
როგორ უნდა შევაფასოთ ქონება
კორონავირუსის დროს

საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციები



IVSC შემფასებლებს ურჩევს, იხელმძღვანელონ 2020 წლის IVS-ის უახლესი გამოცემით 
და ყურადღება გაამახვილონ „ზოგად სტანდარტებზე“ N101-N105. ასევე, 
გაითვალისწინონ დამატებითი ფაქტორებიც:

•     თუ არსებული შეზღუდვებიდან (მაგალითად, მთავრობის მიერ დადგენილი 
სამუშაოს განხორციელების მიზნით თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვიდან) 
გამომდინარე, შეუძლებელია, შეასრულონ სტანდარტის „IVS 102 - გამოძიება და 
შესაბამისობა“ ყველა მოთხოვნა, მაშინ ეს მიზეზი აუცილებლად უნდა მოიხსენიონ 
სამუშაოს მასშტაბებში, შეუთანხმონ კლიენტს და ნათლად მიუთითონ დასკვნაში ამის 
შესახებ.  

Covid-19-ის პანდემიამ დიდი გავლენა მოახდინა სხვადასხვა სექტორის საბაზრო 
აქტივობებზე, მათ შორის უძრავი ქონების სფეროზე. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეტაპზე 
სახელმწიფოს მხრიდან შეიზღუდა მთელი რიგი საქმიანობები, უძრავ ქონებასთან 
დაკავშირებული ტრანზაქციები მაინც ხორციელდება, რაც ხელს უწყობს ეკონომიკის 
ფუნქციონირების შენარჩუნებას. 

ქონების შეფასება უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული რაციონალური 
გადაწყვეტილების მიღების აუცილებელი წინაპირობაა. შესაბამისად, შემფასებლები 
ასრულებენ სერვისს, რომელსაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს უძრავი ქონების 
ტრანზაქციების განხორციელების პროცესში. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ 
პროფესიონალ შემფასებლებს, კარგად გამყარებული და გამჭვირვალე შეფასების 
დასკვნების მეშვეობით, დიდი როლი აკისრიათ ტურბულენტური ბაზრის 
მოთამაშეებისათვის ნდობის აღდგენის საკითხში. 

შექმნილი ვითარება შემფასებლებისთვის დიდი გამოწვევაა, რადგან ქონების 
შეფასების სარწმუნო დასკვნა სწრაფად ცვალებადი გარემოს გათვალისწინებით უნდა 
მომზადდეს; დასკვნაში გაკეთებული კალკულაციები და გამოთვლების 
ინტერპრეტაცია მიზნობრივი მომხმარებლისთვის ინფორმატიული და სასარგებლო 
უნდა იყოს. მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების პირობებში შეფასების პროცესის 
უკეთ წარსამართად, წამყვანმა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა მოქმედი 
შემფასებლებისთვის რეკომენდაციები გასცეს. დოკუმეტში თავმოყრილია ყველაზე 
მნიშვნელოვანი  რჩევები.
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შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭო - IVSC

https://www.ivsc.org/


•     თუ შემფასებელი თვლის, რომ შეფასების განხორციელება შეუძლებელია 
არსებული შეზღუდვებიდან გამომდინარე, უარი უნდა თქვას სამუშაოს შესრულებაზე. 
 
•     ქონების ღირებულების დადგენის პროცესში, შემფასებელმა იდენტურად არ უნდა 
გამოიყენოს კრიზისამდე არსებული კრიტერიუმები, რადგან აღნიშნული მიდგომა 
ემყარება პოტენციურად მცდარ დაშვებას, რომ ქონების ღირებულება აუცილებლად 
დაუბრუნდება კრიზისამდე არსებულ დონეს. რეალურად კი შეუძლებელია 
პროგნოზირება, ეს დაშვება გამართლდება თუ არა.
 
•     უახლესი ინფორმაციის გათვალისწინების მიზნით, სასურველია, შემფასებლებმა 
თვალი ადევნონ აკრედიტებული ადგილობრივი საშემფასებლო პროფესიული 
ორგანიზაციების რეკომენდაციებსაც.

TEGoVA-ს რეკომენდაციით:

•     იმ შემთხვევაში, თუ ქვეყნის ადგილობრივი კანონმდებლობის მოთხოვნა არ 
ემთხვევა TEGoVA-ს სტანდარტებს, შემფასებლებმა უპირველესად უნდა 
გაითვალისწინონ ადგილობრივი კანონმდებლობა. 

•     პრე-კრიზისული თარიღით ქონების შეფასება: შემფასებლებმა, პირველ რიგში, 
უნდა დაადგინონ კრიზისამდე არსებული ბოლო თარიღი, როცა მათი მოსაზრებით, 
შესაძლებელი იყო ქონების საბაზრო ღირებულების დადგენა ბაზარზე არსებული 
მონაცემების საფუძველზე; და მხოლოდ ამის შემდეგ დაადგინონ სწორედ ამ 
პრე-კრიზისული თარიღისათვის შესაბამისი საბაზრო ღირებულება. აღნიშნული 
მიდგომა მათ საშუალებას მისცემს, განსაზღვრონ საორიენტაციო ღირებულება, 
რომელთან მიმართებაშიც შემდგომ შემფასებელი ან თავად კლიენტი განსაზღვრავს 
კრიზისის პერიოდში მიმდინარე თარიღისთვის შესაბამის საბაზრო ღირებულებას.

•     მიმდინარე თარიღით ქონების შეფასებისას, შემფასებლებმა დასკვნაში 
გარკვევით უნდა ასახონ ინფორმაცია გამოყენებული წყაროებისა და შესადარისების 
შესახებ და მიუთითონ რა სახის შესწორებები შეიტანეს საწყის მონაცემებში ამჟამად 
არსებული კრიზისის გამო. კორექტირებების გაკეთების შემთხვევაში შემფასებლებმა 
უნდა დაასაბუთონ ისინი თავიანთი არგუმენტირებული მსჯელობის ან ბაზარზე 
არსებული ფაქტობრივი მტკიცებულებების საფუძველზე. თუმცა, შემფასებლებმა უნდა 
გაითვალისწინონ, რომ ბაზარზე არსებული გაურკვეველი პერიოდის განმავლობაში, 
ისინი არ არიან ვალდებულნი, დადებითი ან უარყოფითი შესწორება შეიტანონ 
პრე-კრიზისულ საბაზრო მონაცემებში, თუ ამას წინასწარ გარკვევით მიუთითებენ 
შეფასების დასკვნაში. 
ასეთ შემთხვევაში, პრე-კრიზისული და მიმდინარე თარიღით არსებული 
ღირებულებები ერთი და იგივე იქნება (იმ დაშვებით, რომ შესაფასებელ ქონებაზე 
რაიმე სხვა ფაქტორს არ მოუხდენია მატერიალური გავლენა ამ ორ თარიღს შორის).
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RICS მის მიერ რეგულირებულ წევრებს ურჩევს:

•     იმოქმედონ RICS Red Book Global-ის მოთხოვნების შესაბამისად, რომელშიც 
ყურადსაღებია:
 -  VPS 1.3.1 (i) Nature and extent of the valuer’s work including investigations and 
                limitations thereon
 -  VPS 2.1 Inspections and Investigations
 -  VPS 3.2 (g) Extent of Investigations
 -  VPS 4.8 Assumptions

•     შესაბამისი ქვეყნების სამთავრობო ორგანოების რეგულაციების 
გათვალისწინებასთან ერთად, მათ უნდა იმოქმედონ გამჭვირვალედ და 
პროფესიონალურად. კლიენტებთან უნდა შეათანხმონ და დოკუმენტირებულად 
ასახონ ნებისმიერი სახის ცვლილება, რომელიც შეაქვთ სტანდარტულ პროცედურაში, 
იქნება ეს დაკავშირებული ინფორმაციაზე შეზღუდულ წვდომასთან თუ ქონების 
ინსპექტირებასთან. უფრო მეტიც, დეტალურად უნდა დაასაბუთონ ამ ცვლილებების 
საჭიროების გამამყარებელი არგუმენტები. 

•     გლობალურ პანდემიასთან დაკავშირებულ ამჟამინდელ გარემოებებში, RICS-ის 
მიერ სერტიფიცირებულმა შემფასებლებმა შეიძლება მიუთითონ, რომ შეფასება  
ხორციელდება „მნიშვნელოვანი (არსებითი) განუზღვრელობის“  პირობებში, როგორც 
ეს განმარტებულია RICS Red Book Global-ის VPS 3-ისა და VPGA 10-ის მიხედვით. ასეთ 
შემთხვევაში, RICS იძლევა რეკომენდაციას, რომ შემფასებლებმა დასკვნას თან 
დაურთონ კონკრეტული ტექსტი, რომელიც მოცემულია მათ ვებ-გვერდზე.

•     გარდა ამისა, შემფასებელმა უნდა მიუთითოს რეკომენდაციის სახით, რომ 
მიმდინარე სიტუაციიდან გამომდინარე, ასეთი შეფასება ხასიათდება ნაკლები 
სანდოობით, ვიდრე სხვა, სტანდარტულ გარემოებებში განხორციელებული 
შეფასებები. ამიტომ, იგი განხილული უნდა იქნას მეტი სიფრთხილით/დაკვირვებით 
და რეგულარულად გადაიხედოს.

შეფასების ინსტიტუტი შემდეგ ძირითად რეკომენდაციებს გასცემს:

•     პირველ რიგში, შემფასებლებმა სამუშაოს შესრულების პროცესში რისკის ქვეშ არ 
უნდა დააყენონ საკუთარი თავი და უარი თქვან დავალების შესრულებაზე, თუ თვლიან, 
რომ მათ ჯანმრთელობას საფრთხე შეექმნება.
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•     ყურადღება უნდა გაამახვილონ ბაზრის ანალიზზე, რაც შეფასების 
უმნიშვნელოვანეს ნაწილს წარმოადგენს. მართალია, Covid-19-ის ზუსტი გავლენა 
სხვადასხვა ბაზარზე ჯერ დაუდგენელია, თუმცა აშკარაა, რომ ის აუცილებლად 
იმოქმედებს იპოთეკური სესხების საპროცენტო განაკვეთებზე და ფასიანი 
ქაღალდების ბაზარზე ფასების მერყეობაზე.  

•     ბაზრის ანალიზის დროს ხდება ბაზარზე მოქმედი მხარეების რეაქციებზე 
დაკვირვება, რაც განსაკუთრებით რთულია, როცა თავად ბაზრის მონაწილეები არიან 
გაურკვევლობაში. ეს ართულებს შემფასებლების საქმიანობასაც.

•     შეფასების დასკვნა უნდა მოიცავდეს ზემოთ აღნიშნულ ანალიზს და Covid-19-ის 
შესაძლო გავლენას ბაზარზე. ასევე, არ არის მიზანშეწონილი „სპეციალური დაშვების“ 
გაკეთება იმის თაობაზე, რომ შემფასებელი არ იღებს პასუხისმგებლობას საბაზრო 
პირობების ანალიზზე. 

•     გარდა ამ რეკომენდაციებისა, Appraisal Institute-მა გამოაქვეყნა შემდეგი ორი 
დოკუმენტი, რომელთა გათვალისწინებაც დაგეხმარებათ შეფასების დასკვნის უკეთ 
მომზადებაში:

რესქული შემფასებლებს ურჩევს, რომ ქონების ინსპექტირების პროცესში 
მინიმუმამდე დაიყვანონ ფიზიკური კონტაქტი კლიენტებთან და ქონების 
მფლობელებთან. აღნიშნულის შესაბამისად, შეფასების სერვისების ზოგიერთმა 
მომხმარებელმა ბოლო პერიოდში შეცვალა კიდეც თავისი პოლიტიკა და გადაერთო 
გარე ინსპექტირებით შეფასებაზე, რაც პირისპირ კონტაქტის თავიდან აცილების 
საშუალებას იძლევა.

მნიშვნელოვანია, რომ შემფასებლებმა თავი აარიდონ პანიკას, თვალი ადევნონ 
ბაზარზე მიმდინარე მოვლენებსა და ახალ ტრენდებს, ქონების შეფასების პროცესში 
გამოიყენონ რამდენიმე მიდგომა, რაც უფრო სარწმუნოს გახდის მომზადებულ 
დასკვნას. აუცილებელია დასკვნებში განსჯის უნარისა და არგუმენტირებული 
ანალიზის გამოყენება, რადგან მდგომარეობა მუდმივად იცვლება, მათი მხრიდან კი 
პროცედურების თანმიმდევრული მიყოლა და კლიენტების მუდმივ ინფორმირებაზე 
ზრუნვა ძალიან მნიშვნელოვანია. 
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