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შინაარსი

გამოკვლევის მიზანი
გამოკვლევის ინსტრუმენტარი
გამოკვლევის ობიექტი
გამოკვლევის მეთოდი
საველე სამუშაოები და მონაცემთა დამუშავება
გამოკვლევის ძირითადი შედეგები
გამოკვლევის კითხვარი
გამოკვლევის კითხვარის შევსების ინსტრუქცია

2

გამოკვლევის მიზანი
უძრავი ქონების გამოკვლევის მიზანია ქვეყანაში უძრავი ქონების გასაანალიზებლად
საჭირო მონაცემების შეგროვება. კერძოდ, ინფორმაცია სხვადასხვა ინსტიტუციონალური
სექტორების მიერ შენობა-ნაგებობების ყიდვაზე, შენობა-ნაგებობის მშენებლობასა და
კაპიტალურ თუ მიმდინარე რემონტზე დარიცხული ხარჯების შესახებ; მიწის ყიდვასა და
მის არსებით გაუმჯობესებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ. აგრეთვე ინფორმაცია სხვადასხვა ინსტიტუციონალური სექტორების მიერ შეძენილი ობიექტების ღირებულებისა
და მოცულობის შესახებ, ტიპების მიხედვით.
ზემოთ აღნიშნულ ინფორმაციას დიდი მნიშვნელობა აქვს არა მხოლოდ უძრავი ქონების
ანალიზის განხორციელებისათვის, არამედ ეროვნული ანგარიშების მიზნებისათვის.
გამოკვლევის ინსტრუმენტარი
უძრავი ქონების გამოკვლევისათვის შემუშავდა ორი ტიპის კითხვარი, რომელთაგანაც
ერთი განკუთვნილი იყო შინამეურნეობებისათვის, ხოლო მეორე დანარჩენი ინსტიტუციონალური სექტორებისათვის (არაფინანსური და ფინანსური კორპორაციების სექტორი,
შმაკო და სახელმწიფო მმართველობა).
კითხვარების ტესტირებისა და საბოლოო სახით ჩამოყალიბების შემდეგ იგი დამტკიცდა
საქსტატის საბჭოს მიერ (30.06.2014 #9 დადგენილებით).

გამოკვლევის ობიექტი:
გამოკვლევამ მოიცვა ყველა ინსტიტუციონალური სექტორი:
•

არაფინანსური კორპორაციების სექტორი

•

ფინანსური კორპორაციების სექტორი

•

შინამეურნეობების მომსახურე არაკომერციული ორგანიზაციები (შმაკო)

•

სახელმწიფო მმართველობა

•

შინამეურნეობები

გამოკვლევის მეთოდი:
გამოკვლევა განხორციელდა შერჩევითი მეთოდით, თუმცა გამოკვლევის მეთოდი განსხვავებული იყო ინსტიტუციონალური სექტორების მიხედვით.
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გამოსაკითხად შერჩეულ სუბიექტთა რაოდენობა ინსტიტუციონალური სექტორების მიხედვით შემდეგი პროპორციით არის წარმოდგენილი:

ინსტიტუციონალური
სექტორები
არაფინანსური კორპორაციები

გამოსაკვლევ
სუბიექტთა
რაოდენობა
3945

ფინანსური კორპორაციები

151

სახელმწიფო მმართველობა

251

შმაკო
შინამეურნეობები
სულ

199
2000
6546

შენიშვნა
მსხვილი ზომის საწარმოები
(დაახლოებით 3000 ერთეული) სრული
მოცვით, დანარჩენი შერჩევით.
ბანკები და სადაზღვეო კომპანიები სრული მოცვით, მიკროსაფინანსო
კომპანიები და ლომბარდები შერჩევით
სამინისტროები, ადგილობრივი
მმართველობისა და თვითმმართველობის ორგანოები - სრული მოცვით,
სსიპ და სხვა სახელმწიფო
დაწესებულებები - შერჩევით
შერჩევითი მეთოდით
შერჩევითი მეთოდით

საველე სამუშაოები და მონაცემთა დამუშავება
საველე სამუშაოებს ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებდა დაახლოებით 130 ინტერვიუერი
და 8 რეგიონალური ზედამხედველი.
მონაცემთა შეგროვებისას გამოყენებულ იქნა როგორც პირდაპირი ინტერვიურების მეთოდი, აგრეთვე გამოკვლევის კითხვარის შევსება შესაძლებელი იყო ონლაინ კითხვარის
საშუალებით (Web application, php).
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გამოკვვლევის ძირითად
ძ
დი შედეგ
გები
(20013 წელი)

საწ
წარმოები და
დ ორგანი
იზაციები
(არაფინანსური კორ
რპორაციები, ფინანსუ
ური კორპო
ორაციები, სახელმწიფო
ს
ო მმართველობა
დ შმაკო)
და
გამოკკვლევის შედეგების
შ
მიხედვით
თ 2013 წელ
ლს საწარმო
ოებისა და ორგანიზაციების
მიერ (არაფ
ფინანსური
ი კორპორააციები, ფინნანსური კო
ორპორაციები, სახელ
ლმწიფო მმაართველობა და შმაკო) იმ შენობა ნაგ
გებობის ყი
იდვაზე დაარიცხულმა ხარჯებმაა (გადაფორ
რმების
რ
მ
მშენებლობ
ბაც მიმდინნარეობდა ან დასრუ
ულდა 20133 წლის
ხარჯების გარეშე) რომელთა
განმავლობ
ბაში - 180,3
3 მილიონი
ი ლარი შეადგინა. გასათვალისწი
ინებელია ის,
ი რომ აღნიშნული თანხა მოიცავს უშუალოდ
უ
პ
პირველი
ხ
ხელისგან
(მმენაშენისაგან) ნაყიდ
დი შენობა-ნნაგებობის ყიდვააზე დარიცხ
ხულ ხარჯეებს დღგ-ს გარეშე.
იური სექტ
აღნიშ
შნული ხარ
რჯების განნაწილება ინსტიტუც
ი
ტორების მი
იხედვით შემდეგ
შ
სურათს გვვაძლევს:
შენობა ნაგებობის ყიდ
შ
დვაზე დარ
რიცხული ხარჯები
ხ
ინსტიტ
ტუციონალ
ლური სექტორების (ში
ინამეურნეო
ობების გარ
რდა)
მი
იხედვით
სახელმწიფ
ფო
მმართველო
ობა
15,2%

ფინანსური
კორპორააციები
27,3%
%

შმაკო
0,,0%

არაფინანსუ
ური
კორპორაცი
იები
57,4%

როგო
ორც ზემოთ
თ მოცემულ
ლი გრაფიკი
იდან ჩანს, შენობა-ნაგ
შ
გებობის ყიდ
დვაზე დარ
რიცხული ხარჯეების უმეტეესობა (57,44 პროცენტი
ი) არაფინაანსურ კორპორაციებზ
ზე მოდის, ხოლო
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შინამეურნნეობების მომსახურე
მ
არაკომერც
ციულ ორგ
განიზაციებ
ბს, გამოკვლ
ლევის შედ
დეგების
მიხედვით
თ, მსგავსი ტიპის
ტ
ხარჯ
ჯები 2013 წლის
წ
განმაავლობაში არ
ა გაუწევიათ.
2013 წლის განმმავლობაში შეძენილი
ი ობიექტებ
ბის ყიდვაზ
ზე გაწეული ხარჯები
ის განაბიექტის ტი
იპების მიხედვით წარ
რმოდგენილ
ლია ქვემოთ
თ მოცემულ
ლ გრაფიკზე:
წილება ობ
2013 წელ
ლს შეძენილ
ლი ობიექტ
ტების ყიდვვაზე გაწეულ
ლი ხარჯებ
ბის
განაწილ
ლება ობიექქტის ტიპებ
ბის მიხედვვით
სხვა

27,5

ჯანმრთელო
ობის დაცვის დაწ
წესებულება…
ავტ
ტოსადგომი

4,1
0
0,0

ადმინისტრ
რაციული (საოფ
ფისე) შენობა

72,7

სპორტ
ტული ნაგებობა და
დ მოედანი

0,4

ი) დანიშნულები
ის ობიექტი
სასაწყობო (ლოჯისტიკური

11,1

სამრეწვეელო დანიშნულეების შენობა

4,9

სასტუმრო, სასტუმ
მროს ტიპის დაწეესებულება

5,4

აფთიაქი

0,3

კაფე-ბარი, რესტორანი
რ

2,9

ავტოგასამართ
თი სადგური

2,3

ავტოტ
ტექმომსახურები
ის ობიექტი

1,0

სავაჭრ
რო ობიექტი

40,3

სასოფლო-სამეურნეო დანიშ
შნულების შენობ
ბა-ნაგებობა

0
0,0

საცხოვრებეელი შენობა

7,2
0,0

10,0

20,,0

30,0

40
0,0

50,0

60,0

70,0

80,0

მილიონნი ლარი

როგო
ორც გრაფი
იკიდან ჩანსს, 2013 წლი
ის განმავლ
ლობაში ობი
იექტების ყი
იდვაზე გაწ
წეული
ხარჯებიდ
დან დაახლოებით 40,3 პროცენტ
ტი ადმინისსტრაციულ
ლ (საოფისეე) შენობებზ
ზე მოდის, 22,3 პროცენტი
პ
- სავაჭრო ობიექტები
ის ყიდვაზეე, 6,2 პროც
ცენტი - სასსაწყობო (ლ
ლოჯისტიკური) დანიშნულ
დ
ლების ობიექქტებზე, 4,00 პროცენტ
ტი - საცხოვრებელ შენნობებზე:

6

2013 წელს შეძენილი ობიექტების სტრუქტურა
საცხოვრებელი შენობა
4,0%

ჯანმრთელობის დაცვის
დაწესებულება
2,3%

სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების შენობანაგებობა
0,0%
ავტოტექმომსახურების
ობიექტი
0,6%

სხვა
15,3%
სავაჭრო ობიექტი
22,3%

ავტოსადგომი
0,0%

ავტოგასამართი
სადგური
1,3%
კაფე-ბარი, რესტორანი
1,6%

ადმინისტრაციული
(საოფისე) შენობა
40,3%

აფთიაქი
0,1%
სასტუმრო, სასტუმროს
ტიპის დაწესებულება
3,0%
სამრეწველო
დანიშნულების შენობა
სასაწყობო
2,7%
(ლოჯისტიკური)
სპორტული ნაგებობა და
დანიშნულების ობიექტი
მოედანი
6,2%
0,2%

2013 წლის განმავლობაში გასაყიდად განკუთვნილი შენობა-ნაგებობების მშენებლობის და რემონტისას გარე სამშენებლო ორგანიზაციებისა და ფიზიკური პირების (ხელოსნები, მუშები) მომსახურებაზე დარიცხულმა ხარჯებმა 90,3 მილიონი ლარი შეადგინა,
რომლის აბსოლუტური უმრავლესობა (99,4 პროცენტი) არაფინანსური კორპორაციების
სექტორზე, ხოლო დარჩენილი უმნიშვნელო ნაწილი (0,6 პროცენტი) ფინანსურ კორპორაციებზე მოდის.
საწარმოებისა და ორგანიზაციების მიერ საკუთარი გამოყენების მიზნით შენობა-ნაგებობის მშენებლობასა და საკუთარი შენობა-ნაგებობის კაპიტალურ და მიმდინარე რემონტზე დარიცხულმა ხარჯებმა 2013 წელს 1 მილიარდ ლარს გადააჭარბა (1008,1 მილიონი ლარი), საიდანაც 67,5 პროცენტი არაფინანსურ კორპორაციებზე, 26,7 პროცენტი - სახელმწიფო მმართველობის სექტორზე, 5,0 პროცენტი - ფინანსურ კორპორაციებზე, ხოლო
0,8 პროცენტი - შინამეურნეობების მომსახურე არაკომერციულ ორგანიზაციებზე მოდის:
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საკუთარი
ი გამოყენებ
ბის მიზნით
თ შენობა-ნაგებობის მშენებლობ
მ
ბასა და
საკუთარ
რი შენობა-ნაგებობის კაპიტალურ
კ
რ და მიმდი
ინარე რემო
ონტზე
დარ
რიცხული ხარჯების
ხ
გ
განაწილება
ა

სახელმწი
იფო
მმართველ
ლობა
26,7%

შმაკო
0,8%

ფინანსური
კო
ორპორაციები
ი
5,0%

არაფ
ფინანსური
კორპპორაციები
67,5%

მიწისს ნაკვეთისს ყიდვაზე დარიცხულ
ლმა ხარჯებმა 109,0 მილიონი ლარი,
ლ
ხოლო მისი
არსებითი გაუმჯობეესების ხარჯ
ჯებმა - 4,2 მილიონი ლარი
ლ
შეად
დგინა, რომლ
ლის სექტო
ორული
ანალიზიც
ც წარმოდგეენილია ქვეემოთ მოცემულ გრაფიკზე:
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შინამმეურნეობებ
ბი
გამოკკვლევის შედეგების
შ
მიხედვით
თ, 2013 წლ
ლის განმავლ
ლობაში ში
ინამეურნეო
ობების
მიერ საკუ
უთარი საცხ
ხოვრებლებ
ბის ან სხვა სახის საკუ
უთარი შენო
ობა-ნაგებო
ობების მშენნებლობაზე გაწეუ
ულმა ხარჯ
ჯებმა 9,81 მი
ილიონი ლარი
ლ
შეადგ
გინა.
მშენეებლობაზე გაწეული ხარჯებიდა
ხ
ან 2,1 მილი
იონი ლარი
ი (21,5 პროც
ცენტი) ხელ
ლოსნების, მუშებ
ბის და სამშ
შენებლო კო
ომპანიებისს მომსახურ
რებაზე მოდ
დის.
შემდ
დეგი გრაფი
იკი ასახავს შინამეურნნეობების მიერ
მ
2013 წლის
წ
განმაავლობაში მშენებმ
ლობაზე დარიცხულ
დ
ლი ხარჯები
ის სტრუქტუ
ურას:
შ
შინამეურნ
ნეობების მი
იერ 2013 წეელს მშენებ
ბლობაზე გააწეული ხარჯების
სტ
ტრუქტურა
ეზოს
კეთილმოწყობა,, შემოღო
ბვა
3,6%

ახალი საცხო
ოვრებელი
სახლის მშენნებლობა
16,5%
%
სხვა
8,4%

მიშენება, დაშენება
49,,6%

არასაცხოვრებ
ბელი
დანიშნულების შენობად
ნაგებობის მშენეებლობა
21,9%

როგო
ორც გრაფი
იკიდან ჩანსს, მშენებლობაზე გაწეეული ხარჯ
ჯების ნახევვარი - მიშეენებასა
და დაშენეებაზე მოდის, 22 პროცენტი - არ
რასაცხოვრეებელი დანნიშნულები
ის შენობა-ნნაგებობის მშენებ
ბლობაზე, 16
1 პროცენნტი - ახალი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობაზე, 4 პრო8 პროცენტი - ეზ
ზოს კეთილ
ლმოწყობისსა და შემო
ოღობვის საამუშაოებზეე, ხოლო დანარჩენი
დ
ცენტი სხვვა სახის სამმშენებლო სამუშაოებზ
ს
ზე ნაწილდ
დება.

1

იგულისხმებაა 2013 წლის გან
ნმავლობაში ზემმოთ აღნიშნულ
ლ სამშენებლო საამუშაოებზე გაწ
წეული ხარჯები
ი (სამშენებლო მასალების,
მ
ტრანსპორტირეების ღირებულეების, სამშენებლო
ო კომპანიების, ხელოსნების,
ხ
მუ
უშების მომსახურ
რების ღირებულ
ლების ჩათვლით
თ). ამასთან,
ადრე ნაყიდი და
დ გამოყენებულ
ლი სამშენებლო
ო მასალების ღი
ირებულება შეფაასებულია დღევვანდელი სავარააუდო საშუალო
ო ფასებით
(ადრე ნაყიდი, მაგრამ ჯერ გამო
ოუყენებელი მასსალების ხარჯებ
ბის გარეშე)
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2013 წელს შინაამეურნეობეების მიერ საკუთარი საცხოვრებ
ბლების ან სხვა სახისს საკუთარი შენნობა-ნაგებო
ობების სარ
რემონტო სამუშაოებზ
ს
ზე (რემონნტი, გაფარ
რთოება, რეკონსრ
ტრუქცია, დემონტაჟჟი, აღდგენაა) გაწეულმმა ხარჯებმმა 41,92 მილ
ლიონი ლარ
რი შეადგინნა, საიტი) ხელოსნნების, მუშეების და სამშენებლო კომპადანაც 9,7 მილიონი ლარი (23,22 პროცენტ
ნიების მომსახურებაზე მოდის.
შემდ
დეგი გრაფი
იკი ასახავსს შინამეურ
რნეობების მიერ 2013 წლის განმმავლობაში
ი სარემონტო სამმუშაოებზეე გაწეული ხარჯების სტრუქტუ
ურას, სადაც
ც ყველაზეე დიდი წილ
ლი (38
პროცენტი
ი) მოსაპირკკეთებელ და
დ სამღებრ
რო სამუშაო
ოებზე მოდი
ის:
შინამეეურნეობებ
ბის მიერ 2013 წელს საარემონტო სსამუშაოებზ
ზე
გაწ
წეული ხარ
რჯების სტრ
რუქტურა
ელექტროგაყვანილობისს
მოსამზად
დებელი
სამუშაოები
სამუშააოები
0,7%
4,1%
%
სანტექქნიკის სამუშაოეები
6,0%
სხვა
19,0%

კარ-ფანჯ
ჯრის
შეცვლას
სთან
დაკავშირეებული
სამუშაო
ოები
9,7%
%

გათბობის სისსტემის
სამუშაოეები
6,5%

სახურავის ან სხვა გარე
შეკეთების სამმუშაოები
16,5%
%
მოსაპირკეთებ
ბელი და
სამღებრო სამუ
უშაოები
38%

2013 წლის განმმავლობაში
ი შინამეურ
რნეობების მიერ საკუ
უთარ სამშეენებლო დაა სარემონტო სამმუშაოებზეე გაწეული საკუთარი
ი შრომის ღირებულებამ, რომეელიც შეფასსებულ

2

იგულისხმება 2013 წლის გან
ნმავლობაში ზემმოთ აღნიშნულ
ლი სარემონტო სამუშაოებზე გაწ
წეული ხარჯები
ი (სამშენებლო მასალების,
მ
ტრანსპორტირეების ღირებულეების, სამშენებლო
ო კომპანიების, ხელოსნების,
ხ
მუ
უშების მომსახურ
რების ღირებულ
ლების ჩათვლით
თ). ამასთან,
ადრე ნაყიდი და
დ გამოყენებულ
ლი სამშენებლო
ო მასალების ღი
ირებულება შეფაასებულია დღევვანდელი სავარააუდო საშუალო
ო ფასებით
(ადრე ნაყიდი, მაგრამ ჯერ გამო
ოუყენებელი მასსალების ხარჯებ
ბის გარეშე)
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იქნა ხელოსნის ან მუშის მიერ მისი შესრულების სავარაუდო მინიმალური ხარჯების
მიხედვით, დაახლოებით 4,7 მილიონი ლარი შეადგინა.
გამოკვლევის შედეგების მიხედვით შინამეურნეობების მიერ 2013 წლის განმავლობაში მიწის ნაკვეთის ყიდვაზე დარიცხულმა ხარჯებმა 873,1 ათასი ლარი შეადგინა, ხოლო
უშუალოდ მენაშენესაგან (პირველი ხელიდან) რაიმე სახის 2013 წელს დასრულებული ან
მშენებარე შენობა-ნაგებობის (სახლი, ბინა, აგარაკი ან სხვა ნებისმიერი კაპიტალური
ნაგებობა) ყიდვაზე გაწეულ ხარჯებს შინამეურნეობებში ადგილი არ ჰქონია.
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