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კონტროლს.
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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

2015 წელს ინსტიტუციის პირველი ნაბიჯების შემდგომ, გასული წელი იყო
წელიწადი არსებული გამოცდილების გათვალისწინებით პარლამენტის
საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის დახვეწისა, საბიუჯეტო ოფისის, როგორც
ეფექტიანი, სანდო და მაღალპროფესიული დამოუკიდებელი ფისკალური
ინსტიტუციის ჩამოყალიბებისათვის.

წლის განმავლობაში ჩვენი გუნდის ძალისხმევა ძირითადად მიმართული იყო
უნარების განვითარებისაკენ მანდატით განსაზღვრული ვალდებულებების უკეთ
შესასრულებლად და ანგარიშგების პოლიტიკის გაუმჯობესებისაკენ. გარდა
ზემოაღნიშნულისა, სამეთვალყურეო საბჭოს რეკომენდაციების შესაბამისად,
განსაკუთრებული ყურადღება იქნა გამახვილებული ახალი მექანიზმების
მოძიებასა და დანერგვაზე ძირითად დაინტერესებულ მხარეებთან(პარლამენტის
წევრები, მედია, არასამთავრობო სექტორი)  კომუნიკაციის მიმართულებით.

2016 წელი ასევე გამოირჩეოდა კომუნიკაციის გაძლიერებით ჩვენს
საერთაშორისო პარტნიორებთან: საბიუჯეტო ოფისმა მიიღო მონაწილეობა
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის(OECD)
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისებისა და დამოუკიდებელი ფისკალური
ინსტიტუციების ჯგუფის მე-8 შეხვედრაში. გარდა ამისა, გაერთიანებული
სამეფოს მთავრობის კარგი მმართველობის ფონდის მხარდაჭერით ჩამოყალიბდა
სტრატეგიული თანამშრომლობა საბიუჯეტო ოფისსა და გაერთიანებული
სამეფოს ბიუჯეტის პასუხიმგებლობის ოფისს(UK OBR) შორის.

წარმოდგენილი ანგარიში ასახავს 2016 წლის განმავლობაში პარლამენტის
საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს. აღნიშნული
წელიწადი ახლად განხორციელებული რეფორმის გათვალისწინებით
წარმატებულად შეიძლება ჩაითვალოს, თუმცა საბიუჯეტო ოფისის, როგორც
დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციის საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდა
მოითხოვს როგორც ანგარიშგების მეთოდოლოგიური ასპექტების მუდმივ
დახვეწას, ისე კომუნიკაციის მიმართულებით დამატებით ღონისძიებებს.
მუდმივი განვითარების პარალელურად ჩვენ მეტი ყურადღება უნდა მივმართოთ
ჩვენი საქმიანობის შედეგების ზრდისაკენ: ოფისის საქმიანობის გავლენით

წინასიტყვაობა
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სტრატეგიული
მიზანი

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

1
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.
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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.

აღნიშნული ამოცანის ფარგლებში:

- მომზადდა სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის
თვიური, კვარტალური ანგარიშები და წლიური მიმოხილვა, რომლებიც
სახელმწიფო ხაზინიდან ინფორმაციის მიღებიდან განსაზღვრულ
ვადებში (3 დღე თვიური, 15 დღე კვარტალური, მაისის დასასრული
წლიური ანგარიშებისთვის) მიეწოდება შიდა და გარე დაინტერესებულ
მხარეებს. წლიური მიმოხილვა ფოკუსირებული იყო შემდეგ ძირითად
საკითხებზე: ნაერთი ბიუჯეტის დონეზე შემოსულობების და
გადასახდელების დინამიკა; საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით
შეფასებული ძირითადი ფისკალური ინდიკატორები, მათ შორის
სტრუქტურული და ციკლურად კორექტირებული ბალანსის დინამიკა
მაკროეკონომიკური სტაბილურობის ხელშეწყობისათვის ფისკალური
პოლიტიკის როლის შეფასებისათვის.

- მომზადდა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების სახელმწიფო
ფინანსების წლიური მიმოხილვა, რომელიც მოიცავს საქართველოს 64
მუნიციპალიტეტის და 12 ქალაქს.

- მომზადდა 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის( ორი
ვარიანტი) მიმოხილვები, რომლებშიც ფისკალურ მდგრადობასთან
დაკავშირებულ ცალკეულ საკითხებთან ერთად, ასახულ იქნა
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის დამოუკიდებელ პროგნოზები
შემდგომი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების
შესახებ.

- მომზადდა საქართველოს ძირითადი მაკროეკონომიკური
ტენდენციების კვარტალური და თვიური მიმოხილვის ბიულეტენები.
კვარტალური მიმოხილვა ეყრდნობა მაკროეკონომიკური გარემოს
სექტორების მიხედვით (რეალური სექტორი, ფისკალური
სექტორი, საგარეო სექტორი, მონეტარული სექტორი, შრომის
ბაზარის და სოციალური სფეროს ინდიკატორები) ძირითადი
ინდიკატორების დინამიკის ანალიზს.

5



7

გარდა ზემოაღნიშნულისა, ნაწილობრივ იქნა დანერგილი ანგარიშგების
ხარისხის კონტროლის სისტემა, რომელიც გულისხმობს პროდუქტების
მომზადების პროცესში ხარისხის კონტროლის ძირითადი საკითხების
გათვალისწინებას.

სტრატეგიული ამოცანა 1.2

აღმასრულებელი ხელისუფლების მაკროეკონომიკური პროგნოზების შეფასების
მექანიზმის დახვეწა და დამოუკიდებელი მაკროეკონომიკური პროგნოზების
მომზადება საშუალოვადიანი პერიოდისათვის.

აღნიშნული ამოცანის ფარგლებში:

საერთაშორისო ექსპერტების რეკომენდაციების საფუძველზე დაიხვეწა
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მაკროეკონომიკური პროგნოზების
შეფასების მოდელი. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ შემუშავებული
მაკროეკონომიკური პროგნოზირების მოდელი ეყრდნობა საერთაშორისო
სავალუტო ფონდის (International Monetary Fund) ფინანსური
პროგრამირებისა და პოლიტიკის მოდელის სტრუქტურას, რომელიც
ეკონომიკური თეორიებიდან გამომდინარე ერთმანეთთან აკავშირებს ოთხ
ძირითად სექტორს:

 რეალური სექტორი
 ფისკალური სექტორი
 საგარეო სექტორი
 მონეტარული სექტორი

საბიუჯეტო ოფისის მაკროეკონომიკურ მოდელში აღნიშნულ სექტორებს
შორის კავშირები წარმოდგენილია განტოლებების სახით, რომელიც იყოფა
სამ ძირითად ჯგუფად:

1. სააღრიცხვო იგივეობა: მოიცავს ისეთ განტოლებებს, რომლებიც
ასახავს სახელმწიფო ანგარიშსწორების იგივეობებს. მაგალითად,
მთლიანი შიდა პროდუქტი უტოლდება მოხმარების, ინვესტიციების,
სახელმწიფო დანახარჯებისა და წმინდა ექსპორტის ჯამს.
2. ეკონომეტრიკული განტოლებები: ასახავს კავშირებს ცვლადებს
შორის რომელიც ეყრდნობა ეკონომიკურ მოდელებს. მაგალითად,
სამომხმარებლო ხარჯების განტოლება ეყრდნობა დაშვებას, რომ
რეალურ მშპ-სა და სესხების რეალურ საბაზრო საპროცენტო
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განაკვეთს გავლენა აქვს სამომხმარებლო ხარჯების მოცულობაზე.
ამასთან აღსანიშნავია, რომ ეკონომიკური განტოლებების შესადგენად
გამოყენებულია ისეთი ეკონომიკური მოდელები, როგორიცაა,
ავტორეგრესიული მცოცავი საშუალოს მოდელი, ვექტორული
ავტორეგრესია, შეზღუდული ვექტორული შეცდომის შესწორების
მოდელი, უმცირეს კვადრატთა მეთოდის შეცდომის შესწორების
მოდელი, ბაიესიანური ვექტორული ავტორეგრესიის მეთოდი და
დროში ცვალებადი პარამეტრების მოდელი. ამასთანავე,
მაკროეკონომიკური პროგნოზირების მოდელში დაშვებები
გაკეთებულია 51 მაკრო-ფისკალურ ცვლადზე, საიდანაც 16
ეგზოგენური დაშვებაა, 31 წარმოადგენს მაკრო- ეკონომეტრიკული
მოდელებიდან მიღებულ შეფასებებს (25 მოდელიდან მიღებული
შედეგებია, ხოლო 6 მათზე დაფუძნებული ტექნიკური განტოლებები)
და 4 ცვლადის დაშვება გაკეთებულია ექსპერტული შეფასების
საშუალებით.
3. ტექნიკური განტოლებები: მოიცავს კავშირებს ცვლადებს შორის,
რომელიც ეყრდნობა წარსული მონაცემებიდან და სტილიზირებული
ფაქტებიდან გაკეთებულ დაშვებებს. მაგალითად, მომსახურების
ექსპორტის პროგნოზული მონაცემი ეყრდნობა დაშვებას, რომ
მომსახურების ექსპორტის წილი მთლიანი ექსპორტის მოცულობაში
უტოლდება ბოლო სამი წლის წილის საშუალოს.

სტრატეგიული ამოცანა 1.3

დამოუკიდებელი ფისკალური პროგნოზების, ფისკალური მდგრადობის
დამოუკიდებელი შეფასებითი ანგარიშების მომზადებითა და არსებული
ტენდენციების ფისკალურ ლიმიტებთან შესაბამისობის მუდმივი მონიტორინგით
ფისკალური მდგრადობის ხელშეწყობა.

აღნიშნული ამოცანის ფარგლებში:

- ფისკალური გარემოს მიმოხილვაში, რომელიც მიზნად ისახავს
მაკროეკონომიკური სტაბილურობის ხელშეწყობის კუთხით
ფისკალური პოლიტიკის როლის, ასევე ფისკალური რისკებისა და
ფისკალური მდგრადობის შეფასებას, წარმოდგენილ იქნა
დამოუკიდებელი საშუალოვადიანი ფისკალური პროგნოზები, ასევე
საშუალოვადიან პერიოდში მაკრო გარემოს განსხვავებული
განვითარებების შემთხვევაში ფისკალური აგრეგატების
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განვითარების სცენარებს. მომზადდა 2017 წლის ბიუჯეტის კანონით
გათვალისწინებული დამოუკიდებელი საშუალოვადიანი

- ფისკალური პროგნოზები. ასევე, საგადასახადო შემოსავლების
გეგმის სრულყოფილად შეფასებისათვის, საბიუჯეტო ოფისის მიერ
მომზადდა კვლევა საგადასახადო პოლიტიკის ცვლილებასთან
დაკავშირებით (მოგების გადასახადის რეფორმა), რომელშიც
ასახულია საჯარო ფინანსების და ძირითადი ეკონომიკური
ცვლადების დეტალური განხილვა.

- მომზადებულ იქნა სახელმწიფო ვალის მდგრადობის ანალიზი,
რომელიც ასახავს არსებული ფისკალური პოლიტიკის ფარგლებში
სახელმწიფო ვალის ტენდენციას საბაზისო და ალტერნატიული
სცენარების განვითარების შემთხვევაში.

- გაერთიანებული სამეფოს საბიუჯეტო პასუხისმგებლობის ოფისთან
თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში შემუშავდა გეგმა და
განისაზღვრა საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის ის მიმართულებები,
რომლებიც დაიხვეწება თანამშრომლობის ფარგლებში:

1. სახელმწიფოს ხარჯვითი პოლიტიკის დამოუკიდებელი
პროგნოზების მომზადება: როგორც ვიზიტის ფარგლებში
გამოვლინდა, საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის ძირითადი
გამოწვევები ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის პროგნოზირებას
ეხება, რომელიც ამჟამად მაკროეკონომიკური პროგნოზების
არსებულ მოდელში განხილება, როგორც ეგზოგენური ცვლადი.
გაერთიანებული სამეფოს საბიუჯეტო პასუხისმგებლობის
ოფისის მიდგომის საფუძველზე გამოყოფილ იქნა სახელმწიფო
ბიუჯეტის პროგრამების სამი ძირითადი სფერო:
ადმინისტრაციული პროგრამები, მოთხოვნაზე დაფუძნებული
პროგრამები და ინფრასტრუქტურული პროგრამები.
დამოუკიდებელი პროგნოზები პირველი ეტაპისათვის
მომზადდება მოთხოვნაზე დაფუძნებული მატერიალური
პროგრამებისათვის: საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა,
სოციალური დაცვის პროგრამები და საშუალო/უმაღლესი
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განათლების პროგრამები. ინფრასტრუქტურული
პროგრამებისთვის პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი გამოიყენებს
ოფიციალურ საშუალოვადიან გეგმებს პროექტების
ღირებულების განსაზღვრისთვის, ხოლო რაც შეეხება
ადმინისტრაციული პროგრამებს, აღნიშნული პროგრამების
მართვის პროცესი განხილულ იქნება დამატებით კვლევებში.

2. პოლიტიკის გავლენის ანალიზი: მიმდინარე განხილვების
გათვალისწინებით, რომელშიც იგულისხმება მთავრობის მიერ
ხარჯვითი პოლიტიკის შემცირება მისი შემცირების გზით, დგება
საჭიროება პოლიტიკის ანალიზის მცირე მოდელების
შემუშავებისა, რომელიც ფისკალურ მულტიპლიკატორებთან და
მცირე მასშტაბის IS-LM ტიპის მოდელთან შედარებით მეტ
საშუალებას მოგვცემს განვსაზღვროთ ამ ქმედებამ რა გავლენა
შეიძლება იქონიოს პოლიტიკის ცვლილებაზე.

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

აღნიშნული ამოცანის ფარგლებში:
განისაზღვრა კვლევითი პუბლიკაციების გეგმა წინასწარ
განსაზღვრული ძირითადი კრიტერიუმებისა და შიდა პოლიტიკის
შესაბამისად, რომელიც ითვალისწინებს როგორც საკითხის
მნიშვნელოვნებას ძირითად დაინტერესებულ მხარეთა ინტერესზე
დაყრდნობით, ასევე გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა მიერ
აღნიშნული კვლევის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
გათვალისწინების ალბათობას.

1.4.3 კვლევების/ პუბლიკაციების მომზადება და გამოქვეყნება

აღნიშნული ამოცანის ფარგლებში მომზადდა შემდეგი
კვლევები/პუბლიკაციები:9
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 ექსპორტის და იმპორტის ძირითადი განმსაზღვრელი ფაქტორები
-კვლევა წარმოადგენს ექსპორტზე და იმპორტზე მოქმედი
ძირითადი ინდიკატორების გავლენის შეფასებებს, რათა შემდგომ
სწორად განისაზღვროს პოლიტიკათა ნაზავი ნებისმიერი შიდა და
გარე შოკების შედეგად არაპირდაპირი, გვერდითი ეფექტების
გასანეიტრალებლად.

 მოგების გადასახადის რეფორმა საქართველოში - არის გავლენის
შეფასება სახელმწიფო ფინანსებზე და ძირითად
მაკროეკონომიკურ ინდიკატორებზე. მოგების გადასახადის
რეფორმის „ესტონური მოდელი“ გულისხმობს
რეინვესტირებული მოგების გადასახადისაგან გათავისუფლებას
და მისი ძირითადი მიზანია საგადასახადო ტვირთის
შემსუბუქება და ეკონომიკის სტიმულირება. აღნიშნული
რეფორმა საშუალოვადიან პერიოდში გამოიწვევს საგადასახადო
შემოსავლების შემცირებას, რაც მრავალ ფაქტორზეა
დამოკიდებული.

 საგადასახადო შემოსავლების ანალიზი, რომელიც წარმოადგენს
ცალკეული გადასახადების სენსიტიურობის ანალიზს
(გადასახადების „ბუიონსი“ & გადასახადების ელასტიკურობები),
რადგან საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტის მთლიანი
შემოსავლების მნიშვნელოვანი წყაროა და თითოეული
გადასახადის ანალიზი მნიშვნელოვანია საბიუჯეტო პროცესების
მართვის გაუმჯობესების კუთხით.

 განათლების მიმართულებით გაწეული სახელმწიფო
დანახარჯების ეფექტიანობა: პუბლიკაციაში წარმოდგენილია
საქართველოს საგანანმანათლებლო სისტემის, კერძოდ, ზოგადი
განათლების მიმართულებით გაწეული დანახარჯების
ხარისხობრივი მახასიათებლების შეფასებას გაერთიანებული
ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის
(UNESCO) მიერ შემუშავებული ინდიკატორების სისტემაზე
დაყრდნობით(დამატებით გამოქვეყნდება).

 სახელმწიფო დანახარჯების გავლენა ლარის რეალურ გაცვლით
კურსზე: საბიუჯეტო ოფისის კვლევიდან განსხვავებული
მოდელებით შეფასებისას მთავრობის დანახარჯების რეალურ
გაცვლით კურსზე უმნიშვნელო გავლენა იკვეთება, თუმცა
აღსანიშნავია, რომ მთავრობის დანახარჯები თავდაპირველად
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უმნიშვნელოდ აუფასურებს რეალურ გაცვლით კურსს ხოლო
გარკვეული პერიოდის შემდეგ უმნიშვნელო გამყარებას
იწვევს(დამატებით გამოქვეყნდება).

გარდა ზემოაღნიშნულისა, მომზადდა რეგულირების გავლენის შეფასების ორი
საპილოტე პუბლიკაცია, რომლებიც დამატებით გამოქვეყნდება:

 მარჯვენასაჭიანი მანქანების იმპორტის აკრძალვის გავლენის
შეფასება - (დამატებით გამოქვეყნდება)

 თამბაქოს აქციზის ზრდის გავლენის შეფასება (დამატებით
გამოქვეყნდება)

11



სტრატეგიული
მიზანი

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

2
საქმიანობის ეფექტიანობა

12

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



სტრატეგიული ამოცანა 2.1

საკანონმდებლო საქმიანობაში პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის როლის
ზრდით საბიუჯეტო სახსრების მართვის ეფექტიანობის ხელშეწყობა
აღნიშნული ამოცანის ფარგლებში:

საკანონმდებლო ინიციატივების ფინანსური გავლენის შეფასების
მექანიზმის და მარეგულირებელი საკანონმდებლო გარემოს დახვეწის
მიზნით, დასრულებულ იქნა და საბიუჯეტო ოფისის ვებ-გვერდზე
განთავსდა საბიუჯეტო ოფისის მიერ მომზადებული კანონპროექტის
განმარტებითი ბარათის ფინანსური დასაბუთების მომზადების
მეთოდოლოგია, რომელიც არ ატარებს სავალდებულო ხასიათს, არამედ
წარმოადგენს სარეკომენდაციო სახელმძღვანელო დოკუმენტს
საკანონმდებლო ინიციატივების ავტორებისათვის. დოკუმენტი ასახავს
ფინანსური დასაბუთების მომზადების ზოგად მითითებებს და
მინიმალურ მოთხოვნებს რეგლამენტით განსაზღვრული სტრუქტურის
შესაბამისად წარსადგენი ინფორმაციის თითოეული კომპონენტისთვის.
საკანონმდებლო გარემოს დახვეწის, კერძოდ კი საკანონმდებლო
ინიციატივების განმარტებითი ბარათის სრულყოფის მიზნით,
მომზადდა საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში შესატანი
ცვლილებების პროექტი.
რეგულირების გავლენის შეფასებასთან (RIA) დაკავშირებით, მომზადდა
საბიუჯეტო ოფისის სახელმძღვანელო არასაბაზრო გავლენების
სფეროების მონეტიზაციასთან დაკავშირებით, რომელშიც
წარმოდგენილია არასაბაზრო გავლენების მონეტიზაციის არსი და
შესაბამისი ხარჯისა და სარგებლის ღირებულების შეფასების მეთოდები.
დოკუმენტში მოცემულია სხვადასხვა სფეროების, მათ შორის,
ჯანდაცვის, გარემოს დაცვის და მიწათსარგებლობის მაგალითებზე
ღირებულების შეფასების სპეციფიკური მახასიათებლები.
დაიწყო მუშაობა ხარჯთასარგებლიანობის ანალიზის (CBA) დოკუმენტის
მომზადებაზე, რომელიც მუშავდება  საინვესტიციო პროექტების
ანალიზისთვის ევროკომისიის სახელმძღვანელო დოკუმენტის
მიხედვით. დოკუმენტში განხილულია კონკრეტულად ფინანსური და
ეკონომიკური ანალიზის მეთოდები, წარმოდგენილია მაგალითები, რის
მიხედვითაც ნაჩვენებია როგორც ფინანსური, ასევე ეკონომიკური
ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზის შესაბამისი შეფასების13
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ინდიკატორები. დოკუმენტში ასევე მოცემულია ფინანსური და
ეკონომიკური დისკონტის განაკვეთის შეფასების ემპირიული
მიდგომები.
საპილოტე რეჟიმში მომზადდა რეგულირების გავლენის შეფასების (RIA)
ორი დოკუმენტი, რომლებიც შეეხება ფართო საზოგადოებრივ
ინტერესთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ინიციატივებს.
აღნიშნული დოკუმენტების შემუშავების პროცესში მოხდა ექსპერტებთან
და დონორ ორგანიზაციებთან აქტიური თანამშრომლობა, დოკუმენტის
სტრუქტურა და კვლევის მიდგომები შეირჩა მათთან კონსულტაციებით
და საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით. აღნიშნული
დოკუმენტები დამატებით გამოქვეყნდება.
საბიუჯეტო სახსრების მართვის ეფექტიანობის ხელშეწყობის მიზნით
მომზადდა საჯარო ფინანსების მართვის სფეროში სასწავლო-
შემეცნებითი ვიდეო ლექციები და მოხდა მათი განთავსება პარლამენტის
საბიუჯეტო ოფისის ვებ-გვერდზე.

სტრატეგიული ამოცანა 2.2

საკანონმდებლო ინიციატივების ფინანსური გავლენის შეფასების მიმართულებით
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის ხარისხის სრულყოფა.
აღნიშნული ამოცანის ფარგლებში:

მომზადდა დასკვნები არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად,
კერძოდ, 2016 წლის განმავლობაში პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისში
პარლამენტის რეგლამენტით განსაზღვრული დასკვნების
მოსამზადებლად წარმოდგენილი იქნა 149 საკანონმდებლო ინიციატივა.
მათ შორის:
- 7 საკანონმდებლო ინიციატივის ფინანსური გავლენის შეფასებისას,
საბიუჯეტო ოფისმა მიიჩნია, რომ განმარტებით ბარათში წარმოდგენილი
ფინანსური დასაბუთება არ შეესაბამება რეგლამენტის მოთხოვნებს და არ
ასახავს სათანადოდ კანონპროექტის მოსალოდნელ ფინანსურ
გავლენას(არსებითი უზუსტობა). შესაბამისად, ოფისმა რეკომენდაციით
მიმართა პარლამენტის ბიუროს, ემსჯელა კანონპროექტების განხილვის
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პროცედურების დაწყების თაობაზე. 2 შემთხვევაში პარლამენტის
ბიუროს გადაწყვეტილებით  საბიუჯეტო ოფისის მოტივირებული
დასკვნის საფუძველზე კანონპროექტი ხარვეზის გამოსასწორებლად
დაუბრუნდა ინიციატორს, ხოლო დანარჩენ 5 შემთხვევაში -
განსახილველად გადაეცა კომიტეტებს საბიუჯეტო ოფისის მიერ
გამოთქმული მოსაზრების საკომიტეტო განხილვებზე გათვალისწინების
დათქმით.
- 142 საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელთა უმრავლესობასაც არ
ჰქონდა ფინანსური გავლენა და არ საჭიროებდა ფინანსურ დასაბუთებას,
საბიუჯეტო ოფისის მიერ განმარტებით ბარათში წარმოდგენილი
ფინანსური დასაბუთების რეგლამენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობა
შეფასდა სათანადოდ.
- 13 საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომლებიც მიჩნეულ იქნა
მნიშვნელოვანი ფინანსური ან/და ეკონომიკური გავლენის მქონედ,
საბიუჯეტო ოფისის მიერ მომზადდა და შესაბამის დარგობრივ
კომიტეტებს მიეწოდა დამატებითი ინფორმაცია, ცალკეულ საკითხებზე
კი - კვლევითი პუბლიკაციები.

გარდა ზემოაღნიშნულისა, დასრულებულ იქნა და საბიუჯეტო ოფისის ვებ-
გვერდზე განთავსდა საბიუჯეტო ოფისის მიერ მომზადებული  ფინანსური
დასაბუთების შემოწმების მეთოდოლოგია, რომელიც ატარებს
სავალდებულო ხასიათს და წარმოადგენს სახელმძღვანელო დოკუმენტს
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისისათვის საკანონმდებლო ინიციატივების
ფინანსური დასაბუთების შემოწმებისას პარლამენტის რეგლამენტით
განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელების პროცესში.
დოკუმენტის მიზანია სტანდარტებისა და მითითებების დადგენა
ფინანსური დასაბუთების შემოწმებისა და დასკვნის წარდგენისათვის, მათ
შორის, მოკლევადიანი და საშუალოვადიანი პერიოდების შესაბამისი
დაშვებების შემოწმების პროცედურებთან დაკავშირებით.
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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 2017 წლის სამოქმედო
გეგმა, რომელიც მოიცავს დაგეგმილ ღონისძიებებს პარლამენტის
საბიუჯეტო ოფისის 2015-2018 წლის სტრატეგიული განვითარების
ძირითად მიმართულებებზე დაყრდნობით.

- შემუშავდა პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის დებულების
ცვლილებების პროექტი, რაც უზრუნველოფს საბიუჯეტო ოფისის
მარეგულირებელ ნორმებში საერთაშორისო გამოცდილების სრულად
ასახვას( მ.შ. მის ფუნქციებში ფისკალური წესების მონიტორინგის
ვალდებულებას).

- პრაქტიკაში დაინერგა 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.

სტრატეგიული ამოცანა 3.2
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის, როგორც დამოუკიდებელი, ობიექტური და
მაღალპროფესიული ორგანოს ცნობადობის ზრდა დაინტერესებულ მხარეებთან
კომუნიკაციის გაძლიერებით

აღნიშნული ამოცანის ფარგლებში:
საქართველოს პარლამენტის სამეთვალყურეო საბჭოსთან
განხორციელებული კონსულტაციების შედეგად გამოიკვეთა ინტერესი
დაინტერესებულ მხარეებთან  კომუნიკაციის ზრდის შესახებ. პარლამენტის
საბიუჯეტო ოფისის დაინტერესებულ მხარეებთან ურთიერთობის გეგმა
მოიცავს ორ ძირითად მიმართულებას: საბიუჯეტო ოფისის, როგორც
დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციის, კომუნიკაციის გაძლიერება
ძირითად დაინტერესებულ მხარეებთან, და საბიუჯეტო ოფისის მიერ
შეთავაზებული პროდუქტების აღქმადობის ზრდა.17
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პირველი მიმართულების ფარგლებში:
- პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისმა მიიღო მონაწილეობა

ახლადარჩეული პარლამენტის წევრებისთვის მოწყობილ
საინფორმაციო სემინარში. პროექტის ფარგლებში მომზადდა
ბროშურა, საიდანაც დეპუტატებმა ინფორმაცია მიიღეს საბიუჯეტო
ოფისის ძირითადი საქმიანობის შესახებ. დამატებით, ჩატარდა
შეხვედრები კომიტეტის თავჯდომარეებთან, პარლამენტის
საბიუჯეტო ოფისის როლის და პროდუქტების შესახებ ინფორმაციის
მისაწოდებლად.

- პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი ჩაერთო „ღია სამთავრობო
პარტნიორობის“ პროექტში, რომოელიც წარმოადგენს კომუნიკაციის
ინსტიტუციური მექანიზმს არასამთავრობო სექტორსა და
პარლამენტს შორის. აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში
ფინანსური გავლენის შეფასებისა და შემოწმების მეთოდოლოგიების
პროექტები წარედგინათ შესაბამის მხარეებს.

- პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ძირითად საქმიანობასთან
დაკავშირებით ევროკავშირის საჯარო ფინანსების მართვის
რეფორმის მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში, პარლამენტის
საბიუჯეტო ოფისმა გამართა სემინარ/შეხვედრები მედიის
წარმომადგენლებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის როლის და პროდუქტების შესახებ
ინფორმაციის მისაწოდებლად.

მეორე მიმართულების ფარგლებში:
- პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისმა შეიმუშავა პარლამენტის

წევრებთან კომუნიკაციის უფრო მოქნილი ფორმა, რომელიც
საშუალებას აძლევს მათ აირჩიონ კომუნიკაციის ფორმა და სიხშირე:
პერიოდული ანგარიშების მიწოდება და მოკლე ტექსტური
შეტყობინებები ან სიახლეების შესახებ ელ. ბიულეტენი.

 პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისმა შეიმუშავა კითხვა-პასუხის ტიპის
დოკუმენტი, რომელშიც წარმოადგენს პასუხებს საზოგადოების
მაღალი ინტერესის საკითხებზე. აგრეთვე, შემუშავდა
ინფოგრაფიკები ბიუჯეტის და ინტერაქტიული ინფოგრაფიკები
მაკროეკონომიკური პროგნოზებისთვის. გაგრძელდა პროექტი,

18



20

რომლის ფარგლებშიც მომზადდა ვიდეო განმარტებები რამდენიმე
ანგარიშზე და კვლევით პუბლიკაციებზე, ასევე საჯარო ფინანსების

 მართვასთან და მაკროეკონომიკურ ანალიზთან დაკავშირებულ
ცალკეულ საკითხებზე. ზემოთაღნიშნული დოკუმენტები და ვიდეო-
განმარტებები ხელმისაწვდომია პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ვებ-
გვერდზე: www.pbo.parliament.ge.
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სტრატეგიული
მიზანი

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

4
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
აღნიშნული ამოცანის ფარგლებში:

 პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის თანამშრომლები დაესწრნენ
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გაერთიანებული ვენის
ინსტიტუტის JVI (Joint Vienna Institute) და საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს აკადემიის კურსებს: „სტრუქტურული რეფორმები“,
„DSGE მოდელირების გამოყენება პოლიტიკის შემუშავებისას“,
„ადმინისტრაციული რეფორმები გლობალურ გარემოში“,
„მაკროეკონომიკური პროგნოზირება პროფესიულ დონეზე“,
„ფისკალური პროგნოზირება და ანალიზი“.

 პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ბიუჯეტის ანალიზის
განყოფილების თანამშრომლები დაესწრნენ საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს აკადემიის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგს „საბიუჯეტო
ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვა და ფინანსური
ანგარიშგება“.

 პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის საკანონმდებლო პროცესის
ხელშეწყობისა და ფინანსური დასაბუთების შეფასების
განყოფილების თანამშრომლები დაესწრნენ რეგულირების გავლენის
შეფასების მიმართულებით ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების
პროექტის - „საკანონმდებლო ზეგავლენის შეფასება,
კანონშემოქმედებითი პროცესი და წარმომადგენლობითი უნარების
გაძლიერება“ მიერ ორგანიზებულ ტრენინგებს/სემინარებს.

 პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის საკანონმდებლო პროცესის
ხელშეწყობისა და ფინანსური დასაბუთების შეფასების
განყოფილების თანამშრომლები დაესწრნენ რეგულირების გავლენის
შეფასების მიმართულებით ტრენინგებს აშშ განვითარების სააგენტოს
პროექტის „კარგი მმართველობის ინიციატივა“ ფარგლებში.

 გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ)

პროგრამის „საჯარო ფინანსების მართვა სამხრეთ კავკასიაში"

მხარდაჭერით პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისში ვიზიტად მყოფმა
ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის საბიუჯეტო ანალიზის
მიმართულების დირექტორმა პიტ ფონტეინმა ჩაატარა სემინარების
სერია, რომლებზეც განხილულ იქნა შემდეგი თემები:21
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 პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ანგარიშგების პოლიტიკა
სახელმწიფო ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში.

 ფისკალური დეცენტრალიზაციის პრაქტიკა აშშ-ში და
საქართველოში

 მოგების გადასახადის რეფორმის პრაქტიკა აშშ-ში და
საქართველოში

 არაფინანსური აქტივების მართვის პრაქტიკა აშშ-ში და
საქართველოში

შეხვედრის ფარგლებში მხარეები შეთანხმდნენ სამომავლო
ურთიერთობების გაღრმავებაზე.
 ევროკავშირის საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის

მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში პარლამენტის საბიუჯეტო
ოფისში ვიზიტად მყოფმა წამყვანმა ექსპერტმა მანუჩარ მოხთარმა
(მერილენდის უნივერსიტეტი) ჩაატარა ტრენინგების/
სემინარების სერია ფისკალური პოლიტიკის ანალიზის და
მაკროეკონომიკური პროგნოზების მეთოდოლოგიური
ასპექტების შესახებ.

სტრატეგიული ამოცანა 4.3

საქმიანობის წარმართვა საერთაშორისო პრაქტიკით მიღებული სტანდარტების
შესაბამისად
აღნიშნული ამოცანის ფარგლებში:

 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-8 შეხვედრაში პარიზში,
სადაც განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები: გლობალური
მაკროეკონომიკური რისკები და ფისკალური ინსტიტუტების როლი,
საშუალოვადიანი ბიუჯეტის დაგეგმვა და ფისკალური
გამჭვირვალობა.

 გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ)
„საჯარო ფინანსების მართვა სამხრეთ კავკასიაში" პროგრამის ფარგლებში
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გაიმართა რეგიონალური სემინარი სახელწოდებით „პარლამენტის
საბიუჯეტო ოფისისა და უმაღლესი აუდიტორული ორგანოს როლი
საბიუჯეტო ზედამხედველობის პროცესში“. სემინარის მიზანი იყო
საპარლამენტო ზედამხედველობის და მთავრობის საფინანსო
კონტროლის გაძლიერების მიზნით განხორციელებული რეფორმებისა
და ზემოაღნიშნული ინსტიტუციების როლის შესახებ საქართველოსა და
სომხეთის გამოცდილების განხილვა და გაზიარება.

 გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის კარგი მმართველობის
ფონდის(Good Governance Fund (GGF)) ფარგლებში პარლამენტის
საბიუჯეტო ოფისსა და ბრიტანეთის საბიუჯეტო პასუხისმგებლობის
ოფისს შორის დაწიყო სტრატეგიული თანამშრომლობის პროექტი.
პროექტის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის თავჯდომარე
ბატონი დავით უსუფაშვილი და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი
ბატონი დავით ებანოიძე შეხვდნენ პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისში
ვიზიტად მყოფ ბრიტანეთის საბიუჯეტო პასუხისმგებლობის ოფისის
სტრატეგიის, ოპერაციების და კომუნიკაციის დეპარტამენტის
უფროსს მარკ დამბოვიჩს და მაკროეკონომიკური პროგნოზირების
დეპარტამენტის უფროსს ტომ პაიბუსს. ვიზიტის ფარგლებში
განხილულ იქნა საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის ძირითადი
გამოწვევები და სამომავლო თანამშრომლობის გეგმები.
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