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  გიორგი ჯერენაშვილი 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის უფროსი 

 

წინასიტყვაობა 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის, როგორც 
დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციის, 
მიზანია-ხელი შეუწყოს პარლამენტის  მხრიდან 
საბიუჯეტო კონტროლის გაძლიერებას. საჯარო 
ფინანსების ჯანსაღი და გამჭვირვალე მართვისა და 
საშუალო/გრძელვადიანი ფისკალური მდგრადობის 
უზრუნველსაყოფად.  
 2014 წელი პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისისთვის გარდამტეხი ცვლილებებისა 
და გამოწვევების წელია. განხორციელებული ინსტიტუციური რეფორმის 
გათვალისწინებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა საბიუჯეტო ოფისის 
მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის დახვეწისა და მისი საქმიანობის 
საერთაშორისო უკეთეს პრაქტიკასთან დაახლოებისათვის და შეიქმნა 
საფუძველი საბიუჯეტო ოფისის, როგორც ფისკალური არქიტექტურის ერთ-
ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტის დამკვიდრებისათვის. 
განხორციელებული რეფორმის მნიშვნელობა ორ არსებით ასპექტს 
უკავშირდება: ერთი მხრივ, გასათვალისწინებელია 2008-2009 წლების 
გლობალური ფინანსური და ეკონომიკური კრიზისის შემდგომ, ფისკალური 
პოლიტიკის დაგეგმვის ეტაპზე დამოუკიდებელი და ობიექტური ანალიზისა 
და ფისკალურ ლიმიტებთან შესაბამისობის დამოუკიდებელი შეფასების 
აუცილებლობა, რამაც არსებითად გაზარდა საერთაშორისო საზოგადოების 
დაინტერესება დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციებისადმი, რომლებიც 
ფისკალური და მაკროეკონომიკური პოლიტიკის ანალიზით ხელს უწყობენ 
საშუალოვადიან ფისკალურ მდგრადობასა და მოკლევადიან მაკროეკონომიკურ 
სტაბილურობას. მეორე მხრივ, სახელმწიფო ფინანსების მდგრადობის 
შენარჩუნების პარალელურად სახელმწიფოს მიერ სოციალური 
ვალდებულებების უზრუნველყოფის აუცილებლობა ზრდის საბიუჯეტო 
პროცესის ეფექტიანობის მნიშვნელობას და განსაკუთრებულ როლს სძენს 
პარლამენტისა და საზოგადოებისთვის დროული, ობიექტური და 
მაღალხარისხიანი ინფორმაციის მიწოდებას სახელმწიფო ბიუჯეტის 
დაგეგმვისა და შესრულების ეტაპებზე.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 2014 წელს გადადგმული იქნა ნაბიჯები საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის 
დახვეწისათვის მისი სამი ძირითადი ფუნქციური მიმართულებისთვის: 
ბიუჯეტის ანალიზი, მაკროეკონომიკური და საგადასახადო პოლიტიკის 
ანალიზი და საკანონმდებლო ინიციატივების ფინანსური შედეგების შეფასება 
და საკანონმდებლო პროცესის ხელშეწყობა. კერძოდ, დაინერგა ბიუჯეტის 
შესრულების მიმდინარეობის ყოველთვიური მიმოხილვა და დაიწყო მუშაობა 
ფისკალური პროგნოზების მოსამზადებლად, განხორციელდა ღონისძიებები 
მაკროეკონომიკური გარემოს ძირითადი ტენდენციების მიმოხილვის 
მოსამზადებლად,  დაიწყო საკანონმდებლო საქმიანობის ხელშეწყობის 
კუთხით საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის როლის ზრდა. 
წარმოდგენილი ანგარიში ასახავს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ 2014 
წელს, რეფორმის შემდგომ, განხორციელებული საქმიანობის ძირითად 
მიმართულებებს. ვიმედოვნებ, რომ გადადგმული პირველადი ნაბიჯები და 
გუნდის სამომავლო ძალისხმევა, არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით, 
უზრუნველყოფს საბიუჯეტო ოფისის, როგორც დამოუკიდებელი, ობიექტური 
და სანდო ფისკალური ინსტიტუციის დამკვიდრებას არსებულ ფისკალურ 
არქიტექტურაში. 

გიორგი ჯერენაშვილი 
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის უფროსი 
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xedva 
ეფექტიანი ფისკალური მართვა და 
სახელმწიფო ფინანსების მართვის 
გამართული სისტემა, რომელიც 
ეფუძნება საკანონმდებლო 
ხელისუფლების მხრიდან 
ეფექტიან საბიუჯეტო კონტროლს. 
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საქართველოს პარლამენტის მიერ 
საბიუჯეტო ზედამხედველობის 
პროცესში გამჭვირვალობისა და 
ანგარიშვალდებულების გაძლი-
ერებით ხელი შეუწყოს ქვეყნის 
საშუალო და გრძელვადიან 
ფისკალურ მდგრადობასა და 
საჯარო სექტორის ფინანსური 
მართვის სისტემის ეფექტიან 
ფუნქციონირებას. 
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შესავალი 

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

საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისს არსებობის 
ხანგრძლივი ისტორია აქვს, თუმცა 2014 წელს განხორციელებული 
ინსტიტუციური რეფორმის შედეგად საქართველოს პარლამენტის 
საბიუჯეტო ოფისი ჩამოყალიბდა როგორც დამოუკიდებელი 
სტრუქტურული ერთეული პარლამენტის სისტემაში რომლის 
უმთავრესი მიზანია, აღმასრულებელი ხელისუფლების 
ფისკალური პოლიტიკის დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი 
ანალიზით, კვლევითა და შეფასებით, ხელი შეუწყოს სახელმწიფო 
ფინანსების მართვაზე საპარლამენტო ზედამხედველობის 
გაძლიერებას და შესაბამისად, სახელმწიფო ფინანსების ჯანსაღ   
მართვასა და ფისკალურ მდგრადობას საშუალო და გრძელვადიან 
პერიოდში. 
განხორციელებული ცვლილებებით საბიუჯეტო ოფისის 
საქმიანობის მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზა 
მნიშვნელოვნად დაუახლოვდა საერთაშორისო  პრაქტიკას. 
კერძოდ, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2014 წლის 
11 აგვისტოს #95/3 ბრძანებით დამტკიცებული საქართველოს 
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის დებულებით, ოფისი 
ჩამოყალიბდა დამოუკიდებელ სტრუქტურულ ერთეულად, 
განისაზღვრა დამოუკიდებლობის გარანტიები, შეიცვალა 
ორგანიზაციული სტრუქტურა, რომელიც შეესაბამება 
დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუციების საერთაშორისოდ 
მიღებულ ფუნქციებს. 
რეფორმის შემდგომ პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი მოიცავს სამ 
სტრუქტურულ ქვედანაყოფს: ბიუჯეტის ანალიზის განყოფილება, 
მაკროეკონომიკური ანალიზისა და საგადასახადო პოლიტიკის 
განყოფილება და ფინანსური შედეგების შეფასებისა და 
საკანონმდებლო პროცესის ხელშეწყობის განყოფილება. 
წარმოდგენილი ანგარიში ასახავს 2014 წელს, საკანონმდებლო 
ბაზაში შეტანილი ცვლილებების შემდგომ განხორციელებულ 
ღონისძიებებს, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის სტრატეგიული 
განვითარების გეგმით განსაზღვრული სტრატეგიული მიზნებისა 
და ამოცანების შესაბამისად. კერძოდ, განხორციელებული 
ღონისძიებები წარმოდგენილია ორი ძირითადი ასპექტით: 
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის ეფექტიანობის 
ზრდა და მისი, როგორც ახალი ინსტიტუციის როლის 
დამკვიდრება და ინსტიტუციური შესაძლებლობის განვითარება.  
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• ბიუჯეტის დაგეგმვის და შესრულების 
მიმდინარეობისპროცესთან დაკავშირებით და 
ასევე მაკროეკონომიკური ანალიზის 
მიმართულებით ანალიტიკური ანგარიშების 
ხარისხის მუდმივი სრულყოფა. 

 
• აღმასრულებელი ხელისუფლების 

მაკროეკონომიკური პროგნოზების შეფასების 
მექანიზმის დახვეწა და დამოუკიდებელი 
მაკროეკონომიკური პროგნოზების მომზადება 
საშუალოვადიანი პერიოდისათვის 

 
• დამოუკიდებელი ფისკალური პროგნოზების, 

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

 
• ფისკალურ პოლიტიკასა და მაკროეკონომიკურ 

გარემოსთან დაკავშირებულ აქტუალურ 
საკითხებზე, მათ შორის, პარლამენტის 
მოთხოვნით, დამატებითი კვლევებისა/ 
პუბლიკაციების და მოკლე მიმოხილვითი 
ანგარიშების მომზადება. 

 

სტრატეგიული  
მიზანი 

 

ფისკალური პოლიტიკისა და მაკროეკონომიკური გარემოს 
დამოუკიდებელი ანალიზითა და შეფასებით პარლამენტის 
მხრიდან საბიუჯეტო კონტროლის გაძლიერებისა და 
შესაბამისად, ფისკალური მართვის პროცესში 
გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხელშეწყობა. 

აღნიშნული მიზნის მიღწევა უზრუნველყოფს პარლამენტის მიერ მისი 
კონსტიტუციური უფლებამოსილების-ბიუჯეტის დაგეგმვისა და 
შესრულების ეტაპზე საპარლამენტო კონტროლის ჯეროვნად წარმართვის 
ხელშეწყობას და მისი შესაძლებლობის ზრდას, მოახდინოს დროული და 
შესაბამისი რეაგირება ანალიზის შედეგად გამოვლენილ მნიშვნელოვან 
გარემოებებზე. 

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

ა მ ო ც ა ნ ე ბ ი  

1 
 საქმიანობა 

 

2 

 



 

 

სტრატეგიული ამოცანა 1.1 
 
ბიუჯეტის დაგეგმვის და შესრულების მიმდინარეობის პროცესთან დაკავშირებული 
და ასევე მაკროეკონომიკური ანალიზის მიმართულებით ანალიტიკური ანგარიშების 
ხარისხის მუდმივი სრულყოფა. 

აღნიშნული ამოცანის ფარგლებში: შემუშავდა სახელმწიფო ბიუჯეტის 
შესრულების მიმდინარეობის შესახებ ყოველთვიური ანგარიშგების ფორმატი 
და მომზადდა სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის 
ყოველთვიური ანგარიშები რომლებიც სახელმწიფო ხაზინიდან ინფორმაციის 
მიღებიდან განსაზღვრულ ვადაში (7-10 სამუშაო დღე) მიეწოდება შიდა და 
გარე დაინტერესებულ მხარეებს. აღნიშნული ანგარიშები ასახავს 
სახელმწიფო ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრების ტენდენციებს აგრეგატულ 
დონეზე და მიმოიხილავს ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა: 

- სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების მიმდინარეობა 
მათ შორის, საგადასახადო შემოსავლების შესრულების ტენდენცია და 
მოსალოდნელი გადახრების შეფასება წლიური ბიუჯეტით კანონით 
განსაზღვრული გეგმური მაჩვენებლებისაგან, ასევე არასაგადასახადო 
შემოსულობების შესრულების ტენდენციები ბიუჯეტით გაწერილ 
გეგმასთან მიმართებაში; 

- სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულების ტენდენცია 
კვარტალურ და წლიურ გეგმასთან მიმართებაში, როგორც აგრეგატულ 
დონეზე, ისე მხარჯავი დაწესებულებებისა და პროგრამების 
მიხედვით, მათ შორის, ისეთი საყურადღებო საკითხები, როგორებიცაა 
არათანაბარზომიერი ათვისების ტენდენციის გავლენა გეგმურ 
მაჩვენებლებთან მიმართებაში მოსალოდნელ გადახრებზე, შრომის 
ანაზღაურების მუხლით ხარჯების შესრულების ტენდენცია და ა.შ. 

- სახელმწიფო ვალდებულებების, როგორც საშინაო, ისე საგარეო 
ვალდებულებების კომპონენტების, დინამიკა. 

მომზადდა დასკვნები „2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ კანონის 
პროექტებზე (სამი წარდგენა), რომლებიც წარმოადგენს ბიუჯეტის კანონის 
პროექტით გათვალისწინებული მაჩვენებლების მიმოხილვას შემდეგ 
ძირითად საკითხებზე აქცენტირებით: 

- ბიუჯეტის კანონის პროექტის საფუძვლად გამოყენებული საბაზისო 

მაკროეკონომიკური სცენარი და მისი საფუძვლიანობა; 
ალტერნატიულ წყაროების საპროგნოზო მაჩვენებლებზე 
დაყრდნობით.  3 

 



 

 
- ბიუჯეტის კანონის პროექტით გათვალისწინებული საგადასახადო 

შემოსავლების ანალიზი, საბიუჯეტო ოფისის მიერ მომზადებული  
საგადასახადო შემოსავლების დამოუკიდებელი პროგნოზები, მომდევნო 
ფისკალური წლისათვის მთავრობის მიერ წარმოდგენილი მაჩვენებლების 
საფუძვლიანობის შესახებ სრული სურათის წარმოსადგენად; 

- გადასახადების დინამიკა და სტრუქტურა; 
- კანონის პროექტით გათვალისწინებული ვალდებულებების დინამიკა და 

სახელმწიფო ვალის მაჩვენებლები საშუალოვადიან პერსპექტივაში; 
- ბიუჯეტის დეფიციტის დინამიკა ფისკალური დისციპლინისა 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ფისკალურ ლიმიტებთან 
შესაბამისობის კუთხით. 

 
სტრატეგიული ამოცანა 1.2 
 
აღმასრულებელი ხელისუფლების მაკროეკონომიკური პროგნოზების შეფასების 
მექანიზმის დახვეწა და დამოუკიდებელი მაკროეკონომიკური პროგნოზების მომზადება 
საშუალოვადიანი პერიოდისათვის. 
 
 მომზადდა მაკროეკონომიკური გარემოს ძირითადი ტენდენციების 

ამსახველი კვარტალური ბიულეტენის სამუშაო ვერსია, რომელიც 
სამომავლოდ სტანდარტული ფორმით მიეწოდება საქართველოს 
პარლამენტს. კვარტალური მიმოხილვა ეყრდნობა მაკროეკონომიკური 
გარემოს ძირითადი სექტორების მიხედვით (ფისკალური 
სექტორი; საგარეო სექტორი, რეზერვები და გაცვლითი 
კურსი; მონეტარული ინდიკატორები; ფინანსური სექტორი; შრომის 
ბაზარი და ცხოვრების დონის მაჩვენებლები) ინდიკატორების დინამიკის 
ანალიზს. 
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 სტრატეგიული ამოცანა 1.3 
 
დამოუკიდებელი ფისკალური პროგნოზებისა, ფისკალური მდგრადობის 
დამოუკიდებელი შეფასებითი ანგარიშების მომზადებითა და არსებული 
ტენდენციების ფისკალურ ლიმიტებთან შესაბამისობის მუდმივი მონიტორინგით 
ფისკალური მდგრადობის ხელშეწყობა. 
 
 განხორციელდა პირველადი ანალიტიკური პროცედურები 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის დამოუკიდებელი საშუალოვადიანი 
ფისკალური პროგნოზების მოსამზადებლად, რომელიც მიზნად 
ისახავს ფისკალური რისკების შესახებ ინფორმაციის შეფასებას. 
დამოუკიდებელი ფისკალური პროგნოზები უზრუნველყოფს 
პარლამენტისათვის მთავრობის მიერ წარმოდგენილი 
საშუალოვადიანი ფისკალური გეგმისა და მასთან დაკავშირებული 
რისკების შესახებ სრული სურათის მიწოდებას. 

 
სტრატეგიული ამოცანა 1.4 
 
ფისკალურ პოლიტიკასა და მაკროეკონომიკურ გარემოსთან დაკავშირებულ 
აქტუალურ საკითხებზე, მათ შორის პარლამენტის მოთხოვნით, დამატებითი 
კვლევებისა და პუბლიკაციების და მოკლე მიმოხილვითი ანგარიშების მომზადება. 

 
 მომზადდა მეთოდოლოგიური განმარტებები („მეთოდოლოგიური 

განმარტება ფისკალური მდგრადობის შესახებ“, „მეთოდოლოგიური 
განმარტება პროგნოზების შეფასების შესახებ“), რომლებიც მიზნად 
ისახავს დაინტერესებულ მხარეებს მიაწოდოს ინფორმაცია იმ 
ძირითადი კონცეფციების შესახებ, რომლებიც უშუალო კავშირშია 
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის, როგორც დამოუკიდებელი 
ფისკალური ინსტიტუციის საქმიანობასთან. 
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• საკანონმდებლო ინიციატივების 
ფინანსური გავლენის შეფასების 
მექანიზმის და საჭიროებისამებრ, 
მარეგულირებელი 
საკანონმდებლო გარემოს დახვეწა 
 

• საკანონმდებლო ინიციატივების 
ფინანსური გავლენის შეფასების 
მიმართულებით პარლამენტის 
საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის 
ხარისხის სრულყოფა 

 

 

სტრატეგიული  
მიზანი 

 

 
საკანონმდებლო საქმიანობაში პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 
როლის ზრდით საბიუჯეტო სახსრების მართვის ეფექტიანობის 
ხელშეწყობა. 

 
 
  

აღნიშნული მიზანი უზრუნველყოფს საკანონმდებლო  ორგანოს 
ინფორმირებულობას საბიუჯეტო სახსრების ეფექტიანი მართვისა და 
ფისკალური დისციპლინის უზრუნველსაყოფად. 

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

ა მ ო ც ა ნ ე ბ ი  

2 
 საქმიანობა 
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 სტრატეგიული ამოცანა 2.1 
 
საკანონმდებლო ინიციატივების ფინანსური გავლენის შეფასების მექანიზმის და 
საჭიროებისამებრ, მარეგულირებელი საკანონმდებლო გარემოს დახვეწა. 
 
 მომზადდა პირველადი შიდა პოლიტიკა, რომელმაც განსაზღვრა ის 

ძირითადი კრიტერიუმები, რაზე დაყრდნობითაც ხდება 
კანონპროექტების შერჩევა ფინანსური დასაბუთების შეფასებების 
მომზადებისათვის (ფისკალური მართვის კუთხით ხარისხობრივი და 
რაოდენობრივი არსებითობა), არსებული დროითი და ადამიანური 
რესურსების გათვალისწინებით. 

 დაიწყო განმარტებითი ბარათის ეტაპობრივი დახვეწის საკითხებზე 
მუშაობა. ხოლო დაინტერესებულ მხარეებთან აღნიშნული ხედვის 
შეთანმხების შემდგომ დაიწყება კონკრეტული ღონისძიებების 
განხორციელება რეფორმის ფარგლებში (მაგ. წინასწარ განსაზღვრული 
ეტაპების მიხედვით რეგულირების გავლენის შეფასების 
მეთოდოლოგიური საფუძვლების მომზადება). 

 
სტრატეგიული ამოცანა 2.2 
 
საკანონმდებლო ინიციატივების ფინანსური გავლენის შეფასების მიმართულებით 
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის ხარისხის სრულყოფა. 
 
 მომზადდა დასკვნები იმ საკანონმდებლო ინიციატივების 

პარლამენტის ბიუროზე განხილვასთან დაკავშირებით, რომელთაც 
საბიუჯეტო ოფისის სუბიექტური განსჯით ჰქონდათ არსებითი 
გავლენა სახელმწიფო ბიუჯეტის ცალკეულ პარამეტრებზე. შესაბამისი 
დასკვნები წარედგინა პარლამენტის ბიუროს. 
არსებული შიდა პოლიტიკის შესაბამისად,  მომზადდა დასკვნები იმ 
საკანონმდებლო ინიციატივებზე, რომელთაც პარლამენტის 
საბიუჯეტო ოფისის სუბიექტური განსჯით ჰქონდათ რაოდენობრივად 
ან ხარისხობრივად არსებითი გავლენა საჯარო სექტორის ფინანსური 
მართვის სისტემის ეფექტიან ფუნქციონირებაზე. აღნიშნული 
დასკვნები წარედგინა შესაბამის წამყვან და სავალდებულო 
კომიტეტებს. 
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•  პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის  
მანდატით განსაზღვრული 
დამოუკ იდებლობის მექანიზმების  
პრაქტიკაში დანერგვის  
უზრუნველყოფა და შემდგომი 
დახვეწა.  

 
• პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის,  

როგორც დამოუკ იდებელი,  
ობიექტური და მაღალპროფესიული 
ორგანოს ცნობადობის  ზრდა 
დაინტერესებულ მხარეებთან  
კომუნიკაციის გაძლიერებით.  

სტრატეგიული  
მიზანი 

 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის, როგორც დამოუკიდებელი 
ფისკალური ინსტიტუციის როლის დამკვიდრება არსებულ 
ფისკალურ არქიტექტურაში. 

აღნიშნული მიზანი უზრუნველყოფს საბიუჯეტო ოფისის 
დამკვიდრებას დამოუკიდებელ ინსტიტუციად, რომელიც თავისი 
დისკრეციის ფარგლებში, ობიექტური და მიუკერძოებელი ანალიზითა 
და შეფასებით ხელს უწყობს პარლამენტის მხრიდან ფისკალურ 
მართვაზე ზედამხედველობას. 

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

ა მ ო ც ა ნ ე ბ ი  

3 
 ინსტიტუციური განვითარება 
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 სტრატეგიული ამოცანა 3.1 
 
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მანდატით განსაზღვრული დამოუკიდებლობის 
მექანიზმების პრაქტიკაში დანერგვის უზრუნველყოფა და შემდგომი დახვეწა 
 
აღნიშნული ამოცანის ფარგლებში: 
 მომზადდა პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის საშუალოვადიანი 

სტრატეგიული განვითარების გეგმა 2015-2018 წლებისათვის, 
რომელიც ასახავს საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის ხედვას, 
შესაბამისი მიზნებითა და ამოცანებით რეფორმის პროცესის 
გათვალისწინებით. აღნიშნული სტრატეგიული მიზნები 
ითვალისწინებს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის უმთავრესი 
მისიის ფისკალურ მართვაზე საპარლამენტო ზედამხედველობის 
გაძლიერებით აღნიშნულ პროცესში გამჭვირვალობისა და 
ანგარიშვალდებულების ზრდისა და შესაბამისად, ფისკალური 
მდგრადობის ხელშეწყობის მიღწევას ორი ძირითადი 
მიმართულებით განსახორციელებელი ღონისძიებებით: ერთი 
მხრივ, საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდა საბიუჯეტო ოფისის 
მანდატით განსაზღვრული ძირითადი ფუნქციების შესაბამისად და 
საბიუჯეტო ოფისის, როგორც დამოუკიდებელი ფისკალური 
ინსტიტუციის დამკვიდრება არსებულ ფისკალურ არქიტექტურაში, 
და მეორე მხრივ, ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება 
საქმიანობის ეფექტიანობის ზრდის უზრუნველსაყოფად. 
 

 მომზადდა პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 2015 წლის 
სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავს დაგეგმილ ღონისძიებებს 
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 2015-2018 წლის სტრატეგიული 
განვითარების გეგმაზე დაყრდნობით. გეგმაში წარმოდგენილია 
თითოეული სტრატეგიული მიზნის/ამოცანის მისაღწევად 
განსახორციელებელი ღონისძიებები, მოსალოდნელი შედეგების, 
დროითი ჩარჩოს, პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულისა 
და შესაძლო რისკების მითითებით. 
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სტრატეგიული ამოცანა 3.2 
 
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის, როგორც დამოუკიდებელი, ობიექტური და 
მაღალპროფესიული ორგანოს ცნობადობის ზრდა დაინტერესებულ მხარეებთან 
კომუნიკაციის გაძლიერებით 
 
აღნიშნული ამოცანის ფარგლებში: 
 გაიმართა პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისისა და გერმანიის 

საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების ერთობლივი 
პრეზენტაცია, რომელიც მიზნად ისახავდა დამსწრე 
საზოგადოებისათვის პარლამეტის წევრების, საერთაშორისო და 
არასამთავრებო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისათვის  
საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში 
განხორციელებული ცვლილებების შესახებ ინფორმაციის და ასევე, 
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის განვითარების სტრატეგიული 
გეგმის წარდგენა. 

 განისაზღვრა კომუნიკაციის მექანიზმები შიდა დაინტერესებულ 
მხარეებთან. კერძოდ, ინფორმაციის დროული მიწოდების მიზნით 
გაძლიერდა  ელექტრონული კომუნიკაცია, ამასთან პარლამენტის მიერ 
საბიუჯეტო კონტროლის გაძლიერების მიზნით დაიწყო შეხვედრები 
პარლამენტის კომიტეტებთან, რათა სრულად გაიმიჯნოს პარლამენტის 
საბიუჯეტო ოფისისა და კომიტეტების აპარატების როლი ბიუჯეტის 
ანალიზის მიმართულებით, რაც უზრუნველყოფს პარლამენტის მიერ 
საბიუჯეტო კონტროლის პროცესის სრულყოფას როგორც აგრეგატულ, 
ისე სექტორულ დონეზე. აღნიშნული პროცესის მეთოდოლოგიურ 
უზრუნველყოფას ახორციელებს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი 
(მომზადდა ბიუჯეტის ანალიზის სტანდარტული ფორმა კომიტეტების 
აპარატებისათვის ძირითადი რისკების მითითებით და მათთან 
კომუნიკაციის შიდა პოლიტიკა, გარდა ამისა მეთოდოლოგიური 
უზრუნველყოფა ითვალისწინებს პერიოდული მეთოდოლოგიური 
კონსულტაციების გამართვას).  
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 გარე დაინტერესებულ მხარეებთან ეფექტიანი კომუნიკაციის მიზნით 

დაიწყო მუშაობა საბიუჯეტო ოფისის დამოუკიდებელ ვებ-გვერდზე, 
რომლის დახმარებითაც მომხმარებელს შეეძლება გაეცნოს საბიუჯეტო 
ოფისის მიერ მომზადებულ ანგარიშებს, დასკვნებს, კვლევებსა და 
პუბლიკაციებს, იხილოს საბიუჯეტო ოფისთან დაკავშირებული 
სიახლეები და საჭიროების შემთხვევაში კითხვით მიმართოს მას. 
 

 საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობის კუთხით, გადაიდგა 
პირველი ნაბიჯები პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მსგავს 
ინსტიტუციებთან კომუნიკაციის დასამყარებლად, კერძოდ, 
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის 
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისთა და დამოუკიდებელ ფისკალურ 
ინსტიტუციათა ჯგუფთან (OECD) ურთიერთობის გაღრმავების 
საფუძველზე იგეგმება მონაწილეობის მიღება ეკონომიკური 
თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მიერ 
ორგანიზებულ ყოველწლიურ შეხვედრებში. 
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• პარლამენტის საბიუჯეტო 
ოფისის არსებული კადრების 
პროფესიული განვითარების, 
ასევე კვალიფიციური კადრების 
მოზიდვისა და შენარჩუნების 
შესაძლებლობის გაუმჯობესება 

 
• მართვის სისტემებისა და 

პროცესების გაუმჯობესება 
სამსახურის საქმიანობის 
პროდუქტიულობისა და 
ეფექტიანობის ასამაღლებლად 

 
• საქმიანობის წარმართვა 

საერთაშორისო პრაქტიკით 
მიღებული სტანდარტების 
შესაბამისად 

სტრატეგიული  
მიზანი 

 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ინსტიტუციური 
შესაძლებლობების განვითარება მისი საქმიანობის 
ეფექტიანობის ზრდის უზრუნველსაყოფად. 

აღნიშნული მიზანი უზრუნველყოფს საბიუჯეტო ოფისის მანდატით 
განსაზღვრული მიმართულებებით უწყების პროფესიული 
შესაძლებლობის სრულყოფას. 

W W W. P B O . P A R L I A M E N T . G E  
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 ინსტიტუციური განვითარება 
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 სტრატეგიული ამოცანა 4.1 
 
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის არსებული კადრების პროფესიული 
განვითარების, ასევე კვალიფიციური კადრების მოზიდვისა და შენარჩუნების 
შესაძლებლობის გაუმჯობესება 
 
აღნიშნული ამოცანის ფარგლებში საკანონმდებლო გარემოში 
განხორციელებული ცვლილებებისა და საბიუჯეტო ოფისის სტრუქტურული 
რეორგანიზაციის შემდგომ გადაიდგა პირველი ნაბიჯები როგორც 
არსებული, ისე ახლადმოზიდული კადრების პროფესიული შესაძლებლობის 
განვითარების ხელშეწყობის კუთხით, კერძოდ: 
 

 ჩატარდა შიდა ტრენინგი, რომელიც მოიცავდა საქართველოს 
საბიუჯეტო სისტემის მარეგულირებელი ნორმების, 
სახელმწიფო ბიუჯეტის სტრუქტურის, საშუალოვადიანი 
პროგნოზირებისა და საბიუჯეტო პროცესის ეტაპების 
დეტალურ მიმოხილვას და მიზნად ისახავდა ახალი კადრების 
საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის სპეციფიკის გაცნობას. 
 

 სამუშაო პროცესის პროდუქტიულობის გაზრდისა და 
დროითი რესურსის უფრო ეფექტიანად გამოყენების მიზნით 
ჩატარდა MS EXCEL-ის ბაზაზე ფინანსური მოდელირების 
სასწავლო კურსი. 

 
სტრატეგიული ამოცანა 4.2 
 
მართვის სისტემებისა და პროცესების გაუმჯობესება სამსახურის საქმიანობის 
პროდუქტიულობისა და ეფექტიანობის ასამაღლებლად 

 
 განხორციელდა ძირითადი სამუშაო პროცესების განსაზღვრა 

შესაბამისი ფუნქციური მიმართულებებით საქმიანობის 
პროდუქტიულობის გაზრდის მიზნით. 
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საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისისადმი, როგორც ფისკალური არქიტექტურის ერთ-ერთი 
უმნიშვნელოვანესი კომპონენტისადმი, მზარდი ინტერესი და მისი გამოკვეთილი როლი ფისკალური 
პოლიტიკისა და მაკროეკონომიკური გარემოს ძირითადი ტენდენციების შესახებ დროული და 
მაღალხარისხიანი ანალიზის, ისევე, როგორც საშუალოვადიანი ფისკალური მდგრადობის 
დამოუკიდებელი ანალიზისა და შეფასების მიმართულებით, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას სძენს 
საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის ხარისხის სრულყოფას და კომუნიკაციის ეფექტიანობის ზრდას 
აღნიშნული გამოწვევების საპასუხოდ, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისმა განსაზღვრა საქმიანობის 
ძირითადი მიმართულელები მოკლე და საშუალოვადიან პერიოდში: 
 
 პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ინიცირება და მეთოდოლოგიური მხარდაჭერით  

პარლამენტის დონეზე ბიუჯეტის შესრულების მონიტორინგის სისტემის სრულად 
დანერგვა და ამოქმედება; 
 

 კანონპროექტების განმარტებითი ბარათის და მისი შეფასების მეთოდოლოგიური  ბაზის 
დახვეწის მიმართულებით შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; 

 
 დამოუკიდებელი ფისკალური პროგნოზების მომზადების/განახლების შიდა პოლიტიკის 

/მეთოდოლოგიის ჩამოყალიბება; 
 

 მაკროეკონომიკური გარემოს მიმოხილვის სტანდარტიზირება და პირველადი 
სამუშაოები დამოუკიდებელი მაკროეკონომიკური პროგნოზების მოსამზადებლად; 
 

 კვლევითი გეგმის ჩამოყალიბება და შესაბამისად, დამოუკიდებელი კვლევითი 
პუბლიკაციების მომზადება მაკროეკონომიკური და ფისკალური გარემოს აქტუალურ 
საკითხებზე; 

 
 საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობის ხარისხის კონტროლის შიდა პოლიტიკის ჩამოყალიბება 

და ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმის განსაზღვრა. 

 

ძირითადი მიმართულებები და გამოწვევები მოკლევადიან და 
საშუალოვადიან პერიოდში 
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