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ფისკალური წესები: არსი და სახეები 
 

ფისკალური წესები - ეს არის შეზღუდვების ერთობლიობა ფისკალურ 

პოლიტიკასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებზე. ფისკალური წესების 

შემოღება შესაძლოა მოხდეს როგორც ცენტრალური, ასევე ადგილობრივი 

ხელისუფლების მიერ, მოკლევადიან და გრძელვადიან პერიოდში საბიუჯეტო 

სისტემის ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად. ფისკალური წესების მიზანია 

გადაჭარბებული ხარჯვისკენ მიდრეკილების შეკავება, განსაკუთრებით მზარდი 

ეკონომიკური კეთიდღეობის დროს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ფისკალური 

პასუხისმგებლობა და სესხის მდგრადობა (IMF, 2017). გარდა ამისა, ფისკალური 

წესები მიზნად ისახავენ საბიუჯეტო დისციპლინის გაძლიერებასა და 

სამთავრობო დონეებს შორის პოლიტიკის კოორდინაციის წახალისებას.  

სახელმწიფო უზრუნველყოფს ეკონომიკურ უფლებებსა და თავისუფლებებს, 

რომლებიც საფუძვლად უნდა დაედოს საზოგადოების განვითარებას, ხალხის 

კეთილდღეობასა და ეკონომიკის გრძელვადიან, სტაბილურ ზრდას. 

თავისუფლება არის ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითადი პრინციპი, რომელიც 

გამოიხატება მთავრობის მცირე ზომაში, პასუხისმგებლიან მაკროეკონომიკურ 

პოლიტიკასა და დაბალ გადასახადებში.1 

სწორედ ზემოაღნიშნული პრინციპების დაცვის მიზნით დგინდება შესაბამისი 

ფისკალური წესები.  

რაოდენობრივი წესები, რომლებსაც ფისკალურ წესებად მოიხსენიებენ, ადგენენ 

საბიუჯეტო აგრეგატების რიცხვით ფორმაში გამოხატულ ზღვრებს ან მიზნებს. 

ასეთი ტიპის წესები გამოსახულია ფიქსირებული რაოდენობრივი ლიმიტით (ჭერი 

ან ზღვარი) ფისკალურ ცვლადებზე და არის სავალდებულო ძალის მქონე მინიმუმ 

სამი წლის მანძილზე. ამგვარად, რაოდენობრივი ფისკალური წესები 

განსხვავდება პროცედურული წესებისაგან, რომლებიც თავის მხრივ აწესებენ 

სტანდარტებს თუ როგორ უნდა მომზადდეს და შესრულდეს წლიური ბიუჯეტი.  

ემპირიული გამოცდილება ცხადყოფს: ქვეყნები, რომლებიც ხარჯავენ იმაზე მეტს, 

ვიდრე ამის შესაძლებლობა აქვთ, ადრე თუ გვიან ერთ შედეგამდე მიდიან - 

                                                           
1 საქართველოს ორგანული კანონი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“,  

 ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1405264?publication=3  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1405264?publication=3
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მცირდება შემოსავლების ზრდის მაჩვენებელი, უარესდება მოქალაქეთა 

ცხოვრების დონე, იზრდება ეკონომიკური და ფინანსური არასტაბილურობა. 

სწორ და გააზრებულ საბიუჯეტო-საგადასახადო პოლიტიკას კი სხვა 

რეალობამდე მივყავართ - ის მდგრადი ზრდისა და კეთილდღეობის უმთავრესი 

გარანტია. ფისკალური წესები სწორედ ასეთი საბიუჯეტო პოლიტიკის ერთ-ერთი 

ინსტრუმენტია.  

ფისკალური წესები წარმოადგენს კანონმდებლობის დონეზე გაფორმებულ 

„შეთანხმებას“, რომელიც მიზნად ისახავს საბიუჯეტო-საგადასახადო სფეროს 

საიმედობის უზრუნველყოფას შემზღუდავი გადაწყვეტილებების შემოღების გზით. 

ნებისმიერი ქვეყნის საბიუჯეტო პოლიტიკისთვის აქტუალურია ხარჯების 

ოპტიმალური დონის შენარჩუნება. ამ ამოცანის შესასრულებლად ერთ-ერთი 

ტრადიციული ინსტრუმენტი სწორედ ფისკალური წესებია, რომლებიც ადგენენ 

რაოდენობრივ შეზღუდვებს ცალკეულ საბიუჯეტო პარამეტრებზე: სახელმწიფო 

ვალის ოდენობაზე, დეფიციტზე, ხარჯებსა და შემოსავლებზე (IMF, 2009).  

ფისკალური წესების გავრცელება მსოფლიოში სამ ეტაპად მოხდა: პირველი 

მოიცავდა 1990-იანი წლების პირველ ნახევარს და უკავშირდებოდა სასესხო 

კრიზისებისა და საბიუჯეტო კორექტირების აუცილებლობას ევროზონის 

ქვეყნებში. მეორე ეტაპი - 2000-იანი წლების დასაწყისზე მოდის და 

განპირობებულია განვითარებად ქვეყნებში აღმოცენებული პრობლემებითა და 

მათი მოგვარების საჭიროებით. 2008-2009 წლების მსოფლიო ფინანსურმა 

კრიზისმა ცხადყო, რომ სახელმწიფოები არ იცავდნენ დადგენილ ფისკალურ 

წესებს, რის შედეგადაც დაიწყო მესამე ეტაპი - არსებული წესების გადახედვა. 

ახალი წესები გახდა უფრო მოქნილი, რაც ეკონომიკურ რყევებზე მეტად 

ეფექტიანი რეაგირების შესაძლებლობას იძლეოდა. 

იმისდა მიხედვით, თუ რომელ ფისკალურ მაჩვენებლებზე წესდება შეზღუდვები, 

გამოყოფენ ვალის (debt rule), ბიუჯეტის ბალანსის/დეფიციტის (budget balance rule), 

დანახარჯებისა (expenditure rule) და შემოსავლების (revenue rule) ფისკალურ 

წესებს. 
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ეფექტიანი ფისკალური წესები 

ეფექტიანი ფისკალური წესების შემუშავებისას რამდენიმე მნიშვნელოვანი 

სახელმძღვანელო პრინციპიუნდა იქნას გათვალისწინებული. ესენია: სიმარტივე, 

მდგრადობა, სტაბილურობა, საოპერაციო მეთოდური ხელმძღვანელობა, 

ელასტიურობა და მონიტორინგი. განვიხილოთ თითოეული: 

 სიმარტივე - ფისკალური წესები უნდა იყოს მარტივად გასაგები 

საზოგადოებისთვის, ასევე პოლიტიკის მკეთებლებისთვის. 

 მდგრადობა და სტაბილურობა - წესების აღსრულებამ უნდა უზრუნველყოს 

გრძელვადიანი მდგრადობა და შეაფერხოს ეკონომიკური 

არასტაბილურობა. 

 საოპერაციო მეთოდური ხელმძღვანელობა - შესაძლებელი უნდა იყოს 

ფისკალური წესის გადაქცევა გასაგებ სახელმძღვანელოდ წლიურ 

საბიუჯეტო პროცესში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ფისკალური აგრეგატები, 

რომლებსაც შეეხება ფისკალური წესი, მეტწილად პოლიტიკის 

გამტარებლის კონტროლს უნდა ექვემდებარებოდეს.  

 ელასტიურობა - საიმედოობის მაღალი დონის უზრუნველსაყოფად, 

ფისკალური წესები უნდა იყოს მუდმოვმოქმედი, ან იყოს ძალაში 

ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე. საგანგებო მდგომარეობისას არ უნდა 

მოხდეს ფისკალური წესების უგულებელყოფა (თუმცა, შესაძლებელია 

დათქმების არსებობა წესების შეცვლასთან ან შეჩერებასთან 

დაკავშირებით რთული პერიოდებისათვის, მაგალითად, ბუნებრივი 

კატასტროფისა ან ეკონომიკური რეცესიისას).  

 მონიტორინგი - რეგულარულად უნდა მოწმდებოდეს ფისკალური წესის 

შესრულება  ხელისუფლების მიერ.  

სახელმწიფოები და საერთაშორისო ორგანიზაციები ხშირად აწესებენ 

სანქციების მექანიზმებს ფისკალური წესების ეფექტიანი აღსრულების 

უზრუნველსაყოფად. იმ შემთხვევაში, თუ ხდება ფისკალური წესის დარღვევა, 

შეიძლება საჭირო გახდეს გამოსასწორებელი ქმედებების განხორციელება. 
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გამოსასწორებელი მექანიზმები აიძულებს მთავრობებს მიმართონ 

ნაკლოვანებათა აღმოფხვრას, თუ არ მიაღწევენ ფისკალურ მიზნებს.  

ასევე შესაძლებელია ჯარიმების დაწესება როგორც მთავრობისათვის 

(მაგალითად, ევროკავშირში - თუ არ ხდება დეფიციტისა ან ვალის წესების 

შესრულება), ასევე სამთავრობო პირებზე.  

ფისკალური წესების შესრულების შემოწმება შესაძლებელია სხვადასხვაგვარად. 

ბოლო წლებში გავრცელებულ მოდელს წარმოადგენენ დამოუკიდებელი 

ფისკალური ინსტიტუციები, რომლებიც დაკომპლექტებულია შესაბამისი 

ექსპერტებით. ამ საბჭოებს შეუძლიათ იმის შემოწმება, თუ რამდენად ხდება 

ფისკალური წესების დაცვა; მათი დასკვნები ხშირად უფრო სანდოდ აღიქმება, 

ვინაიდან ეს საბჭოები დამოუკიდებელ სტრუქტურულ ერთეულებს წარმოადგენენ. 

ვინაიდან დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციები ხელს უწყობენ 

გამჭვირვალობის ხარისხის გაუმჯობესებას საჯარო ფინანსების მართვის 

სფეროში, იმ შემთხვევაში, თუ მთავრობა წინდაუხედავ პოლიტიკას გაატარებს და 

უმთავრეს დაპირებებს დაარღვევს, შესაბამისად გაიზრდება მისი პოლიტიკური 

რეპუტაციის შელახვის ალბათობა. ფინანსურ სანქციებზე უფრო ეფექტიანი 

შესაძლოა იყოს წესების შეუსრულებლობით გამოწვეული ზემოაღნიშნული ზიანი, 

რომელიც ანაცვლებს კიდეც ფორმალურ იძულებით პროცედურებს. 

გარდა აღნიშნულისა, დიდი როლი ეკისრება გაზრდილ ფისკალურ 

გამჭვირვალობასა და დამოუკიდებელ მონიტორინგს, რომელსაც, როგორც წესი, 

ფისკალური საბჭოები ახორციელებენ. ასევე ფისკალური საბჭოები სახელმწიფო 

სახსრების არასწორი გამოყენების თაობაზე საზოგადოებას დეტალურ 

ინფორმაციას აწვდიან. უფრო მეტიც, თუ არსებობს საკმარისი სტანდარტიზებული 

ინფორმაცია, მოსახლეობა და პოლიტიკოსებიც ერთვებიან მონიტორინგის 

პროცესში. 

ფისკალურ საბჭოებს რამდენიმე როლი შეიძლება ჰქონდეს: 

 დამოუკიდებელ ექსპერტულ ცოდნაზე დაფუძნებული - ისინი პოლიტიკის 

მიუკერძოებელ  მაკროეკონომიკურ და ფისკალურ პროგნოზებს ქმნიან, 

ხელს უწყობენ ფისკალური გამჭვირვალობის გაუმჯობესებას; 
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 პოლიტიკის მრჩევლის - ფისკალური საბჭოები მთავრობის ფისკალური 

პოლიტიკის ხარისხს აფასებენ, პოლიტიკის დებატებში ახალი იდეები 

შემოაქვთ, განიხილავენ შემთხვევებს, როდესაც უნდა მოხდეს „წესებიდან 

დროებითი გადახვევის“ (escape clause) შემოღება; 

 ფისკალური მეთვალყურის (ე.წ. „ვოჩდოგის“) - ფისკალური მიზნებისა და 

აღებული ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგი. 

მეთვალყურის როლის მქონე ფისკალური საბჭო მნიშვნელოვნად განსხვავდება 

სხვა დამოუკიდებელი ინსტიტუციებისგან, რომელთაც ასევე გააჩნიათ 

მონიტორინგის ჩატარების ვალდებულებები. კერძოდ, ისინი არ უნდა აგვერიოს 

სახელმწიფო აუდიტის ინსტიტუციებში, რომლებსაც მსოფლიოს 150 ქვეყანაში 

არსებობის გრძელი ისტორია აქვთ. მაშინ როდესაც აუდიტორების მთავარი 

ფუნქცია სწორედ “ex post” შემოწმების ჩატარებაა, დამოუკიდებელი ფისკალური 

ინსტიტუციის შემთხვევაში (რომლებიც სხვადასხვანაირი სახელითაა ცნობილი, 

მაგალითად, ფისკალური საბჭო, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი, საბიუჯეტო 

პასუხისმგებლობის ოფისი და სხვა), ანალიზი და შეფასება მოიცავს საბიუჯეტო 

კანონს ან ნებისმიერ სხვა საკანონმდებლო წინადადებას ფისკალურ სფეროში, 

მათ შორის ფისკალურ წესებთან შესაბამისობას. ასეთი უწყების მთავარი მიზანია 

საჯარო ფინანსების სფეროში, პოლიტიკის კეთების პროცესში დისციპლინისა და 

გამჭვირვალობის შენარჩუნება, რაც, თავის მხრივ, ზრდის მთავრობის 

სანდოობის ხარისხს (Kopits, 2011).  

როგორც წესი, დამოუკიდებელ ფისკალურ ინსტიტუციას არ აქვს 

გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილება, მისი გადაწყვეტილება არ არის 

სავალდებულოდ შესასრულებელი.  

ამგვარი „გარე მონიტორინგი“ აფასებს არა მხოლოდ ფისკალური წესების 

შესრულებას, არამედ მათ შესაბამისობასაც სახელმწიფოს ფისკალურ 

პოლიტიკასთან. მრავალ ქვეყანაში ფუნქციონირებენ დამოუკიდებელი 

ორგანოები, რომლებიც ახორციელებენ როგორც ცენტრალური, ასევე 

ადგილობრივი ხელისუფლებების საბიუჯეტო ქმედებათა მონიტორინგს, აუდიტსა 

და ანგარიშგებას. მსგავსი ტიპის მონიტორინგი გვხვდება იტალიაში, 

სლოვაკეთსა და გაერთიანებულ სამეფოში და ყველა შემთხვევაში შედეგები 

ეგზავნება ეროვნულ საკანონმდებლო ორგანოს. 
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ფისკალური წესების შესრულების მონიტორინგის კონტექსტში საინტერესოა 

ფისკალური წესების სიძლიერის ინდექსი (FRSI – Fiscal Rule Strength Index), 

რომელიც შემუშავებულ იქნა ეკონომიკურ და ფინანსურ სფეროში გენერალური 

დირექტორატის  (DG ECFIN – Directorate General for Economic and Financial Affairs) 

მიერ.  

ევროპული კომისიის მიერ გამოყენებული მეთოდოლოგიის მიხედვით, 

ფისკალური წესების ინდექსის შეფასება ხდება ხუთი კრიტერიუმის საფუძველზე. 

ესენია:  

 წესის საკანონმდებლო საფუძველი; 

 უწყება, რომელიც ახორციელებს წესის შესრულების მონიტორინგს; 

 უწყება, რომელიც პასუხისმგებელია აღსრულებაზე; 

 წესის აღსრულების მექანიზმები; 

 მედიის მიერ წესის მიმოხილვის ინტენსივობა. 

ევროპული კომისია ფისკალურ წესს ძლიერად მაშინ მიიჩნევს, როდესაც 

სახელმწიფოში ხდება მისი დაცვა და ის მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს 

ფისკალური პოლიტიკის გატარებაზე2.  

ამგვარად, ფისკალური წესების შესრულების მონიტორინგი - ფისკალური წესის 

სიძლიერის გასაზომად ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კრიტერიუმს წარმოადგენს.   

წინამდებარე პუბლიკაციის მიზანს წარმოადგენს ფისკალური წესების 

მონიტორინგის საერთაშორისო პრაქტიკის მიმოხილვა. 

მონიტორინგის საერთაშორისო გამოცდილება განხილულია შემდეგ თავში. 

 

 

                                                           
2 ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ფისკალური წესების სიძლიერის ინდექსის შესახებ ინფორმაციის ნახვა 

შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდზე: https://ec.europa.eu/info/publications/fiscal-rules-database_en 

 

https://ec.europa.eu/info/publications/fiscal-rules-database_en
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საერთაშორისო გამოცდილება3 
დღეისათვის, დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციები წარმოადგენენ საჯარო 

ფინანსების მართვის სფეროს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს. 

დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციები ხელს უწყობენ მდგრადი ფისკალური 

პოლიტიკისა და მდგრადი საჯარო ფინანსების სისტემათა განვითარებას. ბოლო 

ათწლეულის მანძილზე ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 

ორგანიზაციის ქვეყნებში დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციების 

რაოდენობა გასამმაგდა და დღესაც აგრძელებს ზრდას. ამით აღიარებულია 

დამოუკიდებელი საპარლამენტო საბიუჯეტო ოფისებისა და ფისკალური 

საბჭოების პოტენციალი ფისკალური დისციპლინის გაძლიერების, ბიუჯეტის 

გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხელშეწყობისა და  ფისკალური 

პოლიტიკის სფეროში საჯარო დისკუსიების ხარისხის ზრდის საქმეში.  

ევროკავშირი 

„ევროკავშირის ფუნქციონირების შესახებ“ ხელშეკრულების 310-ე 

მუხლის მიხედვით, ევროკავშირი თავად უზრუნველყოფს საკუთარ თავს 

იმ საშუალებებით, რომლებიც საჭიროა მიზნებისა და პოლიტიკის 

შესრულებისთვის.  

ევროკავშირი იყენებს სხვადასხვა ინსტრუმენტს იმისთვის, რომ განახორციელოს 

წევრი ქვეყნების ეკონომიკური და ფისკალური პოლიტიკის კოორდინირება და 

ზედამხედველობა. ამის მიზანი წევრი ქვეყნების ეკონომიკური ზრდისა და 

ევროკავშირში ეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველყოფაა.  

ევროკავშირის ფისკალურ პოლიტიკას განსაზღვრავს სტაბილურობისა და ზრდის 

პაქტი (Stability and Growth Pact). ეს პაქტი წარმოადგენს ევროკავშირის 

ფისკალური პოლიტიკის წესების კრებულს და მოიცავს ევროსაბჭოს 

რეზოლუციასა და ზემოაღნიშნული პაქტის პრევენციული და მაკორექტირებელი 

მექანიზმების რეგულაციებს (1466/97 და 1467/97). პრევენციული მექანიზმის 

მიზანია ეკონომიკური პოლიტიკის კოორდინაციისა და ზედამხედველობის 

                                                           
3 ამ თავში წარმოდგენილი ინფორმაცია ეფუძნება ECPRD-ის ფარგლებში შესაბამისი წევრი ქვეყნების უწყებების მიერ 
მომზადებულ წერილობით პასუხებს საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ შედგენილ კითხვარზე. 
პასუხები მოწოდებულია საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრის მიერ. 
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გაზრდა იმგვარად, რომ წევრმა ქვეყნებმა არ დააგროვონ ბიუჯეტის ჭარბი 

დეფიციტი ან ვალი.4  

დეფიციტის 3-პროცენტიანი ლიმიტი და ვალის 60-პროცენტიანი ზღვარი მთლიან 

შიდა პროდუქტთან (შემდგომში - მშპ) შეფარდებით, რაც განსაზღვრულია 

ევროკავშირის ჩამოყალიბების ხელშეკრულებაში, წარმოადგენენ 

სტაბილურობისა და ზრდის პაქტის მაკორექტირებელი მექანიზმის წამყვან 

ინდიკატორებს. დეფიციტისა და ვალის დონის მონიტორინგი ხორციელდება 

სტატისტიკისა და პროგნოზირების საფუძველზე. თუმცა, აღნიშნული 

მაჩვენებლების გადაჭარბება უცილობლად არ ნიშნავს იმას, რომ წევრი 

სახელმწიფო წესებს არღვევს. შესაძლოა ამგვარ სიჭარბეს მხოლოდ დროებითი 

ხასიათი ჰქონდეს, ამიტომ, როგორც წესი, მსგავსი სიტუაციების შესწავლა 

სიღრმისეულად ხდება, შესაბამისად, წესების შესრულების კრიტერიუმები არ 

არის ყოველთვის ერთმნიშვნელოვანი.  

საშუალოვადიანი მიზანი (Medium-term objective - MTO) წარმოადგენს 

სტაბილურობისა და ზრდის პაქტის პრევენციული მექანიზმის წამყვან 

კომპონენტს. ის გამოსახულია, როგორც სტრუქტურული დეფიციტის ან 

პროფიციტის სამიზნე დონე. პაქტის შესაბამისად, საშუალოვადიანი მიზანი 

წესდება სამი წლის ვადით, რაც უზრუნველყოფს უსაფრთხოების ზღვარს 

დეფიციტის 3-პროცენტიან მაჩვენებელთან მიმართებით. ევროკავშირის წევრ 

ქვეყნებს აქვთ სხვადასხვა საშუალოვადიანი მიზანი, რაც დამოკიდებულია მათ 

ეკონომიკურ მდგომარეობაზე.  

მაკორექტირებელი მექანიზმების მიზანია ჭარბი ვალებისა და დეფიციტის 

თავიდან აცილება და მაკორექტირებელი პროცესის დაჩქარება პრობლემების 

წარმოქმნის შემთხვევაში.  

სტაბილურობისა და ზრდის პაქტის გადახედვა მოხდა 2005, 2011 და 2013 წლებში. 

2005 წლის ცვლილებებმა წესები მეტად მოქნილი გახადა,  ხოლო 2011 და 2013 

                                                           
4 ევროკავშირის ფისკალური პოლიტიკის ჩარჩო ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებ-გვერდზე: 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/89/the-eu-framework-for-fiscal-policies. 

 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/89/the-eu-framework-for-fiscal-policies
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წლებიდან გაიზარდა კოორდინაცია და ზედამხედველობა, რამაც თავის მხრივ 

წესების სავალდებულობის მაჩვენებელი გააუმჯობესა.  

ესტონეთი  
ესტონეთის ფისკალური წესები განსაზღვრულია სახელმწიფო 

საბიუჯეტო კანონში5.  

ზემოაღნიშნული კანონი ასევე განსაზღვრავს კორექტირების მექანიზმებს იმ 

შემთხვევებისთვის, როდესაც წესები დარღვეულია. ამავე კანონის მიხედვით, 

ფისკალური საბჭო არის უწყება, რომელიც პასუხისმგებელია საბიუჯეტო წესების 

შესრულების მონიტორინგზე.  

ესტონეთის ფისკალური საბჭო შესაბამის შეფასებას ახორციელებს არა მხოლოდ 

სახელმწიფო საბიუჯეტო კანონის, არამედ ევროკავშირის კანონმდებლობის 

საფუძველზე. საბჭო წარმოადგენს საკონსულტაციო კომიტეტს, რომელიც 

აფასებს სახელმწიფოს მაკროეკონომიკურ და ფისკალურ პროგნოზებს, ასევე 

მონიტორინგს უწევს საბიუჯეტო წესების შესრულებას ზემოაღნიშნული კანონების 

მოთხოვნათა შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, თუ ფისკალური საბჭოს დასკვნა არ 

იქნება გათვალისწინებული, რესპუბლიკის მთავრობამ ეს გადაწყვეტილება 

საჯაროდ უნდა ახსნას. ეს ვალდებულება ფინანსთა სამინისტროს ეკისრება.  

ფისკალური საბჭო მაკროეკონომიკურ და ფისკალურ პროგნოზირებას, 

ფისკალური წესების შესრულების შეფასებას ყოველწლიურად ახორციელებს. ამ 

მიზნებისთვის, საბჭო: 

 წარადგენს დასკვნას მთავრობის მაკროეკონომიკური და ფისკალური 

პროგნოზების შესახებ; 

 წარადგენს დასკვნას ცენტრალური მთავრობის სტრუქტურული ბიუჯეტის 

სამიზნე მაჩვენებლის მიღწევასთან დაკავშირებით; 

 წარადგენს დასკვნას ცენტრალური მთავრობის სტრუქტურული ბიუჯეტის 

სამიზნე მაჩვენებლის მიღწევასთან დაკავშირებით, რომელიც ასახულია 

სახელმწიფო საბიუჯეტო სტრატეგიაში და სტაბილურობის პროგრამაში 

მანამ, სანამ მათი დამტკიცება მოხდება; 

                                                           
5 ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე შემდეგ ვებ-გვერდზე: www.riigiteataja.ee/en/eli/513112019002 

http://www.riigiteataja.ee/en/eli/513112019002
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 აგროვებს მონაცემებსა და განმარტებებს, რომლებიც სჭირდება საკუთარი 

სამუშაოს განსახორციელებლად სამინისტროებისგან, სახელმწიფო 

ინსტიტუციებისგან და ესტონეთის ცენტრალური ბანკისგან; 

 საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, ამზადებს შესაბამის 

გადაწყვეტილებებსა და დასკვნებს; 

 საზოგადოებას ინფორმაციას აწვდის საშინაო საბიუჯეტო წესების 

დაცვასთან, ასევე ეკონომიკურ და ფისკალურ პროგნოზებთან 

დაკავშირებით. 

ფისკალური საბჭოს დასკვნები გამომდინარეობს ფინანსთა სამინისტროს 

შეფასებებიდან საბიუჯეტო პოზიციის მაჩვენებელთან მიმართებაში. ამგვარად, 

ფისკალური წესების შესრულების შეფასება ეფუძნება ფინანსთა სამინისტროს 

გათვლებს. ფისკალური საბჭო თავად ირჩევს ანალიზის იმ მეთოდებს, რომლებიც 

იქნება ყველაზე მართებული საკუთარი ფუნქციის შესასრულებლად6.  

ფისკალური საბჭოს ვებ-გვერდზე ხელმისაწვდომია მოსაზრებების (ანგარიშების) 

სამი ტიპი, საიდანაც ორი პირდაპირ უკავშირდება საბიუჯეტო წესებს.   

პირველ რიგში, ეს არის გასული წლის საბოლოო შედეგის ყოველწლიური „ex post” 

ანალიზი - რამდენადაა მიღებული შედეგი კანონთან და დასახულ მიზანთან 

შესაბამისობაში. ეს არის საბჭოს მოსაზრებები ცენტრალური მთავრობის 

სტრუქტურული საბიუჯეტო პოზიციის მიზნის მიღწევასთან დაკავშირებით.  

შემდეგ, „ex ante” ანალიზი იმისა, თუ რამდენად აკმაყოფილებენ ეროვნულ 

საბიუჯეტო სტრატეგიაში შემდეგი ოთხი წლის ვადით გაწერილი საბიუჯეტო 

მიზნები საბიუჯეტო წესების მოთხოვნებს, ასევე რამდენად მიღწევადია ისინი. 

ესენია მოსაზრებები სტრუქტურული საბიუჯეტო პოზიციის მიზნებთან 

დაკავშირებით7. 

რაც შეეხება საპარლამენტო ერთეულების ჩართულობას აღნიშნულ პროცესში, 

ესტონეთის პარლამენტში არ არის ჩამოყალიბებული სპეციალური ფისკალური 

                                                           
6იხილეთ ფისკალური საბჭოს 2015 წლის პუბლიკაცია შემდეგ ვებ-გვერდზე: 
https://eelarvenoukogu.ee/files/Fiscal%20Council%20Opinion%20Spring%20Forecast%202015.pdf 
7 2022-2023 წლების მოსაზრება იხილეთ შემდეგ ვებ-გვერდზე:  
https://media.voog.com/0000/0036/0984/files/2019_opinion_SBS.pdf  

https://eelarvenoukogu.ee/files/Fiscal%20Council%20Opinion%20Spring%20Forecast%202015.pdf
https://media.voog.com/0000/0036/0984/files/2019_opinion_SBS.pdf
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ინსტიტუცია (მაგ., საბიუჯეტო ოფისი). ფისკალურ საკითხებზე მუშაობენ 

რელევანტური საპარლამენტო კომიტეტები, როგორებიცაა საფინანსო კომიტეტი 

და სახელმწიფო ბიუჯეტის კონტროლის მიზნობრივი კომიტეტი. აღსანიშნავია, 

რომ ფისკალური საბჭოს დასკვნები განიხილება საფინანსო კომიტეტის 

სხდომებზე8.  

ლატვია 

ლატვიის ფისკალური წესები ასახულია ფისკალური დისციპლინის 

კანონში (Fiscal Discipline Law - FDL), რომელიც მიღებულ იქნა 2013 წლის 

31 იანვარს. აღნიშნული კანონი ძალაში 2013 წლის 6 მარტს შევიდა. კანონში 

გვხვდება შემდეგი რაოდენობრივი ფისკალური წესები: 

1. ბიუჯეტის ბალანსის წესი (ცენტრალური მთავრობის დონეზე) - 

სტრუქტურული ბალანსი უნდა შეადგენდეს მშპ-ს არანაკლებ -0.5 პროცენტს.  

2. დანახარჯის ზრდის წესი (ცენტრალური მთავრობის დონეზე) - დანახარჯები, 

მშპ-ს დეფლატორის გამორიცხვით, არ უნდა გაიზარდოს იმაზე სწრაფად, 

ვიდრე 10 წლის საშუალო მშპ-ს ზრდის პოტენციალი.  

3. დანახარჯის ჭერები (ცენტრალური მთავრობის დონეზე). 

ეროვნული ფისკალური წესების პარალელურად, ლატვიამ, როგორც 

ევროკავშირის წევრმა ქვეყანამ, უნდა შეასრულოს ევროკავშირის ფისკალური 

დისციპლინის ჩარჩოს - სტაბილურობისა და ზრდის პაქტის მოთხოვნები. 

ამრიგად, ლატვიაში მოქმედებს ხუთი ფისკალური წესი - სამი ეროვნული და ორი 

ზემოაღნიშნული პაქტის წესი (აქაც ბიუჯეტის ბალანსისა და დანახარჯის ზრდის 

წესები).  

ყველა წესის მონიტორინგი ხორციელდება ბიუჯეტის დაგეგმვის, შესრულების, 

ასევე საბიუჯეტო ცვლილებების მომზადების ეტაპებზე. ერთ-ერთ ინსტიტუციას 

შორის, რომელიც ახორციელებს მონიტორინგს, არის ფინანსთა სამინისტრო.  

ფისკალური დისციპლინის კანონი ასევე ითვალისწინებს ფისკალური საბჭოს 

შექმნას, რომელიც წარმოადგენს დამოუკიდებელ კოლეგიურ ინსტიტუციას და 

                                                           
8 ფისკალური საბჭოს დასკვნები საჯაროდ ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე შემდეგ ვებ-გვერდზე 

https://eelarvenoukogu.ee/publications  

 

https://eelarvenoukogu.ee/publications
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რომელიც სწორედ მონიტორინგის ფუნქციის შესასრულებლად ფუძნდება. 

ლატვიის ფისკალური საბჭო 2014 წლიდან საქმიანობს.  

ფისკალური წესების შესრულების შემოწმება - მრავალშრიანი მიდგომით ხდება. 

ბიუჯეტის დაგეგმვა ინიცირებულია ფინანსთა სამინისტროს მიერ, რომელიც 

ადგენს მაკროეკონომიკურ და ფისკალურ პროგნოზებს, აწესებს ფისკალურ 

მიზნებს, აანგარიშებს „ფისკალურ სივრცეს“, რომლის გამოყენებაც შეუძლია 

მთავრობას. 

ამის პარალელურად, საბჭო ამოწმებს ფინანსთა სამინისტროს გათვლების 

შესაბამისობას ფისკალური დისციპლინის კანონის ფისკალურ წესებთან. რაც 

შეეხება ლატვიის სტაბილურობის პროგრამას9, რომელიც უფრო ტექნიკური 

პროგნოზის დოკუმენტს წარმოადგენს, თუმცა მოიცავს ფისკალური მიზნების 

კალკულაციის მსგავს ნიშან-თვისებებს.  

ფისკალური საბჭო ასევე აქვეყნებს დასკვნებს საბიუჯეტო დოკუმენტებზე წლიური 

საზედამხედველო ანგარიშის სახით10. საბჭოს ანგარიში წარედგინება ქვეყნის 

პარლამენტს ჩარჩოს კანონპროექტის (Framework Draft Law) დანართის სახით. 

ანგარიში ასევე უნდა გამოქვეყნდეს ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე. გარდა 

ამისა, საბჭო ამზადებს დასკვნას ლატვიის სტაბილურობის პროგრამაზე, 

რომელიც ყოველი წლის გაზაფხულზე იწერება.  

საბჭო ასევე აქვეყნებს წესების დაუცველობის ანგარიშს, რომელიც ფისკალური 

დისციპლინის კანონის შეუსრულებლობის აღმოსაფხვრელად რეკომენდაციებს 

მოიცავს. წესების დაუცველობის ანგარიში უნდა მომზადდეს დაუყოვნებლივ მას 

შემდეგ, რაც საბჭოსთვის ამგვარი შეუსრულებლობა გახდა ცნობილი და უნდა 

წარედგინოს მთავრობასა და პარლამენტს, ასევე უნდა გამოქვეყნდეს ფინანსთა 

სამინისტროს ვებ-გვერდზე. მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოს დასკვნები და 

რეკომენდაციები არ არის სავალდებულო ხასიათის მქონე, მოსალოდნელია, 

რომ მთავრობას პარლამენტის საბიუჯეტო კომიტეტის მიერ მოეთხოვება პასუხის 

მომზადება ფისკალური საბჭოს ანგარიშის თაობაზე. ამგვარად ძალაშია 

პრინციპი „შეასრულე ან განმარტე“ (“comply or explain”). ეს პრინციპი დეტალურად 

                                                           
9ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე შემდეგ ვებ-გვერდზე:  
https://www.fm.gov.lv/files/fiskalapolitika/MoFInfo_10042019_SP_ENG.pdf 
10 იხილეთ ვებ-გვერდი: https://fiscalcouncil.lv/reports 

https://www.fm.gov.lv/files/fiskalapolitika/MoFInfo_10042019_SP_ENG.pdf
https://fiscalcouncil.lv/reports
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აღწერილია ფინანსთა სამინისტროს და საბჭოს ურთიერთგაგების 

მემორანდუმში.  

საბჭოს ანგარიშები ბიუჯეტისა და სტაბილურობის პროგრამის თაობაზე იწერება 

ყოველწლიურად და ეგზავნება მთავრობას და პარლამენტის საბიუჯეტო 

კომიტეტს. წესების დაუცველობის ანგარიში იწერება საჭიროებისამებრ და ასევე 

ეგზავნება მთავრობასა და პარლამენტის საბიუჯეტო კომიტეტს. იგივე 

ადრესატები იღებენ საბჭოს დასკვნებს ეკონომიკური და ფისკალური პოლიტიკის 

ზოგად შესრულებასთან დაკავშირებით. ამ პროცესში ქვეყნის პარლამენტის 

როლი ჩვეულებისამებრ პასიურია და ის მოსაზრების მომზადების 

უფლებამოსილების დელეგირებას ფინანსთა სამინისტროზე ახდენს.  

ლიეტუვა 

ლიეტუვაში ფისკალურ აგრეგატებზე შეზღუდვებს აწესებს როგორც 

ეროვნული, ასევე ევროკავშირის კანონმდებლობა. მოქმედი 

ფისკალური წესები რეგულირდება ევროკავშირისა და ლიეტუვის კანონებით. 

საჯარო სექტორის ფინანსების მდგრადობისა და ეკონომიკური განვითარების 

სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად, ასევე 2012 წლის 2 მარტის „ეკონომიკურ და 

მონეტარულ კავშირში სტაბილურობის, კოორდინაციისა და მმართველობის 

შესახებ შეთანხმების“ (Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic 

and Monetary Union) შესასრულებლად, 2014 წლის 6 ნოემბერს მიღებულ იქნა 

ლიეტუვის რესპუბლიკის საკონსტიტუციო კანონი „ფისკალური ხელშეკრულების 

განხორციელების შესახებ“. შესაბამისი ცვლილებები იქნა შეტანილი ფისკალური 

დისციპლინისა და ეროვნული აუდიტის ოფისის კანონებში.  

ევროკავშირის ეკონომიკური მმართველობის ჩარჩოს მოთხოვნათა შესაბამისად, 

ლიეტუვის ეროვნული აუდიტის სამსახურს დაეკისრა მანდატი, როგორც 

დამოუკიდებელმა ფისკალურმა ინსტიტუციამ, შეასრულოს საბიუჯეტო 

პოლიტიკის მონიტორინგის განმახორციელებლის ფუნქცია. ამის შედეგად, 

ეროვნული აუდიტის სამსახური ვალდებულია მოამზადოს და წარუდგინოს 

ლიეტუვის პარლამენტს, სეიმს: 

 დასკვნა სტრუქტურული მიზნის შეუსრულებლობის მიზეზების შესახებ, ასევე 

ამ მიზნის შესრულების ღონისძიებათა მისაღებობის შესახებ; 
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 დასკვნა სტრუქტურული მიზნის თაობაზე, რომელიც გაწერილია 

სახელმწიფო და მუნიციპალური ბიუჯეტების ფინანსური ინდიკატორების 

დამტკიცების კანონპროექტში (Draft Law on the Approval of Financial Indicators 

of the State Budget and Municipal Budgets), ასევე დამატებითი საჭიროებების 

შესახებ (მონეტარულ გამოსახულებაში), აღნიშნული მიზნის მისაღწევად; 

 დასკვნა ეკონომიკური განვითარების სცენარის დამტკიცების თაობაზე; 

 დასკვნა სტრუქტურული მიზნების შესრულების, ასევე ამ მიზნების 

შესრულების გაიდლაინის შესახებ, რომელსაც მთავრობა 

დასამტკიცებლად სეიმს წარუდგენს. 

„ფისკალური ხელშეკრულების განხორციელების შესახებ“ საკონსტიტუციო 

კანონში განსაზღვრული წესებისა და მიზნების შესრულების მონიტორინგის, 

ასევე ზემოაღნიშნული დასკვნების მომზადების მიზნით, ლიეტუვის ეროვნული 

აუდიტის სამსახურში შეიქმნა საბიუჯეტო პოლიტიკის მონიტორინგის 

დეპარტამენტი11.  

ფინეთი 

როგორც ევროპული გაერთიანების ეკონომიკური და მონეტარული 

კავშირის წევრი ქვეყნის, ფინეთის ფისკალური წესები 

შესაბამისობაშია ევროკავშირის წესებთან. წევრი ქვეყნების ეკონომიკური და 

ფისკალური პოლიტიკის კოორდინაციისა და ზედამხედველობის მიზნით, 

ევროკავშირი სხვადასხვა ინსტრუმენტს იყენებს. ამის მთავარ მიზანს წევრი 

ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის შემცირებასთან ბრძოლა, საერთო ჯამში კი 

ევროკავშირში ეკონომიკური სტაბილურობის ზრდა წარმოადგენს. 

გარდა ევროკავშირის კანონმდებლობაზე დაფუძნებული ფისკალური წესებისა, 

ფინეთში მოქმედებს რამდენიმე მნიშვნელოვანი წესი: 

                                                           
11 დასკვნების გაცნობა შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდზე: https://www.vkontrole.lt/bp/page.aspx?id=11  

ლიეტუვის რესპუბლიკის მთავრობის No. 369 რეზოლუცია „ეკონომიკური განვითარების სცენარის მომზადებისა და 

გამოქვეყნების პროცედურის აღწერის დამტკიცების თაობაზე“ ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: 

https://www.vkontrole.lt/bp/failai/files/LRV_ERS%20rengimo%20ir%20skelbimo%20tvarkos%20aprasas_EN.docx  

 

 

https://www.vkontrole.lt/bp/page.aspx?id=11
https://www.vkontrole.lt/bp/failai/files/LRV_ERS%20rengimo%20ir%20skelbimo%20tvarkos%20aprasas_EN.docx
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 ბიუჯეტის ჩარჩოს წესის მიხედვით, განსაზღვრულია, რომ მთავრობამ უნდა 

დააწესოს ბიუჯეტის დანახარჯების სავალდებულო ზედა ზღვარი 

სახელისუფლებო პერიოდისთვის; 

 ერთიანი ბიუჯეტის ფისკალურ გეგმაში მთავრობა ვალდებულია დააწესოს 

ზედა ზღვარი ადგილობრივი ხელისუფლების დანახარჯებისთვის, 

რომლებიც ცენტრალური ხელისუფლების ქმედებებისგან წარმოიშვება. 

2012 წელს ფინეთმა მიიღო ფისკალური პოლიტიკის კანონი (869/2012), რომლის 

მიხედვით ფინეთის ეროვნული აუდიტის სამსახურს (National Audit Office of Finland 

– NAOF) დაეკისრა ფისკალური წესების შესრულების ზედამხედველობის ფუნქცია. 

ამგვარად, ფინეთი ახორციელებს ყველა წესის შესრულების მონიტორინგს. 

ეროვნული აუდიტის სამსახური მონიტორინგს უწევს და აფასებს: 

 მთავრობის ფისკალური გეგმის გაწერასა და განხორციელებას; 

 სტაბილურობისა და ზრდის პაქტის შესრულებას და ევროკავშირის წესების 

გამოყენებადობას ფინეთისათვის; 

 საშუალოვადიანი საბიუჯეტო მიზნის (MTO) და მისი კორექტირების 

მექანიზმების დაცვას; 

 მაკროეკონომიკური და ფისკალური პროგნოზების სანდოობასა და 

უტყუარობას, რომლებიც ფისკალური პოლიტიკის საფუძველს 

წარმოადგენენ. 

ფინეთის ეროვნული აუდიტის სამსახური მონიტორინგის ანგარიშებს წელიწადში 

ორჯერ აქვეყნებს. მთავრობა ან უნდა დაემორჩილოს საჯაროდ ხელმისაწვდომ 

დასკვნებს, ან ასევე საჯაროდ ახსნას, თუ რატომ არ ეთანხმება მათ12.  

ევროკავშირის ფისკალური პოლიტიკის წესების შესრულება და ხარჯების 

ლიმიტები შეფასებულია ზემოაღნიშნული ანგარიშის მეორე თავში.  

                                                           
12 აუდიტის სამსახურის პუბლიკაციები ინგლისურ ენაზე ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებ-გვერდზე: 

https://www.vtv.fi/en/publications/?filters[post_type][post_type][release]=1&filters[taxonomy][release_type][791]=true&filters[range][year][f

rom]=2001&filters[range][year][to]=2200&meta_filters[upcoming_release]=0&page=1&search_text=   

ფისკალური მონიტორინგის უახლესი ანგარიში გამოცემულია 2019 წლის დეკემბერში და ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: 

https://www.vtv.fi/app/uploads/2020/04/separate-report-of-the-naof-to-parliament-fiscal-policy-monitoring-report-2019.pdf   

 

https://www.vtv.fi/en/publications/?filters%5bpost_type%5d%5bpost_type%5d%5brelease%5d=1&filters%5btaxonomy%5d%5brelease_type%5d%5b791%5d=true&filters%5brange%5d%5byear%5d%5bfrom%5d=2001&filters%5brange%5d%5byear%5d%5bto%5d=2200&meta_filters%5bupcoming_release%5d=0&page=1&search_text=
https://www.vtv.fi/en/publications/?filters%5bpost_type%5d%5bpost_type%5d%5brelease%5d=1&filters%5btaxonomy%5d%5brelease_type%5d%5b791%5d=true&filters%5brange%5d%5byear%5d%5bfrom%5d=2001&filters%5brange%5d%5byear%5d%5bto%5d=2200&meta_filters%5bupcoming_release%5d=0&page=1&search_text=
https://www.vtv.fi/app/uploads/2020/04/separate-report-of-the-naof-to-parliament-fiscal-policy-monitoring-report-2019.pdf
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ფინეთის ეროვნულმა აუდიტის სამსახურმა გამოაქვეყნა დეტალური 

მეთოდოლოგია ფისკალური წესების მონიტორინგის შესახებ13. 

სამსახურის მონიტორინგის დასკვნები გადაეცემა რელევანტურ საპარლამენტო 

კომიტეტებს, მაგალითად აუდიტის, ასევე საფინანსო კომიტეტს. მიგნებები და 

დასკვნები ანგარიშებიდან განიხილება ფინანსთა სამინისტროს მიერ. 

ანგარიშები ხელმისაწვდომია საჯაროდ.  

შვედეთი 

შვედეთის ფისკალური პოლიტიკის ჩარჩო წარმოადგენს ინსტრუმენტს 

ფისკალური პოლიტიკის მდგრადობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად 

გრძელვადიან პერიოდში. ზოგიერთი პრინციპი ეფუძნება კანონს, ხოლო 

დანარჩენი უკავშირდება პრაქტიკას, რომელიც ეტაპობრივად ვითარდებოდა 

1990-იანი წლებიდან მოყოლებული. 2018 წლის აპრილში შვედეთის მთავრობამ 

პარლამენტს წარუდგინა სამთავრობო შეტყობინება (Government Communication) 

არსებულ ფისკალურ ჩარჩოში შესატანი ცვლილებების დეტალური 

აღწერილობით. 

შვედეთის ფისკალური პოლიტიკის ჩარჩო მოიცავს ფისკალური პოლიტიკის 

რამდენიმე მიზანსა და პრინციპს, ასევე მათი მონიტორინგისა და შეფასების 

მეთოდებს გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად. ჩარჩო ეფუძნება და მოიცავს 

შემდეგ ელემენტებს: 

 საბიუჯეტო პოლიტიკის მიზნებს (პროფიციტის სამიზნე მაჩვენებელი, 

სამიზნე ვალთან შესაბამისი დანახარჯების ჭერები, დაბალანსებული 

ადგილობრივი ხელისუფლების ბიუჯეტები); 

 ცენტრალური ხელისუფლების დისციპლინირებულ საბიუჯეტო პროცესს; 

 ფისკალური პოლიტიკის გარე მონიტორინგსა და  

 ღიაობისა და მკაფიოობის პრინციპებს. 

ჩარჩოს შესახებ სხვა დეტალური ინფორმაციის ნახვა შესაძლებელია 

სამთავრობო შეტყობინებაში “Fiscal Policy Framework”.  

ფისკალური პოლიტიკის ეფექტიანი გარე მონიტორინგი როგორც 

საერთაშორისო, ასევე ეროვნულ დონეზე უმნიშვნელოვანესია ფისკალური 

                                                           
13 აღნიშნული დოკუმენტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ფინურ ენაზე 
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პოლიტიკის გრძელვადიანი მდგრადობის შესანარჩუნებლად. საერთაშორისო 

დონეზე ფისკალური პოლიტიკის მონიტორინგს ახორციელებს ევროკავშირის 

სხვადასხვა უწყება, ასევე ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 

ორგანიზაცია, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი.  

შვედეთის შემთხვევაში, ფისკალური პოლიტიკის მონიტორინგის 

უფლებამოსილება რამდენიმე უწყებას შორისაა განაწილებული, მათ შორისაა 

შვედეთის ფისკალური პოლიტიკის საბჭო (The Swedish Fiscal Policy Council), 

ეკონომიკური კვლევის ეროვნული ინსტიტუტი (The National Institute of Economic 

Research) და ფინანსური მენეჯმენტის შვედეთის ეროვნული ორგანო (The Swedish 

National Financial Management Authority).  

ფინანსური მენეჯმენტის შვედეთის ეროვნული ორგანო და ეკონომიკური კვლევის 

ეროვნული ინსტიტუტი დამოუკიდებლად აფასებენ მაკროეკონომიკურ და საჯარო 

სექტორის ფინანსურ განვითარებას, ასევე წარადგენენ რეკომენდაციებს 

ფისკალური პოლიტიკის თაობაზე. 

შვედეთის ფისკალური პოლიტიკის საბჭო წარმოადგენს დამოუკიდებელ უწყებას 

და შედგება ექვსი წევრისგან და სამდივნოსგან. საბჭო ამზადებს სამთავრობო 

ფისკალური პოლიტიკის დამოუკიდებელ შეფასებას14.  

საბჭო განიხილავს თუ რა დონეზეა მიღწეული ფისკალური და ეკონომიკური 

პოლიტიკის მიზნები, მათ შორის საჯარო ფინანსების გრძელვადიანი 

სტაბილურობა, პროფიციტის სამიზნე მაჩვენებელი, დანახარჯების ჭერი და სხვა. 

საბჭო ასევე უფლებამოსილია შეაფასოს იმ ეკონომიკური პროგნოზებისა და 

მოდელების ხარისხი, რასაც ეფუძნება მთავრობის შეფასებები. პროფიციტის 

სამიზნე მაჩვენებლის მონიტორინგი გაძლიერებულია ახალ ჩარჩოში, ვინაიდან 

ეფუძნება პროფიციტის სამიზნე მაჩვენებლისა და სტრუქტურული პროფიციტის 

შედარებას.  

                                                           
14 ანგარიშების ნახვა შესაძლებელია საბჭოს ვებ-გვერდზე:  

http://www.finanspolitiskaradet.se/english/swedishfiscalpolicycouncil.4.6f04e222115f0dd09ea80001437.html  

 

http://www.finanspolitiskaradet.se/english/swedishfiscalpolicycouncil.4.6f04e222115f0dd09ea80001437.html
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საბჭო საკუთარ უფლებამოსილებას ასრულებს „შვედეთის ფისკალური 

პოლიტიკის“ ანგარიშის გამოქვეყნებით, რომელიც უნდა წარედგინოს მთავრობას 

ყოველი წლის არაუგვიანეს 15 მაისისა. 

შვედეთის პარლამენტის საფინანსო კომიტეტი მონაწილეობას იღებს საბჭოს 

ანგარიშის საჯარო განხილვაში. ამ განხილვის ფარგლებში, საბჭოს 

თავმჯდომარე წარადგენს ანგარიშს, ფინანსთა მინისტრი ახმოვანებს მთავრობის 

მოსაზრებას ანგარიშთან დაკავშირებით, ხოლო კომიტეტის წევრები სვამენ 

შეკითხვებს.  

ნიდერლანდების სამეფო 

ნიდერლანდების სამეფოს აქვს უნიკალური საბიუჯეტო ჩარჩო, 

რომელიც ეფუძნება გადასახდელების მრავალწლიან ზღვრულ მოცულობებს. 

ბიუჯეტის გეგმების დამოუკიდებელ მაკროეკონომიკურ პროგნოზებსა და 

შეფასებებს აქვთ მრავალწლიანი გამოცდილება და უფრო დიდი ხნის არის, 

ვიდრე ევროპულ დონეზე არსებული მსგავი მოთხოვნები. 

ნიდერლანდების სამეფოს სახელმწიფო საბჭოს (The Council of State) 

საკონსულტაციო დანაყოფი უფლებამოსილია შეასრულოს ევროპულ ფისკალურ 

წესებთან შესაბამისობის დამოუკიდებელი საბიუჯეტო მონიტორინგი, რაც 

განისაზღვრება „სტაბილურობის, კოორდინაციისა და მმართველობის შესახებ“ 

შეთანხმებაში (Treaty on Stability, Coordination and Governance).  

საკონსულტაციო დანაყოფი საკუთარ ანგარიშებს წელიწადში ორჯერ აქვეყნებს, 

აპრილსა და სექტემბერში.  

როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტის დამოუკიდებელი სამეთვალყურეო უწყება, 

საკონსულტაციო დანაყოფი ასევე ამზადებს შეფასებას ეროვნული ფისკალური 

წესების შესრულების თაობაზე.  

გერმანია  
გერმანიაში 2010 წელს დაფუძნებულ იქნა სტაბილურობის საბჭო (The 

Stability Council), რომლის ერთ-ერთ ფუნქციას სწორედ ცენტრალური მთავრობის 

სახელმწიფო სტრუქტურული დეფიციტის ზედა ზღვრის შესრულების 

მონიტორინგი წარმოადგენს. სტაბილურობის საბჭო წარმოადგენს გერმანიის 

ფედერაციისა (Bund) და ფედერალური მიწების (Länder) გაერთიანებულ უწყებას. 
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საბჭო აძლიერებს ინსტიტუციონალურ ჩარჩოს ბიუჯეტების გრძელვადიანი 

სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად როგორც ფედერალურ, ასევე რეგიონულ 

დონეზე. 

მონიტორინგის უფლებამოსილების განხორციელებაში სტაბილურობის საბჭოს 

დასახმარებლად დამატებით შეიქმნა დამოუკიდებელი საკონსულტაციო კომისია. 

კომისია ამზადებს დასკვნებსა და რეკომენდაციებს, რომლებიც თავის მხრივ 

გამოიყენება სტაბილურობის საბჭოს მიერ საკუთარი საქმიანობის 

განხორციელებისას. საკონსულტაციო კომისიის თავმჯდომარე მონაწილეობას 

იღებს საბჭოს დისკუსიებში სტრუქტურული დეფიციტის ლიმიტის მონიტორინგის 

თაობაზე და წარადგენს კომისიის მოსაზრებებს.  

საკონსულტაციო კომისიის წევრებს შორის არიან: 

 გერმანიის ცენტრალური ბანკიდან და ეკონომიკის ექსპერტთა გერმანული 

საბჭოდან თითო წარმომადგენელი; 

 ერთობლივი ეკონომიკური პროგნოზის მომზადებაში ჩართული 

ინსტიტუციის ერთი წარმომადგებელი; 

 სტაბილურობის საბჭოს მიერ ხუთი წლის ვადით დანიშნული ოთხი 

ექსპერტი; 

 ადგილობრივი ხელისუფლების ეროვნული ასოციაციებისა და სოციალური 

დაცვის ფონდების ეროვნული ორგანიზაციების მიერ ხუთი წლის ვადით 

დანიშნული ორი ექსპერტი.  

სტაბილურობის საბჭოს აქტის თანახმად, საკონსულტაციო კომისია გამოხატავს 

თავის მოსაზრებას ცენტრალური მთავრობის სტრუქტურული დეფიციტის 

შესრულების თაობაზე, რაც განსაზღვრულია საბიუჯეტო პრინციპების აქტში 

(Budgetary Principles Act). საჭიროების შემთხვევაში, კომისია წარადგენს 

რეკომენდაციებს ჭარბი დეფიციტის ასარიდებლად15.  

ეს დოკუმენტები და დასკვნები სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს და არც 

საბჭოს, არც კომისიას არ გააჩნიათ უფლებამოსილება დააწესონ სანქციები. 

                                                           
15 კომისიის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტების ნახვა შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდზე: 

https://www.stabilitaetsrat.de/EN/Beirat/Dokumente/Dokumente_node.html 

 

https://www.stabilitaetsrat.de/EN/Beirat/Dokumente/Dokumente_node.html
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სტაბილურობის საბჭოს დამოუკიდებელი საკონსულტაციო კომისია 

ევროკავშირის დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციების ქსელის (EU IFIs) 

შემადგენლობაშია. 

სლოვაკეთი 

ევროკავშირში დაწესებული სახელმწიფო ვალის წესის გარდა, 

სლოვაკეთმა შემოიღო საკუთარი ფისკალური წესი, რომელიც 

მოქმედებს სახელმწიფო ვალის მიმართ და რომლის მიზანია მაასტრიხტის 

ზღვრის (60% მშპ-სთან მიმართებით) გადაჭარბების პრევენცია. 

იმისათვის, რომ არ მოხდეს დაწესებული 60%-ანი ზღვრის გადაჭარბება, ქვეყნის 

კანონმდებლობა ითვალისწინებს დამატებითი მაჩვენებლების - 50%, 53%, 55%, 

57% მიღწევის შემთხვევაში ჩასატარებელ ღონისძიებებს.  

სლოვაკეთში 2012 წელს ჩამოყალიბდა საბიუჯეტო პასუხისმგებლობის საბჭო (The 

Council for Budget Responsibility), რომელიც დამოუკიდებელ უწყებას წარმოადგენს. 

მისი მთავარი ფუნქციაა სლოვაკეთის ფისკალური სფეროს ფუნქციონირების 

მონიტორინგი და შეფასება. ფისკალური პასუხისმგებლობისა და გამჭვირვალე 

ფისკალური წესების შესრულების ანგარიშში (Report on Compliance with the Fiscal 

Responsibility and Fiscal Transparency Rules) საბჭომ უნდა გასცეს პასუხი კითხვას, თუ 

რამდენად ასრულებს მთავრობა საკუთარ ფისკალურ წესებს, რამდენად სანდოა 

მონაცემები და რამდენად მაღალია გამჭვირვალობის დონე. საბჭო ასევე 

უფლებამოსილია წარადგინოს საკუთარი დასკვნები საკანონმდებლო 

წინადადებებზე16.  

ზოგადად, მნიშვნელოვანია, რომ ფისკალურმა საბჭოებმა ჩაატარონ არა 

მხოლოდ „ex post”, არამედ ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავების პროცესში “ex 

ante” შეფასებაც, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს რეალისტური ფისკალური 

მიზნების ფორმულირებას.  

სლოვაკეთში, აღნიშნული საბჭო იყენებს მრავალ ეკონომიკურ მოდელს შემდეგი 

სახის ანგარიშის მოსამზადებლად17: 

 ანგარიში საჯარო ფინანსების გრძელვადიანი მდგრადობის შესახებ; 

                                                           
16 საბჭოს შესახებ დამატებითი ინფორმაციის ნახვა შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდზე: 

https://www.rozpoctovarada.sk/eng/rozpocet/125/what-do-we-do 

 
17 საბჭოს ანგარიშები ინგლისურ ენაზე ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებ-გვერდზე: https://www.rozpoctovarada.sk/eng/home 

 

https://www.rozpoctovarada.sk/eng/rozpocet/125/what-do-we-do
https://www.rozpoctovarada.sk/eng/home
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 ანგარიში საბიუჯეტო პასუხისმგებლობის წესების შესრულების შეფასების 

შესახებ; 

 საჯარო ფინანსების მონიტორინგი; 

 დაბალანსებული ბიუჯეტის წესის შესრულების შეფასება; 

 მოსაზრებები, დოკუმენტები; 

 სადისკუსიო კვლევები; 

 კომენტარები და სხვა. 

 

სლოვენია 
სლოვენიის კონსტიტუციის 148-ე მუხლის მიხედვით, ქვეყნის ბიუჯეტის 

შემოსავლები და დანახარჯები უნდა იყოს დაბალანსებული 

საშუალოვადიან პერიოდში, არ უნდა იყოს სესხების აღების საჭიროება, ან 

შემოსავლები უნდა აჭარბებდეს დანახარჯებს. 

ფისკალური წესის აქტი (Fiscal Rule Act) არეგულირებს ფისკალური საბჭოს, 

როგორც დამოუკიდებელი და ავტონომიური სახელმწიფო უწყების 

ფუნქციონირებას. აღნიშნული საბჭო ამზადებს და ასაჯაროვებს დასკვნებსა და 

შეფასებებს, რომლებიც მოიცავს რეკომენდაციებს ფისკალური წესების 

შესაბამისად ფისკალური პოლიტიკის განხორციელების თაობაზე.  

აქტის მე-7 მუხლი ადგენს ფისკალური საბჭოს უფლებებსა და მოვალეობებს, 

ასევე იმ დოკუმენტაციას, რომელიც საბჭომ უნდა წარუდგინოს მთავრობასა და 

ეროვნულ კრებას. ფისკალური საბჭოს უფლებამოსილებაა: 

 ფისკალური პოლიტიკის მდგრადობის, ფისკალურ წესებთან 

შესაბამისობის შესრულება მთავრობის მიერ მომზადებული სტაბილურობის 

პროგრამის საფუძველზე; 

 ფისკალურ წესებთან შესაბამისობის შემოწმება მთავრობის საბიუჯეტო 

წინადადების საფუძველზე; 

 სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტების, ჯანდაცვისა და საპენსიო 

დაზღვევის ფონდის ბიუჯეტის შესრულების მონიტორინგი; 

 სახელმწიფო ბიუჯეტის თითოეული წარდგენის, ან ცვლილებისა და 

გადახედვისას, ფისკალურ წესების შესრულების შეფასება; 

 სხვა კომპეტენციების განხორციელება. 
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ფისკალური საბჭო საკუთარ შეფასებებსა და დასკვნებს წარუდგენს ეროვნულ 

კრებასა და მთავრობას. აღნიშნული დასკვნების წარდგენის პერიოდულობას 

განსაზღვრავს „საჯარო ფინანსების აქტი“ (Public Finance Act).  

ფისკალური საბჭოს შეფასებებს საფინანსო კომიტეტი ცვლილებათა 

კანონპროექტებთან ერთად განიხილავს. ამავე კომიტეტს, ეროვნული კრების 

მსგავსად, აქვს უფლებამოსილება განიხილოს ფისკალური საბჭოს საქმიანობის 

ანგარიში.  

ფისკალური საბჭო ამზადებს ფისკალური წესების შესრულების შეფასებას, 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ყოველი წარდგენის, ასევე მასში ცვლილების შეტანის ან 

გადახედვის დროს. ამას გარდა, ის აფასებს ფისკალური პოლიტიკის 

მდგრადობასა და მოქნილობას ფისკალურ წესებთან მიმართებაში, 

სტაბილურობის პროგრამის პროექტის საფუძველზე.  

ესპანეთი 
ესპანეთი ევროკავშირის წევრი ქვეყანაა და ამგვარად ექვემდებარება 

ევროპული ფისკალური პოლიტიკის წესებს. ფისკალური წესების შესრულების 

უზრუნველსაყოფად გამოიყენება სხვადასხვა ინსტრუმენტი: 

 ნორმატიული - ევროკავშირის ნორმები (მთავრობათაშორისი 

ხელშეკრულებები, ევროკავშირის მეორეული კანონმდებლობა, სხვა), ასევე 

სხვა რეგულაციები; 

 საპროცედურო - სტაბილურობის პროგრამები და „ევროპული სემესტრი“, 

მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების თავისი ინდიკატორებითა და 

პროგნოზებით; 

 საინსტიტუციო - ევროკავშირის ინსტიტუციების გარდა (ევროკომისია, 

საბჭო და სხვა), არსებობდა ვალდებულება დამოუკიდებელი ფისკალური 

ორგანოების შექმნის თაობაზე, საგადასახადო რეგულაციების შესრულების 

კონტროლის მიზნით. 

ამ კონტექსტში, ინსტიტუცია, რომელმაც უნდა განახორციელოს ესპანეთის 

ფისკალური წესების შესრულების შეფასება, არის ფისკალური 

პასუხისმგებლობის დამოუკიდებელი უწყება (The Independent Authority for Fiscal 

Responsibility - AIReF). მისი ჩამოყალიბება უკავშირდება „გარე ვალდებულებას“, 
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უფრო კონკრეტულად კი - ევროკავშირის სტაბილურობისა და ზრდის პაქტის 

მიღებას, რომლის მიხედვითაც წევრ სახელმწიფოებს ეკისრებათ ვალდებულება 

შექმნან დამოუკიდებელი ინსტიტუციები ბიუჯეტის მაკროეკონომიკური 

პროგნოზების შესასრულებლად.  

ფისკალური პასუხისმგებლობის დამოუკიდებელი უწყების სამართლებრივ 

საფუძველს წარმოადგენს შესაბამისი ორგანული კანონი. უწყების მთავარი 

დანიშნულებაა საჯარო ფინანსების მდგრადობის უზრუნველყოფა და ფისკალური 

წესების ეფექტიანი შესრულება საჯარო მმართველობითი უწყებების მიერ, ასევე 

საბიუჯეტო სტაბილურობის პრინციპის დაცვა, რომელიც ესპანეთის 

კონსტიტუციაშია განსაზღვრული. ამის უზრუნველსაყოფად, ფისკალური 

პასუხისმგებლობის დამოუკიდებელი უწყება აწარმოებს საბიუჯეტო ციკლის, 

სახელმწიფო ვალისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მუდმივ შეფასებებს. 

უწყების ნაშრომები ქვეყნდება მის ვებ-გვერდზე სხვადასხვა ფორმით, იქნება ეს 

ანგარიში, მოსაზრება, რეკომენდაცია, კვლევა, სპეციალური კვლევა და სხვა. 

აღნიშნული უწყების ეს როლი განსაკუთრებით ღირებულია პარლამენტისთვის - 

მისი ანგარიშები გამოიყენება კონტროლისა და ზედამხედველობის ფუნქციათა 

შესასრულებლად. 

მართალია, ფისკალური წესების შესრულების მონიტორინგის მეთოდოლოგია არ 

არის გაწერილი, ყველა მმართველობითი უწყებისთვის არსებობს ვალდებულება 

განახორციელონ დეფიციტისა და ვალის საკუთარი მონაცემების მონიტორინგი 

და ეს ინფორმაცია წარუდგინონ ფისკალური პასუხისმგებლობის დამოუკიდებელ 

უწყებას.  

საბოლოო ჯამში, მონაცემები, რომელსაც თავს უყრის სახელმწიფო, ეგზავნება 

ევროკავშირის ინსტიტუციას, ფისკალური წესების შესრულების მონიტორინგის 

განსახორციელებლად18.  

შვეიცარია 
შვეიცარიაში ფისკალური წესების შესრულების მონიტორინგის 

განხორციელება სავალდებულოა. კონფედერაციის ფარგლებში, ფედერალური 

                                                           
18 ფისკალური პასუხისმგებლობის დამოუკიდებელი ორგანოს ანგარიშები ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებ-გვერდზე: 

https://www.airef.es/en/reports-by-date/  

https://www.airef.es/en/reports-by-date/
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საფინანსო ადმინისტრაცია (The Federal Finance Administration - FFA) 

პასუხისმგებელია საფინანსო პოლიტიკაზე და ახორციელებს ბიუჯეტის სრულ 

ფინანსურ მიმოხილვას. ის უზრუნველყოფს, რომ ფედერალური ბიუჯეტი იყოს 

ბალანსში გრძელვადიან პერიოდში და რომ ვალის კოეფიციენტი იყოს 

შეზღუდული იმ დონეზე, რომელიც მდგრადი იქნება გრძელვადიანი 

პერიოდისათვის.  

შვეიცარიის ფედერალური აუდიტის ოფისი (Swiss Federal Audit Office – SFAO) 

წარმოადგენს შვეიცარიის კონფედერაციის უმაღლეს დამოუკიდებელ საფინანსო 

საზედამხედველო უწყებას და ეხმარება ფედერალურ ასამბლეასა და 

ფედერალურ საბჭოს თავისი ფუნქციების შესრულებაში. თავისი საქმიანობის 

ფარგლებში, აუდიტის ოფისი ახორციელებს ვალის წესის შესრულების 

მონიტორინგს19 (სახელმწიფო ფინანსური ანგარიშების მიმოხილვით). 

შვეიცარიის ფედერალური ასამბლეა (The Federal Assembly) ამტკიცებს საფინანსო 

პოლიტიკას და უზრუნველყოფს, რომ ფისკალური წესები (ე.ი. ვალის წესი) იყოს 

შესრულებული. 

კონფედერაციის საფინანსო პოლიტიკა და შესაბამისად, მონიტორინგის 

საკითხები მოწესრიგებულია ეროვნული კანონმდებლობით20.  

ფისკალური წესების შესრულების მონიტორინგი ხდება შესრულების 

სტანდარტული შემოწმების გამოყენებით და ეფუძნება საჯარო სექტორის 

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებს (IPSAS).  

ფისკალური წესების შესრულების დოკუმენტები, როგორებიცაა წლიური 

ბიუჯეტები, ბიუჯეტის საპარლამენტო განხილვები და აუდიტის ოფისის წლიური 

ანგარიშები საჯაროდ ხელმისაწვდომია. აუდიტის ოფისის წლიური ანგარიშები 

უფრო ინფორმაციული ხასიათისაა, ვიდრე სავალდებულო ძალის მქონე. 

                                                           
19 იხილეთ ვებ-გვერდი: https://www.efv.admin.ch/efv/en/home/finanzberichterstattung/finanzberichte/staatsrechnung.html 
20 კონფედერაციის ბუღალტრული აღრიცხვის მოდელზე ინფორმაციის ნახვა შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდზე: 

https://www.efv.admin.ch/efv/en/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/rechnungsmodell.html  

შვეიცარიის ფედერალური აუდიტის ოფისის სტრატეგია ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებ-გვერდზე: 

https://www.efk.admin.ch/en/about-us/strategy.html  

 

https://www.efv.admin.ch/efv/en/home/finanzberichterstattung/finanzberichte/staatsrechnung.html
https://www.efv.admin.ch/efv/en/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/rechnungsmodell.html
https://www.efk.admin.ch/en/about-us/strategy.html
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გაერთიანებული სამეფო 
გაერთიანებულ სამეფოში სამართლებრივად დამტკიცებული წესები 

მოცემულია საბიუჯეტო პასუხისმგებლობის ქარტიაში.  

გაერთიანებულ სამეფოში ფისკალური წესების მონიტორინგს ახორციელებს  

ფისკალური საბჭო - საბიუჯეტო პასუხისმგებლობის ოფისი (The Office for Budget 

Responsibility - OBR). ოფისი ვალდებულია დაიცვას სახელმძღვანელო 

მითითებები, რომლებიც გაწერილია პარლამენტის აქტში (საბიუჯეტო 

პასუხისმგებლობისა და ეროვნული აუდიტის აქტი 201121). ამ აქტის მიხედვით, 

ოფისმა საფინანსო წლის განმავლობაში ორჯერ მაინც უნდა  შეაფასოს, თუ 

რამდენითაა მიღწეული ფისკალური მანდატი (გაერთიანებული სამეფოს ვალის 

ფისკალური წესი). ოფისმა უნდა მოამზადოს პროგნოზები, რომლებსაც ის 

გამოიყენებს ფისკალური წესების მონიტორინგისას სახელმწიფოს მიერ 

გაცხადებული პოლიტიკის საფუძველზე. მას შეუძლია არ განიხილოს, რა ეფექტი 

ექნება ალტერნატიულ პოლიტიკას. ყოველივე ეს ასევე გაწერილია საბიუჯეტო 

პასუხისმგებლობისა და ეროვნული აუდიტის აქტში.  

შემდგომი ვალდებულებები მოცემულია საბიუჯეტო პასუხისმგებლობის ქარტიაში. 

ქარტია განსაზღვრავს ფისკალური წესების რაობას, განმარტავს იმას, თუ როგორ 

უნდა შეასრულოს საბიუჯეტო პასუხისმგებლობის ოფისმა თავისი ფუნქციები და, 

განსაკუთრებით კი პროგნოზები. საბიუჯეტო პასუხისმგებლობის ოფისის 

მონიტორინგი აისახება ეკონომიკურ და ფისკალურ მიმოხილვაში (Economic and 

Fiscal Outlook), რომელიც ასევე წელიწადში ორჯერ გამოდის. უახლესი დოკუმენტი 

თარიღდება 2020 წლის მარტით. ფისკალური წესების მონიტორინგის ნაწილს 

ეთმობა დოკუმენტის მეოთხე თავი22.  

ირლანდია 

2012 წლის 31 დეკემბერს ირლანდიაში ძალაში შევიდა ფისკალური 

პასუხისმგებლობის აქტი (The Fiscal Responibility Act), რომელმაც გააძლიერა 

ფისკალური ინსტიტუციები ახალი ფისკალური წესების შემოღებით (ბიუჯეტისა და 

ვალის წესები) და ირლანდიის ფისკალური მრჩეველთა საბჭოს ჩამოყალიბებით. 

                                                           
21 იხილეთ ვებ-გვერდი: https://obr.uk/docs/dlm_uploads/Budget-Responsibility-and-National-Audit-Act-2011.pdf 
22 იხილეთ ვებ-გვერდი: https://cdn.obr.uk/EFO_March-2020_Accessible.pdf#page=159 

https://obr.uk/docs/dlm_uploads/Budget-Responsibility-and-National-Audit-Act-2011.pdf
https://cdn.obr.uk/EFO_March-2020_Accessible.pdf#page=159
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ირლანდიაში ფისკალური წესების შესრულების მონიტორინგს ახორციელებს 

ირლანდიის ფისკალური მრჩეველთა საბჭო (The Irish Fiscal Advisory Council). 

საბჭოს სხვა ფუნქციებს შორისაა ოფიციალური მაკროეკონომიკური და 

საბიუჯეტო მაჩვენებლებისა და მთავრობის ფისკალური პოლიტიკის შეფასება. 

საბჭოს პოლიტიკური დამოუკიდებლობა უზრუნველყოფილია გარკვეული 

ზომებით, რომლებიც იცავენ მას პოლიტიკური გავლენისაგან და მისი 

ანგარიშების სანდოობას მნიშვნელოვნად ზრდიან.  

ფისკალური პასუხისმგებლობის აქტის ფარგლებში, ფისკალური მრჩეველთა 

საბჭო ვალდებულია განახორციელოს ბიუჯეტის წესის შესრულების 

მონიტორინგი, წელიწადში ერთხელ მაინც. შეუსრულებლობის შემთხვევაში, 

ფისკალური პასუხისმგებლობის აქტის ფარგლებში დადგენილია 

მაკორექტირებელი მექანიზმი. საბჭომ უნდა შეაფასოს, რამდენადაა მიღწეული 

პროგრესი ბიუჯეტის წესის შესრულების კუთხით, მთავრობის მაკორექტირებელი 

გეგმის შესაბამისად23.  

უნგრეთი 

უნგრეთში ფისკალური წესების შესრულების მონიტორინგი 

ხორციელდება ცენტრალური საბიუჯეტო კანონის24 შეფასებით - ზოგ შემთხვევაში,  

კანონპროექტის პარლამენტში წარდგენამდე და დამტკიცებამდე, ან კანონის 

მოქმედების დროს და შემდეგაც.  

უნგრეთის ეროვნული ასამბლეის ფარგლებში შექმნილია დამოუკიდებელი 

უწყება - ფისკალური საბჭო, რომელიც პარლამენტისთვის მაკროეკონომიკურ და 

საბიუჯეტო ფისკალურ რჩევებს ამზადებს. ამგვარად, ის აწარმოებს საბიუჯეტო 

ანალიზსა და ეკონომიკურ მიმოხილვებს. საბჭოს უფლებამოსილებებს შორისაა 

ფისკალური წესების შესრულების შეფასების განხორციელებაც.  

                                                           
23 ირლანდიის ფისკალური მრჩეველთა საბჭოს პუბლიკაციების ნახვა შესაძლებელია შემდეგ ვებ-გვერდზე: 

https://www.fiscalcouncil.ie/publications/ 

2019 წლის ირლანდიის საშინაო ბიუჯეტის წესის შესრულების ანგარიში იხილეთ შემდეგ ვებ-გვერდზე: 

https://www.fiscalcouncil.ie/wp-content/uploads/2020/05/Ex-post-assessment-2019.pdf  

 
24 2020 ფისკალური წლის ბიუჯეტის კანონი ხელმისაწვდომია მხოლოდ უნგრულ ენაზე შემდეგ ვებ-გვერდზე: 
https://www.parlament.hu/irom41/06322/06322.pdf  

https://www.fiscalcouncil.ie/publications/
https://www.fiscalcouncil.ie/wp-content/uploads/2020/05/Ex-post-assessment-2019.pdf
https://www.parlament.hu/irom41/06322/06322.pdf
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უწყება აერთიანებს ფისკალური საბჭოს თავმჯდომარეს, ცენტრალური ბანკის 

მმართველსა და ეროვნული აუდიტის ოფისის პრეზიდენტს. ამგვარად, საკუთარი 

ანალიტიკური საქმიანობის განხორციელებისთვის ფისკალური საბჭო შეიძლება 

დაეყრდნოს ამ სამი ინსტიტუციის ტექნიკურ შესაძლებლობებს. 

სხვა უფლებამოსილებებთან ერთად, ფისკალურ საბჭოს საკუთარი წვლილი 

შეაქვს უნგრეთის პარლამენტის საკანონმდებლო აქტივობაში, ცენტრალური 

ბიუჯეტის განხორციელებადობის შეფასებით. მისი მთავარი ფუნქციაა 

ცენტრალური საბიუჯეტო კანონპროექტის დებულებების შესრულების შეფასება 

სახელმწიფოს ვალის წესებთან, რომელიც გამომდინარეობს ფუნდამენტური 

კანონიდან. პარლამენტის მიერ საბოლოო კენჭისყრის გამართვამდე, საბჭომ 

უნდა წარმოადგინოს მოსაზრება კანონპროექტის საბოლო ვერსიის 

დამტკიცება/არ დამტკიცებასთან დაკავშირებით. ვინაიდან საბოლოო კენჭისყრა 

ვერ გაიმართება საბჭოს შესაბამისი თანხმობის გარეშე, ტექნიკურად, 

ფისკალური საბჭო ფლობს ვეტოს უფლებას ქვეყნის ცენტრალური საბიუჯეტო 

პროცედურის განხორციელებისას.25 

ფისკალური წესების შესრულების ანგარიშები იწერება წელიწადში ორჯერ 

ფისკალური საბჭოს, ცენტრალური ბანკისა და აუდიტის ეროვნული ოფისის 

ექსპერტების მიერ.  

უნგრეთის ეროვნულ ასამბლეაში არ არის საბიუჯეტო ოფისი, თუმცა 

ზემოთაღწერილ პროცესებში აქტიურად არიან ჩართული საპარლამენტო 

კომიტეტები, განსაკუთრებით კი საბიუჯეტო კომიტეტი.   

                                                           

25 საბჭოს მიერ ინგლისურ ენაზე შესრულებული დოკუმენტები ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებ-გვერდზე: 

https://www.parlament.hu/en/web/koltsegvetesi-tanacs/in-english.  

უნგრეთის ფისკალური საბჭოს მოსაზრება საჯარო ფინანსებზე კორონავირუსის ზეგავლენის შესახებ ხელმისაწვდომია 

შემდეგ ვებ-გვერდზე: 

https://www.parlament.hu/documents/126660/4390328/The+Fiscal+Council%E2%80%99s+Opinion+on+the+Effects+of+the+Coronaviru

s+on+the+Economy.pdf/832f1730-00b0-937d-5cd5-5de0844dc767?t=1587732229822. 

 

https://www.parlament.hu/en/web/koltsegvetesi-tanacs/in-english
https://www.parlament.hu/documents/126660/4390328/The+Fiscal+Council%E2%80%99s+Opinion+on+the+Effects+of+the+Coronavirus+on+the+Economy.pdf/832f1730-00b0-937d-5cd5-5de0844dc767?t=1587732229822
https://www.parlament.hu/documents/126660/4390328/The+Fiscal+Council%E2%80%99s+Opinion+on+the+Effects+of+the+Coronavirus+on+the+Economy.pdf/832f1730-00b0-937d-5cd5-5de0844dc767?t=1587732229822
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შემოსავლების წესებთან მიმართებით, ასეთი ჩარჩო არ გვხვდება უნგრეთის 

სამართლებრივ სისტემაში.  

თუმცა, არაპირდაპირად, უნგრეთის ფუნდამენტურ კანონში (Hungarian 

Fundamental Law) არსებობს რამდენიმე რელევანტური ზოგადი წესი, რომელიც 

შეეხება ეროვნული რეფერენდუმების შეზღუდვებს. როგორც მოცემულია 

ფუნდამენტური კანონის მერვე მუხლის მესამე პუნქტის ბ) ქვეპუნქტში: 

(3) ეროვნული რეფერენდუმი არ ტარდება ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა: 

ბ) ცენტრალური ბიუჯეტის კანონების შინაარსი, ცენტრალური ბიუჯეტის 

შესრულება, ცენტრალური გადასახადები, ბაჟი, შენატანები, საბაჟო 

გადასახადები ან ადგილობრივი გადასახადების ცენტრალური პირობები. 

მართალია არაპირდაპირად, თუმცა ეს დებულება გარკვეულწილად შეიძლება 

ჩაითვალოს შემოსავლის წესად, ვინაიდან ის აფერხებს კონკრეტული 

ინსტრუმენტის გამოყენებას მოქალაქეების მიერ, პირდაპირად, შემოსავლებთან 

დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღებაში.  

რაც შეეხება ბიუჯეტის ბალანსისა და ვალის წესებს, უნგრეთი მისდევს მკაცრ 

დებულებებს. 

ამ ვალდებულებების ერთი მხარე გამომდინარეობს ევროკავშირში ქვეყნის 

წევრობიდან და მატერიალიზებულია ე.წ. „მაასტრიხტის კრიტერიუმის“ სახით. 

ვინაიდან უნგრეთში ეროვნული ვალუტა - უნგრული ფორინტი ჯერ კიდევ არ არის 

ჩანაცვლებული ევროთი, ეს კრიტერიუმები მოიხსენიება როგორც 

„კონვერგენციის კრიტერიუმი“.  

მეორე მხრივ, ფუნდამენტური კანონი თავად აწესებს კიდევ უფრო მკაცრ წესებს, 

განსაკუთრებით სახელმწიფო ვალის სფეროსთვის. კანონის 36-ე მუხლის 4-6 

პუნქტებში ვკითხულობთ: 

(4) - ეროვნულმა ასამბლეამ არ შეიძლება მიიღოს ცენტრალური ბიუჯეტის კანონი, 

რომლის მიხედვით მთავრობის ვალი აღემატება მთლიანი შიდა პროდუქტის 

ნახევარს.  
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 (5) - თუ მიმდინარე მთავრობის ვალი აღემატება მთლიანი შიდა პროდუქტის 

ნახევარს, ეროვნულ ასამბლეას შეუძლია მიიიღოს მხოლოდ ისეთი ცენტრალური 

ბიუჯეტის კანონი, რომელიც ითვალისწინებს მთავრობის ვალის თანაფარდობის 

შემცირებას მშპ-სთან მიმართებით.  

(6) - (4) და (5) პუნქტების დებულებებიდან ნებისმიერი გადახვევა ნებადართულია 

მხოლოდ სპეციალური სამართლებრივი წესრიგის დროს და იმ დონით/ხარისხით, 

რომელიც საჭიროა ამ სპეციალური სამართლებრივი წესრიგის გარემოებათა 

შედეგების შესამსუბუქებლად ან, ხანგრძლივი და მნიშვნელოვანი ეკონომიკური 

რეცესიის შემთხვევაში, იმ ხარისხით, რომ მოხდეს ეროვნული ეკონომიკის 

ბალანსის აღდგენა. 

მარტივად რომ ვთქვათ, ამ წესების აზრი იმაშია, რომ, თუ მთავრობის ვალის 

ფარდობა უნგრეთის მშპ-სთან 50%-ზე ნაკლები არ არის, ცენტრალური ბიუჯეტის 

კანონპროექტი ვერ იქნება მიღებული, თუ ის ითვალისწინებს მთავრობის ვალის 

მშპ-სთან თანაფარდობის ზრდას. ტექნიკურად, შესაძლებელია ცენტრალური 

ბიუჯეტის მომზადება გარკვეული დეფიციტით, თუმცა ის უნდა იყოს 

სკრუპულოზურად შედგენილი და უნდა დაეფუძნოს ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის 

მყარ ტემპებს ამ ვალდებულებათა შესრულებისთვის (როგორც ეს ბოლო წლებში 

მოხდა). 

თურქეთი 
თურქეთში ვალის წესს არეგულირებს კანონი „საჯარო ფინანსებისა და 

ვალის მართვის რეგულირების შესახებ“ (Law No. 4749). 

თურქეთის ხაზინისა და ფინანსთა სამინისტრო აქვეყნებს სახელმწიფო ვალის 

მართვის ანგარიშებს. სამინისტროს ქვეშ შექმნილი ვალისა და რისკების მართვის 

კომიტეტი (Debt and Risk Management Committee) წარმოადგენს გადაწყვეტილების 

მიმღებ უწყებას, რომელიც განსაზღვრავს ვალისა და რისკების მართვის 

აქტივობების ჩარჩოს. კომიტეტის სხვა უფლებამოსილებებთან ერთად, ერთ-

ერთია ხაზინის ფინანსური აქტივებისა და ფულადი ვალდებულებების მართვის 

განხორციელების მონიტორინგი.  

სახელმწიფო ვალის მართვის ანგარიშები ქვეყნდება ყოველთვიურად და 

ყოველწლიურად. ეს ანგარიშები არ მოიცავენ მხოლოდ ფისკალური წესების 
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შესრულების შესახებ ინფორმაციას, არამედ განიხილავენ ვალთან მიმართებით 

არსებულ მდგომარეობას და იძლევიან შესაძლებლობას მოხდეს ვალის წესის 

შესრულების ანალიზი.26  

ზემოთაღნიშნული კანონის თანახმად, მინისტრი წელიწადში ერთხელ მაინც 

წარსდგება თურქეთის დიდი ეროვნული ასამბლეის გეგმისა და ბიუჯეტის 

კომიტეტის წინაშე. ამ შეხვედრებზე განიხილება ვალის მართვასთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია. კომიტეტს აქვს უფლებამოსილება მოითხოვის 

დამატებითი ინფორმაციის წარდგენა საჭიროების შემთხვევაში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 სახელმწიფო ვალის მართვის ანგარიშები ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებ-გვერდზე: https://en.hmb.gov.tr/public-debt-

management-reports  

 

https://en.hmb.gov.tr/public-debt-management-reports
https://en.hmb.gov.tr/public-debt-management-reports
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ფისკალური წესების შესრულების მონიტორინგი Covid-19-ის 

პირობებში 
 

ფისკალური წესები წარმოადგენს ფისკალურ პოლიტიკაზე გრძელვადიან 

შეზღუდვას. ფისკალური წესები აწესებენ რიცხობრივ ლიმიტებს საბიუჯეტო 

აგრეგატებზე (მაგალითად, სახელმწიფო ვალის დონე, დეფიციტი, სახელმწიფო 

დანახარჯების ზრდა და სხვა). ამავე დროს, ფისკალური წესები უნდა იყოს 

საკმარისად მოქნილი, რომ გაუმკლავდნენ მოულოდნელ ეკონომიკურ ან სხვა 

მნიშვნელოვან შოკებს. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელობას იძენს ისეთი იშვიათი 

შემთხვევებისას, რომლებსაც მოყვება დიდი ფისკალური ან ეკონომიკური 

ზეგავლენა, როგორიცაა 2020 წლის მსოფლიო პანდემია. მსგავსი შემთხვევები 

მოითხოვს ისეთი საგამონაკლისო წესების არსებობას (escape clause), რომლებიც 

შესაძლებლობას იძლევა მოხდეს ფისკალური „წესებიდან დროებითი გადახვევა“.  

ბოლო წლებში მრავალმა ქვეყანამ გაითვალისწინა ფისკალური „წესებიდან 

დროებითი გადახვევის“ არსებობა საკუთარი ფისკალური წესების ჩარჩოში. ეს 

განსაკუთრებით აქტუალური გახდა გლობალური ფინანსური კრიზისის შემდეგ. ამ 

ქვეყნების გამოცდილების მიხედვით, კარგად განსაზღვრული „წესებიდან 

დროებითი გადახვევა“ მოიცავს: 

 კარგად განსაზღვრულ რიგს შემთხვევებისა, როდესაც მოხდება “შესაძლო 

უარის საგანგებო პირობის” ამოქმედება; 

 უწყებას, რომელმაც უნდა მოახდინოს საგანგებო პირობის ამოქმედება; 

 წესების შესრულებისკენ დასაბრუნებლად დროის გრაფიკსა და 

პროცედურებს; 

 კონტროლის ეფექტურ მექანიზმს; 

 კარგ საკომუნიკაციო სტრატეგიას. 

შემთხვევები, როდესაც ხდება „წესებიდან დროებითი გადახვევის“ ამოქმედება, 

არ უნდა იყოს მთავრობის დისკრეცია და შეძლებისდაგვარად უნდა იყოს 

გამოხატული რაოდენობრივ მაჩვენებლებში. ასეთი შემთხვევების მაგალითებია 

მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ვარდნები, ბუნებრივი ეროვნული კატასტროფები 

და საგანგებო მდგომარეობა.  
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წინადადება „წესებიდან დროებითი გადახვევის“ ამოქმედების თაობაზე უნდა 

მოიცავდეს ისეთ ინფორმაციას, როგორიცაა: „წესებიდან დროებითი გადახვევის“ 

ამოქმედების მიზეზები, მიზეზების შესაბამისობა კანონმდებლობასთან, წესების 

მოქმედების შეწყვეტის პერიოდი, ცვლილებები, რომლებიც უკავშირდება წესების 

მოქმედების აღდგენას.   

დღეს უკვე ბევრი ქვეყანა იყენებს საკუთარი ფისკალური ჩარჩოების მოქნილობის 

შესაძლებლობას, მათ შორის წესებისაგან გადახვევის ან შეწყვეტის მიზნით.  

მაგალითისათვის, ევროკავშირმა აამოქმედა ევროკომისიის მიერ წარდგენილი 

ზოგადი „წესებიდან დროებითი გადახვევა“, ხოლო ევროპული ქვეყნების 

ნახევარზე მეტმა დამატებით აამოქმედა ეროვნული საგანგებო პირობები. 

ზოგიერთ ქვეყანაში (პორტუგალია, იტალია, საფრანგეთი) ამ საგანგებო პირობის 

ამოქმედება ავტომატურია, რადგან აღნიშნული ქვეყნების წესები პირდაპირ 

უკავშირდება ევროკავშირის ფისკალურ წესებს. სხვა შემთხვევებში, ქვეყნებს 

აქვთ საკუთარი ეროვნული წესები და საგანგებო პირობის ამოქმედების 

განსხვავებული პროცედურები. გერმანიაში პარლამენტმა დაამტკიცა 

დამატებითი ბიუჯეტი და შეწყვიტა ვალის წესის (debt brake rule) მოქმედება.  

„წესებიდან დროებითი გადახვევის“ ამოქმედებისა და განხორციელების 

მონიტორინგი რთულ პროცესს წარმოადგენს. ერთ-ერთი გზა ამ სირთულის 

აღმოსაფხვრელად არის დამოუკიდებელი ფისკალური საბჭოს არსებობა, 

რომელიც აერთიანებს სფეროს ექსპერტებს. ასეთი უწყებები შეძლებენ 

მიუკერძოებლად შეაფასონ მთავრობის მაკროეკონომიკური და ფისკალური 

გეგმები. საბჭო შესაძლოა დაეთანხმოს საგანგებო პირობის ამოქმედების 

აუცილებლობას, თუმცა რეკომენდაცია გაუწიოს გამჭვირვალობისა და 

ანგარიშვალდებულების გაზრდის მიზნით ისეთ ქმედებებს, როგორებიცაა 

პერიოდული ანგარიშების გამოქვეყნება და სხვა (Gbohoui et al, 2020).  

ფისკალური წესების არსებობის მრავალწლიანი საერთაშორისო 

გამოცდილებით: ფისკალური წესების სწორი გამოყენებით შესაძლებელია არა 

მხოლოდ საბიუჯეტო-საგადასახადო პოლიტიკის, არამედ მთლიანობაში 

ეკონომიკის ეფექტიანობის გაზრდა; ფისკალური წესები უფრო ეფექტიანი იმ 

შემთხვევაში, როდესაც მიმართული არიან საკანონმდებლო ორგანოების მიერ 

დარეგულირებულ პარამეტრებზე (და არა იმ პარამეტრებზე, რომლებიც მათი 
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პირდაპირი კონტროლის მიღმაა); ეფექტიანი ფისკალური წესი უნდა იყოს 

ფორმულირებული ზუსტად და მკაფიოდ, მისი შესრულება უნდა იყოს 

კონტროლირებადი, ხოლო დარღვევა - დასჯადი; ფისკალური წესის შემოღებისას 

გასათვალისწინებელია ქვეყნისა და საბიუჯეტო სისტემის სპეციფიკა - წესი, 

რომელიც ეფექტიანი ერთ სახელმწიფოში, შეიძლება მეორეში ზიანის მომტანი 

აღმოჩნდეს; ფისკალური წესების ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად 

აუცილებელია იძულების მექანიზმების არსებობა. ბიუჯეტის გამჭვირვალობის 

დაბალი დონის, სწორი მონიტორინგის და აუდიტის არარსებობის შემთხვევაში 

ვერ ჩამოყალიბდება ეფექტიანი იძულების მექანიზმები.  
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