
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი 3. 

შიდა პოლიტიკა კვლევითი საქმიანობის წლიური გეგმის ფორმირების პროცესის სტანდარტიზების და 
გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად  

მომზადებულია საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ 

2015 წელი 



საბიუჯეტო ოფისის კვლევითი საქმიანობის დაგეგმვა 
 

შესავალი 

საბიუჯეტო ოფისის კვლევითი საქმიანობის დაგეგმვის შიდა პოლიტიკა შემუშავებულ იქნა 
საბიუჯეტო ოფისის მიერ კვლევითი საქმიანობის წლიური გეგმის ფორმირების პროცესის 
სტანდარტიზების და გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად. შიდა პოლიტიკა  გეგმის 
ფორმირების მთავარ კრიტერიუმად განიხილავს კვლევის/პუბლიკაციის მოსალოდნელ 
ეფექტიანობას საბიუჯეტო ოფისის მანდატის გათვალისწინებით კონკრეტული 
მიმართულებით საერთაშორისო გამოცდილების შესახებ დაინტერესებულ მხარეთა 
ინფორმირებულობის ზრდით ან პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის დამოუკიდებელი 
შეფასებების მიწოდებით. კვლევის/პუბლიკაციის მოსალოდნელი ეფექტიანობა, თავის მხრივ, 
ითვალისწინებს საკითხის მნიშვნელოვნებას და გადაწყვეტილების მიმღებთა მიერ 
კვლევის/პუბლიკაციის საფუძველზე შესაბამის საკითხთა მიმართებაში გადაწყვეტილებათა 
მიღების/ცვლილების ალბათობას. კერძოდ, მიდგომა ითვალისწინებს ერთი მხრივ, კვლევების 
რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მნიშვნელოვნების შეფასებას, ხოლო მეორე მხრივ, შიდა 
ორგანიზაციული მართვის კუთხით არსებული და გარე წყაროების მიერ გამოვლენილი 
პრობლემების გათვალისწინებით კვლევის ეფექტიანობის ალბათობის შეფასებას. აღნიშნულ 
კომპონენტებზე დაყრდნობით, გაიანგარიშება მოსალოდნელი ეფექტიანობის ჯამური 
კოეფიციენტი, რომლის საფუძველზეც წინასწარ განსაზღვრული მატრიცის მიხედვით ხდება 
დასაგეგმი წლის განმავლობაში კონკრეტული კვლევის განხორციელების შესახებ 
გადაწყვეტილების მიღება.  

 

კვლევითი პუბლიკაციების გეგმის ჩამოყალიბების მიდგომა 

მიდგომის საკვანძო ელემენტს წარმოადგენს შემდეგი ფორმულა: 

ჯამური კოეფიციენტი = მნიშვნელოვნება x ალბათობა (1) 

სადაც მნიშვნელოვნება წარმოადგენს საკითხის მნიშვნელობის შეფასებას საბიუჯეტო 
ოფისისა და დაინტერესებულ მხარეთა ინტერესის გათვალისწინებით, ხოლო ალბათობა 
წარმოადგენს იდენტიფიცირებული კვლევის ეფექტიანობის(შესაბამისი ცვლილებების 
განხორციელების) ალბათობას. ცვლადები (მნიშვნელოვნება/ალბათობა) თავის მხრივ 
გაინგარიშება რამდენიმე კრიტერიუმის საფუძველზე. კერძოდ, მნიშვნელოვნების შეფასება 
ეყრდნობა განსახორციელებელი კვლევების მნიშვნელობის შეფასების რაოდენობრივ და 
ხარისხობრივ ასპექტებს. რაც შეეხება გადაწყვეტილების მიმღებთათვის კვლევის 
ეფექტიანობის ალბათობას, აღნიშნული ფასდება მნიშვნელოვანი ეკონომიკური, 



ინსტიტუციონალური და ა.შ. ცვლილებების და/ან დაგეგმილი რეფორმების; გარე წყაროების 
მიერ გამოვლენილი მნიშვნელოვანი პრობლემების და საბიუჯეტო ოფისის მიერ 
მომზადებულ პუბლიკაციებში საკითხის განხილვის ხარისხის გათვალისწინებით. 

საბიუჯეტო ოფისის მიერ კვლევის განხორციელებაზე გადაწყვეტილების მიღება ხდება 
მოსალოდნელი ეფექტიანობის ჯამური კოეფიციენტის მატრიცის საფუძველზე.  

 

გადაწყვეტილების მიმღებთათვის კვლევის მნიშვნელოვნება 

კვლევის მნიშვნელოვნება ასახავს საკითხის აქტუალობას საბიუჯეტო ოფისის მანდატისა  და 
დაინტერესებულ მხარეთა ინტერესის გათვალისწინებით. მნიშვნელოვნების ჯამური ინდექსი 
ფასდება ორი კომპონენტის საფუძველზე. თითოეული კომპონენტი განიხილება როგორც 
ბინარული ცვლადი, რომელიც ღებულობს მნიშვნელობას „1“ აღნიშნული გადაწყვეტილებათა 
ცვლილების არსებობის შემთხვევაში და „0“ - წინააღმდეგ შემთხვევაში.  

1. მნიშვნელოვნების რაოდენობრივი ასპექტი - თუ განსახორციელებელი კვლევა 
პირდაპირ ეხება ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთს: 
 საშუალოვადიანი ფისკალური მდგრადობა; 
 მოკლე და საშულოვადიანი მაკროეკონომიკური სტაბილურობა; 
 სიღარიბის დონე და შემოსავლების განაწილების უთანაბრობა.  

მაშინ მას მიენიჭება მნიშვნელობა „1“, ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში მნიშვნელობა „0“.  

2. მნიშვნელოვნების ხარისხობრივი ასპექტი მოიცავს: 
 საქართველოს პარლამენტის ინტერესის სფეროს; 
    პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ინტერესის სფეროს; 
    მოქალაქეთა ინტერესის სფეროს. 

აღნიშნულ კომპონენტს მიენიჭება მნიშვნელობა „1“ თუ საკითხი ზემოთ აღნიშნული ორი 
კომპონენტიდან დაკმაყოფილდა ერთ-ერთი მაინც, წინააღმდეგ შემთხვევაში მიენიჭება „0“. 
ამასთან:  

 განსახორციელებელი კვლევა  განეკუთვნება პარლამენტის ინტერესის სფეროს, თუ 
არსებობს ოფიციალური თხოვნა პარლამენტის წევრის, კომიტეტის ან ფრაქციის 
მხრიდან; 

 განსახორციელებელი კვლევა  განეკუთვნება პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის 
ინტერესის სფეროს, თუ დასტურდება პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის შემდგომი 
კვლევითი საქმიანობისათვის აღნიშნული კვლევის განხორციელების 
აუცილებლობა ან კვლევა ეხება საკითხს, რომელიც ქართულ ეკონომიკურ 
კვლევით ლიტერატურაში არასრულყოფილად ან საერთოდ არ არის შესწავლილი; 



 განსახორციელებელი კვლევა განეკუთვნება მოქალაქეთა ინტერესის სფეროს, თუ 
საკითხი შედის პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მიერ განხორციელებული მედია 
მონიტორინგის შედეგად შედგენილი აქტუალური თემების პირველ ხუთეულში 
გეგმის ფორმირების თარიღისათვის. 

მას შემდეგ, რაც ორივე კომპონენტს მიენიჭება მნიშვნელობები (0 ან 1), მნიშვნელოვნების 
ჯამური ინდექსი გამოითვლება, როგორც შემავალი კომპონენტების მნიშვნელობების 
საშუალო შეწონილი თითოეული კომპონენტისათვის განსაზღვრული წონების მიხედვით 
(ცხრილი 1).  

 წონა მნიშვნელობა 
რაოდენობრივი ასპექტი 0.4 0/1 
ხარისხობრივი ასპექტი 0.6 0/1 

 ცხრილი 1. რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ასპექტები 
 

გადაწყვეტილების მიმღებთათვის კვლევის ეფექტიანობის ალბათობა  

ფორმულის მეორე კომპონენტს წარმოადგენს ალბათობა (Probability), რომელიც განიმარტება 
როგორც განსახორციელებელი კვლევის შედეგების შესაბამის საკითხთან დაკავშირებულ 
გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში გათვალისწინების ალბათობა. ალბათობის ინდექსის 
შეფასება ხდება 3 კომპონენტის საფუძველზე. ალბათობის ინდექსის თითოეული კომპონენტი 
განიხილება როგორც ბინარული ცვლადი, რომელიც ღებულობს მნიშვნელობას „1“ 
აღნიშნული გადაწყვეტილებათა ცვლილების არსებობის შემთხვევაში და „0“ - წინააღმდეგ 
შემთხვევაში. გადაწყვეტილებათა ცვლილებად განიხილება: 

1. დაგეგმილი მნიშვნელოვანი ცვლილებები ან/და რეფორმები წლის განმავლობაში. 
შესაბამის საკითხთან მიმართებაში დაგეგმილმა მნიშვნელოვანმა ცვლილებებმა ან 
რეფორმებმა მოსალოდნელია გაზარდოს გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა მიერ 
შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საბიუჯეტო ოფისის კვლევის 
შედეგების გათვალისწინების ალბათობა.  
შესაბამისად, თუ განსახორციელებელი კვლევა ეხება საკითხს, რომელთან 
მიმართებაშიც დაგეგმილია მნიშვნელოვანი ცვლილებები წლის განმავლობაში, მაშინ 
აღნიშნული კომპონენტი ფასდება „1“-ით, ხოლო ყველა სხვა შემთხვევაში კომპონენტი 
ფასდება „0“ ქულით. 
 

2. გარე წყაროების მიერ გამოვლენილი მნიშვნელოვანი პრობლემები წლის 
განმავლობაში.  
შესაბამის საკითხთან მიმართებაში გამოვლენილმა პრობლემებმა მოსალოდნელია 
გაზარდოს გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა მიერ საბიუჯეტო ოფისის კვლევის 
შედეგების გათვალისწინების და გადაწყვეტილებების მიღების ალბათობა. 



გარე წყაროებად შეიძლება მოიაზრებოდეს: საერთაშორისო ორგანიზაციების 
შეფასებები, არასამთავრობო ორგანიზაციების კვლევები, სხვა სახელმწიფო უწყებების 
შეფასებები. 
შესაბამისად, თუ განსახორციელებელი კვლევა ეხება საკითხს, რომელთან 
მიმართებაშიც მოპოვებულ იქნა გარე წყაროს მიერ მომზადებული კვლევა 
პრობლემების მითითებით, აღნიშნული კომპონენტი ფასდება „1“-ით, ხოლო ყველა 
სხვა შემთხვევაში კომპონენტი ფასდება „0“ ქულით. 
 

3. საბიუჯეტო ოფისის მიერ მომზადებულ პუბლიკაციებში საკითხის განხილვის 
ხარისხი - თუ გასული წლის განმავლობაში საბიუჯეტო ოფისის მიერ მომზადდა 
კვლევა, მაშინ მოსალოდნელია რომ ამავე საკითხთან დაკავშირებით ახალი კვლევის 
ზღვრული სარგებელი გადაწყვეტილების მიმღებ პირთათვის შემცირდება. 
შესაბამისად, თუ  გასული წლის განმავლობაში მომზადდა კვლევა შესაბამის 
საკითხთან მიმართებაში, მაშინ აღნიშნული კომპონენტი ფასდება „0“-ით, ხოლო ყველა 
სხვა შემთხვევაში კომპონენტი ფასდება „1“ ქულით. 

შესაბამისი მნიშვნელობების (0 ან 1) მინიჭების შემდეგ გაიანგარიშება ალბათობის ჯამური 
ინდექსი, რომელიც გამოითვლება, როგორც კომპონენტების საშუალო შეწონილი წინასწარ 
განსაზღვრული წონების მიხედვით (ცხრილი 2). 

 წონა მნიშვნელობა 
მნიშვნელოვანი ცვლილებები და/ან დაგეგმილი 
რეფორმები 

0.4 0/1 

გარე წყაროების მიერ გამოვლენილი მნიშვნელოვანი 
საკანონმდებლო ცვლილება 

0.2 0/1 

საბიუჯეტო ოფისის გასულ პუბლიკაციებში საკითხის 
განხილვის ხარისხი 

0.4 0/1 

ცხრილი 2. გადაწყვეტილების მიმღებთათვის კვლევის ეფექტიანობის ალბათობა 

 

საბიუჯეტო ოფისის კვლევითი საქმიანობის გეგმის ფორმირება 

ბოლო საფეხურზე ხდება კვლევის მოსალოდნელი ეფექტიანობის ჯამური კოეფიციენტის 
გაანგარიშება, რომელიც (1) ფორმულის მიხედვით, წარმოადგენს მნიშვნელოვნებისა და 
ალბათობის კომბინაციას.  

 



 
ცხრილი 3. კვლევის მოსალოდნელი ეფექტიანობის ჯამური კოეფიციენტის მატრიცა 
 
                წითელი ფერის ზონა გულისხმობს საბიუჯეტო ოფისის კვლევითი საქმიანობის 
გეგმაში სავალდებულო წესით გასათვალისწინებელ კვლევით საკითხებს 

                ყვითელი ფერის ზონა გულისხმობს იმ კვლევით საკითხებს, რომელთა 
განხორციელება მოითხოვს დამატებით განხილვას. 

                 იისფერი ზონა გულისხმობს იმ კვლევით საკითხებს, რომელთა განხორციელება 
დასაგეგმი პერიოდის კვლევითი საქმიანობის გეგმაში გათვალისწინებული არ იქნება. 

ზემოაღნიშნული კრიტერიუმების საფუძველზე შემუშავებული კვლევითი საქმიანობის 
წლიური გეგმის გადახედვა ხდება საბიუჯეტო ოფისის კვლევითი საქმიანობის 6 თვის 
შედეგებზე დაყრდნობით, რაც წარმოადგენს გეგმაში დაინტერესებულ მხარეთა ინტერესებისა 
და მიმდინარე ეკონომიკური პროცესების დროულად ასახვის წინაპირობას. 

 

 

 


	საბიუჯეტო ოფისის კვლევითი საქმიანობის დაგეგმვა
	შესავალი
	კვლევითი პუბლიკაციების გეგმის ჩამოყალიბების მიდგომა
	გადაწყვეტილების მიმღებთათვის კვლევის მნიშვნელოვნება
	გადაწყვეტილების მიმღებთათვის კვლევის ეფექტიანობის ალბათობა
	საბიუჯეტო ოფისის კვლევითი საქმიანობის გეგმის ფორმირება


