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გამართული საჯარო ფინანსების მართვის 
სისტემა მნიშვნელოვანია მთავრობის მიერ 

მომსახურების გაწევის, გამჭვირვალობისა და 
ანგარიშვალდებულების გაუმჯობესებისათვის. 
იგი წარმოადგენს საჯარო სექტორის ფინანსური 
ეფექტიანობის მაქსიმიზაციის მექანიზმს და 
უმნიშვნელოვანესია ქვეყნის ეკონომიკური 
წარმატებისათვის.

ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ საჯარო ფინანსების 
მართვის რეფორმა მხოლოდ მაშინ არის 
შედეგიანი, როდესაც არსებობს მისი 
განხორციელების ძლიერი პოლიტიკური 
ნება და რეფორმის მოდელები მორგებულია 
ინსტიტუციონალურ და შესაძლებლობების 
კონტექსტზე, და როდესაც ჩამოყალიბებულია 
გამართული  კოორდინირების მექანიზმი.

საქართველოში საჯარო ფინანსების 
მართვის რეფორმამ მოიტანა და კვლავ 
მოაქვს ხელშესახები შედეგები, როგორიცაა 
მაგალითად: მნიშვნელოვანი პროგრესი საჯარო 
ფინანსების გამჭვირვალობაში, საერთაშორისო 
სტანდარტების შესაბამისად; შემუშავებული 
ფისკალური დისციპლინა და ფისკალური 
წესები; გაძლიერებული და გაღრმავებული 
უწყებათაშორისი ფისკალური ურთიერთობები, 
რომელიც განპირობებულია პროგრამული 
ბიუჯეტირების კარგი სისტემით; საკუთარი 

ძალების გამოყენებით კარგად ჩამოყალიბებული 
და სრულად ინტეგრირებული ელექტრონული 
სისტემები (ePFMS) ბიუჯეტირების, ხაზინის 
და სხვა დაკავშირებული სფეროებისათვის; 
საგადასახადო პოლიტიკის შთამბეჭდავი 
რეფორმა; განვითარებული მაკროეკონომიკური 
და ფისკალური ანალიზის შესაძლებლობები.

ბოლო წლებში ფინანსთა სამინისტრომ 
განავითარა საწარმოების აგრეგირებული 
ფისკალური რისკის შეფასების შესაძლებლობები 
და ამგვარად, გააუმჯობესა საჯარო სექტორის 
ფინანსური ზედამხედველობა.

2007 წლიდან შთამბეჭდავი პროგრესი 
იქნა მიღწეული და მრავალი ინოვაციური 
კომპონენტი შეიქმნა შემოსავლების 
სამსახურში; მნიშვნელოვანი რეფორმები 
განხორციელდა სახაზინო სამსახურში; 
ხაზინის ერთიანი ანგარიში გაფართოვდა და 
ახლა იგი მოიცავს თვითმმართველობებს 
და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს; 
ამასთან, ამუშავდა  საჯარო ფინანსების 
მართვის ელექტრონული საინფორმაციო 
სისტემა (PFMIS), რომელიც ქვეყანაში საჯარო 
ფინანსების მართვის რეფორმის ერთ-ერთი 
მიღწევაა, და საკუთარი ძალებითაა შექმნილი; 
გასული 10 წლის განმავლობაში სახელმწიფო 
აუდიტის სამსახური გარდაიქმნა ტრადიციული 
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Strong Public Financial Management (PFM) 
system is essential for improving Government 

service delivery, transparency and accountability. 
It is a mechanism for maximizing Public Sector 
financial efficiency and is key for country’s economic 
success.

We all know that PFM reforms deliver results 
when there is a strong political commitment to their 
implementation, when reform models are tailored 
to the institutional and capacity context and when 
strong coordination arrangements are in place.

PFM reform in Georgia has delivered and continues 
to deliver tangible results, such as: Good progress 
in ensuring transparency of public finance in line 
with international standards; Fiscal discipline and 
fiscal rules are developed; Sound program based 
budgeting system for all levels of the General 
Government are strengthened and has deepened 
the inter-governmental fiscal relations; Well-
structured and fully integrated in-house developed 
electronic system (ePFMS) for Budgeting, Treasury 
and other related areas; Impressive tax policy 
reform; Sound tool for macroeconomic and fiscal 
analysis was developed. 

In recent years, the Ministry of Finance developed 
the capabilities to assess the aggregated fiscal risk 
enterprises and as such, it improved its financial 
oversight of the public sector. 

Since 2007 impressive progress has been made 
and many innovative components have been 
developed at the Revenue Service; Important 
reforms were implemented at the Treasury Service; 
Treasury Single Account was extended, which now 
includes local governments and all public entities; 
Also, web-based Public Finance Management 
Information System (PFMIS) was launched, which 
is one of the achievements of the PFM reforms in 
the country, as it is mainly in-house developed; Over 
the last 10 years the State Audit Office (SAO) has 
transformed from the traditional control-inspection 
function to the new function of modern financial 
and compliance audit in line with international best 
practice; The legal and methodological basis for 
internal audit and control has been established 
and is being rolled out throughout the Government; 
Since the establishment, the Academy of the 

Ministry of Finance has been developed into the key 
provider of trainings related to the PFM reforms and 
initiatives; Reform includes new approaches in the 
instruments and practices of Parliamentary Scrutiny 
of the PFM system. Importance of independent 
fiscal institutions and role of the Budget Office of the 
parliament is also understood and remains in the 
agenda of the PFM reform.

The achievements in Public Procurement are 
impressive. The reform in this sector has evolved 
steadily. The law on State Procurement was 
modified considerably and made compatible with 
EU legislation and international good practice. 

Progress made is visible through the results of 
the international survey tools. Open Budget Index 
score has improved substantially (Georgia is now 
among “substantially transparent” countries), from 
34 in 2006 to 66 in 2015. Georgia now is being 
ranked 16 out of the 102 countries surveyed. PEFA 
self-assessment report, as well as IMF Fiscal 
Transparency evaluation reports, are expected to 
be available by the end of the year which will further 
be a proof of the progress achieved. At the same 
time, findings of these reports allow us to have a 
systematic approach to developing the new PFM 
Reform strategy and action plan in order to solve 
the remaining issues and challenges ahead and 
have a PFM system, which is in full compliance with 
EU standards and international best practice.

These achievements are done with the strong 
support of EU and our various development 
partners.

Despite the big success that we have achieved in 
PFM reform, this is not the END. Our achievements 
are motivating us to be more determined in 
proceeding further in this direction.  Hence, we 
have ambitious plans for the future in PFM reform 
which will lead us to better service delivery, more 
transparent public sector and higher quality 
economic growth. 

Dimitry Kumsishvili

First Vice Prime Minister, 
Minister of Finance of Georgia
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მაკონტროლებელი-ინსპექტირების ფუნქციის 
განმახორციელებელი ორგანიზაციიდან ახალ, 
თანამედროვე ინსტიტუტად, რომელიც ფინანსურ 
და შესაბამისობის აუდიტებს საუკეთესო 
საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად ატარებს; 
შეიქმნა შიდა აუდიტის სამართლებრივი და 
მეთოდოლოგიური საფუძველი და ინერგება 
მთელი მთავრობის მასშტაბით; ფინანსთა 
სამინისტროს აკადემია დაფუძნების შემდეგ  
ჩამოყალიბდა საჯარო ფინანსების მართვის 
რეფორმებსა და ინიციატივებთან დაკავშირებით 
ტრეინინგების ძირითად განმახორციელებლად; 
რეფორმა მოიცავს ახალ მიდგომებს საჯარო 
ფინანსების მართვის სისტემაზე პარლამენტის 
ზედამხედველობის განხორციელების 
ინსტრუმენტების და პრაქტიკის თვალსაზრისით. 
დამოუკიდებელი ფისკალური ინსტიტუტების 
მნიშვნელობა და პარლამენტის საბიუჯეტო 
ოფისის როლი გაცნობიერებულია და რჩება 
საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის დღის 
წესრიგში.

მიღწევები სახელმწიფო შესყიდვების სფეროშიც  
შთამბეჭდავია. ამ სფეროში რეფორმა 
მუდმივად ხორციელდება. მნიშვნელოვნად 
შეიცვალა კანონი სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ და შესაბამისობაშია ევროკავშირის 
კანონმდებლობასა და საუკეთესო  
საერთაშორისო პრაქტიკასთან.

რეფორმის ფარგლებში მიღწეული პროგრესი 
ნათლად ჩანს საერთაშორისო კვლევების 
შედეგებში. ღია ბიუჯეტის ინდექსის მაჩვენებლები 
მნიშვნელოვნად გაიზარდა (საქართველო 
ახლა არის „მნიშვნელოვნად გამჭვირვალე“ 
ქვეყნებს შორის) 34-დან 2006 წელს 66-მდე 2015 
წელს. ამჟამად საქართველო მე-16 ადგილზეა 
102 ქვეყანას შორის. მოსალოდნელია, 
რომ PEFA-ს (სახელმწიფო ხარჯები და 

ფინანსური ანგარიშვალდებულება) შეფასების 
ანგარიშები, ისევე როგორც საერთაშორისო 
სავალუტო ფონდის (IMF) ფისკალური 
გამჭვირვალობის შეფასების ანგარიშები, 
რომლებიც ხელმისაწვდომი იქნება ამ წლის 
ბოლოს, უზრუნველყოფს მიღწეული პროგრესის 
დამატებით მტკიცებულებას. იმავდროულად, 
აღნიშნული ანგარიშებით გამოვლენილი 
ფაქტები გვაძლევს საშუალებას გამოვიყენოთ 
სისტემური მიდგომა საჯარო ფინანსების მართვის 
ახალი რეფორმის და სამოქმედო გეგმის 
შემუშავებისათვის, რათა გადაიჭრას დარჩენილი 
საკითხები და გამოწვევები და შეიქმნას 
საჯარო ფინანსების მართვის ისეთი სისტემა, 
რომელიც ევროკავშირის სტანდარტებსა და  
საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან სრულ 
შესაბამისობაში იქნება.

აღნიშნული მიღწევები შესაძლებელი გახდა 
ევროკავშირის და ჩვენი განვითარების 
სხვადასხვა პარტნიორის მტკიცე მხარდაჭერით.

მიუხედავად იმ დიდი წარმატებისა, რასაც 
მივაღწიეთ საჯარო ფინანსების მართვის 
რეფორმით, ეს არ არის დასასრული. ჩვენი 
მიღწევები მოტივაციას გვაძლევენ ვიყოთ უფრო 
გაბედულნი შემდგომში ამ მიმართულების 
გასაგრძელებლად. მაშასადამე, გაგვაჩნია 
ამბიციური გეგმები საჯარო ფინანსების მართვის 
სამომავლო რეფორმასთან დაკავშირებით, 
რაც კიდევ უფრო გააუმჯობესებს მომსახურების 
გაწევას, უფრო გამჭვირვალეს გახდის საჯარო 
სექტორს და  უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის  
ეკონომიკურ ზრდას.

დიმიტრი ქუმსიშვილი

საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერი, 
ფინანსთა მინისტრი
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ძვირფასო მკითხველო,

ევროკავშირის წარმომადგენლობა 
საქართველოში გთავაზობთ წინამდებარე 

პუბლიკაციას, რომელიც ეძღვნება საჯარო 
ფინანსების მართვის რეფორმის სფეროში 
ევროკავშირის საქართველოსთან 
თანამშრომლობისა და მხარდაჭერის ათი 
წლისთავს.

საჯარო ფინანსების მართვა არის განუყოფელი 
ნაწილი გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული 
საბიუჯეტო სისტემის ჩამოყალიბების 
გზაზე, რომლის მეშვეობითაც ხდება 
საჯარო მომსახურებისა და პროგრამების  
საქართველოს მოქალაქეებისათვის მიწოდება. 
ის ასევე არის უფრო ფართო ინსტიტუციური 
მოწყობის საფუძველი, რომელიც ხელს უწყობს 
კარგი მმართველობის დამკვიდრებას. 

საჯარო ფინანსების მართვა ევროკავშირსა 
და საქართველოს შორის თანამშრომლობის 
ჩარჩოს ერთ-ერთი მთავარი სფეროა, 2007 
წლიდან ევროკავშირი-საქართველოს 
თანამშრომლობისა და შემდგომში - 
ევროკავშირსა და საქართველოს შორის 
ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგის (2013) 
კონტექსტში. საჯარო ფინანსების მართვის 
რეფორმის სფეროში 2007-2017 წლებში 
მიღწეული წინსვლა იყო ევროკავშირის მიერ 
საქართველოსთვის გაწეული ყველა საბიუჯეტო 
დახმარების წინაპირობა, რაც ჯამში 609 
მილიონ ევროს შეადგენდა. აქედან 48 მილიონი 
ევრო (125 მილიონი ლარი) ევროკავშირმა 
კონკრეტულად საქართველოს პარლამენტსა 
და მთავრობას საჯარო ფინანსების მართვის 
რეფორმების მხარდასაჭერად გამოუყო.  

მართალია, საჯარო ფინანსების მართვის 
რეფორმაში მთავარი წვლილი ევროკავშირს 
მიუძღვის, მაგრამ საქართველოს ასევე 
მნიშვნელოვანი ფინანსური დახმარება გაუწია 

მსოფლიო ბანკმა და სხვა დონორების ფართო 
სპექტრმა. 

წინამდებარე პუბლიკაციაში კარგად ჩანს, 
რაც  საჯარო ფინანსების მართვის ყველა 
მთავარ სფეროში გაკეთდა: მნიშვნელოვნად 
გაუმჯობესდა საბიუჯეტო პროცესი, გაიზარდა 
პროცესის გამჭვირვალობა და მოქალაქეთა 
ჩართულობა. გარდაიქმნა ხაზინის სისტემა, 
დაინერგა ელექტრონული ბიუჯეტირება, შეიქმნა 
შიდა და გარე აუდიტის განვითარებისათვის 
საჭირო ინსტიტუციური და სამართლებრივი 
ჩარჩო, რომელიც მთელი მთავრობის მასშტაბით 
ინერგება. 2020 წლისათვის დასრულდება 
საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის 
საერთაშორისო სტანდარტების ეტაპობრივი 
შემოღება, დამკვიდრდა ელექტრონული 
შესყიდვების სისტემა, მნიშვნელოვნად 
გამარტივდა საგადასახადო პოლიტიკა; უფრო 
ეფექტიანი გახდა საგადასახადო და საბაჟო 
სისტემები; გაუმჯობესდა საპარლამენტო 
ზედამხედველობა. 

ევროკავშირის სახელით და სხვა 
პარტნიორებთან თანამშრომლობით ვაცხადებთ, 
რომ ჩვენ ვამაყობთ იმ შედეგებით, რასაც 
მთავრობასთან და სხვა საერთაშორისო 
ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობით 
მივაღწიეთ. 

გვჯერა, რომ ეს პუბლიკაცია იქნება გამოსადეგი 
საკითხავი არა მხოლოდ საქართველოში 
მიღწეული მნიშვნელოვანი წინსვლის მთლიანი 
სურათის, არამედ მმართველობის ამ უაღრესად 
მნიშვნელოვან სფეროში ჩვენი უწყვეტი 
ძალისხმევის დასანახად.

იანოშ ჰერმანი

ევროკავშირის ელჩი საქართველოში
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Dear Reader,

W e are pleased to bring to your attention 
this brochure, describing a decade of EU 

cooperation with Georgia in support of reforming 
Public Finance Management.

This process has been essential for establishing 
a transparent and accountable budget system 
that delivers efficiently government services to 
the citizens of Georgia.  It has also developed 
into a fundamental component of promoting good 
governance. 

Since 2007, Public Finance Management has 
been one of the core areas of the EU-Georgia 
cooperation. This was confirmed by our Association 
Agreement. Throughout the ten years elapsed, 
progress in Public Finance Management has 
been a pre-requisite for all EU Budget Support 
programmes, totalling €609 million. Of this 
amount, €48 million (GEL 125 million) were 
specifically dedicated to supporting Public Finance 
Management-related reforms, implemented by the 
Parliament and the Government of Georgia. 

While the EU contribution has been a major source, 
the World Bank and a wide range of other donors 
have also provided significant funds for Public 
Finance Management reform.  

This publication shows that a lot has been achieved 
across all the major areas of Public Finance 
Management.  The budget process has been 
significantly improved; there is more transparency 
and citizen engagement. The Treasury system 
is modernized and e-budgeting is introduced.  A 
new institutional and legal framework for internal 
and external auditing has been developed and is 
being rolled out throughout the Government.  The 
phased introduction of International Public Sector 
Accounting Standards will be completed by 2020. 
E-procurement has been introduced. Tax policy has 
greatly been simplified; tax and customs systems 
have become more efficient. There is much better 
Parliamentary oversight.

We are proud of these results, achieved by working 
closely with the Government and other international 
actors. 

I hope that this brochure will be useful reading, 
not only for getting a full picture about Georgia’s 
important progress but also for our continued efforts 
in this critically important area of governance.

Janos HERMAN

Ambassador of the European Union to Georgia
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საჯარო ფინანსების მართვის 
სტრატეგიის შემუშავება 

მდგომარეობა 2007 წლამდე 

საქართველოში საჯარო ფინანსების 
მართვის რეფორმა დაიწყო 2004 წელს და 

ხორციელდებოდა სტრატეგიული დოკუმენტების 
მიხედვით, რომლებიც მოიცავდნენ სხვადასხვა 
ჩართულ ორგანიზაციას. პირვანდელი 
სტრატეგიები შეეხებოდა საჯარო ფინანსების 
მართვის იმ სფეროებს, რომლებიც ფინანსთა 
სამინისტროს კომპეტენციას მიეკუთვნებოდა. 
სტრატეგიებში გამოკვეთილი იყო ის ძირითადი 
პრიორიტეტული მიმართულებები, რომლებიც 
დონორთა მხარდაჭერით ხორციელდებოდა.

აღნიშნული სტრატეგიული დოკუმენტებიდან 
ერთ-ერთი პირველი იყო „ფინანსთა 
სამინისტრო - სტრუქტურული რეფორმების 

ხედვა საფინანსო სფეროში“, რომელიც 
მომზადდა 2004 წლის 1 მარტს ჩატარებული 
დონორთა კონფერენციისათვის. ამ დოკუმენტის 
გადამუშავებისა და დახვეწის შედეგად შეიქმნა 
შემდეგი დოკუმენტები: „ფინანსთა სამინისტროს 
სტრატეგია 2005-2009 და დონორთა 
დახმარების პრიორიტეტები“ და „ფინანსთა 
სამინისტროს სტრატეგია 2007-2011 და 
პრიორიტეტები განვითარების პარტნიორებთან 
მხარდაჭერისათვის“. აღნიშნული სტრატეგიები 
სისტემატიურად მოიცავდა: საბიუჯეტო 
პროცესს (მათ შორის მაკროეკონომიკური და 
ფისკალური პროგნოზირება და ვალის მართვა); 
ხაზინას (მათ შორის ბუღალტრული აღრიცხვის 
სტანდარტები); ფინანსურ პოლიტიკას; 
საგადასახადო და საბაჟო ადმინისტრაციას და 
ინსტიტუციურ განვითარებას.

მოვლენების განვითარება 2007-2017 წლებში

საქართველოში საჯარო ფინანსების მართვის 
რეფორმების შეფასება PEFA-ს (სახელმწიფო 
ხარჯები და ფინანსური ანგარიშვალდებულება) 
სტანდარტების მიხედვით პირველად ჩატარდა 
2007 წელს მსოფლიო ბანკისა და ევროკავშირის 
მხარდაჭერით და გამოქვეყნდა 2008 წლის 
ნოემბერში. PEFA-ს ანგარიშმა შერეული სურათი 
აჩვენა, რადგან ინდიკატორების ნახევარი 
შეფასდა მაღალი ქულებით (4 A ქულა და 10 
B ქულა), ხოლო მეორე ნახევარმა არცთუ 
სახარბიელო შედეგები მოგვცა (6 C ქულა და 8 D 
ქულა).

მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადად 
ჭარბობდა C და D ქულები, 4 A ქულა უკვე 
იმის მანიშნებელი იყო, რომ საქართველოში 
რეფორმები რეალურად დაიწყო: 

 � საგადასახადო და საბაჟო ადმინისტრაციის 
რეფორმები და საგადასახადო 
მოთხოვნების შესრულება: სახელმწიფო 
შემოსავლების ამოღება 2004-2008 წლებში 
ყოველწლიურად 25-30 პროცენტით 
იზრდებოდა.

 � 2004 წელს ამოქმედდა ახალი საბიუჯეტო 
კოდექსი, რომლის შედეგად შემოღებულ 
იქნა ბიუჯეტისადმი ორეტაპიანი მიდგომა 

(პირველი ეტაპი: საშუალოვადიანი 
დანახარჯების ჩარჩო (MTEF); მეორე ეტაპი - 
ბიუჯეტირება) და მნიშვნელოვნად დაიხვეწა 
საბიუჯეტო პროცესი. 

ხაზინაში გატარებული რეფორმიდან 
უმნიშვნელოვანესი შედეგი იყო 2004 წელს 
ერთიანი სახაზინო ანგარიშის შექმნა, რის 
შედეგადაც დაახლოებით 10,000 ანგარიში 
დაიხურა.

საჯარო სექტორის ფინანსების მართვის 
სისტემის ძირითადი სუსტი მხარეები, 2007 წლის 
PEFA-ს შეფასების მიხედვით, შემდეგია: 

 � გამჭვირვალობა - მართალია, შეფასებისას 
დადგინდა, რომ ყველა საჭირო საბიუჯეტო 
დოკუმენტი ხელმისაწვდომი იყო საჯაროდ, 
მაგრამ 2008 წლის „ღია ბიუჯეტის ინდექსში“ 
ჩაიწერა დასკვნა, რომ არსებული ხარისხი 
მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას საჭიროებდა. 

 � პოლიტიკაზე დაფუძნებული ბიუჯეტირება - 
2004 წლის საბიუჯეტო კოდექსის მიხედვით 
შემოღებულ იქნა საბიუჯეტო ხარჯების 
საშუალოვადიანი ჩარჩო (MTEF), თუმცა მისი 
განხორციელება მხოლოდ საწყის ეტაპზე 
იყო.
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PFM STRATEGY DEVELOPMENT

SITUATION BEFORE 2007

Since their launch, PFM reforms in Georgia have 
been guided by a series of strategic documents 

covering the different organizations involved. The 
early strategies covered the PFM areas that are 
the competence of the Ministry of Finance and also 
outlined the main priorities for donor assistance.

The first document in this series was the “Ministry 
of Finance - Vision of Structural Reforms in the 
Financial Sphere”, which was prepared for the 
Donor Conference of 1 March 2004. This was 
further elaborated in the “MoF - Strategy 2005 
– 2009 and donor assistance priorities”, and 
the subsequent “MoF - Strategy 2007 – 2011 
and priorities for cooperation with development 
partners”. These strategies systematically covered: 
the budget process (including macroeconomic 
and fiscal forecasting, and debt management); 
Treasury (including accounting standards); 
financial policy; tax and customs administration; 
and institutional development.

Developments in the period 2007-2017

The first PEFA assessment on the PFM situation 
in Georgia took place in 2007 and was published 
in November 2008. This PEFA Report showed 
a mixed picture, as half of the PEFA indicators 
scored well (4 A scores and 10 B scores) and half 
of them scored badly (6 C scores and 8 D scores).

Notwithstanding the dominance of C-D scores, 
the 4 A scores reflected that reforms had started 
already and in fact had a significant impact:

 � Tax and custom administration reforms and tax 
compliance: revenue collection had increased 
with 25-30% per year in the period 2004-2008.

 � New Budget Code of 2004: the 2-phased 
approach to the budget (first phase: MTEF; 
second phase budget) was introduced and the 
budget process was streamlined. 

 � Treasury: the Treasury Single Account was 
established in 2004 and subsequently some 
10,000 accounts were closed.

The PEFA 2007 identified the main weaknesses in 
the PFM system as:

 � Transparency: though the PEFA found that 
all required budget documents were publicly 
available, the Open Budget Index 2008 
concluded that the quality left much room for 
improvement.

 � Policy-based budgeting: the MTEF framework 
was established in the Budget Code of 2004, 
but implementation was only at the very early 
stage.

 � Budget execution: several weaknesses were 
found, amongst others in the tax appeal 
mechanism, payroll control and public 
procurement (overreliance single source; 
complaint mechanism);

 � Internal audit: the legal framework was not 
developed and financial control continued to 
be focused on inspection rather than internal 
audit.

 � Accounting - reporting: several weaknesses, 
including insufficient reporting of Legal Entities 
of Public Law (LELPs).

 � External scrutiny and audit: the external 
audit system was far from compliance with 
international standards.

Based on these weaknesses the Ministry of 
Finance updated its strategy and prepared the 
PFM Reform Policy Vision 2009-2013. Following 
the successive steps of the budget cycle, broad 
reforms were grouped under the headings:

 � Strategic Budgeting: strengthening the 
Basic Data and Directions (BDD) document 
by improving sector strategies and 
macroeconomic and fiscal forecasting.

 � Budget Process: modernizing the Budget 
Code, improving the budget classification, 
planning the introduction of programme 
budgeting and capital budgeting. 
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 � ბიუჯეტის შესრულება - გამოვლინდა 
რამდენიმე სუსტი მხარე, მათ შორის, 
საგადასახადო საკითხების გასაჩივრების 
მექანიზმი, თანამშრომელთა ხელფასების 
კონტროლი და სახელმწიფო შესყიდვები 
(მეტისმეტი დამოკიდებულება ერთადერთ 
წყაროზე; პრეტენზიების მექანიზმი);

 � შიდა აუდიტი - სამართლებრივი ჩარჩო არ 
იყო შექმნილი და ფინანსური კონტროლი 
ისევ ორიენტირებული იყო ძირითადად 
ინსპექტირებაზე და არა შიდა აუდიტზე.

 � ბუღალტრული აღრიცხვა - ანგარიშგება - აქ 
გამოიკვეთა რამოდენიმე სუსტი მხარე, მათ 
შორის, მაგ., სკოლების (სსიპ) არასაკმარისი 
ანგარიშგება.

 � გარე შემოწმება და აუდიტი - გარე აუდიტის 
სისტემა არ შეესაბამებოდა საერთაშორისო 
სტანდარტებს.

აღნიშნული სუსტი მხარეების გაუმჯობესების 
მიზნით ფინანსთა სამინიტრომ განაახლა თავისი 
სტრატეგია და საჯარო ფინანსების მართვის 
რეფორმის პოლიტიკის ხედვა 2009-2013 
წლებისათვის. საბიუჯეტო ციკლის რეფორმების 
თანმიმდევრული ეტაპების მიხედვით საერთო 
რეფორმები დაჯგუფდა შემდეგნაირად: 

 � სტრატეგიული ბიუჯეტირება - 
ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და 
მიმართულებების დოკუმენტის (BDD) 
გაძლიერება სექტორული სტრატეგიებისა 
და მაკროეკონომიკური და ფისკალური 
პროგნოზირების გაუმჯობესებით.

 � საბიუჯეტო პროცესი - საბიუჯეტო კოდექსის 
მოდერნიზება, საბიუჯეტო კლასიფიკაციის 
გაუმჯობესება, პროგრამული და კაპიტალური 
ბიუჯეტირების დაგეგმვა და დანერგვა.

 � რესურსების მარვა - eTreasury სისტემის 
ეტაპობრივი შემოღება და საგადასახადო 
და საბაჟო პოლიტიკის შემდგომი 
რეფორმირება, შემოსავლების სამსახურის 
მოდერნიზება.

 � შიდა კონტროლი - შიდა აუდიტის დანერგვა 
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

 � ბუღალტრული აღრიცხვა და ანგარიშგება 
- სახელმწიფო სექტორის ბუღალტრული 
აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების 
(სსბასს-ების (IPSAS)) ეტაპობრივი დანერგვა 
და მთავრობის მასშტაბით ბუღალტრული 
აღრიცხვის და ანგარიშგების გაუმჯობესება. 

ზოგადი სტრატეგია დეტალურად იქნა 
წარმოდგენილი საბიუჯეტო ორგანიზაციების 
წლიურ სამოქმედო გეგმებში, რომლებიც 
მონიტორინგისა და განხორციელების წინსვლის 
საჩვენებლადაც გამოიყენეს.

გარდა ფინანსთა სამინისტროს 2009-2013 
წლების სტრატეგიისა, შესაბამისმა უწყებებმა 
და ორგანიზაციებმა შეიმუშავეს თავიანთი 
შიდა მოხმარების დოკუმენტები - გეგმები/
სტრატეგიები საჯარო სექტორის ფინანსების 
მართვასთან დაკავშირებულ სპეციფიკურ 
სფეროებში, როგორიცაა: შემოსავლების 
სამსახური, ხაზინა, შიდა აუდიტი, სახელმწიფო 
აუდიტის სამსახური და სახელმწიფო 
შესყიდვების სააგენტო. 

2009-2013 წლების ხედვის კოორდინირებული 
განხორციელებისა და ყველა ჩართული 
ორგანიზაციის რეფორმებისადმი ერთგულების 
უზრუნველსაყოფად 2010 წლის მარტში, 
ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით #241 
(ცვლილება შეტანილ იქნა 2010 წლის 1 
ოქტომბრის #760 ბრძანებით), შეიქმნა 
საკოორდინაციო საბჭო. ამ ბრძანების მიხედვით 
საკოორდინაციო საბჭოს შემადგენლობაში 
შევიდნენ ფინანსთა სამინისტროს, კონტროლის 
პალატის (მოგვიანებით „სახელმწიფო 
აუდიტის სამსახური“) პარლამენტის, 
სამოქალაქო საზოგადოების, საერთაშორისო 
ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლები. 
აღნიშნული ბრძანებით საკოორდინაციო საბჭოს 
დებულება შემდეგნაირად განისაზღვრა: 

 � რეფორმირების სტრატეგიასთან 
დაკავშირებით შესაბამისი წინადადებების 
შემუშავება.

 � რეფორმირების სტრატეგიის წლიური 
სამოქმედო გეგმის შედგენა.

 � ამ სამოქმედო გეგმის განხორციელების 
სტატუსის შესახებ კვარტალური და წლიური 
ანგარიშების მომზადების ხელშეწყობა.

 � სამოქმედო გეგმის განხორციელების 
კოორდინირება სამინისტროს სტრუქტურულ 
ერთეულებთან.

 � რეფორმების სტრატეგიის და წლიური 
სამოქმედო გეგმის განხორციელების 
მონიტორინგი.

 � საჯარო ფინანსების მართვის 
რეფორმებში კონტროლის პალატასა და 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთან 
თანამშრომლობის ხელშეწყობა. 
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 � Resource Management: gradual 
implementation of the eTreasury system and 
further reforms in tax and customs policy, 
modernizing the Revenue Service.

 � Internal control: introduction of internal audit 
according to international standards.

 � Accounting and reporting: gradual introduction 
of IPSAS accounting standards and 
enhancement of accounting and reporting 
capacities across government.

The broad strategy was detailed in annual Action 
Plans, which were also used for monitoring of 
progress in implementation.

In addition to the MoF Vision 2009-2013, 
respective agencies and organizations developed 
plans/strategies in specific PFM-related areas 
including the: Revenue Service, Treasury, Internal 
Audit, State Audit Office and State Procurement 
Agency.

In order to ensure that Vision 2009-2013 was 
implemented in a coordinated way and to ensure 
commitment of all involved organizations, the PFM 
Coordination Council was established in March 
2010 by Decree 241 (the first charter for this 
Council was adopted in March 2010 by Decree 
241, which is revised periodically according to 
the changes in the Council composition) of the 
Minister of Finance. According to the Decree the 
Coordination Council consists of representatives of 

the Ministry of Finance, Chamber of Control (later 
State Audit Office), State Procurement Agency, 
Parliament, civil society, international organisations 
and media. The Decree defined the charter of the 
Coordination Council as: 

 � Develop relevant proposals related to the 
reform strategy;

 � Develop annual Action Plan of the reform 
strategy;

 � Facilitate preparation of the quarterly and 
annual report on the status of the Action Plan 
implementation;

 � Coordinate implementation of the Action Plan 
with the structural units of the Ministry; 

 � Monitor implementation of the reform strategy 
and annual Action Plan; 

 � Facilitate cooperation with the Chamber of 
Control and State Procurement Agency in PFM 
reforms.

Since March 2010 the PFM Coordination 
Council has met quarterly to review progress on 
implementation of the Action Plans.

The second PEFA assessment on Georgia was 
based upon the situation at the end of 2012 and 
was published in September 2013. As compared 
with the PEFA 2007, the PEFA 2012 showed 
significant progress.
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2010 წლის მარტის შემდეგ საჯარო ფინანსების 
მართვის საკოორდინაციო საბჭო კვარტალურ 
შეხვედრებს მართავს, რათა განიხილოს 
სამოქმედო გეგმების განხორციელების 
მიმდინარეობა. 

საქართველოს მეორე PEFA-ს შემოწმება 
ეფუძნებოდა 2012 წლის ბოლოს არსებულ 
მდგომარეობას და 2013 წლის სექტემბერში 
გამოქვეყნდა. 2007 წლის PEFA-სთან 
შედარებით, 2013 წლის PEFA-მ მნიშვნელოვანი 
პროგრესი აჩვენა. 

PEFA-ში დარჩენილი სუსტი მხარეების 
იდენტიფიცირების საფუძველზე, 
აგრეთვე სახელმწიფო ვალდებულებების 
გათვალისწინებით, რომლებიც აღებულია 
განვითარების სფეროში/მიმართულების 

პარტნიორებთან გაფორმებული სხვადასხვა 
შეთანხმებით (განსაკუთრებით, ევროკავშირთან 
დადებული ასოცირების შეთანხმება 
სახელმწიფო შესყიდვებისა და საგადასახადო 
და საბაჟო სფეროებში), ფინანსთა სამინისტრომ 
განაახლა თავისი სტრატეგია და შეიმუშავა 
საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 2014-
2017 წლების სტრატეგია. 

წინა სტრატეგიის მსგავსად, ეს სტრატეგიაც 
დეტალურად არის წარმოდგენილი წლიურ 
სამოქმედო გეგმებში, რომლებიც აგრეთვე 
გამოიყენებოდა მიღწეული პროგრესის 
მონიტორინგისათვის. ახალი სტრატეგიის 
სიახლე იყო 2017 წლის სამოქმედო გეგმის 
განფასება და ფინანსთა სამინისტროს 
საშუალოვადიანი დანახარჯების ჩარჩოსა 
(MTEF) და პროგრამულ ბიუჯეტში ასახვა.

ევროკავშირისა და სხვა დონორების მხარდაჭერა

2007 წლის PEFA ერთობლივად დააფინანსეს 
ევროკავშირმა და მსოფლიო ბანკმა, ხოლო 
2012 წლის PEFA ფაქტობრივად ეფუძნებოდა 
ჩართული ინსტიტუტების თვითშეფასებას, 
რომელიც აღიარა მსოფლიო ბანკის 

ექსპერტების ჯგუფმა. რადგან PEFA-ს 
აღნიშნული შეფასებები დაედო საფუძვლად 
2007 წლის შემდგომ მიღებულ საჯარო 
ფინანსების მართვის სტრატეგიებს, დონორების 
ამ დახმარებას სასიცოცხლო მნიშვნელობა 

ბიუჯეტის საიმედოობა

გამჭვირვალობა და სისრულე

პოლიტიკაზე დამყარებული ბიუჯეტირება

შემოსავლების ადმინისტრირება

ბიუჯეტის შესრულების განჭვრეტადობა

ბიუჯეტის შესრულების კონტროლი

შიდა აუდიტი

ბუღალტერია, აღრიცხვა და ანგარიშგება

გარე აუდიტი

საკანონმდებლო შემოწმება

დონორის პრაქტიკა
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Figure 1. PEFA 2007 and 2012, scores per sub-area

Source: Evaluation of the European Union’s cooperation with Georgia, 2007-2013, May 2015 (Note: The D, C, B 
and A scores are converted to numerical scale 1 to 4 respectively.)

Based on the remaining weaknesses identified 
in this PEFA, and on government obligations 
assumed under various agreements with the 
development partners (in particular the Association 
Agreement with the EU in the areas of public 
procurement, public finance management, internal 
and external audit, land taxes and customs), 
the Ministry of Finance updated its strategy and 

developed the PFM Reform Strategy 2014-2017. 

As with the previous strategy, the broad strategy 
was detailed in annual Action Plans, which 
were also used for monitoring of progress in 
implementation. A new element was that the Action 
Plan 2017 was also costed and included in the 
MTEF and Programme Budget of MoF.

SUPPORT FROM EU AND OTHER DONORS

The PEFA 2007 was financed jointly by the EU and 
the World Bank, while the PEFA 2012 was based 
on the self-assessment of the involved institutions 
and validated by a team of World Bank experts. 
As these PEFA assessments formed the basis of 
the PFM Strategies after 2007, this donor support 
was vital for the development of subsequent PFM 
reform Strategies.

The availability of a PFM Strategy (as well as 
satisfactory progress in its implementation) was 
a General Condition in the successive EU budget 
support programmes in PFM as well as the EU 

budget support programmes in other sectors, 
and as such it is acknowledged that the EU 
budget support programmes contributed to the 
development of the PFM Strategies after 2007. 
EU Budget support has been a major channel in 
support of PFM reform, but progress also needs to 
be attributed to a wide range of donors who have 
supported PFM, including the World Bank. 

The EU PFM budget support programme 2010-
2011 contained the General Condition “sound 
coordination and monitoring of PFM reforms” by 
the Coordination Council, which was specified 
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ჰქონდა საჯარო ფინანსების მართვის 
სტრატეგიების შემუშავებისათვის. 

საჯარო ფინანსების მართვის სტრატეგიის 
ხელმისაწვდომობა (ისევე, როგორც 
მის განხორციელებაში მიღწეული 
დამაკმაყოფილებელი პროგრესი) 
იყო ევროკავშირის მიერ შემდგომში 
განხორციელებული საბიუჯეტო პროგრამების 
საერთო პირობა საჯარო ფინანსების მართვის 
კუთხით, ასევე - ევროკავშირის საბიუჯეტო 
დახმარების პროგრამებისა სხვა სექტორებშიც 
და ამიტომ მიღებულია, რომ ევროკავშირის 
საბიუჯეტო დახმარების პროგრამებმა ხელი 
უნდა შეუწყოს საჯარო ფინანსების მართვის 
სტრატეგიების შექმნას 2007 წლის შემდეგ. 

ამასთან, ევროკავშირის საბიუჯეტო 
დახმარების პროგრამა 2010-2011 წლებისთვის 
შეიცავდა ზოგად პირობას საკოორდინაციო 

საბჭოს „საჯარო ფინანსების მართვის 
რეფორმების კარგი კოორდინირებისა და 
მონიტორინგისათვის“, რაც გულისხმობდა:

 1) დროში გაწერილი სამოქმედო გეგმების 
შემუშავებას, რომლებიც მოიცავენ საჯარო 
ფინანსების მართვაში მონაწილე ყველა 
შესაბამის ინსტიტუტს. 

2) ფინანსთა სამინისტრო სხვა დაინტერესებულ 
მხარეებთან კოორდინირებულად ამზადებს 
კვარტალურ ანგარიშებს საჯარო ფინანსების 
მართვის რეფორმის პროგრესის შესახებ, რასაც 
განიხილავს საჯარო ფინანსების მართვის 
რეფორმის საკოორდინაციო საბჭო. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 2010 წელს 
დანერგილი ანგარიშგების და მონიტორინგის 
პროცესი კვლავაც გამართულად მიმდინარეობს. 
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as (i) time-framed Action Plans are prepared, 
covering all relevant PFM institutions and (ii) MoF, 
in coordination with other relevant stakeholders 
prepares quarterly reports on PFM reform 
progress, which is discussed within the PFM 
Reform Coordination Council. It is noteworthy that 
the reporting and monitoring process, established 
in 2010, continues to function well. 

The most recent EU PFM Budget Support 
Program, the “Public Finance Policy Reform 

Program” (January 2015 to September 2017 with 
a total budget of 21 million euros), complements 
the long-standing EU technical assistance to the 
PFM Sector in Georgia. It focuses on developing 
the key elements of a fully functional PFM system 
that derive from the articulated ‘on-demand’ PFM 
reform priorities of the key PFM beneficiaries 
in the Ministry of Finance, State Audit office, 
Parliamentary Budget and Finance Committee, 
and Parliamentary Budget Office of the Parliament.



18      საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმა საქართველოში

მაკროეკონომიკური და ფისკალური ჩარჩო

მდგომარეობა 2007 წლამდე

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 
ინდიკატური გეგმისა და მასთან 

დაკავშირებული მაკროეკონომიკური 
პროგნოზების მომზადებაზე პასუხისმგებელი 
უწყება თავდაპირველად იყო ეკონომიკური 
განვითარების სამინისტრო. იმის გამო, რომ ეს 
გეგმები მზადდებოდა სახელმწიფო ბიუჯეტთან 
პირდაპირი კავშირის გარეშე, ეკონომიკის 
სამინისტროს როლი ამ საქმიანობაში თანდათან 
შემცირდა და ფინანსთა სამინისტრო სულ 
უფრო მეტად ჩაერთო იმ მაკროეკონომიკური 
და ფისკალური პროგნოზების მომზადებაში, 
რაც ქმნის სახელმწიფო ბიუჯეტის საფუძველს. 
ამ თვალსაზრისით 2004 წლის კანონში 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ მითითებული 
იყო, რომ მაკროეკონომიკური და ფისკალური 
პროგნოზები უნდა მომზადდეს როგორც ქვეყნის 
ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 
დოკუმენტისა (BDD) და საბიუჯეტო კანონისთვის, 
ისე ბიუჯეტის შესრულების კვარტალური 
ანგარიშებისთვის.

საბოლოოდ ამ ყველაფრის მოსამზადებლად 
დაარსდა ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური 
პოლიტიკის დეპარტამენტი (რომელსაც 
შემდგომში სახელი შეუცვალეს და დაერქვა 
„მაკროეკონომიკური ანალიზისა და ფისკალური 
პოლიტიკის დაგეგმვის დეპარტამენტი“). 

მოვლენების განვითარება 2007-2017 წლებში

ფინანსთა სამინისტრო წლების განმავლობაში 
ამზადებს და აფართოებს მულტისექტორულ 
მაკროეკონომიკურ მოდელს, ძირითადად, 
თავისი თანამშრომლების მეშვეობით, 
დონორების გარკვეული მხარდაჭერით. 
მაკროეკონომიკური მოდელი აგრეთვე 
მოიცავს ფისკალური პროგნოზირების მოდულს 
(საშემოსავლო გადასახადი, პირდაპირი 
გადასახადები და სხვა გადასახადები). 

2009 წლის კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტის 
შესახებ აღდგა მაკროეკონომიკური და 
ფისკალური პროგნოზირების მოთხოვნები 
ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და 
მიმართულებების დოკუმენტის (BDD), საბიუჯეტო 
კანონის და სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 
კვარტალური ანგარიშებისათვის. ამგვარად, 
ფინანსთა სამინისტრო სისტემატურად ამზადებს 
და აახლებს მაკროეკონომიკური ცვლადების, 
მათი კომპონენტების და საბაზისო დაშვებების 
ოთხწლიან პროგნოზს.

2014 წლიდან დაწყებული მზადდება და 
ქვეყნდება ფისკალური რისკების ანგარიშგება, 
სადაც ნაჩვენებია ალტერნატიული სცენარების 
ანალიზი, ოპტიმისტური, საბაზისო და 
პესიმისტური მაკროეკონომიკური სცენარების 
გავლენა ძირითად ფისკალურ აგრეგატებზე. 
საბაზისო სცენარი წარმოადგენს ბიუჯეტის 

შედგენის საფუძველს. ფისკალური რისკების 
ანგარიშგება მოიცავს აგრეთვე:

 � ფისკალურ რისკებს, რომლებიც 
წარმოიქმნება სახელმწიფოს კუთვნილი 
საწარმოებიდან და სახელმწიფო ვალის 
მდგრადობიდან 

 � იმ ფისკალური რისკების გამჟღავნებას, 
რომლებიც წარმოიქმნება ენერგიის 
შესყიდვების შეთანხმებებიდან;

 � პირობით ვალდებულებებს და 
კვაზიფისკალურ საქმიანობას (მიმდინარე). 

ბოლო დროს კიდევ უფრო განვითარდა 
ფისკალური რისკის ანალიზი:

 � 2015 წლიდან ქვეყნდება სენსიტიურობის 
ანალიზი, სადაც აისახება 
მაკროეკონომიკური ცვლადების ფართო 
სპექტრის სხვადასხვა შოკის პირდაპირი 
გავლენა ძირითად ფისკალურ აგრეგატებზე. 

 � 2017 წლიდან ფისკალური რისკის 
ანგარიშგება მოიცავს სავარაუდო გრაფიკულ 
პროგნოზებს, რომლებიც გვიჩვენებენ 
ზრდასა და ინფლაციასთან დაკავშირებულ 
გაურკვევლობას. 

საქართველომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები 
გადადგა თავისი ფისკალური გამჭვირვალობის 
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MACROECONOMIC AND FISCAL FRAMEWORK

SITUATION BEFORE 2007

I nitially, the Ministry of Economic Development 
was in charge of preparing the Indicative Plan 

for Social-Economic Development and the related 
macroeconomic forecasts. However, because 
the Indicative Plan was developed without direct 
linkage with the State Budget, the role of the 
Ministry of Economy in this area became gradually 
less prominent and the Ministry of Finance 
itself became increasingly involved in preparing 
macroeconomic and fiscal forecasts, forming the 

foundation of the State Budget. In this respect, the 
Budget Law 2004 specified that macroeconomic 
and fiscal forecasts have to be prepared for the 
BDD and the Budget Law, as well as for the 
Quarterly Budget Execution Reports. 

The Department of Financial Policy of the Ministry 
of Finance (later renamed as the Department 
of Macroeconomic Analysis and Fiscal Policy 
Projection) was established to prepare these. 

DEVELOPMENTS IN THE PERIOD 2007-2017

Through the years, the Ministry of Finance 
has developed and expanded a multi-sector 
macroeconomic model, mainly by the staff itself, 
with some donor assistance. The macroeconomic 
model also includes a fiscal-forecasting module 
(wage tax, direct taxes and other taxes).
The Budget Law of 2009 reinstated the 
requirements for macroeconomic and fiscal 

forecasting for the BDD and Budget Law and 
for the Quarterly Budget Execution Reports. 
Therefore, MoF prepares and updates four-year 
forecasts for the main macroeconomic variables, 
their components, and underlying assumptions.
Starting from 2014 a Statement of Fiscal 
Risks has been prepared and published, 
showing an alternative scenario analysis of the 
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გაუმჯობესებისა და ქვეყნის მაკროეკონომიკური 
განვითარების სტატისტიკის და ანალიზის 
სრულყოფილი სურათის უზრუნველსაყოფად.

 � ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორების 
გავრცელება. საქართველო 2010 წლის 17 
მაისიდან არის საერთაშორისო სავალუტო 
ფონდის (IMF) მონაცემების გავრცელების 
სპეციალური სტანდარტების წევრი. 

 � ფინანსთა სამინისტროს და სხვების მიერ 
შექმნილი მონაცემები და სტატისტიკური 
მონაცემები იტვირთება ფინანსთა 
სამინისტროს ვებგვერდზე. ეს ვებგვერდი 
მოიცავს ფინანსთა სამინისტროს მიერ 
გაკეთებულ მონაცემების ანალიზს და 

საშუალოვადიან მაკროეკონომიკურ გეგმებს. 
ვებგვერდზე დაჯგუფებულია ინფორმაცია 
მაკროეკონომიკური ანალიზის, საგადასახადო 
შემოსავლების, საშუალოვადიანი გეგმების 
და გამოცემების შესახებ (მაგალითად, 
ყოველთვიური ეკონომიკური მიმოხილვა, 
რომელიც მოიცავს საგადასახადო 
შემოსავლების ანალიზს, მიმდინარე 
ეკონომიკური მოვლენების მიმოხილვას და 
ბიზნესის სფეროში ეკონომიკური საქმიანობის 
ანალიზს, აგრეთვე სხვადასხვა სტატიას 
მაკროეკონომიკური ანალიზის შესახებ და 
საქართველოს და მისი მეზობელი ქვეყნების 
ძირითად მაკროეკონომიკურ სტატისტიკურ 
მონაცემებს). 

ევროკავშირისა და სხვა დონორების მხარდაჭერა

წლების მანძილზე საქართველოს 
მაკროეკონომიკური და ფისკალური 
შესაძლებლობების გასაუმჯობესებლად 
მრავალი დონორი დაეხმარა, პირველ რიგში კი 
- საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. მსოფლიო 
ბანკის პროექტმა უზრუნველყო კონკრეტული 
ტექნიკური დახმარება მაკროეკონომიკური 
მოდელის და თანამშრომლების 
შესაძლებლობების გასაუმჯობესებლად, 
ხოლო ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების 

- „საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმების 
მხარდაჭერა“ - ფარგლებში საქართველოს 
მხარი დაუჭირეს ისეთი მიმართულებებით, 
როგორიცაა მაკროეკონომიკური ანალიზი და 
პროგნოზირება, საბიუჯეტო შემოსავლების 
დაგეგმვა, ფისკალური რისკების ანალიზი, 
რეგულირების მაკროეკონომიკური და 
ფისკალური გავლენის ანალიზი, მიმდინარე 
და კაპიტალური დანახარჯების ფისკალური 
მულტიპლიკატორები და სხვა. 

შედეგები

ფინანსთა სამინისტრომ შეიმუშავა გამართული 
მექანიზმი მაკროეკონომიკური და ფისკალური 
ანალიზისთვის, რაც სისრულეში მოიყვანა 
მსოფლიო ბანკის პროექტმა. 

პროგნოზირების საშუალებებისა და 
შესაძლებლობების გაუმჯობესებით 
საგრძნობლად დაიხვეწა საბიუჯეტო 

შემოსავლების პროგნოზირება: საბიუჯეტო 
შემოსავლები დაგეგმილზე 4% -10%-ით მაღალი 
იყო 2005-2009 წლებში, ხოლო 2010-2017 
წლებში გადახრა იყო 2%-ზე ნაკლები. 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი 
მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა მასში ფისკალური 
რისკების ანგარიშგების შეტანით.
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impact of optimistic, baseline and pessimistic 
macroeconomic scenarios on the key fiscal 
aggregates. The baseline scenario is the basis for 
budget formulation. The Statement of Fiscal risks 
includes also:

 � Fiscal risks emanating from the state-owned 
enterprises and public debt sustainability 

 � Disclosure of fiscal risks emanating from power 
purchase agreements

 � Contingent liabilities and quasi-fiscal activities 
(in progress). 

Recently, the fiscal risk analysis has been further 
developed:

 � From 2015 a sensitivity analysis has been 
published to capture the direct impact of 
shocks to a broad range of macroeconomic 
variables on the key fiscal aggregates.

 � From 2017 the Fiscal Risk Statement has 
included probabilistic fan chart forecasts 
showing uncertainty from growth and inflation.

Georgia has taken important steps to enhance its 

fiscal transparency and to provide comprehensive 
picture in statistics and analytics of country’s 
macroeconomic development.

 � Distribution of economic and financial 
indicators: Georgia has been a member of 
Special Standards of data distribution of IMF 
since 17 May 2010. 

 � Data produced by the Ministry of Finance and 
other producers of statistical data are posted 
on the webpage of Ministry of Finance. The 
webpage covers data analytics and medium-
term macroeconomic projections produced 
by the Ministry of Finance. The webpage 
has different sections about Macroeconomic 
Analysis, Tax Revenues, Medium-Term 
Projections and Publications (e.g. a monthly 
economic outlook, consisting of tax revenue 
analysis, review of current economic 
developments and analysis of economic 
activities within business fields, and different 
articles on macroeconomic analysis and 
covers quick macroeconomic statistical data on 
Georgia and its neighbouring countries). 

SUPPORT FROM EU AND OTHER DONORS

Throughout the years, several donors have 
supported the development of macroeconomic 
and fiscal capacities, first and foremost the 
IMF. In addition, a World Bank project provided 
specific technical assistance for improving the 
macroeconomic model and staff capacities, and 

the EU TA “support to PFM reforms” assisted with 
various aspects, such as macroeconomic analysis 
and forecasting, budget revenue planning, fiscal 
risks analysis, analysis of macroeconomic and 
fiscal impact of regulations, fiscal multipliers of 
current and capital expenditure, etc.

RESULTS

The Ministry of Finance has developed a sound 
tool for macroeconomic and fiscal analysis, as a.o. 
concluded by the World Bank project.

As a result of better forecasting instruments and 
capabilities, budget revenues forecasting has been 

improved: budget revenues were 4% -10% higher 
than planned in 2005-2009, the deviation in 2010-
2017 was less than 2%. 

The Budget Law has been improved by including 
the Statement of Fiscal Risks.
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საჯარო ფინანსების მართვის 
სამართლებრივი ჩარჩო

მდგომარეობა 2007 წლამდე 

საქართველოს პირველი საბიუჯეტო კოდექსი 
მიიღეს 1996 წელს, რომელიც 2004 წელს 

ახალი კანონით შეიცვალა (ადაპტირებული 
2003 წელს). ახალი კანონით ძირითადად 
გაუმჯობესდა საბიუჯეტო სისტემა. მისი ყველაზე 
მნიშვნელოვანი სიახლეები იყო:

 � გაერთიანებული ბიუჯეტის მომზადების 
პროცედურა, რომელმაც შეცვალა 
მთავრობის მხრიდან პროცესისადმი 
ფრაგმენტული და არაფორმალური 
მიდგომა, რაც ხელს უწყობდა ბიუჯეტის 
არასწორ დაგეგმვას, რაც განაპირობებს 
თავდაპირველ გეგმასა და ბიუჯეტის 
შესრულებას შორის დიდ გადახრას;

 � ორეტაპიანი პრიორიტეტიზაციის პროცესის 
შემოღება - ჯერ განისაზღვრება ბიუჯეტის 
ძირითადი მიმართულებები (ძირითადი 
მონაცემებისა და მიმართულებების 
დოკუმენტი) და განიხილება პარლამენტში 
საბიუჯეტო ორგანიზაციებისთვის 
განსაზღვრული ასიგნებების ზღვრულ 
მოცულობებთან (ჭერებთან) ერთად, ხოლო 
შემდეგ დარგობრივი სამინისტროები 
წარადგენენ მათ დეტალურ საბიუჯეტო 
განაცხადებს ამ ჭერების ფარგლებში. 
ფინანსთა სამინისტრო ამზადებს 
სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს, რომელსაც 
ამტკიცებს პარლამენტი (სახელმწიფო 
ბიუჯეტის შესახებ კანონი). ახალი მიდგომით, 
ბიუჯეტის მომზადება არ არის ფინანსური 

სავარჯიშო. მას ადრინდელზე მეტად 
პოლიტიკური შინაარსი აქვს;

 � საშუალოვადიანი ხედვა დაინერგა 
როგორც ძირითადი მონაცემებისა და 
მიმართულებების დოკუმენტში, ასევე 
კანონში ბიუჯეტის შესახებ; 

 � ფინანსთა მინისტრი პასუხისმგებელი გახდა 
ბიუჯეტის მომზადების მთელ ინტეგრირებულ 
პროცესზე; 

 � ამოღებულია დაცული მუხლები და აღარც 
მიზნობრივი პროგრამები არსებობს. ამ 
უკანასკნელთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, 
რომ წინამორბედი კანონით ეკონომიკის 
სამინისტრო იყო პასუხისმგებელი მიზნობრივ 
პროგრამებზე, სამინისტროებისათვის 
განსაზღვრული ჭერების მიუხედავად, და 
სამინისტროების ჭერების გაერთიანება 
ხდებოდა ბიუჯეტის მომზადების მხოლოდ 
საბოლოო ეტაპზე. ყოველივე ამის შედეგად, 
პოლიტიკის ძირითადი პრიორიტეტები 
პროცესის გვიანდელ ეტაპზე უკავშირდებოდა 
რესურსების პაკეტს.

PEFA-ს 2007 წლის შეფასებაში აღიარებულია, 
რომ საბიუჯეტო პროცესი დასაწყისიდანვე 
კარგად წარიმართა და A ქულა მიენიჭა მე-
11 მაჩვენებელს - „წლიური ბიუჯეტირების 
პროცესის შესაბამისობას კანონმდებლობასთან 
და ჩართულობას“. 

მოვლენათა განვითარება 2007-2017 წლებში

ახალი საბიუჯეტო კოდექსი 2009 წელს 
დამტკიცდა და 2010 წლიდან მოქმედებს. 
მასში შენარჩუნებულია 2004 წლის კანონის 
ძირითადი მიღწევები და ქვემოთ ჩამოთვლილი 
ღონისძიებებით კიდევ უფრო გაუმჯობესებულია 
იურიდიული ჩარჩო: 

 � სახელმწიფო, ავტონომიურ და ადგილობრივ 
დონეზე ბიუჯეტირების სისტემის ყველა 
საკანონმდებლო აქტი ერთ კანონში 

გაერთიანდა. მაგალითად, საბიუჯეტო 
კოდექსის მიღებამდე ადგილობრივი 
ბიუჯეტების საბიუჯეტო პროცესი 
რეგულირდებოდა კანონით ადგილობრივი 
თვითმმართველი ორგანოების ბიუჯეტების 
შესახებ;

 � ძირითადი მონაცემებისა და 
მიმართულებების დოკუმენტის 
გაუმჯობესება. ძირითადი მონაცემებისა 
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LEGAL FRAMEWORK FOR PFM

SITUATION BEFORE 2007

T he first Budget Code in Georgia was adopted 
in 1996 and replaced by a new law in 2004 

(adapted in 2003). The new law introduced major 
improvements, the most important ones being:

 � A unified budget preparation procedure, 
replacing a procedure which was fragmented 
and informal at top levels of government, 
contributing to a loosely formulated budget 
plan and wide divergences between the plan 
and eventual budget outturn.

 � A two-staged prioritisation process – first the 
key directions for the budget are determined 
(Basic Data and Directions document) and 
discussed by Parliament, together with the 
ceilings per budget organization, then line 
ministries present their detailed budget 
requests within their ceilings. The Ministry of 
Finance prepares the overall state budget and 
finally Parliament approves the appropriations 
of the state budget (Budget Law). This new 
approach ensured that preparation of the 

budget is not primarily a financial exercise but 
has greater policy content than previously.

 � The medium-term perspective was introduced, 
both for the BDD and for the Budget Law.

 � The Minister for Finance became responsible 
for this entire, integrated budget preparation 
process. 

 � Protected items were omitted and targeted 
programmes ceased to exist. As to the latter, 
in the previous law the Ministry of Economy 
was responsible for targeted programmes, 
independent of ceilings assigned to ministries, 
and only reconciled with ministry ceilings 
at a late stage of budget preparation. As a 
result, key policy priorities were related to the 
resource envelope only late in the process.

As acknowledged by the PEFA 2007, from the start 
the prescribed budget process was well implemented 
and a score A was given to Indicator 11 “orderliness 
and participation in the annual budget process”. 

DEVELOPMENTS IN THE PERIOD 2007-2017

A new Budget Code was approved in 2009 and 
has been effective since 2010. The new Budget 
Code maintained the main achievements of the 
2004 law while it improved the legal framework 
further by: 

 � Consolidating all legislative acts linked to the 
budget system for the State, Autonomous 
Republics and Local Self-Governing Units’ 
budgets into a single law. For example, 
previously the local budgets were regulated 
by the Law on the Budgets of Local Self-
government Unit.

 � Strengthening the position of the BDD, by 
making it part of the package of budget 
documentation that is submitted to Parliament, 
and by explicitly including the medium-term 
action plans in the Budget Law that is approved 
by Parliament. This was intended to force the 
spending organizations to put more effort in 
preparing their medium-term action plans.

Introduction of the programme budgeting, for 
budgets of central government, autonomous 
republics and municipalities. An organic Law on 
Economic Liberty was approved by the parliament. 
The law sets the fiscal discipline rules for Public 
Finance Management and is in force since 2014. 
Law defines fiscal rules obligatory to be followed 
as well as escape clauses:

 � Revenue Rule – Taxes (except excise) cannot 
be increased without referendum;

 � Expenditure rules – Limit on current and capital 
Expenditure of the consolidated budget cannot 
exceed 30% of GDP;

 � Balance Rule – Deficit of the consolidated 
budget cannot exceed 3% of GDP;

 � Debt Rule – total debt for the end of the year 
cannot exceed 60% of GDP
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და მიმართულებების დოკუმენტი წლიური 
ბიუჯეტის კანონის პროექტის თანმდევი 
დოკუმენტია და წარედგინება საქართველოს 
პარლამენტს ამასთან, სახელმწიფო 
ბიუჯეტის კანონში ასახულია სამინისტროების 
მიერ შემუშავებული და დამტკიცებული 
საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების 
აგრეგირებული მონაცემები. ყოველივე ამის 
მიზანი იყო მხარჯავი დაწესებულებების 
გაძლიერება, რათა მეტი ძალისხმევა 
მოხმარდეს საშუალოვადიანი სამოქმედო 
გეგმების შემუშავებას.

პროგრამული ბიუჯეტის დანერგვა ცენტრალური 
მთავრობის, ავტონომიური რესპუბლიკებისა 
და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებისთვის. 
პარლამენტმა დაამტკიცა ეკონომიკური 
თავისუფლების შესახებ ორგანული კანონი, 
რომელიც ძალაშია 2014 წლიდან. ის 
განსაზღვრავს ფისკალური დისციპლინის წესებს 
საჯარო ფინანსების მართვისთვის, ასევე - 
სავალდებულოდ აღსასრულებელ ფისკალურ 
წესებს და გამონაკლისებს, კერძოდ:

 � შემოსავლების წესი – დაუშვებელია 
გადასახადების (გარდა აქციზისა) გაზრდა 
რეფერენდუმის გარეშე; 

 � ხარჯების წესი – ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა 

და არაფინანსური აქტივების ზრდის 
მთლიანი მოცულობის შეფარდება მშპ-სთან 
არ უნდა აღემატებოდეს 30 პროცენტს; 

 � ბალანსის წესი – ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი 
არ უნდა აღემატებოდეს მშპ-ის 3 პროცენტს; 

 � ვალის წესი – წლის ბოლოსთვის ვალის 
ჯამური ოდენობის შეფარდება მშპ-სთან არ 
უნდა აღემატებოდეს 60 პროცენტს. 

ზემოხსენებული კანონების საფუძველზე 
საქართველოს საჯარო ფინანსების მართვა 
ხორციელდება რამდენიმე კანონქვემდებარე 
აქტით, რომელთაგან აღსანიშნავია შემდეგი:

 � ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით 
დამტკიცებული კლასიფიკაცია, რომელიც 
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საჯარო 
სექტორში ფინანსური სტატისტიკის 2001 
წლის სახელმძღვანელოს ეფუძნება; 

 � ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით 
დამტკიცებული პროგრამული ბიუჯეტირების 
შედგენის მეთოდოლოგია;

 � მთავრობისა და ფინანსთა მინისტრის 
ბრძანებით დამტკიცებული საინვესტიციო 
პროექტების მართვის გზამკვლევი და 
მეთოდოლოგია.

ევროკავშირისა და სხვა დონორების მხარდაჭერა

კანონმდებლობის შემუშავების და აღსრულების 
პროცესს, მათ შორის, კადრების გადამზადებას 
მხარს უჭერდა სხვადასხვა დონორი. 
ევროკავშირი და მსოფლიო ბანკი ამ პროცესს 
მხარს უჭერდნენ ტექნიკური დახმარებით 
და სხვადასხვა მეთოდოლოგიური მასალის 
გაუმჯობესებით. ეს მიმართულება ჰქონდა 
ევროკავშირის საბიუჯეტო მხარდაჭერისთვის 
გამოყოფილ საგრანტო დაფინანსებას და 
მსოფლიო ბანკის საბიუჯეტო მხარდაჭერის 
საკრედიტო პროგრამებს. პროგრამული 

ბიუჯეტირების შედგენის მეთოდოლოგიის 
გაძლიერებას მხარს უჭერდა გერმანიისა 
და აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტოები. მსოფლიო ბანკის დახმარებით 
შემუშავდა საინვესტიციო პროექტების მართვის 
გზამკვლევი დამეთოდოლოგია. შემდგომი 
რეფორმების ფარგლებში საერთაშორისო 
სავალუტო ფონდი 2017 წლის სექტემბრიდან 
გამოყოფს ტექნიკურ დახმარებას ფისკალური 
დისციპლინის არსებული ჩარჩოს შესაფასებლად 
და საჭიროებათა კვლევის ჩასატარებლად.

შედეგები

შედეგად, საქართველომ შეიმუშავა 
საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც 
უზრუნველყოფს ჯანსაღი საბიუჯეტო სისტემის 
არსებობას. აღნიშნული ასევე აისახა PEFA 
2012 წლის ანალიზის შედეგებში, რომლის 
მიხედვითაც გაუმჯობესებულია ქულები 
და მაჩვენებლები საბიუჯეტო პროცესის 

ყოვლისმომცველობის მიმართულებით.
საქართველომ პირველად შეიმუშავა 
იურიდიული ჩარჩო ფისკალური 
დისციპლინისთვის, რომელიც ჯეროვან 
საფუძველს ქმნის მდგრადი ფისკალური 
პოლიტიკისთვის.
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Based on the above mentioned laws Georgian PFM 
is managed through several by-laws among them:

 � IMF GFSM 2001 based classification is 
approved by the order of the Minister of 
Finance;

 � Program Budget Methodology is also approved 
by the Order of the Minister of Finance;

 � Public Investment Guidelines and manual is 
approved respectively by the Government and 
Minister of Finance

SUPPORT FROM EU AND OTHER DONORS

Process of drafting legislation and its 
implementation including trainings was supported 
through various donors. EU and WB have 
supported the process with technical assistance as 
well as improving different methodological guides 
has been part of the EU budget support grants 
and WB budget support loan programs. Enforcing 
the Program budget methodology was also 

supported by GIZ and USAID. Public Investment 
Management Guidelines and Manual was 
drafted with support of WB. As part of the further 
reforms in this area IMF technical assistance will 
be provided in September 2017 to analyse the 
existing fiscal discipline framework and conduct 
needs assessment.

RESULTS

As a result Georgia has developed a 
legislative basis which ensures having a sound 
budgeting system in place. This was depicted 
in 2012 PEFA results as well which shows 
improvements of scores in indicators dealing with 
comprehensiveness of the budget cycle. 

Georgia has developed a legal framework for 
Fiscal discipline which ensures the legal basis for 
sustainable fiscal policy.
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ფისკალური მმართველობა და გამჭვირვალობა

მდგომარეობა 2007 წლამდე 

2 006 წლის ღია ბიუჯეტის ინდექსმა 
აჩვენა, რომ ქვეყანაში ყველა საჭირო 

საბიუჯეტო და ფისკალური დოკუმენტი 
იყო გამოქვეყნებული და გასაჯაროებული 
ერთის გარდა. ეს დოკუმენტებია: წინასწარი 
საბიუჯეტო განაცხადი (საქართველოში - 
„ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 
დოკუმენტი“), აღმასრულებელი ხელისუფლების 
მიერ შეთავაზებული ბიუჯეტის პროექტი 
(კანონპროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ), 
ამოქმედებული ბიუჯეტი (პარლამენტის მიერ 
დამტკიცებული კანონი სახელმწიფო ბიუჯეტის 
შესახებ), წლის განმავლობაში წარმოდგენილი 
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშები 
(ყოველთვიური და ყოველკვარტალური 
ანგარიშები მიმდინარე წლის ბიუჯეტის 
შესრულების შესახებ), დასკვნითი ანგარიში 
(წლიური ანგარიში ბიუჯეტის შესრულების 
შესახებ) და აუდიტის დასკვნა (სახელმწიფო 
აუდიტის სამსახურის წლიური ანგარიში). 
ამ ჩამონათვალს მხოლოდ მოქალაქეთა 
ბიუჯეტი აკლდა. აღსანიშნავია, რომ 2006 
წელს გამოქვეყნებული ღია ბიუჯეტის კვლევის 
შეფასებით, ბიუჯეტის გამჭვირვალობის 
ზოგადი დონე მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებას 
საჭიროებდა („საქართველო საკუთარ 
მოქალაქეებს მინიმალურ ინფორმაციას აწვდის 
ქვეყნის ბიუჯეტისა და ფინანსური საქმიანობის 
შესახებ“), განსაკუთრებით იმიტომ, რომ 
დოკუმენტები არ იყო სასურველი სისრულისა 
და ხარისხის და ამდენად, საქართველომ ღია 
ბიუჯეტის ინდექსში 100 ქულიდან მხოლოდ 33 
მიიღო. 

ამასთან, 2006 წლის ღია ბიუჯეტის კვლევაში 
აღნიშნული იყო, რომ ძირითად საბიუჯეტო 
დოკუმენტებზე წვდომის გაუმჯობესების 
გარდა, არსებობს სხვა გზები, რითაც 
საქართველოს საბიუჯეტო პროცესი შეიძლება 
გახდეს უფრო ღია, მაგალითად, ბიუჯეტის 
განხილვებში მოქალაქეების მონაწილეობის 
შესაძლებლობების გაზრდით.

სახელმწიფო ხარჯებისა და ფინანსური 
ანგარიშვალდებულების (PEFA) 
მეთოდოლოგია ყურადღებას სხვა ტიპის 
დოკუმენტებზე ამახვილებს და შეფასების 
მიხედვით, 6 ელემენტიდან 4 შესრულდა. 
საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი იყო: 
წლიური საბიუჯეტო დოკუმენტაცია, ბიუჯეტის 
შესრულების შუალედური ანგარიშები, გარე 
აუდიტის დასკვნა და რესურსები პირველადი 
მომსახურების ერთეულებისთვის. ამდენად, 
ქვეყანას მიენიჭა B ქულა. ინფორმაციის 
ნაკლოვანება უკავშირდებოდა წლიურ ფინანსურ 
ანგარიშსა (რამდენადაც წლის ბოლოსთვის 
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ მომზადებულ 
ანგარიშებში არ აისახებოდა ზოგადი ფინანსური 
მდგომარეობა, რადგან ანგარიში არ შეიცავდა 
ინფორმაციას მთავრობის ფინანსური 
აქტივებისა და ვალდებულებების შესახებ) 
და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 
კომპეტენციაში შემავალ ინფორმაციას 
(სააგენტოს ვებგვერდზე, შესყიდვების შესახებ 
გარკვეული ინფორმაცია ქვეყნდებოდა, მაგრამ 
სისტემატურად არ ქვეყნდებოდა გაფორმებული 
კონტრაქტები).

მოვლენათა განვითარება 2007-2017 წლებში

ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველომ 
გამოასწორა ღია ბიუჯეტის ინდექსისა და 
სახელმწიფო ხარჯებისა და ფინანსური 
ანგარიშვალდებულების შეფასებ PEFA -ით 
გამოვლენილი ზემოაღნიშნული ნაკლოვანებები 
და მიიღო ზომები, რომ ფისკალური 
მართვა საქართველოში ევროკავშირის და 
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 
ყოფილიყო.

საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების 
ფარგლებში 2009 წელს მომზადდა ახალი 

საბიუჯეტო კოდექსი, რომელმაც მთავრობის 
ყველა დონისთვის შექმნა საბიუჯეტო 
პროცესის ერთი საერთო ჩარჩო. განვითარდა 
ელექტრონული სისტემები (ePFMs) მთლიანად 
ჰარმონიზებული ელექტრონული ბიუჯეტერებისა 
(eBudget) და სახაზინო (eTreasury) სისტემებთან.

ფისკალური დისციპლინის განვითარების 
ფარგლებში 2011 წელს პარლამენტმა 
დაამტკიცა ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ 
კანონი, რომელიც ძალაშია 2014 წლიდან. 
კანონი განსაზღვრავს საქართველოს საჯარო 
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FISCAL GOVERNANCE AND TRANSPARENCY

SITUATION BEFORE 2007

A s acknowledged by the Open Budget Index 
(OBI) 2006 all but one of the required budget 

and fiscal documents were published and publicly 
available: this includes the Pre-Budget Statement (in 
Georgia the “Basic Data and Directions” document), 
the Executive’s Budget Proposal (Draft Budget Law), 
Enacted Budget (Budget Law approved by Parlia-
ment, In-Year Reports (Monthly and Quarterly Bud-
get Execution Reports), Year-End Report (Annual 
Budget Execution Report) and Audit Report (Annual 
Report of the State Audit Office). Only the Citizen’s 
Budget was missing. Nevertheless, the OBI 2006 
concluded that the overall level of transparency left 
much room for improvement, (“Georgia provides its 
citizens with minimal information on its budget and 
financial activities”). This was in particular because 
the comprehensiveness and quality of the docu-
ments left much to be desired and therefore Georgia 
received a score of only 33 of 100 in the Open Bud-
get Index. 

In addition, the OBI 2006 noted that beyond 
improving access to key budget documents, 

there were other ways in which Georgia’s budget 
process could be made more open, e.g. by 
increasing the opportunities for citizen participation 
in budget debates.

The PEFA methodology focuses on a different 
set of documents and concluded that four of 
the six bench marks were adhered to. Available 
were: annual budget documentation, in-year 
budget execution reports, external audit report 
and resources available to primary service 
units. Therefore, a score B was given. Missing 
information concerned the year-end financial 
statements (though year-end budget execution 
reports were prepared, these did not reflect the 
overall financial position as information on the 
financial assets and liabilities of the Government 
was not included) and the information within 
the scope of the State Procurement Agency 
(its website posted some information about 
procurement but contract awards were not posted 
systematically).

DEVELOPMENTS IN THE PERIOD 2007-2017

In the last 10 years Georgia has addressed the 
shortcomings as noted by the OBI and PEFA 
and developed actions to meet the EU and 
International Standards of Fiscal Governance.

As part of the process of forming a sound budget 
process, a new Budget Code was developed in 
2009 which established a single framework for 
budget process for all levels of the Government. 
Electronic Systems (e-PFMs) were created and 
fully harmonized for Budgeting (eBudget) and 
Treasury (eTreasury). 

As part of setting fiscal discipline, a Law on 
Economic Liberty was approved by the parliament 
in 2011 and is in force from 2014. The law defines 
the fiscal rules for Georgian PFM. It sets an 
expenditure rule (limit of 30% of GDP for current 
and capital spending), debt rule (limit of 60% of 
GDP), balance rule (deficit limit of 3% of GDP), as 
well as a revenue rule which limits tax increases 

without a broad consensus of public defined by a 
referendum.

Midterm Budget planning was further reinforced 
and strong links developed among the documents 
which cover Government Programs, midterm fiscal 
framework, midterm action plans of individual line 
ministries and the annual budget approved by the 
parliament. Program Based budgeting and Results 
Based planning has been introduced since 2012. 
Implementation of results oriented budgeting still 
needs further elaboration and remains on the 
agenda of reform.

As to the shortcomings as observed by the OBI 
2006, first of all a Citizen’s Guide to the State 
Budget has been published since 2008 (though 
interrupted during a few years), and it initially 
also included a separate Summary Version of the 
Basic Data and Directions. The present format of 
the Citizen’s Guide includes the core information 
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ფინანსების მართვის ფისკალურ წესებს- 
ხარჯების წესს (ნაერთი ბიუჯეტის ხარჯებისა 
და არაფინანსური აქტივების ზრდის მთლიანი 
მოცულობის შეფარდება მშპ-სთან არ უნდა 
აღემატებოდეს 30 პროცენტს), ვალის წესს 
(ვალის ჯამური ოდენობის შეფარდება მშპ-
სთან არ უნდა აღემატებოდეს 60 პროცენტს), 
ბალანსის წესს (ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი 
არ უნდა აღემატებოდეს მშპ-ის 3 პროცენტს) 
და აგრეთვე შემოსავლების წესს, რომლის 
მიხედვითაც დაუშვებელია გადასახადების 
გაზრდა რეფერენდუმის გარეშე.

გაუმჯობესდა ბიუჯეტის საშუალოვადიანი 
დაგეგმვა. გაძლიერდა კავშირები მთავრობის 
პროგრამის მომცველ დოკუმენტებს შორის, 
საშუალოვადიან ფისკალურ ჩარჩოს, 
დარგობრივი სამინისტროების ინდივიდუალურ 
საშუალოვადიან სამოქმედო გეგმებსა და 
პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ წლიურ 
სახელმწიფო ბიუჯეტს შორის. 2012 წლიდან 
დაინერგა პროგრამული ბიუჯეტირება და 
შედეგებზე ორიენტირებული ბიუჯეტირება. 
შედეგებზე ორიენტირებული ბიუჯეტირების 
დანერგვა საჭიროებს დამატებით სამუშაოს და 
მოიაზრება რეფორმის დღის წესრიგში. 

რაც შეეხება 2006 წლის ღია ბიუჯეტის კვლევით 
გამოვლენილ ნაკლოვანებებს, უპირველეს 
ყოვლისა უნდა ითქვას, რომ 2007 წლიდან 
ქვეყნდება სახელმწიფო ბიუჯეტის მოქალაქეთა 
გზამკვლევი (თუმცა პირველ წლებში - 
გარკვეული წყვეტით), რომელიც თავიდან 
ცალკე შეიცავდა ძირითადი მონაცემებისა 
და მიმართულებების მოკლე ანოტაციას. 
მოქალაქეთა გზამკვლევის ამჟამინდელი 
ფორმატი მოიცავს ღია ბიუჯეტის ინდექსით 
მოთხოვნილ ძირითად ინფორმაციას (ბიუჯეტის 
ძირითად მაჩვენებლებს, შემოსავლებისა 
და ხარჯების, ასევე შემოსულობებისა და 
გადასახდელების შესახებ ინფორმაციას, 
საბიუჯეტო პოლიტიკის ძირითად ინიციატივებს, 
ბიუჯეტის საფუძვლად გამოყენებულ 
მაკროეკონომიკურ პროგნოზებს და 
საკონტაქტო ინფორმაციას მოქალაქეთა 
მოსაზრებების მისაღებად), ასევე დამატებით 
ინფორმაციას საბიუჯეტო ციკლის, პრინციპებისა 
და გარკვეული სამინისტროების პროგრამების 
შესახებ. თავდაპირველად მოქალაქეთა 
გზამკვლევი ქვეყნდებოდა ბუკლეტის სახით, 
ხოლო ბოლო წელს ფინანსთა სამინისტროს 
ვებ-გვერდზეც განთავსდა.

ამასთანავე, ძირითადი მონაცემებისა 
და მიმართულებების დოკუმენტი (BDD), 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი, 
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 
ყოველთვიური და კვარტალური ანგარიშები, 
წლიური ანგარიში და სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახურის დასკვნა მეტწილად აკმაყოფილებს 
ღია ბიუჯეტის ინდექსის სტანდარტებს 
ხარისხისა და სისრულის მხრივ. არასაკმარისად 
დეტალურად მიიჩნევა მხოლოდ 6 თვის 
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში, რადგან 
არ მოიცავს წლის დარჩენილი პერიოდის 
შემოსავლების, ვალისა და ხარჯების შესახებ 
განახლებულ ინფორმაციას. 

ელექტრონული შესყიდვების სისტემა დაინერგა 
2011 წელს და მასში წარმოდგენილია 
ინფორმაცია გაფორმებული კონტრაქტების 
შესახებაც, რაც აისახა 2007 წლის 
სახელმწიფო ხარჯებისა და ფინანსური 
ანგარიშვალდებულების (PEFA) შეფასებაში. 

გამჭვირვალობისა და მოქალაქეთა 
ჩართულობის მხრივ ნაკისრ ვალდებულებებთან 
დაკავშირებით ფინანსთა სამინისტრომ 
განაახლა კვლევა „ფისკალური მმართველობა 
საქართველოში და მისი თავსებადობა 
ევროკავშირის პრაქტიკასთან“, რომელიც 
სამინისტროს ვებ-გვერდზე 2016 წლის 
ბოლოს განთავსდა ინგლისურ და ქართულ 
ენებზე. ამ კვლევის საკითხების განხილვა 
ფინანსთა სამინისტრომ 2017 წლის იანვარში 
საჯაროდ გამართა თბილისსა და რეგიონებში, 
რათა კვლევის დახმარებით გაზრდილიყო 
საზოგადოების ცნობიერება ფისკალური 
მმართველობის მნიშვნელობაზე. განხილვები 
გაიმართა თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, 
ბორჯომსა და რუსთავში. ამ შეხვედრებში 
მონაწილეობდნენ მუნიციპალიტეტების, 
დონორი ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო 
საზოგადოების წარმომადგენლები, რათა 
გათვითცნობიერებულიყვნენ ფისკალური 
მმართელობის ძირითად პრინციპებსა და 
ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკასთან 
თავსებადობაში. განხილვებმა ცხადყო, რომ 
ბიუჯეტის გამჭვირვალობა და საზოგადოების 
ჩართულობა კვლავაც რჩება ქვეყნის 
გამოწვევებად და მეტწილად უკავშირდება 
ფისკალური მმართველობის შესახებ 
საზოგადოების ცნობიერების არასათანადო 
დონეს. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, 
განიხილება დამატებითი ღონისძიებების 
ჩატარება ფისკალურ საკითხებზე საზოგადოების 
ცნობიერების გასაზრდელად და საბიუჯეტო 
პოლიტიკის შემუშავებაში საზოგადოების 
ჩართულობის ქმედით ინსტრუმენტად 
გარდასაქმნელად. 
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as required by the OBI (expenditure and revenue 
totals, main policy initiatives in the budget, the 
macroeconomic forecast upon which the budget 
is based, and contact information for follow-up by 
citizens) as well as additional information on the 
budget process and principles and on programmes 
of certain ministries. Initially the Citizen’s Guide 
was published as a booklet; in the last year it was 
also published on the website of the Ministry of 
Finance.

In addition, the comprehensiveness and quality 
of the Basic Data and Directions, Budget Law, 
Monthly and Quarterly Budget Execution Reports, 
Annual Budget Execution Report and Annual 
Report of the State Audit Office largely adhere 
to the OBI standards. Only the Mid-Year Budget 
Execution Report was considered to be insufficient 
as it did not contain updated information about 
revenues, debt and expenditures for the second 
half of the year. 

Regarding the shortcomings noted in the PEFA 
2007, the e-procurement system that was 
introduced in 2011 also contains information about 
awarded contracts. 

As part of its commitment to transparency and 
citizens engagement, MoF updated its study 
on “Fiscal Governance of Georgia and its 
Compatibility with EU Practice”, and published it 
on the MoF webpage in English and in Georgian 
by the end of 2016. Complementary to the study, 
MoF organised a series of public discussions in 
Tbilisi and regions over January 2017, to raise 
public awareness of the importance of fiscal 
governance based on the study. The discussions 
were held in Tbilisi, Batumi, Kutaisi, Borjomi and 
Rustavi with the representatives of municipalities, 
donor organizations and civil society organizations 
(CSOs) to increase awareness about the main 
principles of fiscal governance and its compatibility 
with EU best practice. The discussions 
demonstrated that budget transparency and public 
participation issues remain a challenge, strongly 
linked to the awareness of the public of fiscal 
governance. MoF advises that it is considering 
further activities to raise the awareness of fiscal 
issues, and to make public participation a valuable 
instrument of budget policy making. 
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ევროკავშირისა და სხვა დონორების მხარდაჭერა 

მოქალაქეთა პირველი გზამკვლევები მომზადდა 
და გამოქვეყნდა მრავალდონორიანი სატრასტო 
ფონდის პროექტის დახმარებით (ისევე, 
როგორც პირველი კვარტალური ანგარიშები 
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ), ხოლო 
მოქალაქეთა ბოლოდროინდელი გზამკვლევები 
მომზადდა აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტოს (USAID) დახმარებით.
ევროკავშირის საჯარო ფინანსების მართვის 
საბიუჯეტო დახმარების პროგრამა „საჯარო 
ფინანსების მართვის III მხარდამჭერი პროგრამა 

2014-2016 წწ.“ მოიცავდა კონკრეტულ 
დათქმებსა და პირობებს ფისკალური 
მმართველობის კვლევის მომზადება-
გამოქვეყნებასა (საქართველოში ფისკალური 
მმართველობის სტატუსის შესაფასებლად, 
ევროკავშირის ფისკალური მმართველობასთან 
მიმართებით) და სახელმწიფო ბიუჯეტის 
საკითხებზე მოქალაქეთა გზამკვლევის 
გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით პროგრამის 
განხორციელების სამივე წელს. როგორც ზემოთ 
აღინიშნა, ეს მოთხოვნები დაკმაყოფილებულია.

შედეგები

საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, 
საქართველოს დიდი წინსვლა ჰქონდა. საჯარო 
ფინანსების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის 
თვალსაზრისით ამას ადასტურებს 2015 წლის 
ღია ბიუჯეტის გამოკითხვა. საქართველო 
66 ქულით მოექცა „მნიშვნელოვნად 
გამჭვირვალე“ ქვეყნების ჯგუფში და წინა 
10 წელთან შედარებით, მნიშვნელოვან 
გაუმჯობესებას მიაღწია (33%). 2015 წლის 
ღია ბიუჯეტის გამოკითხვით, საქართველომ 
მე-16 ადგილი დაიკავა 102 ქვეყანას შორის. 
2015 წლის ანგარიშის თანახმად კი, 8 
ძირითადი საბიუჯეტო დოკუმენტებიდან 7 
გაასაჯაროვა საერთაშორისო სტანდარტით 
განსაზღვრულ ვადებში და მოთხოვნილ 
ჩამონათვალს მხოლოდ შუალედური (6 თვის) 
ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა აკლდა. 
გამოკითხვის შედეგებზე დაყრდნობით, 
ფინანსთა სამინისტრომ დაიწყო ნახევარწლიანი 
მიმოხილვის მომზადება და პარლამენტისთვის 
სახელმწიფო ბიუჯეტის ნახევარწლიანი 
შესრულების გეგმასთან ერთად წარდგენა. ღია 
ბიუჯეტის გამოკითხის მიხედვით, საქართველო 
არის იმ ქვეყნებს შორის რომლებიც 
სრულყოფილი კვლევის პროცესისთვის 
ყველა დოკუმენტს ამზადებს, ნახევარწლიანი 
მიმოხილვების ჩათვლით (http://www.
internationalbudget.org/opening-budgets/open-
budget-initiative/open-budget-survey/update/). 

საერთაშორისო საბიუჯეტო პარტნიორობის 
(International Budget Partnership) წინასწარ 
შეფასებაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს 
მთავრობამ ასევე გამოაქვეყნა საერთაშორისო 
სტანდარტებით გათვალისწინებულ 
ვადებში შუალედური (6 თვის) მიმოხილვა 
და ამჟამად რვავე ძირითადი საბიუჯეტო 
დოკუმენტი ელექტრონულად ( ონლაინ) არის 
გასაჯაროებული. 

ამავდროულად, 2015 წლის ღია ბიუჯეტის 
ინდექსში აღნიშნულია, რომ საზოგადოებას 
საბიუჯეტო პროცესებში ჩართვის შეზღუდული 
შესაძლებლობები აქვს. ეს კონკრეტულად 
შეეხება მთავრობის მხრიდან საზოგადოების 
ჩართულობას საბიუჯეტო პროცესში. ამდენად, 
100 ქვეყნიდან საქართველოს 46-ე ადგილი 
მიენიჭა, რაც გლობალურ საშუალო 25-ე 
ადგილზე მაღალია.

ეს აღნიშნულია სახელმწიფო ხარჯებისა და 
ფინანსების ანგარიშვალდებულების (PEFA) 2012 
წლის შეფასებაშიც, სადაც ქვეყანას რეიტინგი A 
ქულამდე გაეზარდა, რადგან 6 მოთხოვნიდან 5 
შესრულებულია. ბიუჯეტის შესრულების წლიური 
ანგარიში არ მოიცავს ინფორმაციას ფინანსური 
აქტივების და ვალდებულებების შესახებ.
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SUPPORT FROM EU AND OTHER DONORS

The first Citizen’s Guides were prepared and 
published with assistance of the Multi-Donor Trust 
Fund project (as well as the initial Quarterly Budget 
Execution Reports). The recent Citizen’s Guides 
were prepared with assistance from the USAID.

The EU PFM budget support programme 
“Support to PFM III”, 2014-2016, contained 

Specific Conditions related to the preparation 
and publication of a Fiscal Governance Study 
(assessing the status of Fiscal Governance in 
Georgia, in relation to EU fiscal governance) 
and to the publication of Citizen’s Guides to 
the State Budget in each of the three years of 
the programme. As mentioned above, these 
requirements were complied with.

RESULTS

Georgia experienced good progress in ensuring 
transparency of public finance in line with 
international standards.

This is recognised in the Open Budget 2015 
survey. Georgia’s score of 66 places it among 
a grouping of high-scoring countries classified 
as substantially transparent, and marked a 
considerable improvement as compared with 10 
years ago (33%). Georgia’s ranking in the 2015 
Open Budget Survey was 16 among the 102 
countries included in the survey. The 2015 report 
noted that Georgia makes seven of the eight key 
budget documents available to the public in a 
timeframe consistent with international standards. 
Only a Mid-Year Budget Review in the prescribed 
format was missing. Based on the findings of the 
survey MOF started preparing mid-year review 
and submitting it to the parliament together with 
the State Budget 6 months performance report. 
As part of the open budget survey document 
availability tracker Georgia is among the countries 
which develops all the documents checked by 

the survey, http://www.internationalbudget.org/
opening-budgets/open-budget-initiative/open-
budget-survey/update/ including mid-year review. 
In its December 2016 update, the International 
Budget Partnership noted that the Government of 
Georgia also had published the Mid-Year Review 
and now makes all eight key budget documents 
publicly available online in a timeframe consistent 
with international standards. 

At the same time, the OBI 2015 notes that the 
public is provided with limited opportunities to 
engage in budget processes. This applies in 
particular to involvement of the public in the budget 
process. Though Georgia scores higher than 
global average of 25 in this dimension it still scores 
only 46 out of 100. 

This is also acknowledged in the PEFA 2012 
assessment, where the score was increased to A 
because five of the six requirements was fulfilled. 
Only the Annual Budget Execution Report is still to 
be expanded with the financial assets and liabilities.
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სახელმწიფო ხაზინა, ხაზინის ერთიანი 
ანგარიში და ბიუჯეტის შესრულება

მდგომარეობა 2007 წლამდე 

ფინანსთა სამინისტროს საქვეუწყებო 
ორგანიზაცია - სახელმწიფო ხაზინა - 

შეიქმნა 1995 წელს. მისი ფუნქცია, როგორც 
ფაქტობრივი დაფინანსების, ისე საბუღალტრო 
აღრიცხვის მიმართულებით, სახელმწიფო 
ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის შესრულება იყო, 
ხოლო 1999 წლიდან დაემატა შემოსავლების 
ნაწილიც. თუმცა იმ დროისთვის არ არსებობდა 
საჯარო ფინანსების მართვის „ცენტრალიზებული 
სახაზინო პრინციპებით“ მუშაობის 
გამოცდილება, ხოლო შესაბამისი იურიდიული 
ბაზის არქონა საფრთხეს უქმნიდა სახაზინო 
სამსახურის ოპერაციების გამართულად 
შესრულებას. ხაზინის ცენტრალურ აპარატსა 
და მის დაქვემდებარებულ ერთეულებს შორის 
ინფორმაციის მიმოცვლის სისუსტის შედეგი 
იყო მართვის საინფორმაციო სისტემებისა 
და გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმების 
მოუქნელობა. მონაცემების დამუშავებას და 
ანალიზს ართულებდა შესაბამისი ტექნიკური და 
პროგრამული უზრუნველყოფის არქონაც.

მომდევნო წლებში დაიწყო რეფორმა, რომლის 
პირველი შედეგები იყო:

 � 2004 წელს სახელმწიფო ხაზინის 
ფუნქციებისა და პასუხისმგებლობების 
განსაზღვრა ახალ საბიუჯეტო კოდექსში; 

 � 2004 წელს ერთიანი სახაზინო ანგარიშის 
შექმნა, რომელიც სრულად ამოქმედდა 
2006 წელს, საქართველოს ეროვნულ ბანკში 
10 000-ზე მეტი სატრანზიტო ანგარიშის 
დახურვის შემდეგ. დაიხურა; 

 � 2005 წელს მთავრობის მიერ 
ვალდებულებების კონტროლის ახალი 
პროცედურების შემოღება; 

 � სახელმწიფო ხაზინის ტექნიკური 
უზრუნველყოფის განახლება, სანამ 
ქართველი სპეციალისტების მიერ 
მოხდებოდა პროგრამული უზრუნველყოფის 
შემუშავება და დანერგვა. 

სახელმწიფო ხაზინა ბიუჯეტის შესრულების 
შესახებ ანგარიშგებას ახდენდა, როგორც 
კვარტალურად, ასევე წლიურად, თუმცა იყო 
გარკვეული ხარვეზები, კერძოდ, ანგარიშგება 
არ იყო სრულფასოვანი საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირებისა (სსიპ) და არასამეწარმეო 
არაკომერციული იურიდიული პირების 
(ააიპ) მხრიდან (მაგალითად, სკოლებისა და 
საბავშვო ბაღების ანგარიშებში ხარჯები არ იყო 
ჩაშლილი, არც საკუთარი შემოსავლების და 
დაკავშირებული ხარჯების შესახებ ხდებოდა 
ინფორმაციის წარმოდგენა), ხოლო წლიური 
ფინანსური ანგარიშგება ჯერ კიდევ სრულად 
არ ხდება საჯარო ფინანსების საერთაშორისო 
სტანდარტის დარიცხვის პრინციპით 

მოვლენათა განვითარება 2007-2017 წლებში

2008 წლიდან ცენტრალური ბიუჯეტიდან, ხოლო 
2009 წლიდან ადგილობრივი ხელისუფლების 
ბიუჯეტებიდან დაფინანსებული ორგანიზაციები, 
საბიუჯეტო კლასიფიკატორების ფინანსური 
აღრიცხვა-ანგარიშგებისას იყენებენ საჯარო 
სექტორში ფინანსური ანგარიშგების 2001 წლის 
(GFS 2001) პრინციპებს, არსებულმა, GFS 2001-
ის პრინციპებზე დაფუძნებულმა საანგარიშგებო 
და ხაზინის ერთიანი ანგარიშის გამართულმა 
სისტემამ შექმნა საჯარო ფინანსების მართვის 
საინფორმაციო სისტემის (PFMIS) ძირითადი 
სახაზინო ქვესისტემის ჩამოყალიბების 

დაჩქარების წინაპირობა. 

ხაზინის ახალ ელექტრონულ სისტემაზე 
მუშაობა უკვე დაწყებული იყო და 2010 წლის შუა 
პერიოდიდან სახელმწიფო ხაზინაში, საბიუჯეტო 
ორგანიზაციები გადახდის მოთხოვნებს 
ელექტრონულად აგზავნიდნენ, ინტერნეტზე 
დაფუძნებული პროგრამული აპლიკაციის 
მეშვეობით. ხოლო 2010 წლის დეკემბრიდან ეს 
პლატფორმა გაფართოვდა ახალი, რეალურ 
დროში ანგარიშსწორების სისტემის (RTGS) 
დანერგვით, რითაც შესაძლებელი გახდა 
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TREASURY, TREASURY SINGLE ACCOUNT (TSA)
AND BUDGET EXECUTION

SITUATION BEFORE 2007

T he Treasury Service of the Ministry of Finance 
was created in 1995, with the function to 

execute the spending part of the State Budget, 
both in terms of actual financing and accounting, 
and from 1999 also the revenue part. However, 
at that time there was no experience in treasury-
centred principles of managing state funds and the 
absence of a proper legal basis was jeopardizing 
operationalisation of the Treasury Service. Poor 
information links between the Treasury Central 
Apparatus and its subordinated units resulted in 
inflexibility of Management information Systems 
and decision making mechanisms. Lack of relevant 
hardware and software was jeopardizing data 
processing and analysis.

In subsequent years the reform process started 
and first results included:

 � In 2004, the new Budget Code defined the 
functions and responsibilities of the Treasury.

 � In 2004 the Treasury Single Account (TSA) 
was established and became fully operational 
in 2006 after closing down of more than 
10,000 transit accounts in the National Bank of 
Georgia.

 � In 2005, the Government introduced new 
commitment control procedures.

 � The hardware of the Treasury Service was 
upgraded, whilst the software was developed 
and implemented by Georgian specialists. 

Treasury reported on budget execution on 
a quarterly basis and prepared also annual 
budget execution reports, but there were several 
shortcomings, e.g. insufficient reporting by LEPLs 
and NNLEs (e.g. schools and kindergartens which 
did not report their breakdown of costs and which 
did not report on own resources and related 
expenditures), and the annual financial statements 
are not fully based on accrual basis IPSASs.

DEVELOPMENTS IN THE PERIOD 2007-2017

As of 2008, the central budget organizations 
have been following the GFS 2001 both in terms 
of budget classification as well as financial 
accounting and reporting. Local government 
budget units have been applying GFS (IMF 
Government Financial Statistics Manual) 2001 
from 2009. The existence of the GFS 2001 based 
Treasury reporting and the robust TSA system 
served as a prerequisite for accelerated the 
next actions in implementing the core Treasury 
subsystem of the Public Financial Management 
Information System (PFMIS).

Work on the new eTreasury system had already 
started and from mid-2010 Treasury Service 
operated a web-based application for the budget 
organizations to send the payment requests 
electronically to the Treasury. In December 2010 
this was expanded with the introduction of a 
new Realtime Gross Settlement System (RTGS) 

leading to instantaneous transfers of data. In 2012 
a new technological platform became operational 
and in 2013 a payroll module was added to the 
core system (see Chapter 6.24 “integrated PFM 
IT system” for details on development of the 
eTreasury system).

So far, local Self-Government units have been 
managing budgets through commercial bank 
accounts in their own financial management 
information systems; this sort of banking 
arrangements were seen as a proof of the 
independence of Self Governments granted them 
by the organic law. Similarly, Legal Entities Public 
Law (LEPL) and Non-business, Non-commercial 
Legal Entities (NNLE) founded by central or local 
governments, which were allowed to undertake 
economic activities and generate own resources, 
held accounts in commercial banks. Consolidation 
took place at the Ministry of Finance, based on 
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მონაცემების დაუყოვნებელი გაცვლა. 2012 
წელს ახალი ტექნოლოგიური პლატფორმა 
ამოქმედდა, ხოლო 2013 წელს ძირითად 
სისტემას დაემატა სახელფასო მოდული (ელ. 
ხაზინის სისტემის განვითარების დეტალების 
გასაცნობად იხ. პუნქტი 6.24 - ინტეგრირებული 
საჯარო ფინანსების მართვის საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების სისტემა).
ამ დრომდე ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ერთეულები საბიუჯეტო რესურსის მართვას 
ახორციელებდნენ კომერციულ ბანკებში 
გახსნილი ანგარიშების მეშვეობით, მათივე 
(ბანკების) ფინანსური მართვის საინფორმაციო 
სისტემებით; ამგვარი საბანკო ურთიერთობები 
მიიჩნევა თვითმმართველობებისთვის 
ორგანული კანონით მინიჭებული 
დამოუკიდებლობის ნიშნად. ანალოგიურად, 
ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების 
მიერ დაფუძნებულ საჯარო სამართლის 
იურიდიულ პირებს (სსიპები) და არასამეწარმეო, 
არაკომერციულ იურიდიულ პირებს (ააიპები), 
რომლებსაც მინიჭებული აქვთ ეკონომიკურ-
სამეწარმეო საქმიანობის უფლება საკუთარი 
შემოსავლების მისაღებად, ანგარიშები აქვთ 
კომერციულ ბანკებში. ფინანსთა სამინისტროში 
სსიპებისა, ააიპებისა და მუნიციპალიტეტების 
მიერ წარმოდგენილი ანგარიშებისა და 
ფინანსური უწყისების საფუძველზე მოხდა 
კონსოლიდაცია. თუმცა, ხსენებული ანგარიშების 
ხარისხი, ვადები და თანმიმდევრულობა 
გარკვეულ კითხვებს აჩენდა. ამიტომ ფინანსთა 
სამინისტრომ წამოაყენა ხაზინის ერთიანი 
ანგარიშის გაფართოების ინიციატივა 
მუნიციპალიტეტებისა და საჯარო უწყებების 
ბიუჯეტებისთვის (საერთო, კონსოლიდირებული 
ბიუჯეტის 15%), რაც 2016-2017 წლებში 
განხორციელდა (ჯამში დაახლოებით 1250 
ახალი ორგანიზაცია). ამრიგად, ფისკალურ 
ორგანოებს საჯარო ფინანსების მართვის 

საინფორმაციო სისტემის საშუალებით უკეთ 
მიუწვდებათ ხელი სრულყოფილ, ოპერატიულ 
და სანდო ინფორმაციაზე როგორც ბიუჯეტების 
და მათი შესრულების, ისე ყველა დონის 
მთავრობისა და საჯარო უწყებების ნაშთების 
შესახებ. ფინანსთა სამინისტროს ახლა 
შეუძლია ადგილობრივი ხელისუფლების, 
სსიპების/ააიპების შემოსავლებისა და 
ხარჯების შესახებ ინფორმაცია წარმოადგინოს 
ბიუჯეტის შესრულების ყოველთვიურ და 
ყოველკვარტალურ ანგარიშებში. დღეისათვის 
საჯარო სკოლები და საბავშვო ბაღები 
ერთადერთი სეგმენტია სახელმწიფო სექტორში, 
რომელიც ხაზინის ერთიანი ანგარიშისა და 
საჯარო ფინანსების მართვის საინფორმაციო 
სისტემის გარეთ იმყოფებიან, თუმცა მათი 
ჩართვა დაგეგმილია 2018 წელს (საუბარია 
დაახლოებით 3000 ობიექტზე).

საჯარო ფინანსების მართვის სისტემებისა 
და პროცესების რეფორმა საქართველოში 
გადამწყვეტია გრძელვადიანი ეკონომიკური 
წარმატებისა და შეზღუდული საჯარო 
რესურსების მაქსიმალურად ეფექტური 
გამოყენების უზრუნველსაყოფად. ამ 
ორგანიზაციების ჩართვამ ერთიან სახაზინო 
ანგარიშში საჭირო გახადა ფულადი სახსრების 
მართვის გაუმჯობესებული მექანიზმების 
შემუშავება და დანერგვა. სხვა სიტყვებით, 
დღის წესრიგში დაუყონებლივ დადგა ფულადი 
სახსრების აქტიური და ეფექტური მართვის 
საჭიროება, როგორც წარმატებული საჯარო 
ფინანსების რეფორმის მნიშვნელოვანი 
კომპონენტი. ამრიგად, აღნიშნული 
საჭიროებიდან გამომდინარე, გატარდა შემდეგი 
ღონისძიებები:

 � 2015 წლის დასაწყისში სახელმწიფო 
ხაზინაში შეიქმნა ფულადი სახსრების 
პროგნოზირებისა და მართვის 
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the reports and statements submitted by the 
municipalities, and PLPLs and NNLEs. However, 
quality, timeliness and consistency of those 
reports were questionable. Therefore, the MoF 
initiated enhancement of the TSA for municipalities 
and public entities budgets (15% of the overall 
consolidated budget), which was implemented in 
2016-2017 (around 1,250 new organizations in 
total). Fiscal authorities have, therefore, improved 
access to more complete, timely and credible 
information on budgets and their execution and 
available balances of all levels of government 
and public entities in the single PFMIS. MoF is 
now also able to provide information on Local 
Government and LEPL/NNLE revenues and 
expenditures in the Monthly and Quarterly Budget 
Execution Reports. As of now, public schools and 
kindergartens are the only remaining public sector 
entities outside TSA and PFMIS coverage, and 
these are planned to be included in the following 
years (about 3,000).

Reform of Public Financial Management Systems 
and Processes in Georgia is critical to secure 
long-term economic success and to maximize 
the efficient use of limited public resources. The 
inclusion of these organizations in the TSA also 
necessitated the preparation and introduction of 
improved cash management mechanisms. In other 
words, Effective and effective cash management 
became urgent as an important part of successful 
PFM reform. Therefore to accommodate this need 
following activities have been undertaken:

 � In the beginning of 2015, the Cash Forecasting 
and Management Department was established 
at the Treasury Service, and during 2016-
2017 the staff of the Department was trained. 
Training sessions were enriched with practical 
examples and case studies on investment, 
risk management and related areas. Therefore 
Treasury Staff had a chance to observe 
numerous aspects of financial markets, 
financial crisis, risk assessment and best 
practices with that regard. 

 � A draft cash/liquidity management strategy 
was developed and a draft Government decree 
was prepared based on this draft strategy. 
The decree has been approved in June, 2017. 
Document on investment strategy includes 
overall scope and the core approaches essential 
for successful implementation of the active 
cash management of the Treasury balances. 
The decree defines all the details of deposit 
auctions using which treasury is making money 
placements in commercial banks.

 � During 2015-2017 various software systems 
for cash management and analytics were 
studied and in 2016 a software requirements 
and features document was prepared. 
Document provides comprehensive picture 
of the technical specifications of the cash 
management cycle. Treasury Service has used 
main principles and suggestions to develop 
relevant module into PMFS for the initial 
deposit placements.
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დეპარტამენტი, ხოლო 2016-2017 წლებში 
მოხდა დეპარტამენტის თანამშრომელთა 
გადამზადება; ამასთან, ტრენინგებში 
შედიოდა ინვესტიციებს, რისკების 
მართვასა და ანალოგიურ საკითხებთან 
დაკავშირებული პრაქტიკული მაგალითები 
თუ კონკრეტული შემთხვევები. აქედან 
გამომდინარე, ხაზინის თანამშრომლებს 
ჰქონდათ შესაძლებლობა გაცნობოდნენ 
საფინანსო ბაზრების ფუნქციონირების, 
ფინანსური კრიზისების წარმოშობისა და 
რისკების შეფასების საუკეთესო მაგალითებს.

 � შემუშავდა ფულადი სახსრების/
ლიკვიდურობის მართვის სტრატეგია და 
მის საფუძველზე მომზადდა მთავრობის 
განკარგულების პროექტი. განკარგულება 
დამტკიცდა 2017 წლის 22 ივნისის N 301 
დადგენილებით. საინვესტიციო სტრატეგიის 
დოკუმენტი მოიცავს სახაზინო სამსახურის 
ანგარიშზე არსებული თავისუფალი 

ფულადი სახსრების წარმატებული 
მართვისათვის საჭირო სრულ პროცესსა 
და ძირითად მიდგომებს. ამასთან, 
დადგენილება განსაზღვრავს ხაზინის მიერ 
დეპოზიტების აუქციონის ჩატარებისათვის და 
კომერციულ ბანკებში ფულადი სახსრების 
განთავსებისათვის საჭირო ყველა დეტალს.

 � 2015-2017 წლებში მოხდა რესურსების 
მართვის და ანალიტიკური დამუშავების 
სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფის 
სისტემების შესწავლა და 2016 წელს 
მომზადდა პროგრამული უზრუნველყოფის 
მოთხოვნებისა და მახასიათებლების 
დოკუმენტი. დოკუმენტი წამოგვიდგენს 
ფულადი სახსრების მართვის ციკლის 
სპეციფიკაციათა ყოვლისმომცველ სურათს. 
სახაზინო სამსახურმა გამოიყენა ძირითადი 
პრინციპები და მოსაზრებები შესაბამისი 
მოდულის შესაქმნელად, დეპოზიტების 
განთავსების დროს PFMS-ის ფარგლებში.

ევროკავშირისა და სხვა დონორების დახმარება

სახელმწიფო ხაზინას რეფორმების 
განხორციელებაში რამდენიმე დონორი 
ორგანიზაცია დაეხმარა. მრავალი დონორის 
მიერ დაფინანსებული სატრასტო ფონდი 
2008 და 2009 წლებში მხარს უჭერდა საჯარო 
სექტორში ფინანსური სტანდარტების (GFS) 
2001 წლის ვერსიის დანერგვას, აშშ-ის 
საერთაშორისო განვითარების სააგენტო და 
გერმანიის საერთაშორისო განვითარების 
ორგანიზაცია 2015-2016 წლებში უჭერდნენ 
მხარს ადგილობრივი ხელისუფლებისა 
და საჯარო ორგანიზაციების კადრების 
გადამზადებას, ხოლო ევროკავშირის პროექტმა 
„საჯარო ფინანსების მართვის III ეტაპის 
მხარდაჭერა“ ხელი შეუწყო ფულადი სახსრების 

მართვის მექანიზმების მომზადებასა და 
დაწყებას, ასევე, სახელმწიფო ხაზინის კადრების 
გადამზადებას.
ევროკავშირის პირველი საჯარო ფინანსების 
მართვის საბიუჯეტო მხარდაჭერის პროგრამაში, 
„საჯარო ფინანსების მართვის პირველი 
რეფორმის მხარდაჭერა 2007-2009“, ყურადღება 
გამახვილებული იყო სახელმწიფო ხაზინაზე, 
კერძოდ, 2008 წლის განსაკუთრებული 
პირობა იყო - „საჯარო სექტორში ფინანსური 
სტანდარტების (GFS) 2001 წლის ვერსიის 
პირველი ფაზის დასრულებ“, ხოლო 2009 
წლის განსაკუთრებული პირობა - „2008 წლის 
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის GFMS 2001 
სტანდარტის მიხედვით მომზადება“. 

შედეგები

ხაზინის ერთიანი ანგარიშის არეალი 
გაფართოვდა და უკვე მოიცავს ადგილობრივ 
ხელისუფლებას და საჯარო უწყებებს, 
სკოლებისა და საბავშვო ბაღების გარდა. 
ამდენად, როგორც ცენტრალური და 
ადგილობრივი ხელისუფლებების, ისე 
საჯარო უწყებების ბიუჯეტის შესრულების 
კონსოლიდირებული ანგარიშები და 
ინფორმაცია, ხელმისაწვდომია რეალურ 

დროში, დღეების, თვეებისა და წლების 
მიხედვით.

სახელმწიფო ხაზინამ შეიმუშავა ხაზინის 
ანგარიშებზე არსებული ფულადი რესურსების 
მართვისათვის საჭირო რეგულაციები და დაიწყო 
თავისუფალი ფულადი სახსრების განთავსება 
კომერციულ ბანკებში, ბლუმბერგში ჩატარებული 
აუქციონების გზით.



Public Finance Management Reform in Georgia      37

SUPPORT FROM EU AND OTHER DONORS

Several donors have assisted the Treasury Service 
to implement the reforms. In this respect, the Multi-
Donor Trust Fund assisted with the introduction 
of GFS 2001 in 2008 and 2009, USAID and GiZ 
assisted with the training of local governments 
and public entities in 2015-2016, and the EU 
project “Support to Public Finance Policy and 
Management Reforms in Georgia” assisted with 
preparation and introduction of improved cash 
management mechanisms, and with the training of 
Treasury staff during 2015-2017.

In the first EU PFM budget support programme 
“support to PFM Reforms I, 2007-2009” Treasury 
was one of the focus area, in particular in the 
2008 Specific Condition (“first phase of introducing 
GFS 2001 has been completed”) and in the 2009 
Specific Condition (“the Budget Execution Report 
2008 will be prepared pursuant to GFSM 2001 
standards”). 

RESULTS

The Treasury Singly Account is extended and 
includes also local governments and public entities 
(LEPLs/NNLEs) except for public schools and 
kindergartens. As such, consolidated budget 
execution reports and information on available 
resources of central government, local government 
and public entities are now available in real time, 
on a daily, monthly and annual basis. 

Treasury has developed regulations for managing 
cash resources accumulated on Treasury accounts 
and started running auctions in Bloomberg for 
deposit placements in commercial banks.
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პარლამენტის როლი

მდგომარეობა 2007 წლამდე 

პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომიტეტი შეიქმნა პარლამენტში საბიუჯეტო 

პროცესის კოორდინირებისა და ბიუჯეტის 
მომზადების პროცესის ზედამხედველობისათვის. 
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი, რომლის 
უფლებამოსილებაა მთავრობის ფისკალური 
პოლიტიკის, გეგმების და საქმიანობის შედეგების 
ანალიზი, კვლევა და შეფასება, შეიქმნა 1997 
წელს და 2005 წელს ანგარიშვალდებული 
გახდა საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-
საბიუჯეტო კომიტეტის წინაშე. 

პარლამენტის მიერ წლიური სახელმწიფო 
ბიუჯეტის კანონის განხილვის 2007 წლის 
PEFA-ს (სახელმწიფო ხარჯები და ფინანსური 

ანგარიშვალდებულება) შეფასებაში 
აღნიშნულია, რომ განხილვის წლიური პროცესი 
არის ნათელი და მისდევს როგორც ქვეყნის 
ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 
დოკუმენტს (BDD), ისე წლიური სახელმწიფო 
ბიუჯეტის კანონს; რომ პარლამენტის 
მიერ კონტროლის პალატის აუდიტის 
ანგარიშების განხილვა დროულად ჩატარდა 
და პარლამენტში გაიმართა დეტალური 
მოსმენა აუდიტგავლილი სტრუქტურების 
წარმომადგენლების თანდასწრებით, მაგრამ 
პარლამენტის ოფიციალური რეაგირება 
აუდიტის შედეგად გამოვლენილ ფაქტებზე არ 
ყოფილა. 

მოვლენათა განვითარება 2007-2017 წლებში

2007 წლის შემდეგ რამდენიმე წლის 
განმავლობაში პარლამენტის როლი 
საბიუჯეტო პროცესის ზედამხედველობაში არ 
გაუმჯობესებულა. მართალია, პარლამენტის 
როლი წლიური ბიუჯეტის დამტკიცების 
პროცესში იმავე მაღალ დონეზე დარჩა, 
როგორზედაც ადრე იყო, მაგრამ 2012 წლის 
PEFA-ს დასკვნის მიხედვით, მდგომარეობა 
გაუარესდა პარლამენტის მიერ გარე აუდიტის 
ანგარიშების განხილვის თვალსაზრისით, 
კერძოდ, იშვიათად იმართებოდა აუდიტის 
შედეგად გამოვლენილი ფაქტების 
საპარლამენტო მოსმენები და პარლამენტი 
არასათანადო ყურადღებას აქცევდა გარე 
აუდიტის რეკომენდაციების შესრულებას. 

შედეგად, PEFA-ს დაბალი შეფასების შემდეგ 
პარლამენტმა ზომები მიიღო. 

2014 წელს ხელახლა შეიქმნა პარლამენტის 
საბიუჯეტო ოფისი, როგორც დამოუკიდებელი 
სტრუქტურული ერთეული, რომელიც 
დამოუკიდებელ და ექსპერტულ რჩევას 
აძლევს პარლამენტს ფისკალური და 
მაკროეკონომიკური გარემოს თაობაზე. მისი 
ორგანიზაციული სტრუქტურა შეიცვალა და 
ამჟამად პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 
14 თანამშრომელი სამ ქვედანაყოფშია 

გადანაწილებული. პარლამენტის საბიუჯეტო 
ოფისი ანგარიშვალდებულია სამეთვალყურეო 
საბჭოს წინაშე, რომელსაც ხელმძღვანელობს 
პარლამენტის თავმჯდომარე და რომლის 
შემადგენლობაში შედიან როგორც 
საპარლამენტო უმრავლესობის, ისე 
უმცირესობის და ფრაქციების წარმომადგენლები 
და სხვა პარლამენტარები. პარლამენტის 
საბიუჯეტო ოფისის მომზადებული ყველა 
ანგარიში საჯაროა და ხელმისაწვდომია 
მის ოფიციალურ ვებგვერდზე, შესაბამის 
მეთოდოლოგიურ შენიშვნებთან ერთად. 

2015 წელს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომიტეტმა შექმნა სამუშაო ჯგუფი სახელმწიფო 
აუდიტის სამსახურის მიერ მომზადებული 
აუდიტის ანგარიშების რეგულარულად 
განსახილველად, რათა გაზრდილიყო 
პარლამენტის წვლილი აუდიტის ანგარიშებში 
ასახული ნაკლოვანებების და პრობლემების 
აღმოფხვრაში. აღნიშნულ საკითხთან 
დაკავშირებით საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტმა 
დამატებით დაიწყო სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახურის აუდიტის ანგარიშების კვარტალური 
საჯარო მომსმენების გამართვა, სადაც 
მონაწილეობენ მედიის წარმომადგენლები და 
რომელიც ღიაა საზოგადოებისთვის. დაბოლოს, 
2015 წლის მარტში საქართველოს მთავრობის 
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ROLE OF PARLIAMENT

SITUATION BEFORE 2007

T he Budget and Finance Committee of 
Parliament was established in order to 

coordinate the budget process in Parliament 
and to supervise budget implementation. 
The Parliamentary Budget Office (PBO), 
established already in 1997, was mandated 
to provide analysis, research and assessment 
of government’s fiscal policies, plans and 
performance and in 2005 it became accountable 
to the Committee for Budget and Finance of the 
Parliament of Georgia.

With regards to Parliament’s scrutiny of the annual 
budget law, the PEFA 2007 assessed that (i) the 
annual review process is clear and has been 
adhered to, both with regards to the BDD and to 
the annual budget law. Also, Parliament’s scrutiny 
of audit reports of the Chamber of Control was 
completed on a timely basis and Parliament held 
in-depth hearings in the presence of responsible 
officers of the audited entities, but there was no 
formal response by the Parliament to the audit 
findings.

DEVELOPMENTS IN THE PERIOD 2007-2017

In the first years after 2007 the actual role of the 
Parliament in budgetary oversight did not evolve. 
Although Parliament’s role in the annual budget 
review and approving process remain equally 
good as before, the PEFA 2012 concluded that 
Parliament’s review of the external audit reports 
had deteriorated, in particular because only 
occasional Parliamentary hearings on the audit 

findings had been held and because Parliament 
insufficiently followed up on the external audit 
recommendations. 

As a result of this poor score in the PEFA 
assessment, Parliament took action.

In 2014, the PBO was re-established as an 
independent structural unit providing independent 
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დადგენილებით (# 144), სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახურის მიერ გასული წლის ბიუჯეტის 
შესრულებასთან დაკავშირებით გამოვლენილ 

ფაქტებზე პარლამენტის რეკომენდაციების 
განხორციელების მონიტორინგისათვის 
ჩამოყალიბდა ოფიციალური მექანიზმი. 

ევროკავშირისა და სხვა დონორების მხარდაჭერა

ბიუჯეტის პროცესის ზედამხედველობაში 
პარლამენტის როლის გასაძლიერებლად 
რამდენიმე დონორმა მიიღო მონაწილეობა, 
მათ შორის: ევროკავშირმა (EU), გერმანიის 
საერთაშორისო თანამშრომლობის 
საზოგადოებამ (GiZ) და აშშ-ის საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტომ (USAID). 2015-
2016 წლებში ევროკავშირის ტექნიკური 
დახმარების პროექტის ფარგლებში საბიუჯეტო 
ოფისს დაეხმარნენ მაკროეკონომიკური 
ანალიზისა და მეთოდების დანერგვაში, 
რაც აგრეთვე მოიცავდა ვებგვერდისა და 
კომუნიკაციის სტრატეგიის შექმნას, რათა 
გაუმჯობესებულიყო საზოგადოების ეფექტურად 
ჩართვა პარლამენტში აუდიტის და სახელმწიფო 

ბიუჯეტის ანგარიშების საჯარო მოსმენებში.
ევროკავშირის საბიუჯეტო დახმარების 
პროგრამის - „საჯარო ფინანსების მართვის 
რეფორმების მხარდაჭერა III“ (2014-2016 წწ.) 
- ექვსი ძირითადი სფეროდან ერთ-ერთი იყო 
„საბიუჯეტო ზედამხედველობა, გამჭვირვალობა 
და კომუნიკაცია“, რომლის განსაკუთრებული 
პირობები ეხებოდა საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომიტეტის როლის გაძლიერებას (რაც 
გულისხმობს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 
ანგარიშების საჯარო მოსმენას, სახელმწიფო 
სექტორის ფინანსური მართვის რეფორმის 
სტრატეგიის განხორციელების საკოორდინაციო 
საბჭოში მონაწილეობას და პარლამენტის 
საბიუჯეტო ოფისის შექმნას).

შედეგები

პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომიტეტმა კვარტალური საჯარო შეხვედრების 
გამართვით, რასაც მედიაც აშუქებს, გამოასწორა 
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშებზე 
რეაგირების სისწრაფე, რეგულარულობა 
და ანგარიშვალდებულება. ეს დაეხმარება 
პრობლემების იდენტიფიცირებას, დროულად 
მოხდება მათზე რეაგირება და შესრულდება 
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ 
გამოვლენილ ფაქტებთან/ანგარიშებთან 
დაკავშირებით პარლამენტის რეკომენდაციები.

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისმა 
მაკროეკონომიკის, საგადასახადო პოლიტიკის, 
ბიუჯეტის და სპეციფიკური საკითხების შესახებ 
ექსპერტული და დასაბუთებული ანალიტიკური 
ანგარიშების (რომლებიც ვებგვერდებზე ყველა 
პარლამენტარისათვის ხელმისაწვდომია) 
მომზადებით გააუმჯობესა პარლამენტის 
მხრიდან აღმასრულებელი შტოს ფისკალური 
ზედამხედველობის დამოუკიდებლობის ხარისხი 
და შესაძლებლობები.

ზემოაღნიშნული ბრძანების შესაბამისად, 
ფინანსთა სამინისტრომ 2016 წლის ივნისში 
მოამზადა ანგარიში, სადაც დეტალურად არის 
აღწერილი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 
მიერ 2014 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებული 

რეკომენდაციების საფუძველზე პარლამენტის 
მიერ მომზადებული რეკომენდაციების 
განხორციელებაში მთავრობის წინსვლა, 
რომელიც თან დაერთო პარლამენტისთვის 
წარდგენილ 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 
შესრულების ანგარიშს. 2016 წლის სექტემბერში 
მთავრობის #1823 განკარგულების და 
საქართველოს მთავრობის #144 დადგენილების 
შესაბამისად, საქართველოს მთავრობა 
დათანხმდა გაეგრძელებინა ეს დადებითი 
პრაქტიკა და მოამზადა სამოქმედო გეგმა, სადაც 
მოცემულია ინფორმაცია სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახურის მიერ 2015 წლის სახელმწიფო 
ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებით 
გამოვლენილ ფაქტებზე პარლამენტის 
რეკომენდაციების განხორციელების 
მიმდინარეობის შესახებ, რაც თან დაერთვება 
2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 
ანგარიშს, რომელიც პარლამენტს წარედგინება 
2017 წლის ივნისში. 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი PFM 
რეფორმის ფარგლებში ადგენს თავისი 
საქმიანობის ერთწლიან სამოქმედო გეგმას, 
რომელიც დაყოფილია კვარტლების მიხედვით, 
ითარგმნება ინგლისურ ენაზე და ქართულად 
და ინგლისურად ქვეყნდება პარლამენტის 
ვებგვერდზე. 2017 წლის საქმიანობის გეგმა 
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and expert advice to the Parliament on the fiscal 
and macroeconomic environment. Its organizational 
structure was changed and presently, the PBO 
has 14 staff organized into three units. The PBO 
has a Supervisory Board led by the Speaker of the 
Parliament and includes members of majority as 
well as minority factions and other MPs. All reports 
prepared by the PO are public and available on the 
official web-page complemented by the relevant 
methodological notes.

In 2015 the Parliamentary Budget and Finance 
Committee established a working group for the 
regular discussion of audit reports prepared by 

the State Audit Office of Georgia, to increase 
the contribution of Parliament to address the 
deficiencies and problems represented in the 
audit reports. This issue was further addressed in 
2016, by the Parliamentary Budget and Finance 
Committee holding quarterly public hearings on 
SAO Audit Reports, which are covered by the 
media and open to the public. Finally, a formal 
mechanism was established in March 2015 by 
Order of the Minister of Finance (No. 144) for 
monitoring the implementation of Parliament’s 
recommendations on SAO findings on execution of 
the previous year’s budget.  

SUPPORT FROM EU AND OTHER DONORS

Several donors have actively supported Parliament 
to enhance its role in budgetary oversight, including 
EU, GiZ and USAID. EU technical assistance has 
provided comprehensive technical assistance project 
to the Budget Office on macroeconomic analysis 
and techniques over 2015/2016; and assisted 
development of its web-site and a communication 
strategy to improve how Parliament engages with 
the public in an effective way through public budget 
hearings on audit and state budget reports.

In the EU budget support programme “support to 
PFM reforms III” (2014-2016) “budgetary oversight, 
transparency and communication” was one of the 
six focal areas. In particular, Specific Conditions 
concerned strengthening the role of the Budget 
and Finance Committee (including conducting 
hearings on the SAO reports and participation in 
the PFM Council and the establishment of PBO).
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კომიტეტის სხდომაზე განიხილეს 2016 
წლის დეკემბერში, განხილვაში აქტიური 
მონაწილეობა მიიღო სხდომაზე დამსწრე 
კომიტეტის ყველა წევრმა.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ 
ჩატარებული ეფექტიანობის აუდიტის 
პარლამენტში წარმოდგენილ ანგარიშებს 
განიხილავს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 
ანგარიშების განმხილველი სამუშაო ჯგუფი, 
ხოლო საჭიროების შემთხვევაში - საფინანსო-
საბიუჯეტო კომიტეტი. კომიტეტი აღნიშნული 
ანგარიშების განხილვის შემდეგ გასცემს თავის 
რეკომენდაციებს და ამ რეკომენდაციების 
შესრულებაზე აწარმოებს მონიტორინგს.

კომიტეტის მიერ ნებისმიერ საკითხზე 
ჩატარებული სხდომა ღიაა საზოგადოებისა და 
მედიისთვის. ამასთან, ინფორმაცია კომიტეტის 
სხდომის დროისა და დღის წესრიგის შესახებ 

წინასწარ ქვეყნდება პარლამენტის ვებგვერდზე, 
ხოლო საკომიტეტო მოსმენები გადაიცემა 
პირდაპირ ეთერში პარლამენტის ვებგვერდზე.

აუდიტის სამსახური საქართველოს 
პარლამენტში ყოველწლიურად წარმოადგენს 
თავისი საქმიანობის წინა წლის ანგარიშს. 

ამასთან, პარლამენტში ყოველწლიურად 
იქმნებოდა სპეციალური კომისია, რომელიც 
სწავლობდა აუდიტის სამსახურის საქმიანობას. 
კონტროლის პალატიდან აუდიტის სამსახურად 
გარდაქმნის შემდეგ, აუდიტის სამსახურისთვის 
მეტი დამოუკიდებლობის მინიჭების მიზნით, 
საქართველოს პარლამენტის დროებითი 
კომისია ახორციელებს აუდიტის სამსახურის 
მხოლოდ ფინანსურ აუდიტს, კომისიაში 
თანაბარი რაოდენობით არიან წარმოდგენილი 
როგორც საპარლამენტო უმრავლესობა, ისე 
საპარლამენტო უმცირესობა.
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RESULTS

The Parliamentary Budget and Finance 
Committee has improved the timeliness, 
regularity and accountability for responding to 
SAO reports through holding quarterly public 
meetings – covered by the media – to identify 
and resolve problems in timely responses 
to, and implementation of, Parliamentary 
recommendations on SAO findings/reports.   

The PBO (Parliamentary Budget Office) has 
enabled improved Parliamentary independence 
and capabilities for fiscal oversight of the 
Executive Branch, by producing regular, expert 
and substantive analytical reports (available at 
its web-site for all Parliamentarians) addressing 
macroeconomic, tax policy, budget and special 
issues relevant to the Parliament.

Pursuant to the Decree, in June 2016, 
the MoF prepared a report which detailed 
Government progress in implementing 
Parliament’s recommendations, based on SAO 
recommendations, for issues concerning the 
2014 Budget, which was attached as an annex 
to the 2015 Budget Execution Report submitted 
to Parliament.  In September 2016, through the 
Government of Georgia (GOG) Decree No. 1823, 
and pursuant to the GOG Resolution No. 144, the 
Government of Georgia agreed to continue this 
good practice, and prepare an action plan which 
provides advice on progress of implementing 
Parliament’s recommendations on SAO findings 
on execution of the 2015 budget, which will be 
attached to the 2016 Budget Execution report 
submitted to Parliament in June 2017. 

The Budget and Finance Committee prepares 
its annual action plan, which is broken down by 

quarters. The action plan is translated into English 
language and published on the Parliament’s 
website in Georgian and English languages. 
Action Plan 2017 was reviewed at the Committee 
meeting in December 2016 with all members of the 
Committee actively participating. 

Performance Audit Reports submitted to the 
Parliament by the State Audit Office (SAO) are 
reviewed by the Working Group for Review of 
SAO Reports and in case of need – by the Budget 
and Finance Committee. The Committee issues 
recommendations after review of the reports and 
monitors their implementation.

The meetings held by the Committee on any 
issue are open for public and media. Besides, 
information on the date/time and agenda of 
the meetings is published in advance on the 
Parliament’s website and the hearings at the 
Committee are broadcasted online on the 
Parliament’s website.

The SAO annually submits reports to the 
Parliament of Georgia on its activities conducted 
during previous year. 

Also, a special commission was created at the 
Parliament to annually study activities of the SAO. 
After the transformation from the Chamber of 
Control to the State Audit Office (SAO) temporary 
commission of the Parliament conducts only 
financial audit of the SAO in order to ensure better 
independence of the SAO. The Parliamentary 
majority and minority in the Parliament are equally 
represented in the commission.
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საგადასახადო პოლიტიკის შემუშავება

მდგომარეობა 2007 წლამდე 

საქართველოს პირველი საგადასახადო 
კოდექსი მიიღეს 1997 წელს, რომლითაც 

ქვეყანაში განისაზღვრა 21 გადასახადი. 
ადმინისტრირების თვალსაზრისით ეს იყო 
ძალიან რთული და გაურკვეველი სისტემა, 
რამაც ჩრდილოვანი ეკონომიკის გაფართოებას 
შეუწყო ხელი. გადასახადის მაღალი 
განაკვეთების მიუხედავად, ვიწრო დასაბეგრმა 
ბაზამ შედეგად დაბალი საგადასახადო 
შემოსავლები მოიტანა (2003 წელს - მშპ-ის 
15%), რამაც, თავის მხრივ, მნიშვნელოვნად 
შეზღუდა მთავრობის მიმდინარე ხარჯები.

ახალი საგადასახადო კოდექსი დამტკიცდა 
2004 წლის დეკემბერში. მან გაამარტივა 
გადასახადების ადმინისტრირების 
პროცედურები, გააუქმა არაეფექტური და 
რთულად ადმინისტრირებადი გადასახადები 

და შეამცირა განაკვეთები (განსაკუთრებით, 
საშემოსავლო და დამატებითი ღირებულების 
გადასახადები). ამ მიდგომის შედეგად 
გადასახადის სახეები 21-დან 7-მდე შემცირდა. 
პარალელურად, ურჩი გადამხდელების მიმართ 
აღსრულების მექანიზმები მნიშვნელოვნად 
გამკაცრდა. განაკვეთების შემცირების 
მიუხედავად, კანონთან შესაბამისობის 
გაზრდილმა დონემ გამოიწვია ბიუჯეტში 
საგადასახადო შემოსავლების ძლიერი მატება 
(2007 წელს - მშპ-ის 26%).

2006 წელს განხორციელდა ვაჭრობის 
ლიბერალიზაციის მნიშვნელოვანი რეფორმა, 
რომლის შედეგადაც დამტკიცდა ახალი საბაჟო 
კოდექსი, გამარტივდა საბაჟო პროცედურები 
და 16-დან 3-მდე შემცირდა ტარიფის განაკვეთი 
(შესაბამისად, 0%, 5% და 12%). 

მოვლენათა განვითარება 2007-2017 წლებში

საგადასახადო პოლიტიკა
მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მთავრობის 
საგადასახადო პოლიტიკა თანმიმდევრულად 
იყო მიმართული კერძო სექტორისა და 
უცხოური ინვესტიციებისთვის მიმზიდველი და 
სტაბილური საგადასახადო გარემოს შექმნაზე, 
ასევე, ბიზნესის წამოწყებასა და გაფართოებაზე. 
ყოველივე ეს ხორციელდებოდა როგორც 
საგადასახადო სისტემის სიმარტივის, სიცხადის, 
უნივერსალურობის, სამართლიანობისა 
და მთლიანობის უზრუნველსაყოფად, ისე 
გადასახადის განაკვეთების ოპტიმალური დონის 
დასაწესებლად. ხსენებული საგადასახადო 
პოლიტიკის მიზნების შესაბამისად, 2008 

წელს ისევ განხორციელდა მნიშვნელოვანი 
ცვლილებები საგადასახადო განაკვეთების 
დახვეწის მიმართულებით: უპირველეს 
ყოვლისა, გაუქმდა სოციალური ანარიცხები და 
აისახა საშემოსავლო გადასახადში, ამგვარად 
კომბინირებული გადასახადის განაკვეთი 
32%-დან 25%-მდე შემცირდა. შემდგომში 
კომბინირებული გადასახადის განაკვეთმა 
კვლავ იკლო და 2009 წელს 20% გახდა. 
მომდევნო წლებში საგადასახადო განაკვეთები 
მეტწილად უცვლელი დარჩა. ერთადერთ 
გამონაკლისს წარმოადგენდა დივიდენდის/
საშემოსავლო გადასახადი, რომლის განაკვეთი 
10%-დან 5%-მდე შემცირდა.

სა  გა  და  სა  ხა  დო გა  ნაკ  ვე  თე  ბი სა  ქარ  თვე  ლო  ში 2004 წლი  დან დღემ  დე 
(აქ  ცი  ზის  /სა  ბა  ჟო მო  საკ  რებ  ლი  სა და ქო  ნე  ბის გა  და  სა  ხა  დის გა  მოკ  ლე  ბით)

გა  და  სა  ხა  დი 2004 2005 2006-2007 2008 2009-2011 2012-2017
დღგ 20% 20% 18% 18% 18% 18%
სა  შე  მო  სავ  ლო 12-20% 12% 12% 25% 20% 20% 
სო  ცია  ლუ  რი 33% 20% 20%
მო  გე  ბის 20% 20% 20% 15% 15% 15%
დი  ვი  დენ  დის   /
სა  შე  მო  სავ  ლო 10% 10% 10% 10% 5% 5%

ახალი საგადასახადო კოდექსი 2011 წლის 
იანვრიდან შევიდა ძალაში. მან გააერთიანა 
საგადასახადო და საბაჟო კოდექსები. 

მისი მთავარი სიკეთე იყო კიდევ უფრო 
გამარტივებული პროცედურები, ამასთან, 
სისტემა გახდა მომსახურებაზე ორიენტირებული 
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TAX POLICY FORMULATION

SITUATION BEFORE 2007

T he first Tax Code of Georgia was adopted in 
1997, creating a structure with 21 types of 

taxes, which was overly complex and difficult to 
administer, and which contributed to expansion of 
the informal economy. In spite of high tax rates, 
the narrow tax base resulted in low tax revenues 
(in 2003: 15% of GDP), which in turn seriously 
constrained government current expenditures.

A new Tax Code was adopted in December 
2004. It simplified tax administration procedures, 
abolished ineffective and difficult-to-administer 
taxes and lowered the tax rates (in particular 

income tax and VAT). This approach resulted in 
reducing the number of taxes from 21 to seven. In 
parallel, the enforcement measures against non-
taxpayers were made significantly more stringent. 
In spite of the reduction of tariffs, increased tax 
compliance led to a strong growth of tax revenues 
(in 2007: 26% of GDP).

In 2006 a major trade liberalization reform 
was implemented with the adoption of the new 
Customs Code, simplifying customs procedures 
and reducing the number of tariff rates from 16 to 
three (with rates of respectively 0%, 5% and 12%). 

DEVELOPMENTS IN THE PERIOD 2007-2017

Tax policy

Throughout the period the Government’s tax 
policy consistently aimed to create an attractive 
and stable tax environment for private sector and 
foreign investments, as well as for starting and 
extending business, by ensuring simplicity, clarity, 
universality, fairness and completeness of the tax 
system and optimal level of tax rates. 

Pursuant to these tax policy objectives, in 2008 
again some major changes in the tax rates were 
implemented: first and foremost, the social tax was 
abolished and incorporated in the income tax, and 
the combined rate was reduced from 32% to 25%, 
and in 2009 to 20%. In later years, the tax rates 
remained largely unchanged, with exception of the 
dividend/interest income tax, which was reduced 
from 10% to 5%.

Tax ra tes in Geor gia, 2004-pre sent (ex cept ex ci se/ cus tom tax and pro perty tax)

Ta xes 2004 2005 2006-2007 2008 2009-2011 2012-2017

VAT 20% 20% 18% 18% 18% 18%

In co me tax 12-20% 12% 12% 25% 20% 20% 

So cial tax 33% 20% 20%

Pro fit tax 20% 20% 20% 15% 15% 15%

Di vi den d /
in te rest tax 10% 10% 10% 10% 5% 5%

The new Tax Code came into force from January 
2011, unifying the tax and customs codes. The 
main philosophy of new Tax Code is further 
simplification of procedures at the same time 
making them service-oriented and business-
friendly. The new Tax Code introduced the concept 
of “Micro” and “Small” business, with a different tax 
regime for individuals involved in small business.

Georgia adopted the organic law on “Economic 
Freedom” in 2011, by which it guaranteed 
economic rights and freedoms and which sets 
the fiscal rules of the country. Apart from an 
expenditure rule (limiting the budget expenditures 
to 30% of GDP), a balanced budget rule (limiting 
the budget deficit to 3%) and a debt rule (limiting 
the state debt to 60% of GDP), a revenue rule 
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და ბიზნესისადმი კეთილგანწყობილი. ახალი 
საგადასახადო კოდექსით დაინერგა ცნებები 
„მიკრო“ და „მცირე“ ბიზნესი, ხოლო მცირე 
ბიზნესით დაკავებულ ფიზიკურ პირებს 
განესაზღვრათ განსხვავებული რეჟიმი.

საქართველომ 2011 წელს მიიღო ეკონომიკური 
თავისუფლების შესახებ ორგანული კანონი, 
რამაც განაპირობა ეკონომიკური უფლებები 
და თავისუფლება. მასში განისაზღვრა ქვეყნის 
ფისკალური წესები. ხარჯების წესების გარდა 
(რომლითაც საბიუჯეტო ხარჯები მშპ-ის 30%-
მდე შეიზღუდა), დაინერგა დაბალანსებული 
საბიუჯეტო წესი (საბიუჯეტო დეფიციტი 3%-მდე 
შეიზღუდა), ვალის წესი (სახელმწიფო ვალი 
მშპ-ის 60%-მდე შეიზღუდა) და შემოსავლების 
წესი და აიკრძალა რეფერენდუმის გარეშე 
ნებისმიერი გადასახადის განაკვეთის გაზრდა 
(აქციზის გარდა) და გადასახადების სახეების 
დამატება.

ბოლოდროინდელი დიდი რეფორმა შეეხებოდა 
საგადასახადო კოდექსის ცვლილებას, 
რომლითაც განისაზღვრა მოგების გადასახადის 
ახალი რეჟიმი, რაც ძალაში 2017 წლის 1 
იანვარს შევიდა. ეს რეფორმა ეფუძნება 
ესტონურ მოდელს, რომლის ფარგლებშიც 
ბიზნესი არ იბეგრება გაუნაწილებელი მოგების 
ნაწილში. გადასახადებს ექვემდებარება 
მხოლოდ განაწილებული მოგება (დივიდენდები 
და სხვა სახის განაცემები), რათა ბიზნესს 
საქმიანობისა და შესაძლებლობების 
გაფართოებისთვის რეინვესტირების სტიმული 
ჰქონდეს. 

ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების 
ფარგლებში, რომელიც 2014 წელს გაფორმდა, 
საქართველომ რამდენიმე ვალდებულება 
იკისრა. უპირველეს ყოვლისა, ქვეყნის 
კანონმდებლობა უნდა დაუახლოვდეს 
ევროკავშირის დირექტივებსა და 
საერთაშორისო იურიდიულ ინსტრუმენტებს. 
ეს ძირითადად შეეხება დამატებითი 
ღირებულების გადასახადს (დღგ) და აქციზს 
თამბაქოსა და ალკოჰოლურ სასმელებზე. 
დანაკლისის ანალიზი ჩატარდა და სამოქმედო 
გეგმა შემუშავდა. მუშაობა მიმდინარეობს 
ევროკავშირის დირექტივებთან საქართველოს 
კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის გეგმების 
შემუშავების მიზნით. იწერება კანონმდებლობაში 
ცვლილებების პროექტები, რათა 
საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობა 
შესაბამისობაში მოვიდეს ევროკავშირის დღგ-ის 
დირექტივებთან.

საქართველომ ასევე იკისრა ევროკავშირის 
კანონმდებლობასთან საბაჟო კანონმდებლობის 
ჰარმონიზაციის ვალდებულება. ამ 
ვალდებულების შესასრულებლად და ახალი 

საბაჟო კოდექსის მოსამზადებლად შეიქმნა 
სამუშაო ჯგუფი. ჯგუფმა საბაჟო სისტემის 
მარეგულირებელი ნორმატიული აქტების 
პირველი სამუშაო ვერსია მოამზადა. 

მიმდინარეობს იმპორტის მოსაკრებლიდან 
განთავისუფლების შესახებ ევროკავშირის 
დირექტივის ანალიზი/მიმოხილვა და 
საქართველოს კანონმდებლობაში შესატანად 
მზადდება ევროკავშირის დირექტივასთან 
მიახლოებული ნორმები.

საერთაშორისო თანამშრომლობა

 � 2010 წლიდან საქართველო აქტიურად 
მუშაობს მისი საერთაშორისო საგადასახადო 
შეთანხმებების არეალის გასაზრდელად. 
მას ამჟამად 54 ქვეყანასთან აქვს 
გაფორმებული ორმაგი დაბეგვრის თავიდან 
აცილებისა და შემოსავალზე გადასახადების 
გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ 
შეთანხმებები საშემოსავლო და მოგების 
გადასახადების ნაწილში; 

 � 2014 წლის 29 ოქტომბერს საქართველო 
გახდა ეკონომიკური თანამშრომლობისა და 
განვითარების ორგანიზაციის გლობალური 
ფორუმის ექსპერტთა მიმოხილვის ჯგუფის 
წევრი, სადაც საგადასახადო მიზნებისთვის 
ინფორმაციის გამჭვირვალობისა და 
გაცვლის შესახებ არსებული საერთაშორისო 
სტანდარტების გაძლიერებასა და ახლების 
შემუშავებაზე მუშაობს და არაწევრ 
იურისდიქციებში შემფასებლის რანგში 
მოქმედებს; 

 � 2015 წლიდან საქართველო აქტიურად არის 
ჩართული ეკონომიკური თანამშრომლობისა 
და განვითარების ორგანიზაციის და დიდი 
ოცეულის საგადასახადო ბაზის ეროზიისა 
და მოგების გადაქაჩვის პროექტში. ამ 
კონტექსტში საქართველო მონაწილეობს 
მრავალეროვნული ინსტრუმენტის 
შემუშავებაში საერთაშორისო საგადასახადო 
შეთანხმებებში ცვლილებების შესატანად 
და მათთან დაკავშირებულ საკითხებზე 
გამართულ დისკუსიებში; 

 � 2016 წელს საქართველო გახდა 
საგადასახადო ბაზის ეროზიისა და მოგების 
გადაქაჩვის პროექტის ინკლუზიური 
ჩარჩოსისტემის ასოცირებული წევრი და 
ვალდებულება იკისრა 4 მინიმალური 
სტანდარტის განხორციელებაზე პროექტის 
სამოქმედო გეგმის მე-5, მე-6, მე-13 და მე-14 
ამოცანების ფარგლებში. 
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was introduced, prohibiting the increase of any tax 
rate (except excise tax) and the expansion of the 
number of taxes, unless approved by referendum.

A recent major reform was the change in the Tax 
Code with regards to a new profit tax regime, 
which entered into force on 1 January 2017. The 
reform is based on the Estonian Model under 
which businesses are not taxed at undistributed 
profits but at distributed profits (dividends and 
other distributions) so that businesses will be 
stimulated to reinvest in expanding their activities 
and capacities. 

Under the Association Agreement with the EU, 
which was signed in June 2014, Georgia has 
taken up several obligations. Firstly, the obligation 
to approximate its legislation to relevant EU 
Directives and international instruments. This 
mainly concerns VAT and excise on tobacco 
and alcoholic beverages. A gap analysis was 
prepared and an action plan was developed. 
Work is in progress for developing plans to 
harmonize Georgian Legislation with European 
Union Directives, and to design draft tax law 
amendments on certain issues to harmonize 
Georgian tax legislation with VAT Directives.

Secondly, Georgia is obliged to approximate 
its customs legislation with the respective EU 
legislation. A Working Group for preparation of a 
new Customs Code was established in order to 
fulfil this commitment. The Group prepared the 
first draft of the regulating normative act for the 
customs sphere. 

Analysis/review of the EU Directive on import duty 
exemption is ongoing and norms approximated to 
the EU Directive are being prepared for Georgian 
legislation.

International cooperation 

 � Starting from 2010, Georgia is working actively 
to extend its international tax treaty network 
and currently has concluded 54 agreements 
on the Avoidance of Double Taxation and the 
Prevention of Fiscal Evasion with Respect to 
taxes on Income and Capital. 

 � On 29 October 2014, Georgia became a 
member of the Peer Review Group of the 
OECD Global Forum, where it works on 
enhancement of existing and elaboration of 
new international standards on transparency 
and exchange of information for tax purposes 
and serves as an assessor of non-member 
jurisdictions. 

 � Since 2015, Georgia has been actively 
involved in the OECD/ G20 Base Erosion and 
Profit Shifting (BEPS) project. As part of this 
project, Georgia input to the development of 
Multilateral Instrument to amend tax treaties 
and contributed to the discussions on tax 
treaties and related issues. 

 � In 2016, Georgia became an associated 
member of BEPS Inclusive Framework and 
committed to the implementation of 4 minimum 
standards under Action 5, Action 6, Action 13 
and Action 14 of the BEPS action plan. 
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ევროკავშირისა და სხვა დონორების მხარდაჭერა

საგადასახადო და საბაჟო სფეროში 
რეფორმების განხორციელებას რამდენიმე 
დონორი უჭერდა მხარს. მათ შორის 
აღსანიშნავია ევროკავშირის დაძმობილების 
პროექტი საქართველოს შემოსავლების 
სამსახურში, რომლის შედეგად ხუთიდან 
ორი სავალდებულო შედეგი უშუალოდ 
უკავშირდებოდა ასოცირების შეთანხმების 

შესრულებას: 1) ეროვნული კანონმდებლობის 
დღგ-ის დათქმების ჰარმონიზაცია 
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან 
ევროკავშირის საერთო დღგ-ის სისტემის 
კონტექსტში და 2) ეროვნული კანონმდებლობის 
აქციზის დათქმების ჰარმონიზაცია 
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან აქციზების 
შესახებ დირექტივების ნაწილში.

შედეგები

საგადასახადო პოლიტიკის რეფორმის 
განხორციელებით საქართველომ შთამბეჭდავ 
წინსვლას მიაღწია. საგადასახადო და საბაჟო 
პოლიტიკის ნაწილში ძირითადი ცვლილებები 
2007 წლამდე განხორციელდა, თუმცა წინა 
ათწლეულის პოლიტიკის გაგრძელებამ, რაც 
მიზნად ისახავდა ადგილობრივი და უცხოური 
ინვესტიციებისთვის ხელშემწყობი გარემოს 
შექმნას და ეკონომიკური ზრდის წახალისებას, 
მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება მოიტანა. 
მაგალითად, მსოფლიო ეკონომიკურმა 
ფორუმმა 2015-2016 წლების გლობალური 
კონკურენტუნარიანობის ანგარიშში 
მიიჩნია, რომ საგადასახადო განაკვეთები 
საქართველოში ბიზნესის საკეთებლად ყველაზე 
ნაკლებად პრობლემურ ფაქტორებს შორისაა. 
შედეგად, 140 ქვეყანას შორის საქართველოს 
პოზიცია შემდეგნაირია:

 � დაბეგვრის ეფექტი ინვესტიციების 
მასტიმულირებელ ფაქტორებზე - მე-13 
ადგილი;

 � გადასახადის განაკვეთი მოგებაზე - მე-9 
ადგილი;

 � სავაჭრო ტარიფები - მე-4 ადგილი; 

 � დაბეგვრის ეფექტი მუშაობის 
მასტიმულირებელ ფაქტორებზე - მე-15 
ადგილი.

საერთაშორისო თანამშრომლობის ნაწილში:

 � საგადასახადო ბაზის ეროზიისა 
და მოგების გადაქაჩვის პროექტის 
შედეგად მომზადდა ორმაგი დაბეგვრის 
თავიდან აცილების და შემოსავალზე 
გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის 
შეთანხმებების შაბლონები საშემოსავლო 
და მოგების გადასახადისათვის და 
კომენტარები რამდენიმე დათქმასთან 
დაკავშირებით, სადაც შევიდა: ჰიბრიდული 
ინსტრუმენტების დაბეგვრა, იურიდიული 
პირების რეზიდენტობის საკითხის 
დადგენა, საგადასახადო შეთანხმებებით 
განსაზღვრული სარგებლის გამოყენება, 

მუდმივი დაწესებულებები, საერთაშორისო 
გადაზიდვები, ურთიერთდაკავშირებული 
პირების შესახებ პროცედურები და სხვა;

 � 2016 წლის 11 მარტს ეკონომიკური 
თანამშრომლობისა და განვითარების 
ორგანიზაციის (OECD) საგადასახადო 
მიზნებისთვის ინფორმაციის 
გამჭვირვალობისა და გაცვლის 
გლობალურმა ფორუმმა დაადასტურა, რომ 
საქართველოშო არსებული კანონმდებლობა 
და პრაქტიკა საგადასახადო 
მიზნებისთვის ინფორმაციის გაცვლისა 
და გამჭვირვალობის ნაწილში მეტწილად 
შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტს; 

 � საგადასახადო ბაზის ეროზიისა და მოგების 
გადაქაჩვის პროექტის ინკლუზიური 
ჩარჩოსისტემის ოთხი სტანდარტიდან 
საქართველო იცავს პირველ სამ სტანდარტს 
და ამჟამად მიმდინარეობს მეოთხე 
სტანდარტის მოთხოვნების დანეგვის 
პროცესი. 

საჭიროა დამატებითი სამუშაო საგადასახადო 
ადმინისტრირების არსებული პროცესის 
შეფასების პრობლემების გამოსავლენად, 
შემოთავაზებული საკანონმდებლო 
ინიციატივების ანალიზის, ამჟამად გაურკვეველი 
ან ბუნდოვანი დათქმების გამოვლენის და 
შესაბამისი საკანონმდებლო და ნორმატიული 
აქტების მომზადების საშუალებით, რათა 
კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს საგადასახადო 
კანონმდებლობა და ადმინისტრირების 
პროცესი.

ნორმატიულ აქტებში საბაჟო სისტემის 
რეგულირების მხოლოდ ნაწილია ასახული და 
არ არსებობს მისი სრულყოფილი რეგულირება. 
მნიშვნელოვანი ნორმები რეგულირდება 
ქვენორმატიულ აქტებში, რაც აჩენს საბაჟო 
წესების ხშირი ცვლილებების საფრთხეს და 
ქმნის არასტაბილურ ბიზნესგარემოს.
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SUPPORT FROM EU AND OTHER DONORS

In the broader area of taxes and customs several 
donors have supported the reforms. Singled 
out can be the EU Twinning project with the 
Revenue Services, with two of the five Mandatory 
Results directly related to implementation of the 

Association Agreement: (i) alignment of national 
VAT with EU Acquis in the field of EU VAT common 
system and (ii) alignment of national Excise 
legislation with the EU Acquis in the field of Excise 
directives.

RESULTS

Georgia has implemented an impressive tax 
policy reform. Major changes concerning the 
tax and customs policy were made before 2007 
but the continued policy of the last decade to 
pursue a favourable environment for local and 
foreign investments and economic growth has 
led to further significant improvements, as e.g. 
acknowledged by the World Economic Forum in 
its Global Competitiveness Report 2015–2016: tax 
rates are amongst the least problematic factors for 
doing business and Georgia’s position amongst 
140 countries is assessed as:

 � Effect of taxation on incentives to invest: 13rd 
place

 � Tax rate on profits: 9th place

 � Trade tariffs: 4th place

 � Effect of taxation on incentives to work: 15th 
place

In the field of international cooperation:

 � As a result of the BEPS project, were prepared 
templates of agreements on Avoidance of 
Double Taxation and the Prevention of Fiscal 
Evasion with Respect to taxes on Income and 
Capital and to several clauses of its comment, 
including: taxation of hybrid instruments, 
identification of residency of legal entities, 

use of benefits defined by the tax agreement, 
permanent establishment, international 
shipment, interrelations procedure, etc.

 � On 11 March 2016 the OECD Global Forum 
on Transparency and Exchange of Information 
for Tax Purposes confirmed that the legislation 
and practice in Georgia related to exchange of 
information and transparency for tax purposes 
is in largely in compliance with the International 
Standard. 

 � In the context of the BEPS Inclusive 
Framework, Georgia adheres to the first 
three of the four standards; introduction of 
requirements under the fourth one undergoing. 

Further work is required to identify problems 
based on evaluation of current tax administration 
process, analysis of proposed legislative initiatives, 
identification of existing vague or ambiguous 
clauses and prepare respective legislative and 
normative acts in order to further improve tax 
legislation/tax administration process.

Only part of regulations for customs field is defined 
by normative act and comprehensive regulation 
for the customs field does not exist. Significant 
norms are regulated by sub-legislative normative 
acts, which leads to the risk of frequent changes 
in customs rules, contributing creation of instable 
business environment.
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პოლიტიკაზე დამყარებული ბიუჯეტირება

მდგომარეობა 2007 წლამდე 

საბიუჯეტო პროცესის რეფორმას საქართველო 
2004 წლიდან ახორციელებს საბიუჯეტო 

კოდექსით. 2004 წელს დაინერგა ბიუჯეტირების 
2-ეტაპიანი პროცესი, რომლის პირველ ეტაპზე 
ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 
დოკუმენტში (BDD) განისაზღვრება მთავრობის 
სტრატეგია და პრიორიტეტული მიმართულებები, 
საშუალოვადიანი ფისკალური და ხარჯების 
ჩარჩო, ხოლო მეორე ეტაპზე მზადდება მხარჯავი 
დაწესებულებების დეტალური, საშუალოვადიანი 
ბიუჯეტები, რომელიც შემდგომ აისახება 
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონში.

ყოველივე ეს დაიწყო 2-ეტაპიანი სისტემის 
განხორციელებით, რომლის ფარგლებშიც 
შემუშავდა 2006-2009 წლების ძირითადი 
მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტი 
(BDD) და საშუალოვადიანი სტრატეგიები. 
პროგრამები განხორციელდა საცდელ 
(საპილოტე) რეჟიმში სამინისტროების 
შეზღუდულ რაოდენობაში. ეს იყო მხოლოდ 
დასაწყისი. 

ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 
დოკუმენტი (BDD) ფაქტობრივად იყო ბიუჯეტის 
საშუალოვადიანი ჩარჩო და მთავრობის 
ფისკალური „გენერალური გეგმა“, რომლითაც 
განისაზღვრებოდა საშუალოვადიანი 
ფისკალური ჩარჩო (ფისკალური პოლიტიკა) 
და საშუალოვადიანი ხარჯების ჩარჩო (ნაერთი 
ხარჯების პოლიტიკა). თუმცა, როგორც PE-
FA-ს 2007 წლის შეფასებაში იყო აღნიშნული, 
ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 
დოკუმენტის (BDD) მთავარი სისუსტე 
მდგომარეობდა დარგობრივი სამინისტროების 
მიერ საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების 
მომზადების ხარისხში, რომელსაც აკლდა 
სრულად განფასებული სტრატეგიები და სუსტი 
იყო კავშირი სტრატეგიებს, ინვესტიციებსა და 
მიმდინარე ხარჯებს შორის. ამდენად, PEFA-ს 
შეფასებით, ქვეყანას მიენიჭა C+ ქულა მე-12 
მაჩვენებლით „ფისკალური დაგეგმვის, ხარჯების 
პოლიტიკისა და ბიუჯეტირების მრავალწლიანი 
ხედვა“.

მოვლენათა განვითარება 2007-2017 წლებში

2009 წლის ახალი საბიუჯეტო კოდექსით 
საკანონმდებლო დონეზე გაძლიერდა კავშირი 
ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 
(BDD) დოკუმენტის დაგეგმვასა და წლიური 
ბიუჯეტის შესახებ კანონის მომზადებას შორის. 
ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 
დოკუმენტი (BDD) იმ ინსტრუმენტად იქცა, 
რომელიც ასახავს მთავრობის პრიორიტეტებს, 
წინა და დასაგეგმი წლების მაკროეკონომიკური 
პარამეტრების ანალიზს და საბიუჯეტო 
ორგანიზაციების მიერ შესასრულებელ ძირითად 
ამოცანებს. დოკუმენტში ეტაპობრივად აისახა 
სახელმწიფო ბიუჯეტის ყველა მხარჯავი 
დაწესებულების, ავტონომიური რესპუბლიკებისა 
და ადგილობრივი თვითმმართველობების 
პრიორიტეტები. დოკუმენტში ასევე 
განისაზღვრება მხარჯავი დაწესებულებების 
რიცხოვნობების და ასიგნებების ზღვრული 
მოცულობები. შედეგად, დღეისათვის ძირითადი 
მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტი 

წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ 
კანონის ჩარჩოს და პარლამენტში წარდგენილი 
საკანონმდებლო პაკეტის ნაწილს.

საბიუჯეტო კოდექსმა ახალი სტიმული 
მისცა რეფორმებს ბიუჯეტირების პროცესში, 
რომლებიც განხორციელდა 2012 წლიდან 
სახელმწიფო ბიუჯეტში პროგრამულ 
ბიუჯეტირებაზე ეტაპობრივი გადასვლის 
პროცესის დაწყებით. ეს პროცესი ავტონომიური 
რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი 
თვითმმართველობების ბიუჯეტებს 2013 წლიდან 
შეეხო. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 
10 მარტის N284 განკარგულებით დამტკიცდა 
პროგრამული ბიუჯეტირების განხორციელების 
სამოქმედო გეგმა შემდეგი ფაზებით:

 � 2010 წელი: საცდელად ექვს სამინისტრში, 
ოთხ თვითმმართველ ქალაქსა და 
აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 
განხორციელდა; 
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POLICY BASED BUDGETING

SITUATION BEFORE 2007

G eorgia embarked on reforms in the budget 
process since 2004 - the Budget Code of 

2004 introduced the 2-stage budgeting process: 
in the first stage the strategic, medium-term fiscal 
and expenditure framework is set in the Basic 
Data and Directions (BDD) document; and in the 
second phase detailed, medium-term budgets per 
spending agency are prepared and summarised in 
the Budget Law.

A start was made with implementation of the 
2-stage framework in the BDD 2006-2009 and the 
Budget Law 2006 - medium-term strategies and 
programmes were piloted for a limited number 
of ministries, but this all was still in the very early 
stage of development. 

The BDD document was to be the medium-term 
budget framework and fiscal “Master Plan” of 
the Government, setting out the Medium-Term 
Fiscal Framework (fiscal policy) and Medium-Term 
Expenditure Framework (aggregate expenditure 
policy). However, as was noted in the PEFA 2007, 
the main weakness of the BDD was the quality 
of the Medium-Term Action Plans prepared by 
the line ministries, without fully costed strategies 
and with weak links between the strategies, 
investments and recurrent costs. Hence, the 
PEFA gave a score C+ for Indicator 12 “multi-year 
perspective in fiscal planning, expenditure policy 
and budgeting”.

DEVELOPMENTS IN THE PERIOD 2007-2017

With the new Budget Code of 2009, the link between 
planning of the BDD document and preparation of 
the annual Budget Law was strengthened at the 
legislative level. The BDD became the document 
reflecting Government’s priorities, analysis of 
macroeconomic parameters of previous years as 
well as years to be planned, and key activities to be 
performed by the budget organizations. Gradually, 
the document has begun to reflect the priorities of 
all spending organizations of the State Budget as 
well as those of the Autonomous Republics and 
Local Self-Government Units. The document also 
determines the ceilings for the appropriations and 
number of staff for the spending organizations. 
As a result, the BDD represents a framework for 
the Budget Law and is part of the package that is 
submitted to the Parliament.

The Budget Code gave a new impetus to the 
reforms in the budget process by including the 
gradual transition to programme budgeting for 
the State Budget from 2012 and for the budgets 
of Autonomous Republics and Local Self-
Government Units from 2013. Government Decree 
284, dated 10 March 2010, approved the Action 
Plan for Implementation of Programme Budgeting, 
with the following phases:

 � 2010: pilots in six ministries, four self-governing 
cities and Adjara Autonomous Republic. 

 � 2011: full scale implementation in the 
central government, in Adjara and Abkhazia 
Autonomous Republics, in all five self-
governing cities and in seven municipalities. 

 � 2012: full scale implementation in the central 
government and Autonomous Republics, 
as well as in all self-governing cities and 
municipalities. Also, the budget execution 
reports of the 2010 pilot ministries and 
municipalities had to be presented in the 
programme budget format. 

The Program Budget Methodology was approved 
by the Order of the Minister of Finance #385 
in 2011 which was later updated by the Order 
of the Minister of Finance #265, 14 August 
2015. It defines procedures for development of 
costed Medium-Term Action Plans by the budget 
organizations, which is integrated in the BDD 
(on aggregate level) and serves as the basis for 
the preparation of the annual Budget Law. It also 
regulates the development of programmes based 
on these Medium-Term Strategies and Action 
Plans and incorporates an enhanced system 
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 � 2011 წელი: სრული მასშტაბით 
განხორციელდა ცენტრალური მთავრობის, 
აჭარისა და აფხაზეთის ავტონომიური 
რესპუბლიკების, ხუთივე თვითმმართველი 
ქალაქისა და შვიდი მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტებში; 

 � 2012 წელი: სრული მასშტაბით 
განხორციელდა ცენტრალური მთავრობის 
და ავტონომიური რესპუბლიკების, ასევე 
ყველა თვითმმართველი ქალაქისა და 
მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში. ასევე, 2010 
წელს საცდელ რეჟიმში გათვალისწინებული 
სამინისტროებისა და მუნიციპალიტეტების 
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშები 
პროგრამული ბიუჯეტის ფორმატში უნდა 
წარმოდგენილიყო. 

პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის 
მეთოდოლოგია ფინანსთა მინისტრის 
N385 ბრძანებით დამტკიცდა 2011 წელს. 
მოგვიანებით, 2015 წლის 14 აგვისტოს, მასში 
ცვლილებები შევიდა ფინანსთა მინისტრის 
N265 ბრძანებით. ის განსაზღვრავს საბიუჯეტო 
ორგანიზაციების განფასებული საშუალოვადიანი 
სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცედურებს, 
რაც აისახება ძირითადი მონაცემებისა და 
მიმართულებების დოკუმენტში (ნაერთი 
სახით) და წლიური ბიუჯეტის შესახებ კანონის 
მომზადების საფუძვლად გვევლინება. ის ასევე 
არეგულირებს პროგრამების შემუშავებას 
საშუალოვადიანი სტრატეგიებისა და სამოქმედო 
გეგმების საფუძველზე და მოიცავს შეფასების 
კრიტერიუმების დახვეწილ სისტემას, საბაზისო 
და სამიზნე ინდიკატორებს, ცდომილების 
ალბათობას და შესაძლო რისკებს.

განახლებული მეთოდოლოგია საცდელად 
განხორციელდა ხუთ სამინისტროში 2016-2019 
წლებში და სრულად განხორციელდა 2017-
2020 წლებში: განფასებული საშუალოვადიანი 
სამოქმედო გეგმები მომზადდა ყველა 
დარგობრივი სამინისტროს მიერ, რაც 
შეესაბამებოდა, როგორც ძირითადი 
მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტს, 
ისე კანონს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ. 
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის 
საკანონმდებლო პაკეტი, პროგრამული ბიუჯეტის 
დანართთან ერთად, მოიცავს ინფორმაციას 
ყველა პროგრამის და ქვეპროგრამის შესახებ, 
რაც მტკიცდება კანონით წლიური სახელმწიფო 
ბიუჯეტის შესახებ. აქვეა ინფორმაცია ფინანსური 
პროგნოზების შესახებ საშუალოვადიან 
პერიოდში, მოკლევადიანი და გრძელვადიანი 
შედეგებითა და შესაბამისი საანგარიშო 
პერიოდისთვის განსაზღვრული შეფასების 
კრიტერიუმებით. 

პარალელურად, ყველა დონის ყველა 
საბიუჯეტო ორგანიზაციის ბიუჯეტები 
ინტეგრირებულია ხაზინის ერთიან ანგარიშში. 
2015 წლის იანვრიდან ყველა დონის 
(ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა 
და ადგილობრივი ხელისუფლების) ყველა 
საბიუჯეტო ორგანიზაციის ბიუჯეტი სრულად 
ჩაერთო ბიუჯეტის დაგეგმვის ელექტრონულ 
სისტემაში (ელ. ბიუჯეტი) და ხაზინის 
ელექტრონულ სისტემაში (ელ. ხაზინა) 
დაგეგმვისა და აღსრულების ეტაპებისთვის. 
ელ. ბიუჯეტი მომხმარებლებს აძლევს 
საშუალებას სისტემაში ელექტრონულად 
შეავსონ ინფორმაცია, მათ შორის, პროგრამულ 
ბიუჯეტთან დაკავშირებით. 

ევროკავშირისა და სხვა დონორების მხარდაჭერა

დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტები 
საბიუჯეტო პროცესის რეფორმას უჭერდა 
მხარს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია მრავალი 
დონორის მიერ დაფინანსებული სატრასტო 
ფონდის „საჯარო სექტორში ფინანსური მართვის 
რეფორმის მხარდამჭერი პროექტი“ 2006-2012 
წლებისთვის და შემდგომ - ევროკავშირის 
საბიუჯეტო მხარდაჭერის პროგრამების 
ტექნიკური დახმარების პროექტები, რომლებიც 
მხარს უჭერდა ბიუჯეტის დამხმარე პროგრამების 
განხორციელებას. 
საბიუჯეტო პროცესის რეფორმებს ასევე 
მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა ევროკავშირის 
საჯარო ფინანსების მართვის ბიუჯეტის 

მხარდაჭერის შემდგომ სამ პროგრამაში, 
სადაც მთავრობა სრულად აკმაყოფილებდა 
კონკრეტულ პირობებს:

 � საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმების 
მხარდაჭერის I პროგრამა, 2007-2009 წწ.: 
2008 და 2009 წლებში საცდელად აიღეს 3 
დარგობრივი სამინისტრო, სადაც მომზადდა 
განფასებული სტრატეგიები და შეფასების 
კრიტერიუმები;

 � საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმების 
მხარდაჭერის II პროგრამა, 2010-2011 წწ.: 
N284 ბრძანების (ახალი ინსტრუქციების 
მომზადების ჩათვლით) განხორციელება იყო 
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of performance indicators, involving base-line 
and targeted indicators, possible deviation, and 
possible risks.

The updated methodology was piloted in five 
Ministries for the period 2016-2019 and fully 
rolled out for the period 2017-2020: the costed 
Medium-Term Action Plans were prepared by all 
line ministries and aggregated in the BDD and 
Budget Law. The State Budget law package, 
including Program budget annex of annual state 
budget law includes information of all the programs 
and subprograms approved by annual state 
budget law, financing projections for medium –
term, outputs and outcomes and performance 

measurement indicators for the end of the 
respective period. 

In parallel, the budgets of all budgetary 
organizations at all levels were integrated in the 
Treasury Single Account. Since January 2015 
budgets of all budgetary organizations all levels 
(Central, Autonomous Republics and Local 
Government entities) have been fully integrated 
into the Budget Planning Electronic system 
(eBudget) and Treasury’s electronic system 
(eTreasury) for planning and execution stages. 
eBudget allows the users to have the program 
budget related information filled in electronically in 
the system. 

SUPPORT FROM EU AND OTHER DONORS

Donor financed projects assisted in the reforms 
of the budget process, in particular the Multi-
Donor Trust Fund “Public Sector Financial 
Management Reform Support Project” (2006-
2012), and the successive EU TA projects 
supporting implementation of the budget support 
programmes. 

Reforms in the budget process was also a focal 
area in the three successive EU PFM budget 
support programmes and the Government fully 
complied with the related Specific Conditions:

 � Support to PFM Reforms I, 2007-2009: in 2008 
and 2009 pilots were made in 3 line ministries 

with costed strategies and performance 
indicators.

 � Support to PFM Reforms II, 2010-2011: 
implementation of Decree 284 (including the 
preparation of new guidelines) was a Specific 
Condition for 2010 and 2011.

 � Support to PFM Reforms III, 2014-2016: 
Specific Conditions concerned the preparation 
of updated guidelines for Medium-Term 
Action Plans and programme budgeting, and 
implementation of the updated guidelines in 10 
ministries. The Georgian authorities exceeded 
expectations as the updated guidelines have 
already been implemented in all line ministries.
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2010 და 2011 წლების კონკრეტული პირობა;

 � საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმების 
მხარდაჭერის III პროგრამა, 2014-2016 
წწ.: კონკრეტული პირობები ეხებოდა 
საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმებისა და 
პროგრამული ბიუჯეტირების ინსტრუქციების 

მომზადებას, განახლებული ინსტრუქციების 
განხორციელებას 10 სამინისტროში. 
საქართველოს ხელისუფლებამ ყველა 
მოლოდინს გადააჭარბა, რადგან ყველა 
დარგობრივ სამინისტროში დაინერგა 
განახლებული ინსტრუქციები.

შედეგები

მნიშვნელოვანი წინსვლა იყო საბიუჯეტო 
პროცესის დახვეწის თვალსაზრისით, რაც 
აღიარებულია 2012 წლის PEFA-ს შეფასებაში, 
რომლის მიხედვითაც, პროგრამული ბიუჯეტის 
შემოღება და ძირითადი მონაცემებისა და 
მიმართულებების დოკუმენტსა და წლიურ 
ბიუჯეტს შორის კავშირის გაუმჯობესება 
იმის საშუალებას იძლევა, რომ ბიუჯეტის 
ასიგნებები შეესაბამებოდეს სტრატეგიულ 
მიზნებს. ამდენად, მე-12 მაჩვენებლისთვის - 
„ფისკალური დაგეგმვის, ხარჯების პოლიტიკისა 
და ბიუჯეტირების მრავალწლიანი ხედვა“ - 
მინიჭებული ქულა გაიზარდა B+ მაჩვენებლამდე.

პროგრამული ბიუჯეტის და საშუალოვადიანი 
დაგეგმვის მეთოდოლოგიის გაფართოების 
შედეგად, რომელმაც 2017 წლის კანონით 

ბიუჯეტის შესახებ ყველა დარგობრივი 
სამინისტრო მოიცვა, PEFA-ს შეფასებით 
საქართველომ შეძლო 2012 წელს 
გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრის გზით 
მნიშვნელოვანი წინსვლისათვის მიეღწია. 
ხსენებულ შეფასებაში წარმოდგენილი 
გამოსასწორებელი სფეროები ფინანსთა 
სამინისტროს ინიციატივით მოგვარდა. ეს 
იყო ქვეინდიკატორი 12 (iii) „განფასებული 
დარგობრივი სტრატეგიების არსებობა“, 
რომელსაც შეფასებაში მიენიჭა C ქულა. 
ეს საკითხი დარეგულირდა 2015 წელს 
პროგრამული ბიუჯეტის მეთოდოლოგიის 
განახლებით. რეფორმების განვითარება 
შეესაბამება კარგ საერთაშორისო პრაქტიკას 
და PEFA-ს შეფასებაშიც შესაბამის აღიარებას 
მოიპოვებს. 
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RESULTS

Major progress has been achieved in improving 
the budget process. This was already 
acknowledged by the PEFA 2012, which noted 
that the introduction of the program budgeting 
and better linkage between the BDD and annual 
budget allowed for linking budget allocation with 
strategic objectives. Hence, the score for Indicator 
12 “multi-year perspective in fiscal planning, 
expenditure policy and budgeting” increased to B+.

Through expansion of its programme budgeting 
and medium-term planning methodology to all 
line ministries for the Budget Law 2017, Georgia 

consolidated the significant progress in addressing 
challenges identified by the PEFA 2012. The 
area identified by the PEFA 2012 as requiring 
improvement and addressed by MoF’s initiatives 
is sub-Indicator 12(iii) “existence of costed sector 
strategies”, scored by PEFA as “C” which was 
basically addressed by the updated program 
budget methodology in 2015. The trajectory 
of reform is well aligned with international 
better practice, and should see commensurate 
improvements in future PEFA assessments. 
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მთავრობათშორისი ფისკალური ურთიერთობები

მდგომარეობა 2007 წლამდე

ადგილობრივი თვითმმართველობის 
სისტემის შექმნა დაიწყო 1991 წელს და 

სამართლებრივად ჩამოყალიბდა 1997 
წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის 
შესახებ ორგანული კანონის მიღებით. 
საქართველო ადმინისტრაციულად დაიყო 
ცხრა რეგიონად და ორ ავტონომიურ 
რესპუბლიკად, რომლებიც მოიცავდნენ 69 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულს 
(64 მუნიციპალიტეტი და სპეციალური სტატუსის 
მქონე ხუთი ქალაქი).

დეცენტრალიზაციის პროცესის მნიშვნელოვანი 
სტიმული იყო 2004 წლის ოქტომბერში 
საქართველოს მიერ „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ევროპული ქარტიის“ 
რატიფიკაცია. ევროპული ქარტიის 
ძირითადი პრინციპით ხაზგასმულია, რომ 
თვითმმართველობის პრინციპი აღიარებული 
უნდა იყოს ადგილობრივ კანონმდებლობაში. 
ამგვარად, განახლდა სამართლებრივი 
ჩარჩო: 2005 წელს ახალი ორგანული 
კანონით ადგილობრივი თვითმმართველობის 
შესახებ ნათლად წარმოჩინდა ფუნქციები და 
პასუხისმგებლობები; კანონით ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტის 
შესახებ (2006 წ.) დადგინდა ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ბიუჯეტის ფორმირების 
პრინციპები და მისი პროცედურული წესები, 
განისაზღვრა ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულების პასუხისმგებლობები 
ბიუჯეტირებასთან დაკავშირებით. 

2007 წლისთვის მიღწეულ იქნა პროგრესი 
ადმინისტრაციული, პოლიტიკური და 
ფისკალური დეცენტრალიზაციის კუთხით და 
ამგვარად 2007 წლის სახელმწიფო ხარჯები 
და ფინანსური ანგარიშვალდებულების (PEFA) 
მე-8 ინდიკატორს, „მთავრობათშორისი 
ფისკალური ურთიერთობების გამჭვირვალობა“, 
მიენიჭა B ქულა. მიუხედავად ამისა, ჯერ კიდევ 
არსებობდა სერიოზული ნაკლოვანებები, 
როგორიცაა, მაგალითად, დეცენტრალიზაციის 
და ადგილობრივი თვითმმართველობის 
პრაქტიკაში განხორციელების პოლიტიკური 
ნებისა თუ ნათლად გამოხატული ფისკალური 
რეგულირების და პროცედურების 
არარსებობა, ასევე, ადგილობრივ დონეზე 
შესაძლებლობებთან დაკავშირებული 
პრობლემები. 

მოვლენების განვითარება 2007-2017 წლებში

კანონი ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულების ბიუჯეტის შესახებ (2006 წ.) ახალი 
საბიუჯეტო კოდექსით ჩანაცვლდა 2009 წელს, 
რომლითაც გაერთიანდა მთავრობის ყველა 
დონეზე საბიუჯეტო პროცესები და პროცედურები 
და სადაც აღნიშნულია, რომ: 

 � თითოეულ ადგილობრივ თვითმმართველ 
ორგანოს თავისი დამოუკიდებელი ბიუჯეტი 
აქვს;

 � ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულების დამოუკიდებლობა ბიუჯეტთან 
დაკავშირებულ საკითხებში დაცულია: 
1) საკუთარი შემოსავლებით და 2) 
ცენტრალური მთავრობიდან გამოყოფილი 
ტრანსფერებით ადგილობრივი 
თვითმმართველი ორგანოების მიერ 
მათზე დაკისრებული მოვალეობების 
შესასრულებლად და სპეციალური 
ტრანსფერებით, რომლებიც ძირითადად 
ორიენტირებულია ინფრასტრუქტურაში 

ინვესტიციებზე; 

 � ცენტრალურ მთავრობას და ავტონომიური 
რესპუბლიკების ხელმძღვანელობას არ 
შეუძლიათ ადგილობრივი თვითმმართველი 
ორგანოების საბიუჯეტო უფლებამოსილებაში 
ჩარევა. 

საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, 
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების 
საკუთარი რესურსები მოიცავს ადგილობრივ 
გადასახადებს და მოსაკრებლებს, 
გამოთანაბრებით ტრანსფერებსა და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოების სხვა შემოსავალს საქართველოს 
კანონმდებლობის მიხედვით. სხვა სიტყვებით, 
გამოთანაბრებითი ტრანსფერების მიზნობრიობა 
არ არის წინასწარ განსაზღვრული და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოებს შეუძლიათ ამ ფონდების 
თავიანთი პასუხისმგებლობით განკარგვა; 
ისინი გაიცემა „ექსკლუზიური უფლებების 
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INTERGOVERNMENTAL FISCAL RELATIONS

SITUATION BEFORE 2007

D evelopment of the system of local self-
government (LSG) started in 1991 and was 

legally formalized in 1997 by adopting the Organic 
Law on Local Self-Government and Government. 

An important impetus to the decentralization 
process was the ratification by Georgia in 
October 2004 of “the European Charter of Local 
Self-Government”. The major principle of the 
European Charter underlines that the principle 
of local self-government must be recognized 
in domestic legislation. Therefore, the legal 
framework was renewed: the new Organic Law 
on Local Self-Governance of December 2005 
clarified their roles and functions; and the Law on 
the Budgets of Local Self-government Unit (2006) 
set out the principles of the formation of local 
self-government budget and its procedural rules, 

and defined the budgeting responsibilities of local 
self-government units.

As a result of local self-governance reform, 
Georgia was administratively divided into nine 
regions and two autonomous republics, which are 
composed of 69 local self-government units (64 
municipalities and five cities with special status).

By 2007 progress in administrative, political and 
fiscal decentralization was underway, and therefore 
the PEFA 2007 gave a score B to indicator 8 
“transparency of inter-governmental fiscal relations”. 
However, there were still serious weaknesses, 
such as lack of political will to put decentralization 
and local self-government into practice, as well as 
absence of clear fiscal regulations and procedures 
and capacity problems at local level.

DEVELOPMENTS IN THE PERIOD 2007-2017

The Law on the Budgets of Local Self-government 
Unit (2006) was replaced by the new Budget 
Code of 2009, unifying the budget process and 
procedures for all layers of government, and 
stating that: 

 � Each local self-government body has its own 
independent budget. 

 � Independence of the local self-government 
bodies in budgetary matters is safeguarded 
by: (i) own revenues and (ii) earmarked 
transfers from the Central Government for 
implementation of authorities delegated to the 
LSGs and special transfers, which are mostly 
targeted towards investments in infrastructure.

 � Central and Autonomous Republic authorities 
can not interfere in the budgetary powers of the 
local self-government bodies. 

According to the Budget Code, own revenues of 
the budgets of the LSG include local taxes and 
duties, equalisation transfers and other revenues 
as provided by the legislation of Georgia to the 
local self-government bodies. In other words, 
equalisation transfers are not earmarked and the 

LSG bodies can spend the funds under their own 
responsibility; they are granted “with the purpose 
of implementation of exclusive rights” and are 
allocated according to a specific formula. Basic 
principles of formula is defined by the Budget Code. 
The formula for calculation of the equalisation 
transfers is defined in details by the Order of the 
Minister of Finance #904, dated 30 December 
2009. The formula calculates equalisation transfers 
based on the trend of the own revenues of the 
municipalities and projections of expenditure based 
on different coefficients related to the population, 
demography and geographical location. 

The Budget Code of 2009 also specifies the 
budget calendar, system and budget process 
for LSG units. In fact, the calendar, system and 
process for LSG resembles the one for the Central 
Government, though the dates in the calendar 
differ. In particular, the two-staged budget process 
of Central Government is also to be applied by 
LSGs: the first stage is the preparation of the 
Municipal Priority Document (the preBudget 
statement, like also the BDD) and the second 
stage is the preparation of the LSG budget.
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განხორციელების მიზნით“, ფორმულის 
მიხედვით. გამოთანაბრებითი ტრანსფერების 
გამოანგარიშების ფორმულა განსაზღვრულია 
2009 წლის 30 სექტემბრის ფინანსთა მინისტრის 
ბრძანებით #904 და მოიცავს სპეციფიკურ 
კოეფიციენტებს, როგორიცაა, მაგალითად, 
მაღალმთიანი რეგიონების და ლტოლვილთა 
კომპენსაციების გათვალისწინება. 

2009 წლის საბიუჯეტო კოდექსით ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულებისათვის 
განსაზღვრულია აგრეთვე საბიუჯეტო 
კალენდარი, სისტემა და საბიუჯეტო პროცესი. 
ფაქტობრივად, ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულების საბიუჯეტო კალენდარი, სისტემა 
და პროცესი ცენტრალური მთავრობის 
საბიუჯეტო პროცედურების მსგავსია, თუმცა 
განსხვავებულია კალენდარში აღნიშნული 
თარიღები. კერძოდ, ცენტრალური მთავრობის 
ორეტაპიანი საბიუჯეტო პროცესი უნდა 
გამოიყენონ ადგილობრივმა თვითმმართველმა 
ერთეულებმაც: პირველი ეტაპია მუნიციპალური 
პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადება 
(განაცხადი ბიუჯეტის შედგენამდე, ქვეყნის 
ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 
დოკუმენტის (BDD) მსგავსად), ხოლო მეორე 
ეტაპია - ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულების ბიუჯეტის მომზადება. 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების 
პროგრამული ბიუჯეტირება ოფიციალურად 
ამოქმედდა 2011 წელს საბიუჯეტო კოდექსში 
შეტანილი ცვლილებით, რომელიც ძალაში 
შევიდა 2013 წელს. შემდგომ წლებში იგი ყველა 
მუნიციპალიტეტისთვის გამოიყენეს. 

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა იყო 
სისტემის eTreasury გაფართოება, რომელმაც 
მოიცვა ადგილობრივი მთავრობის და 
სახელმწიფო საწარმოების ბიუჯეტებიც. 
როგორც ეს 6.24 თავშიცაა წარმოდგენილი, 
ეს განხორციელდა ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულების 2015-2016 წწ. 
ბიუჯეტებისათვის. 

2014 წელს პარლამენტმა მიიღო კანონი 
- ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსი, რომლითაც ჩანაცვლდა 2005 წლის 
კანონი. ამ კანონით მუნიციპალიტეტების 
კომპეტენცია გაფართოვდა და შეიცვალა 
თვითმმართველობების შიდა ინსტიტუციური 
მოწყობა, თუმცა მთავრობათაშორისი 
ფისკალური ურთიერთობების მნიშვნელოვანი 
ცვლილება არ მომხდარა. 

ევროკავშირის და სხვა დონორების მხარდაჭერა

რამდენიმე დონორმა ტექნიკური დახმარება 
გაუწია მთავრობათაშორისი ფისკალური 
ურთიერთობების განვითარებას, მათ 
შორისაა: ევროკავშირი, GiZ, UNDP და US-
AID. ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების 
ფარგლებში აქცენტი გაკეთდა რეგიონული 
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტროს მხარდაჭერაზე სტრატეგიული 
დაგეგმვისა და მონიტორინგის სფეროში. 

რეგიონული განვითარებისთვის განხორციელდა 
ევროკავშირის მხარდაჭერის ორი პროგრამა, 
რომლებიც მოიცავს მთავრობათშორისი 
ფისკალური ურთიერთობის სფეროს 
კომპონენტებს. საბიუჯეტო დახმარების 

პირველი პროგრამა (2012-2013) 
მოიცავდა სპეციფიკურ პირობას, რომელიც 
გულისხმობდა თვითმმართველობის შესახებ 
ახალი კანონის შემუშავებას მუნიციპალური 
პრიორიტეტების დოკუმენტის შემუშავებას. 
საბიუჯეტო დახმარების მეორე პროგრამა 
(2014-2015) შეიცავდა სპეციფიკურ პირობებს 
რეგიონული განვითარების სტრატეგიებსა და 
მუნიციპალურ ბიუჯეტებს შორის კავშირისათვის 
და აგრეთვე რეგიონული განვითარების 
ფონდიდან (მუნიციპალური ბიუჯეტების 
თანადაფინანსებით) დასაფინანსებელი 
პროექტებისათვის სახელმძღვანელო 
მითითებების და პროცედურების შემუშავებისა 
და დანერგვისათვის.

შედეგები

მთავრობათშორისი ფისკალური ურთიერთობები 
კიდევ უფრო გაძლიერდა და გაღრმავდა, თუმცა 
ადგილობრივ დონეზე არსებული შეზღუდული 
შესაძლებლობები კვლავ დაბრკოლებას 
წარმოადგენდა. ცენტრალური მთავრობის 
საბიუჯეტო პროცესის და პროცედურების 

პარალელურად განვითარდა ადგილობრივი 
თვითმმართველობის საბიუჯეტო პროცესი და 
პროცედურები და ჩამოყალიბდა სრულყოფილი 
და კარგად დანერგილი სისტემა, რამაც ხელი 
შეუწყო ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულების eTreasury-ს სისტემაში ჩართვას. 
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Programme budgeting for LSGs was formalized in 
the 2011 by the amendment of Budget Code and 
was fully implemented starting from 2013. 

In order to improve the accuracy of local budget 
operations another major reform was the extension 
of the e-Treasury system to include all the local 
government and public entities budgets. As well as 
the budget planning on local level is done through 
the eBudget. As will be dealt with also in Chapter 
6.24, this was implemented for LSG budgets in 
2015-2016. 

In 2014 Parliament enacted the Law on Local Self-
Government, replacing the law of 2005. By the new 
law, the own competences of the municipalities 
were expanded and the system of internal 
institutional arrangement of self-governance has 
been changed. The law also included provisions 
for further fiscal decentralization and since 2016 
certain types of personal income tax are also 
directed towards the local budget together with the 
property tax which historically had always been a 
local tax.

SUPPORT FROM EU AND OTHER DONORS

Several donors have extended technical 
assistance to development of the inter-
governmental fiscal relations, including EU, GiZ, 
UNDP and USAID. EU assistance has been 
focused mainly on support of the Ministry of 
Regional Development and Infrastructure, in the 
field of strategic planning and monitoring.

Two successive EU budget support programmes 
for regional development have been implemented, 
which incorporated components in the sphere 
of inter-governmental fiscal relations. The first 

budget support programme (2012-2013) contained 
Specific Conditions for developing a new Law 
on Local Self-Governance and the preparation 
of Municipal Priority Documents. The second 
budget support programme (2014-201) had 
Specific Conditions for linkage between Regional 
Development Strategies and Municipal Budgets, 
and development and implementation of guidelines 
and procedures for projects to be financed from 
the Regional Development Fund (co-financed by 
the Municipal Budgets).

RESULTS

Inter-governmental fiscal relations has further 
strengthened and deepened, though capacity 
constraints at local level remained, in particular, a 
bottleneck. In parallel to the budget process and 
procedures of the Central Government, the budget 

process and procedures at Local Self-Government 
level have developed into a comprehensive and 
well-implemented system, and further facilitated 
the rolling out of the e-Treasury and eBudget 
system to LSGs. 
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სახელმწიფო შესყიდვები

მდგომარეობა 2007 წლამდე 

საქართველოში შესყიდვების შესახებ 
პირველი კანონი 1999 წელს მიიღეს. 

იგი შეიმუშავეს საერთაშორისო ვაჭრობის 
კანონზე გაეროს კომისიის (UNCITRAL) 
ტიპური კანონის შესაბამისად. ეს კანონი 
წარმოადგენდა საქართველოში სახელმწიფო 
შესყიდვების მართვისა და დახვეწის პირველ 
სამართლებრივ ინსტრუმენტს. 2006 წელს 
საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების 
პირველ კანონში მნიშვნელოვანი ცვლილებები 
შევიდა და მიტოვებული იქნა საერთაშორისო 
ვაჭრობის კანონზე გაეროს კომისიის (UNCI-
TRAL) სტანდარტები. 2010 წელს საქართველო 
დაუბრუნდა საერთაშორისო ვაჭრობის კანონზე 
გაეროს კომისიის (UNCITRAL) სტანდარტებს და 
შემოიღო სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი 
ელექტრონული სისტემა.

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო დაფუძნდა 
2001 წელს პრეზიდენტის ბრძანებით და 
კანონით სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ. 
მისი სამართლებრივი უფლებამოსილებაა 
საქართველოში სახელმწიფო შესყიდვების 
კოორდინირება, მონიტორინგი და 
ზედამხედველობა, აგრეთვე - ახალი 

კანონმდებლობის პროექტების შემუშავება. 
იგი ფინანსდება ძირითადად სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან და სატენდერო პროცესიდან 
მიღებული შემოსავლით. 

მართალია, 2005 წელს მიიღეს ახალი კანონი 
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, რომლითაც 
კანონმდებლობა საერთაშორისო პრაქტიკას 
მიუსადაგეს, მაგრამ როგორც 2007 წლის PE-
FA-ს (სახელმწიფო ხარჯები და ფინანსური 
ანგარიშვალდებულება) დასკვნაში იყო 
აღნიშნული, საქართველოში სახელმწიფო 
შესყიდვების სისტემა ჯერ კიდევ სუსტი იყო 
და მეტისმეტად იყო დამოკიდებული ერთი 
წყაროდან შესყიდვაზე (რაც, შეფასების 
მიხედვით, მთლიანი შესყიდვების 50%-
ზე მეტს შეადგენდა), დავების მექანიზმი კი 
არასათანადოდ მუშაობდა.

2007 წლისთვის სახელმწიფო შესყიდვების 
სააგენტომ შექმნა თავისი ვებგვერდი, რისი 
მეშვეობითაც შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 
საჯაროდ ხელმისაწვდომი გახდა, თუმცა 
შესყიდვების პროცესი ჯერ კიდევ ქაღალდის 
დოკუმენტაციით ხორციელდებოდა.

მოვლენების განვითარება 2007-2017 წლებში

2010 წელს ცვლილება შევიდა კანონში 
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ და 
სხვა დაკავშირებულ ნორმატიულ აქტებში, 
რომლებითაც რეგულირდება სახელმწიფო 
შესყიდვები და განმარტებულია წესები, რომლებიც 
უნდა დაიცვან სახელმწიფო ორგანოებმა 
სახელმწიფო ფონდების განკარგვისას. 
სახელმწიფო შესყიდვების მთლიანი სისტემა 
საკანონმდებლო დონეზე რეგულირდება: იქნება 
ეს შესყიდვის მეთოდები, მათი განხორციელების 
პროცედურები (მათ შორის შერჩევა/შეფასება, 
ხელშეკრულების გაფორმება და შავ სიაში 
შეტანა), დავების გადაწყვეტა თუ დაგეგმვის და 
ანგარიშგების სისტემა. 

კანონში ცვლილებების შედეგად შემოიღეს ელ. 
შესყიდვების სისტემა, რომელიც 2010 წელს 

ამოქმედდა. ეს იყო ყველაზე დიდი რეფორმა და 
მას შემდეგ ტენდერები მხოლოდ საქართველოს 
ელ. შესყიდვების სისტემის (GE-GP) მეშვეობით 
ცხადდება. ყველა სატენდერო განცხადება 
ქვეყნდება ერთ სამენოვან (ქართულ, ინგლისურ 
და რუსულ ენებზე) პლატფორმაზე, რომელიც 
უფასოდ არის ხელმისაწვდომი, თუმცა 
სატენდერო წინადადებების წარდგენა ფასიანია. 
ტენდერის გამოცხადების საფასურია 50 ლარი, 
ხოლო ტენდერში მონაწილეობის საფასური 
- 50 ლარი. ტენდერის უზრუნველყოფის და 
სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის 
გარანტია ექვემდებარება უკან დაბრუნებას. 
უფრო მეტიც, ყველა სატენდერო დოკუმენტაცია 
იმავე პლატფორმაზე ქვეყნდება. წვდომა და 
ჩამოტვირთვა შეუზღუდავია. საქართველოს 
სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული 
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PUBLIC PROCUREMENT

SITUATION BEFORE 2007

T he first law on State Procurement in Georgia 
was adopted in 1999. It was modeled on 

the UNCITRAL (United Nations Commission on 
International Trade Law) model law, and was the 
first legal instrument to govern and streamline 
public procurement in Georgia. In 2006, significant 
amendments were made to the first Georgian Law 
on Public Procurement, abandoning UNCITRAL 
standards. In 2010 Georgia returned to UNCITRAL 
standards and introduced the Unified Electronic 
System.

The State Procurement Agency (SPA) was 
established by Presidential Decree in June 2001 
and is the legal entity authorized in the Law on 
State Procurement to coordinate, monitor and 

supervise public procurement in Georgia and draft 
new legislation. It is financed principally from the 
state budget and from income from the bidding 
process. 

Though in 2005 a new Law on State Procurement 
was approved, aligning the legislation largely to 
international practices, the PEFA 2007 concluded 
that the public procurement system in Georgia 
remained weak with over-reliance on single source 
procurement (which was assumed to be more 
than 50% of the total procurement) and a poorly 
designed and operated complaint mechanism. 

By 2007 the SPA had launched its website, making 
procurement information available to the public, but 
the procurement process was still fully paper-based.

DEVELOPMENTS IN THE PERIOD 2007-2017

In 2010 the Law on State Procurement was 
amended, along with other related normative acts 
regulating public procurement, and defining the 
rules to be followed by the government entities 
while disposing of state funds. The entire system 
of public procurement is regulated at the legislative 
level: procurement methods, procedures of their 
implementation (including selection/evaluation, 
contract signing and black listing), dispute 
resolution, as well as system of planning and 
reporting.

The amended law also introduced the 
e-procurement system which became operational 
in 2010. This was the single most important 
reform and since then tenders have been 
announced solely through the Georgia Electronic 
Government Procurement (GE-GP) system. 
All tender announcements are published on a 
single tri-lingual (Georgian, English and Russian) 
platform to which access is free although submittal 
of bids is chargeable. There is a 50 GEL fee 
for announcing a tender, and a 50 Gel fee for 
participation. Bid security and tender proposal 
guarantees are refundable. Furthermore, all tender 
documentation is published on the same platform; 

access to and downloading are also unrestricted. 
The GE-GP system is a single electronic portal for 
all procurement related activities and combines 
an electronic on-line tendering system with a 
procurement data information management 
system. Tendering is obligatory for procurement of 
more than GEL 5,000 (as to GEL 50,000 under the 
previous law), and initially it was solely based on 
“reverse auction” procedures.

In subsequent years the e-procurement system 
was further developed:

 � From 1 July 2015, the electronic Design 
Contest procedure was launched for 
procurement of design related objects, like 
architectural, engineering, planning, and design 
projects. 

 � From 1 November 2015, the procuring entities 
are required to publicly justify their decisions 
on awarding public procurement contracts 
through the Simplified Procurement Procedure 
before making a procurement and then agree it 
with the SPA.

 � From 1 July 2016, the tender type “sealed-
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სისტემა წარმოადგენს ერთადერთ პორტალს 
შესყიდვებთან დაკავშირებული ყველა 
ქმედებისათვის და ელექტრონულ, ონლაინ 
სატენდერო სისტემას შესყიდვების მონაცემების 
საინფორმაციო მართვის სისტემასთან 
აერთიანებს. ტენდერის გამოცხადება 
სავალდებულოა 5,000 ლარზე მეტი 
ღირებულების შესყიდვისათვის (ადრინდელი 
კანონით დადგენილი 50,000 ლარის ნაცვლად). 
თავდაპირველად იგი ეფუძნებოდა მხოლოდ 
და მხოლოდ „შებრუნებული აუქციონის“ 
პროცედურებს. 

შემდეგ წლებში შესყიდვების ელექტრონული 
სისტემა კიდევ უფრო განვითარდა:

 � 2015 წლის 1 ივლისიდან შემოიღეს 
ელექტრონული „დიზაინის კონკურსის“ 
პროცედურა დიზაინთან დაკავშირებული 
შესყიდვებისათვის, როგორიცაა, 
მაგალითად, არქიტექტურული, საინჟინრო, 
დაგეგმვის, დიზაინის პროექტები. 

 � 2015 წლის 1 ნოემბრიდან შემსყიდველ 
ორგანიზაციებს მოეთხოვებათ 
სახელმწიფო შესყიდვების გამარჯვებულის 
გამოვლენასთან დაკავშირებით თავიანთი 
გადაწყვეტილებების საჯაროდ დასაბუთება 
შესყიდვის დასრულებამდე და შემდეგ მისი 
შეთანხმება სახელმწიფო შესყიდვების 
სააგენტოსთან. 

 � 2016 წლის 1 ივლისიდან შემოიღეს 
ტენდერის ტიპი - „დახურული აუქციონი“ 
(დამატებით ტენდერის ტიპისა - 
„შებრუნებული აუქციონი“ ). შებრუნებული 
აუქციონის შემთხვევაში ყველა პროცედურა 
იგივეა, თუმცა სამი დამატებითი რაუნდის 
ნაცვლად წინადადების წარდგენა მხოლოდ 
ერთხელ ხდება. ყველა წინადადება, გარდა 
საუკეთესო წინადადებისა, დახურული რჩება 
მანამ, სანამ ტენდერის გამარჯვებულის 
საბოლოო სტატუსი არ განისაზღვრება.

 � 2016 წლის 1 აგვისტოდან შემოიღეს 
ე. წ. „ორეტაპიანი ან ეკონომიკურად 
ყველაზე ხელსაყრელი ელექტრონული 
ტენდერი“, სადაც გამარჯვებული 
გამოვლინდება არა მხოლოდ ფასის 
კრიტერიუმის, არამედ სხვა რაოდენობრივი 
კრიტერიუმების საფუძველზე. საუკეთესო 
კანდიდატი გამოვლინდება ფასის 
ხარისხთან შეფარდების საფუძველზე, 
რაც გამოითვლება სისტემაში ჩართული 
ალგორითმის მეშვეობით. 

 � 2016 წლის დეკემბრიდან სამშენებლო 
სამუშაოებისათვის შემოიღეს შესყიდვის 
პროცედურა - „განსხვავებული შესყიდვის 
პროცედურა“, სადაც კანდიდატები თავიანთი 
სატენდერო წინადადების ფასს უთითებენ და 
მისი ერთხელ შემცირების უფლება აქვთ; არ 
ტარდება არც დამატებითი რაუნდები და არც 
ელ. ტენდერი. 

აგრეთვე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო 
საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების 
ელექტრონული სისტემა, შემოღებული 
საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისათვის 
(IFIs): 2004 წელს შეიქმნა საქართველოს 
სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული 
სისტემის ცალკე მოდული მსოფლიო ბანკის 
მიერ დაფინანსებული სამშენებლო სამუშაოების/
საქონლის ტენდერების ეროვნული საკონკურსო 
ვაჭრობის მეთოდით ჩასატარებლად; 2016 წელს 
ევროპის საინვესტიციო ბანკმა (EIB) დაიწყო 
საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების 
ელექტრონული სისტემის გამოყენება თავისი 
ადგილობრივი შესყიდვებისათვის სპეციალური 
მოდულის დანერგვით და სულ ახლახან 
აზიის განვითარების ბანკმა (ADB) აცნობა 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავისი 
განზრახვის შესახებ, რომ სურს შეუერთდეს 
საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების 
ელექტრონულ სისტემას. 

საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების 
ელექტრონული სისტემა დაკავშირებულია 
ხაზინის ფინანსური მართვის საინფორმაციო 
სისტემასთან, რაც ვალდებულებების 
გაჩენისთანავე თითოეული ტენდერის 
შესყიდვების ბიუჯეტის მყისეული დაბლოკვის 
საშუალებას იძლევა. იგი აგრეთვე 
დაკავშირებულია საქართველოს სხვა ელ. 
მმართველობის ქვესისტემებთანაც, სადაც 
შედის კომპანიების რეესტრი, ელ. გარანტიების 
სისტემა, ელ. ბიუჯეტის სისტემა და მომავალში 
- საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 
შემოსავლების ელექტრონული სისტემა. 

ამრიგად, საქართველოს სახელმწიფო 
შესყიდვების ელექტრონული სისტემა 
საქართველოში შესყიდვებთან დაკავშირებულ 
ყველა ინფორმაციას ხელმისაწვდომს ხდის, მათ 
შორის ცნობებს წლიური შესყიდვების გეგმების, 
სატენდერო შეტყობინებების და დოკუმენტების, 
კონკურსების და საკონკურსო დოკუმენტების, 
ტენდერის შემფასებელი კომისიების 
გადაწყვეტილებების, ყველა შესაბამისი 
კორესპონდენციის, საკონტაქტო ინფორმაციის 
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bid auction” was introduced (in addition to 
the tender type “reverse auction”). All the 
procedures are the same as in the case of 
reverse auction, however, instead of three 
additional rounds, the proposal is submitted 
only once. All the proposals, except for the best 
one, remain sealed until the tender is awarded 
the final status.

 � From 1 August 2016, the so-called “two stages 
or most economically advantageous electronic 
tender” was launched, where the winner is 
identified not only on the basis of price criteria, 
but also in other quantitative criteria. The best 
bidder is identified on the basis of price-quality 
ratio, calculated via an algorithm incorporated 
into the system.

 � From December 2016, a procurement 
procedure for construction works was 
introduced entitled the “Different Acquisition 
Procedure”, whereby the bidders specify the 
price of their tender proposals and have the 
right to reduce it once; no additional rounds of 
e-bidding are held. 

A major step was also the use of the GE-GP 
system for procurement by IFIs (International 
Financial Institutions). In 2014 a separate module 
in the GE-GP system was created for conducting 
tenders financed under the World Bank for civil 

works/goods under the NCB procurement method. 
In 2016, by establishing a special module, the 
European Investment Bank (EIB) started to use the 
GeGP system for its local procurement. Recently 
the ADB informed the SPA of its intention to join 
the Ge-GP system. 

The GE-GP system is linked to the Treasury’s 
Financial Management Information System, 
which permits immediate blocking of the related 
procurement budgets for each tender when 
commitments are made, as well as to other 
sections of Georgia’s e-Governance subsystems. 
These include the Company Registry, e-Guaranties 
System, and eBudget system and, in the future, 
to the electronic revenue system of the Ministry of 
Finance of Georgia.

In that respect the GE-GP enables access to 
all information related to public procurement in 
Georgia, covering annual procurement plans, 
tender notices and documents, bids and bidding 
documents, decisions of tender evaluation 
commissions, all relevant correspondence, 
contracts and amendments to the contracts, and 
payments made through the Treasury.

The amended Law on State Procurement also 
established the Dispute Review Board (DRB) 
charged with the resolution of disputes related to 
procurement. The DRB consists of six members. 
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და ხელშეკრულებებში ცვლილებების შესახებ, 
ხაზინის მეშვეობით განხორციელებული 
გადახდების ჩათვლით. 

სახელმწიფო შესყიდვების კანონში 
ცვლილებების შეტანის შემდეგ შეიქმნა დავების 
განხილვის საბჭოც, რომელსაც შესყიდვებთან 
დაკავშირებული დავების მოგვარება ევალება. 
დავების განხილვის საბჭო შედგება ექვსი 
წევრისაგან. მისი თავმჯდომარეა სახელმწიფო 
შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარე, 
რომელიც ორ წევრს სახელმწიფო შესყიდვების 
სააგენტოს თანამშრომლებიდან ნიშნავს. 
სამი წევრი წარმოადგენს სამოქალაქო 
საზოგადოებას, რომლებსაც არჩევს 
არასამთავრობო ორგანიზაციების ფართო 
ჯგუფი. დავების განხილვის საბჭოში 
განაცხადების შეტანაც საქართველოს 
სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული 
სისტემის მეშვეობით ხორციელდება. 2017 წლის 
ივლისიდან ცვლილებები შევიდა გასაჩივრების 
პროცედურებში. სატენდერო დოკუმენტაციის 
გასაჩივრება შეუძლია ყველას და ეს უფასოა, 
ხოლო „სატენდერო წინადადებების წარდგენის 
დასრულების“ შემდეგ გასაჩივრება შეუძლიათ 
მხოლოდ კანდიდატებს/ტენდერში მონაწილეებს 
და მისი საფასური შეადგენს ტენდერის 
შეფასებული ღირებულების 2%-ს. აღნიშნული 
საფასურის ოდენობა უნდა იყოს მინიმუმ 
100 ლარი და არ უნდა აღემატებოდეს 500 
ლარს. თუმცა, როდესაც დავების განხილვის 
საბჭო საჩივარს სრულად ან ნაწილობრივ 
აკმაყოფილებს, კანდიდატებს/ტენდერის 

მონაწილეებს უკან უბრუნდებათ ტენდერის 
გასაჩივრების მთლიანი საფასური.

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის 
გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებით 
ევროკავშირის დირექტივებთან 
დაახლოებისათვის საჭიროა საქართველოს 
სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის შემდგომი 
გაუმჯობესება. ამ მიზნით 2016 წლის 31 
მარტს მომზადდა გზამკვლევი, რომელიც 
მოიცავს შემდეგ ხუთ ეტაპს, რომლებიც 2022 
წლამდე უნდა განხორციელდეს: 1) 2017 
წლის სექტემბრამდე - შესყიდვების შესახებ 
ევროკავშირის დირექტივის თანმიმდევრული 
გამარჯვებულის გამოვლენის მარეგულირებელი 
სტანდარტები და ინსტიტუციური გარემო; 2) 
2019 წლის სექტემბრამდე - ევროკავშირის 
სახელმწიფო სექტორის დირექტივის და 
სახელმწიფო სექტორის საშუალებების 
დირექტივის საბაზისო ელემენტები; 3) 
2020 წლის სექტემბრამდე - ევროკავშირის 
კომუნალური შესყიდვების დირექტივის და 
კომუნალური საშუალებების დირექტივის 
საბაზისო ელემენტები; 4) 2021 წლის 
სექტემბრამდე - ევროკავშირის სახელმწიფო 
სექტორის დირექტივის და სახელმწიფო 
სექტორის საშუალებების დირექტივის სხვა 
(სავალდებულო და არასავალდებულო) 
ელემენტები და 5) 2022 წლის სექტემბრამდე 
- ევროკავშირის კომუნალური შესყიდვების 
დირექტივის და კომუნალური საშუალებების 
დირექტივის სხვა (სავალდებულო და 
არასავალდებულო) ელემენტები.

ევროკავშირისა და სხვა დონორების მხარდაჭერა

რეფორმებს საწყის ეტაპზე მხარს უჭერდა 
მსოფლიო ბანკი ელ. სახელმწიფო შესყიდვების 
(2006-2009) გაძლიერებისა და საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების მოწყობილობების (2010) 
შესაძენად გამოყოფილი გრანტის მეშვეობით. 

ევროკავშირის მხარდაჭერით SIGMA 
(მხარდაჭერა მმართველობისა და მართვის 
გაუმჯობესებისთვის) დაეხმარა სამოქმედო 
გეგმისა და ტრენინგის სტრატეგიის შემუშავებასა 
და განხორციელებაში და შესაძლებლობების 
განვითარებაში. ამჟამინდელი დახმარება 
გრძელდება შესყიდვების გზამკვლევის 
შემუშავებასა და დანერგვაში. 

ევროკავშირის 2010-2011 წწ. საჯარო 
ფინანსების მართვის საბიუჯეტო მხარდაჭერის 

პროგრამა მოიცავდა სპეციფიკურ პირობას 
სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში, კერძოდ, 
გასაჩივრების მექანიზმების და ევროკავშირის 
სტანდარტებთან დაახლოების კუთხით. 
სპეციფიკური პირობის 4.1-ის მოთხოვნა იყო 
სამართლიანი, გამჭვირვალე და ეფექტური 
მექანიზმის შექმნა, რომელიც დაეხმარება 
შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების 
განხილვას. ევროკავშირის დამოუკიდებელმა 
მისიამ, რომელსაც ფონდების გადასარიცხად 
შეთანხმებული პირობების დაცვა უნდა 
შეეფასებინა, დაადგინა რომ ეს სპეციფიკური 
პირობები შესრულებულია.
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It is chaired by the Chairman of the SPA, who 
also appoints two members from among SPA 
employees. Three other members represent civil 
society, selected by a broad group of NGOs. 
Appeals to the DRB are also done via the GE-
GP system. From 19 July 2017, amendments 
were made in appealing procedures. Anyone can 
appeal tender documentation, and it is free of 
charge, while after tender status “bid submission 
complete”, only tender candidates/bidders are 
eligible to submit a complaint and the submission 
fee amounts 2% of the tender estimated value. The 
fee is a minimum of 100 GEL and a maximum 500 
GEL. However, if the DRB grants the complaint 
fully or partially, candidates/bidders will receive a 
refund of the full amount of the appealing fee.

Further improving the public procurement system 
in Georgia is required for approximation with the 

EU Directives, in the context of the EU-Georgia 
Association Agreement. For that purpose, a Road 
Map was adopted on 31 March 2016, consisting 
of the following five phases to be implemented 
up to the year 2022: (i) by September 2017, 
basic standards regulating the award of contracts 
and institutional background consistent with EU 
Directives on procurement; (ii) by September 2019, 
basic elements of the EU Public Sector Directive 
and the Public Sector Remedies Directive; (iii) 
by September 2020, basic elements of the EU 
Utilities Procurement Directive and the Utilities 
Remedies Directive; (iv) by September 2021, other 
(mandatory and non-mandatory) elements of the 
EU Public Sector Directive and the Public Sector 
Remedies Directive; and (v) by September 2022, 
other (mandatory and non-mandatory) elements of 
the Utilities Procurement Directive and the Utilities 
Remedies Directive.

SUPPORT FROM EU AND OTHER DONORS

The initial years of the reforms were 
supported by the World Bank, with a grant to 
strengthen E-Government Procurement (2006-
2009) and to procure IT equipment (2010).

With EU support, SIGMA (Support for 
Improvement in Governance and Management) 
provided assistance for the development and 
implementation of an Action Plan, Training 
Strategy and capacity building, and this currently 
continues with assistance to development and 
implementation of the Procurement Road Map. 

The EU PFM budget support programme 2010-
2011 contained Specific Conditions in the area 
of public procurement, in particular regarding the 
appeals mechanism and gradual approximation 
to EU standards. According to the Specific 
Condition 4.1, creation of a fair, transparent and 
effective mechanism responsible for reviewing of 
procurement appeals was required. In both years 
independent EU assessment missions found 
full compliance with the agreed conditionality for 
release of related variable tranche funds. 

SPA office in January 2010
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შედეგები

საქართველოში სახელმწიფო შესყიდვების 
რეფორმა განუხრელად ხორციელდებოდა 
მრავალი წლის განმავლობაში, ხოლო 2010 
წელს მნიშვნელოვან წინსვლას მიაღწია, 
როდესაც ძირეულად შეიცვალა სახელმწიფო 
შესყიდვების კანონი და მიესადაგა 
ევროკავშირის კანონმდებლობასა და 
საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკას. 

დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი იყო გადასვლა 
მთლიანად ელექტრონულ სისტემაზე და 
ქაღალდის დოკუმენტაციის გამოყენებით 
განხორციელებული ტენდერების გაუქმება. 
მაშინ, როდესაც დეცენტრალიზებული 
დამქირავებელი ორგანოების რაოდენობა 
იმავე დონეზე დარჩა (4,460), საქართველოს 
სახელმწიფო შესყიდვების (GE-GP) 
ელექტრონული სისტემის გამოყენებით 
მომწოდებლების რაოდენობა მნიშვნელოვნად 
გაიზარდა - 2011 წელს არსებული 7,365-დან 
დღევანდელ 33,491-მდე.

საქართველოში სახელმწიფო შესყიდვების 
მთლიანი ღირებულება 2008 წლის 2.6 
მილიარდი ლარიდან დაახლოებით 4 მილიარდ 
ლარამდე გაიზარდა 2016 წლამდე (მშპ-ის 12% 
და სახელმწიფო ბიუჯეტის 39%). 2016 წელს 
მთლიანი შესყიდვების 63% განხორციელდა 
ელ. შესყიდვის სისტემის მეშვეობით; 37% - 
პირდაპირი ხელშეკრულებით/გამარტივებული 
პროცედურებით (საიდანაც 15% სტრატეგიულად 
მნიშვნელოვან პროექტებზე მოდიოდა, ხოლო 
22% - სხვა პირდაპირ ხელშეკრულებებზე/
გამარტივებულ პროცედურებზე).

პრეტენზიების რაოდენობა წლების 
განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა. 
2011 წელს მხოლოდ 68 პრეტენზია 
დაფიქსირდა, 2016 წელს კი პრეტენზიების 
მთლიანმა რაოდენობამ 1,573-ს მიაღწია. 
ეს მიუთითებს გამოსწორებული სისტემის 
მიმართ ეკონომიკური ოპერატორების ნდობის 
გაზრდაზე. 

აღნიშნული მიღწევები აღიარებულია როგორც 
ეროვნულ დონეზე, ისე საერთაშორისო 

მასშტაბით. ეს აღნიშნა არაერთმა 
საერთაშორისო ორგანიზაციამ, მათ შორის: 

 � 2012 წლის გაეროს „საჯარო სამსახურის 
წლიური კვლევის“ კატეგორიაში „საჯარო 
სამსახურში კორუფციის პრევენცია და მის 
წინააღმდეგ ბრძოლა“ საქართველოს ელ. 
შესყიდვების სისტემას მეორე ადგილი 
მიენიჭა 71 ქვეყნის წარმომადგენელ 471 
კანდიდატს შორის.

 � ევროპარლამენტის კომიტეტის 
ანგარიშში საერთაშორისო ვაჭრობის 
შესახებ 2011/2306(INI) განცხადებულია, 
რომ „ევროპარლამენტი მიესალმება 
საქართველოს შესყიდვების ახალ სისტემას, 
საქართველო მაგალითი უნდა იყოს 
ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისათვის ამ 
სფეროში“. 

 � ევროპის რეკონსტრუქციისა და 
განვითარების ბანკის (EBRD) „რეგიონული 
შესყიდვების შეფასების 2011 წლის 
ანგარიშში“, სადაც მოცემულია 29 ქვეყნის 
სახელმწიფო შესყიდვების შედარებითი 
შეფასება, წარმოდგენილია დასკვნა, რომ 
„სამხრეთ-ევროპის ქვეყნებში დაინერგა 
სახელმწიფო შესყიდვების პოლიტიკის 
ძირითადი კომპონენტები, თუმცა მხოლოდ 
საქართველოს აქვს შესაბამისობის მაღალი 
რეიტინგი, რადგან საქართველო ყველაზე 
უკეთ შეესაბამება და მან დანერგა საუკეთესო 
საერთაშორისო პრაქტიკით რეკომენდებული 
შესყიდვების ეფექტური ინსტრუმენტები“. 

ამასთან, PEFA-ს ქულები გაიზარდა 2007 წლის 
D+ -დან A-მდე 2012 წლისთვის, რადგან 1) 
სამართლებრივი ჩარჩო აკმაყოფილებს PEFA-ს 
მოთხოვნებს, 2) არაკონკურენტული შესყიდვის 
მეთოდით გამარჯვებულის გამოვლენის ყველა 
შემთხვევა გამართლებულია კანონიერი 
მოთხოვნებით, 3) სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ ყველა ძირითადი ინფორმაცია 
საჯაროდ ხელმისაწვდომია და 4) შესყიდვებთან 
დაკავშირებული დავების განხილვის სისტემა 
აკმაყოფილებს PEFA-ს ყველა კრიტერიუმს.
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RESULTS

Public Procurement reform in Georgia has evolved 
steadily for a number of years with a major 
advancement in 2010 when the law on State 
Procurement was modified considerably and made 
compatible with EU legislation and international 
good practice. 

A major step forward was turning to a fully 
electronic system and eliminating paper-based 
tenders. While the number of decentralised 
contracting authorities remained by and large at 
the same level (4,460), the number of suppliers 
using the GE-GP system increased strongly, from 
7,365 in 2011 to 33,491 at present. 

The total value of public procurement in Georgia 
increased from GEL 2.6 billion in 2008 to 
approximately GEL 4 billion in 2016 (12% of GDP 
and 39% of the State Budget). In 2016, 63% of 
the total procurement was executed through the 
e-procurement system; 37% was directly contracted/ 
simplified procedures (consisting of 15% direct 
contracts for 4 strategically important projects and 
22% other direct contracts/ simplified procedures).

The number of complaints has considerably 
increased in recent years. In 2011 only 68 
complaints were filed, and in 2016 the total number 
of complaints amounted to 1,573. This points to 
increased confidence by economic operators in the 
remedies system. 

These achievements have been recognized 
nationally and internationally and explicitly 
acknowledged by different international 
organizations: 

 � The Georgian e-procurement system was 
awarded the second place among 471 
candidates from 71 countries in the 2012 
United Nations’ Public Service Annual 
Survey, Category “Preventing and Combating 
Corruption in the Public Service”.

 � The report of the European Parliament 
Committee on International Trade 
2011/2306(INI) stated “the European 
Parliament welcomes Georgia’s new 
procurement system, Georgia should also 
serve as an example for the EU Member 
States in this area”; 

 � The EBRD Regional Procurement Assessment 
Report 2011, presenting a comparative 
assessment of public procurement in 29 
countries, concluded that “the key components 
of Public Procurement policy are introduced 
in South-European countries, however only 
Georgia has high compliance rating, as Georgia 
has best complied with and implemented the 
efficient procurement instruments recommended 
by the international best practice”. 

In addition, the PEFA score increased from D+ in 
2007 to A in 2012, because (i) the legal framework 
meets all PEFA requirements, (ii) all awards based 
on non-competitive procurement method are 
justified with the legal requirements, (iii) all key 
procurement information is made publicly available 
and (iv) the procurement complaints system meets 
all PEFA criteria.
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შიდა კონტროლი და აუდიტი

მდგომარეობა 2007 წლამდე 

2 007 წლამდე შიდა ფინანსური კონტროლის 
პრაქტიკა კვლავ ეფუძნებოდა 

ინსპექტირების საბჭოთა სისტემას, რომელიც 
აქცენტს ძირითადად აკეთებდა თაღლითური 
ოპერაციების გამოძიებაზე. ზოგიერთ 
სამინისტროში (მათ შორის ფინანსთა, 
იუსტიციის, განათლებისა და შინაგან საქმეთა 
სამინისტროებში) ჩამოყალიბდა გენერალური 
ინსპექცია ან მისი ცალკეული დეპარტამენტები. 

2004 წლის საბიუჯეტო კოდექსით განისაზღვრა, 
რომ შემოსავლების და ხარჯების შიდა აუდიტის 
პროცედურები საერთაშორისო სტანდარტებს 

უნდა დაფუძნებოდა, თუმცა 2007 წლისთვის 
მათი შემუშავება ვერ მოხერხდა და არც 
კანონებში ან კანონქვემდებარე აქტებში 
განისაზღვრა შიდა კონტროლის, მათ შორის 
შიდა აუდიტის პრინციპები, სისტემები და 
ფუნქციები. გამოყენებული კონტროლისა და 
შემოწმების მეთოდოლოგია არ ეფუძნებოდა 
საერთაშორისო პრაქტიკას. 

ამდენად, საჯარო სექტორში ხარჯებისა 
და ფინანსების შეფასებით 2007 წელს 21-ე 
ინდიკატორს „შიდა აუდიტის ეფექტიანობას“ 
მიენიჭა D+ ქულა.

მოვლენათა განვითარება 2007-2017 წლებში

რეფორმა 2009 წელს დაიწყო საქართველოს 
საჯარო სექტორში შიდა ფინანსური 
კონტროლის რეფორმის სტრატეგიული 
კონცეფციის შემუშავებითა და ადაპტაციით. ეს 
დოკუმენტი ეფუძნებოდა საჯარო სექტორის 
შიდა ფინანსური კონტროლის საკითხებზე 
ევროკავშირის კონცეფციას და აუდიტის 
უზენაესი სამსახურების საერთაშორისო 
ორგანიზაციის მითითებებს საჯარო სექტორში 
შიდა აუდიტის სტანდარტების შესახებ. 

ამ კონცეფციის შემდეგ 2010 წლის მარტში 
პარლამენტის მიერ ჯერ კანონი დამტკიცდა 
სახელმწიფო სექტორში შიდა აუდიტისა და 
შემოწმების შესახებ. კანონი ყველა სამინისტროს 
და სხვა სახელმწიფო უწყებას ავალდებულებდა 
შიდა აუდიტის სტრუქტურული ერთეულის 
შექმნას და მათი საქმიანობის „განხორციელებას 
შიდა აუდიტის სტანდარტების, შიდა აუდიტორთა 
ეთიკის კოდექსის, შიდა აუდიტის დებულებისა 
და საქართველოს კანონმდებლობის დაცვით“. 

2011 წლის 9 დეკემბერს ძირეულად შეცვლილი 
კანონი (სახელმწიფო შიდა ფინანსური 
კონტროლის შესახებ) დამტკიცდა პარლამენტის 
მიერ, საიდანაც ამოღებულ იქნა მონაკვეთი 
ინსპექტირების შესახებ. 2015 წლის დეკემბერში 
კანონში კვლავ შევიდა ცვლილებები, კერძოდ, 
ცენტრალური ჰარმონიზაციის სამსახურის მეტად 
გაძლიერების მიზნით, საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროში ჩამოყალიბდა სახელმწიფო 
შიდა კონტროლის დეპარტამენტი, რომელიც 
ასრულებს ჰარმონიზაციის ცენტრის ფუნქციებს. 
კანონი შეესაბამება და სრულად მოიცავს 
საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებსა და 
ევროკავშირის მიერ შემუშავებულ კონცეფციას 
სახელმწიფო შიდა ფინასური კონტროლის 
შესახებ. 

2017 წელს მოხდა 2010 წლის 30 
ივლისით დათარიღებული მთავრობის 
N1013 განკარგულებით დამტკიცებული 
მეთოდოლოგიური დოკუმენტების კანონთან 
შესაბამისობაში მოყვანა. დღეისათვის 
ჰარმონიზაციის ცენტრის მიერ შემუშავებულია 
შემდეგი სახელმძღვანელოები: 

 � „შიდა აუდიტის მეთოდოლოგია“ - 
ტერმინების შემდგომი განმარტება, შიდა 
აუდიტის განსაზღვრა და ძირითადი 
პრინციპების განხილვა; 

 � „შიდა აუდიტის სტანდარტები „შიდა 
აუდიტის პროფესიული პრაქტიკისთვის 
საერთაშორისო სტანდარტების“, შიდა 
აუდიტის ინსტიტუტის პროფესიული 
პრაქტიკის საერთაშორისო ჩარჩოს 
საფუძველზე; 

 � „ეთიკის კოდექსი“, შიდა აუდიტის ინსტიტუტის 
მოდელზე დაყრდნობით.
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INTERNAL CONTROL AND AUDIT

SITUATION BEFORE 2007

B efore 2007, the internal financial control 
practice was still based on the Soviet system 

of “inspection”, which focused mostly on fraud 
investigations. Inspector general offices or 
inspectorate departments were established in 
certain ministries (including Ministry of Finance, 
Ministry of Justice, Ministry of Education, and 
Ministry of Internal Affairs). 

The Budget Code of 2004 stipulated that the 
procedures for the internal audit of revenues 

and expenditure transactions are based on the 
international standards, but by 2007 this was 
not worked out yet and there were no laws or 
regulations that defined the principles, systems 
and function of internal controls, including 
internal audit. The applied control and inspection 
methodology was not based on international 
practices. 

Therefore, the PEFA 2007 gave a score D+ for 
Indicator 21 “effectiveness of internal audit”.

DEVELOPMENTS IN THE PERIOD 2007-2017

The reform process started with the development 
and adaptation of the “Strategic Concept for 
Reforms of Internal Financial Control within the 
Public Sector of Georgia” in March 2009. This 
Concept was based on the EU Public Internal 
Financial Control (PIFC) concept and INTOSAI 
“Guidelines for standards for internal audit within 
public sector”. 

Following this Concept, firstly the Law on “State 
Law on Public Internal Audit and Inspection” was 
adopted by Parliament in March 2010. The law 
requires that Internal Audit Units are set up in all 
ministries and other state bodies and that their 
activities “shall be performed with observance of 
internal audit standards, Code of Ethics of Internal 
Auditor, Internal Audit Charter and Georgian 
legislation”. 

On 9 December 2011 a fundamentally changed 
law (“Law on Public Internal Financial Control”) 
was approved by Parliament, whereby the part 
of the original law on inspection was removed. 
In December 2015 the law was further amended 
with the objective to further strengthen the 
Central Harmonisation Unit and internal control 
department, providing functions of the Central 
Harmonisation Unit was established in the MoF. 
The Law is consistent with and fully includes 
all relevant ISSAI (International Standards of 
Supreme Audit Institutions) and EU PIFC (Public 
Internal Financial Control) guidelines.

Secondly, the methodological base adopted 
by Government Decree 1013, dated 30 July 
2010, was updated and brought in line with the 
requirements of the law. Currently the following 
methodological documents were developed by 
Central Harmonisation Unit:

 � Guidelines for Internal Auditing, providing 
explanation of terms, principles and operational 
guidance for auditors.

 � Internal Audit Standards, based on the 
“International Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing”, International 
Professional Practices Framework (IPPF), of 
the Institute of Internal Auditors (IIA).

 � Code of Ethics, based on IIA model.

 � Managers’ risk management manual.

 � Methodology on financial management and 
control rules and procedures, establishing the 
three-stage approach. 

Thirdly, by Decree 1525, signed by the Prime 
Minister on 1 December 2010, a “Central 
Harmonization Unit” was established, in first 
instance as a LEPL under the Ministry of 
Finance, which was charged with developing 
methodological guidelines, preparing introductory 
training and coordination of the internal audit units 
in spending agencies. 
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 � „რისკის მართვის სახელმძღვანელო 
მენეჯერებისათვის“;

 � „ფინანსური მართვისა და კონტროლის 
წესებისა და პროცედურების შესახებ 
ინსტრუქცია“, რომელიც განსაზღვრავს 
ფინანსური მართვისა და კონტროლის 
ჩამოყალიბების 3 ეტაპიან მიდგომას.

ასევე, 2010 წლის 1 დეკემბრით დათარიღებული 
პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით N1525 შეიქმნა 
ცენტრალური ჰარმონიზაციის სამსახური 
- თავიდან ფინანსთა სამინისტროსადმი 
დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის (სსიპ) სახით, რომელსაც 
შემდეგ დაევალა მეთოდოლოგიური 
ინსტრუქციის შემუშავება, საორიენტაციო 
სწავლების პროგრამის მომზადება და შიდა 
აუდიტის ერთეულების კოორდინაცია მხარჯავ 
დაწესებულებებში. 

იურიდიული ჩარჩოს და მეთოდოლოგიური 
რეგულაციების შემუშავების პარალელურად 
შიდა აუდიტის ერთეულები შეიქმნა. 2010 
წლის შუა პერიოდისთვის 24 არსებობდა: 12 - 
სამინისტროში, 1 - სახელმწიფო კანცელარიაში 
და 11 - სხვადასხვა რეგიონულ სამსახურში. 
მომდევნო წლებში შიდა აუდიტის სტრუქტურული 
ერთეულები თექვსმეტივე სამინისტროში 
ჩამოყალიბდა და ანგარიშგების კუთხით 
ისინი კანონის მოთხოვნებს აკმაყოფილებენ. 
2017 წლისათვის შიდა აუდიტის სუბიექტები 
არსებობს მუნიციპალიტეტებში და ასევე იმ სსიპ-
ებში, რომელთა ჩამონათვალიც დაამტკიცა 
საქართველოს მთავრობამ.

უნდა ითქვას, რომ შიდა კონტროლის სისტემა 
კიდევ უფრო გაღრმავდა ეფექტიანობის 
აუდიტის დანერგვით. საერთაშორისო 
პრაქტიკის მოშველიებით 2016 წლის 
თებერვალში მომზადდა სახელმძღვანელოს 
პროექტი ეფექტიანობის აუდიტის საკითხებზე. 
2016 წელსვე მოხდა მისი გადასინჯვა და 
დახვეწა, რომელიც 2017 წელს დასრულდება 

შიდა აუდიტის სტრუქტურულ ერთეულებში 
დაგროვილი პრაქტიკული გამოცდილებისა და 
მოსაზრებების საფუძველზე. 2015 და 2016 წელს 
ეფექტიანობის აუდიტი ჩატარდა შესაბამისად 4 
და 8 სამინისტროში.

რაც შეეხება ფინანსური მართვისა და 
კონტროლის სისტემას, ფინანსთა სამინისტროს 
სახელმწიფო შიდა კონტროლის დეპარტამენტმა 
შეიმუშავა ფინანსური მართვისა და კონტროლის 
წესებისა და პროცედურების შესახებ ინსტრუქცია. 
მასში გაწერილია ფინანსური მართვისა და 
კონტროლის საფუძვლები, დაკონკრეტებულია 
ანგარიშგების და ანგარიშვალდებულების 
საჭიროებები და მიჰყვება შიდა კონტროლის 
COSO მოდელს. ამდენად, დოკუმენტში 
დაცულია საერთაშორისო კარგი პრაქტიკა. 
მასში ასევე განსაზღვრულია ეტაპობრივი 
მიდგომა ფინანსური მართვისა და კონტროლის 
მექანიზმების დანერგვისათვის: 

 � პირველი ეტაპი: შიდა ფინანსური 
კონტროლის მექანიზმების შემუშავება;

 � მეორე ეტაპი: მართვის კონტროლის 
მექანიზმების შემუშავება;

 � მესამე ეტაპი: ფინანსური მართვის 
მექანიზმების განვითარება.

2015 წელს ფინანსური მართვისა და კონტროლის 
რეფორმის პროცესის პირველი ეტაპი დაიწყო 
4 საპილოტე სამინისტროში - ფინანსთა, 
განათლებისა და მეცნიერების, ეკონომიკისა 
და მდგრადი განვითარების, ლტოლვილთა 
და განსახლების სამინისტროებში; 2016 წელს 
ოთხივე სამინისტრო მეორე ეტაპზე გადავიდა, 
ხოლო პირველი ეტაპი გაფართოვდა და 
მოიცვა შემდეგი 4 სამინისტრო: რეგიონული 
განვითარების და ინფრასტრუქტურის, 
თავდაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის, 
შრომის, ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროები. ცენტრალური ჰარმონიზაციის 
სამსახური დარჩენილ 8 სამინისტროსთან 
განიხილავს პირველი ეტაპის შემდგომ 
გავრცობას და ყველა სამინისტროს მოცვას 2017 
წლის განმავლობაში.

ევროკავშირის და სხვა დონორების მხარდაჭერა

შიდა აუდიტისა და კონტროლის სისტემის 
შემუშავებას მხარს უჭერდა რამდენიმე დონორი 
ორგანიზაცია, მათ შორის აღსანიშნავია 
ევროკავშირი (2009 წელს სტრატეგიული 
კონცეფციის მომზადებაში დახმარება, ასევე 
ეფექტიანობის აუდიტის მეთოდოლოგიის 

შემუშავებისა და პილოტირებაში დახმარება), 
ევროკავშირის SIGMA პროექტი (2016 
წელს ხარვეზების ანალიზის მომზადებაში 
დახმარება და საქართველოს რესპუბლიკაში 
ფინანსური მართვისა და კონტროლის წესებისა 
და პროცედურების შესახებ ინსტრუქციის 
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Parallel to the development of the legal framework 
and methodological regulations, internal audit units 
were set up. By mid-2010, already 24 units had 
already been set up - 12 in ministries, one in the 
Chancellery and 11 at various regional locations. In 
the next years Internal Audit Units were established 
in all 16 line ministries and all internal audit units 
comply with the reporting requirements of the law. 
By 2017 Internal Audit units were established in 
municipalities and in a number of LEPLs endorsed 
by the Government of Georgia. 

The internal audit system was further deepened 
with the introduction of performance auditing. 
Drawing on international practice, a draft 
Performance Audit Manual was prepared in 
February 2016. The Manual was reviewed during 
2016, and will be refined and finalised in 2017 
based on the experience and input from the 
Internal Audit units involved in undertaking the 
audits. In 2015 and 2016 pilot performance audits 
were completed in four and eight ministries, 
respectively.

Regarding the managerial accountability, the MoF 
produced a document on “Rules and Procedures for 
the establishment of financial control in Georgia”. 
This document covers the basics of Financial 

Management and Control (FMC), specifies the 
needs for reporting and accountability and follows 
the COSO model on internal control. As such the 
document is adhering to international good practice. 
The document also introduced a staged-approach 
to introducing the financial management and control 
arrangements: 

 � First stage: development of internal financial 
control arrangements

 � Second stage: development of managerial 
control arrangements

 � Third stage: development of financial 
management

In 2015 the first stage of the FMC reform process 
was launched in four pilot ministries, viz. the Ministry 
of Finance, Ministry of Education and Science, 
Ministry of Economy and Sustainable Development 
and Ministry for Refugees; in 2016 these four 
pilot ministries moved to the second stage and 
the first stage was expanded to another four 
ministries, viz. Ministry of Regional Development 
and Infrastructure, Ministry of Defence, Ministry of 
Sports and Youth Affairs, Ministry of Labour and 
Health and Social Affairs. The CHU is discussing 
with the remaining eight line ministries the roll out of 
stage I to all ministries during 2017.
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დამტკიცება) და გერმანიის საერთაშორისო 
განვითარების საზოგადოება (2011 წლიდან 
დახმარება გამოიყოფა ცენტრალური 
ჰარმონიზაციის სამსახურის და საბიუჯეტო 
ორგანიზაციების შიდა აუდიტის ერთეულების 
თანამშრომელთა გადამზადების და 
მეთოდოლოგიური ჩარჩოს შემუშავების მიზნით).

საჯარო ფინანსების მართვისთვის ევროკავშირის 
მიერ გამოყოფილი ბიუჯეტის მხარდაჭერის 
სამივე პროგრამა აქცენტირებული იყო შიდა 
აუდიტზე და მთელი პროცესი სრულყოფილად 
იქნა გათვალისწინებული შიდა აუდიტის 
და კონტროლის სისტემის შემუშავებისა და 
დანერგვის ეტაპიდან. მთავრობა თითქმის 
სრულ შესაბამისობაში მოვიდა კონკრეტულ 
პირობებთან და დათქმებთან:

 � საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 
მხარდაჭერის I პროგრამა, 2007-2009 წწ.: 
დანაკლისის ანალიზი მომზადდა; პოლიტიკა 

და სამოქმედო გეგმა საჯარო სექტორში 
შიდა ფინანსური კონტროლის დასანერგად 
დამტკიცდა; შიდა აუდიტის კანონპროექტი 
პარლამენტს წარედგინა დასამტკიცებლად.

 � საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 
მხარდაჭერის II პროგრამა, 2010-2011 წწ.: 
ძირითადი იურიდიული და ინსტიტუციური 
მოთხოვნები საჯარო სექტორში შიდა 
ფინანსური კონტროლის შესამუშავებლად 
დაინერგა; საპილოტე უწყებებმა ჩაატარეს 
პირველი შიდა აუდიტი.

 � საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 
მხარდაჭერის III პროგრამა, 2014-2016 
წწ.: ფინანსური მართვისა და კონტროლის 
წესები და პროცედურები შემუშავდა 
საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის 
შესაბამისად, პილოტირება სამინისტროებში 
განხორციელდა; ეფექტიანობის აუდიტი 
ჩატარდა 8 საპილოტე სამინისტროში. 

შედეგები

შიდა აუდიტისა და კონტროლის იურიდიული 
და მეთოდოლოგიური საფუძველი 
განისაზღვრა და მისი განზოგადება ხდება 
მთელი მთავრობის მასშტაბით. 2016 წლის 
ბოლოსთვის, 35 შიდა აუდიტის ერთეულია 
ჩამოყალიბებული ქვეყანაში, საიდანაც 16 - 
დარგობრივ სამინისტროში, 9 - ავტონომიურ 
რესპუბლიკაში და 10 სსიპ-ში. ამასთანავე, 
ყველა მუნიციპალიტეტში (ჯამში 76) შექმნილია 
შიდა აუდიტის ერთეული. საქართველოს 
მთავრობამ დაამტკიცა სსიპების სია, რომლებიც 
ვალდებულნი იქნებიან შიდა აუდიტის 
ერთეულები იქონიონ და ამიტომ 2017-2018 
წლებში მეტი შეიქმნება.

ეფექტიანობის აუდიტის პილოტირება ხდება და 
ფინანსური მართვის კონტროლი ეტაპობრივი 
მიდგომით ინერგება.

2012 წელს საჯარო სექტორში ხარჯებისა 
და ფინანსების შეფასების (PEFA) ქულებით 
საქართველომ უკეთესი შედეგი აჩვენა 
2007 წელთან შედარებით (C+, ნაცვლად 
წინამორბედისა D+) და ეჭვიც არ რჩება, რომ 
ეს მაჩვენებლი კიდევ უფრო გაუმჯობესდება 
მომდევნო შეფასებებში. 
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SUPPORT FROM EU AND OTHER DONORS

The development of the internal audit and control 
system was supported by several donors, in 
particular the EU (assisting with preparation of the 
Strategic Concept in 2009, as well as assisting 
with the methodology development and piloting of 
performance auditing), EU-SIGMA (assistance to 
preparation of the gap analysis in 2016 and “Rules 
and Procedures for the establishment of financial 
control in Georgia”) and GiZ (from 2011 onwards 
assistance to development of the methodological 
framework and training of staff in the Central 
Harmonization Unit and Internal Audit Units in the 
budget organizations).

In all three successive EU PFM budget support 
programmes (from 2007-2009, 2010-2012, and 
2015-2007), internal audit was a focus area, 
comprehensively following the whole process of 
development and introduction of the internal audit 
and control system. The Government almost fully 

complied with the related Specific Conditions:

 � Support to PFM Reforms I, 2007-2009: gap 
analysis is prepared; policy paper and action 
plan for introduction of PIFC is approved; and 
draft law on internal audit is submitted to the 
Parliament.

 � Support to PFM Reforms II, 2010-2011: basic 
legal and institutional requirements for the 
development of PIFC are in place; and pilot 
institutions have undertaken first internal 
audits.

 � Support to PFM Reforms III, 2014-2016: 
the Rules and Procedures for Financial 
Management and Control in accordance with 
international best practice are developed and 
piloted in line ministries; and 8 pilot ministries 
have undertaken first performance audits. 

RESULTS

The legal and methodological basis for internal 
audit and control has been established and is 
being rolled out throughout the Government. 
At the end of 2016, 35 Internal Audit units were 
established in Georgia, of which 16 in lines 
ministries, nine in autonomous Republics and 
10 in LEPLs. In addition, in all 76) Municipalities 
Internal Audit Units have been established. The 
Government of Georgia endorsed the list of the 
LEPLs which are obliged to have internal audit 

units, therefore, in 2017-2018 more internal audit 
units will be established.

Performance auditing is being piloted and 
Financial Management Control is being introduced 
in a staged approach.

The PEFA score in 2012 was already slightly 
higher than the one in 2007 (C+, as compared 
with D+) and there is no doubt that it will be further 
improved in the upcoming PEFA assessment. 
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შემოსავლების ადმინისტრირება

მდგომარეობა 2007 წლამდე 

დამოუკიდებლობის ხელახლა მოპოვების 
შემდეგ საქართველოს თავიდან მოუწია 

საგადასახადო და საბაჟო ადმინისტრაციისა 
და ინფრასტრუქტურის შექმნა. ეს პროცესი 
განსაკუთრებით რთული იყო პირველი 10 წლის 
განმავლობაში. 2003 წელს საგადასახადო და 
საბაჟო შემოსავლების წილი მთლიან შიდა 
პროდუქტში, მაღალი განაკვეთის მიუხედავად, 
მხოლოდ 15%-ს შეადგენდა. 

მომდევნო წლებში მოხდა საგადასახადო და 
საბაჟო ადმინისტრირების რეორგანიზაცია 
და კომპიუტერიზაცია (ქაღალდური ფორმის 
პარალელურად), დაიხვეწა პროცედურები 
და აშენდა ახალი საბაჟო-გამშვები პუნქტები. 
მიუხედავად იმისა, რომ 2004-2007 წლებში 
შემცირდა გადასახადების სახეები და 

განაკვეთები, ყოველივე ზემოთქმულის 
შედეგად 2007 წელს საგადასახადო და საბაჟო 
შემოსავლების წილი მშპ-ში 26 %-მდე გაიზარდა. 

მიუხედავად ყველაფრისა, ამ სფეროში მაინც 
რჩებოდა მნიშვნელოვანი სისუსტეები, რის 
საპასუხოდაც, სხვა მრავალ ინიციატივასთან 
ერთად, დაინერგა გასაჩივრების ახალი 
მექანიზმი. იგი სრულად ვერ პასუხობდა 
საერთაშორისო სტანდარტებს. საბაჟო 
პროცედურები დროში გაწელილი და 
რთული იყო. აუდიტის დეპარტამენტმა კი 
შექმნა საგადასახადო შემოწმებების უწყვეტი 
პროგრამა, მაგრამ რისკების საფუძველზე 
შესამოწმებელი ობიექტების შერჩევა კვლავაც 
შესამუშავებელი რჩებოდა.

მოვლენათა განვითარება 2007-2017 წლებში

2007 წელს საგადასახადო და საბაჟო 
ადმინისტრაციები გაერთიანდნენ ფინანსთა 
სამინისტროს დაქვემდებარებულ ერთ 
სტრუქტურად - შემოსავლების სამსახურად. 
სტრუქტურულ ცვლილებებთან ერთად 

შემოსავლების სამსახურს ახალი ფუნქციებიც 
დაემატა. ერთი ფანჯრის პრინციპით მუშაობის 
დანერგვის მიზნით შემოსავლების სამსახურს 
მიენიჭა სასაზღვრო-გამშვებ პუნქტებზე როგორც 
საზღვრის სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული 
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REVENUE ADMINISTRATION

SITUATION BEFORE 2007

A fter regaining independence, Georgia had to 
build a tax and customs infrastructure and 

administration virtually from scratch. This process 
was in particularly slow and cumbersome in the 
first 10 years. In fact, in 2003 tax and customs 
revenues amounted to only 15% of GDP, in spite of 
high rates. 

In subsequent years the tax and customs 
administrations were restructured, reorganized 
and computerized (introducing in parallel with 
the paper-based system), procedures were 
streamlined and the first new border crossing 
points were constructed. As a result, in 2007 tax 

and custom collection had increased to about 26% 
of GDP (in spite of decreased number of taxes, 
lowered tax rates in the years 2004-2007, as dealt 
with in the Chapter on Tax Policy Formulation).

Nevertheless, there were still serious weaknesses. 
Amongst others, the tax appeal mechanism 
was established but not yet up to international 
standard, lengthy and complicated customs 
procedures, the Audit Department developed a 
continuous programme of tax audits but audit 
selection based on risk assessment was still to be 
developed.

DEVELOPMENTS IN THE PERIOD 2007-2017

In 2007 the tax and customs administrations, 
operating before that date as separate agencies 
under the umbrella of the Ministry of Finance 
of Georgia, were merged into a single agency, 
the Revenue Service. Apart from the structural 
changes, new functionalities were added to the 
newly established Service. In order to comply 
with the “single window” principle, the Revenue 
Services was empowered with the authority for 
sanitary, phytosanitary, and veterinary border 
control and passport control of lorry drivers at land 
customs crossing points. At the same time the 
majority of staff was replaced in the fight against 
corruption by the new generation of employees. 
In April 2010, the agency was transformed into a 
LEPL with the intention to become more business-
oriented.

In the sphere of taxes a wide range of reforms has 
taken place, of which:

 � Access of taxpayers to information has 
improved: a comprehensive website was 
developed, through which taxpayers can 
receive information about tax and customs 
legislation changes, new procedures, and 
lodge tax returns and customs declarations, 
and submit applications; A total of 16 tax 
service centres have been designed to provide 
immediate assistance/advice in all big cities 

and districts; and a centralized call centre has 
been established. Moreover, the Revenue 
Service uses a variety of public education and 
assistance tools, including the district office 
programme for SME’s and the private tax 
advisor programme (known as “Privé”) for large 
taxpayers.

 � Procedural manuals for use by tax officers 
were developed in order to improve the quality 
of taxpayer services and to standardize 
procedures. 

 � Individuals and businesses are registered in 
a tax and customs database, which receives 
its data from a direct linkage with the Public 
Registry, where all businesses have to be 
registered. It is recognised that the reliability of 
the Public Registry needs to be improved upon, 
and hence also the tax and customs database. 
In 2011 the single taxpayer’s account has 
been established and in 2016 the single 
treasury code was introduced to further simplify 
procedures for taxpayers. 

 � The IT platform has been improved, and as 
a result electronic VAT invoices, e-waybill 
systems are implemented and 99% of tax 
returns and payments are made electronically. 
All communications with Revenue Service may 
be conducted via web site. The website may 
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და ვეტერინარული, ისე სატვირთო მანქანების 
მძღოლების პასპორტების კონტროლის 
უფლებამოსილება. ამასთან, კორუფციასთან 
ბრძოლის მიზნით ჩატარდა კადრების 
ოპტიმიზაცია და თანამშრომელთა 50%-ზე მეტი 
ჩაანაცვლეს ახალგაზრდა კადრებით. 2010 წლის 
აპრილში შემოსავლების სამსახურს მიენიჭა 
საჯარო სამართლის იურიდიულ პირის სტატუსი, 
რათა უფრო მეტად ყოფილიყო ბიზნესზე 
ორიენტირებული.

აღნიშნულ წლებში საგადასახადო 
სფეროში ფართომასშტაბიანი რეფორმები 
განხორციელდა, რომელთაგან აღსანიშნავია 
შემდეგი ინიციატივები:

 � გაუმჯობესდა გადამხდელთა წვდომა 
ინფორმაციაზე: შეიქმნა სრულყოფილი 
ინტერნეტგვერდი, რომლის საშუალებითაც 
გადამხდელებს შეუძლიათ საგადასახადო 
და საბაჟო კანონმდებლობაში შეტანილი 
ცვლილებებისა და ახალი პროცედურების 
შესახებ ინფორმაციის მიღება. მათ 
ამ საიტის დახმარებით შეუძლიათ 
საგადასახადო და საბაჟო დეკლარაციებისა 
თუ სხვადასხვა განცხადების წარდგენა; 
ქვეყნის მასშტაბით გაიხსნა16 სერვის-
ცენტრი გადამხდელებისათვის 
მყისიერი დახმარებისა და რჩევების 
უზრუნველსაყოფად; შეიქმნა 
ცენტრალიზებული სატელეფონო-
საინფორმაციო ცენტრი. ამასთან, 
შემოსავლების სამსახური იყენებს 
საზოგადოების განათლებისა და დახმარების 
მრავალ ინსტრუმენტს, მათ შორის, მცირე 
და საშუალო საწარმოებისთვის - უბნის 
საგადასახადო ოფიცრებისა და მსხვილი 
გადამხდელებისთვის - საგადასახადო 
მრჩევლის (რაც ასევე მოიხსენიება „პრივეს“ 
სახელით) პროგრამას;

 � გადამხდელებისათვის შეთავაზებული 
მომსახურების გასაუმჯობესებლად და 
პროცედურების სტანდარტიზაციისთვის 
საგადასახადო უწყების 
თანამშრომლებისთვის შეიქმნა 
პროცედურული სახელმძღვანელოები; 

 � საგადასახადო და საბაჟო მიზნებისთვის 
ფიზიკური და იურიდიული პირების 
რეგისტრაცია ხდება საჯარო რეესტრის 
საშუალებით. საჯარო რეესტრის ეროვნული 
სააგენტო ახორციელებს ყველა სახის 
ბიზნესის რეგისტრაციას. აღიარებულია, 
რომ გასაუმჯობესებელია საჯარო რეესტრის 

მონაცემების სანდოობა, რასაც შესაბამისად 
გავლენა ექნება საგადასახადო და 
საბაჟო მონაცემთა ბაზების სისწორეზე. 
გადასახადების ადმინისტრირების პროცესის 
კიდევ უფრო გამარტივების მიზნით 2011 
წელს შეიქმნა გადამხდელის პირადი ბარათი 
და 2016 წელს კი ერთიანი სახაზინო კოდი; 

 � გაუმჯობესდა საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების პლატფორმა და ამის 
შედეგად ამოქმედდა ელექტრონული 
დღგ-ის ანგარიშფაქტურებისა და ელ. 
ზედნადებების სისტემები, დეკლარირებისა 
და გადახდების 99% ელექტრონულად 
ხორციელდება. შემოსავლების სამსახურთან 
ყველა კომუნიკაცია ინტერნეტით არის 
შესაძლებელი. ინტერნეტის გამოყენება 
შეიძლება ასევე სხვა სახელმწიფო 
ორგანოებთან კომუნიკაციის მიზნითაც; 

 � აუდიტორთა რიცხოვნობა გაიზარდა და 
ამჟამად უწყებაში თითქმის 400 (გასვლითი 
და კამერალური) აუდიტორი მუშაობს. 
რისკზე დაფუძნებული საგადასახადო 
შემოწმების სისტემა გაძლიერდა და ყველა 
დაგეგმილი გასვლითი საგადასახადო 
შემოწმებისთვის ობიექტის შერჩევა ხდება 
რისკის განსაზღვრული კრიტერიუმების 
საფუძველზე. აუდიტორებისთვის 
ასევე შეიქმნა პროცედურული 
სახელმძღვანელოები. დეკლარაციებში 
მითითებული ინფორმაციის სისწორის 
დადგენის მიზნით გაძლიერდა მონაცემების 
გადამოწმების ავტომატიზებული მექანიზმი, 
თუმცა მნიშვნელოვან შეზღუდვად რჩება 
ფინანსურ დაწესებულებებში მონაცემებზე 
წვდომის არქონა; 

 � საგადასახადო დავების განხილვის 
მექანიზმი გაუმჯობესდა და საკითხების 
გასაჩივრება შესაძლებელია სასამართლოში 
ან ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში. 
უშუალოდ ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში 
საგადასახადო დავები პირველ რიგში 
განიხილება შემოსავლების სამსახურის 
დავების განხილვის დეპარტამენტში 
(დავის განხილვის პირველი ინსტანცია), 
ხოლო, საჭიროების შემთხვევაში, 
შემდგომი გასაჩივრება ხდება ფინანსთა 
სამინისტროსთან არსებულ საგადასახადო 
დავების განხილვის საბჭოში (რომელსაც 
თავმჯდომარეობს ფინანსთა მინისტრი, 
საბჭოს წევრები არიან სხვადასხვა 
სამთავრობო უწყებისა და არასამთავრობო 
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be used for communication with other state 
authorities as well.

 � The number of auditors has been increasing, 
and presently there are almost 400 (field and 
desk) auditors. The risk-based tax audit system 
has been enhanced so that all planned on-
site tax audits are selected based on defined 
risk criteria. Procedural manuals for tax audits 
were also issued. Automated crosschecking 
of data to verify tax declaration accuracy 
has advanced, though lack of access to data 
from financial institutions remains a serious 
limitation. 

 � The tax appeals mechanism has been 
improved, and claimants can appeal in the court 
or the MoF system. Within the MoF system the 
tax disputes are reviewed in first instance by the 
Dispute Department of the Revenue Service, 
and if necessary an appeal can be lodged to the 
Council of Tax Appeals (headed by the Minister 
of Finance and its members represent different 
governmental bodies as well as NGOs). The 
process for reviewing disputes is independent of 
the audit process.

 � Work is ongoing to address the weaknesses in 

the VAT refund system and to align the national 
VAT refund system with the EU Acquis, as part 
of the Association Agreement with the EU.

Also in the field of customs far-reaching reforms 
have been implemented, amongst others:

 � Since 1998 the Revenue Service is using the 
automated system of customs data ASYCUDA. 
In 2007 the ASUCUDA++ had been migrated 
to the ASYCUDA World.

 � Since 2008 the risk-based management 
system has been introduced. Customs control 
is carried out with a fully automatic risk analysis 
and assessment based control. 

 � Since 2010, Customs Clearance Zones (CCZ) 
have been introduced in different regions of 
Georgia. These zones offer the service of 
customs declaration submission based on the 
one shop-stop principle. 

 � Customs valuation practices in line with WTO 
standards have been introduced. 

 � Recently, the e-platform of permits was 
established, which automatically registers 
the permits issued by the Ministry of Internal 
Affairs, Ministry of Defence, Ministry of 
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ორგანიზაციების წარმომადგენლები). 
დავების განხილვის პროცესი 
დამოუკიდებელია საგადასახადო შემოწმების 
პროცესისგან;

 � მუშაობა მიმდინარეობს დღგ-ის ზედმეტობის 
დაბრუნების სისტემაში არსებული 
სისუსტეების აღმოსაფხვრელად და დღგ-
ის ზედმეტობის დაბრუნების ეროვნული 
სისტემის ევროკავშირის დირექტივებთან 
ჰარმონიზაციისთვის საქართველო-
ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ 
დადებული შეთანხმების კვალდაკვალ.

მნიშვნელოვანი რეფორმები გატარდა ასევე 
საბაჟოს სისტემაშიც რომელთა შორის 
აღსანიშნავია:

 � 1998 წლიდან შემოსავლების სამსახური 
საბაჟო მონაცემთა ავტომატიზებული 
სისტემის სახით ASYCUDA პროგრამას 
იყენებს. 2007 წელს განხორციელდა 
ASUCUDA++ პროგრამის ASYCUDA World 
სისტემაში ინტეგრაცია; 

 � 2008 წლიდან დაინერგა რისკებზე 
დაფუძნებული მართვის სისტემა. საბაჟო 
კონტროლი ხორციელდება რისკების 
ანალიზსა და შეფასებაზე დაფუძნებული 

სრულად ავტომატიზებული სისტემის 
საშუალებით;

 � 2010 წლიდან საქართველოს მასშტაბით 
გაიხსნა საბაჟო გაფორმების ზონები. ამ 
ზონებში ერთი ფანჯრის პრინციპით არის 
უზრუნველყოფილი საბაჟო დეკლარაციების 
მიღების მომსახურება; 

 � მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის 
სტანდარტების შესაბამისად დაინერგა 
საბაჟო ღირებულების შეფასების პრაქტიკა;

 � ბოლო პერიოდში დაინერგა ნებართვების 
ელ. პლატფორმა, რომელიც ავტომატურად 
ახდენს შინაგან საქმეთა, თავდაცვის, 
ეკონომიკის, სოფლის მეურნეობის, 
გარემოსდაცვის, ჯანდაცვის, შრომისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროების მიერ 
გაცემული ნებართვების რეგისტრაციას. 
ნებართვების გაცემა ავტომატურად 
რეგისტრირდება და დასტურდება ყველა 
საბაჟო-გამშვებ პუნქტში; 

 � საბაჟო-გამშვებ პუნქტებში დაინერგა 
საზღვრის ერთობლივი მართვის პრინციპი 
თურქეთთან, რითაც დაიხვეწა საბაჟო 
პროცედურები და თავიდან იქნა აცილებული 
საზღვარზე პროცედურების დუბლირება. 

ევროკავშირისა და სხვა დონორების მხარდაჭერა

საგადასახადო და საბაჟო სფეროში 
რეფორმების განხორციელების პროცესში 
შემოსავლების სამსახურის მთავარ დონორებს 
წარმოადგენდნენ ევროკავშირი და აშშ-ის 
საერთაშორისო განვითარების სააგენტო.

ევროკავშირის ტექნიკური დახმარება 
უზრუნველყოფილი იყო თავდაპირველად 
TACIS, ხოლო მოგვიანებით დაძმობილების 
პროგრამის ფარგლებში, პირველად - საბაჟო 
(უწყების შესაძლებლობათა გაძლიერება; 
მეთოდოლოგიისა და ინსტრუქციების 
შემუშავება ევროკავშირის საუკეთესო 
პრაქტიკის შესაბამისად; სურსათის უვნებლობის 
კონტროლის სისტემა საქართველოში, რათა 
დაკმაყოფილდეს ევროკავშირის ვეტერინარული 
სტანდარტები) და მოგვიანებით - საგადასახადო 
(აქცენტი კეთდებოდა საგადასახადო 
კონტროლის ზომებზე; ვალის მართვის 
სისტემებზე; პროცესებსა და პროცედურებზე 
გადამხდელთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობის 
მიზნით; ეროვნული დღგ-ის და საგადასახადო 
კანონმდებლობის ჰარმონიზაციაზე 

ევროკავშირის დირექტივებთან; შემოსავლების 
სამსახურის თანამშრომლების პროფესიულ 
გადამზადებაზე და სხვა) სფეროში.

 ევროკავშირის საჯარო ფინანსების 
მართვის საბიუჯეტო მხარდაჭერის პირველი 
ორი პროგრამა ითვალისწინებდა კონკრეტულ 
პირობებს 2009 წელს საგადასახადო და საბაჟო 
სფეროში:

 � საჯარო ფინანსების მართვის მხარდაჭერის 
I სარეფორმო პროგრამა, 2007-2009 წწ.: 
შემოსავლების სამსახურის კორპორაციული 
სტრატეგიის შემუშავება, რისკებზე 
დაფუძნებული საგადასახადო შემოწმების 
სისტემის შემუშავება;

 � საჯარო ფინანსების მართვის მხარდაჭერის 
II სარეფორმო პროგრამა, 2010-2011 
წწ.: საბაჟო ტვირთის შეფასების სისტემა 
გათანაბრებულია საერთაშორისო 
სტანდარტებთან, რისკებზე დაფუძნებული 
საგადასახადო შემოწმების სისტემა 
დანერგილია და ნაწილობრივ მოქმედებს.
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Economy, Ministry of Agriculture, Ministry of 
Environment and Ministry of Health, Labour 
and Social Affairs. Issuance of the permits is 
automatically registered and validated at all the 
Customs Crossing Points. 

 � The joint use principle of Customs Crossing 
Points has been initiated with Turkey, thereby 
streamlining the customs procedures and 
avoiding the duplication of the procedures on 
the borders. 

SUPPORT FROM EU AND OTHER DONORS

The EU and USAID have been the donors in the 
area of taxes and customs.

EU technical assistance was provided under 
the TACIS programme and more recently under 
the Twinning programme, firstly in the area of 
customs (strengthening institutional capacity and 
development of methodologies and guidelines in 
line with the EU best practices; and food safety 
control system in Georgia, in order to meet the 
EU veterinary standards) and later in the area 
of taxes (focusing on tax control measures; 
debt management systems; processes and 
procedures in support of taxpayer’s rights; 
alignment of national VAT and legislation with 

EU Acquis; and professional development of the 
Revenue Service staff).

The first two EU PFM budget support programme 
contained Specific Conditions in 2009 for taxes 
and customs:

 � Support to PFM Reforms I, 2007-2009: drafting 
of a Revenue Service Corporate Strategy; and 
development of a risk-based tax audit system.

 � Support to PFM Reforms II, 2010-2011: the 
customs valuation system is aligned with 
international standards; the risk-based tax audit 
system is introduced and partially operational.

RESULTS

Since 2007 impressive progress has been 
made and many innovative components have 

been developed in the Revenue Service. This is 
reflected in improved assessments:
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შედეგები

2007 წლიდან შემოსავლების სამსახურმა 
შთამბეჭდავ წინსვლას მიაღწია და ბევრი 
ინოვაციური პროექტი დაინერგა, რაც აისახა 
სისტემის შეფასების გაუმჯობესებულ შედეგებშიც:

 � ბიზნესის კეთების სიმარტივის ინდექსი 
(მსოფლიო ბანკი): გაუმჯობესება ასახავს 
საინფორმაციო ტექნოლოგიების 
გაძლიერებული პლატფორმის შემოღებას 
საგადასახადო ადმინისტრირების 
სფეროში და გადამხდელებთან გაზრდილ 
კომუნიკაციას ელექტრონული სისტემებით. 
სხვა დამცავი მექანიზმების (პროცედურული 
სახელმძღვანელოები, საგადასახადო 
ომბუდსმენი, პირადი საგადასახადო 
მრჩეველი) შემუშავება გადამხდელებისთვის 
ამცირებს საგადასახადო უწყების 
დისკრეციულ უფლებამოსილებას. 
ამ რეფორმების დადებითი შედეგის 
დადასტურებაა გადასახადის გადახდის 
ქვეკატეგორიის მნიშვნელოვანი 
გაუმჯობესება, რომლითაც ქვეყნის 
რეიტინგი 2016 წელს გაუმჯობესდა 22-ე 
ადგილამდე (190 ქვეყანას შორის), 100%-
დან 87% ქულით, მაშინ, როდესაც 2008 
წელს საქართველო მხოლოდ 102-ე ადგილს 
იკავებდა62% ქულით.

 � მეზობელ ქვეყნებს შორის საერთაშორისო 
ვაჭრობის ქვეკატეგორიაში (საქონლის 
ექსპორტისა და იმპორტის ლოჯისტიკურ 
პროცესზე დახარჯული დროისა და ხარჯების 
შეფასება) საქართველოს 2016 წელს 54-ე 
ადგილი ხვდა წილად და მისმა ჯამურმა ქულამ 
85% შეადგინა, 2008 წელს ანალოგიური 
მაჩვენებელი 68% -ის ტოლი იყო. 

 � საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ 
შემუშავებული კვლევა - „საგადასახადო 
ადმინისტრაციის დიაგნოსტიკური შეფასების 
ინსტრუმენტი“ - საქართველოში 2016 წლის 
ივლისში ჩატარდა და დადგინდა, რომ 
შემოსავლების სამსახურს მნიშვნელოვანი 
წინსვლა აქვს თანამედროვე საგადასახადო 
პრაქტიკის დანერგვის მიმართულებით. 
ეს განსაკუთრებით ეხება საქმიანობის 

მოდერნიზაციისთვის ტექნოლოგიების 
გამოყენებას. საერთაშორისო პრაქტიკა 
დაინერგა ისეთ სფეროებში, როგორიცაა 
მომსახურება და დავების განხილვა. კარგი 
პრაქტიკა ინერგება რისკის მართვის 
სფეროში, თუმცა დღგ-ის სფეროში ჯერ 
კიდევ დასანერგია. საქართველოში 
მობილიზებული გადასახადების 
თანაფარდობა მთლიან შიდა პროდუქტთან 
(მშპ) დაახლოებით 25%-ია, რაც ეფექტურ 
საგადასახადო სისტემაზე მეტყველებს და 
ამით წინ უსწრებს ბევრ ქვეყანას ევროპისა 
და ცენტრალური აზიის რეგიონში.

 � 2016 წელს ჩატარებული კვლევის საგანი 
იყო საქართველოს საგადასახადო 
სისტემის აღქმა გადამხდელთა მიერ 
(გამოიკითხა თითქმის 1033 კომპანია). 
მიღებულმა შედეგებმა ცხადყო, რომ 
გადამხდელები ზოგადად დადებითად არიან 
განწყობილი. განსაკუთრებით, უწყების მიერ 
უზრუნველყოფილი მომსახურების მიმართ. 
წინამორბედმა კვლევამ - „კვლევა 2012“ 
აჩვენა, რომ განბაჟების პროცედურები 
და საბაჟო მომსახურება აკმაყოფილებდა 
გამოკითხულ პირთა 97%-ს. რესპონდენტთა 
98% აღნიშნავდა, რომ განბაჟების დრო 
შემცირებულია, ხოლო 70% მიიჩნევდა, 
რომ საგადასახადო რეფორმების შედეგად 
შემცირებული იყო განბაჟების ხარჯები.

საბაჟო-გამშვებ პუნქტებში ინფრასტრუქტურის 
განვითარება მიჩნეულია ერთ-ერთ ძირითად 
პრიორიტეტად ვაჭრობის ხელშეწყობის და 
სატრანზიტო დერეფნის განვითარებისთვის. 
აღნიშნული მიზნით მთლიანად გადაიარაღდა 
საბაჟო-გამშვები პუნქტები „სარფი“, „ვალე“ 
და „კარწახი“ - თურქეთის რესპუბლიკის 
საზღვართან; საბაჟო-გამშვები პუნქტები 
„წითელი ხიდი“ და „ლაგოდეხი“ - აზერბაიჯანის 
რესპუბლიკის საზღვართან; საბაჟო-გამშვები 
პუნქტები „სადახლო“, „ნინოწმინდა“ და 
„გუგუთი“ - სომხეთის რესპუბლიკის საზღვართან; 
საბაჟო-გამშვები პუნქტი „ყაზბეგი“ - რუსეთის 
ფედერაციის საზღვართან. 
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 � Ease of Doing Business (World Bank): 
improvements reflect introduction of advanced 
IT platforms in tax administration and increased 
access to taxpayers through electronic 
systems. Introduction of other safeguards 
(procedural manuals, tax ombudsmen, 
personal tax advisor) for taxpayers decrease 
the discretionary powers of tax authorities. 
The positive outcome of these reforms is also 
captured by substantial improvements in sub-
category “paying taxes”, for which the rank 
went up to 22nd (out of 190 countries) in 2016 
from 102nd in 2008, and the score to 87% (out 
of 100%) in 2016, compared with 62% in 2008.

 � In the sub-category “trading across borders” 
(assessing the time and cost associated 
with the logistical process of exporting and 
importing goods) Georgia ranked 54th in 2016 
and scored 85% (as compared with 68% in 
2008). 

 � The IMF’s TADAT (Tax Administration 
Diagnostic Assessment Tool) Performance 
Assessment Tool of July 2016, finds that the 
Revenue Service is making good progress 
in implementing modern tax administration 
practices, particularly in utilising technology 
to modernize operations. International good 
practices are in place for areas such as 
taxpayer services and dispute resolution. Good 
practice is progressing in the areas of risk 

management, and is yet to be adopted in the 
case of value-added-tax (VAT). Georgia’s tax 
to GDP ratio at about 25 percent is based on 
an efficient tax system which ranks superior to 
most of the countries in the Europe and Central 
Asia region.

 � The survey “Business’ Attitudes Towards the 
Tax System in Georgia” of 2016 (under 1,033 
companies) showed that the companies were 
generally positive, particularly in relation to 
taxpayer services. An older survey of 2012 on 
customs clearance procedures showed that 
97% of respondents were satisfied with the 
customs services, 98% interviewed thought 
that clearance time is reduced and 70% 
thought that clearance costs were reduced 
since the implementation of tax reforms.

The infrastructural development of the customs 
crossing points has been identified as one of the 
main priorities and being one of the key factors for 
trade facilitation and further development of the 
transit corridor, namely: Customs Crossing Points 
“Sarpi”, “Vale” and “Kartsakhi” on the border with 
the Republic of Turkey; Customs Crossing Points 
“Tsiteli Khidi”, “Lagodekhi” on the border with the 
Republic of Azerbaijan; Customs Crossing Points 
“Sadakhlo”, “Ninotsminda”, “Guguti” on the border 
with the Republic of Armenia: Customs Crossing 
Point “Kazbegi” on the border with Russia. 
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კაპიტალური ბიუჯეტი

მდგომარეობა 2007 წლამდე 

ტრადიციულად ინვესტიციების დაგეგმვა 
ეკონომიკის სამინისტროს კომპეტენციაში 

შემავალი საკითხი იყო და ნაკლებად 
ითვალისწინებდა ფისკალურ მდგომარეობას. 
2004 წელს საბიუჯეტო კოდექსის მიღების 
კვალდაკვალ გაძლიერდა ფისკალური 
დისციპლინა, რომლის თანახმად, 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონი უნდა 
მოიცავდეს ინფორმაციას ყველა მხარჯავი 
დაწესებულების მიერ განსახორციელებელი 
საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტების 
შესახებ, თუმცა საინვესტიციო პროექტების 
მომზადების პროცედურები არ იყო მკვეთრად 
განსაზღვრული.

მოვლენათა განვითარება 2007-2017 წლებში

საჯარო სექტორში ინვესტიციების მართვა 2009 
წლის ახალი საბიუჯეტო კოდექსის ნაწილია. 
კოდექსის მე-9 მუხლი მკაფიოდ მიანიშნებს 
კაპიტალურ ბიუჯეტზე და ითვალისწინებს 
პროგრამულ ბიუჯეტში კაპიტალური პროექტების 
შესახებ ინფორმაციის ასახვას, რაც ასევე 
განსაზღვრულია პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის 
მეთოდოლოგიაში (ფინანსთა მინისტრის 2011 
წლის 8 ივლისის №385 ბრძანება). აღნიშნული 
მეთოდოლოგია მტკიცდება ფინანსთა მინისტრის 
მიერ პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომიტეტთან შეთანხმებით. საბიუჯეტო კოდექსის 
75-ე მუხლი ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულებისთვის, ხოლო 94-ე მუხლი 
ავტონომიური რესპუბლიკებისთვის განსაზღვრავს, 
რომ საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 
შეიმუშავებს შესაბამის მითითებებს (მათ შორის 
მეთოდოლოგიური მხარდაჭერა) მათ მიერ 
ბიუჯეტის მომზადების პროცესის ხელშეწყობის და 
გაუმჯობესების მიზნით. პროგრამული ბიუჯეტის 
შედგენის მეთოდოლოგია არეგულირებს როგორც 
სახელმწიფო ბიუჯეტის, ასევე ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულებისა და ავტონომიური 
რესპუბლიკებისათვის პროგრამული და 
კაპიტალური ბიუჯეტების მომზადების პროცესს.

საბიუჯეტო პროცესის რეფორმის ფარგლებში 
პირველი ნაბიჯი გადაიდგა პროგრამული 
ბიუჯეტის დანერგვით, რამდენადაც 
საინვესტიციო პროექტები პროგრამის 
განუყოფელი ნაწილია, ხოლო ყველა პროექტი 
ბიუჯეტში პროგრამის სახითაა წარმოდგენილი 
და ამგვარად შეესაბამება სახელმწიფო ბიუჯეტის 
პრიორიტეტებს.

მეორე ნაბიჯი იყო 2012 წლის ბიუჯეტის 

შესახებ კანონის შემუშავება, რომელსაც 
ცალკე დანართის სახით ახლავს საინვესტიციო 
პროექტები, რომლებშიც წარმოდგენილია 
საშუალოვადიან პერიოდზე გაწერილი 
კაპიტალური პროექტები. 

მესამე ნაბიჯი 2016 წელს გადაიდგა, 
როდესაც საქართველომ უფრო სისტემური 
და მტკიცე მიდგომა შეიმუშავა საჯარო 
სექტორში ინვესტიციების მართვასთან 
დაკავშირებით - „საინვესტიციო პროექტების 
მართვის გზამკვლევის დამტკიცების 
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 
წლის 22 აპრილის N191 დადგენილების 
მიღებით, ხოლო 2016 წლის 22 ივლისის 
N165 ბრძანებით (ცვლილება პროგრამული 
ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიაში) 
დამტკიცდა საინვესტიციო პროექტების მართვის 
დეტალური მეთოდოლოგია, სადაც ცალსახად 
განმარტებულია საინვესტიციო პროექტების 
შემუშავების წესები და პროცედურები, 
განსაზღვრულია მონაწილე უწყებების 
როლები და პასუხისმგებლობები სახელმწიფო 
ინვესტიციების მართვის პროცესის ყველა 
სტადიისათვის საინვესტიციო პროექტების 
განხორციელების დაწყებამდე. გზამკვლევი 
საშუალებას იძლევა შეფასდეს სხვადასხვა 
შემოთავაზებული კაპიტალური ინვესტიციები 
თანმიმდევრულად და დადგინდეს პროექტების 
პრიორიტეტულობა სტრატეგიული დაგეგმვისა 
და ბიუჯეტის მომზადების პროცესში როგორც 
მთელი ქვეყნის ეკონომიკის, ისე დარგობრივი 
მიმართულებებით. მეთოდოლოგიას 
დანართების სახით თან ახლავს საინვესტიციო 
პროექტების მართვის თითოეულ ეტაპზე 
მოსამზადებელი ინფორმაციისთვის შესაბამისი 
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CAPITAL BUDGETING

SITUATION BEFORE 2007

T raditionally, investment planning was the 
domain of the Ministry of Economy and 

was done with little consideration to the fiscal 
situation. Fiscal discipline was strengthened 
with the adaptation of the Budget Code of 2004, 

which stated that the Budget Law should include 
for each spending agency the annual breakdown 
of investment projects over their life cycle, but 
procedures for preparation of investment proposals 
were not firmly established.

DEVELOPMENTS IN THE PERIOD 2007-2017

Public Investment Management (PIM) is part of the 
new Budget Code of 2009. Article 9 makes explicit 
reference to the capital budget—defined as “an 
investment-type programme budget”—and to the 
approval of a “methodology required for drafting 
programme and capital budgets” by the Ministry 
of Finance in coordination with the Budget and 
Finance Committee of the Parliament. Article 75 
for Local Self-Government and Article 94 for the 
Autonomous Republics also specify that the Ministry 
of Finance shall provide the relevant methodological 
guidance for their capital expenditures. 

A first step was taken with the introduction of 
programme budgeting, as investment projects 
comprise an integral part of the programme and, 
therefore all projects are included as programmes 
of the budget, and such as aligned with the state 
budget priorities.

A second step was taken with the preparation of 
the Budget Law 2012, which includes a separate 
annex on investment projects, presenting the 
capital projects in the medium-term perspective. 

A third step was taken in 2016, when the 
Government adopted a more systematic 
and rigorous approach to Public Investment 
Management through Decree 191 “Investment 
Project Management Guidelines”, which detailed 
a new PIM. These Guidelines complement the 
Budget Code by providing the underlying rules 
and procedures and by defining the roles and 
responsibilities of bodies involved in each stage of 
the PIM process prior to implementation of a capital 
investment project. The PIM Guidelines assist 
economic entities to evaluate capital investment 
proposals in a consistent and comprehensive 
manner, and enable them to prioritize competing 
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ნიმუშები, რომელიც უზრუნველყოფს 
საინვესტიციო პროექტებზე ინფორმაციის 
მომზადებას ერთიანი მიდგომით. 

ამჟამად, მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით 
მიმდინარეობს მხარჯავი დაწესებულებების 
კადრების გადამზადება საჯარო სექტორში 

ინვესტიციების მართვის გზამკვლევისა და 
მეთოდოლოგიის გამოყენების საკითხებზე. 
მთავრობა აქტიურად თანამშრომლობს 
სხვადასხვა საერთაშორისო პარტნიორთან 
საჯარო სექტორში სახელმწიფო ინვესტიციების 
მართვის სრულყოფილად დანერგვის 
მიმართულებით.

ევროკავშირისა და სხვა დონორების მხარდაჭერა

მსოფლიო ბანკის დახმარებით შემუშავებულია 
საჯარო სექტორში ინვესტიციების მართვის 

გზამკვლევი და მეთოდოლოგია, ასევე - 
ხორციელდება კადრების გადამზადება.

შედეგები

სახელმწიფო ხარჯებისა და ფინანსური 
ანგარიშვალდებულების (PEFA) 2012 წლის 
შეფასებით დადგინდა, რომ „საქართველომ 
დაიწყო წინსვლა კაპიტალური ბიუჯეტირების 
გაუმჯობესების მიმართულებით. ძალისხმევა 
ხმარდება როგორც კაპიტალურ ხარჯებზე 
საბიუჯეტო დოკუმენტაციის შინაარსობრივ 
დახვეწას, ისე ერთიანი მიდგომის 
დანერგვას საჯარო სექტორში ინვესტიციების 
საერთო ეფექტიანობისა და ეფექტურობის 
გასაზრდელად. მიუხედავად ამისა, ჯერჯერობით 

აღნიშნული მიმართულებით მხოლოდ 
პირველი ნაბიჯები გადაიდგა. ქვეყანაში 
საჯარო სექტორში ინვესტიციების მართვის 
საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისი სისტემის 
სრულყოფილად დანერგვისთვის აუცილებელია 
მთავრობის ძალისხმევის მიმართვა რეფორმის 
შემდგომი ეტაპების განხორციელებისკენ“.

ამასთანავე, შემუშავდა საჯარო სექტორში 
ინვესტიციების მართვის ახალი სისტემა.
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projects, in the context of the national and sector 
strategic planning and budget preparation process. 
A technical Manual elaborating methodologies, 
criteria and templates to be used, has also been 
provided to ensure consistency and standardization 
in the project pre-selection, appraisal and selection/
budgeting process.

Training of the staff of spending agencies to apply 
to PIM Guidelines and Manual is ongoing with 
support of World Bank. Government is working 
with other international partners to reinforce 
the full implementation of the Public Investment 
management.

SUPPORT FROM EU AND OTHER DONORS

The PIM Guidelines and Manual have been 
developed with assistance of the World Bank, 
which is also supporting the training of staff.

RESULTS

The PEFA 2012 concluded that “Georgia has 
begun to make some progress in improving 
capital budgeting, and efforts were made both in 
the narrow sense of enhancing the information 
content of budget documentation in relation to 
capital expenditures, and also in the wider sense 
of initiating more systematic processes to raise 
the overall efficiency and effectiveness of public 

investment. Nevertheless, only tentative steps 
in the right direction have been taken so far and 
these need to be consolidated and extended if 
Georgia is to have a PIM system that compares 
well with international good practice”.

In the meantime, the framework of a new PIM 
system has been developed.
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სახელმწიფო მფლობელობაში 
არსებული საწარმოები

2007 წლამდე არსებული სიტუაცია

2 007 წელს სახელმწიფო საკუთრებაში კვლავ 
რჩებოდა დაახლოებით 1000 საწარმო, 

თუმცა მათი რაოდენობა სწრაფად იკლებდა 
პრივატიზაციისა და ლიკვიდაციის საფუძველზე.

სახელმწიფო მფლობელობაში არსებული 
საწარმოების უმრავლესობას ზედამხედველობას 
და მონიტორინგს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო 
საწარმოების მართვის სააგენტო უწევდა.

საჯარო სექტორში ხარჯებისა და ფინანსების 

შეფასებით 2007 წელს დადგინდა, რომ წლიური 
ფინანსური ანგარიშები მსხვილი სახელმწიფო 
საწარმოებისგან წარედგინებოდა ხსენებულ 
სააგენტოს, თუმცა ამ უკანასკნელის მიერ მათი 
წლიური კონსოლიდაცია გვიანდებოდა და თან 
რეალურად არც ხდებოდა აქცენტის გაკეთება 
სახელმწიფოს ფისკალურ რისკებზე. ზოგადად 
სახელმწიფო საწარმოებისგან მომდინარე 
ფისკალური რისკის წლიურ გაერთიანებაზე 
მონიტორინგს ფინანსთა სამინისტრო 
ახორციელებს, თუმცა არ ხდება მათი 
კონსოლიდაცია წლიურ ანგარიშში. 

მოვლენათა განვითარება 2007-2017 წლებში

2007-2017 წლებში სახელმწიფო საკუთრებაში 
არსებული საწარმოების პრივატიზაციისა და 
ლიკვიდაციის პროცესი საკმაოდ დაჩქარდა. 
2012 წელს 425 სახელმწიფო საწარმოს 
ზედამხედველობასა და მონიტორინგს 
ახორციელებდა სახელმწიფო საწარმოების 
მართვის სააგენტო (2012 წლიდან ის ჩაანაცვლა 
სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ). 
ამჟამად ზემოთ ხსენებული საწარმოთა 
რაოდენობა შემცირებულია 137 სახელმწიფო 
საწარმომდე.

სააგენტოს მართვის ქვეშ მყოფი ყველა 
სახელმწიფო საწარმო ვალდებულია წლიური 
ფისკალური ანგარიშები წარმოადგინოს 
სააგენტოში, თუმცა მათი კონსოლიდაცია 
მხოლოდ შეზღუდული დოზით ხდება სააგენტოს 
მიერ.

2012 წელს მთავრობამ გამოსცა განკარგულება, 
რომლითაც 18 მსხვილი სახელმწიფო 
საწარმო (შემოსავლების მოცულობით ყველა 
სახელმწიფო საწარმოს თითქმის 90%) 
ვალდებული გახდა უშუალოდ ფინანსთა 
სამინისტროსთვის წარმოედგინა ფინანსური 
ანგარიშები, მათ შორის ინფორმაცია ფინანსური 
ნაკადების, მოგებისა და ზარალის შესახებ. ამით 
შესაძლებელი გახდა ფინანსთა სამინისტროს 
უფრო სწრაფი და უკეთესი ინფორმირება 

სახელმწიფო მფლობელობაში არსებული 
საწარმოებიდან მომდინარე ფისკალურ 
რისკებზე, თუმცა ფინანსთა სამინისტრო 
საბიუჯეტო დოკუმენტაციაში ჯერ მაინც არ 
უთითებს სახელმწიფო მფლობელობაში 
არსებული საწარმოებიდან მომდინარე 
აგრეგირებულ ფისკალურ რისკებს.

სახელმწიფო საწარმოებიდან მომდინარე 
ფისკალური რისკის პირველი ანალიზი 
ფინანსთა სამინისტროში მომზადდა 
მაკროეკონომიკური ანალიზისა და 
პროგნოზირების დეპარტამენტის მიერ და 
დაერთო 2016 წლის კანონს ბიუჯეტის შესახებ 
- ფისკალური რისკების საერთო ანგარიშის 
ფარგლებში.

2016 წელს ანალიზი გაფართოვდა და უფრო 
მოცულობითი ანალიტიკური ინფორმაცია 
მოიცვა სახელმწიფო საწარმოების შესახებ 
დამატებით ფაქტობრივ ინფორმაციასთან 
ერთად. ის მოიცავს ასევე ალბათობის 
დიაგრამას, რომელიც წარმოაჩენს 
ეკონომიკური ზრდისა და ინფლაციიდან 
მომდინარე გაურკვევლობის პროგნოზს:

 � ორიდან სამ წლამდე გაიზარდა ისტორიული 
მონაცემების ასახვის პერიოდი; 

 � დაემატა სახელმწიფო მფლობელობაში 
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STATE-OWNED ENTERPRISES

SITUATION BEFORE 2007

I n 2007 there were still around 1,000 state-
owned enterprises, though their number was 

already rapidly decreasing due to privatization and 
liquidation.

Most of the state-owned enterprises were 
supervised and monitored by the State Enterprise 
Management Agency (SEMA) under the Ministry of 
Economic Development.

As assessed in the PEFA 2007, audited annual 
financial statements are provided by major state-
owned enterprises to SEMA but the annual 
consolidation is rather delayed by SEMA without 
really focusing on the fiscal risk incurred by the 
state. Aggregating annual fiscal risk of SOEs 
is monitored by the Ministry of Finance, but not 
consolidated into an annual report. 

DEVELOPMENTS IN THE PERIOD 2007-2017

In this period, the privatization and liquidation 
process accelerated, and in 2012 some 425 state-
owned enterprises were supervised and monitored 
by SEMA (From 2012 SEMA was replaced by 
the National Agency of State Property (NASP)). 
Currently, this number has been reduced to only 137.

All state-owned enterprises under SEMA were 
required to submit annual fiscal reports to SEMA, 
but SEMA consolidated these fiscal reports only to 
a limited extent.

In 2012 the government issued a decree that 
required 18 major state-owned enterprises 
(representing almost 90% of all state-owned 
enterprises in terms of revenues) to submit financial 
reports including cash flow and information on 
profits and losses to the Ministry of Finance directly. 
This made it possible for the Ministry of Finance 
to be informed more quickly and comprehensively 
about the fiscal risk of the state-owned companies, 
but the MoF still did not include the aggregated 
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არსებული საწარმოების დარგის მიმოხილვა 
და მოიცვა მაღალი რისკის მქონე 
სახელმწიფო საწარმოების გამოვლენა და 
ფისკალური რისკების ძირითადი წყაროები; 

 � მოცული სახელმწიფო მფლობელობაში 
არსებული საწარმოების რაოდენობა, 
გაიზარდა 63-დან 65-მდე, ხოლო 
საწარმოების რიცხვი, რომელთა ანალიზიც 
იქნა უკვე ჩატარებული - 7-დან 11-მდე 
გაიზარდა (10 სახელმწიფო საწარმო და 
საპარტნიორო ფონდი);

 � ანალიზს დაემატა ცენტრალური 

მთავრობიდან სახელმწიფო საწარმოებში 
განხორციელებული ფინანსური 
გადარიცხვები, მათ შორის კაპიტალში 
წილობრივი მონაწილეობა, კრედიტები, 
დივიდენდები და ვალდებულებები, 
ისევე, როგორც წინა წლებში 
ფაქტობრივი გადარიცხვების ცვლილება 
პროგნოზირებულთან შედარებით; 

 � გაფართოვდა ცალკეული სახელმწიფო 
საწარმოებისა და საპარტნიორო ფონდის 
ფინანსური პოზიციის, ფუნქციონირების და 
რისკების ანალიზი.

ევროკავშირისა და სხვა დონორების მხარდაჭერა

ინტენსიური ტექნიკური დახმარება 
საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა 
განახორციელა.

შედეგები

ბოლო წლებში ფინანსთა სამინისტრომ 
გამოიმუშავა სახელმწიფო საწარმოებიდან 
მომდინარე აგრეგირებული ფისკალური 

რისკების შეფასების შესაძლებლობა და 
ამგვარად გააუმჯობესა საჯარო სექტორის 
ფინანსური ზედამხედველობა.
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fiscal risk associated with the state-owned 
enterprises in the budget documentation.

A first Fiscal Risk Analysis on state-owned 
enterprises was prepared by the Macroeconomic 
Analysis and Forecasting Department of MoF, and 
attached to the Budget Law 2016 within the overall 
Statement of Fiscal Risks.

In 2016 the analysis was extended and provided 
more extensive analytical information as well as 
additional factual information on state-owned 
enterprises, amongst others a probabilistic fan 
chart forecast showing uncertainty from growth 
and inflation:

 � The timeframe of the historical data increased 
from two to three years.

 � An overview of the state-owned enterprise 
sector was added, including the identification 

of high risk state-owned enterprises and key 
sources of fiscal risks.

 � The number of state-owned enterprises 
covered increased, from 63 to 65, and the 
number of analyses of state-owned enterprises 
increased from 7 to 11 (10 individual state-
owned enterprises and the Partnership Fund).

 � An analysis was added concerning financial 
transfers between central government and 
state-owned enterprises, including equity 
injections, loans, dividends and commitments 
as well as the variability of actual transfer 
versus forecasted ones in recent years.

 � The analysis of financial position, performance 
and risks of the individual state-owned 
enterprises and the Partnership Fund was 
expanded.

SUPPORT FROM EU AND OTHER DONORS

Intensive technical assistance was provided by the 
International Monetary Fund.

RESULTS

In recent years, MoF developed the capabilities to 
assess the aggregated fiscal risk from state-owned 

enterprises and as such it improved its financial 
oversight of the public sector.
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სახელმწიფო ვალი

მდგომარეობა 2007 წლამდე

სახელმწიფო ვალის დონემ პიკს მე-20 
საუკუნის 90-იანი წელების შუაში მიაღწია. 

შემდეგ, 2004 წელს, 46%-მდე შემცირდა, ხოლო 
2006 წელს კი - 22%-მდე. ეს იყო წინდახედული 
ფისკალური და საბიუჯეტო პოლიტიკის შედეგი, 
რასაც ხელი შეუწყო სახელმწიფო ბიუჯეტის 
შემოსავლების მნიშვნელოვანმა ზრდამ 
დაწყებული 2004 წლიდან. საქართველომ 
ისარგებლა პარიზის კლუბთან ვალის 
რესტრუქტურიზაციის პროგრამით, რომლის 
შესახებ შეთანხმებას 2004 წლის 21 ივლისს, 
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საბჭოს 
მიერ 3-წლიანი პროგრამის დამტკიცების 
შემდეგ, მიაღწიეს. 

წინდახედული ფისკალური პოლიტიკის 
ფარგლებში მთავრობამ დაიწყო 
მკაცრი პოლიტიკის გატარება მხოლოდ 
პრივილეგირებული სესხების აღებისას (35%-
ზე ნაკლები საგრანტო ელემენტით) - ამგვარი 
სესხების აღებისას არ გასცემდა გარანტიებს 
და იღებდნენ მხოლოდ საინვესტიციო ტიპის 
სესხებს. ამ პოლიტიკის შედეგად საქართველოს 
საგარეო ვალის სტრუქტურა მნიშვნელოვნად 
შეიცვალა. მაშინ, როდესაც 1994 წელს 
ორმხრივი სესხი მთლიანი სახელმწიფო ვალის 
80%-ს შეადგენდა, აღნიშნული მაჩვენებელი 
40%-ზე ნაკლები იყო 2005 წლის ბოლოსთვის, 
ხოლო მრავალმხრივი კრედიტორებისგან 
მიღებული სესხების წილი გაიზარდა 1994 წლის 
5%-დან და 60%-ს გადააჭარბა. ამგვარად, 2006 
წელს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის-
მსოფლიო ბანკის მიერ ჩატარებული ვალის 
მდგრადობის შეფასებაში გაკეთდა დასკვნა, 
რომ საქართველოს ვალის დისტრესის 
დაბალი რისკი აქვს, რადგან მისი სავალო 

ინდიკატორები შესაბამის სავალო ზღვრებზე 
გაცილებით ნაკლებია.

ვალის მართვა ცენტრალიზებულად 
ხორციელდება ფინანსთა სამინისტროს 
სახელმწიფო ვალის და საგარეო დაფინანსების 
დეპარტამენტის მიერ და მკაცრად 
რეგულირდება. კონკრეტულად, საბიუჯეტო 
კოდექსის მეოთხე თავში, „სახელმწიფო სესხები 
და ვალი“, და 1998 წლის კანონში სახელმწიფო 
ვალის შესახებ (ცვლილებებით 2004, 2005 და 
2006 წლებში) მოცემულია სახელმწიფო ვალის 
მართვის წესები. ცენტრალური მთავრობის 
მიერ სესხების აღება და გარანტიების გაცემა 
ყოველთვის ხორციელდება გამჭვირვალე 
კრიტერიუმების და ფისკალური მიზნების 
გამოყენებით და ყოველთვის მტკიცდება 
ფინანსთა სამინისტროს მიერ, რასაც აქვეყნებს 
პარლამენტი. ამგვარად, 2007 წლის PEFA-
ის (სახელმწიფო ხარჯები და ფინანსური 
ანგარიშვალდებულება) დასკვნით, ვალის 
მართვა ხორციელდებოდა საყოველთაოდ 
მიღებული საერთაშორისო პრაქტიკის 
შესაბამისად და ამ ინდიკატორს მიენიჭა A ქულა.

ფინანსთა სამინისტრო მჭიდროდ 
თანამშრომლობდა გაეროს ვაჭრობისა და 
განვითარების კონფერენციასთან (UNCTAD) 
და იყენებდა ვალის მართვის და ფინანსური 
ანგარიშგების მათ სისტემას (DMFAS). 

ვალის მდგრადობის შეფასება ყოველთვის 
არარეგულარულად ხორციელდებოდა, 
ძირითადად საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 
და მსოფლიო ბანკის მიერ, მთავრობასთან 
კონსულტაციების მეშვეობით. 

მოვლენების განვითარება 2007-2017 წლებში

2009 წლის ახალი საბიუჯეტო კოდექსით 
კვლავ დადასტურდა, რომ ვალის მართვა 
ცენტრალიზებულად ხორციელდება ფინანსთა 
სამინისტროს მიერ და უცხო ქვეყნების 
მთავრობებისა და საერთაშორისო ფინანსური 
ინსტიტუტებიდან სახელმწიფო სესხის აღების 

ექსკლუზიური უფლება აქვს ფინანსთა 
სამინისტროს. ნაციონალური მთავრობის ქვედა 
დონის მმართველობებს სესხის აღება შეუძლიათ 
მხოლოდ ცენტრალური მთავრობისგან ან 
სხვა წყაროებიდან ფინანსთა სამინისტროს 
ნებართვით. 
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PUBLIC DEBT

SITUATION BEFORE 2007

P ublic debt reached a peak of 80% in the 
late-nineties, and subsequently declined to 

50.4% in 2004 and further to 25.5% in 2007. This 
was a result of a prudent fiscal and budget policy, 
and greatly helped by booming government 
revenues starting in 2004. Georgia also benefited 
from a debt restructuring programme with the 
Paris Club, which was reached on 21 July 2004 
after approval by the IMF Board of a new 3-year 
programme. 

As part of the prudent fiscal policy, the government 
had started to follow a strict policy to take only 
Concessional loans (with a grant-element of around 
35%) and not to issue guarantees on taking such 
loans; only investment-type loans were taken. Due 
to this policy, the composition of Georgia’s external 
debt changed markedly. Whereas bilateral debt 
comprised over 80% of total public debt in 1994, this 
share had dropped to less than 40% by end-2005, 
and the share of multilateral creditors increased 
from under 5% in 1994 to more than 60%. 
Therefore, the IMF-World Bank Debt Sustainability 
Assessment of August 2006 concluded that Georgia 

is at low risk of debt distress since its debt indicators 
are well below the relevant debt burden thresholds.

Debt management is centralized in the Public Debt 
and External Financing Department of the Ministry of 
Finance and strictly regulated. Specifically, Chapter 
4 of the Budget Code, “Government Borrowing and 
Debt,” and Law on Public Debt of 1998 (amended in 
2004, 2005 and 2006), provided the rules governing 
public debt management. The central government’s 
contracting of loans and issuance of guarantees are 
made against transparent criteria and fiscal targets 
and are always approved by the Ministry of Finance 
and promulgated by the Parliament. Therefore, 
the PEFA 2007 concluded that debt management 
operated under generally accepted international 
practices and gave a score “A” to this indicator.

The MoF cooperated closely with UNCTAD, 
applying their debt management and financial 
accounting system (DMFAS). 

Debt Sustainability Analyses were conducted on 
an irregular basis and mainly by the IMF and World 
Bank, in consultation with the Government.
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სახელმწიფო ვალმა ისტორიულად დაბალ 
ნიშნულს 2007 წელს მიაღწია (მშპ-ის 18%), 
მაგრამ 2008 წლის მსოფლიო მასშტაბის 
კრიზისის და საქართველოს რუსეთთან ომის 
გამო ამ მაჩვენებელმა 2011 წელს 34%-მდე აიწია. 

ბოლო წლებში ვალის პოლიტიკა უფრო 
ფორმალიზებული და კონკრეტული გახდა. 
პირველ რიგში, 2011 წლის ეკონომიკური 
თავისუფლების აქტით შემოღებულ იქნა 
ფისკალური წესები და პირველად ქვეყანაში 
დადგინდა სამართლებრივი ზღვარი 
სახელმწიფო ვალზე, რაც განისაზღვრა მშპ-ის 
60%-ით. მეორე, 2012 წლის საპარლამენტო 
არჩევნების შემდეგ ახალმა მთავრობამ 
შეიმუშავა სოციალურ-ეკონომიკური 
განვითარების ახალი სტრატეგია „საქართველო 
2020“, რომლის მიხედვით გამიზნულია 
სახელმწიფო ვალის მშპ-ის 40%-მდე შეზღუდვა.

ეკონომიკური განვითარების შემდგომი 
გაუარესების შედეგად ამჟამად სახელმწიფო 
ვალი მშპ-ის 44%-ს შეადგენს, რაც აღემატება 
სამთავრობო სტრატეგიაში „საქართველო 2020“ 
მოცემულ სამიზნე მაჩვენებელს. მთავრობა 2017 
წლის დასაწყისში დაეთანხმა საერთაშორისო 

სავალუტო ფონდს, რომ საშუალოვადიან 
პერიოდში სახელმწიფო ვალის მშპ-სთან 
ფარდობა 45%-ზე ნაკლები იქნება. 

გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების 
კონფერენციის (UNCTAD) DMFAS-ის სისტემის 
განახლება რეგულარულად ხორციელდებოდა, 
რაც კიდევ უფრო აუმჯობესებდა როგორც 
საგარეო, ისე საშინაო ვალის აღრიცხვას და 
მონიტორინგს. 

ვალის მდგრადობის მონიტორინგი 
რეგულარულად ხორციელდება. თავიდან 
შეფასებებს აკეთებდა საერთაშორისო 
სავალუტო ფონდი მხარდაჭერის პროგრამების 
ფარგლებში. 2014 წლიდან ფისკალური რისკის 
ანალიზს და ვალის მდგრადობის ანალიზს 
თვითონ ფინანსთა სამინისტრო აკეთებს 
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გამოცდილი 
ჩარჩოს/მეთოდოლოგის საფუძველზე. 2016 
წელს ვალის მდგრადობის ანალიზი (DSA) 
გაფართოვდა და დაემატა გაერთიანებული 
შოკის სცენარი; ანალიზს დაემატა ვალის 
მდგრადობის ალბათობა; საპროგნოზო 
პერიოდი გაიზარდა და ბოლო ანალიზი მოიცავს 
რვაწლიან პერიოდს - 2017-2024 წლებს.

ევროკავშირისა და სხვა დონორების მხარდაჭერა

სახელმწიფო ვალის მართვის სფეროში 
მთავრობა უპირატესად საერთაშორისო 
სავალუტო ფონდთან თანამშრომლობდა. 

შედეგები

საქართველოს სახელმწიფო ვალის მართვის 
სისტემა კარგად არის განვითარებული და 
კარგად რეგულირდება. ამიტომ 2012 წლის 
PEFA-ს შეფასებით ისევ A ქულა მიიღო.

2011 წელს მიღებული ეკონომიკური 
თავისუფლების აქტით სახელმწიფო ვალის 
მშპ-სთან ფარდობა 60%-ით იზღუდება, თუმცა, 
მიუხედავად ამისა, საერთაშორისო სავალუტო 
ფონდთან შეთანხმდა, რომ სახელმწიფო ვალის 

მშპ-სთან ფარდობა არ უნდა აღემატებოდეს 
45%-ს საშუალოვადიან პერიოდში. გასულ 
წლებში ეს ფარდობა მიღწეული იყო და 
მოსალოდნელია, რომ შემდეგ წლებშიც 
მიიღწევა. 

ვალის მდგრადობის ანალიზს ამჟამად თვითონ 
ფინანსთა სამინისტრო აკეთებს და ანალიზი 
თან ერთვის 2016-2017 წწ. კანონს სახელმწიფო 
ბიუჯეტის შესახებ.
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DEVELOPMENTS IN THE PERIOD 2007-2017

The new Budget Code of 2009 reinstated that debt 
management is centralized by the MoF and that 
state borrowing from foreign governments and 
international financial institutions is an exclusive 
right of the MoF. Sub-national governments may 
only borrow from the central government as well as 
other sources with the MoF permission.

Public debt reached a historic low in 2007 (25.5% 
of GDP), but as a result of the world-wide financial 
crisis starting in 2008 as well as the war with 
Russia, this percentage increased to 36.5% in 2011. 

In recent years the debt policy has become more 
formalized and more concrete. Firstly, the Economic 
Liberty Act, adopted in 2011, introduced fiscal rules 
and for the first time the country set a legal limit 
to the public debt, at 60% of GDP. Secondly, after 
Parliament elections of 2012, the new Government 
elaborated a new social-economic development 
strategy “Georgia 2020”, which contained the target 
to restrict public debt to 40% of GDP.

As a result of further deteriorating economic 
developments public debt further increased and 

stands now at 42.4%, which is higher than the 
target as formulated in Government Strategy 
“Georgia 2020”. In this respect, the Government 
agreed with the IMF in the beginning of 2017 that 
the ratio of public debt to GDP will be maintained 
under 45% for the medium term.

The UNCTAD DMFAS system was upgraded 
regularly, further enhancing the capability for 
recoding and monitoring both foreign and domestic 
debts.

Monitoring of debt sustainability has been carried 
out regularly. In the first instance the practice 
continued that the assessments were made by IMF 
within the scope of the stand-by programmes.  
Starting from 2014, Fiscal Risk Analysis and Debt 
Sustainability Analyses have prepared by the 
MoF itself, based on the tested IMF framework/ 
methodology. In 2016 the debt sustainability DSA 
was expanded: a combined shock scenario and 
probability approach were added; the forecast 
period was increased and the latest analysis 
covered the eight year period 2017-2024.

SUPPORT FROM EU AND OTHER DONORS

In the field of public debt management the 
Government has first and foremost cooperated 
with the IMF.

RESULTS

The public debt management system in Georgia is 
well developed and regulated. Therefore, the PEFA 
2012 gave again a score “A” to this indicator.

The Economic Liberty Act, adopted in 2011, limits 
the public debt to 60% of GDP but nevertheless, 
it was agreed with the IMF that the public debt to 

GDP ratio will be maintained under 45% for the 
medium term. In past years this has been met and 
is also envisaged to be achieved in the next years. 

Debt sustainability analyses are now carried out by 
MoF itself and they were attached to the Budget 
Laws of 2015, 2016 and 2017. 
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საჯარო სექტორში საერთაშორისო საბუღალტრო 
აღრიცხვის სტანდარტები (IPSAS)

მდგომარეობა 2007 წლამდე 

სახელმწიფო ხაზინას 2005 წელს დაევალა 
საქართველოს საჯარო სექტორში 

საბუღალტრო აღრიცხვის სტანდარტების 
შემუშავება. მაშინ სახელმწიფო ხაზინაში შეიქმნა 
საბუღალტრო აღრიცხვის მეთოდოლოგიის 
სამმართველო, რომელიც პასუხისმგებელია 
ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების 

მეთოდოლოგიის შემუშავებაზე (ინსტრუქციის 
სამუშაო ვარიანტი, მეთოდოლოგიური 
სახელმძღვანელოები, საბუღალტრო 
დოკუმენტაცია, ანგარიშგების ფორმები, 
ნორმები და წესები), ფინანსური აღრიცხვისა და 
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების 
შესაბამისად.

მოვლენათა განვითარება 2007-2017 წლებში

საჯარო სექტორში საერთაშორისო საბუღალტრო 
აღრიცხვის სტანდარტების განხორციელების 
სტრატეგია და შესაბამისი სამოქმედო გეგმა 2009 
წელს მომზადდა და ფინანსთა სამინისტროს 
N701 ბრძანებით დამტკიცდა 2009 წლის 
3 ნოემბერს. სტრატეგია მიზნად ისახავდა 
საერთაშორისო საბუღალტრო აღრიცხვის 
სტანდარტების ეტაპობრივ შემოღებას და სრულ 
დანერგვას თავდაპირველად 2015 წლისთვის, 
რაც მოგვიანებით 2020 წლით განისაზღვრა. ორ 
ალტერნატიულ მიდგომას შორის, იგულისხმება 
საჯარო ფინანსების საერთაშორისო 
საბუღალტრო აღრიცხვის სტანდარტების საკასო 
და დარიცხვის მეთოდები, არჩევანი გაკეთდა 
დარიცხვის მეთოდზე, რადგან მის მიხედვით 
მომზადებული ფინანსური ანგარიშგება იძლევა 
უფრო გამჭვირვალე და ნათელ წარმოდგენას 
საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების 
სისტემაზე.

რეფორმის განსახორციელებლად 
საქართველოს მთავრობამ შექმნა 
მუდმივმოქმედი საკონსულტაციო ორგანო - 
საქართველოს საჯარო სექტორში საბუღალტრო 
სტანდარტების საბჭო, მთავრობის 2010 წლის 19 
თებერვლის N38 განკარგულების საფუძველზე. 
საბჭო პასუხისმგებელია საჯარო სექტორში 
საბუღალტრო აღრიცხვასა და ანგარიშგებასთან 
დაკავშირებული საკითხების მიმოხილვასა 
და განხილვაზე, აგრეთვე რეკომენდაციების 
შემუშავებაზე.

ეტაპობრივი განხორციელების მიდგომა შეირჩა 
ხანგრძლივი განხილვის შედეგად, შესაბამისი 

საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით. 
ეტაპობრივი განხორციელების მიდგომა იძლევა 
შესაძლებლობას საჯარო სექტორის ბუღალტრის 
პროფესიის განვითარებისა და იმავდროულად 
სტანდარტებზე დაფუძნებული მეთოდოლოგიის 
შემუშავებისა. კვალიფიციური სპეციალისტების 
განათლება არის მაღალი ხარისხის ფინანსური 
უწყისების მომზადების ძალიან მნიშვნელოვანი 
წინაპირობა. 

უკვე მიღწეულია შემდეგი საკვანძო ეტაპები: 

 � 2012 წელს საჯარო სექტორში საბუღალტრო 
აღრიცხვის 1-32 საერთაშორისო სტანდარტი 
ოფიციალურად ითარგმნა ქართულ ენაზე. 
ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო 
საბჭოს დასტურით ქართული რედაქცია 
გამოქვეყნდა და ყველა დაინტერესებული 
მხარისათვის ხელმისაწვდომი გახდა 
ინტერნეტში, სახელმწიფო ხაზინის 
ოფიციალურ გვერდზე.

 � მოდიფიცირებული საკასო მეთოდი 
დაინერგა 2012 წელს საჯარო სექტორში 
საბუღალტრო აღრიცხვის მე-2 
საერთაშორისო სტანდარტის საფუძველზე, 
რაც საცდელად ჩაშვებული იყო 2011 წელს. 
მას შემდეგ ამგვარად მზადდება საბიუჯეტო 
ორგანიზაციების ნაერთი ფინანსური 
ანგარიშები. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
დაფინანსებული ორგანიზაციების ნაერთი 
ფინანსური უწყისები ყოველწლიურად 
ქვეყნდება ინტერნეტში სახელმწიფო ხაზინის 
ოფიციალურ გვერდზე: http://treasury.gov.
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INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR 
ACCOUNTING STANDARDS (IPSAS)

SITUATION BEFORE 2007

T he Treasury was given the mandate to develop 
the public sector accounting standards of 

Georgia in 2005. Since then the Accounting 
Methodology Division has been established at 
the Treasury Service. It is responsible for the 

development of financial accounting and reporting 
methodology (Draft Instructions, Methodology 
Guidelines, accounting documents, reporting forms, 
norms and rules) in accordance with international 
standards of financial accounting and reporting.

DEVELOPMENTS IN THE PERIOD 2007-2017

The Strategy for Implementation of International 
Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 
Implementation Strategy, and corresponding 
Action Plan, was prepared in 2009 and 
approved by Ministry of Finance Order 701 on 
3 November 2009. The Strategy envisaged a 
phased implementation with full transition to 
IPSASs, initially by 2015, later revised to 2020. 
Between the two alternative approaches i.e. cash 
based and accrual based IPSAS, the choice 
was made on the accruals method, since the 
financial statements prepared with the accruals 
method provide more transparent and informative 
presentation of the accounting and reporting 
system.

In order to promote the implementation of 
the reform, the Government of Georgia has 
established a permanent advisory body, the 
Georgian Public Sector Accounting Standards 
Board in accordance with Government Decree 38 
of 19 February 2010. The Board is responsible 
for the review and discussion of public sector 
accounting and reporting issues and elaboration of 
recommendations.

A gradual implementation approach has been 
chosen after the extensive discussions, taking 
into consideration the applicable international 
practices. A gradual implementation approach 
makes it possible to develop the public sector 
accountant profession along with the development 
of the standards-based methodology. Education 
of qualified specialists is a very important 
precondition for the preparation of high-quality 
financial statements. 

The following key stages have been accomplished 
by now: 

 � IPSAS Standards 1-32 were officially 
translated into Georgian in 2012. The Georgian 
edition with IFAC acknowledgement has been 
published and made available to all interested 
parties on the official website of the State 
Treasury.

 � The modified cash method was implemented 
in 2012 based on IPSAS 2, after piloting 
in 2011. Since then the consolidated 
financial statements of the state budget-
funded organizations have been prepared. 
Consolidated Financial Statements of state 
budget-funded organizations are published 
on the official web site of the State Treasury: 
http://treasury.gov.ge/5509 annually, taking into 
consideration requirements of some accrual 
based IPSAS standards, which are already 
adopted.

 � The following standards were implemented in 
2013-2014:

•  IPSAS 3 - Accounting Policies, Changes in 
Accounting Estimates and Errors

•  IPSAS 4 - The Effects of Changes in Foreign 
Exchange Rates

•  IPSAS 6 - Consolidated and Separate 
Financial Statements

 � In parallel with the implementation of certain 
standards, the requirement for the submission 
of quarterly accounting statements (balance 
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ge/5509, უკვე დამტკიცებული და საჯარო 
სექტორში დარიცხვის პრინციპით მოქმედი 
საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო 
სტანდარტების მოთხოვნების 
გათვალისწინებით.

 � 2013-2014 წლებში დაინერგა შემდეგი 
სტანდარტები:

• საჯარო სექტორში საბუღალტრო 
აღრიცხვის მე-3 საერთაშორისო 
სტანდარტი - საბუღალტრო აღრიცხვის 
პოლიტიკის, საბუღალტრო აღრიცხვის 
დაშვებებსა და ცდომილებებში 
ცვლილებების შესახებ; 

• საჯარო სექტორში საბუღალტრო 
აღრიცხვის მე-4 საერთაშორისო 
სტანდარტი - ვალუტის გაცვლით კურსში 
ცვლილებების ეფექტის შესახებ; 

• საჯარო სექტორში საბუღალტრო 
აღრიცხვის მე-6 საერთაშორისო 
სტანდარტი - ნაერთი და ცალკეული 
ფინანსური უწყისების შესახებ. 

 � ცალკეული სტანდარტების განხორციელების 
პარალელურად, 2015 წელს გაუქმდა 
კვარტალური საბუღალტრო აღრიცხვის 
(საბალანსო უწყისების) წარმოდგენის 
მოთხოვნა და დამტკიცდა წლიური 
ფინანსური ანგარიშგების კონცეფცია.

 � სახელმწიფო ხაზინამ 2013 წელს კვლევა 
ჩაატარა თემაზე - საჯარო სექტორში 
საბუღალტრო აღრიცხვის მე-17 
საერთაშორისო სტანდარტი - ფიქსირებული 
აქტივებისა და მანქანა-დანადგარების 
შესახებ. სტანდარტის ძირითადი მოთხოვნა 
- აქტივების შეფასება სამართლიანი 
ღირებულების მიხედვით - მისაღებია 
მთელი საჯარო სექტორისათვის. ამიტომ ამ 
სტანდარტის ამოქმედება დაკავშირებულია 
საკადასტრო სამუშაოების დასრულებასთან 
და დარგობრივი სამინისტორების ბალანსზე 
არსებული აქტივების აღრიცხვასთან.

 � ხუთი ახალი სტანდარტი მიიღეს 2015 წელს, 
რომლებიც ძალაში შევიდა 2016 წლის 1 
აპრილს. ეს ის სტანდარტებია, რომლებიც 
მოიცავენ ანგარიშგების კონკრეტულ 
საკითხებს, მორგებულს საჯარო სექტორში 
საინფორმაციო საჭიროებებზე. ამ საკითხების 
მოგვარება საჯარო სექტორში საბუღალტრო 
აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებით 
მნიშვნელოვნად განსხვავდება 
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 
სტანდარტებისგან. ეს სტანდარტებია:

• საჯარო სექტორში საბუღალტრო 
აღრიცხვის მე-13 საერთაშორისო 
სტანდარტი - იჯარის შესახებ; 

• საჯარო სექტორში საბუღალტრო 
აღრიცხვის მე-19 საერთაშორისო 
სტანდარტი - დარეზერვების, პირობითი 
ვალდებულებებისა და პირობითი 
აქტივების შესახებ; 

• საჯარო სექტორში საბუღალტრო 
აღრიცხვის 22-ე საერთაშორისო 
სტანდარტი - საჯარო სექტორში ფინანსური 
ინფორმაციის გასაჯაროების შესახებ; 

• საჯარო სექტორში საბუღალტრო 
აღრიცხვის 23-ე საერთაშორისო 
სტანდარტი - არასავალუტო 
ოპერაციებიდან (გადასახადები და 
გადარიცხვები) მიღებული შემოსავლების 
შესახებ;

• საჯარო სექტორში საბუღალტრო 
აღრიცხვის 24-ე საერთაშორისო 
სტანდარტი - ფინანსურ უწყისებში 
საბიუჯეტო ინფორმაციის წარმოდგენის 
შესახებ. 

 � საჯარო სექტორში საბუღალტრო 
აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების 
განხორციელების სამოქმედო გეგმის 
თანახმად, 2016 წელს დარიცხვის პრინციპით 
ექვსი სტანდარტი შემუშავდა და 2017 წლის 
19 აპრილს შევიდა ძალაში. ესენია:

 � საჯარო სექტორში საბუღალტრო აღრიცხვის 
1-ლი საერთაშორისო სტანდარტი - 
ფინანსური უწყისების წარმოდგენის შესახებ; 

 � საჯარო სექტორში საბუღალტრო აღრიცხვის 
მე-5 საერთაშორისო სტანდარტი - სესხების 
ხარჯების შესახებ; 

 � საჯარო სექტორში საბუღალტრო აღრიცხვის 
მე-9 საერთაშორისო სტანდარტი - სავალუტო 
ოპერაციებიდან მიღებული შემოსავლების 
შესახებ; 

 � საჯარო სექტორში საბუღალტრო აღრიცხვის 
მე-14 საერთაშორისო სტანდარტი - 
ანგარიშგების სავადო თარიღის შემდგომ 
განვითარებული მოვლენების შესახებ; 

 � საჯარო სექტორში საბუღალტრო აღრიცხვის 
მე-16 საერთაშორისო სტანდარტი - 
საინვესტიციო ქონების შესახებ; 

 � საჯარო სექტორში საბუღალტრო აღრიცხვის 
36-ე საერთაშორისო სტანდარტი - 
ასოცირებულ პირებსა და ერთობლივ 
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sheets) was eliminated in 2015 and a Concept 
Paper on Annual Financial Reporting was 
adopted.

 � Treasury Service carried out a field study of 
IPSAS 17 “property, plant and equipment” in 
2013. The basic requirement of the standard 
“valuation of assets in accordance with a fair 
value” is applicable to the whole public sector. 
Therefore, the enactment date of this standard 
is linked to the completion of the cadastre and 
accounting of current assets within the line 
ministries.

 � Five new standards were developed in 2015 
and came into force on 1 April 2016. These 
are the standards, which include the specific 
reporting issues tailored to meet public sector 
information needs. Treatment of these issues 
under IPSASs are substantially different from 
IFRSs. These standards are:

•  IPSAS 13 – Leases

•  IPSAS 19 - Provisions, Contingent Liabilities 
and Contingent Assets

•  IPSAS 22 - Disclosure of Financial 
Information about the General Government 
Sector;

•  IPSAS 23 – Revenue from Non-Exchange 
Transactions (Taxes and Transfers)

•  IPSAS 24 – Presentation of Budget 
Information in Financial Statements.

 � According to the IPSASs Implementation 
Action Plan, seven accrual-based standards 
were developed in 2016 and became into force 
on 19 April, 2017. These include:

 � IPSAS 1 - Presentation of Financial Statements

 � IPSAS 5 Borrowing Costs

 � IPSAS 9 Revenue from Exchange Transactions

 � IPSAS 14 - Events After the Reporting Date.

 � IPSAS 16 Investment Property

 � IPSAS 36 Investments in Associates and Joint 
Ventures

 � IPSAS 37 Joint Arrangements

 � Continuing training of public sector accounting 
staff is jointly provided by the State Treasury 
and the Academy of the Ministry of Finance. 
Training programmes are offered to budgetary 
organizations. Since the launch of the 
project, a series of training programmes 
were developed and conducted at the MoF 
Academy. Thousands of accountants have 
been trained within these programmes. 
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საწარმოებში განხორციელებული 
ინვესტიციების შესახებ; 

 � საჯარო სექტორში საბუღალტრო აღრიცხვის 
37-ე საერთაშორისო სტანდარტი - 
ერთობლივი ღონისძიებების შესახებ.

 � საჯარო სექტორში დასაქმებული 
ბუღალტრების უწყვეტ ტრენინგს 
ერთობლივად ახორციელებენ სახელმწიფო 

ხაზინა და ფინანსთა სამინისტროს 
აკადემია. საბიუჯეტო ორგანიზაციები 
უზრუნველყოფილი არიან სასწავლო 
პროგრამებით. პროექტის დაწყების დღიდან 
ფინანსთა სამინისტროს აკადემიამ შეიმუშავა 
და განახორციელა სასწავლო პროგრამების 
სერია. ამ პროგრამების ფარგლებში 
ათასობით ბუღალტერი გადამზადდა. 
 

ევროკავშირისა და სხვა დონორების მხარდაჭერა

სახელმწიფო ხაზინას საჯარო სექტორში 
საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო 
სტანდარტების განხორციელების სტრატეგიის 
შემუშავებაში 2012 წელს დაეხმარა მრავალი 
დონორის მიერ დაფინანსებული სატრასტო 
ფონდით მხარდაჭერილი პროექტი; ამის 
შემდეგ კი - ევროკავშირის პროექტი „საჯარო 
ფინანსების მართვის რეფორმების მხარდაჭერა“, 
როგორც საჯარო სექტორში საბუღალტრო 
აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების 
სახელმძღვანელოსა და სტანდარტების 

თარგმნაში, ისე ინსტრუქციებისა და 
მარეგულირებელი ნორმების შემუშავებაში.
ევროკავშირის საჯარო ფინანსების მართვის 
საბიუჯეტო მხარდაჭერის პროგრამას - 
„საჯარო ფინანსების მართვის I მხარდამჭერი 
პროგრამა, 2007-2009 წწ.“ - 2009 წელს ჰქონდა 
სპეციალური პირობა, რომ მომზადებულიყო 
და დამტკიცებულიყო საჯარო სექტორში 
საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო 
სტანდარტების განხორციელების დეტალური 
სამოქმედო გეგმა. 

შედეგები

მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, 
ე.ი. 2012 წლიდან დღემდე, სახელმწიფო 
ხაზინამ წინ წაიწია საჯარო სექტორში 
საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო 
სტანდარტების რეფორმით განსაზღვრულ 
გეგმაში (პროგრამაში). ბოლო წლებში 
ხაზინის რეფორმის ყურადღება ძირითადად 
ფოკუსირებული იყო საბუღალტრო აღრიცხვის 
სტანდარტებისას გამოვლენილი სისუსტეების 
აღმოფხვრისაკენ (საჯარო სექტორში 
ხარჯებისა და ფინანსების აღრიცხვის ქვეთავი 
25(iii)), საჯარო სექტორში საბუღალტრო 

აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების 
განხორციელების სამოქმედო გეგმის 
თანხმად, ფინანსთა სამინისტრომ განსაზღვრა 
ძირითადი ეტაპები დარიცხვის მეთოდით 
საჯარო სექტორში საბუღალტრო აღრიცხვის 
საერთაშორისო სტანდარტებზე 2020 წლისთვის 
გადასასვლელად. საჯარო სექტორში 
საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო 
სტანდარტების თითქმის ნახევარი უკვე 
გაანალიზდა და ნორმატიულ აქტებშიც 
აისახა. 2020 წლისთვის დაგეგმილია ყველა 
სტანდარტთან სრული შესაბამისობა.
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SUPPORT FROM EU AND OTHER DONORS

The Multi-Donor Trust Fund project assisted 
Treasury in designing the IPSASs Implementation 
Strategy in 2012. Subsequently, the successive EU 
projects “support to PFM reforms” assisted with 
translation of the IPSASs Manual and Standards, 
and with the preparation of guidelines and 
regulations.

The EU PFM budget support programme “support 
to PFM I, 2007-2009” contained a Specific 
Condition in 2009 to prepare and approve a 
detailed Action Plan for implementation of IPSAS. 

RESULTS

Throughout the period from 2012 to the present 
time, the Treasury Service has advanced its 
IPSAS reform agenda. Identified weakness in 
utilisation of accounting standards (PEFA sub-
dimension 25(iii)), has been a major focus of 
Treasury reform for the past years. Under the 
IPSAS Implementation Action Plan the Ministry of 

Financed defined the main stages for transition 
to the accrual-based IPSAS by 2020, and has 
already analysed and reflected in the regulations 
slightly less than half of the relevant IPSAS 
standards. Full compliance with all standards is 
planned by 2020.
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დონორების ჩართულობა საჯარო 
ფინანსების მართვაში 

2007 წლამდე არსებული მდგომარეობა

პირველ წლებში საჯარო ფინანსების 
მართვის სფეროში დონორების ჩართულობა 

ძირითადად სპონტანური პროცესი იყო და 
მას დონორი ორგანიზაციები უძღვებოდნენ. 
ფინანსთა სამინისტრომ 2004 წელს დაიწყო 
ამ სფეროში დონორების დახმარების 
მართვა და მომდევნო წლებში დონორებთან 
ყოველწლიური შეხვედრები დაინერგა 
სისტემაში. ამის ორგანიზებას ფინანსთა 

სამინისტრო ახდენდა და უშუალოდ ფინანსთა 
მინისტრი თავმჯდომარეობდა. ხსენებულ 
შეხვედრებზე მინისტრი წარადგენდა საჯარო 
ფინანსების მართვის საკითხებზე სამინისტროს 
ოთხწლიანი სტრატეგიის განხორციელების 
სფეროში მიღწეულ წინსვლას და რეფორმების 
კონტექსტში დონორების დახმარებისთვის 
განსაზღვრულ პრიორიტეტებს. ბოლო ამგვარი 
შეხვედრა 2007 წელს გაიმართა.

მოვლენათა განვითარება 2007-2017 წლებში

2007-2017 წლებში გადაიდგა ნაბიჯები 
სექტორის მართვის და კონსულტაციების 
სტრუქტურის ჩამოსაყალიბებლად, რაც 
ასევე გულისხმობდა 2010 წლის მარტში 
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში 
საკოორდინაციო საბჭოს შექმნას (ბრძანება 
N241). საბჭოს საქმიანობის სფეროს შეადგენს 
საჯარო ფინანსების მართვის სტრატეგიების 
და სამოქმედო გეგმების მომზადება, ფინანსთა 
სამინისტროში აღნიშნული სამოქმედო 
გეგმების განმახორციელებელი სტრუქტურული 
ერთეულების საქმიანობის კოორდინაცია, 
წლიური სამოქმედო გეგმების განხორციელების 
კვარტალური ანგარიშების მომზადება და 
განხორციელების მონიტორინგი (კვარტალური 
ანგარიშების საფუძველზე). საბჭოს 
თავმჯდომარეობს ფინანსთა მინისტრი და 
საბჭოს შემადგენლობაში შედიან სამინისტროს 
ხელმძღვანელობა (მათ შორის სტრუქტურული 
ერთეულები), პარლამენტის საფინანსო-
საბიუჯეტო კომიტეტი, სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახური და სახელმწიფო შესყიდვების 
სააგენტო. საბჭო კვარტალურად იკრიბება 
და შეხვედრები ღიაა საზოგადოებისთვის, 
დონორებისა და არასამთავრობო 
ორგანიზაციებისთვის.

ევროკავშირის და სხვა დონორების მხარდაჭერა

საჯარო ფინანსების მართვის სფეროში 
დონორების ჩართულობა მნიშვნელოვან 
როლს თამაშობს. რეფორმის ფარგლებში 
განხორციელებული ბოლო ორი ბიუჯეტის 
მხარდაჭერის პროგრამაში განსაზღვრული იყო 
ერთი ზოგადი პირობა - „საჯარო ფინანსების 
მართვის სამოქმედო გეგმების საფუძველზე 
საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 
პროგრესის შესახებ კვარტალური ანგარიშები 
მომზადდეს ფინანსთა სამინისტროს მიერ სხვა 
შესაბამის უწყებებთან კოორდინაციის გზით და 
განხილულ იქნეს საჯარო ფინანსების მართვის 
რეფორმის საკოორდინაციო საბჭოზე“. საჯარო 
ფინანსების მართვის რეფორმის პროცესში 
ჩართული მხარეებისთვის საკოორდინაციო 
საბჭო წარმოადგენს ერთგვარ პლატფორმას 
იმ დონორებთან კომუნიკაციაში, რომლებიც 
ჩართულნი არიან საჯარო ფინანსების 
მართვასთან დაკავშირებულ საკითხებში. 
შესაბამისად აღნიშული საშუალებას აძლევს 
შესაბამის სამსახურებს მიიღონ ამ დონორების 
მხარდაჭერა წლიური სამოქმედო გეგმებით 
გათვალისწინებული ამოცანების შესრულებაში. 

შედეგები

საკოორდინაციო საბჭო უზრუნველყოფს 
მთავრობის წარმომადგენელთა და დონორების 
შეხვედრის პლატფორმას წელიწადში 
მინიმუმ ოთხჯერ, რათა განხილულ იქნეს 

საჯარო ფინანსების მართვის სტრატეგიები, 
სამოქმედო გეგმები და სამოქმედო 
გეგმების განხორციელების ანგარიშები 
(კვარტალურიანგარიშების საფუძველზე). 
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DONOR MANAGEMENT IN PFM

SITUATION BEFORE 2007

I n the first years donor management in PFM 
was ad hoc and mainly donor-driven. MoF took 

the lead in donor management in the area of 
PFM in 2004 and in subsequent years a system 
was established of yearly meetings with donors, 
organized by MoF and chaired by the Minister of 

Finance. At these meetings, the Minister presented 
the progress in implementation of the rolling 4-year 
MoF Strategies of PFM of reforms and its priorities 
for donor assistance in these reforms. The last of 
these meetings was held in 2007.

DEVELOPMENTS IN THE PERIOD 2007-2017

In this period, steps have been made to 
establish structures for sector management and 
consultation. Among others was setting up a 
Coordination Council in March 2010 (Decree 241) 
at MoF with the objectives to: prepare the PFM 
Strategies and for the implementation of these 
strategies relevant year Action Plans; to coordinate 
the activities of the units of the MoF to implement 
the Action Plans; to facilitate the preparation of 

the quarterly Progress Reports; and to monitor 
implementation of the annual Action Plans (based 
on the quarterly Progress Reports). The Council is 
chaired by the Minister of Finance and comprises 
the whole senior management group of the MoF, 
Budget and Finance Committee of the Parliament 
of Georgia, SAO and SPA. The Council meets 
quarterly and the meetings are open to the public, 
donors and NGOs.

SUPPORT FROM EU AND OTHER DONORS

Donor management in PFM has been a major area 
for EU support, first and foremost in the two last 
EU PFM budget support programmes, which both 
contained the indicator “quarterly reports on PFM 
reform progress based on the annual PFM Action 
Plan are prepared by MoF in coordination with 
other relevant public sector stakeholders, and are 

discussed within the PFM Reform Coordination 
Council”. The Coordination Council also is a 
platform for the PFM stakeholders to communicate 
with donors, which are involved in PFM related 
issues and receive the adequate support in order 
to implement the activities planned by the annual 
action plans. 

RESULTS

The Coordination Council offers a platform for 
Government and donors to meet at least four times 
per year and to discuss the PFM Strategies and 

Action Plans and to review implementation of the 
Action Plans (based on the quarterly Progress 
Reports). 
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ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

მდგომარეობა 2007 წლამდე 

ფინანსთა სამინისტრომ დიდი ხნის წინ 
გააცნობიერა ტრენინგების ცენტრის 

საჭიროება და 2000 წელს ფინანსთა 

სამინისტროს ადამიანური რესურსების 
დეპარტამენტში გაიხსნა ტრენინგის პატარა 
ცენტრი. 

მოვლენათა განვითარება 2007-2017 წლებში

ფინანსთა სამინისტროში გახსნილმა ამ 
ტრენინგცენტრმა მრავალი ცვლილება 
განიცადა: 2009 წელს იგი ჩაანაცვლა 
ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების 
სააგენტომ, ხოლო შემდეგ გარდაიქმნა 
ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო 
აკადემიად, რომელიც დაფუძნდა პრეზიდენტის 
2010 წლის ბრძანებულებით და ვალდებული 
იყო ტრენინგები ჩაეტარებინა საგადასახადო 
და საფინანსო ინსპექტორების, საფინანსო და 
საბიუჯეტო სამსახურების თანამშრომლების, 
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო 
სამსახურის თანამშრომლებისა და ა.შ. 

2011 წელს ჩატარდა ამ საფინანსო აკადემიის 
რეორგანიზაცია, შეეცვალა სახელი და გახდა 
(ფინანსთა სამინისტროს) შემოსავლების 
სამსახურის საფინანსო აკადემია. იგი 
ფუნქციონირებდა, როგორც შემოსავლების 
სამსახურის სპეციალიზებული დეპარტამენტი, 
რომელსაც ზედამხედველობას უწევდა 
შემოსავლების სამსახურის უფროსი. აკადემია 
„მოთხოვნის საფუძველზე“ მოხელეთა მსგავს 
ჯგუფებსაც ემსახურებოდა. 

2011 წლის 18 აპრილს აკადემიამ მიიღო 
ფინანსთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში 
არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირის სტატუსი. აკადემიის წესდება დამტკიცდა 
ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 27 აპრილის 
ბრძანებით და აკადემიის მიზანი განისაზღვრა, 
როგორც „ფინანსთა სამინისტროს სისტემის 
სტაჟიორებისა და თანამშრომლების, ასევე 
სხვა პირების პროფესიული განვითარების 
მხარდაჭერა“. ამრიგად, აკადემიის სამიზნე 
ჯგუფი უფრო ფართოა და მოიცავს არა მხოლოდ 
ფინანსთა სამინისტროს, არამედ მთელ 
საზოგადოებას.

აკადემია სახელმწიფოს და კერძო სექტორის 
მძლავრი ინსტიტუციური განვითარების 
ერთგულია და საზოგადოების ყველა სეგმენტს 
უზრუნველყოფს საუკეთესო ბიზნესპრაქტიკის 
შესაბამისი ტრენინგებითა და მაღალი დონის 

საგანმანათლებლო პროგრამებით, რომლებიც 
მორგებულია ქვეყნისა და ცალკეული 
ინდივიდების საჭიროებებზე. მისი ძირითადი 
კომპეტენციაა ტრენინგები ფინანსების, 
ბიუჯეტირების, ბუღალტრული აღრიცხვის, 
საგადასახადო საკითხების, აუდიტისა და 
მენეჯმენტის სფეროში, რაც ემსახურება 
საზოგადოების ეკონომიკურ გაძლიერებას 
და კარგი თანამშრომლების ჩამოყალიბებას 
ქვეყნისა და რეგიონების დონეზე. 
ტრენერების და ექსპერტების მაღალი 
სტანდარტებისა და პროფესიონალიზმის 
დამსახურებაა, რომ ფინანსთა სამინისტროს 
აკადემიამ რეგიონში ტრენინგების წამყვანი 
ინსტიტუტის რეპუტაცია მოიპოვა, რის 
შენარჩუნებასა და გაუმჯობესებასაც იგი მაღალი 
დონის მომსახურებით ცდილობს. 
2011 წელს დაფუძნების დღიდან ფინანსთა 
სამინისტროს აკადემია ერთგულად უჭერს 
მხარს როგორც საჯარო ფინანსების რეფორმის 
განხორციელებას საქართველოში, ისე ფინანსთა 
სამინისტროს რეფორმებს. ამისათვის აკადემია 
შემდეგი სამი მიმართულებით მუშაობს:

 � საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ 
დაწყებული რეფორმებისა და ინიციატივების 
მხარდასაჭერად ტრენინგების ჩატარება ისეთ 
სფეროებში, როგორიცაა ელექტრონული 
ხაზინა, ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული 
სისტემა, შიდა აუდიტი, ბუღალტრული 
აღრიცხვა (საჯარო სექტორის ბუღალტრული 
აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები 
(სსბასს)) და პროგრამული ბიუჯეტირება. 

 � ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუციისა და 
კერძო სექტორის განვითარების მხარდაჭერა 
ქვეყნის და ინდივიდუალურ საჭიროებებზე 
მორგებული საგანმანათლებლო 
პროგრამების მეშვეობით. 

 � საერთაშორისო და რეგიონულ 
საგანმანათლებლო ცენტრებთან 
თანამშრომლობა ცოდნის და საუკეთესო 
პრაქტიკის გაზიარების მიზნით.
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ACADEMY OF THE MINISTRY OF FINANCE

SITUATION BEFORE 2007

T he Ministry of Finance since long recognized 
the needs of a dedicated training centre and 

already in 2000 a modest training centre was 

opened within the Human Resources Department 
of the Ministry of Finance.

DEVELOPMENTS IN THE PERIOD 2007-2017

This initial training centre went through a number 
of changes: in June 2009 the initial training 
centre was succeeded by a Service Agency of 
the Ministry of Finance. This became the Finance 
Academy of the Ministry of Finance, established 
by Presidential Decree in April 2010, being 
responsible for the training of tax and customs 
officers, financial and budgetary employees, 
officers of the MoF Investigation Service, etc. 

It was reorganised in January 2011, renamed as 
the Finance Academy of the Revenue Service 
(of the Ministry of Finance) and functioned as a 
specialised department of the Revenue Service 
under the supervision of the Head of the Revenue 
Service, and targeted at similar groups of officials 
on an ‘on-request’ basis. 

On 18 April 2011 the Academy received the status 
of an LEPL, supervised by the Ministry of Finance. 
The Charter of the Academy was approved by 
MoF Order of 27 April 2011 and formulated the 
aim of the Academy as “to support professional 
development of interns, employees within the 
system of the Ministry as well as other interested 
individuals”. As such, the target group of trainees 
is wider than only the Ministry of Finance and 
encompasses the broader community.

The Academy is committed to facilitate strong 
institutional building of the state and private sector 
and provide all segments with the best business 
practice trainings and high level educational 

programs tailored to the country and individual 
needs. Its core competencies lie in trainings 
in finance, budget, accounting, taxation, audit 
and management intending to contribute to the 
economic strength of society and function as a 
good corporate citizen on a national and regional 
level.

High standards and professionalism of MoF 
Academy’s trainers and experts have earned 
it a strong and highly valued reputation of a 
leading training institution in the region, which 
the Academy constantly pursues to maintain and 
further develop through provision of high-level 
services to the interested parties. 

Since its creation in 2011, the Academy of the 
Ministry of Finance is committed to facilitating 
public finance reform in Georgia and Ministry 
of Finance activities . In this, the Academy 
concentrates on three main directions:

 � Provision of trainings related to reforms 
and initiatives launched by MoF Georgia, in 
eTreasury, e-Budget, internal audit, accounting 
(IPSAS standards) and programme budgeting.

 � Support of institutional building of the state and 
private sector through educational programmes 
tailored to the countries’ and individual needs.

 � Cooperation with regional and international 
partners to share knowledge and best 
practices.

SUPPORT FROM EU AND OTHER DONORS

Several donors have supported the establishment 
of the Academy of MoF. Most notable was the 
technical assistance provided under the EU 
Twinning project in the period after establishment 

of the Academy in 2011. This project increased 
the strategic management capacity, strengthened 
the capabilities to design and deliver training 
programmes, supported the introduction of the 
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პროფესიული 

განვითარების

პროგრამის მენეჯერი

სასწავლო

პროგრამების 

მართვის მენეჯერი

განვითარებადი

პროექტების

მენეჯერი

საერთაშორისო

ურთიერთობების

 მენეჯერი

ხარისხის მართვის

 მენეჯერი

საზოგადოებასთან

ურთიერთობებისა და

 მარკეტინგის მენეჯერი

პროგრამების მართვის

სამსახური

სამსახურის უფროსი

სამართლებრივი

უზრუნველყოფის

მენეჯერი

ფინანსური

მენეჯერი

სამართლებრივი

უზრუნველყოფისა და

ლოჯისტიკის მენეჯერი

ადამიანური
რესურსების მართვის

ექსპერტი
(1)

სასწავლო
პროგრამების

 მართვის
კოორდინატორი

(3)

განვითარებადი
პროექტების

კოორდინატორი
(1)

ფინანსური
უზრუნველყოფის
კოორდინატორი

ლოჯისტიკის
კოორდინატორი

საქმისწარმოების
კოორდინატორი

შესყიდვების
კოორდინატორი

დირექტორის

მოადგილე

ადმინისტრაციული

სამსახური

სამსახურის უფროსი

დირექტორი

ევროკავშირისა და სხვა დონორების მხარდაჭერა

ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის 
ჩამოყალიბებაში რამდენიმე დონორმა მიიღო 
მონაწილეობა. აღსანიშნავია ევროკავშირის 
დაძმობილების პროექტის ფარგლებში 
2011 წელს, აკადემის დაფუძნების შემდეგ, 
გაწეული ტექნიკური დახმარება. ამ პროექტის 
მეშვეობით გაიზარდა სტრატეგიული მართვის 
შესაძლებლობები, გაძლიერდა ტრენინგის 
პროგრამების შემუშავებისა და ჩატარების 
შესაძლებლობები, დახმარება გაეწია ხარისხის 
მართვის სისტემის დანერგვას, შეიქმნა 
სწავლების ელექტრონული პლატფორმა.

აკადემის ინფრასტრუქტურის შექმნაში თავისი 
წვლილი შეიტანა აშშ-ის საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტომ (USAID) (დახმარება 
დისტანციური და ელექტრონული სწავლების 
ინფრასტრუქტურის, კომპიუტერული და ენის 
ლაბორატორიების, საკონფერენციო ოთახის 
და სისტემების შექმნაში). აკადემიის ოფისის 
მოწყობილობების შეძენა დააფინანსა მსოფლიო 
ბანკის პროექტმა - „სახელმწიფო სექტორის 
ფინანსური მართვის რეფორმის მხარდაჭერის 
პროექტი“ (PFMRSP).

შედეგები

2011 წელს დაფუძნებული ფინანსთა 
სამინისტროს აკადემია იქცა საჯარო სექტორის 
ფინანსების მართვის რეფორმებსა და 
ინიციატივებთან დაკავშირებით ტრენინგების 
ჩამტარებელ ძირითად ინსტიტუციად. ქვემოთ 
მოყვანილია აკადემიაში ჩატარებული 
ტრენინგების ჩამონათვალი: 

 � ელექტრონული ხაზინა - 1,000-ზე მეტი 
ადამიანი; 

 � საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის 
საერთაშორისო სტანდარტები (სსბასს-ები) - 
2,000-ზე მეტი ადამიანი;

 � ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემა - 
დაახლოებით 210 ადამიანი;

 � პროგრამული ბიუჯეტირება - დაახლოებით 
100 ადამიანი;

 � შიდა აუდიტის დეპარტამენტების 
გაძლიერება - დაახლოებით 800 ადამიანი.
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Quality Management System, and development of 
the e-learning platform. 

The Academy’s infrastructure was supported by 
USAID (refurbishment and extension of the training 
centre) and by the Multi-Donor Trust Fund project 

which supported the development of distance 
and e-learning facilities, computer and language 
laboratories, conference room and systems. Office 
equipment for the Academy was purchased under 
the World Bank ‘Public Finance Management 
Reform Support Project (PFMRSP).

RESULTS

Since its establishment in 2011 the Academy of the 
Ministry of Finance has been developed into the 
key provider of trainings related to PFM reforms 
and initiatives. It provided training in:

 � ETreasury to more than 1,000 persons

 � IPSAS to more than 2,000 persons

 � eBudget to approximately 210 persons

 � Programme budgeting to some 100 persons

 � Strengthening Internal Audit Departments to 
some 800 persons.
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გარე აუდიტი

მდგომარეობა 2007 წლამდე

2 007 წლამდე გარე აუდიტის ფუნქციები 
უკვე განსაზღვრული იყო საქართველოს 

კონსტიტუციით, რომლის მიხედვით 
სახელმწიფო საფინანსო კონტროლის 
უმაღლესი ორგანოს როლს კონტროლის 
პალატა ასრულებდა. თუმცა, გარე აუდიტის 
ფუნქცია ძირითადად მიმართული იყო 
მაკონტროლებელ-ინსპექტორულ საქმიანობასა 
და დარღვევებზე რეაგირებაზე. 
2007 წელს PEFA-ს (სახელმწიფო 

გადასახდელების და ფინანსური 
ანგარიშვალდებულების შეფასების 
ჩარჩო) დასკვნით: „გარე აუდიტის 
სისტემა არ შეესაბამება საერთაშორისოდ 
აღიარებულ სტანდარტებს და ხასიათდება 
შეზღუდული შესაძლებლობებით, რომელიც 
განპირობებულია სტრუქტურის სისუსტით, 
პერსონალის უნარ-ჩვევებითა და ანგარიშების 
ტექნიკური ხარისხით“. შესაბამისად, არსებული 
მდგომარეობა შეფასდა D+ ქულით.

მოვლენების განვითარება 2007-2017 წლების პერიოდში 

გარე აუდიტის სფეროში რეფორმები მას შემდეგ 
დაიწყო, რაც 2008 წლის 26 დეკემბერს მიღებულ 
იქნა „საქართველოს კანონი საქართველოს 
კონტროლის პალატის შესახებ“. კანონის 
მიხედვით, კონტროლის პალატა განისაზღვრა 
ქვეყნის უმაღლეს აუდიტორულ ორგანიზაციად, 
რომელიც ანგარიშვალდებულია პარლამენტის 
წინაშე და უფლებამოსილია გასცეს მოსაზრება 
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულებაზე, აუდიტის 
სახით შეამოწმოს საჯარო ფინანსები, გასცეს 
რეკომენდაციები საჯარო მმართველობის 
გასაუმჯობესებლად და სხვა. 2011 წელს კანონში 
შეტანილ იქნა ცვლილებები და ის ასახავდა 
უმაღლესი აუდიტორული ორგანიზაციის 
დამოუკიდებლობის ყველა ფუნდამენტურ 
პრინციპს, რომელიც გაწერილია უმაღლესი 
აუდიტორული ორგანოების საერთაშორისო 
ორგანიზაციის (INTOSAI) მექსიკის 
დეკლარაციაში, უმაღლესი აუდიტორული 
ორგანოების დამოუკიდებლობის შესახებ (IS-
SAI 10). 2012 წლის 1 ივლისიდან კონტროლის 
პალატა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის (სას) 
სახით ჩამოყალიბდა.

კანონის მიხედვით, სას ვალდებულია ჩაატაროს 
ფინანსური, შესაბამისობისა და ეფექტიანობის 
აუდიტები საერთაშორისო სტანდარტების 
მიხედვით. აღნიშნულის მიზანია პარლამენტისა 
და ფართო საზოგადოების ინფორმირება, 
თუ რამდენად კანონიერად, მიზნობრივად, 
ეკონომიურად და ეფექტურად ხდება 
საჯარო ფინანსების განკარგვა და როგორ 
ახორციელებს მთავრობა თავის საქმიანობას. 

2008-2009 წლებში სას-მა განსაზღვრა 
სამსახურის განვითარების მთავარი 
სტრატეგიული მიმართულებები, რომლებიც 
ასევე მოიცავდა ადამიანური რესურსების 
განვითარებას. 2010 წელს სას-მა დაიწყო 
დასახული მიზნების განხორციელება, 
რომელთაგან აღსანიშნავია: 

 � შესაძლებლობების გაზრდა ახალი 
კადრების მოზიდვისა და თანამშრომელთა 
პროფესიული განვითარების გზით;

 � INTOSAI-ს მიერ მიღებული უმაღლესი 
აუდიტორული ორგანოების საერთაშორისო 
სტანდარტების (ISSAI) შესაბამისი აუდიტის 
მეთოდოლოგიების განვითარება, დანერგვა 
და განხორციელება, რომელიც აახლოებს 
სას-ს რისკზე დაფუძნებულ სისტემურ 
მიდგომებთან.

შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით 
სამსახურმა 2010-2011 წლებში აქტიურად 
დაიწყო როგორც ახალი კადრების მოძიება, 
ასევე თანამშრომელთა გადამზადება.

სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიების კუთხით, 
სას-მა გაიარა ეტაპობრივი განვითარების გზა:

 � ფინანსური აუდიტი - 2010 წელს მომზადდა 
და დამტკიცდა ფინანსური აუდიტის 
სახელმძღვანელო. სას-ის 2010 წლის 
წლიურ ანგარიშში ნახსენებია, რომ 
მსოფლიო ბანკის შეფასებით შემუშავებული 
ფინანსური აუდიტის სახელმძღვანელო არის 
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EXTERNAL AUDIT

SITUATION BEFORE 2007

B efore 2007, the external audit function was 
already enshrined in the Constitution and the 

Chamber of Control was charged with the role 
and responsibilities of the supreme body for state 
financial control. Nevertheless, the external audit 
function still focused on control-inspection activities 
and responses to violations. Therefore, the PEFA 

2007 concluded that “the external audit system 
applied does not follow recognized international 
standards and is characterized by capacity 
limitations due to weaknesses in its structure, 
skills of staff, and technical quality of reports”, and 
received therefore a score D+.

DEVELOPMENTS IN THE PERIOD 2007-2017

Reforms in external auditing started with the 
adaptation of the “Law on the Chamber of 
Control” on 26 December 2008. This Law 
established the Chamber of Control as the 
Supreme Audit Institution accountable to the 
Parliament and authorized to conduct audits of 
the state budget, public finances and activities 
of public administration. In 2011 the Law was 
amended, reflecting all fundamental principles 
of SAI independence stipulated by the Mexico 
Declaration on SAI Independence (ISSAI 10) 
of the International Organization of Supreme 
Audit Institutions (INTOSAI). On 1 July 2012, the 
Chamber of Control was re-established as the 
State Audit Office (SAO).

The Law obliges the SAO to carry out audits in 
compliance with international standards and its 
activities have to include financial, compliance 
and performance audits, with the purpose to 
provide the Parliament and the general public with 
reliable information related to the legal, purposeful, 
economic and efficient management of public 
finances as well as the implementation of activities 
by the Government.

In the years 2008-2009, the SAO determined the 
main strategic directions of its development, including 
the development of human resources. In 2010, the 
SAO commenced implementation of the set goals, 
whereby the following can be distinguished:

 � Capacity increase, by recruiting more staff and 
training.

 � Development, adoption and implementation of 
auditing standards and an audit methodology 

which approximate International Standards of 
Supreme Audit Institutions (ISSAI) as issued by 
the INTOSAI and which are risk- and systems-
based. 

The capacity enhancement took place by 
expanding the staff, in particular in 2010 and 2011 
and by re-training.

In the field of standards and methodology a 
gradual development path was implemented:

 � Financial auditing: in 2010 the Manual for 
Financial Audit was prepared and approved. 
The SAO’s Annual Report 2010 quotes the 
World Bank’s statement that the Financial 
Audit Manual is “a significant step forward 
consistent with international best practice 
including INTOSAI standards and represents 
a solid foundation of the Chamber of Control’s 
future audit activities”.

 � Performance auditing: in 2011 the SAO 
developed and approved the Performance 
Audit Manual, which is based on international 
standards of Public Audit (in particular on 
ISSAI 3000 “implementation /guidelines 
for Performance Auditing” and ISSAI 3100 
“Performance Audit Guidelines – Key Principles”). 
In subsequent years the SAO strengthened its 
performance audit capacities and increased the 
number of performance audits.

 � Quality control: in 2011 the SAO introduced a 
quality control system for internal evaluation 
of audits. The Quality Control Manual has 
been prepared by reference to international 
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„მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი, 
რომელიც შეესაბამება საერთაშორისო 
საუკეთესო პრაქტიკას, მათ შორის, 
INTOSAI-ს სტანდარტებს და ქმნის მყარ 
საფუძველს კონტროლის პალატის 
მომავალი აუდიტორულ საქმიანობისთვის“.

 � ეფექტიანობის აუდიტი: 2011 წელს სას-მა 
შეიმუშავა და დაამტკიცა ეფექტიანობის 
აუდიტის სახელმძღვანელო, რომელიც 
ISSAI-ს სტანდარტებს შეესაბამება (კერძოდ, 
ISSAI 3000 „ეფექტიანობის აუდიტის 
განხორციელება/სახელმძღვანელო“ და 
ISSAI 3100 – „ეფექტიანობის აუდიტის 
ინსტრუქცია - ძირითადი პრინციპები“). 
მომდევნო წლებში, სას-მა გააძლიერა 
შესაძლებლობები ეფექტიანობის აუდიტის 
მიმართულებით და გაზარდა ეფექტიანობის 
აუდიტების რაოდენობაც;

 � ხარისხის უზრუნველყოფა: 2011 წელს სას-
მა დანერგა ხარისხის უზრუნველყოფის 
სისტემა აუდიტის შიდა შეფასებისა 
და გაუმჯობესების მიზნით. ხარისხის 
უზრუნველყოფის სახელმძღვანელო 
მომზადდა საერთაშორისო სტანდარტის 
- ISSAI 40-ის შესაბამისად, რომელშიც 
თავმოყრილია შემდეგი საკითხები: 
მმართველი რგოლის პასუხისმგებლობა 
ხარისხის უზრუნველყოფაზე, ეთიკური 
მოთხოვნები, კლიენტებთან ურთიერთობის 
განვითარება შენარჩუნება და ჩართულობის 
პრაქტიკის დანერგვა და ადამიანური 
რესურსების მოთხოვნები;

 � ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტი: 
2014 წელს დაინერგა ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების აუდიტი, რომელიც 
მინიმალური დანახარჯებით წვლილს 
შეიტანს ფინანსური კონტროლის 
განხორციელებაში.

ბოლო წლების განმავლობაში სას-ის ერთ-ერთ 
პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენდა 
სამსახურის შიდა და გარე კომუნიკაციების 
გაუმჯობესება. სას-ის 2014-2017 წლების 
კომუნიკაციის პოლიტიკისა და სტრატეგიის, 
ასევე სას-ის 2014-2017 წლების სტრატეგიული 
განვითარების გეგმის მიხედვით, სამსახურმა 
განახორციელა რამდენიმე ინიციატივა, 
რომელიც მიზნად ისახავდა დაინტერესებული 
პირების ცნობიერების ამაღლებას სას-ის 
როლის, მანდატის, ძირითადი მიზნებისა და 
ამოცანების შესახებ. კერძოდ კომუნიკაციის 
პოლიტიკა და სტრატეგია მოიცავდა არაერთ 
აქტივობას შემდეგ დაინტერესებულ მხარეებთან:

 � საქართველოს პარლამენტი; 

 � საბიუჯეტო ორგანიზაციები; 

 � არასამთავრობო და სამოქალაქო 
ორგანიზაციები;

 � საზოგადოება;

 � დონორი და პარტნიორი ორგანიზაციები.

სას-მა შექმნა და დანერგა ინოვაციური, 
ანალიტიკური ვებპლატფორმა 
(ინტერნეტპორტალი) „ბიუჯეტის მონიტორი“. 
ვებპლატფორმაზე ადვილად აღსაქმელი 
დიაგრამების, ცხრილებისა და გრაფიკების 
მეშვეობით წარმოდგენილია ძირითადი 
საბიუჯეტო მონაცემები. „ბიუჯეტის მონიტორი“ 
მოქალაქეებს ასევე აწვდის ინფორმაციას 
აუდიტის შედეგებისა და საჯარო ფინანსების 
სფეროში არსებული პრობლემური საკითხების 
შესახებ. მოქალაქეთა გვერდის საშუალებით 
პლატფორმა მომხმარებლებს ასევე აძლევს 
საშუალებას, მონაწილეობა მიიღონ საჯარო 
ფინანსების მართვის გაუმჯობესების 
პროცესში. ამასთან, ის ხელს უწყობს სას-
სა და მოქალაქეებს შორის ორმხრივი 
ურთიერთობის გაღრმავებას, ასევე, წვლილი 
შეაქვს გამჭვრივალობისა და მთავრობის 
ანგარიშვალდებულების გაძლიერებაში. 

ევროკავშირისა და სხვა დონორების მხარდაჭერა

სამსახურის ინსტიტუციური გარდაქმნის 
პროცესში პარტნიორი ორგანიზაციების 
მხარდაჭერამ მნიშვნელოვანი როლი 
ითამაშა. 2009 წლიდან სას-ის მნიშვნელოვანი 
პარტნიორები გახდნენ ისეთი საერთაშორისო 
ორგანიზაციები, როგორებიცაა ევროკავშირი 
(დაძმობილების პროგრამა, SIGMA და 
ბოლოდროინდელი ტექნიკური დახმარების 
პროექტი), გერმანიის საერთაშორისო 

განვითარების ორგანიზაცია (GIZ), გაეროს 
განვითარების პროგრამა (UNDP), აშშ-ის 
საერთაშორისო განვითარების ორგანიზაცია 
(USAID) და მსოფლიო ბანკი (World Bank). 
ამასთან, ორმხრივი თანამშრომლობა 
დამყარდა სხვადასხვა ქვეყნის უმაღლეს 
აუდიტორულ ორგანიზაციებთანაც. ამ 
მხრივ განსაკუთრებით აღსანიშნავია 
შვედეთი, გერმანია, პოლონეთი, ლატვია, 
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standard ISSAI 40, which lists the requirement 
elements as: leadership responsibilities for 
quality, ethical requirements, acceptance 
and continuance of client relationships and 
specific engagements, and human resources 
requirements.

 � IT auditing: in 2014, Information Technology 
(IT) audit was introduced, which will contribute 
to financial control at minimum cost. 

In recent years, improvement of internal and 
external communication has been one of 
the priorities for the SAO. Based upon the 
Communications Policy and Strategy 2014 – 
2017, and the Strategic Plan 2014 – 2017, the 
SAO launched a number of activities with the aim 
to increase interested parties’ awareness about 
its role, mandate, major goals and objectives, in 
particular focusing on: 

 � Relations with Parliament

 � Relations with budget organizations

 � Relations with NGOs, CSOs and Society

 � Relations with Donor and Partner 
Organisations

The SAO designed and implemented an innovative 
analytical web-platform, “Budget Monitor”, which is 
an informational tool that presents key budgetary 
data via user-friendly interface using graphs, tables 
and diagrams. The “Budget Monitor” also provides 
citizens with the results of audits and of problematic 
issues present in public financing. “Budget Monitor”, 
through its “Citizen’s” page enables citizens to 
contribute to improvements in PFM and encourage 
two-way communication between SAO and citizens, 
increasing transparency and enhancing government 
accountability.

SUPPORT FROM EU AND OTHER DONORS

In the period of institutional transformation, support 
of partner organizations played a crucial role. 
Starting from 2009, the European Union (Twinning, 
SIGMA and recent TA projects), GiZ, UNDP, 
USAID and the World Bank have become valuable 
partners. Bilateral cooperative relationships 
were established with the SAIs of in particular 
Sweden and Latvia, and also with the SAIs of 
Latvia, Lithuania, Czech Republic, Poland and 
Germany. The cooperation aimed at experience 
sharing and introduction of best international 
practices. In addition, SAO also gave great 
emphasis to active participation in the activities of 
the International Organization of Supreme Audit 
Institutions (INTOSAI). SAO, as a full member 
of the international community, became actively 
involved in various committees, commissions and 

working groups. The above supported SAO in 
its establishment as an equal partner for SAIs of 
foreign countries. 

In all three successive EU PFM budget support 
programmes external audit was a focus area, and 
the SAO fully complied with the Specific Conditions 
derived from the respective Strategies and Actions:

 � Support to PFM Reforms I, 2007-2009: 
submission of the draft law on external 
audit; adaptation and implementation of 
the Management Policy and Development 
Strategy; and development of audit guidelines 
and procedures aligned to INTOSAI.

 � Support to PFM Reforms II, 2010-2011: 
improvement of the audit capacity and 
application of financial audit methodologies.
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ლიტვა და ჩეხეთი. უმაღლეს აუდიტორულ 
ორგანიზაციებთან ორმხრივი თანამშრომლობა 
მიზნად ისახავდა გამოცდილების გაზიარებასა 
და სამსახურის საქმიანობაში საერთაშორისო 
სანიმუშო პრაქტიკის დანერგვას. ამასთან, სას-ი 
ასევე აქტიურად მონაწილეობდა INTOSAI-ს 
ღონისძიებებში. სას-ი, როგორც საერთაშორისო 
პროფესიული საზოგადოების სრულუფლებიანი 
წევრი, აქტიურად ჩაერთო სხვადასხვა 
კომიტეტის, კომისიისა და სამუშაო ჯგუფების 
საქმიანობაში. ყოველივე ზემოხსენებულმა ხელი 
შეუწყო სას-ის, როგორც სანდო და თანასწორი 
პარტნიორის ჩამოყალიბებას სხვა ქვეყნების 
უმაღლესი აუდიტორული ორგანიზაციებისთვის. 

ევროკავშირის მიერ განხორციელებულ PFM-ის 
ბიუჯეტის მხარდამჭერ სამივე პროგრამაში გარე 
აუდიტი წარმოადგენდა ყველაზე მნიშვნელოვან 
საკითხს. აღსანიშნავია, რომ სას-ი მთლიანად 
შეესაბამება იმ სპეციფიკურ პირობებს, 
რომლებიც გამომდინარეობდა შესაბამისი 
სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმებიდან:

 � საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 
მხარდამჭერი I პროგრამა, 2007-2009: 
გარე აუდიტის შესახებ კანონპროექტის 
პარლამენტში წარდგენა; მართვის 
პოლიტიკისა და განვითარების სტრატეგიის 
დამტკიცება და განხორციელება; აუდიტის 
სახელმძღვანელოებისა და პროცედურების 
შემუშავება INTOSAI-ის პრინციპებთან 
შესაბამისად.

 � საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 
მხარდამჭერი II პროგრამა, 2010-
2011: აუდიტორული საქმიანობის 
შესაძლებლობების გაუმჯობესება და 
ფინანსური აუდიტის მეთოდოლოგიების 
დანერგვა.

 � საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის 
მხარდამჭერი III პროგრამა, 2014-2016: 
კომუნიკაციის სტრატეგიის შემუშავება და 
განხორციელება; ეფექტიანობის აუდიტის 
მეთოდოლოგიის ეტაპობრივად დანერგვა; 
სტრატეგიის განახლება. 

შედეგები

უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში სას-ი 
ტრადიციული ინსპექციის როლის მქონე 
უწყებიდან იქცა ახალი ტიპის გარე აუდიტის 
განმახორციელებელ ორგანიზაციად. 2012 წელს 
სამსახურმა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა PEFA-ს 
შეფასებები (2012 წელს სას-მა მიიღო B+, მაშინ, 
როდესაც ადრე მინიჭებული ქულა იყო D+).

2016 წელს:

 � ფინანსური აუდიტი: ჯამში განხორციელდა 
55 ფინანსური/შესაბამისობის აუდიტი, 
რომელმაც დაფარა ცენტრალური ბიუჯეტის 
80%. ეს მაჩვენებელი მცირედით აღემატება 
2007 წლის 70%-ს, თუმცა მთავარი 
განსხვავება იმაში მდგომარეობს, რომ 
2016 წელს განხორციელებული აუდიტები 
შეესაბამებოდა INTOSAI-ს სტანდარტებს, 
მაშინ, როცა 2007 წლის აუდიტები საკმაოდ 
შორს იყო აუდიტის საერთაშორისო 
სტანდარტების მოთხოვნებისგან.

 � ეფექტიანობის აუდიტი: 16 ეფექტიანობის 
აუდიტმა მოიცვა საჯარო ფინანსების 
მართვის ისეთი მნიშვნელოვანი სექტორები, 

როგორებიცაა ჯანდაცვა და სოციალური 
დაცვა, განათლება, თავდაცვა, გარემოს 
დაცვა და რეგიონული განვითარება.

 � კომუნიკაციის სტრატეგიის განხორციელება: 
მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნა მიღწეული 
მთავარ დაინტერესებულ მხარეებთან 
ურთიერთობაში: (i) შეიქმნა პარლამენტის 
სამუშაო ჯგუფი და გაიზარდა პარლამენტში 
განხილული აუდიტის ანგარიშების 
რაოდენობა. (ii) პარლამენტსა და სას-ს 
შორის ურთიერთობამ სისტემური ხასიათი 
მიიღო. პარლამენტმა დაიწყო აუდიტის 
ანგარიშების სისტემატური განხილვები. 
ასევე, პარლამენტმა დაიწყო აუდიტის 
ობიექტებისათვის სავალდებულოდ 
შესასრულებელი რეკომენდაციების გაცემა 
სას-ის რეკომენდაციების საფუძველზე.

გარე აუდიტის ფუნქცია და ინსტიტუციური 
სტრუქტურა საერთაშორისო სტანდარტებს 
შეესაბამება და ამგვარად, სას-ი აგრძელებს 
ამ მიმართულებით კიდევ უფრო მეტად 
განვითარებას.
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 � Support to PFM Reforms III, 2014-
2016: preparation and implementation of 
the Communications Strategy; gradual 

implementation of the performance audit 
methodology; preparation of an updated 
Strategy.

RESULTS

In the last 10 years the SAO developed from the 
traditional inspection role to the new external audit 
role. Already in 2012 this resulted in a considerable 
improvement of the PEFA score (B+, up from D+).

In 2016:

 � Financial audit: in total 55 financial/compliance 
audits were undertaken, covering 80% of the 
central government expenditures. This is a 
bit higher than in 2007 (70%) but the main 
difference is that the 2016 audits are aligned 
with INTOSAI Standards, while the 2007 
audit reports were far from the requirements 
imposed by international auditing standards.

 � Performance audit: 16 performance audits 
were carried out, covering significant sectors 
of public finance management, like health and 
social care; education; defence; environment; 
and regional development.

 � Implementation of the Communication 
Strategy: major progress was achieved with 
the main stakeholders, in particular with the 
Parliament: (i) the Parliamentary Working 
Group was established and the number of 
audit discussions increased; (ii) communication 
between the Parliament and SAO was 
institutionalized – it took more systematic 
character, compared to ad hoc audit hearings 
in previous year; parliament started to issue 
obligatory recommendations to auditees based 
on SAO’s recommendations.

The external audit function and institutional 
framework is broadly established according to 
international standards and is proceeding further in 
this direction.

Budget Monitor proto-type
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საჯარო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული 
ელექტრონული სისტემა

მდგომარეობა 2007 წლამდე 

ფინანსთა სამინისტროს საქმეთწარმოების 
პროცესების ავტომატიზაცია 2007 

წლამდეც წარმოადგენდა დღის წესრიგის 
ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხს. 2004 წლის 2 
ოქტომბერს ფინანსთა სამინისტროში შეიქმნა 
ინფორმაციისა და ანალიზის დეპარტამენტი, 
რომლის ფუნქციები მოიცავდა: 1) სამინისტროსა 
და მის დაქვემდებარებულ უწყებებს შორის 
ინტეგრირებული საინფორმაციო სისტემის 
შემუშავებასა და ამოქმედებას და 2) ამ 
ინფორმაციის გაანალიზებას სამინისტროს 
ხელმძღვანელი რგოლისთვის და მისი 
დაქვემდებარებული უწყებებისთვის. 2005 
წელს დეპარტამენტმა შეიმუშავა ფინანსთა 
სამინისტროს საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის 
განვითარების გენერალური გეგმა. 
ამ გეგმაში წარმოდგენილი იყო ის წინსვლა, 
რასაც უკვე მიაღწიეს: 1999 წლიდან ფინანსთა 
სამინისტროს ვალის დეპარტამენტში 

გამოიყენება DMFAS პროგრამაული 
უზრუნველყოფა; 2000 წელს საგადასახადო 
დეპარტამენტი თითქმის სრულად იყო 
კომპიუტერიზებული, განსაკუთრებით, 
გადამხდელთა რეგისტრაციის და 
საგადასახადო ადმინისტრირების მოდულები; 
2004 წელს ASYCUDA სისტემის პირველი 
ეტაპი დაინერგა საბაჟო დეპარტამენტში; 
ხაზინაში ფუნქციონირებდა პროგრამული 
უზრუნველყოფა, რომელიც მოიცავდა 
სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებისა და 
გადახდების მონაცემების დამუშავებას და 
2003 წლიდან სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების 
მონაცემების დამუშავება ხდებოდა ნაკისრი 
ვალდებულებების საფუძველზე. მიუხედავად 
ყველაფრისა, საინფორმაციო ტექნოლოგიების 
დაფარვის არეალისა და შინაარსის სისუსტეების 
გამოსასწორებლად საჭირო იყო შემდგომი 
წინსვლა.

მოვლენათა განვითარება 2007-2017 წლებში

2010 წელს ფინანსთა სამინისტროს 
დაქვემდებარებული უწყების სახით შეიქმნა 
ფინანსური ანალიზის სამსახური, რომელსაც 
დაევალა როგორც საჯარო ფინანსების მართვის 
ინტეგრირებული სისტემის შემუშავება და 
მხარდაჭერა, ისე მისი სანდო და გამართული 
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

მას შემდეგ საჯარო ფინანსების მართვის 
ინტეგრირებული ელექტრონული სისტემა 
ვითარდებოდა უწყების შიდა რესურსით. 
განვითარება უმთავრესად შეეხებოდა ხაზინის 
ელექტრონული მომსახურების სისტემას, 
რომლისთვისაც მრავალი დონორის მიერ 
დაფინანსებული სატრასტო ფონდის პროექტის 
ფარგლებში 8 მილიონი აშშ დოლარის 
ოდენობის გრანტი გამოიყო. ფუნქციური და 
ტექნიკური დიზაინის მომზადებას თითქმის 
2 წელიწადი დასჭირდა და დომინანტურად 
განიხილებოდა კომერციული პროგრამული 
უზრუნველყოფის შემოტანა (რომელსაც 
ძლიერ უჭერდა მხარს მსოფლიო ბანკი, 
რადგან პროექტი ხორციელდებოდა მრავალი 
დონორის მიერ დაფინანსებული სატრასტო 
ფონდიდან). მეორე ალტერნატივა იყო 

(ფინანსთა სამინისტტროს ხაზინის მიერ 
მხარდაჭერილი) შიდა რესურსით პროგრამული 
უზრუნველყოფის შექმნა. საწყის ეტაპზე 
არჩევანი გაკეთდა კომერციული პროგრამული 
უზრუნველყოფის სასარგებლოდ და ფინანსთა 
სამინისტროს ხაზინამ შესყიდვების პროცესი 
დაიწყო მსოფლიო ბანკის საერთაშორისო 
კონკურენტული სატენდერო პროცედურების 
ფარგლებში. თუმცა, მას შემდეგ, რაც 
მომწოდებლებმა კომერციული პროგრამული 
უზრუნველყოფის პრეზენტაციები მოაწყვეს, 
ფინანსთა სამინისტროს შიგნით სკეპტიციზმმა 
კვლავ იმატა. ფინანსური ანალიზის სამსახურის 
შესაძლებლობებისა და ხაზინის ინფორმირების 
ზრდამ, ასევე ფინანსური საგამოძიებო 
სამსახურის სტანდარტულმა მოდელებმა საჯარო 
ფინანსების მართვის ელექტრონული სისტემის 
განხორციელების ახალი, ალტერნატიული იდეა 
გააჩინა. ამის შედეგად, ფინანსთა სამინისტრომ 
გააუქმა შესყიდვების პროცესი და შიდა 
რესურსით დაიწყო მუშაობა საჯარო ფინანსების 
მართვის ელექტორნული სისტემის შემუშავებაზე. 
8 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის 
გრანტი ხელახლა გამოიყო საინფორმაციო 
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 
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INTEGRATED ELECTRONIC PFMS (ELECTRONIC PUBLIC 
FINANCE MANAGEMENT SYSTEM)

SITUATION BEFORE 2007

A utomation of business processes of the 
Ministry of Finance was already high 

on the agenda before 2007. On 2 October 
2004 the Ministry of Finance established the 
Department for Information and Analysis, which 
had the objectives (i) to develop and operate 
an integrated information system between the 
Ministry and its subordinated agencies and (ii) to 
analyse this information for the Ministry’s senior 
management and its subordinated agencies. In 
2005 the Department prepared a Master Plan for 
the Development of the Information Infrastructure 
of the Ministry of Finance. 
This Master Plan showed that progress had 

already been made: since 1999 the DMFAS 
software was operating in the Ministry of Finance 
Debt Department; in 2000 the Tax Department 
was almost entirely computerized, in particular 
Taxpayers Registration and Module of Tax 
Administration; in 2004 the first stage of the 
ASYCUDA system was installed in the Customs 
Department; in Treasury, software covering 
processing data of the State Budget revenues 
and payments was implemented and since 2003 
expenditures of State Budget were executed 
on the basis of commitments. However, further 
development in coverage and content was needed 
in addressing IT weaknesses.

DEVELOPMENTS IN THE PERIOD 2007-2017

The Financial Analytical Service (FAS) was 
established in 2010 as an agency under the 
Ministry of Finance and was charged with 
development and support of the Integrated Public 
Finance Management System and ensuring its 
reliable and secure functioning.

Since then, an integrated electronic PFMS 
(Public Finance Management System) has been 
developed in-house. The major development 
was the core eTreasury system, for which an 
US$ 8 million grant was available from the Multi-
Donor Trust Fund project. The preparation of 
the functional and technical design took some 
two years and was dominated by the discussion 
on whether to procure a commercial software 
package (as strongly advised by the World Bank, 
as the implementer of the Multi-Donor Trust Fund 
project) or an in-house developed package (as 
supported by MoF-Treasury). The initial outcome 
was to opt for a commercial system and MoF-
Treasury started the procurement process under 
World Bank International Competitive Bidding 
procedures. However, after the vendors had 
conducted live demonstrations of the commercial 
software packages the skepticism within the 
MoF increased again. Increased capacity of the 

FAS and increased awareness of the Treasury 
reference model and standard FIS models 
triggered new ideas about the alternative solutions 
on electronic PFMS implementation. As a 
result, MoF cancelled the procurement process 
and launched the development of an in-house 
electronic PFMS. The US$ 8 million grant was 
reallocated for enhancing ICT infrastructure and 
involving technical assistance for the in-house 
development process. 

By that time Treasury was already using a web-
based application for the budget organizations to 
send the payment requests electronically to the 
eTreasury Information System, which enabled 
Treasury to undertake control from one location 
and to abolish the 11 regional Treasury offices. 
In 2012 software developers redesigned the old 
eTreasury on the new technological platform and 
integrated Client interface (Budget Organisations’ 
Financial Management system did not include 
accounting) into it. A fully functional Payroll module 
was added to the core eTreasury system in 2013. 

A second major step in the development of the 
core eTreasury system was the integration of the 
local government and public entities budgets, 
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ინფრასტრუქტურის გაძლიერებისთვის და შიდა 
რესურსით პროგრამული უზრუნველყოფის 
შესაქმნელად ტექნიკური დახმარებისთვის. 

იმ დროს ხაზინა უკვე იყენებდა 
ინტერნეტაპლიკაციას, რომლითაც საბიუჯეტო 
ორგანიზაციები ელექტრონულად ახდენდნენ 
საბიუჯეტო განაცხადების წარმოდგენას 
ელექტრონული ხაზინის საინფორმაციო 
სისტემაში, რითაც ხაზინას ეძლეოდა ერთი 
ადგილიდან კონტროლის განხორციელების 
საშუალება. ამ ინიციატივის შედეგად გაუქმდა 
რეგიონული ხაზინის 11 სამსახური. 2012 წელს 
პროგრამული უნზრუნველყოფის შემქმნელებმა 
ძველი ელექტრონული ხაზინა ახალ 
ტექნოლოგიურ პლატფორმაზე გადაიყვანეს და 
მასში გააერთიანეს კლიენტების ინტერფეისი 
(საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური 
მართვის სისტემა არ მოიცავს საბუღალტრო 
აღრიცხვას). ხაზინის ძირითად ელექტრონულ 
სისტემას 2013 წელს დაემატა სრულად 
ფუნქციონირებადი სახელფასო მოდული. 

მეორე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ხაზინის 
ძირითადი ელექტრონული სისტემის შემუშავების 
სფეროში იყო ადგილობრივი ხელისუფლებისა 
და საჯარო უწყებების ბიუჯეტების ინტეგრაცია, 
რაც 2014 წელს გადაწყდა. ამან ხაზინის 
ელექტრონულ სისტემაში მოსარგებად 
ინტენსიური სამუშაოები მოითხოვა, 
რაც საქმეთწარმოების ისეთ პროცესებს 
უკავშირდებოდა, როგორიცაა საკასო 
მართვის მოდული მუნიციპალიტეტებისა და 
საჯარო უწყებებისთვის. ახალი შემოსავლების 
საბუღალტრო აღრიცხვის სქემები შეიქმნა 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისთვის, 
რომლებიც საბანკო დაწესებულებებს 
გადახდებისთვის იყენებენ. ახალი სისტემა 

ამუშავდა 2015 წლის 1 იანვარს და მასში 
2016-2017 წლებში 1250 ახალი ორგანიზაცია 
გაერთიანდა.

პარალელურად, ხაზინის ძირითადი 
ელექტრონული სისტემა ინტეგრირდა საჯარო 
ფინანსების მართვის ელექტრონული სისტემის 
სხვა მოდულებთან, რომელთა შორისაა 
ბიუჯეტირების ელექტრონლი მოდული, ვალის 
მართვის სისტემის ელექტრონული მოდული 
და საკადრო რესურსების მართვის სისტემის 
ელექტრონული მოდული, რაც დაკავშირებულია 
შემოსავლების სამსახურის საბაჟო 
ელექტრონულ მოდულთან. 

2010 წელს შეიქმნა და დაინერგა ბიუჯეტირების 
ელექტრონული სისტემა:

 � რომელსაც აქვს სხვადასხვა მოდული 
ხარჯებისა და შემოსავლების დაგეგმვისთვის; 

 �  რომელსაც ინტეგრირებული აქვს 
დაგეგმვის, მიკუთვნების, კორექტირებისა და 
შესწორებების ოპერაციები; 

 � რომელიც ჰარმონიზებულია ელექტრონულ 
ხაზინასთან და ვალდებულებების 
აღება ხდება ელექტრონულ ხაზინაში 
ელექტრონული ბიუჯეტის კვარტალური 
განაწილების გეგმის ფარგლებში; 

 � რომელიც ჰარმონიზებულია ვალის მართვის 
ელექტრონულ სისტემასთან დონორების 
მიერ დაფინანსებული პროექტებისთვის 
(იგულისხმება კრედიტები და გრანტები); 

 � რომელსაც 2015 წლიდან მიუწვდება ხელი 
ყველა საბიუჯეტო ორგანიზაციაზე, მათ 
შორის, მუნიციპალიტეტებსა და საჯარო 
ორგანიზაციებზე.
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which was decided upon in 2014. This required 
intensive customization works of the eTreasury 
system, related to the business processes like 
cash management modules for municipalities and 
public entities. New revenue accounting schemes 
were designed for the LEPLs using banking billing 
schemes. The new system was launched on 1 
January 2015 and in 2016-2017 some 1,250 new 
organizations were incorporated.

In parallel, the core eTreasury system was 
integrated with other electronic Public Finance 
Management System (PFMS) modules, including 

the eBudget module, eDMS (Debts Management 
System) Module and eHRMS (Human Resource 
Management System) Module, and connected with 
the Revenue Service eCustom Module. 

In 2010 the eBudget system was designed and 
introduced. The eBudget system:

 � Has different modules for planning of revenues 
and expenditures.

 � Integrates planning, appropriation, adjustment 
and amendment operations.

 � Is harmonized with eTreasury and 
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საკადრო რესურსის მართვის ელექტრონული 
სისტემა არის მონაცემთა ბაზა მთელი ქვეყნის 
მასშტაბით, რომელიც, თავის მხრივ, არის 
საჯარო ფინანსების მართვის ელექტრონული 
სისტემის შემადგენელი ნაწილი ხაზინის 
ელექტრონულ სისტემაში სახელფასო მოდულის 
ინტეგრაციის გზით.

ვალის მართვის ელექტრონული სისტემის 
ჩამოყალიბება დასრულდება 2018 წელს და 
უზრუნველყოფილი იქნება სახელმწიფო ვალის 
მომსახურების გრაფიკის, სახელმწიფო ვალის 
გადახდის ონლაინმომსახურების და წლიური 
ემისიის გეგმების სრული ავტომატიზაცია. 

ევროკავშირისა და სხვა დონორების მხარდაჭერა

სხვადასხვა მოდული შემუშავდა შიდა 
რესურსებით, თუმცა რამდენიმე დონორი 
მონაწილეობდა შესყიდვების ტექნიკური 
აღჭურვილობის უზრუნველყოფასა (მრავალი 
დონორის მიერ დაფინანსებული სატრასტო 
ფონდი ზრუნავდა ხაზინის ტექნიკურ 
აღჭურვილობაზე) და კადრების გადამზადებაში 

(აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტო და გერმანიის საერთაშორისო 
განვითარების ორგანიზაცია უზრუნველყოფდა 
მუნიციპალიტეტებსა და საჯარო ორგანიზაციებში 
კადრების გადამზადებას ელექტრონული 
ბიუჯეტირებისა და ელექტრონული ხაზინის 
საკითხებზე). 

შედეგები

საჯარო ფინანსების მართვის ინტეგრირებული, 
ინტერნეტზე დაფუძნებული, ელექტრონული 
სისტემის შექმნა და დანერგვა ერთ-ერთი 
უდიდესი წარმატებაა ქვეყნის საჯარო 
ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში, 
თან, რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ძირითადად 

შიდა რესურსით იქმნება. ამჟამად მას 
დაახლოებით 4,500 შიდა მომხმარებელი 
ჰყავს და აქვს როგორც ძირითად მონაცემთა 
ცენტრი, ასევე სარკისებური ასახვის სარეზერვო 
მონაცემთა ცენტრი.

საინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გიე ბის ინ ფრას ტრუქ ტუ რა.
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commitments are made in eTreasury within 
quarterly allocation plans defined within the 
eBudget.

 � Is harmonized with eDMS for donor financing 
(credits and grants).

 � Since 2015 it covers all budget organizations, 
including municipalities and public entities.

The eHRMS is a country-wide database for human 

resources management which is a part of the 
electronic PFMS through its integration with the 
payroll module of the eTreasury system.

The full eDMS is scheduled for completion in 2018 
and will offer complete automation of state debt 
service schedule, state debt payments online-
service, and automation of annual emissions 
plans. 

SUPPORT FROM EU AND OTHER DONORS

The different modules were in-house developed, 
though several donors contributed to the 
procurement of hardware (Multi-Donor Trust Fund 

for Treasury hardware) and in training of staff 
(USAID and GiZ for staff of municipal and public 
entities for eBudget and eTreasury extension). 

RESULTS

The design and launch of an integrated, web-
based, electronic PFMS is one of the greatest 
successes of the PFM reforms in the country, 
which is the more remarkable as it is mainly in-

house developed. It has presently some 4,500 
internal users and operates a main data centre and 
a back-up mirror data centre.

IT in fras truc tu re



118      საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმა საქართველოში

TABLE OF ACRONYMS

BDD Basic Data and Directions
COC/SAO Camber of Control / State Audit Office
CIS Commonwealth of Independent States
CG DPO Competitiveness and Growth Development Policy Operation
CSPA The Competition and State Procurement Agency
CIT Corporate Income Tax
DCFTA Deep and Comprehensive Free Trade Agreement
DTA Double Taxation Arrangements
DFID Department for International Development
EUR Euro
EU European Union
EC European Commission
EUD European Union Delegation
EUROSAI European Organization of Supreme Audit Institutions’
ENP European Neighbourhood Policy
FA Financing Agreement
FDI Foreign Direct Investments
GIS Georgian Investigation Service
GDP Gross Domestic Product
GEL Georgian Lari
GeGP Georgian Electronic Government Procurement
GFS Government Finance Statistics
GIZ Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GoG Government of Georgia
IFES The International Foundation for Electoral Systems
IFC Internal Financial Control
ISO International Organization for Standardization
IA Internal Audit
IAS International Accounting Standards
IAU Internal Audit Unit
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IFAC International Federation of Accountants
IFRS International Financial Reporting Standards
IIA Institute of Internal Auditors
IMF International Monetary Fund
INTOSAI International Organization of Supreme Audit Institutions
IPSAS International Public Sector Accounting Standards
LEPL Legal Entities of Public Law
MTEF Medium Term Expenditure Framework
MTBF Medium Term Budgetary Framework
MoF Ministry of Finance
NNLE Non-business, Non-commercial Legal Entities
OECD Organization for Economic Cooperation and Development
PSFMR Public Sector Financial Management Reform
PEFA Public Expenditure Financial Assessment
PFM Public Finance Management
PFMR Public Finance Management Reforms
PIFC Public Internal Financial Control (EU best practices and guidelines in internal control)
PFPMR EU Public Finance Policy and Management Reforms Project
RTGS Real Time Gross Settlement system
CSPA Competition and State Procurement Agency
SAI State Audit Institute
SAO State Audit Office
SIDA Swedish International Development Cooperation Agency
SPSP Sector Policy Support Program
TSA Treasury Single Account
TIS Treasury Information Services
ToT Training of Trainers
UNDP United Nations Development Program
WB World Bank
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