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ანგარიშის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულუხვი დახმარების წყალობით, 

რომელიც აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით იქნა გაწეული. 
ანგარიშის შინაარსზე პასუხისმგებელია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ და ის 

შესაძლოა არ ასახავდეს საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES), USAID-ის და აშშ-
ის მთავრობის შეხედულებებს. 

 
ანგარიში მომზადდა ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველოს“ ფინანსური მხარდაჭერით. 

ავტორების მიერ საინფორმაციო მასალაში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს 
ფონდის პოზიციას. ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე. 
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შესავალი 
 

 
სახელმწიფო სახსრების საარჩევნო მიზნით ხარჯვა არამიზნობრივი ხარჯვის ერთ-ერთი ფორმაა, 
რომელიც მმართველი ან ხელისუფლებაში მყოფი სხვა პარტიებისთვის ხმების მოპოვებას 
ემსახურება.  
 
როგორც წესი, სახელმწიფო თანხების საარჩევნოდ მოტივირებული ხარჯვა მაშინ ხდება, როდესაც 
მთავრობის მიერ ახალი პროგრამების დაწყების ან არსებული პროგრამების მოდიფიცირების 
მთავარი მიზანი არის მმართველი პარტიისთვის (პარტიებისთვის) ხმების მოპოვება და არა 
საჯარო პოლიტიკის პრიორიტეტების განხორციელების ხელშეწყობა. 
 
ეს ანგარიში ჩვენი წინა კვლევის

1
 გაგრძელებას წარმოადგენს, რომელშიც საქართველოს 

სახელმწიფო ბიუჯეტის საარჩევნო მიზნით ხარჯვის ტენდენციები იყო მიმოხილული. ამჯერად 
გააანალიზებულ იქნა 2009-2012 წლების ადგილობრივი ბიუჯეტები. განსაკუთრებული აქცენტი 
გაკეთდა ხუთ ერთეულზე - ქ. თბილისი, ქ. ბათუმი, ქ.  ქუთაისი, ასევე, ზუგიდისა და გორის 
მუნიციპალიტეტები.  
 
ანგარიში თავდაპირველად წარმოადგენს ადგილობრივი ბიუჯეტების საარჩევნო მიზნით ხარჯვის 
ზოგად ტენდენციებს, რის შემდეგადაც დეტალურად იქნება განხილული ზემოაღნიშნული ხუთი 
ერთეულის ბიუჯეტები. სიმარტივისთვის ანგარიშში ბიუჯეტის მონაცემები დამრგვალებულია 
სხვადასხვა შესაბამისი სიზუსტით. 
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I. ადგილობრივი თვითმმართველობების თანხების საარჩევნო მიზნით 
ხარჯვის ზოგადი ტენდენციები 

 
სახელმწიფო სახსრების საარჩევნოდ მოტივირებული ხარჯვის ანალიზისას გამოიკვეთა 
გარკვეული ტენდენციები, რომლებიც ქვეყნის მასშტაბით ბევრი ადგილობრივი 
თვითმმართველობისთვის იყო დამახასიათებელი. ეს ფაქტორი გარკვეული პრობლემების 
განზოგადების საშუალებას გვაძლევს.  
 
როგორც წესი, არაერთი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში არის მთელი რიგი პროგრამები, რომელთა 
დაფინანსება არასაარჩევნო წლებში მცირდება, ხოლო საარჩევნო წლებში იზრდება. ვინაიდან 
ადგილობრივი თვითმმართველობების შემოსულობების2 90–95% ცენტრალური ბიუჯეტიდან 
გამოყოფილი დაფინანსებისგან შედგება მათი ბიუჯეტების შემცირება ან ზრდა, ცენტრალური 
ბიუჯეტის ზრდის ან კლებისგან განსხვავებით, ვერ განიხილება ადმინისტრაციულ ერთეულში 
ეკონომიკური აქტივობის ან რაიმე სხვა არსებითი გაუარესების/გაუმჯობესების მაჩვენებლად. 
მაგალითად, ნებისმიერი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის ზრდის შემთხვევაში 
ცალსახად ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის ქვეყნის ამ ნაწილში ეკონომიკური ბუმის ან რაიმე სხვა 
დადებითი მოვლენების შედეგი, რადგანაც ადგილობრივი ტერიტორიული ერთეულების 
დაფინანსების ოდენობას თითქმის სრულიად ცენტრალური ხელისუფლება წყვეტს და ანაწილებს. 
შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტების შემცირება/ზრდა უფრო ადვილად 
შეიძლება საარჩევნო მიზნებს დავუკავშიროთ.  
 

1. ბიუჯეტის ზრდა წინასაარჩევნო პერიოდში 
ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტების კვლევამ აჩვენა, რომ გორის მუნიციპალიტეტმა 
2012 წლის 10 აგვისტოს ბიუჯეტში შეიტანა ცვლილებები, რითაც ზოგიერთი ხარჯი გაზარდა. ამ 
ქმედებით დაირღვა საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, რომელიც არჩევნების დანიშვნის 
დღიდან არჩევნების შედეგების შეჯამებამდე საბიუჯეტო პროგრამების ზრდას კრძალავს

3
. ასევე 

აღსანიშნავია, რომ თხუთმეტმა მუნიციპალიტეტმა ზუსტად არჩევნების თარიღის გამოცხადების 
დღეს, 1 აგვისტოს შეიტანა ბიუჯეტში ცვლილებები. მიუხედავად იმისა, რომ კანონი არ დაირღვა, 
თავისთავად საინტერესო დამთხვევასთან გვაქვს საქმე.  
 

2. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ბიუჯეტის სისტემური პრობლემები 
ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტები კიდევ უფრო პრობლემურია, ვიდრე 
სახელმწიფოს ცენტრალური ბიუჯეტი. ადგილობრივ დონეზე მეტი სისტემური პრობლემა გვხვდება, 
რომელთა გადაჭრას რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები და არასათანადო პრაქტიკის შეცვლა 
სჭირდება. 

2.1. ბიუჯეტის დაუხარჯავი თანხის არასათანადო განკარგვა 
როგორც აღინიშნა, ადგილობრივი თვითმმართველობების შემოსულობების 90–95% 
ცენტრალური დაფინანსებისგან შედგება. დღეს მოქმედი პრაქტიკით, მუნიციპალიტეტები საკუთარ 
შემოსავლებს, მათ შორის, ნებისმიერ ცენტრალურ ტრანსფერს განიხილავენ, როგორც საკუთარ 
შემოსავალს და წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაუხარჯავ თანხას, ანუ ნაშთს, ინახავენ და შემდეგ 
წელს საკუთარი სურვილისამებრ ხარჯავენ.  
 
მთავრობის ან პრეზიდენტის განკარგულებით ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის 
გაცემული თანხების ნაშთის მომდევნო წელს გამოყენებისთვის მოქმედებს შეზღუდვა, რომლის 
მიხედვითაც, ნაშთი მხოლოდ იმ მიზნის განხორციელების დასრულებას უნდა მოხმარდეს, 
რისთვისაც იქნა თანხა გამოყოფილი. თუმცა ეს შეზღუდვა არ მოქმედებს გათანაბრებით 

                                                           
2
 შემოსულობები შედგება შემოსავლებისგან, არაფინანსური და ფინანსური აქტივების კლებისა და 

ვალდებულებების ზრდისგან. 
3
 ამ საკითხის შესახებ დაწვრილებით იხილეთ გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ანალიზის ქვეთავში 
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ტრანსფერებზე
4
, რაც, ხშირად ბიუჯეტის საკმაოდ დიდ ნაწილს წარმოადგენს. ეს კი ნიშნავს, რომ 

ადგილობრივ თვითმმართველობებს შეუძლიათ ეს რესურსები მომდევნო წელს გადაიტანონ და 
იმისთვის დახარჯონ, რისთვისაც სურთ, ან რასაც ცენტრალური მთავრობა მოისურვებს. ამგვარი 
თავისუფლება ადგილობრივი სახელმწიფო სახსრების საარჩევნო მიზნებისთვის ხარჯვის არსებით 
რისკს შეიცავს.  
 
სახელმწიფო სახსრების ხარჯვის გამჭვირვალობისა და პროგნოზირებადობის უზრუნველსაყოფად 
აუცილებელია, ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტებზე ნაშთის გამოყენების იგივე 
წესების გავრცელება, რაც ცენტრალური მხარჯავი დაწესებულებებისთვის მოქმედებს. ამ წესის 
მიხედვით, ცენტრალურმა მხარჯავმა დაწესებულებებმა დაუხარჯავი თანხები ხაზინას უნდა 
დაუბრუნონ, რაც შემდეგ მომდევნო წლის სახელმწიფო და არა მხარჯავი დაწესებულების ბიუჯეტს 
ემატება. ნაშთის გადატანა დაშვებული რომ იყოს, ეს საფუძველს გამოაცლიდა ბიუჯეტის 
დაგეგმვას. სწორედ ამიტომ არ არის დაშვებული ამგვარი პრაქტიკა მსოფლიოს მრავალ 
ქვეყანაში.  
 

2.2. ნაკლებად დეტალიზებული ხარჯები 

ადგილობრივ ბიუჯეტებში ხარჯების დეტალიზების პრობლემა კიდევ უფრო მწვავედ დგას, ვიდრე 
ცენტრალურ ბიუჯეტში, რაზეც ჩვენს წინა ანგარიშშიც ვსაუბრობდით

5
. არსებობს ხარჯები, 

რომლებიც საარჩევნოდ მოტივირებული შეიძლება იყოს, თუმცა, რადგან ეს ხარჯები არ არის 
ჩაშლილი, ანალიზის გაკეთება რთულდება. ხარჯების ნაკლები დეტალიზება ადგილობრივი 
ხარჯვის ერთ–ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. ეს ვერ აიხსნება მხოლოდ 
იმით, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობები პროგრამულ ბიუჯეტირებაზე ჯერ არ გადასულან, 
რადგან თავისთავად მხოლოდ ეს ცვლილება პრობლემას ვერ მოაგვარებს, რისი მაგალითიც 
არის ცენტრალური ბიუჯეტი, რომელშიც პროგრამულ ბიუჯეტირებაზე გადასვლის შემდეგაც 
უამრავი პრობლემა დარჩა.6 
 

2.3. პრობლემური „სხვა ხარჯები“ 
აღსანიშნავია, რომ შესწავლილი მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების უმრავლესობაში 2010 და 2012 
საარჩევნო წლებში კატეგორიის „სხვა ხარჯები“ წილი იზრდება. როგორც ჩვენს წინა ანგარიშში 
ვწერდით, სხვა ხარჯებიდან თანხის გამოყოფა შესაძლებელია ისეთი პროგრამებისა თუ 
ერთჯერადი პროექტების დასაფინანსებლად, რომელთა ამომრჩევლის გულის მოსაგებად 
გამოყენება საკმაოდ ადვილად შეიძლება. კერძოდ: 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. 

 

 

                                                           
4
ექსკლუზიურ უფლებამოსილებათა განხორციელების უზრუნველყოფის მიზნით ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დადგენილი ფორმულის შესაბამისად 
გამოყოფილი თანხები, რომელთა გამოყენების მიმართულებებს დამოუკიდებლად განსაზღვრავს 
ადგილობრივი თვითმმართველობა. 
5
 http://goo.gl/SYO7i   

6
 ამ პრობლემების შესახებ ვრცლად იხილეთ  http://goo.gl/SYO7i და http://goo.gl/xVVI6  

http://goo.gl/SYO7i
http://goo.gl/SYO7i
http://goo.gl/xVVI6
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II. ადგილობრივი თვითმმართველობების თანხების საარჩევნო მიზნით 
ხარჯვის კონკრეტული მაგალითები 

 

სახელმწიფო სახსრების საარჩევნოდ მოტივირებული ხარჯვა ბევრ მუნიციპალიტეტში 
გამოვლინდა. მათ შორის, ყურადღებას იმსახურებს: 1. ქ. თბილისის 2. ქ. ქუთაისის 3. ქ. ბათუმის 
4. გორის მუნიციპალიტეტისა და 5. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტები.  

 

1. თბილისი 
 
ქ. თბილისის 2009-2012 წლების ბიუჯეტების ანალიზმა გვაჩვენა, რომ საარჩევნო წლებში ბევრი 
ისეთი სოციალური თუ ეკონომიკური პროექტი ხორციელდებოდა, რომელსაც მნიშვნელოვანი 
გავლენა შეიძლებოდა ჰქონოდა ამომრჩევლის ნების ფორმირებაზე. გარდა ამისა, როგორც წესი, 
ასეთ ინიციატივებს არასაარჩევნო წლებში უფრო ნაკლები ყურადღება ეთმობოდა და მათზე 
გაცილებით ნაკლები თანხებიც იხარჯებოდა. ქ. თბილისის მთლიანი ბიუჯეტების დინამიკისთვის 
იხილეთ გრაფიკი1. 
 
გრაფიკი 1. თბილისის ბიუჯეტის შემოსულობები2009-2012 წლებში (მლნ ლარი) 

 

1.1. სოციალური უზრუნველყოფა და ჯანმრთელობის დაცვა 
ოფიციალური მონაცემებით, ქ. თბილისის ბიუჯეტში სოციალური უზრუნველყოფისა და 
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების ხარჯები საარჩევნო წლებში იმატებს, ხოლო არასაარჩევნო 
წლებში - იკლებს.  

2009 წელს სოციალური უზრუნველყოფისთვის გამოყოფილი დაფინანსება დაახლოებით 58 
მილიონი ლარი იყო, 2010 საარჩევნო წელს იგი 95%-ით გაიზარდა და 113 მილიონ ლარს 
მიაღწია. 2011 არასაარჩევნო წელს, წინა წელთან შედარებით, ამ ტიპის ხარჯებმა ისევ დაიკლო 
(31%-ით) და  დაახლოებით 86 მილიონ ლარი შეადგინა, ხოლო 2012 საარჩევნო წელს, 
მიუხედავად იმისა, რომ ასიგნებების7 ჯამი წინა წელთან შედარებით 12%-ით შემცირდა (648 
მილიონი ლარი), სოციალური უზრუნველყოფის დაფინანსებამ 27%-ით მოიმატა და 109 მილიონი 
ლარი შეადგინა. 

                                                           
7
 კონკრეტული მხარჯავი დაწესებულებისთვის ბიუჯეტში გათვალისწინებული თანხა 
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სოციალური უზრუნველყოფის მსგავსი ტენდენცია იყო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამასთან 
დაკავშირებითაც. 2009 არასაარჩევნო წელს აღნიშნული პროგრამის დაფინანსება დაახლოებით 
23 მილიონ ლარს შეადგენდა, მომდევნო წელს იგი 17%-ით 27 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. 
2011 არასაარჩევნო წელს ეს ხარჯი ისევ შემცირდა 25 მილიონ ლარამდე, ხოლო 2012 
საარჩევნო წელს პიკს მიაღწია და 2011 წელთან შედარებით 20%-იანი ზრდით 30 მილიონი 
ლარი შეადგინა. 

მსგავსი ტენდენცია იყო საბიუჯეტო პროგრამა „სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის 
სფეროში“, რომლის 2009 წლის დაფინანსება დაახლოებით 23 მილიონ ლარს შეადგენდა. 2010 
წელს ეს ოდენობა 17%-ით გაიზარდა და 27 მილიონი ლარი შეადგინა, 2011 არასაარჩევნო წელს 
კი 12%-ით შემცირდა და 24 მილიონი ლარი გახდა, ხოლო 2012 წელს პიკს 30 მილიონ ლარს 
მიაღწია, რაც წინა წელთან შედარებით 25%-იანი ზრდაა. 

გრაფიკი 2. თბილისის ბიუჯეტის ზოგიერთი პროგრამის ხარჯი 2009-2012 წლებში (მლნ ლარი) 

 

1.2. ინფრასტრუქტურა და კეთილმოწყობა 
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის დაფინანსება იმეორებს ზემოთ 
მოყვანილ ტენდენციებს და საარჩევნო წლებში უფრო მაღალია, ვიდრე არასაარჩევნო წლებში. 
2009 წელს აღნიშნული პროგრამის დაფინანსებისთვის 110 მილიონი ლარი გამოიყო, 2010 წელს 
კი 30%-ით გაიზარდა და 143 მილიონ ლარს მიაღწია. 2011-ში პროგრამის ბიუჯეტი 142%-ით 59 
მილიონ ლარამდე შემცირდა, ხოლო მიმდინარე წელს იგი დაახლოებით ორჯერ გაიზარდა და 
120 მილიონი ლარი შეადგინა.  

კიდევ ერთი პროგრამა, რომელიც საარჩევნოდ მოტივირებულ ხარჯვასთან შეიძლება 
ასოცირდებოდეს არის ქალაქის კეთილმოწყობა. კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება 
2009 წელს 39 მილიონი ლარი იყო. 2010 წელს, წინა წელთან შედარებით, პროგრამის ბიუჯეტი 
107%-ით გაიზარდა და 81 მილიონი ლარი შეადგინა. 2011 წელს ეს ციფრი თითქმის ორჯერ - 42 
მილიონ ლარამდე შემცირდა, ხოლო 2012 წელს კვლავ მოიმატა დაახლოებით 19%-ით და 50 
მილიონი ლარი შეადგინა.  

1.3. მერიის სარეზერვო ფონდი 
თბილისის ბიუჯეტის ერთ-ერთი ყველაზე გაუმჭვირვალე ნაწილის, მერიის სარეზერვო ფონდის 
დაფინანსება, მსგავსად ზემოთ მოყვანილი პროგრამებისა, საარჩევნო წლებში უფრო მაღალია 
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ვიდრე არასაარჩევნო წლებში. აღნიშნული ფონდის ბიუჯეტი 2009 წელს დაახლოებით 4 მილიონ 
ლარს შეადგენდა, 2010-ში კი 75%-ით გაიზარდა და 7 მილიონ ლარს მიაღწია. 2011 წელს მისი 
დაფინანსება 250%-ით, 2 მილიონ ლარამდე შემცირდა, ხოლო მიმდინარე წელს კვლავ გაიზარდა 
დაახლოებით 150%–ით და 5 მილიონი ლარი შეადგინა. 

გრაფიკი 3. თბილისის მერიის სარეზერვო ფონდი 2009-2012 წლებში (მლნ ლარი) 

 
 

1.4. თბილისის ბიუჯეტი რაიონების მიხედვით 
ზემოთ მოყვანილი ტენდენციები თითქმის სრულად შეესაბამება თბილისის რაიონების 
დაფინანსების ტენდენციებს. 6-დან 58 რაიონისთვის გამოყოფილი დაფინანსება საარჩევნო 
წლებში იზრდება, ხოლო არასაარჩევნო წლებში კი - იკლებს (იხ. გრაფიკი 4). მთლიანი 
დაფინანსების მსგავსი ტენდენცია გვხვდება ბევრი ისეთი პროგრამის ბიუჯეტირებაში, რომელთა 
გამოყენება საარჩევნო წელს მოსახლეობის დიდი ჯგუფების გულის მოსაგებად ხდება. ასეთ 
პროგრამებს მიეკუთვნება, სოციალური დაცვა და უზრუნველყოფა, კეთილმოწყობითი სამუშაოები 
და სხვ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
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გრაფიკი 4. თბილისის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებები 5 რაიონის მიხედვით 2009-2012 
წლებში (მლნ ლარი) 
 

 
 

 

2. ქუთაისი 
ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსულობები 2011 წლიდან 2012 წლამდე 7.8 მილიონი ლარით  
(დაახლოებით 14%-ით) გაიზარდა და 67 მლნ ლარი შეადგინა, რაც, განსხვავებით იმ 
მუნიციპალიტეტებისგან, სადაც  ბიუჯეტი მცირდება, ხარჯების გაზრდის საშუალებას იძლევა. თუმცა 
აქვე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ქუთაისის ბიუჯეტის დეფიციტმა 10.4 მილიონი ლარი 
შეადგინა, რაც ფისკალური რაციონალიზმის მოსაზრებებიდან გამომდინარე, ბიუჯეტის 
დაბალანსებას ითხოვს, კერძოდ, გულისხმობს ხარჯების9 შედარებით მოკრძალებული ზრდას და 
დეფიციტის შემცირებას. ამასთან, ქუთაისის ბიუჯეტში საერთოდ არ ჩანს არც მთლიანი სხვა 
ხარჯები და არც ცალკეული პროგრამების სხვა ხარჯები. 

ქუთაისში, ისევე როგორც სხვა მუნიციპალიტეტებში, აშკარად იკვეთება გარკვეული პროგრამების 
ხარჯების კლება 2011 არასაარჩევნო წელს და ზრდა 2010 და 2012 საარჩევნო წლებში. 

 

 

 

                                                           
9
 უფრო ზუსტად, არაფინანსური აქტივების ზრდის შემცირებას, რაც საჯარო ფინანსების სტატისტიკის ახალი 

მეთოდოლოგიით ხარჯებად აღარ განიხილება.  
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2.1. სოციალური უზრუნველყოფა და ჯანმრთელობის დაცვა 
მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის დაფინანსება 2011 წლიდან 2012 წლამდე  
დაახლოებით 273%–ით 204 ათას ლარამდე გაიზარდა.  

სამედიცინო დაზღვევის პროგრამის დაფინანსებამ 2010 წელს 132 ათასი ლარი შეადგინა, 2011 
წელს 89 ათას ლარამდე შემცირდა, ხოლო 2012-ში 80%–ით 160 ათას ლარამდე გაიზარდა.  

მატერიალური დახმარების პროგრამის დაფინანსებამ 2010 წელს 180 ათასი ლარი შეადგინა, 
2011-ში 141 ათას ლარამდე შემცირდა, ხოლო 2012 წელს დაახლოებით 250%–ით 495 ათას 
ლარამდე გაიზარდა.  

გრაფიკი 5. ქუთაისის ბიუჯეტის შემოსულობები 2010-2012 წლებში (მლნ ლარი) 

 

2.2. ინფრასტრუქტურა და კეთილმოწყობა 
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-პატრონობის პროგრამის დაფინანსებამ 2010 
წელს დაახლოებით 4.5 მილიონი ლარი შეადგინა, 2011 წელს 2.6 მილიონ ლარამდე შემცირდა, 
ხოლო 2012 წელს დაახლოებით 200%–ით 7.7 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციის და ექსპლუატაციის დაფინანსებამ 2010 წელს 
95 ათას ლარს მიაღწია, 2011-ში 22 ათას ლარამდე შემცირდა, ხოლო 2012 წელს 38 ათას 
ლარამდე გაიზარდა.  

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის პროგრამის დაფინანსებამ 2010 წელს 467 
ათასი ლარი შეადგინა, 2011-ში 148 ათას ლარამდე შემცირდა, ხოლო 2012 წელს 412 ათას 
ლარამდე გაიზარდა.  

საახალწლოდ ქალაქის იერსახის გასაუმჯობესებელ ღონისძიებათა პროგრამის დაფინანსებამ 
2010 წელს დაახლოებით 133 ათასი ლარი შეადგინა, 2011 წელს 82 ათას ლარამდე შემცირდა, 
ხოლო 2012-ში 281 ათას ლარამდე გაიზარდა.  

ღვარსადენების ექსპლუატაციისა და რეაბილიტაციის პროგრამის დაფინანსებამ 2010 წელს 296 
ათასი ლარი შეადგინა, 2011 წელს 178 ათას ლარამდე შემცირდა, ხოლო 2012-ში 1250%–ით 
2.41 მილიონ ლარამდე გაიზარდა.  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

2010 2011 2012 



11 
 

მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მოწყობა–რეაბილიტაციის პროგრამის დაფინანსებამ 2010 
წელს დაახლოებით 435 ათასი ლარი შეადგინა, 2011-ში 76 ათას ლარამდე შემცირდა, ხოლო 
2012 წელს დაახლოებით 825%–ით 706 ათას ლარამდე გაიზარდა.  

გრაფიკი 6. ქუთაისის ბიუჯეტის ზოგიერთი პროგრამის ხარჯი 2009-2012 წლებში (ლარი) 

 

2.3. მერიის სარეზერვო ფონდი 
ქალაქის სარეზერვო ფონდმა 2010 ადგილობრივი არჩევნების წელს დაახლოებით 420 ათასი 
ლარი შეადგინა, 2011-ში იგი 30%-ით 293 ათას ლარამდე შემცირდა, ხოლო 2012 წელს ნახევარ 
მილიონ ლარამდე (დაახლოებით 70%-ით) გაიზარდა.  
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3. ბათუმი 
ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი დაახლოებით 169 მილიონ ლარს შეადგენს, 
რომელშიც ასევე იკვეთება სავარაუდოდ საარჩევნოდ მოტივირებული არაერთი ხარჯი.  

 

3.1. სოციალური უზრუნველყოფა და ჯანმრთელობის დაცვა 
მაშინ, როცა ბათუმის ბიუჯეტი 2012 წელს, წინა წელთან შედარებით, დაახლოებით 24%-ით 
შემცირდა, ამავე პერიოდში სოციალური დაცვის ხარჯები დაახლოებით 280%-ით 9.3 მილიონ 
ლარამდე, ხოლო ჯანმრთელობის დაცვის ხარჯები 48%-ით 749 ათას ლარამდე გაიზარდა. ეს 
ხარჯები მოიცავს ისეთ მუხლებს, როგორიცაა: სოციალურად დაუცველთა უფასო კვებით 
უზრუნველყოფა; სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების 
სოციალური დახმარება; მრავალშვილიანი და უდედმამო ბავშვების ოჯახებისათვის მატერიალური 
დახმარება; პროფესიული სწავლება; საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობაზე შეღავათებით 
უზრუნველყოფა და სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა.  

გრაფიკი 7. ბათუმის ბიუჯეტის ზოგიერთი პროგრამის ხარჯი 2009-2012 წლებში (ლარი) 

 

3.2. ინფრასტრუქტურა და კეთილმოწყობა 
ბათუმის ბიუჯეტში სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება 2011 წლიდან 2012 წლამდე 
23%–ით 37.1 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. განათლების, კულტურისა და სპორტის ობიექტების 
რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი დაფინანსება 139%-ით 22.5 მილიონ ლარამდე ავიდა, რაშიც 
ისეთი ინიციატივები შედის, როგორიცაა: პარკებისა და სკვერების კეთილმოწყობა, რაც 2012 
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წელს, 2011 წელთან შედარებით, 229%-ით 10 მილიონ ლარამდე გაიზარდა; საბავშვო ბაღების 
რეაბილიტაცია, რისი დაფინანსებაც ამავე პერიოდში 184%–ით გაიზარდა.  

საბინაო ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა 2010 წელს დაახლოებით 7.3 მილიონი  ლარით 
დაფინანსდა, 2011წ. კი 2.6 მილიონ ლარამდე შემცირდა, ხოლო 2012 წელს 8.7 მილიონ 
ლარამდე, ანუ დაახლოებით 234%–ით გაიზარდა.  

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია 2010 წელს 336  ათასი  ლარით დაფინანსდა, 2011წ. 
მისი ბიუჯეტი 42 ათას ლარამდე შემცირდა, ხოლო 2012 წელს 740%–ით 353 ათას ლარამდე 
გაიზარდა. 

3.3. სხვა ხარჯები 
ბათუმის ბიუჯეტის „სხვა ხარჯები“ 2010 წელს დაახლოებით 80 ათასი ლარით დაფინანსდა,  2011 
წელს 25 ათას ლარამდე შემცირდა, ხოლო 2012-ში კვლავ გაიზარდა 34 ათას ლარამდე, ანუ 
დაახლოებით 33%–ით. სხვა ხარჯებიდან, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, თანხის გამოყოფა 
შესაძლებელია ისეთი პროგრამებისა თუ ერთჯერადი პროექტების დასაფინანსებლად, რომელთა 
გამოყენება ამომრჩევლის გულის მოსაგებად საკმაოდ ეფექტურად შეიძლება.  

 

4. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი 35.9 მლნ ლარს შეადგენს, სადაც ასევე 
იკვეთება საარჩევნოდ მოტივირებული ხარჯვა.    

4.1. სოციალური უზრუნველყოფა და ჯანმრთელობის დაცვა 

სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების დაფინანსებას 2010–2012წწ. ზრდის 
ტენდენცია ჰქონდა და საარჩევნო და  არასაარჩევნო წლების მიხედვით არ ვარირებდა. თუმცა ამ  
ზრდაში 2012 წელს დაახლოებით 35%–იანი ნახტომი იყო, მაშინ როცა 2011 წელს სოციალური 
და ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსება 2010 წელთან შედარებით მხოლოდ დაახლოებით 
10%–ით გაიზარდა. სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსებაში ეს 35%–იანი 
ნახტომი მოხდა მაშინ, როცა 2011–დან 2012 წლამდე ზუგდიდის ბიუჯეტის შემოსულობები 
დაახლოებით 17%–ით შემცირდა.   

4.2. ინფრასტრუქტურა და კეთილმოწყობა 

ქალაქის შემოსასვლელის, საცხოვრებელი სახლების ფასადების და აივნების, 
მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოებისთვის 2010 წელს 
გამოყოფილმა თანხებმა 34 ათასი ლარი შეადგინა, 2011-ში 15 ათას ლარამდე შემცირდა, ხოლო 
2012 წელს 830%–იანი ნახტომით 388 ათას ლარამდე გაიზარდა.  

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა–შენახვის, ტროტუარების მშენებლობის, 
შუქნიშნების მოწყობა–რეკონსტრუქციის ხარჯებმა 2010 წელს 2.5  მილიონი  ლარი შეადგინა, 
2011 წელს იგი 1.4 მილიონ  ლარამდე შემცირდა, ხოლო 2012-ში 2.9 მილიონ ლარამდე 
გაიზარდა.  

მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლის ტერიტორიული ერთეულების მხარდაჭერის პროგრამამ  
2010 წელს 1.3  მილიონი  ლარი შეადგინა, 2011-ში იგი 1.1 მილიონ  ლარამდე შემცირდა, 
ხოლო 2012 წელს დაახლოებით 94%–იანი ნახტომით 2.1 მილიონ ლარამდე  გაიზარდა.  

ცენტრალური ბულვარის გზების და ტროტუარების, შენობების, ფასადების, გარე განათების 
რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებული პროექტირების ხარჯები სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთიდან 
2012 წელს 60,000 ლარით დაფინანსდა.  

სპორტული და კულტურული ღონისძიების პროგრამის დაფინანსებამ 2010 წელს 2.7  მილიონი  
ლარი შეადგინა, 2011 წელს 2 მილიონ ლარამდე შემცირდა, ხოლო 2012-ში 3.5 მილიონ 
ლარამდე, ანუ  75%–ით, გაიზარდა.  
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ხიდების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 

ექსპლოატაციის დაფინანსებამ 2010 წელს, რომელიც ადგილობრივი არჩევნების წელი იყო, 435 

ათასი ლარი შეადგინა, 2011 არასაარჩევნო წელს 82 ათას ლარამდე შემცირდა, ხოლო 2012 

საარჩევნო წელს დაახლოებით 188%–ით 239 ათას ლარამდე გაიზარდა. 

 

გრაფიკი 8. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ზოგიერთი პროგრამის ხარჯი 2009-2012 

წლებში (ლარი) 

 
4.3. სხვა ხარჯები 

ზუგდიდის ბიუჯეტის სხვა ხარჯები 2010 წელს 1.7 მლნ ლარით დაფინანსდა,  2011 წელს 595 
ათას ლარამდე შემცირდა, ხოლო 2012-ში 22%–ით 729 ათას ლარამდე გაიზარდა. სხვა 
ხარჯებიდან, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, თანხის გამოყოფა შესაძლებელია ისეთი პროგრამებისა 
თუ ერთჯერადი პროექტების დასაფინანსებლად, რომელთა ამომრჩევლის გულის მოსაგებად 
გამოყენება საკმაოდ ეფექტურად შეიძლება.  

 

5. გორის მუნიციპალიტეტი 
გორის მუნიციპალიტეტის 2009-2012 წლების ბიუჯეტების კვლევისასაც გამოიკვეთა გარკვეული 
პროგრამები, რომლებიც მათი ზრდისა და კლების ტენდენციების გათვალისწინებით, 
შესაძლებელია საარჩევნოდ იყოს მოტივირებული. 
 
გორის მუნიციპალიტეტის 2009-2012 წლების ბიუჯეტის შემოსულობები სტაბილურად საშუალოდ 
16%-ით იზრდებოდა 2012 წლამდე, ხოლო 2012 წელს, წინა წელთან შედარებით, დაახლოებით 
74%-ით გაიზარდა და პიკს - დაახლოებით 40.2 მილიონ ლარს მიაღწია. 
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ქალაქის შემოსასვლელის,  
ფასადების და აივნების, 
მრავალსართულიანი სახლების 
ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები  

 მუზეუმების,  გალერეის და 
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა  

ოჯახების და ბავშვების სოციალური 
დაცვის  

ხიდების, სარწყავი არხების და 
ნაპირსამაგრი ნაგებობები 

სოციალური და ჯანდაცვის 
პროგრამები 

სოფლის ტერიტორიული 
ერთეულების მხარდაჭერა 

სხვა ხარჯები 

სპორტული და კულტურული 
ღონისძიების დაფინანსება  
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გრაფიკი 9. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 2009-2012 წლებში (მლნ ლარი) 
 

 

ასევე აღსანიშნავია, რომ 2009-2011 წლების ბიუჯეტები პროფიციტული
10

 იყო, თუმცა 2010 
საარჩევნო წელს მთლიანი სალდო უფრო ნაკლებია ვიდრე 2009 და 2011 არასაარჩევნო 
წლებში, ხოლო, რაც შეეხება 2012 საარჩევნო წლის ბიუჯეტს, მიუხედავად იმისა, რომ 
შემოსულობების რაოდენობით იგი ყველაზე მაღალია და 2011 წელთან შედარებით 74%-ით არის 
გაზრდილი, მთლიანი სალდო უარყოფითია და 6.6 მილიონ ლარს შეადგენს (იხ. გრაფიკი 10), 
რაც იმას ნიშნავს რომ 2012 წლის ბიუჯეტი დეფიციტურია.  
 
აღნიშნული ფაქტი გვაფიქრებინებს, რომ ფინანსების ამგვარი მობილიზაცია საარჩევნო მიზნებთან 
არის დაკავშირებული. გარდა ამისა, გორის მუნიციპალიტეტი ადგილობრივი ბიუჯეტებიდან 
აღმოჩნდა ერთადერთი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო, რომელმაც წინასაარჩევნო 
პერიოდში ბიუჯეტის ხარჯების გაზრდით საარჩევნო კოდექსი დაარღვია.  
 
5.1. ხარჯების გადანაწილება და საარჩევნო კოდექსის დარღვევა  
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 10 აგვისტოს №34 დადგენილებით, ხარჯები 
შეუმცირდა გარკვეულ პროგრამებს, ხოლო სხვა პროგრამებს კი - გაეზარდა. აღნიშნული ფაქტი 
საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 49-ე მუხლის მე-3 ნაწილის პირდაპირ დარღვევას 
წარმოადგენს, რადგან აღნიშნული ნორმით აკრძალულია არჩევნების დანიშვნის დღიდან 
არჩევნების შედეგების შეჯამებამდე საბიუჯეტო პროგრამების ზრდა.  

მიგვაჩნია, რომ ეს გადანაწილება შესაძლოა საარჩევნოდ მოტივირებული ყოფილიყო. 
მაგალითად, დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომზადების მომსახურების 
დაფინანსება, რომელსაც თითქმის არ გააჩნია შეხება ამომრჩეველთან და არ წარმოადგენს 
საარჩევნოდ მომგებიან პროექტს, 2012 წლის 10 აგვისტოს დადგენილებით 70 ათასი ლარით 
(დაახლოებით 83%-ით) შემცირდა, ხოლო „ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება“, 
რომლის საარჩევნო მიზნებისთვის გამოყენებაც კარგად შეიძლება დაახლოებით 46 ათასი 
ლარით (დაახლოებით 8%-ით) გაიზარდა. 

 

                                                           
10

 ანუ შემოსულობები მეტი იყო ხარჯებზე 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

2009 2010 2011 2012 



16 
 

 

გრაფიკი 10. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 2009-2012 წლებში (მლნ 
ლარი) 

 

5.2. ინფრასტრუქტურა და კეთილმოწყობა  

საინტერესო ტენდენცია გამოიკვეთა ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაციისთვის გამოყოფილ ასიგნებასთან დაკავშირებით, რომლის დაფინანსებაც ბიუჯეტში 
2009 წელს დაახლოებით 6.6 მილიონ ლარს შეადგენდა, 2010 ადგილობრივი არჩევნების წელს 
კი დაახლოებით 27%-ით გაიზარდა და 8.3 მილიონ ლარს მიაღწია. 2011 არასაარჩევნო წელს 
აღნიშნული პროგრამისთვის გამოყოფილმა ასიგნებამ დაახლოებით 10%-ით დაიკლო და 7.6 
მილიონი ლარი შეადგინა,11 ხოლო 2012 წელს კი კვლავ მოიმატა თითქმის 293%-ით და პიკს - 
29.8 მილიონ ლარს მიაღწია. 

მსგავსი ტენდენცია დაფიქსირდა გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის 
ხარჯების პროგრამასთან დაკავშირებით. 2009 წლის ბიუჯეტში აღნიშნული პროგრამის 
დაფინანსება 1.7 მილიონი ლარი იყო, 2010 წელს დაახლოებით 157%-ით მოიმატა და 4.4 
მილიონი ლარი შეადგინა, 2011 წელს ისევ 157%-ით დაიკლო და 1.7 მილიონი ლარი შეადგინა, 
ხოლო 2012 წელს  365%-ით გაიზარდა და პიკს –- 8 მილიონ ლარს მიაღწია. 

5.3. სოციალური უზრუნველყოფა და ჯანმრთელობის დაცვა 

საარჩევნოდ მოტივირებულ ხარჯვის ნიშნები იკვეთება „მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების“ 
პროგრამის დაფინანსებაშიც, რომელიც 2009 წელს საერთოდ არ იყო გათვალისწინებული 
ბიუჯეტში, 2010 წელს კი მისთვის დაახლოებით 15 ათასი ლარი გამოიყო. 2011 წელს ამ 
პროგრამის დაფინანსება დაახლოებით 40%-ით შემცირდა, ხოლო 2012 წელს ისევ მოიმატა 
დაახლოებით 92%-ით. 
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 აღსანიშნავია, რომ 2011 წელს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 2010 წელთან შედარებით 
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გრაფიკი 11. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ზოგიერთი პროგრამის ხარჯი (1) 2009-2012 
წლებში (მლნ ლარი) 

 

5.4. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 

საარჩევნოდ მოტივირებული ხარჯვის კუთხით ასევე აღსანიშნავია სპორტული ღონისძიებების 
დაფინანსება, რომელიც 2009 წელს თითქმის 19 ათას ლარს შეადგენდა. აღნიშნული პროგრამის 
ბიუჯეტმა 2010 წელს დაახლოებით 42%-ით მოიმატა და 27 ათასი ლარს მიაღწია. 2011-ში კი ამ 
ამ პროგრამის დაფინანსებამ დაახლოებით 42%-ით დაიკლო და 19 ათას ლარამდე შემცირდა, 
ხოლო 2012 წელს პიკს მიაღწია და 30 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გასულ წელთან შედარებით 
დაახლოებით 57%-იანი ზრდაა. 

5.5. სხვა ხარჯები 

სხვა ხარჯები გორის მუნიციპალიტეტის 2009 წლის ბიუჯეტში თითქმის 224 ათას ლარს 
შეადგენდა. 2010 წელს ბიუჯაეტის ეს კატეგორია წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 250%-
ით გაიზარდა და 783 ათას ლარს მიაღწია. 2011 წელს აღნიშნულმა ასიგნებამ კვლავ გააგრძელა 
ზრდა, თუმცა გასულ წელთან შედარებით იგი მხოლოდ 60%-ით გაიზარდა და 1.25 მილიონი 
ლარი შეადგინა. 2012 საპარლამენტო არჩევნების წელს კი სხვა ხარჯებმა უპრეცენდენტო  - 
906%-იანი ზრდა განიცადა და 12.6 მილიონ ლარს მიაღწია.  
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გრაფიკი 12. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ზოგიერთი პროგრამის ხარჯი (2) 2009-2012 
წლებში (ათასი ლარი) 

 

5.6. მხოლოდ საარჩევნო წლებში დაფინანსებული პროგრამები 

გარდა ამისა, გორის ბიუჯეტში ასევე იყო პროგრამები, რომლებიც მხოლოდ საარჩევნო წლებში 
არსებობდა, ხოლო 2009 და 2011 არსაარჩევნო წლებში მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები 
ნულის ტოლი იყო (იხილეთ გრაფიკი 13). 

გრაფიკი  13. გორის მუნიციპალიტეტის მხოლოდ საარჩევნო წლებში დაფინანსებული 
პროგრამები 2009-2012 წლებში (ათასი ლარი) 
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5.7. 2012 წლის ბიუჯეტის ახალი ასიგნებები 

2012 წლის ბიუჯეტში ასევე გაჩნდა ახალი პროგრამებიც, რომლებიც წინა წლების ბიუჯეტებში არ 
ფიქსირდება (იხილეთ ცხრილი 1).  

ცხრილი 1. გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ახალი პროგრამები (ათასი ლარი) 

პროგრამის დასახელება 2009 წ. 
2010 

წ. 
2011 წ. 2012 წ. 

ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება 0.0 0.0 0.0 595.9 

მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტო 0.0 0.0 0.0 60.0 

საქართველოს თავისუფლებისა და 

ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა 

(ვეტერანთა)ოჯახების სოციალური დახმარება 

0.0 0.0 0.0 24.0 

სპორტსმენებისა და სტუდენტების სოციალური 

დახმარება 
0.0 0.0 0.0 54.0 

უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 11.7 

ერთჯერადი სოციალური (ფულადი)დახმარება 0.0 0.0 0.0 56.3 

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო 

დახმარება 
0.0 0.0 0.0 49.0 

ცერებრალური დამბლით დაავადებული 

ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და 

სოციალური დახმარება 

0.0 0.0 0.0 28.5 

ეკლესიის რეკონსტრუქცია და შემოღობვა 0.0 0.0 0.0 14.7 

ცენტრალური სტადიონის სარეკონსტრუქციო და 

სარემონტო სამუშაოები 
0.0 0.0 0.0 1,400.0 

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური 0.0 0.0 0.0 24.8 

 

 


