


Grande Seconde SW Red Gold, ref. J029033401
Black dial with rubber treatment. 18-carat red gold case. 

Power reserve of 68 hours. Diameter 45 mm.

W W W. JAQUET- DROZ .COM

In 1774, after La Chaux-de-Fonds, Pierre Jaquet Droz opened his second factory in London, 
in order to meet growing international demand.
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12  |  ფაქტები და კომენტარი
სტივ ფორბსი

აშშ-ის შიდა შემოსავლების სამსახურში ახალი 
თანამშრომლების დაქირავების შეჩერება: 

გააკეთეთ ეს ახლავე

Leaderboard
16  |  მეწარმეობის ატლასი

18  |  გააკეთე თავად
  

20  |  პრესტიჟული სახლები

22  |  სათამაშოები

მოსაზრება
24  |  გაკვეთილი არასაიმედო 

სახელმწიფოებისათვის
პოლ ჯონსონი

28  |  ძალადობის ფინანსური 
განზომილება 
ირაკლი ლაითაძე

forbes

სარჩევი - ივლისი 2013

66 | მთავარი თემა

72 | მთავარი თემა

28 | მოსაზრება

62 | ინვესტიციები

58 | ინვესტიციები
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calibre  de  cartier
Chronograph 1904-Ch MC

The 1904-Ch MC, The new auToMaTiC winding Chronograph MoveMenT, was ConCeived, developed 

and asseMbled by The CarTier ManufaCTure in The greaTesT waTChMaking TradiTion. This MoveMenT  

is equipped wiTh ingenious sysTeMs for uTMosT preCision: a ColuMn wheel To CoordinaTe all  

The Chronograph funCTions, a verTiCal CluTCh designed To iMprove The aCCuraCy of sTarTing  

and sTopping The TiMing funCTion, a linear reseT funCTion, and a double barrel To ensure  

unrivalled TiMekeeping.

42 MM Case and braCeleT in sTeel, MeChaniCal ManufaCTure Chronograph MoveMenT, self-winding, 

Calibre 1904-Ch MC (35 jewels, 28,800 vibraTions per hour, approxiMaTely 48 hour power reserve), 

Calendar aperTure aT 6 o’CloCk, sTeel oCTagonal Crown, silver opaline snailed dial, silver 

finished ChaMfers.

23 rusTaveli avenue, Tel.: +995 32 2923366
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სტრატეგიები
32  |  ბორბლებზე შემდგარი 

ბიზნესი
საქართველოს მთლიანი ექსპორტის 

მნიშვნელოვანი წილი ავტომობილებზე 
მოდის. ამ ბაზრის უმსხვილესი მოთამაშე 

Caucaus Business Group-ი ბიზნესის 
გაფართოებას გეგმავს.

ავტორი: მარიამ სულაშვილი

38  |  ოცწლიანი ნათურა 
როგორ განახორციელა LED-ის 

ჩრდილოკაროლინელმა მწარმოებელმა 
თავისი არაჩვეულებრივი იდეა და 

გააორმაგა მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია 
$7 მილიარდამდე მხოლოდ ერთ 

წელიწადში. 
ავტორი: კრისტოფერ ჰელმანი

40  |  Goya Foods-ის  
საიდუმლო სოუსი

როგორ გადაალახვინა კომპანიას 
$1-მილიარდიანი ზღვარი ერთადერთმა 

მარკეტინგულმა ოპერაციამ.
ავტორი: ერინ კარლაილი

ტექნოლოგიები
42  |  დივიდენდი მშვიდობისაგან 
iRobot-ის სამხედრო ბუმის დასრულებამ 

მისი ყურადღება გადაიტანა ფულის 
კეთების შესაძლებლობებზე სამოქალაქო 

პირების საშუალებით. 
ავტორი: ბრაიან სოლომონი

45  |  Facebook-ს მოძრაობა 
სჭირდება

სოციალური მედიის გიგანტს 
მობილურებთან დაკავშირებული 

პრობლემა აქვს. ნავიგაციის სტარტაპი 
Waze-ი შესაძლოა $1 მილიარდად 

ღირებული გამოსავალი აღმოჩნდეს. 
ავტორები: ტომიო ჯერონი და რაიან მეკი

 46  |  ქართულ-ამერიკული 
ბიზნესშენადნობი

Georgian-American Alloys-ი, საექსპორტოდ 
მოპოვებული და გადამუშავებული 

ქართული სილიკომანგანუმით, 
მნიშვნელოვანი კონკურენტი იქნება 

მსოფლიო ბაზარზე ამ სფეროში მოღვაწე 
ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის.

ავტორი: ნინო ნადიბაიძე 

50  |  Google-ის ეფექტი
საძიებო გიგანტის მაღალსიჩქარიანმა 

ინტერნეტქსელმა, Fiber-მა, დიდი 
კონკურენცია წარმოშვა. ის ძალიან 

ხელსაყრელია ამერიკის ქალაქებისათვის... 
და Google-სათვის.

ავტორი: პერმი ოლსონი

forbes

სარჩევი - ივლისი 2013

78 | მთავარი თემა

46 | ტექნოლოგიები

88 | მეწარმეები
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+995 32 2922292  |  www.boucheron.com
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ინვესტიციები
54  |  ფონდები დარსა და ავდარში

რამდენიმე ნარჩევ მცირე პორტფელს 
შეუძლია თავის გამოჩენა როგორც აღმავალ, 

ისე დაღმავალ ბაზრებზე. 
ავტორი: უილიამ ბოლდუინი

58  |  ფსონი ინკასატორებზე 
იპოთეკური კრედიტების მომსახურების 

მოსაწყენი ბიზნესი ახლა ყველაზე 
მიმზიდველი და მოგებიანი საქმეა 

უოლ-სტრიტზე. 
ავტორი: დენიელ ფიშერი 

62  |  აზიის განვითარების ბანკი 
საქართველოში

შეიცვალა თუ არა აზიის განვითარების ბანკის 
სტრატეგიული მიზნები საქართველოში? 

საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ 
ბანკს ერთი ახალი პრიორიტეტი აქვს – 

ენერგოსექტორი. 
ავტორი: გიორგი აბაშიშვილი, 

Iliauni Business Review

მთავარი თემა:
ავტომობილების 

ბიზნესი
66  |  დინჯი მრბოლელი

შოთა აფხაზავას საერთაშორისო 
ბიზნესი ავტომობილისა და ახალ-ახალი 

გამოწვევების სიყვარულით სტიმულირდება. 
ავტორი: ანა ცხოვრებოვა

72  |  ოქროს ფოთლიდან ფესვების 
დაკარგვამდე

ავტორი: თორნიკე ხომერიკი

76  |  როგორ შევიძინოთ ახალი 
ავტომობილი საქართველოში?

ავტორი: ნანა ფერაძე

მეწარმეები
82  |  ტექნოლოგიების ნოვატორი, 

რომელმაც თითქმის მოკლა სადამ 
ჰუსეინი

დორონ კემპელი ტექნოლოგიების სფეროს 
ყველაზე წარმატებული მეწარმეა ბოსტონში. 

მისი ბექგრაუნდი დაკავშირებულია 
ისრაელის სამხედრო ისტორიის ყველაზე 

საიდუმლო სპეცოპერაციებთან… და 
ამერიკულ ბიზნესთან. 
ავტორი: ნათან ვარდი

88  |  ქრაუდსორსინგის ედისონი
Quirky საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს, 

თავად შეარჩიონ გამოგონებები. 
მივლენ თუ არა ისინი მაღაზიაში მათ 

საყიდლად?
ავტორი: ჯ. ჯ. კოლაო

forbes

სარჩევი - ივლისი 2013

54 | ინვესტიციები

45 | ტექნოლოგიები

98 | foRBes lIfe

100 | foRBes lIfe

22 | leadeRBoaRd

92 | მეწარმეები

40 | სტრატეგიები



Chiocciolina

23, RUSTAVELI AVE., 0108 TBILISI, GEORGIA

TEL.: +995 32 2922292 - FAX: +995 32 2921656 - E-MAIL: georgia@geneva.ge

23, Rustaveli Ave., 0108 Tbilisi, Georgia - Tel.: +995 32 29 22292
Fax: +995 32 2921656 - E-mail: georgia@geneva.ge

www.degrisogono.com
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აღმასრულებელი რედაქტორი
შოთა დიღმელაშვილი

არტ-დირექტორი
ანა შუხაევა

ლიტერატურული რედაქტორი
ირინა ბიაშვილი

ვებრედაქტორი
ანი ერისთავი

დამკაბადონებელი
სერგი ნემსიწვერიძე

მთარგმნელები
შპს "ბეიკერლოო"

ფოტოგრაფი
ლაშა ღუღუნიშვილი

ნომერზე მუშაობდა
ნუკი ჭაბუკიანი

ჟურნალ Forbes Georgia-ს გამოსცემს 
სააქციო საზოგადოება 

Media Partners

გამომცემელი
მაია მირიჯანაშვილი

გაყიდვების დირექტორი  
თინა ოსეფაშვილი

ლოგისტიკის მენეჯერები
ლაშა ლაზარაშვილი

ლევან ლორთქიფანიძე
FORBES, INC

PRESIDENT AND EDITOR-IN-CHIEF Steve Forbes 
CHIEF OPERATING OFFICER Timothy C. Forbes 

VICE CHAIRMAN Christopher Forbes 
VICE PRESIDENT, BUSINESS DEVELOPMENT Miguel Forbes

ჟურნალი Forbes დაარსდა 1917 წელს

ივლისი 2013 N: 20 – მე-19 გამოცემა

რედაქციის მისამართი: საქართველო, 0179, თბილისი, 
ფალიაშვილის ქ. 15; ტელ.: (+995 32) 223 77 07; ი-მეილი: info@forbesgeorgia.ge

Forbes Georgia არის ყოველთვიური გამოცემა. საცალო ფასი 7 ლარი. 
ჟურნალი გამოდის 2011 წლის დეკემბრიდან. Forbes Georgia დარეგისტრირებულია საქართველოს 

პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის მიერ 2011 წლის 
16 ნოემბერს. ISSN 2233-3487

Copyright 2011 სააქციო საზოგადოება Media Partners, საავტორო უფლებები დაცულია. ჟურნალში 
გამოქვეყნებული მასალების ნაწილობრივ ან მთლიანად გამოყენება აკრძალულია. Copyright 2011 

Forbes, as to materials published in the US Edition of Forbes. All rights reserved. სამარკო ნიშანი Forbes 
წარმოადგენს Forbes Inc.-ის საკუთრებას. გამოყენების უფლებით სარგებლობს სააქციო საზოგადოება 
Media Partners შესაბამისი სალიცენზიო ხელშეკრულებით. Forbes Georgia is published by the Media 
Partners JSC under a license agreement with Forbes Media LLC, 60 Fifth Avenue, New York, New 

York 10011. Forbes is a trademark used under the license from FORBES LLC.

UDC (UAK) 338.22 (051.2) F-75
გამოცემა იყენებს ბესარიონ გუგუშვილის BPG-InfoTech ფონტებს: 

„ბპგ გარდიან ეგვიპტური“ და „ბპგ პრიმა“.

forbes
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102 | foRBes lIfe

მთავარი რედაქტორი
გუგა სულხანიშვილი

92  |  სტალკერი
რეკლამის განმთავსებლებს მოსწონთ Tapad-ი, რადგან მას 

შეუძლია კვალში ჩაგიდგეთ და სამიზნედ გაქციოთ თქვენივე 
კომპიუტერის, პლანშეტისა თუ სმარტფონის საშუალებით. 

მაგრამ მოსწონთ ის პირადი ცხოვრების დამცველებსა  
და კონგრესმენებს? არც ისე.

ავტორი: ჯ. ჯ. კოლაო

96  |  მთავარანგელოზი
ოდრი მაკლინს აქვს გამარჯვების არაჩვეულებრივი 

ფორმულა: იაზროვნე, როგორც მეწარმემ.
ავტორი: მეგან კესერლი

Forbes LiFe
98  |  სადილი მირვოლდთან ერთად

Microsoft-ის ყოფილი ტექნოლოგიური დირექტორის მიერ 
მოდერნისტული კერძების მომზადება, რაც თავიდან 

უბრალოდ სასიამოვნო გატაცება იყო, მსოფლიოში ყველაზე 
გავლენიან – და შემოსავლიან – კულინარიულ შოუდ იქცა. 

ავტორი: რენდელ ლეინი

102  |  აფრიკული რბოლა
აფრიკის კონტინენტზე გამართული ბოლო დიდი საგზაო რალი, 

რომელმაც სახელი გაუთქვა აფრიკულ რბოლებს, იზიდავს 
ნამდვილ მაზოხისტებს, რომლებმაც კარგად იციან, რომ 

მსოფლიოში საუკეთესო რბოლები იმავდროულად ყველაზე 
რთულიცაა. 

ავტორი: ჰანა ელიოტი

104  |  აზრები 
ავტომობილების შესახებ

ფოტო ყდაზე: ლაშა ღუღუნიშვილი
"LIG Studio"

82 | მეწარმეები



ს
აფ რან გე თის სა ბა ლე ტო სკო ლის, Ecole Francaise de 
Danse-ის, მე-300 წლის თავ თან და კავ ში რე ბით სა ა თე ბის 
მწარ მო ე ბელ მა შვე ი ცა რი ულ მა კომ პა ნია „ვაშერონ კონ-
ს ტან ტინ მა“ ახა ლი კო ლექ ცი ის - Metiers d’Art Hommage a 
l’Art de la Danse-ის სა მი უნი კა ლუ რი მო დე ლი წარ მო ად-

გი ნა. ვა შე რო ნის მა ნუ ფაქ ტუ რა ში შექ მ ნი ლი ამ შე დევ რე ბის დე კო რი 
ცხე ლი ემა ლის - გრი ზა ი ლის - უძ ვე ლე სი ტექ ნი კის გა მო ყე ნე ბი თაა 
შეს რუ ლე ბუ ლი. თი თო ე უ ლი უნი კა ლუ რი ეგ ზემ პ ლა რის მთა ვა რი თე-
მა კლა სი კუ რი სა ბა ლე ტო ხე ლოვ ნე ბა გახ ლავთ, რო მე ლიც  ფრან გი 
იმ პ რე სი ო ნის ტის, ედ გარ დე გას ცნო ბილ ტი ლო ებ ზეა ასა ხუ ლი.

2007 წელს კომ პა ნია „ვაშერონ კონ ს ტან ტინ მა“ პა რი ზის ნა ცი ო-
ნა ლუ რი ოპე რის მფარ ვე ლო ბა იკის რა და ამ ერ თობ ლი ვი პრო ექ-
ტის ფარ გ ლებ ში „ვა შე რო ნის სახ ლის” სა უ კუ ნო ვა ნი ტრა დი ცი ე ბის 
გა სამ ტ კი ცებ ლად და გა სა ახ ლებ ლად სა უცხოო შთა გო ნე ბის წყა რო 
იპო ვა. სა ა თე ბის წარ მო ე ბა ში, ისე ვე რო გორც სა ბა ლე ტო ხე ლოვ-
ნე ბა ში სი ზუს ტე და დახ ვე წი ლო ბა, პრო ფე სი უ ლი უნარ - ჩ ვე ვე ბის 
ფლო ბა და მა თი გა მო ყე ნე ბა ხომ სა ბო ლოო მი ზანს - სა კუ თარ საქ-
მი ა ნო ბა ში სრულ ყო ფი ლე ბის მიღ წე ვას ემ სა ხუ რე ბა.

პრო ექ ტის კონ ცეფ ციაა გა ა ერ თი ა ნოს დრო, ხე ლოვ ნე ბა და კულ-
ტუ რა, წინ წა მოსწი ოს ის ღი რე ბუ ლე ბე ბი, რო მელ თაც კომ პა ნია და-
არ სე ბის დღი დან - 1775 წლი დან - გა ნუხ რე ლად  მის დევს. „ვაშერონ 
კონ ს ტან ტი ნის“ დე ვი ზი იყო და არის კრე ა ტი უ ლო ბის მხარ და ჭე რა, 
სამ ყა როს მი სე უ ლი აღ ქ მი სა და გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის სურ ვი-
ლი და, რაც მთა ვა რი ა, სრულ ყო ფი ლე ბი სა კენ სწრაფ ვა. 

ახა ლი კო ლექ ცი ის Metiers d’Art Hommage a l’Art de la Danse-ის 
სა მი უნი კა ლუ რი სა ა თი „ვა შე რო ნის სახ ლ მა” 2013 წლის 15 აპ რილს, 
Ecole Francaise de Danse-ის იუბი ლე ზე წარ მო ად გი ნა. პრე ზენ ტა ცია 
პა რი ზის გრან -ო პე რა ში შედ გა, რომ ლის ფრეს კე ბიც მარკ შა გა ლის 
ხე ლი თაა შეს რუ ლე ბუ ლი, ედ გარ დე გას ბა ლე რი ნე ბით შთა გო ნე ბულ 
ამ ახალ კო ლექ ცი ას კი სწო რედ შა გა ლის ფრეს კე ბით ინ ს პი რი-
რე ბუ ლი სა ა თე ბის კო ლექ ცია უძღო და წინ. გრი ზა ი ლის ტექ ნი კა, 
რომ ლი თაც „ვაშერონის“ სა ა თე ბის ცი ფერ ბ ლა ტე ბია შეს რუ ლე ბუ-
ლი, მხო ლოდ ყვე ლა ზე გა მოც დილ ოს ტა ტებს ხე ლე წი ფე ბათ და ამი-
ტო მაც ვა შე რო ნის მა ნუ ფაქ ტუ რა ში შექ მ ნი ლი სა ა თე ბი დახ ვე წი ლი 
ელე გან ტუ რო ბის ისეთ ნი მუ შებს წარ მო ად გენს, რომ ლე ბიც დრო თა 
სვლას არ ექ ვემ დე ბა რე ბა.

Metiers d’Art Hommage a l’Art de la Danse

რეკლამა
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აშშ-ის შიდა შემოსავლების 
სამსახურში ახალი თანამშრომლების 

დაქირავების შეჩერება:
გააკეთეთ ეს ახლავე

ავ ტო რი: სტივ ფორბსი, foRBes-ის მთავარი რედაქტორი

ად მი ნის ტ რა ცი ამ და უ ყოვ-
ნებ ლივ უნ და შეწყ ვი ტოს ახა ლი 

აგენ ტე ბის და ქი რა ვე ბა ში და 

შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ ში. თუ 

თეთ რი სახ ლი ასე არ მო იქ ცე ვა, 

ეს კონ გ რეს მა უნ და გა ა კე თოს 

პრე ზი დენ ტის ვე ტოს დაძ ლე ვით. 

ObamaCare-ის პი რო ბებ ში ჩვე ნი 

და ბეგ ვ რის „სერვისი“ მო მარ თუ-

ლია კი დევ უფ რო მე ტი აგენ ტის 

და ქი რა ვე ბა ზე, მა შინ რო დე საც 

უკ ვე არ სე ბულ თა რიცხ ვი რამ დე ნი მე ათასს 

უტოლ დე ბა. 

იდე ა, რომ ამ სა ა გენ ტომ მთა ვა რი რო ლი უნ და 

ითა მა შოს ObamaCare-ის ამო ცა ნე ბის შეს რუ ლე-

ბა ში, ძარ ღ ვებ ში სისხლს უყი ნავს ყვე ლას. ის 

ფაქ ტი, რომ მთავ რო ბა სუ პერ მო ნა ცემ თა ბა ზის 

შექმნას აპი რებს, რო მელ შიც თავ მოყ რი ლი იქ ნე-

ბა ყვე ლა ჩვენ გა ნის ფი ნან სუ რი და სა მე დი ცი ნო 

მო ნა ცე მე ბი, ნამ დ ვი ლად ში შის  მომ გ ვ რე ლი ა. 

რო გორ გგო ნი ათ, ვა შინ გ ტო ნე ლი პო ლი ტი კო სე-

ბი და ან გა რე ბი ა ნი ბი უ როკ რა ტე ბი ან გე ლო ზებს 

და ემ ს გავ სე ბი ან და თავს შე ი კა ვე ბენ მო მა ვალ ში 

ამ სენ სი ტი უ რი ინ ფორ მა ცი ის ბო რო ტად გა მო ყე-

ნე ბი სა გან?

კად რე ბის და ქი რა ვე ბის შეწყ ვე ტა, რა თქმა 

უნ და, დრო ე ბი თი მოვ ლე ნა უნ და იყოს. ამ სა ა გენ-

ტოს თან და კავ ში რე ბით ატე ხილ სკან დალს ერ თი 

და დე ბი თი შე დე გი მა ინც მოჰ ყ ვე ბა: ის დი დად 

შე უწყობს ხელს ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი მონ ს ტ რის, 

ObamaCare-ის კრახს. იმის და ჯე რე ბა, რომ ჩვენს 

ცენ ტ რა ლურ მთავ რო ბას, გან სა კუთ რე ბით ამ მა-

ღა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის ეპო ქა ში, უნა რი შეს წევს 

მარ თოს ისე თი უზარ მა ზა რი და მრა ვალ დარ გია-

ნი ორ გა ნიზ მი, რო გო რიც ჯან დაც-

ვა ა, უბ რა ლოდ აბ სურ დუ ლი ა.

სპე ცი ა ლუ რი  
გა მო ძი ე ბა  
ახლოვდება
ცხა დი ა, თეთ რი სახ ლი აღ ფ რ თო ვა-

ნე ბუ ლი არ დარ ჩე ბა, მაგ რამ ში და 

შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის საქ მი-

ა ნო ბის დე ტა ლუ რად შემ ს წავ ლე ლი 

სპე ცი ა ლუ რი იური დი უ ლი ჯგუ ფი მა-

ინც შე იქ მ ნე ბა. სა კითხა ვი მხო ლოდ ის არის, რო-

დის? ფრთხი ლი დე მოკ რა ტი კონ გ რეს მე ნე ბი არ 

აპი რე ბენ თეთ რი სახ ლის დაც ვას ამ სა კითხ თან 

და კავ ში რე ბით. მა თი ერ თა დერ თი მი ზა ნი იქ ნე ბა 

გა მო ძი ე ბის ისე შე ფერ ხე ბა, რომ მი სი შე დე გე ბი 

მხო ლოდ მო მა ვა ლი წლის არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ 

გახ დეს ცნო ბი ლი. ბო ლოს და ბო ლოს, მათ იცი ან, 

რომ ბევ რ მა მათ მა კო ლე გამ უკ ვე ღი ად მი მარ თა 

ში და შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ სა და იუს ტი ცი ის 

სა მი ნის ტ როს კონ სერ ვა ტო რუ ლი ჯგუ ფე ბის საქ-

მი ა ნო ბის გა მო ძი ე ბის მოთხოვ ნით.

პრე ზი დენ ტი გო ნი ე რი ადა მი ა ნი რომ იყოს, 

თვი თონ ჩა უდ გე ბო და სა თა ვე ში ზე მოხ სე ნე-

ბულ გა მო ძი ე ბას, ნაც ვ ლად იმი სა, რომ ფეხს 

ით რევ დეს, რო გორც ეს რი ჩარდ ნიქ სო ნი სა და 

„უოტერგეიტის“ (აშშ-ში 70-იან წლებ ში მომ ხ და რი 

პო ლი ტი კუ რი სკან და ლი) შემ თხ ვე ვა ში მოხ და. 

ისე ვე, რო გორც „უოტერგეიტმა“ გა ა უ ფე რუ ლა 

1972 წელს მე ო რე ვა დით კენ ჭის ყ რი სას ნიქ სო ნის 

მი ერ მო პო ვე ბუ ლი გა მარ ჯ ვე ბა, ში და შე მო სავ-

ლე ბის სამ სა ხუ რი სა და სხვა სამ თავ რო ბო დე-

პარ ტა მენ ტე ბის ქმე დე ბე ბი, რომ ლე ბიც და კავ ში-

რე ბუ ლია კონ სერ ვა ტო რულ ჯგუ ფებ თან, ჩრდილს 

„ყოველთა მოსახვეჭელთაგან მოიხვეჭე სიბრძნე“
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აყე ნე ბენ ობა მას 2012 წლის ტრი უმფს; ასე ვე 

პა რა ლე ლი შე იძ ლე ბა გა ივ ლოს ბა რი ბონ დ-

სი სა და მარკ მაკ გუ ა ი ე რის მი ერ სტე რო ი დე-

ბის მოხ მა რე ბის სა მარ ცხ ვი ნო ფაქ ტ თა ნაც, 

რო მელ მაც ბე ის ბო ლის მიღ წე ვე ბი კითხ ვის 

ნიშ ნის ქვეშ და ა ყე ნა.

ერ თა დერ თი გა მო სა ვა ლი: 
რეალურადშემცირე
ბულიუფლებამოსილე
ბებისმთავრობა
ში და შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის მი ერ 

უფ ლე ბე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბას თან 

და კავ ში რე ბუ ლი შე მაძ რ წუ ნე ბე ლი აღ მო-

ჩე ნე ბი კი დევ ერ თხელ გვარ წ მუ ნებს ჩვე ნი 

დამ ფუძ ნე ბე ლი მა მე ბის სიბ რ ძ ნე ში, რომ ლე-

ბიც აღი ა რებ დ ნენ, რომ ადა მი ა ნუ რი ბუ ნე ბა 

არ იც ვ ლე ბა და მთავ რო ბა, თა ვი სი არ სით, 

მუ დამ სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბის დამ ც ვე ლად 

რჩე ბა. თა ვის დრო ზე ისი ნი იდ გ ნენ დი ლე-

მის წი ნა შე: მათ უნ და შე ექ მ ნათ ძლი ე რი 

მთავ რო ბა, რო მე ლიც შე ი ნარ ჩუ ნებ და ში და 

წეს რიგს და დაგ ვი ცავ და გა რე შე მტრი სა გან, 

მაგ რამ მას იმავ დ რო უ ლად ჩვენ ზე ზე წო ლის 

შე საძ ლებ ლო ბა არ ექ ნე ბო და. სა ბო ლო ოდ 

მათ შექ მ ნეს სა კა ნონ მ დებ ლო, აღ მას რუ-

ლე ბე ლი და სა სა მარ თ ლო ძა ლა უფ ლე ბის 

ურ თი ერ თ და მო კი დე ბუ ლი და ურ თი ერ თ-

შემ ზღუდ ვე ლი ფე დე რა ლუ რი სის ტე მა, რო-

მელ შიც ძა ლა უფ ლე ბა გა და ნა წი ლე ბუ ლი 

იყო ფე დე რა ლურ მთავ რო ბას, შტა ტებ სა 

და რა ი ო ნებს შო რის. XIX სა უ კუ ნის ბო-

ლოს წარ მო იშ ვა პროგ რე სუ ლი მოძ რა ო ბა, 

რო მე ლიც მხარს უჭერ და რე ფორ მე ბის 

გა ტა რე ბას ინ დუს ტ რი უ ლი ეპო ქი სათ ვის 

შე სა ბა მი სი მმარ თ ვე ლო ბის ფორ მის მი-

სა ღე ბად. ამ მოძ რა ო ბის პროგ რა მა, ერ თი 

მხრივ, პო ზი ტი უ რი იყო, მაგ რამ, მე ო რე 

მხრივ, ის ეფუძ ნე ბო და რწმე ნას, რომ 

მთავ რო ბა შეძ ლე ბის დაგ ვა რად მაქ სი მა-

ლუ რად უნ და ყო ფი ლი ყო იზო ლი რე ბუ ლი 

„პოლიტიკისგან“, რა თა სპე ცი ა ლუ რად 

მომ ზა დე ბულ ექ ს პერ ტებს სა შუ ა ლე ბა მის-

ცე მო დათ მეც ნი ე რუ ლად ეკე თე ბი ნათ ის, 

რაც სა სი კე თოდ წა ად გე ბო და სა ზო გა დო-

ე ბას მა ში ნაც კი, თუ ჩვენ არ ვიქ ნე ბო დით 

საქ მე ში იმ დე ნად ჩა ხე დუ ლე ბი, რომ მა თი 

ღვაწ ლი დაგ ვე ფა სე ბი ნა. თან და თან ყა-

ლიბ დე ბო და შე ხე დუ ლე ბა, რომ თა ნა მედ-

რო ვე ეპო ქა ში ცენ ტ რა ლუ რი სამ თავ რო ბო 

ძა ლა უფ ლე ბის კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შეზღუდ-

ვე ბი ანაქ რო ნიზმს წარ მო ად გენ და. პროგ-

რე სის მომ ხ რე ებს სა ოც რად იზი დავ და 

ის უზარ მა ზა რი ძა ლა უფ ლე ბა, რო მე ლიც 

პირ ვე ლი მსოფ ლიო ომის დროს ხში რად 

გა მო ი ხა ტე ბო და ვა შინ გ ტო ნის მხრი დან 

ეკო ნო მი კა ზე აღ ვი რახ ს ნი ლი ზე წო ლით. 

ისი ნი სვამ დ ნენ კითხ ვას: „რატომ არ 

შე იძ ლე ბა, ჩვენც გვქონ დეს ამ გ ვა რი 

ძა ლა უფ ლე ბა კარ გი საქ მე ე ბის სა კე-

თებ ლად მშვი დო ბი ან პე რი ოდ ში?“ მათ 

მი ი ღეს ასე თი შე საძ ლებ ლო ბა „ახალი 

კურ სის“ (პრეზიდენტ რუზ ველ ტის ეკო ნო-

მი კუ რი რე ფორ მე ბის სის ტე მა) სა ხით, 

რო მელ მაც მარ ცხი გა ნი ცა და და „დიდი 

დეპ რე სი ით“ დას რულ და. მაგ რამ ვი რუ სი 

არ გა ნად გუ რე ბუ ლა და პე რი ო დუ ლად 

კვლავ ვრცელ დე ბო და ჯონ სო ნი სა და 

ნიქ სო ნის ად მი ნის ტ რა ცი ე ბის მმარ თ ვე-

ლო ბის ეპო ქა ში და ბო ლოს ახ ლან დე ლი 

რე ჟი მის დროს. პრე ზი დენ ტ მა ობა მამ 

„პროგრესულობას“ სტე რო ი დე ბის ფუნ-

ქ ცია მი ა ნი ჭა, რი თაც ის, ფაქ ტობ რი ვად, 

სო ცი ა ლიზ მის გა ნახ ლე ბულ ვერ სი ად 

აქ ცი ა. 

ში და შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ თან 

და კავ ში რე ბით ამ ტყ და რი სკან და ლე-

ბი (პროგრესული მოძ რა ო ბის მთა ვა რი 

მი ზა ნი სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი იყო) 

„ძიძა სა ხელ მ წი ფოს“ გარ და უ ვა ლი შე-

დე გე ბი ა. ში და შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ-

რის ის ტო რია სავ სეა ამ გ ვა რი სკან და-

ლე ბი თა და ძა ლა უფ ლე ბის ბო რო ტად 

გა მო ყე ნე ბის შემ თხ ვე ვე ბით. თი თო ე უ ლი 

ეპი ზო დის შემ დეგ, რო გორც წე სი, ახა ლი 

კა ნო ნე ბი გა მო დის, მაგ რამ კო რუფ-

ცი უ ლი ქმე დე ბე ბი მე ორ დე ბა. რა ტომ? 

იმი ტომ, რომ „ძიძა სა ხელ მ წი ფოს“ სჭირ-

დე ბა დი დი გა და სა ხა დე ბი  და სა პი რის-

პი როდ პროგ რე სუ ლი/ სო ცი ა ლის ტუ რი 

შე ხე დუ ლე ბე ბი სა, რომ ადა მი ა ნის ბუ-

ნე ბა იც ვ ლე ბა, რო დე საც ის სა ხელ წი ფო 

ბი უ როკ რა ტი ის ნა წი ლი ხდე ბა, ამ გ ვა რი 

სა ა გენ ტო იდ რი კე ბა და მრუდ დე ბა ძა ლა-

უფ ლე ბით მო თა მა შე პო ლი ტი კო სე ბის 

სიმ ძი მის ქვეშ. 

ჩვე ნი ქვეყ ნის დამ ფუძ ნე ბელ მა მებს 

ეს მო დათ, რომ ვე რა ნა ი რი კე თი ლი სურ-

ვი ლე ბი და კა ნო ნე ბი ვერ დაგ ვი ცავ დ ნენ 

„ძიძა სა ხელ მ წი ფოს“ ზე წო ლი სა გან. ამ 

პრობ ლე მი დან გა მო სა ვა ლი მხო ლოდ 

დღევანდელი შიდა შემოსავლების სამსახურის წინაპრის საქმიანობასთან დაკავშირებული გამოძიების დაწყების 

მცდელობისათვის 1925 წელს სენატორი ჯეიმს კოუზენსი საჯაროდ დაადანაშაულეს გადასახადების დამალვაში. 

ფედერალებმა მაშინ არა მხოლოდ წააგეს საქმე სასამართლოში, არამედ იძულებულნი გახდნენ, მისთვის საკმაოდ დიდი 

კომპენსაცია გადაეხადათ. 
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მთავ რო ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის შემ ცი-

რე ბა იქ ნე ბა და ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად 

უამ რა ვი გზა არ სე ბობს. 

რაც შე ე ხე ბა ში და შე მო სავ ლე ბის სამ-

სა ხურს, შეგ ვიძ ლია და ვიწყოთ ფიქ სი რე-

ბუ ლი გა და სა ხა დის შე მო ღე ბით, რო მე ლიც 

მკვეთ რად შე ამ ცი რებ და სა ა გენ ტოს ძა ლა-

უფ ლე ბა სა და მოქ მე დე ბის თა ვი სუფ ლე-

ბას. ზო გი გა მო სა ვალს ხე დავს გა ყიდ ვე-

ბის და ბეგ ვ რა ში ნა ცი ო ნა ლურ დო ნე ზე, 

მაგ რამ ეს შე დე გად მო ი ტან და გა დაწყ ვე-

ტი ლე ბის სის რუ ლე ში მოყ ვა ნას თან და კავ-

ში რე ბულ კი დევ უფ რო დიდ პრობ ლე მებს, 

რაც, თა ვის მხრივ, ფე დე რა ლუ რი სა ა გენ-

ტოს აუცი ლებ ლო ბას გა მო იწ ვევ და. 

ფე დე რა ლუ რი მთავ რო ბის ძა ლა უფ ლე-

ბის სა მი სხვა სფე როა გა ნათ ლე ბა, სო-

ცუზ რუნ ველ ყო ფა და ჯან დაც ვა. არ სე ბობს 

მთე ლი რი გი წი ნა და დე ბი სა, რო მელ თა 

მი ხედ ვი თაც ჯან დაც ვის სა და ვე ე ბი მე სა-

მე მხა რი სგან ისევ პა ცი ენ ტებს გა და ე ცე მა, 

მა გა ლი თად, მათ მი ე ცე მათ სა მე დი ცი ნო 

დაზღ ვე ვის შე ძე ნის უფ ლე ბა მთე ლი ქვეყ-

ნის მას შ ტა ბით, გა თა ნაბ რ დე ბა სა გა და-

სა ხა დო რე ჟი მი ფი ზი კუ რი პი რე ბი სა და 

კომ პა ნი ე ბის თ ვის და მო იხ ს ნე ბა შეზღუდ-

ვე ბი სა მე დი ცი ნო შემ ნახ ველ ან გა რი შებ ზე 

(Health Savings Accounts). რაც შე ე ხე ბა 

Medicaid-ს (უფასო სა მე დი ცი ნო დახ მა რე-

ბის სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მა), შე სა ბა მი სი 

ფონ დე ბი კვლავ და უბ რუნ დე ბა შტა ტებს 

და ისი ნი გა დაწყ ვე ტენ, რა მუ შა ობს კარ-

გად და რა – არა. ახალ გაზ რ დე ბი სათ ვის 

გან კუთ ვ ნი ლი სა მე დი ცი ნო შემ ნახ ვე ლი 

ან გა რი შე ბის ახა ლი ფორ მა Medicaid-ის 

პროგ რა მას თა ვის თა ვად გა ა უქ მებს, 

რო გორც კი და ნარ ჩე ნე ბი სა ბო ლო ოდ მი-

ვი ღებთ იმას, რაც გვე კუთ ვ ნის. იგი ვე უნ და 

გა კეთ დეს სო ცი ა ლუ რი უსაფ რ თხო ე ბის 

სფე რო შიც: ახალ გაზ რ დე ბი სათ ვის უზ-

რუნ ველ ყო ფი ლი უნ და იყოს ან გა რი შე ბი, 

რომ ლე ბიც გო ნივ რუ ლი წე სე ბის მი ხედ ვით 

იქ ნე ბა დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი. 

გა ნათ ლე ბის სფე რო სად მი ფე დე რა ლუ-

რი მთავ რო ბის მიდ გო მა არაპ რო დუქ ტი-

უ ლია და ან უნ და შე ჩერ დეს, ან შტა ტე ბის 

პრე რო გა ტი ვა უნ და გახ დეს. რო გორც 

ჩანს, არ სე ბობს ბევ რი სხვა სფე რო, რომ-

ლე ბიც გარ დაქ მ ნას სა ჭი რო ებს. მაგ რამ 

უნ და და ვიწყოთ იმ სფე რო ე ბით, რომ-

ლებ საც გა და უ დე ბე ლი დახ მა რე ბა სჭირ-

დე ბათ. სწო რი მოქ მე დე ბა გა მო იწ ვევს 

სა ხალ ხო მხარ და ჭე რას, რაც სა პი რის პი-

რო იქ ნე ბა პო ზი ცი უ რი ომი სა, რო მელ საც 

მტკივ ნე ულ შე დე გე ბამ დე მივ ყა ვართ. 

რეს პუბ ლი კურ მა  
პარ ტი ამ გონება
უნდადაძაბოს
კონ გ რეს მენ მა რეს პუბ ლი კე ლებ მა უნ და 

მო ი ფიქ რონ, რო გორ მო აგ ვა რონ და ვა-

ლი ა ნე ბის მაქ სი მა ლუ რი ზღვრით გა მოწ-

ვე უ ლი მო მა ვა ლი კრი ზი სი. პრე ზი დენ ტი 

მი მარ თავს ძლი ერ პო ლი ტი კურ დარ-

ტყ მებს და სი ა მოვ ნე ბით წა მო იწყებს 

რეს პუბ ლი კე ლებ თან ამ სა კითხ ზე და ვას. 

ის და ხა ტავს სუ რათს, რომ რეს პუბ ლი კე-

ლე ბი ცდი ლო ბენ წა არ თ ვან პრი ვი ლე გი-

ე ბი ბავ შ ვებს, მო ხუ ცებს, ავად მ ყო ფებ სა 

და ჩვენს სამ ხედ რო ებს. რეს პუბ ლი კურ 

პარ ტი ას აქამ დე უნ და ეს წავ ლა, რომ 

სამ თავ რო ბო და ვა ლი ა ნე ბის კა ნონ - 

მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი მაქ სი მა ლუ რი 

ზღვა რი, სამ წუ ხა როდ, ცუ დი იარა ღია 

ხარ ჯე ბის შე სამ ცი რებ ლად, პო ზი ტი ურ 

სუბ სი დი რე ბა ში ცვლი ლე ბე ბის შე სა-

ტა ნად და გა და სა ხა დე ბის სფე რო ში 

რე ფორ მის გა სა ტა რებ ლად. 

მიმ დი ნა რე ფის კა ლურ წელს შე მო-

სავ ლე ბი უფ რო მა ღა ლი იქ ნე ბა უკე თე სი 

ეკო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის გა მო. 

2012 წლის ბო ლო სათ ვის აჩ ქა რე ბუ-

ლად მოხ და დი ვი დენ დე ბის აღე ბა და 

უხი ლა ვი მო გე ბის ფუ ლა დი შე ფა სე ბა 

პირ ველ იან ვ რამ დე, ანუ გა და სა ხა დე ბის 

მკვეთ რად გაზ რ დამ დე. და ვა ლი ა ნე ბის 

მაქ სი მა ლუ რი ზღვა რი შე საძ ლოა არ 

იყოს მიღ წე უ ლი ზაფხუ ლის ბო ლომ-

დე, ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ რო კი, სა ვა-

რა უ დოდ, ყვე ლა ღო ნეს იხ მარს, რომ 

დი ვი დენ დე ბის ან გა რი შე ბის გას წო რე ბა 

გვი ან შე მოდ გო მამ დე გა და დოს. რა უნ-

და გა ა კე თოს რეს პუბ ლი კურ მა პარ ტი ამ 

ამ დროს? წარ მო მად გე ნელ თა პა ლა ტამ 

უნ და აღად გი ნოს კა ნო ნი პრე ზი დენ ტის-

თ ვის სა ბი უ ჯე ტო უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის 

მი ნი ჭე ბის შე სა ხებ, რო მე ლიც 1974 წლამ-

დე მოქ მე დებ და, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ 

ის შეძ ლებს ხარ ჯე ბის და რე გუ ლი რე ბას. 

ასე ვე პრე ზი დენტს უნ და გა უ ზარ დონ ანუ-

ლი რე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა და მე სა მე, მი-

ა ბან ხარ ჯე ბი მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის 

გან საზღ ვ რულ პრო ცენტს. პრე ზი დენტს 

უნ და შე ეძ ლოს ამ უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის 

გა მო ყე ნე ბა, რო დე საც და ვა ლი ა ნე ბის თა-

ნა ფარ დო ბა მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის 

მაჩ ვე ნე ბელ თან გან საზღ ვ რულ ზღვარს 

მი აღ წევს. იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ და ვა ლი-

ა ნე ბა ამ ზღვარს გა და ა ჭარ ბებს, მა შინ 

მა ღალ ჩი ნოს ნე ბის – მათ შო რის თვით 

პრე ზი დენ ტის, კონ გ რე სის წევ რე ბი სა და 

მა თი თა ნამ შ რომ ლე ბის – ხელ ფა სები 

მკვეთ რად შემ ცირ დე ბა. ამ წი ნა და დე ბის 

ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი ის არის, 

რომ ამ პი რო ბებ ში მოხ დე ბა არა გა და სა-

ხა დე ბის ზრდა, არა მედ მხო ლოდ ხარ ჯე-

ბის შეზღუდ ვა. 

და თუ დე მოკ რა ტე ბი უარს იტყ ვი ან? 

ცნო ბილ მა ეკო ნო მის ტ მა და FORBES-ის 

მი მომ ხილ ველ მა დე ვიდ მალ პას მა თქვა: 

„რესპუბლიკელების ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბამ 

უნ და მო ითხო ვოს წარ მო მად გე ნელ თა 

პა ლა ტა ში კენ ჭი ეყა როს მცი რე ზრდას 

(ვთქვათ, სა მი თვე), მაგ რამ უნ და უზ რუნ-

ველ ყოს მხო ლოდ რამ დე ნი მე ხმა. ეს 

აიძუ ლებს დე მოკ რა ტებს, მის ცენ ხმა თა 

უმე ტე სო ბა, რაც პო ლი ტი კუ რი თვალ საზ-

რი სით დე მო კ რა ტე ბის თ ვის სულ უფ რო 

მეტ დის კომ ფორტს გა მო იწ ვევს და 2014 

წლის არ ჩევ ნებ ში რეს პუბ ლი კუ რი პარ ტი ის 

წის ქ ვილ ზე და ას ხამს წყალს. 

რეს პუბ ლი კე ლებს შე უძ ლი ათ ხმა არ 

ამო ი ღონ ობა მას თ ვის მოქ მე დე ბის ასე თი 

თა ვი სუფ ლე ბის მი ცე მის იდე ა ზე, მაგ-

რამ ადა მი ა ნი სა მუ და მოდ ვერ იჯ დე ბა 

კა ბი ნეტ ში. მო მა ვალ კონ სერ ვა ტი ულ 

პრე ზი დენ ტებს კი – მა გა ლი თად, კელ ვინ 

ქუ ლი ჯის მსგავ სებს – შე საძ ლებ ლო ბა 

ექ ნე ბათ ბრძნუ ლად და ენერ გი უ ლად 

გა მო ი ყე ნონ ასე თი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი. თუ 

ობა მა ან დე მოკ რა ტი სე ნა ტო რე ბი წი ნა აღ-

მ დე გო ბას გა უ წე ვენ ამ კა ნო ნის მი ღე ბას, 

რეს პუბ ლი კე ლე ბი ხელ საყ რელ პო ზი ცი ა ში 

აღ მოჩ ნ დე ბი ან, რად გან ისი ნი ეცად ნენ 

დახ მა რე ბოდ ნენ თეთრ სახლს ხარ ჯე ბის 

კონ ტ როლ ში, თეთ რ მა სახ ლ მა კი არ მი ი-

ღო მა თი დახ მა რე ბა. 
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სიმდიდრისა და ძალაუფლების შეფასება
ლიდერთასია
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CisCo 
systems
$214

splunk
$186
 

opera 
solutions
$118

mu 
sigma
$114

palantir
$78 Cloudera

$61

digital 
reasoning
$10

aerospike
$8,8

neo 
teChnology
$8,5

think Big 
analytiCs
$7,9

Calpont
$7,6

rainstor
$7,5

sisense
$7,3 

miCrosoft
$196

amazon
$170

hitaChi
$130

intel
$76

google
$36

Capgemini
$42

netapp
$138

tiBCo 
software
$24

informatiCa
$17

miCrostrategy
$13

ddn
$5,9

aCtuate
$4,6QlikteCh

$16

sas 
institute
$187

sgi
$43

taBleau 
software
$13

talend
$6,2

teradata
$435

pentaho $6,1

Jaspersoft $6,2

pervasive software $19

fusion-io
$190

revolution 
analytiCs
$7.2

attivio
$21

marklogiC
$69

წყარო: wikibon.org.

იხი ლეთ ტექ ნო ლო გი ე ბის ყვე ლა ზე ხში რად მოთხოვ ნი ლი სექ ტო რის წრე ე ბი, რომ ლე-
ბიც მუდ მი ვად ფარ თოვ დე ბა. დი დია მოთხოვ ნა პროგ რა მულ უზ რუნ ველ ყო ფა ზე, სა-
ა პა რა ტო აღ ჭურ ვი ლო ბა სა და სა კონ სულ ტა ციო სერ ვი სებ ზე, რომ ლე ბიც სა შუ ა ლე ბას 
აძ ლევს კომ პა ნი ებს, და ა მუ შა ონ და შე ი ნა ხონ სხვა დას ხ ვა სა ხი სა და ხში რად ცვა ლე-
ბა დი ინ ფორ მა ცი ის უზარ მა ზა რი ნა კა დე ბი. Wikibon-ის ტექ ნო ლო გი ე ბის მკვლე ვარ-
თა მო ნა ცე მე ბით, $18-მილიარდიანი ინ დუს ტ რი ის ღი რე ბუ ლე ბა ხუთ წე ლი წად ში $50 
მი ლი არ დამ დე გა იზ რ დე ბა. და ი მახ სოვ რეთ ში და წრე ში შე ტა-
ნი ლი კომ პა ნი ე ბი. ისი ნი მხო ლოდ უახ ლე სი 
მეც ნი ე რე ბით არი ან და კა ვე ბუ ლი – და, სა-
ვა რა უ დოდ, შთან თ ქ მუ ლი იქ ნე ბი ან გა რე 
წრე ში მი თი თე ბუ ლი სწრა ფად მზარდი 
კომ პა ნი ე ბის მი ერ.

მეწარმეობის ატლასი

დიდი მონაცემები
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aCtian
$46

1010data
$37

10gen
$36

alteryx
$36

guavus
$35

paraCCel
$24

mapr
$23

fraCtal analytiCs
$20

hortonworks
$18

datastax
$15

Basho
$14

CouChBase
$12

kognitio
$12

datameer
$11

luCidworks
$10

Juniper 
networks
$6,1

iBm
$1,352

hp
$664

dell
$425

oraCle
$415

emC
$336

aCCenture
$194

sap
$368

raCkspaCe
$11

vmware
$32

Booz allen 
hamilton
$68 tCs

$82 deloitte
$173

pwC
$189

BIg data პროცენტებში 
ჯამური შემოსავლის 
მიხედვით ($ მლნ) 

პროგრამული 
უზრუნველყოფა

სერვისები

აპარატურა
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LEADERBOARD

გააკეთე თავად

$7 მილიონი
იარაღის მყიდველთა რიცხვი ა.წ. იანვრიდან მარტამდე 

FBI-ის მიერ ჩატარებული შემოწმების მიხედვით, 46%-ით 
მეტია 2012 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით. 

რვა თვის წინ ტე ხა სის უნი ვერ სი ტე ტის სა მარ თ ლის ფა-
კულ ტე ტის სტუ დენ ტ მა, 25 წლის კო დი უილ სონ მა (ზემოთ) 
და მის მა ლი ბერ ტა რი ა ნელ მე ი ა რა ღე თა მა ღალ ტექ ნო ლო-
გი ურ მა ჯგუფ მა შექ მ ნეს მსოფ ლი ო ში პირ ვე ლი სა სიკ-
ვ დი ლო იარა ღი, რომ ლის ჩა მოტ ვირ თ ვა და შექ მ ნა 3D 
პრინ ტე რის დახ მა რე ბით ნე ბის მი ერს შე უძ ლი ა. ეს არის 
მოწყო ბი ლო ბა, რო მე ლიც მყარ ნივ თებს ისე ვე ად ვი ლად 
ბეჭ დავს, რო გორც ამას ჩვე უ ლებ რი ვი პრინ ტე რი აკე თებს 
ქა ღალ დი თა და მელ ნით. მთავრობას ის უკვე მიზანში აქვს 
ამოღებული, კონგრესმენები მოითხოვენ ახალ კანონს 
ე.წ. „ვიკი-იარაღის“ ასაკრძალავად. 3D ბეჭდვა შესაძლოა 
პოლიტიკური ბრძოლის საგანიც გახდეს.

ამობეჭდე ეს იარაღი
3D (სტერეოსკოპიული) ბეჭდვის ინდუსტრია 
ტრაბახობს, რომ მისი დანადგარები 
ყველას ყველაფრის დამზადების 
საშუალებას აძლევს.

FORBES-ი Liberator-ის ორი წარ მა ტე ბუ ლი ტეს ტის თვით მ ხილ-
ვე ლი გახ და: ჯერ აქ გა მო სა ხუ ლი ჩახ მა ხის ჩა მოს ხ მი სა, შემ დეგ კი 
იარა ღი დან სრო ლი სა. სტა ტი ის სრუ ლი ვერ სი ის სა ნა ხა ვად ეწ ვი ეთ 
Forbes.com/3dprintedguns-ს.

Liberator-ი 16 ნა წი ლი სა გან შედ გე ბა და მათ გან მხო-
ლოდ ერ თი არ არის 3D პრინ ტერ ში ამო ბეჭ დი ლი. რო-
მე ლია ეს ერ თა დერ თი ნა წი ლი, რო მელ საც ვერ დავ-
ბეჭ დავთ? ჩვე უ ლებ რი ვი ლი თო ნის ჩა ნა მა ტი, რო მე ლიც 
სარ ტყა მის ფუნ ქ ცი ას ას რუ ლებს.

Liberator-ის ჩახ მა ხი იბეჭ დე ბა Stratasys 3D პრინ-
ტერ ში – ეს პრო ცე სი სულ რამ დე ნი მე წუთს გრძელ-
დე ბა. ლუ ლა რამ დე ნი მე სა ათ ში იბეჭ დე ბა, იარა ღის 
კორ პუსს კი მთე ლი ღა მე სჭირ დე ბა.
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LEADERBOARD
$210 მილიონი

დუბაის Princess Tower-ის („პრინცესის კოშკი“) 
მშენებლობის ჯამური ფასია, რაც მას მსოფლიოს 

197-ე ყველაზე ძვირად ღირებულ შენობად აქცევს. 

ცხოვრება 
სიმაღლეზე
მსოფ ლიო დე ვე ლო პე რებს მდიდ რუ ლი 

ცხოვ რე ბა ახალ დო ნე ზე აჰ ყავთ, ანი ჭე ბენ რა 

უპი რა ტე სო ბას სუ პერ ს ტ რუქ ტუ რებს, რომ ლებ-

შიც სა ო ცა რი და გან სა კუთ რე ბუ ლი ხე დე ბის 

მა ძი ე ბელ მდი დარ ადა მი ა ნებს კვად რა ტულ 

მეტ რ ზე თავ ბ რუ დამ ხ ვევ ფა სებს უწე სე ბენ. 

მან ჰე ტენ ში მშე ნე ბა რე ცა თამ ბ ჯე ნი 432 Park 

avenue მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე მრა ვალ სარ-

თუ ლი ა ნი საცხოვ რე ბე ლი სახ ლის რე კორ დის 

მოხსნისკენ ისწრაფვის, თუმ ცა ამი სათ ვის ჩი-

ნეთ სა და ინ დო ეთ ში და გეგ მი ლი პრო ექ ტე ბიც 

იბ რ ძ ვი ან. რო მე ლია დღე ვან დე ლი რე კორ დ ს-

მე ნი? დუ ბა ის 1, 358 ფუ ტი ა ნი PrIncess Tower.

პრესტიჟული სახლები

432 PARK AVEnuE
ნიუ-იორკი
სიმაღლე: 1,396 ფუტი, 96 სართული

დასრულების თარიღი: 2015
პენტჰაუსის ფასი: $95 მილიონი

OnE57
ნიუ-იორკი
სიმაღლე: 1,004 
ფუტი, 75 სართული

დასრულების 
თარიღი: 2013
პენტჰაუსის ფასი: 
$90 მილიონი

THE SHARD
ლონდონი
სიმაღლე: 1,016 
ფუტი, 95 სართული

დასრულების 
თარიღი: 2012
პენტჰაუსის ფასი: 
$78 მილიონი 

ECHO BRICKELL
მაიამი
სიმაღლე: 750 ფუტი, 60 სართული

დასრულების თარიღი: 2016
პენტჰაუსის ფასი: $8 მილიონი

TOuR ODEOn
მონაკო
სიმაღლე: 558 ფუტი, 49 სართული

დასრულების თარიღი: 2014
პენტჰაუსის ფასი: $250 მილიონი

MEIER-On-ROTHSCHILD
ტელ-ავივი
სიმაღლე: 590 ფუტი, 42 სართული

დასრულების თარიღი: 2014
პენტჰაუსის ფასი: $50 მილიონი

PRInCESS TOwER
დუბაი
სიმაღლე: 
1,358 ფუტი, 107 
სართული

დასრულების 
თარიღი: 2012
პენტჰაუსის ფასი: 
$28,5 მილიონი 
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LEADERBOARD
$10 440

საერთო ჯამში აქვს მოგებული წმინდასისხლიან 
ცხენს, „მწვანე მაიმუნს“ (Green Monkey), რომელიც 

2006 წლის იანვარში რეკორდულ თანხად, $16 
მილიონად გაიყიდა.

რეიჩელ შეხტმანი STORy ვინ თქვა, რომ სა ცა ლო ვაჭ რო ბის ინო ვა ცი ე ბი აუცი ლებ ლად ინ ტერ ნეტ თან უნ და იყოს და კავ ში-

რე ბუ ლი? 2011 წლის ზამ თარ ში რე ი ჩელ შეხ ტ მან მა მან ჰე ტენ ში მე ა თე ავე ნი უ ზე გახ ს ნა თა ვი სი მუ დამ ცვა ლე ბა დი მა ღა ზია sTory, რო მელ საც 2 000 

კვად რა ტუ ლი ფუ ტის ფარ თი უჭი რავს. ყო ველ რამ დე ნი მე თვე ში sTory სა ხეს იც ვ ლის – ანახ ლებს დი ზა ინს, თე მა სა და პრო დუქ ცი ას – მა გა ლი თად, 

რო დე საც წამ ყ ვა ნი თე მა დი ზა ი ნი იყო, აქ იყი დე ბო და MarTone-ის ვე ლო სი პე დე ბი; სიყ ვა რუ ლის თე მის პე რი ოდ ში კი – sIMon alcanTara-ის 

სამ კა უ ლე ბი. 36 წლის შეხ ტ მა ნი თა ვის კლი ენ ტებს – aol-ს, kraFT Foods-სა და GIlT-ს – სა ცა ლო ვაჭ რო ბა სა და მარ კე ტინ გ თან და კავ ში რე ბულ იმ 

რჩე ვებს აძ ლევს, რომ ლე ბი თაც თვი თონ სარ გებ ლობს.

მიკი და რადჰა აგრავალები THInx მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი ტექ ს ტი ლის ეპო ქა ში ქა ლის საც ვ ლე ბი ისევ ისე თი ა, 

რო გო რიც XIX სა უ კუ ნე ში იყო. დამ ფუძ ნე ბე ლი ტყუ პი – 34 წლის რად ჰა და მი კი აგ რა ვა ლე ბი – ან ტო ნი ნა დან ბარ თან ერ თად, სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში 

ქმნიდ ნენ ThInX-ს იმის თ ვის, რომ მა თი ტრუ სე ბი სა ი მე დო და ჭუჭყი სა გან დამ ც ვე ლი ყო ფი ლი ყო. ქრა უდ ფან დინ გის ვებ გ ვერ დე ბის, kIcksTarTer-ისა და 

IndIeGoGo-ის წყა ლო ბით, სა მე ულ მა $85 000 მო ი ზი და და ახ ლა ამ თან ხის $375 000-მდე გაზ რ დას ცდი ლობს. კომ პა ნი ამ ახ ლა ხან $100 000-იანი შე მო სა-

ვა ლი მი ი ღო; გარ კ ვე უ ლი პრო ცენ ტი ერიცხე ბა კომ პა ნია aFrIPads-ს, რო მე ლიც აწარ მო ებს ქალ თა ჰი გი ე ნის საგ ნებს ღა რიბ ქვეყ ნებ ში მცხოვ რე ბი გო-

გო ნე ბი სათ ვის, რომ ლებ საც წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში ყო ველ თ ვი უ რად ერ თი კვი რის გან მავ ლო ბა ში სას წავ ლებ ლი სა თუ სამ სა ხუ რის გაც დე ნა უწევთ. 

რეშმა საუჯანი GIRLS wHO CODE
ნიუ-იორკში დაფუძნებული არაკომერციული GIrls who code-ი გეგმავს ტექნოლოგიების სფეროში რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა ქალი 

მოიზიდოს. გასული წლის გაზაფხულზე რეშმა საუჯანიმ წამოიწყო რვაკვირიანი პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებდა 13-17 წლის გოგონების 

რობოტექნიკაში, ვებდიზაინში, მობილურ აპლიკაციებსა და პროგრამირებაში ჩართვას, რაშიც მათ წამყვანი პროგრამისტი ქალბატონები 

ეხმარებოდნენ. ჟურნალისტიკისა და ხელოვნების საქველმოქმედო ორგანიზაციის, knIGhT FoundaTIon-ის, $435 000-იანი გრანტის წყალობით, 

GIrls who code-ი დეტროიტში, სან-ხოსესა და სან-ფრანცისკოშიც გაიხსნა.

პროგრამისტი ტანსაცმლის გამყიდველი  
საცალო მოვაჭრე

დამწყები ბიზნესმენები

სათამაშოები

შარშან გაყიდული ყველაზე ძვირად ღირებული ცხენები დოღებში 
მონაწილეობას აღარ მიიღებენ. ისინი ამიერიდან ფეხმარდ 
შთამომავლობაზე იზრუნებენ. 5 წლის წაბლა ფაშატის, 
ჰავრ-დე-გრასის, ახალი მფლობელი, მენდი პოუპი, 
დარწმუნებულია, რომ მისი შთამომავლები 
მასავით სწრაფები იქნებიან.

ანგარიშსწორება

1. ჰავრ-დე-გრასი 
(HAVRE DE GRACE)
5 წლის ფაშატი

ფასი: $10 მილიონი

სააუქციონო  სახლი: 

ფასიგ-ტიპტონი

8 წლის ფაშატი ფასი: $5 მილიონი
სააუქციონო სახლი: ფასიგ-ტიპტონი

7 წლის ფაშატი ფასი: $4,5 მილიონი
სააუქციონო სახლი: კინილენდი

5 წლის ფაშატი ფასი: $4,3 მილიონი
სააუქციონო სახლი: ფასიგ-ტიპტონი

2. ხალასი ნიჭი  
(unTOuCHED TALEnT)

3. წმინდა კლანი 
(PuRE CLAn)

4. სვიჩი (SwITCH)
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მოსაზრება
პოლ ჯონსონი – მიმდინარე მოვლენები

გაკვეთილი არასაიმედო 
სახელმწიფოებისათვის

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ძა ლა დობ-

რივ სამ ყა რო ში ვცხოვ რობთ, ისეთ ში, 

რო გორ შიც სი რი ის სა მო ქა ლა ქო ომის 

მსგავ სი ში და კონ ფ ლიქ ტე ბი შე საძ ლოა 

ორ წე ლი წად ში 70 000 სი ცოცხ ლის ფა-

სად დაჯ დეს, უკ ვე 68 წე ლი ა, რაც მსოფ-

ლი ოს წამ ყ ვან სა ხელ მ წი ფო ებს შო რის 

ომი არ ყო ფი ლა. დღე ვან დელ სამ ზე სა-

ხელ მ წი ფოს – აშშ-ს, რუ სეთ სა და ჩი ნეთს 

– არა აქვს ინ ტე რეს თა ისე თი კონ ფ ლიქ-

ტი, რომ ლის მოგ ვა რე ბაც კომ პ რო მი სე-

ბის მეშ ვე ო ბით შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და. 

თი თო ე ულ მათ განს აქვს მა ღა ლი რე ა გი-

რე ბის ბირ თ ვუ ლი მზად ყოფ ნის სის ტე მე-

ბი, მაგ რამ მა თი კუთ ვ ნი ლი არ სე ნა ლის 

მას შ ტა ბი თა ვის თა ვად აიძუ ლებს ამ ქვეყ-

ნებს ბირ თ ვულ კონ ფ ლიქტს სე რი ო ზუ ლად 

მო ე კი დონ. ამ დე ნად, ბირ თ ვულ მა იარაღ-

მა პრაქ ტი კუ ლად უკუ აგ დო ომის გზით 

გა მარ ჯ ვე ბის მო პო ვე ბის კონ ცეფ ცი ა. 

თუმ ცა იმა ვეს თქმა არ შე იძ ლე ბა 

ზო გი ერთ პა რა ნო ი დულ არა სა ი მე დო 

სა ხელ მ წი ფო ზე, კერ ძოდ, ჩრდი ლო ეთ 

კო რე ა სა თუ ირან ზე. ამ ორი ქვეყ ნი დან 

მომ დი ნა რე ბირ თ ვუ ლი ომის საფ რ თხე 

მათ სა ერ თა შო რი სო ყუ რადღე ბის ცენ ტ-

რ ში აქ ცევს, გა ნა პი რო ბებს რა მათ თ ვის 

დახ მა რე ბის სა ხით ფი ნან სუ რი ქრთა მე-

ბის მი წო დე ბას და, აქე დან გა მომ დი ნა-

რე, ამ სა ხელ მ წი ფო ე ბის ლი დე რე ბი სა და 

წვრი ლი დიქ ტა ტო რე ბის მი ერ მრა ვა ლი 

სხვა პრი ვი ლე გი ით სარ გებ ლო ბას, რის 

შე დე გა დაც მიღ წე ულ წარ მა ტე ბებს ისი ნი 

სა კუ თარ თავს მი ა წე რენ. თუ აღ მოჩ ნ დე-

ბა, რომ ამ სი ტუ ა ცი ი დან გა მომ დი ნა რე ეს 

ორი სა ხელ მ წი ფო მარ თ ლაც აღ მას ვ ლის 

გზა ზე დგას, მა შინ მათ სხვა, პო ტენ ცი-

უ რად არა სა ი მე დო, სა ხელ მ წი ფო ე ბიც 

შე უ ერ თ დე ბი ან. 

ერ თ -ერ თი მათ გა ნი ვე ნე სუ ე ლა ა. ამ-

ჟა მად ეს ქვე ყა ნა ძი რი თა დად უმიზ ნოდ 

ფლან გავს ნავ თო ბის სა ბა დო ე ბი დან 

მი ღე ბულ სიმ დიდ რეს, მაგ რამ ის საკ მა-

რი სად დი დია „იუნიორთა ბირ თ ვუ ლი 

კლუ ბის“ სა წევ როს შე სა ძე ნად. მე ო რე 

პო ტენ ცი უ რად არამ დ გ რა დი სა ხელ მ-

წი ფოა პა კის ტა ნი, რო მელ საც უკ ვე აქვს 

მცი რე ბირ თ ვუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი და 

რო მე ლიც ქა ო სის ზღვარ ზე იმ ყო ფე ბა. ამ 

ნიშ ნით სხვა ქვეყ ნე ბი ყო ფილ საბ ჭო თა 

რეს პუბ ლი კებს შო რის უნ და ვე ძი ოთ. 

უამ რა ვი მი ზე ზი არ სე ბობს იმი სათ-

ვის, რომ ჩრდი ლო ე თი კო რეა და ირა ნი 

სა მა გა ლი თოდ და ი სა ჯონ ბირ თ ვუ ლი 

მი მარ თუ ლე ბის აღე ბის გა მო. მაგ რამ 

რო გორ? არა ვი თა რი აზ რი არა აქვს მათ-

თ ვის ახა ლი სან ქ ცი ე ბის და კის რე ბას, 

რად გან ეს ძი რი თა დად ისე დაც მრა ვალ-

ტან ჯულ მო სახ ლე ო ბას და აწ ვე ბა მძი მე 

ტვირ თად. ჩრდი ლო ეთ კო რე ის შე სა ხებ 

ახ ლა ხან მი ღე ბუ ლი ცნო ბე ბის თა ნახ-

მად, მმარ თ ვე ლი ელი ტა ეფექ ტი ა ნა დაა 

და ცუ ლი ბირ თ ვუ ლი კვლე ვე ბით გა მოწ ვე-

უ ლი შე საძ ლო ფი ზი კუ რი საფ რ თხი სა გან. 

მე ტიც, ჩრდი ლო კო რე ე ლი ლი დე რე ბი 

ფუ ფუ ნე ბა ში ცხოვ რე ბით ტკბე ბი ან მა შინ, 

რო დე საც მო სახ ლე ო ბის ძი რი თა დი ნა-

წი ლი შიმ ში ლობს. არც ირან შია ბევ რად 

უკე თე სი მდგო მა რე ო ბა. ორი ვე რე ჟი მი 

ცი ვი ლი ზე ბუ ლი აზ როვ ნე ბის ფარ გ ლებს 

მიღ მაა გა სუ ლი – ერ თ -ერ თი მათ გა ნი 

ისეთ ყოვ ლის მომ ც ველ ტო ტა ლი ტა რულ 

მარ წუ ხებ შია მომ წყ ვ დე უ ლი, რომ ლის პი-

რო ბებ შიც ამ ბო ხი გა მო რიცხუ ლი ა, მე ო რე 

კი რე ლი გი უ რი დეს პო ტიზ მის მსხვერ პ-

ლი ა, რომ ლის გან თა ვის დაღ წე ვის გზე ბიც 

ამ ჟა მად არ სა ი დან ჩანს. 

თი თო ე ულ მა მათ გან მა შე საძ ლოა 

სა კუ თა რი ნე ბით გა დად გას ფა ტა ლუ რი 

ნა ბი ჯი. იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ჩრდი ლო ე თი 

კო რეა სამ ხ რეთ კო რე ა ზე თავ დას ხ მას 

გა დაწყ ვეტს, ეს გა მო იწ ვევს ადეკ ვა ტურ 

პა სუხს კარ გად შე ი ა რა ღე ბუ ლი სამ ხ რე-

თის მხრი დან სა ყო ველ თა ოდ მი ღე ბუ ლი, 

არა ბირ თ ვუ ლი სა ცეცხ ლე სა შუ ა ლე ბე ბის 

გა მო ყე ნე ბით და შე საძ ლოა არც აშშ-მ 

შე ი კა ვოს თა ვი ბირ თ ვუ ლი რე ა გი რე ბი სა-

გან, რაც ეფექ ტი ა ნად გა ა ნად გუ რებ და ამ 

რე ჟიმს. 

მე ო რე მხრივ, ირა ნი ხში რად და მუქ-

რე ბია ის რა ელს მი წას თან გას წო რე ბით 

ამ რუბრიკაში მორიგეობით გამოქვეყნებული სტატიების ავტორები არიან: პოლ ჯონსონი, გამოჩენილი ბრიტანელი ისტორიკოსი და მწერალი; დევიდ მალპასი, გლობალური ეკონომიკის 
სპეციალისტი, ENCIMA GLOBA L LLC-ის პრეზიდენტი; ემიტი შლაესი, ჯორჯ ბუშის ინსტიტუტის „4%-იანი ზრდის პროექტის“ დირექტორი; ლი კუან იუ, სინგაპურის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. 
წინა ნომრებში გამოქვეყნებული „მიმდინარე მოვლენების“ სტატიების წასაკითხად ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდ www.FORBES.COM/CURRENTEvENTS-ს.
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და მთე ლი ებ რა ე ლი ერის ამოწყ ვე ტით. იმ 

შემ თხ ვე ვა ში, თუ ის მარ თ ლა გა დაწყ ვეტს 

ამ გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბას, ის რა ე ლის 

რე ა გი რე ბა იმ დე ნად და მან გ რე ვე ლი 

იქ ნე ბა, რომ ირა ნულ თე ოკ რა ტი ას მყი სი-

ე რად მო ე ღე ბა ბო ლო. 

შე საძ ლებ ლო ბა თა ბა ლან სი დან 

გა მომ დი ნა რე, არც ერ თი ეს ქვე ყა ნა სა კუ-

თა რი ნე ბით არ და იწყებს ომს, ნაც ვ ლად 

ამი სა, კვლა ვაც გაგ რ ძელ დე ბა მუ ქა რის 

პო ლი ტი კა. თუმ ცა ეს სრუ ლე ბით არ გა მო-

რიცხავს შემ თხ ვე ვი თო ბით გა მოწ ვე უ ლი 

ომის – ტო ტა ლი ტა რუ ლი ელი ტის მი ერ 

დაშ ვე ბუ ლი უხე ში შეც დო მე ბით პრო ვო-

ცი რე ბუ ლი მცი რე მას შ ტა ბი ა ნი ბირ თ ვუ ლი 

კონ ფ ლიქ ტის – საფ რ თხეს. 

კა ტას ტ რო ფის  
პრე ვენ ცი ის გზე ბი
ასე თი ქვეყ ნე ბი სათ ვის იმ შე დე გე-

ბის საჩ ვე ნებ ლად, რაც მა თი მხრი დან 

ბირ თ ვუ ლი ძა ლის ხ მე ვის გაგ რ ძე ლე ბას 

მოჰ ყ ვე ბა, ყვე ლა ზე ეფექ ტი ა ნი, თუმ ცა 

ცივ სის ხ ლი ა ნი, გზაა ერ თ -ერ თი მათ გა ნის 

მმარ თ ვე ლი კლა სის გა ნად გუ რე ბა, რაც 

და ნარ ჩე ნე ბი სათ ვის კარ გი მა გა ლი თი 

იქ ნე ბო და. ამის სა უ კე თე სო კან დი და ტი 

ჩრდი ლო ე თი კო რე ა ა. თუ შევ ძ ლებთ ამ 

გეგ მის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად სა ჭი რო გა-

რე მო ე ბე ბის შექ მ ნას, შე საძ ლოა ირან მა 

და მსგავ სი იდე ე ბით შეპყ რო ბილ მა სხვა 

ქვეყ ნებ მა უარი თქვან სა კუ თარ ბირ თ-

ვულ მიზ ნებ ზე. 

მაგ რამ რო გორ უნ და გა კეთ დეს ეს? 

უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ამას თან და კავ ში-

რე ბით აუცი ლებ ლად უნ და არ სე ბობ დეს 

სა ერ თო შე თან ხ მე ბა რუ სეთს, ჩი ნეთ სა 

და აშშ-ს შო რის. მაგ რამ ჩი ნე თი კო მუ ნის-

ტი მე კავ ში რის ნე იტ რა ლუ რი, გა ერ თი ა ნე-

ბუ ლი კო რე ით ჩა ნაც ვ ლე ბას სე რი ო ზულ 

და ნაკ ლი სად გა ნი ხი ლავს. მი უ ხე და ვად 

ამი სა, ამ სა კითხის შეს წავ ლა მა ინც 

ღირს. 

რაც პირ ველ რიგ ში და აუცი ლებ ლად 

უნ და ავი ცი ლოთ თა ვი დან, არის და ძა-

ბუ ლი მსოფ ლი ო, რო მელ შიც სწრა ფად 

გან ვი თა რე ბა დი არა სა ი მე დო ქვეყ ნე ბი 

მუდ მი ვად მი ის წ რაფ ვი ან ბირ თ ვულ სა-

ხელ მ წი ფო ე ბად ქცე ვი სა კენ. სა შიშ რო ე ბა 

შემ თხ ვე ვით წარ მოქ მ ნი ლი კონ ფ ლიქ ტი-

სა, რო მე ლიც მოგ ვი ა ნე ბით აუცი ლებ ლად 

ჩა ით რევს ზე სა ხელ მ წი ფო ებ საც, საკ მა ოდ 

დი დი ა. სწო რედ ასე გა და ი ზარ და 1914 

წელს სა რა ე ვო ში მომ ხ და რი მკვლე ლო-

ბით გა მოწ ვე უ ლი კონ ფ ლიქ ტი პირ ველ 

მსოფ ლიო ომ ში. 

ძა ლი ან კარ გი ა, რომ წამ ყ ვან მა სა ხელ-

მ წი ფო ებ მა ნათ ლად გა ი აზ რეს ბირ თ ვუ-

ლი კონ ფ ლიქ ტის საფ რ თხე პრაქ ტი კუ ლი 

გა მოც დი ლე ბის მი ღე ბის გა რე შე. ახ ლა 

ისი ნი დი დი პა სუ ხის მ გებ ლო ბით უნ და 

მი უდ გ ნენ ირა ნი სა და სამ ხ რეთ კო რე ის 

მსგავ სი სა ხელ მ წი ფო ე ბის გან მომ დი ნა-

რე საფ რ თხის გა ნე იტ რა ლე ბის სა კითხს. 

დღე ის მდგო მა რე ო ბით, ჩვენ წი ნა შეა ამ 

ტი პის ქვეყ ნე ბის მი ერ ატე ხი ლი სა ო მა-

რი ყი ჟი ნა, რო მელ საც უპი რის პირ დე ბა 

კე თი ლი გან ზ რახ ვე ბის მქო ნე ზე სა ხელ-

მ წი ფო ე ბის დუ ნე რე აქ ცი ა. ეს კი პირ და-

პი რი გზაა პო ტენ ცი უ რი და უზარ მა ზა რი 

კა ტას ტ რო ფი სა კენ, რო მე ლიც შე საძ ლოა 

ჩვე ნი და სას რუ ლი აღ მოჩ ნ დეს.  
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დამ ხ მა რე რეპ რო დუქ ცი უ ლი მე თო დე ბით - მა მა კა ცის უშ ვი ლო ბი სას სპერ მის ას პი რა ცი ით, ინ-
ტ რა ცი ტოპ ლაზ მუ რი სპერ მის ინიექ ცი ით, გა ყი ნუ ლი ემ ბ რი ონის / ბ ლას ტო ცის ტის გა მო ყე ნე ბით 
- სა ქარ თ ვე ლო ში და ბა დე ბუ ლი პირ ვე ლი ბავ შ ვე ბი.
ექი მე ბი და ემ ბ რი ო ლო გე ბი, რო მელ თაც გა ი ა რეს სტა ჟი რე ბა და მუ შა ობ დ ნენ მსოფ ლი ოს 
სხვა დას ხ ვა კლი ნი კაში. მა თი რე ზულ ტა ტე ბი მსოფ ლი ოს წამ ყ ვა ნი ინ ვიტ რო გა ნა ყო ფი ე რე ბის 
ცენ ტ რე ბის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი შე დე გე ბის ტოლ ფა სი ა.
კლი ნი კა ში დაგ რო ვი ლი ცოდ ნა, გა მოც დი ლე ბა, ულ ტ რა თა ნა მედ რო ვე აპა რა ტუ რა და, რაც 
მთა ვა რია, კლი ნი კის სპე ცი ა ლის ტე ბის ჯგუ ფი, თა ვის ამე რი კელ კო ლე გებ თან ერ თად სა ქარ თ-
ვე ლო დან გა უს ვ ლე ლად მკურ ნა ლო ბის ამე რი კულ ხა რისხსა და შე დე გებს გთა ვა ზობთ:

ინ ვიტრო 
განაყოფიერების 
მეთოდით 
უშვილობასთან 
ბრძოლის 
ყველაზე დიდი 
გამოცდილება.

ქართულ-ამერიკული 
რეპროდუქციული კლინიკა

მკურნალობის 
ამერიკული 
ხარისხი და 
შედეგები 
საქართველოდან 
გაუსვლელად.

კლი ნი კის ძი რი თა დი მი მარ თუ
ლე ბა ინ ვიტ რო გა ნა ყო ფი ე რე ბა ა, 
თუმ ცა კი ის მო ი ცავს ყვე ლა იმ 
სფე როს, რო მე ლიც ქა ლის ჯან მ რ
თე ლო ბას ემ სა ხუ რე ბა:  

● ინ ვიტ რო გა ნა ყო ფი ე რე ბა 
● რეპ რო დუქ ტო ლო გია 
● გი ნე კო ლო გია  
● ენ დოკ რი ნო ლო გია 
● ან დ რო ლო გი ა /უ რო ლო გია 
● გე ნე ტი კა 
● იმუ ნი ზა ცია 
● ექოს კო პია 
● ლა ბო რა ტო რი უ ლი დი აგ ნოს ტი კა.

ამი ერ კავ კა სი ა ში პირ ვე ლად!
ულ ტ რა თა ნა მედ რო ვე ემ ბ რი ო ლო გი ის 

ლა ბო რა ტო რია

● დი აგ ნოს ტი კისა და მკურ ნა ლო ბის მსოფ ლიო სტან დარ ტე ბი ● სა მეც ნი ე რო და პრაქ ტი კუ-
ლი საქ მი ა ნო ბის მჭიდ რო კავ შირ ზე დამ ყა რე ბუ ლი პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი ● ულ ტ რა თა ნა მედ-
რო ვე ემ ბ რი ო ლო გი ის ლა ბო რა ტო რია ● იური დი უ ლად გა მარ თუ ლი სა კონ ტ რაქ ტო სის ტე მა 
კლი ნი კასა და პა ცი ენტს შო რის ● პა ცი ენ ტის პრობ ლე მი სად მი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მიდ გო მა 
● კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბის სრუ ლი დაც ვა ● თა ნა მედ რო ვე კომ ფორ ტუ ლი პი რო ბე ბი.

ინ ვიტ რო გა ნა ყო ფი ე რე ბა
სტან დარ ტუ ლი ინ ვიტ რო გა ნა ყო ფი ე რე ბა; ICSI - ინ ტ რა ცი ტოპ ლაზ მუ რი სპერ მის ინიექ ცია
TESE, MESA –აზო ოს პერ მი ის დროს სპერ მის ექ ს ტ რაქ ცია სა თეს ლე ჯირ კ ვ ლე ბი დან ან და-
ნა მა ტე ბი დან; ბლას ტო ცის ტის /კვერცხუჯრედის ვიტ რი ფი კა ცია; კვერ ცხუჯ რე დის დო ნა ცი ის 
პროგ რა მა; სუ რო გა ცი ის პროგ რა მა. კვერ ცხუჯ რე დე ბისა და ემ ბ რი ო ნე ბის თ ვის შექ მ ნი ლი 
გან სა კუთ რე ბუ ლი გა რე მო.
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ძ
ა ლა დო ბა არის მრა ვალ შ რი ა ნი 

პრობ ლე მა, რო მე ლიც არ ექ ვემ დე ბა-

რე ბა მხო ლოდ ერ თი კრი ტე რი უ მით 

გან საზღ ვ რას. უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, 

ეს არის ადა მი ა ნის ან ადა მი ან თა 

ჯგუ ფის დრა მა, რომ ლის ფი ზი კუ რი კვა ლი და ფსი-

ქო ე მო ცი უ რი ტრავ მა შე იძ ლე ბა მთე ლი ცხოვ რე-

ბის მან ძილ ზე გაჰ ყ ვეს ძა ლა დო ბის მსხვერპლსა 

თუ მოწ მეს.

ამა ვე დროს უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ძა ლა დო-

ბის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლი სათ ვის, მი სი შემ ცი-

რე ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლია ამ კომ პ ლექ სუ რი 

პრობ ლე მის ანა ლი ზი, მი სი დაშ ლა შე მად გე ნელ, 

ხში რად არ ც თუ ისე თვალ ში სა ცემ კომ პო ნენ ტე-

ბად. ერ თ -ერთ ასეთ და მა ლულ კომ პო ნენტს წარ-

მო ად გენს ძა ლა დო ბის ფი ნან სუ რი შე მად გე ნე ლი. 

ეკო ნო მი კა ში ნო ბე ლის პრე მი ის ლა უ რე ა ტის, ჰა რი 

ბე კე რის აზ რით, ადა მი ა ნი ჩა ი დენს და ნა შა ულს, 

თუ და ნა შა უ ლის ჩა დე ნის სა ფა სუ რი უფ რო და ბა-

ლი ა, ვიდ რე მი სი არ ჩა დე ნით მი ღე ბუ ლი სარ გე-

ბე ლი. სა ფა სუ რი/ სარ გებ ლის შე ფარ დე ბა უფ რო 

მა ღა ლია ღა რი ბე ბი სათ ვის, ვიდ რე (შედარებით) 

შეძ ლე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი სათ ვის. გა უ ნათ ლებ ლო-

ბა, უმუ შევ რო ბა და ნარ კო ტი კე ბი მი ზეზ შე დე გობ-

რივ კავ შირ შია სი ღა რი ბეს თან და და ნა შა უ ლის 

ჩა დე ნის ფაქ ტო რებს შე ად გენს. სა ხელ მ წი ფოს 

ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბი სწო რედ ზე მოხ სე ნე ბუ ლი 

ფაქ ტო რე ბის გა უვ ნე ბელ ყო ფი სა კენ უნ და იყოს მი-

მარ თუ ლი. ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცია ბევ რად უფ რო 

იაფი ა, ვიდ რე მის შე დე გებ თან ბრძო ლა. 

სწო რედ ძა ლა დო ბის ამ ას პექტს, უფ რო ზუს-

ტად კი ძა ლა დო ბის შე დე გე ბის ფი ნან სურ გან-

ზო მი ლე ბას და ამ კრი ტე რი უ მის მნიშ ვ ნე ლო ბას 

ეხე ბა წი ნამ დე ბა რე სტა ტი ა. იგი არ გა ნი ხი ლავს 

ომის ფი ნან სურ გან ზო მი ლე ბას, იქ ნე ბა ეს ომი 

სა გა რეო მო წი ნა აღ მ დე გეს თან, ეთ ნო კონ ფ ლიქ ტი 

თუ შე ი ა რა ღე ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო და პი რის პი რე ბა. 

სტა ტი ის თე მა არის სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი 

ენ დო გე ნუ რი ძა ლა დო ბის ფი ნან სუ რი გან ზო მი ლე-

ბა და ანა ლი ზის ამ ინ ს ტ რუ მენ ტის გა მო ყე ნე ბის 

შე საძ ლებ ლო ბა ძა ლა დო ბის პრო ფი ლაქ ტი კის 

მიზ ნით. 

ძა ლა დო ბის შე დე გე ბის რა ო დე ნობ რი ვი ანუ 

მო ნე ტა რუ ლი გა ზომ ვა შე საძ ლე ბე ლი ა. არ სე ბობს 

პირ და პი რი რე ა ლუ რი ხარ ჯე ბი და არა პირ და პი რი 

რე ა ლუ რი ხარ ჯე ბი. 

პირ და პი რი რე ა ლუ რი ხარ ჯე ბი ა:

1) პირ და პი რი ზი ა ნი: ძა ლა დო ბის შე დე გად 

და ზი ა ნე ბუ ლი და გა ნად გუ რე ბუ ლი პი რა დი და სა-

ხელ მ წი ფო ქო ნე ბა;

2) ჯან დაც ვა: სა ა ვად მ ყო ფო ე ბი სა და ლა ბო რა-

ტო რი ე ბის მშე ნებ ლო ბა და მოვ ლა, მან ქა ნე ბის, 

სა მე დი ცი ნო აპა რა ტუ რი სა და მე დი კა მენ ტე ბის 

შე ძე ნა, მედ პერ სო ნა ლის ხელ ფა სე ბი, სა მე დი ცი-

ნო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის მოვ ლა- შე ნახ ვის ხარ ჯე ბი;

ავ ტო რი: ირაკ ლი ლა ი თა ძე

ძალადობის  
ფინანსური განზომილება

მოსაზრება
საზოგადოება
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3) სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე-
ბის, სა სა მარ თ ლო ე ბი სა და პე ნი-
ტენ ცი ა რუ ლი სის ტე მა: პო ლი ცი ის, 

პრო კუ რა ტუ რის, კრი მი ნა ლუ რი ექ ს-

პერ ტი ზის, სა მაშ ვე ლო და სა ხან ძ რო 

სის ტე მე ბის ხარ ჯე ბი (მაგ., ხელ ფა სე ბი), 

მან ქა ნე ბის, საწ ვა ვის, იარა ღი სა და 

სხვა დას ხ ვა სა ხის პრე ვენ ცი უ ლი/ დამ ც-

ვე ლი მე ქა ნიზ მე ბის შე ძე ნა, შე ნახ ვა და 

მოვ ლა (მაგ.; წყლის ჭავ ლის მან ქა ნე ბი, 

ცრემ ლ სა დე ნი გა ზი, ბა რი ე რე ბი და ა.შ.); 

ად ვო კა ტუ რა, სა სა მარ თ ლო პრო ცე სე ბი, 

ცი ხე ე ბის მშე ნებ ლო ბა და მოვ ლა, ცი ხის 

პერ სო ნა ლის ანაზღა უ რე ბა, პა ტიმ რე ბის 

კვე ბა/მოვ ლა და ა.შ.;

4) სო ცი ა ლუ რი სფე რო: ძა ლა დო ბის 

შე დე გად და ღუ პუ ლი ან და ინ ვა ლი დე ბუ-

ლი მარ ჩენ ლის გა რე შე მყო ფი ოჯა ხე ბის 

მოვ ლა, დაკ რ ძალ ვი სა და სა საფ ლა ო ე-

ბის ხარ ჯე ბი.

პირ და პირ რე ა ლურ ხარ ჯებ თან შე და რე-

ბით არა პირ და პი რი რე ა ლუ რი ხარ ჯე ბი 

შე და რე ბით უფ რო რთუ ლი გა სა ზო მი ა, 

რად გან პირ და პი რი რე ა ლუ რი ხარ ჯე-

ბი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ეს უკა ნას კ ნე ლი 

მო ი ცავს ძა ლა დო ბის შე დე გად არა რე-

ა ლი ზე ბულ ან არას რუ ლად რე ა ლი ზე-

ბულ პო ტენ ცი ალს. თუმ ცა ეს ხარ ჯე ბიც 

რა ო დე ნობ რი ვია და (მიახლოებით) 

გა ზომ ვას ექ ვემ დე ბა რე ბა. 

1) ბიზ ნე სი და და საქ მე ბა: ძა ლა დო-

ბის შე დე გად ფი ზი კუ რად თუ ფსი ქო ე მო-

ცი უ რად ტრავ მი რე ბუ ლი მსხვერ პ ლის თუ 

ძა ლა დო ბის მოწ მის მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი 

სა მუ შა ოს ოდე ნო ბის შემ ცი რე ბა და 

შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს და ბალ ხა რის-

ხი ა ნო ბა. შე დე გად ვი ღებთ კომ პა ნი ის 

შემ ცი რე ბულ მო გე ბას, რაც იწ ვევს თა-

ნამ შ რომ ლე ბის შემ ცი რე ბულ ანაზღა უ რე-

ბას და რა საც სა ბო ლოო ჯამ ში მივ ყა-

ვართ სა ხელ მ წი ფო სათ ვის შემ ცი რე ბულ 

გა და სა ხა დე ბამ დე; 

2) თა ნამ შ რომ ლის მწყობ რი დან გა-

მოს ვ ლის შე დე გად ახა ლი თა ნამ შ რომ-

ლის ძებ ნის, და ქი რა ვე ბი სა და ტრე ნინ-

გის ხარ ჯე ბი;

3) კომ პა ნი ის თა ნამ შ რომ ლე ბი-
სათ ვის, ოფი სე ბი სა და წარ მო ე ბე-

ბი სათ ვის გაზ რ დილ უსაფ რ თხო ე ბა ზე 

ზრუნ ვა: დაც ვის თა ნამ შ რომ ლე ბის 

და ქი რა ვე ბა, სათ ვალ თ ვა ლო კა მე რე-

ბის, სიგ ნა ლი ზა ცი ის სის ტე მე ბის შე ძე ნა, 

სხვა დას ხ ვა სა ხის ბა რი ე რე ბის შექ მ ნა 

და ა.შ.;

4) ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი სათ ვის 

ეს არის და კარ გუ ლი დრო, შემ ცი რე ბუ ლი 

ანაზღა უ რე ბა და ხე ლი დან გაშ ვე ბუ ლი 

შან სე ბი, რო მე ლიც მას შე იძ ლე ბა ცხოვ-

რე ბა ში მე ო რედ არას დ როს მი ე ცეს. 

ზო გი ერ თი ზე მოხ სე ნე ბუ ლი ხარ ჯი 

მსხვერ პ ლის გა და სახ დე ლი ა, მაგ რამ 

უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში ჩა მოთ ვ ლი ლი 

ფი ნან სუ რი ხარ ჯე ბის გა დახ და უწევს 

სა ხელ მ წი ფოს. ნე ბის მი ერ შემ თხ ვე ვა ში, 

ეს არის კერ ძო თუ სა ჯა რო ფი ნან სე ბის 

მა სობ რი ვად არას წო რი და არა ე ფექ ტი-

ა ნი გა მო ყე ნე ბა. ბიზ ნე სი თავს არი დებს 

იმ სა ხელ მ წი ფო ში ინ ვეს ტი რე ბას, სა დაც 

ძა ლა დო ბა ა, რა საც სა ბო ლოო ჯამ ში 

მივ ყა ვართ ქვეყ ნის ერ თი ა ნი ეროვ ნუ-

ლი პრო დუქ ტის შემ ცი რე ბი სა კენ, რაც 

ნიშ ნავს მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე-

ო ბის კლე ბას. შემ ცი რე ბუ ლი ეროვ-

ნუ ლი პრო დუქ ტი ზრდის სი ღა რი ბი სა 

და გა უ ნათ ლებ ლო ბის მაჩ ვე ნებ ლებს, 

რომ ლე ბიც ძა ლა დო ბის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნე სი ხელ შემ წყო ბი ფაქ ტო რე ბი ა. და ასე 

იკ ვ რე ბა მან კი ე რი და პროგ რე სი რე ბა დი 

მი ზეზ შე დე გობ რი ვი კავ ში რი: ძა ლა დო ბა 

– სი ღა რი ბე – მე ტი ძა ლა დო ბა – მე ტი სი-

ღა რი ბე – უფ რო მე ტი ძა ლა დო ბა – უფ რო 

მე ტი სი ღა რი ბე და ა.შ. 

ძა ლა დო ბის ფი ნან სუ რი გა ზომ ვით 

შე საძ ლე ბე ლია და ნახ ვა, თუ რო გორ 

ფლან გავს ძა ლა დო ბა კერ ძო პი რე ბის, 

კომ პა ნი ე ბის, სა ზო გა დო ე ბი სა და სა-

ხელ მ წი ფოს რე სურ სებს. რე სურ სე ბის 

არას წო რი ხარ ჯ ვა ყვე ლა სათ ვის მტკივ-

ნე უ ლი ა, მაგ რამ ეს გან სა კუთ რე ბუ ლად 

მტკივ ნე უ ლია გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე-

ბი სათ ვის, სა დაც ფი ნან სუ რი რე სურ სი 

ისე დაც დე ფი ცი ტუ რი ა.

რო გორც ზე მოთ ით ქ ვა, ძა ლა დო ბის 

შე დე გად წარ მო შო ბი ლი პრობ ლე მე ბის 

მოგ ვა რე ბა უფ რო ძვი რი უჯ დე ბა სა ზო-

გა დო ე ბას, ვიდ რე მი სი პრე ვენ ცია და ეს 

პრო პორ ცია შე ად გენს 1/9-ს. ძა ლა დო ბის 

ფი ნან სუ რი გა ზომ ვა იძ ლე ვა ყვე ლა სათ-

ვის გა სა გებ რა ო დე ნობ რივ გან ზო მი-

ლე ბას. ხში რად აუცი ლე ბე ლია ჯა მუ რი 

ძა ლა დო ბის (ანუ კონ კ რე ტულ ქვე ყა ნა ში, 

კონ კ რე ტულ პე რი ოდ ში ჩა დე ნი ლი ძა ლა-

დობ რი ვი აქ ტე ბის ჯა მი) მო რა ლუ რი გან-

ზო მი ლე ბი დან გა მოყ ვა ნა, რა თა მოხ დეს 

მი სი გა ზომ ვა ფი ნან სურ ჭრილ ში. მი ზა ნი 

კი ის გახ ლავთ, რომ ზე მოხ სე ნე ბუ ლი 

ფი ნან სუ რი გა ზომ ვის შე დე გად მი ღე ბუ-

ლი იყოს ის ზო მე ბი, რომ ლე ბიც შე ამ ცი-

რებს მო მა ვა ლი ძა ლა დო ბის მას შ ტა ბებ-

სა და ინ ტენ სი უ რო ბას და, შე სა ბა მი სად, 

შემ ცირ დე ბა შე დე გის ფა სიც. სწო რედ 

ძა ლა დო ბის შე დე გე ბის რა ო დე ნობ რი ვი 

გან ზო მი ლე ბა იქ ნე ბა სა ჯა რო სამ სა ხუ-

რე ბის ბი უ ჯე ტი რე ბის გან მ საზღ ვ რე ლი 

ერ თ -ერ თი კომ პო ნენ ტი. 

იმ მიზ ნით, რომ პო ლი ტი კო სებ მა მი-

ი ღონ მარ თე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ძა-

ლა დო ბის პრე ვენ ცი ა /აღ მოფხ ვ რის შე-

სა ხებ, მათ უნ და იცოდ ნენ, თუ რა ჯდე ბა 

ძა ლა დო ბა. რა ო დე ნობ რი ვი ინ ფორ მა-

ცი ა /ა ნა ლი ზი და ა ნა ხებს გა დაწყ ვე ტი ლე-

ბის მიმ ღე ბებს პრობ ლე მის მას შ ტაბს თუ 

სიღ რ მეს. მი ღე ბუ ლი ზო მე ბის შემ დ გომ, 

ძა ლა დო ბის შე დე გე ბის პე რი ო დუ ლი 

ფი ნან სუ რი ანა ლი ზი სა შუ ა ლე ბას მის-

ცემს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მიმ ღე ბებს, 

პრე ვენ ცი ის მე ქა ნიზ მე ბის კო რექ ცი აც 

მოახდინონ. 

ძა ლა დო ბის შე დე გე ბის ხარ ჯე-

ბის და ფარ ვა სა ხელ მ წი ფოს ერ თი ა ნი 

ეროვ ნუ ლი პრო დუქ ტის და ახ ლო ე ბით 

3% უჯ დე ბა. ეს ძა ლი ან დი დი მაჩ ვე ნე ბე-

ლია და პრე ვენ ცი უ ლი ზო მე ბის მი ღე ბის 

შემ თხ ვე ვა ში ეს ეკო ნო მი კუ რი რე სურ სი 

შე იძ ლე ბა სხვა მი მარ თუ ლე ბით და ბევ-

რად უფ რო ეფექ ტი ა ნად და ი ხარ ჯოს. 

რად გან ძა ლა დო ბის სა ფა სურს 

ყვე ლა ვიხ დით, პირ და პირ თუ არა-

პირ და პირ (მოქალაქის მი ერ გა დახ-

დი ლი გა და სა ხა დის არა ე ფექ ტი ა ნად 

გა მო ყე ნე ბა), ძა ლა დო ბა, მათ შო რის 

ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბაც, აღარ არის ვინ-

მეს პი რა დი საქ მე, ისე ვე რო გორც არ 

არის ვინ მეს პი რა დი საქ მე, დაიცავს 

თუ არა იგი მანქანით მოძრაობისას 

უსაფრთხოების ზომებს. 
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სტრატეგიები

ავტომობილების ბიზნესი

ბორბლებზე 
შემდგარიბიზნესი
საქართველოს მთლიანი ექსპორტის 
მნიშვნელოვანი წილი ავტომობილებზე მოდის. ამ 
ბაზრის უმსხვილესი მოთამაშე Caucaus Business 
Group-ი ბიზნესის გაფართოებას გეგმავს.
ავტორი: მარიამ სულაშვილი

„ავტომობილების ბიზ ნესს ყვე ლა ზე ნაკ-

ლე ბად ემუქ რე ბა სიმ წი ფის სტა დი ის დად გო მა, 

რად გა ნაც ბაზ რის გა ჯე რე ბა და მომ ხ მა რებ ლის 

მოთხოვ ნი ლე ბე ბის ერ თხელ და სა მუ და მოდ 

დაკ მა ყო ფი ლე ბა შე უძ ლე ბე ლია ერ თი მარ ტი ვი 

მი ზე ზის გა მო: ძველ ავ ტო მო ბი ლებს მუდ მი ვად 

სჭირ დე ბათ ახ ლით ჩა ნაც ვ ლე ბა. მა გა ლი თად, 

2004 წლის თ ვის თუ 1998-99 წლებ ში გა მოშ ვე-

ბულ ავ ტო მო ბი ლებ ზე იყო მოთხოვ ნა, დღეს-

დღე ო ბით 2003 - 2004 წლებ ში წარ მო ე ბუ ლი 

მან ქა ნე ბია პო პუ ლა რუ ლი“, – ამ ბობს სა ქარ თ ვე-

ლო ში ერ თ -ერ თი უმ ს ხ ვი ლე სი, ლი ცენ ზი რე ბუ ლი 

ავ ტო დი ლე რის, კომ პა ნია Caucasus Business 

Group-ის დი რექ ტო რი გი ორ გი სურ გუ ლა ძე. 

ავ ტო მო ბი ლე ბით ვაჭ რო ბა საკ მა ოდ დი-

ნა მი კუ რი და მზარ დი ბიზ ნე სი ა, ხა სი ათ დე ბა 

მას შ ტა ბუ რო ბით, გე ოგ რა ფი უ ლი გან ფე ნი-

ლო ბი თა და სერ ვი სის კომ პ ლექ სუ რო ბით. ის 

მო ითხოვს მუდ მივი სი ახ ლე ე ბის, ინო ვა ცი ე ბის 

და ნერ გ ვას და აქვს სი ნერ გი ის ეფექ ტი მას თან 

და კავ ში რე ბულ სფე რო ებ ზე. სწო რედ ამი ტომ, 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წარ მა ტე ბის მიღ წე ვას, ძლი ე რი 

ბრენ დის იმი ჯის შექ მ ნას და გრძელ ვა დი ა ნი 

პო ზი ცი ე ბის გამ ყა რე ბას სულ რამ დე ნი მე კომ-

პა ნია თუ ახერ ხებს. მას თან და კავ ში რე ბუ ლი 

სექ ტო რე ბის გარ და, ავ ტო მო ბი ლე ბით ვაჭ რო ბა 

არა ნაკ ლებ აქ ტუ ა ლუ რი სა კითხია მთლი ა ნად 

ქარ თუ ლი ეკო ნო მი კის თ ვის. ის წამ ყ ვან პო ზი-

ცი ას იკა ვებს ქვეყ ნის სა ექ ს პორ ტო პრო დუქ ტ-

თა ათე ულ ში. ზე მოხ სე ნე ბუ ლის ლი დე რო ბა ზე 

მი უ თი თებს ისიც, რომ 2011 - 2012 წლებ ში ამ 

სა ექ ს პორ ტო პრო დუქ ტის ბრუნ ვამ 350 - 400 

მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რი შე ად გი ნა. ამ ბიზ ნეს-

ს ფე რომ სტარ ტი საკ მა ოდ რთულ პე რი ოდ ში, 

1990-იანი წლე ბი დან აიღო და იმის გა მო, რომ, 

ერ თი მხრივ, იძ ლე ო და კარგ მო გე ბას, ხო ლო 

მე ო რე მხრივ, მეტ - ნაკ ლე ბად უხ ს ნი და ადა მი ა-

ნებს და საქ მე ბის პრობ ლე მას, რაც ერთ-ერთი 

უდი დე სი გა მოწ ვე ვა იყო და არის ქარ თუ ლი 

ეკო ნო მი კის რე ა ლო ბა ში, ეს სფე რო საკ მა ოდ 

პო პუ ლა რუ ლი გახ და. დღეს დღე ო ბით ამ ბიზ ნეს-

ში 10 000 ადა მი ა ნამ დე მა ინც იქ ნე ბა ჩარ თუ ლი. 

ავ ტო მო ბი ლე ბის იმ პორ ტ -ექ ს პორ ტი მრა ვალ 

მა ღა ლა ნაზღა უ რე ბად სა მუ შაო ად გილს ქმნის 

იმ პორ ტი ო რე ბის თ ვის, გა დამ ზი და ვი კომ პა ნი-

ე ბის თ ვის, ავ ტო მო ბი ლე ბის რე მონ ტ ზე მო მუ-

შა ვე თათ ვის, გამ ყიდ ვე ლი შუ ა მავ ლე ბის თ ვის, 

ოფი სის თა ნამ შ რომ ლე ბის თ ვის და ა.შ. იმა ზე, 

რომ სექ ტო რი მარ თ ლაც მა ღა ლა ნაზღა უ რე ბად 

სა მუ შაო ად გი ლებს ქმნის, ის ფაქ ტიც მეტყ ვე-

ლებს, რომ Caucasus Business Group-თან მო მუ-

შა ვე Top-დილერის თვი უ რი ანაზღა უ რე ბა 30 

000 დო ლა რამ დე შე იძ ლე ბა ავი დეს. სფე როს 

გა ფარ თო ე ბის პა რა ლე ლუ რად კი, ბუ ნებ რი ვი ა, 

იზ რ დე ბა და მა ტე ბი თი სა მუ შაო ძა ლის სა ჭი რო-

ე ბაც.

ავ ტო მო ბი ლე ბის იმ პორ ტ -ექ ს პორ ტი წლი დან 

წლამ დე უფ რო და უფ რო ინ ტენ სი უ რი ხდე ბა. 

მა გა ლი თად, ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ-

როს მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს რიცხობ რი-

ვი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით თუ ვი სა უბ რებთ, 

2013 წლის იან ვარ -აპ რი ლის პე რი ოდ ში მის მა 

წილ მა უმ ს ხ ვი ლეს სა ექ ს პორ ტო პრო დუქ ტებ ში, 

მთლი ა ნი ექ ს პორ ტის 26 % შე ად გი ნა. ეს ციფ რი 

მით უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, თუ გა ვით ვა ლის-

წი ნებთ იმ ფაქტს, რომ სა ქარ თ ვე ლოს სა კუ-

თა რი ავ ტო ინ დუს ტ რია არ გა აჩ ნია და სფე რო 

რე ექ ს პორ ტის ხარ ჯ ზე ვი თარ დე ბა. სა ქარ თ-

ვე ლო ში იმ პორ ტი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის დი დი 

ნა წი ლი, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პრო დუქ ცი ა ზე 

მოთხოვ ნა ქვე ყა ნა შიც არ სე ბობს, ამ ბიზ ნეს ში 

მოღ ვა წე დი ლე რე ბის ორ გა ნი ზე ბით, ძი რი თა-

დად მე ზო ბელ ქვეყ ნებ ში გა დის გა სა ყი დად. მა-

გა ლი თად, იმა ვე 2013 წლის პირ ველ კვარ ტალ ში 

214 მლნ აშშ დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის იმ პორ ტი-

რე ბუ ლი პრო დუქ ტის 94% რე ექ ს პორ ტ ზე გა ვი და 

(202 მლნ აშშ დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბით).

ბუ ნებ რი ვი ა, ავ ტო მო ბი ლე ბის რე ექ ს პორ ტი 

უფ რო მე ტად ინ ტენ სი უ რი ა, ვიდ რე ექ ს პორ ტი, 
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რად გან გა ნუ ბა ჟე ბე ლი პრო დუქ ცი ის გა ტა ნა პარ ტ ნი ო რი ქვეყ-

ნის წარ მო მად გე ნელს უფ რო იაფი უჯ დე ბა, ვი ნა ი დან ავ ტო მო-

ბილს მხო ლოდ ერ თხელ, თა ვის ქვე ყა ნა ში გა ნა ბა ჟებს, ხო ლო 

სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე გან ბა ჟე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის გა ტა-

ნის შემ თხ ვე ვა ში, სა ქო ნე ლი ორ მაგ და ბეგ ვ რას და ექ ვემ დე ბა-

რე ბა რო გორც ქარ თუ ლი, ისე იმ პორ ტი ო რი ქვეყ ნის მხრი დან, 

რაც ზრდის ხარჯს და, შე სა ბა მი სად, აძ ვი რებს ავ ტო მო ბი ლის 

სა ბო ლოო გა სა ყიდ ფასს. 

რე ექ ს პორ ტი რე ბა, ზო გა დად, ხა სი ათ დე ბა ზრდის ტენ დენ-

ცი ით, ინ ტენ სი ვო ბა წლი დან წლამ დე მა ტუ ლობს. სა ბო ლოო 

მო ნა ცე მე ბით 2013 წელს, იან ვარ -აპ რილ ში, რე ექ ს პორ ტი  

21 420 ავ ტო მო ბი ლით ექ ს პორ ტი რე ბულ 534 ავ ტო მო ბილს  

40-ჯერ აღე მა ტე ბო და.

ავ ტო მო ბი ლე ბის სა ექ ს პორ ტო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე-

ბა ში ქვე ყა ნა საც თა ვი სი წვლი ლი შე აქვს იმ კუთხით, რომ 

სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბობს შე სა ბა მი სი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა, 

საზღ ვაო პორ ტი, შე საძ ლე ბე ლია სახ მე ლე თო ტრან ს პორ ტის 

შე უ ფერ ხებ ლად გა და ად გი ლე ბა. ასე ვე, მთავ რო ბის მხრი დან, 

მაქ სი მა ლუ რად ხდე ბა ისე თი ბიზ ნეს კ ლი მა ტის შექ მ ნა, რომ 

ბიზ ნესს შე ეძ ლოს შე უ ფერ ხე ბე ლი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა. რე ფორ-

მე ბი და ინ ვეს ტი ცი ე ბი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა ში, თა ვი სუ ფა ლი 

ეკო ნო მი კუ რი ზო ნე ბის შექ მ ნა, სა კა ნონ მ დებ ლო რე გუ ლა ცი ე-

ბის ადაპ ტი რე ბა მიმ დი ნა რე სა ჭი რო ე ბებ თან, გა მარ ტი ვე ბუ ლი 

და მოქ ნი ლი სა გა და სა ხა დო რე ჟი მე ბი, და ბა ლი ტა რი ფე ბი და 

სა ბა ჟო საწყო ბე ბი – ყო ვე ლი ვე ეს ბიზ ნე სის გა მარ ტი ვე ბუ ლი 

ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის თ ვის შე იქ მ ნა. რო გორც ზე მოხ სე ნე ბუ ლე ბის, 

ასე ვე სხვა მრა ვა ლი რე ფორ მის გა ტა რე ბა წი ნა მთავ რო ბის 

პე რი ოდ ში ინ ტენ სი უ რად და იწყო და ახა ლი მთავ რო ბის პი რო-

ბებ ში ეს ტენ დენ ცია შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ა.

გი ორ გი სურ გუ ლა ძის გან ცხა დე ბით, უშუ ა ლოდ სა ქარ თ-

ვე ლოს უპი რა ტე სო ბა ავ ტო მო ბი ლე ბით ვაჭ რო ბის სექ ტორ ში 

დიდ წი ლად გან პი რო ბე ბუ ლია იმით, რომ ქვე ყა ნა, გე ოგ რა ფი-

უ ლი კუთხით, სტრა ტე გი უ ლად ხელ საყ რელ არე ალ ში მდე ბა რე-

ობს და სა მო მავ ლოდ აქვს პერ ს პექ ტი ვა, რე გი ონ ში სა ვაჭ რო 

ჰა ბის ფუნ ქ ცია სრულ ყო ფი ლად გა ნა ვი თა როს. ამის თ ვის 

სა ქარ თ ვე ლოს არა მარ ტო დღეს, არა მედ სა უ კუ ნე ე ბის გან მავ-

ლო ბა ში ჰქონ და ად გილ მ დე ბა რე ო ბით გა მოწ ვე უ ლი უპი რა ტე-

სო ბა და შე სა ბა მი სი უნა რი, თა ვი სი ბუ ნებ რი ვი პო ტენ ცი ა ლის 

გამოყენებით, უმოკ ლე სი გზე ბით და ე კავ ში რე ბი ნა ევ რო პა 

სრუ ლი ად კავ კა სი ა სა და ცენ ტ რა ლურ აზი ას თან და პი რი ქით. 

ევ რო პი დან აზი ის კენ მი მა ვალ გზა ზე სა ქარ თ ვე ლო უმოკ ლე-

სი ალ ტერ ნა ტი ვა ა. მო ხერ ხე ბუ ლი ლო კა ცია უზ რუნ ველ ყოფს 

ქვეყ ნის თ ვის რე გი ო ნა ლუ რი მას შ ტა ბით სა ვაჭ რო ცენ ტ რის 

ფუნ ქ ცი ის გაზ რ დას. ისე ვე რო გორც ეს ხდე ბა დუ ბა ის, ფი ნე-

თის კოტ კას ან ბალ ტი ის პი რე თის კლა ი პე დას შემ თხ ვე ვა ში, 

რომ ლებ მაც მსგავ სი სა ვაჭ რო ჰა ბე ბის ფუნ ქ ცია მო ხერ ხე ბუ-

ლი ად გილ მ დე ბა რე ო ბის გა მო შე ი თავ სეს და ამე რი კი დან, 

ავ ს ტ რა ლი ი დან, იაპო ნი ი დან, ინ გ ლი სი დან თუ სხვა ქვეყ ნე ბი-

დან ჩა მოყ ვა ნილ ახალ თუ მე ო რად ავ ტო მო ბი ლებს აწ ვ დი ან 

იმ პორ ტი ორ ქვეყ ნებს. სა ქარ თ ვე ლოს ერ თ -ერ თი უმ ს ხ ვი ლე სი 

მომ ხ მა რე ბე ლი აზერ ბა ი ჯა ნიც დიდ წი ლად, და ახ ლო ე ბით 

90%-ით, დუ ბა ი დან მა რაგ დე ბა. დღეს დღე ო ბით, ბო ლო წლის 

იან ვარ -აპ რი ლის მაჩ ვე ნებ ლე ბით, აზერ ბა ი ჯან ში ექ ს პორ-

ტი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის რა ო დე ნო ბამ მთლი ა ნი მან ქა ნე ბის 

ექ ს პორ ტის 62 % შე ად გი ნა – სულ 13 630 ავ ტო მო ბი ლი. 

აზერ ბა ი ჯან თან და კავ ში რე ბით ერ თ -ერ თი ქარ თუ ლი 

ავ ტო დი ლე რი კომ პა ნია Auto City, Ltd -ის მე ნე ჯე რი, და ვით 

გო ცი რი ძე, მოხ მა რე ბის შემ ცი რე ბის საფ რ თხეს ხე დავს და 

ამ ბობს, რომ შე საძ ლოა აზერ ბა ი ჯან მა თა ვად და იწყოს ავ ტო-

მო ბი ლე ბის ჩა მოყ ვა ნა, თა ვი აარი დოს სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე-

ბუ ლი შუ ა მავ ლე ბის მომ სა ხუ რე ბას და გა და ი ხა დოს მხო ლოდ 

ქვე ყა ნა ში ტრან ს პორ ტი რე ბის გა და სა ხა დი, რაც ქარ თუ ლი 

მხა რის დი ლე რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბის და კარ გ ვას გა მო იწ ვევს. 

ამ შე ხე დუ ლე ბას Caucaus Business Group -ის დი რექ ტო რი, გი-

ორ გი სურ გუ ლა ძე, კა ტე გო რი უ ლად არ იზი ა რებს და ამ ბობს, 

რომ აზერ ბა ი ჯა ნი უკ ვე ძა ლი ან დი დი ხა ნი ა, ამ სექ ტორ ში 

და მო უ კი დებ ლად მუ შა ობს, თუმ ცა მსგავ სი შემ თხ ვე ვე ბი მი ნი-

მა ლუ რად ფიქ სირ დე ბა და და მა ტე ბი თი გარ თუ ლე ბე ბის თა ვი-

დან აცი ლე ბის მიზ ნით, აზერ ბა ი ჯა ნელ ბიზ ნეს მე ნებს ურ ჩევ-

ნი ათ ითა ნამ შ რომ ლონ ქარ თ ველ შუ ა მავ ლებ თან, რომ ლე ბიც 

ყო ველ გ ვარ რისკს სა კუ თარ თავ ზე იღე ბენ. კლი ენტს ქარ თ ვე-

ლი მხა რის მომ სა ხუ რე ბით სარ გებ ლო ბა კი დევ ერ თი მი ზე ზით 

ურ ჩევ ნი ა: სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა მოყ ვა ნი ლი ავ ტო მო ბი ლის 
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შე ფა სე ბა შემ ს ყიდ ველს ფი ზი კუ რად შე უძ ლი ა. ის რე ა ლუ რად 

აფა სებს, თუ რას იძენს გან ს ხ ვა ვე ბით, ინ ტერ ნე ტით, პრაქ-

ტი კუ ლად, ალალ ბედ ზე გა კე თე ბუ ლი შე ძე ნის გან. ამას გარ და, 

შუ ა მავ ლის მომ სა ხუ რე ბის ფა სი, ეფექ ტი ან ბა ზარ თან მი ახ ლო-

ე ბუ ლი გა რე მო პი რო ბე ბი სა და ძლი ე რი კონ კუ რენ ცი ის გა მო, 

საკ მა ოდ გო ნივ რუ ლია და შე ძე ნის პრო ცე სიც მაქ სი მა ლუ რად 

გამ ჭ ვირ ვა ლედ მიმ დი ნა რე ობს. შე სა ბა მი სად, აზერ ბა ი ჯა ნის-

თ ვის ფუ ლად ეკ ვი ვა ლენ ტებ ში შე ფა სე ბუ ლი რის კი გა ცი ლე ბით 

უფ რო დი დი ა, რო დე საც ის თა ვად იწყებს მთლი ა ნი პრო ცე სის 

ორ გა ნი ზე ბას.

ქარ თუ ლი ბაზ რის მე ტად დახ ვე წის, არ ჩე ვა ნის მრა ვალ ფე-

როვ ნე ბი სა და კონ კუ რენ ცი ის გაზ რ დის შემ თხ ვე ვა ში ჩვენს 

ქვე ყა ნა ში ოპე რი რე ბად კომ პა ნი ებს აქვთ შან სი, რომ იმა ვე 

დუ ბა ის მომ ხ მა რე ბე ლი გად მო ი ბი რონ და კი დევ უფ რო შე ღა-

ვა თი ან ფა სებ ში და აკ მა ყო ფი ლონ მა თი მოთხოვ ნა. ვი ნა ი-

დან, რაც უფ რო მოკ ლეა გზა, მით უფ რო მცი რეა და ნა ხარ ჯე ბი 

და, შე სა ბა მი სად, ოპ ტი მა ლუ რია გა სა ყი დი ფა სი.

რაც შე ე ხე ბა არ ჩე ვა ნის მრა ვალ ფე როვ ნე ბას, ლო კა ლურ 

ბა ზარ ზე მომ ხ მა რებ ლის თ ვის ის საკ მა ოდ ფარ თო ა. შე თა ვა-

ზე ბა არ სე ბობს ყვე ლა შე მო სავ ლის მქო ნე სეგ მენ ტის თ ვის: 

რო გორც სა შუ ა ლო, ისე მა ღალ შე მო სავ ლი ა ნი მომ ხ მა რე ბე ლი 

შე იძ ლე ბა თა ვი სი მოთხოვ ნის ფარ გ ლებ ში მაქ სი მა ლუ რად 

დაკ მა ყო ფილ დეს. დი ლე რე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბა ამის ერ თ - 

ერ თი ხელ შე მეწყო ბი ფაქ ტო რი ცა ა. მა თი გარ კ ვე უ ლი ნა წი ლი 

აქ ცენტს სწო რედ სა შუ ა ლო და და ბალ შე მო სავ ლი ან კა ტე გო-

რი ა ზე აკე თებს, რო გორც ეს Auto City-ის შემ თხ ვე ვა ში ხდე ბა, 

ნა წი ლი კი მა ღალ შე მო სავ ლი ან სეგ მენტს ემ სა ხუ რე ბა. მცი რე 

ზო მის დი ლე რებ თან ერ თად ქარ თულ ბა ზარ ზე ფუნ ქ ცი ო ნი რე-

ბენ მსხვი ლი მო თა მა შე ე ბი Caucasus Business Group-ის სა ხით, 

რო მელ საც გა ყიდ ვე ბის ოდე ნო ბით რო გორც სა ქარ თ ვე ლო სა 

და და ნარ ჩე ნი კავ კა სი ის ფარ გ ლებ ში, ასე ვე შუა აზი ის ქვეყ-

ნე ბის ბაზ რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წი ლი უკა ვი ა. აგ რეთ ვე წარ-

მოდ გე ნი ლე ბი არი ან ოფი ცი ა ლუ რი დი ლე რე ბი, მათ შო რის: 

„თეგეტა მო ტორ სი“, „მიცუბიში მო ტორ სი“, „ფოლკსვაგენი“, 

„პიემ მო ტორ სი“, „ტოიოტა“, „კია მო ტორ სი“, „ფორდ ქარი“. 

თუმ ცა ოფი ცი ა ლუ რი დი ლე რე ბის ერ თ -ერ თი მა ხა სი ა თე ბე ლი 

ისა ა, რომ ისი ნი, ბუ ნებ რი ვი ა, არ ჩე ვან ში შეზღუ დუ ლე ბი არი-

ან, რო გორც მო დე ლე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბის, ისე ფა სე ბის 

მხრივ და ყო ვე ლი მათ გა ნი სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლია კონ კ რე ტუ ლი 

პრო დუქ ტის მო მა რა გე ბა ზე. მა გა ლი თად, „კია მო ტორ სი“, და 

„ტოიოტა“ მხო ლოდ სამ გ ზავ რო ავ ტო მო ბი ლებს სთა ვა ზო ბენ 

მომ ხ მა რე ბელს, „პიემ მო ტორ სი“ სატ ვირ თო ავ ტო მო ბი ლებს 

ყი დის და ა.შ.

ავ ტო დი ლე რის საქ მი ა ნო ბის კომ პ ლექ სუ რო ბა სა და მრა-

ვალ პ რო ფი ლუ რო ბას კარ გად გა მო ხა ტავს Caucaus Business 

Group-ი რო მე ლიც იძ ლე ვა გა მარ თუ ლად ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბი სა 

და გრძელ ვა დი ან სტრა ტე გი ულ მიზ ნებ ზე ორი ენ ტი რე ბის მა გა-

ლითს. მსგავ სი ორი ენ ტი რი მას სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს ნაკ ლებ-

მ ტ კივ ნე უ ლად აღიქ ვას გა რე შე წი ნა აღ მ დე გო ბე ბი და პრობ-

ლე მე ბი, გა უმ კ ლავ დეს რის კებს, რომ ლე ბიც გარ კ ვე ულ წი ლად 

ყვე ლა ტი პის ბიზ ნესს ახ ლავს თან, რომ არ მო უ წი ოს ლიკ ვი და-

ცია მეტ - ნაკ ლე ბად სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მის გა ჩე ნის თა ნა ვე, 

სტრატეგიები ავტომობილების ბიზნესი

0
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რის წი ნა შე დად გო მაც უწევთ ძი რი თა დად ახალ და არ სე ბულ, 

მცი რე ზო მის ფირ მებს, ნაკ ლე ბი გა მოც დი ლე ბი თა და შორს 

გათ ვ ლი ლი, კლი ენ ტის ინ ტე რე სებ ზე მაქ სი მა ლუ რად მორ გე ბუ-

ლი სტრა ტე გი ე ბის არ ქო ნის გა მო. 

Caucaus Business Group-ი თა ვის თავ ში მო ი ცავს რამ დე ნი მე 

კომ პა ნი ას შე სა ბა მი სი ფუნ ქ ცი ე ბით. ესე ნი ა:

• კავ კა სი ის ავ ტო იმ პორ ტი

• კა უ კა სუს ავ ტო ექ ს ჩე ინ ჯი

• კა უ კა სუს კრე დი ტი

• კა უ კა სუს ავ ტო სერ ვი სი

• კა უ კა სუს ფორ ვარ დინგ კომ პა ნი

• კა უ კა სუს ფა ი ნენ შელ სერ ვი სი

• კა უ კა სუს რე ალ ეს თე ი თი

• CFS Legal 

ავ ტო მო ბი ლე ბის იმ პორ ტი რე ბი სა და ექ ს პორ ტი რე ბის 

მთლი ა ნი ოპე რა ცი უ ლი ციკ ლი დე ტა ლუ რად რომ გან ვი ხი ლოთ, 

ამის თ ვის სა უ ბა რი, პირ ველ რიგ ში, უნ და და ვიწყოთ იმ პორ-

ტი რე ბის სა კითხით. კავ კა სი ის ავ ტო იმ პორ ტი (Caucasus Auto 

Import, LLC) ეს არის კომ პა ნი ა, რო მე ლიც უკ ვე ცხრა წე ლი ა, 

ბა ზარ ზე ა. იგი და არ ს და 2004 წელს ქარ თ ვე ლი და ამე რი კე ლი 

პარ ტ ნი ო რე ბის ერ თობ ლი ვი ინი ცი ა ტი ვით და სარ გებ ლობს 

ამე რი კის, იაპო ნი ი სა და ევ რო პულ ავ ტო ა უქ ცი ო ნებ ში მო ნა წი-

ლე ო ბის უფ ლე ბით. კომპანია მომ ხ მა რე ბელს სა შუ ა ლე ბას აძ-

ლევს დის ტან ცი უ რად შე ა მოწ მოს პრო დუქ ტი და გა მო რიცხოს 

ყო ველ გ ვა რი შემ დ გო მი გა უ გებ რო ბე ბი. სან დო ო ბას ამაღ ლებს 

ისიც, რომ ან გა რიშ ს წო რე ბის თ ვის გა მო ი ყე ნე ბა მა ღა ლი რე პუ-

ტა ცი ის მქო ნე ამე რი კუ ლი ბან კე ბი.

ქვე ყა ნა ში ჩა მო სუ ლი ავ ტო მო ბი ლე ბი თავ და პირ ვე ლად 

თავ ს დე ბა შე სა ბა მის სა ბა ჟო ტერ მი ნალ ში, რომ ლის მშე-

ნებ ლო ბე ბიც მთავ რო ბამ 2007 წლი დან და იწყო. ერთ ასეთ 

ტერ მი ნალს კომ პა ნია ქა ლაქ ფოთ ში ფლობს. ქვეყ ნის კა ნონ-

მ დებ ლო ბის შე სა ბა მი სად, მსგავს ტე რი ტო რი ა ზე პრო დუქ ცია 

გან ბა ჟე ბის გა რე შე შე საძ ლოა გან თავ ს დეს 5 წლის გან მავ ლო-

ბა ში. სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა მო სუ ლი პრო დუქ ცია უკ ვე შე საძ ლოა 

გა და ტა ნილ იქ ნას შე სა ბა მი სი სატ ვირ თო ავ ტო მო ბი ლე ბით 

რო გორც ქვეყ ნის ნე ბის მი ერ წერ ტილ ში, ასე ვე იმ პორ ტი ორ 

ქვეყ ნებ ში. ში და გა და ზიდ ვე ბი „კაუკასუს ფორ ვარ დინგ კომ პა-

ნის“ კომ პე ტენ ცი ა ა.

ავ ტო მო ბი ლე ბის უმე ტე სო ბა, და ახ ლო ე ბით 95% მე ო რა დი, 

საზღ ვარ გა რე თი დან, ძი რი თა დად ევ რო პი დან და ამე რი კი დან 

შე მო სუ ლი პრო დუქ ცი ა ა. მცი რედ და ზი ა ნე ბუ ლი ავ ტო მო ბი ლე-

ბის აღ დ გე ნა და მა თი შემ დ გო მი მომ სა ხუ რე ბა ად გი ლობ რი ვი 

რე სურ სე ბით ხორ ცი ელ დე ბა. ეს თე მა, აღ დ გე ნი ლი ავ ტო მო-

ბი ლე ბით ვაჭ რო ბა აქ ტუ ა ლუ რია რო გორც ქარ თ ვე ლი, ისე 

სო მე ხი და აზერ ბა ი ჯა ნე ლი მომ ხ მა რებ ლის თ ვი საც, ვი ნა ი-

დან სა ქარ თ ვე ლო ეკო ნო მი კუ რად ყვე ლა ზე გა მარ თ ლე ბულ 

გზა ზე მდე ბა რე ობს. Caucaus Business Group-ში ფიქ რო ბენ, 

რომ ავ ტო მო ბი ლე ბის აღ დ გე ნის ბიზ ნე სი, ცალ სა ხად, სა ქარ-

თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე უნ და იყოს კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი. მით 

უფ რო იმ ფონ ზე, რომ არ სე ბობს მომ ხ მა რებ ლის შე სა ბა მი სი 

მოთხოვ ნა – ცენ ტ რის არ სე ბო ბა, რო მე ლიც ავ ტო მო ბი ლის 

მფლო ბე ლებს კომ პ ლექ სუ რად ყვე ლა იმ ტი პის მომ სა ხუ რე ბას 
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შეს თა ვა ზებ და, რაც შე საძ ლოა მათ დას ჭირ დეთ. ძი რი თა დად 

სა ქარ თ ვე ლო ში მა თი შე კე თე ბა ერ თ მა ნე თის გან დის ტან ცი-

ურ ად გი ლებ ზე ხდე ბა, ვიწ რო სპე ცი ა ლი ზა ცი ის ხე ლოს ნე ბი 

ერ თი კონ კ რე ტუ ლი პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა ზე ზრუ ნა ვენ, სხვა 

და ნარ ჩე ნე ბის მო საგ ვა რებ ლად კი მფლო ბე ლებს უხ დე ბათ 

გა და ად გი ლე ბა, სან დო ადა მი ა ნის ძებ ნა, რაც სა ბო ლო ოდ 

დიდ დრო ით და ნა კარ გებს უკავ შირ დე ბა და მომ სა ხუ რე ბის 

ფას საც, ბუ ნებ რი ვი ა, მაღ ლა სწევს. სა ქარ თ ვე ლო ში მცხოვ რე-

ბის თ ვი საც კი ეს პრო ცე სი საკ მა ოდ რთუ ლი სა მარ თა ვი ა, რომ 

არა ფე რი ვთქვათ უცხო ელ კლი ენ ტებ ზე, რომ ლე ბიც ავ ტო მო ბი-

ლის შეს ყიდ ვი სას დრო ში არი ან შეზღუ დუ ლე ბი, რად გან პრო-

დუქ ცი ის გან ბა ჟე ბა მათ 45 დღე ში უწევთ. ეს ვა და, მიმ დი ნა რე, 

შე მო თა ვა ზე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის ფონ ზე, შე იძ ლე ბა 

ერ თი ავ ტო მო ბი ლის სრულ ყო ფი ლად შე კე თე ბის თ ვი საც კი არ 

იყოს საკ მა რი სი, არა თუ მთლი ა ნი პარ ტი ის ხარ ვე ზე ბის გა მო-

სას წო რებ ლად. 

კომ პ ლექ სუ რი შე თა ვა ზე ბა ხდე ბა ქარ თუ ლი ოფი ცი ა ლუ რი 

დი ლე რე ბის მი ერ, მაგ რამ ეს ძა ლი ან ძვი რი უჯ დე ბა მომ ხ მა-

რე ბელს და არის ხა რის ხის პრობ ლე მაც. ამას თან, ისი ნი უფ რო 

მე ტად ორი ენ ტი რე ბულ ნი არი ან პრო ფი ლაქ ტი კურ სა მუ შა ო-

ებ ზე, ვიდ რე მნიშ ვ ნე ლოვ ნად და ზი ა ნე ბუ ლი ავ ტო მო ბი ლის 

აღ დ გე ნა ზე. ამი ტომ Caucaus Business Group-ის ერ თ -ერ თი 

თა ნამ ფ ლო ბე ლი, ლე ვან სურ გუ ლა ძე, ახალ პერ ს პექ ტი ვას 

ხე დავს ავ ტო მო ბი ლე ბის სფე რო ში მოღ ვა წე ფირ მე ბის თ ვის. 

მი სი თქმით, ავ ტო მო ბი ლე ბის შე კე თე ბა -აღ დ გე ნის მომ სა ხუ-

რე ბა შე თა ვა ზე ბუ ლი უნ და იყოს თა ვი სუ ფა ლი ეკო ნო მი კუ რი 

ზო ნის ფარ გ ლებ ში, სა დაც 45-დღიანი შეზღუდ ვა არ იქ ნე ბა 

და წე სე ბუ ლი. აღ ნიშ ნუ ლი კი მა თი ფირ მის თ ვის ნამ დ ვი ლად 

არ არის რთუ ლი ამო ცა ნა, რად გან მათ მფლო ბე ლო ბა ში უკ ვე 

არის ასე თი 17 000 კვ. მეტ რის ტერ მი ნა ლი თბი ლი სის მახ ლობ-

ლად, სა დაც მი დის მუ შა ო ბა და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გა მარ თ ვა 

ამ სერ ვი სის დახ ვე წი სა და სრულ ყო ფის თ ვის. სი მუ ლა ცი უ რი 

პროგ რა მე ბის წი ნას წა რი გათ ვ ლით თვე ში 450 -მდე ავ ტო მო-

ბი ლის შე კე თე ბა იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი. თა ვად კომ პა ნი ა ში კი 

კონ სერ ვა ტი უ ლი მიდ გო მა აქვთ და სა შუ ა ლოდ 350-400 ავ ტო-

მო ბი ლის შე კე თე ბას ვა რა უ დო ბენ. და მა ტე ბით, მსგავს სა ბა ჟო 

ტერ მი ნა ლებ ზე გან თავ სე ბა აზერ ბა ი ჯა ნელ, სო მეხ, ყირ გიზ თუ 

სხვა მომ ხ მა რე ბელს სა შუ ა ლე ბას მის ცემს ჯერ მი ი ღოს შეკ-

ვე თა და შემ დეგ გა ნა ბა ჟოს ავ ტო მან ქა ნა, ისე რომ, წი ნას წარ 

არ გას წი ოს არა მიზ ნობ რი ვი ხარ ჯი, მოთხოვ ნის არ ცოდ ნი სა 

და ალალ ბე დად შეს ყი დუ ლი სა ქონ ლის რა ო დე ნო ბის გა მო, 

რო მე ლიც შე საძ ლოა კონ კ რე ტუ ლი პე რი ო დის თ ვის გა და ჭარ-

ბე ბუ ლი აღ მოჩ ნ დეს და წარ მოქ მ ნას ზედ მე ტი შე ნახ ვის ხარ ჯი, 

რო მე ლიც სა ბო ლოოდ მყიდ ველ ზე და ზო გა დად, ბიზ ნე სის 

ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა ზე ნე გა ტი უ რად აისა ხე ბა. მომ სა ხუ რე ბის ერთ 

ად გილ ზე კონ ცენ ტ რა ცი ა სა შუ ა ლე ბას მის ცემს მათ მი აღ წი ონ 

მას შ ტა ბის ეკო ნო მი უ რო ბას, კლი ენ ტებ თან პარ ტ ნი ო რუ ლი 

ურ თი ერ თო ბა იქო ნი ონ და მათ თ ვის და ნა ზო გი სა და მო გე ბის 

გა ზი ა რე ბა შეძ ლონ. სერ ვის ცენ ტ რი შეძ ლებს შეს თა ვა ზოს თა-

ვის კლი ენ ტებს შემ დე გი სა ხის მომ სა ხუ რე ბე ბი:
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• დი აგ ნოს ტი კა;

• შე კე თე ბა და აღ დ გე ნა;

• იმ პორ ტი რე ბუ ლი, ავა რი უ ლი ავ ტო მო ბი ლე ბის აღ დგე ნა;

• ნა წი ლე ბი;

• პრო ფი ლაქ ტი კუ რი მომ სა ხუ რე ბის სტან დარ ტუ ლი 

პა კე ტე ბი;

• ავ ტო სა დაზღ ვე ვო კონ ტ რაქ ტე ბის გა ყიდ ვა 

და მომ სა ხუ რე ბა.

სერ ვის ცენ ტ რის ძი რი თა დი დე ბუ ლე ბა ემ ყა რე ბა ლო კა-

ლურ ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი ფრაგ მენ ტუ ლი, არა ე ფექ ტი ა ნი, ძვი-

რი და უხა რის ხო მი წო დე ბის ალ ტერ ნა ტი ვას – მოთხოვ ნის 

მი ხედ ვით ეფექ ტი ა ნად სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი და ერთ ცენ ტ რ ში 

კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ხა რის ხი ა ნი პრო დუქ ტე ბი სა და სერ ვი სის 

მი წო დე ბას.

ქვა კუთხე დის ასე ვე უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ნა წი ლია Cauca-

sus Auto Exchange, LLC – კომ პა ნი ა, რო მე ლიც ძი რი თა დად 

მე ო რა დი ავ ტო მო ბი ლე ბის ბა ზარ ზე ოპე რი რებს. თა ვი სი 

ინო ვა ცი უ რი ტი პის მომ სა ხუ რე ბის შე თა ვა ზე ბით ის ხელს 

უწყობს ში და ბაზ რის ეფექ ტი ან ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას და ეხ მა-

რე ბა ად გი ლობ რივ თუ რე გი ო ნის სხვა ქვეყ ნის წარ მო მად-

გე ნელ ფი ზი კურ პი რებს მო ი ძი ონ, გა ყი დონ ან გა დაც ვა ლონ 

ავ ტო მო ბი ლე ბი. ხო ლო მათ მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი პრო დუქ ტის 

და მა ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბა ის გახ ლავთ, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ოპე-

რა ცი ე ბის და ფი ნან სე ბას ისი ნი თა ვად ახორ ცი ე ლე ბენ იაფი 

კრე დი ტე ბით, სთა ვა ზო ბენ საკ ლი რინ გო მომ სა ხუ რე ბა სა და 

გრძელ ვა დი ან გან ვა დე ბას. კომ პა ნი ის ერ თ -ერთ გა მორ ჩე უ-

ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა იყო სა ავ ტო მო ბი ლო საკ რე დი ტო და ფი-

ნან სე ბის და ნერ გ ვა რე გი ო ნა ლუ რი მას შ ტა ბით, მათ შო რის 

სომ ხე თი სა და აზერ ბა ი ჯა ნის თ ვი საც. რაც ხსნის მომ ხ მა-

რებ ლის  მოთხოვ ნი ლე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის ბა რი ე რებს და 

რა მაც უნ და წა ა ხა ლი სოს პო ტენ ცი უ რი კლი ენ ტი ყიდ ვის კენ.

მომ ხ მა რებ ლის თ ვის, ალ ბათ, ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო 

სა კითხი ა, თუ ვინ იღებს პა სუ ხის მ გებ ლო ბას იმ რის კებ ზე, 

რომ ლე ბიც თან ახ ლავს ტრან ს პორ ტი რე ბის პრო ცესს. მა გა-

ლი თად, გე მის ჩა ძირ ვის ან ხან ძ რის შემ თხ ვე ვა ში, რა საც, 

და ვით სურ გუ ლა ძის გან ცხა დე ბით, მათ პრაქ ტი კა ში უკ ვე 

ჰქონ და ად გი ლი. ტრან ს პორ ტი ო რი კომ პა ნი ე ბი, რო გორც 

წე სი, თავს არი დე ბენ ტვირ თის და კარ გ ვის პა სუ ხის მ გებ ლო-

ბის სა კუ თარ თავ ზე აღე ბას, ან მე ო რე პრობ ლე მა ჩნდე ბა, 

რო დე საც მომ ხ მა რებ ლებს არ უღირთ სა სა მარ თ ლო და ვე ბის 

წარ მო ე ბა ერ თი ავ ტო მო ბი ლის თ ვის. მომ ხ მა რე ბელ თა გა-

ერ თი ა ნე ბა და და ვის წარ მო ე ბის ერ თობ ლი ვი ორ გა ნი ზე ბაც, 

უმე ტე სად, პრობ ლე მუ რი სა კითხი ა. თუმ ცა, რე ა ლუ რად, მათ 

ათა სო ბით და ათი ა თა სო ბით დო ლა რი შე იძ ლე ბა და კარ გონ. 

კავ კა სი ის ავ ტო იმ პორ ტ მა ამ რის კის აღე ბა სა კუ თარ თავ ზე 

იტ ვირ თა და მომ ხ მა რე ბელს შე უქ მ ნა მაქ სი მა ლუ რი კომ-

ფორ ტი, თა ვად აუნაზღა უ როს და კარ გუ ლი ფუ ლი. კლი ენ ტე ბი-

სად მი მსგავ სი მზრუნ ვე ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა დი ლე რე ბის 

მხრი დან ლო ი ა ლუ რო ბა ში გა მო ი ხა ტე ბა.

მომ სა ხუ რე ბის სრუ ლი პა კე ტი მხო ლოდ ავ ტო მო ბი-

ლე ბის შე ძე ნი თა და ტრან ს პორ ტი რე ბით არ სრულ დე ბა 

– ისი ნი დი ლე რებს ეხ მა რე ბი ან იაფი ფუ ლა დი რე სურ სე ბის 

მო ძი ე ბა ში სა სურ ვე ლი რა ო დე ნო ბის შეს ყიდ ვის გან სა-

ხორ ცი ე ლებ ლად და საბ რუ ნა ვი კა პი ტა ლის გა საზ რ დე ლად. 

ნაკ ლებ სა ვა რა უ დო ა, რომ რო მე ლი მე ბიზ ნე სი გან ვი თა რე-

ბა სა და თა ვი სი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მაქ სი მუ მის გან ხორ ცი-

ე ლე ბას შეძ ლებს, თუ არ იარ სე ბებს სხვა დას ხ ვა სექ ტორს 

შო რის სი ნერ გი ის ეფექ ტი. აქ იგუ ლის ხ მე ბა ის, რომ 

პარ ტ ნი ო რებ თან ერ თად ხდე ბა მო ნა წი ლე ო ბა თა ნა და ფი-

ნან სე ბა ში, ამის თ ვის Caucasus Business Group-ი თა ნამ შ-

რომ ლობს სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ ყვე ლა ბან კ თან. რაც, 

ერ თი მხრივ, ზრდის ბან კებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი ოპე რა ცი ე ბი სა 

და მო გე ბის მი ღე ბის ინ ტენ სი ვო ბას. ხო ლო მე ო რე მხრივ, 

ამარ ტი ვებს და ფი ნან სე ბის სა შუ ა ლე ბას იაფი კრე დი ტე ბის 

სა შუ ა ლე ბით, რომ ლე ბიც, ტრა დი ცი უ ლი სა ბან კო სეს ხის გან 

გან ს ხ ვა ვე ბით, ერ თი სა ტე ლე ფო ნო ზა რის სა შუ ა ლე ბით 

გა ი ცე მა. ასე ვე ამ გზით კომ პა ნია ახ დენს გა ყიდ ვე ბის წა-

ხა ლი სე ბას და მომ ხ მა რე ბელს მე ტად ხე ლე წი ფე ბა თა ვი სი 

სა ჭი რო ე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა. 

ავ ტო მო ბი ლე ბის იმ პორ ტი რე ბი სა და ექ ს პორ ტი რე ბის 

ბიზ ნე სი, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, სწო რი მი მარ თუ ლე ბით ვი თარ-

დე ბა და სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან სა თა ნა დო გა რე მოს შექ-

მ ნის შემ თხ ვე ვა ში, ის შეძ ლებს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი 

შე ი ტა ნოს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა ში. 
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სტრატეგიები

ამერიკის აღმოჩენა 

ოცწლიანი ნათურა 
როგორ განახორციელა LED-ის 
ჩრდილოკაროლინელმა მწარმოებელმა თავისი 
არაჩვეულებრივი იდეა და გააორმაგა მისი 
საბაზრო კაპიტალიზაცია $7 მილიარდამდე 
მხოლოდ ერთ წელიწადში. 

ავტორი: კრისტოფერ ჰელმანი 

C ree-ის ნა თუ რე ბის რეკ ლა მა ში უკაც რი-

ელ მინ დორს უხ ვად ათოვს, შოტ ლან-

დი უ რი გუ დას ტ ვი რი დან „საოცარი 

მად ლის“ („Amazing Grace“) მე ლო დია 

იღ ვ რე ბა. კონ ფე რან სი ეს ხელ ში ნა თუ რა უჭი რავს 

და პირ და პირ კა მე რის ობი ექ ტივ ში ლა პა რა კობს: 

„ბ-ნო ედი სონ, დღეს ჩვენ უკა ნას კ ნელ გზა ზე ვა ცი-

ლებთ თქვენს ქმნი ლე ბას, ვარ ვა რე ბის ნა თუ რას. 

ვი ცი, რომ თქვენ არ ხართ შო კი რე ბუ ლი, სერ. 

თქვენ იცო დით, რომ მას სა მუ შა ოდ უზო მოდ დი დი 

ენერ გია სჭირ დე ბო და და ამი ტომ არც ისე დი დი 

დღე ეწე რა“. 

ის ნა თუ რას ხის პა ტა რა კუ ბო ში დებს და მი წა-

ში გათხ რილ ორ მო ში ას ვე ნებს. შემ დეგ ეკ რან ზე 

ჩნდე ბა Cree-ის ახა ლი LED ნა თუ რა და ის მის ხმა: 

„საუკეთესო რამ ნა თუ რის გა მო გო ნე ბის შემ დეგ“.

ამ სა ხა ლი სო რეკ ლა მით Cree-ის გე ნე რა ლურ 

აღ მას რუ ლე ბელს, ჩაკ სვო ბო დას, სუ ლაც არ სურ-

და უპა ტივ ცე მუ ლო ბის გა მო ჩე ნა. „ჩვენ დავ რ წ მუნ-

დით, რომ ედი სო ნის მემ კ ვიდ რე ებს ამას თან და-

კავ ში რე ბით პრობ ლე მა არ ჰქონ დათ, – ამ ბობს ის. 

– ცნო ბი ლია ედი სო ნის გა მო ნათ ქ ვა მი, რო მე ლიც 

ყო ველ თ ვის ჩვე ნი შთა გო ნე ბის 

წყა რო იყო: ‘არსებობს ამის გა კე-

თე ბის უკე თე სი გზა. იპო ვე ის’“. 

სვო ბო დას მი აჩ ნი ა, რომ მი სი 

კომ პა ნია სწო რედ ასე მო იქ ცა. 130 

წელ ზე მე ტი ხნის გან მავ ლო ბა ში, 

მას შემ დეგ, რაც ტო მას ედი სონ-

მა პირ ვე ლი ფარ თო მოხ მა რე ბის 

ნა თუ რა შექ მ ნა, მი სი დი ზა ი ნი 

ოდ ნავ თუ შე იც ვა ლა. ელექ ტ რო-

ბა გამ ძ ლე სა დე ნით მი ე წო დე ბა 

უჟან გ ბა დო სივ რ ცეს და ანა თებს. 

Cree-ის ნა თუ რა კი იყე ნებს შუქ დი ო დე ბის სიმ-

რავ ლეს, რა თა შექ მ ნას იმა ვე სა ხის უხ ვი, თბი ლი 

ნა თე ბა კომ პაქ ტუ რი ლუ მი ნის ცენ ცი უ რი ნა თუ რე-

ბის გა მა ღი ზი ა ნე ბე ლი ციმ ცი მის გა რე შე და უდა ვო 

ეკო ნო მი ით. სა შუ ა ლო ვარ ვა რე ბის ნა თუ რა ღირს 

$1 და, დღე ში სა მი სა ა თის მუ შა ო ბის პი რო ბებ ში, 

წე ლი წად ში $7-ის ელექ ტ რო ე ნერ გი ას მო იხ მარს. 

Cree-ის ნა თუ რა კი შე საძ ლოა $10 ღირ დეს, მაგ რამ 

ხარ ჯავს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 10%-ს და წე ლი წად ში 

$1 ჯდე ბა. და თუ ძვე ლე ბუ რი ნა თუ რა ასე თი მუ-

შა ო ბის შე დე გად ორ წე ლი წად ზე ნაკ ლებ დრო ში 

იწ ვე ბა, LED ნა თუ რე ბი 20 წელ ზე მეტ ხანს მო გემ-

სა ხუ რე ბათ. Cree-ის ნა თუ რე ბი, თუ გა ვით ვა ლის წი-

ნებთ 40-ვატიანი ვარ ვა რე ბის ნა თუ რის $9,97-იან 

ანა ლოგს ან 60-ვატიანის შე სა ბა მის $12,97-იან 

ვა რი ანტს, უფ რო იაფი ა, ვიდ რე კონ კუ რენ ტე ბის 

შე სა ბა მი სი LED პრო დუქ ცი ა.

სწო რედ ამ სა ექ ს პ ლუ ა ტა ციო თვი სე ბე ბის 

დამ სა ხუ რე ბა ა, რომ Cree-ის ამ ჟა მად შე უძ-

ლია იამა ყოს $1,3-მილიარდიანი გა ყიდ ვე ბი-

თა და $70-მილიონიანი შე მო სავ ლით. მი სი 

$7-მილიარდიანი სა ბაზ რო კა პი ტა ლი ზა ცია 

წე ლი წად ზე ნაკ ლებ დრო ში გა ორ მაგ და; ინ ვეს-

ტო რე ბი ვა რა უ დო ბენ LED-ის ფარ თო და ნერ გ ვას 

2014 წლი დან, რო დე საც, ფე დე რა ლუ რი გა ნა თე ბის 

სტან დარ ტე ბის თა ნახ მად, 40- და 60-ვატიან ვარ-

ვა რე ბის ნა თუ რებს ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ი დან ამო ი ღე ბენ. 

ქვეყ ნის მას შ ტა ბით, ამე რი კულ სახ ლებ ში გა მო-

ყე ნე ბუ ლი და ახ ლო ე ბით 6 მი ლი არ დი ნა თუ რი დან 

3,6 მი ლი არ დი ვარ ვა რე ბის ნა თუ რა ა. გა ნა თე ბა ზე 

ამე რი კის ელექ ტ რო მოხ მა რე ბის და ახ ლო ე ბით 

14% მო დის; ედი სო ნის ნა თუ რე ბის LED-ებით შეც ვ-

ლა ორ ჯერ შე ამ ცი რებ და მოთხოვ ნას. 

კომ პა ნია 1987 წელს და ფუძ ნ და ქა ლაქ და რემ-

ში (ჩრდილოეთი კა რო ლი ნა), 1993 წელს კი სა ჯა-

რო გახ და. თა ვი დან ის წარ მა ტე ბით ვაჭ რობ და 

ნა ხე ვარ გამ ტა რი ჩი პე ბით, რომ ლე ბიც დამ ზა-

დე ბუ ლი იყო გა ლი უ მის ნიტ რი დი სა გან და მას ში 

ელექ ტ რო დე ნის გა ტა რე ბი სას ანა თებ და. მაგ რამ 

ად რე უ ლი შუქ დი ო დე ბი იყო მხო ლოდ ორი ფე რის: 

წი თე ლი და მწვა ნე. 

დარ გის მო უ ხელ თე ბე ლი წმინ და გრა ა ლი 

გახ ლ დათ „თეთრი“ LED-ი. თუ ისი ნი რა მე ნა ი რად 

მო ა ხერ ხებ დ ნენ კაშ კა შა ცის ფე რი LED-ის შექ მ-

ნას, შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბო და მი სი კომ ბი ნი რე ბა 

წი თელ სა და მწვა ნეს თან, რა თა მი ე ღოთ ის, რა საც 

ადა მი ა ნის თვა ლი თეთრ ნა თე ბად აღიქ ვამს. წლე-

ბის გან მავ ლო ბა ში ფი ზი კო სე ბი კაშ კა შა ცის ფ რის 

მი ღე ბას შე უძ ლებ ლად მი იჩ ნევ დ ნენ, სა ნამ 1994 

წელს იაპო ნუ რი კომ პა ნი ის, Nichia-ის, მკვლე ვარ მა 

და ამ ტ კი ცა, რომ ამის გა კე თე ბა შე საძ ლე ბე ლი ა. 

განათებაზე ამერიკის 
ელექტრომოხმარების 
დაახლოებით 14% მოდის; 
ედისონის ნათურების 
LED-ებით შეცვლა 
ორჯერ შეამცირებდა 
მოთხოვნას.
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მას მა ლე მიჰ ყ ვ ნენ Cree-ის ინ ჟინ რე ბი სა კუ-

თა რი, სი ლი ცი უ მის კარ ბი დის ფირ ფი ტე ბის გან 

დამ ზა დე ბუ ლი კაშ კა შა ცის ფე რი LED ჩი პით. 

„ყველაფერი ამით და იწყო“, – ამ ბობს სვო ბო და, 

რო მე ლიც კომ პა ნი ას 1993 წელს შე უ ერ თ და. მა-

შინ იქ მხო ლოდ 30 ადა მი ა ნი მუ შა ობ და, ახ ლა კი 

თა ნამ შ რო მელ თა რიცხ ვი 6000-ს აჭარ ბებს. 

თავ და პირ ვე ლად Cree უბ რა ლოდ ამ ზა დებ და 

ჩი პებს და ყიდ და მათ LED-ის მწარ მო ებ ლებ-

ზე; საწყის ეტა პებ ზე მათ იყე ნებ დ ნენ აგ რეთ ვე 

ავ ტო მო ბი ლე ბის ტორ პე დო ე ბი სა და მო ბი ლუ რი 

ტე ლე ფო ნე ბის ფო ნუ რი გა ნა თე ბი სათ ვის. Cree-

ის პო ტენ ცი ა ლი ისე თი დი დი ჩან და, რომ 1994 

წელს ანა ლი ტი კო სე ბი მას მომ დევ ნო Intel-ს 

უწო დებ დ ნენ. მაგ რამ თეთ რი LED გა ნა თე ბა 

არ იყო მზად სა ყო ფაცხოვ რე ბო ბაზ რი სათ ვის. 

პირ ველ პე რი ოდ ში სა ნა თი მოწყო ბი ლო ბე ბი 

მე ტის მე ტად ძვი რი ღირ და და არ სე ბობ და კი-

დევ ერ თი, იმ დროს გა და უჭ რე ლი პრობ ლე მა: 

LED-ი არის სწორ ხა ზო ვა ნი გა ნა თე ბის წყა რო; 

ლა ზე რის უფ რო სუს ტი ვერ სი ე ბის მსგავ სად, 

ის სი ნათ ლეს მხო ლოდ ერ თი მი მარ თუ ლე ბით 

ას ხი ვებს. ეს გა მო სა დე გი ა, თუ რა ი მე კონ კ რე-

ტუ ლის წერ ტი ლო ვა ნი გა ნა თე ბა გვინ და, მაგ რამ 

უსარ გებ ლო ა, თუ ვარ ვა რე ბის ნა თუ რე ბის სა ერ-

თო გა ნა თე ბის შეც ვ ლა გვსურს. 

ცდი ლობ დ ნენ რა თა ვი სი ძლი ე რი მხა რე ე ბის 

გა მო ყე ნე ბას, LED-ის მწარ მო ებ ლებ მა და იწყეს 

ე.წ. ჭე რის სა ნა თე ბის გა ყიდ ვა. Cree-მ 2007 წელს 

შე ის ყი და სა ნა თი მოწყო ბი ლო ბე ბის ჩი ნუ რი 

მწარ მო ე ბე ლი Cotco, 2008 წელს კი – LED Lighting 

Fixtures-ი. მან და იწყო თა ნამ შ რომ ლო ბა Home 

Depot-თან, ყიდ და რა ჭე რის სა ნა თებს თა ვი სი 

ბრენ დით – EcoSmart-ით. 

ის არც კი ცდი ლობ და ვარ ვა რე ბის ნა თუ-

რე ბის შემ ც ვ ლე ლის შე მუ შა ვე ბას; ნაც ვ ლად 

ამი სა, ფო კუ სი რე ბუ ლი იყო მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ სა 

და სამ რეწ ვე ლო მომ ხ მა რებ ლებ ზე. ქა ლაქ მა 

ან კო რიჯ მა (ალასკა) 16 000 მა ღა ლი წნე ვის 

ნატ რი უ მის ქუ ჩის ლამ პი ო ნი LED-ებით შეც ვა ლა; 

ლოს -ან ჯე ლე სი ეტა პობ რი ვად ცვლის 140 000 

ლამ პი ონს. Wal-Mart-მა LED ნა თუ რე ბი ასო ბით 

თა ვის მა ღა ზი ა ში და ა მონ ტა ჟა. 

ამ სამ რეწ ვე ლო ბაზ რის გან სარ გებ ლის მი-

ღე ბის მიზ ნით, Cree-მ 2011 წელს $525 მი ლი ო ნად 

იყი და სა ნა თი მოწყო ბი ლო ბე ბის მწარ მო ე ბე ლი 

Ruud-ი. 

ამ რი გად, რო გორ უნ და მი ე ცათ LED-ისათვის 

ვარ ვა რე ბის ნა თუ რის ეფექ ტი? ძი რი თა დი იდეა 

იყო რე კონ ს ტ რუქ ცია ნა თუ რის ცენ ტ რა ლუ რი 

სტრუქ ტუ რის, ე.წ. ძა ფე ბის კოშ კი სა, სა დაც გან ლა-

გე ბუ ლია 10 ან 20 სხვა დას ხ ვა ფე რის LED-ი. Cree-

ის კონ ფი გუ რა ცია სი ნათ ლის ცალ კე უ ლი წყა როს 

ერ თ მა ნეთ ზე და დე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, რაც 

მრა ვალ მ ხ რივ გა ნა თე ბას ქმნის. 

ამ ჟა მად Home Depot-ი ერ თა დერ თი ად გი ლი ა, 

სა დაც Cree-ის ყიდ ვა შე გიძ ლი ათ – ეს არის ნა წი ლი 

ექ ს კ ლუ ზი უ რი გა რი გე ბი სა, რომ ლის თა ნახ მა-

დაც Cree-ის ნა თუ რე ბი Home Depot-ის 2000-ზე 

მეტ მა ღა ზი ა შია წარ მოდ გე ნი ლი. „ექსკლუზივს 

მო ლა პა რა კე ბა სჭირ დე ბა. გარ კ ვე ულ ეტაპ ზე ჩვენ 

გან ვი ხი ლავთ სხვა პარ ტ ნი ო რო ბე ბის შე საძ ლებ-

ლო ბებ საც“ , – ამ ბობს სვო ბო და. 

Home Depot-ი ამ ურ თი ერ თო ბის გან გარ კ ვე-

ულ უპი რა ტე სო ბას ელის: „ჩვენ Cree-სთან ერ თად 

თით ქ მის ორი წე ლი ვმუ შა ობ დით ბა ზარ ზე არ სე-

ბუ ლი ყვე ლა ზე ხელ მი საწ ვ დო მი, უმაღ ლე სი ხა რის-

ხის LED ნა თუ რის შე მუ შა ვე ბა ზე“, – ამ ბობს მარკ 

ვო ი კო ვი ჩი, რო მე ლიც სა ცა ლო მო ვაჭ რე ებ თან 

პარ ტ ნი ო რო ბებს კუ რი რებს . 

მაგ რამ ნა თუ რე ბი მხო ლოდ და საწყი სი ა. 

გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ მა თი შეც ვ ლა იშ-

ვი ა თა დაა სა ჭი რო, შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა LED 

განათებების ჩა მონ ტა ჟე ბა სხვა დას ხ ვა მოწყო-

ბი ლო ბა სა და ავეჯ ში. დე ვი სის კა ლი ფორ ნი ის 

უნი ვერ სი ტეტ თან არ სე ბუ ლი კა ლი ფორ ნი ის 

გა ნა თე ბის ტექ ნო ლო გი ის ცენ ტ რის უფ რო სის, 

პრო ფე სორ მა იკლ სი მი ნო ვი ჩის ვა რა უ დით, მო-

მა ვა ლი ეკუთ ვ ნის LED ნა თუ რებს, რომ ლე ბიც ისე 

იქ ნე ბა დაპ როგ რა მე ბუ ლი, რომ დღის გან მავ ლო-

ბა ში მზის სი ნათ ლის შე სა ბა მი სად იც ვა ლოს ფე რი 

და ინ ტენ სი ვო ბა. ვი ნა ი დან ადა მი ა ნის სადღე-

ღა მი სო რიტ მი სიგ ნა ლებს მზის სი ნათ ლი სა გან 

იღებს, სი მი ნო ვი ჩი ფიქ რობს, რომ „გონიერი“ LED 

გა ნა თე ბა გა ა უმ ჯო ბე სებს გან წყო ბას და შე ამ ცი-

რებს სე ზო ნურ დეპ რე სი ას. მი სი თქმით, Cree და 

მი სი კონ კუ რენ ტე ბი დგა მენ „ძალიან, ძა ლი ან კარგ 

პირ ველ ნა ბი ჯებს“ ასე თი მო მავ ლი სა კენ .

სწო რედ ამ აუთ ვი სე ბე ლი პო ტენ ცი ა ლის გა მო 

სვო ბო და შორ საა კმა ყო ფი ლე ბი სა გან. „არ მგო-

ნი ა, რომ ძა ლი ან ბევრს მი ვაღ წი ეთ, – ამ ბობს ის. – 

მსოფ ლიო კვლა ვაც ვარ ვა რე ბის ნა თუ რე ბით არის 

გა ნა თე ბუ ლი“. ედი სო ნის ნა თუ რის „დამარხვას“ 

გარ კ ვე უ ლი დრო დას ჭირ დე ბა.  

პერსონა
ნიკ სეიბენი
ForBes-ის კვლე ვა 

ალა ბა მის სა ფეხ ბურ-

თო მწვრთნე ლის 

$5,3-მილიონიან ანაზღა-

უ რე ბას კარგ გა რი გე ბად 

მი იჩ ნევს. ამ თა ნამ დე ბო-

ბა ზე ყოფ ნის პე რი ოდ-

ში მი სი შე მო სა ვა ლი 

1 2 7 % -ით გა ი ზარ და. 

კომპანია
tesla motors
ელექ ტ რო მო ბი ლე ბის 

მწარ მო ებ ლის აქ ცი ე ბი 

2013 წელს 150%-ით გა-

ი ზარ და, წარ დ გე ნი ლი 

სა შე მო სავ ლო ან გა რი-

ში სა და აღ ფ რ თო ვა ნე-

ბუ ლი გა მოხ მა უ რე ბე ბის 

თა ნახ მად.

იდეა
ბო ი კო ტის აპ ლი კა-
ცია (boycott app) 
ეს მო ბი ლუ რი პროგ რა მა 

მყიდ ველს სა შუ ა ლე ბას 

აძ ლევს და ას კა ნე როს 

პრო დუქ ტი და შე ა და როს 

ის მე მარ ცხე ნე კორ პო-

რა ცი ულ შავ სი ას. 

ტენდენციები

რაზე საუბრობს Forbes.com-ის 

47 მილიონი მომხმარებელი? 

ამის უკეთ გასარკვევად თვალი 

გადაავლეთ ქვემოთ მოცემულ 

ტექსტს ან აკრიფეთ შემდეგი 

მისამართი:

Forbes.com/business
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სტრატეგიები

მარკეტინგი

Goya Foods-ის 
საიდუმლო
სოუსი
როგორ გადაალახვინა 
კომპანიას $1-მილიარდიანი 
ზღვარი ერთადერთმა 
მარკეტინგულმა ოპერაციამ.
ავტორი: ერინ კარლაილი

Goya Foods-ის, აშშ-ში მოქმედი უდიდესი 

ლათინურამერიკული სასურსათო კომპანიის 

შტაბბინას ინოვაციურობისა არაფერი ეტყობა 

– ეს არის დაბალი აგურის შენობა, რომელიც 

ნიუ-ჯერსის შტატის ინდუსტრიულ სეკოკუსშია 

შეყუჟული. ერთადერთი უჩვეულო რამ, რაც 

ყურადღებას იქცევს, ესაა Latina-ის ყდაზე 

გამოსახული ევა ლონგორიას ფოტო 

Goya Foods-ის ოფისის სხვა მხრივ 

სრულიად უღიმღამო ჰოლში.

მაგრამ გაცვეთილ ჟურნალებსა 

და მობუყბუყე აკვარიუმს მიღმა 

იმალება სწრაფად მზარდი საწარმო, 

რომლის მაჩვენებლებისაც ნებისმიერ 

სტარტაპს შეშურდება. მიუხედავად 

იმისა, რომ Goya უკვე 77 წელია 

ემსახურება ლათინურამერიკული 

წარმოშობის მოქალაქეებს აშშ-ში, 

მის პრეზიდენტსა და გენერალურ 

აღმასრულებელს, ბობ უნანუეს 

მხოლოდ რამდენიმე წლის წინ 

გაუჩნდა ერთი მარტივი, მაგრამ 

დიდებული იდეა: კომპანიის 

უმთავრესი პროდუქტების – ადობოს 

სანელებლების, ნატრიუმის დაბალი 

შემცველობის ლობიოსა და 

ყვითელი ბრინჯის – მარკეტინგის 

გეგმაში არალათინომერიკელებიც 

გაეთვალისწინებინა. 

შედეგი? მას შემდეგ, რაც Goya-ის 

გაყიდვები 2010 წელს $1-მილიარდიან ნიშნულს 

მიუახლოვდა, 2012 წელს კი $1,3 მილიარდამდე 

ავარდა, ის აშშ-ის ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად 

მზარდ სასურსათო კომპანიად აქცია. „ჩვენ 

ძალიან გვიყვარს ეს გამონათქვამი: ჩვენ არ 

ვვაჭრობთ ლათინომერიკელებისათვის, ჩვენ 

ვვაჭრობთ, როგორც ლათინოამერიკელები“, 

– ამბობს უნანუე, რომელიც აღიარებს 

წარმატებას, მაგრამ არ ასახელებს კონკრეტულ 

ციფრებს. კომპანიის საკონტროლო პაკეტი 

ისევ და ისევ მისი მილიარდერი ოჯახის 

საკუთრებაა. ამ ოჯახის 15 წევრი მუშაობს 

კომპანიაში, რომელშიც 3500 ადამიანია 

დასაქმებული. 

1936 წელს, როდესაც პრუდენსიო უნანუე 

ორტისმა – ბობ უნანუეს ბაბუამ – ნიუ-იორკში 

კომპანია Goya დააარსა, მსოფლიო არ იყო 

ლათინური ამერიკის სამზარეულოს მიმართ 

ისეთი გახსნილი, როგორიც დღესაა. უნანუემ, 

ესპანელმა ემიგრანტმა, რომელიც ჯერ 

პუერტო-რიკოში ჩავიდა, იქიდან კი ნიუ-იორკში 

მოხვდა, თავისი მოღვაწეობა ესპანელი 

ემიგრანტებისათვის ზეთისხილისა და 

ზეითუნის ზეთის მიყიდვით დაიწყო. თავიდან 

ის საკუთარ მაღაზიაში ვაჭრობდა, შემდეგ 

კი თავისი პროდუქციით ნიუ-იორკის ყველა 

სარდაფსა და მაღაზიას ამარაგებდა. 

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როდესაც 

ძმებმა პიტერ და ბობ 
უნანუებმა Goya-ის 

მიმართულება შეცვალეს.
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ნიუ-იორკს პუერტორიკოელი ემიგრანტების 

ტალღა მიაწყდა, თავის პროდუქციას მან იუკა, 

მრავალძარღვა და კაიანუსი დაამატა, მეოცე 

საუკუნის 50-იან წლებში კი – კუბელი. 60-იან წლებში, 

დომინიკანელი ემიგრანტების ჩამოსვლასთან 

ერთად, უნანუემ ასორტიმენტი შავი მუხუდოთი, 

გუავას პასტითა და ქოქოსით გაამდიდრა და 

დისტრიბუცია აღმოსავლეთით გააფართოვა. 

80-იანი წლების დასაწყისში „Goya-მ უკვე მყარად 

დაიმკვიდრა საკუთარი ადგილი, რამდენადაც 

ლათინურამერიკულმა ბაზარმა ზრდა დაიწყო, 

– ამბობს ჯონ სტანტონი, ფილადელფიის წმ. 

იოსების უნივერსიტეტის სასურსათო მარკეტინგის 

პროფესორი. – მოხდა ისე, რომ იმ პერიოდში აშშ-ის 

ამერიკელ მომხმარებელში გაიზარდა ტრადიციული 

ლათინურამერიკული პროდუქტის მოთხოვნა“.

ინგლისურენოვანი მარკეტინგი ამ მზარდი 

კომპანიის საქმიანობის მცირე ნაწილს მოიცავდა. 

ამ საქმეს ბობ უნანუე და მისი ძმა, კომპანიის 

ვიცე-პრეზიდენტი პიტერი – სერიოზულად 

მიუდგნენ მხოლოდ 2005 წელს, როდესაც ნიუ-

იორკში დაიქირავეს Grey Group-ი, რათა საკუთარი 

პროდუქცია არალათინოამერიკელებამდე მიეტანათ. 

მათ ახალ რეკლამებში აფროამერიკელი დედა 

Goya-ის ყვითელ ბრინჯს ამზადებს, ცისფერთვალა 

ქერა დედიკო კი წიწილას ადობოს სანელებლებით 

კმაზავს. შედეგი? „2012 წლის ბოლოსთვის ქულების 

დამატებითი პროცენტი მოვიპოვეთ იმ ოჯახებში, 

სადაც ჩვენს რეკლამას უყურებდნენ“, – ამბობს 

ალვარო სერანო, Goya-ის მარკეტოლოგი, რომელიც 

რეკლამის მუშაობას აკონტროლებს.

სარეკლამო კამპანიის გაფართოებასა და მთელი 

ქვეყნის მასშტაბით გავრცელებასთან ერთად ეს 

ციფრები, სავარაუდოდ, მნიშვნელოვნად გაიზრდება. 

„თუ Goya ან რომელიმე სხვა ლათინურამერიკული 

ბრენდი მოახერხებს არალათინომერიკელი 

მომხმარებლის ბაზარზე შეღწევას, მაშინ 

მათი რიცხვის ორჯერ ზრდას წინ აღარაფერი 

დაუდგება, – ამბობს საცალო ონლაინმოვაჭრის, 

ლათინურამერიკული MexGrocer.com-ის, 

წარმომადგენელი ნაჩო ერნანდესი. – ეს, რა თქმა 

უნდა, შეუდარებლად დიდი ბაზარია“. 

SMS Service
რეკლამის 
ყველაზე მოკლე 
და ეფექტური გზა!
l  კლიენტთა დადასტურებული, ლეგალური ბაზა

l  წვდომა ყველა მობილურ ოპერატორთან

l  SMS-ები ბრენდის სახელით

l კლიენტთა სეგმენტირება-სქესის, ასაკის, 
თბილისის რაიონებისა და საქართველოს 
რეგიონების მიხედვით

l  სრული სტატისტიკა დისტრიბუციის შედეგების 
შესახებ და შესაბამისი ანგარიშსწორება

l კლიენტთა საკუთარი ბაზის შექმნის 
შესაძლებლობა

l კლიენტის ინტერფეისი - SMS-ების 
დამოუკიდებლად დაგზავნის   
შესაძლებლობა.

 Tel.:  + 995570700040 
www.smsreklama.ge
www.mmsgroup.ge; 

http://facebook.com/smsreklama
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ტექნოლოგიები

რობოტები

დივიდენდი
მშვიდობისაგან 
iRobot-ის სამხედრო ბუმის დასრულებამ 
მისი ყურადღება გადაიტანა ფულის კეთების 
შესაძლებლობებზე სამოქალაქო პირების 
საშუალებით. 

ავტორი: ბრაიან სოლომონი

კ
ო ლინ ენგლს ხელ ში სა მარ თა ვი ჯო ის-

ტი კი უჭი რავს და ისე იღი მე ბა, რო გორც 

ექ ვ სი წლის ბი ჭი, რო მე ლიც თა ვი სი 

პირ ვე ლი რა დი ო მარ თ ვა დი ავ ტო მო-

დე ლით თა მა შობს, ახ ლად შე მო ხე უ ლი შე სა ფუ თი 

ქა ღალ დი კი გვერ დ ზე აქვს მოს რო ლი ლი. მაგ რამ 

iRobot-ის 45 წლის თა ნა დამ ფუძ ნე ბე ლი და გე ნე-

რა ლუ რი აღ მას რუ ლე ბე ლი სა თა მა შოს არ ცდის, ის 

ამუ შა ვებს $100 000-ზე მე ტად ღი რე ბულ და ნად-

გარს, დის ტან ცი უ რი მარ თ ვის 60-ფუტიან მო ბი ლურ 

მი ნი ტანკს, რო მე ლიც ოთხი კა მე რით, რე ზი ნის 

პრო ტექ ტო რე ბი თა და ექ ვ ს ფუ ტი ა ნი გა საშ ლე ლი 

ხე ლი თაა აღ ჭურ ვი ლი. 

რო ბო ტექ ნი კის სფე რო ში 25-წლიანი გა მოც-

დი ლე ბის მი უ ხე და ვად, ენგლს კვლა ვაც აღაფ რ-

თო ვა ნებს ის ყუ რის წამ ღე ბი წრი პი ნი, რო მე ლიც 

რო ბო ტის მუ შა ო ბას ახ ლავს თან. მაგ რამ PackBot-

ის პულ ტის გვერ დით გა და დე ბის თა ნა ვე ის სე რი-

ო ზუ ლი ხდე ბა: „ფეთქებადი საბ რ ძო ლო მა სა ლის 

ყვე ლა ტექ ნი კო სი, ვის თა ნაც მი სა უბ რი ა, იწყებ და 

შემ დე გი ფრა ზით: ‘დიდი მად ლო ბა, თქვე ნი რო ბო-

ტი რომ არა, ცოცხა ლი არ ვიქ ნე ბო დი’“. iRobot-ის 

4000-მა PackBot-მა კუს ტა რუ ლი ფეთ ქე ბა დი 

მოწყო ბი ლო ბე ბის აღ მო ჩე ნით უამ რა ვი ადა მი ა ნი 

იხ ს ნა სიკ ვ დი ლი სა გან ავ ღა ნეთ სა და ერაყ ში და 

ბო ლო დროს ში ნაც, სა დაც iRobot-ის მთე ლი პარ კი 

იყო ჩარ თუ ლი ბოს ტო ნის მა რა თო ნის აფეთ ქე ბე-

ბის შემ დ გომ სა ძი ე ბო ღო ნის ძი ე ბებ ში (30 წუთ ზე 

ნაკ ლებ სა ვალ ზე კომ პა ნი ის სა თა ვო ოფი სი დან 

ბედ ფორ დ ში, მა სა ჩუ სეტ სი). 

გარ და ამი სა, მათ გა და არ ჩი ნეს მი ლი ო ნო ბით 

ხა ლი ჩა ამე რი კა ში ჭუჭყი სა და მტვრი სა გან. სამ-

ხედ რო რო ბო ტე ბი სა გან მი ღე ბუ ლი სარ გებ ლით 

და ფი ნან ს და კომ პა ნი ის ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი პრო-

დუქ ტის – ექ ს ცენ ტ რუ ლი ავ ტო ნო მი უ რი სა ო ჯა ხო 

მტვერ სას რუ ტის, Roomba-ის, გა მოშ ვე ბა. 2011 წელს 

თავ დაც ვის უწყე ბას თან გა ფორ მე ბუ ლი კონ ტ რაქ-

ტე ბი კომ პა ნი ის შე მო სავ ლის 40%-ს ($187 მი ლი-

ონს) შე ად გენ და. თუმ ცა იმის გა მო, რომ აშ შ -ის შე-

ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბი ერა ყი დან და ავ ღა ნე თი დან 

გა მო ვი და და ბი უ ჯე ტე ბი ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბით 

შემ ცირ და, მთავ რო ბის გან და ფი ნან სე ბა შეწყ და 

– 2012 წელს iRobot-მა თავ დაც ვის გან მი ღე ბუ ლი შე-

მო სავ ლის 57% და კარ გა, 2013 წელს კი კი დევ ერთ, 

30%-ზე დიდ ვარ დ ნას ელო დე ბა.
გენერალური აღმასრულებელი კოლინ ენგლი ხუმრობს, რომ ის მტვერსასრუტების 

გამყიდველია, მაგრამ მისი რობოტები ბევრად დიდ პრობლემებს უმკლავდებიან. ფ
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და მა ინც, ენ გ ლ მა მშვი დო ბი ან რო ბო ტექ ნი კა-

ზე გა დას ვ ლა წარ მა ტე ბით მო ა ხერ ხა. იმის მი უ ხე-

და ვად, რომ გა სუ ლი ორი წლის გან მავ ლო ბა ში 124 

ადა მი ა ნი და ითხო ვეს და 2012 წელს სა ერ თო შე-

მო სა ვა ლი 6%-ით, – $436 მი ლი ო ნამ დე – შემცირდა, 

სა მომ ხ მა რებ ლო სა ქონ ლის გა ყიდ ვა ერ თ ბა შად 

28%-ით გა ი ზარ და და უოლ - ს ტ რი ტი კმა ყო ფი ლი 

დარ ჩა 2013 წლის პირ ვე ლი სა მი თვის შე დე გე ბით, 

რო დე საც iRobot-მა გა და ა ჭარ ბა სრუ ლი წლის 

და გეგ მილ Ebitda-ს (შემოსავალი გა და სა ხა დე ბის, 

პრო ცენ ტე ბის, ცვე თი სა და ამორ ტ იზა ცი ის ხარ ჯე-

ბის გა დახ დამ დე) $55 მი ლი ო ნამ დე, რაც ორ ჯერ 

აღე მა ტე ბა 2012 წლის შე სა ბა მის მაჩ ვე ნე ბელს. თუ 

ენ გ ლი ასე თი ზრდის შე ნარ ჩუ ნე ბას შეძ ლებს, მას 

შან სი ექ ნე ბა გა ნა ხორ ცი ე ლოს თა ვი სი დი დი ხნის 

ოც ნე ბა: რო ბო ტექ ნი კა სა მეც ნი ე რო ფან ტას ტი კის 

სფე რო დან ყო ველ დღი უ რი სა ო ჯა ხო საქ მი ა ნო-

ბი სა და ჯან დაც ვის რე ა ლო ბა ში გად მო ი ტა ნოს. 

Roomba-ის სწრა ფი ზრდით მხარ და ჭე რილ მა 

iRobot-მა მი ლი ო ნო ბით დო ლა რი და ა ბან და, რა თა 

გა ნე ვი თა რე ბი ნა თა ვი სი ახა ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

გა მო გო ნე ბა: RP-VITA – დის ტან ცი უ რი დას წ რე ბის 

(remote-presence) პირ ვე ლი რო ბო ტი, რო მე ლიც 

სა ა ვად მ ყო ფო ებ ში გა მო სა ყე ნებ ლა დაა დამ ტ კი-

ცე ბუ ლი.

1990 წელს ენ გ ლის, მი სი კო ლე გის, მა სა ჩუ სეტ-

სის ტექ ნო ლო გი უ რი ინ ს ტი ტუ ტის კურ ს დამ თავ რე-

ბუ ლის, ჰე ლენ გრე ი ნე რი სა და ამა ვე ინ ს ტი ტუ ტის 

პრო ფე სო რის, როდ ნი ბრუკ სის, მი ერ და ფუძ ნე ბუ-

ლი კომ პა ნია თა ვი დან უფ რო გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბე ლი 

ოც ნე ბა იყო, ვიდ რე რე ა ლუ რი ბიზ ნეს გეგ მა. თავ და-

პირ ვე ლი პრო დუქ ტის იდეა შემ დე გი გახ ლ დათ: 

აეღოთ ენ გ ლის სა მა გის ტ რო ნაშ რო მი – ექ ვ ს ფე ხა 

ინ სექ ტო ი დი რო ბო ტი – და გა ეგ ზავ ნათ მი სი ერ თ - 

ერ თი კა მე რი ა ნი ვა რი ან ტი მთვა რე ზე, შემ დეგ კი 

გა ე ყი დათ უფ ლე ბე ბი ფილ მ ზე. რო გორც ენ გ ლი 

ამ ბობს, „ჩვენ პირ ვე ლი კომ პა ნია ვართ, რო მელ-

მაც ამა ში წა რუ მა ტებ ლო ბა გა ნი ცა და“ (ეს რო ბო ტი 

ამ ჟა მად სმიტ სო ნის ავი ა ცი ი სა და კოს მო ნავ ტი კის 

ნა ცი ო ნა ლუ რი მუ ზე უ მის ექ ს პო ნა ტი ა). 

ნაც ვ ლად ამი სა, iRobot-მა და იწყო თა ნამ შ რომ-

ლო ბა სა ერ თა შო რი სო კორ პო რა ცი ებ თან. Baker 

Hughes-ისა და Halliburton-ისათვის მან შექ მ ნა 

რო ბო ტი, რო მელ საც შე ეძ ლო მუ შა ო ბა ნავ თო ბის 

აქ ტი ურ ჭა ბურ ღი ლებ ში; Hasbro-ის My Real Baby 

doll-ისათვის („ჩემი ნამ დ ვი ლი თო ჯი ნა- ბავ შ ვი“) 

– მი მი კუ რი მე ქა ნიზ მი და Johnson Wax-ისათვის – 

იატა კის საწ მენ დი მე ქა ნიზ მი. ამ მცდე ლო ბე ბი დან 

არც ერ თი არ იყო გან სა კუთ რე ბით მო გე ბი ა ნი, მაგ-

რამ შემ დ გომ, რო გორც ენ გ ლი ამ ბობს, რო დე საც 

ჩვენ თ ვის ნაც ნო ბი გახ და რო ბო ტი ზე ბუ ლი ტექ ნო-

ლო გი ა, და ბალ ფა სი ა ნი წარ მო ე ბა და და სუფ თა-

ვე ბის ტექ ნი კა, iRobot-ი უჩ ვე უ ლო მდგო მა რე ო ბა ში 

აღ მოჩ ნ და“. ამ კომ ბი ნა ცი ი დან წარ მო იშ ვა iRobot-

ის პირ ვე ლი კო მერ ცი უ ლი ჰი ტი, Roomba, რო მე ლიც 

უდი დეს ნა წილს შე ად გენს მის მი ერ მსოფ ლი ოს 

მას შ ტა ბით გა ყი დულ 9 მი ლი ონ სა მომ ხ მა რებ ლო 

რო ბოტს შო რის. 

სულ რამ დე ნი მე დუ ი მის სი მაღ ლის, ფრის ბის 

(მფრინავი დის კის) ზო მის Roomba მთვრა ლი ვით 

ტრი ა ლებს თქვენს იატაკ ზე და თით ქოს და შემ-

თხ ვე ვით ეჯა ხე ბა კედ ლებ სა და სკა მებს. რა თქმა 

უნ და, აქ ინ ტე ლექ ტი მუ შა ობს. Roomba-მ იცის, უკ ვე 

სად და ა სუფ თა ვა, მტვრის შეს რუტ ვის ტექ ნი კას 

შემ ხ ვედ რი ნა წი ლა კე ბის მი ხედ ვით არე გუ ლი რებს 

და კი ბის ამოც ნო ბა და მის თ ვის თა ვის არი დე ბაც 

კი შე უძ ლი ა. 2002 წელს, რო დე საც ეს ხელ საწყო 

პირ ვე ლად გა მო უშ ვეს, ენგლს სა ცა ლო მო ვაჭ რე ებ-

თან გა მარ თულ სა დე მონ ს ტ რა ციო შეხ ვედ რებ ზე 

Cheerios-ის ყუ თი მიჰ ქონ და: ის სა უზ მის ფან ტელს 

ოფი სის ხა ლი ჩა ზე ყრი და და Roomba-ს მის ასაკ-

რე ფად უშ ვებ და. 

თუმ ცა, რო გორც ენ გ ლი ახ ლა ამ ბობს, „მხოლოდ 

ის ფაქ ტი, რომ ტექ ნო ლო გი ას ფლობ, არ ნიშ ნავს, 

რომ ბიზ ნესს ფლობ“. Roomba-ის 30%-ზე და ბა ლი 

მთლი ა ნი შე მო სა ვა ლი არ იყო საკ მა რი სი იმის თ-

ვის, რომ ეს მცდე ლო ბა მო გე ბის მომ ტა ნი გამ ხ და-

რი ყო. 2005 წლის ნო ემ ბერ ში iRobot-ი სა ჯა რო კომ-

პა ნი ად იქ ცა მი უ ხე და ვად ამ წლის პირ ვე ლი ექ ვ სი 

თვის გან მავ ლო ბა ში $7-მილიონიანი და ნა კარ გი სა 

$43 მი ლი ონ შე მო სა ვალ ზე. მზვე რავ რო ბო ტებ თან 

და კავ ში რე ბუ ლი სამ ხედ რო კონ ტ რაქ ტე ბის გა რე შე 

iRobot-ი შე საძ ლოა ვერ გა დარ ჩე ნი ლი ყო. 

მთა ვა რი სა ო პე რა ციო დი რექ ტო რი ჯეფ 

ბე კი, რო მე ლიც 2009 წელს გად მო ვი და iRobot-

ში Ametek-ის აერო კოს მო სუ რი და თავ დაც ვის 

გან ყო ფი ლე ბი დან, აცხა დებს, რომ პრობ ლე მა 

პრო დუქ ტი სათ ვის შე უ სა ბა მო სა ვაჭ რო სტრა ტე გია 

გახ ლ დათ. 

„ორგანიზაციის სტრუქ ტუ რა აგე ბუ ლი იყო მო ცუ-

ლო ბის ერ თე ულ ზე, – ამ ბობს ბე კი. – რამ დე ნი სტე-

ლა ჟის და ტე ვა შეგ ვიძ ლია Costco-ში და რამ დე ნად 

პიროვნება
ჯუდი ფოლკნერი
epic systems-ის გე ნე რა-

ლუ რი აღ მას რუ ლე ბე ლი, 

რო მე ლიც პრე სას თან 

შეხ ვედ რებს ერი დე ბა, 

სა ბო ლოო ჯამ ში შე ი ნა-

ხავს ყვე ლა ამე რი კე ლის 

სა მე დი ცი ნო მო ნა ცემ თა 

თით ქ მის ნა ხე ვარს.    

კომპანია
mt. Gox
ბირ ჟას, რო მე ლიც პა-

სუხს აგებს ბიტ კო ი ნით 

(ელექტრონული ვა ლუ-

ტით) ვაჭ რო ბის ლო მის 

წილ ზე, სე რი ო ზუ ლი 

იური დი უ ლი პრობ ლე მე-

ბი აქვს.  

იდეა
ფულის 
ელექტრონული 
ფოსტით გაგზავნა 
ნა ბი ჯით, რო მე ლიც 

PayPal-ის ფარ გ ლებს 

სცდე ბა, Google-ი სა-

შუ ა ლე ბას მის ცემს 

Gmail-ის მომ ხ მა რებ-

ლებს, ელექ ტ რო ნულ 

წე რი ლებს ფუ ლი ზუს ტად 

ისე მი ა მაგ რონ, რო გორც 

ფო ტოს ამაგ რე ბენ. 

ტენდენციები

რა ზე სა უბ რობს Forbes.com-ის 45 

მი ლი ო ნი მომ ხ მა რე ბე ლი? უფ-

რო დაწ ვ რი ლე ბი თი ინ ფორ მა-

ცი ის თ ვის, და ას კა ნე რეთ ქვე მოთ 

ან გა და დით ბმულ ზე. 

Forbes.com/technoloGy
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სწრა ფად შე იძ ლე ბა მა თი გა და ად გი ლე ბა?“ Roomba 

ყო ველ თ ვის სხვე ბი სა გან მკვეთ რად გა მორ ჩე უ ლი 

მტვერ სას რუ ტი იყო – ერ თა დერ თი, რომ ლის პერ სო-

ნი ფი ცი რე ბას მფლო ბე ლე ბი რე ა ლუ რად ახ დე ნენ სა-

ხე ლე ბის მეშ ვე ო ბით – მაგ რამ ის ჩაკ ვე ხე ბუ ლი იყო 

თა რო ებ ზე ტრა დი ცი უ ლი ვერ ტი კა ლუ რი მო დე ლე ბის 

გვერ დით. iRobot-ი, ფაქ ტობ რი ვად, ყიდ და სხვა დას-

ხ ვა ფერ ში გა დაწყ ვე ტილ ერ თ სა და იმა ვე ვერ სი ას 

ყვე ლა ქსელ ში, რაც მას მხო ლოდ დი დი ფას დაკ ლე-

ბე ბი სა კენ უბიძ გებ და. 

მაგ რამ დღეს ასე აღარ ხდე ბა. iRobot-მა გაწყ-

ვი ტა თა ნამ შ რომ ლო ბა ერთ მსხვილ ქსელ თან, 

რო მელ მაც უარი თქვა უფ რო გა მო სა ჩენ, სპე ცი ა ლი-

ზე ბულ სტენ დებ ზე გა დას ვ ლა ზე. კომ პა ნი ამ და იწყო 

უცხო ე თის ისეთ ბაზ რებ ზე მუ შა ო ბა, რო გო რი ცა ა, 

მა გა ლი თად, იაპო ნია – სა დაც გა მე ფე ბულ მა კულ-

ტუ რამ „სისუფთავე ფეხ შიშ ველ თათ ვის“ („barefoot 

clean“) ეს ქვე ყა ნა კომ პა ნი ის სი დი დით მე ო რე 

ბაზ რად აქ ცია – და $10 მი ლი ო ნი და ა ბან და ახალ 

ამე რი კულ სა რეკ ლა მო კამ პა ნი ა ში Roomba-სთან 

და კავ ში რე ბუ ლი სკეპ ტი ციზ მის და საძ ლე ვად. 

შე საძ ლოა ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ისა ა, რომ 

iRobot-მა და ა მა ტა ახა ლი, უფ რო ძვი რად ღი რე ბუ-

ლი მო დე ლე ბი ისე თი თვი სე ბე ბით, რო გო რი ცაა 

HEPA ფილ ტ რი, პროგ რა მი რე ბა და ოთა ხი დან 

ოთახ ში ნა ვი გა ცი ა. მთლი ა ნი შე მო სავ ლე ბი 45%-

მდე და მე ტად გა ი ზარ და. 

IRobot-ის სა მომ ხ მა რებ ლო ქვე გან ყო ფი ლე-

ბა, რო მე ლიც აგ რეთ ვე მო ი ცავს იატა კის სა ხეხ 

Scooba-ს, აუზის საწ მენდ Mirra-სა და საწ ვი მა რი 

ღა რე ბის საწ მენდ Looj-ს, ამ ჟა მად შე მო სავ ლის 

90%-ს შე ად გენს, ორი წლის წი ნან დე ლი 60%-გან 

გან ს ხ ვა ვე ბით. და ნაც ვ ლად იმი სა, რომ გარ კ ვე-

უ ლი ვა დით შე ე ნარ ჩუ ნე ბი ნა მიღ წე უ ლი ბა ლან სი, 

Roomba-მ და ა ფი ნან სა მომ დევ ნო წა მოწყე ბა, რო-

მე ლიც, რო გორც ენ გ ლი იმე დოვ ნებს, კი დევ ერ თი 

წინ გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი იქ ნე ბა iRobot-ისათვის: 

ჯან დაც ვის სფე რო. 

RP-VITA, 5-ფუტიანი დის ტან ცი უ რი დას წ რე ბის 

რო ბო ტი, რო მელ საც ექი მე ბი აიპა დის მეშ ვე ო ბით 

შო რი მან ძი ლი დან მარ თა ვენ, უკ ვე მოქ მე დებს 

აშ შ -ის ექვს და მექ სი კის ერთ სა ა ვად მ ყო ფო ში, ტე-

ლე მე დი ცი ნის (დისტანციური მე დი ცი ნის) კომ პა ნია 

InTouch Health-თან პარ ტ ნი ო რო ბით. Roomba-ის 

ტექ ნო ლო გი ა ზე და ფუძ ნე ბულ RP-VITA-ს შე უძ ლია 

ავ ტო ნო მი უ რად გა და ად გილ დეს კონ კ რე ტუ ლი 

ოთა ხი სა კენ, გაჰ ყ ვეს პა ცი ენტს და ამავ დ რო უ ლად 

იც ვა ლოს მი მარ თუ ლე ბა შემ ხ ვედ რი წი ნა ღო ბე ბის 

მი ხედ ვით. ექი მებს შე უძ ლი ათ და ამ ყა რონ უშუ ა ლო 

კონ ტაქ ტი პა ცი ენ ტებ თან, დას ვან დი აგ ნო ზი ვებ-

კა მე რით და მი მაგ რე ბუ ლი სტე ტოს კო პიც კი გა მო-

ი ყე ნონ. მთე ლი სის ტე მა, მხარ და ჭე რის ჩათ ვ ლით, 

თვე ში $5000 ჯდე ბა. იმ ფონ ზე, რო დე საც Samsung-

ისა და LG-ის მსგავ სი უფ რო მსხვი ლი მო თა მა შე ე ბი 

აუმ ჯო ბე სე ბენ ავ ტო ნო მი უ რი მტვერ სას რუ ტე ბის 

სა კუ თარ შე თა ვა ზე ბებს, iRobot-ის გრძელ ვა დი-

ა ნი წარ მა ტე ბა სწო რედ ასეთ ახალ ბაზ რებ ში 

დი ვერ სი ფი კა ცი ა ზე იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი.

და ეს სრუ ლი ად შე ე სა ბა მე ბა ენ გ ლის სა მო-

მავ ლო ხედ ვას, რომ ლის მი ხედ ვი თაც მო წი ნა ვე 

რო ბო ტექ ნი კა სულ უფ რო მეტ ფუნ ქ ცი ას ითავ სებს 

იატა კის წმენ დი სა და ბომ ბე ბის აფეთ ქე ბის უკი-

დუ რე სო ბებს შო რის. „საინტერესოა დაკ ვირ ვე ბა, 

რო გორ შეძ ლებს სა ზო გა დო ე ბა ხე ლოვ ნურ ინ-

ტე ლექ ტ თან ურ თი ერ თო ბას, – ამ ბობს ის და ისევ 

ეშ მა კუ რად იღი მე ბა, – მაგ რამ ეს ნამ დ ვი ლად 

მა გა რი იქ ნე ბა“. 

ტექნოლოგიები რობოტები
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„ორგანიზაციის სტრუქტურა 
აგებული იყო იმაზე, თუ 
მოცულობის ერთეულზე 
რამდენი სტელაჟის 
დატევა შეგვიძლია 
Costco-ში და რამდენად 
სწრაფად შეიძლება მათი 
გადაადგილება“.
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ტექნოლოგიები
მობილურები

Facebookს
მოძრაობა სჭირდება 
სოციალური მედიის გიგანტს მობილურებთან 
დაკავშირებული პრობლემა აქვს. ნავიგაციის 
სტარტაპი Waze-ი შესაძლოა $1 მილიარდად 
ღირებული გამოსავალი აღმოჩნდეს. 
ავტორები: ტომიო ჯერონი და რაიან მეკი

აპ რი ლის და საწყის ში მარკ ცუ კერ ბერ-
გ მა ხმა უ რი ა ნი პრეს კონ ფე რენ ცია ჩა ა ტა რა 

Facebook Home-ის გაშ ვე ბას თან და კავ ში რე ბით. 

ეს არის ახა ლი აპ ლი კა ცია Android-ისათვის, რო-

მე ლიც ტე ლე ფონს Facebook-ისაგან გა ნუ ყო ფელ 

ხელ საწყოდ აქ ცევს. მი სი Cover Feed-ი იკა ვებს 

ტე ლე ფო ნის მთა ვარ ეკ რანს კედ ლის გა ნახ ლე-

ბე ბით. შეტყო ბი ნე ბე ბის სის ტე მა ში, Chat Heads-

ში, ჩატ ვირ თუ ლია თქვე ნი მე გობ რე ბის ფო ტო ე ბი 

ლა მაზ მრგვალ ხა ტუ ლებ ში, რო მელ თა წვდო მა 

სხვა აპ ლი კა ცი ე ბი და ნაც შე იძ ლე ბა. 

Facebook Home-ი მა შინ ვე მკაც რად გა აკ რი ტი-

კეს ექ ს პერ ტებ მა; Google Play store-ის 17 000-იან 

რე ი ტინ გ ში მან 5-დან 2,3 ვარ ს კ ვ ლა ვი მი ი ღო. 

დამ კ ვირ ვე ბე ლი ფირ მის, App Annie-ის, ყვე ლა ზე 

ხში რად ჩა მოტ ვირ თუ ლი აპ ლი კა ცი ე ბის რე ი ტინ-

გ ში მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი 300-ზე ქვე მოთ ჩა მო ვი და. 

ბევრს აინ ტე რე სებს, ხომ არ შეწყ ვეტს არ სე ბო-

ბას HTC First-ი, ახა ლი სმარ ტ ფო ნი, რო მელ შიც 

Facebook Home-ი თა ვი დან ვეა ინ ს ტა ლი რე ბუ ლი. 

AT&T-მ ცო ტა ხნის წინ თა ვი სი ფა სი $99-დან 99 

ცენ ტამ დე შე ამ ცი რა. 

ცუ კერ ბერგს პრობ ლე მა აქვს იმ შემ თხ ვე ვა-

შიც კი, თუ წა რუ მა ტე ბე ლი Home-ი ასე თუ ისე 

გა აგ რ ძე ლებს ბრძო ლას უფ რო მე ტი მო ბი ლუ-

რი სივ რ ცი სა და მომ ხ მა რებ ლის ყუ რადღე-

ბის მო სა პო ვებ ლად. Facebook-მა 2013 წლის 

პირ ველ კვარ ტალ ში მო ბი ლუ რე ბი დან თა ვი სი 

$1,25-მილიარდიანი მთლი ა ნი სა რეკ ლა მო 

შე მო სავ ლის 30% მი ი ღო, გან ს ხ ვა ვე ბით წი ნა 

კვარ ტა ლის 23%-ისგან, მაგ რამ მი სი არ სე ნა ლი 

ძი რი თა დად მო ი ცავს თავ და პირ ველ აპ ლი კა ცი-

ებს; Messenger-ს და Poke-ს (რომელშიც არ არის 

რეკ ლა მე ბი); სა კუ თარ მო ბი ლურ ვებ გ ვერ დ სა და 

Instagram-ს (რომელშიც აგ რეთ ვე არ არის რეკ ლა მე-

ბი). მას სჭირ დე ბა მე ტი კავ ში რი სმარ ტ ფო ნებ თან, 

რა თა მო ი პო ვოს წვდო მა იმ ახალ გაზ რ და მომ ხ მა-

რებ ლებ ზე, რომ ლე ბიც სულ უფ რო ხში რად ირ ჩე ვენ 

ისეთ ახალ სო ცი ა ლურ აპ ლი კა ცი ებს, რო გო რი ცაა 

Snapchat-ი, Whatsapp-ი და Path-ი. 

მო ბი ლუ რი კავ ში რის სფე რო ში Facebook-ის შე-

საძ ლებ ლო ბე ბი, მომ ხ მა რებ ლე ბი სა გან სა რეკ ლა მო 

შე მო სავ ლის მაქ სი მა ლუ რად გა მო წურ ვის კუთხით, 

შეზღუ დუ ლია Apple-ის მი ერ, რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას 

არ აძ ლევს მას, ან ნე ბის მი ერ სხვას, აწარ მო ოს ციფ-

რუ ლი ტრან საქ ცი ე ბი App Store-ს მიღ მა და Google-ის 

გა ფარ თო ე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ზო ნის ისეთ 

აპ ლი კა ცი ებ ზე, რო გო რი ცაა Maps-ი, Hangouts-ი, 

YouTube-ი, Google+ და მო ბი ლუ რი ძი ე ბა. 

აქ „დიდი რიცხ ვე ბის კა ნო ნიც“ მოქ მე დებს. 

მი ლი არ დ ზე მე ტი მომ ხ მა რებ ლის პი რო ბებ ში, 

Facebook-ის ზრდამ მომ ხ მა რე ბელ თა თვი უ რი აქ ტი-

ვო ბის მი ხედ ვით მიმ დი ნა რე წლის პირ ველ კვარ-

ტალ ში 23% შე ად გი ნა, გან ს ხ ვა ვე ბით ერ თი წლის წი-

ნან დე ლი 32%-იანი და 2011 წლის ივ ნი სის 53%-იანი 

ზრდის გან. ამას თან, მი სი ზრდის დი დი წი ლი მო დის 

აზი ა სა და სხვა გან ვი თა რე ბად ბაზ რებ ზე, სა დაც 

მო ნე ტი ზა ცია გა ცი ლე ბით და ბა ლი ა. მა გა ლი თად, 

Facebook-ის სა შუ ა ლო შე მო სა ვა ლი ერთ მომ ხ მა რე-

ბელ ზე აზი ა ში შე ად გენს $0,64-ს, ხო ლო აშ შ - სა და 

კა ნა და ში $3,50-ს. 

სწო რედ ამი ტომ, ინ ფორ მა ცია Facebook-ის 

მი ერ სო ცი ა ლუ რი ნა ვი გა ცი ის სტარ ტა პის, Waze-

ის, მო სა ლოდ ნე ლი შეს ყიდ ვის შე სა ხებ სრუ ლი ად 

ლო გი კუ რი ა. Waze-ი უფა სო, რეკ ლა მე ბით და ფი-

ნან სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი ქსე ლია 40 მი ლი ონ ზე მე ტი 

აქ ტი უ რად და ინ ტე რე სე ბუ ლი მძღო ლით, რომ ლე-

ბიც ტვირ თა ვენ აპ ლი კა ცი ას, რა თა მი ი ღონ GPS 

ნა ვი გა ცია მო სახ ვე ვე ბის მი თი თე ბით. ეს სერ ვი სი 

აგ რო ვებს მო ნა ცემ თა ნა კა დებს საგ ზაო ვი თა რე ბის 

შე სა ხებ და დრო ის რე ა ლურ რე ჟიმ ში აწ ვ დის მომ-

ხ მა რე ბელს ქუ ჩის მოძ რა ო ბას თან და კავ ში რე ბულ 

ინ ფორ მა ცი ა სა და გა მაფ რ თხი ლე ბელ სიგ ნა ლებს. 

კომ პა ნი ებ თან და ახ ლო ე ბუ ლი წყა რო ე ბის თა ნახ-

მად, Facebook-ი და Waze-ი თით ქ მის ყო ველ დღე 

მარ თა ვენ შეხ ვედ რებს იმ გა რი გე ბის თა ო ბა ზე 

სა სა უბ როდ, რომ ლის ღი რე ბუ ლე ბა მაც შე საძ ლოა 

$1 მი ლი არ დი შე ად გი ნოს. არც Facebook-ი და არც 

ის რა ელ ში ბა ზი რე ბუ ლი Waze-ი კო მენ ტარს არ აკე-

თე ბენ. 

თუ Facebook-ი მარ თ ლაც იყი დის Waze-ს, ის, 

სა ვა რა უ დოდ, ჩა უ რევ ლო ბის პო ლი ტი კას მი მარ-

თავს, სწო რედ ისე, რო გორც შარ შან გა ა კე თა 

ფო ტო ე ბის გა ზი ა რე ბის სერ ვი სის, Instagram-ის, 

$740-მილიონიანი შეს ყიდ ვის დროს. 

გა ჯე ტე ბი, 
რომ ლე ბიც 
მოგ ვ წონს

კრი ვის ტრე ნა ჟო რი 
სახ ლი სათ ვის
NexeRsys
თით ქ მის ვერ სად ნა ხავთ შე რე-

უ ლი ორ თაბ რ ძო ლე ბის მებ რ-

ძოლს, რო მელ საც მუ ცელ ზე ქო ნი 

ადევს. ფე ხე ბი სა და მუშ ტე ბის 

რა ი მე სათ ვის და შე ნა ფორ მა ში 

მოს ვ ლის ერ თ -ერ თი სა უ კე თე-

სო გზა ა. იმ ფა სად, რაც კრი ვის 

50 გაკ ვე თი ლი და გიჯ დე ბო დათ, 

ახ ლა შე გიძ ლი ათ მი ი ღოთ უნი-

ვერ სა ლუ რი სა ვარ ჯი შო სად გუ რი 

თქვე ნი სა ში ნაო სპორ ტუ ლი 

დარ ბა ზი სათ ვის. ჩა მონ ტა ჟე ბუ-

ლი lcd მო ნი ტო რი გიჩ ვე ნებთ 

100 სა ვარ ჯი შო ვი დე ოს და სა-

შუ ა ლე ბას გაძ ლევთ ეპა ექ როთ 

ავა ტარს ოთხ წუ თი ან რა უნ დე ბად 

ან მი მარ თოთ მულ ტიპ ლე ი ერს 

მე გობ რებ თან ერ თად. სა უ კე თე-

სო მო მენ ტი: ის სა პა სუ ხოდ არ 

გირ ტყამთ ($2,995). 
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ინვესტიციები

მ
ას შემ დეგ, რაც 1879 წელს აკა კი წე რეთ-

ლის ინი ცი ა ტი ვით იმე რეთ ში მან გა-

ნუ მის მო პო ვე ბა და იწყო, ამ წი ა ღი-

სე უ ლის მო პო ვე ბა და გა და მუ შა ვე ბა 

ჭი ა თუ რი სა და ზო გა დად იმე რე თის ერ თ -ერ თი 

მთა ვა რი ეკო ნო მი კუ რი ღერ ძი ა. ჭი ა თუ რის სა-

ბა დო მან გა ნუ მის კონ ცენ ტ რა ტე ბით ამა რა გებს 

ზეს ტა ფო ნის ფე რო შე ნად ნობ ქარ ხა ნას და ეს 

ორი კომ პა ნია ვარ ცი ხის ჰიდ რო ე ლექ ტ რო სად-

გურ თან ერ თად ფლო რი დის შტატ ში, ქა ლაქ 

მა ი ა მი ში ოპე რი რე ბად მა კომ პა ნია Georgian-

American Alloys-მა შე ი ძი ნა. „ქართული მან გა ნუ-

მის“ შე ძე ნის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ზე დი დი 

გავ ლე ნა იქო ნია იმ ფაქ ტ მა, რომ ძა ლი ან იშ ვი-

ა თად არის შე საძ ლე ბე ლი სა ბა დოს, ელექ ტ რო-

სად გუ რი სა და ქარ ხ ნის ერ თ დ რო უ ლად და ერ თი 

კომ პა ნი ის შე ძე ნის გზით და სა კუთ რე ბა. სი ლი კო-

მან გა ნუ მის წარ მო ე ბის ყვე ლა ეტა პის გა კონ ტ რო-

ლე ბით კომ პა ნი ას შე უძ ლია ფა სი თა და ხა რის ხით 

დი დი კონ კუ რენ ცია გა უ წი ოს ამ სფე რო ში მოღ ვა-

წე ნე ბის მი ერ ორ გა ნი ზა ცი ას.

„ჩვენ ყო ველ თ ვის ვცდი ლობთ სა თა ნა დოდ 

Georgian-American Alloys-ი, საექსპორტოდ მოპოვებული და 
გადამუშავებული ქართული სილიკომანგანუმით, მნიშვნელოვანი 
კონკურენტი იქნება მსოფლიო ბაზარზე ამ სფეროში მოღვაწე 
ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის.

ქართულ-ამერიკული 
ბიზნესშენადნობი

ავტორი: ნინო ნადიბაიძე
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შე ვა ფა სოთ სხვა დას ხ ვა სა წარ მოს პო ტენ ცი ა ლი 

და ამის შემ დეგ ვი ფიქ როთ მათ შე ძე ნა ზე – ასე 

ვამ ყა რებთ ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის პო ზი ცი ებს 

და ამით ვზრუ ნავთ Georgian-American Alloys-ის 

გაძ ლი ე რე ბა სა და გა ფარ თო ე ბა ზე, ქარ თუ ლი მან-

გა ნუ მის შე ძე ნაც ამას ადას ტუ რებს“, – აცხა დე ბენ 

„ქართულ-ამერიკულ შე ნად ნო ბებ ში“.

„ქართულ-ამერიკული შე ნად ნო ბე ბი“ ქვე ყა ნა-

ში სტან დარ ტუ ლი და უმაღ ლე სი მარ კის სი ლი კო-

მან გა ნუ მის მო წი ნა ვე მწარ მო ე ბე ლი ა. ფე რო შე-

ნად ნობ თა ბიზ ნეს პორ ტ ფე ლის შედ გე ნა სა და 

სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე შეღ წე ვის ზრდას თან 

ერ თად „ქართულ-ამერიკული შე ნად ნო ბე ბის“ 

სტრა ტე გი უ ლი მო ნა პო ვა რი ხელს უწყობს სა ქარ-

თ ვე ლო -ა მე რი კის ურ თი ერ თო ბე ბის გაძ ლი ე რე-

ბას და ამას თან ქარ თუ ლი ეკო ნო მი კის გან ვი თა-

რე ბის საქ მე ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე აქვს. 

კომ პა ნი ას სურს კა პი ტალ და ბან დე ბი თა და 

სხვა დას ხ ვა რე სურ სით აღ ჭურ ვით, ოპე რა ცი ე-

ბის გა მარ ტი ვე ბით, ეკო ნო მი ი თა და კლი ენ ტე ბის 

მომ სა ხუ რე ბის მა ღა ლი დო ნით „ქართული მან გა-

ნუ მის“ ზრდის შე საძ ლებ ლო ბე ბის მაქ სი მი ზა ცია 

მო ახ დი ნოს; გარ და ამი სა, კომ პა ნია მუდ მი ვად 

ცდი ლობს თა ვი სი თა ნამ შ რომ ლე ბის პო ტენ-

ცი ა ლის გაზრდას, აბან დებს რა დიდ კა პი ტალს 

მათს ჯან მ რ თე ლო ბა ში, უსაფ რ თხო ე ბა სა და 

სწავ ლე ბა ში. „ქართულ-ამერიკული შე ნად ნო ბე-

ბი“ თა ნამ შ რომ ლობს ზეს ტა ფო ნი სა და ჭი ა თუ-

რის ტე რი ტო რი ა ზე მოქ მედ პროფ კავ ში რებ თან, 

რა თა უზ რუნ ველ ყოს ყვე ლა თა ნამ შ რომ ლის - 

თ ვის თა ნა ბა რი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა სო ცი ა ლურ 

გა რან ტი ებ ზე, შე ღა ვა თებ სა თუ პრი ვი ლე გი ებ ზე 

(მიუხედავად იმი სა, არი ან თუ არა ისი ნი პროფ-

გა ერ თი ა ნე ბის წევ რე ბი). ერ თობ ლივ შე თან ხ-

მე ბა ში სა უ ბა რია მხა რე ე ბის მო ვა ლე ო ბებ ზე, 

რა თა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყოს უსაფ რ თხო ე ბა და 

სა მუ შაო პრო ცე სის და უბ რ კო ლე ბე ლი მსვლე ლო-

ბა. კომ პა ნი ა ში მი იჩ ნე ვენ, რომ პროფ კავ ში რებ სა 

და თა ნამ შ რომ ლებ თან ასე თი ტი პის მჭიდ რო ურ-

თი ერ თო ბა იქ ნე ბა გა რან ტი პრო ფე სი უ ლი გან ვი-

თა რე ბი სა და „ქართულ-ამერიკული შე ნად ნო ბის“ 

კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ზრდი სა ბა ზარ ზე.

„ქართული მან გა ნუ მი“, რო მელ საც იმე რე-

თის რე გი ონ ში სა მი და ნა ყო ფი აქვს – ჭი ა თუ რის 

მან გა ნუ მის სა ბა დო, ზეს ტა ფო ნის ფე რო შე ნად-

ნობ თა ქარ ხა ნა და ვარ ცი ხის ჰიდ რო ე ლექ ტ-

რო სად გუ რი – ქვე ყა ნა ში ერთ–ერ თი მო წი ნა ვე 

დამ საქ მე ბე ლი ა, რო მე ლიც ფე რო შე ნად ნობ თა 

ინ დუს ტ რი ის წამ ყ ვან ძა ლას წარ მო ად გენს. 

„ქართულ მან გა ნუმს“ დღეს 6000-მდე თა ნამ შ რო-

მე ლი ჰყავს, მათ მი ერ მო პო ვე ბუ ლი და გა და მუ შა-

ვე ბუ ლი წი ა ღი სე უ ლი სა ქარ თ ვე ლო დან სა ექ ს პორ-

ტოდ გა სუ ლი ლი თო ნე ბის 90%-ს შე ად გენს.

„ქართულ-ამერიკული შე ნად ნო ბე ბის“ აღ-

მას რუ ლე ბე ლი გუნ დი, რო მე ლიც ად რე ამ სა მი 

სა წარ მოს სა მე ნეჯ მენ ტო ზე დამ ხედ ვე ლო ბას 

ას რუ ლებ და, კარ გად იც ნობს „ქართული მან გა ნუ-

მის“ უნი კა ლურ სა ორ გა ნი ზა ციო სტრუქ ტუ რას და 

კომ პა ნი ის პო ტენ ცი ალს. „ქართულ-ამერიკული 

შე ნად ნო ბე ბი“ ამ პო ტენ ცი ა ლის გაზ რ დას გეგ მავს 

კა პი ტა ლი სა და სხვა რე სურ სე ბის უზ რუნ ველ ყო-

ფის გზით, რაც აუცი ლე ბე ლია უფ რო ეფექ ტი ა ნი 

სა წარ მოო სიმ ძ ლავ რის შე საქ მ ნე ლად.

შე ნა ძე ნის სტრა ტე გი ულ ხა სი ათ თან და 

„ქართული მან გა ნუ მის“ გეგ მებ თან და კავ ში-

რე ბით მორ დე ხაი „მოტი“ კორ ფ მა, „ქართულ-

ამერიკული შე ნად ნო ბე ბის“ აღ მას რუ ლე ბელ მა 

დი რექ ტორ მა, გა ნაცხა და: „ეს შე თან ხ მე ბა მრა-

ვალ გრძელ ვა დი ან ორ მ ხ რივ სარ გე ბელს მო უ ტანს 

რო გორც ჩვენს ორ გა ნი ზა ცი ას, ასე ვე სა ქარ თ ვე-

ლო საც. ჩვენ „ქართულ მან გა ნუმს“ გან ვი ხი ლავთ 

რო გორც „ქართულ-ამერიკული შე ნად ნო ბე ბის“ 

მო მა ვა ლი წარ მა ტე ბის კომ პო ნენტს, რო მე ლიც 

ჩვენ გლო ბა ლუ რი ზრდი სა და სი ნერ გი ის მიღ წე-

ვის სა შუ ა ლე ბას მოგ ვ ცემს, რაც შემ დ გომ ში ჩვენს 

მომ ხა რე ბელს მი ე წო დე ბა“. ამ ეტაპ ზე Georgian-

American Alloys-ი და მა ტე ბით კომ პა ნი ე ბის შე ძე-

ნას არ გეგ მავს, რად გან უკ ვე შე ძე ნი ლი კომ პა ნი ე-

ბის ოპ ტი მი ზა ცია და მა თი პო ტენ ცი ა ლის სრუ ლად 

გა მო ყე ნე ბა სურს.

მად ნის, გა მამ დიდ რე-

ბე ლი ქარ ხ ნი სა და ჰე სის 

იშ ვი ათ მა კომ ბი ნა ცი ამ ეს 

შე ნა ძე ნი მიმ ზიდ ვე ლი გა-

ხა და „ქართულ-ამერიკული 

შე ნად ნო ბე ბის თ ვის“. 

აკონ ტ რო ლებს რა სი ლი-

კო მან გა ნუ მის სა წარ მოო 

პრო ცე სის ყვე ლა ას პექტს, 

„ქართულ-ამერიკულ შე-

ნად ნო ბებს“ სჯე რა, რომ 

იგი მი აღ წევს მნიშ ვ ნე ლო-

„ჩვენ ყოველთვის 
ვცდილობთ სათანადოდ 
შევაფასოთ სხვადასხვა 
საწარმოს პოტენციალი 
და ამის შემდეგ 
ვიფიქროთ მათ 
შეძენაზე...”



48 | FORBES      ივლისი  2013        

ვან ოპე რა ცი ულ და ღი რე ბუ ლე ბით უპი რა ტე სო-

ბებს, რაც აშ კა რა კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბას უზ რუნ-

ველ ყოფს. მსგავ სად იმი სა, თუ რო გორ მარ თავს 

იგი სხვა შვი ლო ბილ კომ პა ნი ებს, ისე თებს, რო გო-

რი ცაა ჩრდი ლო ეთ ამე რი კის Felman Production-ი, 

LLC, Felman Trading, Inc., და CC Metals & Alloys, 

LLC, „ქართულ-ამერიკული შე ნად ნო ბე ბი“ აპი რებს 

გა მო ი ყე ნოს თა ვი სი ფი ნან სუ რი შე საძ ლებ ლო ბე-

ბი „ქართული მან გა ნუ მის“ აღ ჭურ ვი ლო ბი სა და 

წარ მო ე ბის მე თო დე ბის გა ნახ ლე ბის მიზ ნით. ამ 

გა ნახ ლე ბე ბით მიღ წე უ ლი შრო მის ეფექ ტი ა ნო ბა 

უფ რო შე სა ბა მის და სტა ბი ლურ გა რე მოს შექ მ ნის 

„ქართული მან გა ნუ მის თ ვის“.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ Georgian-American Alloys-ს 

სი ლი კო მან გა ნუ მის ამე რი კუ ლი ბაზ რის 50% უჭი-

რავს, ქარ თუ ლი მან გა ნუ მის შე ძე ნა კი მას უქ მ ნის 

წი ნა პი რო ბას, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ად გი ლი და ი კა ვოს 

სხვა ქვეყ ნე ბის სი ლი კო მან გა ნუ მის წარ მო ე ბა/ 

რე ა ლი ზა ცი ის ბა ზარ ზე, რაც ახა ლი კლი ენ ტე ბის 

გა ჩე ნა სა და კომ პა ნი ის ფი ნან სურ ზრდას უზ რუნ-

ველ ყოფს.

კომ პა ნი ის მუ შა ო ბის მო დე ლი ეფექ ტი ა ნო ბი სა 

და სტა ბი ლუ რო ბის ამაღ ლე ბა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ-

ლი. ის გეგ მავს უფ რო დი დი ინ ვეს ტი ცი ე ბის ჩა დე-

ბას ქარ თულ ნედ ლე ულ ში და მი სი გა და მუ შა ვე ბის 

პრო ცე სის ოპ ტი მი ზა ცი ა ში იმის თ ვის, რომ უფ რო 

დაჩ ქარ დეს და ხა რის ხი ა ნი გახ დეს წარ მო ე ბის 

პრო ცე სი. ეს არა მხო ლოდ კომ პა ნი ის კე თილ-

დღე ო ბა ზე იმოქ მე დებს და დე ბი თად, არა მედ 

სა ქარ თ ვე ლო ზეც.

„ქართული მან გა ნუ მის“ სა მი ვე სა წარ მოს 

საკ მა ოდ მდი და რი და დი დი ის ტო რია აქვს. 

მან მო ა ხერ ხა მის წი ნა შე არ სე ბუ ლი იმ გა მოწ-

ვე ვე ბის დაძ ლე ვა, რომ ლე ბიც აღ მო სავ ლეთ 

ევ რო პის სო ცი ა ლურ, პო ლი ტი კურ და ეკო ნო მი-

კურ გან ვი თა რე ბას თან არის და კავ ში რე ბუ ლი. 

ფე რო შე ნად ნო ბე ბის გლო ბა ლურ ინ დუს ტ რი ა ში 

სა ქარ თ ვე ლოს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი აქვს და 

„ქართულ-ამერიკული შე ნად ნო ბე ბი“ ამ ინ ს ტი ტუ-

ცი ე ბის სიძ ლი ე რი სა და მდგრა დო ბის უზ რუნ ველ-

ყო ფას ისა ხავს მიზ ნად. 

ჭი ა თუ რის სა ბა დო და მი სი სა წარ მო ე ბი 100 

კი ლო მეტ რ ზეა გა და ჭი მუ ლი, რომ ლებ საც მდი ნა-

რე ყვი რი ლა ორ ნა წი ლად ყოფს. მდი ნა რის ღრმა 

ხე ო ბა 13 მაღ ლობს ქმნის. თი თო ე ულ მათ განს 

გე ო ლო გი უ რი სტრუქ ტუ რა აქვს, რომ ლე ბიც უპი-

რა ტე სად მე ზო ზო უ რი სე დი მენ ტუ რი ქა ნე ბის გან 

შედ გე ბა. მი ნე რა ლუ რი რე სურ სე ბით მდი დარ 

სა ბა დოს თან ერ თად, ეს ტე რი ტო რია ასე ვე იდე-

ა ლუ რი ად გი ლია ლო გის ტი კუ რი და ოპე რა ცი უ ლი 

თვალ საზ რი სით, რად გან ის სულ რა ღაც 45 კი-

ლო მეტ რით არის და შო რე ბუ ლი ზეს ტა ფო ნი დან 

ტექნოლოგიები ინვესტიციები

 „ქართულ-
ამერიკული შე ნად-
ნო ბე ბი“ აპი რებს 
გა მო ი ყე ნოს თა-
ვი სი ფი ნან სუ რი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი 
„ქართული მან გა ნუ-
მის“ აღ ჭურ ვი ლო-
ბი სა და წარ მო ე ბის 
მე თო დე ბის გა ნახ ლე-
ბის მიზ ნით.
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და ახ ლოს არის სატ რან ს პორ ტო ინ ფ რას ტ რუქ-

ტუ რას თან.

ჭი ა თუ რის სა ბა დო ში სა მი ძი რი თა დი სა ხის 

მან გა ნუმს მო ი პო ვე ბენ კირ ქ ვი სა და ქვი შაქ ვის 

კონ გ ლო მე რა ტის გან, ესე ნი ა: კარ ბო ნა ტი, ოქ-

სი დი და პე როქ სი დი. სულ, მან გა ნუ მის მად ნის 

მო პო ვე ბა ხორ ცი ელ დე ბა ოთხ სრუ ლად ფუნ ქ-

ცი ო ნი რე ბად სა ბა დო ზე და სამ ღია კა რი ერ ზე. 

ამო ღე ბუ ლი მა სა ლა ზეს ტა ფო ნი სა და სხვა გა-

და მა მუ შა ვე ბელ სა წარ მო ებ ში იგ ზავ ნე ბა შემ დ-

გო მი და მუ შა ვე ბის მიზ ნით. გარ და ამი სა, ჭი ა-

თუ რის სა ბა დო ში ლი თო ნის გა მამ დიდ რე ბე ლი 

მრა ვა ლი სა წარ მო ა, რომ ლე ბიც ამ მა დანს 

იყე ნე ბენ მან გა ნუ მის სხვა დას ხ ვა მარ კის კონ-

ცენ ტ რა ტე ბი სა და სხვა პრო დუქ ტე ბის და სამ ზა-

დებ ლად. ჭი ა თუ რის სა ბა დო ში შე საძ ლე ბე ლია 

წე ლი წად ში და ახ ლო ე ბით 261,000 მეტ რუ ლი 

ტო ნა მან გა ნუ მის კონ ცენ ტ რა ტის წარ მო ე ბა. 

ზეს ტა ფო ნის ფე რო მან გა ნუ მის ქარ ხა ნა, 

რო მე ლიც 1933 წელს ცნო ბილ მა ქარ თ ველ მა 

მეც ნი ერ მა და სა ზო გა დო მოღ ვა წემ, გი ორ-

გი ნი კო ლა ძემ, და ა არ სა, გა ფარ თოვ და და 

სა ქარ თ ვე ლო ში უდი დეს სი ლი კო მან გა ნუ მის 

ქარ ხ ნად გა და იქ ცა, რო მე ლიც 130 ჰექ ტარ ზე 

მეტ ფარ თობ ზეა გა და ჭი მუ ლი. სა წარ მოს სი ახ-

ლო ვეს მდე ბა რე ობს „ქართული მან გა ნუ მის“ 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით მო მუ შა ვე ფი ლი ა ლე ბი, 

ახ ლოს არის სარ კი ნიგ ზო კვან ძი, ამი ერ კავ კა-

სი ის მა გის ტ რა ლი და სხვა მთა ვა რი სატ რან ს-

პორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბი.

ზეს ტა ფონ ში არის ხუ თი ელექ ტ რორ კა ლუ-

რი ღუ მე ლი, რომ ლე ბიც ჰა ე რის გა სა ფილ ტ რი 

უახ ლე სი და ნად გა რე ბით არის აღ ჭურ ვი ლი, 

სა აგ ლო მე რა ციო სა წარ მო და გა ნახ ლე ბუ ლი 

მან გა ნუ მის ბრი კე ტე ბის სა ამ ქ რო. მა ნამ დე, 

კომ პა ნია „ქართულ-ამერიკულმა შე ნად ნო ბებ-

მა“ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი შე ას რუ ლა სა წარ-

მოს ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გა ნახ ლე ბის საქ მე ში 

– მან სა წარ მოს შე მა ტა ახა ლი ელექ ტ რო ხი დუ-

რი ამ წე, გა ნა ახ ლა სა ჩა მომ ს ხ მე ლო და ნად-

გა რი და გა ა უმ ჯო ბე სა ფილ ტ რა ცი ის სის ტე მა. 

მან 2012 წელს 187,000 მეტ რულ ტო ნა ზე მე ტი 

სი ლი კო მან გა ნუ მი აწარ მო ვა. ზეს ტა ფო ნის 

პრო დუქ ცია მსოფ ლი ოს მრა ვალ ქვე ყა ნა ში 

– აშ შ - ში, კა ნა და ში, ინ გ ლის ში, იაპო ნი ა სა და 

საფ რან გეთ ში იყი დე ბა ფარ თო სა დის ტ რი ბუ-

ციო ქსე ლის მეშ ვე ო ბით, რო მე ლიც „ქართულ-

ამერიკული შე ნად ნო ბე ბის“ Felman Trading, 

Inc.-ს ეკუთ ვ ნის.

ვარ ცი ხის ჰიდ რო ე ლექ ტ რო სად გურს, რო-

მე ლიც 1972 წელს აშენ და, სტრა ტე გი უ ლი ად-

გილ მ დე ბა რე ო ბა აქვს მდი ნა რე ე ბის: რი ო ნის, 

ყვი რი ლას, ხა ნის წყ ლის, წაბ ლა რის წყ ლი სა და 

წყალ წი თე ლას სი ახ ლო ვეს. წლე ბის გან მავ-

ლო ბა ში სა წარ მო რამ დენ ჯერ მე გა ნა ახ ლეს. 

ამ ჟა მად იგი ოთხ ჰესს მო ი ცავს, თი თო ე ულს 

ორი, მაქ სი მა ლუ რი სიმ ძ ლავ რის – 23 მე გა ვა-

ტის მქო ნე ჰიდ რო გე ნე რა ტო რი აქვს. ვარ ცი ხე-

ში სა ათ ში და ახ ლო ე ბით 725,000,000 კი ლო-

ვა ტი ენერ გი ის წარ მო ე ბაა შე საძ ლე ბე ლი. 

 Georgian-American Alloys-ი წარ სულ წარ მა-

ტე ბა სა და სა მო მავ ლო გეგ მებ ზე დაყ რ დ ნო-

ბით აპი რებს შე ი ნარ ჩუ ნოს თა ვი სი წამ ყ ვა ნი 

პო ზი ცია ბა ზარ ზე და უფ რო გა ნა ვი თა როს 

ნედ ლე უ ლის მო პო ვე ბი სა და გა და მუ შა ვე ბის 

პრო ცე სი. 

მორდეხაი „მოტი“ 
კორფი  
optima International-ის 

თანადამფუძნებელია, კერძო 

საინვესტიციო ფირმისა, 

რომლის ბიზნესიც აშშ-სა 

და აღმოსავლეთ ევროპის 

რამდენიმე ქვეყანაშია 

კონცენტრირებული. დაარსების 

დღიდან (1994 წ.), optima 

International-ი ინვესტირებს 

კრიტიკულ ინდუსტრიებში, და 

საკუთარი კომპეტენციიდან 

გამომდინარე დასაკუთრებული 

კომპანიიდან მაქსიმალურ 

ამონაგებს უზრუნველყოფს. 

მარცხნივ: 
ზეს ტა ფონის 
ფეროშენადნობთა 
ქარხნის ხუ თი 
ელექ ტ რორ კა ლუ-
რი ღუ მე ლი ჰა ე რის 
გა სა ფილ ტ რი უახ-
ლე სი და ნად გა რე-
ბით არის აღ ჭურ-
ვი ლი.
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ტექნოლოგიები

ტე ლე კო მუ ნი კა ცი ე ბი

GooGLe-ის ეფექტი
სა ძი ე ბო გი გან ტის მა ღალ სიჩ ქა რი ან მა ინ ტერ ნეტ ქ სელ მა, Fiber-მა, 
დი დი კონ კუ რენ ცია წარ მოშ ვა. ის ძა ლი ან ხელ საყ რე ლია ამე რი კის 
ქა ლა ქე ბი სათ ვის... და Google-სათვის.
ავ ტო რი: პერ მი ოლ სო ნი

ქ
ა ლაქ ომა ჰის ცენ ტ რა ლუ რი ნა წი ლის 

ჩრდი ლო ე თით მდე ბა რე ოდეს ღაც 

მი ტო ვე ბულ ავე ჯის ქარ ხა ნა ში შეკ-

რე ბი ლი ათო ბით ტექ ნო ლო გი უ რი 

მე წარ მე და კრე ა ტი უ ლი ადა მი ა ნი თავ - თა ვი ანთ 

კომ პი უ ტე რებს მის ხ დო მი ან. ისი ნი Mastercraft-ის 

შე ნო ბა ში, რომ ლის ფარ თი თით ქ მის სამ სა ფეხ-

ბურ თო მო ე დანს უდ რის, იმის თ ვის შე იკ რიბ ნენ, 

რომ მა ლე უს წ რა ფეს ინ ტერ ნეტ ში შე ვიდ ნენ.

6 მა ისს ომა ჰა გახ და ბო ლო ამე რი კუ ლი 

სა ქა ლა ქო აგ ლო მე რა ცი ა, რო მე ლიც ჩა ერ თო 

ინ ტერ ნეტ ში, სიჩ ქა რით 1 გი გა ბა ი ტი წამ ში, რაც 

100-ჯერ აღე მა ტე ბა ამე რი კა ში არ სე ბულ სა შუ ა-

ლო ინ ტერ ნეტ სიჩ ქა რეს. ფილ მის ჩა მოტ ვირ თ ვას 

წა მე ბი სჭირ დე ბა. პირ ვე ლი მომ ხ მა რებ ლე ბის 

თქმით, მი სი წყა ლო ბით ინ ტერ ნე ტი თით ქოს 

„უხილავი“ გახ და. სა კო მუ ნი კა ციო კომ პა ნია 

CenturyLink-ი თა ვის მომ ხ მა რებ ლებს სა ოც ნე ბო 

1 გი გა ბა ი ტი/ წამ ში ინ ტე რენ ტ სა და სხვა და მა-

ტე ბით სერ ვი სებს თვე ში $80-ად სთა ვა ზობს, 
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ქა ლა ქის ად მი ნის ტ რა ცი ა ში კი იმე დოვ ნე ბენ, 

რომ მო მა ვალ ში ის Mastercraft-ის შე ნო ბა საც 

და ფა რავს.

ომა ჰი სათ ვის ეს სა სი ა მოვ ნო სი ურ პ რი ზი 

იყო. გარ და სა მი ქა ლა ქი სა, სა დაც Google-ი 

მომ ხ მა რებ ლებს თა ვის გი გა ბა ი ტი ან ქსელ 

Fiber-ს სთა ვა ზობს, ამე რი კის მხო ლოდ რამ დე-

ნი მე ოლქს აქვს წვდო მა გი გა ბა ი ტი ან სიჩ ქა-

რე ებ ზე. ომა ჰა ერ თ -ერ თი იყო იმ 1100 ქა ლაქს 

შო რის, რომ ლებ მაც თა ვის დრო ზე გა მოთ ქ ვეს 

სურ ვი ლი, Google Fiber-ის ქა ლა ქე ბი გამ ხ და-

რიყ ვ ნენ, თუმ ცა მი სი მცდე ლო ბა წა რუ მა ტებ-

ლად დამ თავ რ და. რამ დე ნი მე თვის შემ დეგ 

CenturyLink-მა გა ამ ხი ლა, რომ მას თით ქ მის 

დას რუ ლე ბუ ლი აქვს პირ ვე ლი გი გა ბა ი ტი ა ნი 

ბოჭ კო ვა ნი ქსე ლის და ნერ გ ვა ომა ჰა ში. „მათ 

იცოდ ნენ, რომ ჩვენ და ინ ტე რე სე ბუ ლი ვი ყა ვით 

Google Fiber-ით“, – გა ნაცხა და ომა ჰის დი დი 

სა ვაჭ რო პა ლა ტის გე ნე რა ლურ მა აღ მას რუ ლე-

ბელ მა დე ვიდ ბრა უნ მა.

CenturyLink-ის თქმით, მან ქსე ლის და გეგ-

მ ვა მა ნამ დე და იწყო, ვიდ რე Google Fiber-ის 

ირ გ ლივ აჟი ო ტა ჟი ატყ დე ბო და. „მაგრამ მათ 

ჩვე ნი გზის სის წო რე ში დაგ ვარ წ მუ ნეს“, – ამ-

ბობს კომ პა ნი ის გე ნე რა ლუ რი მე ნე ჯე რი დე ნი 

პე ი ტი. სა ტე ლე კო მუ ნი კა ციო კომ პა ნი ე ბი და 

მომ ხ მა რებ ლე ბი ბევრს სა უბ რო ბენ Google-ის 

გრძელ ვა დი ან გეგ მებ ზე Fiber-თან და კავ ში რე-

ბით. დღე ი სათ ვის Google-ს პრო ექ ტის და ნერ-

გ ვის ვალ დე ბუ ლე ბა აღე ბუ ლი აქვს მხო ლოდ 

კან ზას - სი ტი ში (მისური), პრო ვო სა (იუტა) და 

ოს ტინ ში (ტეხასი). მაგ რამ შე საძ ლოა მას არც 

კი მო უხ დეს მთე ლი ქვეყ ნის მას შ ტა ბით გა ფარ-

თო ე ბა და ნარ ჩე ნი ინ დუს ტ რი ის ასა მოქ მე დებ-

ლად. „მეასე მა ი მუ ნის ეფექ ტის“ დახ მა რე ბით, 

Google-ს შე საძ ლოა დას ჭირ დეს Fiber-ის ფარ გ-

ლებს გა რეთ მხო ლოდ გარ და ტე ხის წერ ტი ლის 

მიღ წე ვა, სა ნამ სა ტე ლე კო მუ ნი კა ციო კომ პა ნი-

ე ბი და ფე დე რა ლუ რი სა ა გენ ტო ე ბი ამ იდე ას 

აიტა ცე ბენ.

რამ დე ნი მე სა ათ ში მას შემ დეგ, რაც 9 აპ-

რილს Google-მა ქა ლაქ ოს ტინ ში 1 გი გა ბა ი ტი/ 

წამ ში ინ ტერ ნე ტის შე ტა ნის შე სა ხებ გა მო აცხა-

და, AT&T-მ გა ნაცხა და, რომ ისიც შეს თა ვა ზებს 

ქა ლა ქის მო სახ ლე ო ბას თა ვის პირ ველ გი გა-

ბა ი ტი ან ქსელს. AT&T თავს იკა ვებს იმი სა გან, 

რომ ამის მი ზე ზად Google-ი და ა სა ხე ლოს. 

„გადაწყვეტილებების მიმ ღებ მა პი რებ მა და უდ-

გი ნეს Google-ს წე სე ბი, რომ ლე ბიც გა მო რიცხავს 

უსარ გებ ლო რე გუ ლა ცი ებს და ამ ცი რებს ფასს“, – 

გა ნაცხა და AT&T-ის პრეს სამ სა ხუ რის უფ როს მა 

ლა რი სო ლო მონ მა. მან დას ძი ნა, რომ AT&T შე-

ი ტანს 1გიგაბაიტი/წამში ბოჭ კო ვან ინ ტერ ნეტს 

ნე ბის მი ერ და სახ ლე ბა ში და მომ ხ მა რებ ლებს 

კარგ სტი მუ ლებ საც შეს თა ვა ზებს.

გარ და ამი სა, Google Fiber-ი ირი ბი მი ზე-

ზი გახ და იმი სა, რომ Vermont Telephone Co-მ 

ფე დე რა ლუ რი სეს ხი სა და გრან ტის სა ხით $116 

მი ლი ო ნი მი ი ღო 17 500 სახ ლ ში ახა ლი გი გა ბა ი-

ტი ა ნი ქსე ლის შე საყ ვა ნად. ოთხი წლის წინ ფე-

დე რა ლებ მა VTel-ს და ფი ნან სე ბა ზე უარი უთხ-

რეს, მაგ რამ, რო დე საც 2010 წლის და საწყის ში 

Google-მა გა მო აცხა და Fiber-თან და კავ ში რე ბუ-

ლი გეგ მე ბის შე სა ხებ, VTel-მა გა ი მე ო რა მცდე-

ლო ბა, მი უ თი თა რა Google-ის მა გა ლით ზე. ამ 

წლის აგ ვის ტო ში მან თან ხა მი ი ღო. „Google-ის 

სა ჯა რო ო ბის წყა ლო ბით ჩვენ მა ძა ლის ხ მე ვამ 

მე ტი ნდო ბა და იმ სა ხუ რა“, – ამ ბობს VTel-ის გე-

ნე რა ლუ რი აღ მას რუ ლე ბე ლი მი შელ გუ ი ტე.

Google-ი წი ნა აღ მ დე გი არ არის. „ჩვენ ყო-

ველ თ ვის ვამ ბობ დით, რომ სა ბო ლოო ჯამ ში 

ჩვე ნი მომ ხ მა რებ ლე ბის თ ვის უკე თე სი იქ ნე ბა, 

კონ კუ რენ ცია და არ ჩე ვა ნი თუ იარ სე ბებს. ეს 

Fiber-ის შექ მ ნის ერ თ -ერ თი მი ზე ზი ა“, – გა-

ნაცხა და Google Fiber-ის პრეს სამ სა ხუ რის 

ხელ მ ძღ ვა ნელ მა. კი დევ ერ თი მი ზე ზი ის გახ-

ლავთ, რომ სწრა ფი ვებ სარ ფინ გი ნიშ ნავს მეტ 

ვებ სარ ფინგს. ეს კი, თა ვის მხრივ, ნიშ ნავს, რომ 

Google-ის რეკ ლა მებს უფ რო მე ტი მნახ ვე ლი 

ეყო ლე ბა. 

სა კო მუ ნი კა ციო კომ პა ნია 
CenturyLink-ი თა ვის მომ-
ხ მა რებ ლებს სა ოც ნე ბო 
1 გი გა ბა ი ტი/ წამ ში ინ ტე-
რენ ტ სა და სხვა და მა ტე-
ბით სერ ვი სებს თვე ში 
$80-ად სთა ვა ზობს.

პერსონა
რობერტ სკობლი
„გიკების“ ნა კა დი შე ჩერ-

და და დად გა ქა მარ ზე 

და სა მაგ რე ბე ლი მი ნი-

კომ პი უ ტე რის Google’s 

Glass-ის დრო.

კომპანია
GooGle
Glass-ის კარ გად 

და გეგ მი ლი პი არ კამ-

პა ნი ის შე დე გად მი ღე-

ბუ ლია 145 000 ჰეშ თე გი 

#ifihadglass-ში 

იდეა
ჰაკერული 
სათვალე 
სათ ვა ლის მი ღე ბი დან 

ორი სა ა თის შემ დეგ 

დე ვე ლო პე რი Jailbroke 

Glass-ი Google-ის კონ ტ-

რო ლი დან გა მო ვი და.

ტენდენციები

რაზე საუბრობს Forbes.com-ის 

47 მილიონი მომხმარებელი? 

ამის უკეთ გასარკვევად თვალი 

გადაავლეთ ქვემოთ მოცემულ 

ტექსტს ან აკრიფეთ შემდეგი 

მისამართი:

Forbes.com/technoloGy



ყველაფერი ერთ სივრცეში 
- ექსპერტიზა, რომელიც 
ნდობას იმსახურებს

ს
სიპ „ლე ვან სამ ხა რა უ ლის სა ხე ლო ბის სა სა მარ თ ლო ექ ს პერ ტი ზის 
ეროვ ნუ ლი ბი უ რო“ უახ ლო ეს მო მა ვალ ში აკ რე დი ტა ცი ას სა ერ თა-
შო რი სო სტან დარ ტის, ISO 17025-ის, მი ხედ ვით  მი ი ღებს, რაც იმას 
ნიშ ნავს, რომ მის მი ერ გა ცე მულ დას კ ვ ნას სა ერ თა შო რი სო აღი ა რე-

ბა ექ ნე ბა. ამი სათ ვის ბი უ რო ში წე ლი წად - ნა ხევ რის გან მავ ლო ბა ში ISO 17025 
სტან დარ ტის მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად შექ მ ნილ  დო კუ მენ ტა ცი ა ზე მუ შა-
ობ დ ნენ,  და ი ნერ გა თა ნა მედ რო ვე მე თო დო ლო გი ა. შე დე გად, 1 ივ ლი სი დან 
სა სა მარ თ ლო ექ ს პერ ტი ზის ეროვ ნულ ბი უ რო ში უკ ვე სპე ცი ა ლუ რი აუდი ტის  
შეს ვ ლას ელი ან, რის შემ დე გაც აკ რე დი ტა ცი ის ეროვ ნუ ლი ორ გა ნო ბი უ როს სა-
ბო ლო ოდ მი ა ნი ჭებს აკ რე დი ტა ცი ას. 

„სანამ ISO სერ ტი ფი ცი რე ბი სა კენ გა დავ დ გამ დით ნა ბიჯს, 2011 წლის დე კემ-
ბერ ში ENFSI-ის (European Network of Forensic Science Institutes) სრუ ლი წევ რი 
გავ ხ დით. ეს არის ყვე ლა ზე ავ ტო რი ტე ტუ ლი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცია ექ-
ს პერ ტი ზის დარ გ ში, სა სა მარ თ ლო ექ ს პერ ტი ზის და წე სე ბუ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი 
ქსე ლი, სა დაც ვერც ერ თი უწყე ბა ვერ გა წევ რი ან დე ბა, თუ ის შე სა ბა მის კრი ტე-
რი უმს  არ აკ მა ყო ფი ლებს”, - იხ სე ნებს სსიპ „ლე ვან სამ ხა რა უ ლის სა ხე ლო ბის 
სა სა მარ თ ლო ექ ს პერ ტი ზის ეროვ ნუ ლი ბი უ როს“ უფ რო სი, გი ორ გი ხი ზა ნიშ ვი-
ლი.

ვიდ რე გა ცე მუ ლი დას კ ვ ნის სა ერ თა შო რი სო აღი ა რე ბის მო პო ვე ბი სათ ვის 
და იწყებ და მზა დე ბას, სა სა მარ თ ლო ექ ს პერ ტი ზის ეროვ ნულ მა ბი უ რომ არა ერ-
თი ეტა პი გა ი ა რა, რა თა მი სი დას კ ვ ნის სან დო ო ბა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გაზ-
რ დი ლი ყო. დღე ვან დე ლი სა ხით ბი უ რო 2004 წლის 4 მარტს ჩა მო ყა ლიბ და და 
თა ვის თავ ში გა ა ერ თი ა ნა ყვე ლა სა ექ ს პერ ტო გან ყო ფი ლე ბა, რომ ლე ბიც სხვა-
დას ხ ვა სა ხელ მ წი ფო უწყე ბა ში იყო მი მობ ნე უ ლი. გი ორ გი ხი ზა ნიშ ვი ლი იხ სე-
ნებს, რომ უწყე ბის მი მართ ნდო ბის გამ ყა რე ბა ეტა პობ რი ვად მოხ და. 

„ძალიან ბევ რი ვი მუ შა ვეთ ჩვენს მომ ხ მა რებ ლებ თან: მარ კე ტინ გუ ლი კვლე-
ვე ბი ჩა ვა ტა რეთ იმ მი მარ თუ ლე ბით, თუ რამ დე ნად გვენ დო ბოდ ნენ, რა არ 
მოს წონ დათ ჩვენს მომ სა ხუ რე ბა ში, რას შეც ვ ლიდ ნენ და ა.შ. მას შემ დეგ, რაც 
ბი უ რო ში ძი რე უ ლი რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბა და იწყო, ჩვე ნი ლა ბო რა ტო რი ე ბი 
თა ვი დან ბო ლომ დე კე თილ მო ვაწყ ვეთ და აღ ვ ჭურ ვეთ რე გი ონ ში უნი კა ლუ რი 
თა ნა მედ რო ვე აპა რა ტუ რით. მას შემ დეგ, რაც  ბი უ რო ში სა ერ თა შო რი სო პრაქ-
ტი კა დავ ნერ გეთ, რა თქმა უნ და, ნდო ბის ხა რის ხ მა მო ი მა ტა. ცხა დი ა, რომ ჩვე-
ნი თა ნამ შ რომ ლე ბის პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი და პრო ფე სი უ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა 
საქ მის მი მართ არის  სწო რედ გა რან ტი იმი სა, რომ ჩვე ნი მომ ხ მა რე ბე ლი ჩვენს 
დას კ ვ ნას ენ დო ბა. ჩვენ მი ერ ჩა ტა რე ბულ კვლე ვებს თუ და ვეყ რ დ ნო ბით, დღეს 
ჩვე ნი დას კ ვ ნე ბი სად მი ნდო ბა 95 პრო ცენ ტამ დეა გაზ რ დი ლი”, - ამ ბობს გი ორ გი 
ხი ზა ნიშ ვი ლი.  

სა სა ქონ ლო, ფი ნან სუ რი და ბუ ღალ ტ რუ ლი, სა ინ ჟინ რო, ქი მი ურ - ნარ კო-
ლო გი უ რი, ბი ო ლო გი უ რი, სა მე დი ცი ნო, კრი მი ნა ლის ტი კუ რი, კომ პი უ ტე რუ ლი, 
ფსი ქი ატ რი უ ლი, ბა ლის ტი კუ რი, დაქ ტი ლოს კო პი უ რი, კვე ბის, ნავ თობ პ რო დუქ-
ტე ბის, რა დი ა ცი უ ლი ექ ს პერ ტი ზა მთლი ა ნად ერთ სივ რ ცე შია თავ მოყ რი ლი და 
ერ თი ფან ჯ რის პრინ ცი პით მუ შა ობს. თუმ ცა ეს იმ ექ ს პერ ტუ ლი მომ სა ხუ რე ბის 
სრუ ლი ჩა მო ნათ ვა ლი არ არის, რა საც ექ ს პერ ტი ზის ეროვ ნუ ლი ბი უ რო ყო ველ-
წ ლი უ რად 36 000-მდე მომ ხ მა რე ბელს სთა ვა ზობს.

„გვაქვს რო გორც დაჩ ქა რე ბუ ლი, ისე ჩვე უ ლებ რი ვი სა ექ ს პერ ტო მომ სა ხუ რე-
ბა. დაჩ ქა რე ბუ ლი სა ექ ს პერ ტო მომ სა ხუ რე ბა 5 დღის ვა და ში ხორ ცი ელ დებ ა, 
ხო ლო ჩვე უ ლებ რი ვი სა ექ ს პერ ტო მომ სა ხუ რე ბა - 30 სა მუ შაო დღის ვა და ში. შე-
იძ ლე ბა ვი ღა ცამ თქვას, რომ 30 სა მუ შაო დღე ბევ რი ა, თუმ ცა იმი სათ ვის, რომ 
სა ექ ს პერ ტო დას კ ვ ნა და ი დოს, ეს არამც და არამც არ არის დი დი დრო. ვთა ვა-
ზობთ ნარ კო ლო გი უ რი ექ ს პერ ტი ზის 24-საათიან მომ სა ხუ რე ბა საც, მათ შო რის 
ალ კო ჰო ლუ რი თრო ბის ფაქ ტის გა მოკ ვ ლე ვას ზუს ტი მე თო დით. დღე ი სათ ვის 

ყვე ლა ზე დატ ვირ თუ ლი ნა წი ლი არის სა ინ ჟინ რო ექ ს პერ ტი ზის ლა ბო რა ტო რი ა, 
სა დაც ძა ლი ან ბევ რი ტი პის ექ ს პერ ტი ზა ტარ დე ბა. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ სა-
ხელ მ წი ფო სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბის პრაქ ტი კუ ლად 90 პრო ცენ ტი ჩვენ თან ექ-
ს პერ ტ დე ბო და, რა თა და ცუ ლი ყო ფი ლი ყო ხა რის ხი, და ხარ ჯუ ლი თან ხე ბის სის-
წო რე და ა.შ. ძა ლი ან დატ ვირ თუ ლია სა სა მარ თ ლო- სა მე დი ცი ნო ექ ს პერ ტი ზის 
დე პარ ტა მენ ტიც. გარ და ამი სა, საკ მა ოდ დატ ვირ თუ ლია სა სა ქონ ლო ექ პერ ტი ზის 
დე პარ ტა მენ ტი, კრი მი ნა ლის ტი კუ რი სამ სა ხუ რი. მთლი ა ნო ბა ში, მინ და ვთქვა, 
რომ ექ ს პერ ტი ზის ეროვ ნულ ბი უ რო ში 200-დან 220 ექ ს პერ ტამ დე მუ შა ობს და 
გა ცე მუ ლი დას კ ვ ნე ბის რა ო დე ნო ბა 80-დან 120 ათა სამ დე ა”, - ამ ბობს გი ორ გი 
ხი ზა ნიშ ვი ლი.

„2012 წლის მო ნა ცე მე ბით, ჩვენ მი ერ გა ცე მუ ლი დას კ ვ ნე ბის მხო ლოდ 30 პრო-
ცენ ტი შე ად გენ და სა გა მო ძი ე ბო ორ გა ნო ე ბი სა და სა სა მარ თ ლო ე ბის თ ვის ჩა-
ტა რე ბულ სა მუ შა ოს. და ნარ ჩე ნი 65 პრო ცენ ტი კერ ძო ექ ს პერ ტი ზა ზე მო დი ო და, 
რო მელ საც კერ ძო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რე ბი, სხვა დას ხ ვა  კომ პა ნი ა გვიკ-
ვე თ დ ა”, - გან მარ ტავს გი ორ გი ხი ზა ნიშ ვი ლი.

„მაგალითად, 2010 წლი სათ ვის და ახ ლო ე ბით 250 სა ხე ო ბის ექ ს პერ ტი ზას ვა-
წარ მო ებ დით, დღეს უკ ვე 450 სა ხე ო ბის ექ ს პერ ტი ზას ვა ტა რებთ ბი უ რო ში და ეს 
არ არის ჩვე ნი ზღვა რი. ამ თვის ბო ლოს ვგეგ მავთ ნავ თობ პ რო დუქ ტე ბის გა ნახ-
ლე ბუ ლი ლა ბო რა ტო რი ის გახ ს ნას, რო მელ შიც აბ სო ლუ ტუ რად ყვე ლა სა ხე ო ბის 
ნავ თობ პ რო დუქ ტის ექ ს პერ ტი ზა იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი. მარ ტო ამ ლა ბო რა ტო-
რი ი სათ ვის ტექ ნი კის შე ძე ნა ზე და ახ ლო ე ბით 2 მი ლი ო ნი დო ლა რი დავ ხარ ჯეთ. 
გარ და ამი სა, ვა ფარ თო ებთ წრეს კომ პი უ ტე რუ ლი ექ ს პერ ტი ზის მი მარ თუ ლე ბი-
თაც. შე ვი ძი ნეთ და ვე ლო დე ბით სა ჭი რო სა ექ ს პერ ტო აღ ჭურ ვი ლო ბის ჩა მოს ვ-
ლას, რო მელ შიც და ახ ლო ე ბით ნა ხე ვა რი მი ლი ო ნი ლა რი დავ ხარ ჯეთ. შე იძ ლე ბა 
ით ქ ვას, რომ ამ ეტაპ ზე უფ რო ტექ ნო ლო გი ურ და ციფ რულ მი მარ თუ ლე ბებ ზე გა-
და ვერ თეთ, ვი ნა ი დან დღე ი სათ ვის ეს სფე რო ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად არის ექ ს პერ-
ტი ზის ბი უ რო ში ათ ვი სე ბუ ლი”, - ამ ბობს გი ორ გი ხი ზა ნიშ ვი ლი.

სსიპ „ლე ვან სამ ხა რა უ ლის სა ხე ლო ბის სა სა მარ თ ლო ექ ს პერ ტი ზის ეროვ ნუ ლი 
ბი უ რო“ 2011 წლი დან  იღებს მო ნა წი ლე ო ბას ლა ბო რა ტო რი ა თა შო რის სხვა დას-
ხ ვა პრო ფე სი ულ ტეს ტი რე ბა ში.  2011 წელს ევ რო პის 36 ქვეყ ნის 64 ლა ბო რა ტო-
რი ას შო რის ჩა ტა რე ბუ ლი ტეს ტი რე ბის შე დე გე ბის მი ხედ ვით ბი უ რო პირ ველ 
ათე ულ ში მოხ ვ და, 2012 წელს - პირ ველ ხუ თე ულ ში, ხო ლო ბო ლო ტეს ტი რე ბის 
შე დე გად პირ ველ სა მე ულ ში და ი კა ვა ად გი ლი. 

სსიპ „ლე ვან სამ ხა რა უ ლის სა ხე ლო ბის სა სა მარ თ ლო ექ ს პერ ტი ზის ეროვ ნუ ლი 
ბი უ როს“ მუ შა ო ბის მთა ვა რი მი ზა ნია სა ექ ს პერ ტო საქ მი ა ნო ბა გა ნა ხორ ცი ე ლოს 
სა უ კე თე სო სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კი სა და სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად.

რეკლამა

გიორგი ხიზანიშვილი
სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის 
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული 
ბიუროს“ უფროსი.



სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის 
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული 
ბიურო“ თავის მომხმარებელს შემდეგი სახის 
საექსპერტო მომსახურებას სთავაზობს:

გარდა ამისა ექსპერტიზის ბიუროში ტარდება 
სხვა სახის ექსპერტიზებიც.

•	 ვიდეო, ფონოსკოპიური და ჰაბიტოსკოპიური 
ექსპერტიზა;

•	 ბალისტიკური, ტრასოლოგიური და 
დაქტილოსკოპიური ექსპერტიზა;

•	 სატრანსპორტო ტექნიკურტრასოლოგიური 
ექსპერტიზა;

•	 რადიაციული და სახანძროტექნიკური ექსპერტიზა; 
•	 დოკუმენტების ტექნიკური და ხელწერის 
ექსპერტიზა; 

•	 სასაქონლო ექსპერტიზა; 
•	 ფინანსური და ბუღალტრული ექსპერტიზა; 
•	 საინჟინრო ექსპერტიზა; 
•	 ნავთობპროდუქტების ექსპერტიზა; 
•	 კვების პროდუქტების, თამბაქოს ნაწარმის, 
ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელების 
ექსპერტიზა; 

•	 ქიმიურნარკოლოგიური ექსპერტიზა;
•	 ქიმიურტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზა;
•	 ნარკოლოგიური შემოწმება და ექსპერტიზა; 
•	 ნივთიერებათა, მასალათა და ნაკეთობათა, 
მცენარეთა ექსპერტიზა; 

•	 სამედიცინო ექსპერტიზა (ცოცხალი პირებისა და 
გვამების, სამედიცინოკრიმინალისტიკური); 

•	 ჰისტოლოგიური ექსპერტიზა; 
•	 ბიოლოგიური ექსპერტიზა (გენეტიკური, 
სეროლოგიური); 

•	 ფსიქიატრიული შემოწმება და ექსპერტიზა 
(ამბულატორიული, სტაციონარული) 
კომპიუტერული ექსპერტიზა.

მეცნიერება 
სამართლიანობისათვის!

სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის 
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“
მისამართი: ჭავჭავაძის გამზ. 84, ქ. თბილისი 
0162, საქართველო
ტელ.: (995 32) 225 84 84 
ელფოსტა: info@forensics.ge 
ვებგვერდი: www.expertiza.gov.ge
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ინვესტიციები

საინვესტიციო ფონდების საპატიო სია

ფონდები დარსადაავდარში
რამდენიმე ნარჩევ მცირე პორტფელს შეუძლია თავის გამოჩენა  
როგორც აღმავალ, ისე დაღმავალ ბაზრებზე.
ავტორი: უილიამ ბოლდუინი

გ
ა ინ ტე რე სებთ ხა რის ბაზ რის „ცხელი“ 

ფონ დე ბი? გა ე ცა ნით Fidelity Select 

Technology-ის მო ნა ცე მებს. მათ აქვთ 

„ცხელი“ აქ ცი ე ბის კო ლექ ცი ა, Google-ის, 

Apple-სა და Salesforce.com-ის ჩათ ვ ლით, რო მელ-

თა ფა სი 2008 წლის ვარ დ ნის შემ დეგ გა სამ მა გე-

ბუ ლი ა.

თუ ბა ზა რი ხა რის ზო ნა ში დარ ჩე ბა, ამ აქ ცი ა თა 

სა რის კო პორ ტ ფე ლი, სა ვა რა უ დოდ, კვლა ვაც 

კარგ შე დეგს მო ი ტანს. პრობ ლე მა ის გახ ლავთ, 

რომ არ იცით, რა ელის ხა რის ბა ზარს. და თუ მას 

დათ ვი შეც ვ ლის, შე საძ ლოა საგ რ ძ ნობ ლად და ზა-

რალ დეთ.

იმ ფონ დე ბის უმ რავ ლე სო ბა, რომ ლე ბიც წარ-

მა ტე ბით საქ მი ა ნო ბენ მა შინ, რო დე საც ბა ზარ ზე 

აღ მავ ლო ბის პე რი ო დი ა, მი სი და სუს ტე ბის შემ დეგ 

ცუდ მდგო მა რე ო ბა ში აღ მოჩ ნ დე ბი ან. თა ვი სი 

აგ რე სი უ ლი ბუ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, Select 

Technology-მ საკ მა ოდ და ა ზა რა ლა ინ ვეს ტო რე ბი 

სა უ კუ ნის და საწყი სის ტექ ნო ლო გი უ რი კრა ხის პე-

რი ოდ ში, შემ დეგ კი 2008 წლის კრი ზი სის დროს.

ნაკ ლე ბად სა რის კო ფონ დე ბის შემ თხ ვე ვა ში 

სა პი რის პი რო სუ რა თია – ისი ნი დი დად არ მი ი წე-

ვენ წინ, მაგ რამ ვარ დ ნი სას დი დი და ნა კარ გე ბიც 

არა აქვთ. ამი ტომ სრუ ლი მი ა მი ტო ბაა შე ვა ფა სოთ 

ფონ დე ბი მხო ლოდ მა თი მო ნა ცე მე ბის ერ თ მა ნეთ-

თან შე და რე ბით გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დის, მა გა ლი-

თად, ხუთ წ ლი ა ნი მო ნაკ ვე თის გან მავ ლო ბა ში.

შე საძ ლოა თქვე ნი წარ მოდ გე ნა და ა მა ხინ ჯოს 

ერ თ მა გა რე მო ე ბამ: ვარ დ ნა იყო თუ ზრდა ბა ზარ-

ზე იმ პე რი ოდ ში.

მაჩ ვე ნებ ლე ბის შე ფა სე ბის სა უ კე თე სო სა შუ ა-

ლე ბაა ფონ დე ბის შე ფა სე ბა ცალ - ცალ კე – ხა რი სა 

და დათ ვის ბაზ რე ბის მი ხედ ვით. FORBES-ის ფონ-

დე ბის შე ფა სე ბის სის ტე მა ზუს ტად ასეა აგე ბუ ლი 

– ის ადა რებს სა აქ ციო ფონ დებს იმ შე დე გე ბით, 

რომ ლე ბიც მათ ჰქონ დათ ორი სრუ ლი სა ბაზ რო 

ციკ ლის გან მავ ლო ბა ში, დაწყე ბუ ლი 2000 წლის 

აგ ვის ტო დან.

ჩვე ნი ცხრი ლის მი ხედ ვით, Fidelity Select 

   

          

          

     A+          A+ Bruce / BruFX $386 $0.81 10% $66,506 ჯ. ბრიუსი, რ. ბრიუსი
 A   A+ cGM Focus / cGMFX 1,553 1.10 360 56,417 ჰიბნერი
   A+ A HotcHkis & Wiley sMAll cAp VAlue-A / HWsAX 523 1.30 2                              37 44,797 გრინი,მაილსი
   A+ A AeGis VAlue / AVAlX 227 1.42 20 44,616 ბარბი
 A A DelAFielD / DeFiX 1,568 1.23 49 42,663 დელფილდი, სელეკჩია
 A   A+ HoMesteAD sMAll coMpAny stock / HscsX 511 1.08 1 42,187 ეშტონი, მორისი, ტიჩი
 A   A+ roBeco Boston pArtners sMAll cAp 153 1.55 32 41,810 დაბორა, გამპეტი
   VAlue ii-inV / BpscX

   A+ A HotcHkis & Wiley MiD-cAp VAlue-A / HWMAX 1,841 1.32 2                              72 39,615 დევისი, მაჯჩერი,  
         მაილსი
 A A t roWe price sMAll-cAp VAlue / prsVX 8,737 0.82 9 39,299 ასეი
 A A GuGGenHeiM MiD cAp VAlue-A / seVAX 1,759 1.52 3                              19 37,348 სჩირი
 A A Wells FArGo ADV sMAll cAp 3,832 1.35 16 37,138 ასეიმერი, რინალდი,  
   VAlue-inV / ssMVX     შნეიდერი         

 A A strAtton sMAll-cAp VAlue / stscX 956 1.20 11 37,054 ვან ჰორნი
აქციების ყველა კლასის აქტივები. გაყიდვების საკომისიო შესაძლოა შემცირდეს უფრო დიდი შესყიდვების ან განსაკუთრებულ ტრანსაქციებისას. 12000 წლის 31 აგვისტოში ინვესტირებული $10,000-ის ღირებულება 31 მარტს. 
2ასევე 5.25% გაყიდვების საკომისიო. 3ასევე 4.75% გაყიდვების საკომისიო. წყაროები: Lipper; Forbes.

foRBes-ის 
ბაზრის შეფასება

აქტივები
3/31/13

(მილიონი)

წლიური 
ხარჯები 
ყოველ 
$100-ზე

ბრუნვის 
პორტფელი

ინვესტირების 
შედეგი მენეჯერებიზრდა ვარდნა ფონდი/ტიკერი
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მოგების მიღება თითქოსდა 
ნაკლებადმომხიბვლელი
ფონდებიდან
Delafield-ისათვის პრობლემური კომპანიები ახალი შესაძლებლობების წყაროა

ავტორი: უილიამ ბოლდუინი

Technology-ის აქვს A ხა რე ბის ბა ზარ ზე და F-  

დათ ვე ბის ბა ზარ ზე. ფრთხი ლი Gabelli ABC Fund-ი 

სა პი რის პი რო ბა ნაკ ში ა. მის მა კარ გად ჰე ჯი რე-

ბულ მა პორ ტ ფელ მა მი ი ღო შე ფა სე ბა F ზრდის 

დროს, მაგ რამ A – ვარ დ ნის პე რი ოდ ში. ეს კარ გი 

არ ჩე ვა ნია აქ ცი ე ბის წინ და ხე დუ ლი მყიდ ვე ლი-

სათ ვის. არ სე ბობს თუ არა ფონ დე ბი, რომ ლე ბიც 

არ შე ე სა ბა მე ბა ამ ცხრილს და წარ მო ად გენს 

გა მო ნაკ ლისს, რო გორც ხა რის, ასე ვე დათ ვის 

ბა ზარ ზე? მხო ლოდ რამ დე ნი მე. ისი ნი ჩა მოთ ვ ლი-

ლია ფონ დე ბის სა პა ტიო სი ის ქვე მოთ მო ცე მულ 

ცხრილ ში.

ბო ლო 12, 5 წლის გან მავ ლო ბა ში ამ უნი ვერ-

სა ლურ მა გა მარ ჯ ვე ბუ ლებ მა ზრდის პე რი ოდ ში 

გა და ა ჭარ ბეს ში და სა აქ ციო ფონ დე ბის 75%-ს და 

იგი ვე გან მე ორ და ვარ დ ნის პე რი ოდ შიც. ჩვე ნი 

შე ფა სე ბის სის ტე მით, ფონ დე ბის 5%-მა A+ მი ი ღო, 

20%-მა კი – A.

12-წევრინ სი ა ში მო სახ ვედ რად ფონ დ მა უნ და 

გა და ლა ხოს სხვა დაბ რ კო ლე ბე ბიც: მი უ თი თოს 

ბო ლო ათი წლის გან მავ ლო ბა ში ყვე ლა მე ნე ჯე რის 

ვი ნა ო ბა (და არა ანო ნი მუ რი „მენეჯერთა ჯგუ ფი“), 

ფონ დი უნ და იყოს ღია ახა ლი მომ ხ მა რებ ლე ბი-

სათ ვის და არ უნ და იყოს სექ ტო რუ ლი. და კი დევ 

ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რამ: მი უ ხე დე ვად იმი სა, 

რომ გა ყიდ ვე ბის სა კო მი სიო ჩვე ნი შე ფა სე ბის სკა-

ლა ში არ გა ნი ხი ლე ბა, აუცი ლე ბე ლი ა, რომ სა პა ტიო 

სი ა ში შე სულ ფონდს 2000 წლის აგ ვის ტოს მდგო-

მა რე ო ბით ჰქო ნო და $10 000-იანი ინ ვეს ტი ცია და, 

სულ მცი რე, $35 000-იანი გა ყიდ ვე ბი სა შე მო სავ-

ლოს გა მოკ ლე ბით.

სა პა ტიო სი ა ში უმე ტეს წი ლად მოხ ვ დ ნენ პა-

ტა რა კომ პა ნი ებ ზე სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი ფონ დე ბი. 

ეს არც არის გა საკ ვი რი. ბაზ რის თე ო რე ტი კო სე ბი 

დი დი ხა ნია გვე უბ ნე ბი ან, რომ „მცირე კა პი ტა-

ლი ზა ცი ა“ და „ღირებულება“ მო გე ბი ა ნი თე მე ბი ა. 

რა ტომ? რო გორც ჩანს, ინ ვეს ტო რე ბი იმ დე ნად 

და ინ ტე რე სე ბულ ნი არი ან Google-ის მსგავ სი სწრა-

ფად მზარ დი კომ პა ნი ე ბით, რომ მათ აქ ცი ებ ში 

რე ა ლურ ფას ზე ძვირს იხ დი ან.

სტა ტის ტი კუ რი კვლე ვა: scott decarlo.
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ამართლებს თუ არა 
თქვენი აქციები 
იმედებს?
16 უმ ს ხ ვი ლე სი სა პაიო სა ინ ვეს-

ტი ციო ფონ დის ForBes-ისეული 

შე ფა სე ბის მოკ ლე მი მო ხილ ვა. 

აღ მა ვა ლი ბა ზა რი აღ ნიშ ნუ ლია 

მწვა ნით, დაღ მა ვა ლი – წით ლით. 

აშ შ -ის 950 სა აქ ციო ფონ დის 

შე სა ხებ ან გა რი შის სა ნა ხა ვად 

და ForBes-ის სა ინ ვეს ტი ციო 

ფონ დე ბის შე ფა სე ბის სის ტე-

მის უფ რო ვრცლად გა საც ნო-

ბად გა და დით forbes.com/sites/

baldwin-ზე.
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უ გსურთ გა ზარ დოთ თქვე ნი კა-

პი ტალ და ბან დე ბე ბი მსხვი ლი და 

მზარ დი აქ ცი ე ბის სა შუ ა ლე ბით, 

Delafield Fund-ს ნუ მი მარ თავთ. აქ 

ვერ იპო ვით Google-ს, Amazon-სა და Coca-Cola-ს.

მაგ რამ თუ გა ინ ტე რე სებთ წი დე ბით და ბინ-

ძუ რე ბა, სა კა ნა ლი ზა ციო სა ტუმ ბე ბი, ად გე ზი ის 

აქ ტი ვა ტო რე ბი, ბლან ტი სითხის დო ზა ტო რე ბი 

ან თა ნა მედ რო ვე და სა ზე თი მას რე ბი, ამ შემ-

თხ ვე ვა ში Delafield-ს აქვს ზუს ტად თქვენ თ ვის 
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სა ჭი რო აქ ცი ე ბი: Harsco, Crane-ი, PolyOne-ი, 

Idex-ი და Sonoco.

Delafield-ს კი დევ აქვს რა ღაც, რითაც 

შეიძლება დაინტერესდეთ: 12%-იანი სა შუ ა-

ლო წლი უ რი მო გე ბა ბო ლო ორი სრუ ლი სა-

ბაზ რო ციკ ლის (ორი ზრდა და ორი ვარ დ ნა 

2000 წლის აგ ვის ტო დან) გან მავ ლო ბა ში. ეს 

შე დე გი S&P 500 სა ფონ დო 

ინ დექ სე ბის მაჩ ვე ნე ბელ ზე 

10 პუნ ქ ტით მე ტი ა. $1,6 მი-

ლი ო ნით ის ჩვე ნი სა პა ტიო 

სი ის თით ქ მის და საწყის ში 

აღ მოჩ ნ და.

დე ნის დე ლა ფილ დ მა და 

მის მა დი დი ხნის პარ ტ ნი ორ-

მა ფი ნან სუ რი მარ თ ვის სფე-

რო ში, ვინ სენტ სე ლეკ ჩი ამ, 

ფონ დი 1993 წელს და ა არ სეს. 

ეს ინ ვეს ტო რე ბი უპი რა ტე-

სო ბას ანი ჭე ბენ იმას, რი სი 

და ნახ ვაც შე გიძ ლი ათ და 

ეხე ბი ან იმას, რა ზეც შე იძ ლე-

ბა იოც ნე ბოთ. „აქ არ არის 

კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი ფონ დე ბი“, 

– ამ ბობს დე ლა ფილ დი.

აქ არ არის მომ ხიბ ვ ლე-

ლი ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბიც 

– იმ კომ პა ნი ე ბის ფა სი ა ნი 

ქა ღალ დე ბი, რომ ლებ საც 

აქვთ ბრწყინ ვა ლე მე ნეჯ მენ-

ტი და მყა რი შე მო სა ვა ლი. 

ეს წყვი ლი ძი რი თა დად იმ 

კომ პა ნი ე ბით ინ ტე რეს დე ბა, 

რომ ლებ საც აქვთ გარ კ ვე-

უ ლი პრობ ლე მე ბი. ისი ნი 

Tyco-თი მას შემ დეგ და ინ-

ტე რეს დ ნენ, რაც მი სი შე ფი 

ცი ხე ში მოხ ვ და. შარ შან კი 

Hewlett-Packard-ის რამ დე ნი-

მე აქ ცია მას შემ დეგ იყი დეს, 

რაც მის მა მე ნეჯ მენ ტ მა 

ან გა რი ში დან ძა ლი ან დი დი 

თან ხა ჩა მო წე რა.

მათს 61 სხვა კომ პა ნი ას 

შო რი საა სხვა დას ხ ვა ტი პის 

წა გე ბი ა ნი, მოძ ვე ლე ბუ ლი, 

გა რე მოს და მა ბინ ძუ რე ბე ლი, შთან თ ქ მის 

კან დი და ტი ფირ მე ბი, აგ რეთ ვე პრობ ლე მუ რი 

სა წარ მო ე ბის მქო ნე კორ პო რა ცი ე ბი.

Delafield-ის მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი დიპ ლო მა-

ტი უ რი ტერ მი ნით, ამ კომ პა ნი ებს „არასწორად 

გა უ გეს“. უოლ - ს ტ რიტ მა იცის ყვე ლა ფე რი ცუ დი 

მათ შე სა ხებ, მაგ რამ ვერ ხე დავს კარგს, რო-

ინვესტიციები საინვესტიციო ფონდების საპატიო სია

დენის დელაფილდი  
და ვინსენტ სელეკჩია.
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მე ლიც შე საძ ლოა თვალ ნა თე ლი გახ დეს 

რამ დე ნი მე ცვლი ლე ბის, მა გა ლი თად, მე-

ნეჯ მენ ტის შეც ვ ლის, შე დე გად. მას შემ დეგ, 

რაც ფონ დ მა Hewlett-Packard-ი შე ი ძი ნა, 

მი სი აქ ცი ე ბის ფა სი 50%-ით გა ი ზარ და.

დე ლა ფილ დ მა, რო მე ლიც ამ ბიზ ნეს ში 

56 წე ლია ტრი ა ლებს, ფი ნან სურ მე ნეჯ მენ-

ტ ში დიდ წარ მა ტე ბას მხო ლოდ ახ ლა ხან 

მი აღ წი ა. ის უოლ - ს ტ რიტ ზე ჰუ მა ნი ტა რუ ლი 

მეც ნი ე რე ბის ფა კულ ტე ტის დამ თავ რე ბის 

შემ დეგ მოხ ვ და და ფლო რი დის ფა სი ა ნი 

ქა ღალ დე ბის პა ტა რა კომ პა ნი ის კლერ კის 

ად გილ ზე უკე თე სი სამ სა ხუ რი ვერ ნა ხა.

„იქ გა ვი გე, რა სხვა ო ბაა აქ ცი ა სა და 

ფა სი ან ქა ღალდს შო რის“, – ამ ბობს ის. მე-

ტიც, მან გა ი გო, რა სხვა ო ბაა კარგ და ცუდ 

აქ ცი ებს შო რის და სა შუ ა ლე ბა მი ე ცა, თვა-

ლი ედევ ნე ბი ნა სხვა დას ხ ვა ფი ნან სუ რი 

მე ნე ჯე რის პორ ტ ფე ლე ბი სათ ვის. ამ ჟა მად 

მი სი ბიზ ნე სია ნი უ ი ორ კუ ლი კომ პა ნი ის, 

Tocqueville Asset Management-ის ნა ხევ რად 

ავ ტო ნო მი უ რი წი ლი.

77 წლის დე ლა ფილ დი სამ სა ხურ ში დი-

ლის რვის ნა ხე ვარ ზე ავ ტო ბუ სით მი დის, 

სახ ლ ში კი გვი ან ღა მით ბრუნ დე ბა და თან 

უამ რა ვი ქა ღალ დი მო აქვს. მი სი გარ თო-

ბაა 8-მილიანი გვი რა ბე ბის გავ ლა ტრო ნის 

სა ბა დოს ახ ლო დან სა ნა ხა ვად; მას ვერ მო-

ა ცი ლებ კინ გ ს ტონ ში (ტენესი) 4 000 აკ რ ზე 

გან თავ სე ბულ Eastman Chemical-ის რე ტორ-

ტე ბის კო ლექ ცი ას. ის იქ რვა ჯერ არის ნამ-

ყო ფი და გა დაწყ ვი ტა, რომ $54-მილიონიან 

ფონდს კომ პა ნი ის აქ ცი ე ბი უნ და ეყი და.

61 წლის სე ლეკ ჩი ას ტრა დი ცი უ ლი შრო-

მი თი ბი ოგ რა ფია აქვს. ბიზ ნე სად მი ნის-

ტ რი რე ბის მა გის ტ რის წო დე ბის მი ღე ბის 

შემ დეგ ის ფი ნან სურ ანა ლი ტი კოს მა რიო 

გა ბე ლის თან მუ შა ობ და. დე ლა ფილ დი მან 

1980 წელს გა იც ნო. ისი ნი ზოგ ჯერ იც ვ ლი ან 

კურსს, რო გორც ეს Hewlett-ის შემ თხ ვე-

ვა ში მოხ და, მაგ რამ ძი რი თა დად მუ შა ო-

ბენ კომ პა ნი ებ თან, რო მელ თა სა ბაზ რო 

ღი რე ბუ ლე ბა $1-დან $12 მი ლი არ დამ დე 

მერ ყე ობს. დაკ ვირ ვე ბულ ანა ლი ტი კოსს 

აქვს კარ გი უნა რი, და ი ნა ხოს სპე ცი ფი კუ რი 

სი ტუ ა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც ჯერ კი დევ არ არის 

გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი აქ ცი ის ფას ში.

შემ თხ ვე ვი თი ინ ვეს ტო რი მა შინ ვე 

გა იქ ცე ო და, რო გორც კი თვალს შე ავ ლებ-

და ელექ ტ რო სის ტე მებ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი 

იშ ვი ა თი მი ნე რა ლე ბის მწარ მო ე ბელ 

Molycorp-ს. აქ ცი ე ბი იყი დე ბა $79 – $6-ად; 

თი თო აქ ცი ი დან მი ღე ბუ ლი მო გე ბა $4,31-

ს შე ად გენს. ტუ ტო ვა ნი ქლო რის (chloral-

kali) ქარ ხა ნას, რო მე ლიც მა ლე Moly-ის 

ოპე რა ცი ულ ხარ ჯებს მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 

შე ამ ცი რებს, დე ლა ფილ დი სა ოც რე ბად 

მი იჩ ნევს.

ის აღელვებას ვერ მა ლავს, რო დე საც 

დაწ ვ რი ლე ბით აღ გ ვი წერს სა სი ა მოვ ნო 

სი ახ ლე ებს Chemtura-ში.

რით და ა ინ ტე რე სა ისი ნი Albany Inter-

national Corp-მა? სე ლეკ ჩია ამ ბობს, რომ 

ეს არის მსოფ ლიო ლი დე რი ფიბ რი ლი-

ტე ბის წარ მო ე ბა ში და მო რი დე ბით დას-

ძენს: „ეს არ გახ ლავთ ძა ლი ან მიმ ზიდ ვე-

ლი ბიზ ნე სი“. მაგ რამ გვაქვს სა ფუძ ვე ლი 

ვი ვა რა უ დოთ, რომ Albany ბოჭ კო ვა ნი 

მა სა ლე ბის წარ მო ე ბას ახალ დო ნე ზე აიყ-

ვანს. ის თა ვი სი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე-

ბას გეგ მავს ბოჭ კო ვა ნი კომ პო ზი ტი სა გან 

დამ ზა დე ბუ ლი თვით მ ფ რი ნა ვის ძრა ვას 

კა პო ტის სა წარ მო ებ ლად.

მი უ ხე და ვად საკ მა ოდ და ბა ლი ფა-

სი სა, Staples-ი არც ისე მომ ხიბ ვ ლე ლი ა. 

ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის ეპო ქა ში 

სა კან ცე ლა რიო ნივ თე ბი გან წი რუ ლი ა. 

მაგ რამ სე ლეკ ჩი ა სათ ვის იმე დის მომ-

ცე მია ის ფაქ ტი, რომ აქ აღი ნიშ ნე ბა წინ ს-

ვ ლა: შე მო სავ ლე ბი, რომ ლე ბიც მი დი ო და 

მა ღა ზი ე ბის გა ფარ თო ე ბა ზე, შე იძ ლე ბა 

გა მო ი ყე ნე ბო დეს დი ვი დენ დე ბის გა-

და სახ დე ლად. თუ გინ დათ იოც ნე ბოთ, 

იყი დეთ Amazon-ის აქ ცი ე ბი, რო მელ თა 

ფა სი სა და შე მო სავ ლი ა ნო ბის სხვა ო ბა 

150-ს შე ად გენს. თუ გინ დათ შე მო სავ-

ლის მი ღე ბა, იყი დეთ ის, რაც ნაკ ლე ბად 

მომ ხიბ ვ ლე ლი ა. ყუ რადღე ბა მი აქ ცი ეთ 

სა ო ფი სე ნივ თე ბის სა ცა ლო ვაჭ რო ბას.

ან შე გიძ ლი ათ იყი დოთ სა კა ნა ლი ზა-

ციო სა ტუმ ბე ბის წამ ყ ვა ნი მწარ მო ებ ლის 

რამ დე ნი მე აქ ცი ა. 

პერსონა
ჯიმ ბრეიერი
რა ტომ და ტო ვა ტექ ნო-

ლო გი ე ბის მი ლი არ დერ-

მა ინ ვეს ტორ მა Facebook-

ის, wal-Mart-ისა და 

dell-ის დი რექ ტორ თა 

საბ ჭო ე ბი?

კომპანია
Verizon
უსა დე ნო კავ ში რის 

პარ ტ ნი ო რი კომ პა ნი ის, 

vodafone-ის, გა მოს ყიდ-

ვამ შე საძ ლოა თა მა შის 

წე სე ბი შეც ვა ლოს.

იდეა
ელიტური სახლები
მსოფ ლი ოს უმ დიდ რე სი 

ადა მი ა ნე ბი თა ვი ან თი 

სტა ტუ სის შე სა ბა მის ფე-

შე ნე ბე ლურ საცხოვ რე-

ბელ სახ ლებს ეძე ბენ.

ტენდენციები
რაზე საუბრობს Forbes.com-ის 

47 მილიონი მომხმარებელი? 

ამის უკეთ გასარკვევად თვალი 

გადაავლეთ ქვემოთ მოცემულ 

ტექსტს ან აკრიფეთ შემდეგი 

მისამართი:

Forbes.com/inVestinG
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ინვესტიციები

კერძო ინვესტიციები

ფსონი
ინკასატორებზე 
იპოთეკური კრედიტების მომსახურების 
მოსაწყენი ბიზნესი ახლა ყველაზე მიმზიდველი 
და მოგებიანი საქმეა უოლ-სტრიტზე. 
ავტორი: დენიელ ფიშერი 

რ
ო დე საც სა უ ბა რია დრო ის არას-

წო რად შერ ჩე ვა ზე, თით ქ მის 

ვე რა ფე რი შე ედ რე ბა იმ გა რი გე-

ბას, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც 2006 

წლის ივ ლის ში ლუ ის ვილ ში (ტეხასი) Fortress 

Group-მა დღეს Nationstar Mortgage-ის სა ხე ლით 

ცნო ბი ლი სუბ ს ტან დარ ტუ ლი იპო თე კის ოპე რა-

ტო რი შე ის ყი და. სულ რა ღაც ერთ წე ლი წად ში 

მას შემ დეგ, რაც ნი უ -ი ორ კის კერ ძო სა ინ ვეს ტი-

ციო ფირ მამ მას ში $520 მი ლი ო ნი გა და ი ხა და, 

გას კ და საცხოვ რე ბე ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის საპ ნის 

ბუშ ტი და ნერ ვი ულ მა ინ ვეს ტო რებ მა და იწყეს 

თა ვის არი დე ბა ყვე ლაფ რის გან, რაც იპო თე-

კებ თან იყო და კავ ში რე ბუ ლი. ბან კე ბი უარს 

აცხა დებ დ ნენ საკ რე დი ტო ხა ზე ბის გაგ რ ძე ლე ბა-

ზე, რი თაც Nationstar-ს ახა ლი სეს ხე ბის წარ მოქ-

მ ნის შე საძ ლებ ლო ბა მო უს პეს. მუ სი კა გა ჩერ და 

და Fortress-ი უსარ გებ ლო აქ ტი ვად იქ ცა. „ჩვენ 

ცენ ტებს ვით ვ ლი დით და არ ვი ცო დით, რო გორ 

გა დაგ ვე ხა და ხელ ფა სე ბი“, – ამ ბობს ჯეი ბრე ი, 

იმ დროს Nationstar-ის ფი ნან სუ რი დი რექ ტო რი, 

ამ ჟა მად კი მი სი მთა ვა რი აღ მას რუ ლე ბე ლი. 

მას შემ დეგ ექ ვ სი წე ლი გა ვი და და იპო თე-

კუ რი კრე დი ტე ბის მომ სა ხუ რე ბის კომ პა ნი-

ად ტრან ს ფორ მი რე ბუ ლი Nationstar-ი დღეს 

Fortress-ის პორ ტ ფე ლის მარ გა ლი ტად ით ვ ლე ბა. 

შარ შან Fortress-მა Nationstar-ის 19%-იანი წი ლი 

სა ჯა როდ გა ყი და, რაც იქ ცა 2012 წლის ერ თ -ერთ 

ყვე ლა ზე „ცხელ“ IPO-დ (აქციების პირ ვე ლა დი სა-

ჯა რო გან თავ სე ბა) აქ ცი ე ბის 120%-იანი და მე ტი 

ზრდით. იპო თე კუ რი კრე დი ტე ბის მომ სა ხუ რე ბის 

სხვა სა ჯა რო კომ პა ნი ებ მაც, რო გო რი ცაა Ocwen 

Financial-ი და Walter Investment-ი, 12 თვე ში ორ-

ჯერ და მე ტად გა ზარ დეს სა კუ თა რი შე მო სა ვა ლი. 

რა არის იპო თე კუ რი კრე დი ტე ბის მომ სა ხუ რე-

ბა? ეს არის ბიზ ნე სი, რო მე ლიც მუ შა ობს ბი ნათ-

მ ფ ლო ბე ლე ბი სა გან იპო თე კუ რი გა და სა ხა დის 

მოკ რე ბა სა და ფუ ლა დი სახ ს რე ბის მი წო დე ბა ზე 

ისე თი ინ ვეს ტო რე ბი სათ ვის, რო გო რი ცაა Fannie 

Mae (ფედერალური ნა ცი ო ნა ლუ რი იპო თე კუ რი 

ასო ცი ა ცი ა) და იპო თე კუ რი კრე დი ტე ბით უზ რუნ-

ველ ყო ფი ლი ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის ტრას ტუ ლი 

ფონ დე ბი. ეს მო ი ცავს ისეთ ყო ველ დღი ურ რუ ტი-

ნას, რო გო რი ცაა სა ბუ ღალ ტ რო აღ რიცხ ვა, გა და-

სა ხა დე ბის გა დახ და და კლი ენ ტებ თან მუ შა ო ბა. 

გარ და ამი სა, ურ ჩი მსეს ხებ ლე ბის დარ წ მუ ნე ბა, 

გა და ი ხა დონ გა და სა ხა დე ბი. 

წარ მო იდ გი ნეთ, რო გორც ეს Nationstar-ის 

შემ თხ ვე ვა ში ა, და ლა სის გა რე უ ბან ში მდე ბა რე 

160 000 კვად რა ტუ ლი ფუ ტის ფარ თის უსა ხუ-

რი სა ო ფი სე შე ნო ბა, რომ ლის უამ რავ პა ტა რა 

კა ბი ნა ში კო ლე ჯის 800 კურ ს დამ თავ რე ბუ ლია 

განთავსებული. ყურ სას მე ნე ბით შე ი ა რა ღე ბუ-

ლი „საკრედიტო კონ სულ ტან ტე ბი“ ცდი ლო ბენ 

Nationstar-ის 
აღმასრულებელი 
ჯეი ბრეი Fortress-ს 
მიღწეული 
წარმატებებით 
ახარებს. 
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და არ წ მუ ნონ კლი ენ ტე ბი და იღე ბენ ბო ნუ სებს, 

რო დე საც წარ მა ტე ბით წყვე ტენ ვა და გა და ცი ლე-

ბუ ლი კრე დი ტის პრობ ლე მას. 

ეს მო საწყე ნი სა მუ შა ო ა, რო მე ლიც დღე ში 

20 000 ზა რი სა და წე ლი წად ში 1,3 მი ლი ო ნი წე-

რი ლის და მუ შა ვე ბას გუ ლის ხ მობს. Nationstar-ს 

ის აძ ლევს მხო ლოდ ცენ ტის მცი რე ნა წილს ერთ 

დო ლარ ზე – მა გა ლი თად, ტი პურ $150 000-იან 

იპო თე კას ფირ მი სათ ვის მხო ლოდ $450 წლი უ რი 

შე მო სა ვა ლი მო აქვს. 

მაგ რამ ეს მცი რე წი ლე ბი იკ რი ბე ბა და 

Nationstar-ის ბიზ ნე სი ყვა ვის. 2006 წლის $10,4 

მი ლი არ დის მომ სა ხუ რე ბის უფ ლე ბა დღეს $400 

მი ლი არ დ ზე მე ტა დაა გაზ რ დი ლი. 2012 წელს 

Nationstar-ის შე მო სავ ლე ბი 161%-ით $984 მი ლი-

ო ნამ დე გა ი ზარ და, ხო ლო მო გე ბამ 882%-იანი 

ნახ ტო მი გა ა კე თა და $205 მი ლი ონს მი აღ წი ა. 

ეს ბრწყინ ვა ლე სუ რა თი რა დი კა ლუ რად 

გან ს ხ ვავ დე ბა კომ პა ნი ის მდგო მა რე ო ბი სა გან 

ფი ნან სუ რი კრი ზი სის პე რი ოდ ში. იმ დროს ეს 

სერ ვი სი ფუ ლის სწრა ფად კარ გ ვის რე ცეპ ტი იყო. 

რო დე საც მსეს ხებ ლე ბი არ იხ დი ან გა და სა ხადს, 

მომ სა ხუ რე ბის აგენ ტებს ძი რი თა დი თან ხის, 

პრო ცენ ტი სა და გა და სა ხა დე ბის ინ ვეს ტო რე-

ბი სათ ვის გა და ცე მა უწევთ, სა ნამ არ მოხ დე ბა 

ქო ნე ბის გა მოს ყიდ ვის უფ ლე ბის და კარ გ ვა 

სეს ხის გა და უხ დე ლო ბის სა ფუძ ველ ზე, ან სა ნამ 

მსეს ხე ბე ლი სრუ ლად არ და ფა რავს და ვა ლი ა ნე-

ბას. 2008-2009 წლე ბის პირ ქუშ პე რი ოდ ში იპო-

თე კუ რი მომ სა ხუ რე ბის ბევ რი ფირ მა იძუ ლე ბუ ლი 

გახ და და ხუ რუ ლი ყო ან გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ყო.  

Arthur Andersen-ის ყო ფი ლი ბუ ღალ ტ რის, 

46 წლის ბრე ი სათ ვის, რო მე ლიც იპო თე კურ 

ბიზ ნეს ში ფლო რი დის Barnett Bank-ში მუ შა ო ბის 

შემ დეგ მოხ ვ და, ყვე ლა ზე ცუ დი დრო 2007 წელს 

დად გა, ცო ტა ხან ში მას შემ დეგ, რაც Fortress-მა 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა თა ვის ხელ ში აიღო. ივ ლის ში 

Fortress-ი შე ფერ ხ და, რო დე საც ბან კებ მა მო-

ითხო ვეს უფ რო ძვი რად ღი რე ბუ ლი პი რო ბე ბის 

შეს რუ ლე ბა Nationstar-ის მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი 

$1 მი ლი არ დის სუბ ს ტან დარ ტუ ლი იპო თე კუ რი 

კრე დი ტე ბის გა ერ თი ა ნე ბის სა ხით. ამან ბრე ის 

იპო თე კუ რი ფირ მა აიძუ ლა ამ ლე ვე რი ჯულ მი ლი-

არ დი ან პორ ტ ფელ ზე მა შინ აეღო პა სუ ხის მ გებ-

ლო ბა, რო დე საც ეკო ნო მი კა ვარ დ ნას გა ნიც-

დი და. სა ბო ლოო ჯამ ში Fortress-ს მო უ წია $400 

მი ლი ონ ზე მე ტის ჩა დე ბა 

Nationstar-ში, რა თა და-

ეკ მა ყო ფი ლე ბი ნა მარ-

ჟის შე ტა ნის მოთხოვ ნა, 

იმავ დ რო უ ლად ახორ-

ცი ე ლებ და რა უდი დეს 

ზე წო ლას ბრე ი სა და მის 

გუნ დ ზე, სეს ხე ბის რაც 

შე იძ ლე ბა სწრა ფად და-

ფარ ვის მოთხოვ ნით. 

გა მო სა ვა ლი უკე თეს 

მომ სა ხუ რე ბა ში უნ და 

ეძებ ნათ და ბრე იმ მა ლე 

გა ი აზ რა, რომ Fannie 

Mae-ის უზარ მა ზა რი 

მოთხოვ ნა უნ და ჰქო-

ნო და ისე თი პრობ ლე-

მუ რი კრე დი ტე ბის „კლიენტზე ორი ენ ტი რე ბულ“ 

მომ სა ხუ რე ბა ზე, რო გო რის თა ვის თავ ზე აღე ბაც 

Nationstar-ს აიძუ ლეს. 

ამი ტომ 2009 წელს ბრეი და უ ახ ლოვ და Fan-

nie Mae-ის აღ მას რუ ლებ ლებს (რომელთაგან 

ზო გი ერ თი შემ დ გომ Nationstar-ში გა და ვი და 

სა მუ შა ოდ) და მი აღ წია შე თან ხ მე ბას, რომ ლის 

ფარ გ ლებ შიც მას $25 მი ლი არ დის პრობ ლე მუ რი 

იპო თე კე ბი გა და ე ცა. 

„ჩვენ მარ თ ლაც დი დი კვლე ვი თი სა მუ შაო 

ჩა ვა ტა რეთ ამ სეს ხებ თან და კავ ში რე ბით“, – ამ-

ბობს ბრე ი. და მათ იპო თე კის რეს ტ რუქ ტუ რი ზა-

ცი ის ისე თი გზა აღ მო ა ჩი ნეს, რო მე ლიც მსეს ხე-

ბელს გა დახ დის გაგ რ ძე ლე ბას აიძუ ლებ და. ერ თი 

სი ურ პ რი ზი: ბევ რი „ბანკისმოშიში“ მსეს ხე ბე ლი 

ყუ რადღე ბის მიღ მა ტო ვებს ისეთ აშ კა რად 

მო გე ბი ან გა რი გე ბებს, რო გო რი ცაა $5000-ის 

ჩა მოჭ რა ძი რი თა დი თან ხი დან ან გა ნაკ ვე თის 

შემ ცი რე ბა ორი პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქ ტით. კვლე ვით 

მი ღე ბუ ლი კი დევ ერ თი სა ინ ტე რე სო და სა სარ-

გებ ლო ინ ფორ მა ცი ის წყა ლო ბით, Nationstar-ი 

არ ხარ ჯავს ზა რებს მსეს ხებ ლებ ზე, რომ ლე ბიც 

გა დახ დის ვა დას მუდ მი ვად ერ თი ან ორი დღით 

აცი ლე ბენ, სა ნამ ისი ნი სა მი დღით არ და აგ ვი ა-

ნე ბენ. 

ეკო ნო მი კის აღ დ გე ნა სა და ნულ პ რო ცენ ტი-

ა ნი გა ნაკ ვე თე ბის პო ლი ტი კის დას რუ ლე ბის 

შე სა ხებ ფე დე რა ლუ რი რე ზერ ვის მი ერ წა მოწყე-

ბულ სა უ ბარ თან ერ თად, იპო თე კუ რი კრე დი ტის 

Nationstar-ის ბიზნესი 
ყვავის: 2006 წლის $10,4 
მი ლი არ დის მომ სა ხუ რე ბის 
უფ ლე ბა დღეს $400 მი ლი-
არ დ ზე მე ტა დაა გაზ რ დი-
ლი. 2012 წელს Nationstar-ის 
შე მო სავ ლე ბი 161%-ით $984 
მი ლი ო ნამ დე გა ი ზარ და, 
ხო ლო მო გე ბამ 882%-იანი 
ნახ ტო მი გა ა კე თა და $205 
მი ლი ონს მი აღ წი ა. 
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მომ სა ხუ რე ბის აგენ ტებ ზე უცებ დი დი მოთხოვ ნა 

გაჩ ნ და გა რან ტი ე ბის ისე თი მყიდ ვე ლე ბის მხრი-

დან, რო გო რი ცაა კერ ძო სა ინ ვეს ტი ციო ფირ მე ბი. 

რო დე საც საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი იზ რ დე ბა, 

მსეს ხებ ლე ბი ძი რი თა დად უარს ამ ბო ბენ რე ფი-

ნან სი რე ბა ზე, ახან გ რ ძ ლი ვე ბენ რა მომ სა ხუ რე ბის 

კონ ტ რაქტს. ამი ტომ გან ს ხ ვა ვე ბით თით ქ მის ყვე-

ლა სხვა ინ ვეს ტი ცი ი სა გან, რო მე ლიც საპ რო ცენ ტო 

გა ნაკ ვე თე ბის ზრდი სას იკ ლებს, იპო თე კუ რი სეს-

ხის მომ სა ხუ რე ბის უფ ლე ბე ბი, ანუ MSR, იზ რ დე ბა. 

ამას თან, მომ სა ხუ რე ბის უფ ლე ბე ბი წარ მო ად-

გენს რე გუ ლა ცი უ რი (მინიმალური) კა პი ტა ლით ვაჭ-

რო ბის პო პუ ლა რულ ვა რი ანტს, რო მელ საც კერ ძო 

სა ინ ვეს ტი ციო ფირ მე ბი ფი ნან სუ რი კრი ზი სის 

დას რუ ლე ბის შემ დეგ იყე ნე ბენ. ბან კე ბი კვლავ 

ემ სა ხუ რე ბი ან აშ შ -ის იპო თე კე ბის დიდ ნა წილს; 

მათ გან უმ ს ხ ვი ლე სი, Wells Fargo, თა ნახ მად Inside 

Mortgage Finance-ის მო ნა ცე მე ბი სა, $1,9 ტრი ლი ო-

ნის სეს ხებს ემ სა ხუ რე ბა. რო დე საც ამოქ მედ დე ბა 

Basel III და აშ შ -ის კა პი ტა ლის რე გუ ლი რე ბის გამ-

კაც რე ბუ ლი წე სე ბი, ბან კებს მო უ წევთ იმ მომ სა ხუ-

რე ბის უფ ლე ბე ბი სა და სხვა რის კი ა ნი აქ ტი ვე ბის 

გა ყიდ ვა, რომ ლე ბიც უფ რო მეტ კა პი ტალს მო იხ-

მარს, ვიდ რე რე ა ლუ რად ღირს. 

„დღეს ვერ ნა ხავთ მსხვილ კერ ძო სა ინ ვეს-

ტი ციო ფირ მას, ამ სფე რო ში რომ არ აქ ტი უ რობ-

დეს“, – ამ ბობს დე ვიდ სენ დ სი, იურის ტი, რო მე ლიც 

ამ ჟა მად ლოს -ან ჯე ლეს ში Sheppard Mullin-თან 

აწარ მო ებს მო ლა პა რა კე ბებს იპო თე კუ რი მომ სა-

ხუ რე ბის უფ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ტრან საქ-

ცი ე ბის თა ო ბა ზე. 

შე საძ ლოა კერ ძო სა ინ ვეს ტი ციო ფირ მე ბი 

იტა ცე ბენ მომ სა ხუ რე ბის უფ ლე ბებს, მაგ რამ მათ 

კვლავ სჭირ დე ბათ ისე თი კო ლექ ტო რი აგენ ტე ბი, 

რო გო რი ცაა Nationstar-ი. 

ერ თ -ერ თი მო გე ბი ა ნი ურ თი ერ თო ბა, რო-

მე ლიც Nationstar-ს სწრა ფად გა ფარ თო ე ბა ში 

ეხ მა რე ბა, Fortress-ის კუთ ვ ნილ უძ რა ვი ქო ნე ბის 

სა ინ ვეს ტი ციო ფონდ Newcastle Investment-თან 

პარ ტ ნი ო რო ბა გახ ლავთ. Newcastle-ი აფი ნან-

სებს Nationstar-ის მი ერ ბან კე ბი სა გან შეს ყი დუ-

ლი MSR-ების (იპოთეკური სეს ხის მომ სა ხუ რე ბის 

უფ ლე ბე ბის) 65%-ს და სა ნაც ვ ლოდ იღებს სა კო-

მი სიო შე მო სავ ლე ბის ნა ხე ვარს მას შემ დეგ, რაც 

Nationstar-ი ამო ი ღებს 21 სა ბა ზო პუნქტს სა ო-

პე რა ციო ხარ ჯე ბის და სა ფა რა ვად. Newcastle-ი 

იღებს 14% შე მო სა ვალს, ხო ლო Nationstar-ი იყე-

ნებს Newcastle-ის კა პი ტალს გა სა ფარ თო ებ ლად. 

ეს ძა ლი ან ხელ საყ რე ლი მდგო მა რე ო ბა ა, 

თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ იმ გა რე მო ე ბას, რომ 

ბან კე ბი გეგ მა ვენ მომ დევ ნო სა მი წლის გან მავ-

ლო ბა ში ყო ველ წ ლი უ რად გა ყი დონ ან გა დას ცენ 

$300-დან $500 მი ლი არ დამ დე ღი რე ბუ ლე ბის 

სეს ხებ ზე მომ სა ხუ რე ბის უფ ლე ბე ბი, აგ რეთ ვე 

იმას, რომ ფე დე რა ლუ რი ნა ცი ო ნა ლუ რი იპო თე-

კუ რი ასო ცი ა ცია (Fannie Mae) და სა ბი ნაო იპო-

თე კუ რი კრე დი ტის ფე დე რა ლუ რი კორ პო რა ცია 

(Freddie Mac), რომ ლე ბიც იპო თე კურ ბიზ ნეს ში 

ბა ტო ნო ბენ, მომ სა ხუ რე ბის აგენ ტებ ზე ვე ტოს უფ-

ლე ბას ფლო ბენ. ამ ჟა მად მა თი ფა ვო რი ტია სა მი 

მათ გა ნი: Nationstar-ი, Ocwen-ი და Walter-ი. ამ 

ბუ მის სარ გებ ლი ა ნად გა მო ყე ნე ბის კი დევ ერ თი 

გზაა Lender Processing Services-ი – მო ნა ცე მე ბი-

სა და პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის კომ პა ნი ა, 

რო მე ლიც მომ სა ხუ რე ბის აგენ ტებ თან მუ შა ობს. 

იპო თე კის მომ სა ხუ რე ბა ამ ჟა მად ძა ლი ან 

კარ გი ბიზ ნე სი ა, მაგ რამ ბრეი ყვე ლა კვერცხს 

ერთ კა ლა თა ში არ ინა ხავს. მან აღად გი ნა 

Nationstar-ის საკ რე დი ტო ბიზ ნე სი, ფო კუ სი რე ბუ-

ლი ისე თი სეს ხე ბის რე ფი ნან სი რე ბა ზე, რომ ლებ-

ზეც ის მომ სა ხუ რე ბის უფ ლე ბებს ფლობს. ამ ჟა-

მად კომ პა ნი ის მი ერ მომ სა ხუ რე ბუ ლი სეს ხე ბის 

ნა ხე ვარ ზე მე ტი ამ გზი თაა რე ფი ნან სი რე ბუ ლი. 

სეს ხე ბის გა ერ თი ა ნე ბი სა და მა თი უოლ - ს ტ რიტ-

ზე გა ყიდ ვის გან მი ღე ბუ ლი ფა სობ რი ვი დი ფე-

რენ ცი ა ლი (spread) მი სი შე მო სავ ლის ნა ხე ვარს 

შე ად გენს. 

ეს ხელს უნ და უწყობ დეს ბრე ი სა და Fortress-

ის კმა ყო ფი ლე ბას – და აყ ვა ვე ბას – იმის მი უ ხე-

და ვად, თუ რა მი მარ თუ ლე ბით უბე რავს ეკო ნო-

მი კის ქა რი. 

ინვესტიციები კერძო ინვესტიციები
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ინვესტიციები

ბანკები

აზიის განვითარების ბანკი 
საქართველოში
საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ აზიის განვითარების ბანკს საქართველოში 
ერთი ახალი პრიორიტეტი დაემატა – ენერგოსექტორი. 

ავტორი: გიორგი აბაშიშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ს
ა ქარ თ ვე ლოს, რო გორც გან ვი თა რე-

ბად ქვე ყა ნას, გან სა კუთ რე ბუ ლად 

ესა ჭი რო ე ბა სა ერ თა შო რი სო სა ფი-

ნან სო ინ ს ტი ტუ ტე ბის დახ მა რე ბა 

ბიზ ნე სის სფე რო სა თუ ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი 

მი მარ თუ ლე ბით. ამას თან, 2008-2009 წლებ ში 

სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დებ და აზი ის გან ვი თა რე-

ბის ბან კის დრო ე ბი თი სა ო პე რა ციო სტრა ტე გი-

ით გან საზღ ვ რუ ლი პრინ ცი პე ბი.

2007 წლის თე ბერ ვალ ში სა ქარ თ ვე ლო აზი ის 

გან ვი თა რე ბის ბან კის წევ რი გახ და. ქვე ყა-

ნას თან თა ნამ შ რომ ლო ბის სტრა ტე გი ი სა და 

სა ო პე რა ციო ბიზ ნეს გეგ მის არ სე ბო ბის პი რო-

ბებ ში აზი ის გან ვი თა რე ბის ბან კის საქ მი ა ნო ბა 

სა ქარ თ ვე ლო ში წა რი მარ თე ბო და დრო ე ბი თი 

სა ო პე რა ციო სტრა ტე გი ის მიხედვით. აზი ის გან-

ვი თა რე ბის ბან კის სა ქარ თ ვე ლო ში და ფუძ ნე ბის 

შემ დეგ ბან კ მა 2012 წელს ქვე ყა ნას თან თა ნამ- 

 შ რომ ლო ბის სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა და იწყო.

IOS-ის შე სა ბა მი სად, 2012-2013 წლე ბის 

სა ო პე რა ციო ბიზ ნეს გეგ მა ით ვა ლის წი ნებ და 

სტრა ტე გი უ ლი თუ ძი რი თა დი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის 

აზიის განვითარების 
ბანკის სათავო ოფისი. 
მანილა, ფილიპინები.
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გან ვი თა რე ბა ში ძა ლის ხ მე ვას – მუნიციპალურ 

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა ში მომ სა ხუ რე ბის დო ნის 

გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით საგ ზაო და სატ რან-

ს პორ ტო შეზღუდ ვე ბი სა და დაბ რ კო ლე ბე ბის 

შემ ცი რე ბას. 

ქვე ყა ნა ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი (ასევე გან-

ხორ ცი ე ლე ბუ ლი) სა ო პე რა ციო ბიზ ნეს გეგ მა სრუ-

ლად შე ე სა ბა მე ბა სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 

სა შუ ა ლო ვა დი ა ნი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ა სა 

და მის ძი რე ულ პუნ ქ ტებს. სწო რედ 2012 წელს 

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა სა და აზი ის გან ვი თა-

რე ბის ბანკს შო რის გა მარ თუ ლი კონ სულ ტა ცი ე-

ბის შე დე გად დამ ტ კიც და აზი ის გან ვი თა რე ბის 

ბან კის სტრა ტე გი უ ლი მიდ გო მა სა ქარ თ ვე ლოს-

თან მი მარ თე ბით და მო სა ლოდ ნე ლი დახ მა რე-

ბის წყა რო ე ბი.

სა ქარ თ ვე ლოს შე საძ ლებ ლო ბა აქვს ისარ-

გებ ლოს აზი ის გან ვი თა რე ბის ფონ დი სა და 

აზი ის გან ვი თა რე ბის ბან კის ორ დი ნა რუ ლი კა პი-

ტა ლუ რი რე სურ სე ბით. სტრა ტე გი ის თა ნახ მად, 

2012 წელს სა ო პე რა ციო რე სურ სე ბის პა რა მეტ რი 

შე ად გენ და 116 მი ლი ონ აშშ დო ლარს და 183 მი-

ლი ონ აშშ დო ლარს 2013 წლი სათ ვის. დამ ტ კი ცე-

ბუ ლი თან ხა 2012 წლი სათ ვის გა ნი საზღ ვ რა  

130 მი ლი ო ნი დო ლა რით, სა ი და ნაც 94 მი ლი ო ნი 

ორ დი ნა რუ ლი კა პი ტა ლუ რი რე სურ სე ბის, ხო ლო 

36 მი ლი ო ნი აზი ის გან ვი თა რე ბის ფონ დის წი-

ლი ა. 2012 წელს გან საზღ ვ რუ ლი თან ხა სა ო პე-

რა ციო რე სურ სე ბის პა რა მეტ რე ბის წლი უ რი 

თან ხის 12 %-ია. 

2013 წლი სათ ვის ქვე ყა ნა ში გან სა ხორ ცი ე-

ლე ბე ლი პრო ექ ტე ბის ბიზ ნეს გეგ მის მი ხედ ვით 

სა ჭი რო იქ ნე ბა სა ო პე რა ციო რე სურ სე ბის პა რა-

მეტ რე ბის სრუ ლი თან ხა – 183 მი ლი ო ნი დო ლა-

რი: 100 მი ლი ო ნი ორ დი ნა რუ ლი კა პი ტა ლუ რი 

რე სურ სე ბი დან, ხო ლო 83 მი ლი ო ნი – აზი ის 

გან ვი თა რე ბის ფონ დი დან. ქვე ყა ნა ში გან სა-

ხორ ცი ე ლე ბე ლი პრო ექ ტე ბის სა ერ თო საკ რე დი-

ტო რე სურ სი გა ნი საზღ ვ რა 313 მი ლი ო ნით, გეგ მა 

ასე ვე ით ვა ლის წი ნებს ურ ბა ნუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ-

ტუ რი სა და მომ სა ხუ რე ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის 

სა ჭი რო ოთხ სესხს. ყო ვე ლი ვე ეს გათ ვა ლის-

წი ნე ბუ ლია მრა ვალ ტ რან ში ა ნი და ფი ნან სე ბის 

ინ ს ტ რუ მენ ტით.

სტრა ტე გი ის თა ნახ მად, 2012 წლის ტექ ნი კუ რი 

დახ მა რე ბის გრან ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი თან ხა 

შე ად გენ და 170 000 აშშ 

დო ლარს, ხო ლო 2013 

წლი სათ ვის ეს თან ხა 

გა ნი საზღ ვ რა ერ თი 

მი ლი ო ნი დო ლა რით. 

აღ ნიშ ნუ ლი თან ხე ბის ძი-

რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა 

ტრას პორ ტის პრო ექ ტე-

ბის მომ ზა დე ბა ა. ამა ვე 

პე რი ოდ ში არ გა მო ი-

რიცხე ბა არა სუ ვე რე ნუ-

ლი სეს ხის გა მო ყე ნე-

ბაც და, შე სა ბა მი სად, 

ძი რი თა დი აქ ცენ ტი 

გა კეთ დე ბა კო მერ ცი უ-

ლი ბან კე ბის მი ერ მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის 

და ფი ნან სე ბა სა და სა ბან კო ინ ვეს ტი ცი ებ ზე 

სხვა დას ხ ვა სექ ტორ ში.

2008-2009 წლებ ში დრო ე ბი თი სა ო პე რა ციო 

სტრა ტე გი ით სა ქარ თ ვე ლო ში გან საზღ ვ რუ ლი 

პრი ო რი ტე ტი შემ დეგ სფე რო ებს მო ი ცავ და: 

მუ ნი ცი პა ლუ რი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის მომ სა ხუ-

რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, საგ ზა ო- სატ რან ს პორ ტო 

შეზღუდ ვე ბი სა და დაბ რ კო ლე ბე ბის შემ ცი რე ბა, 

ენერ გე ტი კის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გა უმ ჯო ბე სე-

ბა სუ ვე რე ნუ ლი სეს ხე ბის მეშ ვე ო ბით. 2012-2013 

წლებ ში აზი ის გან ვი თა რე ბის ბან კი გა ნაგ რ ძობს 

მუ ნი ცი პა ლუ რი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე-

ბის გან ვი თა რე ბას მიმ დი ნა რე მრა ვალ ტ რან ში ა-

ნი და ფი ნან სე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტის მეშ ვე ო ბით. 

ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბით და ფი ნან სე ბუ ლი 

პრო ექ ტის მო სამ ზა დე ბე ლი სა მუ შა ო ე ბი ხელს 

შე უწყობს ტრან ს პორ ტი რე ბი სათ ვის სა ჭი რო 

ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვას. აზი ის გან ვი თა რე ბის 

ბან კი სტრა ტე გი ის თა ნახ მად მიზ ნად ისა ხავს 

მო ი ძი ოს გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის პრო ექ ტე-

ბი სათ ვის სა ჭი რო და ფი ნან სე ბის შე საძ ლებ-

ლო ბე ბი – კერ ძოდ, არა სუ ვე რე ნუ ლი სეს ხე ბის 

მეშ ვე ო ბით. ამას თან, აზი ის გან ვი თა რე ბის 

ბან კი გა ნაგ რ ძობს დი ა ლოგს მთავ რო ბას თან 

ენერ გე ტი კის სფე რო ში სუ ვე რე ნუ ლი დაკ რე დი-

ტე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ზე. 

ახა ლი სტრა ტე გი ით დახ მა რე ბე ბი რამ დე ნი მე 

პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბი თაა მო ცე მუ ლი:

საგ ზაო ტრან ს პორ ტი – სა ქარ თ ვე ლოს გე-

ო პო ლი ტი კუ რი მდე ბა რე ო ბის გა მო, ტრან ს პორ-

აზი ის გან ვი თა რე ბის ბან კი 
მხარს უჭერს ურ ბა ნულ გან ვი-
თა რე ბა სა და მომ სა ხუ რე ბას 
ტრან ს პორ ტის, წყლით მო მა-
რა გე ბის, სა ნი ტა რუ ლი სამ სა-
ხუ რის სექ ტო რე ბის გან ვი თა-
რე ბის თ ვის გა მო ყო ფი ლი 800 
მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის საკ-
რე დი ტო ხა ზის მეშ ვე ო ბით. 
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ტი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი ა. 

ჩქა როს ნუ ლი ავ ტო მა გის ტ რა ლის არ სე ბო ბა თურ ქე თის აღ მო სავ ლე თის 

საზღ ვ რი დან აზერ ბა ი ჯა ნის სამ ხ რეთ -აღ მო სავ ლე თის საზღ ვ რე ბამ დე 

უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს მარ შ რუტს წარ მო ად გენს. 2013 წლი სათ ვის და გეგ-

მი ლია პრო ექ ტის მომ ზა დე ბი სათ ვის სა ჭი რო ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბის 

ფარ გ ლებ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ერ თი მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის გა მო-

ყო ფა.

ურ ბა ნუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა და მომ სა ხუ რე ბა – აზი ის გან-

ვი თა რე ბის ბან კი მხარს უჭერს ურ ბა ნულ გან ვი თა რე ბა სა და მომ სა ხუ-

რე ბას ტრან ს პორ ტის, წყლით მო მა რა გე ბის, სა ნი ტა რუ ლი სამ სა ხუ რის 

სექ ტო რე ბის გან ვი თა რე ბის თ ვის გა მო ყო ფი ლი 800 მი ლი ო ნი აშშ დო-

ლა რის საკ რე დი ტო ხა ზის მეშ ვე ო ბით. 2010 წელს მდგრა დი ურ ბა ნუ ლი 

ტრან ს პორ ტის სა ინ ვეს ტი ციო პროგ რა მის გან ვი თა რე ბი სა და ურ ბა ნუ ლი 

ტრან ს პორ ტის ეფექ ტუ რო ბის, სა ი მე დო ო ბი სა და ხელ მი საწ ვ დო მო ბის 

გაზ რ დის მიზ ნით აზი ის გან ვი თა რე ბის ბან კ მა 300 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა-

რი გა მო ყო.

თე მა ტუ რი პრი ო რი ტე ტე ბი – სა ინ ტე რე სო ა, რომ გა ნახ ლე ბა დი 

ენერ გი ის პრო ექ ტე ბი სათ ვის სა ჭი რო არა სუ ვე რე ნუ ლი დახ მა რე ბა 2012-

2013 წლე ბი სათ ვის არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. მცი რე მას შ ტა ბი ა ნი, 170 

000 აშშ დო ლა რის ოდე ნო ბის გრან ტი კლი მა ტუ რი ცვლი ლე ბე ბის შე სა-

ხებ ცოდ ნის ასა მაღ ლებ ლად 2012 წლის ივ ლის ში დამ ტ კიც და.

კერ ძო სექ ტო რი – აზი ის გან ვი თა რე ბის ბან კის სტრა ტე გი ის თა ნახ-

მად, 2012-2013 წლებ ში ხე ლი უნ და შე ეწყოს სა ვაჭ რო ოპე რა ცი ე ბი სა და 

მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის დაკ რე დი ტე ბას. კერ ძო სექ ტო რის ოპე რა-

ცი ე ბის დე პარ ტა მენ ტი ით ვა ლის წი ნებს კერ ძო სექ ტო რის ინ ვეს ტი ცი ე ბის 

მო ძი ე ბას და ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბის აღ მო ჩე ნას გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი-

ის, ტრან ს პორ ტის, ლო გის ტი კის, აგ რო ბიზ ნე სის, საკ ვე ბის გა და მა მუ შა ვე-

ბე ლი, ჯან დაც ვი სა და გა ნათ ლე ბის სის ტე მე ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის.

მთლი ა ნო ბა ში, 2012 წელს 2011 წელ თან შე და რე ბით აზი ის გან ვი თა რე-

ბის ბან კის პრო ექ ტებ ში უმ ნიშ ვ ნე ლოდ არის შემ ცი რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი 

სექ ტო რის დაკ რე დი ტე ბა; ერთ პრო ცენ ტ ზე მე ტად არის შემ ცი რე ბუ ლი 

სა ხელ მ წი ფო სექ ტო რის და ფი ნან სე ბა; პა რა ლე ლუ რად, და ახ ლო ე ბით 

ამა ვე ოდე ნო ბით არის გაზ რ დი ლი სატ რან ს პორ ტო და სა ინ ფორ მა ცი ო- 

სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ის სფე როს და ფი ნან სე ბა. წყალ მო მა რა გე-

ბი სა და სხვა მუ ნი ცი პა ლუ რი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის და ფი ნან სე ბა შემ ცი რე-

ბუ ლია თით ქ მის ორი პრო ცენ ტით, ამა ვე რა ო დე ნო ბი თაა შემ ცი რე ბუ ლი 

მულ ტი სექ ტო რუ ლი და ფი ნან სე ბა, თუმ ცა 2012 წელს, 2011 წელ თან 

შე და რე ბით, იკ ვე თე ბა ახა ლი მი მარ თუ ლე ბა – ენერ გო სექ ტო რი, რომ ლის 

დაფინანსება აზი ის გან ვი თა რე ბის ბან კის მი ერ 2012 წელს და ფი ნან სე-

ბუ ლი პრო ექ ტე ბის სა ერ თო თან ხის ოთხ პრო ცენტს აღე მა ტე ბა. 

გა მომ დი ნა რე აღ ნიშ ნუ ლი მო ნა ცე მე ბი დან, შე იძ ლე ბა და ვას კ ვ ნათ, 

რომ აზი ის გან ვი თა რე ბის ბანკს 2012 წელს, 2011 წელ თან შე და რე ბით, 

პრი ო რი ტე ტე ბი არ სე ბი თად არ შე უც ვ ლი ა; პრი ო რი ტე ტებს შო რის რე ა ლუ-

რი გან მას ხ ვა ვე ბე ლი ნი შა ნი 2012 წლი სათ ვის მხო ლოდ ენერ გო სექ ტო-

რის და ფი ნან სე ბა ა. სა ვა რა უ დო ა, რომ 2013 წლი სათ ვის ენერ გო სექ ტო რი 

უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს და ი კა ვებს აზი ის გან ვი თა რე ბის ბან კის 

მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ პრო ექ ტებ ში. 

ინვესტიციები ბანკები

აზიის განვითარების ბანკის კუმულაციური 
სესხები სექტორების მიხედვით 
(პროცენტული მაჩვენებლები 2011 წლის 
31 დეკემბრის მდგომარეობით)

აზიის განვითარების ბანკის კუმულაციური 
სესხები სექტორების მიხედვით 
(პროცენტული მაჩვენებლები 2012 წლის 
31 დეკემბრის მდგომარეობით)

ურბანული განვითარებისათვის 
გამოყოფილი თანხები (მლნ $)

50,91%

15,55%

14,58%

9,23%

9,72% ტრანსპორტი და 
საინფორმაციო-
საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგია

ტრანსპორტი და 
საინფორმაციო-
საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგია

2010

2011

2012

წყალმომარაგება და 
სხვა მუნიციპალური 
ინფრასტრუქტურა

წყალმომარაგება და 
სხვა მუნიციპალური 
ინფრასტრუქტურა

მულტისექტორული

მულტისექტორული

ფინანსური

ენერგოსექტორი

სახელმწიფო 
სექტორის 
მენეჯმენტი

ფინანსური

სახელმწიფო 
სექტორის 
მენეჯმენტი

52,20%

13,83%

12,97%

4,15%

8,21%

8,64%

500

80

85



ტელ :  225 04 06

info@ucgroup.ge

www.ucgroup.ge

ექსკლუზიური დისტრიბუტორი 

საქართველოში UCG Georgia
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დინ ჯი 
მრბო ლე ლი
შო თა აფხა ზა ვას მრავალფეროვანი ბიზ ნე სი  
ავ ტო მო ბი ლებისა და ახალ -ა ხა ლი გა მოწ ვე-
ვე ბის სიყ ვა რუ ლით სტი მუ ლირ დე ბა. 
ავტორი: ანა ცხოვ რე ბო ვა

ფოტო: ლაშა ღუღუნიშვილი FORBES-ისთვის

მთავარი თემა

ავტომობილების ბიზნესი

ა რ ც თუ მრა ვალ სარ თუ ლი ა ნი სახ ლის კომ ფორ ტუ ლად მოწყო ბი ლი სხვე ნის აივან-

ზე გა მა ვა ლი ფარ თო კა რი დან მთე ლი თბი ლი სის ხე დი იშ ლე ბა. „ახლა აივან ზე 

ყოფ ნის თ ვის, ცო ტა არ იყოს, ცხე ლა“, – ამ ბობს ჩე მი რეს პონ დენ ტი. დი ლის მზე 

მარ თ ლაც ძლი ე რად აცხუ ნებს. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გვე ლო და, ში ნა უ რუ ლად არის ჩაც მუ ლი და მოთ მი-

ნე ბით შეჰ ყუ რებს ჩვე ნი მზა დე ბის პრო ცესს ფო ტო სე სი ი სა და ინ ტერ ვი უ სათ ვის. ამავ დ რო-

უ ლად მორ ჩი ლად ცდი ლობს შე ას რუ ლოს ყვე ლა ჩვე ნი თხოვ ნა, მათ შო რის, ტა ნი სა მო სის 

გა მოც ვ ლი სა და რა ი მე „უფრო შე სა ფე რი სის“ ჩაც მის შე სა ხებ. რამ დე ნი მე წუთ ში უკან 

ბრუნ დე ბა თით ქ მის იმა ვე სა მო სით, რომ ლი თაც დაგ ვ ტო ვა (მხოლოდ მა ი სუ რი და ფეხ საც-

მე ლი გა მო იც ვა ლა) და თან იბო დი შებს, რომ მე ტად ოფი ცი ა ლუ რი სა მო სი თან არა აქვს. 

„სად გირ ჩევ ნი ათ მო თავ ს დეთ ინ ტერ ვი უს ჩა სა წე რად?“ – „ჩემთვის მნიშ ვ ნე ლო ბა არა აქვს, 

სა დაც ინე ბებთ“, – მპა სუ ხობს დინ ჯად, მშვი დი ხმით და უაქ ცენ ტო რუ სუ ლით. კომ ფორ ტუ ლი 

და ამავ დ რო უ ლად მდიდ რუ ლი მოკ რე მის ფ რო სა მე უ ლის წინ, ბუ ხარ ზე მის მი ერ ერ თ -ერ თი 

რბო ლი სას მო პო ვე ბუ ლი თა სი დევს, რო მე ლიც აივ ნი დან უხ ვად შე მოჭ რილ მზის სხი ვებს 

ირეკ ლავს. სწო რედ მის პირ და პირ გან ვ თავ ს დით ინ ტერ ვი უს ჩა სა წე რად.

შო თა აფხა ზა ვა – დიპ ლო მი რე ბუ ლი ინ ჟი ნე რი და სარ ბო ლო მან ქა ნე ბის კონ ს ტ რუქ ტო რი, 

ავ ტომ რ ბო ლე ლი, სხვა დას ხ ვა ტურ ნი რი სა და მსოფ ლიო თა სე ბის არა ერ თ გ ზის პრი ზი ო რი, 

ბიზ ნეს მე ნი, რუს თა ვი სა და მოს კო ვის მი აჩ კო ვოს ავ ტოდ რო მე ბის მფლო ბე ლი, უბ რა ლოდ 

თავ გა და სავ ლე ბის მოყ ვა რუ ლი, რო მელ მაც, ბავ შ ვო ბის ოც ნე ბა რომ აეხ დი ნა, მე გო ბარ-

თან ერ თად იახ ტით ატ ლან ტის ოკე ა ნე გა და ცუ რა, – არც კი ვი ცი, რო მე ლი ერ თით და ვიწყო. 

არ ჩე ვანს მა ინც ბიზ ნე სის სა სარ გებ ლოდ ვა კე თებ და ვთხოვ მი ამ ბოს მი სი ბიზ ნეს საქ მი ა-

ნო ბის შე სა ხებ რუ სეთ ში, რად გან მი სი საქ მი ა ნო ბა, გარ და ავ ტოს პორ ტი სა, სა ქარ თ ვე ლოს 

სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის ნაკ ლე ბა დაა ცნო ბი ლი.

„სინამდვილეში რუ სეთ ში მე არ ც თუ ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი ბიზ ნე სით ვარ და კა ვე ბუ ლი. 

მაქვს ერ თი ძი რი თა დი ბიზ ნე სი ყა ზა ხეთ ში, რამ დე ნი მე მი მარ თუ ლე ბა რუ სეთ ში და რამ-

დე ნი მე – გერ მა ნი ა ში. რუ სეთ ში მაქვს ერ თი მე ტა ლურ გი უ ლი პრო ექ ტი, ავა შე ნე და ვფლობ 

ერ თ -ერთ პირ ველ სარ ბო ლო გზას, მაქვს სა კონ ს ტ რუქ ტო რო ბი უ რო – Art Line Engineering-ი, 

რო მე ლიც სარ ბო ლო ავ ტო მო ბი ლებს აწარ მო ებს და და კა ვე ბუ ლი ვარ სარ ბო ლო შე ჯიბ რე-

ბე ბის გა მარ თ ვით. ყა ზა ხეთ ში, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ მას შ ტა ბურ დო ნე ზე ვარ და კა ვე ბუ ლი 
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სარ კი ნიგ ზო ტრან ს პორ ტის ბიზ ნე სით – გა და ზიდ-

ვე ბის მხრივ ჩე მი კომ პა ნია ერ თ -ერ თი უმ ს ხ ვი ლე სია 

ყა ზა ხეთ ში. რაც შე ე ხე ბა გერ მა ნი ას, ეს ბიზ ნე სიც 

ძი რი თა დად ავ ტო მო ბი ლებ თან არის და კავ ში რე ბუ-

ლი“, – მე უბ ნე ბა შო თა აფხა ზა ვა.

იხ სე ნებს, რომ ავ ტო მო ბი ლებ თან გან სა კუთ რე-

ბუ ლი ურ თი ერ თო ბა ბავ შ ვო ბი დან ვე ჩა მო უ ყა ლიბ და, 

რის შე დე გა დაც სრუ ლი ად გა აზ რე ბუ ლად ჩა ა ბა რა 

მოს კო ვის სა ავ ტო მო ბი ლო- საგ ზაო სა ხელ მ წი ფო 

ტექ ნი კურ უნი ვერ სი ტეტ ში (МАДИ), მი უ ხე და ვად 

იმი სა, რომ მა მი სათ ვის, მე რაბ აფხა ზა ვას თ ვის, 

რო მე ლიც რუ სე თის დამ სა ხუ რე ბუ ლი მშე ნე ბე ლი ა, 

უფ რო სი შვი ლის მი ერ სამ შე ნებ ლო სფე როს უგუ ლე-

ბელ ყო ფა დი დი და ნა კარ გი იყო. 

„პასუხისმგებლობის გრძნო ბა ბავ შ ვო ბი დან-

ვე მქონ და გან ვი თა რე ბუ ლი, ძა ლი ან მიყ ვარ და 

მა მა ჩე მი და ჩემ თ ვის გა მოწ ვე ვა იყო, ვყო ფი ლი ყა-

ვი მა მა ჩე მის, ჩე მი ნა თე სა ვე ბის შე სა ფე რი სი. ეს, 

ერ თი მხრივ, ყო ველ თ ვის მძი მე ტვირ თი იყო, მაგ რამ 

მე ო რე მხრივ, მო ტი ვა ცი ას მაძ ლევ და. რაც უფ რო 

ღირ სე უ ლი მშო ბე ლი გყავს, მით მე ტად ღირ სე უ ლი 

უნ და იყო შენც. მა მამ ძა ლი ან დი დი რო ლი ითა მა შა 

ჩემს ცხოვ რე ბა ში და მე ბედ ნი ე რი ვარ, რომ ის ჩე მი 

პრო ექ ტე ბის მეშ-

ვე ო ბით დაბ რუნ და 

სა ქარ თ ვე ლო ში. 

სწო რედ მა მამ 

ააშე ნა რუს თა ვის 

ავ ტოდ რო მი, ჩვე ნი 

სხვა ობი ექ ტე ბი 

და იმე დი მაქვს, 

კი დევ ბევრ რა მეს 

ააშე ნებს სა ქარ თ-

ვე ლო ში, რად-

გან ჩვენ თ ვის ეს 

გან სა კუთ რე ბუ ლი 

ემო ციაა – რო გორც 

იქ ნა ჩვენ თან, 

ჩვენს ქვე ყა ნა ში ვა შე ნებთ. მე რე რა, თუ აქ იმ დენ 

მო გე ბას ვერ ვნა ხავთ, რამ დენ საც სხვა ქვეყ ნებ ში 

– რო დე საც ასე თი კმა ყო ფი ლე ბით აკე თებ საქ მეს, 

ყო ვე ლი დო ლა რი თუ ლა რი უდ რის ათასს, მი ღე ბულს 

სხვა ქვე ყა ნა ში“, – მე უბ ნე ბა აფხა ზა ვა.

სა ქარ თ ვე ლო ში ინ ვეს ტი რე ბა 2006 წლი დან 

და იწყო და მი აჩ ნი ა, რომ ეს მი სი მო ქა ლა ქე ობ რი ვი 

არ ჩე ვა ნი იყო. ის ტო რი უ ლი გარ და ტე ხის მო მენ ტ ში, 

რო დე საც ქვე ყა ნა თვალ სა და ხელს შუა იც ვ ლე ბო და, 

ცვლი ლე ბე ბის მო ნა წი ლედ ყოფ ნა არ ჩია და არა უბ-

რა ლოდ მოწ მედ. პირ ვე ლი ინ ვეს ტი ცია ქვე ყა ნა ში სა-

ვაჭ რო ბიზ ნესს უკავ შირ დე ბო და, რო მე ლიც ახ ლა ხან 

შეწყ ვი ტა, რად გან, რო გორც თა ვად ამ ბობს, ეკო ნო-

მი კუ რი სი ტუ ა ცია აღარ აძ ლევს მი სი გაგ რ ძე ლე ბის 

სა შუ ა ლე ბას. თუმ ცა უარი არ უთ ქ ვამს ავ ტოს პორ ტის 

გან ვი თა რე ბა ზე, რად გან 2009 წელს შე ის ყი და და 

25 მი ლი ო ნი დო ლა რის ინ ვეს ტი ცია გა ნა ხორ ცი ე ლა 

რუს თა ვის ავ ტოდ რო მის რე კონ ს ტ რუქ ცი ა ში, რო მე-

ლიც 2012 წელს დას რულ და.

„რუსთავის ავ ტოდ რო მი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი 

ობი ექ ტი ა. ზო გა დად ავ ტოდ რო მი არც ერთ ქვე-

ყა ნა ში არ წარ მო ად გენს შე მო სავ ლი ან ბიზ ნესს. 

რო დე საც ავ ტოდ რომს ვა შე ნებ დით, ჩვე ნი მთა ვა რი 

მი ზა ნი ქვე ყა ნა ში მე ტი ინ ვეს ტი ცი ი სა და ტუ რის-

ტის მო ზიდ ვა იყო ბევ რი სა ერ თა შო რი სო დო ნის 

ღო ნის ძი ე ბის გა მარ თ ვის გზით. თუ ჩვენს ქვე ყა ნა ში 

ძა ლი ან მას შ ტა ბუ რი სა ერ თა შო რი სო ღო ნის ძი ე-

ბის ჩა ტა რე ბას მო ვინ დო მებთ, მა გა ლი თად, GT3-ის 

კლას ში მსოფ ლიო ჩემ პი ო ნა ტის, შე უძ ლე ბე ლია ეს 

მოვ ლე ნა ისე გა შუქ დეს, რომ ეთერ ში ას ჯერ მა ინც 

არ იყოს ნახ სე ნე ბი სიტყ ვა „საქართველო“. გა მო დის, 

რომ რამ დე ნი მე დღის გან მავ ლო ბა ში ჩვენს ქვე ყა-

ნას აჩ ვე ნე ბენ მრა ვალ მი ლი ო ნი ა ნი აუდი ტო რი ის 

წი ნა შე და ქვეყ ნის იმი ჯი ამ გ ვა რი ღო ნის ძი ე ბის წყა-

ლო ბით პრინ ცი პუ ლად შე იც ვ ლე ბა. შე დე გად, დარ-

წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ რამ დე ნი მე ათა სი ადა მი ა ნი, 

რო მე ლიც აქამ დე არ ჩა მო ვი დო და სა ქარ თ ვე ლო ში, 

ამის შემ დეგ ჩა მო ვა. ჩვენ გვინ დო და ქვეყ ნის იმი ჯი 

შეგ ვეც ვა ლა მსოფ ლიო მას შ ტა ბით და ამ საქ მე ში, 

პრინ ციპ ში, ხე ლი სუფ ლე ბის მხარ და ჭე რი თაც ვსარ-

გებ ლო ბით, თუმ ცა ამას ვა კე თებ დით და მო უ კი დებ-

ლად, სა ხელ მ წი ფო პრი ვი ლე გი ე ბი სა და ფი ნან სე ბის 

გა მო ყე ნე ბის გა რე შე. ეს ჩვე ნი კერ ძო ინ ვეს ტი ცია 

იყო“, – მე უბ ნე ბა შო თა აფხა ზა ვა.

დი დი ენ თუ ზი აზ მით სა უბ რობს სა ქარ თ ვე ლო ზე, 

აქ გან ხორ ცი ე ლე ბულ და და გეგ მილ პრო ექ ტებ ზე, 

ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის გზებ ზე. ყვე ლა ფერს ისე 

მწყობ რად მიყ ვე ბა, თით ქოს წი ნას წარ მომ ზა დე-

ბულ ტექსტს იმე ო რებს ყვე ლა თან მ ხ ლე ბი ემო ცი უ რი 

ნი უ ან სით, თუმ ცა, ჩემ და გა საკ ვი რად, მი მი კით თით-

ქ მის არ გად მოს ცემს ემო ცი ას. რო გო რი მრავ ლის-

მ თ ქ მე ლი ში ნა არ სის ტექ ს ტ საც არ უნ და წარ მოთ ქ-

ვამ დეს, სა ხე ზე ემო ცია თით ქ მის არ ეც ვ ლე ბა – ისევ 

ისე თი მშვი დი, აუღელ ვე ბე ლი ტო ნით გა ნაგ რ ძობს, 

რო გო რი თაც სა უ ბა რი და იწყო, თუმ ცა დი დი ენ თუ ზი-

აზ მი თა და და მა ჯე რებ ლად მიყ ვე ბა მი სი ინ ტე რე სის 

კი დევ ერ თი სფე როს – ტუ რიზ მის შე სა ხებ. Batumi 

Tennis Club-ი და Caucasus Adventure Tours-ი – შო თა 

აფხა ზა ვას ეს ორი პრო ექ ტი – სა ქარ თ ვე ლო ში ტუ-

რიზ მის სფე როს გან ვი თა რე ბა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი.

forbes

მთავარი თემა - შოთა აფხაზავა

„ერთადერთი, რაც 
ჩვენს ეკონომიკას 
გადაარჩენს 
ეს სტაბილური 
ეკონომიკური  
ზრდაა, არანაკლებ  
7 პროცენტისა“.
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ით იმ უცხო ე ლებ ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი, 

რომ ლებ საც აქვთ შე საძ ლებ ლო ბა 

ჩა მო ვიდ ნენ ჩვენს ქვე ყა ნა ში და გა და-

ად გი ლე ბის სხვა დას ხ ვა სა შუ ა ლე ბით 

– კვად რო ციკ ლე ბით, მო ტო ციკ ლე ბით, 

ვერ ტ მ ფ რე ნე ბით – იმოგ ზა უ რონ. ამას 

გარ და, ჩვენ ვგეგ მავთ რამ დე ნი მე 

ელი ტუ რი ტუ რის ტუ ლი ბა ზის გა მარ-

თ ვას, სა დაც ვი ზი ტო რე ბი ჩა მოვ ლენ 

სპე ცი ა ლუ რი ვერ ტ მ ფ რე ნე ბით და 

რამ დე ნი მე დღით გან სა კუთ რე ბუ ლად 

კომ ფორ ტულ პი რო ბებ ში და ის ვე ნე ბენ. 

ჩვენ ხუ თი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი კლი მა ტუ რი 

ზო ნა გვაქვს და სწო რედ ექ ვ ს დღი ან 

ტურ ზე ვა კე თებთ პო ზი ცი ო ნი რე ბას, 

რომ ყო ველ დღეს ადა მი ან მა ახა ლი 

კლი მა ტუ რი ზო ნა ნა ხოს. ეს ჩვენ თ ვის ღვთის მი-

ერ ნაბოძები სა ჩუ ქა რია და უნ და გა მო ვი ყე ნოთ, 

რად გან ცო ტა ქვე ყა ნას თუ შე უძ ლია და იკ ვეხ ნოს 

ტუ რის ტე ბი სათ ვის ერთ ტე რი ტო რი ა ზე ხუ თი გან-

ს ხ ვა ვე ბუ ლი კლი მა ტუ რი ზო ნის შე თა ვა ზე ბით“, 

– ამ ბობს შო თა აფხა ზა ვა.

2006 წლი დან დღემ დე სა ქარ თ ვე ლო ში სულ 

40 მი ლი ონ დო ლა რამ დე ინ ვეს ტი ცია გა ნა ხორ-

ცი ე ლა, აქე დან 25 მი ლი ო ნი დო ლა რი მხო ლოდ 

რუს თა ვის ავ ტოდ რომ ზე მო დის. მი აჩ ნი ა, რომ ეს 

ბევ რად მე ტი ა, ვიდ რე შე იძ ლე ბო და ჩა ე დო ისე თი 

ეკო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის მქო ნე ქვე ყა ნა ში, 

რო გო რიც სა ქარ თ ვე ლო ა, მაგ რამ ამ ბობს, რომ 

უბ რა ლოდ უყ ვარს ეს ქვე ყა ნა. თუმ ცა აქვს შე ნიშ-

ვ ნე ბი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას თან 

და კავ ში რე ბით. ამ ბობს, რომ გარ კ ვე უ ლი ხნის 

წინ კარ გად ეს მო და ის პრო ცე სე ბი, რომ ლე ბიც 

ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე ობ და და სწო რედ ამი ტომ 

გა დაწყ ვი ტა, მა თი მო ნა წი ლე გამ ხ და რი ყო, თუმ-

ცა აღი ა რებს, რომ ახ ლა სავ სე ბით ცხა დად ვერ 

აღიქ ვამს ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის ეკო ნო მი კურ 

იდე ას. 

„მას შემ დეგ, რაც ეს იდეა ფორ მუ ლირ დე ბა, 

შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა მი სი შე ფა სე ბა, კო რექ-

ტი რე ბა, გაკ რი ტი კე ბა ან უარ ყო ფა, მაგ რამ ახ ლა 

ჩვენ ვხე დავთ ფაქ ტობ რი ვად და დას ტუ რე ბულ 

უარ ყო ფით რე ზულ ტატს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ში.  

3 პრო ცენ ტი იქ ნე ბა ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მაჩ ვე-

ნე ბე ლი თუ - 3 პრო ცენ ტი, ამას დი დი მნიშ ვ ნე ლო-

ბა არა აქვს, ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუ ფუ ნე ბა, რომ, 

და ვუშ ვათ, 0-ის ირ გ ვ ლივ ვტრი ა ლებ დეთ. ერ თა-

დერ თი, რაც ჩვენს ეკო ნო მი კას გა და არ ჩენს, ეს 

სტა ბი ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი ზრდა ა, ჩე მი აზ რით, 

არა ნაკ ლებ 7 პრო ცენ ტი სა. ვე რა ვინ და არ წ მუ-

ნებს ინ ვეს ტორს, ჩა დოს ფუ ლი სა შუ ა ლო დო ნის 

ზრდის ეკო ნო მი კა ში. გარ და ამი სა, არის კი დევ 

ერ თი სუ პერ მ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მო მენ ტი – ახალ გაზ-

რ და სპე ცი ა ლის ტე ბი, რომ ლებ შიც მშობ ლებ მა 

ინ ვეს ტი ცია გა ნა ხორ ცი ე ლეს. სად არის მი ზე ზი 

იმის თ ვის, რომ ისი ნი დარ ჩ ნენ ქვე ყა ნა ში და 

გა აგ რ ძე ლონ ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა ში წვლი-

ლის შე ტა ნა? მათ კარ გი გა ნათ ლე ბა აქვთ და 

ხვდე ბი ან, რომ აქ რა საც არ უნ და აკე თებ დ ნენ, 

ეკო ნო მი კა 3 პრო ცენ ტით იზ რ დე ბა. უნ და იყოს 

ისე, რომ ადა მი ა ნებს მოს წონ დეთ აქ ცხოვ რე-

ბა, ისე თი კლი მა ტი უნ და იყოს, რო მე ლიც ხელს 

შე უწყობს დი დი, შემ დ გა რი ბიზ ნეს მე ნე ბის ჩა მო-

ყა ლი ბე ბას“, – მი აჩ ნია შო თა აფხა ზა ვას. 

თა ვად სა მი შვი ლი ჰყავს – მე რა ბი, ნა ტა შა 

და ალექ სან დ რე. მე რა ბი უფ რო სი ვა ჟი ა, მას ზე 

სა უბ რი სას ისე თი ვე სი ა მა ყე შე რე უ ლი ტო ნი აქვს, 

რო გო რიც მა შინ, რო ცა მა მა ზე სა უბ რობს, მე რა ბი 

სწო რედ ბა ბუ ის მო სა ხე ლე ა. 

„მერაბი 19 წლი სა ა, ახ ლა უნი ვერ სი ტე ტის 

შერ ჩე ვის პრო ცეს ში ვართ, არ უნ და შევ ც დეთ 

და სწო რი არ ჩე ვა ნი უნ და გა ვა კე თოთ. მე მა ინც 

ვემ ხ რო ბი აზრს, რომ გა ნათ ლე ბა აშ შ - ში მი ი ღოს. 

მან თა ვად აირ ჩია სფე რო, რო მე ლიც, პრინ ციპში, 

სა ქარ თ ვე ლოს თან აკავ ში რებს. მე მის თ ვის არა-

ფე რი მით ქ ვამს, მაგ რამ სურს სოფ ლის მე ურ ნე-

ო ბის დარ გ ში გა აგ რ ძე ლოს გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა, 

რა მაც მის სას წავ ლე ბელ ში დი დი გაკ ვირ ვე ბა 
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გა მო იწ ვი ა. ის ერ თა დერ თი ა თავის თანატოლებში, 

ვინც ამ სფე რო ში წას ვ ლა გადაწყვიტა. მი სი არ ჩე-

ვა ნი მეტყ ვე ლებს იმა ზე, რომ ის სა ქარ თ ვე ლოს თან 

მჭიდ რო კავ შირ ში იქ ნე ბა, რად გან ამ მხრივ ჩვე ნი 

ქვე ყა ნა დი დი შე საძ ლებ ლო ბე ბით გა მო ირ ჩე ვა. მე 

მჯე რა, რომ ის იქ ნე ბა ადა მი ა ნი, რო მე ლიც თა ვის 

ბიზ ნესს შექ მ ნის. ეს ყო ველ თ ვის დი დი გა მოწ ვე-

ვა ა, რომ ლის წი ნა შეც სა კუ თარ თავს აყე ნებ“, – ამ-

ბობს შო თა აფხა ზა ვა.

სიტყ ვა „გამოწვევა“ მის ლექ სი კა ში ძა ლი ან ხში-

რი ა. სა უბ რი სას არა ერ თხელ ახ სე ნებს გა მოწ ვე ვე-

ბის თე მას და მას მუდ მი ვად უბ რუნ დე ბა. სა კუ თა რი 

თა ვის შე ჯიბ რე ბა ში გა მოწ ვე ვად მი იჩ ნევს თა ვი სი 

ცხოვ რე ბის ყვე ლა ეტაპს და ყვე ლა ქმე დე ბას ბიზ-

ნეს სა თუ სპორ ტ ში. მის თ ვის გა მოწ ვე ვაა რბო ლაც 

და ოკე ა ნის გა და ცურ ვაც – ნე ბის მი ერ შემ თხ ვე ვა ში 

სა კუ თარ თავს ეჯიბ რე ბა.

„ყოველთვის, რო დე საც ავ ტოდ რომ ზე გა დი-

ხარ, ეს შე ჯიბ რე ბა ა, შენ პირ ველ რიგ ში ეჯიბ რე ბი 

არა მო წი ნა აღ მ დე გეს, არა მედ სა კუ თარ თავს, ეს 

გა მოწ ვე ვაა – შეძ ლებ, თუ ვე რა? ამ გ ვა რი ქმე დე ბა 

გან სა კუთ რე ბით რთუ ლი ხდე ბა, თუ შენ მო გე ბუ ლი 

გაქვს რბო ლა, ან უფ რო მე ტიც, უკ ვე გახ დი ჩემ პი ო-

ნი. სა კუ თარ თავ თან ისევ გა ჯიბ რე ბაა, რო დე საც 

შენ ეს -ე საა ახ ვე დი მწვერ ვალ ზე – ეს კი დევ უფ რო 

დი დი გა მოწ ვე ვა ა. ასე ვე დი დი გა მოწ ვე ვა იყო, 

რო დე საც ჩემს ბავ შ ვო ბის მე გო ბარ თან ერ თად 

ატ ლან ტის ოკე ა ნე გა დავ ცუ რე. ჩვენ ძა ლი ან ხი ფა-

თი ა ნი თავ გა და სა ვა ლი გვქონ და, მაგ რამ ყვე ლა ზე 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მო მენ ტი ის იყო, რო დე საც ნა პირს 

ვშორ დე ბო დით, რად გან გვეს მო და, რომ ეს გა მოწ-

ვე ვა იყო, რო მე ლიც მი ვი ღეთ. და ნარ ჩენს კი მნიშ-

ვ ნე ლო ბა აღა რა აქვს, უნ და იბ რ ძო ლო ბო ლო ტყვი-

ამ დე, სის ხ ლის ბო ლო წვე თამ დე და შენ ეს უნ და 

შეძ ლო“, – მე უბ ნე ბა შო თა აფხა ზა ვა და კითხ ვა ზე, 

იმა ვე პრინ ცი პე ბით მოქ მე დებს თუ არა ბიზ ნეს ში, 

მი პა სუ ხებს, რომ ბიზ ნეს ში, სა ბედ ნი ე როდ, მის 

ქმე დე ბებს ად რე ნა ლი ნი და აგ რე სია არ გა ნა პი რო-

ბებს, თუმ ცა აქაც ხში რად აყე ნებს სა კუ თარ თავს 

გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე.

„შემოვსულიყავი სა ქარ თ ვე ლო ში – ეს ჩე მი უდი-

დე სი სურ ვი ლი იყო. არ ჩე ვა ნი კი, თუ რით დავ კა ვე-

ბუ ლი ყა ვი კონ კ რე ტუ ლად, სწო რედ რომ გა მოწ ვე-

ვა ა, რო მე ლიც მი ვი ღე და და ვიწყე იმ პრო ექ ტე ბის 

კე თე ბა, რომ ლებ საც ჩემ თ ვის, რო გორც ინ ვეს ტო-

რი სათ ვის, დი დი შე მო სავ ლის მო ტა ნა არ შე ეძ ლო, 

მაგ რამ ქვეყ ნი სათ ვის წარ მა ტე ბუ ლი ბიზ ნე სის 

შექ მ ნის შემ თხ ვე ვა ში უამ რავ ადა მი ანს და ა საქ-

მებ და. მე მგო ნი, აქ არც აგ რე სიაა და არც ად რე ნა-

ლი ნი, უფ რო შევ ძ ლებ თუ ვერ შევ ძ ლებ – კითხ ვაა 

forbes
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სა კუ თარ თავ თან“, – დას ძენს შო თა აფხა ზა ვა.

რა იყო ყვე ლა ზე დი დი სიჩ ქა რე, რომ ლის გან-

ვი თა რე ბაც შეძ ლო ავ ტომ რ ბო ლელ მა და სარ ბო-

ლო მან ქა ნე ბის კონ ს ტ რუქ ტორ მა? ამ ბობს, რომ 

ერ თია ყვე ლა ზე დი დი სიჩ ქა რე, ხო ლო მე ო რე, 

რამ დე ნად გა ნი ჭებს სი ა მოვ ნე ბას ეს სიჩ ქა რე 

გა რე მო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე.

„ყველაზე დი დი სიჩ ქა რით, 310-320 კმ/სთ, 

Nissan GT-R-ით გერ მა ნულ ავ ტო ბან ზე ვი ა რე, მაგ-

რამ ამან ჩემ ზე ვე რა ნა ი რი შთა ბეჭ დი ლე ბა ვერ 

მო ახ დი ნა. სა მა გი ე როდ, უზარ მა ზა რი შთა ბეჭ დი-

ლე ბე ბი მი ვი ღე, რო დე საც სულ რა ღაც 260 კმ/სთ 

სიჩ ქა რით ვმოძ რა ობ დი Formula Indy Car-ით ამე-

რი კულ ავ ტოდ რომ Las Vegas Motor Speedway-ზე. 

ეს იყო ენით აღუ წე რე ლი შეგ რ ძ ნე ბა. ბევ რად ჩქა-

რა მი მოძ რა ვია სხვა ავ ტო-დ რო მებ ზე, მაგ რამ აქ 

ვმოძ რა ობ დი ოვა ლურ ტრა ექ ტო რი ა ზე, რომ ლის 

დახ რა და ახ ლო ე ბით 46%-მდეა. ეს ძა ლი ან დი-

დი გა ნი ვი დახ რა ა, მას ზე შე იძ ლე ბა, უბ რა ლოდ, 

გად მობ რუნ დე. ოვა ლურ ავ ტოდ რომ ზე 260 კმ/სთ 

სიჩ ქა რით მოძ რა ო ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი შთა-

ბეჭ დი ლე ბა ყვე ლა ზე გრან დი ო ზუ ლი იყო ჩემს 

ცხოვ რე ბა ში”, – იხ სე ნებს შო თა აფხა ზა ვა. 

ალ ბათ სწო რედ იმი ტომ, რომ ასეთ მკვეთრ 

შეგ რ ძ ნე ბებს იღებს რბო ლი სა გან, მო რიგ ჰი პო-

თე ტურ კითხ ვა ზე, რო მელ ავ ტო მო ბილს აირ ჩევ-

და, სულ ერ თის ქო ნის უფ ლე ბა რომ ჰქო ნო და, 

პა სუ ხობს, რომ „ფორმულას“, რად გან მი სი მეშ-

ვე ო ბით შე ეძ ლე ბა სარ ბო ლო გზა ზე იას პა რე ზოს, 

ქა ლაქ ში გა და სა ად გი ლებ ლად კი სხვა სა შუ ა ლე-

ბე ბიც არ სე ბობს.

„ისე, მთე ლი ბავ შ ვო ბა მე ში ნო და, რომ მხო-

ლოდ ერ თი მან ქა ნა მექ ნე ბო და. ახ ლა ძა ლი ან 

ბევ რი მაქვს, თუმ ცა საყ ვა რე ლი მან ქა ნა მა ინც 

1991 წელს გა მოშ ვე ბუ ლი „მერსედესია“, რო მე-

ლიც 1995 წლი დან მაქვს და დღემ დე ვი ნა ხავ. 

ეს იყო ჩე მი პირ ვე ლი უცხო უ რი მარ კის მან ქა ნა 

და ალ ბათ ამი ტომ არის ყვე ლა ზე საყ ვა რე ლი. 

ჩე მი სულ პირ ვე ლი მან ქა ნა „მოსკვიჩი 401“ იყო. 

ახ ლა, მა გა ლი თად, მაქვს Dodge Challenger-ი, 

რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის ძა ლი ან მომ წონს, 

ჩვე ნი გზე ბი სათ ვის ოპ ტი მა ლუ რი ა. მა ნამ დე 

მქონ და „ლამბორჯინი“, მაგ რამ მივ ხ ვ დი, რომ 

„ლამბორჯინი“ სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის შე სა ფე რი სი 

მან ქა ნა არ არის“, – მე უბ ნე ბა შო თა აფხა ზა ვა.

ჩვე ნი სა უბ რის გან მავ ლო ბა ში უკ ვე მე რამ დე-

ნედ რე კავს მი სი ორი იდენ ტუ რი, შა ვი iPhone-

დან ერ თ -ერ თი. სა ქარ თ ვე ლო ინ ტერ ვი უს დას-

რუ ლე ბი დან რამ დე ნი მე სა ათ ში უნ და და ტო ვოს 

და ზა რე ბიც ძი რი თა დად ამის გა მო არ წყდე ბა მის 

ტე ლე ფო ნებ ზე. მეც ვცდი ლობ, რაც შე იძ ლე ბა მე ტი 

კითხ ვის დას მა მო ვას წ რო, სა ნამ დრო სრუ ლი-

ად ამო ი წუ რე ბა. სა ქარ თ ვე ლო ში ავ ტოს პორ ტის 

გან ვი თა რე ბის რა პერ ს პექ ტი ვას ხე დავს ქვეყ ნის 

ერ თა დერ თი ავ ტოდ რო მის მფლო ბე ლი? რო გორც 

მთე ლი ინ ტერ ვი უს გან მავ ლო ბა ში, ახ ლაც ბევ რი 

ფიქ რის გა რე შე მპა სუ ხობს, თით ქოს იცო და, რომ 

შე ვე კითხე ბო დი და პა სუ ხიც წი ნას წარ მო ი ფიქ რა: 

„ამ სა კითხს მე პრინ ცი პუ ლად ორ კა ტე გო რი ად 

ვყოფ. ერ თი მხრივ, ჩვენ უკ ვე ვხე დავთ, რომ ჩვენს 

მრბო ლე ლებს აქვთ ტა ლან ტი. სულ რა ღაც ერთ 

წე ლი წად ში მას შემ დეგ, რაც ავ ტოდ რო მი ავა მუ შა-

ვეთ, ბევ რ მა ჩვენ მა პი ლოტ მა პრო ფე სი ო ნა ლიზ-

მის უმაღ ლეს დო ნეს მი აღ წი ა. ამ თვალ საზ რი სით, 

ერს ნამ დ ვი ლად აქვს პერ ს პექ ტი ვა. თუმ ცა არის 

მე ო რე ნა წი ლიც, რო მე ლიც ქვეყ ნის ეკო ნო მი კას-

თან და პო ლი ტი კურ მდგო მა რე ო ბას თან უფ რო 

არის და კავ ში რე ბუ ლი. ბო ლო დროს, სამ წუ ხა როდ, 

ბევ რი კომ პა ნია იძუ ლე ბუ ლია უარი თქვას თა ნამ შ-

რომ ლო ბა ზე ძი რი თა დად 

იმი ტომ, რომ ეკო ნო-

მი კუ რი მდგო მა რე ო ბა 

მათ თ ვის, ობი ექ ტუ რი 

მი ზე ზე ბი დან გა მომ დი ნა-

რე, შე იც ვა ლა. ამას თან, 

სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან 

ამ სფე როს გან ვი თა რე-

ბი სად მი ინ ტე რე სი შემ-

ცირ და და ჩვენც ერ თი 

ნა ბი ჯით უკან და ვი ხი ეთ, 

მაგ რამ მი უ ხე და ვად 

დაბ რ კო ლე ბე ბი სა, ჩვენ 

მა ინც ვა შე ნებთ ქარ თულ 

ავ ტოს პორტს, მე ეს სფე-

რო ძა ლი ან პერ ს პექ ტი უ-

ლად მი მაჩ ნი ა“, – ამ ბობს 

შო თა აფხა ზა ვა და ამით 

ჩვე ნი ისე დაც ხან გ რ-

ძ ლი ვი სა უბ რის დრო 

იწუ რე ბა. რეპ ლი კა ზე, რომ მას თან სა უ ბა რი და უს-

რუ ლებ ლად შე იძ ლე ბა, ამ ბობს, რომ სა წი ნა აღ მ დე-

გო არა ფე რი ექ ნე ბო და, რომ არა თვით მ ფ რი ნა ვი, 

რო მე ლიც რამ დე ნი მე სა ათ ში მიფ რი ნავს და 

ისე ვე დინ ჯად გვემ შ ვი დო ბე ბა, რო გორც შეგ ვ ხ-

ვ და. მი სი სი დინ ჯის შემ ხედ ვა რე, ცო ტა არ იყოს, 

ძნე ლი და სა ჯე რე ბე ლი ა, რომ შენ წი ნა შე რის კი ა ნი 

ავ ტომ რ ბო ლე ლი და გა მოწ ვე ვე ბის მოყ ვა რუ ლი 

ბიზ ნეს მე ნი დგას.  

„ბოლო დროს, 
სამწუხაროდ, ბევრი 
კომპანია იძულებულია 
უარი თქვას 
თანამშრომლობაზე 
რადგან ეკონომიკური 
მდგომარეობა 
მათთვის, ობიექტური 
მიზეზებიდან 
გამომდინარე, 
შეიცვალა“.
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ავტოსპორტის კომერციალიზაცია

ოქროს ფოთლიდან 
ფესვების
დაკარგვამდე
ავტორი: თორნიკე ხომერიკი

1968 წლის 26 მა  ი  სი იდ   გა, რო  დე  საც თვრა  მე  ტი 

წლით ად   რე დაწყე  ბუ  ლი „დიდი პრი  ზის“ რბო  ლე  ბი 

მო  ნა  კო  ში ყვე  ლა  ზე სა  ხე  ლო  ვან და უნი  კა  ლურ ტრეკ   ზე 

მო  რი  გი ეტა  პის გა  სა  მარ   თად ჩა  ვი  და. ეს კვი  რადღე 

თით   ქოს არაფ   რით იყო გა  მორ   ჩე  უ  ლი სხვა სარ   ბო  ლო 

დღე  ე  ბის   გან – მო  ნა  წი  ლე  ებს ამ   ჯე  რა  დაც გო  ნებ   რი  ვი 

და ფი  ზი  კუ  რი ძა  ლე  ბის სრუ  ლი და  ხარ   ჯ   ვა მო  უ  წევ   დათ 

მო  ნა  კოს ტრა  სის ვიწ   რო ქუ  ჩებ   ში 80 წრის და  ძა  ბუ  ლი 

ბრძო  ლის გა  საძ   ლე  ბად. თვით რბო  ლა კი ამ წელ   საც 

მო  ნა  კოს ნავსადგურთან, კა  ზი  ნო  ებ   თან და საცხოვ  -

რე  ბელ სახ   ლებ   თან მიბ   ჯე  ნილ წრე  ზე გა  ი  მარ   თე  ბო  და. 

მცი  რე გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბა ტრა  სის მო  ნაკ   ვე  თის მო  ხა  ზუ  ლო -

ბა  სა და რბო  ლის 20 წრით და  მოკ   ლე  ბა  ში გა  მო  ი  ხა  ტე -

ბო  და, რაც წი  ნა წელს ლო  რენ   ცო ბან   დი  ნის ავა  რი  ა  ში 

გარ   დაც   ვა  ლე  ბის გა  მო  ძა  ხი  ლი იყო. თუმ   ცა ავ   ტოს   პორ  -

ტის ის   ტო  რი  ა  ში უმ   ნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნე  სი ცვლი  ლე  ბე  ბის 

მო  მას   წა  ვე  ბე  ლი მოვ   ლე  ნა მა  შინ შედ   გა, რო  დე  საც 

კო  ლინ ჩეპ   მე  ნის გუნდ „ლოტუსის“ პი  ლო  ტე  ბი სტარ   ტის 

ასა  ღე  ბად მო  ნა  კოს სტარ   ტ   -   ფი  ნი  შის ხაზ   ზე წი  თელ და 

ოქ   როს   ფერ ფე  რე  ბად შე  ღე  ბი  ლი „ლოტუს 49ბ“ ბო  ლი -

დით გა  მო  ვიდ   ნენ, რომ   ლის ბორ   ტებ   საც წარ   წე  რა „Gold 

Leaf“ ამ   შ   ვე  ნებ   და. ეს ლე  გენ   და  რულ ტრა  სა  ზე, მა  ყუ -

რებ   ლი  სა და ჟურ   ნა  ლის   ტე  ბის თვალ   წინ ფორ   მუ  ლა 

1-ის ბო  ლიდ   ზე გა  მო  ჩე  ნი  ლი პირ   ვე  ლი სა  რეკ   ლა  მო 

წარ   წე  რა იყო. მონ   ტე-   კარ   ლოს გო  რა  კე  ბი  დან მსოფ  -

ლი  ოს ნარ   ჩე  ვი მრბო  ლე  ლე  ბის სა  ყუ  რებ   ლად გა  მო -

ფე  ნილ გულშემატკივრებს შე  საძ   ლო  ა, „ლოტუსებზე“ 

თამ   ბა  ქოს ბრენ   დის ერ   თი შე  ხედ   ვით უბ   რა  ლო 

ტექ   ს   ტის გა  მო  ჩე  ნის   თ   ვის დი  დი მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბა არ 

მი  უ  ნი  ჭე  ბი  ათ, თუმ   ცა 45 წლის შემ   დეგ ავ   ტოს   პორ  -

ტის უმაღ   ლე  სი კლა  სის ას   პა  რე  ზო  ბა მსოფ   ლი  ოს 

ყვე  ლა  ზე მსხვი  ლი კომ   პა  ნი  ე  ბის უდი  დეს სა  რეკ  -

ლა  მო ბა  ზად იქ   ცა, რა  მაც ფორ   მუ  ლა 1-ს რო  გორც 

უკი  დუ  რე  სად სა  ჭი  რო და სა  სარ   გებ   ლო, ისე წი  ნა  აღ  -

მ   დე  გობ   რი  ვი ცვლი  ლე  ბე  ბი მო  უ  ტა  ნა.

ბო  ლი  დებ   ზე რეკ   ლა  მის დაშ   ვე  ბა ავ   ტოს   პორ   ტის 

სა  ერ   თა  შო  რი  სო ფე  დე  რა  ცი  ამ მას შემ   დეგ გა  დაწყ  -

ვი  ტა, რაც 1960-იანი წლე  ბის ბო  ლოს სპონ   სო  რე  ბის 

სი  ას სა  ავ   ტო  მო  ბი  ლო წარ   მო  ე  ბას   თან და  კავ   ში  რე -

ბუ  ლი კომ   პა  ნი  ე  ბი გა  მო  აკ   ლ   და. თუმ   ცა ამ ნა  ბი  ჯის 

შორს მი  მა  ვალ   მა შე  დე  გებ   მა ყო  ველ   გ   ვარ წარ   მო -

სახ   ვას გა  და  ა  ჭარ   ბა. თუ  კი ლე  გენ   და  რუ  ლი გრემ ჰი -

ლი  სა და მი  სი გუნ   დე  ლე  ბის „ლოტუსებზე“ გა  მო  ჩე -

ნი  ლი სა  რეკ   ლა  მო გა  ფორ   მე  ბა მა  ნამ   დე უბ   რა  ლოდ 

ნა  ცი  ო  ნა  ლურ ფე  რებ   ში შე  ღე  ბი  ლი ბო  ლი  დე  ბის 

ცქე  რას მიჩ   ვე  უ  ლი მა  ყუ  რებ   ლის   თ   ვის მხო  ლოდ 

მცი  რე  დით უჩ   ვე  უ  ლო იყო, შემ   დ   გომ ათ   წ   ლე  უ  ლებ   ში 

ბო  ლი  დე  ბის გაპ   რი  ა  ლე  ბულ ზე  და  პი  რებ   ზე თვა -

ლის და  ხამ   ხა  მე  ბა  ში გამ   რავ   ლე  ბუ  ლი ბრენ   დე  ბის 

და  სა  ხე  ლე  ბე  ბი  სა და სრუ  ლი  ად სპორ   ტის კო  მერ   ცი -

ა  ლი  ზე  ბულ სა  ნა  ხა  ო  ბად გარ   დაქ   მ   ნის ხილ   ვა მათ   ში 

სრულ გა  ოგ   ნე  ბას გა  მო  იწ   ვევ   და. ამას   თან, შე  იც   ვა -

ლა არა მხო  ლოდ რეკ   ლა  მის გავ   რ   ცე  ლე  ბის მას   შ   ტა -

ბი, არა  მედ სა  ხეც. ტრა  სებ   ზე 1960-იან წლებ   ში მხო -

ლოდ ზე  თე  ბის, ამორ   ტი  ზა  ტო  რე  ბის, სა  ბუ  რა  ვე  ბი  სა 

და შე  საძ   ლო  ა, აქა  -იქ გა  ზე  თის სა  რეკ   ლა  მო აბ   რას 

თუ შე  ნიშ   ნავ   დით. მე  ო  ცე სა  უ  კუ  ნის ბო  ლოს კი პრინ  -

ტე  რე  ბის, სა  ო  ჯა  ხო ჭურ   ჭ   ლი  სა და გა  ზი  ა  ნი სას   მე -

ლე  ბის მწარ   მო  ე  ბე  ლი კომ   პა  ნი  ე  ბის რეკლამირება 

რბო  ლე  ბის თა  ნამ   დე  ვი მოვ   ლე  ნა გახ   და.

დღეს რბო  ლებ   ში რეკ   ლა  მა ყველ   გა  ნა  ა: ტრა  სებ  -

ზე, ბო  ლი  დებ   ზე, პი  ლო  ტე  ბი  სა და მე  ქა  ნი  კო  სე  ბის 

კოს   ტი  უ  მებ   ზე, გა  რა  ჟებ   ში და ჩაფხუ  ტებ   ზეც კი. თუმ  -

ცა არა ამ უკა  ნას   კ   ნელ   თა ზე  და მხა  რე  ზე, რო  მე -

ლიც ბო  ლი  დებ   ზე და  მონ   ტა  ჟე  ბუ  ლი კა  მე  რის   კე  ნაა 

მი  მარ   თუ  ლი. სა  ინ   ტე  რე  სო დამ   თხ   ვე  ვა  ა, რომ 2013 

წელს კვლავ მო  ნა  კო და „ლოტუსი“ გახ   დ   ნენ უჩ   ვე  უ -

ლო სა  რეკ   ლა  მო შემ   თხ   ვე  ვას   თან და  კავ   ში  რე  ბულ  -

ნი, რო  დე  საც გუნ   დის მრბო  ლელ კი  მი რა  ი  კო  ნენს 

მონ   ტე-   კარ   ლოს ეტაპ   ზე მი  სი ჩაფხუ  ტის კა  მე  რის   კენ 

მი  მარ   თულ ნა  წილ   ზე 1970-იანებში მო  ას   პა  რე  ზე 

ბრი  ტა  ნე  ლი ჯე  იმს ჰან   ტის გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბის ტა  რე  ბა ფ
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ჯიმ კლარ   კი და მის  -
გან ორი  ო  დე მეტ   რის 
და  შო  რე  ბით, ტრა  სის 
გა  ნა  პი  რას მო  მუ  შა  ვე 
ფო  ტო  რე  პორ   ტი  ო  რე  ბი 
1965 წლის ბელ   გი  ის 
„დიდ პრიზ   ზე“.
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აუკ   რ   ძა  ლეს, რად   გან ეს მიმ   დი  ნა  რე წელს კი  ნო -

თე  ატ   რებ   ში გა  მო  სას   ვ   ლე  ლი ფილ   მი „Rush“-ის 

რეკ   ლა  მად ჩა  ით   ვა  ლა. ფილ   მი ჰან   ტი  სა და მი  სი 

მე  ტო  ქის, ნი  კი ლა  უ  დას 1976 წლის ლე  გენ   დად ქცე -

ულ ჩემ   პი  ო  ნო  ბის   თ   ვის ბრძო  ლას   ე  ხე  ბა. 

რა  ი  კო  ნე  ნი და ჰან   ტი ფორ   მუ  ლა 1-ის ორი გან  -

ს   ხ   ვა  ვე  ბუ  ლი ეპო  ქის პი  ლო  ტე  ბი არი  ან, თუმ   ცა მათ 

აერ   თი  ა  ნებთ ის, რაც სრუ  ლი  ად ჩვე  უ  ლებ   რი  ვი იყო 

ჰან   ტის წლებ   ში, თუმ   ცა წარ   მო  უდ   გე  ნე  ლია ახ   ლა. 

სი  გა  რე  ტი, ახალ   გაზ   რ   და ქა  ლე  ბის კომ   პა  ნია და 

ალ   კო  ჰო  ლი ჰან   ტის ბი  ოგ   რა  ფი  ის შე  მად   გე  ნე  ლი 

ნა  წი  ლი იყო და მარ   თა  ლი  ა, რა  ი  კო  ნე  ნი ქა  ლებს 

არ დას   დევს, მაგ   რამ რო  დე  საც 2012 წელს ჟურ   ნა -

ლის   ტებ   თან სა  უ  ბარ   ში გერ   მა  ნელ   მა მრბო  ლელ   მა 

ნი  კო   როს   ბერ   გ   მა ყვე  ლას   თ   ვის მო  უ  ლოდ   ნე -

ლად გა  ნაცხა  და, რომ პი  ლო  ტე  ბის ახ   ლან   დელ 

თა  ო  ბა  ში იყო ერ   თი, რო  მე  ლიც „ერთ სი  გა  რეტს 

მე  ო  რე  ზე უკი  დებს“, რე  პორ   ტი  ო  რებს სულ მცი  რე 

მარ   ჩი  ე  ლო  ბა დას   ჭირ   დათ, რომ სწო  რედ რა  ი -

კო  ნე  ნის მწე  ვე  ლო  ბა  ზე შე  თან   ხ   მე  ბუ  ლიყ   ვ   ნენ. 33 

წლის ფი  ნე  ლი სრუ  ლი  ად გა  უ  გო  ნა  რი შემ   თხ   ვე  ვაა 

„დიდი პრი  ზის“ რბო  ლე  ბის დღე  ვან   დე  ლო  ბა  ში, 

რო  დე  საც მრბო  ლე  ლე  ბი გუნ   დე  ბის და, შე  სა  ბა  მი -

სად, მა  თი სპონ   სო  რი ბრენ   დე  ბის სა  ხე  ე  ბი არი  ან 

და მე  დი  ას   თან კონ   ტაქ   ტი  სას დიპ   ლო  მა  ტი  უ  რი, 

ერ   თ   მა  ნე  თის მსგავ   სი სიტყ   ვა-   პა  სუ  ხი აქვთ მომ  -

ზა  დე  ბუ  ლი. ერ   თი მხრივ, ეს მდგო  მა  რე  ო  ბა გუნ  -

დე  ბის ფი  ნან   სუ  რი პარ   ტ   ნი  ო  რე  ბის კმა  ყო  ფი  ლე -

ბას, მე  ო  რე მხრივ კი ემო  ცი  უ  რი, კონ   ფ   ლიქ   ტუ  რი 

რბო  ლი  სა და მრბო  ლე  ლე  ბის გულ   შე  მატ   კი  ვარ   თა 

წყრო  მას იმ   სა  ხუ  რებს. ფორ   მუ  ლა 1-ის მოყ   ვა  რულ  -

თათ   ვის გა  საკ   ვი  რიც კი იყო, რო  დე  საც „ლოტუს 

რე  ნოს“ მფლო  ბელ   მა ჟე  რარ ლო  პეს   მა რა  ი  კო -

ნენ   ზე სა  უბ   რი  სას მა  თი ფიქ   რე  ბი გა  ახ   მო  ვა  ნა: 

„გუნდში მრბო  ლე  ლე  ბი მსურს და არა რო  ბო  ტე  ბი“. 

მდგო  მა  რე  ო  ბა მე  ო  რე მხრი  დან „მაკლარენის“ 

ინ   გ   ლი  სელ   მა მრბო  ლელ   მა ჯენ   სონ ბა  ტონ   მა 

ახ   ს   ნა, რო  დე  საც მის გუნ   დ   ში არ   სე  ბუ  ლი მკაც   რი 

კორ   პო  რა  ცი  უ  ლი ატ   მოს   ფე  როს გა  მარ   თ   ლე  ბი -

სას გა  ნაცხა  და: „ეს გუნ   დი ფარ   თო მას   შ   ტა  ბის 

ავ   ტომ   წარ   მო  ე  ბე  ლი არაა და ამ სპორ   ტ   ში არ   სე -

ბო  ბის   თ   ვის დი  დი სპონ   სო  რე  ბის მხარ   და  ჭე  რა 

სჭირ   დე  ბა“. სპონ   სო  რე  ბის იმე  და  დაა ფორ   მუ  ლა 

1-ში მო  ას   პა  რე  ზე რამ   დე  ნი  მე ის პი  ლო  ტიც, რო -

მელ   თაც ამ სპორ   ტ   ში „pay driver“-ებს უწო  დე  ბენ. 

ეს მრბო  ლე  ლე  ბი კო  მერ   ცი  ა  ლი  ზა  ცი  ის შე  დე  გად 

რბო  ლებ   ში პი  ლო  ტე  ბის მი  მართ და  მო  კი  დე  ბუ -

ლე  ბის ცვლი  ლე  ბის ნა  თე  ლი მა  გა  ლი  თე  ბი არი  ან. 

ისი  ნი რბო  ლებ   ში გა  მო  დი  ან არა და  ბა  ლი რან   გის 

სე  რი  ებ   ში გა  მო  ჩე  ნი  ლი გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი ტა  ლან  -

ტი  სა და ფე  ნო  მე  ნა  ლუ  რი მიღ   წე  ვე  ბის, არა  მედ იმის 

გა  მო, რომ რე  სურ   სე  ბით შე  ი  ა  რა  ღე  ბუ  ლი მხარ   დამ  -

ჭე  რი კომ   პა  ნი  ე  ბი ჰყავთ. მარ   თა  ლი  ა, ეს პი  ლო  ტე -

ბი ფორ   მუ  ლა 1-ში გა  მოს   ვ   ლის   თ   ვის აუცი  ლე  ბელ 

მოთხოვ   ნებს აკ   მა  ყო  ფი  ლე  ბენ, მაგ   რამ მა  თი ას   პა -

რე  ზო  ბა შე  სამ   ჩ   ნე  ვი წარ   მა  ტე  ბით არ ხა  სი  ათ   დე  ბა, 

ღი  ად უარ   ყო  ფით და  მო  კი  დე  ბუ  ლე  ბას კი არ   ც   თუ 

იშ   ვი  ა  თად იწ   ვევს. რბო  ლე  ბის ერ   თ   -ერ   თ   მა ყვე  ლა  ზე 

გა  მოც   დილ   მა პი  ლოტ   მა მარკ უებერ   მა 2013 წლის 

ერ   თ   -ერ   თი რბო  ლის შემ   დეგ, რო  მელ   შიც მას ფორ  -

მუ  ლა 1-ის ახალ   ბე  და გი  ე  დო ვან დერ გარ   დე შე  ე  ჯა -

ხა, ამ უკა  ნას   კ   ნელს რბო  ლის შემ   დ   გომ ინ   ტერ   ვი  უ  ში 

„pay driver“-ის შე  უ  რაცხ   მ   ყო  ფე  ლი წო  დე  ბა მი  ა  ნი  ჭა. 

მე  ო  რე მხრივ, გუნ   დე  ბის მეს   ვე  უ  რე  ბი ყო  ველ   გ   ვა -

რად ცდი  ლო  ბენ, სა  კუ  თარ მრბო  ლე  ლებ   თან მი  მარ  -

თე  ბით ეს ტი  ტუ  ლი უარ   ყონ და მე  დია და  არ   წ   მუ  ნონ, 

რომ მა  თი ბო  ლი  დე  ბის სა  ჭე  ებ   თან დამ   სა  ხუ  რე  ბით 

მოხ   ვედ   რი  ლი სპორ   ტ   ს   მე  ნე  ბი სხე  დან. „დიდი პრი -

ზის“ ეტა  პებ   ზე „სავარძლის“ მხო  ლოდ სპონ   სო  რე -

ბის მხარ   და  ჭე  რით მომ   პო  ვე  ბე  ლი მრბო  ლე  ლე  ბის 

ეს არ   სე  ბო  ბა პირ   და  პირ კონ   ტ   რასტს ქმნის 1960-

იანი და 1970-იანი წლე  ბის მდგო  მა  რე  ო  ბას   თან, 

რო  დე  საც რბო  ლებ   ში მის   წ   რა  ფე  ბი  სა და რო  მან   ტიზ  -

მის მო  ტი  ვა  ცი  ით – და, რა თქმა უნ   და, ტა  ლან   ტით – 

აღ   ვ   სი  ლი პი  ლო  ტე  ბი იკა  ვებ   დ   ნენ ად   გილს.

კო  მერ   ცი  ა  ლი  ზა  ცი  ის პა  რა  ლე  ლუ  რად ავ   ტოს  -

პორ   ტის უმაღ   ლეს კლას   ში დი  დი ცვლი  ლე  ბი 

უსაფ   რ   თხო  ე  ბის რე  ფორ   მამ მო  ი  ტა  ნა, რო  მელ   მაც 

საწყის წლებ   თან შე  და  რე  ბით რბო  ლებ   ზე არ   სე  ბუ  ლი 

მდგო  მა  რე  ო  ბა წარ   მო  უდ   გენ   ლად შეც   ვა  ლა. 1966 

წლის ბელ   გი  ის „დიდ პრიზ   ზე“ ახ   ლა ლე  გენ   და  რუ  ლი 

შოტ   ლან   დი  ე  ლი პი  ლო  ტი ჯე  კი სტი  უ  არ   ტი 266 კმ/სთ 

სის   წ   რა  ფით რბო  ლი  სას ტრა  სი  დან გა  ვარ   და და სა -

ტე  ლე  ფო  ნო ბოძ   სა და გა  და  ხუ  რულ შე  ნო  ბას შე  ე  ჯა -

ხა. სტი  უ  არ   ტი მოგ   ვი  ა  ნე  ბით ჰყვე  ბო  და: „ოცდახუთი 

წუ  თის გან   მავ   ლო  ბა  ში ბო  ლიდ   ში გა  ჭე  დი  ლი ვი  ჯე  ქი. 

ბო  ლოს გრემ ჰილ   მა და ბობ ბონ   დუ  რან   მა სადღაც 

ნა  პოვ   ნი ქან   ჩ   საბ   რუ  ნის გა  მო  ყე  ნე  ბით ამო  მიყ   ვა -

ნეს. ტრა  სა  ზე ექი  მი არ იყო, ამი  ტომ ფურ   გო  ნის 

ძირ   ზე და  მაწ   ვი  ნეს, სა  ნამ სას   წ   რა  ფო დახ   მა  რე  ბა 

სა  მე  დი  ცი  ნო პუნ   ქ   ტამ   დე მი  მიყ   ვან   და, სა  დაც ჩე  მი 

სა  კა  ცე სი  გა  რე  ტე  ბის ნამ   წ   ვებ   ში ჩად   გეს. სას   წ   რა  ფო 

დახ   მა  რე  ბას შემ   დეგ პო  ლი  ცი  ის ეს   კორ   ტი მი  უ  ჩი  ნეს.

თუმ   ცა მათ გზა  ზე ერ   თ   მა  ნე  თი და  კარ   გეს, სას   წ   რა -

ფოს ეკი  პაჟ   მა კი არ იცო  და, ლი  ე  ჟამ   დე რო  გორ 

მი  ეღ   წი  ა... დღეს ახალ   გაზ   რ   დებს ამ ყვე  ლაფ   რის 

წარ   მოდ   გე  ნა ძა  ლი  ან გა  უ  ჭირ   დე  ბათ“. 

სტი  უ  არ   ტ   მა შემ   თხ   ვე  ვის შე  დე  გად ფორ   მუ  ლა 1-ში 

კო  მერ   ცი  ა  ლი  ზა -
ცი  ის პა  რა  ლე  ლუ -
რად ავ   ტოს   პორ  -

ტის უმაღ   ლეს 
კლას   ში დი  დი 

ცვლი  ლე  ბი 
უსაფ   რ   თხო  ე  ბის 

რე  ფორ   მამ 
მო  ი  ტა  ნა.
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უსაფ   რ   თხო  ე  ბის ზო  მე  ბის მკვეთ   რი გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბის  -

თ   ვის მოქ   მე  დე  ბა და  იწყო და ამ გზა  ზე მიღ   წე  უ  ლი 

წარ   მა  ტე  ბის   თ   ვის ბრძო  ლით იმ   დე  ნად   ვეა ცნო  ბი  ლი, 

რო  გორც სა  მი სა  ჩემ   პი  ო  ნო ტი  ტუ  ლით. დღე  ვან   დელ, 

თუნ   დაც უმ   ძი  მეს, ავა  რი  ებ   ში მოხ   ვედ   რი  ლი პი  ლო -

ტე  ბის სი  ცოცხ   ლე  სა და ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბას სა  ი  მე  დოდ 

იცავს ისე  თი ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბი, რო  გო  რი  ცაა თა  ვი  სა 

და კის   რის დამ   ცა  ვი მე  ქა  ნიზ   მი (HANS) და ბო  ლიდ  -

ში პი  ლო  ტის სა  ვარ   ძ   ლის გარ   შე  მო შეკ   რუ  ლი მყა  რი, 

გამ   ძ   ლე ელე  მენ   ტე  ბის   გან შექ   მ   ნი  ლი უჯ   რე  დი. 

თა  ვად მო  ას   პა  რე  ზე  თა გარ   და უსაფ   რ   თხო  ე  ბის 

ზო  მე  ბის შეც   ვ   ლა რბო  ლებ   ზე დამ   ს   წ   რე მა  ყუ  რებ   ლებ  -

სა და მე  დი  ის წარ   მო  მად   გენ   ლებ   საც შე  ე  ხო. თუ  კი 

1960-იანებში ფო  ტო  რე  პორ   ტი  ო  რებს სა  ში  ნე  ლი 

სის   წ   რა  ფით მქრო  ლა  ვი პი  ლო  ტე  ბის   გან მხო  ლოდ 

ორი  ო  დე მეტ   რი და მუხ   ლის სი  მაღ   ლის გა  და  ღობ   ვა 

აშორებ   და, დღეს მა  თი და სხვა დამ   ს   წ   რე  თა ზო  ნე  ბი 

შე  უ  და  რებ   ლად მე  ტად უხი  ფა  თო  ა. ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის 

გან   ვი  თა  რე  ბა, ერ   თი მხრივ, შე  დე  გე  ბის   კენ სწრაფ  -

ვის ლო  გი  კუ  რი შე  დე  გი  ა, თუმ   ცა „დიდი პრი  ზის“ 

დღე  ვან   დელ რბო  ლებ   ში გა  მო  იკ   ვე  თა სხვა ფაქ   ტო -

რიც. ავ   ტომ   წარ   მო  ებ   ლე  ბი ფორ   მუ  ლა 1-ში მათ ჩარ  -

თ   ვას ხში  რად იმის მი  ხედ   ვით წყვე  ტენ, რამ   დე  ნად 

შე  ეძ   ლე  ბათ მათ ტექ   ნო  ლო  გი  უ  რად და მარ   კე  ტინ  -

გუ  ლად სპორ   ტის ამ სა  ხე  ო  ბის მათ ავ   ტო  წარ   მო  ე -

ბას   თან და  კავ   ში  რე  ბა. ამ მხრივ ბო  ლო წლებ   ში რბო -

ლებ   ში დაბ   რუ  ნე  ბის სა  ფუძ   ვე  ლი მათ ფორ   მუ  ლა 1-ში 

ისე  თი სის   ტე  მე  ბის და  ნერ   გ   ვამ მის   ცა, რო  გო  რი  ცაა 

KERS – კი  ნე  ტი  კუ  რი ენერ   გი  ის დაგ   რო  ვე  ბის მე  ქა  ნიზ  -

მი, რო  მე  ლიც და  მუხ   რუ  ჭე  ბი  სას დაგ   რო  ვილ ენერ   გი -

ას ინა  ხავს, შემ   დ   გომ კი ამ ენერ   გი  ის გა  მო  ყე  ნე  ბით 

პი  ლოტს ღი  ლაკ   ზე თი  თის და  ჭე  რით რამ   დე  ნი  მე  წა -

მი  ა  ნი აჩ   ქა  რე  ბის სა  შუ  ა  ლე  ბას აძ   ლევს. კი  დევ უფ   რო 

მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვან ნა  ბიჯს ყო  ველ   დღი  ურ ავ   ტო  წარ   მო -

ე  ბას   თან და  სა  ახ   ლო  ებ   ლად „დიდი პრი  ზის“ რბო  ლე  ბი 

2014 წლი  დან გა  დად   გამს, რო  დე  საც ახ   ლან   დე  ლი 

2,4 მო  ცუ  ლო  ბის 8-ცილინდრიანი ძრა  ვე  ბი  დან 1,6 

მო  ცუ  ლო  ბის ტურ   ბო  კომ   პ   რე  სო  რულ V6 აგ   რე  გა  ტებ   ზე 

გა  დას   ვ   ლა მოხ   დე  ბა. ამ გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბამ შემ   დ   გო  მი 

ორი წლის გან   მავ   ლო  ბა  ში ფორ   მუ  ლა 1-ში დაბ   რუ  ნე -

ბის   კენ ისეთ კომ   პა  ნი  ას უბიძ   გა, რო  გო  რიც „ჰონდაა“.

თუმ   ცა სპონ   სო  რე  ბის ძი  ე  ბა  ში, ინ   ფ   რას   ტ   რუქ   ტუ -

რის გა  ნახ   ლე  ბა  სა და პი  ლო  ტე  ბის იმიჯ   ზე ზრუნ   ვა  ში 

ავ   ტოს   პორ   ტის უმაღ   ლე  სი კლა  სის შე  ჯიბ   რე  ბა მის 

ფეს   ვებს და  შორ   და. ეს და  შო  რე  ბა პე  რი  ო  დუ  ლად არა 

მხო  ლოდ ის   ტო  რი  ულ სენ   ტი  მენ   ტა  ლიზ   მ   ში, არა  მედ 

პირ   და  პირ მა  გა  ლი  თებ   შიც გა  მო  ი  ხა  ტე  ბა. თუ  კი მე  ო  ცე 

სა  უ  კუ  ნის შუა პე  რი  ო  დის რბო  ლე  ბის ფო  ტო- ან ვი  დე -

ო  კად   რებს თვალს გა  და  ავ   ლებთ, უმალ   ვე შე  ნიშ   ნავთ, 

რა  ო  დენ ახ   ლო  საა მა  ყუ  რე  ბე  ლი მოქ   მე  დე  ბას   თან. 

მქრო  ლა  ვი ბო  ლი  დე  ბის ჩავ   ლით მო  ბე  რი  ლი ჰა  ე  რი 

მათ ისე  ვე ხვდე  ბათ, რო  გორც რბო  ლე  ბის შემ   დეგ 

შამ   პა  ნუ  რის შხე  ფე  ბი პი  ლოტ   თა გვერ   დით დგო  მი -

სას. ამის სა  პი  რის   პი  როდ, დღე  ვან   დელ რბო  ლებ   ში 

უსაფ   რ   თხო  ე  ბის ზო  მებ   მა ტრა  სის სა  ვალ ნა  წილ   სა 

და მა  ყუ  რე  ბელ   თა ტრი  ბუ  ნებს შო  რის უფ   ს   კ   რუ  ლის 

მსგავ   სი და  შო  რე  ბის გა  ჩე  ნა გა  მო  იწ   ვი  ა, რაც ის   ტო -

რი  ის მოყ   ვა  რულ გულ   შე  მატ   კი  ვარ   ში „ძველი დრო  ის“ 

ნოსტალგიას აღ   ძ   რავს. უდა  ვო  ა, რომ აირ   ტონ სე  ნას 

ტრა  გე  დი  ამ რბო  ლებ   ში მო  ნა  წი  ლე  ებ   სა და მა  ყუ  რე -

ბელს ნათ   ლად და მტკივ   ნე  უ  ლად და  ა  ნა  ხა, რომ უსაფ  -

რ   თხო  ე  ბის ხა  რის   ხის ამაღ   ლე  ბა ნამ   დ   ვი  ლად სა  ჭი  რო 

იყო რო  გორც მო  ნა  წი  ლე  ე  ბის, ისე მა  ყუ  რებ   ლის   თ   ვის, 

თუმ   ცა მა  შინ, რო  დე  საც ავ   ტოს   პორ   ტის მოყ   ვა  რუ  ლე -

ბი რბო  ლე  ბის ყვე  ლა  ზე რო  მან   ტი  კულ და გმი  რულ 

ეპო  ქა  ზე გა  და  ღე  ბუ  ლი „Rush“-ის ეკ   რან   ზე გა  მოს   ვ   ლას 

სულ   მო  უთ   ქ   მე  ლად ელი  ან, ხომ არ და  კარ   გა ფორ   მუ  ლა 

1-მა იმ წლე  ბის სუ  ლი?  

მთავარი თემა ავტოსპორტის კომერციალიზაცია

მარცხნივ: 
მაყურებელთა 
ტრიბუნის დაშორება 
ტრასიდან 2012 წ.
მარჯვნივ: გრემ ჰი  ლი 
და მის   გან ახ   ლოს, 
სპე  ცი  ა  ლუ  რი ჯე  ბი  რე -
ბის დაც   ვის გა  რე  შე 
გა  მო  ფე  ნი  ლი მა  ყუ -
რებ   ლე  ბი 1968 წლის 
ჰო  ლან   დი  ის „დიდ 
პრიზ   ზე“.
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მთავარი თემა

ავტომობილების ბიზნესი

როგორ შევიძინოთ ახალი 
ავტომობილი საქართველოში

ამი სათ ვის კი შე ვე ცა დე სწო რედ მომ ხ მა რებ ლის 

პო ზი ცი ი დან და მე ნა ხა, თუ რას სთა ვა ზო ბენ დი ლე-

რე ბი, ბან კე ბი თუ სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბი მომ ხ-

მა რე ბელს და რამ დე ნად მო სა ხერ ხე ბე ლია მა თი 

შე თა ვა ზე ბე ბი მყიდ ვე ლი სათ ვის.

სა ქარ თ ვე ლო ში ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე მოთხოვ ნილ 

და პო პუ ლა რულ ავ ტობ რენდს Toyota წარ მო ად გენს, 

რომ ლის ოფი ცი ა ლუ რი დი ლე რი „ტოიოტა ცენ ტ რი 

თბი ლი სი ა“. კომ პა ნია 1998 წლის 1 ნო ემ ბ რი დან 

„ტოიოტა მო ტორ კორ პო რა ცი ის“ ოფი ცი ა ლუ რი 

წარ მო მად გე ნე ლია სა ქარ თ ვე ლო ში. ცენ ტ რი მომ-

ხ მა რე ბელს სთა ვა ზობს ტო ი ო ტას ბრენ დის ახალ 

მან ქა ნებს, ნა წი ლებ სა და აქ სე სუ ა რებს, ასე ვე სრულ 

სერ ვისს. ამ ჟა მად ავ ტო ცენ ტ რ ში ტო ი ო ტას მარ კის 

13-ზე მე ტი მო დე ლია წარ მოდ გე ნი ლი. ავ ტო მო ბი ლე-

უ
კ ვე დი დი ხა ნი ა, რაც სა ქარ თ ვე ლო ში ავ ტო-

მო ბი ლების ბიზ ნე სი საკ მა ოდ წარ მა ტე ბუ ლად 

ვი თარ დე ბა. მი უ ხე და ვად ომის შემ დ გო მი 

კრი ზი სი სა და ამ ფონ ზე გა ყიდ ვე ბის შემ ცი-

რე ბი სა, სა ავ ტო მო ბი ლო ბა ზა რი სტა ბი ლუ რად მი ი წევს 

წინ და მას ახა ლი მო თა მა შე ე ბიც ემა ტე ბი ან, რომ ლე ბიც 

მომ ხ მა რებ ლებს მან ქა ნის შე სა ძე ნად კი დევ უფ რო მე-

ტად ინო ვა ცი ურ პი რო ბებს სთა ვა ზო ბენ. ამავ დ რო უ ლად, 

იხ ვე წე ბა მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხიც: თუ ად რე გან ვა დე-

ბი სა და შემ დ გომ დაზღ ვე ვის თ ვის ცალ - ცალ კე უნ და მი-

ე მარ თა მყიდ ველს ბან კი სა თუ სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ის-

თ ვის, ახ ლა ყვე ლას შე უძ ლია სრუ ლი სერ ვი სი უშუ ა ლოდ 

მან ქა ნის შე ძე ნის ად გი ლას მი ი ღოს. 

მი უ ხე და ვად ამი სა, ხში რია მო საზ რე ბა, რომ მომ-

ხ მა რე ბე ლი მა ინც არ არის კარ გად ინ ფორ მი რე ბუ ლი, 

ავტორი: ნანა ფერაძე
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ბის მი ნი მა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბა 17000 აშშ 

დო ლა რი დან იწყე ბა. აღ ნიშ ნულ ფას ში შე-

გიძ ლი ათ შე ი ძი ნოთ Toyota Yaris-ი, ხო ლო 

ცენ ტ რ ში წარ მოდ გე ნი ლი ყვე ლა ზე ძვი რად 

ღი რე ბუ ლი მო დე ლის Toyota Land Cruiser 

200-ის შეს ყიდ ვა 78 000 დო ლა რად არის 

შე საძ ლე ბე ლი. კომ პა ნი ის გა ყიდ ვე ბის დე-

პარ ტა მენ ტის მი ერ მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ-

მა ცი ით, ყვე ლა ზე ხში რად მოთხოვ ნი ლი 

პრო დუქ ტი ტო ი ო ტას მო დე ლებ ში: Prado და 

Land cruiser-ია. 

მომ ხ მა რე ბე ლი, რო მე ლიც არ ჩე ვანს 

ტო ი ო ტას რო მე ლი მე მო დელ ზე შე ა ჩე რებს, 

მი ი ღებს სამ წ ლი ან გა რან ტი ას ან 100 000 

კმ-ი ა ნი გარ ბე ნი – რო მე ლიც უფ რო ად რე 

შეს რულ დე ბა. 

თუ თქვენ საკ მა რი სი თან ხა არ გაქვთ 

და აპი რებთ მან ქა ნის ავ ტო გან ვა დე ბით 

შე ძე ნას, ბან კე ბი და სა დაზღ ვე ვო კომ-

პა ნი ე ბი ავ ტო სა ლონ ში ვე შე მოგ თა ვა ზე-

ბენ გან ს ხ ვა ვე ბულ და მრა ვალ ფე რო ვან 

პი რო ბებს. შე გახ სე ნებთ რომ გან ვა დე ბით 

ავ ტო მო ბი ლის შე ძე ნი სას დაზღ ვე ვა სა-

ვალ დე ბუ ლო ა. 

ტო ი ო ტა რავ 4–ზე ბანკ „რესპუბლიკას“ 

აქვს სა ქარ თ ვე ლოს ბა ზარ ზე ექ ს კ ლუ ზი უ რი 

გან ვა დე ბის პი რო ბე ბი, ტო ი ო ტას სა თა ვო 

ოფის თან ერ თად შე თან ხ მე ბუ ლი კობ-

რენ დი რე ბუ ლი აქ ცი ა, რაც ნიშ ნავს იმას, 

რომ აღ ნიშ ნუ ლი ავ ტო მო ბი ლის გან ვა დე-

ბით შე ძე ნის თ ვის სა უ კე თე სო პი რო ბებს 

სთა ვა ზო ბენ მომ ხ მა რებ ლებს. მა გა ლი-

თად, თუ მომ ხ მა რე ბელს სურს შე ი ძი ნოს 

RAV 4, რომ ლის ღი რე ბუ ლე ბაც $28 500-ია, 

ბან კი „რესპუბლიკა“ სთა ვა ზობს შემ დეგ 

პი რო ბებს: 30%-იანი თა ნა მო ნა წი ლე ო-

ბის შემ თხ ვე ვა ში 5-წლიანი გან ვა დე ბით 

სარ გებ ლო ბი სას ყო ველ თ ვი უ რი შე ნა ტა ნი 

იქ ნე ბა $438, ამას თან ერ თად კი სა ჩუქ რად 

მი ი ღებთ 6-თვიან დაზღ ვე ვას და საწ ვა-

ვით სავ სე ავზს. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ 

ბანკ „რესპუბლიკის“ მო ხელ ფა სე კლი ენ-

ტე ბის თ ვის 0%-იანი თა ნა მო ნა წი ლე ო ბაც 

და საშ ვე ბი ა; სხვა ბან კის კლი ენ ტე ბის თ ვის 

კი – 20%. თუმ ცა უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში მომ-

ხ მა რებ ლე ბი სტა ტის ტი კუ რად აღ ნიშ ნუ ლი 

ტი პის გა მოთ ვ ლას ანი ჭე ბენ ხოლ მე უპი რა-

ტე სო ბას.

რაც შე ე ხე ბა სა დაზღ ვე ვო პი რო ბებს, 

„ჯიპიაი ჰოლ დინ გი“ ასეთ შემ თხ ვე ვა ში 

მომ ხ მა რე ბელს დაზღ ვე ვის ორ პა კეტს 

სთა ვა ზობს. ესე ნი ა: პო ლი სი „ავტო კლა სი-

კი ნა წი ლობ რი ვი“ (ეკონომიური პა კე ტი), 

სა დაც მხო ლოდ ავ ტო საგ ზაო შემ თხ ვე ვა 

ფი ნან ს დე ბა და პო ლი სი „ავტო კლა სი კი 

სრუ ლი“, რო მე ლიც ავ ტო საგ ზაო შემ თხ ვე-

ვას თან ერ თად ით ვა ლის წი ნებს ქურ დო-

ბის, ძარ ც ვის, ყა ჩა ღო ბის, მი ნე ბის, სარ-

კე ე ბის ცალ კე უ ლი და ზი ა ნე ბის, საგ ნე ბის 

ვარ დ ნის, ვან და ლიზ მის (სხვა პი რის მი ერ 

ბო როტ გან ზ რა ხუ ლი და ზი ა ნე ბის), სტი ქი-

უ რი მოვ ლე ნე ბის (გარდა მი წის ძ ვ რი სა და 

სეტყ ვი სა) დროს მი ყე ნე ბუ ლი ზა რა ლის 

ანაზღა უ რე ბას. პო ლის „ავტო კლა სი კის“ 

ყვე ლა მფლო ბე ლის თ ვის გათ ვა ლის წი-

ნე ბუ ლია უფა სო სერ ვი სე ბი მთე ლი წლის 

გან მავ ლო ბა ში: სი თი პარ კის ერ თ წ ლი ა ნი 

უფა სო პარ კი რე ბა; მან ქა ნის ად გილ ზე 

რეცხ ვა Smart Wash-ში; მომ სა ხუ რე ბის 

პა კე ტი თე გე ტა მო ტორ ს ში; ავ ტო ა სის ტანს 

პლუ სი – ნას ვა მი მძღო ლის მომ სა ხუ რე ბა.

ახა ლი ავ ტო მო ბი ლე ბის გა ყიდ ვე ბის 

სეგ მენ ტ ში, 1998 წელს ჰი უნ და ის ოფი-

ცი ა ლურ პარ ტ ნი ო რად წარ მოდ გე ნი ლი 

“Hyundai Auto Georgia”, ერ თ -ერ თი მნიშ-

ვ ნე ლო ვა ნი მო თა მა შეა სა ქარ თ ვე ლოს 

სა ავ ტო მო ბი ლო ბა ზარ ზე. კომ პა ნია 

მომ ხ მა რებ ლებს მსუ ბუქ და სატ ვირ თო 

ავ ტო მო ბი ლებს სთა ვა ზობს, ამ ჟა მად სულ 

21-ზე მე ტი ავ ტო მო დე ლია წარ მოდ გე ნი-

ლი. ფა სე ბი 11 500 დო ლა რი დან 75 000 

დო ლა რამ დე მერ ყე ობს. ყვე ლა ზე იაფად 

ჰი უნ დაი i10-ის შე ძე ნა შე გიძ ლი ათ (11500 

აშშ დო ლა რი), ხო ლო ყვე ლა ზე ძვი რად 

ღი რე ბუ ლი ეგ რეთ წო დე ბუ ლი Luxury ხა ზის 

მო დე ლე ბია – Centennial/EQUUS (75 000 აშშ 

დო ლა რი) და GENESIS (72 000 აშშ დო ლა-

რი). კომ პა ნი ა ში ვე ავ ტო მო ბი ლის შე ძე ნის 

გარ და შე გიძ ლი ათ მან ქა ნის ნა წი ლე ბის, 

აქ სე სუ ა რე ბის შე ძე ნა და ტექ ნი კუ რი მომ-

სა ხუ რე ბის მი ღე ბა.

ჰი უნ და ის წარ მო მად გენ ლო ბა ქარ თ-

ველ მომ ხ მა რე ბელს სხვა კომ პა ნი ე ბი სა-

გან გან ს ხ ვა ვე ბულ და საკ მა ოდ სა ინ ტე-

რე სო სა გა რან ტიო პი რო ბებს სთა ვა ზობს. 

ავ ტო მო ბი ლი გა რან ტი ას ექ ვემ დე ბა რე ბა 

გა ყიდ ვის დღი დან 5 წლის გან მავ ლო ბა ში 

ული მი ტო გარ ბე ნით. (ძრავა, კო ლო ფი, ხი-

დე ბი, ელექ ტ რო ბა – 5 წე ლი ული მი ტო გარ-

ბე ნით, აუდი ო სის ტე მა 3 წლის გა რან ტი ით 

ან 100 000კმ., აკუ მუ ლა ტო რი: 2 წ. ან 40 000 

კმ, სა ვა ლი ნა წი ლი: 1 წ. ან 30 000 კმ, ძა რის 

გამ ჭო ლი კო რო ზია 5 წ.)

თუმ ცა ჰი უნ და ის მან ქა ნე ბის სა გა-

რან ტიო პი რო ბებ ში არის გა მო ნაკ ლი სი 

შემ თხ ვე ვე ბიც, რა დრო საც მან ქა ნა ზე 

გა რან ტია არ ვრცელ დე ბა, ასე თად შეგ ვიძ-

ლია და ვა სა ხე ლოთ ბუ ნებ რი ვი მოვ ლე ნით, 

უხე ში მოპყ რო ბით ან უხა რის ხო საწ ვა-

ვით გა მოწ ვე უ ლი და ზი ა ნე ბე ბი, ასე ვე 

სხვა წვრილ მა ნი ტექ ნი კუ რი დე ტა ლე ბი, 

რო გო რიც შე იძ ლე ბა იყოს, მა გა ლი თად, 

ხუნ დე ბის ან სა ქა რე მი ნის საწ მენ დე ბის 

შეც ვ ლა და სხვა.

კომ პა ნია ავ ტომ ფ ლო ბე ლებს ავალ-

დე ბუ ლებს, რომ ნე ბის მი ე რი სა ხის 

მომ სა ხუ რე ბა უნ და ჩა ტარ დეს ჰი უნ და ის 

სერ ვის ცენ ტ რ ში ან ჰი უნ და ის სა დი ლე რო 

მომ სა ხუ რე ბის ცენ ტ რ ში. ასე ვე სა ვალ დე-

ბუ ლოა სერ ვი სის ჩა ნა წე რე ბის შე ნახ ვა და 

სა ჭი რო ე ბი სას წარ მოდ გე ნა. წი ნა აღ მ დეგ 

შემ თხ ვე ვა ში ავ ტო მო ბილს გა რან ტია მო-

ეხ ს ნე ბა.

ზაფხუ ლის გან მავ ლო ბა ში ჰი უნ და ი სა 

და ბანკ „რესპუბლიკას“ აქვთ ერ თობ ლი-

ვი აქ ცი ა, რაც გუ ლის ხ მობს ნე ბის მი ე რი 

ავ ტო მო ბი ლის შე ძე ნი სას ღი რე ბუ ლე ბის 

ნა წი ლის სა ჩუქ რად გა და ცე მას ანუ cash 

back-ს. აღ ნიშ ნუ ლი პი რო ბა ვრცელ დე ბა 

მხო ლოდ ბანკ „რესპუბლიკის“ ავ ტო გან-

ვა დე ბით სარ გებ ლო ბი სას. მა გა ლი თად: 

HYUNDAI i 10–ის შე ძე ნი სას, რომ ლის 

ღი რე ბუ ლე ბაც არის $11 550, მომ ხ მა რე ბე ლი 

ბან კის გან სა ჩუქ რად მი ი ღებს $577–ს და 

და ხარ ჯავს სურ ვი ლი სა მებრ. ასე ვე და მა-

ტე ბით სა ჩუქ რად მას ჯი- პი -ა ის 6-თვიანი 

ავ ტო დაზღ ვე ვა გა და ე ცე მა (რაც ამ ღი-

რე ბუ ლე ბის ავ ტო მო ბი ლის შემ თხ ვე ვა ში 
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მთავარი თემა ავტომობილების ბიზნესი

თან ხობ რი ვად $202–ს შე ად გენს); აღ სა ნიშ-

ნა ვი ა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი დაზღ ვე ვის პა კე ტი 

მომ ხ მა რებ ლის თ ვის ძა ლი ან მიმ ზიდ ვე ლია 

(გათვალისწინებულია სეტყ ვაც და სხვა 

მრა ვა ლი შემ თხ ვე ვა, რო მელ საც სხვა დას-

ხ ვა სა დაზღ ვე ვო პა კე ტი არ ანაზღა უ რებს 

ხოლ მე).

რაც შე ე ხე ბა ყო ველ თ ვი ურ შე ნა ტა ნებს, 

30%-იანი თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის შემ თხ ვე ვა-

ში, 60-თვიანი გან ვა დე ბით სარ გებ ლო ბი-

სას მომ ხ მა რე ბე ლი ყო ველ თვეს ს $194-ს 

შე ი ტანს.

მომ ხ მა რებ ლე ბი სათ ვის სა ინ ტე რე სო 

შე თა ვა ზე ბე ბი აქვს სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნია 

„ალდაგი ბი- სი -ა ის“. კომ პა ნი ას ავ ტო-

დაზღ ვე ვა ში სა მი ტი პის პრო დუქ ტი აქვს 

წარ მოდ გე ნი ლი. ესე ნი ა: „ავტო კლა სი კი“, 

„ავტო ლე ი დი“ და „ავტო დე ლუქ სი“. „ავტო 

ლე ი დი სა“ და „ავტო კლა სიკს“, თით ქ მის 

გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი და ფარ ვე ბი აქვთ, გა მო-

ნაკ ლი სია 24-საათიანი „ავტო ასის ტან სი“, 

რო მელ საც კომ პა ნია მხო ლოდ ქალ ბა ტო-

ნებს სთა ვა ზობს, რაც შე ე ხე ბა და ნარ ჩენ 

და ფარ ვებს, ორი ვე პრო დუქ ტი ფა რავს 

სრულ და ზი ა ნე ბას ავ ტო საგ ზაო ხან ძ რის, 

აფეთ ქე ბი სა და ვან და ლიზ მის, სტი ქი უ რი 

უბე დუ რე ბე ბის, ქურ დო ბის, ყა ჩა ღო ბის, 

ძარ ც ვის შემ თხ ვე ვე ბი სას, ავ ტო საგ ზაო 

შემ თხ ვე ვი სას ნა წი ლობ რივ და ზი ა ნე ბი სას 

და ლა ფე ტის უფა სო მომ სა ხუ რე ბას. 

„ავტო დე ლუქ სი“ „ალდაგი ბი სი ა ის“ ექ-

ს კ ლუ ზი უ რი პრო დუქ ტი ა, რო მე ლიც ყვე ლა 

ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლილ მომ სა ხუ რე ბას თან 

ერ თად, მომ ხ მა რე ბელს სთა ვა ზობს ზა რა-

ლის დროს ავ ტო მო ბი ლის დრო ე ბით ჩა-

ნაც ვ ლე ბას იმა ვე კლა სის ავ ტო მო ბი ლით. 

და რაც მომ ხ მა რებ ლე ბი სათ ვის ყვე ლა ზე 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ესაა შე უზღუ და ვი უფ ლე-

ბა მო სი ლე ბა მძღო ლე ბი სათ ვის, რაც გუ-

ლის ხ მობს, რომ ბრა ლე უ ლო ბის მი უ ხე და-

ვად კომ პა ნია მა ინც ანაზღა უ რებს ზა რალს. 

შე გიძ ლი ათ აღ ნიშ ნულ პრო დუქ ტებ თან 

ერ თად და მა ტე ბით შე ი ძი ნოთ მი ნე ბი სა და 

სარ კე ე ბის, ასე ვე ყვე ლა რის კის დაზღ ვე ვა 

ნუ ლო ვა ნი ფრან ში ზით და მე სა მე პი რი-

სად მი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის, მძღო ლი სა და 

მგზავ რე ბის დაზღ ვე ვა. 

სა ქარ თ ვე ლოს სა ავ ტო მო ბი ლო ბაზ რის 

45,5 % „იბერია ბიზ ნეს ჯგუფს“ (IBG) უკა ვი ა, 

რო მე ლიც 1999 წელს შე იქ მ ნა და წარ მო ად-

გენს ყვე ლა ზე დიდ სა ავ ტო მო ბი ლო ჰოლ-

დინგს. კომ პა ნია მო ი ცავს რო გორც ავ ტო-

მო ბი ლე ბის გა ყიდ ვას, ასე ვე ავ ტო სერ ვისს, 

ავ ტო სა თა და რი გო ნა წი ლებს, ზე თებ სა და 

სა ბუ რა ვებს. სა ქარ თ ვე ლო ში IBG შემ დე გი 

სა ავ ტო მო ბი ლო ბრენ დე ბის ოფი ცი ა ლუ რი 

წარ მო მად გე ნე ლი ა: Volkswagen-ი, Audi, 

Skoda Auto, Kia Motors-ი, Renault, Mitsubishi 

Motors-ი, Peugeot. ერ თ -ერ თი გან სა კუთ რე-

ბუ ლად მოთხოვ ნი ლი ბრე დი კი Kia Motors-

ია, რომ ლის ოფი ცი ა ლუ რი დი ლე რად 

ჰოლ დინ გი 2007 წლის ნო ემ ბერ ში იქ ცა. 

„კია“ კო რე უ ლი სა ავ ტო მო ბი ლო ბრენ დი ა, 

რომ ლის წარ მა ტე ბა საც ქარ თულ სა ავ ტო-

მო ბი ლო ბა ზარ ზე ხელ მი საწ ვ დო მი ფა სი, 

შთამ ბეჭ და ვი სა გა რან ტიო პი რო ბე ბი, 

ხა რის ხი და მიმ ზიდ ვე ლი დი ზა ი ნი გა ნა პი-

რო ბებს. „კია მო ტორ სი“ მომ ხ მა რებ ლებს 

სთა ვა ზობს უახ ლე სი მო დე ლე ბის ფარ თო 

არ ჩე ვანს, სა ლონ ში მუდ მი ვად არის წარ-

მოდ გე ნი ლი თით ქ მის მთე ლი სა მო დე-

ლო რი გი – დაწყე ბუ ლი ეკო ნომ - კ ლა სით, 

დამ თავ რე ბუ ლი წარ მო მად გენ ლო ბი თი 

კლა სის ავ ტო მო ბი ლე ბით. ამ ჟა მად „კია 

მო ტორ ს ში“ წარ მოდ გე ნი ლია 11 მო დე ლი. 

ყვე ლა ზე და ბა ლი ფა სით A კლა სის მან ქა ნა 

Kia Picanto გა მო ირ ჩე ვა, მი სი ღი რე ბუ ლე-

ბა 10 700 აშშ. დო ლა რი ა, ხო ლო ყვე ლა ზე 

ძვი რად ღი რე ბუ ლი 50 000 აშშ. დო ლა რად 

შე ფა სე ბუ ლი Kia Quoris-ი გახ ლავთ. ქარ ხ-

ნუ ლი სა გა რან ტიო ვა და შე ად გენს 5 წელს, 

“Kia Motors Georgia” გა რან ტი ას იძ ლე ვა 

ავ ტო მო ბი ლის შე უ ფერ ხე ბელ მუ შა ო ბა ზე 

მათ თ ვის გან საზღ ვ რუ ლი სა გა რან ტიო 

ვა დის გან მავ ლო ბა ში და ვალ დე ბუ ლე ბას 

იღებს ნორ მა ლუ რი ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის პი რო-

ბებ ში აღ მო ჩე ნი ლი ნე ბის მი ე რი სა წარ მოო 

დე ფექ ტის აღ მოფხ ვ რა ზე ყო ველ გ ვა რი 

ანაზღა უ რე ბის გა რე შე სა გა რან ტიო ვა დის 

პე რი ოდ ში. შე საძ ლე ბე ლია უპ რო ცენ ტო 

გან ვა დე ბის გა ფორ მე ბა და მეორადი ავ-

ტო მო ბი ლის ჩა ნაც ვ ლე ბა ახ ლით. 

კომ პა ნი ას მომ ხ მა რებ ლე ბის მი მართ 

გა აჩ ნია გარ კ ვე უ ლი სა გა რან ტიო ვალ დე ბუ-

ლე ბე ბი: ავ ტო მო ბი ლის ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ი სას 

რა ი მე სა ხის შე ფერ ხე ბის გა მოვ ლე ნის-

თა ნა ვე მომ ხ მა რე ბელ მა უნ და მი მარ თოს 

„კიას“ ავ ტო რი ზე ბულ სერ ვის ცენტრს; 

ავ ტო მო ბილ მა უნ და გა ი ა როს გეგ მი უ რი 

ტექ ნი კუ რი მომ სა ხუ რე ბა ყო ველ 8 000 

კმ გარ ბენ ზე, თუ ორი გი ნა ლი სა თა და რი-

გო ნა წი ლის შეც ვ ლა მოხ და სა გა რან ტიო 

ვა დის პე რი ოდ ში, მა შინ მი სი სა გა რან ტიო 

ვა და იწუ რე ბა ავ ტო მო ბი ლის გა რან ტი ას-

თან ერ თად.

თუ ავ ტო გან ვა დე ბის გა კე თე ბას 

„ვითიბი ბან კ ში“ გა დაწყ ვეტთ, ავ ტო სეს-

ხით სარ გებ ლო ბის ზო გა დი პი რო ბე ბი 

შემ დე გი ა: პირ ვე ლა დი შე ნა ტა ნი – მინ. 15%; 

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი 0% -დან 15% -მდე; 

ვა და – მი ნი მუმ 3 თვე, ხო ლო მაქ სი მუმ 5 

წე ლი.

 „ვითიბი ბან კი“ ერ თა დერ თი ბან კია 

სა ქარ თ ვე ლო ში, სა დაც ნე ბის მი ე რი ავ ტო-

სეს ხი მტკიც დე ბა 20 წუთ ში, ანუ 20 წუთ ში 

კლი ენტს უმ ტ კიც დე ბა კრე დი ტი და და ახ-

ლო ე ბით 1 სა ა ათ ში შე უძ ლია სა ლო ნი დან 

ახა ლი მან ქა ნით წა ვი დეს. 

სა ბუ თე ბი დან კლი ენტს მხო ლოდ 

პი რა დო ბის მოწ მო ბა სჭირ დე ბა. 

„ვითიბიბანკში“ ავ ტო სეს ხით სარ გებ-

ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, ბან კი კლი ენტს 

სა ჩუქ რად ავ ტო მო ბი ლის 6 თვის დაზღ ვე-

ვას გა დას ცემს. 28 მა ი სი დან კი „ვითიბი 

ბან კი“, „კია მო ტორ ს თან“ ერ თად, სი ახ ლეს 

მიუხედავათ ომის შემდგომი კრიზისა 
და ამ ფონზე გაყიდვების შემცირებისა, 
ავტომობილების ბაზარი სტაბილურად მიიწევს 
წინ და მას ახალი მოთამაშეებიც ემატება.
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სთა ვა ზობს მომ ხ მა რე ბელს: „კიას“ ავ ტო-

სა ლო ნებ ში, Kia Cerato-ს, Kia Soul-ისა და Kia 

Cee’d-ის ყვე ლა მყიდ ვე ლი სა ჩუქ რად მი ი ღებს 

უნი კა ლურ პა კეტს: 3-წლიან უფა სო სერ ვისს 

ავ ტო მო ბილ ზე (აქციით სარ გებ ლო ბა შე საძ-

ლე ბე ლია 28 მა ი სი დან – 30 სექ ტემ ბ რის ჩათ ვ-

ლით და მხო ლოდ „ვითიბი ბან კის“ გან ვა დე-

ბის შემ თხ ვე ვა ში). 

1 წლამ დე ვა დით გან ვა დე ბის შემ თხ ვე ვა-

ში შე საძ ლე ბე ლია 0%-იანი გან ვა დე ბა, ხო ლო 

უფ რო ხან გ რ ძ ლი ვი ვა დის შემ თხ ვე ვა ში გა-

და სა ხა დი თვე ში 270 აშშ დო ლა რი დან იწყე-

ბა. გან ვა დე ბის მაქ სი მა ლუ რი ვა და 5 წე ლი ა. 

ამას თან ერ თად ყვე ლა მყიდ ვე ლი და სა ჩუქ-

რ დე ბა ავ ტო მო ბი ლის უფა სო დაზღ ვე ვით 6 

თვის მან ძილ ზე. 

 Kia Cerato, Kia Soul-ი და Kia Cee’d-ი 2013 

წლის უახ ლე სი მო დე ლე ბი ა. ავ ტო მო ბი ლე ბის 

ფა სი შე სა ბა მი სად 16 500, 19 300 და 19 200 

აშშ დო ლა რი დან იწყე ბა.

სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნია „არდი ჯგუ ფი“ 

ახა ლი ბრენ დია ქარ თულ სა დაზღ ვე ვო ბა ზარ-

ზე, რომ ლის ის ტო რია 2010 წლი დან იწყე ბა. 

კომ პა ნი ამ, დღემ დე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 

ინო ვა ცი უ რი აქ ტი ვო ბე ბით, შე ი ძი ნა ყვე ლა ზე 

სწრა ფად გან ვი თა რე ბა დი სა დაზღ ვე ვო კომ-

პა ნი ის სტა ტუ სი. სწო რედ ამი ტომ ის ერ თ -ერ-

თი წარ მა ტე ბუ ლი კომ პა ნიაა ავ ტომ ზღ ვე ვე-

ლებს შო რის. „არდი ჯგუ ფი“ მომ ხ მა რე ბელს 

სთა ვა ზობს 4 პა კეტს: კას კო „ოპტიმისტი“ 

– 3,9%, კას კო „სტანდარტი“ – 4,2%; კას კო 

„ექსტრა“ – 5,5%; კას კო „აბსოლუტი“ – 6,5%; თი-

თო ე ულ პა კეტ ში ტა რი ფის ზრდას თან ერ თად 

იზ რ დე ბა რო გორც და ფა რუ ლი რის კე ბის რა-

ო დე ნო ბა, ასე ვე და მა ტე ბი თი მომ სა ხუ რე ბა. 

თუ თქვენ ყუ რადღე ბას kia Quoris-ზე შე ა ჩე-

რებთ, რო მე ლიც 50 000 აშშ. დო ლა რი ღირს, 

ამ შემ თხ ვე ვა ში „არდი ჯგუ ფი“ შე მოგ თა-

ვა ზებთ ყვე ლა ზე პო პუ ლა რულ და ხში რად 

მოთხოვ ნილ პა კეტ „აბსოლუტს“, რო მე ლიც 

კვარ ტა ლუ რად 2900 დო ლა რი (6,5% ის ნაც ვ-

ლად 5,8%) ღირს, ხო ლო ერ თი ა ნი გა დახ დის 

შემ თხ ვე ვა ში 2800 დო ლა რი (6,5% ის ნაც ვ-

ლად 5,6%), რო მელ საც, გარ და იმი სა, რომ 

მო ი ცავს ყვე ლა სა დაზღ ვე ვო რისკს, ემა ტე ბა 

ისე თი რის კე ბი, რო გო რი ცაა უხე ში გა უფ რ-

თხი ლებ ლო ბა, უწყ ვე ტი ხა ზის გა დაკ ვე თა, 

არას წო რი პარ კი რე ბა და სხვა რის კე ბი, 

რომ ლე ბიც სხვა კომ პა ნი ებ ში, რო გორც 

წე სი, გა მო ნაკ ლი სად ით ვ ლე ბა. ამას თა ნა-

ვე მომ ხ მა რებ ლებს სა ჩუქ რად გა და ე ცე მათ 

მე სა მე პი რის წი ნა შე პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 

დაზღ ვე ვა 2000 აშშ დო ლა რის ლი მი ტით 

და მან ქა ნა ში მსხდო მი მძღო ლი სა და 

მგზავ რე ბის უბე დუ რი შემ თხ ვე ვის გან 

დაზღ ვე ვა 8000 აშშ დო ლა რის ლი მი ტით ( 

აქ, რა თქმა უნ და, შე იძ ლე ბა და მა ტე ბი თი 

გა და სა ხა დით ლი მი ტე ბის გაზ რ და მაგ: 10 

000, 25000, 50 000 და მე ტი) ასე ვე ისე თი 

და მა ტე ბი თი მომ სა ხუ რე ბე ბი, რო გო რიც 

არის: თბი ლის სა და თბი ლი სის შე მო გა-

რენ ში 25 კი ლო მეტ რის რა დი უ სით ტექ დახ-

მა რე ბა (საბურავის გა მოც ვ ლა, მან ქა ნის 

და ქოქ ვა, საწ ვა ვის მი წო დე ბა). „არდი ჯგუ-

ფის“ „ნოუჰაუ“ სა დაზღ ვე ვო შემ თხ ვე ვის 

დროს 250-ლარიანი სა პატ რუ ლო პო ლი ცი-

ის ჯა რი მის ანაზღა უ რე ბა ა. 

ერ თი ა ნად გა დახ დის შემ თხ ვე ვა ში 

მომ ხ მა რე ბელს სა ჩუქ რად გა და ე ცე მა 12 

თვის პრე მია და აგ რეთ ვე „არდი ქარ დი“, 

რომ ლი თაც კლი ენ ტი მი ი ღებს 50-ზემეტ 

სხვა დას ხ ვა სფე რო სა და სექ ტო რის კომ-

პა ნი ა ში ფას დაკ ლე ბებ სა და ბო ნუ სებს, 

მაგ: ფოლ კ ს ვა გე ნის ცენ ტ რ ში უფა სო დი აგ-

ნოს ტი კა წე ლი წად ში ორ ჯერ, ფას დაკ ლე ბა 

ზე თებ ზე, სა ბუ რა ვებ ზე, ფას დაკ ლე ბა კლუ-

ბებ ში, რეს ტორ ნებ ში, კა ფე ებ ში, სამ რეცხა-

ო ებ ში, აუზებ ზე, ფიტ ნეს - ცენ ტ რებ ში, და აშ. 

ამას თა ნა ვე „არდი ქარ დის“ მფლო ბე ლე ბი 

მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში ისარ გებ ლე-

ბენ მი ნუს 4-თეთრიანი ფას დაკ ლე ბით 

ლუ კო ი ლის ყვე ლა საწ ვავ ზე ( გარ და რე-

გუ ლა რი სა) იმის მი უ ხე და ვად, თუ რო გორ 

შე იც ვ ლე ბა ფა სი წლის გან მავ ლო ბა ში.

რაც შე ე ხე ბა ავ ტო სა ლო ნებ სა და 

ავ ტო ჰა უ სებს, შე თან ხ მე ბის მი ხედ ვით კონ-

კ რე ტულ სა ლონ თან „არდი ჯგუფს“ აქვს 

ექ ს კ ლუ ზი უ რი რა თქმა უნ და, შე და რე ბით 

იაფი ტა რი ფი. 

2010 წლი დან სა ქარ თ ვე ლოს სა ავ ტო-

მო ბი ლო ბა ზარ ზე „თეგეტა მო ტორ სის“ 

შვი ლო ბილ მა კომ პა ნი ამ „თეგეტა პრე მი უმ 

ვი ი ქელ ს მა“ PORSCHE-სა და MAZDA-ს ოფი-

ცი ა ლუ რი იმ პორ ტი რე ბა და იწყო. 

„თეგეტა პრე მი უმ ვი ი ქელ ს ში“ მიმ დი-

ნა რე გა ყიდ ვე ბის ლი დე რი სე და ნის ტი პის 

ავ ტო მო ბი ლი Mazda 6-ია. სექ ტემ ბ რი დან 

სა ქარ თ ვე ლოს წარ მო მად გენ ლო ბა შე უ ერ-

თ დე ბა მსოფ ლიო სი ახ ლე ებს და გა სა ყი-

დად გა მო ი ტანს ახალ Mazda 6-ს. , რომ ლის 

ფა სიც 22 000 აშშ დო ლა რი დან და იწყე ბა 

და Mazda CX5-ს, რომ ლის ფა სიც 26 000 აშშ 

დო ლა რი დან და იწყე ბა. მიმ დი ნა რე მო ნა-

ცე მე ბით „მაზდას“ მო დე ლებ ში ყვე ლა ზე 

იაფი მან ქა ნა 19 900-დოლარიანი Mazda 

3-ია, ხო ლო ყვე ლა ზე ძვი რად ღი რე ბუ ლი 36 

200 აშშ დო ლა რად შე ფა სე ბუ ლი Mazda CX-

9. „მაზდას“ ნე ბის მი ერ მო დელ ზე ვრცელ-

დე ბა თით ქ მის ყვე ლა ბან კის გან ვა დე ბა. 

გან ს ხ ვა ვე ბულ მომ სა ხუ რე ბას სთა-

ვა ზო ბენ კომ პა ნი ის წარ მო მად გენ ლე ბი 

PORSCHE-ს მომ ხ მა რებ ლებს. ამ შემ თხ ვე-

ვა ში თი თო ე ულ მომ ხ მა რე ბელ თან ინ დი-

ვი დუ ა ლურ მიდ გო მას იყე ნე ბენ, რად გან 

„პორშე“ პრე მი უმ - კ ლა სის მან ქა ნაა და 

ინ დი ვი დუ ა ლურ გა ყიდ ვებ ზეა გათ ვ ლი ლი. 

„პორშეს“ The best seller ავ ტო მო ბი ლებს 

შო რის, ლი დე რობს Cayenne, რომ ლის 

ღი რე ბუ ლე ბაც 49 000 ევ როა (კომპანია 

მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით ევ რო ში ად გენს 

„პორშეს“ ფა სებს და სწო რედ ევ როს ეკ ვი-

ვა ლენ ტ ში ყი დის), ხო ლო მე ო რე ად გილს 

65 000 ევ როდ შე ფა სე ბუ ლი Panamera 

იკა ვებს. „პორშეს“ ავ ტო ცენ ტ რ ში ამ მარ კის 

ყვე ლა მო დე ლია წარ მოდ გე ნი ლი. ესე ნი ა: 

Boxster-ი, Cayman-ი, 911, Panamera, Cayenne. 

ავ ტო მო ბი ლის შე ძე ნის შემ თხე ვა ში 

„თეგეტა პრე მი უმ ვი ი ქელ სი“ მომ ხ მა რე-

ბელს სთა ვა ზობს 2-წლიან გა რან ტი ას, 

9-წლიანი გა რან ტი ის გაგ რ ძე ლე ბის პერ ს-

პექ ტი ვით. 

„პორშეს“ კო მერ ცი უ ლი დი რექ ტო რი 

აღ ნიშ ნავს, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში დღემ დე 

მხო ლოდ ერთი პრე ცე დენ ტი და ფიქ სირ და, 

რო დე საც „პორშეს“ მო დე ლი გან ვა დე-

ბით გა ყი დუ ლა. რაც შე ე ხე ბა დაზღ ვე ვას, 

წამ ყ ვან სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ებს აქვთ 

ექ ს კ ლუ ზი უ რი შე თა ვა ზე ბა „პორშეს“ დაზღ-

ვე ვა ზე, ამი ტომ კლი ენ ტი თა ვად აკე თებს 

არ ჩე ვანს, რო მელ კონ კ რე ტულ სა დაზღ ვე-

ვო კომ პა ნი ას ან დობს თა ვის მან ქა ნას.  



ქალაქი ქალაქში
სა ბავ შ ვო ბა ღი, კლუ ბე ბი, სა ცუ რაო აუზი და სპორ ტუ ლი დარ ბა ზი, სი-
ლა მა ზის სა ლო ნი და დი დი სა ვაჭ რო ცენ ტ რი, რომ ლი თაც არა მარ ტო 
სა მე ზობ ლოს მკვიდ რე ბი ისარ გებ ლე ბენ. პრო ექ ტ ში გათ ვა ლის წი ნე-
ბუ ლია ყვე ლა ფე რი, რაც ნე ბის მი ერ თბი ლი სელს შე იძ ლე ბა დას ჭირ-
დეს და ისურ ვოს.

სამ შე ნებ ლო ად გი ლი თბი ლი სის ცენ ტ რი დან მაქ სი მუმ 15 კმ-ის 
რა დი უს ში უნ და შერ ჩე უ ლი ყო. სწო რედ ასე თი ად გი ლი არის წავ კი-
სი, რო მე ლიც თა ვი სუფ ლე ბის მო ედ ნი დან 7 კმ-ის და შო რე ბით მდე-
ბა რე ობს. წავ კი სი მსუ ბუ ქი კლი მა ტუ რი პი რო ბე ბი თაც გა მო ირ ჩე ვა. 
„მარენიკო ჯგუფს“ მე ო რე გან სა ხილ ველ ვა რი ან ტად მცხე თის რა ი ო ნი 
ჰქონ და, რო მე ლიც ქა ლა ქის მე ო რე ნა წილ თან ძა ლი ან ახ ლოს მდე-
ბა რე ობს, თუმ ცა გა დამ წყ ვეტ ფაქ ტო რად წავ კი სის კლი მა ტუ რი პი რო-
ბე ბი გა მოდ გა. წავ კი სი ზღვის დო ნი დან 850 მეტ რ ზე ა, ყვე ლა მხრი დან 
მთე ბით და ტყე ე ბით არის შე მო ფარ გ ლუ ლი, რაც რბილ ტემ პე რა ტუ-
რას და ეკო ლო გი უ რად სუფ თა კლი მატს გა ნა პი რო ბებს. გა მოკ ვ ლე-
ვე ბი სა და ტეს ტი რე ბე ბის შე დე გად დად გინ და, რომ წავ კის ში ჰა ე რის 
და ბინ ძუ რე ბა და ახ ლო ე ბით 10%-ს შე ად გენს – 10-ჯერ ნაკ ლებს დე-
და ქა ლაქ ში არ სე ბულ მაჩ ვე ნე ბელ ზე. 

ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას მოჰ ყ ვა ხან გ რ ძ ლი ვი მო ლა პა რა კე ბე ბი ად-
გი ლობ რივ მცხოვ რებ ლებ თან და მი წის მე სა კუთ რე ებ თან. 2007 წელს 
ტე რი ტო რი ის შეს ყიდ ვის შემ დეგ კი და იწყო „წავკისის ვე ლის“ პრო ექ-
ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა.

2007 წლი დან დღემ დე ჰოლ დინგ „მარენიკო ჯგუფ მა“ „წავკისის 
ველ ში“ $20 მი ლი ო ნი ჩა დო და პრო ექ ტის დას რუ ლე ბამ დე ეს თან ხა 
მუდ მი ვად გა იზ რ დე ბა. 

2008 წლის რუ სეთ - სა ქარ თ ვე ლოს ომ მა, რა საც მსოფ ლიო ეკო-
ნო მი კუ რი კრი ზი სის ფაქ ტო რიც და ერ თო და ამის გან გა მოწ ვე ულ მა 

რეკლამა

XXI სა უ კუ ნის სა ქარ თ ვე ლო ში პირ ვე ლი ათ წ ლე უ ლის სამ შე ნებ-
ლო ბუ მი თვალ ში სა ცე მი და აშ კა რა პრო ცე სი ა. ამ მხრივ თბი ლი სი, 
რა თქმა უნ და, ლი დე რის პო ზი ცი ა ში ა. დე და ქა ლა ქის სი მაღ ლი დან 
დათ ვა ლი ე რე ბი სას, პირ ვე ლი, რაც ყუ რადღე ბას იქ ცევს, შე და რე ბით 
ნაკ ლე ბი სიმ წ ვა ნე და სო კო ე ბი ვით მომ რავ ლე ბუ ლი აქ ტი უ რი და შე-
ჩე რე ბუ ლი მშე ნებ ლო ბე ბი ა, თა ვი სი ბე ტონ მ ზი დე ბი თა და ამ წე- და-
ნად გა რე ბით. 

ერ თ -ერ თი კომ პა ნი ა, რო მელ მაც ამ ათ წ ლე უ ლის შუა პე რი ოდ ში 
სა ქარ თ ვე ლო ში მრა ვალ მი ლი ო ნი ა ნი ინ ვეს ტი ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბა 
გა დაწყ ვი ტა, იყო „მარენიკო ჯგუ ფი“. „მარენიკო ჯგუ ფი“ შედ გე ბა ის-
რა ე ლი სა და სხვა უცხო უ რი ქვეყ ნე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი სა გან. კომ-
პა ნია საქ მი ა ნობს რო გორც ცენ ტ რა ლურ ევ რო პა ში (რუმინეთი, ბულ-
გა რე თი, მოლ დო ვა და ა.შ.), ასე ვე კვიპ როს ში, კოს ტა- რი კა ში, აშ შ - სა 
და სხვა ქვეყ ნებ ში. „მარენიკო ჯგუ ფის“ წარ მო მად გენ ლე ბი გან სა კუთ-
რე ბუ ლი პრო ექ ტის შექ მ ნის იდე ით 2006 წელს ჩა მო ვიდ ნენ სა ქარ თ-
ვე ლო ში. მათ სურ დათ მჭიდ რო სა მე ზობ ლო და სახ ლე ბის შექ მ ნა, რო-
მელ საც ექ ნე ბო და 24/7 დაც ვა და გან ვი თა რე ბუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა. 
გან სა კუთ რე ბუ ლი და მიმ ზიდ ვე ლი შტრი ხი კომ პ ლექ სის მდე ბა რე ო-
ბა უნ და ყო ფი ლი ყო. იდე ის ავ ტო რებ მა შე სა ბა მი სი ად გი ლის ძებ ნა 
თბი ლი სის ფარ გ ლებს გა რეთ და იწყეს, ნაც ვ ლად დე და ქა ლა ქის უკ ვე 
კარ გად ათ ვი სე ბუ ლი და და სა ხლე ბუ ლი ცენ ტ რი სა. ურ ბა ნუ ლი მო სახ-
ლე ო ბის თ ვის გა მიზ ნუ ლი ქა ლაქ გა რე ლო კა ცია ინ ვეს ტო რის მხრი დან 
გარ კ ვე ულ რისკს გუ ლის ხ მობს, თუმ ცა იდე ის ავ ტო რებ მა ფსო ნი შე-
თა ვა ზე ბუ ლი სერ ვი სი სა და პი რო ბე ბის და მა ტე ბით უპი რა ტე სო ბებ ზე 
გა ა კე თეს: მა ღა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბით აღ ჭურ ვი ლი დაც ვა 24/7, სა კონ-
ტ რო ლო გამ შ ვე ბი პუნ ქ ტი, დე და ქა ლა ქის ულა მა ზე სი ხე დი, სრუ ლად 
კე თილ მოწყო ბი ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა, გა სარ თო ბი და წე სე ბუ ლე ბე ბი, 

„მარენიკო ჯგუფი“ 
თავისუფლების მოედნიდან 7 

კილომეტრში „წავკისის ველს“ 
აშენებს. რისკიანია თუ არა 

ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში, 
დახვეწილ ინფრასტრუქტურასა 

და შესანიშნავ სერვისში 
ინვესტირება?



ქალაქი ქალაქში

ნინო ნადიბაიძე

მეტ რ ზე ფას მა $3 ან 4 ათა სის ნიშ ნულს მი აღ წი ოს.
„წავკისის ველ ში“ სახ ლის შე ძე ნის მსურ ველს კომ პა ნია სრულ თა ვი-

სუფ ლე ბას სთა ვა ზობს. ნე ბის მი ერ მსურ ველს, პრო ექ ტის არ ქი ტექ ტორ-
თან კონ სულ ტა ცი ის შემ დეგ, სა კუ თა რი გე მოვ ნე ბი თა და წარ მოდ გე ნე-
ბით შე უძ ლია აიშე ნოს ოც ნე ბის სახ ლი. არ სე ბობს ასე ვე და სახ ლე ბის 
მე ო რე ტი პი, რო მელ საც მთლი ა ნად კომ პა ნია აპ რო ექ ტებს და აგ რეთ ვე 
რამ დე ნი მე ვი ლა, რომ ლე ბიც ძი რი თა დად საზღ ვარ გა რეთ მცხოვ რებ 
ქარ თ ვე ლებ ზეა გათ ვ ლი ლი. 

პრო ექ ტის მე ო რე ეტა პი არის „წავკისი ჰილ სა ი დი“, რო მე ლიც 184 
ობი ექტს მო ი ცავს, მე სა მე ეტა პი – „წავკისი პარ კი“ 40 ობი ექ ტის გან 
შედ გე ბა, მე ოთხე ეტა პი კი – „წავკისი რი ვე რი ა“ – 119 თა უნ ჰა უ სის გან. 
საცხოვ რე ბე ლი კომ პ ლექ სის მხატ ვ რუ ლი ნა წი ლის ავ ტო რი ცნო ბი ლი 
სკულ პ ტო რი გია ჯა ფა რი ძე ა.

გარ და წავ კი სი სა, უცხო ე ლი ინ ვეს ტო რე ბი ლი ლოს ბაზ რო ბის მიმ დე-
ბა რე ტე რი ტო რი ა ზე კო მერ ცი უ ლი პრო ექ ტის მშე ნებ ლო ბის წა მოწყე ბა-
საც აპი რე ბენ; ასე ვე და გეგ მი ლია და სას ვე ნე ბე ლი სახ ლე ბის მშე ნებ ლო-
ბა ბა თუმ ში, ზღვას თან ახ ლოს, მაქ სი მუმ 100კვ/მ პა ტა რა ბა ღით, თუმ ცა 
კომ პა ნი ა ში აცხა დე ბენ, რომ ამ ეტაპ ზე „წავკისის ვე ლი“ მათ თ ვის ყვე-
ლა ზე პრი ო რი ტე ტუ ლი პრო ექ ტია და სა ნამ პრო ექ ტის 70-80% არ იქ ნე ბა 
გა ყი დუ ლი, მე ნეჯ მენ ტი ახალ პრო ექ ტებ ში ინ ვეს ტი რე ბას არ აპი რებს. 

და სავ ლე თის მჭიდ როდ ურ ბა ნი ზე ბულ ქა ლა ქებ ში ამ გ ვა რი მშვი დი 
სა მე ზობ ლო ე ბი უდი დე სი პო პუ ლა რო ბით სარ გებ ლობს. თუმ ცა ხმა-
უ რი ან და და ბინ ძუ რე ბულ ქა ლა ქის გა რე მოს თან გა მოთხო ვე ბა ექ ს- 
 კ ლუ ზი უ რი სი ა მოვ ნე ბა ა, ამი ტომ პრეს ტი ჟუ ლი ე.წ. Gated Community-ების 
ელი ტა რუ ლი უბ ნე ბი ძი რი თა დად გა მორ ჩე უ ლი სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის 
ფე ნის თ ვი საა ხელ მი საწ ვ დო მი, გან ს ხ ვა ვე ბით სა ქარ თ ვე ლოს გან ვი თა-
რე ბა დი ბაზ რის გან, სა დაც უძ რა ვი ქო ნე ბის ეს ტი პი მხო ლოდ ახ ლა იკი-
დებს ფეხს. „წავკისის ვე ლის“ პერ ს პექ ტი ვაც აშ კა რა ა: აბა, ვინ იტყ ვის 
უარს დე და ქა ლა ქის გა დატ ვირ თუ ლი გა რე მო მყუდ რო და სუფ თა სა მე-
ზობ ლო ზე გაც ვა ლოს დე და ქა ლა ქის ცენ ტ რი დან 7-იოდე კი ლო მეტ რის 
მო შო რე ბით?

სამ შე ნებ ლო სტაგ ნა ცი ამ „წავკისის ველ საც“ შე უქ მ ნა 
პრობ ლე მე ბი. ეს იყო გა მოწ ვე ვა ინ ვეს ტო რე ბის თ ვის და, 
ამავ დ რო უ ლად, „წავკისის ვე ლის“ პო ტენ ცი ურ მკვიდ რ-
თათ ვის, რად გან არას ტა ბი ლურ ეკო ნო მი კურ გა რე მო ში 
თითქმის ყვე ლა ერი დე ბო და უძ რა ვი, მით უმე ტეს მშე-
ნე ბა რე ქო ნე ბის შე ძე ნას. ძა ლი ან ბევ რი სამ შე ნებ ლო 
კომ პა ნი ა, ფაქ ტობ რი ვად, გა უქ მ და და დარ ჩა უამ რა ვი შე უს რუ ლე ბე-
ლი ვალ დე ბუ ლე ბა მშე ნებ ლე ბის მხრი დან. თუმ ცა ამ ვი თა რე ბა შიც კი 
„მარენიკო ჯგუფ მა“ – კვლავ პი რა დი რის კის ხარ ჯ ზე – სა კუ თა რი სახ ს-
რე ბით გა ნაგ რ ძო მშე ნებ ლო ბა. პრო ექ ტის ავ ტორ თა შე უ პოვ რო ბას უშე-
დე გოდ არ ჩა უვ ლია და „წავკისის ველს“ ახა ლი ინ ვეს ტო რე ბი შე ე მა ტა.

ამ ეტაპ ზე და სახ ლე ბა ში უკ ვე 35 ოჯა ხი ცხოვ რობს და პრო ექ ტის პარ-
ტ ნი ო რი და ინ ვეს ტო რე ბის წარ მო მად გე ნე ლი ბა ტო ნი გალ ვაგ ნე რი 
ფიქ რობს, რომ ეს რიცხ ვი სექ ტემ ბ რის ბო ლოს თ ვის 70-მდე გა იზ რ დე ბა. 
2013 წლის ზაფხუ ლის ბო ლოს თ ვის „წავკისის ვე ლი“ ცოცხა ლი სა მე ზობ-
ლო იქ ნე ბა და არა მხო ლოდ მშე ნებ ლო ბა. მშე ნებ ლო ბის და სას რუ ლის-
თ ვის და სახ ლე ბა ში სულ 400 ოჯა ხი იცხოვ რებს. კო მუ ნა ლურ და სა კო მუ-
ნი კა ციო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა ზე კომ პა ნი ამ უკ ვე იზ რუ ნა – თა ვად შე ი ძი ნა 
და და ა მონ ტა ჟა 5 კმ-ი ა ნი წყალ გაყ ვა ნი ლო ბა, რო მე ლიც ფილ ტ რა ცი ის 
თა ნა მედ რო ვე შე საძ ლებ ლო ბე ბით არის აღ ჭურ ვი ლი. მხო ლოდ ეს კონ-
კ რე ტუ ლი შე ნა ძე ნი მას $ 100 000-მდე და უჯ და. და სახ ლე ბა ში ასე ვე გაყ-
ვა ნი ლია გა ზის მი ლე ბი, ინ ტერ ნე ტის, ტე ლე ვი ზი ი სა და სა ტე ლე ფო ნო 
კა ბე ლე ბი. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კო მუ ნი კა ცი ე ბი მი წის ქ ვე შაა – არც ერ თი 
მი ლი და კა ბე ლი ჰა ერ ში არაა გა ჭი მუ ლი და არ აუშნოებს და სახ ლე ბის 
სა ერ თო ხედს. 

ფა სებ თან და კავ ში რე ბით კომ პა ნი ა ში აცხა დე ბენ, რომ მა თი მი ზა ნი 
თა ვი დან ვე ისე თი სა მე ზობ ლო და სახ ლე ბის შექ მ ნა იყო, სა დაც სახ ლი 
თა ვის მი წის ნაკ ვეთ თან ერ თად არ იქ ნე ბო და იმა ზე ძვი რი, ვიდ რე, მა-
გა ლი თის თ ვის, ვა კე ში ან სა ბურ თა ლო ზე. დღეს დღე ო ბით კვად რა ტუ ლი 
მეტ რი „თეთრი“ კარ კა სი „წავკისის ვე ლის“ და სახ ლე ბა ში ღირს $950 
და ამ ფას ში შე დის 5-ჯერ დი დი მი წის ნაკ ვე თი სახ ლის შე მო გა რენ ში. 
და ახ ლო ე ბით ასეთ ფა სად ქა ლა ქის ცენ ტ რ ში იყი დე ბა მხო ლოდ ბი ნა, 
ყო ველ გ ვა რი მი წის ნაკ ვე თი სა და სხვა მომ სა ხუ რე ბე ბის გა რე შე. მსურ-
ველს „წავკისის ვე ლი“ 5-წლიან სა შე ღა ვა თო პე რი ოდს და ამ ვა და ზე 
გა და ნა წი ლე ბულ გა დახ დის გეგ მა საც სთა ვა ზობს. ივ ნი სის ბო ლოს ფა-
სე ბის $20-30-ით ზრდა იგეგ მე ბა, რად გან ამ დრო ის თ ვის უკ ვე დას რუ-
ლე ბუ ლი იქ ნე ბა ას ფალ ტის და გე ბის პრო ცე დუ რე ბი.

კომ პა ნი ის მე ნეჯ მენ ტის გათ ვ ლით, „წავკისის ვე ლი“ იქ ცე ვა იმ დე ნად 
პო პუ ლა რულ და სა სურ ველ და სახ ლე ბად, რომ შე იძ ლე ბა კვად რა ტულ 

გალ ვაგნერი, 
„მარენიკო 
ჯგუფ ის“ 
წარმომადგენელი 
საქართველოში

ზევით: „წავკისის 
ველ ის“ ერთ-ერთი 
საცხოვრებელი 
სახლი. 
ქვევით: ხედი 
„წავკისის ველ ის“ 
საცხოვრებელი 
კომპლექსიდან.
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მეწარმეები

ტექნოლოგიები

ტექნოლოგიების ნოვატორი, 
რომელმაც თითქმის მოკლა 
სადამ ჰუსეინი
დორონ კემპელი ტექნოლოგიების სფეროს ყველაზე წარმატებული მეწარმეა 
ბოსტონში. მისი ბექგრაუნდი დაკავშირებულია ისრაელის სამხედრო ისტორიის 
ყველაზე საიდუმლო სპეცოპერაციებთან… და ამერიკულ ბიზნესთან. 

ავტორი: ნათან ვარდი

მ
ზე უკ ვე ზე ნიტ ში იყო, რო დე საც შუა უდაბ ნო ში ის-

რა ე ლის ყვე ლა ზე ელი ტუ რი სპეც და ნიშ ნუ ლე ბის 

და ნა ყო ფი ადა მი ან თა ჯგუფს მი უ ახ ლოვ და. ერა ყე-

ლე ბად გა დაც მუ ლი ჯა რის კა ცე ბი ორი დღით ად რე 

ვერ ტ მ ფ რე ნე ბით ჩა მოფ რინ დ ნენ ამ ად გი ლი დან 

ასო ბით მი ლის და შო რე ბით და ჯი პე ბით გა ემ გ ზავ რ ნენ მი ტო ვე-

ბუ ლი ფორ პოს ტი სა კენ, რა თა მო ნა წი ლე ო ბა მი ე ღოთ ის რა ე ლის 

„კომანდოსის“ ის ტო რი ა ში ყვე ლა ზე სა და ვო, სა რის კო და სა ი-

დუმ ლო მი სი ა ში.

ეს იყო სა დამ ჰუ სე ი ნის მკვლე ლო ბის რე პე ტი ცი ა.

ორ თა ნა მებ რ ძოლ თან მდგომ მა ლი დერ მა, დო რონ კემ პელ მა, 

300 იარ დის მან ძილ ზე და ი ნა ხა ხა კის ფერ უნი ფორ მა სა და წი-

თელ ბე რეტ ში გა მოწყო ბი ლი მა მა კა ცი. ეს იყო ებ რა ე ლი ჯა რის-

კა ცი, რო მე ლიც ჰუ სე ი ნის როლს ას რუ ლებ და დიქ ტა ტო რის ბი ძის 

დაკ რ ძალ ვის ინ ს ცე ნი რე ბა ში. ამ ოპე რა ცი ი სათ ვის კემ პე ლის 

30-კაციანი ჯგუ ფი ბო ლო 6 თვის გან მავ ლო ბა ში ემ ზა დე ბო და.

რა დი ო კავ შირ ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი კემ პე ლის თა ნა მებ რ ძო ლი 

იქ ვე იყო მი მა ლუ ლი და მუდ მი ვი დი ა ლო გი ჰქონ და სა მი მი ლის 

და შო რე ბით მდგარ ძი რი თად ძა ლებ თან, რომ ლე ბიც შე ი ა რა-

ღე ბუ ლი იყ ვ ნენ ამ მი სი ი სათ ვის სპე ცი ა ლუ რად შე მუ შა ვე ბუ ლი 

მარ თ ვა დი ჭურ ვე ბით. ახ ლო დან ამ მოვ ლე ნებს აკ ვირ დე ბო და 

ის რა ე ლის არ მი ის უმაღ ლე სი გე ნე რა ლი ტე ტი, მათ შო რის იყო 

თავ დაც ვის მი ნის ტ რიც. თუ ეს სი მუ ლა ცია წარ მა ტე ბით ჩა ივ ლი-

და, ისი ნი, სა ვა რა უ დოდ, გას ცემ დ ნენ ნამ დ ვი ლი მი სი ის გან-

ხორ ცი ე ლე ბის ბრძა ნე ბას და მსოფ ლი ო ში ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე 

ავად სახ სე ნე ბე ლი მმარ თ ვე ლი, ადა მი ა ნი, რო მე ლიც XX სა უ კუ ნის 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლის გან მავ ლო ბა ში მუდ მი ვად ემუქ რე ბო და 

მე ზობ ლებ სა და სა კუ თარ ხალხს და რო მელ მაც და ი ფი ცა, რომ 

ის რა ელს გა ა ნად გუ რებ და, შე საძ ლოა სულ მა ლე მომ კ ვ და რი ყო – 

გამ ქ რა ლი ყო აფეთ ქე ბის მხურ ვა ლე კვამ ლ ში.

შემ დეგ უდაბ ნო გა მაყ რუ ე ბელ მა აფეთ ქე ბამ შეძ რა. და ყვე ლა-

ფე რი შე იც ვა ლა.

1992 წელს, ამე რი კე ლე ბის ერაყ ში შეჭ რამ დე ათი წლით ად რე, 

კემ პე ლი ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და ის რა ე ლის სა ი დუმ ლო მი სი ას, რომ-

ლის მი ზა ნიც იყო სა დამ ჰუ სე ი ნის გა ნად გუ რე ბა და ის ტო რი ის 

მი მარ თუ ლე ბის შეც ვ ლა. ნაც ვ ლად ამი სა, მი სი ის გე ნე რა ლუ რი 

რე პე ტი ცი ის დროს ის რა ე ლის უდაბ ნო ში ხუ თი ჯა რის კა ცი და ი ღუ-

პა, ცოცხ ლად დარ ჩე ნილ თა ცხოვ რე ბა კი რა დი კა ლუ რად და სა-

მუ და მოდ შე იც ვა ლა. მათ შო რის, კემ პე ლი საც. ის საცხოვ რებ ლად 

გა და ვი და აშ შ - ში, სა დაც ახ ლა ქმნის ტექ ნო ლო გი ურ კომ პა ნი ებს, 

რომ ლებ საც მხარს უჭე რენ ვენ ჩუ რუ ლი კა პი ტა ლის სფე რო ში ცნო-

ბი ლი სა ხე ლე ბი. თა ვი სი პირ ვე ლი კომ პა ნია მან IBM-ს მიჰ ყი და 

და ახ ლო ე ბით $200 მი ლი ო ნად, ამ ჟა მად კი ავი თა რებს მე ო რეს, 

რო მელ საც კი დევ უფ რო დი დი პო ტენ ცი ა ლი ექ ნე ბა.

ამას თან, აღ მოჩ ნ და, რომ ის ბევ რად მე ტი ა, ვიდ რე ის ტო რი-

უ ლი ცნო ბის მოყ ვა რე ო ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის წყა რო. რო დე საც 

ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში კვლავ გამ წ ვავ და სამ ხედ რო და ძა ბუ ლო-

ბა, მის მა ის ტო რი ამ სა შუ ა ლე ბა მოგ ვ ცა ჩაგ ვე ხე და ის რა ე ლის 

სპეც და ნიშ ნუ ლე ბის ელი ტუ რი და ნა ყო ფის „საიერეტ მატ კა ლის“ 

(Sayeret Matkal) სა ი დუმ ლო სა მე წარ მეო კულ ტუ რა ში და, რაც 

უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, გაგ ვე გო, მი უ ხე და ვად მცი რე რიცხო ვა-

ნი მო სახ ლე ო ბი სა, რო გორ იქ ცა ის რა ე ლი მსოფ ლი ოს ერ თ -ერთ 

ელი ტურ ტექ ნო ლო გი ურ მო თა მა შედ.

ამ ჟა მად კემ პე ლის შტაბ ბი ნა გან თავ სე ბუ ლია ბოს ტო ნის 128-ე 

ავ ტო მა გის ტ რა ლის და სავ ლეთ მხა რეს მდე ბა რე ოფის - პარ კის პა-

ტა რა ოთახ ში, სა დაც მხო ლოდ ცა რი ე ლი მა გი და დგას, რო მელ ზეც 

არ არის არც ტე ლე ფო ნი, არც კომ პი უ ტე რი – არა ფე რი, ლეპ ტო პის 

კა ბე ლი სა და Kleenex-ის ხელ სა ხო ცე ბის გარ და. 49 წლის კემ პე ლი 

თავ დას ხ მებს PowerPoint-ისა და WebEx-ის სა შუ ა ლე ბით გეგ მავს, 

მი სი მი სიაა, შეც ვა ლოს სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის ინ ფ რას-

ტ რუქ ტუ რა, რო მე ლიც წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ეყ რ დ ნო ბო და კორ-
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პო რა ცი ებს. ის ცდი ლობს ჩა ა ნაც ვ ლოს 

რამ დე ნი მე სერ ვი სი და პრო დუქ ტი ერ თი 

მოწყო ბი ლო ბით, რო მე ლიც მო ნა ცე მებს 

უფ რო მოქ ნი ლად და ა მუ შა ვებს. მან 90 

ადა მი ა ნი გად მო ი ბი რა სხვა კომ პა ნი ე-

ბი დან თა ვის SimpliVity-ში სა მუ შა ოდ და 

და არ წ მუ ნა Accel Partners-ისა და Kleiner 

Perkins-ის მსგავ სი ინ ვეს ტო რე ბი მას ში 

$43 მი ლი ო ნი ჩა ე დოთ. „შეუძლებელი არა-

ფე რი ა, – ამ ბობს კემ პე ლი. – რწმე ნა, რომ 

ყვე ლა ფე რი შე საძ ლე ბე ლი ა, სამ ხედ რო 

სამ სა ხუ რის პე რი ოდ ში გან მიმ ტ კიც და, 

რად გან რა საც ჩვენ ვა კე თებ დით, არ ყო-

ფი ლა რა ღაც ძვე ლის გან მე ო რე ბა“.

კემ პე ლის თა ნამ შ რომ ლე ბი და მი სი 

პარ ტ ნი ო რე ბი არ იც ნო ბენ მი სი სამ-

ხედ რო კა რი ე რის დე ტა ლებს. ის ამა ზე 

არას დ როს სა უბ რობს. ეს მის რე ზი უ მე შიც 

კი არ არის მი თი თე ბუ ლი. ჰუ სე ი ნის წი ნა-

აღ მ დეგ და გეგ მილ შეთ ქ მუ ლე ბა ში მი სი 

მო ნა წი ლე ო ბის შე სა ხებ არა ვინ იცო და 

ის რა ე ლის საზღ ვ რებს გა რეთ. იქ კი ნო ემ-

ბერ ში ტე ლე ვი ზი ით პირ ვე ლად აჩ ვე ნეს 

ებ რა უ ლე ნო ვა ნი დო კუ მენ ტუ რი ფილ მი, 

რო მე ლიც სა ი დუმ ლო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ 

მოგ ვითხ რობ და. დე კემ ბერ ში, რო დე საც 

კემ პელს პირ ვე ლად და ვუ კავ შირ დით, ის 

ეცა და გა და ერ წ მუ ნე ბი ნა FORBES-ი მას ზე 

სტა ტი ის და წე რის გან, მაგ რამ ბო ლოს და 

ბო ლოს, რო დე საც მიხ ვ და, რომ ნე ბის-

მი ერ შემ თხ ვე ვა ში გა ვა კე თებ დით ამას, 

უფ ლე ბა მოგ ვ ცა SimpliVity-ში ვწვე ო დით 

და რამ დე ნი მე შე კითხ ვა დაგ ვეს ვა. 

სიფ რ თხი ლე და წინ და ხე დუ ლე ბა მას 

ძვალ - რ ბილ ში აქვს გამ ჯ და რი, რაც შე დე-

გია 11-წლიანი სამ ხედ რო სამ სა ხუ რი სა, 

რო დე საც ის იყო ის რა ე ლის ის ტო რი ა ში 

ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ეფექ ტი ა ნი კო მან-

დო სი. იმ ინ ცი დენ ტამ დე, რო მელ მაც მის 

სამ ხედ რო კა რი ე რას და უს ვა წერ ტი ლი, 

მას მო ნა წი ლე ო ბა ჰქონ და მი ღე ბუ ლი 

ათო ბით მი სი ა ში, რო მელ თა უმე ტე სო ბა 

მტრის ტე რი ტო რი ა ზე იყო გან ხორ ცი ე ლე-

ბუ ლი. მას უამ რა ვი ჯილ დო ჰქონ და მი ღე-

ბუ ლი და ბევ რი გა ნი ხი ლავ და, რო გორც 

ერ თ -ერთ სა მო მავ ლო კან დი დატს არ მი ის 

გენ შ ტა ბის უფ რო სის პოს ტ ზე. მე ტიც, მის 

და ნა ყოფ ში მსა ხუ რობ და ის რა ე ლის ორი 

პრე მი ერ - მი ნის ტ რი: ბე ნი ა მინ ნე თა ნი ა ჰუ 

და ეჰუდ ბა რა კი. „პირადი გა მოც დი ლე-

ბი დან გა მომ დი ნა რე, ვი ცი, რას ნიშ ნავს 

ასე თი ოპე რა ცი ე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა 

და მე გო ნა, ვე რა ვინ შეძ ლებ და ჩემს გა ო-

ცე ბას, უთხ რა ბა რაკ მა FORBES-ს. დო რო ნი 

გა მო ნაკ ლი სი იყო. ის მარ თ ლაც უძ ლი ე რე-

სი გახ ლ დათ“. 

არ ქი ტექ ტო რი სა და სკო ლის მას წავ-

ლებ ლის შვილს წარ მა ტე ბა თა ვი დან ვე 

სდევ და თან. გო ნი ე რი და სპორ ტუ ლი 

კემ პე ლი თა მა შობ და ის რა ე ლის ხელ ბურ-

თის ეროვ ნულ ახალ გაზ რ დულ ნაკ რებ ში 

და ამის გა მო გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი იყო 

სამ ხედ რო სამ სა ხუ რი სა გან. ის ნე ბა ყოფ-

ლო ბით ჩა ე წე რა სა ი დუმ ლო და სა შიშ 

„საიერეტ მატ კალ ში“ და გა ი ა რა მკაც რი 

კონ კურ სი, რომ ლის შე დე გა დაც 6000 

კან დი და ტი დან 30 შე ირ ჩა. ის სწრა ფად 

და წი ნა ურ და და მა ლე და ნა ყო ფის მე თა უ-

რის მო ად გი ლედ და ი ნიშ ნა.

კემ პე ლი თავს არი დებს სა უ ბარს და ნა-

ყო ფის სპე ცი ა ლურ მი სი ებ ზე, რომ ლე ბიც 

უმე ტეს წი ლად გა სა ი დუმ ლო ე ბუ ლი ა, მაგ-

რამ ზო გი რამ მა ინც ცნო ბი ლი ა. მა გა ლი-

თად, 80-წლების და საწყის ში კემ პე ლი 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და ჯგუფს, რო მელ მაც 

შტურ მით აიღო შე ი ა რა ღე ბუ ლი არა ბი 

ტე რო რის ტე ბის მი ერ გა ტა ცე ბუ ლი ავ ტო-

ბუ სი და მგზავ რე ბი გა და არ ჩი ნა. ორ სხვა 

შემ თხ ვე ვა ში კემ პე ლი მო ნა წი ლე ობ და 

ის რა ე ლის ტე რი ტო რი ა ზე შე მო სუ ლი ტე-

რო რის ტე ბის გა მოვ ლე ნი სა და გა ნად გუ-

რე ბის ოპე რა ცი ა ში. თუმ ცა, რო გორც ჩანს, 

ეს ინ ცი დენ ტე ბი ნაკ ლე ბად სა ში ში და 

სა რის კო იყო იმ და ვა ლე ბებ თან შე და რე-

ბით, რომ ლე ბიც დღემ დე გა სა ი დუმ ლო ე-

ბუ ლი ა. 

არის კი დევ ერ თი ამ ბა ვი, რო მელ ზეც 

კემ პე ლი ზო გა დად სა უბ რობს. ის რა ე ლის 

უსაფ რ თხო ე ბი სათ ვის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი მი სი ით მტრის ქვე ყა ნა ში მყო ფი 

მი სი გუნ დი, სა დაზ ვერ ვო სამ სა ხუ რის 

შეც დო მის გა მო, ჩა საფ რე ბას გა და აწყ-

და. კემ პელ მა თა ვი სი ჯგუ ფი ხა ფან გი დან 

ერ თი გას რო ლის გა რე შე გა მო იყ ვა ნა, 

ისე, რომ ახ ლოს გან ლა გე ბულ მა მტრის 

და ნა ყოფ მა ვე რა ფე რი გა ი გო. ის, რომ კემ-

პ ელ მა შეძ ლო ამის გა კე თე ბა ის რა ე ლის 

გე ნე რა ლი ტეტ მა და პრე მი ერ - მი ნის ტ რ მა 

დიდ წარ მა ტე ბად შე ა ფა სეს. შე საძ ლოა 

ამან ქვე ყა ნა ომი სა გან იხ ს ნა. 

სა დამ ჰუ სე ი ნის მკვლე ლო ბას თან 

და კავ ში რე ბუ ლი გეგ მა, რო მე ლიც ის რა ე-

ლის მი ერ იყო შე მუ შა ვე ბუ ლი, რთუ ლი და 

კომ პ ლექ სუ რი გახ ლ დათ. ეს იდეა გაჩ ნ და 

რამ დე ნი მე თვე ში მას შემ დეგ, რაც ყუ რე ში 

პირ ვე ლი ომის დროს ჰუ სე ინ მა ის რა ელს 

SCUD-ის რა კე ტე ბი ეს რო ლა და აშ შ - ს თან 

მყი ფე კო ა ლი ცი ის გა მო მან უარი თქვა 

სა პა სუ ხო ცეცხ ლის გახ ს ნა ზე.

ჰუ სე ი ნის გა ნად გუ რე ბა ნიშ ნავ და 

ის რა ე ლის წი ნა შე არ სე ბუ ლი საფ რ თხის 

გა ნე იტ რა ლე ბას და იმ ადა მი ა ნის მო ცი-

ლე ბას, რო მელ საც ის რა ე ლის ლი დე რე-

ბი გა ნი ხი ლავ დ ნენ მა თი ქვეყ ნის თ ვის 

გრძელ ვა დი ა ნი სა შიშ რო ე ბის წყა როდ, 

რომ ლის წი ნა აღ მ დე გაც შე უ პოვ რად უნ და 

ემოქ მე დათ.

კემ პე ლი პა სუ ხის მ გე ბე ლი იყო იმ 

ოპე რა ცი ა ზე, რო მელ საც მხარს პრე მი ერ - 

მი ნის ტ რი იცხაკ რა ბი ნი უჭერ და. რო გორ 

შეძ ლებ და ის პა რა ნო ი ით შეპყ რო ბილ 

დიქ ტა ტორ თან მი ახ ლო ე ბას, რო მელ საც 

რამ დე ნი მე სა სახ ლე ჰქონ და? ჰუ სე ინ ზე 

თავ დას ხ მის თავ და პირ ვე ლი გეგ მით, ეს 

უნ და მომ ხ და რი ყო ომის დროს და ზი ა ნე-

ბუ ლი ბაღ და დის ხი დის გახ ს ნის ცე რე მო-

ნი ა ზე, რო მელ საც, ის რა ე ლის სა დაზ ვერ-

ვო სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე ბით, ჰუ სე ი ნი 

უნ და დას წ რე ბო და. მაგ რამ სა ბო ლო ოდ 

გა დაწყ და, რომ ის უნ და მო ეკ ლათ მის 

მშობ ლი ურ ქა ლაქ ტიკ რიტ თან ახ ლოს 

მი სი მო მაკ ვ და ვი ბი ძის მო სა ლოდ ნე ლი 

დაკ რ ძალ ვის დროს. კემ პე ლი უნ და მოხ-

ვედ რი ლი ყო დაკ რ ძალ ვა ზე და თა ვი სი 

ჯგუ ფის წევ რე ბის თ ვის შე ეტყო ბი ნე ბი ნა 

ჰუ სე ი ნის ზუს ტი ად გილ მ დე ბა რე ო ბა, რის 

შემ დე გაც ისი ნი ერა ყელ დიქ ტა ტორს მარ-

თ ვად ჭურ ვებს და უ შენ დ ნენ. ის რა ე ლის 

უდაბ ნო ში ჩა ტა რე ბულ მა პირ ველ მა ორ მა 

რე პე ტი ცი ამ კარ გად ჩა ი ა რა, მაგ რამ მე-

სა მე მცდე ლო ბის დროს ჭურ ვის ტა ი მე რი 
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აირი ა, რად გან კო მან დო სის ჯი პი გარ კ ვე-

უ ლი დრო ით ქვი შა ში გა ი ჭე და. ამის გა მო 

ჭურ ვი გა ვარ და უფ რო ად რე – იმ ვარ ჯი შის 

დროს, რო დე საც ებ რა ე ლი სამ ხე დო რე ბი 

ერა ყე ლე ბის გა და ად გი ლე ბას სი მუ ლი-

რებ დ ნენ. 

ამ კრა ხის შემ დ გო მი რამ დე ნი მე თვე 

ყვე ლა ზე მძი მე იყო კემ პე ლის ცხოვ რე-

ბა ში. რო გორც მი სი ის ხელ მ ძღ ვა ნელ მა, 

მან სრუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა აიღო ამ 

ტრა გე დი ა ზე. „უდიდეს ტკი ვილს გან ვიც-

დი დი. ადა მი ა ნე ბის და ღუპ ვის გა მო და-

ნა შა უ ლის გრძნო ბა მტან ჯავ და, – ამ ბობს 

კემ პე ლი. – მე ადა მი ან თა იმე დე ბის გა მარ-

თ ლე ბა მონ დო და“. მას ტკი ვი ლი მი ა ყე ნეს 

გარ დაც ვ ლი ლი ჯა რის კა ცე ბის ოჯა ხებ მა, 

რომ ლებ მაც ბრა ლი დას დეს ამ ინ ცი დენ-

ტის მი ჩუ მა თე ბის მიზ ნით სამ ხედ რო 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას თან გა რი გე ბა ში და 

ებ რა ელ მა სამ ხედ რო ებ მა, რომ ლებ მაც 

ის სამ ხედ რო ტრი ბუ ნა ლის წი ნა შე და ა-

და ნა შა უ ლეს. ინ ცი დენ ტი უკი დუ რე სად 

პო ლი ტი ზე ბუ ლი გახ და და მი სი ა ში მო ნა-

წი ლე გენ შ ტა ბის ბევ რი წევ რი მომ ხ დარ ში 

ერ თ მა ნეთს ადა ნა შა უ ლებ და. კემ პელ მა 

და ნა შა უ ლი სა კუ თარ თავ ზე აიღო – ეს 

გახ ლ დათ ბე დის წე რა, რო მე ლიც იმა ზე 

ბევ რად მძი მე იყო, ვიდ რე მა შინ იქ ნე ბო-

და, ერაყ ში რომ ჩა ვარ დ ნი ლი ყო. გარ და 

ამი სა, მას ჩა მო ერ თ ვა მა ი ო რის წო დე ბა 

და აეკ რ ძა ლა სამ ხედ რო მე თა უ რო ბა ორი 

წლით – სიმ ბო ლუ რი ვა დით, რო მე ლიც ამ 

გა ნა ჩე ნის მი ღე ბის დრო ი სათ ვის უკ ვე 

გა სუ ლი იყო. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ხელ მ ძღ ვა ნე-

ლო ბა სთხოვ და დარ ჩე ნი ლი ყო, კემ პე ლი 

ჯერ კი დევ სამ ხედ რო ტრი ბუ ნა ლის დას-

რუ ლე ბამ დე შე უდ გა სწავ ლას ჰარ ვარ დის 

ბიზ ნეს ს კო ლა ში, სა დაც მის მა თა ნა კურ-

სე ლებ მა არც კი იცოდ ნენ, რომ თა ვის სამ-

შობ ლო ში ის ეროვ ნულ ტრა გე დი ა ში იყო 

გახ ვე უ ლი. სამ ხედ რო ცენ ზუ რის წე სე ბის 

გა მო კემ პე ლი ის რა ელ ში იყო ცნო ბი ლი, 

რო გორც ოფი ცე რი „კ“ და ეს ინ ცი დენ ტი 

არა სო დეს და უ კავ ში რე ბი ათ ჰუ სე ი ნის 

მკვლე ლო ბის მცდე ლო ბას თან, სა ნამ ის 

2003 წელს არ და ი ჭი რეს. არც ჰარ ვარ დ ში 

სწავ ლი სას და არც სხვა დროს კემ პე ლი 

არ სა უბ რობ და თა ვი სი სამ ხედ რო სამ სა-

ხუ რის შე სა ხებ. „ჩვენ არა ფე რი ვი ცო დით 

მის საქ მი ა ნო ბა ზე და ახ ლაც არ ვი ცით, 

რა გა მოც დი ლე ბა აქვს მი ღე ბუ ლი ის რა-

ე ლის შე ი ა რა ღე ბულ ძა ლებ ში“, – ამ ბობს 

ტომ პა ტერ სო ნი, სან ფ რან ცის კო ე ლი 

მე წარ მე და კემ პე ლის ყო ფი ლი კურ სე-

ლი, რო მელ თა ნაც ის ახ ლაც მე გობ რობს. 

„ბიზნესსკოლაში ის კარ გად ატა რებ და 

დროს, – დას ძენს ჰონ კონ გე ლი ბიზ ნეს მე-

ნი ლი უს ჩა ნი. – მის თ ვის ეს თვი თაღ მო ჩე-

ნის ინ ტენ სი უ რი პე რი ო დი იყო”.

კემ პელ მა გა ი აზ რა, რომ ბიზ ნეს კა რი ე-

რა შე საძ ლოა იყოს პრაქ ტი კა ზე ორი ენ-

ტი რე ბუ ლი და მას ეს კარ გად გა მო უ ვი და. 

აშ შ - ში ის თავს კომ ფორ ტუ ლად გრძნობ-

და, ვი ნა ი დან ბავ შ ვო ბა ბოს ტონ თან ახ-

ლოს ჰქონ და გა ტა რე ბუ ლი და ბო ლოს და 

ბო ლოს ამე რი კის მო ქა ლა ქეც გახ და. გან-

ს ხ ვა ვე ბით ის რა ე ლუ რი ტექ ნო ლო გი უ რი 

წარ მა ტე ბის ის ტო რი ე ბი სა გან, რომ ლე ბიც 

ძი რი თა დად მოგ ვითხ რობს იმ ადა მი ა ნებ-

ზე, რომ ლე ბიც შე მო სა ვალს არ მი ა ში მი-

ღე ბუ ლი უნა რე ბის გა მო ყე ნე ბით იღე ბენ, 

კემ პე ლი არ იყო ტექ ნო ლო გი. მას ჰქონ და 

ხა რის ხი ფი ლო სო ფი ა სა და სა მარ თალ ში, 

ასე ვე ჰარ ვარ დის ბიზ ნე სად მი ნის ტ რი რე-

ბის მა გის ტ რის წო დე ბა. თა ვის უნი კა ლურ 

სამ ხედ რო და ნა ყოფ ში ის გარ კ ვე ულ წი-

ლად მოქ მე დებ და, რო გორც სტარ ტა პის 

დამ ფუძ ნე ბე ლი, ვი ნა ი დან ას რუ ლებ და 

გათ ვ ლილ რის კებ თან და კავ ში რე ბულ, 

ერ თ მა ნე თი სა გან მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გან-

ს ხ ვა ვე ბულ რთულ მი სი ებს, რო მელ თა-

გან თი თო ე უ ლი დე ტა ლურ და გეგ მ ვა სა 

და ინო ვა ცი ურ მიდ გო მას მო ითხოვ და. 

„საიერეტ მატ კა ლი“ ამა ყობს იმით, რომ 

მის წევ რებს გო ნე ბა უფ რო გან ვი თა რე ბუ-

ლი აქვთ, ვიდ რე კუნ თე ბი.

მა გა ლი თი სთ ვის, „საიერეტ მატ კალ ში“ 

სამ სა ხუ რი სას მის წევრს შე ეძ ლო 6 თვე ში 

და უფ ლე ბო და ავ ტო მე ქა ნი კო სის პრო-

ფე სი ას და უცხო ქვე ყა ნა ში ისე შე ეც ვა ლა 

მან ქა ნის ძრა ვა, რომ სხვა ო ბა ექ ს პერ-

ტ საც კი ვერ შე ემ ჩ ნი ა. ან, სხვა მი სი ის 

ფარ გ ლებ ში, აეთ ვი სე ბი ნა მე ბა ღის უნარ 

- ჩ ვე ვე ბი. კემ პელ თან სა უბ რი სას ნა თე ლი 

ხდე ბა, რომ ღრმა კონ ცენ ტ რა ცი ამ და 

გამ ჭ რი ა ხო ბამ, რომ ლე ბიც აუცი ლე ბე ლია 

ასეთ სამ ხედ რო მი სი ებ ში, მას ში მი ზან და-

სა ხუ ლო ბა გა ნა ვი თა რა. ის არ გა ნიც დი და 

არა ვი თარ პი რად მტრო ბას თა ვის უშუ ა-

ლო მო წი ნა აღ მ დე გე თა მი მართ. „ეს იყო 

სა მე წარ მეო ელე მენ ტი – რთულ სი ტუ ა ცი-

ებ ში ზუს ტად და უშეც დო მოდ მოქ მე დე ბის 

აუცი ლებ ლო ბა. სწორედ ასეთ სი ტუ ა ცი ებ-

ში შე მიძ ლია სა კუ თა რი თა ვის რე ა ლი ზე ბა, 

– ამ ბობს კემ პე ლი. – მე ეს მომ წონ და“.

თა ვი სი ბიზ ნეს კა რი ე რა კემ პელ მა 

და იწყო გა ყიდ ვე ბი სა და მარ კე ტინ გის 

გან ყო ფი ლე ბის უფ რო სის თა ნამ დე ბო-

ბით ციფ რუ ლი ვი დე ო ე ბის გა ზი ა რე ბის 

სტარ ტაპ ში, რო მე ლიც მა სა ჩუ სეტ სის ტექ-

ნო ლო გი უ რი ინ ს ტი ტუ ტის კურ ს დამ თავ რე-

1980-90-იან წლებში კემპელი ისრაელის ყველაზე 

იმედის მომცემი სამხედრო ოფიცერი იყო.
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მეწარმეები ტექნოლოგიები

ბუ ლებ მა სან - ფ რან ცის კო ში და ა ფუძ ნეს. 

მას შემ დეგ, რაც ეს კომ პა ნია გა ი ყი და, 

მო ნა ცემ თა შე ნახ ვი სა და მარ თ ვის გი გან-

ტ მა, EMC-მა, კემ პე ლი ბოს ტონ ში მი იწ ვია 

ვი დე ო ა უ დი ო ფო ტო მო ნა ცემ თა შე ნახ ვა ზე 

სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი გან ყო ფი ლე ბის შე საქ მ-

ნე ლად. მომ დევ ნო სა მი წლის გან მავ ლო-

ბა ში კემ პელ მა, რო მე ლიც 350 ადა მი ანს 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და, კომ პა ნი ას ასო ბით 

მი ლი ო ნი დო ლა რის მო გე ბა მო უ ტა ნა. 

შემ დეგ ის წა მო ვი და, რა თა აემუ შა ვე ბი ნა 

პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის შემ ნახ-

ვე ლი პა ტა რა კომ პა ნი ა, მაგ რამ EMC-ს ეს 

არ აწყობ და და მი სი დაბ ლოკ ვის მიზ ნით 

სა სა მარ თ ლო ში შე ი ტა ნა სარ ჩე ლი, რო-

მელ საც სა ფუძ ვ ლად და უ დო მის მი ერ 

ხელ მო წე რი ლი შე თან ხ მე ბა კონ კუ რენ-

ტულ საქ მი ა ნო ბა ზე უარის თქმის შე სა ხებ. 

კემ პელ მა მი ი ღო კრე ა ტი უ ლი გა დაწყ ვე ტი-

ლე ბა: მან და ტო ვა კომ პა ნია და სა თა ვე ში 

ჩა უდ გა ჯგუფს, რო მელ მაც ძა ლი ან იაფად 

შე ი ძი ნა ის რა ელ ში მდე ბა რე EMC-ის 

კვლე ვი თი ცენ ტ რი.

ამ ცენ ტ რის სა ფუძ ველ ზე მან მა სა-

ჩუ სეტ ს ში და ა ფუძ ნა კომ პა ნია Diligent 

Technologies-ი, სა დაც შე იქ მ ნა შემ ნახ-

ვე ლი პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა, 

რო მელ მაც მსხვილ კომ პა ნი ებს მის ცა 

მო ნა ცე მე ბის უზარ მა ზა რი ფი რე ბის 

ნაც ვ ლად დის კ ზე შე ნახ ვის სა შუ ა ლე ბა, 

ეფუძ ნე ბო და რა ზედ მე ტი მო ნა ცე მე ბის 

წაშ ლის ინო ვა ცი ურ მე თოდს. კემ პე ლის 

პრო დუქ ტის გა ყიდ ვა Data Systems-მა და-

იწყო და ასე გახ და ის მსხვი ლი მო თა მა შე, 

რო მე ლიც ხში რად IBM-საც კი უს წ რებ და. 

2008 წლის თ ვის IBM-მა Diligent-ის შეს-

ყიდ ვის სურ ვი ლი გა მოთ ქ ვა. იმ ადა მი-

ან თა თქმით, რომ ლე ბიც ამ გა რი გე ბის 

დე ტა ლებს იც ნო ბენ, დღეს Diligent-ი 

IBM-ში ცნო ბი ლი ა, რო გორც „ცისფერი გი-

გან ტის“ (IBM-ის მეტ სა ხე ლი) მი ერ ნა ყი დი 

სა უ კე თე სო პა ტა რა კომ პა ნი ა. კემ პე ლის 

შე მო სა ვალ მა, სა ვა რა უ დოდ, ათო ბით მი-

ლი ო ნი შე ად გი ნა.

IBM-სათვის სა ვალ დე ბუ ლო სა მუ შა ოს 

შეს რუ ლე ბის შემ დეგ კემ პე ლი და ინ ტე რეს-

და იდე ით, რომ ცო ტა ხან ში კორ პო რა ცი ე-

ბი მო ინ დო მებ დ ნენ იმ ძვი რად ღი რე ბუ ლი 

მო უქ ნე ლი სის ტე მის შეც ვ ლას, რო მე ლიც 

შექ მ ნი ლი იყო მათ მო ნა ცემ თა ცენ ტ რებ-

ში (ერთი და ნიშ ნუ ლე ბის მქო ნე ათო ბით 

მოწყო ბი ლო ბი სა და პრო დუქ ტის გა ყიდ ვა 

სხვა დას ხ ვა მო ვაჭ რის მი ერ, რაც ეხე ბო-

და ყვე ლა ფერს  – მო ნა ცემ თა შე ნახ ვი დან 

მის გაგ ზავ ნამ დე) და ისე თი პროგ რა მუ ლი 

უზ რუნ ველ ყო ფის გან ვი თა რე ბა, რო მე ლიც 

მულ ტი ფუნ ქ ცი ურ ოპე რა ტი ულ სის ტე მებს 

ერთ კომ პი უ ტერ ზე მუ შა ო ბის სა შუ ა ლე ბას 

მის ცემ და, შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბო და. 

2009 წელს, რო დე საც კემ პელ მა ტექ ნი კო-

სებს გა უ ზი რა IT-ის გა მარ ტი ვე ბის იდეა 

ყვე ლა ამ მოწყო ბი ლო ბის ერთ ასი მი ლი-

რე ბულ ბლოკ ში მო თავ სე ბით, პა სუ ხად 

მი ი ღო, რომ ამის გან ხორ ცი ე ლე ბა ძა ლი ან 

რთუ ლი იქ ნე ბო და და კომ პა ნი ე ბი თა-

ვი ანთ მო ნა ცემ თა ცენ ტ რებ ში ასე თი 

მნიშვ ნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბის შე ტა ნის წი-

ნა აღ მ დეგ წა ვი დოდ ნენ. „მაგრამ მათ ვერ 

ამიხ ს ნეს, რა ტომ არ შე იძ ლე ბო და ამის გა-

კე თე ბა“, – ამ ბობს კემ პე ლი. ამ პრობ ლე მის 

გა და საჭ რე ლად მან ექ ს პერ ტე ბი მო იწ ვი ა. 

სა მი თვის შემ დეგ მათ გარ კ ვე ულ შე დეგს 

მი აღ წი ეს და კემ პელ მა გა დაწყ ვი ტა, ამ მი-

მარ თუ ლე ბით სვლა გა ეგ რ ძე ლე ბი ნა.

უეს ტ ბო რო ში (მასაჩუსეტსი) და ფუძ-

ნე ბუ ლი SimpliVity-ი სა მი წლის გან მავ-

ლო ბა ში გა სა ი დუმ ლო ე ბუ ლად მუ შა ობ და. 

კომ პა ნი ის პერ ს პექ ტი ვებ ზე ის იმ ადა მი-

ა ნებ საც კი არ ესა უბ რე ბო და, რო მელ თა 

და საქ მე ბა საც აპი რებ და, ვიდ რე ისი ნი 

SimpliVity-ში მუ შა ო ბა ზე არ და თან ხ მ-

დე ბოდ ნენ და ხელს არ მო ა წერ დ ნენ 

შე თან ხ მე ბას გა უხ მა უ რებ ლო ბის შე სა ხებ. 

კემ პე ლი მო უ ლოდ ნე ლო ბის ელე მენტს 

ყო ველ თ ვის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვან 

ტაქ ტი კურ უპი რა ტე სო ბად გა ნი ხი ლავ-

და. ოფის ში, რო მე ლიც მა სა ჩუ სეტ სის 

ავ ტო მა გის ტ რა ლი სა და 495-ე გზატ კე ცი-

ლის კვე თა ზე მდე ბა რე ობ და, კემ პელ მა 

შექ მ ნა SimpliVity-ის მთა ვა რი პრო დუქ ტი 

– OmniCube-ი. გარ და აპა რა ტუ რი სა და 

პრო დუქ ცი ის დი დი რა ო დე ნო ბის – ისე ვე 

რო გორც მა თი შე ძე ნი სა და მოვ ლის ფა-

სის – შემ ცი რე ბი სა, OmniCube-ი ცდი ლობს 

ერ თი ა ნი მო ნა ცე მე ბი უფ რო მარ თ ვა დი და 

მო ბი ლუ რი გა ხა დოს. ეს შე საძ ლე ბე ლია 

Diligent-ში შექ მ ნი ლი სა ი დუმ ლო მე თო-

დის წყა ლო ბით, რო მე ლიც შლის ზედ მეტ 

მო ნა ცე მებს, რის შე დე გა დაც მო ნა ცე მე-

ბი უფ რო მარ ტი ვად აღ წევს „ღრუბელ“ 

სერ ვი სებს და მა თი გლო ბა ლუ რი ად მი-

ნის ტ რი რე ბა ერ თი წერ ტი ლი დან არის 

შე საძ ლე ბე ლი. IT კონ ვერ გა ცი ის იდე ამ 

დი დი პო პუ ლა რო ბა მო ი პო ვა მას შემ დეგ, 

რაც Vmware-მ, Cisco-მ და EMC-მა შექ მ ნეს 

ერ თობ ლი ვი სა წარ მო არ სე ბუ ლი პრო დუქ-

ცი ის თავ მოყ რის მიზ ნით. „IT კომ პა ნი ე-

ბის მუ შა ო ბის გა მარ ტი ვე ბა აუცი ლე ბე ლი 

გახ და, რადგან  IT-სათვის გა მო ყო ფი ლი 

კორ პო რა ცი უ ლი ბი უ ჯე ტის 80% მა თი 

გა მარ თუ ლი მუ შა ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ზე 

იხარ ჯე ბა, – ამ ბობს 451 Research-ის დარ-

თქვენ ასიმილირებული 
იქნებით
მო ნა ცემ თა ცენ ტ რებ ში სერ ვე რე ბის, შემ ნახ ვე ლი 

სის ტე მე ბის, პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის პა-

კე ტე ბი სა და მო დუ ლე ბის ერ თი ა ნი პრო დუქ ტით 

ჩა ნაც ვ ლე ბის მცდე ლო ბით კემ პე ლი უტევს მსოფ-

ლი ოს ყვე ლა ზე სწრა ფად მზარდ ტექ ნო ლო გი ურ 

ბაზ რებს. იხი ლეთ:

$141 მილიარდი – 2012 წელს IT მონაცემთა 

ცენტრების სისტემების დანახარჯი მსოფლიო 

მასშტაბით.

8,3 მილიონი – მსოფლიო მონაცემთა 

ცენტრების საერთო რაოდენობა.

56% – საშუალო წლიური ხარჯების ზრდა 

ინფრასტრუქტურულ პროდუქტებზე.

$43 მილიონი – კემპელის მიერ მოპოვებული 

დაფინანსება simplivity-ის განვითარებისათვის.

90 – simpliVity-ის თანამშრომელთა 

რიცხვი.

წყარო: simpLivity, gartner idc.
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გობ რი ვი მრეწ ვე ლო ბის ანა ლი ტი კო სი სი-

მონ რო ბინ სო ნი. – SimpliVity-ის მიდ გო მა 

ყვე ლა ზე ამ ბი ცი უ რი და რა დი კა ლუ რი ა“.

SimpliVity-ში კემ პელ მა Diligent-ის 

რამ დე ნი მე გა მო გო ნე ბა და ნერ გა და 

საკ მა ოდ ად ვი ლად მო ი პო ვა ფი ნან სუ რი 

მხარ და ჭე რა. კერ ძო სა აქ ციო კომ პა ნი-

ის, Clayton Dubilier & Rice-ის, პარ ტ ნი ო რი 

დე ვიდ ნო ვა კი, რო მელ მაც ერ თ -ერ თ მა 

პირ ველ მა გა ა კე თა პი რა დი ინ ვეს ტი რე ბა 

კემ პელ თან მე გობ რო ბი დან გა მომ დი ნა-

რე, ამ ბობს: „ფსონმა, რო მე ლიც მე დავ დე, 

გა ა მარ თ ლა“. მი სი ძვე ლი ინ ვეს ტო რე ბი 

Accel-ი და Charles River Ventures-ია. სი-

ლი კო ნის ვე ლის და ფი ნან სე ბის მე ო რე 

რა უნ დის დროს კემ პე ლი შეხ ვ და კლა ი ნერ 

პერ კინ სის პარ ტ ნი ორს, მეტ მერ ფის, რო-

მელ მაც მე ო რე დღეს ის თა ვის პარ ტ ნი ო-

რებს შე ახ ვედ რა. „თქვენ მას ხე დავთ და 

ხვდე ბით, რომ ის მარ თ ლაც უძ ლი ე რე სი ა, – 

ამ ბობს მერ ფი. – მე მი სი ხე ლი დან გაშ ვე ბა 

არ მინ დო და. მას ყვე ლა ფე რი გა მო უ ვა“. 

შარ შან კლა ი ნე რი SimpliVity-ის და ფი-

ნან სე ბის რა უნდს $25 მი ლი ო ნით ჩა უდ გა 

სა თა ვე ში.

გა წო ნას წო რე ბულ და თა ვა ზი ან კემ-

პელ ში სერ ჟანტს ვერ ამო იც ნობთ. ის საქ-

მეს მშვი დად უძღ ვე ბა, ყვე ლა ფერს გულ-

დას მით აანა ლი ზებს და დიდ ყუ რადღე ბას 

უთ მობს დე ტა ლებს. ფი ლო სო ფი ურ გან-

წყო ბა ზე დამ დ გარ კემ პელს თა ვი სი იდე ის 

პო პუ ლა რი ზე ბი სათ ვის ხში რად მოჰ ყავს 

პა რე ტოს პრინ ცი პი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 

მი სი ის უკა ნას კ ნე ლი მე ხუ თე დი ფა ზის 

გან ხორ ცი ე ლე ბას ძა ლის ხ მე ვის 80%-ის 

გა მო ყე ნე ბა სჭირ დე ბა. ცხა დი ა, რომ ის 

ძა ლი ან მო წეს რი გე ბუ ლი ა. „ჩემი აზ რით, 

მა რა თო ნის დაწყე ბი დან 5 მი ლის შემ დეგ 

სტი მუ ლი იკარ გე ბა”, – ამ ბობს ის.

კითხ ვა ზე, თუ რა არის სა ერ თო სამ-

ხედ რო სამ სა ხურ სა და ბიზ ნესს შო რის, 

კემ პელ მა ფე რა დი გრა ფი კით გას ცა პა სუ-

ხი. ისე თი მა ხა სი ა თებ ლე ბი, რო გო რი ცაა 

ინო ვა ცი უ რი მიდ გო მა, იერარ ქი უ ლო ბა და 

კა პი ტა ლის ინ ტენ სი უ რო ბა ერ თ ნა ი რად 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია რო გორც მი სი ყო ფი-

ლი სამ ხედ რო და ნა ყო ფი სათ ვის, ისე IT 

სტარ ტა პი სათ ვის. თუმ ცა ამ გრა ფიკ ში 

რის კის დო ნე სამ ხედ რო და ნა ყო ფი სათ-

ვის უფ რო მა ღა ლი ა. Diligent-ის საპ რო ექ-

ტო გან ყო ფი ლე ბის ყო ფი ლი ხელ მ ძღ ვა-

ნე ლი რონ აშე რი, რო მე ლიც ახ ლა IBM-ში 

მუ შა ობს, იხ სე ნებს იმ უამ რავ სა მუ შაო 

შეხ ვედ რას, რომ ლე ბიც მკაც რი კემ პე ლის 

მოთხოვ ნით იმარ თე ბო და. „ის ხელ მ ძღ-

ვა ნე ლობ და ჩვენს კვლე ვას ისე, რომ შეგ-

ვ ძ ლე ბო და მის ირ გ ვ ლივ ბიზ ნე სის აწყო ბა 

და არა პა ტენ ტის ან სა მეც ნი ე რო სტა ტი ის 

შექ მ ნა“, – ამ ბობს აშე რი.

კემ პე ლის კომ პა ნი ებ ში ყო ვე ლი 

დე ტა ლის შე ფა სე ბა, შემ დეგ კი მა თი 

სა ბო ლოო გა და მოწ მე ბა ხდე ბა, რა საც 

ის უწო დებს PAR-ს, რო მე ლიც ხორ ცი-

ელ დე ბა ყვე ლა კუთხით, დაწყე ბუ ლი 

შეხ ვედ რე ბით, დამ თავ რე ბუ ლი შე ნო ბის 

იჯა რას თან და კავ ში რე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი-

ლე ბის მი ღე ბით. „სტარტაპთა უმე ტე სო ბა 

დის ფუნ ქ ცი უ რი ა; მათ გან ხუთ ში მი მუ შა-

ვი ა, – ამ ბობს SimpliVity-ის მარ კე ტინ გის 

გან ყო ფი ლე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი ტომ 

გრე ი ვი. – დო რონს სურს პი რა დად დარ წ-

მუნ დეს, რომ სა ვაჭ რო გა მო ფე ნი სათ ვის 

სა თა ნა დო მა ი სუ რე ბი გვაქვს შერ ჩე უ ლი“. 

კემ პე ლი ახალ თა ნამ შ რომ ლებს პი რა-

დად უტა რებს ინ ს ტ რუქ ტაჟს სამ - ნა ხე ვა რი 

სა ა თის გან მავ ლო ბა ში. შარ შან, რო დე-

საც SimpliVity-ი ჩრდი ლი დან გა მო ვი და, 

VMware-ის უდი დე სი IT კონ ფე რენ ცი ის 

ჩა სა ტა რებ ლად კემ პელ მა სა უ კე თე სო 

ად გი ლი შე არ ჩია და გა თა მა შე ბის პრი ზის 

სა ხით Audi R8 თვალ სა ჩი ნო ად გი ლას 

და ა ყე ნა. აღ მოჩ ნ და, რომ სა ვაჭ რო სის-

ტე მა გე ნე რა ლუ რი აღ მას რუ ლებ ლი სა გან 

მო ითხოვს მი ყიდ ვის ისეთ სა ვე უნარს, 

რო გო რიც უნ და ჰქონ დეს კო მან დოსს 

პრე მი ერ - მი ნის ტ რის წი ნა შე მი სი ის წარ-

დ გე ნი სას. „ყველას ახ სოვს მან ქა ნა, – ამ-

ბობს კემ პე ლი, ჩვენ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

იყო დაგ ვე ტო ვე ბი ნა შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ 

SimpliVity-ი არის რო გორც კრე ა ტი უ ლი, 

ისე ძლი ე რი და ქმე დი თი კომ პა ნი ა“. IT 

ინ დუს ტ რი ამ ეს გა ით ვა ლის წი ნა: წლის და-

საწყის ში SimpliVity-იმ გა მო უშ ვა თა ვი სი 

პრო დუქ ტი შე მო სავ ლი ა ნი კლი ენ ტე ბის თ-

ვის მსოფ ლიო მო ნა ცემ თა ცენ ტ რებ ში. 

კემ პე ლი კვლა ვაც ისე გა მო ი ყუ რე-

ბა, თით ქოს სი მაგ რის შტურ მით აღე ბას 

აპი რებს. მაგ რამ ის არ ელო და, რომ 

მი უ ხე და ვად მთე ლი მი სი წინ და ხე დუ ლო-

ბი სა და დე ტა ლე ბი სად მი დი დი ყუ რადღე-

ბი სა, შარ შან მი სი სამ ხედ რო წარ სუ ლი 

ცნო ბი ლი გახ დე ბო და. ჰუ სე ი ნის გა ნად გუ-

რე ბის ოპე რა ცი ის შე სა ხებ გა და ღე ბუ ლი 

დო კუ მენ ტუ რი ფილ მი და ებ რა ე ლი ტე ლე-

ჟურ ნა ლის ტის, ომ რი ასენ ჰე ი მის, წიგ ნი 

ფო კუ სი რე ბუ ლია არა მხო ლოდ კემ პელ ზე, 

არა მედ ბევრ სხვა მო თა მა შე ზე და ძი რი-

თა დად მო ი ცავს იმ მოვ ლე ნებს, რო მელ-

თა ფონ ზეც ის რა ე ლის მა ღა ლი რან გის 

სამ ხედ რო ე ბი მომ ხ დარ ში ერ თ მა ნეთს 

ადა ნა შა უ ლებ დ ნენ.

თუმ ცა ამ ის ტო რი ა ში კემ პელს ტრა გი-

კუ ლი გმი რის რო ლი ერ გო და ის რა ელ ში 

მი სი პი როვ ნე ბით ბევ რი და ინ ტე რეს და. 

„ქალბატონებს მი სი ტე ლე ფო ნის ნომ რის 

გა გე ბა სურთ, მა მა კა ცე ბი კი აღ ფ რ თო ვა-

ნე ბულ ნი არი ან მი სი სიტყ ვე ბით, რო დე-

საც მან ჰუ სე ი ნის მკვლე ლო ბა ტორ ტის 

ნაჭ რის მირ თ მე ვას შე ა და რა“, – ამ ბობს 

ასენ ჰე ი მი. კემ პე ლის რამ დე ნი მე ყო ფი-

ლი კო ლე გა, ისე ვე რო გორც Diligent-ის 

ყო ფი ლი თა ნამ შ რო მე ლი სა რიტ გა ნა- მე-

ლა მე დი, გა აკ ვირ ვა ამ ახალ მა ამ ბავ მა, 

მაგ რამ მა ლე ყვე ლამ აღი ა რა, რომ ეს 

ადა მი ა ნი სი ნამ დ ვი ლე ში არ შეც ვ ლი ლა. 

„შეკითხვაზე, ეში ნო და თუ არა, რომ ერა-

ყე ლე ბი ხელ ში ჩა იგ დებ დ ნენ, მან უპა სუ ხა, 

რომ თუ მო წი ნა აღ მ დე გე თა შო რის არ 

იქ ნე ბოდ ნენ მხო ლოდ სა უ კე თე სო თა შო-

რის სა უ კე თე სო ე ბი, ის შეძ ლებ და მათ თან 

გამ კ ლა ვე ბას, – იხ სე ნებს გა ნა- მე ლა მე დი. 

– კონ კუ რენ ცი ას თან და კავ ში რე ბით ის 

თა ნამ შ რომ ლებს უმე ო რებ და: ‘ ჩვენ კონ-

კუ რენ ცი ის მიღ მა ვართ, ჩვენ კონ კუ რენ ცი-

ის მიღ მა ვართ’“.

კემ პელს აღი ზი ა ნებს, რო დე საც მას 

ტრა გი კულ ფი გუ რად წარ მო ა ჩე ნენ. 

„როდესაც ჩემს ცხოვ რე ბას ვავ ლებ 

თვალს, ვხვდე ბი, რომ ძა ლი ან იღ ბ ლი ა ნი 

ვარ – მე კვლა ვაც მიყ ვარს მი სი ის სა კუ-

თარ თავ ზე აღე ბა“. 
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მეწარმეები

ამერიკის აღმოჩენა

ქრაუდსორსინგის ედისონი
Quirky საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს, თავად შეარჩიონ გამოგონებები. 
მივლენ თუ არა  ისინი მაღაზიაში მათ საყიდლად?

ავტორი: ჯ. ჯ. კოლაო

ყ
ო ველ ხუთ შა ბათ სა ღა მოს Quirky-ის 

მან ჰე ტე ნის სა თა ვო ოფი სი ტე ლე- ს ტუ დი-

ად იქ ცე ვა. ამა წლის აპ რი ლის ერ თ -ერთ 

სა ღა მოს ჩელ სი ში მდე ბა რე ვრცელ ლოფ-

ტ ში ჭრე ლი სა ზო გა დო ე ბაა შეკ რე ბი ლი – ახალ გაზ-

რ დე ბი ლუ დის ქი ლე ბით ხელ ში, მუქ კოს ტი უ მებ ში 

გა მოწყო ბი ლი ბიზ ნეს მე ნე ბი, კონ კორ დის (ნიუ-

ჰემპშირი) ნორჩ გა მომ გო ნე ბელ თა კლუ ბის ათი  

წლის ბავ შ ვე ბი და სხვე ბი. ამ „საიდუმლო სე რო ბის“ 

ცენ ტ რ ში დგას Quirky-ის გე ნე რა ლუ რი აღ მას რუ ლე-

ბე ლი ბენ კა უფ მა ნი, რო მე ლიც თა ვი სი კომ პა ნი ის 

სა ფირ მო შავ მა ი სურ სა და ჯინ ს ში გა მოწყო ბი ლა. 

„ქალბატონებო და ბა ტო ნე ბო! – აცხა დებს ის. – გე-

პა ტი ჟე ბით Quirky-ის პრო დუქ ტე ბის შე ფა სე ბა ზე. 

„Eval“, რო გორც ისი ნი ამ ბო ბენ (შემოკლებული 

evaluation – შე ფა სე ბა) არის კა პი ტა ლის ტუ რი დე მოკ-

რა ტი ის თა ვი სუ ფა ლი ბრენ დის, Quirky-ის, არ სი.

ამ სა ღა მოს 26 წლის კა უფ მა ნი გა ნი ხი ლავს 

პო ტენ ცი ურ გა მომ გო ნე ბელ თა 405 000- წევ რი ა ნი 

ონ ლა ინ სა ზო გა დო ე ბის მი ერ მო წო დე ბულ 15 იდე ას. 

მათ შო რი სა ა: მო ნე ტე ბის დამ თ ვ ლე ლი, ყუ ლა ბას-

თან და მა კავ ში რე ბე ლი აპ ლი კა ცი ა; პლას ტ მა სის 

სა ფა რი, რო მე ლიც კი ბეს სას რი ა ლოდ აქ ცევს და 

სა ზამ თ რო დან ჯო ხი ა ნი ნა ყი ნის ფორ მის ნაჭ რე ბის 

ამო საჭ რე ლი მოწყო ბი ლო ბა. რამ დე ნი მე წუ თი ა ნი 

დე ბა ტე ბის შემ დეგ მო ნა წი ლე ე ბი არ ჩე ვანს აკე თე-

ბენ. ყვე ლა ფე რი იწყე ბა უმ რავ ლე სო ბის მარ ტი ვი 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, შემ დეგ კი Quirky და ა მუ შა ვებს, 

და ამ ზა დებს და გა ყი დის პრო დუქტს. გა მომ გო-

ნებ ლე ბი და ონ ლა ინ სა ზო გა დო ე ბის ის წევ რე ბი, 

რომ ლებ საც სა კუ თა რი წვლი ლი შე აქვთ პრო დუქ ტის 

შექ მ ნა სა და ბრენ დი რე ბა ში, გარ კ ვე ულ წილს იღე-

„ეს იყო ყვე ლა ზე რთუ-
ლად მო პო ვე ბუ ლი 
ფუ ლი ჩემს ცხოვ რე ბა-
ში“, - ამბობს Quirky-
ის დამფუძნებელი 
და აღმასრულებელი 
დირექტორი ბენ 
კაუფმანი.



ივლისი  2013    FORBES | 89

ბენ მი სი გა ყიდ ვე ბი დან.

ასე გა მო ი ყუ რე ბა სა წარ მოო პრო ცე სი Ameri-

can Idol-ის სტილ ში. ამ გ ვა რი ქრა უდ სორ სინ გის 

წყა ლო ბით შე იქ მ ნა Quirky-ის ისე თი პო პუ ლა რუ ლი 

პრო დუქ ტე ბი, რო გო რი ცაა Pivot Power-ი (დრეკადი 

და მაგ რ ძე ლე ბე ლი, რო მე ლიც ისე იღუ ნე ბა, რომ 

მის თი თო ე ულ რო ზეტ ში ად ვი ლად ერ თ დე ბა დი დი 

სამ წ ვე რა შტეფ სე ლის ჩან გ ლე ბი), Crates-ი (ხის ყუ თე-

ბის გან შექ მ ნი ლი ბლო კე ბი, რომ ლე ბიც თა რო ე ბად 

გა მო ი ყე ნე ბა), ასე ვე ისე თი ცნო ბი ლი პრო დუქ ტი, 

რო გო რი ცაა Silo (მშრალი საკ ვე ბის კონ ტე ი ნერ - 

 დო ზა ტო რი) და Travelstacks-ი (შემნახველი მი ნიბ-

ლო კი, რო მე ლიც მაგ რ დე ბა მან ქა ნის სა ლონ ში, 

ჭი ქის ჩა სა დებ ჭრილ ში). გა მო გო ნე ბა თა ძი რი თა დი 

ნა წი ლი და კავ ში რე ბუ ლია სამ ზა რე უ ლო გა ჯე ტებ თან, 

ელექ ტ რო მოწყო ბი ლო ბებ თან ან სა ო ჯა ხო სად გა-

მებ თან.

ვენ ჩუ რულ კა პი ტა ლის ტებს მოს წონთ ეს მო დე ლი. 

2009 წლის ივ ლის ში და ფუძ ნე ბულ მა Quirky-მ, იმ 

დღი დან მო ყო ლე ბუ ლი, სა ერ თო ჯამ ში $91 მი ლი ო ნი 

მი ი ღო, მათ შო რის $68 – ფონდ Andreessen Horowitz-

ისგან, რო მელ მაც გა სუ ლი წლის სექ ტემ ბერ ში  

$ 150-მილიონიანი პორ ტ ფე ლის შე სა ხებ გა მო აცხა-

და. შარ შან Quirky-მ შექ მ ნა 121 ახა ლი პრო დუქ ტი 

და გა ყი და 2,3 მი ლი ო ნი ერ თე უ ლი ისე თი სა ცა ლო 

მო ვაჭ რე ე ბის სა შუ ა ლე ბით, რო გო რი ცაა Target-ი, Bed 

Bath & Beyond-ი და Best Buy. 2012 წელს კომ პა ნი ის 

წლი ურ მა შე მო სა ვალ მა $18 მი ლი ო ნი შე ად გი ნა და 

მი უ ხე და ვად ფუ ლა დი და ნა კარ გე ბი სა, კა უფ მა ნი 

ამ ტ კი ცებს, რომ მო გე ბას მი ი ღებს მა შინ ვე, რო გორც 

კი ინ ვეს ტი ცი ე ბის შეზღუდ ვას გა დაწყ ვეტს. მი სი 

გა ან გა რი შე ბით, წელს გა ყიდ ვე ბი $50 მი ლი ონს 

მი აღ წევს, „დიდია შან სი , რომ ეს მაჩ ვე ნე ბე ლიც გა-

დავ ლა ხოთ“.

ამას მო მა ვა ლი გვიჩ ვე ნებს, თუმ ცა შე საძ ლოა 

Quirky-მ დის ტ რი ბუ ცი ის პრობ ლე მაც გა დაწყ ვი ტოს. 

სა ცა ლო მო ვაჭ რე ე ბი მი სი პრო დუქ ცი ის 95%-ს ყი დი-

ან, მაგ რამ კომ პა ნია უფ რო მეტ იდე ას ავი თა რებს, 

ვიდ რე რე ა ლი ზე ბა შე უძ ლი ა. „მსოფლიოში არ არ-

სე ბობს იმ დე ნად დი დი მა ღა ზი ა, – ამ ბობს კა უფ-

მა ნი, – რომ სა რე ა ლი ზა ცი ოდ კვი რა ში სა მი ახა ლი 

პრო დუქ ტის გა მო ტა ნა შეძ ლოს“. Quirky სწრა ფად 

მოძ რა ობს იმ მი მარ თუ ლე ბით, რომ სა კუ თა რი ბრენ-

დის მა ღა ზი ე ბი გახ ს ნას.

ეს საკ მა ოდ თა მა მი ნა ბი ჯია იმ ადა მი ა ნი სათ ვის, 

რო მელ მაც სკო ლა ში სწავ ლი სას ვერც ერთ სა გან ში 

ვერ გა მო ი ჩი ნა თა ვი. შავ თ მი ა ნი, სა თა მა შო და თუ-

ნი ას აღ ნა გო ბის კა უფ მა ნი მელ ვილ ში (ნიუ-იორკის 

შტა ტი) გა ი ზარ და და სკო ლა ში ისე ცუ დად სწავ-

ლობ და, რომ ერ თხელ ქი მი ის ტეს ტ ში 100 ქუ ლი დან 

მხო ლოდ 4 მი ი ღო.

მაგ რამ ეს იმას არ ნიშ ნავ ს, რომ მას გო ნე ბა 

არ უჭ რი და: iPod-ის მოს მე ნის გა მო მა თე მა ტი კის 

მას წავ ლე ბელ თან მომ ხ და რი უთან ხ მო ე ბის შემ დეგ 

კა უფ მან მა სპე ცი ა ლუ რი გა მო სა წე ვი ელექ ტ რო ზონ-

რე ბი გა მო ი გო ნა, რა თა ყურ სას მე ნე ბის კი სერ ზე გა-

მა ვა ლი სა დე ნე ბი და ე მა ლა. მან მშობ ლებს სთხო ვა 

და ე ფი ნან სე ბი ნათ ამ გო ნე ბა მახ ვი ლუ რი გა მო გო-

ნე ბის მა სობ რი ვი გა მოშ ვე ბა. „ისინი მიხ ვ დ ნენ, რომ 

ვე რა ფე რი გა მა ჩე რებ და, – იხ სე ნებს ის, – და ფულს 

თუ არ მომ ცემ დ ნენ, დახ მა რე ბის თ ვის მა მა ჩე მის მე-

გობ რებს მივ მარ თავ დი“.

ბე ნის დე დამ, მინ დიმ, სა ცა ლო ვაჭ რო ბის 

სტრა ტეგ მა, აიძუ ლა შვი ლი, შე ედ გი ნა დე ტა ლუ რი 

ბიზ ნეს გეგ მა ყურ სას მე ნის ელექ ტ რო ზონ რე ბის 

სტარ ტა პი სათ ვის, რო მელ საც ოჯა ხის ძაღ ლე ბის 

სა ხე ლე ბი სა გან შემ დ გა რი სა ხე ლი, Mophie და არ ქ ვა. 

$185 000-ის სა ნაც ვ ლოდ მშობ ლებ მა აქ ცი ა თა 90% 

მი ი ღეს, რა მაც ბენს სა შუ ა ლე ბა მის ცა კრე დი ტის და-

ფარ ვის შემ დეგ მფლო ბე ლო ბა და ებ რუ ნე ბი ნა. „მას 

შემ დეგ $100 მი ლი ო ნი შე ვაგ რო ვე, – ამ ბობს ის, – და 

ეს იყო ყვე ლა ზე რთუ ლად მო პო ვე ბუ ლი ფუ ლი ჩემს 

ცხოვ რე ბა ში“.

სკო ლის დამ თავ რე ბამ დე ერ თი კვი რით ად რე ის 

ჩი ნეთ ში გა დაფ რინ და, რა თა შეხ ვედ რო და მე წარ მე-

ებს, თუმ ცა არა ფე რი იცო და წარ მო ე ბის, შე ფუთ ვის, 

კო მერ ცი უ ლი და გეგ მ ვის, ლო გის ტი კა სა და გა ყიდ-

ვე ბის შე სა ხებ. მი სი მშობ ლე ბის ფუ ლი „შენჩჟენის 

მიყ რუ ე ბულ ქუ ჩებ ში“ აორ თ ქ ლ და, რად გან ყურ სას მე-

ნე ბის გა და კე თე ბა ხუთ ჯერ მო უხ და. ამე რი კა ში დაბ-

რუ ნე ბის შემ დეგ მან ყუ რადღე ბა iPod-ის კე ი სებ ზე 

გა და ი ტა ნა და და არ წ მუ ნა ენ ჯელ -ინ ვეს ტო რე ბი, ამ 

საქ მე ში $500 000 ჩა ე დოთ. მას შემ დეგ, რაც 2006 

წელს Best in Show-ის პრი ზი მი ი ღო MacWorld-ისაგან 

სა უ კე თე სო დი ზა ი ნის iPod- კე ი სე ბი სათ ვის, რომ-

ლე ბიც ბო ლომ დე შე მუ შა ვე ბუ ლიც კი არ ჰქონ და, 

Mophie-მ ვერ მონ ტის ვენ ჩუ რუ ლი ფონ დი დან $1,5 

მი ლი ო ნი მო ი ზი და.

მაგ რამ კა უფ მან მა კომ პა ნი ა ზე კონ ტ რო ლი 

და კარ გა. ინ ვეს ტო რებ მა, იგ რ ძ ნეს რა პო ტენ ცი ა-

ლი, გა მოც დი ლი გე ნე რა ლუ რი აღ მას რუ ლე ბე ლი 

და ი ქი რა ვეს და 20 წლის კა უფ მან მა კომ პა ნია 

და ტო ვა. Mophie-მ, რო მე ლიც ამ ჟა მად სან ტა -ა ნა შია 

(კალიფორნია) ბა ზი რე ბუ ლი, შარ შან $150 მი ლი ო ნის 

iPhone-ისა და iPad-ის აქ სე სუ ა რე ბი გა ყი და.

კა უფ მა ნი სათ ვის ეს გა მოც დი ლე ბა სრუ ლი ად 

წა გე ბი ა ნი არ ყო ფი ლა: მან კომ პა ნი ი დან საკ მა რი-

სი თან ხა მი ი ღო იმი სათ ვის, რომ Quirky წა მო ეწყო. 

პერსონა
ჰალე ტეკო
მი სი აქ სე ლე რა ტო რის, 

rock health-ის, დახ მა რე-

ბით ჯან დაც ვის ათო ბით 

სტარ ტა პი ამოქ მედ და. 

კომპანია
kriyate
მო მა ვალ წელს ინ-

დუ რი სტარ ტა პი 

Mayapur-ი სმარ ტ ფონ 

Brailleenabled-ის გა მოშ-

ვე ბას იწყებს.

იდეა
კოლექტიური 
მეწარმეობა
ამას შე უძ ლია ხე ლი 

შე უწყოს ინო ვა ცი ებს, 

ახა ლი მომ ხ მა რებ ლე ბის 

მო ზიდ ვას, პლატ ფორ მის 

გან ვი თა რე ბა სა და საქ-

ველ მოქ მე დო ბრენ დე ბის 

შექ მ ნა საც კი.

ტენდენციები

რაზე საუბრობს Forbes.com-ის 

47 მილიონი მომხმარებელი? 

ამის უკეთ გასარკვევად თვალი 

გადაავლეთ ქვემოთ მოცემულ 

ტექსტს ან აკრიფეთ შემდეგი 

მისამართი:

Forbes.com/enterpreneurs
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წე ლი წად - ნა ხევ რის გან მავ ლო ბა ში კა უფ მა ნი სა 

და კი დევ სა მი ადა მი ა ნის გან შემ დ გა რი გუნ დი 

მან ჰე ტე ბის ის ტ - ვი ლიჯ ში, მის ბი ნა ში იკ რი ბე ბო-

და და გულ მოდ გი ნედ მუ შა ობ და ახა ლი პრო დუქ-

ცი ის შემ მუ შა ვე ბე ლი ონ ლა ინ სა ზო გა დო ე ბის 

შექ მ ნის დე ტა ლებ ზე. მათ გახ ს ნეს ვებ გ ვერ დე ბი 

კონ ტ რი ბუ ტო რე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც მი აწ ვ დიდ-

ნენ იდე ებს, ტეს ტი რე ბა ჩა უ ტა რეს უკუ კავ ში რის 

ინ ს ტ რუ მე ნებს, შექ მ ნეს კენ ჭის ყ რის სის ტე მა და 

კრი ტე რი უ მე ბი, ჩა მო ა ყა ლი ბეს ონ ლა ინ სა ზო გა-

დო ე ბა ში ნდო ბის მო პო ვე ბის წე სე ბი.

აი რო გორ მუ შა ობს ეს ყვე ლა ფე რი: რო დე-

საც პრო დუქ ტი უკ ვე მზა და ა, Quirky მას ბი თუ მად 

აძ ლევს პარ ტ ნი ორ სა ცა ლო მო ვაჭ რე ებს. ყო ვე ლი 

მო გე ბუ ლი დო ლა რი დან ათი ცენ ტი იმ ადა მი ა ნე-

ბის ჰო ნო რა რი ა, რომ ლებ მაც პრო დუქ ტის შექ მ ნა-

ში შე ი ტა ნეს წვლი ლი. ინ ვეს ტო რი იღებს ჰო ნო რა-

რის 42%-ს; და ნარ ჩენს ონ ლა ინ სა ზო გა დო ე ბის ის 

წევ რე ბი ინა წი ლე ბენ, რომ ლებ მაც მო ნა წი ლე ო ბა 

მი ი ღეს დი ზა ი ნის დახ ვე წა ში, სა ხე ლის შერ ჩე ვა სა 

და მარ კე ტინ გულ კვლე ვებ ში. Quirky-ის ინ ტერ-

ნეტ მა ღა ზი ის გა ყიდ ვე ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ-

ლი დან ჯგუფს ეკუთ ვ ნის 30%. ამას თან ერ თად, 

Quirky ყო ვე ლი გა ყი დუ ლი ნივ თი დან 20%-დან 

60%-მდე იღებს სა ცა ლო მო ვაჭ რე ე ბი სა გან და 

$10-იან შე ნა ტანს მათ გან, ვი საც სა კუ თა რი იდე ის 

გან სა ხილ ვე ლად გა მო ტა ნა სურს. 

ამ ჟა მად კომ პა ნი ა ში 140 თა ნამ შ რო მე ლი ა, 

რომ ლე ბიც გა და ნა წი ლე ბუ ლე ბი არი ან პრო ექ ტი-

რე ბის, ბრენ დი რე ბის, შე მუ შა ვე ბი სა და გა ყიდ-

ვე ბის გუნ დებ ში. ოფი სი ფლობს 3-D ბეჭ დ ვი სა და 

მა კე ტი რე ბის $2 მი ლი ო ნად ღი რე ბულ აღ ჭურ ვი-

ლო ბას. ჰონ კონ გ ში მო მუ შა ვე 20 თა ნამ შ რო მე ლი 

აკონ ტ რო ლებს წარ მო ე ბას ჩი ნეთ ში. სა ქო ნე-

ლი ინა ხე ბა კომ პა ნი ის საწყო ბებ ში, აგ რეთ ვე 

ონ ტა რი ო სა (კალიფორნია) და ალენ ტა უნ ში 

(პენსილვანია). ყო ველ კვი რას Quirky გა ნი ხი ლავს 

3000 წი ნა და დე ბას, რო მელ თა გა ნაც 15-ს Eval-ზე 

გა სა ტა ნად არ ჩევს.

ნამ დ ვი ლად სჭირ დე ბა კი სამ ყა როს ცხო ვე-

ლის საკ ვე ბის გა მა ნა წი ლე ბელ თან ან თაგ ვის 

ხა ფან გ თან და კავ ში რე ბუ ლი კი დევ ერ თი სმარ-

ტ ფო ნი? Andreessen Horowitz-ის პარ ტ ნი ორ სა 

და Quirky-ის დი რექ ტორ თა საბ ჭოს წევრ სკოტ 

ვე ისს მი აჩ ნი ა, რომ კა უფ მანს თა ვი სუფ ლად შე-

უძ ლია კომ პა ნი ის ღი რე ბუ ლე ბა $1 მი ლი არ დამ დე 

გა ზარ დოს. „ის დე ტა ლე ბად ანა წევ რებს პრო-

დუქ ტის შექ მ ნის მთელ პრო ცესს, – ამ ბობს ვე ი სი. 

– იქ ნებ სწო რედ Quirky გახ დე ბა ახა ლი Procter & 

Gamble-ი?“

მაგ რამ მათ შო რის დი დი სხვა ო ბა ა, გან სა კუთ-

რე ბით იმ გრან დი ო ზუ ლი გეგ მე ბის გათ ვა ლის-

წი ნე ბით, რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ლია მო მა ვალ 

წელს მა ღა ზი ე ბის გახ ს ნას თან ჯერ ჯე რო ბით სამ 

ქა ლაქ ში: ნი უ -ი ორ კ ში, ლოს -ან ჯე ლეს სა და ოკ ლა-

ჰო მა ში. ის დიდ ყუ რადღე ბას აქ ცევს შე ფუთ ვას 

– თი თო ე ულ პრო დუქ ტ ზე გა მო სა ხუ ლია Quirky-ის 

ლო გო, ასე ვე გა მომ გო ნებ ლის სუ რა თი და მო-

ნა ცე მე ბი. მაგ რამ გა ყიდ ვე ბი? „ამას 4 ივ ლისს 

გა ვარ კ ვევ“, – აცხა დებს სა კუ თარ თავ ში მუ დამ 

დარ წ მუ ნე ბუ ლი კა უფ მა ნი. თა ვის წარ მოდ გე ნა-

ში ის ხა ტავს პრაქ ტი კულ Sharper Image-ს, სა დაც 

მომ ხ მა რებ ლებს შე უძ ლი ათ სა კუ თა რი გა მო გო-

ნე ბე ბის წარ დ გე ნა ან სხვა თა მი ერ წარ დ გე ნი ლის 

შე ძე ნა. 

სა უ კე თე სო შემ თხ ვე ვა შიც კი მა ღა ზი ე ბის გახ ს-

ნა გა მო იწ ვევს კა პი ტა ლის ხარ ჯ ვას და ძი რი თა დი 

საქ მი სა გან ყუ რადღე ბის გა და ტა ნას; ხო ლო ყვე-

ლა ზე ცუდ შემ თხ ვე ვა ში ეს შე საძ ლოა დას რულ დეს 

შენ ჩ ჟე ნის ქუ ჩებ ში მომ ხ და რის მსგავ სი კი დევ 

ერ თი კა ტას ტ რო ფით. „ვერ გეტყ ვით, რო გორ უნ და 

მო იქ ც ნენ ისი ნი, – ამ ბობს Forrester-ის სა ცა ლო 

ვაჭ რო ბის ანა ლი ტი კო სი სუ ჩა რი ტა მულ პუ რუ. – 

მა ღა ზი ის გახ ს ნას თან და კავ ში რე ბუ ლი ყვე ლა ზე 

დი დი სირ თუ ლე ის გახ ლავთ, რომ ეს ერ თ ჯე რა დი 

შან სია და მი სი შე მობ რუ ნე ბა ან შეც ვ ლა ძა ლი ან 

ძნე ლი ა“.

თუ ეს მოხ დე ბა, კა უფ მანს Mophie-ის გა მოც-

დი ლე ბის გან მე ო რე ბის სა შიშ რო ე ბა ემუქ რე ბა. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ იგი არ ამ ხელს თა ვის 

სა აქ ციო წილს, ყვე ლა ეს ვენ ჩუ რუ ლი და ფი ნან სე-

ბა თით ქ მის და ნამ დ ვი ლე ბით მეტყ ვე ლებს იმა ზე, 

რომ მას აღა რა აქვს აბ სო ლუ ტუ რი კონ ტ რო ლი 

კომ პა ნი ა ზე. მაგ რამ, რო გორც ჩანს, ეს მას არ 

აღელ ვებს.

ახ ლა კი და ვუბ რუნ დეთ Eval-ს: მო ი გო პლას ტ-

მა სის დიდ მა სა ფარ მა, რო მე ლიც კი ბეს სას რი-

ა ლოდ აქ ცევს. ნორ ჩი გა მომ გო ნებ ლე ბი ამას 

აღ ფ რ თო ვა ნე ბით შეხ ვ დ ნენ. „ეს არის დაზღ ვე ვის 

მკვლე ლი, – გვაფ რ თხი ლებს Quirky-ის მთა ვა რი 

კონ სულ ტან ტი ჩარ ლი კუ ალ ვა სე რი. კა უფ მა ნი 

„ათწლიანების“ მხა რე სა ა. „ბავშვებს არ ადარ-

დებთ ჩვე ნი სა დაზღ ვე ვო ხარ ჯე ბი, – ამ ბობს ის 

სი ცი ლით. – და არც უნ და ადარ დებ დეთ“. 

მეწარმეები ამერიკის აღმოჩენა

დამფუძნებლის 
არსენალი

ვენჩურული 
კაპიტალის ზრდა?
Groupon-ისა და Zynga-ს IPo-ს 

შემ დ გო მი რთუ ლი პე რი ო-

დის გა მო, მას ში მო ნა წი ლე ო ბა 

ნაკ ლე ბად მიმ ზიდ ვე ლი გახ და, 

მაგ რამ და სავ ლეთ სა ნა პი როს 

ვენ ჩუ რუ ლი კა პი ტა ლის ტე ბი 

მა ინც ოპ ტი მის ტუ რად არი ან გან-

წყო ბილ ნი. სი ლი კო ნის ვე ლის 

ვენ ჩუ რუ ლი კა პი ტა ლის ნდო ბის 

ინ დექ სი აჩ ვე ნებს ოპ ტი მიზ მის 

ზრდას ზე დი ზედ სა მი კვარ ტა-

ლის გან მავ ლო ბა ში. მი ზე ზე ბი: 

მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი ზრდა და 

ტექ ნო ლო გი ე ბის მი მართ დი დი 

რწმე ნა, მი უ ხე და ვად იმედ გაც რუ-

ე ბი სა მწვა ნე ტექ ნო ლო გი ებ ში, 

სა ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლო მეც ნი ე რე-

ბებ სა და ჯან დაც ვა ში. გარ და ამი-

სა, ვენ ჩუ რულ კა პი ტა ლის ტებს 

მოს წონთ, რომ ბევრ სტარ ტაპს 

აქვს ენ ჯელ - და ფი ნან სე ბა და 

საწყი სი კა პი ტა ლი, რაც მათ, 

დი დი ფსო ნის მცი რე ფონ დე ბით 

გა კე თე ბა ში უწყობს ხელს—კე ლი 

ეპ ლ ტო ნი
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მეწარმეები

იმედის მომცემი კომპანიები

სტალკერი
რეკლამის განმთავსებლებს მოსწონთ Tapad-ი, რადგან მას შეუძლია კვალში 
ჩაგიდგეთ და სამიზნედ გაქციოთ თქვენივე კომპიუტერის, პლანშეტისა თუ 
სმარტფონის საშუალებით. მაგრამ მოსწონთ ის პირადი ცხოვრების დამცველებსა და 
კონგრესმენებს? არც ისე.
ავტორი: ჯ.ჯ. კოლაო

ა
მ ჟა მად Tapad-ი აღ მავ ლო ბის გზა ზე ა. 

ციფ რუ ლი რეკ ლა მის სტარ ტაპ მა პა ტა-

რა, მოკ რ ძა ლე ბუ ლი ოფი სი დან გა და ი-

ნაც ვ ლა მან ჰე ტე ნის ჩელ სის რა ი ონ ში 

და და ე პატ რო ნა ერ თ -ერ თი შე ნო ბის მთელ 

მე ო ცე სარ თულს – გარ და იზო ლი რე ბუ ლი ცენ ტ-

რა ლუ რი ბლო კი სა, სა დაც გა ნა თე ბის კომ პა ნიაა 

გან ლა გე ბუ ლი. Tapad-ის თა ნა დამ ფუძ ნე ბელ სა 

და გე ნე რა ლურ აღ მას რუ ლე ბელს არ ტრა ას დალს 

დი დი ფარ თი სჭირ დე ბა: მან შარ შან 44 თა ნამ-

შ რო მე ლი და ი ქი რა ვა, გა სულ თვეს კი – კიდევ 

ათი. მე ზობ ლე ბი $65 000-ს ითხო ვენ იმი სათ ვის, 

რომ გა და ვიდ ნენ და ოფი სი მთლი ა ნად Tapad-ს 

და უთ მონ. „რას იზამ, ეს ნი უ -ი ორ კის უძ რა ვი ქო-

ნე ბა ა“, – ოხ რავს 40 წლის ტრა ას და ლი. 

„ზრდის ავად მ ყო ფო ბა“ ტრა ას და ლის ცხოვ-

რე ბის სიმ ბო ლო ა. მის მა Thumbplay-მ, მო ბი ლუ-

რი აპ ლი კა ცი ე ბის ონ ლა ინ მა ღა ზი ამ, რო მე ლიც 

აიფონ ზე ად რე შე იქ მ ნა, სამ წე ლი წად ზე ნაკ ლებ 

დრო ში გა ყიდ ვე ბი ნუ ლი დან $100 მი ლი ო ნამ დე 

გაზარდა. Tapad-ის სა ხით ის კი დევ ერთ რა კე-

ტას უშ ვებს ინ ტერ ნეტ სივ რ ცე ში.

Tapad-ი აცხა დებს, რომ გა დაჭ რა პრობ ლე მა, 

რო მე ლიც დი დი ხა ნია აწუ ხებს ინ ტერ ნეტ რეკ ლა-

მის გან მ თავ სებ ლებს: ერ თი და იმა ვე მომ ხ მა-

რებ ლის კვალ ში ჩად გო მა და სა მიზ ნედ ქცე ვა 

სხვა დას ხ ვა მოწყო ბი ლო ბების – სა მა გი დო 

კომ პი უ ტე რების, სმარ ტ ფო ნებისა და პლან შე-

ტებ ის საშუალებით. ასე თი „რეტარგეტინგი“ 

შე და რე ბით ად ვი ლია სა მა გი დო კომ პი უ ტერ-

ზე. უბ რა ლოდ, ვებ გ ვერდს უნ და და ა მა ტოთ ე.წ. 

ვე ბი დენ ტი ფი კა ტო რე ბი („cookies“) – კო დე ბის 

ბა ი ტე ბი ვებ გ ვერ დის ვი ზი ტო რე ბის და სა თა გად 

– და რეკ ლა მის გან მ თავ სებ ლებს შე უძ ლი ათ ფეხ-

და ფეხ მიჰ ყ ვ ნენ სა ვა რა უ დო კლი ენტს, რო დე საც 

ის ინ ტერ ნეტ ში მოგ ზა უ რობს. ეწ ვი ეთ სა სა დი ლო 

ჭურ ჭ ლის ვებ გ ვერდს და მა შინ ვე უკან მოგ ყ ვე-

ბათ სა რეკ ლა მო გან ცხა დე ბე ბი და ნე ბი სა და 

ჩან გ ლე ბის შე სა ხებ. „იმის გა მო, რომ ასე თი სა-

რეკ ლა მო გან ცხა დე ბე ბი ეგ ზავ ნე ბა მხო ლოდ იმ 

მომ ხ მა რებ ლებს, რომ ლებ მაც გარ კ ვე უ ლი ბრენ-

დის ვებ გ ვერ დი და ათ ვა ლი ე რეს, მა თი დაწ კა პუ-

ნე ბის კო ე ფი ცი ენ ტი (ანუ შე სა ბა მი სო ბა ეკ რან ზე 

Tapad-ის 

თანადამფუძნებელი 

და გენერალური 

აღმასრულებელი არ 

ტრაასდალი. 

პრობლემის გადაწყვეტა 

თუ სხვის ცხოვრებაში 

მოხერხებულად შეჭრა?
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ასა ხუ ლი ბმუ ლე ბის რა ო დე ნო ბა სა და მათ ზე 

დაწ კა პუ ნე ბის რა ო დე ნო ბას შო რის) სამ ჯერ 

აჭარ ბებს ბა ნე რე ბის მაჩ ვე ნებ ლებს“, – გან მარ-

ტავს AdRoll-ი, სან - ფ რან ცის კოს რე ტარ გე ტინ გის 

კომ პა ნი ა. 

მაგ რამ ვე ბი დენ ტი ფი კა ტო რებს მომ ხ მა რებ-

ლის კვალ ში ჩად გო მა მხო ლოდ ერთ მოწყო ბი-

ლო ბა ზე შე უძ ლი ათ. კვა ლი მა შინ ვე ცივ დე ბა, 

რო გორც კი მომ ხ მა რე ბე ლი ტო ვებს სა მა გი დო 

კომ პი უ ტერს და გა და დის ტე ლე ფონ ზე. ცო ტა 

ხნის წინ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის თა ნახ მად, სხვა-

დას ხ ვა ციფ რუ ლი მოწყო ბი ლო ბის გა მომ ყე ნე-

ბე ლი მომ ხ მა რებ ლე ბი ზოგ ჯერ სა ათ ში 27-ჯერ 

იც ვ ლი ან ეკ რა ნებს, რაც რეკ ლა მის გან მ თავ-

სებ ლებს პირ ში ჩა ლა გა მოვ ლე ბუ ლებს ტო ვებს. 

ტრა ას და ლი აცხა დებს, რომ შე უძ ლია მა თი დახ-

მა რე ბა ალ გო რით მე ბის გა მო ყე ნე ბით.

ამ ჟა მად Tapad-ს 160 კლი ენ ტი ჰყავს Audi-ის, 

American Airlines-ისა და TurboTax-ის ჩათ ვ ლით 

და ყო ველ თ ვი უ რად 2 მი ლი არდ სა რეკ ლა მო გან-

ცხა დე ბას ემ სა ხუ რე ბა 18 000 ინ ტერ ნეტ გა მომ-

ცემ ლის სა შუ ა ლე ბით. Tapad-ი, $ 1,2-მილიონიანი 

გა ყიდ ვე ბით 2011 წელს და $8,2-მილიონიანით 

– გა სულ წელს, სა ვა რა უ დოდ, 2013 წელს მი ი ღებს 

მცი რე მო გე ბას $25 მი ლი ო ნის ფარ გ ლებ ში. 

ციფ რუ ლი რეკ ლა მის გა მოც დილ მა ვე ტე რა ნებ მა 

– მათ შო რის, AppNexus-ის გე ნე რა ლურ მა აღ მას-

რუ ლე ბელ მა ბრა ი ან ო’ კე ლიმ და DoubleClick-ის 

ყო ფილ მა გე ნე რა ლურ მა აღ მას რუ ლე ბელ მა, დე-

ვიდ რო ზენ ბ ლატ მა – ისეთ ვენ ჩუ რულ ფონ დებ-

თან ერ თად, რო გო რი ცაა FirstMark Capital-ი და 

Avalon Ventures-ი, Tapad-ში, სა ერ თო ჯამ ში,  

$8,3 მი ლი ო ნი ჩა დეს. 

ისი ნი, ცო ტა არ იყოს, სა ხი ფა თო გზა ზე იდ გ-

ნენ. Tapad-ი ბრძო ლით მი იკ ვ ლევ და გზას მთე ლი 

წლის წა რუ მა ტე ბე ლი სა ვაჭ რო შეხ ვედ რე ბის 

ფონ ზე. მის მა კო მერ ცი ულ მა წარ მა ტე ბამ შე საძ-

ლოა გა ა ღი ზი ა ნოს კონ გ რე სის რე გუ ლა ტო რე ბი 

და პი რა დი ცხოვ რე ბის დამ ც ვე ლე ბი.

ტრა ას და ლი გა ი ზარ და ნორ ვე გი ის პა ტა რა 

ქა ლაქ ტრონ დ ჰა იმ ში, რო მე ლიც 250 მი ლი-

თაა და შო რე ბუ ლი ოს ლო დან. ერ თა დერ თ მა 

შვილ მა ოჯახ ში (მამამისი სა შუ ა ლო სკო ლა ში 

ინ გ ლი სურს ას წავ ლი და, დე და – ფიზ კულ ტუ რას) 

პა ტა რა ო ბი დან ვე გა მო ი ჩი ნა ფუ ლის შოვ ნი-

სად მი მიდ რე კი ლე ბა. 8 წლის ასაკ ში მან ლე გოს 

სა თა მა შო ე ბით ააწყო და თა ვი სი ოთა ხის კარ ზე 

და ა მონ ტა ჟა მე ქა ნი კუ რი სა კე ტი, რო მე ლიც ერთ 

კრო ნას (14 ცენ ტი) ითხოვ და ყვე ლას გან, ვი საც 

ოთახ ში შეს ვ ლის სურ ვი ლი გა უჩ ნ დე ბო და. „ეს 

100%-ით სპე კუ ლა ცი უ რი ბიზ ნე სი იყო“, – ეღი მე ბა 

ტრა ას დალს. მან მხო ლოდ მა შინ შეწყ ვი ტა სა კე-

ტის გა მო ყე ნე ბა, რო დე საც დე და და ე მუქ რა, შენს 

სა რეცხს ხელს აღარ მოვ კი დე ბო.

მა ღალ კლა სებ ში ის ფეხ ბურ თის მატ ჩებს აშუ-

ქებ და ად გი ლობ რი ვი გა ზე თი სათ ვის. ტრონ დ - 

ჰა იმ ში, ნორ ვე გი ის სა ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლო და 

ტექ ნი კუ რი მეც ნი ე რე ბე ბის უნი ვერ სი ტეტ ში სწავ-

ლი სას მან სა კუ თა რი სა ინ ფორ მა ცი ო- 

 საც ნო ბა რო პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა 

მიჰ ყი და ად გი ლობ რივ კომ პა ნი ებს. სა კონ სულ-

ტა ციო სფე რო ში ხან მოკ ლე მუ შა ო ბის შემ დეგ გა-

და ი ნაც ვ ლა ოს ლოს ერ თ -ერთ სტარ ტაპ ში, რო მე-

ლიც უძღ ვე ბო და ტე ლე შო უ ე ბი სათ ვის ტექ ს ტუ რი 

შეტყო ბი ნე ბე ბით ხმის მი ცე მის კამ პა ნი ებს. 2003 

წელს, მას შემ დეგ, რაც ეს სტარ ტა პი გი გან ტურ მა 

ნორ ვე გი ულ მა ტე ლე კომ მა, Telenor-მა, შე ი ძი ნა, 

ის ნი უ -ი ორ კ ში გა და ვი და და ამ კომ პა ნი ის ამე-

რი კუ ლი ფი ლი ა ლი და ა არ სა. 

შემ დეგ მას ში კვლავ გა იღ ვი ძა სა მე წარ-

მეო საქ მი ა ნო ბი სა კენ ლტოლ ვამ. 2004 წელს, 

Telenor-დან წას ვ ლის შემ დეგ, შექ მ ნა Thumbplay 

– ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი აპ ლი კა ცი უ რი ინ ტერ-

ნეტ მა ღა ზი ა, რო მე ლიც ყიდ და მუ სი კას, რინ გ-

ტო ნებს, თა მა შებ სა და ვი დე ო ებს მო ბი ლუ რი 

ტე ლე ფო ნე ბი სათ ვის. ის და მი სი პარ ტ ნი ო რი 

მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში კვი რა ში 100 სა ათს 

მუ შა ობ დ ნენ ქა ლა ქის ცენ ტ რ ში მდე ბა რე უფან-

ჯ რო ოფის ში, აფორ მებ დ ნენ რა სა ლი ცენ ზიო 

გა რი გე ბებს ხმის ჩამ წერ სტუ დი ებ თან და მო ბი-

ლუ რი კავ ში რის კომ პა ნი ებ თან. 

კომ პა ნი ას თა ვი დან გა უ ჭირ და კლი ენ ტე ბის 

მო ზიდ ვა. ტრა ას და ლის ფი ნან სე ბი იწუ რე ბო და. 

მან გა ბე დუ ლი ნა ბი ჯი გა დად გა და უკა ნას კ ნე ლი 

$90 000 ჩა დო ონ ლა ინ - სა რეკ ლა მო ბა ნე რებ ში, 

რომ ლე ბიც ისეთ პო პუ ლა რულ ვებ გ ვერ დებ ზე 

ჩნდე ბო და, რო გო რი ცაა MySpace-ი და Metro 

Lyrics-ი. ამ ჯე რად მომ ხ მა რებ ლე ბი გა ებ ნენ მის 

მა ხე ში და დი დი ფუ ლი და ხარ ჯეს Thumbplay-ის 

ბიბ ლი ო თე კა ში წარ მოდ გე ნილ პრო დუქ ცი ა-

ზე. ყო ველ $5-ზე, რო მელ საც მი სი ვებ გ ვერ დი 

ითხოვ და მომ ხ მა რებ ლი სა გან, Thumbplay $30 

პერსონა
შაზი ვისრამი
მის მა happy Family-მ 

(ორგანული საკ ვე ბი 

პა ტა რა ბავ შ ვე ბის თ ვის) 

ცო ტა ხნის წინ პირ ვე ლი 

ად გი ლი და ი კა ვა ქა ლე-

ბის მი ერ მარ თულ ყვე-

ლა ზე სწრა ფად მზარდ 50 

კომ პა ნი ას შო რის. 

კომპანია
leica camera
ლე გენ და რუ ლი კომ პა ნია 

ციფ რულ ეპო ქა ზე გა და-

საწყო ბად ემ ზა დე ბა.

იდეა
ბედისწერის 
გარდაუვალობა
ეს ის შემ თხ ვე ვა ა, რო-

დე საც იძი რე ბი შენს 

კომ პა ნი ას თან ერ თად, 

და ნარ ჩე ნებ მა კი დი დი 

ხა ნია მი გა ტო ვეს. ეს 

ერ თ -ერ თია იმ ხუთ თე-

მას შო რის, რომ ლებ ზე 

სა უ ბა რიც დამ ფუძ ნებ-

ლებს არ უყ ვართ. 

ტენდენციები

რაზე საუბრობს Forbes.com-ის 

47 მილიონი მომხმარებელი? 

ამის უკეთ გასარკვევად თვალი 

გადაავლეთ ქვემოთ მოცემულ 

ტექსტს ან აკრიფეთ შემდეგი 

მისამართი:

Forbes.com/enterpreneurs



94 | FORBES      ივლისი  2013        

შე მო სა ვალს იღებ და. ეს და ეხ მა რა მას $7,5 მი ლი ო ნის მი ღე ბა-

ში SoftBank Capital-ისაგან. 

კომ პა ნია გა ი ზარ და, მი ი ღო რა კი დევ $42 მი ლი ო ნი ვენ ჩუ-

რუ ლი ფონ დე ბი სა გან. 2008 წელს გა დაღ ლილ მა ტრა ას დალ მა 

და ტო ვა გე ნე რა ლუ რი აღ მას რუ ლებ ლის პოს ტი და მე უღ ლეს თან 

და ახალ შო ბილ შვილ თან ერ თად ფლო რი და ში გა ემ გ ზავ რა და-

სას ვე ნებ ლად. ბა ზარ ზე iOS-ისა და Android-ის გა მო ჩე ნამ დი დი 

დარ ტყ მა მი ა ყე ნა Thumbplay-ს და მი სი სწრა ფი აღ მას ვ ლაც 

დას რულ და. ის Clear Channel-მა შე ი ძი ნა იმა ზე იაფად, ვიდ რე 

თა ვის დრო ზე ინ ვეს ტო რებ მა ჩა დეს მას ში. 

ტრა ას დალს თა ვი სი ახა ლი სა რის კო წა მოწყე ბის იდეა 

სა ყო ფაცხოვ რე ბო ელექ ტ რო ნი კის შო უ ზე (Consumer Electron-

ics Show) გა უჩ ნ და, სა დაც ნა ხა ინ ტერ ნეტ თან მი ერ თე ბუ ლი 

100-დუიმიანი ტე ლე ვი ზო რე ბი 12-დუიმიან ლეპ ტო პებ თან და 

3-დუიმიან სმარ ტ ფო ნებ თან ერ თად. ხალ ხი სა მი ვე მათ განს 

იყე ნებ და, მაგ რამ რეკ ლა მე ბის გან მ თავ სებ ლებს არ შე ეძ ლოთ 

მათ ჩრდი ლად ქცე უ ლიყ ვ ნენ. 

რამ დე ნი მე დღე ში ტრა ას და ლი და მი სი ხუთ კა ცი ა ნი გუნ დი, 

თა ნა დამ ფუძ ნებ ლი სა და ტექ ნი კუ რი დი რექ ტო რის, დაგ ლი ო-

დე ნის, ჩათ ვ ლით, ად გენ დ ნენ ალ გო რით მებს სხვა დას ხ ვა სა-

ხის მოწყო ბი ლო ბებ ზე მომ ხ მა რე ბელ თა ტრე კინ გი სათ ვის. მო-

ნა ცემ თა 150 მი ლი არ დი პუნ ქ ტის და მუ შა ვე ბით (იგულისხმება 

ვე ბი დენ ტი ფი კა ტო რე ბი, მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბის იდენ ტი ფი-

კა ტო რე ბი (ინდივიდუალური ტე ლე ფო ნე ბის მა კავ ში რებ ლე ბი 

სა აპ ლი კა ციო ჩა მოტ ვირ თ ვებ თან და ვებ ბ რა უ ზე რებ თან),  

Wi-Fi-ის მა კავ ში რებ ლე ბი, ვებ გ ვერ დე ბის რე გის ტ რა ცი ე ბი, ვებ-

გ ვერ დე ბის დათ ვა ლი ე რე ბის ის ტო რი ე ბი და სხვა პა რა მეტ რე-

ბი, რომ ლებ საც ტრა ას და ლი ბო ლომ დე არ ამ ჟ ღავ ნებს) Tapad-ი 

ეძებს იმ სა ერ თო მო ნა ცე მებს, რომ ლე ბიც ერთ მოწყო ბი ლო ბას 

მე ო რეს თან აკავ ში რებს.

მა გა ლი თად, თუ პლან შე ტი ან ლეპ ტო პი ერ თ სა და იმა ვე 

Wi-Fi-ს ქსელ ში მუ შა ობს, ეს კარ გის ნი შა ნი ა. იგი ვე შე იძ ლე ბა 

ით ქ ვას საბ რა უ ზე რო სქე მებ ზე: ვთქვათ, ორ მოწყო ბი ლო ბას 

ერ თი და იმა ვე სპორ ტუ ლი ვებ სა ი ტე ბის დათ ვა ლი ე რე ბის 

ის ტო რია აქვს. თი თო ე უ ლი კო რე ლა ცია ზრდის იმის შე საძ ლებ-

ლო ბას, რომ ორი ვე მოწყო ბი ლო ბა ერ თ სა და იმა ვე ადა მი ანს 

ეკუთ ვ ნის. ამ ალ ბა თო ბა ზე დაყ რ დ ნო ბით, Tapad-ის კლი ენ ტე ბი 

თა ვი ანთ პო ტენ ცი ურ მომ ხ მა რებ ლებს სა რეკ ლა მო გან ცხა დე-

ბე ბით ბომ ბა ვენ. შე საძ ლოა მომ ხ მა რე ბელ მა ერ თი გან ცხა დე ბა 

სა მუ შაო კომ პი უ ტერ ზე იპო ვოს, მე ო რე სახ ლის კენ მი მა ვალ მა 

ტე ლე ფონ ში აღ მო ა ჩი ნოს, მე სა მე კი ტახ ტ ზე წა მო წო ლილ მა სა-

კუ თა რი პლან შე ტის ეკ რან ზე იხი ლოს. 

დად გა კლი ენ ტე ბის მო ზიდ ვის დროც. თით ქ მის ერ თი წლის 

გან მავ ლო ბა ში 3 000 შეხ ვედ რა და 3000 უარი – ტრა ას დალ-

მა ერ თი ბრენ დის დარ წ მუ ნე ბაც კი ვერ მო ა ხერ ხა. „ისიც კი 

შევ თა ვა ზეთ, რომ ფულს გა და ვუხ დი დით ერ თობ ლი ვი სა რეკ-

ლა მო კამ პა ნი ის წარ მარ თ ვა ში“, – იხ სე ნებს ის. იკ ვე თე ბა ერ თი 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრობ ლე მა: სა ა გენ ტო ე ბი და მარ კე ტინ გის 

დე პარ ტა მენ ტე ბი ხში რად და ყო ფი ლია მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე-

ბის, სა მა გი დო კომ პი უ ტე რე ბი სა და სა ტე ლე ვი ზიო რეკ ლა მე ბის 

გან ყო ფი ლე ბე ბად. სი ნამ დ ვი ლე ში სა მი ვე ერ თად უნ და იყოს 

თავ მოყ რი ლი. 

2011 წლის აგ ვის ტო ში მან ბო ლოს და ბო ლოს და დე ბი თი პა-

სუ ხი მი ი ღო აშ შ -ის ერ თ -ერ თი უკა ბე ლო ქსე ლი სა გან. Tapad-მა 

ერ თ თ ვი ა ნი კამ პა ნია ჩა ა ტა რა, რა მაც 300%-ით გა ზარ და მი სი 

დაწ კა პუ ნე ბის კო ე ფი ცი ენ ტი. ამან ტრა ას დალს მარ კე ტინ გუ-

ლი ბი უ ჯე ტის რე გუ ლი რე ბის სა შუ ა ლე ბა მის ცა, ვი ნა ი დან უკ ვე 

იცო და, რო მე ლი მოწყო ბი ლო ბა (რომლებსაც მნიშ ვ ნე ლო ვან 

მო მენ ტებ ში იყე ნე ბენ), მი ე სა და გე ბო და ტრან საქ ცი ას. 

„ეს და გეგ მ ვის უაღ რე სად ეფექ ტი ა ნი სა შუ ა ლე ბა ა“, – ამ ბობს 

ჯი ი უნგ კი მი Ansible-ის (მობილური მარ კე ტინ გის სა ა გენ ტო, 

რომ ლის კლი ენ ტ თა რიცხ ვ ში არი ან Microsoft-ი, J&J და Intel-ი) 

უფ რო სი ვი ცე- პ რე ზი დენ ტი. ის სკეპ ტი კუ რად იყო გან წყო ბი ლი: 

„აქ არის IP-ის ‘შავის ყუ თის’ ელე მენ ტი, რაც მო ითხოვს კომ პა-

ნი ი სად მი ბრმა ნდო ბას კლი ენ ტე ბის მხრი დან“.

რაც შე ე ხე ბა ფი ნან სურ პო ლი ტი კას, $1-მილიონიანი გა რი-

გე ბა შე საძ ლოა მო ი ცავ დეს $700 000-ს სა რეკ ლა მო გან ცხა დე-

ბე ბის შეს ყიდ ვი სათ ვის, ხო ლო $300 000-ს – Tapad-ისათვის. 

შე დე გე ბი დან გა მომ დი ნა რე – ვთქვათ, ახა ლი რე გის ტ რა ცი ე ბის 

ან გა ყიდ ვე ბის ახა ლი გეგ მის შემ თხ ვე ვა ში – კომ პა ნი ას შე უძ-

ლია მე ტიც ჩა ი დოს ჯი ბე ში. ან შე უძ ლია მომ სა ხუ რე ბის ფა სე ბი 

და ბა ლი და ტო ვოს, რა თა მომ ხ მა რე ბელს უფ რო მე ტი ფუ ლის 

და ხარ ჯ ვი სა კენ უბიძ გოს. 

წარ მა ტე ბას თან სდევს კრი ტი კა – და არა მარ ტო Drawbridge-

ის მსგავ სი კონ კუ რენ ტე ბის გან. „გამყიდველებისთვის არა ვის 

მი უ ცია მომ ხ მა რებ ლე ბის კომ პი უ ტე რებ სა და სხვა მოწყო ბი ლო-

ბებ ში შეჭ რის უფ ლე ბა“, – ამ ბობს ჯეფ ჩეს ტე რი, ვა შინ გ ტო ნის 

ციფ რუ ლი დე მოკ რა ტი ის ცენ ტ რის (Center for Digital Democracy) 

აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი. სე ნა ტის კო მერ ცი უ ლი სა კითხე-

ბის კო მი ტეტს (Senate Commerce Committee) შე უძ ლია აიძუ ლოს 

რეკ ლა მის გან მ თავ სებ ლე ბი, უარი თქვან მომ ხ მა რებ ლის სათ-

ვალ თ ვა ლო ტექ ნო ლო გი ა ზე და მოს თხო ვოს ვებ ბ რა უ ზე რებს, 

უზ რუნ ველ ყონ რეკ ლა მის გა თიშ ვის მარ ტი ვი მე თო დი. 

ტრა ას და ლი უარ ყოფს Tapad-ის მი ერ ისე თი მო ნა ცე მე ბის 

შეკ რე ბას, რო მელ თა გა მო ყე ნე ბაც შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა ამა 

თუ იმ პი რის ვი ნა ო ბის და სად გე ნად. გა თიშ ვის ღი ლა კე ბი მის 

მი ერ მი წო დე ბულ თი თო ე ულ რეკ ლა მას აქვს. თუმ ცა Tapad-ს 

ყო ვე ლი შემ თხ ვე ვის თ ვის მა ინც ჰყავს სა კუ თა რი ად ვო კა ტი 

ვა შინ გ ტონ ში. 

ამა სო ბა ში კომ პა ნია სა ო ცა რი ტემ პით იზ რ დე ბა. Tapad-ს გა-

ყიდ ვე ბის ოფი სე ბი აქვს მა ი ა მი ში, ლოს -ან ჯე ლეს ში, დეტ რო იტ-

ში, სან - ფ რან ცის კო სა და ჩი კა გო ში, წელს კი დევ ერ თი იხ ს ნე ბა 

ლონ დონ ში. ტრა ას და ლი იმე დოვ ნებს, რომ გა ი სად აზი ელ 

რეკ ლა მის გან მ თავ სებ ლებ საც წა მო ა გებს ან კეს ზე. 

მეწარმეები იმედის მომცემი კომპანიები
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საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, ელ. ფოსტა

სამსახური სახლი
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ელ. ფოსტა:

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი:

თიბისი ბანკის ნებისმიერი ფილიალი 
ს.ს. media partners. 

ბანკის კოდი: tbcbge 22.

ანგარიშის ნომერი: 
ge09tb722 563 608 01 00001. ს.კ. 404408690. 

www.forbesgeorgia.ge

შევსებული ხელმოწერის ფორმა 
გამოგვიგზავნეთ მისამართზე: 

info@forbesgeorgia.ge

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში 

დაგვიკავშირდით: ტელ.: +995 (32) 223 77 07

გამოიწერეთ ჟურნალი
ყოველთვიური ბიზნეს - 
ეკონომიკური გამოცემა

ჟურნალის გამოწერა

ჟურნალის ელ. ვერსიის გამოწერასიახლე

ჟურ ნა ლის ელ. ვერ სი ა ხელმისაწვდომია ვებ 
გვერდზე – www.forbesgeorgia.ge. გა მო წე რი სათ
ვის ამო ირ ჩი ეთ გა მო წე რის პე რი ო დი, გა და ი
ხა დეთ შე სა ბა მი სი თან ხა TBC ბან კის ნე ბის მი
ერ ფი ლი ალ ში, ან TBC Pay Boxდან (სერვისი: 
სხვა დას ხ ვა – პრე სა – ფორ ბ სი), რის შემ დე გაც 
თქვენს ელ. ფოს ტა ზე მი ი ღებთ აქ ტი ვა ცი ის 
კოდს, რო მე ლიც აქ ტი უ რი იქ ნე ბა გა მო წე რის 
პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში.
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მეწარმეები

სტარტაპების დაფინანსება 

მთავარანგელოზი
ოდრი მაკლინს აქვს გამარჯვების 
არაჩვეულებრივი ფორმულა: 
იაზროვნე, როგორც მეწარმემ.
ავტორი: მეგან კესერლი 

ო
დ რი მაკ ლი ნი შე საძ ლოა ერ თა დერ-

თი ინ ვეს ტო რია სი ლი კო ნის ველ ზე, 

რო მე ლიც ამ ბობს, რომ მი სი და მარკ 

ცუ კერ ბერ გის გზე ბი არას დ როს 

გა დაკ ვე თი ლა: „მე, უბ რა ლოდ, ბო ლომ დე არ ვი ცი, 

რო გორ უნ და გავ ზო მო ინ ტერ ნე ტის კაპ რი ზე ბი“, 

– ამ ბობს 61 წლის მაკ ლი ნი, რო მე ლიც ქვეყა ნა ში 

სტარ ტა პე ბის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლი, 

დი დი გა მოც დი ლე ბისა და კარ გი კავ ში რე ბის 

მქონე  ენ ჯელ -ინ ვეს ტო რია. ეს სრუ ლი ად შე ე სა-

ბა მე ბა მის შე ხე დუ ლე ბებს, რომ ლე ბიც მას არ 

შე უც ვ ლია მას შემ დეგ, რაც 15 წლის წინ FORBES-ის 

გა რე კან ზე გა მოჩ ნ და. „ჩემი დე ვი ზი იყო: არა ფერ-

ში გჭირ დე ბა ექ ვ სი არამ დ გ რა დი ინ ტერ ნეტ კომ-

პა ნი ა, რო დე საც ისიც კი სა კითხა ვი ა, ერ თი მა ინც 

გჭირ დე ბა თუ არა“.

მაკ ლი ნი არ არის ტექ ნო ლო გი ე ბის წი ნა აღ მ დე-

გი. რო გორც სი ლი კო ნის ვე ლის უმ ს ხ ვი ლე სი ვენ ჩუ-

რუ ლი ფონ დე ბის შეზღუ დუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 

პარ ტ ნი ო რი, ის იყო eBay-ის, Google-ის, Netflix-ის, 

Twitter-ის, Foursquare-ისა და LinkedIn-ის პირ ვე ლი 

რა უნ დის დამ ფი ნან სე ბე ლი. მაგ რამ რო დე საც საქ-

მე ეხე ბა სა კუ თა რი ფსო ნე ბის და დე ბას, ის ეძებს 

ისეთ გარ დამ ქ მ ნელ ტექ ნო ლო გი ებს, რომ ლებ საც 

მეტ - ნაკ ლე ბად იც ნობს – მა გა ლი თად, მო ნა ცემ-

თა შე ნახ ვის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა სა და მო ნა ცემ თა 

ანა ლიზს. „სწორედ ახ ლა ‘ღრუბელზე’ გა დას ვ ლა 

ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ძვრაა სა ინ ფორ მა ციო 

ტექ ნო ლო გი ებ ში, რაც კი ჩემს ცხოვ რე ბა ში მომ-

ხ და რა, – ამ ბობს ის. – მე და ვიწყე დრო ის გა ნა წი-

ლე ბით და კავ ში რე ბი სას პა კე ტუ რი კო მუ ტა ცი ის 

გა მო ყე ნე ბით, რაც ინ ტერ ნე ტის წი ნა მორ ბე დი 

გახ ლ დათ. რომ და ფიქ რ დეთ, პა კე ტუ რი კო მუ ტა ცი-

ით კავ ში რის დამ ყა რე ბი სას დრო ის გა ნა წი ლე ბის 

გა მო ყე ნე ბა სწო რედ ‘ღრუბელს’ წარ მო ად გენს“. 

ჩვენს დრო ში ნე ბის მი ერს შე უძ ლია გახ დეს 

ენ ჯელ -ინ ვეს ტო რი და სტარ ტა პებს პირ ვე ლი ბიძ გი 

მის ცეს. ნი უ- ჰემ პ ში რის უნი ვერ სი ტე ტის ვენ ჩუ რუ ლი 

კვლე ვის ცენ ტ რის ან გა რი შის თა ნახ მად, ამ ჟა მად 

არ სე ბობს 268 000 ენ ჯელ -ინ ვეს ტო რი, რომ ლე ბიც 

ერთ გა რი გე ბა ზე სა შუ ა ლოდ $340 000-ის ჩეკს წე-

რენ – რა მაც შარ შან სა ერ თო ჯამ ში $23 მი ლი არ დი 

შე ად გი ნა (ვენჩურული კა პი ტა ლის ტე ბი აბან დე ბენ 

სხვის ფულს – $26,5 მი ლი არ დი 2012 წელს). მაკ ლი-

ნი მომ თხოვ ნი ა: ის ფულს აბან დებს წე ლი წად ში 

მხო ლოდ ერთ ან ორ კომ პა ნი ა ში, ამ ჟა მად აფი ნან-

სებს ცხრას. ბევ რი ვენ ჩუ რუ ლი ფონ დის გან გან ს ხ-

ვა ვე ბით, ის არ ცდი ლობს წლის ათი წარ მა ტე ბუ ლი 

სტარ ტა პი დან ერ თის გან საზღ ვ რას. იმ ერ თე უ ლი 

ტექ ნო ლო გი ე ბის – და ადა მი ა ნე ბის – ძი ე ბამ, რომ-

ლებ საც აქვთ პო ტენ ცი ა ლი, შეც ვა ლონ ესა თუ ის 

სფე რო, მი იყ ვა ნა ის ისეთ ბიზ ნე სებ თან, რო მელ-

თა შექ მ ნა საც თა ვად ისურ ვებ და. მი სი მიდ გო მის 

ფორ მუ ლი რე ბა ასე შე იძ ლე ბა: „იაზროვნე უფ რო 

რო გორც მე წარ მემ, ვიდ რე რო გორც ინ ვეს ტორ მა“. 

ეს სუ ლაც არ არის გა საკ ვი რი, თუ გა ვით ვა ლის-

წი ნებთ მის სა მე წარ მეო წარ სულს. „მე ქვეც ნო ბი ე-

რად ქსე ლუ რი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის სან ტექ ნი კო სი 

დამ ფუძ ნე ბელ თა 
არ სე ნა ლი

ოქ როს წლე ბი
ახალ გაზ რ დე ბი არ ფლო ბენ 

მო ნო პო ლი ას მე წარ მე ო ბა ზე, ამ-

ტ კი ცებს ბებ სო ნი სა (Babson) და 

ბა რუ კის (Baruch) კო ლე ჯე ბის მი-

ერ ჩა ტა რე ბუ ლი ახა ლი კვლე ვა. 

მარ თა ლი ა, 18-დან 24-წლამდე 

ახალ გაზ რ დე ბი პირ ველ ად გილ-

ზე არი ან (30,5%), რო დე საც საქ მე 

„სამეწარმეო გან ზ რახ ვას“ ეხე ბა, 

მაგ რამ ასა კო ვა ნი ადა მი ა ნე ბი 

მათ სულ მცი რე დით ჩა მორ ჩე ბი-

ან (25,9%). რაც უფ რო სა ო ცა რი ა, 

55 წლისა და უფ რო სი ასა კის 

შრო მი სუ ნა რი ა ნი მო სახ ლე ო-

ბის ერ თი მე ოთხე დი ფლობს 

ბიზ ნესს, 65 წელს ზე მოთ ასა კის 

მო მუ შა ვე თა 42,7% კი თვით და-

საქ მე ბუ ლი ა. არა სო დეს ხართ 

მე ტის მე ტად მო ხუ ცი იმი სათ ვის, 

რომ რა ღაც ახა ლი წა მო იწყოთ. 

— კე ლი ეპ ლ ტო ნი
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ვარ“, – ამ ბობს ის. 1982 წლის ზაფხულ ში, რო დე საც სი ლი კო ნის 

ვე ლი არ იყო მა ინ ც და მა ინც გა ნე ბივ რე ბუ ლი ქა ლი დამ ფუძ ნებ ლე-

ბით, მაკ ლინ მა და ტო ვა Tymshare-ი, ად რე უ ლი ქსე ლუ რი კომ პა ნი ა, 

რა თა წა მო ეწყო Network Equipment Technologies-ი, რო მელ მაც 

გლო ბა ლუ რი ქსე ლუ რი პრო დუქ ტე ბი სათ ვის კო მუ ტა ტო რე ბის ხა ზი 

შექ მ ნა. ხუ თი წლი სა და $25-მილიონიანი ვენ ჩუ რუ ლი და ფი ნან-

სე ბის შემ დეგ კომ პა ნია სა ჯა როდ გა ი ყი და, რის შე დე გა დაც მან 

1%-ზე ნაკ ლე ბი წი ლი მი ი ღო. ამი ტომ, რო დე საც მის მა მე ო რე კომ-

პა ნი ამ, Adaptive-მ, 1988 წელს სტარ ტი აიღო, მაკ ლინ მა 21% შე ი ნარ-

ჩუ ნა. მან მთლი ა ნო ბა ში $6 მი ლი ო ნის ღი რე ბუ ლე ბის სა კუ თა რი 

აქ ტი ვე ბი გა ა ნაღ და, რა თა ისე თი სტარ ტა პე ბი და ე ფი ნან სე ბი ნა, 

რო მელ თა შექ მ ნა საც, მი სი თქმით, თვი თო ნაც ისურ ვებ და. 

კომ პა ნი ის პო ტენ ცი ა ლის შე ფა სე ბი სას მაკ ლი ნი სა კუ თარ 

თავს ხელ მ ძღ ვა ნე ლის ად გილ ზე აყე ნებს.  გარდა ამი სა, იგი აფა-

სებს სტარ ტა პის გუნდსაც აფასებს: „ნებისმიერ შემ თხ ვე ვა ში, მე 

და ვა ფი ნან სებ მხო ლოდ იმ ადა მი ა ნებს, ვის თან ურ თი ერ თო ბაც 

მსურს“. დამ ფუძ ნებ ლე ბი „უნდა იყ ვ ნენ კრე ა ტი უ ლე ბი და არა ნორ-

მა ლუ რად კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნე ბი“. რაც 

შე ე ხე ბა ტექ ნო ლო გი ებს, მაკ ლი ნი ეძებს 

პრო დუქტს, რო მელ საც ექ ნე ბა „იმდენად 

დი დი უპი რა ტე სო ბა, რომ რო დე საც მომ-

ხ მა რებ ლე ბი მას ხელ ში ჩა იგ დე ბენ, იმ-

დე ნად ძვირ ფა სად ჩათ ვ ლი ან, რომ მზად 

იქ ნე ბი ან მის თ ვის საბ რ ძოლ ვე ლად”.

თა ვად მაკ ლინს უდი დე სი სუ ლის კ ვე-

თე ბა შე აქვს კომ პა ნი ებ ში, რომ ლებ საც 

ის ირ ჩევს. „მე თავ და უ ზო გა ვად ვმუ შა ობ 

იმი სათ ვის, რომ კომ პა ნი ამ ნე ბის მი ერ ფა სად მი აღ წი ოს წარ მა ტე-

ბას, მა ში ნაც კი, თუ მას მოკ რ ძა ლე ბუ ლი უკუ გე ბა მო აქვს“, – ამ ბობს 

ის. მი სი თქმით, ფუ ლი მხო ლოდ ორ ჯერ თუ სამ ჯერ და კარ გა (ის 

ამ ჯო ბი ნებს არ ისა უბ როს სა კუ თა რი აქ ტი ვე ბის წმინ და ღი რე-

ბუ ლე ბა ზე). მან და ა ფი ნან სა რიდ ჰას ტინ გ სი Netflix-ის გა მო ჩე-

ნამ დე დი დი ხნით ად რე, და ა ბან და რა $245 000 მის კომ პა ნია 

Pure Software-ში, რო მე ლიც ქმნი და რე ვო ლუ ცი ურ ინ ს ტ რუ მენ ტებს 

პროგ რა მუ ლი კო დე ბის კო რექ ტი რე ბი სა და ბა ზარ ზე პრო დუქ ტე-

ბის უფ რო სწრა ფი მი წო დე ბი სათ ვის. შე დე გად, ხუ თი წლის შემ დეგ 

– 1995 წელს – კომ პა ნი ის აქ ცი ე ბის პირ ვე ლა დი გან თავ სე ბი სას მან 

$5 მი ლი ო ნი მი ი ღო. „მე კვლავ მას მივ მარ თავ შთა გო ნე ბის თ ვის, 

– ამ ბობს ჰას ტინ გ სი, – და ხში რად ვი მე ო რებ მის გა მო ნათ ქ ვა მებს, 

მა გა ლი თად ასეთს: ‘შეცვალე რა ი მე უკე თე სო ბის კენ ან მოკ ვ დი’“. 

და ახ ლო ე ბით $100 000-იანმა ფსონ მა სკოტ ვა ი სის IronPort-

ზე, რო მე ლიც შექ მ ნი ლი იყო საფ რ თხის შემ ც ვე ლი პროგ რა მე ბის 

გა სა ნად გუ რებ ლად, მაკ ლინს $2 მი ლი ო ნი მო უ ტა ნა 2007 წელს, 

რო დე საც Cisco-მ კომ პა ნია $830 მი ლი ო ნად შე ის ყი და. „როდესაც 

ცვლი წე სებს და სა ბაზ რო სივ რ ცის ლი დე რი ხდე ბი, – ამ ბობს ის, – 

სწო რედ მა შინ შე გიძ ლია შთამბეჭდავი მო გე ბის მი ღე ბა“. 

რა თქმა უნ და, ყო ველ გა რი გე ბას არ მო აქვს ასე თი მო უ ლოდ ნე-

ლი შე მო სა ვა ლი. „ავიღოთ Centrality“, –  ამ ბობს ის (სა უ ბა რია 2006 

წლის სტარ ტაპ ზე, რო მელ შიც მან $300 000 ჩა დო. ის აწარ მო ებ და 

სა ნა ვი გა ციო სის ტე მე ბის ჩი პებს და ე.წ. „ჩაშენებულ“ პროგ რა მებს 

(firmware) მო ბი ლუ რი მოწყო ბი ლო ბე ბი სათ ვის GPS მხარ და ჭე რის 

უზ რუნ ველ სა ყო ფად).  – მე მი ვი ღე სამ მაგ ზე მე ტი, ანუ თით ქ მის მი-

ლი ო ნი დო ლა რი. მაგ რამ სა კუ თარ ბედს ნაკ ლე ბად აკონ ტ რო ლებ, 

რო დე საც შე ნი ტექ ნო ლო გი ის სხვის თ ვის მი ყიდ ვა გი წევს“. მაკ ლი-

ნი, რო მე ლიც სტენ ფორ დის სა ინ ჟინ რო ფა კულ ტე ტის ასის ტენ ტ - 

 პ რო ფე სო რი ა, თა ვი დან ვე ამ ჩ ნევს პერ ს პექ ტი ულ სტუ დენ ტებს. 

„არა მგო ნი ა, არ სე ბობ დეს სტენ ფორ დი დან გა მო სუ ლი წარ მა ტე-

ბუ ლი გუნ დი, რო მელ თა ნაც ოდ რის შე ხე ბა არ ჰქო ნო და“, – ამ ბობს 

ვა ი სი IronPort-იდან, ამ ჟა მად Andreessen Horowitz-ის პარ ტ ნი ო რი. 

ის თვალ ყურს ადევ ნებ და არი ჯიტ სენ გუპ ტას მას შემ დე გაც, რაც ის 

გა და ვი და ჰარ ვარ დ ში, სა დაც გა იც ნო კლე ი ტონ კრის ტენ სე ნი და 

შექ მ ნა BeyondCore-ი, ანა ლი ტი კის სტარ ტა პი, რო მელ საც რამ დე-

ნი მე წუთ ში შე უძ ლია მო ნა ცემ თა მი ლი ო ნო ბით მსხვი ლი ცვლა დის 

გა და მოწ მე ბა და ყვე ლა ზე აქ ტუ ა ლუ რი ჰი პო თე ზე ბი სა და იდე ე ბის 

შერ ჩე ვა. მაკ ლინ მა, რო მე ლიც BeyondCore-ის თავ მ ჯ დო მა რე ა, 

მას ში $100 000 ჩა დო. მი სი თქმით, წა მოწყე ბის მთა ვა რი იდე ა ა, 

ჩა მო ერ თ ვას ძა ლა უფ ლე ბა მო ნა ცემ თა და-

მუ შა ვე ბის სპე ცი ა ლის ტებს და გა და ე ცეს ის 

გე ნე რა ლურ აღ მას რუ ლებ ლებ სა და ფი ნან-

სუ რ დი რექ ტო რებს – „ადამიანებს, რომ ლებ-

საც რე ა ლუ რად შე უძ ლი ათ ამ ინ ფორ მა ცი ის 

სა თა ნა დოდ გა მო ყე ნე ბა“. 

Coraid-ი, სა დაც მაკ ლი ნი ასე ვე თავ მ ჯ-

დო მა რე ა, ცდი ლობს ახ ლე ბუ რად გა ი აზ როს 

მო ნა ცემ თა შე ნახ ვის მე თო დე ბი. „ჩვენ შევ ქ-

მე ნით Coraid-ი რო გორც ინ ჟინ რე ბის ჯგუფ-

მა, რომ ლე ბიც ქმნი ან პრო დუქტს სხვა ინ ჟინ რე ბი სათ ვის“, – ამ ბობს 

კომ პა ნი ის დამ ფუძ ნე ბე ლი და მთა ვა რი ტექ ნი კუ რი დი რექ ტო რი 

ბრენ ტ ლი კო ი ლი, რო მელ მაც გა ი აზ რა, რომ ხდე ბო და მო ნა ცემ-

თა შე ნახ ვის მა სობ რი ვი გა დას ვ ლა „ღრუბელზე“. იმის თ ვის, რომ 

ეს ტალ ღა და ე ჭი რა, მას სჭირ დე ბო და მმარ თ ვე ლი პერ სო ნა ლი, 

მარ კე ტინ გუ ლი გუნ დი და იური დი უ ლი მხარ და ჭე რა; ეს კი რე ა-

ლურ ფულს ნიშ ნავ და. მაკ ლი ნი, რო მელ საც კო ი ლი პირ ვე ლად 25 

წლის წინ შეხ ვ და, რო გორც Adaptive-ის შტა ტი ან თა ნამ შ რო მელს, 

პირ ვე ლი იყო, ვი საც მან მი მარ თა. „მე მას გან ვი ხი ლავ, რო გორც 

უმაღ ლე სი დო ნის ლი დერს“, – ამ ბობს ის. მაკ ლინ მა $300 000 ჩა დო 

და პა სუ ხის მ გებ ლო ბა სა კუ თარ თავ ზე აიღო. „მეტს არა ვის აჩ ვე ნო, 

– უთხ რა მან კო ილს, – ჩვენ ამას სენ დ - ჰილ - რო უდ ზე მი ვი ტანთ“. 

ეს მოხ და 2009 წელს. წლის ბო ლოს თ ვის Coraid-მა მი ი ღო $10 

მი ლი ო ნი Allegis Capital-ის თა ოს ნო ბით ჩა ტა რე ბუ ლი A რა უნ დი დან, 

რა საც 2010 წელს $25 მი ლი ო ნი, 2011 წელს კი კი დევ $50 მი ლი ო ნი 

მოჰ ყ ვა. „ოდრიმ ხე ლი შე უწყო A რა უნ დის და ხურ ვას მე გობ რებ თან 

და ოჯახ თან ერ თად, – იხ სე ნებს კო ი ლი. – მან 35 წუ თი და ყო ტე ლე-

ფონ თან და მი ლი ო ნი დო ლა რი მო აგ რო ვა“. რო დე საც შემ დეგ ის 

ზო გი ერთ ამ მე გო ბარს შეხ ვ და, ყვე ლამ ერ თი და იგი ვე უთხ რა: არ 

არ სე ბობ და სხვა პი როვ ნე ბა, რო მელ საც სიტყ ვა ზე ენ დო ბოდ ნენ 

და სრუ ლი ად უც ნო ბი კომ პა ნი ი სათ ვის $100 000-იან ჩეკს გა მო-

წერ დ ნენ.  

„მე ინვესტირებას 
მხოლოდ იმ 

ადამიანების ბიზნესში 
ვახორციელებ, ვისთან 
ურთიერთობაც მსურს“. 
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სადილი
მირვოლდთან 
ერთად
Microsoft-ის ყოფილი ტექნოლოგიური 
დირექტორის მიერ მოდერნისტული 
კერძების მომზადება, რაც თავიდან 
უბრალოდ სასიამოვნო გატაცება იყო, 
მსოფლიოში ყველაზე გავლენიან – და 
შემოსავლიან – კულინარიულ შოუდ იქცა. 
ავტორი: რენდელ ლეინი

ე
ს იყო კვე ბის ის ტო რი ა ში ყვე ლა ზე არა რო-

მან ტი კუ ლი სა დი ლი ორი სათ ვის, რო მე ლიც 

სი ეტ ლის გა რე უ ბან ში ცო ტა ხნის წინ შედ-

გა. მო ნა წი ლე ე ბი: მე და ნა თან მირ ვოლ დი. 

ლე გენ და რულ მა ტექ ნო ლოგ მა, რო მელ მაც ათო ბით 

მი ლი ო ნი დო ლა რი მაშინ იშო ვა, რო დე საც ბილ გე იტსს 

Microsoft-ის პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის პო პუ ლა-

რი ზა ცი ა ში ეხ მა რე ბო და, სა კუ თა რი თა ვი ხე ლახ ლა 

აღ მო ა ჩი ნა, რო გორც მსოფ ლი ოს ყვე ლა ზე ცნო ბილ მა 

მეც ნი ერ მა კვე ბის პრო დუქ ტე ბის სფე რო ში. დე კო რა-

ცი ე ბი: მი სი ფარ თოდ გაშ ლი ლი ლა ბო რა ტო რი ა, სა დაც 

ის დე ტა ლუ რად აანა ლი ზებს კერ ძე ბის მომ ზა დე ბის 

სა ი დუმ ლო ე ბას. ჩვენს ლი თო ნის მა გი დას გარს ერ-

ტყ მის გი გან ტუ რი ჩარ ხე ბი და ცენ ტ რი ფუ გე ბი, ოთა ხი 

მე ქა ნიზ მე ბის გუ გუ ნი თაა სავ სე. ერ თა დერ თი მი ნიშ ნე ბა 

ცოცხალ ბუ ნე ბა ზე – ვე ლუ რი ყვა ვი ლი – ლარ ნა კის მა გივ-

რად ლა ბო რა ტო რი ულ სინ ჯა რა ში მო უ თავ სე ბი ათ. 

„მათემატიკასა და ტექ ნი კურ საგ ნებ ში არაჩ ვე უ ლებ-

რი ვი ვი ყა ვი და მრა ვა ლი ხა რის ხი მაქვს მი ღე ბუ ლი 

უამ რავ რა მე ში, – ამ ბობს ის დი ქო ტო მი ის გან მარ ტე ბი-

სას, – მაგ რამ, რო გორც ჩანს, პა რა ლე ლურ სამ ყა რო ში 

შეფ - მ ზა რე უ ლად მო ვევ ლი ნე ქვე ყა ნას“. 

ორი წლის წინ ეს პა რა ლე ლუ რი მირ ვოლ დე ბი ერთ 

გან ზო მი ლე ბა ში გა ერ თი ან დ ნენ და შექ მ ნეს  

2 438-გვერდიანი კუ ლი ნა რუ ლი წიგ ნი Modernist Cui-

sine („მოდერნისტული სამ ზა რე უ ლო“) – 40-ფუნტიანი, 

არაჩ ვე უ ლებ რი ვი ფო ტო ე ბით ილუს ტ რი რე ბუ ლი, მეც ნი-

ერუდიტი ნათან მირვოლდი თავის 
მაღალტექნოლოგიურ სამზარეულო-
ლაბორატორიაში.
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ე რუ ლად და სა ბუ თე ბუ ლი კუ ლი ნა რუ ლი მე თო-

დი კა, რო მე ლიც მო წო დე ბუ ლია გვემ სა ხუ როს, 

რო გორც სამ ზა რე უ ლოს „გრეის ანა ტო მი ა“. 

საქ მე ამით არ დას რუ ლე ბუ ლა. შარ შან მან გა-

მო უშ ვა უფ რო პრაქ ტი კუ ლი, შე და რე ბით თხე ლი 

(456-გვერდიანი) „მოდერნისტული სამ ზა რე-

უ ლო სახ ლ ში“ („Modernist Cuisine at Home“); 

22 მა ისს კი გა ნაცხა და, რომ მე სა მე წიგნს, 

„მოდერნისტული სამ ზა რე უ ლოს ფო ტოგ რა ფი ა“ 

(„The Photographyof Modernist Cuisine“) შე მოდ გო-

მა ზე წა რად გენს. 

მო მა ვა ლი ტრი ლო გია ამ ათ წ ლე უ ლის ყვე ლა-

ზე გავ ლე ნი ან ნაშ რო მად იქ ცა კვე ბის თე მი სად-

მი მიძღ ვ ნილ ლი ტე რა ტუ რას შო რის. ის ყვე ლას, 

თო მას კე ლე რით დაწყე ბუ ლი, ხო სე ან დ რე სით 

დამ თავ რე ბუ ლი, სთა ვა ზობს ფან ჯა რას მირ-

ვოლ დის ლა ბო რა ტო რი ა ში მის ექ ს პე რი მენ ტებ-

ზე და საკ ვირ ვებ ლად (კერძების მომ ზა დე ბის 

სა კუ თა რი მე თო დე ბის პრო ცე სის ფო ტოგ რა ფი-

რე ბი სას ის იყე ნებს სპე ცი ა ლურ ხერხს, რომ ლი-

თაც შუ ა ზე „ჭრის“ კერ ძი ან ჭურ ჭელს, ქვა ბე ბი სა 

და ღუ მე ლე ბის ჩათ ვ ლით). ყვე ლა ზე გა საკ ვი რი 

ის არის, რომ ეს ძა ლი ან მო გე ბი ა ნი ბიზ ნე სი ცა ა. 

 რო დე საც ავ ტო რის მი ერ $625-ად შე ფა სე ბუ-

ლი „მოდერნისტული სამ ზა რე უ ლო“ პირ ვე ლად 

გა მოჩ ნ და, ბევ რ მა ჩათ ვა ლა, რომ ეს მდი და რი 

კა ცის ამ ბი ცი უ რი პრო ექ ტი იყო. ყვე ლა ფერს რომ 

თა ვი და ვა ნე ბოთ, მირ ვოლ დი დრო ის უმე ტეს ნა-

წილს Intellectual Ventures-ის მარ თ ვას ან დო მებს, 

რომ ლის მთა ვა რი საქ მი ა ნო ბა პა ტენ ტე ბის შე ძე-

ნა ა. ის ასე ვე მი სი პარ ტ ნი ო რე ბის თ ვის გან კუთ ვ-

ნი ლი ისე თი გა მო გო ნე ბის ავ ტო რი ა, რო გო რი ცაა 

Gates Foundation-ი (მაგალითად, ის აუმ ჯო ბე სებს 

მე ქა ნიზმს, რო მე ლიც ფრთებს აძ რობს მა ლა რი-

ის გა დამ ტან კო ღო ებს). იმ პე რი ოდ ში ამ წიგ ნით 

სე რი ო ზუ ლად მხო ლოდ ერ თი გა მომ ცე მე ლი და-

ინ ტე რეს და და მი სი 3000 ეგ ზემ პ ლა რად და ბეჭ დ-

ვის მზად ყოფ ნაც გა მოთ ქ ვა. „მე ვთქვი: ‘კეთილი, 

მშვე ნი ე რი ა, გა დაწყ ვე ტი ლი ა, ამ წიგ ნებს ჩე მი 

ცო ლის ნა თე სა ვებს და ვუ რი გებ სა შო ბაო სა ჩუქ-

რე ბად მომ დევ ნო ათი წლის გან მავ ლო ბა ში’, 

იხ სე ნებს მირ ვოლ დი, სი ნამ დ ვი ლე ში კი შორს 

ვი ყა ვი იმ აზ რი სა გან, რომ ამ წიგ ნის მხო ლოდ 

3000 ეგ ზემ პ ლარს გა მო ვუშ ვებ დი. თუმ ცა იმა საც 

ვფიქ რობ დი, რომ თუ მას არა ვინ შე ი ძენ და, ამ 

ჰო ბი სა გან გან ვი კურ ნე ბო დი“. 

სა ბო ლო ოდ მან თა ვად და ბეჭ და სა კუ თა რი 

წიგ ნი ბა ზარ ზე არ სე ბულ ყვე ლა ზე სქელ და ყვე-

ლა ზე პრი ა ლა ქა ღალ დ ზე. მირ ვოლ დი ამ ბობს, 

რომ მან ეს „ისე, უბ რა ლოდ“ გა ა კე თა, რა თა შო-

კის მომ გ ვ რე ლი ფა სი და ე დო მის თ ვის. საწყი სი 

ეგ ზემ პ ლა რე ბის რიცხ ვი 6 000-დან იწყე ბო და, 

რა საც მა ლე შემ დე გი 25 000 ცა ლიც მოჰ ყ ვა. 

მირ ვოლ დი ადას ტუ რებს, რომ ბო ლო ორი წლის 

გან მავ ლო ბა ში მან „მოდერნისტული სამ ზა რე უ-

ლოს“ $30 მი ლი ო ნის ღი რე ბუ ლე ბის ეგ ზემ პ ლა რი 

გა ყი და, მათ შო რის, 100 000 ეგ ზემ პ ლა რი მომ-

დევ ნო წიგ ნი სა, – „მოდერნისტული სამ ზა რე უ ლო 

სახ ლ ში“ – რო მე ლიც $140 ღირს. მირ ვოლ დი, 

რო გორც ავ ტო რი და გა მომ ცე მე ლი, შე მო სავ ლის 

უმე ტეს წილს იღებს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 

ექ ვ სი ტო მი სა გან შემ დ გა რი „მოდერნისტული 

სამ ზა რე უ ლოს“ თი თო ეგ ზემ პ ლა რის გა მო ცე მა 

$175 დო ლა რი ჯდე ბა, მას ყო ველ ერ თე ულ ზე მა-

ინც დი დი მო გე ბა რჩე ბა მირ ვოლ დის ამ ბი ცი ურ-

მა პრო ექ ტ მა მსოფ ლიო გე მოვ ნე ბა უფ რო მა ღალ 

სა ფე ხურ ზე აიყ ვა ნა, რა მაც მას შე დე გად მო უ ტა-

ნა $5 მი ლი ო ნი, რო გორც სუბ პ რო დუქ ტი. 

მო დერ ნის ტუ ლი სამ ზა რე უ ლოს სრუ ლი სპექ ტ-

რის წარ მო სად გე ნად (ტერმინი მო დერ ნის ტუ ლი 

სამ ზა რე უ ლო მირ ვოლ დ მა გა მო ი გო ნა, რი თაც 

შეც ვა ლა სა ყო ველ თა ოდ გა მო ყე ნე ბუ ლი ტერ მი-

ნი მო ლე კუ ლუ რი გას ტ რო ნო მი ა) ერ თა დერ თ მა 

ადა მი ან მა, რო მელ საც უს წავ ლია თა ვი სი საქ მის 

ორ ისეთ დი დოს ტატ თან, რო გო რე ბიც არი ან 

სტი ვენ ჰო უ კინ გი და ფრან გი ანა ვი ლა ნი, სა-

დილ ზე დამ პა ტი ჟა. მაგ რამ ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე-

სო ის არის, რომ ის პირ ვე ლად იჯ და სა კუ თა რი 

გა მო გო ნე ბე ბით გაწყო ბილ სუფ რას თან. მი სი 

ახალ გაზ რ და გუნ დის ხუ თი წევ რი დრო ის უდი-

დეს ნა წილს ექ ს პე რი მენ-

ტა ტო რო ბა ში ატა რებს, 

ნაც ვ ლად იმი სა, რომ 

სწრა ფად მო ამ ზა დონ 

რა მე. იმ იშ ვი ათ შემ თხ-

ვე ვებ ში, რო დე საც ისი ნი 

სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის 

ამ ზა დე ბენ კერ ძებს 

(ბოლო რამ დე ნი მე წლის 

გან მავ ლო ბა ში მათ ოცი 

სა დი ლი აქვთ ჩა ტა რე ბუ-

ლი), მირ ვოლ დი ყო ველ-

„იმასაც ვფიქრობდი, 
რომ თუ ჩემს წიგნს 
არა ვინ შე ი ძენ და, ამ 
ჰო ბი სა გან გან ვი კურ ნე-
ბო დი“, – ამბობს ნათან 
მირვოლდი.
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თ ვის მათ თან ერ თად არის ხოლ მე. 

ჩვენ კუ ლი ნა რი უ ლი მომ სა ხუ რე ბის სრუ ლი 

პრო ცე სი გა ვი ა რეთ: ეს იყო ყვე ლა ზე ინო ვა ცი უ-

რი, უჩ ვე უ ლო და, დი ახ, რაც უნ და უც ნა უ რი იყოს, 

გემ რი ე ლი 17 კერ ძი, რი სი შექ მ ნაც ბუ ნე ბი სა და 

მეც ნი ე რე ბის თა ნამ შ რომ ლო ბი თაა შე საძ ლე-

ბე ლი. პირ ვე ლი ობი ექ ტი: სტა ფი ლოს წვნი ა ნი, 

შუ ა ღა მის შთა გო ნე ბა, ნა კარ ნა ხე ვი... კრენ დე-

ლით. აზ რ მა, რომ ტუ ტე ნივ თი ე რე ბა – რო მელ საც 

თუთ ქი ან საჭ მე ლი სო და შე ი ცავს – კრენ დე ლებს 

კა რა მე ლი ზა ცი ის წყა ლო ბით მუქ ფერ სა და ნო ყი-

ე რე ბას აძ ლევს, მირ ვოლ დი შუ ა ღა მეს გა მო აღ-

ვი ძა და და ა ფიქ რა: შე საძ ლე ბე ლი იყო თუ არა 

ამ კონ ცეფ ცი ის სა ფუძ ველ ზე რამ დე ნი მე კერ ძის 

შექ მ ნა? და წვნი ა ნი კერ ძე ბის? ასე რომ, მირ-

ვოლ დის გუნ დ მა სტა ფი ლოს წვნი ა ნი თერ მო ბა-

რო კა მე რა ში, და ბალ ტემ პე რა ტუ რა ზე მო ამ ზა და 

და ბუ ლი ო ნის კა რა მე ლი ზა ცი ი სათ ვის საჭ მე ლი 

სო და უხ ვად გა მო ი ყე ნა. შე დე გად მი ი ღეს სტა ფი-

ლოს ბომ ბი – წვნი ა ნი, ყვე ლა სა ხის ცხი მი სა და 

ნა ღე ბის გე მო თი, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მას ში 

სო დის გარ და სულ ორად ორი ინ გ რე დი ენ ტია – 

სტა ფი ლო და კა რა ქი. გან სა კუთ რე ბუ ლი სო უ სი კი 

თა ვად პრო ცე სი ა. 

 ეს ფე ნო მე ნი აისა ხა თი თო ე ულ კერ ძ ში, 

რომ ლებ შიც მირ ვოლ დი – მას ორი ათე უ ლი წლის 

წინ მო ნა წი ლე ო ბა აქვს მი ღე ბუ ლი „ბარბექიუს 

მსოფ ლიო ჩემ პი ო ნატ ში“ – ყო ველ დღი ურ საკ ვებ 

პრო დუქ ტებს იყე ნებს, რო გორც პლატ ფორ მას. 

„ჩვენი აზ რით, ნე ბის მი ე რი კერ ძი შე იძ ლე ბა იყოს 

მიყ ვა ნი ლი უკი დუ რეს ლო გი კუ რო ბამ დე ან უკი-

დუ რეს ალო გი კუ რო ბამ დე“, – ამ ბობს ის. მა კა რო-

ნი სა და ყვე ლის კერ ძ ში მირ ვოლ დი ყუ რადღე ბას 

ამახ ვი ლებს ყვე ლის დნო ბის პრო ცეს ზე და იყე-

ნებს ემულ სი ფი კა ცი ის ფაქ ტორს, რა თა თა ვი დან 

აიცი ლოს დნო ბი სას ყვე ლის დაშ ლა (გაიხსენეთ 

პი ცის ნა ჭერ ზე წარ მოქ მ ნი ლი ცხი მის ფე ნა). მი სი 

ექ ს პე რი მენ ტის შე დე გად მი ღე ბულ რბილ წე ბო-

ვან მა სას უფ რო აქვს ყვე ლის გე მო, ვიდ რე თვი-

თონ ყველს. მო ლუს კე ბის თეთ რ სო უ სი ა ნი სპა გე-

ტი სათ ვის მირ ვოლ დი იყე ნებს ხორ ცის და სა ბეგვ 

მოწყო ბი ლო ბას, რო მე ლიც მა ნამ დე ამუ შა ვებს 

გი გან ტურ გუ ი და კის მო ლუსკს, სა ნამ ის საკ მა რი-

სად არ დარ ბილ დე ბა იმი სათ ვის, რომ შე ე რი ოს 

სპა გე ტის „ლენტებს“. ამ კერძს ზე მო დან ეს ხ მე ბა 

სო უ სი, შექ მ ნი ლი მო ლუს კე ბის ნა ხარ შის გან, 

რო მე ლიც ცენ ტ რი ფუ გა ში მზად დე ბა. ცენ ტ რი ფუ გა 

მი სი საყ ვა რე ლი კუ ლი ნა რი უ ლი აპა რა ტი ა, რო-

მე ლიც ბუ ლი ო ნის ესენ ცი ას ნე ბის მი ე რი ზედ მე ტი 

სითხის გან ათა ვი სუფ ლებს. 

 „აღტაცებისა და გაკ ვირ ვე ბის მომ გ ვ რე ლი 

კერ ძის შე საქ მ ნე ლად შთა გო ნე ბას დი დი მნიშ ვ-

ნე ლო ბა აქვს“, – ამ ბობს ის და თან ერ თ მა ნეთ ზე 

დაწყო ბი ლი მო ლუს კე ბის გან შექ მ ნილ სა ო ცარ 

კერძს კმა ზავს.

„დიდი ლი ტე რა ტუ რა გვან ც ვიფ რებს, აღ გ ვაფ-

რ თო ვა ნებს და გვი ტა ცებს. ეს არ არის მხო ლოდ 

შიშ ვე ლი ფაქ ტე ბის – ბი ჭი ხვდე ბა გო გოს, ბი ჭი 

კარ გავს გო გოს, ბი ჭი პო უ ლობს გო გოს – გად მო-

ცე მის სა შუ ა ლე ბა. მთა ვა რი ის გახ ლავთ, რო გორ 

მო უთხ რობ ამ ამ ბავს მკითხ ველს. ჩვენს საქ მე შიც 

მზა რე ულ სა და დამ გე მოვ ნე ბელს შო რის დი ა ლო-

გი მიმ დი ნა რე ობს, ზუს ტად ისე, რო გორც პო ე ზიაა 

დი ა ლო გი პო ეტ სა და მკითხ ველს შო რის“.

სწო რედ ამი ტომ, სა ბო ლოო ჯამ ში, ჩვენ 

წი ნა შე აღ მოჩ ნ და მის მი ერ შექ მ ნი ლი, ყვი თელ 

და ყა ვის ფერ ზო ლებ ში გა დაწყ ვე ტი ლი, ომ ლე ტი 

(მოხარშული კრე მის სიყ ვა რულ მა მირ ვოლ დი 

სა ბო ლო ოდ მი იყ ვა ნა აღ მო ჩე ნამ დე, რო გორ 

უნ და გა მო ეცხო ომ ლე ტი ისე, რომ ნამ ცხ ვა რი-

ვით აეჭ რე ლე ბი ნა ზო ლე ბით). იგი ვე შე იძ ლე ბა 

ით ქ ვას „მწყრის უმ კვერ ცხ ზე“, რო მელ საც სა ბო-

ლო ოდ მა რა კუ ი ას გუ ლის რო ლი ერ გო ჟე ლა ტი-

ნის ლე მონ გ რას ზე. „ასე შე ნიღ ბულს შეც დო მა ში 

შეჰ ყავ ხარ, – ეშ მა კუ რად ეღი მე ბა მირ ვოლდს. 

– ბევრს უჭირს უმი კვერ ცხის ჭა მა. ისი ნი გარ შე-

მომ ყოფ თა გავ ლე ნას გა ნიც დი ან და მათ აზრს 

იზი ა რე ბენ. მას შემ დეგ კი, რაც გე მოს გა უ სინ ჯა-

ვენ, სა სი ა მოვ ნოდ გა ო ცე ბულ ნი რჩე ბი ან“. 

მე კი სა სი ა მოვ ნო გა ო ცე ბის გრძნო ბა სა-

დი ლის დას რუ ლე ბი სას მე უფ ლე ბა: 17 კერ ძი 1 

სა ათ სა და 40 წუთ ში გა დავ სან ს ლეთ – ანუ თი თო 

კერ ძ ზე 6 წუთ ზე ოდ ნავ მე ტი და ი ხარ ჯა – ტემ პი, 

რო მელ საც მირ ვოლ დი ფე ი ერ ვერკს ან სიმ ფო-

ნი ას ადა რებს. „მე ცო ტა კი დევ და ვაჩ ქა რებ დი 

ადა მი ა ნებს“, – ამ ბობს ის. 

ასე თი ტემ პი დი დე ბუ ლი ფორ მუ ლა იქ ნე ბო-

და რეს ტორ ნი სათ ვის – უზარ მა ზა რი ფა სი და 

სწრა ფი ბრუნ ვა – კონ ცეფ ცი ა, რო მე ლიც მირ-

ვოლდს არ თობს და ახა ლი სებს. „მიყვარს ასე თი 

წიგ ნე ბის შექ მ ნა, – მხრებს იჩეჩს მეც ნი ე რი. – ამ 

გზით უფ რო მეტ ადა მი ა ნზე ვახ დენთ გავ ლე ნას, 

ვიდ რე ამას რეს ტორ ნის სა შუ ა ლე ბით მო ვა ხერ-

ხებ დით“. 

forBes life ჰობი

იდეა
ციფრული 
მუდმივია
თქვე ნი ტე ლე ფო ნი დან 

ფო ტო ე ბი წა შა ლეთ? თუ 

ამ ფო ტო ებს სა სა მარ-

თ ლო მო ითხოვს, ისი ნი 

ჯერ კი დევ სავ სე ბით 

ხელ მი საწ ვ დო მია.   

პერსონა
გუან ტიანლანგი
თოთხ მე ტი წლის გოლ-

ფის მო თა მა შემ დი დი 

შთა ბეჭ დი ლე ბა მო ახ დი-

ნა მა ყუ რებ ლებ ზე თა ვის 

პირ ველ ორ ტურ ნირ ში. 

PGa Tour-ი ოც ნე ბობს 

აღ ტა ცე ბა ში მო იყ ვა ნოს 

ჩი ნუ რი ბა ზა რი სა კუ თა-

რი ტა ი გერ ვუდ სით. 

კომპანია
Wal-mart 
პირ ვე ლად კი ნო მარ-

კე ტინ გის ის ტო რი ა ში, 

ყველ გან მ სუ ფე ვი სა ცა-

ლო მო ვაჭ რე wal-Mart-ი 

გა ყი დის ბი ლე თებს 

ზაფხუ ლის ბლოკ ბას-

ტე რის, Man of steel-ის 

(„ფოლადის კა ცი“) 

წი ნას წა რი კი ნოჩ ვე ნე ბი-

სათ ვის.

ტენდენციები

რაზე საუბრობს Forbes.com-ის 

47 მილიონი მომხმარებელი? 

ამის უკეთ გასარკვევად თვალი 

გადაავლეთ ქვემოთ მოცემულ 

ტექსტს ან აკრიფეთ შემდეგი 

მისამართი:

Forbes.com/liFestyle
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აფ რი კუ ლი 
რბოლა
აფ რი კის კონ ტი ნენ ტ ზე გა მარ თუ ლი ბო ლო დი დი 
საგ ზაო რა ლი, რო მელ მაც სა ხე ლი გა უთ ქ ვა აფ რი კულ 
რბო ლებს, იზი დავს ნამ დ ვილ მა ზო ხის ტებს, რომ-
ლებ მაც კარ გად იცი ან, რომ მსოფ ლი ო ში სა უ კე თე სო 
რბო ლე ბი იმავ დ რო უ ლად ყვე ლა ზე რთუ ლი ცა ა. 

ავ ტო რი: ჰა ნა ელი ო ტი

თ
ო მას ფლორ მა – შვე ი ცა რი ა ში 

ბა ზი რე ბუ ლი კერ ძო სა ა ვი ა ციო 

კომ პა ნი ის, VistaJet-ის, თავ მ ჯ დო-

მა რემ და ერ თა დერ თ მა აქ ცი-

ო ნერ მა – ცო ტა ხნის წინ Bombardier-ისაგან $8 

მი ლი არ დის ღი რე ბუ ლე ბის ახა ლი თვით მ ფ რი ნა-

ვე ბი შე ი ძი ნა. ჰკითხეთ მას ამის შე სა ხებ – ეს ხომ 

უდი დე სი ერ თ ჯე რა დი გა რი გე ბა იყო ამ თვით მ ფ-

რი ნა ვე ბის მწარ მო ებ ლის ის ტო რი ა ში – და მის გან 

მშრალ პა სუხს მი ი ღებთ. მაგ რამ საკ მა რი სია 

მის წი ნა შე გაჩ ნ დეს პერ ს პექ ტი ვა კვი რა ზე მე ტი 

გა ა ტა როს 3000 მილ ზე მეტ მან ძილ ზე მან ქა ნით 

ჯან ჯღარ ში კლდე ებ ზე, ტა ლახ სა და ბა ლახ ში, 

სიცხე სა და ქარ ში, გვე ლე ბი სა და ლო მე ბის გა რე-

მოც ვა ში (რასაც ჩვე უ ლებ რივ ასეთ ღო ნის ძი ე ბა ში 

მო ნა წი ლე ო ბა ით ვა ლის წი ნებს), რომ ის მა შინ ვე 

გარდაისახება. „რბოლა სის ხ ლ ში მაქვს გამ ჯ და-

რი“, – გვე უბ ნე ბა იგი მონ რე ალ ში სა დი ლო ბი სას. 

– ის ჩე მი დი დი სიყ ვა რუ ლი ა“. 

ის შეყ ვა რე ბუ ლია აღ მო სავ ლეთ აფ რი კის 

სა ფა რის კლა სი კურ რა ლი ზე (East African Safari 

Classic Rally), რო მელ საც ასე ახა სი ა თებს: „რალის 

მწვერ ვა ლი მსოფ ლი ო ში“. მას სამ ჯერ აქვს 

მი ღე ბუ ლი მო ნა წი ლე ო ბა ამ რა ლი ში, რომ ლის 

დრო საც ბევ რი სირ თუ ლე გა და უ ტა ნი ა: შე ჯა ხე-

ბია ხე ებს, და ტან ჯუ ლა მზის სხი ვე ბით მი ღე ბუ ლი 

დამ წ ვ რო ბის გან და ავ ტო მო ბი ლიც კი ამოტ-

რი ა ლე ბი ა. ერ თხელ მან ქა ნით კო კის პი რუ ლი 

წვი მე ბის შე დე გად ხე ლოვ ნუ რად გა ჩე ნილ ტბა შიც 

შე ვარ და, რა მაც თით ქ მის სი ა მოვ ნე ბაც კი მოჰ გ-

ვა რა პა პა ნა ქე ბა სიცხე ში ორ დღი ა ნი მოგ ზა უ რო-

ბის შემ დეგ. 

რო გორც ჩანს, აქ გა ტა რე ბუ ლი ყო ვე ლი წუ თი 

მას სი ა მოვ ნე ბას ანი ჭებს. მას შემ დეგ, რაც 2009 

წელს პა რი ზი- და კა რის ლე გენ და რულ მა რბო ლამ 

სამ ხ რეთ ამე რი კა ში გა და ი ნაც ვ ლა, აფ რი კის 

კონ ტი ნენ ტ ზე მხო ლოდ „საფარის კლა სი კუ რი 

რა ლი“ დარ ჩა. პირ ვე ლად ის 1953 წელს, დე დო-

ფალ ელი ზა ბეტ მე ო რის კო რო ნა ცი ის აღ სა ნიშ ნა-

ვად გა ი მარ თა და მას შემ დეგ ყო ველ ნო ემ ბერს 

„ეს მხოლოდ 
ტექნოლოგიური თამაში 
როდია, რაც მოსაწყენი 
იქნებოდა“, - ამბობს 
ის. თომას ფლორი 
ბავშვობიდან მართავდა 
კარტინგის მანქანას.
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ტარ დე ბა. რბო ლის მარ შ რუ ტი იწყე ბა კე ნი ის 

მომ ბა სა დან, გა ივ ლის ტან ზა ნი ას და უკან ბრუნ-

დე ბა. თი თო ე უ ლი დღე შედ გე ბა სა მი ეტა პი სა გან, 

რომ ლე ბიც 45 წუ თი დან 3,5 სა ა თამ დე გრძელ-

დე ბა. შეს ვე ნე ბე ბი აკ რ ძა ლუ ლი ა, სა ნამ მრბო-

ლე ლე ბი არ მი აღ წე ვენ მომ დევ ნო ნე ბა დარ თულ 

ღა მის გა სა თევ ად გილს. „მანქანიდან მთლი ა ნად 

მტვერ ში ამო გან გ ლუ ლი გად მო დი ხარ, – იხ სე ნებს 

ფლო რი. – რვა სა ა თის თ ვის უკ ვე სა წოლ ში ხარ, 

ერ თი ა ნად დამ ტ ვ რე უ ლი“. 

რა ლის ყვე ლა ზე უნი კა ლუ რი ელე მენ ტი 

თვი თონ მან ქა ნე ბი ა. ეს რბო ლა სე რი ო ზუ ლად 

ეკიდება თა ვი სი სა ხე ლის იმ ნა წილს, რო მელ-

საც სიტყ ვა „კლასიკური“ გა მო ხა ტავს. ტურ ბო-

გა მაძ ლი ე რებ ლი ა ნი, სრუ ლი ამ ძ რა ო ბის მქო ნე 

მონ ს ტ რე ბით რბო ლის ნაც ვ ლად შე ჯიბ რე ბის 

ყვე ლა მო ნა წი ლემ უნ და მარ თოს 1978 წლამ დე 

გა მოშ ვე ბუ ლი მსუ ბუ ქი ავ ტო მო ბი ლე ბი. ავ ტო მო-

ბი ლე ბი ოთხი წამ ყ ვა ნი თვლით ამ შე ჯიბ რე ბა ში 

დაშ ვე ბუ ლი არ არის. 

ფლორს მოს წონს მსუ ბუ ქად მო დი ფი ცი რე ბუ-

ლი Porsche 911-ის მო დე ლე ბი. „ამ შე ჯიბ რე ბა ში 

მო ნა წი ლე ავ ტო მო ბილს უნ და ჰქონ დეს პირ-

ვე ლა დი წარ მო ე ბის ძრა ვა, – ამ ბობს ის. – ჩვენ 

მხო ლოდ ამორ ტი ზა ტო რე ბის შეც ვ ლის უფ ლე ბა 

გვაქვს. რბო ლა ში მო ნა წი ლე ავ ტო მო ბი ლი ოდ ნავ 

მა ღა ლი ა, რა თა ქვე ბი სა გან იყოს და ცუ ლი; ასე ვე 

ქვე მო დან ეკ ვ რე ბა ლი თო ნის დი დი ფირ ფი ტა, 

სა ლონ ში კი მონ ტაჟ დე ბა მი ლე ბის გან შეკ რუ ლი 

სპე ცი ა ლუ რი კარ კა სი, რო მე ლიც მძღოლს იცავს 

ავ ტო მო ბი ლის ამოტ რი ა ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში. 

მაგ რამ ძი რი თა დად ის თავ და პირ ველ იერს 

ინარ ჩუ ნებს“.

ეს ნამ დ ვი ლად არ არის მარ ტი ვი შე ჯიბ რე ბა. 

2011 წლის რბო ლა ში ფლო რის მი ერ და კა ვე ბულ 

მე ხუ თე ად გილს წინ უძღო და ხან გ რ ძ ლი ვი ვარ-

ჯი ში და მზა დე ბა – $39 000-ზე მე ტი სა რე გის ტ-

რა ციო შე ნა ტა ნი და სხვა და მა ტე ბი თი ხარ ჯე ბი. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ფლორს აფ რი კა ში თან 

ახ ლ და დამ ხ მა რე გუნ დი, მათ შო რის, სპე ცი ა ლუ-

რი თან მ ხ ლე ბი ავ ტო მო ბი ლი მე ქა ნი კო სი თა და 

სა თა და რი გო ნა წი ლე ბით, წარ მა ტე ბა თუ მარ ცხი 

მთლი ა ნად მის, რო გორც პი ლო ტის, ოს ტა ტო ბა ზე 

იყო და მო კი დე ბუ ლი. 

„აზრი არა აქვს დი დი ძა ლის ხ მე ვის და ხარ-

ჯ ვას იმი სათ ვის, რომ ნა ხე ვა რი დღის გან მავ-

ლო ბა ში პირ ვე ლი იყო, შემ დეგ კი და მარ ცხ დე 

ავ ტო მო ბი ლის გა მო, – ამ ბობს ის. – ავ ტო მო ბი-

ლის მარ თ ვა სრუ ლად უნ და შე ე სა ბა მე ბო დეს 

მის ტექ ნი კურ მაჩ ვე ნებ ლებს. თუ ძა ლი ან და ბალ 

სიჩ ქა რეს გა ნა ვი თა რებ და შე ნი ავ ტო მო ბი ლის 

სრულ პო ტენ ცი ალს არ იყე ნებ, მა შინ ნამ დ ვი ლად 

ვე რა ფერს მი აღ წევ. მაგ რამ თუ ოდ ნავ მა ინც 

ზედ მე ტი მო გი ვა და მხო ლოდ პირ ვე ლო ბა ზე 

იფიქ რებ, ხა ფან გ ში აღ მოჩ ნ დე ბი. გარ კ ვე ულ 

მო მენ ტ ში სიჩ ქა რის გა და ჭარ ბე ბა კონ ტ რო ლის 

უნარს გა კარ გ ვი ნებს“. 

„ამ საქ მე ში აუცი ლე ბე ლია ყო ველ მ ხ რი ვი კონ-

ცენ ტ რა ცი ა, რო მე ლიც ჩვე უ ლებ რივ ცხოვ რე ბა ში 

გვჭირ დე ბა – ოღონდ სხვა მას შ ტა ბით“, – დას ძენს 

ფლო რი, რომ ლის ცხრა წლის კომ პა ნი ა, თა ვი სი 

400 თა ნამ შ რომ ლით, უზ რუნ ველ ყოფს შეკ ვე თილ 

ფრე ნებს დე და მი წის ყვე ლა ზე შო რე ულ კუთხე-

ებ ში. – მას ნამ დ ვი ლად მო აქვს ცხოვ რე ბი სე უ ლი 

გა მოც დი ლე ბა, იმი ტომ რომ ცხრა დღის შემ დეგ 

უკ ვე სრუ ლი ად სხვა ადა მი ა ნად იქ ცე ვი“. ამ რა-

ლის ორ გა ნი ზა ტო რი სუ რინ დერ თა თი, რო მე ლიც 

წელს 16 ქვეყ ნი დან ჩა მო სულ 60 ავ ტო მო ბილს 

უმას პინ ძ ლებს, ამ ბობს, რომ ამ შე ჯიბ რე ბის 

მო ნა წი ლე ებს უყ ვართ რთუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი, რო-

მელ თა სა შუ ა ლე ბი თაც ყო ველ დღი ურ რუ ტი ნას 

აღ წე ვენ თავს“. აფ რი კუ ლი გა მოწ ვე ვის გა და ლახ-

ვის შემ დეგ ფლორს გო ნე ბა ში კი დევ უფ რო დი დი 

თა მა ში უტ რი ა ლებს. წი ნა რბო ლებ ში საპ რი ზო 

ად გი ლე ბის მო პო ვე ბის შე დე გად (გასული წლის 

ნო ემ ბერ ში გა მარ თულ ექ ვ ს სა ა თი ან რბო ლა-

ში სა ხელ წო დე ბით Vallelunga Endurance GT-ი 

მან მე სა მე ად გი ლი აიღო, ამ წლის და საწყის ში 

საფ რან გეთ ში ჩა ტა რე ბუ ლი GT Open-ის ზამ თ რის 

სე რი ებ ში – მე ო რე, ეს პა ნეთ ში კი – მე ოთხე), შვე-

ი ცა რი ის სა ავ ტო მო ბი ლო ფე დე რა ცი ამ ფლო რის 

მარ თ ვის მოწ მო ბას სა ერ თა შო რი სო კა ტე გო რია 

მი ა ნი ჭა, რაც მას უფ ლე ბას აძ ლევს, მო ნა წი ლე-

ო ბა მი ი ღოს ყვე ლა მსხვილ სა ერ თა შო რი სო GT 

კლა სის ჩემ პი ო ნატ ში. ახ ლა მას თვა ლი უჭი რავს 

შე ჯიბ რე ბა ზე, რო მე ლიც წი ნა მორ ბე დია ყვე ლა 

და ნარ ჩე ნი სა – ეს გახ ლავთ 24 Hours of Le Mans-ი. 

მას ში მო ნა წი ლე ო ბის მი სა ღე ბად მას შე საძ ლოა 

წვრთნის ორი ო დე წე ლი კი დევ დას ჭირ დეს, მაგ-

რამ, რო გორც ჩანს, საქ მი სად მი სე რი ო ზუ ლად და 

მოთ მი ნე ბით მიდ გო მა მან ბიზ ნე სი დან რბო ლა ში 

გა და ი ტა ნა და პი რი ქით. 

„თუ გსურს მრა ვა ლი, მრა ვა ლი წლის გან მავ-

ლო ბა ში იყო პირ ვე ლი, ეს თან მიმ დევ რუ ლად 

უნ და გა ა კე თო, – შე ნიშ ნავს ფლო რი. – იმი სათ ვის, 

რომ სრუ ლად გა მო ი ყე ნო შე ნი სა უ კე თე სო მხა-

რე ე ბი, ძა ლი ან მომ ზა დე ბუ ლი და ძა ლი ან, ძა ლი ან 

კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი უნ და იყო“. 

კომპანია
aUdI
volkswagen-ის კუთ ვ ნი-

ლი ავ ტომ წარ მო ებ ლის 

დე ბი უტ მა ახა ლი a3 და 

s3-ით, ვნე ბა თა ღელ ვა 

გა მო იწ ვია ავ ტო ინ დუს-

ტ რი ის ყვე ლა ზე დი ნა მი-

კურ სფე რო ში: ელი ტუ რი 

კლა სის მცი რე გა ბა რი-

ტი ა ნი ავ ტო მო ბი ლე ბის 

კა ტე გო რი ა ში.

იდეა
ინვესტიციების 
დრო
პრესტიჟული საათების 

სააუქციონო ფასები 

თავბრუდამხვევად 

გაიზარდა – ათზე მეტმა 

Patek Philippes-მა 

$1-მილიონიანი ნიშნული 

გადალახა – ალბათ 

მოისურვებთ ერთი-

ორი მათგანი საკუთარ 

კოლექციაშიც იხილოთ. 

პერსონა
მიტ უილიამსი 
ლოს-ანჯელესის 

სახელგანთქმული 

სასტუმრო Four seasons 

(„ოთხი სეზონი“) 

შეფ-მზარეულს ახალი 

წესით, რეალიტი-შოუს 

კონკურსის შედეგების 

მიხედვით ქირაობს. 

ტენდენციები

რაზე საუბრობს Forbes.com-ის 

47 მილიონი მომხმარებელი? 

ამის უკეთ გასარკვევად თვალი 

გადაავლეთ ქვემოთ მოცემულ 

ტექსტს ან აკრიფეთ შემდეგი 

მისამართი:

Forbes.com/liFestyle
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General Motors-ს ისევე რომ 
დაეხვეწა ტექნოლოგიები, 

როგორც ეს კომპიუტერულმა 
ინდუსტრიამ ქნა, დღეს ჩვენ 
25-დოლარიანი მანქანებით 
ვივლიდით, რომლებიც 100 
კილომეტრზე 2,5 ლიტრს წვავენ. 

ახა ლი არა ფე რი მო მი გო ნი ა. უბ რა ლოდ ერ თ მა ნეთ თან და ვა-
კავ ში რე იმ ადა მი ან თა აღ მო ჩე ნე ბი, რომ ლე ბიც, ჯამ ში, სა უ კუ-
ნე ე ბის გან მავ ლო ბა ში მუ შა ობ დ ნენ. მე რომ 10-15 წლით ად რე 
და მეწყო მუ შა ო ბა, არა ფე რი გა მო მი ვი დო და. ასეა ყო ველ გ-
ვარ სი ახ ლეს თან მი მარ თე ბით: პროგ რე სი დგება, რო ცა მი სი 
ყვე ლა ფაქ ტო რი მზად ყოფ ნა ში ა. ამ შემ თხ ვე ვა ში იგი გარ და უ-
ვა ლი ა. ხო ლო იმის სწავ ლე ბა, რომ სულ რამ დე ნი მე ადა მი ა ნია 
პა სუ ხის მ გე ბე ლი კა ცობ რი ო ბის უდი დეს ნახ ტო მებ ზე – უაზ რო-
ბა თა შო რის ყვე ლა ზე უარე სი უაზ რო ბა ა. 

ბედ ნი ე რე ბას ფუ ლით ვერ იყი-
დი, მაგ რამ მირ ჩევ ნია „იაგუ არ ში” 
ვი ტი რო, ვიდ რე ავ ტო ბუს ში. 

ვფიქ რობ, გო ტი კუ რი ტაძ რე ბის ზუს ტი ეკვი ვა ლენ ტი დღეს 
მან ქა ნე ბი ა -  დრო ის უზე ნა ე სი ქმნი ლე ბა, რო მე ლიც უც ნო ბი 
ხე ლოვ ნე ბის შე მოქ მე დე ბით მა ჟინ მა ჩა სა ხა და მო იხ მა რა 
(სურათ-ხატად მა ინც) ადა მი ა ნე ბის მთელ მა პო პუ ლა ცი ამ, რო-
მელ თათ ვი საც იგი სრუ ლიად მა გი უ რი ობი ექ ტი ა. 

მან ქა ნის მარ თ ვა ამ ნე ზი ის 
ღირ ს შე სა ნიშ ნა ვი ფორ მა ა. ჯერ 
ყვე ლა ფე რი უნ და შე ნიშ ნო, შემ დეგ 
კი ყვე ლა ფე რი და ი ვიწყო. 

მან ქა ნა იქ ცა კუს ბაქ ნად, ქა ლა-
ქის მკვიდ რის დამ ცავ და აგ რე სი-
ულ გარ სად. 

რო  ცა ადა  მი  ა  ნი ცოლს მან   ქა  ნის 
კარს უღებს, ან მან   ქა  ნაა ახა  ლი, ან 
ცო  ლი. 

ავტომობილების შესახებ

აზრები

- ჰენრი ფორდი

- როლან ბარტი

- ჟან ბოდრიარი

- ფრანსუა საგანი

- მარშალ მაკლუენი

- პრინცი ფილიპი

− ბილ გეიტსი


