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Resume 

The introduction Thesis - "Impact of International Public Sector Accounting 

Standards (IPSAS) and International Financial Reporting Standards (IFRS) on the 

Georgian financial sector." It consists of an introduction, a literature review, three 

chapters, and a conclusion. 

The introduction presents the importance of the topic in both the private and 

public sectors. 

The first chapter discusses International Financial Reporting Standards and the 

reasons for its adoption in developing countries. The first and second subsections refer to 

the introduction of international financial accounting standards in the public and private 

sectors, while the third chapter presents information on the legislative changes 

implemented in Georgia in recent years. The second subsection deals entirely with the 

importance of implementing IPSAS and IFRS standards within the framework of 

international partnerships. 

The second chapter consists of three subsections, the first subsection focuses on 

the analysis of standards, and the second subsection presents the importance of financial 

reporting in management decisions. The third subsection focuses on the process and 

effectiveness of the implementation of international accounting standards in the public 

sector, as well as the role of reforms and IPSAS. The third section compares the IPSAS and 

IFRS standards, where you will find discussions on the harmonization achieved through 

the introduction of the standards. 

The third chapter is fully devoted to International Public Sector Accounting 

Standards. The chapter consists of three subsections, which present practical information 

on cash flow statements, accounting policy changes and accounting estimates, as well as 

post-reporting events, about which disclosed information plays an important role in the 

decision-making process by stakeholders. 

The paper presents information on the analysis of scientific sources and studies, 

based on which we learn that the process of implementing standards and managing the 

results obtained from it, depends on the use of standards by organizations and the fair 

presentation of reporting. As the information in this paper is mainly related to private 

companies and public sector organizations, no information about specific organizations is 

disclosed. 

The aim of the paper is to further follow the current studies, to observe the effects 

of the implementation of the standards. 

The paper answers questions about the qualitative benefits of IPSAS-like reforms. 

The second chapter focuses on the effects of IPSAS implementation in Switzerland. The 

study focuses on the Swiss states currently implementing IPSAS-like reforms. The second 

chapter also focuses on the international acceptance of IPSAS, with a survey of UN 

agencies and selected OECD member countries. 

The four main objectives of the paper are: 

Objective I: To study the impact of IPSAS implementation on decision-making in 

the Swiss sub-national context 

First, this paper assesses the impact of accrual accounting on financial statements 

and discusses how this new information has affected decision-making processes in the 

Swiss context. Thus, two research issues remain in the spotlight: 

• How have the various public sector accounting accounting reforms at the Swiss 

state level affected financial reporting information? 
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• How has the change in financial information affected the overall decision-

making process? 

Objective II: To study the impact of IPSAS implementation on accountability in 

the Swiss subnational context 

This paper assesses the impact of IPSAS-like reforms on the financial reporting of 

heritage assets in the Swiss sub-national context. It can be assumed that Swiss states 

reporting under accounting regimes such as IPSASs are likely to provide more 

comprehensive information on legacy assets in compliance with the principles of 

accountability and transparency. Therefore, the aim of this study is to understand the 

impact of IPSAS implementation on transparency and accountability using the example of 

legacy asset reporting. 

Objective III: To study the impact of the implementation of IPSASs on the 

financial reporting of UN system organizations 

Third, this paper reflects the key accounting implications of meeting the standards 

of all 24 UN system organizations. In this context, it seeks to review the development of 

financial reporting and describe the implementation of IPSASs in the UN system, develop 

key accounting issues since the introduction of IPSAS, and consider the impact of IPSAS 

implementation on revenue recognition. 

Objective IV: To study the impact of the implementation of the standards on the 

consolidated financial statements of selected OECD member countries 

All four objectives address the fundamental and practically important issues of 

implementing the standards. Objective I discuss how standards can contribute to the 

development of financial reporting and how these developments affect decision-making 

processes. Objective II focuses on how standards manage to encourage public sector 

entities to provide information on complex resources, such as heritage assets, to meet their 

accountability objectives. Objective III addresses how the introduction of standards can 

make the cash flows flowing into the organization more objectively. Objective IV focuses 

on how accountability can be enhanced and improved decision-making through the 

development of the CFS within the IPSAS. 

Conclusion. The results of the research have been analyzed and practical 

recommendations have been presented. 
 

                         ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა. სადოქტორო ნაშრომი ეხება ფინანსური 

აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას, როგორც კერძო ასევე 

საჯარო სექტორში და მათ გავლენას, როგორც ქვეყნის ეკონომიკური 

განვითარებისა და ინვესტიციების მოზიდვისათვის ყველაზე მნიშვნელოვან 

ნაბიჯს.  

ვინაიდან 2021 წლიდან საქართველოში მიმდინარეობს 

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების სრულად 

დანერგვის პროცესი როგორც კერძო, ისე საჯარო სექტორში. შესაბამისად 
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ქვეყანაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები ხორციელდება როგორც ფინანსური 

აღრიცხვის ასევე მმართველობითი აღრიცხვის მიმართულებით. 

საქართველოში დანერგილი ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტების 2021 წლის ოქტომბრიდან ყველაზე აქტუალურ საკითხს 

წარმოაგდენს. დიდი, საშულო და მცირე ბიზნესის ყურადღება ბოლო დროს 

გაიზარდა ეკონომიკური საქმიანობის პროცესში არსებული ფინანსური 

ოპერაციების მიმართ. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს სტანდარტებთან შესაბამის ფინანსური 

ინფორმაციას, რაც მცირე და საშუალო ბიზნესზე და საჯარო სექტორზე 

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს. ქვეყანაში არსებულმა მნიშვნელოვანმა 

საკანონმდებლო ცვლილებებმა მენეჯერებზე მნივნელოვანი გავლენა 

მოახდინა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 

აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები წარმოადგენს ფინანსური 

ანგარიშგების საყოველთაო ენას, რომელიც სწრაფად ცვლის ეროვნული 

აღრიცხვის სტანდარტებს. მაგალითად, 100-ზე მეტმა ქვეყანამ მიიღო 

გადაწყვეტილება ნაწილობრივ ან სრულად IFRS-ის დანერგვის შესახებ. 

სტანდარტებს სრულად იყენებს მსოფლიოს მრავალი ქვეყანა.  

საერთაშორისო სტანდარტებთან ინტეგრაცია  განიხილება, როგორც 

ძირითადი გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გამარტივების და სწორი 

დასკვების გამოტანის შესაძლებებლობა. საბოლოო გადაწყვეტილების 

მიღებისათვის, თითოეული ორგანიზაცია ხანგრძლივ პროცესს გადის. 

გადაწყვეტილების მიღებამდე დიდი ხნით ადრე იწყება თითოეული 

ეკონომიკური ოპერაციის დამუშავება საბოლოო პროდუქტის მისაღებად. 

შესაბამისად, საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღება, ეს არსებითად არ არის გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესი, რომელიც ცდილობს მოიძიოს პასუხები კითხვებზე, 

როგორებიცაა: „უნდა დაინერგოს თუ არა საერთაშორისო სტანდარტები?“, 

„როდის უნდა დაინერგოს?“, როგორ უნდა იქნას გამოყენებული 

საერთაშორისო სტანდარტები?“ და „ სრულად უნდა განხორციელდეს თუ 

ნაწილობრივ?“. ამ კითხვებზე პასუხებს მივყავართ საბოლოო 
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გადაწყვეტილებამდე, რომელიც ეფუძნება გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში ჩართული ადამიანების მოსაზრებებს და ინტერესებს.  

კვლევის მიზანი და ამოცანები. კვლევის მიზანია სტანდარტების 

დანერგვის პროცესში წარმოქმნილი პრობლემების გადაჭრისათვის გზების 

შერჩევა კვლევის ამოცანებია: 

 საჯარო და კერძო სექტორის ფინანსების საერთაშორისო 

სტანდარტებთან შესაბამისობის თეორიული საფუძვლების 

შესწავლა; 

 საქართველოში საერთაშორისო სტანდარტების ანალიზი; 

 სტანდარტების დანერგვის პროცესში ფინანსური ინფორმაციის 

ფორმირებისა და მართვის სპეციფიკის შეფასება; 

 საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნების ფინანური 

ანგარიშგების ანალიზი; 

 საქართველოს ბაზარზე მცირე და საშუალო საწარმოების 

ფინანსური ინფორმაციის სტანდარტებთან შესაბამისობაში 

მოყვანის მართვის მოდელებისა და გრძელვადინი სტრატეგიული 

დაგეგმვის მიმართულებების შერჩევა; 

 საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის შედეგად ეფექტიანი 

პოზიციონირებისათვის დამატებითი სერვისების მნიშვნელობის 

წარმოჩენა და შეთავაზება. 

კვლევის ობიექტი და საგანი. კვლევის ობიექტია საქართველოს 

საჯარო სექტორი და კერძო სექტორი, მათ შორის მცირე და საშუალო 

საწარმოები, საგანი კი - ფინანსური ინფორმაციის მომზადების 

ვალდებულება ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების 

შესაბამისად.  

პრობლემის შესწავლის მდგომარეობა. ბუღალტრული აღრიცხვის 

საერთაშოროსო სტადარტების და საჯარო სექტორში ბუღალტრული 

აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის მნიშვნელობასა და 

სირთულეების შესახებ მწირია მეცნიერთა  ფუნდამენტური კვლევები და 

ნაშრომები ვინაიდან სტანდარტები მუდმივად ცვალებადია და საჭიროებს 
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მუდმივად ახალ კვლევებს .  თემაზე მუშაობისას  ძირითადად 

გამოყენებული იქნა სხვადასხვა ავტორების ნაშრომები, რომელთა შორის 

აღსანიშნავია: J. Timothy Sale; David J.Sharp, Cheung & Lau, Duson & Robert, 

ზურაბ ლიპარტია. 

კვლევის მეთოდები. კვლევა ჩატარებულია სამეცნიერო წყაროების 

შესწავლით, გამოყენებულია სტატისტიკური ანალიზის, შედარებითი 

ანალიზისა და სინთეზის მეთოდები.  

დაკვირვების მეთოდი ნაშრომში მრავალჯერ არის გამოყენებული. 

იგი შეწყვილებულია შედარება-შეჯერების მეთოდთან. მაგალითად:  

1. ნაშრომის პირველი თავის პირველ პარაგრაფში ახსნილია და 

გაანალიზებულია საჯარო სექტორის ფინანსური აღრიცხვის 

საერთაშორისო სტანდარტები და მისი შექმნის ისტორია 

2. დაკვირვების მეთოდით წარმოდგენილია დარიცხვის მეთოდით 

შექმნილი ანგარიშგების წარდგენის ვალდებულულების თანხმლები 

ცვლილებები. 

3. ნაშრომის პირველი თავის მეორე პარაგრაფი ეთმობა კერძო 

სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშოროსო სტანდარტებს, 

დანერგვის სირთულებსა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

ფინანსური ანგარიშგების როლს. 

4. ნაშრომში ყურადღება გამახვილებულია მსოფლიო ბაზრის 

პირობების, ტენდენციების და პრობლემების საფუძვლიანი შესწავლის 

აუცილებლობაზე, იმისთვის რომ მოხდეს ადგილობრივი და მსოფლიო 

ბაზრის განვითარება საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში. 

განხილულია გლობალური ბაზრის ტენდენციები და გაანალიზებულია 

თანმდევი პრობლემები. 

5. ანალიზის მეთოდით წარმოდგენილია შვეიცარიის მიერ საჯარო 

სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების 

დანერგვის პროცესი.  

6. დაკვირვების და შედარების მეთოდით დადგენილია (გვ. 93-99) ის 

გამოწვევები, რომლის წინაშე დგას საჯარო და კერძო სექტორი 
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სტანდარტების დანერგვისას.  მსოფლიო სტატისტიკაზე დაყრდნობით 

გაანალიზებულია სტანდარტების დანერგვის შედეგად არსებული 

ცვლილებები.  

კვლევის მეთოდოლოგია და საინფორმაციო ბაზა. საქართველოში 

ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სისტემის სრულყოფის 

პრობლემების შესწავლა და საერთაშორისო პრაქტიკასთან შესაბამისობის 

თეორიული დასკვნების პრაქტიკულ განზოგადებას საფუძვლად უდევს 

უცხოელ და ქართველ მეცნიერ-ეკონომისტების ნაშრომები, რომლებშიც 

განხილულია ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის რეგულირების 

მეთოდები, მიდგომები და მოდელები. 

ნაშრომში წარმოდგენილია კვლევები, რომლებიც საერთაშორისო 

სტანდარტების დანერგვის სხვადასხვა ასპექტებზე ამახვილებს 

ყურადღებას. კვლევა შეეხება ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტების დანერგვას კერძო სექტორში. სტანდარტების დანერგვა 

განხილულია, როგორც ფინანსური მართვისა და უცხოური ინვესტიციების 

მოზიდვის გზები. სწორედ ამ საკითხის კვლევას და მიღებული შედეგების 

ანალიზს ეძღვნება დისერტაციის მეორე თავი. აღნიშნული კვლევის 

ყურადღების ცენტრში ექცევა ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტების დანერგვა კერძო და საჯარო სექტორში. ყურადღება 

გამახვილებულია კერძო და საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის 

საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის შედეგად მიღებულ 

ინვესტირებასთან დაკავშირებულ საერთაშორისო ურთიერთობებს. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლეები: 

 გაანალიზებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანარტების დანერგვის თანამედროვე მეთოდოლოგია, რაც მომავალი 

კვლევების საფუძველია; 

 შესწავლილია და სისტემატიზებულია საერთაშორისო სტანდარტების 

დანერგვის მნიშვნელობა და საჭიროება, რაც მნიშვნელოვანია 

ფინანსური ინფორმაციის სწორად ჩამოყალიბებისთვის; 
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 დადგენილია თანამედროვე პირობებში ფინანსური ინფორმაციის 

ფორმირება და  შეფასებულია ამ ინფორმაციის საფუძველზე მართვის 

სპეციფიური ფორმები, რაც ალტერნატიული გადაწყვეტილების  

საშუალებას იძლევა; 

  შედარებულია საქართველოსა და უცხო ქვეყნებში ბუღალტრული 

აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის პროცესი და  

თავისებურებანი, რაც შესაბამისი მმართველობითი გადაწყვეტილების 

შესაძლებლობას იძლევა; 

 შემოთავაზებულია საჯარო და კერძო სექტორის ფინანსური 

ინფორმაციის მომზადების ხერხები, მართვის მოდელები და 

რეკომედაციები, რაც განაპირობებს საინვესტიციო მიმართულების 

განვითარებას და გადაწყეტილების მიღების პროცესში ფინანსური 

ინფორმაციის ანალიზის გამოყენებას. 

ნაშრომის პრაქტიკული დანიშნულება. იგი დახმარებას გაუწევს 

ფინანსური სპეციალობის სტუდენტებს, ასევე, პრაქტიკოს მენეჯერებს, 

ალტერნატიულ გზების საშუალებით სტანდარტების შესაბამისად 

მოამზადონ ფინანსური ინფორმაცია შიდა და გარე მომხმარებლებისათვის. 

ნაშრომის აპრობაცია. საკვლევ თემაზე კომისიას მოხსენდა ორი 

კოლოკვიუმი.  

ნაშრომის პუბლიკაციები. საკვლევ თემაზე გამოქვეყნებულია ორი 

სტატია ქართულ ენაზე (2019წ). ერთი სტატია საერთაშორისო ჟურნალში 

ინგლისურ ენაზე(2021წ), საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ 

კონფერენციაზე გაკეთებულია ერთი მოხსენება. (2019 წწ).  

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. ნაშრომი შედგება შესავლის, 

სამი თავის, დასკვნის, ათი ცხრილის, ერთი ილუსტრაციის, ორმოცი 

გამოყენებული ლიტერატურისგან და ინტერნეტ წყაროსგან. მისი 

მოცულობა არის 152 ნაბეჭდი გვერდი. 

რეზიუმე 

Abstract 

ცხრილების ნუსხა 
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აბრევიატურების ნუსხა 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები 

განვითარებად ქვეყნებში 

1.1. საჯარო სექტორის ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი 

1.2. ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა 

კერძო სექტორში 

1.3. ახალი რეგულაციების მიმოხილვა საქართველოში 

თავი 2. საერთაშორისო პარტნიორობის ფარგლებში IPSAS და IFRS 

სტანდარტების დანერგვის მნიშვნელობა 

2.1.   ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების ანალიზი 

2.2. საჯარო სექტორში ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტების დანერგვის პროცესი 

2.2.1. იმპლემენტაციის პროცესის დაგეგმვა და ეფექტიანობა 

2.2.2. საჯარო სექტორის დარიცხვის მეთოდით აღრიცხვის 

რეფორმები პრაქტიკაში: სსბასს-ის როლი 

2.3. ფინანსური ანგარიშგების მნიშვნელობა მმართველობითი 

გადაწყვეტილებების მიღებისას 

თავი 3. ბუღალტრული აღრიცხვა და ანგარიშგება კერძო და საჯარო 

სექტორში 

3.1. ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგების საერთაშორისო 

სტანდარტების გამოყენება 

3.1.1. ფულადი სახსრების ანგარიშგება 

3.1.2. სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებები და არსებული 

შეცდომები 

3.1.3. ანგარიშგების თარიღის შემდგომი მოვლენები 

დასკვნა 

ბიბლიოგრაფია 
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ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

სადისერტაციო ნაშრომი „საჯარო სექტორის ბუღალტრული 

აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (IPSAS) და ფინანსური 

ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) გავლენა საქართველოს 

საფინანსო სექტორზე“ ეხება საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის 

პროცესში არსებულ თავისებურებებს და დანერგვის შედეგად მიღებულ 

სარგებელს. მსოფლიო უკვე მრავალი წელია ეტაპობრივად ნერგავს 

საერთაშორისო სტანდარტებს, საქართველო კი როგორც სწრაფად მზარდი 

და განვითარებადი ქვეყანაა, რომელმაც შეძლო და საერთაშორისო 

სტანდარტები სრულად დანერგა კერძო და საჯარო სექტორში.  

სადისერტაციო ნაშრომის შესავალში განმარტებულია თემის 

აქტუალობა, დასაბუთებულია კვლევის მიზნები და ამოცანები, კვლევის 

სფერო, ობიექტი და საგანი, კველვის მეთოდები. ჩამოყალიბებულია 

მეცნიერული სიახლე და მისი პრაქტიკული დანიშნულება. 

ლიტერატურის მიმოხილვაში განხილულია როგორც მეცნიერების 

პუბლიკაციები, ასევე მათ ფუნდამენტურ ნაშრომებზე დაყრდნობით 

გაანალიზებულია არსებული საჯარო და კერძო სექტროში 

განხორციელებული საკანონმდებლო და სტანდარტების ცვლილებები.   

ნაშრომის პირველი თავი: „ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 

სტანდარტები განვითარებად ქვეყნებში“  შედგება სამი ქვეთავისგან. 

პირველი თავის პირველ ქვეთავში: „საჯარო სექტორის ფინანსური 

აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი“ - წარმოდგენილია საჯარო 

სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების 

დანერგვის ისტორია, პირველი საერთაშორისო ორგანიზაციები რომლებმაც 

დანერგეს სტანდარტები. ამ თავში განხილულია ორგანიზაციები, 

რომლებიც უზრუნველყოფენ სტანდარტების შექმნას და მათ განვითარებას 

მიღებულ გამოცდილებებზე დაყრდნობით. 

პირველი თავის მეორე ქვეთავში - “ფინანსური აღრიცხვის 

საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა კერძო სექტორში“ წარმოდგენილია 



12 
 

საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის ისტორია კერძო სექტორში. 

გაანალიზებულია ბიზნეს  სექტორი, სადაც გამოყენებულია უცხოელი 

მეცნიერების შეფასებები. მათი განმარტებების 

ურთიერთდამოკიდებულების საფუძველზე ჩამოყალიბებული გვაქვს 

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების მნიშვნელობის 

ერთგვარი განმარტება: საერთაშორისო სტანდარტების მომზადებული 

ფინანსური ანგარიშგება, კომპანიების ხელმძღვანელობას შესაძლებლობას 

აძლევს მიიღონ ბიზნეს გადაწყვეტილებები, რაც გულისხმობს 

გადაწყვეტილებას დახურვის, შემცირების, შენარჩუნების, გაფართოების და 

ინვესტიციების მოზიდვის შესახებ. 

გამოკვეთილი გვაქვს ფინანსური ანგარიშგების თითქმის ყველა 

მომხმარებელი, რომლებიც ძირითადად დაინტერესებულნი არიან შემდეგი 

სახის ეკონომიკური გადაწყვეტილებებით:  

• გადაწყვიტოს, როდის იყიდოს, დაიტოვოს ან გაყიდოს 

ინვესტირებული კაპიტალი;  

• შეაფასოს საწარმოს ხელმძღვანელობის საქმიანობა და 

პასუხისმგებლობა მესაკუთრეთა წინაშე;  

• შეაფასოს, შეუძლია თუ არა საწარმოს უზრუნველყოს თავისი 

მუშაკები ხელფასებითა და სხვა სახის დახმარებებით; 

• შეაფასოს საწარმოს ნასესხები სახსრების დაფარვის 

შესაძლებლობები; 

• განსაზღვროს საგადასახადო პოლიტიკა; 

• განსაზღვროს გასანაწილებელი მოგება და დივიდენდები; 

• მოამზადოს და გამოიყენოს ეროვნული შემოსავლის 

სტატისტიკური მონაცემები; 

• დაარეგულიროს საწარმოს საქმიანობა. 

პირველი თავის მესამე ქვეთავი - „ახალი რეგულაციების მიმოხილვა 

საქართველოში“ წარმოდგენილია ინფორმაცია ევროკავშირის მხრიდან 

საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის შესახებ, რომელიც სექტორული 

ბიუჯეტის მხარდაჭერის აუცილებელი პირობაა, სწორედ ამიტომ 
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საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება გამოეყენებინა 

ბიუჯეტის მხარდამჭერი მექანიზმები სხვადასხვა სექტორში. 

საქართველოსთვის საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის სტრატეგია 

წარმოადგენს ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის დაკისრებულ 

ეფექტური მართვისა და ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფის 

ვალდებულების შესრულების ერთგვარ საზომს.  ამ ქვეთავში ასევე 

წარმოდგენილია ის მნიშვნელოვანი რეფომები, რომელიც განხორციელდა 

ბოლო სამი წლის მანძილზე მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური 

ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის კუთხით. 

მეორე თავი „საერთაშორისო პარტნიორობის ფარგლებში IPSAS და 

IFRS  სტანდარტების დანერგვის მნიშვნელობა შედგება სამი ქვეთავისგან. 

პირველ ქვეთავში - „ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების ანალიზი“ - 

გაანალიზებულია უცხოელი  მეცნიერების თეორიულ მეთოდოლოგიური 

ნაშრომები სტანდარტების შესახებ. საერთაშორისო სტანდარტების შესახებ 

უცხოურ სამეცნიერო კვლევებში ყურადღება გამახვილებულია ქვეყნების 

საპეციფიკურ ფაქტორებზე რომლებიც გავლენას ახდენს საერთაშორისო 

სტანდარტების დანერგვის პროცესზე, რომელიც შემუშავებული აქვთ 

ეკონომისტებს Barth, Landsman & Lang, და Clayton M. Christensen.  

რამდენიმე კვლევაში დაფიქსირდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების კომიტეტის 

(IASC) (ამჟამად IASB) მიერ გამოცემული სტანდარტები მოითხოვენ 

უნივერსალურ გამოყენებას.  

ასევე დადგინდა, რომ ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტები, რომლებიც ადაპტირებულია ადგილობრივ პირობებზე, 

ხელს უწყობს განვითარებად ქვეყნებში ეკონომიკურ ზრდას . 

ამ მოსაზრებას ეწინააღმდეგება კვლევები, რომლებმაც დაად-გინეს, 

რომ ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებთან 

დაახლოებამ არ გამოიწვია რაიმე მნიშვნელოვანი განსხვავება ქვეყნის არც 

ეკონომიკურ ზრდაში და არც ფინანსური ანგარიშგების ხარისხში. თუმცა 

წარდგენილი ინფორმაციის სამართლიანობა და უტყუარობა ქვეყანაში შიდა 
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და გარე ინვესტიციების მოზიდვის საწინადარია. შესაბამისად 

სტანდარტების სრულად დანერგვა მომავალი ეკონომიკური აქტივობების 

სწორად დაგეგმვასა და განხოციელებაზე დადებით გავლენას ახდენს. ამ 

საკითხებზე წარმოდგენილი ნაშრომები ეკუთვნით Woolley,  Ashraf & Ghani, და 

Mir&Rahman.  

მეორე თავის მეორე ქვეთავში - „საჯარო სექტორში ბუღალტრული 

აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის პროცესი“ 

წარმოდგენილია იმპლემენტაციის პროცესის დაგეგმვისა და ეფექტიანობის 

შესახებ ინფორმაცია, ასევე საჯარო სექტორის დარიცხვის მეთოდით 

აღრიცხვის რეფორმები. 

2009 წელს საერთაშორისო სავალუტო ფონდსა და ევროკავშირთან 

შეთანხმებით, საქართველოს მთავრობამ იკისრა ვალდებულება საჯარო 

სექტორში ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების 

(შემდგომ − სსბასს) სრულად დანერგვის თაობაზე. სწორედ ამ სტრატეგიისა 

და რეფორმების გავლენებზეა საუბარი მეორე თავის მეორე ქვეთავში.  

სსბასს-ის დანერგვით მთავრობამ მიზანს წარმოადგენს აღრიცხვისა 

და ანგარიშგების წესების საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებთან 

შესაბამისობის უზრუნველყოფა. აღნიშნული გააუმჯობესებს ფინანსური 

ინფორმაციის ხარისხს, რომლის საფუძველზეც მთავრობა და პარლამენტი 

იღებს გადაწყვეტილებებს რესურსების გადანაწილების თაობაზე. 

სსბასს-ის დანერგვის პროცესში დღეისათვის მიღწეული პროგრესით, 

ცენტრალური ხელისუფლების 2021 წლის ინდივიდუალური და 

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებები სსბასს-თან სრულად 

შესაბამისი არ არის.  

ავტონომიურ და მუნიციპალურ დონეზე სსბასს-ის დანერგვის 

პროცესში მიღწეული პროგრესი უფრო დაბალ დონეზეა და უფრო მეტ 

ძალისხმევას მოითხოვს. 

ეს ქვეთავი პასუხს სცემს შემდეგ კითხვებზე: 

• რისთვის არის  IPSAS, ანუ რა არის მთავარი მიზანი? 
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• ვინ არიან მომხმარებლები, რომლებიც საბოლოოდ აყალიბებენ 

გადაწყვეტილებას? 

ფინანური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებით მომზადების 

მიზანს წარმოადგენს: 

ა) ინფორმაციის მიწოდება, რომელიც სასარგებლოა ერთეულის 

შესაძლებლობების დასაფინანსებლად მისი საქმიანობისა და 

ვალდებულებებისა და ვალდებულებების შესაფასებლად; 

ბ) საწარმოს ფინანსური მდგომარეობისა და მასში განხორციელებული 

ცვლილებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება; 

გ) ერთიანი ინფორმაციის მიწოდება, რომელიც სასარგებლო იქნება 

ერთეულის საქმიანობის შეფასებისას მომსახურების ხარჯების, 

ეფექტურობისა და მიღწევების თვალსაზრისით. 

საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის რეფორმების შესახებ 

ვრცელი ლიტერატურის შესწავლით და ამით IPSAS-ების როლისა და 

მნიშვნელობის გაანალიზებით, შეიძლება დავასკვნათ შემდეგი ძირითადი 

დაკვირვებებით: 

 სსბასს-ების დარიცხვის მეთოდით აღრიცხვის რეფორმები არ არის 

მაღალი და საშუალო შემოსავლის ქვეყნების გამორჩეული 

მახასიათებელი. მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული მაღალი 

შემოსავლის მქონე ქვეყნები, როგორიცაა ახალი ზელანდია, 

ავსტრალია და შვეიცარია, წინა პლანზე არიან დარიცხვის მეთოდით 

აღრიცხვის სისტემების დანერგვაში და ამჟღავნებენ IPSAS-ების 

შესაბამისობის მაღალ ხარისხს, ბევრი მაღალი და საშუალო 

შემოსავლის მქონე ქვეყანა რჩება საკასო მეთოდით აღრიცხვაზე. 

მომავალი, როგორიცაა გერმანია, ირლანდია, ნიდერლანდები, 

იტალია და ჩინეთი. მეორეს მხრივ, ბევრი განვითარებადი ქვეყანა, 

როგორიცაა ინდონეზია, სამხრეთ აფრიკა, ალბანეთი, სერბეთი და 

მონტენეგრო, მიმდინარეობს დარიცხვის მეთოდით აღრიცხვის 

სტანდარტებზე გადასვლის პროცესში. 
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 IPSAS-ები განიხილება საერთაშორისო განვითარების კონტექსტში 

დარიცხვის მეთოდით აღრიცხვის რეფორმების უდავო საცნობარო 

ჩარჩოდ. საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორიცაა IMF, OECD და 

მსოფლიო ბანკი, ხელს უწყობენ IPSAS-ებისკენ გადასვლას თავიანთი 

ტექნიკური განვითარების საქმიანობის ფარგლებში. ეს 

ორგანიზაციები ხედავენ IPSAS-ებს, როგორც უდავო ინსტრუმენტს 

ანგარიშვალდებულებისა და გადაწყვეტილების მიღების 

გასაუმჯობესებლად. გარდა ამისა, ევროსტატი აღიარებს IPSAS-ების 

მთავარ როლს EPSAS-ების ნაკრების შემუშავების გზაზე (ანუ Manes-

Rossi et al., 2016). 

 წინააღმდეგობა IPSAS-ების დანერგვის მიმართ არსებობს, მაგრამ არა 

ფართომასშტაბიან გლობალურ საფუძველზე. არსებობს სხვადასხვა 

მიზეზი, რის გამოც ქვეყნები არ აპირებენ გააგრძელონ IPSAS-ების ან 

IPSAS-ის მსგავსი რეფორმები, როგორც ხაზგასმულია Oulasvirta 

(2014) და Fuertes (2008). სხვათა შორის, მიზეზებს შორისაა 

პოლიტიკური წინააღმდეგობა (მაგ., გერმანია და ნიდერლანდები), 

ტექნიკური გამოწვევები (ანუ მრავალი განვითარებადი ქვეყნის 

შიგნით) და ქვეყნის სპეციფიკური სააღრიცხვო ეთიკა (მაგ., ფინეთი 

და საფრანგეთი). შედეგად, მანეს-როსი და სხვ. (2016: 720) 

გვთავაზობენ: „მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადება IPSAS-ებზე (ან EPSAS) უნდა იყოს საჭირო 

ჰარმონიზაციის საჭიროების დასაკმაყოფილებლად, თითოეულ 

ქვეყანას, პარალელურად, შეუძლია აირჩიოს თავისი ეროვნული 

ანგარიშება და ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტები. 

რამდენადაც ისინი მეტად სარგებლიანად მიიჩნევენ ეროვნულ 

ანგარიშგებას პოლიტიკის ფორმირებისა და გადაწყვეტილების 

მიღებისათვის“. 

 დარიცხვის მეთოდით აღრიცხვის განხორციელება ბევრად მეტია, 

ვიდრე IPSAS-ების მიღება. IPSAS-ები ადგენენ პრინციპებს, მაგრამ 

გამოწვევების უმეტესი ნაწილი სწორედ ამ პრინციპების 
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განხორციელებაშია. ეს მოითხოვს დამატებითი მონაცემების 

შეგროვებას, ბიზნეს პროცესებში რეფორმებს, IT სისტემების 

მოდერნიზაციას და შესაძლებლობების განვითარებას როგორც 

მთავრობის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ (იხ. IMF, 2016 

დარიცხვის მეთოდით აღრიცხვის რეფორმების შესაძლო 

თანმიმდევრობის სტრატეგიების სიღრმისეული დისკუსიისთვის). 

არსებობს მხოლოდ გარკვეული მტკიცებულება სსბასს-ების რეფორმის 

საქმიანობის რეალური შედეგების შესახებ. მიუხედავად საერთო 

ოპტიმისტური ორგანიზაციის IPSAS-ების განხორციელების მიმართ და 

აქტიური ხელშეწყობა საერთაშორისო დონორთა საზოგადოების მიერ, ჯერ 

კიდევ რამდენიმე მცირე გამოკვლევაა IPSAS-ების განხორციელების 

რეალური ეფექტის შესახებ. საყურადღებოა IPSAS-ების და ენერგიის 

მნიშვნელოვანი დანახარჯების გათვალისწინებისას (იხ. IMF, 2016 წ. 

ხარჯთაღრიცხვისთვის) და არის ფუნდამენტური მიზეზი, თუ რატომ არის 

ნაშრომი ორიენტირებული სბასს- განხორციელების ეფექტებზე. 

მეორე თავის მესამე ქვეთავში-„ფინანსური ანგარიშგების 

მნიშვნელობა მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღებისას“  

წარმოდგენილია ინფორმაცია ეკონომიკური განვითარებისა გზაზე 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს 

არსებული ინფორმაციის ხარისხი. ამ ინფორმაციის მნიშვნელოვანი 

რაოდენობა მოდის საბუღალტრო ინფორმაციული სისტემებისა და 

ფინანსური ანგარიშგებებიდან. ფინანსურ ანგარიშგება უნდა 

წარმოადგენდეს გარკვეული კომპანიების რეალისტური ბიზნეს 

მდგომარეობის  ობიექტურ სურათს.  სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი უზრუნველყოფს ინფორმაციის 

სიზუსტეს და ინფორმაციულს ხდის მას. ფინანსური ანგარიშგების, 

როგორც გადაწყვეტილების მიღების ფუნქციის განხილვის 

თვალსაზრისით, აღსანიშნავია, რომ მომხმარებელმა უნდა იცოდეს, თუ 

როგორ უნდა "წაიკითხოს" ანგარიშებაში არსებული ინფორმაცია. 

ფინანსური ანგარიშგების „კითხვის“ შინაარსი შეიცავს სხვადასხვა 
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ინსტრუმენტების მთელ რაოდენობას და აანალიზებს ბიზნესის გაგების 

პროცესებს. ფინანსური ანგარიშგების და ფინანსური ინფორმაციის 

საფუძველზე მენეჯმენტის კარგად ჩამოყალიბებული ბიზნეს პროცესის 

ხარისხი ერთ – ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრეზუმციაა.  აღნიშნულ 

ქვეთავში წარმოდგენილია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საჭირო 

ორი სახის ინფორმაცია - ფინანსური და არაფინანსური. ბიზნესის 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საჭირო ყველაზე მნიშვნელოვანი 

ფინანსური ინფორმაცია მოდის ბუღალტრული აღრიცხვისგან. აქედან 

გამომდინარე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბუღალტრული აღრიცხვა არის 

მენეჯმენტის მომსახურების ფუნქცია. იგი, ძირითადად, ამუშავებს ან 

აგროვებს და შეისწავლის „ნედლეულ მონაცემებს“ და გადააქვს ის შესაბამის 

ინფორმაციად გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ბუღალტრული 

აღრიცხვის ძირითადი მახასიათებლებია: 

 სააღრიცხვო (ფინანსური) ინფორმაციის შეგროვება, 

დამუშავება და წარდგენა; 

 ინფორმაცია ბიზნესის შესახებ; 

 იმ მიმართულებები რომლითაც ინტერესდებიან სხვადასხვა 

დაინტერესებული მხარეები; 

ნაშრომის მესამე თავი “ბუღალტრული აღრიცხვის და  ანგარიშგების 

საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენება“ -  თავის მხრივ დაყოფილია სამ 

ქვეთავად. აღნიშნულ ქვეთავებში წარმოდგენულია სამი ყველაზე 

მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც განხორციელდა ფინანსური 

აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის შედეგად. ესენია 

ფულადი სახსსრების ანგარიშგება, სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებები 

და არსებული შეცდომები და ანგარიშგების თარიღის შემდგომი 

მოვლენები. სწორედ ასეთივე შინაარსობით არის დაყოფილი მესამე თავი.  

მესამე თავის პირველ ქვეთავში - „ფულადი სახსრების ანგარიშგება“ 

წარმოდგენილია ყველა პრაქტიკული მითითება რაც ფულადი სახსრების 
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ანგარიშგებას ეხება როგორც კერძო ასევე საჯარო სექტორში. ფულადი 

სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება განსაზღვრავს: 

ა. ფულადი სახსრების მიღების წყაროებს; 

ბ. ფულადი სახსრების გადინების წყაროებს; 

გ. საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისა და დასასრულისათვის 

არსებულ ფულად სახსრებს; 

ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში არსებული ინფორმაცია 

მომხმარებელს საშუალებას აძლევს შეაფასოს საქმიანობის 

დაფინანსებისათვის საჭირო ფულადი სახსრების გამომუშავება და ამ 

სახსრების გამოყენება. 

ამ სტანდარტის მიზანია ერთეულის ფულადი სახსრებისა და მისი 

ეკვივალენტების წარსულში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ 

ინფორმაციის მიწოდება, რომელიც კლასიფიცირებულია საანგარიშო 

პერიოდში საოპერაციო, საინვესტიციო და საფინანსო საქმიანობის შედეგად 

არსებული ფულადი ნაკადების მიხედვით. 

 მესამე თავის მეორე ქვეთავში „სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებები 

და არსებული შეცდომები“ წარმოდგენილია ყველა განმასხვავებელი ნიშანი, 

რომელიც საშუალებას იძლევა სააღრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებები და 

არსებული შეცდომები ერთმანეთისგან განვასხვაოთ და გავაანალიზოთ რა 

ადგილი უჭირავს ამ საკითს ბინზესში მომავალი მმართველობითი 

გადაწყვეტილების მიღებისას.  

მესამე თავის მესამე ქვეთავში - „ანგარიშგების თარიღის შემდგომი 

მოვლენები“ ახსნილია ანგარიშგების თარიღის შემდგომი მოვლენა არსი, 

როგორც მოვლენა, რომელიც ხდება ანგარიშგების თარიღის შემდეგ და იმ 

თარიღამდე, როდესაც ხდება მის გამოქვეყნებაზე ნებართვის მიღება. ამ 

ქვეთავში წარმოდგენილია ანგარიშგების თარიღის შემდგომი მოვლენის 

ორი ტიპი: მაკორექტირებელი და არამაკორექტირებელი მოვლენა. 

მაკორექტირებელი მოვლენა იძლევა იმის საშუალებას რომ 

ორგანიზაციამ წარმაოდგინოს მტკიცებულებები ანგარიშგების 

თარიღისათვის არსებულ გარკვეულ პირობებზე. 
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არამაკორექტირებელი მოვლენა მიგვანიშნებს იმ პირობებზე, 

რომელიც წარმოიშვა ანგარიშგების თარიღის შემდგომ პერიოდში. 

როდესაც მოვლენის შესახებ ინფორმაცია გაჟღერდა ანგარიშგების 

თარიღის შემდეგ, საჭიროა გაირკვეს, ეს არის ახალი ინფორმაცია მანამდე 

არსებულ მოვლენაზე (მაკორექტირებელია), თუ ეს არის ახალი მოვლენა 

(არამაკორექტირებელია).  

დასკვნა 

ნაშრომის ძირითადი მიზანია ნათლად და მკაფიოდ აჩვენოს 

ფინანსური ინფორმაციის საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით 

წარდგენის როლი ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის 

სწორად შესაფასებლად და ინვესტიციების მოსაზიდად.  

ნაშრომში წარმოდგენილია თეორიული ჩარჩო, რითაც 

დაკავშირებულია სტანდარტიზაციის თეორიული და პრაქტიკული 

მნიშვნელობები. ნაშრომში განხილული იყო IPSAS-ების როლი და 

მნიშვნელობა მსოფლიო მასშტაბით და გამოვლინდა შემდგომი კვლევის 

საჭიროება IPSAS-ების დანერგვის ზეგავლენასთან დაკავშირებით. ამ 

არგუმენტებისა და გამოვლენილი კვლევის ხარვეზებზე დაყრდნობით, 

ნაშრომში ჩამოყალიბებულია ოთხი განსხვავებული კვლევის მიზანი, 

რომელიც ემყარება ამ თეზისს, რომელთაგან თითოეული ემსახურება 

საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის რეფორმების დეტალურ 

შესწავლას, რითაც ითვალისწინებს სხვადასხვა პერსპექტივებს.  

მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო სამი ათწლეულის განმავლობაში 

საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ კვლევების 

მოცულობა და მნიშვნელობა გრძელდებოდა, სტანდარტების შესახებ 

კვლევები კვლავ ყურადღების ცენტრშია. ნაშრომს აქვს ფუნქციური 

დატვირთვა, რომელიც ეხება კონკრეტული სააღრიცხვო პრაქტიკის ან 

ფუნქციების შესწავლას და მათ გავლენას სოციალური ორგანიზაციების 

მიმდინარე სისტემებსა პროცესებზე. ნაშრომი ითვალისწინებს დარიცხვის 

მეთოდით აღრიცხვას (რეფორმებს), როგორც ინსტრუმენტს, რომელიც 
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შექმნილია მთელი რიგი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად და 

რომელსაც აქვს განსაკუთრებული შედეგები ორგანიზაციის/საზოგადოების 

ფორმაზე. ამრიგად, საჯარო სექტორის საკასო მეთოდით აღრიცხვიდან 

დარიცხვის მეთოდზე გადასვლა შეიძლება აიხსნას ფუნქციონალისტური 

მნიშვნელობით. განსხვავებული დაკვირვებები ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ 

საჯარო სექტორის სხვადასხვა უწყება მრავალ კონტექსტურ გარემოში 

ახორციელებს IPSAS-ების დანერგვას. 

გარდა ამისა, ნაშრომის ზოგადი თეორიული ბუნება მდგომარეობს 

ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და ორგანიზაციულ საკითხებში. ნაშრომში 

ასახული თეორიული საფუძვლები ეფუძნება ორგანიზაციებში არსებული 

ოპერაციებს, ანუ ორგანიზაციის გადაწყვეტილების მიღებას, როგორც ეს 

წარმოდგენილია მარტის და სიმონის ნაშრომში (1958). ასევე, პოლიტიკური 

თეორია, ე.ი. პალოტის (1992) მიერ შემუშავებული ანგარიშვალდებულების 

თეორია, შეიძლება გამოყენებულ იქნას ამ ნაშრომის შესახებ ემპირიული 

დასკვნების გასამყარებლად. და ბოლოს, ეკონომიკური თეორია 

გამოყენებულ იქნა ნაშრომის გარკვეული დასკვნების ასახსნელად. 

ნაშრომის თეორიული ჩარჩოს ჩამოყალიბებისას განიხილება IPSAS-

ების როლი, მნიშვნელობა და ბუნება. 

ნაშრომის თეორიულ ნაწილში ინტეგრირების შემდეგ და 

გლობალურ კონტექსტში IPSAS-ების როლისა და მნიშვნელობის განხილვის 

შემდეგ, ჩვენ ვაჯამებთ კვლების შედეგებს IPSAS-ების განხორციელების 

ეფექტებთან დაკავშირებით, რომელიც ასახულია კვლევის განსხვავებულ 

მიზნებზე პასუხის გაცემით. 

შვეიცარიის სახელმწიფოების ხარისხობრივი მტკიცებულებები 

ცხადყოფს, რომ ზუსტი ფინანსური ინფორმაციის შემუშავება ახალი 

სააღრიცხვო რეჟიმების შედეგად შეიძლება იქცეს აქტივების და 

ვალდებულებების მართვისა და გამოყენების შესახებ უფრო 

კონცეპტუალურ და სტრატეგიულ გამომწვევად. აქედან გამომდინარე, 

საბალანსო ინფორმაცია, როგორც ჩანს, უკეთ გამოიყენება და/ან იმართება 
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ახალი აღრიცხვის რეჟიმების პირობებში, როგორც ფისკალური პოლიტიკის 

შემუშავების, ასევე სახელმწიფოს ვალის მართვისთვის. 

მთლიანობაში, ფინანსური ანგარიშგების განვითარების ხარისხი 

დადებითად შეესაბამება ინფორმაციის აღქმას, როგორც რელევანტურ და 

ინტეგრირებულს გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში. ეს ზოგადი 

დასკვნები შეესაბამება ჩვენს ძირითად თეორიულ დაშვებას, რომ „ახლად 

შექმნილი“ (მოულოდნელი) ინფორმაციის დონე განსაზღვრავს მის 

მნიშვნელობას და შესაბამისობას გადაწყვეტილების მიღებისას. 

მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსური ინფორმაცია, როგორც ჩანს, 

უკეთ არის ინტეგრირებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 

სახელმწიფოები კვლავ მიდრეკილნი არიან ყურადღება გაამახვილონ 

მხოლოდ ნაწილობრივ ფინანსურ ინფორმაციაზე და ჯერ არ 

ითვალისწინებენ ფინანსური ანგარიშებით მოწოდებულ სრულ 

ღირებულებას. წინამდებარე ნაშრომი ამტკიცებს, რომ IPSAS-ების დანერგვა 

ყოვლისმომცველად მართულ და გამოყენებულ სახელმწიფო ბალანსთან 

ერთად არის აუცილებელი და განხორციელებადი ინსტრუმენტი უფრო 

მდგრადი სახელმწიფო რესურსებისა და ფინანსების მისაღწევად, მათ 

შორის ფისკალური შოკების შთანთქმის და/ან არასასურველი 

მოვლენებისგან შედეგად მიღებული უარყოფითი გავლენების შეცვლის 

შესაძლებლობის ჩათვლით. 

ნაშრომში ასახული ინფორმაციის საფუძველზე ვასკვნით რომ 

თეორიული თვალსაზრისით სტანდარტების შესახებ ინფორმაციის მიღების 

დონე განსაზღვრავს მის მნიშვნელობას და შესაბამისობას 

გადაწყვეტილების მიღებისას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ 

ზუსტად შემუშავებული ბალანსი არის ინსტრუმენტი უფრო მდგრადი 

მთავრობის ჩამოსაყალიბებლად, რადგან ის გვაწვდის ინფორმაციას 

აქტივების (მომავალში სერვისების მიწოდების შესაძლებლობის), 

ვალდებულებების (აქტივების დაფინანსების და მომსახურების მიწოდების 

მდგრადობა) და ლიკვიდურობის/კაპიტალის შესახებ (ფისკალური შოკების 

შთანთქმის უნარი). ამიტომ, მთავრობის მდგრადობის მიღწევა შეიძლება 
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მოიცავდეს ზომებს ფისკალური შოკების შთანთქმისა და ფისკალური 

მოქნილობის უზრუნველსაყოფად (ლიკვიდობის და/ან კაპიტალის დონის 

დაგროვება, შენარჩუნება ან შენარჩუნება); აქტივების მძლავრი პორტფელის 

მიღწევა და შენარჩუნება, რათა უზრუნველყოს მომავალში მისაღები 

სერვისები (სრულფასოვანი აქტივების რეესტრის შენარჩუნება); რისკის 

ზემოქმედების შეზღუდვა (სახელმწიფო აქტივების განაწილება); ან 

მომავალში მისაღები სერვისების დასაფინანსებლად (უზრუნველყავით 

ვალის ჯანსაღი დონე, ვალის ვადების შესაბამისობა საფუძვლიან 

აქტივებთან, უზრუნველყოთ დაბალი დაფინანსების ხარჯები). 

შვეიცარიის სუბნაციონალური დონის შედეგები ცხადყოფს, რომ 

გამჭვირვალობა მემკვიდრეობის აქტივებთან დაკავშირებით რჩება ძალიან 

შეზღუდული. მიუხედავად საჯარო ფინანსების მართვის თანამედროვე 

რეჟიმების მიღებისა, აშკარაა (ფინანსური) ინფორმაციის ნაკლებობა 

მემკვიდრეობის აქტივების ცალკეულ პორტფელებთან დაკავშირებით. 

თუმცა, ჩვენ გავიგეთ, რომ სახელმწიფოები, რომლებიც ახორციელებენ 

ანგარიშგებას IPSAS-ის პრინციპების შესაბამისად, უფრო სრულყოფილ 

ინფორმაციას აწვდიან თავიანთი მემკვიდრეობითი აქტივების ბუნებისა და 

სტატუსის შესახებ, ვიდრე ის ქვეყნები, რომლებიც ახორციელებენ 

ანგარიშგებას ნაკლებად თანამედროვე აღრიცხვის რეჟიმებით. ამრიგად, 

ჩვენ გავიგეთ, რომ სსბასს-ების განხორციელებამ ფინანსური ანგარიშგების 

ყოვლისმომცველ შემუშავებასთან ერთად შეიძლება გამოიწვიოს 

სახელმწიფო მემკვიდრეობის აქტივების პორტფელის შესახებ ინფორმაციის 

სრულყოფა. ჩვენ ვასკვნით, რომ შვეიცარიის სახელმწიფო დონეზე 

ანგარიშგების პრაქტიკის ამჟამინდელი დონე მემკვიდრეობის აქტივებთან 

დაკავშირებით არაადეკვატურია მთავრობის ანგარიშვალდებულების 

შესასრულებლად. მოცემული ძირითად მიგნებები შვეიცარიის სახელმწიფო 

დონეზე მემკვიდრეობის აქტივების ანგარიშგების შესახებ: 

1. სასურველი შედეგი მიიღწევა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

შემუშავდება მემკვიდრეობის აქტივების უფრო მკაფიო და 
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სპეციფიკური აღრიცხვის სტანდარტები, როგორიცაა მემკვიდრეობის 

აქტივების ანგარიშგების სტანდარტის შემუშავება IPASB-ის მიერ. 

2. შვეიცარიის სახელმწიფოების მთავარ ბუღალტერებთან დისკუსიები 

ცხადყოფს, რომ ბევრი საჯარო სექტორის ერთეულს არ სურს 

მემკვიდრეობის აქტივების კაპიტალიზაცია.  

3. ინტერვიუების შედეგები ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ მემკვიდრეობის 

აქტივებთან დაკავშირებით ფინანსური ანგარიშგების 

გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის (ან გაზრდის) შინაგანი 

მოტივაცია ძალიან მცირეა. მკაფიო სააღრიცხვო სახელმძღვანელოს 

არარსებობა შეიძლება ამ პასუხების ახსნად იქცეს. კიდევ ერთი 

სავარაუდო მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ მემკვიდრეობის 

აქტივების შესახებ ანგარიშგების გამჭვირვალობის ზრდა არ არის 

მიჩნეული რაიმე დამატებით ღირებულებად. პრაქტიკული 

თვალსაზრისით, მემკვიდრეობის აქტივების კაპიტალიზაცია სულაც 

არ აუმჯობესებს გადაწყვეტილების მიღების საფუძველს, არამედ, 

პირიქით, შეიძლება გამოიწვიოს არასასურველი პოლიტიკური 

შედეგები. 

4. მხოლოდ ის ფაქტი, რომ მთავრობები პასუხისმგებელნი არიან 

მემკვიდრეობის აქტივების შენარჩუნებასა და შენარჩუნებაზე 

მომავალი თაობების საკეთილდღეოდ, იწვევს 

ანგარიშვალდებულების საკითხებს. ის მოითხოვს ინფორმაციის 

მიწოდებას სუბიექტის მიერ მისთვის მინდობილ რესურსების 

მართვის შესახებ. 

OECD-ის გამოკვლეულ ქვეყნების უმეტესობაში კონტროლის 

კრიტერიუმი არის დომინანტური პრინციპი კონსოლიდაციის ფარგლების 

განსაზღვრისათვის. თუმცა, არსებობს ტერმინის „კონტროლის“ 

ოპერატიულიზაციის სხვადასხვა გზა. კონტროლის კონცეფცია, რომელიც 

მომდინარეობს კერძო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის 

სტანდარტებიდან, უნდა იყოს ადაპტირებული საჯარო სექტორის 

ინსტიტუტების მიერ, შესაბამისად, გარკვეულწილად ასახავს ეროვნულ 
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მახასიათებლებს. გარდა ამისა, მაშინაც კი, თუ კონტროლის კრიტერიუმი 

არის კონსოლიდაციის ფარგლების განსაზღვრის დომინანტური გზა, ეს არ 

ნიშნავს, რომ კონტროლირებადი სუბიექტები ასევე მთლიანად 

კონსოლიდირებულია. კონკრეტულ შემთხვევებში, როგორც ჩანს, 

მიზანშეწონილია სრული კონსოლიდაციის ნაცვლად კაპიტალის მეთოდის 

უპირატესობა. მაგალითად, ბევრი ქვეყანა თავს იკავებს ძლიერი ბალანსის 

მქონე საჯარო სექტორის ერთეულების სრული კონსოლიდაციისგან, 

როგორიცაა კომერციული ბანკები, ეროვნული ბანკები ან სხვა ფინანსური 

შუამავლები. 

ისინი ამტკიცებენ, რომ ამ ერთეულების სრული კონსოლიდაცია არ 

იწვევს მთავრობის ფინანსების უფრო გამჭვირვალეობას, არამედ სურათს 

მეტად ბუნდოვანს ხდის. 

საბოლოოდ, IPSAS-ების განხორციელებამ, როგორც ჩანს, გამოიწვია 

დებატები ადექვატური კონსოლიდაციის კრიტერიუმებისა და პრინციპების 

შესახებ OECD-ის წევრ სხვადასხვა ქვეყანაში. მიუხედავად იმისა, რომ 

კონსოლიდაციის მიმდინარე პრაქტიკა ჯერ კიდევ შორს არის IPSAS-ის 

მოთხოვნებისგან, არსებობს საერთაშორისო ტენდენცია კონსოლიდაციის 

კრიტერიუმების ჰარმონიზაციისკენ, რომელიც ეფუძნება IPSAS-ის 

კონტროლის მიდგომას. ეს არის პირველი მცდელობა მთავრობის 

ფინანსების ჰარმონიზებული და უფრო ფართო გაგებისკენ, მათ შორის 

იმპლიციტური სახელმწიფო აქტივებისა და ვალდებულებების შესახებ. 

ეს ნაშრომი განიხილავს საჯარო სექტორის დარიცხვის მეთოდით 

აღრიცხვის რეფორმების როლს და მნიშვნელობას სსბასს-ების 

კონცეპტუალური კუთხით. ეს მოხდა თეორიასა და პრაქტიკას შორის 

შუალედში. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ნაშრომის თეორიული განშლა 

შეზღუდულია პრაქტიკული გამოცდილება და პრაქტიკული კითხვები და 

მათი პასუხები მინიმალისტურად გადმოტანილია აკადემიური 

მნიშვნელობით. აქედან გამომდინარე, ნაშრომი განკუთვნილია როგორც 

მეცნიერული კუთხით, ისე პრაქტიკული მოხმარებისთვისაც, რომელიც 

აკავშირებს არსებულ აკადემიურ დასკვნებს IPSAS-ების როლთან, 
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ბუნებასთან და გლობალურ გავრცელებასთან. ის უზრუნველყოფს 

დამატებით ინფორმაციას პრაქტიკოსებისთვის, მაგალითად, სახელმწიფო 

მოხელეებისთვის, საჯარო ფინანსური მენეჯმენტის ექსპერტებისთვის და 

საერთაშორისო კონსულტანტებისთვის, IPSAS-ების გავლენის შესახებ 

პრაქტიკულად მნიშვნელოვან საკითხებზე. აღსანიშნავია, რომ ეს თეზისი 

არ ისახავს მიზნად დაარწმუნოს IPSAS-ის პესიმისტი მკითხველი განაგრძოს 

IPSAS-ის სტილის რეფორმები. მიუხედავად იმისა, რომ აკადემიური 

ლიტერატურა ზოგადად - და თეზისი კონკრეტულად - პოულობს 

მხარდამჭერ არგუმენტებს სსბასს-ების განხორციელების სასარგებლოდ, 

კრიტიკული კონტრარგუმენტები რჩება. ნაშრომი ხელს უწყობს IPSAS-ების 

მიღების მკაცრი ხარჯების/სარგებლის შეფასების საჭიროებას. სსბასს-ების 

მიღების სარგებლიანობა და სარგებელი (ანუ ინვესტიციების ანაზღაურება) 

სრულყოფილად უნდა შეფასდეს. შესაბამისად საჭიროა მეტი მუშაობა 

იმისათვის რომ თეორიული და პრაქტიკული გამოცდილების 

სინქრონიზაცია მოვახდინოთ, რათა მეტი გავიგოთ დარიცხვის მეთოდით 

აღრიცხვის რეფორმების გავლენაზე საქართველოს საფინანსო სექტორზე. ამ 

კონტექსტში, კვლავ გრძელდება IPSAS-ის სტილის რეფორმები 

საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით. 

გამოწვევად რჩება ზემოქმედების ყოვლისმომცველი ანალიზის 

ჩატარება, რადგან ამჟამინდელი თეორიული ფესვები და კვლევის 

მეთოდოლოგია შეიძლება ძალიან შეზღუდული იყოს გარკვეული 

ფენომენების სრულად ახსნისა და მრავალ მიზეზ-შედეგობრივ 

ურთიერთობების დასაფიქსირებლად. თეორიული და მეთოდოლოგიური 

სიახლეები საჭიროა საჯარო და კერძო სექტორის ბუღალტრული 

აღრიცხვის ინოვაციების თვალყურის დევნებისთვის, როგორიცაა IPSAS და 

IFRS. 
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