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10  |  ფაქტები და კომენტარი
სტივ ფორბსი

10 როგორც იქნა! ფედერალურმა სარეზერვო 
სისტემამ შესაძლოა შეაჩეროს ეკონომიკის 

მოწამვლა.

Leaderboard
14  |  პარკერის ქორწილი

16  |  მომღერალი, კინემატოგრაფისტი, 
სუპერმოდელი

  
28  |  სარგებელი კონფიდენციალობის 

პარანოიისგან

მოსაზრება
20  |  მაო მუდმივ დაპირისპირებას 

უწყობდა ხელს, დენმა კი ჩინეთი 
ქაოსისაგან იხსნა

ავტორი: ლი კუან იუ

22  |  ზრდის ნელ ტემპში 
„ხელმომჭირნეობა“ დავადანაშაულოთ?

ავტორი: პოლ როდერიკ გრეგორი

forbes

სარჩევი - აგვისტო 2013

42 | მთავარი თემა

32 | მთავარი თემა

36 | მთავარი თემა
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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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24  |  საქართველოს საგარეო 
ვალის არქიტექტურა

ავტორი: გიორგი აბაშიშვილი

29  |  საზღვარი სამართლიანობასა 
და ძალადობას შორის
ავტორი: ირაკლი ლაითაძე

30  |  ცვლილებები ფასიანი 
ქაღალდების შესახებ კანონში

ავტორი: ეფრემ ურუმაშვილი

მთავარი თემა: ღვინო
32  |  ღვინის კულტი და კულტურა

ღვინის ისტორია ნეოლითის ხანაში 
დაიწყო და ამის დამადასტურებელი 

ფაქტები ყველაზე ცხადად ჩვენს ქვეყანაში 
გამოჩნდა. ქართული ღვინო დღეს 

ფესვებს უბრუნდება.
ავტორი: მალხაზ ხარბედია

36  |  ღვინისა და კერძის შეხამება
ცოდნა, რომელიც მოგცემთ საშუალებას 

ახალი, საინტერესო წყვილები 
აღმოაჩინოთ.

ავტორი: მალხაზ ხარბედია

 42  |  რაც არ გკლავს - გაძლიერებს
2008 წლის ბოლოს „თბილღვინომ“ 

შეძლო  გაყიდვების იმავე მაჩვენებლებს 
დაჰბრუნებოდა, რომლებიც 2005 წელს 
ჰქონდა, ხოლო გასულ წელს კომპანიამ  

2,5-ჯერ მეტი ღვინო გაყიდა რუსეთის 
ბაზრის გარეშე, ვიდრე თავის დროზე 

რუსეთის ბაზრის არსებობისას ყიდდა.
ავტორი: ანა ცხოვრებოვა 

48  |  რუსეთის ღვინის ბაზარი – 
საფრთხე თუ პერსპექტივა?
ბოლო ორასი წლის განმავლობაში 

საქართველო რუსეთის მხრიდან 
პოლიტიკური და ეკონომიკური გავლენის 

რეჟიმში იმყოფებოდა. შესაბამისად, 
ქართული ღვინის ისტორია მჭიდროდ არის 

დაკავშირებული რუსეთის ფაქტორთან.
ავტორი: ნუკრი ქურდაძე

52  |  ჯაყელები – ფართოდ 
გახელილი თვალებით
 ავტორი: კახა თოლორდავა

 
სტრატეგიები

58  |  ჩინეთის ინდუსტრიული 
ლაბორატორია

ტოლედოს მერი, მაიკლ ბელი, 
შეტყობინებას უგზავნის უცხოელ 

ინვესტორებს: ჩვენ ღია ვართ 
ბიზნესისათვის. დეტროიტ, გესმის? 

ავტორი: ჯოან მიულერი

forbes

სარჩევი - აგვისტო 2013

52 | მთავარი თემა

58 | სტრატეგიები

78 | მეწარმეები70 | სტრატეგიები

66 | სტრატეგიები
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62  |  ლიკვიდურობის მეფე
ბრაიან ო’კელიმ ინტერნეტრეკლამის 

არაჩვეულებრივი პლატფორმით გაითქვა 
სახელი. მასსა და მოგების დიად დღეს შორის 

დგას Google-ი, მობილური ტელეფონები და 
მისი ცვალებადი ხასიათი.
ავტორი: ალექს კონრადი

66  |  ამერიკული ექსპრესი
საუკუნე-ნახევრის წინ დაარსებულმა 

გადამზიდავმა კომპანიამ გადაწყვიტა 
ფინანსურ ინსტიტუტად ქცეულიყო. შედეგად, 

AMEX-მა სამუდამოდ შეცვალა სამყაროს 
„საკრედიტო ისტორია“, სხვათა შორის -  

უკვე საქართველოშიც.
ავტორი: მარიამ სულაშვილი

70  |  EBRD-ის პრეზიდენტის ვიზიტი 
საქართველოში

ევროპის რეკონსტრუქციისა და 
განვითარების ბანკს უკვე 2,6 მილიონი აქვს 

ინვესტირებული საქართველოში. სამომავლო 
გეგმებზე სერ სუმა ჩაკრაბარტი თავად 

მოგვითხრობს.
ავტორი: ნინო ნადიბაიძე

ტექნოლოგიები
74  |  მოდი, გავითამაშოთ შეხვედრა
ტელედასწრების (დისტანციური დასწრების 

Telepresence) რობოტებს თქვენი ოფისის 
სამუშაო პროცესის შეცვლა შეუძლიათ, თუ 
$20 000-იანი იარლიყის საწინააღმდეგო 

არაფერი გექნებათ. 
ავტორი: პარმი ოლსონი

76  |  ციფრული მაუწყებლობა ჩვენს 
ტელევიზორებში

ავტორი: ანა ცხოვრებოვა

მეწარმეები
78  |  სახლების ყიდვა-გაყიდვის 

ოსტატი
არის თუ არა საჭირო ინდიკატორი იმის 

დასადგენად, რომ უძრავი ქონების 
„ბუშტი“ ქვემოთ ეშვება? წელს არმანდო 

მონტელონგომ თავისი „ისესხე-და-იყიდე“ 
სემინარებით $50-მილიონიანი 

მოგება მიიღო.
ავტორი: აბრამ ბრაუნი

ინვესტიციები

82  |  დამნაშავეა ბერნანკე
დაბალი საპროცენტო განაკვეთების 

„წყალობით“, სიცოცხლის დაზღვევის ძველი 
უნივერსალური პოლისები შესაძლოა 

უსიამოვნო სიურპრიზს მალავდნენ 
სადაზღვევო პრემიასთან დაკავშირებით.

ავტორი: ეშლი ებელინგი

forbes

სარჩევი - აგვისტო 2013

44 | ტექნოლოგიები

92 | სპეცპროექტი76 | ტექნოლოგიები

86 | სპეცპროექტი

100 | leaderboard

სპეცპროექტი: 100 ცნობილი ადამიანი
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აღმასრულებელი რედაქტორი
შოთა დიღმელაშვილი

არტ-დირექტორი
ანა შუხაევა

ლიტერატურული რედაქტორი
ირინა ბიაშვილი

ვებ-დირექტორი
გოგი ქავთარაძე

ვებრედაქტორი
ანი ერისთავი

დამკაბადონებელი
სერგი ნემსიწვერიძე

მთარგმნელები
შპს "ბეიკერლოო"

ფოტოგრაფი
ლაშა ღუღუნიშვილი

ნომერზე მუშაობდნენ
ნუკი ჭაბუკიანი, ანასტასია მგალობლიშვილი

ჟურნალ Forbes Georgia-ს გამოსცემს 
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მთავარი რედაქტორი
გუგა სულხანიშვილი

84  |  შესაძლებელია თუ არა ფასიანი 
ქაღალდების ფასის წინასწარმეტყველება 

და ამ გზით გამდიდრება?
ავტორი: ნიკოლოზ ყაველაშვილი

სპეცპროექტი:  
100 ცნობილი ადამიანი

86  |  კაპიტალისტი კოვბოი
ქანთრის სუპერვარსკვლავს, ტობი კიტს, ჰყავს 

უერთგულესი ფანები მუსიკის სამყაროში. კიტსი ასევე 
ფლობს პროდუქტების საკმარის ასორტიმენტს იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ მოგება მიიღოს. დღეის 
მდგომარეობით, მისი შემოსავალი 

$500 მილიონს შეადგენს.
ავტორი: ზაკ ო’მალი გრინბურგი

92  |  შიმშილის თამაშების ეკონომიკა
ელექტრონული წიგნებისა და ქსელური მაღაზიების ეპოქაში 

საგამომცემლო ინდუსტრია, ისევე როგორც ჰოლივუდი, 
ცოცხლობს და კვდება ბლოკბასტერებითა და ფრანშიზებით. 

ე.ლ. ჯეიმსის ახალი აღმოჩენა მრავალმილიარდიანი 
აუცილებლობა იყო.

ავტორი: ჯეფ ბერკოვიჩი

100  |  ცნობილი ადამიანი
ოპრა უინფრი, მას შემდეგ, რაც ორი წლის განმავლობაში 
მეორე ადგილი ეკავა, წელს სათავეში მოექცა გართობის 

ინდუსტრიის ყველაზე გავლენიანი ადამიანების ჩვენს 
ყოველწლიურ რეიტინგს. ამ სიაში მოსახვედრად ფულზე 

მეტია საჭირო. ამისთვის აუცილებელია აქტუალობა: 
პრესაში, ინტერნეტში პოპულარობა და ზოგადად 

კონკურენტუნარიანობა.

104  |  აზრები 
ღვინის შესახებ

ფოტო ყდაზე: ლაშა ღუღუნიშვილი
"LIG Studio"



T
he Patrimony Traditionnelle World Time-ი  უნი კა ლუ რი მო დე ლი ა, 
რო მე ლიც სპე ცი ა ლუ რად Only Watch 2013 ღო ნის ძი ე ბის თ ვის 
შე იქ მ ნა და წარ მო ად გენს ექ ს კ ლუ ზი უ რი პრო ფე სი უ ლი უნა-
რე ბის კომ ბი ნა ცი ას, დახ ვე წილს Vacheron Constantin-ის მი ერ. 

ცი ფერ ბ ლა ტი, რო მელ შიც გა ერ თი ა ნე ბუ ლია სა მი მხატ ვ რუ ლი  ხერ ხი: 
გრა ვი რე ბა, მო მი ნან ქ რე ბა და ძვირ ფა სი ქვე ბით გაწყო ბა, წარ მო ა ჩენს 
არაჩ ვე უ ლებ რივ შე მოქ მე დე ბით ოს ტა ტო ბას, შერ წყ მულს World Time-
ის რთულ ფუნ ქ ცი ას თან -  იმ ტექ ნი კუ რი სრულ ყო ფი ლე ბი სა და ფარ თო 
თვალ სა წი ე რის ილუს ტ რა ცი ას თან, რომ ლე ბიც ამ ბრენ დის და მა ხა სი ა-
თე ბე ლი ნი შა ნი იყო მთე ლი 250 წლის გან მავ ლო ბა ში.

Vacheron Constantin-ის მემ კ ვიდ რე ო ბას თან გა ნუ ყოფ ლად და კავ ში რე-
ბუ ლი რთუ ლი ფუნ ქ ცია World Time-ი გვაბ რუ ნებს მა ნუ ფაქ ტუ რის 2011 
წლის კო ლექ ცი ას თან, Patrimony Traditionnelle World Time მო დე ლით, 
რო მე ლიც აღ ჭურ ვი ლია კომ პა ნი ა ში შექ მ ნი ლი Calibre 2460 WT მე ქა-
ნიზ მით. 

ის ბრუნ დე ბა, რო გორც Only Watch-ის მო დე ლი Patrimony Traditionnelle 
World Time-ი, რომ ლის სა გა მო ფე ნო ნი მუ შის 42,5 მმ დი ა მეტ რის კორ პუ-
სიც დამ ზა დე ბუ ლია 950 სინ ჯის პლა ტი ნით და მი სი წყალ გა უმ ტა რო ბა 
შე ად გენს 3 ბარს (30 მეტ რის სიღ რ მე). მას აქვს შა ვი ალი გა ტო რის ტყა-
ვის უნა გი რა- ნა კე რით (ზემოდან გა და ტა რე ბუ ლი ნა კე რი) და მუ შა ვე ბუ-

ლი სა მა ჯუ რი გა საშ ლე ლი შე საკ რა ვით.
სა ა თის უკა ნა სარ ქ ველ ზე ამოტ ვიფ რუ ლია წარ წე რა: „Only Watch 2013, 

Pièce unique”, მიძღ ვ ნი ლი საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცი ის, Monaco As-
sociation against Muscular Dystrophy-ის (მონაკოს ასო ცი ა ცია კუნ თო ვა ნი 
დის ტ რო ფი ის წი ნა აღ მ დეგ), მი ერ ორ გა ნი ზებუ ლი ღო ნის ძი ე ბა Only 
Watch-ისადმი, რო მელ საც Vacheron Constantin-მა წელს კვლავ გა უ წია 
მხარ და ჭე რა.

Vacheron Constantin-მა, ეყ რ დ ნო ბო და რა თა ვის ის ტო რი ულ გა მოც-
დი ლე ბას მხატ ვ რულ ხე ლო ბა ში, მო იწ ვია ყვე ლა ზე სა ხელ გან თ ქ მუ ლი 
ოს ტა ტე ბი, რა თა ამ სა ა თი სათ ვის მი ე ცა უმაღ ლე სი ოს ტა ტუ რი სი ზუს-
ტი სა და თა ნა მედ რო ვე ელე გან ტუ რო ბის სა ხე. ოქ როს ცენ ტ რა ლუ რი 
ნა წი ლი სა მი ვე ტექ ნო ლო გი ის: გრა ვი რე ბის, მო მი ნან ქ რე ბი სა და 
ძვირ ფა სი ქვე ბით გაწყო ბის სრულ ყო ფი ლი ნი მუ ში ა. ის რებს ქვე მოთ 
გრა ვი რე ბუ ლი ზღვა და ქვეყ ნე ბი და ფა რუ ლია ნა ხევ რად გამ ჭვირ ვა ლე 
მბზინ ვა რე მი ნან ქ რით და ქა ლაქ მო ნა კოს GMT მაჩ ვე ნე ბე ლი გა მო-
ყო ფი ლია მრგვა ლი ბრი ლი ან ტით, რომ ლის  ჩას მაც,  თხე ლი დის კის 
გა მო, ძა ლი ან რთუ ლი იყო. მი ნან ქარ ზე მო მუ შა ვე და მო უ კი დე ბელ მა 
მხატ ვარ მა, ანი ტა პორ შემ, რო მე ლიც ასე ვე ცნო ბი ლი ა, რო გორც სა ა-
თე ბის კო ლექ ცი ო ნე რი და შემ ფა სე ბე ლი, მთე ლი თა ვი სი შე უ და რე ბე ლი 
ოს ტა ტო ბა გა მო ი ყე ნა, რა თა სა კუ თა რი ხე ლით შე ექ მ ნა ეს ნი მუ ში.

რეკლამა

მსოფლიო დროის ზონების წაკითხვის ფუნქცია

საათი PatrimoNy traditioNNelle World time-ი 
საქველმოქმედო აუქციონ  oNly Watch 2013-სთვის
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როგორც იქნა! ფედერალურმა 
სარეზერვო სისტემამ შესაძლოა 

შეაჩეროს ეკონომიკის მოწამვლა
ავ ტო რი: სტივ ფორბსი, Forbes-ის მთავარი რედაქტორი

ფე დე რა ლუ რი სა რე ზერ ვო 

სის ტე მა ამ ჟ ღავ ნებს სუსტ ნიშ ნებს 

იმი სა, რომ შე საძ ლოა შეწყ ვი ტოს 

ობ ლი გა ცი ე ბის შეს ყიდ ვის მას შ-

ტა ბუ რი პროგ რა მა. ყო ველ თ ვის, 

რო დე საც ასეთ ნა ბი ჯებ ზე კეთ დე-

ბა მი ნიშ ნე ბა, ფა სი ა ნი ქა ღალ-

დე ბის ბა ზა რი თავ და პირ ვე ლად 

უარ ყო ფი თად რე ა გი რებს. 

თუმ ცა სი ნამ დ ვი ლე ში სა ფონ-

დო ბაზ რე ბი პი რი ქით უნ და მო იქ-

ც ნენ. გავ რ ცე ლე ბუ ლი მი თის სა პი რის პი როდ უნ და 

ით ქ ვას, რომ ფე დე რა ლუ რი სა რე ზერ ვო სის ტე მის 

მი ერ 2009 წლის და საწყი სი დან გან ხორ ცი ე ლე-

ბულ მა ქმე დე ბებ მა და ა ზი ა ნა ჩვე ნი ეკო ნო მი კა. 

ცხა დი ა, ეს წი ნას წარ გან ზ რა ხუ ლი არ ყო ფი ლა. 150 

წლის წინ, რო დე საც ექი მე ბი სა კუ თარ პა ცი ენ ტებს 

ზი ანს აყე ნებ დ ნენ ტოქ სი კუ რი ნა ყე ნე ბი თა და გა-

უ თა ვე ბე ლი სის ხ ლის გა მოშ ვე ბით, მა თაც კე თი ლი 

ზრახ ვე ბი ამოძრავებდათ.

ცნო ბილ მა ეკო ნო მის ტებ მა, დე ვიდ მალ პას მა 

(FORBES-ის მი მომ ხილ ვე ლი), ჯონ ტე ი ლორ მა და 

სხვებ მა, თა ვი ანთ ნაშ რო მებ ში ნათ ლად დაგ ვა ნა-

ხეს, რო გორ და ა მა ხინ ჯა ფე დე რა ლუ რი სა რე ზერ-

ვო სის ტე მის ნუ ლო ვა ნი გა ნაკ ვე თის პო ლი ტი კამ 

ჩვე ნი საკ რე დი ტო ბაზ რე ბი და ხელ შეწყო ბის 

ნაც ვ ლად შე ა ფერ ხა ეკო ნო მი კუ რი ზრდა. ამ ნუ-

ლო ვა ნი პო ლი ტი კით მო გე ბულ ნი დარ ჩ ნენ: დი დი 

კომ პა ნი ე ბი, რომ ლე ბიც უზარ მა ზა რი მო ცუ ლო ბით 

იღე ბენ იაფ კრე დიტს; ე.წ. მთავ რო ბის მი ერ და ფი-

ნან სე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბი, – რო გო რი ცაა Fannie Mae 

და Freddie Mac-ი – რომ ლებ მაც სარ გე ბე ლი მი ი ღეს 

ფე დე რა ლუ რი სა რე ზერ ვო სის ტე მის მი ერ დი დი 

რა ო დე ნო ბით იპო თე კით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ფა-

სი ა ნი ქა ღალ დე ბის შეს ყიდ ვით (ეს 

ორი უწყე ბა კვლა ვაც ნიჩ ბით ხვეტს 

ფულს); ფე დე რა ლუ რი მთავ რო ბა, 

რო მე ლიც ზრდის დე ფი ციტს, ფაქ-

ტობ რი ვად, ყო ველ გ ვა რი და ნა ხარ-

ჯის გა რე შე (დეფიციტი ცრემ ლის 

გა რე შე); კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბი, 

რო მელ თაც მი ი ღეს მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი შე მო სა ვა ლი ფე დე რა ლუ რი 

სა რე ზერ ვო სის ტე მის ქმე დე ბე-

ბით შექ მ ნი ლი ჭარ ბი რე ზერ ვე ბის 

ცენ ტ რა ლურ ბან კ ში გან თავ სე ბით და ამ დე პო ზი-

ტებ ზე საპ რო ცენ ტო შე მო სავ ლის მი ღე ბით; ასე ვე 

ობ ლი გა ცი ე ბის დამ ზღ ვე ვე ბი და ობ ლი გა ცი ე ბით 

მო ვაჭ რე ე ბი. თუმ ცა რაც შე ე ხე ბა მცი რე ბიზ ნესს, 

ის მხო ლოდ და ა ზა რა ლა არა ა დეკ ვა ტურ მა საკ რე-

დი ტო პო ლი ტი კამ. კრე დი ტის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის 

კუთხით შექ მ ნილ მა გა ურ კ ვევ ლო ბამ მნიშ ვ ნე ლოვ-

ნად შე ა ფერ ხა ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ-

ნის პრო ცე სი, რა მე თუ სწო რედ მცი რე სა წარ მო ე ბი 

ქმნი ან ყვე ლა ზე მეტ ახალ სა მუ შაო ად გილს.

ფე დე რა ლუ რი სა რე ზერ ვო სის ტე მის ქმე დე ბე-

ბის კი დევ ორი გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი მსხვერ პ ლია 

სი ცოცხ ლი სა და ქო ნე ბის /უ ბე დუ რი შემ თხ ვე ვის 

დამ ზღ ვე ვი კომ პა ნი ე ბი. მკაც რად რე გუ ლი რე ბუ ლი 

სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბი თა ვი სუ ფალ ფულს უმე-

ტე სად აბან დე ბენ მა ღალ გა ნაკ ვე თი ან, ფიქ სი რე-

ბუ ლი შე მო სავ ლის ფი ნან სურ ინ ს ტ რუ მენ ტებ ში, და 

მათ შო რის, რა თქმა უნ და, სა ხა ზი ნო ობ ლი გა ცი-

ებ ში. მაგ რამ ხე ლოვ ნუ რად და წე უ ლი საპ რო ცენ ტო 

გა ნაკ ვე თე ბის პი რო ბებ ში სი ცოცხ ლის დაზღ ვე ვის 

კომ პა ნი ებს მო უხ დათ მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე ემ-

ცი რე ბი ნათ დი ვი დენ დე ბის ტრა დი ცი უ ლი ზრდა 

გრძელ ვა დი ა ნი პო ლი სე ბის მფლო ბე ლე ბი სათ ვის. 

„ყოველთა მოსახვეჭელთაგან მოიხვეჭე სიბრძნე“
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ქონების/უბედურიშემთხვევებისდაზღვევის

კომპანიებიკიდევუფრომძიმემდგომარე

ობაშიარიან.ათწლეულებისგანმავლობაში

ესკომპანიებიუფრომეტსგასცემენ,ვიდრე

სადაზღვევოშენატანებისსახითიღებენდაამ

სხვაობასსაინვესტიციოშემოსავლითავსე

ბენ.მაგრამფედერალურისარეზერვოსისტე

მისნულოვანიგანაკვეთისპოლიტიკამისინი

ძალიანრთულვითარებაშიჩააყენა.მათი

ისტორიულისაბალანსოშემოსავალი–წმინ

დასაინვესტიციოშემოსავალიგამოხატული

წმინდასაინვესტიციოაქტივებისპროცენტით

–ეცემა,ხარჯებიკიიზრდება.

ბენბერნანკესალბათარასდროსმოსვ

ლიააზრად,რომთავისიქმედებებითყველა

პირობასქმნიდაიმისათვის,რომსადაზღ

ვევოპრემიებიუფროგაზრდილიყო,რაც

ეკონომიკასნამდვილადარწაადგება.ჩვენმა

კვლევითმაგანყოფილებამ,ForbesInsightმა,

AIGსთანპარტნიორობით,ჩაატარაკვლევაიმ

წნეხისშესასწავლად,რომელსაცგანიცდიან

ქონების/უბედურიშემთხვევებისდამზღვევი

კომპანიები,განსაკუთრებით,დაბალისაინ

ვესტიციოშემოსავლებისშედეგად.

(www.forbes.com/forbesinsights/aig/index.html).

ასევემნიშვნელოვნადდაზარალდნენ

ისინიც,ვისაცთანხებიშემნახველიტიპის

ანგარიშებზეაქვსგანთავსებული.ტრადი

ციულადმილიონობითხანდაზმულიადამი

ანისაპენსიოშემოსავლისმნიშვნელოვან

ნაწილსიღებდასაბანკოსადეპოზიტო

სერტიფიკატზეარსებულისაპროცენტო

განაკვეთებიდან,რომლებიცახლამათს

მფლობელებსმიკროსკოპულშემოსავალს

სთავაზობს.

ჩვენსცენტრალურბანკსხშირადაქე

ბენ,რომმას„საკუთარიწვლილიშეაქვს“

ეკონომიკისაღორძინებისსაქმეში,მაშინ

როდესაცოფიციალურივაშინგტონის

დარჩენილინაწილიშეცდომებსუშვებს,

მაგრამრეალობასრულიადსაპირისპი

როდაარასასიამოვნოა:ფედერალური

სარეზერვობანკისქმედებებმამნიშვნე

ლოვნადდააზარალაკაპიტალისშექმნის

პროცესიდა,საკრედიტობაზარზეარეუ

ლობისშეტანით,ხელიშეუშალაშედეგიანი

ინვესტიციებისგანხორციელებას.სწორედ

ესარისუმნიშვნელოვანესიმიზეზიიმისა,

რომეკონომიკურიგამოცოცხლებისამჟა

მინდელიპროცესიყველაზესუსტიააშშის

ისტორიაში.

საოცარია,რომდემოკრატებივარდის

ფურცლებსუფენენფეხქვეშბენბერნანკეს

იმისპრაქტიკაშიგატარებისათვის,რაშიც

ლიბერალებიყოველთვის–დაუსამართ

ლოდ–დებდნენბრალსრესპუბლიკელებს:

კეთილდღეობისგაჟონვისეკონომიკა,ანუ

მდიდარიფენისხელშიფულისმოხვედრა,

საბოლოოჯამშისასარგებლოამთელი

ეკონომიკისათვის,რადგანესსიმდიდრე

გაიჟონებადაბალშემოსავლიანიფენები

საკენ.ბერნანკესსურს,რომაქციებისადა

ობლიგაციებისმაღალმაფასებმაშექმნას

„სიმდიდრისეფექტი“,რომელიც,თავის

მხრივ,ხელსშეუწყობსინვესტიციების

განხორციელებასდა,საბოლოოჯამში,

გაჟონავსმოსახლეობისფართომასებ

ში,გაზრდილიეკონომიკურიწინსვლის

ფონზე.

პრეზიდენტმაობამამჩარლიროუზთან

ინტერვიუშიუხეშიდაპრიმიტიულიფორ

მითგანაცხადა,რომბერნანკედატოვებს

პოსტსმისიუფლებამოსილებისვადის

ამოწურვისთანავე,ანუიანვარში.სამწუ

ხაროდ,ბერნანკესშემცვლელსალბათ

კიდევუფრონაკლებიწარმოდგენაექნება

ცენტრალურიბანკისსაქმიანობაზე,ვიდრე

თავადბერნანკეს. ფ
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LEADERBOARD
$96,9 მილიონი -

აქტივების საერთო ღირებულება ბუნების დამცველი 
ორგანიზაციის, Save the Redwoods-ისა, რომელთანაც 

შონ პარკერმა გაიარა კონსულტაცია ქორწილის წინ. ეს 
თანხა პარკერის ქონების 4,6%-ს შეადგენს.

პარკერის ქორწილი
1 ივ ნისს შედ გა მი ლი არ დე რის, Facebook-ის 

ყო ფი ლი პრე ზი დენ ტის, 33 წლის შონ პარ კე რი სა 

და 24 წლის მომ ღერ ლის, ალექ სან დ რა ლე ნა სის 

ქორ წი ლი. გუ ლუხ ვი ცე რე მო ნი ა ლი ბიგ - სი უ რის 

(კალიფორნია) ტყე ში გა ი მარ თა. მოწ ვე უ ლი 

სტუმ რე ბი ჰო ლი ვუ დე ლი დი ზა ი ნე რის, ნგი ლა 

დიქ სო ნის მი ერ შექ მ ნილ კოს ტი უ მებ ში იყ ვ ნენ 

გა მოწყო ბილ ნი. ღო ნის ძი ე ბამ დე და მის შემ-

დეგ პრე სა სა უბ რობ და სპე ცი ა ლუ რად აგე ბულ 

კოშ კებ ზე, Game of Thrones-ის კოს ტი უ მებ ზე და 

და ხარ ჯულ $10 მი ლი ონ ზე. პარ კერ მა FORBES-ს 

გა ნუცხა და, რომ ეს ინ ფორ მა ცია სი მარ თ ლეს 

არ შე ე სა ბა მე ბა, ქორ წი ლი „ბეჭდების მბრძა-

ნებ ლის“ (Lord of the Rings) სტილ ში იყო მოწყო-

ბი ლი, და ხუ რუ ლი ტე რი ტო რი ის ჯა დოს ნურ ტყედ 

გა დაქ ცე ვა კი მხო ლოდ $4,5 მი ლი ო ნი დაჯ და. 

სამ დღი ან მა ღო ნის ძი ე ბამ კი დევ უფ რო მე ტი 

ყუ რადღე ბა მი იქ ცი ა, რო დე საც კა ლი ფორ ნი ის 

სა ნა პი რო ზო ლის კონ ტ რო ლის კო მი სი ამ პარ-

კე რი სა თა ნა დო ნე ბარ თ ვის არ ქო ნის გა მო $2,5 

მი ლი ო ნით და ა ჯა რი მა. სა ბო ლო ოდ, ზა რა ლი 

მხო ლოდ პარ კე რის სა ბან კო ან გა რიშს მი ად გა.

ქორწილი 
მოკლე მიმოხილვა

ცერემონიალის ღირებულება: 

$4,5 მილიონი
ჯარიმა: 

$2,5 მილიონი
სტუმრები: 

366
მომსახურე პერსონალი: 

450, 
მათ შორის – 24 მკერავი 

და 100 მსახიობი

აკადემიის ჯილდოს 
მფლობელი დიზაინერი: 

1
საქორწილო დერეფნის 

სიგრძე: 

200 ფუტი
საქორწილო დერეფნის 

მოსართავი ცოცხალი და 
ხელოვნური ყვავილების 

რაოდენობა: 

300 000
ცხოველები: 

10 კურდღელი, 
5 თხა, 
1 პონი

Metallica-ს წევრი: 

1
ლითონის შესასვლელი 
ჭიშკრის ღირებულება: 

$250 000 
Facebook-ის აქციათა 

რაოდენობა, რომელთა 
ყიდვაც $250 000-ად შეიძლება: 

10 000
ღვინო: 

1 000 ბოთლზე 
მეტი; 

აგრეთვე 1963 ბოთლი პორტვეინი 

და 1911 ბოთლი ვისკი Jim Beam-ი

ნარგავებისათვის 
მიყენებული ზარალი: 

0
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43 500 000 -

ჯგუფ Fun-ისა და ჟანელ მონეს ერთობლივი 

სიმღერის We Are Young-ის მოსმენის აუდიონაკადების 
რაოდენობამ 2012 წელს ეს სიმღერა წლის ყველაზე 

ხშირად მოსმენილ ჰიტად აქცია. 

ლიუ ვენი მოდელი
ჩი ნე თის პირ ველ სუ პერ მო დე ლად აღი ა რე ბუ ლი 25 წლის ლიუ ვე ნი უკ ვე ან გ რევს ინ დუს ტ რი ის სტე რე ო ტი პებს. ის გახ და პირ ვე ლი აზი ე ლი, რო მე-

ლიც გა მო ვი და VictoRiA’S SecRet-ის მო დის ჩვე ნე ბა ზე, და პირ ვე ლი ჩი ნე ლი მო დე ლი, რო მე ლიც eStée LAudeR-მა და ი ქი რა ვა. მი სი სა რეკ ლა მო 

აქ ცი ე ბის გრძელ სი ა ში შე დი ან H&M-ი, cALVin KLein-ი, Hugo BoSS-ი და ოს კარ დე ლა რენ ტა, რო მელ თა დახ მა რე ბი თაც მან წელს და ახ ლო ე ბით 

$4 მი ლი ო ნი იშო ვა. რო გორც ჩანს, ლიუ აპი რებს გახ დეს კი დევ უფ რო ცნო ბი ლი სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე, ცდი ლობს რა მი მარ თოს მსოფ ლი ოს 

ყუ რადღე ბა თა ვი სი ქვეყ ნის მზარ დი სა მო დე ლო ბაზ რი სა კენ, რო მე ლიც, BoSton conSuLting gRoup-ის პროგ ნო ზის თა ნახ მად, 2020 წლის თ ვის 

სამ ჯერ გა იზ რ დე ბა. 

ჯეიმს რეში სცენარისტი-მსახიობი-რეჟისორი 
რო გორც შო უ ბიზ ნე სის ძვე ლი ან და ზა ამ ბობს, სიკ ვ დი ლი ად ვი ლი ა, კო მე დია – რთუ ლი. რე ში აკე თებს ისე, რომ კო მე დია მარ ტი ვად და მსუ ბუ ქად გა მო-

ი ყუ რე ბო დეს. ის ყვე ლა ზე მე ტად ცნო ბი ლია ტრან ს ვეს ტი ტი დე კა ნის რო ლით გაკ რი ტი კე ბულ და ამით ცნო ბილ, მაგ რამ ნაკ ლე ბად პო პუ ლა რულ nBc-ის 

სიტ კომ coMMunitY-ში. რეშ მა შარ შან „ოსკარი“ მი ი ღო, რო გორც ფილ მის tHe deScendAntS-ის (შთამომავლები) ერ თ -ერ თ მა სცე ნა რის ტ მა. წელს 

მი სი სა რე ჟი სო რო (ნეტ ფექ სონ თან ერ თად) დე ბი უ ტი შედ გე ბა ფილ მით tHe WAY, WAY BAcK (უკან და საბ რუ ნე ბე ლი გზა), რომ ლის სცე ნა რის თა ნა ავ-

ტო რი ცა ა. მო ზარ დე ბის თე მა ზე გა და ღე ბუ ლი ეს ფილ მი Fox SeARcHLigHt-მა სან დენ სის კი ნო ფეს ტი ვალ ზე გან საც ვიფ რე ბელ თან ხად, $10 მი ლი ო ნად 

შე ის ყი და. ამ თვე ში ფილ მი კი ნო თე ატ რებ ში გა ვა; თუ ის ჰი ტად იქ ცე ვა, რე შის სტა ტუ სი ვარ ს კ ვ ლა ვი სას მი უახ ლოვ დე ბა.

ჟანელ მონე  მომღერალი-სიმღერების ავტორი
არა ფე რი გსმე ნი ათ მო ნეს შე სა ხებ? ალ ბათ მი სი ხმა მა ინც გა გი გი ათ. იგი სო უ ლის შემ ს რუ ლე ბელ ჯგუფ Fun-თან ერ თად ას რუ ლებ და მათს პო პუ-

ლა რულ სინგლ We ARe Young-ს, რო მელ მაც შარ შან BiLLBoARd-ის ჩარ ტე ბის მწვერ ვალს მი აღ წი ა. ის მოგ ზა უ რობ და კონ ცერ ტე ბით ისეთ ვარ ს-

კ ვ ლა ვებ თან ერ თად, რო გო რე ბიც არი ან პრინ ცი და კე ტი პე რი და ამ ჟა მად იღებს $100 000 სა ერ თო შე მო სა ვალს ტუ რის ერთ ღა მე ში. მი სი მე ო რე 

სტუ დი უ რი ალ ბო მი, tHe eLectRic LAdY, ამ შე მოდ გო მა ზე უნ და გა მო ვი დეს დი დის (diddY) BAd BoY RecoRdS-ში. რამ დე ნად წარ მა ტე ბუ ლი იქ ნე ბა ის? 

ჯერ ჯე რო ბით ყვე ლა ფე რი კარ გად მი დის: პირ ვე ლი სინ გ ლის, Q.u.e.e.n.-ის ვი დე ომ – ფუ ტუ რის ტულ მა, ფან კ - ს ტი ლის ერ თობ ლივ მა ნა მუ შე ვარ მა ერი-

კა ბა დუს თან ერ თად, რო მელ შიც მო ნე, თა ვის სა ფირ მო სმო კინ გ ში გა მოწყო ბი ლი, მღე რის და რეპს ას რუ ლებს – უკ ვე მო აგ რო ვა 5 მი ლი ო ნი ნახ ვა 

YoutuBe-ზე. 

მომღერალი კინემატოგრაფისტი სუპერმოდელი

რა მოგწონთ? რა გძულთ?

პერსპექტიული პიროვნებები 

ჰკითხეთ 50 მილიარდერს
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12%

რა არის ყველაზე ცუდი 
მილიარდერობაში?

დროის დეფიციტი

მუდმივი თხოვნებიზეწოლა

ბავშვების 
„შინაპატიმრობა“

ყურადღების 
ცენტრში ყოფნა

მლიქვნელები

სხვა

სხვა

თავისუფლება

ძალაუფლება

სახლები

ყურადღება

სათამაშოები

რა არის ყველაზე კარგი 
მილიარდერობაში?

Forbes-ის მილიარდერების მსოფლიო სიის 50 წევრის ანონიმური გამოკითხვის შედეგები.



www.batumiairport.com

BATUMI
CONNECTS

Batumi Airport (BUS) is the new Georgian
gateway on the Black Sea coast, offering numerous

direct flights to destinations in Middle East and Europe.
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LEADERBOARD 33% -
 ჯორჯ ორუელის რომანის, „1984“-ის ნაბეჭდი გამოცემის 
გაყიდვების ზრდა ივნისის პირველ კვირაში, წინა წლის 

მონაცემთან შედარებით, nielsen BookScan-ის თანახმად. 

შპი ო ნაჟ თან ბრძო ლის სა ა გენ ტოს, nSA-ის (ეროვნული უსაფ რ თხო ე ბის სა ა გენ ტო), უსი ა მოვ ნე ბე ბი შე საძ ლოა სა სარ გებ ლო აღ მოჩ ნ დეს კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის სფე როს 

სტარ ტა პე ბი სათ ვის. იმ მკაც რად გა სა ი დუმ ლო ე ბუ ლი დო კუ მენ ტე ბის გა ჟონ ვამ (რომ ლებ შიც VeRizon-ი, googLe-ი, AppLe-ი, MicRoSoFt-ი, FAceBooK-ი და სხვე ბი ნახ სე ნე ბი ა, 

რო გორც ტე რო რიზ მ თან და კავ ში რე ბუ ლი გა მო ძი ე ბის თ ვის  აუცილებელი ინ ფორ მა ცი ის მდი და რი წყა რო ე ბი, რაც გა საკ ვი რი არა ა) ააღელ ვა პა რა ნო ი ით შეპყ რო ბი ლე ბი იმ 

სა კითხის თა ო ბა ზე, თუ რა ხა რის ხით არი ან ტექ ნო ლო გი უ რი კომ პა ნი ე ბი და კავ ში რე ბუ ლი „დიდ ძმას თან“. კომ პა ნი ე ბი, რომ ლე ბიც გვთა ვა ზო ბენ ეროვ ნუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის 

სა ა გენ ტოს გან და ცულ მომ სა ხუ რე ბას, სარ გე ბელს იმ კი ან.

ამ ქა რიშ ხ ლი ა ნი ბაზ რე ბის 
პი რო ბებ ში ინ ვეს ტო რე ბი 
თავ შე სა ფარს ეძე ბენ ისე თი 
ცნო ბი ლი ინ ვეს ტო რების 
ბრძნულ რჩე ვებ ში, რო გო-
რი ცაა, მაგალითად, უორენ 
ბა ფე ტი. აქ წარ მოდ გე ნი ლი 
ოთხი ნაკ ლე ბად ცნო ბი ლი 
„ბაზრის მა გის ტ რის“ სა ინ ტე-
რე სო მო საზ რე ბე ბი და გეხ-
მა რე ბათ გა უძ ლოთ დღე ვან-
დელ უამინ დო ბას, რა თქმა 
უნ და, თუ ისი ნი შე თან ხ მ დე-
ბი ან პროგ ნოზ ში. 

ვინ 
გვამშვიდებს 

სარგებელი კონფიდენციალობის პარანოიისგან 

პერსპექტიული პიროვნებები 

უსაფრთხოება

duckduckGo
იცავს: ძიებას ინტერნეტში. როგორ: არ ინახავს ip მისამართებს და არ გზავნის საკვანძო სიტყვებს მონახულებულ საიტებზე. 

დაფინანსება: დაფუძნდა 2008 წელს; $3 მილიონი union Square Ventures-ისგან 2011 წლის ოქტომბერში. სასარგებლოა: 
დელიკატური სამედიცინო კვლევებისთვის. კონკურენტი: google-ი, 13 მილიარდზე მეტი ძიებით თვეში, comScore-ის თანახმად. 

ზრდა NSA-ის წყალობით: ძიებების დღიური რაოდენობა გაიზარდა 1,8 მილიონიდან 3 მილიონამდე და მეტად.

SPIderoak
იცავს: ღრუბელში ატვირთულ დოკუმენტებს. როგორ: დაშიფვრა. მხოლოდ მომხმარებლებს აქვთ გასაღები ფაილის 

დეკოდირებისთვის. დაფინანსება: დაფუძნდა 2007 წელს; თვითდაფინანსებული. სასარგებლოა: კონფიდენციალური 

დოკუმენტების, ბიზნესგეგმების, გულახდილი ფოტოებისა და იმ საავტორო უფლებებით დაცული მასალების შესანახად, რომლებიც 

თქვენ არ უნდა გქონდეთ. კონკურენტი: dropbox-ი. ზრდა NSA-ის წყალობით: კლიენტების ზრდა 150%-ით. 

SIlent cIrcle
იცავს: სა ტე ლე ფო ნო ზა რებს, Voip-ს, sms-ებს, ელექ ტ რო ნულ ფოს ტას. რო გორ: და შიფ ვ რა. კომ პა ნი ას არ შე უძ ლია შეტყო ბი ნე ბე ბის 

ში ნა არ სის ნახ ვა, ან იმის გა გე ბა, ვის ურე კა ვენ მი სი კლი ენ ტე ბი. და ფი ნან სე ბა: და ფუძ ნ და 2012 წელს; თვით და ფი ნან სე ბუ ლი. სა სარ-
გებ ლო ა: სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც პა ცი ენ ტებს უგ ზავ ნი ან კონ ფი დენ ცი ა ლურ სა მე დი ცი ნო ინ ფორ მა ცი ას; sms-

ებისთვის, რომ ლე ბიც არ გინ დათ, რომ თქვენმა პარ ტ ნი ორ მა ნახოს. კონ კუ რენ ტე ბი: Skype-ი, Apple-ის Facetime-ი, Facebook-ის ჩა ტი. 

ზრდა NSA-ის წყა ლო ბით: გა ყიდ ვე ბის ყო ველ კ ვი რე უ ლი მო ცუ ლო ბის 400%-იანი ზრდა. 

ჯერემი
გრენტჰემი

GMO 
ფული, რომელსაც ის 

მართავს: 

$110 მილიარდი

ოპ ტი მის ტუ რი ა:  
ალ ტერ ნა ტი უ ლი ენერ გი ის 

წყა რო ებ თან და კავ ში რე ბით.

„მას შემ დეგ, რაც კა პი ტა ლი 

მო ძი ე ბუ ლი ა, პრო ექ ტი კი 

შექ მ ნი ლი, ქა რის ან მზის 

ელექ ტ რო სად გუ რი იძ ლე ვა 

გა ცი ლე ბით იაფ ენერ გი ას, 

ვიდ რე ნახ შირ ზე მო მუ შა ვე 

ენერ გე ტი კუ ლი სა წარ მო, 

ზღვრუ ლი და ნა ხარ ჯე ბის და-

ახ ლო ე ბით ერ თი მე სა მე დის 

დო ნე ზე“.

სეტ კლერმენი
BaupOst GrOup 
ფული, რომელსაც ის 

მართავს: 

$26 მილიარდი

ოპ ტი მის ტუ რი ა:  
აქციებთან დაკავშირებით. 

„შესაძლოა ინვესტირება 

დღეს ბევრად რთულია, 

ვიდრე ეს იყო ბოლო სამი 

ათწლეულის ნებისმიერ 

პერიოდში... ჩვენი 

ეკონომიკისა და ფინანსური 

სისტემის საფუძველი 

იმდენად არასაიმედოა, რომ 

კოლაფსის შეუმცირებელი 

რისკები ჩრდილავს ყველა 

დანარჩენ ფაქტორს“.

რობერტ 
როდრიგესი 

Fpa 
ფული, რომელსაც ის 

მართავს: 

$24 მილიარდი

ოპ ტი მის ტუ რი ა:  
ვაშინგტონთან 

დაკავშირებით.

„თუ სექტემბრამდე არ 

მოხდება არსებითი და 

დროული ფინანსური 

რესტრუქტურიზაცია... 2017 

წლისთვის, სავარაუდოდ, 

დიდი რეცესიის მსგავსი ან 

უფრო მსხვილმასშტაბიანი 

კრიზისი გველის“. 

ჰოვარდ 
მარკსი

Oaktree Capital 
ფული, რომელსაც ის 

მართავს: 

$79 მილიარდი

ოპ ტი მის ტუ რი ა:  
აქციებთან დაკავშირებით. 

„მე საკმაოდ კომფორტულად 

ვგრძნობ თავს, რადგან 

წარმომიდგენია რამდენიმე 

წლის განმავლობაში 

სააქციო კაპიტალის ისეთი 

წარმადობა, რომელიც 

სასიამოვნო სიურპრიზი 

იქნება იმ წლიურ 6%-თან 

შედარებით, რასაც, ჩემი 

აზრით, ელოდებიან“.



ტელ :  225 04 06

info@ucgroup.ge

www.ucgroup.ge

ექსკლუზიური დისტრიბუტორი 

საქართველოში UCG Georgia
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მოსაზრება
ლი კუან იუ – მიმდინარე მოვლენები

მაო მუდმივ დაპირისპირებას 
უწყობდა ხელს, დენმა კი ჩინეთი 

ქაოსისაგან იხსნა
1949 წლის 1 ოქ ტომ ბერს, პე კი ნის 

„ზეციური სიმ შ ვი დის კა რიბ ჭის“ მო ე დან-

ზე, კო მუ ნის ტუ რი რე ვო ლუ ცი ის ლი დერ-

მა, მაო ძე დუნ მა, საქ ვეყ ნოდ გა მო აცხა-

და ჩი ნე თის სა ხალ ხო რეს პუბ ლი კის 

და არ სე ბის შე სა ხებ. მაო იდე ა ლის ტი 

გახ ლ დათ, რომ ლის აზ რი თაც მუდ მი ვი 

კლა სობ რი ვი ბრძო ლა იყო ერ თა დერ თი 

გზა, რა თა ჩი ნე ლე ბი ბურ ჟუ ე ბად არ ქცე უ-

ლიყ ვ ნენ. კულ ტუ რუ ლი რე ვო ლუ ცი ის პიკ-

ზე, კერ ძოდ, 1967-69 წლებ ში, სკო ლე ბი 

და უნი ვერ სი ტე ტე ბი და ხუ რეს, ბავ შ ვე ბი 

კი წა ა ხა ლი სეს სა კუ თა რი მშობ ლე ბის 

წი ნა აღ მ დეგ გა ე ლაშ ქ რათ. მა ო, რა თქმა 

უნ და, ცნო ბი ლი ლი დე რი და გან მა თა-

ვი სუფ ლე ბე ლი გახ ლ დათ, მაგ რამ იგი 

ნაკ ლე ბად პრაქ ტი კუ ლი ადა მი ა ნი იყო 

მა შინ, რო დე საც საქ მე ქვეყ ნის მარ თ ვას 

ეხე ბო და.

ბევ რად უფ რო პრაქ ტი კუ ლი იყო 

დენ სი ა ო პი ნი, რო მელ მაც მა ოს გარ-

დაც ვა ლე ბის შემ დეგ უხ მა უ როდ აიღო 

ხელ ში მარ თ ვის სა და ვე ე ბი, და ამ შ ვი და 

ქვე ყა ნა და აქ ცენ ტი მის ეკო ნო მი კურ 

გან ვი თა რე ბა ზე გა და ი ტა ნა. ეს რომ არ 

გა ე კე თე ბი ნა, ჩი ნე თი შე საძ ლოა სა ერ-

თოდ დაშ ლი ლი ყო. 

1978 წელს დენ მა გა ნა ხორ ცი ე ლა თა-

ვი სი პირ ვე ლი და ერ თა დერ თი ვი ზი ტი 

სინ გა პურ ში. იმან, რაც მან ამ ვი ზი ტის 

დროს იხი ლა, სრუ ლი ად შეც ვა ლა ეკო-

ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის გე ზი ჩი ნე თის სა-

ნა პი რო პრო ვინ ცი ებ ში. სა დი ლის დროს 

მან გუ ლი თა დად მო მი ლო ცა სინ გა პუ-

რის მიღ წე ვე ბი. მე მას ვუთხა რი, რომ 

ჩი ნეთს, რო მე ლიც მდი და რია ნი ჭი ე რი 

ადა მი ა ნე ბით, თა ვი სუფ ლად შე ეძ ლო 

სინ გა პურ ზე უკე თე სი შე დე გე ბი სათ ვის 

მი ეღ წი ა.

ამ ვი ზი ტის დროს დენ მა გაგ ვაფ-

რ თხი ლა რუ სუ ლი დათ ვის შე სა ხებ, 

რო მე ლიც ვი ეტ ნამს იარა ღად იყე ნებ და 

სამ ხ რეთ -აღ მო სავ ლეთ აზი ის გა სა კონ ტ-

რო ლებ ლად. მე ვუ პა სუ ხე, რომ საბ ჭო თა 

კავ ში რი ძა ლი ან შო რის იყო, მაგ რამ 

შე ვახ სე ნე, რომ სამ ხ რეთ -აღ მო სავ-

ლეთ აზი ის ად გი ლობ რი ვი მთავ რო ბე-

ბის ჩა მოგ დე ბის პრო პა გან და სწო რედ 

ჩი ნეთ ში გან თავ სე ბუ ლი სა მა უწყებ ლო 

სად გუ რე ბი დან ვრცელ დე ბო და და 

იარა ღი აჯან ყე ბულ თა ხელ ში სწო რედ 

ჩი ნე თი დან ხვდე ბო და. ვე ლო დი, რომ 

ამ ბრალ დე ბის მრის ხა ნე და მტკი ცე 

უარ ყო ფას მი ვი ღებ დი, მაგ რამ მო უ ლოდ-

ნე ლად მან მკითხა: „და რა გინ დათ, რომ 

გა ვა კე თო?“ მე ვუ პა სუ ხე: „შეაჩერეთ ეს 

პრო ცე სი!“ მან მო მი გო: „დრო მო მე-

ცით“. ერ თი წლის შემ დეგ სა მა უწყებ ლო 

სად გუ რე ბის სიგ ნა ლი შეწყ და. დე ნი 

შე საძ ლოა ტან და ბა ლი კა ცი იყო, მაგ რამ 

ბუმ ბე რა ზი ლი დე რი გახ ლ დათ. 

გა მოწ ვე ვის ტოლ ფა სი 
შთა გო ნე ბით სავ სე დე ნი სახ ლ ში დაბ-

რუნ და და შექ მ ნა ოთხი სპე ცი ა ლუ რი 

ეკო ნო მი კუ რი ზო ნა, რომ ლე ბიც ღია იყო 

უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი სა და მსოფ ლიო 

ვაჭ რო ბი სათ ვის. ეს სპე ცი ა ლუ რი ეკო-

ნო მი კუ რი ზო ნე ბი დი დი წარ მა ტე ბით 

მუ შა ობ და და, შე დე გად, კი დევ უფ რო 

მე ტი ასე თი ზო ნა გა იხ ს ნა (ამ ტენ დენ ცი-

ის კულ მი ნა ცია იყო ჩი ნე თის მსოფ ლიო 

სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ა ში გა წევ რი ა ნე ბა 

2001 წელს).

1992 წელს, სინ გა პურ ში ვი ზი ტი დან 14 

წლის შემ დეგ, დე ნი გუ ან დუნ ში ჩა ვი და 

და მო სახ ლე ო ბას მი მა რთა: „ისწავლეთ 

მსოფ ლი ო სა გან, გან სა კუთ რე ბით კი 

სინ გა პუ რი სა გან, იქ ძა ლი ან კარ გი სო-

ცი ა ლუ რი წეს რი გი ა. ისი ნი მარ თა ვენ 

დის ციპ ლი ნით. ჩვენ უნ და და ვეყ რ დ ნოთ 

მათ გა მოც დი ლე ბას და მათ ზე უკე თეს 

შე დეგს მი ვაღ წევთ“. ამ მი მარ თ ვის შემ-

დეგ ჩი ნე თი დან სინ გა პურ ში ფო ტო ა პა-

რა ტე ბით, ვი დე ო კა მე რე ბი თა და უბის 

წიგ ნა კე ბით შე ი ა რა ღე ბუ ლი ასო ბით 

დე ლე გა ცია ჩა ვი და, რა თა შე ეს წავ ლა 

სინ გა პუ რის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე-

ბის ყვე ლა ას პექ ტი.

თუმ ცა ჩვენ ჩავ თ ვა ლეთ, რომ ჩი ნე-

თი სათ ვის ჩვე ნი მე თო დე ბის შეს წავ ლის 

სა უ კე თე სო გზა იქ ნე ბო და პრაქ ტი კუ ლი 

გა მოც დი ლე ბის მი ღე ბა იმ ერ თობ ლი-

ვი პრო ექ ტის სა შუ ა ლე ბით, რო მე ლიც 
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გუ ლის ხ მობ და ინ დუს ტ რი ულ პარკს 

საქ მი ა ნი, კო მერ ცი უ ლი, საცხოვ რე ბე ლი, 

გარ თო ბი სა და სამ რეწ ვე ლო მიზ ნე ბი-

სათ ვის. სუ ჯო უს ინ დუს ტ რი უ ლი პარ კის 

პრო ექ ტი 1994 წელს და იწყო. ჩვენ 

მო ვიწ ვი ეთ რამ დე ნი მე ასე უ ლი ჩი ნე ლი 

ოფი ცი ა ლუ რი პი რი, რა თა მათ ად გილ ზე 

შე ეს წავ ლათ ჩვე ნი მე თო დე ბი, შემ დეგ 

ისი ნი უკან გავ გ ზავ ნეთ და თან გა ვა-

ყო ლეთ ჩვე ნი ექ ს პერ ტე ბი, რომ ლე ბიც 

ეხ მა რე ბოდ ნენ ჩი ნე ლებს პრო ექ ტის 

და ნერ გ ვა ში და აკონ ტ რო ლებ დ ნენ, რომ 

ყვე ლა ფე რი სწო რად გა ე კე თე ბი ნათ. 

სუ ჯო უ, თა ვი სი გოლ ფის მო ედ ნე ბი თა და 

ტბის ირ გ ვ ლივ გა შე ნე ბუ ლი სიმ წ ვა ნით, 

გახ და მო დე ლი იმი სა, თუ რო გორ უნ და 

გან ხორ ცი ელ დეს ინ დუს ტ რი ა ლი ზა ცია 

ისე, რომ ინ დუს ტ რი უ ლი პარ კი მწვა ნე და 

სუფ თა დარ ჩეს.

ჩი ნე თი დან სინ გა პურ ში სტუ დენ ტე ბი 

ახ ლა უკ ვე ყო ველ წ ლი უ რად ჩა მო დი ან, 

რა თა გა ი ა რონ ე.წ. „მერის კურ სე ბი“ 

სა ჯა რო ად მი ნის ტ რი რე ბის ნა ნი ა ნის 

ცენ ტ რ ში. სტუ დენ ტე ბი არი ან ცენ ტ რა ლუ-

რი და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ან 

სა ხელ მ წი ფო სა წარ მო ე ბის მა ღა ლი თა-

ნამ დე ბო ბის პი რე ბი, რომ ლებ საც არ ჩევს 

კო მუ ნის ტუ რი პარ ტი ა. ეს ერ თ წ ლი ა ნი 

კურ სი მთლი ა ნად ჩი ნურ ენა ზე ტარ დე ბა. 

მრა ვა ლი ის პრობ ლე მა, რო მე ლიც სინ-

გა პურ მა წარ მა ტე ბით გა დაჭ რა – ტრან ს-

პორ ტი, გა რე მოს დაც ვა, ჯან მ რ თე ლო ბის 

დაც ვა და ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვა – ჯერ 

კი დევ არ სე ბობს ჩი ნეთ ში, ამ ქვეყ ნის 

სწრა ფი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის 

გა მო. სინ გა პუ რის მთავ რო ბის კა ბი ნე-

ტის ის ყო ფი ლი მი ნის ტ რე ბი, რომ ლებ საც 

დი დი რო ლი მი უძღ ვით სინ გა პუ რის გან-

ვი თა რე ბა ში, ჩი ნელ სტუ დენ ტებს სა კუ თარ 

გა მოც დი ლე ბას უზი ა რე ბენ. 2010 წელს 

მე ო რე სკო ლა მაც – კერ ძოდ, სინ გა პუ რის 

ეროვ ნუ ლი უნი ვერ სი ტე ტის ლი კუ ან იუს 

სა ხე ლო ბის სა ჯა რო პო ლი ტი კის სკო ლამ 

– და იწყო მა ღა ლი დო ნის ჩი ნე ლი ოფი-

ცი ა ლუ რი პი რე ბის მი ღე ბა სტუ დენ ტე ბის 

რან გ ში.

რო დე საც დენ მა გა ნუცხა და თა ვის 

ხალხს: „ჩვენ მათ ზე უკე თეს შე დეგს მი-

ვაღ წევთ“, მივ ხ ვ დი, რომ ახ სოვ და ჩე მი 

სიტყ ვე ბი, რომ ლე ბიც მი სი ვი ზი ტი სას გა-

მარ თულ სა დილ ზე ვუთხა რი. დენს სწამ და, 

რომ ჩი ნე თი ამ გა მოწ ვე ვას გა უმ კ ლავ დე-

ბო და... და 20 წლის შემ დეგ ჩი ნეთ მა და ამ-

ტ კი ცა, რომ ის არ ცდე ბო და. ფ
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მოსაზრება
პოლ როდერიკ გრეგორი – კაპიტალის მოძრაობა

ზრდის ნელ ტემპში  
„ხელმომჭირნეობა“ 
დავადანაშაულოთ?

კე ინ ზი ა ნუ რი ეკო ნო მი კის მიმ დევ-

რე ბი ხში რად საყ ვე დუ რით აცხა დე ბენ, 

რომ მსოფ ლიო ეკო ნო მი კე ბი ხელ მომ-

ჭირ ნე ო ბა სა და ეკო ნო მი ა ში იხ რ ჩო ბა. 

მა თი აზ რით, სუ ლაც არ გვჭირ დე ბა 

ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბა; პი რი ქით, მთავ-

რო ბებ მა ხალ ხის ფუ ლის კი დევ უფ რო 

დი დი ნა წი ლი უნ და გა მო ი ყე ნონ. სა ბერ-

ძ ნეთ მა უნ და გა ა უქ მოს და წე სე ბუ ლი 

ზღვრე ბი სა ხელ მ წი ფო ხარ ჯებ ზე; აშ შ -ის 

კონ გ რეს მა ხარ ჯე ბი უნ და გა ზარ დოს; 

და იაპო ნი ა მაც მათ მა გა ლითს უნ და 

მი ბა ძოს.

მთა ვა რი პრობ ლე მა ის არის, რომ 

იმ ქვეყ ნებ ში, რომ ლე ბიც თით ქოს და 

ხელ მომ ჭირ ნე ეკო ნო მი კის უარ ყო ფით 

შე დე გებს იმ კი ან, რე ა ლუ რად არა ნა ი რი 

სა ხე ლი სუფ ლე ბო შეზღუდ ვა ხარ ჯებ ზე 

არ არ სე ბობს.

ავი ღოთ თუნ დაც PIIGS ქვეყ ნე ბი 

(პორტუგალია, იტა ლი ა, ირ ლან დი ა, 

სა ბერ ძ ნე თი და ეს პა ნე თი), რომ ლე ბიც, 

რო გორც ამ ბო ბენ, ხე ლი სუფ ლე ბის სი-

ძუნ წის გა მო თით ქ მის გა ნად გუ რე ბულ-

ნი არი ან. ევ რო კავ ში რის ოფი ცი ა ლუ რი 

ციფ რე ბი სულ სხვა რა მე ზე მეტყ ვე ლებს. 

ამ ციფ რე ბის თა ნახ მად, 2000 – 2008 

წლებ ში ამ ქვეყ ნებ ში მიმ დი ნა რე ობ და 

მა სობ რი ვი ხარ ჯ ვა და მა თი ერ თობ ლი-

ვი სამ თავ რო ბო ხარ ჯე ბი $775 მი ლი არ-

დი დან $1,3 ტრი ლი ო ნამ დე გა ი ზარ და, 

ეს კი 75%-იანი ზრდა ა. ამ თა ვაშ ვე ბუ-

ლო ბის შე დე გად სა ზო გა დო ე ბამ მი ი ღო 

სა ჯა რო სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა 

მა ღა ლი ხელ ფა სე ბი და სხვა სი კე თე ე ბი, 

უპერ ს პექ ტი ვო და უსარ გებ ლო პრო ექ-

ტებ ში და ხარ ჯუ ლი დი დი ფუ ლი, გა რე-

დან მო ოქ რუ ლი ჯან დაც ვა, უმუ შევ რო ბა 

და სა პენ სიო სის ტე მე ბი. 

გავ რ ცე ლე ბუ ლი ის ტო რი ის თა ნახ-

მად, 2008 წლის ფი ნან სუ რი კრი ზი სის 

შე დე გად ეს საწყა ლი ქვეყ ნე ბი იძუ-

ლე ბუ ლი გახ დ ნენ გა მა ნად გუ რე ბელ 

ხელ მომ ჭირ ნე ო ბა ზე გა და სუ ლიყ ვ ნენ. 

თუმ ცა ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კა სულ 

სხვა სუ რათს გვიჩ ვე ნებს: 2008 – 2011 

წლე ბის პე რი ოდ ში PIIGS ქვეყ ნებ მა 

ისე დაც მა ღა ლი ხარ ჯე ბის დო ნე კი დევ 

6%-ით გა ზარ დეს. ევ რო კავ ში რის პროგ-

ნო ზე ბი, რომ ლე ბიც ოპ ტი მის ტუ რად ვა-

რა უ დობ და ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბას, ახ ლა 

გვიჩ ვე ნებს, რომ 2014 წელს ხარ ჯე ბი 

იმა ზე დი დი იქ ნე ბა, ვიდ რე ამ ქვეყ ნე ბის 

მფლან გ ვე ლო ბის პი კის დროს იყო. ის 

ფაქ ტი, რომ PIIGS ქვეყ ნე ბი იმა ვე ტემ-

პით აგ რ ძე ლებ დ ნენ ხარ ჯ ვას, ნიშ ნავს 

იმას, რომ მა თი „ძუნწი“ მე ზობ ლე ბი 

(წაიკითხეთ: ან გე ლა მერ კე ლი) კვლა ვაც 

აგ რ ძე ლე ბენ მათ გა დარ ჩე ნა ზე ზრუნ-

ვას, თუმ ცა ეს ძი რი თა დად სა ზო გა დო ე-

ბის ყურადღების მიღ მა რჩება. 

PIIGS ქვეყ ნე ბი იმ პა ცი ენტს მა გო-

ნებს, რო მელ საც ექიმ მა წო ნის დაკ ლე ბა 

საკ ვე ბის შემ ცი რე ბის გზით ურ ჩი ა. პა ცი-

PIIGS ქვეყ ნე ბი კვლა ვაც გა ნაგ რ ძო ბენ ფლან-
გ ვას და სუ ლაც არ სურთ უკან და ხე ვა, შემ დეგ 
კი სა კუ თარ პრობ ლე მებ ში ხელ მომ ჭირ ნე ო ბა-
სა და საქ ველ მოქ მე დო დახ მა რე ბის არარ სე-
ბო ბას ადა ნა შა უ ლე ბენ.
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ენ ტი ამას გა ორ მა გე ბუ ლი კა ლო რი ე ბის 

მი ღე ბით პა სუ ხობს, შემ დეგ კა ლო რი ებს 

10%-ით ამ ცი რებს და უკ ვირს, რა ტომ 

ვერ იკ ლებს წო ნა ში. PIIGS ქვეყ ნე ბი 

კვლა ვაც გა ნაგ რ ძო ბენ ფლან გ ვას და 

სუ ლაც არ სურთ უკან და ხე ვა, შემ დეგ კი 

სა კუ თარ პრობ ლე მებ ში ხელ მომ ჭირ ნე-

ო ბა სა და საქ ველ მოქ მე დო დახ მა რე ბის 

არარ სე ბო ბას ადა ნა შა უ ლე ბენ.

თუმ ცა და ვა ნე ბოთ თა ვი PIIGS ქვეყ-

ნებს. კე ინ ზი ა ნე ლებს ახა ლი მი ზე ზი აქვთ 

გა სა ხა რად: იაპო ნი ა, სინ ძო აბეს ახა ლი 

მთავ რო ბის პი რო ბებ ში, მო ნე ტა რულ და 

სა გა და სა ხა დო- სა ბი უ ჯე ტო სტი მუ ლი რე-

ბას შე უდ გა და ჰოი სა ოც რე ბავ, სტაგ ნა-

ცი ა ში მყოფ მა იაპო ნი ამ და ა ფიქ სი რა 

საკ მა ოდ კარ გი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის 

მთე ლი კვარ ტა ლი. ნუ თუ იაპო ნი ი სათ ვის 

გვი რა ბის ბო ლოს სი ნათ ლე გა მოჩ ნ და?

მათ სა ყუ რადღე ბოდ, ვი საც მოკ ლე 

მეხ სი ე რე ბა აქვს: წლე ბის გან მავ ლო ბა-

ში იაპო ნია ცდი ლობ და გა მო ე ყე ნე ბი ნა 

კე ინ ზი ა ნუ რი სტი მუ ლე ბის ურიცხ ვი 

პროგ რა მა, მათ შო რის, ზო გი ერ თი 

ძა ლი ან უც ნა უ რიც (მაგალითად, უნი-

ვერ სა ლუ რი მა ღა ზი ე ბის ვა უ ჩე რე ბის 

და რი გე ბა) და სა ნაც ვ ლოდ არა ვი თა რი 

ხელ შე სა ხე ბი შე დე გი არ მი უ ღი ა. იაპო-

ნი ის სა ხელ მ წი ფო ვა ლი ერ თ მ ნიშ ვ ნე-

ლოვ ნად ამ ტ კი ცებს, რომ მთავ რო ბამ 

კრა ხი გა ნი ცა და სა ხელ მ წი ფო ხარ ჯის 

გაზ რ დის გზით ეკო ნო მი კუ რი ზრდის სტი-

მუ ლი რე ბის საქ მე ში. 1990 წელს იაპო ნი ის 

სა ხელ მ წი ფო ვა ლი ქვეყ ნის მშპ-ის 67%-ს 

შე ად გენ და (დაახლოებით ასე თი ვე 

თა ნა ფარ დო ბაა ამ ჟა მად აშ შ - ში), დღეს 

კი აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 212%-ის 

ტო ლი ა. ყვე ლა ამ სა ხელ მ წი ფო ხარ ჯის 

მი უ ხე და ვად, იაპო ნია მრა ვა ლი ათ წ ლე-

უ ლია ეკო ნო მი კურ ვარ დ ნას გა ნიც დის. 

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის შე და რე-

ბით ნორ მა ლუ რი, 5%-იანი ნიშ ნუ ლის 

პი რო ბებ ში იაპო ნი ას თა ვი სი მშპ-ის 

10% მხო ლოდ პრო ცენ ტე ბის გა დახ და ზე 

უნ და მი ე მარ თა.

ამ გ ვა რი სცე ნა რი მიგ ვიყ ვან და ბი უ ჯე-

ტის სეკ ვეს ტ რამ დე, რაც აშ შ -ის ეკო ნო-

მი კას და ან გ რევ და. სი მარ თ ლე რომ 

ვთქვათ, ამე რი კის სა ხელ მ წი ფო ხარ ჯე-

ბის ის ტო რია ძა ლი ან წა ა გავს ამ სტა ტი ის 

და საწყის ში მოყ ვა ნილ PIIGS ქვეყ ნე ბის 

სა ხელ მ წი ფო ხარ ჯე ბის ის ტო რი ას: სა-

ხელ მ წი ფო ხარ ჯე ბის ზე ი მი, რო მე ლიც 

სი ნამ დ ვი ლე ში არა სო დეს შე ჩე რე ბუ ლა. 

2000 – 2008 წლებ ში სა ხელ მ წი ფო ხარ ჯე-

ბი თით ქ მის ორი მე სა მე დით გა ი ზარ და. 

მი უ ხე და ვად ხელ მომ ჭირ ნე ეკო ნო მი-

კას თან და კავ ში რე ბუ ლი მი თი სა, დღეს 

სა ხელ მ წი ფო ხარ ჯავ ს  1 6 % -ით მეტს, 

ვიდ რე ეკო ნო მი კუ რი აღ მავ ლო ბის პიკ ზე. 

შტა ტე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ-

ლე ბე ბი, რო მელ თაც ისე თა ვი სუფ ლად 

არ შე უძ ლი ათ სეს ხე ბის აღე ბა, რო გორც 

ფე დე რა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას, უფ რო ზო-

მი ე რად, ანუ 11%-ით მეტს ხარ ჯა ვენ.

ნაც ვ ლად იმი სა, რომ ვი კითხოთ, თუ 

„სად არის და მარ ხუ ლი ძაღ ლის თა ვი?“ 

უნ და ვი კითხოთ: „სად არის ხელ მომ ჭირ-

ნე ო ბა?“. მათ კი, ვინც ჩვენს ეკო ნო მი კურ 

პრობ ლე მებ ში ხელ მომ ჭირ ნე ო ბას ადა-

ნა შა უ ლებს, სა ნამ სე რი ო ზუ ლი სა ხე ე ბით 

შე უდ გე ბოდნენ მსჯე ლო ბას, ურ ჩევ ნი ათ 

ფაქ ტებს გა ეც ნონ. 

ჯონ მეინარდ კეინზი
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საქართველოს საგარეო  
ვალის არქიტექტურა

სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში ყო  ველ   თ   ვის აქ   ტუ  ა  ლუ  რი იყო დის   კუ  სია 

ქვეყ   ნის სა  გა  რეო ვა  ლის შე  სა  ხებ. ამას   თან, ზო  გა  დად, სა  ხელ  -

მ   წი  ფო ვა  ლი არის თე  მა, რო  მე  ლიც ხში  რად გამ   ხ   და  რა არა 

კვა  ლი  ფი  ცი  უ  რი დის   კუ  სი  ის, არა  მედ სხვა  დას   ხ   ვა ტი  პის სპე  კუ -

ლა  ცი  ე  ბის სა  გა  ნი. 

რე  ა  ლუ  რად სა  ხელ   მ   წი  ფო ვა  ლი არის სა  ხელ   მ   წი  ფოს მი  ერ 

აღე  ბუ  ლი ყვე  ლა სეს   ხი და მათ   ზე და  რიცხუ  ლი პრო  ცენ   ტე  ბი, 

რომ   ლე  ბიც დრო  ის მო  ცე  მუ  ლი მო  მენ   ტი  სათ   ვის და  ფა  რუ -

ლი არ არის, თუმ   ცა ნე  ბის   მი  ერ სა  ხელ   მ   წი  ფოს აქვს ვა  ლის 

„გამართლების“ უამ   რა  ვი მი  ზე  ზი, სა  ხელ   მ   წი  ფო ბი  უ  ჯე  ტის დე  ფი -

ცი  ტით დაწყე  ბუ  ლი, ქვეყ   ნი  სათ   ვის სა  ჭი  რო ინ   ფ   რას   ტ   რუქ   ტუ  რუ -

ლი პრო  ექ   ტე  ბის გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბით დამ   თავ   რე  ბუ  ლი.

სა  ხელ   მ   წი  ფო ვა  ლი თა  ვის მხრივ იყო  ფა ორ ნა  წი  ლად: სა -

ხელ   მ   წი  ფო სა  გა  რეო ვა  ლი და სა  ხელ   მ   წი  ფო სა  ში  ნაო ვა  ლი.

სა  ხელ   მ   წი  ფო სა  ში  ნაო ვა  ლი არის ქვეყ   ნის მთავ   რო  ბის მი  ერ 

სა  კუ  თა  რი მო  ქა  ლა  ქე  ე  ბი  სა  გან აღე  ბუ  ლი სეს   ხი. სხვაგ   ვა  რად 

რომ ვთქვათ, სა  ში  ნაო ვა  ლი არის სა  ხელ   მ   წი  ფო ვა  ლის შე  მად  -

გე  ნე  ლი ნა  წი  ლი, რო  მე  ლიც გა  მო  სა  ხუ  ლია ეროვ   ნუ  ლი ვა  ლუ  ტით. 

იგი წარ   მო  ად   გენს იმ ძი  რი  თა  დი თან   ხე  ბის ერ   თობ   ლი  ო  ბას, 

რომ   ლე  ბიც წარ   მო  იქ   მ   ნე  ბა სა  ხელ   მ   წი  ფოს სა  ხე  ლით და  დე  ბუ  ლი 

ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბით გან   საზღ   ვ   რუ  ლი შე  უს   რუ  ლე  ბე  ლი პირ   და  პი  რი 

ვალ   დე  ბუ  ლე  ბე  ბით. სა  ში  ნაო სა  ხელ   მ   წი  ფო ვა  ლის ფორ   მე  ბი  ა: 

სა  ხელ   მ   წი  ფო ფა  სი  ა  ნი ქა  ღალ   დე  ბი, აღ   მას   რუ  ლე  ბე  ლი ხე  ლი -

სუფ   ლე  ბის შე  სა  ბა  მი  სი ორ   გა  ნოს მი  ერ ეროვ   ნუ  ლი ბან   კი  დან და 

რე  ზი  დენ   ტი საკ   რე  დი  ტო და  წე  სე  ბუ  ლე  ბი  დან აღე  ბუ  ლი კრე  დი  ტი, 

სხვა სა  ვა  ლო ვალ   დე  ბუ  ლე  ბე  ბი.

სა  ხელ   მ   წი  ფო სა  გა  რეო ვა  ლი კი არის ქვეყ   ნის მთავ   რო  ბის 

მი  ერ სხვა ქვეყ   ნე  ბი  სა  გან, ან სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  ფი  ნან   სო ინ   ს  -

ტი  ტუ  ტე  ბი  სა  გან გარ   კ   ვე  უ  ლი მიზ   ნე  ბი  სათ   ვის აღე  ბუ  ლი სეს   ხი.

სა  გა  რეო ვა  ლის აღე  ბა ეკო  ნო  მი  კუ  რი თვალ   საზ   რი  სით უპი -

რა  ტე  სად ისეთ ვი  თა  რე  ბა  შია გა  მარ   თ   ლე  ბუ  ლი, რო  დე  საც ქვე -

ყა  ნა  ში ეკო  ნო  მი  კუ  რი ზრდა  ა, ან არ   სე  ბობს გათ   ვ   ლა, პროგ   ნო  ზი 

ქვე  ყა  ნა  ში პო  ტენ   ცი  უ  რი ეკო  ნო  მი  კუ  რი ზრდის მი  მარ   თუ  ლე  ბით 

და სწო  რედ ეკო  ნო  მი  კუ  რი ზრდის ხელ   შეწყო  ბი  სათ   ვის სა  ჭი  რო 

ხდე  ბა ქვეყ   ნის გა  რე  თ და  მა  ტე  ბი  თი ფი  ნან   სუ  რი სახ   ს   რე  ბის მო -

ძი  ე  ბა. სხვაგ   ვა  რად რომ ვთქვათ, ნე  ბის   მი  ერ იმ ქვე  ყა  ნას, რო -

მელ   საც სურს ვა  ლის აღე  ბა, უნ   და ჰქონ   დეს მზარ   დი მიმ   დი  ნა  რე 

ან პო  ტენ   ცი  უ  რი შე  მო  სა  ვა  ლი, რა  თა გრძელ   ვა  დი  ან პე  რი  ოდ   ში 

მა  ინც ად   ვი  ლად შეძ   ლოს აღე  ბუ  ლი ვა  ლის, ე.წ. ძი  რი თან   ხი  სა და 

მი  სი ასე  ვე მზარ   დი პრო  ცენ   ტე  ბის და  ფარ   ვა. 

უნ   და აღი  ნიშ   ნოს, რომ სა  ხელ   მ   წი  ფო სა  გა  რეო ვალს ოთხი 

მი  მარ   თუ  ლე  ბა აქვს: პირ   ვე  ლი – ეს არის მრა  ვალ   მ   ხ   რი  ვი კრე -

დი  ტო  რე  ბი  სა  გან აღე  ბუ  ლი ვა  ლი, რომ   ლებ   შიც იგუ  ლის   ხ   მე  ბა 

სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  ფი  ნან   სო ინ   ს   ტი  ტუ  ტე  ბი; მე  ო  რე – ორ   მ   ხ   რი  ვი 

კრე  დი  ტო  რე  ბი  სა  გან აღე  ბუ  ლი ვა  ლი, რო  დე  საც მთავ   რო  ბა რო -

მე  ლი  მე მე  ო  რე ქვეყ   ნი  სა  გან სეს   ხუ  ლობს ფულს; შემ   დ   გომ – სა -

ხელ   მ   წი  ფო ფა  სი  ა  ნი ქა  ღალ   დე  ბის გა  ყიდ   ვის გზით დაგ   რო  ვი  ლი 

ვა  ლი, და  ბო  ლოს, რო  დე  საც თან   ხის სეს   ხე  ბა მე  სა  მე ქვეყ   ნის   გან, 

ან სა  ერ   თა  შო  რი  სო ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის   გან ხდე  ბა სა  ხელ   მ   წი  ფოს 

გა  რან   ტი  ის პი  რო  ბით.

2013 წლის 30 მა  ი  სის მდგო  მა  რე  ო  ბით სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სა -

ხელ   მ   წი  ფო სა  გა  რეო ვა  ლი ოთხი მი  ლი  არდ 208 მი  ლი  ონ აშშ 

დო  ლა  რამ   დე  ა. მათ შო  რის სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბის ვა  ლი 

თით   ქ   მის ოთხი მი  ლი  არ   დი აშშ დო  ლა  რია (საქართველოს მთავ  -

რო  ბის სა  გა  რეო ვა  ლის გარ   და, სა  ხელ   მ   წი  ფო ვა  ლი შე  საძ   ლოა 

მო  ი  ცავ   დეს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ეროვ   ნუ  ლი ბან   კის ვალს). ამას   თან, 

უნ   და აღი  ნიშ   ნოს ის ფაქ   ტიც, რომ მრა  ვალ   მ   ხ   რი  ვი კრე  დი  ტო -

რე  ბი  სად   მი (საერთაშორისო სა  ფი  ნან   სო ინ   ს   ტი  ტუ  ტე  ბი  სად   მი) 

ავტორი: გიორგი აბაშიშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მოსაზრება

კაპიტალის მოძრაობა

საქართველოს მთავრობის საგარეო ვალი 
მრავალმხრივ და ორმხრივ კრედიტორებთან 

მიმართებით – 2013 წლის 30 მაისის მდგომარეობით 
(ათასი აშშ დოლარი):

მრავალმხრივი კრედიტორები

ორმხრივი კრედიტორები

2013 წლის მონაცემები მოცემულია 2013 წლის 30 მაისის მდგომარეობით
წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

2686,812

739,318
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სა  ქარ   თ   ვე  ლოს და  ვა  ლი  ა  ნე  ბა ორი მი  ლი  არდ შვი  დას მი  ლი  ონ 

აშშ დო  ლა  რამ   დე  ა, ამას ემა  ტე  ბა ამა  ვე პე  რი  ო  დი  სათ   ვის სა  ქარ  -

თ   ვე  ლოს ეროვ   ნუ  ლი ბან   კის და  ვა  ლი  ა  ნე  ბა სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა -

ვა  ლუ  ტო ფონ   დის მი  მართ, რო  მე  ლიც 278 მი  ლი  ონ აშშ დო  ლარს 

აღე  მა  ტე  ბა. 

სა  ხელ   მ   წი  ფოს სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  ფი  ნან   სო ინ   ს   ტი  ტუ  ტე -

ბი  სად   მი და  ვა  ლი  ა  ნე  ბის შე  და  რე  ბი  სათ   ვის შეგ   ვიძ   ლია აღ   ვ  -

ნიშ   ნოთ, რომ ორ   მ   ხ   რი  ვი კრე  დი  ტო  რე  ბი  სად   მი (ცალკეული 

ქვეყ   ნე  ბი  სად   მი) სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბის სა  გა  რეო ვა  ლი 

2013 წლის 30 მა  ი  სის მდგო  მა  რე  ო  ბით მხო  ლოდ 740 მი  ლი  ონ 

აშშ დო  ლა  რამ   დე  ა. ცხა  დი  ა, რომ აღ   ნიშ   ნუ  ლი ციფ   რი მნიშ   ვ   ნე -

ლოვ   ნად ნაკ   ლე  ბია სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბის და  ვა  ლი  ა  ნე  ბაზე 

მრა  ვალ   მ   ხ   რი  ვი კრე  დი  ტო  რე  ბის მი  მართ. ამას   თან, ორ   მ   ხ   რი  ვი 

კრე  დი  ტო  რე  ბი  დან, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ყვე  ლა  ზე დი  დი და  ვა  ლი  ა -

ნე  ბა აქვს გერ   მა  ნი  ის მი  მართ და ეს და  ვა  ლი  ა  ნე  ბა 331 მი  ლი  ონ 

აშშ დო  ლარს აღე  მა  ტე  ბა (თანხა ნო  მი  ნი  რე  ბუ  ლია ევ   რო  ში), 

გერ   მა  ნი  ას   თან და  ვა  ლი  ა  ნე  ბის ნა  წილ   ში იგუ  ლის   ხ   მე  ბა გა  რან   ტი -

რე  ბუ  ლი კრე  დი  ტიც.

მი  უ  ხე  და  ვად იმი  სა, რომ მთავ   რო  ბის სა  გა  რეო ვა  ლი მნიშ  -

ვ   ნე  ლოვ   ნად აღე  მა  ტე  ბა ორ   მ   ხ   რი  ვი კრე  დი  ტო  რე  ბი  სად   მი 

არ   სე  ბულ და  ვა  ლი  ა  ნე  ბას, გა  სათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბე  ლია ის ფაქ   ტიც, 

რომ მრა  ვალ   მ   ხ   რი  ვი კრე  დი  ტო  რე  ბი  სად   მი – სა  ერ   თა  შო  რი  სო 

სა  ფი  ნან   სო ინ   ს   ტი  ტუ  ტე  ბი  სად   მი – სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბის 

და  ვა  ლი  ა  ნე  ბა ხში  რად გა  ცი  ლე  ბით უფ   რო შე  ღა  ვა  თი  ან პი  რო -

ბებს მო  ი  ცავს (როგორც ძი  რი თან   ხის და  ფარ   ვის გრა  ფი  კის, ისე 

საპ   რო  ცენ   ტო გა  ნაკ   ვე  თის მხრივ) ვიდ   რე ეს ორ   მ   ხ   რი  ვი კრე  დი -

ტო  რე  ბი  სად   მი – ცალ   კე  უ  ლი ქვეყ   ნე  ბი  სად   მი – და  ვა  ლი  ა  ნე  ბის 

მიმ   დი  ნა  რე პი  რო  ბე  ბითაა განსაზღვრული. 

ხში  რად სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  ფი  ნან   სო ინ   ს   ტი  ტუ  ტე  ბის   გან 

კრე  დი  ტის სა  ხით მი  ღე  ბუ  ლი თან   ხე  ბი ხმარ   დე  ბა არა მხო  ლოდ 

ცალ   კე  უ  ლი ინ   ფ   რას   ტ   რუქ   ტუ  რული პრო  ექ   ტე  ბის გან   ხორ   ცი  ე -

ლე  ბას, არა  მედ ქვეყ   ნის მაკ   რო  ე  კო  ნო  მი  კურ სტა  ბი  ლუ  რო  ბას, 

რაც გან   ვი  თა  რე  ბა  დი ქვეყ   ნი  სათ   ვის საკ   მა  ოდ მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი 

ას   პექ   ტი  ა.

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სა  ხელ   მ   წი  ფოს სა  გა  რეო ვა  ლი მრა  ვალ   მ   ხ   რივ 

კრე  დი  ტო  რებ   თან (საერთაშორისო სა  ფი  ნან   სო ინ   ს   ტი  ტუ  ტებ  -

თან) მი  მარ   თე  ბით თით   ქ   მის ყო  ველ   წ   ლი  უ  რად იზ   რ   დე  ბო  და. 

თუმ   ცა, ამას   თან, ამა  ვე წლებ   ში შე  სამ   ჩ   ნე  ვი იყო ქვეყ   ნის ინ-  

 ფ   რას   ტ   რუქ   ტუ  რის მო  წეს   რი  გე  ბის მი  მარ   თუ  ლე  ბით გან   ხორ   ცი -

ე  ლე  ბუ  ლი პრო  ექ   ტე  ბი და მაკ   რო  ე  კო  ნო  მი  კუ  რი სტა  ბი  ლუ  რო  ბა 

საკ   მა  ოდ მძი  მე ეკო  ნო  მი  კუ  რი რყე  ვე  ბის პი  რო  ბებ   ში (რუსეთის 

ემ   ბარ   გო, რუ  სეთ   -   სა  ქარ   თ   ვე  ლოს შე  ი  ა  რა  ღე  ბუ  ლი კონ   ფ   ლიქ   ტი, 

მსოფ   ლიო ეკო  ნო  მი  კუ  რი კრი  ზი  სი).

2013 წლი  სათ   ვის სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბას შვი  დი მრა  ვალ  -

მ   ხ   რი  ვი კრე  დი  ტო  რი  სად   მი აქვს წარ   მოქ   მ   ნი  ლი და  ვა  ლი  ა  ნე  ბა. 

ესე  ნი  ა: 

• მსოფ   ლიო ბან   კი, გან   ვი  თა  რე  ბის სა  ერ   თა  შო  რი  სო ასო  ცი  ა  ცია 

(IDA)

• მსოფ   ლიო ბან   კი, რე  კონ   ს   ტ   რუქ   ცი  ი  სა და გან   ვი  თა  რე  ბის სა  ერ  -

თა  შო  რი  სო ბან   კი (IBRD)

• სოფ   ლის მე  ურ   ნე  ო  ბის გან   ვი  თა  რე  ბის სა  ერ   თა  შო  რი  სო ფონ დი  

(IFAD)

• სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  ვა  ლუ  ტო ფონ   დი (IMF)

• ევ   რო  პის რე  კონ   ს   ტ   რუქ   ცი  ი  სა და გან   ვი  თა  რე  ბის ბან   კი (EBRD)

• აზი  ის გან   ვი  თა  რე  ბის ბან   კი (ADB)

• ევ   რო  პის სა  ინ   ვეს   ტი  ციო ბან   კი (EIB)

• ევ   რო  გა  ერ   თი  ა  ნე  ბა 

გარ   და აღ   ნიშ   ნუ  ლი სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  ფი  ნან   სო ინ   ს   ტი  ტუ  ტე -

ბი  სა, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ეროვ   ნულ ბანკს აქვს ცალ   კე წარ   მოქ   მ   ნი  ლი 

და  ვა  ლი  ა  ნე  ბა სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  ვა  ლუ  ტო ფონ   დი  სად   მი.

დი  აგ   რა  მაზე ნათ   ლად ჩანს, რომ 2003 – 2012 წლე  ბის პი  კი 

ეროვ   ნუ  ლი ბან   კის მი  ერ სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  ვა  ლუ  ტო ფონ   დის 

ფი  ნან   სუ  რი დახ   მა  რე  ბის გა  მო  ყე  ნე  ბის მი  მარ   თუ  ლე  ბით 2009 

წელ   ზე მო  დი  ო  და. სწო  რედ 2009 წე  ლი იყო ყვე  ლა  ზე მა  ღა  ლი 

რის   კის შემ   ც   ვე  ლი წე  ლი სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მაკ   რო  ე  კო  ნო  მი  კუ -

რი სტა  ბი  ლუ  რო  ბი  სათ   ვის, ვი  ნა  ი  დან დი  დი რის   კე  ბი შექ   მ   ნა 

ქვე  ყა  ნა  ში 2008 წელს რუ  სეთ   -   სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კონ   ფ   ლიქ   ტ   მა, 

რო  მელ   საც და  ე  მა  ტა მსოფ   ლი  ო ეკო  ნო  მი  კუ  რი კრი  ზი  სის ფონ   ზე 

მო  სა  ლოდ   ნე  ლი რის   კე  ბი. 

ამა  ვე დროს უნ   და აღი  ნიშ   ნოს, რომ მრა  ვალ   მ   ხ   რივ კრე  დი  ტო -

რებ   თან მი  მარ   თე  ბით სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბის და  ვა  ლი  ა  ნე -

ბი  სა  გან განსხვავებით, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ეროვ   ნუ  ლი ბან   კის მი  ერ 

სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  ვა  ლუ  ტო ფონ   დი  სად   მი გა  და  სახ   დე  ლი თან  -

ხე  ბი 2010 წლი  დან იწყებს მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვან კლე  ბას და 2013 წლის 

30 მა  ი  სის მდგო  მა  რე  ო  ბით სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ეროვ   ნუ  ლი ბან   კის 

და  ვა  ლი  ა  ნე  ბა სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  ვა  ლუ  ტო ფონ   დი  სად   მი უფ   რო 

და  ბალ მაჩ   ვე  ნე  ბელ   ზე ფიქ   სირ   დე  ბა, ვიდ   რე ეს 2003 წელს იყო. 

ამას   თან, მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნია იმ ციფ   რე  ბის ანა  ლი  ზი, თუ რო -

მე  ლ სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  ფი  ნან   სო ინ   ს   ტი  ტუტ   ის მიმართ აქვს 

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბას ყვე  ლა  ზე მა  ღა  ლი და  ვა  ლი  ა  ნე  ბა.

ორ   მ   ხ   რივ კრე  დი  ტო  რებ   იდან ყვე  ლა  ზე მა  ღა  ლი სა  გა  რეო ვა -

ლი სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბას მსოფ   ლიო ბან   კის, გან   ვი  თა  რე -

ბის სა  ერ   თა  შო  რი  სო ასო  ცი  ა  ცი  ის მი  მართ წარმოექმნა

თა  ვის მხრივ, თუ აღ   ნიშ   ნულ და  ვა  ლი  ა  ნე  ბას წლე  ბის მი  ხედ  -

ვით გა  ვა  ა  ნა  ლი  ზებთ, აღ   მოჩ   ნ   დე  ბა, რომ 2013 წლის მა  ი  სის 

საქართველოს მთავრობის საგარეო ვალი 
მრავალმხრივ კრედიტორებთან მიმართებით:

2013 წლის მონაცემები მოცემულია 2013 წლის 30 მაისის მდგომარეობით
წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
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მდგო  მა  რე  ო  ბის   გან განსხვავებით, აღ   ნიშ   ნულ და  ვა  ლი  ა  ნე  ბას 

მუდ   მი  ვად მზარ   დი სა  ხე ჰქონ   და და ამ ეტა  პი  სათ   ვის პიკს სწო -

რედ 2012 წელს მი  აღ   წი  ა. თუმ   ცა ამა  ვე დროს მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნია 

ის ფაქ   ტი, რომ აღ   ნიშ   ნუ  ლი და  ვა  ლი  ა  ნე  ბის ყვე  ლა  ზე მა  ღა  ლი 

ზრდა და  ფიქ   სირ   და 2008-2009 წლე  ბის პე  რი  ოდ   ში, კვლავ რუ -

სეთ   -   სა  ქარ   თ   ვე  ლოს შე  ი  ა  რა  ღე  ბუ  ლი კონ   ფ   ლიქ   ტი  სა და მსოფ  -

ლიო ეკო  ნო  მი  კუ  რი კრი  ზი  სის ფონ   ზე.

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბას სა  გა  რეო ვა  ლის შემ   დ   გო  მი ყვე -

ლა  ზე მა  ღა  ლი მაჩ   ვე  ნე  ბე  ლი მსოფ   ლიო ბან   კის, რე  კონ   ს   ტ   რუქ   ცი -

ი  სა და გან   ვი  თა  რე  ბის სა  ერ   თა  შო  რი  სო (IBRD) ბან   კის მი  მართ 

აქვს.

მსოფ   ლიო ბან   კის, რე  კონ   ს   ტ   რუქ   ცი  ი  სა და გან   ვი  თა  რე  ბის 

სა  ერ   თა  შო  რი  სო (IBRD) ბან   კი სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბას   თან 

აქ   ტი  ურ თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბას მხო  ლოდ 2009 წლი  დან იწყებს. ამ 

პე  რი  ოდ   ში სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბა უკ   ვე აქ   ტი  უ  რად თა  ნამ   შ  -

რომ   ლობს მსოფ   ლიო ბან   კ   თან, გან   ვი  თა  რე  ბის სა  ერ   თა  შო  რი  სო 

ასო  ცი  ა  ცი  ას   თან, ევ   რო  პის რე  კონ   ს   ტ   რუქ   ცი  ი  სა და გან   ვი  თა  რე -

ბის ბან   კ   თან, სოფ   ლის მე  ურ   ნე  ო  ბის გან   ვი  თა  რე  ბის სა  ერ   თა  შო -

რი  სო ფონ   დ   თან, ასე  ვე აზი  ის გან   ვი  თა  რე  ბის ბან   კ   თან. 

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბი  სათ   ვის 2013 წლის 30 მა  ი  სის 

მდგო  მა  რე  ო  ბით რი  გით მე  სა  მე კრე  დი  ტო  რი სა  ერ   თა  შო  რი  სო 

სა  ფი  ნან   სო ინ   ს   ტი  ტუ  ტებს შო  რის სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  ვა  ლუ  ტო 

ფონ   დი  ა. 

სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  ვა  ლუ  ტო ფონ   დ   მა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სწო  რედ 

მსოფ   ლიო ეკო  ნო  მი  კუ  რი კრი  ზი  სის ფონ   ზე და რუ  სეთ   -    

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს შე  ი  ა  რა  ღე  ბუ  ლი კონ   ფ   ლიქ   ტის შემ   დ   გომ გა  უ  წია 

დახ   მა  რე  ბა. ამას   თან, სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  ვა  ლუ  ტო ფონ   დის 

დახ   მა  რე  ბის პი  კი 2012 წელ   ზე მო  დის. 2011 წლი  დან კი სა  ქარ   თ  -

ვე  ლოს მთავ   რო  ბა იწყებს სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  ვა  ლუ  ტო ფონ   დი -

სად   მი და  ვა  ლი  ა  ნე  ბის შემ   ცი  რე  ბას.

2008 წლის რუ  სეთ   -   სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კონ   ფ   ლიქ   ტის შემ   დ   გომ 

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს   თან აქ   ტი  ურ თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბას იწყებს აზი  ის 

გან   ვი  თა  რე  ბის ბან   კი და მას 2013 წლის მა  ი  სის მო  ნა  ცე  მე  ბით 

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბის მრა  ვალ   მ   ხ   რივ კრე  დი  ტორ   თა შო -

რის მე  ოთხე პო  ზი  ცია უკა  ვი  ა.

მო  ნა  ცე  მე  ბი ნათლად გვიჩვენებს, თუ რამ   დე  ნად აქ   ტი  უ  რად 

შე  მო  დის აზი  ის გან   ვი  თა  რე  ბის ბან   კი სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში. გან   სა -

კუთ   რე  ბუ  ლი აქ   ტი  ვო  ბა სწო  რედ 2008-2009 წლე  ბის მან   ძილ   ზე 

ფიქ   სირ   დე  ბა და შემ   დ   გომ, თუ 2013 წლის მაჩ   ვე  ნე  ბელს არ მი  ვი -

ღებთ მხედ   ვე  ლო  ბა  ში, აზი  ის გან   ვი  თა  რე  ბის ბან   კის აქ   ტი  ვო  ბა 

მოსაზრება კაპიტალის მოძრაობა

საქართველოს ეროვნული ბანკის დავალიანება 
საერთაშორისო სავალუტო ფონდისადმი წლების 

მიხედვით (მილიონი აშშ დოლარი):

საქართველოს მთავრობის 
საგარეო ვალი მრავალმხრივ 
კრედიტორებთან მიმართებით 

(მილიონი აშშ დოლარი):

საქართველოს მთავრობის 
საგარეო ვალი მსოფლიო ბანკის, 
განვითარების საერთაშორისო 

ასოციაციის (IDA) მიმართ:

საქართველოს 
მთავრობის დავალიანება 
ევროგაერთიანებისადმი  

(ათასი აშშ დოლარი):

2013 წლის მონაცემები მოცემულია 2013 წლის 30 მაისის მდგომარეობით
წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

2013 წლის მონაცემები მოცემულია 2013 წლის 30 მაისის მდგომარეობით
წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

2013 წლის მონაცემები მოცემულია 2013 წლის 30 მაისის მდგომარეობით
წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროწყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
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ერ   თ   მ   ნიშ   ვ   ნე  ლოვ   ნად მზარ   დი  ა. 

2013 წლის მაჩ   ვე  ნებ   ლის მი  ხედ   ვით, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ  -

რო  ბის მრა  ვალ   მ   ხ   რივ კრე  დი  ტორ   თა შო  რის იკ   ვე  თე  ბა ევ   რო  პის 

სა  ინ   ვეს   ტი  ციო ბან   კი (EIB). თუმ   ცა აღ   სა  ნიშ   ნა  ვია ის ფაქ   ტი, რომ 

ევ   რო  პის სა  ინ   ვეს   ტი  ციო ბან   კი ორი წლით უფ   რო გვი  ან იწყებს 

აქ   ტი  ვო  ბებს სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში, ვიდ   რე აზი  ის გან   ვი  თა  რე  ბის ბან   კ   ი 

(ADB). 

უნ   და აღი  ნიშ   ნოს, რომ ევ   რო  პის სა  ინ   ვეს   ტი  ციო ბან   კი არის 

2010 წელს ქვე  ყა  ნა  ში აქ   ტი  ვო  ბის გან   მა  ხორ   ცი  ე  ლე  ბე  ლი ჯერ   ჯე -

რო  ბით ბო  ლო სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  ფი  ნან   სო ინ   ს   ტი  ტუ  ტი.

ევ   რო  პის სა  ინ   ვეს   ტი  ციო ბან   კ   მა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს   თან თა  ნამ   შ  -

რომ   ლო  ბა და  იწყო შე  და  რე  ბით მცი  რე სეს   ხით, თუმ   ცა შემ   დ   გო  მი 

სა  მი წლის გან   მავ   ლო  ბა  ში ამ დახ   მა  რე  ბამ გა  ცი  ლე  ბით დი  დი მას  -

შ   ტა  ბი შე  ი  ძი  ნა და 2013 წლის მაჩ   ვე  ნებ   ლის მი  ხედ   ვით გა  და  ა  ჭარ  -

ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბის ორი დი  დი ხნის მრა  ვალ   მ   ხ   რი  ვი 

კრე  დი  ტო  რის – ევ   რო  პის რე  კონ   ს   ტ   რუქ   ცი  ი  სა და გან   ვი  თა  რე  ბის 

ბან   კი  სა და სოფ   ლის მე  ურ   ნე  ო  ბის გან   ვი  თა  რე  ბის სა  ერ   თა  შო  რი -

სო ფონ   დის მაჩ   ვე  ნებ   ლებს.

ევ   რო  პის რე  კონ   ს   ტ   რუქ   ცი  ი  სა და გან   ვი  თა  რე  ბის ბან   კი (EBRD) 

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბის ერ   თ   -ერ   თი ყვე  ლა  ზე ხან   გ   რ   ძ   ლი  ვი პე -

რი  ო  დის მრა  ვალ   მ   ხ   რი  ვი კრე  დი  ტო  რი  ა. რო  დე  საც გან   ვი  ხი  ლავთ 

ევ   რო  პის რე  კონ   ს   ტ   რუქ   ცი  ი  სა და გან   ვი  თა  რე  ბის ბან   კი  სად   მი 

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბის სა  გა  რეო ვალს, გა  სათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბე -

ლია ორი მხა  რე: ევ   რო  პის რე  კონ   ს   ტ   რუქ   ცი  ი  სა და გან   ვი  თა  რე  ბის 

ბან   კი  სად   მი წარ   მოქ   მ   ნი  ლი მრა  ვალ   მ   ხ   რი  ვი სა  გა  რეო ვა  ლი და 

გა  რან   ტი  რე  ბუ  ლი კრე  დი  ტე  ბი.

ევ   რო  პის რე  კონ   ს   ტ   რუქ   ცი  ი  სა და გან   ვი  თა  რე  ბის ბან   კ   თან 

ერ   თად სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბის დი  დი ხნის პარ   ტ   ნი  ო  რად 

მი  იჩ   ნე  ვა ასე  ვე სოფ   ლის მე  ურ   ნე  ო  ბის გან   ვი  თა  რე  ბის სა  ერ   თა -

შო  რი  სო ფონ   დი.

მი  უ  ხე  და  ვად იმი  სა, რომ 2013 წლის 30 მა  ი  სის მაჩ   ვე  ნებ  -

ლის მი  ხედ   ვით სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბის მრა  ვალ   მ   ხ   რივ 

კრე  დი  ტორ   თა შო  რის სოფ   ლის მე  ურ   ნე  ო  ბის გან   ვი  თა  რე  ბის 

სა  ერ   თა  შო  რი  სო ფონ   დი (IFAD) ბო  ლო ად   გილს იკა  ვებს, ახა  ლი 

პრი  ო  რი  ტე  ტე  ბი  დან გა  მომ   დი  ნა  რე მი  სი დახ   მა  რე  ბა სა  ქარ   თ  -

ვე  ლოს   თ   ვის საკ   მა  ოდ მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი მოვ   ლე  ნა  ა. ამას   თან, 

მო  ნა  ცემ   თა ანა  ლი  ზი  დან ჩანს, რომ ფონ   დი გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლად 

გა  აქ   ტი  უ  რე  ბუ  ლია სხვა სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  ფი  ნან   სო ინ   ს   ტი  ტუ  ტე -

ბის უმ   რავ   ლე  სო  ბის მსგავ   სად სწო  რედ 2008 წლი  დან და მი  სი 

დახ   მა  რე  ბა პიკს 2013 წელს აღ   წევს.

მთლი  ა  ნო  ბა  ში თუ გა  ვა  ა  ნა  ლი  ზებთ სა  ქარ   თ   ვე  ლო  სათ   ვის 

სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  ფი  ნან   სო ინ   ს   ტი  ტუ  ტე  ბის მი  ერ გა  მო  ყო  ფი  ლი 

და  ფი  ნან   სე  ბის დი  ნა  მი  კას, აღ   მო  ვა  ჩენთ, რომ სა  ერ   თა  შო  რი  სო 

სა  ფი  ნან   სო ინ   ს   ტი  ტუ  ტე  ბის მი  ერ გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი აქ   ტი  უ  რო -

ბა 2008 წლის შემ   დ   გომ პე  რი  ოდ   ში ფიქ   სირ   დე  ბა. ბუ  ნებ   რი  ვი  ა, 

ამ ფაქ   ტის მარ   ტი  ვი ახ   ს   ნა არ   სე  ბობს, ვი  ნა  ი  დან 2008 წლის 22 

ოქ   ტომ   ბერს ბრი  უ  სელ   ში ჩა  ტარ   და დო  ნორ   თა კონ   ფე  რენ   ცია 

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს რე  ა  ბი  ლი  ტა  ცი  ი  სათ   ვის. კონ   ფე  რენ   ცი  ის უმ   თავ  -

რე  სი მი  ზა  ნი იყო რუ  სეთ   -   სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ომისშემ   დ   გო  მი ქვეყ  -

ნის ეკო  ნო  მი  კუ  რი რე  ა  ბი  ლი  ტა  ცი  ა, რა  თა სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში არ 

დაწყე  ბუ  ლი  ყო ეკო  ნო  მი  კუ  რი კრი  ზი  სი, რომ   ლის ყვე  ლა ნი  შა  ნიც 

ომისშემ   დ   გომ პე  რი  ოდ   ში აქ   ტი  უ  რად ჩან   და. 

ყო  ველ   თ   ვის ჩნდე  ბა კითხ   ვა, თუ რო  გორ არის შე  საძ   ლე  ბე  ლი 

უზ   რუნ   ველ   ყო  ფილ იქ   ნას სა  ხელ   მ   წი  ფოს სა  გა  რეო ვა  ლის გა  დახ  -

საქართველოს მთავრობის 
საგარეო ვალი საერთაშორისო 
სავალუტო ფონდისადმი (IMF) 

(მილიონი აშშ დოლარი):

საქართველოს მთავრობის 
საგარეო ვალი მსოფლიო 

ბანკის, რეკონსტრუქციისა და 
განვითარების საერთაშორისო 

(IBRD) ბანკის მიმართ 
(მილიონი აშშ დოლარი):

საქართველოს მთავრობის 
საგარეო ვალი აზიის 

განვითარების ბანკისადმი  
(მილიონი აშშ დოლარი):
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და. რე  ა  ლუ  რად ქვე  ყა  ნა  ში არ   სე  ბუ  ლი ნორ   მა  ლუ  რი ეკო  ნო  მი -

კუ  რი (არანაკლებ 5-7 პრო  ცენ   ტი) ზრდის პი  რო  ბებ   ში, სწრა  ფად 

მზარ   დი სა  ბი  უ  ჯე  ტო შე  მო  სავ   ლე  ბი, მნიშ   ვ   ნე  ლოვ   ნად და  ბა  ლი 

სა  შუ  ა  ლო საპ   რო  ცენ   ტო გა  ნაკ   ვე  თი და ვა  ლის და  ფარ   ვის შე  ღა -

ვა  თი  ა  ნი გრა  ფი  კი ძი  რი  თა  დი თან   ხე  ბის და  ბა  ლი და ად   ვი  ლად 

ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მი ყო  ველ   წ   ლი  უ  რი გა  და  სახ   დე  ლე  ბით – ეს არის იმ 

ძი  რი  თა  დი ფაქ   ტო  რე  ბის ჩა  მო  ნათ   ვა  ლი, რომ   ლე  ბიც უზ   რუნ   ველ  -

ყო  ფენ სა  გა  რეო ვა  ლის შე  და  რე  ბით „უმტკივნეულო“ გა  დახ   დას. 

ნე  ბის   მი  ე  რი ერ   თი ფის   კა  ლუ  რი წლის გან   მავ   ლო  ბა  ში სა -

ქარ   თ   ვე  ლოს სა  გა  რეო ვა  ლის მომ   სა  ხუ  რე  ბა  ზე მი  ი  მარ   თე  ბა 

სა  ბი  უ  ჯე  ტო შე  მო  სავ   ლე  ბის ერ   თი ნა  წი  ლი, რაც უზ   რუნ   ველ   ყოფს 

სა  გა  რეო ვა  ლის შემ   ცი  რე  ბას. თუმ   ცა სა  გა  რეო ვა  ლის შემ   ცი  რე -

ბა  ზე მი  მარ   თუ  ლი თან   ხე  ბი არ უნ   და იყოს სა  ხელ   მ   წი  ფო ბი  უ  ჯე -

ტის დი  დი ნა  წი  ლი, ვი  ნა  ი  დან სა  ჭი  რო  ა, რომ ქვეყ   ნის სა  ბი  უ  ჯე -

ტო ასიგ   ნე  ბე  ბი, გარ   და სა  გა  რეო ვა  ლი  სა, მაქ   სი  მა  ლუ  რად იყოს 

ორი  ენ   ტი  რე  ბუ  ლი ქვეყ   ნის გან   ვი  თა  რე  ბის სხვა მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვან 

პრი  ო  რი  ტე  ტებ   ზე. 

ცხა  დი  ა, მხო  ლოდ ციფ   რობ   რი  ვი მაჩ   ვე  ნებ   ლე  ბის მი  მო  ხილ  -

ვი  სას შე  საძ   ლოა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  ფი  ნან   სო 

ინ   ს   ტი  ტუ  ტე  ბი  სად   მი და  ვა  ლი  ა  ნე  ბა და ქვე  ყა  ნა  ში არ   სე  ბუ  ლი 

ეკო  ნო  მი  კუ  რი მდგო  მა  რე  ო  ბა არ ქმნი  დეს ოპ   ტი  მის   ტურ სუ -

რათს, თუმ   ცა გა  სათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბე  ლი  ა, რომ სა  ერ   თა  შო  რი -

სო სა  ფი  ნან   სო ინ   ს   ტი  ტუ  ტე  ბის სა  შუ  ა  ლე  ბით ქვე  ყა  ნა  ში უკ   ვე 

გან   ხორ   ცი  ელ   და არა  ერ   თი პრო  ექ   ტი, რომლებმაც შე  საძ   ლო  ა, 

ერ   თი მხრივ, მაკ   რო  ე  კო  ნო  მი  კუ  რი სტა  ბი  ლუ  რო  ბა უზ   რუნ   ველ   ყო 

(იგულისხმება სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  ვა  ლუ  ტო ფონ   დის და  ფი  ნან  -

სე  ბე  ბი), ხო  ლო მე  ო  რე მხრივ მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი პი  რო  ბე  ბი შე  უქ   მ  -

ნა ინ   ვეს   ტო  რებს ბიზ   ნეს   პ   რო  ექ   ტე  ბის გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბი  სათ   ვის 

(იგულისხმება სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  ფი  ნან   სო ინ   ს   ტი  ტუ  ტე  ბის მი -

ერ ინ   ფ   რას   ტ   რუქ   ტუ  რუ  ლი პრო  ექ   ტე  ბის და  ფი  ნან   სე  ბა). შე  სა  ბა -

მი  სად, სა  ჭი  რო  ა სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  ფი  ნან   სო ინ   ს   ტი  ტუ  ტებ   თან 

თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბის გაგრძელება, თუმ   ცა სა  სურ   ვე  ლი იქ   ნე  ბო  და 

სა  ხელ   მ   წი  ფოს მათ   თან თანამშრომლობისთვის პო  ტენ   ცი  უ  რად 

მი  სა  ღე  ბი თან   ხე  ბის და  ნა  ხარ   ჯი  -ე  ფექ   ტი  ა  ნო  ბის შე  სა  ბა  მი  სი 

კრი  ტე  რი  უ  მე  ბი შე  ე  მუ  შა  ვე  ბი  ნა. ეს ფაქ   ტო  რი ქვე  ყა  ნა  ში გან  -

სა  ხორ   ცი  ე  ლე  ბე  ლი პრო  ექ   ტე  ბის ეფექ   ტი  ა  ნო  ბას კი  დევ უფ   რო 

მე  ტად გაზ   რ   დი  და. 

მოსაზრება კაპიტალის მოძრაობა

საქართველოს მთავრობის 
დავალიანება ევროპის 

საინვესტიციო ბანკისადმი 
(EIB) (მილიონი აშშ დოლარი):

საქართველოს მთავრობის ვალი სოფლის 
მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო 

ფონდისადმი (IFAD) (მილიონი აშშ დოლარი):
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მოსაზრება
ირაკლი ლაითაძე - მიმდინარე მოვლენები

საზღვარი სამართლიანობასა 
და ძალადობას შორის

თა ვი დან ვე შე იძ ლე ბა ვთქვათ, რომ 

მრა ვალ სა უ კუ ნო ვა ნი გზის შემ დეგ და სავ-

ლუ რი სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის სა მარ თ ლი ა-

ნო ბა არის რეტ რი ბუ ცი ის ანუ სა კად რი სის 

მიზღ ვის ვე ლი, მაგ რამ ეს არ არის შუ რის-

ძი ე ბის ვე ლი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 

ხშირ შემ თხ ვე ვა ში სა კად რი სის მიზღ ვა და 

შუ რის ძი ე ბა ში ნა არ სობ რი ვად ერ თი და 

იგი ვე ა, რე ა ლუ რად ემო ცი უ რი ფო ნი არის 

ერ თ -ერ თი მკა ფიო გან ს ხ ვა ვე ბა სა კად-

რი სის მიზღ ვა სა და შუ რის ძი ე ბას შო რის. 

შუ რის ძი ე ბა ყო ველ თ ვის პერ სო ნა ლუ რია 

და მას აუცი ლებ ლად ახ ლავს ზიზღი, სი ძულ-

ვი ლი და მრის ხა ნე ბა. მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 

შემ თხ ვე ვა ში კი დამ ნა შა ვეს შე იძ ლე ბა 

სა კად რი სი მი ეზღოს უემო ცი ოდ და ზოგ-

ჯერ სი ნა ნუ ლი თაც კი. უნ და დავ ძი ნო, რომ, 

რა თქმა უნ და, აქ გან ვი ხი ლავთ მხო ლოდ 

სა ხელ მ წი ფოს, რო მე ლიც უნ და იყოს ძა-

ლა დო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის  უფ ლე ბის 

ერ თა დერ თი და ექ ს კ ლუ ზი უ რი მფლო ბე-

ლი. ცხა დი ა, რომ რო გორც კი სა კად რი სის 

მიზღ ვისა თუ შუ რის ძი ე ბის გან მა ხორ-

ცი ე ლებ ლე ბი გახ დე ბი ან ინ დი ვი დე ბი, 

და იწყე ბა და უს რუ ლე ბე ლი ციკ ლი ზი ა ნის 

მი ყე ნე ბის, შუ რის ძი ე ბის, კონ ტ რ შუ რის ძი ე-

ბი სა და ა.შ. ამ დროს ყა ლიბ დე ბა ჰობ სი ა-

ნუ რი სა ზო გა დო ე ბა, სა დაც მიმ დი ნა რე ობს 

„ყველას ომი ყვე ლას წი ნა აღ მ დეგ“ და 

სა დაც ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლე არის  „ეული, 

ღა რი ბი, სა ზიზღა რი, ძა ლა დობ რი ვი და 

მოკ ლე“. მე ო რე ფუნ და მე ტუ რი გან ს ხ ვა ვე-

ბა სა კად რი სის მიზღ ვა სა და შუ რის ძი ე ბას 

შო რის არის მი სი სე ლექ ცი უ რო ბა, ანუ თუ 

მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა გახ და სე ლექ ცი უ რი, 

მა შინ ის, უბ რა ლოდ, პი როვ ნუ ლი შუ რის ძი-

ე ბის იარა ღი ა. 

მაგ რამ სა მარ თ ლი ა ნო ბა შუ რის ძი ე-

ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით ხა რის ხობ რი ვად 

სხვა ვე ლი ა. არა პი როვ ნუ ლი სი ძულ ვი ლი 

აფიქ რებს ადა მი ა ნებს სა მარ თ ლი ა ნო-

ბა ზე, არა მედ სა ზო გა დო ე ბის მოწყო ბი სა 

და ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის ფუნ და მენ ტუ რი 

პრინ ცი პი. და ნა შა უ ლის და უს ჯე ლად 

ჩავ ლა ბევ რი სათ ვის სა ხელ მ წი ფოს დან-

გ რე ვის ტოლ ფა სი ა, ჩნდე ბა ბა ლან სის 

აუცი ლებ ლო ბის გრძნო ბა. რო გორც ძვე ლი 

რო მა ე ლე ბი იტყოდ ნენ: „ქვეყნიერებაც 

რომ და ინ გ რეს, მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა უნ და 

აღ ს რულ დეს“ ანუ ის სა ხელ მ წი ფო არ 

არის სა ხელ მ წი ფო, სა დაც არ სრულ დე-

ბა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა და ის დან გ რე ვის 

ღირ სი ა. მაგ რამ ამ ძველ აფო რიზ მ ში არის 

სა ინ ტე რე სო და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი აქ ცენ ტი: 

უნ და აღ ს რულ დეს მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა და 

არა შუ რის ძი ე ბა. სა მარ თ ლი ა ნო ბის მი ზა-

ნი არის ბა ლან სის შექ მ ნა, მოვ ლე ნე ბის 

მოყ ვა ნა იმ ნორ მებ ში, რომ ლე ბიც სა ზო გა-

დო ე ბამ თვი თონ ვე და უ წე სა თა ვის თავს, 

მო მა ვა ლი ბო რო ტე ბის პრო ფი ლაქ ტი კა და 

ბო რო ტე ბის შეზღუდ ვა.  

შუ რის ძი ე ბა ისე თი ვე ძვე ლი ა, რო გო-

რიც კა ცობ რი ო ბა და ის მო დის პრე ის ტო-

რი უ ლი დრო ი დან. შუ რის ძი ე ბა, რო გორც 

სა მარ თ ლის აღ დ გე ნის მე ქა ნიზ მი, ადა მი-

ა ნის ფსი ქი კის ბუ ნებ რი ვი ელე მენ ტი იყო 

და ახ ლაც არის. შუ რის ძი ე ბა არა მარ ტო 

ას რუ ლებ და ადა მი ა ნის ბუ ნებ რივ მის წ რა-

ფე ბას მო ძა ლა დი სათ ვის მი ეზღო იგი ვე 

(ან უფ რო მძი მე) ზი ა ნი, რაც მსხვერ პ ლ მა 

მი ი ღო, არა მედ სო ცი ა ლუ რი შე მა კა ვებ-

ლის როლსაც. რო დე საც ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 

შუ რის ძი ე ბა იყო აუცი ლე ბე ლი სო ცი ა ლუ რი 

ნორ მა, პო ტენ ცი ურ მა მო ძა ლა დემ იცო და, 

რომ ძა ლა დო ბის ჩა დე ნის შემ თხ ვე ვა ში 

ის ან მი სი ოჯა ხის წევ რი პა სუხს აგებ და. 

და სავ ლურ მა სა ზო გა დო ე ბამ გრძე ლი 

გზა გან ვ ლო, რომ შუ რის ძი ე ბი სათ ვის 

წა ერ თ ვა ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ხა სი ა თი და 

შუ რის ძი ე ბა გა და ე ცა უსა ხო სა ხელ მ წი ფო 

მან ქა ნი სათ ვის. ის ტო რია გვაჩ ვე ნებს, რომ 

კა ნო ნის არა სე ლექ ცი ურ, გა მო ნაკ ლი სის 

გა რე შე აღ ს რუ ლე ბას შე უძ ლია შე ა კა ვოს 

სა ზო გა დო ე ბის მიდ რე კი ლე ბა, ჩა ერ თოს 

ვენ დე ტე ბის და უს რუ ლე ბელ ციკ ლ ში. სო ცი-

ა ლუ რი ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ სა დამ ს ჯე ლო 

ფუნ ქ ცი ის ექ ს კ ლუ ზი უ რად მი ღე ბამ, ასე 

ვთქვათ, ლე გა ლი ზე ბულ მა და გან სა ხელ მ-

წი ფო ებ რი ვე ბულ მა შუ რის ძი ე ბამ არა მხო-

ლოდ გაწყ ვი ტა შუ რის ძი ე ბე ბის შემ ზა რა ვი 

ჯაჭ ვი და შე ამ ცი რა და ნა შა უ ლე ბის რა ო დე-

ნო ბა, არა მედ და ა წე სა მკაც რი კონ ტ რო ლი 

აგ რე სი ის გა მოვ ლე ნა ზე. დღეს შუ რის ძი ე-

ბის აქ ტი შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ რო გორც 

არა მარ ტო შუ რის მა ძი ე ბე ლი ინ დი ვი დის 

კრა ხი, არა მედ მთე ლი სა ზო გა დო ე ბი სა თუ 

სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფის კრა ხი, რად გან მან 

(საზოგადოებამ) ვერ შე ას რუ ლა ერ თ -ერ თი 

უპირ ვე ლე სი ფუნ ქ ცია – მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 

აღ ს რუ ლე ბა. სა ზო გა დო ე ბა ანუ სა ხელ მ-

წი ფო თუ ვერ არ წ მუ ნებს თა ვის წევ რ სა 

თუ მო ქა ლა ქეს, რომ მას ძა ლუძს მი უზღას 

დამ სა ხუ რე ბუ ლი სას ჯე ლი მო ძა ლა დეს, ეს 

სა ხელ მ წი ფო რის კავს, რომ მი სი მო ქა ლა-

ქე ე ბი თვი თონ ვე მო ირ გე ბენ მო სა მარ თ-

ლის და მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის როლს, რაც 

სა ბო ლო ოდ აუცი ლებ ლად მი იყ ვანს ასეთ 

სა ზო გა დო ე ბას დე ზინ ტეგ რა ცი ამ დე. იმავ დ-

რო უ ლად, სხვა ო ბამ გაცხა დე ბულ მარ თ ლ-

მ სა ჯუ ლე ბა სა და რე ა ლუ რად გა ტა რე ბულ 

მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბას შო რის შე იძ ლე ბა და-

ბა დოს ძა ლა დო ბის ახა ლი ციკ ლი, სა ხე ლად 

კონ ტ რ შუ რის ძი ე ბა, რო მე ლიც ისე თი ვე დამ-

ღუპ ვე ლია სა ხელ მ წი ფო სათ ვის, რო გო რიც 

სე ლექ ცი უ რად დას ჯი ლი და ან და უს ჯე ლი 

მო ძა ლა დე.  

ზღვა რი ძა ლა დო ბა სა და შუ რის ძი ე ბას 

შო რის ძა ლი ან წვრი ლი და შე უმ ჩ ნე ვე ლი ა, 

ხო ლო არას წო რი არ ჩე ვა ნის შე დე გი კი მყი-

სი ე რი, შე სამ ჩ ნე ვი და და მან გ რე ვე ლი. 
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მოსაზრება
ეფრემ ურუმაშვილი - მიმდინარე მოვლენები

ცვლილებები ფასიანი 
ქაღალდების შესახებ კანონში

პარ ლა მენ ტის სა ფი ნან სო- სა ბი უ ჯე ტო  

კო მი ტე ტის მი ერ ინი ცი ი რე ბულ იქ ნა 

ახა ლი ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის შე სა ხებ 

კა ნო ნი. ბიზ ნე სის თ ვის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნია ქვე ყა ნა ში კა პი ტა ლის ბაზ რე ბის 

გან ვი თა რე ბა, გრძელ ვა დი ა ნი და შე და-

რე ბით იაფი რე სურ სისა და ლიკ ვი დუ რი 

ფი ნან სუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის გა ჩე ნა/ ფორ-

მი რე ბა. „საქართველოს ბიზ ნეს ასო ცი ა-

ცი ის“ ამო ცა ნაც იგი ვეა – აღ მას რუ ლე ბელ 

და სა კა ნონ მ დებ ლო ხე ლი სუფ ლე ბას თან 

თა ნამ შ რომ ლო ბის გზით ქვეყ ნის ბიზ ნეს-

გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე ზრუნ ვა. სწო რედ 

აქე დან გა მომ დი ნა რე, „საქართველოს 

ბიზ ნეს ასო ცი ა ცი ა“ ჩა ერ თო პრო ფე სი ულ და 

სა ჯა რო მსჯე ლო ბა ში მო ცე მულ სა კითხ თან 

და კავ ში რე ბით. ასო ცი ა ცია აქ ტი ურ მო ნა-

წი ლე ო ბას იღებს სა კო მი ტე ტო მოს მე ნებ ში 

მო ცე მულ სა კითხ ზე. 

პარ ლა მენ ტის სა ფი ნან სო- სა ბი უ ჯე ტო 

კო მი ტეტ მა მო ის მი ნა „საქართველოს ბიზ-

ნეს ასო ცი ა ცი ის“ პრინ ცი პუ ლი არ გუ მენ ტე ბი 

და შე ნიშ ვ ნე ბი კა ნონ პ რო ექ ტის შე სა ხებ. 

მი ი ღეს კი დეც შე თან ხ მე ბა, რომ ეს ცვლი-

ლე ბე ბი ანა ლი ზის, გან ხილ ვი სა და სა ერ თა-

შო რი სო პრაქ ტი კის გა ზი ა რე ბის შე დე გად 

შე მუ შავ დეს, რა თა ის პა სუ ხობ დეს XXI 

სა უ კუ ნის გა მოწ ვე ვებს და ამ ცვლი ლე ბე ბით 

სა ფონ დო ბა ზა რი მე ტად მიმ   ზიდ   ვე  ლი და 

ლიკ   ვი  დუ  რი გახ   დეს. 

„საქართველოს ბიზ   ნეს ასო  ცი  ა  ცი  ას“ 

სა  კა  მა  თოდ მი  აჩ   ნია წარ   მოდ   გე  ნილ კა  ნონ  -

პ   რო  ექ   ტ   ში სა  მი ძი  რი  თა  დი გა  რე  მო  ე  ბა და 

ასო  ცი  ა  ცი  ის მი  ერ შე  თა  ვა  ზე  ბულ იქ   ნა სა  ინ  -

ვეს   ტი  ციო ფონ   დე  ბის შე  სა  ხებ მთე  ლი რი  გი 

ცვლი  ლე  ბი  სა, ვი  ნა  ი  დან კა  ნო  ნი ბუნ   დოვ   ნად 

გან   მარ   ტავ   და სა  ინ   ვეს   ტი  ციო ფონ   დე  ბი -

სა და მმარ   თ   ვე  ლი კომ   პა  ნი  ის ფუნ   ქ   ცი  ებს, 

ასე  ვე იმას, თუ რას მო  ი  ცავს სა  ინ   ვეს   ტი  ციო 

ფონ   დე  ბის მარ   თ   ვა. არ არის გან   საზღ   ვ  -

რუ  ლი, თუ სად, ვის   თან გე  ნე  რირ   დე  ბა 

წარ   მოქ   მ   ნი  ლი მო  გე  ბა-   ზა  რა  ლი. კო  მი  ტეტ  -

მა მო  ი  წო  ნა შე  თა  ვა  ზე  ბუ  ლი ცვლი  ლე  ბე  ბი 

და ასა  ხა ისი  ნი „ინვესტიციების შე  სა  ხებ 

კა  ნონ   ში“. გა  ნი  საზღ   ვ   რა ჩა  მო  ნათ   ვა  ლი 

სა  ინ   ვეს   ტი  ციო ფონ   დე  ბის ტი  პებ   თან 

და  კავ   ში  რე  ბით, აგ   რეთ   ვე დე  ტა  ლუ  რად 

გა  ნი  მარ   ტა მმარ   თ   ვე  ლი კომ   პა  ნი  ის საქ   მი -

ა  ნო  ბი  სა და მათ მი  მართ მოთხოვ   ნე  ბის 

ჩა  მო  ნათ   ვა  ლი. გა  ნი  საზღ   ვ   რა მიდ   გო  მე  ბი, 

რო  მელ   თა მი  ხედ   ვი  თაც ფონ   დის შიგ   ნით 

არ უნ   და ფიქ   სირ   დე  ბო  დეს ინ   ვეს   ტი  ცი  ე  ბის 

გან   ხორ   ცი  ლე  ბის, ასე  ვე ამ გან   ხორ   ცი  ე  ლე -

ბუ  ლი ინ   ვეს   ტი  ცი  ე  ბი  დან გა  მოს   ვ   ლის დროს 

და  სა  ბეგ   რი შე  მო  სავ   ლე  ბი. გა  სათ   ვა  ლის  -

წი  ნე  ბე  ლი  ა, რომ სა  ინ   ვეს   ტი  ციო ფონ   დე -

ბის   /   ს   ქე  მე  ბის მო  ნა  წი  ლე პი  რებს ფონ   დის 

ოპე  რა  ცი  ე  ბი  დან გე  ნე  რი  რე  ბუ  ლი მო  გე  ბა- 

ზა  რა  ლის შე  სა  ბა  მი  სად წარ   მო  ეშ   ვე  ბათ და -

სა  ბეგ   რი შე  მო  სავ   ლე  ბი ფონ   დის წი  ლის   /   პა -

ის რე  ა  ლი  ზე  ბის მო  მენ   ტ   ში, ინ   ვეს   ტი  რე  ბულ 

თან   ხა  სა და რე  ა  ლი  ზა  ცი  ის შე  დე  გად მი  ღე -

ბულ თან   ხას შო  რის და  დე  ბი  თი სხვა  ო  ბის 

სა  ხით, რაც მი  ე  სა  და  გე  ბა ევ   რო  კავ   ში  რის 

დი  რექ   ტი  ვებ   სა და იმ სა  ერ   თა  შო  რი  სოდ 

აღი  ა  რე  ბულ რე  გუ  ლა  ცი  ებს, რომ   ლე  ბიც 

დღეს სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  ფი  ნან   სო ბაზ   რებ  -

ზეა დამ   კ   ვიდ   რე  ბუ  ლი. 

სა  ფონ   დო ბაზ   რის გან   ვი  თა  რე  ბა უნ   და 

მოხ   დეს თან   მიმ   დევ   რუ  ლად, რო  გორც 

სა  კა  ნონ   მ   დებ   ლო ბა  ზის გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბით 

თა  ნა  მედ   რო  ვე გა  მოწ   ვე  ვებ   თან შე  სა  ბა  მი -

სო  ბა  ში მოყ   ვა  ნით, ასე  ვე ინ   ს   ტი  ტუ  ცი  ო  ნა -

ლუ  რად, კერ   ძოდ: 

1) სა  პენ   სიო რე  ფორ   მამ ძი  რი  თა  დი ბიძ   გი 

უნ   და მის   ცეს სა  ფონ   დო ბაზ   რის გან   ვი  თა -

რე  ბას, რომ   ლის ძი  რი  თად პლატ   ფორ   მად, 

სა  ბან   კო სის   ტე  მას   თან ერ   თად, გან   ხი  ლულ 

უნ   და იქ   ნეს სა  ფონ   დო ბა  ზა  რი. მაგ   რამ 

აუცი  ლე  ბე  ლი  ა, რომ სა  პენ   სიო რე  ფორ   მა 

ჩა  ტარ   დეს სა  ერ   თა  შო  რი  სო გა  მოც   დი  ლე -

ბის (მათ შო  რის პრობ   ლე  მე  ბის) ანა  ლი  ზი -

სა და გრძელ   ვა  დი  ა  ნი გეგ   მის სა  ფუძ   ველ  -

ზე; სხვა ღო  ნის   ძი  ე  ბა  თა პა  რა  ლე  ლუ  რად 

ყუ  რადღე  ბა უნ   და მი  ექ   ცეს ფა  სი  ა  ნი 

ქა  ღალ   დე  ბის ბა  ზარ   ზე კომ   პა  ნი  ა  თა ფი -

ნან   სუ  რი ან   გა  რიშ   გე  ბის ხა  რის   ხის ზრდას 

და ლიკ   ვი  დუ  რი ფი  ნან   სუ  რი ინ   ს   ტ   რუ  მენ   ტე -

ბის გა  ჩე  ნას. 

2) უნ   და და  იწყოს მუ  შა  ო  ბა რე  გი  ო  ნა  ლუ  რი 

სა  ფონ   დო ბირ   ჟის სტა  ტუ  სის მო  პო  ვე -

ბის   თ   ვის, მსგავ   სად „ტალინის სა  ფონ   დო 

ბირ   ჟი  სა“, რო  მე  ლიც უზ   რუნ   ველ   ყოფს 

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს რე  ა  ლურ სა  ფი  ნან   სო ცენ   ტ  -

რად ქცე  ვას კავ   კა  სი  ა  ში, სა  დაც: 

ა) ქარ   თულ   მა კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბამ მკა  ფი -

ოდ უნ   და უზ   რუნ   ველ   ყოს ჩვენს სა  ფი -

ნან   სო სივ   რ   ცე  ში მე  ზო  ბე  ლი ქვეყ   ნე  ბის 

კომ   პა  ნი  ე  ბის და  რე  გის   ტ   რი  რე  ბის სა -

მარ   თ   ლებ   რი  ვი ას   პექ   ტე  ბი. კა  ნონ   მ   დებ  -

ლო  ბა უნ   და იყოს მარ   ტი  ვი და მკა  ფიო, 

იმავ   დ   რო  უ  ლად არ უნ   და შე  ი  ცავ   დეს 

რის   კებს ბაზ   რით და  ინ   ტე  რე  სე  ბუ  ლი 

უცხო  უ  რი კომ   პა  ნი  ე  ბის   თ   ვის. 

ბ) არა  ნაკ   ლებ მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი  ა, რომ 

ეკო  ნო  მი  კურ ას   პექ   ტ   თან ერ   თად, ინ   ვეს  -

ტო  რე  ბის   თ   ვის უზ   რუნ   ველ   ყო  ფილ იქ   ნას 

შე  სა  ბა  მი  სი სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი გა  რე  მო. 

ეკო  ნო  მი  კუ  რი ურ   თი  ერ   თო  ბე  ბის გან  -

ვი  თა  რე  ბის თა  ნამ   დე  ვი ტენ   დენ   ციაა 

და  ვე  ბის წარ   მო  შო  ბა. ამ და  ვე  ბის წარ  -

მო  ე  ბის პრო  ცე  სიც და  რე  გუ  ლი  რე  ბუ  ლი 

უნ   და იყოს ერ   თობ   ლი  ვი ინ   ტე  რე  სე  ბის 

პრინ   ცი  პების თანახმად. სა  უ  კე  თე  სო 

მო  დე  ლი იქ   ნე  ბა, თუ  კი ამი  ერ   კავ   კა  სი  ის 

ქვეყ   ნე  ბის სა  ვაჭ   რო ან   /   და ბიზ   ნეს   ფე  დე -

რა  ცი  ე  ბის მო  ნა  წი  ლე  ო  ბით და  ფუძ   ნ   დე  ბა 

არ   ბიტ   რა  ჟი, რომ   ლის კომ   პე  ტენ   ცი  აც 

„ნოდია, ურუ  მაშ   ვი  ლი და პარ   ტ   ნი  ო  რე  ბის“ პარ   ტ   ნი  ო  რი ეფ   რემ ურუ  მაშ   ვი  ლი ბიზ   ნე  სა  ა  სო  ცი  ა  ცი  ა  ში „ფასიანი ქა  ღალ   დე  ბის ბაზ   რის კა  ნონ   ში“ ცვლი  ლე  ბებ   ზე სა  მუ  შაო ჯგუფს ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლობს.



ბაზ   რის ყვე  ლა ფი  გუ  რან   ტის   თ   ვის სრუ -

ლად და სავ   სე  ბით მი  სა  ღე  ბი იქ   ნე  ბა. 

3) სა  ფონ   დო ბირ   ჟის გან   ვი  თა  რე  ბა  ში 

მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი რო  ლი უნ   და ითა  მა  შოს 

სა  ხელ   მ   წი  ფომ, რო  მელ   მაც უნ   და შექ   მ   ნას 

სა  თა  ნა  დო სა  კა  ნონ   მ   დებ   ლო თუ ინ   ფ   რას  -

ტ   რუქ   ტუ  რუ  ლი გა  რე  მო, ასე  ვე სა  კუ  თარ 

თავ   ზე აიღოს სა  ფონ   დო ბირ   ჟის მარ   თ   ვა 

მის სრულ   ყო  ფილ სა  ფი  ნან   სო ინ   ს   ტი  ტუ -

ტად ჩა  მო  ყა  ლი  ბე  ბამ   დე (მაგ: თურ   ქეთ   ში, 

პო  ლო  ნეთ   ში, რუ  სეთ   ში სა  ხელ   მ   წი  ფო 

გვევ   ლი  ნე  ბა უმ   ს   ხ   ვი  ლეს აქ   ცი  ო  ნე  რად და 

მო  თა  მა  შედ). შე  იძ   ლე  ბა დღეს ეს ინი  ცი  ა -

ტი  ვა უტო  პი  უ  რად ჟღერ   დეს, მაგ   რამ გან  -

ვ   ლი  ლი 13-წლიანი პრაქ   ტი  კა გვიჩ   ვე  ნებს, 

რომ არ   სე  ბუ  ლი სა  ხით სა  ფონ   დო ბირ   ჟამ 

თა  ვი  სი თა  ვი ამო  წუ  რა და მის ამ მო  ცე  მუ -

ლო  ბა  ში და  ტო  ვე  ბა სა  ეჭ   ვოს გახ   დის მი  სი 

სტრუქ   ტუ  რუ  ლი და რე  გი  ო  ნა  ლუ  რი გან   ვი -

თა  რე  ბის შან   სებს. 

4) ზე  მო  აღ   ნიშ   ნუ  ლის გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბით, 

მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი იქ   ნე  ბა სა  ხელ   მ   წი  ფოს 

მხრი  დან მო  ლა  პა  რა  კე  ბე  ბი და  იწყოს წამ  -

ყ   ვან სა  ფონ   დო ბირ   ჟებ   თან, რო  მელ   თაც 

შე  საძ   ლოა მო  ცე  მულ პრო  ცეს   ში ჩარ   თ   ვის 

ინ   ტე  რე  სი გა  უჩ   ნ   დეთ. სა  სურ   ვე  ლი  ა, გან  -

ვითარე  ბის ბა  ზი  სად ევ   რო  პის რო  მე  ლი  მე 

წამ   ყ   ვა  ნი ბირ   ჟა შე  ირ   ჩეს. 

„საქართველოს ბიზ   ნეს ასო  ცი  ა  ცი  ა -

ში“ შექ   მ   ნი  ლი „ნოდია, ურუ  მაშ   ვი  ლი და 

პარ   ტ   ნი  ო  რე  ბის“ სა  მუ  შაო ჯგუ  ფი უწყ   ვეტ 

რე  ჟიმ   ში თა  ნამ   შ   რომ   ლობს რო  გორც ად  -

გი  ლობ   რივ, ასე  ვე სა  ერ   თა  შო  რი  სო დო  ნის 

ექ   ს   პერ   ტებ   თან, რა  თა მაქ   სი  მა  ლუ  რად 

ეფექ   ტი  ა  ნი და რა  ცი  ო  ნა  ლუ  რი რჩე  ვე  ბი 

მივ   ცეთ სა  ფი  ნან   სო სა  ბი  უ  ჯე  ტო კო  მი  ტეტს 

და მთავ   რო  ბის ეკო  ნო  მი  კუ  რი გუნ   დის 

წარ   მო  მად   გენ   ლებს სა  ფონ   დო ბაზ   რის 

შემ   დ   გო  მი გან   ვი  თა  რე  ბის ხელ   შეწყო  ბი -

სათ   ვის. 

12 ნომერი - 72 ლარი6 ნომერი - 36 ლარი

სახელი, გვარი
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მიწოდების მისამართი:

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, ელ. ფოსტა

სამსახური სახლი

თანამდებობა, კომპანიის დასახელება

3 თვე - 11 ლა რი; 6 თვე - 21 ლა რი; 12 თვე - 42 ლა რი 

სახელი, გვარი:

ელ. ფოსტა:

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი:

თიბისი ბანკის ნებისმიერი ფილიალი 
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ბანკის კოდი: TbCbGe 22.

ანგარიშის ნომერი: 
Ge09Tb722 563 608 01 00001. ს.კ. 404408690. 
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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
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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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მთავარი თემა: ღვინო

ისტორია

ღვინის კულტი  
და კულტურა
ღვინის ისტორია ნეოლითის ხანაში დაიწყო და 
ამის დამადასტურებელი ფაქტები ყველაზე ცხადად 
ჩვენს ქვეყანაში გამოჩნდა. ქართული ღვინო დღეს 
ფესვებს უბრუნდება.
ავტორი: მალხაზ ხარბედია

რა არის ღვი ნო?
ღვი ნის ყვე ლა ზე მარ ტი ვი გან მარ ტე ბა ასე ჟღერს:  

ღვი ნო  – ესაა პრო დუქ ტი, რო მე ლიც მი ღე ბუ ლია ყურ-

ძ ნის წვე ნის სრუ ლი ან ნა წი ლობ რი ვი ალ კო ჰო ლუ რი 

დუ ღი ლის შე დე გად. ღვი ნის თ ვის გამოიყენება მწი ფე 

ყურ ძე ნი, სა სურ ვე ლია Vitis Vinifera-ს სა ხე ო ბის (ვაზის 

ყვე ლა ევ რო პუ ლი ჯი ში, მათ შო რის, ცხა დი ა,  ქარ თუ-

ლი ჯი შე ბიც, Vitis Vinifera–ს სა ხე ო ბას მი ე კუთ ვ ნე ბა). 

ღვი ნო მსოფ ლი ოს ყვე ლა ზე მრა ვალ ფე რო ვა ნი 

პრო დუქ ტი ა, რად გან იგი აუარე ბა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 

საღ ვი ნე ვა ზის ჯი შის გან მზად დე ბა ერ თ მა ნე თის-

გან ასე ვე სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მე თო დე ბით 

და ტექ ნო ლო გი ე ბით. ღვი ნო შე იძ ლე ბა იყოს 

ცქრი ა ლა, მშრა ლი, ნა ხევ რად მშრა ლი, ნა ხევ რად 

ტკბი ლი, ტკბი ლი, შე მაგ რე ბუ ლი... ღვი ნოს აყე ნე ბენ 

უჭა ჭოდ და უკ ლერ ტოდ, ასე ვე ჭა ჭით, ან ჭა ჭით და 

კლერ ტით ერ თ დ რო უ ლად, ლექ ზე და ყოვ ნე ბით... 

აყე ნე ბენ ქვევ რ ში, მუ ხასა და ბე ტო ნის ავ ზებ ში, 

უჟან გავ ფო ლად სა თუ მი ნა ში. ერ თ მა ნე თის გან 

სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ღვი ნო ე ბი დგე ბა ცხელ 

და გრილ რე გი ო ნებ ში, მშრა ლი ჰა ვით ცნო ბილ და 

ნეს ტი ან მხა რე ებ ში... კი დევ ძა ლი ან ბევ რი გან მას-

ხ ვა ვე ბე ლი ნიშ ნის ჩა მოთ ვ ლა შე იძ ლე ბა და სწო-

რედ ამი ტო მა ა, რომ ყვე ლა ღვი ნო გან ს ხ ვავ დე ბა 

ერ თ მა ნე თის გან, ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, ყვე ლა ნამ-

დ ვილ ღვი ნოს თა ვი სი გა ნუ მე ო რე ბე ლი ხა სი ა თი 

აქვს და მი სი გა სინ ჯ ვი სას სწო რედ ამ გა მორ ჩე უ-

ლო ბით ტკბებიან ხოლ მე ღვი ნის მოყ ვა რუ ლე ბი.

პირ ვე ლი ღვი ნო
პირ ვე ლი ღვი ნო ალ ბათ დღე ვან დე ლი სა ქარ თ ვე-

ლოსა და მი სი მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის ტე რი ტო რი ა ზე 

და ი წუ რა. ზუს ტად ვე რა ვინ იტყ ვის, კონ კ რე ტუ ლად 

სად, მაგ რამ ფაქ ტი ა, რომ ჩვე ნი რე გი ო ნია ის 

ად გი ლი, სა დაც ჯერ პირ ვე ლი ღვი ნო და ი წუ რა, 

შემ დეგ კი ვა ზის გა კულ ტუ რე ბა მოხ და. 

ღვი ნის ის ტო რია ნე ო ლი თის ხა ნა ში და იწყო 

და ამის და მა დას ტუ რე ბე ლი ფაქ ტე ბი ყვე ლა ზე 

ცხა დად ჩვენს ქვე ყა ნა ში გა მოჩ ნ და. რამ დე ნი მე 

ათე უ ლი წლის წინ, ქვე მო ქარ თ ლ ში, თბი ლი სის 

სამ ხ რე თით, მარ ნე უ ლის ველ ზე, დან გ რე უ ლი გო-

რას ნა სახ ლარ ში არ ქე ო ლო გებ მა ძვ.წ. VI ათას წ-

ლე უ ლის ვა ზის რამ დე ნი მე წიპ წა აღ მო ა ჩი ნეს და 

მორ ფო ლო გი უ რი და ამ პე ლოგ რა ფი უ ლი ნიშ ნე ბის 

მი ხედ ვით იგი ვა ზის კულ ტუ რულ სა ხე ო ბას, Vitis 

Vinifera Sativa-ს მი ა კუთ ვ ნეს. სულ ახ ლა ხან, 2006-

2007 წლებ ში გა დაჭ რი ლი გო რის ნა მო სახ ლარ ზე 

გა ნახ ლე ბუ ლი გათხ რე ბის შე დე გად ნე ო ლი თის 

პე რი ო დის კი დევ რამ დე ნი მე წიპ წა აღ მოჩ ნ და, 

გარ და ამი სა, ღვი ნის ნაშ თე ბის პოვ ნის მიზ ნით 

შეს წავ ლილ იქ ნა ნა მო სახ ლარ ზე აღ მო ჩე ნი ლი 

თი ხის ჭურ ჭ ლის რამ დე ნი მე ფრაგ მენ ტი. ქი მი უ რი 

ანა ლი ზის შე დე გად თი ხის ჭურ ჭელ ზე ღვი ნის მჟა-

ვას კალ ცი უ მის მა რი ლის არ სე ბო ბა და დას ტურ და. 

კე რა მი კუ ლი ნა კე თო ბის კედ ლებ ზე ღვი ნის მჟა ვას 

წყა რო მხო ლოდ ღვი ნო ან ყურ ძ ნის წვე ნი შე იძ ლე- ფ
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ბო და ყო ფი ლი ყო.

ამ აღ მო ჩე ნებ მა და ა დას ტუ რეს, რომ ადა მი ა ნი სა და ვა ზის ურ-

თი ერ თო ბა VI ათას წ ლე უ ლი დან და იწყო და რომ სა ქარ თ ვე ლოს 

ტე რი ტო რი ა ზე არა მხო ლოდ  პირ ვე ლი კულ ტუ რუ ლი ვა ზი გვხვდე-

ბა, არა მედ ღვი ნის პირ ვე ლი ნაშ თე ბიც. 

ზუს ტად არა ვინ იცის, რო გო რი იყო პირ ვე ლი ღვი ნო, თუმ ცა 

და ახ ლო ე ბით შეგ ვიძ ლია  ვთქვათ, რომ ეს იყო აუცი ლებ ლად წი-

თე ლი ღვი ნო, და ბა ლალ კო ჰო ლი ა ნი, მღვრი ე, სპონ ტა ნუ რი, სწრა-

ფი დუ ღი ლის შე დე გად მი ღე ბუ ლი სითხე, რო მელ შიც ყურ ძ ნის 

გარ და შე იძ ლე ბა სხვა ხი ლის წვე ნიც ერი ა. დრო თა გან მავ ლო ბა-

ში და იხ ვე წა ღვი ნის და სა ყე ნე ბე ლი ჭურ ჭე ლიც, ტემ პე რა ტუ რი სა 

და დუ ღი ლის კონ ტ რო ლის ტექ ნი კა, შე ნახ ვის ხერ ხე ბი და გარ კ-

ვე ულ პე რი ოდ ში ჩვენ მა წი ნაპ რებ მა და ახ ლო ე ბით ისე თი ღვი ნის 

და ყე ნე ბაც და იწყეს, რო გორ საც დღეს ვსვამთ – დი დი ხნის 

მან ძილ ზე ჭა ჭა ზე და კლერ ტ ზე და ვარ გე ბუ ლი, ქვევ რ ში და ყე ნე ბუ-

ლი ძლი ე რი, სავ სე და გემ რი ე ლი ღვი ნის. ეს ალ ბათ მა შინ მოხ და, 

რო დე საც ქვევ რე ბი მი წა ში დარ გეს (ცნობილია, რომ პირ ვე ლი 

ღვი ნის და სამ ზა დე ბე ლი ჭურ ჭე ლი მი წის ზე და პირ ზე იდ გა).

ღვი ნის ის ტო რია –  
გე მოვ ნე ბის ის ტო რია
მსოფ ლიო ღვი ნის ის ტო რი ა, რო გორც გითხა რით, ჩვე ნი რე გი ო-

ნი დან იწყე ბა, ამი ერ კავ კა სია (ახლანდელი სა ქარ თ ვე ლო, თურ-

ქე თი, სომ ხე თი, აზერ ბა ი ჯა ნი), ასევე თურქეთი და ირა ნი ის მხა-

რე ა, სა დაც ვა ზის გა კულ ტუ რე ბა მოხ და და სა ი და ნაც გავ რ ცელ და 

და ნარ ჩენ მსოფ ლი ო ში საღ ვი ნე ვა ზის ჯი შე ბი. სხვა დას ხ ვა 

კულ ტუ რა სა და ეპო ქაში ღვი ნოც სხვა დას ხ ვა ნა ი რი იყო. მა გა ლი-

თის თ ვის, ან ტი კურ სამ ყა რო ში ღვი ნო ში ყვე ლა ზე მე ტად მა ღალ 

შაქ რი ა ნო ბას აფა სებ დ ნენ და, შე სა ბა მი სად, ძველ ბერ ძ ნუ ლი 

და რო მა უ ლი ღვი ნო ე ბი მა ღა ლი სპირ ტი ა ნო ბით გა მო ირ ჩე ო და. 

ასე თი ღვი ნო ე ბი ძალ ზე ექ ს ტ რაქ ტუ ლე ბი იყო, ანუ ლი ქი ო რი სებ-

რი კონ სის ტენ ცია ჰქონ და. რომ ში ზო გი ერთ ღვი ნოს ხილ ფა ფის 

სის ქე ჰქონ და  – ეს, ფაქ ტობ რი ვად, ღვი ნის კონ ცენ ტ რა ტი იყო. 

არ სე ბობს ცნო ბე ბი ფხვნი ლი ვით „ღვინის“ შე სა ხებ. ბუ ნებ რი ვი ა, 

ასეთ „ღვინოს“ აზა ვებ დ ნენ ხოლ მე და წყალ თან ერ თად მი ირ თ-

მევ დ ნენ. სა ქარ თ ვე ლო შიც, სხვა დას ხ ვა დროს, სხვა დას ხ ვა ნა-

ი რი ღვი ნო ფა სობ და. ვახ ტანგ VI-სა და ვა ხუშ ტი ბა ტო ნიშ ვი ლის 

ეპო ქა ში ძა ლი ან აქებ დ ნენ ნაზ ღვი ნოს – ატე ნურს, რო მე ლიც, 

შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, ცქრი ა ლა ღვი ნის ერ თ -ერ თი წინამორბედია 

მსოფ ლი ო ში. ასეთ ღვი ნო ებს სხვა გა ნაც არა ერ თ გან აყე ნებ დ ნენ 

უძ ვე ლე სი დრო ი დან მო ყო ლე ბუ ლი, ვიდ რე შამ პა ნუ რის გა მო გო-

ნე ბამ დე. 

მოკ ლედ, ღვი ნის ის ტო რია გე მოვ ნე ბის ის ტო რი ა ცა ა, იმ დე ნად 

სა ინ ტე რე სოდ ვი თარ დე ბო და ღვი ნის და ყე ნე ბი სა თუ დაძ ვე-

ლე ბის მე თო დე ბი. შუა სა უ კუ ნე ე ბის ევ რო პუ ლი ღვი ნო გან ს ხ ვავ-

დე ბო და ან ტი კუ რი ღვი ნის გან, ბურ გუნ დი უ ლი თეთ რი ღვი ნო, 

რო მელ საც ლუი XIV სვამ და XVII სა უ კუ ნის ბო ლოს, ცო ტა რა მით 

ჰგავ და თა ნა მედ რო ვე თეთრ ბურ გუნ დი ულს. სტი ლე ბი ხან და-

ხან ათ წ ლე უ ლებ ში იც ვ ლე ბა ხოლ მე. მა გა ლი თად, მსოფ ლი ო ში, 

გა სუ ლი სა უ კუ ნის 80-90–იან წლებ ში ძლი ე რი, მუ ხით გა ჯე რე ბუ ლი 

წი თე ლი ღვი ნო ე ბი იყო მო და ში, დღეს კი უფ რო მე ტად ჯი შურ ან 

ად გი ლის გე მო ებს ეძე ბენ და უფ რო მე ტად ელე გან ტურ ღვი ნო ებს 

აფა სე ბენ, ვიდ რე ძლი ერ, ჩა ხარ შულ, მუ ხით გა დავ სე ბულს. 70-80-

იანი წლე ბის სა ქარ თ ვე ლო ში წარ მო ე ბუ ლი თეთ რი კლა სი კუ რი 

ღვი ნო ე ბი (ჩვენ რომ ევ რო პულს ვუ წო დებთ), მა გა ლი თად, წი ნან-

და ლი, ცო ტა უფ რო მე ტად და ჟან გუ ლი იყო, ვიდ რე ახ ლან დე ლი 

წი ნან დ ლე ბი (მაშინ წი ნან დალს, რო გორც წე სი, მუ ხა ში აძ ვე ლებ-

დ ნენ, დღეს კი ყვე ლა არ აძ ვე ლებს წი ნან დალს მუ ხა ში), გან ს ხ ვა-

ვე ბუ ლი იყო მუ კუ ზა ნიც.

ღვი ნო ვე ნა ხი დან იწყე ბა
რა არის სა ჭი რო იმის თ ვის, რომ კარ გი ღვი ნო მი ვი ღოთ? კარ გი 

ად გი ლი, ად გი ლის შე სა ფე რი სი ჯი შის ვა ზი, ვე ნა ხის მოვ ლის წე-

სე ბი, რაც ხა რის ხი ა ნი ღვი ნის მი ღე ბის კი დევ ერ თი, ძალ ზე მნიშ ვ-

ნე ლო ვა ნი წი ნა პი რო ბა ა; ყურ ძ ნის სა ჭი რო კონ დი ცი ამ დე მიყ ვა ნა, 

ანუ დამ წი ფე ბა, დაღ ვი ნე ბის პრო ცე სის სწო რად წარ მარ თ ვა და 

ღვი ნის შე ნახ ვა იდე ა ლურ პი რო ბებ ში.

პირ ველ რიგ ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია შე სა ფე რი სი ად გი ლის შერ ჩე-

ვა ვე ნა ხის გა სა შე ნებ ლად. ამის თ ვის ის ტო რი უ ლი გა მოც დი ლე ბა 

არ სე ბობს, რომ ლი თაც შეგ ვიძ ლია ვი სარ გებ ლოთ და ვე ნა ხე ბიც 

ისეთ ად გი ლებ ში გა ვა შე ნოთ, სა დაც ისი ნი ოდეს ღაც უკ ვე გა შე ნე-

ბუ ლი იყო. ან და შეგ ვიძ ლია მო ვიწ ვი ოთ სპე ცი ა ლის ტი, რო მე ლიც 

ზუს ტად შეგ ვირ ჩევს სა ვე ნა ხე ად გილს ნი ა და გი სა და კლი მა ტის 

მი ხედ ვით.

კი დევ ერ თი გა დამ წყ ვე ტი თე მაა ვა ზის ჯი ში. ყო ველ რე გი ონ-

სა და ყო ველ გა მორ ჩე ულ მიკ რო ზო ნას თა ვი სი საყ ვა რე ლი ჯი ში 

აქვს. მა გა ლი თად, მუ კუზ ნის ან ახაშ ნის ვე ლებ ზე, ე.წ. ფაფ რის 

მინ დ ვ რებ ზე, კარ გი იქ ნე ბა თუ კი სა ფე რავს დავ რ გავთ, კარ დე ნა-

ხის წა რა ფებ ში – რქა წი თელს, კარ დე ნა ხის ახო ებ ში – სა ფე რავს 

ან ხიხვს,  წი ნან დალ ში – რქა წი თელ სა და მწვა ნე კა ხურს, ხაშ მ შიც 

– სა ფე რავს, ხვან ჭა კა რა სა და ჩორ ჯო ში – ალექ სან დ რო ულსა და 

მუ ჯუ რე თულს, ოყუ რეშ სა და ზუბ ში – უსა ხე ლო ურს, სალ ხი ნო სა 

და თა მა კონ ში – ოჯა ლეშს... ამ ად გი ლებ ში სხვა ჯი შე ბიც კარ გად 

ხა რობს, ად გი ლობ რი ვი თუ შე მო ტა ნი ლი, თუმ ცა ით ვ ლე ბა, რომ 

ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი ჯი შე ბი სა უ კე თე სო შე დეგს იძ ლე ვა.

მო მავ ლის ღვი ნო –  
ქვევ რის, ტრა დი ცი უ ლი 
ვი ცი, უც ნა უ რად ჟღერს, მაგ რამ ჩვე ნი უძ ვე ლე სი კულ ტუ რუ ლი მო-

ნა პო ვა რი (ქვევრში ღვი ნის და ყე ნე ბას ვგუ ლის ხ მობ) დღეს მსოფ-

ლი ოს ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე თა ნა მედ რო ვე, მო დურ და მო წი ნა ვე 

მე თო დად იქ ცა. მას ძა ლი ან აქ ტი უ რად იყე ნე ბენ, გან სა კუთ რე-

ბით ორ გა ნუ ლი და ნა ტუ რა ლუ რი ღვი ნის მწარ მო ებ ლე ბი, მთე ლი 

მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით. მა თი რიცხ ვი მცი რე ა, მაგ რამ გავ ლე ნა 

დი დი აქვთ. 

ქარ თუ ლი ტრა დი ცი უ ლი ღვი ნო ქარ თუ ლი და მსოფ ლიო ღვი-

ნის კულ ტუ რის ყვე ლა ზე უფ რო არ ქა უ ლი და სა უ კუ ნე თა სიღ რ მე-

ში ფეს ვ გად გ მუ ლი მოვ ლე ნა ა. იგი აუცი ლებ ლად გუ ლის ხ მობს 
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ქვევრს, რო მე ლიც გან სა კუთ რე ბულ როლს თა მა შობს ღვი ნის 

და ყე ნე ბა ში. პი რო ბი თად შე იძ ლე ბა გა მო ი ყოს ღვი ნის და ყე ნე-

ბის კა ხუ რი და და სავ ლუ რი, უფ რო კონ კ რე ტუ ლად, იმე რუ ლი წე სი. 

კა ხუ რი წე სი გუ ლის ხ მობს საწ ნა ხელ ში ყურ ძ ნის და წურ ვას, სა დაც 

წიპ წა არ ზი ან დე ბა, და ტკბი ლის ჩას ხ მას იდე ა ლუ რი სი სუფ თა-

ვის ქვევ რებ ში. გა მო წურ ვის შემ დეგ ჭა ჭი სა და კლერ ტის სრულ 

რა ო დე ნო ბას ამა ტე ბენ ქვევ რ ში ჩას ხ მულ ტკბილს და და ახ ლო ე-

ბით ათი დღის გან მავ ლო ბა ში, დღე ში ოთხ ჯერ და უ რე ვენ ხოლ მე. 

და რე ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს თა ნა ბა რი და 

ხან გ რ ძ ლი ვი დუ ღი ლის თ ვის, რო მე ლიც, რო გორც წე სი, 10-14 დღე 

გრძელ დე ბა ხოლ მე, ზოგ ჯერ მე ტიც. 

რო დე საც ალ კო ჰო ლუ რი დუ ღი ლი დას რულ დე ბა და ჭა ჭა და-

ძირ ვას და იწყებს, გა დავ სე ბუ ლი ქვევ რე ბი იხუ რე ბა, თუმ ცა ჰერ მე-

ტუ ლად არ იგო ზე ბა, რა თა ვაშ ლ რ ძემ ჟა ვუ რი დუ ღი ლის პრო ცესს 

ხე ლი არ შე ე შა ლოს. მოგ ვი ა ნე ბით ქვევ რე ბი უკ ვე ჰერ მე ტუ ლად 

იხუ რე ბა და მარ ტამ დე ასე რჩე ბა. 

მარ ტ ში, აპ რი ლის და საწყის ში, ღვი ნის პირ ვე ლი გა და ღე ბა 

ხდე ბა – ჯერ თა ვი ღვი ნის, შემ დეგ კი ჭა ჭა ში დარ ჩე ნი ლი ღვი ნი სა. 

ჭა ჭას, კლერ ტ სა და წიპ წას გან სა კუთ რე ბუ ლი ფუნ ქ ცია ენი ჭე ბა 

კა ხუ რი ტრა დი უ ლი, ქარ ვის ფე რი ღვი ნის და ყე ნე ბი სას. ჭა ჭა მწი ფე 

კლერ ტსა და წიპ წას თან ერ თად ძა ლი ან ბევრ სა სარ გებ ლო თვი სე-

ბას ანი ჭებს ღვი ნოს, თუმ ცა ჭა ჭა ზე და ყოვ ნე ბის ვა დის გა და მე ტე-

ბაც არაა მი ზან შე წო ნი ლი.

გა ზაფხულ ზე ჭა ჭა- კ ლერ ტი დან გა და ღე ბუ ლი ღვი ნო კი დევ რამ-

დე ნი მე ხანს ყოვ ნ დე ბა ქვევ რ ში და უკ ვე მი სი ბოთ ლებ ში ჩა მოს ხ-

მა ცაა შე საძ ლე ბე ლი.

ქვევ რი პირ ველ რიგ ში ტექ ნო ლო გი ურ პრო ცეს ში, ყურ ძ ნის 

ტკბი ლის დუ ღილ ში მო ნა წი ლე ობს, თუმ ცა იგი შე სა ნიშ ნა ვი ჭურ-

ჭე ლია ღვი ნის შე სა ნა ხა დაც. მი სი მთა ვა რი უპი რა ტე სო ბა ის 

გახ ლავთ, რომ მი წის ქ ვე შა მა რან ში ჩარ გულ ქვევ რებ ში ღვი ნის 

შე ნახ ვის ტემ პე რა ტუ რა ზამ თარ - ზაფხულ თით ქ მის უც ვ ლე ლია. 

იმას, რომ შე ნახ ვის პე რი ოდ ში, პირ ველ გა და ღე ბამ დე ღვი ნო 

არ გა ნიც დის წიპ წის, კლერ ტი სა და ჭა ჭის უარ ყო ფით გავ ლე-

ნას, არა მედ პი რი ქით, ეს სა მი კომ პო ნენ ტი ძალ ზე და დე ბი თად 

მოქ მე დებს ღვი ნო ზე, სწო რედ ქვევ რის კო ნუ სი სე ბუ რი ფორ მა 

გა ნა პი რო ბებს. წიპ წა, კლერ ტი და ჭა ჭა იძი რე ბა, მას ზე მო დან 

ლე ქი და ღვი ნო ეფა რე ბა და თვე ე ბის გან მავ ლო ბა ში ასე რჩე ბა. 

ამის შე დე გად დგე ბა ტა ნი ნე ბით მდი და რი, შე ნახ ვის მა ღა ლი 

პო ტენ ცი ა ლის მქო ნე გემ რი ე ლი, ხა სი ა თი ა ნი ღვი ნო, რო მე ლიც 

ცეცხ ლის ფ რით ხა სი ათ დე ბა და ნიგ ვ ზი სა და ვაშ ლის ჩი რის ტო-

ნე ბი დაჰ კ რავს.

ღვი ნის კულ ტი დან ღვი ნის 
კულ ტუ რამ დე
თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ო ში ღვი ნო ყო ველ დღი უ რო ბის გა ნუ ყო-

ფე ლი ნა წი ლი ა, ზო გი ერ თი ღვი ნოს ყო ველ სა ღა მოს წრუ პავს 

დაღ ლი ლო ბის მო სახ ს ნე ლად, ხა სი ათ ზე მო სას ვ ლე ლად, მო სა-

დუ ნებ ლად, საჭ მ ლის უკეთ მო სა ნე ლებ ლად, გან სა კუთ რე ბუ ლი 

კერ ძის თ ვის ხან და ხან გან სა კუთ რე ბულ ღვი ნო საც ხსნი ან ხოლ-

მე... ღვი ნით აღინიშნება და ბა დე ბის დღე, ქორ წილი, ნათ ლო ბა, 

სხვა დას ხ ვა სა ე რო თუ სა სუ ლი ე რო დღე სას წა ული. ადა მი ანს 

უკა ნას კ ნელ გზა ზეც ღვი ნით აცი ლე ბენ, მის გა რე შე წარ მო უდ გე-

ნე ლია ქე ლე ხი... ღვი ნოს სვამენ მე გობ რულ შეხ ვედ რებ ზე, შინ და 

გა რეთ, ოჯახ სა და რეს ტო რან ში, კა ფე სა და ბუ ნე ბის წი აღ ში. სა-

ქარ თ ვე ლო ში უკ ვე დე გუს ტა ცი ე ბიც კი იმარ თე ბა, სა დაც ღვი ნოს 

პრო ფე სი ო ნა ლე ბი და მოყ ვა რუ ლე ბი ერ თად სინ ჯა ვენ, აფა სე ბენ 

და სწავ ლო ბენ, იმახ სოვ რე ბენ სა სურ ველ ღვი ნო ებს, ინიშ ნა ვენ 

სა ხე ლებს.    

ხში რად ჩნდე ბა კითხ ვე ბი: რო გო რი უნ და იყოს კარ გი ღვი ნო? 

რო გორ გა ვარ ჩი ოთ ერ თ მა ნე თის გან ხა რის ხი ა ნი და უხა რის ხო 

ღვი ნო? ვის ვენ დოთ? რო გორ ავი ცი ლოთ თა ვი დან შეც დო მე ბი 

ღვი ნის შე ძე ნი სას? რა უნ და ვი ცო დეთ პირ ველ რიგ ში ღვი ნის 

შე სა ხებ? რო გორ შე ვუ ხა მოთ ღვი ნო და კერ ძი ერ თ მა ნეთს? კი-

დევ ბევ რი ასე თი კითხ ვა არ სე ბობს, და პა სუ ხებს ამ კითხ ვებ ზე 

მხო ლოდ ცოდ ნით და გა მოც დი ლე ბით თუ გავ ცემთ. ამი ტომ ძა-

ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა ქარ თ ვე ლო, ღვი ნის კულ ტის ქვეყ ნი დან 

ღვი ნის კულ ტუ რის ქვეყ ნად იქ ცეს. კარ გი ა, რომ დღეს სა ქარ თ ვე-

ლო ში ღვი ნის აღორ ძი ნე ბის ხა ნა დგას, ჩნდე ბა ახა ლი მარ ნე ბი, 

იც ვ ლე ბა ქარ თ ვე ლი მომ ხ მა რებ ლის და მო კი დე ბუ ლე ბა ზო გა დად 

ღვი ნი სად მი, სულ უფ რო მე ტი უცხო ე ლი სპე ცი ა ლის ტი, ღვი ნის 

ვა ჭა რი თუ მომ ხ მა რე ბე ლი ინ ტე რეს დე ბა ქარ თუ ლი ღვი ნით და ეს 

ყვე ლა ფე რი იმის გა მო ა, რომ ქარ თუ ლი ღვი ნო პო უ ლობს თა ვის 

თავს და თა ვის ად გილს მსოფ ლიო ღვი ნის უზარ მა ზარ ოჯახ ში. 

ამ მსოფ ლიო კონ ტექ ს ტის გა რე შე ქარ თუ ლი ღვი ნო ბევრს და-

კარ გავს, რად გან სწო რედ თა ნა მედ რო ვე მეღ ვი ნე ო ბის ფონ ზე 

შე იძ ლე ბა კარ გად გა მოჩ ნ დეს, ერ თი მხრივ, ტრა დი ცი უ ლი ქარ-

თუ ლი მეღ ვი ნე ო ბის უნი კა ლო ბა და, მე ო რე მხრივ, ად გი ლობ რი ვი 

ჯი შე ბის გა ნუ მე ო რე ბე ლი გე მუ რი თვი სე ბე ბი. 

მთავარი თემა: ღვინო ისტორია
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მთავარი თემა: ღვინო

ღვინისა და 
კერძის შეხამება
ცოდნა, რომელიც მოგცემთ საშუალებას ახალი, 
საინტერესო წყვილები აღმოაჩინოთ.

ავტორი: მალხაზ ხარბედია

ღ
ვი ნი სა და კერ ძის შე ხა მე ბა 

რომ უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი თე-

მა ა, ამას, მგო ნი, ნელ - ნე ლა 

ჩვენს ქვე ყა ნა შიც ხვდე ბი ან. 

სწორ შე ხა მე ბას, ეს თე ტი კუ რის გარ და, 

სხვა ღი რე ბუ ლე ბაც აქვს. ასე თი წყვი ლე-

ბი ორ გა ნიზ მის თ ვი საც სა სარ გებ ლოა და 

სი ა მოვ ნე ბა საც ჯან მ რ თე ლი გრძნო ბე-

ბით ავ სე ბენ. ღვი ნო ისე ვე ზუს ტად უნ და 

შე ვურ ჩი ოთ სა დილს, რო გორც რო მე ლი-

მე საკ მა ზი ან ინ გ რე დი ენ ტი – ამა თუ იმ 

კერძს. მე მგო ნი, არა ვის მო უ ვა თავ ში 

აზ რად, ამო ლე სილ ლო ბი ო ში კვერ ცხი 

ჩა ა ხა ლოს, ან და შემ წ ვარ ხორცს ნა ყი ნი 

მო ას ხას. ეს არას წო რი იქ ნე ბა, ისე ვე რო-

გორც არას წო რი ა, რო დე საც კლა სი კუ რად 

და ყე ნე ბულ მშრალ თეთრ ღვი ნოს, მა გა-

ლი თად, მა ნა ვის მწვა ნეს, შავ შო კო ლადს 

ვა ყო ლებთ, წი თელ ნა ხევ რად ტ კ ბილ 

ღვი ნოს კი, მა გა ლი თად, ქინ ძ მა რა ულს – 

ქინ ძ მარ ში ჩა დე ბულ ლო ქოს.

ღვი ნი სა და კერ ძის შე ხა მე ბას ცოდ ნა 

და შე მოქ მე დე ბი თი მიდ გო მა უხ დე ბა. 

თუ კი იცით, რომ ლო ბი ოს თ ვის ქონ და რი 

კარ გი ა, მა შინ ისიც უნ და გან საზღ ვ როთ, 

რო მე ლი ღვი ნო მო უხ დე ბა ქონ დ რი ან 

ლო ბი ოს. ეს სტა ტია იმ უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნე სი რჩე ვე ბი სა და ამო სა ვა ლი პრინ ცი-

პე ბის და მახ სოვ რე ბა ში და გეხ მა რე ბათ, 

რომ ლე ბი თაც უნ და ვი ხელ მ ძღ ვა ნე ლოთ 

ღვი ნი სა და კერ ძის შე ხა მე ბი სას. ეს ცოდ-

ნა თა ვის მხრივ მოგ ცემთ სა შუ ა ლე ბას 

თა მა მად მი ი ღოთ ხოლ მე გა დაწყ ვე ტი ლე-

ბე ბი და ახა ლი სა ინ ტე რე სო წყვი ლე ბიც 

აღ მო ა ჩი ნოთ.

ღვი ნი სა და კერ ძის შე ხა მე ბის 
არით მე ტი კა

სა ნამ ღვი ნი სა და კერ ძის შე ხა მე ბის 

კონ კ რე ტულ რჩე ვებ ზე გა და ვი დო დეთ, 

მო დი, მოკ ლედ მი მო ვი ხი ლოთ მი სი ფორ-

მა ლუ რი მხა რე და ღვი ნი სა და კერ ძის 

შე ხა მე ბის ე.წ. არით მე ტი კა ზე ვი სა უბ როთ.

1 + 1 = 0: ეს ის შემ თხ ვე ვა ა, რო დე საც 

კერ ძი სა და ღვი ნის შე ხა მე ბით არა ფერს 

ახალს და სა ინ ტე რე სოს არ ვი ღებთ. ასე- ფ
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თი შე ხა მე ბი სას ორი ვეს ნელ სურ ნე ლე ბა 

იკარ გე ბა, ღვი ნი საც და კერ ძი საც.

1 + 1 = -1: კერ ძი სა და ღვი ნის შე ხა მე ბით 

ისე თი უსი ა მოვ ნო სურ ნე ლი შე იძ ლე ბა მი-

ვი ღოთ, რაც თავ და პირ ვე ლად არც ერთს 

არ ჰქო ნი ა.

1+1 = 1: ეს ის შემ თხ ვე ვა ა, რო დე საც ან 

კერ ძი იმარ ჯ ვებს, ან ღვი ნო, შე სა ბა მი-

სად, ერ თ -ერ თი მათ გა ნის ნელ სურ ნე ლე ბა 

იკარ გე ბა, მე ო რე კი დო მი ნი რებს.

1 + 1 = 2: ღვი ნო და კერ ძი ჰარ მო ნი უ ლად 

ეხა მე ბა ერ თ მა ნეთს, არც ერ თის ღირ სე ბა 

არ ილა ხე ბა. კერ ძიც და ღვი ნოც ინარ ჩუ-

ნე ბენ იმ გე მო- სურ ნე ლებს, რაც შე ხა მე-

ბამ დე ჰქონ დათ მათ. 

1 + 1 = 3: სა უ კე თე სო შემ თხ ვე ვა ა, თუ კი  

1 ღვი ნი სა და 1 კერ ძის შე ხა მე ბით ვი ღებთ 

სრუ ლი ად ახალ, სა სი ა მოვ ნო სურ ნელს ან 

ნელ სურ ნე ლე ბა თა მთელ თა ი გულს. 

სუფ რას თან ღვი ნის გა მო ტა-
ნის თან მიმ დევ რო ბა
• გა ით ვა ლის წი ნეთ: თუ კი სუფ რას თან 

რამ დე ნი მე ღვი ნის გა მო ტა ნას აპი რებთ, 

აუცი ლებ ლად ყვე ლა ზე მსუ ბუ ქე ბით უნ და 

და იწყოთ. არ ღირს თა ვი დან ვე მძი მე 

წი თე ლი ღვი ნით პი რის გა დაღ ლა, მის 

შემ დეგ ვე ღარც ერთ ღვი ნოს გე მოს ვერ 

გა უ გებთ. თა ვი დან, რო გორც წე სი, ცქრი ა-

ლა, ან თხე ლი, კლა სი კუ რად (ევროპულად) 

და ყე ნე ბუ ლი თეთ რი ღვი ნო ე ბით იწყე ბენ, 

შემ დეგ მო დის კა ხუ რე ბის ჯე რი, რო მელ-

თაც ვარ დის ფე რი ღვი ნო ე ბი ენაც ვ ლე ბი ან 

(შეგიძლიათ ვარ დის ფე რე ბი ქვევ რის ღვი-

ნო ე ბის წინ გად მოს ვათ), და ბო ლოს, უკ ვე 

წით ლე ბიც შე გიძ ლი ათ გა ი ტა ნოთ, ასე ვე 

სხე უ ლი ა ნო ბი სა და სიძ ლი ე რის მი ხედ-

ვით. მშრა ლი ღვი ნო ყო ველ თ ვის წინ უნ და 

უს წ რებ დეს ნა ხევ რად მ შ რალ, ნა ხევ რად-

ტ კ ბილ, ტკბილ ან შე მაგ რე ბულ ღვი ნო ებს. 

სუფ რის, სა დი ლის სა უ კე თე სო და მაგ-

ვირ გ ვი ნე ბე ლი შე იძ ლე ბა იყოს მა გა რი 

სას მე ლი, მა გა ლი თად: კო ნი ა კი, ქარ თუ ლი 

ბრენ დი, მა ღა ლი ხა რის ხის ჭა ჭა, ვის კი, 

სხვა დას ხ ვა ნა ყე ნი.

ზო გა დი რჩე ვე ბი
ყო ველ კერ ძ სა თუ ღვი ნოს თა ვი სი გა-

მორ ჩე უ ლი გე მო- სურ ნე ლე ბი ახა სი ა თებს, 

თუმ ცა სწო რი და წარ მა ტე ბუ ლი შე ხა მე ბა 

იმა ზე არაა და მო კი დე ბუ ლი, რომ ეს გე მო-

ე ბი შე ვუ ხა მოთ ერ თ მა ნეთს, მა გა ლი თად, 

ღვი ნოს, სა დაც შა ვი ქლი ა ვის ტო ნე ბი დო-

მი ნი რებს, აუცი ლებ ლად შა ვი ქლი ა ვის გან 

მომ ზა დე ბუ ლი კერ ძი არ უნ და შე ვუ ხა მოთ. 

გა ცი ლე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია საკ ვე ბი-

სა და ღვი ნის ძი რი თა დი სტრუქ ტუ რუ ლი 

კომ პო ნენ ტე ბი შე უ ხამ დეს ერ თ მა ნეთს 

წარ მა ტე ბით. საკ ვე ბის შემ თხ ვე ვა ში ესა ა: 

შა ქა რი, ცხი მი, მა რი ლი და ა.შ. ღვი ნის შემ-

თხ ვე ვა ში: შა ქა რი, ალ კო ჰო ლი, მჟა ვი ა ნო-

ბა, ტა ნი ნე ბი და სხვ.

სიტ კ ბოს შემ ც ვე ლო ბა კერ ძებ ში 
• ტკბი ლი კერ ძი ზრდის სიმ წა რის, სიმ წ კ-

ლარ ტის, მჟა ვი ა ნო ბი სა და ალ კო ჰო ლის 

აღ ქ მას ღვი ნო ში. იგი უკარ გავს ღვი ნოს 

სხე უ ლი ა ნო ბას, აქარ წყ ლებს ხი ლის სურ-

ნე ლებს და ღვი ნო ში არ სე ბუ ლი სიტ კ ბოს 

შეგ რ ძ ნე ბა საც აქ ვე ი თებს. ტკბილ კერ ძ-

თან ღვი ნოც შე სა ბა მი სი სიტ კ ბო სი უნ და 

იყოს. მა გა ლი თად, არას წო რი იქ ნე ბა 

დე სერტს მშრა ლი კა ხუ რი ღვი ნო მი ვა ყო-

ლოთ, ამი ტომ აჯო ბებს, ნამ ცხ ვ რებ თან, 

ტორ ტებ თან, ნა ყინ თან, ხილ თან და სხვა 

ჩა როზ თან ნა ხევ რად ტ კ ბი ლი, ტკბი ლი ან 

შე მაგ რე ბუ ლი ღვი ნო დავ ლი ოთ. ტკბი ლი 

ღვი ნო არ ბი ლებს და ამ რ გ ვა ლებს კერ-

ძის გე მოს, მან შე იძ ლე ბა ყვე ლა ნი უ ან სი ფ
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მთავარი თემა: ღვინო

გა და ფა როს კერ ძ ში, თუ კი მას ში შაქ რის 

შემ ც ვე ლო ბა და ბა ლი ა.

მა ღალ მ ჟა ვი ა ნი კერ ძე ბი
• მა ღალ მ ჟა ვი ა ნი კერ ძი ზრდის სხე უ ლი-

ა ნო ბის, სიტ კ ბოს და ხი ლის არო მა ტე ბის 

შეგ რ ძ ნე ბას ღვი ნო ში, სა მა გი ე როდ, 

მა ღალ მ ჟა ვი ა ნი კერ ძი ანე იტ რა ლებს ღვი-

ნის მა ღალ მ ჟა ვი ა ნო ბას. თუმ ცა თუ კი ღვი-

ნო ში მჟა ვი ა ნო ბა და ბა ლია და მას კერ ძის 

მჟა ვი ა ნო ბა ამე ტებს, ღვი ნო აუცი ლებ ლად 

უკ ბი ლოდ და დუ ნედ მო გეჩ ვე ნე ბათ. სწო-

რედ ამი ტომ, მაგალითად, კვა წა რა ხი ა ნი 

ლო ბიო აჯო ბებს მა ღალ მ ჟა ვი ან წი თელ 

ღვი ნოს თან მი ვირ თ ვათ. სა მა გი ე როდ, 

მა ღალ მ ჟა ვი ა ნი ღვი ნო ე ბი ცხი მი ან კერ-

ძებს უმ კ ლავ დე ბი ან და ხში რად კარ გად 

შეკ მა ზულ სო უ სებ თა ნაც პო უ ლო ბენ სა ერ-

თო ენას.

მლაშე კერ ძე ბი
• მლაშე კერ ძე ბი ზრდის სხე უ ლი ა ნო ბის 

შეგ რ ძ ნე ბას ღვი ნო ში. მა გა ლი თად, მა-

რილ მოყ რი ლი ხაშ ლა მა კარ გად ეხა მე ბა 

სხე უ ლი ან კა ხურ ღვი ნოს, თუმ ცა თუ კი 

ამ ღვი ნოს ძა ლი ან და ბა ლი მჟა ვი ა ნო ბა 

აქვს, ეს არ იქ ნე ბა იმ დე ნად სა ინ ტე რე სო 

წყვი ლი, რად გან მლაშე კერ ძე ბი სიმ წა-

რი სა და მა ღალ მ ჟა ვი ა ნო ბის შეგ რ ძ ნე ბას 

არ ბი ლე ბენ, შე სა ბა მი სად, კარ გად ეხა-

მე ბი ან მა ღალ მ ჟა ვი ან კერ ძებს. ასე რომ, 

არ უნ და დაგ ვა ვიწყ დეს, რომ თუ კი ღვი ნო 

მწა რეა (ხისტია) ან ძა ლი ან ახალ გაზ რ და ა, 

მას კარ გად მო არ ჯუ ლებს მჟა ვე ან მლაშე 

კერ ძი. სწო რედ ამი ტო მა ა, რომ მა ღალ-

მ ჟა ვი ა ნი თეთ რე ბი ან მშრა ლი ცქრი ა ლა 

ღვი ნო ე ბი კარ გად მი დის ზღვის პრო დუქ-

ტებ თან.

ცხარე კერ ძე ბი
• წი წა კა ზრდის სიმ წა რის, სიმ წ კ ლარ ტის, 

მჟა ვი ა ნო ბი სა და ალ კო ჰო ლის აღ ქ მას 

ღვი ნო ში. ჩვენს შეგ რ ძ ნე ბებ ში იგი უქ ვე-

ი თებს ღვი ნოს სხე უ ლი ა ნო ბას, ხი ლის 

სურ ნე ლებს აქარ წყ ლებს და ღვი ნო ში 

არ სე ბუ ლი სიტ კ ბოს შეგ რ ძ ნე ბა საც აქ ვე-

ი თებს.

ტა ნი ნე ბი ღვი ნო ში
• ტა ნი ნი ა ნი ღვი ნო ცი ლე ბით მდი დარ 

კერ ძებ თან მი დის, სწო რედ ამი ტომ, ძლი-

ერ წი თელ ღვი ნო ებს ხორ ც თან, ლო ბი ოს ა 

და სო კოს თან გირ ჩევთ. ცნო ბი ლი ა, რომ 

წი თე ლი მშრა ლი, ტა ნი ნე ბით მდი და რი 

ღვი ნო ძა ლი ან ხში რად არ უხ დე ბა თევზს, 

რად გან ეს უკა ნას კ ნე ლი სას მელს ლი-

თო ნის მომ წა რო გე მოს აძ ლევს (თუმცა 

წი თელ ღვი ნო ში მომ ზა დე ბულ თევ ზ თან ფ
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ზო გი ერ თი თხე ლი წი თე ლი ღვი ნო სა ინ-

ტე რე სო წყვილს ქმნის). უხე ში ტექ ს ტუ რის 

ხორ ცი, რო მე ლიც ხან გ რ ძ ლივ ღეჭ ვას 

სა ჭი რო ებს – გან სა კუთ რე ბით, სა ქონ ლის 

სტე ი კი – მშვე ნივ რად არ ბი ლებს ტა ნი ნე-

ბის გე მოს. აქე დან გა მომ დი ნა რე, წი თე ლი 

ღვი ნო ჯობს სუფ რა ზე წი თე ლი ფე რის 

ხორ ცე ულ თან მი ვი ტა ნოთ, თეთ რი ღვი ნო 

კი თევ ზი სა და ხორ ცის თეთრ სა ხე ო ბებ-

თან ერ თად.

კი დევ რამ დე ნი მე წე სი
• ღვი ნის შერ ჩე ვის წე სი მარ ტი ვი ა: ცხი-

მი ან, ნო ყი ერ კერ ძებ თან არო მა ტუ ლი, 

ბლან ტი და მა გა რი ღვი ნო ე ბი მი ირ თ ვით, 

სა შუ ა ლო სიმ ძი მის საკ ვებს სა შუ ა ლო 

სი მაგ რის ღვი ნო უხ დე ბა, მსუ ბუქ კერ ძებს 

კი მსუ ბუ ქი ღვი ნო მი ა ყო ლეთ. ცხი მი ა-

ნი, ნო ყი ე რი საკ ვე ბი შე იძ ლე ბა კარ გად 

შე ე სა ბა მე ბო დეს მსუ ბუქ ღვი ნოს, თუ მი სი 

გე მო მკვეთ რად გა მო ირ ჩე ვა საკ ვე-

ბის ფონ ზე. რო გორც ზე მო თაც ვთქვით, 

კერ ძი იმ ღვი ნის მჟა ვი ა ნო ბას უნ და 

შე ე სა ბა მე ბო დეს, რო მელ თან ერ თა დაც 

გვთა ვა ზო ბენ. წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში 

ღვი ნო შე იძ ლე ბა უგე მუ რად მო გეჩ ვე ნოთ. 

მა გა ლი თად, ის რიმ - მაყ ვალ ში ჩაწყო ბილ 

ქა თამ თან გა მო ხა ტუ ლი სიმ ჟა ვის მქო ნე 

ღვი ნო უნ და მი ი ტა ნოთ, ბრინ ჯ თან ერ თად 

მომ ზა დე ბულ ქა თამ თან კი ეს აუცი ლე ბე-

ლი არ არის. თეთ რი ღვი ნის მჟა ვი ა ნო ბას 

შე უძ ლია კერ ძის გე მო გა ა უმ ჯო ბე სოს, მას 

ისე თი ვე ეფექ ტი აქვს, რო გო რიც ლი მო ნის 

რამ დე ნი მე წვეთს.

• რო ცა ცხვრის, სა ქონ ლის ხორ ცი და 

ნა ნა დი რე ვი მარ ტი ვად, ყვე ლა ნა ი რი 

შეკ მაზ ვი სა და რთუ ლი სო უ სე ბის გა რე-

შეა მომ ზა დე ბუ ლი, უკე თე სია მათ თან 

ძვირ ფა სი და ვარ გე ბუ ლი წი თე ლი ღვი ნო 

მი ვირ თ ვათ (ასევე შემ წ ვა რი ინ და უ რი სა 

და ღო რის ხორ ც თა ნაც).

• თევ ზის გან მომ ზა დე ბუ ლი კერ ძე ბის 

უმე ტე სო ბას თეთ რი ღვი ნო უხ დე ბა, პარ-

კო სა ნი კულ ტუ რე ბის გან მომ ზა დე ბულს კი 

– მსუ ბუ ქი წი თე ლი.

• თუ ოდეს მე შე საძ ლებ ლო ბა გექ ნე ბათ 

გა სინ ჯოთ ძა ლი ან ძვე ლი, მდიდ რუ ლი, 

რთუ ლი ხა სი ა თის ღვი ნო, წი წა კა უპი რო-

ბოდ და ი ვიწყეთ, რად გან ეს სა ნე ლე ბე-

ლი სას მე ლის ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო და 

და მა ინ ტ რი გე ბელ ნი უ ან სებს ჩა ახ შობს. 

უბ რა ლო ღვი ნის შემ თხ ვე ვა ში კი პი რი ქით 

ხდე ბა: საჭ მელ ში ჩა მა ტე ბუ ლი წი წა კა მის 

არო მატს ამ დიდ რებს და ღვი ნო საც ახალ 

სულს შთა ბე რავს.ფ
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• ცნო ბი ლი ა, რომ ტკბილ კერ ძებს ძა ლი ან 

არ უხ დე ბა მშრა ლი ღვი ნო ე ბი, თუმ ცა 

ზო გი ერ თი ტკბი ლი და ნა ხევ რად ტ კ ბი ლი 

ღვი ნო მშვე ნივ რად ეხა მე ბა მკვეთ რად 

გა მო ხა ტუ ლი გე მოს მქო ნე საკ ვებს. მა-

გა ლი თად, სა ხელ გან თ ქ მუ ლი წყვი ლე ბი 

– ტკბი ლი ღვი ნო Sauternes-ი და ფუა გრა, 

Sauternes-ი და ყვე ლი როკ ფო რი.

• საკ მა ზე ბი ან კერ ძებ თან ისე თი ღვი ნო-

ე ბი უნ და შე ვარ ჩი ოთ, რომ ლე ბიც თა ვად 

ხა სი ათ დე ბი ან პი კან ტუ რი გე მო- სურ ნე-

ლე ბით, თუმ ცა შე ხა მე ბი სას ღვი ნი სა და 

კერ ძის სტრუქ ტუ რუ ლი შე მად გენ ლე ბის 

შე თავ სე ბა დო ბა ზეც უნ და ვი ფიქ როთ, რო-

გორც ზე მო თაც აღ ვ ნიშ ნეთ.

• მუ ხა ში და ვარ გე ბუ ლი ღვი ნო ე ბი შე სა ბა-

მის კერძს მო ითხო ვენ. მა გა ლი თად, მუ ხა-

ში და ვარ გე ბუ ლი წი თე ლი ღვი ნო ჯო ბია 

გრილ ზე ან მა ყალ ზე შემ წ ვარ ხორ ც თან 

გა მო ვი ტა ნოთ, კვამ ლის სუ ნით გა ჯე რე-

ბულ ხორ ც თან. თეთრ მუ ხა ში და ვარ გე ბუ-

ლი ღვი ნო ე ბი კი შე ბო ლილ ორა გულ თან 

ან კალ მახ თა ნაა კარ გი. 

ქარ თუ ლი ღვი ნი სა და კერ ძის 
შე ხა მე ბა 500 სიტყ ვა ში
ქარ თუ ლი ცქრი ა ლა ღვი ნო ე ბი კარ გი 

აპე რი ტი ვია (მადის აღ საძ ვ რე ლად, სა-

დი ლამ დე). რქა წი თე ლი უნი ვერ სა ლუ რი 

ღვი ნო ა, ევ რო პუ ლად და ყე ნე ბულ ამ 

ღვი ნოს უხ დე ბა უმარ ტი ვე სი სა დი ლე ბი, 

სხვა დას ხ ვა ნა ი რი ყვე ლი, კარ ტო ფი ლი ა ნი 

კერ ძე ბი, სა ლა თე ბი, ხორ ცი ა ნი წვნი ა ნე ბი, 

მწვა ნე ლო ბიო და ხა ჭა პუ რი, ღვე ზე ლე ბი... 

მოკ ლედ, ყვე ლა ფე რი. წი ნან და ლი უმუ ხო 

– ქათ მის სა ლა თე ბი, მშრა ლი ყვე ლე ბი, 

კი ბორ ჩხა ლა და სხვა ზღვის ნა წარ მი, 

ასე ვე მო ხარ შუ ლი თევ ზი, ინ და უ რი სა და 

ქათ მის თეთ რი ხორ ცი, ხო ლო მუ ხა ში 

და ვარ გე ბუ ლებ თან წა ვა ლო რი ა ნი სა ლა-

თე ბი, სუ ნე ლებ ში და ბუ ღუ ლი კალ მა ხი, 

შემ წ ვა რი ქა თა მი და ინ და უ რი, სა ქონ ლის 

ტვი ნი. მწვა ნე, ხიხ ვი, ქი სი – ზღვის ნო ბა-

თი, მსუ ბუ ქი სა ლა თე ბი და ორ თ ქ ლ ზე მო-

ხარ შუ ლი თევ ზი, თხის ყვე ლი. ჩი ნუ რი და 

გო რუ ლი მწვა ნე – კარ გია აპე რი ტი ვა დაც. 

უხ დე ბა მწვა ნე სა ლა თებს, მო ხარ შულ 

თეთრ ხორცს, თევ ზე ულს. ცო ლი კო უ რი 

– რო გორც აღ მო სავ ლეთ ში რქა წი თე ლი, 

და სავ ლეთ ში ცო ლი კო უ რიც ბევრ კერძს 

იხ დენს, მჭა დი და ყვე ლი თა და პრა სის 

ფხლით დაწყე ბუ ლი, ტყე მალ ში ჩა დე ბუ ლი 

დედ ლით, ბად რიჯ ნი თა და ხა ჭა პუ რით 

დამ თავ რე ბუ ლი. ციც ქა – კარ გი მი სა-

ყო ლე ბე ლი იქ ნე ბა თევ ზი ა ნი კერ ძე ბი, 

სა ლა თე ბი. კრა ხუ ნა – მო ხარ შულ ენას თან, 

ნიგ ვ ზი ან მწვა ნე ლო ბი ოს თან, ცი ვად შე-

ზა ვე ბულ ფრინ ვე ლის ხორ ცის სა ლა თას-

თან, თეთ რი ღვი ნის სა წებ ლი ან წი წი ლას-

თან. რა ჭუ ლი (წულუკიძის) თეთ რა – კარ გი 

მი სა ყო ლე ბე ლია რა ჭულ ფხლუ ა ნებ თან, 

ხა ჭა პურ თან, ბა ჟე ში ჩაწყო ბილ ქა თამ-

ბარ კა ლა სო კოს თან. კა ხუ რი ქვევ რის 

ღვი ნო – კა ხუ რი ტი პის ღვი ნო აღ მო სავ-

ლურ ქარ თუ ლი სამ ზა რე უ ლოს ლა მის 

უნი ვერ სა ლურ მი სა ყო ლებ ლად იქ ცა, 

თუმ ცა იგი პირ ველ რიგ ში ცხი მი ან, მსუ ყე 

საჭ მელ თა ნაა კარ გი, ტარ ხუ ნი ა ნი გუ დის 

ყვე ლი თა და დამ ბალ - ხა ჭო თი დაწყე ბუ-

ლი, ხაშ ლა მით დამ თავ რე ბუ ლი. იტანს 

სუ ნე ლე ბი ან, ნივ რი ან და მწა რე კერ ძე-

ბის თან ხ ლე ბა საც. კარ გია ში ლას თან და 

ბატ კ ნის ჩა ქა ფულ თან, შამ ფურ ზე შემ წ ვარ 

კალ მახ თან, ქა თამ თან. უხ დე ბა ბოზ ბაშ სა 

და ტოლ მას, ხბოს ბეჭ სა და ინ და უ რის სა-

ცივს. ტვი ში – ტვი ში და სხვა ნა ხევ რად ტ კ-

ბი ლი თეთ რი ღვი ნო ე ბი კარ გია ხილ თან, 

ხი ლის სა ლა თებ თან, ნუშ თან, ბის კ ვი ტებ-

თან, მსუ ბუქ ნამ ცხ ვ რებ თან, პას კას თან, 

მო ხარ შულ სი მინ დ თან, გოგ რას თან, 

კორ კოტ თან, ჩა ცი ვე ბულ ნეს ვ თან. აის ვა-

ი ნი, გვი ა ნი მო სავ ლის თეთ რი ღვი ნო – სა-

დე სერ ტო ღვი ნო ა, კლა სი კუ რი ევ რო პუ ლი 

ფუა გრა სა და ობი ა ნი ყვე ლე ბის გარ და ეს 

ღვი ნო ე ბი უხ დე ბა ჰალ ვას, რა ჰათლუ კუმს, 

კა რა მე ლი ან ნა ყინს, ხი ლის სა ლა თებს. 

ვარ დის ფე რი ღვი ნო ე ბი – ჩვენ თან ძი რი-

თა დად სა ფე რა ვის ა და თავ კ ვე რის გან 

და ყე ნე ბულ ვარ დის ფერ ღვი ნო ებს შეხ ვ-

დე ბით, ასე უნ და ვახ სე ნოთ ალა დას ტუ რი, ფ
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ძელ შა ვი, რო მლებიც შე სა ნიშ ნავ წყვილს 

ქმნი ან ხა ჭა პურ თან, პი ცას თან, სა ლა თებ-

თან, აღ მო სავ ლურ კერ ძებ თან, ლორ თან 

და ძეხ ვე ულ თა ნაც კი. ასე ვე მის წ რე ბაა 

ვარ დის ფერ და წი თელ ხილ თან, გან სა-

კუთ რე ბით – ნა ხევ რად მ შ რა ლე ბი. ცალ კე 

უნ და აღი ნიშ ნოს ჩხა ვე რი. ატ მი სა და 

ყვა ვი ლე ბის ტო ნე ბით სავ სე ეს ვარ დის-

ფე რი ღვი ნო ხორ ცი ან კერ ძებ თა ნაც წა ვა 

და ძვირ ფას ყვე ლებ თა ნაც. ვარ დის ფე რი 

ღვი ნო ე ბი აუცი ლებ ლად ძა ლი ან კარ გად 

გა ცი ვე ბუ ლი უნ და მი ირ თ ვათ. სა ფე რა ვი 

– ძლი ე რი სა ფე რა ვე ბი კარ გია ნა ნა დი რევ-

თან, ტა ხის ხორ ცით დაწყე ბუ ლი – ჯიხ ვი-

თა და შემ წ ვა რი გა რე უ ლი ფრინ ვე ლით 

დამ თავ რე ბუ ლი. ასე ვე ცხვრი სა და ღო-

რის მწვად თან, ჯიგ რის ყა ურ მას თან, კალ-

მა ხა სო კოს თან. შე და რე ბით ელე გან ტუ რი 

და მსუ ბუ ქი ნი მუ შე ბი კარ გია ზო მი ე რად 

შეკ მა ზულ ხორ ცი ან კერ ძებ თან, მა გა-

ლი თად, ცხვრის ჩა ნახ თან, სა ქონ ლის 

ჩა შუ შულ თან, შემ წ ვარ გოჭ თან და ხბოს 

ხორ ც თან, ჩა ხოხ ბილ თან. ახალ გაზ რ და 

სა ფე რა ვე ბი კარ გია პაშ ტეტ თან, ლო რით 

შემ წ ვარ კარ ტო ფილ თან, ყველ თან, ძეხ-

ვ თან, შემ წ ვარ სო სის თან, სპა გე ტის თან, 

ამო ლე სილ ლო ბი ოს თან, ბუ ტერ ბ რო დებ-

თან, ცივ ხორ ც თან. ქარ თ ლუ რი წი თე ლი 

ღვი ნო ე ბი – აქ ძი რი თა დად შავ კა პი ტო 

და თავ კ ვე რი იგუ ლის ხ მე ბი ან, ასე ვე ქარ-

თ ლ ში მოყ ვა ნი ლი სა ფე რა ვი. თავ კ ვე რი 

შე სა ნიშ ნა ვი მეწყ ვი ლე იქ ნე ბა ორა გუ ლის 

შემ წ ვარ სტე იკ თან, მო ხარ შუ ლი ან ჩა შუ-

შუ ლი ხორ ცის გან მომ ზა დე ბულ კერ ძებ-

თან, შავ კა პი ტო და ქარ თ ლუ რი სა ფე რა ვი 

კი კარ გი იქ ნე ბა ე.წ. ცხვრის ხორ ცის 

ჩა ხოხ ბილ თან, ყა ლი ას თან, ბატ კ ნის ან 

ცხვრის ყა ურ მას თან. ოცხა ნუ რი სა ფე რე 

– ამ ღვი ნოს თან სა უ კე თე სოა შემ წ ვა რი 

ხბოს ხორ ცი , ქონ დ რით მომ ზა დე ბუ ლი სა-

ქონ ლის ხორ ცი, იმე რუ ლი ღო რის კუჭ მა ჭი 

და, რა თქმა უნ და, ნიყ ვის სო კო. რა ჭუ ლი 

წი თე ლი ღვი ნო ე ბი – რა ჭა გან თ ქ მუ ლია 

პირ ველ რიგ ში მშრა ლად და ყე ნე ბუ ლი 

ალექ სან დ რო უ ლით და მუ ჯუ რე თუ ლით, 

ასე ვე თხე ლი და ელე გან ტუ რი რა ჭუ ლი 

ძელ შა ვით. ეს ღვი ნო ე ბი, რა თქმა უნ და, 

პირ ველ რიგ ში რა ჭულ კერ ძებს უნ და 

მი ვა ყო ლოთ, მშრალ, ძლი ერ, ხა სი ა თი ან 

და პი კან ტუ რი გე მოს მქო ნე ალექ სან დ-

რო ულს და მუ ჯუ რე თულს რა ჭუ ლი ლო რი 

უნ და მი ვა ყო ლოთ, ასე ვე ბა ტის შაშ ხის 

ხარ ჩო, შემ წ ვა რი კურ დღე ლი სა წე ბელ-

ში, ხბოს ჩა შუ შუ ლი, მან ჭ კ ვა ლა სო კო, 

ძელ შავს კი – ლო ბი ა ნი, ამო ლე სი ლი და 

ნიგ ვ ზი ა ნი ლო ბი ო. ოჯა ლე ში – შე სა ნიშ-

ნა ვად ეწყო ბა ტრა დი ცი ულ მეგ რულ ხორ-

ცი ან კერ ძებს – შემ წ ვარ ცი კანს, კუჭ მაჭს, 

კუ პატს, შემ წ ვარ გოჭს ყვე ლის სა ტე ნით. 

ქინ ძ მა რა უ ლი – ეს ნა ხევ რად ტ კ ბი ლი ღვი-

ნო წი თე ლი ხი ლი სა და ხი ლის ნამ ცხ ვ რე-

ბის გარ და, ზო გი ერთ ხორ ცი ან კერ ძ საც 

შე იძ ლე ბა მო უხ დეს, რო მელ საც მოტ კ ბო 

სო უს თან ერ თად მი ირ თ მე ვენ. ზო გი-

ერ თი ქინ ძ მა რა უ ლი შე იძ ლე ბა კარ გად 

დაძ ვე ლე ბულ გუ დის ყველ თა ნაც ვცა-

დოთ. ხვან ჭ კა რა, უსა ხე ლა უ რი, ორ ბე ლის 

ოჯა ლე ში – ზო გი ერ თი ხვან ჭ კა რა ისე თი 

ძლი ე რი ა, ლო რი ან ამო ლე სილ ლო ბი ოს 

და ლო ბი ან საც შეგ ვიძ ლია მი ვა ყო ლოთ, 

თუმ ცა ყვე ლა ზე ნა ზე ბი წი თელ ხილ თან 

და მსუ ბუქ ნამ ცხ ვ რებ თან უნ და ვცა დოთ. 

ამ ღვი ნო ებ თან კარ გი იქ ნე ბა ტრა დი-

ცი უ ლი ქარ თუ ლი ჩა რო ზი: ფე ლა მუ ში, 

ჩურ ჩხე ლა, ქიშ მი ში, ჩი რე ბი, მთლი ა ნად 

შემ წ ვა რი გოგ რა. ეს ნა ხევ რად ტ კ ბი ლი 

ღვი ნო ე ბი კარ გად გაგ რი ლე ბუ ლი უნ და 
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რაც არ გკლავს - 
გაძლიერებს
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რაც არ გკლავს - 
გაძლიერებს

2008 წლის ბოლოს „თბილღვინომ“ 
შეძლო გაყიდვების იმავე მაჩვენებლებს 

დაჰბრუნებოდა, რომლებიც 2005 წელს 
ჰქონდა, ხოლო გასულ წელს კომპანიამ  

2,5-ჯერ მეტი ღვინო გაყიდა რუსეთის 
ბაზრის გარეშე, ვიდრე თავის დროზე 

რუსეთის ბაზრის არსებობისას ყიდდა.

ავტორი: ანა ცხოვრებოვა

ფოტო: ლაშა ღუღუნიშვილი

ს
ა ნამ დი დი და მრა ვალ შე სას ვ ლე ლი ა ნი შე ნო ბის 

შე სა ბა მის კარს მი ვაგ ნებ დი, ალ ბათ ყვე ლა კარ ში შე-

ვე დი და ბო ლოს, რო გორც იქ ნა, სა დე გუს ტა ციო დარ-

ბაზამდე მი ვაღ წი ე. ამა სო ბა ში და მაგ ვი ან და. პირ ვე-

ლი შემ თხ ვე ვა ა, როდესაც ჩე მი ვე ინ ტერ ვი უ ზე ჩემ გარ და ყვე ლა 

ად გილ ზეა და მხო ლოდ მე მე ლო დე ბი ან. სა დე გუს ტა ციო დარ ბაზ-

ში ღვი ნის კას რე ბის სა სი ა მოვ ნო სუ რნელი ტრი ა ლებს, მარ ნი-

სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი სიგ რი ლეა და კე დელ ზე მიდ გ მულ 

თა რო ზე ღვი ნო ე ბის ფარ თო ასორ ტი მენ ტია წარმოდგენილი. 

ჩე მი რეს პონ დენ ტე ბი, ძმე ბი გა გა და ზუ რა მარ გ ვე ლაშ ვი ლე ბი, 

„თბილღვინოს“ პრე ზი დენ ტი და აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი, 

გა რეგ ნუ ლად საკ მა ოდ გან ს ხ ვავ დე ბი ან ერ თ მა ნე თი სა გან, რო-

გორც შემ დეგ გა ირ კ ვა – ხა სი ა თი თაც. ვუ ბო დი შებ დაგ ვი ა ნე ბის 

გა მო და მზად ყოფ ნას გა მოვ თ ქ ვამ ინ ტერ ვი უს და საწყე ბად, თუმ-

ცა ამა სო ბა ში ზუ რა მარ გ ვე ლაშ ვი ლი დარ ბა ზი დან გა მა ვა ლი ერ-

თ -ერ თი კა რის უკან უჩი ნარ დე ბა და ერ თი ბოთ ლი „წინანდლით“ 

ხელ ში ბრუნ დე ბა. „რა თქმა უნ და, ამის გა რე შე აბა, რო გორ”, – გა-

ვი ფიქ რე ჩემ თ ვის, სა ნამ დი დი ოვა ლუ რი მა გი დის ცენ ტ რ ში ვი კა-

ვებ დი ად გილს. ღვი ნო დას ხ მუ ლი ა, რეს პონ დენ ტე ბი ინ ტერ ვი უს-

თ ვის მზად არი ან, შეგ ვიძ ლია და ვიწყოთ. „პირველი შემ თხ ვე ვა ა, 

რო დე საც ინ ტერ ვი უ ზე ვარ, ვას რუ ლებ პრო ფე სი ულ მო ვა ლე ო ბას 

და თან ალ კო ჰო ლურ სას მელს ვსვამ“, – გა ვი ფიქ რე. არა და, გა რე-

დან შე მო ყო ლი ლი ქა ლა ქის ხვა ტის შემ დეგ მარ ნის სიგ რი ლე და 

შე ცი ვე ბუ ლი „წინანდლის“ არო მა ტუ ლი ყლუ პი ინ ტერ ვი უს თ ვის 

არაჩ ვე უ ლებ რი ვი აპე რი ტი ვი აღ მოჩ ნ და.

„თბილღვინოს“ მე ნეჯ მენ ტამ დე
1998 წელს, რო დე საც გა გა მარ გ ვე ლაშ ვი ლი კვიპ რო სი დან დაბ-

რუნ და, სა დაც მარ კე ტინ გი სა და მე ნეჯ მენ ტის გან ხ რით მი ი ღო 

გა ნათ ლე ბა, მუ შა ო ბა მსოფ ლიო ბან კის ერ თ -ერთ პრო ექ ტ ში 

და იწყო. პრო ექ ტის მი ზა ნი პოს ტ საბ ჭო თა წარ მო ე ბის მხარ და-

ჭე რა იყო, რაც სა წარ მო ე ბი სათ ვის კონ სულ ტა ცი ე ბის გა წე ვა ში 

გა მო ი ხა ტე ბო და, რა თა მარ თუ ლი ეკო ნო მი კის პრინ ცი პე ბი დან 

ნაკ ლებ მ ტ კივ ნე უ ლად გა და სუ ლიყ ვ ნენ სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის 

პრინ ცი პებ ზე. ამ პე რი ო დი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში უკ ვე დაბ-

რუ ნე ბუ ლია ზუ რა მარ გ ვე ლაშ ვი ლიც, რო მელ მაც მეღ ვი ნე ო ბის 

გან ხ რით აგ რა რუ ლი უნი ვერ სი ტე ტის დამ თავ რე ბის შემ დეგ 

Wente Vineyards-ში, კა ლი ფორ ნი ის ერ თ -ერთ მო წი ნა ვე ღვი ნის 

სა წარ მო ში გა ი ა რა პრაქ ტი კა და სა ქარ თ ვე ლო ში დაბ რუ ნე ბულ მა 

თა ვი სი პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბის „თბილღვინოში“ გაგ რ ძე ლე-

ბა გა დაწყ ვი ტა. 

„ტრადიციულ ქარ თულ ოჯახ ში ვიზ რ დე ბო დით და დღე სას წა-

უ ლე ბი ყო ველ თ ვის ღვი ნის თან ხ ლე ბით აღი ნიშ ნე ბო და, თუმ ცა 

ჩვენს ოჯახ ში პირ ვე ლი ზუ რა იყო, ვინც ღვი ნის წარ მო ე ბით პრო-

ფე სი უ ლად და ინ ტე რეს და“, – ამ ბობს გა გა მარ გ ვე ლაშ ვი ლი. 

„ამას გარ კ ვე უ ლი მი ზე ზი ჰქონ და, ჩვე ნი ოჯა ხის ძა ლი ან 
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ახ ლო ბე ლი ადა მი ა ნი, მა მას მე გო ბა რი ნო დარ ღვთი სი აშ ვი ლი, 

მეღ ვი ნე იყო, მა მა კი – მშე ნე ბე ლი და მეც მინ დო და მშე ნე ბე ლი 

გავ მ ხ და რი ყა ვი, მაგ რამ მან მითხ რა, რა მე სხვა პრო ფე სია აირ-

ჩიეო და გა დავ წყ ვი ტე, რომ მა მას მე გობ რის პრო ფე სი ას გავ ყო-

ლო დი“, – გან მარ ტავს ზუ რა მარ გ ვე ლაშ ვი ლი.

სწო რედ ზუ რას ინი ცი ა ტი ვით, 1998 წელს, ძმებ მა გა დაწყ-

ვი ტეს სა კუ თა რი ცოდ ნა და ძა ლე ბი გა ე ერ თი ა ნე ბი ნათ, რომ 

„თბილღვინო“ მსოფ ლიო ბან კის პრო ექ ტ ში ჩაბ მუ ლი ყო. გა გა 

და ზუ რა იხ სე ნე ბენ, რომ იმ დრო ი სათ ვის უკ ვე დაწყე ბუ ლი იყო 

სა ხელ მ წი ფოს კუთ ვ ნი ლი სა წარ მო ე ბის პრი ვა ტი ზა ცი ის პრო ცე სი, 

რომ ლის ფარ გ ლებ შიც სა ხელ მ წი ფომ აუქ ცი ონ ზე „თბილღვინოს“ 

აქ ცი ე ბის ნა წი ლიც გა მო ი ტა ნა.

„ჩვენმა ოჯახ მა აუქ ცი ონ ზე აქ ცი ე ბის და ახ ლო ე ბით ათი პრო-

ცენ ტი შე ი ძი ნა და ჩვენ კომ პა ნი ის ყვე ლა ზე მსხვი ლი აქ ცი ო ნე რე-

ბი გავ ხ დით, რად გან აქ ცი ე ბი 300 ადა მი ან ზე იყო გა და ნა წი ლე-

ბუ ლი. 1996 წე ლია და მე, რო გორც მსხვი ლი აქ ცი ო ნე რი, მაგ რამ 

ახალ გაზ რ და და გა მო უც დე ლი ადა მი ა ნი, მო ვე დი კომ პა ნი ა ში. ეს 

ის დრო ა, რო დე საც მეღ ვი ნე ო ბა ჯერ კი დევ ორად იყო ფა: პირ ვე-

ლად მეღ ვი ნე ო ბად – სა დაც ხდე ბო და ყურ ძ ნის მი ღე ბა და გა და-

მუ შა ვე ბა, და მე ო რად მეღ ვი ნე ო ბად (რომელსაც „თბილღვინო“ 

მა შინ გა ნე კუთ ვ ნე ბო და) – სა დაც მი ღე ბუ ლი ღვი ნო მა სა ლის გან 

ღვი ნის ჩა მოს ხ მა ხდე ბო და. რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცია რომ და იწყო, 

მსოფ ლიო ბან კის პრო ექ ტ ში ჩარ თულ მა უცხო ელ მა კონ სულ ტან-

ტებ მა გვირ ჩი ეს, რომ, თუ გვინ დო და წარ მა ტე ბის თ ვის მიგ ვეღ წი ა, 

ვე ნა ხე ბის გა შე ნე ბა თუ არა, ყურ ძ ნის შე ძე ნა მა ინც უნ და დაგ-

ვეწყო. ჩვენ თ ვის ეს იოლი გასაგები იყო, რად გან არ გვქონ და ჩა-

მო ყა ლი ბე ბუ ლი სტე რე ო ტი პი, რომ ეს ქარ ხა ნა მხო ლოდ ღვი ნოს 

ას ხამს და ყურ ძენს არ ყი დუ ლობს, მაგ რამ ამა ზე სა უ ბა რი რომ 

და ვიწყეთ, კომ პა ნი ის შიგ ნით გვითხ რეს, რომ ეს არის სი გი ჟე და 

ეს არა სო დეს გა უ კე თე ბი ათ“, – იხ სე ნებს ზუ რა მარ გ ვე ლაშ ვი ლი.

„მსოფლიო ბან კის“ პრო ექ ტის ექ ს პერ ტე ბის რჩე ვით პირ ვე ლი, 

რაც მარ გ ვე ლაშ ვი ლებ მა გა ა კე თეს, იყო ის, რომ ყურ ძ ნის ხა რის-

ხის კონ ტ რო ლი და იწყეს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ „თბილღვინოს“ 

არ სე ბო ბის ის ტო რია 1962 წლი დან იწყებს ათ ვ ლას, სა წარ მომ 

რთველ ში პირ ვე ლად მო ნა წი ლე ო ბა 1999 წელს მი ი ღო. ზუ რა 

მარ გ ვე ლაშ ვი ლი ამ ბობს, რომ ყურ ძენს სინ ჯავ დ ნენ მსოფ ლი ო ში 

და ნერ გი ლი პრაქ ტი კის შე სა ბა მი სად, პირ ველ რიგ ში ვე ნახ ში ვე 

რწმუნ დე ბოდ ნენ, რომ ყურ ძე ნი სა ღი ა, მე რე გამ ყიდ ველს ფას ზე 

უთან ხ მ დე ბოდ ნენ ,  ხო ლო თუ ფა სი ორი ვე მხა რეს აწყობ და, 

შემ დეგ უკ ვე იწყებ დ ნენ შაქ რი ა ნო ბის დად გე ნას და მე ვე ნა ხეს 

ეუბ ნე ბოდ ნენ, რომ თუ კი ასეთ ყურ ძენს მო ი ტან და, შე თან ხ მე ბულ 

ფასს მი ი ღებ და. 

„საწყის ეტაპ ზე ბევრს მოჰ ქონ და ნა წი ლი კარ გი, ნა წი ლი –  ცუ-

დი და ჩვენ უარს ვე უბ ნე ბო დით, გარ კ ვე ულ წი ლად იმი თაც გა მო-

ვირ ჩე ო დით, რომ ურ ჩე ბი ვი ყა ვით და ცუ დი ხა რის ხის ყურ ძენს არ 

ვყი დუ ლობ დით. რა თქმა უნ და, ეს ცოდ ნა და გა მოც დი ლე ბაც პირ-

ველ სა ვე წელს არ მო სუ ლა. ამას გარ და, მი ვე დით იმ დას კ ვ ნამ დე, 

რომ გვჭირ დე ბო და გარ კ ვე უ ლი ცვლი ლე ბე ბი კომ პა ნი ის შიგ ნით, 

გვჭირ დე ბო და ხალ ხი, რომ ლებ საც ექ ნე ბო დათ არა მხო ლოდ კარ-

გი გა ნათ ლე ბა და გა მოც დი ლე ბა, არა მედ იქ ნე ბოდ ნენ მო წეს რი-

გე ბუ ლე ბი, სწო რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის მქო ნე“, – დას ძენს ზუ რა.

ცვლი ლე ბე ბი მე ნეჯ მენ ტ ში და კად რე ბის გა და ხა ლი სე ბა ასე ვე 

მტკივ ნე უ ლად წა რი მარ თა. გარ კ ვე უ ლი დრო დას ჭირ და გაბ ნე უ ლი 

აქ ცი ე ბის კონ სო ლი დი რე ბა საც. ცხა დი ა, „თბილღვინოს“ რეს ტ-

რუქ ტუ რი ზა ცი ის პრო ცეს ში აუცი ლე ბე ლი იყო მიდ გო მე ბის შეც ვ ლა 

ღვი ნის წარ მო ე ბის თვალ საზ რი სი თაც. ძმე ბი სათ ვის მთა ვა რი 

ამო სა ვა ლი წერ ტი ლი ამ შემ თხ ვე ვა ში ხა რის ხი ა ნი ღვი ნის წარ მო-

ე ბა გახ ლ დათ, რაც შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და ხა რის ხი ა ნი ყურ ძ ნი სა 

და ვი ნი ფი კა ცი ის ყვე ლა ეტაპ ზე ხა რის ხის მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი 

მარ თ ვის გარ შე. 

„რო დე საც კომ პა ნი ის ნა წი ლი გავ ხ დით, ჩვენი პრო დუქ ცი ის გა-

სა ღე ბის ბა ზა რი, სამ წუ ხა როდ, ნუ ლის ტო ლი იყო. ჩვე ნი პირ ვე ლი 

ბა ზა რი, სა ი და ნაც და ვიწყეთ, იყო სა ქარ თ ვე ლო, რად გან მიგ ვაჩ ნ-

და, რომ თუ აქ არ ვიქ ნე ბო დით აღი ა რე ბუ ლი, სხვა ბა ზარ ზე წარ მა-

ტე ბის მიღ წე ვა ძნე ლი იქ ნე ბო და. ამი ტომ ეს ამო ცა ნაც და ვი სა ხეთ 

და პრინ ციპ ში რე ა ლი ზა ცი ის პირ ვე ლი ნა ბი ჯე ბი სა ქარ თ ვე ლო დან 

და ვიწყეთ. 2000 წლის ზაფხულ ში გა მო ვუშ ვით პირ ვე ლი ასორ-

ტი მენ ტი: ახა ლი ღვი ნო ახა ლი ბოთ ლით, ახა ლი ეტი კე ტით, ახა ლი 

სუ ლის კ ვე თე ბით და 2001 წლის და საწყი სი დან და იწყო პირ ვე ლი 

ექ ს პორ ტი. პირ ვე ლი სა ექ ს პორ ტო ბა ზა რი იყო ლატ ვი ა. თუმ ცა 

პირ ვე ლი ვე წელს რამ დე ნი მე სხვა ქვეყ ნის ბა ზა რიც ავით ვი სეთ, 

მათ შო რის – რუ სე თი საც. დღეს ექ ს პორტს უკ ვე 30 ქვე ყა ნა ში ვა-

ხორ ცი ე ლებთ“, – ამ ბობს ზუ რა მარ გ ვე ლაშ ვი ლი.

გა გა, რო მე ლიც იშ ვი ა თად ერ თ ვე ბა სა უ ბარ ში, რად გან ზუ რა 

უფ რო ენაწყ ლი ა ნი რეს პონ დენ ტი აღ მოჩ ნ და, ამ ჯე რად ჩა ერ თო. 

„შარშან ჩვენ მი ერ იქ ნა რე ა ლი ზე ბუ ლი 3 მი ლი ონ 100 ათას 

ბოთ ლამ დე. მთლი ა ნად ექ ს პორ ტი რე ბუ ლი იყო და ახ ლო ე ბით 23 

მი ლი ო ნი ბოთ ლი სა ქარ თ ვე ლო დან, ჩვენ მა წილ მა ამ ექ ს პორ ტ ში 

და ახ ლო ე ბით 13 პრო ცენ ტი შე ად გი ნა და ეს არის ყვე ლა ზე დი დი 

წი ლი, ანუ 2009 წლი დან დაწყე ბუ ლი, ბო ლო ოთხი წლის გან მავ-

ლო ბა ში, ყვე ლა ზე მსხვი ლი ექ ს პორ ტი ო რე ბი ვართ. წელს ჩვე ნი 

გეგ მა ა, ექ ს პორ ტი და ახ ლო ე ბით 3 მი ლი ონ 800 ბოთ ლამ დე გავ-

მთავარი თემა: ღვინო პროფილი - ძმები მარგველაშვილები

„ად რე რომ ჩემ თ ვის ვინ მეს  
ეთ ქ ვა, რუ სე თის ბა ზა რი არ გექ-
ნე ბა და მა ინც სამ ჯერ მეტ ღვი-
ნოს გა ყი დი ო, არ და ვი ჯე რებ დი“,  
- ამბობს „თბილღვინოს“ 
აღმასრულებელი დირექტორი 
ზურა მარგველაშვილი. 
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ზარ დოთ და იმე დი ა, ლი დე რის პო ზი ცი ას ისევ შე ვი ნარ ჩუ ნებთ“, 

– ამ ბობს გა გა მარ გ ვე ლაშ ვი ლი.

„ღვინოს უნ და გრძნობ დე“... 
კა ბი ნეტ შიც
ღვი ნო და მი სი წარ მო ე ბა, მით უმე ტეს ისე თი დი დი ღვი ნის ტრა-

დი ცი ე ბის ქვე ყა ნა ში, რო გო რიც სა ქარ თ ვე ლო ა, და კავ ში რე ბუ ლია 

რა ღაც ამაღ ლე ბულ შეგ რ ძ ნე ბას თან, აი იმას თან, ღვი ნოს რომ უნ-

და გრძნობ დე... სა ინ ტე რე სო ა, რამ დე ნად გა ნიც დი ან ასეთ გრძნო-

ბას ძმე ბი, მით უმე ტეს იმ პი რო ბებ ში, რო დე საც ორი ვე მე ნე ჯე რია 

და ორი ვე დატ ვირ თუ ლი გრა ფი კით მუ შა ობს. 

გა გა ამ ბობს, რომ გო ნე ბით შექ მ ნილ ღვი ნის ბიზ ნესს შე საძ-

ლოა ჰქონ დეს ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტი, მაგ რამ თუ ამ გო ნებ რი ო ბას 

გუ ლი დან მო მა ვა ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა თან არ ახ ლავს, მომ ხ მა რე-

ბე ლი მწარ მო ებ ლის გან წყო ბას ასე თუ ისე მა ინც იგ რ ძ ნობს.

ვინ ტე რეს დე ბი, რა ად გილს იკა ვებს ღვი ნო ძმე ბის ყო ველ დღი-

ურ ცხოვ რე ბა ში. 

„სადილზე ღვი ნის და ლე ვა მა ინც არ გა მო დის, რად გან თა ვად 

სა დი ლი იშ ვი ა თად მაქვს, – სი ცი ლით მპა სუ ხობს ზუ რა. – ყო ველ-

დღე ნამ დ ვი ლად არ ვსვამთ, რად გან საკ მა ოდ დატ ვირ თუ ლე ბი 

ვართ. ორ თვე ში ერ თხელ გვაქვს სა წარ მოო დე გუს ტა ცი ა, სა დაც 

მეღ ვი ნე ებ თან ერ თად ვახ დენთ ხუ თი -ექ ვ სი სა ხე ო ბის დე გუს ტა-

ცი ას. სამ სა ხურ ში მხო ლოდ ამ შემ თხ ვე ვა ში მი წევს სას მელ თან 

შე ხე ბა, ან რო დე საც სტუმ რე ბი გვყავს – პარ ტ ნი ო რე ბი ან პო ტენ ცი-

უ რი პარ ტ ნი ო რე ბი“.

„ზოგადად, ღვი ნით თრო ბა არც ისე გო ნივ რუ ლი რამ არის, სი ა-

მოვ ნე ბის მი ღე ბა უფ რო გო ნივ რუ ლი ა“, – დას ძენს გა გა.

კითხ ვა ზე, რო მე ლი ღვი ნის გასინჯვა ჯობს „სიამოვნების მი სა-

ღე ბად“, ძმებს კონ კ რე ტუ ლი სა ხე ო ბის გა მო ყო ფა უჭირთ. 

„აი, მა გა ლი თად, სა მი წლის წინ და ვიწყეთ ქვევ რის ღვი ნის 

წარ მო ე ბა ტრა დი ცი უ ლი კა ხუ რი მე თო დით, ანუ თუ კი რა ღაც 

პე რი ო დის წინ ძი რი თა დად ვსვამ დი და სხვებ საც ვთა ვა ზობ დი 

„წინანდალს“, რად გან ქარ თ ვე ლი ადა მი ა ნი უფ რო მე ტად მა ინც 

თეთრ ღვი ნოს მო იხ მარს, ბო ლო დროს სხვე ბის თ ვი საც და სა კუ-

თა რი თა ვის თ ვი საც ქვევ რის ღვი ნის აქ ტი უ რად შე თა ვა ზე ბა და-

ვიწყე. ასე ვე, რამ დე ნი მე წლის წინ და ვიწყეთ „საფერავი რო ზეს“ 

წარ მო ე ბა, რო მე ლიც ძი რი თა დად ასორ ტი მენ ტის გა სამ რა ვალ ფე-

როვ ნებ ლად გა ვა კე თეთ. ამას იმი ტომ ვყვე ბი, რომ ჩემ თ ვის ერ თი 

და ორი ღვი ნო არ არის, ყვე ლა ღვი ნო მიყ ვარს, მაგ რამ უფ რო 

ხში რად ვსვამ თეთრ მშრალ ღვი ნოს და ამ ბო ლო დროს, ზაფხუ-

ლის პე რი ოდ ში, „საფერავ რო ზე საც“, – გან მარ ტავს ზუ რა მარ გ ვე-

ლაშ ვი ლი.

გავ რ ცე ლე ბულ მო საზ რე ბას თან და კავ ში რე ბით, რომ ქარ თ ვე-

ლებ მა ყვე ლა ზე კარ გად იცი ან ღვი ნის და ყე ნე ბა და ცო ტა ვინ მე თუ 

შე ედ რე ბათ, მარ გ ვე ლაშ ვი ლე ბი ფიქ რო ბენ, რომ, ცხა დი ა, სა ქარ-

თ ვე ლო ღვი ნის წარ მო ე ბის უძ ვე ლე სი კულ ტუ რის მქო ნე ქვე ყა ნა ა, 

თუმ ცა არის მთე ლი რი გი სა კითხი სა, რომ ლე ბიც და სავ ლე თის გა-

ნაც უნ და ვის წავ ლოთ.

„მოდი, ასე ვთქვათ: ჩვენ გვაქვს სა უ კე თე სო კლი მა ტი და გე ოგ-

რა ფი უ ლი მო ცე მუ ლო ბე ბი ღვი ნის წარმოებისთვის და გვაქვს სა უ-

კე თე სო ყურ ძ ნის ჯი შე ბი, რაც დი დი უპი რა ტე სო ბა ა. ანუ, პო ტენ ცი-

ა ლი რომ შევ ქ მ ნათ, ამის თ ვის კარ გი ღვი ნოც გვაქვს და ღვი ნის 

წარ მო ე ბის 8000-წლიანი უწყ ვე ტი ჯაჭ ვიც, ეს ენერ გია არ სად არ 

იკარ გე ბა. შე სა ბა მი სად, ჩვენ გვაქვს პო ტენ ცი ა ლი, რომ ვა წარ მო-

ოთ უმაღ ლე სი ხა რის ხის ღვი ნო ე ბი, თუმ ცა ბევ რი რამ გვაქვს სას-

წავ ლი და სავ ლუ რი ღვი ნის კულ ტუ რი სა გან. ჯერ ერ თი, რაც უნ და 

კარგ ღვი ნოს აწარ მო ებ დე, ღვი ნის სტილს ღვი ნის მოყ ვა რუ ლები 

გკარნახობენ, რო მელ თა უმ რავ ლე სო ბა სა ქარ თ ვე ლოს გა რეთ 

ცხოვ რობს. რა და ხე ლოვ ნე ბით არ გე ბენ და სავ ლეთ ში ღვი ნის მე-

წარ მე ე ბი თა ვი ან თი ღვი ნის სტილს მომ ხ მა რე ბელ თა გე მოვ ნე ბას, 

აი ეს გვაქვს სას წავ ლი“, – ამ ბობს გა გა მარ გ ვე ლაშ ვი ლი.

კითხ ვა ზე, თუ კონ კ რე ტუ ლად რა შეც ვა ლა და სავ ლე ლი მომ ხ მა-

რებ ლის გე მოვ ნე ბამ მათს ღვი ნო ებ ში, ძმე ბი მარ გ ვე ლაშ ვი ლე ბი 

ამ ბო ბენ, რომ ამ მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად „თბილღვინოს“ 

ღვი ნო ე ბი უფ რო ახალ გაზ რ და, ხა ლი სი ა ნი, მაქ სი მა ლუ რად ხი ლის 

ტო ნე ბით დატ ვირ თუ ლი გახ და.
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„ჩვენ ახ ლა ვცდი ლობთ, რომ მომ ხ მა რე ბელს რაც შე იძ ლე ბა 

ახალ გაზ რ და მო სავ ლის თეთ რი ღვი ნო ე ბი შევ თა ვა ზოთ, გან ვა ვი-

თა როთ მას ში ხი ლის ტო ნე ბი, და ბო ლო ე ბა, გე მოს ხან გ რ ძ ლი ვო-

ბა. თა ნა მედ რო ვე მომ ხ მა რე ბე ლი საზღ ვარ გა რეთ არ ჩევ ნით საკ-

მა ოდ გა ნე ბივ რე ბუ ლი ა. დღეს, რო დე საც მომ ხ მა რე ბელს ღვი ნის 

არჩევა უნ და, მის თ ვის არ არის საკ მა რი სი, რომ შენ ძირ ძ ვე ლი 

ღვი ნის მწარმოებელი ქვე ყა ნა ხარ, არც ის არის საკ მა რი სი, რომ 

უნი კა ლუ რი ჯი შე ბი გაქვს. რო დე საც სა ცობს ამო აძ რობ, ჭი ქა ში 

ღვი ნოს და უს ხამ და ის აღიქ ვამს იმ სურ ნელს, არო მა ტებ სა და გე-

მოს, რო მე ლიც არც ერთ სხვა ჯიშს, არც ერთ სხვა ქვე ყა ნა ში არა 

აქვს, მე რე ხდე ბი შენ მის თ ვის სუ პერ სა ინ ტე რე სო, გინდ ღვი ნის 

ექ ს პერ ტი იყოს და გინდ ჩვე უ ლებ რი ვი მომ ხ მა რე ბე ლი. დღეს ეს 

ის ტო რია არის ცოცხა ლი. მა გა ლი თად, ად რე რომ ჩემ თ ვის ვინ მეს 

ეთ ქ ვა, რუ სე თის ბა ზა რი არ გექ ნე ბა და მა ინც სამ ჯერ მეტ ღვი ნოს 

გა ყი დი ო, არ და ვი ჯე რებ დი“, – ამ ბობს ზუ რა მარ გ ვე ლაშ ვი ლი.

რუ სუ ლი ემ ბარ გო, რო გორც  
მაპ რო ვო ცი რე ბე ლი ფაქ ტო რი
მარ გ ვე ლაშ ვი ლე ბი იხ სე ნე ბენ, რომ მა თი ღვი ნო რუ სე თის ემ ბარ-

გომ დეც მა ღა ლი ხა რის ხის იყო, თუმ ცა ემ ბარ გო კომ პა ნი ი სათ ვის 

მაპ რო ვო ცი რე ბე ლი, და მაჩ ქა რე ბე ლი ფაქ ტო რი აღ მოჩ ნ და, უფ რო 

მე ტი ფუ ლა დი და ადა მი ა ნური რე სურ სი, მე ტი ენერ გია და ე ხარ-

ჯათ გან ვი თა რე ბი სათ ვის.

„მოდი, ასე ვთქვათ, 2001 წლი დან ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის 

მზარ დი დი ნა მი კა ისე დაც შე ი ნიშ ნე ბო და. რუ სე თის ბაზ რის დროს 

იყ ვ ნენ მა ღალ ხა რის ხი ა ნი და არც ისე მა ღალ ხა რის ხი ა ნი ღვი-

ნის მწარ მო ებ ლე ბი. რუ სე თის ბა ზა რი რომ და ი ხუ რა, ეს არც ისე 

მა ღალ ხა რის ხი ა ნი ღვი ნის მწარ მო ებ ლე ბი გაქ რ ნენ და დარ ჩ ნენ 

„მაღალხარისხიანები“, რომ ლებ მაც თავიანთი საქმიანობა გა ნაგ-

რ ძეს. რუ სე თის ბა ზა რი რომ ღია დარ ჩე ნი ლი ყო, არა მგო ნი ა, ჩვე ნი 

ხა რის ხი იმა ზე და ბა ლი ყო ფი ლი ყო, ვიდ რე დღეს არის. რუ სე თის 

ბაზ რის და ხურ ვამ ჩვე ნი კრი ზი სის მე ნეჯ მენ ტის უნა რე ბი უფ რო 

გა აძ ლი ე რა, რად გან ეს იყო ძა ლი ან დი დი დარ ტყ მა, ჩვენ რე ა ლი ზა-

ცი ის და ახ ლო ე ბით 50 პრო ცენ ტი ერთ დღე ში დავ კარ გეთ, გვქონ და 

წა მო კი დე ბუ ლი ზურ გ ზე ვალ დე ბუ ლე ბე ბი ბან კე ბის, მომ წო დებ-

ლე ბის წი ნა შე და ზუს ტად ამ კრი ზის მა მოგ ვ ცა შე საძ ლებ ლო ბა, 

დაგ ვე ნა ხა ჩვენ გარ შე მო ის ოქ რო, ვერ ცხ ლი და მარ გა ლი ტე ბი, 

რომ ლებ საც მა ნამ დე ქვად აღ ვიქ ვამ დით“, – გან მარ ტავს გა გა მარ-

გ ვე ლაშ ვი ლი.

სწო რედ ასეთ გან ვი თა რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მის დამ-

სა ხუ რე ბით, 2008 წლის ბო ლოს „თბილღვინომ“ შეძ ლო იმა ვე მაჩ-

ვე ნებ ლებს დაჰ ბ რუ ნე ბო და, რო მე ლე ბიც 2005 წელს ჰქონ და, ხო ლო 

გა სულ წელს კომ პა ნი ამ 2,5-ჯერ მე ტი ღვი ნო გა ყი და რუ სე თის 

ბაზ რის გა რე შე, ვიდ რე თა ვის დრო ზე რუ სე თის ბაზ რის არ სე ბო-
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ბი სას ყიდ და. ბო ლო ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში „თბილღვინოს“ 

სა ექ ს პორ ტო ბაზ რებს შო რის სი დი დით ყა ზა ხე თი ლი დე რობს. 

რთვე ლი და სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კა
ძმე ბი მარ გ ვე ლაშ ვი ლე ბი ამ ბო ბენ, რომ არ მოს წონ დათ ის მიდ-

გო მე ბი, რაც ბო ლო წლე ბის მან ძილ ზე სა ხელ მ წი ფოს ჰქონ და და 

ამის გა მო ხში რად აკ რი ტი კებ დ ნენ წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბას, შე საძ-

ლოა სა ჯა როდ არა, მაგ რამ კონ კ რე ტულ შეხ ვედ რებ ზე სა მი ნის ტ-

როს წარ მო მად გენ ლებ თან აჟ ღე რებ დ ნენ სა კუ თარ არ გუ მენ ტა ცი-

ას, თუ რა ტომ იყო არას წო რი არ სე ბუ ლი მიდ გო მა. 

„ხელისუფლების მიდ გო მა ხში რად აისა ხე ბო და იმა ში, რომ 

ღვი ნის მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნი ე ბი იხ დიდ ნენ არა ა დეკ ვა ტურ 

ფასს, არა სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის პრინ ცი პებ ზე დაყ რ ნო ბით. იყო 

ერ თ გ ვა რი შეზღუდ ვა, სა ხელ მ წი ფო იძ ლე ო და მკაცრ რე კო მენ-

და ცი ას, რომ მე ვე ნა ხი სა გან, ვინც 10 ჰექ ტარ ზე მეტს ფლობ და, 

ყურ ძე ნი არ გვე ყი და. მი ზანი იყო ის, რომ მეტ მცი რე მი წის მფლო-

ბელ გლეხს ჩა ე ბა რე ბი ნა ყურ ძე ნი. სა ხელ მ წი ფო რა ტომ ზრუ ნავს 

გლეხ ზე? იმი ტომ რომ ელექ ტო რა ტის დი დი ნა წი ლი წვრილ ფერ-

მე რებ ზე მო დის“, – ამ ბობს გა გა მარ გ ვე ლაშ ვი ლი.

ზუ რა ძმის სა უ ბარ ში ერ თ ვე ბა და ამ ბობს, რომ წი ნა ხე ლი სუფ-

ლე ბის დროს რთვე ლი მათ თ ვის ყვე ლა ზე დი დი პრობ ლე მა იყო. 

„პრაქტიკულად ვიხ დი დით ხარკს, თუმ ცა ჩვენ ამ ვალ დე ბუ ლე-

ბის თა ვი დან აცი ლე ბას იმით ვა ხერ ხებ დით, რომ ვართ კომ პა ნი ა, 

რომ ლის პრო დუქ ცი ის 90 პრო ცენ ტ ზე მე ტი მი დის ექ ს პორ ტ ზე და 

არ არის მთლი ა ნად ქარ თულ ბა ზარ ზე და მო კი დე ბუ ლი, ანუ...“ – ზუ-

რას სა უ ბარ ში გა გა ერ თ ვე ბა: „შეიძლება ვუ პა სუ ხო?“ – „რატომ, ცუ-

დად ვპა სუ ხობ?“ – უკ ვირს ზუ რას და აგ რ ძე ლებს: „გვეუბნებოდნენ, 

თქვენ არა ვინ გე კითხე ბათ, რო დის და იწყებთ ყურ ძ ნის მოკ რე-

ფა სო და იწყე ბო და რთვე ლი მკვა ხე ყურ ნის მოკ რე ფით, რა თა 

გლე ხი კმა ყო ფი ლი ყო ფი ლი ყო. სა ხელ მ წი ფო ასე ვე აწე სებ და 

ფა სებს, გლეხს ეუბ ნე ბო და, ამა ზე ნაკ ლე ბად არ ჩა ა ბა რო, თუ არ 

გა და გიხ დი ან, მო ი ტან ამა და ამ ქარ ხა ნა ში და ჩვენ ვი ყი დი თო. 

ამ შემ ს ყიდ ველს, ზო გა დად, ერ ქ ვა ‘გრუზვინპრომი’“ – გან მარ ტავს 

ზუ რა მარ გ ვე ლაშ ვი ლი.

გა გას მი ე ცა სა შუ ა ლე ბა თქვას ის, რი სი თქმაც უნ დო და. იგი გა-

ნაგ რ ძობს: „ჩვენ გვეს მო და, რომ სა ხელ მ წი ფოს აქვს სო ცი ა ლუ რი 

პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, გლეხს ყურ ძე ნი გა უ ყიდ ვე ლი არ დარ ჩეს, მაგ-

რამ ჩვენ ვე უბ ნე ბო დით, მო მე ცი სა შუ ა ლე ბა ვი ყი დო, რაც მჭირ დე-

ბა, ვის გა ნაც მინ და და რაც დარ ჩე ბა ჭარ ბი, მე რე აით ვი სე. ამას 

არა ვინ ან გა რიშს არ უწევ და. თვი თონ ეს ‘გრუზვინპრომი’ ბო ლო 

ორი წლის გან მავ ლო ბა ში გა და იქ ცა კონ კუ რენ ტად, რო მე ლიც არა 

მარ ტო შე ის ყიდ და ყურ ძენს, არა მედ ღვი ნის ჩა მოს ხ მაც და იწყო. 

მი სი მეშ ვე ო ბით მო ნა წი ლე ობ და სა ხელ მ წი ფო რთველ ში“.

გა გას და ზუ რას ერ თ მა ნე თის გარ და სხვა დედ მა მიშ ვი ლი არ 

ჰყავთ. „გაგა ეძებს, მაგ რამ ვერ იპო ვა“, – ხუმ რობს ზუ რა. კითხ-

ვა ზე, ის ფაქ ტი, რომ არი ან ძმე ბი და ამავ დ რო უ ლად პრო ფე სი-

ო ნა ლე ბი სხვა დას ხ ვა სფე რო ში, გა ნა პი რო ბებს თუ არა მა თი 

კომ პა ნი ის წარ მა ტე ბას, ამ ბო ბენ, რომ შე დე გით თუ ვიმ ს ჯე ლებთ – 

კი, თუმ ცა ამას თა ვი სი და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი მხა რე ე ბი აქვს. 

თუმ ცა ორი ვე ძმა ერ თხ მად აღ ნიშ ნავს, რომ ჰყავთ ძლი ე რი გუნ დი, 

რო მელ თან ერ თა დაც მარ თა ვენ კომ პა ნი ას. 

დღე ი სათ ვის კომ პა ნი ა ში სულ 100 ადა მი ა ნია და საქ მე ბუ ლი. 

გარ და ამი სა, „თბილღვინო“ ყურ ძენს ყო ველ წ ლი უ რად და ახ ლო ე-

ბით 500 ოჯა ხი სა გან ყი დუ ლობს კა ხეთ სა და რა ჭა- ლეჩხუმ ში. 

მილიონი თვითმიზანი არ არის
მო უ ლოდ ნელ კითხ ვა ზე: „მილიონერები ხართ?“, გა გა გაკ ვირ-

ვე ბუ ლი კითხ ვით ვე პა სუ ხობს: „რას გუ ლის ხ მობთ?“ და თა ვად ვე 

აგ რ ძე ლებს: „კომპანია კი, ჩვენ – არა, და არც გვაქვს ეგ მი ზა ნი“. 

ფიქ რობს, რომ 20 წლის შემ დეგ ალ ბათ უფ რო გა აზ რე ბუ ლი ყო ფა 

ექ ნე ბა და უფ რო მე ტად იქ ნე ბა ორი ენ ტი რე ბუ ლი იმ ჭეშ მა რი ტ 

ღირებულებებზე, რომ ლებ თან მი მარ თე ბი თაც მის ყუ რადღე ბას 

დღეს ყო ველ დღი უ რო ბა ადუ ნებს. 

„მე ძა ლი ან კმა ყო ფი ლი ვარ დღე ვან დე ლო ბით. დღე ვან დე ლო-

ბა არის და ფუძ ნე ბუ ლი იმ წვა ლე ბა ზე, ნგრე ვებ ზე, რაც მო ცე მულ 

მო მენ ტ ში შე საძ ლოა შეც დო მად აღიქ მე ბო დეს, მაგ რამ სი ნამ დ-

ვი ლე ში არ არის შეც დო მა, აუცი ლე ბე ლი კომ პო ნენ ტია იმის თ ვის, 

რომ დღე ვან დე ლო ბა დად გეს. თუ კი დღე ვან დე ლო ბით კმა ყო ფი-

ლი ხარ, ე.ი. არა ფერს არ შეც ვ ლი დი. 20 წლის შემ დეგ მე ვხე დავ 

ჩემს თავს პი როვ ნუ ლად უფ რო მა ღა ლი გან ვი თა რე ბის სა ფე ხურ-

ზე. რაც შე ე ხე ბა შე მო სავ ლის წყა როს, ის იქ ნე ბა, ამას არც ვა ნი ჭებ 

დი დ მნიშ ვ ნე ლო ბას“, – დას ძენს გა გა.

ძმე ბი და ო ჯა ხე ბუ ლე ბი არი ან, ზუ რა მარ გ ვე ლაშ ვილს ჰყავს 

მე უღ ლე და შვი ლე ბი, გა გას – შვი ლე ბი.

გა გა უფ რო სიტყ ვა ძუნ წი და თავ შე კა ვე ბუ ლი მო სა უბ რე ა, ზუ რა 

უფ რო გახ ს ნი ლი და ენაწყ ლი ა ნი. იმ დე ნად ვცდი ლობ, რაც შე იძ-

ლე ბა მე ტი ილა პა რა კონ სა კუ თარ თავ ზე, რომ უკ ვე ისეთ კითხ ვებს 

ვუს ვამ, რო გო რი ცა ა: „თქვენი საყ ვა რე ლი წიგ ნი?”, „საყვარელი 

ფილ მი რო მე ლი ა?” და ა.შ. აღ მოჩ ნ და, რომ ზუ რა ბო ლო დროს 

მხო ლოდ მეღ ვი ნე ო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რის 

კითხ ვი სათ ვის იც ლის, გა გამ კი ბო ლოს „თამაში ჭვა ვის ყა ნა ში” 

გა და ი კითხა და სულ სხვა ნა ი რად აღიქ ვა. გა გა კი ნე მა ტოგ რა ფით 

ძა ლი ან გა ტა ცე ბუ ლი ა, ზუ რას უდ რო ო ბის გა მო ბო ლო ხანს თა ვი-

დან ბო ლომ დე ფილ მი არც კი უნა ხავს... ამა სო ბა ში ფო ტოგ რა ფი 

ვე ღარ ით მენს, უკ ვე რამ დე ნი მე სა ა თია ჩვენს სა უ ბარს უს მენს, 

„წინანდლის“ ბოთ ლიც ბო ლომ დე გა მოვ ცა ლეთ. ას პა რეზს ვთმობ 

და შო რი ახ ლო დან ვაკ ვირ დე ბი ფო ტო ე ბის გა და ღე ბის პრო ცესს 

– გა გა და ზუ რა მარ გ ვე ლაშ ვი ლე ბი წი თე ლი ღვი ნით შევ სე ბუ ლი 

ბო კა ლე ბით ხელ ში მა რან ში კას რებს შო რის, ღვი ნის ცის ტერ-

ნებ თან, ღვი ნის ასორ ტი მენ ტის სა დე მონ ს ტ რა ციო თა როს თან... 

სა ბო ლო ოდ ვას კ ვ ნი, რომ „თბილღვინოს“ პრე ზი დენ ტი და აღ მას-

რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი სა ერ თოდ არ ჰგვა ნან ერ თ მა ნეთს და 

ალ ბათ სწო რედ ამ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლო ბის დამ სა ხუ რე ბა ა, რომ ძმე ბი 

კომ პა ნი ას ასე წარ მა ტე ბუ ლად მარ თა ვენ. 
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მთავარი თემა: ღვინო

სტრატეგიები

რუსეთის ღვინის ბაზარი –  
საფრთხე თუ პერსპექტივა?
 ბოლო ორასი წლის განმავლობაში საქართველო რუსეთის მხრიდან პოლიტიკური 
და ეკონომიკური გავლენის რეჟიმში იმყოფებოდა. შესაბამისად, ქართული ღვინის 
ისტორია მჭიდროდ არის დაკავშირებული რუსეთის ფაქტორთან.
ავტორი: ნუკრი ქურდაძე

საბ ჭო თა კავ ში რის პე რი ო დი
ხში რად გვეს მის, რომ საბ ჭო თა პე რი ოდ ში ქარ თულ მა ღვი ნომ 

დიდ წარ მა ტე ბას მი აღ წი ა: შენ დე ბო და ახა ლი ქარ ხ ნე ბი, ვე ნა ხე-

ბი და ა.შ. ამ პე რი ო დის სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი გვერ დ ზე რომ 

გა დავ დოთ და თე მას ჩა ვუღ რ მავ დეთ, გა სა ხა რე ბელს ბევრს ვე-

რა ფერს ვნა ხავთ. ის ფაქ ტი, რომ საბ ჭო თა კავ ში რი იყო ჩა კე ტი ლი 

სის ტე მა, მოწყ ვე ტი ლი გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში მიმ დი ნა რე პრო-

ცე სებს, გან სა კუთ რე ბით შე ე ხო მეღ ვი ნე ო ბის დარგს. თუ, მა გა ლი-

თად, ხე ლოვ ნე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სხვა დას ხ ვა დარ გ ში ასე თუ 

ისე მა ინც იყო გარ კ ვე უ ლი კონ ტაქ ტე ბი და სავ ლურ სამ ყა როს თან, 

მეღ ვი ნე ო ბის დარ გ ში ეს არ ხდე ბო და. სო ცი ა ლის ტუ რი ბა ნა კის 

გარ და უცხო უ რი ღვი ნო არ სა ი დან არ შე მო დი ო და. 

მე ვე ნა ხე ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბის, რო გორც დარ გის, წარ მა ტე ბის მთა-

ვარ კრი ტე რი უ მად 5-წლიანი გეგ მის შეს რუ ლე ბა ით ვ ლე ბო და და 

ნაკ ლე ბად აწუ ხებ დათ ის ფაქ ტი, რომ ქარ თუ ლი ვა ზის უნი კა ლუ რი 

ჯი შე ბი გა და შე ნე ბის პი რას იყო მი სუ ლი. ყუ რადღე ბა ექ ცე ო და მხო-

ლოდ მა ღალ მო სავ ლი ან ჯი შებს, აღა რა ფერს ვამ ბობ უნი კა ლურ 

ქვევ რის ტექ ნო ლო გი ა ზე. 

კრემ ლის ბოლ შე ვი კუ რი ელი ტი სა და ჰე გე მო ნი პრო ლე ტა რი-

ა ტის ენოგას ტ რო ნო მი უ ლი გე მოვ ნე ბა უპი რა ტე სო ბას ტკბილ და 

ნა ხევ რად ტკბილ ღვი ნოს ანი ჭებ და. ამ ფაქ ტ მა ბევრ ნე გა ტივ თან 

ერ თად კარ გი შე დე გიც მო ი ტა ნა – ტრა დი ცი უ ლი „ხვანჭკარისა“ და 

„ოჯალეშის“ გარ და შე იქ მ ნა ბუ ნებ რი ვად ნა ხევ რად ტკბი ლი ღვი-

ნის ისე თი შე დევ რე ბი, რო გო რი ცაა „ქინძმარაული“ და „ახაშენი“. 

თუმ ცა მა თი რა ო დე ნო ბა არ იყო საკ მა რი სი მზარ დი მოთხოვ-

ნი ლე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად და მათ ზე გა ცი ლე ბით დი დი 

რა ო დე ნო ბით იწარ მო ე ბო და ხე ლოვ ნუ რად ნა ხევ რად ტკბი ლი, 

და ბა ლი ხა რის ხის ღვი ნო ე ბი. თან და თა ნო ბით ქარ თულ ღვი ნოს, 

ისე ვე რო გორც მოლ და ვურს, ძი რი თა დად ტკბი ლი ღვი ნის იმი ჯი 

ჩა მო უ ყა ლიბ და. მას სა მარ თ ლი ა ნად მი იჩ ნევ დ ნენ სა უ კე თე სო 

საბ ჭო თა ღვი ნოდ, მაგ რამ, სამ წუ ხა როდ, ის თან და თან კარ გავ და 

თა ვის ჭეშ მა რიტ სა ხეს და გლო ბა ლუ რი ღვი ნის კონ ტექ ს ტი და ნაც 

ამო ვარ დ ნი ლი იყო. 

საბ ჭო თა კავ ში რის პე რი ოდ ში ქარ თუ ლი ღვი ნის თვით მ ყო ფა-

დო ბა სა ბო ლო ოდ არ გა ნად გურ და ალ ბათ იმი ტომ, რომ ქარ თ-

ვე ლი ადა მი ა ნის გე ნე ტი კუ რი კო დი ვე ნა ხი სა და ღვი ნის გა რე შე 

ძნე ლი წარ მო სად გე ნი ა. ის ფაქ ტი, რომ დღეს ჯერ კი დევ არ სე ბობს 

ავ ტოქ თო ნუ რი ქარ თუ ლი ყურ ძ ნის 500 ჯი ში, რომ ქვევ რის ღვი ნის 

უნი კა ლუ რი ტექ ნო ლო გია ცოცხა ლია და ქარ თუ ლი ღვი ნო გა მო დის 

ლე თარ გი უ ლი ძი ლის ფა ზი დან, ჩე მი ღრმა რწმე ნით, პირ ველ რიგ ში 

ქარ თ ველ მა გლეხ მა გა ნა პი რო ბა. მან არა მარ ტო სა ქარ თ ვე ლო სა 

და ქარ თ ველ ხალხს, არა მედ კა ცობ რი ო ბას შე მო უ ნა ხა ქარ თუ ლი 

ავ ტოქ თო ნუ რი ყურ ძ ნის ჯი შე ბი და ათას წ ლო ვა ნი ქვევ რის ღვი ნის 

ტექ ნო ლო გი ა.

პოს ტ საბ ჭო თა, ე.წ. „ველური კა პი ტა ლიზ მის“ 90-იანი წლე ბის 

პე რი ო დი საკ მა ოდ რთუ ლი იყო ქარ თუ ლი ღვი ნის თ ვის. იგი შეგ-

ვიძ ლია და ვა ხა სი ა თოთ რო გორც „მასობრივი ფალ სი ფი კა ცი ის 

ოქ როს ხა ნა“. რას არ ნა ხავ და კა ცი იმ პე რი ო დის რუ სეთ ში. კულ მი-

ნა ცი ა, რა თქმა უნ და, რუ სეთ ში ჩა მოს ხ მუ ლი ე.წ. ქარ თუ ლი ღვი ნო 

იყო. ქარ თუ ლის ანა ლო გი უ რად, და ახ ლო ე ბით იგი ვე პრობ ლე მე ბი 

ჰქონ და მოლ და ვურ სა და უკ რა ი ნულ ღვი ნო საც – მა სობ რი ვი ფალ-

სი ფი კა ცია და და ბა ლი სა ფა სო სეგ მენ ტა ცი ა. ეს ის ორი პრინ ცი პი ა, 

რა საც შე უძ ლია ღვი ნის კა ტე გო რია ნე ბის მი ერ ბა ზარ ზე ან სა ერ-

თოდ გა ა ნად გუ როს, ან მი სი „ლუმპენიზება“ მო ახ დი ნოს. 

მრა ვა ლი ცდუ ნე ბი სა და ხე ლის შემ შ ლე ლი ფაქ ტო რის მი უ ხე-

და ვად, ქარ თულ მა ღვი ნომ გა უძ ლო ამ რთულ გა მოწ ვე ვა საც – ეს 

პირ ველ რიგ ში იმ ტრა დი ცი ებ მა გა ნა პი რო ბა, რომ ლე ბიც მას გა-

აჩ ნ და და აგ რეთ ვე რამ დე ნი მე ნო ვა ტო რი მწარ მო ებ ლის ძა ლის-

ხ მე ვამ. ესე ნი იყ ვ ნენ პირ ველ რიგ ში კომ პა ნი ე ბი GWS და „ძმები 

ას კა ნე ლე ბი“, ოდ ნავ მოგ ვი ა ნე ბით – „თელავის ღვი ნის მა რა ნი“ და 

„თბილღვინო“. ფაქ ტობ რი ვად, ამ კომ პა ნი ებ მა გა და არ ჩი ნეს ქარ-

თუ ლი ღვი ნო და ბალ სა ფა სო სეგ მენ ტ ში მოხ ვედ რის სა შიშ რო ე ბას, 

რა საც ვერ ას ც დ ნენ მოლ დავე ლი და უკ რა ი ნე ლი ღვი ნის მწარ მო-

ებ ლე ბი.

რუ სეთ ში 1998 წლის ეკო ნო მი კუ რი 
კრი ზი სის შემ დ გო მი პე რი ო დი
ამ დროს ქარ თუ ლი ღვი ნის ლე გა ლუ რი სეგ მენ ტი საკ მა ოდ წარ მა-
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ტე ბით ვი თარ დე ბო და – ღვი ნის ხა რის ხი სულ უფ რო უკე თე სი ხდე-

ბო და თუნ დაც იმის გა მო, რომ მეღ ვი ნე ო ბის მო წი ნა ვე ტექ ნო ლო-

გი ე ბი საკ მა ოდ ინ ტენ სი უ რად ინერ გე ბო და ღვი ნის ქარ ხ ნებ ში, რაც 

ნაკ ლე ბად შე სამ ჩ ნე ვი იყო 90-იან წლებ ში. აშ კა რად იკ ვე თე ბო და 

ქარ თუ ლი ღვი ნის პრე მი უ მი ზა ცი ის პრო ცე სი. სა ფა სო სეგ მენ ტა ცი-

ას თუ გა დავ ხე დავთ, პრე მი უმ - სეგ მენ ტ ში მოხ მა რე ბის მო ცუ ლო ბის 

მხრივ ქარ თუ ლი წყნა რი ღვი ნო მხო ლოდ ფრან გულს ჩა მორ ჩე ბო-

და, რა საც ვერ ვიტყ ვით მოლ და ვურ სა და უკ რა ი ნულ ღვი ნო ებ ზე. 

სრუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბით შე მიძ ლია გან ვაცხა დო, რომ ყალ ბი 

ქარ თუ ლი ღვი ნის უდი დე სი ნა წი ლი მზად დე ბო და რუ სე თის ტე რი-

ტო რი ა ზე. ძნე ლი წარ მო სად გე ნია ასე თი მას შ ტა ბე ბის კონ ტ რა ფაქ-

ტუ ლი და გა ყალ ბე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის არ სე ბო ბა ისეთ ქვეყ ნებ ში, 

რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, ჰო ლან დია ან დი დი ბრი ტა ნე თი. 

მი ზე ზი, რის გა მოც რუ სე თის მხა რემ ემ ბარ გო და ა დო ქარ თულ 

ღვი ნოს, ვე რა ვი თარ კრი ტი კას ვერ უძ ლებს. 

რუ სე თის ღვი ნის ბა ზა რი დღეს
დრო ა, ორი ო დე სიტყ ვით და ვა ხა სი ა თოთ დღე ვან დე ლი რუ სე თის 

ღვი ნის ბა ზა რი. ალ კო ჰო ლუ რი სას მე ლე ბის მოხ მა რე ბის სეგ მენ-

ტი რე ბა ასე თი ა: ლუ დი, არა ყი, სხვა სას მე ლე ბის ბლო კი და ღვი ნის 

ბლო კი. ბაზ რის წი ლის მი ხედ ვით ლი დე რია ლუ დი 74,2% (2012 წ.). 

მას მოს დევს არა ყი – 13,8% მოხ მა რე ბის წი ლით. „სხვა სას მე ლე ბის 

„ბლოკში“ იგუ ლის ხ მე ბა: ბრენ დი (კონიაკის ჩათ ვ ლით), ვის კი, ჯი ნი, 

ტე კი ლა და ა.შ. მა თი ჯა მუ რი წი ლი 4,5%-ია. ღვი ნის ბლო კის წი ლი 

7,5%-ს შე ად გენს.

გან ვი ხი ლოთ ღვი ნის ბლო კი. ღვი ნის მოხ მა რე ბის მო ცუ ლო ბა 

შე ად გენს და ახ ლო ე ბით 1007 მლნ ლიტრს, რაც თა ვის თა ვად მშვე-

ნი ე რი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა, მაგ რამ ქარ თუ ლი ღვი ნის პერ ს პექ ტი ვე ბის 

გათ ვა ლის წი ნე ბით, არ მი მაჩ ნია საკ მა რი სი მხო ლოდ ამ ციფ რ ზე 

ოპე რი რე ბა. ღვი ნის ბლო კი რუ სეთ ში დი ფე რენ ცირ დე ბა შემ დეგ-

ნა ი რად: ცქრი ა ლა ღვი ნო (შამპანურის ჩათ ვ ლით), წყნა რი ღვი ნო 

და სხვა დას ხ ვა ღვი ნო, რო მელ თა წი ლი ღვი ნის ბლოკ ში შე ად გენს 

შე სა ბა მი სად 25%, 59% და 16% -ს (2012წ.). 

ცქრი ა ლა ღვი ნის ბა ზა რი ქარ თუ ლი ღვი ნის თ ვის არ ც თუ ისე 

პერ ს პექ ტი უ ლია რამ დე ნი მე მი ზე ზის გა მო: და ბა ლი ცნო ბა დო ბა, 

კონ კუ რენ ცია ად გი ლობ რი ვი იაფი ბრენ დე ბის მხრი დან, ძლი ე რი 

კონ კუ რენ ცია და სავ ლუ რი ბრენ დე ბის მხრი დან. რაც შე ე ხე ბა სხვა-

დას ხ ვა ღვი ნის სეგ მენტს, იგუ ლის ხ მე ბა პორ ტ ვე ი ნი, ხე რე სი, ხი-

ლის ღვი ნო, შა რან ტი და ა.შ. ქარ თუ ლი ღვი ნის თ ვის იგი სა ერ თოდ 

ინ ტე რესს მოკ ლე ბუ ლი ა. 

სეგ მენ ტი, რო მე ლიც აქ ტუ ა ლუ რია ქარ თუ ლი ღვი ნის თ ვის, არის 

წყნა რი ღვი ნის კა ტე გო რი ა, რომ ლის მო ცუ ლო ბა შე ად გენს 620,9 

მლნ ლიტრს, სა ი და ნაც იმ პორ ტი რე ბუ ლი წყნა რი ღვი ნის მო ცუ ლო-

ბა შე ად გენს 288,3 მლნ ლიტრს. თუ შე ვა და რებთ იმა ვე მაჩ ვე ნე-

ბელს სხვა ქვეყ ნებ ში, მი ვი ღებთ შემ დეგს: დიდ ბრი ტა ნეთ ში – 1211,9 

მლნ ლ. (5,2-ჯერ მე ტი); გერ მა ნია 1166,4 მლნ ლ. (5-ჯერ მე ტი); აშშ 

– 691,2 მლნ ლ. (2,4-ჯერ მე ტი). წყნა რი ღვი ნის კა ტე გო რი ა ში 53,6% 

უკა ვია ად გი ლობ რივ რუ სულ ღვი ნოს, რო მელ საც ძი რი თა დად 

და ბა ლი სო ცი ა ლუ რი ფე ნი სა და ღვი ნის არ მ ცოდ ნე მომ ხ მა რებ ლის 

ღვი ნოს უწო დე ბენ. ღვი ნის ინ დუს ტ რი ის და ხა სი ა თე ბის მიზ ნით 

მო ვიშ ვე ლი ებ ავ ტო რი ტე ტუ ლი კვლე ვის დას კ ვ ნას: „რუსული ღვი-

ნის 25% იწარ მო ე ბა ად გი ლობ რი ვი ყურ ძ ნის ბა ზა ზე, 25% უცხო ე თი-

დან შე მო ტა ნი ლი ღვი ნის მა სა ლით და და ნარ ჩე ნი 50%(!) გა ურ კ-

ვე ვე ლი წარ მო შო ბის სითხით“ (წყარო: International Wine and Spirit 

Research).

საკ მა ოდ ძლი ე რია კონ სერ ვა ტი უ ლი ტენ დენ ცი ე ბი – მომ ხ მა რე-

ბელ თა უმე ტე სო ბა უპი რა ტე სო ბას ანი ჭებს ტკბილ ღვი ნოს, თუმ ცა 

მშრა ლი ღვი ნის მოხ მა რე ბის წი ლი საგ რ ძ ნობ ლად იზ რ დე ბა (მისი 

წი ლი ჭარ ბობს გან სა კუთ რე ბით პრე მი უმ - სეგ მენ ტ ში). ასე ვე მუ ხის 

კას რ ში დაძ ვე ლე ბუ ლი ღვი ნო მა ღა ლი ხა რის ხის იდენ ტუ რად მი იჩ-

ნე ვა, ხოლო ორ გა ნუ ლი და ბი ო დი ნა მი კუ რი ღვი ნის წი ლი, ფაქ ტობ-

რი ვად, არც იგ რ ძ ნო ბა. 

კი დევ ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი, რომ ლის გათ ვა-

ლის წი ნე ბის გა რე შე ძნე ლია ილა პა რა კო რუ სე თის ღვი ნის ბა ზარ ზე, 

გახლავთ  ღვი ნის პრე მი უ მი ზა ცი ის ფაქ ტო რი. ამის მი ზე ზია პირ ველ 

რიგ ში პოს ტ კ რი ზი სუ ლი სი ტუ ა ცი ი დან გა მოს ვ ლა და, შე სა ბა მი სად, 

მო სახ ლე ო ბის მყიდ ვე ლო ბი თი უნა რი ა ნო ბის გაზ რ და. არის კი დევ 

მე ო რე, არა ნაკ ლებ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მი ზე ზი – სა აქ ცი ზო პო ლი ტი კის 

გამ კაც რე ბა და სა ხელ მ წი ფოს, რო გორც ბაზ რის მა რე გუ ლი რებ-

ლის რო ლის გაზ რ და. შე სა ბა მი სად, დღე ვან დე ლი რუ სე თის ღვი ნის 

ბაზ რის სა ფა სო სეგ მენ ტა ცია საგ რ ძ ნობ ლად გან ს ხ ვავ დე ბა 2006 

წლამ დე შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნებ ლე ბის გან. მა გა ლი თად, თუ ად რე ხა-

რის ხი ა ნი ღვი ნის სა ფა სო სეგ მენ ტი იწყე ბო და 250-300 რუბ ლი დან, 

დღეს ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 350-400 რუბლს აჭარ ბებს. 

ქარ თუ ლი ღვი ნო დღეს 
რო დე საც სა უ ბა რია დღე ვან დელ ქარ თულ ღვი ნო ზე, სავ სე ბით 

ბუ ნებ რი ვი ა, ათ ვ ლის წერ ტი ლად მი ვიჩ ნი ოთ რუ სეთ ში ქარ თუ ლი 

81328

65603

16265

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

64,871.4

75899.5

88802.4

რუსეთი + სხვა ქვეყნები

სხვა ქვეყნები
რუსეთი

ყურძნის ნატურალური ღვინოების ექსპორტი  
(ათასი აშშ დოლარი)

ემბარგოს 
წელი
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ღვი ნის აკ რ ძალ ვის 2006 წე ლი. პირ ვე ლად რამ დე ნი მე სა უ კუ ნის 

გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თ ვე ლო მაქ სი მა ლუ რად გან თა ვი სუფ ლ და რუ-

სე თის გავ ლე ნის გან. შე სა ბა მი სად, მკვეთ რად გა მო ი ხა ტა ქვეყ ნის 

ევ რო ატ ლან ტი კუ რი გან ვი თა რე ბის ვექ ტო რი. არ შე იძ ლე ბო და ამ 

მოვ ლე ნას გავ ლე ნა არ მო ეხ დი ნა ქარ თუ ლი ღვი ნის ინ დუს ტ რი ა ზე. 

ემ ბარ გოს შემ დ გო მი წლე ბის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე უარ ყო ფი თი 

და სამ წუ ხა რო ფაქ ტი იყო ვე ნა ხის ფარ თო ბი სა და, შე სა ბა მი სად, 

ყურ ძ ნის წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბის შემ ცი რე ბა (2006 დან 2010 წლამ-

დე 26%-ით). თუმ ცა 2010 წლის შემ დეგ ვე ნა ხის ფარ თო ბის მა ტე ბამ 

კარ გი ტემ პი აჩ ვე ნა: მა გა ლი თად, 2011 წელს ყურ ძ ნის წარ მო ე ბის 

მო ცუ ლო ბა წი ნა წელ თან შე და რე ბით 32,2%-ით გა ი ზარ და. 

ქარ თ ვე ლე ბი ხში რად ვახ სე ნებთ, რომ გვაქვს 500-მდე ავ ტო- 

ქ თო ნუ რი ყურ ძ ნის ჯი ში, მაგ რამ, სამ წუ ხა როდ, მათ გა და სარ ჩე ნად 

და მო სავ ლე ლად ნაკ ლე ბად ვინ მე ზრუ ნავ და რუ სე თის ემ ბარ გომ-

დე. ისე თი მას შ ტა ბის თვი სებ რი ვი ცვლი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც მოხ და 

ბო ლო 5-6 წლის მან ძილ ზე სა ქარ თ ვე ლოს მე ვე ნა ხე ო ბა ში, ალ ბათ 

არ მომ ხ და რა 80-90 წლის გან მავ ლო ბა ში. მხედ ვე ლო ბა ში მაქვს 

იშ ვი ა თი, თით ქ მის მი ვიწყე ბუ ლი ჯი შე ბის საკ მა ოდ ინ ტენ სი უ რი მო-

შე ნე ბა. შე იძ ლე ბა ეს პრო ცე სი არ არის ისე თი მას შ ტა ბუ რი, რო გორ-

საც ვი სურ ვებ დით, მაგ რამ გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის ფაქ ტი, რომ 

აღ დ გე ნა- მო შე ნე ბის პრო ცესს დრო სჭირ დე ბა და მწარ მო ებ ლე ბი, 

რომ ლებ მაც ეს გზა აირ ჩი ეს, პა ტი ვის ცე მას იმ სა ხუ რე ბენ. 

რაც შე ე ხე ბა ბო ლო წლებ ში ღვი ნის ექ ს პორ ტის დი ნა მი კას, ღვი-

ნის ექ ს პორ ტის მაჩ ვე ნე ბე ლი 2012 წელს 2007 წელ თან შე და რე ბით 

122,2%-ით გა ი ზარ და. ე.ი. ხუთი  წლის მან ძილ ზე სა შუ ა ლო წლი ურ მა 

ზრდამ 24% შე ად გი ნა. ექ ს პორ ტის უფ რო დი დი მაჩ ვე ნე ბე ლი ჰქონ-

და მხო ლოდ ახალ ზე ლან დი ას XX სა უ კუ ნის ბო ლოს. ქვე ყა ნა, სა დაც 

70-იან წლე ბამ დე მეღ ვი ნე ო ბას რო გორც მხო ლოდ ეგ ზო ტი კურ 

დარგს, ისე გა ნი ხი ლავ დ ნენ, დღეს ერ თ -ერთ მოთხოვ ნად ღვი ნის 

კა ტე გო რი ად ით ვ ლე ბა.

ღვი ნის სა ა გენ ტოს მო ნა ცე მე ბით, დღეს ქარ თუ ლი ღვი ნო  

43 ქვე ყა ნა ში იყი დე ბა. კარ გი ზრდის ტემ პი იმის მაჩ ვე ნე ბე ლი ა, 

რომ ქარ თულ ღვი ნო ზე მოთხოვ ნა წლი დან წლამ დე იზ რ დე ბა – 

პირ ველ რიგ ში გან ვი თა რე ბულ და სტრა ტე გი უ ლად მნიშ ვ ნე ლო ვან 

ღვი ნის ბაზ რებ ზე. მა გა ლი თად თუნ დაც ჩი ნე თის ბა ზა რი შეგ ვიძ ლია 

მო ვიყ ვა ნოთ, რომ ლის ასათ ვი სებ ლად მსოფ ლი ოს ყვე ლა წამ ყ ვა ნი 

ღვი ნის მწარ მო ე ბე ლი უამ რავ რე სურსს ხარ ჯავს. 2012 წელს აქ ქარ-

თუ ლი ღვი ნის 1 მი ლი ონ ბოთ ლ ზე მე ტი შე ვი და, ხო ლო 6-7 წლის წინ 

სტრა ტე გი უ ლი ქვეყ ნე ბის სი ა ში იგი სა ერ თოდ არ ფი გუ რი რებ და. 

აუცი ლებ ლად უნ და ვახ სე ნოთ კი დევ ერ თი ძა ლი ან მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი ტენ დენ ცია – ქარ თუ ლი ღვი ნის პრე მი უ მი ზა ცი ის პრო ცე სი. 

2006 წლის ემ ბარ გომ დე ერ თი ლიტ რი ღვი ნის სა შუ ა ლო სა ექ ს პორ-

ტო ფა სი $1,95-ს შე ად გენ და, ხო ლო 2007- 2012 წლებ ში – სა შუ ა ლოდ 

$3,25-ს, ანუ ფა სი 67%-ით გა ი ზარ და. მსგავს ციფ რებს, თან დრო ის 

ასეთ მცი რე მო ნაკ ვეთ ში, ბევ რი წამ ყ ვა ნი ღვი ნის მწარ მო ე ბე ლი 

ქვე ყა ნა ინატ რებ და. დღე ვან დე ლი გლო ბა ლუ რი ღვი ნის ბიზ ნე სი 

ისეა მოწყო ბი ლი, რომ, ფაქ ტობ რი ვად, ღვი ნის ყვე ლა მწარ მო ე ბე-

ლი, ახა ლი სამ ყა როს მეღ ვი ნე ე ბის ჩათ ვ ლით, თა ვი სი პრო დუქ ცი ის 

პრე მი უ მი ზა ცი ას ცდი ლობს. ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქ მუ ლი გა ნა პი რო ბა 

იმ და დე ბით მა ძვრებ მა, რომ ლე ბიც ქარ თუ ლი ღვი ნის ინ დუს ტ რი ა-

ში ბო ლო 5-6 წლის მან ძილ ზე მოხ და. 

სა შუ ა ლო და მსხვი ლი კომ პა ნი ე ბის მი ერ წარ მო ე ბუ ლი ღვი ნო 

საგ რ ძ ნობ ლად მი უ ახ ლოვ და სა ერ თა შო რი სო სტან დარტს. მხედ-

ვე ლო ბა ში მაქვს რო გორც ღვი ნის ხა რის ხი, ასე ვე გა რეგ ნუ ლი სა ხე. 

მსხვი ლი და სა შუ ა ლო მწარ მო ებ ლე ბი ქმნი ან ხა რის ხი ან ორ დი ნა-

რულ ღვი ნო ებს, აფარ თო ე ბენ ან ქმნი ან სა ერ თა შო რი სო კლა სის 

პრე მი უმ - სეგ მენ ტის ღვი ნოს. ეს ტენ დენ ცია 2006 წლამ დეც არ სე-

ბობ და, მაგ რამ ასე თი ინ ტენ სი ვო ბით არ შე ი ნიშ ნე ბო და. 

არ შე მიძ ლია გან სა კუთ რე ბით არ აღ ვ ნიშ ნო ქვევ რის ტექ ნო-

ლო გი ით და ყე ნე ბუ ლი ღვი ნო, რო მე ლიც სულ უფ რო პო პუ ლა რუ ლი 

ხდე ბა და თან და თა ნო ბით იკა ვებს იმ სა პა ტიო ად გილს, რო მე ლიც 

მას ეკუთ ვ ნის ქარ თულ მეღ ვი ნე ო ბა ში. ქვევ რის ტექ ნო ლო გი ა, 

ჩე მი აზ რით, მო მა ვა ლი ქარ თუ ლი პრე მი ა ლუ რი ღვი ნის სეგ მენ ტის 

გან ვი თა რე ბის ძი რი თა დი ვექ ტო რი შე იძ ლე ბა გახ დეს (ყოველ შემ-

თხ ვე ვა ში, ამის ყვე ლა წი ნა პი რო ბა არ სე ბობს).

დღე ვან დელ გლო ბა ლურ სამ ყა რო ში არ ც თუ ისე რთუ ლი ა, 

შექ მ ნა მა ღა ლი დო ნის ტექ ნო ლო გი უ რი ღვი ნის წარ მო ე ბა. თუ 

პრო ფე სი ო ნა ლუ რად შე ი მუ შა ვებ ბიზ ნეს პ რო ექტს, და ა სა ბუ თებ 

მის რენ ტა ბე ლო ბას – ინ ვეს ტო რიც მო ი ნა ხე ბა, ან ად გი ლობ რი ვი 

ან უცხო ე ლი. ეს თა ვის თა ვად კე თილ შო ბი ლური საქ მე ა, მაგ რამ 

შექ მ ნა ღვი ნო, რო მე ლიც იქ ნე ბა ტა რუ ა რი სა და ჯი შის ჰარ მო ნი-

ის ნი მუ ში და ისიც ძვე ლი, ტრა დი ცი უ ლი ქვევ რის ტექ ნო ლო გი ით 

და ყე ნე ბუ ლი, რო მელ საც ექ ნე ბა მკვეთ რად გა მო ხა ტუ ლი ორი გი ნა-

ლუ რი ხა სი ა თი, და მე თან ხ მე ბით, ალ ბათ ყვე ლა მეღ ვი ნის ოც ნე ბა ა. 

„ნიკოლაიშვილი“, „ბერიშვილის მა რა ნი“, „ხოხბის ცრემ ლე ბი“, 

„ჯაყელი“, მა რა ნი „ნიკა“, ეს არას რუ ლი სიაა იმ ენ თუ ზი ას ტ - ნო ვა-

ტო რი მწარ მო ებ ლე ბი სა, რო მელ თაც ახა ლი სიტყ ვა თქვეს ქარ თულ 

მეღ ვი ნე ო ბა ში. „ღვინის კლუ ბის“ მი ერ ორ გა ნი ზე ბუ ლი ფეს ტი ვა ლი, 

სა დაც წარ მოდ გე ნი ლი იყო ქვევ რის ღვი ნის სა უ კე თე სო ნი მუ შე ბი, 

და მათ მი მართ სა ზო გა დო ე ბის დი დი ინ ტე რე სი, ოპ ტი მიზ მის საკ-

მაო სა ფუძ ველს იძ ლე ვა. 

სა ქარ თ ვე ლოს ეს ახა ლი ტენ დენ ცია უკ ვე შე ე ხო მსხვილ მწარ-

მო ებ ლებ საც, რაც სა სი ხა რუ ლოა და ასე ვე დიდ პა ტი ვის ცე მას 

იმ სა ხუ რებს. უკ ვე გა მოჩ ნ და ახა ლი ხა ზი მათს ასორ ტი მენ ტ ში – 

„ქვევრის ღვი ნო“. 

ალ ბათ ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი, რა მაც ზე მოთ ჩა-

მოთ ვ ლი ლი და დე ბი თი ტენ დენ ცი ე ბი გა ნა პი რო ბა, არის ქარ თუ ლი 

ღვი ნის 2006 წლის ემ ბარ გო რუ სე თის ბა ზარ ზე. რომ არა ეს ფაქ ტი, 

ქარ თუ ლი ღვი ნის გან ვი თა რე ბა პირ და პირ პ რო პორ ცი ულ და მო-

კი დე ბუ ლე ბა ში დარ ჩე ბო და გა ნუ ვი თა რე ბე ლი რუ სუ ლი ღვი ნის 

ბაზ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა და პროგ რე სი რე ბის ფაქ ტორ თან.

2006 წლამ დე პე რი ოდ ში ქარ თუ ლი ღვი ნის სა ექ ს პორ ტო პრე-

მი უ მი ზა ცი ა ზე ოც ნე ბაც არ შე იძ ლე ბო და. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 

არ სე ბობ და ქარ თუ ლი ღვი ნის მა ღალ ფა სი ა ნი სეგ მენ ტი, იგი საკ მა-
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ოდ მცი რე იყო – რუ სეთ ში დი დი რა ო დე ნო ბით შე დი ო და ღვი ნო მა-

სა ლა და იაფ ფა სი ა ნი ნა ხევ რად ტკბი ლი სა ეჭ ვო ხა რის ხის ღვი ნო, 

რაც მე ვე ნა ხე ო ბა ში ექ ს პე რი მენ ტე ბის ჩა ტა რე ბი სა და ინო ვა ცი ის 

მო ტი ვა ცი ას არ უწყობ და ხელს. იგი ვე ბე დი ელო და ქვევ რის ღვი-

ნოს, რომ ლის თ ვი საც რუ სე თის მომ ხ მა რე ბე ლი, და სავ ლე ლის გან 

გან ს ხ ვა ვე ბით, დღე საც ნაკ ლე ბად არის მზად. 

პერ ს პექ ტი ვე ბი
ღვი ნის ექ ს პორ ტი დან შე მო სუ ლი თან ხა 2012 წელს უკ ვე გა უ ტოლ და 

2005 წელს რუ სეთ ში ექ ს პორ ტის ანა ლო გი ურ მაჩ ვე ნე ბელს. თუ გა-

ვა კე თებთ მო მა ვა ლი ორი წლის პროგ ნოზს წი ნა წლე ბის მო ნა ცე-

მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით და სა ვა რა უ დო ზრდის ტემპს ავი ღებთ, 

მა გა ლი თად, 17%-ს, აღ მოჩ ნ დე ბა, რომ 2013 წელს სხვა ქვეყ ნე ბის 

ჯა მუ რი გა ყიდ ვე ბი უკ ვე საგ რ ძ ნობ ლად გა და ა ჭარ ბებს რუ სე თის 

ბა ზარ ზე 2005 წლის გა ყიდ ვე ბის მო ნა ცე მებს. ხო ლო 2014 წელს 

საკ მაოდ დი დი თან ხით გა და ა ჭარ ბებს ღვი ნის სა ერ თო ექ ს პორ ტი-

დან შე მო სულ თან ხას 2005 წელ თან შე და რე ბით. წამ ყ ვა ნი ღვი ნის 

ბაზ რე ბის ათ ვი სე ბის პროგ ნო ზი უფ რო რე ა ლის ტუ რი იქ ნე ბო და, 

რუ სე თის ბა ზა რი რომ არ გახ ს ნი ლი ყო. რო გორ გა და ა ნა წი ლე ბენ 

რე სურ სებს რუ სე თის სა სარ გებ ლოდ მსხვი ლი მწარ მო ებ ლე ბი და 

რა გავ ლე ნას მო ახ დენს ეს ექ ს პორ ტის მაჩ ვე ნე ბელ ზე, ალ ბათ უკ ვე 

ამ წლის ბო ლოს და 2014 წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში შე ვა ფა სებთ.

დღეს ქარ თუ ლი ღვი ნო ისევ გზაჯ ვა რე დინ თან აღ მოჩ ნ და: ერ-

თი მხრივ, სა ერ თა შო რი სო, თა ნა მედ რო ვე, გან ვი თა რე ბუ ლი და 

არა კო რუმ პი რე ბუ ლი ღვი ნის ბა ზა რი და, მე ო რე მხრივ, რუ სე თი. 

რო მელ გზას გა უდ გე ბა ქარ თუ ლი ღვი ნო, ამას უახ ლო ე სი მო მა-

ვა ლი გვიჩ ვე ნებს. ხში რად გვეს მის, რომ ორი ვე მი მარ თუ ლე ბას 

ერ თ ნა ი რი ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს, რაც მე პი რა დად გა მარ თ-

ლე ბუ ლად არ მი მაჩ ნი ა. მსოფ ლიო ღვი ნის ის ტო რი ი დან კარ გა დაა 

ცნო ბი ლი ის ფაქ ტი, რომ მთა ვა რი გა სა ღე ბის ბა ზა რი ყო ველ თ ვის 

უკუ გავ ლე ნას ახ დენს მიმ წო დე ბე ლი ქვეყ ნის ღვი ნის ინ დუს ტ რი ა ზე. 

ბორ დოს ღვი ნო, ისე თი, რო გორ საც დღეს ჩვენ ვიც ნობთ, თა ვის 

დრო ზე ბრი ტა ნულ მა ბა ზარ მა „შექმნა“, ისე ვე რო გორც თა ვის დრო-

ზე ეს პა ნუ რი და პორ ტუ გა ლი უ რი ღვი ნო (მალაგა, ხე რე სი, პორ ტო). 

იმავე  უკუ გავ ლე ნას ახდენდა XX სა უ კუ ნის მე ო რე ნა ხევ რი დან 

დღემ დე აშშ ევ რო პულ ღვი ნო ზე. მსგავ სი ის ტო რია მე ორ დე ბა 

დღეს ჩი ნე თის ბა ზარ ზე. ქარ თუ ლი ღვი ნის კა ტე გო რია დღეს სა-

ოც რად გან ს ხ ვავ დე ბა იმის გან, რაც იყო 2006 წელს. ჯერჯერობით 

რუ სე თის ღვი ნის ბა ზა რი ჯერ კიდევ საკმაოდ შორს არის გან ვი-

თა რე ბუ ლი და ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ბაზ რის კა ტე გო რი ი სა გან, ამიტომ 

მასზე ორიენტირება აუცი ლებ ლად გამოიწვევს ქარ თუ ლი ღვი ნის 

ხა რის ხი სა და იმი ჯის დაქ ვე ი თე ბას.

არ მინ და, მკითხ ველს შე ექ მ ნას შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ თით ქოს 

მე რუ სე თის ბა ზარ ზე ქარ თუ ლი ღვი ნის დაბ რუ ნე ბის მო წი ნა აღ მ დე-

გე ვარ. იმ სირ თუ ლე ე ბის მი უ ხე და ვად, რაც უკ ვე ვახ სე ნე, არ სე ბობს 

ასე ვე რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ტენ დენ ცი ა, რაც დღე ვან დე ლი 

რუ სე თის ღვი ნის ბა ზარს ახა სი ა თებს და ოპ ტი მიზ მის სა ფუძ ველს 

იძ ლე ვა. პირ ველ რიგ ში მხედ ვე ლო ბა ში მაქვს ღვი ნის მოხ მა რე-

ბის კულ ტუ რის ზრდა. თუმ ცა ეს პრო ცე სი ძირითადად შე სამ ჩ ნე-

ვია დი დი ქა ლა ქე ბის ღვი ნის მომ ხ მა რებ ლის გარ კ ვე ულ ნა წილ ში 

(20-25%). გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ღვი ნის სულ უფ რო 

პო პუ ლა რულ კა ტე გო რი ად ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო ცე სი ახალ გაზ რ და, 

გა ნათ ლე ბუ ლი, ევ რო პუ ლი ფა სე უ ლო ბე ბის მომ ხ მა რებ ლის თ ვის. 

საგ რ ძ ნობ ლად პროგ რე სი რებს სა შუ ა ლო და მა ღა ლი სო ცი ა ლუ რი 

ფე ნის წარ მო მად გენ ლე ბის ცოდ ნის ხა რის ხი სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის 

ღვი ნო ებ თან და კავ ში რე ბით. აღ ნიშ ნულ კა ტე გო რი ა ში ღვი ნო სულ 

უფ რო პო პუ ლა რუ ლი და პრეს ტი ჟუ ლი სას მე ლი ხდე ბა. ამ მომ ხ მა-

რებ ლის თ ვის ხა რის ხი ა ნი ღვი ნის ფა სი იწყე ბა 350-400 რუბ ლი დან 

(სუპერმარკეტის თა რო ზე). უკ ვე ძა ლი ან ცუდ ტო ნად ით ვ ლე ბა 

საქ მი ა ნი შეხ ვედ რე ბის, ან სა ღა მოს რეს ტო რან ში ვახ შ მო ბის, ან 

სხვა დას ხ ვა წვე უ ლე ბის დროს არა ყი სა და ლუ დის სმა. მოს კოვ-

ში მა ღა ლი კლა სის რეს ტორ ნე ბის ღვი ნის მე ნი უ ში ნა ხავთ ყვე ლა 

წამ ყ ვა ნი ქვეყ ნის ღვი ნოს და მხო ლოდ ერ თი ან ორი და სა ხე ლე ბის 

არაყს. სწო რედ ეს გა რე მო ე ბე ბი გან საზღ ვ რავს რუ სე თის ღვი-

ნის ბაზ რის პერ ს პექ ტი ულ ხა სი ათს. ქარ თუ ლი ღვი ნის რუ სე თის 

ბა ზარ ზე დაბ რუ ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში მი ზან შე წო ნი ლია ძი რი თა დად 

ამ კა ტე გო რი ის მომ ხ მა რე ბელ ზე ორი ენ ტი რე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი ტი პის 

მომ ხ მა რე ბელს პი რო ბი თად შე იძ ლე ბა და ვარ ქ ვათ „პროგრესული 

მომ ხ მა რე ბე ლი“. ძვე ლი, საბ ჭო უ რი სტი ლის, „კავკასიელი ტყვე ქა-

ლი სა“ და „მიმინოს“ იმი ჯის მქონე მომ ხ მა რე ბელ ზე ორი ენ ტი რე ბა 

ქარ თულ ღვი ნოს თან და თან „მომაკვდავი“ კა ტე გო რი ის რან გ ში 

გა და იყ ვანს. 

ძა ლი ან დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს ღვი ნის მსხვი ლი მწარ მო ებ-

ლე ბის ის ტო რი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ფაქ ტორს. სამ წუ ხა რო იქ-

ნე ბა ქარ თუ ლი ღვი ნის გე ნე ტი კუ რი კო დის შე ნახ ვა ისევ გლე ხე ბი სა 

და წვრი ლი მე წარ მე ე ბის მი სა ხე დი თუ გახ და. თუმ ცა, თუ გა ვით ვა-

ლის წი ნებთ მის ფე ნო მე ნა ლურ „იმუნიტეტს“, დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ 

და ვი მე დოვ ნებ, რომ ქარ თუ ლი ღვი ნო ამ გა მოწ ვე ვა საც ღირ სე უ-

ლად მი ი ღებს. ფ
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ჯაყელები – ფართოდ 
გახელილი თვალებით

ავტორი: კახა თოლორდავა

ფოტო: ლაშა ღუღუნიშვილი

ო, ლოკოკინავ,
აცოცდი ფუჯის მთაზე,
ოღონდ ნელა, ნელა.

— ბაშო

მთავარი თემა: ღვინო

პროფილი

ხ
აშ მ ში ცხე ლა, თუმ ცა ჩრდილ ში რომ 

შე ა ბი ჯებ, გრი ლი ნი ა ვი უმალ გა-

ვიწყებს მზის სიმ წ ვე ლეს. ნი ავს აქა უ რი 

გა რე მოს სურ ნე ლი მო აქვს და კი დევ 

ერ თხელ გახ სე ნებს, რომ სტუმ რად ჩა მო სუ ლი 

ქა ლა ქე ლი ხარ. მე ოდ ნავ შე მაღ ლე ბულ ად გილ ზე 

ვდგა ვარ. ჩემ წინ ვე ნა ხია გა შე ნე ბუ ლი – მუშ ტი ვით 

შეკ რუ ლი, სოფ ლე ლი ბი ჭი ვით ჯან მ რ თე ლი, ტე რა-

კო ტის არ მი ა სა ვით სი მეტ რი უ ლი და საბ რ ძოლ ვე-

ლად გამ ზა დე ბუ ლი. აქ ად რეც ვარ ნამ ყო ფი, თა ნაც 

არა ერ თხელ და ორ ჯერ, მაგ რამ ყო ველ ჯერ ზე 

რთველ ში, რო ცა ვე ნა ხი უკ ვე სა ჩუქ რის გა სა ცე-

მა დაა მო დუ ნე ბუ ლი. ამ დროს აქა უ რი არე მა რეც 

სხვა ნა ი რად გა მო ი ყუ რე ბა და გან ს ხ ვა ვე ბუ ლა დაც 

ჟღერს; ის ბო შა ქა ლის კა ბე ბი ვით ჭრელ - ჭ რე ლი და 

აქა ქა ნე ბუ ლი ა. ამ დროს ყვე ლას სა ჩუ ქა რი აინ ტე-

რე სებს და არა ამ სა ჩუქ რის გამ ღე ბი. სულ სხვაა 

ახ ლა, ივ ლი სის მწვე ლი მზის ქვეშ, რო დე საც ვე ნა ხი 

მე დი ტა ცი ა ში ჩამ ჯ და რი ბუ დის ტი ბე რი ვი თაა და 

მხო ლოდ სა კუ თარ თავს, მი წას, მზე სა და ჰა ერს 

უგ დებს ყურს. მის შემ ხედ ვა რეს ძა ლა უ ნე ბუ რად 

გიჩ ნ დე ბა სურ ვი ლი, სად მე ახ ლო მახ ლო ჩა მოჯ დე, 

თვა ლე ბი და ხუ ჭო, თა ვი ჩა ქინ დ რო და გა ი რინ დო...

 „როგორ ფიქ რობ, სა ი დან ეს უეც რად მო ვარ დ-

ნი ლი სურ ვი ლი, შე გე ძი ნათ ვე ნა ხი და გე ფიქ რათ 

ღვი ნო ე ბის შექ მ ნა ზე?“ მე და მალ ხაზ ჯა ყე ლი, 55 

წლის, გა ნათ ლე ბით მა თე მა ტი კო სი, ბო ლო 13 წლის 

გან მავ ლო ბა ში კი ღვი ნის შემ ქ მ ნე ლი მე ვე ნა ხე, 

თბი ლი სის ერ თ -ერთ ღია კა ფე ში ვსა უზ მობთ. 

რო დე საც მალ ხა ზი ფიქ რობს, ის თავს ოდ ნავ 

გვერ დ ზე ხრის და მხო ლოდ მცი რე პა უ ზის შემ დეგ 

გპა სუ ხობს ხოლ მე. კითხ ვის მრავ ლო ბი თი ფორ მა 

კი მის ძმას, ზა ზა ჯა ყელს გუ ლის ხ მობს. სხვა ნა ი-

რად ვერ იქ ნე ბა. დღეს ჩვენ თან არა ვინ ამ ბობს, 

წა მო, მალ ხაზ ჯა ყე ლის ღვი ნო შევ ს ვა თო; ყვე ლა 

ვამ ბობთ, – ჯა ყე ლე ბი ხომ არ გაგ ვე სინ ჯა? მალ ხა ზი 

ხუმ რობს ხოლ მე, მე ვოც ნე ბობ, ზა ზა კი უკან, მი წა ზე 

მაბ რუ ნებ სო. ამ მხრივ ეს ორ ნი ინი და იანი ვით 

არი ან, ერ თ მა ნე თი სა გან გა ნუ ყო ფე ლი სა პი რის-

პი რო ძა ლე ბი ვით, რომ ლე ბიც ნე ბის მი ე რი არ სის 

ცვა ლე ბა დო ბი სა და გან ვი თა რე ბის შე მოქ მე დე-

ბით საწყი სებს წარ მო ად გე ნენ. უფ რო გა სა გე ბად 

თუ გნე ბავთ, მა შინ ვიტყო დი, რომ ძმე ბი ჯა ყე ლე ბი 

ძმე ბი კო ე ნე ბი ვით შე- მოქ მე დე ბენ : ერ თი ოც ნე-

ბობს, მე ო რე ამ ოც ნე ბას ყი დის, ორი ვე ერ თად კი 

სა ოც რად დი ნა მი კუ რი ძა ლის ხ მე ვით ცდი ლობს 

რა ღა ცის შექ მ ნას. ჯა ყე ლე ბიც ასე არი ან. ვერც კი 

წარ მო იდ გენთ, რო გორ გან ს ხ ვავ დე ბი ან ძმე ბი ერ-

თ მა ნე თის გან...

ეს კითხ ვა, რო გორც აღ მოჩ ნ და, მარ ტო მე არ 

მომ ს ვ ლია თავ ში და ეს ბუ ნებ რი ვი ცა ა. მალ ხაზ მა 

მითხ რა, რომ იმა ვე კითხ ვა ზე პა სუ ხი ელის ფე ი რინ-

გ საც აინ ტე რე სებ და. ფე ი რინ გი ჟურ ნა ლის ტი და 

მწე რა ლი ა, ღვი ნო ზე წერს, და ღვი ნის სამ ყა რო ში 

ე.წ. „ნატურალური“ ღვი ნის მხარ დამ ჭე რად იც ნო-

ბენ. რო გორც ვხვდე ბი, ქალ ბა ტონ ფე ი რინ გ საც და 

მეც ერ თი რამ გვქონ და მხედ ვე ლო ბა ში – ვე ნა ხის 

შეს ყიდ ვა სა და ღვი ნის და ყე ნე ბა ზე შე იძ ლე ბა 

ბევრს უფიქ რი ა, მაგ რამ სა ი დან ენ თუ ზი აზმს მიღ მა 

გა მოკ ვე თი ლი მი ზან და სა ხუ ლო ბა? მალ ხა ზი თავს 

გვერ დ ზე ხრის და ფიქ რ დე ბა. არა, ისეთს ვე რა-

ფერს იხ სე ნებს; ჰო, ერ თი -ორ ჯერ ბა ბუ ას რთველ ში 

ყო ფი ლა გუ რი ა ში, თუმ ცა მა შინ ძა ლი ან პა ტა რა 

იყო; მოგ ვი ა ნე ბით მა მის ზე დამ ხედ ვე ლო ბით 

ღვი ნის და ყე ნე ბაც უც დი ა, თუმ ცა არც ეს შემ თხ ვე ვა 

მი აჩ ნია მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ან, მით უმე ტეს, გა დამ-

წყ ვე ტად. იქ ნებ ეს ის სა ღა მო ე ბი იყო, რო დე საც ის 

თა ვის მე უღ ლეს თან ერ თად სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის 

ღვი ნო ებს აჭაშ ნი კებ დ ა ხოლ მე? არა, რა თქმა უნ და, 

არც ეს! მალ ხა ზი კი დევ ერთ მოკ ლე პა უ ზას აკე თებს 

და ღი მი ლით ამ ბობს: „მოკლედ, შე მიძ ლია გითხ რა, 

რომ თავ ზე და მე ცა ეს ყვე ლა ფე რი!“ ორი დღის შემ-

დეგ იმა ვე კითხ ვით ზა ზას მივ მარ თე. მი სი პა სუ ხი 

ბევ რად ლა კო ნი უ რი იყო: „გაგიჟდი, რა ვე ნა ხი, რის 

ღვი ნო?!“ ელის ფე ი რინგს თურ მე ბო ლომ დე არ სჯე-

რო და ამ პა სუ ხის, მე მჯე რა.

რო დე საც ერთ მშვე ნი ერ დღეს ჯა ყე ლებ ზე 

წიგნს და წე რენ ან ფილმს გა და ი ღე ბენ, „ჯაყელების 

ორ გა ნუ ლი ვე ნა ხი სა და ღვი ნო ე ბის“ ის ტო რი ას, რა 

თქმა უნ და, ხაშ მის მი და მო ებ ში გა რე ულ ქა თამ ზე 

ნა დი რო ბით და იწყე ბენ. ნა დი რო ბა ად გი ლობ-

რი ვებ თან ერ თად, ტყე- ტყე სი ა რუ ლი, აფ რე ნი ლი 
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ფრინ ვე ლე ბის ფრთე ბის ტყლა შუ ნი და გას რო ლის 

ხმე ბი, მე რე კი, უკ ვე სა ღა მოს, ვახ შა მი აქა უ რებ თან 

ერ თად და, რა თქმა უნ და, ღვი ნო. სა დაც ხაშ მი, იქ სა-

ფე რა ვი – მდი და რი, ღრმა, ად გი ლის იდუ მა ლე ბით სავ-

სე. სა უ ბა რი მას პინ ძელ თან, შო თა ფეტ ვი აშ ვილ თან, 

და უეც რად სა ი დან ღაც მო ვარ დ ნი ლი იდე ა – ვე ნა ხი 

ხომ არ გაგ ვე შე ნე ბი ნა აქ სად მე? ქრო ნო ლო გი უ რად 

ეს შე იძ ლე ბა ასეც იყოს და ეს მა თი ის ტო რი ის კარ გი 

და საწყი სი ცა ა, მაგ რამ პი რა დად მე დრო ში ოდ ნავ წინ 

გა და ად გი ლე ბას ვამ ჯო ბი ნებ დი, რო დე საც სა ვე ნა ხე 

ტე რი ტო რი ის შეს ყიდ ვა უკ ვე გა დაწყ ვე ტი ლი იყო და 

ძმე ბი ად გი ლი დან ად გილ ზე გა და დი ოდ ნენ სა ბო ლოო 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი სა ღე ბად. იმ დროს მათ ზუს ტად 

იმ დე ნი იცოდ ნენ 

ვე ნახ ზე, ყურ ძენ ზე 

და ღვი ნო ზე, რამ-

დე ნიც მე – ბე ის-

ბოლ ზე, თუმ ცა უკ ვე 

გრძნობ დ ნენ, რომ 

ად გი ლობ რი ვე ბის 

გა მოც დი ლე ბა შე იძ-

ლე ბა საკ მა რი სი არ 

ყო ფი ლი ყო იმის თ-

ვის, რაც მათ ჰქონ-

დათ ჩა ფიქ რე ბუ ლი, 

თუმ ცა ჯერ ალ ბათ 

ამ ჩა ნა ფიქ რის არ ტი კუ ლი რე ბა საც ვერ მო ა ხერ ხებ დ-

ნენ. და მა ინც, სწო რედ ერთ ად გი ლობ რივ კაც თან შეხ-

ვედ რამ გა დაწყ ვი ტა მა თი და მა თი ვე ნა ხის ბე დი და 

ჩემ თ ვის სწო რედ აქე დან იწყე ბა ჯა ყე ლე ბის ის ტო რი ა. 

„მხოლოდ ეს ად გი ლი, შვი ლე ბო, მხო ლოდ ეს ად გი ლი!“ 

– რო გორც მალ ხა ზი ამ ბობს, ეს სიტყ ვე ბი ძია ვა ნოს, 

ბა ტონ ივა ნე ნა ხუც ვ რიშ ვი ლის, ვე ნა ხი სა და ღვი ნის 

კარ გი მცოდ ნის უწყ ვე ტი მან ტ რა იყო. „მხოლოდ ეს 

ად გი ლი, შვი ლე ბო, მხო ლოდ ეს ად გი ლი!“ – იმე ო რებ და 

მო ხუ ცი და სთხოვ და ძმებს, ყუ რადღე ბა არ მი ექ ცი ათ 

სხვა და ნარ ჩე ნი, ერ თი შე ხედ ვით თით ქოს უფ რო სარ-

ფი ა ნი წი ნა და დე ბე ბი სათ ვის. ეს 2000 წელს ხდე ბო და. 

იმ დროს მალ ხა ზი ქვეყ ნი დან წას ვ ლა საც კი გეგ მავ და 

სა მუ შა ოდ. 

რო დე საც ან მალ ხა ზი, ან ზა ზა თავ და პირ ველ 

შეც დო მებ ზე იწყე ბენ სა უ ბარს, ორი ვეს ღი მი ლი ეფი-

ნე ბათ სა ხე ზე; ეტყო ბათ, რომ მარ თ ლაც სე რი ო ზუ ლი 

შეც დო მე ბი აქვთ დაშ ვე ბუ ლი, ნა სეს ხე ბი ფუ ლიც ბევ რი 

და უ კარ გავთ. ამ შემ თხ ვე ვა შიც, ისე ვე რო გორც ზე მოთ, 

იგი ვე კითხ ვა მიჩ ნ დე ბა – რო გორ მოხ და, რომ ორ თბი-

ლი სელ ახ ლად გა მო ჩე კილ მე ვე ნა ხე- მეღ ვი ნეს გუ ლი 

არ აუც რუვ და წა რუ მა ტებ ლო ბე ბის მთე ლი კას კა დის 

შემ დეგ და რო გორ მოხ და ისე, რომ მათ გაგ რ ძე ლე-

ბა გა დაწყ ვი ტეს. არც ერთ ძმას არა აქვს ამ კითხ ვა ზე 

პა სუ ხი. მათ, უბ რა ლოდ, გა აგ რ ძე ლეს და კი დევ უფ რო 

მე ტი შეც დო მა და უშ ვეს, თუმ ცა, რა თქმა უნ და, ამ პრო-

ცეს ში იზ რ დე ბო და კი დეც მა თი გა მოც დი ლე ბა, ხო ლო 

მე ო რა დი შე მეც ნე ბის მეშ ვე ო ბით, ვგუ ლის ხ მობ წიგ ნებს 

მე ვე ნა ხე ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბა ზე, სა უბ რებს საქ მის მცოდ ნე 

ადა მი ა ნებ თან, მოგ ვი ა ნე ბით ლექ ცი ებს ღვი ნის კლუბ ში, 

კი დევ უფ რო მყარ დე ბო და მა თი თე ო რი უ ლი ფუნ და მენ-

ტი. „ცოტა პე დან ტი ვარ, – ამ ბობს მალ ხა ზი და დუმ დე-

ბა. – არა, ცო ტა კი არა, ძა ლი ან მა გა რი პე დან ტი ვარ. თუ 

კირ კი ტი და ვიწყე, ბო ლომ დე მივ ყ ვე ბი ხოლ მე. თხი ლა-

მურ ზე დგო მა წიგ ნე ბით ვის წავ ლე, ჩოგ ბურ თი წიგ ნე-

ბით ვის წავ ლე, სა ფონ დო ბირ ჟა ზე თა მა ში წიგ ნე ბით 

ვის წავ ლე...“ ორი ვეს გვე ცი ნე ბა, რად გა ნაც მან იცის, რომ 

მე ეს ვი ცი, ჩვენ ერ თი და ორი წე ლი არა ა, რაც ერ თ მა-

ნეთს ვიც ნობთ. ის ფაქ ტი, რომ ვე ნახ თან მი ახ ლო ე ბის 

პრო ცეს ში მან ასო ბით წიგ ნის შე სა ძე ნად და ხარ ჯა 

ფუ ლი მხო ლოდ იმი ტომ, რომ უფ რო მე ტი გა ე გო და, 

რაც მთა ვა რი ა, ვე ნახ თან მიდ გო მის სა კუ თა რი ხედ ვა 

შე ე მუ შა ვე ბი ნა, აგ რეთ ვე ბევრს უნ და ამ ბობ დეს მას ზე. 

ამ დრო ი სათ ვის, აგ რ ძე ლებს მალ ხა ზი, მან უკ ვე იცო და, 

რომ ერ თია ცოდ ნის ილუ ზი ა, ქარ თ ვე ლე ბის გა და უ ლა ხა-

ვი სე ნი, და მე ო რე – რე ა ლურ შე დე გებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ-

ლი, ძა ლის ხ მე ვის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ცოდ ნა, რო მე ლიც 

ნე ბის მი ერ ნი უ ანსს დი ნა მი კა ში წარ მო ად გენს. მე რე 

კი, ამის უკეთ ასახ ს ნე ლად, ის პი ნა ბა უ შის, გერ მა ნე-

ლი ქო რე ოგ რა ფი სა და მო ცეკ ვა ვის სა ხელს ახ სე ნებს. 

„გახსოვს ბა უ შის „კაფე მი უ ლე რი“, აი ის, თვალ და ხუ ჭუ-

ლე ბი რომ ცეკ ვა ვენ?“ – მე კითხე ბა მალ ხა ზი. კი, მახ სოვს, 

რად გა ნაც მგო ნი ა, რომ ეს სპექ ტაკ ლი ერ თხელ მა ინც 

თუ ნა ხე, თა ვი დან ვე ღარ ამო იგ დებ. „ჰოდა, ორი ო დე 

დღის წინ ვიმ ვენ დერ სის ფილ მი ვნა ხე, „პინა“, – მიხ ს ნის 

ის, – და იქ ბა უ ში ერთ სა ინ ტე რე სო რა მეს ამ ბობს. რა ღაც 

მო მენ ტ ში მან სი ტუ ა ცი ის აღ საქ მე ლად აუცი ლე ბე ლი 

შეგ რ ძ ნე ბა და კარ გა და მი სი დაბ რუ ნე ბა მხო ლოდ მა შინ 

მო ა ხერ ხა, რო დე საც შე ამ ჩ ნი ა, რომ თვალ და ხუ ჭუ ლი 

ცეკ ვი სას ქუ თუ თო ებს მიღ მა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი გრძნო ბე ბი 

იშ ლე ბა, რომ ლე ბიც იმა ზეა და მო კი დე ბუ ლი, თუ სა ით კენ 

იყუ რე ბი, დაბ ლა, მაღ ლა თუ პირ და პირ. ჩვენც ასე ვი ყა-

ვით ნი უ ან სებ თან მი მარ თე ბა ში, გა მი გე?“ სი მარ თ ლე 

რომ ვთქვა, ჯერ არც ერთ ღვი ნის შემ ქ მ ნელ მე ვე ნა ხეს 

ცეკ ვის მეშ ვე ო ბით არ აუხ ს ნია ჩემ თ ვის თა ვი სი საქ მი-

ა ნო ბა, მაგ რამ მგო ნი ა, რომ ვხვდე ბი, რის თქმაც უნ და 

მას. იგი ვე შეგ რ ძ ნე ბა ჯაზ მე ნებ სა და იმ პ რო ვი ზა ტო რებს 

უნ და ჰქონ დეთ მხო ლოდ ეფე მე რუ ლი, მყი ფე სტრუქ ტუ-

მთავარი თემა: ღვინო პროფილი: ძმები ჯაყელები

„მხოლოდ ეს ად გი ლი, შვი-
ლე ბო, მხო ლოდ ეს ად გი-
ლი!“ – იმე ო რებ და მო ხუ ცი 
და სთხოვ და ძმებს,  
ყუ რადღე ბა არ მი ექ ცი ათ 
სხვა და ნარ ჩე ნი, ერ თი შე-
ხედ ვით თით ქოს უფ რო სარ-
ფი ა ნი წი ნა და დე ბე ბი სათ ვის.
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რე ბის ამა რა რომ გა დი ან სცე ნა ზე და სპონ ტა ნუ რად ცდი ლო ბენ რა-

ღაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი აკუს ტი კუ რი მოვ ლე ნის შექ მ ნას. ჯაზ მე ნე ბი ამ 

მდგო მა რე ო ბით სულ დ გ მუ ლო ბენ, მო ცე მუ ლი მო მენ ტის ხი ფა თი თა 

და ხიბ ლით სავ სე მდგო მა რე ო ბით. ამ დროს შე ნი გა მოც დი ლე ბა 

და ინ ტუ ი ცია ყვე ლა ფე რია და ამი ტო მაც სწო რედ ამ ორ ელე მენტს 

უნ და ენ დო, რად გა ნაც მხო ლოდ მა თი მეშ ვე ო ბით თუ მო ა ხერ ხებ 

ყუ რი და უგ დო დრო სა და სა კუ თარ თავს შე ნი ვე ინ ს ტ რუ მენ ტის 

მეშ ვე ო ბით.

სწო რედ ასე „თვალდახუჭულები” უში ნა ურ დე ბოდ ნენ და იში-

ნა უ რებ დ ნენ ვე ნახს ჯა ყე ლე ბი ხუ თი მძი მე, თუმ ცა ამა ვე დროს 

აღ მო ჩე ნე ბით სავ სე წლის გან მავ ლო ბა ში. ჩე მი თვა ლით მაქვს 

ნა ნა ხი მალ ხა ზის მი ერ სკრუ პუ ლო ზუ რად შედ გე ნი ლი გრა ფი კე ბი, 

ჩა ნა წე რე ბი, ჩა ნა ხა ტე ბი. ასე იხ ვე წე ბო და მა თი ვე ნახ თან მიდ გო-

მის ნი უ ან სე ბიც და მა თი, რო გორც პო ტენ ცი უ რი ღვი ნის შემ ქ მ ნე-

ლე ბის, ფი ლო სო ფი აც. პო ტენ ცი უ რი იმი ტომ, რომ თა ვი დან, სა ნამ 

ვე ნა ხი მო ღო ნი ე რე ბის მდგო მა რე ო ბა ში იმ ყო ფე ბო და, ჯა ყე ლე ბი 

სხვის გან შეს ყი დუ ლი ყურ ძ ნით ცდი ლობ დ ნენ ღვი ნის და ყე ნე-

ბას – რო გორც ამ ბო ბენ, სა კუ თა რი მოხ მა რე ბის თ ვის. ეს კრი ვის 

„მსხალზე“ ვარ ჯი ში ვით იყო. ასე ცდიდ ნენ ისი ნი სა კუ თარ ძა ლებს. 

დღეს ყვე ლამ, ისეთ მა ნა ხევ რად „ჩაინიკებმაც“ კი, რო გო რიც მე 

ვარ, კარ გად იცის, რომ ღვი ნო ვე ნა ხი დან იწყე ბა, მაგ რამ ცო ტას 

თუ აქვს წარ მოდ გე ნა იმა ზე, რა ძა ლის ხ მე ვაა სა ჭი რო ღვი ნო ში 

იმ კონ კ რე ტუ ლი ად გი ლის, სა დაც ვე ნა ხია გა შე ნე ბუ ლი, ხა სი ათ მა 

რომ იჩი ნოს თა ვი. ის, რა საც მზე, მი წა, ჰა ე რი და პლა ნე ტა რუ ლი 

გან წყო ბე ბი ქმნი ან წლი დან წლამ დე, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მის ტე რი ე ბია 

და ღვი ნის შემ ქ მ ნელ მე ვე ნა ხეს ყუ რი უნ და ჰქონ დეს მიგ დე ბუ ლი ამ 

მო უ ხელ თე ბე ლი, იდუ მა ლე ბით მო ცუ ლი ენერ გე ტი კუ ლი მუხ ტე ბის 

ყურ ძ ნის მტე ვან ში შე სა კა ვებ ლად. ზოგს მი აჩ ნი ა, რომ ეს მხო ლოდ 

ვე ნახ ში ადა მი ა ნის სე რი ო ზუ ლად ჩა რე ვის შე დე გად შე იძ ლე ბა 

მოხ დეს, ზო გი კი სა პი რის პი რო შია დარ წ მუ ნე ბუ ლი. ეს და ვა მა ნამ 

გაგ რ ძელ დე ბა, სა ნამ დე და მი წა სა კუ თა რი ღერ ძის გარ შე მო გა აგ რ-

ძე ლებს ბრუნ ვას. 2004 წელს ჯა ყე ლე ბი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი-

ზა ცია „ელკანაში“ გა წევ რი ან დ ნენ და ეს უკ ვე აღარ იყო მხო ლოდ 

ინ ტუ ი ცი ა ზე დაყ რ დ ნო ბი ლი ნა ბი ჯი. „ელკანა” ქვე ყა ნა ში ბი ო მე ურ-

ნე ო ბის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის ხელ შემ წყო ბი ორ გა ნი ზა ციაა და 

სწო რედ ამ ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რებ თან სა უბ რე ბი სას გან უმ ტ კიც დათ 

ჯა ყე ლებს აზ რი იმის თა ო ბა ზე, რომ თუ ვე ნა ხი გაქვს, ის ორ გა ნუ ლი 

უნ და იყოს, რაც ნიშ ნავს ზედ მე ტად არ ჩა ე რიო მი სი მზის ქვეშ დამ-

კ ვიდ რე ბის პრო ცეს ში და მის ცე მას თა ვის ჭკუ ა ზე გან ვი თა რე ბის 

სა შუ ა ლე ბა. ად გი ლობ რი ვი მე ვე ნა ხე ე ბის და ჟი ნე ბის მი უ ხე და ვად, 

ჯა ყე ლებ მა თა ვი დან ვე შეწყ ვი ტეს ვე ნა ხის მორ წყ ვა და კულ ტი ვი-

რე ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლი თით ქ მის ყვე ლა პრო ცე დუ რის ჩა ტა რე ბა; 

ისი ნი ყვე ლა სა რე ვე ლა საც კი არ ებ რ ძ ვი ან ვე ნახ ში, რად გა ნაც 

მი აჩ ნი ათ, რომ მათ თან ბრძო ლაც ად გე ბა ვე ნახს მო ღო ნი ე რე ბი-

სათ ვის. 2005 წელს კი ჯა ყე ლებ მა სა კუ თა რი ვე ნა ხი დან მო წე უ ლი 

ყურ ძ ნის გან და წუ რუ ლი ღვი ნო ჩა მო ას ხეს პირ ვე ლად და ამ დრო ი-

სათ ვის მათ უკ ვე გა აჩ ნ დათ ყვე ლა ზე მთა ვა რი – სა კუ თა რი ვე ნა ხის 

შეგ რ ძ ნე ბა და ღვი ნის კე თე ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლი, მხო ლოდ 

მა თე ბუ რი ხედ ვა. 

ხაშ მ ში ცხე ლა. ვა ზის რი გებს შო რის ოთხ ნი მი ვა ბი ჯებთ: ზა ზა, 

მალ ხა ზი, ჯე მა ლი – მა თი ხაშ მე ლი მარ ჯ ვე ნა ხე ლი – და მე. ისი ნი 

თა ვი ანთ საქ მე ებ ზე სა უბ რო ბენ, ჯერ მხო ლოდ ივ ლი სი ა, შე სა ბა-

ზაზა (მარჯვნივ) და მალხაზ ჯაყელები თავიანთ ხაშმის ვენახში.
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მი სად, გა სა კე თე ბე ლიც ძა ლი ან ბევ რი ა. წი ნა რამ დე ნი მე დღის 

გან მავ ლო ბა ში, მალ ხაზ თან სა უბ რე ბი სას, მან კარ გად და მა ნა ხა 

მერ ყე ვი, ოდ ნავ შე ში ნე ბუ ლი, შემ დე გი ნა ბი ჯი სათ ვის არ ც თუ კარ-

გად შემ ზა დე ბუ ლი, თუმ ცა კი მი ზან და სა ხუ ლი ადა მი ა ნე ბის პორ ტ-

რე ტე ბი. „განტოტილი და უსას რუ ლოა მერ ყევ თა ბუ ნე ბა!“ – ეს ფრა ზა 

„ბჰაგავადგიტადან“ უკ ვე რამ დე ნი მე თვე ა, ამე კი და და ახ ლაც, 

ჯა ყე ლე ბის ვე ნახ ში სე ირ ნო ბი სას მო უ ლოდ ნე ლად ამო მი ტივ ტივ და 

თავ ში, თუმ ცა ახ ლა, თით ქ მის ცა მე ტი წლის შემ დეგ, რაც მათ ვე ნახ-

სა და ღვი ნო ზე და იწყეს ფიქ რი, ვხვდე ბი, რომ ეს ში ში და მერ ყე ო ბა 

ორი ვეს უკან აქვს მო ტო ვე ბუ ლი. მო ცე მულ მო მენ ტ ში მხო ლოდ შ ე მ 

ო ქ მ ე დ ე ბ ი ს სი ხა რულ ზე შე იძ ლე ბა სა უ ბა რი და არა მერ ყე ო ბა ზე. 

მა თი ეს გან წყო ბა მათ სა ვე ქცე ვა შიც ჩანს და ვე ნახ ზეც აისა ხე ბა. 

სულ რა ღაც ნა ხე ვა რი სა ა თის შემ დეგ, ამ ჯე რად უკ ვე მათს პა ტა რა 

მა რან ში ყოფ ნი სას, უჟან გა ვი ფო ლა დის უზარ მა ზა რი ჭურ ჭ ლე ბის 

გა რე მოც ვა ში, სა დაც ღვი ნო სა მი ვე დრო ში – წარ სულ ში, აწ მ ყო სა 

და მო მა ვალ ში ერ თ დ რო უ ლად იმ ყო ფე ბა, რო დე საც მალ ხა ზი შე-

ეც დე ბა დაწ ვ რი ლე ბით ამიხ ს ნას, თუ რო გორ ეპყ რო ბი ან ჯა ყე ლე ბი 

რთვე ლის შემ დეგ მა რან ში მოხ ვედ რილ ყურ ძენს და მე რე უკ ვე 

ღვი ნის მი მარ თუ ლე ბით მი მა ვალ წვენს, მე ხუმ რო ბით შევ თა ვა ზებ 

მას, მო ას მე ნი ნოს მუ სი კა მოგ ზა უ რო ბა ში მყოფ ყურ ძ ნის წვენს და 

იცით, რას მი პა სუ ხებს ის? „რატომაც არა, შე იძ ლე ბა ამა ზე ფიქ რი!“ 

– ოღონდ ხუმ რო ბით კი არა, სრუ ლი ად სე რი ო ზუ ლად და ჯა ყე ლე-

ბის ვე ნახ ში სე ირ ნო ბი დან და ახ ლო ე ბით ნა ხე ვა რი სა ა თის შემ დეგ 

უეც რად მივ ხ ვ დე ბი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან რა მეს: ამ კა ცის თ ვის 

სრუ ლი ად უც ნო ბია ქედ მაღ ლო ბის შეგ რ ძ ნე ბა ვე ნა ხის, ყურ ძ ნის, 

ღვი ნი სა და მა თი ღვი ნის მომ ხ მა რე ბელ თა მი მარ თაც. ეს უკ ვე 

კარ მა შეც ვ ლი ლი ადა მი ა ნის მი მარ თე ბაა გა რე სამ ყა როს თან. 

ამას რომ მივ ხ ვ დე ბი, უკ ვე თბი ლის ში დაბ რუ ნე ბი სას სას წ რა ფოდ 

გა და ვახ ვევ ჩვე ნი ხან გ რ ძ ლი ვი სა უბ რე ბის ჩა ნა წერს და აი ამას 

გა და ვაწყ დე ბი: „ეს ყვე ლა ზე კარ გი რა მა ა, რაც ცხოვ რე ბა ში მი კე-

თე ბია და მწვერ ვა ლი ყვე ლა ფე რი იმი სა, რა ზეც მი ოც ნე ბი ა. ღვი ნომ 

უკე თეს ადა მი ა ნად მაქ ცი ა. პი რა დად მე 55 წლის ვარ და არ ვარ 

დარ წ მუ ნე ბუ ლი, რომ ამა ზე უკე თე სი რა მის გა კე თე ბას შევ ძ ლებ 

ცხოვ რე ბა ში“. 

რაც შე ე ხე ბა იმის ტექ ნი კურ ას პექ ტებს, თუ რო გორ ეპყ რო ბი ან 

ჯა ყე ლე ბი მა რან ში მიყ ვა ნილ ყურ ძ ნის წვენს, მო დი, ამ მი სი ას ლე-

ვან სე ფის კ ვე რა ძეს, ღვი ნის ლა ზა თი ან მცოდ ნე სა და ჯა ყე ლებ ზე 

სა ინ ტე რე სო ტექ ს ტის ავ ტორს მი ვან დობ. ყვე ლა ფერ თან ერ თად 

იმა ზეც მი გა ნიშ ნებთ, რომ მე ერ თა დერ თი არ ვარ, ჯა ყე ლებ ზე რომ 

გა დაწყ ვი ტა სა უ ბა რი: 

„ჯაყელების ღვი ნო ბუ ნებ რი ვი მე თო დე ბით, ყო ველ გ ვა რი 

ქი მი უ რი ჩა რე ვის გა რე შე მზად დე ბა... პირ ვე ლა დი ფერ მენ ტა ცი-

ის შემ დეგ, ღვი ნო შე აქვთ მა რან ში, სა დაც ამ დროს შე და რე ბით 

მა ღა ლი ტემ პე რა ტუ რაა (დაახლოებით 18 გრა დუ სი), რა თა ღვი ნომ 

გა აგ რ ძე ლოს დუ ღი ლი. რო მე ლიც გა და იზ რ დე ბა ვაშ ლ რ ძემ ჟა ვა, ანუ 

მა ლო ლაქ ტი კურ დუ ღილ ში. ისი ნი რთველს საკ მა ოდ გვი ან – ოქ ტომ-

ბ რის მი წუ რულს იწყე ბენ. ფერ მენ ტა ცია სა შუ ა ლოდ ორი- სა მი კვი რა 

გრძელ დე ბა ხოლ მე და მა ლო ლაქ ტი კუ რი დუ ღი ლი ზოგ ჯერ თვე ზე 

მე ტიც გაგ რ ძე ლე ბუ ლა. ამა სო ბა ში დე კემ ბე რიც დგე ბა. ხაშ მ ში უკ ვე 

ცი ვა და ტემ პე რა ტუ რა მა რან შიც საგ რ ძ ნობ ლად ეცე მა. ამ დროს 

ჭურ ჭ ლე ბი ბო ლომ დე ივ სე ბა და ჰერ მე ტუ ლად იხუ რე ბა. ამა ვე 

დროს ხდე ბა ღვი ნი დან ე.წ. ღვი ნის ქვის გა მო ლექ ვა, რაც ასე ვე 

აუცი ლე ბე ლი პრო ცე სი ა, რო გორც თეთ რი, ასე ვე წი თე ლი ღვი ნი-

სათ ვის. ეს პრო ცე სი ბუ ნებ რი ვად მიმ დი ნა რე ობს მა ცი ვარ - და ნად-

გა რე ბის გა რე შე. ქარ ხ ნუ ლი მა ცივ რე ბის როლს ბუ ნებ რი ვი სი ცი ვე 

ას რუ ლებს. მარ ტის ბო ლო დან, ან აპ რი ლის და საწყი სი დან ღვი ნოს 

კი დევ ერ თხელ გა და ი ღე ბენ. ად რე ისი ნი წი თელ ღვი ნოს კვერ ცხის 

ცი ლით (ეს ძვე ლი ფრან გუ ლი მე თო დი ა) ამუ შავ დებ დ ნენ, წმენ დ ნენ 

და ძველ ფრან გულ მუ ხის კას რებ საც იყე ნებ დ ნენ და სა ვარ გებ ლად, 

თუმ ცა დაწყე ბუ ლი 2009 წლი დან ამ მე თოდ ზეც და მუ ხის კას რებ ზეც 

უარი თქვეს და ღვი ნოს ბოთ ლებ ში მხო ლოდ ორი წლის შემ დეგ 

ას ხა მენ და ბოთ ლ შიც ექ ვ სი თვის გან მავ ლო ბა ში აძ ვე ლე ბენ, სა ნამ 

ის თა რო ზე მოხ ვ დე ბა. ასე თი გრძე ლი გზის გავ ლა უწევს ჯა ყე ლე-

ბის ღვი ნოს, სა ნამ სა ბო ლოო სა ხეს მი ი ღებს. ჯა ყე ლე ბის ღვი ნო ე ბი 

გა უ ფილ ტ რა ვად არის ჩა მოს ხ მუ ლი ან, უფ რო სწო რად, ბუ ნებ რი ვად 

არის დაწ მენ დი ლი და სპე ცი ა ლუ რი ღვი ნის ფილ ტ რე ბი ჩა მოს ხ მი-

სას არ გა მო ი ყე ნე ბა“.

იმე დი მაქვს, ცო ტა იმის შე სა ხე ბაც გა ინ ტე რე სებთ, თუ რას ფიქ-

რო ბენ თვი თონ ძმე ბი ჯა ყე ლე ბი თა ვი ანთ სა ფე რავ ზე, დაწყე ბუ ლი 

2005 წლი დან. მაშ ასე, აი ყუ რი და უგ დეთ: 2005 – „ისეთი შეგ რ ძ ნე ბა 
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მაქვს, თით ქოს ჩვენ არა ფე რი გაგ ვი კე თე ბი ა, არა და, 

ბევ რი გა ვა კე თეთ! ზოგ ჯერ მგო ნი ა, რომ ად გილ მა გვა-

ჩუ ქა ეს ღვი ნო; 2006 – „ეს ჩვე ნი ღვი ნო არ იყო... ღვი ნის 

ერ თ -ერთ ქარ ხა ნას მივ მარ თეთ და კლერ ტი იქ გა ვაც-

ლე ვი ნეთ”; 2007 – „ცი ვი წე ლი იყო, თუმ ცა მა ინც, ღვი ნო 

რა ღა ცას და ვამ ს გავ სეთ”; 2008 – „ფრან გუ ლი მუ ხის 

ნახ მა რი კას რე ბი შე ვის ყი დეთ. თით ქოს სა დაც წი თე ლი 

ღვი ნო, იქ მუ ხის კას რიც, არა? კარ გი ღვი ნო გა მოგ ვი-

ვი და, თუმ ცა არ ვი ცი, არ ვი ცი...“ 2009 – „ცი ვი ზაფხუ ლი 

იყო, გან სა კუთ რე ბით, აგ ვის ტო, გვე გო ნა, რომ წე ლი 

ჩაგ ვი ვარ დე ბო და, თუმ ცა სექ ტემ ბერ -ოქ ტომ ბერ მა 

ყო ველ გ ვარ მო ლო დინს გა და ა ჭარ ბა... ჩვე ნი ღვი ნო ა!“ 

2010 – მე: „ახლა არ მითხ რა, რომ ესეც არაა თქვე ნი 

ღვი ნო!“ მალ ხა ზი: – არა ფერს მპა სუ ხობს, უბ რა ლოდ 

ეღი მე ბა. მან იცის, რომ ჯა ყე ლე ბის 2010 წლის სა ფე რა-

ვი ერ თ -ერ თი სა უ კე თე სო ა, რაც კი მათ შე უქ მ ნი ათ... 2011 

და 2012 წლის ღვი ნო ებ ზეც დიდ იმე დებს ამ ყა რე ბენ, 

თუმ ცა ამა ზე ლა პა რა კი ჯერ ალ ბათ ად რე ა. 

რე პუ ტა ცია ძა ლის ხ მე ვის პრო პორ ცი უ ლად მო დის. 

ჯა ყე ლე ბის „საფერავმა“ ჯერ კი დევ მა ნამ გა ით ქ ვა 

სა ხე ლი სა ქარ თ ვე ლო ში, სა ნამ ძმე ბი შპს „ჯაყელების 

ორ გა ნუ ლი ვე ნა ხი და ღვი ნო ებს“ და ა არ სებ დ ნენ 2009 

წელს. ამ დრო ი სათ ვის ისი ნი ორ გა ნუ ლი ღვი ნის რამ-

დე ნი მე სა ერ თა შო რი სო გა მო ფე ნა ზეც მოხ ვ დ ნენ, თა-

ვი სი ღვი ნო ე ბიც გა ა სინ ჯეს და სხვი სიც გა სინ ჯეს. მე რე 

კი ნელ - ნე ლა და იწყო ზა რე ბი გერ მა ნი ი დან, შვე ცი ი დან, 

იტა ლი ი დან, უკ რა ი ნი დან, ავ ს ტ რი ი დან, იაპო ნი ი დან... 

არა, დი დი შეკ ვე თე ბი არ იყო (ყველაზე მე ტი, 600 ბოთ-

ლი, იაპო ნი ა ში გა ი ყი და), მაგ რამ მზარ დ მა ინ ტე რეს მა 

მათს პრო დუქ ტ ზე კი დევ უფ რო გა უძ ლი ე რა ძმებს იმის 

შეგ რ ძ ნე ბა, რომ რა საც ისი ნი აკე თებ დ ნენ, ნამ დ ვი ლად 

ღირ და ძა ლის ხ მე ვად. ამის კი დევ ერ თი, და ალ ბათ ყვე-

ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დას ტუ რი მზარ დი ად გი ლობ რი ვი 

გა ყიდ ვე ბიც აღ მოჩ ნ და. ეს თან ხე ბი, რა თქმა უნ და, ისევ 

ვე ნახ სა და მა რანს მი უბ რუნ და. საქ მე ძა ლი ან ბევ რი ა. 

ჯა ყე ლე ბი დარ წ მუ ნე ბუ ლე ბი არი ან, რომ სა უ კე თე სო 

ღვი ნო ჯერ კი დევ არ შე უქ მ ნი ათ... 

ისევ პი ნა ბა უშს და ვუბ რუნ დე ბი: „მე არ მა ინ ტე რე-

სებს, რო გორ მოძ რა ო ბენ ადა მი ა ნე ბი; მე მა ინ ტე რე-

სებს თუ რ ა ამოძ რა ვებთ მათ“, – თქვა მან ერ თხელ და 

მი სი ეს სიტყ ვე ბი თით ქოს ზედ გა მოჭ რი ლია მათ თ ვის, 

ძმე ბი ჯა ყე ლე ბის ჩათ ვ ლით, ვინც სრუ ლი ად ახა ლი, გან-

ს ხ ვა ვე ბუ ლი სივ რ ცე გა ა ჩი ნა ქარ თუ ლი ღვი ნის ბა ზარ ზე. 

მე მათ „მესამე ძა ლას“ ვუ წო დებ, იმი ტომ რომ ისი ნი, 

თუმ ცა კი ტრა დი ცი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით, მაგ რამ მა ინც 

ტრა დი ცი ი სა და დი დი მწარ მო ებ ლე ბის მი ერ გაკ ვა ლულ 

გზებს მიღ მა ეძე ბენ თა ვი ანთ ღვი ნოს და რაც მთა ვა-

რი ა, მა თი ღვი ნის ფი ლო სო ფია ადა მი ა ნი სა და ღვი ნის 

ინ ტი მუ რი ურ თი ერ თო ბის და საბ რუ ნებ ლა დაა მი მარ თუ-

ლი, რომ ლის დრო საც ორი ვე მხა რეს ეძ ლე ვა შე კითხ-

ვის დას მის უფ ლე ბა – ადა მი ან საც და ღვი ნო საც. ისი ნი 

დარ წ მუ ნე ბუ ლე ბი არი ან, რომ თუ ყურ ძენს აც ლი თა ვი-

სით გა იკ ვ ლი ოს გზა ღვი ნის მი მარ თუ ლე ბით, მა შინ ეს 

„საუბარიც“ გან სა კუთ რე ბუ ლი იქ ნე ბა. და ახ ლო ე ბით ერ თი 

წლის წინ, ჩემს ერთ ტექ ს ტ ში ღვი ნო სა და ღვი ნის შემ ქ მ-

ნელ მე ვე ნა ხე ებ ზე, ასე თი რამ ვთქვი: „მიუხედავად იმი სა, 

რომ ქარ თ ვე ლე ბი „ღვინი 

აკ ვან ში“ რწე ვა- რ წე ვით მოვ-

ღო ნი ერ დით, ჩვე ნი ყვე ლა ზე 

დი დი სირ ცხ ვი ლი მა ინც 

ღვი ნოს თან ურ თი ერ თო ბა ა. 

მას თან მი მარ თე ბა ში ჩვენ 

ნამ დ ვი ლად „ჩავიჭერით“ 

და საქ მე იქამ დეც მი ვი-

და, რომ ონიშ ჩენ კო მაც კი 

დაგ ვი წუ ნა ნა ხე ლა ვი. ამა ზე 

შე მაშ ფო თე ბე ლი სხვა რა 

უნ და ვთქვა?“ ვფიქ რობ, 

ახა ლი არა ფე რი მით ქ ვამს, 

მაგ რამ კონ ტექ ს ტი, სა დაც ეს ით ქ ვა, იმ დი ნა მი კას გუ-

ლის ხ მობ და, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც ქარ თულ მა ღვი ნომ 

სხვა მი მარ თუ ლე ბით გა დად გა ნა ბი ჯი. ეს დი ნა მი კა 

სწო რედ ძმე ბი ჯა ყე ლე ბის და სხვა „დილეტანტი“ ღვი ნის 

შემ ქ მ ნე ლი მე ვე ნა ხე ე ბის დამ სა ხუ რე ბა ა. რა მაზ ნი კო-

ლა ძე, სო ლი კო ცა იშ ვი ლი, ნი კი ან თა ძე, ჯონ ვურ დე მა ნი, 

გი ორ გი მა ყაშ ვი ლი, იაგო ბი ტა რიშ ვი ლი, დი დიმ მაღ ლა-

კე ლი ძე, კა ხა ბე რიშ ვი ლი, ნი კა ბა ხი ა, გა ი ოზ სოფ რო მა ძე... 

სია ბევ რად, ბევ რად უფ რო ვრცე ლია – ყვე ლა ეს ღვი ნის 

შემ ქ მ ნე ლი მე ვე ნა ხე ჯა ყე ლე ბი ვით მო უ ხე შა ვად იწყებ და, 

მაგ რამ ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მა ინც ის აღ მოჩ ნ და, თუ 

რა ამოძ რა ვებ და მათ. ამ ადა მი ა ნებ მა ქარ თუ ლი ღვი ნო 

ხი ფათს მო ა ცი ლეს და ღვი ნო სა და მის მომ ხ მა რე ბელს 

შო რის ახა ლი დის კურ სი გა ა ჩი ნეს. სა კუ თარ შეც დო მებ ზე, 

ინ ტუ ი ცი ა ზე, ცოდ ნა სა და გან სა კუთ რე ბულ ძა ლის ხ მე ვა ზე 

დაყ რ დ ნო ბით მათ სა კუ თა რი სიღ რ მე ე ბი დან „ამოქაჩეს“ 

თა ვი ან თი ღვი ნო ე ბი და სა კუ თარ ენა ზე ვე აალა პა რა კეს 

ისი ნი. არ ვი ცი, რო გორ მო ა ხერ ხეს მათ ეს...

ეს, თუ არ ვცდე ბი, 2003 წელს მოხ და. ქუ ჩა ში ვი დე ქი, 

რო დე საც ჩემ წინ მან ქა ნა გა ჩერ და. მალ ხა ზი იყო. მან ქა-

ნი დან გად მო ვი და და ცო ტა წა ვი სა უბ რეთ. მე და ზა ზამ 

ვე ნა ხი ვი ყი დეთ და ღვი ნის კე თე ბა და ვიწყე თო, მითხ რა 

ოდ ნავ მო რი დე ბუ ლი ღი მი ლით. წარ მა ტე ბას გი სურ ვებ თ 

- მეთ ქი. თუ სწო რად მახ სოვს, ეს სიტყ ვე ბი ისე, ზრდი ლო-

ბი სათ ვის ვთქვი... 

თუ ვე ნა ხი გაქვს, 
ის ორ გა ნუ ლი უნ და 
იყოს, რაც ნიშ ნავს ზედ-
მე ტად არ ჩა ე რიო მი სი 
მზის ქვეშ დამ კ ვიდ რე-
ბის პრო ცეს ში და მის ცე 
მას თა ვის ჭკუ ა ზე გან ვი-
თა რე ბის სა შუ ა ლე ბა. 
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სტრატეგიები

ამერიკის ხელახალი აღმოჩენა 

ჩინეთის ინდუსტრიული 
ლაბორატორია
ტოლედოს მერი, მაიკლ ბელი, შეტყობინებას უგზავნის უცხოელ ინვესტორებს: 
ჩვენ ღია ვართ ბიზნესისათვის. დეტროიტ, გესმის? 

ავტორი: ჯოან მიულერი

ა
მე რი კუ ლი ფეხ ბურ თის ყო ფი ლი მცვე-

ლი, ახო ვა ნი მა იკლ ბე ლი, რო მე ლიც 

კო ლეჯ ში კვო ტერ ბე კე ბის რის ხ ვა 

იყო, მოგ ვი ა ნე ბით კი კა რი ე რა ცეცხ-

ლ მო კი დე ბულ შე ნო ბებ ში შე ვარ დ ნით გა ი კე თა, 

სკამ ზე მო უს ვენ რად აწ რი ალ და. მის წინ იდ გა 

ჭი ქა, რო მელ შიც ეს ხა სითხე, სა ხელ წო დე ბით 

„გველის სის ხ ლი“. მას არ უნ დო და და ლე ვა, 

მაგ რამ რად გან საქ მე მი სი ქა ლა ქის მო მა ვალს 

ეხე ბო და, ამი ტო მაც გა დაკ რა. მა გი დის გარ შე-

მო მსხდომთ თვა ლე ბი გა უ ფარ თოვ დათ. შენ-

ჩ ჟენ ში გა მარ თუ ლი შეხ ვედ რის ჩი ნელ მას პინ-

ძ ლებ საც კი გა უ ჭირ დათ ამის და ჯე რე ბა. „ჩვენ 

არა სო დეს ვსვამთ ამას!“ – სი ცი ლით უთხ რეს 

მათ მოგ ვი ა ნე ბით. 

ბელ მა, ტო ლე დოს (ოჰაიო) პირ ვე ლი ვა დით 

ჩინეთის კეთილგანწყობის 
მოპოვების მცდელობებს 
ოჰაიოში კრიტიკოსები ჰყავს. 
„როდესაც თქვენი გემი 
იძირება, გაინტერესებთ, 
წყალს ვინ ამოხაპავს?“, – 
პასუხობს ბელი.
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არ ჩე ულ მა მერ მა, ასე ვე ჩა ი ცი ნა, რად გან იცო-

და, რომ ეს სას მე ლი (ჩინური ნა რე ვი: ბრინ ჯის 

ღვი ნო ში შე რე უ ლი შხა მი ა ნი გვე ლის სის ხ ლი) 

იყო მე გობ რუ ლი ატ მოს ფე როს შექ მ ნის სა შუ ა-

ლე ბა, რო მე ლიც გა აღ რ მა ვებ და ნდო ბას და და-

ეხ მა რე ბო და მას მო ე ზი და ჩი ნე ლი ინ ვეს ტო რე-

ბი თა ვის რთულ მდგო მა რე ო ბა ში აღ მო ჩე ნილ, 

სამ რეწ ვე ლო ზო ნის ქა ლაქ ში. 2010 წელს შემ-

დ გა რი ამ ვი ზი ტის დროს – და მომ დევ ნო სა მი 

სა ვაჭ რო მი სი ი სას ჩი ნეთ ში – ის არ იშუ რებ და 

ჩა ხუ ტე ბებს: „მე მათ ვი ჭერ დი და ვე ხუ ტე ბო დი. 

არ ვი ცი, ეწი ნა აღ მ დე გე ბა თუ არა ეს პრო ტო-

კოლს. უბ რა ლოდ, მე ასე ვიქ ცე ვი“. 

მას შემ დეგ ჩი ნე ლი ინ ვეს ტო რე ბის არ მია 

და იძ რა ტო ლე დოს კენ, 286 000-იან მუ შა თა 

ქა ლა ქის კენ, რო მე ლიც მათს რა და რებ ზეც კი არ 

ჩან და, სა ნამ არ გა მოჩ ნ და ბე ლი და არ უჩ ვე ნა 

მი სი უპი რა ტე სო ბე ბი: სატ რან ს პორ ტო კვან ძი 

მა ღალ კ ვა ლი ფი ცი რე ბუ ლი შრო მი თი რე სურ სე-

ბით და ცხოვ რე ბის შე და რე ბით და ბა ლი ღი რე-

ბუ ლე ბით. ჯერ ჯე რო ბით ჩი ნე ლებს $10 მი ლი ონ-

ზე მე ტი აქვთ და ხარ ჯუ ლი კერ ძო და ქა ლა ქის 

კუთ ვ ნი ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის შე სა ძე ნად, მათ შო-

რი საა სას ტუმ რო ქა ლა ქის ცენ ტ რ ში, რეს ტორ-

ნე ბის კომ პ ლექ სი მდი ნა რე მო მის მახ ლობ ლად 

და სა ნა პი რო ზოლის 69-აკრიანი ნაკ ვე თი, 

რო მელ საც Marina District-ი (ნავმისადგომის 

რა ი ო ნი) შე არ ქ ვეს. კი დევ ერ თი კო მერ ცი უ ლი 

უძ რა ვი ქო ნე ბის გა რი გე ბა უკ ვე დას რულ და, 

ერ თიც პრო ცეს ში ა; შვიდ მა ჩი ნურ მა კომ პა ნი ამ 

ტო ლე დოს რა ი ონ ში გა ყიდ ვე ბის გან ყო ფი ლე-

ბე ბი გახ ს ნა. „ჩვენ ისეთ კომ პა ნი ებ თან გვაქვს 

საქ მე, რომ ლე ბიც მა ნამ დე ჩვენ ზე დრო საც 

კი არ და ხარ ჯავ დ ნენ“, – ამ ბობს პოლ ზი ტო, 

ჩრდი ლო- და სავ ლეთ ოჰა ი ოს კერ ძო ეკო ნო-

მი კის გან ვი თა რე ბის ჯგუ ფის, Regional Growth 

Partnership-ის (რეგიონალური გან ვი თა რე ბის 

პარ ტ ნი ო რო ბა), ოფი ცი ა ლუ რი წარ მო მად გე ნე-

ლი. 

„ჩვენ აღ მო ვა ჩი ნეთ, რომ ტო ლე დოს მო სახ-

ლე ო ბა მხარს გვი ჭერს და ჩვენდამი კეთილგან-

წყო ბი ლია“, – ამ ბობს ტი ნა იუანი Dashing Pacific 

Group Ltd-დან. ჩი ნელ ინ ვეს ტორ თა ამ ჯგუფ მა 

2011 წელს $3,8 მი ლი ო ნი გა და ი ხა და Marina 

District-ზე მდე ბა რე უძ რავ ქო ნე ბა ში. „მერმა 

ბელ მა შეგ ვიქ მ ნა პირ ვე ლი შთა ბეჭ დი ლე ბა ტო-

ლე დო ზე – ეს გულ ღი ა, მე გობ რუ ლი და ზრდის თ-

ვის მზად მ ყო ფი ქა ლა ქი ა“. 

ბე ლი მხო ლოდ ჩი ნე თის კე თილ გან წყო ბის 

მო პო ვე ბას არ ცდი ლობს. ის იყო გერ მა ნი ა ში, 

მექ სი კა სა და ინ დო ეთ შიც კი, სა დაც ხე ლი შე-

უწყო მზის პა ნე ლე ბის ეს პა ნუ რი მწარ მო ებ ლი სა 

და მო ნა ცემ თა ბა ზის მარ თ ვის ბრა ზი ლი უ რი 

კომ პა ნი ის მო ზიდ ვას. უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი-

ე ბი ბე ლის ციკ ლუ რი სტრა ტე გი ის საკ ვან ძო 

პრინ ცი პია თა ვი სი მშობ ლი უ რი ქა ლა ქის 

კე თილ დღე ო ბის თ ვის, რომ ლის ბე დიც, ისე ვე 

რო გორც დეტ რო ი ტის, დი დი ხნის გან მავ ლო ბა-

ში ავ ტო ინ დუს ტ რი ას თან იყო და კავ ში რე ბუ ლი. 

ერის ტბის და სავ ლე თ სა ნა პი რო დან სულ 60 

მი ლით და შო რე ბუ ლი ორი ვე ქა ლა ქი წარ მო ად-

გენ და ფრან გულ სა ვაჭ რო პუნ ქ ტებს, რომ ლე ბიც 

მოგ ვი ა ნე ბით ინ დუს ტ რი ულ ცენ ტ რე ბად ჩა მო-

ყა ლიბ და. გარ და ავ ტო მო ბი ლე ბი სა, ტო ლე დო 

იყო Owens Corning-ის, Libbey Glass-ის და სხვა 

კომ პა ნი ე ბის სამ შობ ლოც, რა მაც მას მეტ სა ხე-

ლი – „მინის ქა ლა ქი“ მო უ ტა ნა. 

დეტ რო იტ სა და ტო ლე დოს კი დევ ერ თი რამ 

აქვთ სა ერ თო: სა ვა ლა ლო ეკო ნო მი კუ რი მდგო-

მა რე ო ბა. დი დი რე ცე სი ის დროს ორი ვე მნიშ ვ-

ნე ლოვ ნად და ა ზა რა ლა უმუ შევ რო ბის მა ღალ მა 

დო ნემ, უზო მო ვა ლებ მა და სწრა ფად მზარ დ მა 

ხარ ჯებ მა. მაგ რამ თუ დეტ რო იტს ამ ჟა მად მარ-

თავს სა ხელ მ წი ფოს მი ერ და ნიშ ნუ ლი სა გან გე-

მოკლე 
მიმოხილვა

როგორ შეხვდა 
მარიონეტი თავის 
პატრონს
ინ სა ი დე რულ მა სა ვაჭ რო ოპე რა-

ცი ებ მა რაჯ რა ჯა რატ ნამ სა და მის 

galleon Management-ს მო უ ტა ნა 

$90 მი ლი ო ნი წმინდა მო გე ბა 

უკა ნო ნო შე მო სავ ლე ბის სა ხით 

და 11 წლით პა ტიმ რო ბა. საქ მე ში 

29 ბრალ დე ბუ ლი ფი გუ რი რებ-

და, მაგ რამ ერ თ მა – goldman 

Sachs-ის დი რექ ტორ თა საბ ჭოს 

წევ რ მა, რა ჯატ გუპ ტამ, მარ თ ლაც 

გა ა ოგ ნა კორ პო რა ცი უ ლი სამ-

ყა რო. წიგ ნ ში „მილიარდერის 

მო წა ფე“ (Billionaire’s Apprentice) 

(გამომცემლობა grand central-ი) 

FoRBeS-ის ყო ფი ლი ავ ტო რი 

ანი ტა რა გა ვა ნი დაწ ვ რი ლე ბით 

აღ წერს გუპ ტას - რო გორც ინ დო-

ელ ემიგ რან ტ თა მთე ლი თა ო ბის 

გზამ კ ვ ლე ვის - აღ მავ ლო ბა სა და 

მის ჩაფ ლო ბას რა ჯა რატ ნა მის 

ფი ნან სებ ში. ის და გა ფიქ რებთ, 

არ სე ბობს თუ არა სა ერ თოდ 

კარ გი ადა მი ა ნი, რო მელ საც 

უოლ - ს ტ რი ტი - და სი ხარ ბე - ვერ 

გა ა ფუ ჭებს.

— ჰა ლა ტუ რი ა ლაი 

როდესაც GM-მა და Chrysler-მა შეამცირეს სამუშაო 
ადგილები და ხელფასები, კარგი ალტერნატივა არ 
არსებობდა. ჩვენ მხოლოდ ისეთის არჩევას ვცდილობდით, 
რომელიც ნაკლებ ზარალს მოგვიტანდა“.
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ბო სი ტუ ა ცი ე ბის მე ნე ჯე რი, რო მელ საც შე უძ ლია 

ქა ლა ქის სა ხელ გან თ ქ მუ ლი ხე ლოვ ნე ბის ნი

მუ შე ბის კო ლექ ცი ის და გი რა ვე ბა გა კოტ რე ბის 

თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად, ტო ლე დო ცდი ლობს 

სწრა ფი აღ მავ ლო ბის გზას და ად გეს. უმუ შევ

რო ბის დო ნე 13,5%დან 7,7%მდე შემ ცირ და და 

ამ ჟა მად ქა ლა ქის ბი უ ჯე ტი პრო ფი ცი ტური ა. 

General Motorsისა და Chryslerის აღ დ გე ნა 

მსხვი ლი ქარ ხ ნე ბით ტო ლე დო ში, ერ თ ერ თი 

ძი რი თა დი ფაქ ტო რი ა, მაგ რამ 58 წლის ბე ლი 

პა ტი ვის ცე მას იმ სა ხუ რებს იმის თ ვი საც, რომ 

არ ეში ნია არა პო პუ ლა რუ ლი პო ლი ტი კუ რი გა

დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი სა, აქ ტი უ რად უწყობს რა ხელს 

უცხო ე ლი ინ ვეს ტო რე ბის შე მოს ვ ლას.

იმ რო ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რო მე ლიც 

გა რე რე სურ სე ბის მო ზიდ ვამ შე ას რუ ლა რე გი ო

ნის დაკ ნი ნე ბა ში, ტო ლე დოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 

ჩი ნე თის მო პა ტი ჟე ბის თა ო ბა ზე გარ კ ვე ულ წი

ლად გა საკ ვი რი ა. გა სუ ლი წლის საპ რე ზი დენ ტო 

არ ჩევ ნე ბის დროს ორი ვე კან დი და ტი ოჰა ი ოს 

მერ ყე ვი ამომ რ ჩევ ლე ბის ხმე ბის მო პო ვე ბას 

ცდი ლობ და ჩი ნე თის გა კიცხ ვის ხარ ჯ ზე აშ შ ის 

სა მუ შაო ად გი ლე ბის თ ვის საფ რ თხის შექ მ ნის 

გა მო. მაგ რამ სა ნამ ისი ნი ერ თ მა ნეთს აკ რი

ტი კებ დ ნენ, მე რი მას პინ ძ ლობ და 200 ჩი ნელ 

ბიზ ნეს მენს ქა ლა ქის ცენ ტ რ ში გა მარ თულ კონ

ფე რენ ცი ა ზე. „როდესაც თქვე ნი გე მი იძი რე ბა, 

გა ინ ტე რე სებთ, წყალს ვინ ამო ხა პავს? თქვენ 

მხო ლოდ ის გა ინ ტე რე სებთ, რომ წყა ლი აღარ 

იყოს“. 

 და მო უ კი დე ბელ მა კან დი დატ მა, ბელ მა, 

მე რის პოს ტი 2010 წლის იან ვარ ში მას შემ დეგ 

და ი კა ვა, რაც 16 წლის გან მავ ლო ბა ში ქა ლა ქის 

სა ხან ძ რო სამ სა ხუ რის უფ რო სად იმუ შა ვა, სა მი 

წე ლი კი – ოჰა ი ოს სა ხან ძ რო სამ სა ხუ რის უფ რო

სად. ბი უ ჯე ტის $7მილიონიანი დე ფი ცი ტი სა და 

$48 მი ლი ო ნი და ვა ლი ა ნე ბის პი რო ბებ ში, მან 

და არ წ მუ ნა ქა ლა ქის პროფ კავ ში რე ბი, წა სუ ლიყ

ვ ნენ დათ მო ბა ზე ხელ ფა სებ თან და კავ ში რე ბით 

და და სუფ თა ვე ბის სამ სა ხუ რის პრი ვა ტი ზა ცი ის, 

სა ხან ძ რო გან ყო ფი ლე ბე ბის გა ერ თი ა ნე ბი სა და 

ქა ლა ქის კუთ ვ ნი ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის გა ყიდ ვის 

გზით ქა ლა ქის ბი უ ჯე ტი დან სა ერ თო ჯამ ში $17 

მი ლი ო ნი ამო ი ღო. 

ყვე ლა ზე დი დი პრობ ლე მა იყო ხალ ხის 

დარ წ მუ ნე ბა, და ე ნა ხათ რე ა ლო ბა. „როდესაც 

სტრატეგიები ამერიკის ხელახალი აღმოჩენა 

პიროვნება
ავიკ როი
Forbes.com-ის კონ ტ რი-

ბუ ტო რი თა ვის კვლე ვა ში 

დო კუ მენ ტუ რად აღ წერს 

მზარდ სა დაზღ ვე ვო 

ხარ ჯებს ObamaCare-ის 

პი რო ბებ ში. მან 1,3 მი ლი-

ონ ზე მე ტი მკითხ ვე ლი 

მო ი ზი და. 

კომპანია
News Corp.
1 ივ ლისს გა მო ყო ფი-

ლი ბეჭ დ ვი თი მე დი ის 

გან ყო ფი ლე ბა გა მოც დის 

ძვე ლი მე დი ის ხა რის ხის 

სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბას. 

იდეა
კანონი 
სოციალური 
მედიის შესახებ
„ბიძია სე მის” ბო ლო 

ინ ტერ ნეტ თ ვალ თ ვა ლის 

სკან და ლი ამ კა ნონს 

„ცხელ“ თე მად აქ ცევს. 

ტენდენციები

რაზე საუბრობს Forbes.com-ის 

47 მილიონი მომხმარებელი? 

ამის უკეთ გასარკვევად თვალი 

გადაავლეთ ქვემოთ მოცემულ 

ტექსტს ან აკრიფეთ შემდეგი 

მისამართი:

Forbes.com/business

კომივოიაჟერი მაიკლ ბელი საქმიანი ვიზიტით ჩინეთში 2010 წელს. 
ბელი რეკლამას უკეთებს თავის ქალაქს.
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Chrysler-მა და GM-მა ხელ ფა სე ბი შე ამ ცი რეს, მათ ვერ 

გან საზღ ვ რეს, რომ ეს ისევ ჩვენს სა წი ნა აღ მ დე გოდ 

მოტ რი ალ დე ბო და შემ ცი რე ბუ ლი გა და სა ხა დე ბის სა-

ხით. მთავ რო ბას ამის კო რექ ტი რე ბა მო უ წი ა, – ამ ბობს 

ბე ლი. – კარ გი ალ ტერ ნა ტი ვა არ არ სე ბობ და. ჩვენ მხო-

ლოდ ისე თის არ ჩე ვას ვცდი ლობ დით, რომ ელიც ნაკ ლებ 

ზა რალს მოგ ვი ტან და“.

ამა ვე დროს ის ტო ლე დოს ბიზ ნეს კ ლი მა ტის გა უმ-

ჯო ბე სე ბას ცდი ლობს. მი სი სტრა ტე გია გუ ლის ხ მობს 

სა წარ მო თა კლას ტე რე ბის ხელ შეწყო ბას ინ დუს ტ რი ის 

ისეთ სფე როებ ში, რომ ლებ შიც ტო ლე დო უკ ვე ძლი ე რი ა: 

ავ ტო მო ბი ლე ბის, ალ ტერ ნა ტი უ ლი ენერ გი ის წყა რო ე-

ბისა და ლო გის ტი კის. 

მა გა ლი თად, მიკ რო ფი რი ა ნი მზის პა ნე ლე ბი ნა წი-

ლობ რივ ტო ლე დოს უნი ვერ სი ტეტ ში შე მუ შავ და, აქ ცია 

რა რე გი ო ნი მზის ენერ გი ის კვლე ვის ბუ ნებ რივ ცენ ტ-

რად. First Solar-ი, სას წავ ლე ბელ თან და კავ ში რე ბუ ლი 

კომ პა ნი ა, ტო ლე დოს მახ ლობ ლად მსხვილ ქარ ხა ნას 

ფლობს, ისე ვე რო გორც მზის ენერ გი ის სფე რო ში მო-

მუ შა ვე რამ დე ნი მე სხვა კომ პა ნი ა. ეს პა ნუ რი კომ პა-

ნია Isofoton-ი ყვე ლა ზე ახა ლი მო თა მა შე ა, რო მელ მაც 

ქარ ხა ნა ნა პო ლე ო ნის მახ ლობ ლად გახ ს ნა. „სამუშაო 

ად გი ლე ბი ნა პო ლე ონ ში – ტო ლე დო დან და სავ ლე თით 

40 მილ ში – მის თ ვის ისე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რო გორც 

ტო ლე დოს ცენ ტ რ ში, – ამ ბობს რიკ სტენ ს ლი, ტო ლე დოს 

უნი ვერ სი ტე ტის ინო ვა ცი უ რი სა წარ მო ე ბის კა თედ რის 

გამ გე. – მას უაღ რე სად რე გი ო ნა ლუ რი მიდ გო მა აქვს“. 

ბე ლის პირ და პი რო ბამ და ქა რიზ მამ რე გი ო ნის წამ-

ყ ვა ნი ბიზ ნეს მე ნე ბის გუ ლი მო ი გო. ბევ რი მათ გა ნი მო-

ხა ლი სედ მო ნა წი ლე ობს მის სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მ ვის 

ინი ცი ა ტი ვა ში, სა ხელ წო დე ბით „ტოლედოს მო მა ვა ლი“. 

„მაიკი ამ ბობს: ‘ამას მარ ტო ვერ გა ვა კე თებ; მე თქვე ნი 

დახ მა რე ბა მჭირ დე ბა’, – აცხა დებს ჯი ნი ჰა ი ლან ტი, 

ტო ლე დოს სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ის, Hylant Group-ის, 

აღ მას რუ ლე ბე ლი ვი ცე- პ რე ზი დენ ტი. 

მაგ რამ ბელს მი აჩ ნი ა, რომ ის, უბ რა ლოდ, კა რის გამ-

ღე ბის როლს ას რუ ლებს, და ნარ ჩე ნი კი კერ ძო მე წარ მე-

ო ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი. მა გა ლი თად, Dashing Pacific-ის 

ინ ვეს ტი ცი ამ ხე ლი შე უწყო ქა ლა ქის და ვა ლი ა ნე ბის 

გა დახ დას, თუმ ცა ჯერ ჯე რო ბით მშე ნებ ლო ბის დაწყე-

ბის ნიშ ნე ბი არ ჩანს. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ამ შე მოდ გო მას ის შე საძ-

ლოა გა და ირ ჩი ონ, ბე ლი არ ღე ლავს. „მე სა ფუძ ვ ლის 

ჩაყ რას ვცდი ლობ. ფერ მე რის მსგავ სად, თესლს მი წა ში 

ვყრი“, – ამ ბობს ის და ამა ტებს: „შემდეგ გან ზე გავ დ გე ბი 

და ბიზ ნეს მე ნებს სა შუ ა ლე ბას მივ ცემ, თა ვი ან თი საქ მე 

გა ა კე თონ“. 
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ნიდერლანდი
15%

საფრანგეთი
12%

იაპონია
12%

დიდი 
ბრიტანეთი

12%

კანადა
7%

ბელგია
7%

გერმანია
5%

შვეიცარია
4%

სხვა
26%

წარმოება
$83,4 (50%)

           $17,3 (10%)

   $12,9 (8%)

$10,8 (6%)

$5,1 (3%)

$2,6 (2%)

$1,6 (1%)

$651 მილიონი (0.4%)

სხვა 
დარგები

$33,3 (20%)

ამერიკაში ჩამოსვლა
უცხოური პირდაპირი ინვესტიციები აშშ-ში

წლების მიხედვით
მილიარდი $ 

ქვეყნების მიხედვით
(2012)

დარგების მიხედვით
მილიარდი $ 

წყარო: აშშ-ის ეკონომიკური ანალიზის ბიურო

უძრავი ქონება, იჯარა 
და ლიზინგი

ანაბრის შემნახველი 
დაწესებულებები

პროფესიული სამეცნიერო 
და ტექნიკური სერვისი

საცალო ვაჭრობა

ფინანსები და დაზღვევა

ინფორმაცია

საბითუმო ვაჭრობა
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ტექნოლოგიები

ციფრული რეკლამა

ლიკვიდურობის მეფე
ბრაიან ო’კელიმ ინტერნეტრეკლამის არაჩვეულებრივი პლატფორმით გაითქვა სახელი. 
მასსა და მოგების დიად დღეს შორის დგას Google-ი, მობილური ტელეფონები და მისი 
ცვალებადი ხასიათი.

ავტორი: ალექს კონრადი

ნ
ი უ -ი ორ კ თან ახ ლოს, მშვიდ მე დი სონ 

- ს კ ვერ - პარ კ თან მდე ბა რე მზარ დი 

სა რეკ ლა მო კომ პა ნი ის, AppNexus-

ის, თა ნამ შ რომ ლე ბი არ ც თუ ხში რად 

ურ თი ერ თო ბენ სა კუ თარ შეფ თან. ხუ თი წლის 

კომ პა ნი ა, რო მელ საც 547 თა ნამ შ რო მე ლი 

ჰყავს, ამის თ ვის ძა ლი ან სწრა ფად იზ რ დე ბა. 

გარ და ამი სა, მათ 6-ფუტიან და 240-ფუნტიან 

გე ნე რა ლურ აღ მას რუ ლე ბელს, ბრა ი ან ო’ კე ლის, 

შე უძ ლია თა ვი სი, ცო ტა არ იყოს, ფეთ ქე ბა დი ხა-

სი ა თიც გა მო ამ ჟ ღავ ნოს. ოფი სის ფოლ კ ლო რი 

გვი ამ ბობს, რო გორ ეს რო ლა მან ერ თხელ სტეპ-

ლე რი ინ ჟი ნერ - პ როგ რა მისტს (ო’კელი კა ტე გო-

რი უ ლად უარ ყოფს ამ ვერ სი ას და ამ ბობს, რომ 

ის რო ლა წე ბო ვა ნი ფი რის კა სე ტა, თა ნაც მა შინ, 

რო დე საც ოთახ ში არც ერ თი თა ნამ შ რო მე ლი არ ფ
ო

ტ
ო

: 
fl

ic
k

r
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იმ ყო ფე ბო და). ის იძუ ლე ბუ ლი გახ და და ე ტო ვე-

ბი ნა წი ნა სამ სა ხუ რი შეფ თან და პი რის პი რე ბი-

სა და, აქე დან გა მომ დი ნა რე, რთუ ლი სა მუ შაო 

გა რე მოს გა მო. გა სულ ოთხ შა ბათს FORBES-თან 

სა უ ბარ ში ო’ კე ლიმ აღი ა რა, რომ დი ლით, პრო-

ექ ტ თან და კავ ში რე ბუ ლი შეხ ვედ რის შემ დეგ, 

მის ერ თ -ერთ თა ნამ შ რო მელს ტი რი ლი აუტყ და. 

ო’ კე ლი ამ ბობს, რომ მის ცრემ ლებს პი რა დი მი-

ზე ზი ჰქონ და. „მაგრამ მე ვფიქ რობ: ო, ღმერ თო, 

მე ძა ლი ან მგრძნო ბი ა რე ვარ ჩე მი რე პუ ტა ცი ის 

მი მართ. მე ვი ცი, რა გავ ლე ნა მაქვს ადა მი ა ნებ-

ზე“.

ო’ კე ლის შე უძ ლია მბრძა ნებ ლის რო ლი მო-

ირ გოს, – მი სი მე გობ რე ბი ამ ბო ბენ, რომ ახ ლა 

ის შე და რე ბით თავ შე კა ვე ბუ ლი გახ და – მაგ რამ 

ადა მი ა ნე ბი ამას ეგუ ე ბოდ ნენ და მას ში მი ლი ო-

ნებს დებ დ ნენ, რად გან ის შე საძ ლოა სა უ კე თე-

სო პროგ რა მის ტ -ინ ჟი ნე რია ნი უ -ი ორ კის სა რეკ-

ლა მო ტექ ნო ლო გი ე ბის გა დატ ვირ თულ ბა ზარ ზე. 

მან შექ მ ნა სა რეკ ლა მო ბირ ჟის პლატ ფორ მა 

– მჭიდ როდ ურ თი ერ თ და კავ ში რე ბუ ლი სა ვაჭ რო 

სის ტე მა, რომ ლის წი ლიც გა ნუხ რე ლად იზ რ დე ბა 

ინ ტერ ნეტ ბა ნე რე ბი სა და ე.წ. „ოთხკუთხა რეკ-

ლა მე ბის“ გა ყიდ ვებ ში. AppNexus-ის სერ ვე-

რე ბი ყო ველ დღი უ რად ამუ შა ვებს 16 მი ლი არდ 

სა რეკ ლა მო გა ყიდ ვას, შარ შან ის მარ თავ და 

და ახ ლო ე ბით $700 მი ლი ონ სა რეკ ლა მო ხარჯს, 

და ი კა ვა რა უდი დე სი სივ რ ცე ღია ინ ტერ ნეტ ში 

Google-ის შემ დეგ. Yahoo-სა და Facebook-ს უფ-

რო მე ტი გაც ვ ლა აქვთ, მაგ რამ ისი ნი ძი რი თა-

დად სა კუ თარ პრო დუქტს ყი დი ან. AppNexus-ის 

ტექ ნო ლო გი ებ მა კი ფარ თო აღი ა რე ბა მო ი პო ვა, 

რო გორც ყვე ლა ზე სწრაფ მა და ყვე ლა ზე მოქ-

ნილ მა. თუ არ სე ბობს გაც ვ ლი თი პლატ ფორ მა, 

რო მელ საც შე უძ ლია $13-მილიარდიან ბა ზარ ზე 

კონ კუ რენ ცია გა უ წი ოს Google-ის ინ ტერ ნეტ რეკ-

ლა მას და იყოს ალ ტერ ნა ტი ვა ამ სფე რო ში, ეს 

სწო რედ AppNexus-ი გახ ლავთ.

„მე მი მაჩ ნი ა, რომ რეკ ლა მე ბის გაც ვ ლის 

სივ რ ცე ში ნაც ვ ლად რვა- ცხ რა მო თა მა ში სა, 

იქ ნე ბა ბუ ნებ რი ვი დუ ო პო ლი ა, – ამ ბობს ბილ 

ვა ი სი, სა რეკ ლა მო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის ფირ მის, 

Mediaocean-ის გე ნე რა ლუ რი აღ მას რუ ლე ბე ლი 

და სა რეკ ლა მო ქსელ Right Media-ს ყო ფი ლი 

პრე ზი დენ ტი. – და ეს ორი გახ ლავთ AppNexus-ი 

და Google-ი”.

წელს AppNexus-ი, სა ვა რა უ დოდ, $130 მი ლი-

ონს შე აგ რო ვებს, რაც 2012 წელ თან შე და რე ბით 

85%-იანი ზრდა იქ ნე ბა. მი სი მსხვი ლი პარ ტ ნი ო-

რე ბია Ebay, Microsoft-ი და Facebook-ი. კომ პა ნია 

ჯერ ჯე რო ბით არ არის მო გე ბი ა ნი, მაგ რამ მან 

მი ი ღო $140 მი ლი ო ნის ვენ ჩუ რუ ლი კა პი ტა ლი, 

რო მელ საც ახალ პრო დუქ ტებ სა და გლო ბა ლურ 

ზრდა ში და ა ბან დებს. თე ბერ ვალ ში ის $625 

მი ლი ო ნად შე ფას და, ახ ლა კი მი სი ფა სი $850-ს 

უახ ლოვ დე ბა. Tumblr-ის შემ დეგ ის ნი უ -ი ორ კის 

სი ლი კო ნის ვე ლის ყვე ლა ზე ძვი რად ღი რე ბუ ლი 

კერ ძო კომ პა ნი ა ა. და, სა ვა რა უ დოდ, ეს არ მოხ-

დე ბო და, რომ არა ო’ კე ლის მუდ მი ვი საბ რ ძო ლო 

მზად ყოფ ნა სა კუ თა რი სი მარ თ ლის გა სა ტა ნად.

იმ პე რი ოდ ზე ნაკ ლებ დრო ში, რაც ერ თი 

თა ო ბის გა მოც ვ ლას სჭირ დე ბა, სა რეკ ლა მო 

ტექ ნო ლო გი ე ბის ინ დუს ტ რი ამ გა ი ა რა გზა ვებ-

გ ვერ დებ ზე ხე ლით გან თავ სე ბუ ლი სა რეკ ლა მო 

ბა ნე რე ბი დან მუდ მივ აუქ ცი ო ნამ დე, რო მელ-

შიც ათა სო ბით რეკ ლა მის გან თავ სე ბა ხდე ბა 

იმ მი ლი წა მებ ში, რაც გვერ დის ატ ვირ თ ვას 

სჭირ დე ბა. სა რეკ ლა მო ბა ნე რე ბის ლო მის წი ლი 

(განსხვავებით უფ რო მსხვი ლი სა ძი ე ბო სა რეკ-

ლა მო ბაზ რის გან) გა ერ თი ა ნე ბუ ლია ქსე ლებ ში, 

რომ ლე ბიც იყე ნებს შე სა ბა მი სი მომ ხ მა რებ ლის 

ტარ გე ტინ გის მო ნა ცე მებს. თა ვის მხრივ, ქსე ლე-

ბი ქმნის სა რეკ ლა მო ბირ ჟის პლატ ფორ მებს – 

ლიკ ვი დუ რო ბის გი გან ტურ სივ რ ცე ებს, რომ ლე-

ბიც რეკ ლა მის გან მ თავ სე ბელს სა ქონ ლის უფ რო 

სწრა ფად გა ყიდ ვის, მყიდ ვე ლებს კი უფ რო მი სა-

ღებ ფა სად შე ძე ნის სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს. პირ ვე-

ლი სა რეკ ლა მო ტექ ნო ლო გი ე ბი 90-იანების შუა 

წლებ ში შექ მ ნა DoubleClick-მა, რო მე ლიც 2005 

წელს კერ ძო სა ინ ვეს ტი ციო კომ პა ნია Hellman 

& Friedman-მა შე ი ძი ნა $1,1 მი ლი არ დად, 2007 

წელს კი Google-მა – $3,1 მი ლი არ დად. 

დღე ი სათ ვის DoubleClick-ის ყვე ლა ზე ფა სე-

უ ლი შთა მო მა ვა ლია მი სი ვე აღ მას რუ ლე ბე ლი 

დი რექ ტო რის, მა იკლ უოლ რა ზის, მი ერ 2003 

წელს და ფუძ ნე ბუ ლი Right Media (2007 წელს ის 

Yahoo-მ $850 მი ლი ო ნად იყი და). Right Media-მ 

მი ი ღო შე მო სა ვა ლი, რო გორც პირ ველ მა 

მსხვილ მა სა რეკ ლა მო ქსელ მა, თუმ ცა იწყებ და, 

რო გორც გა ყიდ ვე ბის გან ყო ფი ლე ბა. ავ ტო მა ტუ-

რი სა რეკ ლა მო ქსე ლის შე საქ მ ნე ლად უოლ რაზს 

სჭირ დე ბო და ტექ ნი კუ რი დი რექ ტო რი და მან 
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იპო ვა ამ ბი ცი უ რი ახალ გაზ რ და კონ სულ ტან ტი 

და პროგ რა მის ტი, სა ხე ლად ბრა ი ან ო’ კე ლი.

ო’ კე ლიმ შექ მ ნა Right Media-ს ქსე ლი, მაგ რამ 

ცო ტა ხან ში და ინ ტე რეს და ახა ლი იდე ით – ქსე-

ლე ბის ერ თ მა ნეთ თან და კავ ში რე ბა ბირ ჟე ბის 

შე საქ მ ნე ლად. 2005 წელს ო’ კე ლიმ შე ი მუ შა-

ვა გეგ მა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც Right Media 

ქსე ლის ვერ სი ის ლი ცენ ზია გა და ე ცა ის რა ე-

ლის პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის კომ პა ნია 

Cydoor-ს და მას შე ეძ ლო თა ვი სი ფა სის და წე სე-

ბა Right Media-ს სა კუ თარ ქსელ ში. „პირველად, 

რო დე საც ამ ორ კომ პა ნი ას თან და კავ ში რე ბუ-

ლი აუქ ცი ო ნი ჩა ტარ და, მე ვიყ ვი რე: ’ევრიკა!’ და 

ვე რა ვინ მიხ ვ და, რას ვგუ ლის ხ მობ დი“, – ამ ბობს 

ო’ კე ლი (ის სა კუ თარ თავს უწო დებს სა რეკ ლა მო 

ბირ ჟის 100%-ით ერ თ პი როვ ნულ გა მომ გო ნე-

ბელს; სხვე ბი ამ ბო ბენ, რომ ამ იდე ის შე მუ შა ვე-

ბა ში წვლილი მი უძღ ვის Right Media-ს მმარ თ-

ველ გუნ დ საც).

ის ფაქ ტი კი ნამ დ ვი ლად არ არის სა კა მა თო, 

რომ ო’ კე ლი სა და უოლ რაზს შო რის ურ თი ერ თო-

ბა გა ფუჭ და. უოლ რა ზი ამ ბობს, რომ ო’ კე ლი პერ-

ფექ ცი ო ნის ტი ა, უარს ამ ბობს საკ მა რი სი გან ვი-

თა რე ბის დე ლე გი რე ბა ზე და ძა ლი ან დიდ დროს 

უთ მობს ისე თი ადა მი ა ნე ბის პოვ ნას, რომ ლე ბიც 

მას თან მუ შა ო ბას მო ი სურ ვე ბენ. ო’ კე ლი არ 

უარ ყოფს, რომ ის მარ თ ლაც დიდ ხანს ეძებს 

მა ღა ლი დო ნის ინ ჟინ რებს, მაგ რამ ურ თი ერ თო-

ბის გა ფუ ჭე ბას და ძა ბულ გა რე მო ში მრა ვალ სა-

ა თი ან მუ შა ო ბას აბრალებს. ყო ფი ლი თა ნამ შ-

რომ ლე ბის თქმით, მი უ ხე და ვად იმ პულ სუ რი და 

ფეთ ქე ბა დი ხა სი ა თი სა, ო’ კე ლი Yahoo-ს მსგავს 

მსხვილ პარ ტ ნი ო რებ თან შეხ ვედ რებს სრუ ლი 

პა სუ ხის მ გებ ლო ბით ეკი დე ბა. „მასთან საქ მის 

და ჭე რა ემო ცი უ რად ძა ლი ან რთუ ლი ა, – ამა ტებს 

ერ თ -ერ თი წყა რო. – ნა წი ლობ რივ მი სი მოთხოვ-

ნი ლე ბის გა მო, თა ვი წარ მო ა ჩი ნოს ყვე ლა ზე 

ჭკვი ა ნად ოთახ ში“. ამას და ე მა ტა ისიც, რომ 

ო’ კე ლის ჰქონ და გან ქორ წი ნე ბის პრო ცე სი თა-

ვის ბოს თან, Right Media-ს პრე ზი დენტ კრის ტინ 

ჰან სი კერ თან, რო მე ლიც შუ ა მავ ლის როლს ას-

რუ ლებ და ამ ორ ძლი ერ პი როვ ნე ბას შო რის.

2007 წელს, მას შემ დეგ, რაც Yahoo-სათვის 

Right Media-ს მი ყიდ ვის პრო ცე სი დას რულ და, 

ო’ კე ლი სამ სა ხუ რი დან და ითხო ვეს. ო’ კე ლიმ 

ყვე ლა ფე რი კარ გად გა ა კე თა: მის მა ძველ მა 

Yahoo-ს აქ ცი ებ მა მას თით ქ მის $30 მი ლი ო ნი 

მო უ ტა ნა. მაგ რამ მან ცუ დი რჩე ვა გა ით ვა ლის-

წი ნა და თით ქ მის ერ თი წე ლი მო უ წია ლო დი ნი, 

სა ბო ლო ოდ კი ბევ რად ნაკ ლე ბი მი ი ღო. ოქ-

ტომ ბერ ში New York Times-ს უთხ რა, რომ Right 

Media-ს გა ყიდ ვის ფას მა ის ძა ლი ან გა ა ცი ნა.

ო’ კე ლი მა შინ ვე ახა ლი კომ პა ნი ის და არ სე-

ბას შე უდ გა. მას სა ფუძ ვ ლად ედო მო ნა ცემ თა 

ღრუ ბელ ში და მუ შა ვე ბის იდე ა, რო მე ლიც კონ-

კუ რენ ცი ას გა უ წევ და Amazon Web Services-ს. 

თუმ ცა ამ იდე ამ ბევ რი და ა ეჭ ვა – მათ შო რის, 

Redpoint Ventures-ის შე ფი, კრის მუ რიც. „მურს 

არ სჯე რო და, რომ კომ პა ნი ის მარ თ ვას და 

კარ გი მმარ თ ვე ლი გუნ დის შეკ რე ბას შევ ძ ლებ-

დი“, – ამ ბობს ო’ კე ლი. სხვებ მა კი, მა გა ლი თად, 

Khosla Ventures-მა გა მოთ ქ ვეს სურ ვი ლი დახ მა-

რე ბოდ ნენ ო’ კე ლის, რო მელ მაც Right Media-ს 

ტექნოლოგიები ციფრული რეკლამა
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ალგორითმებით შეპყრობილი
სწრაფად მზარდი სარეკლამო შესყიდვები 
ინტერნეტს იპყრობს

სარეკლამო განცხადებების წმინდა მოგება  
($ მილიარდებში) აშშ-ში

რეალურ დროში მოქმედი სარეკლამო 
განცხადებების ხარჯები აშშ-ში

ჩვენი საყვარელი 
გაჯეტები

Sony rX1
ლუქ ს - კ ლა სის კა მე რა, რო მელ-

შიც შერ წყ მუ ლია გა მო სა ხუ ლე-

ბის შექ მ ნის შე საძ ლებ ლო ბე ბი 

და კომ პაქ ტუ რო ბა. თქვენ მი ი-

ღებთ კონ ტ როლს, სიმ კ ვეთ რე სა 

და რე ზო ლუ ცი ას მა ღა ლი დო ნის 

SLR ციფ რულ აპა რატ ში, რო მე-

ლიც კომ პაქ ტუ რი და მარ ტი ვი 

მო სახ მა რი ა. თუ ფა სი თქვენ თ ვის 

მი უწ ვ დო მე ლი ა, ჩვე ნი ციფ რუ ლი 

ფო ტოგ რა ფი ის ექ ს პერ ტი, ამა დუ 

დი ა ლო, გირ ჩევთ შე და რე ბით 

იაფ მო დე ლებს, ისეთს, რო გო-

რი ცაა gR, nikon coolpixA დს 

Fujifilm x100s.($2,800).
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ყო ფილ აღ მას რუ ლე ბელ დი რექ ტორ თან, მა იკ 

ნო ლეტ თან, ერ თად 2007 წლის სექ ტემ ბერ ში 

AppNexus-ი შექ მ ნა.

ღრუბ ლო ვა ნი გა მოთ ვ ლე ბის იდეა მა ლე ვე გა-

უ ჩი ნარ და. ისეთ მა პო ტენ ცი ურ მა კლი ენ ტებ მა, 

რო გო რი ცაა Pfizer-ი და Goldman Sachs-ი, უთხ-

რეს მას, რომ იდეა ძა ლი ან უმ ნიშ ვ ნე ლო იყო სე-

რი ო ზუ ლი გან ხილ ვი სათ ვის. ექ ვ სი თვის შემ დეგ 

ო’ კე ლიმ გა ნუცხა და თა ვის გუნდს, რომ რა ი მე 

უნ და მო ე მოქ მე დათ, წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში 

და ხურ ვა ემუქ რე ბო დათ. და ამის შემ დეგ ისი ნი 

და უბ რუნ დ ნენ რეკ ლა მე ბის გაც ვ ლის ბიზ ნესს. 

კი დევ ექ ვ სი თვის შემ დეგ, ზუს ტად იმ დღეს, რო-

დე საც მის გა უხ მა უ რებ ლო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბას 

ვა და გა უ ვი და, ო’ კე ლიმ გა მო აცხა და თა ვი სი 

გეგ მა სა რეკ ლა მო ბირ ჟის ახა ლი პლატ ფორ მის 

შექ მ ნის შე სა ხებ. მას Right Media-ს რამ დე ნი მე 

თა ნამ შ რო მე ლი შე უ ერ თ და.

Right Media-ს ჰქონ და უპი რა ტე სო ბა, მაგ რამ 

AppNexus-მა გა დატ რი ა ლე ბა მო ახ დი ნა, შექ მ ნა 

რა პირ ვე ლი გაც ვ ლი თი პლატ ფორ მა, რომ-

ლის სა შუ ა ლე ბი თაც შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბო და 

რე ა ლურ დრო ში ფა სის შე თა ვა ზე ბა და მი სი 

პირ ვე ლი მომ ხ მა რე ბე ლი eBay გახ და. სრუ ლი ად 

არაფ რის გან ო’ კე ლიმ შეძ ლო ბევ რად მარ ტი-

ვი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის შექ მ ნა ინ ტერ ნეტ რეკ ლა-

მის სწრა ფი ავ ტო მა ტი ზე ბის თ ვის. რეკ ლა მის 

გან მ თავ სებ ლებ სა და ქსე ლებს შე უძ ლი ათ 

რამ დე ნი მე წუთ ში და უ კავ შირ დ ნენ სხვა გამ ც ვ-

ლელ პლატ ფორ მებ სა და ქსე ლებს და მარ თონ 

თა ვი ან თი აუქ ცი ო ნე ბი. ბრძო ლა Google-ისა 

და Yahoo-ს წი ნა აღ მ დეგ დაწყე ბუ ლი იყო. 2009 

წლის ბო ლოს ო’ კე ლიმ გად მო ი ბი რა Google-ის 

მო ნა ცემ თა გაც ვ ლის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი მა იკლ რუ-

ბინ შ ტე ი ნი, რო მე ლიც AppNexus-ის პრე ზი დენ ტი 

გახ და. Microsoft-მა გა ა ფორ მა ხელ შეკ რუ ლე ბა 

ო’ კე ლის სა ვაჭ რო ბირ ჟის ჩარ თ ვა ზე და 2010 

წლის ოქ ტომ ბერ ში მი სი აქ ცი ე ბის მცი რე პა კე ტი 

შე ი ძი ნა.

AppNexus-ი თა ვის წარ მა ტე ბა ში დარ წ მუნ-

და და ახ ლო ე ბით ორი თვის შემ დეგ, რო დე საც 

Google-მა დრო ე ბით და უბ ლო კა წვდო მა თა ვის 

DoubleClick რეკ ლა მე ბის გამ ც ვ ლელ ზე. ორი ვე 

კო მპა ნი ის საქ მე კარ გად მი დი ო და, მაგ რამ 

ახ ლა რუ ბინ შ ტე ი ნი ამ ბობს, რომ ეს სვლა მა-

შინ ძა ლი ან სა ეჭ ვოდ მო ეჩ ვე ნა: „ეს და ძა ბუ ლი 

პე რი ო დი იყო ჩვე ნი კომ პა ნი ის ის ტო რი ა ში. 

მას შემ დეგ, რაც Microsoft-ისაგან მხარ და ჭე რა 

მი ვი ღეთ, Google-მა ალბათ იფიქ რა, რომ ეს იყო 

ჩვე ნი და ძირ ვის უკა ნას კ ნე ლი შე საძ ლებ ლო-

ბა“ (დღეს Google-ს არ სურს ამა ზე კო მენ ტა რის 

გა კე თე ბა, მაგ რამ წარ სულ ში ის უარ ყოფ და, 

რომ ეს იყო რა ღაც უფ რო მე ტი, ვიდ რე პა სუ ხი 

AppNexus-ის მხრი დან პი რო ბე ბის დარ ღ ვე ვა-

ზე).

დღე ი სათ ვის და პი რის პი რე ბა არ შე ი ნიშ ნე ბა. 

AppNexus-ს ჰყავს კმა ყო ფი ლი მომ ხ მა რებ ლე ბი 

და Google-ის შემ დეგ ის უმ ს ხ ვი ლე სი და მო უ კი-

დე ბე ლი ონ ლა ინ - სა რეკ ლა მო ბირ ჟა ა. მი სი უდი-

დე სი გა მოწ ვე ვაა მო ბი ლუ რე ბი, რომ ლებ თან 

ერ თა დაც მომ ხ მა რებ ლე ბი მო მა ვალ წელს, სა ვა-

რა უ დოდ, გა ა ტა რე ბენ ონ ლა ინ  ყოფ ნის პე რი ო-

დის 25%-ს. თა ვი სი პლატ ფორ მის მო ბი ლუ რებ ში 

გან თავ სე ბი სათ ვის ო’ კე ლიმ $25-მილიონიანი 

ინ ვეს ტი ცია გა ნა ხორ ცი ე ლა. მა თი ნა წი ლი ბე ტა- 

ფა ზა ში იმ ყო ფე ბა. ის აღი ა რებს, რომ მის მა კომ-

პა ნი ამ და აგ ვი ა ნა, რად გან შარ შან კონ ცენ ტ რი-

რე ბუ ლი იყო ვი დე ო რეკ ლა მის ინ ს ტ რუ მენ ტებ ზე. 

Google-მა მო ბი ლუ რის სა შუ ა ლე ბით ვაჭ რო ბა 

2012 წელს და იწყო, ცნო ბი ლი გახ და კი დევ ერ თი 

მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბის სა რეკ ლა მო ბირ-

ჟა – Millennial Media, ბაზ რის $680-მილიონიანი 

კა პი ტა ლი ზა ცი ით.

ო’ კე ლის ვა რა უ დით, მო ბი ლუ რე ბი დან მი-

ღე ბულ შე მო სა ვალს გა ი სად სა ერ თო ჯამ ში 10%-

ით გაზ რ დის, რის შე დე გა დაც ახ ლო მო მა ვალ ში 

შე საძ ლოა ჩა ტარ დეს მრა ვალ მი ლი არ დი ა ნი 

პირ ვე ლა დი გან თავ სე ბა, თუ AppNexus-ი კვლა-

ვაც გა აგ რ ძე ლებს ზრდას. შე საძ ლოა მი სი აქ ცი-

ე ბი შე ი ძი ნონ Yahoo-მ, Microsoft-მა ან Facebook-

მა. ო’ კე ლის თქმით, ასე თი მო ლა პა რა კე ბე ბი არ 

მიმ დი ნა რე ობს, მაგ რამ გვპირ დე ბა, რომ თუ ეს 

მოხ დე ბა, Yahoo-ს მი ერ Tumblr-ში გა დახ დი ლი 

$1,1 მი ლი არ დი უმ ნიშ ვ ნე ლო თან ხად მოგ ვეჩ-

ვე ნე ბა. ეს ასე ვე აქ ცევს ო’ კე ლის სა რეკ ლა მო 

ტექ ნო ლო გი ე ბის ფა ვო რი ტად და მის ამ ბი ცი-

ებს და აკ მა ყო ფი ლებს. „მე რომ ვყო ფი ლი ყა ვი 

ადა მი ა ნი, რო მელ საც ერ თხელ მო უ ვი და კარ გი 

იდე ა, წარ მა ტე ბუ ლი ვერ გავ ხ დე ბო დი“, – ამ ბობს 

ო’ კე ლი. – ჩვენ ვსა უბ რობთ ნამ დ ვილ მემ კ ვიდ-

რე ო ბა ზე: ინ დუს ტ რი ის არა მხო ლოდ პა ტა რა 

სეგ მენ ტ ზე, არა მედ მთლი ა ნად ინ ტერ ნეტ ზე. 

ჩვენ ვართ ის ხალ ხი, ვის გა მოც ადა მი ა ნე ბი ინ-

ტერ ნეტ ში ფულს იხ დი ან. 

კომპანია
mIcroSoFt
ფა ნებ მა გა აპ რო ტეს ტეს 

xbox-ის შეზღუდ ვე ბი 

ოფ ლა ინ  თა მაშ ზე და 

გა მო ყე ნე ბულ თა მა შებ ზე 

(used games). Microsoft-

მა ბრძნუ ლად დათ მო.

პიროვნება
კარლ იკანი
მი ლი არ დე რი „ტვიტავს“! 

მი სი პირ ვე ლი ტვი ტია 

„twitter-ი მა გა რი ა. მე ის 

თით ქ მის ისე ვე მომ წონს, 

რო გორც dell“.

იდეა

აარონის კანონი 
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
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სტრატეგიები

ბანკები

ამერიკული 
ექსპრესი
საუკუნე-ნახევრის წინ დაარსებულმა 
გადამზიდავმა კომპანიამ გადაწყვიტა ფინანსურ 
ინსტიტუტად ქცეულიყო. შედეგად, AMEX-მა 
სამუდამოდ შეცვალა სამყაროს „საკრედიტო 
ისტორია”, სხვათა შორის - უკვე საქართველოშიც.

ავტორი: მარიამ სულაშვილი

კ
რე დი ტის იდეა უძ ვე ლე სი დრო ი დან არ სე-

ბობს: ჯერ კი დევ 3000 წლის წინ, ეგ ვიპ ტე სა 

და ბა ბი ლონ ში ფიქ სირ დე ბა ისე თი ტი პის 

ფი ნან სუ რი გა რი გე ბე ბი, რო მელ თა დრო საც 

არა საკ მა რი სი სახ ს რე ბის მქო ნე მყიდ ვე ლე ბის თ ვის 

გამ ყიდ ვე ლე ბი შე ღა ვა თებს აწე სებ დ ნენ და აძ ლევ-

დ ნენ მათ სა შუ ა ლე ბას, შე ძე ნი ლი პრო დუქ ტის ფა სი 

მოგ ვი ა ნე ბით, გან საზღ ვ რუ ლი დრო ის თ ვის და ებ რუ ნე-

ბი ნათ. 

საკ რე დი ტო ბა რა თე ბი პირ ვე ლად ევ რო პა ში, შემ-

დეგ კი ამე რი კა ში 1920-იან წლებ ში გა მოჩ ნ და –  ეკო-

ნო მი კუ რი აღორ ძი ნე ბის პე რი ოდ ში, მა შინ რო დე საც 

საწ ვა ვის მწარ მო ებ ლებ მა და სას ტუმ რო ებ მა სა კუ თა რი 

პრო დუქ ცი ი სა თუ მომ სა ხუ რე ბის გა ყიდ ვე ბის სტი მუ-

ლი რე ბის მიზ ნით საკ რე დი ტო ბა რა თე ბის გა მოშ ვე ბა 

და იწყეს. თუმ ცა ისი ნი, გე ოგ რა ფი ულ არე ალ ში გა მო ყე-

ნე ბის თვალ საზ რი სით, შეზღუ დუ ლე ბი იყ ვ ნენ.

ბა რა თე ბის თა ნა მედ რო ვე სა ხით ემი სი ა, რო მე ლიც 

ყვე ლა ზე მე ტად ახ ლოს მყო ფად შე იძ ლე ბა მო ვი აზ როთ 

დღეს არ სე ბულ ვა რი ან ტებ თან, მოხ და The Diners Club-

ის მიერ 1950 წელს. მი სი შემ ქ მ ნე ლი გახ ლ დათ კლუ ბის 

დამ ფუძ ნე ბე ლი ფრენკ მაკ ნა მა რა. პრო დუქ ტის მი ზა ნი 

იყო, მომ ხ მა რე ბელს სა შუ ა ლე ბა მის ცე მო და ბა რა თის 

მეშ ვე ო ბით, კლუ ბის ხარ ჯ ზე, და ნაყ რე ბუ ლი ყო ნე ბის-

მი ერ რეს ტო რან ში იმ შემთხვევაში, თუ ხელთ ნაღ დი 

ფუ ლი არ ექნებოდა. თუმ ცა მოგ ვი ა ნე ბით ბა რა თის 

მფლო ბე ლი Diners’ Club-ს თან ხას უნაზღა უ რებ და. 

თავ და პირ ვე ლად პროგ რე სი რთუ ლად მი საღ წე ვი 

აღ მოჩ ნ და, მაგ რამ დი დი ძა ლის ხ მე ვის შე დე გად, 1950 

წლის ბო ლოს, მომ ხ მა რე ბელ თა რა ო დე ნო ბა 200-დან 

20 000-მდე გა ი ზარ და.

უკონკურენტო Diners’ Club-ის პო პუ ლა რო ბა თან და-

თან იზ რ დე ბო და, ვიდ რე ბა ზარ ზე ერ თ დ რო უ ლად არ 

გა მოჩ ნ დ ნენ American Express-ი და ამე რი კის ბან კის 

პრო დუქ ტი – BankAmericard-ი, მოგ ვი ა ნე ბით „ვიზას“ 

სა ხელ წო დე ბით ცნო ბი ლი. 

დღეს დღე ო ბით „ამექ სი” (American Express), თა ვი სი 

პო პუ ლა რუ ლი საკ რე დი ტო ბა რა თე ბით, ცნო ბი ლია 

რო გორც ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტი, თუმ ცა ალ ბათ ბევრს 

გა უკ ვირ დე ბა იმის გა გე ბა, რომ აღ ნიშ ნულ მა კომ პა ნი-

ამ ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა და ახ ლო ე ბით სა უ კუ ნე- ნა ხევ რის 

წინ რო გორც გა დამ ზი დავ მა კომ პა ნი ამ, ისე და იწყო. 

კომ პა ნი ას ხში რად უწევ და ბან კე ბის მომ სა ხუ რე ბა – 

გა დაჰ ქონ და ბან კ თა შო რი სი ტრან ს ფე რე ბი, ჩე კე ბი, 

აქ ცი ე ბი. აღ ნიშ ნულ სფე რო ში წარ მა ტე ბულ მა საქ მი ა ო-

ნო ბამ „ამექსის“ ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა და ა ფიქ რა იმა ზე, 

რომ უკ ვე თა ვად ქცე უ ლიყ ვ ნენ ფი ნან სურ ინ ს ტი ტუ ტად.

სა ფი ნან სო პრო დუქ ტე ბის შექ მ ნის ინი ცი ა ტი ვე ბით, 

„ამექსს“, გარ კ ვე ულ ეტაპ ზე, წინ უს წ რებ დ ნენ კონ კუ-

რენ ტე ბი. რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, Diners Club-მა ერ თ -

ერ თი ინო ვა ცი უ რი პრო დუქ ტის შექ მ ნა ში პირ ვე ლო ბა 

არა ვის და უთ მო. თუმ ცა American Express-ის აღ მას რუ-

ლე ბე ლი ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბი, კლუ ბის მსგავ სი საკ რე- ფ
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დი ტო ბა რა თის შექ მ ნა ზე ჯერ კი დევ 1946 წელს სა უბ რობ დ ნენ, იმ 

გან ს ხ ვა ვე ბით, რომ „ამექსი“ გარ თო ბი სა და მოგ ზა უ რო ბის მოყ ვა-

რუ ლი, მა ღა ლი შე მო სავ ლის მქო ნე მომ ხ მა რებ ლის თ ვის იქ ნე ბო და 

გან კუთ ვ ნი ლი და არა რეს ტო რან ში სა დი ლო ბის თ ვის. 

აღ მას რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა, რალფ რიდ მა, და ჯგუ ფის 

და ნარ ჩენ მა წევ რებ მა შე ი მუ შა ვეს დი ზა ი ნი, და ა მუ შა ვეს მი სი 

ფუნ ქ ცი ო ნა ლუ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბი და ბა რა თე ბის გა მოშ ვე ბა და-

ა ა ნონ სეს. ბა რა თი რე ა ლუ რად 1958 წლის 1 ოქ ტომ ბერს გა მო ვი და, 

რო დე საც მომ ხ მა რებ ლის ინ ტე რეს მა და მოთხოვ ნი ლე ბამ პიკს 

მი აღ წი ა. მი სი სა შუ ა ლე ბით კლი ენ ტებს წვდო მა 17 500 გამ ყიდ ველ-

ზე ჰქონ დათ. 

ვი ნა ი დან American Express-ის ბა რა თი თა ვი დან ვე ჩა ფიქ რე ბუ-

ლი იყო რო გორც მოგ ზა უ რო ბი სა და გარ თო ბის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი, 

ის ცნო ბი ლი გახ და სა ხე ლით Travel and Entertainment (T&E). ბა რა-

თის წლი უ რი გა და სახ დე ლი $6 იყო. სიმ ბო ლუ რად ერ თი დო ლა რით 

მე ტი, ვიდ რე Diners Club-ის ბა რა თის ფა სი, რა თა მომ ხ მა რე ბელს 

წარ მო სახ ვა ში მის თ ვის პრე მი უმ -პ რო დუქ ტის სა ხე მი ე ცა, რაც 

„ამექსის“ მარ კე ტინ გულ სტრა ტე გი ას შე ად გენ და. ხელ მ ძღ ვა ნე ლო-

ბა აქ ცენტს აკე თებ და სტა ტუს სა და ექ ს კ ლუ ზი უ რი პრო დუქ ტის შექ მ-

ნა ზე. ეს ტენ დენ ცია დღემ დე შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია და არ შეც ვ ლი ლა.

დრო ის მოკ ლე პე რი ოდ ში, სულ რა ღაც ხუთ წე ლი წად ში, 

„ამექსის“ ბა რათს მი ლი ო ნამ დე მომ ხ მა რე ბე ლი და მსოფ ლი ო მას-

შ ტა ბით 85 000 მო ვაჭ რე პარ ტ ნი ო რი ჰყავ და, რომ ლე ბიც იღებდნენ 

აღ ნიშ ნულ ბა რათს, რო გორც ნაღ დი ფუ ლის ალ ტერ ნა ტი ვას.

1966 წელს American Express-მა ოქ როს, ხო ლო 18 წლის შემ დეგ, 

1984  წელს, პლა ტი ნის ბა რა თე ბი გა მო უშ ვა – გან საზღ ვ რუ ლი სიგ-

ნა ლით, რომ ბა რა თე ბი კონ კ რე ტუ ლი სეგ მენ ტის მომ ხ მა რებ ლის-

თ ვის იყო გან კუთ ვ ნი ლი. პლა ტი ნის ბა რა თი სუ პე რექ ს კ ლუ ზი უ რი 

პრო დუქ ტი იყო, რომ ლის წლი ურ მა შე ნა ტან მა თავ და პირ ვე ლად 

$250, ხო ლო მოგ ვი ა ნე ბით $450 შე ად გი ნა. აღ ნიშ ნუ ლი ბა რა თის 

მო სა პო ვებ ლად კლი ენტს ბან კ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის სულ მცი რე 

ორწლიანი გა მოც დი ლე ბა და სრულ ყო ფი ლი საკ რე დი ტო ის ტო რია 

უნ და ჰქო ნო და. დღეს კი აპ ლი კან ტებს მა თი თხოვ ნის სა ფუძ ველ ზე 

გა ნი ხი ლა ვენ და ბა რა თის შე ძე ნა გარ თუ ლე ბუ ლი პრო ცე სი აღარ 

არის. 

American Express-ის მარ კე ტინ გუ ლი სტრა ტე გია და რეკ ლა მი რე-

ბა, გან სა კუთ რე ბით კი ოქ რო სა და პლა ტი ნის ბა რა თე ბის შე ქმნის 

შემ დეგ, მი მარ თუ ლი იყო იმის კენ, რომ ბა რა თი მომ ხ მა რებ ლის 

თვალ ში პრეს ტიჟ თან ყო ფი ლი ყო ასო ცი ი რე ბუ ლი. სწო რედ ამი ტომ 

მის სა ტე ლე ვი ზიო ვი დე ორ გო ლებ ში მო ნა წი ლე ობ დ ნენ პო პუ ლა რუ-

ლი და გავ ლე ნი ა ნი ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც კონ კ რე ტულ მე სი-

ჯებს ახ მო ვა ნებ დ ნენ ამა თუ იმ სეგ მენ ტის და სა ინ ტე რე სებ ლად. 

ცნო ბი ლი სა ხე ე ბი თით ქოს რე ა ლუ რი ყო ველ დღი უ რი გად მო სა-

ხე დი დან ჰყვე ბოდ ნენ თა ვი ან თი პრო ფე სი ის, ცხოვ რე ბი სა და 

მას ში „ამექსის“ მო ნა წი ლე ო ბის შე სა ხებ. მა გა ლი თად, ჰო ლი ვუ დის 

მსა ხი ო ბი კე იტ ვინ ს ლე ტი კო მერ ცი ულ რეკ ლა მა ში ჰყვე ბა, რომ, 

მსა ხი ო ბის პრო ფე სი ი დან გა მომ დი ნა რე, მის ნამ დ ვილ ცხოვ რე-

ბა ში და მა ტე ბი თი დრა მის ად გი ლი აღარ იყო და სწო რედ იმი ტომ 

ირ ჩევ და ის American Express-ს.

ემო ცი უ რი სა ტე ლე ვი ზიო რეკ ლა მა, რო ბერტ დე ნი როს მო ნა წი-

ლე ო ბით, რე ა ლურ ავ ტო ბი ოგ რა ფი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით გა კე თე ბულ 

ტრი ლერს უფ რო ჰგავს, ვიდ რე რეკ ლა მას. ყვე ლა დრო ის ერ თ -ერ თი 

უდი დე სი მსა ხი ო ბი აღ წერს თა ვის ემო ცი ურ ცხოვ რე ბას, მე გობ-

რებს, გუ ლის გა ტე ხისა თუ მა სულ დ გ მუ ლე ბე ლი ამ ბე ბის შე სა ხებ 

დე ტა ლებს და ბო ლოს მო იხ სე ნი ებს American Express-ის ბა რათს 

რო გორც მი სი ბუ ნებ რი ვი, გრძნო ბე ბით სავ სე ცხოვ რე ბის გა ნუ ყო-

ფელ ნა წილს.

ჰო ლი ვუ დის ვარ სკვ ლა ვებ თან ერ თად, რეკ ლა მი რე ბა ში მო ნა-

წი ლე ო ბა BlackBerry-ის დამ ფუძ ნე ბელ მა, კა ნა დელ მა ბიზ ნეს მე ნმა, 

მა იკ ლა ზარ დის მაც, მი ი ღო, რო მე ლიც ამ ბობს, რომ მი სი ცხოვ რე ბა 

ემ სა ხუ რე ბა იდე ა თა ხორ ც შეს ხ მას და სწო რედ ამი ტომ მან არ ჩე ვა-

ნი „ამექსის“ ბა რა თებ ზე შე ა ჩე რა. 

წარ მო უდ გენ ლად ძვი რად ღი რე ბუ ლი, მა ღა ლი დო ნის რეკ ლა-

მე ბი დან მომ ხ მა რებ ლამ დე მი დი ო და კო დი რე ბუ ლი მე სი ჯი იმის 

შე სა ხებ, თუ რას წარ მო ად გენ და რე ა ლუ რად American Express-ი, რა 

იყო მი სი ღი რე ბუ ლე ბე ბი და ადა მი ა ნებს უნერ გავ და გან ც დას, რომ 

ბა რა თის ფლო ბა ნე ბის მი ე რი მომ ხ მა რებ ლის თ ვის ნამ დ ვი ლად 

პრეს ტი ჟუ ლი და სა ა მა ყო უნ და ყო ფი ლი ყო. 

ამას, მე ო რე მხრივ, კომ პა ნია აღ წევ და გა მარ თუ ლი ბიზ ნე სინ ფ-

რას ტ რუქ ტუ რით, სრულ ფა სო ვა ნი მომ სა ხუ რე ბით, სტი მუ ლი რე ბის 

თა ნა მედ რო ვე მე თო დე ბით, სპე ცი ა ლუ რი ივენ თე ბი სა და მრა ვა ლი 

მსგავ სი ღო ნის ძი ე ბის სა შუ ა ლე ბით, აც ნო ბი ე რებ და რა თა ნა მედ-

რო ვე ბაზ რის არას ტა ბი ლურ მოთხოვ ნებ სა და მოხ მა რებ ლის 

გე მოვ ნე ბის ცვლი ლე ბის ტენ დენ ცი ებს, აღ მას რუ ლე ბელ ხელ მ ძღ ვა-

ნე ლო ბას მი ლი ო ნო ბი თა და მი ლი არ დო ბით დო ლა რის და ხარ ჯ ვა 

არას დ როს ენა ნე ბო და. 1985 წლის თ ვის „ამექსმა“ $ 500 მილიონი 

და ხარ ჯა მარ კე ტინ გულ კამ პა ნი ებ ში. ჯე იმს რო ბინ სონ მა, ტუ რიზ-

მი სა და სა ერ თა შო რი სო სა ბან კო კორ პო რა ცი ის გან ყო ფი ლე ბის 

აღ მას რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა, გა ნაცხა და: „მარკეტინგი ჩვე ნი 

უპირ ვე ლე სი პრი ო რი ტე ტი ა, ხო ლო ხა რის ხი – ერ თა დერ თი სა შუ ა-

ლე ბა პა ტენ ტე ბის გან თა ვის და სა ცა ვად“. 

იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ 1990-იანი წლე ბის ბო ლოს ბა ზა რი 

მე ტის მე ტად სეგ მენ ტი რე ბუ ლი იყო, „ამექსმა“ გა დაწყ ვი ტა, რომ 

მი სი ქმე დე ბე ბიც, სეგ მენ ტა ცი ას თან მი მარ თე ბით, რე ლე ვან ტუ რი 

ყო ფი ლი ყო. ამი ტომ 1999 წელს გა მო უშ ვა ახა ლი ბა რა თი, Blue, რო-

მელ საც smart card-ის სა ხე ლი თაც იც ნობ დ ნენ. მისი სა რეკ ლა მო კამ-

პა ნია 45 მი ლი ო ნი ამე რი კუ ლი დო ლა რი დაჯ და. ბა რათს „სმარტი“ 

ეწო და, რად გან მას ზე და ტა ნი ლი იყო ჩი პი, რო მე ლიც ინ ტერ ნეტ შეს-

ყიდ ვე ბის სა შუ ა ლე ბა საც იძ ლე ო და და მორ გე ბუ ლი იყო თა ნა მედ-

რო ვე, სა ხეც ვ ლილ მოთხოვ ნებ ზე. რეკ ლა მი რე ბის დროს აქ ცენ ტი 

კეთ დე ბო და იმა ზე, რომ მყიდ ვე ლე ბი სხვა ბა რა თე ბით ინ ტერ ნეტ ში 

ვაჭ რო ბის დროს არ იყ ვ ნენ და ცუ ლე ბი.

ბა რა თე ბის გა მოშ ვე ბა პრეს ტი ჟის მხარ და სა ჭე რად გაგ რ ძელ და, 

რო დე საც 1999 წელს ელი ტუ რი კლი ენ ტე ბის თ ვის კი დევ ერ თი, ეგ რეთ 

წო დე ბუ ლი Black Card-ი (Matte Black Centurion Card-ი) გა მო უშ ვეს. აღ-

ნიშ ნუ ლი ბა რა თის მფლო ბელს უნ და ჰქო ნო და მი ნი მუმ $150 000-ის 

ოდენობის ხარ ჯ ვა Black Card-ის სა შუ ა ლე ბით და წლი უ რად $1 000 

უნ და შე ე ტა ნა. ბა რათს თან და ერ თო ისე თი და მა ტე ბი თი მომ სა ხუ-
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რე ბე ბი, რო გო რიც იყო 24-საათიანი პერ სო ნა ლუ რი 

კონ სი ერ ჟის მომ სა ხუ რე ბა, პირ ვე ლი კლა სის ავი ა ხა-

ზე ბი და ბო ნუ სე ბი თი თო ე ულ მილ ზე, ასე ვე სას ტუმ-

რო და ა.შ. ამას გარ და, Centurion Card-ის ფლო ბა 

მარ თ ლაც პრეს ტი ჟუ ლი და ძნე ლად მი საღ წე ვი იყო, 

რად გან რო გორც მას ზე მოთხოვ ნა, ისე პო ტენ ცი ურ 

მომ ხ მა რე ბელ თა რიცხვიც იზ რ დე ბო და. Black Card-ის 

წვდო მის თ ვის ერ თ -ერ თ მა დენ ვე რელ მა ბიზ ნეს მენ მა 

რამ დე ნი მე პლა ტი ნის ბა რა თი შე ი ძი ნა და მე გობ რებს 

და უ რი გა, რომ წლი უ რი $150 000-იანი ხარ ჯ ვის თ ვის 

მა ლე მი ეღ წი ა. მე ო რე სა ინ ტე რე სო შემ თხ ვე ვა მოხ და, 

რო დე საც ბა რა თის ფლობის და უძ ლე ვე ლი სურ ვი ლის 

გა მო ერ თ -ერ თი კო ნექ ტი კუ ტე ლი მომხმარებელი 

„ამექსს“ დის კ რი მი ნა ცი ა ში ადა ნა შა უ ლებ და, რად გან 

მას Centurion Card -ის მი სა ღე ბად კომ პა ნი ა ში შე ტა ნი-

ლი მოთხოვ ნა არ და უკ მა ყო ფი ლეს.

მარ თა ლი ა, Amex Black Card-მა ელი ტუ რი კლი ენ-

ტე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად კონ კუ რენ ტე ბის თა-

ვი დან ჩა მო შო რე ბის არაჩ ვე უ ლებ რი ვი სა შუ ა ლე ბა 

შექ მ ნა, მაგ რამ აღ მას რუ ლე ბე ლი ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა 

ამ ბობს, რომ, მი უ ხე და ვად ყვე ლაფ რი სა, ისი ნი მუდ-

მი ვად ორი ენ ტი რე ბუ ლე ბი იქ ნე ბი ან მო მა ვალ ზე. უკ ვე 

დღეს აკ ვირ დე ბი ან ტექ ნო ლო გი ებ ში მიმ დი ნა რე 

ტენ დენ ცი ებს, რომ ახალ გა მოწ ვე ვებს სა თა ნა დოდ 

მომ ზა დე ბუ ლე ბი შეხ ვ დ ნენ. „ამექსის“ აღ მას რუ ლე ბე-

ლი ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, დენ შულ მა ნი, ამ ბობს, რომ ისი-

ნი ოპე რი რე ბენ რო გორც ბა ზარ ზე ახალ შე მო სუ ლი 

ბიზ ნე სე ბი, რად გან თუ არ მო ახ დე ნენ ცვლი ლე ბე ბის 

იმ პ ლე მენ ტა ცი ას და მუდ მი ვად არ იქ ნე ბი ან ორი ენ-

ტი რე ბულ ნი ინო ვა ცი ა ზე, და მარ ცხე ბა გა რან ტი რე-

ბუ ლი ა.

„ამექსი“ კვლავ აგ რ ძ ლებს გა ფარ თო ე ბას და 

თა ვი სი მი სი ის მხარ და ჭე რას, რა თა მსოფ ლიო 

მას შ ტა ბით არ სე ბუ ლი ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე რეს პექ-

ტა ბე ლუ რი ბრენ დი იყოს. შე სა ბა მი სად, American 

Express-ისთვის გა დამ წყ ვე ტია კომ პა ნი ის იმი ჯი, ხა-

რის ხის შე ნარ ჩუ ნე ბა და პრეს ტი ჟუ ლო ბა. ბუ ნებ რი ვი ა, 

რომ ის მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის წარ მო მად-

გე ნელ ბან კებ თან, რომ ლებ საც მი სი პლას ტი კუ რი 

ბა რა თე ბის გა მოშ ვე ბის უფ ლე ბა ექ ნე ბათ, შერ ჩე ვით 

თა ნამ შ რომ ლობს. სა ქარ თ ვე ლოს შემ თხ ვე ვა ში, 2009 

წლიდან მი სი პარ ტ ნი ო რი სა ქარ თ ვე ლოს ბან კია. იგი 

სა ქარ თ ვე ლო ში ერ თა დერთ ბან კად რჩე ბა, რო მე ლიც 

სა მი ვე გლო ბა ლუ რი სა რე ი ტინ გო სა ა გენ ტოს მი ე რაა 

შე ფა სე ბუ ლი (BB-/B’ – Standard & Poor’s; ‘B1/NP’ (FC) & 

‘Ba3/NP’ (LC) – Moody’s; ‘BB-/B’ – Fitch Ratings). 

თავ და პირ ვე ლად სა ქარ თ ვე ლოს ბან კ მა ბა ზარ ზე 

ორი სა ხის პრო დუქ ტი – American Express Card-ი და 

American Express Gold Card-ი წარ მო ად გი ნა, რო მელ თა 

სა შუ ა ლე ბი თაც ქარ თ ველ მომ ხ მა რე ბელს გა უჩ ნ და 

შე საძ ლებ ლო ბა ისარ გებ ლოს ყვე ლა იმ უპი რა ტე სო-

ბით, რა საც American Express -ი სთა ვა ზობს თა ვის 

კლი ენ ტებს მსოფ ლიო მას შ ტა ბით. ორი ვე ზე მოთ ხსე-

ნე ბუ ლი ბა რა თი ავ ტო მა ტუ რად ჩარ თუ ლია American 

Express Selects Program-ში, რაც გუ ლის ხ მობს იმას, რომ 

საკ რე დი ტო ბა რა თე ბის მფლო ბე ლე ბი სხვა დას ხ ვა 

მომ სა ხუ რე ბი სა თუ პრო დუქ ტის შე ძე ნი სას ისარ გებ-

ლე ბენ შე ღა ვა თე ბით „ამექსის“ პარ ტ ნი ორ სა ვაჭ რო 

თუ მომ სა ხუ რე ბის ობი ექ ტებ ში, მათ შო რის – უმაღ ლე-

სი ხა რის ხის რეს ტორ ნებ ში, ბუ ტი კებ ში, მა ღა ზი ებ ში 

და ა.შ. 

American Express Gold Card-ს თან ერ თ ვის და-

მა ტე ბი თი მომ სა ხუ რე ბა და Gold Travel Service -ის 

ტუ რის ტუ ლი და გეგ მ ვის სერ ვი სით სარ გებ ლო ბის 

სა შუ ა ლე ბა. მოგ ზა უ რო ბი სას ბა რა თის მფლო ბე ლე ბი 

დაზღ ვე უ ლე ბი არი ან Travel Inconveinence Insurance-ის 

მი ერ, რაც მათ ზა რა ლი სა და სა მე დი ცი ნო და ნა ხარ ჯე-

ბის გან იცავს. ამას თან „ამექსის“ მი ერ ხდე ბა ყვე ლა 

იმ ძი რი თა დი ხარ ჯის ანაზღა უ რე ბა, რო მე ლიც თან 

ახ ლავს ავი ა რე ი სის გა და დე ბას, დაგ ვი ა ნე ბა სა თუ 

ბარ გის და კარ გ ვას. ქარ თ ვე ლი მომ ხ მა რებ ლის თ ვის 

ასე ვე სა ინ ტე რე სო უპი რა ტე სო ბაა ის, რომ ბა რა თის 

ფლო ბი სას დაზღ ვე ვა სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა შენ გე ნის 

ვი ზა ზე გა ნაცხა დი და მა ტე ბი თი და ნა ხარ ჯე ბის გა რე-

შე გა კეთ დეს.

შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ბან კ მა ახა-

ლი მომ სა ხუ რე ბის და სა ნერ გად ზუს ტი დრო შე არ ჩი ა, 

რად გან ბო ლო ათ წ ლე ულ ში ქარ თ ვე ლი მომ ხ მა რებ-

ლის მსყიდ ვე ლო ბი თუ ნა რი ა ნო ბა გა ი ზარ და და მი სი 

მოთხოვ ნი ლე ბე ბი გარ კ ვე ულ წი ლად მი უ ახ ლოვ და სა-

ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს. ბრენ დი და იმი ჯი, ხშირ 

შემ თხ ვე ვა ში, აღარ არის მე ო რე ხა რის ხო ვა ნი. 

სტრატეგიები ბანკები
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EBRD-ის 
პრეზიდენტის ვიზიტი 
საქართველოში
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების 
ბანკს უკვე $2,6 მილიარდი აქვს ინვესტირებული 
საქართველოში. სამომავლო გეგმებზე სერ სუმა 
ჩაკრაბარტი თავად მოგვითხრობს.
ავტორი: ნინო ნადიბაიძე

ე
ვ რო პის რე კონ ს ტ რუქ ცი ი სა და გან ვი თა რე ბის ბან კი (EBRD) სა ერ თა-

შო რი სო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ა ა, რო მე ლიც ევ რო პის, ცენ ტ რა ლუ-

რი აზი ი სა და სამ ხ რეთ და აღ მო სავ ლეთ ხმელ თა შუ აზღ ვის პი რე თის 

30-ზე მეტ ქვე ყა ნა ში ახორ ცი ე ლებს სხვადასხვა პრო ექ ტის მხარ და-

ჭე რას. ის 1991 წელს და არ ს და, სა ქარ თ ვე ლო ში 160-მდე პრო ექ ტ ში მას დღემ-

დე 2,6 მი ლი არ დი დო ლა რი აქვს ინ ვეს ტი რე ბუ ლი. 

სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში ტუ რის ფარ გ ლებ ში, 16 ივ ლისს, 3-დღიანი ვი ზი ტით 

სა ქარ თ ვე ლოს EBRD-ის პრე ზი დენ ტი, სერ სუ მა ჩაკ რა ბარ ტი ეწ ვი ა. ვი ზი ტის 

მთა ვა რი მი ზა ნი სა ქარ თ ვე ლო ში ევ რო პის რე კონ ს ტ რუქ ცი ი სა და გან ვი თა-

რე ბის ბან კის საქ მი ა ნო ბის ახა ლი სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა ა, რო მე ლიც 2013 

წლის სექ ტემ ბერ ში უნ და დამ ტ კიც დეს. ვი ზი ტის ფარ გ ლებ ში სერ სუ მა შეხ ვ და 

სა ქარ თ ვე ლოს პრე მი ერ - მი ნისტრს, ფი ნან ს თა, ეკო ნო მი კი სა და ენერ გე ტი კის 

მი ნის ტ რებს, ასე ვე ეროვ ნუ ლი ბან კი ს პრეზიდენტსა და კერძო სა ბან კო სექ ტო-

რის წარ მო მად გენ ლებს. 

გთა ვა ზობთ ინ ტერ ვი უს EBRD-ის პრე ზი დენ ტ თან.

რა არის EBRD-სთვის მთა ვა რი გა მოწ ვე ვა სა ქარ თ ვე ლო ში და 
საქმიანობის რა სტრა ტე გია გაქვთ აქ?
ს.ჩ. – EBRD-ის სა ქარ თ ვე ლოს თან ძა ლი ან წარ მა ტე ბუ ლი ურ თი ერ თ თა ნამ შ რომ-

ლო ბის 20 წე ლი აკავ ში რებს, თქვე ნი ქვეყ ნის 160-მდე სხვა დას ხ ვა პრო ექ ტ ში 

ჩვენ უკ ვე ინ ვეს ტი რე ბუ ლი გვაქვს 2,6 მი ლი არ დი დო ლა რი, წლე ვან დე ლი წლის-

თ ვის კი ევ რო პის რე კონ ს ტ რუქ ცი ი სა და გან ვი თა რე ბის ბან კის სეს ხი 200 მი ლი-

ონ დო ლარს შე ად გენს. ასე რომ, ჩვე ნი ხედ ვა ხან გ რ ძ ლივ დრო ზეა გათ ვ ლი ლი 

და, ასე ვთქვათ, ჩვენ აქ დი დი ხნით ვართ. ამ ეტაპ ზე EBRD-ის სა ქარ თ ვე ლოს 

წარ მო მად გენ ლო ბა მუ შა ობს ჩვე ნი ურ თი ერ თო ბე ბის ახალ სტრა ტე გი ა ზე, რო-

მე ლიც მომ დევ ნო სამ წელ ზეა გათ ვ ლი ლი და რო მე ლიც, იმე დი მაქვს, სექ ტემ-

ბერ ში ბან კის საბჭოს მი ერ იქ ნე ბა დამ ტ კი ცე ბუ ლი. აღ ნიშ ნულ სტრა ტე გი ა ში 

სამ ძი რი თად პრი ო რი ტეტ ზეა სა უ ბა რი, ესე ნი ა: პირ ვე ლი – ინ ვეს ტი რე ბის გზით 

კერ ძო სექ ტო რის ხელ შეწყო ბა, მე ო რე – ენერ გე ტი კა. სამ წუ ხა როდ, თქვენ არ 

გაქვთ გა ზი და ნავ თო ბი, თუმ ცა ისი ნი ძა ლი ან ბევრ ქვე ყა ნას ასე ვე არა აქვს, 

სა მა გი ე როდ, თქვენ გაქვთ წყა ლი, ძა ლი ან ბევ რი წყა ლი, რომ ლის გო ნივ რუ ლად 

გა მო ყე ნე ბა საც ენერ გე ტი კუ ლი სექ ტო რის თ ვის ძა ლი ან დი დი სი კე თის მო ტა ნა 

სტრატეგიები

ინტერვიუ

ევრობის რეკონსტრუქციისა 
და განვითარების ბანკის 
(EBRD) პრეზიდენტი სერ 
სუმა ჩაკრაბარტი.
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შე უძ ლი ა. ეს მარ თ ლაც დი დი ენერ გე ტი კუ ლი პო ტენ ცი ა ლი ა. 

ჩე მი აზ რით, წყლის პო ტენ ცი ა ლის კარ გად გა მო ყე ნე ბის შემ თხ-

ვე ვა ში, სა ქარ თ ვე ლო შეძ ლებს მსხვი ლი ენერ გო ექ ს პორ ტი ო რი 

გახ დეს, ასე რომ, ჩვე ნი სა ქარ თ ვე ლო ში მუ შა ო ბის უდი დე სი 

ნა წი ლი იქ ნე ბა ქარ თუ ლი ენერ გე ტი კის გან ვი თა რე ბა ზე ზრუნ ვა, 

მე სა მე პრი ო რი ტე ტი კი არის ლო გის ტი კა, ტე ლე კო მუ ნი კა ცი ები, 

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა და ფი ნან სუ რი სექ ტო რი.

გა სუ ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თ ვე ლოს ეკო-
ნო მი კუ რი ზრდა 6-7%-ს შე ად გენ და, თუმ ცა ამ ჟა მად 
ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი სულ უფ რო და უფ რო მცირ დე ბა. რა 
არის, თქვე ნი აზ რით, ამის მი ზე ზი და მი გაჩ ნი ათ თუ 
არა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს აქვს ეკო ნო მი კუ რი ზრდის 
შემ დ გო მი პო ტენ ცი ა ლი?
ს.ჩ. – რა თქმა უნ და.  ვ ფიქ რობთ, რომ მომ დევ ნო წლის თ ვის სა-
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ქარ თ ვე ლო აუცი ლებ ლად და უბ რუნ დე ბა ზრდის 

6-7%-ს. 2013 წლის თ ვის ჩვენ ვიწი ნას წარ მეტყ ვე-

ლებ დით 3 %-ს. ვერ ვიტყო დი, რომ ეკო ნო მი კუ რი 

ზრდის შე ჩე რე ბის მი ზე ზი და მთა ვა რი დამ ნა-

შა ვე თქვენს ქვე ყა ნა ში ა, ეს უფ რო გლო ბა ლუ რი 

პრობ ლე მაა და მსოფ ლი ო ში მიმ დი ნა რე სხვა-

დას ხ ვა ფაქ ტორ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი. ჩე მი 

აზ რით, 3% ძა ლი ან კარ გი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა, თუ 

შე ვა და რებთ მას სხვა ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი 

აღ მავ ლო ბის მაჩ ვე ნე ბელს, მა გა ლი თად, რუ სე-

თის, ან თურ ქე თის, ან სუ ლაც აღ მო სავ ლეთ ევ-

რო პის ქვეყ ნე ბი სას, სა დაც 1%-იანი ზრდის თ ვის 

იბ რ ძ ვი ან. ევ რო პის და სავ ლუ რი ნა წი ლის კენ თუ 

წა ვალთ, იქ უკ ვე მრა ვა ლი წე ლი ა, ეს მაჩ ვე ნე ბე-

ლი 3%-ზე შე ჩე რე ბუ ლი, ასე რომ, ამ ვი თა რე ბა ში 

3% ნამ დ ვი ლად კარ გი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. რა თქმა 

უნ და, შე საძ ლე ბე ლია მი სი გაზ რ და და ჩვე ნი საქ-

მეც ზუს ტად ეს არის – ხელი შევუწყოთ ეკო ნო მი-

კის 6-7%-იან მაჩვენებლამდე ზრდას.

თუ იქო ნია რა ი მე სა ხის გავ ლე ნა EBRD-
ის საქ მი ა ნო ბა ზე სა ქარ თ ვე ლო ში 
ხე ლი სუფ ლე ბის ცვლი ლე ბამ ან ში და პო-
ლი ტი კურ მა და ძა ბუ ლო ბამ და არას ტა-
ბი ლურ მა ფონ მა?
ს.ჩ. – ვერ ვიტყო დი, რომ მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებ-

მა EBRD-ის საქ მი ა ნო ბა ზე 

რა ი მე სა ხის გავ ლე ნა 

იქო ნი ა, თუმ ცა თა ვად 

ინ ვეს ტო რებ ზე გარ კ ვე-

ულ წი ლად ალ ბათ მა ინც 

იმოქ მე და. ისი ნი ძა ლი ან 

დი დი ყუ რადღე ბით აკ ვირ-

დე ბი ან ახალ ხე ლი სუფ-

ლე ბას, მათ აინ ტე რე სებთ 

ახა ლი მთავ რო ბის კურ სი, 

საქ მი ა ნო ბა, გეგ მე ბი და 

პრი ო რი ტე ტე ბი, ამი ტო-

მაც ისი ნი ჯერ ჯე რო ბით 

იც დი ან. თუმ ცა, ვფიქ რობ, 

რომ მას შემ დეგ, რაც საპ-

რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბი 

ჩა ტარ დე ბა და ცხოვ რე ბა 

თა ვის რიტმს და უბ რუნ-

დე ბა, ყვე ლა პო ტენ ცი უ რი 

ინ ვეს ტო რის თ ვის ნა თე ლი 

გახ დე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში 

მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბი, ხე ლი სუფ ლე ბის პრი ო-

რი ტე ტე ბი და სა მო მავ ლო გეგ მე ბი. ზუს ტად ეს 

ვუთხა რი თქვენს პრე მი ერ - მი ნისტრს შეხ ვედ-

რა ზე და მას ეს მშვე ნივ რად ეს მის. ყვე ლას უნ-

და ეს მო დეს, რომ ყვე ლა ფე რი, რაც ახ ლა ხდე ბა, 

ძალ ზე ბუ ნებ რი ვი ნა წი ლია დე მოკ რა ტი უ ლი 

პრო ცე სე ბი სა. სა ქარ თ ვე ლო ში ძა ლი ან დი დი 

ცვლი ლე ბე ბი მოხ და, ეს კარ გად ეს მით ინ ვეს-

ტო რებ საც და ბუ ნებ რი ვი ა, რომ მა თაც ახა ლი 

ლი დე რის ნახ ვა სურთ.

რო გორც სა ქარ თ ვე ლოს პრე მი ერ - 
 მი ნის ტ რ მა გა ნაცხა და თქვენ თან შეხ-
ვედ რის შემ დეგ, მან მო გა წო დათ ინ-
ფორ მა ცია ეკო ნო მი კუ რი აღორ ძი ნე ბის 
სტრა ტე გი ი სა და რე ფორ მე ბის შე სა ხებ. 
რო გორ შე ა ფა სებ დით ამ სტრა ტე გი ას 
და რა როლს ითა მა შებს ამ აღორ ძი ნე-
ბის პრო ცეს ში EBRD-ი?
ს.ჩ. – დი ახ, ჩვენ ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო დის კუ სია 

გვქონ და ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის პრი ო რი-

ტე ტე ბის შე სა ხებ და მე ძა ლი ან ბედ ნი ე რი ვარ, 

რომ მი სი მო მავ ლის ხედ ვე ბი კარ გად ერ წყ მის 

EBRD-ის სა მუ შაო სტრა ტე გი ას სა ქარ თ ვე ლო ში. 

რა თქმა უნ და, მას უფ რო მე ტი პრი ო რი ტე ტი აქვს 

გან საზღ ვ რუ ლი, ვიდ რე ჩვენს ორ გა ნი ზა ცი ას, 

სტრატეგიები ინტერვიუ
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ბუ ნებ რი ვი ა, EBRD ყვე ლა პრო ცეს ში ვერ იქ ნე ბა 

ჩარ თუ ლი. ბევრ სხვა ქვე ყა ნა ში, სა დაც ჩავ დი-

ვარ, ასე არ ხდე ბა. სამ წუ ხა როდ, ჩვე ნი სტრა ტე-

გია და ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე ბის გეგ მე ბი ერ თ მა-

ნეთს არ ემ თხ ვე ვა, რაც EBRD-ის საქ მი ა ნო ბის 

შე ფერ ხე ბას იწ ვევს. სა ქარ თ ვე ლოს შემ თხ ვე ვა-

ში ეს ასე არ არის და მე დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, ამ 

ქვეყ ნის თ ვის შე მუ შა ვე ბუ ლი ჩვე ნი სტრა ტე გია 

სექ ტემ ბერ ში დამ ტ კიც დე ბა. 

უახ ლო ეს მო მა ვალ ში EBRD გეგ მავს 
გა მოს ცეს EBRD-ის ად გი ლობ რი ვი ვა ლუ-
ტის ობ ლი გა ცი ის ლა რის ბონ დი. რო გორ 
ფიქ რობთ, რა მნიშ ვ ნე ლო ბა ექ ნე ბა ამას 
ქარ თუ ლი ფი ნან სუ რი სექ ტო რის თ ვის?  
ს.ჩ. – ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე მიძ ლია ვთქვა, 

რომ ეს სი ახ ლეა სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის. ამის 

შე სა ხებ საკ მა ოდ დე ტა ლუ რად ვი სა უბ რეთ 

პრე მი ერ - მი ნის ტ რ თან, ეროვ ნუ ლი ბან კის 

პრეზიდენტთან და მთლი ა ნად სა ბან კო სექ ტო-

რის წარ მო მად გენ ლებ თან. აღ ნიშ ნულ პრო ცესს 

ყვე ლა მხა რე დიდ მხარ და ჭე რას უცხა დებს. 

ეროვ ნუ ლი ბან კი და სა ბან კო სექ ტო რი მზა დაა 

შე ი ძი ნოს ეს ობ ლი გა ცი ე ბი, რის შემ დე გაც 

გვექ ნე ბა სა დე მონ ს ტ რა ციო შედეგი. ვფიქ-

რობ, ად გი ლობ რი ვი ბან კე ბის თ ვის ეს ძა ლი ან 

სა სარ გებ ლო ცვლი ლე ბა იქ ნე ბა იმის გა მო, 

რომ დღეს დღე ო ბით ეს სფე რო ძა ლი ან არის 

დო ლა რი ზე ბუ ლი. ზუს ტად ეს არის ამ პრო ექ-

ტის არ სე ბი თი მი ზა ნი. თუ აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ-

ტი კარ გად იმუ შა ვებს აქ, მა შინ სა ქარ თ ვე ლო 

გახ დე ბა EBRD-ის მა გა ლი თი სხვა ქვეყ ნე-

ბის თ ვის, რად გან ანა ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბი 

აქვთ ყო ფი ლი კო მუ ნის ტუ რი სა ხელ მ წი ფო ე ბის 

სა ბან კო სექ ტო რებ საც, რომ ლე ბიც ცდი ლო-

ბენ გა ნა ვი თა რონ ად გი ლობ რი ვი კა პი ტა ლუ რი 

ბაზ რე ბი და სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რონ ად გი ლობ-

რივ ვა ლუ ტა ში დაკ რე დი ტე ბას. ასე რომ, თუ ამ 

ბონ დის გა მოშ ვე ბით ჩვენს მი ზანს მი ვაღ წევთ 

სა ქარ თ ვე ლო ში, ვეც დე ბით იგი ვე გა ვა კე თოთ 

სხვა ქვეყ ნებ შიც და გა მო დის, რომ სა ქარ თ ვე-

ლო ამ პრო ცე სის ლი დე რი იქ ნე ბა. 

რო გორ შე ა ფა სებ დით ქარ თუ ლი სა ბან-
კო სექ ტო რის სტა ბი ლუ რო ბას?
ს.ჩ. – მე თუ მკითხავთ, ის ძა ლი ან კარგ ფორ-

მა ში ა. ძა ლი ან ბევრ ქვე ყა ნა ში ჯერ კი დევ 

იბ რ ძ ვი ან სა ბან კო სექ ტო რის სტა ბი ლუ რო ბის 

მო პო ვე ბი სა და მი სი შე ნარ ჩუ ნე ბის თ ვის. ქარ-

თუ ლი რე ა ლო ბა ამ მხრივ კი ერ თ -ერ თი სა უ კე-

თე სო ა, რაც ჩე მი ამ ვი ზი ტე ბის დროს მი ნა ხავს. 

ერთ ძა ლი ან მარ ტივ სტა ტის ტი კას მო გიყ ვანთ: 

ვა და გა და ცი ლე ბუ ლი სეს ხე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 

სა ქარ თ ვე ლო ში 9,5%-ია, მა შინ რო დე საც სამ ხ-

რეთ და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში ეს მაჩ ვე ნე ბე-

ლი 20%-ს შე ად გენს, რაც ამ ბან კებს სე რი ო ზულ 

პრობ ლე მას უქ მ ნის. სა ქარ თ ვე ლო ნამ დ ვი ლად 

უკე თეს პო ზი ცი ა შია და ამი ტომ მი ი ღეთ ჩე მი 

დი დი კომ პ ლი მენ ტი. თუმ ცა ად გი ლობ რი ვი სა-

ბან კო სექ ტო რის სტა ბი ლი ზე ბა ში მონაწილეობა 

EBRD-საც აქვს მი ღე ბუ ლი – ამ პრო ცეს ში ჩვენც 

აქ ტი უ რად ვი ყა ვით ჩარ თუ ლი. დავამატებდი, 

რომ სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კი ფო კუ სი რე-

ბუ ლია მაკ რო ე კო ნო მი კურ ფარ გ ლებ ში ფა სე ბის 

სტა ბი ლუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა ზე და ამ მხრივ ის 

ძა ლი ან კარგ საქ მეს აკე თებს. 

ხომ არ ისურ ვებ დით და მა ტე ბით  
უთხ რათ რა ი მე ქარ თ ველ მკითხ ველს?
ს.ჩ. – დი ახ, სი ა მოვ ნე ბით. ვფიქ რობ, ყვე ლაფ რის 

თა ვი და თა ვი სიცხა დე და გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა ა. ნე-

ბის მი ე რი ქვეყ ნის თ ვის ძალ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 

იცო დეს, სა ით მი დის და რას გეგ მავს. პო ლი ტი კა 

ხში რად არ თუ ლებს ქვეყ ნის მი მარ თუ ლე ბის ნათ-

ლად წარ მო ჩე ნას, თუმ ცა ვფიქ რობ, საპ რე ზი დენ-

ტო არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ დად გე ბა დრო, რო დე საც 

ყვე ლა ფე რი ცხა დი იქ ნე ბა. ეს აუცი ლებ ლად ასე 

უნ და მოხ დეს, რად გან ამ რე გი ონ ში სა ქარ თ-

ვე ლო, თა ვი სი დე მოკ რა ტი უ ლი მიდ გო მე ბით, 

ერ თ გ ვა რი იმე დი ა. თქვე ნი ქვე ყა ნა ბიზ ნე სის 

კე თე ბის სი მარ ტი ვის მხრივ მე-9 ად გილ ზე ა. ამას 

ემა ტე ბა არაჩ ვე უ ლებ რი ვი გე ოგ რა ფი უ ლი მდე-

ბა რე ო ბა და მე მი მაჩ ნი ა, რომ ყვე ლა ფუნ და მენ-

ტუ რი მო ცე მუ ლო ბა გაქვთ იმის თ ვის, რომ მე ტი 

ინ ვეს ტო რი მო ი ზი დოთ. ზუს ტად ამი ტომ ვამ ბობ, 

რომ წარ მა ტე ბის მთა ვა რი გა სა ღე ბი არის სიცხა-

დე იმ გზი სა, სა ი თაც 

მი ე მარ თე ბა სა ხელ მ წი-

ფო და მე ამის შე სა ხე-

ბაც ვე სა უბ რე თქვენს 

პრე მი ერ - მი ნისტრს, მან 

კი EBRD-ს გვთხო ვა, 

დავ ხ მა რე ბო დით ამა ში 

და ჩვენ აუცი ლებ ლად 

და ვეხ მა რე ბით  

კი დეც. 

„ჩე მი აზ რით, წყლის  
პო ტენ ცი ა ლის კარ გად 
გა მო ყე ნე ბის შემ თხ ვე ვა-
ში, სა ქარ თ ვე ლო შეძ ლებს 
მსხვი ლი ენერ გო ექ ს პორ-
ტი ო რი გახ დეს”.
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ტექნოლოგიები

ტელეკომიუტინგი

მოდი, გავითამაშოთ 
შეხვედრა
ტელედასწრების (დისტანციური დასწრების Telepres-
ence) რობოტებს თქვენი ოფისის სამუშაო პროცესის 
შეცვლა შეუძლიათ, თუ $20 000-იანი იარლიყის 
საწინააღმდეგო არაფერი გექნებათ. 
ავტორი: პარმი ოლსონი 

მ
ე ვათ ვა ლი ე რებ Suitable Technologies-ის 

პა ლო -ალ ტოს (კალიფორნია) სა თა ვო 

ოფისს, თვალს ვავ ლებ მის ტყა ვის სა-

ვარ ძ ლებს, ნა ხა ტებსა და ოთა ხის დი დი 

ზო მის მცე ნა რე ებს. ოღონდ სი ნამ დ ვი ლე ში იქ არ 

ვარ: მე ვუ ზი ვარ ჩემს მა გი დას და ლეპ ტოპს სან 

- ფ რან ცის კოს ცენ ტ რ ში, და ახ ლო ე ბით 30 მი ლის 

და შო რე ბით და მარ ტი ვი პროგ რა მუ ლი უზ რუნ-

ველ ყო ფის დახ მა რე ბით ვა კონ ტ რო ლებ Beam-ს, 

მე ქა ნი ზე ბულ და ნად გარს 17-დუიმიანი ბრტყე ლი 

ეკ რა ნით, რო მე ლიც ჩემს სა ხეს აჩ ვე ნებს. ეკ რა ნი 

გან ლა გე ბუ ლია 153 სმ-ის (5 ფუ ტი, 2 დუ ი მი) სი მაღ-

ლე ზე – და ახ ლო ე ბით შუა ხაზ ზე მდგომ და მჯდომ 

ადა მი ა ნს შო რის, რა საც Suitable „ლოკალურს“ 

უწო დებს. Suitable-ის მთა ვა რი აღ მას რუ ლე ბე-

ლი დი რექ ტო რი სკოტ ჰა სა ნი მი ახ ლოვ დე ბა და 

მი სალ მე ბის ნიშ ნად მუშტს ურ ტყამს ეკ რანს, შემ-

დეგ კი მე პა ტი ჟე ბა სა სა უბ როდ და სა სე ირ ნოდ 

ჯერ თა ვი სი ოფი სის გარ შე მო, შემ დეგ კი დი დი 

სა კონ ფე რენ ციო დარ ბა ზი სა კენ. ფარ თო კუთხი-

ა ნი ობი ექ ტი ვი მეხ მა რე ბა, რომ თა ვი ავა რი დო 

კედ ლებ თან და კა რებ თან შე ჯა ხე ბას ჩე მი პირ ვე-

ლი რო ბო ტი ზე ბუ ლი ინ ტერ ვი უს დროს.

ჰა სა ნი და მი სი რამ დე ნი მე კონ კუ რენ ტი სი-

ლი კო ნის ვე ლი დან მი იჩ ნე ვენ, რომ გო ნებ რი ვი 

შრო მით და კა ვე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი მო მა ვალ ში 

სწო რედ ასე და უ კავ შირ დე ბი ან ერ თ მა ნეთს, 

აიცი ლე ბენ რა თა ვი დან გა დაფ რე ნე ბი სა და 

მგზავ რო ბე ბის დამ ქან ც ველ არა ე ფექ ტი ა ნო ბას. 

გა ა გე ბი ნეთ ეს Yahoo-ს გე ნე რა ლურ აღ მას რუ-

ლე ბელს, მა რი სა მე ი ერს, რო მელ მაც, რო გორც 

ცნო ბი ლი ა, Yahoo-ს სა ნი ვე ი ლის (კალიფორნია) 

სა თა ვო ოფი სის მახ ლობ ლად მცხოვ რებ ყვე ლა 

შინ (დისტანციურად) მო მუ შა ვე თა ნამ შ რო მელს 

უბ რ ძა ნა, სამ სა ხურ ში სი ა რუ ლი და ეწყოთ. იქ ნებ 

შე თან ხ მე ბის მიღ წე ვას მო ბი ლუ რი ტე ლე დას წ-

რე ბის მოწყო ბი ლო ბამ შე უწყოს ხე ლი? სწო რედ 

ეს გა და ად გი ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა და იმ პ რო-

ვი ზე ბუ ლი შეხ ვედ რე ბის გა მარ ტი ვე ბა გა ნას ხ ვა-

ვებს ტე ლე დას წ რე ბის რო ბო ტებს ფიქ სი რე ბუ ლი 

დეს კ ტოპ - ვი დე ო კონ ფე რენ ცი ე ბის გან, რომ ლებ-

საც გვთა ვა ზო ბენ Skype-ის, Google-ისა და Cisco 

Systems-ის მსგავ სი კომ პა ნი ე ბი. „ადამიანებს 

უნ და შე ეძ ლოთ იმის გა დაწყ ვე ტა, სად სურთ 

ცხოვ რე ბა და მუ შა ო ბა“, – ამ ბობს ჰა სა ნი. პირ ვე-

ლი მყიდ ვე ლე ბი, რო გორც მო სა ლოდ ნე ლი იყო, 

„გიკები“ არი ან. ქ. ჰო ლი ვუ დის (ფლორიდა) კომ-

პი უ ტე რუ ლი თა მა შე ბის ფირ მამ, Magic Leap-მა, 

2013 წლის და საწყის ში ერ თი Beam-ი იყი და და 

კი დევ, სულ მცი რე, ხუ თი ო დე ცა ლის შე ძე ნას გეგ-

მავს. გე ნე რა ლურ აღ მას რუ ლე ბელ რო ნი აბო ვიცს 

მი აჩ ნი ა, რომ Beam-ს შე უძ ლია გა ა ნა ხევ როს ფრე-

ნე ბი სა და გან თავ სე ბის ხარ ჯე ბი, თა ნამ შ რომ-

ლებს კი სულ რამ დე ნი მე დღე დას ჭირ დათ მის 

და სა რე გუ ლი რებ ლად. „ერთადერთი პრობ ლე მა 

ის გახ ლავთ, რომ მას ხე ლე ბი არა აქვს. ჩემს 

კა ბი ნეტ ში შე მო სას ვ ლე ლად ისი ნი Beam-ს ჩემს 

კარს უბ რა ხუ ნე ბენ, – ამა ტებს აბო ვიცი. – მე მი წევს 

გა ღე ბა და ისი ნიც შე მო გორ დე ბი ან ხოლ მე“. 

რედ ვუდ - სი ტის (კალიფორნია) Auris Surgical-

ის ათი ო დე თა ნამ შ რო მე ლი ერ თი Beam-ით 

სარ გებ ლობს. ას ტე რო ი დე ბის სა წარ მოო ათ ვი სე-

ბის კომ პა ნი ის, Planetary Resources-ის, თა ნა-

თავ მ ჯ დო მა რემ, ერიკ ან დერ სონ მა, ერ თი თვის 

წინ სა მი Beam-ი იყი და და კი დევ რამ დე ნი მეს 

შე ძე ნას აპი რებს პირ ველ რიგ ში იმი სათ ვის, რომ 

სტუმ რებ მა შეძ ლონ სი ეტ ლი სა და კა ლი ფორ ნი ის 

ოფი სებ ში გა მარ თულ შეხ ვედ რებ ზე დას წ რე ბა. 

პირ ველ მყიდ ველ თა რიცხ ვ ში შე დი ან აგ რეთ ვე 

Microsoft-ი, Mars-ი, Splunk-ი და Xtreme Labs-ი, რო-

მელ საც აქვს ერ თი Beam-ი მთა ვა რი ინ ჟინ რი სა 

და თა ნა დამ ფუძ ნებ ლის, სუნ დიპ მად რას გან კარ-

გუ ლე ბა ში. ის მას იყე ნებს ახალ თა ნამ შ რომ ლებ-

თან შე სახ ვედ რად, თუმ ცა იმის გა მო, რომ ფირ მა 

ოთხ სარ თულ ზეა გან ლა გე ბუ ლი, ე.წ. Sunnybot-ს 

რო მე ლი მე თა ნამ შ რო მე ლი ლიფ ტებ ში შეს ვ ლა ში 

უნ და და ეხ მა როს. 

თა ვად Suitable-ის თა ნამ შ რომ ლე ბი ხში რად 

მუ შა ო ბენ სახ ლი დან და შეხ ვედ რე ბის ჩა სა ტა-

რებ ლად იყე ნე ბენ Beam-ებს, რომ ლე ბიც ოფი სის 

ყვე ლა სარ თულ ზე დგას. Beam-ებისათვის სპე-

ცი ა ლუ რი სა მუ შაო სივ რ ცეც კია გა მო ყო ფი ლი, 

სა დაც მა თი მო ძებ ნა სხვა თა ნამ შ რომ ლებ საც 

შე უძ ლი ათ. ერ თ -ერ თი თა ნამ შ რო მე ლი ბო ლო 

წლის გან მავ ლო ბა ში მსოფ ლი ოს გარ შე მო მოგ-

გა ჯე ტე ბი, 
რომ ლე ბიც 
გვიყ ვარს

GlymPSe
ტე ლე ფო ნის აპ ლი კა ცი ა, რო-

მე ლიც სა შუ ა ლე ბას გაძ ლევთ 

რე ა ლურ დრო ში გა უ ზი ა როთ 

თქვე ნი ად გილ მ დე ბა რე ო ბა ერთ 

ან მეტ ადა მი ანს. მათ, ვი საც გა უ-

ზი ა რებთ, შე უძ ლი ათ თვალ ყუ რი 

გა დევ ნონ ბრა უ ზე რის მეშ ვე ო-

ბით იმ დე ნი ხნის გან მავ ლო ბა ში, 

რამ დენ საც თქვენ მი უ თი თებთ. 

ის სა უ კე თე სოა უც ნობ ადა მი ა-

ნებ თან შეხ ვედ რე ბის კო ორ-

დი ნი რე ბის თ ვის და აიძუ ლებს 

ადა მი ა ნებს გუ ლახ დი ლად 

თქვან, რო დის არი ან მარ თ ლაც 

„გზაში“. — კაშ მირ ჰი ლი
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ზა უ რობ და, დი ლა ო ბით ის სათხი ლა მუ რო 

სპორ ტით იყო და კა ვე ბუ ლი, დღის დარ ჩე-

ნი ლი ნა წი ლის გან მავ ლო ბა ში კი ოფის ში 

Beam-ის მეშ ვე ო ბით მო დი ო და. თუ ის და 

სხვა დის ტან ცი უ რი თა ნამ შ რომ ლე ბი ღია 

ტი პის ოფის ში ყურს მოჰ კ რა ვენ სა უბ რის 

ნაწყ ვე ტებს, ისი ნი ახლოს მიდიან და 

უერ თ დე ბი ან მათ. 

მო ბი ლუ რი ტე ლე დას წ რე ბის მოწყო ბი-

ლო ბე ბის გა ყიდ ვებ თან და კავ ში რე ბუ ლი 

სა ი მე დო დარ გობ რი ვი ინ ფორ მა ცია არ 

არ სე ბობს, მაგ რამ ეს მზარ დი სფე რო 

მო ი ცავს დი ა პა ზონს $35000-იანი სერ-

ვი სუ ლი რო ბო ტე ბი დან (როგორიცაა 

MetraLabs-ის Scitos-ი და iRobot-ის სა მე-

დი ცი ნო კონ ტ რო ლის ბლო კი RP-VITA) 

$200-იან Botiful-მდე, რო მე ლიც სმარ ტ-

ფონს ატა რებს. გა მო ყე ნე ბის სფე რო ე ბი 

მრა ვალ ფე რო ვა ნი ა: გა მო ფე ნა- გა ყიდ-

ვე ბი, სა ცა ლო ვაჭ რო ბა, ქორ წი ლე ბი, 

სა მე დი ცი ნო კონ ტ რო ლი ბი ნა ზე და ა.შ. 

Suitable-ის დი დი პრობ ლე მაა სა შუ ა ლო 

დო ნის კონ კუ რენ ტე ბი, მა გა ლი თად, 

Double Robotics-ი, რო მე ლიც აწარ მო-

ებს $2000-ად ღი რე ბულ, ბორ ბ ლე ბი ან 

ჯოხ ზე და მაგ რე ბულ აიპადს, რო მე ლიც 

ბევ რად დახ ვე წი ლი ა, ვიდ რე Beam-ის 

45 კგ-იანი მოწყო ბი ლო ბე ბი. კომ პა ნი ამ 

სულ ახ ლა ხან და იწყო მოწყო ბი ლო ბე ბის 

შეკ ვე თით გა დაგ ზავ ნა და უკ ვე გა ა ფორ-

მა $1,2 მი ლი ო ნის გა ყიდ ვე ბი. კი დევ 

ერ თი კონ კუ რენ ტია $9700-ად ღი რე ბუ ლი 

მცი რე ეკ რა ნი ა ნი Anybots-ი, რო მელ საც 

Evernote-ის გე ნე რა ლუ რი აღ მას რუ ლე-

ბე ლი ფილ ლი ბი ნი იყე ნებს ოფის ში 

მო სახ ვედ რად, რო დე საც ფი ზი კუ რად იქ 

მის ვ ლა არ შე უძ ლი ა. Beam-ის მოწყო ბი-

ლო ბე ბი შე და რე ბით ძვი რად ღი რე ბუ ლი ა: 

$16 950 მთა ვა რი ბლო კი სა და აკუ მუ ლა-

ტო რის დამ ტე ნი სად გუ რის თ ვის და ამას 

და მა ტე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის კონ ტ რაქ-

ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი წლი უ რი $3200. 

გარ და ამი სა, ზო გი ერთ მომ ხ მა რე ბელს 

მო უ წევს გა ა უმ ჯო ბე სოს თა ვი სი Wi-Fi-ის 

ქსე ლი, რა თა შეძ ლოს 2 მე გა ბა ი ტი სიჩ-

ქა რის კავ ში რით მუ შა ო ბა. შე კითხ ვა ზე, 

რო გორ ამარ თ ლებს Beam-ი თა ვის შე და-

რე ბით მა ღალ ფასს, ჰა სა ნი პა სუ ხობს, 

რომ ის აღ ჭურ ვი ლია უფ რო სა ი მე დო 

ვი დე ო-, აუდი ო- და ქსე ლუ რი კავ ში რე-

ბით: „თქვენ შე გიძ ლი ათ თქვათ, რომ 

ვე ლო სი პე დი და Ferrari ერ თ სა და იმა ვეს 

აკე თებს, მაგ რამ ერ თ -ერ თი მათ გა ნი უფ-

რო მა ლე მი გიყ ვანთ სა სურ ველ ად გი ლამ-

დე“. ჰა სა ნი კორ პო რა ცი ულ კლი ენ ტებ ზეა 

ორიენტირებული, რომ ლებ მაც შე საძ ლოა 

პრო დუქ ტის ტეს ტი რე ბას ერ თი დან ორ 

წლამ დე მო ან დო მონ, სა ნამ მის სრუ ლად 

ამოქ მე დე ბას გა დაწყ ვე ტენ, რაც ნიშ ნავს, 

რომ ჰა სა ნის გუნდს მოთ მი ნე ბა და კა პი-

ტა ლი სჭირ დე ბა. 

ის აცხა დებს, რომ მათ ორი ვე აქვთ. 

ჰა სან მა 25 თა ნამ შ რომ ლი სა გან შემ დ-

გა რი Suitable Technologies-ი მთლი ა ნად 

თა ვი სი ჯი ბი დან და ა ფი ნან სა Google-ის 

იმ ძვე ლი აქ ცი ე ბის წყა ლო ბით, რომ ლე-

ბიც მი ი ღო სტენ ფორ დ ში, სა დაც სერ გეი 

ბრინ სა და ლა რი პე იჯს Google-ის პირ ვე-

ლი სა ძი ე ბო პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო-

ფის და წე რა ში ეხ მა რე ბო და. იმ პე რი ოდ-

ში მან შექ მ ნა eGroups-ი, ელექ ტ რო ნუ ლი 

ფოს ტის რე ეს ტ რის მარ თ ვის სა ი ტი, 

რო მე ლიც Yahoo-მ 2000 წელს $450 მი ლი-

ო ნად შე ის ყი და. ერ თა დერ თი, რა საც ის 

გეტყ ვით მის მი ერ Suitable Technologies-ში 

ჩა დე ბუ ლი თან ხის შე სა ხებ: „საკმარისი 

იმი სათ ვის, რომ მრა ვა ლი წლის გან მავ-

ლო ბა ში გვე ყოს“. 

სა ნამ Suitable Technologies-ს გახ ს ნი-

და, ჰა სან მა და ა ფუძ ნა რო ბო ტექ ნი კის 

კვლე ვის კომ პა ნია Willow Garage-ი და 

2010 წლის მა ის ში მის მი ერ დე მონ ს ტ რი-

რე ბუ ლი ღია კო დის რო ბო ტის (open source 

robot), PR2-ის, სა ნა ხა ვად სი ლი კო ნის 

ვე ლის და ახ ლო ე ბით 300-მდე აღ მას-

რუ ლე ბე ლი და Google-ის მი ლი ო ნე რი 

მი ვი და. Beam-ის იდეა მა შინ გაჩ ნ და, რო-

დე საც Willow Garage-ის PR2-ზე მო მუ შა-

ვე რამ დე ნი მე ინ ჟი ნერ მა შექ მ ნა Texai 

– არა სე რი უ ლი და ნად გა რი, აღ ჭურ ვი ლი 

ეკ რა ნით, რო მელ ზეც Skype-ი მუ შა ობ და. 

მას შელ დო ნის „შელბოტის“ („Shelbot“) 

ეპი ზო დუ რი რო ლიც კი ჰქონ და ტე ლე სე რი-

ალ  „დიდი აფეთ ქე ბის თე ო რი აში“ (The Big 

Bang Theory). 

ჰა სანს აქვს „ტექნოლოგიის ძა ლი ან 

კარ გად გა მო ყე ნე ბის არატ რა დი ცი უ ლი 

მე თო დი“, – გა ნაცხა და ბრი უს ტერ კალ მა, 

რო მელ მაც ჰა სან თან ერ თად და ა ფუძ ნა 

და უძღ ვე ბო და ვებ ტ რე ფი კის ანა ლი ზა-

ტორ Alexa-ს. „ტექნოლოგიის სექ ტო რი 

ალ ბათ სა უ კე თე სო სფე როა მის ხელ შე-

საწყო ბად“, – ამა ტებს კა ლი და ამ გ ვა რად 

ის ეხ მა რე ბა ჰა სანს იმა ში, რომ ჰქონ დეს 

ფარ თო, მდი და რი ქსე ლი სი ლი კო ნის 

ველ ზე. 

ჰა სა ნი უარ ყოფს ჭო რებს იმის შე სა ხებ, 

რომ Suitable-ი მუ შა ობს უფ რო იაფ „Mini-

Beam“-ზე და ამ ბობს, რომ აიპა დებ თან და 

ან დ რო იდ - პ ლან შე ტებ თან ინ ტეგ რი რე ბის 

არა ნა ი რი სა ერ თო გეგ მა არ არ სე ბობს. 

სულ ცო ტა, ორ მა ძველ მა თა ნა შემ მუ შა ვე-

ბელ მა გა ნაცხა და, რომ ფიქ რო ბენ Beam-

ის სხვადასხვა მიზნით შე ძე ნა ზე, მათ 

შო რის  – მო ხუ ცი მშობ ლე ბის მი სა ხე დად, 

რომ ლე ბიც ათა სო ბით მი ლის და შო რე ბით 

ცხოვ რო ბენ და Skype-ის გა მო ყე ნე ბა არ 

შე უძ ლი ათ. რო დე საც დგე ბა Beam-სა და 

მედ დას შო რის რთუ ლი არ ჩევ ნის გა კე-

თე ბის დრო, ტექ ნო ლო გი ას ალ ბათ აქვს 

პერ ს პექ ტი ვა. 

თქვე ნი სა მუ შაო რო ბო ტი გე ლით 

double 
robotics
$2,000

anybots 
$9,700

mantarobot 
$1,500

metralab 
Scitos  

$35,300

rP-Vita 
$5,000/თვე

VGo 
$5,995
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ტექნოლოგიები

ციფ რუ ლი მა უწყებ ლო ბა

ციფ რუ ლი მა უწყებ ლო ბა 
ჩვენს ტე ლე ვი ზო რებ ში
ავტორი: ანა ცხოვ რე ბო ვა

მ
ი წის ზე და ანა ლო გუ რი მა უწყებ ლო ბა, 

რომ ლი თაც სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო-

ბის უმ რავ ლე სო ბა დღეს სარ გებ ლობს, 

2015 წლის 17 ივ ნი სი სათ ვის მთელ ევ-

რო პა ში გა ი თი შე ბა და უკ ლებ ლივ ყვე ლა ქვე ყა ნა 

მთლი ა ნად ციფ რულ მა უწყებ ლო ბა ზე გა და ი ნაც-

ვ ლებს, მათ შო რის - სა ქარ თ ვე ლოც. ეს გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბა ევ რო პის მა უწყებ ლებ მა 2006 წელს 

ჟე ნე ვა ში გა მარ თულ კონ ფე რენ ცი ა ზე მი ი ღეს იმ 

მი ზე ზით, რომ მი წის ზე და ანა ლო გუ რი მა უწყებ ლო-

ბა, უბ რა ლოდ, ვე ღარ პა სუ ხობს თა ნა მედ რო ვე ო ბის 

მოთხოვ ნებს, ვი ნა ი დან მი წის ზე და სიხ ში რე, რო-

მე ლიც ამო წურ ვად ბუ ნებ რივ რე სურსს წარ მო ად-

გენს, ხელ მი საწ ვ დო მი აღა რა ა. თა ნაც ციფ რუ ლი 

მა უწყებ ლო ბა უზ რუნ ველ ყოფს გა ცი ლე ბით მა ღა ლი 

ხა რის ხის გა მო სა ხუ ლე ბი სა და ხმის მი ღე ბას, ვიდ-

რე მი წის ზე და ანა ლო გუ რი.

დი გი ტა ლი ზა ცი ის პრო ცე სი სხვა დას ხ ვა ქვე-

ყა ნამ ეტა პობ რი ვად და იწყო და უკ ვე 2012 წლის 

ივ ნი სი სათ ვის მა უწყებ ლო ბა გა ციფ რუ ლე ბუ ლი 

იყო ევ რო პის 24 ქვე ყა ნა ში, თუმ ცა აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 

რომ ამ ქვეყ ნებ ში სა ტე ლი ტუ რი მა უწყებ ლო ბა ჯერ 

კი დევ 2006 წლამ დე უკ ვე გა და სუ ლი იყო ციფ რულ 

მა უწყებ ლო ბა ზე. სა ქარ თ ვე ლომ მა უწყებ ლო ბის 

გა ციფ რუ ლე ბის პრო ცე სი 2015 წლის მარ ტი სათ-

ვის უნ და და ას რუ ლოს, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ მის 

და სას რუ ლებ ლად ორ წელ ზე ნაკ ლე ბი დრო რჩე ბა. 

ამა სო ბა ში კი, სა ქარ თ-

ვე ლოს მო სახ ლე ო ბამ 

ბევ რი არა ფე რი იცის 

იმის შე სა ხებ, თუ რა მო-

ე ლის და კონ კ რე ტუ ლად 

რის შეც ვ ლას გუ ლის ხ-

მობს ციფ რულ მა უწყებ-

ლო ბა ზე გა დას ვ ლა.

ანა ლო გურ სა და 

ციფ რულ მა უწყებ ლო-

ბას შო რის მთა ვარ 

გან მას ხ ვა ვე ბელს წარ-

მო ად გენს გზა, რომ ლი თაც მათ მომ ხ მა რებ ლამ დე 

გა მო სა ხუ ლე ბა მი აქვთ. ანა ლო გუ რი სიგ ნა ლი სა გან 

გან ს ხ ვა ვე ბით, ციფ რუ ლი სიგ ნა ლი ინ ფორ მა ცი ას 

ყოფს ინ დი ვი დუ ა ლურ ფრაგ მენ ტე ბად და ამის ხარ-

ჯ ზე მომ ხ მა რე ბე ლი სა კუ თარ ტე ლე ვი ზორ ში იღებს 

გა მო სა ხუ ლე ბი სა და ხმის უკე თეს ხა რისხს - რაც 

მთა ვა რია, შე ფერ ხე ბის გა რე შე, რაც ხში რად ახა-

სი ა თებს ანა ლო გურ სიგ ნალს მი სი ტრან ს მი სი ის 

უწყ ვე ტო ბი დან გა მომ დი ნა რე. 

ამ გ ვა რად, იმ დრო ი სათ ვის, რო დე საც სა ქარ-

თ ვე ლო ში ანა ლო გუ რი სიგ ნა ლი გა ი თი შე ბა, ტე ლე-

მა ყუ რე ბუ ლი მზად უნ და იყოს ციფ რუ ლი სიგ ნა ლის 

მი სა ღე ბად. ამი სათ ვის კი სა ჭი რო ა, რომ მან ჩვე-

უ ლებ რივ ტე ლე ვი ზორს, რო მელ საც არა აქვს ციფ-

რუ ლი სიგ ნა ლის მი ღე ბის მხარ და ჭე რა, მი უ ერ თოს 

სპე ცი ა ლუ რი ადაპ ტე რი ე.წ. სეტ - ტოპ - ბოქ სი (თუმცა 

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ ამ გზით ციფ რუ ლი 

მა უწყებ ლო ბის უპი რა ტე სო ბე ბი – კარ გი გა მო სა ხუ-

ლე ბა, ხმა და ა.შ. – შე სამ ჩ ნე ვი არ იქ ნე ბა, რად გან 

ადაპ ტე რი ციფ რულ სიგ ნალს ანა ლო გუ რად გარ-

დაქ მ ნის, რა თა ანა ლო გურ მა ტე ლე ვი ზორ მა აჩ ვე-

ნოს), ან შე ი ძი ნოს ახა ლი ტე ლე ვი ზო რი, რო მელ საც 

აქვს ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ციფ რუ ლი რე სი ვე რი და მას 

მი უ ერ თოს სეტ - ტოპ - ბოქ სი, რის შე დე გა დაც ციფ რუ-

ლი ტე ლე ვი ზი ის ყვე ლა სი კე თე მის თ ვის ხელ მი საწ-

ვ დო მი იქ ნე ბა. ეს რაც შე ე ხე ბა ტე ლე ვი ზორს, თუმ ცა 

გარ და ტე ლე ვი ზორ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხის 

გა დაწყ ვე ტი სა, ტე ლე მა ყუ რე ბელ მა უნ და აირ ჩი ოს, 

რა ტი პის სიგ ნა ლით მი ი ღებს ციფ რულ სიგ ნალს 

სა კუ თარ ტე ლე ვი ზორ ში: სა ტე ლი ტით, კა ბე ლით თუ 

IPTV-ით (ინტერნეტტელევიზია). აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 

რომ სა ტე ლი ტუ რი ოპე რა ტო რე ბი უკ ვე დი დი ხა ნი ა, 

გა და სუ ლე ბი არი ან ციფ რუ ლი სიგ ნა ლის მი წო დე-

ბა ზე, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ იმ ტე ლე მა ყუ რებ ლებს, 

რომ ლე ბიც მა უწყებ ლო ბას ისე დაც სა ტე ლი ტით 

იღებ დ ნენ, ციფ რულ მა უწყებ ლო ბა ზე სა ყო ველ თაო 

გა დას ვ ლის შემ დეგ არა ნა ი რი ცვლი ლე ბა არ ელით. 

იგი ვე ვრცელ დე ბა სა კა ბე ლო და IPTV ტე ლე ვი ზი ის 

მომ ხ მა რებ ლებ ზეც, ვი ნა ი დან სა მი ვე ტი პის მა-

ანალოგური მაუწყებლობა 
2015 წლის 17 ივ ნი სი სათ ვის 
მთელ ევ რო პა ში გა ი თი შე ბა 
და უკ ლებ ლივ ყვე ლა ქვე ყა ნა 
მთლი ა ნად ციფ რულ მა უწყებ-
ლო ბა ზე გა და ი ნაც ვ ლებს, მათ 
შო რის - სა ქარ თ ვე ლოც. 
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უწყებ ლო ბა უკ ვე კარ გა ხა ნი ა, გა ციფ რუ ლე ბუ ლი ა. 

სა ტე ლი ტუ რი მა უწყებ ლო ბა გუ ლის ხ მობს 

ტე ლე მა უწყებ ლის მი ერ ტე ლე მა ყუ რებ ლი სათ ვის 

სა ტე ლე ვი ზიო სიგ ნა ლის მი წო დე ბას სა ტე ლიტ ზე 

გან თავ სე ბუ ლი თა ნამ გ ზავ რე ბის მეშ ვე ო ბით. გან ს-

ხ ვა ვე ბით მი წის ზე და ანა ლო გუ რი მა უწყებ ლო ბი სა-

გან, სა ტე ლი ტურ მა უწყებ ლო ბას აქვს შე საძ ლებ ლო-

ბა სა ტე ლე ვი ზიო სიგ ნა ლი მი ა წო დოს ნე ბის მი ე რი 

მო ცუ ლო ბის ტე რი ტო რი ა ზე, მათ შო რის ინ ფ რა- 

ს ტ რუქ ტუ რუ ლად გა ნუ ვი თა რე ბელ ტე რი ტო რი ებ ზეც, 

რომ ლე ბიც ძნე ლად ხელ მი საწ ვ დო მია ანა ლო გუ რი 

ან სა კა ბე ლო მა უწყებ ლო ბი სათ ვის. იმი სათ ვის, 

რომ მომ ხ მა რე ბელ მა სა ტე ლი ტუ რი მა უწყებ ლო ბა 

მი ი ღოს, სა ჭი როა სა ტე ლი ტუ რი ან ტე ნა, კონ ვერ ტე-

რი (ე.წ. რე სი ვე რი) და სეტ - ტოპ - ბოქ სი.

რაც შე ე ხე ბა სა კა ბე ლო ტე ლე ვი ზი ას, ის სიგ-

ნალს მომ ხ მა რებ ლის ტე ლე ვი ზო რამ დე სა კა ბე ლო 

ქსე ლის მეშ ვე ო ბით გა დას ცემს. ასე თი ქსე ლე ბი, 

რო გორც წე სი, თა ვი დან ანა ლო გუ რი მა უწყებ-

ლო ბი სათ ვის შე იქ მ ნა, მაგ რამ დღე ი სათ ვის უკ ვე 

არ სე ბო ბენ სა კა ბე ლო კომ პა ნი ე ბი, რომ ლე ბიც 

აქ ტი უ რად გა და დი ან ციფ რულ მა უწყებ ლო ბა ზე. 

გა მო სა ხუ ლე ბის ხა რის ხი, რო მელ საც მომ ხ მა რე-

ბე ლი სა კა ბე ლო ტე ლე ვი ზი ის მეშ ვე ო ბით იღებს, 

არ ექ ცე ვა გა რე მოს პი რო ბე ბის ზე გავ ლე ნის ქვეშ, 

თუმ ცა სიგ ნა ლის სიძ ლი ე რე შე საძ ლოა და მო კი დე-

ბუ ლი იყოს ლო კა ცი ა სა და საცხოვ რებ ლის ტიპ ზე. 

ამას თან, დღე ი სათ ვის სა კა ბე ლო ტე ლე ვი ზი ე ბის 

გავ რ ცე ლე ბის არე ა ლი საკ მა ოდ ლი მი ტი რე ბუ ლი ა.

რაც შე ე ხე ბა IPTV-ს (Internet Protocol Television), 

ის წარ მო ად გენს ინ ტე რაქ ტი ულ ციფ რულ ტე ლე ვი-

ზი ას, რო მე ლიც ტე ლე მა ყუ რე ბელს აძ ლევს სა შუ ა-

ლე ბას მი ი ღოს ტე ლეპ როგ რა მე ბი ტე ლე ვი ზორ ში ან 

კომ პი უ ტე რის ეკ რან ზე. ტე ლე ვი ზია მომ ხ მა რე ბელს 

მი ე წო დე ბა IP-ქსელის მეშ ვე ო ბით, რო მელ საც ტე-

ლე კო მუ ნი კა ცი ის ოპე რა ტო რი აკონ ტ რო ლებს.

ციფ რულ მა უწყებ ლო ბა ზე გა დას ვ ლა ცვლი ლე-

ბებს გუ ლის ხ მობს ტე ლე მა უწყებ ლე ბის თ ვი საც. 

უპირ ვე ლეს ყო ვლი სა, ციფ რულ მა უწყებ ლო ბა ზე 

გა დას ვ ლის შე დე გად იზ რ დე ბა სა მა უწყებ ლო 

რე სურ სი და უფ რო მეტ ტე ლე არხს შე უძ ლია იფუნ-

ქ ცი ო ნი როს სა ტე ლე ვი ზიო ბა ზარ ზე, რაც აქამ დე 

პრობ ლე მუ რი იყო სიხ ში რე ე ბის შეზღუ დუ ლი 

რა ო დე ნო ბის გა მო. ამას თან, უნ და შე იქ მ ნას მულ-

ტიპ ლექ ს -ო პე რა ტო რი, რო მელ მაც უნ და შექ მ ნას 

მულ ტიპ ლექ სუ რი პლატ ფორ მე ბი. ამ პლატ ფორ მებ-

მა უნ და უზ რუნ ველ ყოს სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის 

90 პრო ცენ ტის და ფარ ვა ციფ რუ ლი სიგ ნა ლით და 

სა ტე ლე ვი ზიო არ ხე ბის გა და ცე მა. ანუ, ტე ლე კომ პა ნი-

ებს სა კუ თა რი სიგ ნა ლის გა სავ რ ცე ლებ ლად აღ ნიშ-

ნულ მა მულ ტიპ ლექ სის ოპე რა ტორ მა უნ და გა უ წი ოს 

მომ სა ხუ რე ბა. ამ დრო ი სათ ვის ცნო ბი ლია მხო ლოდ 

ის, რომ ქარ თუ ლი მა უწყებ ლე ბი DVB-T2 (Digital Video 

Broadcasting – Second Generation Terrestrial) ციფ რუ ლი 

მა უწყებ ლო ბის სტან დარ ტ ზე გა დავ ლენ, თუმ ცა უც-

ნო ბია, რამ დე ნი მულ ტიპ ლექ ს -ო პე რა ტო რი შე იქ მ ნე-

ბა, რო გორ მოხ დე ბა მულ ტიპ ლექ სის ოპე რა ტო რის 

შერ ჩე ვა, რა სტან დარ ტებს და უ წე სებს აღ ნიშ ნუ ლი 

ოპე რა ტო რი მა უწყებ ლებს ან რა პი რო ბე ბით გა ავ რ-

ცე ლებს მათს სიგ ნალს. 

აღ ნიშ ნულ და სხვა უამ რავ სა კით ზე ეკო ნო მი კის 

სა მი ნის ტ როს თან არ სე ბუ ლი 47 ადა მი ა ნი სა გან და-

კომ პ ლექ ტე ბუ ლი საბ ჭო, რო მე ლიც პრე მი ერ - მი ნის-

ტ რის ბრძა ნე ბით დე კემ ბერ ში შე იქ მ ნა, მსჯე ლობს, 

თუმ ცა დღემ დე არ არის მომ ზა დე ბუ ლი ციფ რულ მა-

უწყებ ლო ბა ზე გა დას ვ ლის სა ხელ მ წი ფო სტრა ტე გია 

და გა ურ კ ვე ვე ლია უამ რა ვი დე ტა ლი, რომ ლე ბიც და-

კავ ში რე ბუ ლია ციფ რულ მა უწყებ ლო ბა ზე გა დას ვ ლის 

პრო ცეს თან. ამას თან, სპე ცი ა ლის ტე ბი და კონ სულ-

ტან ტე ბი, რომ ლე ბიც სხვა დას ხ ვა დროს ჩარ თუ ლე ბი 

იყ ვ ნენ ევ რო პის ქვეყ ნე ბის ციფ რულ მა უწყებ ლო ბა ზე 

გა დას ვ ლის პრო ცეს ში, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა სა 

და უშუ ა ლოდ ციფ რულ მა უწყებ ლო ბა ზე გა დას ვ ლის 

საბ ჭოს მუდ მი ვად მო უ წო დე ბენ, რაც შე იძ ლე ბა მა ლე 

გა და ვი დეს გან ხილ ვი დან კონ კ რე ტუ ლი ნა ბი ჯე ბის 

გა დად გ მა ზე, რად გან დრო რე ა ლუ რად ძა ლი ან ცო-

ტა ა, ხო ლო მო სას წ რე ბი – ბევ რი. ფ
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მეწარმეები

გამოძიება

სახლების ყიდვა-გაყიდვის ოსტატი
არის თუ არა საჭირო ინდიკატორი იმის დასადგენად, რომ უძრავი ქონების 
„ბუშტი“ ქვემოთ ეშვება? წელს არმანდო მონტელონგომ თავისი „ისესხე-და-იყიდე“ 
სემინარებით $50-მილიონიანი მოგება მიიღო.

ავტორი: აბრამ ბრაუნი

თ
ით ქ მის შუ ა ღა მე ა. აუდი ტო რი ა-

ში მყოფ 400 ადა მი ანს ენერ გია 

ისე ტო ვებს, რო გორც ეს პა ნელ მა 

მი სი ო ნე რებ მა და ტო ვეს რი ვერ-

სა ი დი (კალიფორნია). მი უ ხე და ვად რამ დე ნი-

მე სა ა თი ა ნი ყვი რი ლი სა, ცეკ ვი სა, მა სა ჟი სა და 

ჩა ხუ ტე ბე ბი სა, სიმ დიდ რის ფეს ტი ვა ლის სამ-

დღი ა ნი კურ სის პირ ველ დღეს 42 წლის არ მან დო 

მონ ტე ლონ გო – სახ ლე ბით გამ დიდ რე ბის ოს ტა-

ტი – მშვი და და ა. YMCA-ის შე სა ხებ სა სა უბ როდ 

სცე ნა ზე ას ვ ლამ დე მო მიბ რუნ და და მითხ რა: 

„ეს უფ რო რთუ ლი ყო ფი ლა, ვიდ რე გე გო ნა, ხომ 

ასე ა?“

კი, ასე ა. არ მან დო მონ ტე ლონ გოს სე მი ნა რე-

ბი გვთა ვა ზობს გრძელ უიკ -ენ დებს სა ეჭ ვო რჩე-

ვე ბით, ხმა უ რი ა ნი წარ მოდ გე ნე ბი თა და ტუ რე-

ბით ამე რი კის უღა რი ბე სი უბ ნე ბის მი ტო ვე ბულ 

სახ ლებ ში. მი სი სა ი დუმ ლო ფორ მუ ლა ა: აიღე 

სეს ხი კრი ზი სუ ლი ქო ნე ბის შე სა ძე ნად, შე ა კე თე 

ის მი ნი მა ლუ რი ხარ ჯე ბით და სწრა ფად გა ყი დე. 

„ადამიანები ფულს მიხ დი ან იმი სათ ვის, რომ 

მი ლი არ დე რე ბი გახ დ ნენ,  – მი მარ თავს მა ღა ლი 

ჯმუ ხი გრძელ თ მი ა ნი მა მა კა ცი აუდი ტო რი ას. – ეს 

არის გზა თქვე ნი სა ბო ლოო მიზ ნის კენ“.

თუმ ცა იმის გა რან ტი ა, რომ ეს სა ბო ლოო 

მი ზა ნი ექ ვ სი ნო ლით დაგ ვირ გ ვინ დე ბა, არ არ-

სე ბობს. მონ ტე ლონ გო, A&E-ის შო უს, Flip This 

House-ის ყო ფი ლი ვარ ს კ ვ ლა ვი, გვთა ვა ზობს 

მწირ მტკი ცე ბუ ლე ბებს, თუ რო გორ იქ ც ნენ ფორ-

მუ ლის სა შუ ა ლე ბით მი სი „სტუდენტები“ პლუ ტოკ-

რა ტე ბად. რო დე საც მონ ტე ლონ გოს სე მი ნა რე ბის 

წარ მა ტე ბის შე სა ხებ ეკითხე ბი ან, ის ორ ადა მი-

ანს ასა ხე ლებს, თუმ ცა მი ლი ო ნი ა ნი შე მო სა ვა ლი 

არც ერთ მათ განს არ მი უ ღი ა. ბილ გოდ სი უარს 

ამ ბობს თა ვი სი ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის დე-

ტა ლე ბის გამ ხე ლა ზე. ჯე იკ ლე იჩ ტი კი ამ ტ კი ცებს, ფ
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„უძრავი ქონების ყველაზე 
მოთხოვნადი ექსპერტი“. 
მონტელონგომ საკუთარი 

თავის კულტი შექმნა.
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რომ 16 თვის გან მავ ლო ბა ში 18 სახ ლის ყიდ ვით 

$180 000 შე მო სა ვა ლი მი ი ღო.

ვინ არის ის ერ თა დერ თი ადა მი ა ნი, რო მე-

ლიც მონ ტე ლონ გოს სე მი ნა რე ბის წყა ლო ბით 

მულ ტი მი ლი ო ნე რი გახდა? თა ვად მონ ტე ლონ გო. 

მი სი ფორ მუ ლა ძა ლი ან მარ ტი ვი ა: თავ და პირ-

ვე ლად ადა მი ა ნებს თა ვის სის ტე მა ში იზი დავს 

უფა სო 90-წუთიანი სე მი ნა რით, შემ დეგ გა დაჰ-

ყავს მე ო რე ეტაპ ზე (ფასი: $1497 წყვი ლი სათ ვის) 

და ბო ლოს მე სა მე ეტაპ ზე: სამ დღი ან ექ ს ტ რა ვა-

გან ტურ სე მი ნარ ზე, რო მელ საც მე ვეს წ რე ბო დი 

და რო მე ლიც ორ ადა მი ანს $40 000 და უჯ დე ბა. 

მონ ტე ლონ გო ამ ტ კი ცებს, რომ სან -ან ტო ნი ო ში 

(ტეხასი) მდე ბა რე მის მა კომ პა ნი ამ წელს და ახ-

ლო ე ბით $100 მი ლი ო ნი მო გე ბა მი ი ღო ჩა ტა რე-

ბუ ლი 3 580 ღო ნის ძი ე ბი დან, რომ ლებ შიც  

350 000 ადა მი ა ნი მო ნა წი ლე ობ და. შე და რე-

ბი სათ ვის, თა ვი სი საქ მი ა ნო ბის პირ ველ, 2009 

წელს, მან 120 სე მი ნარ ში მო ნა წი ლე 57 000 ადა-

მი ა ნი სა გან $12 მი ლი ო ნი მი ი ღო. თუ მონ ტე ლონ-

გოს მი ერ მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია ზუს ტია 

და მი სი მარ ჟა ტი პუ რია ამ სა ხის საქ მი ა ნო ბი-

სათ ვის, წელს პი რა დად ის ჯი ბე ში $50 მი ლი ონს 

ჩა ი დებს (მონტელონგო სა წარ მოს 100%-ის 

მფლო ბე ლი ა). იმა ვე სა ზო მით თუ გავ ზო მავთ, 

მი სი ბიზ ნე სი, სა ვა რა უ დოდ, $80 მი ლი ო ნი 

ღირს. და ვუ მა ტოთ ამას ნაღ დი ფუ ლი და უძ რა ვი 

ქო ნე ბა (რომელიც ვა ლე ბის გა მო 60%-ით არის 

ჩა მო ფა სე ბუ ლი) და მონ ტე ლონ გოს ქო ნე ბის 

ღი რე ბუ ლე ბა გა მო დის და ახ ლო ე ბით $200 მი-

ლი ო ნი – რო მე ლიც მხო ლოდ იმით გა მო ი მუ შა ვა, 

რომ არ წ მუ ნებს სხვებს ისეს ხონ, იყი დონ და 

გა ყი დონ.

ვინ არის ეს ადა მი ა ნი? ოფი ცი ა ლურ სუ-

რათს მი ი ღებთ, თუ ნა ხავთ Flip This House-ის 

ძველ ეპი ზო დებს და მონ ტე ლონ გოს 28-წუთიან 

სა რეკ ლა მო რგოლს („უძრავი ქო ნე ბის ყვე ლა-

ზე პო პუ ლა რუ ლი ექ ს პერ ტი მსოფ ლი ო ში!“); ან 

წა ი კითხავთ მის წიგნს, „იყიდე გა სა ყი დად და 

გამ დიდ რ დი“ (ნაპოლეონ ჰი ლის სა მო ტი ვა ციო 

კლა სი კის, „იფიქრე და გამ დიდ რ დის” ანა ლო გი). 

მი სი ავ ტო ბი ოგ რა ფი ის თა ნახ მად, ის და ი ბა და 

სან -ან ტო ნი ო ში და 16 წლის იყო, რო დე საც მა-

მა მი სის სამ შე ნებ ლო ბიზ ნე სი მო უ ლოდ ნე ლად 

უძ რა ვი ქო ნე ბის სფე რო ში წა რუ მა ტებ ლო ბის 

მა გა ლი თად იქ ცა. მი სი ბი ოგ რა ფია ყო ველ თ ვის 

ახ ტე ბა 15 წელს და გრძელ დე ბა იმ მო მენ ტი დან, 

რო დე საც არ მან დოს, მის მე უღ ლე სა და მცი რე-

წ ლო ვან ვაჟს ძა ლი ან რთუ ლი პე რი ო დი ედ გათ 

– ის არ მუ შა ობ და, თა ვი სა სურ სა თო ტა ლო ნე ბით 

გაჰ ქონ და და მე უღ ლის მშობ ლე ბის ავ ტო ფა რეხ-

ში ცხოვ რობ და. იმ წელს ტე ხას ში საცხოვ რე ბე ლი 

სახ ლე ბის ფა სებ მა და ი წი ა... და მონ ტე ლონ გოს 

გა უჩ ნ და იდე ა: კრი ზი სუ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის ყიდ-

ვა- გა ყიდ ვა და ეწყო. მან მა მი სა გან $1000 ისეს-

ხა და უკან აღარც მო უ ხე დავს. სა მი წლის შემ დეგ 

ის მულ ტი მი ლი ო ნე რი გახ და.

სრუ ლი ად სხვა წარ მოდ გე ნა შე გექ მ ნე ბათ, 

თუ უამ რავ სა ჩი ვარს გა და ხე დავთ. ორი წლის 

წინ ტე ხა სის გე ნე რა ლურ მა პრო კუ რა ტუ რამ ამ 

სე მი ნა რე ბის პრაქ ტი კის გა მო ძი ე ბა და იწყო. 

საქ მის მო საგ ვა რებ ლად, ნე ბის მი ე რი გა დაც დო-

მის აღი ა რე ბის გა რე შე, მონ ტე ლონ გო და თან ხ-

მ და თა ვი შე ე კა ვე ბი ნა „ცრუ“ და პი რე ბე ბის გან, 

გა ე კე თე ბი ნა „მკაფიო გან ცხა დე ბა“, რომ უფა სო 

სე მი ნა რი არის პრო დუქ ცი ი სა (CD, წიგ ნე ბი, DVD) 

და სერ ვი სე ბის გა ყიდ ვის სა შუ ა ლე ბა და უზ რუნ-

ვე ლე ყო სწრა ფი ანაზღა უ რე ბა. მონ ტე ლონ გო 

მხრებს იჩეჩს: „თუ გინ დათ, რომ არ გა გაკ რი ტი-

კონ, არა ფე რი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი არ გა ა კე თოთ“.

Better Business Bureau-მ (საქმიანი პრაქ ტი კის 

გა უმ ჯო ბე სე ბის ბი უ რო) სე მი ნა რე ბი F ნიშ ნით 

შე ა ფა სა. „აქ არა ფერს არ სე ბითს არ იძენთ, 

– შე მოგ ვ ჩივ ლა პებ ლ ბი ჩელ მა (კალიფორნია) 

რი ელ ტორ მა ლო რი იაკუ ბოვ ს კიმ, რო მელ მაც ორ 

სე სი ა ში $1500 გა და ი ხა და. – იქ ძა ლი ან ბევ რი 

უმუ შე ვა რი ადა მი ა ნი იყო, რომ ლე ბიც მხო-

ლოდ ფუ ლის გა კე თე ბის იოლ გზას ეძებ დ ნენ 

და მე თავს იდი ო ტი ვით ვგრძნობ დი, რად გან 

იქ მათ თან ერ თად ვი ყა ვი“. ბო ლო სა მი წლის 

გან მავ ლო ბა ში მი ღე ბუ ლი 150-ზე მე ტი სა ჩივ-

რი დან ყვე ლა ზე მე ტი ეხე ბო და პრო დუქტს, 

შეც დო მა ში შემ ყ ვან რეკ ლა მა სა და დაგ ვი ა ნე-

ბულ ან სა ერ თოდ არარ სე ბულ ანაზღა უ რე ბას. 

„2010 -2011 წლებ ში მი ღე ბუ ლი ყვე ლა სა ჩი ვა რი 

იგ ნო რი რე ბუ ლი იყო, – ამ ბობს კე რი ჰარ ტი, ოს-

ტი ნის (ტეხასი) BBB-ის ფი ლი ა ლის გე ნე რა ლუ რი 

აღ მას რუ ლე ბე ლი. – ახ ლა მათ პა სუ ხე ბის გა ცე მა 

და იწყეს“ – ხან და ხან საკ მა ოდ დამ ცი ნა ვი პა სუ-

ხე ბის. მონ ტე ლონ გოს კორ პო რა ცი უ ლი იურის ტი 

ან დი მო ნი ამ ბობს: „თქვენ იცით, რომ BBB და-

ფუძ ნე ბუ ლია ოს ტინ ში, რო მე ლიც ძა ლი ან ლი ბე-

რა ლუ რი ქა ლა ქი და მომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე-

ბის დაც ვის მსოფ ლიო დე და ქა ლა ქი გახ ლავთ“.

დღე ი სათ ვის არც ერ თი საქ მე არ არის აღ ძ-

რუ ლი. შე საძ ლოა ამის მი ზე ზი იყოს კონ ტ რაქ ტ ში 

გა წე რი ლი მკაც რი პი რო ბე ბი, რო მელ საც ხელს 

თი თო ე უ ლი მო ნა წი ლე აწერს. ეს ათა ვი სუფ-

დამფუძნებლის 
ინსტრუმენტები

მიგრაცია
კონ გ რე სი კვლავ სა უბ რობს 

სა ი მიგ რა ციო რე ფორ მა ზე, სი ლი-

კო ნის ვე ლი უფ რო ხმა მა ღა ლი 

გან ცხა დე ბე ბით გა მო დის. na-

tional Venture capital Association-

ის ბო ლო კვლე ვის მი ხედ ვით, 

რეს პონ დენ ტ თა 74% აცხა დებს, 

რომ არ სე ბუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა 

ვნებს აშ შ -ის კონ კუ რენ ტუ ნა რი-

ა ნო ბას. ხუ თი დან ოთხ ადა მი ანს 

მი აჩ ნი ა, რომ ახალ ჩა მო სუ ლე-

ბი სათ ვის ამე რი კა ში ბიზ ნე სის 

დაწყე ბა ძა ლი ან რთუ ლი ა. აი 

არ გუ მენ ტი, რა ტომ უნ და გა ი ცეს 

უფ რო მე ტი H-1B (სამუშაო) ვი-

ზა: იმ ამე რი კუ ლი ვენ ჩუ რუ ლი 

კომ პა ნი ე ბის ერთ მე სა მედს, 

რომ ლებ მაც გა სუ ლი ექ ვ სი წლის 

გან მავ ლო ბა ში თა ვი სი აქ ცი ე ბი 

ბირ ჟა ზე გა ი ტა ნა, ჰყავს უცხო ეთ-

ში და ბა დე ბუ ლი, სულ ცო ტა, ერ-

თი დამ ფუძ ნე ბე ლი (მაგალითები: 

Facebook-ი, Linkedin-ი, zipcar-ი 

და tesla Motors-ი). ipo- ზე 

გა სუ ლი ვენ ჩუ რუ ლი კომ პა ნი-

ე ბის ბო ლო სა ერ თო სა ბაზ რო 

კა პი ტა ლი ზა ცი ამ $900 მი ლი არ დი 

შე ად გი ნა.

—კე ლი აპ ლ ტო ნი
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ლებს მონ ტე ლონ გო სა და მის თა ნამ შ რომ ლებს 

პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გან ნე ბის მი ერ „ფინანსურ, 

სა ინ ვეს ტი ცი ო, სა მარ თ ლებ რივ, სა ბუ ღალ ტ რო 

ან სხვა პრო ფე სი ულ სერ ვი სებ სა და რჩე ვებ ზე“, 

რომ ლებ საც ისი ნი გას ცე მენ. „ეს მხო ლოდ თქვე-

ნი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა კითხია – მი ი ღოთ და-

მო უ კი დე ბე ლი კონ სულ ტა ცია სა კუ თა რი სურ ვი-

ლით“. არც ერთ ფი ნან სურ კონ სულ ტანტს ეს არ 

გა უ ვა. „ისინი ვერ მო იხ ს ნი ან პა სუ ხის მ გებ ლო-

ბას მათ მი ერ მი ცე მულ რჩე ვებ ზე, – ამ ბობს მარკ 

ას ტა რი ტა, უსაფ რ თხო ე ბი სა და კორ პო რა ცი უ ლი 

სა კითხე ბის იურის ტი ვე რო ნი დან (ნიუ-ჯერსი), – 

ისი ნი უნ და აგებ დ ნენ პა სუხს თა ვი ანთ კონ სულ-

ტა ცი ებ ზე. ფულს სწო რედ ამის თ ვის იღე ბენ“.

მაშ, რა ში იხ დი ან მომ ხ მა რებ ლე ბი ფულს? 

მონ ტე ლონ გოს გავ ლე ნა სა (მიუხედავად იმი სა, 

რომ ის იშ ვი ა თად ეს წ რე ბა სე მი ნა რებს) და მის 

წარ მა ტე ბის ფორ მუ ლა ში: რო გორ იპო ვოთ და-

გი რა ვე ბუ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბა, რო გორ მო ი ძი ოთ 

ფი ნან სე ბი, რო გორ აღად გი ნოთ და რო დის 

გა ყი დოთ. ასეა გაცხა დე ბუ ლი. სა მი დამ ღ ლე-

ლი დღის შემ დეგ თქვენ მი ი ღებთ პრაქ ტი კულ 

რჩე ვას, რო მე ლიც შე გიძ ლი ათ ნა ხოთ წიგ ნ ში 

„იყიდე გა სა ყი დად და გამ დიდ რ დი“ (მეორადი 

ეგ ზემ პ ლა რე ბი Amazon.com-ზე სულ რა ღაც 25 

ცენ ტად იყი დე ბა) ან „სახლების სწრა ფი გა ყიდ-

ვის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო დამ წყებ თათ ვის“ ($8). 

(„წიგნები სას ტარ ტო წერ ტი ლი ა“, – ამ ბობს მი სი 

წარ მო მად გე ნე ლი). მთე ლი სა ი დუმ ლო იმა ლე ბა 

65%-იან წეს ში, რო მე ლიც გან საზღ ვ რავს, რამ დე-

ნი უნ და გა და ი ხა დოთ ნან გ რე ვებ ში და მშვი-

დად და ე ლო დოთ მო გე ბას. მი სი მა გა ლი თით, 

$100 000-ად ღი რე ბუ ლი სახ ლი $20 000-იანი 

რე მონ ტის შემ დეგ $45 000-ზე მე ტი არ უნ და 

და გიჯ დეთ. ჩა ნიშ ვ ნე ბი ძა ლი ან სწრა ფად უნ და 

გა ა კე თოთ, ვი ნა ი დან სე მი ნა რებ ზე 

არ რიგ დე ბა ბეჭ დ ვი თი მა სა ლა და არ 

არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შეს ვე ნე-

ბე ბი. თუ სა პირ ფა რე შო ში გახ ვალთ, 

შე საძ ლოა რა ღაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

გა მოგ რ ჩეთ.

„იცით, რა ციფ რებ ზე ლა პა რა კო-

ბენ?“, – მე კითხე ბა მე რი, სამ ხედ რო- 

სა ჰა ე რო ძა ლე ბის მო სამ სა ხუ რის 

ქვრი ვი. ფრენ სი სი და მი სი მე უღ ლე 

სან ფ რან ცის კო ე ლი ხან დაზ მუ ლი 

წყვი ლი ა, მათ პრობ ლე მა აქვთ სმე-

ნას თან და კავ ში რე ბით და სახ ლე ბის ფა სე ბის 

კარ გად გა სა გო ნად ახ ლოს მი დი ან ტრე ნერ თან, 

რა თა მი სი ტუ ჩე ბის მოძ რა ო ბით მიხ ვ დ ნენ, რას 

ამ ბობს.

ამ სა მი დღის გან მავ ლო ბა ში აქ დი დი ხმა-

უ რია – ხმა მა ღა ლი მუ სი კა, თა ნამ შ რო მელ თა 

ომა ხი ა ნი შე ძა ხი ლე ბი და ე.წ. „მილიონერთა 

ჩა ხუ ტე ბე ბი“. არ სე ბობს უშუ ა ლო კავ ში რი ორ 

რა მეს შო რის: რამ დე ნად რე ა გი რებთ არ მან-

დოს მო წო დე ბა ზე იგი ჟოთ და რამ დენ ფულს 

მო ი პო ვებთ პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე ო ბის შე დე-

გად“, – ამ ბობს ჯორ დან ოდი ორ ნე, კომ პა ნი ის 

აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი და მონ ტე ლონ-

გოს დის შ ვი ლი. რა ში მდგო მა რე ობს ეს კავ ში რი, 

ამო უც ნო ბი ა.

ამ სა მი დღის გან მავ ლო ბა ში ტრე ნინ გე ბის 

მო ნა წი ლე ე ბი მონ ტე ლონ გოს რე ა ლუ რად მათ თ-

ვის გა მო ყო ფი ლი დრო ის და ახ ლო ე ბით 60%-ის 

გან მავ ლო ბა ში თუ ხე და ვენ. სახ ლებ ში გას ვ ლით 

ტუ რებს უძღ ვე ბი ან მო ხა ლი სე ე ბი – არ მან დოს 

თაყ ვა ნის მ ცემ ლე ბი. მა თი უმ რავ ლე სო ბა სე მი ნა-

რე ბის მო ნა წი ლე ა. მათ მი აჩ ნი ათ, რომ უძ რა ვი 

ქო ნე ბის ინ ვეს ტო რე ბი გახ დ ნენ. ისი ნი დღე ში 

ოთხ ჯერ აკე თე ბი ნე ბენ თით ქ მის 50 მო ნა წი ლეს 

დამ ქან ც ველ სა ვარ ჯი შო ებს უძ რა ვი ქო ნე ბის 

რე მონ ტ თან და კავ ში რე ბით.

ისი ნი და დი ან ისეთ ად გი ლებ ში, რო გო რი ცა ა, 

მა გა ლი თად, ჰა ი ლენ დ ში (კალიფორნია) მდე-

ბა რე ოთხ სა ძი ნებ ლი ა ნი, ორა ბა ზა ნი ა ნი რან ჩო 

და ზი ა ნე ბუ ლი ღო ბით. ბა ლა ხი გა დამ წ ვა რია 

და ფეხ ქ ვეშ ტკა ცუ ნებს, შე ფიც რუ ლი კედ ლე ბი 

სა ში ნე ლი რუ ხი ლა ქე ბი თაა და ფა რუ ლი. შე დით 

შიგ ნით და კედლებში მუ ჭის ხე ლა ბზა რებს 

დაინახავთ. სამ ზა რე უ ლო სა და მი სა ღებ ოთახ ში 

დაგ ხ ვ დე ბათ ყო ფი ლი მფლო ბე ლის მი ერ ყო-

ფი ლი მე უღ ლი სათ ვის და ტო ვე ბუ ლი უცენ ზუ რო 

წარ წე რე ბი. სახ ლის ფა სი $141 000-ია.

თან მ ხ ლებ პი რებს, რა ულ მა ტე ოს სა და მარკ 

პე რესს, ყვე ლა ნი ოთა ხე ბის და სათ ვა ლი ე რებ-

ლად მიჰ ყავთ. ისი ნი სთა ვა ზო ბენ სწრა ფად მო ი-

საზ რონ, რას სჭირ დე ბა შეც ვ ლა და ყუ რადღე ბას 

არ აქ ცე ვენ დე ტა ლებს. რა კი დია იმ ფან ჯა რა ზე?  

„არ ვი ცი, –ამ ბობს მა ტე ო სი. – ის ოდ ნავ შე სა-

კე თე ბე ლი ა“. რო გორ გავ ხა დოთ იატა კი უფ რო 

მიმ ზიდ ვე ლი? „ჰკითხეთ თქვენს რი ელ ტორს, რა 

არის ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ ლი თქვენს უბან ში“, – 

იძ ლე ვა რჩე ვას პე რე ზი.

მეწარმეები გამოძიება

მონ ტე ლონ გომ თავისი 
ქო ნე ბა – და ახ ლო ე ბით 
$200 მი ლი ო ნი – მხო-
ლოდ იმით გა მო ი მუ-
შა ვა, რომ არ წ მუ ნებს 
სხვებს ისეს ხონ, იყი-
დონ და გა ყი დონ.
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ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე ბუ ლი პრაქ ტი კუ ლი რჩე-

ვე ბი ა: აღად გი ნეთ სა ხუ რა ვე ბი და კედ ლე ბი, 

თუ ეს აუცი ლე ბე ლი ა; შე ა კე თეთ და ზი ა ნე ბუ ლი 

ელექ ტ რო გაყ ვა ნი ლო ბა, გათ ბო ბა და წყლის მი-

ლე ბი; თქვე ნი შეზღუ დუ ლი ბი უ ჯე ტი მო ახ მა რეთ 

აბა ზა ნებს, სამ ზა რე უ ლო ებ სა და სა ძი ნებ ლებს; 

შეც ვა ლეთ გა ტე ხი ლი უნი ტა ზე ბი და სა ყო ფაცხოვ-

რე ბო ტექ ნი კა, თუმ ცა მა ცივ რის შეც ვ ლა არ 

ღირს; კედ ლე ბის თ ვის ჩა ლის ფე რი გა მო ი ყე ნეთ. 

„თუ ეს პა ნუ რე ნო ვან უბან ში ხართ, სა დაც ეზო ში 

პლას ტ მა სის ფლა მინ გო ე ბი დგას, ჯო ბია ისი ნი 

და ტო ვოთ, – ამ ბობს მონ ტე ლონ გო. – შე გიძ ლი ათ 

სა ო მარ ზო ნა შიც იყი დოთ სახ ლი, თუ იცით, რომ 

მო პირ და პი რე სახ ლის მცხოვ რებ ლე ბი სწრა ფად 

გა და ვიდ ნენ“, – ეს ყვე ლა ფე რი 90 დღე ში უნ და 

გა კეთ დეს.

ზო გი ერ თი რჩე ვა მარ თ ლაც ცბი ე რი ა. კურტ 

ვე ინ რი ჩი, რო მე ლიც ად რე კა ზი ნო ე ბის მარ თ ვის 

კომ პა ნი ა ში საკ ვე ბის მი წო დე ბას კუ რი რებ და, 

ახ ლა ფი ნან სუ რი მე ნე ჯე რია და სთა ვა ზობს 

ტრე ნინ გე ბის მო ნა წი ლე ებს და მო უ კი დე ბე ლი 

ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა პენ სიო ან გა რი შე ბის (IRA) 

გახ ს ნა სა და მათ უძ რა ვი ქო ნე ბით შევ სე ბას 

წლი უ რი 28% მო გე ბის მი სა ღე ბად. „გვქონია თუ 

არა 50%? კი. 100%? კი. ჩვენ გვყავ და სტუ დენ ტი, 

რო მელ მაც შარ შან $100 000-იანი ან გა რი შის 

ლონ გი რე ბა მო ახ დი ნა და ახ ლა მის ან გა რიშ ზე 

$1,2 მი ლი ო ნი დევს“.

რთუ ლი და სა რის კო და მო უ კი დე ბე ლი IRA 

ხში რად იზი დავს ისეთ ალ ტერ ნა ტი ულ ინ ვეს-

ტი ცი ებს, რო გო რი ცაა სა მომ ხ მა რებ ლო სა ქო-

ნე ლი ან სა გა და სა ხა დო გი რა ო. მათ მარ თა ვენ 

ან გა რი შის მფლო ბე ლე ბი; მზრუნ ვე ლე ბი ფლო ბენ 

ან გა რიშს და იღე ბენ სა ინ ვეს ტი ციო გა დაწყ ვე-

ტი ლე ბებს, მაგ რამ არ იძ ლე ვი ან სა ინ ვეს ტი ციო 

კონ სულ ტა ცი ებს. 2011 წელს SEC-მა გა მო აქ ვეყ ნა 

გაფ რ თხი ლე ბა, რო მელ შიც აღ ნიშ ნა, რომ ისი ნი 

ინ ვეს ტი ცი ებს ხში რად თაღ ლი თუ რი მიზ ნე ბით 

იყე ნე ბენ. სა გა და სა ხა დო წე სე ბი ათ წ ლე უ ლე ბის 

გან მავ ლო ბა ში გა ყი ნუ ლია და ეს სა შუ ა ლე ბას 

აძ ლევს არა კე თილ სინ დი სი ერ ოპე რა ტო რებს, 

გა უ კონ ტ რო ლე ბე ლი ქმე დე ბე ბით მომ ხ მა რე ბელს 

ზი ა ნი მი ა ყე ნონ.

მონ ტე ლონ გოს ძალიან სა ეჭ ვო რჩე ვა: აიღეთ 

რაც შე იძ ლე ბა მე ტი სეს ხი, რა თა მაქ სი მა ლუ რად 

გა ზარ დოთ თქვე ნი მო გე ბა, ეს პირ და პირ ეწი ნა-

აღ მ დე გე ბა რჩე ვას, რო მელ საც ის იძ ლე ვა თა ვის 

რეკ ლა მებ ში... და საღ აზრსაც. ჰკითხეთ უძ რა ვი 

ქო ნე ბის რამ დე ნი მე მი ლი ონ ვა ლებ ში ჩაფ ლულ 

დი ლე ტანტს, ვინ გახ და ბან კ რო ტი მას შემ დეგ, რაც 

ხუ თი წლის წინ უძ რა ვი ქო ნე ბის „ბუშტი“ გას კ და 

(„ჩვენი მე თო დი მი ნი მუ მამ დე ამ ცი რებს რის კებს 

მთე ლი ციკ ლის გან მავ ლო ბა ში, ამ ტ კი ცებს მი სი 

პრე სა გენ ტი და დას ძ ნეს, რომ FORBES-მა ძა ლი ან 

გა ა მარ ტი ვა ეს მიდ გო მა, რად გან სრუ ლად არ ახ ს-

ნა აღ დ გე ნი სა და და ფი ნან სე ბის პრო ცე სი).

მონ ტე ლონ გო თა ვის კლი ენ ტებს კი დევ უფ რო 

სა ეჭ ვო რჩე ვა საც აძ ლევს: გა მო ი ყე ნონ იპო თე კუ-

რი სეს ხე ბი ან და ფი ნან სე ბის კერ ძო წყა რო ე ბი, 

რომ ლე ბიც ხში რად 10% -16%-ს იღე ბენ (ბანკები 

იშ ვი ა თად იძ ლე ვი ან კრე დი ტებს და გი რა ვე ბულ 

– გა მოს ყიდ ვის უფ ლე ბის გა რე შე – უძ რავ ქო ნე ბა-

ზე). „დილეტანტებისთვის ეს ძა ლი ან სა რის კო ა“, 

ამ ბობს მა იკ ორი, უძ რა ვი ქო ნე ბის თე ო რი ი სა 

და პრაქ ტი კის არი ზო ნის სა ხელ მ წი ფო ცენ ტ რის 

დი რექ ტო რი. იმის თ ვის, რომ მო გე ბა მი ი ღოთ, 

„ზუსტად უნ და იცო დეთ, რას აკე თებთ და სწრა-

ფად იმოქ მე დოთ“. მაგ რამ სა რე მონ ტო სა მუ შა-

ო ე ბი შე საძ ლოა 90 დღეს გაგ რ ძელ დეს. თუმ ცა 

სე მი ნა რის მო ნა წი ლე ე ბი მა ინც და ინ ტ რი გე ბულ ნი 

არი ან. რო დე საც ერ თ -ერ თ მა მათ გან მა ჰკითხა 

მონ ტე ლონ გოს, რო გორ მო ნა ხოს და ფი ნან სე ბის 

წყა რო, მან სწრა ფად უპა სუ ხა: „არსებობს პა ტა რა 

კომ პა ნია Google-ი, რო მელ შიც უნ და აკ რი ფოთ: 

იპო თე კუ რი სეს ხე ბი, კა ლი ფორ ნი ა“.

რას ფიქ რო ბენ ყო ვე ლი ვე ამა ზე მო ნა წი ლე ე-

ბი? ზო გი, მა გა ლი თად, ჰი უს ტო ნე ლი დი ა სახ ლი სი 

ჟა ნე ტი ოპი ტი მის ტუ რა დაა გან წყო ბი ლი. „მე ვი ცი, 

რომ პირ ვე ლი ვე გა რი გე ბა კარგ შე დეგს მო მი-

ტანს“, – ამ ბობს ის. რამ დე ნი მე კი უკ მა ყო ფი ლო ა. 

„ტვინის გა მო რეცხ ვა ა, – ას კ ვ ნის ტო ნი, რო მე ლიც 

ად რე კამ ბო ჯის ჯუნ გ ლებ ში პატ რუ ლი რებ და, 

რო გორც სამ ხედ რო, შემ დეგ კი, სა ნამ ტამ პ ლა ში 

(ფლორიდა) პენ სი ა ზე არ გა ვი და, ქა ლაქ ნი უ არ კ ში 

(ნიუ-ჯერსი) მუ შა ობ და პო ლი ცი ე ლად. – ჩე მი სამ-

ხედ რო კა რი ე რის დღე ე ბი გა მახ სენ და“.

კრი ტი კულ შე ნიშ ვ ნებ ზე მონ ტე ლონ გოს გამ-

ზა დე ბუ ლი პა სუ ხი აქვს: „ყოველწლიურად ჩვენს 

სე მი ნა რებს 300 000 ადა მი ა ნი ეს წ რე ბა და 200-ზე 

ნაკ ლებ სა ჩი ვარს ვი ღებთ. თა ვი სი კა რი ე რის 

პიკ ზე მყო ფი უოლტ დის ნე იც კი ვერ იოც ნე ბებ და 

კლი ენ ტ თა ასეთ მომ სა ხუ რე ბა ზე“. ის ლა პა რა კობს 

რო გორც ადა მი ა ნი, რო მე ლიც კარ გად ერ კ ვე ვა 

ფან ტა ზი ე ბით ვაჭ რო ბა ში. 

პიროვნება
მედი რობინსონი
15 წლის ტე  ხა  სელ   მა 

გო  გო  ნამ $1 მი  ლი  ონ  -

ზე მე  ტი ღი  რე  ბუ  ლე  ბის 

სან   დ   ლე  ბი – Fish Flops-ი 

– გა  ყი  და, თი  თო $25-ად. 

nordstrom-მა და Macy’s-

მა უკ   ვე და  დეს მას   თან 

კონ   ტ   რაქ   ტი.

კომპანია
uMANo
ახა ლი ამ ბა ვი: პოდ კას-

ტებს მსა ხი ო ბე ბი ახ მო-

ვა ნე ბენ.

იდეა
ოთხის წესი 
კითხ ვე ბი, რომ ლებ საც 

სვა მენ უდი დე სი ლი დე-

რე ბი: არის თუ არა ეს 

საჩ ქა რო? რი სი კე თე ბა 

უნ და შე ა ჩე როთ? რა 

გა გაძ ლი ე რებთ? რა გა-

მოგ რ ჩათ?

ტენდენციები

რაზე საუბრობს Forbes.com-ის 

47 მილიონი მომხმარებელი? 

ამის უკეთ გასარკვევად თვალი 

გადაავლეთ ქვემოთ მოცემულ 

ტექსტს ან აკრიფეთ შემდეგი 

მისამართი:

ForbeS.com/entrePreneurS
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ინვესტიციები

დაზღვევა

დამნაშავეა ბერნანკე
დაბალი საპროცენტო განაკვეთების „წყალობით“, სიცოცხლის 
დაზღვევის ძველი უნივერსალური პოლისები შესაძლოა უსიამოვნო 
სიურპრიზს მალავდნენ სადაზღვევო პრემიასთან დაკავშირებით.
ავტორი: ეშლი ებელინგი

აი სა ში ნე ლი დი ლე მა: ფლო რი-

დელ მა ქვრივ მა, რო მე ლიც ამ ჟა მად 

90 წლი სა ა, და მის მა აწ გარ დაც ვ-

ლილ მა მე უღ ლემ 1996 წელს აიღეს 

$2-მილიონიანი ე.წ. „ორმაგი სი ცოცხ-

ლის დაზღ ვე ვის“ პო ლი სი და გა ნა თავ-

სეს იგი სპე ცი ა ლურ ტრას ტ ში თა ვი-

ან თი სა მი შვი ლის სა სარ გებ ლოდ. 

თა ვის დრო ზე მსგავ სი სა დაზღ ვე ვო 

პო ლი სე ბი მემ კ ვიდ რე ო ბის და გეგ მ ვის 

საკ მა ოდ მო გე ბი ან ფორ მას წარ მო ად-

გენ და: მშობ ლებს შე ეძ ლოთ ყო ველ წ-

ლი უ რად მი ე ღოთ $10 000 მო ცუ ლო ბის 

და უ ბეგ რა ვი სა ჩუ ქა რი თი თო ე უ ლი 

შვი ლის გან და ამ გზით და ე ფა რათ 

პო ლი სის ყო ველ წ ლი უ რი გა და სა ხა-

დი $30 000 ოდე ნო ბით, ხო ლო ორი ვე 

მშობ ლის გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ შვი ლე ბი 

$2 მი ლი ონს ყო ველ გ ვა რი და ბეგ ვ რის გა რე შე 

მი ი ღებ დ ნენ.

ახ ლა ყო ველ წ ლი უ რი სა დაზღ ვე ვო გა და სა-

ხა დი $225 000-მდე გა ი ზარ და და შვი ლებ მა 

აღარ იცი ან, რა ქნან. პო ლი სის ვა და იწუ რე ბა 

მას შემ დეგ, რაც დე და 95 წლის გახ დე ბა, ამ რი-

გად, შე საძ ლოა მათ ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში 

$900 000-ის გა დახ და მო უ წი ოთ და სა ნაც ვ-

ლოდ არა ფე რი მი ი ღონ. „რა უნ და გა ა კე თო ამ 

დროს? – შვი ლებ მა უნ და გა დაწყ ვი ტონ, რო დის 

უნ და გარ და იც ვა ლოს მა თი დე და“, – წუხს რონ 

ვა ი ნე რი, ვეს ტ პორ ტის (კალიფორნია) RDM 

Financial Group-ის დამ ფუძ ნე ბე ლი, რო მე ლიც 

ოჯა ხის ფუ ლად რე სურ სებს მარ თავს. ერ თ -ერ-

თი ვა რი ან ტი, რო მელ საც ისი ნი გა ნი ხი ლა ვენ: 

მიჰ ყი დონ სა დაზღ ვე ვო პო ლი სი ინ ვეს ტორს – 

ვთქვათ, რო მე ლი მე ჰეჯ - ფონდს ან სი ცოცხ ლის 

დაზღ ვე ვის პო ლი სე ბის გა მომ ს ყიდ ველ კომ პა-

ნი ას – რის შე დე გა დაც შე საძ ლოა რამ დე ნი მე 

ასე უ ლი ათა სი მი ი ღონ.

1980-იანი წლე ბი დან სი ცოცხ ლის უნი ვერ სა-

ლუ რი დაზღ ვე ვის პო ლი სებს, სა გა და სა ხა დო 

შე ღა ვა თე ბი სა და მოქ ნი ლო ბის გა მო, რო-

გორც წე სი, ასა კო ვა ნი მდი და რი ადა მი ა ნე-

ბი ყი დუ ლობ დ ნენ. თა ვი დან იწყებთ წლი უ რი 

სა დაზღ ვე ვო პრე მი ე ბის (ან შე საძ ლოა ერ თი 

დი დი, ერ თ ჯე რა დი სა დაზღ ვე ვო შე ნა ტა ნის) 

გა დახ დით, რო მე ლიც გა და ფა რავს თქვე ნი 

გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ გა სა ცემ სა დაზღ ვე ვო 

თან ხას. ეს ნა მე ტი იზ რ დე ბა და ბეგ ვ რის გა რე შე 

და იქ მ ნე ბა ფუ ლა დი ღი რე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც, 

სა ვა რა უ დოდ, სრუ ლი ად ან ნა წი ლობ რივ და-

ფა რავს უფ რო მა ღალ სა დაზღ ვე ვო შე ნა ტა ნებს 

ასა კის მა ტე ბას თან ერ თად. პრობ ლე მა ასე თი ა: 

1980-90-იან წლებ ში აღ ნიშ ნუ ლი პო ლი სე ბი 

იყი დე ბო და რეკ ლა მით, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 

პო ლის ზე ნა მე ტი შე მო სა ვა ლი და ახ ლო ე ბით $ 

6-12% ფარ გ ლებ ში მერ ყე ობ და. მას შემ დეგ, რაც 

ფე დე რა ლუ რი სა რე ზერ ვო სის ტე მის თავ მ ჯ დო-

პრაქტიკული 
რჩევები

სად არ უნდა 
მოვკვდეთ
მა შინ, რო დე საც მემ კ ვიდ რე-

ო ბით გა და ცე მულ ქო ნე ბა ზე 

ფე დე რა ლუ რი გა და სა ხა დის გან 

გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია ერთ პირ ზე 

$5,25 მი ლი ო ნი, ხო ლო წყვილ ზე 

$10,5 მი ლი ო ნი, შე საძ ლოა აღარც 

გა გიჩ ნ დეთ დაზღ ვე ვის, რო გორც 

შთა მო მავ ლო ბი სათ ვის ქო ნე ბის 

გა და ცე მის ინ ს ტ რუ მენ ტის, გა მო-

ყე ნე ბის სურ ვი ლი. მაგ რამ სა ნამ 

გა დაწყ ვეტ დეთ თქვე ნი პო ლი სის 

მოქ მე დე ბის შეწყ ვე ტას, გა ით ვა-

ლის წი ნეთ შტა ტის გა და სა ხა დე ბი: 

17 შტატ სა და კო ლუმ ბი ის ოლქს 

და წე სე ბუ ლი აქვთ გა და სა ხა-

დე ბი უფ რო მცი რე მო ცუ ლო ბის 

სა მემ კ ვიდ რეო ქო ნე ბა ზე, ვიდ რე 

„ბიძია სემს”. უახ ლე სი ინ ფორ მა-

ცია ამ შტა ტე ბის შე სა ხებ იხი ლეთ 

ვებ - გ ვერ დ ზე:  

www.forbes.com/state-estate-taxes. ი
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მა რემ, ბენ ბერ ნან კემ, 2008 წლი დან და ბა ლი საპ რო ცენ-

ტო გა ნაკ ვე თე ბის პო ლი ტი კა წა მო იწყო, ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 

3%-მდე შემ ცირ და და ისიც კი არ არის გა რან ტი რე ბუ ლი 

(ცვლადი უნი ვერ სა ლუ რი პო ლი სე ბი მიბ მუ ლია აქ ცი ე ბის 

უკუ გე ბის ნორ მა ზე და ზო გი ერ თი მათ გა ნი გა ყიდ ვი სას 

12%-იან ყო ველ წ ლი ურ გა რან ტი რე ბულ შე მო სა ვალ საც კი 

ჰპირ დე ბო და მყიდ ველს). 

და მა ინც, სა დაზღ ვე ვო პო ლი სის ბევ რ მა მფლო ბელ-

მა არც კი იცის, რა საფ რ თხე შე იძ ლე ბა და ე მუქ როს მათ 

ოჯა ხებს. „ისინიც კი, ვინც დი დი რა ო დე ნო ბით ყი დუ ლო-

ბენ ამ პო ლი სებს, არა სო დეს ამოწ მე ბენ მათ“, – ამ ბობს 

ჯო ნა თან ფორ ს ტე რი, სა ო ჯა ხო იურის ტი მაკ ლი ნის 

(ვირჯინიის შტა ტი) Greenberg Traurig-იდან. მას ჰყავს 92 

წლის კლი ენ ტი, რო მელ მაც სულ ახ ლა ხან მი ი ღო შეტყო-

ბი ნე ბა $600 000 პრე მი ის გა დახ დის ვალ დე ბუ ლე ბის 

შე სა ხებ, მას კი ეგო ნა, რომ ხელ ში ეჭი რა $5 მი ლი ო ნის 

მო ცუ ლო ბის პო ლი სი, რომ ლის ყვე ლა სა დაზღ ვე ვო შე ნა-

ტა ნი უკ ვე გა დახ დი ლი იყო. გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ 

ამ ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლე $50 მი ლი ო ნი ღირს და პო ლი სი 

უვა დო ა, მას გა დახ და მო უ წევს.

არ გაქვთ ზედ მე ტი $600 000? იყა ვით უფ რო პრო აქ ტი-

ულ ნი. პირ ვე ლი, რაც უნ და გა ა კე თოთ, უნ და გა მო ითხო-

ვოთ დამ ზღ ვე ვი სა გან თქვე ნი მოქ მე დი სა დაზღ ვე ვო 

პო ლი სის მი მო ხილ ვა. ამ მი მო ხილ ვა ში ნაჩ ვე ნე ბი იქ ნე ბა, 

თუ რო გორ შე იძ ლე ბა შე იც ვა ლოს პო ლი სის ფუ ლა დი ღი რე-

ბუ ლე ბა და სა დაზღ ვე ვო შე ნა ტა ნე ბი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ-

ვე თე ბის, სიკ ვ დი ლის შემ თხ ვე ვა ში გა სა ცე მი დახ მა რე ბის 

გა და სა ხა დე ბი სა და სხვა ხარ ჯე ბის გა და ხედ ვის სა შუ ა ლე-

ბით. თქვე ნი ასა კი სა და ამ მი მო ხილ ვა ში აღ მო ჩე ნი ლი ციფ-

რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შე გიძ ლი ათ: არა ფე რი იღონოთ 

და და ე ლო დოთ მოვ ლე ნე ბის გან ვი თა რე ბას; შე ამ ცი როთ 

სიკ ვ დი ლის შემ თხ ვე ვა ში მი სა ღე ბი თან ხა, რა თა ფუ ლა დი 

რე ზერ ვი უფ რო დიდ ხანს გე ყოთ; ჩა დოთ უფ რო მე ტი ფუ ლი 

სა დაზღ ვე ვო პო ლის ში (იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ საკ მაო ფუ ლი 

გაქვთ და თან 4%-იანი უკუ გე ბაც გა რან ტი რე ბუ ლი ა); გა-

დაც ვა ლოთ სა დაზღ ვე ვო პო ლი სი სხვა პო ლის ზე; გა ყი დოთ 

პო ლი სი.

სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი სა ღე ბად სა კუ თარ თავს 

მრა ვა ლი „რა მოხ დე ბა, თუ…“ კითხ ვა უნ და და უს ვათ და შე ა-

ფა სოთ სხვა დას ხ ვა ვა რი ან ტი, მათ შო რის, სა გა და სა ხა დო 

შე დე გე ბი. სა დაზღ ვე ვო პო ლი სე ბის ანა ლიზ სა და მი მო-

ხილ ვას ახორ ცი ე ლებს ამ სფე როს უამ რა ვი ანა ლი ტი კო სი, 

ასე ვე მრა ვა ლი ფი ნან სუ რი დამ გეგ მა ვი და და მო უ კი დე ბე ლი 

სა დაზღ ვე ვო ბრო კე რი. სთხო ვეთ დამ გეგ მავს ან ბრო კერს 

ღი ად და ა ფიქ სი რონ, რა მო ცუ ლო ბის სა კო მი სი ოს მი ი ღე ბენ 

ისი ნი პო ლი სე ბის გა დაც ვ ლით. 

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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მოსაზრება
ნი კო ლოზ ყა ვე ლაშ ვი ლი 

შე საძ ლე ბე ლია თუ არა ფა სი ა ნი 
ქა ღალ დე ბის ფა სის წი ნას წარ მეტყ ვე ლე ბა 

და ამ გზით გამ დიდ რე ბა?
ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბით სპე კუ ლა ცია 
სა უ კუ ნე ებს ით ვ ლის. ადა მი ა ნებს სურ დათ 

მო გე ბა აქ ცი ე ბის ფა სე ბის ზრდის გან მი ე ღოთ, 

შე სა ბა მი სად, ისი ნი მა თი ფა სე ბის პროგ ნო-

ზი რე ბის გზებს ეძებ დ ნენ. ცნო ბი ლია მრა ვა ლი 

ის ტო რი უ ლი შემ თხ ვე ვა, რო დე საც ეს პროგ-

ნო ზე ბი არა რა ცი ო ნა ლურ ხა სი ათს იღებ და. 

ერ თ -ერ თი ასე თი ეპი ზო დია „ტიტების მა ნი ის“ 

ამ ბა ვი XVII სა უ კუ ნის ჰო ლან დი ა ში, რო დე-

საც ტი ტის ფას მა გა მოც დი ლი მუ შის წლი ურ 

ხელ ფასს გა და ა ჭარ ბა. ეს ამ ბა ვი ის ტო რი ა ში 

შე ვი და რო გორც სიმ ბო ლო იმი სა, თუ რო გორ 

შე იძ ლე ბა საგ ნის ფა სმა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა-

და ა ჭარ ბოს მის ნამ დ ვილ ღი რე ბუ ლე ბას, რაც 

მოგ ვი ა ნე ბით აისა ხა ტერ მინ ში Speculative 

Bubble (სპეკულაციური ბუშ ტი).

ასე თი „ბუშტი“ გა ი ბე რა 1720 წელს ინ გ ლის-

ში. „სამხრეთის ზღვის კომ პა ნი ის“ აქ ცი ის 

ფა სი, რო მე ლიც იან ვარ ში 128 ბრი ტა ნუ ლი 

გირ ვან ქა სტერ ლინ გი იყო, მა ის ში 550 გირ-

ვან ქამ დე გა ი ზარ და, ხო ლო აგ ვის ტო ში 1000 

გირ ვან ქას მი აღ წი ა.

ბევ რის თ ვის სა უ ბე დუ როდ, სექ ტემ ბერ ში 

ეს ბუშ ტი გას კ და და აქ ცი ე ბის ფა სი 150 გირ-

ვან ქამ დე და ე ცა, რა საც ინ ვეს ტო რე ბის მა სი-

უ რი გა კოტ რე ბა მოჰ ყ ვა. გან სა კუთ რე ბით ის 

ინ ვეს ტო რე ბი და ზა რალ დ ნენ, რომ ლებ მაც 

აქ ცი ე ბის შე სა ძე ნად სეს ხი ბან კი დან აიღეს. 

სერ ისა აკ ნი უ ტო ნი, რო მელ მაც გად-

მო ცე მით ამ ეპი ზოდ ზე 20 000 გირ ვან ქა 

(დღეს და ახ ლო ე ბით 2,4 მი ლი ო ნი გირ ვან ქა) 

და კარ გა, ასე გა მო ეხ მა უ რა ამ ამ ბავს: „მე 

შე მიძ ლია გა მოვ თ ვა ლო ვარ ს კ ვ ლა ვე ბის 

მოძ რა ო ბა, მაგ რამ ადა მი ა ნის სი გი ჟეს ვერ 

გა მოვ თ ვ ლი“. მარ თ ლაც, ბუ ნე ბის კა ნო ნე ბის 

დად გე ნა შე საძ ლოა უფ რო ად ვი ლი იყოს, 

ვიდ რე ადა მი ა ნის ფსი ქო ლო გი ის გავ ლე ნის 

ქვეშ მყო ფი ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის ბა ზარ ზე 

ფა სე ბის წი ნას წარ მეტყ ვე ლე ბა.

„სამხრეთი ზღვის კომ პა ნი ის“ მსგავ სი 

ამ ბა ვი არა ერ თხელ გან მე ორ და სხვა დას ხ ვა 

დროს სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა ში და მათ შო რის 

300 წლის შემ დეგ სა ქარ თ ვე-

ლო შიც.

 სა ქარ თ ვე ლოს ბან კის აქ-

ცი ის ფა სე ბის ცვლი ლე ბა 2004 

წლის მა ი სი დან 2009 წლის თე-

ბერ ვ ლამ დე ძა ლი ან ჰგავს ისა აკ 

ნი უ ტო ნის ეპო ქის „სამხრეთი 

ზღვის კომ პა ნი ის“ აქ ცი ე ბის 

ფა სე ბის მოძ რა ო ბის სუ რათს. 

აშ კა რაა სპე კუ ლა ცი უ რი ბუშ ტის 

არ სე ბო ბა, რო მე ლიც შემ დეგ ნა-

ი რად გა ი ბე რა: 2006 წლის შუა 

პე რი ო დი დან და იწყო ბან კის 

აქ ცი ე ბის ფა სის მკვეთ რი ზრდა. 

აქ ცი ის ფას მა 2007 წლის ივ ლის-

ში პიკს მი აღ წია და 67 ლარს 

გა უ ტოლ და, პიკს მოჰ ყ ვა მკვეთ რი კო რექ ცია 

და უკ ვე 2009 წლის და საწყის ში აქ ცი ის ფა სი 

4 ლა რამ დე და ე ცა, და უბ რუნ და რა 2004 წლის 

მა ი სის დო ნეს. 

გამ ჭ რი ა ხი ინ ვეს ტო რი, რო მე ლიც მოვ ლე-

ნე ბის ასე თი გან ვი თა რე ბის პროგ ნო ზი რე ბას 

შეძ ლებ და და აქ ცი ე ბის ყიდ ვა- გა ყიდ ვის მო-

მენტს ზუს ტად შე არ ჩევ და, და ახ ლო ე ბით სამ-

წ ლი ან პე რი ოდ ში 10 000 აქ ცი ა ზე 630 ათასს 

ლარს მო ი გებ და (გაყიდვის ფასს – 2007 წლის 

ივ ლის ში 67 ლა რი – გა მოკ ლე ბუ ლი ყიდ ვის 

ფა სი – 2004 წლის მა ის ში 4 ლა რი – გამ რავ ლე-

ბუ ლი 10 000 აქ ცი ა ზე).

თუნ დაც სა ქარ თ ვე ლოს ბან კის ეს მა გა-

ლი თი აჩ ვე ნებს, რომ აქ ცი ე ბით ვაჭ რო ბით შე-

საძ ლე ბე ლია ბაზ რის ბუ ნებ რივ ზრდა ზე უფ რო 

მე ტი მო გე ბის მი ღე ბა ანუ არ ბიტ რა ჟი. 

მეც ნი ე რე ბი არ ბიტ რა ჟის შე საძ ლებ ლო ბის 

სა კითხით სა უ კუ ნე ზე მე ტი ხნის წი ნათ და ინ-

ტე რეს დ ნენ. XX სა უ კუ ნის მე ო რე ნა ხე ვარ ში 

აქ ცი ა თა ფა სის პროგ ნო ზი რე ბას ახა ლი ბიძ გი 

მის ცა კომ პი უ ტე რე ბის გან ვი თა რე ბამ. მკვლე-

ვა რე ბი ვა რა უ დობ დ ნენ, რომ აქ ცი ის ფა სე ბი 

ასა ხავს ფირ მის მდგო მა რე ო ბას და, შე სა ბა-

მი სად, ზო გა დად ეკო ნო მი კუ რი თუ ფირ მის 

შე სა ხებ გავ რ ცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია მა ლე ვე 

აისა ხე ბა მის ფა სებ ში. 

თუ აქ ცი ა თა ფა სე ბი მყი სი ე რად რე ა-

გი რებს ახალ ინ ფორ მა ცი ა ზე, მა თი ცვლი-

ლე ბა სწო რედ ამ ინ ფორ მა ცი ა ზე ყო ფი ლა 

და მო კი დე ბუ ლი. ახა ლი ინ ფორ მა ცი ა, თა ვის 

მხრივ, არაპ როგ ნო ზი რე ბა დია და აქ ცი ა თა 

ფა სე ბი, რომ ლე ბიც არაპ როგ ნო ზი რე ბა დი ინ-

ფორ მა ცი ის გავ ლე ნით იც ვ ლე ბა, თვი თო ნაც 

არაპ როგ ნო ზი რე ბა დი უნ და იყოს. ეს არის 

სა ფუძ ვე ლი The Random Walk ჰი პო ტე ზის, 

რო მე ლიც ამ ბობს, რომ აქ ცი ა თა ფა სის ცვლი-

ილი ას სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი

„სამხრეთის 
ზღვის კომ პა ნი ის“ 

აქ ცი ე ბის ფას თა 
დი ნა მი კა
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ლე ბე ბი არაპ როგ ნო ზი რე ბა დი შემ თხ ვე ვი თი 

სი დი დე ე ბი ა. 

The Random Walk-ის ბუ ნებ რი ვი შე დე გია 

ის, რომ აქ ცი ის ფა სე ბი სა უ კე თე სოდ ასა ხა-

ვენ მათ შე სა ხებ მთელ არ სე ბულ ინ ფორ მა-

ცი ას. აქ ცი ე ბის ფა სე ბის პროგ ნო ზი რე ბის 

შე საძ ლებ ლო ბა კი მხო ლოდ იმას ნიშ ნავს, 

რომ ყვე ლა ინ ფორ მა ცია არ არის ასა ხუ ლი 

მათ ფას ში. იდე ას, რომ აქ ცი ის ფას ში ასა ხუ-

ლია ყვე ლა ხელ მი საწ ვ დო მი ინ ფორ მა ცი ა, 

ეფექ ტი ა ნი ბაზ რის ჰი პო თე ზა ეწო დე ბა.

პრაქ ტი კუ ლი თვალ საზ რი სით, თუ ეფექ ტი-

ა ნი ბაზ რის ჰი პო თე ზა ძა ლა ში ა, ეს ნიშ ნავს, 

რომ არ არ სე ბობს უკე თე სი სტრა ტე გი ა, ვიდ-

რე პა სი უ რი „იყიდე და და ე ლო დე ბა ზარს“ 

(Buy and Hold), მაგ რამ თუ მო ხერ ხ დე ბა 

ეფექ ტი ა ნი ბაზ რის ჰი პო თე ზის უარ ყო ფა ამა 

თუ იმ სა ფონ დო ბაზ რის თ ვის, ეს მი ა ნიშ ნებს 

იმა ზე, რომ ამ ბა ზარ ზე გარ კ ვე ულ წი ლად 

შე საძ ლე ბე ლია ფა სე ბის პროგ ნო ზი რე ბა და 

აქ ტი უ რი სა ინ ვეს ტი ციო მე ნეჯ მენ ტით უფ რო 

მე ტი მო გე ბის მი ღე ბა, ვიდ რე პა სი უ რად ბაზ-

რის მი ყო ლის შემ თხ ვე ვა ში.

ცნო ბი ლი ეკო ნო მის ტი ჯო ზეფ სტიგ ლი-

ცი ამ ტ კი ცებს, რომ ეფექ ტი ა ნი ბაზ რე ბის 

არ სე ბო ბა შე უძ ლე ბე ლი ა. მი სი არ გუ მენ ტი ა, 

რომ თუ ბაზ რე ბი ეფექ ტი ა ნი ა, ბაზ რის მო-

თა მა შე ე ბი ვერ იხე ი რე ბენ ინ ფორ მა ცი ის 

მოგ რო ვე ბის გან და აღარ ექ ნე ბათ ვაჭ რო-

ბის სტი მუ ლი. შე სა ბა მი სად, ბაზ რე ბიც აღარ 

იფუნ ქ ცი ო ნი რე ბენ. ბა ზარ ზე ყო ველ თ ვის 

არი ან მო ვაჭ რე ე ბი, რო მელ თაც ჰგო ნი ათ, 

რომ კარ გი ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე ვაჭ-

რო ბენ, სი ნამ დ ვი ლე ში კი მხო ლოდ „ხმაურს“ 

ის მე ნენ. ასე თი მო თა მა შე ე ბი ყო ველ თ ვის 

წა ა გე ბენ, რო დე საც კარ გად ინ ფორ მი რე ბულ 

ინ ვეს ტო რებ თან ვაჭ რო ბენ. მარ ტი ვად რომ 

ვთქვათ, ეს კარ გად შე ე სა ბა მე ბა ცნო ბილ გა-

მოთ ქ მას ნუ ლო ვა ნი ჯა მის თა მა შის (The Zero 

Sum Game) შე სა ხებ, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ 

ერ თი ინ ვეს ტო რი მო გე ბას მხო ლოდ მე ო რე 

ინ ვეს ტო რის წა გე ბის ხარ ჯ ზე იღებს.

ათ წ ლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში ჩა ტა რე ბუ-

ლი მრა ვა ლი კვლე ვი სა და ათა სო ბით სა ჟურ-

ნა ლო სტა ტი ის მი უ ხე და ვად, ეკო ნო მის ტებ მა 

და პრაქ ტი კო სებ მა ვერ მი აღ წი ეს კონ სენ-

სუსს, ეფექ ტი ა ნია თუ არა აქ ცი ე ბის ბაზ რე ბი. 

ეფექ ტი ა ნი ბაზ რის ჰი პო თე ზის ირ გ ვ ლივ 

გან ვი თა რე ბულ მა მრა ვალ მა თე ო რი ულ მა 

მო დელ მა, დახ ვე წი ლი ეკო ნო მეტ რი კუ ლი 

მე თო დე ბით ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვებ მა, მხო-

ლოდ გა ამ ყა რა მო წი ნა აღ მ დე გე მხა რე ე ბის 

არ გუ მენ ტე ბი.

არ სე ბობს ძვე ლი ანეკ დო ტი ეკო ნო-

მის ტ ზე, რო მე ლიც თა ვის მე გო ბარ თან 

ერ თად სე ირ ნობს. ისი ნი მი წა ზე დაგ დე ბულ 

100-დოლარიანს იპო ვი ან. მე გო ბა რი და იხ-

რე ბა ფუ ლის ასა ღე ბად, მაგ რამ ეკო ნო მის-

ტი ეუბ ნე ბა:  „ეს 100-დოლარიანი ნამდვილი 

რომ იყოს, ვინ მე უკ ვე აიღებ და”. ეს ანეკ-

დო ტი,  ერთი მხრივ, კარ გად ასა ხავს იმ ეჭ-

ვებს, რომ ლე ბიც აკა დე მი ურ წრე ებს აქვთ 

ფა სე ბის პროგ ნო ზი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბის 

თვალ საზ რი სით და, მე ო რე მხრივ, მო გე ბის 

იმ შანსს, რო მე ლიც, მი უ ხე და ვად აკა დე მი-

უ რი სკეპ ტი ციზ მი სა, შე საძ ლოა ჰქონ დეთ 

პრო ფე სი ო ნალ ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბით 

მო ვაჭ რე ებს.

სტა ტი ის ბო ლოს წარ მო გიდ გენთ აქ ცი ა-

თა გარ კ ვე უ ლი კლა სის, კერ ძოდ, უმ ს ხ ვი-

ლე სი და სავ ლუ რი, ჩი ნუ რი და იაპო ნუ რი 

ბან კე ბის აქ ცი ე ბის ფა სე ბის ანა ლი ზის 

დას კ ვ ნებს. ეს ანა ლი ზი შე ე ცა და პა სუ ხი 

გა ე ცა კითხ ვა ზე, არის თუ არა ბან კე ბის აქ-

ცი ა თა ფა სის ცვლი ლე ბა თან ხ ვ დე ნა ში The 

Random Walk-თან და ეფექ ტი ა ნი ბაზ რის 

თე ო რი ას თან თუ არ სე ბობს ამ ბა ზარ ზე 

არ ბიტ რა ჟის შე საძ ლებ ლო ბა? 

ანა ლიზ მა გვიჩ ვე ნა, რომ უმ ს ხ ვი ლე სი 

ამე რი კუ ლი და ევ რო პუ ლი ბან კე ბის უმე-

ტე სო ბი სათ ვის შე საძ ლე ბე ლია აქ ცი ე ბით 

ვაჭ რო ბის მო გე ბი ა ნი სტრა ტე გი ის გა მო მუ-

შა ვე ბა, თუმ ცა – მხო ლოდ რამ დე ნი მედღი-

ან შუ ა ლედ ში. უმ ს ხ ვი ლე სი იაპო ნუ რი და 

ჩი ნუ რი ბან კე ბის აქ ცი ე ბით ვაჭ რო ბი სას კი 

არ ბიტ რა ჟის შე საძ ლებ ლო ბა პრაქ ტი კუ ლად 

არ არ სე ბობს. ამის მი ზე ზი ამ ბან კე ბის მფლო-

ბე ლო ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი ა. 

ჩი ნუ რი ბან კე ბის აქ ცი ე ბის უდი დეს ნა წილს 

ფლობს სა ხელ მ წი ფო და ბა ზარ ზე ვაჭ რო ბა 

აქ ცი ე ბის მხო ლოდ მცი რე ნა წი ლით მიმ დი-

ნა რე ობს. იაპო ნუ რი ბან კე ბის თ ვის კი აქ ცი ის 

ფა სე ბის ცვლი ლე ბა ზე მოქ მე დებს ისე თი სა ინ-

ტე რე სო ფე ნო მე ნი, რო გო რი ცაა ურ თი ერ თ მ ფ-

ლო ბე ლო ბა (abushiki mochiai). ეს არის იაპო ნი-

ა ში გავ რ ცე ლე ბუ ლი პრაქ ტი კა, რო ცა ფირ მე ბი 

ერ თ მა ნეთ ში ცვლი ან სა კუ თარ აქ ცი ებს. ამ 

გზით მფლო ბე ლო ბა ში არ სე ბუ ლი აქ ცი ე ბი ძა-

ლი ან იშ ვი ა თად იყი დე ბა სა ფონ დო ბირ ჟებ ზე. 

XXI სა უ კუ ნის და საწყი სი სათ ვის იაპო ნი ის 

კერ ძო კომ პა ნი ე ბის აქ ცი ე ბის 65-70% ურ-

თი ერ თ მ ფ ლო ბე ლო ბა ში იყო. შე სა ბა მი სად, 

სა ფონ დო ბირ ჟებ ზე მხო ლოდ დარ ჩე ნი ლი 

აქ ცი ე ბით ვაჭ რო ბა მიმ დი ნა რე ობს.

თუ ზე მოთ მოყ ვა ნილ შე დე გებს შე ვა ჯა-

მებთ, შეგ ვიძ ლია და ვას კ ვ ნათ, რომ რო გორც 

იაპო ნუ რი, ისე ჩი ნუ რი აქ ცი ე ბის ბაზ რე ბი-

სათ ვის, თუმ ცა სხვა დას ხ ვა მი ზე ზით, მაგ რამ 

ერ თ ნა ი რად და მა ხა სი ა თე ბე ლი ა, რომ 

ბა ზარ ზე სა ვაჭ როდ გა მო ტა ნი ლი აქ ცი ე ბის 

წი ლი შე და რე ბით მცი რეა კომ პა ნი ის მი ერ 

გა მოშ ვე ბუ ლი აქ ცი ე ბის სა ერ თო რა ო დე-

ნო ბას თან შე და რე ბით. სწო რედ ამის გა მო 

გან ს ხ ვავ დე ბა აქ ცი ა თა ვაჭ რო ბით მო გე ბის 

მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, ერ თი მხრივ, და-

სავ ლურ და, მე ო რე მხრივ, ჩი ნურ და იაპო ნურ 

ბან კებს შო რის. 

„საქართველოს ბანკის” აქციის ფასი
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ო ბი კი ტი, რო მელ საც 700 000 თაყ ვა ნის მ ცე მე ლი ელო-

დე ბა მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე დიდ, ჰი უს ტო ნის რო დე ო ზე, 

თა ვის სა გას ტ რო ლო ავ ტო ბუს ში ისე ვე მოშ ვე ბუ ლად 

და თა ვი სუფ ლად ზის, რო გორც ჯინ სი მის ტან ზე. ის 

ატა რებს შეხ ვედ რას მის თ ვის ჩვე ულ გუნ დ თან – ბიზ ნეს პარ ტ ნი ო-

რებ თან, და არა ფა ნატ გო გო ნებ თან – და ამა ვე დროს ეშ მა კუ რად 

მთა ვა ზობს ჭი ა ყე ლის გა დაყ ლაპ ვას. მუხ ლუ ხის მსგავ სი არ სე-

ბა, ზო მით გოლ ფის ბურ თის დამ ჭე რის ნა ხე ვა რი, ცუ რავს ერ თი 

დუ ი მის სიღ რ მე ზე მეს კალ ში, რო მე ლიც ტე კი ლას მუ ქი ფე რის 

ბი ძაშ ვი ლი ა. კი ტი ყვე ლას სთხოვს, ას წი ონ თა ვი ან თი წი თე ლი 

Solo-ს ჭი ქე ბი – რომ ლებ შიც, ჩე მი  ჭიქისგან გან ს ხ ვა ვე ბით, არ ყრია 

მკვდა რი ჭი ა ყე ლე ბი – და ერ თი ა ნად გა დაჰ კ რან. „თავიდან ამან 

შე საძ ლოა მო ლან დე ბე ბი გა მო იწ ვი ოს, – ჩა ი ცი ნა მან, რო დე საც ეს 

მწე რი ძლივს გა დავ ყ ლა პე. – ჩა დის რო გორც ცი ლა, გა მო დის რო-

გორც ბოჭ კო“. 

და ამ სიტყ ვებ თან ერ თად შოუ იწყე ბა. მას შემ დეგ, რაც Reliant 

Stadium-ს ცხენ ზე ამ ხედ რე ბუ ლი სიმ პა თი უ რი ქე რა გო გო ნა არ-

ტყამს წრეს ამე რი კის მო ელ ვა რე დრო ში დან ფე ი ერ ვერ კე ბის სრო-

ლით, კი ტი ტო ვებს თა ვის ბორ ბ ლე ბი ან ოაზისს. ის გზას იკ ვ ლევს 

მყვი რა ლა ფა ნე ბის ბრბო ში, კუ ლი სებს მიღ მა ჩერ დე ბა რო ჯერ 

კლე მენ ს თან გა სა სა უბ რებ ლად, შემ დეგ ჯდე ბა თა ვის უზარ მა ზარ 

ვერ ცხ ლის ფერ Ford-ში, რომ ლი თაც გა დის ტა ლახ ში და სცე ნა ზე 

ადის. პირ ვე ლი სიმ ღე რა, „ამერიკული მან ქა ნა“, რო მე ლიც გა მაყ-

რუ ე ბელ ღრი ალს ფა რავს, სა უ კე თე სოდ არის დად გ მუ ლი. 

ფაქ ტობ რი ვად, ტო ბი კიტს ცო ტა რამ თუ აქვს ისე თი, რაც მაქ სი-

მა ლურ კო ორ დი ნი რე ბა ზე არ არის გათ ვ ლი ლი. მეს კა ლი – და ჭი ა ყე-

ლა – 52 წლის კი ტის ალ კო ჰო ლუ რი სას მე ლე ბის სა კუ თა რი მარ კის, 

Wild Shot-ის, პრო დუქ ტი ა; მი სი ას ვ ლა სცე ნა ზე მრა ვალ მი ლი ო ნი ა-

ნი სა რეკ ლა მო კონ ტ რაქ ტის ნა წი ლია – სწო რედ Ford-ის ხელ მ ძღ ვა-

ნე ლო ბამ აღ ჭურ ვა მი სი სა გას ტ რო ლო ავ ტო ბუ სი ისე, რომ ტო ბის 

ას ვ ლის თა ნა ვე ის უკ რავს I Love This Bar-ს – სიმ ღე რას, რომ ლის 

სა ხე ლიც მან თა ვი სი რეს ტორ ნე ბის ქსელს უწო და.

წი ნა რი გებ ში მსხდომ მო ზარ დებს ტე ი ლორ სვიფ ტის მა ი სუ რე-

ბი აც ვი ათ? კი ტი მის წილ საც ფლობს. და ახ ლო ე ბით $1 მი ლი ო ნი, 

რო მელ საც ის 90-წუთიანი კონ ცერ ტის თ ვის მი ი ღებს, თით ქოს 

უმ ნიშ ვ ნე ლო თან ხა ა. 

კი ტის კო მერ ცი ულ მა უნა რებ მა შთამ ბეჭ დავ პატ რი ო ტულ ლო-

ზუნ გებ თან ერ თად, შექ მ ნა ყვე ლა ზე ვერ ტი კა ლუ რად ინ ტეგ რი რე-

ბუ ლი შემ ს რუ ლე ბე ლი მუ სი კა ლურ ბიზ ნეს ში... და ფუ ლის მან ქა ნა 

ერ თი პი როვ ნე ბის სა ხით. FORBES-ი ვა რა უ დობს, რომ გა სუ ლი 12 

თვის გან მავ ლო ბა ში კიტ მა მი ი ღო $65 მი ლი ო ნი –  მე ტი, ვიდ რე 

ნე ბის მი ერ მა მუ სი კოს მა (მადონას, ლე დი გა გას ან ბონ ჯო ვის თუ 

არ ჩავ თ ვ ლით) და ად ვი ლად გა ას წ რო პრო დუქ ცი ის გა ფარ თო ე ბის 

ისეთ ოს ტა ტებს, რო გო რე ბიც არი ან ჯე ი- ზი ($42 მი ლი ო ნი), ბი ონ სე 

($53 მი ლი ო ნი) და ჯე ნი ფერ ლო პე სი ($45 მი ლი ო ნი). 

გრძელ ვა დი ა ნი ციფ რე ბი კი დევ უფ რო შთამ ბეჭ და ვი ა. FORBES-

ის ან გა რი შით, გა სუ ლი ხუთი წლის გან მავ ლო ბა ში კი ტის შე მო სა ვა-

ლი არც ერ თხელ არ ყო ფი ლა წე ლი წად ში $48 მი ლი ონ ზე ნაკ ლე ბი. 

ამ პე რი ოდ ში მის მი ერ მი ღე ბუ ლი თან ხა ჯამ ში $270 მი ლი ონს 

უდ რის. მთე ლი კა რი ე რის გან მავ ლო ბა ში (კიტი წერ და ქან თ რის 

სტი ლის No.1 ჰიტს ყო ველ წელს გა სუ ლი ოცი წლის გან მავ ლო ბა ში) 

მი სი სა ერ თო შე მო სა ვა ლი აღე მა ტე ბა $500 მი ლი ონს. „მან ააშე ნა 

პა ტა რა იმ პე რი ა, მაგ რამ ეს თით ქ მის უხ მა უ როდ გა ა კე თა, – ამ ბობს 

სა კონ ცერ ტო პრო მო უ ტე რი ლუ ის მე სი ნა. – ცო ტას თუ შე უძ ლია ასე-

თი სის წ რა ფით წინ ს ვ ლა ასე დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში“. 

მა შინ რა ტომ არ იცის ამე რი კელ თა უმე ტე სო ბამ ბევ რი რამ 

კი ტის შე სა ხებ? ის ამას ერ თ გ ვა რი შეთ ქ მუ ლე ბის ელ ფერს აძ ლევს: 

„წლების წინ პო ლი ტი კამ უკი დუ რე სი მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის კა ტე გო რი ას 

მი მა კუთ ვ ნა. მე დი ას არ სურს ამა ზე სა უ ბა რი“. რე ა ლუ რად კი საქ მე 

უფ რო მარ ტივ დე მოგ რა ფი ულ მო ნა ცე მებ ში ა. ქან თ რის სტი ლის 

„მან ააშენა პატარა 
იმპერია, მაგრამ ეს 
თითქმის უხმაუროდ 
გააკეთა. ცოტას 
თუ შეუძლია ასეთი 
სისწრაფით წინსვლა“.

1oo ცნობილი ადამიანი
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მუ სი კა ზე ნა ცი ო ნა ლუ რი რა დი ო ა უ დი ტო რი ის მხო ლოდ 14% მო დის, 

ძლი ე რი რე გი ო ნა ლუ რი გა დახ რით. კი ტის გან სა კუთ რე ბუ ლი ნი ჭი 

იმის გაც ნო ბი ე რე ბა ა, რომ ნაც ვ ლად ყვე ლა სათ ვის თა ვის მო წო-

ნე ბის მცდე ლო ბი სა, უნ და გა მო ი ყე ნოს ბა ზა, რო მე ლიც უჩ ვე უ ლოდ 

ერ თ გუ ლია – მყვი რა ლა, მო ცეკ ვა ვე ყო ველ წ ლი უ რი შე მო სა ვა ლი 

– და მაქ სი მა ლუ რი სარ გე ბე ლი ნა ხოს მის გან. „მსხვილმა როკ - რა-

დი ო სად გურ მა შე საძ ლოა და ატ რი ა ლოს ჰი ტი 100-ჯერ და მეტ ჯერ 

ერ თი კვი რის გან მავ ლო ბა ში, – ამ ბობს კი ტის მე ნე ჯე რი ტ.კ. კიმ ბ რე-

ლი, რო მე ლიც მომ ღერ ლის გუნდს 1995 წელს შე უ ერ თ და. – ქან თ-

რის რა დი ო სად გურ მა კი შე საძ ლოა და უკ რას ის 50-ჯერ, მაგ რამ 

მუდ მი ვად“. 

ტო ბი კი ტის თვით მ ფ რი ნა ვი, Lear 60, შე ღე ბი ლია მუქ წით ლად 

და კრე მის ფ რად – მი სი საყ ვა რე ლი გუნ დის, Oklahoma Sooners-ის, 

ფე რე ბად – და გაწყო ბი ლია უნა გი რის ტყა ვით. სამ წუ ხა როდ, ის 

შე სა კე თე ბე ლი ა, ამი ტომ კი ტი ქი რა ობს უფ რო პა ტა რა Lear 45-ს, 

რო მელ შიც 6-ფუტიანი და 4, 240-ფუნტიანი კიტი ძლივს ეტე ვა 

(ახალგაზრდობაში ის თა მა შობ და დაც ვა ში, ნა ხევ რად პრო ფე-

სი ო ნალ თა სა ფეხ ბურ თო ლი გა ში). სა ბედ ნი ე როდ, მგზავ რო ბა 

ხან მოკ ლეა ჰი უს ტო ნი დან ოკ ლა ჰო მის შტა ტის ქა ლაქ ნორ მა ნამ დე, 

სა დაც ის ცხოვ რობს მე უღ ლეს თან, ტრი შის თან – რო მელ თა ნაც 29 

წლის ცოლ ქ მ რო ბა აკავ ში რებს – და მათს მო ზარდ ვაჟ თან ერ თად 

(მათ ასე ვე ჰყავთ ორი ზრდას რუ ლი ქა ლიშ ვი ლი; მათ გან უმ ც როს მა, 

კრის ტალ მა, ცო ტა ხნის წინ მა მის ხმის ჩამ წე რი კომ პა ნი ის მეშ ვე ო-

ბით თა ვი სი პირ ვე ლი ალ ბო მი გა მო უშ ვა). 

კი ტის წარ მა ტე ბა სა თა ვეს იღებს ნორ მა ნის გარ შე მო გან ლა-

გე ბუ ლი ნავ თო ბის კოშ კუ რე ბი დან. წარ მო შო ბით ის ახ ლომ დე-

ბა რე მუ რი და ნა ა, ოკ ლა ჰო მის ქა ლა ქი დან, რო მე ლიც ამას წი ნათ 

მი წას თან გა ას წო რა ტორ ნა დომ – ის სულ ოდ ნავ ას ც და მის სახლს, 

მაგ რამ და ან გ რია მი სი დის საცხოვ რე ბე ლი (ივლისში ის უმას პინ ძ-

ლებს საქ ველ მოქ მე დო კონ ცერტს ქა ლა ქის და სახ მა რებ ლად, გარტ 

ბრუკ ს თან, უილი ნელ სონ თან და სხვებ თან ერ თად). ის კო ლეჯ ში 

ჩა ბა რე ბა სა და ნავ თო ბის მო პო ვე ბის ტექ ნო ლო გი ის შეს წავ ლას 

გეგ მავ და, მაგ რამ 1970-იანი წლე ბის ბო ლოს, რო დე საც ნედ ლი 

ნავ თო ბის ბა რე ლის ფა სი $100-ს ას ც და, მან სა შუ ა ლო სკო ლის 

დამ თავ რე ბის თა ნა ვე სწრა ფად იშო ვა ფუ ლი, იღებ და რა $50 000-ს 

წე ლი წად ში კოშ კუ რებ ზე ძრო მი ა ლით. ამას მოჰ ყ ვა გარ და უ ვა ლი 

ვარ დ ნა და კიტს მო უ წია კა ლა ტო ზად მუ შა ო ბა ნა ხე ვარ გა ნაკ ვეთ-

ზე. და მა ტე ბი თი ანაზღა უ რე ბის სა ხით, ის შო უ ლობ და $35-ს ერთ 

ღა მე ში, უკ რავ და რა ად გი ლობ რივ ბა რებ ში პო პუ ლა რულ სიმ ღე-

რებს ჯგუფ Easy Money Band-თან ერ თად, რო მე ლიც მან და მის მა 

ოთხ მა მე გო ბარ მა ჩა მო ა ყა ლი ბეს. ტე ხას ში მათ მე ტი გა მოს ვ ლის 

შე საძ ლებ ლო ბა მი ე ცათ, ამი ტომ ჯგუ ფი რე გუ ლა რუ ლად აწყობ და 

გას ტ რო ლებს. ხარ ჯე ბის შე სამ ცი რებ ლად ისი ნი ორ -ო რი იძი ნებ დ-

ნენ ძვე ლი მო ტე ლე ბის ერთ ოთახ ში. მი სი მე გობ რე ბი ერ თი მე ო რის 

მი ყო ლე ბით წა ვიდ ნენ ჯგუ ფი დან და კიტ მა მი ი ღო უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნე სი ბიზ ნეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა: მან შეც ვა ლა ისი ნი მუ სი კო სე ბით, 

რომ ლე ბიც უკ რავ დ ნენ არა წი ლის, არა მედ ხელ ფა სის სა ნაც ვ ლოდ. 

1990 წლის თ ვის ის ფლობ და მთელ საქ მეს და შო უ ლობ და  

$60 000-ს. ჩა ნა წე რებ თან და კავ ში რე ბუ ლი კონ ტ რაქ ტე ბის მი ღე ბის 

მხრივ საქ მე სხვაგ ვა რად იყო, რად გან ერთ უარს მე ო რე მოჰ ყ-

ვე ბო და, მა გა ლი თად, ერ თ მა ხელ მო ცა რულ მა გა ნუცხა და, რომ 

მი სი სიმ ღე რე ბი უნ და „დაბრუნდეს ფარ დულ ში“. ხსნა გა მოჩ ნ და 

ბორ ტ გამ ცი ლე ბე ლი გო გო ნას სა ხით – ეს გახ ლ დათ კი ტის ფა ნი, 

რო მელ მაც Mercury Records-ის შეფს, ჰა როლდ შედს, ნეშ ვი ლის რე-

ი სის დროს დე მო ჩა ნა წე რი გა დას ცა. „ეს ძი რი თა დად მი სი მუ სი კის 

ხა რის ხის გაც ნო ბა, იყო, – იხ სე ნებს შე დი. – ის არ ჰგავ და არა ფერს, 

რაც იმ დროს რა დი ო ში ის მო და, მაგ რამ მა ინც ქან თ რის სტი ლის 

კარ გი მუ სი კა იყო“. 

კი ტის ტექ ს ტე ბი ყო ველ თ ვის შო ვი ნის ტუ რი იყო. ვე ტე რა ნის 

შვი ლი არა სო დეს იხ დის ბო დიშს და არც გა მოთ ქ მებს არ ბი ლებს. 

მა გა ლი თად, 11 სექ ტემ ბ რის შემ დეგ გა მო სულ მის ჰიტ Courtesy 

of the Red, White and Blue-ში იყო ასე თი სიტყ ვე ბი: „ჩვენ პან ღურს 

ამოგ ცხებთ (We’ll put a boot in your ass), ასე იქ ცე ვი ან ამე რი კე ლე ბი“. 

ასეთ უხე შო ბას არ მი ე სალ მე ბა ნა ცი ო ნა ლუ რი სა ზო გა დო ებ რი ვი 

რა დიო (NPR set) (ნატალი მენ ს მა ჯგუფ Dixie Chicks-დან სიმ ღე რას 

„უმეცრული“ უწო და), მაგ რამ შედ მა სწო რად შე ა ფა სა კი ტის ბა ქი ა-

ო ბის „მაყურებელზე მო მუ შა ვე“ მომ ხიბ ვ ლე ლო ბა (მან მენსს პა სუ ხი 

გას ცა იმით, რომ კონ ცერ ტის ფო ნად გა მო აკ რა ფო ტო შო პით გა-

კე თე ბუ ლი „საოჯახო ფო ტო“, რო მელ ზეც მენ სი და სა დამ ჰუ სე ი ნი 

იყ ვ ნენ გა მო სა ხულ ნი). 

შედ მა კიტს შეს თა ვა ზა ჩა ნა წე რებ თან და კავ ში რე ბუ ლი  

$20 000-იანი გა რი გე ბა, რო მე ლიც მომ ღე რალ მა და უ ყოვ ნებ ლივ 

მი ი ღო. მი სი მო სა ხე ლე სა დე ბი უ ტო ალ ბო მი მა ღა ზი ებ ში 1993 წელს 

გა მო ვი და და მა ლე ვე პლა ტი ნის ალ ბო მად იქ ცა. მას ში შე დი ო-

და ოთხი სა უ კე თე სო ჰი ტი მა ნამ დე და წუ ნე ბუ ლი დე მო დან, მათ 

შო რის, Should Have Been a Cowboy, რო მელ მაც შემ დ გომ ში მე ტი 

პო პუ ლა რუ ლო ბა მო ი პო ვა, ვიდ რე ქან თ რის სტი ლის ნე ბის მი ერ მა 

სხვა სიმ ღე რამ 1990-იან წლებ ში. „ბოლოს რაც გა ვი გე, ის ტი პი, რო-

მელ მაც ჩა წე რა ზე უარი მითხ რა, თავს ბა ლა ხის კრე ჭით ირ ჩენ და“, 

– ამ ბობს კი ტი. 

გა მო უშ ვა რა თა ვი სი მთა ვა რი სა დე ბი უ ტო ალ ბო მი 32 წლის 

ასაკ ში, კიტ მა და კარ გუ ლი დრო აინაზღა უ რა. იმ წელს, მხო ლოდ 

მარ ტი დან დე კემ ბ რამ დე, მას და გეგ მი ლი ჰქონ და 150 კონ ცერ ტი – 

$5000-დან $10 000-მდე შე მო სავ ლით ერთ გა მოს ვ ლა ში. რო დე საც 

რა დი ო ტალ ღებ ზე მომ დევ ნო ჰი ტი გა მოჩ ნ და, სა კონ ცერ ტო დარ ბა-

ზებ მა და იწყეს $20 000-ის შე თა ვა ზე ბა ერთ შო უ ში და კიტ მა ყვე ლა 

თა ვი სუ ფა ლი დღე შე ავ სო. 

1993 წლი დან 2000 წლის ჩათ ვ ლით კი ტი ყო ველ წ ლი უ რად 

უშ ვებ და ახალ ალ ბომს, მათ გან თი თო ე უ ლი, სულ მცი რე, 500 000 

ეგ ზემ პ ლა რად იყი დე ბო და. 1994 წელს შედ მა და ა ფუძ ნა Polydor 

Nashville-ი და კი ტიც თან წა იყ ვა ნა, მაგ რამ სა ბო ლო ოდ შე დი შეც ვა-

ლა ლი უკ ლუ ის მა, რო მე ლიც არ იზი ა რებ და თა ვი სი წი ნა მორ ბე დის 

ენ თუ ზი აზმს. „მე ამა ში ჰიტს ვერ ვხე დავ, – იხ სე ნებს კი ტი ლუ ი სის 

ნათ ქ ვამს, რო დე საც მან 1999 წლის ალ ბო მის, How Do You Like Me 
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Now?-ს, წი ნას წა რი ვერ სი ა მოისმინა. 

მას შემ დეგ, რაც კი დევ ორი სიმ ღე რა და უ წუ ნეს, კი ტი შე ტე ვა-

ზე გა და ვი და, გა მო ამ ჟ ღავ ნა რა პრაქ ტი კუ ლო ბა და მზად ყოფ ნა 

სა კუ თარ თავ ზე ფსო ნის და დე ბი სათ ვის – თვი სე ბა, რო მე ლიც არ 

შეც ვ ლი ლა ოკ ლა ჰო მის ნავ თო ბის სა ბა დო ე ბის შემ დეგ. „რატომ 

არ შეწყ ვეტთ ჩემ თან მუ შა ო ბას? – თქვა მან. – თქვენ გძულთ ჩე მი 

მუ სი კა“. სა ბო ლო ოდ კი ტი და თან ხ მ და $93 000-ად გა მო ეს ყი და 

უფ ლე ბე ბი ალ ბომ ზე. მან გა და ი ტა ნა ისი ნი კონ კუ რენტ ხმის ჩამ წერ 

ფირ მა DreamWorks-ში $200 000-ად და ალ ბო მი How Do You Like 

Me Now? 3,1 მი ლი ონ ეგ ზემ პ ლა რად გა ი ყი და. 

სა გა ამით არ დამ თავ რე ბუ ლა. 2004 წელს, რო დე საც Universal-

ის Interscope-მა DreamWorks-ი იყი და და სა ვაჭ რო ნი შან Mercury-

სთან გა ა ერ თი ა ნა, კი ტი კვლავ ლუ ის თან აღ მოჩ ნ და. „აი რო გო რაა 

საქ მე, – იხ სე ნებს ის თა ვის ნათ ქ ვამს. – მე ამ ნა ბიჭ ვარ თან აღარ 

ვი მუ შა ვებ“. რო დე საც ხმის ჩამ წე რი სტუ დი ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბამ 

მი უ თი თა, რომ მას ჯერ კი დევ მარ თებ და ორი ალ ბო მი, მომ ღე რა-

ლი და ე მუქ რა, რომ სა ერ თოდ შეწყ ვეტ და მუ შა ო ბას. 

ბო ლოს კიტ მა გა დაწყ ვი ტა აღარ ყო ფი ლი ყო კარ გი ანაზღა უ-

რე ბის მქო ნე და ქი რა ვე ბუ ლი თა ნამ შ რო მე ლი და ნაც ვ ლად ამი სა, 

თა ვად გას ძღო ლო და სა კუ თარ საქ მეს. გა დას ცა რა Universal-ს თა-

ვი სი მომ დევ ნო ალ ბო მის ნა ხე ვა რი წი ლი და სა უ კე თე სო ჰი ტე ბის 

ნაკ რე ბი, კი ტი გა თა ვი სუფ ლ და და სა კუ თა რი სტუ დი ის, Show Dog-

ის, გახ ს ნა შეძ ლო. მის დის ტ რი ბუ ცი ას Universal-ი უზ რუნ ველ ყოფ და. 

„ამასთან და კავ ში რე ბით ვიტყო დი: ‘ბედნიერად’, – უთხ რა ლუ ის მა 

Billboard-ს 2005 წელს. – იმ მუ სი კოს თა მიღ წე ვე ბი, რომ ლე ბიც სა-

კუ თარ სტუ დი ებს მარ თა ვენ, არც ისე სა ხარ ბი ე ლო ა“ (ლუისმა არ 

უპა სუ ხა FORBES-ის უამ რავ სა ტე ლე ფო ნო შეტყო ბი ნე ბას). 

შე საძ ლოა იმის გა მო, რომ ახ სოვ და ეს პრე ცე დენ ტე ბი, კიტ მა 

გა დაწყ ვი ტა გა და ე ნა წი ლე ბი ნა პერ სო ნა ლი კი დევ ერთ დამ წყებ 

ხმის ჩამ წერ სტუ დი ა ში Big Machine-ზე, რო მელ საც პერ ს პექ ტი უ ლი 

პი როვ ნე ბა სკოტ ბორ შე ტა მარ თავ და. მომ ღე რალ მა ნეშ ვილ ში 

შე ი ძი ნა შე ნო ბა ორი ვე სტუ დი ის გან სა თავ სებ ლად და ნაც ვ ლად 

უბ რა ლოდ კო ო პე რა ტი ვის სა ხით მუ შა ო ბი სა, გა და ი ხა და $400 000 

Big Machine-ის წილ ში, რო მე ლიც, FORBES-ის ვა რა უ დით, და ახ ლო ე-

ბით 10%-ს შე ად გენს. 

ეს იყო ერ თ -ერ თი სა უ კე თე სო ინ ვეს ტი ცია მუ სი კის უახ ლეს 

ის ტო რი ა ში. შემ დ გომ ში ბორ შე ტამ ხე ლი მო ა წე რა კონ ტ რაქ ტებს 

რეს კალ ფლეტ ს თან, ტიმ მაკ გ რო უს თან, და, რაც უფ რო მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი ა, ტე ი ლორ სვიფ ტ თან. ახ ლა კი ტი იღებს შე მო სა ვალს მა შინ, 

რო დე საც მას სვიფ ტი იღებს. „ტობი მარ თ ლაც ჭკვი ა ნი ბიზ ნეს მე-

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

$52
$48 $50

$55

$65 $65

$50

$30

$44

$53

$18

$45 $45

$57 $55

$14 $13

$20
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ტობი კიტი
შემოსავალი 5 წლის განმავლობაში: 
$270 მილიონი

კენი ჩესნი
შემოსავალი 5 წლის განმავლობაში: 
$242 მილიონი

ტეილორ სვიფტი
შემოსავალი 5 წლის განმავლობაში: 
$220 მილიონი

კერი ანდერვუდი
შემოსავალი 5 წლის განმავლობაში: 
$83 მილიონი

ქანთრის მეფეები და დედოფლები 
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ნი ა“, – ამ ბობს ბორ შე ტა, რო მელ მაც ეს კარ გად იცის, ვი ნა ი დან: „მე 

ვუგ ზავ ნი მას ჩე კებს“. რამ დე ნად დი დია ჩე კე ბი, რომ ლებ საც სვიფ ტი 

გა მო ი მუ შა ვებს მის თ ვის? „მე ვი ცი, რომ მძი მე უნ და გა დას ვათ ერ თი 

ციფ რით წინ, – იღი მის კი ტი. – თუ შეკ რებთ მთელ ფულს, რო მე ლიც 

ოდეს მე მი შო ვი ა“. 

კი ტის კა რი ე რულ მა წინ ს ვ ლამ მუ სი კა ლუ რი არე ნი დან გარ თო ბის 

ინ დუს ტ რი ის მაგ ნა ტამ დე კი დევ უფ რო დი დი ევო ლუ ცია გა ნი ცა და, 

რო დე საც კა ზი ნოს მმარ თ ვე ლი დონ მა რან დი ნო მას თან წი ნა და-

დე ბით მი ვი და. მას უნ დო და ტო ბი კი ტის თე მა ტუ რი ბა რის გახ ს ნა 

ლას - ვე გა სის Harrah’s-ში. ბა რი სათ ვის უნ და ეწო დე ბი ნათ  

I Love This Bar and Grill (მე მიყ ვარს ეს ბა რი და გრი ლი) და სიტყ ვე ბი 

„and Grill“ ჩა ე მა ტე ბი ნათ კი ტის ერ თ -ერ თი უახ ლე სი ჰი ტის სა თა ურ ში. 

სა ნამ მა რან დი ნო პირ ვე ლი ობი ექ ტის გა სახ ს ნე ლად ემ ზა დე-

ბო და, კიტ მა მზა რე ულს მე ნი უს თ ვის შეს თა ვა ზა თა ვი სი საყ ვა რე ლი 

კერ ძე ბის სი ა: ხე ლით დაჭ რი ლი კარ ტო ფი ლი ფრი, სი მინ დის ოლა-

დე ბი, სი მინ დის პუ რი და, რაც ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, სენ დ ვი-

ჩე ბი შემ წ ვა რი ბო ლო ნი უ რი სო სი სით. მაგ რამ რო დე საც თა ვი სი 

ათ კა ცი ა ნი ამა ლით რეს ტორ ნის და სათ ვა ლი ე რებ ლად მი ვი და, 

„ბოლონია“ შეც ვ ლი ლი დახ ვ და უფ რო დახ ვე წი ლი კერ ძით. „ჩემი 

ხალ ხი არ ჩა მო ვა ტე ხა სი დან ან ფლო რი დი დან, ან სა ი და ნაც არ 

უნ და იყოს, ჩემს ბარ ში იმი სათ ვის, რომ პე კან ში ამოვ ლე ბუ ლი ლო ქო 

გა სინ ჯოს“, – თქვა მან. 

კიტ მა გა ი აზ რა ბაზ რის თა ვი სე ბუ რე ბა და მე ნიუ ამის მი ხედ ვით 

შე ად გი ნა (მოქმედ სამ ხედ რო მო სამ სა ხუ რე ებს შე უძ ლი ათ უფა სო 

ბურ გე რი სა და ლუ დის მირ თ მე ვა). გახ ს ნის პირ ველ სა ვე თვეს რეს-

ტო რან მა და გეგ მილ შე მო სა ვალ ზე სამ ჯერ მე ტი მი ი ღო; 2005 წლის 

ბო ლოს თ ვის ის აშ შ -ის ყვე ლა ზე მზარდ 50 რეს ტო რანს შო რის იყო. 

იმა ვე წელს კიტ მა გახ ს ნა ობი ექ ტე ბი ოკ ლა ჰო მა- სი ტი სა და კან ზას - 

სი ტი ში. მათ მოჰ ყ ვა სხვე ბი ფე ნიქ ს ში, მი ნე ა პო ლის ში, ტალ სა სა და 

კი დევ 11 ქა ლაქ ში. 

I Love This Bar and Grill-ის ფლო ბის სტრუქ ტუ რა იც ვ ლე ბა – სხვა-

დას ხ ვა რეს ტო რან ში ის სხვა დას ხ ვაგ ვა რი ა. ზო გი ერ თ ში, მა გა ლი-

თად ოკ ლა ჰო მა- სი ტი ში, მი სი სახ ლი დან 20 წუ თის სა ვალ ზე, კი ტი 

ფლობს რო გორც მი წის, ასე ვე რეს ტორ ნის მსხვილ წილს. სხვა შემ-

თხ ვე ვებ ში ის დებს ხელ შეკ რუ ლე ბებს მსხვილ ოპე რა ტო რებ თან ფიქ-

სი რე ბუ ლი სა ფა სუ რის, შე მო სავ ლის წი ლის ან ორი ვეს სა ნაც ვ ლოდ 

(„’მსხვილი (მთლიანი)’ უბ რა ლოდ ბევ რად უკეთ ჟღერს“, – ამ ბობს 

კიმ ბ რე ლი). Forbes-ის ვა რა უ დით, კი ტის შე მო სა ვა ლი რეს ტორ ნე-

ბი დან წე ლი წად ში $12 მი ლი ონს შე ად გენს. მე ნი უს მთა ვა რი კერ ძი? 

სენ დ ვი ჩი შემ წ ვა რი ბო ლო ნი უ რი სო სი სით. 

რო გორც კი ნორ მან ში ჩავ ფ რინ დით, მა შინ ვე გა სა გე ბი გახ და, 

რომ კი ტი ამ ად გი ლე ბის თ ვის ზუს ტად იმა ვეს ნიშ ნავს, რაც ელ-

ვი სი – მემ ფი სი სათ ვის. 35-ე შტატ თა შო რი სი ავ ტო მა გის ტ რა ლის 

თავ ზე აღ მარ თულ, ტორ ნა დოს გა დარ ჩე ნილ წყალ საწ ნევ კოშ კ ზე 

წე რი ა: „მური  –  ტო ბი კი ტის მშობ ლი უ რი ქა ლა ქი“. მთელ რე გი ონ ში 

კი დევ უფ რო მე ტად შე იმ ჩ ნე ვა მომ ღერ ლის კვა ლი. ხმის ჩამ წე რი 

სტუ დი ი სა და რეს ტორ ნის წარ მა ტე ბამ კიტს ისე თი თავ და ჯე რე ბუ-

ლო ბა მი ა ნი ჭა ბიზ ნეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სას, რო გო რიც 

ყო ველ თ ვის ჰქონ და სიმ ღე რე ბის ტექ ს ტებ ში. ამი ტომ ბო ლო ხუ თი 

წე ლი ის ჩაფ ლუ ლია სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბა ში; მათ შო რი საა 

ცხე ნე ბის ფერ მა, Starbucks-ი და საცხოვ რე ბე ლი კომ პ ლექ სი. მი სი 

ფონ დი აფი ნან სებს ბავ შ ვ თა ად გი ლობ რი ვი სა მე დი ცი ნო ცენ ტ რის 

$16-მილიონიან გა ფარ თო ე ბას. თა ვი სუ ფა ლი შუ ადღე ე ბის დიდ 

ნა წილს კი ის ატა რებს 2002 წელს შე ძე ნილ ფე შე ნე ბე ლურ გოლ ფ -  

კ ლუბ Belmar Golf Club-ში, სა დაც დარ ტყ მა ზე ვარ ჯი შობს. 

რო დე საც გოლ ფ - კ ლუ ბის შე ნო ბა ში ვეს ტუმ რე, სა უბ რის თე მამ 

სწრა ფად გა და ი ნაც ვ ლა კი დევ ერთ სა კუთ რე ბა ზე – Wild Shot-ზე. 

ეს იდეა მას შთა ა გო ნა რო კერ მა მე გობ რ მა სე მი ჰა გარ მა, რო-

მელ მაც 1990-იანი წლე ბის ბო ლოს და იწყო ტე კი ლა Cabo Wabo-ს 

გა მოშ ვე ბა, 2007 წელს კი კომ პა ნი ის 80%  $80 მი ლი ო ნად მიჰ ყი და 

ალ კო ჰო ლუ რი სას მე ლე ბის გი განტს, Gruppo Campari-ს. მან მო უ წო-

და კიტს ფრთხი ლად მიდ გო მო და „ჩემთან და ჩემს ტე კი ლას თან 

კონ კუ რენ ცი ას“. მაგ რამ კიტ მა, რო მელ მაც გათ ვა ლა, რამ დე ნი ფუ-

ლის შოვ ნა შე იძ ლე ბო და მსმე ლი ფა ნე ბის სა შუ ა ლე ბით, ალ კო ჰო-

ლუ რი სას მე ლე ბის სფე რო ში გა ფარ თო ე ბის პო ტენ ცი ა ლი და ი ნა ხა 

(ინდუსტრიულ მას შ ტა ბებ ში წარ მო ე ბულ ალ კო ჰო ლურ სას მელს 

40%-დან 50%-მდე სარ გებ ლის მო ტა ნა შე უძ ლი ა). პირ ვე ლად ინ-

ს ტინ ქ ტ მა მას ბურ ბო ნის გა მოშ ვე ბა უკარ ნა ხა, მაგ რამ კას რე ბის 

შე ძე ნის აუცი ლებ ლო ბა არ თუ ლებ და მის მას შ ტა ბურ წარ მო ე ბას. 

ტე კი ლა გა მო რიცხუ ლი იყო, ჰა გარ თან მი სი მე გობ რო ბის გათ ვა-

ლის წი ნე ბით და, რო გორც აღ მოჩ ნ და, ყვე ლა ცნო ბილ პი როვ ნე ბას 

უკ ვე ჰქონ და არა ყის ან ღვი ნის ხა ზი. მეს კა ლი? ეს იყო სას მე ლი, 

რო მე ლიც მას შე ეძ ლო სა კუ თა რი იმი ჯის მი ხედ ვით შე ექ მ ნა. 

მან სწრა ფად უზ რუნ ველ ყო დის ტ რი ბუ ცი ა გი გან ტუ რი Southern 

Wine & Spirits-ის მეშ ვე ო ბით, და იწყო არო მა ტე ბის შერ ჩე ვა მეს კა-

ლის სა ო ჯა ხო სახ დე ლებ ში და სა ბო ლო ოდ იპო ვა ისე თი რამ, რაც 

მოს წონ და. მან მათ სას მე ლის წარ მო ე ბის უფ ლე ბა მის ცა – კი ტის-

თ ვის და მა ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბა გა მომ დი ნა რე ობ და ლო გო დან 

და შე ფუთ ვი დან (სმაში ვაჟ კა ცო ბის გა მოც დის ძვე ლი ტეს ტის – 

თი თო ე ულ ბოთ ლ ში ჩაგ დე ბუ ლი ჭი ა ყე ლის ჩათ ვ ლით). Wild Shot-ის 

გა მოშ ვე ბა კიტმა 2011 წლის მარ ტ ში და იწყო, წლის ბო ლოს თ ვის კი 

ის უკ ვე იყო ნო მე რი პირ ვე ლი პრე მი უმ - კ ლა სის მეს კა ლი აშ შ - ში. 

მეს კა ლი საკ მა ოდ რთუ ლი თავ სა ტე ხის ბო ლო ნა წი ლი იყო. 

მი სი გეგ მის მი ხედ ვით, წლის ბო ლოს თ ვის უნ და ჰქონ დეს 26 

მოქ მე დი რეს ტო რა ნი, თი თო ე ულ ში უნ და გა ი ყი დოს Wild Shot-ი 

და თი თო ე ულ მათ გან ში უნ და იყოს მუ სი კა ლუ რი სცე ნა კი ტის 

ხმის ჩამ წე რი სტუ დი ის ახა ლი პრო დუქ ცი ის წარ სად გე ნად. „მე 

შე მიძ ლია გა ვუშ ვა ისი ნი ამ 30-ქალაქიან ტურ ნე ში და არ მჭირ დე-

ბა ად გი ლის ძებ ნა გა მოს ვ ლე ბი სათ ვის. ეს ძა ლი ან ეკო ნო მი უ რი ა, 

– ამ ბობს კი ტი. – ისი ნი არი ან სტუმ რად ტო ბის თან. ისი ნი სვა მენ 

ტო ბის სას მელს. ეს არის ტო ბის გა მოს ვ ლა. შემ დეგ კი გა დავ დი-

ვართ მომ დევ ნო ქა ლაქ ში“. ამ გ ვა რად, მა ში ნაც კი, რო დე საც კი ტი 

სახ ლ ში ის ვე ნებს, მი სი კორ პო რა ცია მუდ მი ვად გას ტ რო ლებ ზეა და 

მუდ მი ვად ფულს შო უ ლობს. 
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მილიარდდოლარიანი წიგნი? სამანტა 
შენონის მომდევნო რომანმა, „ძვლების 
სეზონმა”, გამომცემლები აალაპარაკა 
ახალი ჯ.კ. როულინგის გამოჩენის შესახებ.
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შიმშილის 
თამაშების 
ეკონომიკა 
ელექტრონული წიგნებისა და ქსელური მაღაზიების ეპოქაში 
საგამომცემლო ინდუსტრია, ისევე როგორც ჰოლივუდი, 
ცოცხლობს და კვდება ბლოკბასტერებითა და ფრანშიზებით. 
ე.ლ. ჯეიმსის ახალი აღმოჩენა მრავალმილიარდიანი 
აუცილებლობა იყო. 

ავტორი: ჯეფ ბერკოვიჩი

1oo ცნობილი ადამიანი

გ
ა სუ ლი წლის აპ რილ ში ალექ სან დ რა პრინ გ ლი ლონ დო ნის ბლუმ ს ბე რის რა ი ონ ში მდე ბა-

რე სა კუ თარ ოფის ში იმ ყო ფე ბო და, რო დე საც ტე ლე ფო ნით მი ი ღო შე თა ვა ზე ბა, რომ ლის 

მსგავ ს ზეც დღეს წიგ ნის ყვე ლა გა მომ ცე მე ლი ოც ნე ბობს. ლი ტე რა ტუ რუ ლი აგენ ტი დე ვიდ 

გოდ ვი ნი (Bloomsbury Publishing-ის ერ თ -ერ თი ავ ტო რი ტე ტი, რო მე ლიც ისეთ პრეს ტი ჟულ 

ავ ტო რებ თან მუ შა ობს, რო გო რე ბიც არი ან ის ტო რი კო სი უილი ამ დალ რიმ პ ლი და ჟურ ნა ლის ტი ჟა-

ნინ დი ჯო ვა ნი), რო მე ლიც 14 წლის გან მავ ლო ბა ში თა ნამ შ რომ ლობ და პრინ გ ლ თან, სთა ვა ზობ და 

მას ისეთ რა მეს, რაც სცდე ბო და მის თ ვის ჩვე უ ლი კომ ფორ ტის ზო ნის ფარ გ ლებს. „მან პირ და პირ 

მითხ რა: ‘მე მაქვს ხელ ნა წე რი და არ ვი ცი, რა ვი ფიქ რო მას ზე’“, – იხ სე ნებს პრინ გ ლი. – ’თქვენ 

შე საძ ლოა ის არ მო გე წო ნოთ, რაც სავ სე ბით მი სა ღე ბი ა, მაგ რამ მე მას გა მო გიგ ზავ ნით, რად გან 

ვფიქ რობ, ეს რა ღაც გან სა კუთ რე ბუ ლი ა’“. ამ აგ ვის ტოს Bloomsbury გა მოს ცემს The Bone Season-ის 

(„ძვლის სე ზო ნი“) პირ ველ ნა წილს. სა ბო ლოო ჯამ ში ეს იქ ნე ბა შვიდ ნა წი ლი ა ნი სე რი ა, რო მე ლიც 

მოგ ვითხ რობს ნა თელ მ ხილ ვე ლე ბის ბრძო ლა ზე ტო ტა ლი ტა რუ ლი მთავ რო ბი სა და მი სი ზე ბუ ნებ-

რი ვი მბრძა ნებ ლე ბის წი ნა აღ მ დეგ პირ ქუშ მო მა ვალ ში. ავ ტო რი: გოდ ვი ნის ყო ფი ლი სტა ჟი ო რი, 21 

წლის ბრი ტა ნე ლი სა მან ტა შე ნო ნი, რომ ლის ნა მუ შევ რე ბიც ჯერ არ გა მო ცე მუ ლა. „ამის გაძ ლე ბა 

ძა ლი ან რთუ ლი ა, – ამ ბობს შე ნო ნი. – ზე წო ლა ძა ლი ან ძლი ე რი ა. მო ლო დი ნი დი დი ა“. 

ფაქ ტობ რი ვად, მას სა და მის კო ლე გა მწერ ლებ ზე, რომ ლე ბიც ქმნი ან სა ინ ტე რე სო სა მეც ნი ე-

რო- ფან ტას ტი კუ რი ჟან რის ნა წარ მო ე ბებს, მთე ლი დარ გის იმე დე ბია დამ ყა რე ბუ ლი. ფრან ში ზე-

ბის ინ კუ ბა ცია სულ უფ რო მე ტად იქ ცე ვა იმ ერ თა დერთ თა მა შად, რო მელ საც მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს 

მსხვი ლი გა მომ ცემ ლო ბე ბი სათ ვის. ბეს ტ სე ლე რე ბი ათ წ ლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში იყო წიგ ნე ბის 

ბიზ ნე სის ნა წი ლი, მას შემ დეგ კი, რაც ჯ.კ. რო უ ლინ გის „ჰარი პო ტე რის“ სე რია 450 მი ლი ონ ზე მეტ 

ეგ ზემ - 

პ ლა რად გა ი ყი და მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით, მა თი მნიშ ვ ნე ლო ბა გა ი ზარ და. მაგ რამ ახ ლა, ტექ ნო-

ლო გი ებ სა და სა მომ ხ მა რებ ლო მოთხოვ ნებ ში მომ ხ და რი ძი რე უ ლი ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად, 
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ტრა დი ცი უ ლი სა გა მომ ცემ ლო ბიზ-

ნე სი გვა გო ნებს ჰო ლი ვუ დის კი ნე-

მა ტოგ რა ფი ულ ბიზ ნესს, რო მე ლიც 

„გამაწონასწორებელ“ ბლოკ ბას ტე რებს 

ემ ყა რე ბა, რა თა გა დარ ჩეს. 

ამ ტენ დენ ცი ის მას შ ტა ბის სრუ ლად 

აღ საქ მე ლად და ფიქ რ დით ამა ზე: USA 

Today-ის მი ერ აღ რიცხუ ლი მო ნა ცე მე-

ბის თა ნახ მად, 2012 წელს 400 ყვე ლა ზე 

ხში რად გა ყი დუ ლი და სა ხე ლე ბი დან ორ 

ავ ტორ ზე – ე.ლ. ჯე იმ ს სა (Fifty Shades of 

Grey – „გრეის ორ მოც და ა თი ტო ნი“) და 

სი უ ზენ კო ლინ ზ ზე (The Hunger Games 

– „შიმშილის თა მა შე ბი“) – ერ თად მო-

დი ო და გა ყიდ ვე ბის სრუ ლი 25%. წლის 

ბო ლოს გა მოქ ვეყ ნე ბულ ბეს ტ სე ლე რე-

ბის სი ა ში ტრი ლო გი ებ მა Fifty Shades 

of Grey-მ და Hunger Games-მა პირ ვე ლი 

ექ ვ სი ად გი ლი და ი კა ვა. ფაქ ტობ რი ვად, 

ჯე იმ სის Fifty Shades-ი შე საძ ლოა ლი ტე-

რა ტუ რის ის ტო რი ა ში ყვე ლა ზე გავ ლე-

ნი ა ნი ფრან ში ზა აღ მოჩ ნ დეს, რად გან 

მას ზე მო დის ტოპ - 4 0 0 -ის გა ყი დუ ლი 

ეგ ზემ პ ლა რე ბის 13,4% – მე ტი, ვიდ რე 

„ჰარი პო ტე რი სა“ ან „ბინდის“ (Twilight) 

წიგ ნე ბი იყიდებოდა თა ვი ანთ რე კორ-

დულ წლებ ში. 

Fifty Shades-ის უპ რე ცე დენ ტო წარ-

მა ტე ბამ ძი რი თა დი რო ლი ითა მა შა გა-

მომ ცემ ლო ბა Random House-ის მო გე ბის 

75%-იან – $431 მი ლი ო ნამ დე – ზრდა ში 

2011-2012 წლებ ში. წარ მა ტე ბა იმ დე ნად 

დი დი იყო, რომ კომ პა ნი ამ თი თო ე ულ 

თა ნამ შ რო მელს $5000-იანი ბო ნუ სი 

მის ცა – შე საძ ლოა უოლ - ს ტ რი ტი სათ ვის 

ეს სა სა ცი ლო თან ხა ა, მაგ რამ სა გა მომ-

ცემ ლო საქ მის ხელ მოკ ლე სამ ყა რო სათ-

ვის არ ც თუ ცო ტა ფუ ლი ა. სა ვა რა უ დოდ, 

გა ყიდ ვე ბი კვლა ვაც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 

გა იზ რ დე ბა 2013 წლის ბო ლო დან, რო დე-

საც გა მო ვა და პი რე ბუ ლი კი ნო ვერ სია – 

სწო რედ ისე, რო გორც 2012 წლის მარ ტ ში 

გა მო სულ მა Hunger Games-ის პირ ველ მა 

ფილ მ მა ეს წიგ ნე ბი კვლავ ბეს ტ სე ლერ თა 

სი ებ ში და აბ რუ ნა. 

„ისინი და მო კი დე ბუ ლი არი ან შე მო-

სავ ლე ბის საკ მა ოდ ძლი ერ რყე ვებ ზე, 

1oo ცნობილი ადამიანი

– ამ ბობს მა იკლ ნო რი სი, ანა ლი ტი კო სი, 

რო მე ლიც Simba Information-ისათვის სა-

გა მომ ცემ ლო საქ მეს აშუ ქებს. – თუ ერთ 

წელს გა მო აქ ვეყ ნებთ კარგ კო მერ ცი ულ 

მა სა ლას, თქვე ნი ციფ რე ბი გა იზ რ დე ბა; 

მომ დევ ნო წელს კი, ბეს ტ სე ლე რის ტალ-

ღის ვარ დ ნი სას, ციფ რე ბიც და იკ ლებს“. 

სწო რედ ეს „ბლოკბასტერთა ციფ-

რე ბი“ ასაზ რ დო ებს სა გა მომ ცემ ლო 

ინ დუს ტ რი ის დიდ ნა წილს, აფი ნან სებს 

რა უზარ მა ზარ ქსელს თა ვი სი აგენ ტე-

ბით, რე დაქ ტო რე ბით, ად ვო კა ტე ბი თა და 

არა მო გე ბი ა ნი ავ ტო რე ბით, რო მელ თა 

შე სა ხე ბაც არა სო დეს გსმე ნი ათ – და იმა-

თაც, რომ ლებ ზეც გსმე ნი ათ.

იმ მწე რალ თა პო ტენ ცი უ რი მა ტე რი-

ა ლუ რი ჯილ დო, რო მელ თაც შე უძ ლი ათ 

ფრან ში ზე ბის შექ მ ნა, არ ჰგავს არც ერთ 

სხვა ანაზღა უ რე ბას სა გა მომ ცემ ლო 

საქ მის ის ტო რი ა ში. FORBES-ის გა ან გა-

რი შე ბით, ჯე იმ ს მა შარ შან $95 მი ლი ო ნი 

მი ი ღო, რი თაც გა უს წ რო ისეთ ძველ და 

ცნო ბილ ავ ტო რებს, რო გო რე ბიც არი ან 

ჯე იმს პა ტერ სო ნი ($91 მი ლი ო ნი) და 

სტი ვენ კინ გი ($20 მი ლი ო ნი) – ისი ნი 

წელ საც მოხ ვ დ ნენ ცნო ბი ლი ადა მი ა ნე-

ბის ასე ულ ში. შე ნონ მა მი ი ღო სა შუ ა ლო 

ექ ვ ს ნიშ ნა ავან სი თა ვი სი სე რი ი სათ ვის, 

რაც, ფაქ ტობ რი ვად, გა უ გო ნა რი ამ ბა ვია 

დამ წყე ბი ავ ტო რის თ ვის, რო მე ლიც ახ-

ლა ხან გა მო ვი და მო ზარ დო ბის ასა კი-

დან. თუ შე დე გი ისე თი იქ ნე ბა, რო გორ-

საც გა მომ ცემ ლე ბი ელი ან, ის მი ი ღებს 

მი ლი ო ნო ბით (და მი ლი ო ნო ბით) მეტს 

– ისე ვე რო გორც გა მომ ცემ ლე ბი.

თუმ ცა ამ ყვე ლა ფერ თან და კავ ში რე-

ბით პრობ ლე მა არ სე ბობს. იმის მი უ ხე-

და ვად, რომ დი დი პრაქ ტი კა შე ი ძი ნეს 

მარ კე ტინ გ ში, აფარ თო ე ბენ და იყე ნე ბენ 

რა თა ვი ანთ უდი დეს ჰი ტებს, გა მომ ცემ-

ლებს პირ ველ რიგ ში ისევ და ისევ მა თი 

მო ძი ე ბა უხ დე ბათ. რო გორც არ უნ და 

დამ ს გავ სე ბო და მა თი ბიზ ნე სი ჰო ლი-

ვუდს (განსაკუთრებით ისე თი მა სა ლის 

ძი ე ბა ში, რომ ლის დი ა პა ზო ნიც გას წ ვ დე-

ბა მთელ სივ რ ცეს მო ზარ დე ბი დან მოზ-

ე.ლ. ჯე იმ სი 2012 წელს, Fifty Shades-ის 

მა ნი ის პიკ ზე, FoRBeS-ის გა მოთ ვ ლე ბით, ტე ლე ვი-

ზი ის ყო ფი ლი თა ნამ შ რომ ლის თ ვის, 

ერი კა ლე ო ნარ დის თ ვის, ერო ტი კულ 

რო მა ნებს კვი რა ში $1,5 მი ლი ო ნი 

მოჰ ქონ და – თუ არ ჩავ თ ვ ლით $5 მი-

ლი ონს ფილ მ ზე უფ ლე ბე ბის თ ვის. 

ჯ.კ. რო უ ლინ გი პირ ვე ლი 

მი ლი არ დე რი ავ ტო რი კვლავ იღებს 

შე მო სა ვალს ახალ გაზ რ და ჯა დოქ-

რი სა გან, რო მე ლიც მან 15 წლის წინ 

შექ მ ნა. 2012 წელს, რო დე საც მი სი 

„ჰარი პო ტე რის” წიგ ნე ბი ხელ მი საწ ვ დო მი გახ და 

ციფ რუ ლი ფორ მით, მან სარ გე ბე ლი მი ი ღო იმით, 

რომ ჭკვი ა ნუ რად ჩა ე ჭი და უფ ლე ბებს ელექ ტ რო-

ნულ წიგ ნებ ზე. 

ოთხი ფრანშიზა 



აგვისტო  2013    FORBES | 95

რ დი ლე ბის ჩათ ვ ლით), არ სე ბობს ერ თი 

დი დი გან ს ხ ვა ვე ბა: ჰო ლი ვუ დი ყვა ვის 

ისე თი გა მოც დი ლი მა სა ლის ადაპ ტი რე-

ბის ხარ ჯ ზე, რო გო რი ცაა „ვარსკვლავური 

გზა“ (Star Trek), „სუპერმენი“ (Superman) 

და Marvel-ის კო მიქ სე ბის პერ სო ნაჟ თა 

უსას რუ ლო ნა კა დი. პირ ველ რიგ ში უნ და 

შე იქ მ ნას ახა ლი ლი ტე რა ტუ რუ ლი ფრან-

ში ზე ბი. მათ გა რე შე მსხვილ გა მომ ცემ-

ლო ბებს დი დი პრობ ლე მე ბი ექ ნე ბათ. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ წიგ ნე ბი 

კვლავ ით ვ ლე ბა ძვე ლი სკო ლის პო პუ-

ლა რი ზა ცი ის უკა ნას კ ნელ რო მან ტი კულ 

ბას ტი ო ნად, ეს ცვლი ლე ბა პირ და პი რი 

შე დე გია ტექ ნო ლო გი უ რი აფეთ ქე ბი სა, 

რო მე ლიც „იძლევა სა შუ ა ლე ბას და უ-

კავ შირ დე უფ რო მეტ მკითხ ველს უფ რო 

სწრა ფად, სა ცა ლო ვაჭ რო ბის უფ რო 

ვრცელ გა რე მო სა და უფ რო მეტ ფორ მატ-

ში“, – გან მარ ტავს Hachette Book Group-ის 

გე ნე რა ლუ რი აღ მას რუ ლე ბე ლი მა იკლ 

პიტ ჩი. 

ამ ბაზ რის ყვე ლა ზე დი დ სეგ მენტს 

ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნე ბი წარ მო ად გენს, 

რო მე ლიც 15 წლის წინ არ არ სე ბობ და, 

ამ ჟა მად კი მას ზე მო დის ყვე ლა გა ყი-

დუ ლი ერ თე უ ლის და ახ ლო ე ბით 20% და 

ის სწრა ფად იზ რ დე ბა. რაც უფ რო ზე ვით 

მი ი წევს ეს ციფ რე ბი, მით მე ტად იც ვ ლე ბა 

მკითხ ვე ლის და მო კი დე ბუ ლე ბა წიგ ნე ბის 

მი მართ – ისე ვე რო გორც თა ვად წიგ ნე-

ბი. სწო რედ ისე, რო გორც ტე ლე ვი ზი ას 

ცვლის რამ დე ნი მე სე რი ის ერთ ჯერ ზე 

უწყ ვე ტად ყუ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ციფ-

რუ ლი ვი დე ო ა პა რა ტუ რი სა და Netflix-ის 

მეშ ვე ო ბით, და უ ყოვ ნე ბე ლი გა მო ყე ნე ბის 

ფაქ ტო რი რი გით ბეს ტ სე ლე რებს უძ ლე-

ველ ძა ლად აქ ცევს, თა ვი დან აცი ლებს რა 

მკითხ ველს წიგ ნის შე ძე ნი სას გა ჩე ნილ 

დის კომ ფორტს. მკითხ ველს, რო მე ლიც 

ამ თავ რებს ერთ ნა წილს, შე უძ ლია და-

უ ყოვ ნებ ლივ და იწყოს შემ დე გი, წიგ ნის 

მა ღა ზი ა ში წას ვ ლის ან Amazon-ზე შეკ ვე-

თი ლის ლო დი ნის გა რე შე. ელექ ტ რო ნუ ლი 

წიგ ნე ბის შე და რე ბით და ბა ლი ფა სე ბი 

ასე ვე ხელს უწყობს უწყ ვეტ გა ყიდ ვებს. ეს 

ყვე ლა ფე რი მრა ვალ წიგ ნი ა ნი სე რი ე ბის 

გა მოშ ვე ბას ახა ლი სებს. 

კი დევ ერ თი დი დი ცვლი ლე ბა, რო-

მე ლიც ამოძ რა ვებს ფრან ში ზებს, არის 

წიგ ნის მა ღა ზი ის ბიზ ნე სი. გა სუ ლი ათი 

წლის გან მავ ლო ბა ში წიგ ნის მა ღა ზი ის 

ათა სო ბით ქსე ლი და ი კე ტა და ათას ზე 

მე ტი ახა ლი სა ცა ლო ჰი პერ მარ კე ტი გა-

მოჩ ნ და. ისე თი მა ღა ზი ე ბი, რო გო რი ცაა 

Wal-Mart-ი, Costco და Target-ი არ არი ან 

და ინ ტე რე სე ბუ ლი ახა ლი მარ ტინ ემი სის 

აღ მო ჩე ნით. მათ „ურჩევნიათ ისე თი წიგ-

ნე ბი ჰქონ დეთ, რო მელ თა გა ყიდ ვა შიც 

დარ წ მუ ნე ბუ ლი იქ ნე ბი ან – და ეს ბლოკ-

ბას ტე რე ბი ა“, – ამ ბობს ნო რი სი, ანა ლი ტი-

კო სი. შე დე გი: გა ყიდ ვე ბის მსუ ყე ნა წი ლი 

კი დევ უფ რო იზ რ დე ბა, ხო ლო სე რი ე ბი 

სა ი მე დო ო ბას გა ნა პი რო ბებს. 

ეს ორი ეფექ ტი იკ რი ბე ბა, ამ ბობს 

პიტ ჩი, და ვი ღებთ წიგ ნებს, რომ ლე ბიც 

„იმ სის წ რა ფით ვრცელ დე ბა, რომელიც 

წი ნათ სრუ ლი ად შე უძ ლე ბე ლი იყო“. 

ფსო ნე ბი სა და კარ გი ორი გი ნა ლუ რი 

მა სა ლის მო ძი ე ბის სირ თუ ლის გათ-

ვა ლის წი ნე ბით, გა მომ ცემ ლე ბი დი დი 

სი ა მოვ ნე ბით მიჰ ყ ვე ბი ან ტენ დენ ცი ებს 

და აკო პი რე ბენ ყვე ლა ფერს, რა საც მო-

ცე მულ მო მენ ტ ში შე დე გი მო აქვს – ისე ვე 

რო გორც „ჰარი პო ტერ მა“ ააგო რა ტი ნე ი-

ჯე რულ - ჯა დოს ნუ რი ის ტო რი ე ბის ტალ ღა, 

„ბინდმა“ კი ბიძ გი მის ცა „ვამპირული“ 

რო მა ნე ბის მოზღ ვა ვე ბას, ა.წ. მა ის ში 

ყო ველ წ ლი უ რი გა მო ფე ნის, Book Expo 

America-ს, კი ოს კე ბი სავ სე იყო ერო ტი კუ-

ლი მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რით და Fifty 

Shades-ის რამ დე ნი მე მიმ დე ვარ მა საკ-

მაო წარ მა ტე ბა საც კი მი აღ წი ა. ერ თ - 

ერ თ მა მათ გან მა, Beautiful Bastard-მა, 

თა ნა ავ ტო რე ბის თ ვის ხუთ წიგ ნი ა ნი 

გა რი გე ბა Simon & Schuster-თან და კი ნო-

ვერ სი ის შე საქ მ ნე ლად ექ ვ ს ნიშ ნა თან ხა 

მო ი პო ვა. 

ტექ ნო ლო გია აქაც სა სარ გებ ლო 

აღ მოჩ ნ და. Beautiful Bastard-ი გაჩ ნ და 

რო გორც Twilight-ის მო ტი ვებ ზე შექ მ ნი-

ლი ნა წარ მო ე ბი, რო მელ მაც აუდი ტო რია 

ინ ტერ ნე ტით შე აგ რო ვა, სა ნამ გა ა კე-

სტე ფა ნი მა ი ერს არ 

გა მო უ ცია არც ერ თი მხატ ვ რუ ლი ნა-

წარ მო ე ბი, სა ნამ არ და წე რა twilight 

(„ბინდი“) 2003 წელს, 29 წლის ასაკ ში. 

„ბინდის“ ხუთ მა ფილ მ მა სა ერ თა შო-

რი სო კი ნო გა ქი რა ვე ბი დან ჯა მუ რი $3,3 მი ლი არ-

დი მო ი ტა ნა. FoRBeS-ის გა ან გა რი შე ბით, მა ი ე რის 

შე მო სა ვა ლი $110 მი ლი ონს შე ად გენ და.

სი უ ზენ კო ლინ ზ მა მი ი ღო და ახ-

ლო ე ბით $55 მი ლი ო ნი „შიმშილის თა მა შე ბის“ 

გა ყიდ ვი დან გა სუ ლი 12 თვის გან-

მავ ლო ბა ში და $20 მი ლი ო ნი ერ თი 

წლით ად რე. ეს ციფ რე ბი გა იზ რ დე ბა. 

ტრი ლო გი ის მე სა მე ფილ მი კი ნო თე-

ატ რებ ში ნო ემ ბერ ში გა მო ვა. 



96 | FORBES      აგვისტო  2013        

თებ და ნახ ტომს უფ რო ტრა დი ცი უ ლი 

გა მომ ცემ ლო ბი სა კენ. ასე ვე იყო Fifty 

Shades-ის შემ თხ ვე ვა შიც, რო მე ლიც 2009 

წელს გაჩ ნ და, რო გორც თვით გა მო ცე მუ-

ლი „ფანფიკ“ ტექ ს ტი, სა ხე ლად Master of 

the Universe-ი – სექ სუ ა ლუ რი ეპი ზო დე ბის 

ჯაჭ ვი Twilight-ის მთა ვარ პერ სო ნა ჟებს 

შო რის. FanFiction.net-ის მომ ხ მა რე ბე ლი 

ფა ნე ბი სათ ვის ეს არ აღ მოჩ ნ და საკ მა-

რი სი, ამი ტომ ჯე იმ ს მა თავ და პირ ვე ლი 

სა ხელ წო დე ბა Fifty Shades of Grey-თი 

შეც ვა ლა და პერ სო ნა ჟე ბი გა და ა კე თა 

დო მი ნან ტურ კომ პი უ ტე რულ მე წარ მედ 

და კო ლე ჯის სიმ პა თი ურ სტუ დენ ტად, 

რო მე ლიც სა დო მა ზო ხიზ მი სა და სუ ლი-

ე რი მო ნა ნი ე ბის მი მართ მის ლტოლ ვას 

იზი ა რებს. 

პრე სის მი ერ „დედიკოების პორ ნოდ“ 

(mommy porn) მო ნათ ლულ ტრი ლო გი ას 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სარ გე ბე ლი მო უ ტა-

ნა წიგ ნის, რო გორც ციფ რუ ლი მე დი ის 

წარ მო შო ბამ. რომ აღა რა ფე რი ვთქვათ 

გად მოტ ვირ თ ვის ანო ნი მუ რო ბის აშ კა რა 

უპი რა ტე სო ბა ზე, მი სი მხო ლოდ ფი ზი-

კუ რი ფორ მით ხელ მი საწ ვ დო მო ბის 

შემ თხ ვე ვა ში მოთხოვ ნის მო უ ლოდ ნე-

ლი ტალ ღა გა მო იწ ვევ და დაგ ვი ა ნე ბუ ლი 

შეკ ვე თე ბის ხან გ რ ძ ლივ, აჟი ო ტა ჟის 

გამ ნე ლე ბელ ლო დინს. ნაც ვ ლად ამი სა, 

„მკითხველებს მხო ლოდ მი სი გად მოტ-

ვირ თ ვა სჭირ დე ბო დათ , – ამ ბობს ბობ 

მინ ც შა ი მე რი, მწე რა ლი, რო მე ლიც აანა-

ლი ზებს გა ყიდ ვე ბის მო ნა ცე მებს USA 

Today-ის ბეს ტ სე ლერ თა სი ი სათ ვის. – ეს 

აჩ ქა რებს ბეს ტ სე ლე რად ქცე ვის მთელ 

პრო ცესს გავ რ ცე ლე ბუ ლი ხმე ბის სა ფუძ-

ველ ზე“. 

რო გორც ამ სფე რო ში გათ ვით ც ნო-

ბი ე რე ბუ ლი წყა რო ე ბი გვამ ც ნო ბენ, 2012 

წლის მარ ტ ში Random House-მა და ახ-

ლო ე ბით $2 მი ლი ო ნად იყი და უფ ლე ბა 

Fifty Shades-ის სე რი ა ზე. ეს სუ ლაც არ იყო 

სა რის კო გა რი გე ბა, რად გან ეს წიგ ნი, 

ზუს ტად ისე ვე, რო გორც Marvel-ის კო მიქ-

სე ბი, რომ ლე ბიც ჰო ლი ვუ დის უსას რუ ლო 

ბლოკ ბას ტე რე ბის წყა რო ა, უკ ვე გახ ლ-

დათ გა მოც დი ლი ფრან ში ზა მიმ დევ რე-

ბის დი დი რა ო დე ნო ბით. ჯერ ჯე რო ბით 

აშ შ - ში ტრი ლო გი ის 35 მი ლი ონ ზე მე ტი 

ეგ ზემ პ ლა რია გა ყი დუ ლი, მსოფ ლიო 

მას შ ტა ბით კი – 70 მი ლი ონ ზე მე ტი. ჯე იმ-

ს მა FORBES-ს კო მენ ტარ ზე უარი უთხ რა, 

მაგ რამ FORBES-ის გათ ვ ლე ბით, გა სუ ლი 

ორი წლის გან მავ ლო ბა ში მი სი ჯა მუ-

რი პი რა დი შე მო სა ვა ლი $100 მი ლი ონს 

აღე მა ტე ბა. 

მა ის ში ელექ ტ რო ნუ ლი კო მერ ცი ის 

გი გან ტის, Amazon Publishing-ის, მცდე-

ლო ბამ, უბ რა ლოდ კი აღარ გა ე ყი და 

წიგ ნე ბი, არა მედ გა მო ე ცა კი დეც ისი ნი, 

შექ მ ნა ე.ლ. ჯე იმ სის მო დე ლის ლო გი-

კუ რი გაგ რ ძე ლე ბა – პროგ რა მა ფან ფიკ- 

მწერ ლე ბის თ ვის (fan-fiction writers), 

რომ ლის ფარ გ ლებ შიც სა ვაჭ რო ნიშ ნის 

მფლო ბე ლე ბი გას ცე მენ ლი ცენ ზი ას თა-

ვი ანთ ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ სა კუთ რე ბა ზე და 

იღე ბენ წილს შე მო სავ ლე ბი დან. ეს და ახ-

ლო ე ბით იგი ვე ა, რაც ღია პროგ რა მუ ლი 

უზ რუნ ველ ყო ფა, ოღონდ სიტყ ვე ბით. 

Warner Bros.-თან გა რი გე ბის თა ნახ მად, 

მწერ ლე ბი შეძ ლე ბენ სა კუ თა რი ორი-

გი ნა ლუ რი ნა მუ შევ რე ბის სა ფუძ ვ ლად 

კა ნო ნი ე რად გა მო ი ყე ნონ პერ სო ნა ჟე ბი, 

თე მე ბი და სი უ ჟე ტე ბი ისე თი შო უ ე ბი დან, 

რო გო რი ცაა Gossip Girl-ი („ჭორიკანა“), 

Vampire Diaries-ი („ვამპირის დღი უ რე ბი“) 

და Pretty Little Liars („პატარა საყ ვა რე-

ლი მატყუ ა რე ბი“). WB იყე ნებს ფა ნე ბის 

ინ ტე რესს და იღებს შე მო სავ ლე ბის ახალ 

ნა კადს, ხო ლო Amazon-ს მო ნა ცემ თა ანა-

ლი ზი აძ ლევს სა შუ ა ლე ბას, გან საზღ ვ როს 

მო მენ ტი, თუ რო დის იწყებს ნა წარ მო ე ბი 

პო პუ ლა რუ ლო ბის მოხ ვე ჭას და მიჰ ყი-

დოს ის კლი ენ ტ თა 200-მილიონიანი 

არ მი ის შე სა ბა მის ნა წილს. 

„ავტორებს დღეს მე ტი არ ჩე ვა ნი აქვთ, 

ვიდ რე ოდეს მე და ეს, უბ რა ლოდ, ფე ნო მე-

ნა ლუ რად ჯან სა ღი სი ტუ ა ციაა ბიზ ნე-

სი სათ ვის, – ამ ბობს რას გრან დი ნე ტი, 

Amazon-ის ვი ცე- პ რე ზი დენ ტი Kindle-ის 

კონ ტენ ტის მი მარ თუ ლე ბით. – პირ ვე ლად 

ის ტო რი ა ში არ სე ბობს ტრა დი ცი უ ლი 

სა გა მომ ცემ ლო მო დე ლის მარ თ ლაც 

რე ა ლუ რი ალ ტერ ნა ტი ვე ბი ავ ტო რე ბი-

სათ ვის, რო მელ თა წიგ ნე ბის გა ყიდ ვაც 

შე საძ ლე ბე ლი ა. და ეს ფუნ და მენ ტუ რი 

ცვლი ლე ბა ა“. 

თუ ე.ლ. ჯე იმ სი სა გა მომ ცემ ლო 

საქ მის ყვე ლა ზე პერ ს პექ ტი უ ლი ახა ლი 

ფორ მუ ლა ა, მე ო რე მწე რა ლი, 38 წლის 

ჰიუ ჰო უ ი, ეგ ზის ტენ ცი ურ საფ რ თხეს 

წარ მო ად გენს. ერთ დროს კო ლე ჯი-

დან გა რიცხუ ლი ჰო უ ი, რო მელ საც დრო 

ჩრდი ლო ეთ კა რო ლი ნის წიგ ნის მა ღა-

ზი ის სა ლა როს თან გაჰ ყავ და, სა გა მომ-

ცემ ლო საქ მის სუ პერ ვარ ს კ ვ ლა ვი მას 

შემ დეგ გახ და, რაც მკითხ ვე ლებ მა მი სი 

პოს ტა პო კა ლიპ სუ რი მოკ ლე მოთხ რო-

ბე ბი ინ ტერ ნეტ ბეს ტ სე ლე რე ბად აქ ცი ეს 

დაწყე ბუ ლი 2011 წლი დან – და ყო ვე ლი ვე 

ეს მა სობ რი ვი სა გა მომ ცემ ლო სფე როს 

ყო ველ გ ვა რი დახ მა რე ბის გა რე შე.

აკ ვირ დე ბო და რა, რო გორ უძღ ვე ბო-

და რე გი ო ნა ლუ რი გა მომ ცემ ლო ბა მი სი 

რო მა ნის გა მოშ ვე ბას 2009 წელს, ის მიხ-

ვ და, რომ თა ვა დაც შე ეძ ლო იმ სა შუ ა ლე-

ბე ბის გა მო ყე ნე ბა, რო მელ თაც ისი ნი იყე-

ნებ დ ნენ, მა გა ლი თად, წიგ ნის Amazon-ზე 

და დე ბა ან და სა ბეჭ დად ჩაშ ვე ბა. რო დე-

„პირველად ისტორიაში არსებობს ტრადიციული 
საგამომცემლო მოდელის მართლაც რეალური 
ალტერნატივები ავტორებისთვის, რომელთა 
წიგნების გაყიდვაც შესაძლებელია. და ეს 
ფუნდამენტური ცვლილებაა“. 

1oo ცნობილი ადამიანი
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საც თა ვი სი პირ ვე ლი ნო ვე ლა, Wool-ი, 

და წე რა, რომ ლის სი უ ჟე ტიც ვი თარ დე ბა 

მო მა ვალ ში, სა დაც ადა მი ა ნე ბი მი წის 

ქვეშ ცხოვ რო ბენ და თა ვის გა და სარ ჩე-

ნად იბ რ ძ ვი ან, მან გა დაწყ ვი ტა გვერ დი 

აევ ლო სა გა მომ ცემ ლო ინ დუს ტ რი ის 

ტრა დი ცი უ ლი მარ შ რუ ტის თ ვის და თა ვად 

გა მო ე ცა ის Amazon.com-ზე. 

ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბამ ის მულ ტი მი ლი-

ო ნე რად აქ ცი ა. რამ დე ნი მე თვე ში მან 

გა ყი და თა ვი სი ნა წარ მო ე ბის 14 000 

ეგ ზემ პ ლარ ზე მე ტი, თვით გა მო ცე მუ ლი 

ნა ბეჭ დი ვერ სი ე ბის ჩათ ვ ლით. მკითხ-

ვე ლე ბი კი უფ რო მეტს ითხოვ დ ნენ. 

ამი ტომ მან და წე რა Wool-ის სე რი ის 

ახა ლი წიგ ნე ბი და იმ დრო ის თ ვის, რო-

დე საც გა მომ ცემ ლებ მა და აგენ ტებ მა 

ყუ რადღე ბა მი აქ ცი ეს, მა თი შე მო თა-

ვა ზე ბე ბი მის თ ვის ფი ნან სუ რი თვალ-

საზ რი სით სა ინ ტე რე სო აღარ იყო. 2012 

წლის მა ის ში მი სი შე მო სა ვა ლი უკ ვე 

შე ად გენ და $125 000-ზე მეტს თვე ში. 

ექვს- და შვიდ ნიშ ნა შე მო თა ვა ზე ბე ბიც 

კი უკ ვე აღარ იყო შე სა ბა მი სი. მი უ ხე და-

ვად იმი სა, რომ სა ბო ლო ოდ მან იპო ვა 

აგენ ტი, რო მე ლიც და ეხ მა რა საზღ ვარ-

გა რეთ უფ ლე ბე ბის გა ყიდ ვა ში (Wool-ის 

ნო ვე ლე ბის ერ თ ტო მე უ ლი 30 ქვე ყა ნა ში 

გა მო ი ცა), მსხვი ლი კი ნე მა ტოგ რა ფი უ-

ლი გა რი გე ბე ბის და დე ბა ში (Twentieth 

Century Fox-თან და პრო დი უ სერ რიდ-

ლი სკოტ თან) და Simon&Schuster-თან 

ექ ვ ს ნიშ ნა შე თან ხ მე ბის გა ფორ მე ბა ში 

აშ შ - ში ბეჭ დ ვა ზე შეზღუ დულ უფ ლე ბებ-

თან და კავ ში რე ბით, მან მა ინც სა კუ თარ 

ხელ ში შე ი ნარ ჩუ ნა სა გა მომ ცემ ლო 

ბიზ ნე სის ყვე ლა ძი რი თა დი ას პექ ტი – 

მარ კე ტინ გი დან დის ტ რი ბუ ცი ამ დე. 

ის აწე სებს ფა სებს, გან საზღ ვ რავს, 

რო გო რი უნ და იყოს გა რე კა ნის დი ზა-

ი ნი და იღებს 70%-ს ელექ ტ რო ნუ ლი 

წიგ ნე ბი დან და $5-$6-ს თი თო ე უ ლი 

ნა ბეჭ დი რბილ ყ დი ა ნი წიგ ნი დან, რო-

მელ თაც ყი დის Amazon-ის CreateSpace-

განყოფილების სა შუ ა ლე ბით, გან ს ხ ვა ვე-

ბით Simon&Schuster-ის დო ლა რი ა ნი ან 

დო ლარ ზე ნაკ ლე ბი ფა სე ბი სა გან. მე ტი 

მკითხ ვე ლის მო სა ზი დად ის სე რი ის პირ-

ველ წიგნს უფა სოდ გას ცემს. ის ამ ბობს, 

რომ შე უძ ლია „კომფორტულად იცხოვ-

როს“ იმით, რა საც შო უ ლობს მარ ტო 

თვით გა მო ცე მუ ლი აუდი ო წიგ ნე ბი თაც კი.

დარ გის ანა ლი ტი კო სის, Bowker-ის 

თა ნახ მად, 2006 – 2012 წლებ ში აშ შ - ში 

წლი უ რად გა მო სუ ლი თვით გა მო ცე მუ-

ლი წიგ ნე ბის რა ო დე ნო ბა სამ ჯერ და 

მე ტად გა ი ზარ და და 250 000-ს მი აღ წი ა. 

რამ დე ნი მე ისე თი კომ პა ნი ა, რო გო-

რი ცაა CreateSpace-ი, ელექ ტ რო ნუ ლი 

წიგ ნე ბის გა მომ ცე მე ლი Smashwords-ი, 

Penguin Books-ის Author Solutions-ი და 

Lulu Enterprises-ი, დო მი ნი რებს „გააკეთე 

თვი თონ“ ბა ზარ ზე, ითხოვს რა სულ რამ-

დე ნი მე დო ლარს, რა თა მი ა წო დოს მწერ-

ლებს და მცი რე გა მომ ცემ ლო ბებს სრუ ლი 

სა გა მომ ცემ ლო სის ტე მის გა სა ღე ბი. 

„ვფიქრობ, ეს შე იძ ლე ბა შე ფას დეს, 

რო გორც ტი პოგ რა ფი უ ლი სა ბეჭ დი დაზ-

გის გა მო გო ნე ბა, – ამ ბობს ჰო უ ი. – ვფიქ-

რობ, გუ ტენ ბერ გ მა და ელექ ტ რო ნულ მა 

წიგ ნებ მა დე მოკ რა ტი ზე ბის ერ თ ნა ი რი 

ეფექ ტი მო ახ დი ნეს საგამომცემლო საქ-

მე ზე“. 

მაგ რამ, რა თქმა უნ და, ყვე ლა მწე რა-

ლი არ არის შექ მ ნი ლი კო მერ ცი ი სათ ვის. 

შე ნო ნი, რო მელ მაც ეს -ე საა ოქ ს ფორ დი 

და ამ თავ რა, ამ ბობს, რომ მას არა სო დეს 

უფიქ რია თვით გა მომ ცემ ლო ბის გზა ზე 

და კმა ყო ფი ლი ა, რომ არის ნი ჭი ე რი 

პი როვ ნე ბა, ჰყავს თა ვი სი აგენ ტი, რე-

დაქ ტო რი და გა მომ ცე მე ლი, რომ ლე ბიც 

მას გზის გაკ ვალ ვა ში ეხ მა რე ბი ან. „მე არ 

ვარ ბუ ნე ბით კო მერ სან ტი, – ამ ბობს ის. 

– მე, უბ რა ლოდ, მინ და მთე ლი ჩე მი დრო 

მწერ ლო ბას და ვუთ მო“. 

მი სი გზა წარ მა ტე ბის კენ პრო ტო ტი პუ-

ლი ა. „ჰარი პო ტე რის“ ეპო ქა ში გაზ რ დილ 

შე ნონს („მე სრულ წ ლო ვა ნი ჰა რის თან 

ერ თად გავ ხ დი“, – ამ ბობს ის) 15 წლის 

ასაკ ში და წე რი ლი ჰქონ და თა ვი სი პირ-

ვე ლი რო მა ნი, რო მე ლიც და ი წუ ნა გოდ-

ვინ მა – დი დი ბრი ტა ნე თის ერ თ -ერ თ მა 

ყვე ლა ზე ცნო ბილ მა ლი ტე რა ტუ რულ მა 

აგენ ტ მა და მი სი მე გობ რის მე გო ბარ მა. 

შე ნონ მა წარ ბ შე უხ რე ლად წა მო იწყო 

ახა ლი რო მა ნი 2059 წლის ბრი ტა ნე თის 

შე სა ხებ, სა დაც 19 წლის ნა თელ მ ხილ ვე-

ლი, სა ხე ლად პე იჯ მა ჰო ნი, სა ი დუმ ლო 

პო ლი ცი ამ და ა პა ტიმ რა და გა დას ცა სუ-

პე რარ სე ბე ბის იდუ მალ რა სას, რო მე ლიც 

მთავ რო ბის შიგ ნით არ სე ბულ უზარ მა-

ზარ შეთ ქ მუ ლე ბას უდ გას სა თა ვე ში. 

გოდ ვინ თან სტა ჟი რე ბის დროს მან 

უამ რა ვი წი ნა აღ მ დე გო ბა დაძ ლია მა-

ნამ დე, სა ნამ ის წავ ლი და, თუ რო მე ლი 

რო მა ნი მუ შა ობ და, რო მე ლი არა და 

რა ტომ. სკო ლის პე რი ოდ ში მან და ას რუ-

ლა ახა ლი წიგ ნი – რო მე ლიც შე ი ცავს The 

Hunger Games-ის („შიმშილის თა მა შე-

ბის“) სი უ ჟე ტის მსგავს ელე მენ ტებს და 

მთა ვა რი პერ სო ნა ჟე ბის Fifty Shades-ის 

(„ორმოცდაათი ტო ნის“) ტი პის ურ თი-

ერ თო ბას – და გოდ ვინს აჩ ვე ნა. მან ის 

წა ი კითხა და გა ოგ ნე ბუ ლი დარ ჩა, შემ-

დეგ კი გა უგ ზავ ნა პრინგლს, რო მელ მაც, 

მი უ ხე და ვად ამ ჟან რის ლი ტე რა ტუ რის 

მი მართ ან ტი პა თი ი სა, ვერ შეძ ლო მი სი 

გვერ დის ავ ლა. „ეს არის დე ბი ბრონ ტე-

ე ბის წარ მო სახ ვის უნა რით და წე რი ლი 

‘მზეთუნახავი და ურ ჩხუ ლი“, – ამ ბობს ის. 

პრინ გ ლ მა მი ი ღო მო ნა წი ლე ო ბა 

ტენ დერ ში The Bone Season-ის („ძვლის 

სე ზო ნი“) გა მო სა ცე მად ამ ჟან რის რამ-

დე ნი მე სა გა მომ ცემ ლო სახ ლის წი ნა აღ-

მ დეგ და მო ი გო უფ ლე ბე ბი და გეგ მი ლი 

სე რი ის პირ ველ სამ წიგ ნ ზე ექ ვ ს ნიშ ნა 

ავან სით. უფ ლე ბე ბი უკ ვე გა ყი დუ ლია 20 

სხვა ქვე ყა ნა ში, სტუ დია Imaginarium-მა 

კი დიდ ბრი ტა ნეთ ში და ა მარ ცხა სა მი 

სხვა კი ნოს ტუ დია შე ნო ნის იდე ე ბის 

ფილ მად ქცე ვის შან სის თ ვის ბრძო ლა ში. 

მო მა ვალ თვეს იწყე ბა მომ ქან ც ვე ლი 

ტეს ტი: იყი დის ამას ხალ ხი რე ა ლუ რად? 

და თუ იყი დი ან, გოდ ვი ნი, რო მელ საც 

ბუ კე რის პრე მი ის მრა ვალ გა მარ ჯ-

ვე ბულ თან უმუ შა ვი ა, მაგ რამ აქამ დე 

არა სო დეს ჰქო ნია საქ მე პო ტენ ცი ურ 

ფრან ში ზას თან, უჩ ვე უ ლო სი ტუ ა ცი ა ში 

აღ მოჩ ნ დე ბა. „მაგრამ ისეთ სი ტუ ა ცი ა ში, 

– იცი ნის ის, რო მელ საც ძა ლი ან მი ვე-

სალ მე ბი“. 
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9. ჯასტინ ბიბერი ▼
$58 მილიონი |
მუსიკოსები            
ჩვე ნი სი ის ყვე ლა ზე ახალ გაზ რ და წევ რი, ბი ბე რი, ფლობს 

სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ ლი ვარ ს კ ვ-

ლა ვის ტი ტულს. 

10. ელენ დეჯენერესი s
$56 მილიონი |
ცნობილი სახეები   
პო პუ ლა რულ მა წამ ყ ვან მა ვერ შე ეძ ლო J.c. penney-ში 

სი ტუ ა ცია უკე თე სო ბის კენ შე ეც ვა ლა, მაგ რამ მის მა შო უმ 

ახ ლა ხან emmy მი ი ღო. 

1. ოპრა უინფრი s
$77 მილიონი | 
ცნობილი სახეები    
oWn-ის (ოპრა უინ ფ რის ქსე ლი, ტე ლე არ ხი) აღ დ გე ნას-

თან ერ თად, და უ მარ ცხე ბე ლი უინ ფ რი მე ხუ თედ ლი დე-

რობს ჩვენს სი ა ში. 

2. ლედი გაგა s
$80 მილიონი | 
მუსიკოსები          
თე ძოს ტრავ მის გა მო თა მაშ გა რე დარ ჩე ნილ მა გა გამ 

მა ინც მო ა ხერ ხა $80 მი ლი ო ნის შოვ ნა გა სუ ლი 12 თვის 

გან მავ ლო ბა ში. 

3. სტივენ სპილბერგი s
$100 მილიონი | 
რეჟისორები /  

პროდიუსერები          
„ლინკოლნის“ წარმატების წყალობით, გასული წლის 

შემდეგ რეჟისორმა შვიდი ადგილით წინ გადაინაცვლა.

4. ბიონსე ნოულზი s
$53 მილიონი |
მუსიკოსები             
მსოფ ლიო ტურ ში, ასე ვე pepsi-სა და H&M-თან თა ნამ შ-

რომ ლო ბით ნა შოვ ნი მი ლი ო ნე ბის წყა ლო ბით, ქ-ნი კარ-

ტე რი სი ის ტოპ - ნა წილ ში მო ექ ცა.

5. მადონა 
$125 მილიონი | მუსიკოსები  
ორი ჩა ვარ დ ნი ლი წლის შემ დეგ „პრაქტიკული გო გო ნა“ 

დაბ რუნ და $125 მი ლი ო ნით, რო გორც 2013 წლის ყვე ლა ზე 

შე მო სავ ლი ა ნი ადა მი ა ნი. 

6. ტეილორ სვიფტი s
$55 მილიონი |
მუსიკოსები            
პირ ველ კვი რა ში გა ყი და ალ ბომ Red-ის 1,2 მი ლი ო ნი ეგ-

ზემ პ ლა რი; 23 წლის სვიფ ტი ჩვენს სი ა ში მე ხუ თედ მოხ ვ და.  

7. ბონ ჯოვი s
$79 მილიონი | მუსიკოსები   
ნი უ- ჯერ სის რო კე რე ბის შე ჩე რე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა. ღია ცის 

ქვეშ (სტადიონზე) ჩა ტა რე ბუ ლი ბო ლო ტუ რის შე მო სა-

ვალ მა ერთ ღა მე ში $3 მი ლი ო ნი შე ად გი ნა. 

8. როჯერ ფედერერი s
$71 მილიონი | 
სპორტსმენები         
ფე დე რერს ჰყავს ათი სპონ სო რი, რომ ლე ბიც მას ჯამ ში 

$40 მი ლი ონ ზე მეტს აძ ლე ვენ წე ლი წად ში. 

ოპ რა უინ ფ რი, მას შემ დეგ, რაც ორი წლის გან მავ ლო ბა ში მე ო რე ად გი ლი ეკა ვა, წელს სა-
თა ვე ში მო ექ ცა გარ თო ბის ინ დუს ტ რი ის ყვე ლა ზე გავ ლე ნი ა ნი ადა მი ა ნე ბის ჩვენს ყო ველ-
წ ლი ურ რე ი ტინგს. ამ სი ა ში მო სახ ვედ რად ფულ ზე მე ტია სა ჭი რო. ამისთვის აუცილებელია 
აქ ტუ ა ლო ბა: პრე სა ში, ინ ტერ ნეტ ში პო პუ ლა რუ ლო ბა და ზო გა დად კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა. 

პრესა ტვ. გამოსვლები სოციალური კონკურენტუნარიანობა

ბესტსელერი 
წიგნი

მოგებიანი 
კონტრაქტი

სარეკლამო 
აქციები

მეწარმე

ფილმი 
ბლოკბასტერი

საავტორო 
ჰონორარები

პოპულარული 
ტურები

გამარჯვებები

აღნიშვნების მნიშვნელობა
სახელგანთქმულობა

ფული

forbes

უფრო სრული სიის, მათ შორის, კომიკოს ელიოტ გლეიზერის 

ექსკლუზიური ვიდეოს სანახავად, ეწვიეთ: FOrBes.COM/CeleBs.
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11. ჰიუ ჯეკმენი ★
$55 მილიონი | მსახიობები          
მას შე უძ ლია სიმ ღე რა, ცეკ ვა და ცუ დი ბი ჭე ბის ცე მა... და 

ის გა ცი ლე ბით ხში რად ურ თი ერ თობს თა ვის ფა ნებ თან, 

ვიდ რე მი სი კო ლე გა წამ ყ ვა ნი მსა ხი ო ბე ბი. 

12. ჯენიფერ ლოპესი ▼
$45 მილიონი | 
მუსიკოსები           
არ არის idol – არ არის პრობ ლე მა. მომ ღე რალ მა 

$12-მილიონიანი ხელ ფა სი ტუ რით შეც ვა ლა, რომ ლის შე-

მო სა ვალ მაც ღა მე ში $1 მი ლი ო ნი შე ად გი ნა. 

14. Coldplay 
$64 მილიონი | მუსიკოსები    
ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი ტუ რი, პო პუ ლა რუ ლი სო ლის ტი კრის 

მარ ტი ნი და ისე თი ცნო ბი ლი მე გო ბა რი, რო გო რი ცაა 

ჯე ი- ზი, ხელს უწყო ბენ coldplay-ის პო პუ ლა რუ ლო ბის შე-

ნარ ჩუ ნე ბას.  

15. ტაიგერ ვუდსი ▼
$78 მილიონი | 
სპორტსმენები           
სკან და ლი? რა სკან და ლი? ექ ვ სი გა მარ ჯ ვე ბა ტურ ნი რებ ში 

გა სუ ლი 12 თვის გან მავ ლო ბა ში და მი ლი ო ნე ბი ღო ნის ძი-

ე ბებ ში მო ნა წი ლე ო ბის თ ვის. 

16. ლებრონ ჯეიმსი ▼
$60 მილიონი | 
სპორტსმენები           
nBA-ის ორი ტი ტუ ლი, MVp-ის ოთხი ჯილ დო, ორი ოლიმ-

პი უ რი ოქ როს მე და ლი და მი ლი ო ნე ბი ინ დო სა მენ ტი დან   

- ური გო არ არის! 

17. საიმონ კოუელი s
$95 მილიონი | ცნობილი სახეები  
one direction-ის უკან მდგო მი კო უ ე ლი კვლავ დი დი გავ-

ლე ნით სარ გებ ლობს კუ ლი სებს მიღ მა და ოკე ა ნის გაღ მა, 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ჩრდილ ში ყოფ ნას ამ ჯო ბი ნებს. 

18. კეტი პერი  ▼
$39 მილიონი | 
მუსიკოსები        
ნაკ ლე ბად აქ ტი უ რი წლის გან მავ ლო ბა შიც კი პე რი გა მო-

ი მუ შა ვებს დიდ თან ხებს კერ ძო კონ ცერ ტე ბით, coty-ის 

სუ ნა მოს გა ყიდ ვით და თა ვი სი ცნო ბი ლი 3d ფილ მ - ბი-

ოგ რა ფი ით. 

19. დევიდ ბეკჰემი s
$47 მილიონი | 
სპორტსმენები           
ის აღარ თამაშობს, მაგრამ რჩება სარეკლამო მანქანად, 

აგროვებს რა $42 მილიონს Adidas-ის, coty-ისა და H&M-

ისაგან. 
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13. რიანა ▼
$43 მილიონი |
მუსიკოსები         
ბარ ბა დოს ზე და ბა დე ბუ ლი ვარ ს კ ვ ლა ვი წელს უბ-

რუნ დე ბა 100 ცნო ბი ლი პი როვ ნე ბის სი ას Vita coco-ს 

ქო ქო სის რძის რეკ ლა მის მო გე ბი ა ნი კონ ტ რაქ ტის 

წყა ლო ბით, ასე ვე მსოფ ლი ოს გარ შე მო ათო ბით 

კონ ცერ ტი სა და თა ვი სი მეშ ვი დე (8 წლის გან მავ-

ლო ბა ში) სტუ დი უ რი ალ ბო მის დახ მა რე ბით. 30 მი-

ლი ო ნი მიმ დე ვა რი twitter-ზე და 72 მი ლი ო ნი ფა ნი 

Facebook-ზე მის პო პუ ლა რუ ლო ბას კი დევ უფ რო 

ამ ყა რებს. 

20. რობერტ დაუნი უმ. 
$75 მილიონი | მსახიობები              
ის ერ   თ   -ერ   თი ყვე  ლა  ზე დი  დი ჰო  ნო  რა  რე  ბით ცნო  ბი  ლი მსა  ხი -

ო  ბია ჰო  ლი  ვუდ   ში, მაგ   რამ სო  ცი  ა  ლურ ქსე  ლებ   ში ნაკ   ლებ   მა აქ  -

ტი  უ  რო  ბამ 100 ცნო  ბი  ლი პი  როვ   ნე  ბის სი  ა  ში ის ჯეკ   მე  ნის ქვე  მოთ 

მო  აქ   ცი  ა. 

21. ლეონარდო დიკაპრიო  s
$39 მილიონი | მსახიობები           
„დიდი გეტ ს ბით“ (the great gatsby) მან კი დევ 

ერ თხელ და ამ ტ კი ცა, რომ უძ ლე ვე ლია მსოფ ლიო კი ნო გა ქი რა-

ვე ბა ში. 

22. ტაილერ პერი ▼
$78 მილიონი | 
რეჟისორები / პროდუსერები 
ოპ რა უინ ფ რი იმე დოვ ნებს, რომ პე რის მი ერ და წე რი ლი ორი 

შოუ და ეხ მა რე ბა მას თა ვი სი მზარ დი ქსე ლის რე ი ტინ გის ამაღ-

ლე ბა ში. 

23. ჩენინგ ტეიტუმი ★
$60 მილიონი | მსახიობები         
მის მა თვით და ფი ნან სე ბულ მა $7-მილიონიანმა ფილ მ მა Magic 

Mike-მა $167 მი ლი ო ნი გა მო ი მუ შა ვა და ვარ ს კ ვ ლავს მი ლი ო ნო-

ბით წმინ და შე მო სა ვა ლი მო უ ტა ნა.  

24. კობი ბრაიანტი s
$62 მილიონი | სპორტსმენები  
ბრა ი ან ტის ხელ ფა სი ყვე ლა ზე მა ღა ლია nBA-ის მო თა მა შე ებს 

შო რის. მი სი სვი ტე რე ბი და მა ი სუ რე ბი კი 2012 წელს საზღ ვარ გა-

რეთ ბეს ტ სე ლე რი გახ და. 

25. დუეინ ჯონსონი s
$46 მილიონი | მსახიობები         
ჰო ლი ვუ დის „ფრანშიზების მხსნე ლი“ ტე ლე ვი ზი ა ში გა და დის. 

რე ა ლი ტი- შო უს the Hero-ს („გმირი“) დე ბი უტს 2 მი ლი ონ ზე მე ტი 

მა ყუ რე ბე ლი ჰყავ და. 

26. რაიან სიკრესტი s
$61 მილიონი | ცნობილი სახეები  
სიკ რეს ტი ერთადერთია, ვინც შოუ American idol-ში დარჩა მას 

შემ დეგ, რაც ის ჟი უ რის ყვე ლა თავ და პირ ველ მა წევ რ მა მი ა-

ტო ვა. 

27. ტომ კრუზი ▼
$35 მილიონი | მსახიობები     
ისე თი სა ძა გე ლი ტი პე ბიც კი, რო გო რი ცაა ჯეკ რი ჩე რი, პო პუ ლა-
რუ ლე ბი არი ან საზღ ვარ გა რეთ და კრუზ ზე მა ღალ მოთხოვ ნას 
უზ რუნ ველ ყო ფენ.

28. მარკ უოლბერგი 
$52 მილიონი | მსახიობები          
ფილ მი ted-ი 2012 წლის ჰი ტი- სი ურ პ რი ზი იყო. შემ დე გი ნა ბი ჯი: 

მი სი პირ ვე ლი ბლოკ ბას ტე რი, transformers-ის მე ოთხე ფილ მი.lO
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30. დონალდ ტრამპი  ▼
$63 მილიონი | ცნობილი სახეები   
კვლავაც გავლენით სარგებლობს გართობის ინდუსტრიაში, 
შოუ the Apprentice-ისა (კანდიდატი) და თავისი მოგებიანი 
ფარული რეკლამის წყალობით. 

32. ჯეი-ზი s
$42 მილიონი |
მუსიკოსები          
მა ლე გა მო ვა მი სი ახა ლი ალ ბო მი. მან გახ ს ნა სპორ ტუ-
ლი სა ა გენ ტო და მი ი ღო მრა ვალ მი ლი ო ნი ა ნი კონ ტ რაქ ტი 
Samsung-თან. 

33. დოქტორი ფილ მაკგროუ  
$72 მილიონი | ცნობილი სახეები  
ერ თი გა მო ტო ვე ბუ ლი წლის შემ დეგ დოქ ტო რი 
ფი ლი და უბ რუნ და სი ას, გა ი ზარ და რა cBS-ის 
ტოქ შოუ dr. phil Mcgraw-ის რე ი ტინ გი და ხელ მო წე რის ფა სე ბი. 

34. გლენ ბეკი ▼
$90 მილიონი | ცნობილი სახეები 
ვის სჭირ დე ბა Fox-ი? ბე კის ინ ტერ ნე ტიმ პე რი ა, the Blaze-ი, 
შე მო სავ ლებს იკ რებს თა ნამ გ ზავ რუ ლი და სა კა ბე ლო ტე ლე ვი-
ზი ის დის ტ რი ბუ ტო რე ბის გან.

35. უილ სმიტი s
$23 მილიონი | მსახიობები   
ფილ მ მა After earth-მა მარ ცხი გა ნი ცა და, მაგ რამ სმიტ მა მა ინც 
შეძ ლო ფუ ლის გა კე თე ბა. შემ დე გი პრო ექ ტი: Annie, მთა ვა რი 
რო ლის აფ რო ა მე რი კე ლი შემ ს რუ ლებ ლით. 

36. ბენ აფლეკი 
$25 მილიონი | მსახიობები    
ჰო ლი ვუ დის ერ თ -ერ თი წამ ყ ვა ნი რე ჟი სო რია მას შემ დეგ, რაც 
ფილ მ მა Argo-მ სა მი „ოსკარი“ მი ი ღო - სა უ კე თე სო ფილ მის 
ნო მი ნა ცი ის ჩათ ვ ლით.  

37. რაშ ლიმბო ▼
$66 მილიონი | ცნობილი სახეები  
ბო ი კო ტის მცდე ლო ბა ლი ბე რა ლე ბის მხრი დან? არ ჩევ ნე ბის 
დროს არ სე ბულ მა უთან ხ მო ე ბამ ხე ლი შე უწყო ლიმ ბოს მსმე-
ნე ლე ბის მი ზიდ ვა ში.  

38. დევიდ ლეტერმანი s
$42 მილიონი | ცნობილი სახეები    
ბო  ი  კო  ტის მცდე  ლო  ბა ლი  ბე  რა  ლე  ბის მხრი  დან? არ   ჩევ   ნე  ბის 
დროს არ   სე  ბულ   მა უთან   ხ   მო  ე  ბამ ხე  ლი შე  უწყო ლიმ   ბოს მსმე -
ნე  ლე  ბის მი  ზიდ   ვა  ში.

39. ლიონელ მესი s

$41 მილიონი | 
სპორტსმენები           
ზე დი ზედ მე ოთხედ მო ი გო FiFA-ს „მსოფლიოს წლის სა უ კე-
თე სო მო თა მა შის“ ტი ტუ ლი და ახ ლა მას ყო ველ წ ლი უ რად 
$21 მი ლი ონს გა და უხ დი ან.  

40. ადამ სენდლერი s
$37 მილიონი | 
მსახიობები          
ფილმიthat’s My Boy წარუმატებელი იყო, მაგრამ სენდლერი 
კვლავ ითხოვს ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ ჰონორარს 
ჰოლივუდში. 

41. ანჯელინა ჯოლი ▼
$33 მილიონი | 
მსახიობები          
ჩვენ მა მა ღალ შე მო სავ ლი ან მა მსა ხი ობ მა ჯო ლიმ სენ სა ცია 
გა მო იწ ვია ორ მ ხ რი ვი პრო ფი ლაქ ტი კუ რი მას ტექ ტო მი ის შე-
სა ხებ გა კე თე ბუ ლი გუ ლახ დი ლი გან ცხა დე ბით.   

42. ე.ლ. (ერიკა) ჯეიმსი  ★
$95 მილიონი | მწერლები                   
სი შიშ ვ ლე იყი დე ბა. მის მა ბეს ტ სე ლერ მა Fifty Shades of grey 
(„გრეის ორ მოც და ა თი ტო ნი“) და სა ბა მი მის ცა ერო ტი კუ ლი 
ნო ვე ლე ბის (“mommy porn”) კო პი რე ბის ინ დუს ტ რი ას და 
ოქ როს ცი ებ - ცხე ლე ბას კი დევ ერთ სუ პერ ვარ ს კ ვ ლავ ფრან-
ში ზას თან და კავ ში რე ბით.  

43. ტობი კიტი s
$65 მილიონი | მუსიკოსები  
წარ მა ტე ბუ ლი სა მე წარ მეო იმ პე რი ის წყა ლო ბით, ქან თ რის 
მე ფის შე მო სავ ლე ბი მე ტი ა, ვიდ რე რო მე ლი მე სხვა შემ ს რუ-
ლებ ლი სა, თუ ის არ არის მა დო ნა, გა გა ან ბონ ჯო ვი. 

44. ჯეიმს პატერსონი ▼
$91 მილიონი | მწერლები               
მი სი 29 წიგ ნი შე სუ ლია ელექ ტ რო ნუ ლი წიგ ნე ბის ბეს ტ სე-
ლერ თა რიცხ ვ ში; ამას თან, მუ შავ დე ბა, სულ მცი რე, ოთხი 
ფილ მის პრო ექ ტი. 

45. ჰოვარდ სტერნი ▼
$95 მილიონი | ცნობილი სახეები  
სა ტე ლი ტუ რი რა დი ოს შთამ ბეჭ და ვი შე მო სა ვა ლი $15 მი ლი-
ო ნით გა ი ზარ და პრო ექტ America’s got talent-ის შე ფა სე ბის 
ანაზღა უ რე ბის წყა ლო ბით. 

46. კერი ანდერვუდი 
$31 მილიონი | მუსიკოსები          
American idol-ის 2005 წლის გა მარ ჯ ვე ბულ მა შე მო სა ვა ლი 
მი ი ღო 100-ზე მე ტი ცოცხა ლი კონ ცერ ტი დან და ახა ლი ალ-
ბო მი დან, სა ხელ წო დე ბით Blown Away. 

29. სეთ მაკფარლეინი s
$55 მილიონი | 
რეჟისორები / პროდიუსერები  
რო  გორ „ოსკარის“ და  ჯილ   დო  ე  ბის წამ   ყ   ვან   მა, მარ   ცხი 
გა  ნი  ცა  და, მაგ   რამ არა უშავს: მი  სი პირ   ვე  ლი მხატ   ვ   რუ  ლი 
ფილ   მი ted-ი 2012 წლის ყვე  ლა  ზე მა  ღალ   შე  მო  სავ   ლი  ა  ნი 
კო  მე  დია იყო. 

31. კრიშტიანუ რონალდუ s
$44 მილიონი | 
სპორტსმენები          
Real Madrid-თან კონ ტ რაქ ტის გაგ რ ძე ლე ბის თა ო ბა ზე 
მიმ დი ნა რე მო ლა პა რა კე ბებ მა შე საძ ლოა ის ყვე ლა ზე 
მა ღალ შე მო სავ ლი ან ფეხ ბურ თე ლად აქ ცი ოს. მო ლა-
პა რა კე ბე ბის პრო ცეს ში ერ თ -ერ თი სა და ვო სა კითხია 
უფ ლე ბე ბი იმიჯ ზე, რომ ლებ საც ამ ჟა მად ის და კლუ ბი 
60/40 შე ფარ დე ბით იყო ფენ (მას უნ და 100%). პორ ტუ-
გა ლი ე ლი თავ დამ ს ხ მე ლი თა ვი სი შე მო სავ ლის თით-
ქ მის ნა ხე ვარს სპონ სო რე ბის გან იღებს. მი სი ამ ჟა მინ-
დე ლი კონ ტ რაქ ტი Real-თან გაგ რ ძელ დე ბა 2014-15 წწ 
სა ფეხ ბურ თო სე ზო ნის ჩათ ვ ლით. 
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47. კენი ჩესნი s
$53 მილიონი | მუსიკოსები     
ქან თ რის შემ ს რუ ლე ბე ლი მი ლი ო ნებს იღებს ყო ველ წ ლი უ-
რი სას ტა დი ო ნო ტუ რე ბი დან და ალ ბო მე ბი დან. მა ლე გა მო ვა 
რო მი, სა ხე ლად Blue chair Bay. 

48. უსეინ ბოლტი  ★
$24 მილიონი | სპორტსმენები 
ოლიმ პი უ რი ტრე კის ვარ ს კ ვ ლა ვი დიდ შე მო სა ვალს იღებს 
puma-სა და Samsung-თან გა ფორ მე ბუ ლი სა რეკ ლა მო კონ-
ტ რაქ ტე ბი დან. 

49. ჯენიფერ ლოურენსი ★
$26 მილიონი | 
მსახიობები         
და ამ ტ კი ცა, რომ ჰო ლი ვუ დის „მაგარი გო გო ა“, მი ღე ბუ ლი 
„ოსკარისა“ და ფილმ the Hunger games-ის („შიმშილის თა-
მა შე ბის“) მო გე ბი ა ნი ფრან ში ზის წყა ლო ბით.

50. დრიუ ბრისი ★
$51 მილიონი | სპორტსმენები   
new orleans Saints-თან ხუთ წ ლი ა ნი $100-მილიონიანი კონ-
ტ რაქ ტის გაგ რ ძე ლე ბას მოჰ ყ ვა $37 მი ლი ო ნის წა მა ხა ლი სე-
ბე ლი ბო ნუ სი. 

51. რაფაელ ნადალი ▼
$26 მილიონი | 
სპორტსმენები     
მუხ ლის ტრავ მის გა მო მან ვერ შეძ ლო 2012 წლის ოლიმ პი-
ურ თა მა შებ ში მო ნა წი ლე ო ბა და შვი დი თვით ჩა მო შორ და 
სა ტურ ნი რო თა მა შებს. 

52. ფილ მიკელსონი ▼
$49 მილიონი | სპორტსმენები   
მოხ ვ და მსოფ ლი ოს გოლ ფის დი დე ბის დარ ბაზ ში (World 
golf Hall of Fame) და მი ი ღო $30 მი ლი ონ ზე მე ტი სა რეკ ლა მო 
კონ ტ რაქ ტე ბი დან. 

53. ეშტონ კატჩერი ▼
$24 მილიონი | 
ტელემსახიობები   
ტე ლე ვი ზი ის ყვე ლა ზე მა ღალ შე მო სავ ლი ა ნი მსა ხი ო ბი. სი-
ლი კო ნის ვე ლის მსხვი ლი ინ ვეს ტო რი; ფლობს Skype-ის, 
Spotify-ისა და Airbnb-ის აქ ცი ებს.  

54. სოფია ვერგარა s
$30 მილიონი | 
ტელემსახიობები  
წელს მი ი ღო ხელ ფა სის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მა ტე ბა და და მა-
ტე ბი თი სა რეკ ლა მო კონ ტ რაქ ტე ბი. K-Mart-ის ტან საც მ ლის 
ხა ზი წარ მა ტე ბით სარ გებ ლობს. 

55. პიტერ ჯეკსონი s
$53 მილიონი | 
რეჟისორები/ პროდიუსერები     
სკან და ლუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა the Hobbit-ის („ჰობიტი“) სამ 

ნა წი ლად და ყო ფის შე სა ხებ მას მრა ვა ლი წლის გან მავ ლო-

ბა ში მო უ ტანს მი ლი ო ნებს. 

57. ჯონ სტიუარტი 
$16 მილიონი | 
ცნობილი სახეები  
არ ჩევ ნე ბის წყა ლო ბით, the daily Show-ს რე ი ტინ გე ბი 
10%-ით გა ი ზარ და, მაგ რამ კო მი კო სი, რო მელ მაც ამას 
წი ნათ ხე ლი მო ა წე რა კონ ტ რაქ ტის გაგ რ ძე ლე ბას 2015 
წლის ჩათ ვ ლით, აშ კა რად ფიქ რობს სი ცოცხ ლე ზე 
comedy central-ის შემ დეგ. ამ ზაფხულს მან გა ა კე თა 
შეს ვე ნე ბა სა კუ თა რი ფილ მის, Rosewater-ის, გა და სა-
ღე ბად. ფილ მი და ფუძ ნე ბუ ლია რე ა ლურ ამ ბავ ზე, თუ 
რო გორ იყო და კა ვე ბუ ლი ჟურ ნა ლის ტი ირან ში 100-ზე 
მე ტი დღის გან მავ ლო ბა ში მას შემ დეგ, რაც daily 
Show-ს სი უ ჟეტ ში გა მოჩ ნ და. 
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56. სერენა უილიამსი s
$20 მილიონი | სპორტსმენები       
მე ექ ვ სედ იკა ვებს პირ ველ ად გილს. $45 მი ლი ო ნი პრო ფე სი უ ლი 
საპ რი ზო ფუ ლი – ყვე ლა ზე მა ღა ლი ანაზღა უ რე ბა სპორ ტ ს მენ ქა-
ლებს შო რის.   

58. ჯერი ბრუკჰაიმერი ▼
$80 მილიონი |
რეჟისორები/ პროდიუსერები  
გავ ლე ნი ა ნი მო თა მა შე, ფილმ pirates of the caribbean-ის 
(„კარიბის ზღვის მე კობ რე ე ბი“) ფრან ში ზი სა და ტე ლე ჰი ტე ბის 
Amazing Race-ისა („საოცარი რბო ლა“) და cSi-ის წყა ლო ბით.   

59. კანიე უესტი ▼
$20 მილიონი | მუსიკოსები 
ახალ ბე და მა მას წელს პო პუ ლა რო ბა მე ტი აქვს, ვიდ რე ფუ ლი, 
მაგ რამ ეს შე საძ ლოა შეც ვა ლოს მის მა უახ ლეს მა ალ ბომ მა,  
Y e e z u s - მა.

60. ჯერი საინფელდი s
$32 მილიონი | კომიკოსი                
გან მე ო რე ბი თი ჩვე ნე ბე ბის სა ავ ტო რო ჰო ნო რა რე ბი მას სიმ დიდ-
რე სა და პო პუ ლა რუ ლო ბას უნარ ჩუ ნებს; ახალ მა სე რი ალ მა Web 
(„ქსელი“) საკ მა ოდ გა ით ქ ვა სა ხე ლი სა ი მი სოდ, რომ ის კი დევ 
ერ თხელ მოხ ვედ რი ლი ყო სი ა ში. 

61. მაიკლ ბეი ▼
$82 მილიონი | 
რეჟისორები/ პროდიუსერები  
თა ვი და აღ წია ბლოკ ბას ტე რე ბის ნიშს $50-მილიონიანი ფილ მით, 
pain & gain-ით. სა ვა რა უ დოდ, transformers 4-ის შე მო სავ ლე ბი გა-
ცი ლე ბით, გა ცი ლე ბით დი დი იქ ნე ბა. 

62. მარია შარაპოვა s
$29 მილიონი | სპორტსმენები    
„დიდი მუ ზა რა დის“ ტურ ნირ ზე გა მარ ჯ ვე ბამ მას nike-სა და Head-
ისგან სა სი ა მოვ ნო ბო ნუ სე ბი მო უ ტა ნა. აქვს სა კუ თა რი ტკბი ლე უ-
ლის ხა ზი Sugarpova. 

63. Dr. Dre ▼
$40 მილიონი | მუსიკოსები 
უასა კო სუ პერ პ რო დი უ სე რი იშ ვი ა თად აწყობს ტუ რებს, მაგ რამ 
გა ნაგ რ ძობს შე მო სავ ლის მი ღე ბას Beats-ის ყურ სას მე ნე ბის ხაზ 
dr. dre-დან. 

64. ჯენიფერ ენისტონი ▼
$20 მილიონი | 
მსახიობები           
სე რი ალ Friends-ის („მეგობრები“) გან მე ო რე ბი თი ჩვე ნე ბის სა ავ-
ტო რო ჰო ნო რა რე ბი ენის ტონს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს ითა მა შოს 
უფ რო მცი რე მას შ ტა ბი ან ფილ მებ ში. თა ვი სი საქ მ რო შე უყ ვარ და 
ფილმ Wanderlust-ის („ხეტიალის სიყ ვა რუ ლი“) გა და ღე ბის დროს. 
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65. ტომ ბრედი ▼
$38 მილიონი | სპორტსმენები  
ცო ტა ხნის წინ გაგ რ ძე ლე ბუ ლი კონ ტ რაქ ტის თა ნახ მად, კვო-
ტერ ბე კი patriots-ში რჩე ბა 2017 წლის ჩათ ვ ლით, რო დე საც ის 
40 წლის გახ დე ბა. 

66. კიმ კარდაშიანი ▼
$10 მილიონი | 
ცნობილი სახეები    
ჩა მო ი ნაც ვ ლა სი ა ში 59 ად გი ლით, ხან მოკ ლე ქორ წი ნე ბის 
შემ დეგ შემ ცი რე ბუ ლი შე მო სავ ლის გა მო. ახალ გაზ რ და დე-
და კვლავ დიდ ზე წო ლას გა ნიც დის. 

67. ჩარლი შინი 
$10 მილიონი | ტელემსახიობები 
თუ ფეთ ქე ბა დი ხა სი ა თის ვარ ს კ ვ ლა ვი თა ვის ხელ ში აყ ვა ნას 
შეძ ლებს, მი ლი ო ნო ბით შე მო სა ვალს მი ი ღებს ახა ლი მო გე-
ბი ა ნი სა ტე ლე ვი ზიო გა რი გე ბი დან.  

68. კელვინ ჰარისი ★
$46 მილიონი | მუსიკოსები       
წელს დი დი ფუ ლი იშო ვა საკ ლუ ბო გა მოს ვ ლე ბის წყა ლო-
ბით. ის ასე ვე იყო ისე თი დი დი ვარ ს კ ვ ლა ვის სიმ ღე რე ბის 
პრო დიუ სე რი, რო გო რი ცაა რი ა ნა. 

69. რეიჩელ რეი 
$30 მილიონი | ცნობილი სახეები 
სა მი გა მო ტო ვე ბუ ლი წლის შემ დეგ დაბ რუნ და ჩვენს სი ა ში, 
Wal-Mart-თან კონ ტ რაქ ტის გა ფარ თო ე ბის შე დე გად.

70. კრისტენ სტიუარტი ▼
$22 მილიონი | 
მსახიობები       
twilight-ის („ბინდი“) ვარ ს კ ვ ლა ვი სწრა ფად ხდე ბა ფრან-
ში ზის სა ხე მას შემ დეგ, რაც ფილ მის Snow White and the 
Huntsman-ის („ფიფქია და მო ნა დი რე“) შე მო სა ვალ მა $400 
მი ლი ო ნი შე ად გი ნა. 

72. შონ ჰენიტი ★
$30 მილიონი | ცნობილი სახეები  
ის ვადის ზევით მუ შა ობს Fox news-ისათვის, იგ რ ძე ლებს რა 
სა კა ბე ლო ქსელ ში ყოფ ნის ვა დას 20 წლით.  

73. მერილ სტრიპი s
$7 მილიონი | მსახიობები       
 „ოსკარის“ ყვე ლა ზე მე ტი ნო მი ნა ცი ის მფლო ბე ლი კი ნო გა-
ქი რა ვე ბის ჩემ პი ო ნი ცა ა.   

74. დევიდ გეტა ★
$30 მილიონი | მუსიკოსები  
ფრანგი დი-ჯეი სიის დებიუტანტია Black eyed peas-თან და 
აშერთან ერთად პოპმუსიკაში გადასვლის წყალობით. 

71. გვინეტ პელტროუ  
$10 მილიონი | 
მსახიობები       
პელ ტ როუ უფ რო მე ტი ა, ვიდ რე ვარ ს კ ვ ლა ვი. ის გახ  -
და ცხოვ   რე  ბის სტი  ლის ბრენ   დი. მი  სი ვებ   - 
გ   ვერ   დი, goop-ი, შე  ი  ცავს რე  ცეპ   ტებს, 
სი  ლა  მა  ზეს   თან და  კავ   ში  რე  ბულ 
პრაქ   ტი  კულ რე  კო  მენ   და  ცი  ებ   სა და 
სა  სარ   გებ   ლო რჩე  ვებს იმის შე  სა -
ხებ, თუ რო  გორ უნ   და იცხოვ   რო, 
რო  გორც გვი  ნეტ   მა. მი  უ  ხე  და  ვად 
იმი  სა, რომ გვერ   დი იზი  დავს იმ  -
დენ   სა  ვე არა  კე  თილ   მო  სურ   ნეს, 
რამ   დენ   საც ფანს, პელ   ტ   რო  უს 
კა  რი  ე  რა სუ  ლაც არ არის 
ხელ   წა  მო  საკ   რა  ვი. მას ჰქონ  -
და მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი რო  ლი 
iron Man 3-ში („რკინის კა  ცი 
3“), რო  მელ   მაც სწრა  ფად 
მი  ი  ღო $1 მი  ლი  არ   დ   ზე მე  ტი 
სა  ერ   თო შე  მო  სა  ვა  ლი და მი  სი 
მე  სა  მე რე  ცეპ   ტე  ბის წიგ   ნიც უკ  -
ვე მა  ღა  ზი  ებ   ში  ა. 
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75. სტივენ კინგი ▼
$20 მილიონი | მწერლები   
carrie-დან („კერი“) თით ქ მის 40 წლის შემ დეგ ის კვლავ 
წარ მა ტე ბით სარ გებ ლობს ახა ლი მო გე ბი ა ნი წიგ ნე ბი სა და 
ტე ლეპ რო ექ ტე ბის მეშ ვე ო ბით. 

76. კრისტოფერ ნოლანი 
$40 მილიონი | 
რეჟისორები/ პროდიუსერები 
ჰო ლი ვუ დის ელი ტურ რე ჟი სო რებს შო რი საა მას შემ დეგ, რაც 
ფილ მ მა ბეტ მე ნის შე სა ხებ the dark Knight Rises-მა („ბნელი რა-
ინ დი: აღ ზე ვე ბა“) $1 მი ლი არ დის შე მო სა ვა ლი მო ი ტა ნა. 

77. გორდონ რემზი 
$38 მილიონი | ცნობილი სახეები  
ბრი ტა ნელ მა მზა რე ულ მა ყვი რი ლი აქ ცია სა ერ თა შო რი სო სა ტე-
ლე ვი ზიო იმ პე რი ად. მი სი ლას - ვე გა სის რეს ტორ ნე ბი ყო ველ- 
 წ ლი უ რად უამ რავ ტუ რისტს იზი დავს.  

78. მენი პაკიაო ▼
$34 მილიონი | სპორტსმენები        
დე კემ ბერ ში ხუ ან მა ნუ ელ მარ კეს თან წა გე ბის მი უ ხე და ვად, პა-
კი ა ომ მა ინც იშო ვა $26 მი ლი ო ნი ერ თი ტუ რი დან.

79. ტინა ფეი s
$10 მილიონი |
ტელემსახიობები    
30 Rock-ის („სტუდია 30“) დას რუ ლე ბის შემ დეგ უძ რა ო ბის პე რი-
ო დი აქვს. არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის თა ნახ მად, პო პუ ლა რუ ლი 
ფილ მის, Mean girls-ის („ცუდი გო გო ნე ბი“) მუ სი კა ლუ რი ვერ სია 
მზა დე ბის პრო ცეს ში ა. 

80. მარკ ბარნეტი ▼
$63 მილიონი | 
რეჟისორები/ პროდიუსერები  
რე ა ლი ტი- შო უ ე ბის - Survivor-ისა და the Voice-ის - უკან მდგომ-
მა პი როვ ნე ბამ უდი დე სი წარ მა ტე ბა მო ი პო ვა მი ნი სე რი ალ the 
Bible-ის („ბიბლია“) წყა ლო ბით.

81. ჟიზელ ბიუნდჰენი ▼
$42 მილიონი | მოდელები             
მსოფ ლი ოს ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე მა ღალ შე მო სავ ლი ან მო დელს 
აქვს ფლოს ტე ბის (flip-flops) სა კუ თა რი ხა ზი, ამას თან ერ თად, 
სა რეკ ლა მო კონ ტ რაქ ტე ბი H&M-თან, chanel-სა და david 
Yurman-თან.

82. ჯ. კ.როულინგი s
$13 მილიონი | მწერლები           
დაგ ვეხ მა რე, ჰა რი! რო უ ლინ გი გზას ას ც და თა ვი სი the casual 
Vacancy-ით („შემთხვევითი ვა კან სი ა“) – პირ ვე ლი წიგ ნით, რო-
მე ლიც არ არის ჰარი პო ტერ ზე.

83. ალეკ ბოლდუინი ▼
$8 მილიონი | 
ტელემსახიობები    
უარ ყო გავ რ ცე ლე ბუ ლი ჭო რე ბი, რომ კენჭს იყ რი და ნი უ -ი ორ კის 
მე რად. მას შემ დეგ, რაც 30 Rock-ი („სტუდია 30“) დამ თავ რ და, ყუ-
რადღე ბა კვლავ მხატ ვ რულ ფილ მებ ზე გა და აქვს. 
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84. ემა სტოუნი ★
$16 მილიონი | მსახიობები 
და ამ ტ კი ცა, რომ ის უფ რო მეტ ყუ რადღე ბას იზი დავს Spider-
Man-ისაკენ („ადამიანი-ობობა“), ვიდ რე მი სი პარ ტ ნი ო რი 
ვარ ს კ ვ ლა ვი ენ დ რიუ გარ ფილ დი. ემა სი ის დე ბი უ ტან ტი გახ-
და, ენ დ რიუ – არა.

85. შარლიზ ტერონი  ▼
$15 მილიონი |
მსახიობები      
მი სი შე მო სავ ლე ბის წყა როა კი ნე მა ტოგ რა ფი და dior-ის 
მო დე ლო ბა. ის მო ნა წი ლე ო ბას მი ი ღებს ფრან ში ზის, Mad 
Max-ის („გიჟი მაქ სი“) მო მა ვალ ვერ სი ა ში. 

86. ნილ პატრიკ ჰარისი  ★
$15 მილიონი | 
ტელემსახიობები  
დი დი პო პუ ლა რუ ლო ბა მო უ ტა ნა ისე თი შო უ ე ბის წამ ყ ვა-
ნო ბამ, რო გო რი ცაა emmy-ისა და tony-ის და ჯილ დო ე ბე ბი. 
სე რი ალ How i Met Your Mother-ს („როგორ შევ ხ ვ დი დე-
დათ ქ ვენს“) მის თ ვის მი ლი ო ნე ბი მო აქვს. 

87. სიუზენ კოლინზი ★
$55 მილიონი | მწერლები           
ჩვე ნი სი ის დე ბი უ ტან ტი გახ და მას შემ დეგ, რაც the Hunger 
games-ი („შიმშილის თა მა შე ბი“) ჰო ლი ვუ დის კი დევ ერთ 
დიდ ფრან ში ზად იქ ცა. 

88. ფლოიდ მეიუეზერი  ▼
$34 მილიონი | სპორტსმენები              
გა სუ ლი 12 თვის გან მავ ლო ბა ში ჩა ტა რე ბუ ლი მხო ლოდ ერ თი 
ორ თაბ რ ძო ლით, მე ი უ ე ზე რი ჩვე ნი სი ის 88-ე ად გილ ზე ეშ ვე ბა. 

89. მილა კუნისი ★
$11 მილიონი | მსახიობები  
ორი ფილ მი- ჰი ტი, ted-ი და oz the great and powerful-ი 
(„ოზი: დი ა დი და ძლე ვა მო სი ლი“), და ეხ მა რა კუ ნისს, 100 
ცნო ბი ლი პი როვ ნე ბის სი ის დე ბი უ ტან ტი გამ ხ და რი ყო. 

90. სანდრა ბალოკი ▼
$14 მილიონი | მსახიობები           
ხან მოკ ლე შეს ვე ნე ბის შემ დეგ ბა ლო კი ბრუნ დე ბა კო მე დია 
the Heat-ით და სა მეც ნი ე რო- ფან ტას ტი კუ რი მძაფ რ სი უ ჟე ტი-
ა ნი ფილ მით gravity („გრავიტაცია“).  

91. დენიკა პატრიკი 
$15 მილიონი | სპორტსმენები   
პირ ვე ლად მო ნა წი ლე ობ და nascar Sprint cup Series-ის 
რბო ლა ში სრუ ლი დატ ვირ თ ვით და მო ი გო პო ულ - პო ზი ცია 
daytona 500 -ში.  

92. ემი პოლერი  ★
$7 მილიონი |
ტელემსახიობები   
სე რი ა ლი parks and Recreation-ი („პარკები და დას ვე ნე ბის 
ზო ნე ბი“), რომ ლის ჩვე ნე ბაც ახ ლა ხან გა ნახ ლ და მე ექ ვ სე სე-
ზო ნით, უმაღ ლე სი რე ი ტინ გის მქო ნე კო მე დიაა nBc-ზე.  

100. მირანდა კერი ★
$7 მილიონი | 
მოდელები       
30 წლის მო დე ლი ვარ კ ვ ლა ვად 2007 წელს იქ ცა, რო-
დე საც ის გა მო ვი და, რო გორც Victoria’s Secret-ის პირ-
ვე ლი ავ ს ტ რა ლი ე ლი მო დე ლი. მას დი დი შე მო სავ ლე-
ბი არა აქვს – ჯერ ჯე რო ბით – მაგ რამ ეშ მა კუ რად იპყ-
რობს აზი ის სა რეკ ლა მო ბა ზარს, აფორ მებს რა მო გე-
ბი ან კონ ტ რაქ ტებს იაპო ნურ eModA-სთან, Samantha 
thavasa-სა და ავ ს ტ რა ლი ურ Quantas-თან. მი სი კა ნის 
მოვ ლი სა და კოს მე ტი კის ხა ზი, KoRA organics-ი, კარ-
გად ავ სებს მის სა მო დე ლო შე მო სა ვალს. 
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93. ჯორჯ ლოპესი 
$12 მილიონი | კომიკოსი          
ლო პე სი დიდ ფულს შო უ ლობს კო მე დი ურ სფე რო ში საქ-
მი ა ნო ბითა და თა ვი სი წიგ ნე ბით. ახ ლა ის ტე ლე ვი ზი ას 
უბ რუნ დე ბა.

94. რეი რომანო  s
$16 მილიონი | 
ტელემსახიობები  
everybody Loves Raymond-ის („ყველას უყ ვარს რე ი მონ დი“) 
დას რუ ლე ბი დან რვა წლის შემ დეგ რო მა ნო კვლავ იღებს 
შე მო სა ვალს სინ დი კა ცი ი დან. 

95. კევინ ჰარტი ★
$14 მილიონი | კომიკოსი 
ჰარ ტ მა წარ მა ტე ბა მო ი პო ვა Bet-ის შოუ Real Husbands of 
Hollywood-ის („ჰოლივუდის რე ა ლუ რი ქმრე ბი“) მეშ ვე ო ბით, 
რომ ლის მე ო რე სე ზო ნიც მა ლე გა მო ვა.   

96. ზოი დეშანელი  ●
$6 მილიონი |
ტელემსახიობები  
რეკ ლა მის გან მ თავ სებ ლე ბი $300 000-ს იხ დი ან 30-წამიან 
ად გილ ში დე შა ნე ლის პო პუ ლა რულ შო უ ში Fox tV-ზე - new 
girl-ში („ახალი გო გო ნა“).    

97. ლუის სი. კეი. ★
$16 მილიონი | კომიკოსი    
კო მი კო სი ახ ლა უფ რო ფარ თო აუდი ტო რი ას იპყ რობს, Fx 
შო უ სა და HBo-ის სპე ცი ა ლუ რი რე ვი უს წყა ლო ბით. 

98. მელისა მაკ’კარტი s
$10 მილიონი | 
ტელემსახიობები  
ფილ მე ბის, Bridesmaids-ისა და identity thief-ის, წყა ლო ბით, 
ნამ დ ვილ კი ნო ვარ ს კ ვ ლა ვად იქ ცა. Mike & Molly ტე ლე მა ყუ-
რებ ლებ ში კვლავ წარ მა ტე ბით სარ გებ ლობს.  

99. ჯოს უიდონი ★
$25 მილიონი |
რეჟისორები/ პროდიუსერები 
ფილ   მე  ბის, Bridesmaids-ისა და identity thief-ის, წყა  ლო  ბით, 
ნამ   დ   ვილ კი  ნო  ვარ   ს   კ   ვ   ლა  ვად იქ   ცა. Mike & Molly ტე  ლე  მა  ყუ -
რებ   ლებ   ში კვლავ წარ   მა  ტე  ბით სარ   გებ   ლობს.  

წყაროები: E-Poll, Starcount, Google, Factiva, ACNielsen, 
Pollstar, Box Office Mojo, Euromonitor International, 
Publishers Weekly and IMDBPro. Reporters: Zack 
O'Malley Greenburg, Kurt Badenhausen, Meghan Casserly, 
Jeff Bercovici, Clare O'Connor, Vanna Le and Ryan Mac. 
Research: Susan Radlauer. Product: Andrea Spiegel, 
Audrea Soong, Christian Wolan. Design: David Lada, Nina 
Gould, Kai Hecker. Photo: Merrilee Santoro, Gail Toivanen. 
Technology: Louie Torres, Dmitri Slavinsky, Ken Barney, 
Benjamin Poon, Rebeca Solorzano.

1oo ცნობილი ადამიანი
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მომავალი ყველაზე 
ფერადი მაშინაა, როცა მას 

შამბერტინის ჭიქის გავლით 
ჭვრეტ. 

ადამიანი ყოველთვის მთვრალი 
უნდა იყოს. მხოლოდ ამას აქვს აზრი. 
მაგრამ მთვრალი რით? - ღვინით, 
პოეზიით, ან სათნოებით. აირჩიეთ, 
რომელიც გენებოთ და აუცილებლად 
დათვერით. 

ღვინო 
ჩამოსხმული 
პოეზიაა.

ტუჩი - ეტანება წყალს,

გული - მხოლოდ ღვინოს სვამს. 

დღეს 
მოვილხინოთ 
ღვინით და 
ქალებით, 
მომდევნო დღეს 
იყოს ლოცვა და 
წამლები.

დიადი და 
ამაღლებული 
ლიტერატურა 
ღვინოა, ჩემი კი 
წყალი; მაგრამ 
წყალს მეტი სვამს.

ლუდს ადამიანი 
ქმნის, ღვინოს კი  - 
ღმერთი. 

მომეცი 
ღვინო, რომ 
სადარდებელი 
პირწმინდად 
ჩამოვიბანო.

ღვინის 
ერთადერთი ნაკლი 
ისაა, რომ ადამიანს 
ფიქრებს სიტყვებში 
ურევს. 

ღვინის შესახებ

აზრები

- შარლ ბოდლერი

- ჯორჯ ბაირონი 

- რალფ უოლდო 
ემერსონი- მარკ ტვენი 

- ფრანსუაზა საგანი

- რობერტ ლუის 
სტივენსონი

- მარტინ ლუთერი

- პრინცი ფილიპი

− ნაპოლეონ ბონაპარტი




