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2015 წელი იყო გადამწყვეტი პერიოდი პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისისთვის 

როგორც საქმიანობის ხარისხის გაუმჯობესების, ასევე ინსტიტუციის 

ცნობადობის ამაღლების კუთხით. კერძოდ, მომზადდა ანგარიშები და კვლევები, 

რომელთა ხარისხი მნიშვნელოვნად დაუახლოვდა მაკროეკონომიკური და 

ფისკალური გარემოს ანალიზის საერთაშორისოდ მიღებულ პრაქტიკას. ამასთან, 

მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდა ძირითად დაინტერესებულ 

მხარეებთან, ასევე სხვა ქვეყნის დამოუკიდებელ ფისკალურ ინსტიტუციებთან 

კავშირების დამყარების მიმართულებით. 

თუმცა საბიუჯეტო ოფისის, როგორც დამოუკიდებელი ფისკალური 

ინსტიტუციის ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა სამომავლოდ 

კიდევ მრავალი გამოწვევის დაძლევას მოითხოვს. აღნიშნული გამოწვევები ერთი 

მხრივ, უკავშირდება მანდატით განსაზღვრული ფუნქციების სრულყოფილად 

შესასრულებლად საქმიანობის მეთოდოლოგიური ასპექტების დახვეწას, ხოლო 

მეორე მხრივ, ანგარიშების ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად ძირითად 

დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციის გაძლიერებას. 

წარმოდგენილი ანგარიში ასახავს 2015 წლის განმავლობაში პარლამენტის 

საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს. ვიმედოვნებ, რომ 

გადადგმული პირველადი ნაბიჯები და გუნდის სამომავლო ძალისხმევა გახდება 

წინაპირობა საბიუჯეტო ოფისის, როგორც ობიექტური, სანდო და 

მაღალპროფესიული ფისკალური ინსტიტუციის დამკვიდრებისათვის ქვეყნის 

ფისკალურ არქიტექტურაში და საერთაშორისო საზოგადოებაში. 
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2015 წლის განმავლობაში პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 2015-

2018 წლების სტრატეგიული გეგმით განსაზღვრული 

მიმართულებების შესაბამისად განხორციელდა შემდეგი 

მნიშვნელოვანი ღონისძიებები: 
 

- ბიუჯეტის ანალიზისა და მაკროეკონომიკური გარემოს ანალიზის 

მიმართულებით ჩამოყალიბდა ანგარიშგების შიდა პოლიტიკა; 

- აღნიშნული პოლიტიკის შესაბამისად, ბიუჯეტის შესრულების 

ყოველთვიურ ანალიზებთან ერთად პირველად მომზადდა  

საქართველოს ფისკალური გარემოს მიმოხილვა საერთაშორისო 

პრაქტიკის შესაბამისად. ასევე მომზადდა სახელმწიფო ვალის 

მდგრადობის ანალიზი. 

-   შემუშავდა მაკრო-ფისკალური მოდელი და მომზადდა 

დამოუკიდებელი მოკლე და საშუალოვადიანი მაკროეკონომიკური 

პროგნოზები; 

- საბიუჯეტო ოფისის პროდუქტების უკეთ აღსაქმელად მომზადდა 

ვიდეო განმარტებები ძირითად ანგარიშებსა და კვლევებზე, ასევე ცალკე 

მნიშვნელოვან რამდენიმე ეკონომიკურ თემაზე; 

- ანგარიშებისა და კვლევების ხარისხის უწყვეტი გაუმჯობესების 

უზრუნველსაყოფად შემუშავდა ხარისხის კონტროლის 

სახელმძღვანელო; 

- განისაზღვრა კვლევითი პუბლიკაციების დაგეგმვის ძირითადი 

კრიტერიუმები და მეთოდოლოგია. შესაბამისად, მომზადდა შემდეგი 

სახის კვლევები / პუბლიკაციები: ფისკალური პოლიტიკის გავლენის 

ძირითადი ასპექტები, გამოშვების გაპი: არსი და შეფასება,  სავალუტო 

ინტერვენციები: არსი და საერთაშორისო გამოცდილება, ფისკალური 

მულტიპლიკატორები, ორგანული კანონი „ეკონომიკური 

თავისუფლების შესახებ“, საგადასახადო შემოსავლების ელასტიურობის 

შეფასება; 

- პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მანდატით განსაზღვრული 

დამოუკიდებლობის მექანიზმების პრაქტიკაში დანერგვის მიზნით 

შემუშავდა საბიუჯეტო ოფისის თანამშრომელთა ეთიკის კოდექსი. 

- პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის, როგორც დამოუკიდებელი 

ფისკალური ინსტიტუციის ცნობადობის გაზრდისა და ხარისხის 

გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად საერთაშორისო პრაქტიკის 

გაზიარების მიზნით პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი მონაწილეობდა 

ეიკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 

ორგანიზაციის(OECD) პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისებისა და 

დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციების ჯგუფის მე-7 

შეხვედრაში და ასევე სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდა აშშ-ის კონგრესის 

საბიუჯეტო ოფისში. 

 

 

 
 

xedva 

ეფექტიანი ფისკალური მართვა და 

სახელმწიფო ფინანსების მართვის 

გამართული სისტემა, რომელიც 

ეფუძნება საკანონმდებლო 

ხელისუფლების მხრიდან ეფექტიან 

საბიუჯეტო კონტროლს. 

 

misia 

საქართველოს პარლამენტის მიერ 

საბიუჯეტო ზედამხედველობის 

პროცესში გამჭვირვალობისა და 

ანგარიშვალდებულების გაძლი-

ერებით ხელი შეუწყოს ქვეყნის 

საშუალო და გრძელვადიან 

ფისკალურ მდგრადობასა და საჯარო 

სექტორის ფინანსური მართვის 

სისტემის ეფექტიან 

ფუნქციონირებას. 

 

Rirebulebebi 

 ობიექტურობა და 

მიუკერძოებლობა 

 პროფესიონალიზმი 

 სანდოობა 

 გამჭირვალობა 

 მუდმივი განვითარებისკენ სწრაფვა 
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W W W . P B O . P A R L I A M E N T . G E   

წარმოდგენილი ანგარიში ასახავს საბიუჯეტო ოფისის მიერ 

განხორციელებულ ღონისძიებებს სტრატეგიული განვითარების 

გეგმით განსაზღვრული სტრატეგიული მიზნებისა და ამოცანების 

შესაბამისად. კერძოდ, განხორციელებული ღონისძიებები 

წარმოდგენილია ორი ძირითადი ასპექტით: პარლამენტის 

საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდა და მისი, 

როგორც ახალი ინსტიტუციის როლის დამკვიდრება და 

ინსტიტუციური შესაძლებლობის განვითარება.  
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 საქმიანობის ეფექტიანობა 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფისკალური პოლიტიკისა და მაკროეკონომიკური გარემოს 

დამოუკიდებელი ანალიზითა და შეფასებით პარლამენტის 

მხრიდან საბიუჯეტო კონტროლის გაძლიერებისა და 

შესაბამისად, ფისკალური მართვის პროცესში 

გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხელშეწყობა. 

აღნიშნული მიზანი უზრუნველყოფს პარლამენტის მიერ მისი კონსტიტუციური 

უფლებამოსილების - ბიუჯეტის დაგეგმვისა და შესრულების ეტაპზე 

საპარლამენტო კონტროლის ჯეროვნად წარმართვასა და მისი შესაძლებლობის 

ზრდას, მოახდინოს დროული და შესაბამისი რეაგირება ანალიზის შედეგად 

გამოვლენილ მნიშვნელოვან გარემოებებზე. 

ა მ ო ც ა ნ ე ბ ი  

 ბიუჯეტის დაგეგმვის და შესრულების 

მიმდინარეობის პროცესთან დაკავშირებით და 

ასევე მაკროეკონომიკური ანალიზის 

მიმართულებით ანალიტიკური ანგარიშების 

ხარისხის მუდმივი სრულყოფა. 

 

 აღმასრულებელი ხელისუფლების მაკროეკო-

ნომიკური პროგნოზების შეფასების 

მექანიზმის დახვეწა და დამოუკიდებელი 

მაკროეკონომიკური პროგნოზების მომზადე-

ბა საშუალოვადიანი პერიოდისათვის 

 

 დამოუკიდებელი ფისკალური პროგნოზების, 

ფისკალური მდგრადობის დამოუკიდებელი 

შეფასებითი ანგარიშების მომზადებითა და 

არსებული ტენდენციების ფისკალურ 

ლიმიტებთან შესაბამისობის მუდმივი 

მონიტორინგით ფისკალური მდგრადობის 

ხელშეწყობა. 

 

 ფისკალურ პოლიტიკასა და მაკროეკონომი-

კურ გარემოსთან დაკავშირებულ აქტუალურ 

საკითხებზე, მათ შორის, პარლამენტის 

მოთხოვნით, დამატებითი კვლევებისა / 

პუბლიკაციების და მოკლე მიმოხილვითი 

ანგარიშების მომზადება. 
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სტრატეგიული ამოცანა 1.1 
 

ბიუჯეტის დაგეგმვის და შესრულების მიმდინარეობის პროცესთან დაკავშირებული 

და ასევე მაკროეკონომიკური ანალიზის მიმართულებით ანალიტიკური ანგარიშების 

ხარისხის მუდმივი სრულყოფა. 

 

1.1.1 ბიუჯეტის დაგეგმვისა და შესრულების მიმდინარეობის, ასევე 

მაკროეკონომიკური გარემოს შეფასების მეთოდოლოგიის ჩამოყალიბება 
 

აღნიშნული ამოცანის ფარგლებში: 
 

- სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ 

ყოველთვიური ანგარიშგების ფორმატზე დაყრდნობით მომზადდა 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის ყოველთვიური 

ანგარიშები, რომლებიც სახელმწიფო ხაზინიდან ინფორმაციის 

მიღებიდან განსაზღვრულ ვადაში (7-10 სამუშაო დღე) მიეწოდება შიდა 

და გარე დაინტერესებულ მხარეებს.  

 

- მომზადდა „ფისკალური გარემოს მიმოხილვა“, რომელშიც განხილულია 

ნაერთი ბიუჯეტის დონეზე შემოსულობების და გადასახდელების 

დინამიკა; საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით შეფასებულია 

ძირითადი ფისკალური ინდიკატორები, მათ შორის წარმოდგენილია 

სტრუქტურული და ციკლურად კორექტირებული ბალანსის დინამიკა, 

ფისკალური პოლიტიკის როლის შეფასებისათვის მოკლევადიანი 

მაკროეკონომიკური სტაბილურობის ხელშეწყობისათვის და ასევე 

წარმოდგენილია მაკროეკონომიკური ცვლადების განსხვავებული 

განვითარების გავლენა საშუალოვადიან ფისკალურ მდგრადობაზე. 

 

- მომზადდა 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტების 

მიმოხილვები, რომლებშიც ფისკალურ მდგრადობასთან დაკავშირებულ 

ცალკეულ საკითხებთან ერთად, ასახულ იქნა პარლამენტის საბიუჯეტო 

ოფისის დამოუკიდებელი პროგნოზები შემდგომი წლის სახელმწიფო 

ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების შესახებ. 

 

- მომზადდა საქართველოს ძირითადი მაკროეკონომიკური 

ტენდენციების კვარტალური და თვიური მიმოხილვის ბიულეტენები, 

რომელიც სტანდარტული ფორმით მიეწოდება საქართველოს 

პარლამენტს. კვარტალური მიმოხილვა ეყრდნობა მაკროეკონომიკური 

გარემოს სექტორების მიხედვით (რეალური სექტორი, ფისკალური  5 
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სექტორი, საგარეო სექტორი, მონეტარული სექტორი, შრომის 

ბაზარის და სოციალური სფეროს ინდიკატორები) ძირითადი 

ინდიკატორების დინამიკის ანალიზს. 

 

1.1.2 ანგარიშგების შიდა პოლიტიკის ჩამოყალიბება 

 

- აღნიშნული ამოცანის ფარგლებში მომზადებულ იქნა ანგარიშგების 

შიდა პოლიტიკები ძირითადი პერიოდული ანგარიშებისთვის, 

როგორც ბიუჯეტის ანალიზის ისე მაკროეკონომიკური ანალიზის 

მიმართულებით. აღნიშნული შიდა პოლიტიკები ასახავს მომზადების 

პროცესში ჩართული პირების მიერ თითოეულ ეტაპზე 

განსახორციელებელ სამუშაოს და ვადებს, ანგარიშების მომზადების 

სტანდარტიზაციისა და დროულობის უზრუნველსაყოფად. მომზადდა 

ანგარიშგების კალენდარი 2016 წლისათვის, რომელიც ასახავს 

ანგარიშების მომზადების სრულ პროცესს თითოეული პერიოდული 

ანგარიშისათვის განსახორციელებელი სამუშაოს განაწილების და 

ვადების მითითებით. 

 

1.1.3 ანგარიშგების ხარისხის კონტროლის სისტემისა და ხარისხის უზრუნველყოფის 

მექანიზმების ჩამოყალიბება 

 

- ჩამოყალიბებულ იქნა ანგარიშგების ხარისხის კონტროლის 

სახელმძღვანელო, რომელშიც ასახულია ხარისხის კონტროლის 

პროცესში გასათვალისწინებელი ძირითადი საკითხები, როგორც 

ანგარიშების ტექნიკური (მინიმალური), ისე შინაარსობრივი ასპექტით 

(იხ. დანართი 2). 

 

 სტრატეგიული ამოცანა 1.2 
 

აღმასრულებელი ხელისუფლების მაკროეკონომიკური პროგნოზების შეფასების 

მექანიზმის დახვეწა და დამოუკიდებელი მაკროეკონომიკური პროგნოზების 

მომზადება საშუალოვადიანი პერიოდისათვის. 

 

1.2.1 ოფიციალური მაკროეკონომიკური პროგნოზების შეფასების მიდგომის 

ჩამოყალიბება   
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-  

- ჩამოყალიბებულ იქნა მაკროეკონომიკური პროგნოზების შეფასების 

მიდგომა (პროგნოზებში გადახრის მიმართულება და მათი სიზუსტის 

შეფასება), რაც ასახულ იქნა მეთოდოლოგიურ განმარტებაში. 

 

1.2.2 საშუალოვადიანი პერიოდისათვის დამოუკიდებელი მაკროეკონომიკური 

პროგნოზების მოდელის პირველადი ვერსიის ჩამოყალიბება 

 

- განისაზღვრა მაკროეკონომიკური პროგნოზირების მოდელის 

მეთოდოლოგიური მიდგომის ძირითადი სახე, რაც გულისხმობს 

ეკონომიკის სექტორებიდან ძირითადი ენდოგენური ცვლადების 

პროგნოზირებას (წლის დასასრულისათვის) საერთაშორისო 

პრაქტიკაში აპრობირებული მეთოდების გამოყენებით და შემდგომ 

სექტორების მატრიცის აგებას ეგზოგენური და მოდელებით 

მიღებული ენდოგენური მაკრო-ფისკალური ცვლადების 

მხედველობაში მიღებით. 

- შემუშავდა დამოუკიდებელი მაკრო-ფისკალური პროგნოზირების 

მოდელი და მომზადდა მოკლე და საშუალოვადიანი 

მაკროეკონომიკური პროგნოზები. აღნიშნული მოდელი ეფუძნება 

ფინანსური პროგრამირების და პოლიტიკის (FPP) ჩარჩოს - 

ითვალისწინებს ეკონომიკის სექტორებს (რეალური, ფისკალური, 

საგარეო და მონეტარული) შორის კავშირებს - და ძირითადი მაკრო-

ფისკალური ინდიკატორების მოდელირება-პროგნოზირებისათვის  

იყენებს საერთაშორისო პრაქტიკაში აპრობირებულ სხვადასხვა 

მაკრო-ეკონომეტრიკულ მეთოდებს.  

 

სტრატეგიული ამოცანა 1.3 

 
დამოუკიდებელი ფისკალური პროგნოზებისა, ფისკალური მდგრადობის 

დამოუკიდებელი შეფასებითი ანგარიშების მომზადებითა და არსებული 

ტენდენციების ფისკალურ ლიმიტებთან შესაბამისობის მუდმივი მონიტორინგით 

ფისკალური მდგრადობის ხელშეწყობა. 
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- ფისკალური გარემოს მიმოხილვაში, რომელიც მიზნად ისახავს 

მაკროეკონომიკური სტაბილურობის ხელშეწყობის კუთხით 

ფისკალური პოლიტიკის როლის, ასევე ფისკალური რისკებისა და 

ფისკალური მდგრადობის შეფასებას, წარმოდგენილია 

დამოუკიდებელი საშუალოვადიანი ფისკალური პროგნოზები, 

რომელიც გამოყენებულ იქნა ფისკალური რისკების შეფასებისთვის, 

ასევე საშუალოვადიან პერიოდში მაკრო გარემოს განსხვავებული 

განვითარებების შემთხვევაში ფისკალური აგრეგატების 

განვითარების სცენარებს. ასევე, მიმდინარე წლის ბიუჯეტის კანონით 

გათვალისწინებული საგადასახადო შემოსავლების გეგმის 

სრულყოფილად შეფასებისათვის, საბიუჯეტო ოფისის მიერ 

მომზადდა დეტალური შეფასება საგადასახადო შემოსავლების 

სენსიტიურობის შესახებ მაკრო პარამეტრების განსხვავებული 

ნიშნულებისათვის. დამოუკიდებელი ფისკალური პროგნოზები 

უზრუნველყოფს პარლამენტისათვის მთავრობის მიერ 

წარმოდგენილი საშუალოვადიანი ფისკალური გეგმისა და მასთან 

დაკავშირებული რისკების შესახებ სრული სურათის მიწოდებას.  

 

- მომზადებულია სახელმწიფო ვალის მდგრადობის ანალიზი, 

რომელიც ასახავს არსებული ფისკალური პოლიტიკის ფარგლებში 

სახელმწიფო ვალის ტენდენციას საბაზისო და ალტერნატიული 

სცენარების განვითარების შემთხვევაში. 

 

 

სტრატეგიული ამოცანა 1.4 
 
ფისკალურ პოლიტიკასა და მაკროეკონომიკურ გარემოსთან დაკავშირებულ 

აქტუალურ საკითხებზე, მათ შორის პარლამენტის მოთხოვნით, დამატებითი 

კვლევებისა და პუბლიკაციების და მოკლე მიმოხილვითი ანგარიშების მომზადება. 

 

1.4.1 კვლევების/პუბლიკაციების გეგმის ჩამოყალიბება და აღნიშნულ პროცესში 

პარლამენტის წევრთა ინტერესების იდენტიფიცირებისა და მათი ჩართულობის 

მექანიზმის ჩამოყალიბება 

- განისაზღვრა კვლევითი პუბლიკაციების გეგმის ჩამოყალიბების 

ძირითადი კრიტერიუმები და შიდა პოლიტიკა, რომელიც 

ითვალისწინებს როგორც საკითხის მნიშვნელოვნებას ძირითად 

დაინტერესებულ მხარეთა ინტერესზე დაყრდნობით, ასევე  
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გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა მიერ აღნიშნული კვლევის 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში გათვალისწინების 

ალბათობას(იხ. დანართი 3). 

1.4.3     კვლევების/ პუბლიკაციების მომზადება და გამოქვეყნება 
 

- მომზადდა შემდეგი კვლევები/პუბლიკაციები: 
 

 ფისკალური პოლიტიკის გავლენის ძირითადი ასპექტები, 

რომელშიც წარმოდგენილია ფისკალური პოლიტიკის თეორიული 

ასპექტები მოკლევადიან და გრძელვადიან პერიოდებში, ასევე 

განხილულია ფისკალური პოლიტიკის როლი მაკროეკონომიკური 

სტაბილიზაციის უზრუნველყოფაში. 

 გამოშვების გაპი: არსი და შეფასება, რომელიც საერთაშორისო 

პრაქტიკით მიღებული მეთოდების საფუძველზე წარმოადგენს 

გამოშვების გაპის დინამიკას საქართველოსათვის; 

 სავალუტო ინტერვენციები: არსი და საერთაშორისო 

გამოცდილება, რომელშიც განხილულია თუ რამდენად 

მიზანშეწონილია/ეფექტიანია სავალუტო ინტერვენციების, 

როგორც ერთ-ერთი ინსტრუმენტის გამოყენება გაცვლითი კურსის 

ცვალებადობის შესარბილებლად; 

 ფისკალური მულტიპლიკატორები, რომელშიც შეფასებულია 

ფისკალური ცვლილების საფუძველზე რამდენად შეიძლება 

შეიცვალოს მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) მოცულობა; 

  „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ ორგანული კანონის 

მიმოხილვა, რომელშიც მიმოხილულია საქართველოს 

ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ ორგანული კანონი და 

შემდეგ წარმოდგენილია საერთაშორისო გამოცდილებაზე 

დაყრდნობით ეკონომიკური თავისუფლების ხარისხის შეფასება - 

თუ რომელი ინდიკატორები განსაზღვრავენ ეკონომიკური 

თავისუფლების ხარისხის ინდექსს და ფისკალური მდგრადობისა 

და ფისკალური წესების თეორიული ასპექტები და საერთაშორისო 

გამოცდილება; 

 საგადასახადო შემოსავლების ელასტიურობის შეფასება, რომელიც 

მიზნად ისახავს ელასტიურობის კოეფიციენტების შეფასების 

სრულყოფით სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო 

შემოსავლების პროგნოზირების დახვეწას. 
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 რეგულირების გავლენის შეფასება - არსი და საერთაშორისო 

გამოცდილება, რომელიც ასახავს რეგულირების გავლენის 

შეფასების, როგორც გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესის 

გაუმჯობესების ინსტრუმენტის არსს, და მისი გამოყენების შესახებ 

საერთაშორისო გამოცდილების ცალკეულ ასპექტებს.  

 მომზადდა მეთოდოლოგიური განმარტებები (მაგ. 

„მეთოდოლოგიური განმარტება ბიუჯეტის დეფიციტის 

გაანგარიშების შესახებ“), რომლებიც მიზნად ისახავს 

დაინტერესებულ მხარეებს მიაწოდოს ინფორმაცია იმ ძირითადი 

კონცეფციების შესახებ, რომლებიც უშუალო კავშირშია 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის, როგორც დამოუკიდებელი 

ფისკალური ინსტიტუციის საქმიანობასთან. 

 

 
  

 

10 



 
 

სტრატეგიული  

მიზანი 

 

W W W . P B O . P A R L I A M E N T . G E  

2 

 საქმიანობის ეფექტიანობა 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

საკანონმდებლო საქმიანობაში პარლამენტის საბიუჯეტო 

ოფისის როლის ზრდით საბიუჯეტო სახსრების მართვის 

ეფექტიანობის ხელშეწყობა. 

 

აღნიშნული მიზანი უზრუნველყოფს საკანონმდებლო  ორგანოს 

ინფორმირებულობას საბიუჯეტო სახსრების ეფექტიანი მართვისა და 

ფისკალური დისციპლინის უზრუნველსაყოფად. 

ა მ ო ც ა ნ ე ბ ი  

 საკანონმდებლო ინიციატივების 

ფინანსური გავლენის შეფასების 

მექანიზმის და საჭიროებისამებრ, 

მარეგულირებელი საკანონმდებლო 

გარემოს  

 

 საკანონმდებლო ინიციატივების 

ფინანსური გავლენის შეფასების 

მიმართულებით პარლამენტის 

საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის 

ხარისხის სრულყოფა 
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სტრატეგიული ამოცანა 2.1 

 
საკანონმდებლო ინიციატივების ფინანსური გავლენის შეფასების მექანიზმის და 

საჭიროებისამებრ, მარეგულირებელი საკანონმდებლო გარემოს დახვეწა. 

 

2.1.1 ინიციატივების ფინანსური გავლენის შეფასების მექანიზმის არსებულ 
ფორმატთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემებისა და შესაბამისად, 
აღნიშნული მექანიზმის დახვეწის, მათ შორის,  საკანონმდებლო ცვლილებებთან 
დაკავშირებული ინიციატივების ანალიზი 

2.1.3 საკანონმდებლო ინიციატივების ფინანსური გავლენის შეფასების 
მექანიზმის დახვეწის ხელშეწყობა 

 

- საკანონმდებლო ინიციატივების ფინანსური გავლენის შეფასების 

მექანიზმის არსებულ ფორმატთან დაკავშირებული ძირითადი 

პრობლემების იდენტიფიცირების საფუძველზე, საერთაშორისო 

პრაქტიკისა და არსებული საბიუჯეტო სისტემის ძირითადი 

მახასიათებლების გათვალისწინებით, შემუშავდა ფინანსური 

გავლენის შეფასების ძირითადი პრინციპები, რომლებიც მიზნად 

ისახავს პარლამენტის რეგლამენტით განსაზღვრული 

მოთხოვნების შესაბამისად საკანონმდებლო ინიციატივების 

ფინანსური დასაბუთების სტანდარტიზებასა და ხარისხის 

გაუმჯობესებას. აღნიშნული მეთოდოლოგიის ძირითად 

დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციის შემდგომ კი, 

მოხდება მარეგულირებელი საკანონმდებლო გარემოს დახვეწის 

მიმართულებით შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა.  

- განხილულ იქნა რეგულირების გავლენის შეფასების (RIA) 

სისტემაში საბიუჯეტო ოფისის შესაძლო როლი, სხვადასხვა 

დაინტერესებულ მხარეებთან რამდენიმე კონფერენციის 

ფარგლებში არსებული კანონმდებლობისა და როლის 

გათვალისწინებით. მომზადდა RIA-ს შესახებ საბიუჯეტო ოფისის 

კვლევითი პუბლიკაცია შესაბამისი ვიდეო განმარტებით. 
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სტრატეგიული ამოცანა 2.2 

 
საკანონმდებლო ინიციატივების ფინანსური გავლენის შეფასების მიმართულებით 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის ხარისხის სრულყოფა. 

 

2.2.1 საკანონმდებლო ინიციატივების ფინანსური გავლენის შემოწმების 
მეთოდოლოგიის ჩამოყალიბება 

- მომზადდა დასკვნები არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად  

 

- მომზადდა პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ საკანონმდებლო 

ინიციატივების ფინანსური გავლენის შეფასების მეთოდოლოგიის 

სამუშაო ვერსია, რომელიც ასახავს შემოწმების იმ ძირითად 

კრიტერიუმებს, რომლებსაც დაეყრდნობა საბიუჯეტო ოფისი 

საკანონმდებლო ინიციატივების ფინანსური დასაბუთების 

პარლამენტის რეგლამენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის 

შესამოწმებლად (148-ე მუხლის მე-3 ქვეპუნქტი). მეთოდოლოგია 

ითვალისწინებს ამ მიმართულებით საერთაშორისოდ მიღებულ 

სტანდარტებით განსაზღვრულ კონცეფციას. 

2.2.3    საკანონმდებლო ინიციატივების ფინანსური გავლენის შესახებ პარლამენტის 
საბიუჯეტო ოფისის დასკვნების ხარისხის კონტროლის მექანიზმის ჩამოყალიბება 

- ხარისხის კონტროლის სახელმძღვანელო და ანგარიშგების 

პოლიტიკა, ისევე როგორც შემოწმების მეთოდოლოგია 

უზრუნველყოფს საბიუჯეტო ოფისის დასკვნების ხარისხის 

სრულყოფას და კონტროლის პროცედურების სტანდარტიზებას.  

13 



 
 

 

სტრატეგიული  

მიზანი 

 

W W W . P B O . P A R L I A M E N T . G E  

3 

 ინსტიტუციური განვითარება 

 
 

 

 

 

 

  

 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის, როგორც 

დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციის როლის 

დამკვიდრება არსებულ ფისკალურ არქიტექტურაში. 

აღნიშნული მიზანი უზრუნველყოფს საბიუჯეტო ოფისის დამკვიდრებას 

დამოუკიდებელ ინსტიტუციად, რომელიც მისი დისკრეციის ფარგლებში 

ობიექტური და მიუკერძოებელი ანალიზითა და შეფასებით ხელს უწყობს 

პარლამენტის მხრიდან ფისკალურ მართვაზე ზედამხედველობას. 

ა მ ო ც ა ნ ე ბ ი  

 პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 

მანდატით განსაზღვრული დამოუ-

კიდებლობის მექანიზმების 

პრაქტიკაში დანერგვის 

უზრუნველყოფა და შემდგომი 

დახვეწა. 

 

 პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის, 

როგორც დამოუკიდებელი, 

ობიექტური და 

მაღალპროფესიული ორგანოს 

ცნობადობის ზრდა 

დაინტერესებულ მხარეებთან 

კომუნიკაციის გაძლიერებით. 
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სტრატეგიული ამოცანა 3.1 
 
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მანდატით განსაზღვრული დამოუკიდებლობის 

მექანიზმების პრაქტიკაში დანერგვის უზრუნველყოფა და შემდგომი დახვეწა 

 

აღნიშნული ამოცანის ფარგლებში: 
 

- მომზადდა პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 2016 წლის სამოქმედო 

გეგმა, რომელიც მოიცავს დაგეგმილ ღონისძიებებს პარლამენტის 

საბიუჯეტო ოფისის 2015-2018 წლის სტრატეგიული განვითარების 

ძირითად მიმართულებებზე დაყრდნობით. აღნიშნული 

მიმართულებებია ერთი მხრივ, საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდა 

საბიუჯეტო ოფისის მანდატით განსაზღვრული ძირითადი 

ფუნქციების შესაბამისად და საბიუჯეტო ოფისის, როგორც 

დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციის დამკვიდრება არსებულ 

ფისკალურ არქიტექტურაში, და მეორე მხრივ, ინსტიტუციური 

შესაძლებლობების გაძლიერება საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდის 

უზრუნველსაყოფად. სამოქმედო გეგმაში წარმოდგენილია 

თითოეული სტრატეგიული მიზნის/ამოცანის მისაღწევად 

განსახორციელებელი ღონისძიებები, მოსალოდნელი შედეგების, 

დროითი ჩარჩოს, პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულისა და 

შესაძლო რისკების მითითებით. 

 

3.1.1 საბიუჯეტო ოფისის თანამშრომლების საქმიანობის ოფისის ძირითად 

პრინციპებთან შესაბამისობის მონიტორინგის მიდგომის ჩამოყალიბება 

 

- შემუშავდა პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის თანამშრომელთა 

ეთიკის კოდექსი, რომელიც წარმოადგენს ზოგადი პრინციპების 

ერთობლიობას და განსაზღვრავს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 

პროფესიული ეთიკის ნორმებს საბიუჯეტო ოფისში საქმიანობის 

პერიოდში. კოდექსის მიზანია პროფესიული ეთიკის ზოგადი 

პრინციპების დამკვიდრება პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 

თანამშრომელთა საქმიანობის საბიუჯეტო ოფისის ღირებულებებთან 

შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად. 
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სტრატეგიული ამოცანა 3.2 

 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის, როგორც დამოუკიდებელი, ობიექტური და 

მაღალპროფესიული ორგანოს ცნობადობის ზრდა დაინტერესებულ მხარეებთან 

კომუნიკაციის გაძლიერებით 

 
3.2.1    საბიუჯეტო ოფისის როლისა და საქმიანობის შესახებ დაინტერესებულ მხარეებთან 

კონსულტაციების საფუძველზე მათი მოლოდინების განსაზღვრა 

 

3.2.3 დაინტერესებულ მხარეებთან  კომუნიკაციის სტრატეგიის (მ.შ. რეგულარული 

კონსულტაციების მიდგომის) ჩამოყალიბება 

 

განხორციელდა პირველადი კონსულტაციები საქართველოს პარლამენტის 

წევრებთან. გარდა ზემოაღნიშნულისა, განხორციელდა რიგი შეხვედრები 

საბიუჯეტო ოფისის ცნობადობის ზრდისა და ძირითად დაინტერესებულ 

მხარეთა მოლოდინების იდენტიფიცირებისათვის: 
 

- განხორციელდა ფისკალური გარემოს მიმოხილვის, ასევე 2016 წლის 

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტის მიმოხილვის წარდგენა 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის შესაბამის სხდომებზე; 

- გარე დაინტერესებულ მხარეებთან ეფექტიანი კომუნიკაციის მიზნით 

შემუშავდა საბიუჯეტო ოფისის დამოუკიდებელი ვებ-გვერდი, სადაც 

მომხმარებელს შეეძლება გაეცნოს საბიუჯეტო ოფისის მიერ 

მომზადებულ ანგარიშებს, დასკვნებს, კვლევებსა და პუბლიკაციებს, 

იხილოს საბიუჯეტო ოფისთან დაკავშირებული სიახლეები და 

საჭიროების შემთხვევაში კითხვით მიმართოს მას. 

- გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) 

„საჯარო ფინანსების მართვა სამხრეთ კავკასიაში" პროგრამის 

ფარგლებში გაიმართა შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის 

წევრებსა და აპარატის წარმომადგენლებს, მათ შორის, საქართველოს 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისსა და სახელმწიფო აუდიტის 

სამსახურს შორის. აღნიშნული შეხვედრა მიზნად ისახავდა 

პარლამენტის მხრიდან საბიუჯეტო კონტროლის გაძლიერების 

პროცესში პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის, როგორც პარლამენტის 

სისტემაში არსებული დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციისა  
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და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის, როგორც უმაღლესი 

აუდიტორული ორგანოს როლის განხილვას, ასევე აღნიშნული 

ინსტიტუციების საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების შესახებ 

ინფორმაციისა და მოსაზრებების გაზიარებას. 

-  პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისმა პარლამენტის სტაჟიორებსა და 

პრაქტიკანტებს გააცნო საბიუჯეტო ოფისის როლი და ისაუბრა 

საქმიანობის იმ ძირითად ფუნქციონალურ მიმართულებებზე, 

როგორიცაა: ბიუჯეტის ანალიზის, მაკროეკონომიკური ანალიზისა 

და საკანონმდებლო პროცესის ხელშეწყობის მიმართულებები. 

-   ვესტმინსტერის ფონდი დემოკრატიისათვის (Westminster Foundation 

for Democracy) ხელშეწყობით, საქართველოს პარლამენტის 

კომიტეტების აპარატის თანამშრომლებისთვის გამართულ ტრენინგ-

კურსზე პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისმა პრეზენტაცია გააკეთა 

ოფისის პერიოდულ ანგარიშებზე და მონაწილეებს გააცნო ძირითადი 

ფისკალური და მაკროეკონომიკური ინდიკატორები, მათი 

გაანგარიშების ძირითადი თავისებურებები და საბიუჯეტო ოფისის 

მიდგომები. 

- საბიუჯეტო ოფისი ესტუმრა შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტს, სადაც წარდგენილ იქნა პრეზენტაცია ისეთ 

საკითხებზე, როგორიცაა პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციის 

და პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის, როგორც დამოუკიდებელი 

ფისკალური ინსტიტუციის როლი, ფისკალური მმართველობა, 

ფისკალური წესები (საერთაშორისო პრაქტიკა), დამოუკიდებელი 

ფისკალური ინსტიტუტები, ფისკალური პოლიტიკის ანალიზისთვის 

ძირითადი ინდიკატორების შესწავლის მეთოდები. 

- კომუნიკაციის გასაუმჯობესებლად დაიწყო ახალი პროექტი, რომლის 

ფარგლებშიც მომზადდა ვიდეო განმარტებები რამდენიმე ანგარიშზე 

და კვლევით პუბლიკაციებზე, ასევე საჯარო ფინანსების მართვასთან 

და მაკროეკონომიკურ ანალიზთან დაკავშირებულ ცალკეულ 

საკითხებზე, როგორებიცაა: მთლიანი შიდა პროდუქტის 

განსაზღვრის მეთოდები და განსხვავებები; მთლიანი შიდა 

პროდუქტის გაპი: არსი და შეფასება; ინფლაცია და მდგრადი 

ეკონომიკური ზრდა; დანაზოგები, ინვესტიციები და ეკონომიკური 

ზრდა; გაცვლითი კურსის რეჟიმები და მაკროეკონომიკური 

პოლიტიკა;   გაცვლითი კურსის რეჟიმები და ეროვნული ბანკის 

პოლიტიკა; ფისკალური მულტიპლიკატორი: არსი და შეფასება და აშ.
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სტრატეგიული  

მიზანი 
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 ინსტიტუციური განვითარება 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ინსტიტუციური 

შესაძლებლობების განვითარება მისი საქმიანობის 

ეფექტიანობის ზრდის უზრუნველსაყოფად. 

აღნიშნიშნული მიზანი უზრუნველყოფს საბიუჯეტო ოფისის მანდატით 

განსაზღვრული მიმართულებებით უწყების პროფესიული შესაძლებლობის 

სრულყოფას. 

ა მ ო ც ა ნ ე ბ ი  

 პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 

არსებული კადრების პროფესიული 

განვითარების, ასევე 

კვალიფიციური კადრების 

მოზიდვისა და შენარჩუნების 

შესაძლებლობის გაუმჯობესება 

 

 მართვის სისტემებისა და 

პროცესების გაუმჯობესება 

სამსახურის საქმიანობის 

პროდუქტიულობისა და 

ეფექტიანობის ასამაღლებლად 

 

 საქმიანობის წარმართვა 

საერთაშორისო პრაქტიკით 

მიღებული სტანდარტების 

შესაბამისად 
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სტრატეგიული ამოცანა 4.1 
 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის არსებული კადრების პროფესიული 

განვითარების, ასევე კვალიფიციური კადრების მოზიდვისა და შენარჩუნების 

შესაძლებლობის გაუმჯობესება 
 

- გარდა ვიზიტად მყოფი ესპერტების მიერ ჩატარებული 

ტრენინგებისა(იხ. ამოცანა 4.3.) პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 

თანამშრომლები ესწრებოდნენ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 

მიერ ორგანიზებულ კურსს „მაკროდიაგნოსტიკა“, ასევე 

მოკლევადიან ტრენინგ-სემინარებს მათ საქმიანობასთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე, რაც პროფესიული განვითარების 

წინაპირობაა. 

 

 

სტრატეგიული ამოცანა 4.3 
 

საქმიანობის წარმართვა საერთაშორისო პრაქტიკით მიღებული სტანდარტების 

შესაბამისად 

4.3.1.         

- აღნიშნული ამოცანის ფარგლებში, კადრების პროფესიული 

შესაძლებლობის განვითარების ხელშეწყობის კუთხით ევროკავშირის 

ტექნიკური დახმარების პროგრამის ფარგლებში „საჯარო ფინანსების 

პოლიტიკისა და მართვის რეფორმები საქართველოში“ საბიუჯეტო 

ოფისში ვიზიტად მყოფმა ექსპერტმა, მერილენდის უნივერსიტეტის  

პროფესორმა მანუჩარ მოხთარმა საბიუჯეტო ოფისის 

თანამშრომლებისთვის ჩაატარა ტრენინგი ,,ხარჯ-სარგებლიანობის 

ანალიზის ძირითადი ასპექტები”; გარდა ამისა, ექსპერტმა 

წარმოადგინა თავისი მოსაზრებები საბიუჯეტო ოფისის ძირითადი 

პროდუქტების შესახებ, რაც საქმიანობის ხარისხის სრულყოფის 

წინაპირობაა. 

- გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) 

პროგრამის „საჯარო ფინანსების მართვა სამხრეთ კავკასიაში" 

მხარდაჭერით პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისში ვიზიტად 

იმყოფებოდა აშშ-ს კონგრესის საბიუჯეტო ოფისის ბიუჯეტის 

ანალიზის მიმართულების ყოფილი დირექტორი- პიტ ფონტეინი, 

რომელმაც საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომიტეტის, საბიუჯეტო ოფისისა და სახელმწიფო აუდიტის 

სამსახურის წარმომადგენლებისთვის ჩაატარა სემინარი შემდეგ 

თემებზე: 
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 აშშ-ის კონგრესის საბიუჯეტო ოფისის ანგარიშგება 

ფისკალური გარემოს შესახებ; 

 საკანონმდებლო ინიციატივების ფინანსური გავლენის 

შეფასება. 

ასევე, ექსპერტმა სემინარზე აშშ-ის კონგრესის საბიუჯეტო ოფისის 

ანგარიშების მომზადების პროცესთან დაკავშირებული საკითხები 

განიხილა და ანგარიშების ძირითად მიმართულებებზე ისაუბრა.  

 

4.3.2 სხვა დამოუკიდებელ ფისკალურ ინსტიტუტებთან ურთიერთობების დამყარება 
 

- გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) 

პროგრამის "საჯარო ფინანსების მართვა სამხრეთ კავკასიაში" 

მხარდაჭერით, საბიუჯეტო ოფისმა მონაწილეობა მიიღო 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის 

(OECD) პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისებისა და დამოუკიდებელი 

ფისკალური ინსტიტუციების ჯგუფის მე-7 შეხვედრაში, სადაც 

განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები: ახლად დაარსებული 

დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციები და მათი როლი 

ფისკალური მდგრადობის ხელშეწყობის მიმართულებით; 

შედარებით გამოცდილი დამოუკიდებელი ფისკალური 

ინსტიტუციების საქმიანობის შეფასება, ასევე დამოუკიდებელი 

ფისკალური ინსტიტუციების საქმიანობის საოპერაციო პრინციპები 

და საქმიანობის ეფექტიანობის შეფასების ერთიანი ჩარჩო. 

- გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) 

პროგრამის "საჯარო ფინანსების მართვა სამხრეთ კავკასიაში" 

მხარდაჭერით, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი სტუმრობდა აშშ-ის 

კონგრესის საბიუჯეტო ოფისს, სადაც განხილულ იქნა პარლამენტის 

საბიუჯეტო ოფისის მიმდინარე რეფორმის ძირითადი 

მიმართულებები და აშშ-ის კონგრესის საბიუჯეტო ოფისის 

გამოცდილება ძირითადი ფუნქციური მიმართულებებით, ასევე 

შეთანხმებულ იქნა კონგრესის საბიუჯეტო ოფისისა და საქართველოს 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის შემდგომი თანამშრომლობის 

საკითხები. 
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