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1. შესავალი 

რეგულირების გავლენის შეფასებისას ალტერნატივების (მათ შორის, „ნულოვანი 

ალტერნატივა“ ანუ საბაზისო სცენარი) შეფასებისათვის საჭიროა თითოეული მათგანის 

შესაძლო დადებითი და უარყოფითი გავლენის შეფასება, იმის მიუხედავად, 

გამოხატულია ისინი ხარისხობრივად, რაოდენობრივ თუ ფულად მაჩვენებლებში. 

ხარჯებისა და სარგებლის შეფასება წარმოადგენს სისტემურ ჩარჩოს მარეგულირებელი 

ალტერნატივების შესაძლო შედეგების შეფასებისათვის. ის შესაძლებლობას იძლევა, 

შეფასდეს სხვადასხვა მარეგულირებელი ალტერნატივა რიგი მახასიათებლების 

მიხედვით საერთო საზომით - ფულადი ერთეულით. როდესაც ვერ ხერხდება სარგებლისა 

და ხარჯების მონეტიზაცია ან მათი რაოდენობრივ მახასიათებლებში წარმოდგენა, 

ხარჯებისა და სარგებლის ანალიზს მაინც შეუძლია სასარგებლო ინფორმაციის 

წარმოდგენა ალტერნატივების შედარებითი უპირატესობების შესახებ.  

წინასწარ იდენტიფიცირებული ალტერნატივების შეფასება, როგორც წესი, 

ხორციელდება შემდეგ ეტაპებად: 

 თითოეულ ალტერნატივასთან დაკავშირებული ხარჯების და სარგებლის 

იდენტიფიცირება და ღირებულების მინიჭება; 

 ხარჯებისა და სარგებლის დისკონტირება მათი მიმდინარე ღირებულების 

მისაღებად; 

 არაღირებულებითი გავლენის (მათი ხარჯებისა და სარგებლის) განხილვა, 

შესაბამისი წონებისა და ქულების მინიჭების მეშვეობით ან ხარისხობრივი 

ანალიზის საფუძველზე.  

ალტერნატივების ანალიზისათვის, როგორც წესი, გამოიყოფა შემდეგი ძირითადი 

ანალიტიკური მეთოდები: ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზი, ხარჯ-ეფექტიანობის 

ანალიზი და მრავალკრიტერიუმიანი ანალიზი. გარდა ზემოაღნიშნული მეთოდებისა, 

ცალკეულ შემთხვევებში შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას შემდეგი სხვა მეთოდები: 

უმცირესი ხარჯების ანალიზი და რეალობის ალტერნატიული სცენარის (Counterfactual) 

ანალიზის მეთოდები.  

ამავდროულად, უნდა აღინიშნოს, რომ სოციალური ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზი 

მიზნად ისახავს კონკრეტული პოლიტიკის ან პროექტის წმინდა ღირებულების შეფასებას 

მთლიანად საზოგადოებაზე გავლენის კუთხით. არასაბაზრო გავლენის ღირებულებითი 

შეფასება ამის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია. ისეთი პროდუქტების სრული 

ღირებულება, როგორებიც არის ჯანდაცვა, განათლება, ოჯახი, გარემოს დაცვა, 

მარტივად საბაზრო ფასებით არ ხდება, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ უარვყოთ ასეთი 

გავლენა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. არასაბაზრო გავლენის შეფასებისათვის 

გამოიყენება, როგორც ე.წ. საბაზრო მიდგომები (გამოვლენილი და გაცხადებული 

უპირატესობის მიდგომები), ასევე სხვა მიდგომები, მაგ. ცხოვრებით კმაყოფილების 

მიდგომა. 

წინამდებარე დოკუმენტი განიხილავს ალტერნატივების შეფასების ზოგად ანალიტიკურ 

მიდგომებსა და არასაბაზრო გავლენის ღირებულების შეფასების ძირითად 

მიმართულებებს. ამავდროულად, დოკუმენტში წარმოდგენილია ღირებულების 

შეფასების ცალკეული მიმართულებებით ძირითადი მეთოდოლოგიური ასპექტები.  
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2. ალტერნატივების შეფასების ანალიტიკური მეთოდები 

რეგულირების გავლენის შეფასებისას ალტერნატივების (მათ შორის, „ნულოვანი 

ალტერნატივა“ ანუ საბაზისო სცენარი) შეფასებისათვის საჭიროა თითოეული მათგანის 

შესაძლო დადებითი და უარყოფითი გავლენის შეფასება, იმის მიუხედავად, 

გამოხატულია ისინი ხარისხობრივად, რაოდენობრივ თუ ფულად მაჩვენებლებში. 

ხარჯებისა და სარგებლის შეფასება წარმოადგენს სისტემურ ჩარჩოს მარეგულირებელი 

ალტერნატივების შესაძლო შედეგების შეფასებისათვის. ის შესაძლებლობას იძლევა, 

შეფასდეს სხვადასხვა მარეგულირებელი ალტერნატივა რიგი მახასიათებლების 

მიხედვით საერთო საზომით - ფულადი ერთეულით. როდესაც ვერ ხერხდება სარგებლისა 

და ხარჯების მონეტიზაცია ან მათი რაოდენობრივ მახასიათებლებში წარმოდგენა, 

ხარჯებისა და სარგებლის ანალიზს მაინც შეუძლია სასარგებლო ინფორმაციის 

წარმოდგენა მარეგულირებელი ალტერნატივების შედარებითი უპირატესობების 

შესახებ.  

წინასწარ იდენტიფიცირებული ალტერნატივების შეფასება, როგორც წესი, 

ხორციელდება შემდეგ ეტაპებად: 

 თითოეულ ალტერნატივასთან დაკავშირებული ხარჯების იდენტიფიცირება და 

ღირებულების მინიჭება; 

 თითოეულ ალტერნატივასთან დაკავშირებული სარგებლის იდენტიფიცირება და 

ღირებულების მინიჭება; 

 ხარჯებისა და სარგებლის დისკონტირება მათი მიმდინარე ღირებულების 

მისაღებად; 

 არაღირებულებითი გავლენის (მათი ხარჯებისა და სარგებლის) განხილვა, 

შესაბამისი წონებისა და ქულების მინიჭების მეშვეობით ან ხარისხობრივი 

ანალიზის საფუძველზე.  

ალტერნატივების შეფასება და საბოლოოდ შერჩევა ხდება ისეთი კრიტერიუმების 

მიხედვით, როგორიცაა1: 

 ეფექტიანობა - მოხდეს შესაბამის ინიციატივაში აღნიშნული მიზნების მიღწევა; 

 პროდუქტიულობა - მიზნების მიღწევა მოხდეს ნაკლები დანახარჯებით; 

 შესაბამისობა(coherence) სახელმწიფოს სტრატეგიებსა და პრიორიტეტებთან - ეს 

კი, თავის მხრივ, იმასაც გულისხმობს, რომ მიღებული ალტერნატივა შეამცირებს 

კომპრომისს ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი გავლენის 

სფეროებს შორის. 

აქვე აღსანიშნავია, რომ არ უნდა მოხდეს მოცემული ხარჯებისა და სარგებლის ორმაგი 

აღრიცხვა. მაგალითად, რეგულაციამ, შესაძლოა, გაზარდოს მწარმოებლის ხარჯები, 

რაც ასევე აისახება მომხმარებლისათვის გაზრდილ ფასში. ხარჯებისა და სარგებლის 

                                                           
1   European Commission. 2009. “Impact Assessment Guidelines”. SEC(2009)92. 
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ანალიზში მხოლოდ ერთ-ერთი მათგანი უნდა აისახოს. გავლენის ობიექტის მიხედვით 

ხარჯების და სარგებლის მაგალითებად შესაძლებელია ცხრილი 1-ის გამოყენება2. 

ცხრილი 1. ხარჯების და სარგებლის მაგალითი გავლენის ობიექტის (ჯგუფის) მიხედვით 

გავლენის ობიექტი 

(ჯგუფი) 

ხარჯების მაგალითი სარგებლის მაგალითი 

ბიზნესი 

რეგულაციასთან ადაპტირებასა 

და მის შესრულებასთან 

დაკავშირებული ხარჯები 

(შესაძლოა, მოიცვას გარე 

მრჩეველების ხარჯები). 

სამუშაო ადგილზე უბედური 

შემთხვევებისა და დაზიანებების 

შემცირება; მასთან 

დაკავშირებული 

მწარმოებლურობის სარგებელი. 

რესურსების (input) მაღალი 

ფასები, დაკავშირებული 

რეგულირების გავლენით 

მასალების ხარჯებთან. 

წარმოებაში ან დისტრიბუციაში 

ეფექტიანობის მიღწევით 

საბაზრო ინფორმაციაზე 

ხელმისაწვდომობის 

გაუმჯობესება. 

წარმოების მაღალი ხარჯები, 

დაკავშირებული რეგულირებით 

მოთხოვნილ ცვლილებებთან 

წარმოების, ტრანსპორტირების 

ან მარკეტინგის პროცესთან. 

ანტი-კონკურენტული ქცევის 

აღმკვეთი რეგულირების გამო 

გაზრდილი 

მწარმოებლურობა/ეფექტიანობა. 

ბაზარზე შეზღუდული 

ხელმისაწვდომობის გამო 

დაკარგული შესყიდვების 

ხარჯები. 

 

რეგულირებით დაწესებული 

ლიცენზირების საფასური ან 

სხვა გადასახადები. 

 

რეგულირებით მოთხოვნილი 

ანგარიშგებებითა და 

ანგარიშიანობა-

აღრიცხვიანობით გამოწვეული 

ხარჯები. 

 

შიდა ინსპექტირების, აუდიტის 

საფასური და სხვა 

გადასახადები, რომლებიც 

რეგულაციის შესრულების 

უზრუნველყოფასთან არის 

დაკავშირებული. 

 

                                                           
2 Organisation for Economic Cooperation and Development. 2008. “OECD Introductory Handbook for 

Undertaking Regulatory Impact Analysis (RIA)”. Version 1.0. 
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მომხმარებლები 

პროდუქციასა ან/და 

მომსახურებაზე გაზრდილი 

ფასები. 

პროდუქციასა ან/და 

მომსახურებაზე შემცირებული 

ფასები. 

ხელმისაწვდომი პროდუქტების 

არჩევანის შემცირება. 

პროდუქტსა და მომსახურებაზე 

გაზრდილი უსაფრთხოების 

ნორმები. 

ახალი პროდუქტების 

წარმოდგენის დაყოვნება 

(მაგალითად, იმის გამო, რომ 

მწარმოებლები ახალი 

რეგულაციით ვალდებულნი 

არიან დააკმაყოფილონ 

პროდუქტის 

შემოწმების/ტესტირების 

მოთხოვნები). 

პროდუქტსა და მომსახურებაზე 

უკეთესი ინფორმაციის 

უზრუნველყოფა, რაც უკეთესი 

გადაწყვეტილებების მიღებას 

უზრუნველყოფს. 

 პროდუქტსა და მომსახურებაზე 

გაზრდილი სტანდარტები 

მინიმალური ხარისხის 

უზრუნველყოფისთვის.  

სახელმწიფო 

რეგულაციების 

ადმინისტრირებასთან 

დაკავშირებული ხარჯები, რაც 

მოიცავს: ბიზნესებისთვის 

ინფორმაციის მიწოდებას, 

მთავრობის აპარატის 

(თანამშრომლების) აყვანას და 

სწავლებას, ლიცენზირებისა და 

პროდუქტის მოწონების 

აპლიკაციების (product approval 

applications) შემუშავებას. 

გაუმჯობესებული 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და 

შესაბამისად შემცირებული 

ჯანდაცვის ხარჯები. 

რეგულაციის შესრულების 

(compliance) შემოწმებასთან 

დაკავშირებული ხარჯები, რაც 

მოიცავს: ინსპექტირებისა და 

აუდიტის ჩატარებას, შედეგების 

(outputs) მონიტორინგს 

(მაგალითად, ჰაერის ხარისხი). 

მთავრობისთვის ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის 

გაუმჯობესება და შესაბამისად 

უკეთესი გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესი. 

შესაბამისი აღსრულების 

(enforcement) ხარჯები, რაც 

მოიცავს შესაძლო 

შეუსრულებლობის (non-

compliance) ხარჯებს, შესაბამისი 

სამართლებრივი დასჯის 

ხარჯებს. 
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სხვა ჯგუფები 

შემცირებულ კონკურენციასთან 

დაკავშირებული ხარჯები, 

მაგალითად, არსებული 

მწარმოებლების ფავორიტიზმი 

და ბაზარზე შეღწევის 

გართულება (იწვევს როგორც 

ეფექტიანობის დანაკარგებს, 

ასევე მწარმოებლებიდან 

მომხმარებელზე გადაკისრებულ 

ტრანსფერებს მაღალი ფასების 

სახით). 

სარგებელი გაუმჯობესებული 

კონკურენციიდან, მაგალითად, 

ანტიკონკურენტული ქცევის 

შეზღუდვის ან აკრძალვის 

რეგულირება. 

დისტრიბუციული ხარჯები, 

მაგალითად, რომელიმე 

ზემოხსენებული ხარჯი 

არაპროპორციულადაა 

გადანაწილებული ღარიბებსა 

და სხვა რომელიმე მოწყვლად 

ჯგუფებს შორის.  

დისტრიბუციული ხარჯები - თუ 

რეგულაცია არაპროპორციულ 

სარგებელს აწვდის უფრო ღარიბ 

ჯგუფებს ან ჯგუფებს 

რეგიონულ/სოფლის 

დასახლებებში. 

შეზღუდვა ინოვაციებსა და იმის 

შესაძლებლობაზე, რომ მოხდეს 

ახალი პროდუქტებისა და 

მომსახურებების შექმნა და 

ბაზარზე გატანა. 

 

რეგულირების გავლენის შეფასების განხორციელების მიზანია კონკრეტული 

რეგულაციის მიზანშეწონილობის დასაბუთება სწორედ იმის მიხედვით, აღემატება თუ 

არა მოსალოდნელი სარგებელი ხარჯს. ეს კი, იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ ამ 

კონკრეტული რეგულაციის განხორციელებით გაიზრდება ჯამური საზოგადოებრივი 

კეთილდღეობა. თუ ეს ასე არ არის, რეგულაციის მიღება, როგორც წესი, არ უნდა მოხდეს. 

2.1. ძირითადი ანალიტიკური მეთოდები 

ალტერნატივების ანალიზისათვის, როგორც წესი, გამოიყოფა შემდეგი ძირითადი 

ანალიტიკური მეთოდები: ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზი, ხარჯ-ეფექტიანობის 

ანალიზი და მრავალკრიტერიუმიანი ანალიზი.  

 ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზი მოიაზრებს თითოეულ ალტერნატივასთან 

დაკავშირებული ხარჯებისა და სარგებლის სრულად (ან ყველა ძირითადი 

ასპექტის) მონეტიზებას. ყველაზე გავრცელებულ მიდგომას წარმოადგენს 

მონეტიზებული ხარჯისა და სარგებლის საფუძველზე „წმინდა სარგებლის“ (Net 

Benefit) კალკულაცია ალტერნატივების შედარებისათვის. ცალკეულ შემთხვევაში 

ასევე შესაძლებელია, მომზადდეს ხარჯებისა და სარგებლის ნაწილობრივი 

ანალიზი იმ შემთხვევაში, თუ ხარჯების ან/და სარგებლის მხოლოდ ნაწილის 

გამოსახვა შეიძლება რაოდენობრივ ან ფულად მაჩვენებლებში. შედეგად 
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მიღებული წმინდა სარგებელი უპირისპირდება სხვა ხარჯებისა და სარგებლის 

ხარისხობრივ მაჩვენებლებს.  

 ხარჯ-ეფექტიანობის ანალიზი ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზის ალტერნატივად 

გამოიყენება მაშინ, როდესაც სარგებლის ფულად მაჩვენებელში გამოსახვა 

რთულდება და გამოისახება რაოდენობრივ ერთეულებში. ამ შემთხვევაში 

მხოლოდ ხარჯები არის მონეტიზებული და შედეგად, ალტერნატივები ფასდება 

„ეფექტიანობის ერთეულზე დანახარჯით“(Benefit/Cost ratio).  

ყველაზე მარტივი ფორმით, ზემოაღნიშნული მეთოდების შინაარსობრივი ასპექტები 

შემდეგნაირად შეიძლება გამოისახოს: 

თითოეული ალტერნატივის დანახარჯისა და სარგებლის ძირითადი მიმართულებების 

რაოდენობრივ ერთეულში გამოსახვის და ფულად მაჩვენებელში გადაყვანის შემდეგ, 

შესაძლებელია პროექტის ეკონომიკური ეფექტიანობა გაიზომოს შემდეგი 

მაჩვენებლებით3: 

ეკონომიკური წმინდა მიმდინარე ღირებულება (ENPV) - მთლიან დისკონტირებულ 

სოციალური სარგებელსა და დანახარჯებს შორის განსხვავება. 

ENPV(C) = ∑ 𝑎𝑡𝑆𝑡𝑛
𝑡=1  = 

𝑆0

(1+𝑖)0
 + 

𝑆1

(1+𝑖)1
 + … + 

𝑆𝑛

(1+𝑖)𝑛
 

სადაც, St წარმოადგენს t დროის განმავლობაში ფულადი ნაკადების ბალანსს, at არის 

სოციალური დისკონტის ფაქტორი t დროში დისკონტირებისთვის და i არის სოციალური 

დისკონტის განაკვეთი.  

დისკონტირება წარმოადგენს სამომავლო თანხის დღევანდელი ღირებულების 

გამოთვლის პროცესს. მისი ძირითადი ეკონომიკური შინაარსი უკავშირდება პრინციპს, 

რომ მიმდინარე მოხმარება უპირატესია მომავალ მოხმარებასთან შედარებით.  

სოციალური დისკონტირების განაკვეთი (SDR) გვაძლევს შესაძლებლობას მოვახდინოთ 

ეკონომიკური ხარჯებისა და სარგებელის დისკონტირება საზოგადოების 

პერსპექტივიდან. ევროკომისიის მიერ მიღებული არსებული ბენჩმარკი არის რეალური 

სოციალური დისკონტის განაკვეთი 4%-ის ოდენობით.  

ეკონომიკური უკუგების დონე (ERR) - განაკვეთი, რომლითაც  დგინდება ეკონომიკური 

წმინდა მიმდინარე ღირებულებისთვის ნულოვანი მნიშვნელობა.  

0 = ∑
St

(1+ERR)t
 

სარგებლიანობა/ხარჯის თანაფარდობა (B/C ratio) - თანაფარდობა დისკონტირებულ 

ეკონომიკურ სარგებელსა და ხარჯს შორის. 

როგორც წესი, ENPV არის სოციალური ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი და სანდო მაჩვენებელი და უნდა გამოიყენებოდეს მთავარ 

                                                           
3 European Commission.  “Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects - Economic appraisal tool for Cohesion 

Policy 2014-2020”. December 2014. 
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სახელმძღვანელოდ ალტერნატივების შეფასებისას, თუმცა გამოყენებული ინდიკატორი 

ბუნებრივია უკავშირდება გამოყენებული მეთოდის სპეციფიკას. 

 მრავალკრიტერიუმიანი ანალიზი მიზნად ისახავს რიგი დადებითი და უარყოფითი 

გავლენის გაერთიანებას ალტერნატივების უფრო ადვილად შედარებისთვის. ეს 

მეთოდი გამოიყენება მაშინ, როდესაც საჭიროება მოითხოვს იმ გავლენის 

წარმოდგენას, რომლებშიც გაერთიანებულია როგორც რაოდენობრივი, ასევე 

ხარისხობრივი და ფულადი მონაცემები და იქ, სადაც განსაზღვრულობის ხარისხი 

სხვადასხვაგვარია. ამ მეთოდის გამოყენებისას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება 

ანალიზში მოცემული კრიტერიუმებისათვის შესაბამისი წონების მინიჭებას 

(ცხრილი 24). უფრო ზუსტად, ის ხარჯები და სარგებელი, რომელთა ღირებულებაში 

გამოხატვა ვერ მოხდა, არ უნდა იყოს იგნორირებული და შეირჩეს მათი 

შეფასებისათვის სათანადო საშუალება. წონებისა და ქულების მინიჭება 

გულისხმობს კონკრეტულ კრიტერიუმზე წონების მიმაგრებას და შემდეგ 

ალტერნატივების ქულებით შეფასებას შეწონილი კრიტერიუმების მიხედვით. 

შეწონილი ქულები შემდეგ ჯამდება და შესაძლებელი ხდება ალტერნატივების 

შედარება ქულების მიხედვით. უფრო მარტივი ანალიზის მეთოდია მოთხოვნილი 

შესრულების კრიტერიუმებისთვის ჩამონათვალის გაკეთება (ე.წ. „კრიტიკული 

წარმატების ფაქტორები“) და ალტერნატივების შეფასება იმის მიხედვით, 

აკმაყოფილებს თუ არა მოცემულ კრიტერიუმებს. 

ცხრილი 2. მრავალკრიტერიუმიანი ანალიზი 

მრავალკრიტერიუმიანი ანალიზი: მაგალითი 

იმისათვის, რომ ხელი შეეწყოს ახალი სატრენინგო პროგრამის დანერგვას და სხვა 

უწყებათაშორის მიზნებს, ინფორმაციული ტექნოლოგიების (IT) ახალი სისტემა 

აუცილებელია. ხელმისაწვდომია 900 000 ფუნტის ოდენობის ბიუჯეტი. პროექტის 

ჯგუფმა განიხილა ახალი სისტემისათვის საჭირო შეუფასებელი (ღირებულების გარეშე) 

სარგებლის შეფარდებითი მნიშვნელობა მმართველებსა და თანამშრომლებთან 

ერთად და პროექტის მმართველ საბჭოს წარუდგინა შემოთავაზებული წონები, 

რომელთა გამოყენებაც უნდა მოხდეს ღირებულების დადგენისათვის და საბჭომ 

მოიწონა ის. ამ მაგალითის მიზნებისათვის, მხოლოდ ორი სახის სარგებელია 

ნაჩვენები.  

სარგებელი მინიჭებული წონა 

SMART მართვის ინფორმაციის უზრუნველყოფის 

შესალებლობა 

10 

                                                           
4 Fujiwara, D., Campbell, R. (2011). Valuation Techniques for Social Cost-Benefit Analysis: Stated Preference, 

Revealed Preference and Subjective Well-Being Approaches. A Discussion of the Current Issues. HM 

Treasury. Department for Work and Pensions. 

THE GREEN BOOK. “Appraisal and Evaluation in Central Government”. 2011. HM Treasury. 
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მომხმარებლის კეთილგანწყობა - მონაცემების შეყვანის და 

ეკრანის მართვის სიადვილე 

20 

შეფასდა სხვადასხვა სისტემაზე დაფუძნებული სამი ალტერნატივა. პროექტის 

მომხმარებელთა თითოეულმა ჯგუფმა წარმოადგინა სისტემების მომხარებელთა 

კეთილგანწყობის მიხედვით შესაბამისი ქულა. მმართველებმა წარმოადგინეს ქულები 

მოცემული სისტემების მიერ უზრუნველყოფილი მართვის ინფორმაციის მიხედვით. ეს 

შეფასებები შემდეგ გასაშუალოვდა შემდეგი ქულების მისაღებად: 

 მართვის ინფორმაცია მომხმარებლის 

კეთილგანწყობა 

რისკის და ოპტიმიზმით დაკორექტირებული ხარჯები: 

ალტერნატივა A - 

£1,000,000 

6 8 

ალტერნატივა B - £800,000 6 5 

ალტერნატივა C - £600,000 8 4 

აქედან გამომდინარე, თითოეული ალტერნატივისათვის შეწონილი ქულები იყო 

შემდეგი: 

ალტერნატივა A 220  

ალტერნატივა B 160    

ალტერნატივა C 160  

ალტერნატივა A-ს აქვს ყველაზე მაღალი ქულა, თუმცა ხარჯებიც აქვს ასევე 25%-ით 

მეტი, ვიდრე ალტერნატივა B-ს და 67%-ით მეტი, ვიდრე ალტერნატივა C-ს და ასევე 

11%-ით აღემატება ხელმისაწვდომ ბიუჯეტს. უნდა მივიღოთ თუ არა ასეთი 

ალტერნატივა? 

დამატებით ანალიზის შემდეგ, კონსერვატიული შეფასება იყო ის, რომ სისტემის 

მომხმარებლის კეთილგანწყობის გამო (სადაც ალტერნატივა A-ს ყველაზე მაღალი 

ქულა ჰქონდა) დაზოგილი დრო თითქმის გაუთანაბრდა ალტერნატივა C-სთან 

შედარებით არსებულ 67%-ით მეტ ხარჯს. მეორე მხრივ, დამატებითი მართვის 

ინფორმაცია - ალტერნატივა C-ს ძლიერი მხარე - არ შეიძლება დადასტურებული 

იყოს, როგორც წამყვანი მაჩვენებელი ზოგადი შესრულების გაუმჯობესებაში. 

ალტერნატივა A-მ ასევე შეინარჩუნა მოქნილობა დამატებითი მართვის 

ინფორმაციის საშუალებებისთვის, რომელიც მოგვიანებით განიხილება, როგორც 

ცალკეული, უფრო მცირე ბიზნეს-შემთხვევის ნაწილი.  

აღნიშნულის საფუძველზე, ფინანსური დირექტორი ირჩევს ალტერნატივა A-ს 

დაფინანსებას. 
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უფრო დეტალურად, ზემოაღნიშნული ანალიტიკური მეთოდების უპირატესობები და 

ნაკლოვანებები მოცემულია ცხრილში #35. 

ცხრილი  3. ხარჯისა და სარგებლის შეფასების ალტერნატიული მეთოდები 

 უპირატესობა ნაკლოვანება 

ხარჯ-სარგებლიანობის 

ანალიზი (CBA) 

 გატარებული ღონისძიებების 
ყველა ძირითადი 
(უარყოფითი და დადებითი) 
შედეგის ასახვა. 

 საშუალებას იძლევა, 
შედარდეს ალტერნატივების 
შესაბამისი ხარჯები 
შესაბამის სარგებელთან 
დროთა განმავლობაში. 

 საშუალებას იძლევა, 
ალტერნატივები (მათ შორის, 
არამარეგულირებელი) 
შედარდეს მიღებული წმინდა 
სოციალური სარგებლის 
(ხარჯის) მიხედვით. 

 არ ითვალისწინებს იმ 
გავლენებს, რომელთა 
გამოსახვაც რაოდენობრივ ან 
ფულად მაჩვენებელებში არ 
შეიძლება. 

 საჭიროებს დამატებით 
ანალიზს გადანაწილებითი 
საკითხებისთვის (distributional 
issues). 

ხარჯ-ეფექტიანობის 

ანალიზი (CEA) 

 არ საჭიროებს სარგებლის 
ზუსტ გაზომვას ან შეფასებას. 

 შესაძლოა მისი გამოყენება 
ისეთი ალტერნატივების 
შედარებისათვის, რომელთაც 
მეტნაკლებად მსგავსი 
სარგებლის მოტანა 
შეუძლიათ. 

 ვერ ხდება სარგებლის 
ოპტიმალური დონის 
განსაზღვრა. 

 კონცენტრირებას ახდენს 
სარგებლის მხოლოდ ერთ 
ტიპზე (გატარებული 
ღონისძიებების მიმართ 
დაგეგმილი შედეგი/გავლენა), 
თუმცა ასეთი ანალიზის 
შედეგი შეიძლება 
არასრულყოფილი იყოს, თუ 
შესაძლო გვერდითი 
ეფექტების შეფასება არ 
მოხდა. 

 ვერ იძლევა ნათელ 
წარმოდგენას იმაზე, მიიღებს 
თუ არა კონკრეტული 
ალტერნატივის 
განხორციელების შედეგად 
საზოგადოება წმინდა 
სარგებელს. 

მრავალკრიტერიუმიანი 

ანალიზი (MCA) 

 ითვალისწინებს მდგრადობის 
განსხვავებულ 
განზომილებებს. 

 საშუალებას იძლევა, 
სხვადასხვა სახის (ფულადი, 
რაოდენობრივი და 
ხარისხობრივი) მონაცემები 
შედარდეს და გაანალიზდეს 
ერთსა და იმავე ჩარჩოში 
სხვადასხვა ხარისხის 
განსაზღვრულობისთვის. 

 გარკვეულწილად 
სუბიექტურია, განსაკუთრებით 
წონების მინიჭების ეტაპზე, 
ვინაიდან მოითხოვს 
ანალიტიკოსის მხრიდან, 
შესაბამისი მნიშვნელობა 
მიენიჭოს კრიტერიუმებს. 

 იმის გამო, რომ მონაცემები 
სხვადასხვა მაჩვენებელშია 
წარმოდგენილი, ხშირად ვერ 
ასახავს იმას, ნამდვილად 

                                                           
5 European Commission. 2009. “Impact Assessment Guidelines”. SEC (2009)92. 
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 უზრუნველყოფს ძირითადი 
საკითხების გამჭვირვალე 
წარმოდგენას და საშუალებას 
იძლევა, პრობლემური 
საკითხების (trade-offs) 
ნათლად ხაზგასმა მოხდეს.  

 საშუალებას იძლევა, მოხდეს 
გადანაწილებითი 
(distributional) და 
კომპრომისული (trade-offs) 
საკითხების ხაზგასმა. 
 

გადაწონის თუ არა სარგებელი 
ხარჯებს. 

 დროითი უპირატესობები (time 
preferences) შესაძლოა  
ყოველთვის ვერ იყოს 
ასახული. 

გარდა ზემოაღნიშნული მეთოდებისა, ცალკეულ შემთხვევებში შესაძლებელია 

გამოყენებულ იქნას შემდეგი სხვა მეთოდები: 

 უმცირესი ხარჯების ანალიზი - აღნიშნული მეთოდი ყურადღებას ამახვილებს 

მხოლოდ ხარჯებზე და უპირატესობას ანიჭებს ალტერნატივას უმცირესი წმინდა 

დანახარჯით. აღნიშნული მეთოდი შესაძლებელია სასარგებლო იყოს იმ 

შემთხვევაში, თუ ალტერნატივებთან დაკავშირებული სარგებელი ფიქსირებულია. 

 რეალობის ალტერნატიული სცენარის (Counterfactual) ანალიზის მეთოდები - 

აღნიშნული წარმოადგენს სტატისტიკურ მეთოდებს, რომლებიც მიზნად ისახავს 

იმის რაოდენობრივ შეფასებას, თუ რამდენად გამოიღო კონკრეტულმა ჩარევამ 

წინასწარ დასახული შედეგი სპეციფიურ მიზნობრივ ჯგუფზე. აღნიშნული გავლენის 

შეფასების ძირითად სირთულეს წარმოადგენს იმის იდენტიფიცირება თუ რა 

მოხდებოდა კონკრეტული ჩარევის გარეშე და აღნიშნულის შედარება ფაქტობრივ 

რეალობასთან. ამ ტიპის ანალიზში გამოყენებულ მიდგომებს წარმოდგენს: 

შემთხვევითი კონტროლებული ცდები (Randomized Controlled Trials); სხვაობათა 

სხვაობის შეფასება (Difference in Difference); მახასიათებელთა მიხედვით 

შესატყვისობის მეთოდი (Propensity Score Matching); (უწყვეტობის მიდგომა 

(Discontinuity Design) და ინსტრუმენტალური ცვლადების მიდგომა (Instrumental 

Variables). 

 

2. არასაბაზრო გავლენის ღირებულების შეფასება6 

სოციალური ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზი მიზნად ისახავს კონკრეტული პოლიტიკის 

ან პროექტის წმინდა ღირებულების შეფასებას მთლიანად საზოგადოებაზე გავლენის 

კუთხით. არასაბაზრო გავლენის ღირებულებითი შეფასება ამის მნიშვნელოვანი 

შემადგენელი ნაწილია. ისეთი პროდუქტების სრული ღირებულება, როგორებიც არის 

ჯანდაცვა, განათლება, ოჯახი, გარემოს დაცვა, მარტივად საბაზრო ფასებით არ ხდება, 

თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ უარვყოთ ასეთი მნიშვნელოვანი სოციალური გავლენები 

                                                           
6 Fujiwara, D., Campbell, R. (2011). Valuation Techniques for Social Cost-Benefit Analysis: Stated Preference, 

Revealed Preference and Subjective Well-Being Approaches. A Discussion of the Current Issues. HM 

Treasury. Department for Work and Pensions. 

THE GREEN BOOK. “Appraisal and Evaluation in Central Government”. 2011. HM Treasury. 
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გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. მათი შეფასების მიდგომები კომპლექსურია, 

მაგრამ ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც საბაზრო გავლენები.  

ეკონომისტები ცდილობენ არასაბაზრო საქონელს მიანიჭონ ფულადი ღირებულება იმ 

გავლენაზე დაკვირვებით, რაც მათ აქვთ მთლიანად სარგებლიანობაზე (utility). 

სარგებლიანობა, ფართო გაგებით, გულისხმობს კმაყოფილების იმ დონეს, რასაც 

პიროვნება იღებს პროდუქტის მოხმარებისგან ან ცვლილებებისგან მის 

კეთილდღეობაზე. ვინაიდან სარგებლიანობის დონეზე პირდაპირი დაკვირვება რთულია, 

ტრადიციულად მიღებულია დაკვირვება ადამიანების მიერ გაკეთებულ არჩევანზე, 

რომელსაც იღებენ ჰიპოთეტურ ბაზრებზე. უკანასკნელ პერიოდში ეკონომისტებს 

ჰქონდათ მცდელობა, პირდაპირ გაეზომათ არასაბაზრო საქონლის გავლენა ცხოვრებით 

კმაყოფილების დონეზე. 

როგორც აღინიშნა, ეკონომისტები რამე პოლიტიკის, პროდუქტის თუ ცხოვრებისეული 

მოვლენის გავლენის მონეტიზაციას ახდენენ სწორედ იმ გავლენაზე დაკვირვებით, რაც 

მათ აქვთ სარგებლიანობაზე (utility). სარგებლიანობა ფართო ცნებაა, რომელიც 

დაკავშირებულია ადამიანის სიმდიდრესთან, კეთილდღეობასთან ან ბედნიერებასთან. 

რაღაცის ფულადი ღირებულება შეიძლება შეფასდეს, როგორც სარგებლიანობაზე 

გავლენის ფულადი ეკვივალენტი. ინდივიდის სარგებლიანობა განიხილება, როგორც 

მათ მიერ მოხმარებადი საბაზრო (C) და არასაბაზრო (Q) საქონლის ფუნქცია:  

𝑢(𝐶, 𝑄) (1) 

სარგებლიანობაში ცვლილებების ფულად ეკვივალენტურ ღირებულებაში 

გარდასაქმნელად გამოიყენება „არაპირდაპირი სარგებლიანობის ფუნქცია“ (Indirect 

Utility Function), რომელიც აფასებს სარგებლიანობას ფულად საზომებში და არა 

მოხმარებული საქონლის რაოდენობის მიხედვით: 

𝑣(𝑝, 𝑄, 𝑀) (2) 

პიროვნების არაპირდაპირი სარგებლიანობის ფუნქცია იძლევა მომხმარებლის 

სარგებლიანობის მაქსიმიზებულ დონეს მოცემული საბაზრო საქონლის ფასების 

დონეების (p), შემოსავლის (M) და არასაბაზრო საქონლის (Q) მიხედვით. ამ შემთხვევაში 

აქცენტს გავაკეთებთ არასაბაზრო საქონლის (Q) დონეებს შორის ცვლილებების 

ღირებულების გამოსახვაზე. არასაბაზრო საქონლის განმარტება მოიცავს ნებისმიერ 

საქონელსა და მომსახურებას, რომელიც არ არის გაყიდვადი ბაზრებზე, როგორიცაა, 

მაგალითად, საზოგადოებრივი საქონელი და ასევე ადამიანის ცხოვრების ისეთ 

ელემენტებსა და მოვლენებს, როგორიც არის ჯანდაცვა, დასაქმება. ნახევრად საბაზრო 

საქონელი, როგორიცაა განათლება და ჯანდაცვა, რომლებიც გარკვეულ დროს ან 

ნაწილობრივ გაყიდვადია ბაზრებზე, ასევე ითვლება არასაბაზრო საქონლად; ასევე 

ითვლება არასაბაზრო საქონლად ისეთი „ცუდი“ არასაბაზრო გავლენები (non-market 

„bads”), როგორიც არის დაბინძურება და დანაშაულის შემთხვევები.  

ეკვივალენტური ვარიაცია (Equivalent Variation (EV)) და მაკომპენსირებელი ვარიაცია 
(Compensating Variation (CV)) 

ღირებულების შეფასება ხდება ორ კონცეფციაზე დაყრდნობით. ეკვივალენტური 

ვარიაცია (EV) არის შემოსავლის ის ცვლილება, რომელიც დასჭირდება ადამიანს 

სარგებლიანობის იმავე დონის შესანარჩუნებლად, რომელსაც მიიღებდნენ არასაბაზრო 
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საქონლის მომხმარებისგან (ნიშანი „0“ მიუთითებს იმ მდგომარეობაზე, რომელიც 

არსებობდა არასაბაზრო საქონლის მიწოდებამდე და ნიშანი „1“ მიუთითებს არასაბაზრო 

საქონლის მიწოდების შემდგომ მდგომარეობაზე): 

𝑣(𝑝0, 𝑄1, 𝑀0) = 𝑣(𝑝0, 𝑄0, 𝑀0 + 𝐸𝑉) (3) 

მაკომპენსირებელი ვარიაცია (CV) არის შემოსავლის ის ცვლილება, რომელიც საჭირო 

იქნება ადამიანისათვის საქონლის მოხმარების შემდეგ სარგებლიანობის საწყის დონეზე 

დასაბრუნებლად: 

𝑣(𝑝0, 𝑄0, 𝑀0) = 𝑣(𝑝0, 𝑄1, 𝑀0 − 𝐶𝑉) (4) 

ის, თუ რომელი მეთოდი იქნება გამოყენებული, დამოკიდებულია ანალიზის კონტექსტზე. 

ეკვივალენტური ვარიაცია, ზოგადად, გამოიყენება იმ შემთხვევებში, როდესაც საქონელი 

ან მომსახურება მიწოდებულია და ამდენად, ხშირად, ასოცირებულია „გადახდისათვის 

მზადყოფნის“ (Willingness To Pay) კონცეფციასთან. მაკომპენსირებელი ვარიაცია კი იმ 

შემთხვევებში გამოიყენება, როდესაც საქონლის ან მომსახურების შემცირებას აქვს 

ადგილი და ასოცირებულია „მიღებისათვის მზადყოფნის“ (Willingness To Accept) 

კონცეფციასთან. 

თანამედროვე მიკროეკონომიკურ თეორიაში სარგებლიანობაში ცვლილებები იზომება 

იმ ხარისხით, რითაც ერთეული პიროვნების უპირატესობები კმაყოფილდება. 

„გამოვლენილი უპირატესობის აქსიომები“ ითვალისწინებს, რომ ადამიანების 

უპირატესობები არის რაციონალური. რაციონალურობა აქ გულისხმობს, რომ 

უპირატესობები არის: 

o სრული - ადამიანებს შეუძლიათ, გამოხატონ უპირატესობა ნებისმიერი საქონლის 

მიმართ ან თქვან, რომ ინდიფერენტული არიან მოცემული საქონლის მიმართ; 

o გარდამავალი - ადამიანები, რომლებიც უპირატესობას ანიჭებენ (ან 

ინდიფერენტული არიან) „x“ საქონელს „y”-თან შედარებით ან რომლებიც 

უპირატესობას ანიჭებენ (ან ინდიფერენტული არიან) „y“ საქონელს „z”-თან 

შედარებით, უპირატესობა ასევე უნდა მიანიჭონ „x“ საქონელს „z”-თან შედარებით;  

o უკუქცევითი - ადამიანები ინდიფერენტული არიან „x“-სა და „x“-ის შორის არჩევანის 

გაკეთებისას. 

მიჩნეულია, რომ ადამიანები სარგებლიანობის მაქსიმიზაციას ახდენენ მოცემული 

საბიუჯეტო შეზღუდვის პირობებში და მათი უპირატესობები სრულად არასდროს 

კმაყოფილდება, ვინაიდან ადამიანი ყოველთვის დადებით ღირებულებას ანიჭებს მეტის 

მოხმარებას.  

უპირატესობაზე დაფუძნებული ღირებულების ორივე სტანდარტული მიდგომა 

დაფუძნებულია იმ იდეაზე, რომ ადამიანებს ყველა საქონლისა და მომსახურების 

ღირებულებების მიმართ აქვთ კარგად განსაზღვრული, წინასწარ არსებული 

უპირატესობები. ღირებულების შეფასების ამოცანა სწორედ ამ ღირებულების ზუსტი 

გამოვლენაა. „გაცხადებული უპირატესობის“ საშუალებები იყენებს გამოკითხვებს, სადაც 

ადამიანები შესაბამისი კარგი/ცუდი გავლენის მიმართ აცხადებენ თავიანთ 

„გადახდისათვის მზადყოფნას“/„მიღებისათვის მზადყოფნას“. „გამოვლენილი 

უპირატესობის“ საშუალებები ადგენს ადამიანების „გადახდისათვის 
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მზადყოფნას“/„მიღებისათვის მზადყოფნას“ შესაბამისი კარგი/ცუდი გავლენის მიმართ 

მათ რეალურ ცხოვრებისეულ ქცევაზე დაკვირვებით შესაბამის ბაზარზე („ჰედონიკური 

ფასწარმოება“) ან დაკვირვებით უშუალოდ საქონლის მოხმარებისას („მგზავრობის 

ხარჯი“). მოცემული მიდგომების კატეგორიზაცია ხდება უპირატესობაზე დაფუძნებული 

ღირებულების მეთოდების (preference-based methods of valuation) სახელით. 

ბოლო ათწლეულის განმავლობაში პოპულარობას იძენს ასევე ახალი არა-

უპირატესობაზე დაფუძნებული მიდგომა. „ცხოვრებით კმაყოფილების მიდგომა“ აფასებს 

არასაბაზრო საქონლის ღირებულებას იმ გავლენაზე დაკვირვებით, რაც მას აქვს 

ადამიანების მიერ გაცხადებულ კეთილდღეობაზე (ცხოვრებით კმაყოფილება). 

„ცხოვრებით კმაყოფილების მიდგომის“ დაშვების ქვაკუთხედია ის, რომ უფრო 

პირდაპირი საზომები კეთილდღეობისა, როგორიც არის ცხოვრებით კმაყოფილება 

ადამიანის ძირითად სარგებლიანობას უკეთ აფასებს, ვიდრე ის ხარისხი, რა დონეზეც 

ადამიანების უპირატესობები კმაყოფილდება. ქცევითი ეკონომიკისა და ფსიქოლოგიის 

მიმართულებით არსებული ლიტერატურა მიიჩნევს, რომ ადამიანების უპირატესობები 

შესაძლოა, კარგი ინდიკატორი არ იყოს მათი რეალური კეთილდღეობის შესაფასებლად.  

2.1. საბაზრო მიდგომები 

სარგებლიანობაში ცვლილებების შეფასებისათვის უპირატესი მეთოდია ბაზრის 

სიმულაცია, რომ შეფასდეს ადამიანების „გადახდისათვის მზადყოფნა“ და 

„მიღებისათვის მზადყოფნა“. „გადახდისათვის მზადყოფნა“ (Willingness To Pay (WTP)) 

წარმოადგენს ფულის იმ მაქსიმალურ მოცულობას, რომლის გადახდის სურვილიც აქვს 

ადამიანს კონკრეტული საქონლის მისაღებად. „მიღებისათვის მზადყოფნა“ (Willingness To 

Accept (WTA)) ფულის ის მინიმალური მოცულობაა, რომელიც ადამიანს ჭირდება 

კომპენსაციად კონკრეტული საქონლის დათმობის შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, თანხის 

ის მოცულობა, რისი გადახდისთვისაც მზადყოფნას გამოთქვამს მომხმარებელი, 

მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია ადამიანის შემოსავლის დონეზე. ამიტომ, 

შესაბამისი ღირებულება დგინდება სხვადასხვა შემოსავლის ჯგუფებს შორის მიღებული 

შედეგების გასაშუალოებით. 

შეფასების ცნობილი საბაზრო მიდგომებია „გამოვლენილი უპირატესობის“ (Revealed 

Preferences) მიდგომა და „გაცხადებული უპირატესობის“ (Stated Preferences) მიდგომა (იხ. 

დიაგრამა 1).  
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დიაგრამა 1. არასაბაზრო გავლენების ღირებულების შეფასების საბაზრო მიდგომები 

გამოვლენილი უპირატესობის მეთოდები მოიცავს საქონელზე ფარული ფასის მინიჭებას 

მომხმარებლების მიერ მსგავს ან მასთან დაკავშირებულ ბაზარზე მათი ქცევის 

შესწავლით. „ჰედონიკური ფასწარმოება“ ამ მიდგომის მაგალითია. მაგალითად, კავშირი 

სახლის ფასებსა და გარემო პირობებს შორის, როგორიც არის სიმშვიდე და სიწყნარე, 

შეიძლება გაანალიზდეს გარემოსდაცვით სარგებელზე ფულადი ღირებულების 

მინიჭებისთვის. ამის კიდევ ერთი მაგალითია მგზავრობის ხარჯის მეთოდი, რომელიც 

მოიცავს იმ ხარჯებს, რომლებსაც წევს ადამიანი ისეთი არასაბაზრო საქონლის 

მოხმარებისთვის, როგორიც არის დასასვენებელი ადგილი.  

გაცხადებული უპირატესობის მიდგომა იყენებს სპეციალურად ჩამოყალიბებულ 

კითხვარს, რომელიც აღწერს ჰიპოთეტურ ბაზარზე ჰიპოთეტური არჩევანის საშუალებებს 

კონკრეტული შედეგის გადახდისათვის მზადყოფნის ან მიღებისათვის მზადყოფნის 

გამოსავლენად. როდესაც გაცხადებული უპირატესობის მიდგომის გამოყენება ხდება, 

ძირითადად, არჩევანი კეთდება პირობით ღირებულებასა და არჩევანის მოდელირებას 

(CM) შორის. პირობითი ღირებულების კვლევები გადახდისათვის მზადყოფნის ან 

მიღებისათვის მზადყოფნის გამოვლენას ახდენს ისეთი კითხვების მეშვეობით, 

როგორებიცაა: „რა არის ის მაქსიმალური თანხა, რისი გადახდისთვისაც მზად ხარ 

ყოვლწლიურად კონკრეტული საქონლის მისაღებად?“ („ღია კითხვის“ ფორმატი) ან 

„ჩამოთვლილთაგან რომელი თანხა ასახავს საუკეთესოდ თქვენს სურვილს, რომ 

გადაიხადოთ ყოველწლიურად კონკრეტული საქონლის მიღებაში?“ („დახურული 

კითხვის“ ფორმატი). არჩევანის მოდელირების (CM) კვლევები რესპონდენტებისათვის 

სხვადასხვა ალტერნატივის წარდგენით და შემდეგ უპირატესის დასახელების თხოვნით 

ავლენს ღირებულებებს. ისინი ხშირად გამოიყენება საქონლის სპეციფიკური 

მახასიათებლების და არა მთლიანად საქონლის შესაფასებლად.  

საბაზრო მიდგომები

გამოვლენილი 
უპირატესობა

ჰედონიკური 
ფასწარმოება

მგზავრობის 
ხარჯი

გაცხადებული 
უპირატესობა

პირობითი 
შეფასება

არჩევანის 
მოდელირება
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დიაგრამა 2. არასაბაზრო გავლენის ღირებულების დადგენის "გადაწყვეტილების ხე" 

ის, თუ რომელი მეთოდის გამოყენება უნდა მოხდეს ღირებულების დადგენის პროცესში, 

დამოკიდებულია ინდივიდუალურ გარემოებებზე და კონკრეტული შემთხვევების 

მიხედვით უნდა განისაჯოს (მაგალითისათვის, იხ. დიაგრამა 2). ზოგადი წესის მიხედვით, 

გამოვლენილი უპირატესობის მეთოდები საკმაოდ სანდოა და მათი გამოყენება უნდა 

განსაზღვრე იზომება თუ არა და 
რაოდენობრივად თუ ისახება გავლენები და 
ფასები თუ დგინდება საბაზრო მონაცემებით

კი არა

გამოიყენე „გადახდისათვის მზადყოფნა“ 
სარგებლის შესაფასებლად, რომელიც 

განისაზღვრება მომხმარებელთა ქცევაზე 
დაკვირვებიდან გამომდინარე ფასით

„გამოვლენილი 
უპირატესობა“ ან მისი 
შემადგენელი ნაწილი 

„ჰედონიკური ფასწარმოება“

უზრუნველყოფს შედეგი 
ღირებულებით შეფასებას?

კი არა

განსაზღვრე:, 
„გადახდისათვის 

მზადყოფნის“ შეფასება 
შესაძლებელი არის თუ არა 
ხალხის გამოკითხვით, რას 
გადაიხდიდნენ მოცემული 
კონკრეტული სარგებლის 

მისაღებად

„გაცხადებული 
უპირატესობა“

ხარჯების შემთხვევაში:

განსაზღვრე იმ 
კომპენსაციის 

რაოდენობა, რასაც 
მოითხოვს 

მომხმარებელი, რომ 
მოცემული გავლენა 
მისთვის მისაღები 

გახდეს.

„მიღებისათვი
ს მზადყოფნა“
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მოხდეს იქ, სადაც შესაბამისი ინფორმაცია მოიპოვება. თუმცა, ამ მეთოდის საშუალებით 

ვერ შეფასდება იმ ადამიანების მიერ მინიჭებული ღირებულება აქტივზე, რომელსაც 

თვითონ ეს ადამიანები პირადად არ იყენებენ. ასეთ შემთხვევებში, გაცხადებული 

უპირატესობის მეთოდი უფრო გამოსადეგი იქნება. ზოგჯერ უფრო შესაფერისია ორივე 

მეთოდის გამოყენება ერთად, მაგალითად, შედეგების თანმიმდევრულობის 

გადამოწმებისთვის. 

2.1.1. გამოვლენილი უპირატესობის მიდგომა 

გამოვლენილი უპირატესობის მეთოდები არასაბაზრო საქონლის ღირებულების 

შეფასებას ახდენს იმ ფაქტების გამოყენებით, თუ როგორ იქცევიან ადამიანები რეალურ 

ალტერნატივებს შორის არჩევანისას. მაგალითად, ჰედონიკური ფასწარმოების 

გამოვლენილი უპირატესობის მეთოდის მთავარი წინაპირობა არის ის, რომ არასაბაზრო 

საქონელი საბაზრო საქონლის ფასზე გავლენას ახდენს სხვა კარგად ფუნქციონირებად 

ბაზრებზე. საფასო განსხვავებები ამ ბაზრებზე იძლევა „გადახდისათვის მზადყოფნისა“ 

(WTP) და „მიღებისათვის მზადყოფნის“ (WTA) შეფასებებს. Q-ს ზღვრული 

ცვლილებებისთვის ეკვივალენტური ვარიაცია (EV) გამოვლენილი უპირატესობის 

მეთოდით ფასდება შემდეგნაირად: 

𝑣(𝑝0, 𝑄1, 𝑀0) = 𝑣(𝑝0 − 𝑝(𝐸𝑉)
1 , 𝑄0, 𝑀0) (5) 

სადაც p0 არის ფასების ვექტორი საბაზრო საქონლისთვის არასაბაზრო საქონლის 

მიწოდებამდე და p1
(EV) არის ფასების ვექტორი, რომელიც იდენტურია ყველა 

ელემენტისთვის, გარდა ურთიერთშემავსებელი საბაზრო საქონლისა.  

მაკომპენსირებელი ვარიაცია (CV) გამოითვლება შემდეგნაირად: 

𝑣(𝑝0, 𝑄0, 𝑀0) = 𝑣(𝑝0 + 𝑝(𝐶𝑉)
1 , 𝑄1, 𝑀0) (6) 

გამოვლენილი უპირატესობის ორი ყველაზე გავრცელებული მეთოდია: 

o ჰედონიკური ფასწარმოების მეთოდი, რომელიც გულისხმობს ადამიანების 

მსყიდველობითი გადაწყვეტილებების შემოწმებას კონკრეტულ არასაბაზრო 

საქონელთან დაკავშირებულ ბაზრებზე;  

და 

o მგზავრობის ხარჯის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს იმ ხარჯებზე დაკვირვებას, 

რომლებიც წარმოიშობა კონკრეტული არასაბაზრო საქონლის მოხმარების დროს.  

2.1.1.1. ჰედონიკური ფასწარმოების მეთოდი 

ჰედონიკური ფასწარმოების მეთოდი უმეტესად გამოიყენება საცხოვრებელი და 

შრომითი ბაზრების მონაცემების საფუძველზე. პირველ შემთხვევაში, საფასო 

განსხვავებები სხვაგვარად იდენტურ სახლებს შორის (რომლებიც განსხვავდებიან 

ერთმანეთისგან ისეთი არასაბაზრო საქონლის მიხედვით, როგორიცაა დაბინძურება, 

ხმაური, დანაშაულის დონე ან საგანმანათლებლო ობიექტები) ავლენს ინფორმაციას 
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ინდივიდუალური „გადახდისათვის მზადყოფნის“ (WTP) შესახებ ასეთი საქონლისთვის. 

შრომის ბაზრის შემთხვევაშიც მსგავსი ლოგიკა მოქმედებს, თუმცა ფოკუსი კეთდება 

ანაზღაურებებს შორის განსხვავებაზე, რომლებიც სამუშაოს ისეთ მახასიათებლებს 

უკავშირდება, როგორიც არის ჯანმრთელობისა და დაცვის რისკები ან სამუშაოს 

უსაფრთხოება.  

ამ მეთოდის საშუალებით ხდება ჰედონიკური ანაზღაურების ან ფასის რეგრესიის 

ფუნქციის შეფასება იმისათვის, რომ გამოვლინდეს არასაბაზრო საქონლის გავლენა 

შესაბამის ანაზღაურებაზე ან ფასებზე. მაგალითად, საცხოვრებლის (h) ფასი (pi) 

შესაძლოა, დაიწეროს მისი n რაოდენობის მახასიათებლების ფუნქციით. მაგალითად, 

ასეთი მახასიათებლებია საძინებლების რაოდენობა, ბაღის ზომა, მანძილი 

საცხოვრებლიდან უახლოეს ქალაქებამდე, სკოლების ხარისხი შესაბამის ტერიტორიაზე 

და ისეთი გარემოსდაცვითი მახასიათებლები, როგორიც არის ჰაერის ხარისხი: 

𝑝𝑖 = 𝑓(ℎ1𝑖 , ℎ2𝑖 , … , ℎ𝑛𝑖 ) (7) 

კონკურენტულ ბაზარზე თითოეული ამ მახასიათებლის ზღვრული ირიბი ფასი 

(მაგალითად, 
𝜕𝑝𝑖

𝜕ℎ𝑛𝑖
) წარმოადგენს საოჯახო მეურნეობის „გადახდისათვის მზადყოფნას“ 

(WTP) თითოეული ამ მახასიათებლის ზღვრული ზრდისათვის. 

2.1.1.2. მგზავრობის ხარჯის მეთოდი 

მგზავრობის ხარჯის მეთოდი განსაკუთრებით ხშირად გამოიყენება რეკრეაციული 

ადგილების (მაგალითად, მდინარეები, პარკები, პლაჟები) ღირებულების 

შესაფასებლად. ის ასევე გამოიყენება ასეთ ადგილებთან დაკავშირებულ 

მახასიათებლებში (მაგალითად, ადვილად ხელმისაწვდომობა) ცვლილებების 

შესაფასებლად.  

კონკრეტული ვიზიტების რაოდენობა (qi) ასეთ ადგილებში ინდივიდის (i) მიერ, 

მაგალითად, წლის განმავლობაში დაკავშირებულია იმ ფასთან (pi), რომლის გადახდაც 

მათ უწევთ ამ ადგილის მოსანახულებლად, შედარებული მათთვის ხელმისაწვდომი სხვა 

შემცვლელი ადგილების ფასებთან (psi) და მათ შემოსავალთან (mi). ვიზიტების სიხშირე, 

თავის მხრივ, განსხვავდება ისეთი ფაქტორების მიხედვით, როგორიც არის ასაკი, 

გენდერი, განათლების დონე და ის ფაქტი, ჰყავს თუ არა ბავშვები (xi) ადამიანს. 

მგზავრობის ხარჯის მარტივი მოდელი შემდეგი სახით მოიცემა: 

𝑞𝑖 = 𝑓(𝑝𝑖, 𝑝𝑠𝑖, 𝑚𝑖, 𝑥𝑖) (8) 

მთლიანი კეთილდღეობა (იგივე მომხმარებლის დანაზოგი - consumer surplus (CS)), 

რომელსაც ადამიანი i იღებს კონკრეტული ადგილიდან წლის განმავლობაში (CSi), 

მოიცემა შემდეგი სახით: 

𝐶𝑆𝑖 = ∫ 𝑓(𝑝𝑖 , 𝑝𝑠𝑖, 𝑚𝑖, 𝑥𝑖)𝑑𝑝𝑖
𝑝𝑐ℎ𝑜𝑘𝑒

𝑝𝑖
 (9) 

ანუ, მომხმარებლის დანაზოგი მოცემულია მოთხოვნის მრუდის ქვემოთ არსებული 

სივრცით ვიზიტის ფასსა (pi) და იმ ფასს შორის, რომლის დროსაც ვიზიტების სიხშირე 

ნულს უტოლდება და ცნობილია choke price-ის სახელწოდებით (pchoke). 
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მგზავრობის ხარჯის მარტივი გამოყენება გულისხმობს მონაცემების მოპოვებას (8) 

ტოლობაში მოცემული ცვლადების გასაზომად. ეს ტოლობა შემდეგ ფასდება მოცემული 

რეკრეაციული ადგილებისათვის ინდივიდუალურ დონეზე მოთხოვნის მრუდის 

აგებისთვის. საბოლოოდ, ადგილის გამოყენების მთლიანი ღირებულების 

შესაფასებლად, მოთხოვნის მრუდიდან მომხმარებლის დანაზოგის შეფასების 

აგრეგირება ხდება ვიზიტების ან ადამიანების მთლიან რაოდენობასთან.  

 

გამოვლენილი უპირატესობის მეთოდის ძლიერი მხარეებია: 

 შეფასებები დამყარებულია რეალური ეკონომიკური არჩევანის ვარიანტებზე; 

აღნიშნული უპირატესობის აზრი მდგომარეობს იმაში, რომ გამოვლენილი უპირატესობის 

მეთოდით მიღებული ღირებულებითი შეფასებები გამომდინარეობს ადამიანების მიერ 

გაკეთებული რეალური ეკონომიკური არჩევანიდან რეალურ ბაზრებზე. მიდგომა 

ეფუძნება ინდივიდუალური რაციონალურობის ფუნდამენტურ დაშვებას. პრობლემატური 

ხდება ეს მიდგომა მაშინ, როდესაც ადამიანებს არ აქვთ კარგად განსაზღვრული 

უპირატესობები პროდუქტების მიმართ და არ შეუძლიათ ამ პროდუქტების მოხმარებიდან 

გამომდინარე ცვლილებების პროგნოზირება სარგებლიანობაში. 

 ხარჯთ-ეფექტიანობა; 

ჰედონიკური ფასწარმოების კვლევებში ხშირად არ გამოიყენება კითხვარები, ვინაიდან 

შესაბამისი მეორადი მონაცემები ხშირად ხელმისაწვდომია. თუმცა, ზოგჯერ მსგავსი 

საჭიროება დგება.  

გამოვლენილი უპირატესობის მეთოდის სუსტი მხარეებია: 

 საბაზრო ნაკლოვანებები; 

ჰედონიკური ფასწარმოების მიდგომა ეფუძნება დაშვებას, რომ იმ სრულყოფილად 

კონკურენტულ ბაზარზე, საიდანაც ღირებულებების გამოვლენა ხდება, წონასწორობა 

"გამოვლენილი უპირატესობის" 

ძლიერი მხარეები

შეფასებები დამყარებულია 
რეალური ეკონომიკური 
არჩევანის ვარიანტებზე

ხარჯ-ეფექტიანობა

"გამოვლენილი უპირატესობის" 

სუსტი მხარეები

საბაზრო ნაკლოვანებები

„გადახდისათვის მზადყოფნის“ 
(WTP) გაზომვა არაზღვრული 

ცვლილებებისთვის

მარშალისა და ჰიქსის მოთხოვნის 
დაპირისპირება
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არსებობს. ეს საცხოვრებელი ბაზრის შემთხვევაში გულისხმობს, რომ საოჯახო 

მეურნეობები ფლობენ სრულყოფილ ინფორმაციას საცხოვრებლებისა და მათი 

მახასიათებლების ფასების შესახებ; ტრანზაქციისა და გადაადგილების ხარჯები 

ნულოვანია; და მიწოდებისა და მოთხოვნის ცვლილების შედეგად საბაზრო ფასები 

მაშინვე ერგება ახალ წონასწორობას. ანალოგიური კრიტერიუმები არსებობს სამუშაო 

ძალის ბაზრების ჰედონიკური ანაზღაურების კვლევებისთვისაც. თუმცა, გარკვეულ 

შემთხვევებში არსებობს არასრულყოფილი ინფორმაცია, მაგალითად, დაზიანების ან 

სამუშაო ადგილზე გარდაცვალების რისკის შეფასებები და გარემოსდაცვითი პირობები 

სამეზობლო არეში. ამავე დროს, მიიჩნევა, რომ ბაზრები გარკვეული პერიოდის 

განმავლობაში შეიძლება სულაც არ იყვნენ წონასწორობის წერტილში. 

 „გადახდისათვის მზადყოფნის“ (WTP) გაზომვა არაზღვრული ცვლილებებისთვის; 

ჰედონიკური ფასწარმოების მიდგომის წინაშე არის რიგი გამოწვევები, რომლებიც 

უკავშირდება არასაბაზრო საქონლის დონეში არაზღვრული ცვლილებების 

კეთილდღეობის გავლენის შეფასებას. ზღვრული ცვლილება გულისხმობს პროდუქტის 

მცირე ოდენობით ზრდას ან შემცირებას სტატუს კვოსთან შედარებით. ანუ, ახალი პარკის 

აშენება ან პოლიტიკის შემოღება, რომელიც ჰაერის ხარისხის მნიშვნელოვანი 

გაუმჯობესებისკენ არის მიმართული, წარმოადგენს არაზღვრულ ცვლილებას. მეორე 

ეტაპის ანალიზი ჰედონიკურ მიდგომაში იყენებს პირველ ეტაპზე შეფასებულ ირიბ 

ფასებს არასაბაზრო საქონლის მთლიანი მოთხოვნის (ან ზღვრული „გადახდისათვის 

მზადყოფნის“ (WTP)) ფუნქციის შესაფასებლად. შეფასებული ირიბი ფასები 

დამოკიდებულ ცვლადს წარმოადგენს და რეგრესირდება არასაბაზრო საქონლის 

დაკვირვებადი რაოდენობებისა და მოთხოვნის გადაადგილების სხვა გარე ფაქტორების 

წინააღმდეგ. ამ გართულებების გამო ჰედონიკური ხელფასების ან ფასების ფუნქციის 

შეფასების შემდეგ წყდება მეთოდის გამოყენება და ფასდება არასაბაზრო საქონელში 

ზღვრული ცვლილებების ღირებულება ან კეთდება მყარი დაშვებები ზღვრული 

„გადახდისათვის მზადყოფნის“ (WTP) ფუნქციის ფორმის შესახებ არაზღვრული 

ცვლილებების კეთილდღეობის გავლენის შესაფასებლად. 

2.1.2. გაცხადებული უპირატესობის მიდგომა 

გაცხადებული უპირატესობის მეთოდები იყენებს სპეციალურად შედგენილ კითხვარებს 

„გადახდისათვის მზადყოფნის“ (Willingness To Pay (WTP)) და „მიღებისათვის მზადყოფნის“ 

(Willingness To Accept (WTA)) შეფასებების გამოსავლენად. „გადახდისათვის მზადყოფნა“ 

(Willingness To Pay (WTP)) წარმოადგენს ფულის იმ მაქსიმალურ ოდენობას, რომლის 

გადახდისთვისაც მზად არის ადამიანი კონკრეტული საქონლის მისაღებად. 

„მიღებისათვის მზადყოფნა“ (Willingness To Accept (WTA)) არის ფულის ის მინიმალური 

ოდენობა, რომელსაც მოითხოვს ადამიანი კონკრეტული საქონლის დათმობის 

საკომპენსაციოდ. თეორიაში ეკვივალენტური ვარიაცია (EV) და მაკომპენსირებელი 

ვარიაცია (CV) ფასდება შემდეგი სახით გაცხადებული უპირატესობის მეთოდების 

გამოყენებით: 

𝑣(𝑝0, 𝑄1, 𝑀0) = 𝑣(𝑝0, 𝑄0, 𝑀0 + 𝑊𝑇𝑃𝑆𝑃) (10) 

სადაც 𝑊𝑇𝑃𝑆𝑃 = 𝐸𝑉 
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𝑣(𝑝0, 𝑄0, 𝑀0) = 𝑣(𝑝0, 𝑄1, 𝑀0 − 𝑊𝑇𝐴𝑆𝑃) (11) 

სადაც 𝑊𝑇𝐴𝑆𝑃 = 𝐶𝑉 

არსებობს გაცხადებული უპირატესობის მეთოდების ორი კატეგორია: 

o პირობითი შეფასების (Contingent Valuation) მეთოდები, რომლებიც არასაბაზრო 

საქონლის ღირებულებას განიხილავს მთლიანობაში;  

და 

o არჩევანის მოდელირების (Choice Modelling) მეთოდები, რომლებიც არასაბაზრო 

საქონლის სპეციფიკური მახასიათებლების ღირებულებას აფასებს. 

2.1.2.1. პირობითი შეფასების (Contingent Valuation) მეთოდები 

პირობითი შეფასების (Contingent Valuation) მეთოდები აყალიბებს და შემდეგ წარუდგენს 

რესპონდენტებს ჰიპოთეტურ ბაზარს კითხვარში. ამ კითხვარში ხაზგასმულია პროდუქტის 

დეტალური აღწერა, მისი მიწოდების საშუალებები, ასევე გადახდის მეთოდი და სიხშირე. 

ამის შემდეგ, კითხვები ისე არის შედგენილი, რომ გასაგები გახდეს რესპონდენტთა 

„გადახდისათვის მზადყოფნა“ (WTP) და „მიღებისათვის მზადყოფნა“ (WTA). ამგვარი 

ღირებულებითი კითხვების წარმოდგენა შესაძლებელია სხვადასხვა გზით, მათ შორის 

ღია კითხვები7, ე.წ. „ტენდერული“ კითხვები8, „გადახდის ბარათის“ კითხვები9, 

დიქოტომიური არჩევანი (რეფერენდუმის მეთოდი)10. მიუხედავად იმისა, თუ რომელი 

მეთოდის გამოყენება ხდება კონკრეტულ სიტუაციაში, რესპონდენტებმა ყოველთვის 

უნდა გაითვალისწინონ საბიუჯეტო შეზღუდვები. ეს პირობა უზრუნველყოფს იმას, რომ 

რესპონდენტები ნამდვილად აღიქვამენ კითხვებს რეალური ეკონომიკური არჩევანის 

გაკეთების კუთხით. 

პირობითი შეფასების კითხვარები ასევე მოიცავს დამატებით კითხვებს რესპონდენტის 

სოციალურ-ეკონომიკური და დემოგრაფიული მახასიათებლების შესახებ ინფორმაციის 

მოპოვებისთვის, სხვადასხვა პროდუქტის მიმართ დამოკიდებულების გასაგებად და იმ 

მიზეზების შესახებ, რომლებიც მათი გაცხადებული ღირებულების მიღმა შეიძლება 

                                                           
7 open-ended format - ღირებულების შეფასების ყველაზე პირდაპირი მიდგომა. რესპონდენტებს 
მარტივად ეკითხებიან იმ მაქსიმუმ WTP-ს, რასაც გადაიხდიან კონკრეტულ პროდუქტში.  
8 bidding game format - რესპონდენტებს ეკითხებიან, გადაიხდიან თუ არა მოცემულ კონკრეტულ 
თანხას მოცემულ პროდუქტში პერიოდის მიხედვით. თუ პასუხი არის „კი“ („არა“), ჩნდება უფრო 
მაღალი (დაბალი) შემოთავაზებები, სანამ პასუხი იქნება „არა“ („კი“). შემდეგ ისევ ღია ტიპის 
კითხვარი ჩნდება. თუ დახურული ტიპის სატენდერო კითხვართან გვაქვს საქმე, ბოლოს ღია ტიპის 
WTP-ით არ სრულდება ის. 
9 payment card method - რესპონდენტებს წარედგინება სხვადასხვა ფულადი ღირებულების 
ჩამონათვალი. რესპონდენტები ირჩევენ იმ თანხას, რისი გადახდისთვისაც მზად არიან და ხაზს 
უსვამენ იმ თანხებს ჩამონათვალში, რომლის გადახდისთვის სურვილიც არ აქვთ. 
10 dichotomous choice (or referendum method) - რესპონდენტებს ეძლევათ საშუალება, რომ უპასუხონ 
„კი“ ან „არა“ შემთხვევით შერჩეულ სატენდერო თანხას (bid amount). ანუ, ეს ფორმატი 
რესპონდენტებს სთავაზობს ორი სახის არჩევანს: არ ფლობდნენ პროდუქტს ან ფლობდნენ 
პროდუქტს და უარი თქვან შემოთავაზებულ ფასზე. ორმაგი დიქოტომიური არჩევანის მეთოდი 
განსხვავებულია. დამატებით უფრო მაღალი (დაბალი) შეთავაზების გაკეთება ხდება, თუ 
რესპონდენტის პასუხია „კი“ („არა“) პირველ შეთავაზებაზე. 
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არსებობდეს. ამ კითხვებზე პასუხები გამოიყენება გაცხადებული ღირებულებების 

განმსაზღვრელების (დეტერმინანტების) მოდელირებისათვის და არასწორი ან ე.წ. 

“საპროტესტო“ ღირებულებების (მაგალითად, რესპონდენტები, რომლებიც უთითებენ 

ნულოვან „გადახდისათვის მზადყოფნას“ (WTP) პროდუქტის ყიდვის ეთიკური უარყოფის 

გამო) იდენტიფიცირებისთვის. 

მოცემული პასუხების ანალიზის მთავარი შედეგი არის გამოკითხულ ადამიანთა შორის 

საშუალო „გადახდისათვის მზადყოფნის“ (WTP) შეფასება. თუ შერჩევა მიზნობრივი 

მოსახლეობის წარმომადგენლობითია, ამ შეფასების გაერთიანება (აგრეგირება) 

შესაძლებელია პროდუქტის მთლიანი ღირებულების შეფასების მისაღებად.  

2.1.2.2. არჩევანის მოდელირების (Choice Modelling) მეთოდები 

არასაბაზრო პროდუქტების უმრავლესობა შესაძლოა, აღიწეროს მათი მახასიათებლების 

მიხედვით. მაგალითად, მდინარეში საკანალიზაციო ნარჩენების შემცირების სქემა 

შესაძლოა, აღიწეროს მისი ხარჯითა და შედეგობრივი შემცირებით თევზების 

სიკვდილიანობაში, ჯანმრთელობის რისკებსა და ვიზუალურ არაკეთილმოწყობილობაში. 

არჩევანის მოდელირების მეთოდები ყურადღებას ამახვილებს პროდუქტის 

მახასიათებლებსა და მათ ღირებულებებზე.  

ღირებულებითი შეფასებების გამოსავლენად არჩევანის მოდელირების კითხვარი 

წარმოუდგენს რესპონდენტებს პროდუქტის ალტერნატიულ აღწერას. ალტერნატიული 

აღწერა დგინდება პროდუქტის მახასიათებლების დონეების ცვლილებით. იმის 

მიხედვით, თუ არჩევანის მოდელირების რომელი მეთოდია გამოყენებული, 

რესპონდენტებს შემდეგ თხოვენ წარმოდგენილი აღწერილობების ან რეიტინგის 

შედგენას (პირობითი რეიტინგი11), ან არჩევას (არჩევანის ექსპერიმენტები12), ან ქულების 

მინიჭებას (პირობითი ქულების მინიჭება13) ან არჩევას და შემდეგ ქულების მინიჭებას 

(დაწყვილებული შედარებები14).  

არჩევანის ექსპერიმენტები და პირობითი რეიტინგები, როგორც წესი, მოიცავს „სტატუს 

კვოს“ ანუ „არაფრის კეთების“ ალტერნატივას პროდუქტის აღწერის სხვა ერთ ან მეტ 

ალტერნატივას შორის. მაგალითად, ზემოხსენებული საკანალიზაციო სქემის 

                                                           
11 contingent ranking - რესპონდენტებს თხოვენ, „არაფრის კეთებისა“ და სხვა ალტერნატივებს 
შორის ყველაზე უპირატესიდან ნაკლებად უპირატესის მიმართულებით შეადგინონ რეიტინგი.  
12 choice experiments - წარუდგენს რესპონდენტებს „სტატუს კვოსა“ და სხვა ალტერნატივებს შორის 
არჩევანის ვარიანტებს. „არაფრის კეთების“ ალტერნატივა არის წლიურად არაფრის გადახდა და 
საკანალიზაციო ნაკადების წლიური მოსალოდნელი უარყოფითი გვერდითი ეფექტების ატანა იმ 
შემთხვევაში, თუ არაფერი კეთდება საკანალიზაციო ნაკადებთან გასამკლავებლად. 
ალტერნატივები, თავის მხრივ, გულისხმობს მოცემული პროდუქტის ალტერნატიულ 
მახასიათებლებს. ერთი ალტერნატივა შესაძლოა, იყოს ხარჯიანი, თუმცა შედეგად იძლეოდეს 
საკანალიზაციო ნაკადების უარყოფითი გვერდითი ეფექტების მნიშვნელოვან შემცირებას; მეორე 
ალტერნატივა შესაძლოა, იყოს იაფი, თუმცა მხოლოდ მცირედით ამცირებდეს საკანალიზაციო 
ნაკადების უარყოფით გვერდით ეფექტებს.  
13 contingent rating - წარუდგენს რესპონდენტებს პროდუქტის ერთეული ალტერნატიული 
მახასიათებლების სერიას. რესპონდენტები თითოეული მახასიათებლისათვის თავიანთი 
უპირატესობის სიძლიერეს ანიჭებენ ქულას სემანტიკური ან რიცხვითი მასშტაბით.  
14 paired comparisons - რესპონდენტები ირჩევენ თავიანთ სასურველ ალტერნატივას ირჩევენ 
ყოველი ორი მოცემულიდან და შემდეგ უთითებენ თავიანთი უპირატესობის სიძლიერეს რიცხვითი 
ან სემანტიკური მასშტაბით.    



25 
 

შემთხვევაში „არაფრის კეთების“ ალტერნატივა არის წლიურად არაფრის გადახდა და 

საკანალიზაციო ნაკადების წლიური მოსალოდნელი უარყოფითი გვერდითი ეფექტების 

ატანა. ამ მეთოდებისათვის სანამ ღირებულება ან ფასი მიიჩნევა მახასიათებლად, 

შესაძლებელია სტატისტიკური საშუალებების გამოყენება პროდუქტის სხვა 

მახასიათებლებისათვის „გადახდისათვის მზადყოფნის“ (WTP) შეფასების 

გამოსავლენად.   

არჩევანის მოდელირების მეთოდით ჩატარებული კვლევების ფარგლებში კითხვარების 

შემუშავებისთვის შემდეგი ძირითადი ეტაპები გამოიყოფა: 

o პროდუქტის მახასიათებლების არჩევა; 

o მახასიათებლებისათვის შესაბამისი დონის მინიჭება; 

o პროდუქტის ალტერნატიული აღწერილობების შექმნა;  

o რესპონდენტებისათვის წარდგენილი სპეციფიკური არჩევანის ვარიანტების 

შედგენა. 

მახასიათებლები, როგორც წესი, ირჩევა ლიტერატურის მიმოხილვის შესწავლით, ასევე 

ფოკუს ჯგუფებისა და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან ინტერვიუების ჩატარების 

შედეგად. შესაფერისი და სათანადოა პროდუქტის ის მახასიათებლები, რომლებსაც 

ადამიანები ანიჭებენ ღირებულებას და ის მახასიათებლები, რომლებზეც შესაძლოა, 

გავლენა ჰქონდეს რამე პოლიტიკას. ფულადი ღირებულება (ფასი) უნდა იყოს ერთ-ერთი 

მახასიათებელი იმისათვის, რომ მოხდეს „გადახდისათვის მზადყოფნის“ (WTP) შეფასება. 

ის დონეები, რომლებსაც მახასიათებლები იღებს, რეალისტური უნდა იყოს და 

მოიცავდეს გონივრულ დიაპაზონს. პროდუქტის ალტერნატიული აღწერილობების 

მთლიანი შესაძლო რაოდენობა განისაზღვრება არჩეული მახასიათებლების რიცხვით და 

იმ არჩეული დონეების რიცხვით, რომელთა მიღებაც თითოეულ მახასიათებელს 

შეუძლია. საბოლოოდ დგება კონკრეტული არჩევანის ვარიანტები.  

 

"გაცხადებული უპირატესობის" მეთოდის

ძლიერი მხარეები

ფართო გამოყენება და 
კონკრეტული ღირებულებითი 

შეფასებები

საშუალებას იძლევა, შეისწავლოს 
მიზეზები უპირატესობებს მიღმა

წინასწარი (ექს-ანტე) გამოყენება

გამოყენებულია და გამოკვლეულია 
ფართოდ

შედარებით ადვილია აღწერა და 
განმარტება

"გაცხადებული უპირატესობის" მეთოდის 

სუსტი მხარეები

ჰიპოთეტურობის მიკერძოებულობა

საპროტესტო ღირებულებითი 
შეფასებები

„გადახდისათვის მზადყოფნასა“ 
(WTP) და „მიღებისათვის 

მზადყოფნას“ (WTA) შორის 
უთანასწორობა

ძვირადღირებული

გამოკითხვებთან დაკავშირებული 
მიკერძოებულობა
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გაცხადებული უპირატესობის მეთოდის ძლიერი მხარეებია: 

 ფართო გამოყენება და კონკრეტული ღირებულებითი შეფასება; 

გამოიყენება ნებისმიერი სპეციფიკური არასაბაზრო საქონლის ღირებულების 

შესაფასებლად. ამავე დროს, არჩევანის მოდელირების მეთოდი საშუალებას იძლევა, 

შეფასდეს არასაბაზრო საქონლის მახასიათებლები, რაც გამოსადეგია იმ შემთხვევაში, 

როდესაც პოლიტიკის ალტერნატივები განსხვავდება მახასიათებლების დონით 

ერთმანეთისგან. 

 საშუალებას იძლევა, შეისწავლოს მიზეზები უპირატესობებს მიღმა; 

გაცხადებული უპირატესობის მეთოდის კითხვარები მოიცავს ისეთ კითხვებს, რომლებიც 

უკავშირდება: 1) რესპონდენტების თვისებებს ან მათ დამოკიდებულებებს არასაბაზრო 

საქონლის მიმართ; და 2) რესპონდენტების მიერ გაკეთებული არჩევანის ვარიანტებისა 

და „გადახდისათვის მზადყოფნა“ (WTP)/„მიღებისათვის მზადყოფნა“ (WTA) კითხვებზე 

გაცემული პასუხების მიზეზებს. 

 წინასწარი (ექს-ანტე) გამოყენება 

ნებისმიერი სპეციფიკური პოლიტიკის ან სახელმწიფო ჩარევის ღირებულების შეფასება 

ხდება წინასწარ, სანამ მათი რეალური განხორციელება მოხდება. შესაბამისად, 

გაცხადებული უპირატესობის მეთოდი ეხმარება გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს 

პოლიტიკის პროცესის თავდაპირველ ეტაპზევე. ღირებულების შეფასების სხვა 

მეთოდების გამოყენებაც შეიძლება წინასწარ (ექს-ანტე), თუმცა ისინი უფრო ირიბ 

დაშვებებს ეფუძნება, რომ წარსულის უპირატესობები უცვლელი იქნება მომავალშიც. 

 გამოყენებულია და გამოკვლეულია ფართოდ; 

არსებობს გამოყენებითი პირობითი ღირებულებითი შეფასების დიდი რაოდენობის 

კვლევები და მათი რაოდენობა მუდმივად იზრდება. გარდა ამისა, მეთოდის სანდოობა 

და გამოსადეგობა ბევრჯერ ყოფილა განხილვის საგანი და შესაბამისად შემოწმებულია. 

შექმნილია საუკეთესო პრაქტიკის სახელმძღვანელო მითითებების დოკუმენტებიც 

გაცხადებული უპირატესობის კვლევებზე. თუმცა, არჩევანის მოდელირების მეთოდები 

შედარებით ახალია და არსებობს შესაბამისი გამოწვევები ამ მიმართულებით. 

 შედარებით ადვილია აღწერა და განმარტება; 

როგორც პირობითი ღირებულების, ასევე არჩევანის მოდელირების მეთოდების 

კვლევების ზოგადი მეთოდოლოგიური მიდგომა შედარებით ადვილია აღსაწერად 

გადაწყვეტილების მიმღები პირებისათვის.  

გაცხადებული უპირატესობის მეთოდის სუსტი მხარეებია: 

 ჰიპოთეტურობის მიკერძოებულობა; 

ფართოდ მიღებულია ის ფაქტი, რომ ადამიანები კონკრეტული პროდუქტის მიმართ 

გაცხადებულ საკუთარ ღირებულებას ამეტებენ 2-3-ჯერ იმასთან შედარებით, რასაც ისინი 
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რეალურად იხდიან საქონელში. მოცემული ჰიპოთეტურობის მიკერძოებულობის 

მიზეზები სრულად განსაზღვრული არ არის. ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს 

„არასავალდებულოობის გადახრა“ (non-commitment bias); რესპონდენტები ამეტებენ 

რეალურ „გადახდისათვის მზადყოფნას“ (WTP) იმის გამო, რომ არ ითვალისწინებენ 

საბიუჯეტო შეზღუდვას და კონკრეტული პროდუქტის შემცვლელ სხვა პროდუქტებს 

მოცემულ ჰიპოთეტურ სცენარში. ამ ორი ფაქტორის შეხსენება და გათვალისწინება 

მეთოდში მოცემულ სუსტ მხარეს გამოასწორებდა. მეორე მიზეზი შეიძლება იყოს 

„სტრატეგიულობის გადახრა“ (strategic bias). რეპონდენტებს შეიძლება ჰქონდეთ 

საკუთარი რეალური უპირატესობების დამალვის სტიმული თავისთვის უკეთესი 

შედეგების მიღების მიზნით. მაგალითად, ადამიანები ამეტებენ პროდუქტის 

ღირებულებას, თუ სჯერათ, რომ ეს შეფასება იმოქმედებს პროდუქტის მიწოდებაზე და 

არა მის ფასზე. ასევე ადამიანები უფრო ნაკლებ ღირებულებას მიანიჭებენ პროდუქტს 

მაშინ, როდესაც სჯერათ, რომ ეს შეფასება გავლენას იქონიებს პროდუქტის ფასზე და 

არა მიწოდებაზე. რეალური ეკონომიკური უპირატესობები მაშინ ვლინდება, როდესაც 

რესპონდენტებს სჯერათ, რომ არასაბაზრო საქონლის მიწოდება დამოკიდებულია მათ 

მიერ გაცხადებულ ღირებულებებზე და მათ მოუწევთ იმ თანხის გადახდა, რასაც 

გააცხადებენ შესაბამის კითხვარში. არსებობს ფაქტები, რომ ჰიპოთეტური 

მიკერძოებულება უფრო მაღალი საზოგადოებრივი საქონლის შემთხვევაში კერძო 

საქონელთან შედარებით. ამ სისუსტის გამოსწორების ერთ-ერთი გზა არის ე.წ. „იაფი 

საუბრის“ (cheap talk) გამოყენება, სადაც რესპონდენტებს ახსენებენ მიკერძოებულობის 

შესახებ და სთხოვენ მისგან განყენებას. „იაფი საუბრის“ სისტემას შეუძლია, შეამციროს 

„გადახდისათვის მზადყოფნა“ (WTP) ჰიპოთეტურ ბაზარზე ისე, რომ რეალურ გადახდებს 

მიუახლოვოს.  

 პროტესტიდან გამომდინარე ღირებულებითი შეფასებები; 

რესპონდენტებმა, რომლებსაც რეალურად დადებითი „გადახდისათვის მზადყოფნა“ 

(WTP) აქვთ კონკრეტული საქონლის მიმართ, შესაძლოა გააცხადონ ნულოვანი 

ღირებულება, მაგალითად, ეთიკური მიზეზებით, რომ არ გადაიხდიან თანხას მოცემულ 

პროდუქტში. ასეთ შემთხვევაში უნდა მოხდეს რესპონდენტების იდენტიფიცირება 

შესაბამისი კითხვებით და გამოირიცხოს მათი შესაბამისი პასუხები სტატისტიკური 

ანალიზიდან. ასევე შესაძლებელია პროტესტიდან გამომდინარე ღირებულებითი 

შეფასებების შემცირება „მიღებისათვის მზადყოფნის“ (WTA) სცენარის წარმოდგენით, 

რითაც მოხდება „საზოგადოებრივი“ კომპენსაციის იდენტიფიცირება „ინდივიდუალურის“ 

ნაცვლად, თუ ადამიანები უარზე არიან ინდივიდუალურად მიიღონ სარგებელი ფულადი 

ფორმით. 

 „გადახდისათვის მზადყოფნასა“ (WTP) და „მიღებისათვის მზადყოფნას“ (WTA) 

შორის უთანასწორობა; 

გაცხადებული უპირატესობის კითხვარებში არჩევანის ვარიანტები და კითხვები 

წარმოდგება „გადახდისათვის მზადყოფნისა“ (WTP) (მიიღო პროდუქტი ან აღკვეთო 

დანაკარგი) ან „მიღებისათვის მზადყოფნის“ (WTA) (დაკარგო პროდუქტი ან განიცადო 

დანაკარგი) მიხედვით. თეორიულად, უმეტესი საქონლისათვის „მიღებისათვის 

მზადყოფნა“ (WTA) გაცხადებული უპირატესობით უნდა აღემატებოდეს „გადახდისათვის 

მზადყოფნას“ (WTP) რამდენიმე %-ული პუნქტით, იქიდან გამომდინარე, რომ 

„გადახდისათვის მზადყოფნა“ (WTP) შეზღუდულია ინდივიდუალური შემოსავლების 
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დონით. „გადახდისათვის მზადყოფნასა“ (WTP) და „მიღებისათვის მზადყოფნას“ (WTA) 

შორის უთანასწორობა, შესაძლოა, შემცირდეს „გადახდისათვის მზადყოფნით“ (WTP) 

გადმოცემული ღირებულებების რეკალიბრაციით „მიღებისათვის მზადყოფნის“ (WTA) 

მოცულობებში. 

 ძვირადღირებული; 

გაცხადებული უპირატესობის მეთოდები შესაძლოა, იყოს ფინანსურად 

ძვირადღირებულიც და დროის კუთხითაც ხარჯიანი. ეს მეთოდი მოითხოვს ფოკუს-

ჯგუფებისა და ინტერვიუების მომზადებას რესპონდენტების გასაცნობად და პრე-

ტესტების ჩასატარებლად.  

 გამოკითხვებთან დაკავშირებული მიკერძოებულობა. 

გაცხადებული უპირატესობის ყველა მეთოდი ეყრდნობა გამოკითხვებს. ამდენად, 

კითხვებზე პასუხები, სავარაუდოდ, იქნება წარმოდგენილი ინფორმაციის გავლენის ქვეშ. 

ის მიკერძოებულობა, რომელიც შედეგია წარმოდგენილი ინფორმაციის 

არანეიტრალურობისა, ცნობილია ინფორმაციული მიკერძოებულობით. პირდაპირი ან 

სატელეფონო ინტერვიუები ასევე პოტენციურ საინტერვიუ მიკერძოებულობას ჰქმნის თუ 

რესპონდენტების პასუხი უშუალოდ ინტერვიუერის უპირატესობების გავლენის ქვეშ არის. 

ამის თავიდან არიდება შეიძლება კარგად გაწვრთნილი ინტერვიუერების შერჩევით. 

უპასუხობის მიკერძოებულობა ჩნდება მაშინ, როდესაც ის ადამიანები, ვინც 

განსაკუთრებით მხარს უჭერს ან განსაკუთრებით ეწინააღმდეგება კონკრეტულ საკითხს, 

უფრო მეტად იძლევიან პასუხებს, რაც შესაბამისად იწვევს ზრდად ან შემცირებად 

მიკერძოებულობას. ასევე არსებობს პოტენციური დაღლილობისა და გაღიზიანების 

ფაქტორი, განსაკუთრებით კითხვების განმეორებად ფორმატებში. ასეთ დროს 

რესპონდენტები ნაკლებ ძალისხმევას იჩენენ ზუსტი პასუხების გასაცემად. ასევე 

აღსანიშნავია, რომ მაშინ, როდესაც რეპონდენტებს ეძლევათ მეტი დრო პასუხების 

გასაცემად, მაგალითად, მათთვის კითხვარების დატოვებით და მეგობრებთან და 

ოჯახთან კითხვების განხილვით, მათ მიერ გაცხადებული „გადახდისათვის მზადყოფნის“ 

(WTP) ოდენობა მცირდება.  

2.2. სხვა მიდგომები 

უახლესი, ე.წ. „სუბიექტური კეთილდღეობის მიდგომა“ უკანასკნელ პერიოდში 

განსაკუთრებით დიდ მნიშვნელობას იძენს. „ცხოვრებით კმაყოფილების მიდგომა“ 

შესაბამისი საოჯახო მეურნეობების კვლევის ფარგლებში უყურებს ადამიანების მიერ 

გაცხადებული კმაყოფილების დონეს ცხოვრებით. აღნიშნული მიდგომა იყენებს 

ეკონომეტრიკულ ანალიზს კონკრეტული არასაბაზრო პროდუქტებით მიღებული 

ცხოვრებით კმაყოფილების შესაფასებლად და გარდაქმნის მას ფულად მაჩვენებლად 

შემოსავლებით ცხოვრების კმაყოფილების დონის შეფასებასთან გაერთიანებით.  

ამჯერად სუბიექტური კეთილდღეობის საზომები განვითარებად მეთოდოლოგიად რჩება 

და არსებული ღირებულებითი შეფასებები არასაკმარისად ძლიერად მიიჩნევა 

სოციალური ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზში პირდაპირ გამოსაყენებლად. აღნიშნული 

მიდგომა განვითარების პროცესშია და შესაძლოა, უკვე უახლოეს მომავალში 

განვითარდეს იმ დონეზე, რომ გახდეს ზემოაღნიშნული საბაზრო მიდგომების სანდო და 
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მისაღები შემავსებელი მიდგომა. ამავე დროს, ეს მიდგომა მნიშვნელოვანი იქნება იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ შემოთავაზებული ინიციატივების რიგი გავლენები 

გათვალისწინებული უნდა იყოს შეფასების პროცესში და წარმოადგინოს დამატებითი 

ინფორმაცია შეფარდებითი ღირებულებისა არასაბაზრო პროდუქტების არა მარტო 

საბაზრო პროდუქტებთან, არამედ ერთმანეთთან შედარების მიხედვითაც. 

მეორე მიდგომის არსი, სადაც სარგებლის ან ხარჯის ღირებულების პირდაპირი შეფასება 

განსაკუთრებით გაურკვეველია, მდგომარეობს იმაში, რომ მინიშნება ხდება არასაბაზრო 

საქონლის (როგორიცაა, ბუნებრივი გარემო ან რეკრეაციული დაწესებულება) 

დაკარგვის, აღკვეთის ან მისი ჩანაცვლების ხარჯზე. ეს არ იძლევა მისი ღირებულების 

საზომს, თუმცა შეუძლია იმ რიცხვის მოცემა, რომლის მიხედვითაც შეიძლება განხილვა 

კონკრეტული საქონელი ღირს თუ არა მოცემული ოდენობის ხარჯი. 

2.2.1. ცხოვრებით კმაყოფილების მიდგომა 

ცხოვრებით კმაყოფილების (LS) მიდგომის ცენტრალური დაშვება არის ის, რომ 

ცხოვრებით კმაყოფილების გაზომვა წარმოადგენს ადამიანის ძირითადი 

სარგებლიანობის სანდო ინდიკატორს. ამ გაგებით, შესაძლებელი ხდება 

სარგებლიანობის ფუნქციასა და შესაბამის განურჩევლობის მრუდებზე პირდაპირ 

დაკვირვება და შესაძლებელი ხდება, შეფასდეს ჩანაცვლების ზღვრული ნორმა (MRS) 

შემოსავალსა და არასაბაზრო საქონელს შორის შესაბამისი ეკვივალენტური ვარიაციისა 

(EV) და მაკომპენსირებელი ვარიაციის (CV)  შესაფასებლად. მაგალითად, თუ 20%-იანი 

შემცირება ადგილობრივი დანაშაულის დონეში ზრდის ადამიანის ცხოვრებით 

კმაყოფილებას 1 ინდექსური პუნქტით და საოჯახო მეურნეობის შემოსავლის ზრდა 5000 

ერთეულით ასევე ზრდის ადამიანის ცხოვრებით კმაყოფილებას 1 ინდექსური პუნქტით, 

შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ დანაშაულის დონის 20%-იანი შემცირების ღირებულება 

ადამიანებისთვის 5000 ერთეულის ტოლია. ფორმალურად, ცხოვრებით კმაყოფილების 

მიდგომის (LS) მიდგომით ეკვივალენტური ვარიაცია (EV) და მაკომპენსირებელი 

ვარიაცია (CV) ფასდება შემდეგნაირად: 

𝑣(𝑝0, 𝑄1, 𝑀0) = 𝑣(𝑝0, 𝑄0, 𝑀0 + 𝑊𝑇𝑃𝐿𝑆) (12) 

სადაც 𝑊𝑇𝑃𝐿𝑆 = 𝐸𝑉 

𝑣(𝑝0, 𝑄0, 𝑀0) = 𝑣(𝑝0, 𝑄1, 𝑀0 − 𝑊𝑇𝐴𝐿𝑆) (13) 

სადაც 𝑊𝑇𝐴𝐿𝑆 = 𝐶𝑉 

პრაქტიკაში (12) და (13) ტოლობები ეკონომეტრიკულად ფასდება (1) ტოლობაში 

მოცემული პირდაპირი სარგებლიანობის ფუნქციის გამოყენებით. პირდაპირი 

სარგებლიანობის ფუნქცია ფასდება რეგრესიული ანალიზიდან პანელური ან კროს-

სექციური გამოკითხვების მონაცემების გამოყენებით ცხოვრებით კმაყოფილებაზე 

არასაბაზრო საქონლის გავლენის გასაზომად. პანელური მონაცემების გამოყენებით 

ცხოვრებით კმაყოფილების შემდეგი ფუნქციის შეფასება ხდება: 

𝐿𝑆𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑀𝑖𝑡 + 𝛽2𝑄𝑖𝑡 + 𝛽3𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡  (14) 
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სადაც Mit არის i ინდივიდის შემოსავალი t პერიოდში, Qit არის i ინდივიდის მიერ 

მოხმარებული ან მისთვის მიწოდებული არასაბაზრო საქონლის დონე t პერიოდში და Xit 

არის ინდივიდუალური მახასიათებლებისა და სხვა ფაქტორების ვექტორი, რომლებსაც 

გავლენა აქვს ცხოვრებით კმაყოფილების დონეზე. β2 კოეფიციენტი წარმოადგენს 

არასაბაზრო საქონლის გავლენის შეფასებას ცხოვრებით კმაყოფილებაზე. 

„გადახდისათვის მზადყოფნა“ (WTPLS) და „მიღებისათვის მზადყოფნა“ (WTALS) შესაძლოა, 

შეფასდეს შემოსავალსა და არასაბაზრო საქონელს შორის ჩანაცვლების ზღვრული 

ნორმით (MRS) (14)-ში შეფასებული კოეფიციენტების გამოყენებით. 

ფორმალურად, „გადახდისათვის მზადყოფნა“ (WTPLS) შეიძლება წარმოდგინდეს 

შემდეგნაირად: 

𝐿𝑆(𝛼 + 𝛽1𝑀𝑖𝑡
0 + 𝛽2𝑄𝑖𝑡

1 + 𝛽3𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡) = 𝐿𝑆(𝛼 + 𝛽1(𝑀𝑖𝑡
0 + 𝑊𝑇𝑃𝐿𝑆) + 𝛽2𝑄𝑖𝑡

1 + 𝛽3𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡) (15) 

ცვლადების გადაადგილება გვაძლევს: 

𝑊𝑇𝑃𝐿𝑆 =
𝛽2(𝑄𝑖𝑡

1 − 𝑄𝑖𝑡
2 )

𝛽1
 

(16) 

აქ „გადახდისათვის მზადყოფნა“ (WTP) შეიძლება შეფასდეს ქვე-შერჩევის (sub-sample) 

გამოყენებით, რომელიც იღებს (receives) ან იძენს (gains) არასაბაზრო საქონელს. ეს ის 

ქვე-შერჩევაა, რომლისთვისაც Q0 → Q1.  

ამის მსგავსად, „მიღებისათვის მზადყოფნა“ (WTALS) გამოითვლება შემდეგნაირად: 

𝐿𝑆(𝛼 + 𝛽1𝑀𝑖𝑡
0 + 𝛽2𝑄𝑖𝑡

0 + 𝛽3𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡) = 𝐿𝑆(𝛼 + 𝛽1(𝑀𝑖𝑡
0 − 𝑊𝑇𝐴𝐿𝑆) + 𝛽2𝑄𝑖𝑡

1 + 𝛽3𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡) (17) 

𝑊𝑇𝐴𝐿𝑆 =
𝛽2(𝑄𝑖𝑡

1 −𝑄𝑖𝑡
2 )

𝛽1
  (18) 

აქ „მიღებისათვის მზადყოფნა“ (WTA) შეიძლება შეფასდეს ქვე-შერჩევის (sub-sample) 

გამოყენებით, რომელიც კარგავს (loses) ან ხელიდან უშვებს (forgoes) არასაბაზრო 

საქონელს. ეს ის ქვე-შერჩევაა, რომლისთვისაც Q1 → Q0.  

(14) ტოლობის შეფასება შესაძლებელია ასევე კეთილდღეობის სხვა საზომის, როგორც 

დამოკიდებული ცვლადის, გამოყენებით. ლიტერატურაში არაპირდაპირი დაშვებაა, რომ 

კეთილდღეობის სხვადასხვა ხელმისაწვდომი ცვლადებიდან, ცხოვრებით კმაყოფილება 

წარმოადგენს ყველაზე მიახლოებულ საზომს იმისა, რასაც ეკონომისტები უწოდებენ 

სარგებლიანობას (utility) და რომელიც ყველაზე ხშირად გამოიყენება. ზოგადად, 

ცხოვრებით კმაყოფილების მიდგომის გამოყენება კეთილდღეობის საზომად 

ღირებულების უფრო დაბალ შეფასებებს იძლევა, ვინაიდან შემოსავლის დონეს უფრო 

ძლიერად აკავშირებს ცხოვრებით კმაყოფილებასთან. 
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ცხოვრებით კმაყოფილების მიდგომის ძლიერი მხარეებია: 

 ხარჯთ-ეფექტიანი 

ცხოვრებით კმაყოფილების (LS) მიდგომა მნიშვნელოვნად ეფექტიანია როგორც 

ხარჯების, ასევე დროის თვალსაზრისით. ძირითადი პანელური მონაცემები, რომლებიც 

ცხოვრებით კმაყოფილების მიდგომის შესაბამის კითხვარებს მოიცავს, 

ხელმისაწვდომია ინტერნეტში ონლაინ რეჟიმში უფასოდ. თუ რა თქმა უნდა, საჭირო 

გახდება პირველადი გამოკითხვების ჩატარება და შესაბამისი მონაცემების მოპოვება, ეს 

ნაკლებად ხარჯ-ეფექტიანია. 

 ფართო გამოყენების შესაძლებლობა; 

ეროვნული ანგარიშები მოიცავს ინდიკატორებს ადამიანთა ცხოვრების ცალკეული 

მახასიათებლების შესახებ. ცვლადების დიდი მოცულობა იმას ნიშნავს, რომ 

ღირებულებითი შეფასების შედეგების უკან გაანალიზდეს ისეთი მნიშვნელოვანი 

განმაპირობებლები, როგორიცაა, მაგალითად, დემოგრაფიული და გეოგრაფიული 

ფაქტორები. იქიდან გამომდინარე, რომ ცხოვრებით კმაყოფილების მიდგომა იყენებს 

მონაცემთა დიდ ოდენობას, შერჩევის ზომა უფრო დიდი გამოდის, ვიდრე ეს არის 

გამოვლენილი უპირატესობის კვლევებში და განსაკუთრებით დიდი გაცხადებული 

უპირატესობის კვლევებში გამოყენებულ შერჩევის ზომასთან შედარებით. ეს 

ანალიტიკოსს აძლევს საშუალებას, რომ მიიღოს შედეგები იმ სხვადასხვა შერჩევისგან, 

რომლებიც უფრო მეტად წარმომადგენლობითი იქნება ქვეყნის მთელი მოსახლეობის 

დონეზე. 

 გამოკითხვებთან დაკავშირებით მხოლოდ მცირე მიკერძოება; 

ცხოვრებით კმაყოფილების მიდგომაში კეთილდღეობის მონაცემები შეესაბამება 

კეთილდღეობის განმსაზღვრელების (დეტერმინანტების) ობიექტურ საზომებს და ამ 

"ცხოვრებით კმაყოფილების მიდგომის" 
ძლიერი მხარეები

ხარჯთ-ეფექტიანი

გონივრულად ფართო გამოყენება

გამოკითხვებთან დაკავშირებით 
მხოლოდ მცირე მიკერძოება

ბაზრის სტრუქტურის დაშვებების 
არარსებობა

"ცხოვრებით კმაყოფილების მიდგომის" 
სუსტი მხარეები

სირთულეები შემოსავლის 
ზღვრული სარგებლიანობის 

შეფასებისას

სირთულეები არასაბაზრო 
საქონლის ზღვრული 

სარგებლიანობის შეფასებისას
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მიზეზით, რესპონდენტებისათვის თითქმის შეუძლებელი ხდება სტრატეგიული ქცევის 

გამოყენება ანალიზის შედეგებზე გავლენის მოსახდენად. გარდა ამისა, 

არასავალდებულობისა (non-commitment) და პროტესტის გავლენით ღირებულებების 

ცვლილების შესაძლებლობა ნაკლებია. 

 ბაზრის სტრუქტურის დაშვებების არარსებობა; 

გამოვლენილი უპირატესობის მიდგომებთან შედარებით ცხოვრებით კმაყოფილების 

მიდგომის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უპირატესობა არის ის, რომ ეს უკანასკნელი არ 

საჭიროებს მიახლოებულ ბაზრებზე (proxy markets) წონასწორობის შესახებ დაშვებების 

გაკეთებას. თუმცა, ბაზრებზე ნებისმიერი პოტენციური მაკომპენსირებელი მექანიზმი 

(მაგალითად, საცხოვრებელი სახლების ბაზრები) ცხოვრებით კმაყოფილების 

მიდგომაში უნდა იყოს მუდმივი იმისათვის, რომ მოხდეს არასაბაზრო საქონლის სრული 

და არა ნაწილობრივი ღირებულების შეფასება. გარდა ამისა, ცხოვრების ღირებულების 

(LS) მიდგომა ინფორმაციული ასიმეტრულობის პრობლემებს ირიდებს თავიდან. 

მაგალითად, თუ კონკრეტულ არეში ცხოვრებასთან დაკავშირებულია ჯანმრთელობის 

მხრივ უარყოფითი გავლენა და ადამიანებს არ აქვთ ამ მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის 

შესახებ ინფორმაცია, „გადახდისათვის მზადყოფნა“ (WTP) ამ გავლენისთვის არ იქნება 

ასახული საცხოვრებელი სახლების ფასებს შორის განსხვავებებში. 

ცხოვრებით კმაყოფილების მიდგომის სუსტი მხარეებია: 

 სირთულეები შემოსავლის ზღვრული სარგებლიანობის შეფასებისას; 

არსებობს საკმაოდ დიდი ხნის საკითხები, რომლებიც ცხოვრებით კმაყოფილების (LS) 

რეგრესიაში შემოსავლის ზღვრული სარგებლიანობის შეფასებას უკავშირდება. ყველა 

თანხმდება იმაზე, რომ შემოსავლის კოეფიციენტი სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია, 

თუმცა პატარა, რასაც ხშირად მივყავართ არასაბაზრო საქონლის ღირებულების 

არარეალისტურად მაღალ შეფასებამდე. ზოგიერთი მკვლევარი მაღალ ღირებულებას 

ანიჭებს სოციალურ ჩართულობას და ამტკიცებს, რომ ცხოვრებით კმაყოფილება 

დაკავშირებულია უფრო მეტი სიხშირით მეგობრებთან, ნათესავებთან, მეზობლებთან 

ურთიერთობასთან. სხვა მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ კეთილდღეობის ღირებულებები 

მასშტაბურად უფრო მეტი მნიშვნელობისაა, ვიდრე გამოვლენილი და გაცხადებული 

უპირატესობის ღირებულებები გარემოსდაცვითი საქონლის შემთხვევაში. მაღალი 

ღირებულების ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, რომ შემოსავლის ფაქტორი ხშირად 

ინსტრუმენტირებულია (instrumented). წინააღმდეგ შემთხვევაში შემოსავლის ფაქტორის 

კოეფიციენტი გაიზრდებოდა და, შესაბამისად, შემცირდებოდა შემოსავლის 

მაკომპენსირებელი ღირებულება. გარდა ამისა, არ არსებობს კონსენსუსი იმასთან 

დაკავშირებით, უნდა მოიცვას თუ არა მაკომპენსირებელი შემოსავლის შეფასებებმა 

„შეფარდებითი შემოსავალიც“. „შეფარდებითი შემოსავლის“ გათვალისწინება 

ცხოვრებით კმაყოფილების (LS) ფუნქციაში არ არის ადვილი ამოცანა, ვინაიდან 

დაშვებები უნდა გაკეთდეს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა იქნას მიჩნეული 

„შეფარდებით ჯგუფად“. მაგალითად, იქნება თუ არა შესაბამისი სამსახურის კოლეგების 

შემოსავალი, რეგიონში ხელფასის დონეები თუ მშპ (მთლიანი შიდა პროდუქტი) 

მოსახლეობის ერთ სულზე? შემოსავლის კოეფიციენტის გავლენა განსხვავებული იქნება 

იმის მიხედვით, თუ რომელი „შედარებითი“ ჯგუფი იქნება გამოყენებული. შემოსავლის 
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გავლენა ადამიანის პირად სარგებლიანობაზე შეიძლება იყოს როგორც პირდაპირი 

(მაგალითად, უფრო მეტის ფულის ქონა საბანკო ანგარიშზე), ასევე არაპირდაპირი 

საქონლისა და მომსახურებების შეძენის შესაძლებლობით. შემოსავალს დადებითი 

გავლენა აქვს რიგ სხვადასხვა ცვლადებზე, რომლებიც ცხოვრებით კმაყოფილების (LS) 

რეგრესიაში მუდმივად მიიჩნევა, როგორებიც არის ჯანმრთელობა, სოციალური 

ურთიერთობები, ოჯახური მდგომარეობა და საცხოვრებელი ადგილი. შემოსავლის 

არაპირდაპირი გავლენა ზოგადად იგნორირებულია ცხოვრებით კმაყოფილების (LS) 

მიდგომაში. როდესაც ითვლება ეკვივალენტური ვარიაცია (EV) და მაკომპენსირებელი 

ვარიაცია (CV), აუცილებლად გაითვალისწინება შემოსავალში ის გარეგანი 

ცვლილებები, რომლებიც საჭიროა სარგებლიანობის მუდმივად შენარჩუნებისათვის. 

ცხოვრებით კმაყოფილების (LS) მიდგომაში აუცილებელია შემოსავლის 

განმსაზღვრელების (დეტერმინანტების) უცვლელად შენარჩუნება. ეს მოიცავს, 

მაგალითად, საცხოვრებელში და სამუშაოზე გატარებულ დროს. ამ ფაქტორების 

მუდმივად შენარჩუნების დროს იზრდება შემოსავლის კოეფიციენტი, რაც ამცირებს 

არასაბაზრო საქონლის მახასიათებლების ღირებულებებს. 

 სირთულეები არასაბაზრო საქონლის ზღვრული სარგებლიანობის შეფასებისას; 

პროდუქტს, რომელსაც ენიჭება ღირებულება, შესაძლოა ჰქონდეს არაპირდაპირი 

გავლენა კეთილდღეობაზე სხვა მაკონტროლებელი ცვლადების საშუალებით. 

მაგალითად, დასაქმება დადებით გავლენას ახდენს კეთილდღეობაზე გაუმჯობესებული 

ჯანმრთელობის მდგომარეობით და თუ ჯანმრთელობის მდგომარეობა ჩართულია 

ცხოვრებით კმაყოფილების (LS) მოდელში (როგორც უნდა იყოს), დასაქმების გავლენა 

კეთილდღეობაზე ამგვარად უფრო ნაკლებად იქნება შეფასებული. ზოგიერთ 

შემთხვევაში, საქონლის ღირებულება სხვა ღირებულებებსაც მოიცავს, თუ კონკრეტული 

პროდუქტის მოხმარების დროს ადამიანი მოიხმარს სხვა შემავსებელ პროდუქტებსაც. 

ასეთ შემთხვევაში საქმე გვაქვს განსხვავებულ ღირებულებებთან. მაგალითად, კინოში 

წასვლის ღირებულების შეფასება მოიცავს ასევე პოპკორნისა და სასმელის  

მოხმარებისა და კინომდე და კინოდან მგზავრობის ღირებულებას. იდეალურ 

შემთხვევაში ასეთი შემავსებელი საქონლის მოხმარება კონტროლირებული უნდა იყოს 

ცხოვრებით კმაყოფილების (LS) რეგრესიაში, თუმცა მონაცემები ხშირად ასეთ დეტალებს 

არ მოიცავს ხოლმე. მეორე საუკეთესო გზა იქნებოდა, თუ შესაფასებელი პროდუქტის 

შემავსებელი პროდუქტების ფასები გამოაკლდებოდა მთლიან ღირებულებას.  

სხვა მეთოდებთან შედარებით, ცხოვრებით კმაყოფილების მიდგომის უპირატესობები 

მჟღავნდება იმაში, რომ ეს მეთოდი არ მოითხოვს ინდივიდებისაგან კარგად 

განსაზღვრული, წინასწარ ჩამოყალიბებული უპირატესობების ქონას. ცხოვრებით 

კმაყოფილების (LS) მიდგომა ასევე არ მოითხოვს ადამიანებისგან მათი მომავალი 

სარგებლიანობის პროგნოზირებას და პროდუქტების ღირებულების ილუზიური 

წარმოდგენების გავლენის ქვეშ არ არის. რესპონდენტებს მოეთხოვებათ თავიანთი 

სუბიექტური  შეფასების წარმოდგენა მთლიანად კეთილდღეობაზე, რომელიც შემდეგ 

ესაბამება კეთილდღეობის დეტერმინანტების ობიექტურ საზომებს და მათ გამოვლენას 

არასაბაზრო საქონლის მიმართ. ადამიანებს არ მოეთხოვებათ შესაფასებელი საქონლის 

შესახებ სრულყოფილი ინფორმაციის ქონა და არ არსებობს ჰიპოთეტური გადახდების 

მექანიზმი. საბოლოოდ, ვინაიდან ანალიტიკოსი ითვლის ჩანაცვლების ზღვრულ 

ნორმებს შემოსავალსა და არასაბაზრო საქონელს შორის, პოტენციურად შეცდომების 
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დაშვებაც არ ხდება იმის გამო, რომ ადამიანებს არ შეუძლიათ თავიანთი სუბიექტური 

გრძნობებისა და რწმენის გადატანა ფულად შკალაზე. 

ცხოვრებით კმაყოფილების მიდგომა ამავე დროს მოითხოვს ეკონომეტრიკული 

ანალიზის მომზადებას შემოსავლისა და არასაბაზრო საქონლის მიზეზშედეგობრივი 

კავშირის შესაფასებლად. რიგი მიზეზების გამო, ასეთი ანალიზი განსაკუთრებულ 

გამოწვევებს მოიცავს და ხშირად მოითხოვს მონაცემთა დიდ ოდენობას და საფუძვლიან 

მოდელირებას. მიდგომა კვლავ განვითარების პროცესშია აკადემიურ ლიტერატურაში.  

როგორც წესი, ღირებულების შეფასების თითოეული მეთოდის გამოყენების 

შესაბამისობა ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზის მომზადებისას კონკრეტულ 

შემთხვევაზეა დამოკიდებული. თუმცა, რეკომენდებულია, ცხოვრებით კმაყოფილების 

(LS) მიდგომა გამოყენებული იყოს არა როგორც ერთადერთი, არამედ შემავსებელი 

მეთოდი სხვა ზემოთაღწერილ მეთოდებთან ერთად.  

3. ღირებულების შეფასების კონკრეტული ასპექტები15 

სახელმძღვანელოს ქვემოთ მოცემული ნაწილი მიზნად ისახავს, წარმოადგინოს 

ცალკეული მნიშვნელოვანი მიმართულებებით ხარჯებისა და სარგებლის ღირებულების 

შეფასების მეთოდოლოგიური ასპექტები არსებულ საერთაშორისო გამოცდილებაზე 

დაყრდნობით. 

 

                                                           
15 Fujiwara, D., Campbell, R. (2011). Valuation Techniques for Social Cost-Benefit Analysis: Stated Preference, 

Revealed Preference and Subjective Well-Being Approaches. A Discussion of the Current Issues. HM 

Treasury. Department for Work and Pensions. 

THE GREEN BOOK. “Appraisal and Evaluation in Central Government”. 2011. HM Treasury. 
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3.1. დროის ღირებულების დადგენა 

გაერთიანებული სამეფოს ტრანსპორტის დეპარტამენტში (DfT) შემუშავებულია დროის 

ღირებულების შეფასების მიდგომა, რომელიც დაქირავებულების დროსა (სამუშაო დრო) 

და საკუთარ დროს (არასამუშაო დრო) განსხვავებულ ღირებულებას ანიჭებს. 

დასაქმებულთა დაზოგილი სამუშაო დროის ღირებულება არის თვითონ დასაქმებულის 

დროის ალტერნატიული ხარჯი. ეს ტოლი იქნება დამსაქმებლის შრომის ზღვრული 

ღირებულების: მთლიან სახელფასო განაკვეთს დამატებული არასახელფასო შრომის 

ღირებულება, როგორებიცაა ეროვნული დაზღვევა, პენსიები და სხვა ხარჯები, 

რომლებიც ნამუშევარი დროის მიხედვით განსხვავდება.  

ტრანსპორტის სფეროში პროექტების და პოლიტიკის შეფასებასა და მოდელირებაში 

გამოყენებული სამუშაო დროის ღირებულება ეფუძნება ტრანსპორტის თითოეული სახის 

გარბენს, რომელიც შეწონილია მომხმარებლების შრომით ხარჯებთან. მიღებულია 

პრაქტიკა, რომელიც არასამუშაო დროის ღირებულების ეროვნულ საშუალო სტანდარტს 

იყენებს შეფასების მიზნებისათვის ყველა სატრანსპორტო საშუალებისთვის.  

ტრანსპორტის სფეროში შეფასებების მომზადების მიზნით, სამუშაო ადგილამდე 

მისვლისა და იქიდან წამოსვლის (სამგზავრო) დრო არასამუშაო დროში ითვლება. 

დაშვებულია, რომ მოცემული სამგზავრო დროის დაზოგვის ღირებულება იზრდება 

დაახლოებით რეალური შემოსავლის განაკვეთის ნახევრით. არასამუშაო დროის 

შემთხვევაში ეს დაშვება აბალანსებს რიგ ფაქტორებს, რომლებმაც შესაძლოა გაზარდოს 

ან შეამციროს შემოსავალთან შედარებით დაზოგილი დროის ღირებულება. ეს 

შესაძლოა, მოიცავდეს შემოსავლის ზრდასთან ერთად ფულის ზღვრული 

სარგებლიანობის შემცირებას, ცვლილებას სამუშაო კვირის ხანგრძლივობაში და 

ცვლილებებს სამგზავრო პირობების ხარისხში. 

სხვა დამატებითი ფაქტორები, რომლებიც გათვალისწინებული უნდა იყოს დაზოგილი 

დროის ღირებულების შეფასებისას, შემდეგია: 

 ადამიანები უფრო მაღალ (ორჯერ მეტ) ღირებულებას ანიჭებენ ფეხით 

მგზავრობის ან მოსაცდელი დროის ღირებულებას ავტოტრანსპორტში 

დახარჯული დროის დაზოგვასთან შედარებით.  

 საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ხალხმრავალ პირობებში დახარჯული დრო ასევე 

უფრო მაღალი წონისაა. 

 გაურკვევლობა, რომელიც გამოწვეულია მგზავრობაში დასახარჯი 

მოსალოდნელი დროის ცვლილებით, ასევე შესაძლებელია დამატებით ფასთან 

იყოს დაკავშირებული. 

 დროის დანაზოგი უნდა შეფასდეს ერთი და იმავე განაკვეთით წუთში, მიუხედავად 

მგზავრობის ხანგრძლივობისა და დანაზოგებისა.  

წარსული გამოცდილებით შეფასებული სამგზავრო დროის დანაზოგების საშუალო 

ღირებულების გამოყენება შესაძლოა არ იყოს გამოსადეგი, თუ მოცემული ტრანსპორტის 

მომხმარებლები განსხვავებულია დაკვირვებადი ჯგუფის მახასიათებლებისგან ან 

გარემოებები მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგან. მიუხედავად ამისა, 

შეფასებები შესაძლებელია გამოყენებული იყოს კონკრეტულ სიტუაციებში სტანდარტად.  
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3.2. სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე გავლენის ღირებულების შეფასება 

სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე გავლენა შესაძლებელია ორი მიმართულებით იქნას 

განხილული: გავლენა სიცოცხლის დაკარგვის ან მისი ხანგრძლივობის შემცირების 

რისკზე (Longevity Dimension) და გავლენა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ ცხოვრების 

ხარისხზე (Health-related Quality of Life (QoL) Dimension). განსხვავებულმა რისკებმა და 

მარეგულირებელმა ჩარევებმა, რომლებიც ამცირებენ ამ რისკებს, სხვადასხვა 

მიმართულებით შესაძლებელია იქონიოს გავლენა. პირველი მიმართულების 

ღირებულებითი შეფასებისათვის, როგორც წესი, გამოიყენება აღკვეთილი ფატალური 

შემთხვევის ღირებულება (Value of Prevented Fatality (VPF)) ან სტატისტიკური სიცოცხლის 

ხანგრძლივობა (Statistical Life Years (SLYs)), ხოლო მეორე მიმართულების ღირებულებითი 

შეფასებისათვის, როგორც წესი, გამოიყენება ჯანმრთელობის ხარისხით 

კორექტირებული სიცოცხლის ხანგრძლივობა (Quality-Adjusted Life Years - QALYs). 

 აღკვეთილი ფატალური შემთხვევის ღირებულება (The Value of a Prevented Fatality 

(VPF)) წარმოადგენს სიცოცხლესთან დაკავშირებული რისკის ღირებულებას. 

უფრო დეტალურად აღნიშნული წარმოადგენს სტატისტიკური სიცოცხლის 

დაკარგვის რისკის ან ალბათობის მცირედი ცვლილების ღირებულებით 

შეფასებას. ხოლო, სტატისტიკური სიცოცხლის ხანგრძლივობა (Statistical Life Years 

(SLYs)) წარმოადგენს სიცოცხლის ხანგრძლივობის ერთი წლით ზრდის ან 

შემცირების რისკის (ალბათობის) მცირედი ცვლილების ღირებულებით შეფასებას. 

 ჯანმრთელობის ხარისხით კორექტირებული სიცოცხლის ხანგრძლივობა (Quality-

Adjusted Life Years - QALYs), თავის მხრივ, ორივე განზომილებას მოიცავს და 

შესაძლებელია გულისხმობდეს როგორც სიცოცხლის ხანგრძლივობის, ისე 

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ცხოვრების ხარისხის ასპექტს. 

3.2.1. წინასწარ აღკვეთილი ფატალური შემთხვევა ან დაზიანება 

ზოგიერთი ინიციატივის სარგებელი არის უბედური შემთხვევების ან დაზიანებების 

აღკვეთა. შესაბამისი საწყისი წერტილი ამ ტიპის სარგებლის შეფასებისთვის არის 

ინდივიდუალური „გადახდისათვის მზადყოფნის“ (WTP) გაზომვა სიკვდილის რისკის 

შემცირებისთვის (ან ახალი საფრთხის და მისგან გამომდინარე გაზრდილი რისკის 

„მიღებისათვის მზადყოფნა“). 

ინდივიდების გადახდისათვის მზადყოფნა საკუთარი ან საკუთარი ოჯახის წევრების 

სიცოცხლის დაკარგვის ან დაზიანებების რისკის მცირე ცვლილებებისთვის შესაძლოა 

გამოყენებული იქნას აღკვეთილი უბედური შემთხვევის ღირებულების (Value of Prevented 

Fatality) დასადგენად16. მაგ. დიდ ბრიტანეთში აღკვეთილი უბედური შემთხვევის 

ღირებულების (VPF) ძირითადი საზომი მოიცავს „დამატებით“ ღირებულებას 

ნათესავებისა და მეგობრებისთვის და კიდევ დამატებით სხვა ღირებულებას 

                                                           
16 Franklin (2000), chapter 7, suggests that individuals systematically undervalue small risks, possibly 
introducing a downward bias in estimating VPF.  



37 
 

საზოგადოებისთვის კონკრეტული ინდივიდების ნაადრევი სიკვდილის თავიდან 

არიდებისთვის17. 

აღკვეთილი უბედური შემთხვევის ღირებულების ქვედა ზღვარი შესაძლოა 

განისაზღვროს „გამოვლენილი უპირატესობის“ ან „გაცხადებული უპირატესობის“ 

კვლევებით. ეს ქვედა ზღვარი სასარგებლოა უსაფრთხოების დანახარჯებისათვის 

საჭირო ფულის ღირებულების ბარიერის განსაზღვრისათვის და ასევე გაზრდილ 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინიციატივების შედარებისათვის. 

„გამოვლენილი უპირატესობის“ კვლევები „გადახდისათვის მზადყოფნას“ (WTP) 

განსაზღვრავენ რისკის შემცირებით, მაგალითად, მეტად ან ნაკლებად რისკიანი 

დასაქმების ადგილებისთვის ხელფასებს შორის განსხვავებებით; ან ფასსა და 

უსაფრთხოებას შორის კომპრომისით სატრანსპორტო საშუალებების არჩევისას; ან 

„გადახდისათვის მზადყოფნით“ (WTP) უსაფრთხოების ისეთ მოწყობილობებზე, 

როგორებიცაა მოწევის სიგნალიზაციები და ავტომობილების აირბაგები. თუმცა, 

პრაქტიკაში აღკვეთილი უბედური შემთხვევის აღნიშნული „გამოვლენილი“ ღირებულება 

ზუსტი არ არის. აღკვეთილი უბედური შემთხვევის ღირებულების (VPF) შეფასებისათვის 

ასევე გამოიყენება „გაცხადებული უპირატესობის“ მიდგომები კითხვარების 

გამოყენებით18. 

გაერთიანებული სამეფოს ტრანსპორტის დეპარტამენტი (DfT) სამგზავრო ტრანსპორტის 

კონტექსტში სიკვდილიანობის რისკის შემცირებას აფასებს დაახლოებით 1.145 მლნ 

ფუნტის ოდენობით თითოეული უბედური შემთხვევის აღკვეთისთვის19. „გადახდისათვის 

მზადყოფნის“ (WTP) საზომების გარდა, ეს შეფასებები მოიცავს დაკარგული გამოშვების 

მთლიან მოცულობას, სამედიცინო და სასწრაფო დახმარების ხარჯებს. ღირებულებების 

გადაფასება ხდება მშპ-ის (მთლიანი შიდა პროდუქტი) სავარაუდო ცვლილებებთან 

მიმართებაში. 

გაერთიანებული სამეფოს ტრანსპორტის დეპარტამენტი (DfT) ფულად ღირებულებას 

ანიჭებს ასევე არაუბედური შემთხვევების აღკვეთას, „გადახდისათვის მზადყოფნის“ 

(WTP) მიდგომაზე დაფუძნებით. სერიოზული და შედარებით მცირე მნიშვნელობის 

შემთხვევები განცალკევებულად ფასდება და ღირებულებების გადაფასება ხდება მშპ-ის 

სავარაუდო ცვლილებებთან მიმართებაში. დღესდღეობით, სერიოზული და შედარებით 

მცირე მნიშვნელობის შემთხვევების აღკვეთის ღირებულებებია 128 650 ფუნტი და 9 920 

ფუნტი20, შესაბამისად. პოლიციის, დაზღვევის და ქონების დაზიანების ხარჯები ემატება 

უბედური შემთხვევების ღირებულებას საგზაო ავტოავარიების აღკვეთის ღირებულების 

დასადგენად21. 

                                                           
17 This augmentation of the ‘own’ WTP-based figure is legitimate only if concern for others’ safety takes the 
form of ‘safety-focused altruism’ where despite being concerned for others’ safety, people are indifferent to 
other determinants of their overall well-being. For cases that are intermediate, some augmentation of the ‘own’ 
WTP-based figure is justifiable. (M W Jones-Lee, (1992)) 
18 For additional information, refer to HSE (2000a), ‘Valuation of Benefits of Health and Safety Control, Final 
Report’, which describes an approach used to update the DfT value for reduction in risk of a fatality. 
19 DfT See (Highways Economic Note No 1. 2000) ‘Valuation of The Benefits of Prevention of Road Accidents 
And Casualties’. Available on the DfT website (http://www.dft.gov.uk) 
20 ibid 
21  See HSE website: http://www.hse.gov.uk  

http://www.dft.gov.uk/
http://www.hse.gov.uk/
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3.2.2. ჯანმრთელობის დაცვა 

ჯანმრთელობის დაცვის გავლენა იშვიათად უკავშირდება დაკარგული ან 

შენარჩუნებული სიცოცხლის საკითხს. ჯანდაცვის სფეროში ალტერნატიული მიდგომა 

გამოიყენება და ითვალისწინებს ცვლილებებს სიცოცხლის ხანგრძლივობაში (მათ 

შორის, მოსალოდნელი სიცოცხლის წლები, სადაც სიცოცხლე იკარგება ან ნარჩუნდება) 

და ცვლილებებს სიცოცხლის ხარისხში. ეს მიდგომა ცნობილია, როგორც 

ჯანმრთელობის ხარისხით კორექტირებული სიცოცხლის ხანგრძლივობა (QALY)-ის 

(Quality-Adjusted Life Years - QALYs).  

EuroQol-ის ინსტრუმენტი უზრუნველყოფს ზოგადი ჯანმრთელობის შეფასებისა და 

შესაბამისი  ჯანმრთელობის ხარისხით კორექტირებული სიცოცხლის ხანგრძლივობა 

(QALY)-ის ღირებულების გამოყვანის მარტივ და თანმიმდევრულ ჩარჩოს და 

წარმოადგენს ევროპაში ჯანდაცვის სარგებლის შესაფასებლად ყველაზე ხშირად 

გამოყენებულ საზომს. ის სიცოცხლის ხანგრძლივობის შეწონვას ახდენს დროის 

განმავლობაში ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ ხარისხთან.  

სამედიცინო ჩარევების შედარებამ შესაძლოა გამოავლინოს კლინიკურ ეფექტებზე 

სხვადასხვა ფაქტორის გავლენა. მაგალითად, კავშირის დადგენა დოზასა და 

კონკრეტულ წამალზე რეაგირებას შორის მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მოცემული 

წამლის გამოყენების პოლიტიკის სწორად შეფასებისათვის. ზოგიერთ შემთხვევაში, 

როდესაც სამედიცინო ჩარევის სარგებელი იზომება „ბუნებრივ“ ერთეულებში 

(მაგალითად, ავადმყოფობის შემცირებული შემთხვევები ან სისხლის დაბალი წნევის 

მაჩვენებლები), შესაძლოა მიზანშეწონილი იყოს შეფასების გაკეთება მისი ხარჯ-

ეფექტიანობის საფუძველზე22.    

რთულია, განსაზღვრო კონკრეტული ჯანდაცვის პროგრამის დაფინანსების ან/და 

დაფინანსების სიდიდის მიზანშეწონილობა, თუ პირველ რიგში მოსალოდნელი 

ჯანდაცვის სარგებელზე ფულადი ღირებულება არ არის მინიჭებული. ღირებულების 

დადგენა მნიშვნელოვანია მაშინაც, როდესაც ჯანდაცვის გავლენა არაჯანდაცვის 

გავლენის საპირისპიროდ უნდა შეიწონოს. არსებობს რიგი ხელმისაწვდომი 

საშუალებები, მათ შორის, კვლევის ჩატარება კონკრეტული ჯანდაცვის სარგებლისათვის 

ინდივიდუალური „გადახდისათვის მზადყოფნის“ (WTP) შეფასებისთვის23. როგორც კი 

„გადახდისათვის მზადყოფნა“ (WTP) ცნობილია, შემფასებლებს შეუძლიათ სამედიცინო 

ჩარევის ზღვრული სარგებლის შედარება ზღვრულ დანახარჯებთან.  

ჯანდაცვის გავლენის შეფასების უფრო ფართო მიდგომის მაგალითი წარმოდგენილია 

ქვემოთ ცხრილში #424. 

 

                                                           
22 It is also possible to appraise a proposal on the basis of its ‘cost utility’ if there is an appropriate measure of 
the benefit of an intervention in terms of human welfare.  
23 The interim Inter departmental Group on Costs and Benefits (IGCB) report, ‘An Economic Analysis of the 
National Air Quality Strategy Objectives’ provides an example of how to conduct an economic analysis including 
health benefits.  
24 Further guidance on the assessment and valuation of health impacts is given in the Department of Health’s 
(DH) ‘Guidance on Policy Appraisal and Health’ (1995) and ‘Evaluation of Health Technologies for Use in the 
NHS: Good Practice Guidelines’ (1999). HSE guidance on the valuation of health impacts is included in GAP23, 
‘Regulatory Impact Assessment – Policy Appraisal’, June 2002. 
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ცხრილი 4. ჰაერის დაბინძურების შემცირებასთან დაკავშირებული მოკლევადიანი ჯანდაცვის 
სარგებლის გაზომვა 

5-ეტაპიანი მიდგომა ჯანდაცვის გავლენის ღირებულების შესაფასებლად: მაგალითი 

1. დამაბინძურებლებისა და მკვიდრი მოსახლეობის საშუალო წლიური 

კონცენტრაციის შეფასება ქვეყნის ყოველი 1 კვადრატული კმ-ისთვის.  

2. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ და დაბინძურების შედეგად დაზარალებულ 

მოვლენებს თითოეულ კვადრატულ კმ-ზე მიენიჭოს შესაბამისი საბაზისო დონე, 

მაგალითად, ყოველდღიური სიკვდილიანობა, რესპირატორული დაავადებების 

მკურნალობისათვის საავადმყოფოების მიღებები. 

3. (1)-ლი და მე-(2)-დან მოპოვებული მონაცემების გაერთიანება  და დოზირებაზე 

რეაგირების ფუნქციის გამოყენება დამაბინძურებლების კონცენტრაციის 

დაკავშირებით შესაბამის ეფექტებთან.  დოზირებაზე რეაგირების ფუნქციები 

გამოიხატება დამაბინძურებლების კონცენტრაციის ერთეულზე ჯანმრთელობის 

შედეგების საბაზისო განაკვეთის პროცენტული ზრდით. მიიღება სამი სახის 

შედეგი: 

 ჯანმრთელობაზე შესაბამისი დამაბინძურებლის მიმდინარე გავლენა 

კვადრატზე; 

 ჯანმრთელობის სარგებელი შესაბამისი ჰაერის დამაბინძურებლის 

კონცენტრაციის შემცირებით კვადრატზე; 

 ჯანმრთელობის სარგებელი შესაბამისი დამაბინძურებლის კონცენტრაციის 

შემცირებით თითოეულ კვადრატზე, მიზნების შესაბამის პოლიტიკებთან 

თანხვედრით.  

4. მე-(3)-ში მიღებული შედეგები შეჯამდეს მიზნებთან შესატყვისი ჯანმრთელობის 

თითოეული გავლენის (რომელსაც დოზირებაზე რეაგირების მისაღები ფუნქცია 

აქვს) შემთხვევების რაოდენობის მთლიანი შემცირების შესაფასებლად.  

5. ჯანმრთელობის თითოეულ გავლენას მიესადაგოს ფულადი ღირებულება 

რაოდენობრივი შეფასებების ფულად შეფასებებში გადასაყვანად. 

3.3. გარემოსდაცვითი გავლენის ღირებულების დადგენა 

გარემოსდაცვითი ხარჯებისა და სარგებლის ღირებულების შეფასება მუდმივად 

განახლებადია. არსებობს რიგი წყაროებისა, რომლებიც აღნიშნული ღირებულების 

შეფასების საკითხებს სიღრმისეულად შეისწავლის. წინამდებარე ნაწილი წარმოადგენს 

ინფორმაციას ამ მიმართულებით დიდი ბრიტანეთის მთავრობის კვლევების შესახებ და 

ასევე სახელმძღვანელო ინსტრუქციებს გავლენის რაოდენობრივ და ფულად ერთეულში 

გამოსახვის შესახებ.  
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3.3.1. სათბურის გაზების გაფრქვევასთან დაკავშირებული ღონისძიებები  

სათბური გაზების ემისიასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გავლენის 

შეფასებისათვის არსებული მეთოდოლოგიები უფრო მეტად სპეციფიკურია კონკრეტული 

პოლიტიკის მიხედვით და არ იძლევა სტანდარტულ სახელმძღვანელო პრინციპებს. 

ხელმისაწვდომია რამდენიმე მოდელი, რომლებიც შეიძლება გამოყენებული იყოს 

კონკრეტული ინიციატივების გავლენის შესაფასებლად ემისიებზე (მაგალითად, დიდი 

ბრიტანეთის ეროვნული საგზაო მოძრაობის პროგნოზები25). 

ახალი პოლიტიკის, პროექტის ან პროგრამის ემისიაზე გავლენა უნდა გამოისახოს 

ნახშირბადის დანაზოგებში ან დამატებითი ემისიის ერთეულებში და გაიზომოს 

ნახშირბადის დიოქსიდის ეკვივალენტის მილიონ ტონებში.  

 როდესაც მოცემული ინიციატივის ემისიაზე გავლენა რაოდენობრივ ერთეულშია 

გამოსახული, მიმდინარე კვლევები ნახშირბადის სოციალური ზიანის ხარჯის 

საილუსტრაციო ღირებულებების გამოთვლის შესახებ იძლევა ინფორმაციას26 და 

ამ სახით შესაძლებელი ხდება გავლენის ფულად ერთეულში გამოსახვა. 

 იმ შემთხვევებში, როდესაც კლიმატის ცვლილების გავლენის რაოდენობრივ 

ერთეულში გამოსახვა არაპრაქტიკულია, წინასწარი შეფასების დოკუმენტში 

აღნიშული ცვლილების მნიშვნელობის თვისებრივ შეფასებასთან ერთად 

მოცემული უნდა იყოს შეფასება იმის შესახებ, კონკრეტული პოლიტიკა 

გამოიწვევს, სავარაუდოდ, ემისიის ზრდას თუ შემცირებას.  

3.3.2. კლიმატის ცვლილებისადმი მგრძნობელობა 

1997 წელს დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ ჩამოაყალიბა გაერთიანებული სამეფოს 

კლიმატის გავლენის პროგრამა (UKCIP) იმისათვის, რომ დახმარებოდა საჯარო და 

კერძო ორგანიზაციებს, შეეფასებინათ მათი მგრძნობელობა (vulnerability) კლიმატის 

ცვლილების მიმართ. გაერთიანებული სამეფოს კლიმატის გავლენის პროგრამა (UKCIP) 

უზრუნველყოფს უახლესი ინფორმაციის მოწოდებას კლიმატის ცვლილების 

პროგნოზებისა და შეფასებების შესახებ დიდი ბრიტანეთის გარემოსდაცვის, საკვებისა 

და სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტთან (Defra)27 ერთად. ეს ინფორმაცია მოიცავს 

ასევე სახელმძღვანელო პრინციპებს შეცვლილი კლიმატით გამოწვეული რისკებისა და 

განუსაზღვრელობების იდენტიფიცირებისა და შეფასებისათვის და ასევე 

მეთოდოლოგიას კლიმატური ცვლილებების გავლენის ღირებულების შეფასებისათვის. 

პოლიტიკის ის ძირითადი სფეროები, სადაც კლიმატის ცვლილება შესაძლოა 

განსაკუთრებული განხილვის საგანი გახდეს, შემდეგია: ინვესტიციების წინასწარი 

შეფასებები გრძელვადიანი დაგეგმვისა და ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის, 

                                                           
25 Contact Defra for further advice on assessing the effects of a proposal on emissions.  
26 A Government Economic Service working paper ‘Estimating the Social Cost of Carbon Emissions’ suggests 
illustrative values for the social damage cost of carbon that can be used to estimate the monetary value of 
impacts once they have been quantified. A copy of this working paper is available on the Treasury’s website 
http://www.hm-treasury.gov.uk Defra can provide an associated guidance note on how to use these values in 
policy appraisal. 
27 დიდი ბრიტანეთის გარემოსდაცვის, საკვებისა და სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი: 
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs  

http://www.hm-treasury.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs
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გაუთვალისწინებელი გარემოებების დაგეგმვა28 და გრძელვადიანი პოლიტიკის ჩარჩოს 

მომზადების პროცესში.  

3.3.3. ჰაერის ხარისხი 

ჰაერის ხარისხზე კონკრეტული პოლიტიკის გავლენის შეფასებლად არსებობს 

მოდელირების დახვეწილი და რთული ინსტრუმენტები, რომლებიც სხვადასხვა 

წყაროსგან გამოყოფილ ემისიას აპროგნოზებს და აფასებს სხვადასხვა 

დამაბინძურებლის გავლენას ატმოსფერული კონცენტრაციის დონეზე სხვადასხვა 

ადგილას29. სამთავრობო უწყებებს შესაძლოა დასჭირდეთ ჰაერის ხარისხის გავლენის 

გათვალისწინება საკუთარი პოლიტიკის ჩამოყალიბების დროს.  

გავლენა ჰაერის ხარისხზე, ზოგადად, გამოიხატება ან კონკრეტული წყაროსგან 

წარმოქმნილი კონკრეტული დამაბინძურებლის ემისიის მოცულობაში ცვლილებით, 

ასევე შესაბამის ტერიტორიაზე ამ ცვლილების გავლენით ატმოსფერული ჰაერის 

ხარისხის დონეზე ან ამ ცვლილების შედეგად დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების 

მთლიანი რიცხვით. 

როდესაც დეტალური მოდელირება შეუძლებელი ხდება, წინასწარი შეფასების 

დოკუმენტში უნდა აისახოს გონივრული შეფასება იმის შესახებ, გამოიწვევს თუ არა  

კონკრეტული პოლიტიკა კონკრეტული დამაბინძურებლების უფრო მეტ ან ნაკლებ 

ემისიას. არსებობს შესაბამისი კვლევები, რომლებიც გვაწვდის მეთოდოლოგიას ჰაერის 

ხარისხის ცვლილებების ჯანდაცვისა და გარემოსდაცვითი გავლენის რაოდენობრივ და 

ფულად ერთეულში გამოსახვის შესახებ30, საჭიროებისამებრ. 

3.3.4. ლანდშაფტი 

ლანდშაფტი მოიცავს ქალაქის პეიზაჟს, მემკვიდრეობას და სხვა მსგავს საკითხებს. 

სახელმძღვანელო დოკუმენტი პეიზაჟზე პოლიტიკის, პროექტებისა და პროგრამების 

გავლენის შეფასების შესახებ შემუშავებულ იქნა ინგლისის მემკვიდრეობისა და 

სასოფლო კომისიის31 მიერ32. არქიტექტურისა და გარემოს დაცვის კომისია33 ასევე 

ამზადებს მსგავს სახელმძღვანელოებს34.  

გაერთიანებული სამეფოს კლიმატის გავლენის პროგრამას (Defra) ასევე დავალებული 

ჰქონდა, შეეფასებინა სასოფლო-სამეურნეო სქემებთან დაკავშირებული 

გარემოსდაცვითი ლანდშაფტის ღირებულება. გამოყენებული იყო პირობითი შეფასების 

(Contingent Valuation) მეთოდები გარემოსდაცვითი ლანდშაფტის (ELF) მოდელის 

                                                           
28 Contingency planning 
29 For a technical reference on the approach to air quality mapping and modelling, see “The Air Quality Strategy 
for England, Scotland, Wales and Northern Ireland”, Defra, January 2000, 
30 Guidance can be found on the Defra website (http://www.defra.gov.uk). Defra has also sponsored research 
to generate empirical estimates of UK WTP for reductions in health risks associated with air pollution 
31 English Heritage and the Countryside Commission  
32 These guidelines draw extensively on the Guidance on the Methodology for Multi-Modal Studies (GOMMMS) 
available from the DTLR archive accessed from the ODPM website: http://www.odpm.gov.uk  
33 The Commission for Architecture and the Built Environment (CABE)  
34 See website: http://www.cabe.org.uk  

http://www.odpm.gov.uk/
http://www.cabe.org.uk/
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მისაღებად. ეს წარმოადგენს პირველ მცდელობას სარგებლის გადაცემის ინსტრუმენტის 

კუთხით სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკის წინასწარ შესაფასებლად35. ეს ანალიზი 

მოიცავს უხეში ბალახის საძოვრებს, სამინდვრეებსა და ბუჩქნარებს. მოდელი იძლევა 

შეფასებებს ჩამოთვლილის მიხედვით ტერიტორიის საფუძველზე „გადახდისათვის 

მზადყოფნის“ შეფასებას და მათი კლებადი ზღვრული სარგებლის შეფასებას.  

3.3.5. წყალი 

წყლის დამაბინძურებლების მიერ მიყენებული ზარალის ხარჯების ეკონომიკური 

ღირებულების დადგენა არ არის ადვილი. იმ სირთულის გამო, რა გზითაც 

დამაბინძურებლები აღწევენ წყლის გარემოში და აზიანებენ ქიმიური წყლის ხარისხს და 

ეკოლოგიურ სტატუსს, ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში უფრო რთულია დოზირებაზე 

რეაგირების მარტივი ფუნქციის შემუშავება. უფრო მეტიც, არსებობს სხვადასხვა გზა, რის 

მიხედვითაც წყლის ხარისხის გაუმჯობესების სარგებელი კონკრეტულ ადგილზეა 

დამოკიდებული და არ არის ადვილი შესაბამისი მოსახლეობის განსაზღვრა, რომელთა 

გამოყენებაც მოხდებოდა ღირებულების შეჯამებისათვის ან როგორ უნდა იქნას 

მხედველობაში მიღებული დაზიანების ფუნქციები შესაბამისი „მანძილის ზარალის“36 

წარმოსადგენად. ამავე დროს, წყლის ღირებულების შეფასებითი კვლევები არ იძლევა 

კონკრეტული დამაბინძურებლის მიხედვით „ზღვრული დაზიანების ხარჯის“ შეფასებებს; 

ისინი უფრო მეტად მიმართულია გარემოსდაცვით ხარისხში დაკვირვებადი 

ცვლილებების ღირებულებების დადგენისაკენ.  

რიგი კვლევების საშუალებით იყო მცდელობა, რომ შეფასებულიყო წყლის ხარისხის 

ცვლილებების ეკონომიკური ღირებულება ან წყლის ობიექტებში37 ნაკადების დონე. 

თუმცა, ისეთი ღირებულების დადგენა, რომელთა გადაცემაც შესაძლებელია38, რთულია.  

3.3.6. ბიომრავალფეროვნება 

ბიომრავალფეროვნების სარგებლის გაზომვა, განსაზღვრა და ღირებულების შეფასება 

რთულია. თუმცა, თუ წინასწარი შეფასების ეტაპზე ამ სარგებლის უგულებელყოფა მოხდა 

ან მას დაბალი პრიორიტეტი მიენიჭა, იქმნება რისკი ბუნებრივი რესურსების მარაგების 

ჭარბი და პოტენციურად შეუქცევადი დეგრადაციისა.  

გაერთიანებული სამეფოს კლიმატის გავლენის პროგრამა(Defra) და ტყის კომისია 

აფინანსებს კვლევას ბიომრავალფეროვნების ღირებულების დადგენისათვის, რომელიც 

                                                           
35 “Estimating the Value of Environmental Features”, Reports to MAFF, January 1999 and June 2001.  
36 “Distance decay” refers to the observation that people living further away from an environmental impact care 
less about it and therefore express lower valuations.  
37 For example, “Valuation of Benefits to England and Wales of a Revised Bathing Water Quality Directive and 
Other Beach Characteristics Using the Choice Experiment Methodology”, Eftec report to Defra, 2002. Also, the 
Environment Agency has a register of 50 water valuation studies which covers values for recreation, water 
quality, flood defence, navigation and fishing (Netcen 1998). 
38 establishing values that can be transferred is difficult. 
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ეხება განვითარებად მეთოდოლოგიურ მიდგომებსა და მისგან გამომდინარე ემპირიულ 

შეფასებებს39. 

3.3.7. ხმაური 

ხმაურის გავლენის შეფასება კომპლექსურია, თუნდაც იმიტომ, რომ მისი გავლენა ბევრი 

მიმართულებით სუბიექტური ხასიათისაა. მიუხედავად ამისა, შემუშავებულია რიგი 

მიდგომებისა, რომელთა საშუალებითაც ხდება ინიციატივების შესაბამისი წყაროს, 

მასშტაბისა და ბუნების მიხედვით ხმაურში ცვლილებების გავლენის რაოდენობრივი 

მახასიათებლებით შეფასება. მაგალითად, ახალი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა ან 

სამრეწველო განვითარებები შესაძლოა რაოდენობრივი გავლენით გამოისახოს 

საშუალო დეციბელებში (dB(A)) გაზომილი ხმაურის დონის ზრდის ამ შემცირების 

გავლენით შესაბამისი რაოდენობის ადამიანებზე ან საოჯახო მეურნეობებზე. ეს მიდგომა 

ასევე გამოიყენება საგზაო მოძრაობის კონტროლის ღონისძიებების ცვლილებების 

გავლენის შესაფასებლად.  

ეს სფერო საკმაოდ სწრაფად განვითარებადია და კვლევები ამჟამადაც ტარდება 

ხმაურის ფულადი ღირებულების შეფასებისთვის40. ევროპის მასშტაბით უკანასკნელ 

პერიოდში ჩატარებული კვლევების მიხედვით დადგინდა ამ ღირებულების დიაპაზონი, 

რომელთა უმეტესობაც მერყეობს ერთი საოჯახო მეურნეობისათვის 20-30 ევროს 

ფარგლებში თითოეულ დეციბელზე წლის განმავლობაში. კვლევებიდან გამომდინარე, ამ 

ღირებულების მედიანა 23.5 ევროა ერთი საოჯახო მეურნეობისათვის თითოეულ 

დეციბელზე წლის განმავლობაში (2001 წლის ფასებით41). 

3.3.8. რეკრეაცია და კეთილმოწყობა ტყეებისთვის 

1992 წელს ტყის კომისიამ 1 ბრიტანული ფუნტი სტერლინგის დონეზე დაადგინა 

რეკრეაციული ვიზიტორებისთვის ტყის ღირებულება ერთ ვიზიტზე. ტყეების 

რეკრეაციული ღირებულების შესახებ ჩრდილოეთ ირლანდიაში ჩატარებულმა უფრო 

ახალი კვლევებმა დაადგინა, რომ საშუალოდ „გადახდისათვის მზადყოფნა“ (WTP) 

მერყეობს 0.6-დან 1.74 ბრიტანული ფუნტის დონეზე თითოეული ვიზიტისთვის და თავის 

მხრივ დამოკიდებულია ტყის მდებარეობაზე, მის მახასიათებლებზე და ვიზიტორების 

სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე42. თუ მოითხოვება მაღალი დონის სიზუსტე, 

რეკრეაციული ღირებულებები უფრო მგრძნობიარე უნდა იყოს თითოეული ტყის 

მახასიათებლების მიხედვით, შესაბამისი ადგილმდებარეობისა და შემცვლელების, 

ასევე მოცემული მომსახურების არეალში ვიზიტორების მახასიათებლების მიხედვით. 

                                                           
39 Guidance is also available from two OECD publications, “Handbook of biodiversity valuation: a guide for 
policy makers” and “Valuation of Biodiversity Benefits: Selected Studies.” 
40 The results of DfT noise studies in the UK and guidance on how to implement values when undertaking 
appraisal are published on the DfT and Defra websites. 
41 Summarised in the 2002 report to the European Commission DG Environment “The State of the Art on 
Economic Valuation of noise” by Stale Navrud. 
42 Summarised in a report to the Forestry Commission. “Non-Market Benefits of Forestry, Phase 1”. (See 
http://www.forestry.gov.uk). 
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თუმცა, თუ უფრო ფართო ხასიათის შეფასების გაკეთება არის საკმარისი, 1992 წლის 

ინდექსი (1 ბრიტანული ფუნტი სტერლინგი ერთ ვიზიტზე) საკმარისი უნდა იყოს.  

დიდი ბრიტანეთის ტყის კომისიამ დამატებით ჩაატარა კვლევა ტყის სფეროსთან 

დაკავშირებული არასაბაზრო სარგებლის დიაპაზონის შესაფასებლად. ამ კვლევის 

საშუალებით გადაიხედა უკვე არსებული მეთოდოლოგიები და კვლევა დიდი ბრიტანეთის 

ტყის არასაბაზრო გავლენის ღირებულების შესაფასებლად საუკეთესო მიდგომის 

განსაზღვრისათვის და წარმოდგენილ იქნა შესაბამისი რეკომენდაციები რეკრეაციის, 

ლანდშაფტის, კეთილმოწყობის, ბიომრავალფეროვნებისა და ნახშირბადის 

სეკვესტრაციის (carbon sequestration) არასაბაზრო ღირებულების შესახებ. 

3.3.9. კეთილმოწყობის გაუარესება 

საქმიანობას, როგორებიცაა ტრანსპორტი და ნარჩენები, ასევე წიაღისეულისა და სხვა 

აგრეგატების მოპოვებას შესაძლოა მოჰყვეს რიგი არასასურველი ზემოქმედებისა, 

რომლებიც კონკრეტული არეალით კმაყოფილების დონეს საგრძნობლად ამცირებს. 

რიგი კვლევებისა ეცადა, შეეფასებინა ამ გავლენის ღირებულება, რომლებიც 

ერთობლიობაში ითვლება კეთილმოწყობის გაუარესების გავლენად და შეიძლება 

მოიცავდეს ხმაურსაც, საგზაო მოძრაობის დარღვევას, მტვერს, სუნს და ვიზუალურ 

ჩარევას.  

დიდი ბრიტანეთის ტრანსპორტის დეპარტამენტის(DETR) მიერ მომზადებულ იქნა კვლევა 

გადაწყვეტილებების ინფორმირებისათვის იმის შესახებ, უნდა დაწესდეს თუ არა 

გადასახადი  კონკრეტულ აგრეგატებზე და რა დონეზე43 (იხ. ცხრილი #5). 

ცხრილი 5. DETR-ის კვლევის შეჯამება 

კვლევამ დაადგინა, თუ რამდენი ადამიანი აფასებდა ისეთი სამშენებლო მასალების, 

როგორებიცაა ღორღი, ქვიშა და ხრეში, მოპოვების უარყოფითი გარემო ეფექტებისგან 

თავის არიდებას, როგორც თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებში, ასევე ეროვნული 

მნიშვნელობის გამწვანებულ ადგილებში.  

21 სანიმუშე კარიერებისა და მოპოვების სხვა ადგილების მიდამოებში შეირჩა ათი ათასი 

რესპონდენტი შემთხვევითი შერჩევის საფუძველზე. მათ ჰკითხეს, თუ რამდენის 

გადახდისათვის იყვნენ მზად მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში გაზრდილი 

გადასახადების ფორმით იმ მიზნით, რომ დახურულიყო აღნიშნული კარიერი და იმ 

პირობით, რომ მიმდებარე მწვანე ტერიტორიის შესანარჩუნებლად აღდგებოდა მოცემული 

მხარე და მუშები დასაქმების ახალ ადგილს იპოვიდნენ. დამატებით 1000 რესპონდენტი 

გამოიკითხა ასევე შემთხვევითი შერჩევის საფუძველზე აღნიშნული საწარმოო ადგილების 

მოშორებით ტერიტორიებზე და დაესვათ იგივე კითხვა, თუ რამდენს გადაიხდიდნენ 

აღნიშნული კარიერის დახურვისათვის ეროვნულ პარკში. მიღებულმა შედეგებმა აჩვენა 

კარიერის მიერ გარემოსადმი მიყენებული ზიანის ღირებულება იმ ადამიანებისათვის, 

რომლებზეც პირდაპირი გავლენა არ აქვს აღნიშნულ გავლენას. 

                                                           
43 London Economics (1999) The External Costs and Benefits of the Supply of Aggregates: Phase 

II. Report for DETR, now found on the ODPM website (see http://www.odpm.gov.uk) 

http://www.odpm.gov.uk/
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ის გარემოსდაცვითი გავლენა, რომლის ღირებულების შეფასებაც სთხოვეს ადამიანებს, 

შემდეგია: უარყოფითი გავლენა ბუნებაზე, მაგალითად, ბიომრავალფეროვნების 

დაკარგვის შედეგად; კარიერის ტრანსპორტისა და შესაბამისი აფეთქებებისგან 

გამოწვეული ხმაური; ტრანსპორტის მოძრაობისა და მტვრის დონე; და ვიზუალური 

ჩარევები. 

გამოკითხვებიდან მიღებული შედეგებით, შეფასება მომზადებულ იქნა იმ საშუალო 

ოდენობისათვის, რისი გადახდისთვისაც ადამიანები მზად არიან კარიერის ადრეული 

დახურვისგან მიღებული გარემოსდაცვითი სარგებლისთვის. ეს შედეგები მოცემულია 

ქვემოთ სანიმუშე ტერიტორიის თითოეული კატეგორიისათვის: 

        „გადახდისათვის მზადყოფნის“ შეფასება: 

შემთხვევის კვლევის ადგილები ფუნტი/ტონა 

ღორღი 0.34 

ქვიშა და ხრეში 1.96 

კარიერები ეროვნულ პარკში 10.52 

ის საშუალო ეროვნული მოცულობა, შესაბამისი გამოშვების ტიპის შეწონვის მიხედვით, 

რომელიც წარმოადგენს კარიერის ყველა ადგილის დახურვისათვის გადახდისათვის 

მზადყოფნას თითოეული ინდივიდის მიხედვით შეფასებული იქნა 1.80 ფუნტის დონეზე 

ერთ ტონაზე. 

3.4. მიწისა და შენობა-ნაგებობების ღირებულების შეფასება 

3.4.1. უძრავი ქონების შეძენა და განკარგვა 

ისეთი პროექტების შეფასება, რომელიც მოიცავს დაინტერესებას მიწასა და შენობა-

ნაგებობებზე საკუთრების უფლების ხანგრძლივობის და იჯარის მიზნებიდან და აგრეთვე, 

აქტივების გამძლეობიდან და ხარისხიდან გამომდინარე, რთულ პროცესს წარმოადგენს.  

ზოგი შეფასება მოიცავს სამთავრობო ინტერესის ოპტიმიზაციას მიწასა და შენობა-

ნაგებობაზე. შეფასების დროს აუცილებელია შემფასებელმა გაითვალისწინოს ქონების 

იჯარასა და საკუთრების უფლებაზე დაინტერესებები, კერძო ფინანსური 

დაინტერესებების (PFI)/საჯარო კერძო პარტნიორობის (PPP) გარიგებები, სადაც უძრავი 

ქონება თამაშობს გარკვეულ როლს და მშენებლობაში ჩადებულია პირდაპირი 

ინვესტიციები. 

არსებულ ინვესტიციებში დაბანდებული ფულის უზრუნველყოფის ღირებულება, ისევე 

როგორც ახალი საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა საჭიროებს ყურადღებით 

განხილვას. არსებულ აქტივებთან მიმართებაში, ყურადღება უნდა მიექცეს იმას, თუ 

რამდენად შესაძლებელია აღნიშნული აქტივები იყოს დათმობილი, შერწყმული 

(შეერთებული) ან მოდიფიცირებული საწყის ღირებულებასთან მიმართებით. ახლად 

აშენებულ აქტივებთან მიმართებაში, ყურადღება უნდა მიექცეს დიზაინს, აქტივის 
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სასიცოცხლო ღირებულებას, გამოყენების მიზნით ვარგისიანობას, საექსპლუატაციო 

ეფექტიანობას და ნარჩენ  ღირებულებას.  

თუ პროექტი მოიცავს მიწასა და შენობა-ნაგებობებზე სამართლებრივი უფლებების 

შეძენას, მართვას ან განკარგვას, მაშინ აღნიშნული საკუთრების უფლების ღირებულებაც 

უნდა იქნას გათვალისწინებული, იქნება ეს უპირობო საკუთრება, იჯარა, ლიცენზია თუ 

მიეკუთვნება საჯარო-კერძო პარტნიორობის/კერძო-საფინანსო ინიციატივების 

ხელშეკრულებებს. ახალი მშენებლობის შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იქნას 

თავდაპირველი ხარჯები, სასიცოცხლო ხარჯები და ნარჩენი ღირებულება. 

უძრავი ქონების პროცენტი ფასდება კაპიტალის ღირებულების ან საიჯარო 

ღირებულების მიხედვით.როდესაც საიჯარო ღირებულება საბაზრო ღირებულებისგან 

განსხვავებულია, ზოგიერთი ლიზინგის პროცენტს შეიძლება ჰქონდეს კაპიტალის 

ღირებულება. შემფასებლები საკუთრების უპირობო მფლობელობის შემთხვევაში, 

აგრეთვე  უძრავი ქონების განვითარების ღირებულების და შედარებით გრძელვადიანი 

ლიზინგის პროცენტების დადგენის დროს, როგორც წესი იყენებენ კაპიტალის 

ღირებულებას. რაც შეეხება შემფასებელთა სხვა კატეგორიას, ისინი აღნიშნულ 

ქმედებებს ახორციელებენ ფულადი ნაკადების წმინდა მიმდინარე ღირებულების ან 

წმინდა მიმდინარე ხარჯებისთვის მიკუთვნების გზით. 

ძირითადი ფაქტორი, რაც მიწის ნაკვეთის ღირებულების შეფასების დროს 

შემფასებელმა უნდა გაითვალისწინოს არის არა მიწის ყველაზე მაღალი ღირებულება, 

არამედ მიწის მოხმარების მიზნობრიობა, თუ რისთვის შეიძლება ის ყველაზე მეტად იქნას 

გამოყენებული. აღნიშნული შეფასება უნდა მოიცავდეს მიწის ნაკვეთის ალტერნატიული 

გამოყენების არა მხოლოდ საბაზრო ღირებულებას, არამედ სოციალურ დანახარჯებს და 

სარგებელს.  

შეფასებები, ძირითადად, დაფუძნებული უნდა იქნას „საბაზრო ღირებულების“ (MV) ან 

„ღია ბაზრის ღირებულების“ (OMV) განმარტებებზე, რომლებიც გამოყენებულია 

„დიპლომირებულ ტოფოგრაფთა სამეფო ინსტიტუტის შეფასებისა და ღირებულების 

გამოთვლის სახელმძღვანელოში“ (RICS Appraisal and Valuation Manual). შეფასებების 

დროს მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული ქონების მოსალოდნელი განვითარება 

(მშენებლობა, გაფართოება) და ისეთი მყიდველის არსებობა, რომელსაც გააჩნია 

განსაკუთრებული ინტერესი, იმდენად, რამდენადაც ამას გააკეთებდა ბაზარი. თუ 

მხედველობაში მივიღებთ ასეთ პოტენციურ მყიდველებს, ამ შემთხვევაში შემფასებელი 

უნდა მოერგოს დიპლომირებულ ტოპოგრაფთა სამეფო ინსტიტუტის მიერ 

განსაზღვრული საბაზრო ღირებულებისა და ღია ბაზრის ღირებულების განმარტებას. 

3.4.1.1. უძრავი ქონების შეფასების ძირითადი ელემენტები 

უნდა აღინიშნოს, რომ უძრავი ქონების შეფასების დროს ქონების პროცენტის 

ღირებულება დამოკიდებულია მისი გამოყენების მიზნობრიობაზე (მაგ., საცხოვრებლად, 

მაღაზიისთვის თუ საოფისედ გამოყენება), ქონების ფიზიკურ მდგომარეობაზე, 

კანონიერი ინტერესის ხანგრძლივობაზე და ვალდებულებებზე, როგორებიცაა იჯარა, 

რემონტი და ა.შ. 
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როგორც წესი, როგორც ზემოთ იქნა აღნიშნული, გათვალისწინებული უნდა იქნას 

აგრეთვე უძრავი ქონების ალტერნატიული გამოყენების ყველაზე მაღალი საბაზრო 

ღირებულება. იმისათვის, რომ უმაღლესი საბაზრო ღირებულების შეფასება მიჩნეულ 

იქნას გონივრულად, შემფასებელმა უნდა განიხილოს ალტერნატიული გამოყენების 

საბაზრო მოთხოვნა დასაგეგმ ქმედებებთან ერთად.  

როდესაც განსავითარებელ უძრავ ქონებას აქვს უფრო ღირებული გამოყენებისთვის 

გეგმაზე ნებართვა, გათვლები უნდა ასახავდეს აღნიშნული გამოყენების საბაზრო 

ღირებულებას.  თუ შემფასებელი მიიჩნევს რომ მოსალოდნელია უძრავ ქონებაზე უფრო 

ძვირადღირებული გამოყენებისთვის გეგმაზე  ნებართვის მიღება ვიდრე ის ადრე იყო 

გამოყენებული, და თუ არსებობს აღნიშნული მიზნით გამოყენებაზე რეალური 

ეკონომიკური მოთხოვნა, მაშინ შემფასებელმა უნდა უგულებელყოს შენობის არსებული 

გამოყენება და არსებულ გეგმაზე ნებართვაც. სანაცვლოდ, შეფასება როგორც წესი უნდა 

ასახავდეს აღნიშნული უძრავი ქონების გამოყენების საუკეთესო ვარიანტს და მიწის 

უმაღლეს ღირებულებას იმის მიხედვით, თუ როგორც დარეგულირდებოდა ის ბაზარზე. 

იმ შემთხვევაში, როდესაც არ არსებობს უძრავი ქონების განვითარებისათვის გეგმაზე 

ნებართვა, შეფასებული და ასახული უნდა იქნას აღნიშნულ გეგმაზე თანხმობის მიღების 

შესაძლებლობა. გარდა ამისა, უძრავი ქონების ღირებულება შესაძლოა შემცირებულ 

იქნას იმ შემთხვევაში, თუ შეზღუდვები იქნება დაწესებული და აკრძალული იქნება მისი 

შემდგომი განვითარება. აქედან გამომდინარე, შეფასების დროს გათვალისწინებული 

უნდა იქნას აგრეთვე ასეთი აკრძალვების შემთხვევაში მათი გაუქმების შესაძლებლობა 

(რა ხარჯი იქნება ამისთვის გაწეული) და მხოლოდ აღნიშნულის შემდეგ მიღებული 

შედეგი იქნას ასახული შეფასებაში. ყველა შემთხვევაში, უფრო მაღალ გეგმაზე 

თანხმობის მიღების შესაძლებლობა უნდა იქნას გათვალისწინებული შემფასებლის მიერ.  

შეფასებები, რომლებიც საბაზრო ღირებულებაზეა დაფუძნებული ასახავს კერძო, და არა 

სოციალურ დანახარჯებსა და სარგებელს. შესაბამისად, ისინი ყოველთვის სრულად არ 

ასახავენ მიწის კონკრეტული დანიშნულებით გამოყენების რეალურ ან პოტენციური 

კეთილმოწყობის ღირებულებას, ან გარემოზე ზემოქმედებას. როგორც წესი, როდესაც 

არსებობს ასეთი გავლენა, მიწის ღირებულება უნდა დადგინდეს მისი საბაზრო ფასის 

მიხედვით. აგრეთვე, დაანგარიშების დროს გათვალისწინებული უნდა იქნას აღნიშნული 

მიწის გამოყენების დანიშნულების შეცვლის შემთხვევაში ის ხარჯები და სარგებელი, 

რომელიც არ არის გათვალისწინებული საბაზრო ფასში. 

როდესაც ხდება მიწის მიმდინარე გამოყენების სუბსიდირება, ზოგჯერ აუცილებელია 

შესწორებული იქნას საბაზრო ფასები აღნიშნული სუბსიდიის გავლენის ასახვისათვის. 

კერძოდ, როდესაც განიხილება მიწის სასოფლო დანიშნულებით გამოყენებიდან სხვა 

დანიშნულებით გამოყენების საკითხი, ამ დროს შესაფერისი იქნება ფასების დაწევა 

მიწის საბაზრო ფასამდე მომავალში მოსალოდნელი სუბსიდიების კაპიტალიზირებული 

გავლენის ასახვისათვის: ანუ, მიწა შეფასებული უნდა იქნას ასეთი სუბსიდიების წმინდა 

გავლენით. რადგანაც ასეთი კორექტირებები ასახავს გადასახადის გადამხდელთა მიერ 

აცილებულ მომავალ ხარჯებს, აღნიშნული წარმოადგენს კორექტირებული ჯამს, 

რომელიც უნდა იქნას შეტანილი შეფასებაში. 

შენობა-ნაგებობის ღირებულების შეფასება მათი ყველაზე მომგებიანი მიზნით 

გამოყენების მიხედვით საკმაოდ მარტივია იმ შემთხვევაში, როდესაც შენობა-ნაგებობა 
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შეიძლება ადვილად იქნას  ადაპტირებული სხვადასხვა მომხმარებლეის მოთხოვნაზე, 

როგორიცაა, მაგალითად, სტანდარტული ოფისის კეთილმოწყობა. თუმცა, ბევრი 

საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა (როგორიცაა ციხეები და საავადმყოფოები) 

შეიძლება ადვილად ვერ იქნას გამოყენებული და ადაპტირებული სხვა მიზნებისთვის. 

მაშინაც კი, როდესაც არ არსებობს განვითარებული ბაზარი კონკრეტული სახის უძრავი 

ქონებისთვის, შესაძლოა არსებობდეს რელევანტური საბაზრო ინფორმაცია. ასეთი 

მტკიცებულებები შეიძლება მიღებული იქნას უძრავი ქონების გაყიდვებთან 

დაკავშირებული საბაზრო ოპერაციებიდან, შენობა-ნაგებობების გაქირავებიდან ან  

შენობა-ნაგებობების გარკვეული ნაწილებიდან,  როგორებიცაა კერძო ჰოსპიტალურ 

სექტორში, ტრიბუნალების განთავსების  ნებართვიდან და ა.შ. ამასთან, სასურველია რომ 

უძრავი ქონების ღირებულება დადგინდეს მიზნობრივი საბაზრო ოპერაციების 

მონაცემებთან, რაც შეიძლება მიახლოებით.   

თუ შენობა-ნაგებობის გამოყენების ალტერნატიული გზა არ არსებობს, მაშინ უძრავ 

ქონებას უნდა მიეცეს უმაღლესი შეფასება   შემდეგ ორი მაჩვენებლიდან: 

 მიწის ღირებულება, რომელზეც არ არის განთავსებული შენობა-ნაგებობა, არ არის 

დაბინძურებული და მზად რომ გამოყენებული იქნას ახალი მიზნებისთვის  

ან 

 მიწის და შენობა-ნაგებობის ღირებულება იმ სახით, რა სახით გამოიყენება 

ამჟამად. 

3.4.1.2. შეფასებები ბაზრის არარსებობის შემთხვევაში 

ისეთი სპეციალიზებული შენობის შეფასება სადაც ბაზარი არ არსებობს 

შემფასებლებისთვის პრობლემას წარმოადგენს. „დიპლომირებულ ტოფოგრაფთა 

სამეფო ინსტიტუტის შეფასებისა და ღირებულების გამოთვლის სახელმძღვანელო“ 

გვთავაზობს „ამორტიზირებული ჩანაცვლების ღირებულების“ გამოყენებას შეფასების 

ბაზისად.  

ამორტიზირებული ჩანაცვლების ღირებულება (DRC) შედგება მიწის მიმდინარე 

მოხმარების „ღია ბაზრის ღირებულებას“ დამატებული შენობებისა და მათი მიწის 

სამუშაოების  მიმდინარე მთლიანი ჩანაცვლების ღირებულება. შენობების ღირებულების 

ამორტიზაცია ხდება მათი პირობების და წლოვანების მიხედვით, აგრეთვე მათი 

ფუნქციონალური, ეკონომიკური და გარემოს სიძველის მიხედვით. აღნიშნული 

ფაქტორები არსებულ ქონებას ნაკლებად ღირებულს ხდის ვიდრე ახლით ჩანაცვლება.  

შემფასებლებს ამორტიზირებული ჩანაცვლების ღირებულების მიმართ აქვთ ორი 

მიდგომა. პირველი მიდგომა ითვალისწინებს არსებული შენობის ზუსტ შემცვლელს,  

რომელიც შეიძლება არ იყოს  სანდო თუ ცოდნა და მასალები არ არსებობს იმისათვის, 

რომ ზუსტად იგივე შენობა იქნას აშენებული. მეორე მიდგომა გულისხმობს არსებული 

შენობის მოდერნიზებული შენობით შეცვლას, რომელიც ფუნქციონალურად შემცვლელი 

იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ახალი შენობა ძველზე პატარა იყოს ან 

განსხვავებული კონფიგურაციის იყოს თანამედროვე გარემოებების ასახვისთვის.  
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ამორტიზირებული ჩანაცვლების ღირებულება შედარებით სპეციალიზებულია და მისი 

მონაცემები არის სუბიექტური ციფრები, რომლებიც ასახავს მფლობელისთვის ქონების 

ღირებულებას, და არა ობიექტურ, გარიგებაზე დაფუძნებულ, ალტერნატიულ დანახარჯს. 

როგორც წესი, ასეთი შეფასებები უფრო მაღალია და მნიშვნელოვან განხილვას და 

დამუშავებას საჭიროებს. ამორტიზირებული ჩანაცვლების ღირებულება გამოყენებული 

უნდა იქნას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს ქონების უწყვეტი საოპერაციო 

საჭიროება  (ან მისგან წარმოებული მომსახურების ნაკადი) წინასწარი შეფასებისა და 

შემდგომი პერიოდის განმავლობაში.  

3.4.1.3. დიზაინის ხარისხის ღირებულების შეფასება 

დიზაინის ხარისხი ყველა საჯარო სექტორის სამშენებლო პროექტის მნიშვნელოვანი 

შემადგენელი ნაწილია და მისი შეფასება უნდა მოხდეს საწყის ეტაპზევე. ქონების 

შეფასების მეთოდების შეზღუდვამ მხოლოდ ტრადიციული მიდგომებით დიზაინის 

ინვესტიციების ხარჯებისა და სარგებლის გათვალისწინების გარეშე შეიძლება შეცვალოს 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. კარგი დიზაინი ყოველთვის ყველაზე დაბალ 

საწყის კაპიტალურ ხარჯებთან არ არის დაკავშირებული. თუმცა, კონტრაქტის მთელი 

პერიოდის განმავლობაში მაღალმა ინვესტიციამ, როდესაც ის დისკონტირებული 

ღირებულებით გამოისახება, შესაძლოა გამოიწვიოს უფრო დაბალი მთლიანი 

სასიცოცხლო ხარჯები.  

კარგი დიზაინის სარგებელი შემდეგია: 

 გამარტივება და ხარჯების დაზოგვა, ასევე იმის უზრუნველყოფა, რომ კაპიტალური 

ხარჯები კონკურენტუნარიანია და დანაზოგები მიიღწევა ოპერაციული ხარჯებით 

(running costs); 

 გაზრდილი გამოშვება და მომსახურების ხარისხი იმ გარემოს გაძლიერებით, 

სადაც მომსახურების მიწოდება ხდება;  

 თანამშრომელთა აყვანა და შენარჩუნება. 

იქიდან გამომდინარე, რომ კარგ დიზაინს პირდაპირი ეკონომიკური გავლენა აქვს, 

როგორიცაა თანამშრომელთა შენარჩუნება ან პაციენტების მდგომარეობის 

გაუმჯობესება, შესაძლებელი ხდება ხარჯებისა და სარგებლის პირდაპირ დათვლა. 

თუმცა, ხშირად რთულია და შეუძლებელიც კი, რომ ფულად ღირებულებაში მოხდეს 

კარგი დიზაინის შესაბამისი სარგებლის გამოსახვა, როგორიცაა მაგალითად, 

მოქალაქეთა სიამაყე მსგავსი დიზაინით, განათლების სფეროში მიღწევები ან 

მომხმარებელთა გამოცდილება. ასეთ შემთხვევებში შესაძლოა საჭირო გახდეს 

პირობითი შეფასების (Contingent Valuation) ან სხვა მსგავსი მეთოდის გამოყენება. უფრო 

პატარა მოცულობის პროექტებისათვის, სადაც პირობითი შეფასებითი ღირებულების 

დადგენა შესაძლოა ძალიან გართულდეს, შესაბამისი კვლევები გამოდის დამხმარედ 

შესაბამისი შედარებებითა და ნიშნულებითდა უზრუნველყოფს იმას, რომ კარგი დიზაინის 

გავლენა გათვალისწინებული იყოს.  
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3.4.2. იჯარა და საიჯარო ქირა 

ზოგჯერ, იჯარით აღებულ ქონებაზე რეალურად გადახდილი საიჯარო ქირა (მიმდინარე 

საიჯარო ქირა) განსხვავდება ბაზარზე არსებული საიჯარო ქირისაგან. აღნიშნული 

უმეტესად ხდება იმ შემთხვევებში, როდესაც ძველი გრძელვადიანი იჯარების საიჯარო 

ქირის გადახედვა და კორექტირება ხდება. გრძელვადიან იჯარებში საიჯარო ქირის 

ასეთი გადახედვისა და კორექტირების დროს, საბაზრო საიჯარო ქირამ შეიძლება 

მნიშვნელოვნად გადააჭარბოს მიმდინარე საიჯარო ქირას და აღნიშნული სხვაობა 

ცნობილია როგორც მოგება იჯარიდან. აღნიშნული გრძელდება მანამ სანამ მომდევნო 

საიჯარო გადახედვა ან იჯარა დასრულდება. აღნიშნულმა საიჯარო გადახედვებმა 

შესაძლოა საიჯარო ქირა კაპიტალის ღირებულებამდე დაიყვანოს და ასეთი იჯარები 

გაიყიდოს დროდადრო. კრიზისულ ბაზარზე, მიმდინარე საიჯარო ქირა შესაძლოა 

აჭარბებდეს საბაზრო საიჯარო ფასს ისე, რომ ქონება მიჩნეულ იქნას ზედმეტად ძვირად 

გაქირავებულად. ასეთი იჯარები, როგორც წესი, შეიცავს მხოლოდ აღმავალი საიჯარო 

ქირის მიმოხილვის პუნქტებს (upward only rent review clauses (UORR)) ისე, რომ თუ ქონებას 

ადევს ყველაზე მაღალი საიჯარო ქირა რაც შეიძლება ყოფილიყო აღნიშნული ქონების 

სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში, ის შენარჩუნდება ერთი ან მეტი საიჯარო ქირის 

გადახედვის პერიოდებში. 

საბაზრო საიჯარო ქირა არის მიახლოებითი ფასი, რომლითაც ქონების გაიჯარება 

მოხდება შეფასების დროისთვის სურვილის მქონე მეიჯარესა და მოიჯარეს შორის, 

რომლებიც მოქმედებენ დამოუკიდებლად, სწორად შერჩეული მარკეტინგის შემდეგ, 

სწორი მარკეტინგული ცოდნით, გონივრულად და იძულების გარეშე.  

შემფასებლებმა ასევე უნდა აღნიშნონ ისიც, რომ მიმდინარე საიჯარო ქირა (ანუ, 

აგრეთვე, კაპიტალური საიჯარო ქირა) ფიზიკურად მსგავს ქონებებზე შესაძლოა 

სრულიად განსხვავდებოდეს.  ასეთი შემთხვევაა, მაგალითად, როდესაც იჯარით გაიცემა 

ერთი საოფისე შენობა და ის არის სრულ სარემონტო და სადაზღვევო პირობებში, სადაც 

მოიჯარე იხდის მთელი რემონტისა და დაზღვევის ხარჯებს. ასევე, ფიზიკურად იდენტურ 

საოფისე ფართს შესაძლოა სრულიად განსხვავებული საიჯარო ქირა ჰქონდეს, მაგრამ 

ქონების მესაკუთრე იყოს პასუხისმგებელი რემონტსა და დაზღვევაზე. 

მნიშვნელოვანია ყურადღება გამახვილდეს იმ ფაქტზე, რომ ფასდება კანონიერი 

ინტერესი ქონებაზე და არა თვითონ ფიზიკური ქონება. აღნიშნული გულისხმობს იმას, 

რომ შემფასებლებმა ზოგადად უნდა გამოიყენონ საბაზრო საიჯარო ქირა, რადგან 

კანონიერი ინტერესი, რომელიც იქნა შეფასებული, ჩვეულებრივ მოიცავს საიჯარო ქირის 

გადახედვის რამდენიმე პერიოდს, და აღნიშნული ფასი იქნება საბაზრო, რომელიც 

რელევანტური იქნება დროთა განმავლობაში. მაშასადამე, სადაც აღმავალი საიჯარო 

ქირის მიმოხილვის პუნქტებია (UORR) წარმოდგენილი, არ იქნება მართებული 

სენსიტიურობის ტესტის გამოყენება კლებადი საბაზრო საიჯარო ქირის გავლენის 

საჩვენებლად, ვინაიდან რეალურად გადახდილი საიჯარო ქირა არ დაეცემა შესაბამის 

ბაზარზე. 



51 
 

3.4.2.1. ეფექტიანი მიწათსარგებლობა 

მიწის ნაკვეთი, რომელიც ახალი განვითარებისთვის არის ხელმისაწვდომი, შესაძლოა 

ზუსტად არ ემთხვეოდეს მოთხოვნებს, მაგრამ სადაც მიწის ნაკვეთი აჭარბებს 

მოთხოვნილს, სიჭარბე განკარგულ უნდა იქნას რაც შეიძლება მალე. გამონაკლისია 

ისეთი შემთხვევა, როდესაც მომავალში გაფართოება არის მოსალოდნელი, (მაგ.: 

ეტაპობრივი განვითარების ფარგლებში), და სადაც მომავალში დამატებითი მიწის 

ნაკვეთი არ იქნება ხელმისაწვდომი. მიწის ნაკვეთიდან იმაზე მეტი შემოსავლის მიღება 

უნდა იქნას  უზრუნველყოფილი ვიდრე მისი შენარჩუნებისთვის არის საჭირო, 

მიუხედავად იმისა რომ ეს შეიძლება იყოს დროებითი სიჭარბე (მაგ.: მოკლევადიანი 

გაქირავების დროს). 

უკვე საკუთრებაში არსებული მიწის ღირებულების შეფასებაში შეტანა გულისხმობს, რომ 

შემფასებელმა ასევე უნდა შეიტანოს ის ხარჯიც, რომელიც ცარიელი მიწის ნაკვეთის 

შენარჩუნებისთვის არის საჭირო. ხშირად იმართება მსჯელობა იმ საკითხზე, რომ 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული განუკარგავი მიწის ნაკვეთები სხვა მიზნებისთვის 

არ უნდა იქნას გამოყენებული უსაფრთხოების მოთხოვნის გამო და შესაბამისად, 

აღნიშნული მიწის ნაკვეთების ალტერნატიული დანახარჯი 0-ის ტოლია. თუმცა, ზოგადად 

შესაძლებელია მიწის პორტფელის, როგორც მთელის, რეორგანიზაციის მეშვეობით 

მიწის მფლობელობისაგან გათავისუფლება სხვაგანაც. პრაქტიკაში, მიწას, რომელიც 

გამოიყენება საჯარო სექტორის პროექტებში, თითქმის ყოველთვის აქვს ალტერნატიული 

დანახარჯი. 

3.4.3. უძრავი ქონება და გარემო 

მიწათსარგებლობის ორგანიზება სამ ძირითად კრიტერიუმს ეყრდნობა, როგორებიცაა: 

ეკონომიკური კეთილდღეობა, სიცოცხლის ხანგრძლივობა და გარემოს ხარისხი. აქედან 

გამომდინარე, გარემოს მნიშვნელოვანი როლის თამაში შეუძლია უძრავი ქონების 

ბიზნესში. აღნიშნულის ნათელ მაგალითს წარმოადგენს კაპიტალიზაციის მეშვეობით 

გარემოს კეთილმოწყობის (ღია სივრცე ან პარკებთან სიახლოვე) ან გარემოს 

დაბინძურების (ჰაერის დაბინძურება, წყლის დაბინძურება, ან მავნე ობიექტებთან 

სიახლოვე) გავლენა ბინის ფასებზე. როდესაც ორი სახლი იდენტურია ყველა 

მახასიათებლის მიხედვით გარდა გარემოს მახასიათებლებისა, ის სახლი რომელსაც 

უკეთესი გარემოს პირობები ექნება (მაგ., უფრო სუფთა ჰაერი ან პარკთან უფრო ახლოს 

მდებარეობა) მოსალოდნელია რომ უფრო მაღალ ფასში გაიყიდება. ასე რომ, ის 

ღირებულება რომელსაც მოქალაქეები გარემოს თვისებების გაუმჯობესებას ანიჭებენ, 

კაპიტალიზირებული უნდა იქნას სახლის ფასში (Segerson, 2001). უძრავი ქონების ფასებზე 

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს აგრეთვე გამწვანება, ტბებთან, მდინარეებთან და 

ზღვასთან სიახლოვე, ტოპოგრაფია. აღნიშნულ ფაქტორებს მრავალი დადებითი 

გავლენა შეიძლება ჰქონდეს, როგორიცაა, მაგალითად, გლობალური და ადგილობრივი 

კლიმატის სტაბილიზაცია, წყალდიდობის შემთხვევების შემცირება, ეკოსისტემის 

გამდიდრება და ა.შ, მაგრამ მეორეს მხრივ, შესაძლოა აღნიშნულმა მოვლენებმა 

უარყოფითი გავლენა იქონიოს უძრავი ქონების საბაზრო ფასებზე. ისეთ რისკ-

ფაქტორებს, რომლების თავიდან აცილებაც აღემატება ადამიანთა ძალებს და 

რომლებიც გავლენას ახდენენ უძრავი ქონების ფასებზე წარმოადგენს წყალდიდობები, 

ხანძარი, ჰაერის დაბინძურება, ხმაური და ელექტრომაგნიტური ველები.  
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3.4.3.1. უძრავი ქონება და გამწვანება 

ზოგადად, გამწვანება უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულებას როგორც წესი ზრდის 20%-

ით და, ამავე დროს, ის ზრდის უძრავი ქონების კომერციული გამოყენებისთვის 

კომერციულ ღირებულებას. მრავალი გამოკვლევა ადასტურებს გამწვანების 

საჭიროებასა და მათი არსებობის დადებით კორელაციას უძრავი ქონების საბაზრო 

ღირებულებაში, ხოლო კარგად მოვლილ და მოწყობილ გამწვანებას სრულ ურბანულ 

დიზაინთან ერთად შეუძლია ხელი შეუწყოს ქალაქის გაუმჯობესებულ ეკოლოგიურ, 

ეკონომიურ და სოციალურ ფუნქციონირებას (Lange et al. 2005).  

სხვადასხვა გამოკვლევებმა ცხადჰყო, რომ პოტენციური მყიდველები თანახმა არიან 

უფრო მეტი გადაიხადონ ისეთი სახლების შეძენისას, რომლებიც გამწვანებულ 

ადგილებთან ახლოს არის განთავსებული, მაგალითად ლონდონის ცენტრალურ 

პარკთან ახლოს. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ პარკიდან 400 მეტრის დაშორებით 

განთავსებამ ან ორი ან სამი კვარტლით მოშორებამ შესაძლოა 10%-ით გაზარდოს 

ქონების ღირებულება, მაშინ როცა თვითონ პარკის არსებობამ უძრავი ქონების 

ტერიტორიაზე (რომელიც ყველასთვის არ არის ხელმისაწვდომი) შესაძლოა ფასი 20%-

მდეც კი გაზარდოს (Kathleen, 2007). 

3.4.3.2. უძრავი ქონება და ჭარბტენიანობა 

უნდა აღინიშნოს, რომ უძრავი ქონების რეალური მიმდინარე ღირებულება ბაზარზე 

იცვლება მისი ადგილმდებარეობის, მახასიათებლების და საცხოვრებელი ადგილის 

ჭარბტენიანობის მიხედვით (Lambrou, 2006). როგორც გოლბი აღნიშნავს თავის ნაშრომში 

„სანაპირო ტერიტორიები წარმოქმნიან უძრავი ქონების ღირებულებას 

მესაკუთრეთათვის“, უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულებაზე გავლენას ახდენს მდინარე 

ან ტბა, თუ ისინი აღნიშნული ქონებიდან 2 კმ-ის ფარგლებში მდებარეობს. კერძოდ, კი 

მდინარიდან ან ტბიდან 160 მ-ის ფარგლებში მდებარე უძრავი ქონების საბაზრო 

ღირებულება იზრდება 5,9%-ით, 500 მ-ის ფარგლებში მდებარე - 3,5%-ით და 1600 მ-ში 

მდებარე 0,9%-ით. სხვა მხრივ, მიწის საბაზრო ღირებულება უძრავი ქონების არ 

არსებობის შემთხვევაში იზრდება, 1-100 მ-ის ფარგლებში აქვს მაღალი პროცენტული 

მაჩვენებელი (27%) და ლიკვიდირებულია  როდესაც მიაღწევს 2,4 კმ-იან დაშორებას. 

უნდა აღინიშნოს, რომ პოტენციური მყიდველები როგორც წესი თავს არიდებენ 100-150 

მ-ზე მეტი დაშორების მქონე უძრავი ქონების შესაძენად მეტი თანხის გადახდას, იმის 

გამო, რომ შესაძლოა არსებობდეს დაცვის სპეციალური სისტემა  მდინარისთვის ან 

ტბისთვის ან მათ ახლოს მდებარე ტერიტორიისთვის და აქედან გამომდინარე, მათაც 

რაიმე ვალდებულება გააჩნდეთ აღნიშნული დაცვის სქემაში. აგრეთვე, უნდა აღინიშნოს 

ის ფაქტი, რომ მაღალხარისხიანი სასმელი წყალი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია 

უძრავი ქონების ღირებულების განსაზღვრის დროს და უძრავი ქონების საბაზრო 

ღირებულებას დაახლოებით 15%-მდე ზრდის (Michael et al., 1996). 

3.4.3.3. უძრავი ქონება და ტოპოგრაფია 

ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და რთულად განსასაზღვრი ფაქტორი, რომელიც 

გავლენას ახდენს უძრავი ქონების ღირებულებაზე არის ტერიტორიის ტოპოგრაფია ან 
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რელიეფი. უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება მერყეობს იმის მიხედვით, თუ როგორი 

კატეგორიის მიწის ნაკვეთზეა ის განთავსებული (ვაკე ტერიტორია, მთიანი ტერიტორია). 

დადასტურებულია, რომ მიწის დაქანების შემცირებასთან ერთად უძრავი ქონების 

საბაზრო ღირებულება იზრდება. მყიდველთა მხრიდან სანაპირო ზოლთან ან უფრო ვაკე 

ტერიტორიასთან მიახლოების სურვილი თამაშობს უმთავრეს როლს და გავლენას 

ახდენს ქონების საბაზრო ფასზე. თუმცა, რა თქმა უნდა, აღნიშნულიარ გამორიცხავს ვაკე 

ადგილებში უძრავი ქონების განთავსების უარყოფით მხარეებსაც, როგორიცაა 

მაგალითად წყალდიდობები და ა.შ. (Davies et al., 2008). 

არსებობს ისეთი შემთხვევები, როდესაც მაღალი დახრილობის მქონე ტერიტორიებზე 

განთავსებული უძრავი ქონება უფრო ძვირი ღირს ვიდრე ვაკე ტერიტორიაზე 

განთავსებული. აღნიშნულის მიზეზი უპირველეს ყოვლისა, შესაძლოა იყოს ულამაზესი 

ხედი და უფრო მშვიდი გარემო რომელსაც აღნიშნული უძრავი ქონება მის მესაკუთრეებს 

სთავაზობს. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ თუ შენობისთვის გამოყოფილი მიწის 

ნაკვეთი დაყოფილია პატარა მიწის ნაკვეთებად უფრო მეტი შენობის ასაშენებლად, 

შესაძლოა ხედმა უფრო მეტი ღირებულის გახადოს უძრავი ქონება ვიდრე, მაგალითად, 

ზღვის ნაპირთან სიახლოვემ (Petty,1982). 

3.4.3.4. უძრავი ქონება და გარემოს რისკები 

ბუნებრივი კატასტროფები არის ისეთი ფენომენი, რომელიც შესაძლოა წარმოიშვას 

ადამიანის ზემოქმედებისგან დამოუკიდებლად. ასეთი კატასტროფების საბოლოო 

შედეგს კი, როგორც წესი, ითვლიან ბუნებრივი ფენომენის სიდიდისა და ძალის 

მიხედვით, რამდენად მტკივნეული და დამაზიანებელია ესა თუ ის კატასტროფა. უნდა 

აღინიშნოს, რომ ბუნებრივი კატასტროფებისგან გამოწვეული გლობალური ეკონომიკის 

ყოველწლიური ხარჯი აჭარბებს დაახლოებით 60 მილიარდ დოლარს, ხოლო ბუნებრივი 

კატასტროფებისგან გარდაცვლილთა რაოდენობა კი - 140 000 ადამიანს. 

რაც შეეხება გარემოს რისკებს, ეს არის ისეთი ფენომენი, რომელიც შესაძლოა 

გამოწვეული იქნას ბუნებისგან, მაგრამ ადამიანთა ჩარევით, ვინაიდან ადამიანთა 

ცხოვრება და საქმიანობა თავის მხრივ გარკვეულ გავლენას ახდენს გარემოს 

სასიცოცხლო ციკლზე. აღსანიშნავია, რომ ადამიანთა საქმიანობა დიდ ქალაქებში და 

მათ რაიონებში იმდენად გაიზარდა, რომ უკვე ძლიერ ზეგავლენას ახდენს გლობალური 

კლიმატის ცვლილებასა და ეკოსისტემის სტაბილურობაზე. განვიხილოთ რამდენიმე 

შემთხვევა დეტალურად:  

ჰაერის დაბინძურება 

ფართოდ ცნობილია, რომ ჰაერის დაბინძურება ხშირი ფენომენია და წარმოადგენს 

მსხვილი ქალაქების უმთავრეს პრობლემას. მისი გავლენა უდავოდ დიდია ეკოსისტემის 

სტაბილურობასა და ადამიანთა ჯანმრთელობაზე. მაგრამ, ისევე როგორც ყველა სახის 

გარემოს რისკებს, ჰაერის ხარისხის დონესაც აქვს საკუთრივ გავლენა ქვეყნის 

ეკონომიკაზე და კერძოდ, უძრავი ქონების ბიზნესზე, ვინაიდან ის ახდენს გავლენას 

უძრავი ქონების შეძენის მსურველებზე (Jaksh, 1970).  
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გამოკვლევებმა ცხადჰყო, რომ ჰაერის ხარისხის 1%-ით ზრდა მიწის ფასს ზრდის 10%-

მდე. მაცხოვრებელთა ეკონომიკურ დონესთან მიმართებაში აღნიშნული პროცენტული 

მაჩვენებელი შესაძლოა გაიზარდოს 28.7 %-ზე, ხოლო სხვადასხვა რეგიონში კი 

მიაღწიოს 41.5%-ს. 

აღნიშნული ფაქტი, ძირითადად, შესაძლოა განმტკიცებულ იქნას ისეთი ქალაქების 

მაგალითით, სადაც გარეუბნებში მდებარე უძრავი ქონება (სადაც უფრო ნაკლებია 

ჰაერის დამაბინძურებელი ნივთიერებების გამოფრქვევა და არსებობს მაღალი ხარისხის 

გარემო პირობები) უფრო ძვირი ღირდეს, ვიდრე ქალაქის ცენტრალურ უბანში 

განთავსებული ქონება (Harrison et al., 1978). 

ხმაური 

ხმაურის გამომწვევი სამი ძირითადი კატეგორია არსებობს: საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტით, რკინიგზით და აეროპორტით გამოწვეული ხმაური. 

საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მოიაზრება ავტობუსები, მეტრო, მანქანები და ა.შ. 

დ.კლეინის განცხადებით, ისეთი უძრავი ქონება, რომელიც მაგისტრალებთან ახლოს 

მდებარეობს 8-10%-ით იაფი ღირს, ვიდრე უფრო წყნარ ადგილებში მდებარე ქონება. 

უძრავი ქონების საბაზრო ფასი, რომელიც რკინიგზასთან ახლოს მდებარეობს, მცირდება 

6.7%-ით. აღსანიშნავია ისიც, რომ თუ მხოლოდ მანძილი იქნება განხილული და არა 

ხმაური, პოტენციური მყიდველის მიერ შეძენის სურვილის დაკარგვამ შესაძლოა უფრო 

მეტად შეამციროს მომავალში ქონების ფასი (Brinckerhoff, 2001). 

რაც შეეხება აეროპორტებისგან გამოწვეულ ხმაურს, მიუხედავად მათი ქალაქისგან 

მოშორებით განთავსებისა, ხმაური მაინც აღწევს გარეუბნებში და შესაბამისად, 

აღნიშნული გავლენას ახდენს ამ გარეუბნებში არსებული უძრავი ქონების საბაზრო 

ღირებულებაზე. კერძოდ, ხმაურის 1 დეციბელით ზრდა ამცირებს უძრავი ქონების 

ღირებულებას 0.3%-მდე. ხოლო, თუ მხედველობაში მივიღებთ იმ ფაქტს, რომ 

აეროპორტში თვითმფრინავების აფრენისა და დაშვების დროს ხმაური რამდენიმე 

დეციბელით იზრდება, ფასებზე გავლენაც იქნება შესაბამისი (Kaufman et al., 1997). 

ხმაურის ბარიერები ძალზედ მნიშვნელოვანია ყველა ზემოხსენებულ შემთხვევაში და 

მათ შეუძლიათ ფასების 10%-მდე ზრდაც კი გამოიწვიონ. თუმცა, ხმაურიან 

ინფრასტრუქტურასთან სიახლოვემ შესაძლოა პირიქით შეამციროს უძრავი ქონების 

საბაზრო ღირებულება, ვინაიდან მათ შესაძლოა ხელი შეუშალონ ასევე ქონებიდან ხედს. 

აღნიშნული ფაქტორების სწორმა კომბინაციამ შესაძლოა მნიშვნელოვანი ფინანსური 

გავლენა იქონიოს უძრავ ქონებაზე (Julien et al., 2002).  

ხანძარი 

ხანძარი ისეთივე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, როგორც წყალდიდობა, ვინაიდან 

შეიძლება მნიშვნელოვანი შედეგები მოჰყვეს, რაც თავისთავად გავლენას ახდენს 

უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულებაზე. მაგალითად, ხანძრის შემდეგ უძრავი ქონების 

საბაზრო ღირებულებამ შესაძლოა დაიკლოს 15%-მდეც კი. აღნიშნული გამოწვეულია 

იმით, რომ მყიდველები უშვებენ ხანძრის ხელახალი გაჩენისა და ქონების განადგურების 

შესაძლებლობას.  
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იმ შემთხვევაში, როდესაც განიხილება მიწის ნაკვეთის საბაზრო ღირებულება, 

გასათვალისწინებელია მიწის მკვებავი და ნოყიერი ინგრედიენტები, რომელთა 

განადგურებაც ხანძრის შემდგომ ნაკლებად ღირებულს ხდის აღნიშნული მიწის ნაკვეთს 

(Loomis, 2004). 

წყალდიდობები 

უძრავი ქონების შეფასებასთან მიმართებაში განიხილავენ წყალდიდობის ორ სახეს: 

მიწის დატბორვა და შენობის დატბორვა.  

აღნიშნული მიმართულებით ჩატარებულმა კვლევებმა ცხადყო, რომ დატბორილი უძრავი 

ქონების ღირებულება მცირდება, მაშინ როცა წყალდიდობის რისკის ქვეშ მყოფი უძრავი 

ქონების ღირებულება მცირდება 4-12%-მდე (Yeo, 2004). ის ფაქტი, რომ უძრავი ქონება 

უკვე რამდენჯერმე იქნა დატბორილი მიუთითებს იმაზე, რომ არსებობს მაღალი რისკი 

ასეთი სახის გარემოს ზემოქმედების კვლავ განმეორებისა.  

აუცილებელია აღინიშნოს, რომ ფსიქოლოგიური ფაქტორები, როგორებიცაა შიში, 

ყოყმანი, პრეფერენციები, იმედი და ა.შ. თამაშობს ასევე დიდ როლს უძრავი ქონების 

ღირებულებაზე. მაგალითად, თუ შევადარებთ ისეთ შემთხვევებს, როდესაც არსებობს 

წყალდიდობის კვლავ მოხდენის საშიშროება, ხოლო მეორე შემთხვევაში წყალდიდობა 

არ მომხდარა ბოლო 5 წლის განმავლობაში, უკანასკნელს პირველთან შედარებით არ 

ექნება მნიშვნელოვანი გავლენა უძრავი ქონების ღირებულებაზე. ისეთ ქონებას, 

რომლებიც ჯერ არ დატბორილა, შემცირებული ღირებულება აქვთ წყალდიდობის 

საშიშროებიდან და მოქალაქეთა მიერ აღნიშნული ქონების შეძენის ნაკლები 

სურვილიდან გამომდინარე და არა იმ ფაქტორიდან გამომდინარე, რომ ხსენებული 

უძრავი ქონება არ დატბორილა ბოლო 5 წლის განმავლობაში. 

ელექტრომაგნიტური ველები 

უძრავი ქონების შეძენის დროს ერთობ მნიშვნელოვანია ემოციური ფაქტორი, 

განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ხდება შემოწმება ელექტრომაგნიტურ ველებში. 

დადასტურებულია, რომ მაღალი ძაბვის მქონე ანძების არსებობა იწვევს უძრავი ქონების 

ღირებულების საშუალოდ 10%-ით შემცირებას (McDonough, 2003). 

საქმე იმაშია, რომ ასეთი ინფრასტრუქტურის არსებობის შემთხვევაში ხედი კი არ ახდენს 

ქონების ფასზე გავლენას, არამედ რიგი ფაქტორები. მაგალითად, აღნიშნული ანძების 

შედეგად მოსალოდნელი საფრთხის შიში იწვევს ქონების საბაზრო ღირებულების 28.6%-

ით კლებას, ხმაური რომელიც გამოწვეულია აღნიშნული ანძების ფუნქციონირებით - 43%-

ით კლებას, ხოლო აღნიშნული მაღალი ძაბვის მქონე ანძების ფუნქციონირების შედეგად 

მოსალოდნელი ჯანმრთელობის პრობლემები - 58%-ით კლებას.  

რაც უფრო იზრდება ასეთი ანძებიდან დაშორება, უძრავი ქონების ფასებიც შესაბამისაც 

იზრდება. მაგალითად, 10 მ-ის დაშორება ანძიდან 27%-ით ამცირებს უძრავი ქონების 

ფასს, ხოლო 100 მ-ის დაშორების შემთხვევაში აღნიშნული პროცენტული მაჩვენებელი 

შემცირებულია 2.7%-მდე. 
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3.4.4. ჰედონიკური ფასწარმოების მეთოდი და უძრავი ქონება 

უძრავი ქონების სფეროში, ჰედონიკური ფასწარმოების მეთოდი გამოიყენება ისეთ 

საქონელთან დაკავშირებული პრობლემის აღმოფხვრის მიზნით, რომელიც არის 

ჰეტეროგენული, როგორიცაა მაგალითად, შენობა-ნაგებობები. ვინაიდან შენობები 

ძალიან განსხვავებულია, შედარებით რთულია ზოგადად შენობებზე მოთხოვნის 

განსაზღვრა. სახლი შესაძლებელია ჩაშლილ იქნას ისეთი მახასიათებლების მიხედვით, 

როგორებიცაა საძინებელი ოთახების რაოდენობა, მიწის ნაკვეთის ზომა, ქალაქის 

ცენტრიდან დაშორების მანძილი, ხმაურიანი გარემო, და ა.შ. ჰედონიკური ფასწარმოების 

მეთოდი სწორედ ასეთი თვისებების სათითაოდ შესწავლას ემსახურება და თითოეული 

მათგანისთვის  ადგენს მიახლოებით ფასს და ელასტიურობას. აღნიშნული ინფორმაცია 

შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ფასის ინდექსის შესაქმნელად, რომელიც გამოყენებული 

იქნება შემდგომში სახლების ფასების შესადარებლად სხვადასხვა ქალაქებში, 

სხვადასხვა პირობებში, ან დროითი მწკრივების ანალიზის ჩასატარებლად. ისევე, 

როგორც სამომხმარებლო ფასების ინდექსის გამოთვლის დროს, ჰედონიკური 

ფასწარმოება შესაძლოა გამოყენებული იქნას ხარისხის ცვლილების 

დასაკორექტირებლად საბინაო ფასების ინდექსის აგების პროცესში, ის აგრეთვე, 

შესაძლოა გამოყენებული იქნას უძრავი ქონების ღირებულების შესაფასებლად ბაზარზე 

განხორციელებული სავაჭრო ოპერაციების შესახებ ინფორმაციის არ არსებობის 

შემთხვევაში, აგრეთვე სხვადასხვა საბინაო მახასიათებლების მოთხოვნის 

გასაანალიზებლად და, ზოგადად, ბინებზე მოთხოვნის შესაფასებლადაც.   

უპირველეს ყოვლისა, გასათვალისწინებელია ის მოსაზრება, რომ სახლის ფასზე 

გავლენას ახდენს იმ მახასიათებლების კონკრეტული კომბინაცია, რომელსაც 

აღნიშნული სახლი ფლობს, თუ მოცემულია რომ დაბალხარისხიან სახლებთან 

შედარებით მაღალხარისხიანი სახლები მოითხოვს უფრო მაღალ ფასებს. ამაში 

მდგომარეობს ჰედონიკური ფასწარმოების ფუნქციის არსი. აქედან გამომდინარე, 

სახლის ფასზე გავლენა შესაძლოა მოახდინოს თვით სახლის სტრუქტურულმა 

მახასიათებლებმა (s1, s2, s3...), რაიონის/სამეზობლოს მახასიათებლებმა (n1, n2, n3...) და 

გარემოს მახასიათებლებმა (e1, e2, e3...). 

სტრუქტურული მახასიათებელი შესაძლოა იყოს ნებისმიერი რამ, როგორიცაა 

მაგალითად სახლის ზომა, ოთახების რაოდენობა, სართულების ტიპი, და ა.შ., 

სამეზობლო მოიცავს ისეთ ცვლადებს, როგორებიცაა ადგილის პრესტიჟი, გზების 

ხარისხი, და ა.შ., ხოლო გარემოს ცვლადებში მოიაზრება ჰაერის ხარისხი, სიახლოვე 

პარკებთან, ზღვის სანაპიროსთან, ნაგავსაყრელთან და ა.შ. 

ანალიზი ტარდება 2 ეტაპად: პირველ ეტაპზე ხდება რეგრესიის გამოყენება ქონების 

ჰედონიკური ფასწარმოების ფუნქციის მისაღებად. აღნიშნულმა ფუნქციამ უნდა 

დააკავშიროს სხვადასხვა მახასიათებლების მქონე ერთიდაიგივე მასივში არსებული 

ქონებების ფასები. აღნიშნულ ფუნქციას შესაძლოა ქონდეს შემდეგი სახე:  

 
(P) = f (s1, s2, s3...sj; n1, n2, n3,...nj; e1, e2, e3,...ej), 

აღნიშნული ფუნქცია შესაძლოა იყოს როგორც წრფივი, ასევე არაწრფივი, და ფასებიც 

შესაძლოა იცვლებოდეს მახასიათებლების ცვლილებასთან ერთად. 
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თუ აღნიშნულ ფუნქციას გავაწარმოებთ რომელიმე ზემოხსენებული ცვლადის მიმართ, 

მივიღებთ ირიბი ფასის ფუნქციას. აღნიშნულ ფუნქციას ირიბი ეწოდება ვინაიდან ის 

მიღებულია არაპირდაპირ და გვიჩვენებს, თუ რამდენის გადახდის სურვილი აქვთ 

მომხმარებლებს შესაბამისი მახასიათებლების უკეთესი ხარისხის ან რაოდენობის 

მისაღებად. 

რაც შეეხება მეორე ეტაპს, აღნიშნულ ეტაპზე ხორციელდება ირიბი ფასების 

რეგრესირება ხალხის მიერ არჩეული რეალური რაოდენობის/ხარისხის მიმართ 

იმისათვის, რომ მიღებული იქნას გადახდისუნარიანობის ზღვრული მაჩვენებელი 

კომფორტისთვის. აღნიშნული ანალიზის შედეგი გვიჩვენებს, თუ რამდენად შეიცვლება 

უძრავი ქონების ღირებულება თითოეული ცვლადის 1 ერთეულით ცვლილების დროს, თუ 

მოცემულია რომ სხვა ცვლადები უცვლელია.  

ჰედონიკური ფასწარმოების მეთოდი გამოყენებული აქვს ვილჰელმსონს ნაშრომში 

„სატრანსპორტო ხმაურის გავლენა საოჯახო ტიპის სახლების ღირებულებაზე“, სადაც ის 

მიუთითებს, რომ ტრანსპორტის ხმაურს ძლიერი გავლენა აქვს სახლის ღირებულებაზე, 

კერძოდ კი, შეფასებული აქვს ხმაური და გზის ვიზუალური მხარის გავლენა. აღნიშნული 

გავლენის შესაფასებლად ავტორს გამოყენებული აქვს როუზენის (1974) მიერ 

განვითარებული ჰედონიკური ფასწარმოების მოდელი, სადაც გამოყენებულია სახლების 

ფასები საცხოვრებელი ატრიბუტების ღირებულების შესაფასებლად. აღნიშნული 

მოდელი ეფუძნება იმ მოსაზრებას, რომ ადამიანის სარგებელი საქონელთან 

მიმართებაში დამოკიდებულია იმ ატრიბუტებზე, რომელიც ამ საქონელს აქვს. 

ჰედონიკური ფასების მოდელი მიიჩნევს, რომ სახლის ფასი შედგება სწორედ ასეთი 

ატრიბუტების ფასებისგან და, შესაბამისად, ირიბი ფასი ენიჭება სახლის ყოველ 

ატრიბუტს, როგორიცაა, მაგალითად, სახლის ადგილმდებარეობა, სახლის ხარისხი, 

ხმაურის დონე საცხოვრებელ  უბანში და ა.შ. 

აღნიშნული მოდელი მიიჩნევს, რომ მომხმარებელი ახდენს სარგებლის მაქსიმიზაციას, 

U(z,X), სადაც z არის საცხოვრებლის მახასიათებლების ვექტორი, როგორიცაა ზომა, 

კომფორტი, სატრანსპორტო ხმაური, და ა.შ, ხოლო X არის შედგენილი საქონელი. 

დაშვებულია, რომ მომხმარებელი ყიდულობს მხოლოდ 1 სახლს და სხვა დანარჩენი 

საქონლის (X) ფასების ნორმალიზება ხდება 1-მდე, რომლის შემდეგაც შესაძლებელია 

საბიუჯეტო შეზღუდვის ფორმულა ასე ჩაიწეროს: 

Y= X+ p(zi), 

სადაც Y არის საოჯახო მეურნეობის შემოსავალი, ხოლო p(zi) - ჰედონიკური ფასების 

განტოლება. 

თუ მომხმარებლის სარგებლის ფუნქციის მაქსიმიზაცია მოხდება ხსენებული საბიუჯეტო 

შეზღუდვის გათვალისწინებით და თუ არსებობს, აგრეთვე, ამონახსნი, მაშინ პირველი 

რიგის პირობები შემდეგნაირად ჩაიწერება:  
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მომხმარებელი ირჩევს i-ურ საოჯახო ატრიბუტს ისე, რომ ატრიბუტ p(zi)-ის ირიბი ფასი 

უნდა უტოლდებოდეს ატრიბუტსა და შედგენილ საქონელს X შორის ჩანაცვლების 

ზღვრულ ოდენობას. აგრეთვე, თუ გამოვიყენებთ ჰედონიკური ფასების განტოლების 

ნაწილობრივ წარმოებულს სატრანსპორტო ხმაურის მიმართ, მივიღებთ ირიბ ფასს, 

რომელიც შესაძლოა განმარტებულ იქნას, როგორც მომხმარებლის ზღვრული 

გადახდისუნარიანობა ხმაურის ზღვრული შემცირებისთვის.  

4. გამოყენებული ლიტერატურა: 
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 Fujiwara, D., Campbell, R. (2011). Valuation Techniques for Social Cost-Benefit Analysis: 

Stated Preference, Revealed Preference and Subjective Well-Being Approaches. A 

Discussion of the Current Issues. HM Treasury. Department for Work and Pensions. 

 Organisation for Economic Cooperation and Development. 2008. “OECD Introductory 

Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis (RIA)”. Version 1.0. 

 Office of Management and Budget (OMB) of the President of the United States. 2003. “To the 

Heads of Executive Agencies and Establishments. Subject: Regulatory Analysis”.  
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