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საპარლამენტო კვლევებისა და დოკუმენტაციის ევროპული ცენტრის 

(ECPRD) სემინარი  

„სახელმწიფო ფინანსებზე საკანონმდებლო ინიციატივების გავლენის 

შეფასება და რეგულირების ზეგავლენის შეფასება“ 

ინტერესთა მიმართულება: „ეკონომიკა და ბიუჯეტი“ 

 

პ რ ო გ რ ა მ ა  
 

17-18 მაისი 2018 წელი 
საქართველო, თბილისი 0118, 

რუსთაველის გამზირი 8 
საქართველოს პარლამენტი 

ილია ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზი 
(C კორპუსი, V სართული) 

 

ხუთშაბათი, 17 მაისი 
 

13.00-13.30 მონაწილეთა რეგისტრაცია 

  

13.30-13.50 მისასალმებელი გამოსვლები: 

                                    ირაკლი კოვზანაძე, საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო  

კომიტეტის თავმჯდომარე; 

 გივი მიქანაძე, საქართველოს პარლამენტის აპარატის უფროსი;  

 პაოლა ბონაჩი, იტალიის დეპუტატთა პალატის სახელმწიფო ბიუჯეტის 

დეპარტამენტის უფროსი, ECPRD-ის ეკონომიკის და საბიუჯეტო საკითხების 

მიმართულების კოორდინატორი.  

  
მოდერატორი: თათა ხეთაგური, საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის უფროსი;  
 

       მომხსენებლები: 

13.50-14.05 თათა ხეთაგური, საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის უფროსი;  

14.05-14.20 ზურაბ სანიკიძე, ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტრო;   

14.20-14.35 ნორბერტო პინიატი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული 

ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (ISET);  

 

მოდერატორი: გივი მიქანაძე, საქართველოს პარლამენტის აპარატის უფროსი; 
              

14.35-15.00 დისკუსია;  

 

15.00-15:30 შესვენება;  

15.30-17.30 პირველი სესია - ახალი რეგულაციების მონიტორინგისა და 

შეფასების/გავლენის შეფასების საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ჩარჩო 
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მოდერატორი: პაოლა ბონაჩი, იტალიის დეპუტატთა პალატის სახელმწიფო ბიუჯეტის 

დეპარტამენტის უფროსი, ECPRD-ის ეკონომიკის და საბიუჯეტო საკითხების 
მიმართულების კოორდინატორი; 

 

15.30-15.45 1) კითხვარის შედეგების მიმოხილვა (პირველი ნაწილი) 

 სოლომონ სონღულაშვილი, საქართველოს პარლამენტის აპარატის 

კვლევითი დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი; 

  

15.45-16.00  2) კლაუდიო კოლოვა, ევროპარლამენტის კვლევითი სამსახურის 

ანალიტიკოსი; 
  ევროპარლამენტი და ეკონომიკური და საბიუჯეტო გავლენის შეფასება 

 

16.00-16.15              3) ქვეყნების გამოცდილება: 

 გერმანია:  
 რებეკა როტკელი, გერმანიის ბუნდესრატი და მარიუს ნიესპორი, გერმანიის 

ბუნდესტაგი - სახელმწიფო ფინანსებზე გავლენისა და რეგულირების 

გავლენის შეფასების საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ჩარჩო გერმანიაში 

                                     
16.15-16.30 პოლონეთი:  

                                    კატარჟინა მაევსკა, პოლონეთის სენატი, რეგულირების გავლენის შეფასების 

ექსპერტი - პოლონეთის სენატის ორწლიანი გამოცდილება რეგულირების 

გავლენის შეფასების მიმართულებით 

 

16.30-16-45 გაერთიანებული სამეფო: 

 ლორნა ბუთი, თემთა პალატა, ეკონომიკური პოლიტიკის და სტატისტიკის 

განყოფილების უფროსი - ახალი რეგულაციების მონიტორინგი და შეფასება 

 

16.45-17.25 დისკუსია 

 

17.25-17.30 დასკვნები  

 პაოლა ბონაჩი, იტალიის დეპუტატთა პალატის სახელმწიფო ბიუჯეტის 
დეპარტამენტის უფროსი, ECPRD-ის ეკონომიკის და საბიუჯეტო საკითხების 
მიმართულების კოორდინატორი. 

 

პარასკევი, 18 მაისი 
 

9.00-10.30 მეორე სესია - რეგულირების გავლენის შეფასების მეთოდოლოგიური 

ასპექტები და ანალიტიკური ინსტრუმენტები: ხარჯ-სარგებლიანობის 

ანალიზი, როგორც რეგულირების გავლენის შეფასების არსებითი 

კომპონენტი; 

 
მოდერატორი: თათა ხეთაგური, საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის უფროსი; 
  
9.00-9.15 1) კითხვარის შედეგების მიმოხილვა (ნაწილი მეორე)  

                                   სოლომონ სონღულაშვილი, საქართველოს პარლამენტის აპარატის კვლევითი 

დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი; 

 

9.15-9.30 2) ქვეყნების გამოცდილება:   

                                    საქართველო: 

 შორენა კახიძე და ნესტან გაფრინდაშვილი, საქართველოს პარლამენტის 

საბიუჯეტო ოფისი - რეგულირების გავლენის შეფასების მეთოდოლოგიური 

ასპექტები და ანალიტიკური ინსტრუმენტები. 
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9.30-9.45 ავსტრია:  

 პოლ ეკერსტორფერი, ავსტრიის პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 

ანალიტიკოსი - ავსტრიის საგადასახადო რეფორმის გავლენის, მათ შორის 

გადანაწილებითი ეფექტების შეფასება  

 

9-45-10.00 პოლონეთი: 

 იოლანტა ადამიეკი, პოლონეთის სეიმის აპარატის კვლევითი ბიურო, და 

მარიან ფალეკი, რეგულირების გავლენის შეფასების ექსპერტი - პოლონეთის 

გამოცდილება: რეგულირების გავლენის შეფასება სეიმსა და სენატში 

 

10.00-10.25 დისკუსია  

 

10.25-10.30 დასკვნითი კომენტარები: 

 თათა ხეთაგური, საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი; 
 

10.30-10.45           შესვენება 

 

10.45-12.05 მესამე სესია - როგორ უნდა შეფასდეს ახალი კანონმდებლობის გავლენა 

საჯარო ფინანსებზე: ანალიტიკური ინსტრუმენტები და საპარლამენტო 

პროცედურები - პარლამენტის სამსახურების როლი. 
 

მოდერატორი: ნათია წიქვაძე, საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი; 
 

10.45-11.00 1) კითხვარის შედეგების მიმოხილვა (ნაწილი მესამე)  

                                   სოლომონ სონღულაშვილი, საქართველოს პარლამენტის აპარატის კვლევითი 

დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი; 

 

11.00-11:15 2) ქვეყნების გამოცდილება:   

 საქართველო: 

 შორენა კახიძე და ნათია სუარიშვილი საქართველოს პარლამენტის 

საბიუჯეტო ოფისი - როგორ უნდა შეფასდეს ახალი კანონმდებლობის 

გავლენა საჯარო ფინანსებზე: ანალიტიკური ინსტრუმენტები და 

საპარლამენტო პროცედურები - პარლამენტის სამსახურების როლი. 

 

11.15-11:30 ავსტრია: 

                                    პოლ ეკერსტორფერი, ავსტრიის პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 

ანალიტიკოსი - მიკროსიმულაციური მოდელების გამოყენება ახალი 

კანონმდებლობის ბიუჯეტზე გავლენის შეფასებისათვის.  

  

11:30-11.45 პორტუგალია: 

 ანტონიო ანტუნესი, პარლამენტის საბიუჯეტო პროცესის ხელშეწყობის 

სამსახურის (UTAO)   კონსულტანტი - საბიუჯეტო პროცესის ხელშეწყობის 

სამსახურის როლი ახალი კანონმდებლობის ბიუჯეტზე გავლენის შეფასებაში: 

არსებული და სამომავლო გამოწვევები 

 

11.45-12.00 დისკუსია  

 

12.00-12.05 დასკვნითი კომენტარები: 

                                    ნათია წიქვაძე, საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი 

   

 


