა საარჩევნოდ მოტივირებული ხარჯვის კონკრეტული შემთხვევები, მაგალითად, სტუდენტთა 
საზაფხულო დასაქმების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც 2012 წლის 20 ივლისიდან 20 აგვისტომდე 25 000 სტუდენტი 
წინასწარ შერჩეულ ორგანიზაციებში (როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო სექტორში) დასაქმდება და თითოეული მათგანი 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 500 ლარს მიიღებს. 

გარდა ამისა, 2012 წლის სექტემბრიდან სოციალური უზრუნველყოფის მასშტაბური ინიციატივები განხორციელდება, 
რაც ძნელია მომავალ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებს არ დავუკავშიროთ. ამ ინიციატივებს შორის 
არის პროფესიული განათლების 1000 ლარიანი ვაუჩერების დარიგება სოციალურად დაუცველი სტუდენტებისთვის,  
ხანდაზმულობის პენსიის 25%-იანი ზრდა 67 წლამდე პირთათვის და 40%-იანი ზრდა 67 წლის და მეტი ასაკის 
პირთათვის, ასევე დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის 100%-ზე მეტით გაფართოება.
 
ინტერესს იწვევს 2012 წლის 22 მაისს „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს 
კანონში შეტანილი ცვლილება. ცვლილებები შეეხო ზოგიერთ პროგრამას, მაგალითად, „მევენახეობა-მეღვინეობის 
განვითარების“ დაფინანსება (7.75 მილიონი ლარი) 309%-ით გაიზარდა და 31.75 მილიონ ლარს  მიაღწია, „სპორტის 
განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებებისა“ კი − 30%-ით და 40.55 მილიონი ლარი შეადგინა; ამის საპირისპიროდ, 
„სამხედრო განათლების განვითარების“ დაფინანსება 30%-ით შემცირდა, ხოლო „სახელმწიფო მმართველობის 
ორგანოების ეფექტიანად ფუნქციონირების ხელშეწყობისა“ − 50%-ით.

ანგარიშის ბოლოს წარმოდგენილია რეკომენდაციები იმ სისტემური ხარვეზების და მანკიერი პრაქტიკის 
აღმოსაფხვრელად, რომლებიც ხელს უწყობს საარჩევნოდ მოტივირებული ხარჯვის განხორციელებას. 

1. რა არის სახელმწიფო სახსრების საარჩევნო მიზნით ხარჯვა?

• წინასაარჩევნო პერიოდში წინასწარ დაუგეგმავი სოციალური დახმარებების, მ.შ პენსიების გაზრდა და საჯარო 
მოხელეთა ხელფასების მატება, ასევე სხვა სახის სოციალური პროგრამების ინიცირება (სტუდენტური გრანტების 
გაზრდა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაიაფება, უფასო სამედიცინო პროექტები, სუბსიდიები გაზზე, 
ელექტროენერგიაზე, მედიკამენტებზე და ა.შ.);
• წინასაარჩევნო პერიოდში წინასწარ დაუგეგმავი ისეთი სამშენებლო პროექტების წამოწყება, როგორიცაა 
სახელმწიფო ან მუნიციპალური შენობა-ნაგებობების, სამედიცინო დაწესებულებების, სკოლების, პარკების, გზების 
აღდგენა-შეკეთება და ა.შ.;
• სახელმწიფო ან მუნიციპალური რესურსების გამოყენებით მმართველი პარტიის ან/და არჩევნებში მონაწილე მისი 
ცალკეული წარმომადგენლის წარმოჩენა, ხელისუფლების საქმიანობის შესახებ გაზრდილი რეკლამირების გზით.*

* მაგალითები გამოყენებულია სახელმძღვანელოდან `ღია საზოგადოება - სამართლიანობის ინიციატივა` საარჩევნო კამპანიის დაფინანსების  
მონიტორინგი: სახელმძღვანელო არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის.

1 კონკრეტული მხარჯავი დაწესებულებისთვის ბიუჯეტში გათვალისწინებული თანხა.
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ყველა ქვეყანაში, სადაც ხელისუფლება არჩევნების გზით ყალიბდება,  პოლიტიკური პარტიები ცდილობენ, რაც 
შეიძლება მეტი ხმა მიიღონ და, შესაბამისად, მეტი ძალაუფლება მოიპოვონ. ხმების მისაღებად კი მათ შესაბამისი 
ფინანსური და ადამიანური რესურსები ესაჭიროებათ. ხელისუფლებაში მყოფ პარტიას, რომელსაც ხელი მიუწვდება 
ადმინისტრაციულ, მათ შორის, ფინანსურ რესურსებზე, ყოველთვის ექნება ცდუნება, საკუთარი გამარჯვების შანსი 
ხელისუფლებაში ყოფნის უპირატესობის გამოყენებით გაზარდოს, თუმცა ამ რესურსების გამოყენების მასშტაბები და 
ხარისხი არ უნდა გადაიზარდოს ძალაუფლების იმგვარ გამოყენებაში, რომელიც პოლიტიკური კონკურენციის წესებს 
დაარღვევს და ქვეყნის გრძელვადიანი განვითარების პრიორიტეტებს უგულებელყოფს2.

ადვილი არ არის იმის განსაზღვრა, რამდენად მიზნობრივია საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვა. შესაძლებელია ვინმემ 
მიიჩნიოს, რომ ნებისმიერი სახელმწიფო ხარჯი საარჩევნოდ მოტივირებულია, ვინაიდან სახელმწიფოს მიერ 
დაფინანსებული პროგრამების უდიდესი ნაწილით ამომრჩევლები სარგებლობენ ან უნდა სარგებლობდნენ. თუმცა 
რაციონალურ ხარჯვასა და საარჩევნო მოტივით ხარჯვას შორის ზღვრის გავლება სამთავრობო პოლიტიკის და 

კონკრეტული საბიუჯეტო პროგრამების მიზნების მიხედვით 
შეიძლება. პროგრამა, რომლის მიზანიც, საჯარო პოლიტიკის 
პრიორიტეტების განხორციელების ნაცვლად, საარჩევნო ხმების 
მიღებაა და რომელიც ერთ პარტიას მის კონკურენტებთან 
შედარებით უპირატეს მდგომარეობაში აყენებს, საარჩევნოდ 
მოტივირებულად უნდა მივიჩნიოთ. 

ამრიგად, სახელმწიფო სახსრების საარჩევნოდ მოტივირებული 
ხარჯვა მაშინ ხდება, როდესაც მთავრობის მიერ ახალი 
პროგრამების დაწყების ან არსებული პროგრამების 
მოდიფიცირების მიზანი არის მმართველი პარტიისთვის 
(პარტიებისთვის) ხმების მოპოვება და არა საჯარო პოლიტიკის 
პრიორიტეტების განხორციელების ხელშეწყობა. 

ამის ერთ-ერთი მაგალითია წინასაარჩევნო პერიოდში 
განხორციელებული დროებითი დასაქმების პროგრამები. ამ 

დროს, უმუშევრობის გრძელვადიან პერსპექტივაში შემცირების ნაცვლად, ხდება ადამიანების მცირე ხნით დასაქმება, 
რამაც შესაძლოა მათ საარჩევნო ნებაზე იმოქმედოს. ასეთი პრაქტიკა პოლიტიკური პარტიებისთვის უთანასწორო 
საარჩევნო გარემოს ქმნის, რითაც ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესსაც ხელი ეშლება.

საარჩევნო მიზნით ხარჯვას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება პოლიტიკურ პარტიებს შორის გაზრდილი 
კონკურენციის პირობებში. „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში 
2011 წლის 28 დეკემბერს შეტანილმა ცვლილებამ პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებისა და საქმიანობის წესები 
გაამკაცრა. ამ ვითარებაში სახელმწიფო ფინანსების მმართველი პარტიის სასარგებლოდ გამოყენება მხოლოდ ერთ 
პარტიას აყენებს უპირატეს მდგომარეობაში. ამიტომ ამგვარი პრაქტიკის აღმოფხვრა ძალიან მნიშვნელოვანია. 

საქართველოში საჯარო ფინანსების საარჩევნო მიზნებისთვის ხარჯვის ტენდენციები საკმაოდ მასშტაბურია, რაზედაც 
გასულ წლებში წინასაარჩევნოდ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგებიც მეტყველებს.

2. რა იძლევა სახელმწიფო სახსრების საარჩევნო მიზნით ხარჯვის საშუალებას საქართველოში?

საქართველოში საარჩევნოდ მოტივირებულ ხარჯვას საჯარო 
ფინანსების მართვაში არსებული სისტემური ხარვეზები უწყობს 
ხელს. 

2.1. სახელმწიფო ბიუჯეტის ფორმირება

საარჩევნოდ მოტივირებული ხარჯვის თავიდან ასაცილებლად 
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფორმირება უმნიშვნელოვანესი 
კომპონენტია. თუ მთავრობა ბიუჯეტს ზედმიწევნით დეტალურად 
გაწერს, მცირეა იმის ალბათობა, რომ ხარჯვა საარჩევნოდ 
მოტივირებული იქნება, რადგან ადვილად გაკონტროლდება, 
სად და რისთვის იხარჯება ფული. 

ამიტომ, თუ ქვეყანა პროგრამულ ბიუჯეტს ადგენს ჩვეულებრივი 
(კონვენციური) ბიუჯეტის ნაცვლად (რომელიც პროგრამულ 

ბიუჯეტზე ნაკლებად დეტალიზებულია), საარჩევნოდ მოტივირებული ხარჯვის გაკონტროლება უფრო ადვილია. 
პროგრამული ბიუჯეტი სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამების და არა მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით დაგეგმვას 
გულისხმობს. მას უნდა ჰქონდეს ლოგიკური ჩარჩო, რომელიც ხარჯებს პრიორიტეტების, მიზნების, ამოცანების, 
საქმიანობების, შესრულების რაოდენობრივი და სხვაგვარი ინდიკატორების, პასუხისმგებელი ორგანიზაციების, 
შესრულების ვადების და სხვა კრიტერიუმების მიხედვით განსაზღვრავს. ამ ლოგიკური ჩარჩოს მოთხოვნების სათანადოდ 
დაცვის შემთხვევაში, მთავრობას დასჭირდება მეტი ძალისხმევა, რათა მოახდინოს დეტალიზება და დაასაბუთოს 

2 მაგნუს ომანი, „სახელმწიფო რესურსების ბოროტად გამოყენების განსაზღვრება“, მე-3 პარაგრაფი.
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სახელმწიფო სახსრების საარჩევნოდ 
მოტივირებული ხარჯვა მაშინ ხდება, 
როდესაც მთავრობის მიერ ახალი 

პროგრამების დაწყების ან არსებული 
პროგრამების მოდიფიცირების მიზანი 

არის მმართველი პარტიისთვის 
(პარტიებისთვის) ხმების მოპოვება 

და არა საჯარო პოლიტიკის 
პრიორიტეტების განხორციელების 

ხელშეწყობა.

საქართველოს 2012 წლის 
სახელმწიფო ბიუჯეტი წინა 

წლების ბიუჯეტებთან შედარებით 
ნაკლებად დეტალიზებულია. 
მასში ხარჯები საქონლისა და 

მომსახურების, სუბსიდიების და სხვა 
პოზიციების მიხედვით აღარ არის 

კლასიფიცირებული, ანუ, ეკონომიკური 
კლასიფიკაციის მიხედვით უფრო 
ნაკლებად არის დეტალიზებული, 

ვიდრე გასული წლის ბიუჯეტი. 



დაგეგმილი ხარჯი. ეს კი საარჩევნოდ მოტივირებული ხარჯვის დამალვას გაართულებს.

2012 წლის იანვრიდან საქართველო ოფიციალურად გადავიდა პროგრამულ ბიუჯეტზე, რომელიც, ჩვეულებრივი 
ბიუჯეტისაგან განსხვავებით, აიძულებს მთავრობას, დეტალურად გაწეროს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული 
თითოეული პროგრამის ხარჯი. შესაბამისად, პროგრამული ბიუჯეტი ჩვეულებრივ ბიუჯეტზე უფრო დეტალური უნდა 
იყოს. თუმცა, როგორც საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ანალიზმა აჩვენა,  პროგრამულ ბიუჯეტზე 
გადასვლა მხოლოდ ფორმალურად მოხდა. 

საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი წინა წლების ბიუჯეტებთან შედარებით ნაკლებად დეტალიზებულია. 
მასში ხარჯები საქონლისა და მომსახურების, სუბსიდიების და სხვა პოზიციების მიხედვით აღარ არის კლასიფიცირებული, 
ანუ, ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით უფრო ნაკლებად არის დეტალიზებული, ვიდრე გასული წლის ბიუჯეტი. ეს 
კი აადვილებს 2012 წელს საარჩევნოდ მოტივირებულ ხარჯვას.

2.2. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამის ფარგლებში 
თანხების მუხლებს შორის გადანაწილების შეუზღუდავი 
თავისუფლება

როგორც ზემოთ აღინიშნა, 2012 წლის 1 იანვრიდან 
საქართველოს მთავრობამ უფლება მისცა მხარჯავ 
დაწესებულებებს, საბიუჯეტო პროგრამის ფარგლებში 
მუხლიდან მუხლში გადაიტანონ გამოყოფილი თანხის 100%, 
მანამდე არსებული 5%-ის ნაცვლად.3 ამისთვის მათ მხოლოდ 
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს და არა პარლამენტის 
თანხმობა ესაჭიროებათ. ამით საზოგადოების მხრიდან 
საბიუჯეტო სახსრების კონტროლი სუსტდება, რაც საარჩევნოდ 
მოტივირებული ხარჯვის გაკონტროლებას კიდევ უფრო 
ართულებს.

2.3. საბიუჯეტო მანიპულაციები: ხარჯების გადანაწილება

საარჩევნო ხმების მოპოვებაზე ორიენტირებული პროგრამების დაფინანსებისათვის თანხების გამოყოფას საქართველოს 
მთავრობა  საგადასახადო შემოსავლების მატებით (რაც, 2004 წლიდან მოყოლებული, თითქმის ყოველ წელს ხდება) 
და ხარჯების გადანაწილებით ახდენს. ეს გულისხმობს ბიუჯეტის დაგეგმვისას ან ბიუჯეტში ცვლილების შეტანისას ერთი 
საბიუჯეტო პროგრამისთვის დაფინანსების შემცირებას და ისეთი პროგრამებისთვის დაფინანსების ზრდას ან ახალი 
პროგრამების დაწყებას, რომლებიც, სავარაუდოდ, მმართველ პარტიას საარჩევნოდ ხმებს მოუტანს. იმის გამოსავლენად, 
ხარჯების გადანაწილება საარჩევნოდ მოტივირებულია თუ არა, უნდა გაირკვეს: 1. სად იხარჯება გამოთავისუფლებული 
რესურსები; 2. რა მიზანს ემსახურება ისინი; 3. შეიძლება თუ არა ეს მიზანი არჩევნებს უკავშირდებოდეს. 

2.3.1. მიმდინარე წლის 22 მაისის ცვლილებებით განხორციელებული ხარჯების გადანაწილება საქართველოს 
2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში

მიმდინარე წლის 22 მაისს „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში 
ცვლილების შედეგად ზოგიერთ საბიუჯეტო პროგრამას შეუმცირდა დაფინანსება, ხოლო ზოგიერთს − მოემატა.

მაისის ცვლილებით, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 
დაფინანსება 26%-ით − 74 მილიონი ლარიდან 54.17 
მილიონ ლარამდე − შეუმცირდა. როგორც ზემოთ აღინიშნა,  
„სახელმწიფო მმართველობის ორგანოების ეფექტიანად 
ფუნქციონირების ხელშეწყობის“ დაფინანსება 50%-ით − 
10 მილიონი ლარიდან 5 მილიონ ლარამდე − შემცირდა; 
„სამხედრო განათლების განვითარების“ დაფინანსება კი 30%-
ით შემცირდა და 13.81 მილიონი ლარი შეადგინა.

ამის საპირისპიროდ, „სპორტის განვითარების ხელშეწყობის 
ღონისძიებების“ დაფინანსება 30%-ით გაიზარდა და 40.5 
მილიონ ლარს მიაღწია; პროგრამის „საგანმანათლებლო 
დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება“ ბიუჯეტი 
6.8%-იანი მატების შედეგად 76.63 მილიონი ლარი გახდა; 
პროგრამისთვის „საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია“ გამოყოფილი თანხების 
ოდენობა 12%-ით − 44.88 მილიონ ლარამდე − გაიზარდა.

პროგრამის „სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა“ დაფინანსება 107%-ით გაიზარდა და 24.87 
მილიონ ლარს მიაღწია; პროგრამისთვის „მოსახლეობის ელექტროენერგიის ვაუჩერით უზრუნველყოფა“, რომელიც 
3  მაგალითად, საბიუჯეტო პროგრამა „სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა“ შემდეგ ქვეპროგრამებს მოიცავს: „საპენსიო უზრუნველყოფა“, 
„სოციალური დახმარებები“, „სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა“, „მოსახლეობის ელექტროენერგიის ვაუჩერით უზრუნველყოფა“. 
აღნიშნული ცვლილებით, პარლამენტის თანხმობის გარეშე შესაძლებელია ერთი ქვეპროგრამის მთელი თანხის სხვა ქვეპროგრამაში გადატანა.
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2012 წლის 1 იანვრიდან 
საქართველოს მთავრობამ უფლება 
მისცა მხარჯავ დაწესებულებებს, 

საბიუჯეტო პროგრამის ფარგლებში 
მუხლიდან მუხლში გადაიტანონ 

გამოყოფილი თანხის 100%, მანამდე 
არსებული 5%-ის ნაცვლად. ამისთვის 
მათ მხოლოდ საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს და არა პარლამენტის 
თანხმობა ესაჭიროებათ.

მაისის ცვლილებით მომხდარი ყველა 
საბიუჯეტო გადანაწილება შეიძლება არ 

არის საარჩევნოდ მოტივირებული, თუმცა 
ზემოთ მოყვანილი მაგალითებიდან უნდა 

ვივარაუდოთ, რომ თუნდაც სპორტის 
განვითარებისთვის გამოყოფილი 31.34 

მილიონი ლარისთვის კიდევ 9.2 მილიონი 
ლარის დამატება ან ელექტროენერგიის 

ვაუჩერებზე 26 მილიონ ლარამდე 
დახარჯვა შესაძლებელია საარჩევნო 

მიზნებთან იყოს დაკავშირებული.



მაისის ცვლილებამდე საერთოდ არ იყო ბიუჯეტში გათვალისწინებული, 25.62 მილიონი ლარი გამოიყო.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიც გაიზარდა 100 მილიონი ლარით (33.7%-ით) 
და 397 მილიონი ლარი გახდა.

მაისის ცვლილებით მომხდარი ყველა საბიუჯეტო გადანაწილება შეიძლება არ არის საარჩევნოდ მოტივირებული, თუმცა 
ზემოთ მოყვანილი მაგალითებიდან უნდა ვივარაუდოთ, რომ თუნდაც სპორტის განვითარებისთვის გამოყოფილი 31.34 
მილიონი ლარისთვის კიდევ 9.2 მილიონი ლარის დამატება ან ელექტროენერგიის ვაუჩერებზე 26 მილიონ ლარამდე 
დახარჯვა შესაძლებელია საარჩევნო მიზნებთან იყოს დაკავშირებული.

2.3.2. გადარიცხვები თბილისის ბიუჯეტში 

თბილისის ბიუჯეტმა პიკს (760 მილიონი ლარი) მიაღწია 2010 წელს, როდესაც ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნები ჩატარდა; კერძოდ, 2010 წელს თბილისის ბიუჯეტი 2009 წლის ბიუჯეტთან (566.86 მილიონი ლარი) 
შედარებით 34%-ით გაიზარდა. 

2011 წელს თბილისის ბიუჯეტი 2010 წელთან შედარებით 6.8%-ით შემცირდა, 2012 წელს კი (როცა საპარლამენტო 
არჩევნები მთელ ქვეყანაში და არა მარტო დედაქალაქში ტარდება) – 17.4%-ით.4

სახელმწიფო / თბილისის ბიუჯეტები (2007−2012)
(მილიონი ლარი)

წყარო: თბილისის საკრებულო; საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

2012 წელს თბილისის ბიუჯეტის 17.4%-ით შემცირება მეტწილად ცენტრალური მთავრობის გრანტების წილის 22%-იანმა 
კლებამ გამოიწვია. თუმცა 2012 წელს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი 2010 წელთან შედარებით 20.73%-
ით გაიზარდა, ხოლო საგადასახადო შემოსავლები – 5%-ით (დაახლოებით 400 მილიონი ლარით). საგადასახადო 
შემოსავლები თბილისის ბიუჯეტშიც გაიზარდა 16.3 მილიონი ლარით.

რატომ უნდა მცირდებოდეს თბილისის ბიუჯეტი მაშინ, როდესაც ქვეყანაში შემოსავლები იზრდება? ამის მიზეზი 
მთავრობის მიერ ხარჯების გადანაწილების პოლიტიკა შეიძლება იყოს. აქ გასათვალისწინებელია ის, რომ ხარჯების 
გადანაწილება ყოველთვის მათ ოპტიმიზებას არ ემსახურება; და თუ ეს ასეა, იმის ალბათობა, რომ საარჩევნო წელს 
ხარჯვა სწორედ საარჩევნოდ არის მოტივირებული, დიდია. 

4  თბილისის საკრებულოს მონაცემები
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2012 წელს თბილისის ბიუჯეტის 17.4%-ით შემცირებამ 112 მილიონი ლარი გამოათავისუფლა. იმის მიუხედავად, 
რომ ძნელია ზუსტად დადგინდეს, რაში გამოიყენა ხელისუფლებამ ეს თანხა, საკმაოდ საფუძვლიანია ვარაუდი, რომ 
ხარჯების ამ და სხვა გადატანით გამოთავისუფლებული რესურსები მთავრობის ახალი სოციალური  ინიციატივების 
ქვეყნის მასშტაბით განხორციელებას ხმარდება.

2.4. საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის სხვა ხარჯები

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების ნაწილი სხვადასხვა კატეგორიად იყოფა. ესენია შრომის ანაზღაურება, 
საქონელი და მომსახურება, სუბსიდიები, ასევე სხვა ხარჯები5

სხვა ხარჯებიდან თანხის გამოყოფა შესაძლებელია ისეთი 
პროგრამებისა თუ ერთჯერადი პროექტების დასაფინანსებლად, 
რომელთა ამომრჩევლის გულის მოსაგებად გამოყენება 
საკმაოდ ეფექტურად შეიძლება, მაგალითად: გადარიცხვები 
არაკომერციული ორგანიზაციებისთვის, რომლებსაც შეუძლიათ 
ეს თანხები კონკრეტულ ოჯახებს სოციალური დახმარების 
(არა სოციალური უზრუნველყოფის) ფორმით გადაურიცხონ; 
გადარიცხვები საქველმოქმედო ორგანიზაციებისთვის, 
რომლებიც, თავის მხრივ, ამ თანხებს კონკრეტულ ოჯახებს 
საკვების, ტანსაცმლის, სხვა საყოფაცხოვრებო ნივთების, 
მედიკამენტების და სხვა სახით გაუნაწილებენ; სტიპენდიები 
და სხვა მსგავსი შეღავათები; ბაზარზე არსებული 
მწარმოებლებისაგან საქონლისა და მომსახურების შესყიდვები, 
რომლებიც საბოლოო მოხმარებისათვის პირდაპირ ოჯახებს 
უნაწილდება; ასევე ბაზარზე არსებული მწარმოებლებისაგან 
ისეთი საქონლისა და მომსახურების შესყიდვები, როგორებიცაა განათლება, დასვენება და სხვა. 

საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში სხვა ხარჯების წილი 684 მილიონი ლარი იყო. 2012 წლის 
სახელმწიფო ბიუჯეტში მათმა წილმა პიკს მიაღწია და 1.07 მილიარდი ლარი შეადგინა, მაგრამ, მიუხედავად იმისა, 
რომ ამ წელს სხვა ხარჯებმა წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 47%-ით მოიმატა, 2012 წლის მაისის ცვლილებით 
ისინი კვლავ გაიზარდა და 1.147 მილიარდ ლარს მიაღწია. ეს 2007 წელთან შედარებით 233.7%-იანი ზრდაა, მაშინ, 
როდესაც 2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტი 2007 წელთან შედარებით მხოლოდ 55%-ით არის გაზრდილი.

საქართველოს 2007–2012 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტებში სხვა ხარჯების წილის გამოთვლისას ისიც დავადგინეთ, 
რომ ეს წილი ყველაზე მაღალი (13.92%) 2012 წლის ბიუჯეტშია და 2007 წლის ბიუჯეტის სხვა ხარჯების წილს – 7.6%-
ზე მეტით აღემატება.

სხვა ხარჯების პროცენტული წილი საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში (2007–2012)

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
5  „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლი. 
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საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო 
ბიუჯეტში სხვა ხარჯების წილი 684 
მილიონი ლარი იყო. 2012 წლის 

სახელმწიფო ბიუჯეტში მათმა წილმა 
პიკს მიაღწია და 1.07 მილიარდი 

ლარი შეადგინა, მაგრამ, მიუხედავად 
იმისა, რომ ამ წელს სხვა ხარჯებმა 

წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 
47%-ით მოიმატა, 2012 წლის მაისის 

ცვლილებით ისინი კვლავ გაიზარდა და 
1.147 მილიარდ ლარს მიაღწია.



შესაბამისად,  საარჩევნო წელს „სხვა ხარჯების“ ასეთი მასშტაბური ზრდა შესაძლებელია საარჩევნოდ იყოს 
მოტივირებული.

2.5. სარეზერვო ფონდები

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში არსებობს ორი სარეზერვო ფონდი – საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო 
ფონდი და საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი, თითოეული 50 მილიონი ლარის ოდენობით.6 

სარეზერვო ფონდის დანიშნულებაა ისეთი ხარჯების დაფარვა, რომელთა პროგნოზირება შეუძლებელი ან ძნელია. 
ასეთია, მაგალითად, ბუნებრივი სტიქიით მიყენებული ზარალი, მთავრობის გარანტიით აღებული სესხის გადაუხდელობა 
და სხვა.

სარეზერვო ფონდებიდან გაწეული ხარჯების ნაწილის პროგნოზირება საბიუჯეტო დაგეგმვის სათანადო მექანიზმების 
არსებობის პირობებში რთული არ არის. ბიუჯეტის შედგენისას საბიუჯეტო დაწესებულებებისა და ადგილობრივი 
თვითმმართველობების ბიუჯეტების სწორად და წინდახედულად დაგეგმვის შემთხვევაში მათთვის ასიგნებების 
სარეზერვო ფონდებიდან შევსების მოთხოვნების მოცულობა შეიძლება მინიმუმამდე შემცირდეს. 

სარეზერვო ფონდებიდან თანხების ხარჯვა საჯარო არ არის7 და ამ ფონდებიდან გაწეული ხარჯების მიზნობრიობას არც 
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შიგა ანგარიშგება (ე. წ. ხაზინის ოპერატიული 
ინფორმაცია) განმარტავს. 

სარეზერვო ფონდებთან დაკავშირებული მეორე პრობლემა მათი შევსების და ხარჯვის რთული და გაუმჭვირვალე 
მექანიზმია. თუ, ვთქვათ, ბიუჯეტის შედგენისას რომელიმე მხარჯავმა დაწესებულებამ ვერ დაგეგმა თავისი ბიუჯეტი ან 
მას რაიმე გაუთვალისწინებელი ხარჯის გაწევა მოუხდა და სარეზერვო ფონდიდან მიიღო ის ფული, რომელიც დააკლდა, 
მოგვიანებით, სახელმწიფო ბიუჯეტის შევსებისთანავე, სარეზერვო ფონდს აღუდგება ის თანხა, რომელიც ამ მხარჯავ 
დაწესებულებას მისცა. 

ტრადიციულად, სარეზერვო ფონდები თითქმის მთლიანად პირველ 6 თვეში იხარჯება, მომდევნო 6 თვის განმავლობაში 
კი კვლავ ივსება. ამ მექანიზმით ორივე სარეზერვო ფონდი შესაძლოა აჭარბებდეს  დადგენილ ლიმიტს – მთლიანი 
საბიუჯეტო ასიგნებების 2%-ს. 

ასევე აღსანიშნავია, რომ სარეზერვო ფონდებზე არ ვრცელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს 
კანონით დადგენილი მოთხოვნები და შეზღუდვები, რაც ამ ფონდებს კიდევ უფრო გაუმჭვირვალეს ხდის და მათი 
თვითნებური ხარჯვის უფრო მეტ შესაძლებლობას იძლევა.
  
არსებობს სხვა ფონდებიც, რომლებიც სარეზერვო ფონდების კატეგორიას არ განეკუთვნება, მაგრამ მათ 
მსგავსად ფუნქციონირებს. ასეთებია, მაგალითად, 397 მილიონი ლარის ოდენობის საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდი8 და 5 მილიონი ლარის ოდენობის სახელმწიფო მმართველობის ორგანოების 
ეფექტიანად ფუნქციონირების ხელშეწყობის ფონდი, რომელსაც მთლიანად საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 
განკარგავს. 

ფონდების განკარგვის გაუმჭვირვალე მექანიზმი საბიუჯეტო სახსრების მმართველი პარტიის საარჩევნო 
საჭიროებებისათვის მორგების საკმაოდ დიდ საფრთხეს შეიცავს, რაც მთავრობის სუსტი ანგარიშვალდებულების 
პირობებში სერიოზული რისკის შემცველი სისტემური ხარვეზია.

3. სახელმწიფო სახსრების საარჩევნო მიზნით შესაძლო ხარჯვის კონკრეტული შემთხვევები 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ანალიზმა ცხადყო, რომ ბიუჯეტის გარკვეული კატეგორიები საარჩევნო წლებში, ზოგჯერ კი 
წინასაარჩევნო თვეებში, განსხვავებულად იხარჯება. კერძოდ, საარჩევნო წლებში ბიუჯეტი უფრო მეტად სოციალური, 
მოკლევადიანი დასაქმების და სხვა ტიპის პოპულისტური პროექტების განხორციელებაზეა ორიენტირებული. 

3.1. სოციალური უზრუნველყოფა

2007 წლიდან ქვეყნის შემოსავლების 57%-იან ზრდასთან ერთად მთავრობის მიერ სოციალურ უზრუნველყოფაზე 
გაწეული ხარჯებიც გაიზარდა. 

6   „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტი.
7  ის საკანონმდებლო აქტები, რომელთა საფუძველზედაც ხდება სარეზერვო თანხების განკარგვა, საკანონმდებლო საძიებო სისტემებში 
ხელმისაწვდომი არ არის.  
8 „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, საბიუჯეტო 
ორგანიზაციებს, ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებს და ავტონომიური რესპუბლიკების შესაბამის ორგანოებს შეუძლიათ ამ ფონდიდან 
(ასევე საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან) დაფინანსება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მეშვეობით მოითხოვონ. სარეზერვო 
ფონდების მსგავსად, ამ ფონდის ხარჯვის დეტალებიც არ არის საჯარო. 
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საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში სოციალური უზრუნველყოფისთვის რეკორდული თანხა − 1.69 
მილიარდი ლარი − გამოიყო. მაისის ცვლილებით კი იგი კიდევ გაიზარდა და 1.71 მილიარდ ლარს მიაღწია, რაც წინა 
წელთან შედარებით 11%-იანი ზრდაა.

გასულ წელთან შედარებით 22%-ით გაიზარდა ასევე 
თბილისის ბიუჯეტის სოციალური ხარჯები და 105 მილიონი 
ლარი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ თბილისის ბიუჯეტის 
სოციალური ხარჯები ყოველ საარჩევნო წელს (გარდა 2008 
წლისა, აქ მინიმალური ზრდა დაფიქსირდა) იზრდება; 2010 
წლის ადგილობრივი არჩევნების დროს ამ თანხამ რეკორდულ 
მაჩვენებელს − 113 მილიონ ლარს − მიაღწია.

თბილისის ბიუჯეტის სოციალური ხარჯები (2007−2012)
(მილიონი ლარი)

ამასთანავე, სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამების − „ლტოლვილთა და დევნილთა შემწეობები“ (2012 წლის ბიუჯეტში 
მოცემულია როგორც: „იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა“), „ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური 
დაცვა“ და „ლტოლვილთა და დევნილთა შენახვის ხარჯები ორგანიზებულად ჩასახლების ადგილებზე“ (2012 წლის 
ბიუჯეტში მოცემულია როგორც: „განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესება“) − კვლევამ აჩვენა, რომ საარჩევნო წლებში ამ ინიციატივების დაფინანსება იმატებს, არასაარჩევნო 
წლებში9 კი იკლებს. 

მაგალითად, „ლტოლვილთა და დევნილთა შენახვის ხარჯები ორგანიზებულად ჩასახლების ადგილებზე “დაფინანსება 
2007 წელს 20.39 მილიონი ლარი იყო; 2008 წელს (საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების წელი) ის 20%-
ით, 24.5 მილიონ ლარამდე გაიზარდა, მაგრამ 2009 წელს 9%-ით, 22 მილიონ ლარამდე შემცირდა; 2010 წელს 
(ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წელი) დაფინანსება კვლავ გაიზარდა (16%-ით) და 25.8 მილიონი 
ლარი შეადგინა; 2011 წელს იგი ისევ შემცირდა − 7%-ით, 23.9 მილიონ ლარამდე; 2012, საპარლამენტო არჩევნების 
წელს დაფინანსებამ პიკს მიაღწია და 29 მილიონი ლარი შეადგინა, ხოლო მაისის ცვლილებით ის 8.4%-იანი ზრდის 
შედეგად 31,8 მილიონი ლარი გახდა, ანუ, ამ პროგრამის ბიუჯეტმა წინა წელთან შედარებით 32%-ით მოიმატა.

9  2009 წელს „ლტოლვილთა და დევნილთა შემწეობების“ და „ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის“ დაფინანსებამ მოიმატა, თუმცა, 
ჩვენი ვარაუდით, ეს ომის შემდგომი რეალობით (ათასობით ახალი დევნილი, უსახლკაროდ და უშემოსავლოდ დარჩენილი ოჯახები და ა. შ.) იყო 
გამოწვეული.
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შედარებით 11%-იანი ზრდაა.
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„ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის“ შემთხვევაში საბიუჯეტო დაფინანსება 2011 წლამდე პროგრესულად 
იზრდებოდა. 2010 ადგილობრივი არჩევნების წელს იგი 22%-ით გაიზარდა, მაგრამ 2011, არასაარჩევნო წელს 4%-ით 
შემცირდა. 2012 საპარლამენტო არჩევნების წელს კი, ამ პროგრამის დაფინანსებამ 19%-იანი ზრდის შედეგად 28.7 
მილიონ ლარს მიაღწია.

რაც შეეხება „ლტოლვილთა და შემწეობებს“, 2011 წელს აქაც ზრდის ტენდენცია შეიმჩნეოდა, იმ განსხვავებით, რომ 
ეს პროგრამა 2011 წლის ბიუჯეტში საერთოდ არ იყო გათვალისწინებული. 2010, ადგილობრივი არჩევნების წელს 
დაფინანსებამ პიკს მიაღწია და 69.34 მილიონი ლარი შეადგინა. 2012 წლის ბიუჯეტში კი იგი კიდევ გაიზარდა − 22%-
ით,  84.59 მილიონ ლარამდე.

აღსანიშნავია ასევე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა სამინისტროს ბიუჯეტი, რომელიც 2012 წლის მაისის ცვლილებით თითქმის 10%-ით გაიზარდა და 
38.2 მილიონ ლარს მიაღწია. 

გარდა ამისა, როგორც ზემოთ აღინიშნა, 2012 წლის შემოდგომიდან საქართველოს მთავრობა სოციალური 
უზრუნველყოფის მასშტაბურ ინიციატივებს განახორციელებს: 

1. მნიშვნელოვნად გაფართოვდება დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა − დაეზღვევა 2 მილიონამდე მოქალაქე, რითაც 
დაზღვეულთა არსებული რაოდენობა დაახლოებით სამჯერ გაიზრდება; კერძოდ, განხორციელდება სკოლამდელი 
ასაკის ყველა ბავშვის (ახლანდელი დაზღვევა მხოლოდ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებზე ვრცელდება), ასაკობრივი 
პენსიონერების, სტუდენტების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა სამედიცინო დაზღვევა. ამისთვის ბიუჯეტიდან 2012 წლის ბოლო 4 თვის განმავლობაში 
დაახლოებით 53 მილიონი ლარი გამოიყოფა.

2. 2012 წლის სექტემბრიდან 60-დან 67 წლამდე ქალებისა და 65-დან 67 წლამდე მამაკაცებისათვის პენსია 125 
ლარამდე გაიზრდება, ხოლო 67 წლის და მეტი ასაკის პირთათვის – 140 ლარამდე, რაც პენსიის 40%-იანი მატებაა. 
ხანდაზმულობის პენსიების ზრდას ბიუჯეტიდან 2012 წლის ბოლო 4 თვის განმავლობაში დაახლოებით 78 მილიონი 
ლარი მოხმარდება.

რაკი ამომრჩეველთა სპეციფიკურ ჯგუფებზე ორიენტირებული ამ ინიციატივების განხორციელება მიმდინარე წლის 
სექტემბერში, არჩევნებამდე 1 თვით ადრე, დაიწყება, ისინი, სავარაუდოდ, ამომრჩევლის პოლიტიკური მხარდაჭერის 
მოპოვებისთვისაა გამიზნული.

3.2. სტუდენტთა საზაფხულო დასაქმების პროგრამა 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ მთავრობა 25 000 სტუდენტისთვის საზაფხულო 
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დასაქმების პროგრამას იწყებს. ისინი წინასწარ შერჩეულ ორგანიზაციებში (როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო სექტორში) 
20 ივლისიდან 20 აგვისტომდე დასაქმდებიან და თითოეული მათგანი 500 ლარს მიიღებს. ამ ინიციატივისთვის 12.5 
მილიონი ლარია გამოყოფილი. 

ასეთი ფართომასშტაბიანი და მოკლევადიანი დასაქმების პროგრამა მთავრობას არაერთხელ განუხორციელებია, 
თუმცა ეს ყოველთვის წინასაარჩევნო პერიოდს ემთხვეოდა; კერძოდ, ასეთი პროგრამები განხორციელდა 2006 წლის 
5 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის, 2008 წლის 5 იანვრის საპრეზიდენტო და 2008 წლის 21 მაისის 
საპარლამენტო არჩევნებამდე (იხ. ცხრილი 1).

ცხრილი 1. ფართომასშტაბიანი დასაქმების პროგრამები საქართველოში (2006–2012)

თარიღი დასაქმების პროგრამა
დასაქმებულთა 
მიახლოებითი 
რაოდენობა

პროექტის 
ღირებულება არჩევნები

2006 წლის აგვისტო– 
ოქტომბერი 

კერძო კომპანიებში 
სტაჟირება 50 000 24 მილიონი ლარი

2006 წლის 5 ოქტომბერი, 
ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნები

2007 წლის 
დეკემბერი–2008 წლის 

მაისი

25–60 წლის დასაქმებულთა 
ტრენინგი კერძო 
კომპანიებისთვის

 
100 000

 
60 მილიონი ლარი

2008 წლის 5 იანვარი, 
საპრეზიდენტო არჩევნები;

2008 წლის 21 მაისი, 
საპარლამენტო არჩევნები

2012 წლის ივლისი– 
აგვისტო 

სტუდენტთა დასაქმების 
პროგრამა  „საზაფხულო 

სამუშაო“
 

25 000 12.5 მილიონი ლარი 2012 წლის ოქტომბერი, 
საპარლამენტო არჩევნები

3.3. სხვა ინიციატივები

პროგრამის „მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება“ დაფინანსების ზრდა. 
როგორც ზემოთ აღინიშნა, პროგრამის „მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება“ დაფინანსება 2012 წლის ბიუჯეტში 
7.7 მილიონ ლარს შეადგენდა, 22 მაისის ცვლილების შედეგად კი 31.7 მილიონი გახდა, რაც 309%-იანი ზრდაა. სსიპ 
- ვაზისა და ღვინის დეპარტამენტის მთლიანი ბიუჯეტი, რომლის ნაწილიც ზემოთ აღნიშნული პროგრამაც იყო, 2010 
წელს 7.53 მილიონ ლარს შეადგენდა, ხოლო 2011 წელს - 10.34 მილიონ ლარამდე გაიზარდა.  

აღსანიშნავია, რომ, აღნიშნული პროგრამა გამოიყენება 
მეღვინეობა-მევენახეობის სუბსიდირებისთვის, რაც 
ასევე გულისხმობს ფიზიკური პირების მიერ ღვინის 
მწარმოებლებისთვის ჩაბარებულ თითოეულ კილოგრამ 
ყურძენზე დამატებითი ანაზღაურების მიცემას. ეს კი, როგორც 
წესი შემოდგომაზე ხდება, რაც 2012 წელს საპარლამენტო 
არჩევნების ჩატარების სეზონია. შესაბამისად, ამ 
პროგრამისთვის დაფინანსების კოლოსალური ზრდა შეიძლება 
საარჩევნო მიზნებით იყოს მოტივირებული. 

დასაქმების საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის შექმნა 
ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) 2012 წლის 21 მარტის გამოკითხვამ აჩვენა, რომ საქართველოს 
მოსახლეობის 63%-ს ქვეყნის უპირველეს პრობლემად უმუშევრობა მიაჩნია. აქედან გამომდინარე, მთავრობამ 
არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე მიიღო გადაწყვეტილება დასაქმების საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 
მინისტრის აპარატის შექმნის შესახებ, რომლისთვისაც ბიუჯეტიდან 950,000 ლარი გამოიყო.

თუმცა გასაკვირია, რატომ შეიქმნა ასეთი პოპულისტური მიზნების მქონე ახალი უწყება არჩევნების წინ და არა შემდეგ. 
როგორც წესი, ახალი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება პოლიტიკური ძალის ხელისუფლებაში მოსვლის ან 
ხელისუფლების შენარჩუნების შემდეგ იწყება. ამიტომ არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე ასეთი სტრუქტურის შექმნა 
საარჩევნოდ მოტივირებულად უნდა მივიჩნიოთ.

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ბიუჯეტის ზრდა
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ბიუჯეტი 2012 წელს 50 მილიონი ლარი იყო, მაისის ცვლილებით 
კი იგი 18.4%-ით − 9 მილიონ 209 ათასი ლარით − გაიზარდა. აღსანიშნავია, რომ ეს სამინისტრო ახალგაზრდებზე 
ორიენტირებულ ფართომასშტაბიან სპორტულ და კულტურულ-გასართობ პროექტებს ახორციელებს. მისი ბიუჯეტის 
საარჩევნო მიზნებისთვის ხარჯვის ტენდენცია უკვე ვლინდება ანაკლიაში სტუდენტების უფასო დასვენების ორგანიზებით.

სტუდენტები ანაკლიაში
2012 წლის ზაფხულში სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო ახალი პროექტი − „ლიდერი 
2012“, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები უფასოდ მიჰყავთ საკურორტო 
ქალაქ ანაკლიაში და ტრენინგებს უტარებენ. გაზეთ „რეზონანსის“ ინფორმაციით, ეს პროგრამა 80 ათას სტუდენტზეა 
გათვლილი. გავრცელებული ინფორმაციით, პროგრამა სტუდენტური თვითმმართველობების და „ერთიანი 
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„მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება“ 
დაფინანსება 2012 წლის ბიუჯეტში 7.7 
მილიონ ლარს შეადგენდა, 22 მაისის 

ცვლილების შედეგად კი 31.7 მილიონი 
გახდა, რაც 309%-იანი ზრდაა. 



ნაციონალური მოძრაობის“ ორგანიზებით ხორციელდება, სტუდენტთა შერჩევის კრიტერიუმები გაუმჭვირვალეა და 
მმართველი პარტიის საარჩევნო მიზნებს ემსახურება.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიუჯეტის ზრდა
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიუჯეტი 2012 წელს 2011 წელთან შედარებით გაზრდილი იყო − 74.2 მილიონი 
ლარიდან 120 მილიონ ლარამდე, 22 მაისის ცვლილების შედეგად კი 148.9 მილიონ ლარს მიაღწია, რაც წინა წელთან 
შედარებით 100.1%-იანი ზრდაა. 

მიწის რეგისტრაციის საფასურის გაუქმება
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 28 ივნისის №231 დადგენილებით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაციისთვის და დაუზუსტებელი საკადასტრო მონაცემების 
დაზუსტებისთვის დაწესებული საფასური გაუქმდა. 

აღსანიშნავია, რომ სოფლის მოსახლეობისთვის მასობრივად იდგა დაურეგისტრირებელი მიწისა და დაუზუსტებელი 
საკადასტრო მონაცემების პრობლემა, თითოეული მომსახურების საფასური კი 50 ლარი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ 
ეს ინიციატივა ეხმაურება თავისი არსით პოზიტიურია,  წინასაარჩევნოდ ამგვარი ცვლილების განხორციელება შეიძლება 
ამომრჩეველთა ხმების მოპოვებაზე იყოს გათვლილი.

„ღიმილიანი საქართველო“
2011 წლის დეკემბერში საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა ახალი ინიციატივის – „ღიმილიანი საქართველო“ 
– დაწყების შესახებ, რომელიც მოხუცებულთა სტომატოლოგიური მომსახურებით უზრუნველყოფას ითვალისწინებს. 
პრეზიდენტის თქმით, ამ პროგრამისთვის 10−15 მილიონი ლარი დაიხარჯება. 

2012 წლის 27 მარტს „commersant.ge“-სთან ინტერვიუში საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და 
სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ, გიორგი გოდაბრელიძემ, განაცხადა, რომ „ღიმილიანი 
საქართველოს“ პროგრამით პირველ ეტაპზე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა და ხანში შესული მოქალაქეები 
ისარგებლებენ; ამასთანავე, საპილოტო პროგრამის განხორციელება 2012 წელს აღმოსავლეთ საქართველოდან 
დაიწყება და მოგვიანებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით გავრცელდება.

არააკრედიტებული დიპლომების აღიარება
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ მიმდინარე წლის გაზაფხულზე წარმოდგენილი ახალი 
საგანმანათლებლო ინიციატივის თანახმად, 2012 წელს არააკრედიტებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
სტუდენტები აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლების დიპლომების აღებას შეძლებენ. ამისთვის მათ უნდა ჩააბარონ 
ეროვნული გამოცდები, რომელთა ჩატარების ხარჯებიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაიფარება.

1000-ლარიანი ვაუჩერები სტუდენტებს
როგორც ზემოთ აღინიშნა, ფართოდ რეკლამირებული ახალი ინიციატივის მიხედვით, 2012 წელს საქართველოს 
მთავრობა პროფესიული განათლების 1000-ლარიან ვაუჩერებს დაარიგებს. ეს ვაუჩერები გამიზნულია სოციალურად 
დაუცველი სტუდენტებისთვის, რომლებიც გამოცდებში სავალდებულო მინიმალურ ზღვარს გადალახავენ. ეს პროგრამა 
ითვალისწინებს საქართველოს 20 ქალაქში 20 000 ადამიანის იმ პროფესიაში გადამზადებას, რომელსაც ისინი 
თავად აირჩევენ, ასევე მათთვის ინგლისური ენისა და კომპიუტერის შესასწავლი კურსების ჩატარებას. ამ პროგრამის 
ღირებულება 20 მილიონი ლარია.

50-ლარიანი პრემიები მასწავლებლებს
2012 წლის მაისში თბილისის საკრებულომ დედაქალაქის საჯარო სკოლების მასწავლებლებს 50-ლარიანი 
პრემიები დაურიგა. „ნეტგაზეთის“ ინფორმაციით, თბილისში სულ 98 საჯარო სკოლაა და თითოეულმა მათგანმა 
თანამშრომელთათვის პრემიების გადასაცემად 5 ათასიდან 10 ათას ლარამდე მიიღო. ეს ინიციატივა თბილისის 
ბიუჯეტს ნახევარ მილიონ ლარზე მეტი დაუჯდა.

სტუდენტური ფასდაკლების ბარათი
საქართველოს მთავრობამ სტუდენტებისთვის შემოიღო ახალი ფასდაკლების ბარათი, რომელიც მათ სხვადასხვა 
მომსახურებაზე ფასდაკლებით სარგებლობის საშუალებას აძლევს. სტუდენტებს ბარათები უფასოდ ურიგდებათ. მათი 
გამოყენება 2012 წლის 1 ივლისიდან რკინიგზით, სხვა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და სხვადასხვა კულტურულ-
გასართობი დაწესებულების მომსახურებით სარგებლობისას შეიძლება. 

აღნიშნული ინიციატივების უმეტესობის 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე თვით 
ადრე დაწყება გვაფიქრებინებს, რომ წინასაარჩევნოდ ხდება ფისკალური რესურსების საარჩევნო მიზნით გამოყენება 
მმართველი პარტიის სასარგებლოდ.

3.4. საჯარო მოხელეთა რაოდენობისა და საჯარო სამსახურში ანაზღაურების ზრდა

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტების შედარებითმა ანალიზმა აჩვენა, რომ საჯარო სამსახურში ანაზღაურებისთვის 
გამოყოფილი თანხა 2007 წლის შემდეგ 87.8%-ით გაიზარდა და 2012 წელს 1.113 მილიარდ ლარს მიაღწია. 

2008 წელს (საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების წელი) მთლიანი ანაზღაურება 2007 წლის შესაბამის 
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მაჩვენებელთან შედარებით 51.3%-ით გაიზარდა. 2009, 2010 და 2011 წლებში ანაზღაურება უფრო ნელი ტემპით 
მატულობდა, შესაბამისად, 3.1, 5.5 და 2.7 პროცენტით. 2012 წელს (საპარლამენტო არჩევნების წელი) კი ანაზღაურება 
11%-ით გაიზარდა. 

საჯარო სამსახურში მთლიანი ანაზღაურება (2007–2012)
(მილიონი ლარი)

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

მსგავს დინამიკას აჩვენებს საჯარო მოხელეთა რაოდენობის ზრდა, რომელიც 2008 საარჩევნო წელს 2007 წელთან 
შედარებით 11.59%-ით გაიზარდა. 2009 წელს მათი რაოდენობა 0.29%-ით გაიზარდა (ანუ, თითქმის არ შეცვლილა), 
ხოლო 2010 წელს (ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წელი) − 6.6%-ით. 

ჩვენ ასევე მოვიპოვეთ 2007–2010 წლებში კერძო (არასახელმწიფო) სექტორში დასაქმებულ პირთა მონაცემები და 
აღმოვაჩინეთ, რომ კერძო სექტორში სამუშაო ადგილების რაოდენობა 2007 წელთან შედარებით 3.66%-ით შემცირდა. 
2009 წელს ის მხოლოდ 2.33%-ით გაიზარდა, 2010 წელს კი ისევ შემცირდა – 1.15%-ით. კერძო სექტორში დასაქმების 
ზრდა 2007–2010 წლებში, ფაქტობრივად, უარყოფითი იყო – 2.55%.  ამის საპირისპიროდ, ამ წლებში საჯარო სამსახურში 
დასაქმება საერთო ჯამში, 19.41%-ით გაიზარდა, ყველაზე დიდი ზრდა კი საარჩევნო 2008 და 2010 წლებში მოხდა.
 
აქედან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ 2007–2010 წლებში დასაქმებულთა რაოდენობა მხოლოდ 
სახელმწიფო სექტორის ხარჯზე იზრდებოდა, რაც შეიძლება ხელისუფლების საარჩევნო მიზნებს უკავშირდებოდეს.
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საჯარო მოხელეთა რიცხვის და კერძო სექტორში სამუშაო ადგილების რაოდენობის პროცენტული ზრდა/კლება 
2007 წელთან შედარებით (2008–2010)

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

4. რეკომენდაციები

სახელმწიფო სახსრების საარჩევნო მიზნით ხარჯვის თავიდან ასაცილებლად აუცილებლად მიგვაჩნია შემდეგი 
რეკომენდაციების გათვალისწინება:

●	 საქართველოს მთავრობამ თავი უნდა შეიკავოს საბიუჯეტო სახსრების იმ პროგრამებისთვის გამოყენებისაგან, 
რომლებიც საარჩევნოდ მოტივირებულად შეიძლება იყოს აღქმული და სახელმწიფო პოლიტიკის ლეგიტიმური 
პრიორიტეტების განხორციელებას არ ემსახურება;

●	 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა უნდა შეისწავლოს სახელმწიფო ბიუჯეტის იმ პროგრამების მიზნობრიობა, 
რომლებიც შეიძლება საარჩევნოდ მოტივირებული იყოს და პარტიულ მიზნებს ემსახურებოდეს, ასევე უნდა 
მიიღოს შესაბამისი ზომები ასეთი წამოწყებების თავიდან ასაცილებლად;

●	 საქართველოს მთავრობა რეალურ და დეტალურ პროგრამულ ბიუჯეტზე უნდა გადავიდეს, ხოლო მისი ლოგიკური 
ჩარჩო დეტალურად უნდა აღიწეროს საქართველოს მთავრობის პროგრამული ბიუჯეტის მეთოდოლოგიაში. ეს 
მნიშვნელოვანია, რათა ბიუჯეტის არამიზნობრივი ხარჯვის შესაძლებლობა მინიმუმამდე შემცირდეს; 

●	 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში მოცემული უნდა იყოს დეტალური ინფორმაცია საქართველოს 
პრეზიდენტისა და საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდებიდან, საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და სახელმწიფო მმართველობის ორგანოების ეფექტიანად 
ფუნქციონირების ხელშეწყობის ფონდიდან გასაწევი ხარჯების მიზნების შესახებ. საქართველოს ფინანსთა 
სამინისტროს მიერ მომზადებულ ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშებში დეტალიზებული უნდა იყოს ამ ოთხი 
ფონდიდან გაწეული ხარჯების მიზნობრიობა. 
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