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TRANSPARENCY AND EFFICIENCY OF PUBLIC 
FINANCIAL MANAGEMENT

RESUME
State authorities use public finances in the processes of implementation of the governance and make deci-

sions on the use of public finances. The transparency and cost-effectiveness of the process play an important 
role in this process.

The efficiency of public finance management determines the irreversible process of state development. Under 
the good governance, state decisions and financial transactions are available to all stakeholders. This principle 
ensures the involvement of citizens in the process of public financial management and increase the efficiency of 
public financial management.
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აბ ს ტ რაქ ტი
სა ხელ მ წი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბი მმარ თ ვე ლო ბი თი პრო ცე სე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის დროს იყე

ნე ბენ სა ჯა რო ფი ნან სებს და იღე ბენ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას სა ხელ მ წი ფო ფი ნან სე ბის გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ. 
ამ პრო ცეს ში მნშვნე ლო ვა ნი რო ლი ეკის რე ბა პრო ცე სის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა სა  და ხარ ჯ ვის ეფექ ტი ა ნო ბას.

სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თ ვის ეფექ ტი ა ნო ბა გა ნა პი რო ბებს სა ხელ მ წი ფოს გან ვი თა რე ბის შე უქ ცე ვად 
პრო ცესს. კარ გი მარ თ ვე ლო ბის პი რო ბებ ში სა ხელ მ წი ფოს მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი და გან
ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ოპე რა ცი ე ბი ხელ მი საწ ვ დო მია ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რეს თ ვის. აღ ნიშ
ნუ ლი პრინ ცი პი უზ რუნ ველ ყოფს მო ქა ლა ქე ე ბის ჩარ თუ ლო ბას სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თ ვის პრო ცეს ში 
და სა ჯა რო ფი ნან სე ბის გან კარ გ ვის ეფექ ტი ა ნო ბის გაზ რ დას.
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სა ჯა რო ფი ნან სე ბი არ ის სა ხელ მწი ფო ფუ ლა დი 
რე სურ სე ბის გა ნა წი ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ურ თი ერ თო ბე ბის სის ტე მა, რო მე ლიც მო იც ავს რო
გორც ცენ ტრა ლურ ბი უჯ ეტს, ას ევე ად გი ლობ რი ვი 
და სპე ცი ალ ური ფონ დე ბის რე სურ სე ბის ხარ ჯვის 
სა კითხებ საც და მათ ზე მოქ მე დე ბას ეკ ონ ომ იკ
ურ და სო ცი ალ ურ ურ თი ერ თო ბებ ზე.[1] სა ჯა რო 
ფი ნან სე ბი ეკ ონ ომ იკ ის ნა წი ლია და გუ ლის ხმობს 
მთავ რო ბის მი ერ გა და სა ხა დე ბის და წე სე ბა/ამ ოღ
ებ ისა და ხარ ჯვის პრო ცესს.[2]

სა ჯა რო ფი ნან სე ბის არ სი სო ცი ალ ურეკ ონ ომ
იკ ურ გან მა ნა წი ლებ ლო ბით ფუნ ქცი ებ ში ვლინ დე ბა, 
რო მე ლიც გუ ლის ხმობს ერ ოვ ნუ ლი შე მო სავ ლე ბის 
გა ნა წი ლე ბას შე სა ბა მი სი მი მარ თუ ლე ბით და კონ
კრე ტუ ლი მიზ ნობ რი ვი და ნიშ ნუ ლე ბით. მსგავ სი 
ტი პის გა ნა წი ლე ბის პრო ცე სის მი ზა ნი კი სა ბო ლოო 
ჯამ ში სა წარ მოო ძა ლე ბი სა და სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ
ის გან ვი თა რე ბაა.[3]

სა ჯა რო ფი ნან სე ბის ფუნ ქცია გან მა ნა წი ლებ
ლო ბი თის გარ და სა კონ ტრო ლოც არ ის, რო მე ლიც 
უშუ ალო კავ შირ შია გა ნა წი ლე ბის პრო ცეს თან და 
მის შე მოწ მე ბას გუ ლის ხმობს. კონ ტრო ლის პრო ცე
სი მიმ დი ნა რე ობს სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მოქ მე დე ბის 
ყვე ლა ეტ აპ ზე და მი სი ამ ოც ანაა სა ფი ნან სო კა ნონ
მდებ ლო ბის დაც ვი სა და შე სა ბა მი სი ვალ დე ბუ ლე
ბე ბის შეს რუ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა.[4]

რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, სა ჯა რო ფი ნან სე ბი გუ
ლის ხმობს სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო
ებ ის ხარ ჯებ სა და შე მო სავ ლებს, სა დაც ფი ნან სე ბის 
დი დი ნა წი ლი ყა ლიბ დე ბა სა ხელ მწი ფო გა და სა
ხა დე ბის ხარ ჯზე. გა და სა ხა დე ბის და გეგ მვას, მო
ბი ლი ზა ცი ასა და მის ეფ ექ ტურ გა მო ყე ნე ბას თან 
და კავ ში რე ბულ პრო ცე სებს სა ჯა რო ფი ნან სე ბის 
მარ თვა ეწ ოდ ება.

სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვა წარ მო ად გენს 
სა ხელ მწი ფოს მი ერ შე მო სავ ლე ბის მი ღე ბი სა და 
ფი ნან სუ რი ოპ ერ აცი ებ ის აღ რიცხვის სის ტე მებს, 
ას ევე სა ჯა რო პრო ექ ტე ბის და ფი ნან სე ბი სა და სა
ბი უჯ ეტო სახ სრე ბის გან კარ გვის პრო ცესს. ყვე ლა
ფერ თან ერ თად სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვა მო იც
ავს სა კონ ტრო ლო ფუნ ქცი ას აც, რაც გა მო იხ ატ ება 
მარ თვის ხსე ნე ბუ ლი პრო ცე სე ბის კონ ტრო ლი სა და 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბის მე ქა ნიზ მებ ში, რო გორც ში და 
აუდ იტ ის ფორ მით, ას ევე გა რე აუდ იტ ისა და მო ნი
ტო რინ გის სა შუ ალ ებ ებ ით.

ევ რო კავ ში რის მხრი დან სა ჯა რო ფი ნან სე ბის 
მარ თვის რე ფორ მის პროგ რა მის მი ღე ბა სექ ტო

რუ ლი ბი უჯ ეტ ის მხარ და ჭე რის აუც ილ ებ ელი პი
რო ბაა, სწო რედ ამ იტ ომ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ 
მი იღო გა დაწყვე ტი ლე ბა გა მო ეყ ენ ებ ინა ბი უჯ ეტ ის 
მხარ დამ ჭე რი მე ქა ნიზ მე ბი სხვა დას ხვა სექ ტორ ში. 
სა ქარ თვე ლოს თვის სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვის 
რე ფორ მის სტრა ტე გია წარ მო ად გენს ევ რო კავ ში
რის მი ერ სა ქარ თვე ლოს თვის და კის რე ბულ ეფ ექ
ტუ რი მარ თვი სა და ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფის ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის 
ერ თგვარ სა ზომს.[5]

სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვის რე ფორ მის სტრა
ტე გი ის (PFMRS) მთა ვარ მი ზანს წარ მო ად გენს ფი
ნან სუ რი რე სურ სე ბის რა ცი ონ ალ ური გა მო ყე ნე ბა. 
თუ ქვე ყა ნა ში სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვის სის ტე
მე ბი გა უმ ჯო ბეს დე ბა, აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნის მიღ წე ვა 
შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა, რაც უზ რუნ ველ ყოფს:

• ფის კა ლურ დის ციპ ლი ნას; 
• მუ შა ობ ის ეფ ექ ტუ რო ბას;
• სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო რე სურ სე ბის ეფ ექ ტურ 

გა ნა წი ლე ბას.
სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვის სის ტე მის გა

უმ ჯო ბე სე ბა ქვეყ ნა ზე და დე ბი თად აის ახა, რაც 
ას ევე გავ ლე ნას ახ დენს მომ სა ხუ რე ბის სხვა დას
ხვა სფე რო ზე და ყვე ლა იმ ად ამი ან ზე ვინც ამ 
სერ ვი სით სარ გებ ლობს. სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ
თვის რე ფორ მის სტრა ტე გია არ ის გაგ რძე ლე ბა იმ 
ცვლი ლე ბე ბის, რო მე ლიც ეხ ება სა ბი უჯ ეტო პრო
ცე სის რე ფორ მებს, რო გო რი ცაა “სტრა ტე გი ული 
და გეგ მვა და ბი უჯ ეტ ის მომ ზა დე ბა”, “ბი უჯ ეტ ის 
შეს რუ ლე ბა”, “ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა და ან გა
რიშ გე ბა” და “აუდ იტი და ზე დამ ხედ ვე ლო ბა”. სა
ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვის სის ტე მა თა ვის თავ ში 
მო იც ავს ბი უჯ ეტ ის მომ ზა დე ბის პრო ცესს, ას ევე 
მის შეს რუ ლე ბას და რე სურ სე ბის გა და ნა წი ლე ბას
თან და კავ ში რე ბულ ყვე ლა პრო ცესს. აღ ნიშ ნუ ლი 
მიზ ნის მი საღ წე ვად არ სე ბობს სა მოქ მე დო გეგ მე ბი, 
რომ ლე ბიც მო იც ავს ის ეთ სტრა ტე გებს რო გო რი
ცაა გა რე აუდ იტი, შეს ყიდ ვე ბი, და სა პარ ლა მენ ტო 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბა. სა მოქ მე დო გეგ მა ში მო ცე მუ ლია 
ის ეთი სტა ტე გი ული მი მარ თუ ლე ბე ბი, რო გო რი ცაა 
ბი უჯ ეტ ის მომ ზა დე ბა, მი სი შეს რუ ლე ბა, სა ხელ
მწი ფო ინ ვეს ტი ცი ები, ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიც ვა და 
ან გა რიშ გე ბა, ში და კონ ტრო ლი და ში და აუდ იტი. 
ყუ რადღე ბა ას ევე გა მახ ვი ლე ბუ ლია მუ ნი ცი პა ლურ 
დო ნე ზე ფი ნან სე ბის მარ თვის სფე რო ებ ზე.

გა მომ დი ნა რე იქ იდ ან, რომ სა ჯა რო ფი ნან სე ბის 
მარ თვის სის ტე მა მო იც ავს ბი უჯ ეტ ის მომ ზა დე ბას
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თან, მის შეს რუ ლე ბას თან და სა ბი უჯ ეტო რე სურ
სე ბის გა ნა წი ლე ბა ზე ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბას თან 
და კავ ში რე ბულ ყვე ლა პრო ცესს, სა ჯა რო ფი ნან სე
ბის მარ თვის რე ფორ მის სტრა ტე გი ას აქ ვს სა ჯა რო 
ფი ნან სე ბის მარ თვა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი ყვე ლა 
ორ გა ნოს გა ერ თი ან ებ ის უდ იდ ესი პერ სპექ ტი ვა. 
შე სა ბა მი სად, არ სე ბობს დე ტა ლუ რი სა მოქ მე დო 
გეგ მე ბი, რომ ლე ბიც ეფ უძ ნე ბა ის ეთ სტრა ტე
გი ებს, რო გო რი ცაა გა რე აუდ იტ ის სტრა ტე გია, 
შეს ყიდ ვე ბის სტრა ტე გია და სა პარ ლა მენ ტო ზე
დამ ხედ ვე ლო ბის სტრა ტე გია, ას ევე სა ქარ თვე ლოს 
ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს პა სუ ხის მგებ ლო ბა ში შე
მა ვალ სტრა ტე გი ულ მი მარ თუ ლე ბებს: ბი უჯ ეტ ის 
მომ ზა დე ბა, სა ხელ მწი ფო ინ ვეს ტი ცი ები, ბი უჯ ეტ ის 
შეს რუ ლე ბა, ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა და ან გა
რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა, სა ხელ მწი ფო ში და ფი ნან სუ რი 
კონ ტრო ლი და ში და აუდ იტი, ას ევე გა და სა ხა დე ბი 
და შე მო სავ ლე ბი. 

სა ქარ თვე ლო ში დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის ხა რის ხის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, ყუ რადღე ბა ას ევე მახ ვილ დე ბა 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ფი ნან სე ბის მარ თვას თან და
კავ ში რე ბულ სფე რო ებ ზე. ბი უჯ ეტ ის შეს რუ ლე ბის 
(ან გა რიშ გე ბის და ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის) და 
შეს ყიდ ვე ბის მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბუ ლი სის ტე მე
ბი ძი რი თა დად სა ერ თოა ცენ ტრა ლუ რი და ად გი
ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის თვის, თუმ ცა არ სე ბობს 
ის ეთი მი მარ თუ ლე ბე ბი, რო გო რი ცაა ბი უჯ ეტ ის 
ფორ მუ ლი რე ბა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბა, რომ ლე ბიც 
გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას სა ჭი რო ებ ენ ად გი
ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის კონ ტექ სტში.

აღ ნიშ ნუ ლი რე ფორ მა არ ის ღია მმარ თვე ლო ბის 
პარ ტნი ორ ობ ის სა ქარ თვე ლოს 20182019 წლე ბის 
სა მოქ მე დო გეგ მით ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
ნა წი ლი, სწო რედ ამ იტ ომ კონ სულ ტა ცი ებ ში ჩარ
თულ ნი არ ინ ის ეთი სა ერ თა შო რი სო პარ ტნი ორ ები, 
რო გო რე ბიც არი ან ევ რო კავ ში რი, GIZ, მსოფ ლიო 
ბან კი და სხვა.

რო გორც უკ ვე აღ ინ იშ ნა PFMRSის უმ თავ რეს 
მი ზანს წარ მო ად გენს ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის რა
ცი ონ ალ ური გა მო ყე ნე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნის მიღ
წე ვა შე საძ ლე ბე ლია სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვის 
სის ტე მე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბით, რაც უზ რუნ ველ ყოფს 
ფის კა ლურ დის ციპ ლი ნას, მუ შა ობ ის ეფ ექ ტუ რო ბას 
და სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო რე სურ სე ბის ეფ ექ ტურ 
გა ნა წი ლე ბას. სა ჯა რო სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის
თვის სა ბი უჯ ეტო რე სურ სე ბის მნიშ ვნე ლო ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვის 

სის ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბა და დე ბი თად აის ახ ება მომ
სა ხუ რე ბის ყვე ლა სფე რო ზე და ამ მომ სა ხუ რე ბე ბით 
მო სარ გებ ლე მო ქა ლა ქე ებ ზე.

სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვა არ ის კომ პლექ სუ
რი სა კითხი, რო მე ლიც მრა ვალ ეტ აპს მო იც ავს. ამ 
პრო ცე სე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნია მი სი 
სა ზო გა დო ებ რი ვი და ნიშ ნუ ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 
რაც იძ ლე ვა სა ზო გა დო ებ რი ვი სა კითხე ბის შე სა ხებ 
გან ხორ ცი ელ ებ ული პრო ცე სე ბის სა ჯა რო ობ ის სა
შუ ალ ებ ას.

ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის თვის მნიშ ნე ლო ვა ნია 
მმარ თვე ლო ბი თი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის გამ ჭვირ
ვა ლედ მი ღე ბა, რაც ამ ცი რებს ფა რუ ლი შე თან
ხმე ბე ბი სა და გა რი გე ბე ბის ალ ბა თო ბას. და ინ ტე
რე სე ბუ ლი პი რე ბის თვის ინ ფორ მა ცი აზე წვდო მის 
შე საძ ლებ ლო ბა და გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის 
პრო ცე სე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბა იძ ლე ვა სა შუ ალ ებ ას 
მაქ სი მა ლუ რად შემ ცირ დეს უკ ან ონო გა რი გე ბის 
რის კე ბი. 

კა ნონ დარ ღვე ვე ბის ძი რი თად გა მოვ ლი ნე ბებ
თან ბრძო ლის ერთერთ მთა ვა რი მე ქა ნიზ მი გამ
ჭვირ ვა ლე მმარ თვე ლო ბა და გა დაწყვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის პრო ცე სია. მა გა ლი თის თვის შეგ ვიძ ლია 
მო ვიყ ვა ნოთ სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბი, რო მე ლიც 
სა ჯა რო ფი ნან სე ბის გან კარ გვის ერთერ თი უმ თავ
რე სი სა შუ ალ ებაა. 

სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის დროს მი იღ ება სა ჯა
რო ფი ნან სე ბის გან კარ გვას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი, რომ ლის შე დე გა დაც ხორ
ცი ელ დე ბა რე სურ სე ბის ხარ ჯვა და სა ხელ მწი ფო 
პრო ექ ტე ბის შეს რუ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა.

სა ხელ მწი ფო მნიშ ვნე ლო ბის გა დაწყვე ტი ლე
ბე ბის მი ღე ბის პრო ცე სის გამ ჭვირ ვა ლო ბა და 
სა ჯა რო ობა უზ რუნ ველ ყოფს მო ქა ლა ქე თა ჩარ
თუ ლო ბის გაზ რდას, რო მე ლიც მო ქა ლა ქე ებ ის 
მხრი დან სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვის პრო ცე სის 
მო ნი ტო რინ გსაც უზ რუნ ველ ყოფს.

გამ ჭვირ ვა ლო ბის პრინ ცი პე ბის გა მო ყე ნე ბის 
სა ფუძ ველ ზე ხარ ჯვას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა
კითხე ბი უფ რო მე ტად მო ქა ლა ქე თა ინ ტე რე სებ
ზე მორ გე ბუ ლი ხდე ბა და ძი რი თა დად ხმარ დე ბა 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ებ ის მოთხოვ ნი ლე ბე ბის 
დაკ მა ყო ფი ლე ბას. ამ ას თა ნა ვე აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 
სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბა უზ
რუნ ველ ყოფს კონ კუ რენ ცი ის ზრდას, რაც ეკ ონ
ომი ურ ობ ისა და ეფ ექ ტი ან ობ ის მიზ ნე ბის მიღ წე ვას 
უწყობს ხელს.
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სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვის პრო ცეს ში უმ
ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია ეფ ექ ტი ან ობ ის პრინ ცი პე ბის 
დაც ვა. ეფ ექ ტი ან ობა არ ის მდგო მა რე ობა, რო დე
საც ხარ ჯის შე დეგ თან შე ფარ დე ბით ხდე ბა და დე
ბი თი ბა ლან სის მი ღე ბა.[6] ეკ ონ ომ იკ ური ეფ ექ
ტი ან ობ ის თე ორია იც ნობს ორ პრინ ციპს პა რე ტო 
ეფ ექ ტი ან ობ ისა და გა უმ ჯო ბე სე ბის პრინ ცი პებს. 
პა რე ტო ეფ ექ ტი ან ობა არ ის რო დე საც ეფ ექ ტის 
მიღ წე ვა ხდე ბა ერ თი მხა რის მი ერ მე ორ ეს თვის 
ზი ან ის მი ყე ნე ბის გზით, ხო ლო გა უმ ჯო ბე სე ბა 
არ ის პროგ რე სის მიღ წე ვა სხვის თვის ზი ან ის მი
ყე ნე ბის გა რე შე.[7]

ეკ ონ ომ იკ ური ეფ ექ ტი ან ობ ის პრინ ცი პე ბის 
სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვა ში გა აზ რე ბის შე დე
გად შეგ ვიძ ლია და ვი ნა ხოთ იგ ივე მდგო მა რე ობა, 
რო დე საც სა ბი უჯ ეტო რე სურ სე ბის გან კარ გვის 
შე სა ხებ მმარ თვე ლო ბი თი გა დაწყვე ტი ლე ბის დროს 
უმ ეტ ეს შემ თხვე ვებ ში ხდე ბა ერ თი სა კითხის თვის 
გან კუთ ვნი ლი თან ხე ბის მე ორ ეში გა და ტა ნა, რის 
შე დე გა დაც პირ ველ პრობ ლე მას ად გე ბა ზი ანი. მარ
თვის ეფ ექ ტი ან ობა სწო რედ იმ აში მდგო მა რე ობს, 
რომ სა ბი უჯ ეტო რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბა მოხ დეს 
პრი ორ იტ ეტ ებ ისა და სა ჭი რო ებ ებ ის შე სა ბა მი სად, 
რაც გუ ლის ხმობს თან ხე ბის მხო ლოდ ის ეთ სა ჭი რო
ებ ებ ზე გა და ნა წი ლე ბას, რო მელ საც პირ ველ რიგ ში 
ეს აჭ ირო ება იგი.

სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვის სფე რო ში შე საძ
ლე ბე ლია გა უმ ჯო ბე სე ბის პრინ ცი პიც იქ ნეს გა
მო ყე ნე ბუ ლი, მაგ რამ მხო ლოდ ის ეთ შემ თხვე ვა ში 
თუ კონ კრე ტუ ლი სფე რო დან ში და რე სურ სე ბის 
გა მო ყე ნე ბით მოხ დე ბა თან ხე ბის მო ძი ება და იმ
ავე სფე რო ში და ხარ ჯვა, მა გა ლი თად სოფ ლის 
მე ურ ნე ობ აში მოქ მე დი სა ხელ მწი ფო სა წარ მო ები, 
რომ ლე ბიც იყ ენ ებ ენ რო გორც სა ბიუ ჯე ტო რე სურ
სებს, ას ევე სა კუ თარ შე მო სავ ლებს, კომ პა ნი ებ ის 
საქ მი ან ობ ებ ის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით.

სა ბი უჯ ეტო რე სურ სე ბის გან კარ გვის დროს 
ეფ ექ ტი ან ობ ის შე ფა სე ბა რთუ ლი სა კითხია, თუმ ცა 
შე საძ ლე ბე ლია დე ტა ლუ რი ან ალ იზ ისა და სხვა დას
ხვა კრი ტე რი უმ ებ ის გა მო ყე ნე ბის სა შუ ალ ებ ით. 
ეფ ექ ტი ან ობ ის და სად გე ნად ტარ დე ბა აუდ იტი, 
რომ ლის მი ზა ნიც არ ის იმ ის დად გე ნა თუ რამ დე
ნად იქ ნა მი ღე ბუ ლი გა წე ული ხარ ჯის შე სა ბა მი სი 
სარ გე ბე ლი.[8]

ეფ ექ ტი ან ობ ის შე სა ფა სებ ლად გა მო იყ ენ ება 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბით დად გე ნი ლი კრი
ტე რი უმ ებ ის ან ალ იზ ის მე თო დე ბი, რო გო რე ბიც 

არ ის ეკ ონ ომი ურ ობა (Economy), პრო დუქ ტი ულ ობა 
(Efficiency) და ეფ ექ ტი ან ობა (Effectiveness). აუდ
იტ ის ჩა ტა რე ბა მო იც ავს საქ მი ან ობ ის შე ფა სე ბას 
სწო რედ აღ ნიშ ნუ ლი კრი ტე რი უმ ებ ის შე ფა სე ბის 
კუთხით. სა ჯა რო ფი ნან სე ბის ეფ ექ ტი ან ობ ის 
შე ფა სე ბის პრო ცე სი მო იც ავს მმარ თვე ლო ბი თი 
გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის სრულ ციკ ლს მი სი და
გეგ მვი დან სარ გებ ლის მი ღე ბამ დე.[9]

ჩვე ნი აზ რით, სა ვალ დე ბუ ლოა, რომ პირ ველ 
რიგ ში და გეგ მვა და პრი ორ იტ ეტ ებ ის გან საზღვრა 
გან ხორ ცი ელ დეს სწო რად, რომ ხარ ჯვა და სარ
გებ ლის მი ღე ბა იყ ოს რე ალ ური სა ჭი რო ებ ისა და 
მიზ ნე ბის შე სა ბა მი სი. ამ ას თა ნა ვე მნიშ ვნე ლო ვა
ნია, რომ პრო ცე სის თი თოეული ეტ აპი გან ხორ ცი
ელ დეს კეთ ლსინ დი სი ერ ად და სა ხელ მწი ფო მიზ
ნე ბი სა და პრი ორ იტ ეტ ებ ის შე სა ბა მი სად.

სწო რედ მსგავ სი სა კითხე ბის უზ რუნ ველ ყო ფი
სა და შე სა ბა მი სი რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის 
მიზ ნით იქ მნე ბა სა ხელ მწი ფო სა მოქ მე დო გეგ მე
ბი და სტრა ტე გი ები. სა ქარ თვე ლოს შემ თხვე ვა ში 
ყვე ლა ზე ახ ალი, რო გორც უკ ვე აღ ინ იშ ნა, არ ის 
20182021 წლე ბის შე სა ხებ მომ ზა დე ბუ ლი „სა ჯა რო 
ფი ნან სე ბის მარ თვის რე ფორ მის სტრა ტე გია“.[10]

მრა ვა ლი მი ზე ზის გა მო სა ჯა რო სექ ტო რი რე
ფორ მი რებს თა ვის სა აღ რიცხვო სის ტე მა ში. პირ
ვე ლი მი ზა ნია უზ რუნ ველ ყოს სა ჯა რო ფი ნან სე ბის 
სა მარ თლი ანი წარ მოდ გე ნა, რაც უკ ავ შირ დე ბა 
სამ თავ რო ბო ოპ ერ აცი ებ ის სრუ ლი ხარ ჯე ბის შე
ფა სე ბას. ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის ახ ალი სტი ლი 
ას ოც ირ დე ბა გა უმ ჯო ბე სე ბულ გამ ჭვირ ვა ლო ბას
თან და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბას თან, რე სურ სე ბის 
სტრა ტე გი ულ მე ნეჯ მენ ტთან და ხარ ჯე ბის ცნო
ბი ერ ებ ას თან და მარ თვას თან. 

ზო გა დად, სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბა უნ და იყ ოს 
მო დერ ნი ზე ბუ ლი ბი უჯ ეტ ის შეს რუ ლე ბის ეთ იკ
ის და ნერ გვით. ამ ას თან, ფი ნან სუ რი კრი ზი სი და 
სა ხელ მწი ფო ვა ლის მა ღა ლი დო ნე წარ მო ჩინ დე ბა 
სრუ ლი შე სა და რე ბე ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
წარ დე ნი სას. 

სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვის პრინ ცი პე ბის 
გა მო ყე ნე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნია ქვეყ ნის გან ვი თა
რე ბის თვის, რად გა ნაც მი სი ეფ ექ ტი ან ობა გა ნა პი
რო ბებს სა ხელ მწი ფოს გან ვი თა რე ბის შე უქ ცე ვად 
პრო ცესს. აღ ნიშ ნუ ლი პრინ ცი პი უზ რუნ ველ ყოფს 
მო ქა ლა ქე ებ ის ჩარ თუ ლო ბას მარ თვის პრო ცეს ში 
და ხელს უწყობს სა ჯა რო ფი ნან სე ბის გან კარ გვის 
ეფ ექ ტი ან ობ ის ზრდას.
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