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წინასიტყვაობა 

 
დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციები (IFI) არიან სახელმწიფო 

დაფინანსებაზე მყოფი, დამოუკიდებელი ორგანოები, რომლებიც ახორციელებენ 

ფისკალური პოლიტიკის მიუკერძოებელ, ობიექტურ ზედამხედველობასა და 

ანალიზს. მათი რიცხვი OECD-ის ქვეყნებში მკვეთრად გაიზარდა ბოლო წლების 

განმავლობაში, რადგან ისინი წარმოადგენენ საბიუჯეტო ზედამხედველობის 

ჩარჩოს ქვაკუთხედს. საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი (შემდგომში 

საბიუჯეტო ოფისი) წარმოადგენს პარლამენტის სისტემაში არსებულ 

დამოუკიდებელ ფისკალურ ინსტიტუციას, რომლის უმთავრესი მიზანია 

გააძლიეროს საპარლამენტო ზედამხედველობა საჯარო ფინანსების მართვაზე 

მთავრობის ფისკალური პოლიტიკის, გეგმებისა და შესრულების დამოუკიდებელი 

და მიუკერძოებელი ანალიზის, კვლევისა და შეფასების გზით და შესაბამისად, 

ხელი შეუწყოს ფისკალურ მდგრადობას საშუალო/გრძელვადიანი 

პერიოდისათვის. საბიუჯეტო ოფისი მხარს უჭერს საქართველოს ფისკალურ 

მართვას ფისკალურ წესებთან შესაბამისობის მონიტორინგით, 

მაკროეკონომიკური მიმოხილვებით, ალტერნატიული მაკროეკონომიკური 

პროგნოზების შემუშავებით, სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტისა და ბიუჯეტის 

შესრულების შესახებ მიმოხილვებით, კანონპროექტების ფინანსური გავლენის 

შეფასების შემოწმებითა და სხვა ფუნქციებით, მათ შორის კვლევითი 

პუბლიკაციების მომზადებით. 

2018 წელს ევროკომისიასა და საქართველოს მთავრობას შორის „სექტორული 

რეფორმის შესრულების შესახებ“ გაფორმებული ხელშეკრულების ფინანსური 

შეთანხმებით განსაზღვრული ამოცანის „გაძლიერებული ზედამხედველობა 

საჯარო ფინანსებზე“ ფარგლებში1, საბიუჯეტო ოფისის ერთ-ერთ ვალდებულებას 

წარმოადგენს მისი საქმიანობის თვითშეფასება ეკონომიკური 

თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) მიერ 

დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციებისათვის დეკლარირებულ ძირითად 

პრინციპებთან მიმართებით. OECD-ის საბჭომ დამოუკიდებელი ფისკალური 

ინსტიტუციების პრინციპების შესახებ საბჭოს რეკომენდაცია 2014 წელს 

შეიმუშავა2. ეს ანგარიში სწორედ ზემოაღნიშნული თვითშეფასების დოკუმენტს 

წარმოადგენს.  

საბიუჯეტო ოფისის თვითშეფასების სამუშაო ჯგუფს შეადგენდა: საბიუჯეტო 

ოფისის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - შორენა კახიძე, ბიუჯეტის 

ანალიზის განყოფილების უფროსი - გიორგი მესხორაძე, მაკროეკონომიკური 

ანალიზისა და საგადასახადო პოლიტიკის განყოფილების უფროსი - ნათია 

სუარიშვილი, ფინანსური შედეგების შეფასებისა და საკანონმდებლო პროცესის 

ხელშეწყობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი - მარიამ კახიძე. საბიუჯეტო 

ოფისის გუნდი მადლობას უხდის Balázs Romhányi-ს, საერთაშორისო ექსპერტს 

თვითშეფასების განხორციელებაში გაწეული დახმარებისთვის. საბიუჯეტო ოფისი 

ასევე მადლობას უხდის იმ პირებს, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს 

თვითშეფასების ფარგლებში ჩატარებულ ინტერვიუებში მათი 

თანამშრომლობისთვის, ისევე როგორც საბიუჯეტო ოფისის თითოეულ 

თანამშრომელს აქტიური ჩართულობისა და შეტანილი მნიშვნელოვანი 

წვლილისთვის. 

                                                           
1 საბიუჯეტო დახმარების პროგრამა: EU4 ეკონომიკური მმართველობა და ფისკალური ანგარიშვალდებულება 
(EGFA) 
2 https://www.oecd.org/gov/budgeting/OECD-Recommendation-on-Principles-for-Independent-Fiscal-Institutions.pdf 

https://www.oecd.org/gov/budgeting/OECD-Recommendation-on-Principles-for-Independent-Fiscal-Institutions.pdf
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PBO                პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი 

PEFA              სახელმწიფო ხარჯები და ფინანსური ანგარიშვალდებულება 

PFM                საჯარო ფინანსების მართვა 

RIA                  რეგულირების გავლენის შეფასება 

RMSE              საშუალო კვადრატული გადახრა 

TI Georgia       საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო 

მშპ                  მთლიანი შიდა პროდუქტი 
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შესავალი 
 

საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი შეიქმნა 1997 წელს. წლების 

განმავლობაში მან რამდენიმე ცვლილება განიცადა ინსტიტუციური მოწყობისა და 

დამოუკიდებლობის კუთხით, 2014 წელს კი იგი ჩამოყალიბდა, როგორც 

დამოკიდებელი ფისკალური ინსტიტუცია პარლამენტის სისტემაში.  

საბიუჯეტო ოფისის როლი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პარლამენტის 

საბიუჯეტო და საკანონმდებლო უფლებამოსილების ეფექტური 

განხორციელებისთვის. ფისკალურ არქიტექტურაში მისი უნიკალური როლის 

გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია, რომ საბიუჯეტო ოფისის დამოუკიდებლობა 

და ინსტიტუციური შესაძლებლობები გაძლიერდეს, რათა იგი უფრო მეტად 

დაუახლოვდეს OECD-ის მიერ დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციებისთვის 

განსაზღვრულ პრინციპებს. საბიუჯეტო ოფისის მუშაობის ეფექტიანობისა და 

საპარლამენტო ზედამხედველობის გაძლიერების კუთხით მთავარ გამოწვევას 

წარმოადგენს საბიუჯეტო ოფისის ანალიტიკური პროდუქტების მიმართ გაზრდილი 

მოლოდინები PFM-ის მიმდინარე რეფორმებიდან გამომდინარე, რაც დღის 

წესრიგში აყენებს საბიუჯეტო ოფისის ანალიტიკური შესაძლებლობების 

გაძლიერების აუცილებლობას, ისევე როგორც დაინტერესებულ მხარეებთან 

უფრო ეფექტური კომუნიკაციის მექანიზმების გამოყენებას, რაც გაზრდის 

საბიუჯეტო ოფისის როლისა და პროდუქტების შესახებ ცნობიერების დონეს.  

საქართველომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა ფისკალური ინსტიტუტებისა და 

ფისკალური გამჭვირვალობის გასაძლიერებლად ბოლო ათწლეულების 

განმავლობაში. PFM-ის რეფორმამ საქართველოში გასული ათწლეულების 

განმავლობაში რამდენიმე ეტაპი გაიარა. ამჟამად ქვეყანა ახორციელებს 2018-

2022 წლების PFM რეფორმის სტრატეგიას3, რომლის ფარგლებშიც საბიუჯეტო 

ოფისის 2022 წლის მიზნებს წარმოადგენს: 1. საბიუჯეტო ოფისის მაკრო-

ფისკალური პროგნოზირების შესაძლებლობების გაძლიერება 2. საბიუჯეტო 

ოფისის კვლევითი საქმიანობის გაძლიერება.  

მთავრობის მიერ განხორციელებული PFM-ის რეფორმის განმავლობაში ქვეყანას 

ტექნიკურ მხარდაჭერას უწევდა ევროკავშირი, ისევე როგორც მსოფლიო ბანკი და 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. გასულ წლებში ევროკავშირმა 

მნიშვნელოვანი ტექნიკური დახმარება გაუწია ასევე საბიუჯეტო ოფისს 

მაკროეკონომიკური ანალიზის მიმართულებით.  

ევროკავშირის 2017 წლის პუბლიკაციის „საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმა 

საქართველოში“4, მიხედვით საბიუჯეტო ოფისმა შეძლო გაეუმჯობესებინა 

პარლამენტის შესაძლებლობები აღმასრულებელი შტოს ფისკალური 

ზედამხედველობის მიმართულებით, რეგულარული, ექსპერტული და 

მნიშვნელოვანი ანალიტიკური ანგარიშების მომზადებით (ხელმისაწვდომია 

საბიუჯეტო ოფისის ვებ-გვერდზე ყველასთვის, მათ შორის 

პარლამენტარებისთვის), რომლებიც შეეხება მაკროეკონომიკურ, საგადასახადო 

პოლიტიკის, ბიუჯეტისა და პარლამენტისთვის რელევანტურ გარკვეულ საკითხებს. 

2017 წელს PEFA-ს შესრულების შეფასების5 ფარგლებში, რომლის მიხედვით 

საქართველო შეფასდა A ქულით ორივე შემდეგი მიმართულებით: ა) 

                                                           
3 https://www.mof.ge/5171 
4 https://mof.ge/images/File/biujeti/European_Union_Finish_14_09_2017.pdf  
5 https://www.pefa.org/sites/pefa/files/assessments/reports/GE-Jun18-PFMPR-Public-with-PEFA-Check.pdf  

https://www.mof.ge/5171
https://mof.ge/images/File/biujeti/European_Union_Finish_14_09_2017.pdf
https://www.pefa.org/sites/pefa/files/assessments/reports/GE-Jun18-PFMPR-Public-with-PEFA-Check.pdf
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მაკროეკონომიკური პროგნოზები და ბ) წლის განმავლობაში ბიუჯეტის 

ანგარიშების სიზუსტე, ასევე ხაზი გაესვა საბიუჯეტო ოფისის მიერ შეტანილ 

წვლილს. 

2017 წლის IMF-ის ფისკალური გამჭვირვალობის შეფასების ანგარიშში6 აღინიშნა, 

რომ საქართველოს ფისკალური პროგნოზირებისა და ბიუჯეტირების პრაქტიკა 

აკმაყოფილებს კარგ ან მოწინავე პრაქტიკის კრიტერიუმებს ბევრ სფეროში. 2014 

წელს დამოუკიდებელი საბიუჯეტო ოფისის შექმნა ყველაზე მნიშვნელოვან 

მოვლენებს შორისაა მოხსენიებული, თუმცა ანგარიშში ასევე გაცემულია 

რეკომენდაცია, რომ საბიუჯეტო ოფისის მანდატი გაფართოვდეს მთავრობის მიერ 

ფისკალურ წესებთან შესაბამისობის მონიტორინგის მიმართულებით.  

2018 წლის IMF პუბლიკაციაში „ფისკალური გამჭვირვალობის სახელმძღვანელო"7 

მოხსენიებულია საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობა, როგორც კარგი პრაქტიკის 

მაგალითი („კარგი პრაქტიკა: “დამოუკიდებელი უწყება აფასებს მთავრობის 

ეკონომიკური და ფისკალური პროგნოზების სანდოობას“ (ჩანართი 3.32, გვ. 87)). 

რეფორმების შედეგად, 2015 წელს „საერთაშორისო საბიუჯეტო პარტნიორობის“ 

(IBP) მიერ განხორციელებული „ღია ბიუჯეტის კვლევის“ (OBS) ფარგლებში "ღია 

ბიუჯეტის ინდექსში" (OBI) საქართველოსთვის მინიჭებული 66 ქულა8 2017 წელს 82-

მდე9 გაიზარდა, ხოლო 2019 წელს შეადგინა 8110 ქულა. ამ შეფასებამ საშუალება 

მისცა საქართველოს წინა შეფასების მსგავსად მე-5 ადგილი დაეკავებინა 117 

ქვეყანას შორის. 2021 წლის „ღია ბიუჯეტის კვლევის“ შედეგად კი საქართველომ 

სახელმწიფო ბიუჯეტის გამჭვირვალობის მხრივ 100 შესაძლებელი ქულიდან 87 

ქულა მიიღო11 და 120 ქვეყნის მსოფლიო რეიტინგში პირველ ადგილი დაიკავა. 

OBS-ის როგორც 2017, ასევე 2019 და 2021 წლების ანგარიშებში, ბიუჯეტის 

ზედამხედველობის მიმართულებით, საბიუჯეტო ოფისი მოხსენიებულია, როგორც 

„დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციების შექმნის პრაქტიკის მაგალითი“ და 

ხაზგასმული, რომ "საქართველოს დამოუკიდებელ ფისკალურ ინსტიტუციას 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი წარმოადგენს. მისი დამოუკიდებლობა კანონით 

არის განსაზღვრული და იგი საქართველოს პარლამენტის მიმართ არის 

ანგარიშვალდებული. აღნიშნული უწყება აქვეყნებს საკუთარ მაკროეკონომიკურ 

და ფისკალურ პროგნოზებს და ანგარიშობს ყველა ახლად შემოთავაზებული 

პოლიტიკის მოსალოდნელ ფინანსურ გავლენებს". 

საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობა ასევე დადებითად ფასდება „საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა საქართველოს“ (TI Georgia) ყოველწლიური ანგარიშების 

ფარგლებში, რომლებიც აფასებს საქართველოს პარლამენტის ყოველწლიურ 

საქმიანობას. 

საბიუჯეტო ოფისი ასევე არის ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) 2021-22 

სამოქმედო გეგმის ნაწილი. TI Georgia-სთან ერთობლივი ვალდებულების 

ფარგლებში საბიუჯეტო ოფისმა განაახლა კანონპროექტების ფინანსური 

გავლენის შეფასების სახელმძღვანელო პრინციპები, რაც ხელს უწყობს 

საქართველოში საკანონმდებლო პროცესის გაუმჯობესებას. 

                                                           
6 https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/09/27/Georgia-Fiscal-Transparency-Evaluation-45274  
7 https://www.elibrary.imf.org/doc/IMF069/24788-9781484331859/24788-9781484331859/Other_formats/Source_PDF/24788-
9781484348598.pdf  
8 https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-CS-Georgia-English.pdf  
9 https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/georgia-open-budget-survey-2017-summary.pdf  
10 https://www.internationalbudget.org/sites/default/files/country-surveys-pdfs/2019/open-budget-survey-georgia-2019-en.pdf  
11 https://internationalbudget.org/sites/default/files/country-surveys-pdfs/2021/open-budget-survey-georgia-2021-en.pdf  

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/09/27/Georgia-Fiscal-Transparency-Evaluation-45274
https://www.elibrary.imf.org/doc/IMF069/24788-9781484331859/24788-9781484331859/Other_formats/Source_PDF/24788-9781484348598.pdf
https://www.elibrary.imf.org/doc/IMF069/24788-9781484331859/24788-9781484331859/Other_formats/Source_PDF/24788-9781484348598.pdf
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-CS-Georgia-English.pdf
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/georgia-open-budget-survey-2017-summary.pdf
https://www.internationalbudget.org/sites/default/files/country-surveys-pdfs/2019/open-budget-survey-georgia-2019-en.pdf
https://internationalbudget.org/sites/default/files/country-surveys-pdfs/2021/open-budget-survey-georgia-2021-en.pdf
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გარდა საბიუჯეტო ოფისის ზემოაღნიშნული ვალდებულებისა, განახორციელოს 

თვითშეფასება OECD-ის პრინციპებთან მიმართებით, ევროკომისიასა და 

საქართველოს მთავრობას შორის გაფორმებული სექტორული რეფორმის 

შესრულების ხელშეკრულების (2018) ფარგლებში ასევე განსაზღვრული იყო 

საბიუჯეტო ოფისის მეორე ვალდებულება 2020 წლისთვის, რომელიც გულისხმობს 

საბიუჯეტო ოფისის მიერ, პარლამენტში წარდგენილი 2020 წლის სახელმწიფო 

ბიუჯეტის დოკუმენტაციის საფუძველზე, მთავრობის მიერ ფისკალურ წესებთან 

შესაბამისობის მონიტორინგს. აღნიშნული ვალდებულება საბიუჯეტო ოფისმა 

წარმატებით განახორციელა საერთაშორისო ექსპერტის მხარდაჭერით 2020 

წელს. მას შემდეგ, საბიუჯეტო ოფისი რეგულარულად შეიმუშავებს და აქვეყნებს 

ფისკალურ წესებთან შესაბამისობის ანგარიშს.  

მეთოდოლოგია 
 

OECD-ის რეკომენდაცია ითვალისწინებს პრინციპების ერთობლიობას, 

რომლებიც ეხმარება ქვეყნებს ეფექტური და მდგრადი IFI-ების ჩამოყალიბებაში. 

22 პრინციპი ნაწილდება შემდეგი ცხრა მიმართულების ქვეშ: 

1. თავსებადობა ადგილობრივ ინსტიტუციურ გარემოსთან 

2. დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა  

3. მანდატი 

4. რესურსები  

5. ურთიერთობა საკანონმდებლო ორგანოსთან  

6. მონაცემებზე წვდომა 

7. გამჭვირვალობა 

8. კომუნიკაცია 

9. გარე შეფასება 

თვითშეფასებისას გამოყენებული მეთოდოლოგია მოიცავდა არსებული 

საკანონმდებლო ბაზისა და პრაქტიკის დეტალურ ანალიზსა და დაინტერესებული 

მხარეების ფართო სპექტრისთვის ჩაღრმავებული ინტერვიუების ჩატარებას. 

ამრიგად, თვითშეფასებაში წარმოდგენილი ინფორმაცია ნაწილობრივ ეფუძნება 

ოფიციალურ დოკუმენტებს, ნაწილობრივ კი დაინტერესებული მხარეების 

ინტერვიუების შედეგებს.  

ექსპერტმა ჩაატარა ინტერვიუბი 50-ზე მეტ წარმომადგენელთან და აღნიშნული 

შეხვედრები (ნაწილობრივ პირისპირ , ნაწილობრივ ონლაინ რეჟიმში) 

განხორციელდა ე.წ „Chatham House“ წესის დაცვით: „მონაწილეებს შეუძლიათ 

თავისუფლად გამოიყენონ მიღებული ინფორმაცია, მაგრამ არც მონაწილეების 

ვინაობა და არც პასუხებთან მათი აფილირება არ შეიძლება იქნეს 

გამჟღავნებული“. დაახლოებით 35 ინტერვიუ ეფუძნებოდა წინასწარ 

განსაზღვრულ კითხვარს12, რომელიც შემუშავებული იყო ექსპერტის მიერ. 

სწორედ ამ ინტერვიუების შედეგებია წარმოდგენილი დოკუმენტში. დანარჩენი 

ინტერვიუები კი მაღალი რანგის თანამდებობის პირებთან ჩატარდა, რომლის 

ფარგლებში გაზიარებულ იქნა მათი შეხედულებები და მოსაზრებები არსებულ 

გამოწვევებსა და საჭირო ცვლილებებთან დაკავშირებით. როგორც ზევით 

აღინიშნა, ინტერვიუები ჩაატარა დამოუკიდებელმა ექსპერტმა, რამაც საშუალება 

                                                           
12 იხილეთ კითხვარი დანართი 1-ის სახით. 
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მისცა ინტერვიუს მონაწილეებს, მეტი თავისუფლებით გამოეხატათ თავიანთი 

ობიექტური შეხედულებები.  

ინტერვიუში მონაწილეობა მიიღეს პარლამენტის კომიტეტების, ფინანსთა 

სამინისტროს, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, 

საქართველოს ეროვნული ბანკის, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის, 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის, საერთაშორისო ორგანიზაციების, 

არასამთავრობო ორგანიზაციების, კვლევის ცენტრებისა და მედიის 

წარმომადგენლებმა. ინტერვიუების მონაწილეების სრული სია წარმოდგენილია 

დანართი 2-ის სახით. 

2021 წლის ივნისში ექსპერტი პირადად შეხვდა პარლამენტის წევრებს სხვადასხვა 

პოლიტიკური სპექტრიდან, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარეს, 

კომიტეტების თავმჯდომარეებს და მათ წევრებს, ასევე სამინისტროების, 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის, საქართველოს ეროვნული ბანკის უმაღლესი 

თანამდებობის პირებს, მინისტრის მოადგილეებს.  

საბიუჯეტო ოფისი გამოხატავს მადლიერებას ჩართული მხარეების მიმართ და 

აცნობიერებს მათ მიერ შეტანილ წვლილს. ამ ანგარიშში წარმოდგენილი 

ინფორმაცია გამოვლენილი საჭიროებების შესახებ შემუშავდა ექსპერტის 

დახმარებით და გათვალისწინებული იქნა საბიუჯეტო ოფისის საჭიროები OECD-

ის პრინციპებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად, საერთაშორისო კარგი 

პრაქტიკა და სხვა ქვეყნების IFI-ების გამოცდილებები, ასევე, ადგილობრივი 

კონტექსტი და დაინტერესებული მხარეების მოსაზრებები.  

 

OECD პრინციპი 1. თავსებადობა ადგილობრივ ინსტიტუციურ 

გარემოსთან 

 

1.1. ციტირება OECD დოკუმენტიდან “რეკომენდაცია 

დამოუკიდებელ ფისკალურ ინსტიტუციებისთვის არსებული 

პრინციპების შესახებ” 

 
OECD 1.1. IFI-ის ეფექტურობისა და მდგრადობისთვის, საჭიროა, რომ 

ინსტიტუციასთან დაკავშირებით არსებობდეს ეროვნულ დონეზე ფართო 

მხარდაჭერა და პოლიტიკური კონსენსუსი. IFI-ის დაარსების პროცესში ქვეყანა 

შეიძლება დაეყრდნოს სხვა ქვეყნებში არსებულ მოდელებსა და მათ 
გამოცდილებებს, თუმცა უცხოური მოდელები არ უნდა იქნეს ხელოვნურად 

გადმოტანილი ან კოპირებული. რეგიონულმა ან საერთაშორისო ინსტიტუციებმა 

შეიძლება უზრუნველყოს მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა და დაცვა. 

OECD 1.2. IFI-ის როლისა და სტრუქტურის შესაძლო ვარიანტები განსაზღვრულ 

უნდა იქნეს ადგილობრივი საჭიროებებისა და ადგილობრივი ინსტიტუციური 

გარემოს გათვალისწინებით. ინსტიტუციური ჩარჩოს შერჩევისას ასევე უნდა იქნას 

გათვალისწინებული შეზღუდვები რესურსის კუთხით, ეს ეხება განსაკუთრებით 
მცირე ზომის ქვეყნებს. IFI-ის ძირითადი მახასიათებლები, მათ შორის 

კონკრეტული დაცვის მექანიზმები, უნდა ითვალისწინებდეს ქვეყნის 

სამართლებრივ ჩარჩოს, პოლიტიკურ სისტემასა და კულტურას. მისი ფუნქციები 

უნდა განისაზღვროს ქვეყნის ფისკალური ჩარჩოსა და იმ სპეციფიკური 
საკითხების გათვალისწინებით, რომლებიც საჭიროებს გადაწყვეტას.   



9 
 

1.2. არსებული სიტუაცია 
 

საბიუჯეტო ოფისი, როგორც დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუცია, შეიქმნა 
1997 წელს საქართველოს პარლამენტში. საწყის ეტაპზე მნიშვნელოვანი როლი 
ითამაშა USAID-მა, როგორც დაფინანსების, ასევე შესაძლებლობების 
განვითარების კუთხით. მომდევნო წლების განმავლობაში საბიუჯეტო ოფისი 
ფუნქციონირებდა როგორც დამოუკიდებელი ორგანო და ასევე, როგორც 
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის ნაწილი. 2014 წლიდან საბიუჯეტო ოფისი 
როგორც დამოუკიდებელი ორგანო, ანგარიშვალდებულია სამეთვალყურეო 
საბჭოს წინაშე, რომელიც კოორდინაციას უწევს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 
საქმიანობას. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის სამეთვალყურეო საბჭოს 
შემადგენლობაში თანამდებობრივად შედიან პარლამენტის თავმჯდომარე და 
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე, ხოლო სამეთვალყურეო საბჭოს 
დანარჩენ წევრებს ფრაქციებთან და უფრაქციო პარლამენტის წევრებთან 
წინასწარი კონსულტაციის საფუძველზე ნიშნავს პარლამენტის თავმჯდომარე ისე, 
რომ სამეთვალყურეო საბჭოში თითოეული ფრაქციის ერთი წევრი მაინც იყოს 
წარმოდგენილი. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის სამეთვალყურეო საბჭოს 
ხელმძღვანელობს პარლამენტის თავმჯდომარე. პარლამენტის საბიუჯეტო 
ოფისის სამეთვალყურეო საბჭოს უფლებამოსილებასა და საქმიანობის წესს 
განსაზღვრავს პარლამენტის თავმჯდომარე. 

საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობა რეგულირდება პარლამენტის რეგლამენტით, 
რომელიც წარმოადგენს კანონის ძალის მქონე საკანონმდებლო აქტს. ის მიიღება 
პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობით და მას ხელს აწერს 
პარლამენტის თავმჯდომარე. 2012 წელს პარლამენტის რეგლამენტში 
განხორციელებული ცვლილებების შედეგად განისაზღვრა საბიუჯეტო ოფისის 
როლი საკანონმდებლო პროცესში. 2018 წელს პარლამენტის რეგლამენტში ასევე 
გაჩნდა ჩანაწერები საბიუჯეტო პროცესში საბიუჯეტო ოფისის როლის შესახებ. 
საბიუჯეტო ოფისის სტრუქტურა, ფუნქციები და საქმიანობის წესი განისაზღვრება 
საბიუჯეტო ოფისის დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს პარლამენტის 
თავმჯდომარე. 

2017 წელს განხორციელებული მნიშვნელოვანი საკონსტიტუციო ცვლილებების 

შედეგად 2018 წელს საქართველო გადავიდა მმართველობის საპარლამენტო 

სისტემაზე. შესაბამისად გაიზარდა პარლამენტის როლი და მთავრობა გახდა 

მეტად ანგარიშვალდებული საკანონმდებლო შტოს მიმართ. ეს კიდევ უფრო 

განმტკიცდა პარლამენტის რეგლამენტში შეტანილი შემდგომი ცვლილებებით, 

რომლებმაც კიდევ უფრო გააფართოვა პარლამენტის ფუნქციები და დაამკვიდრა 

ახალი და ეფექტური მექანიზმები მისი საკანონმდებლო, საზედამხედველო და 

წარმომადგენლობითი ფუნქციების უკეთ განხორციელებისთვის.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 https://www.ge.undp.org/content/georgia/en/home/projects/PARLIAMENT.html 

https://www.ge.undp.org/content/georgia/en/home/projects/PARLIAMENT.html
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ჩანართი 1: პარლამენტის როლი საბიუჯეტო საკითხებში 

დაინტერესებულ მხარეთა ინტერვიუებმა აჩვენა, რომ ბევრი რესპონდენტის 

მოსაზრებით  „საქართველომ მხარი დაუჭირა უფრო ძლიერ პარლამენტს, ამიტომ 

პარლამენტის შესაძლებლობების გასაძლიერებლად საჭიროა პარლამენტის საბიუჯეტო 

ოფისი“.  დამოუკიდებელი ინსტიტუციების არსებობა, როგორიცაა საბიუჯეტო ოფისი, 

მართლაც განაპირობებს ძლიერ პარლამენტს, რადგან სწორედ ამ ინსტიტუციების მიერ 

შექმნილი პროდუქტების გამოყენებით შეუძლია პარლამენტს საბიუჯეტო 

ზედამხედველობის ეფექტურად განხორციელება. 

საქართველოს კონსტიტუციის 66-ე მუხლის მიხედვით: „2. მხოლოდ მთავრობაა 

უფლებამოსილი პარლამენტის კომიტეტებთან ძირითადი მონაცემებისა და 

მიმართულებების განხილვის შემდეგ პარლამენტს წარუდგინოს სახელმწიფო ბიუჯეტის 

პროექტი“. „3. მთავრობის თანხმობის გარეშე დაუშვებელია სახელმწიფო ბიუჯეტის 

კანონის პროექტში ცვლილების შეტანა. მთავრობას შეუძლია მოსთხოვოს პარლამენტს 

დამატებითი სახელმწიფო ხარჯის გაღება, თუ მიუთითებს მისი დაფარვის წყაროს“. 

საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების პროექტის შესახებ ვენეციის კომისიის 

დასკვნის მიხედვით (2017 წლის ივნისი), ის ფაქტი, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის 

პროექტში ნებისმიერი ცვლილება საჭიროებს მთავრობის თანხმობას, წარმოადგენს 

პარლამენტის საბიუჯეტო საკითხების კუთხით უფლებამოსილების ძლიერ შეზღუდვას. 

კომისია აქვე იმეორებს მის წინა რეკომენდაციას 2010 წლის საბოლოო დასკვნიდან, 

იმის შესახებ, რომ პარლამენტი უფრო მეტად უნდა იყოს ჩართული საბიუჯეტო 

საკითხებში. 2010 წლის საბოლოო დასკვნაში საკონსტიტუციო ცვლილებების 

პროექტთან დაკავშირებით ვენეციის კომისიამ მიიჩნია, რომ პარლამენტის როლი 

საბიუჯეტო საკითხებში ძალიან შეზღუდული იყო. „მართლაც, საბიუჯეტო საკითხებში 

მხოლოდ მთავრობას აქვს საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება (მუხლი 93 § 1), 

პარლამენტს არ შეუძლია ბიუჯეტის კანონში ცვლილებების შეტანა. სახელმწიფო 

ხარჯების ზრდა, შემოსავლების შემცირება ან დამატებითი ფინანსური 

ვალდებულებების აღება მიმდინარე წლის ბიუჯეტთან მიმართებით შესაძლოა 

განხორციელდეს მხოლოდ მთავრობის თანხმობით. მიზანშეწონილია, რომ 

პარლამენტი უფრო მეტად იყოს ჩართული საბიუჯეტო საკითხებში“. ამ შემთხვევაში IFI-

ების როლი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდება. 

(წყარო: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(2017)019-e) 

 

საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ საბიუჯეტო პროცესში საკანონმდებლო 

და აღმასრულებელი ხელისუფლების შედარებითი სიძლიერე იცვლებოდა 

ათწლეულების მანძილზე. ბოლო ათწლეულების განმავლობაში განვითარებული 

საბიუჯეტო სისტემის მქონე ქვეყნებში ტენდენცია აშკარად საკანონმდებლო შტოს 

გაძლიერების მიმართულებით იცვლება. დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციების 

მზარდი რაოდენობაც ამ ტენდენციის ნათელი დადასტურებაა. 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(2017)019-e)
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1.3 ინტერვიუების შედეგების შეჯამება 
 

ცხრილი 1. ინტერვიუს კითხვები, რომლებიც უკავშირდება ადგილობრივ ინსტიტუციურ გარემოსთან 

თავსებადობას 

  
დიახ 

დიახ 
დამატებითი 

განმარტებით 

პასუხის 
გარეშე 

არა 
დამატებითი 

განმარტებით 
არა სულ 

ეთანხმებით თუ არა საბიუჯეტო 
ოფისის არსებობას? როგორ 
ფიქრობთ, სჭირდება თუ არა 
საქართველოს საბიუჯეტო 
ოფისი? 

32 0 3 0 0 35 

როგორ ფიქრობთ, ემთხვევა თუ 
არა თქვენი შეხედულება 
ქვეყნის 
მოსახლეობის/ექსპერტების 
უმეტესობის შეხედულებას? 

24 4 5 1 1 35 

შეგიძლიათ რომელიმე პირის, 
ადამიანთა ჯგუფის ან 
ინსტიტუციის იდენტიფიცირება, 
რომელიც შეიძლება იყოს 
საბიუჯეტო ოფისის არსებობის 
წინააღმდეგი? 

0 0 14 6 15 35 

 

საბიუჯეტო ოფისს აშკარა მხარდაჭერა აქვს მათ შორის, ვისაც აქვს მის შესახებ 

ინფორმაცია. ინტერვიუს ყველა მონაწილის მოსაზრებით საბიუჯეტო ოფისის 

არსებობა საჭიროა და ისინი ვერ ასახელებენ რომელიმე პირს ან ჯგუფს, 

რომელიც შესაძლოა ეწინააღმდეგებოდეს ამ ინსტიტუციის არსებობას.  უფრო 

მეტიც, რესპონდენტთა უმეტესობა მიიჩნევს, რომ საბიუჯეტო ოფისი, როგორც 

დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუცია, უნდა გაძლიერდეს ინსტიტუციურად და 

მისი პოზიცია გამყარდეს PFM სისტემაში. 

ცხრილი 2. შეგიძლიათ დაასახელოთ რომელიმე სხვა ქვეყნის დამოუკიდებელი ფისკალური 

ინსტიტუცია, რომელსაც საქართველოსთვის სასურველ მისაბაძ მოდელად მიიჩნევთ? 

ინსტიტუცია რაოდენობა 

აშშ-ის კონგრესის საბიუჯეტო ოფისი (CBO) 4 

გაერთიანებული სამეფოს საბიუჯეტო პასუხისმგებლობის ოფისი ( (OBR) 4 

ავსტრალიის პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი 2 

ავსტრიის პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი 1 

კანადის პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი 1 

ირლანდიის პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი 1 

ნიდერლანდების ცენტრალური დაგეგმვის ბიურო (CPB) 1 
შენიშვნა: უმეტეს შემთხვევაში რესპონდენტებს შეეძლოთ მხოლოდ ქვეყნის დასახელება და არა 

ინსტიტუციის ოფიციალური დასახელება და ზოგიერთ შემთხვევაში არ განიხილეს ისინი 
საბიუჯეტო ოფისისთვის სასურველ მისაბაძ მოდელად. 

იმ რესპონდენტებმა, რომლებმაც პასუხი გასცეს ზემოაღნიშნულ შეკითხვას, 

საბიუჯეტო ოფისისთვის სასურველ მისაბაძ მაგალითად კვლავ ისეთი IFI-ები 

დაასახელეს, რომელთაც საბიუჯეტო ოფისის მსგავსი როლი აქვთ, ანუ აქტიურ 

მონაწილეობას იღებენ საბიუჯეტო და საკანონმდებლო პროცესებში და არ 

შემოიფარგლებიან მხოლოდ ყოველწლიური კვლევების მომზადებით. 
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ცხრილი 3. საერთაშორისო მოთხოვნებთან შესაბამისობის გარდა, როგორ ფიქრობთ, რა არის 

საბიუჯეტო ოფისის არსებობის ყველაზე მნიშვნელოვანი საფუძველი (საჯარო ფინანსებსა და  

ეკონომიკურ საკითხებთან დაკავშირებული გამოწვევები, რომელსაც პასუხობს ამ ინსტიტუციის 

არსებობა)? 

პასუხი რაოდენობა 

 მთავრობის მონოპოლიული პოზიციის დარღვევა 20 

ალტერნატიული პროგნოზის/მოსაზრების მიწოდება 12 

საპარლამენტო ზედამხედველობის ხელშეწყობა 4 

მთავრობის მეტად სტიმულირება 4 

პარლამენტის შესაძლებლობის გაძლიერება 18 

ინფორმაციის წყარო/ანალიტიკური ცენტრი პარლამენტის 
წევრებისთვის 6 

ანალიზი და კანონპროექტების ხარისხის შემოწმება 4 

მიუკერძოებელი ანალიზი პარლამენტისთვის 4 

რჩევის მიწოდება პარლამენტისთვის 3 

პარლამენტის შესაძლებლობების გაძლიერება 1 

 საკითხების უფრო ფართო პერსპექტივაში წარმოჩენა 8 

ფისკალური პოლიტიკის შეფასება 3 

მდგრადობა 2 

გამჭვირვალობა 2 

გადასახადის გადამხდელთა ინტერესების წარმოდგენა 1 

ინტერვიუების მონაწილეთაგან მხოლოდ რამდენიმემ ახსენა ის პროდუქტები, 

რომლებიც ამჟამად არ მზადდება საბიუჯეტო ოფისის მიერ, როგორიცაა 

გრძელვადიანი ფისკალური მდგრადობის ანალიზი, ვალის მდგრადობის 

ანალიზი, მთავრობის მიერ გამოშვების გაპის შეფასების შემოწმება, კონკრეტული 

სექტორების სიღრმისეული ანალიზი და სხვა.  

რესპონდენტთა შეფასებით, საბიუჯეტო ოფისის როლი თანაბრად 

მნიშვნელოვანია, როგორც  საკანონმდებლო ისე საბიუჯეტო პროცესების 

გაუმჯობესების კუთხით. 

ცხრილი 4. როგორ ფიქრობთ, საბიუჯეტო ოფისი მისი ამჟამინდელი ფორმითა და საქმიანობით 

ადეკვატურად პასუხობს თუ არა იმ გამოწვევებს, რომელთა გადაჭრაც მიიჩნიეთ მისი არსებობის 

საფუძვლად? 

პასუხი 
რაოდენო

ბა 

დიახ 5 

გამოწვევები, რომელთა გადაჭრა შესაძლებელია საკანონმდებლო 
ცვლილებების გარეშე 4 

 საქმიანობის კიდევ უფრო გაუმჯობესება 1 

 პარლამენტთან უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა 1 

 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან მეტი თანამშრომლობა 1 

 განსხვავებული ფოკუსი 1 

გამოწვევები, რომელთა გადაჭრა მხოლოდ საკანონმდებლო 
ცვლილებებით არის შესაძლებელი 17 

 უფრო ფართო მანდატი/შექმნილი პროდუქტები 5 

 არასაკმარისი დამოუკიდებლობა 4 

 არასაკმარისი ცნობადობა/კომუნიკაცია 4 

 მეტი ადამიანური რესურსის საჭიროება 2 

 საბიუჯეტო ოფისის მეტი გავლენა 2 
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რესპონდენტთა უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ საჭიროა გარკვეული ცვლილებები, 

თუმცა მათი განხორციელება უმეტესწილად სცილდება საბიუჯეტო ოფისის 

უფლებამოსილებას და კომპეტენციას.   

 

1.4 დისკუსია აღნიშნულ საკითხზე 
 

დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციები წარმოადგენენ დამოუკიდებელ 

საჯარო ინტიტუტებს, რომლებიც მიზნად ისახავენ მდგრადი საჯარო ფინანსების 

ხელშეწყობას სხვადასხვა ფუნქციების განხორციელების გზით, მათ შორისაა 

ფისკალურ წესებთან შესაბამისობის მონიტორინგი, მაკროეკონომიკური 

პროგნოზების მომზადება ან მათი შეფასება და/ან მთავრობისთვის რჩევების 

მიცემა ფისკალური პოლიტიკის საკითხებზე. ეს ინსტიტუციები ძირითადად 

ფინანსდებიან სახელმწიფო სახსრებით და დამოუკიდებელნი არიან ფისკალური 

ხელისუფლებისგან.14 

IFI-ის ძირითადი ფუნქციები, როგორიცაა მაკროეკონომიკური და ფისკალური 

პროგნოზების შეფასება ან მომზადება, ფისკალური გეგმებისა და შედეგების 

მონიტორინგი და შეფასება, ხელს უწყობს დანახარჯებიდან და დეფიციტიდან 

გადახრებზე რეაგირებას.  IFI-ები მათი ანალიზების გასაჯაროებით ასევე ხელს 

უწყობენ უფრო მეტ გამჭვირვალობასა და ანგარიშვალდებულებას, ამასთან 

ქმნიან მნიშვნელოვან ანალიტიკურ მასალას საჯარო დებატებისთვის. 

OECD-ის ქვეყნებში IFI-ების რაოდენობა გასული ათწლეულის განმავლობაში 

სამჯერ გაიზარდა და კვლავ განაგრძობს ზრდას15. OECD-ის რეკომენდაცია 

დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციების პრინციპების შესახებ განსაზღვრავს 

ეფექტური IFI-ების დაფუძნებისა და საქმიანობის კარგ პრაქტიკას.  

IFI-ების დაფუძნების მზარდი ტენდენციის მთავარი მამოძრავებელი ფაქტორი 

აღმოჩნდა ევროკავშირის მიერ იმის გაცნობიერება, რომ მთავრობები ძლიერ 

მიდრეკილნი არიან ზედმეტად ოპტიმისტური დაშვებების გაკეთებისკენ წლიური 

ბიუჯეტის დაგეგმვისას. რამდენიმე კვლევა ცხადყოფს, რომ IFI-ებმა შეიძლება 

გააუმჯობესონ ფისკალური მმართველობა ფისკალურ წესებთან ერთად. როდესაც 

IFI-ები სათანადოდ არიან აღჭურვილნი ადამიანური რესურსებით და აქვთ 

შესაბამისი უფლებამოსილება, ისინი ამცირებენ დეფიციტიდან გადახრას, 

რომელიც თან ახლავს პოლიტიკის შემუშავებას და აუმჯობესებენ საბიუჯეტო 

პროცესს.16 ემპირიული მტკიცებულებები ასევე აჩვენებს, რომ დამოუკიდებელი 

ინსტიტუციების მიერ მომზადებული მაკროეკონომიკური პროგნოზები არ 

ხასიათდება სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი გადახრით/ცდომილებით, 

განსხვავებით იმ ქვეყნების პროგნოზებისგან, რომლებიც ეყრდნობიან 

სამთავრობო უწყებების მიერ განხორციელებულ მაკროეკონომიკურ პროგნოზებს 

(Jonung and Larch, 2006; და Hallerberg et al., 2001). 

 

                                                           
14 ევროკომისია. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/fiscal-
governance-eu-member-states/independent-fiscal-institutions_en 
15 https://www.oecd.org/governance/budgeting/designing-effective-independent-fiscal-institutions-report.htm 
16 See for example Jankovics and Sherwood (2017), Nerlich and Reuter (2013), Debrun et al. (2009), Debrun and Kinda (2014), 

Coletta et al. (2015), Beetsma and Debrun (2016). 

 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/fiscal-governance-eu-member-states/independent-fiscal-institutions_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/fiscal-governance-eu-member-states/independent-fiscal-institutions_en
https://www.oecd.org/governance/budgeting/designing-effective-independent-fiscal-institutions-report.htm
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ჩანართი 2. დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციების მოდელები 

ფისკალური საბჭოს მოდელი 

OECD ანგარიშის „ეფექტური დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციების ფორმირება“ 

მიხედვით, რომელმაც შეისწავლა თვრამეტი დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუცია*, 

გამოვლინდა, რომ ამ ინსტიტუციების ნახევარზე მეტი (56%) ფუნქციონიერებს აღმასრულებელი 

ხელისუფლების ქვეშ ან დამოუკიდებლად, თუმცა ამ მოდელის ფარგლებშიც გამოიყოფა 

ქვეჯგუფები; მაგალითად, ზოგიერთ ქვეყანას ჰყავს მცირე ზომის, ძირითადად აკადემიური 

საბჭოები (მაგ. ირლანდია, შვედეთი). სხვები კი უფრო მეტად მისდევენ კორპორატიულ 

ტრადიციას, რომელშიც საბჭოს წევრების კანდიდატურები შეიძლება შეთავაზებულ იქნეს 

სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის ან ინტერესთა ჯგუფების მიერ (მაგ. ბელგია, დანია და 

საფრანგეთი). 

ფისკალური საბჭოები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან ინსტიტუციური დამოუკიდებლობით. 

ბელგია წარმოადგენს ისეთი ფისკალური საბჭოს მაგალითს, რომელსაც შედარებით 

შეზღუდული დამოუკიდებლობა აქვს. ძლიერი დამოუკიდებლობის მქონე ფისკალური საბჭოს 

მაგალითია გაერთიანებული სამეფოს საბიუჯეტო პასუხისმგებლობის ოფისი (OBR), რომელიც 

არის იურიდიულად ცალკე უწყება და ჰყავს საკუთარი სამეთვალყურეო საბჭო. ნიდერლანდების 

ეკონომიკური პოლიტიკის ანალიზის ბიურო არის ეკონომიკურ საქმეთა, სოფლის მეურნეობისა 

და ინოვაციების სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სააგენტო. მიუხედავად იმისა, რომ 

ბიურო არის აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილი, მას აქვს მნიშვნელოვანი 

დამოუკიდებლობა, მათ შორის თავისი წლიური სამუშაო პროგრამის დამოუკიდებლად 

განსაზღვრის კუთხით და მისი ოფისებიც მდებარეობს სამინისტროსგან განცალკევებით. 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მოდელი 

შესწავლილი ინსტიტუციების ერთი მესამედი (33%) მიეკუთვნება დამოუკიდებელი 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მოდელს (ავსტრალია, ავსტრია, კანადა, საბერძნეთი, 

ირლანდია, იტალია, კორეა, მექსიკა, პორტუგალია, შეერთებული შტატები), რომლის 

შემთხვევაში დიდი ყურადღება ექცევა პარლამენტის მხარდაჭერას მის მიერ საბიუჯეტო 

ზედამხედველობის განხორციელების პროცესში და საბიუჯეტო კომიტეტის მუშაობის 

ხელშეწყობას. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისებს ასევე ხშირად აქვთ კანონპროექტების 

ფინანსური გავლენის შეფასების როლი.  

სხვა მოდელები 

საფრანგეთისა და ფინეთის შემთხვევაში დაფუძნებულია დამოუკიდებელი ერთეულები 

ეროვნულ აუდიტორულ ინსტიტუტებთან. თუმცა 2014 წელს ფინეთმა ასევე დააარსა 

ეკონომიკური პოლიტიკის საბჭო, რომელიც შედგება აკადემიის წარმომადგენლებისგან. 

  

* ავსტრალია, ავსტრია, ბელგია, კანადა, დანია, ფინეთი, საფრანგეთი, ირლანდია, იტალია, 

კორეა, მექსიკა, ნიდერლანდები, პორტუგალია, სლოვაკეთის რესპუბლიკა, ესპანეთი, შვედეთი, 

გაერთიანებული სამეფო და ამერიკის შეერთებული შტატები 

წყარო: https://www.oecd.org/gov/budgeting/designing-effective-independent-fiscal-institutions.pdf  

 

https://www.oecd.org/gov/budgeting/designing-effective-independent-fiscal-institutions.pdf
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მიუხედავად იმისა, რომ IFI-ები მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან თავიანთი 

უფლებამოსილების, ამოცანებისა და ინსტიტუციური ფორმების მიხედვით, მათ 

აქვთ ოთხი ძირითადი ფუნქცია, რომლის საშუალებით ისინი ეფექტურად 

ეხმარებიან საკანონმდებლო ორგანოებს საბიუჯეტო პროცესში:17 

 დამოუკიდებელი, ობიექტური ეკონომიკური პროგნოზები; 

 საბაზისო შეფასებები; 

 აღმასრულებელი ხელისუფლების ბიუჯეტის კანონის პროექტის ანალიზი; 

 საშუალოვადიანი ანალიზი. 

ცხრილი 5. IFI-ებს შორის მნიშვნელოვანი განმასხვავებელი მახასიათებლები (მოცემულია ორი 

რადიკალურად განსხვავებული ვერსია, თუმცა რეალურად არსებობს კომბინირებული ვარიანტები) 

  
ტიპი 1 (საბიუჯეტო 
ოფისის მოდელის 

მსგავსი) 

ტიპი 2 (ფისკალური 
საბჭოს მოდელის 

მსგავსი) 

ანგარიშვალდებულება პარლამენტის წინაშე ხალხის წინაშე 

კომუნიკაცია პარლამენტთან 
აქტიური კომუნიკაცია 
მთელი წლის 
განმავლობაში 

არ მონაწილეობს 
საბიუჯეტო განხილვებში 

როლი კანონროექტების 
ფინანსური გავლენის 
შეფასებაში 

მონაწილეობს არ მონაწილეობს  

ნორმატიული განცხადებები  არ არის ნებადართული ნებადართულია 

მმართველობის ტიპი  ინდივიდუალური კოლეგიალური 

ხელმძღვანელის სამუშაოს 
ტიპი  

სრულ განაკვეთზე ნახევარ განაკვეთზე 

ანაზღაურება ანაზღაურებადი არაანაზღაურებადი 

თანამშრომელთა რაოდენობა მინიმუმ 25 15-ზე ნაკლები 

 

საბიუჯეტო ოფისი მიეკუთვნება იმ IFI-ებს, რომლებიც ამზადებენ დამოუკიდებელ 

მაკროეკონომიკურ პროგნოზებს. საბიუჯეტო ოფისმა ეს ფუნქცია 2014 წელს 

შეიძინა. აღსანიშნავია, რომ ქვეყანაში არცერთი სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტი არ 

აწარმოებს მთავრობისგან ალტერნატიულ მაკროეკონომიკურ პროგნოზებს. 

ეფექტური ფისკალური პოლიტიკა არის მაკროეკონომიკური სტაბილურობის 

ინსტრუმენტი, რომელიც თავისთავად მოითხოვს ფისკალურ პასუხისმგებლობაზე 

დაფუძნებული პოლიტიკის გატარებას. ფისკალური დისციპლინა - მთავრობის 

მიერ დაგეგმილი ფისკალური მაჩვენებლების შესრულება, არის ბიუჯეტის 

მდგრადობისა და ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი წინაპირობა მოკლე და 

გრძელვადიან პერიოდში. ფისკალური წესების მთავარი როლი არის ფისკალური 

დისციპლინის პრაქტიკაში დანერგვა. ფისკალური წესების ეფექტურობა და და 

მისი დაცვა, დიდწილად დამოკიდებულია ქვეყნის ინსტიტუციურ წყობაზე. 

საქართველოში მოქმედებს რამდენიმე ფისკალური წესი, რომელიც შეეხება 

მთავარ ფისკალურ მაჩვენებლებს. „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონი, რომელიც მიღებულ იქნა 2011 წელს და 

                                                           
17 კურსის მასალები, “პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი”| მსოფლიო ბანკის ჯგუფი 
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ამოქმედდა 2013 წლის 31 დეკემბრიდან, ადგენს მაკროეკონომიკური 

პარამეტრების შემდეგ მაქსიმალური ზღვრებს: ა) სახელმწიფოს ერთიანი 

ბიუჯეტის დეფიციტის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდება − არაუმეტეს 3 

პროცენტისა; ბ) საქართველოს მთავრობის ვალის მთლიან შიდა პროდუქტთან 

შეფარდება − არაუმეტეს 60 პროცენტისა. თუმცა ამ დრომდე არცერთ ინსტიტუტს 

არ აქვს მინიჭებული ოფიციალური მანდატი, მონიტორინგი გაუწიოს მთავრობის 

მიერ აღნიშნული ფისკალური წესების შესაბამისობას.  

IMF-ის მიერ საქართველოს შეფასების დოკუმენტის „ფისკალური წესების ჩარჩოს 

გაძლიერება“ (2018)18  მიხედვით, კარგად გამართული ფისკალური წესების ჩარჩო 

მხარდაჭერილ უნდა იქნეს დამოუკიდებელი ზედამხედველობის მექანიზმებით, 

რათა გაიზარდოს ანგარიშვალდებულება და სანდოობა. აღნიშნული დოკუმენტით 

ასევე რეკომენდირებულია, რომ დამოუკიდებელმა ფისკალურმა ინსტიტუციამ 

განახორციელოს მთავრობის მიერ ფისკალურ წესებთან შესაბამისობის 

შეფასება.  

საბიუჯეტო ოფისს დაევალა მთავრობის მიერ ფისკალურ წესებთან შესაბამისობის 

მონიტორინგი და ანგარიშის მომზადება ევროკავშირსა და საქართველოს 

მთავრობას შორის გაფორმებული სექტორული რეფორმის შესრულების 

ხელშეკრულების ფარგლებში (EU4 EGFA, 2018). 2020 წელს საბიუჯეტო ოფისმა 

პირველად შეაფასა ფისკალურ წესებთან შესაბამისობა და მას შემდეგ ის 

აგრძელებს აღნიშნული შეფასებებს19, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მის ოფიციალურ 

მანდატში არ შედის. 

COVID-19 კრიზისმა გამოსცადა წესებზე დაფუძნებული ფისკალური ჩარჩოს 

გამძლეობა. პანდემიის გამო, სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტის დეფიციტის, ისევე 

როგორც საქართველოს მთავრობის ვალის მშპ-სთან შეფარდებამ კანონით 

დადგენილ ზღვრებს გადააჭარბა. საბიუჯეტო ოფისის შეფასებები ხელს უწყობს 

ფისკალური ჩარჩოსა და კრიზისის საპასუხოდ გატარებული პოლიტიკის 

სანდოობას გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხელშეწყობის გზით. 

დაინტერესებულ მხარეთა ინტერვიუებმა ნათლად აჩვენა, რომ საჭიროა 

საბიუჯეტო ოფისი ემსახუროს, როგორც პარლამენტს, ასევე საზოგადოებას. 

ზოგიერთი მონაწილე მიიჩნევს, რომ საბიუჯეტო ოფისი უნდა ემსახურებოდეს 

მხოლოდ პარლამენტს და არა საზოგადოებას, ხოლო სხვა მონაწილეების 

მოსაზრებით, საჭიროა საბიუჯეტო ოფისმა ითანამშრომლოს სხვა ანალიტიკურ 

ცენტრებთან, სამოქალაქო ორგანიზაციებსა და ფართო საზოგადოებასთან. 

რეალურად, როდესაც ქვეყნის საბიუჯეტო ოფისი არის უფრო თვალსაჩინო და 

ცნობადი, ეს ხელსაყრელია პარლამენტისთვის, რადგან საზოგადოებისთვის 

სანდო დამოუკიდებელი ინსტიტუციის მოსაზრება (ბიუჯეტის შესახებ ან სხვა 

კანონის პროექტებზე) კიდევ უფრო ღირებული ხდება. ხოლო თუ საზოგადოების 

ნდობა საბიუჯეტო პროცესთან დაკავშირებით გაიზრდება, ისინი ბევრად უკეთ 

შეძლებენ გავლენის მოხდენას ეკონომიკური აგენტების მოლოდინებზე, რაც 

გაზრდის ფისკალური პოლიტიკის ეფექტურობას. 

 

 

 

 

                                                           
18 https://mof.ge/images/File/public%20finances%20in%20Geo/georgia-fiscal%20rules%20report%202018.pdf  
19 http://pbo.parliament.ge/ge/rs/fsha.html 

https://mof.ge/images/File/public%20finances%20in%20Geo/georgia-fiscal%20rules%20report%202018.pdf
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1.5  გამოვლენილი საჭიროებები 
 

 პარლამენტის რეგლამენტში, დეტალურად და მკაფიოდ უნდა იყოს 

გაწერილი ინფორმაცია საბიუჯეტო ოფისის მანდატის, საკანონმდებლო და 

საბიუჯეტო პროცესში მისი ფუნქციების, დამოუკიდებლობის გარანტიების 

შესახებ და სხვა.  

 

 საბიუჯეტო ოფისის ოფიციალურმა მანდატმა უნდა მოიცვას ფისკალურ 

წესებთან შესაბამისობის მონიტორინგის ფუნქცია.  

 

 

2. OECD პრინციპი 2. დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა  

 

2.1 ციტირება OECD დოკუმენტიდან “რეკომენდაცია 

დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციებისთვის 

განსაზღვრული პრინციპების შესახებ” 

 

OECD 2.1. დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა წარმატებული IFI-ის 

წინაპირობაა. ჭეშმარიტად მიუკერძოებელი უწყება არ ამზადებს თავის ანალიზს 

პოლიტიკური პერსპექტივიდან: ის ყოველთვის ცდილობს გამოავლინოს 

ობიექტურობა და პროფესიონალიზმის მაღალი ხარისხი და ემსახურება ყველა 

მხარეს. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, უმჯობესია, რომ IFI 

გათავისუფლებული იყოს ნორმატიული პოლიტიკის შემუშავების 

პასუხისმგებლობისგან, რათა თავიდან იქნას აცილებული თუნდაც აღქმა 

ინსტიტუციის მიკერძოებულობასთან დაკავშირებით.   

OECD 2.2. IFI-ის ხელმძღვანელობა უნდა შეირჩეს დამსახურებისა და ტექნიკური 

კომპეტენციის საფუძველზე, პოლიტიკური შეხედულებების გათვალისწინების 

გარეშე. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები უნდა იყოს მკაფიო - მათ შორის 

პროფესიული სტაჟი და სახელმწიფო სექტორში მუშაობის ან აკადემიური 

საქმიანობის შესაბამისი გამოცდილება. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები უნდა 

მოიცავდეს  კომპეტენციას ეკონომიკასა და საჯარო ფინანსებში და საბიუჯეტო 

პროცესის ცოდნას.  

OECD 2.3 IFI-ის ხელმძღვანელობის თანამდებობაზე ყოფნის ვადის 

ხანგრძლივობა და მის მიერ აღნიშნული თანამდებობის განმეორებით დაკავების 

შესაძლებლობა ისევე, როგორც გათავისუფლების საფუძვლები და წესი მკაფიოდ 

უნდა იყოს განსაზღვრული კანონმდებლობით. უმჯობესია, IFI-ის 

ხელმძღვანელობის თანამდებობაზე ყოფნის ვადა დამოუკიდებელი იყოს 

საარჩევნო ციკლისაგან. დამოუკიდებლობა შეიძლება გაიზარდოს IFI-ის 

ხელმძღვანელობის თანამდებობაზე დანიშვნის ვადის ისე განსაზღვრით, რომ ის 

აღემატებოდეს საარჩევნო ციკლის ხანგრძლივობას. 

OECD 2.4. IFI-ის ხელმძღვანელის თანამდებობა უნდა იყოს ანაზღაურებადი და 

სასურველია სრულ განაკვეთზე. საჭიროა დანერგილ იქნეს მკაცრი ინტერესთა 

კონფლიქტის სტანდარტები საჯარო ან კერძო სექტორში სხვა საქმიანობასთან 

დაკავშირებით, განსაკუთრებით იმ ინსტიტუციებში, რომლის საბჭოს წევრები 

დასაქმებულნი არიან ნახევარ განაკვეთზე. 
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OECD 2.5. IFI-ის ხელმძღვანელობას უნდა ჰქონდეს სრული თავისუფლება, 

აიყვანოს და გაათავისუფლოს თანამშრომლები მოქმედი შრომის 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

OECD 2.6. პერსონალი უნდა შეირჩეს ღია კონკურსის გზით დამსახურებისა და 

ტექნიკური კომპეტენციის საფუძველზე პოლიტიკური 

კუთვნილებისგათვალისწინების გარეშე. დასაქმების პირობები უნდა 

შეესაბამებოდეს საჯარო სამსახურში (ან პარლამენტში) დასაქმების პირობებს.  

 

2.2 არსებული სიტუაცია 

 

პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი შეიქმნა 

პარლამენტის აპარატის20 სტრუქტურაში, რათა უზრუნველყოს პარლამენტი, 

პარლამენტის კომიტეტები, ფრაქციები, უფრაქციო პარლამენტის წევრები და 

პარლამენტის აპარატი საფინანსო, საბიუჯეტო და ეკონომიკური ხასიათის სხვა 

ანალიტიკური ინფორმაციით. საბიუჯეტო ოფისი არ გასცემს რეკომენდაციებს 

საბიუჯეტო, საგადასახადო, მონეტარული და საჯარო ფინანსების 

ზედამხედველობის პოლიტიკის განსაზღვრის შესახებ. 

პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 

უფროსს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის 

წარდგინებით, 5 წლის ვადით (4 წლიანი საარჩევნო ციკლისგან დამოუკიდებლად) 

თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს პარლამენტის 

თავმჯდომარე. ერთი და იგივე პირი პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის უფროსის 

თანამდებობაზე შეიძლება დაინიშნოს ზედიზედ მხოლოდ ორჯერ. თუმცა, 2014 

წლამდე, საბიუჯეტო ოფისის უფროსი ინიშნებოდა განუსაზღვრელი ვადით ისევე, 

როგორც პროფესიული საჯარო მოხელეები. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის თანახმად, პროფესიული საჯარო მოხელე უვადოდ 

ინიშნება მოხელისათვის განკუთვნილი საჯარო სამსახურის საშტატო 

თანამდებობაზე. 

საბიუჯეტო ოფისის დებულების თანახმად, საბიუჯეტო ოფისის უფროსის 

თანამდებობაზე დასანიშნი კანდიდატი შეირჩევა მხოლოდ მისი პროფესიული 

ან/და აკადემიური გამოცდილების გათვალისწინებით, თუმცა საკვალიფიკაციო 

კრიტერიუმები (მაგ. სამუშაო გამოცდილება ეკონომიკის ან საჯარო ფინანსების 

მიმართულებით და ა.შ.) არ არის განსაზღვრული რომელიმე კანონით. საბიუჯეტო 

ოფისი პარლამენტის აპარატის სტრუქტურული ერთეულია, შესაბამისად 

საბიუჯეტო ოფისის თანამშრომლების (მათ შორის საბიუჯეტო ოფისის 

ხელმძღვანელის) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, ფუნქციები და სამუშაო 

აღწერილობა, განისაზღვრება პარლამენტის აპარატის უფროსის ბრძანებითა და 

პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ გამოცემული სამართლებრივი აქტებით. 

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული, საჯარო 

მოხელეთა თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ ზოგადი ჩანაწერების 

გარდა, არცერთი საკანონმდებლო აქტი არ განსაზღვრავს საბიუჯეტო ოფისის 

უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლების საფუძველსა და გათავისუფლების 

წესს. 

                                                           
20 პარლამენტის აპარატის სტრუქტურული ერთეულებია: პარლამენტის დეპარტამენტები, პარლამენტის 
საბიუჯეტო ოფისი, პარლამენტის კომიტეტების აპარატები და სხვა. აპარატს ხელმძღვანელობს პარლამენტის 
აპარატის უფროსი. 
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საბიუჯეტო ოფისის უფროსის თანამდებობა არის სრულ განაკვეთიანი და 

ანაზღაურებადი პოზიცია. საბიუჯეტო ოფისის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, 

მის მოვალეობას, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანების 

საფუძველზე, დროებით ასრულებს საბიუჯეტო ოფისის ერთ-ერთი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი − განყოფილების უფროსი. 

ვინაიდან საბიუჯეტო ოფისი არის პარლამენტის აპარატის სტრუქტურული 

ერთეული, ის არ არის ადმინისტრაციულად სრულიად დამოუკიდებელი. 

პარლამენტის აპარატის დებულების მიხედვით, პარლამენტის აპარატის უფროსი 

განსაზღვრავს და პარლამენტის თავმჯდომარეს დასამტკიცებლად წარუდგენს 

აპარატის სტრუქტურას, საშტატო ნუსხას, თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურების 

ოდენობას. საბიუჯეტო ოფისის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება 

რეგულირდება „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ 

საქართველოს კანონით, რომელიც აწესებს საჯარო სექტორში დასაქმებულთა 

შრომის ანაზღაურების სახელფასო კოეფიციენტების კატეგორიებს 

თანამდებობრივი სარგოებისათვის. 

საბიუჯეტო ოფისის თანამშრომლებს (გარდა საბიუჯეტო ოფისის უფროსისა) 

თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს პარლამენტის 

აპარატის უფროსი. საბიუჯეტო ოფისის თანამშრომელთა, როგორც აპარატის 

საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობაზე დანიშვნა ხდება პარლამენტის 

აპარატის შესაბამისი ბრძანებით განსაზღვრული პროცედურითა და „საჯარო 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით. საბიუჯეტო 

ოფისის თანამშრომლები შეირჩევიან კონკურსის წესით, გამოცდილებისა და 

კომპეტენციების საფუძველზე. პარლამენტის აპარატი აქვეყნებს ვაკანსიებს 

საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ოფიციალურ ვებ-გვერდზე21, 

სადაც საჯარო დაწესებულებების მიერ ცხადდება კონკურსები საჯარო 

მოხელეების ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად. საბიუჯეტო ოფისის 

თანამშრომელთა შერჩევის პროცესს უძღვება პარლამენტის აპარატი საბიუჯეტო 

ოფისის უფროსის აქტიური ჩართულობით. კონკურსის ჩატარების წესსა და 

პირობებს, კონკურსის ეტაპებს, საკონკურსო კომისიების საქმიანობის დეტალურ 

წესსა და უფლებამოსილებებს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობის 

დადგენილება „საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ“. 

საბიუჯეტო ოფისს არ აქვს საკუთარი ბიუჯეტი, ის არის პარლამენტის აპარატის 

ბიუჯეტის ნაწილი. აქედან გამომდინარე, პარლამენტის ბიუჯეტში არ არის 

გამოყოფილი საბიუჯეტო ოფისისთვის განკუთვნილი ცალკე პროგრამული კოდი. 

საბიუჯეტო ოფისზე ჩვეულებრივ ვრცელდება საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა 

ინტერესთა შეუთავსებლობის სტანდარტები. „საჯარო დაწესებულებაში 

ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი 

ადგენს საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის 

თავიდან აცილების, გამოვლენისა და აღკვეთის და კორუფციული 

სამართალდარღვევის ჩამდენ პირთა პასუხისმგებლობის ძირითად პრინციპებს, 

სამართლებრივი რეგლამენტაციის საფუძვლებსა და მექანიზმებს, აგრეთვე 

არეგულირებს თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების 

წარდგენის, წარდგენილი დეკლარაციების მონიტორინგის პირობებსა და 

მექანიზმს, აგრეთვე მამხილებელთა დაცვის, ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების 

ძირითად საფუძვლებს. საბიუჯეტო ოფისის უფროსი, როგორც თანამდებობის 

                                                           
21 https://www.hr.gov.ge/ 

https://www.hr.gov.ge/
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პირი, ვალდებულია შეავსოს და საჯარო სამსახურის ბიუროს წარუდგინოს 

თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია, რომელიც 

საჯაროდ ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე.22 აღსანიშნავია, რომ ამავე კანონის 

თანახმად (თავი III - თანამდებობრივი შეუთავსებლობა), გარდა სამსახურებრივი 

მოვალეობისა, საბიუჯეტო ოფისის თანამშრომლები, როგორც საჯარო 

მოსამსახურეები, შეიძლება ასრულებდნენ  სამეცნიერო, პედაგოგიურ, 

შემოქმედებით  ან  თავდაცვის ძალების რეზერვში საქმიანობას. 

2.3 ინტერვიუების შედეგების შეჯამება 

 

ცხრილი 6. ინტერვიუს კითხვები მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით 

  

დიახ 

დიახ 
დამატებითი 
განმარტები

თ 

პასუხის 
გარეშე 

არა 
დამატებით

ი 
განმარტებ

ით 

არა 

შეგიძლიათ გაიხსენოთ რაიმე 
შემთხვევა, როდესაც საბიუჯეტო 
ოფისმა გამოავლინა მიკერძოებული 
ქმედება (ხელისუფლების, ან 
რომელიმე პარტიის ან რომელიმე 
ინდუსტრიული ლობისტური ჯგუფის 
სასარგებლოდ ან მათ წინააღმდეგ)? 

0 0 6 3 26 

შეგიძლიათ გაიხსენოთ რაიმე 
შემთხვევა, როდესაც საბიუჯეტო 
ოფისი შესაძლოა აღქმული 
ყოფილიყო, როგორც მიკერძოებული 
(ხელისუფლების ან რომელიმე 
პარტიის ან რომელიმე 
ინდუსტრიული ლობისტური ჯგუფის 
სასარგებლოდ ან მათ წინააღმდეგ)? 

0 0 14 0 21 

იცნობთ საბიუჯეტო ოფისის 
ხელმძღვანელს და განყოფილების 
უფროსებს? 

25 0 5 1 4 

თუ კი, მიიჩნევთ თუ არა მათ კარგ 
ექსპერტებად? 

28 1 6 0 0 

შეგიძლიათ გამოიცნოთ მათი 
პარტიული პრეფერენციები? (არ 
არის საჭირო პარტიის დასახელება) 

0 0 18 0 17 

ცით თუ არა როგორ ხდება 
საბიუჯეტო ოფისის უფროსის 
შერჩევა და დანიშვნა? 

10 0 10 0 15 

როგორ ფიქრობთ საბიუჯეტო 
ოფისში მუშაობის გამოცდილება 
სძენს თუ არა უპირატესობას 
ექსპერტს შრომის ბაზარზე 
დასაქმების კუთხით? 

19 1 14 1 0 

საბიუჯეტო ოფისის 
თანამშრომლების ანაზღაურება 
შეესაბამება მათ სამუშაო 
დატვირთვას? 

0 0 30 0 5 

 

ინტერვიუების შედეგებმა აჩვენა, რომ საბიუჯეტო ოფისს არც ერთი რესპონდენტი 

არ აღიქვამს მიკერძოებულად და მის ხელმძღვანელებს (საბიუჯეტო ოფისის 

უფროსი და განყოფილებების უფროსები) აქვთ ძალიან მაღალი პროფესიული 

რეპუტაცია. მათი შეფასებით, საბიუჯეტო ოფისში მუშაობის გამოცდილება 

უპირატესობას სძენს ექსპერტს შრომის ბაზარზე დასაქმების კუთხით. 

რესპონდენტთა უმეტესობამ ვერ შეძლო შეეფასებინა, თუმცა ვინც შეძლო, მათი 

                                                           
22 https://declaration.gov.ge/ 

https://declaration.gov.ge/
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მოსაზრებით საბიუჯეტო ოფისის თანამშრომლების ანაზღაურება სავარაუდოდ 

არასაკმარისია მათი დატვირთვისა და საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის 

მნიშვნელობის გათვალისწინებით. 

 

ცხრილი 7. იდეალურ შემთხვევაში, მიუკერძოებელი საერთაშორისო ფისკალური ინსტიტუცია არ 

უნდა ეძიებდეს და არც თავიდან ირიდებდეს პროფესიულ დებატებს/კონფლიქტებს (ღია დისკუსიები) 

მთავრობასთან. თქვენი აზრით, რა არის დღესდღეობით უფრო რეალური საფრთხე საბიუჯეტო 

ოფისისთვის: ძალიან ბევრი კონფლიქტის შექმნა/დებატებში შესვლა თუ მისგან თავის არიდება? 

 

  

შესაძლებლბებ
ის 

ნაკლებებობა 

პასუხის 
გარეშე 

თვითცენზურა/
საფრთხის 
თავიდან 
არიდება 

სულ 

პროფესიულ 
დებატებში/კონფლიქტებში შესვლა 0 0 0 0 

პასუხის გარეშე 0 12 2 14 

პროფესიული 
დებატებისგან/კონფლიქტებისგან 
თავის არიდება 1 4 5 10 

სულ 1 16 7 24 

 

ზემოაღნიშნული შეკითხვა რესპონდენტთა დაახლოებით 60%-მა უპასუხოდ 

დატოვა, ხოლო 40%-ის მოსაზრებით, საბიუჯეტო ოფისი შესაძლოა უფრო მეტად 

თავს არიდებდეს პროფესიულ დებატებში/კონფლიქტში შესვლას მთავრობასთან, 

ვიდრე ცდილობდეს მათთან პროფესიულ დებატებში/კონფლიქტში შესვლას.  

მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისს საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომიტეტის სხდომებზე ეძლევა სიტყვით გამოსვლის შესაძლებლობა საფინანსო-

საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მიერ, საბიუჯეტო ოფისს, სახელმწიფო 

აუდიტის სამსახურისა და საქართველოს ეროვნული ბანკისგან განსხვავებით, 

მანდატით არ აქვს მინიჭებული სიტყვით გამოსვლის ოფიციალური 

უფლებამოსილება როგორც საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის, ასევე პლენარულ 

სხდომებზე. მას არ აქვს ვალდებულება, რომ წარსდგეს კომიტეტების წინაშე ან 

პლენარულ სხდომებზე და წარმოადგინოს თავისი ანგარიშები (თუმცა ყველა 

რელევანტური ანგარიში ეგზავნებათ კომიტეტებს). პარლამენტში არ არსებობს 

წლის განმავლობაში საბიუჯეტო ოფისის პროდუქტების შედეგების რეგულარული 

მოსმენის პრაქტიკა. 

საბიუჯეტო ოფისის ანალიტიკური პროდუქტები, განსაკუთრებით დამოუკიდებელი 

მაკროეკონომიკური პროგნოზები, ფისკალური წესების მონიტორინგის ანგარიში, 

ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის 

შესრულების მიმოხილვები შეიცავს ალტერნატიულ მოსაზრებებს. მიუხედავად 

ამისა, საბიუჯეტო ოფისის პროდუქტების ცნობადობის ნაკლებობის გამო, ეს 

საკითხები რესპონდენტების ყურადღების მიღმა დარჩა. 
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ცხრილი 8. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა მოქმედი კანონმდებლობა საკმარისი 

საფუძველი იმისთვის, რომ საბიუჯეტო ოფისმა იმოქმედოს როგორც რეალურად 

დამოუკიდებელმა ინსტიტუციამ? 

პასუხი რაოდენობა 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა არ საჭიროებს ცვლილებებს 7 

საჭიროა მეტი დამოუკიდებლობა 6 

საჭიროა, დამოუკიდებლობის გარანტიები განსაზღვრული იყოს 
კანონმდებლობით 1 

წარდგენისა და დანიშვნის წესი საჭიროებს ცვლილებას 3 

საბიუჯეტო ოფისს არ აქვს საკმარისი ფინანსური დამოუკიდებლობა 2 

საბიუჯეტო ოფისს არ აქვს ოპერაციული დამოუკიდებლობა 2 

სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში უნდა იყოს 
საერთაშორისო ექპერტი 1 

 

რესპონდენტთა 2/3-ზე მეტი ფიქრობს, რომ საბიუჯეტო ოფისის დამოუკიდებლობის 

გასაძლიერებლად საჭიროა  გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებები. 

განხილულ იქნა საკითხები საბიუჯეტო ოფისის უფროსის წარდგენისა და 

დანიშვნის წესთან დაკავშირებით, ასევე ოფისის ფინანსური და საოპერაციო 

დამოუკიდებლობის გაძლიერებასა და  სამეთვალყურეო საბჭოსთან 

დაკავშირებული ცვლილებების თაობაზე. 

კითხვაზე „რა ცვლილებებს შეიტანდით საბიუჯეტო ოფისის უფროსის შერჩევისა 

და დანიშვნის პროცედურაში?“ რესპონდენტებმა წარმოადგინეს შემდეგი იდეები: 

- საბიუჯეტო ოფისის უფროსი უნდა შეირჩეს ღია კონკურსით; 

- საბიუჯეტო ოფისის უფროსი უნდა აირჩეს პარლამენტის მიერ; 

- საბიუჯეტო ოფისის უფროსი წარდგენილი უნდა იქნეს ოპოზიციის მიერ; 

- ოპოზიცია ჩართული უნდა იყოს საბიუჯეტო ოფისის უფროსის შერჩევის 

პროცესში. 

2.4 დისკუსია აღნიშნულ საკითხზე 

 

კარგი საერთაშორისო პრაქტიკის თანახმად, IFI უნდა იყოს დამოუკიდებელი 

მთავრობისგან, პოლიტიკური პარტიებისგან და ლობისტური ჯგუფებისგან. 

ინსტიტუციის დამოუკიდებლობას დიდწილად განაპირობებს ინსტიტუციის 

ხელმძღვანელის არჩევისა და დანიშვნის წესი და მისთვის მინიჭებული 

საოპერაციო დამოუკიდებლობა.  

ქართულ რეალობაში გვაქვს ოპერაციულად დამოუკიდებელი ინსტიტუციების 

მაგალითები. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია ამ ინსტიტუციების 

რეგულირების ძირითადი მახასიათებლები დამოუკიდებლობის ჭრილში23. 

 

 

 

                                                           
23 ინფორმაცია ეფუძნება აღნიშნული ინსტიტუციების კანონებს, მათ დებულებებსა და სხვა კანონებს.  



23 
 

ცხრილი 9.  ცალკეული დამოუკიდებელი ინსტიტუციების რეგულირებასთან დაკავშირებული 

ძირითადი მახასიათებლები საქართველოში 

ინსტიტ
უციები 

მარეგ
ულირე
ბელი 
საფუძ
ვლები 

მმარ
თველ
ობის 
ტიპი 
(ინდი
ვიდუა
ლური 

ან 
კოლე
გიალ
ური) 

მენეჯმე
ნტის 

შერჩევ
ის 

კრიტე
რიუმებ

ი 

კანდი
დატი

ს 
ნომი
ნირებ

ის 
უფლე

ბა 

დანიშ
ვნა 

ვადის 
ხანგრ
ძლივ
ობა 

ვადი
ს 

განახ
ლება
დობა 

გათავ
ისუფ
ლები

ს 
წესებ

ი 

ჰყა
ვს 
თუ 
არა 
მოა
დგი
ლე 

ბიუჯე
ტის 

დამტკ
იცება 

მენეჯერ
ული 

თავისუფ
ლება 

ადამიან
ური 

რესურსე
ბის 

მართვაშ
ი 

საქარ
თველ
ოს 
პარლა
მენტის 
საბიუჯ
ეტო 
ოფისი 

საქარ
თველ
ოს 
პარლა
მენტის 
რეგლა
მენტი 

კოლე
გიალ
ური 
(სამე
თვალ
ყურე
ო 
საბჭო
) 

კანონი
თ არ 
არის 
განსაზ
ღვრულ
ი 

საფი
ნანს
ო-
საბიუ
ჯეტო 
კომი
ტეტის 
თავმჯ
დომა
რე 

პარლ
ამენტ
ის 
თავმჯ
დომა
რე 

5 
წელი 

დიახ არა არა N/A 

შეზღუდუ
ლი 
მენეჯერ
ული 
თავისუფ
ლება 

საქარ
თველ
ოს 
ეროვნ
ული 
ბანკის 
საბჭოს 
წევრებ
ი/პრეზ
იდენტი 

კონსტ
იტუცია
; 
ორგან
ული 
კანონ
ი 
საქარ
თველ
ოს 
ეროვნ
ული 
ბანკის 
შესახე
ბ 

კოლე
გიალ
ური 

(1)პრო
ფესიო
ნალები 
ეკონომ
იკის, 
ფინანს
ების ან 
სხვა 
შესაბა
მის 
დარგშ
ი; (2) 
გამორ
ჩეულნი 
პატიოს
ნებით 

საქა
რთვე
ლოს 
პრეზი
დენტ
ი / 
საქა
რთვე
ლოს 
ეროვ
ნული 
ბანკი
ს 
საბჭ
ო  

პარლ
ამენტ
ის 
სრულ
ი 
შემად
გენლ
ობის 
უმრავ
ლესო
ბა / 
საქარ
თველ
ოს 
პრეზი
დენტ
ი 

7 
წელი 

დიახ იმპიჩ
მენტი 
/ თუ 
აღარ 
არის 
საბჭო
ს 
წევრი 

2 
მოა
დგი
ლე 

საბჭო 
ამტკი
ცებს 
ბიუჯე
ტს 

სრული 
მენეჯერ
ული 
თავისუფ
ლება 

სახელ
მწიფო 
აუდიტი
ს 
სამსახ
ური 

კონსტ
იტუცია
; 
ორგან
ული 
კანონ
ი 
სახელ
მწიფო 
აუდიტ
ის 
სამსახ
ურის 
შესახე
ბ 

ინდივ
იდუა
ლური 

N/A პარლ
ამენტ
ის 
თავმჯ
დომა
რე 

პარლ
ამენტ
ის 
სრულ
ი 
შემად
გენლ
ობის 
უმრავ
ლესო
ბა 

5 
წელი 

N/A იმპიჩ
მენტი 
/ 
შეუთა
ვსებე
ლი 
საქმი
ანობა 
/ 
საქარ
თველ
ოს 
მოქა
ლაქე
ობის 
დაკა
რგვა 

3 
მოა
დგი
ლე 

პარლ
ამენტ
ი 

სრული 
მენეჯერ
ული 
თავისუფ
ლება; 
კერძო 
სექტორ
ის 
შესაბამი
სი 
ხელფას
ები 

სახალ
ხო 
დამცვე
ლი 
(ომბუდ
სმენი) 

კონსტ
იტუცია
; 
ორგან
ული 
კანონ
ი 
სახალ
ხო 
დამცვ
ელის 
შესახე
ბ 

ინდივ
იდუა
ლური 

საქარ
თველო
ს 
მოქალ
აქე 

ფრაქ
ცია, 
უფრა
ქციო 
პარლ
ამენტ
ის 
წევრ
თა 
არანა
კლებ 
შვიდკ
აციან
ი 
ჯგუფ
ი 

პარლ
ამენტ
ის 
სრულ
ი 
შემად
გენლ
ობის 
3/5  

6 
წელი 

ზედი
ზედ 
არა 
ერთი 
და 
იგივე 
პირი  

საქარ
თველ
ოს 
მოქა
ლაქე
ობის 
დაკა
რგვა / 
სასამ
ართ
ლოს 
განაჩ
ენი / 
შეუთა
ვსებე
ლი 
აქტივ
ობები 

3 
მოა
დგი
ლე 

სახალ
ხო 
დამცვ
ელი 

სრული 
მენეჯერ
ული 
თავისუფ
ლება 
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სსიპ 
საქარ
თველ
ოს 
პარლა
მენტის 
ეროვნ
ული 
ბიბლი
ოთეკა 

კანონ
ი 
საქარ
თველ
ოს 
პარლა
მენტის 
ეროვნ
ული 
ბიბლი
ოთეკი
ს 
შესახე
ბ 

ინდივ
იდუა
ლური 

N/A N/A პარლ
ამენტ
ის 
თავმჯ
დომა
რე 

N/A N/A პარლ
ამენტ
ის 
თავმჯ
დომა
რე 

1 
მოა
დგი
ლე 

პარლ
ამენტ
ის 
თავმჯ
დომა
რე 

მაღალი 
მენეჯერ
ული 
თავისუფ
ლება / 
პარლამ
ენტის 
თავმჯდ
ომარის 
თანხმობ
ა 

სსიპ 
საქარ
თველ
ოს 
პარლა
მენტის 
კვლევი
თი 
ცენტრ
ი  

საქარ
თველ
ოს 
პარლა
მენტის 
რეგლა
მენტი 

კოლე
გიალ
ური 

1) 
საქარ
თველო
ს 
მოქალ
აქე; 2) 
მაგისტ
რის 
ხარისხ
ი; 3) 
კვლევი
თი 
საქმია
ნობის, 
დონო
რ და 
საერთა
შორის
ო 
ორგან
იზაციე
ბთან 
მუშაობ
ისა და 
ხელმძ
ღვანე
ლ 
თანამ
დებობა
ზე 
მუშაობ
ის 3 
წლიანი 
გამოც
დილებ
ა; 4) 
ინგლი
სური 
ენა 

სამეთ
ვალყ
ურეო 
საბჭ
ო / 
ღია 
კონკუ
რსი 

პარლ
ამენტ
ის 
თავმჯ
დომა
რე 

N/A N/A საქარ
თველ
ოს 
მოქა
ლაქე
ობის 
დაკა
რგვა / 
სასამ
ართ
ლოს 
განაჩ
ენი / 
შეუთა
ვსებე
ლი 
აქტივ
ობები 
/ 
სამეთ
ვალყ
ურეო 
საბჭო
ს 
რეკო
მენდა
ცია 

არა პარლ
ამენტ
ის 
თავმჯ
დომა
რე 

მაღალი 
მენეჯერ
ული 
თავისუფ
ლება / 
სამეთვა
ლყურეო 
საბჭოსთ
ან 
შეთანხმ
ებით / 
პარლამ
ენტის 
თავმჯდ
ომარის 
თანხმობ
ა 

სსიპ 
საქარ
თველ
ოს 
ფინანს
ური 
მონიტ
ორინგ
ის 
სამსახ
ური 

ფულის 
გათეთ
რებისა 
და 
ტერო
რიზმი
ს 
დაფინ
ანსები
ს 
აღკვე
თის 
ხელშე
წყობი
ს 
შესახე
ბ 
კანონ
ი 

ინდივ
იდუა
ლური 

N/A საქა
რთვე
ლოს 
ეროვ
ნული 
ბანკი
ს 
საბჭ
ო 

საქარ
თველ
ოს 
პრეზი
დენტ
ი 

4 
წელი 

N/A საქარ
თველ
ოს 
მოქა
ლაქე
ობის 
დაკა
რგვა / 
სასამ
ართ
ლოს 
განაჩ
ენი / 
დანაშ
აული 

დია
ხ 

საქარ
თველ
ოს 
ეროვნ
ული 
ბანკის 
საბჭო
ს მიერ 
დამტკ
იცებუ
ლი 
ბიუჯე
ტი 

მაღალი 
მენეჯერ
ული 
თავისუფ
ლება / 
საქართვ
ელოს 
ეროვნუ
ლი 
ბანკის 
საბჭოსთ
ან 
შეთანხმ
ებით / 
საქართვ
ელოს 
პრეზიდე
ნტის 
მიერ 
დამტკიც
ებული 
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საქარ
თველ
ოს 
ბიზნეს
ომბუდ
სმენი 

კანონ
ი 
ბიზნეს
ომბუდ
სმენის 
შესახე
ბ 

ინდივ
იდუა
ლური 

1) 
საქარ
თველო
ს 
მოქალ
აქე; 2) 
უმაღლ
ესი 
იურიდ
იული 
ან 
ეკონომ
იკური 
განათ
ლება 

პარლ
ამენტ
ის 
თავმჯ
დომა
რის 
თანხ
მობა 

საქარ
თველ
ოს 
პრემი
ერ-
მინის
ტრი 

N/A N/A საქარ
თველ
ოს 
მოქა
ლაქე
ობის 
დაკა
რგვა / 
სასამ
ართ
ლოს 
განაჩ
ენი / 
შეუთა
ვსებე
ლი 
აქტივ
ობები 
/ 
პრემი
ერ-
მინის
ტრის 
გადაწ
ყვეტი
ლება 

დია
ხ 

ბიზნეს
ომბუდ
სმენი 

სრული 
მენეჯერ
ული 
თავისუფ
ლება 

სსიპ 
საქარ
თველ
ოს 
კონკუ
რენციი
ს 
ეროვნ
ული 
სააგენ
ტო  

კანონ
ი 
კონკუ
რენცი
ის 
შესახე
ბ 

კოლე
გიალ
ური 

საბჭოს 
წევრი/
თავმჯდ
ომარე: 
1)საქა
რთველ
ოს 
მოქალ
აქე; 2) 
ეკონომ
იკის, 
სამარ
თლისა 
ან 
ბიზნეს 
ადმინი
სტრირ
ების 
ხარისხ
ი; 3) 
ათწლი
ანი 
მუშაობ
ის 
გამოც
დილებ
ა; /5 
წელი 
მენეჯე
რულ 
პოზიცი
აზე 

საბჭ
ოს 
წევრე
ბი - 
საქა
რთვე
ლოს 
პრემი
ერ-
მინის
ტრი/ 
საჯარ
ო 
კონკუ
რსი 

საბჭო
ს 
წევრი 
- 
პარლ
ამენტ
ის 
აბსო
ლუტუ
რი 
უმრავ
ლესო
ბა 
აღმას
რულე
ბელი 
დირე
ქტორ
ი - 
პრემი
ერ -
მინის
ტრი / 
ღია 
კონკუ
რსი 

საბჭო
ს 
წევრი 
- 5 
წელი; 
აღმას
რულე
ბელი 
დირე
ქტორ
ი - 5 
წელი 

საბჭ
ოს 
თავმ
ჯდომ
არე 
ზედი
ზედ 
მხო
ლოდ 
ორჯე
რ 

ინტერ
ესთა 
კონფ
ლიქტ
ი / 
სასამ
ართ
ლოს 
განაჩ
ენი / 
საქარ
თველ
ოს 
მოქა
ლაქე
ობის 
დაკა
რგვა 

2 
მოა
დგი
ლე 

სსიპ 
საქარ
თველ
ოს 
კონკუ
რენცი
ის 
ეროვნ
ული 
სააგენ
ტო  

მაღალი 
მენეჯერ
ული 
თავისუფ
ლება/თა
ნხმობა 
საბჭოს 
მიერ 

სსიპ 
საჯარ
ო 
სამსახ
ურის 
ბიურო 

კანონ
ი 
საჯარ
ო 
სამსახ
ურის 
შესახე
ბ 

ინდივ
იდუა
ლური 

N/A N/A საქარ
თველ
ოს 
პრემი
ერ-
მინის
ტრი 

5 
წელი 

N/A საქარ
თველ
ოს 
მოქა
ლაქე
ობის 
დაკა
რგვა / 
სასამ
ართ
ლოს 
განაჩ
ენი / 
შეუთა
ვსებე
ლი 
აქტივ
ობები  

3 
მოა
დგი
ლე 

სსიპ 
საჯარ
ო 
სამსახ
ურის 
ბიურო 

მაღალი 
მენეჯერ
ული 
თავისუფ
ლება / 
საქართვ
ელოს 
მთავრო
ბის 
თანხმობ
ა 
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პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით, საბიუჯეტო ოფისის სამეთვალყურეო 

საბჭოს შემადგენლობაში შედიან პარლამენტის თავმჯდომარე, საფინანსო-

საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე და თითოეული ფრაქციის წარმომადგენელი. 

სამეთვალყურეო საბჭო მისთვის წარდგენიდან 1 თვის ვადაში განიხილავს და 

ითანხმებს საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის წლიურ ანგარიშს, საბიუჯეტო ოფისის 

საქმიანობის წლიურ გეგმას და საჭიროებისამებრ ყოველწლიურად განახლებულ 

საბიუჯეტო ოფისის მომდევნო 3 წლის განვითარების საშუალოვადიან 

სტრატეგიას. სამეთვალყურეო საბჭოს უფლება აქვს გასცეს რეკომენდაციები 

საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის შესახებ. საბჭო ყოველწლიურად აფასებს 

საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობას და უფლება აქვს მოისმინოს ექსპერტთა 

შეფასებები საბიუჯეტო ოფისის ანგარიშებისა და საბიუჯეტო ოფისის მიერ 

მომზადებული ანალიზების სპეციფიკურ საკითხებზე. 

სამეთვალყურეო საბჭო შეიქმნა 2014 წელს და მას შემდეგ მხოლოდ ორჯერ 

შეიკრიბა. 2016 წლიდან სამეთვალყურეო საბჭოს ფორმირება არ მომხდარა. 

ამდენად, ზემოაღნიშნული დოკუმენტები საბჭოსთან არ შეთანხმებულა. ვინაიდან 

სამეთვალყურეო საბჭო არ არის ეფექტური მექანიზმი, საჭიროა ალტერნატივების 

განხილვა. საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, ერთ-ერთი 

ალტერნატივა არის მაღალი დონის (შიდა და საერთაშორისო) ექსპერტებისგან 

შემდგარი მრჩეველთა საბჭო, რომელიც არ იქნება პასუხისმგებელი ინსტიტუციის 

გადაწყვეტილებებზე. 

იტალიის გარდა, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მოდელის მქონე IFI-ებს, 

როგორც წესი, აქვთ ინდივიდუალური მმართველობის სისტემა (ავსტრალია, 

ავსტრია, კანადა, ირლანდია, კორეა, მექსიკა, პორტუგალია, ამერიკის 

შეერთებული შტატები, ნიდერლანდები, ესპანეთი)24. სამეთვალყურეო საბჭოს 

არსებობა არ არის მიღებული კარგი საერთაშორისო პრაქტიკით. OECD-ის წევრ 

ქვეყნებში IFI-ების მესამედს (33%) ჰყავს გარე მრჩეველთა ჯგუფი, რათა 

ამაღლდეს მათი საქმიანობისადმი სანდოობა (კორეა, ნიდერლანდები, 

სლოვაკეთის რესპუბლიკა, ესპანეთი, გაერთიანებული სამეფო და ამერიკის 

შეერთებული შტატები და დანარჩენი ქვეყნებიც განიხილავენ მის შექმნას). 

OECD-ის პრინციპების მიხედვით, IFI-ს ხელმძღვანელობა უნდა შეირჩეს 

დამსახურებისა და კომპეტენციების საფუძველზე, პოლიტიკური შეხედულებების 

გათვალისწინების გარეშე (პრინციპი 2.2). OECD-ის ქვეყნების IFI-ების 

ხელმძღვანელებს აქვთ სხვადასხვა სექტორში მოღვაწეობის გამოცდილება, მათ 

შორის აკადემიურ და სახელმწიფო (კერძოდ ფინანსთა სამინისტრო) სფეროში, 

აუდიტორულ ინსტიტუციებში, ცენტრალურ ბანკსა და კერძო სექტორში. 

ხელმძღვანელთა თითქმის ნახევარს ჰქონდა აკადემიური საქმიანობის 

გამოცდილება სანამ შეუერთდებოდა IFI-ს. 

OECD-ის უმეტეს წევრ ქვეყნებში IFI-ის ხელმძღვანელს ნიშნავს აღმასრულებელი 

ხელისუფლება ან პარლამენტი, თუმცა მათი კანდიდატურა შეიძლება 

შემოთავაზებულ იქნეს სხვა დაინტერესებული მხარეების ან ინტერესთა ჯგუფების 

მიერ. იქ, სადაც დანიშვნა ხდება პარლამენტის მიერ, შესაძლოა დაწესებული იყოს 

დამატებითი დაცვის მექანიზმები. მაგალითად, დანიშვნა შესაძლოა საჭიროებდეს 

შესაბამისი კომიტეტების თანხმობას (როგორც ავსტრალიისა და იტალიის 

შემთხვევაში ხდება) ან პარლამენტის სრული შემადგენლობის თანხმობას (მაგ. 

მექსიკის შემთხვევა). ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კონგრესის საბიუჯეტო 

                                                           
24 OECD-ის დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციების მონაცემთა ბაზა (2021). 
https://www.oecd.org/gov/budgeting/ifi-database.htm  

https://www.oecd.org/gov/budgeting/ifi-database.htm
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ოფისის დირექტორს და მის მოადგილეს ნიშნავს წარმომადგენელთა პალატის 

თავმჯდომარე და სენატის დროებითი თავმჯდომარე, წარმომადგენელთა 

პალატისა და სენატის საბიუჯეტო კომიტეტების რეკომენდაციების 

გათვალისწინების შემდეგ25. 

ბევრმა რესპონდენტმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ სხვადასხვა დაინტერესებულ 

მხარეს, მათ შორის ოპოზიციას, მნიშვნელოვანი როლი უნდა ჰქონდეს შერჩევის 

პროცესში. საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელისთვის ფართო პოლიტიკური 

მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად, კანდიდატი შესაძლებელია შეირჩეს 

პარლამენტის წევრთა აბსოლუტური უმრავლესობით (მაგ. ასეთი სისტემა 

დანერგილია იტალიასა და სლოვაკეთში). 

საინტერესოა იტალიის საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელის შერჩევის 

პროცედურა26: ორპალატიანი პარლამენტის ორი საბიუჯეტო კომიტეტი ხმათა 2/3-

ით შეარჩევს წარდგენილი კანდიდატებიდან 10 კანდიდატს. აღნიშნული ორი 

პალატის პრეზიდენტი  შერჩეული კანდიდატებიდან ირჩევს საბოლოო კანდიდატს 

(რომელიც დასაქმდება სრული განაკვეთით, მაღალი ანაზღაურებით და 6 წლის 

ვადით მხოლოდ ერთხელ). 

სლოვაკეთის საბიუჯეტო პასუხისმგებლობის საბჭოს (CBR)27 შემთხვევაში, 

ფისკალურ საბჭოს მართავს სამკაციანი კოლეგია, რომელიც შედგება 

თავმჯდომარისა და ორი წევრისგან. თავმჯდომარეს ირჩევს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს ეროვნული საბჭო28 (სლოვაკეთის პარლამენტი) წევრთა 

უმრავლესობის არანაკლებ სამი მეხუთედის (ე.ი. 150 წევრიდან არანაკლებ 90-ის) 

მხარდაჭერით, მთავრობის წარდგინების საფუძველზე. 

IFI-ს ხელმძღვანელობას უნდა ჰქონდეს სრული თავისუფლება, რომ აიყვანოს და 

გაათავისუფლოს თანამშრომლები მოქმედი შრომის კანონმდებლობის 

შესაბამისად (პრინციპი 2.5). OECD IFI-ების უმრავლესობას (78%) აქვს სრული 

კონტროლი კადრების აყვანის პროცესზე. ვინაიდან საქართველოს პარლამენტის 

საბიუჯეტო ოფისი არის პარლამენტის აპარატის სტრუქტურული ერთეული, ის არ 

არის ადმინისტრაციულად სრულიად დამოუკიდებელი. 

OECD-ის პრინციპები ასევე განსაზღვრავს, რომ IFI-ის ხელმძღვანელობის 

თანამდებობაზე ყოფნის ვადის ხანგრძლივობა და მის მიერ აღნიშნული 

თანამდებობის განმეორებით დაკავების შესაძლებლობა ისევე, როგორც 

გათავისუფლების საფუძვლები და წესი მკაფიოდ უნდა იყოს განსაზღვრული 

კანონმდებლობით (პრინციპი 2.3). OECD-ის წევრი ქვეყნების IFI-ების 

უმრავლესობაში ეს არის მიღებული პრაქტიკა. თითქმის ყველა IFI-ს  მკაფიოდ 

აქვს განსაზღვრული ხელმძღვანელის თანამდებობაზე ყოფნის ვადის 

ხანგრძლივობა და პირობები. OECD-ის წევრი ქვეყნების IFI-ების თითქმის სამი 

მეოთხედის (72%) შემთხვევაში მკაფიოდ არის გაწერილი ხელმძღვანელის 

გათავისუფლების საფუძვლები. 

OECD აქვეყნებს IFI-ების მონაცემთა ბაზას29, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას 

OECD-ის წევრ და პარტნიორ ქვეყნებში IFI-ების ძირითადი მახასიათებლებისა და 

                                                           
25 „ეფექტური დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციების ფორმირება“, OECD  
https://www.oecd.org/governance/budgeting/designing-effective-independent-fiscal-institutions-
report.htm#:~:text=Independent%20fiscal%20institutions%20(IFIs)%20serve,decade%20and%20continue%20to%20grow.  
26 OECD-ის ბიუჯეტის შესახებ ჟურნალში სტატიაზე დაყრდნობით 2015/2 (https://www.oecd.org/gov/budgeting/Italy.pdf)  
27 https://www.oecd.org/fr/gov/budgetisation/slovak-republic-independent-fiscal-institution-review-2020.htm  
28 სლოვაკეთის რესპუბლიკის ეროვნული საბჭო არის სლოვაკეთის რესპუბლიკის ერთადერთი კონსტიტუციური 
და საკანონმდებლო ორგანო 
29 https://www.oecd.org/gov/budgeting/ifi-database.htm 

https://www.oecd.org/governance/budgeting/designing-effective-independent-fiscal-institutions-report.htm#:~:text=Independent%20fiscal%20institutions%20(IFIs)%20serve,decade%20and%20continue%20to%20grow
https://www.oecd.org/governance/budgeting/designing-effective-independent-fiscal-institutions-report.htm#:~:text=Independent%20fiscal%20institutions%20(IFIs)%20serve,decade%20and%20continue%20to%20grow
https://www.oecd.org/gov/budgeting/Italy.pdf
https://www.oecd.org/fr/gov/budgetisation/slovak-republic-independent-fiscal-institution-review-2020.htm
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საქმიანობის შესახებ. ამ მონაცემების მიხედვით, IFI-ს ხელმძღვანელის 

თანამდებობაზე ყოფნის ვადა გაწერილია თითქმის ყველა საბიუჯეტო 

ოფისისთვის, ისევე როგორც ფისკალური საბჭოებისთვის. თანამდებობაზე 

ყოფნის ვადა, ასევე, გაწერილია საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 

შემთხვევაში, თუმცა ის ფაქტი, რომ საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელი ინიშნება 

5 წლის ვადით, წინააღმდეგობაში მოდის „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონთან, რომლის თანახმად, პროფესიული საჯარო მოხელე 

სახელმწიფო უწყებაში ინიშნება განუსაზღვრელი ვადით. ამდენად, საჭიროა ამ 

კანონში შესაბამისი ცვლილების შეტანა, რათა ამ კანონის მოქმედება არ 

გავრცელდეს საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელზე, ისევე როგორც არ 

ვრცელდება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალურ აუდიტორსა და მის 

მოადგილეზე, სახალხო დამცველსა და მის მოადგილეზე და სხვებზე.   

 

2.5 გამოვლენილი საჭიროებები 

 

საჭიროა შეიქმნას სამართლებრივი მექანიზმი საბიუჯეტო ოფისის, როგორც IFI-ს 

დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად: 

 პარლამენტის რეგლამენტში ხაზგასმული უნდა იყოს საბიუჯეტო ოფისის 

პროფესიულ შეფასებებში სრული ავტონომია და დამოუკიდებლობა. 

 OECD-ის 5.1 პრინციპის თანახმად, იმის მიუხედავად, თუ ვის 

დაქვემდებარებაშია დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუცია - 

საკანონმდებლო თუ აღმასრულებელი ხელისუფლების, საჭიროა შეიქმნას 

მექანიზმები საკანონმდებლო ორგანოსადმი ანგარიშვალდებულების 

უზრუნველსაყოფად. აღნიშნული შესაძლოა მოიცავდეს IFI-ის ბიუჯეტის 

შესრულების განხილვას პარლამენტის მიერ. OECD-ის 7.1 პრინციპის 

მიხედვით, IFI-ებს აქვთ საკუთარი საქმიანობის მაქსიმალური 

გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის განსაკუთრებული ვალდებულება. 

სრული გამჭვირვალობა მათ პროფესიულ საქმიანობასა და ოპერაციებში 

წარმოადგენს IFI-ების  დამოუკიდებლობის დაცვის უმთავრეს გარანტს და 

საშუალებას აძლევს მათ, მოიპოვონ საზოგადოების ნდობა. OECD-ის 

ზემოაღნიშნული პრინციპების შესაბამისად, საბიუჯეტო ოფისს უნდა 

ჰქონდეს ცალკე პროგრამული კოდი პარლამენტის ბიუჯეტში, თუმცა 

საბიუჯეტო ოფისი უნდა დარჩეს პარლამენტის აპარატის არსებული 

სტრუქტურის ფარგლებში. 

 სამეთვალყურეო საბჭო უნდა გახდეს ეფექტური მექანიზმი ან ჩანაცვლდეს 

ალტერნატიული მექანიზმით, მაგალითად, როგორიცაა მრჩეველთა საბჭო. 

 OECD-ის 5.1 პრინციპის თანახმად, საჭიროა, შეიქმნას მექანიზმები IFI-ის 

საკანონმდებლო ორგანოსადმი ანგარიშვალდებულების 

უზრუნველსაყოფად. ეს ასევე შეიძლება მოიცავდეს (4) პარლამენტის 

საბიუჯეტო კომიტეტის (ან შესაბამისი კომიტეტის) როლს IFI-ს 

ხელმძღვანელობის დანიშვნასა და გათავისუფლებაში. გარდა ამისა, 

OECD-ის 1.1. პრინციპის თანახმად, ინსტიტუციის ეფექტიანობისა და 

მდგრადობისათვის IFI-ს საქმიანობა უნდა ეყრდნობოდეს ფართო 

ეროვნულ ძალისხმევას, მხარდაჭერასა და პოლიტიკურ კონსენსუსს. ამის 

მისაღწევად, შესაძლოა განხილულ უნდა იქნეს საბიუჯეტო ოფისის 
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ხელმძღვანელის კანდიდატურის წარდგენისა და დანიშვნის სხვადასხვა 

ვარიანტები. სასურველია, რომ მთლიანად საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომიტეტი, რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა პოლიტიკურ სპექტრს, 

სრულად იყოს ჩართული საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელის კანდიდატის 

წარდგენისა და დანიშვნის პროცესში. შემოთავაზებულ კანდიდატებს 

შესაძლოა მოეთხოვოთ, რომ კომიტეტს წარუდგინონ თავიანთი ხედვები, 

სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. ასევე, შესაძლოა განხილულ იქნეს 

ხელმძღვანელის დანიშვნის სხვადასხვა მექანიზმები პარლამენტის უფრო 

ფართო პოლიტიკური სპექტრის ჩართულობით მათ შორის საპარლამენტო 

სხდომის დროს. ეს ხელს შეუწყობს საბიუჯეტო ოფისის სათანადო 

ანგარიშვალდებულებას საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე და ასევე, 

უზრუნველყოფს ფართო ეროვნულ ძალისხმევას, მხარდაჭერასა და 

პოლიტიკურ კონსენსუსს საბიუჯეტო ოფისთან დაკავშირებით. 

 საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელის პროფესიული კომპეტენციისა და 

შესაბამისი გამოცდილების კრიტერიუმები უნდა განისაზღვროს 

პარლამენტის რეგლამენტით და წარმოადგენდეს შერჩევის პროცედურის 

ქვაკუთხედს. 

 კანონმდებლობაში მკაფიოდ უნდა იყოს გაწერილი საბიუჯეტო ოფისის 

უფროსის თანამდებობიდან გათავისუფლების საფუძვლები და წესი. 

 „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 

საბიუჯეტო ოფისის უფროსი არის პროფესიული საჯარო მოხელე, რომელიც 

საჯარო უწყებაში ინიშნება განუსაზღვრელი ვადით, თუმცა, რეალურად, 

საბიუჯეტო ოფისის უფროსი ინიშნება 5 წლის ვადით. ამდენად,  საჭიროა 

აღნიშნულ კანონში შესაბამისი ცვლილების შეტანა, რათა ამ კანონის 

მოქმედება არ გავრცელდეს საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელზე ისევე, 

როგორც არ ვრცელდება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალურ 

აუდიტორსა და მის მოადგილეზე, სახალხო დამცველსა და მის 

მოადგილეზე და სხვებზე.   

 

3. OECD პრინციპი 3. მანდატი 
 

3.1 ციტირება OECD დოკუმენტიდან “რეკომენდაცია 

დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციებისთვის 

განსაზღვრული პრინციპების შესახებ” 
 

3.1. უმაღლესი დონის კანონმდებლობაში მკაფიოდ უნდა იყოს განსაზღვრული IFI-

ების მანდატი, მათ შორის ანგარიშებისა და ანალიზის ზოგადი ტიპები, რომლებიც 

უნდა მომზადდეს, ანგარიშებისა და ანალიზის მოთხოვნაზე უფლებამოსილი 
პირები, და საჭიროების შესაბამისად, მათი გამოქვეყნების შესაბამისი ვადები. 

3.2 IFI-ებს უნდა ჰქონდეთ საკუთარი ინიციატივით ანგარიშებისა და ანალიზის 
მომზადების უფლებამოსილება, თავიანთი მანდატის ფარგლებში. ანალოგიურად, 

მათ უნდა ჰქონდეთ ავტონომია, განსაზღვრონ საკუთარი სამუშაო პროგრამა 

თავიანთი მანდატის ფარგლებში. 
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3.3. მანდატის ფარგლებში ნათლად უნდა იქნეს განსაზღვრული IFI-ის საქმიანობის 

კავშირი საბიუჯეტო პროცესთან. IFI-ის ტიპური ამოცანები შესაძლებელია 

მოიცავდეს (მაგრამ ამით არ შემოიფარგლება): ეკონომიკურ და ფისკალურ 
პროგნოზებს (მოკლევადიანი/საშუალოვადიანი ან გრძელვადიანი 

პერიოდისათვის); საბაზისო პროგნოზებს (პოლიტიკის უცვლელობის დაშვებით); 

აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტის 

ანალიზს; ფისკალურ წესებთან ან ოფიციალურ მიზნობრივ მაჩვენებლებთან 
შესაბამისობის მონიტორინგს; ძირითადი საკანონმდებლო ინიციატივების 

ფინანსური გავლენის შეფასებას; ანალიტიკური კვლევების მომზადებას შერჩეულ 

საკითხებზე. 

3.2 არსებული სიტუაცია 
 

საბიუჯეტო და საკანონმდებლო პროცესებში საბიუჯეტო ოფისის მანდატი და 

როლი განსაზღვრულია პარლამენტის რეგლამენტით, რომელიც არის კანონის 

ძალის მქონე საკანონმდებლო აქტი, და რომელიც მიღებულია პარლამენტის 

სრული შემადგენლობის უმრავლესობით. საბიუჯეტო ოფისის და მისი 

სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციები, აგრეთვე საბიუჯეტო ოფისის სტრუქტურა 

და საქმიანობის წესი განისაზღვრება საბიუჯეტო ოფისის დებულებით, რომელსაც 

საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელის ან/და საბიუჯეტო ოფისის სამეთვალყურეო 

საბჭოს წარდგინებით ამტკიცებს პარლამენტის თავმჯდომარე. მოქმედი 

დებულება მომზადებული და წარდგენილი იქნა საბიუჯეტო ოფისის მიერ, ხოლო 

დამტკიცდა პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ.  

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი ხელს უწყობს პარლამენტის შესაძლებლობების 

გაძლიერებას საბიუჯეტო და საკანონმდებლო პროცესში 

მაკროეკონომიკური/ფისკალური პოლიტიკის ანალიზისა და კანონპროექტების 

ფინანსური გავლენების შეფასების გზით. საბიუჯეტო ოფისი თავისი ანალიტიკური 

და კვლევითი ნაშრომების მეშვეობით ასევე ხელს უწყობს საზოგადოების 

ინფორმირებულობას საჯარო ფინანსების მართვის (PFM) საკითხებზე და 

გამჭვირვალობის ზრდას. დებულების მიხედვით, საბიუჯეტო ოფისის ძირითადი 

ფუნქციებია: 

 საქართველოს პარლამენტისათვის, პარლამენტის კომიტეტებისათვის, 

ფრაქციებისათვის, დამოუკიდებელი პარლამენტის წევრებისა და 

პარლამენტის აპარატისათვის ფინანსურ, საბიუჯეტო, მაკროეკონომიკურ 

და საჯარო ფინანსების მართვის საკითხებზე ანალიტიკური ინფორმაციის 

მიწოდება დასკვნების, ანგარიშების, მიმოხილვების, კვლევითი 

პუბლიკაციების სახით და სხვა ფორმებით; 

 ძირითადი ფისკალური, მაკროეკონომიკური და საჯარო ფინანსების 

მართვის ტენდენციების პერიოდული ანალიზი;  

 საბიუჯეტო აგრეგატების საფუძვლად გამოყენებული ოფიციალური 

მაკროეკონომიკური პროგნოზების საფუძვლიანობის შეფასება; 

მოკლევადიანი/საშუალოვადიანი პერიოდისათვის დამოუკიდებელი 

მაკროეკონომიკური/ფისკალური პროგნოზების მომზადება; 

 საქართველოს პარლამენტისათვის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით 

წარდგენილი კანონპროექტების ფინანსური გავლენის შეფასების შესახებ 

დასკვნებისა და დამატებითი ინფორმაციის მომზადება; 

    კანონპროექტის შემუშავების პროცესში საქართველოს პარლამენტის 

წევრების, საპარლამენტო ფრაქციებისა და პარლამენტის კომიტეტების 

შესაბამისი ფინანსური გათვლებით უზრუნველყოფა.  
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საბიუჯეტო ოფისი ანალიზისა და მიგნებების შედეგებს წარადგენს დასკვნის, 

ანგარიშის, მიმოხილვის, კვლევითი პუბლიკაციის სახით, თუმცა შეზღუდული არ 

არის, ანალიზისა და მიგნებების შედეგები წარადგინოს მხოლოდ აღნიშნული 

ფორმებით. საბიუჯეტო ოფისი არ გასცემს საბიუჯეტო, საგადასახადო, 

მონეტარული და საჯარო ფინანსების ზედამხედველობის პოლიტიკის 

განსაზღვრასთან დაკავშირებულ რეკომენდაციებს. საბიუჯეტო ოფისის მიერ 

მომზადებული დასკვნები, ანგარიშები, მიმოხილვები, კვლევითი პუბლიკაციები 

გამჭვირვალე და საჯაროა. 

 

დებულებით განსაზღვრული ანგარიშების გარდა, საბიუჯეტო ოფისი ასევე 

აწარმოებს ანგარიშებს და ანალიზებს საკუთარი ინიციატივით. საბიუჯეტო ოფისის 

მიზანია დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და მაღალი ხარისხის კვლევებით 

მოიცვას ის საკითხები,  რომლებიც არ არის დაფარული მის რეგულარულ 

ანგარიშებში. ამჟამად, საბიუჯეტო ოფისის კვლევითი პროდუქტები შედგება სამი 

სახის პუბლიკაციისგან: კვლევის პუბლიკაციები, თემატური ნაშრომები და 

მეთოდოლოგიური განმარტებები.  

 

საბიუჯეტო ოფისი შედგება სამი განყოფილებისგან: ბიუჯეტის ანალიზის 
განყოფილება, მაკროეკონომიკური ანალიზისა და საგადასახადო პოლიტიკის 
განყოფილება, ფინანსური შედეგების შეფასებისა და საკანონმდებლო პროცესის 
ხელშეწყობის განყოფილება. პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით 
მტკიცდება საბიუჯეტო ოფისის საშტატო ნუსხა30. საბიუჯეტო ოფისის 
თანამშრომლების საშტატო რაოდენობაა 14.  
 
 
ბიუჯეტის ანალიზის განყოფილება 
 
ბიუჯეტის ანალიზის განყოფილების მიერ მომზადებულ დოკუმენტებს 

მიეკუთვნება: სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტის 

მიმოხილვა, ბიუჯეტის შესრულების ყოველთვიური/კვარტალური/წლიური 

ანალიზი, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების და 

ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა. 

 

მაკროეკონომიკური ანალიზისა და საგადასახადო პოლიტიკის განყოფილება 

განყოფილება ამზადებს მაკროეკონომიკური მიმოხილვის ყოველთვიურ, 

კვარტალურ და წლიურ ანგარიშებს, აგრეთვე, კვარტალურ და წლიურ 

მაკროეკონომიკურ პროგნოზებს.  

 

ფინანსური შედეგების შეფასებისა და საკანონმდებლო პროცესის ხელშეწყობის 

განყოფილება 

განყოფილება ამოწმებს ინიციატორის მიერ მომზადებული კანონპროექტების 

ფინანსური გავლენის შეფასებებს და ამზადებს დასკვნებს. ფინანსური გავლენის 

შეფასება კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის სავალდებულო ნაწილია. 

საბიუჯეტო ოფისმა, ასევე, შეიძლება წარადგინოს დამატებითი ინფორმაცია 

ფინანსური გავლენის შეფასებასთან დაკავშირებით კანონპროექტის განხილვის 

პროცედურის დაწყებიდან პირველ მოსმენამდე. განყოფილება, ასევე, 

                                                           
30 https://parliament.ge/public-information/19/data/2816  

https://parliament.ge/public-information/19/data/2816
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უფლებამოსილია მიაწოდოს ფინანსური გათვლები პარლამენტის წევრებს, 

საპარლამენტო ფრაქციებსა და პარლამენტის კომიტეტებს მოთხოვნის 

წარდგენიდან 4 კვირის ვადაში (ეს ვადა შეიძლება გაგრძელდეს საბიუჯეტო 

ოფისისა და ფინანსური გათვლების მომთხოვნის შეთანხმების საფუძველზე).  

საბიუჯეტო ოფისი, აგრეთვე,  ამზადებს ანგარიშს ფისკალურ წესებთან 

შესაბამისობის მონიტორინგის შესახებ. თითოეული განყოფილება, ასევე, 

ამზადებს კვლევით ნაშრომებს. 

 

3.3 ინტერვიუების შედეგების შეჯამება 
 

მხოლოდ რამდენიმე რესპონდენტს ჰქონდა მკაფიო  და ზუსტი წარმოდგენა 

საბიუჯეტო ოფისის ამჟამინდელი მანდატის შესახებ. მათმა უმრავლესობამ იცოდა 

საბიუჯეტო ოფისის იმ პროდუქტების შესახებ, რომლებსაც ისინი რეალურად 

იყენებენ თავიანთ საქმიანობაში. 

გამოკითხულ პირთა ხედვები საბიუჯეტო ოფისის მანდატის შესაძლო 

გაფართოებასთან დაკავშირებით მრავალფეროვანია. რესპონდენტთა მესამედმა 

აღნიშნა, რომ სანამ საბიუჯეტო ოფისი რაიმე ახალს დაიწყებს, იქამდე საჭიროა 

მიმდინარე პროდუქტების უკეთ გაცნობა/კომუნიკაცია დაინტერესებულ 

მხარეებთან. რესპონდენტთა მიერ გამოთქმული დანარჩენი მოსაზრებები 

შეიძლება დაიყოს ორ თანაბარ ჯგუფად იმის მიხედვით, თუ რაზე უნდა გაკეთდეს 

აქცენტი: მაკრო-ფისკალურ თუ მიკროფისკალურ თემებზე. რესპონდენტთა 

უმეტესობა ასევე მიიჩნევდა, რომ აუცილებლობას წარმოადგენს საბიუჯეტო 

ოფისმა გააძლიეროს კომუნიკაცია დაინტერესებულ მხარეებთან.  

 ცხრილი 10. საბიუჯეტო ოფისს რომ გააჩნდეს დამატებით დრო და ადამიანური რესურსები, კიდევ 
რა დამატებითი დოკუმენტების მომზადება უნდა იყოს მისი საქმიანობის დღის წესრიგში? 

შემოთავაზებები რაოდენობა 

ახალი პროდუქტების შემუშავებამდე, უფრო მნიშვნელოვანია 10 

მეტი კომუნიკაცია 8 

მიმდინარე პროდუქტებში მეტი კრიტიკული პერსპექტივის 
ინტეგრირება 1 

ცალკეულ შემთხვევებში სხვა ინსტიტუციების "მშრალი" მონაცემების 
წარმოდგენის ნაცვლად მათ ანალიზზე მეტი ფოკუსირება 

1 

მაკროფისკალური ანალიზი 11 

ფისკალურ წესებთან შესაბამისობის ანალიზი 2 

გრძელვადიანი მდგრადობის ანალიზი 2 

მთავრობის ფისკალური სტრატეგიის შეფასება 2 

მთავრობის მიერ გამოშვების გაპის შეფასების შემოწმება 1 

ფისკალური რისკების ანალიზი (სახელმწიფო საწარმოები) 4 

მიკროფისკალური ანალიზი 10 

კონკრეტული სექტორების/საბიუჯეტო პროგრამების/დანახარჯების 
სიღრმისეული ანალიზი 4 

კოვიდ-19 პანდემიასთან დაკავშირებული ანალიზი 1 

რეგულირების გავლენის შეფასება RIA 4 

პარლამენტის წევრების დახმარება განმარტებითი ბარათის 
მომზადებისთვის საჭირო ფინანსურ გათვლებში 1 
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დაინტერესებულ მხარეებთან ინტერვიუების ფარგლებში გამოიკვეთა არაერთი 

მცდარი შეხედულება საბიუჯეტო ოფისის რეალური ან სასურველი როლის 

შესახებ. მაგალითად, ზოგიერთი რესპონდენტის აზრით, საბიუჯეტო ოფისს უნდა 

ჰქონდეს ნორმატიული როლი, ანუ უნდა გასცემდეს რეკომენდაციებს. ზოგიერთ 

რესპონდენტს ასევე, შეცდომით მიაჩნდა, რომ საბიუჯეტო ოფისს აქვს 

პარლამენტის ზოგადი მრჩევლის როლი. 

3.4 დისკუსია აღნიშნულ საკითხზე 
 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მიხედვით, 

არსებობს შემდეგი იერარქია: ა) საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს 

კონსტიტუციური კანონი; ბ) საქართველოს კონსტიტუციური შეთანხმება; გ) 

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულება და შეთანხმება; დ) საქართველოს 

ორგანული კანონი, საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტი; ე) საქართველოს 

კანონი, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი. მაშასადამე, პარლამენტის 

რეგლამენტი არის კანონი, თუმცა არა ორგანული კანონი. ორგანული კანონი 

რანგით განსხვავდება სხვა კანონებისგან და სარგებლობს უპირატესი 

იურიდიული ძალით სხვა კანონებსა და პარლამენტის რეგლამენტთან 

მიმართებით. ორგანული კანონი მიიღება მხოლოდ კონსტიტუციით 

გათვალისწინებულ საკითხებზე31 და შეიძლება ის წარმოადგენდეს „უფრო მაღალი 

დონის კანონმდებლობას“, როგორც ეს აღნიშნულია OECD-ის 3.1 პრინციპში. 

საქართველოს დამოუკიდებელი ინსტიტუტების ცხრილიდან (ცხრილი 9), 

რომელიც წარმოდგენილია ანგარიშის მეორე თავში OECD პრინციპი 2. 

დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა, ჩანს, რომ იმ დამოუკიდებელი 

ინსტიტუციების შესახებ, რომლებიც  ღია პროფესიულ დაპირისპირებაში 

შესაძლოა აღმოჩნდნენ მთავრობასთან (განსაკუთრებით ეროვნული ბანკი, 

სახელმწიფო აუდიტის ოფისი და სახალხო დამცველი) ჩანაწერები აღნიშნულია 

კონსტიტუციაში და ისინი რეგულირდებიან საქართველოს ორგანული კანონით. 

საბიუჯეტო ოფისი თავისი როლით, ასევე, ძალიან ჰგავს აღნიშნულ ინსტიტუციებს 

მთავრობის ეკონომიკური და ფისკალური პროგნოზების შეფასებაში. 

გარდა ამისა, საბიუჯეტო ოფისი, როგორც დამოუკიდებელი ფისკალური 

ინსტიტუცია, არ არის ნახსენები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში, კანონში, 

რომელიც განსაზღვრავს საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის ფორმირების 

პრინციპებს, არეგულირებს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების 

რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტების პროექტების მომზადების, 

განხილვის, დამტკიცების, ბიუჯეტების შესრულების, ანგარიშგებისა და 

კონტროლის წესებს, აგრეთვე, საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური 

რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების და მათ მიერ შექმნილი/დაფუძნებული 

იურიდიული პირების საბიუჯეტო ურთიერთობებსა და პასუხისმგებლობას. 

საბიუჯეტო ოფისის მანდატი სრულად დეტალურად არ არის გაწერილი არც 

პარლამენტის რეგლამენტში და არც საბიუჯეტო ოფისის დებულებაში. 

პარლამენტის რეგლამენტში არ არის ნახსენები საბიუჯეტო ოფისის რამდენიმე 

ანალიტიკური დოკუმენტი, რომელიც მუშავდება საქართველოს საბიუჯეტო 

პროცესის შესაბამისად, ეს დოკუმენტებია: ბიუჯეტის შესრულების ყოველთვიური 

და კვარტალური ანალიზი, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების 

და ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტების შესრულების მიმოხილვა, 

ალტერნატიული მაკროეკონომიკური პროგნოზები და სხვა პროდუქტები, 

                                                           
31 საქართველოს ორგანული კანონი მიიღება მხოლოდ იმ საკითხებზე, რომელთა მოწესრიგებაც საქართველოს 
კონსტიტუციის თანახმად საქართველოს ორგანული კანონითაა გათვალისწინებული. ორგანული კანონი 
მიღებულად ითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობა, თუ 
საქართველოს კონსტიტუციით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. 
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მაგალითად, მაკროეკონომიკური ანალიზისა და საგადასახადო პოლიტიკის 

განყოფილების მიერ მომზადებული ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და 

მიმართულებების (BDD) დოკუმენტთან დაკავშირებული ანალიზი. საბიუჯეტო 

ოფისის დებულებაში არ არის ნახსენები ოფისის ზოგიერთი საქმიანობა, 

როგორიცაა მაკროეკონომიკური პროგნოზების ალტერნატიული სცენარების 

წარმოება. თუმცა, საბიუჯეტო ოფისს აქვს საკუთარი ანგარიშგების პოლიტიკა, 

რომელიც მკაფიოდ განსაზღვრავს ოფისის მიერ მომზადებული ყველა შესაბამისი 

ანგარიშის გამოქვეყნების თარიღს წლიური საბიუჯეტო ციკლის განმავლობაში32.  

პრაქტიკაში საბიუჯეტო ოფისი, ასევე, ახორციელებს ფისკალური წესების 

შესაბამისობის მონიტორინგს, რაც არ შედის ოფისის ოფიციალურ მანდატში. 

საბიუჯეტო ოფისს ევროკომისიასა და საქართველოს მთავრობას შორის 

გაფორმებული სექტორული რეფორმის შესრულების ხელშეკრულების ფინანსური 

შეთანხმების ფარგლებში (2018 წ.) დაევალა მთავრობის მიერ ფისკალურ 

წესებთან შესაბამისობის მონიტორინგი და შესაბამისი ანგარიშის მომზადება. 

2020 წელს საბიუჯეტო ოფისმა პირველად შეაფასა ფისკალურ წესებთან 

შესაბამისობა და მას შემდეგ აგრძელებს შეფასებების რეგულარულად ჩატარებას, 

მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფუნქცია მის ოფიციალურ მანდატში არ შედის. 

საბიუჯეტო ოფისი არ გასცემს რეკომენდაციებს საბიუჯეტო, საგადასახადო, 

მონეტარული და საჯარო ფინანსების ზედამხედველობის პოლიტიკის 

განსაზღვრის თაობაზე. OECD-ის პრინციპები ემხრობა იმ აზრს, რომ IFI 

გათავისუფლებული იყოს ნორმატიული პოლიტიკის შემუშავების 

პასუხისმგებლობისგან, რათა თავიდან იქნას აცილებული თუნდაც აღქმა 

ინსტიტუციის მიკერძოებულობასთან დაკავშირებით.   (პრინციპი 2.1). აღნიშნულის 

შესაბამისად, OECD-ის დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციების ნახევარზე 

მეტი (56%) არ გასცემს ნორმატიულ რჩევებს. იმ შემთხვევებში, როდესაც IFI-ებს 

შეუძლიათ ნორმატიული რჩევების გაცემა (ავსტრია, ბელგია, დანია, კორეა და 

შვედეთი), ის მკაცრად შეზღუდულია და, როგორც წესი, ეხება ისეთი 

რეკომენდაციების გაცემას, რომელიც უზრუნველყოფს ფისკალური პოლიტიკის 

მიზნებთან შესაბამისობას. 

საბიუჯეტო ოფისს 2012 წლიდან ევალება საკანონმდებლო პროცესის ხელშეწყობა 

ინიცირებული კანონპროექტების ფინანსური გავლენის შეფასების ხარისხის 

შემოწმებით. გამომდინარე იქიდან, რომ არ არსებობს პარლამენტის მიერ 

დამტკიცებული ოფიციალური გზამკვლევი, რომელიც ასახავს კანონპროექტის 

ფინანსური გავლენის შეფასების პრინციპებს, რომლის დაცვაც საბიუჯეტო ოფისს 

შეუძლია მოითხოვოს ინიციატორებისგან, ოფისმა უნდა შეამოწმოს არა მხოლოდ 

ფინანსური გავლენის შეფასების ხარისხი, არამედ აქტიურად გაიაროს 

კონსულტაცია ინიციატორებთან და აუხსნას მათ, როგორ უზრუნველყონ 

კანონპროექტების სწორი ფინანსური გავლენის შეფასება. ყველა ინიცირებული 

ცვლილების შემოწმებასა და წარმოდგენილი ფინანსური გავლენის შეფასების 

ხარისხის უზრუნველყოფას ინიციატორებთან კონსულტაციების გზით, 

განყოფილების თანამშრომელთა უმეტესი დრო ეთმობა.  

მიუხედავად აღნიშნულისა, 2015-2016 წლებში საბიუჯეტო ოფისმა საკუთარი 

ინიციატივით მოამზადა ფინანსური გავლენის შეფასების მომზადების ძირითადი 

პრინციპების სახელმძღვანელო, რამაც დიდი წვლილი შეიტანა ინიციატორების 

მიერ მომზადებული ფინანსური გავლენის შეფასების ხარისხის გაუმჯობესებაში. 

2021 წელს ოფისმა განაახლა სახელმძღვანელო პრინციპები და 

მეთოდოლოგიური მითითებები, თუმცა ეს უკანასკნელი არ არის სავალდებულო 

დოკუმენტი ინიციატორებისთვის და არ ანაცვლებს ოფიციალურ ფინანსური 

                                                           
32 http://pbo.parliament.ge/reports/reporting-calendar.htm 
http://pbo.parliament.ge/macroecon/reporting-calendar.htm  

http://pbo.parliament.ge/reports/reporting-calendar.htm
http://pbo.parliament.ge/macroecon/reporting-calendar.htm
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გავლენის მეთოდოლოგიას, რომელიც უნდა დაამტკიცოს პარლამენტმა 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში 

განხორციელებელი ცვლილების თანახმად33.  

გარდა ამისა, საბიუჯეტო ოფისს თავისი ამჟამინდელი მანდატის ფარგლებში არ 

აქვს რაიმე ოფიციალური ვალდებულება რეგულირების გავლენის შეფასებასთან 

(RIA) ან გენდერული გავლენის შეფასებასთან (GIA) დაკავშირებით. თუმცა, 

კანონპროექტების ფინანსური გავლენის შეფასების შემოწმებაში საბიუჯეტო 

ოფისის როლის გათვალისწინებით, მან მონაწილეობა მიიღო 2015-2017 წლებში 

შესაძლებლობების განვითარების მიმართულებით USAID-ის კარგი 

მმართველობის ინიციატივისა (GGI) და ევროკავშირის პროექტის 

„საკანონმდებლო ზემოქმედების შეფასება, კანონშემოქმედებითი პროცესი და 

წარმომადგენლობითი უნარების გაძლიერება“ მხარდაჭერით განხორციელებულ 

მთელ რიგ აქტივობებში. შედეგად, 2017-2019 წლებში პარლამენტმა ჩაატარა 

რამდენიმე RIA და GIA საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების, მათ შორის 

ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) აქტიური მხარდაჭერით, სადაც 

საბიუჯეტო ოფისმა წვლილი შეიტანა ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზის 

განხორციელების გზით.34  

„რეგულირების ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 17 იანვრის #35 დადგენილებით (დანართი 

№1)35,  განსაზღვრულია  20 ყველაზე მნიშვნელოვანი კანონის ჩამონათვალი. თუ 

პარლამენტში წარდგენილი რომელიმე კანონპროექტი ითვალისწინებს 

აღნიშნული 20 კანონიდან რომელიმეში ცვლილებას, მაშინ კანონპროექტთან 

ერთად პარლამენტს უნდა წარედგინოს RIA, მაგრამ ეს სავალდებულოა მხოლოდ 

იმ შემთხვევაში, თუ კანონპროექტის ინიციატორი მთავრობაა. თუ კანონპროექტის 

ინიციატორი საპარლამენტო სუბიექტია, მათზე ეს წესი არ მოქმედებს. RIA მოიცავს 

კომპლექსური ფისკალური გავლენის შეფასებას სხვა გავლენების (მაგ. 

გარემოსთან დაკავშირებული) შეფასებებთან ერთად.  

თუ მთავრობა არის ინიციატორი, მაშინ მთავრობას ევალება RIA-ების 

განხორციელება.  

დღესდღეობით RIA-ს ძირითადად ატარებენ გარე ექსპერტები და არა იმ საჯარო 

დაწესებულებების თანამშრომლები, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან, რომ 

RIA მომზადდეს. ისინი იყენებენ გარე ექსპერტების მომსახურებას (აუთსორსინგი), 

რაც საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშრებული, თუმცა ეს ფინანსდება 

საერთაშორისო დონორების მხარდაჭერით. საქართველოში მტკიცებულებებზე 

დაფუძნებული პოლიტიკის გაუმჯობესების თვალსაზრისით, მიზანშეწონილია, 

რომ ძალისხმევა და ფინანსები მიიმართოს საჯარო სექტორის შიდა 

შესაძლებლობების განვითარებაზე, რომელმაც უნდა განახორციელოს RIA-ები. 

ამასთან, პარლამენტში არავის ევალება მთავრობის მიერ წარმოდგენილი RIA-

ების ხარისხის შემოწმება, განსხვავებით ფინანსური გავლენის შეფასებისგან, 

რომელსაც ამოწმებს საბიუჯეტო ოფისი. შესაბამისად, მართებული იქნებოდა, 

რომ მთავრობის მიერ ჩატარებული RIA-ების ხარისხი, ასევე, შემოწმებულიყო 

საბიუჯეტო ოფისის მიერ. 

რეგულაციაში პოტენციური ცვლილებების შემთხვევაში, რომელიც ასევე 

დაავალდებულებს პარლამენტს მოამზადოს RIA-ები ზემოხსენებულ 20 კანონში 

ცვლილებების განხორციელებისას, საბიუჯეტო ოფისი აქტიურად უნდა იყოს 

ჩართული RIA-ების მომზადებაში. აღნიშნული მნიშვნელოვნად გაზრდის 

                                                           
33 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4388338?publication=0 
34 http://pbo.parliament.ge/ge/costestimates/regulatory-impact-assessment.html  
35 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4776100?publication=0 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4388338?publication=0
http://pbo.parliament.ge/ge/costestimates/regulatory-impact-assessment.html
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საბიუჯეტო ოფისის დატვირთვას და დამატებითი რესურსის საჭიროებას არსებულ 

მდგომარეობასთან შედარებით.  

მნიშვნელოვანია ვახსენოთ ევროკავშირის №473/2013 რეგულაცია, რომლის 

მიხედვით ეროვნული საშუალოვადიანი ფისკალური გეგმები და ბიუჯეტის 

პროექტები დაფუძნებული უნდა იყოს IFI-ის მიერ დამოუკიდებლად მომზადებულ 

ან შეფასებულ მაკროეკონომიკურ პროგნოზებზე. მან, ასევე ევროზონის IFI-ებს 

მიანიჭა ყველა მოქმედი რაოდენობრივი ფისკალური წესის ოფიციალური 

მონიტორინგის როლი36. 

უფრო მეტად განვიხილოთ საბიუჯეტო ოფისის მაკროეკონომიკურ პროგნოზებთან 
დაკავშირებული საკითხები: 
 

1. საბიუჯეტო ოფისის მიერ მომზადებული პროგნოზები რეალური 
ღირებულების მატარებელია, ვინაიდან ქვეყანაში არ იწარმოება 
მთავრობისგან დამოუკიდებელი სხვა პროგნოზი, რომელიც იქნებოდა 
მასთან სიღრმისეულად შესადარი. არც ეროვნული ბანკი, არც სხვა 
ანალიტიკური ცენტრები და საერთაშორისო ორგანიზაციები 
რეგულარულად არ აქვეყნებენ საქართველოს ეკონომიკის 
მაკროეკონომიკურ პროგნოზებს ფისკალური ანალიზისთვის აუცილებელი 
დისაგრეგაციის დონეზე. მაგალითად, ეროვნული ბანკი აქვეყნებს მხოლოდ 
მშპ-ს რეალურ ზრდას და სამომხმარებლო ფასების ინფლაციას. 
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აქვეყნებს მშპ-ს ზოგიერთ კომპონენტს 
როგორც ნომინალურ, ასევე რეალურ ღირებულებებში, მაგრამ ისინი მაინც 
არ არის გამოყენებადი გადასახადების პროგნოზირებისთვის (გარდა 
ამისა, არც ერთი საკანონმდებლო ორგანო არ უნდა დაეყრდნოს 
საერთაშორისო ორგანიზაციებს ისე როგორც დამოუკიდებელი 
პროგნოზების „საკუთარ“ მწარმოებელს).  

2. საბიუჯეტო ოფისის პროდუქტის ხარისხი შეიძლება შეფასდეს სხვადასხვა 
პროფესიონალი პროგნოზების მწარმოებლების პროგნოზების შედეგებთან 
შედარებით. ამ დროისთვის დიდ ყურადღებას არ ვამახვილებთ აღნიშნულ 
შედარებაზე იმის გათვალისწინებით, რომ ერთი მხრივ, საბიუჯეტო ოფისმა 
მხოლოდ 2016 წელს დაიწყო რეგულარული პროგნოზების გამოქვეყნება 
(2017 წლისთვის), მეორე მხრივ, 2020 წელი კოვიდ კრიზისის გამო, 
ყველასთვის არაპროგნოზირებადი წელი აღმოჩნდა. შესაბამისად, 
მხოლოდ სამი „რეალური“ წელი გვაქვს პროგნოზირების შედეგების 
შესადარებლად. ფაქტია, რომ ამ სამ წელიწადში საბიუჯეტო ოფისმა 
დაუშვა ყველაზე მცირე საშუალო ცდომილება37 მშპ-ს რეალური და 
ნომინალური ზრდის ტემპის პროგნოზირებაში ფინანსთა სამინისტროსთან, 
ეროვნულ ბანკთან38 და IMF-თან შედარებით.  
 

ცხრილი 11. სხვადასხვა ინსტიტუციის მიერ რეალური მშპ-ს ზრდის 

ტემპის პროგნოზირებული სიდიდეები 

 

  

რეალური მშპ-ს ზრდის ტემპი პროგნოზის ცდომილება 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 RMSE 

ფაქტი (GEOSTAT) 4.84% 4.80% 4.98%         

MoF პროგნოზი 4.00% 4.50% 4.50% -0.84% -0.30% -0.48% 0.59% 

IMF პროგნოზი 4.52% 3.98% 4.77% -0.32% -0.82% -0.21% 0.52% 

NBG პროგნოზი 5.40% 4.70% 4.60% 0.56% -0.10% -0.38% 0.39% 

PBO პროგნოზი 4.58% 4.90% 5.52% -0.26% 0.10% 0.54% 0.35% 

 

                                                           
36 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0473&rid=1 
37 ცდომილება გაზომილია საშუალო კვადრატული გადახრით  
38 ეროვნულ ბანკს არ გამოუქვეყნებია მშპ-ს ნომინალური ზრდის ტემპის პროგნოზი 
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ცხრილი 12. სხვადასხვა ინსტიტუციის მიერ ნომინალური მშპ-ს ზრდის 

ტემპის პროგნოზირებული სიდიდეები 

 

  

ნომინალური მშპ-ს ზრდის ტემპი პროგნოზის ცდომილება 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 RMSE 

ფაქტი (GEOSTAT) 13.67% 9.30% 10.20%         

MoF პროგნოზი 8.16% 8.16% 8.16% -5.51% -1.14% -2.04% 3.46% 

IMF პროგნოზი 9.22% 7.05% 8.00% -4.45% -2.25% -2.20% 3.15% 

NBG პროგნოზი -- -- -- -- -- -- -- 

PBO პროგნოზი 9.96% 9.60% 9.57% -3.71% 0.30% -0.63% 2.18% 

 
 

კიდევ ერთხელ უნდა გაესვას ხაზი იმ ფაქტს, რომ სამი წლის მონაცემი არ 
არის მყარი საფუძველი დასკვნების გამოსატანად, მაგრამ რაც უფრო მეტი 
დრო გავა, მით უფრო გრძელი დროითი მწკრივები უნდა იქნას 
რეგულარულად გამოყენებული შესრულების მონიტორინგისთვის, იმაში 
დასარწმუნებლად, რომ საბიუჯეტო ოფისის პროგნოზები არა მხოლოდ 
მიუკერძოებელია, არამედ რაც შეიძლება პროფესიულ დონეზეა 
შესრულებული. 

3. საბიუჯეტო ოფისის დამოუკიდებელი პროგნოზები უკვე არის საქართველოს 
საჯარო ფინანსების მართვის სისტემის ფუნდამენტური ელემენტი. როგორც 
დაინტერესებული მხარეების ინტერვიუებიდან ირკვევა, საბიუჯეტო ოფისის 
შესახებ არ არის საკმარისი ცნობადობა საზოგადოებაში და მათ შორის, 
დეპუტატებს შორის, მაგრამ ფინანსთა სამინისტროს ექსპერტები უკვე 
რეგულარულად კითხულობენ მის დოკუმენტებს, რამაც უკვე 
მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია: 2017-2019 წლებში ფინანსთა 
სამინისტროს მიერ გაკეთებულ პროგნოზებს თუ შევადარებთ წინა სამ 
წელთან (2014-2016 წწ.), დავინახავთ, რომ ფინანსთა სამინისტროს 
პროგნოზები გახდა არსებითად ნაკლებად ოპტიმისტური (რეალური მშპ-ს 
პროგნოზების საშუალო გადახრა შეიცვალა ზედმეტად ოპტიმისტურიდან + 
0.9% ფრთხილისკენ -0.5%), ხოლო ცდომილების ზომა (RMSE) დაეცა 1.21%-
დან 0.59%-მდე (ანუ განახევრდა).  
 
ცხრილი 13. ფინანსთა სამინისტროს მიერ რეალური მშპ-ს ზრდის ტემპის პროგნოზირებული 
სიდიდები მანამდე და მას შემდეგ, რაც საბიუჯეტო ოფისმა დაიწყო საკუთარი პროგნოზების 
მომზადება 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ფაქტი (GEOSTAT) 4.40% 3.00% 2.90% 4.84% 4.80% 4.98% 

MoF პროგნოზი 5.00% 5.00% 3.00% 4.00% 4.50% 4.50% 

პროგნოზის ცდომილება 0.60% 2.00% 0.10% -0.84% -0.30% -0.48% 

საშუალო ცდომილება 0.90% -0.54% 

RMSE 1.21% 0.59% 

 
 

მაკროეკონომიკური პროგნოზირების მიმართულებით საბიუჯეტო ოფისის როლის 
კიდევ უფრო გასაძლიერებლად, სასურველია შეიქმნას პროგნოზირების ახალი 
მოდელები (მაგ. CGE მოდელი), რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას 
სხვადასხვა ანალიზისთვის (მაგ. გრძელვადიანი ფისკალური მდგრადობის 
ანალიზი, სექტორული ფისკალური ანალიზი, პოლიტიკაში მიმდინარე 
ცვლილებების ეკონომიკაზე საერთო გავლენის ანალიზი). საბიუჯეტო ოფისს 
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დასჭირდება საერთაშორისო ტექნიკური დახმარება, რათა შეძლოს ყველა 
საჭირო მოდელის დანერგვა, ისევე როგორც ფინანსთა სამინისტრო ან 
ეროვნული ბანკი იღებენ ტექნიკურ დახმარებას საერთაშორისო 
ორგანიზაციებისგან.  
 

3.5 გამოვლენილი საჭიროებები 
 

 საბიუჯეტო ოფისის როლი და მანდატი პარლამენტის რეგლამენტში 

მკაფიოდ და დეტალურად უნდა იყოს განსაზღვრული. იმ შემთხვევაში, თუ 

საბიუჯეტო ოფისის შესახებ ჩანაწერი გაჩნდება კონსტიტუციაში (როგორც 

ეს არის იტალიის საბიუჯეტო ოფისის შემთხვევაში39), მაშინ საბიუჯეტო 

ოფისის რეგულირება შესაძლოა მოხდეს ორგანული კანონით. 

 

 პარლამენტის რეგლამენტში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით უნდა 

განახლდეს საბიუჯეტო ოფისის დებულებაც. 

 

 საბიუჯეტო ოფისი, როგორც დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუცია და 

PFM სისტემის ნაწილი, ნახსენები უნდა იყოს საქართველოს საბიუჯეტო 

კოდექსში.  

 

 საბიუჯეტო ოფისის ოფიციალური მანდატი უნდა გაფართოვდეს და 

მოიცვას გრძელვადიანი ვალის მდგრადობის ალტერნატიული ანალიზის 

და ფისკალურ წესებთან შესაბამისობის შესახებ ანგარიშების მომზადება, 

ხოლო ეს უკანასკნელი უნდა განისაზღვროს „ეკონომიკური თავისუფლების 

შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით40. საერთაშორისო 

ორგანიზაციების უმეტესობა (კერძოდ, IMF41, OECD და ევროკავშირი) 

თანხმდება, რომ აღნიშნული დოკუმენტები საბიუჯეტო ოფისის მიერ უნდა 

მზადდებოდეს.  

 

 უნდა განისაზღვროს საბიუჯეტო ოფისის როლი RIA-ს ჩატარების/ხარისხის 

შემოწმების პროცესში. 

 

 სასურველია, რომ პარლამენტის დეპუტატებს შორის რეგულარული 

გამოკითხვები ჩატარდეს, რათა უფრო ნათელი გახდეს საბიუჯეტო ოფისის 

მანდატის გაფართოების თვალსაზრისით მათთვის სასურველი 

ცვლილებები მათივე საჭიროებების შესაბამისად.   

 

 იმ შემთხვევაში, თუ განმარტებითი ბარათი კანონპროექტის განხილვის 

ყველა ეტაპზე გახდება სავალდებულო, მაშინ საბიუჯეტო ოფისის დასკვნა 

განმარტებითი ბარათის ფინანსური დასაბუთების შესახებ, ასევე, 

სავალდებულო უნდა იყოს ყველა ეტაპზე.  

 

 საბიუჯეტო ოფისმა უნდა განახორციელოს დამოუკიდებელი ფინანსური 

გავლენის შეფასება გარკვეული კრიტერიუმებით შერჩეული ზოგიერთი 

მნიშვნელოვანი კანონისთვის. აღნიშნული ამოცანის შესასრულებლად, 

რომელიც ინტენსიურად მოითხოვს ადამიანურ რესურსს, საჭიროა 

გაიზარდოს ოფისის პერსონალის რაოდენობა და მისი შესაძლებლობები.  

 

                                                           
39 კონსტიტუციa, 2012 წლის 20 აპრილი, მუხლი 5 პუნქტი 1ვ 
40 მაგ. რუმინეთის ფისკალური პასუხისმგებლობის კანონში არის შესაბამისი ჩანაწერები რუმინეთის 
ფისკალური საბჭოს შესახებ 
41 იხ. საქართველო ფისკალური გამჭვირვალობის შეფასება 2017 (IMF), გვ. 42 
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 კანონპროექტებზე საბიუჯეტო ოფისის დასკვნა სავალდებულო უნდა იყოს 

კანონპროექტების სამივე საპარლამენტო მოსმენაზე. ეს კი მოითხოვს 

შესაბამის ცვლილებებს პარლამენტის რეგლამენტში.  

 

 

 რეკომენდებულია, რომ საბიუჯეტო ოფისში შეიქმნას ისეთი მექანიზმი, 

რომელიც უზრუნველყოფს ოფისის პროდუქტების მუდმივ განვითარებას, 

რათა ისინი შესაბამისობაში იყვნენ საერთაშორისო სტანდარტებთან, ასევე 

დაინტერესებული მხარეების საჭიროებებთან და გამოყენებადი იყოს 

მომხმარებლისთვის. იმისათვის, რომ რაოდენობრივი ანალიზი მუდამ 

თანხვედრაში იყოს კარგ საერთაშორისო პრაქტიკასთან, მუდმივად უნდა 

მოხდეს მოდელებისა და სხვა მეთოდოლოგიების განვითარება. 

 

 საჭიროა, გაძლიერდეს დონორთა მხარდაჭერა საბიუჯეტო ოფისისთვის, 

რათა ოფისს მიეცეს შესაძლებლობა მიიღოს საერთაშორისო ტექნიკური 

დახმარება თავისი მეთოდოლოგიისა და ზოგადი ანალიტიკური 

შესაძლებლობების განსავითარებლად. 

 

 

4. OECD პრინციპი 4. რესურსები 

 

4.1 ციტირება OECD დოკუმენტიდან “რეკომენდაცია დამოუკიდებელი 

ფისკალური ინსტიტუციებისთვის განსაზღვრული პრინციპების 

შესახებ” 

 
4.1. IFI-ებისთვის გამოყოფილი რესურსები უნდა შეესაბამებოდეს მათ მანდატს, 

რათა მათ შეძლონ დაკისრებული ფუნქციების სათანადოდ შესრულება. ეს 
მოიცავს თანამშრომლების და, საჭიროების შემთხვევაში, საბჭოს წევრების 

ანაზღაურებას. დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის მიზნით, IFI-ებისთვის 

გამოყოფილი ასიგნებები უნდა ქვეყნდებოდეს და სარგებლობდეს იგივე 

მიდგომით, როგორიც არის სხვა დამოუკიდებელი ორგანოების, მაგალითად 
აუდიტის ოფისების ბიუჯეტების შემთხვევაში. მრავალწლიანი დაფინანსების 

ვალდებულებამ შეიძლება კიდევ უფრო გააძლიეროს IFI-ების დამოუკიდებლობა 

და უზრუნველყოს დამატებითი დაცვა პოლიტიკური ზეწოლისგან. 

 

4.2 არსებული სიტუაცია 

 
პარლამენტის აპარატის ბიუჯეტი მოიცავს საბიუჯეტო ოფისის ასიგნებებს. 

საბიუჯეტო ოფისს არ აქვს ცალკე საკუთარი საბიუჯეტო კოდი ან ცალკე ბიუჯეტი. 

ამრიგად, საბიუჯეტო ოფისის ფინანსების შესახებ ინფორმაცია ცალკე არ 

ქვეყნდება და უშუალოდ მასზე კონტროლიც არ ხორციელდება, როგორც ეს არის 

რეკომენდებული OECD პრინციპების (5.1 და 7.1) მიხედვით. საბიუჯეტო ოფისის 

ფინანსების შესახებ ინფორმაცია არ არ არის წარმოდგენილი პარლამენტის 

საბიუჯეტო დოკუმენტებსა და პარლამენტის წლიურ ანგარიშებში. 

პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით, პარლამენტის ბიუჯეტის პროექტის 

ფორმირებას და საქართველოს მთავრობისათვის წარდგენას უზრუნველყოფს 

პარლამენტი. პარლამენტის ბიუჯეტის პროექტის ფორმირებას საერთო 

ხელმძღვანელობასა და კოორდინაციას უწევს პარლამენტის თავმჯდომარე. 
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პარლამენტის ბიუჯეტის პროექტში პარლამენტისათვის გათვალისწინებული 

დაფინანსების მოცულობის შემცირება შეიძლება მხოლოდ პარლამენტის 

წინასწარი თანხმობით. 

საბიუჯეტო ოფისი თავისი მომავალი წლის საჭიროებების შესახებ ყოვეწლიურად 

სტანდარტულ წერილით მიმართავს პარლამენტის საფინანსო უზრუნველყოფის 

დეპარტამენტსა და შესყიდვებისა და მომარაგების განყოფილებას, რათა 

პარლამენტმა გაითვალისწინოს საბიუჯეტო ოფისის საჭიროებები მომავალი 

წლის ბიუჯეტისა და შესყიდვების გეგმის შედგენისას. 

საბიუჯეტო ოფისის საშტატო ნუსხა, მათი პოზიციები და ანაზღაურება 

დამტკიცებულია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2017 წლის 29 

დეკემბრის №372/3 ბრძანებით (მუხლი 35. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი)42, 

რომელიც საჯაროდ არის ხელმისაწვდომი. საბიუჯეტო ოფისის თანამშრომელთა 

რაოდენობა შეადგენს 14-ს.  

საბიუჯეტო ოფისი შედგება სამი განყოფილებისგან: ბიუჯეტის ანალიზის 

განყოფილება, მაკროეკონომიკური ანალიზისა და საგადასახადო პოლიტიკის 

განყოფილება, ფინანსური შედეგების შეფასებისა და საკანონმდებლო პროცესის 

ხელშეწყობის განყოფილება. თითოეულ განყოფილებას ჰყავს ხელმძღვანელი და 

სამი სპეციალისტი. საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელს ჰყავს თანაშემწე, 

რომელიც ეხმარება ადმინისტრაციულ საკითხებში. საბიუჯეტო ოფისს ასევე ჰყავს 

ერთი თანამშრომელი, რომელიც დასაქმებულია შრომითი ხელშეკრულების 

საფუძველზე. 

PBO-ს ამჟამინდელ თანამშრომელთა 92%-ს აქვს მაგისტრის და PHD-ის ხარისხი 

მოპოვებული. მათ 77%-ს განათლება აქვს მიღებული ეკონომიკის მიმართულებით, 

დანარჩენს ბიზნესის ადმინისტრირების, საჯარო პოლიტიკისა და მენეჯმენტის 

მიმართულებით. საბიუჯეტო ოფისში დასაქმებამდე თანამშრომელთა 54%-ს 

ჰქონდა 5 წელი ან ნაკლები სამუშაო გამოცდილება, 31%-ს ჰქონდა 6-10 წლიანი 

სამუშაო გამოცდილება, 15%-ს კი 10 წელზე მეტი გამოცდილება. თანამშრომელთა 

38% ამჟამად ასწავლის ან ასწავლიდა უნივერსიტეტებში. 

 

დიაგრამა 1. საბიუჯეტო ოფისის ორგანიზაციული სტრუქტურა 

 

 

                                                           
42 https://parliament.ge/public-information/19/data/2816 
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4.3 ინტერვიუების შედეგების შეჯამება 
 

ცხრილი 14. ინტერვიუს შეკითხვა ფინანსურ რესურსებთან დაკავშირებით 

 

  

ოპტიმალურზე 
დაბალი 

ოპტიმალური 
ოპტიმალურზე 

მაღალი 
პასუხის 
გარეშე 

როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა 
საბიუჯეტო ოფისისათვის 
გამოყოფილი ფინანსური 
რესურსები ოპტიმალურ 
დონეზე? 

9 0 0 26 

 

ინტერვიუს მონაწილეთა უმეტესობამ ვერ შეძლო შეეფასებინა საბიუჯეტო ოფისის 

ფინანსური რესურსები, მაგრამ მათ ვინც შეაფასა, ყველამ აღნიშნა, რომ ის 

ოპტიმალურზე დაბალია. 

ცხრილი 15. მიიჩნევთ, რომ საბიუჯეტო ოფისში მუშაობა მიმზიდველია უნივერსიტეტის 

ახალკურსდამთავრებულებისთვის/ახალგაზრდა პროფესიონალებისთვის/გამოცდილი 

ექსპერტებისთვის? 

  

 
ახალკურსდამთ
ავრებულებისთვ

ის 

ახალგაზრდა 
პროფესიონალების

თვის 

გამოცდილი 
ექსპერტების

თვის 

დიახ 23 9 8 

შესაძლოა, მაგრამ ნაკლებად 1 6 3 

არა 0 7 10 

პასუხის გარეშე 11 13 14 

სულ 35 35 35 

 

ინტერვიუების შედეგების მიხედვით, საბიუჯეტო ოფისი ძალიან მიმზიდველი 

დასაქმების ადგილია ახალი კურსდამთავრებულებისთვის კარიერის დასაწყებად, 

მაგრამ ის ნაკლებად მიმზიდველი ხდება გამოცდილი ექსპერტებისთვის. 

რესპონდენტთა აზრით, საბიუჯეტო ოფისი ნაკლებ კონკურენტუნარიანია მაღალი 

დონის ექსპერტების მოსაზიდად არაკონკურენტული ანაზღაურების გამო. 

ცხრილი 16. რომელი ინსტიტუციების ხელფასების ოდენობა შეიძლება იქნეს განხილული საბიუჯეტო 

ოფისის თანამშრომელთა ხელფასის განსაზღვისას? 

პასუხი რაოდენობა 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 9 

საქართველოს ეროვნული ბანკი 6 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 1 

კონკურენციის ეროვნული სააგენტო 1 

კერძო სექტორი 1 

 

ინტერვიუს მონაწილეთა უმეტესობამ, ვისაც ჰქონდა კონკრეტული შეხედულება ამ 

საკითხთან დაკავშირებით, დაასახელა სახელმწიფო აუდიტის სამსახური და 

საქართველოს ეროვნულმა ბანკი იმ უწყებების მაგალითად, რომელთა მსგავსი 

ხელფასები უნდა განესაზღვროს საბიუჯეტო ოფისის თანამშრომლებს.  
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4.4  დისკუსია აღნიშნულ საკითხზე 
 

ცხრილი 17. საბიუჯეტო ოფისის ანგარიშები 

 

საბიუჯეტო ოფისის ანგარიშები 

 
ანგარიშ

ების 
რაოდენ

ობა 
წელიწა

დში 

რეგულა
რული 

დოკუმენ
ტები 

ყოველთვიური მაკროეკონომიკური მიმოხილვა 12 

კვარტალური მაკროეკონომიკური მიმოხილვა 4 

წლიური მაკროეკონომიკური მიმოხილვა 1 

კვარტალური მაკროეკონომიკური პროგნოზები 4 

წლიური მაკროეკონომიკური პროგნოზები (ივნისი) 1 

წლიური მაკროეკონომიკური პროგნოზები (ოქტომბერი) 1 

წლიური მაკროეკონომიკური პროგნოზები (ნოემბერი) 1 

წლიური მაკროეკონომიკური პროგნოზები (დეკემბერი) 1 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ყოველთვიური მიმოხილვა 12 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების კვარტალური მიმოხილვა 3 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური მიმოხილვა 1 

აფხაზ. და აჭარის ავტონ. რესპუბლიკებისა და ადგილ. თვითმმართველი 
ერთეულების ბიუჯეტების წლიური შესრულების მიმოხილვა 1 

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის მიმოხილვა I წარდგენა 1 

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის მიმოხილვა II წარდგენა 1 

სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის მიმოხილვა III წარდგენა 1 

ფისკალურ წესებთან შესაბამისობის მონიტორინგის ანგარიში 1 

საკანონმ
დებლო 

ინიციატი
ვებზე 

დამოკიდ
ებული 

პროდუქ
ტები 

მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში ცვლილების შეტანის 
შესახებ მიმოხილვა I წარდგენა 1 

მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში ცვლილების შეტანის 
შესახებ მიმოხილვა II წარდგენა 1 

კანონპროექტების ფინანსური გავლენის შეფასება 

180 
(საშუალ

ოდ) 

სულ 
რეგულარული დოკუმენტები 46 

საკანონმდებლო ინიციატივებზე დამოკიდებული პროდუქტები 182 

 

 

პროდუქტები, რომლებითაც საბიუჯეტო ოფისი უშუალოდ ემსახურება 
პარლამენტს, შეიძლება დავყოთ ორ ძირითად კატეგორიად: რეგულარული 
დოკუმენტები, რომლებსაც თავისი ადგილი უკავია ყოველწლიურ საბიუჯეტო 
კალენდარში და საკანონმდებლო ინიციატივებზე დამოკიდებული პროდუქტები, 
რომლებიც დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად აქტიური არიან ინიციატორები 
საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავებისა და წარდგენის კუთხით. 
მიუხედავად ამისა, ამ უკანასკნელი კატეგორიის შემთხვევაშიც კი შეგვიძლია 
დაახლოებით განვსაზღვროთ იმ სამუშაოს მოცულობა, რომლის შესასრულებლად 
მზად უნდა იყოს ყოველწლიურად საბიუჯეტო ოფისი.  

ექსპერტის დახმარებით შეფასდა მთლიანი ანალიტიკური შესაძლებლობის რა 
ნაწილი ეთმობა სხვადასხვა სახის პროდუქტის შემუშავებასა და აქტივობების 
განხორციელებას საშუალოდ წლიურად, მაშინ როდესაც საბიუჯეტო ოფისში 
ყველა საშტატო პოზიცია დაკავებულია. ამ გათვლებისთვის, საბიუჯეტო ოფისის 
ხელმძღვანელის დროის 75% და ადმინისტრაციული ასისტენტის მთლიანი დრო 
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არ იქნა გათვალისწინებული ანალიტიკურ რესურსებში. აქვე მნიშვნელოვანია 
აღინიშნოს, რომ საბიუჯეტო ოფისს არ ჰყავს უფროსის მოადგილე, რომელიც 
გაინაწილებდა პასუხისმგებლობას საბიუჯეტო ოფისის სამი განყოფილების 
საქმიანობის კოორდინაციასა და ანგარიშების ხარისხის გავლაზე. საბიუჯეტო 
ოფისს ასევე არ ჰყავს პერსონალი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნებოდა 
ადგილობრივ და საერთაშორისო პარტნიორებთან და დაინტერესებულ 
მხარეებთან კომუნიკაციაზე. ეს არის სერიოზული დანაკლისი, რადგან არსებული 
მდგომარეობა გულისხმობს საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელის ყოველდღიურ 
ზეგანაკვეთურ მუშაობას, რომლის საქმიანობაც წესით უფრო მეტად უნდა იყოს 
მიმართული მმართველობით და შიდა კომუნიკაციის საკითხების გადაწყვეტაზე.  

რეგულარული დოკუმენტების შემუშავებაზე მიიმართება საბიუჯეტო ოფისის 
მთლიანი ანალიტიკური რესურსის დაახლოებით 40 პროცენტი, იმ პირობით, რომ 
ყველა პოზიცია დაკავებულია (არ არის ვაკანტური ადგილი). ამას გარდა, 
საბიუჯეტო ოფისი საკუთარი ინიციატივით ინგლისურ ენაზე თარგმნის 
რეგულარულ პროდუქტებს, ისევე როგორც სხვა დოკუმენტებს, როგორიც არის 
მეთოდოლოგიური დოკუმენტები, სტრატეგიული განვითარების გეგმები, 
სამოქმედო გეგმები, თვითშეფასების ანგარიში და სხვა, რათა გააუმჯობესოს 
ცნობადობა და კომუნიკაცია საერთაშორისო პარტნიორებსა და დონორებთან. ეს 
მოითხოვს ანალიტიკური რესურსების მნიშვნელოვანი ნაწილის გამოყენებას, 
რადგან თარგმნისთვის ასევე საჭიროა გარკვეული პროფესიული კომპეტენცია 
საჯარო ფინანსებში. ამ მიმართულებით იხარჯება მთლიანი ანალიტიკური 
შესაძლებლობების დაახლოებით 15 პროცენტი. 

 
საბიუჯეტო ოფისი ყოველწლიურად ახორციელებს საშუალოდ 180 
საკანონმდებლო პაკეტის ფინანსური გავლენის შეფასების ხარისხის შემოწმებას 
(თითოეული პაკეტი მოიცავს რამდენიმე კანონპროექტს) და ასევე მიმდინარე 
წლის ბიუჯეტის კანონში ცვლილების პროექტის მიმოხილვებს.  აღნიშნული 
მიმართულებით მიემართება საბიუჯეტო ოფისის მთლიანი ანალიტიკური 
რესურსის კიდევ დაახლოებით 25 პროცენტი. თუმცა, იგი არ მოიცავს საბიუჯეტო 
ოფისის მიერ დამოუკიდებელი ფინანსური გავლენის შეფასების 
განხორციელებას, რადგან საბიუჯეტო ოფისს აღარ რჩება საჭირო რესურსი 
განახორციელოს ზემოაღნიშნული შეფასებები პერსონალის დეფიციტის გამო. 
 
გარდა ამისა, საბიუჯეტო ოფისმა 2017-2019 წლებში მონაწილეობა მიიღო 
რამდენიმე RIA-ს და GIA-ს (6 RIA და 3 GIA) შემუშავებაში. იმ შემთხვევაში, თუ 
პარლამენტს ასევე კანონით დაევალება RIA-ს და GIA-ების ჩატარება, მაშინ 
საბიუჯეტო ოფისმა შესაძლოა აქტიური მონაწილეობა მიიღოს მათ 
განხორციელებაში. გარდა ამისა, ასევე შეიძლება განისაზღვროს საბიუჯეტო 
ოფისის როლი მთავრობის მიერ შემუშავებული RIA-ების ხარისხის შემოწმების 
კუთხით. ამ ფუნქციების განსახორციელებლად, საბიუჯეტო ოფისს დასჭირდება 
თანამშრომელთა რაოდენობის მნიშვნელოვნად გაზრდა.  
 
სამი ზემოაღნიშნული აქტივობის შეჯამებით, ჩვენ ვხედავთ, რომ ანალიტიკური 
რესურსის დაახლოებით მხოლოდ 20 პროცენტი რჩება საბიუჯეტო ოფისს სხვა 
აქტივობების განსახორციელებლად, როგორიცაა კვლევა და განვითარება, 
მეთოდოლოგიური პუბლიკაციების შემუშავება, საბიუჯეტო ოფისის სხვადასხვა 
ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება და საერთაშორისო 
პროექტებში ჩართულობა, პროფესიული განვითარება (ტრენინგები), 
ადმინისტრაციული საკითხების (გარდა საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელის 
მიერ) მოგვარება, სამუშაო ჯგუფებში ჩართულობა, კანონპროექტების 
ინიციატორებთან კონსულტაცია, სწავლება (საბიუჯეტო ოფისის რამდენიმე 
თანამშრომელი არის პარლამენტის ტრენინგ ცენტრის ტრენერი და ტრენინგებს 
უტარებს პარლამენტის აპარატის თანამშრომლებს), პირდაპირი კომუნიკაცია 
დაინტერესებულ მხარეებთან (დეპუტატები, ანალიტიკური ცენტრები, 
საერთაშორისო ორგანიზაციები ან სამოქალაქო საზოგადოება), საკომუნიკაციო 
მასალების წარმოება (ინფოგრაფიკა და ა.შ.). 
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რაოდენობრივი ანალიზის კუთხით კარგი საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით, 
საჭიროა, რომ მოდელები და სხვა მეთოდოლოგიები მუდმივად მუშავდებოდეს და 
ვითარდებოდეს. ამასთან, თუ კარგი საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად 
საბიუჯეტო ოფისს სურს მჭიდრო ურთიერთობის დამყარება დაინტერესებულ 
მხარეთა სხვადასხვა ჯგუფთან და სამიზნე აუდიტორიასთან, საჭიროა, მომზადდეს 
შესაბამისი მასალა სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხებისთვის. არსებულ 
ვითარებაში, პრაქტიკულად, არ არსებობს შესაძლებლობა ასეთი აქტივობების 
განსახორციელებლად, რადგან საბიუჯეტო ოფისი განიცდის კადრების  
დეფიციტს. ზემოაღნიშნული საქმიანობების განსახორციელებლად და მუდმივი 
განვითარების უზრუნველსაყოფად, საჭიროა, მნიშვნელოვნად გაიზარდოს 
საბიუჯეტო ოფისის თანამშრომელთა რაოდენობა.  
 
საბიუჯეტო ოფისის ადგილი საპარლამენტო სტრუქტურაში, ისევე როგორც მისი 
ორგანიზაციული მოწყობა და თანამშრომელთა რაოდენობა რამდენჯერმე 
შეიცვალა გასული წლების განმავლობაში. 2014 წლამდე საბიუჯეტო ოფისის 
საშტატო რაოდენობა იცვლებოდა და შეადგენდა მაგალითად, 21 თანამშრომელს 
2007 და 2008 წლებში, თუმცა შემდეგ მათი რაოდენობა შემცირდა 10-მდე 2009 
წელს. 2014 წლის რეფორმის დროს, საერთაშორისო ექსპერტის რეკომენდაციით 
საბიუჯეტო ოფისი უნდა დაკომპლექტებულიყო მინიმუმ 25 თანამშრომლით. 
თუმცა, ამ რეკომენდაციის მიუხედავად, საბიუჯეტო ოფისის თანამშრომელთა 
რაოდენობა განისაზღვრა 15-ით. დღესდღეობით, მიუხედავად იმისა, რომ 
საბიუჯეტო ოფისის მანდატი მნიშვნელოვნად გაფართოვდა 2014 წელთან 
შედარებით, მისი საშტატო რაოდენობა განსაზღვრულია 14 თანამშრომლით. 

საბიუჯეტო ოფისის ანგარიშგების ყოველწლიურ კალენდარზე დაყრდნობითა და 

სხვადასხვა პროდუქტის შესამუშავებლად საბიუჯეტო ოფისის 

სპეციალისტების/ხელმძღვანელების ჯამური დროითი დანახარჯის 

გათვალისწინებით, შესაძლებელია შეფასდეს საბიუჯეტო ოფისის 

დატვირთულობა წლის სხვადასხვა მონაკვეთში ყველა რეგულარული პროდუქტის 

შემუშავების მიმართულებით (არ მოიცავს ფინანსური გავლენის შეფასების 

შემოწმებას). 

დიაგრამა 2. საბიუჯეტო ოფისის დატვირთულობა წლის განმავლობაში რეგულარული 

პროდუქტების შემუშავებაზე 

 

უმეტესი ქვეყნების მსგავსად, ყველაზე დატვირთული პერიოდებია წლის მეორე და 

მეოთხე კვარტლები. რამდენიმე კვირის განმავლობაში, საბიუჯეტო ოფისის 

თანამშრომელთა რესურსების გამოყენება 100 პროცენტს აღემატება, რაც 

გულისხმობს კონკრეტულ  პერიოდებში ზეგანაკვეთურ სამუშაოს.  

ფინანსური შედეგების შეფასებისა და საკანონმდებლო პროცესის ხელშეწყობის 

განყოფილების თანამშრომლებს უწევთ ყოველწლიურად საშუალოდ 180-ზე მეტ 

საკანონმდებლო პაკეტზე მუშაობა, რომელიც მოიცავს რამდენიმე კანონპროექტს. 

თანამშრომელთა დატვირთვა დამოკიდებულია საკანონმდებლო პაკეტების 
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რაოდენობაზე, პაკეტის სიდიდესა და ცვლილებების ბუნებასა და სირთულეზე. 

განყოფილებას კვირაში საშუალოდ 5-6 საკანონმდებლო პაკეტზე უწევს მუშაობა, 

ხოლო საშუალო ზომის პაკეტი შედგება საშუალოდ 5-10 კანონპროექტისგან. 

როდესაც პაკეტი ძალიან მოცულობითია ან კანონპროექტები სასწრაფოდ არის 

განსახილველი, განყოფილების თანამშრომლებს შეიძლება მოუწიოთ 

ზეგანაკვეთური მუშაობა. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, განყოფილების 

თანამშრომლებს არ რჩებათ დრო დამოუკიდებელი ფინანსური გავლენის 

შეფასების განსახორციელებლად.  

ცხრილი 18.  თანამდებობრივი სარგო პოზიციების მიხედვით საბიუჯეტო ოფისის პროფილის 

შესადარ ინსტიტუციებში (ლარი/თვეში, 2021 წ.) 43 

 

  

ფინანსთან 
სამინისტრ

ოს 
მაკროეკონ

ომიკური 
ანალიზისა 

და  
ფისკალურ

ი 
პოლიტიკის 
დაგეგმვის 
დეპარტამე

ნტი 

ფინანს
თან 

სამინის
ტროს 

საბიუჯე
ტო 

დეპარტ
ამენტი  

პარლამენტის 
საბიუჯეტო ოფისი 

სახელმ
წიფო 

აუდიტის 
სამსახუ

რის 
სახელმ
წიფო 

ბიუჯეტი
სა და 

სტრატე
გიული 

ანალიზი
ს 

დეპარტ
ამენტი 

პარლამ
ენტის 

კვლევი
თი 

ცენტრი 

საქართვე
ლოს 

ეროვნული 
ბანკის 

მაკროეკონ
ომიკისა და 
სტატისტიკი

ს 
დეპარტამე

ნტი 
(პრემიის 

გათვალისი
წნების 

გარეშე) 

 
ფაქტო
ბრივი  

შესაძლ
ო 

მაქსიმა
ლური  

ინსტიტუციის/დეპარტამ
ენტის უფროსი 6,000 6,000 5,000 6,000 5,500 6,250 7,395 

ინსტიტუციის/დეპარტამ
ენტის უფროსის 
მოადგილე 4,000 4,000 N.A N.A N.A N.A 5,628 

განყოფილების/ 
სამმართველოს 
უფროსი 3,300 3,500 3,500 4,000 4,500 N.A 5,459 

მთავარი სპეციალისტი N.A 2,100 2,800 2,800 3,410 4,400 4,292 

წამყვანი სპეციალისტი 1,900 1,900 2,200 2,200 2,640 2,800 3,670 

უფროსი სპეციალისტი 1,500 1,600 1,800 1,800 1,835 N.A 2,742 

 

საბიუჯეტო ოფისის თანამშრომელთა ხელფასები ძირითადად ჩამორჩება სხვა 

შესადარებელ ინსტიტუტების ხელფასებს. საშუალო მონაცემებზე დაყრდნობით 

შესაძლებელია გამოვთვალოთ განსხვავება მთლიან სახელფასო 

ანაზღაურებებში თანამშრომელთა იგივე რაოდენობების  გათვალისწინებით. 

ცხრილი 19. საშუალო შეწონილი ინდივიდუალური ხელფასი შესადარებელ ინსტიტუციებში 

საბიუჯეტო ოფისთან შედარებით (%) (მომზადებულია ექსპერტის მიერ) 

 

ინსტიტუცია 
შედარებითი 

ხელფასი 

ფინანსთან სამინისტროს მაკროეკონომიკური ანალიზისა და  
ფისკალური პოლიტიკის დაგეგმვის დეპარტამენტი 89.3 

ფინანსთან სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტი  91.3 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი - ფაქტობრივი 100.0 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი - შესაძლო მაქსიმალური 106.4 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და 
სტრატეგიული ანალიზის დეპარტამენტი 119.9 

                                                           
43 ცხრილი ეფუძნება შესაბამისი უწყებებიდან ოფიციალურად გამოთხოვილ მონაცემებს. ოთხივე 
ინსტიტუციასთან საბიუჯეტო ოფისის მიერ გაგზავნილ იქნა წერილები (25.05.2021). წერილი ფინანსთა 
სამინისტროს - №4831/2-15/21, წერილი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს - №4829/2-15/21, წერილი 
საქართველოს ეროვნულ ბანკს - №4822/2-15/21, წერილი პარლამენტის კვლევით ცენტრს - №4828/2-15/21.  
გამოთვლები არ ითვალისწინებს საჯარო სექტორში საბაზისო თანამდებობრივი სარგოს 10%-იან ზრდას 2022 
წლის 1 იანვრიდან.. 
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პარლამენტის კვლევითი ცენტრი 140.9 

საქართველოს ეროვნული ბანკის მაკროეკონომიკისა და სტატისტიკის 
დეპარტამენტი (პრემიის გათვალისიწნების გარეშე) 156.3 

შენიშვნა: ხელფასები შეწონილია საბიუჯეტო ოფისის თანამშრომლების რაოდენობის მიხედვით სხვადასხვა 
თანამდებობრივ კატეგორიაში. პარლამენტის კვლევითი ცენტრის ხელფასები იმ შესადარებელი 
თანამდებობრივი კატეგორიებისთვის, რომელიც მათთვის არ არის განსაზღვრული, ინტერპოლირებულია. 

 
სახელმწიფო აუდიტის თანამშრომელთა ანაზღაურება 20 პროცენტით, 
პარლამენტის კვლევითი სამსახურის 41 პროცენტით, ხოლო ეროვნული ბანკის 
თანამშრომლების ანაზღაურება თითქმის 60 პროცენტით აღემატება საბიუჯეტო 
ოფისის თანამშრომელთა ანაზღაურებას. მხოლოდ ფინანსთა სამინისტროს 
საშუალო ხელფასი ჩამორჩება საბიუჯეტო ოფისის ხელფასს. ფინანსთა 
სამინისტროს სპეციალისტების ანაზღაურება უფრო დაბალია საბიუჯეტო 
ოფისთან შედარებით, თუმცა ფინანსთა სამინისტროს დეპარტამენტების 
უფროსების ანაზღაურება აღემატება საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელის 
ხელფასს, ხოლო ფინანსთა სამინისტროს სამმართველოს უფროსების 
ხელფასები ოდნავ დაბალია ან უტოლდება საბიუჯეტო ოფისის შესაბამისი 
პოზიციის ხელფასებს.  
 
ცხრილი 20. სახელფასო კოეფიციენტების კატეგორიები საბიუჯეტო ოფისის სხვადასხვა 
პოზიციისთვის 

 

პოზიცია 

თანამდ
ებობის 
იერარქ
იული 
რანგი 

თანამდებობ
ის 

დასახელება 
სახელფასო კოეფიციენტების კატეგორიები 

საბიუჯეტ
ო 
ოფისის 
უფროსი  

1.1 

პირველადი 
სტრუქტურუ
ლი 
ერთეულის 
ხელმძღვანე
ლი 

2.00 2.20 2.50 2.80 3.30 3.80 4.40 5.00 5.60 6.00 

განყოფი
ლების 
უფროსი 

2.3 

მეორადი 
სტრუქტურუ
ლი 
ერთეულის 
ხელმძღვანე
ლი 

1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.50 2.80 3.10 3.50 4.00 

მთავარი 
სპეციალ
ისტი 

3.4 

პირველი 
კატეგორიის 
უფროსი 
სპეციალისტ
ი 

1.30 1.50 1.70 1.90 2.10 2.30 2.40 2.50 2.60 2.80 

წამყვანი 
სპეციალ
ისტი 

3.5 

მე-2 
კატეგორიის 
უფროსი 
სპეციალისტ
ი 

0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 

უფროსი 
სპეციალ
ისტი 

3.6 

მე-3 
კატეგორიის 
უფროსი 
სპეციალისტ
ი 

0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 

 
 
სახელფასო კოეფიციენტების კატეგორიები საჯარო მოხელის თანამდებობრივი 
სარგოებისთვის განსაზღვრულია „საჯარო დაწესებულებაში შრომის 
ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონით. საბიუჯეტო ოფისის 
სპეციალისტების თანამდებობრივი სარგოები დადგენილია მაქსიმალური ზედა 
კოეფიციენტის გათვალისწინებით, თუმცა საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელისა 
და განყოფილების უფროსების შემთხვევაში, ხელფასები არ არის დადგენილი 
მაქსიმალური კოეფიციენტის გამოყენებით.  
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საბიუჯეტო ოფისი არის პარლამენტის ერთ-ერთი სტრუქტურული ერთეული, თუმცა 
ის არის ქვეყნის დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუცია, შესაბამისად, მას 
შრომის ბაზარზე მეტად განსხვავებული პოზიცია უკავია. ვინაიდან, საბიუჯეტო 
ოფისის თანამშრომელთა ხელფასების გაზრდა ვერ მოხდება ზემოაღნიშნული 
მაქსიმალური კოეფიციენტის ზღვარს ზევით (გარდა საბიუჯეტო ოფისისა და 
განყოფილების უფროსებისა, რომელთა ხელფასები შეიძლება კიდევ გაიზარდოს 
ზედა კოეფიციენტებამდე, როგორც ეს ნაჩვენებია ცხრილში 20), საჭიროა რომ 
საბიუჯეტო ოფისზე გამონაკლისის სახით არ ვრცელდებოდეს  „საჯარო 
დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონი 
(როგორც ეს არის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შემთხვევაში), რაც 
საშუალებას მისცემს საბიუჯეტო ოფისს გაზარდოს თანამშრომელთა ხელფასები 
და შეინარჩუნოს კონკურენტუნარიანობა შრომის ბაზარზე. 

 
ადამიანური რესურსების კუთხით მდგომარეობის გასაანალიზებლად შესაძლოა 

გამოვიყენოთ შემდეგი მაჩვენებელი: იმ თანამშრომელთა რაოდენობა, 

რომლებმაც დატოვეს დაწესებულება კონკრეტულ წელს, შეფარდებული წინა 

წლის ბოლოს დასაქმებულთა რაოდენობაზე. 

დიაგრამა 3. იმ თანამშრომელთა წილი, რომელთაც წლის 

განმავლობაში დატოვეს ოფისი, წინა წლის ბოლოს 

დასაქმებულთა რაოდენობასთან მიმართებით 

 
 

2018-2020 წლებში შეინიშნებოდა თანამშრომელთა გადინების მზარდი ტენდენცია, 

თუმცა ის შემცირდა 2021 წელს. საბიუჯეტო ოფისის თანამშრომელთა შიდა 

მონაცემების მიხედვით, მათ უმეტესობას საბიუჯეტო ოფისში დასაქმებამდე 

ჰქონდა საჯარო სექტორში მუშაობის გამოცდილება ან ახალი დამთავრებული 

ჰქონდა მაგისტრატურის პროგრამა ეკონომიკაში. თანამშრომელთა უმეტესობა, 

რომლებმაც დატოვეს საბიუჯეტო ოფისი, ძირითადად დასაქმდნენ კერძო 

სექტორში და ასევე ეროვნულ ბანკში. ეს მიუთითებს საბიუჯეტო ოფისის 

კონკურენტუნარიანობასთან დაკავშირებულ გამოწვევაზე. 

იმის გამო, რომ საბიუჯეტო ოფისს არ აქვს საკუთარი ბიუჯეტი, მას აქვს 
შეზღუდული მოქნილობა საჭირო რესურსებზე დროული წვდომის კუთხით. 
საბიუჯეტო ოფისის საჭიროებების დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს 
პარლამენტის ბიუჯეტი, რადგან ამჟამად საბიუჯეტო ოფისი არ სარგებლობს 
არცერთი დონორი ორგანიზაციის ფინანსური მხარდაჭერით, რომელიც 
უზრუნველყოფდა ინსტიტუციური/ტრენინგის საჭიროებების დაფინანსებას უფრო 
მარტივ/მოქნილ რეჟიმში და დროულად. სწორედ ამიტომ, პარლამენტის ბიუჯეტით  
იქნა შეძენილი შედარებით ძვირადღირებული პროფესიული პროგრამები, 
როგორიცაა eviews და infogram. თუმცა პარლამენტის მიერ შესყიდვები 
სტანდარტულ ადმინისტრაციულ პროცედურებს გულისხმობს, რასაც გარკვეული 
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დრო სჭირდება. აღნიშნულის ერთ-ერთი მაგალითია საბიუჯეტო ოფისის 
ოფიციალური ვებგვერდი, რომელიც თითქმის წელიწადნახევარია გამართულად 
არ ფუნქციონირებს. ასეთმა შეფერხებებმა შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს 
ორგანიზაციის მუშაობაზე. აქვე ინფორმაციის სახით აღვნიშნავთ, რომ  საბიუჯეტო 
ოფისის ხელმძღვანელს არ ემსახურება სამსახურებრივი მანქანა, 
სამსახურებრივი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.  

 

4.5 გამოვლენილი საჭიროებები 
 

 OECD-ის ზემოხსენებული პრინციპების შესაბამისად, საბიუჯეტო ოფისს 
უნდა ჰქონდეს ცალკე პროგრამული კოდი პარლამენტის ბიუჯეტში. ამასთან 
საბიუჯეტო ოფისი უნდა დარჩეს პარლამენტის აპარატის არსებული 
სტრუქტურის ფარგლებში. 
 

 OECD-ის პრინციპი 4.1-ის მიხედვით, IFI-ების ასიგნებები უნდა 
ქვეყნდებოდეს და მათზე უნდა ვრცელდებოდეს ისეთივე მიდგომები, 
როგორიც ვრცელდება  სხვა დამოუკიდებელ უწყებებზე. (მაგალითად 
როგორიცაა აუდიტის ოფისები), რათა უზრუნველყოფილი იქნეს მათი 
დამოუკიდებლობა. აქედან გამომდინარე, საბიუჯეტო ოფისის ბიუჯეტი 
კანონით დაცული უნდა იყოს შემცირებისგან. საქართველოს საბიუჯეტო 
კოდექსში უნდა იყოს შესაბამისი ჩანაწერი საბიუჯეტო ოფისის შესახებ, 
როგორც ეს არის პარლამენტისა და სახელმწიფო აუდიტის შემთხვევაში 
(თავი VI.  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განსაკუთრებული დაფინანსების 
წესი)44.  
 

 მიზანშეწონილია, რომ „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების 
შესახებ“ საქართველოს კანონის მოქმედება არ გავრცელდეს საბიუჯეტო 
ოფისზე, როგორც ეს არის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შემთხვევაში, 
რათა მან შეძლოს კონკურენტუნარიანობის შენარჩუნება შრომის ბაზარზე. 
თუმცა, საბიუჯეტო ოფისის თანამშრომლები უნდა დარჩნენ პარლამენტის 
აპარატის საჯარო მოხელეებად, როგორც ეს არის ახლა. 
 

 საბიუჯეტო ოფისის თანამშრომელთა რაოდენობა უნდა გაიზარდოს მისი 
დატვირთვისა და მანდატის შესაბამისად.  
 

 საჭიროა, განისაზღვროს უფროსის მოადგილის თანამდებობა რათა 
ეფექტურად გადანაწილდეს მენეჯერული ფუნქციები საბიუჯეტო ოფისის 
უფროსსა და უფროსის მოადგილეს შორის. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 სახელმწიფო ბიუჯეტში საქართველოს პარლამენტისა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის ხარჯების 
ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლებით გათვალისწინებული ასიგნებების ჯამური მოცულობის შემცირება წინა 
და მიმდინარე წლების დამტკიცებული ბიუჯეტით განსაზღვრულ შესაბამის მოცულობასთან შედარებით 
შესაძლებელია შესაბამისად მხოლოდ საქართველოს პარლამენტისა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 
წინასწარი თანხმობით. 
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5. OECD პრინციპი 5. ურთიერთობა საკანონმდებლო 

ორგანოსთან 
 

5.1 ციტირება OECD დოკუმენტიდან “რეკომენდაცია დამოუკიდებელი 

ფისკალური ინსტიტუციებისთვის განსაზღვრული პრინციპების 

შესახებ” 

 
OECD 5.1. საკანონმდებლო ორგანოები ასრულებენ მნიშვნელოვან 

ანგარიშვალდებულების ფუნქციებს ქვეყნის საბიუჯეტო პროცესში და საბიუჯეტო 
კალენდარი უნდა ითვალისწინებდეს საკმარის დროს IFI-ს მიერ ანალიზის 

განსახორციელებლად, რომელიც ხელს უწყობს საპარლამენტო საქმიანობას. 

იმის მიუხედავად, თუ ვის დაქვემდებარებაშია დამოუკიდებელი ფისკალური 

ინსტიტუცია - საკანონმდებლო თუ აღმასრულებელი ხელისუფლების, საჭიროა, 

შეიქმნას მექანიზმები საკანონმდებლო ორგანოსადმი ანგარიშვალდებულების 
უზრუნველსაყოფად. აღნიშნული შეიძლება მოიცავდეს (მაგრამ ამით არ 

შემოიფარგლება) შემდეგ მექანიზმებს: 1) IFI-ის ანგარიშების დროულად მიწოდება 

პარლამენტისთვის, რათა ისინი გამოყენებულ იქნეს შესაბამის საკანონმდებლო 

დებატებში; 2) IFI-ის ხელმძღვანელის წარდგომა საბიუჯეტო კომიტეტის (ან 
შესაბამისი კომიტეტის) წინაშე საპარლამენტო კითხვებზე პასუხების გასაცემად; 3) 

IFI-ის ბიუჯეტის შესრულების განხილვა პარლამენტის მიერ; და 4) პარლამენტის 

საბიუჯეტო კომიტეტის (ან შესაბამისი კომიტეტის) როლი IFI-ს ხელმძღვანელის 

დანიშვნასა და გათავისუფლებაში. 

OECD 5.2. IFI-ის როლი პარლამენტის საბიუჯეტო კომიტეტის (ან შესაბამისი 

კომიტეტის), სხვა კომიტეტების და პარლამენტის ცალკეული წევრების მიმართ 
ანალიზის მოთხოვნის კუთხით მკაფიოდ უნდა იყოს განსაზღვრული 

კანონმდებლობით. უმჯობესია, IFI-მა  ანალიზზე მოთხოვნის განხილვისას 

უპირატესობა მიენიჭოს კომიტეტების/ქვეკომიტეტების მოთხოვნებს, ცალკეული 

პარლამენტარებისა და პოლიტიკური პარტიების მოთხოვნებთან შედარებით. ეს 
განსაკუთრებით ეხება იმ IFI-ებს, რომლებიც შექმნილია საკანონმდებლო 

ორგანოს იურისდიქციის ქვეშ. 

5.2 არსებული მდგომარეობა 
 

პარლამენტის რეგლამენტი განსაზღვრავს საბიუჯეტო ოფისის მხოლოდ 
ზოგიერთი ძირითადი საბიუჯეტო ანგარიშების წარდგენის ვადებს, როგორიცაა 
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონპროექტის მიმოხილვები და 
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანალიზი. პარლამენტის 
რეგლამენტში არ არის სრულად გაწერილი პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 
მანდატი და მის მიერ შემუშავებული ყველა ანგარიში.  

თუმცა, საბიუჯეტო ოფისს აქვს თავისი ანგარიშგების პოლიტიკა, რომელიც 
მკაფიოდ განსაზღვრავს საბიუჯეტო ოფისის მიერ შემუშავებული ყველა 
შესაბამისი ანგარიშის გამოქვეყნების თარიღებს წლიური საბიუჯეტო ციკლის 
განმავლობაში. 

საბიუჯეტო ოფისის ყველა ანგარიში პარლამენტს წარედგინება პარლამენტის 

რეგლამენტით განსაზღვრული ვადებისა და საბიუჯეტო ოფისის ანგარიშგების 

პოლიტიკის შესაბამისად. საბიუჯეტო ოფისის ანგარიშები ეგზავნება საფინანსო- 

საბიუჯეტო კომიტეტს და ასევე ქვეყნდება საბიუჯეტო ოფისის ვებ-გვერდზე, მის 

მიერ მომზადებულ ყველა სხვა პროდუქტთან ერთად. საბიუჯეტო ოფისი საკუთარი 
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ინიციატივით მის მიერ შემუშავებულ რელევანტურ ანგარიშებს ასევე უგზავნის 

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტს.  

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მჭიდრო კავშირი საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომიტეტთან შეესაბამება კარგ საერთაშორისო პრაქტიკას.  

მიუხედავად იმისა, რომ საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისს კომიტეტის თავმჯდომარის მიერ ეძლევა 

სიტყვით გამოსვლის შესაძლებლობა, პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად, 

საბიუჯეტო ოფისს არ აქვს სამართლებრივად მინიჭებული უფლებამოსილება 

გამოვიდეს სიტყვით ან წარმოადგინოს თავისი დასკვნა/მოსაზრება რომელიმე 

საბიუჯეტო ანგარიშზე (მაგ. სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის შესახებ) 

საკომიტეტო შეხვედრებზე ან პლენარულ სხდომაზე, განსხვავებით სახელმწიფო 

აუდიტის სამსახურისა და საქართველოს ეროვნული ბანკისა. თუმცა, საბიუჯეტო 

ოფისის წარმომადგენლები რეგულარულად ესწრებიან საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომიტეტის მოსმენებს, სადაც განიხილება საბიუჯეტო საკითხები, აგრეთვე 

შეხვედრებს, რომლებიც უკავშირდება კანონპროექტების რეგულირების 

გავლენის შეფასებასა და გენდერული გავლენის შეფასებას, რომლებშიც 

საბიუჯეტო ოფისი იყო ჩართული.  

პარლამენტის აპარატის ბიუჯეტი მოიცავს საბიუჯეტო ოფისის ასიგნებებს. 

საბიუჯეტო ოფისს არ აქვს ცალკე საკუთარი საბიუჯეტო კოდი ან ცალკე ბიუჯეტი. 

ამგვარად, შეუძლებელია პარლამენტის მხრიდან საბიუჯეტო ოფისის ბიუჯეტის  

განხილვა, რასაც გულისხმობს OECD პრინციპი 5.1. 

პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 

უფროსს, პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის 

წარდგინებით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს 

პარლამენტის თავმჯდომარე.  

არც პარლამენტის რეგლამენტი და არც საბიუჯეტო ოფისის დებულება არ 

განსაზღვრავს რაიმე წესს კომიტეტებისგან და პარლამენტის წევრებისგან 

მიღებული მოთხოვნების პრიორიტეტულობის დადგენის შესახებ. ამჟამად, 

საბიუჯეტო ოფისი განიხილავს ნებისმიერი კომიტეტისა თუ პარლამენტის 

წევრისგან მიღებულ მოთხოვნებს (ასეთი არსებობის შემთხვევაში) თანაბარი 

პრიორიტეტულობით, თუმცა საბიუჯეტო ოფისის დროითი და ადამიანური 

რესურსების გათვალისწინებით. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის დებულების 

თანახმად, საბიუჯეტო ოფისი უზრუნველყოფს საქართველოს პარლამენტის 

წევრებს, საპარლამენტო ფრაქციებსა და პარლამენტის კომიტეტებს შესაბამისი 

ფინანსური გათვლებით სათანადო მოთხოვნის წარდგენიდან 4 კვირის ვადაში (ეს 

ვადა შეიძლება გახანგრძლივდეს საბიუჯეტო ოფისისა და ფინანსური გათვლების 

მომთხოვნის შეთანხმების საფუძველზე). 

პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად, პარლამენტისთვის წარდგენილ 

კანონპროექტს თან უნდა ახლდეს განმარტებითი ბარათი, რომლის 

სავალდებულო შემადგენელი კომპონენტია კანონპროექტის ფინანსური 

გავლენის შეფასება. 2012 წლიდან პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისს ევალება 

შეაფასოს ინიციატორის მიერ წარმოდგენილი ფინანსური გავლენის შეფასების 

ხარისხი და არცერთი კანონპროექტი არ გადაეცემა განსახილველად 

პარლამენტის ბიუროს საბიუჯეტო ოფისის დასკვნის გარეშე. საბუჯეტო ოფისის 

დასკვნა შეიძლება იყოს „დადებითი“, „სამსჯელო“ ან „უარყოფითი“45. 

საჭიროების შემთხვევაში, პარლამენტის ბიურო უფლებამოსილია კანონპროექტი 

ხარვეზის გამოსასწორებლად დაუბრუნოს მის ინიციატორს, რათა აღმოფხვრას 

                                                           
45 http://pbo.parliament.ge/ge/costestimates/role-approach.html 
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ხარვეზები, რომლებიც საბიუჯეტო ოფისის დასკვნაშია აღნიშნული. თუმცა, ბიურო 

უფლებამოსილია აღნიშნული კანონპროექტი გადასცეს საკომიტეტო 

მოსმენისთვის და კენჭი უყაროს მას საბიუჯეტო ოფისის დადებითი დასკვნის 

გარეშე. 

საბიუჯეტო ოფისი უმეტეს შემთხვევაში გასცემს დადებით დასკვნებს. „სამსჯელო“ 
დასკვნების რაოდენობა მცირეა და წლების განმავლობაში კლებადი 
რაოდენობით ხასიათდება. ეს დადებითი ტენდენცია პარლამენტის მიერ 
კანონპროექტების ინიცირებამდე ინიციატორებსა და საბიუჯეტო ოფისს შორის 
განხორციელებული კონსულტაციების შედეგია. გარდა ამისა, 2016 წელს 
საბიუჯეტო ოფისმა შეიმუშავა ფინანსური გავლენის შეფასების სახელმძღვანელო 
დოკუმენტი, რომელიც ინიციატორებს ეხმარება ფინანსური გავლენის 
შეფასებაში. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული სახელმძღვანელო დოკუმენტი 
არ არის სავალდებულო ხასიათის დოკუმენტი ინიციატორებისათვის. 
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად, 
პარლამენტმა ოფიციალურად უნდა შეიმუშავოს და დაამტკიცოს 
მეთოდოლოგია46, რომლის მოთხოვნებთან შესაბამისობა სავალდებულო იქნება 
ინიციატორებისათვის. 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი თანამშრომლობს საპარლამენტო საბჭოებთან, 
როგორებიცაა OGP-ის საპარლამენტო საბჭო და გენდერული თანასწორობის 
საპარლამენტო საბჭო.  პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისმა, გენდერული 
თანასწორობის საპარლამენტო საბჭოსთან თანამშრომლობით, შეიმუშავა 
გენდერულ ბიუჯეტირებასთან და გენდერული გავლენის შეფასებასთან 
დაკავშირებული რამდენიმე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი ხშირად არის პარლამენტის თემატური 
მოკვლევის სამუშაო ჯგუფების წევრი, უმეტესწილად ისეთი სამუშაო ჯგუფების, 
რომლებიც საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის გადაწყვეტილებით იქმნება. 
ამჟამად საბიუჯეტო ოფისი არის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის 
გადაწყვეტილებით შექმნილი სახელმწიფო ვალის თემატური მოკვლევის სამუშაო 
ჯგუფის წევრი. საბიუჯეტო ოფისი აგრეთვე აქტიურად იყო ჩართული პარლამენტის 
კომიტეტების მიერ შექმნილ RIA-სა და GIA-ს სამუშაო ჯგუფებში. 

საბიუჯეტო ოფისი პარლამენტის კომიტეტების აპარატების თანამშრომლებისთვის 
ატარებს ტრეინინგებს სხვადასხვა აქტუალურ თემაზე, როგორიც არის  
კანონპროექტების ფინანსური გავლენის შეფასება, RIA, ფისკალური გარემოს 
შეფასება და მონიტორინგი, მაკროეკონომიკური გარემოს შეფასება და 
მონიტორინგი. 

 

5.3 ინტერვიუების შედეგების შეჯამება 

 
ცხრილი 21. ინტერვიუს შეკითხვა პარლამენტთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით 

  

დიახ 

დიახ 
დამატებით

ი 
განმარტები

თ 

პასუხის 
გარეშე 

არა 
დამატებით

ი 
განმარტებ

ით 

არა 

იყენებს თუ არა, ზოგადად 
პარლამენტი, მათ შორის 
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი 
საბიუჯეტო ოფისის 
პროდუქტებს?  

3 5 22 1 4 

 

                                                           
46 ეს მეთოდოლოგია შესაძლოა შემუშავდეს საბიუჯეტო ოფისის სახელმძღვანელო დოკუმენტზე დაყრდნობით. 
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მიუხედავად იმისა, რომ რესპონდენტთა უმეტესობა თანხმდება იმის შესახებ, რომ 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი დამოუკიდებელი ანალიზის მიწოდებით 

მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს პარლამენტის გაძლიერებას (იხილეთ ზევით 

ცხრილი 1 და ცხრილი 3), იმავე რესპონდენტებს გაუჭირდათ პასუხი გაეცათ 

კითხვაზე, იყენებს თუ არა რეალურად პარლამენტი საბიუჯეტო ოფისის 

პროდუქტებს. ზოგიერთმა რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ პარლამენტის წევრები არ 

მოიშველიებენ საბიუჯეტო ოფისის ანგარიშებს საპარლამენტო დებატების დროს. 

თუმცა, საბიუჯეტო ოფისის ანგარიშები, განსაკუთრებით კი ალტერნატიული 

მაკროეკონომიკური პროგნოზები, ფისკალურ წესებთან შესაბამისობის 

მონიტორინგი, ისევე, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტისა და 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვები მოიცავს ბევრ მნიშვნელოვან 

ინფორმაციასა და ალტერნატიულ შეხედულებებს, რომლებიც შეიძლება 

წარმატებით იქნას გამოყენებულ  საპარლამენტო დებატების დროს. 

 

5.4  დისკუსია აღნიშნულ საკითხზე 
 

პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით, მხოლოდ საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომიტეტის თავმჯდომარეს აქვს უფლება წარადგინოს საბიუჯეტო ოფისის 

ხელმძღვანელის კანდიდატურა და არა მთლიანად კომიტეტს, როგორც ეს 

აღნიშნულია OECD პრინციპში 5.1 (4): პარლამენტის საბიუჯეტო კომიტეტის (ან 

შესაბამისი კომიტეტის) როლი IFI-ს ხელმძღვანელობის დანიშვნასა და 

გათავისუფლებაში. აღნიშნულ პროცესში კომიტეტის ჩართულობის ერთ-ერთი 

მაგალითია იტალია, სადაც წარდგენილი კანდიდატები საჭიროებენ კომიტეტის 

წევრების ორი მესამედის მხარდაჭერას.  

პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით, საბიუჯეტო ოფისი ანგარიშვალდებულია 

სამეთვალყურეო საბჭოს წინაშე. თუმცა, ეს უკანასკნელი ამჟამად არ არის 

ფორმირებული და რეგულირების შესაბამისად არ განიხილავს და არ ითანხმებს 

საბიუჯეტო ოფისის ანგარიშებს, როგორიცაა საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის 

წლიური ანგარიში, მისი საქმიანობის წლიური გეგმა და მომდევნო 3 წლის 

განვითარების საშუალოვადიანი სტრატეგია. 

საბიუჯეტო ოფისის დებულების მიხედვით, სამეთვალყურეო საბჭომ წელიწადში 

არანაკლებ ორჯერ უნდა გამართოს სხდომა და ყოველწლიურად შეაფასოს 

საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობა. სამეთვალყურეო საბჭოს უფლება აქვს, 

მოისმინოს ექსპერტთა შეფასებები საბიუჯეტო ოფისის ანგარიშებისა და 

საბიუჯეტო ოფისის მიერ განხორციელებული ანალიზის სპეციფიკურ საკითხებზე. 

სამეთვალყურეო საბჭო, აგრეთვე უფლებამოსილია გასცეს რეკომენდაციები 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობასთან დაკავშირებით. თუმცა, 

როგორც ზევით უკვე იქნა აღნიშნული, 2016 წლიდან საბიუჯეტო ოფისის 

სამეთვალყურეო საბჭო არ შექმნილა. 

დაინტერესებული მხარეთა ინტერვიუებმა აჩვენა, რომ პარლამენტის წევრებს 

აქვთ არარეგულარული კომუნიკაცია საბიუჯეტო ოფისთან და ზოგიერთმა 

დეპუტატმა არც იცის საბიუჯეტო ოფისის როლისა და მანდატის შესახებ, რომელიც 

პარლამენტის რეგლამენტით არის განსაზღვრული. ეს მიუთითებს ცნობადობასა 

და კომუნიკაციასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე.  
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5.5 გამოვლენილი საჭიროებები 
 

 ამ დოკუმენტის შესაბამისი თავების “OECD პრინციპი 2. დამოუკიდებლობა და 

მიუკერძოებლობა”-სა და “OECD პრინციპი 3. მანდატი”-ის ქვეშ 

იდენტიფიცირებული საჭიროებები რელევანტურია აქაც:  

- საბიუჯეტო ოფისის როლი და მანდატი გარკვევით და დეტალურად უნდა 

იყოს გაწერილი პარლამენტის რეგლამენტში. იმ შემთხვევაში, თუ 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი ნახსენები იქნება კონსტიტუციაში 

(როგორც ეს არის მაგ. იტალიის პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 

შემთხვევაში1), მაშინ საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობა შეიძლება 

დარეგულირდეს ორგანული კანონით; 

- ზემოხსენებული OECD პრინციპების შესაბამისად, პარლამენტის საბიუჯეტო 

ოფისს უნდა ჰქონდეს საკუთარი პროგრამული კოდი პარლამენტის 

ბიუჯეტში. თუმცა, საბიუჯეტო ოფისი უნდა დარჩეს პარლამენტის აპარატის 

არსებული სტრუქტურის ფარგლებში. ინფორმაცია საბიუჯეტო ოფისზე უნდა 

იყოს წარმოდგენილი პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატში (მიზნები, შედეგი, 

შესრულების ინდიკატორი); 

- OECD 5.1. (4) ხაზს უსვამს საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის როლს IFI-ის 

ხელმძღვანელის დანიშვნასა და გათავისუფლებაში. აქედან გამომდინარე, 

სასურველია, განხილულ იქნეს საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელის 

წარდგენისა და დანიშვნის სხვადასხვა ვარიანტი, რაც უზრუნველყოფს 

მთლიანად საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის მონაწილეობას აღნიშნულ  

პროცესში;  

- სამეთვალყურეო საბჭო უნდა გახდეს ეფექტური მექანიზმი ან ჩანაცვლდეს 

ალტერნატიული მექანიზმით, მაგალითად, როგორიცაა მრჩეველთა საბჭო. 

აღნიშნული შესაძლოა საჭიროებდეს  შესაბამის ცვლილებებს კანონში. 

 

 სამეთვალყურეო საბჭომ ან საკონსულტაციო საბჭომ, რეგულარულად 

(არანაკლებ წელიწადში ორჯერ) უნდა გამართოს საბიუჯეტო ოფისის მოსმენები 

წლის განმავლობაში საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის მონიტორინგის და 

შეფასების მიზნით. 

 

 OECD-ის 5.2 პრინციპის შესაბამისად, კანონმდებლობაში მკაფიოდ უნდა 

განისაზღვროს საბიუჯეტო ოფისის როლი, პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომიტეტის, სხვა კომიტეტებისა და პარლამენტის ცალკეული წევრის მიერ 

მოთხოვნილ ანალიზებთან მიმართებაში. საჭიროა ჩამოყალიბდეს გარკვეული 

მექანიზმი, რომელიც დაარეგულირებს მოთხოვნის წარდგენის პროცესს, 

ვადებს, ფორმებსა და პრიორიტეტულობის წესს. 

 

 მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისს საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომიტეტის სხდომებზე ეძლევა სიტყვით გამოსვლის შესაძლებლობა 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მიერ, სასურველია 

საბიუჯეტო ოფისს კანონით ოფიციალურად  მიენიჭოს სიტყვით გამოსვლის 

უფლებამოსილება საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტისა და პლენარულ 

სხდომებზე, როდესაც მოხდება საბიუჯეტო საკითხების განხილვა (როგორც ეს 

არის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის 

შემთხვევაში). 

 

 რეკომენდირებულია პარლამენტის წევრებს შორის რეგულარული 

გამოკითხვის ჩატარება (საერთაშორისო დონორების დახმარებით) მათ მიერ 

საბიუჯეტო ოფისის პროდუქტების გამოყენებასთან  დაკავშირებით. 
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 საჭიროა განისაზღვროს საბიუჯეტო ოფისის პროდუქტების დეპუტატებისთვის 

მიწოდების ფორმა და ვადები, რაც გულისხმობს, თუ როგორ, როდის, რომელი 

ანგარიშები და ვის უნდა გაეგზავნოს. 

 

 რეკომენდირებულია, დაინერგოს მექანიზმი პარლამენტის წევრებთან 

ეფექტური (პირისპირი) კომუნიკაციისა და შიდა დისკუსიებისთვის, საბიუჯეტო 

ოფისის ანგარიშების შედეგების გაცნობის მიზნით, რათა გაიზარდოს 

საბიუჯეტო ოფისისადმი ნდობა, ინფორმირებულობა და ცნობადობა 

დეპუტატებს შორის. 

 

6. OECD პრინციპი 6. ინფორმაციაზე წვდომა 

 

6.1 ციტირება OECD დოკუმენტიდან “რეკომენდაცია 

დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციებისთვის განსაზღვრული 

პრინციპების შესახებ” 
 
6.1. მიუხედავად იმისა, თუ რა რაოდენობით რესურსი აქვს IFI-ის, მთავრობასა და 
IFI-ს შორის ხშირად არის ინფორმაციის ასიმეტრია (ინფორმაციის არათანაბარი 

ხელმისაწვდომობა). ზემოაღნიშნული ქმნის აუცილებლობას, რომ განისაზღვროს 

ყველა შესაბამის ინფორმაციაზე IFI-ის დროული და სრული ხელმისაწვდომობის 

საკანონმდებლო გარანტიები, რომლებიც საჭიროებისამებრ შესაძლებელია 
განმტკიცდეს პროტოკოლებისა და ურთიერთგაგების მომერანდუმებით. 

შესაბამისი ინფორმაცია ასევე გულისხმობს იმ მეთოდოლოგიისა და დაშვებების 

შესახებ ინფორმაციას, რომელიც საფუძვლად უდევს ბიუჯეტის შესახებ 

კანონპროექტსა და სხვა ფისკალურ ინიციატივებს. ინფორმაცია უნდა იყოს 
მიწოდებული უსასყიდლოდ ან, საჭიროების შემთხვევაში, საკმარისი რესურსები 

უნდა იყოს უზრუნველყოფილი IFI-ს ბიუჯეტში მთავრობის აქტუარული 

მომსახურების მეშვეობით მიღებული ანალიზის საფასურის გასაწევად.  

6.2 სამთავრობო ინფორმაციის ხელმისაწვდომაზე ნებისმიერი შეზღუდვა ასევე 

მკაფიოდ უნდა იქნეს განსაზღვრული კანონმდებლობით. შესაბამისი დაცვის 

გარანტიები შეიძლება იქნეს განსაზღვრული კონფიდენციალურობისა 

(მაგ.გადასახადის გადამხდელთა) და ეროვნულ თავდაცვასა და 
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სენსიტიური ინფორმაციის დაცვის 

უზრუნველსაყოფად. 

 

6.2 არსებული სიტუაცია 

 
საბიუჯეტო ოფისის არსებული პრაქტიკა ძირითადად შეესაბამება OECD-ის 

ზემოაღნიშნულ პრინციპებს, ვინაიდან საბიუჯეტო ოფისს აქვს სრული და დროული 

წვდომა ყველა შესაბამის ინფორმაციაზე, თუმცა აღნიშნული წვდომა არ არის 

ინსტიტუციონალიზებული. ინფორმაციაზე საბიუჯეტო ოფისის  უშუალო 

წვდომასთან დაკავშირებით კონკრეტული სამართლებრივი რეგულაცია არ 

არსებობს, ასევე არ არსებობს საბიუჯეტო ოფისსა და სხვა საჯარო 

დაწესებულებებს შორის გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმები. 

საჯარო დაწესებულებები (საქსტატი, სახაზინო სამსახური, შემოსავლების 

სამსახური, საქართველოს ეროვნული ბანკი და ა.შ.), საიდანაც საბიუჯეტო ოფისი 

ძირითადად იღებს მონაცემებს, მოქმედებენ საქართველოს კანონის 
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„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ შესაბამისად, რომელიც 

ავალდებულებს საჯარო დაწესებულებებს დაუყოვებლივ ან არა უგვიანეს 10 

დღისა გასცენ საჯარო ინფორმაცია, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით 

მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია. საბიუჯეტო ოფისი, ისევე როგორც 

ნებისმიერი სხვა დაინტერესებული პირი, იყენებს უფლებას მოითხოვოს საჯარო 

ინფორმაცია შესაბამისი დაწესებულებებიდან და მიიღოს ის დროულად. თუმცა, 

მოქმედი კანონმდებლობა საბიუჯეტო ოფისს არ აძლევს არასაჯარო 

ინფორმაციაზე წვდომის უფლებას, რომელიც შესაძლოა საჭირო იყოს მის მიერ 

ჩასატარებელი ანალიზისთვის. 

 

6.3 ინტერვიუების შედეგების შეჯამება 

 
ცხრილი 22. ინტერვიუს შეკითხვები მონაცემთა წვდომასთან დაკავშირებით 

  

დიახ 
დიახ 

დამატებითი 
განმარტებით 

პასუხის 
გარეშე 

არა 
დამატებითი 

განმარტებით 
არა 

შეგიძლიათ გაიხსენოთ ისეთი 
შემთხვევა, როდესაც საბიუჯეტო 
ოფისმა გამოითხოვა გარკვეული 
ინფორმაცია თქვენი 
ინსტიტუციიდან? შეიქმნა თუ არა 
რაიმე პრობლემა? თუ კი, რა ტიპის? 

1 0 23 0 11 

შეგიძლიათ გაიხსენოთ ისეთი 
სიტუაცია, როდესაც საბიუჯეტო 
ოფისს დაბრკოლება შეექმნა 
საჭირო ინფორმაციის 
მოპოვებისას? 

0 0 25 0 10 

შეგიძლიათ გაიხსენოთ ისეთი 
შემთხვევა, როდესაც საბიუჯეტო 
ოფისს სხვა ინსტიტუციამ  
დაგვიანებით მიაწოდა 
ინფორმაცია? ეს შესაძლოა 
მიზანმიმართულად განხორციელდა, 
თუ მხოლოდ ტექნიკური მიზეზის 
გამო? 

1 0 29 1 4 

 

რესპონდენტებს შორის არსებობს ფართო კონსენსუსი იმის თაობაზე, რომ 

საბიუჯეტო ოფისს აქვს შეუფერხებელი წვდომა საჭირო ინფორმაციაზე.  

 

6.4 დისკუსია აღნიშნულ საკითხზე 

 
OECD-ის წევრი ქვეყნების IFI-ების სამ მეოთხედს აქვს ინფორმაციის წვდომაზე 

სამართლებრივი გარანტიები, ან ურთიერთგაგების მემორანდუმები, ან ორივე 

ერთად. აღნიშნული ინსტიტუციების 60%-ზე მეტს ინფორმაციაზე წვდომა 

კანონმდებლობით აქვს განსაზღვრული და მათგან მინიმუმ ნახევარს  წვდომა 

აქვს როგორც კანონმდებლობით, ასევე მემორანდუმის საფუძველზე (კანადა, 

ფინეთი, იტალია, პორტუგალია, სლოვაკეთის რესპუბლიკა და გაერთიანებული 

სამეფო). 

ამჟამად საბიუჯეტო ოფისის უფლებები ინფორმაციის წვდომაზე არ 

რეგულირდება კანონმდებლობით ან ურთიერთგაგების მემორანდუმებით. 

არსებულ რეალობაში საბიუჯეტო ოფისს საჯარო ინფორმაციის 
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ხელმისაწვდომობის პრობლემა არ აქვს, თუმცა საერთაშორისო გამოცდილება 

აჩვენებს, რომ უმჯობესია მოხდეს ამგვარი უფლებების ინსტიტუციონალიზაცია. 

კარგი საერთაშორისო პრაქტიკის თანახმად, IFI-ებს აქვთ ბევრად მეტ 

ინფორმაციაზე წვდომა, ვიდრე ფართო საზოგადოებას, ვინაიდან ეს 

გამომდინარეობს მათი საჭიროებებიდან და ასევე, შესაძლებელია მათ 

დაეკისროთ პასუხისმგებლობა საიდუმლოების შენახვაზე. IFI-ებს მხოლოდ 

ეროვნული უსაფრთხოების ინფორმაციაზე, პერსონალურ ინფორმაციასა და 

კომერციულ საიდუმლოებაზე წვდომა უნდა ჰქონდეთ შეზღუდული.  

საბიუჯეტო ოფისს უნდა ჰქონდეს სრული წვდომა ყველა იმ მონაცემზე, რომელიც 

აუცილებელია რაოდენობრივი ანალიზის მაღალი ხარისხით 

განხორციელებისთვის. შოტლანდიის ფისკალური კომისიის მაგალითზე, 

საბიუჯეტო ოფისმა შესაძლოა ყოველწლიურად გამოაქვეყნოს სხვადასხვა 

მონაცემებზე მისი საჭიროებების შესახებ ინფორმაცია.47 კიდევ ერთი მაგალითია 

2009-2010 წლების უნგრეთის ფისკალური საბჭოს ინფორმაციაზე 

ხელმისაწვდომობის რეგულაცია (ხარჯთ-ეფექტური სახელმწიფო მართვისა და 

ფისკალური პასუხისმგებლობის შესახებ სამართლებრივი აქტი, მე-8 ნაწილი)48. 

 

6.5 გამოვლენილი საჭიროებები 

 
 საბიუჯეტო ოფისმა სისტემატურად უნდა ჩაატაროს კვლევა იმის შესახებ, თუ 

რა ტიპის ინფორმაციას იყენებენ სხვა დამოუკიდებელი ფისკალური 

ინსტიტუციები პრაქტიკაში თავიანთი ანალიზების მომზადებისას და 

როგორ შეიძლება იყოს მსგავსი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი საბიუჯეტო 

ოფისისთვის. საბიუჯეტო ოფისმა შეიძლება ასევე ყოველწლიურად 

გამოაქვეყნოს მის მიერ მონაცემებზე საჭიროებების შესახებ ინფორმაცია. 

 

 საბიუჯეტო ოფისის მოვალეობების შესასრულებლად საჭირო 

ინფორმაციაზე წვდომის ინსტიტუციონალიზაციისთვის შესაბამისი 

წესები/რეგულაციები განსაზღვრული უნდა იყოს შესაბამისი 

საკანონმდებლო აქტებით. 

 

 საბიუჯეტო ოფისის ინფორმაციაზე წვდომის რეგულაციები უნდა 

მოიცავდეს: 

- საბიუჯეტო ოფისის მიერ საჯარო დაწესებულებებისგან ინფორმაციის 

მოთხოვნის შემთხვევაში, ამ საჯარო დაწესებულებების მიერ 

რეაგირების ზოგად წესებს (მ.შ. ვადების შესახებ); 

- შესაბამის საჯარო დაწესებულებებთან ურთიერთგაგების 

მემორანდუმების გაფორმებას მათსა და საბიუჯეტო ოფისს შორის 

რეგულარული და კონკრეტული მიზნებისთვის საჭირო მონაცემების 

მიწოდების თაობაზე; 

- საბიუჯეტო ოფისისათვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე 

მკაფიოდ განსაზღვრულ ნებისმიერ შეზღუდვას. 

 

 

                                                           
47 OECD დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციების მიმოხილვა, შოტლანდიის ფისკალური კომისია (SFC), გვ. 
32 https://www.oecd.org/gov/budgeting/review-of-scottish-fiscal-commission-2019.pdf 
48 http://www.kfib.hu/uploads/up_20110815_092536_1523_The_2008_fiscal_responsibility_law.pdf 

https://www.oecd.org/gov/budgeting/review-of-scottish-fiscal-commission-2019.pdf
http://www.kfib.hu/uploads/up_20110815_092536_1523_The_2008_fiscal_responsibility_law.pdf
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7. OECD პრინციპი 7. გამჭვირვალობა 

 

7.1 ციტირება OECD დოკუმენტიდან “რეკომენდაცია დამოუკიდებელი 

ფისკალური ინსტიტუციებისთვის განსაზღვრული პრინციპების 

შესახებ” 
 

OECD 7.1. იმის გათვალისწინებით, რომ საჯარო ფინანსების გამჭვირვალობის 

ხელშეწყობა IFI-ების მთავარი მიზანია, IFI-ებს აქვთ საკუთარი საქმიანობის 
მაქსიმალური გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის განსაკუთრებული 

ვალდებულება. მათი (პროფესიული) საქმიანობისა და ოპერაციული 

გამჭვირვალობა წარმოადგენს IFI-ების  დამოუკიდებლობის დაცვის უმთავრეს 

გარანტს და საშუალებას აძლევს მათ მოიპოვონ საზოგადოების ნდობა.  

OECD 7.2. IFI-ს ანგარიშები და ანალიზები (გამოყენებული მონაცემებისა და 

მეთოდოლოგიის შესახებ სრული ინფორმაციის ჩათვლით)  უნდა ქვეყნდებოდეს 

და თავისუფლად ხელმისაწვდომი იყოს ყველასთვის. როგორც პრინციპ 5.1-ში 
არის აღნიშნული, IFI-ის ყველა ანგარიში და ანალიზი დროულად უნდა 

ეგზავნებოდეს პარლამენტს საკანონმდებლო დებატების ხელშეწყობისთვის და 

IFI-ის ხელმძღვანელობას უნდა მიეცეს პარლამენტის კომიტეტების წინაშე 

სიტყვით გამოსვლის შესაძლებლობა.  

OECD 7.3. IFI-ის ძირითადი ანგარიშებისა და ანალიზის გამოქვეყნების თარიღები 

ოფიციალურად უნდა იქნეს განსაზღვრული, განსაკუთრებით იმგვარად, რომ 

ისინი კოორდინირებული იყოს მთავრობის შესაბამისი ანგარიშებისა და 
ანალიზის გამოქვეყნებასთან. 

OECD 7.4. IFI-ების ანგარიშები და ანალიზი, რომლებიც ეხება მათი მანდატით 

განსაზღვრულ ძირითად მიმართულებებს ეკონომიკური და ფისკალური 
საკითხების ირგვლივ უნდა გამოქვეყნდეს მათი სახელით.   

 

7.2 არსებული სიტუაცია 
 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის დებულების მიხედვით, საბიუჯეტო ოფისის მიერ 

მომზადებული დასკვნები, ანგარიშები, მიმოხილვები და კვლევითი პუბლიკაციები 

გამჭვირვალე და საჯაროა. საბიუჯეტო ოფისის ყველა ანგარიში და ანალიზი 

გამოქვეყნებულია ოფისის ვებგვერდზე, გარდა ამისა ანგარიშების შესახებ 

ძირითადი ინფორმაცია/მიგნებები ზიარდება საბიუჯეტო ოფისის Facebook 

გვერდის49 საშუალებით. საბიუჯეტო ოფისი ასევე აქვეყნებს ინფორმაციას იმ 

მეთოდოლოგიების შესახებ50, რომლებსაც იგი იყენებს სხვადასხვა 

ანალიზის/გაანგარიშებების მომზადებისას, მათ შორის გამოქვეყნებულია 

მეთოდოლოგიური განმარტება გამოყენებული მაკროეკონომიკური 

პროგნოზირების მოდელის შესახებ. ასევე, გამოქვეყნებულია კანონპროექტის 

განმარტებით ბარათში წარმოდგენილი ფინანსური დასაბუთების შემოწმების 

მეთოდოლოგია. 

თუმცა, არ არის გამოქვეყნებული ცალკე ინფორმაცია საბიუჯეტო ოფისის 

საოპერაციო საქმიანობის შესახებ (მ.შ. ინფორმაცია გაწეული ხარჯების შესახებ), 

რადგან საბიუჯეტო ოფისს არ აქვს საკუთარი ბიუჯეტი და არის პარლამენტის 

                                                           
49 https://www.facebook.com/pbo.parliament.ge 
50 http://pbo.parliament.ge/ge/rs/methodology.html 

https://www.facebook.com/pbo.parliament.ge
http://pbo.parliament.ge/ge/rs/methodology.html
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აპარატის ნაწილი. ამრიგად, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი /ვერ შეფასდება 

ოპერაციული გამჭვირვალობის თვალსაზრისით. 

საბიუჯეტო ოფისის ყველა ანგარიში და ანალიზი ეგზავნება პარლამენტის 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტს დროულად პარლამენტის რეგლამენტისა და 

საბიუჯეტო ოფისის ანგარიშგების კალენდრის შესაბამისად დადგენილ ვადებში. 

ოფისის ანგარიშგების პოლიტიკა  ასევე გამოქვეყნებულია საბიუჯეტო ოფისის 

ვებგვერდზე. საბიუჯეტო ოფისის ანგარიშების გამოქვეყნების თარიღები 

კოორდინირებულია მთავრობის შესაბამისი ანგარიშებისა და ანალიზის 

გამოქვეყნებასთან. 

საბიუჯეტო ოფისი უგზავნის თავისი საქმიანობის ყოველწლიურ ანგარიშებს 

პარლამენტის აპარატს, პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტს და საფინანსო-

საბიუჯეტო კომიტეტს. საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტს ასევე ეგზავნება 

შესაბამისი 6 თვის საქმიანობის ანგარიშები წელიწადში ორჯერ. 

საბიუჯეტო ოფისი რეგულარულად ამზადებს შემდეგ დოკუმენტებს: წლიურ 

ანგარიშს, წლიურ საქმიანობის გეგმასა და 3 წლიან საშუალოვადიან 

განვითარების სტრატეგიას, რომლებიც არ არის შეთანხმებული საბიუჯეტო 

ოფისის სამეთვალყურეო საბჭოსთან, რადგან ეს უკანასკნელი არ 

ფორმირებულა/შექმნილა. თუმცა, აღნიშნულ დოკუმენტებს საბიუჯეტო ოფისი 

იყენებს თავის საქმიანობაში.  

მიუხედავად იმისა, რომ საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე საბიუჯეტო 

ოფისს საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მიერ ეძლევა სიტყვით 

გამოსვლის შესაძლებლობა, პარლამენტის რეგლამენტით საბიუჯეტო ოფისს არ 

აქვს მინიჭებული ოფიციალური უფლებამოსილება გამოვიდეს სიტყვით ან 

წარმოადგინოს თავისი დასკვნა/მოსაზრება რომელიმე საბიუჯეტო ან 

კანონმდებლობასთან დაკავშირებულ საკითხზე (მაგ. სახელმწიფო ბიუჯეტის 

კანონპროექტი)  კომიტეტის ან პლენარულ სხდომებზე.  

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი ამზადებს კვლევით ანგარიშებს საკუთარი 

ინიციატივით. მისი მიზანია დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და მაღალი 

ხარისხის კვლევებით მოიცვას ის საკითხები,  რომლებიც არ არის დაფარული მის 

რეგულარულ ანგარიშებში. საბიუჯეტო ოფისმა შეიმუშავა კვლევითი საქმიანობის 

დაგეგმვის შიდა პოლიტიკა, რომელსაც ეყრდნობა წლის განმავლობაში საკვლევი 

თემატიკის შერჩევის პროცესი51. 

საბიუჯეტო ოფისი არის ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ნაწილი და 

აქტიურად მონაწილეობს ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმების 

განხორციელებაში. მაგალითად, საბიუჯეტო ოფისმა წარმატებით შეასრულა ღია 

პარლამენტის 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთი ვალდებულება, 

რომელიც გულისხმობდა ფინანსური გავლენის შეფასების სახელმძღვანელო 

პრინციპების განახლებას. ეს უკანასკნელი ხელს უწყობს ინიციატორების 

ცნობიერების ამაღლებას და ეხმარება მათ კანონპროექტების ფინანსური 

ზეგავლენის უკეთ შეფასებაში. გარდა ამისა, საბიუჯეტო ოფისი იყენებს და 

აქვეყნებს ინფოგრაფიკებს, რომელიც აჩვენებს ბიუჯეტის შესრულებისა და 

ბიუჯეტის კანონპროექტის მიმოხილვების შედეგებს. საბიუჯეტო ოფისი ასევე 

იყენებს ვიზუალიზაციის სხვა ინსტრუმენტებს მაკროეკონომიკური 

პროგნოზებისთვის. როგორც ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) სამუშაო 

ჯგუფის მუდმივი წევრის, საბიუჯეტო ოფისის ინიციატივითა და ძალისხმევით 

განხორციელდა რამდენიმე ინიციატივა, რომლებმაც წვლილი შეიტანეს საჯარო 

ფინანსების გამჭვირვალობისა და პარლამენტის ღიაობის გაუმჯობესებაში. 

                                                           
51 http://pbo.parliament.ge/ge/rs/rpp.html  

http://pbo.parliament.ge/ge/rs/rpp.html
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7.3 ინტერვიუების შედეგების შეჯამება 

 
ცხრილი 23. ინტერვიუს შეკითხვები გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით 

  

დიახ 
დიახ 

დამატებითი 
განმარტებით 

პასუხის 
გარეშე 

არა 
დამატებითი 

განმარტებით 
არა 

საკმარისად გამჭვირვალეა 
საბიუჯეტო ოფისის პროფესიული 
საქმიანობა (ანგარიშები, 
მეთოდოლოგიები)? 

20 6 8 0 1 

საკმარისად გამჭვირვალეა 
საბიუჯეტო ოფისის, როგორც 
ორგანიზაციის საქმიანობა 
(ბიუჯეტი და მისი შესრულების 
მაჩვენებლები)? 

14 0 19 0 2 

შეგიძლიათ გაიხსენოთ რაიმე 
შემთხვევა, როდესაც საბიუჯეტო 
ოფისის სანდოობა ოდნავ მაინც 
ეჭვქვეშ დადგა? 

3 0 11 0 21 

 

რესპონდენტების პასუხები ცხადყოფს, რომ პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 

პროფესიული საქმიანობა განიხილება, როგორც გამჭვირვალე. ყველაზე ხშირად 

ამ შეფასების მთავარი არგუმენტი იყო ის ფაქტი, რომ საბიუჯეტო ოფისის ყველა 

პროდუქტი გამოქვეყნებულია მის ვებ-გვერდზე.  

საბიუჯეტო ოფისის საოპერაციო გამჭვირვალობის კუთხით შეფასება არ არის 

რელევანტური, რადგან ოფისს არ აქვს საკუთარი ბიუჯეტი, მისი ბიუჯეტი 

პარლამენტის აპარატის ბიუჯეტის ნაწილია. საბიუჯეტო ოფისს არ აქვს საკუთარი 

პროგრამული კოდი, ამდენად, არ არის ხელმისაწვდომი ინფორმაცია მისი 

ბიუჯეტის გეგმებისა და მათი შესრულების შესახებ. 

ცხრილი 24. როგორ ფიქრობთ, საბიუჯეტო ოფისმა კონკრეტულად რა უნდა გააკეთოს მისი 

სანდოობისა და გამჭვირვალობის გასაუმჯობესებლად? 

კომუნიკაცია 

ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართული კამპანია 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა 

ზოგადი კომუნიკაცია 

კომუნიკაცია პარლამენტსა და მთავრობასთან 

კომუნიკაცია მიზნობრივ ჯგუფებთან 

პირდაპირი კომუნიკაცია მედიასთან 

ვებგვერდზე ინფორმაციის ინგლისურ ენაზე განთავსება 

ცნობადობის ამაღლება 

სხვა 

საერთაშორისო ექსპერტების წევრობა სამეთვალყურეო საბჭოში 

გამოაქვეყნოს ორგანიზაციის საოპერაციო მონაცემები 

გამჭვირვალობის ანგარიში 

 



60 
 

სანდოობის საკითხი არ დამდგარა ეჭვქვეშ რესპონდენტების მიერ, თუმცა ბევრმა 

მათგანმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ საბიუჯეტო ოფისმა უფრო აქტიურად უნდა 

მიმართოს ძალისხმევა კომუნიკაციის გაღრმავებისკენ, რაც კიდევ უფრო 

გააძლიერებს მის სანდოობას. 

7.4 დისკუსია აღნიშნულ საკითხზე 

 
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ (1) საბიუჯეტო ოფისის შესაძლებლობა 

ემსახუროს მთელ პარლამენტსა და საზოგადოებას, დამოკიდებულია მისი 

სანდოობის ხარისხზე, (2) საბიუჯეტო ოფისის სანდოობა (სხვა ფაქტორებთან 

ერთად) დამოკიდებულია მის გამჭვირვალობაზე და მისი გამჭვირვალობის 

საზოგადოების მხრიდან აღქმაზე, 3) ამჟამად, საბიუჯეტო ოფისი დაინტერესებული 

მხარეების მიერ აღიქმება, როგორც გამჭვირვალე.  

საბიუჯეტო ოფისის სანდოობის შენარჩუნების კუთხით, მნიშვნელოვანია, რომ 

კანონმდებლობით მკაფიოდ იყოს დადგენილი წესი, რომელიც განსაზღვრავს, რა 

შემთხვევებში შეიძლება საბიუჯეტო ოფისმა არ გამოაქვეყნოს თავისი დოკუმენტი 

ამ დოკუმენტის ინიციატორის მოთხოვნის საფუძველზე. 

გამჭვირვალობის თვალსაზრისით, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ საბიუჯეტო 

ოფისის დოკუმენტების ინგლისური ვერსიებიც ხელმისაწვდომი იყოს ვებ-

გვერდზე. ამჟამად, საბიუჯეტო ოფისი უზრუნველყოფს, რომ მისი ძირითადი 

დოკუმენტების უმეტესობა გამოქვეყნებული იყოს ინგლისურ ენაზეც, შესაბამისად 

დოუმენტებისა და მეთოდოლოგიების თარგმნას თანამშრომელთა საკმაოდ დიდი 

დრო უკვე ეთმობა. საბიუჯეტო ოფისის მცირე ადამიანური რესურსების 

გათვალისწინებით, ოფისის მიერ წარმოებული ყველა დოკუმენტის ინგლისურ 

ენაზე თარგმნა სერიოზულ დატვირთვასთან იქნება დაკავშირებული. აღნიშნულ 

შემთხვევაში საბიუჯეტო ოფისი საჭიროებს დამატებით პერსონალს. 

7.5 გამოვლენილი საჭიროებები 
 

 საბიუჯეტო ოფისის დებულებაში უნდა განისაზღვროს ობიექტური 

კრიტერიუმები იმის შესახებ, თუ საბიუჯეტო ოფისის რომელი 

შეფასება/ანალიზი შეიძლება არ იქნეს გამოქვეყნებული. 

 

 იმისათვის, რომ ოფისმა შეძლოს უკეთესი გამჭვირვალობისა და 

კომუნიკაციის უზრუნველსაყოფის მიზნით მეტი ინსტრუმენტის გამოყენება, 

ეს მოითხოვს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის თანამშრომელთა 

რაოდენობის გაზრდა. 

 

 საბიუჯეტო ოფისს პარლამენტის რეგლამენტით სასურველია 

ოფიციალურად მიენიჭოს პარლამენტის კომიტეტსა და პლენარულ 

სხდომაზე სიტყვით გამოსვლის უფლება. 

 

 საბიუჯეტო ოფისის ყველა რეგულარული ანგარიშის გამოქვეყნების ვადები 

დადგენილი უნდა იქნეს პარლამენტის რეგლამენტით. 

 

 სამეთვალყურეო საბჭო უნდა გახდეს ეფექტური მექანიზმი ან ჩანაცვლდეს 

სხვა მექანიზმით, მაგალითად, როგორიც არის მრჩეველთა საბჭო. 

შესაბამისად, საბიუჯეტო ოფისის წლიური ანგარიში, წლიური საქმიანობის 

გეგმა და 3 წლიანი საშუალოვადიანი განვითარების სტრატეგია 

შეთანხმებული უნდა იქნეს შესაბამის ორგანოსთან (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) და გამოქვეყნდეს საბიუჯეტო ოფისის ვებ-გვერდზე.  
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 სამეთვალყურეო საბჭომ ან მრჩეველთა საბჭომ რეგულარულად უნდა 

გამართოს (მინიმუმ წელიწადში ორჯერ) მოსმენები მთელი წლის 

განმავლობაში საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის მონიტორინგისა და 

შეფასების მიზნით.  

 

 OECD-ის აღნიშნული პრინციპების შესაბამისად, საბიუჯეტო ოფისს უნდა 

ჰქონდეს ცალკე საბიუჯეტო პროგრამული კოდი პარლამენტის ბიუჯეტში. 

ამავე დროს საბიუჯეტო ოფისი უნდა დარჩეს პარლამენტის აპარატის 

არსებული სტრუქტურის ფარგლებში. 

 

 იმ შემთხვევაში თუ საბიუჯეტო ოფისს ექნება საკუთარი პროგრამული კოდი 

პარლამენტის ბიუჯეტში, ოპერაციული გამჭვირვალობის 

უზრუნველსაყოფად, მან თავის ვებგვერდზე უნდა გამოაქვეყნოს: 

- ინფორმაცია ხარჯების (შრომის ანაზღაურება, მივლინების ხარჯები 

და ა.შ.) შესახებ; 

- სამოქმედო გეგმები და საქმიანობის წლიური ანგარიშები, მიზნებისა 

და მათი შესრულების შეფასებების ჩათვლით; 

- სტრატეგიული განვითარების გეგმები; 

- კომუნიკაციის სტრატეგია.  

 

8. OECD პრინციპი 8. კომუნიკაცია 

 

8.1 ციტირება OECD დოკუმენტიდან “რეკომენდაცია დამოუკიდებელი 

ფისკალური ინსტიტუციებისთვის განსაზღვრული პრინციპების 

შესახებ” 

 

OECD 8.1. IFI-ებმა თავიდანვე უნდა განავითარონ ეფექტური საკომუნიკაციო 
არხები, განსაკუთრებით მედიასთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან და სხვა 

დაინტერესებულ მხარეებთან. იმის გათვალისწინებით, რომ IFI-ების გავლენა 

ფისკალური პოლიტიკის შემუშავებაზე არის დარწმუნებითი (და არა იძულებითი 

სამართლებრივი სანქციების ან სხვა სადამსჯელო ღონისძიებების საშუალებით), 
მათი საქმიანობის მედიაგაშუქება ხელს უწყობს საზოგადოების ჯგუფების 

ინფორმირებულობის ზრდას, რომლებმაც შემდგომ შესაძლოა განახორციელონ 

მთავრობაზე დროული ზეწოლა ფისკალურ საკითხებში გამჭვირვალობისა და 

პასუხისმგებლიანობის უზრუნველსაყოფად.  

8.2 არსებული სიტუაცია 

 
საბიუჯეტო ოფისის ყველა ანგარიში ქვეყნდება მის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. 

ვებ-გვერდზე განთავსებული ანგარიშების შესახებ ინფორმაცია ამავდროულად 

ზიარდება საბიუჯეტო ოფისის Facebook გვერდზე. 

2016 წელს, ევროკავშირის პროექტის „საქართველოში საჯარო ფინანსების 

პოლიტიკისა და მართვის რეფორმების მხარდაჭერა“ ფარგლებში, მომზადებულ 

იქნა საბიუჯეტო ოფისის კომუნიკაციის სტრატეგიის დოკუმენტის სამუშაო ვერსია, 

2016-2017 წლების კომუნიკაციის სამოქმედო გეგმასთან ერთად, რომელიც 

მოიცავდა შიდა და გარე დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციის აქტივობებს. 
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ზემოაღნიშნული დოკუმენტების მომზადებაში საბიუჯეტო ოფისს დახმარებას 

უწევდა საერთაშორისო ექსპერტი.  

გარდა ამისა, 2018 წელს, კარგი მმართველობის ინიციატივის (GGI) მხარდაჭერით, 

საბიუჯეტო ოფისისთვის გაიმართა სამუშაო შეხვედრები საზოგადოებასთან 

კომუნიკაციის, კომუნიკაციის ინსტრუმენტების, კომუნიკაციის კამპანიების 

დაგეგმვის, კომუნიკაციის სტრატეგიისა და აქტივობების შემუშავების თემებზე. 

ტრადიციული მედია  

2021 წლის მაისიდან, საბიუჯეტო ოფისის კორპორატიული ტეგი დაინტეგრირდა იმ 

მედია მონიტორინგის კომპანიის მონაცემთა ბაზაში, რომლის მომსახურებასაც 

იყენებს პარლამენტის აპარატი. შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში, 

შესაძლებელია საბიუჯეტო ოფისის ციტირების შესახებ სტატისტიკური 

ინფორმაციის გაანალიზება. 

გასულ პერიოდში დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც საბიუჯეტო 

ოფისის ანგარიშები, განსაკუთრებით კი მაკროეკონომიკური ანალიზის 

ანგარიშები, მოხსენიებული იყო მედიაში. 

ვებ-გვერდი 

საბიუჯეტო ოფისისთვის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი საკომუნიკაციო არხი მისი ვებგვერდია, სადაც ქვეყნდება ყველა 

მისი ანგარიში და კვლევითი ნაშრომი. ეს დაადასტურა რესპონდენტების 

პასუხებმაც, რომლის მიხედვით, მათი უმეტესობა სწორედ ვებგვერდის 

საშუალებით ადევნებს თვალს საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობას.  

საბიუჯეტო ოფისის ვებ-გვერდის ტექნიკური მახასიათებლები არ იძლევა 

შესაძლებლობას დაგენერირდეს ანალიტიკური ინფორმაცია ვებგვერდის 

მომხმარებლებისა და ვიზიტების შესახებ, მაგალითად, არ იძლევა ინფორმაციას 

იმის შესახებ, თუ რამდენი მომხმარებელი სტუმრობს საბიუჯეტო ოფისის ვებ-

გვერდს და რა სიხშირით, რა დროით რჩებიან ისინი ვებ-გვერდზე, რომელია ის 

ანგარიშები, რომლებითაც ისინი ყველაზე მეტად ინტერესდებიან, შემოდიან თუ 

არა ისინი ვებ-გვერდზე საბიუჯეტო ოფისის Facebook გვერდზე განთავსებული 

ბმულიდან და ა.შ. ასეთი ინფორმაციის არსებობა დაეხმარებოდა საბიუჯეტო 

ოფისს ვიზიტორებისთვის უკეთესი გამოცდილების შეთავაზებაში, ამგვარად კი, 

მათი უკეთესი ინფორმირებისა და კომუნიკაციის დამყარებაში. 

2021 წლის დასაწყისში კიბერთავდასხმის შედეგად, საბიუჯტო ოფისის 

ვებგვერდმა დაკარგა ყველა თავისი ფუნქციონალი. საბიუჯეტო ოფისი საჭიროებს 

ახალ ვებ-გვერდს, რომელიც იფუნქციონირებს დამოუკიდებლად ან 

დაინტეგრირდება პარლამენტის ვებ-გვერდში.  

სოციალური მედია 

საბიუჯეტო ოფისის პროდუქტების შესახებ ყველა ინფორმაცია ასევე ქვეყნდება 

მის Facebook გვერდზე. თუმცა, ვინაიდან საბიუჯეტო ოფისის ვებგვერდი ამჟამად 

სათანადოდ არ ფუნქციონირებს, ანგარიშების გაზიარება Facebook გვერდზე ვერ 

ხერხდება. საბიუჯეტო ოფისი არ იყენებს სოციალური მედიის სხვა საშუალებებს 

(twitter, LinkedIn, Instagram). 
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8.3 დაინტერესებულ მხარეებთან ინტერვიუების შეჯამება 
 

ცხრილი 25. ინტერვიუს შეკითხვები კომუნიკაციასთან დაკავშირებით 

  

დიახ 
დიახ 

დამატებითი 
განმარტებით 

პასუხის 
გარეშე 

არა 
დამატებითი 

განმარტებით 
არა 

ადევნებთ თვალყურს საბიუჯეტო 
ოფისის საქმიანობასა და მის 
ანგარიშებს/პუბლიკაციებს? 

18 5 6 2 4 

შეგიძლიათ გაიხსენოთ შემთხვევა, 
როდესაც საბიუჯეტო ოფისმა 
დაგვიანებით გამოაქვეყნა თავისი 
ანგარიში?  

3 0 14 0 18 

მიიჩნევთ, რომ საბიუჯეტო ოფისი 
საკმარისად ცნობადია? 

0 3 4 5 23 

 

ინტერვიუების შედეგები აჩვენებს, რომ რესპონდენტების 65% განსხვავებული 

სიხშირით ადევნებს თვალს საბიუჯეტო ოფისის აქტივობებს. რესპონდენტების 

უმრავლესობის მოსაზრებით, საბიუჯეტო ოფისი არ არის საკმარისად ცნობადი და 

უმნიშვნელოვანესია, რომ მისი ცნობადობა გაძლიერდეს. 

ცხრილი 26. ჩვეულებრივ რა საშუალებით ადევნებთ მათ თვალყურს? 

  
პირველი 
წყარო 

მეორე 
წყარო 

ვებგვერდი 16 3 

ფეისბუქი 1 9 

პირდაპირი/პერსონალური კონტაქტი 8 2 

პასუხის გარეშე 10   

სულ 35 14 

 

რესპონდენტების უმეტესობა საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობას თვალს ადევნებს 

ვებ-გვერდის მეშვეობით. საბიუჯეტო ოფისსა და დაინტერესებულ მხარეებს შორის 

ასევე მნიშვნელოვანია პირადი კომუნიკაცია.  როგორც ირკვევა, Facebook გვერდს 

მნიშვნელოვანი როლი არ აქვს მინიჭებული. 

რესპონდენტებს ჰქონდათ სხვადასხვა შემოთავაზებები საბიუჯეტო ოფისსა და 

დაინტერესებულ მხარეებს შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესების გზებთან 

დაკავშირებით.  

ცხრილი 27.  ფიქრობთ, რომ საბიუჯეტო ოფისი ეფექტურად იყენებს საკომუნიკაციო არხებს, 

თავისი პროდუქტების პოლიტიკოსებისთვის/ექსპერტებისთვის/საზოგადოებისთვის გასაცნობად?  

შემოთავაზებები 
 

რაოდენობა 

საკომუნიკაციო მიზნებისთვის შესაბამისი მასალის მომზადება 7 

საინფორმაციო ბიულეტენი 3 

უფრო მარტივი ენით მომზადებული ანგარიშები 2 

ანგარიშების მოკლე ვერსიების მომზადება დეპუტატებისთვის 1 

პატარა ვიდეორგოლების მომზადება 1 

პირდაპირი კომუნიკაცია 13 
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დაინტერესებულ მხარეებთან შეხვედრების/დისკუსიების ორგანიზება 6 

საბიუჯეტო ოფისს უნდა ჰქონდეს ოფიციალურად სიტყვის გამოსვლის უფლება 
კომიტეტის სხდომებზე 1 

საერთაშორისო დონორებთან უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა 1 

პირდაპირი კომუნიკაციის დამყარება   

სტუდენტებთან 3 

კვლევით ცენტრებთან 1 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან 1 

ტრადიციული მასობრივი კომუნიკაცია 8 

ანგარიშების გაცნობა სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხების გამოყენებით 3 

ინტერვიუებში მონაწილეობა, სტატიების გამოქვეყნება 2 

პრესკონფერენციების ორგანიზება 1 

ბიზნეს მედიაში აქტიურობა 1 

პირდაპირი კომუნიკაციის დამყარება მედიასთან 1 

სხვა კომუნიკაცია 16 

არსებული საკომუნიკაციო არხების უფრო ეფექტურად გამოყენება 12 

სხვა სოციალური მედიასაშუალებების გამოყენება 
3 

ახალი ვებგვერდის შექმნა 1 

 

8.4 დისკუსია აღნიშნულ საკითზე  
 

8.1 პრინციპი გამყარებულ იქნა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ 

ჩატარებული ეკონომეტრიკული ანალიზით, რომლის მიხედვით, ის ქვეყნები, 

რომელთა დამოუკიდებელ ფისკალურ ინსტიტუციებს აქვთ უფრო მაღალი მედია 

გაშუქება, როგორც წესი, უკეთესი ფისკალურ შედეგებით ხასიათდებიან. უფრო 

დეტალურმა ანალიზმა კი გამოავლინა, რომ დამოუკიდებელი ფისკალური 

ინსტიტუციის სანდოობა მნიშვნელოვანი წინაპირობაა იმისა, რომ ინსტიტუციის 

შეხედულებები გამოყენებულ იქნეს საჯარო დებატებში. 

ეფექტიანი კომუნიკაციების ხელშეწყობის მიზნით, OECD-ის IFI-ების უმეტესობა 

ატარებს პრეს-კონფერენციებს მნიშვნელოვანი ანგარიშების შემუშავების 

დაწყების თაობაზე. ისინი ასევე აქვეყნებენ პრესრელიზებს, რომლებიც თან 

ერთვის მათ პუბლიკაციებს (მაგალითად, კორეა, ნიდერლანდები, შვედეთი და 

გაერთიანებული სამეფო). ყველა ინსტიტუცია აქტიურად იყენებს ვებ-გვერდს, 

რათა ხელი შეუწყონ მათ საქმიანობაზე წვდომას. ამერიკის შეერთებული შტატების 

კონგრესის საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელმა შექმნა საკმაოდ პოპულარული 

ბლოგი, კონგრესის საბიუჯეტო ოფისის ანალიზების ცნობადობის გასაზრდელად. 

კონგრესის საბიუჯეტო ოფისის კომუნიკაციის თანამშრომლებს კარგი 

ურთიერთობა აქვთ ცნობილი გაზეთების რედაქტორებთან. მათ რეგულარული 

კომუნიკაცია აქვთ ჟურნალისტებთან და პასუხობენ მათ შეკითხვებს, რათა 

უზრუნველყონ, რომ კონგრესის საბიუჯეტო ოფისის ანგარიშები და ანალიზები 

სწორად იყოს აღქმული52.  

მედია მონიტორინგსა და ციტირების ანალიზს შეუძლია დაეხმაროს IFI-ს იმის 

გაცნობიერებაში, თუ როგორი ნდობა აქვს მედიას მისი საქმიანობის მიმართ და 

რამდენად მზადაა ყურადღება დაუთმოს მის პროდუქტებს. 

                                                           
52 https://www.oecd.org/gov/budgeting/designing-effective-independent-fiscal-institutions.pdf 
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საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისს სჭირდება ცნობადობა, რათა 

ეფექტურად შეასრულოს თავისი როლი, როგორც დამოუკიდებელმა ფისკალურმა 

ინსტიტუციამ. OECD 2.1 პრინციპის გათვალისწინებით, რომ საბიუჯეტო ოფისმა 

თავი უნდა შეიკავოს ნორმატიული განცხადებებისგან და თვისობრივად 

პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე პირდაპირი ზეგავლენის მოხდენისგან, 

საბიუჯეტო ოფისისთვის არ არის მიზანშეწონილი, მონაწილეობა მიიღოს 

პროფესიონალურ დებატებშიც კი, როგორც ერთ-ერთმა მონაწილე ექსპერტმა ან 

ანალიტიკურმა ცენტრმა. საბიუჯეტო ოფისი უნდა გამოირჩეოდეს სხვა 

ანალიტიკოსებისა და ინტერესთა ჯგუფების წარმომადგენლებისგან მხოლოდ 

პოზიტიური (ანუ არანორმატიული) მსჯელობებითა და უტყუარი განცხადებების 

გაკეთებით. 

კარგი საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით, IFI-ის უნდა ჰქონდეს კომუნიკაციის 

სტრატეგია, რათა ხელი შეუწყონ ეფექტიან კომუნიკაციას სხვადასხვა 

დაინტერესებულ მხარესთან. საბიუჯეტო ოფისმა უნდა გააუმჯობესოს თავისი 

ცნობადობა და კომუნიკაცია დაინტერესებულ მხარეებთან. მნიშვნელოვანია, რომ 

საბიუჯეტო ოფისს ჰქონდეს  დიდი მედია გაშუქება  და მისი ანალიზების შედეგები 

ხშირად მოიხსენიებოდეს პარლამენტის წევრებისა და ექსპერტების მიერ 

დებატების დროს, ისევე როგორც ეკონომიკის სფეროს ჟურნალისტების მიერ, 

რომლებიც ფისკალური მდგრადობის საკითხებზე მუშაობენ. 

8.5 გამოვლენილი საჭიროებები 
 

 საბიუჯეტო ოფისმა უნდა შეიმუშაოს კომუნიკაციის სტრატეგია, რომელშიც: 

- განსაზღვრული იქნება კონკრეტული სამიზნე ჯგუფები; 

- თითოეული მიზნობრივი ჯგუფისთვის მოხდება შესაბამისი საკომუნიკაც

იო არხების იდენტიფიცირება; 

- განსაზღვრული იქნება შესრულების ინდიკატორები, რომელთა მეშვეობ

ით მოხდება კომუნიკაციის ეფექტიანობის გაზომვა.  

 

 საბიუჯეტო ოფისის დებულებაში უნდა იყოს განსაზღვრული კომუნიკაციის 

სტრატეგიის მომზადება. დებულებამ უნდა განსაზღვროს, თუ რა პერიოდს 

უნდა მოიცავდეს სტრატეგია და შესაბამისი სამოქმედო გეგმები, ვის მიერ 

უნდა იქნეს სტრატეგია დამტკიცებული და ა.შ. 

 

 უნდა შემუშავდეს საბიუჯეტო ოფისის ახალი კომუნიკაციის სტრატეგია, 

რომელშიც გათვალისწინებული იქნება საბიუჯეტო ოფისის წინაშე 

არსებული ახალი რეალობა და  გამოწვევები, ისევე, როგორც კარგი 

საერთაშორისო პრაქტიკა. 

 

 საბიუჯეტო ოფისის კომუნიკაციის კუთხით შეზღუდვებთან დაკავშირებული 

წესები უნდა განისაზღვროს საბიუჯეტო ოფისის დებულებით/პარლამენტის 

რეგლამენტით. 

 

 საბიუჯეტო ოფისს უნდა ჰქონდეს სრულად ფუნქციური ვებ-გვერდი, 

რომელიც შეიძლება დაფინანსდეს დონორი ორგანიზაციის ან საბიუჯეტო 

ოფისის/პარლამენტის ბიუჯეტიდან. ვებ-გვერდს უნდა ჰქონდეს ყველა 

საჭირო ფუნქციური მახასიათებელი, რათა მოხდეს ვებ-ანალიტიკის 

წარმოება. 

 

 საბიუჯეტო ოფისმა შეიძლება განიხილოს მონაცემთა ანალიზისა და 

ვიზუალიზაციის ინსტრუმენტების გამოყენება (მაგალითად, ინფოგრაფიკის 
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გამოყენება საბიუჯეტო ოფისის კიდევ უფრო მეტი პროდუქტისთვის) მისი 

პროდუქტების შესახებ მეტი ინფორმირებულობის უზრუნველსაყოფად.  

 

 საბიუჯეტო ოფისმა შესაძლოა განიხილოს საინფორმაციო ბიულეტენის 

მომზადება და დაგზავნა პარლამენტის წევრებისთვის და სხვა 

დაინტერესებული მხარეებისთვის.  

 

 საბიუჯეტო ოფისმა უნდა გამოიყენოს მედია მონიტორინგი, რათა გაზომოს 

საკუთარი პროგრესი ცნობადობის მიმართულებით. 

 

 საბიუჯეტო ოფისმა აქტიურად უნდა გამოიყენოს სოციალური მედიის 

საშუალებები და მარკეტინგული ინსტრუმენტები, რათა ხელი შეუწყოს 

საკუთარი კონტენტის პოპულარიზაციას და გაზარდოს სოციალური მედია 

გაშუქება (მაგალითად, პოსტების რეკლამირების მეშვეობით). ეს 

აქტივობები უნდა დაფინანსდეს საბიუჯეტო ოფისის/პარლამენტის 

ბიუჯეტიდან. დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, საბიუჯეტო ოფისს 

შეუძლია გამოიყენოს დიზაინერის მომსახურება, რომელიც იმუშავებს 

საბიუჯეტო ოფისის ბრენდინგზე, საბიუჯეტო ოფისის პოსტების 

ფორმატებზე, რომლებიც სოციალური მედიისთვის იქნება განკუთვნილი და 

ა.შ. 

 

 საბიუჯეტო ოფისი საჭიროებს დამატებით ადამიანურ რესურსებს, 

რომლებიც პასუხისმგებელნი იქნებიან შიდა და გარე დაინტერესებულ 

მხარეებთან, ასევე საერთაშორისო დონორებსა და პარტნიორებთან 

კომუნიკაციაზე. 

 

9. OECD პრინციპი 9. გარე შეფასება 
 

9.1 ციტირება OECD დოკუმენტიდან “რეკომენდაცია დამოუკიდებელი 

ფისკალური ინსტიტუციებისთვის განსაზღვრული პრინციპების 

შესახებ” 

 
OECD 9.1. IFI-ებმა უნდა ჩამოაყალიბონ მექანიზმი მათი საქმიანობის გარე 

შეფასებისთვის, რომელსაც განახორციელებენ ადგილობრივი ან საერთაშორისო 
ექსპერტები. აღნიშნულს შეიძლება ჰქონდეს რამდენიმე ფორმა: შერჩეული 

პროდუქტის მიმოხილვა; ანალიზის ხარისხის ყოველწლიური შეფასება; მუდმივი 

მრჩეველთა პანელი ან საბჭო; ან სხვა ქვეყნის IFI-ს მიერ მიმოხილვა (peer review). 

 

9.1 არსებული სიტუაცია 
 

საბიუჯეტო ოფისის გარე შეფასების ძირითად ინსტუმენტს წარმოადგენს 

სამეთვალყურეო საბჭო, მაგრამ სამეთვალყურეო საბჭო არის ორგანო, რომელიც 

არამხოლოდ აფასებს საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობას წლიურად, ამავდროულად 

იხილავს და ითანხმებს  საბიუჯეტო ოფისის წლიურ სამოქმედო გეგმას და 

მომდევნო 3 წლის განვითარების საშუალოვადიან სტრატეგიას, რომლითაც 

ხელმძღვანელობს საბიუჯეტო ოფისი თავის საქმიანობაში. ამ თვალსაზრისით, 

სამეთვალყურეო საბჭო არ წარმოადგენს გარე კონტროლის ორგანოს, 
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გამომდინარე იქიდან რომ მის შემადგენლობაში შედიან პარლამენტის 

თავმჯდომარე, საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე და თითოეული 

საპარლამენტო ფრაქციის წარმომადგენელი და არა გარე ექსპერტები.  

თუმცა, საბიუჯეტო ოფისის სამეთვალყურეო საბჭოს უფლება აქვს, მოისმინოს 

ექსპერტთა შეფასებები საბიუჯეტო ოფისის ანგარიშებისა და საბიუჯეტო ოფისის 

მიერ განხორციელებული ანალიზის სპეციფიკურ საკითხებზე. საბიუჯეტო ოფისის 

სამეთვალყურეო საბჭოს უფლება აქვს, გასცეს რეკომენდაციები საბიუჯეტო 

ოფისის საქმიანობის შესახებ. თუმცა, როგორც ზემოთ აღინიშნა, საბიუჯეტო 

ოფისის სამეთვალყურეო საბჭო 2016 წლიდან არ შექმნილა. აღნიშნულ საკითხზე 

ხაზს უსვამს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, საქართველოს 

პარლამენტის 2019 წლის საქმიანობის შეფასების ანგარიშში53. 

ამ ეტაპისთვის, არ არსებობს გარე შეფასების მექანიზმი. მიმდინარე 

თვითშეფასების ანგარიში, მიუხედავად იმისა რომ ის გარე ექსპერტის 

მხარდაჭერით მომზადდა, არ შეიძლება ჩაითვალოს გარე შეფასებად, რადგან ის 

წარმოადგენს თვითშეფასებას და არა გარე შეფასებას. 

აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის ივნისიდან იწყება ორწლიანი 

დაძმობილების (twinning) პროექტი საბიუჯეტო ოფისსა და ნიდერლანდების 

სამეფოს ფინანსთა სამინისტროს ეკონომიკისა და ფინანსების  ეროვნულ 

აკადემიას შორის, სადაც მისი ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი მიზნად ისახავს 

საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის გაძლიერებას მისი შესაძლებლობების გაზრდისა 

და ცნობადობის ამაღლების გზით. სხვა აქტივობებთან ერთად, პროექტი ასევე 

მოიცავს საბიუჯეტო ოფისის დახმარებას რეგულარული გარე შეფასების 

მექანიზმის დანერგვაში, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მისი პროდუქტების 

ხარისხი და შესაბამისობა საერთაშორისო ტენდენციებსა და სტანდარტებთან.  

9.2 დაინტერესებულ მხარეებთან ინტერვიუების შეჯამება 
 

ინტერვიუს შედეგების მიხედვით, მხოლოდ რამდენიმე რესპონდენტმა იცის სხვა 

ქვეყნების დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციების შესახებ, მაგრამ მათ, ვინც 

იცის ამ ინსტიტუციების შესახებ, მათ შორის საჯარო ფინანსების მართვის (PFM) 

ექსპერტებმა, ძირითადად დაასახელეს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისები 

(განსხვავებით ფისკალური საბჭოებისგან). პასუხების დეტალური 

ჩამონათვალისთვის იხილეთ ცხრილი 2.  

 

9.3 დისკუსია აღნიშნულ საკითზე  
 
OECD  წევრი ქვეყნების დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციები სულ უფრო 

ხშირად იყენებენ მსგავსი ინსტიტუციების მიერ მათი საქმიანობის მიმოხილვას 

(peer review) და გარე შეფასებას. OECD-ის IFI-ების დაახლოებით ნახევარს ჰყავს 

დამოუკიდებელი ექსპერტებისგან შემდგარი გარე მრჩეველთა ჯგუფი. მრჩეველთა 

ჯგუფს შეუძლია, მაგალითად, რჩევების გაცემა ინსტიტუციის სამუშაო 

პროგრამასთან და განსახილველ საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე 

მეთოდოლოგიური ან ტექნიკური რჩევების მიწოდება. გაერთიანებული სამეფოს 

საბიუჯეტო პასუხისმგებლობის ოფისს (OBR) ჰყავს ცხრა კაციანი ექსპერტთა 

ჯგუფი, რომელიც ეხმარება საბიუჯეტო პასუხისმგებლობის ოფისს სამუშაო 

პროგრამისა და მეთოდების შემუშავებაში. სლოვაკეთის რესპუბლიკის საბიუჯეტო 

პასუხისმგებლობის საბჭოს (CBR) ჰყავს მრჩეველთა ჯგუფი, რომელიც მას აწვდის 

რჩევებს მეთოდოლოგიურ საკითხებზე. ზოგიერთ ფისკალურ ინსტიტუციას 
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(ავსტრალია და გაერთიანებული სამეფო) გარე შეფასების პროცესი კანონში აქვს 

გაწერილი. 

დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციების მცირე ნაწილი აგრეთვე ჩართულია 

სხვა მსგავსი ინსტიტუციის მიმოხილვაში (peer review). მაგალითად კანადის 

საბიუჯეტო ოფისი გარე შეფასებისთვის იყენებს ზემოაღნიშნულ მიმოხილვას, 

რათა უზრუნველყოს მისი მეთოდოლოგიისა და შედეგების სიზუსტე. ამ მიზნით ის 

რეგულარულად თანამშრომლობს სხვა დაწესებულებებთან როგორიცაა, 

უნივერსიტეტები, კვლევითი ორგანიზაციები, კანადის ეკონომიკის და ბიზნეს 

ასოციაციები და აშშ-ს კონგრესის საბიუჯეტო ოფისი (CBO).54 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო არ არის OECD წევრი ქვეყანა, 

საქართველოს საბიუჯეტო ოფისს რეგულარულად იწვევენ OECD პარლამენტის 

საბიუჯეტო ოფისების და დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციების (PBO 

Network) ყოველწლიურ შეხვედრებზე, რომელშიც საბიუჯეტო ოფისმა უკვე 

რამდენჯერმე მიიღო მონაწილეობა. საბიუჯეტო ოფისი გეგმავს გააძლიეროს 

კომუნიკაცია სხვა ქვეყნების დამოუკიდებელ ფისკალურ ინსტიტუციებთან და 

მეტად დაუახლოვდეს საერთაშორისო სტანდარტებს. 

 

9.4 გამოვლენილი საჭიროებები 

 
 საჭიროა, შეიქმნას მექანიზმი რეგულარული გარე შეფასებისთვის 

(საბიუჯეტო ოფისის მოქმედი რეგულაციებისა და საქმიანობის მიმოხილვა), 

იმისათვის რომ ოფისმა შეძლოს საერთაშორისო სტანდარტებთან მეტად 

დაახლოება. აღნიშნული მექანიზმი უნდა იყოს ინსტიტუციონალიზებული - 

განსაზღვრული უნდა იქნეს საბიუჯეტო ოფისის დებულებით. აღნიშნულის 

დაფინანსება შეიძლება მოხდეს  საბიუჯეტო ოფისის/პარლამენტის 

ბიუჯეტის ან საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც 

მუშაობენ საჯარო ფინანსების  მართვის  საკითხებზე.  

 

 სამეთვალყურეო საბჭო უნდა გახდეს ეფექტური მექანიზმი ან ჩანაცვლდეს 

სხვა მექანიზმით, მაგალითად როგორიცაა, მრჩეველთა საბჭო. მრჩეველთა 

საბჭო არ იქნება პასუხისმგებელი საბიუჯეტო ოფისის რაიმე 

გადაწყვეტილებაზე, არამედ მას ექნება მხოლოდ გარე პროფესიული 

რჩევების გაცემის როლი.  

 

 მრჩეველთა საბჭო შეიძლება შედგებოდეს მაღალი დონის ადგილობრივი 

ან/და საერთაშორისო ექსპერტებისგან. სასურველია მრჩეველთა საბჭოს 

ზოგიერთი წევრი იყოს უცხოელი ექსპერტი. ექსპერტების ანაზღაურება 

შეიძლება გათვალისწინებულ იქნას  საბიუჯეტო ოფისის/პარლამენტის 

ბიუჯეტის ფარგლებში ან დაფინანსდეს საერთაშორისო დონორების მიერ. 

 

 საბიუჯეტო ოფისი ასევე რეგულარულად უნდა მონაწილეობდეს OECD 

წევრი ქვეყნების პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისების  და დამოუკიდებელი 

ფისკალური ინსტიტუციების წარმომადგენლების ყოველწლიურ 

შეხვედრებში, რათა ჩართული იყოს კოლეგებთან კარგი პრაქტიკის 

გაზიარების პროცესში. აქტივობები შეიძლება დაფინანსდეს საბიუჯეტო 

ოფისის/პარლამენტის ბიუჯეტიდან ან საერთაშორისო დონორების მიერ. 
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დანართი 1: ინტერვიუს კითხვები  

 
1. ადევნებთ თუ არა თვალყურს საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობასა და მის 

ანგარიშებს/პუბლიკაციებს? 

2. ჩვეულებრივ რა საშუალებით ადევნებთ მათ თვალყურს? 

3. ეთანხმებით თუ არა საბიუჯეტო ოფისის არსებობას? როგორ ფიქრობთ, 

სჭირდება თუ არა საქართველოს საბიუჯეტო ოფისი? 

4. როგორ ფიქრობთ, ემთხვევა თუ არა თქვენი შეხედულება ქვეყნის 

მოსახლეობის/ექსპერტების უმეტესობის შეხედულებას? 

5. შეგიძლიათ რომელიმე პირის, ადამიანთა ჯგუფის ან ინსტიტუციის 

იდენტიფიცირება, რომელიც შეიძლება იყოს საბიუჯეტო ოფისის არსებობის 

წინააღმდეგი? 

6. საერთაშორისო მოთხოვნებთან შესაბამისობის გარდა, როგორ ფიქრობთ, რა 

არის საბიუჯეტო ოფისის არსებობის ყველაზე მნიშვნელოვანი საფუძველი 

(საჯარო ფინანსებსა და  ეკონომიკურ საკითხებთან დაკავშირებული 

გამოწვევები, რომელსაც პასუხობს ამ ინსტიტუციის არსებობა)? 

7. როგორ ფიქრობთ, საბიუჯეტო ოფისი მისი ამჟამინდელი ფორმითა და 

საქმიანობით ადეკვატურად პასუხობს თუ არა იმ გამოწვევებს, რომელთა 

გადაჭრაც მიიჩნიეთ მისი არსებობის საფუძვლად? 

8. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა მოქმედი კანონმდებლობა საკმარისი 

საფუძველი იმისთვის, რომ საბიუჯეტო ოფისმა იმოქმედოს როგორც 

რეალურად დამოუკიდებელმა ინსტიტუციამ? 

9. შეგიძლიათ გაიხსენოთ რაიმე შემთხვევა, როდესაც საბიუჯეტო ოფისმა 

გამოავლინა მიკერძოებული ქმედება (ხელისუფლების, ან რომელიმე პარტიის 

ან რომელიმე ინდუსტრიული ლობისტური ჯგუფის სასარგებლოდ ან მათ 

წინააღმდეგ)? 

10. შეგიძლიათ გაიხსენოთ რაიმე შემთხვევა, როდესაც საბიუჯეტო ოფისი 

შესაძლოა აღქმული ყოფილიყო, როგორც მიკერძოებული (ხელისუფლების ან 

რომელიმე პარტიის ან რომელიმე ინდუსტრიული ლობისტური ჯგუფის 

სასარგებლოდ ან მათ წინააღმდეგ)? 

11. იდეალურ შემთხვევაში, მიუკერძოებელი საერთაშორისო ფისკალური 

ინსტიტუცია არ უნდა ეძიებდეს და არც თავიდან ირიდებდეს პროფესიულ 

დებატებს/კონფლიქტებს (ღია დისკუსიები) მთავრობასთან. თქვენი აზრით, რა 

არის დღესდღეობით უფრო რეალური საფრთხე საბიუჯეტო ოფისისთვის: 

ძალიან ბევრი კონფლიქტის შექმნა/დებატებში შესვლა თუ მისგან თავის 

არიდება? 

12. თუ თავის არიდება არის პასუხი, როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება იყოს ამის 

სავარაუდო მიზეზი: შესაძლებლობების დეფიციტი თუ ერთგვარი 

თვითცენზურა/საბიუჯეტო ოფისის მიერ საფრთხის არიდება? 

13. შეგიძლიათ გაიხსენოთ შემთხვევა, როდესაც საბიუჯეტო ოფისმა დაგვიანებით 

გამოაქვეყნა თავისი ანგარიში?  

14. იცნობთ საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელს და განყოფილების უფროსებს? 

15. თუ კი, მიიჩნევთ თუ არა მათ კარგ ექსპერტებად? 

16. თუ იცნობთ მათ, შეგიძლიათ გამოიცნოთ მათი პარტიული პრეფერენციები? (არ 

არის საჭირო პარტიის დასახელება) 

17. იცით თუ არა როგორ ხდება საბიუჯეტო ოფისის უფროსის შერჩევა და 

დანიშვნა? 

18. თუ კი, რაიმე ცვლილებას თუ შეიტანდით შერჩევისა და დანიშვნის 

პროცედურაში? 

19. მიიჩნევთ, რომ საბიუჯეტო ოფისში მუშაობა მიმზიდველია უნივერსიტეტის 

ახალკურსდამთავრებულებისთვის/ახალგაზრდა 

პროფესიონალებისთვის/გამოცდილი ექსპერტებისთვის? 
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20. როგორ ფიქრობთ საბიუჯეტო ოფისში მუშაობის გამოცდილება სძენს თუ არა 

უპირატესობას ექსპერტს შრომის ბაზარზე დასაქმების კუთხით? 

21. როგორ ფიქრობთ, ამჟამად საბიუჯეტო ოფისის თანამშრომლების 

ანაზღაურება შეესაბამება მათ სამუშაო დატვირთვას? 

22. თუ არა, თქვენი აზრით, რომელი ინსტიტუციების ხელფასების ოდენობა 

შეიძლება იქნეს განხილული საბიუჯეტო ოფისის თანამშრომელთა ხელფასის 

განსაზღვისას? 

23. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა საბიუჯეტო ოფისისათვის გამოყოფილი 

ფინანსური რესურსები ოპტიმალურ დონეზე? 

24. როგორ ფიქრობთ, რამდენად იყენებს ზოგადად პარლამენტი, მათ შორის, 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი საბიუჯეტო ოფისის პროდუქტებს?  

25. შეგიძლიათ გაიხსენოთ ისეთი შემთხვევა, როდესაც საბიუჯეტო ოფისმა 

გამოითხოვა გარკვეული ინფორმაცია თქვენი ინსტიტუციიდან? შეიქმნა თუ 

არა რაიმე პრობლემა? თუ კი, რა ტიპის? 

26. შეგიძლიათ გაიხსენოთ ისეთი სიტუაცია, როდესაც საბიუჯეტო ოფისს 

დაბრკოლება შეექმნა საჭირო ინფორმაციის მოპოვებისას? 

27. შეგიძლიათ გაიხსენოთ ისეთი შემთხვევა, როდესაც საბიუჯეტო ოფისს სხვა 

ინსტიტუციამ დაგვიანებით მიაწოდა ინფორმაცია? ეს შესაძლოა 

მიზანმიმართულად განხორციელდა, თუ მხოლოდ ტექნიკური მიზეზის გამო? 

28. როგორ ფიქრობთ, საკმარისად გამჭვირვალეა საბიუჯეტო ოფისის 

პროფესიული საქმიანობა (ანგარიშები, მეთოდოლოგიები)? 

29. როგორ ფიქრობთ, საკმარისად გამჭვირვალეა საბიუჯეტო ოფისის, როგორც 

ორგანიზაციის საქმიანობა (ბიუჯეტი და მისი შესრულების მაჩვენებლები)? 

30. შეგიძლიათ გაიხსენოთ რაიმე შემთხვევა, როდესაც საბიუჯეტო ოფისის 

სანდოობა ოდნავ მაინც ეჭვქვეშ დადგა? 

31. როგორ ფიქრობთ, საბიუჯეტო ოფისმა კონკრეტულად რა უნდა გააკეთოს მისი 

სანდოობისა და გამჭვირვალობის გასაუმჯობესებლად? 

32. მიიჩნევთ, რომ საბიუჯეტო ოფისი საკმარისად ცნობადია? 

33. ფიქრობთ, რომ საბიუჯეტო ოფისი ეფექტურად იყენებს საკომუნიკაციო არხებს, 

თავისი პროდუქტების 

პოლიტიკოსებისთვის/ექსპერტებისთვის/საზოგადოებისთვის გასაცნობად?  

34. იცით თუ არა რომელიმე სხვა ქვეყნის დამოუკიდებელი ფისკალური 

ინსტიტუცია შესახებ? 

35. შეგიძლიათ დაასახელოთ რომელიმე მათგანი, რომელსაც საქართველოსთვის 

სასურველ მოდელად მიიჩნევთ? 

36. საბიუჯეტო ოფისს რომ გააჩნდეს დამატებით დრო და ადამიანური რესურსები, 

კიდევ რა დამატებითი დოკუმენტების მომზადება უნდა იყოს მისი საქმიანობის 

დღის წესრიგში?  
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დანართი 2: გასაუბრების მონაწილეთა სია 
 

1. ანა ამირანაშვილი - საპარლამენტო პროგრამის ოფიცერი, ეროვნულ-

დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI).  

2. ანატოლი კორეპანოვი - მოწვეული სპეციალისტი (შრომითი ხელშეკრულებით 

დასაქმებული), საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა კომიტეტი. 

3. არჩილ მესტვირიშვილი - ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოს წევრი, საქართველოს 

ეროვნული ბანკი.  

4. ბესო ნამჩავაძე - უფროსი ანალიტიკოსი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა 

საქართველო“ (TI Georgia). 

5. ბექა ლილუაშვილი - პარლამენტის წევრი, საქართველოს პარლამენტის 

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკისა და საფინანსო-

საბიუჯეტო კომიტეტების წევრი. 

6. გიორგი ვაშაძე - პარლამენტის წევრი, საქართველოს პარლამენტის 

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკისა და საფინანსო-

საბიუჯეტო კომიტეტების წევრი. 

7. გიორგი ისაკაძე - რედაქტორი, ფორბს საქართველო; რედაქტორი, საბჭოს 

წევრი, ბიზნეს მედია საქართველო (BMG). 

8. გიორგი კაკაურიძე - მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტრო. 

9. გიორგი კლდიაშვილი - აღმასრულებელი დირექტორი, ინფორმაციის 

თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI). 

10. გიორგი მჭედლიშვილი - სახაზინო სამსახურის ანგარიშგებისა და ფინანსური 

ანალიზის სამმართველოს უფროსი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. 

11. გიორგი ჯერენაშვილი - ორგანიზაციული განვითარების მრჩეველი, USAID-ის 

კონტრაქტორი/ "ტეტრა ტეკი" (Tetra Tech ARD), კარგი მმართველობის 

ინიციატივა (GGI).  

12. დავით გამყრელიძე - სახაზინო სამსახურის ფულადი სახსრების 

პროგნოზირებისა და მართვის დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტრო. 

13. დავით ჭურაძე - საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი, 

საქართველოს პარლამენტი. 

14. ეკატერინე გუნცაძე - საბიუჯეტო დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტრო. 

15. ეკატერინე მიქაბაძე - მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 

16. ეკატერინე ღაზაძე - გენერალური აუდიტორის მოადგილე, საქართველოს 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური. 

17. ვახტანგ ცინცაძე - ეკონომიკური ანალიზისა და რეფორმების დეპარტამენტის 

უფროსი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო. 

18. თამარ ომიაძე - საქართველოს პარლამენტის სასწავლო ცენტრის უფროსი. 

19. თამთა სოფრომაძე - მაკროეკონომიკისა და სტატისტიკის დეპარტამენტის 

მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს ეროვნული ბანკი. 

20. თამილა შაბაშვილი - დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის 

კომიტეტის აპარატის უფროსი, საქართველოს პარლამენტი. 

21. ინგა სინჯიკაშვილი - GIZ-ის სათაო ოფისის ექსპერტი, PFM-ის მრჩეველი, GIZ 

პროგრამა "საჯარო ფინანსების მართვა სამხრეთ კავკასიაში" 2007-2020 წწ. 

22. ირაკლი კოვზანაძე - პარლამენტის წევრი, საქართველოს პარლამენტის 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე. 
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23. ირაკლი ხმალაძე - პროექტის მენეჯერი, ევროკავშირის წარმომადგენლობა 

საქართველოში. 

24. ირინა გურული - დირექტორის მოადგილე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის 

ცენტრი (EPRC). 

25. ირინა ლომია - საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის აპარატის უფროსი, 

საქართველოს პარლამენტი. 

26. კახაბერ კუჭავა - საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. 

27. ლევან კასრაძე - იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის უფროსი, 

საქართველოს პარლამენტი. 

28. ლევან ქარსაულიძე - ეროვნული ანგარიშების დეპარტამენტის უფროსი, 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. 

29. ლია ძებისაური - აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. 

30. ლიკა საჯაია - პროექტის მენეჯერი, საპარლამენტო მდივანი, საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა საქართველო (TI Georgia). 

31. მაკა ჭითანავა - უფროსის მოადგილე, ISET-ის პოლიტიკის ინსტიტუტის 

ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის პოლიტიკის კვლევითი ცენტრი. 

32. მარიამ დოლიძე - უფროსი ეკონომისტი - მაკროეკონომიკა, ვაჭრობის და 

ინვესტიციების გლობალური პრაქტიკა (MTI GP), მსოფლიო ბანკი. 

33. მარიამ ტყეშელაშვილი - მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს პარლამენტის 

აგრარულ საკითხთა კომიტეტის აპარატი. 

34. მირზა გელაშვილი - მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური 

პოლიტიკის დაგეგმვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტრო. 

35. მიშა სესიაშვილი - ჟურნალისტი, ტელეკომპანია „მთავარი“. 

36. მიხეილ კუკავა - პრაქტიკის ლიდერი, PFM, პოლიტიკისა და მენეჯმენტის 

საკონსულტაციო ჯგუფი (PMCG). 

37. ნათია გულუა - საბიუჯეტო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. 

38. ნათია სუარიშვილი - ფინანსური შედეგების შეფასებისა და საკანონმდებლო 

პროცესის ხელშეწყობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი. 

39. ნატო ნიაური - უფროსი მკვლევარი, პარლამენტის კვლევითი ცენტრი. 

40. ნესტან გაფრინდაშვილი - ეკონომისტი, ანალიზისა და კონსულტაციის ჯგუფი 

(ACT); ფინანსური შედეგების შეფასებისა და საკანონმდებლო პროცესის 

ხელშეწყობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, პარლამენტის 

საბიუჯეტო ოფისი (2014-2020 წწ.).  

41. ნიკოლოზ გაგუა - მინისტრის მოადგილე, საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტრო. 

42. ოთარ ბეჟანიძე - პარლამენტთან და პრეზიდენტთან ურთიერთობის 

დეპარტამენტის პარლამენტთან ურთიერთობისა და კანონშემოქმედებითი 

სამმართველოს უფროსი, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია. 

43. რომან გოცირიძე - პარლამენტის წევრი, საქართველოს პარლამენტის 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. 

44. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საქართველოს მისიის გუნდი. 

45. ფრიდონ ასლანიკაშვილი - მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური 

პოლიტიკის დაგეგმვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტრო. 

46. ქეთა გოლეთიანი - საპარლამენტო პროგრამის კოორდინატორი, ეროვნულ-

დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI).  

47. ქეთევან ჩაფიძე - ეკონომიკური ანალიზის სამმართველოს უფროსი, 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 
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48. შალვა მხატრიშვილი - მაკროეკონომიკისა და სტატისტიკის დეპარტამენტის 

უფროსი, საქართველოს ეროვნული ბანკი. 

49. შოთა გუნია - ფისკალური რისკების მართვის სამმართველოს ხელმძღვანელი, 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. 

50. შოთა ტყეშელაშვილი - ჟურნალისტი, ფორბს საქართველო, ბიზნეს მედია 

საქართველო (BMG). 

51. ცოტნე ქარქაშაძე - სახელმწიფო ბიუჯეტისა და სტრატეგიული ანალიზის 

დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური. 
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დანართი 3. მადლობის გამოცხადება 
 

ბალაშ რომიანიმ მიიღო უმაღლესი განათლება 1991 წელს. მან მოიპოვა 

მაგისტრის ხარისხი ეკონომიკაში ლონდონის ეკონომიკის სკოლაში და 

დოქტორის ხარისხი ბუდაპეშტის ეკონომიკის უნივერსიტეტში. 1990-იან წლებში 

იგი მუშაობდა უნგრეთის ეროვნულ ბანკში და ბუდაპეშტში საერთაშორისო 

სავალუტო ფონდის მუდმივ წარმომადგენლობაში. 2000 წლიდან იგი მუშაობდა 

უნგრეთის ფინანსთა სამინისტროში საბიუჯეტო დეპარტამენტის უფროსის 

მოადგილედ. მან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ფისკალური პასუხისმგებლობის 

აქტის შემუშავებაში, რომელიც მიღებულ იქნა 2008 წელს. 

2009-2010 წლებში ბალაში იყო უნგრეთის ფისკალური საბჭოს აპარატის უფროსი, 

რომელიც შეიქმნა ფისკალური პასუხისმგებლობის აქტით. მოგვიანებით მან 

დააარსა ფისკალური პასუხისმგებლობის ინსტიტუტი ბუდაპეშტში (www.kfib.hu), 

არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც მხარს უჭერს ფისკალურ 

გამჭვირვალობას და რეგულარულად აქვეყნებს ანალიტიკურ ნაშრომებს 

უნგრეთის ფისკალური პოლიტიკის საკითხებზე (საბაზისო სცენარები, ფისკალური 

ზემოქმედების შეფასება). 2019-2020 წლებში ბალაში იყო საერთაშორისო 

სავალუტო ფონდის რეზიდენტი მრჩეველი საჯარო ფინანსების მართვის 

საკითხებში, კიევში, უკრაინა. ის არის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის 

მოწვეული პროფესორი ფისკალურ პოლიტიკასა და საჯარო ფინანსებში და უწევს 

საერთაშორისო ტექნიკურ დახმარებას სხვადასხვა ქვეყანას (ბოსნია და 

ჰერცეგოვინა, საქართველო, კოსოვო, მოლდოვა, მონღოლეთი, მონტენეგრო და 

უკრაინა). 


