


Zenith_HQ  •  Visual: Ch1969RGOpen  •  Magazine: Forbes (GE)  •  Language: English  •  Issue: 1.9.2013  •  Doc size: 416 x 275 mm  •  Calitho #: 07-13-88744  •  AOS #: ZEN_05764 • TS 23.7.2013

E L  P R I M E R O  C H R O N O M A S T E R  1 9 6 9 

Acknowledged as the world’s best chronograph, it is a descendant of 

the legendary El Primero fi rst unveiled in 1969 and proudly bears the iconic 

colours of the fi rst high-frequency automatic column-wheel chronograph 

calibre. Beating at a rate of 36,000 vibrations per hour, this daring feat 

embodies the exceptional expertise of the Manufacture.
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10  |  ფაქტები და კომენტარი
სტივ ფორბსი

„დიდი ხელისუფლება“, ცენტრალური ბანკები: 
ჭეშმარიტი კრიმინალები.

Leaderboard
16  |  სოციალური მედიის ჩემპიონები

18  |  სტუდენტური ვენჩურული 
კომპანიები

  
20  |  პრობლემების ტაუერი

22  |  15 მხატვრული პერსონაჟი

მოსაზრება
24  |  ინტერვენცია მესამე სამყაროს 

ქვეყნებში „ოსტატური უმოქმედობის“ 
შესანიშნავი მაგალითი?

პოლ ჯონსონი

26  |  „დიდი მონაცემების“ 
ქაოსური დაპირება

რიჩ კარლგაარდი
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44 | მთავარი თემა

20 | leaderboard

36 | მთავარი თემა

40 | 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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28  |  ევრაზიის 
ენერგოსატრანსპორტო დერეფანი 

და საქართველოს პოლიტიკური 
როლი

გიორგი ცხადაია

32  |  საქართველოს ეკონომიკური 
ზრდის ტენდენციები

მაია გრიგოლია, ნინო დოღონაძე

მთავარი თემა: 
35  |  გადაზიდვები საქართველოში

36  |  სს „საქართველოს რკინიგზა“, 
როგორც ბიზნესსუბიექტი

ავტორი: დავით გონდაური

39  |  საერთაშორისო საჰაერო 
გადაზიდვები

საქართველოში საერთაშორისო საჰაერო 
გადაზიდვებს სულ სამი ავიაკომპანია 

ახორციელებს, სამივე უცხოური. 
ავტორი: ანა ცხოვრებოვა

40  |  ქართული პორტები
საქართველოში ზღვისპირეთი სამი 
ნავსადგომით შემოიფარგლება და 

თითოეული მათგანი უცხოური კომპანიის 
მიერ იმართება. რა ტვირთბრუნვა აქვთ მათ 

და რა ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს 
აწყდებიან მმართველი კომპანიები?

44  |  საქართველოს სატრანზიტო 
დერეფანი

გაგაცნობთ იმ ძირითად კომპანიებს, 
რომლებიც თავიანთი ბიზნესით 

სიტყვათშეთანხმება „სატრანზიტო 
დერეფანს“ მნიშვნელობას სძენენ.

ავტორი: მაგდა ლეკიაშვილი

52  |  BP-ის საქმიანობა 
საქართველოში

ავტორი: ანა მაყაშვილი

სტრატეგიები
56  |  ნავთობის შადრევანს მიღმა

მარკ პაპამ მიტოვებული Enron-ი 
ამერიკის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ 
ნავთობკომპანიად აქცია. მისი ნათქვამი 

ჰიდრავლიკური რღვევის ბუმთან 
დაკავშირებით ნამდვილად გაგაკვირვებთ.

ავტორი: კრისტოფერ ჰელმანი

58  |  Hain Celestial-ი წვენებზე გადავიდა
ირვინ საიმონმა შექმნა ნატურალური 

პროდუქტების უდიდესი კომპანია 
მსოფლიოში და ნიუ-იორკის შტატში დიდ 
წარმატებას მიაღწია. გსურთ ორგანიზმის 

გაწმენდა?
ავტორი: კლერ ო’კონორი
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64 | სტრატეგიები

58 | სტრატეგიები

52 | მთავარი თემა

86 | მეწარმეები
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 60  |  ადგილი, სადაც ახალი ბიზნესი 
დაიბადება

კვლევის თანახმად, საქართველოში ახალი 
ბიზნესის დაწყების მსურველთაგან მხოლოდ 

15%-ს აქვს თუნდაც მარტივი ფორმის, 
ქაღალდზე გადატანილი გეგმა, ხოლო 

რეალური ჩამოყალიბებული ბიზნესგეგმა 
მხოლოდ 7%-ს გააჩნია. სწორედ ამიტომ, 

ილიაუნის ბაზაზე “ბიზნესინკუბატორი” 
გაჩნდება.  

64  |  მშვიდობისაკენ მიმავალი გზა 
მოგებაზე გადის

მაშინ, როდესაც ებრაელ და პალესტინელ 
პოლიტიკოსებს დრო ფუჭ საუბრებში გაჰყავთ, 

მეწარმეები ყოველგვარი ხმაურის გარეშე 
რეალურ ნაბიჯებს დგამენ. 

შიგნიდან დანახულმა პარტნიორულმა 
საზოგადოებამ შესაძლოა ახლო 

აღმოსავლეთი გადაარჩინოს.
ავტორი: რიჩარდ ბეჰარი

ტექნოლოგიები
74 |  ციფრული ავტოგამტაცებლები

პენტაგონის მიერ დაფინანსებული ჰაკერების 
წყვილი ამტკიცებს, რომ რამდენიმე ღილაკზე 

თითის დაჭერით შესაძლებელია თქვენი 
ავტომობილი კონტროლს დაექვემდებაროს. 

დროა, დეტროიტმა გაიღვიძოს.
ავტორი: ენდი გრინბერგი

78  |  მითვალთვალე, თუ შეძლებ
ნაციონალური უსაფრთხოების სააგენტოს 

თვალთვალის სკანდალმა გამოიწვია 
მომხმარებელთა და ინვესტორთა მზარდი 
დაინტერესება ისეთი ონლაინ-შენიღბვის 

ინსტრუმენტებით, როგორიცაა Disconnect-ი. 
ავტორი: ქაშმირ ჰილი 

82  |  თანამგზავრული ტელევიზია 
ქართული ტელემაუწყებლობის 

დიგიტალიზაციის პროცესში
ავტორი: ანა ცხოვრებოვა

მეწარმეები
84  |  უცნაური წყვილი

დუაიტ მერიმანმა და კევინ რაიანმა 
კომპანიების ერთად შექმნით შთამბეჭდავ 

წარმატებას მიაღწიეს - ძირითადად იმის 
წყალობით, რომ ერთმანეთს გზას არ 

უღობავდნენ.
ავტორი: ჯეი ჯეი კოლაო

86  |  დამატებითი სწავლება
გარე სპონსორების დახმარებით Lynda.com-
მა $ 100-მილიონიანი ონლაინ-განათლების 

კომპანია შექმნა. ახლა  
ბიზნესის გადახალისების დროა.

ავტორი: მეგან კარელი
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82 | ტექნოლოგიები

74 | ტექნოლოგიები

102 | სპეცპროექტი
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ინვესტიციები

88 |  მარცხის თავიდან აცილება
Guggenheim Investments-ის აქტივები 180 

მილიარდამდე გაიზარდა კაპიტალდაბანდებების 
ფართოდ გაშლისა და ხალხის მასების 

საწინააღმდეგო მიმართულებით 
მოძრაობის გზით.

ავტორი: დენიელ ფიშერი

92  |  აქციებზე ნადირობის სეზონი
კენ ფიშერი

სპეცპროექტი: ამერიკის 
საუკეთესო კოლეჯები

94  |  კოლეჯებს საფრთხე ემუქრება
მშობლები და სტუდენტები უზარმაზარ 

დროსა და ფულს ხარჯავენ აკადემიურად და 
სოციალურად შესაფერისი სკოლის ძებნაში. მათი 

მხრიდან უფრო გონივრული იქნებოდა, მეტი 
ყურადღება მიექციათ კოლეჯების ფინანსური 

მდგომარეობისათვის.
ავტორი: მეტ შიფრინი

100  |  საბავშვო გადასახადების 
თავიდან აცილება

გვერდი აუარეთ სტუდენტი შვილების 
საინვესტიციო შემოსავლის გადასახადებს. 

ავტორი: უილიამ ბოლდუინი

102  |  მატყუარა სკოლები
ზოგიერთი კოლეჯი ყველაფერს აკეთებს 

საკუთარი რეიტინგის ასამაღლებლად.
ავტორი: აბრამ ბრაუნი

104  |  ქართველი მოსწავლეების 
მიღწევები

საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევებში 
ქართველი მოსწავლეების შედეგები აღმოსავლეთ 
და ცენტრალური ევროპისა და დასავლეთ ევროპის 

ყველა ქვეყნის, ასევე დსთ-ის ზოგიერთი ქვეყნის 
შედეგებზე მნიშვნელოვნად დაბალია.

ავტორი: ნათია ანდღულაძე

108  |  აზრები 
განათლების შესახებ

ილუსტრაცია ყდაზე: დათო მაჭავარიანი

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

ჟურნალ Forbes Georgia-ს გამოსცემს 
სააქციო საზოგადოება 

Media Partners
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1930 - 1950 წლებ ში შექ მ ნი ლი სა ა თე ბი სად მი მიძღ ვ ნი ლი Patrimony 
Traditionnelle Small Seconds-ი მე სა ა თე ო ბის ჭეშ მა რი ტი ტრა დი ცი ის 
მემ კ ვიდ რე ა. სუფ თა ხა ზე ბი თა და ჰარ მო ნი უ ლი პრო პორ ცი ე ბით ის 
მთე ლი სი სავ სით გად მოგ ვ ცემს თა ვის მა რა დი ულ ბუ ნე ბას. ვიწ რო ჩარ-
ჩო, რე ლი ე ფუ რი და ჩახ რახ ნი ლი უკა ნა სარ ქ ვე ლი სა ფი რო ნის მი ნით, 
18-კარატიანი თეთ რი ოქ რო სა გან დამ ზა დე ბუ ლი სა ა თის ნიშ ნუ ლე ბი, 
დო ფი ნის სტი ლის ის რე ბი და ცი ფერ ბ ლა ტის რამ დე ნი მე ტო ნი: ეს მო-
დე ლი კი დევ უფ რო ხვეწს და აკე თილ შო ბი ლებს Patrimony Traditionnelle-
ის ხა ზის ეს თე ტი კურ პრინ ცი პებს.

ამ ახა ლი მო დე ლის სა ა თი აკ მა ყო ფი ლებს Poinçon de Genève-ს ანუ 
ჟე ნე ვის დამ ღის მოთხოვ ნებს, რომ ლე ბიც მხო ლოდ მე ქა ნიზ მით აღარ 
იფარ გ ლე ბა და სა ა თის დას რუ ლე ბულ სა ხეს აქ ცევს ყუ რადღე ბას. ეს 
უმაღ ლე სი შე ფა სე ბაა კომ პა ნი ი სათ ვის, რო მელ მაც 2011 წელს თა ვი სი 
125 წლის იუბი ლე აღ ნიშ ნა და გა დაწყ ვი ტა სრუ ლად და ეკ მა ყო ფი ლე-
ბი ნა სულ უფ რო მე ტად ინ ფორ მი რე ბულ კლი ენ ტ თა მოთხოვ ნე ბი ისე, 
რო გორც არას დ როს. 950 სინ ჯის პლა ტი ნის კორ პუ სი გარს ერ ტყ მის 
ნაც რის ფერ ცი ფერ ბ ლატს, ასა ხავს რა დრო ის მა რა დი ულ ციკლს. 
18-კარატიანი თეთ რი ოქ როს მოგ რ ძო ფორ მის სა ა თე ბის ნიშ ნუ ლე ბი 
აქ ცენ ტი რე ბუ ლია თეთ რი ფე რის წუ თე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბით, რომ ლე ბიც 
ლა მა ზად იკ ვე თე ბა მუქ ფონ ზე. ყვე ლა ფე რი ეს ქმნის სა სი ა მოვ ნო ვი ზუ-
ა ლურ ეფექტს. სი მარ ტი ვი სა კენ სწრაფ ვა ასა ხუ ლია ის რე ბის ტრა დი ცი-
ულ ელე გან ტურ ფორ მა ში და გად მო ცე მუ ლია დახ ვე წი ლი ოს ტა ტო ბით, 

რო მე ლიც დრო ის მა რა დი უ ლი სუ ლით არის გამ ს ჭ ვა ლუ ლი. 
Vacheron Constantin-ის 4400 კა ლიბ რის ხე ლით მო სა მარ თი მე ქა ნიზ მი 

სა ოც რად ამა ღელ ვე ბე ლი ა. Geneva Fine Watchmaking-ის ტრა დი ცი ე ბის 
ყვე ლა ზე მკაც რი სტან დარ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით შე მუ შა ვე ბუ ლი და 
დამ ზა დე ბუ ლი სა ა თის დარ ტყ მის სიხ ში რე 4 ჰერ ცია (28,800 ვიბ რა ცი ა/ 
სა ა თი) და გვიჩ ვე ნებს სა ა თებს, წუ თებ სა და წა მებს (პატარა ის რე ბით 6 
სა ა თის ნიშ ნულ თან). სვლის რე ზერ ვი და ახ ლო ე ბით 65 სა ათს შე ად გენს. 
მი სი ფორ მა ცა და კონ ცეფ ცი აც უდი დეს ოს ტა ტო ბა ზე მეტყ ვე ლებს. გარ-
და იმი სა, რომ ძი რი თა დი ბრტყე ლი ზე და პი რე ბი გა ფორ მე ბუ ლია Côtes 
de Genève-ის მო ტი ვით, მა თი კუთხე ე ბი წაკ ვე თი ლი და ხე ლით გაპ რი ა-
ლე ბუ ლი ა, ისე ვე რო გორც მო სა მარ თი თა ვა კი.

იმის თ ვის, რომ მე ქა ნი კის გე ნი ის ეს გა მო ხა ტუ ლე ბა თა ვი სი სტი-
ლი სათ ვის მი ე სა და გე ბი ნა, Vacheron Constantin-მა ახა ლი Patrimony 
Traditionnelle Small Seconds-ის კორ პუ სი ორი კრი ტე რი უ მის მი ხედ ვით 
შე ი მუ შა ვა: მა შინ, რო დე საც ელე გან ტუ რი და თხე ლი გვერ დი თი ხე დი 
ამა ყად ის წ რაფ ვის კლა სი კუ რი ტრა დი ცი ი სა კენ, 38 მმ დი ა მეტ რის 
კორ პუ სი უდა ვოდ თა ნა მედ რო ვე მო ცუ ლო ბას ქმნის. გარ და ამი სა, მი სი 
კორ პუ სის უკა ნა სარ ქ ვ ლის სა ფი რო ნის მი ნა სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს 
დავ ტ კ ბეთ 4400 ხე ლით მო სა მარ თი მე ქა ნიზ მით. მო დე ლის თ ვის დას რუ-
ლე ბუ ლი სა ხის მი სა ცე მად Vacheron Constantin-მა Patrimony Traditionnelle 
Small Seconds-ს მო არ გო მი სი სი პის შა ვი ალი გა ტო რის ტყა ვის სა მა ჯუ რი, 
რო მე ლიც იკ ვ რე ბა 950 სინ ჯის პლა ტი ნის კლა სი კუ რი შე საკ რა ვით. 

რეკლამა

PATRIMONY TRADITIONNELLE SMALL SECONDS
მარადიული კლასიკა

www.vacheron-constantin.com
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„დიდი ხელისუფლება“, 
ცენტრალური ბანკები:

ჭეშმარიტი კრიმინალები
ავ ტო რი: სტივ ფორბსი, Forbes-ის მთავარი რედაქტორი

ბრი ტა ნე თის ხე ლი სუფ ლე-
ბამ გა ნაცხა და, რომ აპი რებს 

შე მო ი ტა ნოს კა ნონ პ რო ექ ტი, 

რომ ლის თა ნახ მა დაც მა ღა ლი 

რან გის ბან კი რებს „უგუნური“ 

რის კე ბი სათ ვის ცი ხე და ე მუქ რე-

ბათ. ეს სი ახ ლე ორ ძა ლი ან სა ხი-

ფა თო ტენ დენ ცი ას გა მოკ ვეთს.

პირ ვე ლი მათ გა ნია თა ნა მედ-

რო ვე დე მოკ რა ტი უ ლი ხე ლი სუფ-

ლე ბე ბის მი ერ სულ უფ რო და 

უფ რო მე ტი საქ მი ა ნო ბის კრი მი-

ნა ლი ზა ცი ის ფე ნო მე ნი, რო მე ლიც ძი რი თა დად 

უყუ რადღე ბო დაა და ტო ვე ბუ ლი. მა გა ლი თად, 

აშ შ - ში კორ პო რა ცი უ ლი მე ნე ჯე რე ბის წი ნა აღ მ-

დეგ უამ რა ვი სა მარ თ ლებ რი ვი დევ ნა გან ხორ ცი-

ელ და იმ ქმე დე ბე ბის გა მო, რომ ლე ბიც მის და მი 

დაქ ვემ დე ბა რე ბულ მა პი რებ მა ჩა ი დი ნეს, თუმ ცა 

მათ შე სა ბა მი სი ბრძა ნე ბა არ გა უ ცი ათ ან სა ერ-

თოდ არა ფე რი იცოდ ნენ უკა ნო ნო ქმე დე ბე ბის 

შე სა ხებ. ნუ თუ სა მარ თ ლის ერ თ -ერ თი მთა ვა რი 

ფუ ძემ დებ ლუ რი პრინ ცი პი ის არ არის, რომ არ 

შე იძ ლე ბა პი როვ ნე ბას წა ე ყე ნოს ბრა ლი იმ და-

ნა შა უ ლი სათ ვის, რო მე ლიც მას არ ჩა უ დე ნი ა? 

ამ ტენ დენ ცი ის ბუ ნებ რი ვი გაგ რ ძე ლე ბაა ადა-

მი ან თა და ჯა რი მე ბა ან დას ჯა იმ გა დაც დო მე-

ბი სა და დარ ღ ვე ვე ბი სათ ვის, რო მელ თა შე სა ხებ 

მათ წარ მოდ გე ნაც არ ჰქონ დათ. რა თქმა უნ და, 

არ სე ბობს აქ სი ო მა, რომ კა ნო ნის არ ცოდ ნა 

არ არის გა მა მარ თ ლე ბე ლი სა ბუ თი, მაგ რამ ეს 

ეხე ბა ისეთ ძირითად კრი მი ნალს, რო გო რი ცა ა, 

მა გა ლი თად, ქურ დო ბა, რო მე ლიც, ყვე ლამ იცის, 

რომ უკა ნო ნო ა. თუმ ცა ბო ლო 

წლებ ში სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის 

მთავ რო ბე ბი - გან სა კუთ რე ბით 

კი მა რე გუ ლი რე ბე ლი უწყე ბე ბი, 

რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, აშ შ -ის 

გა რე მოს დაც ვის ინ ს პექ ცია - გა-

მოს ცე მენ უამ რავ წეს სა და სა კა-

ნონ მ დებ ლო ნორ მას, რო მელ თა 

სა შუ ა ლე ბი თაც ძა ლი ან ად ვი ლია 

და ი ჭი რო გა უთ ვით ც ნო ბი ე რე ბე-

ლი ადა მი ა ნე ბი. ამით  გან სა კუთ-

რე ბით ცნო ბი ლია ფე დე რა ლუ რი 

სა გა და სა ხა დო კო დექ სი. შემ ზა რა ვი სი მარ თ ლე 

ასე თი ა: თუ ფე დე რა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას სურს 

თქვე ნი ან თქვე ნი ბიზ ნე სის „გაფუჭება“, ის ამას 

შეძ ლებს. არ არ სე ბობს გზა, რომ ლი თაც ყვე ლა ზე 

კა ნონ მორ ჩი ლი მო ქა ლა ქეც კი მო ა ხერ ხებს თა-

ვი და აღ წი ოს ამ ჟა მინ დე ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი 

ნორ მე ბის კლან ჭებს. 

ცნო ბი ლი სო ცი ა ლუ რი მკვლე ვა რი და ავ ტო-

რი ჩარლზ მი უ რეი წერს წიგნს იმ ფე ნო მენ ზე, 

რო მელ საც სრუ ლი ად სა მარ თ ლი ა ნად ახა სი ა-

თებს, რო გორც აშ შ -ის ხე ლი სუფ ლე ბის მზარდ 

უკა ნო ნო ბას. ნი აღ ვა რი ახა ლი სა კა ნონ მ დებ ლო 

ნორ მე ბი სა, რო მელ თა გა ნაც უმ რავ ლე სო ბა საკ-

მა ოდ ბუნ დოვ ნა დაა ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი და გან-

მარ ტე ბუ ლი, ძირს უთხ რის კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის 

მთა ვარ პრინ ციპს: სი მარ ტი ვესა და პროგ ნო ზი-

რე ბა დო ბას. რო გორც მი უ რე იმ აღ მო ა ჩი ნა, ეს 

ფე ნო მე ნი ბევ რად ფარ თოდ არის გავ რ ცე ლე-

ბუ ლი, ვიდ რე უმ რავ ლე სო ბას წარ მო უდ გე ნი ა. 

გე ნე რა ლუ რი ინ ს პექ ტო რის მი ერ ცო ტა ხნის 

„გაიღეთ ყველაფერი, რათა მიიღოთ სიბრძნე“
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წინ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ან გა რი ში აშ შ -ის 

სა გა და სა ხა დო სამ სა ხუ რის ხში რი და მი-

ზან მი მარ თუ ლი გა დაც დო მე ბის შე სა ხებ, 

მხო ლოდ აის ბერ გის წვე რი ა. 

მას ში ბრი ტა ნუ ლი სი ახ ლის კი დევ ერ-

თი ძა ლი ან შე მაშ ფო თე ბე ლი ტენ დენ ციაა  

ასა ხუ ლი: გუ ლუბ რ ყ ვი ლო რწმე ნა, რომ 

უფ რო მე ტი რე გუ ლა ცია ნიშ ნავს უფ რო 

უსაფ რ თხო, ნაკ ლე ბად სა რის კო ფი ნან სურ 

სის ტე მა სა და ეკო ნო მი კას. ბრი ტა ნეთ-

შიც და ევ რო პის სხვა ქვეყ ნებ შიც „დიდი 

ხე ლი სუფ ლე ბა“ გულ მოდ გი ნედ ეწე ვა იმ 

სა ო ცა რი მი თის პო პუ ლა რი ზა ცი ას, რომ  

ბო ლო ფი ნან სუ რი კრი ზი სი უგუ ნურ მა და 

ხარ ბ მა კერ ძო ბან კი რებ მა გა მო იწ ვი ეს. 

შე სა ბა მი სად, ბუ ნებ რი ვი ა, რომ ადა მი ა-

ნე ბი ბან კირ თა დას ჯას ითხო ვენ. თუმ ცა 

მთა ვა რი ბო როტ მოქ მე დე ბი ამ საქ მე ში 

იყ ვ ნენ ხე ლი სუფ ლე ბე ბი, კერ ძოდ, ცენ ტ რა-

ლუ რი ბან კე ბი.

გა მოც დი ლე ბამ არა ერ თხელ გვიჩ ვე ნა, 

რომ რო დე საც ქვე ყა ნა აუფა სუ რებს სა კუ-

თარ ვა ლუ ტას, ამას ძა ლი ან ცუ დი შე დე გე ბი 

მოჰ ყ ვე ბა. 1970-იან წლებ შიც და ბო ლო 

ათ წ ლე უ ლის და საწყის შიც ფე დე რა-

ლუ რი სა რე ზერ ვო სის ტე მა მუდ მი ვად 

იწ ვევ და დო ლა რის დე ვალ ვა ცი ას და ამ 

მა გა ლითს მიჰ ყ ვე ბოდ ნენ სხვა ცენ ტ რა-

ლუ რი ბან კე ბიც სხვა დას ხ ვა ხა რის ხით. 

ამ ყვე ლა ფერს, რო გორც მო სა ლოდ ნე ლი 

იყო, შე დე გად მოჰ ყ ვა სა სა ქონ ლო ბუ მი, 

უძ რა ვი ქო ნე ბი სა და სა სოფ ლო- სა მე ურ-

ნეო მი წე ბის გაძ ვი რე ბა, სა ხელ მ წი ფო 

ხარ ჯე ბის მკვეთ რი ზრდა და სა წარ მოო 

ინ ვეს ტი ცი ე ბის დე ფი ცი ტი. 

რო გორც ვი რუ სი აზი ა ნებს კომ პი უ ტერ-

ში არ სე ბულ ინ ფორ მა ცი ას, ისე არას ტა-

ბი ლუ რი ვა ლუ ტა იწ ვევს ბაზ რის დე ფორ-

მი რე ბას. მა გა ლი თად სა ბი ნაო სა კითხს 

მო ვიყ ვანთ: ადა მი ა ნებს სჯე რო დათ, რომ 

სახ ლე ბის ფა სე ბი მხო ლოდ და მხო ლოდ 

გა იზ რ დე ბო და. აქე დან გა მომ დი ნა რე, 

საკ რე დი ტო სტან დარ ტე ბი და ე ცა. და თუ 

მყიდ ვე ლი გა დახ დი სუ უ ნა რო გახ და? მე-

რე რა? მუდ მი ვად მზარ დი ღი რე ბუ ლე ბის 

აქ ტი ვი ად ვი ლად და ფა რავს იპო თე კურ 

სესხს. ამ პი რო ბებ ში, უძ რა ვი ქო ნე ბის 

შე ძე ნა სეს ხით და მცი რე ან ნუ ლო ვა ნი 

წი ნას წა რი შე ნა ტა ნით გამ დიდ რე ბის 

მარ ტივ და გა რან ტი რე ბულ გზად გა ნი-

ხი ლე ბო და. და შე სა ნიშ ნა ვი ფი ნან სუ რი 

ინ ჟინ რე ბი, რო გორც ნამ დ ვი ლი ალ ქი მი-

კო სე ბი, რომ ლე ბიც ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის 

ახალ სა ხე ო ბებს ქმნი ან, სუბ ს ტან დარ-

ტულ იპო თე კურ კრე დი ტებს - ან, ყო ველ 

შემ თხ ვე ვა ში, მათს გარ კ ვე ულ ნა წილს 

- პირ ვე ლი კლა სის ფა სი ან ქა ღალ დე ბად 

აქ ცევ დ ნენ. 

ახ ლა კი ხე ლი სუფ ლე ბას, რო მელ მაც 

ბაზ რის დე ფორ მა ცია გა მო იწ ვი ა, სურს 

ცი ხე ში იხი ლოს ის ბან კი რე ბი, რომ ლებ-

მაც სრუ ლი ად რა ცი ო ნა ლუ რად უპა სუ ხეს 

ამ დე ფორ მა ცი ას. დი დი ბრი ტა ნე თის 

ხე ლი სუფ ლე ბის გან ცხა დე ბით, ის ასეთ 

მკაცრ ზო მებს იმი ტომ იღებს, რომ სა ბან-

კო სექ ტო რი ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 

მი სი ეკო ნო მი კი სათ ვის. ეს იგი ვე ა, რომ 

ოფი ცი ა ლურ მა ვა შინ გ ტონ მა გა დაწყ ვი-

ტოს მა ღა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის სფე რო ზე ფ
ო

ტ
ო
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სრულიად შესაძლებელია Detroit Tigers-მა მოიგოს World Series-ი მას შემდეგ, რაც ბოლო ათი წლის განმავლობაში ერთ-
ერთი ყველაზე უარესი შედეგი ჰქონდა აშშ-ის ბეისბოლის მთავარი ლიგის (MLB) ისტორიაში. თავად დეტროიტსაც შეუძლია 
ეკვივალენტურ ეკონომიკურ წარმატებას მიაღწიოს.



YOUR TIME IS NOW.
GET READY FOR YOUR NEXT
APPOINTMENT WITH SUCCESS.

Masterpiece 5 Aiguilles
Five delicate hands, animated by an automatic calibre 
and all balanced on one unique axis. An emblematic 

complication where each element of time elegantly rotates 
around the dial, for an exquisite blend of craftsmanship. 
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ფაქტი და კომენტარი - სტივ ფორბსი

ახა ლი რე გუ ლა ცი ე ბი თა და და პა ტიმ რე-

ბის მუ ქა რით ზე წო ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა 

და ეს ყვე ლა ფე რი გა ა მარ თ ლოს არ გუ-

მენ ტით, რომ ტექ ნო ლო გი ე ბი ძა ლი ან 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია აშ შ -ის ეკო ნო მი კი-

სათ ვის. ოფი ცი ა ლუ რი ლონ დო ნის ასე-

თი ნა ბი ჯე ბი გა მო იწ ვევს ნი ჭი ე რი და 

კომ პე ტენ ტუ რი ადა მი ა ნე ბის ქვეყ ნი დან 

გა დი ნე ბას, რაც კი დევ უფ რო და ა სუს-

ტებს ქვეყ ნის ფი ნან სურ სექ ტორს. 

სიცხა დი სათ ვის უნ და აღ ვ ნიშ ნოთ, 

რომ ჩვენ სრუ ლე ბით არ ვა მარ თ ლებთ 

ნამ დ ვილ ბო როტ მოქ მე დე ბას, ისეთს, 

რო გო რი ცაა ბაზ რით მა ნი პუ ლი რე ბა ან 

მე ა ნაბ რე თა კუთ ვ ნი ლი ფუ ლის მით-

ვი სე ბა. მაგ რამ ბუნ დო ვა ნი ტერ მი ნი 

„უგუნური“, პირ ველ რიგ ში, სწო რედ 

„დიდ ხე ლი სუფ ლე ბას“ აყე ნებს კა ნო ნის 

დარ ღ ვე ვის ცდუ ნე ბის წი ნა შე. 

ერთ მო მენტს გან სა კუთ რე ბით უნ და 

გა ვუს ვათ ხა ზი: რომ არა აშ შ -ის ფე დე-

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

დო ლა რის გა უ ფა სუ რე ბა აშ შ -ის სა ფი ნან-

სო დე პარ ტა მენ ტის ჩუ მი თან ხ მო ბით, არ 

იქ ნე ბო და არც „უგუნური“ ქმე დე ბე ბი და 

არც ავად სახ სე ნებ ლი ექ ს ცე სე ბი.  

ბან კი რე ბის და პა ტიმ რე ბა? მო დი, 

და ვიწყოთ რე ა ლუ რი ბო როტ მოქ მე დე-

ბით - ცენტრალური ბან კე ბი თა და მა თი 

პო ლი ტი კუ რი ბა ტო ნე ბით. 

დეტროიტის ახა ლი 
მო დე ლი
არა ვინ უწყის, რამ დენ ხანს გას ტანს 

დეტ რო ი ტის გა კოტ რე ბის დრა მა, მაგ-

რამ მან, ვი საც ამ ქალაქის, რო გორც 

ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მძლავ რი კო მერ ცი-

უ ლი ცენ ტ რის, აღდგენა სურს, რამ დე-

ნი მე უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს სფე რო ზე უნ და 

გა ა მახ ვი ლოს ყუ რადღე ბა.

• გადასახადები. ამ სა ავ ტო მო ბი ლო 

ქა ლაქ ში პოს ტ ბან კ რო ტულ პე რი ოდ ში 

უნ და და წეს დეს და ბა ლი სა გა და სა ხა დო 

რე ჟი მი, გან სა კუთ რე ბით -კომერციული, 

სამ რეწ ვე ლო და საცხოვ რე ბე ლი უძ რა ვი 

ქო ნე ბის სფე რო ე ბი სათ ვის. და ი ვიწყეთ 

ელექ ტ რო ნუ ლი ცხრი ლე ბი და ობ ლი გა-

ცი ე ბის მფლო ბე ლე ბი სა და პროფ კავ-

ში რე ბის პრე ტენ ზი ე ბი. მათ მო უ წევთ 

ამ დარ ტყ მის გა და ტა ნა. სა მა გი ე როდ, 

და ბა ლი გა ნაკ ვე თე ბი უძ რავ ქო ნე-

ბა ზე, ბრუნ ვის გა და სა ხად სა და სხვა 

სა ხის მო საკ რებ ლებ ზე მო ი ზი დავს 

შე საძ ლებ ლო ბის მა ძი ე ბელ მრა ვალ 

მე წარ მეს. მა თი ძა ლის ხ მე ვა, ენერ გი ა, 

კა პი ტა ლი და დაღ ვ რი ლი ოფ ლი კი დევ 

ერ თხელ აქ ცევს დეტ რო იტს მიმ ზიდ ველ 

და საცხოვ რებ ლად ვარ გის ქა ლა ქად. 

მხო ლოდ ასე თი ეკო ნო მი კის პი რო ბებ-

ში შეძ ლე ბენ კრე დი ტო რე ბი იმის უკან 

დაბ რუ ნე ბას, რა საც სხვა შემ თხ ვე ვა ში 

აუცი ლებ ლად და კარ გა ვენ. რო დე საც 

ვსა უბ რობთ გა და სა ხა დებ ზე, მი ჩი გა ნის 

შტა ტი უნ და და ეხ მა როს სა კუ თარ თავ-

საც და თა ვის ყვე ლა ზე დიდ ქა ლაქ საც 

იმით, რომ და უ ყოვ ნებ ლივ გა ა უქ მოს 

(ნაცვლად ათი წლის გან მავ ლო ბა ში ეტა-

პობ რი ვი შემ ცი რე ბი სა) გა მა ნად გუ რე-

ბე ლი ქო ნე ბის გა და სა ხა დი, რო მე ლიც 

და წე სე ბუ ლია მან ქა ნა- და ნად გა რებ სა 

და მსგავს აღ ჭურ ვი ლო ბა ზე.

• პენსიები. პენ სია უნ და შემ ცირ დეს, 

ისე ვე რო გორც მათ თ ვის გან კუთ ვ ნი-

ლი ფორ მუ ლე ბი, ვინც ჯერ არ არის 

პენ სი ა ზე. ბე ნე ფი ცი ე ბის რეს ტ რუქ ტუ-

რი ზა ცი ის შემ დეგ შე სა ბა მი სი სქე მე ბი 

უნ და გა და იქ ცეს ანუ ი ტე ტად და უნ და 

დამ კ ვიდ რ დეს 401 (k) სა პენ სიო სქე მის 

მსგავ სი მო დე ლი. ეს აუცი ლე ბე ლია 

ქა ლა ქის სა მო მავ ლო ფი ნან სუ რი სი ჯან-

სა ღის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. ამ გ ვა რად, 

პო ლი ტი კო სე ბი ვე ღარ შეძ ლე ბენ გას ცენ 

სა სა ცი ლო და პი რე ბე ბი სა მო მავ ლო 

სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა კითხებ თან 

და კავ ში რე ბით. შე საძ ლე ბე ლია ისე თი 

ახა ლი ნორ მე ბის მო ფიქ რე ბაც, რომ ლე-

ბიც სა შუ ა ლე ბას მის ცემს ადა მი ა ნებს 

დეტ რო ი ტის ეკო ნო მი კუ რი აღ მავ ლო ბის 

პა რა ლე ლუ რად და იბ რუ ნონ და კარ გუ ლი 

რე სურ სის გარ კ ვე უ ლი ნა წი ლი, მაგ რამ 

არა მა ღა ლი სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თე-

ბის ხარ ჯ ზე.

• სამედიცინოხარჯები.პენ სი ო ნე-

რე ბი სათ ვის უნ და შე იქ მ ნას სა მე დი ცი-

ნო შემ ნახ ვე ლი ან გა რი შე ბი, გა მოქ ვით-

ვე ბის მა ღა ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბით. 

სა მე დი ცი ნო შემ ნახ ველ ან გა რი შებ-

ზე ყო ველ წ ლი უ რად, ვთქვათ, $3 000-ის 

შე ტა ნა რე გუ ლა რუ ლი მიმ დი ნა რე სა მე-

დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბი სათ ვის და ასე ვე 

ხარ ჯე ბის და ფარ ვის უზ რუნ ველ ყო ფა 

კა ტას ტ რო ფუ ლი შემ თხ ვე ვე ბის დროს, 

რო მელ თა ღი რე ბუ ლე ბა სცილ დე ბა 

$5 000-ს, სა ვა რა უ დოდ, უფ რო იაფი 

და უჯ დე ბა ქა ლაქს, ვიდ რე იმ სქე მის 

გან ხორ ცი ე ლე ბა, რო მელ საც ამ ჟა მად 

ჰპირ დე ბა მო ქა ლა ქე ებს. და ალ ბათ 

არც ხან დაზ მუ ლი ადა მი ა ნე ბი ჩათ ვ ლი-

ან თავს გა ძარ ცუ ლე ბად. ასე თი ვე სქე-

მით უნ და ისარ გებ ლონ და საქ მე ბულ მა 

ადა მი ა ნებ მაც. რა თქმა უნ და, კონ კ რე-

ტუ ლი ციფ რე ბი შე იძ ლე ბა შე იც ვა ლოს, 

მაგ რამ - კონ ცეფ ცი ის დო ნე ზე. ასე თი 

პო ლი ტი კით ყვე ლა მო გე ბუ ლი დარ ჩე-

ბა: ქა ლა ქი ფულს და ზო გავს, და საქ მე-

ბუ ლე ბი კი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის 

რე ა ლუ რი და უკე თე სი მომ ხ მა რებ ლე ბი 

გახ დე ბი ან. ბო ლოს და ბო ლოს, რა საც 

ამ ეტაპ ზე არ გა მო ი ყე ნე ბენ, შე ე ნა ხე-

ბათ.

• სკოლები. მო ი ქე ცით ისე, რო გორც 

გა ა კე თეს ნი უ -ორ ლე ან ში ქა რიშ ხალ 

კატ რი ნის შემ დეგ. სა შუ ა ლე ბა მი ე ცით 

ჩარ ტე რულ სკო ლებს მი ი ღონ ისე თი ვე 

და ფი ნან სე ბა ერთ მოს წავ ლე ზე, რო-

გორ საც იღე ბენ სა ჯა რო სკო ლე ბი. ამის 

შე დე გად მი ღე ბუ ლი კარ გი სას კო ლო 

სის ტე მა ქა ლაქ ში ახალ მცხოვ რებ ლებს 

მო ი ზი დავს. 

• აქტივებისგაყიდვა. დეტ რო იტს 

უამ რა ვი აქ ტი ვი აქვს, თუნ დაც რამ დე-

ნი მე ასე უ ლი მი ლი ო ნის ღი რე ბუ ლე ბის 

ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შე ბი (შესანიშნავი 

შე საძ ლებ ლო ბა ქველ მოქ მე დე ბი სათ-

ვის, შე ი ძი ნონ ეს  ნი მუ შე ბი და ახა ლი 

მუ ზე უ მი შექ მ ნან), ასე ვე ავ ტო ფა რე ხე-

ბი, პარ კი რე ბის სივ რ ცე ე ბი, ცა რი ე ლი 

შე ნო ბე ბი და მი წა. მი ღე ბუ ლი შე მო-

სავ ლე ბი გა მო ი ყე ნეთ კრე დი ტო რე ბის 

მოთხოვ ნე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად 

და არ სე ბუ ლი, მაგ რამ შემ ცი რე ბუ ლი 

პენ სი ე ბის ანუ ი ტე ტად გა და საქ ცე ვად. 

თუ ახა ლი სა გა და სა ხა დო რე ჟი მი ნამ-

დ ვი ლად ჰონ კონ გი სას და ემ ს გავ სე ბა, 

შე ნო ბებ სა და მი წას მყიდ ვე ლე ბი და ი-

ტა ცე ბენ.  
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LEADERBOARD
$1 მილიარდი  -

Real Madrid-ის „საკურორტო კუნძულის“ (Resort Island) 
სავარაუდო ფასი. ეს 124-აკრიანი თემატური პარკი არაბთა 

გაერთიანებული საამიროების სანაპიროზე შენდება და მისი 
გახსნა 2015 წლისათვისაა დაგეგმილი.

სოციალური მედიის
ჩემპიონები

სპორტული ფული

Barcelona
ღირებულება: $2,6 მილიარდი

მიმდევრები: 60,6 მილიონი

Manchester United
ღირებულება: $3,2 მილიარდი 
მიმდევრები: 34,5 მილიონი

Chelsea
ღირებულება: $0,9 მილიარდი 
მიმდევრები: 20,2 მილიონი

Los Angeles Lakers
ღირებულება: $1,0 მილიარდი 
მიმდევრები: 19,6 მილიონი

AC Milan
ღირებულება: $0,9 მილიარდი 
მიმდევრები: 17,2 მილიონი

Chicago Bulls
$0,8 მილიარდი

9,7 მილიონი

Dallas Cowboys
$2,1 მილიარდი

6,0 მილიონი

Boston Red 
Sox
$1,3 მილიარდი

4,3 მილიონი

Chicago 
Bears
$1.2 მილიარდი

3,0 მილიონი

Philadelphia 
Eagles

$1.3 მილიარდი

2,3 მილიონი

San Fran-
cisco Giants
$0,8 
მილიარდი

2,1 მილიონი

Indianapolis 
Colts
$1,2/1,9

Los Angeles 
Dodgers
$1,6/1,7

Minnesota 
Vikings
$1,0/1,7

Toronto 
Maple Leafs 
$1,0/1,0 

San Diego 
Chargers
$0,9/1,4

New York 
Mets
$0,8/0,8

Miami 
Dolphins
$1,1/1,6

Baltimore 
Ravens
$1,2/1,8

McLaren
$0,8/1,1

Seattle 
Seahawks
$1,0/1,1

Detroit 
Lions
$0,9/1,1

Houston 
Texans
$1,3/1,1

Atlanta 
Falcons
$0,8/1,3

Washington 
Redskins
$1,6/1,3

Denver 
Broncos
$1,1/1,8

New York 
Jets
$1,3 მილიარდი

2,1 მილიონი

Philadelphia 
Phillies
$0,9 მილიარდი

2,1 მილიონი

Chicago 
Cubs
$1,0 მილიარდი

2,0 მილიონი

San
Francisco 
49ers

$1,2 მილიარდი

2,3 მილიონი

Oakland 
Raiders
$0,8 
მილიარდი

2,2 მილიონი

Green Bay 
Packers
$1,2 მილიარდი

4,0 მილიონი

New Orleans 
Saints
$1,0 მილიარდი

3,3 მილიონი

New York 
Giants
$1,5 მილიარდი

3,1 მილიონი

Pittsburgh 
Steelers
$1,1 მილიარდი

5,4 მილიონი

New England 
Patriots
$1.6 
მილიარდი

4,7 მილიონი

New York 
Knicks
$1,1 
მილიარდი

4,4 მილიონი

Bayern Munich
$1,3 მილიარდი

8,0 მილიონი

New York
Yankees
$2,3 მილიარდი

7,3 მილიონი

Arsenal
ღირებულება: $1,3 მილიარდი 
მიმდევრები: 16,8 მილიონი

Real Madrid
ღირებულება: $3,3 მილიარდი 
მიმდევრები: 49,8 მილიონი

Cincinnati Bengals
$0,9/0,8
Cleveland Browns
$1,0/0,8
Carolina Panthers
$1,0/0,7
Tampa Bay Buccaneers
$1,0/0,7
Arizona Cardinals
$0,9/0,6
Buffalo Bills
$0,8/0,6
Ferrari
$1,2/0,5Tennessee Titans

$1,0/0,7
Kansas City 
Chiefs $1,0/0,8

ფეხბურთი

NFL - ეროვნული 
საფეხბურთო ლიგა

NBA - ეროვნული 
საკალათბურთო 
ასოციაცია

MLB - ბეისბოლის 
მთავარი ლიგა

F1 - ფორმულა 1

NHL - ჰოკეის 
ნაციონალური  ლიგა

ჩვე ნი გათ ვ ლე ბით (იხილეთ Forbes.com/topteams), Real Madrid-ი კვლა-
ვაც მსოფ ლი ოს ყვე ლა ზე ძვი რად ღი რე ბუ ლი სპორ ტუ ლი გუნ დია და მი სი 
ფა სი $3,3 მი ლი არდს შე ად გენს. თუმ ცა ფა ნე ბის მსოფ ლიო ბა ზის წყა ლო-
ბით, ფეხ ბურ თი სო ცი ა ლურ მე დი ა ში კი დევ უფ რო პო პუ ლა რუ ლია. ქვე მოთ: 
წამ ყ ვა ნი 50 გუნ დი, მა თი Facebook- და Twitter-მიმდევრების სა ერ თო 
რიცხ ვის მი თი თე ბით. მარ ტო ბარ სე ლო ნას ჰყავს იმ დე ნი მიმ დე ვა რი, რამ-
დე ნიც თით ქ მის მთელ ნა ცი ო ნა ლურ სა ფეხ ბურ თო ლი გას.
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LEADERBOARD
$308,4 მილიარდი -

ქვეყნის 120 წამყვანი უმაღლესი სასწავლებლის მიერ 
2011 წელს მიღებული საერთო თანხა, რომელიც საერთო 

დაფინანსების 74%-ს შეადგენს. პირველ ადგილას 
ჰარვარდია $32 მილიარდით.

დევიდსპანდორფერიდამაიკბარნშტეინიjanji
2010 წლის მა ის ში შე ჯიბ რე ბა ზე მი მა ვა ლი ვა შინ გ ტო ნის უნი ვერ სი ტე ტის მსუ ბუ ქი ათ ლე ტი კის გუნ დის წევ რე ბი სპან დორ ფე რი და ბრან შ-

ტე ი ნი - იმ დროს, რო დე საც მა თი თა ნა გუნ დე ლე ბი დოჯ ბო ლის ყუ რე ბით ერ თო ბოდ ნენ - მორ ბენ ლე ბი სათ ვის გან კუთ ვ ნი ლი სპორ ტუ ლი 

ტან საც მ ლის გა ყიდ ვის გეგ მებს აწყობ დ ნენ. „ეს ჩე მი სპორ ტუ ლი კა რი ე რის სა უ კე თე სო მო მენ ტე ბი იყო“ — ამ ბობს 24 წლის სპან დორ ფე რი. 

ავ ტო ბუს ში გა ჩე ნილ იდე ას JanJI ეწო და. მი სი ყო ვე ლი გა ყიდ ვი დან $4 დო ლა რი ირიცხე ბა მსოფ ლი ოს საკ ვე ბი სა და სას მე ლის პრობ ლე მე-

ბის გა და საწყ ვე ტად. სპან დორ ფერ მა და 23 წლის ბარ ნ შტე ინ მა პარ ტ ნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან $25 000-ზე მე ტი მი ი ღეს. ისი ნი გვთა ვა ზო ბენ 

მა ი სუ რებ სა და შორ ტებს იმ ქვეყ ნე ბის სიმ ბო ლი კით, რომ ლებ საც ეხ მა რე ბი ან.

ლუკასდუპლანიclinkle
ივ ნის ში ClInkle-ის 22 წლის მთა ვარ მა აღ მას რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა სი ლი კო ნის ვე ლის ის ტო რი ა ში ყვე ლა ზე მსხვი ლი ინ ვეს ტი ცია - $25 

მი ლი ო ნი მი ი ღო იმ სერ ვი სი სათ ვის, რო მე ლიც თქვენს სა ფუ ლეს თქვენს ტე ლე ფონ ში გა და ი ტანს. მი სი შექ მ ნი სა და ბე ტა- ვერ სი ის ტეს ტი რე ბის 

ად გი ლი სტენ ფორ დის კამ პუ სი ა. უნი ვერ სი ტე ტის კურ ს დამ თავ რე ბუ ლი (ინფორმატიკის შეს წავ ლა მან სა მი წლის წინ და ამ თავ რა) აპ ლი კა ცი ა-

ზე ორ წელ ზე მეტ ხანს მუ შა ობ და, ეყ რ დ ნო ბო და რა სტენ ფორ დის პროგ რა მის ტ - ს ტუ დენ ტ თა ბრე ინ ს ტორ მინგს. მსხვილ მა ინ ვეს ტო რებ მა - ჯიმ 

ბრე ი ერ მა, დი ან გრინ მა და პი ტერ ტილ მა - მას ზე ფსო ნის და დე ბა მო ი სურ ვეს, რაც მის პერ ს პექ ტი უ ლო ბა ზე მეტყ ვე ლებს.

დერეკპაკიcoatchex
2010 წელს ინ დი ა ნის უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტ მა მშობ ლე ბი სა გან $500 ისეს ხა, რა თა და ე ფუძ ნე ბი ნა CoatChex-ი - უნომ რო სა გარ დე რო ბო 

ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მა უნი ვერ სი ტე ტის ბა რი სათ ვის. ხუთ თვე ში მის მა მო გე ბამ $50 000 შე ად გი ნა. 2012 წელს მან aBC-ის შოუ ShaRk tank-

ში (ცურვა ზვი გე ნებ თან) მი ლი არ დერ ინ ვეს ტორს, მარკ კუ ბანს, უარი უთხ რა $200 000-იან შე თა ვა ზე ბა ზე კომ პა ნის აქ ცი ა თა 33%-ის სა ნაც ვ-

ლოდ. ის ბრძნუ ლად მო იქ ცა. ამ ეპი ზო დის ეთერ ში გას ვ ლის შემ დეგ 24 წლის პაკ მა $200 000 მი ი ღო ინ დი ა ნა პო ლი სე ლი კერ ძო ინ ვეს ტო რე-

ბი სა გან. მას აქვს და ფი ნან სე ბის სხვა უფ რო დი დი რა უნ დი და გა რი გე ბე ბი CoMCaSt-თან, nBC-სთან, DISney-სა და MaxIM-თან.

პალტოები გადასახადები დოტაციები

სტუდენტური ვენჩურული კომპანიები

პერსპექტიული პიროვნებები 

სამი კითხვა 50 მილიარდერის 
გამოკითხვა 

ღირს თუ არა უმაღლესი განათლება 
მასში ფულისა და დროის დახარჯვად?

2012 წელს ვენ       ჩუ    რუ    ლი კა    პი    ტა    ლის ფი    ლა    დელ       ფი   ურ       მა ფირ       მამ, First Round Capital-მა,  

$500 000-ით და   ა    ფი    ნან       სა პენ       სილ       ვა    ნი   ი    სა და დრექ       სე    ლის უნი    ვერ       სი    ტე    ტე    ბის 11 სტუ    დენ       ტის მი   ერ და    ფუძ      -

ნე    ბუ    ლი სტარ       ტა    პე    ბი. შემ       დეგ Dorm Room Fund-მა და   იწყო კო    ლე    ჯე    ბის ინ       ვეს       ტი    რე    ბა ორ სხვა ქა    ლაქ       ში, შემ      -

დ       გომ მათ სხვე    ბიც და   ე    მა    ტა. კომ       პა    ნი   ამ უკ       ვე გა    ნა    ხორ       ცი   ე    ლა 15 ინ       ვეს       ტი    ცი   ა, თი    თო   ე   უ    ლი - $10 000-დან  

$20 000-მდე; მათ შო    რი    საა ეკ       რან       ზე ერ       თობ       ლი    ვი წვდო    მის პროგ       რა    მუ    ლი უზ       რუნ       ველ       ყო    ფა Firefly და მე   ო   -

რა    დი ავ       ტო    მო    ბი    ლე    ბის ონ       ლა   ინ       -       რი    ტა   ი    ლე    რი ZenKars-ი. First Round-ის საქ       მი   ა    ნო    ბას       თან და    კავ       ში    რე    ბით  

მის პარ       ტ       ნი   ორს, ფინ ბა    რენს, გა    ვე    სა   უბ       რეთ.

როგორგაჩნდაესიდეა? „ჩვენ გა  ვა  ერ   თი  ა  ნეთ ორი ფუნ   და  მენ   ტუ  რი იდე  ა. პირ   ვე  ლი: კო  ლე  ჯის სტუ -

დენ   ტებს სა  ო  ცა  რი კომ   პა  ნი  ე  ბის შექ   მ   ნა შე  უძ   ლი  ათ; Birchbox-ი, Warby Parker-ი და Invite Media სტუ  დენ   ტებ   მა 

და  ა  ფუძ   ნეს. მე  ო  რე: ვენ   ჩუ  რუ  ლი ფონ   დე  ბი მოქ   მე  დე  ბენ, რო  გორც სტარ   ტა  პე  ბი; ამი  ტომ ჩვენ უნ   და ვი  პო  ვოთ 

სტუ  დენ   ტე  ბი, რომ   ლებ   საც ვენ   ჩუ  რუ  ლი კომ   პა  ნი  ის სტარ   ტა  პის შექ   მ   ნა სურთ“.

როგორირჩევთსტუდენტურიკომიტეტებისწევრებს? „ჩვენ გვაქვს ღია აპ   ლი  კა  ცი  ე  ბი ყვე  ლა -

სათ   ვის, დაწყე  ბუ  ლი ჰუ  მა  ნი  ტა  რუ  ლი ფა  კულ   ტე  ტე  ბის სტუ  დენ   ტე  ბით, დამ   თავ   რე  ბუ  ლი იმ ადა  მი  ა  ნე  ბით, 

რომ   ლე  ბიც წე  რენ სა  კან   დი  და  ტოს ბი  ო  ლო  გი  ა  ში. რო  დე  საც ისი  ნი სწავ   ლას ამ   თავ   რე  ბენ, ირ   ჩე  ვენ თა  ვი  ანთ 

შემ   ც   ვ   ლე  ლებს“.

როგორპოულობენინვესტიციებს? „ჩვენ მიგ   ვაჩ   ნი  ა, 

რომ სტუ  დენ   ტე  ბი არი  ან სა  უ  კე  თე  სო პო  ზი  ცი  ა  ზე იმის   თ   ვის, რომ 

გა  მო  ავ   ლი  ნონ სა  მე  წარ   მეო ნი  ჭი თა  ნა  ტოლ   თა შო  რის. ისი  ნი 

იყე  ნე  ბენ პი  რად კავ   ში  რებს. ისი  ნი გულ   დას   მით მუ  შა  ო  ბენ 

პრობ   ლე  მე  ბის უკეთ გა  სა  აზ   რებ   ლად და პო  უ  ლო  ბენ არაჩ   ვე -

უ  ლებ   რივ ტა  ლან   ტებს მათ გა  და  საწყ   ვე  ტად. ჩვენ და  ვა  მა  ტეთ 

სატ   რე  ნინ   გო პროგ   რა  მა, მაგ   რამ სა  ინ   ვეს   ტი  ციო გა  დაწყ   ვე  ტი -

ლე  ბებს სტუ  დენ   ტე  ბი იღე  ბენ.

დამწყები მეწარმეები ფილადელფიაში

არა

კი

8,5%

91,5%

— FORBES-ის მსოფლიო მილიარდერთა სიის წევრების 
ანონიმური გამოკითხვის შედეგები.
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LEADERBOARD $3,7 მილიონი -
ტრამპ-ტაუერის აპარტამენტის საშუალო ფასი  
2012 წელს. 2011 წელთან შედარებით 22%-ითაა 

შემცირებული.

შფოთიანი სიმაღლეები

პრობლემების 
ტაუერი

სუზეტა მიონი
32-ე სართული

მას ადა ნა შა უ ლებ დ ნენ იმა ში, 

რომ მი ლან ში მცხოვ რებ მო მაკ-

ვ დავ დე დას $15 მი ლი ო ნის სამ-

კა უ ლე ბი, ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შე ბი, 

ფუ ლი და ბეწ ვე უ ლი მოჰ პა რა. 

ახ ლა მას აქვს სა სა მარ თ ლო 

და ვა დის შ ვილ თან, რო მე ლიც 

ამ ტ კი ცებს, რომ დე დამ და ტო ვა 

წე რი ლი, რო მელ შიც მი ონს ქურ-

ქის მო პარ ვა ში ადა ნა შა უ ლებს. 

მი ო ნი ამ ტ კი ცებს, რომ ფუ ლი 

მას ეკუთ ვ ნის, წე რი ლი კი ფალ-

სი ფი ცი რე ბუ ლი ა. 

სტიუარტ რარი
24-ე სართული

მი ლი არ დე რი და თვით გა მოცხა-

დე ბუ ლი „გართობის მე ფე“ 

შარ შან პო ლი ცი ამ აიყ ვა ნა და 

სა ა ვად მ ყო ფოს ფსი ქო ლოგ თან 

გა და ა მი სა მარ თა მას შემ დეგ, რაც 

გავ რ ცელ და ინ ფორ მა ცი ა, რომ 

მან  ტრამ პ - ტა უ ე რის ლიფ ტის ოპე-

რა ტორს იარა ღი და უ მიზ ნა („მე ის 

არა სო დეს ამო მი ღი ა“, -აცხადებს 

რარი). ივ ნის ში მან ელექ ტ რო ნუ ლი 

ფოს ტით გა ავ რ ცე ლა ლი მუ ზინ ში 

გა და ღე ბუ ლი სექ სუ ა ლუ რი ხა სი ა-

თის ვი დე ორ გო ლი სა მი გო გო ნას 

მო ნა წი ლე ო ბით. მი სი ად ვო კა ტის 

პა სუ ხი ა: „ისინი ზრდას რუ ლი ქალ-

ბა ტო ნე ბი არი ან. მათ მე გობ რუ ლი, 

ნე ბა ყოფ ლო ბი თი და კა ნო ნი ე რი 

ურ თი ერ თო ბა ჰქონ დათ“.

ჰილელ „ჰელი“ 
ნაჰმადი

51-ე სართული
გავ რ ცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა-

ცი ით, მი ლი არ დე რი სა და 

ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შე ბით 

მო ვაჭ რის, დე ვიდ ნაჰ მა დის 

ვაჟ მა რამ დე ნი მე აპარ-

ტა მენ ტ ში და ახ ლო ე ბით 

$22 მი ლი ო ნი გა და ი ხა და. 

აპ რილ ში ის და ა და ნა შა უ-

ლეს აზარ ტუ ლი თა მა შე ბის 

ორ გა ნი ზე ბა ში რუ სუ ლი მა-

ფი ის ფუ ლის გა სა თეთ რებ-

ლად. მი სი ად ვო კა ტი ყვე ლა 

ბრალ დე ბას უარ ყოფს.

რაფაელო ფოლიერი
48-ე სართული

ენ ჰე თე უ ე ის ყო ფი ლი შეყ-

ვა რე ბუ ლი ყუ რადღე ბის 

ცენ ტ რ ში მას შემ დეგ მო ექ ცა, 

რაც მო ატყუა ისე თი ცნო ბი ლი 

ადა მი ა ნე ბი, რო გო რე ბიც 

არი ან რონ ბარ კ ლი და ბილ 

კლინ ტო ნი. ის მათ სთხოვ და 

ათო ბით მი ლი ონს, რომ ლე-

ბიც, მი სი თქმით, სჭირ დე ბო და 

კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ი სა გან 

შე ძე ნილ უძ რავ ქო ნე ბა ში ინ-

ვეს ტი რე ბი სათ ვის. ის და იწ ვა 

ნაღდ ფულ ზე, ქი რა ობ და რა 

იახ ტებს და ენი სა მოგ ზა უ-

როდ კერ ძო თვით მ ფ რი ნა-

ვე ბით დაჰ ყავ და. 2008 წელს 

მას ოთხი წე ლი მი ე სა ჯა, 

გა თა ვი სუფ ლე ბის შემ დეგ კი 

დე პორ ტირ და.

ეს სახლი უკავშირდება ისეთ გლამურულ 

სახელებს, როგორებიცაა სტივენ 

სპილბერგი და ენდრიუ ლოიდ ვებერი. 

მაგრამ ნიუ-იორკის მეხუთე ავენიუზე 

წამომართულ დონალდ ტრამპის საფირმო 

ელიტურ ცათამბჯენში ასევე ცხოვრობენ 

ადამიანები, რომლებიც სკანდალებში 

არიან გახვეულნი, დაწყებული აზარტული 

თამაშების ორგანიზებითა და ფულის 

გათეთრებით, დამთავრებული სამკაულებისა 

და ხელოვნების ნიმუშების ქურდობით. 

გთავაზობთ ყველაზე გახმაურებული 

შემთხვევების მიმოხილვას.

დონალდ ტრამპი
66-ე, 67-ე, 68-ე 

სართულები
თა ვად დო ნალდს სა მი 

სარ თუ ლი უკა ვი ა. კონ ფ-

ლიქ ტებს მის ცხოვ რე ბა ში 

გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი 

უჭი რავს, კერ ძოდ, ის და ჟი-

ნე ბით ითხოვ და ობა მა სა-

გან და ბა დე ბის მოწ მო ბის 

წარ მოდ გე ნას, „ღორად“ და 

„ლუზერად“ მო ნათ ლა რო სი 

ო’ დო ნე ლი და სა სა მარ თ-

ლო პრო ცე სი ჰქონ და იმის 

გა მო, რომ ბილ მე ი ერ მა 

მას „ორანგუტანგის შვი ლი“ 

უწო და.
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სიმდიდრისა და ძალაუფლების შეფასება
ლიდერთასია

ყო ველ წ ლი უ რად ForBes-ი აფა სებს რო მა ნე ბის, ფილ მე ბის, ტე ლე შო უ ე-
ბი სა და თა მა შე ბის უმ დიდ რეს პერ სო ნა ჟებს და ქმნის მათს ის ტო რი ებ ზე 
და ფუძ ნე ბულ პორ ტ ფელს, შემ დეგ კი რე ა ლუ რი სამ ყა როს პრო დუქ ცი ი სა 
და აქ ცი ა თა ფა სე ბის მი ხედ ვით ად გენს მათს ღი რე ბუ ლე ბას. ეს კარ გი 
წე ლი იყო გა მო გო ნი ლი პერ სო ნა ჟე ბი სათ ვის: 15 მხატ ვ რუ ლი პერ სო ნა ჟის 
ჯა მურ მა ქო ნე ბამ $215,8 მი ლი არ დი შე ად გი ნა, რაც შარ შან დელ მაჩ ვე ნე-
ბელს 3%-ით აღე მა ტე ბა. ქვე მოთ გთა ვა ზობთ იმ სიბ რ ძ ნეს, რო მე ლიც ამ 
პერ სო ნა ჟებს ფან ტას ტი კუ რი სიმ დიდ რის მო პო ვე ბა ში და ეხ მა რა.

გართობის ფული

15 მხატვრული 
პერსონაჟი

8

6
2

3

1

1. . სკრუჯ მაკდაკი „ბიძია სკრუჯი“ $65,4 მილიარდი  
წყარო: სამთო საქმე, განძის ძიება. საცხოვრებელი ადგილი: დაკბურგი, კალისოტა.
„არც ერთი ადამიანი, რომელსაც შეუძლია აკეთოს ის, რისი კეთებაც უყვარს, არ არის ღარიბი! მე 

მიყვარს დელფინივით ფულში ცურვა! მასში თრიასავით სოროების თხრა! ჰაერში აყრა და თავის 

შეშვერა!“

 2. სმაუგი „ჰობიტი“ $54,1 მილიარდი
წყარო: მაროდიორობა. საცხოვრებელი ადგილი: მარტოხელა მთა.
„მე ვკლავ, სადაც მოვისურვებ და ვერავინ მიბედავს შეწინააღმდეგებას“.

3. კარლის კალენი „ბინდი“ $46 მილიარდი
წყარო: რთული პროცენტები, ინვესტიციები. საცხოვრებელი ადგილი: ფორკსი, ვაშინგტონი.

4. ტონი სტარკი „რკინის კაცი“ $12,4 მილიარდი
წყარო: თავდაცვა. საცხოვრებელი ადგილი: მალიბუ, კალიფორნია.
„ამბობენ, რომ საუკეთესო იარაღი ის არის, რომელსაც არასდროს გაუსვრია. მე ამას არ 

ვეთანხმები. მე მირჩევნია იარაღი, რომლითაც მხოლოდ ერთხელ დაგჭირდება გასროლა“.

5. ჩარლზ ფოსტერ კეინი „მოქალაქე კეინი“ $11,2 მილიარდი
წყარო: მედია. საცხოვრებელი ადგილი: კსანადუ, კალიფორნია.
„ძალიან მდიდარი რომ არ ვყოფილიყავი, შესაძლოა ჭეშმარიტად დიდი ადამიანი გავმხდარიყავი“.

6. ბრუს უეინი „ბეტმენი“ $9,2 მილიარდი
წყარო: მემკვიდრეობა, თავდაცვა. საცხოვრებელი ადგილი: ქალაქი გოთემი, აშშ.
„ზოგჯერ მხოლოდ სიგიჟე გვქმნის ისეთებად, როგორებიც ვართ“.

7. რიჩი რიჩი „მდიდარი რიჩი“ $5,8 მილიარდი
წყარო: მემკვიდრეობა, კონგლომერატი. საცხოვრებელი ადგილი: რიჩვილი, აშშ.
„რატომ ვლაპარაკობთ მხოლოდ ფულზე?იქნებ რაიმე საინტერესო გაგვეკეთებინა?“

8. კრისტიან გრეი „გრეის ორმოცდაათი ტონი“ $2,5 მილიარდი
წყარო: ინვესტიციები, წარმოება. საცხოვრებელი ადგილი: სიეტლი, ვაშინგტონი.
„მე მივყვები ჩემს შინაგან ხმას და მას თითქმის არასოდეს მოვუტყუებივარ. თუ შეძლებთ 

გაათავისუფლოთ საკუთარი აზროვნება სხვათა მოლოდინებისა და ზეწოლისაგან, მაშინ თქვენი 

მიზნის მისაღწევად შეზღუდვები აღარ იარსებებს“.

9. ტაივინ ლანისტერი „სამეფო კარის თამაში“ $1,8 მილიარდი
წყარო: მემკვიდრეობა. საცხოვრებელი ადგილი: კასტერლი-როკი, უესტეროსი.
„ლომი არ იწუხებს თავს ცხვრების აზრის გათვალისწინებით“.

10. მონტგომერი ბერნსი „სიმფსონები“ $1,5 მილიარდი
წყარო: ენერგეტიკა. საცხოვრებელი ადგილი: სპრინგფილდი, აშშ.
„რა არის კარგი ფულში, თუ ის თქვენს ახლობელს ტერორს არ შთააგონებს?“

11. უოლდენ შმიდტი „ორ-ნახევარი ადამიანი“ $1,3 მილიარდი
წყარო: ტექნოლოგიები. საცხოვრებელი ადგილი: მალიბუ, კალიფორნია.

„მე არ შემიძლია მოგცეთ იმედი, მაგრამ შემიძლია მოგცეთ ჩემი „ამერიკან ექსპრესის“ შავი 

ბარათი“.

12. ლარა კროფტი „სამარხების მძარცველი“ $1,3 მილიარდი
წყარო: მემკვიდრეობა, განძის ძიება. საცხოვრებელი ადგილი: უიმბლდონი, ინგლისი.

„ყველაფერი დაკარგული აუცილებლად მოიძებნება“.

13. ბატონი მონოპოლი „მონოპოლია“ $1,2 მილიარდი
წყარო: უძრავი ქონება. საცხოვრებელი ადგილი: ატლანტიკ-სიტი, ნიუ-ჯერსი.

14. მერი ქროული „დაუნტონის სააბატო“ $1,1 მილიარდი
წყარო: მემკვიდრეობა, ქორწინება. საცხოვრებელი ადგილი: იორკშირი, ინგლისი.

15. ჯეი გეტსბი „დიადი გეტსბი“ $1 მილიარდი
წყარო: უკანონო ბიზნესი, ინვესტიციები. საცხოვრებელი ადგილი: ვესტ-ეგი, ნიუ-იორკი.

„შეუძლებელია წარსულის განმეორება? რატომ? რა თქმა უნდა, შესაძლებელია!“

ზემოთ       ქვემოთ     ახალბედა      დაბრუნებული
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მოსაზრება
პოლ ჯონსონი – მიმდინარე მოვლენები

ინტერვენცია მესამე 
სამყაროს ქვეყნებში

„ოსტატური უმოქმედობის“ 
შესანიშნავი მაგალითი?

ნე ბის მი ე რი ზე სა ხელ მ წი ფო, სა გან-

გე ბო სამ ხედ რო შე ნა ერ თე ბით, სა ჰა ე რო 

გა და ზიდ ვე ბის უდი დე სი მო ცუ ლო ბი თა  

და სა ჰა ე რო უპი რა ტე სო ბით, ყო ველ თ-

ვის გა ნიც დის ცდუ ნე ბას, ჩა ე რი ოს მე სა-

მე სამ ყა როს ქვეყ ნე ბის ში და საქ მე ებ ში. 

ეს ყვე ლა ფე რი ძა ლი ან მარ ტი ვი ჩანს, 

გან სა კუთ რე ბით, ამე რი კის შე ერ თე ბუ-

ლი შტა ტე ბი სათ ვის, რო მელ საც აქვს 

ჰი პე რაქ ტი უ რი მე დი ა, „ადამიანთა 

უფ ლე ბე ბის“ სა და რა ჯო ზე მდგა რი ხმა უ-

რი ა ნი დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბი და 

ჰუ მა ნუ რი მო საზ რე ბე ბით გან ხორ ცი ე ლე-

ბუ ლი ინ ტერ ვენ ცი ე ბის ძვე ლი ტრა დი-

ცი ა. მე სა მე სამ ყა რო, გან სა კუთ რე ბით 

კი მუს ლი მა ნუ რი სამ ყა რო, მდი და რია 

მძი მე სა ხე ლი სუფ ლე ბო კრი ზი სე ბით, 

რო მელ თა დრო საც  გარ კ ვე უ ლი დაჯ გუ-

ფე ბე ბი ცდი ლო ბენ ხელ ში ჩა იგ დონ მარ-

თ ვის სა და ვე ე ბი, შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბი  

ცეცხლს ხსნი ან და ადა მი ა ნებს ხო ცა-

ვენ. კონ გ რე სი და მე დია სას წ რა ფოდ 

ითხოვს აშ შ -ის მხრი დან რე ა გი რე ბას და 

ქვეყ ნის პრე ზი დენ ტის თი თიც სა მარ თავ 

ღი ლაკ ზე ეშ ვე ბა. 

ძა ლი ან მარ ტი ვი და კმა ყო ფი ლე-

ბის მომ გ ვ რე ლია ამ ღი ლაკ ზე თი თის 

და ჭე რა. სატ რან ს პორ ტო- სა დე სან ტო 

თვით მ ფ რი ნა ვე ბი ზე ცა ში იჭ რე ბი ან და 

პრე ზი დენ ტის ბრძა ნე ბე ბიც მყი სი ე რად 

სრულ დე ბა, რა საც შთამ ბეჭ და ვი შე დე გე-

ბი მოჰ ყ ვე ბა. მაგ რამ რა ხდე ბა მას შემ-

დეგ, რაც  მე სა მე სამ ყა როს „ბოროტ“ ხე-

ლი სუფ ლე ბას ჩა მო აგ დე ბენ? სწო რედ აქ 

იწყე ბა რე ა ლუ რი პრობ ლე მე ბი, რომ ლე-

ბიც, თავ და პირ ვე ლად თით ქოს უმ ნიშ ვ-

ნე ლო, სულ უფ რო და უფ რო იზ რ დე ბა და 

რთულ დე ბა... და აღარ მთავ რ დე ბა. 

ნუ თუ ვინ მეს გულ წ რ ფე ლად სჯე რა 

იმის, რომ ამე რი კის ჩა რე ვამ ერა ყის 

კრი ზი სი მო აგ ვა რა? ან ავ ღა ნე თის კრი-

ზი სი? ან იმის, რომ ოდეს მე მო აგ ვა რებს?

მო დი, დავ ბ რუნ დეთ უკან, 1950-იან 

წლებ ში, რო დე საც აშ შ -ის პო ლი ტი კის 

სა და ვე ე ბი ხელთ ეპყ რა უაღ რე სად 

გა მოც დილ და გამ ჭ რი ახ გე ნე რალს, 

რო მელ მაც ძა ლი ან კარ გად უწყო და, რა 

სუ ლე ლურ რჩე ვებს აძ ლევს სამ ხედ რო 

უწყე ბა სა მო ქა ლა ქო ხე ლი სუფ ლე ბას და 

კარ გად არ ჩევ და მა ქი ნა ცი ებს ამ მრა-

ვალ თა ვი ა ნი არ სე ბი სა, რო მელ საც მან 

„სამხედრო-სამრეწველო კომ პ ლექ სი“ 

უწო და. გე ნე რა ლი დუ ა იტ დ. ეიზენ ჰა უ ე-

რი აშ შ -ის პრე ზი დენ ტი 1953-1961 წლებ ში 

იყო - ეს ის პე რი ო დი ა, რო დე საც ამე-

რი კის უპი რა ტე სო ბა სხვა ქვეყ ნებ თან 

შე და რე ბით ბევ რად უფ რო დი დი იყო, 

ვიდ რე დღეს არის. მას ძა ლი ან ხში რად 

მი მარ თავ დ ნენ ამე რი კის სამ ხედ რო 

ჩა რე ვის თხოვ ნით, მაგ რამ ეიზენ ჰა-

უ ე რი ყო ველ თ ვის უარით პა სუ ხობ და. 

მხო ლოდ ერ თხელ, 1958 წელს, ლი ბა ნის 

პრე ზი დენ ტის, ქა მილ შა მუ ნის, თხოვ ნით 

შე იყ ვა ნა ლი ბან ში თა ვი სი ჯა რი, მაგ რამ 

ძა ლი ან მა ლე, სა მი თვის შემ დეგ გა მო-

იყ ვა ნა 15 ათა სი ამე რი კე ლი ჯა რის კა ცი  

უკან ისე, რომ მათ ერ თი ტყვი აც კი არ 

გა უს რო ლი ათ.

ეიზენ ჰა უ რის ჩა უ რევ ლო ბის ის ტო რია 

ნამ დ ვი ლად იმ სა ხუ რებს შეს წავ ლას და 

მეც სწო რედ ასე მო ვი ქე ცი, რო დე საც 

მის მოკ ლე ბი ოგ რა ფი ა ზე ვმუ შა ობ დი.  

აიკი აღი ა რებ და, რომ სამ ხედ რო ავან-

ტი უ რა ში ჩარ თ ვა ძა ლი ან ად ვი ლი იყო, 

გან სა კუთ რე ბით, თუ ამი სათ ვის სა ჭი რო 

რე სურ სე ბი გა გაჩ ნ და. მაგ რამ მის გან 

თა ვის დაღ წე ვა და გვერ დ ზე გად გო მა 

სრუ ლი ად სხვა საქ მე იყო და შე ი ცავ-

და დამ ცი რე ბი სა და მარ ცხის რე ა ლურ 

რისკს. შე სა ბა მი სად, მან გა დაწყ ვი ტა, 

რომ სა უ კე თე სო გზა უარის თქმა იქ ნე ბო-

და და ასეც მო იქ ცა.  

ბრმად მოქ მე დე ბა 
და მა ინც, სუ ლაც არ არის აუცი ლე ბე-



ლი იყო გე ნე რა ლი, რომ აღა რა ფე რი 

ვთქვათ აიკის მსგავს შორ ს მ ჭ ვ რე ტე-

ლო ბა სა და სიბ რ ძ ნე ზე, რა თა და ი ნა-

ხო, რომ მუს ლი მა ნურ სამ ყა რო ში სამ-

ხედ რო ჩა რე ვის გაგ რ ძე ლე ბა ძა ლი ან 

უგუ ნუ რი ნა ბი ჯი იქ ნე ბა. 

ამ ჟა მად აშ შ -ის ხე ლი სუფ ლე ბას 

გა ნუწყ ვეტ ლივ მო უ წო დე ბენ სი რი ე-

ლი აჯან ყე ბუ ლე ბის შეიარაღებისკენ. 

მაგ რამ ჩვენ სა ერ თოდ არ ვი ცით, ვინ 

არი ან ეს აჯან ყე ბუ ლე ბი. არ სე ბობს 

ოც ზე მე ტი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი დაჯ გუ ფე ბა. 

მათ უმე ტე სო ბას პირ და პი რი ან ირი ბი 

კავ ში რე ბი აქვს ტე რო რის ტებ თან, ზო-

გი ერ თი კი თა ვად არის ტე რო რის ტი. 

გარ და ამი სა, არ არ სე ბობს არა ნა ი რი 

გა რან ტი ა, რომ რო დე საც შე ი ა რა ღე-

ბა სი რი ას მი აღ წევს, ის კონ კ რე ტუ ლი 

ჯგუ ფის ხელ ში აღ მოჩ ნ დე ბა; ან თუ  ეს 

შე ი ა რა ღე ბა მოხ ვ დე ბა ჯგუფ ში, რო-

მე ლიც ამ ჟა მად გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც 

„არატერორისტული“, სა მო მავ ლო დაც 

სა ი მე დო ხელ ში დარ ჩე ბა.

გო ნივ რუ ლი იქ ნე ბა იმის გათ ვა-

ლის წი ნე ბა, რომ ნე ბის მი ე რი იარა ღი, 

რო მელ საც და სავ ლე თი, ად რე თუ 

გვი ან, სი რი ა ში გაგ ზავ ნის, მთლი ა ნად 

ან ნა წი ლობ რივ ტე რო რის ტე ბის ხელ ში 

აღ მოჩ ნ დე ბა. ჩვენ მთე ლი ძა ლის ხ მე ვა 

უნ და მივ მარ თოთ იქით კენ, რომ რუ-

სეთ მა, ჩი ნეთ მა და ირან მა შეწყ ვი ტონ 

ასა დის რე ჟი მის შე ი ა რა ღე ბა. 

გარ და ამი სა, მაქ სი მა ლუ რად უნ და 

ვე ცა დოთ, ავი ცი ლოთ თა ვი დან ეგ ვიპ-

ტე ში ნე ბის მი ე რი სა ხით მო ნა წი ლე ო-

ბა, რაც სათ ქ მე ლად უფ რო ად ვი ლი ა, 

ვიდ რე გა სა კე თებ ლად, ვი ნა ი დან 

ეგ ვიპ ტის შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბი 

მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად სწო რედ აშ შ -ის 

მი ერ ფი ნან ს დე ბა. შე საძ ლოა ამ ეტაპ ზე 

გა მარ თ ლე ბუ ლიც იყოს ამ სუბ სი დი რე-

ბის გაგ რ ძე ლე ბა, მაგ რამ აშშ-მ არ უნ და 

გა ზარ დოს ის და ასე ვე არ უნ და უკარ-

ნა ხოს ეგ ვიპ ტის შე ი ა რა ღე ბულ ძა ლებს 

შემ დ გო მი მოქ მე დე ბე ბი. 

საქ მე ისა ა, რომ მთელ ახ ლო აღ მო-

სავ ლეთ ში ჩვენ ბრმად ვმოქ მე დებთ. 

ჩვენ არ შეგ ვიძ ლია ჭეშ მა რი ტად დე-

მოკ რა ტი უ ლი ძა ლე ბის მეტ - ნაკ ლე ბად 

ზუს ტი იდენ ტი ფი ცი რე ბა ან თუნ დაც 

იმის დად გე ნა, არ სე ბო ბენ თუ არა 

სა ერ თოდ ასე თი ძა ლე ბი. ასე ვე არ 

ვი ცით, რამ დე ნად აქვთ ამ შე საძ ლო 

დე მოკ რა ტი ულ ძა ლებს იმუ ნი ტე ტი 

ტე რო რის ტუ ლი ჯგუ ფე ბის გავ ლე ნის 

მი მართ. ჩვენ წარ მოდ გე ნაც არ გვაქვს, 

რო მელ პი როვ ნე ბას ან რო მელ ორ-

გა ნი ზა ცი ას უნ და და ვუ ჭი როთ მხა რი, 

ან, სა ერ თოდ, არის თუ არა რო მე ლი მე 

მათ გა ნი სან დო. ასე რომ, ჩვე ნი სა უ კე-

თე სო პო ლი ტი კა იქ ნე ბო და ნე ბის მი ე რი 

მოქ მე დე ბი სა გან თა ვის შე კა ვე ბა - 

რო გორც ბე ნი ა მინ დიზ რა ე ლი იტყო და, 

„ოსტატური უმოქ მე დო ბა“. 

მთა ვა რი აქ მოთ მი ნე ბა ა. თუ შე იძ-

ლე ბა რა ი მე დარ წ მუ ნე ბით ით ქ ვას, ეს 

გახ ლავთ ის, რომ დე მოკ რა ტი ის შეს ვ-

ლას მუს ლი მა ნურ სამ ყა რო ში ძა ლი ან 

დი დი დრო დას ჭირ დე ბა. 

ანე სიმონე სპა

გაინებივრეთ თავი   

sastumro ”radison blu iveria”
vardebis revoluciis moedani 1, 0108, Tbilisi, saqarTveloa 

tel: +995 322 402 200 
radissonblu.com/hotel-tbilisi
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მოსაზრება
რიჩ კაარლგარდი - ინოვაციის წესები

„დიდი მონაცემების“
ქაოსური დაპირება

ბიზ ნე სის მკაც რი მხა რე - ხარ ჯე ბი, 

სის წ რა ფე, მა რა გე ბის ბრუნ ვა, მი წო დე ბის 

ჯაჭ ვი, კა პი ტა ლის ეფექ ტი ა ნო ბა - შედ გე ბა 

ისე თი ას პექ ტე ბი სა გან, რო მელ თა ზუს ტად 

გა ზომ ვაც შე საძ ლე ბე ლი ა. შე სა ბა მი სად, 

გა საკ ვი რი არ არის, რომ ბიზ ნე სის მკაც რი 

მხა რე ყო ველ თ ვის იდე ა ლუ რად თა ნამ-

შრომლობ და გა მომ თ ვ ლელ და კომ პი უ ტე-

რულ ტექ ნო ლო გი ებ თან, მო ნა ცე მებ სა და 

ანა ლი ტი კას თან. მიჩ ნე უ ლი ა, რომ ყვე ლა ზე 

ძვე ლი გა მომ თ ვ ლე ლი მან ქა ნა იყო ბა ბი-

ლო ნუ რი სა ან გა რი შო, რო მელ საც ფუ ლის 

და სათ ვ ლე ლად იყე ნებ დ ნენ. რო მა ე ლებ მა 

სა ან გა რი შო მოწყო ბი ლო ბა უფ რო მო ბი ლუ-

რი გა ხა დეს, რა თა ის სა კუ თა რი იმ პე რი ის 

მშე ნებ ლო ბა ში დახმარებოდათ. 

ბიზ ნე სის მკაც რი მხა რი სა და მო ნა ცემ თა 

ანა ლი ზის ეს „ქორწინება“ დღემ დე გრძელ-

დე ბა. 1980-იან წლებ ში კომ პა ნია Wal-Mart-ი, 

1990-იანებში - კომ პა ნია Dell-ი, ხო ლო დღეს 

Amazon-ი და Netflix-ი  მო ნა ცემ თა ანა ლი ზის 

სამ ყა როს მბრძა ნებ ლე ბად ით ვ ლე ბი ან. 

იმავ დ რო უ ლად, ის, რა საც შეგ ვიძ ლია 

ბიზ ნე სის „რბილი“ მხა რე ვუ წო დოთ - ისე-

თი ას პექ ტე ბი, რო გო რი ცაა დი ზა ი ნე რუ ლი 

ხედ ვა, გუნ დის შეკ რე ბა, ნდო ბა, ლი დე რო-

ბა, გამ ჭ რი ა ხო ბა, ლე გენ და - ყო ველ თ ვის 

სა კუ თარ რე ა ლო ბა ში, იდუ მა ლე ბი სა და 

ინ ტუ ი ცი ის სამ ყა რო ში არ სე ბობ და. რო-

გორც წე სი, გე ნი ო სე ბად აღი ა რე ბენ არა 

ანა ლი ტი კო სებს, არა მედ სწო რედ სა უ კე თე-

სო პრაქ ტი კო სებს: სტივ ჯობსს - დახ ვე წი ლი 

გე მოვ ნე ბი სათ ვის, ჯეკ უელჩს - ლი დერ თა 

მომ ზა დე ბი სათ ვის, ფილ ნა იტს - პრო დუქ-

ტის გა ყიდ ვის შე მოქ მე დე ბი თი უნა რი-

სათ ვის, რი ჩარდ ბრენ სონს - აღ ტა ცე ბის 

გა მოწ ვე ვი სათ ვის. არც ისე მარ ტი ვია 

ბიზ ნე სის ამ რბი ლი ას პექ ტე ბის გა ზომ ვა, 

ისე ვე რო გორც იმ უნარ - ჩ ვე ვე ბის გა და ცე მა 

სხვე ბი სათ ვის, ამ ას პექ ტებ ში წარ მა ტე ბის 

მი საღ წე ვად რომ არის სა ჭი რო. 

რა თქმა უნ და, მე ოდ ნავ ვა ჭარ ბებ, 

რო დე საც ბიზ ნე სის ამ ორ მხა რეს ე.წ. მარ ს- 

ვე ნე რას პრინ ცი პით ვყოფ. სა უ კე თე სო გე-

ნე რა ლუ რი აღ მას რუ ლებ ლე ბი ყო ველ თ ვის 

პო უ ლობ დ ნენ გზას ამ ორ მხა რეს შო რის 

ხი დის გა სა დე ბად. სტივ ჯობ ს მა სა შუ ა ლე ბა 

მის ცა ჰი პე რა ნა ლი ტი კურ ტიმ კუკს Apple-ის 

ოპე რა ცი ე ბი ემარ თა, რა შიც მან უდი დეს 

წარ მა ტე ბას მი აღ წი ა. მა იკლ ეის ნერს 

შე საძ ლოა თა ვა დაც გა და ერ ჩი ნა Disney, 

მაგ რამ მან ეს შე სა ნიშ ნა ვი ოპე რა ცი უ ლი 

დი რექ ტო რის, ფრენკ უელ სის დახ მა რე ბით 

გა ა კე თა. Google-ი იმ დე ნად ცალ მ ხ რი ვად 

იყო გან ვი თა რე ბუ ლი ანა ლი ტი კის მი მარ-

თუ ლე ბით, რომ თა ვის მთა ვარ გვერ დ ზე 

ლურ ჯის 41 ტო ნი გა მო აქ ვეყ ნა, რა თა მომ-

ხ მა რებ ლის არ ჩევ ნით ესარ გებ ლა. დღეს 

Google-ი თა ვის გრა ფი კულ დი ზა ი ნე რებს 

მოქ მე დე ბის მეტ თა ვი სუფ ლე ბას ანი ჭებს - 

და, შე სა ბა მი სად, მი სი ვი ზუ ა ლუ რი მხა რეც 

მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა უმ ჯო ბეს და.

და მა ლუ ლი სი ურ პ რი ზი 
„დიდი მო ნა ცე მე ბის“ ამ ახალ ეპო ქა ში 

სა კითხი ასე დგას: დავ ტო ვოთ ბიზ ნე სის 

რბი ლი მხა რე ე ბი ინ ტუ ი ცი უ რი გე ნი ო სე ბის 

ხელ ში თუ გა მო ვი ყე ნოთ „დიდი მო ნა ცე მე-

ბი“ იმი სათ ვის, რომ რბილ მხა რეს სი ზუს ტე 

და რა ცი ო ნა ლო ბა შევ ძი ნოთ? სა ერ თოდ 

შე საძ ლე ბე ლია კი ამის გა კე თე ბა? ეს სუ-

ლაც არ არის ტრი ვი ა ლუ რი შე კითხ ვე ბი, თუ 

თქვენ წარ მა ტე ბუ ლი კომ პა ნი ის შექ მ ნას 

გეგ მავთ.

ტერ მინს „დიდი მო ნა ცე მე ბი“, დღეს 

ხში რად ბო რო ტად იყე ნე ბენ. მე მომ წონს 

ამ ტერ მი ნის ის გან მარ ტე ბა, რო მე ლიც 

მო ცე მუ ლი აქვთ ვიქ ტორ მე ი ერ - შონ ბერ-

გერ სა და კე ნეტ კუ ქი ერს წიგ ნ ში „«დიდი 

მო ნა ცე მე ბი»: რე ვო ლუ ცი ა, რო მე ლიც 

შეც ვ ლის ჩვენს ცხოვ რე ბას, საქ მი ა ნო ბა-

სა და აზ როვ ნე ბას“ (Big Data: A Revolution 

That Will Transform How We Live, Work and 

Think (Houghton Mifflin, Harcourt, 2013)). 

„დიდი მო ნა ცე მე ბი“, რო გორც ისი ნი წე რენ, 

შე უზღუ და ვი და არას ტ რუქ ტუ რი რე ბუ ლი ა; 

არა ზუს ტი ა, მაგ რამ პროგ ნო ზი რე ბის უნა რი 

აქვს; არ შე უძ ლია გვიჩ ვე ნოს მი ზეზ შე დე-

გობ რი ვი კავ ში რი, მაგ რამ გვიჩ ვე ნებს 

კო რე ლა ცი ას.

ამ მა ხა სი ა თებ ლე ბის გა მო „დიდი მო-

ნა ცე მე ბი“, მთე ლი თა ვი სი ქა ო სუ რო ბით, 

ბიზ ნე სის რბილ მხა რეს უფ რო წა ა გავს, 

ვიდ რე მკაცრს. ამ რი გად, დაგ ვეხ მა რე ბა თუ 



არა „დიდი მო ნა ცე მე ბი“ უფ რო მიმ ზიდ ვე-

ლი პრო დუქ ტე ბის დაპ რო ექ ტე ბა ში, წარ-

მა ტე ბუ ლი სა მუ შაო გუნ დე ბი სა და ძლი ე რი 

კორ პო რა ცი უ ლი კულ ტუ რის ჩა მო ყა ლი ბე-

ბა ში, გრძელ ვა დი ა ნი და სა ხე ლო ვა ნი ბრენ-

დე ბის შექ მ ნა სა და ბაზ რის პი რო ბებ თან 

მე ტად ადაპ ტი რე ბა ში?

ეს ჯერ კი დევ აუთ ვი სე ბე ლი ტე რი-

ტო რი ა ა. „დიდი მო ნა ცე მე ბი“ იმ დე ნად 

სწრა ფად ვი თარ დე ბა, რომ გა ურ კ ვე ვე ლი ა, 

სად შე მოგ ვ თა ვა ზებს ის რე ა ლურ სარ გე-

ბელს და სად დარ ჩე ბა, უბ რა ლოდ, ძვი რად 

ღი რე ბულ გა სარ თო ბად. „დიდმა მო ნა ცე-

მებ მა“ თვალ სა ჩი ნო წარ მა ტე ბას მი აღ წია 

ისეთ სფე რო ებ ში, რო გო რი ცაა საკ რე დი ტო 

ბა რა თე ბის დე ტექ ტი რე ბა. სა ვა რა უ დოდ, 

მი სი გა მო ყე ნე ბით შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა 

სის ხ ლის რამ დე ნი მე წვე თის ანა ლი ზით და-

ა ვა დე ბის გა მოვ ლე ნა. მაგ რამ რას სთა ვა-

ზობს „დიდი მო ნა ცე მე ბი“ ბიზ ნეს ლი დერს, 

რო მელ საც ახა ლი პრო დუქ ტის გა ყიდ ვა ან 

სა კუ თა რი გუნ დის მო ტი ვი რე ბა სურს?

იმი სათ ვის, რომ გა მე გო, რო გორ იყე-

ნე ბენ „დიდ მო ნა ცე მებს“, ამ ზაფხულს გა-

ვე სა უბ რე სხვა დას ხ ვა სფე რო ში მოქ მე დი 

მცი რე თუ დი დი კომ პა ნი ე ბის გე ნე რა ლურ 

აღ მას რუ ლებ ლებს, დი ზა ი ნე რებს, მარ-

კე ტო ლო გებ სა და გუნ დის ლი დე რებს. მე 

მა ინ ტე რე სებ და სად, ბიზ ნე სის რო მელ ას-

პექ ტ ში და დას ტურ და „დიდი მო ნა ცე მე ბის“ 

ეფექ ტი ა ნო ბა.

ჩე მი ერ თ -ერ თი რეს პონ დენ ტია ტო ნი 

ფა დე ლი, Nest Labs-ის დამ ფუძ ნე ბე ლი და 

გე ნე რა ლუ რი აღ მას რუ ლე ბე ლი. სი ლი კო ნის 

ვე ლის ეს კომ პა ნია აწარ მო ებს „გონიერ“ 

თერ მოს ტა ტებს, რომ ლე ბიც გვეხ მა რე ბა 

ფუ ლის და ზოგ ვა ში, აკ ვირ დე ბა რა სახ ლის 

გათ ბო ბი სა და გაგ რი ლე ბის სის ტე მას. 

ფა დელ მა პრო დუქ ტის დაპ რო ექ ტე ბა ის-

წავ ლა ამ საქ მის სა უ კე თე სო ოს ტა ტის, სტივ 

ჯობ სი სა გან, რო დე საც 2000-იანი წლე ბის 

და საწყის ში ეხ მა რე ბო და მას iPod-ის წა-

მოწყე ბა ში. „ეხმარება თუ არა «დიდი მო ნა-

ცე მე ბი» Nest-ს თერ მოს ტა ტე ბის შექ მ ნა ში?“ 

- ვკითხე მას.

„არა, - მი პა სუ ხა ფა დელ მა, - ღი რე ბუ ლი 

პრო დუქ ტის შექ მ ნის სა ი დუმ ლო გან სა კუთ-

რე ბულ ხედ ვა ში ა. მას სა კუ თა რი თა ვი სათ-

ვის ქმნი. ხში რად იგ ნო რი რე ბას უკე თებ 

იმ ას პექ ტებს, რო მლე ბიც მო ნა ცე მე ბის 

თა ნახ მად აუცი ლებ ლად უნ და ჰქონ დეს 

პრო დუქტს. სტივ ჯობსს შე სა ნიშ ნა ვად 

შე ეძ ლო ასე თი იგ ნო რი რე ბა. მაგ რამ „დიდ 

მო ნა ცე მებს“ შე უძ ლია გვიჩ ვე ნოს, რო-

გორ იყე ნე ბენ ადა მი ა ნე ბი პრო დუქ ცი ას 

ჩვენ თ ვის მო უ ლოდ ნე ლი კუთხით. „დიდი 

მო ნა ცემ ე ბი“ გვაწ ვ დის მნიშ ვ ნე ლო ვან 

ინ ფორ მა ცი ას, რო გორ შე იძ ლე ბა გა ვა უმ-

ჯო ბე სოთ პრო დუქ ტის პროგ რა მუ ლი უზ-

რუნ ველ ყო ფა, და ვამ ყა როთ კო მუ ნი კა ცია 

მომ ხ მა რებ ლებ თან და მო ვი პო ვოთ მა თი 

ერ თ გუ ლე ბა“. 

ეს, უბ რა ლოდ, ერ თი გე ნე რა ლუ რი 

აღ მას რუ ლებ ლის ერ თი რჩე ვა ა. „დიდი 

მო ნა ცე მე ბი“ სწრა ფად მზარ დი სფე რო ა, 

რო მელ საც უკ ვე მო ე ძებ ნა მრა ვა ლი ეფექ-

ტი ა ნი გა მო ყე ნე ბა და ამის სა უ კე თე სო 

მა გა ლი თებს მომ დევ ნო ნომ რებ ში შე მოგ-

თა ვა ზებთ. 

სასტუმრო “რადისონ ბლუ”

ნინოშვილის ქ. 1, ბათუმი 6000, საქართველო
ტელ.: +995 422 255 555

რესტორანი “მედეა” ”რადისონ ბლუ ბათუმში” ღიაა          

   ყოველდღე, 13 საათიდან 

ჩვენი ახალი შეფ-მზარეული გთავაზობთ ახალ მენიუს 
უგემრიელესი პიცებით, პასტებით, სალათებითა და დესერტებით

გაატარეთ თავისუფალი დრო ჩვენთან და ისიამოვნეთ გამაგრილებელი 
კოქტეილებით, ქართული ღვინითა და უგემრიელესი 

პიცებით

radissonblu.com/hotel-batumi



28 | FORBES      სექტემბერი  2013        

ევ რა ზი ის
ენერ გო სატ რან ს პორ ტო 
დე რე ფა ნი
და სა ქარ თ ვე ლოს პო ლი ტი კუ რი რო ლი.

ს
ა ქარ თ ვე ლოს, რო გორც ევ რა ზი ის 

ენერ გო სატ რან ს პორ ტო დე რეფ ნის 

შე მად გე ნე ლი ქვეყ ნის შე სა ხებ სა უ ბა-

რი, ფაქ ტობ რი ვად, საბ ჭო თა კავ ში-

რის დაშ ლი სა და ქვეყ ნის და მო უ კი დებ ლო ბის 

მო პო ვე ბის თა ნა ვე და იწყო. ამის მი ზე ზი, ერთი 

მხრივ, სა ქარ თ ვე ლოს გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა რე ო-

ბა ა, თუმ ცა, მე ო რე მხრივ, რე გი ონ ში მიმ დი ნა რე 

პო ლი ტი კურ მა პრო ცე სებ მა ამ გე ოგ რა ფი ულ მდე-

ბა რე ო ბას გან საზღ ვ რუ ლი ფორ მა მის ცა. მა გა ლი-

თად, ჩრდი ლო- სამ ხ რე თის დე რეფ ნის პერ ს პექ-

ტი ვა რუ სეთ - სა ქარ თ ვე ლოს შო რის არ სე ბულ მა 

კონ ფ ლიქ ტებ მა შე ა სუს ტა, აღ მო სავ ლეთ - და სავ-

ლეთს შო რის ენერ გო კო რი დო რის სა ქარ თ ვე ლოს 

ტე რი ტო რი ა ზე გაჭ რა კი სომ ხეთ -ა ზერ ბა ი ჯა ნის 

კონ ფ ლიქ ტ მა და სომ ხეთ სა და თურ ქეთს შო რის 

და ძა ბულ მა ურ თი ერ თო ბამ წა ა ხა ლი სა. ყა რა ბა-

ღის კონ ფ ლიქ ტი რომ არა, სა ქარ თ ვე ლო თა ვის 

ენერ გო სატ რან ს პორ ტო ფუნ ქ ცი ას ნა წი ლობ რივ 

და კარ გავ და, რად გან, მო გეხ სე ნე ბათ, უმოკ ლე სი 

გზა თურ ქე თი დან აზერ ბა ი ჯან ში არა სა ქარ თ ვე-

ლოს, არა მედ სომ ხე თის ტე რი ტო რი ა ზე გა დის. 

ამ სტა ტი ა ში ვი სა უბ რებ იმა ზე, თუ რა ეტაპ ზეა 

ევ რა ზი ის ენერ გო სატ რან ს პორ ტო დე რეფ ნის 

გან ხორ ცი ე ლე ბის იდეა და რა პო ლი ტი კუ რი ურ თი-

ერ თო ბე ბია იმ ქვეყ ნებს შო რის, რომ ლე ბიც  უკ ვე 

არ სე ბუ ლი სატ რან ს პორ ტო და ენერ გო ინ ფ რა- 

ს ტ რუქ ტუ რის ბა ზა ზე, აღ მო სავ ლეთ - და სავ ლე თის 

და მა კავ ში რე ბე ლი ენერ გო დე რეფ ნის გამ ყა რე ბა-

სა და გა ფარ თო ე ბას გეგ მა ვენ. ბო ლოს და ვას რუ-

ლებ იმის გან ხილ ვით, თუ  რა პო ლი ტი კუ რი რო ლი 

აქვს სა ქარ თ ვე ლოს ევ რა ზი ის ენერ გო სატ რან ს-

პორ ტო დე რეფ ნის გაჭ რა ში.

ენერ გო სატ რან ს პორ ტო 
დე რე ფა ნი სამ ხ რეთ კავ კა სი-
ა ში და სა უბ რე ბი მის 
გა ფარ თო ე ბა ზე
აზერ ბა ი ჯა ნი დან სა ქარ თ ვე ლო ში ნავ თო ბი 

ორი ნავ თობ სა დე ნით მო ე დი ნე ბა: ბა ქო- სუფ-

სის (საიდანაც შავ ზღვა ში და შემ დეგ მსოფ ლიო 

ბა ზარ ზე გა დის) და ბა ქო- თ ბი ლისი - ჯე ი ჰა ნის 

(საიდანაც ხმელ თა შუა ზღვის ტან კე რებ ში იც ლე-

ბა). გა ზი ე.წ. სამ ხ რეთ კავ კა სი ის გაზ სა დე ნის, ანუ 

ბა ქო- თ ბი ლისი -ერ ზუ რუ მის მეშ ვე ო ბით აზერ ბა-

ი ჯა ნი დან თურ ქეთს მი ე წო დე ბა. თა ვის თა ვად 

ამ ენერ გო სა დე ნე ბის არ სე ბო ბა რე გი ონ ში უკ ვე 

ახალ პო ლი ტი კურ რე ა ლო ბა სა და ახალ ძალ თა 

ბა ლან ს ზე მეტყ ვე ლებს. 

თუ დღემ დე თურ ქე თი რე გი ონ ში ნე იტ რა-

ლურ და პა სი ურ მო თა მა შედ ით ვ ლე ბო და, ახ ლა 

უკ ვე შე და რე ბით უფ რო გა მოკ ვე თილ მხა რედ 

ყა ლიბ დე ბა. მარ თა ლი ა, აქამ დეც ძალ თა გა და-

ნა წი ლე ბით ერთ მხა რეს აზერ ბა ი ჯა ნი- სა ქარ თ-

ვე ლო- თურ ქე თი და მე ო რე მხა რეს რუ სე თი- სომ-

ხე თი -ი რა ნი იმ ყო ფე ბოდ ნენ, მაგ რამ თურ ქე თი, 

რომ ლის თ ვი საც რუ სე თი იმ პორ ტის ერ თ -ერ თი 

მთა ვა რი წყა რო ა, ცდი ლობ და რუ სეთ თან არ სე ბუ-

ლი ურ თი ერ თო ბე ბი საფ რ თხის ქვეშ არ და ე ყე-

ნე ბი ნა. ენერ გო სა დე ნე ბის არ სე ბო ბამ, ფაქ ტობ-

რი ვად, კო ა ლი ცი ებს შო რის ვი თა რე ბის და ძაბ ვა 

გა მო იწ ვი ა. ამა ზე ისიც მეტყ ვე ლებს, რომ 2008 

წლის 6 აგ ვის ტოს, რუ სეთ - სა ქარ თ ვე ლოს ომამ დე 

ორი დღით ად რე ბა ქო- თ ბი ლისი - ჯე ი ჰა ნის ნავ-

მოსაზრება
გიორგი ცხადაია - გეოპოლიტიკა
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თობ სა დე ნის თურ ქე თის ნა წილ ზე აფეთ ქე ბა მოხ-

და, რო მელ ზე პა სუ ხის მ გებ ლო ბაც თა ვის თავ ზე 

ქურ თის ტა ნის მუ შა თა პარ ტი ამ აიღო. 

აზერ ბა ი ჯან - სა ქარ თ ვე ლო- თურ ქე თის მხა რეს 

ყვე ლა ზე აქ ტი უ რად ამე რი კა უჭერს მხარს.  მა გა-

ლი თად, რე გი ონ ში თურ ქე თის გავ ლე ნის გაზ რ და 

შეგ ვიძ ლია ერა ყის, რო გორც პო ლი ტი კუ რი აქ ტო-

რის, გა ნე იტ რა ლე ბას, სა ქარ თ ვე ლო ში ამე რი კის 

გავ ლე ნის ზრდა სა და ირან თან მი მარ თე ბით 

და სავ ლე თის კრი ტი კულ პო ზი ცი ას პირ და პირ და-

ვუ კავ ში როთ. ფაქ ტობ რი ვად, ამე რი კა თურ ქეთს 

რე გი ო ნუ ლი ლი დე რის პო ზი ცი ა ში გა ნი ხი ლავს და 

სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, სა კუ თა რი ენერ გო ინ ტე რე სე-

ბი და იკ მა ყო ფი ლოს. 

ამე რი კელ პო ლი სი მე ი კე რებს მი აჩ ნი ათ, 

რომ რე გი ო ნის ქვეყ ნე ბის და მო უ კი დებ ლო ბის 

მთა ვა რი გა რან ტია სწო რედ ენერ გო სა დე ნე ბის 

არ სე ბო ბა იქ ნე ბა. ამე რი კის რო ლის მნიშ ვ ნე ლო-

ბა გან სა კუთ რე ბით გა მოჩ ნ და ბო ლო თვე ებ ში, 

რო დე საც აზერ ბა ი ჯან - თურ ქ მე ნე თის გაზ სა დე-

ნის იდე ამ წა მო ი წია წინ. 30 მა ისს აშ ხა ბად ში 

თურ ქე თის პრე ზი დენ ტ მა აბ დუ ლა გი ულ მა და 

თურ ქ მე ნე თის პრე ზი დენ ტ მა ყურ ბან გუ ლი ბერ დი-

მუ ჰა მე დოვ მა კი დევ ერთ შე თან ხ მე ბას მო ა წე რეს 

ხე ლი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც თურ ქ მე ნე თის გა ზი 

ახ ლო მო მა ვალ ში თურ ქეთს უნ და მი ე წო დოს. 

მარ თა ლი ა, ამა ზე სა უ ბა რი 90-იანი წლე ბი დან 

მო ყო ლე ბუ ლი ყო ველ თ ვის იყო, მაგ რამ დღეს დღე-

ო ბით რუ სე თის თ ვის საფ რ თხე გა ცი ლე ბით უფ რო 

დი დი ა, ვი ნა ი დან თურ ქ მე ნეთ მა უკ ვე და იწყო ე.წ. 

„აღმოსავლეთ-დასავლეთის გაზ სა დე ნის“ მშე ნებ-

ლო ბა, რომ ლი თაც ქვეყ ნის აღ მო სავ ლეთ ნა წილ ში 

არ სე ბულ გა ზის მა რა გებს და სავ ლეთ ნა წილ თან 

და კას პი ის ზღვას თან და ა კავ ში რებს. 

რუ სე თი სა და ირა ნის რე აქ ცია თურ ქე თის, 

აზერ ბა ი ჯა ნი სა და თურ ქ მე ნე თის გა რი გე ბა ზე 

უარ ყო ფი თი იყო და მათ დიპ ლო მა ტი ურ არ გუ მენ-

ტად ის მო იშ ვე ლი ეს, რომ ტრან ს კას პი უ რი გაზ სა-

დე ნის მშე ნებ ლო ბა კას პი ის ზღვის ეკო ლო გი ის-

თ ვის დამ ღუპ ვე ლი იქ ნე ბა. რუ სე თი სა და ირა ნის 

პო ზი ცია ის არის, რომ კას პი ის ზღვის ქვეყ ნებ მა 

ერ თად უნ და გა დაწყ ვი ტონ ახა ლი გაზ სა დე ნის 

მშე ნებ ლო ბის მი ზან შე წო ნი ლო ბა. ამე რი კის 

ელ ჩ მა აზერ ბა ი ჯან ში კი 24 მა ისს (თურქეთსა და 

თურ ქ მე ნეთს შო რის მიღ წე ულ შე თან ხ მე ბამ დე 

ერ თი კვი რით ად რე) შემ დე გი კო მენ ტა რი გა ა-

კე თა: „შეერთებული შტა ტე ბის პო ზი ცია ის არის, 

რომ თუ ორი ქვე ყა ნა (იგულისხმება აზერ ბა ი ჯა ნი 

და თურ ქ მე ნე თი - გ.ც.) შე თან ხ მე ბას მი აღ წე ვს, 

გაზ სა დე ნის აშე ნე ბის დაწყე ბის თ ვის არა ვი თა რი 

დაბ რ კო ლე ბა აღარ უნ და არ სე ბობ დეს“. 

თა ვად აზერ ბა ი ჯა ნი, თურ ქე თის მსგავ სად, 

რუ სეთ სა და ირან თან მი მარ თე ბით უფ რო მე ტად 

რა დი კა ლურ პო ზი ცი ას იკა ვებს. აზერ ბა ი ჯა ნის 

ნავ თო ბი ბა ქო- თ ბი ლისი - ჯე ი ჰა ნი სა და ბა ქო- სუფ-

სის ნავ თობ სა დე ნე ბის გარ და, ბა ქო- ნო ვო რო-

სი ის კის ნავ თობ სა დე ნით რუ სე თის შა ვი ზღვის 

პორ ტ ში და იქი დან მსოფ ლიო ბა ზარ ზე გა დი ო და. 

აზერ ბა ი ჯან მა თან და თა ნო ბით რუ სეთს ნავ თო-

ბის მო წო დე ბა იმ დო ნე ზე შე უმ ცი რა, რომ სა ბო-

ლო ოდ ნავ თობ სა დე ნის მუ შა ო ბას აზ რი და ე კარ გა 

და რუ სეთ მა ამა წლის ივ ნის ში აზერ ბა ი ჯან თან 

ბა ქო- ნო რო ვო რო სი ის კის ნავ თობ სა დენ ზე და-

დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბაც გა ა უქ მა. აზერ ბა ი ჯა ნის 

ნავ თო ბი მსოფ ლიო ბა ზარ ზე ახ ლა სა ქარ თ ვე ლოს 

გავ ლით გა დის. 

თუ აზერ ბა ი ჯა ნი ტრან ს კას პი უ რი გაზ სა დე ნის 

მიმ ღე ბი მხა რე გახ დე ბა, ქვე ყა ნა არა მხო ლოდ 

ნავ თო ბი სა და გა ზის მიმ წო დებ ლის, არა მედ 

სატ რან ზი ტო ქვეყ ნის სტა ტუს საც შე ი ძენს, რაც მის 

პო ლი ტი კურ მნიშ ვ ნე ლო ბას ევ რო პი სა და ამე რი-

კის თ ვის კი დევ უფ რო მე ტად გაზ რ დის. მარ თა ლი ა, 

შე საძ ლოა თურ ქ მე ნულ მა გაზ მა აზერ ბა ი ჯა ნულ 

გაზს თურ ქულ და ევ რო პის ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ცია 

გა უ წი ოს, მაგ რამ იმ პო ლი ტი კუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბის 

სა ნაც ვ ლოდ, რა საც აზერ ბა ი ჯა ნი ამ გა რი გე ბით 

მი ი ღებს, გაზ რ დი ლი კონ კუ რენ ცი ის დაშ ვე ბა სრუ-

ლი ად მი ზან შე წო ნი ლი იქ ნე ბა. 

ამ გა რი გე ბებ ში ევ რო კავ ში რი, რო გორც აქ-

ტო რი, წი ნა პლან ზე ისე აგ რე სი უ ლად არ ჩნდე ბა, 

რო გორც ამე რი კა. ამა ვე დროს, ევ რო კო მი სი ის 

პრე ზი დენ ტი ბა რო ზუ აცხა დებს, რომ სამ ხ რე-

თის გა ზის კო რი დო რი ევ რო პის თ ვის საკ ვან ძო 

პრი ო რი ტე ტია და ევ რო კავ ში რი ამ პრო ექ ტებ ში 

ჩარ თულ კომ პა ნი ებს „უზრუნველყოფს სა მარ თ-

ლებ რი ვი, ფი ნან სუ რი, პო ლი ტი კუ რი დახ მა რე ბით“. 

ევ რო პე ლე ბი მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს თა მა შო-

ბენ ენერ გო სატ რან ს პორ ტო პრო ექ ტე ბის თ ვის 

ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის გა წე ვით. მა გა ლი თად, 

ბა ქო- თ ბი ლისი - ჯე ი ჰა ნის ნავ თობ სა დე ნის პრო ექ-

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

ბან კის მხარ და ჭე რით გან ხორ ცი ელ და. ახ ლაც, 

აზერ ბა ი ჯა ნის ენერ გე ტი კის მი ნის ტ რის გან ცხა-

დე ბით, ევ რო კავ ში რი ხელ შეკ რუ ლე ბის ერ თ -ერ თი 

მო ნა წი ლე მხა რე გახ დე ბა და, სა ვა რა უ დოდ, ტრან-

ს კას პი უ რი გაზ სა დე ნის მშე ნებ ლო ბა ში მსხვილ 

ფი ნან სურ კონ ტ რი ბუ ცი ა საც გა ნა ხორ ცი ე ლებს. 

არ სე ბუ ლი რე ა ლო ბის სა ფუძ ველ ზე უკ ვე 
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შეგ ვიძ ლია იმა ზე ვი სა უბ როთ, რომ თურ ქე თის, 

სა ქარ თ ვე ლო სა და აზერ ბა ი ჯა ნის ინ ტე რე სე ბი 

იმ დე ნად და უ ახ ლოვ და ერ თ მა ნეთს, რომ ეს სა მი 

ქვე ყა ნა შე იძ ლე ბა სამ ხ რეთ კავ კა სი ის სატ რან ს-

პორ ტო დე რეფ ნის შემ დ გარ რგო ლად აღ ვიქ ვათ. 

ახ ლა ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო ის არის, თუ სამ ხ რეთ 

კავ კა სი ის რე გი ონ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა უ კუ-

ნის პრო ექ ტე ბი რო გორ მი ებ მე ბა ცენ ტ რა ლუ რი 

აზი ი სა და ევ რო პის გე ო პო ლი ტი კურ სი ტუ ა ცი ას, 

ანუ შე იქ მ ნე ბა თუ არა ევ რა ზი ის სატ რან ს პორ ტო 

დე რე ფა ნი. 

შუა აზი ის ენერ გო რე სურ სე ბი 
და ევ რო პის ბა ზა რი 
შუა აზი ის რე სურ სე ბი ევ რო პის თ ვის მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნია იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც ახ ლო აღ მო-

სავ ლე თი სა და რუ სე თის შემ დეგ აქ ბუ ნებ რი ვი 

რე სურ სე ბის ყვე ლა ზე დი დი მა რა გი ა. მა გა ლი თად, 

თურ ქ მე ნე თის ბუ ნებ რი ვი გა ზის რე სურ სე ბი შე ფა-

სე ბუ ლია, რო გორც სი დი დით მე-3 მსოფ ლი ო ში, 

ყა ზა ხე თის ნავ თო ბის რე სურ სე ბი კი - მე-11. პრობ-

ლე მა მხო ლოდ ის არის, რომ ორი ვე ქვე ყა ნა (და 

უზ ბე კე თიც, რო მელ საც ასე ვე ყა ზა ხეთ სა და თურ-

ქ მე ნეთ თან შე და რე ბით ნაკ ლე ბი, მაგ რამ მა ინც 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რე სურ სე ბი აქვს) დღეს დღე ო ბით 

რუ სეთ ზეა მიბ მუ ლი. 

ყა ზა ხე თის ნავ თო ბის 80%-ზე მე ტი რუ სე თის 

გავ ლით მი ე წო დე ბა მსოფ ლიო ბა ზარს. ტრან ს კას-

პი უ რი ნავ თობ სა დე ნი არ გა ნი ხი ლე ბა, მაგ რამ, 

იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ უახ ლო ეს ათ წ ლე ულ ში 

ყა ზა ხე თის მი ერ ნავ თო ბის წარ მო ე ბა 60%-ით 

გა იზ რ დე ბა, არის შან სი, რომ აქე დან ნა წი ლი 

ბა ქო- თ ბი ლისი - ჯე ი ჰა ნის ნავ თობ სა დენ შიც მოხ ვ-

დეს (ტანკერებით გა და ზი დუ ლი კას პი ის ზღვა ზე). 

თურ ქ მე ნუ ლი ნავ თო ბის ნა წი ლი უკ ვე მიეწოდება 

ბა ქო ს, მაგ რამ მო მა ვალ ში ალ ბათ თურ ქ მე ნე თის 

ნავ თობ პ რო დუქ ცი ი სა და გა დატ ვირ თუ ლი ნო ვო-

რო სი ის კის ხა ზის წყა ლო ბით, ბა ქო ში შე მო სუ ლი 

თურ ქ მე ნუ ლი ნავ თო ბის წი ლიც გა იზ რ დე ბა.

გა ზის ექ ს პორტს რაც შე ე ხე ბა, აქ საქ მე ცო ტა 

სხვა ნა ი რად არის, რად გან თურ ქ მე ნე თი და 

უზ ბე კე თი და ახ ლო ე ბით ერ თი მო ცუ ლო ბის გაზს 

აწარ მო ე ბენ (თუმცა თურ ქ მე ნე თის რე სურ სე ბი გა-

ცი ლე ბით მე ტია და უზ ბე კე თი სა იწუ რე ბა), ხო ლო 

ყა ზა ხე თი კი - ორ ჯერ ნაკ ლებს. 

შუ ა ა ზი უ რი გა ზი ევ რო პა ში სა ქარ თ ვე ლოს 

გავ ლით ორი მი მარ თუ ლე ბით შე იძ ლე ბა გა ვი დეს: 

თურ ქე თის ან / და უკ რა ი ნის გავ ლით. თურ ქე თი უკ-

ვე აქ ტი ურ და საქ მი ან ურ თი ერ თო ბებს აწა მო ებს 

შუა აზი ას თან, უკ რა ი ნა ჯერ ჯე რო ბით სი ტუ ა ცი ას 

აკ ვირ დე ბა. 

თურ ქე თი სა და თურ ქ მე ნე თის მო ლა პა რა კე-

ბე ბის შე სა ხებ ზე მოთ უკ ვე დავ წე რე. სა ინ ტე რე სო 

კიდევ ის არის, რომ თურ ქ მე ნეთ მა თავ და პირ ვე-

ლად „აღმოსავლეთ-დასავლეთის გაზ სა დე ნის“ 

მშე ნებ ლო ბა რუ სეთ თან შე თან ხ მე ბით და იწყო, 

მაგ რამ მოგ ვი ა ნე ბით გეგ მე ბი შეც ვა ლა და გა-

დაწყ ვი ტა, რომ შე საძ ლოა ეს გა ზი ტრან ს კას პი უ რი 

გაზ სა დე ნით აზერ ბა ი ჯა ნის თ ვის და, შე სა ბა მი-

სად, თურ ქე თის თ ვის მი ე წო დე ბი ნა. ყა ზა ხეთ მა 

მხა რი და უ ჭი რა თურ ქ მე ნე თი სა და აზერ ბა ი ჯა ნის 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, თა ვად გა ნა გონ ტრან ს კას პი უ-

რი გაზ სა დე ნის ბე დი, მაგ რამ სხვა მხრივ შე მო თა-

ვა ზე ბე ბი აღარ ჰქო ნი ა.

თურ ქ მე ნეთს გა ზის ბა ქო- თ ბი ლისი -ერ ზუ რუ მის 

გაზ სა დე ნით თურ ქე თის თ ვის მი წო დე ბა იმ მი ზე-

ზით აწყობს, რომ, ფაქ ტობ რი ვად, მი ე ცე მა შე საძ-

ლებ ლო ბა, არა რუ სე თის გავ ლით, არა მედ თა ვად 

გა ვი დეს მომ ხ მა რე ბელ თა ბა ზარ ზე. მომ ხ მა რე ბე-

ლი ამ შემ თხ ვე ვა ში არა მხო ლოდ ევ რო პა იქ ნე ბა, 

არა მედ თა ვად თურ ქე თიც, რომ ლის მოთხოვ ნაც, 

ეკო ნო მი კურ ზრდას თან ერ თად, უფ რო და უფ რო 

გა იზ რ დე ბა. 

სხვა და კომ პ ლექ სუ რი სა კითხი გახ ლავთ ის, 

თუ რო გორ გა ვა გა ზი თურ ქე თი დან ევ რო პა ში. 

ნავ თო ბის შემ თხ ვე ვა ში საქ მე უფ რო მარტივად 

არის, ვი ნა ი დან ნავ თო ბი ბუ ნებ რი ვად თხე ვა დი 

პრო დუქ ტია და მი სი ტან კე რე ბით გა და ზიდ ვა 

ად ვი ლი ა. ნავ თო ბის მსოფ ლიო ბა ზა რზე გას ვ ლა 

ჯე ი ჰა ნის პორ ტი და ნაც თა ვი სუფ ლად შე იძ ლე ბა, 

გა ზის პო ლი ტი კა კი უფ რო მე ტად ენერ გო სა დე ნე-

ბის მდე ბა რე ო ბა ზეა დამოკიდებული.

თურ ქე თი დან ევ რო პა ში გა მა ვა ლი ყვე ლა ზე 

ცნო ბი ლი გაზ სა დე ნის პრო ექ ტი „ნაბუკოა“. მი სი 

გან ხორ ცი ე ლე ბის გზა ზე მთა ვა რი პრობ ლე მა ის 

იყო, რომ მას იმ აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებ-

ზე უნ და გა ევ ლო, რომ ლებ ზეც რუ სე თი ზე წო ლას 

ახორ ცი ე ლებ და. ამას თა ნა ვე, „ნაბუკოს“ ერ თ - 

ერ თ მა მთა ვარ მა მე წი ლემ, გერ მა ნულ მა კომ-

პა ნი ამ რუ სე თის ზე წო ლით პრო ექ ტ ში მო ნა წი-

ლე ო ბა ზე უარი გა ნაცხა და.  და ბო ლოს, რუ სეთ მა 

კი დევ ერ თი გა მარ ჯ ვე ბა მო ი პო ვა იმით, რომ ე.წ. 

„სამხრეთის ნა კა დის“ შავ ზღვა ში აშე ნე ბის უფ-

ლე ბა თურ ქე თის გან მო ი პო ვა და, ფაქ ტობ რი ვად, 

forbes

მოსაზრება
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„ნაბუკოს“ პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის ყვე ლა ნა ი-

რი შან სი მოს პო. 

მარ თა ლი ა, „ნაბუკოს“ ჩაფ ლა ვე ბით თურ ქეთ მა 

და აზერ ბა ი ჯან მა აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ბაზ რის 

ნა წი ლი და კარ გეს, მაგ რამ, სა ნაც ვ ლოდ, პირ და-

პირ და სავ ლეთ ევ რო პის ბა ზარ ზე გას ვ ლა და-

გეგ მეს. „ნაბუკოს“ მა გივ რად ამა წლის 28 ივ ნისს 

აზერ ბა ი ჯა ნუ ლი შაჰ-დე ნი ზის სა ბა დოს მფლო-

ბელ მა კონ სორ ცი უმ მა ტრან სად რი ა ტი კუ ლი გაზ სა-

დე ნის მშე ნებ ლო ბას და უ ჭი რა მხა რი. ამ პრო ექ-

ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე დე გად, აზერ ბა ი ჯა ნუ ლი 

(და შე საძ ლოა თურ ქ მე ნუ ლი) გა ზი თურ ქე თი დან 

პირ და პირ იტა ლი ა ში და შემ დეგ და სავ ლეთ ევ რო-

პა ში გა ვა.

მარ თა ლი ა, ტრან სად რი ა ტი კუ ლი გაზ სა დე ნის 

მსგავ სი პო ლი ტი კუ რი მხარ და ჭე რა არა აქვს, 

მაგ რამ აზერ ბა ი ჯა ნუ ლი (და, პო ტენ ცი უ რად, 

თურ ქ მე ნუ ლი) გა ზის სა ქარ თ ვე ლო დან უკ რა ი ნა ში 

ტრან ს პორ ტი რე ბის სქე მაც არ სე ბობს, რო მელ-

საც „თეთრი ნა კა დი“ ჰქვი ა. პრო ექ ტ ზე სა უ ბა რი 

2000-იან წლებ ში და იწყო, მაგ რამ იმის გა მო, რომ 

პო ლი ტი კუ რი მხარ და ჭე რა ვერ მო ი პო ვა, თა რო ზე 

იყო შე მო დე ბუ ლი. რუ სე თი უკ რა ი ნას სა ერ თო 

ჯამ ში ათა სი კუ ბუ რი მეტ რი გა ზის თ ვის იმა ზე მეტს 

ახ დე ვი ნებს, ვიდ რე და სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებს 

(მიუხედავად სე ვას ტო პო ლის პორ ტის ლი ზინ გის 

სა ნაც ვ ლოდ უკ რა ი ნის თ ვის გა ზის ნა წი ლობ რი ვი 

გა ი ა ფე ბი სა). შე სა ბა მი სად, უკ რა ი ნა ბუ ნებ რი ვი 

აირის ალ ტერ ნა ტი ულ წყა რო ებს ეძებს და ამა 

წლის ივ ნი სის და საწყის ში იანუ კო ვიჩ მა და რა დამ 

„თეთრი ნა კა დის“ პრო ექ ტის გან ხილ ვა კვლავ 

და იწყეს. თუმ ცა, მი უ ხე და ვად მცდე ლო ბე ბი სა, 

უკ რა ი ნა ჯერ ჯე რო ბით მა ინც მთა ვარ მო თა მა შედ 

არ გა ნი ხი ლე ბა, რად გან აქამ დე სა კითხ თან მი-

მარ თე ბით  მტკი ცე პო ლი ტი კუ რი ნე ბა არას დ როს  

გა მო უ ჩე ნია და მიმ დი ნა რე გაზ სა დე ნე ბი სა და 

ნავ თობ სა დე ნე ბის პრო ექ ტებ საც გვერ დი დან 

აკ ვირ დე ბა. 

სა ქარ თ ვე ლოს, რო გორც  
მო ნა წი ლე ქვეყ ნის, რო ლი
ევ რა ზი ის ენერ გო სატ რან ს პორ ტო დე რეფ ნის გაჭ-

რა ში სა ქარ თ ვე ლოს ბევ რი ვე რაფ რის გა კე თე ბა 

შე უძ ლი ა. ყვე ლა ფე რი იმა ზე იქ ნე ბა და მო კი დე-

ბუ ლი, თუ რა ზე შე თან ხ მ დე ბი ან ექ ს პორ ტი ო რი 

და იმ პორ ტი ო რი ქვეყ ნე ბი. სა ქარ თ ვე ლო ამ 

შემ თხ ვე ვა ში თა მა შობს მხო ლოდ და მხო ლოდ 

პო ლი ტი კურ როლს, რო გორც რე გი ონ ში ამე რი კის 

ურ ყე ვი მო კავ ში რე და რუ სეთ თან პრინ ცი პუ ლად 

და პი რის პი რე ბუ ლი მხა რე.

რუ სე თი ევ რა ზი ის ენერ გო სატ რან ს პორ ტო 

დე რეფ ნის იდე ით იმ დე ნად გა ღი ზი ა ნე ბუ ლი ა, რომ 

მზად არის მის გან ხორ ცი ე ლე ბას ყვე ლა ხერ ხით 

შე უ შა ლოს ხე ლი. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ სა ქარ თ-

ვე ლომ ერთ გა მოც დას უკ ვე გა უძ ლო და ის ფაქ ტი, 

რომ 2008 წლის აგ ვის ტო ში რუ სეთ მა თბი ლის ში 

შე მოს ვ ლა ვერ შეძ ლო, უკ ვე იმა ზე მეტყ ვე ლებს, 

რომ სა ქარ თ ვე ლოს სუ ვე რე ნი ტეტს სე რი ო ზუ ლი 

მხარ და ჭე რა აქვს და სავ ლეთ ში. და სავ ლე თი აც-

ნო ბი ე რებს იმას, რომ სა ქარ თ ვე ლო ზე რუ სე თის 

გავ ლე ნა მთელ რე გი ონ ზე რუ სე თის გა ბა ტო ნე ბის 

ტოლ ფა სი იქ ნე ბა. ერ თა დერ თი რე ა ლის ტუ რი 

გზა სუ ვე რე ნი ტე ტის უზ რუნ ველ სა ყო ფად სა ქარ-

თ ვე ლოს თ ვის და მო უ კი დებ ლო ბის გა რან ტი ის 

მი ცე მა ა.

თუ თურ ქ მე ნეთ სა და აზერ ბა ი ჯანს შო რის შე-

თან ხ მე ბა რუ სე თის ზე წო ლით ჩა იშ ლე ბა, ეს მა ინც 

არ იქ ნე ბა იმის სა ბო ლოო ვერ დიქ ტი, რომ ევ რა-

ზი ის ენერ გო სატ რან ს პორ ტო დე რეფ ნის იდეა 

და სა მარ და. მო მა ვალ ში პო ლი ტი კუ რი სი ტუ ა ცი ის 

ცვლი ლე ბას თან ერ თად, ცენ ტ რა ლუ რი აზი ის ქვეყ-

ნებ მა შე საძ ლოა კვლავ გა ნიზ რა ხონ ბა ქოს თან 

და კავ ში რე ბა.

სა ქარ თ ვე ლომ ამა სო ბა ში ძა ლის ხ მე ვა არ უნ-

და და ი შუ როს იმის თ ვის, რომ თა ვი წარ მო ა ჩი ნოს 

რო გორც ქვე ყა ნამ, რო მე ლიც რე გი ონ ში და სავ ლუ-

რი კურ სის ფლაგ მა ნი იქ ნე ბა. თუ რე გი ო ნის სხვა 

ქვეყ ნე ბი და ი ნა ხა ვენ, რომ რუ სე თი მის პა ტა რა 

მე ზო ბელ ზე გავ ლე ნას ვერ ახ დენს, ეს მათ მის-

ცემთ მნიშ ვ ნე ლო ვან პო ლი ტი კურ მხარ და ჭე რას 

იმის თ ვის, რომ რუ სულ ზე წო ლას გა უძ ლონ. 

ამას თა ნა ვე, სა ქარ თ ვე ლოს რჩე ბა სა შუ ა ლე ბა, 

რომ რე გი ონ ში და მო უ კი დე ბე ლი პო ლი ტი კა აწარ-

მო ოს და თურ ქე თის გავ ლე ნის ქვე შაც არ მო ექ ცეს. 

თურ ქე თი სა და აზერ ბა ი ჯა ნის ინ ტე რე სე ბი ისე 

და უ კავ შირ და ერ თ მა ნეთს, რომ სა ქარ თ ვე ლოს 

ამ შემ თხ ვე ვა ში უკ ვე არ სე ბუ ლი მო ცე მუ ლო ბის 

მი ღე ბა უწევს, ძა ლის ხ მე ვი სა და თა ვის ატ კი ვე ბის 

გა რე შე.

 უახ ლო ეს სამ წე ლი წად ში გა ირ კ ვე ვა, გა ფარ-

თოვ დე ბა თუ არა სამ ხ რეთ კავ კა სი უ რი ენერ გო დე-

რე ფა ნი და იქ ცე ვა თუ არა ევ რა ზი ულ დე რეფ ნად. 

ამ პე რი ოდ ში სა ქარ თ ვე ლომ ყვე ლა პო ლი ტი კუ რი 

გა მოც და წარ მა ტე ბით უნ და ჩა ა ბა როს. 
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მოსაზრება
მაია გრიგოლია, ნინო დოღონაძე

საქართველოს ეკონომიკური 
ზრდის ტენდენციები

გა სუ ლი რამ დე ნი მე თვის მან ძილ-

ზე სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი ზრდის 

მაჩ ვე ნებ ლე ბი ცხა რე დე ბა ტე ბის მი-

ზე ზად იქ ცა. მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კუ რი 

მდგო მა რე ო ბა ასე თი შე ნე ლე ბის წმინ და 

ეკო ნო მი კუ რი მი ზე ზე ბის ანა ლიზს 

არ თუ ლებს. წინ საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ-

ნე ბია და პო ლი ტი კუ რი და ძა ბუ ლო ბა 

მა ტუ ლობს. შე დე გად ან გა ნი მუხ ტე ბა 

„კოჰაბიტაცია“ ან... ასე თი პო ლი ტი კუ რი 

გა ურ კ ვევ ლო ბი სას ბუ ნებ რი ვი ა, რომ 

ყვე ლა (ინვესტორი, მწარ მო ე ბე ლი და 

მომ ხ მა რე ბე ლი) სიფ რ თხი ლეს იჩენს და 

(ისევ) ელო დე ბა ოქ ტომ ბერს.

სა ქარ თ ვე ლოს სა შუ ა ლო წლი უ რი 

ეკო ნო მი კუ რი ზრდა 2004 - 2012 წლებ ში 

და ახ ლო ე ბით 6% იყო. ამ მაჩ ვე ნებ ლით 

ქვე ყა ნა მნიშ ვ ნე ლოვ ნა დ უს წ რებ და 

მსოფ ლიო სა შუ ა ლოს, თუმ ცა ეს სი ხა რუ-

ლის სა ბაბს არ გვაძ ლევს, თუ კი გა ვით-

ვა ლის წი ნებთ იმას, რომ მსოფ ლი ო ში 

ბევ რი ღა რი ბი ქვე ყა ნა ა, რომ ლე ბიც 

ნე ლა იზ რ დე ბი ან და არ სე ბობს ისე თი 

გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბიც, რომ ლე-

ბიც სწო რედ იმი ტომ იზ რ დე ბი ან ნე ლა, 

რომ სწრა ფი ზრდის პო ტენ ცი ა ლი უკ ვე 

ამო წუ რეს. კე თილ დღე ო ბის იმ დო ნის 

მი საღ წე ვად, რო მე ლიც დღეს გან ვი თა-

რე ბულ სამ ყა რო ში ა, გან ვი თა რე ბად მა 

სა ხელ მ წი ფო ებ მა სა შუ ა ლო ზე მა ღა ლი 

ზრდის ტემ პი დი დი ხნის მან ძილ ზე უნ და 

შე ი ნარ ჩუ ნონ. სა ქარ თ ვე ლოც იმ ქვეყ ნე-

ბის რიცხ ვ ში ა, რო მელ თათ ვი საც ზრდას 

გა დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა. 

თუ კი სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კუ-

რი ზრდის ტემპს ბო ლო ათ წ ლე უ ლის 

მან ძილ ზე შე ვა და რებთ ევ რო პი სა და 

ცენ ტ რა ლუ რი აზი ის გან ვი თა რე ბა დი 

ქვეყ ნე ბის იმა ვე მაჩ ვე ნე ბელს, და ვი ნა-

ხავთ, რომ ამ მხრივ ქვეყ ნის ეკო ნო მი-

კა საკ მა ოდ წარ მა ტე ბუ ლი იყო. თუმ ცა 

მსგავ სი შე მო სავ ლის მქო ნე ქვეყ ნე ბის 

სა შუ ა ლოს თან შე და რე ბი სას სა ქარ თ-

ვე ლოს მაჩ ვე ნე ბე ლი სა შუ ა ლოს ოდ ნავ 

ჩა მორ ჩე ბა. სა ქარ თ ვე ლოს თან ერ თად 

ამ ჯგუფ ში შე დი ან უკ რა ი ნა, კო სო ვო, 

ვი ეტ ნა მი, უზ ბე კე თი, გა ნა, სე ნე გა ლი და 

აფ რი კის ბევ რი სხვა ქვე ყა ნა. ეს იმას 

ნიშ ნავს, რომ იმ ქვეყ ნე ბის ნა წი ლი, რო-

მელ თაც სა ქარ თ ვე ლოს მსგავ სი შე მო სა-

ვა ლი აქვთ დღეს დღე ო ბით, მო მა ვალ ში 

უფ რო მა ღალ შე მო სავ ლი ა ნი იქ ნე ბა, 

ვიდ რე ჩვენ. 

ეკო ნო მი კუ რი ზრდის 
მაჩ ვე ნებ ლე ბი  
სა ქარ თ ვე ლო ში დღეს 
ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ტემ პის შემ ცი რე ბა 

გა სუ ლი წლის მე სა მე კვარ ტა ლი დან და-

იწყო და 2012 წლის მე ოთხე კვარ ტალ ში 

ზრდამ მხო ლოდ 2,8% შე ად გი ნა, მა შინ 

რო დე საც სა ქარ თ ვე ლო ში 2004 წლი დან 

მო ყო ლე ბუ ლი 5%-ზე ნაკ ლე ბი ზრდის 

ტემ პი მხო ლოდ მსოფ ლიო ფი ნან სუ რი 

კრი ზი სი სა და რუ სეთ თან ომის შემ დეგ 

(2008 წლის III კვარ ტა ლი დან 2010 წლის 

I კვარ ტა ლის ჩათ ვ ლით) და ფიქ სირ და. 

წი ნას წა რი შე ფა სე ბე ბით, ყო ველ მომ-

დევ ნო კვარ ტალ ში ზრდის ტემ პი კი დევ 

უფ რო ნაკ ლე ბი ა. სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის-

ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე-

ევროპისა და 
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ბის მი ხედ ვით, მიმ დი ნა რე წლის მე ო რე 

კვარ ტა ლის ზრდის წი ნას წარ მა მაჩ ვე ნე-

ბელ მა მხო ლოდ 1,3% შე ად გი ნა. ISET-ის 

კვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტის (თსუ, ეკო ნო მი-

კის სა ერ თა შო რი სო სკო ლის კვლე ვი თი 

ინ ს ტი ტუ ტი) მშპ-ს ზრდის პროგ ნო ზი 2013 

წლის მე სა მე კვარ ტა ლი სათ ვის კი დევ 

უფ რო პე სი მის ტუ რი, 0,5%-ია. 

რე ცე სი ის სა ყო ველ თა ოდ აღი ა-

რე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი გან მარ ტე ბა 

გუ ლის ხ მობს მშპ-ს უარ ყო ფით რე ა ლურ 

ზრდას ზე დი ზედ 2 კვარ ტა ლის მან ძილ ზე. 

აშ კა რა ა, რომ არც რე ცე სია გვაქვს და 

მით უმე ტეს, არც დეპ რე სი ა. მი უ ხე და ვად 

ამი სა, ეს მო დუ ნე ბის სა შუ ა ლე ბას არ 

გვაძ ლევს - არ სე ბობს რის კი, რომ შე ნე-

ლე ბა შე იძ ლე ბა გა და ი ზარ დოს რე ცე სი ა-

ში, რო მელ საც მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში 

სპი რა ლის ეფექ ტი აქვს. ამის მი ზე ზი 

მარ ტი ვი ა: რო დე საც ეკო ნო მი კა ში ყვე-

ლა უფ რო ნაკ ლებს მო იხ მარს (როგორც 

მომ ხ მა რე ბე ლი, ასე ვე ბიზ ნეს სექ ტო-

რი (ინვესტიციები და სა ხელ მ წი ფო), 

ერ თობ ლი ვი მოთხოვ ნა და შე დე გად 

ფა სე ბის დო ნეც მცირ დე ბა (ასეც მოხ და: 

ინ ფ ლა ცია ეკო ნო მი კის შე ნე ლე ბას თან 

ერ თად და ე ცა და 2013 წლის ივ ლის ში 

1,3% შე ად გი ნა). ფა სე ბის დო ნის შემ ცი-

რე ბა მწარ მო ებ ლის თ ვის მოკ ლე ვა დი ან 

პე რი ოდ ში შე მო სავ ლე ბის შემ ცი რე ბას 

ნიშ ნავს, რაც წარ მო ე ბის შემ ცი რე ბას 

გა მო იწ ვევს. აქ უკ ვე მე ო რე ციკ ლი იწყე-

ბა: წარ მო ე ბა თუ მცირ დე ბა, მცირ დე ბა 

ინ ვეს ტი ცი ე ბი, იზ რ დე ბა უმუ შევ რო ბა 

და კი დევ უფ რო მცირ დე ბა მოთხოვ ნა, 

რაც ფა სე ბის დო ნეს ამ ცი რებს და ა.შ. ამ 

სპი რა ლი დან გა მო სა ვა ლი მოთხოვ ნის 

ხე ლოვ ნუ რად სტი მუ ლი რე ბა ა, რაც სა-

ხელ მ წი ფოს ხარ ჯე ბი სა და მო ნე ტა რუ ლი 

პო ლი ტი კის ექ ს პან სი ას გუ ლის ხ მობს. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ეს უკა ნას კ ნე ლი 

სრულ დე ბა და სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ-

ნულ მა ბან კ მა მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის 

გა ნაკ ვე თი აგ ვის ტო ში 3,75%-მდე დას წია 

(რაც სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის ის ტო რი ულ 

მი ნი მუმს წარ მო ად გენს). რაც შე ე ხე ბა 

სა ხელ მ წი ფოს ხარ ჯებს, ბო ლო 2 კვარ ტა-

ლის მან ძილ ზე სა ხელ მ წი ფოს მოთხოვ ნა 

სა ქო ნელ სა და მომ სა ხუ რე ბა ზე შემ ცი-

რე ბუ ლია შე სა ბა მი სად 46 და 37%-ით 

წი ნა წლის შე სა ბა მის პე რი ო დებ თან 

შე და რე ბით. სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან 

მოთხოვ ნის გაზ რ და მოკ ლე ვა დი ან პე-

რი ოდ ში აქ ტი ვო ბის გაზ რ დის სა შუ ა ლე-

ბაა შე ნე ლე ბის მი ზე ზე ბის მი უ ხე და ვად. 

თუმ ცა, თუ კი ეკო ნო მი კუ რი შე ნე ლე ბის 

მი ზე ზი სის ტე მუ რი გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბა ა, 

მხო ლოდ სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე ბის 

ზრდა გრძელ ვა დი ან პრობ ლე მას ვერ 

მო აგ ვა რებს. 

ბო ლო სა მი კვარ ტა ლის გან მავ ლო ბა-

ში ბიზ ნე სის მო ლო დი ნე ბი გა უ ა რეს და, 

რაც, თა ვის მხრივ, ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო-

ცუ ლო ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან შემ ცი რე ბა ში 

აისა ხა. ინ ვეს ტი ცი ე ბი მთლი ა ნი ში და 

პრო დუქ ტის ყვე ლა ზე მერ ყე ვი კომ პო-

ნენ ტი ა, რო მე ლიც ძა ლი ან მგრძნო ბი-

ა რეა პო ლი ტი კუ რი და მაკ რო ე კო ნო-

მი კუ რი არას ტა ბი ლუ რო ბის მი მართ 

და რომ ლის ცვლი ლე ბაც ეკო ნო მი კურ 

რყე ვებს იწ ვევს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 

სა ქარ თ ვე ლო ში და ნა ზო გე ბის და ბა-

ლი დო ნი დან გა მომ დი ნა რე, მთლი ა ნი 

ინ ვეს ტი ცი ე ბის დი დი ნა წი ლი სწო რედ 

უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებ ზე მო დის. ინ ვეს-

ტი ცი ე ბის ჯა მუ რი მო ცუ ლო ბა 2013 წლის 

პირ ველ კვარ ტალ ში 16%-ით შემ ცირ და, 

რა შიც წვლი ლი პირ და პი რი უცხო უ რი ინ-

ვეს ტი ცი ე ბის 3,2%-იანმა შემ ცი რე ბა მაც 

შე ი ტა ნა. 

შე სა ბა მი სად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ინ-

ვეს ტი ციო გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბა, რაც 

გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში სტა ბი ლუ რი 

პო ლი ტი კუ რი გა რე მოს ჩა მო ყა ლი ბე-

ბი თა და ინ ვეს ტო რე ბის თ ვის ხელ საყ-

რე ლი ეკო ნო მი კუ რი გა რე მოს შექ მ ნით 

შე იძ ლე ბა. ეს უკა ნას კ ნე ლი კი სა ხელ მ-

წი ფოს მხრი დან მკა ფიო ეკო ნო მი კუ რი 

ორი ენ ტა ცი ის შე თა ვა ზე ბით და სა ბაზ რო 

ეკო ნო მი კის კენ მი მარ თუ ლი ნა ბი ჯე ბით 

გახდება შესაძლებელი: სა ხელ მ წი ფოს 

ნაკ ლე ბი ჩა რე ვა, ეფექ ტი ა ნი რე გუ ლა-

ტო რუ ლი გა რე მო, და ბა ლი და მარ ტი ვად  

ად მი ნის ტ რი რე ბა დი გა და სა ხა დე ბი, 

სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის დაც ვა, მი უ კერ ძო-

ე ბე ლი სა სა მარ თ ლო სის ტე მა და ა.შ. 

2013 წლის პირ ვე ლი სა მი კვარ ტა ლის 

მო ნა ცე მე ბით (მესამე კვარ ტა ლის პროგ-

ნო ზის ჩათ ვ ლით), ეკო ნო მი კუ რი ზრდა 

აშ კა რად შე ნე ლე ბუ ლია და თუ ასე გაგ რ-

ძელ და, მაქ სი მუმ 2%-იანი წლი უ რი ზრდა 

ეკონომიკური ზრდა (%), 2004 - 2012

წყარო: საქსტატი, iSEt-ის კვლევითი ინსტიტუტი

i ii iii iVi ii iii iVi ii iii iVi ii iii iVi ii iii iVi ii iii iVi ii iii iVi ii iii iVi ii iii iV

2004

-15

-10

-5

0

5

10

15

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

i ii iii



34 | FORBES      სექტემბერი  2013        

forbes

მოსაზრება

გვექ ნე ბა. ეკო ნო მი კი სა და ფი ნან ს თა 

სა მი ნის ტ რო ე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ეს 

ხდე ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ჩა უთ ვ ლე-

ლო ბის გა მო, მაგ რამ რთუ ლი წარ მო სად-

გე ნი ა, რომ სექ ტორ მა, რო მე ლიც მშპ-ს 

და ახ ლო ე ბით 10%-ს შე ად გენს, მნიშ ვ-

ნე ლოვ ნად პო ზი ტი უ რად იმოქ მე დოს 

სა ერ თო ზრდის მაჩ ვე ნე ბელ ზე. თუნ-

დაც სექ ტო რის ოპ ტი მის ტუ რი 12%-იანი 

ზრდის გათ ვა ლის წი ნე ბით (რომელიც 

ბო ლოს 2005 წელს და ფიქ სირ და), სოფ-

ლის მე ურ ნე ო ბას მშპ-ს წლი უ რი ზრდის 

ტემ პის გაზ რ და მაქ სი მუმ 1 პრო ცენ ტუ ლი 

პუნ ქ ტით შე უძ ლი ა. ამი ტომ სოფ ლის მე-

ურ ნე ო ბის ჩა უთ ვ ლე ლო ბა არ სე ბულ სტა-

ტის ტი კას მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ვერ შეც ვ ლის. 

რამ გა მო იწ ვია სა ქარ თ ვე ლოს მა ღა-

ლი ზრდის ტემ პი ბო ლო წლე ბის გან მავ-

ლო ბა ში? 

ISET-ის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე-

ვის მი ხედ ვით, გა სუ ლი წლე ბის ზრდა 

კა პი ტა ლის აკუ მუ ლი რე ბით კი არა, 

პრო დუქ ტი უ ლო ბის ზრდით იყო გა მოწ-

ვე უ ლი. ავ ტო რე ბი ბა ბი ჩი და ფი უნ ფ ცი გი 

(„ეკონომიკური ზრდის დი აგ ნოს ტი კა: 

სა ქარ თ ვე ლოს შემ თხ ვე ვა“, მა ი სი 2012) 

მი იჩ ნე ვენ, რომ პრო დუქ ტი უ ლო ბის 

ზრდა სა წარ მოო პრო ცე სის ინო ვა ცი ის 

შე დე გად მოხ და. კერ ძოდ, სა წარ მოო 

პრო ცე სი ეფექ ტი ა ნი ბიზ ნე სე ბის ისე თი 

ბა რი ე რე ბის გან გა თა ვი სუფ ლე ბის შე დე-

გი იყო, რო გო რი ცაა კო რუფ ცი ა, მა ღა ლი 

გა და სა ხა დე ბი და ბი უ როკ რა ტი ა. რა 

თქმა უნ და, ნე ბის მი ე რის თა ვი დან აღ-

მო ცე ნე ბის და სა ბუ თე ბუ ლი თუ და უ სა ბუ-

თე ბე ლი საფ რ თხის აღ ქ მაც კი ქვეყ ნის 

ეკო ნო მი კას სი კე თეს არ მო უ ტანს.

რა ტომ უნ და გვა ღელ ვებ დეს ეკო ნო-

მი კუ რი ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი? 

ეკო ნო მი კუ რი ზრდა არის მთლი-

ა ნი ში და პრო დუქ ტის პრო ცენ ტუ ლი 

ცვლი ლე ბა (წლიური ან კვარ ტა ლუ რი). 

მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის ზრდა კი 

ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი კე თილ დღე ო ბის 

გა უმ ჯო ბე სე ბას ნიშ ნავს. რამ დე ნა დაც 

უც ნა უ რა დაც  უნ და ჟღერ დეს, თუნ დაც 

ძა ლი ან მცი რე დი ზრდა ან კლე ბა დღეს, 

გან საზღ ვ რავს რამ დე ნად უკე თეს /უ ა რეს 

მდგო მა რე ო ბა ში აღ მოჩ ნ დე ბი ან ჩვე ნი 

შვი ლე ბი და შვი ლიშ ვი ლე ბი. მა გა ლი-

თად, 1960 წელს იაპო ნი ის შე მო სა ვა ლი 

ერთ სულ მო სახ ლე ზე სა შუ ა ლო ამე რი-

კე ლის შე მო სავ ლის მხო ლოდ 35%-ს 

შე ად გენ და. აშ შ -ის სა შუ ა ლო ეკო ნო მი-

კუ რი ზრდა 1960 - 2004 წლებ ში 2,2% იყო, 

ხო ლო იაპო ნი ისა - 4,1%. 4,1%-იანი ზრდა 

მნიშ ვ ნე ლოვ ნად არ ზრდი და იაპო ნე-

ლის კე თილ დღე ო ბას წლი დან წლამ დე, 

მაგ რამ უკ ვე 90-იან წლებ ში სა შუ ა ლო 

იაპო ნე ლის შე მო სა ვალ მა სა შუ ა ლო ამე-

რი კე ლის შე მო სავ ლის 85% შე ად გი ნა.

სა ქარ თ ვე ლოს სა შუ ა ლო ეკო ნო მი-

კუ რი ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი 2003-2008 

წლებ ში 9,3% იყო. თუ ამ სა შუ ა ლო 

მაჩ ვე ნე ბელს შე ვი ნარ ჩუ ნებ დით, 

სა ქარ თ ვე ლოს სა შუ ა ლო მო ქა ლა ქის 

კე თილ დღე ო ბა გა ორ მაგ დე ბო და ყო ველ 

7,5 წე ლი წად ში. ანუ 15 წლის შემ დეგ მო-

ქა ლა ქე 4-ჯერ უფ რო მე ტი სა ქონ ლი სა 

და მომ სა ხუ რე ბის ყიდ ვას შეძ ლებ და, 

ვიდ რე აღ ნიშ ნულ წლებ ში. ეკო ნო მი კუ რი 

კე თილ დღე ო ბა სხვა არა ფე რი ა, თუ არა 

იმ სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის რა ო-

დე ნო ბა, რომ ლის შეს ყიდ ვა შეგ ვიძ ლი ა, 

მათ შო რის - გა ნათ ლე ბი სა და სა მე დი-

ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის. მე რე იყო კრი ზი სი 

და სამ ხედ რო კონ ფ ლიქ ტი, რა მაც რე ცე-

სია გა მო იწ ვია და შე დე გად 2009 - 2011 

წლებ ში ეკო ნო მი კუ რი ზრდის სა შუ ა ლო 

მაჩ ვე ნე ბე ლი 3,2% იყო, თით ქ მის 3-ჯერ 

უფ რო ნაკ ლე ბი, ვიდ რე წი ნა წლებ ში, შე-

სა ბა მი სად, 3-ჯერ უფ რო მე ტი წე ლი წა დი 

დას ჭირ დე ბო და ეკო ნო მი კუ რი კე თილ-

დღე ო ბის გა ორ მა გე ბას, თუ 3,2%-იან 

ზრდას შე ვი ნარ ჩუ ნებ დით. 

მიმ დი ნა რე პე რი ოდ ში ზრდის მაჩ ვე-

ნებ ლე ბი ასე თი ა: 2013 წლის აპ რილ ში, 

მა ის სა და ივ ნის ში ეკო ნო მი კუ რი ზრდის 

მაჩ ვე ნებ ლე ბი შე სა ბა მი სად 4,6%, 0,2% 

და -0,8% იყო. რა ტომ უნ და გვა ღელ ვებ-

დეს ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ეს მაჩ ვე ნებ-

ლე ბი? იმი ტომ, რომ ამ მაჩ ვე ნებ ლე ბის 

კი დევ რამ დე ნი მე თვით შე ნარ ჩუ ნე ბა 

ქვეყ ნის გრძელ ვა დი ა ნი გან ვი თა რე ბის 

პერ ს პექ ტი ვას უქ მ ნის საფ რ თხეს. ფ
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გადაზიდვები
საქართველოში

ს
აქართველოსათვისსატრანსპორ

ტოსექტორებისეფექტიანმუშაობას,

ქვეყნისგეოსტრატეგიულიმდებარე

ობიდანგამომდინარე,სტრატეგიული

მნიშვნელობააქვს.საქართველოში

სატრანსპორტოგადაზიდვებიხორციელდება

სახმელეთო,საჰაერო,საზღვაოდასარკინიგზო

ტრანსპორტით.

სტატისტიკისეროვნულისამსახურისმონაცე

მებისთანახმად,2013წლისპირველკვარტალში

ტრანსპორტისადაკავშირგაბმულობისსაერთო

ბრუნვამ1039,6მილიონილარიშეადგინა:აქედან,

სახმელეთოტრანსპორტითადამილსადენებით

ტრანსპორტირებისბრუნვამ307,3მილიონი

ლარი,წყლისტრანსპორტისბრუნვამ0,4მი

ლიონილარი,საჰაეროტრანსპორტისბრუნვამ

14,9მილიონილარი,დამხმარედადამატებითი

სატრანსპორტოსაქმიანობისბრუნვამ445,1

მილიონილარი,ხოლოფოსტისადაკავშირ

გაბმულობისბრუნვამ271,8მილიონილარი.

შედარებისათვის,გასულიწლისპირველკვარ

ტალშიტრანსპორტისადაკავშირგაბმულობის

ბრუნვამ1012,1მილიონილარიშეადგინა,სულ

2012წელსტრანსპორტისადაკავშირგაბმულობის

საერთობრუნვამკი4348,1მილიონილარი.2004

წლიდან2008წლისჩათვლითტრანსპორტისადა

კავშირგაბმულობისდარგშიბრუნვისთვალსაზ

რისითაღმავალიტრენდიფიქსირდებოდა.2009

წელსტენდენციადაირღვადადარგისბრუნვა

შემცირდა,თუმცა2010წლიდანკვლავგაჯანსაღე

ბაშეინიშნება,რამდენადაცინდუსტრიისბრუნვის

მაჩვენებელი2011და2012წლებშიწინაწელთან

შედარებითმუდმივადიზრდებოდა.

მზარდიტენდენციაშეინიშნებაინდუსტრი

ისმიერწლიურადგამოშვებულიპროდუქციის

თვალსაზრისითაც,თუმცა2009წელიამშემ

თხვევაშიცკრიზისულპერიოდადგვევლინება.

2013წლისპირველკვარტალშიდარგისმიერ

გამოშვებულიპროდუქციისღირებულებამ730,7

მილიონილარიშეადგინა:აქედან,სახმელეთო

ტრანსპორტითადამილსადენებითტრანსპორტი

რებისგამოშვებამ730,7მილიონილარი,წყლის

ტრანსპორტისგამოშვებამ288,1მილიონილარი,

საჰაეროტრანსპორტისგამოშვებამ0,4მილი

ონილარი,დამხმარედადამატებითისატრანს

პორტოსაქმიანობისგამოშვებამ213,5მილიონი

ლარი,ხოლოფოსტისადაკავშირგაბმულობის

გამოშვებამ213,7მილიონილარი.ამასთან,2012

წლისანალოგიურპერიოდშიტრანსპორტისადა

კავშირგაბმულობისმიერგამოშვებულიპროდუქ

ციისღირებულებისმაჩვენებელი676,6მილიონი

ლარიიყო,ხოლოსულ2012წლისგანმავლო

ბაში3185,5მილიონილარი.შედარებისათვის,

ტრანსპორტისადაკავშირგაბმულობისდარგის

მიერგამოშვებულიპროდუქცია2011წელს2770,2

მილიონლარსშეადგენდა.

სტატისტიკურიმონაცემებისთანახმად,ტრან

სპორტისადაკავშირგაბმულობისინდუსტრიაში

ფიქსირებულიაქტივებისრაოდენობაწლიდან

წლამდემზარდია.2011წელსფიქსირებული

აქტივებისმოცულობამ5230,9მილიონილარი

შეადგინა,ხოლოფიქსირებულაქტივებშიგან

ხორციელებულიინვესტიციებისოდენობამ924,3

მილიონილარი.აქედან,სახმელეთოტრანს

პორტსადამილსადენებითტრანსპორტირების

ფიქსირებულაქტივებშიგანხორციელებულმა

ინვესტიციებმა437,8მილიონილარიშეადგინა,

წყლისტრანსპორტისფიქსირებულაქტივებ

ში0,2მილიონილარი,საჰაეროტრანსპორტის

ფიქსირებულაქტივებში3,6მილიონილარი,

დამხმარედადამატებითისატრანსპორტოსაქმი

ანობისფიქსირებულაქტივებში180,6მილიონი

ლარი,ხოლოფოსტისადაკავშირგაბმულობის

გამოშვებამ266,1მილიონილარი.ამასთან,2011

წელსფიქსირებულაქტივებშიგანხორციელე

ბულიინვესტიციებისმოცულობა1172,1მილი

ონლარსშეადგენდა,ხოლო2009წელს971,8

მილიონლარს.თავადფიქსირებულიაქტივების

ღირებულებაკი2010წელს4580,5მილიონილარი

იყო,ხოლო2009წელს4395,3მილიონილარი.

ტრანსპორტისადაკავშირგაბმულობისსფერო

ში2012წლისბოლოკვარტალშიდასაქმებული

იყო59272ადამიანი,ხოლო2013წლისპირვე

ლიკვარტალისმონაცემებით53726ადამიანი.

აღნიშნულიმაჩვენებელიყველაზემაღალი2004

წელსიყო60072ადამიანი.დასაქმებულთა

საშუალოთვიურიშრომისანაზღაურება2013

წლისპირველიკვარტალისათვის991,3ლარსშე

ადგენდა.2012წლისბოლოკვარტალშისექტორში

დასაქმებულთასაშუალოთვიურიანაზღაურება

1043,0ლარიიყო,ხოლო2011წელს566,8ლარი.

სახმელეთოტრანსპორტისსააგენტოს2012

წლისმონაცემებისთანახმად,დღეისათვის

საქართველოში100ზემეტიგრძელვადიანი

ნებართვისმფლობელიგადამზიდავიკომპანია

მოქმედებს.სარკინიგზოგადაზიდვებსერთად

ერთიკომპანიასაქართველოსრკინიგზაახორ

ციელებს,ხოლოსაჰაეროგადაზიდვებსსამი

საერთაშორისოკომპანიაSilkWayAirlinesი

(ახორციელებსფრენებსბაქოთბილისიბაქოს

მიმართულებითკვირაშიერთხელ);Cargoluxი

(ახორციელებსფრენებსლუქსემბურგითბილის

იბაქოსმიმართულებითკვირაშიორჯერ);Turkish

Cargo(ახორციელებსრეგულარულფრენებს

სტამბულითბილისისტამბულისმიმართულებით

კვირაშისამჯერ).

ეკონომიკისსამინისტროსსტატისტიკურიმონა

ცემებისთანახმად,2013წლისპირველკვარტალ

შისატრანსპორტოდარგებისმიერგადაზიდული

ტვირთებისჯამურმარაოდენობამ21,0მილიონი

ტონაშეადგინა,იგივემაჩვენებელი2012წლის

ბოლოკვარტალში21,9მილიონტონასშეად

გენდა.ამასთან2013წლისპირველიკვარტალის

მონაცემებითსაზღვაონავსადგურებსადასაზღ

ვაოტერმინალებშიგადამუშავებულიტვირთების

ჯამურმამოცულობამ10,3მილიონიტონაშეადგი

ნა.რაცშეეხებაგადამუშავებულიკონტეინერების

რაოდენობას,საზღვაონავსადგურებში2013წლის

პირველკვარტალშიგადამუშავდასულ192809

კონტეინერი,იგივემაჩვენებელი2012წლისბო

ლოს180555კონტეინერსშეადგენდა.

მი ლი ო ნი 
ლა რი 
შე ად გი ნა.

2013 წლის პირ ველ კვარ ტალ ში 
დარ გის მი ერ გა მოშ ვე ბუ ლი პრო-
დუქ ცი ის ღი რე ბუ ლე ბამ

730,7

ადამიანი,

ტრან ს პორ ტი სა და კავ შირ გაბ-
მუ ლო ბის სფე რო ში 2012 წლის 
ბო ლო კვარ ტალ ში და საქ მე ბუ ლი 
იყო 59 272
ხო ლო 2013 წლის პირ ვე ლი  
კვარ ტა ლის მო ნა ცე მე ბით - 

53 726 ადამიანი.
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მთავარი თემა: გადაზიდვები

რკინიგზა

სს „საქართველოს 
რკინიგზა“, როგორც 
ბიზნესსუბიექტი
ავტორი: დავით გონდაური

ლო გის ტი კის რო ლი 
ქარ თუ ლი ეკო ნო მი კის 
გან ვი თა რე ბა ში
ლო გის ტი კა სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კის 

მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა წილს წარ მო ად გენს. მი სი 

წი ლი ქვეყ ნის მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის 

და ახ ლო ე ბით 12%-ს შე ად გენს. ლო გის ტი კის 

სექ ტო რის ინ ტენ სი უ რი გან ვი თა რე ბა უზ რუნ-

ველ ყოფს სა ქარ თ ვე ლოს სწრაფ ინ ტეგ რა ცი-

ას გლო ბა ლურ ლო გის ტი კურ ქსელ ში და მის 

ეფექ ტი ან და კავ ში რე ბას მსოფ ლი ოს წამ ყ ვან 

ბაზ რებ თან. გან ვი თა რე ბუ ლი ლო გის ტი კა გა-

ნა პი რო ბებს მა ღა ლი ხა რის ხის სერ ვისს, იაფ 

და ეფექ ტი ან მი წო დე ბის ქსელს, რაც კონ კუ-

რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბის აუცი ლე ბე ლი 

პი რო ბაა, რო გორც მთლი ა ნად ქვეყ ნის თ ვის, 

ასე ვე სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი სა წარ მო ე ბის-

თ ვის, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბი სათ ვის, ვაჭ რო ბი სა 

და ტუ რიზ მი სათ ვის.

 2009 წლი დან სა ქარ თ ვე ლო ში ტვირ თ ბ-

რუნ ვა დი ნა მი კუ რად იზ რ დე ბა. სა შუ ა ლო წლი უ-

რი ზრდა შე ად გენს 10%-ს, რაც მთლი ა ნი ში და 

პრო დუქ ტის ზრდა ზე და ახ ლო ე ბით ორ ჯერ მე ტი ა. 

სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პროგ ნო ზე ბის თა-

ნახ მად, მო მა ვალ ათ წე ლი წად ში ეს ტენ დენ ცია კი დევ 

უფ რო დაჩ ქარ დე ბა. 

2012 წელს მთლი ან მა სატ ვირ თო გა და ზიდ ვებ მა 49 

მლნ ტო ნა შე ად გი ნა. გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია 

სა კონ ტე ი ნე რო გა და ზიდ ვე ბის სწრა ფი ზრდა ფო თი სა 

და ბა თუ მის პორ ტებ ში. 2012 წელს ამ პორ ტებ მა და-

ახ ლო ე ბით 300 ათა სი კონ ტე ი ნე რი გა და ა მუ შა ვა, რაც 

33%-ით მე ტია წი ნა წელ თან შე და რე ბით. პროგნოზის 

თანახმად, 2013 წელს გადაზიდვა 400 ათასი კონ ტე ი-

ნერით მოხდება.

სა ქარ თ ვე ლოს სატ რან ს პორ ტო გა და ზიდ ვე ბის 

ბა ზა რი შემ დე გი სტრუქ ტუ რით ხა სი ათ დე ბა (იხ. 

გრაფიკი ზევით).

ბაზრის სტრუქტურიდან ჩანს, რომ 

საავტომობილო გადაზიდვებს საქართველოში 

მეტად მაღალი პროცენტული განაკვეთი უჭირავს. 

ეს განპირობებულია იმით, რომ სარკინიგზო 

გადაზიდვების როლი საქართველოში 

თანდათანობით მცირდება. ამის ძირითადი 

გამომწვევი მიზეზი გადაზიდვების მაღალი ტარიფები, 

სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის არაეფექტიანობა 

და ინტერმოდალური ტერმინალების დეფიციტია, რაც 

კიდევ უფრო მოუქნელსა და არაკონკურენტულს ხდის 

ქართულ რკინიგზას საავტომობილო ტრანსპორტთან 

შედარებით. 

საჰაერო სატვირთო გადაზიდვები ჯერჯერობით 

უმნიშვნელო როლს თამაშობს არსებულ ბაზარზე, 

რაც უმეტესწილად საჰაერო ტვირთებისთვის საჭირო 

ინფრასტრუქტურის დეფიციტითა და სერვისის 

მაღალი ფასებით არის გამოწვეული. 

31%
28%

41%

სატრანსპორტო საშუალებების წილი 
სატვირთო გადაზიდვებში, 2012

სარკინგზო

საზღვაო

საავტომობილო
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სს „საქართველოს 
რკინიგზის“ ფინანსური და 
საოპერაციო მაჩვენებლები
რკი ნიგ ზის საქ მი ა ნო ბის სფე რო ორ ძი რი-

თად მი მარ თუ ლე ბად იყო ფა: სატ ვირ თო 

გა და ზიდ ვე ბი და სამ გ ზავ რო გა დაყ ვა ნე ბი.  

სა ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ ზის შე მად გენ ლო ბა ში 

შე დის სა მი ძი რი თა დი ფი ლი ა ლი: ფი ლი ა ლი 

„ინფრასტრუქტურა“, ფი ლი ა ლი „სატვირთო 

გა და ზიდ ვე ბი“ და ფი ლი ა ლი „მგზავრთა გა დაყ-

ვა ნა“. 

თი თო ე ულ ფი ლი ალს ინ დი ვი დუ ა ლუ რად 

აქვს გა ნა წი ლე ბუ ლი მმარ თ ვე ლო ბი თი ფუნ ქ ცი-

ე ბი და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სი. თი თო ე უ ლი მათ-

გა ნი ასე ვე ინ დი ვი დუ ა ლუ რად ად გენს წლის 

ბი უ ჯეტს და გეგ მავს სტრა ტე გი ულ პრო ექ ტებს, 

რო მელ თა ძი რი თა დი ნა წი ლი მი მარ თუ ლია 

სერ ვი სის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე, შე მო სავ ლე ბის 

გაზ რ და სა და ხარ ჯე ბის ოპ ტი მი ზა ცი ა ზე. 

მსოფ ლიო პრაქ ტი კა გვიჩ ვე ნებს, რომ 

რკი ნიგ ზით მგზავ რ თა გა დაყ ვა ნა წა გე ბი ა ნი 

ბიზ ნე სი ა, რად გა ნაც მგზავ რის გა დაყ ვა ნის 

თვით ღი რე ბუ ლე ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აღე მა ტე-

ბა სა ზო გა დო ე ბის მა ტე რი ა ლურ შე საძ ლებ ლო-

ბებს. და ნა კარ გე ბის ძი რი თა დი ნა წი ლი იფა-

რე ბა სატ ვირ თო გა და ზიდ ვე ბი დან მი ღე ბუ ლი 

მო გე ბით.

სა მო მავ ლო გეგ მე ბი  
და პრო ექ ტე ბი
სს „საქართველოს რკი ნიგ ზის“ უახ ლო ე სი 

წლე ბის ამო ცა ნა ა, სას წ რა ფოდ გა ა უმ ჯო ბე სოს 

სა წარ მოს ისე თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ეკო ნო მი კუ-

რი მაჩ ვე ნე ბე ლი, რო გო რიც არის და მა ტე ბუ ლი 

ეკო ნო მი კუ რი ღი რე ბუ ლე ბა. 

იმი სათ ვის, რომ სა ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ ზა 

გახ დეს სა მა მუ ლო ეკო ნო მი კის ზრდის ლო კო-

მო ტი ვი, აამაღ ლოს სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი-

ა ზე გა მა ვა ლი დე რეფ ნე ბის კონ კუ რენ ტუ ნა რი-

ა ნო ბა, პარ ტ ნი ორ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ერ თად 

შექ მ ნას გრძელ ვა დი ა ნი მდგრა დი გა და ზიდ ვე-

ბის მო დე ლე ბი, იყოს სა ხელ მ წი ფოს უსაფ რ-

თხო ე ბის შე მად გე ნე ლი ეფექ ტი ა ნი რგო ლი, 

სა ჭი როა შემ დე გი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა:

• მო გე ბი ა ნო ბის გაზ რ დი სათ ვის, რო გორც 

ტვირ თე ბის, ისე  რე გი ო ნე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ა. 

• სატ ვირ თო გა და ზიდ ვე ბის ბიზ ნე სის გაზ რ-

და- გან ვი თა რე ბა და ახა ლი გე ოგ რა ფი უ ლი 

არე ა ლის ათ ვი სე ბა;

გადაზიდული 
ტვირთების 
მოცულობის ტიპები 
და მგზავრები

2009 2010 2011 2012 2009-2012 
CaGR

I კვ 

2012

I კვ 

2013
% 

სხვაობა

ადგილობრივი 

გადაზიდვები
1.7  2.2  3.0  3.0  20.3% 0.7  0.6  -15.6%

ექსპორტი 1.4  1.5  1.6  1.7  7.4% 0.3  0.4  23.4%

იმპორტი 2.6  3.0  2.9  3.3  7.5% 0.7  0.5  -33.6%

ტრანზიტი 11.4  13.2  12.6  12.1  2.1% 2.8  3.1  9.7%

სულ 17.1  19.9  20.1  20.1  5.5% 4.5  4.6  0.1%

მგზავრები 3.120  3.24  3.27  3.16 0.4% 0.7  0.6  -9.3%

შემოსავალი 
სატვირთო და 
სამგზავრო 
გადაყვანებიდან

2009 2010 2011 2012 2009-2012 
CaGR

I კვ 

2012

I კვ 

2013
% 

სხვაობა

თხევადი ტვირთები 115.5  147.9  173.4  172.5  14.3% 38.0  48.5  27.6%

ნავთობის ნედლეული 44.1  59.5  71.3  73.6  18.6% 16.3  22.3  36.6%

ნავთობის ტვირთები 71.3  88.4  102.0  98.9  11.5% 21.7  26.2  20.8%

მშრალი ტვირთები 122.9  150.1  175.6  178.3  13.2% 36.7  36.1  -1.5%

სამგზავრო გადაყვანები 14.0  14.7  16.2  17.4  7.7% 3.7  3.42  -7.4%

სულ 252.3  312.7  365.1  368.3  13.4% 78.3  88.0  12.3%

გადაზიდული ტვირთის 
მოცულობა, მილიონი 
ტონა

2009 2010 2011 2012 2009-2012 
CaGR

I კვ 

2012

I კვ 

2013
% 

სხვაობა

თხევადი ტვირთები 9.7  11.5  10.5  9.5  -0.9% 2.2  2.5  12.6%

ნავთობის ნედლეული 5.2  6.3  5.4  4.7  -3.1% 1.2  1.3  13.7%

ნავთობის ტვირთები 4.5  5.1  5.1  4.8  1.5% 1.1  1.2  11.3%

მშრალი ტვირთები 7.4  8.5  9.7  10.6  12.9% 2.3  2.1  -11.7%

მარცვლეული 1.1  1.4  1.2  1.4  7.7% 0.4  0.1  -67.3%

მადნეული და მადნეულის 

პროდუქტები
1.1  1.6  1.9  2.2  26.2% 0.5  0.5  -6.0%

სამრეწველო ნედლეული 0.6  0.5  0.5  0.7  7.3% 0.1  0.1  39.8%

სამშენებლო ტვირთები 1.1  1.2  1.6  1.6  14.3% 0.4  0.3  -16.9%

ქიმიური და მინერალური 

სასუქები
0.4  0.4  0.5  0.5  5.9% 0.1  0.1  26.7%

შავი ლითონი და ჯართი 0.8  1.0  1.2  1.1  13.4% 0.3  0.3  -7.7%

შაქარი 0.5  0.6  0.5  0.7  10.4% 0.1  0.1  -9.8%

ცემენტი 0.7  0.4  0.5  0.7  -0.4% 0.1  0.1  42.1%

სხვა 1.1  1.4  1.7  1.7  15.0% 0.4  0.4  -0.5%

სულ 17.1  19.9  20.1  20.1  5.5% 4.5  4.6  0.1%

კატეგორიების მიხედვით:

სახეობების მიხედვით:

1ცხრილში მოცემული CAGR (Compound AnnuAl GRowth RAte) მიუთითებს კონკრეტული 
მაჩვენებლის საშუალო გეომეტრიულ ზრდას.

სს „საქართველოს რკინიგზის“ მოგება-ზარალის უწყისი, 
რომელშიც ნაჩვენებია კომპანიის 2002 - 2012 წლების 
ფინანსური მონაცემები 

საოპერაციო მაჩვენებლები 2009 - 2012 წწ.  
და 2012-2013 წლების I კვარტალში1
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• ბიზ ნეს საქ მი ა ნო ბის ფო კუ სი რე ბა მხო ლოდ 

ძი რი თად მი მარ თუ ლე ბებ ზე;

• კავ კა სი ის კო რი დო რის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო-

ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა;

• რო გორც კა პი ტა ლუ რი, ისე სა ექ ს პ ლუ ა ტა ციო 

და ნა ხარ ჯე ბის მოქ ნი ლი და ეფექ ტი ა ნი სტრუქ-

ტუ რის შექ მ ნა;

• ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის შემ დ გო მი გან ვი თა რე ბა 

და მო დერ ნი ზა ცი ა.

პრო ექ ტე ბი
I.ბაქო-თბილისი-ყარსისპროექტი
ბა ქო- თ ბი ლის ი- ყარ სის პრო ექ ტი არის ახა ლი 

სატ რან ს პორ ტო დე რე ფა ნი, რო მე ლიც აერ-

თი ა ნებს აზერ ბა ი ჯა ნის, სა ქარ თ ვე ლო სა და 

თურ ქე თის სარ კი ნიგ ზო ხა ზებს. ამ პრო ექ ტის 

გან ხორ ცი ე ლე ბის შე დე გად, თურ ქე თის გავ-

ლით, გა იხ ს ნე ბა სარ კი ნიგ ზო დე რე ფა ნი კას პი-

ის ზღვი დან ევ რო პის კენ, რო მე ლიც სა ბო ლო-

ოდ გა მო რიცხავს საზღ ვაო გზით გა და ზიდ ვის 

სა ჭი რო ე ბას. ბა ქო- თ ბი ლისი - ყარ სის პრო ექ ტით 

ასე ვე შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა დე რეფ ნის გახ ს ნა, 

რო მე ლიც რუ სეთს თურ ქეთ თან და ა კავ ში რებს. 

ბა ქო- თ ბი ლისი - ყარ სის სარ კი ნიგ ზო მა-

გის ტ რა ლის პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა 2007 

წელს, მშე ნებ ლო ბა კი 2008 წელს და იწყო და 

იგი ით ვა ლის წი ნებს სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი-

ა ზე მა რაბ და–ახალ ქა ლა ქის სარ კი ნიგ ზო ხა ზის 

რე ა ბი ლი ტა ცი ა- რე კონ ს ტ რუქ ცი ას და ახა ლი 

სარ კი ნიგ ზო ხა ზის მშე ნებ ლო ბას ახალ ქა ლა-

ქი დან თურ ქე თის საზღ ვ რამ დე. პრო ექ ტის 

სა ერ თო ღი რე ბუ ლე ბა 775 მი ლი ონ აშშ დო ლარს 

შე ად გენს. 

II.სს„საქართველოსრკინიგზის“მო-
დერნიზაციისპროექტი.
მო დერ ნი ზა ცი ის პრო ექ ტის ძი რი თა დი მიზ ნე-

ბი ა: სატ ვირ თო გა და ზიდ ვე ბი სა და სამ გ ზავ რო 

გა დაყ ვა ნე ბის ოპ ტი მი ზა ცი ა; სად გუ რე ბის, დე-

პო ე ბი სა და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის ოპ ტი მი ზა ცი ა; 

სატ ვირ თო და სამ გ ზავ რო მოძ რა ვი შე მად გენ-

ლო ბის ოპ ტი მი ზა ცი ა; ოპე რი რე ბის ხარ ჯე ბის 

შემ ცი რე ბა; უსაფ რ თხო ე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა; 

სო ცი ა ლუ რი და გა რე მოს უსაფ რ თხო ე ბის დაც-

ვა; მა ტა რებ ლე ბის სიჩ ქა რის გაზ რ და. პრო ექ-

ტის ღი რე ბუ ლე ბა 253,4 მი ლი ონ აშშ დო ლარს 

შე ად გენს.

თბი ლი სის შე მოვ ლი თი გზა
სს „საქართველოს რკი ნიგ ზა“ ახორ ცი ე ლებს „თბილისის 

შე მოვ ლი თი რკი ნიგ ზის პრო ექტს“, რომ ლის მი ზა ნია 

თბი ლი სის ცენ ტ რა ლუ რი ნა წი ლის შე მოვ ლა ახა ლი სარ-

კი ნიგ ზო ტრა სის სა შუ ა ლე ბით. პრო ექ ტი ასე ვე გუ ლის-

ხ მობს სად გურ „დიდუბესა“ და სად გურ „ნავთლუღს“ 

შო რის მდე ბა რე მო ნაკ ვეთ ზე სარ კი ნიგ ზო ინ ფ რას ტ რუქ-

ტუ რის დე მონ ტაჟს, რაც სა ერ თო ჯამ ში 73 ჰექ ტა რი მი წის 

ნაკ ვეთს გა მო ა თა ვი სუფ ლებს. აღ ნიშ ნუ ლი ტე რი ტო რია 

გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნე ბა ქა ლა ქის გან ვი თა რე ბის თ ვის. 

პრო ექ ტის უარ ყო ფი თი ფაქ ტო რე ბი რკი ნიგ ზის თ ვის: 

წლი უ რი მოვ ლა- შე ნახ ვი სა და სა ო პე რა ციო ხარ ჯე ბი 

შე მოვ ლი თი რკი ნიგ ზის თ ვის  იზ რ დე ბა 12,1 მლნ დო ლა-

რამ დე (+50% არ სე ბულ თან შე და რე ბით); მა ტა რებ ლის 

სა ო პე რა ციო ხარ ჯე ბი იზ რ დე ბა 34 %-ით, ინ ფ რას ტ რუქ-

ტუ რის სა ო პე რა ციო ხარ ჯე ბი იზ რ დე ბა 31%-ით, ინ ფ რას-

ტ რუქ ტუ რის მოვ ლა- შე ნახ ვის ხარ ჯი იზ რ დე ბა 73% -ით.

მთლი ა ნი ხარ ჯი მომ დევ ნო 11 წლის გან მავ ლო ბა ში 

126 მლნ დო ლა რი დან გა იზ რ დე ბა 197 მლნ დო ლა რამ დე. 

პრო ექ ტის შე დე გად, თბი ლი სის ცენ ტ რა ლუ რი სად გუ-

რი გა უქ მ დე ბა, ხო ლო „დიდუბისა“ და „ნავთლუღის“ 

სად გუ რებს რე ა ბი ლი ტა ცია ჩა უ ტარ დე ბა. სად გუ რი 

„ნავთლუღი“ მო ემ სა ხუ რე ბა აღ მო სავ ლე თის მი მარ თუ-

ლე ბის მგზავ რებს, ხო ლო სად გუ რი „დიდუბე“ – და სავ ლე-

თის მი მარ თუ ლე ბის.

დას კ ვ ნა
მი უ ხე და ვად ბო ლო წლე ბის პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბი-

სა, სა ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ ზა ში კვლავ სუს ტია ბიზ ნეს ზე 

ორი ენ ტა ცი ის მას შ ტა ბე ბი, რაც გა მოწ ვე უ ლია შემ დე გი 

ფაქ ტო რე ბით:

• წლო ბით მი ღე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის მი უ ხე და ვად, 

თა ნა მედ რო ვე ეტაპ ზე დარ გობ რი ვი დი რექ ტო რე ბის 

და ბა ლი კვა ლი ფი კა ცი ა, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია დარ გ ში 

არ სე ბუ ლი თა ნა მედ რო ვე, უახ ლე სი ცოდ ნის მი ღე ბის 

სუს ტი მო ტი ვა ცი ით. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ნაკ ლე ბია 

მა თი ეფექ ტი ა ნო ბა და ფო კუ სი რე ბა მაქ სი მა ლუ რი შე დე-

გის მიღ წე ვა ზე;

• ფერ ხ დე ბა პერ სო ნა ლის ოპ ტი მი ზა ცი ის პრო ცე სი;

• არ ხდე ბა რე სურ სე ბის მაქ სი მა ლუ რი გა მო ყე ნე ბა 

(უტილიზაცია);

• საკ მა ოდ დი დია ჭარ ბი აქ ტი ვე ბი;

• სამ გ ზავ როს გა დაყ ვა ნე ბის კუთხით არ არის ჩა მო-

ყა ლი ბე ბუ ლი გრძელ ვა დი ა ნი სტრა ტე გი ა, არ არის 

გან საზღ ვ რუ ლი ის არა ფუ ლა დი სარ გე ბე ლი, რო მე ლიც 

მი ი ღე ბა სა ხელ მ წი ფოს მი ერ სამ გ ზავ რო რე ი სე ბის შეს-

რუ ლე ბით. 

მთავარი თემა: გადაზიდვები რკინიგზა
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მთავარი თემა: გადაზიდვები

საჰაერო გადაზიდვები

საერთაშორისო საჰაერო გადაზიდვები

ავტორი: ანა ცხოვრებოვა

Silk Way Airlines-ი ფრე ნებს ბა ქო-  

თ ბი ლისი - ბა ქოს მი მარ თუ ლე ბით 

კვი რა ში ერ თხელ ახორ ცი ე ლებს. 

კომ პა ნი ას თბი ლის ში აზერ ბა ი ჯა ნის 

სა ერ თა შო რი სო ავი ა ხა ზე ბი წარ მო ად გენს. 

მე ო რე კომ პა ნია - Cargolux-ი სა ქარ თ ვე-

ლო ში 2008 წლი დან ოპე რი რებს. დღე ი სათ ვის 

ახორ ცი ე ლებს ფრე ნებს B747– 8F ტი პის ავი ა- 

 ხო მალ დით ლუქ სემ ბურ გი - თ ბი ლის ი- ბა ქოს 

მი მარ თუ ლე ბით კვი რა ში ორ ჯერ, სამ შა ბა თო-

ბით და პა რას კე ვო ბით. Cargolux-ს სა ქარ თ-

ვე ლო ში TAV-ი წარ მო ად გენს. ოფი ცი ა ლუ რი 

წარ მო მად გენ ლის ცნო ბით, Cargolux-ი ყვე ლა-

ნა ი რი ტვირ თის გა და ზიდ ვას ახორ ცი ე ლებს, 

რაც ექ ვემ დე ბა რე ბა გა და ზიდ ვას (მათ შო რის, 

მან ქა ნე ბი, ავე ჯი, ფრინ ვე ლი) და არ არის შე-

სუ ლი აკ რ ძა ლუ ლი ან სა ში ში ნივ თე ბის სი ა ში. 

TAV-ის ინ ფორ მა ცი ით, კომ პა ნია ახორ ცი ე-

ლებს რო გორც სა ექ ს პორ ტო, ისე სა იმ პორ ტო 

გა და ზიდ ვებს, თუმ ცა მის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე-

ბულ გა და ზიდ ვებ ში მა ინც იმ პორ ტი ჭარ ბობს.

Turkish Cargo, რო  მე  ლიც Turkish Airline-ის 

შვი  ლო  ბი  ლი კომ   პა  ნი  ა  ა, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სა  ჰა  ე -

რო გა  და  ზიდ   ვე  ბის ბა  ზარ   ზე 2007 წლის მარ   ტი -

დან არის წარ   მოდ   გე  ნი  ლი. რო  გორც კომ   პა  ნი  ის 

რე  გი  ო  ნა  ლუ  რი დი  რექ   ტო  რი ბუ  რაქ ომე  როღ   ლუ 

(S. Burak Ömeroğlu) აცხა  დებს, 2012 წლის მო  ნა -

ცე  მე  ბით, Turkish Airline-ი ქარ   თუ  ლი სა  ჰა  ე  რო 

გა  და  ზიდ   ვე  ბის ლი  დე  რია 41%-იანი წი  ლით. მი  სი  ვე 

გან   ცხა  დე  ბით, 2012 წელს Turkish Cargo-ს მი  ერ 

გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბულ სა  ექ   ს   პორ   ტო და სა  იმ   პორ   ტო 

გა  და  ზიდ   ვებს შო  რის შე  ფარ   დე  ბა 1/9 იყო, ხო  ლო  

სულ გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბუ  ლი ექ   ს   პორ   ტის მო  ცუ  ლო  ბა - 

437 000 კი  ლოგ   რა  მი. კომ   პა  ნია სხვა  დას   ხ   ვა ტი  პის 

ტვირ   თე  ბის გა  და  ზიდ   ვას ახორ   ცი  ე  ლებს, მათ 

შო  რის: ბი  ო  ლო  გი  უ  რი ნივ   თი  ე  რე  ბე  ბის, სა  მე  დი -

ცი  ნო აღ   ჭურ   ვი  ლო  ბის, მო  ბი  ლუ  რი ტე  ლე  ფო  ნე  ბის, 

პარ   ფი  უ  მე  რუ  ლი ნა  წარ   მის, ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი მოწყო -

ბი  ლო  ბე  ბის გა  და  ზიდ   ვებს. 

Turkish Cargo A310-304F და A330-200F ტი პის 

ავი ა ხო მალ დე ბით რე გუ ლა რულ ფრე ნებს კვი რა ში 

სამ ჯერ სტამ ბული - თ ბი ლისი - ს ტამ ბუ ლის მი მარ-

თუ ლე ბით ახორ ცი ე ლებს. კომ პა ნი ას მფლო ბე ლო-

ბა ში სულ ცხრა სატ ვირ თო ავი ა ხო მალ დი აქვს. 

საქართველოში 
საერთაშორისო 
საჰაერო 
გადაზიდვებს სულ 
სამი ავიაკომპანია 
ახორციელებს, 
სამივე უცხოური. 
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მთავარი თემა: გადაზიდვები

საზღვაო ტრანზიტი

საქართველოს პორ ტე ბი
სა ქარ თ ვე ლო ში ზღვის პი რე თი სა მი ნავ სად გო მით 
შე მო ი ფარ გ ლე ბა და თი თო ე უ ლი მათ გა ნი უცხო უ რი 
კომ პა ნი ის მი ერ იმარ თე ბა. რა ტვირ თ ბ რუნ ვა აქვთ 
მათ და რა ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რულ პრობ ლე მებს აწყ დე-
ბი ან მმარ თ ვე ლი კომ პა ნი ე ბი?

ბა თუ მის საზღ ვაო 
ნავ სად გო მი 
ბა თუ მის საზღ ვაო ნავ სად გო მის შექ მ ნის ის ტო რია 

პრაქ ტი კუ ლად კავ კა სი ის რე გი ო ნის ლო გის ტი კუ-

რი ცენ ტ რის ფორ მი რე ბის ის ტო რი ა ა, რო მელ მაც 

სა ქარ თ ვე ლოს, რო გორც ტრან ზი ტუ ლი ქვეყ ნის, 

რო ლი გან საზღ ვ რა. 

ბა თუ მის პორ ტი ევ რო პა- კავ კა სი ა -ა ზი ის კო რი-

დო რის მნიშ ვ ნე ლო ვან რგოლს წარ მო ად გენს, რო-

მე ლიც სა თა ვეს ევ რო პა ში იღებს და ბულ გა რე თის, 

რუ მი ნე თის, უკ რა ი ნის, შემ დეგ შა ვი ზღვის გავ ლით 

კას პი ის ზღვის რე გი ო ნის ქვეყ ნებს – აზერ ბა ი ჯანს, 

ყა ზა ხეთს, თურ ქ მე ნეთს და ა.შ. – აკავ ში რებს.

პორ ტის გან ვი თა რე ბის ძი რი თა დი ფაქ ტო რი 

იყო და არის კას პი ის ზღვის ნავ თო ბი.

ბა თუ მის პორ ტის ძი რი თა დი კონ კუ რენ ტე ბი შავ 

ზღვა ზე არი ან: უკ რა ი ნუ ლი – ოდე სი სა და ილი ჩევ-

ს კის პორ ტე ბი, რუ სუ ლი – ნო ვო რო სი ის კი სა და 

ტუ აფ სეს პორ ტე ბი. 

ბა თუ მის პორ ტის უპი რა ტე სო ბა ის გახ ლავთ, 

რომ უკ რა ი ნის აკ ვა ტო რია ზამ თარ ში იყი ნე ბა, 

ხო ლო რუ სე თის პორ ტებ ში, ზამ თ რის პე რი ოდ ში, 

ხში რია ძლი ე რი ქა რე ბი. 

2008 წლის თე ბერ ვალ ში სს „ყაზტრანსოილის“ 

შვი ლო ბილ მა კომ პა ნი ამ – შპს Batumi Industrial 

Holding-მა ბა თუ მის საზღ ვაო ნავ სად გუ რის ექ ს კ-

ლუ ზი უ რი მარ თ ვის უფ ლე ბა 49 წლით და ბა თუ მის 

ნავ თობ ტერ მი ნა ლის აქ ცი ე ბის 100%-იანი პა კე ტი 

შე ი ძი ნა. 

სს „ყაზტრანსოილი“ ყა ზა ხე თის ნა ცი ო ნა ლუ რი 

კომპანიის, სს „ყაზმუნაიგაზის“ შვი ლო ბი ლი კომ-

პა ნი ა ა, რო მე ლიც ყა ზა ხე თის ძი რი თა დი ოპე რა-

ტო რია ნავ თო ბის ტრან ს პორ ტი რე ბის სფეროში.

ყა ზა ხე თის მი ერ ბა თუ მის სა პორ ტო აქ ტი ვე ბის 

შე ძე ნის მი ზა ნი ნა თე ლი ა: სა უ ბა რია ნავ თო ბი სა 

და ნავ თობ პ რო დუქ ტე ბის გა და ზიდ ვის ახა ლი 

სა ექ ს პორ ტო ფან ჯ რის შექ მ ნა ზე. ეს მი მარ თუ-

ლე ბა სა შუ ა ლე ბას მის ცემს ყა ზა ხეთს, ნავ თობ ნა-

კა დე ბის დი ვერ სი ფი ცი რე ბა მო ახ დი ნოს და არ 

იყოს და მო კი დე ბუ ლი სხვა ქვეყ ნე ბის კუთ ვ ნილ 

ტერ მი ნა ლებ ზე. სა მო მავ ლოდ ბა თუ მი დან კა შა გა-

ნის ნავ თობ სა ბა დოს ნავ თო ბის ტრან ს პორ ტი რე-

ბა იგეგ მე ბა (კაშაგანიდან ნავ თო ბის მო პო ვე ბა 

ოფი ცი ა ლუ რი მო ნა ცე მე ბით 2012 წელს უნ და 

დაწყე ბუ ლი ყო, თუმ ცა ჯე რაც არ დაწყე ბუ ლა). 

კა შა გა ნის ნავ თობ სა ბა დო, რო მე ლიც ოთხ 

სტრუქ ტუ რას აერ თი ა ნებს (კაშაგანი, კა ლამ კა სი, 

აქ ტო ტი და კა ი რა ნი), ყვე ლა ზე დიდ ნავ თობ სა ბა-

დოდ ით ვ ლე ბა 1968 წელს ალას კა ზე აღ მო ჩე ნი ლი 

პრად ჰო- ბე ის სა ბა დოს შემ დეგ. არ სე ბუ ლი ნავ-

თო ბის მა რა გი, სა ვა რა უ დოდ, 35 მი ლი არ დი ბა-

რე ლი ა. პროგ ნო ზე ბით, შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა 1,5 

მი ლი ო ნი ბა რე ლი ნავ თის მო პო ვე ბა დღე- ღა მე ში. 

პერ ს პექ ტი ვა ში, სა ბა დოს სრუ ლად ათ ვი სე ბის 

შემ თხ ვე ვა ში, კა შა გა ნის სა ბა დოს შე უძ ლია მთე-

ლი ევ რო პის ნავ თო ბის მოხ მა რე ბის სადღე ღა მი-

სო მო ცუ ლო ბის 10%-ის უზ რუნ ველ ყო ფა.

სა კონ ტე ი ნე რო ტერ მი ნა ლი 
და სა ნავ მი სად გო მო 
კომ პ ლექ სი ბორ ნე ბის 
მომ სა ხუ რე ბი სათ ვის
სა კონ ტე ი ნე რო ტერ მი ნა ლის გამ ტა რუ ნა რი ა ნო ბა 

წე ლი წად ში 100 000 TEU-ს შე ად გენს. სა კონ ტე ი-

ნე რო ტერ მი ნალს გა აჩ ნია ღია სა საწყო ბო ფარ-

თე ბი და გა დამ ტ ვირ თა ვი და ნად გა რე ბი, რომ ლე-

ბიც კონ ტე ი ნე რე ბის პირ და პი რი და სა საწყო ბო 

ვა რი ან ტით და მუ შა ვე ბა ზეა სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი. 

ბო რა ნი კურ სი რებს ვარ ნის, ილი ჩევ ს კი სა და 

ბა თუ მის ნავ სად გუ რებს შო რის. სა ბორ ნე სის ტე-

მის მუ შა ო ბა სრუ ლი ად ავ ტო მა ტი ზე ბუ ლი ა. ტერ მი-

ნა ლის ნო მი ნა ლუ რი წლი უ რი გამ ტა რუ ნა რი ა ნო ბა 
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და ახ ლო ე ბით 700 000 ტო ნას შე ად გენს.

მშრა ლი ტვირ თე ბის 
ტერ მი ნა ლი
ემ სა ხუ რე ბა დიდ- და მცი რე ტო ნა ჟი ან გე მებს. სპე ცი ა-

ლი ზე ბუ ლია ჯარ თის (პირდაპირი და სა საწყო ბო ვა რი-

ან ტე ბი), ნა ყა რი, თხე ვა დი, გე ნე რა ლუ რი და სა ცა ლო 

ტვირ თის ტა რებ ში გა და მუ შა ვე ბა ზე.

მშრა ლი ტვირ თე ბის ტერ მი ნა ლის მაქ სი მა ლუ რი 

გამ ტა რუ ნა რი ა ნო ბა წე ლი წად ში 2,0 მი ლი ო ნი ტო ნა ა. 

2013 წლის პირ ვე ლი ნა ხევ რის შე დე გე ბით ბა თუ მის 

პორ ტის მშრა ლი ტვირ თე ბის ტვირ თ ბ რუნ ვამ 789 629 

ტო ნა შე ად გი ნა, რაც 26%-ით მე ტია შარ შან დელ ანა-

ლო გი ურ პე რი ოდ თან შე და რე ბით.

სამ გ ზავ რო ტერ მი ნა ლი
სამ გ ზავ რო ტერ მი ნა ლი ბა თუ მის ცენ ტ რ ში, სა ნა პი რო 

ბულ ვა რის გა ყო ლე ბა ზე მდე ბა რე ობს. ტერ მი ნა ლის 

გამ ტა რუ ნა რი ა ნო ბა წე ლი წად ში და ახ ლო ე ბით 180 

000 მგზავრს შე ად გენს. სამ გ ზავ რო ნავ მი სად გო მე ბი 

უზ რუნ ველ ყო ფენ სამ გ ზავ რო გე მე ბი სა და ასე ვე Ro-Ro 

ტი პის სამ გ ზავ რო სატ ვირ თო მცი რე ტო ნა ჟი ა ნი ბორ ნე-

ბის და მუ შა ვე ბას.

პორტს ამ ჟა მად 22 სა ხე ო ბის ნავ თო ბი სა და 

ნავ თობ პ რო დუქ ტე ბის გა და ტა ნა შე უძ ლი ა, რაც მი სი 

ძი რი თა დი უპი რა ტე სო ბაა სხვა პორ ტებ თან შე და რე-

ბით. ყა ზა ხუ რი ნავ თო ბის გა ნა წი ლე ბის პრო პორ ცი ე ბი 

ბა თუ მი სა და ყუ ლე ვის ტერ მი ნა ლებს შო რის 30% და 

70%-ია. ბა თუმს იმე დი აქვს, რომ ყუ ლე ვი დან გა მა ვა-

ლი ყა ზა ხუ რი ნავ თო ბის ნა წი ლი მო მა ვალ ში ბა თუ მის 

პორ ტის სა სარ გებ ლოდ გა და ნა წილ დე ბა.

ბა თუ მის ნავ თობ ტერ მი ნა ლი
ბა თუ მის ნავ თობ ტერ მი ნა ლი ყა ზა ხე თის პირ ვე ლი 

სტრა ტე გი უ ლი ნავ თობ სატ რან ს პორ ტო აქ ტი ვია შავ 

ზღვა ზე.

ტერ მი ნა ლი თა ვის კლი ენ ტებს სთა ვა ზობს ნავ თო-

ბი სა და ნავ თობ პ რო დუქ ტე ბის გა დატ ვირ თ ვის მომ სა-

ხუ რე ბას ყა ზა ხე თი დან, აზერ ბა ი ჯა ნი დან, თურ ქ მე ნე-

თი დან, სა ქარ თ ვე ლო დან და სხვა ქვეყ ნე ბი დან.

ტერ მი ნა ლის სა ერ თო ტე რი ტო რია და ახ ლო ე ბით 

90 ჰექ ტარს მო ი ცავს, რო მელ ზეც ხუ თი სა რე ზერ ვუ ა რო 

პარ კი და ნავ თობ ჩა მო სას ხ მე ლი კომ პ ლექ სია გან ლა-

გე ბუ ლი. 

ტერ მი ნა ლის თითქმის მთელ ტე რი ტო რი ას ტექ-

ნო ლო გი უ რი ცენ ტ რი იკა ვებს, სა დაც გან ლა გე ბუ ლია 

ძი რი თა დი სარ კი ნიგ ზო ეს ტა კა დე ბი, ხა რის ხის კონ ტ-

რო ლის ლა ბო რა ტო რი ა, ასე ვე საქ ვა ბე, რო მე ლიც გა-

მო ი ყე ნე ბა ორ თ ქ ლის წარ მოქ მ ნი სა და მუ ქი ნავ თობ-

პრო დუქ ტე ბის გათ ბო ბი სათ ვის.

ნავ თობ ტერ მი ნა ლის ძი რი თა დი უპი რა ტე სო ბაა 

სხვა დას ხ ვა სა ხე ო ბის ნავ თო ბი სა და ნავ თობ პ რო-

დუქ ტე ბის შე ნახ ვი სა და გა დატ ვირ თ ვის მოქ ნი ლო ბა. 

ტერ მი ნალს შე უძ ლია გა დატ ვირ თოს 22 სა ხე ო ბამ დე 

ნავ თო ბი და ნავ თობ პ რო დუქ ტი. ბა თუ მის ნავ თობ ტერ-

მი ნალს ნავ თო ბი სა ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ ზის მეშ ვე-

ო ბით, ვა გონ - ცის ტერ ნე ბით მი ე წო დე ბა, რო მელ თა 

დაც ლა თა ნა მედ რო ვე სარ კი ნიგ ზო ეს ტა კა დებ ზე 

ხორ ცი ელ დე ბა.

ნავ თობ ტერ მი ნა ლის გამ ტა რუ ნა რი ა ნო ბა წე ლი წად-

ში 15 მლნ ტო ნამ დე ნავ თობს შე ად გენს. ტერ მი ნა ლი 

სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლია ნედ ლი ნავ თო ბი სა და პრაქ ტი-

კუ ლად ყვე ლა ტი პის ნავ თო ბის – დი ზე ლის საწ ვა ვის 

ბენ ზი ნის, მა ზუ თი სა და ა.შ. – გა და მუ შა ვე ბა ზე.

ბა თუ მის ნავ თობ ტერ მი ნალ ზე მოქ მე დებს შვიდი 

ნავ თობ ჩა მო სას ხ მე ლი სარ კი ნიგ ზო ეს ტა კა და, რო-

მელ თა მეშ ვე ო ბით შე საძ ლე ბე ლია ერ თ დ რო უ ლად 194 

ვა გონ - ცის ტერ ნის ან დღე- ღა მე ში 770-ზე მე ტი ვა გონ -

ცის ტერ ნის დაც ლა. ყვე ლა ეს ტა კა და მილ სა დე ნე ბის 

სის ტე მის მეშ ვე ო ბით და კავ ში რე ბუ ლია სხვა დას ხ ვა 

სა რე ზერ ვუ ა რო პარ კ თან, რაც უზ რუნ ველ ყოფს ტერ-

მი ნა ლის სა ექ ს პ ლუ ა ტა ციო მოქ ნი ლო ბას. ერ თ -ერ თი 

ეს ტა კა და აღ ჭურ ვი ლია გათ ბო ბის მრა ვალ სა ფე ხუ-

რი ა ნი სის ტე მით მძი მე და ბლან ტი ნავ თო ბი სა და 

ნავ თობპრო დუქ ტე ბი სათ ვის. ტერ მი ნა ლის ყო ვე ლი 

სარ კი ნიგ ზო ეს ტა კა და აღ ჭურ ვი ლია ელექ ტ რო ნუ ლი 

რე გის ტ რა ცი ის სის ტე მით, რო მე ლიც პრო დუქ ტის დაც-

ლის მო ნა ცე მებს აფიქ სი რებს.

დღე ი სათ ვის პორ ტი ორ ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რულ პრო-

ექტს – სა ავ ტო მო ბი ლო ეს ტა კა დის (რომელიც ბა თუმს 

სა ჩუქ რად გა და ე ცე მა) და ახა ლი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი 

ნა გე ბო ბის მშე ნებ ლო ბას ახორ ცი ე ლებს. პორ ტის 

გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რის, ზუ რაბ შურ ღა ი ას, გან ცხა-

დე ბით, გა მო რიცხუ ლი არ არის მო მა ვალ ში ყა ზა ხუ რი 

ხორ ბ ლის ტრან ს პორ ტი რე ბაც, ისე ვე რო გორც ნახ-

ში რი სა და მე ტა ლი სა ქა ლაქ ტე მირ ტა უ დან. ამ ჟა მად 

ყა ზა ხუ რი ხორ ბა ლი ნო ვო რო სი ის კი სა და ბალ ტი ის-

პი რე თის პორ ტე ბის გავ ლით მი ე წო დე ბა ეგ ვიპ ტეს, 

იორ და ნი ა სა და შო რე უ ლი აღ მო სავ ლე თის ქვეყ ნებს. 

პორ ტის ხე ლახ ლა მოწყო ბა ამ სა ხის ტვირ თე ბი სათ ვის 

მხო ლოდ მას შემ დეგ მოხ დე ბა, რაც მი იღ წე ვა შე თან-

ხ მე ბა ყა ზა ხეთ სა და სა ქარ თ ვე ლოს შო რის ხორ ბ ლის 

ფიქ სი რე ბუ ლი რა ო დე ნო ბე ბის ტრან ს პორ ტი რე ბის 

შე სა ხებ.

ყუ ლე ვის პორ ტი – შპს „შავი 
ზღვის ტერ მი ნა ლი“
ყუ ლე ვის ტერ მი ნა ლის მშე ნებ ლო ბა 2000 წელს და-
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იწყო, მაგ რამ ორი წლის შემ დეგ, და ფი ნან სე ბის 

შეწყ ვე ტის გა მო, შე ჩერ და. მშე ნებ ლო ბას სა ქარ-

თ ვე ლოს რკი ნიგ ზა და ავ ს ტ რი უ ლი კომ პა ნია 

„არომაგ ოილი“ აწარ მო ებ დ ნენ. 

2004 წლის სექ ტემ ბერ ში პრო ექ ტის გაგ რ ძე ლე-

ბის მიზ ნით შე იქ მ ნა სა ერ თა შო რი სო კონ სორ ცი უ-

მი, რო მელ შიც ტერ მი ნა ლის მშე ნებ ლო ბის ინი ცი ა-

ტო რე ბი და ქარ თ ვე ლი და უცხო ე ლი ბიზ ნეს მე ნე ბი 

შე დი ოდ ნენ. 

2007 წლის იან ვარ ში ტერ მი ნა ლი აზერ ბა ი ჯა ნის 

სა ხელ მ წი ფო ნავ თობ კომ პა ნია Socar-მა შე ი ძი ნა.

სა ბო ლო ოდ, ყუ ლე ვის ნავ თობ ტერ მი ნა ლი 2008 

წლის 16 მა ისს გა იხ ს ნა.

„სოკარმა“ დღე ი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო-

მი კა ში 400 მი ლი ო ნამ დე დო ლა რის ინ ვეს ტი რე ბა 

გა ნა ხორ ცი ე ლა.

ტერ მი ნალ მა თა ვის თავ ზე აიღო გარ კ ვე უ ლი 

ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც სა ქარ თ ვე ლოს რკი-

ნიგ ზა ზე მთე ლი რი გი სამ შე ნებ ლო და სა რე ა ბი ლი-

ტა ციო სა მუ შა ო ე ბის გან ვი თა რე ბას გუ ლის ხ მობ და. 

სარ კი ნიგ ზო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბი-

სათ ვის 3 მლნ დო ლა რი გა მო ი ყო. გან ვი თა რე ბუ ლი 

სარ კი ნიგ ზო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 

შე ამ ცი რებს ხარ ჯებს თბო მავ ლის საწ ვავ ზე, და აჩ-

ქა რებს ტვირ თის მი წო დე ბა სა და ხელს შე უწყობს 

ტვირ თ ბ რუნ ვის გაზ რ დას.

ტერ მი ნა ლის გამ ტა რუ ნა რი ა ნო ბა – წე ლი წად ში 

10 მლნ ტო ნამ დე –  ნავთობპროდუქტის გა დატ ვირ-

თ ვის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, აქე დან: 3 მლნ ტო ნა 

ნავ თო ბის, 3 მლნ ტო ნა დი ზე ლი სა და 4 მი ლი ო ნი 

ტო ნა მა ზუ თის. სა რე ზერ ვუ ა რო პარ კის მთლი ა ნი 

მო ცუ ლო ბა 320 ათა სი კუ ბუ რი მეტ რი ა, 380 ათას 

ტო ნამ დე გაზ რ დის პო ტენ ცი ა ლით. ნავ თობ პ რო-

დუქ ტე ბის ჩა მო სას ხ მე ლად ტერ მი ნალ ში გათ-

ვა ლის წი ნე ბუ ლია ორი ნავ სა ბმე ლი, რომ ლე ბიც 

100 ათას ტო ნამ დე ტვირ თამ წე ო ბის ტან კე რებს 

ემ სა ხუ რე ბა. ჩა მოს ხ მის მწარ მო ებ ლუ რო ბა სა ათ ში 

1000-დან 8000-მდე კუ ბურ მეტრს შე ად გენს. ობი-

ექტს ემ სა ხუ რე ბა წი ნა სა პორ ტო სარ კი ნიგ ზო სად-

გუ რი, რო მე ლიც ტვირ თის გა დას ხ მის მო ლო დინ ში 

მყოფ 180 ვა გონ - ცის ტერ ნას ერ თ დ რო უ ლად იტევს. 

სარ კი ნიგ ზო ეს ტა კა დებ ზე ერ თ დ რო უ ლად 168 ვა-

გონ - ცის ტერ ნის გად მოტ ვირ თ ვაა შე საძ ლე ბე ლი.

2010 წლის ივ ლი სი დან ყუ ლე ვის პორ ტ მა ყა ზა-

ხუ რი ნავ თო ბის გა და ზიდ ვა და იწყო. ამ პრო ექ ტის 

რე ა ლი ზა ცი ი სათ ვის, რო მე ლიც დიდ ტო ნა ჟი ა ნი 

ტან კე რე ბის (100 000 ტო ნა ზე მე ტი ტვირ თამ წე ო-

ბის) მომ სა ხუ რე ბის აუცი ლებ ლო ბას თან იყო და-

კავ ში რე ბუ ლი – ფსკე რის დაღ რ მა ვე ბის სა მუ შა ო ე ბი 

გა ნა ხორ ცი ე ლა. ტერ მი ნა ლის ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ-

ვი ლო ბა ტან კე რე ბის რე კორ დუ ლად მცი რე დრო ში 

(რეგიონის სხვა ტერ მი ნა ლებ თან შე და რე ბით 

2-ჯერ ნაკ ლე ბი) დატ ვირ თ ვის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა.

2012 წლის ივ ლის ში კი, ნავ თობ ტერ მი ნალ ში 

არ სე ბუ ლი პრო პი ლე ნის გა და სატ ვირ თი ახა ლი 

კომ პ ლექ სის მეშ ვე ო ბით, ყუ ლე ვის ტერ მი ნა ლით 

ქი მი უ რი პრო დუქ ცი ის გა დატ ვირ თ ვაც გახ და შე-

საძ ლე ბე ლი. 

ფო თის პორ ტი
ფო თის პორ ტი და მა კავ ში რე ბე ლი რგო ლია ტვირ-

თე ბის გა და ზიდ ვი სას თურ ქე თი დან, ახ ლო აღ მო-

სავ ლე თი დან და ევ რო პი დან  შუა აზი ის ქვეყ ნებ სა 

და ავ ღა ნეთ ში.

2008 წ. ფო თის პორ ტის აქ ცი ე ბის 51% და პორ-

ტის მარ თ ვის უფ ლე ბა 49-წლიანი ვა დით არა ბულ მა 

კომ პა ნია RAK Investment Authority-მ (RAKIA, UAE) 

შე ი ძი ნა. მოგ ვი ა ნე ბით კომ პა ნი ამ პორ ტის აქ ცი-

ე ბის დარ ჩე ნი ლი წი ლიც შეისყიდა და აქ ცი ე ბის 

100%-იანი პა კე ტის მფლო ბე ლი გახ და. აღ ნიშ ნუ ლი 

გა რი გე ბის ერ თ -ერ თი მთა ვა რი ვალ დე ბუ ლე ბა 

სა ქარ თ ვე ლოს მხრი დან ფოთში თა ვი სუ ფა ლი 

ეკო ნო მი კუ რი ზო ნის შექ მ ნა სა და გან ვი თა რე ბას, 

ასე ვე ახა ლი აერო პორ ტის მშე ნებ ლო ბას ით ვა-

ლის წი ნებ და. არა ბი ინ ვეს ტო რე ბის მი ერ გაცხა დე-

ბუ ლი გრან დი ო ზუ ლი გეგ მე ბის მი უ ხე და ვად, 2011 

წლის აპ რილ ში RAKIA-მ ფო თის პორ ტის აქ ცი ე ბის 

80% და ნი ურ გი განტს, AP Moller-Maersk Group-ის 

შვი ლო ბილ, APM Terminals-ს მიჰ ყი და და პორ ტის 

მარ თ ვი დან გა ვი და.

ფო თის პორ ტი გა და ზიდ ვებს სა მი ძი რი თა დი 

მი მარ თუ ლე ბით ახორ ცი ე ლებს:

 – გა და ზიდ ვე ბი აზერ ბა ი ჯან სა და რუ სეთ ში სა-

საზღ ვ რო ზო ლი დან – სა მუ რი /ი ა ლა მა

 – გა და ზიდ ვე ბი თურ ქ მე ნეთ ში, ავ ღა ნეთ ში, ტა-

ჯი კეთ ში, უზ ბე კეთ ში- ბორ ნით – ბა ქო- თურ ქ მენ ბა ში

 – გა და ზიდ ვე ბი ყა ზა ხეთ ში, უზ ბე კეთ სა და ყირ-

გი ზეთ ში – ბორ ნით – ბა ქო -აქ ტაუ

 – მუდ მი ვი შე ფერ ხე ბე ბი ბო რან ზე ბა ქო- თურ ქ-

მენ ბა ში, ბა ქო -აქ ტა უ, ისე ვე რო გორც სა საზღ ვ რო 

ზო ნებ ში ავ ღა ნეთ თან (სერხეტაბატ – ტურ გუნ დის 

მი მარ თუ ლე ბით და გა ლა ბა – ხა ი რა ტო ნის მი მარ-

თუ ლე ბით) საგ რ ძ ნობ ლად ზრდის სატ რან ზი ტო 

დროს ფო თის პორ ტი დან. 

მთავარი თემა: გადაზიდვები საზღვაო ტრანზიტი
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მთავარი თემა: გადაზიდვები

გადამზიდავი კომპანიები

სა ქარ თ ვე ლოს 
სატ რან ზი ტო 
დე რე ფან ი
როდესაც საქართველოს ეკონომიკაზე საუბრობენ, 
ქვეყნის სტრატეგიულად ხელსაყრელი მდებარეობა 
უმნიშვნელოვანეს საკითხთა ნუსხაში ექცევა. თუმცა, 
როგორც ჩანს, ქვეყნისთვის ამ უმნიშვნელოვანესი 
ინდუსტრიის გზა მხოლოდ „აბრეშუმის“ არაა 
და ის მრავალ ბარიერს შეიცავს. მიუხედავად 
ამისა, არსებობენ კომპანიები, რომლებიც 
ინფრასტრუქტურულ თუ სხვა სახის სირთულეებს არ 
უფრთხიან, გადაზიდვების სფეროში ნაყოფიერად 
მუშაობენ და დიდ სარგებელსაც იღებენ. გაგაცნობთ 
იმ ძირითად კომპანიებს, რომლებიც თავიანთი 
ბიზნესით სიტყვათშეთანხმება „სატრანზიტო 
დერეფანს“ მნიშვნელობას სძენენ. 

„მა ერსკ სა ქარ თ ვე ლო“
ქარ თულ ბა ზარ ზე გა მო ჩე ნი დან და ახ ლო ე ბით 

10 წლის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თ ვე ლო სა და ამი-

ერ კავ კა სი ა ში კომ პა ნია „მაერსკ სა ქარ თ ვე ლო“ 

სა კონ ტე ი ნე რო გა და ზიდ ვე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე-

ბელ კომ პა ნი ებს შო რის უპი რო ბო ლი დე რი იყო. 

დღეს ის MSC Georgia-ს შემ დეგ მე ო რე ად გილს 

იკა ვებს, თუმ ცა 1998 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი სატ-

რან ზი ტო გა და ზიდ ვე ბის ერ თ -ერთ უმ ს ხ ვი ლეს 

კომ პა ნი ას წარ მო ად გენს.

„მაერსკ სა ქარ თ ვე ლოს“ გე ნე რა ლუ რი დი-

რექ ტო რი, ნი კო ლოზ გო გო ლი, ამ ბობს, რომ 

„მაერსკი“ მხო ლოდ ფო თის პორ ტით სარ გებ-

ლობს, ბა თუ მის პორ ტის გა მო ყე ნე ბით კი გა და-

ზიდ ვებს არ აწარ მო ებს. შე მო ტა ნი ლი ტვირ თის 

ნა წი ლი – და ახ ლო ე ბით 30% – სა ქარ თ ვე ლო ში 

რჩე ბა, ნა წი ლი კი სომ ხეთ -ა ზერ ბა ი ჯან ში იგ ზავ-

ნე ბა (ასევე და ახ ლო ე ბით 30-30%). იმ პორ ტი-

რე ბუ ლი ტვირ თის დარ ჩე ნი ლი 5-10% შუა აზი ა ზე 

ნა წილ დე ბა. რაც შე ე ხე ბა ექ ს პორტს, ნი კო ლოზ 

გო გო ლის თქმით, სა ქარ თ ვე ლო ში დატ ვირ თუ ლი, 

ექ ს პორ ტის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი კონ ტე ი ნე რე ბის 

პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი და ახ ლო ე ბით 15 %-ია. 

აღ ნიშ ნუ ლი 15%-დან ექ ს პორ ტის თ ვის გამ ზა დე ბუ-

ლი ტვირ თი ძი რი თა დად ქარ თუ ლი ა, ხოლო ნა წი-

ლი აზერ ბა ი ჯა ნი დან და სომ ხე თი და ნაც მო დის.

ტვირ თე ბის გა და ზიდ ვის მხრივ, აზერ ბა ი ჯა ნი-

სა და სომ ხე თის თ ვის სა ქარ თ ვე ლო ძი რი თა დად 

ტრან ზი ტულ რე გი ონს წარ მო ად გენს, გა და ზიდ-

ვე ბი სრულ დე ბა ავ ღა ნე თის მი მარ თუ ლე ბი თაც, 

თუმ ცა არც ისე ხში რად, ვი ნა ი დან ინ ფ რას ტ რუქ-

ტუ რუ ლი პი რო ბე ბი და პორ ტე ბი სა ქარ თ ვე ლოს 

გავ ლით ავ ღა ნეთ სა და შუა აზი ა ში ხში რი ტრან-

ს პორ ტი რე ბის სა შუ ა ლე ბას არ იძ ლე ვა. „მაერსკ 

სა ქარ თ ვე ლოს“ ავ ღა ნეთ ში საკ ვე ბი პრო დუქ ტი და 

ჯა რის თ ვის სა ჭი რო სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნივ თე ბი 

შე აქვს. კონ ტე ი ნე რე ბი და გე მე ბი „მაერსკ ლა ი-

ნის“ სა კუთ რე ბაა და ამიტომ ტვირ თის გა და სა-

ტა ნად კომ პა ნი ას და მა ტე ბი თი კონ ტე ი ნე რე ბის 

და ქი რა ვე ბა არ უწევს. მას შემ დეგ, რაც ავ ღა ნე-

თი დან ჯა რე ბის გა მოყ ვა ნა და იწყე ბა, იქ საკ ვე ბი 

და სა ყო ფაცხოვ რე ბო პრო დუქ ტი მა ინც შე ვა. 

შე საძ ლოა ავ ღა ნე თი დან ტექ ნი კის გა მო საყ ვა ნად 

სა ქარ თ ვე ლოს კო რი დო რიც გა მო ი ყე ნონ, თუმ ცა 

დე ტა ლე ბი ამ დრო ის თ ვის უც ნო ბი ა. 

„მაერსკ სა ქარ თ ვე ლოს“ გე ნე რა ლუ რი დი რექ-

ტო რი, ნი კო ლოზ გო გო ლი, ამ ბობს, რომ ქარ თულ 

ბა ზარ ზე გა დამ ზი დავ კომ პა ნი ებს შო რის დი დი 

კონ კუ რენ ცი ა ა, ვი ნა ი დან ყვე ლა მსხვილ სატ რან-

ზი ტო კომ პა ნი ას სა ქარ თ ვე ლო ში სა კუ თა რი წარ-

მო მად გენ ლო ბა უკ ვე ჰყავს. და ახ ლო ე ბით 10-მდე 

წამ ყ ვან საზღ ვაო სა კონ ტე ი ნე რო კომ პა ნი ას შო-

რის ნი კო ლოზ გო გო ლი „მაერსკს“ იმით გა მო არ-

ჩევს, რომ მას ად გი ლობ რი ვად უკე თე სი სერ ვი სის 

შე თა ვა ზე ბა შე უძ ლი ათ მომ ხ მა რებ ლის თ ვის, რაც 

კმა ყო ფი ლი კლი ენ ტე ბის რა ო დე ნო ბას ზრდის და 

კომ პა ნი ის იმიჯს ამაღ ლებს. თუმ ცა ძი რი თა დი 

კონ კუ რენ ცია უკ ვე ზღვა ზე იწყე ბა, სა დაც ხა ზე ბი 

ეჯიბ რე ბა ერ თ მა ნეთს გა და ზიდ ვის თ ვის სა ჭი რო 

ოპ ტი მა ლუ რი დრო ი სა და ფა სის შე თა ვა ზე ბით. 

„ამ ეტაპ ზე ჩვე ნი პრობ ლე მა არის ის, რომ ვერ 

შე მოგ ვ ყავს ე.წ დე და გე მე ბი – დე და გემს ვე ძა ხით 

ძი რი თა დი მარ შ რუ ტის, სა ხა ზო გემს. მნიშ ვ ნე ლო-

ავტორი: მაგდა ლეკიაშვილი
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ვა ნი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს პორ ტებ ში, იქ ნე ბა ეს 

ფო თის თუ ბა თუ მის, შე მო ვი დეს დი დი ზო მის 

გე მე ბი. მა გა ლი თად, იმისთვის, რომ ჩვენ ტვირ-

თი ფოთ ში ან ბა თუმ ში მი ვი ღოთ, ეს ტვირ თი ჯერ 

სტამ ბულ ში უნ და ჩა ვი ტა ნოთ, გადმოვ ტ ვირ თოთ 

პრო დუქ ტი პა ტა რა გემ ზე და იმ პა ტა რა გე მით 

მო ვი ტა ნოთ ფო თამ დე. ჩვე ნი მი ზა ნი ა, შე მო ვიყ-

ვა ნოთ სა ქარ თ ვე ლო ში ისე თი დი დი ზო მის გე-

მე ბი, რო გო რიც, მა გა ლი თად, უკ რა ი ნა ში შე დის. 

კერ ძოდ, ჩი ნე თი დან მი მა ვა ლი გე მი პირ და პირ 

შე დის ოდე სის პორ ტ ში. ქარ თულ პორ ტებს კი 

დი დი გე მე ბის მი ღე ბა არ შე უძ ლი ათ“, – ამ ბობს 

ნი კო ლოზ გო გო ლი. 

თუ სა ქარ თ ვე ლოს პორ ტე ბი დი დი ზო მის 

გე მე ბის მი ღე ბას შეძ ლებს, ეს გა და ზიდ ვის 

პრო ცე დუ რა საც გა ა მარ ტი ვებს და ხარ ჯებ საც შე-

ამ ცი რებს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ხში რად ავ ღა ნე-

თი სა და შუა აზი ის ტვირ თე ბი ქარ თულ პორ ტებს 

გვერდს უვ ლი ან და გა და ზიდ ვის თ ვის სხვა გზას 

ირ ჩე ვენ, მა გა ლი თად, გზას ბალ ტი ის პი რე თის 

პორ ტე ბი დან. შემ დეგ კი ტრან ს პორ ტი რე ბის-

თ ვის რუ სე თის რკი ნიგ ზას იყე ნე ბენ. ნი კო ლოზ 

გო გო ლის თქმით, ეს რკი ნიგ ზა კონ კუ რენ ტუ ნა-

რი ა ნი ა, პრო დუქ ცია დრო უ ლად ჩა დის და ნიშ-

ნუ ლე ბის ად გილ ზე და ფა სე ბიც შე და რე ბით 

და ბა ლი ა.

„რადგან სა ქარ თ ვე ლოს პორ ტებ ში დი დი გე-

მი ვერ შე მოგ ვ ყავს, ამი ტომ და მა ტე ბი თი გა დატ-

ვირ თ ვა გვი წევს სტამ ბულ ში ან სხვა პორ ტ ში. 

ცხა დი ა, ეს და მა ტე ბი თი ხარ ჯი ა. ხარჯს ზრდის 

პა ტა რა გე მე ბით გა და ზიდ ვაც. შე სა ბა მი სად, გა-

და ზიდ ვის ღი რე ბუ ლე ბა ფო თამ დე ან ბა თუ მამ დე 

ძვირ დე ბა“, – გან მარ ტა „მაერსკ სა ქარ თ ვე ლოს“ 

გე ნე რა ლურ მა დი რექ ტორ მა. 

კომ პა ნი ის ძი რი თა დი საქ მი ა ნო ბა საზღ ვაო 

გა და ზიდ ვა ა, აქე დან გა მომ დი ნა რე, „მაერსკის“ 

წარ მო მად გენ ლე ბი ქარ თულ პორ ტებ თან აწარ-

მო ე ბენ მო ლა პა რა კე ბას, თუმ ცა – ჯერ ჯე რო ბით 

უშე დე გოდ. დღეს ფოთ ში 1 100 TEU-იანი (1 TEU 

– 20-ფუტიანი კონ ტე ი ნე რის ეკ ვი ვა ლენ ტი) გე მის 

შე მოყ ვა ნაა დაშ ვე ბუ ლი, რაც ძა ლი ან მცი რე 

ზო მი სად ით ვ ლე ბა, მა შინ რო დე საც უკ რა ი ნის 

პორ ტ ში 6 500- 7 000 TEU-იანი გე მე ბი შე დის.

თუ კი სა მო მავ ლოდ პორ ტ ში არ სე ბუ ლი პრობ-

ლე მე ბი მოგ ვარ დე ბა, სა ქარ თ ვე ლოს, რო გორც 

ტრან ზი ტუ ლი რე გი ო ნის, პო ტენ ცი ა ლი გა იზ რ დე-

ბა. ქარ თულ გა დამ ზი დავ კომ პა ნი ებს კი მე ტი 

დატ ვირ თ ვით მო უ წევთ მუ შა ო ბა, რაც მათ კი დევ 

უფ რო დიდ წარ მა ტე ბას მო უ ტანს.

„მაერსკ სა ქარ თ ვე ლო“ და ნი უ რი „მაერსკ ლა ი ნის“ აგენ ტია 
ამი ერ კავ კა სი ა ში, რომ ლის საქ მი ა ნო ბის ძი რი თა დი მი მარ-
თუ ლე ბა საზღ ვაო სა კონ ტე ი ნე რო გა და ზიდ ვე ბი ა, ტვირ თის 
სა ბო ლოო და ნიშ ნუ ლე ბის პუნ ქ ტი კი – მსოფ ლი ოს ნე ბის მი ე-
რი წერ ტი ლი. სა ქარ თ ვე ლო სა და ამი ერ კავ კა სი ა ში კომ პა ნია 
ძი რი თა დად იმ პორტს ახორ ცი ე ლებს. უფ რო კონ კ რე ტუ-
ლად, კონ ტე ი ნე რე ბის 85%-ით ტვირ თის იმ პორ ტი რე ბა 
ხორციელდება, 15%-ით კი – ექ ს პორ ტი რე ბა. სა ქარ თ ვე ლო-
დან ექ ს პორ ტის ძი რი თად მა სას ჯარ თი ან ჯარ თის გან დამ-
ზა დე ბუ ლი ნა ხევ რად მზა და მზა პრო დუქ ცია წარ მო ად გენს. 
სა ქარ თ ვე ლო დან გა დის ღვი ნოც, თუმ ცა ექ ს პორ ტი რე ბულ 
სა ქო ნელ ში ღვი ნის წი ლი საკ მა ოდ მცი რე ა.

„კა ტო ნი ენდ კომ პა ნი ჯორ ჯია“
სატ რან ს პორ ტო და ლო გის ტი კუ რი კომ პა ნია „კატონი 

ენდ კომ პა ნი ჯორ ჯი ა“ სა ქარ თ ვე ლო ში 2000 წლი დან 

მუ შა ობს პორ ტებ ში გე მე ბის აგენ ტი რე ბის, სა ო კე ა ნო 

და სახ მე ლე თო გა და ზიდ ვე ბის სფე რო ში. კომ პა ნი ის 

სა თა ვო ოფი სი თბი ლის ში მდე ბა რე ობს, ხო ლო სა ო-

პე რა ციო – ფოთ ში.ფ
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კომ პა ნია ეწე ვა გე მე ბის სა ა გენ ტო მომ სა ხუ-

რე ბას ფო თის, სუფ სი სა და ბა თუ მის პორ ტებ ში. 

„კატონი ენდ კომ პა ნი ჯორ ჯი ა” მსოფ ლი ო ში ერ თ 

-ერ თი უდი დე სი სა კონ ტე ი ნე რო გა დამ ზი და ვის, 

გერ მა ნუ ლი Hapag Lloyd-ის, აგენ ტია ამი ერ კავ კა-

სი ა ში. 

„კატონი ენდ კომ პა ნი ჯორ ჯი ა“ მსოფ ლი ო-

ში უძ ვე ლე სი, 1846 წელს და არ სე ბუ ლი L Catoni 

Group-ის წევ რი ა. ამ ჯგუფს 14 ოფი სი აქვს ხმელ-

თა შუ ა, ეგე ო სის, შა ვი ზღვე ბი სა და კას პი ის ზღვის 

ძი რი თად პორ ტებ ში და ამ დე ნად არის მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი რე გი ო ნუ ლი მო თა მა შე. ჯგუ ფის სა თა ვო 

ოფი სი სტამ ბულ შია გან თავ სე ბუ ლი.

„კატონი ენდ კომ პა ნი ჯორ ჯი ა“ ემ სა ხუ რე ბა 

თა ვის კლი ენ ტებს რო გორც ამი ერ კავ კა სი ა ში 

(საქართველო, სომ ხე თი, აზერ ბა ი ჯა ნი), ასე ვე 

შუა აზი ის ქვეყ ნებ შიც, რაც გუ ლის ხ მობს ნე ბის მი-

ე რი ტვირ თის (საკონტეინერო თუ არა გა ბა რი ტუ-

ლი) რო გორც სა ო კე ა ნო, ასე ვე სახ მე ლე თო – სარ-

კი ნიგ ზო, სა ავ ტო მო ბი ლო – გზით და ნიშ ნუ ლე ბის 

ად გი ლამ დე მი ტა ნას.

ბო ლო წლებ ში ფო თის პორ ტის ტვირ თ ბ რუნ-

ვა სწრა ფი ტემ პე ბით იზ რ დე ბო და (წელიწადში 

სა შუ ა ლოდ 15-20% -ით), რა საც ვერ ვიტყ ვით 2013 

წლის I ნა ხე ვარ ზე (სულ 5%-იანი ზრდა 2012 წლის 

შე სა ბა მის პე რი ოდ თან შე და რე ბით). ხო ლო კომ-

პა ნი ის ტვირ თ ბ რუნ ვა ამა ვე პე რი ოდ ში 70%-ით 

გა ი ზარ და. 

ახალ ქა ლაქ - ყარ სის რკი ნიგ ზის გახ ს ნა სე რი-

ო ზუ ლი გა მოწ ვე ვის წი ნა შე და ა ყე ნებს სა ქარ თ-

ვე ლოს პორ ტებს, რად გან მი სი დამ თავ რე ბის თა-

ნა ვე ჩვენს პორ ტებს დი დი კონ კუ რენ ცია ელის. 

რკი ნიგ ზის სა შუ ა ლე ბით ტვირ თე ბის შე უ ფერ ხე ბე-

ლი გა და ზიდ ვა შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა ევ რო პი-

დან შუა აზი ის მი მარ თუ ლე ბით პორ ტებ ში დატ-

ვირ თ ვა- გად მოც ლის მომ სა ხუ რე ბის გა რე შე, რაც 

გა და ზიდ ვის დრო სა და ხარ ჯებს და ზო გავს. ამ 

კონ კუ რენ ცი ა ში ჩა საბ მე ლად ფო თის პორ ტ სა და 

სა ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ ზას მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მო-

დერ ნი ზა ცი ის ჩა ტა რე ბა მო უ წევთ, რად გან მა თი 

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა, რბი ლად რომ ვთქვათ, დი დად 

ჩა მორ ჩე ბა თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტებს.

მთავარი თემა: გადაზიდვები გადამზიდავი კომპანიები

დი დი მო ლო დი ნი 2014 წლის-

თ ვის გახ ლავთ ავ ღა ნე თი დან 

ნა ტოს ტვირ თე ბის გა მო ტა ნა. 

რამ დე ნი მე წლის წინ „კატონი“ 

წარ მა ტე ბუ ლად მო ნა წი ლე ობ-

და ამ ტვირ თე ბის ავ ღა ნე თის 

მი მარ თუ ლე ბით გა და ზიდ ვა ში. 

ამე რი კელ და ნა ტო ელ პარ-

ტ ნი ო რებს აქვთ მარ შ რუ ტის 

არ ჩე ვის პრე რო გა ტი ვა. თუ ე.წ. 

„სამხრეთის“ მარ შ რუ ტი შე ირ-

ჩა რო გორც „ჩრდილოეთის“ 

(რუსეთი) ალ ტერ ნა ტი ვა, აქაც 

„კატონი ენდ კომ პა ნი ჯორ ჯი ას“, 

რო გორც გა მოც დილ პარ ტ ნი-

ორს, წარ მა ტე ბის იმე დი აქვს.

„სილქ რო უდ ჯგუ ფი“
1997 წლი დან ქარ თულ ბა ზარ ზე „ბრითიშ ვირ ჯინ 

აილენ დის“ რე ზი დენ ტი კომ პა ნია „სილქ რო უდ ჯგუ-

ფი“ გა მოჩ ნ და. ჰოლ დინ გი „სილქ რო უ დი“ მას ში 

შე მა ვა ლი კომ პა ნი ე ბის ინ ტე რე სე ბის კონ სო ლი-

დი რე ბი სათ ვის და არ ს და. აღ ნიშ ნუ ლი ინ ტე რე სე-

ბი საკ ვე ბი პრო დუქ ცი ის ბა ზარს, უძ რავ ქო ნე ბას, 

ფი ნან სურ მომ სა ხუ რე ბას, ინ ვეს ტი ცი ებ სა და 

კორ პო რა ცი ულ სერ ვი სებს, ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რი სა 

და სა ვაჭ რო სფე რო ებს მო ი ცავს. ერ თ -ერ თი მნიშ-

ვ ნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბა კი სხვა დას ხ ვა სა ხის 

ტვირ თის ტრან ს პორ ტი რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ა. ამ 

მხრივ მთა ვა რი საქ მი ა ნო ბა ნავ თობ პ რო დუქ ტე ბის 

გა და ზიდ ვა ა: შუა აზი ი დან, თურ ქ მე ნე თი დან და 

ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ ში რის თით ქ მის ყვე ლა ქვეყ-

ნი დან - ნე ბის მი ე რი მი მარ თუ ლე ბით. კომ პა ნი ის 

ის ტო რი ის დაწყე ბით ეტაპ ზე გა და ზიდ ვე ბი აზერ-

ბა ი ჯა ნი დან სა ქარ თ ვე ლოს მი მარ თუ ლე ბით ხორ-

ცი ელ დე ბო და – ბა თუ მი სა და ფო თის პორ ტე ბის 

გავ ლით. მოგ ვი ა ნე ბით არე ა ლი გა ფარ თოვ და და 

თურ ქ მე ნე თიც მო იც ვა. ბო ლოს კი ყა ზა ხუ რი წარ-

მო ე ბის ნავ თობ პ რო დუქ ტე ბი და ნედ ლი ნავ თო ბიც 

და იძ რა სა ქარ თ ვე ლოს მი მარ თუ ლე ბით. გზა სამ ხ-

რეთ ყა ზა ხე თი დან უზ ბე კე თი სა და თურ ქ მე ნე თის 

გავ ლით, სა ქარ თ ვე ლოს მი მარ თუ ლე ბით, სწო რედ 

ამ კომ პა ნი ის ინო ვა ცი ა ა. ნედ ლი ნავ თო ბი და ე.წ. 

მუ ქი პრო დუქ ტე ბი მა ნამ დე „სამხრეთის გზით“ 

ტრან ს პორ ტირ დე ბო და. მოგ ვი ა ნე ბით კომ პა ნია 

„ტეტრო კა ზახ ს ტა ნი“, რო მე ლიც ნავ თობ პ რო დუქტს 

სამ ხ რეთ ყა ზა ხეთ ში აწარ მო ებ და, ჩი ნე თის ნავ-

თობ კორ პო რა ცი ამ შე ის ყი და. პრო დუქტს მი მარ-

თუ ლე ბა შე ეც ვა ლა, „სამხრეთის გზა“ კი ამ ეტაპ ზე 

უფუნ ქ ცი ოდ დარ ჩა.

„სილქ რო უდ ჯგუ ფი“ ის კომ პა ნი ა ა, რო მელ მაც 

2001 წლი დან (11 სექ ტემ ბ რის ტე რაქ ტის შემ დეგ) 

ნა ტოს ჯა რე ბის ნავ თობ პ რო დუქ ტე ბით მო მა რა გე ბა 

და იწყო. 2009 წლი დან კი, რო დე საც ავ ღა ნე თის კენ 

მი მა ვა ლი სხვა მი მარ თუ ლე ბე ბი ჩა ი კე ტა, სწო რედ 

„სილქ რო უ დის“ მარ შ რუ ტით გა ი ზარ და ტრან ს პორ-

ტი რე ბა ქვე ყა ნა ში. კომ პა ნი ის ლო გის ტი კი სა და ფი-

ნან სე ბის დი რექ ტო რი, და ვით რა ფა ვა, ამ ბობს, რომ 

კომ პა ნია ნა ტოს მკაცრ და მა ღალ მოთხოვ ნად სტან-

დარ ტებს კარ გად მო ერ გო და მათ თ ვის ნავ თო ბის 

მი სა წო დებ ლად ექ ს კ ლუ ზი უ რი უფ ლე ბაც მო ი პო ვა. 

„გამომდინარე იქი დან, რომ ყოფილი საბ ჭო-

თა კავ ში რის ქვეყ ნებ ში წარ მო ე ბუ ლი ნავ თო ბის 

ხა რის ხი ნა ტოს არ აკმაყოფილებს, მა თი ჯა რე ბის 

ექ ს კ ლუ ზი უ რი მიმ წო დე ბე ლი კომ პა ნია „სუპრიმი“ 



სექტემბერი  2013    FORBES | 47

და სავ ლე თის ქვეყ ნებ სა და აფ რი კა ში, თა ნა მედ-

რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბით წარ მო ე ბულ სპე ცი ა ლუ რი 

ხა რის ხის ავი ა ცი ურ საწ ვავს ყი დუ ლობს და ტან-

კე რე ბით ფო თის პორ ტამ დე ეზი დე ბა“, – ამ ბობს 

რა ფა ვა და დე ტა ლუ რად აღ წერს იმ მარ შ რუტს, 

რო მე ლიც „სილქ რო უდ ჯგუფს“ ფო თი დან ავ ღა-

ნე თამ დე პრო დუქ ცი ის ტრან ს პორ ტი რე ბის თ-

ვის სჭირ დე ბა: „საწვავის ნავ თობ ტერ მი ნალ ში 

გა დატ ვირ თ ვის შემ დეგ პრო დუქ ცი ას ფო თის 

სარ კი ნიგ ზო შე მად გენ ლო ბის ვა გონ -ცის ტერ ნებ-

ში ვა თავ სებთ და ბა ქომ დე ტრან ს პორ ტი რე ბას 

უზ რუნ ველ ვ ყოფთ. ბა ქო ში მე ო რე ეტა პი იწყე ბა 

– ნაბ თობ პ რო დუქ ტი თავ ს დე ბა ბო რან ზე, გა და-

დის თურ ქ მე ნეთ ში და გა დაკ ვეთს კას პი ის ზღვას. 

მომ დევ ნო ეტა პი კვლავ სარ კი ნიგ ზო მა გის ტ რალს 

მო ი ცავს – ცის ტერ ნებ ში გა დატ ვირ თ ვის შემ დეგ 

ავ ღა ნე თის მი მარ თუ ლე ბით, ბო ლო სარ კი ნიგ ზო 

პუნ ქ ტამ დე ვე ზი დე ბით. ავ ღა ნეთ ში რკი ნიგ ზა ბო-

ლომ დე არ არის გაყ ვა ნი ლი, შე სა ბა მი სად, საწ ვა ვი 

ან თურ ქ მე ნეთ -ავ ღა ნე თის, ან უზ ბე კეთ -ავ ღა ნე თის 

საზღ ვ რამ დე მიგ ვაქვს. ბო ლო ეტა პი საწ ვა ვის ცის-

ტერ ნე ბი დან ჯერ ად გი ლობ რივ ტერ მი ნალ ში, შემ-

დეგ კი ავ ტო ცის ტერ ნებ ში გან თავ სე ბა ა”. შემდგომ 

შე ი ა რა ღე ბუ ლი ბად რა გის თან ხ ლე ბით, პრო დუქ-

ცია და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლამ დე, ყვე ლა იმ ქა ლაქ ში 

ჩა დის, სა დაც ნა ტოს კონ ტინ გენ ტია გან ლა გე ბუ-

ლი. ფო თის პორ ტი დან ავ ღა ნე თის სარ კი ნიგ ზო 

საზღ ვ რამ დე ნავ თო ბის ტრან ს პორ ტი რე ბის თ ვის 

სა ჭი რო დრო ერ თი თვე ა, საწ ვა ვის რა ო დე ნო ბა კი 

– თვე ში 30 ათა სი ტო ნა. 

ნავ თობ პ რო დუქ ტე ბის გა და ზიდ ვა „სილქ 

რო უდ ჯგუ ფის თ ვის“ ერ თა დერ თი მი მარ თუ ლე ბა 

არ არის. კომ პა ნი ას ავ ღა ნე თის მი მარ თუ ლე ბით 

ჯა რის თ ვის სა ჭი რო მშრა ლი სა ყო ფაცხოვ რე ბო 

პრო დუქ ცი აც გა და აქვს. ფო თის პორ ტ ში შე მო სუ-

ლი პრო დუქ ტი სარ კი ნიგ ზო გზით ავ ღა ნე თამ დე 

იმა ვე რე ისს ახორ ცი ე ლებს. 

ნა ტოს პო ლი ტი კა ავ ღა ნეთ ში უკ ვე გან საზღ ვ რუ-

ლი ა. 2014 წელს, ჯა რე ბის გა მოყ ვა ნის შემ დეგ, კომ-

პა ნია კვლავ მი ი ღებს მო ნა წი ლე ო ბას ტვირ თის 

მოძ რა ო ბა ში, თუმ ცა ერ თი ცვლი ლე ბით – ამ ჯე რად 

საწყი სი პუნ ქ ტი ავ ღა ნე თი იქ ნე ბა. მი უ ხე და ვად 

იმი სა, რომ სა ჯა რი სო შე ნა ერ თე ბი ტე რი ტო რი ას 

და ტო ვებს, ნავ თობ პ რო დუქ ტე ბის ში და მოხ მა რე-

ბის თ ვის „სილქ რო უდ მა“ შესაძლოა კვლავ გა მო ი-

ყე ნოს გზა, რომ ლი თაც უკ ვე წლე ბი ა, სარ გებ ლობს. 

ბო ლო ორი წლის გან მავ ლო ბა ში, გარ და ავ ღა-

ნუ რი მი სი ი სა, კომ პა ნი ას მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დაკ ვე-

თე ბი არ ჰქო ნი ა. აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ „სილქ 

რო უდ ჯგუფს“ სა კუ თა რი ვა გონ -ცის ტერ ნე ბი არა 

აქვს და მათ სხვა დას ხ ვა კომ პა ნი ის გან ქი რა ობს. 

კონ ტე ი ნე რე ბის თ ვის პლატ ფორ მებ საც სა ქარ თ ვე-

ლოს რკი ნიგ ზას უკ ვეთს. 

„ნებისმიერი სა ხი სა და რა ო დე ნო ბის ტვირ თის 

გა და ზიდ ვა შეგ ვიძ ლი ა, თუმ ცა გვაქვს გა აზ რე ბუ ლი 

სა ტა რი ფო პო ლი ტი კა, რო მე ლიც დამ კ ვე თის თ ვის, 

ქარ თულ მარ შ რუ ტებ თან შე და რე ბით, შე საძ ლო ა, 

მი უ ღე ბე ლი იყოს. მა გა ლი თად, კვლავ ავ ღა ნე თი, 

რო მე ლიც ასე ვე ბალ ტი ის პი რე თის ქვეყ ნე ბის პორ-

ტე ბი დან, რუ სე თის გავ ლით, მა რაგ დე ბა ნავ თობ-

პ რო დუქ ცი ით, თუმ ცა ამ მარ შ რუტს კონ კუ რენ ცი ას 

ვუ წევთ – ჩვე ნი სქე მი თა და პი რო ბე ბით ამ ეტაპ ზე 

ვჯობ ნით. ასე რომ, სა ქარ თ ვე ლოს კო რი დო რი 

კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი გავ ხა დეთ”, – ამ ბობს და ვით 

რა ფა ვა და იმა საც აღ ნიშ ნავს, რომ ის ნავ თობ პ-

რო დუქ ტე ბი, რომ ლე ბიც ევ რო პა ში სა ქარ თ ვე ლოს 

გავ ლით თურ ქ მე ნე თი დან მი ე დი ნე ბო და, დღეს 

უმე ტე სად რუ სე თის გზით გა და დის. ეს სა ტა რი ფო 

პო ლი ტი კაა – კომ პა ნი ებ მა და რუ სე თის რკი ნიგ ზამ 

კონ კუ რენ ცია „სილქ რო უდს“ ხელ საყ რე ლი ტა რი-

ფე ბით გა უ წი ა. 

რაც შე ე ხე ბა ში და კონ კუ რენ ცი ას, „სილქ რო უდ 

ჯგუ ფის თ ვის“ სა ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ ზა უკონ კუ-

რენ ტო და ერ თა დერ თი ბუ ნებ რი ვი მო ნო პო ლის-

ტია ბა ზარ ზე. 

„სილქ რო უდს“ აქვს მო ნი ტო რინ გის სის ტე-

მა, რო მე ლიც მათ და მო უ კი დებ ლად შე ი მუ შა ვეს. 

გა სავ ლე ლი გზის ყვე ლა წერ ტილ ზე კომ პა ნი ას 

ნე ბის მი ე რი ცის ტერ ნის გა კონ ტ რო ლე ბა შე უძ ლი ა. 

პა რა ლე ლუ რად, არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ის მო ნი ტო-

რინგს ახორ ცი ე ლე ბენ და წლე ბის გან მავ ლო ბა-

ში შეს რუ ლე ბუ ლი ყო ვე ლი რე ი სის ის ტო რი ა საც 

არ ქივ ში ინა ხა ვენ, რაც, მა თი აზ რით, კომ პა ნი ის 

მო ბი ლუ რო ბას ზრდის. 

„სილქ რო უდ ჯგუ ფი“, 
მი სი გა მოც დი ლე ბი-
დან გა მომ დი ნა რე, 

შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ 
დროს, მოთხოვ ნებ სა 
და სტან დარ ტებს მაქ-
სი მა ლუ რად ერ გე ბა. 
პირ ვე ლე ბი ვი ყა ვით, 

ვინც ე.წ. „სამხრეთის 
გზა“ გაჭ რა, ნა ტოს ჯა-
რებს ნავ თობ პ რო დუქ-

ტებს ექ ს კ ლუ ზი უ რად 
ვაწ ვ დით. შე სა ბა მი სად, 

სა მო მავ ლო „მისიაც“ 
ისე თი ვე აქ ტუ ა ლუ რი 

და მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნი იქ ნე ბა, რო გო რიც 
წი ნა პრო ექ ტე ბი. რაც 
მთა ვა რი ა, მომ დევ ნო 

პრო ექ ტე ბის შე მუ შა ვე-
ბის დრო საც ძი რი თად 

აქ ცენტს სა ქარ თ ვე ლოს 
კო რი დო რის მაქ სი მა-

ლუ რად ათ ვი სე ბა ზე 
გა ვა კე თებთ“, – აღ ნიშ-

ნავს და ვით რა ფა ვა, 
კომ პა ნი ის ლო გის ტი-

კი სა და ფი ნან სე ბის 
დი რექ ტო რი.
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MedIterranean ShIppIng 
CoMpany S.a. 
2009 წლის აპ რილ ში ამი ერ კავ კა სი ა ში ქსე ლის 

გა ფარ თო ე ბის მიზ ნით MSC Mediterranean Shipping 

Company S.A.-მ საზღ ვა ო- სატ რან ს პორ ტო სა ა გენ ტო 

MSC Georgia, რო გორც და მო უ კი დე ბე ლი ერ თე უ ლი, 

დააფუძნა. მის ძი რი თად საქ მი ა ნო ბად სა ქარ თ ვე-

ლო ში, სომ ხეთ სა და აზერ ბა ი ჯან ში MSC-სათვის 

სა ა გენ ტო მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა გა ნი საზღ ვ რა. თუმ-

ცა აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ MSC Mediterranean 

Shipping Company S.A. სა ქარ თ ვე ლო ში 1996 წლი დან 

მოქ მე დებს. 

MSC Mediterranean Shipping Company S.A. შვე ი ცა-

რი უ ლი საზღ ვა ო- სატ რან ს პორ ტო კომ პა ნი ა ა, რომ-

ლის ცენ ტ რა ლუ რი ოფი სი ჟე ნე ვა ში მდე ბა რე ობს. 

MSC-ის სა კუთ რე ბა შია თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე-

ბის მქო ნე, უახ ლე სი ტექ ნი კით აღ ჭურ ვი ლი 450-მდე 

გე მი. გე მე ბის აღ ნიშ ნუ ლი რა ო დე ნო ბა შე საძ ლე-

ბელს ხდის MSC-ის მი ერ უმოკ ლეს ვა და ში კლი ენ ტის 

მოთხოვ ნის შე სა ბა მი სად მოხ დეს ტვირ თის გა და-

ზიდ ვა მსოფ ლი ოს ერ თი წერ ტი ლი დან მე ო რე ში.

MSC Mediterranean Shipping Company S.A. 

წარ მოდ გე ნი ლია მსოფ ლი ოს 162 ქვე ყა ნა ში 480 

სა ა გენ ტო ოფი სით. MSC Georgia ერ თა დერ თი გა-

დამ ზი და ვი კომ პა ნი ა ა, რო მე ლიც საზღ ვა ო- სატ რან-

ს პორ ტო მომ სა ხუ რე ბას (როგორც იმ პორტს, ასე ვე 

ექ ს პორტს) რე გუ ლა რუ ლად ახორ ცი ე ლებს სა ქარ თ-

ვე ლო ში არ სე ბუ ლი ორი ვე საზღ ვაო ნავ სად გუ რი დან 

(ფოთი, ბა თუ მი) მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით. ასე-

ვე, მხო ლოდ MSC არის ამი ერ კავ კა სი ა ში მოქ მე დი 

საზღ ვაო ხა ზი, რო მე ლიც თა ვის კლი ენ ტებს პირ და-

პირ სერ ვისს სთა ვა ზობს თურ ქეთ სა და უკ რა ი ნა ში. 

MSC Georgia მომ ხ მა რე ბელს სახ მე ლე თო მომ სა ხუ-

რე ბა საც უწევს, თუმ ცა მი სი ძი რი თა დი საქ მი ა ნო ბა 

საზღ ვაო სა კონ ტე ი ნე რო გა და ზიდ ვე ბი ა.

MSC Georgia-ს გა ყიდ ვე ბი სა და მარ კე ტინ გის მე ნე-

ჯე რი, და ვით კოხ რე ი ძე, აღ ნიშ ნავს, რომ სა ქარ თ ვე-

ლო დან ექ ს პორ ტი ნელ - ნე ლა, მაგ რამ სტა ბი ლუ რად 

მა ტუ ლობს; ასე ვე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი აქვს სა ქარ თ-

ვე ლოს, რო გორც ტრან ზი ტულ დე რე ფანს: სა ქარ თ ვე-

ლოს ფო თი სა და ბა თუ მის საზღ ვაო ნავ სად გუ რებ ში 

ჩა მოც ლი ლი ტრან ზი ტუ ლი ტვირ თე ბი ძი რი თა დად 

სომ ხეთ ში, აზერ ბა ი ჯან სა და შუა აზი ა ში ნა წილ დე ბა. 

სომ ხე თი სა და აზერ ბა ი ჯა ნის მი მარ თუ ლე ბით ტრან-

ზი ტუ ლი ბრუნ ვა და მუ შა ვე ბუ ლი და და რე გუ ლი რე ბუ-

ლი ა; რაც შე ე ხე ბა შუა აზი ის მი მარ თუ ლე ბას, ამ მხრივ 

პო ტენ ცი ა ლი ძა ლი ან დი დია და MSC Georgia მის 

ასათ ვი სებ ლად ყვე ლა სა ჭი რო რე სურსს ფლობს. 

საზღ ვა ო- სატ რან ს პორ ტო გა და ზიდ ვის სფე რო ში 

MSC  Georgia-ს ღირ სე უ ლი კონ კუ რენ ტე ბი ჰყავს, რაც 

დი დი სტი მუ ლია კომ პა ნი ის გან ვი თა რე ბი სათ ვის. 

„სიამაყით უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ დი დი პა ტი ვია, 

გე კა ვოს ლი დე რის პო ზი ცია ასეთ ძლი ერ და ჯან საღ 

კონ კუ რენ ტულ გა რე მო ში“, – ამ ბობს კოხ რე ი ძე.

კომ პა ნი ა ში წარ მა ტე ბის მომ ტა ნი ერ თი კონ კ რე-

ტუ ლი ფორ მუ ლის და სა ხე ლე ბა უჭირთ, თუმ ცა აღ ნიშ-

ნა ვენ, რომ ამ წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა ში მათ თი თო ე ულ 

კლი ენ ტ თან ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მიდ გო მა ეხ მა რე ბათ. 

საზღვაო მომსახურების მკაც რად გან საზღ ვ რუ ლი 

ფა სი არ არ სე ბობს. ყო ველ კლი ენტს, ყო ველ ტვირთს, 

ყო ვე ლი საზღ ვაო კონ ტე ი ნე რის გა და ზიდ ვას MSC 

Georgia გა ნი ხი ლავს, რო გორც ცალ კე ულ შემ თხ ვე ვას, 

სა დაც ფა სი მორ გე ბუ ლია კლი ენტს. 

„ყოველ კლი ენ ტ თან ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მიდ გო მა 

გვაქვს და ამიტომ ძა ლი ან დი დი სამუშაოს ჩატარება 

გვიწევს. მომ ხ მა რებ ლებს მა ღა ლი ხა რის ხის სერ-

ვისს ვთა ვა ზობთ და ყო ველ თ ვის ვცდი ლობთ, მათ 

მოთხოვ ნებს მო ვერ გოთ. დი დი მიღ წე ვა და პა სუ ხის-

მ გებ ლო ბა ა, იყო ბაზ რის ლი დე რი“, – ამ ბობს და ვით 

კოხ რე ი ძე. 

MSC Georgia-ს, რო გორც MSC Mediterranean Ship-

ping Company-ის დი დი ოჯა ხის ერ თ -ერთ წევრს, დი-

დი სა მო მავ ლო გეგ მე ბი აქვს. ამას თა ნა ვე, იგი რჩე ბა 

ერ თ გუ ლი პრინ ცი პი სა, რომ კომ პა ნი ის წარ მა ტე ბას 

თი თო ე უ ლი კლი ენ ტის ინ ტე რე სე ბის მაქ სი მა ლუ რი 

გათ ვა ლის წი ნე ბა გან საზღ ვ რავს. ამ დე ვი ზით დღემ-

დე მო სუ ლი კომ პა ნია სა ქარ თ ვე ლო ში დღეს დღე-

ო ბით ერ თ -ერ თი უმ ს ხ ვი ლე სი გა დამ ზი დავია და 

ქარ თულ ბა ზარ ზე პირ ველ, ლი დე რის პო ზი ცი ა საც 

იკა ვებს. 

ყვე ლა ზე დი დი გე მი, 
რო მე ლიც ბა თუ მის საზღ-
ვაო ნავ სად გურ მა მი სი 
არ სე ბო ბის ის ტო რი ა ში 
მი ი ღო, გახ ლავთ MSC 
UKRAINE, რომ ლის სიგ-
რ ძე 202 მეტ რი ა, ხოლო 
სი გა ნე - 31 მეტ რი. ბა თუ-
მის ტერ მი ნალ მა  
44 სა ა თის გან მავ ლო ბა ში 
ამ გემ ზე სა ერ თო ჯამ ში 
2400 TEU-ს დაც ლა- 
დატ ვირ თ ვის ოპე რა ცია 
გა ნა ხორ ცი ე ლა. MSC 
UKRAINE პო ლო ნეთ ში 
1989 წელს ააგეს და 
ამ ჟა მად ის MSC Medi-
terranean Shipping 
Company-ის ფლო ტის 
შე მად გენ ლო ბა ში ა.

მთავარი თემა: გადაზიდვები გადამზიდავი კომპანიები
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Forward LIne
Forward Line-ი ქარ თულ ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი სხვა 

გა დამ ზი დავი კომ პა ნი ე ბის გან იმით გა მო ირ ჩე ვა, 

რომ მი სი საქ მი ა ნო ბის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა 

ტვირ თე ბის ავი ა გა და ზიდ ვე ბია მსოფ ლი ოს ირ გ ვ-

ლივ. კომ პა ნია 2011 წლი დან სა ერ თა შო რი სო სა- 

ტ რან ს პორ ტო ქსე ლის Ceva Logistics-ის ექ ს კ ლუ ზი-

უ რი წარ მო მად გე ნე ლია სა ქარ თ ვე ლო ში, სა თავო 

ოფი სი მას ამე რი კა ში, კერ ძოდ, ჰი უს ტონ ში აქვს. 

ქსელს გა აჩ ნია 1700-მდე ოფი სი მსოფ ლი ოს 170 

ქვე ყა ნა ში, არის მრა ვალ გ ზის გა მარ ჯ ვე ბუ ლი სხვა-

დას ხ ვა სატ რან ს პორ ტო ჯილ დოს ნო მი ნა ცი ებ ში. 

Forward Line-ის მეშ ვე ო ბით მომ ხ მა რე ბელს შე-

უძ ლია ნე ბის მი ე რი წო ნი სა და მო ცუ ლო ბის ტვირ თი 

გა და ი ტა ნოს სა სურ ველ ად გი ლას რო გორც სა ჰა ე-

რო, ისე სახ მე ლე თო და საზღ ვაო სა შუ ა ლე ბებით. 

კომ პა ნია ასე ვე ახორ ცი ე ლებს თვით მ ფ რი ნა ვე ბის 

მთლი ან ან / და ნა წი ლობ რი ვი დაფ რახ ტ ვა- ჩარ ტერს 

რო გორც არა გა ბა რი ტუ ლი, ისე დი დი მო ცუ ლო ბის 

ტვირ თე ბის თ ვის, სა ბა ჟო ფორ მა ლო ბე ბი სა და 

ქვეყ ნის ში და გა და ზიდ ვე ბის ჩათ ვ ლით. თვით მ-

ფ რი ნა ვის და ქი რა ვე ბა ძი რი თა დად სას წ რა ფო 

და შე და რე ბით ძვი რად ღი რე ბუ ლი ტვირ თე ბის 

გა და სა ტა ნად ხდე ბა, მა გა ლი თად, რო გო რი ცაა საპ-

რო ექ ტო ტვირ თე ბი, ძვი რად ღი რე ბუ ლი მან ქა ნე ბი, 

დი დი მან ქა ნა- და ნად გა რე ბი და ა.შ. 

სა ჰა ე რო გა და ზიდ ვე ბის კომ პა ნია კლი ენტს ე.წ. 

Full service-ს სთა ვა ზობს, რაც გულისხმობს პრო-

ცე დუ რას შემ დე გი თან მიმ დევ რო ბით: მსოფ ლი ოს 

ნე ბის მი ე რი წერ ტი ლი დან ტვირ თის ტრან ს პორ-

ტი რე ბა აერო პორ ტამ დე, სა ბა ჟო პრო ცე დუ რე ბის 

მოგ ვა რე ბა, პრო დუქ ცი ის თვით მ ფ რი ნა ვის ბორ ტ ზე 

და დე ბა და და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლას გაგ ზავ ნა. 

Forward Line-ს ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი აქვს გა ფორ მე ბუ-

ლი მსოფ ლი ო ში არ სე ბულ ყვე ლა წამ ყ ვან ავი ა ხაზ-

თან. ერ თა დერ თი შემ თხ ვე ვა, რო დე საც შე საძ ლოა 

კომ პა ნი ამ რო მე ლი მე კონ კ რე ტულ ავი ა ხაზს არ 

მი მარ თოს, არის ჩარ ტე რუ ლი რე ი სი. მა შინ Forward 

Line -ი კერ ძო თვით მ ფ რი ნავს ქი რა ობს. სპე ცი ა ლუ-

რად ამ სერ ვი სის თ ვის 24 სა ა თის გან მავ ლო ბა ში 

უწყ ვე ტად მუ შა ობს ჩარ ტე რის მო ბი ლუ რი ჯგუ ფი. 

ასე ვე კონ ტ რაქ ტო რე ბის გან არის და ქი რა ვე ბუ ლი 

საზღ ვაო და სახ მე ლე თო გა და ზიდ ვე ბის თ ვის სა ჭი-

რო ტრან ს პორ ტი. 

„ჩვენი კომ პა ნია სა ერ თა შო რი სო სატ რან ს პორ-

ტო ქსე ლის ექ ს კ ლუ ზი უ რი წარ მო მად გენ ლო ბაა 

სა ქარ თ ვე ლო ში, რო მე ლიც მსოფ ლი ოს ყვე ლა ზე 

მსხვი ლი სატ რან ს პორ ტო 

კომ პა ნი ე ბის ხუ თე ულ ში შე-

დის. შე სა ბა მი სად, რო დე საც 

ქსელ თან გვაქვს საქ მე, არ 

არ სე ბობს ბი უ ჯე ტი რე ბის 

ორ გა ნი ზე ბის პრობ ლე მა. 

ყო ვედღი ურ საქ მი ა ნო ბა ში 

ვცდი ლობთ გა ვა უმ ჯო ბე-

სოთ არ სე ბუ ლი და მუდ მივ 

რე ჟიმ ში გა ვუ წი ოთ მო ნი ტო-

რინგი ჩვენ სა ვე პროგ რესს“, 

– ამბობს Forward Line-ის მე ნე ჯე რი მაია ლობ ჟა ნი ძე. 

 კომ პა ნი ის ტვირ თ ბ რუნ ვის 70%-ს იმ პორ ტი შე ად გენს, 

20-25%-ს – ტრან ზი ტუ ლი ტვირ თე ბის მომ სა ხუ რე ბა შუა აზი ა-

სა და ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში, და ნარ ჩენ 5 %-ს კი –  ექ ს პორ ტი. 

ვი ნა ი დან „დამკვეთი“ ყო ველ თ ვის ყუ რადღე ბის ცენ ტ რ-

ში ა, კომ პა ნია სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში გა და ზიდ ვებ თან 

არ სე ბულ დო კუ მენ ტა ცი ას სრულ მო ნი ტო რინგს უწევს, რა თა 

ყო ველ გ ვა რი შე ფერ ხე ბა თა ვი დან იქ ნას აცი ლე ბუ ლი.

რო დე საც სა უ ბა რია Forward Line- ის საქ მი ა ნო ბა ზე, 

კომ პა ნი ა ში ამ ბო ბენ, რომ მა თი მუშაობის მთა ვა რი პრინ-

ცი პები ა: შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს ხა რის ხი, გა და ზიდ ვის 

სის წ რა ფე, პა სუ ხის მ გებ ლო ბა და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი და მო კი-

დე ბუ ლე ბა დამ კ ვე თის მი მართ. 

წარ მა ტე ბის მომ ტა ნი სწო რედ ამ თვი სე ბე ბის მქო ნე 

ადა მი ა ნე ბით და კომ პ ლექ ტე ბუ ლი ჯგუ ფი ა, რომ ლის უახ-

ლოეს გეგ მებ ში კომ პა ნი ის გა ფარ თო ე ბა შე დის. სა ქარ თ ვე-

ლოს გარ და, წარ მო მად გენ ლო ბის გახ ს ნა აზერ ბა ი ჯან შიც 

იგეგმება. კომ პა ნი ა ში ამ ბო ბენ, რომ Forward Line-ი მუდ მი-

ვად უჭერს მხარს ახალ იდე ებ სა და ნო ვა ცი ებს, ყო ველ თ ვის 

ას რუ ლებს და ნა პი რებს და ასე აღ წევს წარ მა ტე ბებს. საქ მი-

სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბა კი შემ დეგ ფრა ზა ში გა მო ი ხა ტე ბა: 

WE CAN DO! 



და საფ რე ნი ზო ლის მშე ნებ ლო ბას თან და კავ ში რე ბით) გა და ხედ ვის გარ და, 

2005 წელს გა ფორ მე ბუ ლი ოპე რი რე ბის შე სა ხებ ხელ შეკ რუ ლე ბის გა და-

ხედ ვაც მო ინ დო მა და მას ში რი გი ცვლი ლე ბი სა შე ი ტა ნა. ხელ შეკ რუ ლე ბას 

დაწ ვ რი ლე ბით ვეც ნო ბით და მას ში ჩვე ნი შე ნიშ ვ ნე ბი და კო რექ ტი ვე ბი 

შეგ ვაქვს. ვი მე დოვ ნებთ, რომ მო ლა პა რა კე ბე ბი წარ მა ტე ბით დას რულ დე-

ბა და ჩვენ გა ვაგ რ ძე ლებთ საქ მი ან და ეფექ ტი ან მუ შა ო ბას საქართველოს 

მთავრობასთან. „ტავ ჯორ ჯი ას“ სურ ვი ლი ა, რომ ჩვენ ერ თად ვიზ რუ ნოთ 

თბი ლი სი სა და ბა თუ მის სა ერ თა შო რი სო აერო პორ ტე ბის გან ვი თა რე ბა სა 

და წინ ს ვ ლა ზე. 

ბო ლო დროს მე დი ა ში ბევრს სა უბ რო ბენ მოქ მე დი ასაფ რენ - და საფ რე ნი 

ზო ლის გა უ მარ თა ო ბის შე სა ხებ. რა მდგო მა რე ო ბა შია ბი ლი კი და მარ თ ლა 

არ სე ბობს თუ არა ბი ლიკ ზე კა ტას ტ რო ფის სა შიშ რო ე ბა?

არ სე ბუ ლი ასაფ რენ - და საფ რე ნი ზო ლი, რო მე ლიც ახ ლა ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ა-

ში ა, საკ მა ოდ მოძ ვე ლე ბუ ლია და შე კე თე ბას სა ჭი რო ებს, თუმ ცა ბი ლი კის 

გა უ მარ თა ო ბის გა მო მო სა ლოდ ნელ კა ტას ტ რო ფა ზე სა უ ბა რი გაზ ვი ა დე-

ბუ ლი ა. 

„ტავ ჯორ ჯი ა“ ყო ველ წ ლი უ რად არე მონ ტებს ასაფ რენ - და საფ რე ნი 

ბი ლი კის გარ კ ვე ულ მო ნაკ ვე თებს, რა თა თა ვი დან იქ ნას აცი ლე ბუ-

ლი ნე ბის მი ე რი, თუნ დაც უმ ნიშ ვ ნე ლო შე ფერ ხე ბა. წელ საც შე ვა კე თეთ 

ასაფ რენ - და საფ რე ნი ზო ლის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი. ასაფ რენ ზოლ ზე 

სა მუ შა ო ე ბი სა ზაფხუ ლო სე ზო ნის (მარტი - ოქ ტომ ბე რი) გან მავ ლო ბა ში 

თითქმის ყოველდღიურად სრულ დე ბა. ასაფრენ ზოლზე სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები წარმატებულად მიმდინარეობს, რასაც ავიაკომპანიების 

წარმომადგენლებიც აღნიშნავენ. ივსება არ სე ბუ ლი ბზა რე ბი, ასე რომ 

თბი ლი სის აერო პორ ტი მზად არის ნე ბის მი ე რი ტი პის თვით მ ფ რი ნა ვის 

მი სა ღე ბად. 

მერ წ მუ ნეთ, კა ტას ტ რო ფის მი ნი მა ლუ რი საფ რ თხეც რომ არ სე ბობ დეს, 

ისე თი ავ ტო რი ტე ტუ ლი ავი ა კომ პა ნი ე ბი, რო გო რიც არის Lufthansa, Turkish 

Airlines-ი, Alitalia, Aegean Airlines-ი, LOT Polish Airlines-ი, Qatar Airways-ი 

რეკლამა

თ
ბი ლი სი სა და ბა თუ მის სა ერ თა შო რი სო აერო პორ ტე ბის 

ოპე რა ტო რი კომ პა ნია „ტავ ჯორ ჯი ა“, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე-

ლო ში 2005 წლი დან მოღ ვა წე ობს, TAV Airports Holding-ის 

შვი ლო ბი ლი კომ პა ნი ა ა. TAV Airports Holding-ი 1997 წელს 

და არ ს და რო გორც Tepe და Akfen ჯგუ ფე ბის ერ თობ ლი ვი სა წარ მო, რა თა 

გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნა სტამ ბუ ლის ათა თურ ქის აერო პორ ტის მშე ნებ ლო ბა 

და ოპე რი რე ბა. 

მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მრა ვალ მი-

ლი ო ნი ა ნი ინ ვეს ტი ცი ი სა და აერო პორ ტე ბის ოპე რი რე ბა ში მრა ვალ წ-

ლი ა ნი გა მოც დი ლე ბის შე დე გად TAV Airports Holding-ი 2012 წლისათვის, 

აეროპორტების მშე ნებ ლო ბი სა და მარ თ ვის სფე რო ში, ერ თ -ერთ მძლავრ 

კომ პა ნი ად ჩა მო ყა ლიბ და. ამის შე დე გად, 2012 წელს, ფრან გულ მა კომ პა-

ნია Aeroports de Paris Group-მა TAV Airports-ის კა პი ტა ლის 38 %-იანი წი ლი 

შე ი ძი ნა, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ „ტავ ჯორ ჯი ა“ ნა წი ლობ რივ უკ ვე ფრან-

გუ ლი კომ პა ნი ა ა. დღეს ეს ორი კომ პა ნია ერ თობ ლი ვად ახორ ცი ე ლებს 

აერო პორ ტე ბის ოპე რი რე ბას სა ქარ თ ვე ლო ში, თურ ქეთ ში, საფ რან გეთ ში, 

სა უ დის არა ბეთ ში, ტუ ნის ში, მა კე დო ნი ა ში, ლი ბი ა ში, ეგ ვიპ ტე ში, ომან სა და 

ლატ ვი ა ში.

ამ ორი გლო ბა ლუ რი ბრენ დის თა ნამ შ რომ ლო ბის შე დე გად, აერო პორ-

ტე ბის ოპე რი რე ბი სა და მშე ნებ ლო ბის კუთხით, TAV Airports-ი და Aeroports 

de Paris Group-ი ერ თობ ლი ვად ოპე რი რე ბას უწევს 37 აერო პორტს და 

ემ სა ხუ რე ბა 180 მი ლი ონ მგზავრს მთელ მსოფ ლი ო ში. 

მიმ დი ნა რე წელს ახა ლი მთავ რო ბი სა და ეკო ნო მი კუ რი გუნ დის მხრი-

დან ბევ რი შე კითხ ვა და ის ვა თბი ლი სის სა ერ თა შო რი სო აერო პორ ტის 

მი სა მარ თით. ახა ლი ასაფ რენ - და საფ რე ნი ზო ლის მშე ნებ ლო ბა, რო მე ლიც 

„ტავ ჯორ ჯი ამ“ 2012 წლის სექ ტემ ბერ ში და იწყო და რო მელ შიც $64 მი ლი-

ო ნი ინ ვეს ტი ცი ის და ბან დე ბას გეგ მავ და, დრო ე ბით შე ჩე რე ბუ ლი ა.

რა ეტაპ ზეა მო ლა პა რა კე ბე ბი და რო დის და იწყე ბა ახა ლი ასაფ რენ - 

და საფ რე ნი ზო ლის მშე ნებ ლო ბა? ამის შე სა ხებ კომ პა ნი ის გე ნე რა ლურ 

მე ნე ჯერს, ბა ტონ მე თე ერ ქალს ვე სა უბ რეთ. 

ინ ტერ ვიუ
ბა ტო ნო მეთე, რა ეტაპ ზეა მო ლა პა რა კე ბე ბი ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ როს-

თან გა ნახ ლე ბულ ხელ შეკ რუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით და ასე რა ტომ 

გა ჭი ა ნურ და პრო ცე სი? 

რო გორც იცით, მო ლა პა რა კე ბე ბი ახალ მთავ რო ბას თან ასაფ რენ - 

და საფ რე ნი ბი ლი კის მშე ნებ ლო ბას თან და კავ ში რე ბით 2013 წლი დან 

და ვიწყეთ. „ტავ ჯორ ჯი ა“ მზად იყო და ახ ლაც მზად არის გა ნა ხორ ცი ე ლოს 

$64 -მი ლი ო ნიანი ინ ვეს ტი ცია და ააშე ნოს ახა ლი ასაფ რენ - და საფ რე ნი 

ზო ლი, რო მე ლიც ასე ძა ლი ან სჭირ დე ბა თბი ლი სის სა ერ თა შო რი სო აერო-

პორტს. 

მო ლა პა რა კე ბე ბის მსვლე ლო ბის დროს მთავ რო ბამ კონ კ რე ტუ ლი მე-

მო რან დუ მის (2012 წელს გა ფორ მე ბუ ლი მე მო რან დუ მი ახა ლი ასაფ რენ - 

მე თე ერ ქალი
კომპანია TAV-Georgia-ს
გე ნე რა ლური მე ნე ჯერი. 

ტავ ჯორჯია“- 
ახალი პროექტები
საქართველოს 
განვითარებისთვის

„



თა ნამ შ რო მე ლი თბი ლი სი სა და ბა თუ მის სა ერ თა შო რი სო აერო პორ ტებს 

ემ სა ხუ რე ბა. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ „ტავ ჯორ ჯი ას“ 1000 თა ნამ შ რომ ლი დან მხო ლოდ 

ოცია უცხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე , და ნარ ჩე ნი პერ სო ნა ლი მთლი ა ნად სა-

ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბის გან არის და კომ პ ლექ ტე ბუ ლი, ასე რომ „ტავ 

ჯორ ჯი ა“ ჭეშ მა რი ტად ქარ თუ ლი კომ პა ნი ა ა.

თი თო ე უ ლი თა ნამ შ რომ ლის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა ზე ზრუნ ვა „ტავ 

ჯორ ჯი ას“ ერ თ -ერ თი მთა ვა რი პრი ო რი ტე ტი ა. 

ჩვე ნი კომ პა ნია ყო ველ წ ლი უ რად მო ნა წი ლე ობს თბი ლი სი სა და ბა თუ მის 

და საქ მე ბის ფო რუ მებ ში და ყვე ლა მსურ ველ ახალ გაზ რ დას აძ ლევს უნი კა-

ლურ შანსს, რომ თა ვი ან თი კა რი ე რა სწო რედ ქვეყ ნის მთა ვარ აერო პორ-

ტებ ში და იწყონ.

თბი ლი სის აერო პორ ტის სხვა დას ხ ვა დე პარ ტა მენ ტ ში სტა ჟი რე ბას რე გუ-

ლა რუ ლად გა დი ან სა ქარ თ ვე ლოს სა ა ვი ა ციო უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტე ბი 

და კურ ს დამ თავ რე ბუ ლე ბი. 

გვინ და, რომ თქვენც გა გაც ნოთ რამ დე ნი მე ახალ გაზ რ და, რომ ლებ მაც 

კა რი ე რა ში პირ ვე ლი წარ მა ტე ბუ ლი ნა ბი ჯე ბი სწო რედ „ტავ ჯორ ჯი ა ში“ 

გა დად გეს. 

თბილისის აეროპორტის 
ინფრასტრუქტურა 
„ტავ ჯორ ჯი ა“ სის ტე მა ტუ რად ზრუ ნავს თბი ლი სი სა და ბა თუ მის სა ერ თა შო-

რი სო აერო პორ ტე ბის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბი სა და  აერო პორ-

ტებ ში მა ღა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გ ვა ზე. 

მგზავ რ თა ნა კა დის მკვეთ რი მო მა ტე ბის შე დე გად, „ტავ ჯორ ჯი ა“ აქ ტი უ-

რად მუ შა ობს თბი ლი სის აერო პორ ტის ტერ მი ნა ლის გა ფარ თო ე ბის პრო ექ-

ტ ზე, რომ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბაც უახ ლო ეს მო მა ვალ ში იგეგ მე ბა. 

ავი ა ხო მალ დე ბი სათ ვის ტექ ნი კუ რი მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ-

ნით, ივ ლის ში თბი ლი სის აერო პორ ტ ში მა ღა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბით აღ ჭურ-

ვი ლი, სპეც ტექ ნი კის სა რე მონ ტო ავ ტო ფა რე ხი გა იხ ს ნა. 

პირ ვე ლად ამი ერ კავ კა სი ა ში, იაპო ნი ის მთავ რო ბის მხარ და ჭე რით, თბი-

ლი სის აერო პორ ტ ში გა ნახ ლე ბა დი (ალტერნატიული) ენერ გი ის წყა როს, 

მზის ბა ტა რე ე ბის და მონ ტა ჟე ბა მოხ დე ბა, რაც თბი ლი სის აერო პორ ტს წლი-

უ რად მოხ მა რე ბუ ლი 5% ენერ გი ის და ზოგ ვა ში და ეხ მა რე ბა. 

და სხვა, თბი ლი სის სა ერ თა შო რი სო აერო პორ ტ ში რე ი სებს ნამ დ ვი ლად არ 

შე ას რუ ლებ დ ნენ.

ასე ვე აღ სა ნიშ ნა ვია მსოფ ლი ო ში ცნო ბი ლი გა დამ ზი და ვი (CARGO) კომ-

პა ნი ე ბი Cargolux-ი, Silk Ways Airlines-ი, ATMA, რომ ლე ბიც რე გუ ლა რუ ლად, 

დი დი ტვირ თამ წე ო ბის ბორ ტე ბით ას რუ ლე ბენ რე ი სებს თბი ლი სის სა ერ თა-

შო რი სო აერო პორ ტ ში და კმა ყო ფი ლე ბი არი ან იმ ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რი თა და 

სერ ვი სე ბით, რომ ლებ საც ჩვენ ვთა ვა ზობთ.

სწო რედ ავი ა კომ პა ნი ე ბის მხრი დან მა ღა ლი ნდო ბი სა და მხარ და ჭე-

რის ნი შა ნია ის ჯილ დო, რო მე ლიც ამა წლის ივ ლის ში უკ რა ი ნა ში, ქა ლაქ 

დო ნეც კ ში გა მარ თულ სა ერ თა შო რი სო ავი ა ფო რუმ „Routes CIS 2013“-ზე 

მი ვი ღეთ. ავი ა ფო რუმ ზე, რომლის ჟიურიც წამყვანი ავიაკომპანიების 

წარმომადგნელებისგან იყო დაკომპლექტებული, თბილისის აეროპორტს 

„ყველაზე რეკომენდებული აეროპორტი დსთ-ს ქვეყნებში“ ტიტული 

მიენიჭა. 

გაგ ვა ცა ნით 2013 წლის სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი, რამ დე ნად არის გაზ-

რ დი ლი თბი ლი სის სა ერ თა შო რი სო აერო პორ ტით მო სარ გებ ლე მგზავ რ თა 

რა ო დე ნო ბა? კი დევ ხომ არ იგეგ მე ბა ახა ლი ავი ა კომ პა ნი ე ბის შე მოს ვ ლა 

ქარ თულ ბა ზარ ზე?

თბი ლი სი სა და ბა თუ მის აერო პორ ტებ ში გა დაყ ვა ნილ მგზავ რ თა რა ო დე ნო ბა 

ყო ველ წ ლი უ რად იზ რ დე ბა. ზრდის სწრა ფი ტემ პი 2013 წელ საც შე ნარ ჩუნ და. 

ბო ლო სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში მგზავ რ თა გა დაყ ვა ნის კუთხით პრო ცენ-

ტუ ლი ზრდა ასე გა მო ი ყუ რე ბა: 17% - 2010 წელს; 28% - 2011 წელს და 15 

% - 2012 წელს. 2013 წლის პირ ველ  ნა ხე ვარ ში 16%-იანი ზრდა და ფიქ სირ და. 

ჩვე ნი გათ ვ ლე ბით, ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში კი დევ უფ რო გა-

იზ რ დე ბა და წლის ბო ლო სათ ვის თბი ლი სის სა ერ თა შო რი სო აერო პორ ტით 

მო სარ გებ ლე მგზავ რე ბის სა ვა რა უ დო რა ო დე ნო ბა 1,5 მი ლი ონ ადა მი ანს 

მი აღ წევს. დღეს 30-მდე ავი ა კომ პა ნია კვი რის გან მავ ლო ბა ში 200-მდე რე-

გუ ლა რულ რე ისს ას რუ ლებს და თბი ლისს 40-მდე ქა ლაქ თან აკავ ში რებს. 

მგზავ რ თა რა ო დე ნო ბის ზრდა დიდ წი ლად ახა ლი ავი ა კომ პა ნი ე ბი სა და 

მი მარ თუ ლე ბე ბის და მა ტე ბით არის გა მოწ ვე უ ლი.

2012 წლის იან   ვ   რი  დან 2013 წლის აგ ვის ტოს ჩათ   ვ   ლით 9 ახალ   მა ავი  ა  კომ  -

პა  ნი  ამ და  იწყო თბი  ლი  სის მი  მარ   თუ  ლე  ბით რე  გუ  ლა  რუ  ლი რე  ი  სე  ბის შეს   რუ -

ლე  ბა (Qatar Airways-ი, Estonian Air-ი, Aegean Airlines-ი, Alitalia და UTAir-ი ქარ  -

თულ ავი  ა  ბა  ზარ   ზე 2012 წელს შე  მო  ვიდ   ნენ; IsrAir-ი, Air Onix-ი, Iraq Airways-ი 

და Al Naser Airlines-ი კი - 2013-ში). 2013 წლი დან ქარ თუ ლი ავი ა კომ პა ნია Fly 

Georgia რე ი სებს ასევე რვა მი მარ თუ ლე ბით (დიუსელდორფი, დუ ბა ი, ბრი უ-

სე ლი, კი ე ვი, კა ი რო, შარ მ -ელ - შე ი ხი, თე ი რა ნი, და ბაღ და დი) ახორ ცი ე ლებს; 

„ტავ ჯორ ჯი ა“ აქ ტი ურ მო ლა პა რა კე ბებს აწარ მო ებს სხვა დას ხ ვა ავი ა კომ პა-

ნიასთან, რა თა მო მა ვალ ში თბი ლი სის აერო პორ ტის მგზავ რებს და მა ტე ბი თი 

მი მარ თუ ლე ბე ბით სარ გებ ლო ბის სა შუ ა ლე ბა ჰქონ დეთ.

თბი ლი სი სა და ბა თუ მის სა-

ერ თა შო რი სო აერო პორ ტებ ში 

სა უ კე თე სო მომ სა ხუ რე ბის ხა-

რის ხის შესანარჩუნებლად „ტავ 

ჯორ ჯი ა“ გა ნაგ რ ძობს ახა ლი სამ-

შე ნებ ლო გა რე მოს დაც ვი თი და 

სხვა ინო ვა ცი უ რი პრო ექ ტე ბის 

გან ხორ ცი ე ლე ბას.

 

პერ სო ნა ლი 
TAV Airports Holding-ს 3 კონ-

ტი ნენ ტ ზე, 12 აერო პორ ტ ში, 46 

ათას ზე მე ტი ადა მი ა ნი ჰყავს 

და საქ მე ბუ ლი, აქე დან 1000-მდე 

ლაშა ლაბარტყავა 
მიწისზედა მომსახურების ოპერატორი

2007 წელს ჩავაბარე საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში, რომლის 
დამთავრების შემდეგაც, 2011 წლის ზაფხულში, ამიყვანეს სტაჟიორად „ტავ 

ჯორჯიაში“, ფრენების ოპერირების დეპარტამენტში. მიმაჩნია, რომ უცხო ენების კარგად 
ფლობამ მნიშვნელოვნად შემიწყო ხელი ერთთვიანი სტაჟირების წარმატებით გავლასა 
და ზემოთ აღნიშნულ დეპარტამენტში მიწისზედა მომსახურების ოპერატორის პოზიციაზე 
მუშაობის დაწყებაში. მოხარული ვარ, რომ 20 წლის ასაკში გავხდი საავიაციო სფეროში 
ერთ-ერთი უდიდესი კომპანიის თანამშრომელი და ვიმედოვნებ, რომ „ტავ ჯორჯიაში“ 
მიღებული პროფესიული გამოცდილება და ცოდნა კარიერულ წინსვლაში დამეხმარება.

მარიტა გურჩიანი 
მგზავრთა გადაზიდვების 
აგენტი

2008 წელს დავამთავრე ივ.ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო 
ურთიერთობების სპეციალობით. 2010 წელს 
მონაწილეობა მივიღე კომპანია „ტავ ჯორჯიას“ 
მიერ ორგანიზებულ ტრენინგებში მგზავრთა 
გადაზიდვების დარგში. ტრენინგის შემდგომ 
წარმატებით გავიარე ტესტირება და 21 წლის 
ასაკში გავხდი „ტავ“-ის თანამშრომელი. 
ამჟამად ვმუშაობ მგზავრთა გადაზიდვების 
აგენტად და ბედნიერი ვარ, რომ საშუალება 
მომეცა ამ დიდი ოჯახის ნაწილი გავმხდარიყავი.

თორნიკე ადეიშვილი 
მგზავრთა გადაზიდვების აგენტი

2011 წელს და ვამ თავ რე სა ქარ თ ვე ლოს სა ა ვი ა ციო უნი ვერ სი ტე ტი. „ტავ ჯორ ჯი-
ა ში“ 21 წლის ასაკ ში სტა ჟი ო რად მო ვე დი. მუ შა ო ბის პე რი ოდ ში ყვე ლა ზე ძა ლი ან 

მგზავ რ თა მომ სა ხუ რე ბის სფე რომ და მა ინ ტე რე სა. სტა ჟი რე ბის წარ მა ტე ბით გავ ლის 
შე დე გად მუ შა ო ბა და ვიწყე პას პორ ტი სა და ვი ზის კონ ტ რო ლი ო რის პო ზი ცი ა ზე. აღ ნიშ-
ნულ პო ზი ცი ა ზე შეძენილმა თით ქ მის ორ წ ლი ან მა გა მოც დი ლე ბამ მომ ცა კა რი ე რუ ლი 
წინ ს ვ ლის შე საძ ლებ ლო ბა და 2013 წლის გა ზაფხუ ლი დან ვმუ შა ობ მგზავ რ თა გა და ზიდ-
ვე ბის აგენ ტად. „ტავ ჯორ ჯი ა ში“ მუ შა ო ბა სა შუ ა ლე ბას მაძლევს არა ერთ სა ინ ტე რე სო 
ადა მი ან თან მქონ დეს ურ თი ერ თო ბა.
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მთავარი თემა: გადაზიდვები

ნავთობი

Bp-ის საქმიანობა
სა ქარ თ ვე ლო ში 
ავ ტო რი: ანა მა ყაშ ვი ლი

ბ
რი ტა ნუ ლი მულ ტი ნა ცი ო ნა ლუ-

რი ნავ თო ბი სა და გა ზის გი-

გან ტ - კომ პა ნია BP-ის ის ტო რია 

ჯერ კი დევ გა სუ ლი სა უ კუ ნის 

და საწყის ში იღებს სა თა ვეს, რო ცა 

ავ ს ტ რა ლი ი სა და ახა ლი ზე ლან დი ის 

ოქ როს სა ბა დო ე ბით გამ დიდ რე ბულ მა 

ბრი ტა ნელ მა უილი ამ ნოქს დ’არ სიმ 1900 

წელს თან ხ მო ბა გა ნაცხა და, სპარ სეთ ში 

ნავ თო ბი სა და მი ნე რა ლე ბის ძი ე ბა და ე-

ფი ნან სე ბი ნა. ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ მაც 

დ’არ სი იმა ზე და ი თან ხ მეს, რაც მა ლე 

მსოფ ლი ო ში ძა ლა უფ ლე ბის გან მ საზღ-

ვ რე ლი გახ დე ბო და, გახ ლ დ ნენ დი დი 

ბრი ტა ნე თის ყო ფი ლი ელ ჩი სპარ სეთ ში 

და კონ სერ ვა ტი უ ლი პარ ტი ის წარ მო-

მად გე ნე ლი სერ ჰენ რი დრა მონ დ - ვულ-

ფი, „როიტერსის“ გე ნე რა ლუ რი მდი ვა ნი 

მე სიე კო ტი და (რაც ალ ბათ ამ ჩა მო ნათ-

ვალ ში ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო ა) ქარ თუ ლი 

წარ მო შო ბის სპარ სი გე ნე რა ლი ან ტუ ან 

კი ტაბ გი ხა ნი. სპარ სე თის შა ჰიც, თა ვის 

მხრივ, 20 ათა სი გირ ვან ქა სტერ ლინ-

გი სა და ჯერ არარ სე ბუ ლი ნავ თობ კომ-

პა ნი ის წლი უ რი შე მო სავ ლე ბის 16%-ის 

სა ნაც ვ ლოდ, და თან ხ მ და, დ’არ სის 60 

წე ლი ნავ თო ბის ძი ე ბა ში გა ე ტა რე ბი ნა 

და შემ დეგ ჩრდი ლო ეთ სპარ სე თის ხუ თი 

პრო ვინ ცი ის გარ და, მთე ლი ქვეყ ნის ნავ-

თობ ზე სწო რედ ამ ბრი ტა ნელს ჰქო ნო და 

უფ ლე ბე ბი. 

ექ ს პე დი ცი ა, რო მელ საც მკვლე ვა რი 

ჯორჯ რე ი ნოლ დ სი ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და, 

1901 წელს და იწყო და მომ დევ ნო შვი დ, 

უმე ტე სად უიმე დო, წე ლი წა დს მის ტერ 

დ’არ სის მოთ მი ნე ბი სა და ჯი ბის ხარ ჯ ზე 

წა რი მარ თა. იმ დე ნად, რომ 1904 წელს, 

დ’არ სის მა შინ დე ლი წამ ყ ვა ნი ნავ თობ-

კომ პა ნი ის, შოტ ლან დი უ რი Burmah 

Oil-ისა და ბრი ტა ნუ ლი სა ად მი რა ლოს 

დახ მა რე ბა დას ჭირ და. 

...მაგრამ ჰა ერ ში რა ღაც ტრი ა ლებ-

და! უფ რო ზუს ტად კი – გა ფუ ჭე ბუ ლი 

კვერ ცხის სუ ნი. სუ ნი, რო მე ლიც 1908 

წლის 26 მა ისს რე ი ნოლ დ სის თ ვის ამ-

ქ ვეყ ნად ყვე ლა ზე ტკბი ლი სუ ნი უნ და 

ყო ფი ლი ყო, რად გან სწო რედ ამ დღეს, 1 

800 ფუტ ზე გათხ რი ლი ჭა ბურ ღი ლი დან, 

რო გორც იქ ნა, ნავ თო ბის შად რე ვან მა 

ამო ხეთ ქა! დ’არ სი კი, რო მე ლიც გა კოტ-

რე ბის ზღვარ ზე იყო, იმა ზე მდი და რი 

კა ცი გახ და, ვიდ რე ოდეს მე წარ მო-

ედ გი ნა. და ასე, 1909 წელს, და ი ბა და 

„ანგლოსპარსული ნავ თობ კომ პა ნი ა“ 

(APOC), რო მელ საც ათ წ ლე უ ლე ბის შემ-

დეგ BP-ის და არ ქ მე ვენ და რო მე ლიც 

სა ქარ თ ვე ლო შიც შე მო ად გამს ფეხს. 

თუმ ცა გზა სა უ კუ ნის და საწყი სი დან 

მიმ დი ნა რე სა უ კუ ნემ დე, ცხა დი ა, უმ ტ კივ-

ნე უ ლო და იოლი არ ყო ფი ლა. პირ ვე ლი 

იმედ გაც რუ ე ბა თა ვად დ’არ სის ჰქონ და: 

Burmah Oil-ისა და ბრი ტა ნუ ლი სა ად მი-

რა ლოს ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რის გა მო, 

მას აღარ შე ეძ ლო კომ პა ნი ის თ ვის თა-

ვი სი სა ხე ლი და ერ ქ მია და იძუ ლე ბუ ლი 

გახ და, მხო ლოდ აქ ცი ო ნე რად დარ ჩე-

ნი ლი ყო. და არ სე ბი დან ხუთ წე ლი წად ში 

კი კომ პა ნია უკ ვე გა კოტ რე ბის პი რას 

იდგა: ბევ რი ნავ თო ბი ჰქონ დათ, მაგ-

რამ ვერ ყიდ დ ნენ; მან ქა ნე ბი იმ დროს 

ძვი რი ღირ და სა ი მი სოდ, რომ საწ ვა ვის 

მა სობ რი ვად გა ყიდ ვის იმე დი ჰქო ნო-

დათ; ინ დუს ტ რი უ ლი საწ ვა ვის ბა ზა რი 

კი უკ ვე ძირ ძ ველ ნავ თობ კომ პა ნი ებს 

(მაგალითად, Standard Oil of Indiana-ს, 

მოგ ვი ა ნე ბით – იმა ვე AMOCO-ს) ჰქონ-

დათ მო ნო პო ლი ზე ბუ ლი. მარ თა ლი ა, 

ბრი ტა ნე ლე ბი სა კუ თა რი ფლო ტით 

ამა ყობ დ ნენ და ნავ თობ ზე მო მუ შა ვე 

ხო მალ დე ბიც მა შინ „ახალი სიტყ ვა“ 

იყო, კომ პა ნი ას მა ინც უჭირ და სა მე ფო 

ფლოტ თან შე თან ხ მე ბის მიღ წე ვა, რად-

გან ძვე ლი, კარ გი ქვა ნახ ში რი ახალ გაზ-

რ და მე ტო ქეს კონ კუ რენ ცი ას უწევ და... 

სა ბო ლო ოდ სცე ნა ზე გამ ჭ რი ა ხი პო ლი-

ტი კო სი, უინ ს ტონ ჩერ ჩი ლი გა მო ვი და 

და ყვე ლა ფე რი თა ვის ად გი ლას და ა ყე- ფ
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ნა, რო ცა თქვა, „მსოფლიოს უზარ მა ზა-

რი ნავ თო ბის რე გი ო ნე ბი მო ძებ ნე თო“. 

ამით კომ პა ნი ის ფი ნან სურ კრი ზისს წერ-

ტი ლი და უს ვა და ბრი ტა ნე თის მთავ რო ბა 

კომ პა ნი ის მთა ვარ აქ ცი ო ნე რად აქ ცი ა. 

დრო არ იყო, კომ პა ნი ა ში და ფიქ რე ბუ-

ლიყ ვ ნენ, რას ნიშ ნავ და პო ლი ტი კურ 

გა ერ თი ა ნე ბას თან ფი ნან სუ რი ინ ტე რე-

სე ბის გა ერ თი ა ნე ბა... ეს უკ ვე მე რე, ასე ვე 

გამ ჭ რი ა ხი ბრი ტა ნე ლი პო ლი ტი კო სის, 

მარ გა რეტ თეტ ჩე რის „პრივატიზების“ 

ეპო ქა ში მოხ და: ჯერ მარ ტო 1979 წელს 

კომ პა ნი ის 80 მი ლი ო ნი აქ ცია გა ი ყი და, 

რი თაც მთავ რო ბას მფლო ბე ლო ბა მა შინ 

46%-მდე შე უმ ცირ და.

ბუ ნებ რი ვი ა, თეტ ჩე რამ დეც და მის 

შემ დე გაც კომ პა ნი ას ბევ რი რამ გა დახ-

და თავს. კომ პა ნი ამ ორი ვე მსოფ ლიო 

ომი გა მო ი ა რა, შე ე ხო ახ ლო აღ მო სავ-

ლეთ ში სხვა დას ხ ვა დროს გა ფურ ჩ ქ ნი-

ლი ნა ცი ო ნა ლის ტუ რი სენ ტი მენ ტე ბი, 

ყვე ლა ზე მე ტად კი – ირა ნის 1979 წლის 

ის ლა მუ რი რე ვო ლუ ცი ა, რად გან სწო რედ 

აიათო ლა ხო მე ი ნიმ მო უ ღო ბო ლო მის 

70-წლიან მოღ ვა წე ო ბას ირან ში. მაგ რამ 

ის, რა საც BP-ი, შე საძ ლო ა, ყვე ლა რე ა-

ლურ და ზა რა ლე ბულ სა თუ აღ შ ფო თე ბულ 

გა რე მოს დამ ც ველ ზე მე ტად ნა ნობს, 

ინ დუს ტ რი უ ლი კრა ხი ა, რო მე ლიც მან 

მექ სი კის ყუ რე ში გა ნი ცა და და რო მე ლიც 

მექ სი კის ყუ რე ში ნავ თო ბის ჩაღ ვ რის 

სა ხე ლი თაა ცნო ბი ლი – საწ ვა ვის ინ დუს-

ტ რი ის ის ტო რი ა ში ყვე ლა ზე მას შ ტა ბუ რი 

უბე დუ რი შემ თხ ვე ვა, რო მე ლიც ამა ვე 

კომ პა ნი ის სხვა უბე დურ შემ თხ ვე-

ვებს თით ქ მის წვრილ მა ნე ბად აქ ცევს. 

ოღონდ ნა ნობს არა მხო ლოდ იმი ტომ, 

რომ აშ შ -ის ის ტო რი ა ში ყვე ლა ზე დი დი 

ჯა რი მა, 4,5 მი ლი არ დ ზე მე ტი გა და ი ხა-

და (თან გა მო ძი ე ბა არაა დას რუ ლე ბუ ლი 

და 2014 წლის თ ვის ჯა რი მამ შე იძ ლე ბა, 

17,6 მი ლი არ დიც კი შე ად გი ნოს), არა მედ 

იმი ტომ, რომ ამ შემ თხ ვე ვის, ანუ 2010 

წლის 20 აპ რი ლის, შემ დეგ მი სი სა ხე ლი 

სწო რედ კა ტას ტ რო ფას თან იქ ნა ასო ცი-

ი რე ბუ ლი; მე ტიც – ისიც კი შე იძ ლე ბა ით-

ქ ვას, რომ სწო რედ ამ შა ვი დღით გახ და 

მა სობ რი ვად პო პუ ლა რუ ლი. მარ თ ლაც, 

ამ პე რი ოდ ში ტვი ტე რი ისე თი ვე ინ ტენ-

სი ვო ბით ლან ძღავ და BP-ს, რო გო რი თაც 

ბო ლო დროს ქე ით მიდ ლ ტო ნი სა და 

პრინც უილი ა მის ახალ შო ბი ლის სა ხე ლის 

წი ნას წარ მეტყ ვე ლე ბით იყო აღ ტ კი ნე-

ბუ ლი. 

BP-ს მთა ვა რი ოფი სი ლონ დონ ში 

აქვს, ყვე ლა ზე დი დი ქვე ო ფი სი კი ამე რი-

კა ში – BP America აშ შ - ში მე ო რე ყვე ლა ზე 

მსხვი ლი ნავ თო ბი სა და გა ზის მწარ მო ე-

ბე ლი კომ პა ნი ა ა. იქ, სა დაც BP-ის ფულს 

ეხე ბა საქ მე, ციფ რე ბის რა ო დე ნო ბა 

წარ მო სახ ვის ფარ გ ლებს სცდე ბა, ხო ლო 

იქ, სა დაც წამ ყ ვა ნი ნავ თო ბი სა და გა ზის 

კომ პა ნი ე ბის (ან სუ ლაც ზო გა დად კომ-

პა ნი ე ბის) სი ებს – ექ ვ სი თი თი სრუ ლი ად 

საკ მა რი სი ა. ის საწ ვა ვის ინ დუს ტ რი ის 

ყვე ლა სფე რო ში მუ შა ობს: საწ ვა ვის 

აღ მო ჩე ნა და წარ მო ე ბა, გა და მუ შა ვე ბა, 

დის ტ რი ბუ ცია და მარ კე ტინ გი, ნავ თობ-

ქი მი ა, ენერ გი ის გე ნე რი რე ბა და ვაჭ რო-

ბა, გა ნახ ლე ბად ენერ გი ა ზე მუ შა ო ბა ბი-

ო საწ ვა ვებ სა და ქა რის ენერ გი ა ში. 2012 

წლის მო ნა ცე მე ბით მას 85 700 ადა მი ა ნი 

ჰყავს და საქ მე ბუ ლი და 80-მდე ქვე ყა ნა-

ში ოპე რი რებს. 

1996 წლი დან ამ ქვე ყა ნა თა რიცხ ვ ში 

სა ქარ თ ვე ლო ცა ა. შე იძ ლე ბა, ქარ თ ვე-

ლი მა ინ ც და მა ინც ვერ ეგუ ე ბა, რომ თუ 

არ სე ბობს რა მე, რაც სა ქარ თ ვე ლოს სა-

ერ თა შო რი სო სამ ყა როს თ ვის ღი რე ბულ 

რე გი ო ნად აქ ცევს, მი სი გე ოგ რა ფი უ ლი 

მდგო მა რე ო ბა ა; შე იძ ლე ბა, არ მოს წონს, 

რომ სა ქარ თ ვე ლო, მის და უნე ბუ რად, 

სატ რან ზი ტო ქვე ყა ნა ა, მაგ რამ ამ შემ-

თხ ვე ვა ში ფაქ ტი ა: რომ არა ეს მდგო მა-

რე ო ბა, მსოფ ლი ოს ერ თ -ერ თი უდი დე სი 

ენერ გო კომ პა ნია ამ ქვეყ ნით არ და ინ ტე-

რეს დე ბო და და არ გახ დე ბო და ის, რაც 

რე ა ლუ რად არის: ერ თ -ერ თი უდი დე სი 

უცხო ე ლი ინ ვეს ტო რი.

1996 წელს BP-ი სა ქარ თ ვე ლო ში რამ-

დე ნი მე თა ნამ შ რომ ლით იყო 

წარ მოდ გე ნი ლი, მილ სა დე ნე-

ბის მშე ნებ ლო ბი სას კი მა თი 

რიცხ ვი 6 ათა სამ დე გა ი ზარ და; 

დღეს, რო ცა მილ სა დე ნე ბის 

მშე ნებ ლო ბა დას რუ ლე ბუ ლი ა, 

BP-ის და ახ ლო ე ბით 480 ადა მი-

ა ნი ჰყავს და საქ მე ბუ ლი, მა თი 

95% კი სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ა. 

BP-ის პირ ვე ლი ინ ვეს ტი ცია სა ქარ-

თ ვე ლო ში ბა ქო- სუფ სის მილ სა დე ნი, 

იგი ვე „დასავლეთის მი მარ თუ ლე ბის 

სა ექ ს პორ ტო მილ სა დე ნი“ (WREP) იყო – 

830 კი ლო მეტ რის სიგ რ ძის მილ სა დე ნი, 

რო მე ლიც ბა ქოს თან ახ ლო, სან გა ჩა ლის 

ტერ მი ნა ლი დან სა ქარ თ ვე ლო ში, სუფ სის 

ტერ მი ნა ლამ დეა გა ჭი მუ ლი და კას პი ის 

ზღვის ში რა ქის სა ბა დო დან მო პო ვე ბუ ლი 

ნავ თო ბი გა და აქვს. თა ნაც მილ სა დე ნის 

თით ქ მის ნა ხე ვა რი სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი-

ტო რი ა ზე გა დის. კომ პა ნი ის ვებ გ ვერ დის 

მი ხედ ვით, ბა ქო- სუფ სის მილ სა დე ნი 

1999 წლი დან უსაფ რ თხოდ და წარ მა ტე-

ბით მუ შა ობს. თუმ ცა სხვა წყა რო ებს თუ 

და ვუ ჯე რებთ, ეს უფ რო გა ნახ ლე ბუ ლი 

საბ ჭო თა დრო ის მილ სა დე ნი ა: 2006 

წელს გარ კ ვე უ ლი ხარ ვე ზე ბი შე უ ნიშ-

ნავთ, რის გა მოც 2008 წლამ დე მი სი 

შე ჩე რე ბა და ზეს ტა ფონ თან ახ ლოს და 

აზერ ბა ი ჯა ნის ტე რი ტო რი ის მტკვარ ზე 

რა ღაც მო ნაკ ვე თე ბის შე კე თე ბა მო უხ-

დათ. თუმ ცა „შეკეთება“ ცო ტა შე უ ფე რე-

ბე ლი სიტყ ვაა იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 

რომ ეს ყვე ლა ფე რი ჯამ ში კომ პა ნი ას 

53 მი ლი ო ნი დო ლა რი და უჯ და. უსაფ რ-

თხო ე ბის მიზ ნით მილ სა დე ნის მუ შა ო ბის 

შე ჩე რე ბა აგ ვის ტოს ომის დრო საც გახ-

და სა ჭი რო. ცნო ბი სათ ვის, ბა ქო- სუფ სა 

ის პრო ექ ტი ა, რომ ლის ამუ შა ვე ბა ზეც აქ 

– ედუ არდ შე ვარ დ ნა ძე, აზერ ბა ი ჯან ში კი 

ჰე ი დარ ალი ე ვი შე თან ხ მ დ ნენ. 

ქრო ნო ლო გი უ რად მე ო რე (2006 

წე ლი) მილ სა დე ნი, რო მე ლიც სა ქარ თ-

ვე ლო ში გა დის, ყვე ლა სათ ვის კარ გად 

ნაც ნო ბი, უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ბა ქო-  

თ ბი ლი სი- ჯე ი ჰა ნის მილ სა დე ნია (BTC). 

რო გორც ვებ გ ვერ დ ზე ვკითხუ ლობთ, ეს 

უკა ნას კ ნე ლი „ახალი ათას წ ლე უ ლის ყვე-

ლა ზე დი დი სა ინ ჟინ რო მიღ წე ვა ა“. ეს 

იქ, სა დაც Bp-ის ფულს 
ეხე ბა საქ მე, ციფ რე ბის 
რა ო დე ნო ბა წარ მო სახ-
ვის ფარ გ ლებს სცდე ბა.



54 | FORBES      სექტემბერი  2013        

„საინჟინრო მიღ წე ვა“ სამ ქვე ყა ნა ზე 

გა დის: 433 კი ლო მეტ რი აზერ ბა ი ჯან ში, 

249 – სა ქარ თ ვე ლო ში და 1076 – თურ ქე-

თის ტე რი ტო რი ა ზე (ჯამში 1 768 კმ-ს შე ად-

გენს) და ბა ქოს, სა ქარ თ ვე ლოს გავ ლით, 

თურ ქე თის სამ ხ რეთ -აღ მო სავ ლეთ ხმელ-

თა შუ აზღ ვის პი რა პორ ტ თან, ჯე ი ჰან თან 

აკავ ში რებს. სა ქარ თ ვე ლო ში ის ხვდე ბა 

თბი ლის ში, ადი გენ ში, ვა ლე ში, ახალ ცი-

ხე ში, ბორ ჯომ ში, ბა კუ რი ან ში, წალ კა ში, 

თეთ რიწყა რო ში, რუს თავ ში, გარ და ბან სა 

და მარ ნე ულ ში. 

სხვა თა შო რის, ამ შემ თხ ვე ვა ში, აზერ-

ბა ი ჯან სა და სომ ხეთს შო რის არ სე ბუ-

ლი კონ ფ ლიქ ტი წაგ ვად გა: ის რომ არა, 

მსოფ ლი ო ში ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე გრძე ლი 

მილ სა დე ნი სომ ხეთ ში გა ივ ლი და. თუმ ცა 

სომ ხე თის ნაც ვ ლად სა ქარ თ ვე ლო ზე გა-

მა ვა ლი გზა უფ რო გრძე ლი, უფ რო რთუ ლი 

ასა შე ნე ბე ლი და, შე სა ბა მი სად, უფ რო 

ძვი რი დაჯ და. მი სი მშე ნებ ლო ბის დო კუ-

მენ ტ საც სა ქარ თ ვე ლოს მე ო რე პრე ზი დენ-

ტის ხელ მო წე რა ახ ლავს: 1998 წლის 28 

ოქ ტომ ბერს აზერ ბა ი ჯა ნის პრე ზი დენ ტ მა 

ჰე ი დარ ალი ევ მა, თურ ქე თის პრე ზი დენ ტ-

მა სუ ლე ი მან დე მი რელ მა, სა ქარ თ ვე ლოს 

პრე ზი დენ ტ მა ედუ არდ შე ვარ დ ნა ძემ, უზ-

ბე კე თის პრე ზი დენ ტ მა ის ლამ კა რი მოვ მა 

და ყა ზა ხე თის პრე ზი დენ ტ მა ნურ სულ თან 

ნა ზარ ბა ევ მა „ანკარის დეკ ლა რა ცი ა“ შე-

ი მუ შა ვეს; მის შედ გე ნას აშ შ -ის ენერ-

გე ტი კის მინისტრი – ბილ რი ჩარ დ სო ნი 

ეს წ რე ბო და და მილ სა დე ნის პრო ექტს ძა-

ლი ან უჭერ და მხარს. მთავ რო ბა თა შო რის 

ხელ შეკ რუ ლე ბას კი ხე ლი უკ ვე 1999 წლის 

18 ნო ემ ბერს სტამ ბულ ში, ეუთოს სხდო მა-

ზე მო ე წე რა აზერ ბა ი ჯა ნის, თურ ქე თი სა 

და სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტე ბის მი ერ. 

სა მა გი ე როდ, 2005 წლის ოქ ტომ ბერს, 

მილ სა დე ნის პრე ზენ ტა ცი ის ცე რე მო ნი ას 

სა ქარ თ ვე ლო ში უკ ვე პრე ზი დენ ტ მა სა ა-

კაშ ვილ მა უმას პინ ძ ლა. 

იმის აღი ა რე ბა, რომ პრაქ ტი კუ ლი 

და ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის გარ და, 

ბა ქო- თ ბი ლი სი- ჯე ი ჰანს ძა ლი ან მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი პო ლი ტი კუ რი დატ ვირ თ ვა აქვს, 

შე ვარ დ ნა ძის კა რი ე რის დი დი პლუ სი ა. 

სა ქარ თ ვე ლოს მე ო რე პრე ზი დენ ტის 

თვალ ში, მილ სა დე ნი ქვეყ ნის მო მა-

ვა ლი ეკო ნო მი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი 

უსაფ რ თხო ე ბი სა და სტა ბი ლუ რო ბის 

გა რან ტია იყო. ცხა დი ა, სა ქარ თ ვე ლოს 

მე სა მე პრე ზი დენ ტიც იზი ა რებს ამ მო-

საზ რე ბას. და, ცხა დი ა, ვი საც ყვე ლა ზე 

მე ტად არ მოს წონს ეს ფაქ ტი, რუ სე თის 

მთავ რო ბა ა, რად გან მილ სა დე ნი მხარს 

უჭერს სა ქარ თ ვე ლოს და მო უ კი დებ ლო-

ბას რუ სუ ლი გავ ლე ნი სა გან, ზო გა დად 

ასუს ტებს მის გავ ლე ნას კავ კა სი ა ში და 

აღ მო სავ ლეთ სა და და სავ ლეთს შო რის 

მნიშ ვ ნე ლო ვან დე რე ფანს ქმნის, რი თაც 

თურ ქეთს უფ რო ძლი ერ გე ო პო ლი ტი კურ 

რე გი ო ნად აქ ცევს. BP-ი კი ამ მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი ნავ თობ სა დე ნის მფლო ბელ  

11 ენერ გო კომ პა ნი ას შო რის ყვე ლა ზე 

დი დი მე წი ლე ა. 

და ბო ლოს, მე სა მე პრო ექ ტი, რო მე-

ლიც სა ქარ თ ვე ლო ში BP-ის ეკუთ ვ ნის, 

692 კი ლო მეტ რის სიგ რ ძის სამ ხ რეთ 

კავ კა სი ის გაზ სა დე ნია (SCP), რომ ლის 

მშე ნებ ლო ბაც 2006 წელს დას რულ და 

და რო მე ლიც აზერ ბა ი ჯა ნი დან, კას პი ის 

ზღვა ში მდე ბა რე შაჰ - დე ნი ზის სა ბა დო-

დან, სა ქარ თ ვე ლოს გავ ლით, თურ ქე თამ-

დე ბა ქო- თ ბი ლი სი- ჯე ი ჰა ნის მილ სა დე-

ნის პა რა ლე ლუ რად გა დის. მი სი მთა ვა რი 

მი ზა ნი თურ ქე თი სა და სა ქარ თ ვე ლოს 

გა ზით მო მა რა გე ბა ა. რო გორც სატ რან-

ზი ტო ქვე ყა ნას, სა ქარ თ ვე ლოს უფ ლე ბა 

აქვს, გა ზის წლი უ რი მი მოქ ცე ვი დან ხუ თი 

პრო ცენ ტი აიღოს და კი დევ 0,5 მი ლი არ-

დი კუ ბუ რი მეტ რი ყო ველ წელს ფას დაკ-

ლე ბით შე ის ყი დოს. 

სწო რედ ამ უკა ნას კ ნელ გაზ სა დენს 

უკავ შირ დე ბა ბევ რი ისე თი გეგ მა, რაც 

სა ქარ თ ვე ლოს, რო გორც დე რე ფანს, 

კი დევ უფ რო მეტ სტრა ტე გი ულ მნიშ ვ ნე-

ლო ბას მი ა ნი ჭებს; კერ ძოდ, ლა პა რა კია 

სამ ხ რეთ კავ კა სი ის გაზ სა დე ნის გა ფარ-

თო ე ბის პრო ექ ტ ზე, რომ ლის ფარ გ ლებ-

შიც ტრან სა ნა ტო ლი უ რი გაზ სა დე ნი სა 

(TANAP) და შემ დეგ ტრან სად რი ა ტი კუ ლი 

გაზ სა დე ნი სა ან სუ ლაც ყბა და ღე ბუ ლი 

„ნაბუქოს“ მშე ნებ ლო ბა იგეგ მე ბა. ორი ვე 

მთავარი თემა: გადაზიდვები ნავთობი

შაჰ - დე ნი ზის სა ბა დო დან მო პო ვე ბუ-

ლი გა ზით გა მო იკ ვე ბე ბა, პირ ვე ლი 

სა ქარ თ ვე ლო- თურ ქე თის საზღ ვ რი-

დან თურ ქულ -ევ რო პულ საზღ ვ რამ დე 

(საბერძნეთამდე) გა და ი ჭი მე ბა, მე ო რე 

კი ამ პუნ ქ ტი დან ალ ბა ნე თი სა და ად-

რი ა ტი კის ზღვის გავ ლით იტა ლი ა სა და 

კი დევ უფ რო და სავ ლეთ ევ რო პამ დე 

ჩა ი ტანს გაზს. ტრან სა ნა ტო ლი უ რი გაზ-

სა დე ნის მშე ნებ ლო ბის დაწყე ბა 2014 

წლის თ ვი საა და გეგ მი ლი, დას რუ ლე ბა 

კი – 2018-ისათვის. 

სა ინ ტე რე სო ა, რომ ამ ზაფხულს სა-

ქარ თ ვე ლოს ამ ჟა მინ დელ მა პრე მი ერ -  

მი ნის ტ რ მა, ბი ძი ნა ივა ნიშ ვილ მა, 

პრეს კონ ფე რენ ცი ა ზე გა ნაცხა და, რომ 

სამ ხ რეთ კავ კა სი ის გაზ სა დე ნის გა-

ფარ თო ე ბას თან და კავ ში რე ბით აზერ-

ბა ი ჯა ნულ „სოკარსა“ და ბრი ტა ნულ 

BP-ის წარ მო მად გენ ლებს შეხ ვ და და 

პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბი სად მი მზა ო-

ბა გა მო ხა ტა. მი სი თქმით, გაზ სა დე ნის 

გა ფარ თო ე ბის თ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში  

2 მი ლი არ დი და ი ხარ ჯე ბა, აზერ ბა ი ჯა-

ნი დან მი ღე ბუ ლი იაფი გა ზის მო ცუ ლო ბა 

გა სამ მაგ დე ბა და მშე ნებ ლო ბის დროს 

ბევ რი სა მუ შაო ად გი ლი შე იქ მ ნე ბა.

ცხა დი ა, სამ ხ რეთ კავ კა სი ის გაზ-

სა დე ნი და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი 

გეგ მე ბი, გარ კ ვე უ ლი აზ რით, მსოფ-

ლიო დო ნის რე ვო ლუ ცი ის ტოლ ფა სი ა, 

რად გან პო ლი ტი კუ რად საკ ვან ძო 

სიტყ ვე ბი ამ პრო ექ ტე ბის კონ ცეფ ცი ა ში 

„რუსეთის გვერ დის ავ ლა“ და „რუსეთის 

გაზ ზე სა ერ თა შო რი სო და მო კი დე ბუ-

ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შემ ცი რე ბა ა“. 

რაც შე ე ხე ბა თა ვად სა ქარ თ ვე ლოს, 

უშუ ა ლო სარ გებ ლის (იაფი გა ზი) გარ და, 

გაზ სა დე ნი სა ქარ თ ვე ლოს ტრან ზი ტულ 

ფუნ ქ ცი ებს აძ ლი ე რებს, რაც მის პო ლი-

ტი კურ და ეკო ნო მი კურ უსაფ რ თხო ე ბას-

თან არის მიბ მუ ლი. სხვა თუ არა ფე რი, 

ისე თი ტრა დი ცი უ ლი, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

მე გა კომ პა ნი ის, რო გო რიც BP-ია, სა-

ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბო ბა, ქვეყ ნის უსაფ-

რ თხო ე ბის თვალ საზ რი სით, სულ მცი რე, 

ოპ ტი მიზ მის სა ფუძ ველს იძ ლე ვა. 



 საზღ ვა ო- სა კონ ტე ი ნე რო გა და ზიდ ვე ბის ბაზ რის წი ლით მსოფ-

ლი ო ში მე სა მე და საფ რან გეთ ში პირ ვე ლი კომ პა ნია - CMA CGM-ი 

სა ქარ თ ვე ლო ში უკ ვე 14 წე ლია ოპე რი რებს. ამ პა რა მეტ რით კომ პა ნია 

სა ქარ თ ვე ლო შიც მე სა მე ად გილ ზეა და სტა ბი ლუ რად ინარ ჩუ ნებს 

მთლი ა ნი ბაზ რის 13-14%-იან წილს. 

 ჟაკ სა ა დეს მი ერ 1978 წელს მარ სელ ში და ფუძ ნე ბულ მა კომ პა ნი ამ 

სა ქარ თ ვე ლო ში ოფი ცი ა ლუ რი წარ მო მად გენ ლო ბა 2005 წელს გახ ს ნა. 

მა ნამ დე, 1999 წლი დან, ქვე ყა ნა ში მხო ლოდ ცალ კე უ ლი აგენ ტე ბით 

იყო წარ მოდ გე ნი ლი. ხა თუ ნა სა ნა ძემ, დღეს უკ ვე CMA CGM-ის ქარ-

თუ ლი წარ მო მად გენ ლო ბის გე ნე რა ლურ მა მე ნე ჯერ მა, კომ პა ნი ა ში 

სწო რედ 1999 წლი დან და იწყო მუ შა ო ბა, ანუ სულ თა ვი დან.

„როდესაც CMA-ის გე მი პირ ვე ლად შე მო ვი და ფოთ ში, მას ზე სულ 

23 კონ ტე ი ნე რი იდო“, - ღი მი ლით იხ სე ნებს ხა თუ ნა სა ნა ძე და აქვს 

კი დეც ღი მი ლის მი ზე ზი, რად გან დღე ი სათ ვის კომ პა ნი ის კერ ძო, კე-

თილ მოწყო ბილ ტერ მი ნალ ში, რო მე ლიც ფო თის პორ ტ შია გან თავ სე-

ბუ ლი, კვი რა ში ერ თი ან ორი გე მი შე მო დის, თვე ში სა შუ ა ლოდ ექ ვ სი 

და მათ ზე კონ ტე ი ნე რე ბის რა ო დე ნო ბა 400-დან 500-მდე მერ ყე ობს. 

CMA CGM-ი თით ქ მის ყვე ლა ნა ი რი ტვირ თის ტრან ს პორ ტი რე ბას 

ახორ ცი ე ლებს, რაც კი სა კონ ტე ი ნე რო გა და ზიდ ვას ექ ვემ დე ბა რე ბა. 

კომ პა ნი ას 150-ზე მეტ ქვე ყა ნა ში 650-მდე წარ მო მად გენ ლო ბა აქვს, 

ამი ტომ კონ ტე ი ნე რე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში მსოფ ლი ოს ნე ბის მი ე რი 

წერ ტი ლი დან იყ რის თავს. მა თი ტრან ს პორ ტი რე ბა კი CMA CGM-ის 

სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი 414 სა უ კე თე სოდ აღ ჭურ ვი ლი, თა ნა მედ რო ვე 

გე მით ხორ ცი ელ დე ბა.

„ფოთის პორტში მომავალი ტვირთებისთვის ფუნქციონირებს ორი 

გადატვირთვის პორტი მალ ტასა და კონ ს ტან ცაში. შე სა ბა მი სად, ნა-

წი ლი ტვირ თე ბი სა შე დის მალ ტა ში, იქ ფი დე რულ გე მებ ზე იტ ვირ თე ბა 

და შემ დეგ მო დის ფო თის პორ ტ ში“, - ამ ბობს ხა თუ ნა სა ნა ძე. მი სი 

თქმით, სა ქარ თ ვე ლო ში უფ რო მე ტად ტვირ თე ბის იმ პორ ტი ხორ ცი-

ელ დე ბა, ვიდ რე ექ ს პორ ტი. მა გა ლი თად, ავ ტო მან ქა ნე ბის იმ პორ ტი, 

რო მელ საც დღე ი სათ ვის ქვეყ ნის მთლი ა ნი ტვირ თ ბ რუნ ვის 1/3 ნა წი ლი 

უკა ვი ა.

ამი ერ კავ კა სი ა ში CMA CGM-ს ოთხი ოფი სი აქვს: თბი ლის ში, ფოთ-

ში, ბა ქო სა და ერე ვან ში. თბი ლი სი სა და ფო თის ოფი სე ბი სა ქარ თ ვე-

ლოს სა ა გენ ტო ში ერ თი ან დე ბა და ორი ვე ში ერ თად სულ 37 ადა მი ა ნია 

და საქ მე ბუ ლი. 

„ამიერკავკასიის ოფი სე ბი ჩვენ გან და მო უ კი დე ბე ლი სტრუქ ტუ-

რუ ლი და ნა ყო ფე ბი ა, მაგ რამ ჩვენ ძი რი თა დი წარ მო მად გენ ლე ბი 

ვართ, ისი ნი კი - ჩვე ნი ქვე ა გენ ტე ბი. რაც შე ე ხე ბა რე გი ო ნულ ოფისს, 

რომ ლის წი ნა შეც უშუ ა ლოდ ჩვენ ვართ ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი, ის 

ტრაპ ზონ შია გან თავ სე ბუ ლი“, - გან მარ ტავს ხა თუ ნა სა ნა ძე.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ CMA CGM-ის ქარ თულ წარ მო მად გენ ლო ბა ში 

კა პი ტა ლის 80%-ია ფრან გუ ლი, ხო ლო და ნარ ჩე ნი 20% ქარ თუ ლია 

და East Gate Group-ს ეკუთ ვ ნის. 2012 წელს CMA CGM სა ქარ თ ვე-

ლომ 22 000 TEU კონ ტე ი ნე რი და ა მუ შა ვა, რაც, შე საძ ლო ა, მთლი ა ნად 

კომ პა ნი ის მი ერ და მუ შა ვე ბუ ლი კონ ტე ი ნე რე ბის რა ო დე ნო ბას თან 

(10,6 მი ლი ო ნი TEU) შე და რე ბით მოკ რ ძა ლე ბუ ლი რიცხ ვი ა, მაგ რამ 

სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბე ბი სათ ვის - არ ც თუ უმ ნიშ ვ ნე ლო. სა ინ ტე რე-

სო ა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნებ ლი დან მხო ლოდ 3 000 TEU შე ად გენ და 

ექ ს პორტს, ხო ლო და ნარ ჩე ნი - იმ პორტს.

ხა თუ ნა სა ნა ძის თქმით, სა ქარ თ ვე ლო დან ექ ს პორ ტი ყო ველ თ ვის 

უფ რო ნაკ ლე ბი ა. „თუმცა, იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ და მუ შა ვე ბუ-

ლი კონ ტე ი ნე რე ბის რა ო დე ნო ბა წი ნა წელ თან შე და რე ბით ყო ველ-

წ ლი უ რად უწყ ვე ტად იმა ტებს, პირ და პირ პ რო პორ ცი უ ლად იზ რ დე ბა 

ექ ს პორ ტის მო ცუ ლო ბაც, ისე ვე რო გორც იმ პორ ტის“, - დას ძენს CMA 

CGM-ის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი. 

მაგალითისათვის, 2012 წლის მონაცემებით, კომპანიამ 25%-ით მეტი 

კონტეინერი დაამუშავა, ვიდრე 2011 წელს.

სტაბილური №3 საქართველოს 
საზღვაო გადაზიდვებში

სარეკლამო სტატია
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სტრატეგიები

ენერგეტიკა

ნავთობის 
შადრევანს
მიღმა
მარკ პაპამ მიტოვებული 
Enron-ი ამერიკის ერთ-
ერთ ყველაზე წარმატებულ 
ნავთობკომპანიად 
აქცია. მისი ნათქვამი 
ჰიდრავლიკური რღვევის 
ბუმთან დაკავშირებით 
ნამდვილად გაგაკვირვებთ.

ავტორი: კრისტოფერ ჰელმანი

რ
ო დე საც ჰიდ რავ ლი კუ რი რღვე ვის 

რე ვო ლუ ცი ა ზე ვსა უბ რობთ, აუცი ლებ-

ლად უნ და აღი ნიშ ნოს ,  რომ ამ საქ მე ში 

რამ დე ნი მე ადა მი ანს მი უძღ ვის დი დი 

წვლი ლი; მათ შო რი საა EOG Resources-ის თავ მ ჯ დო-

მა რე, 66 წლის მარკ პა პაც. სწო რედ ამი ტომ საკ ვირ-

ვე ლი ა, რო დე საც თა ვის ჰი უს ტო ნის ცა თამ ბ ჯენ ში, 

სა კონ ფე რენ ციო მა გი და ზე გაშ ლილ ნა ხა ზებ თან 

დახ რი ლი პა პა აცხა დებს, რომ ამე რი კუ ლი ნავ თო-

ბის დი დი ბუ მი „არ იქ ნე ბა ისე მას შ ტა ბუ რი, რო გორც 

ხალხს ჰგო ნი ა“.

„იმის შან სი, რომ აშშ ნავ თო ბის სფე რო ში და მო უ-

კი დე ბე ლი გახ დე ბა, ძა ლი ან მცი რე ა“, - ამ ბობს ის.

ნა ხა ზი გვიჩ ვე ნებს, რო გორ უზ რუნ ველ ყოფს ხუ თი 

სხვა დას ხ ვა ად გი ლი სა მო მავ ლო მი წო დე ბებს. მათ 

შო რის დო მი ნი რებს ორი: ჩრდი ლო ეთ და კო ტის ფიქ-

ლუ რი რე გი ო ნი ბა კე ნი და სამ ხ რეთ ტე ხა სის იგ ლ -  

ფორ დი. რე ვო ლუ ცი უ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის - ფე ნის 

ჰიდ რავ ლი კუ რი რღვე ვი სა და ჰო რი ზონ ტა ლუ რი ბურ-

ღ ვის - დახ მა რე ბით ამ ორ მა ად გილ მა ბო ლო ხუ თი 

წლის გან მავ ლო ბა ში აშ შ -ის ნავ თო ბის მი წო დე ბა ში 

43%-ანი ზრდა უზ რუნ ველ ყო. ერ თობ ლი ვად ისი ნი 

შე ი ცავენ სამ რეწ ვე ლო ნავ თო ბის 25 მი ლი არ დი ბა-

რე ლის მა რაგს და ახ ლო მო მა ვალ ში თი თო ე უ ლი დან 

დღე ში ერ თი მი ლი ო ნი ბა რე ლის ამო ტუმ ბ ვა იქ ნე ბა 

შე საძ ლე ბე ლი.

ამე რი კის სხვა დი დი სა ბა დო ე ბი? პა პას თქმით, 

სი დი დით მე სა მე ახა ლი მო თა მა შე - ტე ხას სა და 

ნი უ- მექ სი კო ში მდე ბა რე Permian Basin-იც კი ვერ 

გა ა მარ თ ლებს მო ლო დინს. „ჩვენ ამ სა ბა დოს ქა ნე ბი 

შე ვის წავ ლეთ“, - ამ ბობს იგი და ნა ხაზ ზე მი მი თი-

თებს. მი სი თქმით, მი უ ხე და ვად ფიქ ლუ რი ნავ თო ბის 

ათო ბით სა ბა დო სი, უამ რავ ფე ნას  ნუ ლო ვა ნი მნიშ ვ-

ნე ლო ბა აქვს.

რა ტომ უნ და და ვუ ჯე როთ პა პას? იმი ტომ, რომ 

მი სი ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით EOG-ის აქ ცი ე ბი ბო ლო 

ათ წე ლი წად ში 650%-ით გა ი ზარ და, ბევ რად მე ტით, 

ვიდ რე ნე ბის მი ე რი სხვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ამე რი კუ-

ლი ნავ თობ კომ პა ნი ი სა. EOG-ის სა ბაზ რო კა პი ტა-

ლი ზა ცია თით ქ მის $40 მი ლი არ დი ა - მე ტი, ვიდ რე 

Apache Corp.-ის ან Marathon Oil-ისა, Chesapeake 

Energy-ის ღი რე ბუ ლე ბას კი თით ქ მის სამ ჯერ აღე-

მა ტე ბა. ბო ლო ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში EOG-მა 

ნავ თო ბის მო პო ვე ბა გა ზარ და წლი უ რად 37%-ით, 

დღე ში 190 000 ბა რე ლამ დე. „მარკი კარ გად ახერ-

ხებს თა ვი სი კომ პა ნი ის პო ზი ცი ო ნი რე ბას“, - ამ-

ბობს Simmons & Co-ს ანა ლი ტი კო სი პირს ჰა მონ დი.

„ფიქლის ბუ მის “  პე რი ო დის მი წე ბის და სა კუთ რე-

ბის ფა ზა ში  EOG Resources-ი - ერთ დროს Enron-ის 

შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი - ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი კომ პა-

EOG Resources-ის  
თავმჯდომარე მარკ 
პაპა აცხადებს, რომ 
ინვესტორები ძალიან 
ბევრს ელოდებიან აშშ-ის 
ნავთობის ბუმისაგან.
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ნია იყო ბა კე ნის ფიქ ლურ სა ბა დო ში; მის მი ერ აღ-

მო ჩე ნი ლი იგ ლ - ფორ დი (მას აქვს დი დი წი ლე ბი სა-

უ კე თე სო სა ბა დო ებ ში ამ ად გი ლას და სხვა გა ნაც). 

Chesapeake Energy-საგან გან ს ხ ვა ვე ბით, EOG-ს 

მი წე ბის შე სა ძე ნად დიდ კრე დი ტე ბი არ აუღი ა. 

სი ნამ დ ვი ლე ში პა პამ იცის, რო გორ მიჰ ყი დოს სუ-

ლელს მე ო რე ხა რის ხო ვა ნი მი წე ბი კარგ ფა სად.

რო დე საც მი წე ბის და სა კუთ რე ბის ეტა პი დას-

რულ და, კომ პა ნი ებ მა აღ მო ა ჩი ნეს, რომ მი წა ში 

ტორ ფის უფ რო ღრმა ფე ნა იყო, ვიდ რე მათ გა ბურ-

ღ ვა შე ეძ ლოთ და ფა სებ მაც და ი წი ა. Hess Corp.-მა, 

უბ რა ლოდ, გა და აგ დო გა მო უ სა დე გა რი მი წე ბი 

და $800 მი ლი ო ნის ზა რა ლი ნა ხა. „«მუსიკალური 

სკა მე ბის» თა მა შის დროს მუ სი კა მო უ ლოდ ნე ლად 

შეწყ და“, - ამ ბობს კარლ ტრი კო ლი, კერ ძო სა ინ ვეს-

ტი ციო კომ პა ნია Denham Capital-ის პრე ზი დენ ტი. 

EOG-ი კი კარ გად მო თავ ს და.

პა პამ კარიერა ნი უ- მექ სი კო ში მდე ბა რე სა ბურღ 

პლატ ფორ მა ზე დამხმარე მუშის რანგში დაიწყო. 

ის მუ შა ობ და კორ პუს - კ რის ტი ში, ნი უ -ორ ლე ან სა და 

დუ ბა ი ში, შემ დეგ კი გა და ვი და პა ტა რა მომ პო ვე-

ბელ კომ პა ნი ა ში, რო მე ლიც 1983 წელს Enron-მა 

შე ი ძი ნა. პა პა კომ პა ნი ის პრე ზი დენ ტი გახ და და 

მა ლე ვე და უ პი რის პირ და გე ნე რა ლურ აღ მას რუ ლე-

ბელ ჯეფ სკი ლინგს Enron-ის სტრა ტე გი ის გა მო. ის, 

მი სი ვე თქმით, იყო „მტრული გან ქორ წი ნე ბის“ მომ-

ხ რე, რო მე ლიც მან 1999 წელს განახორციელა. 

მი სი ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით EOG-ი ფეხ და ფეხ 

მიჰ ყ ვე ბო და მი ლი არ დერ ჯორჯ მიტ ჩელს, რომ-

ლის Mitchell Energy მი მარ თავ და ჰიდ რავ ლი კუ რი 

რღვე ვის მე თოდს, - იყე ნებ და რა  მი ლი ო ნო ბით 

გა ლონ ქვი ში ან წყალს - რა თა დი დი რა ო დე ნო ბით 

ბუ ნებ რი ვი აირი გა მო ე თა ვი სუფ ლე ბი ნა. EOG-ი ერ-

თ მა ნეთ თან ათავ სებ და რღვე ვა სა და მი მარ თულ 

ბურ ღ ვას, მი მარ თავ და რა ბურღს გვერ დუ ლად 

ფიქ ლო ვან ფე ნებ ში. რე ვო ლუ ცია და იწყო.

პენ სილ ვა ნი ა ში, ტე ხას სა და ლუ ი ზი ა ნა ში სა ბა-

დო ე ბის აღ მო ჩე ნის შემ დეგ ნა თე ლი გახ და, რომ 

იქ ფიქ ლუ რი გა ზის უდი დე სი მა რა გე ბი იყო. რა 

ხდე ბო და ნავ თობ თან და კავ ში რე ბით? ექ ს პე რტე-

ბი თავს იკა ვებ დ ნენ. გა ზის მო ლე კუ ლა ძა ლი ან 

პა ტა რაა და კლდო ვან ქან ში შეღ წე ვაც შე უძ ლი ა. 

ნავ თო ბის მო ლე კუ ლე ბი კი უფ რო დი დი ა. „ყველა 

ფიქ რობ და, რომ ფი ქალ ში ნავ თო ბის მო ლე კუ ლე-

ბი ვერ გა მო ვი დო და“, - ამ ბობს პა პა. მაგ რამ 2006 

წლის ბო ლოს EOG-ის მი ერ ბა კენ ში ჩა ტა რე ბულ მა 

ბურ ღ ვებ მა და ამ ტ კი ცა, რომ ისი ნი ცდე ბოდ ნენ. 

EOG-ი თა ვის აღ მო ჩე ნას არ ამ ხელ და. 2007 წლის 

ოქ ტომ ბერ ში გა მარ თულ სტრა ტე გი ულ შეხ ვედ რა ზე 

პა პამ გა ნაცხა და, რომ ინ დუს ტ რი ამ იმ რა ო დე ნო-

ბის ფიქ ლის გა ზი აღ მო ა ჩი ნა, რომ „სავარაუდოდ, 

ჩვენ უზ რუნ ველ ვ ყოფთ ბა ზარს მომ დევ ნო 20 წლის 

გან მავ ლო ბა ში“. ასე რომ, მი სი თქმით, EOG-ი 

მთლი ა ნად  ნავ თობ ზე გა და დი ო და. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 2008 წელს ბუ ნებ რი ვი 

აირის ათა სი კუ ბუ რი მეტ რის ფას მა რე კორ დულ 

$14-ს მი აღ წი ა, ის მა ინც თა ვის გეგ მას მიჰ ყ ვე ბო და. 

„ჩვენ ვი ცო დით, რომ კრი ზი სი გარ და უ ვა ლი იყო“, 

- იხ სე ნებს პა პა. და ასეც მოხ და. 2009 წელს ფას მა 

და ი წი ა, 2012 წლის და საწყის ში კი ის $2-ზე ნაკ ლე ბი 

იყო. ამა სო ბა ში EOG-მ და ი სა კუთ რა ნავ თო ბით 

მდი და რი ტე რი ტო რი ე ბი ჯერ ჩრდი ლო ეთ და კო ტა-

ში, შემ დეგ კი ტე ხას ში.

EOG-ის კუთ ვ ნილ იგ ლ - ფორ დის სა ბა დო ში არ-

სე ბუ ლი 26 მი ლი არ დი ბა რე ლი ნავ თო ბი დან, კომ-

პა ნი ის გათ ვ ლე ბით, ის, სა ვა რა უ დოდ, „სულ რა ღაც” 

2,2 მი ლი არ დის ამო ღე ბას შეძ ლებს. ეს 8%-იანი 

მწარ მო ებ ლუ რო ბა ფიქ ლის სა ბა დო ე ბი სათ ვის 

სტან დარ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა, მაგ რამ ის უფე რულ-

დე ბა ჩვე უ ლებ რი ვი სა ბა დო ე ბის 30 ან უფ რო მეტ 

პრო ცენ ტ თან შე და რე ბით.  მხო ლოდ ერ თი საპ-

რო ცენ ტო პუნ ქ ტის და მა ტე ბა ნიშ ნავს, რომ EOG-ი 

შეძ ლებს 200 მი ლი ო ნი ბა რე ლით მე ტის ამო ღე ბას 

- მი ზა ნი, რომ ლის მიღ წე ვა საც ის მომ დევ ნო 15 წე-

ლი წად ში აპი რებს 10 000 ახალ ად გი ლას ბურ ღ ვის 

დაწყე ბით.

პა პა ამ ყვე ლა ფერს უკ ვე შო რი დან მი ა დევ-

ნებს თვალს. ივ ლის ში მან გე ნე რა ლუ რი აღ მას რუ-

ლებ ლის მო ვა ლე ო ბე ბი გა დას ცა პრე ზი დენტ ბილ 

ტო მასს, რო მე ლიც 30 წლის გან მავ ლო ბა ში მი სი 

ნდო ბით აღ ჭურ ვი ლი პი რი იყო. ეს კარ გი დროა 

წას ვ ლის თ ვის. Bernstein Research-ის ანა ლი ტი კოს 

ბობ ბრე კეტს მი აჩ ნი ა, რომ ახ ლა, რო დე საც ფიქ ლის 

მი წე ბი და სა კუთ რე ბუ ლი ა, ისე თი მდი და რი და 

ზრდა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მსხვი ლი მო თა მა შე ე ბი, 

რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, Chevron-ი, ახ ლო მო მა-

ვალ ში გა მოთ ქ ვა მენ EOG-ის მსგავ სი წარ მა ტე ბუ ლი 

კომ პა ნი ე ბის შეს ყიდ ვის სურ ვილს. თუმ ცა პა პას არ 

სურს თა ვი სი კომ პა ნი ის ან $180-მილიონიანი აქ-

ცი ე ბის გა ყიდ ვა. „ჩვენ არას დ როს გვი ფიქ რია მათ 

გა ყიდ ვა ზე“, - ამ ბობს ის. 

მაგ რამ მას ყვე ლაფ რის შეც ვ ლაც შე უძ ლი ა. 

„მან თა ვი სი სიტყ ვა შე ას რუ ლა - ამ ბობს Fidelity-ის 

$64-მილიარდიანი ფონ დის, Contrafund-ის, ინ ვეს-

ტი ცი ე ბის მმარ თ ვე ლი უილ და ნო ფი. - მან შექ მ ნა 

ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მე ლიც კვლა ვაც გა აგ რ ძე ლებს მო-

გე ბის მო ტა ნას“. და არა აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა, იქ ნე ბა 

თუ არა ბუ მი. 

მოკლე 
მიმოხილვა

სპოილერი
„უძინარნი ჰო ლი ვუდ ში“ (Simon & 

Schuster) უჩ ვე უ ლო სა ხელ წო დე-

ბაა პრო დი უ სერ ლინ და ობ ს ტის 

რიპ ვან უინ კ ლი სათ ვის, რო მელ-

მაც გა მო იწ ვია კი ნო ბიზ ნე სის 

ცვი ლე ბე ბის მთე ლი დე კა და, 

მაგ რამ ის სა სარ გებ ლო სა ხელ-

მ ძღ ვა ნე ლო იქ ნე ბა მათ თ ვის, 

ვინც ჯერ კი დევ არ იცის, რა ტომ 

იღე ბენ ჩი ნეთ ში ამ ბო ლო დროს 

ამ დენ ბლოკ ბას ტერს. მი უ ხე და-

ვად ყვე ლა ჰა ე რო ვა ნი კოც ნი სა 

და გა მე ო რე ბე ბი სა, ობ ს ტი გვთა-

ვა ზობს საკ მა ოდ კარგ ფილმს 

დრო ის გა საყ ვა ნად. 

- დენ ბიგ მე ნი
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სტრატეგიები

ამერიკის გამოგონება

Hain Celestial-ი 
წვენებზეგადავიდა
ირვინ საიმონმა შექმნა ნატურალური 
პროდუქტების უდიდესი კომპანია მსოფლიოში 
და ნიუ-იორკის შტატში დიდ წარმატებას მიაღწია. 
გსურთ ორგანიზმის გაწმენდა?
ავტორი: კლერ ო’კონორი

ნ
ი უ -ი ორ კის ინ დუს ტ რი ულ რა ი ონ ში, ქვინ ს ში, 

მდე ბა რე წვე ნე ბის ქარ ხ ნის, BluePrint-ის, ლა-

ბო რა ტო რი ა ში ისე  ცი ვა, რო გორც სა ყი ნუ ლე-

ში, ჰა ერ ში კი ლი მო ნის არო მა ტი ტრი ა ლებს. 

BluePrint-ის მფლო ბე ლი, Hain Celestial-ის გე ნე რა ლუ რი 

აღ მას რუ ლე ბე ლი, ირ ვინ სა ი მო ნი, რო მე ლიც მუ შის 

თეთრ ხა ლათ სა და რე ზი ნის ჩექ მებ ში გა მოწყო ბი ლა, 

აღ ფ რ თო ვა ნე ბით შეს ც ქე რის ხავ სის ფე რი მა სით სავ სე 

55-გალონიან კასრს. „ეს თხევადი ოქ როა“, - ამ ბობს ის.

11 სა ხის ორ გა ნუ ლი ხი ლი სა და ბოს ტ ნე უ ლის - მათ 

შო რის ქა ლა ქე ლი ახალ გაზ რ დე ბის ფა ვო რი ტი კომ ბოს-

ტოს - ცი ვად გა წუ რუ ლი ნა რე ვის ერთ უნ ცი ას თით ქ მის 

ძვირ ფა სი ღვი ნის ფა სი ადევს. Green Juice-ი (მწვანე 

წვე ნი) ერ თ დღი ა ნი „გამწმენდი“ - ე.წ. დე ტოქ სი კან ტი 

ნექ ტ რის ექ ვ სი ცა ლი 16-უნციიანი ბოთ ლი, რო მელ თა 

შიგ თავ სი ყო ველ ორ სა ათ ში ერ თხელ საკ ვე ბის ნაც ვ-

ლად უნ და მი ი ღოთ - $75 ღირს,  პლას ტი კის დი დი ჭურ ჭე-

ლი კი -$5 000.

BluePrint-ი 54 წლის სა ი მო ნის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო-

ბით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ერ თ -ერ თი კარ გად გათ ვ-

ლი ლი ბო ლო შე ნა ძე ნი ა. და ფუძ ნე ბი დან ოც წე ლი-

წად ში Hain-ი ნა ტუ რა ლუ რი საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის 

უმ ს ხ ვი ლეს მწარ მო ებ ლად მსოფ ლი ო ში (2012 წლის 

შე მო სა ვალ მა $1,4 მი ლი არ დი შე ად გი ნა, 7%-იანი 

მარ ჟით) და ნი უ -ი ორ კის შტა ტის დიდ ეკონომიკურ 

მიღ წე ვად იქ ცა. ისე თი ბრენ დე ბი, რო გო რი ცაა ბოს-

ტ ნე უ ლის ჩიფ სე ბის მწარ მო ე ბე ლი Terra, ულაქ ტო ზო 

რძის მწარ მო ე ბე ლი Dream-ი და ჩა ის მწარ მო ე ბე ლი 

Celestial Seasonings-ი, კარ გა დაა ცნო ბი ლი მდი და რი, 

სა კუ თარ ჯან მ რ თე ლო ბა ზე მზრუნ ვე ლი მყიდ ვე ლე-

ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც ერთ ქი ლა ნუ შის კა რაქ ში 

ან ერთ ბოთლ Green Juice-ში $12-ს უპრობლემოდ 

იხდიან.

„როდესაც ირ ვი ნი ნი უ -ი ორ კ ში ჩა მო ვი და, ბევ რი 

არა ფე რი ჰქონ და, - ამ ბობს Whole Foods-ის გე ნე-

რა ლუ რი აღ მას რუ ლე ბე ლი და სა ი მო ნის დი დი ხნის 

მე გო ბა რი უოლ ტერ რო ბი. - მან არაფ რი სა გან ბევ რი 

რამ შექ მ ნა. ყვე ლა ფე რი ნა წილ - ნა წილ ააწყო“. რობ-

მა ეს ის ტო რია კარ გად იცის. Whole Foods-ი Hain 

Celestial-ს თა ვის უმ ს ხ ვი ლეს მომ წო დებ ლად გა ნი-

ხი ლავს; ორი ვე კომ პა ნია წარ მა ტე ბას სიმ ბი ო ზის 

წყა ლო ბით აღ წევს, მა თი აქ ცი ე ბი ერ თ დ რო უ ლად 

მი ი წევს მაღ ლა. 

ინ ფორ მა ცია BluePrint-ის შე სა ხებ სა ი მონს სწო-

რედ Whole Foods-ის აღ მას რუ ლე ბელ მა მი ა წო და. 

2013 წლის იან ვარ ში მან $25 მი ლი ო ნად შე ი ძი ნა ეს 

კომ პა ნია მი სი დამ ფუძ ნებ ლე ბის,  ერი კა ჰა სი სა და 

ზოი სა კო უ ტი სა გან. დუ ეტ მა, რო მელ მაც ერ თ მა ნე თი 

ნი უ -ი ორ კის Hudson Hotel-ის მო დურ ბარ ში გა იც ნო, 

ეს ბიზ ნე სი 2007 წელს, სა კო უ ტის სამ ზა რე უ ლო ში, 

ერ თი წვენ სა წუ რით წა მო იწყო. 2012 წელს მი სი 

შე მო სა ვა ლი $20 მი ლი ო ნი იყო — Nutrition Business 

Journal -ის ცნო ბით, იმ წელს ორ გა ნუ ლი და ნა ტუ რა-

ლუ რი წვე ნე ბის ბა ზა რი 13%-ით გა ი ზარ და და $2,4 

მი ლი არდს მი აღ წი ა. „BluePrint-ის გო გო ნებს კა პი-

ტა ლი არ ჰქონ დათ და ჩიხ ში შე ვიდ ნენ“. - ამ ბობს 

სა ი მო ნი.

სა ი მო ნის გათ ვ ლე ბით, წელს BluePrint-ი $50 

მი ლი ონს მო ი ტანს, 2014 წლი სათ ვის კი ეს თან ხა 

გა ორ მაგ დე ბა, რაც ძი რი თა დად Whole Foods-ის ნა-

ცი ო ნა ლურ მას შ ტაბ ზე გას ვ ლამ უნ და უზ რუნ ველ ყოს. 

წარ მო ე ბა 10 000 კვად რა ტუ ლი ფუ ტის ფარ თის ფაბ-

რი კი დან, რო მე ლიც Hain-ის კუთ ვ ნი ლი 24 სა წარ მო-

საიმონი გეგმავს, 
2017 წლისთვის 
Hain Celestial-ის 
გაყიდვები  
$2 მილიარდამდე 
გაზარდოს 
ყოველწლიური  
$ 100-მილიონიანი 
შენაძენების 
საშუალებით.
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დან ყვე ლა ზე პა ტა რაა (მუშები იქ ლი მონს კვლავ 

ხე ლით თლი ან), გა და დის უფ რო დიდ ნა გე ბო ბა ში, 

მან ჰე ტე ნი დან 30-წუთის სა ვალ ზე, ლონ გ -ა ი ლენ-

დის ლე ის - საქ სეს ში. Hain-ს იქ 94-აკრიანი შე ნო ბა 

აქვს, რო მელ შიც ერთ დროს გა ე როს შტაბ ბი ნა იყო 

გან თავ სე ბუ ლი.

Hain-ის სა თა ვო ოფის ში სე ირ ნო ბი სას სა ი მო ნი 

მარ წ მუ ნებს, რომ ის ნი უ -ი ორ კ ში დარ ჩე ბა და არა 

მხო ლოდ იმ $4,5-მილიონიანი სა გა და სა ხა დო 

შე ღა ვა თის გა მო, რო მელ საც მას გუ ბერ ნა ტორ 

ენ დ რიუ კუ ო მოს სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნის სა ა-

გენ ტო Empire State Development-ი სთა ვა ზობს. „20 

წლის გან მავ ლო ბა ში 4 000 სა მუ შაო ად გი ლი შევ ქ-

მე ნით, - ამ ბობს ის. - ახ ლა ჩვენს ოფის ში 257 ადა მი-

ა ნი მუ შა ობს. ორ წე ლი წად ში 500 გვე ყო ლე ბა“.

სა ი მო ნი ნი უ -ი ორ კ ში იმიგ რან ტუ ლი ენ თუ ზი აზ-

მით შე მო იჭ რა. ის გა ი ზარ და ახა ლი შოტ ლან დი ის 

გლე ის - ბე ი ში, სა დაც მა მა მისს 900 კვ. ფუტ. ფარ თის 

მა ღა ზი ა ჰქონ და, რო მელ შიც ად გი ლობ რი ვი ებ რა უ-

ლი მო სახ ლე ო ბა ქა შე რულ პრო დუქტს ყი დუ ლობ და. 

თავ და პირ ვე ლად სა ი მონ მა მუ შა ო ბა და იწყო გამ-

ყიდ ვე ლად კა ნა დე ლი მი ლი არ დე რი სა ცა ლო მო-

ვაჭ რე ე ბის, უეს ტო ნე ბის, ოჯა ხი სათ ვის, რო მე ლიც 

ფლობ და სა სურ სა თო მა ღა ზი ე ბის ქსელ Loblaws-ს. 

ის მუ შა ობ და ახ ლად შე ძე ნილ Häagen-Dazs-ში და 

ბრენ დი რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბაც კარ გად გა ი აზ რა, 

რო დე საც კომ პა ნი ამ კა ფე- სა ნა ყი ნე ე ბი გახ ს ნა.

მან ჰე ტენ ზე ის 1983 წელს გა და ვი და. მა ნამ დე 

იშ ვი ა თად ტო ვებ და კა ნა დას და მის ფარ გ ლებს 

გა რეთ არა ვის იც ნობ და. 1990 წელს მან და იწყო 

მუ შა ო ბა კი დევ ერთ მი ლი არ დერ თან, ტი პურ ნი უ ი-

ორ კელ თან, დე ნი ელ აბ რა ამ თან - ანუ „დენისთან“, 

რო გორც მას სა ი მო ნი ეძა ხის - ნო ვა ტო რუ ლი დი-

ე ტუ რი კოქ ტე ი ლის, Slim-Fast-ის შემ ქ მ ნელ თან. იქ 

მან შე იტყო, რომ სა კუ თარ  ჯან მ რ თე ლო ბა ზე ზრუნ-

ვით შეპყ რო ბილ მყიდ ველ თა გარ კ ვე ულ ნა წილს 

მოს წონს კვე ბის ყო ველ დღი უ რად გა წე რი ლი რე ჟი-

მი - Slim-Fast-ის შემ თხ ვე ვა ში ეს იყო ერ თი ულუ ფა 

კოქ ტე ი ლი დი ლას და ერ თიც - ლან ჩ ზე. Slim-Fast-ი 

ერ თ გ ვა რად BluePrint-ის წი ნა მორ ბე დად იქ ცა, 

თუმ ცა სა ი მო ნი კა ტე გო რი უ ლად აცხა დებს, რომ ეს  

უკა ნას კ ნე ლი მთლი ა ნად ნა ტუ რა ლუ რი, ორ გა ნუ ლი 

პრო დუქ ტი ა. აბ რა ა მი სა გან წა მოს ვ ლის შემ დეგ 

(„ზედმეტი პო ლი ტი კა“, ამ ბობს სა ი მო ნი)  

$600 000-იანი და ნა ზო გი თა და მე გობ რე ბი სა გან 

ნა სეს ხე ბი ფუ ლით მან სა კუ თა რი ბიზ ნე სი წა მო-

იწყო. სა ი მო ნის პირ ვე ლი შე ნა ძე ნი იყო ლონ გ - 

ა ი ლენ დის ქა შე რუ ლი პრო დუქ ტით მო ვაჭ რე მა ღა-

ზია Kineret-ი, შემ დეგ მან შე ი ძი ნა გა ყი ნუ ლი ჯან სა-

ღი პრო დუქ ტე ბის მწარ მო ე ბე ლი Barricini Foods-ი, 

მოგ ვი ა ნე ბით კი Hain Pure Foods-ი, რო მე ლიც კარ-

გი სა ხელ წო დე ბა იქ ნე ბო და ქოლ გა- კომ პა ნი ი სათ-

ვის. რო დე საც მან სა მო მავ ლო ზრდის უზ რუნ ველ-

სა ყო ფად 1993 წელს Hain-ის აქ ცი ე ბი სა ჯა როდ 

გა მო ი ტა ნა, მის მი ერ არ ჩე უ ლი  Nasdaq-ის ტი კე რი 

- NOSH (წახემსება) - წმინ დად ნი უ ი ორ კუ ლი იყო. 

Hain Food Group-ი სწრა ფად ყი დუ ლობ და ნა ტუ-

რა ლუ რი საკ ვე ბის მწარ მო ე ბელ პა ტა რა კომ პა ნი-

ებს. ყვე ლა ზე მო გე ბი ა ნი შე ნა ძე ნი გა ა კე თა 2000 

წელს, რო დე საც იყი და ცნო ბი ლი Sleepytime Tea-ის 

მწარ მო ე ბე ლი Celestial Seasonings-ი. შერ წყ მის  

ღი რე ბუ ლე ბა და ახ ლო ე ბით $320 მი ლი ო ნი იყო, 

რაც საკ მა რი სი გახ და იმი სათ ვის, რომ სა ხელ წო-

დე ბა Hain Celestial-ით შეც ვ ლი ლი ყო. ამ ჟა მად მი სი 

უმ ს ხ ვი ლე სი აქ ცი ო ნე რია ცნო ბი ლი ინ ვეს ტო რი 

კარლ აიკა ნი, რო მე ლიც აქ ცი ა თა 15%-ზე ნაკ ლებს 

ფლობს (სა ი მონს აქვს 5%-ზე ნაკ ლე ბი, და ახ ლო ე-

ბით $170 მი ლი ო ნის ღი რე ბუ ლე ბი სა). აიკა ნის ორი 

ტოპ მე ნე ჯე რი, ბრეტ და დე ვის ჩეს ტე რე ბი, Hain-ის 

დი რექ ტორ თა საბ ჭოს წევ რე ბი არი ან. „კარლმა 

ყიდ ვა $20-ის ფარ გ ლებ ში და იწყო, - ამ ბობს სა ი-

მო ნი, რო მე ლიც Hain-ის ფა სებს რე გუ ლა რუ ლად 

ამოწ მებს თა ვის BlackBerry-ში (ახლა ის და ახ ლო-

ე ბით $74-ს შე ად გენს). - ჩვენ მას $300 მი ლი ონ ზე 

მე ტი და ვა ხარ ჯ ვი ნეთ“.

თა ვის ფარ თო ოფის ში, რო მელ შიც იოგას სტუ-

დი ი დან ავ დი ვართ, სა ი მო ნი გვიჩ ვე ნებს თეთრ 

და ფას, აჭ რე ლე ბულს ისეთ ახალ შე ნა ძე ნებ თან 

და კავ ში რე ბუ ლი შე ნიშ ვ ნე ბით, რო გო რი ცა ა, მა გა-

ლი თად, სა ბავ შ ვო ორ გა ნუ ლი საკ ვე ბის ბრენ დი 

Ella’s Kitchen-ი ან არა ქი სის კა რა ქის სა უ კე თე სო 

ბრი ტა ნუ ლი მწარ მო ე ბე ლი Sun-Pat-ი. ის გეგ მავს 

ყო ველ წ ლი უ რად, სულ მცი რე, $100 მი ლი ო ნის 

და ხარ ჯ ვას მსგავ სი კომ პა ნი ე ბის შე სა ძე ნად, რო-

მელ თა არ ჩე ვის სა შუ ა ლე ბაც მას ყო ველ წ ლი უ რად 

ეძ ლე ვა სა ვაჭ რო ბაზ რო ბებ ზე („ჩემი სა მო ნა დი-

რეო სა ნა ხე ბი“, - რო გორც ის მათ უწო დებს). სა ი-

მო ნი ამ ბობს, რომ ამ ტემ პით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 

შეს ყიდ ვე ბის სა შუ ა ლე ბით მი სი აშ შ - ში მოქ მე დი 

ბიზ ნე სის გა ყიდ ვე ბი სამ წე ლი წად ში გა ორ მაგ დე-

ბა, მი აღ წევს რა $2 მი ლი არდს და მიგ ვი თი თებს 

Hain-ის პრო დუქ ცი ა ზე, რო მელ საც მი სი ოფი სის 

მთე ლი კე დე ლი უჭი რავს.

„ეს არის ის, რაც შეც ვ ლის ამე რი კას, - ამ ბობს 

იგი. - წინ ს ვ ლას უზ რუნ ველ ყოფს არა GE, Heinz-ი 

ან Campbell’s-ი, არა მედ სა მე წარ მეო სტარ ტა პე-

ბი - ისე თი კომ პა ნი ე ბი, რო გო რი ცაა Ella’s -ი და 

BluePrint-ი“. 

პიროვნება
მერილინ ტავენერი
უფა სო სა მე დი ცი ნო დახ-

მა რე ბის სა ხელ მ წი ფო 

პროგ რა მის ახა ლი ხელ-

მ ძღ ვა ნე ლი ყუ რადღე ბის 

ცენ ტ რ ში აღ მოჩ ნ და მას 

შემ დეგ, რაც ობა მას 

ჯან დაც ვის რე ფორ მამ 

არას ტა ბი ლუ რო ბა გა მო-

ამ ჟ ღავ ნა.

კომპანია
aLnyLaM  
pharMaCeutICaLS
კემ ბ რი ჯის (მასაჩუსეტსი)  

ბი ო ტექ ნო ლო გი უ რი 

კომ პა ნი ის აქ ცი ე ბი წელს 

170%-ით გა ი ზარ და 

იმე დის მომ ცე მი პრე-

პა რა ტის, aln-ttR-ის 

წყა ლო ბით. 

იდეა
უსასრულო 
ნაციონალური 
საფეხბურთო ლიგა 
ყვე ლა ზე ფა სე უ ლი ლი-

გის სე ზო ნი არა სო დეს 

მთავ რ დე ბა და ის დო-

მი ნი რებს Forbes.com-ის 

სა ზაფხუ ლო ძი ე ბებ ში. 

ტენდენციები

რაზე საუბრობს Forbes.com-ის 

47 მილიონი მომხმარებელი? 

ამის უკეთ გასარკვევად თვალი 

გადაავლეთ ქვემოთ მოცემულ 

ტექსტს ან აკრიფეთ შემდეგი 

მისამართი:

FORBES.COM/BUSINESS
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სტრატეგიები

სტარტაპები

ადგილი, სადაც ახალი  
ბიზნესიდაიბადება
კვლევის თანახმად, საქართველოში ახა ლი ბიზ ნე სის დაწყე ბი ს 
მსურველთაგან მხო ლოდ 15%-ს აქვს თუნ დაც მარ ტი ვი ფორ მის, ქა-
ღალ დ ზე გა და ტა ნი ლი გეგ მა, ხო ლო რე ა ლუ რი, ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ბიზ-
ნეს გეგ მა მხო ლოდ 7%-ს გა აჩ ნ ია. სწორედ ამიტომ, ილიაუნის ბაზაზე 
„ბიზნესინკუბატორი“ გაჩნდება. 
ავტორი: მიხეილ ბატიაშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის დეკანი

ს
ა ქარ თ ვე ლოს ბიზ ნე სის მი მარ თუ-

ლე ბე ბის გან ვი თა რე ბას თუ რამ 

აკ ლ და ყო ველ თ ვის და ყვე ლა ზე 

მე ტად, ეს იყო ინო ვა ცი უ რო ბა. პირ-

ვე ლი ეტა პის გან ვი თა რე ბას, რო მე ლიც უფ რო 

სფე რო ე ბის ქა ო სურ ზრდას მოგ ვა გო ნებ და,  

შემ დე გი, უფ რო პრაგ მა ტუ ლი გან ვი თა რე ბის 

ეტა პი მოჰ ყ ვა. სა ქარ თ ვე ლო ში ბიზ ნე სის გან-

ვი თა რე ბა უფ რო ცდი სა და შე დე გის ლო გი კა ზე 

იყო და ფუძ ნე ბუ ლი, ვიდ რე რე ა ლუ რი ბიზ ნე სის 

ცოდ ნასა და გა მოც დი ლე ბა ზე. ამ ცდი სა და 

შე დე გის მი ღე ბის ეტაპ ზე მოხ და რე სურ სე ბის 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და ნა კარ გე ბი, რაც, ცხა დი ა, 

სა ერ თო ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა ზე და დე- ფ
ო
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ბი თად ვერ აისა ხე ბო და. მა გა ლი თად, იგი ვე 

თბი ლი სი რომ ავი ღოთ, საკ მა ოდ ხში რად 

ხდე ბა, რომ, იმა ვე „რიტეილის“ სფე რო ში რო-

მე ლი ღაც მა ღა ზია გა იხ ს ნე ბა, იფუნ ქ ცი ო ნი რებს 

ექვს თვეს ან ცო ტა მეტ ხანს და და ი ხუ რე ბა. 

ანა ლო გი უ რი სუ რა თია კვე ბის ობი ექ ტებ თან 

მი მარ თე ბი თაც. ეს ის სფე რო ე ბი ა, რომ ლე ბიც 

ვი ზუ ა ლუ რად შეგ ვიძ ლია და ვი ნა ხოთ, მაგ რამ 

რამ დე ნია ისე თი სფე რო, მა გა ლი თად, წარ მო-

ე ბე ბი, რო მელ თაც ვერ ვხე დავთ, მაგ რამ რომ-

ლე ბიც ასე ვე იხ ს ნე ბა და იხუ რე ბა? ილიაუნი 

ბიზ ნეს რე ვი უს (IBR) მიერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის 

შე დე გე ბით და ვად გი ნეთ, რომ ახა ლი ბიზ ნე სის 

დაწყე ბი ს მსურველთაგან მხო ლოდ 15%-ს ჰქონ-

და თუნ დაც მარ ტი ვი ფორ მის, ქა ღალ დ ზე გა და-

ტა ნი ლი გეგ მა, ხო ლო რე ა ლუ რი, ჩა მო ყა ლი ბე-

ბუ ლი ბიზ ნეს გეგ მა მხო ლოდ 7%-ს გა აჩ ნ და. ანუ 

80%-ზე მეტ მა ბიზ ნე სი ისე და იწყო, რომ არა ნა-

ი რი კონ კ რე ტუ ლი გრძელ ვა დი ა ნი სტრა ტე გია 

არ ჰქო ნი ა. ბიზ ნეს ში წარ მა ტე ბის მიღ წე ვის 

მე ო რე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პირობაა კონ კ რე ტუ ლი 

ცოდ ნი სა და გა მოც დი ლე ბის ქო ნა იმ სფე რო-

ში, რო მელ შიც ბიზ ნე სის დაწყე ბა საც აპი რებ. 

რო გორც კვლე ვა გვიჩ ვე ნებს, აქაც არა სა ხარ-

ბი ე ლო მდგო მა რე ო ბა ა. 80%-ზე მე ტი ბიზ ნესს 

იწყებს ისე, რომ არა ნა ი რი ცოდ ნა და გა მოც დი-

ლე ბა არ გა აჩ ნი ა. სა ერ თო ჯამ ში, გრძელ ვა დი-

ა ნი გეგ მე ბი სა და იმ სფე რო ში, რომ ლის გან ვი-

თა რე ბა საც ფიქ რო ბენ, გა მოც დი ლე ბის მქო ნე 

ადა მი ა ნე ბის რიცხ ვი მხო ლოდ 5%-ს შე ად გენს. 

წარ მო იდ გი ნეთ, ისე დაც რამ დე ნად მცი რეა 

ბიზ ნეს ში წარ მა ტე ბის მიღ წე ვის ალ ბა თო ბა, 

ხოლო ამ ორი მთა ვა რი კრი ტე რი უ მის გა რე შე, 

წარ მა ტე ბის ალ ბა თო ბა, ფაქ ტობ რი ვად, ნულს 

უახ ლოვ დე ბა. სწო რედ ამის შე დე გად მი ვი ღეთ 

ამ დე ნი და ხუ რუ ლი ახა ლი ბიზ ნე სი, რომ ლე ბიც 

მხო ლოდ „ლაპარაკის დროს და ბა დე ბუ ლი აზ-

რე ბით“ იქ მ ნე ბო და. სა ქარ თ ვე ლო ში მი ღე ბუ ლი 

ბიზ ნეს ფ რა ზე ბი ასე ჟღერს: „დავიწყოთ და 

მე რე ვნა ხოთ“; „აუცილებლად მუ შა ო ბა ში უნ და 

ვნა ხოთ“; „დავიწყოთ და ვინ მეს ვი პო ვით“; 

„ქაღალდზე სხვაა და სი ნამ დ ვი ლე ში სულ სხვა 

გა მო დის“. დო მი ნი რე ბა და იწყო ფრა ზებ მა, 

რო მელ თაც ჭეშ მა რი ტე ბა ზე აქვს პრე ტენ ზია, 

მაგრამ სი ნამ დ ვი ლე ში ბიზ ნე სის თე ო რი ას თან 

არა ნა ი რი კავ ში რი არ გა აჩ ნი ა.

ბიზ ნე სის დაწყე-

ბის თ ვის ასე ვე 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

პრობ ლე მაა რე-

სურ სე ბის მო ძი ე ბა. 

დღეს არა ვის თ ვის 

სა ი დუმ ლოს არ 

წარ მო ად გენს, რომ 

ბან კე ბი დაწყე ბით 

ბიზ ნესს (Startup) არ 

აფი ნან სებს. კომ პა ნი ას, სულ ცო ტა, ექვს თვე ზე 

მე ტი ხნის ის ტო რია უნ და გა აჩ ნ დეს, რომ ბან-

კ მა თუნ დაც გა ნი ხი ლოს თქვე ნი წი ნა და დე ბა, 

თუმცა რესურსების მიღების გარანტია არც ეს 

გახლავთ.

 გარ და ბან კე ბი სა, რა სა შუ ა ლე ბე ბი არ სე-

ბობს რე სურ სე ბის მო სა ზი დად? კერ ძო სა ინ ვეს-

ტი ციო ფონ დე ბი - რომ ლე ბიც სა ქარ თ ვე ლო ში, 

ფაქ ტობ რი ვად, არ არ სე ბობს. კერ ძო ინ ვეს ტო-

რე ბი - რომ ლე ბიც ასე ვე არ არ სე ბო ბენ. ანუ რე-

ა ლუ რად დღეს გაქვს იდე ა, კარ გი ბიზ ნე სი დე ა,  

რო მე ლიც ხვალ შე საძ ლოა გახ დეს სე რი ო ზუ ლი 

ბიზ ნე სი, მაგ რამ მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის არა ნა-

ი რი შე საძ ლებ ლო ბა არ არ სე ბობს. 

შე საძ ლოა გა გიჩ ნ დეთ იდე ა, მაგრამ სა-

ნამ გან ხორ ცი ე ლე ბის ეტა პამ დე მიხ ვალთ, ამ 

იდე ის გან ვი თა რე ბას სე რი ო ზუ ლი კვლე ვი თი 

სა მუ შა ო ე ბის ჩა ტა რე ბა, ბიზ ნეს გეგ მის შექ მ ნა, 

გრძელ ვა დი ა ნი სტრა ტე გი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა 

სჭირ დე ბა. იმის თ ვის, რომ იდეა ფი ნან სუ რი 

რე სურ სე ბის მოთხოვ ნის სტა დი ამ დე მი ვი დეს, 

ის სა თა ნა დოდ უნ და იყოს შე ფუ თუ ლი, რა საც 

თა ვის თა ვად არ ც თუ მცი რე რე სურ სი სჭირ დე ბა.  

თუ იდე ის შე ფუთ ვის გა მოც დი ლე ბა არ გა ა გაჩ-

ნი ათ, თუნ დაც მარ ტი ვი კვლე ვის ჩა ტა რე ბი სა 

და ბიზ ნეს გეგ მის შექ მ ნის ხარ ჯე ბი ალ ბათ 

მი ნი მუმ 10 000 ლარს მა ინც მი აღ წევს, რა თან-

ხაც, შე საძ ლო ა, იდე ის ავ ტორს არ გა აჩ ნ დეს.  

სა უ ბა რი ყვე ლა ზე მარ ტივ ბიზ ნეს მო დე ლებ ზე ა, 

ხო ლო თუ, მა გა ლი თად, პრო დუქ ცი ის გა მოშ ვე-

ბას გეგ მავთ, გა ით ვა ლის წი ნეთ, რომ  ნი მუ შე ბის 

დამ ზა დე ბა და სხვა და მა ტე ბი თი სა მუ შა ო ე ბი 

გა ცი ლე ბით დიდ ფი ნან სურ რე სურ სებ თან არის 

და კავ ში რე ბუ ლი. 

ანუ ჩვე ნი ანა ლი ზით სა მი წრე შე იკ რა: იდე ის 

შე ფუთ ვის, გა მოც დი ლე ბი სა და ფი ნან სე ბის 

„ბიზნესინკუბატორი“ არის ად-
გი ლი, სა დაც შე საძ ლე ბე ლია 
მთე ლი იმ მომ სა ხუ რე ბის მი-
ღე ბა, რო მე ლიც მწი რი ფი ნან-
სუ რი რე სურ სე ბის პი რო ბებ ში 
შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და. 
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your holiday starts here
ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი

Batumi International Airport

მო ძი ე ბის, რაც, ფაქ ტობ რი ვად, გა ურ ღ ვე ველ 

სივ რ ცეს ქმნის ახა ლი ბიზ ნე სის და საწყე ბად. 

ეს, რა თქმა უნ და , ი მას არ ნიშ ნავს, რომ ახა ლი 

არ იქ მ ნე ბა, მაგ რამ სა უ ბა რია გა ცი ლე ბით დიდ 

მას შ ტა ბებ ზე, რო დე საც წე ლი წად ში ქვე ყა ნა ში 

ათო ბით ინო ვა ცი უ რი პრო ექ ტი იქ მ ნე ბა. ათო-

ბით პრო ექ ტი რომ შე იქ მ ნას, ამა ში ასო ბით 

ადა მი ა ნი უნ და იყოს ჩარ თუ ლი. რთუ ლი წარ მო-

სად გე ნი არ არის, ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი მი ზე ზე ბის 

გა მო რამ დე ნი სა ინ ტე რე სო იდეა და ი კარ გა და 

რამ დე ნი სა მუ შაო ად გი ლის შექ მ ნის შე საძ ლებ-

ლო ბა იქ ნა ხე ლი დან გაშ ვე ბუ ლი.

აღ ნიშ ნუ ლი სივ რ ცის გარ ღ ვე ვის თ ვის არ სე-

ბობს მსოფ ლი ო ში სა უ კე თე სო გა მოც დი ლე ბა, 

„ბიზნესინკუბატორების“ გან ვი თა რე ბის თე მა, 

რომ ლის პი რო ბებ შიც ინო ვა ცი უ რი პრო ექ ტე ბის 

სტი მუ ლი რე ბა საკ მა ოდ სწრა ფი ტემ პით არის 

შე საძ ლე ბე ლი. 

პირ ვე ლი „ბიზნესინკუბატორი“ 1959 წელს 

ჯო ზეფ მარ კუ ზოს მი ერ შე იქ მ ნა და მას 

„ბატავიას ინ დუს ტ რი უ ლი ჯგუ ფი“ ეწო და. დღეს 

მსოფ ლი ო ში 10 000-მდე „ბიზნესინკუბატორია“,  

რო მელ თა ფარ გ ლებ შიც 100 000-ზე მე ტი პრო-

ექ ტია გან ხორ ცი ე ლე ბის სტა დი ა ში. აღ ნიშ ნუ ლი 

გზით მხო ლოდ ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში 

20 000-მდე კომ პა ნია და 250 000 სა მუ შაო ად-

გი ლი შე იქ მ ნა, რაც ამე რი კის თ ვი საც მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი ციფ რე ბი ა.

„ბიზნესინკუბატორი“ არის სივ რ ცე, სა დაც 

შე გიძ ლი ათ მი ი ღოთ შემ დე გი სა ხის მომ სა ხუ-

რე ბე ბი:

• დახ მა რე ბა ბიზ ნე სის დაწყე ბა ში;

• ბიზ ნე სის წარ მო მად გენ ლებ თან კო მუ ნი-

კა ცი ა;

• სპე ცი ფი კუ რი ბიზ ნეს ცოდ ნის მი ღე ბა;

• სტრა ტე გი უ ლი პარ ტ ნი ო რე ბის მო ძი ე ბა;

• ტრე ნინ გე ბი ბიზ ნე სის სფე რო ში;

• ბიზ ნეს გეგ მე ბის მომ ზა დე ბა;

• ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის მო ძი ე ბა;

• დახ მა რე ბა პრო ექ ტე ბის კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ა ში;

• დახ მა რე ბა პრო ექ ტე ბის მარ თ ვა ში;

• სა ჭი რო სა მუ შაო კად რე ბის მო ძი ე ბა;

• დახ მა რე ბა ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის 

სა კითხებ ში

• და სხვა

ანუ „ბიზნესინკუბატორი“ არის ად გი ლი, სა-

დაც შე საძ ლე ბე ლია მთე ლი იმ მომ სა ხუ რე ბის 

მი ღე ბა, რო მე ლიც მწი რი ფი ნან სუ რი რე სურ-

სე ბის პი რო ბებ ში შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და. ეს 

არის ად გი ლი, სა დაც შე საძ ლე ბე ლია სა კუ თა-

რი იდე ე ბი რე ა ლო ბად ვაქ ცი ოთ, სა კუ თა რი 

ბიზ ნე სის მფლო ბე ლე ბი გავ ხ დეთ და ახა ლი 

სა მუ შაო ად გი ლე ბი შევ ქ მ ნათ.

ილი ას სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ბიზ-

ნე სის სკო ლა და ტექ ნო ლო გი ე ბის გა და ცე-

მის ცენ ტ რი ერ თობ ლი ვად იწყე ბენ პრო ექტს, 

რო მე ლიც უნი ვერ სი ტე ტის ბა ზა ზე ანა ლო გი-

უ რი ინო ვა ცი უ რი სივ რ ცის შექ მ ნას მო ი ცავს. 

უნი ვერ სი ტე ტი სა და ცენ ტ რის თა ნამ შ რომ-

ლებ მა გა მოც დი ლე ბა ამე რი კის, ის რა ე ლის, 

ლიტ ვი სა და გერ მა ნი ის ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბულ 

„ბიზნესინკუბატორებში“ მი ი ღეს. 

უნი ვერ სი ტე ტის ბა ზა ზე შე მოდ გო მი დან 

ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას და იწყებს ბიზ ნეს სივ რ ცე, სა-

დაც და იწყე ბა სტუ დენ ტე ბის, პრო ფე სო რე ბი სა 

და ბიზ ნე სის წარ მო მად გენ ლე ბის ერ თობ ლი ვი 

მუ შა ო ბა ახა ლი ინო ვა ცი უ რი პრო ექ ტე ბის გან -

ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის. 

პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში აქ ტი უ რად 

იქ ნე ბი ან ჩარ თუ ლი მი ჩი გა ნის „როს ბიზ ნეს-

ს კო ლი სა“ და ლი მე რი კის უნი ვერ სი ტე ტის 

წარ მო მად გენ ლე ბი.  ქარ თ ვე ლი და უცხო ე ლი 

ექ ს პერ ტე ბი დახ მა რე ბას გა უ წე ვენ მსურ ვე-

ლებს პრო ექ ტე ბის მომ ზა დე ბა სა და  გრან-

ტის თ ვის წი ნა და დე ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში, 

გა ნი ხი ლა ვენ გუნ დის მარ თ ვის, ინ ტე ლექ ტუ-

ა ლუ რი სა კუთ რე ბი სა და პა ტენ ტე ბის თე მებს. 

ახალ ბე და ბიზ ნეს მე ნებს ყვე ლა ნა ი რი დახ მა-

რე ბა გა ე წე ვათ კონ კ რე ტუ ლი ბიზ ნეს წი ნა და დე-

ბე ბის მომ ზა დე ბა ში.

რაც ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, მოხ დე-

ბა სა ინ ტე რე სო პრო ექ ტე ბის და ფი ნან სე ბა 

(პროექტის ბი უ ჯე ტი დან გა მომ დი ნა რე), ასე-

ვე - და მა ტე ბი თი ფი ნან სუ რი პარ ტ ნი ო რე ბის 

მო ძი ე ბა. 

„ბიზნესინკუბატორის“ მიზ ნებ ში შე დის ერ-

თი წლის გან მავ ლო ბა ში რამ დე ნი მე ათე უ ლი 

პრო ექ ტის მომ ზა დე ბა და უმოკ ლეს ვა დებ ში 

მა თი ეტა პობ რი ვი გან ხორ ცი ე ლე ბის სტა დი ა ში 

გა დაყ ვა ნა. გან საზღ ვ რუ ლია ამ წლის ბო ლომ-

დე რამ დე ნი მე კონ კ რე ტუ ლი პრო ექ ტის დაწყე-

ბა, რაც იქ ნე ბა პირ ვე ლი ნა ბი ჯე ბი ახა ლი, 

ინო ვა ცი უ რი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლების 

გზაზე. 

სტრატეგიები სტარტაპები
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მშვიდობისაკენ მიმავალი 
გზა მოგებაზე გადის

მაშინ, როდესაც ებრაელ და პალესტინელ პოლიტიკოსებს დრო ფუჭ საუბრებში 
გაჰყავთ, მეწარმეები ყოველგვარი ხმაურის გარეშე რეალურ ნაბიჯებს დგამენ. 

შიგნიდან დანახულმა პარტნიორულმა საზოგადოებამ შესაძლოა ახლო 
აღმოსავლეთი გადაარჩინოს.

ავტორი: რიჩარდ ბეჰარი

ფოტოს ავტორები: ჰეიდი ლევინი/SipA pReSS-ი foRbeS-ისათვის

ახლოაღმოსავლეთისსტანდარტებისმიხედ
ვითაცკი,სცე ნა, რო მელ საც მკვდა რი ზღვის სი ახ ლო ვეს,  ე.წ. 

„მწვანე ზო ნა ში“ (ნეიტრალური ტე რი ტო რი ა, რო მელ ზე პრე ტენ ზი ას 

არ აცხა დე ბენ არც ებ რა ე ლე ბი და არც პა ლეს ტი ნე ლე ბი) მდე ბა რე 

ერ თ -ერთ რეს ტო რან ში ნა ხავ დით, სი ურ რე ა ლის ტუ რი იყო. რეს ტო-

რან თან  აქ ლე მი ჩა მუხ ლუ ლი ყო, დახ ლ თან მდგო მი ორი ებ რა ე ლი 

სამ ხედ რო უდარ დე ლად მი ირ თ მევ და ყა ვას, რა ბინ თა ჯგუ ფი სა-

დი ლის წინ ლო ცუ ლობ და და არა ვის წარ მოდ გე ნაც კი არ ჰქონ და, 

რომ უკა ნა ოთახ ში ის ტო რი ის შემ ქ მ ნე ლი ათამ დე პა ლეს ტი ნე ლი 

და ებ რა ე ლი სა ი დუმ ლოდ თათ ბი რობ და.

„ამრიგად, უსაფ რ თხო ე ბის ზო მე ბი მი ღე ბუ ლი უნ და იყოს მთე-

ლი პრო ექ ტი სათ ვის და არა მხო ლოდ ცალ კე უ ლი ამო ცა ნი სათ ვის“, 

- თქვა პა ლეს ტი ნელ მა. „ნამდვილად“, - უპა სუ ხა ებ რა ელ მა და და-

ა მა ტა: „ბუფერი დავ მა ლოთ თუ გა ვა სა ჯა რო ოთ? რას ფიქ რობთ?“ 

ახ ლა უკ ვე მე ო რე პა ლეს ტი ნელ მა გა მოთ ქ ვა აზ რი: „კი მაგ რამ, ვინ 

და მა ლავს ბუ ფერს?“ ამ ფრა ზის შემ დეგ ოთახ ში ხარ ხა რი ატყ და. 

ამა სო ბა ში მე სა მე პა ლეს ტი ნელ მა, რო მელ საც ყუ რადღე ბაც არ 

მი უქ ცე ვია და ვი თის ვარ ს კ ვ ლა ვის აბ ს ტ რაქ ტუ ლი გა მო სა ხუ ლე ბი-

სათ ვის მის ზურგს უკან, იკითხა: „თქვენ სი მარ თ ლე გინ დათ თუ 

სი მარ თ ლე და უსაფ რ თხო ე ბა?“

იმ ფაქ ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ სა უ კუ ნო ვა ნი კონ ფ ლიქ ტის 

შემ დეგ ებ რა ე ლებ სა და პა ლეს ტი ნე ლებს შო რის ურ თი ერ თო-

ბე ბი ისევ და ძა ბუ ლი ა, ნე ბის მი ე რი კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი დი ა ლო გი 

უკ ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სი ახ ლე ა. მაგ რამ ეს ადა მი ა ნე ბი არ არი ან 

თავ დაც ვის უწყე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, რომ ლე ბიც ერ თობ ლივ 

სამ ხედ რო პატ რუ ლი რე ბა ზე მსჯე ლო ბენ; ეს სა უ ბა რი არ ეხე ბა 

არც სამ შ ვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბე ბის აღ დ გე ნას სამ წ ლი ა ნი ჩი ხის 

შემ დეგ. ამ ჯგუ ფის წევ რე ბი, რო მელ თაც თა ვი Cisco Systems-მა 

მო უ ყა რა, მათ თ ვის სა ერ თო, ტექ ნო ლო გი ე ბის მარ თ ვის ენა ზე 

სა უბ რო ბენ. ბო ლო ორი წლის გან მავ ლო ბა ში ის რა ე ლის მა ღა ლი 

ტექ ნო ლო გი ე ბის ექ ს პერ ტე ბი და პა ლეს ტი ნე ლი მე წარ მე ე ბი და ახ-

ლო ე ბით ას ჯერ შეხ ვ დ ნენ ერ თ მა ნეთს იმ იმე დით, რომ ის რა ე ლის 

ეკო ნო მი კუ რი სას წა უ ლი, ე.წ. „სტარტაპების ნა ცი ა“, ტრან ს სა-

საზღ ვ რო მოვ ლე ნად აქ ცი ონ. და ეს შეხ ვედ რაც ერ თ -ერ თია იმ 

ათე უ ლო ბით ბიზ ნეს ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი დი ა ლო გი დან, რომ ლე ბიც 

უხ მა უ როდ - და უმე ტეს წი ლად სა ი დუმ ლოდ - ვრცელ დე ბა მთელ 

წმინ და მი წა ზე. 

„ამ კონ ფ ლიქ ტის დას რუ ლე ბის ერ თა დერ თი გზა ფარ თო სა-

შუ ა ლო კლა სის შექ მ ნა და ამ სა ზო გა დო ე ბა ში ყვე ლა ინ დი ვი დის 

ჩარ თ ვა ა, გა ნურ ჩევ ლად მა თი ასა კი სა, სქე სი სა და რე ლი გი უ რი 

მრწამ სი სა, - ამ ბობს Cisco-ს გე ნე რა ლუ რი აღ მას რუ ლე ბე ლი ჯონ 

ჩამ ბერ სი, ტექ ნო ლო გი ე ბის სფე როს ამე რი კე ლი აღ მას რუ ლე ბე ლი, 

აქ ტი უ რად ჩარ თუ ლი ერ თობ ლივ ძა ლის ხ მე ვა ში, რო მელ შიც ასე ვე 

იღე ბენ მო ნა წი ლე ო ბას მი სი მსგავ სი დე ფაქ ტო დიპ ლო მა ტე ბი 

Intel-იდან, Hewlett-Packard-იდან და Microsoft-იდან. - თუ მო ა ხერ-

ხებთ ამ სა კითხე ბის გა დაწყ ვე ტას და სხვებ საც მო ი ზი დავთ, მა შინ  

წარ მა ტე ბით გა დაჭ რით მშვი დო ბის პრობ ლე მას ახ ლო აღ მო სავ-

ლეთ ში“.

რა თქმა უნ და, უკ ვე არ სე ბობს მი ლი არ დო ბით დო ლა რის მო ცუ-

ლო ბის სა ვაჭ რო ბრუნ ვა და ურ თი ერ თო ბე ბი იორ და ნეს და სავ-

ლეთ სა ნა პი რო სა და ის რა ელს შო რის, თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ 

მათ სი ახ ლო ვე სა და ის რა ე ლის სა საზღ ვ რო კონ ტ როლს და სავ-

ლეთ სა ნა პი რო ზე. თვით ღა ზის სექ ტორ შიც კი, რომ ლის ლი დე რე-

ბიც ღი ად აცხა დე ბენ, რომ მა თი მი ზა ნი ის რა ე ლის სა ხელ მ წი ფოს 

გა ნად გუ რე ბა ა, აქ ტი უ რად მიმ დი ნა რე ობს საკ მა ოდ დი დი მას შ-

ტა ბის მქო ნე ორ მ ხ რი ვი ფა რუ ლი ვაჭ რო ბა. და მა ინც, აპ რილ ში 

მკვდარ ზღვას თან შემ დ გა რი ეს შეხ ვედ რა ბევ რად მნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნი და პერ ს პექ ტი უ ლი ა, თუმ ცა ნაკ ლე ბად ცნო ბი ლი. ნაც ვ ლად იმი-

სა, რომ უბ რა ლოდ ივაჭ რონ, ასო ბით ებ რა ე ლი და პა ლეს ტი ნე ლი 

ერ თი ან დე ბა, რო გორც ნამ დ ვი ლი ბიზ ნეს პარ ტ ნი ო რე ბი და კო ლე-

გე ბი იმ სტარ ტა პებ ში, რომ ლე ბიც ნელ - ნე ლა ცვლი ან პა ლეს ტი ნის 

ეკო ნო მი კას, სულ მცი რე, და სავ ლეთ სა ნა პი რო ზე მა ინც.

რა თქმა უნ და, ეს არ არის მარ ტი ვი პრო ცე სი. ამ ის ტო რი ა ზე 

მუ შა ო ბის პე რი ოდ ში Forbes-ი ესა უბ რა  მა ღა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის 

სფე როს მრა ვალ ლი დერს კონ ფ ლიქ ტის ზო ნის ორი ვე მხრი დან. 

თით ქ მის ყვე ლა მათ გა ნი გა მო ხა ტავ და ეჭ ვ სა და შიშს იმის თა ო-

ბა ზე, თუ, რო გორ იქ ნე ბო და აღ ქ მუ ლი მა თი კო მენ ტა რე ბი (ბევრმა 

მათ გან მა სრუ ლი ანო ნი მუ რო ბაც კი მო ითხო ვა; Forbes-ი მხო ლოდ 
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იმ პი რო ბით და უშ ვეს მკვდარ ზღვას თან გა მარ თულ შეხ ვედ რა-

ზე, რომ სა ი დუმ ლოდ შე ი ნა ხავ და მი სი ჩა ტა რე ბის ზუსტ ად გილს). 

პა ლეს ტი ნის მხრი დან არა შორ ს მ ჭ ვ რე ტელ ადა მი ან თა ძა ლი ან 

დი დი კონ ტინ გენ ტი ნებ ის მი ე რი სა ხის თა ნამ შ რომ ლო ბას ღა ლა-

ტად მი იჩ ნევს იმ შემ თხ ვე ვა შიც კი, თუ ის ად გი ლობ რი ვი ეკო ნო-

მი კის გან ვი თა რე ბას უწყობს ხელს (განსაკუთრებით, თუ მსგავ სი 

თა ნამ შ რომ ლო ბა ის რა ე ლის გაძ ლი ე რე ბად აღიქ მე ბა). ის რა ე ლის 

მხრი დან უმ რავ ლე სო ბა მზა დაა თა ნამ შ რომ ლო ბა პო ზი ტი ურ 

მოვ ლე ნად ჩათ ვა ლოს, თუმ ცა პა რა ლე ლუ რად ებ რა ელ თა მნიშ ვ ნე-

ლო ვან ნა წილს ეში ნი ა, რომ პა ლეს ტი ნე ლე ბი იმ უნარ - ჩ ვე ვებ სა და 

ტექ ნო ლო გი ებს, რომ ლებ მაც თა ვის დრო ზე ის რა ე ლის კე თილ დღე-

ო ბას შე უწყო ხე ლი, ისევ ის რა ე ლის წი ნა აღ მ დეგ გა მო ი ყე ნე ბენ 

მო მა ვალ ბრძო ლებ ში. 

მაგ რამ, მი უ ხე და ვად ამ ორ მ ხ რი ვი ეჭ ვე ბი სა, ისი ნი მა ინც თა-

ნამ შ რომ ლო ბენ. Forbes-ის მო ნა ცე მე ბით, პა ლეს ტი ნის 300-მდე 

ტექ ნო ლო გი ურ კომ პა ნი ა ში, რომ ლებ საც ტრე ნინ გე ბით, ინ ვეს ტი-

ცი ე ბი თა და ბიზ ნეს პარ ტ ნი ო რო ბე ბით მხარს უჭერენ ის რა ე ლის 

კომ პა ნი ე ბი ან ამე რი კუ ლი კომ პა ნი ე ბის ის რა ე ლის ფი ლი ა ლე ბი,  

4 500 ადა მი ა ნია და საქ მე ბუ ლი. ექ ვ სი წლის წინ სულ 23 ასე თი 

კომ პა ნია არ სე ბობ და. ჯერ  ყვე ლა ფე რი წინ არის: სულ მცი რე, 

$100 მი ლი ო ნის მო ცუ ლო ბის ვენ ჩუ რუ ლი კა პი ტა ლი ის რა ე ლი დან 

და სხვა და სავ ლუ რი წყა რო ე ბი დან ეძებს სარ ფი ან გა რი გე ბას ან 

უკ ვე იპო ვა და ბან დე ბის ად გი ლი პა ლეს ტი ნე ლე ბის ან ის რა ე ლის 

მკვიდ რი არა ბე ბის სტარ ტა პებ ში (ისრაელის მკვიდ რი არა ბე ბი, 

რომ ლე ბიც  ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის ერთ მე ხუ თედს შე ად გე ნენ,  

სულ უფ რო აქ ტი უ რად ერ თ ვე ბი ან  საქ მი ა ნო ბა ში). ამა სო ბა ში ჩემ-

ბერ სი და აშ შ -ის ტექ ნო ლო გი უ რი გი გან ტე ბის სხვა წარ მო მად გენ-

ლე ბი მო ითხო ვენ ის რა ელ ში მოქ მე დი ფი ლი ა ლე ბი სა გან, რომ მათ 

კვლე ვი სა და გან ვი თა რე ბის საქ მი ა ნო ბა პა ლეს ტი ნურ სტარ ტა პებ-

ში გა ი ტა ნონ ან ად გი ლობ რი ვი არა ბე ბი და ი ქი რა ონ.

ეს პრო ცე სე ბი ნამ დ ვი ლად ძა ლი ან კარ გი ფო ნია იმ გა ნახ ლე ბუ-

ლი სამ შ ვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც და იწყო და 

მიმ დი ნა რე ობს აშ შ -ის სა ხელ მ წი ფო მდივ ნის, ჯონ კე რის, შუ ა მავ-

ლო ბით. უპა სუ ხის მ გებ ლო და სუს ტი პო ლი ტი კო სე ბი ყო ველ თ ვის 

ეც დე ბი ან, მე ო რე მხა რეს უმოქ მე დო ბა ში დას დონ ბრა ლი. კერ ძო 

სექ ტო რის დათ ბო ბის პო ლი ტი კა უკ ვე ახ ლა იმ კის შე დე გებს, ისა-

ხავს რა მიზ ნად შექ მ ნას ისე თი ურ თი ერ თ გა და ჯაჭ ვუ ლი კე თილ-

დღე ო ბის სის ტე მა, რო მელ შიც გრძელ ვა დი ა ნი მშვი დო ბა ყვე ლას 

ეკო ნო მი კურ ინ ტე რე სად იქ ცე ვა.

რამალა,დასავლეთსანაპიროსბიზნესდედა
ქალაქი, იერუ სა ლი მი დან მხო ლოდ 20 წუ თის სა ვალ ზე ა. თუმ ცა 

ეს ყვე ლა ფე რი მხო ლოდ ქა ღალ დ ზე ა. პა ლეს ტი ნელ გე ნე რა ლურ 

აღ მას რუ ლე ბელ თა ჯგუ ფი იერუ სა ლი მის სა და ვო, აღ მო სავ ლეთ 

ნა წი ლი დან, Forbes-ს რა მა ლა ში შეხ ვედ რა ზე და თან ხ მ და, მაგ რამ 

მოგ ვი ა ნე ბით მათ შეხ ვედ რის გა უქ მე ბა მო უხ დათ. რა მა ლა სა და 

იერუ სა ლიმს შო რის არ სე ბუ ლი სა კონ ტ რო ლო გამ შ ვე ბი პუნ ქ ტი 

გა და კე ტეს ებ რა ელ მა სამ ხედ რო ებ მა, რომ ლე ბიც ცდი ლობ დ ნენ 

გამ კ ლა ვე ბოდ ნენ ქვე ბი თა და ცეცხ ლ მო კი დე ბუ ლი სა ბუ რა ვე ბით 

შე ი ა რა ღე ბუ ლი ორ მოც და ა თამ დე პა ლეს ტი ნე ლის შე მო ტე ვას. 

ტრან ს სა საზღ ვ რო 
ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი 
რე სურ სი: Cisco-ს 
ის რა ე ლის შტაბ ბი ნა 
ტელ -ა ვი ვის ჩრდი ლო-
ე თით. პა ლეს ტი ნე ლი 
ინ ჟინ რე ბი: ახ მედ ბა დი რი 
(ზემოთ მარ ჯ ვ ნივ) და 
ჯა ფარ ჰა ჯე ა რი (ქვემოთ 
მარ ჯ ვ ნივ), ხვდე ბი ან  
გუნ დის ებ რა ელ წევ რებს 
ოზ ბენ - რე ფა ელს (ზემოთ 
მარ ცხ ნივ) და მელ ხო ლა 
კო ენს (ქვემოთ მარ ცხ ნივ). 
პა ლეს ტი ნე ლე ბი მუ შა ო ბენ 
რა მა ლა ში მოქ მედ Exalt 
Technologies-ში, რო მე-
ლიც კვლე ვა- გან ვი თა რე-
ბის მომ სა ხუ რე ბას უწევს 
Cisco-ს. ბენ - რე ფა ე ლი 
ამ ბობს: „ჩემი აზ რით, 
სა ო ცა რი ა, რომ ჩვენ 
მან ძი ლის გა და ლახ ვა შეგ-
ვიძ ლი ა. ჩვენ, უბ რა ლოდ, 
სა ერ თო მი ზა ნი გვჭირ დე-
ბო და“. ბა დი რი ამა ტებს: 
„ორივე მხრი დან ძა ლი ან 
დი დი და ინ ტე რე სე ბა იყო“.
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მშვიდობისაკენ მიმავალი გზა მოგებაზე გადის

ასეთ სირ თუ ლე ებს აწყ დე ბა ბიზ ნე სი რა მა ლა ში, რო მე ლიც 

იორ და ნეს და სავ ლეთ სა ნა პი როს ტექ ნო ლო გი ურ კვან ძად ჩა მო-

ყა ლიბ და. მაგ რამ სწრა ფად ორ გა ნი ზე ბუ ლი სა დი ლი ქა ლა ქის დი-

ნა მი კუ რო ბა ზე მეტყ ვე ლებს: მხო ლოდ სა მი სა ტე ლე ფო ნო ზა რი თა 

და ერ თი სა ა თით ად რე შე თან ხ მე ბით, ად გი ლობ რი ვი ტექ ნო ლო-

გი უ რი კომ პა ნი ე ბის გე ნე რა ლუ რი აღ მას რუ ლებ ლე ბი სა დილ ზე 

მო ვიდ ნენ. ჩვენ ქა ლა ქის ერ თ -ერთ მო დურ ად გი ლას, მექ სი კურ 

რეს ტო რან Fuego-ში შე ვიკ რი ბეთ. აქ და ახ ლო ე ბით ოცი -ოც და ა თი 

პა ლეს ტი ნე ლი კოქ ტე ილს წრუ პავს, მა თი ლეპ ტო პე ბი გახ ს ნი ლი ა, 

სმარ ტ ფო ნე ბი ჩარ თუ ლი - აქა უ რი ატ მოს ფე რო თით ქოს არაფ რით 

გან ს ხ ვავ დე ბა ოს ტი ნის ან სან - ფ რან ცის კოს გა რე მო სა გან. 

რა მა ლის Exalt Technologies-ის დამ ფუძ ნე ბე ლი ტა რექ მა ა ი ა ჰი, 

რომ ლის 90 თა ნამ შ რო მე ლი Cisco Israel-ისათვის პროგ რა მუ ლი 

უზ რუნ ველ ყო ფის გან ვი თა რე ბა ზე მუ შა ობს, ამ ზა დებს კი დევ ერთ 

სარ ფი ან გა რი გე ბას ამე რი კუ ლი კომ პა ნი ის ის რა ელ ში მოქ მედ ფი-

ლი ალ თან. თუმ ცა Pitbull-ის Give Me Everything-ის ფონ ზე, მას ურ-

ჩევ ნია მე სა უბ როს ერ თ -ერთ სტარ ტაპ ზე, რო მელ საც ეხ მა რე ბა. ეს 

არის ShopZooky, რო მე ლიც Facebook-ის ად გი ლობ რივ კო მერ ცი ულ 

კონ ტენტს - შე თა ვა ზე ბებს, პოს ტებს, სი ახ ლე ებს, ად გი ლობ რი ვი 

მა ღა ზი ე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას - ერთ მო ბი ლურ აპ ლი კა ცი ა ში 

უყ რის თავს. 

მის მარ ჯ ვ ნივ მჯდო მი ჰუს ნი აბუ სამ რა ჰი იწყებს სა უ ბარს იმ 

აპ ლი კა ცი ა ზე, რო მე ლიც მის მა MobiStine-მა შე ი მუ შა ვა (ის აღ ვი-

ძებს ფეხ მ ძი მე ქალს, თუ მას იმ პო ზა ში სძი ნავს, რო მე ლიც სა ზი ა-

ნოა მი სი ან ნა ყო ფის ჯან მ რ თე ლო ბი სათ ვის), მაგ რამ მე რე თე მას 

ცვლის და სა ხე უცის კ როვ ნ დე ბა.

„ჩემი შვი ლი 14 წლის არის. მე მას MacBook-ი მი ვე ცი და ვუთხა-

რი: «facebook-ზე დრო ის კარ გ ვას არ ჯო ბია, iPhone-ის გან ვი თა რე-

ბა შე ის წავ ლო?»- მიყ ვე ბა აბუ სამ რა ჰი. - მან მი პა სუ ხა: «კარგი, მო-

მე ცი ’Mac-ი»“. მან მა მას აჩ ვე ნა, რომ Apple-მა Apple Store-ისათვის 

სა ბო ლო ოდ და ამ ტ კი ცა მი სი პირ ვე ლი აპ ლი კა ცი ა, 20 გან ს ხ ვა ვე-

ბუ ლი სირ თუ ლის დო ნი სა გან შემ დ გა რი თავ სა ტე ხი, სა ხელ წო დე-

ბით  GamesDifferent-ი.

ასე თი ამ ბი ცი ე ბის მქო ნე მე წარ მე ე ბის რიცხ ვი არ ც თუ მცი რე ა. 

იორ და ნეს და სავ ლეთ სა ნა პი როს ათი სხვა დას ხ ვა კო ლე ჯი ყო-

ველ წ ლი უ რად და ახ ლო ე ბით 2 000 ინ ჟი ნერ სა და პროგ რა მისტს 

ამ ზა დებს, მა შინ რო დე საც ტექ ნო ლო გი ე ბის სფე რო ში სულ 4 500 

ადა მი ა ნია და საქ მე ბუ ლი. შე სა ბა მი სად, ბევ რი კურ ს დამ თავ რე ბუ-

ლი სამ სა ხუ რის სა ძებ ნე ლად საზღ ვარ გა რეთ მი დის, თუმ ცა, ამა ვე 

დროს, სა მუ შაო ად გი ლე ბის დე ფი ცი ტი ბევრ კურ ს დამ თავ რე ბულს 

აიძუ ლებს მე წარ მის თ ვის აუცი ლე ბე ლი უნა რე ბი გა მო ავ ლი ნონ და 

თა ვად შექ მ ნან სა მუ შაო ად გი ლე ბი. არც ისე დი დი ხნის წინ რა-

მა ლამ უიკ -ენ დ ზე უმას პინ ძ ლა სტარ ტა პე ბის კონ კურსს, სა დაც წარ-

მოდ გე ნი ლი იყო ისე თი ინი ცი ა ტი ვე ბი, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, 

ფსი ქი ატ რი უ ლი ონ ლა ინ - მომ სა ხუ რე ბა მორ წ მუ ნე არა ბი ქა ლე ბი-

სათ ვის, რომ ლებ საც სახ ლი დან გა მოს ვ ლა არ შე უძ ლი ათ.

ძა ლი ან დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს, ვინ ფლობს ძა ლა უფ ლე ბას 

და ვინ აკონ ტ რო ლებს ქა ლაქს თუ რე გი ონს. 300 პა ლეს ტი ნუ რი 

ღია ბიზ ნე სი სათ ვის: იორ და ნეს 
და სავ ლეთ სა ნა პი როს ერ თ -ერ თი 
ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლი მე წარ მე, 
Exalt Technologies-ის გე ნე რა-
ლუ რი აღ მას რუ ლე ბე ლი ტა რექ 
მა ა ი ა ჰი, რა მა ლა ში მდე ბა რე თა ვი სი 
კომ პა ნი ის სა თა ვო ოფი სის წინ. 
„დღემდე მი ღე ბუ ლი ნორ მა იყო, 
რომ პა ლეს ტი ნე ლე ბი სა ქო ნელ სა 
და მომ სა ხუ რე ბას ებ რა ე ლე ბი სა გან 
ვყი დუ ლობ დით. ახ ლა  ამ ურ თი-
ერ თო ბებს ვატ რი ა ლებთ პა ლეს ტი-
ნე ლე ბი სათ ვის უფ რო მო გე ბი ა ნი 
პო ზი ცი ი სა კენ, - ამ ბობს იგი. - ჩვენ 
გვინ და, რომ ტრან ს ნა ცი ო ნა ლურ მა 
ტექ ნო ლო გი ურ მა კომ პა ნი ებ მა გა აც-
ნო ბი ე რონ - პა ლეს ტი ნა ში უამ რა ვი 
რა მის გა კე თე ბა შე იძ ლე ბა. აქ უზარ-
მა ზა რი აუთ ვი სე ბე ლი რე სურ სი ა“.
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ტექ ნო ლო გი უ რი კომ პა ნი ი დან უმე ტე სო ბა რა მა ლა ში მ დე ბა რე ობს 

და იქ ვე საქ მი ა ნობს. ჰა მა სის მი ერ კონ ტ რო ლი რე ბად ღა ზის სექ-

ტორ ში კი, რო მელ საც თით ქ მის არა ნა ი რი მო ბი ლუ რო ბა არ აკავ-

ში რებს ის რა ელ თან, ტექ ნო ლო გი ურ სფე რო ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

სა მე წარ მეო აქ ტი ვო ბა არ შე ი ნიშ ნე ბა. ტექ ნო ლო გი ე ბის სფე როს 

ერ თ -ერ თი პა ლეს ტი ნე ლი კონ სულ ტან ტის ვა რა უ დით, ღა ზის სექ-

ტორ ში და ახ ლო ე ბით 3 000 და უ საქ მე ბე ლი პროგ რა მის ტი ა. „ მათ 

დი დი წვა ლე ბით გა აქვთ თა ვი“, - ამ ბობს იგი.

ეს სუ ლაც არ ნიშ ნავს, რომ და სავ ლეთ სა ნა პი რო ზე საქ მი ა ნო ბა 

ად ვი ლი ა. ხში რი ბლო კა დე ბი ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დაბ რ კო ლე-

ბა ა, თუმ ცა რა მა ლის მე წარ მე თა უმე ტე სო ბა გა ნიც დის არა იმას, 

რომ პი რა დი უხერ ხუ ლო ბა ექ მ ნე ბათ, არა მედ იმას, რომ ეს ბლო-

კა დე ბი დიდ უპი რა ტე სო ბას აძ ლევს მათს ებ რა ელ კონ კუ რენ ტებს. 

რე ა ლუ რად, ყვე ლა ზე დი დი სირ თუ ლეა ბლო კა დის ერ თ -ერ თი 

სა ხე ო ბა -  მა ღალ სიჩ ქა რი ა ნი მო ბი ლუ რი კავ ში რის არარ სე ბო ბა. 

ის რა ე ლი მის გან ვი თა რე ბას უსაფ რ თხო ე ბის მიზ ნით ბლო კავს. 

მარ ტ ში ის რა ელ ში ჩა სულ აშ შ -ის პრე ზი დენტს ასე თი პლა კა ტე-

ბით დახ ვ დ ნენ: „ობამა, ნუ წა მო ი ღებ შენს სმარ ტ ფონს. ჩვე ნ 3G არ 

გვაქვს“.

ეს დი ნა მი კა ბა რი ე რებს უქ მ ნის უამ რავ პა ლეს ტი ნელს, რომ ლე-

ბიც წარ მა ტე ბი სა კენ მი ილ ტ ვი ან. რო გორ მი ი ღონ ფუ ლი და დახ-

მა რე ბა ის რა ე ლის ტექ ნო ლო გუ რი და ბიზ ნეს ს ფე როს წარ მო მად-

გენ ლე ბი სა გან, რო დე საც ებ რა ე ლი პო ლი ტი კო სე ბი და სამ ხედ რო 

ძა ლე ბი ოკუ პან ტე ბად არი ან მიჩ ნე ულ ნი? “არსებობს ღრმად გამ-

ჯ და რი რწმე ნა, რომ ყვე ლა ფე რი, რაც უნ და გა ა კე თო ის რა ელ თან 

ერ თად, თუ ეს არ ეხე ბა კონ ფ ლიქ ტის მოგ ვა რე ბის პო ლი ტი კურ 

მხა რეს, უნ და შე ფას დეს „ნორმალიზაციად“, ეს კი აქ ერ თ გ ვა რი ტა-

ბუ და დე ბუ ლი სიტყ ვა ა, - ამ ბობს სა ედ ნა შე ფი, რო მელ მაც Microsoft-

ში მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბა და ტო ვა, რა თა მე წარ მე გამ ხ და რი ყო, 

შემ დეგ კი სხვა დამ ფუძ ნებ ლებ თან ერ თად Sadara Ventures-ი 

შექმნა - პირ ვე ლი ვენ ჩუ რუ ლი ფონ დი პა ლეს ტი ნის ტე რი ტო რი ა ზე. - 

თუმ ცა ამ ყვე ლა ფერს თა ვი სი მი ზე ზე ბიც აქვს“.

ნა შე ფი საკ მა ოდ რთულ მდგო მა რე ო ბა ში ა. და სავ ლეთ სა ნა-

პი რო ზე ის არის ადა მი ა ნი, რო მელ საც მი მარ თა ვენ ვენ ჩუ რუ ლი 

კა პი ტა ლის სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში და აქე დან გა მომ დი ნა რე, 

იგი უკ ვე „ნორმალიზატორია“. გარ და ამი სა, ამ წა მოწყე ბა ში მი სი 

პარ ტ ნი ო რია ებ რა ე ლი იადინ კა უფ მა ნი, ის რა ე ლის მა ღალ ტექ-

ნო ლო გი უ რი სფე როს ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი ინ ვეს ტო რი. ერ თად 

მათ მო ა ხერ ხეს $30 მი ლი ო ნის მო ზიდ ვა 24 ინ ვეს ტო რი სა გან, მათ 

შო რის ისე თი ფონ დე ბი დან და გავ ლე ნი ა ნი ადა მი ა ნე ბის პი რა დი 

ან გა რი შე ბი დან, რო გო რე ბიც არი ან ჯორჯ სო რო სი, სტივ კე ი სი 

და ჯეფ სკო ლი, აგ რეთ ვე კომ პა ნია Cisco და ევ რო პის სა ინ ვეს ტი-

ციო ბან კი (დანარჩენ 19 ინ ვეს ტორს არ სურს ვი ნა ო ბის გამ ხე ლა, 

თუმ ცა, რო გორც ნა შე ფი აცხა დებს, არც ერ თი მათ გა ნი არ არის 

ებ რა ე ლი ან პა ლეს ტი ნე ლი). 

„უამრავი ადა მი ა ნი ნათ ლად ხე დავს მკა ფიო გან ს ხ ვა ვე ბას 

ჩვენ მი ერ გა კე თე ბულ საქ მე სა და „ნორმალიზაციას“ შო რის, - მე-

უბ ნე ბა ნა შე ფი რა მა ლის Movenpick Hotel-ში შეხ ვედ რი სას. -  მაგ-

რამ, რა თქმა უნ და, არი ან ისე თე ბიც, რომ ლე ბიც ჩვენ თან ერ თად 

არ იმუ შა ვე ბენ“. მან ამის მწა რე გა მოც დი ლე ბა მი ი ღო შარ შან, 

რო დე საც უფ ლე ბა არ მის ცეს და სავ ლეთ სა ნა პი როს ერ თ -ერთ 

წამ ყ ვან უნი ვერ სი ტეტ ში, Birzeit-ში, გა მო სუ ლი ყო, სა დაც მას სტარ-

ტა პე ბის ორ გა ნი ზე ბა ზე უნ და ესა უბ რა.

„ასე რომ, Birzeit-ში კარ გა ხანს აღა რა ვინ მი მიწ ვევს, რად გან 

მათ თ ვის მე ნორ მა ლი ზა ცი ის მხარ დამ ჭე რი ვარ, - ამ ბობს იგი სი-

ცი ლით. - ეს სუ ლაც არ მწყინს. ცუ დი ის არის, რომ ამ უნი ვერ სი ტე-

ტის სტუ დენ ტებს არ მის ცეს სა შუ ა ლე ბა ესარ გებ ლათ იმ ნო უ- ჰა უ თი 

და შე საძ ლებ ლო ბე ბით, რომ ლებ საც მე ვთა ვა ზობ დი“. ნა შე ფი ღი-

ად არ აფიქ სი რებს სა კუ თარ და მო კი დე ბუ ლე ბას შე ი ა რა ღე ბუ ლი 

კონ ფ ლიქ ტის მი მართ, მაგ რამ აცხა დებს, რომ მის თ ვის „არსებობს 

წი ნა აღ დე გო ბის გა წე ვის სხვა დას ხ ვა ფორ მა. და ერ თ -ერ თი ასე-

თი ფორ მა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბა ა“.

რო დე საც ფონ დი Sadara ჩა მო ყა ლიბ და, ამ სა ო მარ მა გან წყო-

ბამ ორი მი მარ თუ ლე ბით იმუ შა ვა. „ისრაელის წარ მო მად გენ ლებს 

არ სურ დათ არა ბულ ფონ დ ში გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნათ ინ ვეს ტი ცი ე ბი,  

არა ბებს კი არ სურ დათ ინ ვეს ტი რე ბა იმ ფონ დ ში, რო მელ საც ნა-

წი ლობ რივ ის რა ე ლის წარ მო მად გენ ლე ბი მარ თავ დ ნენ; ასე რომ, 

თან ხე ბის მო ზიდ ვა თა ვი დან საკ მა ოდ რთუ ლი აღ მოჩ ნ და“, - ამ-

ბობს სტი უ არტ პა პე რი ნი, Western Union-ის ყო ფი ლი გე ნე რა ლუ რი 

აღ მას რუ ლე ბე ლი, რო მე ლიც Soros Economic Development Team-ის 

ინ ვეს ტი ცი ებს კუ რი რებ და. 

მი უ ხე და ვად ამ სირ თუ ლე ე ბი სა, 2011 წლის შემ დეგ Sadara-მ ორი 

ინ ვეს ტი ცია გა ნა ხორ ცი ე ლა. ერ თ -ერ თი YamSafer-ია, Hotels.com-ის  

I S R A E L

W E S T
B A N K

NETANYA

TEL AVIV 

DEAD
SEA

JERUSALEM

მშვიდობის გზამკვლევი

რაანანა
$1 მილიარდი
ფა სი, რო მე ლიც, 

რო გორც ამ ბო ბენ, 
გა და ი ხა და Google-მა 

სტარ ტაპ Waze-ში, 
რო მე ლიც რუ კე ბის 

შედ გე ნა ზეა ორი ენ ტი-
რე ბუ ლი.

რამალა 
100 

იმ მე წარ მე თა რა ო დე ნო ბა, 
რომ ლებ მაც მო ნა წი ლე ო ბა 
მი ი ღეს სტარ ტა პე ბის  შეხ-

ვედ რა- მა რა თონ ში აპ რილ ში, 
პა ლეს ტი ნის სტარ ტა პე ბის 

რი გით მე ხუ თე კვი რე ულ ზე.

ნაზარეთი
ის რა ელ ში მცხოვ-

რე ბი არა ბე ბის 
სა მე წარ მეო 

პო ტენ ცი ა ლის 
გან ვი თა რე ბის ტე-

რი ტო რი ა.

ჰერცლია 
ისრაელის 

„სილიკონის ველი“
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მშვიდობისაკენ მიმავალი გზა მოგებაზე გადის

არა ბუ ლი ვერ სი ა. YamSafer-ის ოფი სი ცოცხალ ფე რებ შია გა დაწყ-

ვე ტი ლი და წა ა გავს ნი უ -ი ორ კის ტრა ი ბე კას რა ი ო ნის თა ნა მედ-

რო ვე ლოფტს. აქ კომ პა ნი ის 12 თა ნამ შ რო მე ლი პროგ რა მულ 

უზ რუნ ველ ყო ფა სა და ტუ რის ტულ გზამ კ ვ ლე ვებ ზე მუ შა ობს. ის ემ სა-

ხუ რე ბა 22 არა ბულ ქვე ყა ნას და სულ ახ ლა ხან და ა მა ტა თურ ქე თი.

რო დე საც  YamSafer-ის 26 წლის გე ნე რა ლურ აღ მას რუ ლე ბელს, 

ფა რის ზა ჰერს, ვკითხეთ, რო გორ უყუ რებ და იმ ფაქტს, რომ მი სი 

კომ პა ნია და ა ფი ნან სა ფონ დ მა, რო მელ საც ნა წი ლობ რივ ებ რა ე-

ლე ბი მარ თა ვენ, მან გვი პა სუ ხა, რომ ამას არა ვი თა რი მნიშ ვ ნე ლო-

ბა არა აქვს, თუმ ცა ისი ნი ამ ფაქ ტის გახ მა უ რე ბას მა ინც ერი დე ბი-

ან: „ერთია, რო დე საც მმარ თ ველ საბ ჭო ში არის ადა მი ა ნი, თუნ დაც 

ებ რა ე ლი, რო მელ საც და მა ტე ბი თი რე სურ სი მო აქვს კომ პა ნი ი სათ-

ვის და მე ო რეა ისე თი კომ პა ნი ი სა გან  ფუ ლის მი ღე ბა, რო მე ლიც 

გარ კ ვე ულ წი ლად პო ლი ტი კას თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი. გან ს ხ ვა ვე ბა 

ძა ლი ან დი დი ა“. ასე თი პრაგ მა ტუ ლი მიდ გო მა აუცი ლებ ლად მო-

ი ტანს დი ვი დენ დებს. პა პე რი ნი ამ ბობს, რომ Sadara-ს იდე ა ლურ 

შემ თხ ვე ვა ში ბევ რად დი დი მო ცუ ლო ბის კა პი ტა ლის მო ზიდ ვა შე-

ეძ ლო, მაგ რამ ჩა მო ყა ლი ბე ბის ეტაპ ზე მყო ფი პა ლეს ტი ნის ბა ზა რი 

მას ვერ შე ი წოვს. „ჯერჯერობით აქ ასე თი მძლავ რი ეკო ნო მი კუ რი 

და სა ბაზ რო სივ რ ცე არ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლა, - ამ ბობს იგი. - მაგ რამ 

სა ბო ლო ჯამ ში, ის, ვინც ირ ჩევს ბრძო ლის არა სამ ხედ რო, არა მედ 

ეკო ნო მი კურ გზას, უკე თეს შე დეგს მი ი ღებს. მას შემ დეგ, რაც ისი ნი 

თავს მო უყ რი ან რამ დე ნი მე ინ ვეს ტი ცი ას, მე შევ თა ვა ზებ ჩემს კო-

ლე გებს, და ვეხ მა როთ მათ სა ბაზ რო მე ქა ნიზ მე ბით კი დევ უფ რო 

მე ტი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის მო ზიდ ვა ში“.

თუისრაელი სა მარ თ ლი ა ნად ითხოვს იწო დე ბო დეს 

„სტარტაპების ნა ცი ად“ (მსოფლიოში პირ ვე ლი ად გი ლი ერთ სულ 

მო სახ ლე ზე სტარ ტა პე ბის რა ო დე ნო ბით;  მსოფ ლი ო ში მე სა მე 

ად გი ლი NASDAQ-ზე კო ტი რე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბის რა ო დე ნო ბით; და 

ყვე ლა ზე მა ღა ლი ხარ ჯე ბი კვლე ვა სა და გან ვი თა რე ბა ზე, მშპ-სთან 

პრო ცენ ტუ ლი თა ნა ფარ დო ბით), მა შინ ერელ მარ გა ლიტს შე უძ ლია 

მო ითხო ვოს აღი ა რე ბუ ლი იყოს მის ერ თ -ერთ ფუ ძემ დებ ლად, 

რად გან ამის სა ფუძ ვე ლი ნამ დ ვი ლად გააჩნია. 1993 წელს მან 

და ა არ სა ის რა ე ლის ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი ვენ ჩუ რუ ლი ფონ დი და 

და არ წ მუ ნა 70 ამე რი კუ ლი კომ პა ნი ა, მათ შო რის IBM-ი, გა ეხ ს ნათ 

მა ღა ზია მი სი ფონ დის სი ახ ლო ვეს. ორი ათ წ ლე უ ლის შემ დეგ კი ბუ-

ცი ში და ბა დე ბუ ლი, ახ ლა უკ ვე 52 წლის ერე ლი კვლა ვაც იმე დი ა ნა-

დაა გან წყო ბი ლი პა ლეს ტი ნის ტე რი ტო რი ებ თან და კავ ში რე ბით: 

„იქ ბევ რი რამ ხდე ბა და ადა მი ა ნებს ჯერ კი დევ არ გა უც ნო ბი ე რე-

ბი ათ მთე ლი მას შ ტა ბი და პო ტენ ცი ა ლი“.

ერ თ -ერ თი მთა ვა რი მი ზე ზი იმი სა, რომ სა ზო გა დო ე ბამ ბევ რი 

რამ არ იცის, გახ ლავთ ორი ვე მხა რის თავ შე კა ვე ბა ინ ფორ მა ცი ის 

გავ რ ცე ლე ბას თან და კავ ში რე ბით. არც ისე დი დი ხნის წინ მარ გა-

ლი ტი და ეს წ რო სა ი დუმ ლო შეხ ვედ რას, რო მელ შიც ტექ ნო ლო გი უ-

რი სფე როს 40-მდე ებ რა ე ლი და პა ლეს ტი ნე ლი ლი დე რი მო ნა წი-

ლე ობ და. და ეს შეხ ვედ რა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გას ც და Cisco-ს მი ერ 

და ფი ნან სე ბულ მკვდა რი ზღვის შეკ რე ბის ჩარ ჩოს. ის რა მა ლა ში 

მდე ბა რე ერ თ -ერთ საცხოვ რე ბელ შე ნო ბა ში მდე ბა რე ოფის ში გა-

ი მარ თა და ორი ენ ტი რე ბუ ლი იყო ბიზ ნეს მენ თა კო ორ დი ნი რე ბულ 

მშვი დო ბის ყა ლი ო ნი: Webydo ის რა ე ლის პო პუ ლა რუ ლი სტარ ტა პი ა, რო მე ლიც დი ზა ი ნე რებს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, შექ მ ნან იაფი კორ-
პო რა ცი უ ლი ვებ გ ვერ დე ბი დე ვე ლო პე რე ბი სა და პროგ რა მის ტე ბის დახ მა რე ბის გა რე შე. „ჩვენ დი ზა ი ნე რებს მარ თ ვის სა და ვე ე ბი მი ვე ცით“, - 
ამ ბობს კომ პა ნი ის გე ნე რა ლუ რი აღ მას რუ ლე ბე ლი შმუ ლიკ გრი ზი მი. უნი კა ლუ რია კომ პა ნი ის მმარ თ ვე ლი გუნ დიც: გრი ზი მი ის რა ე ლის შე ი-
ა რა ღებუ ლი ძა ლე ბის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ელი ტუ რი სპეც და ნა ყო ფის ვე ტე რა ნი ა, ხო ლო თზიკ ვა შტა ინ მე ცი (მარჯვნივ) მორ წ მუ ნე სი ო ნის ტი, 
რა ზეც მი სი ნაქ სო ვი კი პა მეტყ ვე ლებს. კომ პა ნი ის პირ ვე ლი ინ ვეს ტო რი: ის რა ე ლის მკვიდ რი მდი და რი არა ბი ბი ნათ მ შე ნე ბე ლი, სა ხე ლად 
ჰი შამ ად ნან რაია (მარცხნივ). ეს სა მი ადა მი ა ნი ერ თ მა ნე თის ახ ლო მე გო ბა რიც გახ და, ისი ნი უქ მე დღე ებ ში უდაბ ნო ში იკ რი ბე ბი ან, ასე ვე 
ერ თ მა ნეთს ეჯიბ რე ბი ან სა თა მა შო პლატ ფორ მა PlayStation-ზე. „ზოგჯერ ისი ნი იმარ ჯ ვე ბენ, ზოგ ჯერ კი მე“, - ამ ბობს რა ი ა.

რამალაში პალესტინელები კოქტეილს 
წრუპავენ, სმარტფონები და 
ლეპტოპებიც ჩართული აქვთ.
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მუ შა ო ბა ზე. დამ ს წ რე ებ მა გა ნი ხი ლეს ერ თად მუ შა ო ბის პო ტენ ცი-

უ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი. შეხ ვედ რის შემ დე გაც ბევ რ მა მათ გან მა 

გა აგ რ ძე ლა პო ტენ ცი ურ პარ ტ ნი ო რო ბა ზე სა უ ბა რი ად გი ლობ რივ 

რეს ტო რან ში, სა დაც მათ, რო გორც მარ გა ლი ტი ამ ბობს, დი დად 

ისი ა მოვ ნეს „შესანიშნავი ში ში- ქე ბა ბით“.

„ეს ყვე ლა ფე რი ძა ლი ან ბუ ნებ რი ვი იყო, - იხ სე ნებს იგი ჭი ქა 

ყა ვას თან ტელ -ა ვი ვის ჩრდი ლო ე თით მდე ბა რე კა ფე ში. - და გე უფ-

ლე ბო და გან ც და: «ეშმაკმა და ლახ ვ როს, რა ხდე ბა? ეს ადა მი ა ნე ბი 

ხომ ჩვე ნი მე ზობ ლე ბი არი ან, მათ უამ რა ვი რა მის გა კე თე ბა სურთ, 

ჩვენ უამ რავ რა მეს ვა კე თებთ. ჩვენ შეგ ვიძ ლია ვი თა ნამ შ რომ-

ლოთ. ისი ნი ჩვე ნი დე და ქა ლა ქი დან, იერუ სა ლი მი დან, 20 წუ თის 

სა ვალ ზე ცხოვ რო ბენ. ყვე ლა ფე რი სუფ თა ფურ ც ლი დან უნ და და-

ვიწყოთ. ჩვენს ურ თი ერ თო ბებ ში სი ახ ლე უნ და შე ვი ტა ნოთ»“.

მარ გა ლი ტის მცდე ლო ბე ბი, შე ი ტა ნოს სი ახ ლე ორ ერს შო რის 

ურ თი ერ თო ბებ ში, ბევ რად სცილ დე ბა მხო ლოდ ტრან ს სა საზღ ვ რო 

თა ნამ შ რომ ლო ბის ინი ცი ა ტი ვებს. იან ვარ ში იგი ის რა ე ლის პარ-

ლა მენ ტის, ქნე სე თის წევ რი გახ და იმ მიზ ნით, რომ ხე ლი შე უწყოს 

რე გი ონ ში მშვი დო ბის დამ ყა რე ბას რე გი ო ნა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი 

სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბით. 

ბევ რი მი სი თა ნა მო აზ რი სათ ვის ამ მიზ ნის გან ხორ ცი ე ლე ბის 

ბუ ნებ რი ვი საწყი სი წერ ტი ლია ნა ზა რე თი, იესოს მშობ ლი უ რი ქა-

ლა ქი, რო მე ლიც ამ ჟა მად არა ბე ბით და სახ ლე ბუ ლი ყვე ლა ზე დი დი 

ქა ლა ქია ის რა ელ ში. არა ბე ბი, რომ ლე ბიც ის რა ე ლის მო სახ ლე ო ბის 

20%-ს შე ად გე ნენ, ტელ -ა ვი ვის სა ფონ დო ბირ ჟა ზე კო ტი რე ბუ ლი 

493 კომ პა ნი ი დან 0%-ს მარ თა ვენ. ის რა ე ლე ლი არა ბე ბი დი დი 

ხნის გან მავ ლო ბა ში იზო ლი რე ბუ ლად გრძნობ დ ნენ თავს ებ რა-

ელ თა სა ხელ მ წი ფო ში. მა თი სამ ხედ რო სა ვალ დე ბუ ლო 

სამ სა ხუ რი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბა ნიშ ნავს იმას, რომ ისი ნი 

ვერ იღე ბენ შე სა ბა მის ტექ ნო ლო გი ურ გა დამ ზა დე ბას, 

გუნ დის შექ მ ნი სა და ლი დე რის უნარ - ჩ ვე ვებს, რომ ლე ბიც 

„სტარტაპების ნა ცი ი ს“ საფუძველს წარმოადგენს. „აქ წა რუ-

მა ტებ ლო ბის ში ში მოქ მე დებს, - აცხა დებს იმად ტელ ჰა მი, 

რომ ლის Bebcom-შიც ამ ჟა მად 1 500 ადა მი ა ნია და საქ მე-

ბუ ლი პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის გან ვი თა რე ბი სა და 

ბიზ ნეს მომ სა ხუ რე ბის აუტ სორ სინ გის მი მარ თუ ლე ბით. 

შე სა ბა მი სად, ეს კომ პა ნია არაბ თა ყვე ლა ზე დი დი  დამ საქ-

მე ბე ლია ის რა ელ ში. სწო რედ ამ ში შის გა მო ვერც კი წარ-

მო იდ გენ და იოც ნე ბებ, რომ შე გიძ ლია სა კუ თა რი კომ პა ნია 

გქონ დეს“, - დას ძენს ის.

აითან ვერ ტა ი მე რი აცხა დებს, რომ სა კუ თა რი დრო ის 

„200%“-ს ამ გან წყო ბის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლა ში და ხარ-

ჯავს. ის რა ე ლის ერ თ -ერ თი უდი დე სი მე წარ მის შვილ მა 

(მამამისმა, სტეფ მა, მჭრე ლი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის მწარ მო-

ე ბე ლი იმ პე რი ის, ISCAR-ის, დარ ჩე ნი ლი ნა წი ლი სულ 

ახ ლა ხან მიჰ ყი და უორენ ბა ფე ტის Berkshire Hathaway-ს და 

ამით თა ვი სი ოჯა ხის ქო ნე ბის წმინ და ღი რე ბუ ლე ბა $4,4 

მი ლი არ დამ დე გა ზარ და) აპ რილ ში სა ზე ი მოდ გახ ს ნა ნა-

ზა რე თის ინ დუს ტ რი უ ლი პარ კი, $25 მი ლი ო ნად ღი რე ბუ ლი 

ბიზ ნე სინ კუ ბა ტო რი, რო მე ლიც მომ სა ხუ რე ბას სთა ვა ზობს 

არა ბულ სტარ ტა პებს, „ამრიგად, მათ ექ ნე ბათ სუფ თა და 

მო წეს რი გე ბუ ლი გა რე მო და აღარ მო უხ დე ბათ ბინ ძურ 

ავ ტო ფა რე ხებ ში მუ შა ო ბა“. ვერ ტა ი მე რი ამ წა მოწყე ბას და-

ბალ პ რო ცენ ტი ა ნი სეს ხე ბით ეხ მა რე ბა; მან თა ვი მო უ ყა რა 

მიკ რო სეს ხე ბის პორ ტ ფელს, რო მე ლიც, მი სი თქმით, 12 000 

და საქ მე ბულს უჭერს მხარს და წარ მოქ მ ნის $1,4 მი ლი არ-

დის გა ყიდ ვებს. მარ თა ლი ა, პრო ექ ტი ნაკ ლე ბად ამ ბი ცი უ-

რი ა, ვიდ რე თავ და პირ ვე ლი კონ ცეფ ცი ა, - „კაპიტალისტური 

კი ბუ ცი“, რო მელ საც უნ და მო ეც ვა ის რა ე ლი და ღა ზის სექ-

ტო რი - მაგ რამ ის სწრაფ შე დეგს მო ი ტანს. „ეს კომ პა ნი ე ბი 

წე ლი წად ში 8,5 - 9%-იან ზრდას აღ წე ვენ მა შინ, რო დე საც 

ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი 2 - 1,5%-ს შე ად-

გენს“, - ამ ბობს იგი.

ოჯა ხუ რი ბიზ ნე სი: ის რა ე ლის 
პრე ზი დენ ტ მა, ში მონ პე რეს მა, 
მშვი დო ბის დარ გ ში ნო ბე ლის 
პრე მია მი ი ღო ოს ლოს ხელ შეკ-
რუ ლე ბის გა ფორ მე ბა ში შე ტა ნი ლი 
წვლი ლი სათ ვის. მის მა შვილ მა, 
ჩე მიმ, ის რა ე ლის სამ ხედ რო-  
სა ჰა ე რო ძა ლებ ში და ახ ლო ე ბით 
ათ წ ლი ა ნი სამ სა ხუ რის შემ დეგ გა-
დაწყ ვი ტა ბე დი ბიზ ნეს ში ეცა და და 
1992 წელს და ა არ სა სა ჯა რო კომ-
პა ნია Mofet Israel Technology 
Fund-ი, 1996 წელს კი Pitango-ს 
თა ნა დამ ფუძ ნე ბე ლი გახ და. ახ ლა 
იგი მა მის მსგავ სად ცდი ლობს 
გა ა უმ ჯო ბე სოს ურ თი ერ თო ბე ბი 
არა ბებ სა და ებ რა ე ლებს შო რის.

კე თილ დღე ო ბის მას წავ ლე ბე ლი: 2011 წლის შემ დეგ ებ რა ელ მა ტა მი 
ავიგ დორ მა,Cisco-ს და ფი ნან სე ბით, 24 პა ლეს ტი ნურ კომ პა ნი ას გა დამ ზა-
დე ბის კურ სე ბი ჩა უ ტა რა. ამ ფო ტო ზე, რო მე ლიც გა და ღე ბუ ლია იერი ქო ნის 
(უძველესი ქა ლა ქი მდი ნა რე იორ და ნეს სი ახ ლო ვეს) სას ტუმ რო ში, მა ღა ლი 
ტექ ნო ლო გი ე ბის სფე როს მე ნე ჯე რე ბი სათ ვის აპ რილ ში ჩა ტა რე ბუ ლი სე მი-
ნა რის დროს, იგი გა მო სა ხუ ლია (მარცხნივ) პა ლეს ტი ნელ ამე ნა შვე ი კის თან 
(მარჯვნივ) ერ თად. „ჩვენ ვეხ მა რე ბით მათ გლო ბა ლურ ბა ზარ ზე საქ მი ა-
ნო ბა ში, - ამ ბობს ავიგ დო რი. - არც ერ თი სე სია არ გა უქ მე ბუ ლა არა ნა ი რი 
გა რე მო ე ბის გა მო - იყო ეს ომი, გა ე როს გან ცხა დე ბა თუ სხვა დას ხ ვა საპ-
რო ტეს ტო დე მონ ს ტ რა ცი ა. მე მინ და, მათ წარ მა ტე ბას მი აღ წი ონ“.
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მშვიდობისაკენ მიმავალი გზა მოგებაზე გადის

ანა ლო გი უ რი ხედ ვა აქვს ჩე მი პე რესს, ის რა ე ლის პრე ზი-

დენ ტის, ში მონ პე რე სის, ვაჟს, რო მე ლიც ქვეყ ნის უმ ს ხ ვი ლე სი 

ვენ ჩუ რუ ლი ფონ დის ($1,5 მი ლი არ დი), Pitango-ს, მე ნე ჯე რი ა. იგი 

შეყ ვა რე ბუ ლია ჩერ ჩი ლის „გონების იმ პე რი ე ბის“ იდე ა ზე და 

ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებს იმ ფაქ ტ ზე, რომ არა ბუ ლი ენა ყვე ლა ზე 

სწრა ფად მზარ დი ენაა ინ ტერ ნეტ ში და ძა ლი ან მა ლე შე საძ ლოა 

მე ოთხე ად გი ლიც და ი კა ვოს ინ გ ლი სუ რის, ჩი ნუ რი სა და ეს პა ნუ-

რის შემ დეგ. „ახალგაზრდა თა ო ბა ბევ რად მე ტა დაა და ინ ტე რე-

სე ბუ ლი კავ ში რე ბის დამ ყა რე ბით. ის რა ელ ში მცხოვ რე ბი ბევ რი 

ახალ გაზ რ და არა ბი გეტყ ვით: «დაივიწყეთ პა ლეს ტი ნე ლე ბი. ჩვენ 

გვინ და ის რა ე ლის ნა წი ლი ვი ყოთ. მთა ვა რი ჩვენ ვართ»“.

შე სა ბა მი სად, მან შექ მ ნა  $50-მილიონიანი ფონ დი, სა ხელ წო-

დე ბით - Al Bawader (არაბულად „პირველი ნიშ ნე ბი“), რო მე ლიც 

გა მიზ ნუ ლია მხო ლოდ ის რა ე ლის არა ბულ სა ზო გა დო ე ბებ ში ინ-

ვეს ტი რე ბი სათ ვის. მსგავ სი ტი პის და ფი ნან სე ბა ახ ლო აღ მო სავ-

ლეთ ში მა ნამ დე არ ყო ფი ლა. Al Bawader-ში ფულს დე ბენ რო გორც 

ის რა ე ლის მთავ რო ბა, ისე ცალ კე უ ლი ებ რა ე ლე ბი, ის რა ელ ში 

მცხოვ რე ბი არა ბე ბი და პა ლეს ტი ნე ლე ბი. პე რე სი გულ მოდ გი ნედ 

მა ლავს იმ ინ ვეს ტო რე ბის ვი ნა ო ბას და ასე ვე ზო გი ერ თი იმ არა ბუ-

ლი კომ პა ნი ის და სა ხე ლე ბა საც, რომ ლე ბიც ფონ დ მა და ა ფი ნან სა. 

„ჩვენ არ გვსურს და ვა სა ხე ლოთ ზო გი ერ თი კომ პა ნი ა, რო გორც 

ის რა ე ლის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი, რად გან მათ უამ რა ვი მომ ხ-

მა რე ბე ლი ჰყავთ არა ბულ სამ ყა რო ში. შე სა ბა მი სად, 

არ სე ბობს რის კი, რომ ისი ნი შეწყ ვე ტენ ამ კომ პა ნი ე-

ბის მომ სა ხუ რე ბით სარ გებ ლო ბას,  მე უბ ნე ბა პე რე სი, 

რო მე ლიც ხმელ თა შუა ზღვას გა დაჰ ყუ რებს ჰერ ც ლი ა-

ში მდე ბა რე თა ვი სი ოფი სის ფან ჯ რი დან. ეს ქა ლა ქი, 

რო მე ლიც ტელ -ა ვი ვის ჩრდი ლო ე თით მდე ბა რე ობს, სი ლი კო ნის 

ვე ლის ებ რა უ ლი ვერ სი ა ა. - არ არის სა ჭი რო სა კუ თა რი დრო შის 

აღ მარ თ ვა“. მას ეში ნია ბო ი კო ტის ან მის მი ერ და ფი ნან სე ბულ 

კომ პა ნი ებ ზე შუ რის ძი ე ბი სა, გან სა კუთ რე ბით, იმ ექ ს ტ რე მის-

ტ თა მხრი დან, რო მელ თა და მო კი დე ბუ ლე ბაც რა დი კა ლუ რია - 

„არავითარი თა ნამ შ რომ ლო ბა!“

მო გე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბას ის მშვი დო ბის დამ ყა რე ბის 

ხელ შეწყო ბა შიც ხე დავს. Al Bawadar-ს დღემ დე შვი დი ინ ვეს ტი ცია 

აქვს გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი. პე რე სი გან სა კუთ რე ბით იმე დი ა ნა დაა 

გან წყო ბი ლი ნა ზა რეთ ში და ფუძ ნე ბუ ლი Datumate-ის მი მართ. ამ 

კომ პა ნი ამ შექ მ ნა პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა, რო მელ საც შე-

უძ ლია გე ო დე ზი უ რი კვლე ვის მო ნა ცე მე ბის 2-D და 3-D ფორ მატ ში 

და მუ შა ვე ბა. ვინ არის დამ ფუძ ნე ბე ლი? არა ბი, გე ოგ რა ფი ის დოქ-

ტო რის ხა რის ხით; ვინ არის მი სი კომ პა ნი ის მარ კე ტინ გის ვი ცე-  

პ რე ზი დენ ტი? ებ რა ე ლი. და ასე თი მა გა ლი თი უამ რა ვი ა, უბ რა ლოდ, 

ძა ლი ან ცო ტა თუ ბე დავს სა ჯა როდ გა მო ი ტა ნოს თა ნამ შ რომ ლო-

ბის მა გა ლი თე ბი. „მე შე მიძ ლია ძა ლი ან კარ გი ის ტო რია მო გიყ ვეთ, 

იმ ადა მი ანს თქვენ თან სა უ ბა რი რომ შე ეძ ლოს“, - მე უბ ნე ბა ადი 

პუნ დაკ - მინ ცი, Gemini Israel Venture-ის ($700 მი ლი ო ნის აქ ტი ვე ბი) 

გე ნე რა ლუ რი პარ ტ ნი ო რი და ოხ რავს.

პალესტინელები მე დი ას თან ასე თი სიტყ ვა ძუნ წე ბი არ 

არი ან, რო დე საც საქ მე კორ პო რა ცი ულ ამე რი კას თან თა ნამ შ რომ-

ლო ბას ეხე ბა. Cisco-ს წარ მო მად გე ნე ლი ჯონ ჩემ ბერ სი იხ სე ნებს 

თა ვის ვი ზიტს მაჰ მუდ აბას თან რა მა ლა ში. მის და გა საკ ვი რად, 

პა ლეს ტი ნის ავ ტო ნო მი ის პრე ზი დენტს თა ვის ოფის ში თავ მოყ-

რი ლი ჰყავ და კა ბი ნე ტის ყვე ლა წევ რი. ჩემ ბერ ს მა გა ნაცხა და, 

რომ აპი რებ და $10 მი ლი ო ნის გა მო ყო ფას არა ბუ ლი სტარ ტა პე ბის 

გან ვი თა რე ბის ხელ შე საწყო ბად. „ჩვენ ამას პრე სი სათ ვის არ ვა-

კე თებთ, -  უთხ რა ჩემ ბერ ს მა აბასს. - თუმ ცა, მე ო რე მხრივ, თქვე ნი 

თან ხ მო ბის შემ თხ ვე ვა ში, დი დი სი ა მოვ ნე ბით გა ვაც ნობ დი სა ზო-

გა დო ე ბას ჩვენს საქ მი ა ნო ბას, რად გან შე საძ ლოა ამან უბიძ გოს 

სხვა კომ პა ნი ებს, შე მოგ ვი ერ თ დ ნენ“. 

„ნამდვილად გინ დათ ამის გა კე თე ბა?“, - ჰკითხა მას აბას მა.

რო გორც კი ჩემ ბერ ს მა მზად ყოფ ნა და უ დას ტუ რა, აბას მა ფარ-

თოდ გა მო ა ღო კა ბი ნე ტის კა რი, გა უხ ს ნა რა გზა მის მიღ მა მომ ლო-

დი ნე ათე უ ლო ბით პა ლეს ტი ნელ რე პორ ტი ორ სა და ფო ტოგ რაფს, 

რომ ლე ბიც ოთახ ში შე მოც ვივ დ ნენ. 

ჩემ ბერ სი იცი ნის, რო დე საც ამ ის ტო რი ას ჰყვე ბა. შე საძ ლოა ამ 

და სავ ლეთ ვირ ჯი ნი ელს უფ რო ღრმად სწამს ახ ლო აღ მო სავ ლეთ-

ში დამ ყა რე ბუ ლი მშვი დო ბის შე დე გად მო პო ვე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი 

და სო ცი ა ლუ რი სარ გებ ლი სა, ვიდ რე თა ვად ებ რა ე ლებ სა და პა-

ლეს ტი ნე ლებს. და ახ ლო ე ბით ათი წლის წინ, და ვო სის შეხ ვედ რის 

დროს,  ჩემ ბერსს პი რა დად მი მარ თა იორ და ნი ის მე ფე აბ დუ ლამ 

და მის კომ პა ნი ას დახ მა რე ბა სთხო ვა რე გი ო ნის სა გან მა ნათ ლებ-

ლო სის ტე მის რე ფორ მი რე ბა ში. 

„ჩვენ ამას იმი ტომ ვა კე თებთ, რომ სამ ყა როს შეც ვ ლა გვსურს. 

შე სა ბა მი სად, ჩვენ არ ვმოქ მე დებთ მცი რე მას შ ტა ბე ბით. ძა ლი ან 

კარ გი ა, რო დე საც სო ფელს ეხ მა რე ბი, მაგ რამ მთა ვა რი ა, რო გორ 

შეძ ლებ და ეხ მა რო ქვე ყა ნას“.

Cisco-მ, რო მელ მაც ის რა ელ - პა ლეს ტი ნის თა ნამ შ რომ ლო ბის 

ხელ შე საწყო ბად უკ ვე $15 მი ლი ო ნი გა ი ღო, ამ პრო ცეს ში ბევ რი რამ 

ის წავ ლა. თავ და პირ ვე ლად მის მი ერ ორ გა ნი ზე ბუ ლი სას წავ ლო 

სე სი ე ბი რა მა ლა ში ტარ დე ბო და, მაგ რამ „ძალიან ბევრ ებ რა ელ 

მას წავ ლე ბელს ეში ნო და რა მა ლა ში წა მოს ვ ლა“ ამ ბობს ზი კა აბ ზუ-

კი, Cisco-ს აღ მას რუ ლე ბე ლი ის რა ელ ში, რო მე ლიც ამ წა მოწყე ბას 

უდ გას სა თა ვე ში. თავ და პირ ვე ლად ში ში მა საც ჰქონ და: „მე კონ-

ტაქ ტურ ლინ ზებს ვა ტა რებ დი. რო დე საც რა მა ლა ში მივ დი ო დით, 

თან სათ ვა ლე მიმ ქონ და იმ შემ თხ ვე ვი სათ ვის, თუ გა მი ტა ცებ დ-

ნენ“. სა ად აბ დულ ჰა დი, რომ ლის მე დი ა მომ სა ხუ რე ბის კომ პა ნია  

Al Nasher-ში 80 ადა მი ა ნია და საქ მე ბუ ლი, სხვა მი ზე ზი თაა შეშ-

ფო თე ბუ ლი. მან უარი გა ნაცხა და Cisco-ს მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ 

სას წავ ლო სე სი ა ში მო ნა წი ლე ო ბა ზე, რო დე საც გა ი გო, რომ მი სი 

ჩა ტა რე ბის ად გი ლად არ ჩე უ ლი იყო სა საზღ ვ რო ზო ნის ტე რი ტო-

რი ა, რო მე ლიც, მი სი აზ რით, ის რა ელ მა მი ი სა კუთ რა. „ჩვენ არ უნ და 

დავ კარ გოთ კავ ში რი არა ბულ სამ ყა როს თან, -  ამ ბობს იგი. - შე სა-

ებრაელები და პალესტინელები ერთმანეთს 
გაზგასამართი სადგურის უკან, ბედუინისაგან 
სახელდახელოდ ნაქირავებ კარავში შეხვდნენ.



სექტემბერი  2013    FORBES | 71

ბა მი სად, მე უარს ვამ ბობ ამ ყვე ლა ფერ ზე“.

თუმ ცა პა ლეს ტი ნელ თა უმ რავ ლე სო ბი სათ ვის ცოდ ნი სა კენ 

ლტოლ ვა პო ლი ტი კა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა . უ დაბ ნოს იმ ქა ლაქ ში, 

რო მელ ზეც აბ დულ ჰა დი მი უ თი თებ და, შეხ ვედ რამ მოგ ვი ა ნე ბით 

სი ნა გო გა ში გა და ი ნაც ვ ლა, რად გან ის აქ ერ თა დერ თი კონ დი-

ცი ო ნე რი ა ნი შე ნო ბა იყო. „ეს მა გა ლი თი ნათ ლად მეტყ ვე ლებს, 

რო გო რი მი ზან და სა ხულ ნი ვართ ჩვე ნი ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის 

საქ მე ში“, - ამ ბობს Cisco-ს პა ლეს ტი ნე ლი კო ორ დი ნა ტო რი სამ 

ჰუ სე ი ნი. ერ თ -ერთ პირ ველ შეხ ვედ რა ზე ებ რა ე ლი სამ ხედ რო ე ბის 

მი ერ სა საზღ ვ რო გამ შ ვე ბი პუნ ქ ტის მო უ ლოდ ნელ მა გა და კეტ ვამ 

შეხ ვედ რის მო ნა წი ლე ე ბი აიძუ ლა დი დი გაზ გა სა მარ თი სად გუ რის 

უკან, ბე დუ ი ნი სა გან სა ხელ და ხე ლოდ ნა ქი რა ვებ კა რავ ში შეკ რე-

ბი ლიყ ვ ნენ. ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლე ბი ფეხ მორ თხ მით ის ხ დ ნენ 

ხა ლი ჩებ ზე, თით ქოს ძვე ლი აღ თ ქ მის ტომ თა შეხ ვედ რის სცე ნის 

გა ცოცხ ლე ბა სურ დათ.

Cisco-ს ძა ლის ხ მე ვამ ტალ ღი სებ რი ეფექ ტი გა მო იწ ვია და ამ 

სა ერ თო საქ მე ში სხვა ამე რი კუ ლი გი გან ტი კომ პა ნი ე ბიც ჩა ერ-

თვნენ, რომ ლე ბიც ის რა ე ლის ოფი სებს პა ლეს ტი ნა ში სა მუ შა ო დაც 

იყე ნე ბენ. გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ პა ლეს ტი ნე ლე ბი, ამე რი კუ-

ლი კომ პა ნი ე ბის დახ მა რე ბით, საკ მა ოდ კომ ფორ ტუ ლად თა ნამ შ-

რომ ლო ბენ ის რა ელ ში და ფუძ ნე ბულ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, ის რა ელ ში 

მოქ მედ მა მსხვილ მა ტექ ნო ლო გი ურ მა კომ პა ნი ებ მაც და იწყეს 

კავ ში რე ბის ძი ე ბა. Cisco-მ ამ პრო ცე სის ფორ მა ლუ რი მხა რე უზ რუნ-

ველ ყო, შექ მ ნა რა 35 კომ პა ნი ი სა გან შემ დ გა რი კო ა ლი ცია სა ხელ-

წო დე ბით Ma’antech (არაბულად - „ერთად“). ამ კო ა ლი ცი ა ში შე დის 

ყვე ლა ის კომ პა ნი ა, რო მელ თა მი ზა ნია არა ბუ ლი წარ მო შო ბის ტექ-

ნო ლო გი უ რი სპე ცი ა ლის ტე ბი სათ ვის სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნა, 

დაწყე ბუ ლი IBM-ით, დამ თავ რე ბუ ლი ის რა ე ლის ბანკ Hapoalim-ით. 

თუმ ცა სა კუ თა რი ფუ ლი მას ში ჯერ ჯე რო ბით მხო ლოდ Cisco-მ 

ჩა დო. „მე ბედ ნი ე რი ვარ, რომ ჩვენ სხვებს ვუკ ვა ლავთ გზას და 

წარ მა ტე ბის თეს ლით ვამ დიდ რებთ ნი ა დაგს“, - აცხა დებს ჩემ-

ბერ სი. კომ პა ნია HP ახ ლა ახორ ცი ე ლებს კვლე ვა- გან ვი თა რე ბის 

საქ მი ა ნო ბის გარ კ ვე უ ლი ნა წი ლის აუტ სორ სინგს და სავ ლეთ სა ნა-

პი რო ზე.  Microsoft-ის ის რა ე ლის წარ მო მად გენ ლო ბამ რა მა ლე ლი 

პა ლეს ტი ნე ლი ინ ჟინ რე ბი თა ვის შტატ ში ჩას ვა.

Intel-ის ნა ბი ჯე ბი უფ რო გა ბე დუ ლი ა. Cisco-ს მსგავ სად, ისი ნიც 

მუ შა ო ბენ პა ლეს ტი ნის ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის სექ ტო-

რის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად: მათ და ა ფუძ ნეს კომ პა ნი ის ტექ ნო ლო-

გი უ რი ფო რუ მი, რო მელ საც მარ ტ ში 60 პა ლეს ტი ნე ლი და ებ რა ე ლი 

მე წარ მე და ეს წ რო. Intel-ის იერუ სა ლი მის ოფი სი ისე გა მო ი ყუ რე-

ბა, რო გო რიც შე საძ ლოა მო მა ვალ ში ახ ლო აღ მო სავ ლე თი იყოს: 

კა ფე ტე რი ა ში შეკ რე ბი ლი ებ რა ე ლი და პა ლეს ტი ნე ლი მა მა კა ცე-

ბი თით ქ მის არაფ რით გა მო ირ ჩე ვი ან ერ თ მა ნე თი სა გან, ისი ნი 

მე გობ რუ ლად თა ნა არ სე ბო ბენ ქრის ტი ა ნებ სა და დრუ ზებ თან, 

ფა რან ჯე ბი ან არაბ ქა ლებ სა და თავ წაკ რულ ულ ტ რა ორ თო დოქს 

ებ რა ელ ქალ ბა ტო ნებ თან. ამ უკა ნას კ ნელთ Intel-ი სულ უფ რო ხში-

რად უფორ მებს სა მუ შაო ხელ შეკ რუ ლე ბებს. 

კი დევ ერ თი სა მო მავ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნა მოხ და 

მა ის ში, რო დე საც  Google-მა თა ვის ტელ -ა ვი ვის ახალ შტაბ ბი ნა ში 

ტექ ნო ლო გი უ რი სფე როს 100 პა ლეს ტი ნე ლი და ებ რა ე ლი ლი დე-

რი შეკ რი ბა გა საც ნო ბად, სა სა უბ როდ და 

შე საძ ლო გა რი გე ბებ ზე შე სა თან ხ მებ ლად. 

კომ პა ნი ის კულ ტუ რი დან გა მომ დი ნა რე, 

ისი ნი სა ჭი როდ არ თვლიდ ნენ იმ სიფ რ-

თხი ლეს, რო მელ საც Cisco და მარ გა ლი ტი 

იჩე ნენ. პა ლეს ტი ნე ლებ მა მა ინც მი აღ წი ეს 

იმას, რომ გარ კ ვე ულ წი ლად ჩახ შუ ლი ყო 

ის მოვ ლე ნა, რო მე ლიც შე საძ ლოა გლო-

ბა ლუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბის სი ახ ლედ ქცე უ-

ლი ყო, თუმ ცა სო ცი ა ლურ მა მე დი ამ დი დი 

ხმა უ რით გა ნი ხი ლა სა კითხი, უტოლ დე ბო-

და თუ არა ღო ნის ძი ე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბა 

„ნორმალიზაციას“. PITA-მ, პა ლეს ტი ნის ტექ-

ნო ლო გი უ რი სფე როს სა ვაჭ რო ასო ცი ა ცი ამ, 

ამ ღო ნის ძი ე ბას თან სა კუ თა რი სა ხე ლის 

და კავ ში რე ბა არ მო ინ დო მა, თუმ ცა მას და-

ეს წ რო. სწო რედ ამ გ ვა რად რე გუ ლირ დე ბა 

პროგ რე სი ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში ამ ჟა მად.

რა მა ლის ახა ლი სა ხე: ფა რის ზა ჰერ მა (მარჯვნივ) სერ იაბ დელ ჰა დის თან (მარცხნივ) 
ერ თად რა მა ლა ში სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა კომ პა ნია YamSafer-ს, რომ ლის მი ზა ნია არა ბულ 
სამ ყა რო ში სას ტუმ რო ე ბის და ჯავ შ ნის სერ ვი სის მო წეს რი გე ბა. რო გო რი გან წყო ბაა მის ქა-
ლაქ ში? „ადამიანები დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში გა ნიც დიდ ნენ ზე წო ლას. ასე რომ, აქ ყვე ლა 
და ძა ბუ ლი ა“. მან მო ა ხერ ხა სა კუ თა რი გან ც დე ბი წარ მა ტე ბის მი საღ წე ვად მი ე მარ თა. მას 
ახ ლა 12 თა ნამ შ რო მე ლი ჰყავს, მათ შო რის ვა ლაა აბ დუ ლებ დე ჰი (ზემოთ).
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არ სე ბობს ერ თი სა კითხი, რო მელ ზეც ახ ლო აღ მო სავ ლე თის 

ტექ ნო ლო გი ურ სფე რო ში ყვე ლა თან ხ მ დე ბა: კერ ძო სექ ტო რის ეს 

ძა ლის ხ მე ვა საქ ველ მოქ მე დო მიზ ნებს არ ემ სა ხუ რე ბა. პა ლეს ტი-

ნე ლე ბი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში გა ნე ბივ რე ბულ ნი იყ ვ ნენ უცხო უ რი 

დახ მა რე ბის ფუ ლით, რომ ლის გა მო ყე ნე ბაც, რო გორც წე სი, არა მიზ-

ნობ რი ვად ხდე ბო და და შე დე გიც შე სა ბა მი სად არამ დ გ რა დი იყო. 

დღე ი სათ ვის პა ლეს ტი ნე ლე ბი სათ ვის მი სა ღე ბია ის რა ე ლის ფირ-

მებ სა და ის რა ელ ში მოქ მედ ამე რი კულ კომ პა ნი ებ თან თა ნამ შ რომ-

ლო ბა, ვი ნა ი დან ისი ნი მათ ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის სა უ კე თე სო 

შანსს სთა ვა ზო ბენ - და ამას მა თი ამა ყი კულ ტუ რი სათ ვის მი სა ღე ბი 

ფორ მით აკე თე ბენ. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ის რა ე ლის ებ რა უ ლი მო-

სახ ლე ო ბა მხო ლოდ 6 მი ლი ონს შე ად გენს, ეს ქვე ყა ნა ტექ ნო ლო გი ე-

ბის სფე როს ერ თ -ერ თი ლი დე რი გახ და სწო რედ ნი ჭის კულ ტი ვა ცი ის 

გზით. შე სა ბა მი სად, 1,6 მი ლი ო ნი ის რა ე ლე ლი არა ბი  და პა ლეს ტი ნის 

ტე რი ტო რი ა ზე მცხოვ რე ბი 4,4 მი ლი ო ნი ადა მი ა ნი შე საძ ლოა ყვე ლა-

ზე დი დი აუთ ვი სე ბე ლი რე სურ სი იყოს ის რა ე ლი სათ ვის. Cisco, Intel-ი 

და მა თი მსგავ სი კომ პა ნი ე ბი ერ თ ნა ი რად მტკი ცე ნი არი ან სა კუ თარ 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში: თუ ძა ლის ხ მე ვას არა აქვს გა მარ თ ლე ბა ბიზ ნე-

სის თვალ საზ რი სით, მა შინ ისი ნი მას არც გას წე ვენ.

ის, რა შიც მხა რე ე ბი ვერ თან ხ მ დე ბი ან, არის ხედ ვა, რო გორ 

უკავ შირ დე ბა ეს ყვე ლა ფე რი სა მო მა ვა ლო მშვი დო ბას. მარ თა ლი ა, 

პა ლეს ტი ნე ლე ბი ერ თობ ლივ ბიზ ნეს წა მოწყე ბებ ში ურ თი ერ თო ბე ბის 

გა უმ ჯო ბე სე ბის შე საძ ლებ ლო ბას ხე და ვენ, მაგ რამ არც ერთ მათ-

განს, ვი საც Forbes-ი შეხ ვ და, არ სურს ბიზ ნეს მა კონ ფ ლიქ ტის პო ლი-

ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტა ჩა ა ნაც ვ ლოს. ისი ნი, უბ რა ლოდ, გო ნივ რუ ლად 

იქ ცე ვი ან, იყე ნე ბენ რა იმ ფაქტს, რომ მა თი მე ზო ბე ლი მსოფ ლი ოს 

ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლი მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი ქვე ყა ნა ა. 

ებ რა ე ლებ სა და ამე რი კე ლებს კი ღრმად სწამთ, რომ ასე თი ინი ცი ა-

ტი ვე ბი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯე ბია შე თან ხ მე ბის მიღ წე ვის გზა ზე. 

ბო ლოს და ბო ლოს, ეს ყვე ლა ფე რი, უბ რა ლოდ, სე მან ტი კა ა. თუ 

რე ა ლო ბა ქმნის ერ თად მუ შა ო ბის ეკო ნო მი კურ აუცი ლებ ლო ბას, მა-

შინ სა ბო ლოო შე დე გი შე თან ხ მე ბა იქ ნე ბა. 

ასე და ამ რი გად, ძა ლის ხ მე ვა სულ უფ რო ძლი ერ დე ბა. რაც შე ე ხე-

ბა კორ პო რა ცი ულ მხა რეს, Cisco ოქ ტომ ბერ ში გრან დი ო ზულ ზე იმს 

ისრაელის სხვა 
აუთვისებელი 
აქტივები
მხო ლოდ პა ლეს ტი ნე ლე ბი და ის რა ე ლის 

მკვიდ რი არა ბე ბი არ ცდი ლო ბენ და ე წი-

ონ „სტარტაპების ნა ცი ას“. ამ პრო ცეს ში 

ერ თ ვე ბი ან ებ რა ე ლი ულ ტ რა ორ თო დოქ-

სე ბიც (ებრაულად - ჰა რე დი) რომ ლე ბიც 

ათ წ ლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში თვი თი ზო-

ლა ცი ა ში იმ ყო ფე ბოდ ნენ. რო გორც წი ნა 

ორი ეთ ნი კუ რი ჯგუ ფი, ჰა რე დიც დი დი 

ხა ნია გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია ის რა ე ლის 

სამ ხედ რო სა ვალ დე ბუ ლო სამ სა ხუ რი-

სა გან, რო მე ლიც ამ რე გი ო ნის სე კუ ლა რი 

ებ რა ე ლე ბი სათ ვის ერ თ გ ვარ სა მე წარ მეო 

პლაც დარ მად იქ ცა. შე სა ბა მი სად, ეს მცი რე 

თე მე ბი, რომ ლე ბიც ჩვე უ ლებ რივ მუ შა ო-

ბას მრა ვალ შ ვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბის მოვ ლა სა 

და თო რის შეს წავ ლას ამ ჯო ბი ნე ბენ, საკ-

მა ოდ ღა რი ბუ ლად ცხოვ რო ბენ.  

Intel-ისათვის, რო მელ საც ის რა ელ ში 

8500 თა ნამ შ რო მე ლი ჰყავს და ყო ველ წ-

ლი უ რად ქვეყ ნის სამ რეწ ვე ლო ექ ს პორ-

ტის 10%-ს აწარ მო ებს, ჰა რე დი კი დევ 

ერ თი, ჯერ ჯე რო ბით აუთ ვი სე ბე ლი რე-

სურ სი ა. ბო ლო ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში 

კომ პა ნია ნელ - ნე ლა ახორ ცი ე ლებს მათ 

ასი მი ლი რე ბას სა კუ თარ თა ნამ შ რომ ლებ-

ში - დღე ი სათ ვის იერუ სა ლი მის ოფი სის 

1 000 თა ნამ შ რომ ლი დან 100 ულ ტ რა ორ-

თო დოქ სი ა.

Intel-ს საკ მა ოდ დიდ ძა ლის ხ მე ვად 

უჯ დე ბა ამ რე ლი გი უ რი ჯგუ ფის რა ბი ნებ-

თან მუ შა ო ბა, რა თა და არ წ მუ ნოს ისი ნი, 

რომ მა თი ტრა დი ცი ე ბი და ცუ ლი იქ ნე ბა. 

ეს გან სა კუთ რე ბით ეხე ბა ჰა რე დი ქალ ბა-

ტო ნე ბის გან ცალ კე ვე ბას, რო მელ თაც არა 

აქვთ უფ ლე ბა შე ე ხონ მა მა კაცს, გარ და 

მე უღ ლი სა. „ამ ყვე ლაფ რის შე დე გად ჩვენ 

უკეთ ვეც ნო ბით ერ თ მა ნეთს, ამ ბობს იიშაი 

ფრენ კე ლი, Intel-ის იერუ სა ლი მის ოპე-

რა ცი ე ბის გე ნე რა ლუ რი მე ნე ჯე რი. - ჩვენ 

ჩვენს სა მუ შაო გა რე მო ში ვქმნით ის რა ე-

ლის სა ზო გა დო ე ბის მიკ რო კოს მოსს“. 

თუმ ცა თა ვი იჩი ნა გა უთ ვა ლის წი ნე-

ბელ მა პრობ ლე მებ მაც. საკ მა ოდ რთუ ლია 

ჰა რედ თა და წი ნა უ რე ბა, რად გან მათ 

აღ ზ რ დის პრო ცეს ში ას წავ ლი ან, რომ ყო-

ველ თ ვის მოკ რ ძა ლე ბა უნ და გა მო ხა ტონ. 

თა ნამ შ რომ ლე ბის კრი ტი კუ ლი ანა ლი ზი 

კი დევ უფ რო რთუ ლი პრო ცე სი ა. „მათ, 

უბ რა ლოდ, არ სურთ კითხ ვა რის შევ სე ბა, 

- ამ ბობს ულ ტ რა ორ თო დოქ სი ქალ ბა ტო ნი 

სა ხე ლად სა რი, რო მელ მაც მე ნე ჯე რის 

სა ფე ხურს მი აღ წი ა. - ებ რა ელ ხალ ხ ში 

არ სე ბობს ასე თი ფე ნო მე ნი, ებ რა უ ლად 

მას ეწო დე ბა ლა შონ ჰა რა - ეს ნიშ ნავს, 

რომ - სხვა ადა მი ან ზე ცუ დის თქმა არ 

შე იძ ლე ბა“.

და მა ინც, რო გორც ფრენ კე ლი 

ამ ბობს, გა წე უ ლი შრო მა ამად ღირ და: 

„ჩვენ ამას იმი ტომ ვა კე თებთ, რომ ისი ნი 

კარ გი ადა მი ა ნე ბი არი ან, ისი ნი ნა თე ლი 

ადა მი ა ნე ბი არი ან, მათ აქვთ შთა გო ნე ბა 

და მო ტი ვა ცი ა. ისი ნი უკ ვე წარ მო ად გე-

ნენ ინო ვა ცი ა თა წარ მ მარ თ ველ ძა ლას“. 

და თუ მცი რე ექ ს კურ სი ას ჩა ა ტა რებთ 

კომ პა ნი ის შე ნო ბა ში, დარ წ მუნ დე ბით, 

რომ იმ კულ ტუ რა ში გაზ რ დილ ქა ლებს, 

რო მელ შიც უპი რა ტე სო ბა ეძ ლე ვა ათი და 

მე ტი წევ რი სა გან შემ დ გარ ოჯა ხებს, ძა ლი-

ან სი ა მოვ ნებთ და მო უ კი დებ ლო ბა. სა რის 

შემ თხ ვე ვა ში, დე და მი სი მის ოთხ შვილს 

უვ ლის მა შინ, რო დე საც მი სი მე უღ ლე ყო-

ველ დღე თო რას სწავ ლობს იეში ვა ში. ვინ 

ამ ზა დებს საკ ვებს მის თ ვის? „წარმოდგენა 

არ მაქვს, - სი ცი ლით ამ ბობს სა რი. - 

სადღაც რა ღა ცას პო უ ლობს“. შე კითხ ვა ზე, 

შე საძ ლე ბე ლია თუ არა, რომ ჰა რედ მა 

ქალ მა ერთ მშვე ნი ერ დღეს სა კუ თარ კომ-

პა ნი ას ჩა უ ყა როს სა ფუძ ვე ლი, სა რის სა ხე 

უნათ დე ბა: „დარწმუნებული ვარ, რომ ეს 

მოხ დე ბა“, შემ დეგ კი ამა ტებს: „რა თქმა 

უნ და, ცო ლე ბი ამის შე სა ხებ სახ ლ ში არ 

სა უბ რო ბენ“.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ უკ ვე ჰა რე დი 

მა მა კა ცე ბიც სულ უფ რო ხში რად ეძე ბენ 

სა მუ შა ოს. ერ თ -ერ თი მათ გა ნი, პრო ექ ტის 

მთა ვა რი ინ ჟი ნე რი, არი ელ მა ლა მუ დი, 

Forbes-თან სა უბ რი სას აცხა დებს, რომ იგი 

დი დი დი ლე მის წი ნა შე იდ გა: ფაქ ტობ რი-

ვად, არ ჩე ვა ნი უნ და გა ე კე თე ბი ნა თო რის 

შეს წავ ლა სა და Intel-ის მი ერ შე მო თა-

ვა ზე ბულ სამ სა ხურს შო რის. ის მოიქცა 

ისე, როგორც ყვე ლა ჭეშ მა რი ტი ჰა რე დი 

მოიქცეოდა: რჩე ვი სათ ვის თა ვის რა ბინს 

მი მარ თა. „მახსოვს, ფე ხით მივ სე ირ ნობ-

დით, - ამ ბობს მა ლა მუ დი, - და რა ბინ მა 

მკითხა, „რა არის Intel-ი? სე რი ო ზუ ლი 

კომ პა ნი ა ა?“ არი ელ მა და დე ბი თად უპა-

სუ ხა. „წადი Intel-ში, - ურ ჩია მას რა ბინ მა. 

- სე რი ო ზუ ლო ბა კარ გი თვი სე ბა ა“.

ჰა რე დი ქალ ბა ტო ნი, რი ნა ბა სი, 
ტეს ტი რე ბის ინ ჟი ნე რი, რო მე ლიც 
Intel-ის იერუ სა ლი მის ლა ბო რა-
ტო რი ა ში მა მა კა ცებ თან ერ თად 
მუ შა ობს. ამ ჟა მად ამ კომ პა ნი ა ში 
100 ულ ტ რა ორ თო დოქ სი ადა მი ა ნია 
და საქ მე ბუ ლი.
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გეგ მავს, რა თა აღ ნიშ ნოს Ma’antech-ის სა მი წლის 

იუბი ლე. ზო გი ერთ პა ლეს ტი ნელ ტრე ნერს იმე დი 

აქვს, რომ ერ თი წვე უ ლე ბა ტელ -ა ვი ვის სა ნა პი რო-

ზეც ჩა ტარ დე ბა და მას ზე დას წ რე ბის სა შუ ა ლე ბა 

მა თაც მი ე ცე მათ. „ბევრი პა ლეს ტი ნე ლი სათ ვის ეს 

იქ ნე ბა პირ ვე ლი შემ თხ ვე ვა, რო დე საც ისი ნი ხმელ-

თა შუა ზღვის სა ნა პი რო ზე აღ მოჩ ნ დე ბი ან“, - ამ ბობს 

ტა მი ავიგ დო რი, ტრე ნინ გე ბის ლი დე რი. მო ახ ლო ე-

ბუ ლი იუბი ლე უბიძ გებს მათ პა ლეს ტი ნელ გე ნე რა-

ლურ აღ მას რუ ლებ ლებ თან ერ თად გა ნი ხი ლონ ღია 

ერ თობ ლივ სა წარ მო ებ ზე გა დას ვ ლის სა კითხი.

ამა სო ბა ში კი საქ მი ა ნო ბას იწყებს ებ რა ე ლი, 

ამე რი კე ლი და არა ბი ინ ვეს ტო რე ბის კონ სორ-

ცი უ მის მი ერ შექ მ ნი ლი $25-მილიონიანი ფონ დი. 

მარ თა ლი ა, ამ შემ თხ ვე ვა შიც ფონ დის მთა ვა რი 

მხარ დამ ჭე რე ბი კონ ფი დენ ცი ა ლო ბას არ ჩე ვენ, 

მაგ რამ თა ვად ფონ დის სა შუ ა ლე ბით შე იქ მ ნე ბა სა-

მა გა ლი თო პარ ტ ნი ო რუ ლი ბიზ ნეს წა მოწყე ბე ბი და 

არა ბი მე წარ მე ე ბი უფ რო გა იხ ს ნე ბი ან და სავ ლეთ-

თან თა ნამ შ რომ ლო ბი სათ ვის.

სა ბო ლო ოდ, ინი ცი ა ტი ვე ბიც და მიზ ნობ რი ვი 

და ფი ნან სე ბაც, უბ რა ლოდ, ბიძგს აძ ლე ვს პრო ცესს. 

თა ვი სუ ფა ლი ბაზ რის პრინ ცი პე ბი გვკარ ნა ხობს, 

რომ მე წარ მე ე ბი ერ თ მა ნეთს უკავ შირ დე ბი ან არა 

იმის გა მო, რომ მათ ამას ვი ღაც კარ ნა ხობს, არა-

მედ იმი ტომ, რომ ეს მათ წარ მა ტე ბის შე სა ნიშ ნავ 

შე საძ ლებ ლო ბას სთა ვა ზობს. 

იც ჰარ შა ი, რო მე ლიც ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს ის რა ე-

ლის $3,5-მილიარდიან ვენ ჩუ რულ კომ პა ნია Canaan 

Partners-ს, უკ ვე ხე დავს ამ ყვე ლაფ რის ნა ყოფს. 

2012 წელს მან სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა ონ ლა ინ - სა-

ზო გა დო ე ბას, Start-up Stadium-ს, რომ ლის მი ზა ნია 

ის რა ელ ში მოქ მედ მე წარ მე ებს ერ თ მა ნეთ თან 

გა სა უბ რე ბის სა შუ ა ლე ბა მის ცეს. დღემ დე ამ ონ ლა-

ინ - სა ზო გა დო ე ბა ში უკ ვე 15 000 ადა მი ა ნი გა წევ რი-

ან და და მა თი 10%, რო გორც შაი ამ ბობს, ის რა ელ ში 

მცხოვ რე ბი არა ბი ა. და რაც კი დევ უფ რო სა სი ხა რუ-

ლო ა, მათ შო რის 1000 პა ლეს ტი ნე ლი ა. ეს რე ა ლუ რი 

მო ნა ცე მე ბი იმ ახალ გაზ რ დე ბის შრო მის შე დე გი ა, 

რომ ლებ საც ბედ მა არ გუ ნა მო მა ვა ლი სა მო ცი, სა-

მოც და ა თი ან კი დევ უფ რო მე ტი წე ლი იცხოვ რონ ამ 

მი წა ზე. სწო რედ ისი ნი არი ან იმე დი ამ რე გი ო ნი სა, 

რო მე ლიც ისე თი ვე ძვე ლი ა, რო გო რიც მი სი ოფი ცი ა-

ლუ რი ის ტო რი ა. „წარმატებულ დღეს ძა ლი ან, ძა ლი-

ან ოპ ტი მის ტუ რი ხდე ბი, - ამ ბობს სო რო სის ფონ-

დის წარ მო მად გე ნე ლი პა პე რი ნი, - წა რუ მა ტე ბელ 

დღეს კი ფიქ რობ: «ღმერთო ჩე მო!.. კარ გი, მო დი, 

მომ დევ ნო წარ მა ტე ბულ დღეს და ვე ლო დოთ»“ 

forbes

მშვიდობისაკენ მიმავალი გზა მოგებაზე გადის

მეწარმეთა კლინიკა
Cisco-მ დაწერა 
წიგნი გლობალურ 
საქმიან გარიგებებზე. 
რას ეძებს ჯონ 
ჩემბერსი თავის 
პარტნიორებში?

რო გორ იღებთ გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბას, თუ რო მელ 
ბაზ რებ ზე უნ და გა ა ფარ-
თო ოთ საქ მი ა ნო ბა? მთა-

ვა რი საყ რ დე ნი - მო ნა ცე მე ბი ა, 

მაგ რამ ჩვენ ასე ვე გან ვი ხი ლავთ 

ბაზ რებს წმინ და ბიზ ნეს შე სა ბა-

მი სო ბის ან მსოფ ლი ოს შეც ვ ლის 

შე საძ ლებ ლო ბე ბის კუთხით. ჩვენ 

ორი ვე მიდ გო მას ვი ყე ნებთ, რაც 

და მო კი დე ბუ ლია იმა ზე, თუ რამ-

დე ნად ადეკ ვა ტუ რად აღიქ ვა მენ 

სი ტუ ა ცი ას სა ხელ მ წი ფო ლი დე რე ბი. სჯე რათ თუ არა მათ, რომ ინ ტერ ნეტ სა და Cisco-ს, რო გორც 

პარ ტ ნი ორს, შე უძ ლი ათ მნიშ ვ ნე ლოვ ნად და ეხ მა რონ მათს ქვეყ ნებს მიზ ნე ბის მიღ წე ვა ში და 

ეს მით თუ არა ფარ თო ზო ლი ა ნი ქსე ლის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის მნიშ ვ ნე ლო ბა გა ნათ ლე ბი სათ ვის, 

ჯან დაც ვი სათ ვის, სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნი სა და ინო ვა ცი ე ბი სათ ვის?

დგება თუ არა მომენტი, რო დე საც ხვდე ბით, ეს მით მათ ეს ყვე ლა ფე რი 
თუ არა? რო გორც წე სი, ეს უკ ვე პირ ველ 10-15 წუთ ში ხდე ბა; ეს დრო საკ მა რი სია მი სახ ვედ-

რად, გაჩ ნ და თუ არა თქვენ შო რის ნდო ბა. რა თქმა უნ და, ჩვენ გარ კ ვე ულ წი ნას წარ სა მუ შა ო ებს 

ვა ტა რებთ კონ კ რე ტულ მიზ ნებ სა და კონ ტაქ ტებ თან და კავ ში რე ბით. ჩვე ნი ად გი ლობ რი ვი გუნ დი 

ყო ველ თ ვის ძა ლი ან აქ ტი უ რად არის ჩარ თუ ლი საქ მე ში. მე შე მიძ ლია სტრა ტე გი ის ჩა მო ყა ლი ბე-

ბა ში და ვეხ მა რო, მაგ რამ გუნ დი უდი დეს როლს თა მა შობს. თუ ყვე ლა ფერს სწო რად გა ვა კე თებთ, 

ეს იგი ვე ა, რომ ამე რი კულ ფეხ ბურ თ ში ჩათ ვ ლის ხა ზამ დე ერთ მეტ რ ში მომ ცენ ბურ თი - და იმე-

დი ა, რომ არ წავ ბორ ძიკ დე ბი.

გარ და ახ ლო აღ მო სავ ლე თი სა, რო მე ლია სხვა ახა ლი სა ინ ტე რე სო ად გი-
ლი Cisco-სათვის? რუ სე თი, ინ დო ე თი, ჩი ნე თი, მექ სი კა, ბრა ზი ლი ა. ეს არც არის გა საკ ვი რი. 

რაც შე ე ხე ბა ინ დო ნე ზი ას, იქ წარ მო უდ გე ნე ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი ა, რაც და ეხ მა რე ბა ქვე ყა ნას უკე-

თე სო ბი სა კენ შე იც ვა ლოს. წარ მო იდ გი ნეთ, რა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია კავ ში რე ბი ისე თი ქვეყ ნი სათ ვის, 

რო მე ლიც შედ გე ბა 18 000 კუნ ძუ ლი სა გან, 250 მი ლი ონ ზე მე ტი მო სახ ლე ო ბით!

რა არის ის მთა ვა რი რის კე ბი, რომ ლებ საც ითვალისწინებთ ახალ შე საძ-
ლებ ლო ბებ თან ერ თად? ჩვე ნი მსოფ ლიო რე პუ ტა ცია ჩვენ თ ვის ყვე ლა ფე რი ა. ორი რამ, 

რა საც უდი დეს მნიშ ვ ნე ლო ბას ვა ნი ჭებ, არის ჩვე ნი ავ ტო რი ტე ტი და ჩე მი ხე ლის ჩა მორ თ მე ვა. მე 

ყვე ლა ჩვენს შე ნა ძენს - მათ შო რის $5-მილიარდიანსაც - ხე ლის ჩა მორ თ მე ვით ვა დას ტუ რებ და 

მხო ლოდ ამის შემ დეგ ვთხოვ ჩვენს იურის ტებს, სა მარ თ ლებ რი ვად გა ა ფორ მონ ყვე ლა ფე რი. მე 

თა ვად იურის ტი გახ ლა ვართ, მაგ რამ მირ ჩევ ნია ადა მი ა ნის სიტყ ვას ვენ დო, ვიდ რე იური დი უ ლი 

დო კუ მენ ტი მქონ დეს ხელთ. შე სა ბა მი სად, რის კი არის ბრენ დი და ნდო ბა. ასე ვე უნ და გა ა ა ნა ლი-

ზო, შე გიძ ლია თუ არა იმის მი წო დე ბა, რაც მე ო რე მხა რეს სჭირ დე ბა და რი სი გა კე თე ბა შე უძ ლი ათ 

ან არ შე უძ ლი ათ შენს საქ მი ან ან სამ თავ რო ბო პარ ტ ნი ო რებს. ყო ველ თ ვის უნ და გახ სოვ დეს, 

რომ რო დე საც რა ღა ცას აკე თებ ერთ ქვე ყა ნა ში, მას აუცი ლებ ლად ექ ნე ბა გა მო ძა ხი ლი მე ზო ბელ 

ქვეყ ნებ ში.

არ სე ბობს თუ არა ისე თი ად გი ლი მსოფ ლი ო ში, სა დაც CISCo ბიზ ნესს 
არა ვი თარ შემ თხ ვე ვა ში არ წა მო იწყებს? ირა ნი, კუ ბა, ან გო ლა. ნე ბის მი ე რი ქვე ყა ნა, 

რო მე ლიც მოხ ვ დე ბა აშ შ -ის სა ხელ მ წი ფო დე პარ ტა მენ ტის ემ ბარ გოს ნუს ხა ში. და კი დევ ერთი, მე 

არ ვამ ყა რებ საქ მი ან ურ თი ერ თო ბას იმას თან, ვი საც არ ვენ დო ბი. იმ შემ თხ ვე ვა შიც კი, თუ ეს ჩემს 

ბიზ ნესს და ა ზა რა ლებს, ასეთ გა რი გე ბა ზე უარს ვიტყ ვი. ჩვენ არ ვთა ნამ შ რომ ლობთ ისეთ ქვეყ ნებ-

თან, რომ ლებ მაც ვერ შეძ ლეს კო რუფ ცი ი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბა. მაგ რამ მე უარს არ ვამ ბობ ისეთ 

პრობ ლე მურ რე გი ო ნებ ში შეს ვ ლა ზე, რო გო რიც იყო ღა ზის სექ ტო რი 2009 წლის ის რა ელ - ჰა მა სის 

კონ ფ ლიქ ტის დროს ან რო გო რი ცაა ეგ ვიპ ტე ამ ჟა მად. მე გობ რებს ყვე ლა ზე მე ტად მა შინ სჭირ-

დე ბი, რო დე საც მძი მე დრო უდ გათ. სწო რედ ამ დროს შე გიძ ლია ყვე ლა ზე ღი რე ბუ ლის გა კე თე ბა 
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ტექნოლოგიები

უსაფრთხოება

ციფრული 
ავტოგამტაცებლები
პენტაგონის მიერ დაფინანსებული ჰაკერების 
წყვილი ამტკიცებს, რომ რამდენიმე ღილაკზე თითის 
დაჭერით შესაძლებელია თქვენი ავტომობილი 
კონტროლს დაექვემდებაროს. 
დროა, დეტროიტმა გაიღვიძოს.
ავტორი: ენდი გრინბერგი

რ
ო დე საც 3 500-ფუნტიანი Ford Escape-ის 

მუხ რუჭ ზე ფე ხის და ჭე რი სას მან ქა ნა 

უარს ამ ბობს გა ჩე რე ბა ზე - ან თუნ დაც 

სვლის შე ნე ლე ბა ზე - გან გა შის გან სა-

კუთ რე ბუ ლი გრძნო ბა გიპყ რობს. ახ ლაც, ამ წუ თას, 

ძლი ე რი ღრჭი ა ლის ხმა ის მის, თით ქოს ამ მა ღა ლი 

გა მავ ლო ბის მან ქა ნის ქვეშ გა ა ვე ბუ ლი კა მე ჩი ბღა-

ვი სო. რაც უფ რო ძლი ე რად ვა ჭერ ფეხს პე დალს, მით 

უფ რო ძლი ერ დე ბა ღრჭი ა ლის ხმა... და ხითხი თი ორი 

კმა ყო ფი ლი ჰა კე რი სა, რომ ლე ბიც ავ ტო მო ბი ლის უკა-

ნა სა ვარ ძ ლებ ზე მო თავ სე ბუ ლან.

სა ბედ ნი ე როდ, ყო ვე ლი ვე ეს მხო ლოდ 5 მ/სთ-

ზე ნაკ ლე ბი სიჩ ქა რით მოძ რა ო ბი სას ხდე ბა. ასე 

რომ, Escape, უბ რა ლოდ, მი წას „ხნავს“ სა უს - ბენ დის 

(ინდიანა) სა ვაჭ რო ცენ ტ რის მი ტო ვე ბულ, 6-ფუტიანი 

სა რე ვე ლე ბით სავ სე ავ ტო სად გომ ზე, რო მე ლიც ჩარ-

ლი მი ლერ მა და კრის ვა ლა სეკ მა დღე ვან დე ლი ექ ს-

პე რი მენ ტის საც დელ მო ედ ნად აირ ჩი ეს (როდესაც 

მი ლერ მა მუხ რუ ჭის გა მო სარ თა ვი ხრი კი აღ მო ა ჩი ნა, 

მა შინ ასე არ გა უ მარ თ ლა: მის მა მი ნი ვენ მა სწრა ფად 

გა იქ რო ლა გა რაჟ ში, ნა წი ლე ბად და შა ლა სა თი ბი მან-

ქა ნა და $150-ის ზა რა ლი მი ა ყე ნა უკა ნა კე დელს).

„კეთილი, ახ ლა შე ნი მუხ რუ ჭე ბი ისევ მუ შა ობს“, 

- ამ ბობს მი ლე რი, აჭერს რა თითს ხე ლის მუხ რუ-

ჭის ახ ლოს შე უმ ჩ ნევ ლად გან ლა გე ბულ მო ნა ცემ თა 

პორ ტ თან სა დე ნით შე ერ თე ბუ ლი ძვე ლი MacBook-ის 

ღი ლაკს. სა რე ვე ლე ბი დან უკუს ვ ლით გა მოვ დი ვარ 

და მან ქა ნას ფრთხი ლად ვა ჩე რებ. „როდესაც კარ გავ 

რწმე ნას, რომ მან ქა ნა გა ა კე თებს იმას, რა საც მის გან 

ითხოვ, - დას ძენს ის ავ ტო მო ბი ლი დან გად მოს ვ ლის 

შემ დეგ, - ეს სრუ ლი ად გიც ვ ლის შე ხე დუ ლე ბას მი სი 

მუ შა ო ბის შე სა ხებ“.

მთე ლი გა სუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში მი ლე რი 

და ვა ლა სე კი სწო რედ იმის დე მონ ს ტ რი რე ბას ცდი-

ლობ დ ნენ, რომ ავ ტო მო ბი ლი არის არა უბ რა ლოდ 

მი ნი სა და ფო ლა დის გან შექ მ ნი ლი მე ქა ნიზ მი, 

არა მედ კომ პი უ ტე რუ ლი ქსე ლი, რო მე ლიც და უც-

ვე ლია ჰა კე რუ ლი თავ დას ხ მე ბი სა გან. Twitter-ის 

უსაფ რ თხო ე ბის ინ ჟი ნერ მა, 40 წლის მი ლერ მა და 

სი ეტ ლის სა კონ სულ ტა ციო ფირ მის, IOActive-ის 

უსაფ რ თხო ე ბის სამ სა ხუ რის უფ როს მა, 31 წლის 

ვა ლა სეკ მა გა სუ ლი წლის შე მოდ გო მა ზე პენ ტა გო ნის 

შეშ ლილ მეც ნი ერ თა კვლე ვი თი გან ყო ფი ლე ბის გან, 

რო მე ლიც ცნო ბი ლი ა, რო გორც Defense Advanced 

Research Projects Agency („პერსპექტიული კვლე ვი თი 

პრო ექ ტე ბის თავ დაც ვის სა ა გენ ტო“), $80 000-იანი 

გრან ტი მი ი ღეს ავ ტო მო ბი ლე ბის სუს ტი მხა რე ე ბის 

აღ მო საფხ ვ რე ლად. 

დუ ე ტი გეგ მავს ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბის შე-

დე გე ბი და მის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი სა ი ე რი შო 

პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა გა ა სა ჯა რო ოს ჰა-

კერ თა კონ ფე რენ ცი ა ზე, რო მე ლიც მო მა ვალ თვეს 

ლას - ვე გას ში, Defcon-ში გა ი მარ თე ბა. ჯობს, ამ ბო ბენ 

ისი ნი, მა ნამ დე და ვეხ მა როთ სხვა მკვლე ვა რებს 

ავ ტო ინ დუს ტ რი ის უსაფ რ თხო ე ბის პრობ ლე მე ბის 

პოვ ნა სა და მათ მოგ ვა რე ბა ში, სა ნამ ბო როტ მოქ მე-

დი ჰა კე რე ბი მძღო ლებ ზე კონ ტ რო ლის დამ ყა რე ბას 

შეძ ლე ბენ. ავ ტო მო ბი ლე ბის ყუ რადღე ბით შეს წავ-

ლის მოთხოვ ნა იზ რ დე ბა მა თი ავ ტო მა ტი ზა ცი ის 

ზრდა სა და ინ ტერ ნეტ თან მი ერ თე ბას თან ერ თად;  

პრობ ლე მა სცილ დე ბა Toyota-სა and Ford-ის ფარ-

გ ლებს. დღეს პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა ამე რი კუ ლი 

ავ ტომ წარ მო ე ბე ლი კლი ენ ტებს სთა ვა ზობს მო ბი-

ლურ მომ სა ხუ რე ბას ან Wi-Fi ქსელს, მა გა ლი თად, 

General Motors-ის OnStar-ი, Toyota-ს Safety Connect-ი 

და Ford-ის SYNC-ი. მო ბი ლუ რი ინ დუს ტ რი ის სა ვაჭ-

რო ჯგუ ფის, GSMA-ს, შე ფა სე ბით, ავ ტო მო ბი ლე-

ბის უსა დე ნო მოწყო ბი ლო ბე ბის შე მო სა ვა ლი $2,5 

მი ლი არდს შე ად გენს და მი სი პროგ ნო ზით, 2025 

წლის თ ვის ეს რიცხ ვი ათ ჯერ გა იზ რ დე ბა. გა უმ-

ჯო ბე სე ბუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის გა რე შე ყვე ლა ფე რი 

პო ტენ ცი უ რად და უც ვე ლი ა, ავ ტომ შე ნებ ლე ბი კი ან 

სი ჩუ მეს ამ ჯო ბი ნე ბენ, ან პრობ ლე მის სიმ წ ვა ვის 

შერ ბი ლე ბას ცდი ლო ბენ. 

იმ სა ათ ზე მე ტი ხნის გან მავ ლო ბა ში, რაც ავ-

ტო მო ბილს ვმარ თავ დი, მი ლერ მა და ვა ლა სეკ მა 

და ამ ტ კი ცეს, რომ საკ მა ოდ კარ გად აქვთ შეს წავ ლი-
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ლი Escape-ისა და Toyota Prius-ის (ორივე 2010 წლის 

მო დე ლე ბი) პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა, რა თა 

გვაჩ ვე ნონ  მთე ლი რი გი არა სა სი ა მოვ ნო სი ურ პ რი-

ზი სა: დაწყე ბუ ლი ისე თი უსი ა მოვ ნე ბით, რო გო რი ცაა 

მან ქა ნის სიგ ნა ლის თვით ნე ბუ რად ჩარ თ ვა, დამ თავ-

რე ბუ ლი ისე თი სე რი ო ზუ ლი საფ რ თხით, რო გო რი ცაა 

მო უ ლოდ ნე ლი და მუხ რუ ჭე ბა მა ღა ლი სიჩ ქა რით მოძ-

რა ო ბი სას. ისი ნი თა ვი ან თი ლეპ ტო პე ბი დან იძ ლე ვი-

ან ბრძა ნე ბებს, რომ ლებ საც მწყობ რი დან გა მოჰ ყავს 

სა ჭის ჰიდ რო გა მაძ ლი ე რე ბე ლი, ატყუ ებს GPS-ს და 

პა თო ლო გი ურ მატყუ ა რე ბად აქ ცევს სპი დო მეტ რებ სა 

და ოდო მეტ რებს. ბო ლოს გავ დი ვართ სოფ ლის გზა-

ზე, სა დაც ვა ლა სე კი მიჩ ვე ნებს, რომ შე უძ ლია Prius-ის 

სა ჭის მარ თ ვის მე ქა ნიზ მ ში გა მო იწ ვი ოს ძლი ე რი 

ბიძ გე ბი ნე ბის მი ე რი სიჩ ქა რით მოძ რა ო ბი სას, რაც 

სი მინ დის ყა ნა ში შე ვარ დ ნას ან რა ი მეს თან შე ჯა-

ხე ბას გვი ქა დის. „წარმოიდგინე, რომ გზატ კე ცილ ზე 

მარ თავ ავ ტო მო ბილს 80 მ/სთ-ში სიჩ ქა რით, - ამ ბობს 

ვა ლა სე კი. - ან გვერ დით მოძ რავ ავ ტო მო ბილს შე ე-

ჯა ხე ბი, ან სა წი ნა აღ მ დე გო მი მარ თუ ლე ბით მოძ რავ 

ტრან ს პორტს. ეს მარ თ ლაც სა ში ნე ლე ბა იქ ნე ბა“.

Ford-ის წარ მო მად გე ნე ლი ამ ბობს, რომ კომ პა ნია 

„ძალიან სე რი ო ზუ ლად“ უყუ რებს ჰა კე რებს, Toyota 

კი, თა ვის მხრივ, აცხა დებს, რომ მი ლე რი სა და 

ვა ლა სე კის ტრი უ კებს მათ ზე დი დი შთა ბეჭ დი ლე ბა 

არ და უ ტო ვე ბი ა: ნამ დ ვილ ავ ტო ჰა კინგს, ამ ტ კი ცებს 

კომ პა ნი ის უსაფ რ თხო ე ბის მე ნე ჯე რი ჯონ ჰენ სო ნი, 

არ სჭირ დე ბა სა მიზ ნე ავ ტო მო ბილ ში ფი ზი კუ რად 

ჩაჯ დო მა. „ჩვენ, ისე ვე რო გორც მთე ლი ავ ტო ინ დუს ტ-

რი ა, აქ ცენტს ვა კე თებთ იმა ზე, რომ არ და ვუშ ვათ ჰა-

კინ გი დის ტან ცი უ რი /უ სა დე ნო მოწყო ბი ლო ბე ბი დან, 

რომ ლე ბიც გა რე დან იმარ თე ბა“, - წერს ის ელექ ტ რო-

ნულ წე რილ ში და დას ძენს, რომ Toyota-ს ინ ჟინ რე ბი 

ამოწ მე ბენ ავ ტო მო ბი ლე ბის უსაფ რ თხო ე ბას უსა დე-

ნო თავ დას ხ მე ბის თვალ საზ რი სით: „ჩვენ გვჯე რა, 

რომ ჩვე ნი სის ტე მე ბი სა ი მე დო და უსაფ რ თხო ა“. 

მაგ რამ მი ლე რი სა და ვა ლა სე კის სა მუ შაო ით ვა-

ლის წი ნებ და ავ ტო მო ბი ლის კომ პი უ ტერ ში ფი ზი-

კუ რად მოხ ვედ რას შემ დე გი მი ზე ზით: მან ქა ნის 

ქსელ თან უსა დე ნო კავ ში რის დამ ყა რე ბა არა ხა ლი ა. 

ვა შინ გ ტო ნის უნი ვერ სი ტე ტი სა და სან - დი ე გოს კა-

ლი ფორ ნი ის უნი ვერ სი ტე ტის მკვლე ვა რებ მა 2010 

წელს უც ნო ბი კომ პა ნი ის სე დან ზე ჩა ტა რე ბუ ლი 

ექ ს პე რი მენ ტე ბის შე დე გად აღ მო ა ჩი ნეს, რომ შე ეძ-

ლოთ უსა დე ნოდ შე ეღ წი ათ იმ საკ ვან ძო სის ტე მებ ში, 

რომ ლე ბიც მი ზან ში ჰქონ დათ ამო ღე ბუ ლი მი ლერ სა 

და ვა ლა სეკს, მან ქა ნის OnStar-ის მსგავ სი მო ბი ლუ რი 

კავ ში რის, Bluetooth-ის მოწყო ბი ლო ბე ბი სა და ეშ-

მა კუ რი ან დ რო ი დუ ლი აპ ლი კა ცი ე ბის გა მო ყე ნე ბით, 

რომ ლე ბიც უკავ შირ დე ბო და ავ ტო მო ბი ლის ქსელს 

მძღო ლის სმარ ტ ფო ნი დან ან, თუნ დაც, კომ პაქ ტ დის-

კ ზე ჩა წე რი ლი ვი რუ სუ ლი აუდი ო ფა ი ლი დან მან ქა ნის 

სტე რე ო სის ტე მა ში. „მეცნიერებმა გვიჩ ვე ნეს, რომ 

შე საძ ლე ბე ლია «კოდის დის ტან ცი უ რი შეს რუ ლე ბა», 

- ამ ბობს ვა ლა სე კი, იყე ნებს რა ჰა კე რულ ჟარ გონს, 

რაც ნიშ ნავს სის ტე მი სათ ვის მი ცე მუ ლი ბრძა ნე ბის 

უკუპროექტირება: 
ჩარლი მილერი 
(მარცხნივ) და კრის 
ვალასეკი თავიანთი 
Prius-ის დაშლილი 
ხელსაწყოთა 
პანელის უკან.
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შეს რუ ლე ბის დაწყე ბას, - ჩვენ კი ვაჩ ვე ნეთ, რომ 

ბევ რად გი ჟუ რი რა მის გა კე თე ბაა შე საძ ლე ბე ლი, 

თუ თა ვად ავ ტო მო ბილ ში მოხ ვ დე ბი“.

სან - დი ე გოს კა ლი ფორ ნი ის უნი ვერ სი ტე ტის 

ერ თ -ერ თი პრო ფე სო რი, სტი ვენ სე ვი ჯი, რო მე-

ლიც იმ ად რე ულ ტეს ტი რე ბებ ში მო ნა წი ლე ობ და, 

აცხა დებს, რომ უსა დე ნო ჰა კინ გი კვლა ვაც აქ ტუ ა-

ლუ რი სა კითხი ა, აყე ნებს რა ზი ანს მთელ ინ დუს-

ტ რი ას. გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ სა მარ თავ 

სის ტე მებ ზე თავ დას ხ მე ბი ჯერ ლა ბო რა ტო რი ე ბის 

ფარ გ ლებს არ გას ცი ლე ბი ა, მწარ მო ებ ლე ბი ვერ 

უზ რუნ ველ ყო ფენ თა ვი ან თი პროგ რა მუ ლი უზ რუნ-

ველ ყო ფის სრულ უსაფ რ თხო ე ბას, ამ ბობს იგი. „ის 

სუს ტი წერ ტი ლე ბი, რომ ლე ბიც ჩვენ ვი პო ვეთ, ისე-

თი ვე ა, რო გო რიც ჰქონ და პერ სო ნა ლურ კომ პი უ-

ტე რებს 90-იან წლებ ში, რო დე საც კომ პი უ ტე რე ბის 

ინ ტერ ნეტ თან მი ერ თე ბის პრო ცე სი იწყე ბო და“, 

- დას ძენს სე ვი ჯი. 

რაც უფ რო მე ტად და ემ ს გავ სე ბა ავ ტო მო ბი-

ლე ბი Google-ის სა ოც ნე ბო სამ გ ზავ რო რო ბო ტებს, 

მით მე ტი მა თი მოწყო ბი ლო ბა იქ ნე ბა პო ტენ-

ცი უ რად და უც ვე ლი ჰა კინ გი სა გან. მა გა ლი თად, 

მი ლერ მა და ვა ლა სეკ მა სა ჭის მარ თ ვის მე ქა ნიზ-

მ ზე კონ ტ რო ლის და სამ ყა რებ ლად Toyota-სა და 

Ford-ის თვით პარ კი რე ბის ფუნ ქ ცია გა მო ი ყე ნეს. 2014 

წლის Mercedes Benz-ის S კლა სის მსგავ სი ავ ტო მო ბი-

ლი, რო მელ საც შე უძ ლია თა ვად გა უმ კ ლავ დეს ხში რი 

გა ჩე რე ბე ბი სა და დაძ ვ რის ფუნ ქ ცი ას ან პა სი უ რად 

მიჰ ყ ვეს სპე ცი ა ლურ სა მარ თავ მოწყო ბი ლო ბას, კი დევ 

უფ რო მეტ შე საძ ლებ ლო ბებს სთა ვა ზობს ჰა კე რებს, ამ-

ბობს Gartner Group-ის ანა ლი ტი კო სი თი ლო კოზ ლოვ-

ს კი. „რაც ნაკ ლე ბა დაა მძღო ლი ჩარ თუ ლი მან ქა ნის 

მარ თ ვა ში, მით მე ტია უსი ა მოვ ნე ბე ბის პო ტენ ცი ა ლი, 

რო დე საც საქ მე ში ბო რო ტი ადა მი ა ნე ბი ერე ვი ან“, - 

დასძენს ის. 

ამა სო ბა ში მი ლე რი და ვა ლა სე კი კა მა თო ბენ, რო-

მე ლი გზაა სა უ კე თე სო სა ავ ტო მო ბი ლო კომ პა ნი ებ ზე 

ზე წო ლის თ ვის მა თი პრო დუქ ცი ის უსაფ რ თხო ე ბის 

უზ რუნ ველ სა ყო ფად, რა თა თვალ სა ჩი ნოდ და ა ნა ხონ 

მათ, რა შე იძ ლე ბა და ე მარ თოს ბორ ბ ლებ ზე მო თავ სე-

ბულ მრა ვალ ტო ნი ან რე აქ ტი ულ ყუმ ბა რას. უმ ჯო ბე სი ა, 

ახ ლა და ი ზაფ რონ შე საძ ლო ციფ რუ ლი თავ დას ხ მე ბით, 

ვიდ რე მა შინ, რო დე საც მან ქა ნის მარ თ ვას ბო როტ-

მოქ მე დი ჰა კე რი ჩა იგ დებს ხელთ. „თუ ერ თა დერ თი 

რამ, რაც თქვენს ავ ტო მო ბილს ავა რი ი სა გან იცავს, 

არის ის, რომ არა ვინ ამა ზე არ ლა პა რა კობს, ამ ბობს 

მი ლე რი, - ნე ბის მი ერ შემ თხ ვე ვა ში არ ხართ უსაფ რ-

თხოდ“. 

ტექნოლოგიები უსაფრთხოება

ავტოჰაკინგის ანატომია
მხო ლოდ დი აგ ნოს ტი კურ პორ ტ თან მი ერ თე ბუ ლი ლეპ ტო პით, ვა ლა სეკ მა და მი ლერ მა  Prius-ით 
უწყი ნა რი გა სე ირ ნე ბა მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე სა შიშ ატ რაქ ცი ო ნად აქ ცი ეს. ქვე მოთ მო ცე მუ ლია 
რამ დე ნი მე მა თი ტრი უ კი: 

ავ ტო მო ბი ლის  

გაბ მუ ლი სიგ ნა ლის 

ჩარ თ ვა მა ში ნაც 

კი, რო დე საც ძრა ვა 

გა მორ თუ ლი ა. 

და მუხ რუ ჭე ბა 

ნე ბის მი ე რი 

სიჩ ქა რით 

მოძ რა ო ბი სას. 

ძრა ვას ჩაქ რო ბის შე უძ-

ლებ ლო ბა ელე მენ ტე ბის 

დაც ლის სა შუ ა ლე ბით.

სპი დო მეტ რი სა და 

საწ ვა ვის მაჩ ვე ნებ-

ლე ბის შეც ვ ლა სურ-

ვი ლის მი ხედ ვით. 

მძღო ლი სა და წინ 

მჯდო მი მგზავ რის 

უსაფ რ თხო ე ბის 

ქამ რე ბის ძლი ე რად 

შე მო ჭე რა. 

ძრა ვას აჩ ქა რე-

ბის გა მოწ ვე ვა 

(შესაძლებელია 

შე იც ვა ლოს მუხ რუ ჭის 

სა შუ ა ლე ბით).

წინა ფარების ჩართვა 

და გამორთვა, როდესაც 

სინათლე ავტომატურ 

რეჟიმშია. 

საჭის სამართავი 

მექანიზმის ენერგიის 

გათიშვა ან ბიძგების 

გამოწვევა.

ჩვენი საყვარელი 
გაჯეტები 

Wadia 151
PoWerda C Mini
სა უ კე თე სო სა მა გი დო აუდი ო-

სის ტე მე ბი იწყე ბა დი დი და სად-

გა მი აკუს ტი კუ რი სის ტე მე ბით, 

მაგ რამ ადა მი ა ნე ბი ხში რად 

არ ით ვა ლის წი ნე ბენ, რამ ხე ლა 

სხვა ო ბა შე იძ ლე ბა მოგ ვ-

ცეს ინ ტეგ რი რე ბულ მა ხმის 

გა მაძ ლი ე რე ბელ მა. Wadia 15, 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ უკ ვე 

რამ დე ნი მე წლი სა ა, რჩე ბა 

კომ პ ლექ ტის ფან ტას ტი კურ 

ნა წი ლად კომ პა ნი ის გან, რო-

მე ლიც უყ ვართ სტე რე ო მა ნებს 

მი სი შთამ ბეჭ და ვი ციფ რო ა-

ნა ლო გი უ რი კონ ვერ ტო რე ბის 

გა მო. Forbes.com-ის „სტერეო 

გუ რუს“, ჯოფ რი მო რი სო ნის, 

სა მა გი დო აუდი ო სის ტე მა ში 

მას დღე საც გან სა კუთ რე ბუ-

ლი ად გი ლი უჭი რავს. Wadia-ს 

50 ვა ტი ერთ არ ხ ზე (100 პი კი) 

საკ მა რი სია რამ დე ნი მე გა-

მაძ ლი ე რებ ლი სა და პა ტა რა 

ოთა ხი სათ ვის. მას არა აქვს 

Wi-Fi ან Bluetooth-ი, რო გორც 

სხვა, შე და რე ბით ახალ ინ ტეგ-

რი რე ბულ გა მაძ ლი ე რებ ლებს, 

მაგ რამ რა საც აკე თებს, ის მარ-

თ ლაც კარ გად აკე თებს ($1 200).



saerTaSoriso programa

saerTaSoriso programa - NEW

qarTuli speqtaklebis programa - Georgian Showcase

masterklasebi, treiningebi da festivalis

Sexvedrebi

,,realobis natifi grZnobiT...”

19 seqtemberi - 8 oqtomberi

www.tbilisiinternational.com

www.facebook.com/TbilisiInternational
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ტექნოლოგიები

კონფიდენციალობა

მითვალთვალე, 
თუშეძლებ
ნაციონალური უსაფრთხოების 
სააგენტოს თვალთვალის 
სკანდალმა გამოიწვია 
მომხმარებელთა და ინვესტორთა 
მზარდი დაინტერესება 
ისეთი ონლაინ-შენიღბვის 
ინსტრუმენტებით, როგორიცაა 
Disconnect-ი. 

ავტორი: ქაშმირ ჰილი

ი
ვ ნი სის ერთ ცხელ დღეს პროგ რა მუ ლი 

უზ რუნ ველ ყო ფის ოთხ ინ ჟი ნერს, იურის-

ტ სა და ჯუ ჯა პინ ჩერს, „ლანჩს“, თა ვი 

მო ე ყა რათ დი ზა ი ნერ დენ კვო უ ნის კომ-

პი უ ტე რის ირ გ ვ ლივ სან - ფ რან ცის კო ში და ფუძ ნე-

ბუ ლი სტარ ტა პის, Disconnect-ის, ოფის ში. ისი ნი 

უყუ რებ დ ნენ თა ვი ანთ ახალ სა გან მა ნათ ლებ ლო 

ვი დე ორ გოლს, სა ხელ წო დე ბით „არასასურველი 

თვალ თ ვა ლი სუ ლაც არ არის მა გა რი“. ამ ვი დე ოს 

მთა ვა რი მოქ მე დი პი რია თო ჯი ნა- რ ვა ფე ხა, რო-

მე ლიც პა ტარ - პა ტა რა ნაჭ რე ბად იჭ რე ბა ინ ტერ-

ნეტ ში სხვა დას ხ ვა გვერ დის დათ ვა ლი ე რე ბის 

დროს, რად გან უამ რა ვი კომ პა ნია ფა რუ ლად 

იღებს მის გან ინ ფორ მა ცი ას, აკე თებს არა ზუსტ 

დაშ ვე ბებს და ქმნის ახალ პრო ფი ლებს.

ისი ნი ერ თ მა ნეთს ულო ცა ვენ, რომ ძა ლი ან გო-

ნივ რუ ლად გა მო ი ყე ნეს თვალ თ ვა ლის სის ტე მის 

სიმ ბო ლო, რა თა გა ე ყი დათ თა ვი ან თი პრო დუქ ტი 

- Disconnect-ი - ინ ს ტ რუ მენ ტი, რო მე ლიც შე იქ მ ნა 

იმი სათ ვის, რომ ხელ ში შე უ შა ლოს ორუ ე ლი სე ულ 

ას პექ ტებს ინ ტერ ნეტ ში. Disconnect-ი ბრა უ ზე რის 

და მა ტე ბი თი, ე.წ. პი რო ბი თი უფა სო პროგ რა მა ა, 

რო მე ლიც  სა ძი ე ბო სტრი ქო ნის გვერ დით გან-

თავ სე ბუ ლი მწვა ნე D-ის ციმ ცი მით გიჩ ვე ნებთ, 

ინ ტერ ნეტ ში ყოფ ნის დროს რამ დე ნი მოთხოვ ნა 

გა კეთ და თქვე ნი პი რა დი მო ნა ცე მე ბის მი ღე ბა ზე, 

ბლო კავს ამ მოთხოვ ნებს და მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 

აჩ ქა რებს რე სურ ს ზე წვდო მის სის წ რა ფეს. ამ 

პროგ რა მით სარ გებ ლო ბის ორი კვი რის გან-

მავ ლო ბა ში მე მუდ მი ვად ვი ღებ დი ათე უ ლო ბით 

მოთხოვ ნას ჩემს პი რად მო ნა ცე მებ ზე ყვე ლა იმ 

ვებ გ ვერ დ ზე, რო მელ საც ვსტუმ რობ დი. ეს კი დევ 

ერ თხელ ამ ტ კი ცებს, რომ ედ ვარდ სნო უ დენ მა, 

აშ შ -ის ნა ცი ო ნა ლუ რი უსაფ რ თხო ე ბის სა ა გენ ტოს 

ყო ფილ მა თა ნამ შ რო მელ მა, რო მელ მაც ხმა უ-

რი ატე ხა, სა მარ თ ლი ა ნად უწო და ინ ტერ ნეტს  

„ტელევიზორი, რო მე ლიც გაკ ვირ დე ბათ“. ეს სტარ-

ტა პი, რო მელ საც თა ვის დრო ზე ძა ლი ან გა უ ჭირ და 

ინ ვეს ტო რე ბის მო ძი ე ბა, დღეს აქ ტი უ რად ყი დის 

სა კუ თარ პრო დუქტს იმ პა რა ნო ი ის წყა ლო ბით, 

რო მე ლიც გა მო იწ ვია სნო უ დე ნის აღ სა რე ბამ, რომ 

აშ შ -ის ნა ცი ო ნა ლუ რი უსაფ რ თხო ე ბის სა ა გენ ტო 

„დაუმეგობრდა“ სი ლი კო ნის ვე ლის უამ რავ მძი-

მე წო ნო სან კომ პა ნი ას, მათ შო რის - Facebook-ს, 

Google-სა და Apple-ს, რა თა ნე ბის მი ე რი გზით 

შე აგ რო ვოს ყვე ლა სა ხის ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ ნი-

კა ცი ა. ვენ ჩუ რუ ლი კა პი ტა ლის ტე ბი ახ ლა უკ ვე აქ-

ტი უ რად ცდი ლო ბენ, ხელ ში ჩა იგ დონ Disconnect-

ის გარ კ ვე უ ლი წი ლი, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ამ 

პროგ რა მის 1 მი ლი ონ ზე მე ტი მომ ხ მა რებ ლის 

უმე ტე სო ბა არა ფერს იხ დის მი სით სარ გებ ლო-

ბი სათ ვის. კომ პა ნი ამ სა მი თვის წინ წა მო იწყო 

„გადაიხადე, რამ დე ნიც გინ და“ მო დე ლი - თან ხა 

მი სი ახა ლი მომ ხ მა რებ ლე ბის 3%-მა გა და ი ხა და.

Disconnect-ის 
თანადამფუძნებლები ქასეი 
ოპენჰაიმი (მარცხნივ) და 
ბრაიან კენიში: თქვენი 
კონფიდენციალობა 
მათთვის ბიზნესია.
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დღეს ძა ლი ან აქ ტი უ რად მიმ დი ნა რე ობს 

ნა დი რო ბა პერ სო ნა ლურ მო ნა ცე მებ ზე, რო მელ-

თაც ზოგ ჯერ XXI სა უ კუ ნის ნავ თობს უწო დე-

ბენ. Facebook-ის $62-მილიარდიანი სა ბაზ რო 

კა პი ტა ლი ზა ცია ნა თე ლი და დას ტუ რე ბაა იმი სა, 

თუ რამ დე ნად ფა სობს მი ლი არ დო ბით ადა მი ა-

ნის პი რა დი ცხოვ რე ბის ელექ ტ რო ნუ ლი სა ცა ვი. 

მაგ რამ აშ შ -ის ნა ცი ო ნა ლუ რი უსაფ რ თხო ე ბის სა-

ა გენ ტოს თვალ თ ვა ლის სკან დალ მა ინ ტერ ნე ტის 

მომ ხ მა რებ ლებ ში გა ა ჩი ნა სა რეკ ლა მო ქსე ლე ბის, 

მო ნა ცემ თა შემ გ რო ვე ბე ლი მარ კე ტო ლო გე ბი სა 

და ბრო კე რე ბის მხრი დან თვალ თ ვა ლის ში ში. 

აშ შ -ის ფე დე რა ლუ რი სა ვაჭ რო კო მი სია ცდი ლობს 

და არ წ მუ ნოს ვებ ბ რა უ ზე რის შემ ქ მ ნე ლი კომ პა-

ნი ე ბი, მომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დამ ც ვე ლე ბი 

და სა რეკ ლა მო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლე ბი, 

შე თან ხ მ დ ნენ და ერ თად შექ მ ნან ინ ტერ ნეტ მომ-

ხ მა რებ ლე ბი სათ ვის „Do Not Track“ოპცია, მაგ რამ 

დღემ დე ყვე ლა მსგავ სი მო ლა პა რა კე ბა ჩა ი შა ლა, 

რად გან რეკ ლა მის გან მ თავ სებ ლე ბი და პი რა დი 

ცხოვ რე ბის დამ ც ვე ლე ბი ვერ შე თან ხ მ დ ნენ, რა 

ხა რის ხის დაც ვა უნ და უზ რუნ ველ ყოს ამ ინ ს ტ რუ-

მენ ტ მა.

ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბი და ყუ რადღე ბა ახ ლა 

მიპყ რო ბი ლია იმ კომ პა ნი ე ბი სა კენ, რომ ლე ბიც 

ბო ლო წლებ ში გა მოჩ ნ დ ნენ და რო მელ თა მთა ვა-

რი მი ზა ნი ა, უზ რუნ ველ ყონ მომ ხ მა რე ბელ თა დაც-

ვის მა ღა ლი ხა რის ხი. მათ შო რი საა ფო ტო ე ბის 

წამ შ ლე ლი აპ ლი კა ცია Snapchat-ი, რო მელ მაც ივ-

ნის ში და მა ტე ბით $60 მი ლი ო ნი მო ი ზი და და მი სი 

ღი რე ბუ ლე ბა ამ ჟა მად უკ ვე $800 მი ლი ონს შე ად-

გენს; მო ნა ცემ თა შე ნახ ვის სერ ვი სი Personal.com; 

პი როვ ნე ბის ან ტი ი დენ ტი ფი კა ტო რი - Ipredator-ი 

და Silent Circle-ი, რო მე ლიც კოდს ადებს სა ტე ლე-

ფო ნო ზა რებს, ტექ ს ტებ სა და ელექ ტ რო ნულ ფოს-

ტას. ეს პროგ რა მა უკ ვე ჩა მონ ტა ჟე ბუ ლია $10 000 

ღი რე ბუ ლე ბის Vertu-ს სმარ ტ ფო ნებ ზე, რაც კი დევ 

ერ თხელ გვახ სე ნებს, რომ კონ ფი დენ ცი ა ლო ბა, 

ისე ვე რო გორც ტე ლე ფო ნი სა ფი რო ნის მი ნის 

ეკ რა ნი თა და ტი ტა ნის კორ პუ სით, ფუ ფუ ნე ბის 

სა გა ნი ა.

Disconnect-ი ერ თ -ერ თია ამ ახა ლი ტი პის 

კომ პა ნი ებს შო რის და, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ის 

მტრის ზურ გ შია და ბა ნა კე ბუ ლი: კომ პა ნი ის პა ლო -

ალ ტო ში (კალიფორნია) მდე ბა რე სა თა ვო ოფი სის 

ქვე და სარ თულ ზე გან ლა გე ბუ ლია Disney Games-ი, 

გან ყო ფი ლე ბა Magic Kindgom-ისა, რო მე ლიც 2011 

წელს ვაჭ რო ბის ფე დე რა ლურ მა კო მი სი ამ  

$3 მი ლი ო ნით და ა ჯა რი მა მცი რეწ ლო ვა ნი მო თა-

მა შე ე ბის მო ნა ცემ თა შეგ რო ვე ბი სათ ვის. უამ რა ვი 

სხვა ნაკ ლე ბად ცნო ბი ლი კომ პა ნი ა, რომ ლე ბიც 

გან თავ სე ბუ ლია ამა ვე შე ნო ბა ში - და სა ერ თოდ, 

მთელ სი ლი კო ნის ველ ზე - მომ ხ მა რებ ლებს 

უფა სო პრო დუქ ცი ას სთა ვა ზობს რეკ ლა მის გან-

თავ სე ბის ან მა თი პი რა დი მო ნა ცე მე ბის შეგ რო-

ვე ბის (და მო ნე ტი ზა ცი ის) უფ ლე ბის სა ნაც ვ ლოდ. 

Disconnect-ი კი ამ პრო ცესს საკ მა ოდ არ თუ ლებს. 

კომ პა ნია მა ლე გა მო უშ ვებს მო ბი ლურ აპ ლი-

კა ცი ას ბავ შ ვე ბი სათ ვის, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც 

ტრე კე რე ბი და მე სა მე პი რე ბი ვე ღარ შეძ ლე ბენ 

ბავ შ ვე ბის მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბი დან ინ ფორ მა-

ცი ის მო პო ვე ბას. ეს მო ბი ლუ რი აპ ლი კა ცია შექ მ ნა 

კომ პა ნი ის ყვე ლა ზე ახალ მა თა ნამ შ რო მელ მა, 

პატ რიკ ჯეკ სონ მა, რო მე ლიც (ყურადღებით!) აშ შ -

ის ნა ცი ო ნა ლუ რი უსაფ რ თხო ე ბის სა ა გენ ტო ში მუ-

შა ობ და. ჯეკ სონ მა შე ი მუ შა ვა მე თო დი, რომ ლის 

სა შუ ა ლე ბი თაც შე უძ ლია Apple-ის სა ო პე რა ციო 

სის ტე მით მა ნი პუ ლი რე ბა იმ გ ვა რად, რომ რეკ ლა-

მის გან მ თავ სებ ლებ მა, მო ნა ცე მე ბის შემ გ რო ვებ-

ლებ მა და სო ცი ა ლურ მა ქსე ლებ მა ვე ღარ მი ი ღონ 

ინ ფორ მა ცია მომ ხ მა რებ ლის ად გილ მ დე ბა რე ო-

ბის, მი სი სა ი დენ ტი ფი კა ციო ნომ რი სა და სხვა 

პი რა დი სა ხის მო ნა ცე მე ბის შე სა ხებ მომ ხ მა რებ-

ლის ტე ლე ფო ნი დან.

Diconnect-ის თა ნა დამ ფუძ ნე ბე ლი, 37 წლის 

ბრა ი ან კე ნი ში, ერთ დროს ტრე კერ თა ბა ნაკ ში 

იყო. ხუ თი წლის წინ ეს თმა გა ჩე ჩი ლი ინ ჟი ნე რი 

სა რეკ ლა მო კომ პა ნია DoubleClick-ში მუ შა ობ და 

და ცდი ლობ და გა მო ე ნა ხა გზა, თუ რო გორ შე ე ტა-

ნა რეკ ლა მა მო ბი ლურ ტე ლე ფო ნებ ში; მი უ ხე და-

ვად იმი სა, რომ ამ ტე ლე ფო ნე ბის უმ რავ ლე სო ბა 

არა სმარ ტ ფო ნი, არა მედ ე.წ. „დამბფონი“ იყო, 

მათ გან მა ინც შე იძ ლე ბო და რეკ ლა მის გან მ თავ-

სებ ლე ბი სათ ვის სა ინ ტე რე სო ინ ფორ მა ცი ის მი ღე-

ბა. 2003 წელს კე ნი ში გა და ვი და Google-ში, სა დაც 

გა აგ რ ძე ლა მუ შა ო ბა სა რეკ ლა მო პრო დუქ ცი ა ზე,  

მოგ ვი ა ნე ბით კი - ბრა უ ზერ Chrome-ის გა ფარ თო ე-

ბულ ფუნ ქ ცი ებ ზე.

მას შემ დეგ, რაც Facebook-მა და ა დას ტუ რა 

2010 წელს მო ნა ცემ თა შემ თხ ვე ვი თი გა დი ნე ბა, 

რა მაც სა რეკ ლა მო კომ პა ნი ებს იმ ადა მი ა ნე ბის 

იდენ ტი ფი ცი რე ბის სა შუ ა ლე ბა მის ცა, რომ ლებ მაც 
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და აწ კა პუ ნეს მათ მი ერ გან თავ სე ბულ რეკ ლა-

მებ ზე, კე ნი ში შე აშ ფო თა სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის 

უნარ მა, თვა ლი მი ე დევ ნე ბი ნათ მის თ ვის, რო დე-

საც იგი ინ ტერ ნეტ ში Facebook Connect-ის სა შუ ა-

ლე ბით შე დი ო და. ეს არის ყვე ლა სათ ვის კარ გად 

ცნო ბი ლი „Like“ და “Share” ღი ლა კე ბი, რო მელ თაც 

იყე ნე ბენ  ვებ გ ვერ დე ბი თა ვი ან თი კონ ტენ ტის 

პო პუ ლა რი ზა ცი ი სათ ვის, მაგ რამ იგი ვე ღი ლა კე-

ბი Facebook-ს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს თვალ ყუ რი 

ადევ ნოს ადა მი ა ნებს ონ ლა ინ - რე ჟიმ ში. კე ნიშს 

მხო ლოდ 30 სა ა თი დას ჭირ და იმი სათ ვის, რომ 

და ე წე რა 20-ხაზიანი პროგ რა მუ ლი კო დი, რო მე-

ლიც ფილ ტ რავს Facebook-ის ტრა ფიკს და შემ დეგ 

ბლო კავს მას. მან ამ ინ ს ტ რუ მენტს Facebook 

Disconnect-ი უწო და და ყვე ლა სათ ვის უფა სოდ  

ხელ მი საწ ვ დო მი გა ხა და. მი სი გათ ვ ლე ბით, ამ 

პროგ რა მას და ახ ლო ე ბით 50-მდე ადა მი ა ნი თუ 

გა მო ი ყე ნებ და, მაგ რამ ორი კვი რის გან მავ ლო ბა-

ში ეს გა ფარ თო ე ბუ ლი ფუნ ქ ცია სა კუ თარ ვებ ბ რა-

უ ზე რებს 50 000-მა მომ ხ მა რე ბელ მა და ა მა ტა. „მე 

მივ ხ ვ დი, რომ ადა მი ა ნე ბი იწყებ დ ნენ სა კუ თარ 

კონ ფი დენ ცი ა ლო ბა ზე ზრუნ ვას“,- ამ ბობს კე ნი ში. 

კე ნიშ მა და მის მა თა ნა დამ ფუძ ნე ბელ მა, ქა სეი 

ოპენ ჰა იმ მა, მომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დამ ც-

ველ მა 39 წლის იურის ტ მა მი ნე სო ტი დან, შემ დე გი 

ექ ვ სი თვის გან მავ ლო ბა ში 50-მდე ინ ვეს ტორს 

მი მარ თეს. „ჩვენ უამ რავ ჯერ გვითხ რეს უარი. იმ 

პე რი ოდ ში კონ ფი დენ ცი ა ლო ბა არა ვის აინ ტე რე-

სებ და. მათ ეგო ნათ, რომ ეს არა ვის ანაღ ვ ლებ და 

და ამ პრო დუქტს არა ვინ გა მო ი ყე ნებ და“, - ამბობს 

კე ნი ში. 

მათ სა ბო ლო ოდ მა ინც მო ა ხერ ხეს თა ვი 

მო ე ყა რათ $600 000-ისათვის ორი ვენ ჩუ რუ ლი 

კომ პა ნი ი სა და ექ ვ სი ენ ჯელ -ინ ვეს ტო რი სა გან. 

ისი ნი და ახ ლო ე ბით ერ თი წლის გან მავ ლო ბა-

ში მუ შა ობ დ ნენ ერ თ -ერ თი ინ ვეს ტო რის, Charles 

River Venture-ის, სა კონ ფე რენ ციო დარ ბაზ ში 

პრო დუქ ტის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე და ყვე ლა ძი რი თა-

დი ვებ ბ რა უ ზე რის  შე სა ბა მი სი ვერ სი ის შექ მ ნა ზე. 

პროგ რა მის ბო ლო ვერ სია ბლო კავს მო ნა ცე მებ ზე 

მო ნა დი რე და ახ ლო ე ბით 2 000 სუ ბი ექტს. ივ ნის-

ში, რო დე საც სნო უ დე-

ნის სა ხე ლი მას მე დი ამ 

აქ ტი უ რად აიტა ცა, კომ-

პა ნი ამ და მა ტე ბით $3,5 

მი ლი ო ნი მო ი ზი და.

„არ არის სა ჭი რო, 

ყვე ლა კვა ლი, რო მელ საც ინ ტერ ნეტ ში ტო ვებთ, 

იქ სა მუ და მოდ დარ ჩეს, - ამ ბობს რიკ ჰა იც მა ნი, 

FirstMark-ის მმარ თ ვე ლი დი რექ ტო რი, რო მე ლიც 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და Disconnect-ში ერ თ -ერთ ბო-

ლო ინ ვეს ტი ცი ას. - მარ თა ლი ა, დღეს ადა მი ა ნე ბი 

აქ ტი უ რად არ ზრუ ნა ვენ სა კუ თარ კონ ფი დენ ცი ა-

ლო ბა ზე, მაგ რამ ეს მდგომარეობა აუცი ლებ ლად 

შე იც ვ ლე ბა“.

მა იკ ზა ნე ი სი, Interactive Advertising Bereau-ს, 

ონ ლა ინ - მარ კე ტო ლო გე ბის წარ მო მად გე ნე ლი 

ჯგუ ფის, მთა ვა რი კონ სულ ტან ტი შეშ ფო თე ბუ ლია 

კონ ფი დე ცი ა ლო ბის ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის შე საძ ლო 

გავ ლე ნით ციფ რუ ლი რეკ ლა მის ბა ზარ ზე, რო-

მელ მაც 2012 წელს შე მო სავ ლე ბის სა ხით $36,6 

მი ლი არ დი მი ი ღო. „ეს ეკო ნო მი კუ რი კომ პ რო მი-

სი ა: თქვენ სტუმ რობთ რო მე ლი მე ვებ გ ვერდს და 

ხე დავთ რეკ ლა მას. თუ ამ რეკ ლა მას დაბ ლო კავთ, 

კონ ტენ ტის შემ ქ მ ნე ლებს რთულ მდგო მა რე ო ბა ში 

ჩა აგ დებთ, - ამ ბობს ზა ნე ი სი. - თუ ეს ინ ს ტ რუ მენ ტი 

ფარ თოდ გავ რ ცელ დე ბა და მა სობ რი ვად და ი ნერ-

გე ბა, თქვენ ბიზ ნე სი დან ათე უ ლო ბით ათას მცი რე 

გა მომ ცე მელს გა რი ყავთ “.

ზა ნე ი სი ვა რა უ დობს, რომ კონ ფი დენ ცი ა-

ლო ბის დაც ვა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბი 

აიძუ ლე ბენ სა რეკ ლა მო ფირ მებს, შე ი მუ შა ონ 

ახა ლი გზე ბი ადა მი ა ნე ბი სა და მა თი ხელ საწყო-

ე ბი სათ ვის თვა ლის მი სა დევ ნებ ლად. უკ ვე 

არის გარ კ ვე უ ლი წინ ს ვ ლა, კერ ძოდ, ტრე კინ გის 

პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის ფრაგ მენ ტე ბი, 

რო მელ თაც „ქუქისს“ (Cookies) უწო დე ბენ, შე იც ვა-

ლა ხელ საწყო ზე „თითის ანა ბეჭ დის“ ამოც ნო ბის 

ფუნ ქ ცი ით, რო მე ლიც გუ ლის ხ მობს კონ კ რე ტუ ლი 

მომ ხ მა რებ ლის იდენ ტი ფი კა ცი ას ხელ საწყოს 

ეკ რა ნის ზო მის, სა ა თის პა რა მეტ რე ბის, დამ ხ მა-

რე პროგ რა მე ბი სა და შრიფ ტე ბის გათ ვა ლის წი-

ნე ბით.

„ჩვენ სრუ ლი ა დაც არ გვსურს, რომ რეკ-

ლა მე ბი დავ ბ ლო კოთ, მაგ რამ, სამ წუ ხა როდ, 

დღე ი სათ ვის თვალ თ ვა ლის თა ვი დან ასა ცი ლებ-

ლად სა ჭი როა და იბ ლო კოს ყვე ლა მოთხოვ ნა, 

რომ ლე ბიც ხში რად სა რეკ ლა მო აპ ლი კა ცი ა შია  

გან თავ სე ბუ ლი, - ამ ბობს კე ნი ში. - ჩვენ გვინ-

და შევ ქ მ ნათ დი ა ლო გი მომ ხ მა რე ბელ სა და 

ვებ გ ვერდს - და სა ბო ლოო ჯამ ში, რეკ ლა მის გან-

მ თავ სე ბე ლებს - შო რის, ისე, რომ მომ ხ მა რებ-

ლებს შე ეძ ლოთ გა დაწყ ვი ტონ, რა სა ხის პი რა დი 

მო ნა ცე მე ბის გა სა ცე მად არი ან მზად“. 

ტექნოლოგიები კონფიდენციალობა

„არ არის საჭირო, ყველა კვალი, 
რომელსაც ინტერნეტში ტოვებთ, 
იქ სამუდამოდ დარჩეს“.
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ომენტამდე, ვიდ რე სა ქარ თ ვე ლო ში 

მი წის ზე და ანა ლო გუ რი მა უწყებ ლო ბა 

(რომელსაც დღეს ტე ლე ვი ზო რის ან 

გა რე ან ტე ნით ვი ღებთ) გა ი თი შე ბა და 

ქვე ყა ნა ციფ რულ მა უწყებ ლო ბა ზე გა და ვა, სულ 

ცო ტა დრო რჩე ბა. უფ რო ზუს ტად რომ ვთქვათ, 

ტე ლე მა ყუ რე ბელს იმის მო სა ფიქ რებ ლად, თუ 

რა გზით მი ი ღებს გა მო სა ხუ ლე ბას სა კუ თარ 

ტე ლე ვი ზორ ში - თა ნამ გ ზავ რუ ლი, სა კა ბე ლო ან 

მი წის ზე და ქსე ლის, თუ ინ ტერ ნეტ ტე ლე ვი ზი ის 

სიგ ნა ლით, ორ წე ლი წად ზე ოდ ნავ ნაკ ლე ბი 

დრო რჩე ბა. ამ შემ თხ ვე ვა ში, მი წის ზე და და 

სა კა ბე ლო მა უწყებ ლო ბას თან შე და რე ბით, 

თა ნამ გ ზავ რულ მა უწყებ ლო ბას ერ თი დი დი 

უპი რა ტე სო ბა აქვს: სა ტე ლი ტუ რი ოპე რა ტო რე-

ბი უკ ვე დი დი ხა ნია გა და სუ ლი არი ან ციფ რულ 

მა უწყებ ლო ბა ზე და სა კუ თარ აბო ნენ ტებს ციფ-

რულ სიგ ნალს აწ ვ დი ან. 

გარ და ამი სა, მი წის ზე და ანა ლო გუ რი მა-

უწყებ ლო ბი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, თა ნამ გ ზავ-

რულ მა უწყებ ლო ბას აქვს უპი რა ტე სო ბა, უკე-

თე სი სიგ ნა ლი მი ა წო დოს ისეთ ად გი ლებ შიც, 

სა დაც მი წის ზე და სა ტე ლე ვი ზიო ინ ფ რას ტ რუქ-

ტუ რა სა ერ თოდ არ არ სე ბობს. ეს მა ხა სი ა თე ბე-

ლი თა ნამ გ ზავ რულ ტე ლე ვი ზი ას მა ღალ მ თი ან 

რე გი ო ნებ სა და ძნე ლად მი სად გომ ტე რი ტო რი-

ებ ზე და სახ ლე ბუ ლი ადამიანებისათვის უალ-

ტერ ნა ტი ვოს ხდის. თა ნამ გ ზავ რუ ლი ტე ლე ვი-

ზი ა, გარ და იმი სა, რომ უზ რუნ ველ ყოფს უფა სო 

და FTA (Free-To-Air) ტე ლე არ ხე ბის მი წო დე ბას, 

აბო ნენ ტებს ფა სი ა ნი ტე ლე არ ხე ბის გა ცი ლე-

ბით უფ რო ფარ თო არ ჩე ვანს სთა ვა ზობს, ვიდ-

რე მა უწყებ ლო ბის სხვა ფორ მე ბი. 

„საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა - სა-

ქარ თ ვე ლოს“ მი ერ 2012 წლის აგ ვის ტო ში 

გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი კვლე ვის, „საქართველოს 

ტე ლე მა უწყებ ლო ბის ანა ლი ზის“, თა ნახ მად, 

სა ქარ თ ვე ლო ში ოჯა ხე ბის და ახ ლო ე ბით 

2%-ს არა აქვს ტე ლე ვი ზო რი. ამას თან, ამა ვე 

კვლე ვის მიხედვით, სო ფელ ში მცხოვ რებ 

მო სახ ლე ო ბა ში სა ტე ლი ტუ რი ან ტე ნე ბი დი დი 

პო პუ ლა რო ბით სარ გებ ლობს, გან სა კუთ რე-

ბით კი მთი ან რე გი ო ნებ ში, სა დაც სიგ ნა ლის 

მი ღე ბა პრობ ლე მა ა. კვლე ვა ში მი თი თე ბუ ლი 

სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, 2011 

წელს სატელიტურ „თეფშზე“ შეერთებული 

ტელევიზორი ოჯა ხე ბის და ახ ლო ე ბით 17%-ს 

ჰქონ და, რო მელ თა გან 7% დე და ქა ლაქ ში ცხოვ-

რობ და, ხო ლო 22% - დე და ქა ლა ქის გა რეთ. 

გარ და ამი სა, აბო ნენ ტე ბის და ახ ლო ე ბით 43% 

სა ტე ლე ვი ზიო სიგ ნალს სა კა ბე ლო ქსე ლის ან 

სა ტე ლი ტის (DTH - Direct-to-Home) მეშ ვე ო ბით 

იღებს და მათ გან 59% ცხოვ რობს თბი ლის ში, ხო-

ლო 36% - თბი ლი სის გა რეთ. 

აღ ნიშ ნუ ლი მო ნა ცე მე ბი ცხად ყოფს, რომ ციფ-

რულ მა უწყებ ლო ბა ზე გა დას ვ ლი სას იმ ოჯა ხე ბი-

სათ ვის, სა დაც სა ტე ლე ვი ზიო სიგ ნა ლის მი ღე ბა 

პრობ ლე მა ა, სა ტე ლი ტუ რი მა უწყებ ლო ბა ყვე ლა ზე 

მარ ტი ვი და ამავ დ რო უ ლად ფი ნან სუ რად უფ რო 

ხელ მი საწ ვ დო მი გა მო სა ვა ლი ა. ფი ნან სუ რად 

ხელ მი საწ ვ დო მი იმი ტომ, რომ იმ რე გი ო ნებ ში, 

სა დაც მი წის ზე და ქსე ლით სიგ ნა ლის მი სა ღე ბად 

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა გა ნუ ვი თა რე ბე ლი ა, მო სახ-

ლე ო ბის დი დი ნა წი ლი უკ ვე იყე ნებს სა ტე ლი ტურ 

თეფ შებს და შე ძე ნი ლი აქვს სა ტე ლი ტუ რი მა-

უწყებ ლო ბის მი სა ღე ბად სა ჭი რო მოწყო ბი ლო ბე-

ბი. ციფ რულ მა უწყებ ლო ბა ზე გა დას ვ ლის შემ დეგ, 

მათ თით ქ მის არაფ რის შე ძე ნა და შეც ვ ლა არ 

მო უ წევთ, გარ და იმი სა, რომ კონ კ რე ტუ ლი ან უფ-

რო მე ტი ქარ თუ ლი თუ უცხო უ რი არ ხის მა ღა ლი 

ხა რის ხით მი სა ღე ბად, ის სა ტე ლი ტუ რი ოპე რა-

ტო რი აირ ჩი ონ, რო მე ლიც მათ ტე ლე ვი ზო რებს 

ციფ რუ ლი სიგ ნა ლით უზ რუნ ველ ყოვს. ამ თვალ-

საზ რი სით, სა ტე ლი ტუ რი მა უწყებ ლო ბა ერ თ გ ვარ 

ბა ლან სის დამ ც ველ ფაქ ტო რა დაც კი გვევ ლი ნე-

ბა: რთუ ლად მი სად გომ და სახ ლე ბულ პუნქ ტებ ში 

მცხოვ რებ მო სახ ლე ო ბას აძ ლევს სა შუ ა ლე ბას, 

ჰქონ დეს ზუს ტად ის ტე ლე არ ხე ბი, ზუს ტად იმა ვე 

რა ო დე ნო ბით, ზუს ტად იმა ვე ხა რის ხით და იმ 

ფა სად, რომ ლებ ზეც დე და ქა ლაქ სა და სხვა დიდ 

ქა ლა ქებ ში მცხოვ რებ მო სახ ლე ო ბას მი უწ ვ დე ბა 

ხე ლი.

ციფ რულ მა უწყებ ლო ბა ზე გა დას ვ ლის პრო ცე-

სის გა აქ ტი უ რე ბას თან ერ თად, ქვე ყა ნა ში ფა სი-

ა ნი თა ნამ გ ზავ რუ ლი მა უწყებ ლო ბის პრო ვა ი დე-

რე ბიც ჩნდე ბი ან. გა სულ წელს ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა 

და იწყო პირ ველ მა ად გი ლობ რივ მა ციფ რულ მა 

თა ნამ გ ზავ რულ მა ტე ლე ვი ზი ამ „მაგთისატმა“, 

რო მელ მაც გრძელ ვა დი ა ნი ხელ შეკ რუ ლე ბა 

და დო ერ თ -ერთ უდი დეს თა ნამ გ ზავ რულ ოპე-

რა ტორ SES-თან, რომ ლის მფლო ბე ლო ბა შიც 53 

გე ოს ტა ცი ო ნა რუ ლი თა ნამ გ ზავ რი ა. ფა სი ა ნი თა-

ნამ გ ზავ რუ ლი მა უწყებ ლო ბის პრო ვა ი დე რე ბის 

გა ჩე ნის ტენ დენ ცია მე ტად სა ვა რა უ დოს ხდის, 

რომ სა ქარ თ ვე ლო ში თა ნამ გ ზავ რუ ლი ტე ლე ვი-

ზი ის მომ ხ მა რე ბელ თა რა ო დე ნო ბა ჯერ კი დევ 

ციფ რულ მა უწყებ ლო ბა ზე სრუ ლად გა დას ვ ლამ დე 

და იწყებს ზრდას. 
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მეწარმეები

პარტნიორობები

უცნაური 
წყვილი
დუაიტ მერიმანმა და კევინ 
რაიანმა კომპანიების 
ერთად შექმნით შთამბეჭდავ 
წარმატებას მიაღწიეს - 
ძირითადად იმის წყალობით, 
რომ ერთმანეთს გზას არ 
უღობავდნენ.

ავტორი: ჯეი ჯეი კოლაო

კე ვინ რა ი ან მა და დუ ა იტ მე რი მან მა ერ თად 

შექ მ ნეს სა მი მი ლი არ დის ღი რე ბუ ლე ბის კომ პა ნი-

ე ბი - ამის გა კე თე ბა, რო გორც ჩანს, უფ რო ად ვი ლი 

იყო, ვიდ რე იმის ახ ს ნა, რო გორ შეძ ლეს ეს. წარ-

მო იდ გი ნეთ, რომ ერ თ -ერ თი ჩვენ გა ნი ფულ ბე კი ა, 

მე ო რე კი შო რი დან დარ ტყ მულ ბურ თებს იღებს“, 

- გან მარ ტავს რა ი ა ნი, 49 წლის გამ ხ და რი, კოხ ტად 

ჩაც მუ ლი მა მა კა ცი, რო მე ლიც შე უ და რე ბე ლია 

ოპე რა ცი ე ბის სფე რო ში. „ერთი სიტყ ვით, შენ ხარ 

მცველ თა კო ორ დი ნა ტო რი,  მე კი, უბ რა ლოდ, არა-

ფერ ში ვე რე ვი“, - დარტყმას იგე რი ებს მე რი მა ნი, 

44 წლის ვირ ტუ ო ზი ტექ ნო ლო გი. ისი ნი შე იძ ლე ბა 

შე ვა და როთ ორ მა გი სპი რა ლის ორ მავ თულს, 

რომ ლე ბიც ერ თი მე ო რეს ავ სებს, მაგ რამ ერ თ მა-

ნეთ ში არ იხ ლარ თე ბა. 

რო გო რიც არ უნ და იყოს მა თი 17-წლიანი 50/50 

ალი ან სის სა ი დუმ ლო AlleyCorp-ის ეგი დით, მან 

რამ დე ნი მე სა ო ცარ წარ მა ტე ბას მი აღ წი ა. მე რი-

მა ნის მი ერ თა ნა და ფუძ ნე ბულ და რა ი ა ნის მი ერ 

მარ თულ DoubleClick-ში პრაქ ტი კუ ლად შე იქ მ ნა 

ონ ლა ინ - სა რეკ ლა მო მომ სა ხუ რე ბა; ის 2005 წელს 

კერ ძო აქ ცი ო ნე რებ მა $1,1 მი ლი არ დად შე ი ძი ნეს 

(და სა მი წლის შემ დეგ  $3,1 მი ლი არ დად Google-ს 

მიჰ ყი დეს).  მას შემ დეგ ამ დუ ეტ მა შექ მ ნა კი დევ 

ხუ თი კომ პა ნი ა, რო მელ თა შო რის გან სა კუთ რე ბით 

გა მორ ჩე უ ლია ორი: Gilt Groupe-ი, რო მე ლიც სპე-

ცი ა ლიზ დე ბა ელი ტუ რი მო დის, სახ ლის დე კო რი სა 

და ლო კა ლუ რი ონ ლა ინ - შე თა ვა ზე ბე ბის სფე რო ში 

და 10gen-ი, რო მე ლიც ყი დის პროგ რა მულ უზ რუნ-

ველ ყო ფას და მომ სა ხუ რე ბას Cisco-ს, MTV-ისა და 

Salesforce.com.-ის მსგავ სად. თუ კერ ძო ბაზ რის 

ფა სე ბის გჯე რათ, მა შინ ორი ვე კომ პა ნია და ახ ლო-

ე ბით $1 მი ლი არ დად ფას დე ბა. 

მა თი თა ნამ შ რომ ლო ბის ის ტო რი ა ში მარ ცხიც 

ყო ფი ლა. პარ ტ ნი ო რებ მა ფუ ლი და კარ გეს, რო დე-

საც ვი დე ო ტექ ნი კის აღ ჭურ ვი ლო ბის კომ პა ნია Pan-

ther Express-ი 2009 წელს CDNetworks-ს შე უ ერ თ და. 

რამ დე ნი მე წლის წინ გა ყი დულ მა ელექ ტ რო ნუ ლი 

კო მერ ცი ის სა ძი ე ბო სის ტე მამ, ShopWiki.com-მა,  

მათ ძა ლი ან მცი რე სარ გე ბე ლი მო უ ტა ნა. რო გორც 

ორ გა ნი ზა ცი ის ში და ინ ფორ მა ცი ის მფლო ბე ლი, 

ბლო გე რად ქცე უ ლი ყო ფი ლი სა ფონ დო ანა ლი-

ტი კო სი, ონ ლა ინ ახა ლი ამ ბე ბის გან ყო ფი ლე ბის 

უფ რო სი, ჰენ რი ბლოდ ჯე ტი, აცხა დებს, ეს ჯერ ჯე-

რო ბით უფ რო სა რეკ ლა მო ხმა უ რი ა, ვიდ რე წარ მა-

ტე ბა: შარ შან მან $3 მი ლი ო ნი და კარ გა $12 მი ლი ონ 

შე მო სა ვალ ზე, თუმ ცა ცო ტა ხნის წინ გა მო აქ ვეყ ნა 

ან გა რი ში მო გე ბის შე სა ხებ და $5 მი ლი ო ნი მი ი ღო 

Amazon-ის გე ნე რა ლუ რი აღ მას რუ ლებ ლის, ჯეფ 

ბე ზო სი სა გან. 

ეს ყმაწ ვი ლე ბი ერ თად ტექ ნო ლო გი ი სა და 

მე დი ის მას შ ტა ბურ მა შერ წყ მამ შე ყა რა. რა ი ა ნი, 

Caterpillar-ის აღ მას რუ ლებ ლის ვა ჟი, რომ სა და 

ჟე ნე ვა ში იზ რ დე ბო და, სა ნამ მი სი ოჯა ხი ჩაგ რინ 

- ფოლ ში (ოჰაიო) და ფუძ ნ დე ბო და. მი სი რე ზი უ მე 

ზედ გა მოჭ რი ლი იყო ორ გა ნი ზა ცი ის წამ ყ ვა ნი პო-

ზი ცი ე ბი სათ ვის: ეკო ნო მი კის ბა კა ლავ რის ხა რის ხი 

იელის უნი ვერ სი ტეტ ში; სა ინ ვეს ტი ციო სა ბან კო 

საქ მე ლონ დონ ში; ბიზ ნე სის მა გის ტ რის ხა რის ხი 

ინ სედ ში, საფ რან გეთ ში; სა ფი ნან სო საქ მი ა ნო ბა 

Disney-სა და United Media-ში, კო ლუმ ნის ტე ბი სა და 

კო მიქ სე ბის სინ დი კა ტო რი, სა დაც მან შექ მ ნა უაღ-

რე სად პო პუ ლა რუ ლი Dilbert.com.-ი.

მე რი მა ნი კი მთლი ა ნად მი ჯაჭ ვუ ლი იყო პროგ-

რა მი რე ბა ზე  მას შემ დეგ, რაც 14 წლის ასაკ ში მიდ-

ლ ტა უნ ში (ოჰაიო) თა ვი სი პირ ვე ლი კომ პი უ ტე რი, 

TI-99/4A, შე ი ძი ნა. ახ ლომ დე ბა რე მა ი ა მის უნი ვერ-

სი ტეტ ში ინ ფორ მა ტი კის შეს წავ ლის შემ დეგ მან 

მუ შა ო ბა და იწყო Intercomputer Communications-ში 

- კე ვინ ო’ კო ნე რის მი ერ და ფუძ ნე ბულ ცინ ცი ნა ტის 

ქსე ლურ კომ პა ნი ა ში. რო დე საც ის Digital Communi-

cations Associates-მა შე ი ძი ნა, მე რი მა ნი თან გაჰ ყ ვა 

ო’ კო ნერს ატ ლან ტის ახალ ოფის ში. 

დამფუძნებლის 
ინსტრუმენტების 
ყუთი

ხმაურის გაფილტვრა
ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის კო მი სი ის 

(SeC) გა დაწყ ვი ტი ლე ბამ მოხ ს-

ნა აკ რ ძალ ვა ე.წ. გე ნე რა ლურ 

შუ ამ დ გომ ლო ბა ზე და მწვა ნე 

შუ ქი აუნ თო ათა სო ბით სტარ-

ტაპს და ფი ნან სე ბის მო სათხო-

ვად. ვენ ჩუ რუ ლი კა პი ტა ლის 

ახ ლობ ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის 

სამ ყა რო, რო მე ლიც მიჩ ვე უ ლია 

ბიზ ნე სის კე თე ბას პი რა დი რე კო-

მენ და ცი ე ბით, პა ნი კამ მო იც ვა, 

რად გან იგი ვერ ხვდე ბა, რო გორ 

„გაარჩიოს ერ თ მა ნე თის გან 

ნამ დ ვი ლი სიგ ნა ლი და უბ რა ლო 

ხმა უ რი“, -ამბობს  ვენ ჩუ რუ ლი 

კა პი ტა ლის ონ ლა ინ - კომ პა ნი ის 

FundersClub-ის გე ნე რა ლუ რი აღ-

მას რუ ლე ბე ლი ალექს მი ტა ლი. 

მი ტა ლის გუნდს, რო მე ლიც უკ ვე 

გა ნი ხი ლავს პერ ს პექ ტი ვებს თა-

ვი სი 6 500 აკ რე დი ტე ბუ ლი ინ ვეს-

ტო რი სათ ვის, ახ ლა ადა მი ა ნე ბის 

გა ფილ ტ ვ რის ახა ლი მე თო დი 

აქვს: „მდიდარ შე საძ ლებ ლო-

ბებ თან“ მიშ ვე ბის სა ნაც ვ ლოდ 

მის წევ რებს შე უძ ლი ათ მი ი ღონ 

10%-მდე ოდე ნო ბა ფონ დ ზე 

და რიცხუ ლი პრო ცენ ტი დან. მო-

ძებ ნეთ სხვე ბი, რომ ლე ბიც სხვა 

გზებს იპო ვი ან უბ რა ლო მოკ ვ და-

ვე ბის ახ ლოს არ მო საშ ვე ბად. 

- კე ლი ეპ ლ ტო ნი
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სა მი წლის შემ დეგ, 1995 წელს, ო’ კო ნე რის სარ დაფ ში და ი ბა და 

კომ პა ნია DoubleClick-ი. მან და მე რი მან მა შექ მ ნეს სა რეკ ლა მო 

ბა ნე რე ბის სის ტე მა 30-მდე ვებ გ ვერ დი სა გან შემ დ გარ ქსელ ში გან-

სა თავ სებ ლად და რეკ ლა მის სა მიზ ნე ვი ზი ტო რებ ზე მი სი გავ ლე ნის 

თვა ლის მი სა დევ ნებ ლად. ამან  და ა ინ ტე რე სა რა ი ა ნი,  რო მელ საც 

სა კუ თა რი ინ ტერ ნეტ რეკ ლა მის ბიზ ნე სის წა მოწყე ბა სურ და. ნი უ - 

ი ორ კ ში ის შეხ ვ და ო’ კო ნერ სა და მე რი მანს და გა ოგ ნე ბუ ლი დარ-

ჩა: „გამოვედი და გა ვი ფიქ რე: «მათ უნ და შე ვუ ერ თ დე»“.

მა შინ, რო დე საც ბიზ ნე სის დამ ფუძ ნებ ლე ბი პლატ ფორ მის გა უმ-

ჯო ბე სე ბით იყ ვ ნენ და კა ვე ბუ ლი, რა ი ა ნი - ჯერ მთა ვა რი ფი ნან სუ-

რი დი რექ ტო რის, ხო ლო შემ დეგ პრე ზი დენ ტის რან გ ში - ფი ნან სებს 

მარ თავ და, ახალ ტა ლან ტებს ეძებ და და ში და სის ტე მებს ქმნი და. 

1998 წელს DoubleClick-ი სა ჯა რო გახ და. 2000 წელს, იმ დრო ის თ-

ვის, რო დე საც რა ი ან მა გე ნე რა ლუ რი მე ნე ჯე რის თა ნამ დე ბო ბა და-

ი კა ვა, აქ ცი ე ბის ღი რე ბუ ლე ბამ რვა ჯერ მო ი მა ტა და $135-ს მი აღ წი ა; 

შე მო სავ ლე ბი კი $500 მი ლი ო ნამ დე გა ი ზარ და. 

შემ დეგ  კრი ზი სი დად გა. 2000 წლის ბო ლოს DoubleClick-ის 

აქ ცი ე ბის ღი რე ბუ ლე ბა $11-მდე და ე ცა. 2001 წლის თ ვის ზა რალ მა 

$266 მი ლი ო ნი შე ად გი ნა, გა ყიდ ვე ბი კი ორ წე ლი წად ში $270 მი ლი-

ო ნამ დე შემ ცირ და. თა ნამ შ რო მელ თა დათხოვ ნის შვიდ რა უნ დ ში 

რა ი ან მა 700 ადა მი ა ნი გა ა თა ვი სუფ ლა. კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის 

დარ ღ ვე ვის ბრალ დე ბით მომ ხ მა რე ბელ თა მი ერ შე ტა ნილ სა ჩივ-

რებს მოჰ ყ ვა ერ თი გა მო ძი ე ბა ფე დე რა ლუ რი სა ვაჭ რო კო მი სი ის 

(Federal Trade Commission) მხრი დან, ხო ლო მე ო რე გა მო ძი ე ბას 

სა თა ვე ში ჩა უდ გა ნი უ -ი ორ კის გე ნე რა ლუ რი პრო კუ რო რი ელი ოტ 

სპიტ ცე რი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ფე დე რა ლურ მა სა ვაჭ რო კო-

მი სი ამ ვე რა ფე რი აღ მო ა ჩი ნა, DoubleClick-ს მა ინც მო უ წია ათი შტა-

ტი სათ ვის $450 000-ის გა დახ და ისე, რომ თა ვი დამ ნა შა ვედ არ უც-

ნი ა. 2005 წლის ივ ლის ში მე რი მან მა და რა ი ან მა გა ყი დეს კომ პა ნია 

და ამ გა რი გე ბის შე დე გად თი თო ე ულ მა $29 მი ლი ო ნი მი ი ღო. 

რო გორ იქ ცე ვა იდე ე ბი სტარ ტა პე ბად? თით ქ მის შემ თხ ვე-

ვით. „ამდენ ხანს რომ მუ შა ო ბენ ერ თად, იმი ტო მაც აქვთ ასე თი 

«მაღალსიჩქარიანი» კავ ში რი“, - ამ ბობს ჩიპ ჰა ზარ დი, Flybridge 

Capital Partners-ის პარ ტ ნი ო რი და 10gen-ის ინ ვეს ტო რი. „შესაძლოა 

მიზ ნამ დე ერ თი გზით არ მივ დი ო დეთ, - ამ ბობს მე რი მა ნი, - მაგ-

რამ, რო გორც წე სი, მას სწრა ფად ვაღ წევთ“.

და იწყე ბა შე ტე ვა, რომ ლის დრო საც თი თო ე უ ლი მათ გა ნი 

$250 000 დებს საწყი სი და ფი ნან სე ბის სა ხით. ეს არის სტრა ტე-

გი ა, რო მელ მაც, რა ი ა ნის აღი ა რე ბით, გზა ჩა უ კე ტა მათ უფ რო 

მო გე ბი ან ვენ ჩუ რულ წა მოწყე ბა თა რა უნ დე ბი სა კენ. 2007 წლის 

აპ რილ ში მათ გა უჩ ნ დათ Gilt-ის იდე ა, აირ ჩი ეს რა ფლეშ - გა ყიდ ვე-

ბის მო დე ლი, რომ ლის პი ო ნე რიც იყო Vente-Privee, ელექ ტ რო ნუ ლი 

კო მერ ცი ის ფრან გუ ლი ვებ გ ვერ დი. ზაფხულ ში მათ და ი ქი რა ვეს 

თა ნამ შ რომ ლე ბის გუნ დი, ნო ემ ბერ ში კი, $5-მილიონიანი ვენ ჩუ-

რუ ლი და ფი ნან სე ბით, მუ შა ო ბა და იწყეს. Gilt-ის გა ყიდ ვე ბი 2008 

წლის $25 მი ლი ო ნი დან გა ი ზარ და  250 მი ლი ო ნამ დე 2011 წელს, 

რო დე საც მან კი დევ $138 მი ლი ო ნი  მი ი ღო $1-მილიარდიანი შე ფა-

სე ბის შე სა ბა მი სად.

მას შემ დეგ კომ პა ნი ის საქ მი ა ნო ბა შე ფერ ხ და. მი უ ხე და ვად 

იმი სა, რომ შარ შან Gilt-მა მო გე ბის მო ტა ნა და იწყო, რა ი ანს 

პერ სო ნა ლის 10%-ის გა თა ვი სუფ ლე ბა მო უ წია მას შემ დეგ, რაც 

სა ქონ ლის სრულ ფას ში გა ყიდ ვის მცდე ლო ბა კრა ხით დას რულ-

და. Gilt Taste-ი (გურმანთა სამ ზა რე უ ლოს ვებ გ ვერ დი) და Park 

& Bond-ი (სამოსი მა მა კა ცე ბი სათ ვის) და ი ხუ რა, ტუ რის ტუ ლი 

პა კე ტე ბის ბიზ ნე სი Jetsetter-ი კი TripAdvisor-მა შე ი ძი ნა უც ნობ 

თან ხად. „Gilt-ი უინ ტე რე სო გახ და თით ქ მის ყვე ლას თ ვის, ვინც 

მხარს უჭერ და მას, რო გორც მო დუ რი ტან საც მ ლის ბაზ რის მო მა-

ვალ თა ო ბას“, - ამ ბობს სუ ჩა რი ტა მულ პუ რუ, Forrester Research-ის 

ელექ ტ რო ნუ ლი კო მერ ცი ის ანა ლი ტი კო სი. მაგ რამ, მზარ დი შე მო-

სავ ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მი სი ღი რე ბუ ლე ბა შე საძ ლოა ჯერ 

კი დევ $1 მი ლი არ დ ზე მე ტი იყოს. 

რა ი ა ნი და მე რი მა ნი თან ხ მ დე ბი ან, რომ 10gen-ი მა თი პორ-

ტ ფე ლის მარ გა ლი ტი ა. Shop-Wiki-ის ვე ტე რან თან, ელი ოტ ჰო რო-

ვიც თან ერ თად და ფუძ ნე ბულ 10gen-ს აქვს ღია მო ნა ცემ თა ბა ზა, 

MongoDB-ი, რო მე ლიც დე ვე ლო პე რებს უმარ ტი ვებს მო ნა ცემ თა 

უზარ მა ზა რი კა ტა ლო გე ბის ინ ტეგ რი რე ბას პროგ რა მუ ლი უზ რუნ-

ველ ყო ფის აპ ლი კა ცი ებ ში. CERN-ის მკვლე ვა რე ბი ჰიგ სის ბო ზონ ზე 

ნა დი რო ბი სას MongoDB-ს ემ ყა რე ბოდ ნენ, ხო ლო MetLife-მა ის 

გა მო ი ყე ნა მი ლი ო ნო ბით სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მის გარ და საქ მ ნე-

ლად მომ ხ მა რე ბელ თა მომ სა ხუ რე ბის აგენ ტე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტად. 

ერთ სერ ვერ ზე წლი უ რი $5 000 უსაფ რ თხო ე ბი სა და სა რე ზერ ვო 

ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის თ ვის, ამას და მა ტე ბუ ლი ტრე ნინ გი და კონ სულ ტა-

ცია - 10gen-ი რამ დე ნი მე ათე ულ მი ლი ონს მი ი ღებს წლე ვან დე ლი 

გა ყიდ ვე ბი დან. „ისინი სწორ გზას ად გა ნან, - ამ ბობს Gartner-ის მო-

ნა ცემ თა ბა ზე ბის ანა ლი ტი კო სი მერვ ად რი ა ნი, რიგ მა მნიშ ვ ნე ლო-

ვან მა გა რი გე ბამ შე საძ ლოა ერთ დღეს შთამ ბეჭ და ვი გა მარ ჯ ვე ბა 

მო ი ტა ნოს“. მულ ტი მი ლი ო ნი ა ნი  კომ პა ნია ერთ მშვე ნი ერ დღეს? 

„სრულიად შე საძ ლე ბე ლი ა“, - მი აჩ ნია ად რი ანს.

მე რი მა ნი თით ქ მის მთელ თა ვი სი დროს 10gen-ზე ხარ ჯავს, 

რა ი ა ნი კი ფიქ რობს ახალ ვენ ჩუ რულ წა მოწყე ბებ ზე  გა ნათ ლე ბის, 

კომ პი უ ტე რუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის, ელექ ტ რო ნუ ლი კო მერ ცი ის სფე-

რო ში, შე საძ ლო ა, არა კო მერ ცი ულ შიც. ნუ თუ ეს დუ ე ტი სა ბო ლო ოდ 

გა ი ყო ფა? „რამდენადაც არ არ სე ბობს ოფი ცი ა ლუ რი პარ ტ ნი ო რო-

ბა, არც არა ფე რია შე საც ვ ლე ლი, - ამ ბობს რა ი ა ნი. - ჩვენ არ დაგ-

ვიწყია იმ პი რო ბით, რომ ყვე ლა ფე რი ერ თად უნ და ვა კე თოთ“. ფ
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მეწარმეები

ადამიანური კაპიტალი

დამატებითი სწავლება
გარე სპონსორების დახმარებით Lynda.com-მა $ 100-მილიონიანი ონლაინ-
განათლების კომპანია შექმნა. ახლა ბიზნესის გადახალისების დროა.
ავტორი: მეგან კარელი

ზ
ოგ ჯერ იმ ფაქ ტ მა, რომ ბა ზარ ზე პირ ვე ლი 

აღ მოჩ ნ დი, შე საძ ლოა გა გი ჩი ნოს გან ც-

და, რომ ახალ გაზ რ და აღარ ხარ. სკოტ ს-

დე ილ ში (არიზონა) ცო ტა ხნის წინ ჩა ტა-

რე ბულ სა გან მა ნათ ლებ ლო ინო ვა ცი ე ბის სა მიტ ზე 

ლინ და ვა ინ მე ნი და ბრი უს ჰე ვი ნი - ცოლ - ქ მ რის გან 

შემ დ გა რი ჯგუ ფი ონ ლა ინ - ვი დე ო გაკ ვე თი ლე ბის 

ვებ გ ვერდ Lynda.com-იდან - ისე გა მო ი ყუ რე-

ბოდ ნენ, რო გორც ასა კო ვა ნი როკ ვარ ს კ ვ ლა ვე ბი 

დამ წყებ შემ ს რუ ლებ ლებს შო რის. „ჩვენ ვართ 

18-წლიანი სენ სა ცი ა, - იცი ნის 58 წლის ვა ინ მე ნი, მა-

ღა ლი, ხა ლი სი ა ნი ქალ ბა ტო ნი, რო მელ საც ვე რა სო-

დეს ნა ხავთ თა ვი სი სა ფირ მო სათ ვა ლის გა რე შე, 

- და ზურ გ ზე დი დი სა მიზ ნე გვაქვს და ხა ტუ ლი“.

2012 წელს სა გან მა ნათ ლებ ლო ტექ ნო ლო-

გი ე ბის ბიზ ნეს მა $1 მი ლი არ დის ინ ვეს ტი ცი ე ბი 

მი ი ღო, მათ შო რის, Lynda.com-მაც. ვებ გ ვერ დ მა, 

რო მე ლიც 1997 წლი დან მო გე ბი ა ნი ა, ერ თ -ერ თ მა 

პირ ველ მა გა მო ი ყე ნა კონ ტ რი ბუ ცი ის მო დე ლი:  

Forbes.com-ის მსგა ვად, გვერ დი ეყ რ დ ნო ბა 

კონ ტენ ტის გა რე შემ ქ მ ნე ლებს - პე და გო გებს, 

რომ ლებ საც თით ქ მის ყვე ლა  ვი დე ო გაკ ვე თი ლი 

მიჰ ყავთ. აბო ნენ ტე ბი თვე ში $25 დო ლარს - ან 

წე ლი წად ში $250 დო ლარს - იხ დი ან იმი სათ-

ვის, რომ ჰქონ დეთ წვდო მა 3-დან 20-წუთამდე 

ხან გ რ ძ ლი ვო ბის ვი დე ო გაკ ვე თილ ზე ვებ დი ზა-

ინ ში, 3-D ანი მა ცი ა ში, Excel-სა და CAD-ში და 

ყო ველ წ ლი უ რად $ 100-მილიონიანი შე მო სა ვა ლი 

მო აქვთ. ეს ყვე ლა ფე რი და ეხ მა რა Lynda.com-ს 

თაყ ვა ნის მ ცე მელ თა დი დი ბა ზი სა და 100 000 

ვი დე ო სა გან შემ დ გა რი ბიბ ლი ო თე კის შექ მ ნა ში.

ახ ლა კი იმის შე სა ხებ, რაც გა და სა ხე დი ა. 

ვებ გ ვერ დ მა უნ და ის წავ ლოს, რო გორ მიჰ ყ ვეს 

ფეხ და ფეხ „ინტერნეტის უს წ რა ფეს გა ნახ ლე ბას“, 

- ამ ბობს Accel-ის პარ ტ ნი ო რი და ინ ვეს ტო რი ენ-

დ რიუ ბრა კი ა. დღე ი სათ ვის Lynda.com-ს ვი დე ოს 

მომ ზა დე ბის თ ვის - დამ ზა დე ბი დან დის ტ რი ბუ-

ცი ამ დე - სა შუ ა ლოდ სა მი თვე სჭირ დე ბა. ახა ლი 

მოთხოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა ნიშ ნავს სა კუ თა-

რი ვი დე ო ე ბის შე მო ტა ნას და უფ რო აქ ტუ ა ლუ რი 

კონ ტენ ტის შექ მ ნას (ორივე პრო ექ ტი ძვი რად ღი-

რე ბუ ლი ა) და კარ გუ ლი ტრა ფი კის ჩა სა ნაც ვ ლებ-

ლად. „უსწრაფესი ციკ ლუ რი პრო ცე სი ჩვენ გა ნაც 

უფ რო სწრაფ მოქ მე დე ბას მო ითხოვს“, - ამ ბობს 

ვა ინ მე ნი.

იმი სათ ვის, რომ არ ჩა მორ ჩე ნი ლი ყო, კომ პა-

ნი ამ იან ვარ ში მო ი პო ვა თა ვი სი პირ ვე ლი გა რე 

კა პი ტა ლი - $103 მი ლი ო ნი და ფი ნან სე ბის A სე რი-

ა ში, რაც ყვე ლა ზე მსხვი ლი სა ინ ვეს ტი ციო რა უნ-

დია ონ ლა ინ - გა ნათ ლე ბის კომ პა ნი ი სათ ვის.

Lynda.com-ი შე იქ მ ნა რო გორც იმედ გაც რუ ე-

ბუ ლი ავ ტო რე ბი სა და თა ვად ვა ინ მე ნის დახ მა-

რე ბის სა შუ ა ლე ბა. მი სი ვებ გ რა ფი კის დი ზა ი ნი 

(Designing Web Graphics) (New Riders, 1996) ჰი ტი 

გახ და. „მას კი დევ ერ თი წიგ ნის გა მოშ ვე ბა 

უნ დო და, მაგ რამ გა მომ ცე მელ მა უარი უთხ რა, - 

იხ სე ნებს 46 წლის ჰე ვი ნი, რო მე ლიც სა თა მა შო 

და თუ ნი ას ჰგავს, - ეს ყვე ლა ფე რი ძი რი თა დად ამ 

გო გოს და საკ მა ყო ფი ლებ ლად და იწყო“.  სწო რედ 

ამი ტომ ახალ და ქორ წი ნე ბუ ლი წყვი ლი ლოს - 

„ეს ყვე ლა ფე რი ძი-
რი თა დად ამ გო გოს 
და საკ მა ყო ფი ლებ ლად 
და იწყო“: დამ ფუძ ნებ-
ლე ბი ლინ და ვა ინ მე ნი 
და ბრი უს ჰე ვი ნი.
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ან ჯე ლე სი დან  კა ლი ფორ ნი ის პა ტა რა ქა ლაქ ოჯა ი ში გა და ბარ-

გ და. 

წიგ ნი დან მი ღე ბუ ლი $20 000-ის და ხარ ჯ ვის შემ დეგ ვა ინ მე ნი 

ას წავ ლი და გრა ფი კა სა და ვებ დი ზა ინს ოჯა ის ციფ რუ ლი ხე ლოვ-

ნე ბის ცენ ტ რ ში (Ojai Digital Arts Center-ში), რო მე ლიც  ყო ფილ 

სტო მა ტო ლო გი ურ კა ბი ნეტ ში იყო გან თავ სე ბუ ლი. ინ ტერ ნეტ ში 

გას ვ ლა ყვე ლას სურ და. პრო ფე სი ო ნა ლი ილუს ტ რა ტო რი ჰე ვი ნი 

ამ ბობს: „ჩვენს ვებ დი ზა ი ნის გაკ ვე თი ლებს ეს წ რე ბოდ ნენ ვა ტი-

კა ნის წარ მო მად გენ ლე ბი, აგ რეთ ვე პორ ნო ინ დუს ტ რი ის მუ შა კე-

ბი, რომ ლებ საც უნ დო დათ ეს წავ ლათ, რო გორ და ეხ ვე წათ კა ნი 

ფო ტო შო პის სა შუ ა ლე ბით“.

„დოთ-კომის“ კრახ მა Lynda.com-ს  მძი მე დარ ტყ მა მი ა ყე ნა, 

თუმ ცა ამავ დ რო უ ლად უკე თე სო ბი სა კენ შეც ვა ლა. სა გან მა ნათ-

ლებ ლო სე მი ნა რე ბი წარ სულს ჩაჰ ბარ და; თა ნამ შ რო მელ თა 

რიცხ ვი 32-დან 9-მდე შემ ცირ და. წყვილ მა ვენ ტუ რა ში ვი დე ო- 

ს ტუ დია ააშე ნა და ონ ლა ინ - კურ სე ბის არ ჩე ვა ნი გა ა ფარ თო ვა. 

„ჩვენ აღ მო ვა ჩი ნეთ, რომ ვი დე ო გაკ ვე თი ლე ბი ძა ლი ან ეკო ნო მი-

უ რი ა, - ამ ბობს ჰე ვი ნი. - კურ ს ზე და სას წ რე ბად სა ჭი რო სას ტუმ-

რო, თვით მ ფ რი ნა ვის ბი ლე თი და სხვა ხარ ჯე ბი, სა ვა რა უ დოდ, 

$3000-ს შე ად გენს. ახ ლა კი ამ ყვე ლა ფერს ონ ლა ინ მი ი ღებთ და 

ხუთ წუთ ში სა კუ თარ საქ მი ა ნო ბას და უბ რუნ დე ბით“.

მაგ რამ ონ ლა ინ - ვი დე ო ე ბი მო ითხოვს უფ რო მეტ კონ ტენტს, 

ვიდ რე ვა ინ მენს შე ეძ ლო შე ექ მ ნა. და ინ ტე რე სე ბის გა საზ რ დე-

ლად მან მი მარ თა ტა ლან ტებს ფო ტოგ რა ფი ის, კო დი რე ბი სა და, 

გან სა კუთ რე ბით, სა ო ფი სე აპ ლი კა ცი ე ბის სფე რო ში - ისე თებს, 

რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად,  ჯუ ლი ა ნა კოს ტი, Adobe-ის ვე ტე რა ნი 

20-წლიანი გა მოც დი ლე ბით,  რო მე ლიც  ფო ტო შო პის სა ფუძ ვ-

ლებს ას წავ ლის. „შე საძ ლოა წამ ყ ვა ნი ექ ს პერ ტი იყო რო მე ლი მე 

სფე რო ში, მაგ რამ არ იცო დე, რო გორ ას წავ ლო სხვას, - ამბობს 

ვა ინ მე ნი. - უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ა, რომ კა მე რის წინ მდგომ მა კარ-

გი მას წავ ლებ ლო ბა შეძ ლო“. თა ნამ შ რომ ლე ბი სა გა მომ ცემ ლო 

კა ტა ლო გებ სა და სა კონ ფე რენ ციო პროგ რა მებს იკ ვ ლევ დ ნენ, 

შემ დეგ კი ტეს ტი რე ბას ატა რებ დ ნენ. კან დი და ტუ რის დამ ტ კი-

ცე ბის შემ დ გომ ისი ნი მიჰ ყავ დათ გა და ღე ბა ზე Lynda.com-ის 

სტუ დი ა ში და რე ჟი სორ - ტექ ნო ლო გე ბი აკე თებ დ ნენ კურ სე ბის 

სინ თე ზი რე ბას, მა გა ლი თად, Excel 2013-ში მო ცე მუ ლი ხუთ- 

 სა ა თი ა ნი სას წავ ლო კურ სი უნ და იქ ცეს ად ვი ლად ასათ ვი სე ბელ  

100 სამ წუ თი ან გაკ ვე თი ლად.

Lynda .com-ი ყო ველ თ ვი უ რად გარ კ ვე ულ სა ავ ტო რო ჰო ნო-

რა რებს იხ დის, თან ხა მნახ ველ თა რიცხ ვ ზეა და მო კი დე ბუ ლი. 

რამ დე ნი ა? ვა ინ მე ნი უარს ამ ბობს გა ყიდ ვე ბის პრო ცენ ტის, 

სა კომ პენ სა ციო ფორ მუ ლის ან არას რუ ლი ჰო ნო რა რის და კონ კ-

რე ტე ბა ზე. ამას არც კონ ტ რი ბუ ტო რებს უმ ხელს. მე ათ ადა მი ანს 

ვე სა უბ რე და ეს არც ერ თ მა არ იცის ან სა ერ თოდ არ აღელ ვებს. 

რა ტომ უნ და მი ვაქ ცი ოთ ყუ რადღე ბა აუდიტს, თუ საკ მა ოდ კარგ 

ფულს ვა კე თებთ (ერთ შემ თხ ვე ვა ში ეს არის $30 000-ზე მე ტი 

2013 წლის პირ ველ ექვს თვე ში)? „ზო გი ერ თი ავ ტო რი Lynda. com 

-ზე უკე თეს სა ავ ტო რო ჰო ნო რარს იღებს, ვიდ რე სა კუ თა რი გა-

მომ ცემ ლე ბი სა გან“, - ამტკიცებს ჰე ვი ნი.

კონ ტ რი ბუ ტო რებ ზე დამ ყა რე ბუ ლი Lynda .com-ი ბო ლო 17 

წლის გან მავ ლო ბა ში სრუ ლი ად იყო დატ ვირ თუ ლი. 2007 წლი-

დან მო ყო ლე ბუ ლი, ის უამ რავ შე თა ვა ზე ბას იღებ და და ინ ტე-

რე სე ბუ ლი ინ ვეს ტო რე ბი სა გან, რომ ლე ბიც მო ხიბ ლუ ლი იყ ვ ნენ 

მარ ტი ვი მო დე ლი თა და ფი ნან სუ რი სი ჯან სა ღით. Lynda.com-

მა არ იცო და, რო გორ მოქ ცე უ ლი ყო და და ი ქი რა ვა ერიკ რო ბინ-

სო ნი, რო მელ საც ჰქონ და კომ პა ნი ე ბის შე ფა სე ბის 8-წლიანი 

გა მოც დი ლე ბა პოლ ალე ნის სა ინ ვეს ტი ციო კომ პა ნია Vulcan-ში. 

„მე ათა სო ბით ბიზ ნეს გეგ მა მი ნა ხავს, - ამ ბობს რო ბინ სო ნი. - 

ლინ დამ და ბრი უს მა, უბ რა ლოდ, გა მა ო ცეს“. მი სი რჩე ვა იყო: 

თქვენ არ გჭირ დე ბათ ფუ ლი; თქვენ გჭირ დე ბათ გა მოც დი ლი 

მე ნეჯ მენ ტი. ორ თვე ში მან გე ნე რა ლუ რი აღ მას რუ ლებ ლის ად-

გი ლი და ი კა ვა დი რექ ტორ თა საბ ჭო ში, მაგ რამ მა ლე აღ მოჩ ნ-

და, რომ კომ პა ნი ას სჭირ დე ბა ფუ ლი, ბევ რი ფუ ლი.

ბო ლო ხუთ წე ლი წად ში შე მო სა ვალ თან ერ თად ხარ ჯებ მაც 

იმა ტა. მას შემ დეგ, რაც კომ პა ნია სან ტა- ბარ ბა რას თან მდე-

ბა რე ახალ შე ნო ბა ში გა და ვი და, თა ნამ შ რო მელ თა რიცხ ვი 67-

დან 400-მდე გა ი ზარ და - ძი რი თა დად გა ყიდ ვე ბი სა და პოს ტ- 

 პ რო დაქ შე ნის მი მარ თუ ლე ბით. წლის ბო ლოს Lynda.com-ი თა-

ვის გვერ დ ზე კონ ტენ ტის 1 400 სა ათს და ა მა ტებს; სულ იქ ნე ბა 

55 კურ ს ზე მე ტი, რომ ლე ბიც მი საწ ვ დო მია 3 მი ლი ო ნი ინ დი ვი-

დუ ა ლუ რი აბო ნენ ტი სათ ვის, აგ რეთ ვე სამ თავ რო ბო, სა მეც ნი ე-

რო და კორ პო რა ცი უ ლი კლი ენ ტე ბი სათ ვის (მათ შო რის არი ან 

Google-ი, Adobe-ი და Microsoft-ი).

დი დი რა ო დე ნო ბით პრო დუქ ცი ის სწრა ფად გა მოშ ვე ბა 

რთუ ლი ამო ცა ნა ა. შარ შან ვა ინ მენ მა 20 პრო დი უ სე რი და ი ქი-

რა ვა ისეთ სწრა ფად გა ნახ ლე ბად სფე რო ებ ში, რო გო რი ცაა 

კო დი რე ბის, iOS-სა დაWindows 8-ის სას წავ ლო კურ სე ბი; მათ 

ვი დე ოს დამ ზა დე ბა რამ დე ნი მე დღე ში შე უძ ლი ათ. ამ ჟა მად 

Lynda.com-ი უშ ვებს „ურთიერთობათა უნარ - ჩ ვე ვე ბის“ სას-

წავ ლო კურ სებ საც (მაგალითად, მო ლა პა რა კე ბე ბის ტექ ნი კა 

და კონ ფ ლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბა), რომ ლე ბიც დიდ ხანს იქ ნე ბა 

აქ ტუ ა ლუ რი.

ის საზღ ვ რებს მიღ მაც ფარ თოვ დე ბა. და ფი ნან სე ბის კვი რე-

უ ლის ფარ გ ლებ ში, Lynda.com-მა შე ი ძი ნა თა ვი სი კონ კუ რენ ტი 

გრა ცი დან (ავსტრია) Video2brain-ი, რო მე ლიც ქმნის ვი დე ო გაკ-

ვე თი ლებს გერ მა ნულ, ეს პა ნურ, ფრან გულ და ინ გ ლი სურ  ენებ ზე. 

გა რი გე ბის ღი რე ბუ ლე ბა არ ხმა ურ დე ბა. ეს არ არის მარ ტი ვი 

გა ერ თი ა ნე ბა: ჰე ვი ნი გან მარ ტავს, რომ მათ დას ჭირ დე ბათ სერ-

ვე რის და მა ტე ბა სხვა დას ხ ვა ენი სა და უცხო უ რი ვა ლუ ტი სათ ვის.

ეს ყვე ლა ფე რი „უფრო მეტ ზე წო ლას ახ დენს მათ ზე, რა თა 

დი ნე ბას არ ჩა მორ ჩ ნენ“, - ამ ბობს ვიკ პარ კე რი Spectrum Equity-

დან, რო მე ლიც იან ვარ ში დი რექ ტორ თა საბ ჭოს წევ რი გახ და. 

ის დარ წ მუ ნე ბუ ლი ა, რომ ვა ინ მე ნი შეძ ლებს თა ვის გარ თ მე ვას. 

„ლინდა უშუ ა ლოდ მომ ხ მა რებ ლე ბის გან იღებს ინ ფორ მა ცი ას, 

რო მე ლია ყვე ლა ზე მიმ ზიდ ვე ლი კონ ტენ ტი“. მაგ რამ ეს ნამ დ ვი-

ლად იქ ნე ბა იმ პულ სი იმი სათ ვის, რომ ყვე ლა ფე რი კომ პა ნი ა ში 

შე იქ მ ნას. ეს არის მო დე ლი, რო მე ლიც  დიდ საწყის და ნა ხარ ჯებს 

მო ითხოვს. 
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ინვესტიციები

ფიქსირებული შემოსავალი

მარცხის თავიდანაცილება
Guggenheim Investments-ის აქტივები 180 მილიარდამდე გაიზარდა 
კაპიტალდაბანდებების ფართოდ გაშლისა და ხალხის მასების საწინააღმდეგო 
მიმართულებით მოძრაობის გზით.
ავტორი: დენიელ ფიშერი

ო რ შა ბა თი. დი ლის 8 სა ა თი. ივ ლი-

სის და საწყი სი. მე დი სონ -ა ვე ნი უ ზე 

მდე ბა რე Guggenheim Investments-

ის მთა ვა რი ოფი სის სა კონ ფე რენ-

ციო ოთახ ში 50-მდე ადა მი ა ნია თავ მოყ რი ლი 

კრე დი ტებ თან და კავ ში რე ბულ ყო ველ დღი ურ 

თათ ბირ ზე და სას წ რე ბად.

ახალ გაზ რ და მა მა კა ცი ანა ლი ტი კო სე ბი, 

რომ ლე ბიც შეკ რე ბილ თა უმე ტე სო ბას შე ად გე ნენ, 

თა ვი სუ ფა ლი ჩაც მუ ლო ბი თა და ქცე ვით გა მო-

ირ ჩე ვი ან, მაგ რამ ისი ნი მა შინ ვე ჩუმ დე ბი ან, 

რო გორც კი სპი კერ ფონ თან მი დის გლო ბა ლუ რი 

მთა ვა რი სა ინ ვეს ტი ციო დი რექ ტო რი სკოტ მა ი-

ნერ დი კომ პა ნი ის სან ტა- მო ნი კას (კალიფორნია) 

ოფი სი დან. 54 წლის 300-ფუნტიანი კულ ტუ რის ტი 

საკ მა ოდ მბრძა ნებ ლუ რი ხა სი ა თის პი როვ ნე ბა ა, 

მაგ რამ მი სი დღე ვან დე ლი მე სი ჯი თა ვის თა ვად 

აიძუ ლებს მსმე ნე ლებს, ყუ რი მი უგ დონ მას.

„ეს ყვე ლა ზე უარე სი ობ ლი გა ცი ე ბის ბა ზა რი ა, 

რაც კი 1927 წლის შემ დეგ ყო ფი ლა, - მჭე ქა რე 

ხმით აცხა დებს მა ი ნერ დი, რო დე საც ახალ გაზ-

რ და ანა ლი ტი კო სე ბის წი ნა შე გა ნი ხი ლავს იმ 

მო სა ლოდ ნელ უარ ყო ფით შე დე გებს, რომ ლე ბიც 

შე საძ ლოა მოჰ ყ ვეს ათ წ ლი ა ნი სა ხა ზი ნო ობ ლი-

გა ცი ე ბის შე მო სავ ლე ბის მკვეთრ ზრდას (1,7%-

დან 2,7%-მდე) ბოლო რვა კვი რის გან მავ ლო ბა ში. 

- ხალ ხი იძუ ლე ბუ ლი იქ ნე ბა, გა ყი დოს“.

რაც იმას ნიშ ნავს, რომ Guggenheim-ი ყიდ ვი-

სათ ვის უნ და მო ემ ზა დოს. მის მი ერ მარ თუ ლი 

$180 მი ლი არ დი დან, რომ ლის უმე ტე სი ნა წი-

ლი ფიქ სი რე ბულ შე მო სა ვალს წარ მო ად გენს, 

Guggenheim-მა თვე ში $4 მი ლი არ დი ახალ 

ობ ლი გა ცი ებ სა და ფიქ სი რე ბულ სა შე მო სავ ლო 

ინ ვეს ტი ცი ებ ში უნ და ჩა დოს, მი უ ხე და ვად გა რე-

მო ე ბე ბი სა. ის ამას ახერ ხებს თა ვი სი საქ მი ა-

ნო ბის საკ რე დი ტო ბაზ რებ ზე ფარ თოდ გაშ ლით, 

სტრა ტე გი ულ პო ზი ცი ებ ზე კი ხალხის მასების წინ 

ან მათ წი ნა აღ მ დეგ სვლით - მი მარ თუ ლე ბა, რო-

მე ლიც, რო გორც ჩანს, ბუ ნებ რი ვად დამ კ ვიდ რ და 

ამ უჩ ვე უ ლო კერ ძო კომ პა ნი ა ში.

მი სი მშო ბე ლი კომ პა ნიაა Guggenheim 

Partners-ი, რო მე ლიც და ფუძ ნ და მე ო ცე სა უ კუ ნის 

90-იან წლებ ში, რო დე საც ახ ლან დელ მა გე ნე-

რა ლურ მა აღ მას რუ ლე ბელ მა, მარკ უოლ ტერ მა, 

თა ვი სი ჩი კა გოს ფი ნან სუ რი სა კონ სულ ტა ციო 

და სა ინ ვეს ტი ციო ფირ მა გუ გენ ჰა ი მე ბის ოჯა ხურ 

ოფის თან გა ა ერ თი ა ნა. ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შე ბის 

კო ლექ ცი ე ბი თა და მუ ზე უ მე ბით სა ხელ გან თ ქ მუ-

ლი გუ გენ ჰა ი მე ბის ქო ნე ბა უკავ შირ დე ბა მე ი ერ 

გუ გენ ჰა იმს, ღა რიბ შვე ი ცა რი ელ ემიგ რანტს, რო-

მელ მაც XIX სა უ კუ ნის ბო ლოს სამ თო- მე ტა ლურ-

გი უ ლი მრეწ ვე ლო ბის იმ პე რია შექ მ ნა. 

გუ გენ ჰა ი მე ბის ოჯა ხი აქ ცი ა თა მცი რე წილს 

ინარ ჩუ ნებს, მა შინ რო დე საც კომ პა ნი ის მმარ-

თ ვე ლე ბი ფირ მის 50%-ს ფლო ბენ. აქ ცი ე ბის 

კი დევ 30%-ის მფლო ბე ლია და ლა სუ რი Sammons 

Enterprises-ი, რო მე ლიც Guggenheim-ს სა კუ თა რი 

სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბის პორ ტ ფე ლე ბის მარ თ-

ვას ან დობს.

უმ დიდ რე სი კლი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც ჰეჯ - 

ფონ დე ბის მეშ ვე ო ბით $1-დან $25 მი ლი ო ნამ დე 

კა პი ტალ და ბან დე ბებს ახორ ცი ე ლე ბენ, კვლა ვაც 

რჩე ბი ან კომ პა ნი ის ბიზ ნე სის საკ ვან ძო კომ პო-

ნენ ტე ბად, მაგ რამ Guggenheim-ი ამას თა ნა ვე 

სა ცა ლო ბაზ რის მი მარ თუ ლე ბი თაც მოძ რა ობს. ამ 

გა და ად გი ლე ბი სას მის გან კარ გუ ლე ბა ში აღ მოჩ ნ-

და სა ბირ ჟო სა ინ ვეს ტი ციო ფონ დის მმარ თ ვე ლი 

Claymore-ი - 2009 წელს და Rydex-ის ფონ დე ბის 

ოჯა ხი - 2012 წელს. 40-მილიარდიანი სა ცა ლო 

ვაჭ რო ბის ბიზ ნე სი, ჰეჯ - ფონ დე ბი და ინ ს ტი ტუ ცი უ-

რი ფუ ლი - ეს ყვე ლა ფე რი შე დის Citibank-ის ვე ტე-

რა ნის, Guggenheim Investments-ის პრე ზი დენ ტის, 

ინსტრუმენტების 
ყუთი

შერეული აქტივები
თქვე ნი პორ ტ ფე ლის რა ნა წი ლი 

უნ და იყოს და ბან დე ბუ ლი ობ-

ლი გა ცი ებ ში? ძვე ლი ემ პი რი უ ლი 

წე სის თა ნახ მად, ობ ლი გა ცი ებ ში 

უნ და ჩა დო შე ნი ასა კი, რაც იმას 

ნიშ ნავს, რომ 40 წლის ადა მი ანს 

ფი ნან სე ბის 40% ფიქ სი რე ბუ-

ლი შე მო სავ ლის სა ხით უნ და 

ჰქონ დეს. მაგ რამ ამ ჟა მად ინ-

ტერ ნეტ ში გა მოჩ ნ და აქ ტი ვე ბის 

გა და ნა წი ლე ბის გა მოთ ვ ლის 

ბევ რად რთუ ლი და დახ ვე წი ლი 

მე თო დე ბი. რე ცენ ზი ე ბი სა და 

ბმუ ლე ბი სათ ვის გა მო ი ყე ნეთ 

შემ დე გი მი სა მარ თი www.forbes.

com/retirement-calculators.
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50 წლის ჯონ კლა ი ნის გამ გებ ლო ბა ში. 

რაც შე ე ხე ბა Guggenheim Partners-ის პრე ზი დენტს, 39 წლის 

ტოდ ბო ელს, ის მთლი ა ნად გა დარ თუ ლია კომ პა ნი ის წინ ს ვ-

ლის თ ვის ახა ლი შე საძ ლებ ლო ბის ძი ე ბა ზე. ცო ტა ხნის წინ ის 

ვი ზი ტით იმ ყო ფე ბო და პრობ ლე მურ ევ რო პულ ბან კებ ში, სა კონ-

სულ ტა ციო ფირ მე ბის შე სა ძე ნად და Guggenheim-ის პლატ ფორ-

მის თ ვის და სა მა ტებ ლად (შარშან მან ვერ მო ა ხერ ხა D e u t s c h e 

 B a n k -ის აშ შ -ის სა პაიო სა ინ ვეს ტი ციო ფონ დე ბის შე ძე ნა, მაგ რამ, 

რო გორც ამ ბობს, მი სი რწმე ნა, რომ ევ რო ბან კებს კა პი ტა ლის 

მო სა ზი დად მიმ ზიდ ვე ლი აქ ცი ე ბის გა ყიდ ვა მო უ წევთ, ურ ყე ვი 

რჩე ბა).

თუმ ცა მთე ლი მი სი ის ტო რი ი თა და ბო ლოდ რო ინ დე ლი 

ზრდით, Guggenheim Partners-ი დღეს დღე ო ბით ყვე ლა ზე მე ტად 

ცნო ბი ლი ა, რო გორც ფი ნან სუ რი ორ გა ნი ზა ტო რი ჯგუ ფი სა, 

რო მელ საც მარ თავს უოლ ტე რი და რო მელ მაც 2012 წელს იყი და 

Los Angeles Dodgers-ი ძა ლი ან მსხვილ (ზოგის აზ რით, გა და მე ტე-

ბულ) თან ხად - $2,2 მი ლი არ დად. უოლ ტე რი ამ ჟა მად ამ ჯგუ ფის 

თავ მ ჯ დო მა რე და მმარ თ ვე ლი მფლო ბე ლი ა. ჯგუფ ში წილს 

ფლობს ბო ე ლიც - ყო ფი ლი მო ჭი და ვე, რო მე ლიც, სა ნამ 2001 

წელს Guggenheim-თან სა მუ შაო კონ ტ რაქტს მო ა წერ და ხელს, 

J.H. Whitney& Co-ში ლე ვე რი ჯულ შეს ყიდ ვებ ზე მუ შა ობ და. ის 

და ჟი ნე ბით ამ ტ კი ცებს, რომ წი ლის შე ძე ნა, თა ვი სი არ სით, იყო 

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი თა მა ში (ანუ სტა დი ო ნი) დი დი ფიქ სი რე ბუ-

ლი შე მო სავ ლის კომ პო ნენ ტით - კერ ძოდ, Dodgers-ის 25-წლიანი, 

$9 მი ლი არ დად ღი რე ბუ ლი ტრან ს ლა ცი ის კონ ტ რაქ ტი Time 

Warner-თან. 

ზედ მე ტად მრავ ლის მომ ც ვე ლი ა? შე საძ ლო ა, მაგ რამ ფიქ სი-

რე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი სად მი ფარ თო კუთხით მიდ გო მა მო გე ბი-

ა ნი იყო Guggenheim-სათვის. ხუთ წ ლი ან პე რი ოდ ში, რო მე ლიც 

2013 წლის 30 მარტს დას რულ და, მის მა $75 მი ლი არ დ მა ძი რი თა-

დი შე უზღუ და ვი ფიქ სი რე ბუ ლი შე მო სავ ლის ან გა რი შებ ში 9,14% 

მო გე ბა მო ი ტა ნა, რი თაც ერთ წე ლი წად ში ფარ თო ფიქ სი რე ბუ ლი 

შე მო სავ ლის მაჩ ვე ნე ბელს 3,6 საპ რო ცენ ტო პუნ ქ ტით გა უს წ რო. 

სხვა $21 მი ლი არ დ მა, რო მე ლიც გან კუთ ვ ნი ლია სა ინ ვეს ტი ციო 

კლა სის ობ ლი გა ცი ე ბის თ ვის, სა შუ ა ლოდ 9,95% მო გე ბა მო ი ტა ნა 

იმა ვე პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში (რომელიც მო ი ცავს ფი ნან სუ რი 

კრი ზი სის „ხარისხისკენ შე მობ რუ ნე ბას“), რი თაც გა უს წ რო თა ვის 

მაჩ ვე ნე ბელს 2 საპ რო ცენ ტო პუნ ქ ტით. 

ბო ე ლი ფიქ სი რე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის ბა ზარს ყოფს ფარ თო 

სეგ მენ ტე ბად, რაც მო ი ცავს მთავ რო ბი სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე-

ბი სათ ვის კრე დი ტე ბის გა ცე მას და ფიქ სი რე ბუ ლი და ცვა ლე ბა-

დი პრო ცენ ტუ ლი გა ნაკ ვე თე ბის მქო ნე კორ პო რა ცი ულ სეს ხებს. 

Guggenheim-მა, ივა რა უ და რა პრო ცენ ტუ ლი გა ნაკ ვე თე ბის ზრდა, 

სა ხა ზი ნო ობ ლი გა ცი ე ბის გა ყიდ ვა 2012 წლის მა ის ში და იწყო, 

რო დე საც ათ წ ლი ა ნი სა ხა ზი ნო ობ ლი გა ცი ე ბის მო გე ბა 1 , 6 3 % - მ დე 

და ე ცა. „მოსაზრება, რომ თით ქოს ათ წ ლი ან სა ხა ზი ნო ობ ლი გა-

ცი ებს მო გე ბა ყო ველ გ ვა რი რის კის გა რე შე მო აქვს, უბ რა ლოდ, 

სა სა ცი ლო ა, - ამ ბობს ბო ე ლი. - შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ისი ნი 

უფ რო რის კია მო გე ბის გა რე შე“.

კორ პო რა ცი ულ ფრონ ტ ზე კომ პა ნი ის მო გე ბას გან სა კუთ რე-

ბით ზრდის წი ნას წა რი შეკ ვე თე ბით გა ცე მუ ლი სეს ხე ბი, რო-

მელ თა გა ნაკ ვე თე ბი ხში რად 9%-ს აჭარ ბებს. კრე დი ტებ თან 

და კავ ში რე ბულ დი ლის თათ ბირ ზე კომ პა ნი ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბი 

გა ნი ხი ლა ვენ გა რი გე ბებს, რომ ლებ შიც მო ნა წი ლე ობს ან რომ-

ლებ საც სწავ ლობს მა თი კომ პა ნი ა. მან მი ი ღო და ფი ნან სე ბის 

$70-მილიონიანი წი ლი Vista Equity Partners-ის მი ერ Websense-

ის $1-მილიარდიანი შთან თ ქ მი დან, ორი თვის გან მავ ლო ბა ში 

აწარ მო ებ და რა პირ და პირ მო ლა პა რა კე ბებს Vista-სთან 725 

სა ბა ზი სო პუნ ქ ტის უზ რუნ ველ სა ყო ფად Libor-ზე. მოკ ლე ვა დი ან, 

გარ და მა ვალ ბრიჯ - კ რე დიტ ზე გა და დის Dell-თან და კავ ში რე-

ბუ ლი  კარლ აიკა ნის ტენ დე რის და ფი ნან სე ბა მას შემ დეგ, რაც 

კომ პა ნი ის ად ვო კა ტებ მა შე მო თა ვა ზე ბუ ლი პი რო ბე ბი და ი წუ ნეს. 

„იყო რამ დე ნი მე ისე თი შე მო თა ვა ზე ბა, რო მელ თა გან ხორ ცი ე-

ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში ფულს ვერ მი ვი ღებ დით“, - ამ ბობს მა ი ნერ-

დი. კი დევ ერთ მო სა ლოდ ნელ გა რი გე ბა ზე სა უბ რი სას ის დამ ს-

წ რე თა სი ცილს იწ ვევს, რო დე საც შე ნიშ ნავს, რომ Guggenheim-ს 

შე საძ ლოა ცო ტა ლო დი ნი დას ჭირ დეს ნა ნატრ 12% -იან ფა სი ან 

შეტევაზე გადასვლა: როდესაც რომელიმე ობლიგაციის 
ინვესტორი გარბის, მის შესაძენად სცენაზე ჩნდებიან 
(მარცხნიდან) ჯონ კლაინი, სკოტ მაინერდი და ტოდ ბოელი.
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ქა ღალ დებ ში მო ნა წი ლე ო ბის თ ვის: „გენერალური 

აღ მას რუ ლე ბე ლი, უბ რა ლოდ, თავ გ ზა აბ ნე უ ლი იყო 

გან ქორ წი ნე ბის გა მო“, - ამ ბობს ის.

Guggenheim-ს ასე ვე ჰქონ და მო ლა პა რა კე ბე ბი 

უძ რა ვი ქო ნე ბი თა და სხვა აქ ტი ვე ბით დაზღ ვე ულ 

კომ პ ლექ სურ გრძელ ვა დი ან სეს ხებ ზე ისეთ კომ-

პა ნი ებ თან, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, Wyndham 

Worldwide-ი (Wyndham Worldwide-ის წი ნა მორ-

ბე დის ,  C e n d a n t -ის, გე ნე რა ლუ რი აღ მას რუ ლე-

ბე ლი ჰენ რი სილ ვერ მე ნი ამ ჟა მად Guggenheim 

Investments-ის ვი ცე- თავ მ ჯ დო მა რე ა). „საკუთარ 

თავ ზე უნ და იფიქ რო, რო გორც ლიკ ვი დუ რო ბის 

მიმ წო დე ბელ ზე, რო მელ ზეც დი დი მოთხოვ ნა ა“, 

- ამ ბობს ბო ე ლი. ამ გ ვა რი პრაქ ტი კუ ლი სეს ხე ბის 

გა ცე მა Guggenheim-ის ინ ვეს ტო რებს აძ ლევს არა 

მხო ლოდ უფ რო დიდ მო გე ბას, - ხში რად იმა ზე 

მეტს, რაც მო აქვს იმა ვე კომ პა ნი ე ბის მი ერ გა ცე-

მულ და უზღ ვე ველ სესხს - არა მედ დაც ვა საც საპ-

რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის ზრდი სა გან. 

გინ დათ ამ ღვეზ ლის ერ თი ნა ჭე რი? თუ 

არ გაქვთ ის მი ნი მუ მი, რო მე ლიც სა ჭი როა 

Guggenheim-ის ჰეჯ - ფონ დე ბი სათ ვის, შე გიძ ლი ათ 

კომ პა ნი ის კა პი ტალ ში მო ნა წი ლე ო ბა შე ი ძი ნოთ 

ორი ახა ლი სა ხელ მ წი ფო ფონ დის: Guggenheim-

Macro Opportunities-ისა და Floating RateStrategies-

ის სა შუ ა ლე ბით. ორი ვეს აქვთ მსხვი ლი 4,75% 

სა ა ვან სო ნა მა ტი სა ბაზ რო ფა სებ ზე (რომლებიც 

თა ვი დან არის აცი ლე ბუ ლი ბევრ საბ რო კე რო 

ან გა რიშ ში) და 1%-ზე მა ღა ლი წლი უ რი ხარ ჯე ბის 

კო ე ფი ცი ენ ტი. 

მზარ დი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის თა ო ბა ზე 

მა ი ნერ დი ჯერ კი დევ ივ ლი სის და საწყის ში აფ-

რ თხი ლებ და ახალ გაზ რ და ანა ლი ტი კო სებს. 1994 

წელს, რო დე საც Wharton-ის კურ ს დამ თავ რე ბუ ლი 

მა ი ნერ დი Morgan Stanley-ის ფიქ სი რე ბუ ლი შე მო-

სავ ლის ლონ დო ნის გან ყო ფი ლე ბას მარ თავ და,  

ფე დე რა ლურ მა სა რე ზერ ვო სის ტე მამ, საპ რო ცენ-

ტო გა ნაკ ვე თე ბის მო უ ლოდ ნე ლი მკვეთ რი ზრდით, 

საკ რე დი ტო ბაზ რებ ზე ქა ო სი გა მო იწ ვი ა. ახ ლა ის 

გა ნი ხი ლავს საკ რე დი ტო ბაზ რის ნგრე ვის შე საძ-

ლო სცე ნარს: პრო ცენ ტე ბი გა ნაგ რ ძობს სწრაფ 

ზრდას. სა სო წარ კ ვე თი ლი მო ვაჭ რე ე ბი ცდი ლო ბენ 

გა ყი დონ თა ვი ან თი გრძელ ვა დი ა ნი ინ ვეს ტი ცი ე ბი 

და რო დე საც წარ მა ტე ბას ვერ აღ წე ვენ, თავ დაც-

ვის მიზ ნით სა ხა ზი ნო ობ ლი გა ცი ე ბის შორ ტინგს 

ახორ ცი ე ლე ბენ. ეს კი, თა ვის მხრივ, იწ ვევს ლიკ-

ვი დუ რო ბის და ცე მი სა და მზარ დი პრო ცენ ტე ბის 

სპი რალს, რა საც ლე ვე რი ჯუ ლი მო თა მა შე ე ბის 

და ღუპ ვა შე უძ ლი ა. 

სა ბედ ნი ე როდ, მა ი ნერ დი ამ სცე ნა რის გან-

ხორ ცი ე ლე ბის მხო ლოდ 10%-იან შე საძ ლებ ლო ბას 

უშ ვებს და (Forbes-ის ჟურ ნა ლის ტის თან დას წ-

რე ბით, რო მე ლიც მის ის ტყ ვებს იწერს) აკე თებს 

წი ნას წარ პროგ ნოზს, - ახ ლა, რო გორც ჩანს, უფ რო 

სა ვა რა უ დოს - რომ ბერ ნან კე უარს იტყ ვის თა ვის 

მი ნიშ ნე ბებ ზე ფე დე რა ლუ რი სა რე ზერ ვო სის ტე მის 

ობ ლი გა ცი ე ბის შეს ყიდ ვის მო სა ლოდ ნე ლი დას-

რუ ლე ბის  შე სა ხებ. 

მზარ დ მა იპო თე კურ მა ფა სებ მა, მსჯე ლობს 

მა ი ნერ დი, უკ ვე გა მო იწ ვია ახა ლი სა ბი ნაო 

მშე ნებ ლო ბე ბის ნე ბარ თ ვებ თან და კავ ში რე-

ბულ გა ნაცხად თა რიცხ ვის შემ ცი რე ბა, რაც იმას 

ნიშ ნავს, რომ წელს სა ბი ნაო მშე ნებ ლო ბა კი დევ 

უფ რო შემ ცირ დე ბა. სა ბი ნაო მშე ნებ ლო ბა, მი სი 

ან გა რი შით, პირ ველ კვარ ტალ ში მთლი ა ნი ში და 

პრო დუქ ტის 1,8% -იანი ზრდის 1,4%-ს შე ად გენ და. 

„1%-მდე ზრდა არ გა ა მარ თ ლებს დოქ ტორ ბერ ნან-

კეს მო ლო დინს“, - ამ ბობს ის. მა ი ნერ დის თქმით, 

მო სა ლოდ ნე ლი სცე ნა რი ასე თი ა: ფე დე რა ლუ რი 

სა რე ზერ ვო სის ტე მის ობ ლი გა ცი ე ბის შეს ყიდ ვა 

გაგ რ ძელ დე ბა, ხო ლო ათ წ ლი ა ნი სა ხა ზი ნო ობ ლი-

გა ცი ე ბის ფა სე ბი წლის ბო ლო სათ ვის და ე ცე მა. 

ამა წლის და საწყის ში Guggenheim-მა გა ყი და 

ჯან კ -ობ ლი გა ცი ე ბი (მაღალრისკიანი ობ ლი გა ცი ე-

ბი), დარ წ მუ ნე ბულ მა, რომ მო გე ბას და ხარ ბე ბუ ლი 

ინ ვეს ტო რე ბი მე ტის მე ტად ბევრს იხ დიდ ნენ და 

ფა სე ბის ზრდის მო ლო დინ ში ამოკ ლებ დ ნენ მი სი 

პორ ტ ფე ლის ვა დას (ეს მა თე მა ტი კუ რი გა მოთ ქ მა 

დი დი ხა ნია არ სე ბობს და გა მო ხა ტავს იმას, თუ 

რა დიდ ზი ანს აყე ნებს მზარ დი ფა სე ბი პორ ტ-

ფელს). ახ ლა, რო დე საც ის მა ღალ ხა რის ხ სა და 

მა ღალ რის კ ზე სა უბ რობს, თა ვის ქვე შევ რ დო მებს 

არი გებს, იდ გ ნენ უფ რო მა ღალ მო გე ბი ა ნი ობ ლი-

გა ცი ე ბის სა და რა ჯო ზე იმ შემ თხ ვე ვა შიც კი, თუ ეს 

 ვა დის გაგ რ ძე ლე ბას ნიშ ნავს. წლის ბო ლო სათ ვის 

Guggenheim-ს, სულ ცო ტა, $15 მი ლი არ დი ექ ნე ბა 

ჩა დე ბუ ლი შე და რე ბით მდო რედ, მაგ რამ მა ინც 

უკე თე სო ბი სა კენ მი მა ვალ ეკო ნო მი კა ში, რომ ლის 

დრო საც და ბა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი შე-

ნარ ჩუნ დე ბა უფ რო დიდ ხანს, ვიდ რე მო სა ლოდ-

ნე ლი იყო. 

„ნებისმიერი ბაზ რი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე-

ლია უც ნა უ რო ბა, - ამ ბობ ს  მა ი ნერ დი. - ყვე ლა ბა ზა-

რი თა ვი სე ბუ რი გა დახ რით ხა სი ათ დე ბა“. 

ინვესტიციები ფიქსირებული შემოსავალი

პიროვნება
ბენ ბერნანკე
მტრე დი დან შე ვარ დ ნამ-

დე და ისევ უკან მტრე-

დამ დე - ფე დე რა ლუ რი 

სა რე ზერ ვო ფონ დის 

თავ მ ჯ დო მა რე ბაზ რებს 

გა და აად გი ლებს. 

კომპანია
MCdonaLd’S
შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ბი უ-

ჯე ტი - რო მე ლიც მიზ ნად 

ისა ხავ და დახ მა რე-

ბას - მი სი მი ნი მა ლუ-

რი ხელ ფა სის მქო ნე 

თა ნამ შ რომ ლე ბი სათ ვის 

ნიშ ნავს, რომ მათ ორ 

სამ სა ხურ ში უნ და იმუ-

შა ონ.

იდეა
tar heeL-ის დრო  
გა და სა ხა დე ბის შემ ცი-

რე ბის ახალ მა პა კეტ მა 

შე საძ ლოა სამ სა ხუ რი-

დან გა დამ დ გა რი პი რე ბი 

ჩრდი ლო კა რო ლი ნა ში 

მი ი ზი დოს. 

ტენდენციები

რაზე საუბრობს Forbes.com-ის 

47 მილიონი მომხმარებელი? 

ამის უკეთ გასარკვევად თვალი 

გადაავლეთ ქვემოთ მოცემულ 

ტექსტს ან აკრიფეთ შემდეგი 

მისამართი:

FORBES.COM/INVESTING



12 ნომერი - 72 ლარი6 ნომერი - 36 ლარი

სახელი,გვარი

ინდექსი

მიწოდებისმისამართი:

საკონტაქტოტელეფონისნომერი,ელ.ფოსტა

სამსახური სახლი

თანამდებობა,კომპანიისდასახელება

3 თვე - 11 ლა რი; 6 თვე - 21 ლა რი; 12 თვე - 42 ლა რი 

სახელი,გვარი:

ელ.ფოსტა:

საკონტაქტოტელეფონისნომერი:

თიბისი ბანკის ნებისმიერი ფილიალი 
ს.ს. media Partners. 

ბანკის კოდი: tBcBGE 22.

ანგარიშის ნომერი: 
GE09tB722 563 608 01 00001. ს.კ. 404408690. 

www.forbesgeorgia.ge

შევსებული ხელმოწერის ფორმა 
გამოგვიგზავნეთ მისამართზე: 

info@forbesgeorgia.ge

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში 

დაგვიკავშირდით: ტელ.: +995 (32) 223 77 07

გამოიწერეთ ჟურნალი
ყოველთვიური ბიზნეს - 
ეკონომიკური გამოცემა

ჟურნალის გამოწერა

ჟურნალის ელ. ვერსიის გამოწერასიახლე

ჟურნალისელ.ვერსიახელმისაწვდომიავებ
გვერდზე–www.forbesgeorgia.ge.გამოწერისათ
ვისამოირჩიეთგამოწერისპერიოდი,გადაი
ხადეთშესაბამისითანხაTBCბანკისნებისმი
ერფილიალში,ანTBCPayBoxდან(სერვისი:
სხვადასხვა–პრესა–ფორბსი),რისშემდეგაც
თქვენსელ.ფოსტაზემიიღებთაქტივაციის
კოდს,რომელიცაქტიურიიქნებაგამოწერის
პერიოდისგანმავლობაში.
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ინვესტირება
კენ ფიშერი - საინვესტიციო პორტფელის სტრატეგია

აქციებზე  
ნადირობის სეზონი

12 აგ ვის ტოს იწყე ბა ბრი ტა ნუ ლი 

არის ტოკ რა ტი ის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე 

საყ ვა რე ლი ყო ველ წ ლი უ რი ტრა დი ცი ა 

- ფრინ ვე ლებ ზე ნა დი რო ბის სე ზო ნი. ამ 

შოტ ლან დი უ რი მრა ვალ დღი ა ნი დღე სას-

წა უ ლი სა გან მეტ სი ა მოვ ნე ბას მი ი ღებთ, 

თუ თქვენ გვერ დით თქვე ნი საყ ვა რე ლი 

ლაბ რა დო რი იქ ნე ბა, თქვენს ხელ ში კი  

- ოც კა ლიბ რი ა ნი სა ფან ტის თო ფი. ფრინ-

ვე ლი, რა თქმა უნ და, წი თე ლი რო ჭო ა. 

ისეთ „პრემიუმ“-ფრინ ვე ლებ ზე ნა დი რო-

ბის სე ზო ნი, რო გო რი ცაა კა კა ბი, ხო ხო ბი 

და იხ ვი, მოგ ვი ა ნე ბით და იწყე ბა. რაც შე-

ე ხე ბა ნაკ ლე ბად „ჯენტლმენურ“ კლასს, 

უბ რა ლო ჩი ბუ ხა ზე ნა დი რო ბის სე ზო ნი 

უკ ვე გახ ს ნი ლი ა.

ინ ვეს ტო რის თვალ საზ რი სით, დი დი 

ბრი ტა ნე თი (ის მსოფ ლი ოს ფა სი ა ნი 

ქა ღალ დე ბის ბაზ რის 9%-ს წარ მო ად-

გენს) უკ ვე წლე ბი ა, იტან ჯე ბა ჩი ბუ ხა 

ჩი ტე ბი სა გან, რომ ლე ბიც სა ხელს უტე ხენ 

ქვე ყა ნას. სკეპ ტი კო სე ბი აცხა დე ბენ, 

რომ დი დი ბრი ტა ნე თი ძა ლი ან წა ა-

გავს ამე რი კას, თა ნაც არა და დე ბი თი, 

არა მედ მხო ლოდ უარ ყო ფი თი კუთხით: 

ში და პრობ ლე მე ბი, ეკო ნო მი კუ რი ზრდის 

შე ფერ ხე ბა, არა ნა ი რი იმე დი. დღე ი-

სათ ვის ბრი ტა ნე თის ყვე ლა ზე მძლავ რი 

აქ ცი ე ბიც კი შე და რე ბით და ბალ ფა სად 

იყი დე ბა. ვფიქ რობ, ახ ლა შე სა ფე რი სი 

დროა იმი სათ ვის, რომ არ ჩე ვა ნი შე ვა-

ჩე როთ ზო გი ერთ დი დე ბულ ბრი ტა ნულ 

ფრან ში ზა ზე. მე გა მოვ ყა ვი რამ დე ნი მე 

მათ გა ნი, რომ ლე ბიც შე გიძ ლი ათ  მი ზან-

ში ამო ი ღოთ: 

BP (BP, 43), ად რე ცნო ბი ლი, რო-

გორც British Petroleum-ი, შე და რე ბით 

იაფი ა,  ვიდ რე სხვა ვერ ტი კა ლუ რად 

ინ ტეგ რი რე ბუ ლი დი დი ენერ გო კომ პა-

ნი ე ბი. ინ ვეს ტო რებს ერ თ გ ვა რი ში ში 

აქვთ, რომ ახა ლი რე ზერ ვე ბის აღ მო ჩე ნა 

გა უ ჭირ დე ბათ. ამა სო ბა ში კი ადა მი ა ნე-

ბი ხარ ბად მო იხ მა რენ BP-ის ბუ ნებ რივ 

აირს. კომ პა ნი ის აქ ცი ე ბის ფა სი ისე შე ე-

ფარ დე ბა ჩემ მი ერ შე ფა სე ბულ მო გე ბას 

2014 წლი სათ ვის, რო გორც შვი დი - ერთს 

და წარ მო ად გენს წლი უ რი შე მო სავ ლის 

მხო ლოდ 30%-ს, 4,9%-იანი სა დი ვი დენ-

დო შე მო სავ ლით. 

ფარ თო მოხ მა რე ბის საგ ნე ბის მწარ-

მო ე ბე ლი ძლი ე რი ფირ მე ბი, რო გორც 

წე სი, ბაზ რის ლი დე რე ბი მა შინ ხდე ბი-

ან, რო დე საც მყიდ ვე ლებს უჩ ნ დე ბათ 

„ხარის ბაზ რის“ აღორ ძი ნე ბის თავ ბ რუ-

დამ ხ ვე ვი გან ც და. ასე რომ, შე ი ძი ნეთ 

ალ კო ჰო ლუ რი სას მე ლე ბის მსოფ ლი ოს 

ერ თ -ერ თი უდი დე სი მწარ მო ებ ლის, 

DIAGEO-ს (DEO, 125) აქ ცი ე ბი. ეს არის 

მა ღა ლი ხა რის ხის, ზო მი ე რად მზარ დი 

აქ ცი ა, 2,3%-იანი სა დი ვი დენ დო შე მო-

სავ ლით. და თუ მე ვცდე ბი „ხარის ბა ზარ-

თან“ და კავ ში რე ბით, ფარ თო მოხ მა რე-

ბის საგ ნე ბის მწარ მო ებ ლე ბი „დათვის 

ბაზ რის“ საწყის ეტაპ ზეც კარგ შე დეგს 

აჩ ვე ნე ბენ.

მას შემ დეგ, რაც მა ის ში კომ პა-

ნია Xstrata გა ერ თი ან და GLENCORE 

XSTRATA-ში (GLNCY, 8.25), ეს უკა-

ნას კ ნე ლი იქ ცა ფე რა დი ლი თო ნე ბის 

მწარ მო ე ბელ ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე დიდ 

ვერ ტი კა ლუ რად ინ ტეგ რი რე ბულ კომ პა-

ნი ად მსოფ ლი ო ში. მი სი აქ ცი ე ბი დრო თა 

გან მავ ლო ბა ში ყვე ლა სტან დარ ტუ ლი 

სა ინ ვეს ტი ციო პორ ტ ფე ლის ნა წი ლი 

სკეპ ტი კო სე ბი აცხა დე ბენ, რომ დი დი ბრი ტა ნე თი 
ძა ლი ან წა ა გავს ამე რი კას, ოღონდ მხო ლოდ უარ-
ყო ფი თი კუთხით: ში და პრობ ლე მე ბი, ეკო ნო მი კუ-
რი ზრდის შე ფერ ხე ბა, არა ნა ი რი იმე დი.



სექტემბერი  2013    FORBES | 93

გახ დე ბა. კომ პა ნია Glencore-ის სეგ მენ-

ტი, რო მე ლიც ძი რი თა დად ორი ენ ტი-

რე ბუ ლია მარ კე ტინ გ სა და სა სა ქონ ლო 

ვაჭ რო ბა ზე, მერ ყე ვი და და სუს ტე ბუ ლი ა, 

მაგ რამ აუცი ლებ ლად გა აქ ტი ურ დე ბა. 

რაც შე ე ხე ბა Xstrata-ს სეგ მენტს, იგი 

ნაკ ლე ბად ცნო ბი ლი ა. კომ პა ნი ის ის ტო-

რი ა, რო მე ლიც ჯა შუ შუ რი რო მა ნი ვით 

იკითხე ბა, ჩახ ლარ თუ ლია და იწყე ბა იმ 

პე რი ო დი დან, რო დე საც ის ყო ფილ მა 

მი ლი არ დერ მა, ნავ თო ბით მო ვაჭ რემ და 

სა გა და სა ხა დო თაღ ლით მა, მარკ რიჩ მა 

და ა ფუძ ნა. შე საძ ლოა გახ სოვთ, რომ 

ბილ კლინ ტონ მა 2001 წელს, თა ვი სი  საპ-

რე ზი დენ ტო ვა დის ბო ლო დღეს, შე იწყა-

ლა აწ გარ დაც ვ ლი ლი რი ჩი. იმი სათ ვის, 

რომ სწო რი წარ მოდ გე ნა შე გექ მ ნათ 

Glencore Xstrata-ზე, იფიქ რეთ მას ზე ისე, 

რო გორც ნედ ლე უ ლით მო ვაჭ რე ორი 

გი გან ტის, Rio Tinto-სა და BHP Billiton-

ის ნა ზავ ზე. კომ პა ნი ის აქ ცი ე ბის ფა სი 

შე ად გენს 2014 წლი სათ ვის ჩემ მი ერ შე-

ფა სე ბუ ლი მო გე ბის ცხრა მაგ ოდე ნო ბას 

და მი სი შე მო სავ ლე ბის 12%-ს.

ან შე გიძ ლი ათ უბ რა ლოდ შე ი ძი ნოთ 

RIO TINTO-ს (RIO, 40) აქ ცი ე ბი. გლო-

ბა ლურ ბა ზარ ზე ეს ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე 

და ბალ რის კი ა ნი არ ჩე ვა ნი იქ ნე ბა. RIO 

TINTO-ს მა ღალ ხა რის ხი ა ნი აქ ტი ვე ბი 

შე სა ნიშ ნა ვად იმარ თე ბა. ეს კომ პა ნი აც 

ფე რა დი ლი თო ნე ბის სფე რო ში საქ მი ა-

ნობს, თუმ ცა  მას და Glencore-ს ძა ლი ან 

ცო ტა რამ აქვთ სა ერ თო. აქ ცი ე ბის ფა სი 

წარ მო ად გენს 2014 წლი სათ ვის ჩემ მი ერ 

შე ფა სე ბუ ლი მო გე ბის შვიდ მაგ ოდე ნო-

ბას, 3,7%-იანი სა დი ვი დენ დო შე მო სავ-

ლით.

ASTRAZENECA-მ (AZN, 48) გა ი ა რა 

რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ის პრო ცე სი, შე ამ ცი-

რა რა ხარ ჯე ბი და კომ პა ნი ის მას შ ტა ბი. 

მაგ რამ, ვფიქ რობ, გრძელ ვა დი ან პერ ს-

პექ ტი ვა ში კომ პა ნია კვლავ გა იზ რ დე ბა 

რო გორც ად გი ლობ რივ, ისე ბრა ზი ლი ის, 

ჩი ნე თი სა და ინ დო ე თის აყ ვა ვე ბულ 

გან ვი თა რე ბად ბაზ რებ ზე. აქ ცი ის ფა სი 

ათ ჯერ აღე მა ტე ბა 2014 წლი სათ ვის ჩემ 

მი ერ შე ფა სე ბულ მო გე ბას, სა დი ვი დენ-

დო შე მო სა ვა ლი შე ად გენს 5,8%-ს.

პროფ კავ ში რებს, საქ ველ მოქ მე დო 

ფონ დებს, რე ლი გი ურ ჯგუ ფებ სა და 

ლი ბე რა ლებს სძულთ G4S-ი (GFSZY, 17), 

ნე ბის მი ე რი სა ზო მით უდი დე სი უსაფ რ-

თხო ე ბის კომ პა ნი ა, რო მე ლიც მო ი ცავს  

ყვე ლა სა ხის მომ სა ხუ რე ბას და ყვე ლა 

ძი რი თად რე გი ონს. ამ სკან და ლე ბით 

ცნო ბილ მა კომ პა ნი ამ 2013 წელს Public 

Eye Award-ის და ჯილ დო ე ბა ზე, რო მე ლიც 

მსოფ ლი ოს ყვე ლა ზე ცუდ კომ პა ნი ებს 

ავ ლენს, მე სა მე ად გი ლი და ი კა ვა.

რო გორც ინ ვეს ტორს, მე მომ წონს ეს 

კომ პა ნი ა. მას აქვს ყვე ლა ზე და ბა ლი შე-

ფარ დე ბა სა ბაზ რო კა პი ტა ლი ზა ცი ი სა და 

თა ნამ შ რო მელ თა რა ო დე ნო ბას შო რის, 

მსოფ ლი ოს ნე ბის მი ერ არა ბან კ როტ 

ფირ მას თან შე და რე ბით და არის ერ თ -

ერ თი უმ ს ხ ვი ლე სი დამ საქ მე ბე ლი მსოფ-

ლი ო ში, 650 000-იანი შტა ტით. G4S-ის 

სა ბაზ რო კა პი ტა ლი ზა ცია $5 მი ლი არდს 

შე ად გენს, მი სი აქ ცი ე ბის ფა სი შე ად გენს 

შე მო სავ ლე ბის 40%-ს და 14-ჯერ აღე მა-

ტე ბა 2014 წლი სათ ვის ჩემ მი ერ შე ფა სე-

ბულ მო გე ბას. 

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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საუკეთესო კოლეჯები

კოლეჯებს  
საფრთხე ემუქრება
მშობლები და სტუდენტები უზარმაზარ დროსა და ფულს ხარჯავენ აკადემიურად 
და სოციალურად შესაფერისი სკოლის ძებნაში. მათი მხრიდან უფრო გონივრული 
იქნებოდა, მეტი ყურადღება მიექციათ კოლეჯების ფინანსური მდგომარეობისათვის.

ავტორი: მეტ შიფრინი

დევიდ მაქსველი, დრეიკის უნივერსიტეტის პრეზიდენტი: ჯანსაღი მენეჯმენტი პანიკის წინააღმდეგ.
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 1 STANFORD UNIVERSITY
  Stanford, Ca a+

 2 POMONA COLLEGE
  Claremont, Ca a+

 3 PRINCETON UNIVERSITY
  PrinCeton, nJ a+

 4 YALE UNIVERSITY
  new Haven, Ct a+

 5 COLUMBIA UNIVERSITY
  new York, nY a+

 6 SWARTHMORE COLLEGE
  SwartHmore, Pa a+

 7 UNITED STATES  
  MILITARY ACADEMY
  weSt Point, nY na

 8 HARVARD UNIVERSITY
  Cambridge, ma a+

 9 WILLIAMS COLLEGE
  williamStown, ma a+

 10 MASSACHUSETTS  
  INSTITUTE OF TECHNOLOGY
  Cambridge, ma a+

 11 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
  PHiladelPHia, Pa a+

 12 BROWN UNIVERSITY
  ProvidenCe, ri a+

 13 AMHERST COLLEGE
  amHerSt, ma a+

 14 UNIVERSITY OF CHICAGO
  CHiCago, il a+

 15 DUKE UNIVERSITY
  durHam, nC a+

 16 DARTMOUTH COLLEGE
  Hanover, nH a+

 17 NORTHWESTERN UNIVERSITY
  evanSton, il a+

 18 CALIFORNIA INSTITUTE  
  OF TECHNOLOGY
  PaSadena, Ca a

 19 CORNELL UNIVERSITY
  itHaCa, nY a+

 20 BOWDOIN COLLEGE
  brunSwiCk, me a+

 21 WASHINGTON AND LEE  
  UNIVERSITY
  lexington, va a+

 22 UNIV OF CALIFORNIA, BERKELEY
  berkeleY, Ca na

 23 WELLESLEY COLLEGE
  welleSleY, ma a+

 24 UNIVERSITY OF NOTRE DAME
  notre dame, in a+

 25 TUFTS UNIVERSITY
  medford, ma a+

 26 GEORGETOWN UNIVERSITY
  waSHington, dC b

 27 VASSAR COLLEGE
  PougHkeePSie, nY a+

 28 UNITED STATES NAVAL ACADEMY
  annaPoliS, md  na 

 29 UNIVERSITY OF VIRGINIA
  CHarlotteSville, va na

 30 UNIVERSITY OF  
  MICHIGAN, ANN ARBOR
  ann arbor, mi na

 31 UNITED STATES  
  AIR FORCE ACADEMY
  Colorado SPringS, Co na

 32 DAVIDSON COLLEGE
  davidSon, nC a+

 33 RICE UNIVERSITY
  HouSton, tx a+

 34 UNIV OF CALIFORNIA, LOS ANGELES
  loS angeleS, Ca na

 35 BOSTON COLLEGE
  CHeStnut Hill, ma a

 36 COLGATE UNIVERSITY
  Hamilton, nY a+

 37 VANDERBILT UNIVERSITY
  naSHville, tn a

 38 UNIVERSITY OF NORTH  
  CAROLINA, CHAPEL HILL
  CHaPel Hill, nC na

 39 WESLEYAN UNIVERSITY
  middletown, Ct a+

 40 BRYN MAWR COLLEGE
  brYn mawr, Pa a+

 41 MIDDLEBURY COLLEGE
  middleburY, vt a+

 42 CARNEGIE MELLON UNIVERSITY
  PittSburgH, Pa a

 43 HAVERFORD COLLEGE
  Haverford, Pa a+

 44 COLLEGE OF WILLIAM AND MARY
  williamSburg, va na

 45 CARLETON COLLEGE
  nortHfield, mn a+

 46 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY
  baltimore, md a

 47 HAMILTON COLLEGE
  Clinton, nY a+

 48 LAFAYETTE COLLEGE
  eaSton, Pa a+

 49 COLBY COLLEGE
  waterville, me a+

 50 OBERLIN COLLEGE
  oberlin, oH a+
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ფინანსური
 რიგი კოლეჯი თანრიგი

ი
ვ ნი სის ბო ლოს, და ახ ლო ე ბით ორ თვე ში 

მას შემ დეგ, რაც უმაღ ლეს სას წავ ლე ბელ ში 

სწავ ლის გაგ რ ძე ლე ბის მსურ ველ თა უმ რავ-

ლე სო ბამ გაგ ზავ ნა თა ვი სი სა დე პო ზი ტო 

ქვით რე ბი ად გი ლე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად მთე ლი 

ამე რი კის ასო ბით კო ლეჯ ში, ლონ გ -ა ი ლენ დის კამ პუს 

Post-ში, რო მე ლიც ნი უ -ი ორ კის მდი დარ გა რე უ ბან ში, 

ბრუკ ვილ შია გან ლა გე ბუ ლი, ახა ლი მე თო დის გა მოც და 

და იწყო. ამ მე თო დის სა შუ ა ლე ბით, 2017 წლის სას წავ-

ლო წლი სათ ვის, კო ლე ჯი და ახ ლო ე ბით 250 ად გი ლის 

შევ სე ბას იმე დოვ ნებ და. 

24 ივ ნი სი დან მო ყო ლე ბუ ლი, ლონ გ -ა ი ლენ დის უნი-

ვერ სი ტეტ ში „ექსპრესგადაწყვეტილების კვი რა“ იყო. 

უფ როს კ ლა სე ლებს ეპა ტი ჟე ბოდ ნენ კამ პუს Post-ის 

Mullarkey Hall-ში ნე ბის მი ერ დროს, დი ლის 9 სა ა თი-

დან სა ღა მოს 7 -მდე. მათ ხელთ უნ და ჰქო ნო დათ აკა-

დე მი უ რი მოს წ რე ბის ამო ნა წე რი, SAT-ის (ამერიკული 

კო ლე ჯის ტეს ტი რე ბის სის ტე მა) ქუ ლე ბი და პი რა დი 

გან ცხა დე ბა. LIU-ის მიმ ღე ბი კო მი სი ის ოფიც რე ბი 

პი რო ბას დებ დ ნენ, რომ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იქ ვე, ად-

გილ ზე ვე მი ი ღებ დ ნენ, სა აპ ლი კა ციო შე სა ტა ნი 

არ იქ ნე ბო და გა და სახ დე ლი და სა შე მოდ გო მო 

ლექ ცი ე ბის თ ვის რე გის ტ რა ცია და უ ყოვ ნებ ლივ 

ჩა ტარ დე ბო და. ზუს ტად იმ პე რი ოდ ში მსგავ სი 

ღო ნის ძი ე ბა ლონ გ -ა ი ლენ დის უნი ვერ სი ტე ტის 

ბრუკ ლი ნის კამ პუს შიც ჩა ტარ და. 

Post-ის აგ რე სი უ ლი მარ კე ტინ გუ ლი ხრი კე ბი 

შე მაშ ფო თებ ლად წა ა გავს და ბალ პ რო ცენ ტი ა ნი 

სა ბი ნაო სეს ხე ბის და უ ყოვ ნებ ლივ გა ცე მის პრაქ-

ტი კას, რა მაც სა ბი ნაო კრი ზი სამ დე მიგ ვიყ ვა ნა. 

თუმ ცა პრო დუქ ტი, რო მელ ზეც დღეს ვსა უბ რობთ, 

თით ქოს ნაკ ლე ბად ხელ შე სა ხე ბი ა, ვიდ რე იპო-

თე კუ რი სეს ხი. რე ა ლუ რად, მიმ ღე ბი კო მი სი ის ეს 

ოფიც რე ბი ყი დი ან უკე თე სი ცხოვ რე ბის პერ ს პექ-

ტი ვას უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის სა შუ ა ლე-

ბით.

ლონ გ -ა ი ლენ დის უნი ვერ სი ტე ტი ამ წა მოწყე ბა-

ში მარ ტო არ არის. ნი უ ბურ გის (ნიუ-იორკის შტა ტი) 

Mount Saint Mary College-ი და ჰე კეტ ს ტა უ ნის 

(ნიუ- ჯერ სის შტა ტი) Centenary College-ი მო მა ვალ 

სტუ დენ ტებს მსგავს „სწრაფად და ად გი ლობ რი-

ვად“ მოქ მე დე ბას სთა ვა ზო ბენ. ლონ გ -ა ი ლენ დის 

უნი ვერ სი ტე ტის რე გის ტ რა ცი ის გან ყო ფი ლე ბის ვი-

ცე- პ რე ზი დენ ტის, ჯე კი ნი ლო ნის, თქმით“ უნი ვერ-

სი ტე ტი კი დევ ერ თი ნა ბი ჯით წა ი წევს წინ, რად გან  

სახ ლ ში მომ სა ხუ რე ბის აკა დე მი კურ ვერ სი ას 

გა მო ი ყე ნებს: გა ზაფხულ ზე მიმ ღე ბი კო მი სი ის 

ოფიც რებს სკო ლებ ში გაგ ზავ ნის სტუ დენ ტე ბის 

ად გი ლობ რი ვად მი სა ღე ბად.

თუ ლონ გ -ა ი ლენ დის უნი ვერ სი ტე ტის მოქ მე-

დე ბა ში გარ კ ვე ულ სა სო წარ კ ვე თას და ი ნა ხავთ, 

ესე იგი არ შეც დით - ეს მარ თ ლაც ასე ა. ფი ნან სუ რი 

თვალ საზ რი სით მას აქვს სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მე-

ბი, რომ ლე ბიც სა ერ თოა ასო ბით კო ლე ჯის თ ვის. 

თა ნახ მად უახ ლე სი ფი ნან სუ რი მო ნა ცე მე ბი სა, 

რომ ლე ბიც  ლონ გ -ა ი ლენ დის უნი ვერ სი ტეტ მა მი ა-

წო და გა ნათ ლე ბის დე პარ ტა მენტს, მი სი კამ პუ სი 

Post-ი უკ ვე სა მი წე ლია მიმ დი ნა რე დე ფი ცი ტის 

პი რო ბებ ში მუ შა ობს. მი სი ძი რი თა დი ხარ ჯე ბი 

ანუ ხარ ჯე ბი, რომ ლე ბიც არ სე ბი თია სა გან მა ნათ-

ლებ ლო საქ მი ა ნო ბი სას, უფ რო დი დი ა, ვიდ რე 

მი სი ძი რი თა დი შე მო სა ვა ლი. ბევ რი სხვა სკო ლის 

მსგავ სად, Post-ი სწავ ლის სა ფა სურ ზეა და მო კი-

დე ბუ ლი, რამ დე ნა დაც მი სი ძი რი თა დი წლი უ რი 

შე მო სავ ლის და ახ ლო ე ბით 90%-ს სტუ დენ ტ თა 

გა და სა ხა დე ბი წარ მო ად გენს. 

წელს Post-მა სწავ ლის გა და სა ხა დი 3,5%-ით, 

საუკეთესო კოლეჯები: კეროლაინ ჰოვარდის რედაქციით. 

თანრიგები გამოთვლილია ექსკლუზიურად FOrBEs-ისათვის 

CENTEr FOr COLLEGE AFFOrDABiLiTY & PrODuCTiViTY-ის („კოლეჯის 

ხელმისაწვდომობისა და პროდუქტიულობის ცენტრი“) მიერ.
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 51 BRANDEIS UNIVERSITY
  waltHam, ma a-

  52 HARVEY MUDD COLLEGE
  Claremont, Ca a+

 53 UNIVERSITY OF ILLINOIS,  
  URBANA-CHAMPAIGN
  urbana, il na

 54 BARNARD COLLEGE
  new York, nY a

 55 UNIVERSITY OF WASHINGTON
  Seattle, wa na

 56 NEW YORK UNIVERSITY
  new York, nY b

 57 WASHINGTON UNIVERSITY  
  IN ST. LOUIS
  St. louiS, mo a+

 58 UNION COLLEGE
  SCHeneCtadY, nY a

 59 SMITH COLLEGE
  nortHamPton, ma a+

 60 WAKE FOREST UNIVERSITY
  winSton-Salem, nC a+

 61 UNIVERSITY OF ROCHESTER
  roCHeSter, nY a

 62 WHITMAN COLLEGE
  walla walla, wa a+

 63 UNIVERSITY OF  
  SOUTHERN CALIFORNIA
  loS angeleS, Ca a

 64 GRINNELL COLLEGE
  grinnell, ia a+

 65 REED COLLEGE
  Portland, or a+

 66 UNIVERSITY OF TEXAS, AUSTIN
  auStin, tx na

 67 COOPER UNION
  new York, nY a

 68 UNIVERSITY OF WISCONSIN,  
  MADISON
  madiSon, wi na

 69 KENYON COLLEGE
  gambier, oH a

 70 LEHIGH UNIVERSITY
  betHleHem, Pa a+

 71 COLLEGE OF THE HOLY CROSS
  worCeSter, ma a

 72 SANTA CLARA UNIVERSITY
  Santa Clara, Ca b+

 73 UNIVERSITY OF  
  MARYLAND, COLLEGE PARK
  College Park, md na

 74 UNIVERSITY OF FLORIDA
  gaineSville, fl na

 75 BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY
  Provo, ut a

 76 COLORADO COLLEGE
  Colorado SPringS, Co a+

 77 GEORGE WASHINGTON  
  UNIVERSITY
  waSHington, dC b+

 78 TRINITY COLLEGE
  Hartford, Ct a

 79 VILLANOVA UNIVERSITY
  villanova, Pa b

 80 CENTRE COLLEGE
  danville, kY a-

 81 SOUTHERN METHODIST  
  UNIVERSITY
  dallaS, tx b+

 82 MACALESTER COLLEGE
  St. Paul, mn a+

 83 GEORGIA INSTITUTE  
  OF TECHNOLOGY
  atlanta, ga na

 84 MOUNT HOLYOKE COLLEGE
  SoutH HadleY, ma a+

 85 BOSTON UNIVERSITY
  boSton, ma b

 86 FRANKLIN AND  
  MARSHALL COLLEGE
  lanCaSter, Pa a

 87 VIRGINIA MILITARY INSTITUTE
  lexington, va na

 88 UNIVERSITY OF RICHMOND
  riCHmond, va a+

 89 CASE WESTERN  
  RESERVE UNIVERSITY
  Cleveland, oH a

 90 UNIVERSITY OF GEORGIA
  atHenS, ga na

 91 SEWANEE—UNIVERSITY  
  OF THE SOUTH
  Sewanee, tn a

 92 DEPAUW UNIVERSITY
  greenCaStle, in a-

 93 PENNSYLVANIA STATE  
  UNIVERSITY, UNIVERSITY PARK
  univerSitY Park, Pa na

 94 UNITED STATES  
  COAST GUARD ACADEMY
  new london, Ct na

 95 SCRIPPS COLLEGE
  Claremont, Ca a+

 96 UNIVERSITY OF CALIFORNIA, 
  SANTA BARBARA
  Santa barbara, Ca na

 97 INDIANA UNIVERSITY,  
  BLOOMINGTON
  bloomington, in na

 98 WHEATON COLLEGE
  norton, ma b+

ანუ $34005-მდე გა ზარ და, თუმ ცა ის უზარ მა ზარ ფას-

დაკ ლე ბებს სთა ვა ზობს თით ქ მის ყო ველ მო მა ვალ 

პირ ველ კურ სელს. მის ვებ გ ვერ დ ზე რამ დე ნი მე დაწ კა-

პუ ნე ბით გა ეც ნო ბით გა რი გე ბის შე საძ ლე ბე ლო ბებს. 

თუ თქვე ნი შვი ლი A კა ტე გო რი ის სტუ დენ ტია და სტან-

დარ ტულ ტეს ტ ში მი სი ქუ ლა მაქ სი მა ლუ რი 1600-დან 

1300-ს აღ წევს, შე გიძ ლი ათ წე ლი წად ში $20 000-იანი 

ფას დაკ ლე ბის იმე დი გქონ დეთ. 

უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ბა ზარ ზე ფა სე ბის ზრდი სა 

და პა რა ლე ლუ რად უზარ მა ზა რი ფას დაკ ლე ბე ბის ეს 

პა რა დოქ სი, სი ნამ დ ვი ლე ში, სა შუ ა ლო და და ბა ლი დო-

ნის კო ლე ჯე ბის ცხოვ რე ბის წე სად იქ ცა. ეს არის სიმ პ-

ტო მი ღრმად და ა ვა დე ბუ ლი სის ტე მი სა, სა დაც ჰარ ვარ-

დი სა და იელის მსგავ სი ელი ტუ რი და წე სე ბუ ლე ბე ბის 

პრეს ტი ჟუ ლო ბა აიძუ ლებს ათა სო ბით არა ე ლი ტურ სკო-

ლას მი მარ თოს სტრა ტე გი ას, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 

მა ღა ლი ფა სე ბი და უზარ მა ზა რი ფას დაკ ლე ბე ბი უფ რო 

ეფექ ტი ა ნი ა, ვიდ რე და ბა ლი ფა სე ბი და შე და რე ბით 

მცი რე ფას დაკ ლე ბე ბი. კო ლე ჯე ბი სა და უნი ვერ სი ტე-

ტე ბის ბიზ ნე სო ფიც რე ბის ნა ცი ო ნა ლუ რი ასო ცი ა ცი ის 

(National Association of College & University Business Of-

ficers) თა ნახ მად, ე.წ. სას წავ ლო ფას დაკ ლე ბის ტა რი ფი 

ექ ვ სი წლის გან მავ ლო ბა ში გა ნუხ რე ლად იზ რ დე ბა და 

ამ ჟა მად 45%-ს შე ად გენს. გარ კ ვე უ ლი თვალ საზ რი სით, 

კო ლე ჯე ბი პრეს ტი ჟუ ლო ბის მა ძი ე ბე ლი ლი ქი ო რის 

ბრენ დე ბის მსგავ სად მოქ მე დე ბენ. სხვა შემ თხ ვე ვა ში 

ისი ნი მოგ ვა გო ნე ბენ Macy-ის ჩვე უ ლებ რივ ფას დაკ ლე-

ბე ბის დღე ებს, ოღონდ - ხმა უ რის გა რე შე.

ლონ გ -ა ი ლენ დის უნი ვერ სი ტე ტის კამ პუ სი Post-ი 

იღებს მცი რე შე წი რუ ლე ბას $43 მი ლი ო ნის ფარ გ ლებ-

ში, ანუ 7 000 სტუ დენ ტი დან თი თო ზე $6 000-ს (მაშინ 

როდესაც პრინ ს ტო ნის უნი ვერ სი ტეტ ში თი თო სტუ დენ-

ტ ზე $2 მი ლი ო ნი მო დის). მი სი „სტუდენტური მო სავ-

ლის“ მაჩ ვე ნე ბე ლი, ბო ლო ან გა რი შის თა ნახ მად, 

17%-ს შე ად გენს, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ მის მი ერ 

მი ღე ბუ ლი სა შუ ა ლო სკო ლის ყო ვე ლი ათი კურ ს დამ-

თავ რე ბუ ლი დან ორ ზე ნაკ ლე ბი თან ხ მ დე ბა Post-ში 

სწავ ლის გაგ რ ძე ლე ბა ზე.

რა თქმა უნ და, ლონ გ -ა ი ლენ დის უნი ვერ სი ტე ტის 

არამ ყა რი ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის მი ხედ-

ვით ვერ ვიმ ს ჯე ლებთ გა ნათ ლე ბის იმ ხა რის ხ ზე, 

რო მელ საც ის თა ვის 

სტუ დენ ტებს აწ ვ დის. 

ეს უნი ვერ სი ტე ტი 

არ შე დის Forbes-ის 

მი ერ და სა ხე ლე ბულ 

სა უ კე თე სო კო ლეჯ თა 

რიცხ ვ ში, მაგ რამ კარ გი 

ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ-

დე ბა რე გი ო ნა ლუ რი 

სკო ლე ბის რე ი ტინ გ ში. 

თუმ ცა თუ მას შე ვა ფა-

სებთ, რო გორც მოქ მედ 

ბიზ ნესს, აღ მოჩ ნ დე ბა, 

რომ ლონ გ -ა ი ლენ-

დის უნი ვერ სი ტე ტი 

სა ში ნელ გა ჭირ ვე ბას 

გა ნიც დის და წლი-

დან წლამ დე იბ რ ძ ვის 

ხარ ჯე ბის და სა ფა რად. 

მან ახ ლა ხან მო იწ ვია 

ახა ლი პრე ზი დენ ტი, 

რო მე ლიც მი სი საქ მი ა ნო ბის რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ას 

შე უდ გა. 

თა ნახ მად Forbes-ის ახა ლი ფი ნან სუ რი თან რი-

გე ბი სა, რომ ლე ბიც აანა ლი ზებს კერ ძო არა კო მერ-

ცი უ ლი კო ლე ჯე ბის სა ბუ ღალ ტ რო ბა ლან სებ სა და 

ოპე რა ტი ულ შე საძ ლებ ლო ბებს, ლონ გ -ა ი ლენ დის 

უნი ვერ სი ტე ტის კამ პუს Post-ს D თან რი გი ენი ჭე ბა. 

ამ თვალ საზ რი სით ,  ლონ გ -ა ი ლენ დის უნი ვერ-

სი ტე ტი ნამ დ ვი ლად არ არის მარ ტო. D თან რი გი მი ე-

ნი ჭა და ახ ლო ე ბით 107 სხვა სკო ლას - მათ შო რის 

ისეთ ცნო ბილ და წე სე ბუ ლე ბას, რო გო რი ცაა ოჰა ი ოს 

ვი ტენ ბერ გის უნი ვერ სი ტე ტი, ხო ლო 925 კო ლე ჯი-

დან, რომ ლე ბიც ფი ნან სუ რი სიმ ყა რის მი ხედ ვით 

შე ვა ფა სეთ, ნა ხე ვარ მა C ან უფ რო და ბა ლი თან რი გი 

და იმ სა ხუ რა. 

(პროგ ნო ზი არა კე თილ სა ი მე დო ა, - გარ კ ვე ულ-

წი ლად იმი ტომ, რომ დღეს უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის 

და წე სე ბუ ლე ბე ბი უაღ რე სად რთულ ბიზ ნეს გა რე-

128

a B c D

253

436

108

დოლარის რყევა დომინირებს

თანრიგების მინიჭება 
კერძო არაკომერციული 
კოლეჯებისათვის

GrinneLL  
CoLLeGe
სტუდენტთა რიცხვი:

1,693
სწავლის გადასახადი: 

$41,000

შე წი რუ ლე ბა: $1,5 მი ლი არ-

დი. უორენ ბა ფე ტი ას რუ ლებ-

და მე ურ ვის ფუნ ქ ცი ას 

1968 - 2011 წლებ ში.  

93%: პირ ველ კურ სე-

ლე ბი სა და მე ო რე კურ-

სე ლე ბის რა ო დე ნო ბის 

შე ფარ დე ბა.  

2013 წელს ხმა 

მისცა ბრმად მიღების 

აუცილებლობას.

ცნო ბი ლი  
კურ ს დამ თავ რე ბუ ლე ბი:
კრის ტინ თორ ბურ ნი,  
და ამ თავ რა 1992 წელს,  
ოლიმ პი ე ლი ვე ლო სი პე დის ტი.

იან რო ბერ ტ სი, და ამ თავ რა 
1987 წელს, Upright Citizens 
Brigade-ის დამ ფუძ ნე ბე ლი.

რო ბერტ ნო ი სი, და ამ თავ რა 
1949 წელს,   Intel-ის  
თა ნა დამ ფუძ ნე ბე ლი.
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მო ში საქ მი ა ნო ბენ. 

წარ მო იდ გი ნეთ, რომ 

მარ თავთ კომ პა ნი ას, 

რო მე ლიც გარ კ ვე ულ 

სა ქო ნელს ყი დის, სა-

დაც ფას წარ მოქ მ ნის 

სის ტე მა ბუნ დო ვა ნია 

და გყავთ ასო ბით 

კონ კუ რენ ტი, რომ ლე-

ბიც გა აფ თ რე ბუ ლი 

იბ რ ძ ვი ან მომ ხ მა-

რე ბელ თა ერ თ სა და 

იმა ვე მუდ მი ვად 

კლე ბა დი ბა ზი სათ ვის, 

რო მე ლიც, სხვა თა 

შო რის, თვი თო ნაც 

ფი ნან სურ კრი ზისს გა ნიც დის.

შემ დეგ წარ მო იდ გი ნეთ, რომ თქვე ნი მთა ვა რი 

შე მო სავ ლე ბის ერ თ -ერ თი დამ ხ მა რე ძა ლა, შტა ტის 

ან ფე დე რა ლუ რი მთავ რო ბის სუბ სი დი ე ბი და გრან-

ტე ბი, შემ ცირ და ან გა უქ მ და. ამას და ა მა ტეთ ისიც, 

რომ თქვე ნი ბიზ ნე სის ჯე ბი რებს შტურ მით იღე ბენ 

ახ ლად გა მო ჩე კი ლი კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 

და იაფ ფა სი ა ნი ონ ლა ინ -ალ ტერ ნა ტი ვე ბი.

„ეს გა რე მო უაღ რე სად კონ კუ რენ ტუ ლი ა. გულ წ-

რ ფე ლად რომ ვთქვათ, სა ში ნელ დღე ში ჩა ვიგ დეთ 

თა ვი რო გორც თა ნა სა ზო გა დო ე ბამ“, - ამ ბობს დე- 

მო ი ნის (აიოვის შტა ტი) დრე ი კის უნი ვერ სი ტე ტის 

პრე ზი დენ ტი დე ვიდ მაქ ს ვე ლი. ის გუ ლის ხ მობს ფა-

სე ბის / ფას დაკ ლე ბე ბის კუ ლი სებს მიღ მა მიმ დი ნა რე 

ომს. „ძირითადად ეს არის [ბიზნესი], რო მე ლიც 17 

წლის ახალ გაზ რ დე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზეა და მო-

კი დე ბუ ლი. 

1881 წელს და არ სე ბუ ლი დრე ი კის უნი ვერ სი ტე ტი, 

სა დაც ყო ველ წ ლი უ რად 5 300 სტუ დენ ტი რე გის ტ-

რირ დე ბა, და ახ ლო ე ბით ათი წლის წინ გა კოტ რე ბის 

საფ რ თხის წი ნა შე დად გა მას შემ დეგ, რაც ის უმაღ-

ლე სი ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის დიდ მა ნა წილ მა და ტო ვა. 

მაგ რამ მაქ ს ველ მა, რო მელ მაც პრე ზი დენ ტის პოს ტი 

1999 წელს და ი კა ვა, შე ამ ცი რა ისე თი ძვი რად ღი-

რე ბუ ლი და ნაკ ლე ბად პო პუ ლა რუ ლი პროგ რა მე ბი, 

რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, უმაღ ლე სი სა ექ თ ნო 

გა ნათ ლე ბა და გა მო თა ვი სუფ ლე ბუ ლი რე სურ სე ბი 

გა და ა მი სა მარ თა მა ღალ მოთხოვ ნა დი პროგ რა მე-

ბის კენ, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, ფარ მა ცევ ტი კა. 

ბო ლო რვა წლის გან მავ ლო ბა ში დრე ი კის უნი ვერ-

სი ტეტ მა და იწყო მცი რე მიმ დი ნა რე მო გე ბის მი ღე ბა 

და მი სი შე წი რუ ლე ბე ბი 1999 წლის $104 მი ლი ო ნი-

PePPerdine  
UniVerSiTY
სტუდენტთა რიცხვი:

3 474
სწავლის გადასახადი: 

$42 770

უახ ლო ე სი პლა ჟე ბი: 
Malibu lagoon State 
Beach, Dan Blocker 
Beach,topanga State 
Beach  
აკ რ ძალ ვე ბი : ალ კო ჰო-
ლი, სა წი ნა აღ მ დე გო 
სქე სი სათ ვის გან კუთ-
ვ ნილ ოთა ხებ ში სტუმ-
რო ბა ღა მის პირ ვე ლი 
სა ა თის შემ დეგ.

ცნო ბი ლი 
კურ ს დამ თავ რე ბუ ლე ბი:
კლარკ ოურე ნი, და ამ თავ რა 
1956 წელს, eharmony-ის თა ნა-
დამ ფუძ ნე ბე ლი.

როდ ბლა გო ე ვი ჩი, და ამ თავ რა 
1983 წელს, იური დი ულ მეც ნი ე-
რე ბა თა დოქ ტო რი, ილი ნო ი-
სის ყო ფი ლი გუ ბერ ნა ტო რი.

ტოპ 300
 99 UNIVERSITY OF  
  CALIFORNIA, DAVIS
  daviS, Ca na

 100 PEPPERDINE UNIVERSITY
  malibu, Ca b+

 101 UNIVERSITY OF COLORADO, 
  BOULDER
  boulder, Co na

 102 CONNECTICUT COLLEGE
  new london, Ct b+

 103 UNIVERSITY OF DENVER
  denver, Co b

 104 DICKINSON COLLEGE
  CarliSle, Pa a

 105 RENSSELAER  
  POLYTECHNIC INSTITUTE
  troY, nY C

 106 PURDUE UNIVERSITY,  
  WEST LAFAYETTE
  weSt lafaYette, in na

 107 BATES COLLEGE 
  lewiSton, me a

 108 HOBART AND WILLIAM  
  SMITH COLLEGES
  geneva, nY b

 109 UNIVERSITY OF  
  MINNESOTA, TWIN CITIES
  minneaPoliS, mn na

 110 VIRGINIA TECH
  blaCkSburg, va na

111 COLORADO SCHOOL OF MINES 
  golden, Co na

 112 UNIVERSITY OF  
  CALIFORNIA, IRVINE
  irvine, Ca na

 113 GETTYSBURG COLLEGE
  gettYSburg, Pa b+

 114 UNIVERSITY OF CALIFORNIA,  
  SAN DIEGO
  la Jolla, Ca na

 115 SKIDMORE COLLEGE
  Saratoga SPringS, nY a

 116 AMERICAN UNIVERSITY
  waSHington, dC b

 117 OCCIDENTAL COLLEGE
  loS angeleS, Ca a

 118 PITZER COLLEGE
  Claremont, Ca a

 119 WOFFORD COLLEGE
  SPartanburg, SC b

 120 KALAMAZOO COLLEGE
  kalamazoo, mi a

 121 SAINT OLAF COLLEGE
  nortHfield, mn a

 122 TEXAS A&M UNIVERSITY,  
  COLLEGE STATION
  College Station, tx na

 123 SYRACUSE UNIVERSITY
  SYraCuSe, nY b

 124 UNIVERSITY OF MIAMI
  Coral gableS, fl b

 125 RUTGERS UNIVERSITY,  
  NEW BRUNSWICK
  new brunSwiCk, nJ na

 126 UNIVERSITY OF DELAWARE
  newark, de na

 127 LOYOLA UNIVERSITY MARYLAND
  baltimore, md C

 128 TULANE UNIVERSITY
  new orleanS, la b

 129 SAINT LAWRENCE UNIVERSITY
  Canton, nY b

 130 DENISON UNIVERSITY
  granville, oH a

 131 SARAH LAWRENCE COLLEGE
  bronxville, nY b-

 132 SOUTHWESTERN UNIVERSITY
  georgetown, tx a

 133 WILLAMETTE UNIVERSITY
  Salem, or b

 134 CREIGHTON UNIVERSITY
  omaHa, ne C+

 135 YESHIVA UNIVERSITY
  new York, nY a-

 136 WORCESTER  
  POLYTECHNIC INSTITUTE
  worCeSter, ma a-

 137 CUNY, CITY COLLEGE
  new York, nY na

 138 OHIO STATE  
  UNIVERSITY, COLUMBUS
  ColumbuS, oH na

 139 SUNY, BINGHAMTON  
  (BINGHAMTON UNIVERSITY)
  bingHamton, nY na

 140 UNIVERSITY OF CONNECTICUT
  StorrS-manSfield, Ct na

 141 WABASH COLLEGE
  CrawfordSville, in a

 142 TRINITY UNIVERSITY
  San antonio, tx a

 143 UNIVERSITY OF UTAH
  Salt lake CitY, ut na

 144 FURMAN UNIVERSITY
  greenville, SC a

 145 BENNINGTON COLLEGE
  bennington, vt b-

 146 EARLHAM COLLEGE
  riCHmond, in a

 147 HAMPSHIRE COLLEGE
  amHerSt, ma C-

თან რი გებს მიღ მა
კო ლე ჯე ბი და უნი ვერ სი ტე ტე ბი აქ ცი ე ბის მსგავ სად რომ იყი დე ბო დეს 

ბირ ჟა ზე, სწავ ლის ჩა მოთ ვ ლილ ფა სებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, უმაღ ლე სი გა-

ნათ ლე ბა სა მოთხე იქ ნე ბო და ფა სის შემ ცი რე ბა ზე მო თა მა შე სა ბირ ჟო 

სპე კუ ლან ტე ბი სათ ვის. კო ლე ჯის ფა სის გან საზღ ვ რა არა ე ფექ ტი ა ნია - 

მა ღალ ლიკ ვი დუ რი და წვრი ლი აქ ცი ე ბი (რომელთა ღი რე ბუ ლე ბა  

$1-ზე ნაკ ლე ბი ა) შე ფა სე ბის ერ თ ნა ი რი, ვიწ რო დი ა პა ზო ნის, ტენ დენ-

ცი ით ხა სი ათ დე ბა. იმ მცი რე რიცხო ვა ნი ელი ტუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო 

და წე სე ბუ ლე ბე ბის გა მოკ ლე ბით, რომ ლებ საც არ სჭირ დე ბათ ფას-

დაკ ლე ბე ბი, ჩა მოთ ვ ლი ლი ფა სე ბი იშ ვი ა თად შე ე სა ბა მე ბა ნამ დ ვილ 

ღი რე ბუ ლე ბას ან რე ა ლურ გა სა ყიდ ფა სებს. და ისი ნი თით ქ მის არა-

სო დეს ასა ხავს მათ უკან მდგო მი კო ლე ჯის ფი ნან სურ მდგო მა რე ო ბას. 

კო ლე ჯე ბის რე ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბის გა მო სავ ლე ნად Forbes-მა 

შექ მ ნა „კოლეჯის ფი ნან სუ რი თან რი გე ბის სის ტე მა“ და მი სი სა შუ ა ლე-

ბით გა ზო მა იმ 900-ზე მე ტი ოთხ წ ლი ა ნი კერ ძო არა კო მერ ცი უ ლი სკო-

ლის ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბა, რომ ლებ საც 500-ზე მე ტი სტუ დენ ტი 

ჰყავთ (საჯარო სკო ლე ბი არ მო ნა წი ლე ო ბენ). ანა ლი ზი სათ ვის გა მო ვი-

ყე ნეთ გა ნათ ლე ბის დე პარ ტა მენ ტის მი ერ მო წო დე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი 

ბო ლო ორი ფის კა ლუ რი წლის - 2011 და 2010 - შე სა ხებ. ამ თან რი გე ბის 

სა შუ ა ლე ბით იზო მე ბა ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბა, რო მელ საც გან-

საზღ ვ რავს სამ კა ტე გო რი ად და ყო ფი ლი ცხრა კომ პო ნენ ტი. 

• სა ბუ ღალ ტ რო ბა ლან სის სტა ბი ლუ რო ბა (40%), რაც გა ნი საზღ-

ვ რა შემ დე გი მო ნა ცე მე ბით: შე წი რუ ლე ბა თა აქ ტი ვე ბი სრუ ლი შტა ტის 

ეკ ვი ვა ლენ ტ ზე (15%), გა სა ხარ ჯი აქ ტი ვე ბის (აქტივები, რო მელ თა 

გა ყიდ ვაც შე იძ ლე ბა გა ჭირ ვე ბის შემ თხ ვე ვა ში) შე ფარ დე ბა და ვა ლი-

ა ნე ბას თან, სხვაგ ვა რად ცნო ბი ლი ა, რო გორც „კოლეჯის სი ცოცხ ლი-

სუ ნა რი ა ნო ბის კო ე ფი ცი ენ ტი“ (10%) და ასე ვე ანა ლო გი უ რი სა ზო მი, 

ცნო ბი ლი, რო გორც „პირველადი რე ზერ ვე ბის კო ე ფი ცი ენ ტი“ (15%). 

პირ ვე ლა დი რე ზერ ვი ზო მავს, შეძ ლებს თუ არა კო ლე ჯი საქ მი ა ნო ბის 

გაგ რ ძე ლე ბას (და რამ დენ ხანს), თუ იძუ ლე ბუ ლი გახ დე ბა გა ყი დოს 

მის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი აქ ტი ვე ბი ხარ ჯე ბის და სა ფა რად. მა-

გა ლი თად, ისე თი სკო ლე ბი, რო გო რი ცაა Pomona და Swarthmore-ი, 

აქ ტი ვე ბით იმ დე ნად მდი და რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ა, რომ მათ ათი წლის 

გან მავ ლო ბა ში შე უძ ლი ათ ხარ ჯე ბის და ფარ ვა სწავ ლე ბის სა ფა სურ ზე 

სა ერ თოდ უარის თქმის შემ თხ ვე ვა შიც კი. სხვა ცნო ბი ლი სკო ლე-

ბის - რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, Carnegie Mellon-ი და Syracuse-ი - პირ-

ვე ლა დი რე ზერ ვე ბის კო ე ფი ცი ენ ტი 1,0-ს შე ად გენს, რაც იმას ნიშ ნავს, 

რომ ისი ნი აქ ტი ვე ბის გა ყიდ ვით მი ღე ბუ ლი ფუ ლით ერთ წე ლი წადს 

გას ტა ნენ.

• ოპე რა ტი უ ლი მდგო მა რე ო ბა (35%): ეს არის აქ ტი ვე ბის რენ ტა-

ბე ლო ბის (10%), ძი რი თა დი საქ მი ა ნო ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის 

კო ე ფი ცი ენ ტი სა (10%) და, შე საძ ლო ა, ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნის - 

სწავ ლის გა და სა ხა დის, რო გორც ძი რი თა დი შე მო სავ ლე ბის პრო ცენ-

ტის (15%) ერ თობ ლი ო ბა. სწავ ლის გა და სა ხად ზე და მო კი დე ბუ ლე ბა 

ყვე ლა ზე სე რი ო ზუ ლი საფ რ თხე ა, რო მე ლიც დღეს მე ო რე ხა რის ხო ვან 

კო ლე ჯებს ემუქ რე ბა. 

• სტუ დენ ტ თა მი ღე ბის ნა ყო ფი ე რე ბა (10%): იმ სტუ დენ ტ თა 

პრო ცენ ტი, რომ ლებ მაც ამა თუ იმ კო ლეჯ ში სწავ ლა გა დაწყ ვი-

ტეს, მეტყ ვე ლებს არა მარ ტო იმა ზე, თუ რა ო დენ დი დია მოთხოვ ნა 

კონ კ რე ტულ სკო ლა ზე, არა მედ მიგ ვა ნიშ ნებს მიმ ღე ბი პერ სო ნა ლის 

ეფექ ტი ა ნო ბა ზეც. 

• პირ ველ კურ სე ლე ბი სათ ვის გან კუთ ვ ნი ლი ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გრან-

ტი (7,5%): ყვე ლა ზე მძი მე მდგო მა რე ო ბა ში აღ მო ჩე ნი ლი სკო ლე ბი 

იყე ნე ბენ ე.წ. „დამსახურების დახ მა რე ბას“ (ფინანსური დახ მა რე ბა, 

რო მე ლიც ეძ ლე ვა სტუ დენტს სხვა დას ხ ვა სა გან ში მიღ წე უ ლი გარ კ ვე უ-

ლი წარ მა ტე ბის გა მო), რო გორც იარაღს მო მა ვა ლი პირ ველ კურ სე ლე-

ბის 90%-ის მო სა ზი დად. 

• სას წავ ლო ხარ ჯე ბი დღის დას წ რე ბუ ლი სწავ ლე ბის ერთ სტუ-

დენ ტ ზე (7,5%): პრობ ლე მუ რი სკო ლე ბი, ჩვე უ ლებ რივ, ეკო ნო მი ას 

აკე თე ბენ ამ სფე რო ში.

- მ.ს.
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დან $169 მი ლი ო ნამ დე გა ი ზარ და. დრე ი კის უნი ვერ სი-

ტეტს, რო მე ლიც ჯერ კი დევ დი დად არის და მო კი დე ბუ-

ლი სწავ ლის სა ფა სურ ზე, ენი ჭე ბა C+ თან რი გი კერ ძო 

კო ლე ჯე ბის ფი ნან სუ რი სი ჯან სა ღის მი ხედ ვით. 

მაგ რამ მაქ ს ვე ლის მსგავ სი მე ნე ჯე რე ბი გა მო ნაკ-

ლისს წარ მო ად გე ნენ. დღეს კო ლეჯ თა უმე ტე სო ბის 

უდი დე სი პრობ ლე მა ის გახ ლავთ, რომ ისი ნი ჯან სა ღი 

საქ მი ა ნი პრაქ ტი კის სა პი რის პი რო მე თო დე ბით იმარ-

თე ბა. აშ შ -ის კო ლეჯ თა უმ რავ ლე სო ბა ში გა ბე რი ლი 

შტა ტე ბი და პროგ რა მე ბი ა, რაც ეკო ნო მი კუ რად გა უ მარ-

თ ლე ბე ლი ა. 

ახ ლა თით ქ მის ყვე ლა კო ლე ჯი კე თილ შო ბი ლუ რი 

გან ცხა დე ბე ბით გა მო დის, მაგ რამ მხო ლოდ ძა ლი-

ან ცო ტას აქვს ყოვ ლის მომ ც ვე ლი კულ ტუ რა ან უნა რი 

სა კუ თა რი თა ნამ შ რომ ლე ბი მი მარ თოს საკ ვან ძო კომ-

პე ტენ ცი ებ ზე, რო გორც ამას აკე თე ბენ ისე თი ძლი ე რი 

კომ პა ნი ე ბი, რო გო რი ცაა Coca-Cola, IBM-ი და Wells Fargo. 

კო ლე ჯე ბი სა და უნი ვერ სი ტე ტე ბის უმე ტე სო ბა ცდი ლობს 

ყვე ლას ყვე ლა ფე რი შეს თა ვა ზოს. 

„როდესაც ბიზ ნე სის გე ნე რა ლუ რი აღ მას რუ ლე ბე ლი 

ვი ყა ვი, ისეთ პრო დუქტს, რო მე ლიც არ იყი დე ბო და, ქსე-

ლი დან ვი ღებ დით და ამას თან და კავ ში რე ბით ეჭ ვე ბიც 

კი არ არ სე ბობ და. ჩვენ ორი ენ ტი რე ბუ ლი ვი ყა ვით სა ბაზ-

რო მოთხოვ ნა ზე“, - ამ ბობს რო ბერტ დიკ სო ნი, ჩრდი ლო-

ეთ კო ლო რა დოს უნი ვერ სი ტე ტის ყო ფი ლი პრე ზი დენ ტი 

და ავ ტო რი წიგ ნი სა „აკადემიური პროგ რა მე ბი სა და 

სერ ვი სე ბის პრი ო რი ტე ტე ბის გან საზღ ვ რა“ (Prioritizing 

Academic Programs and Services (John Wiley & Sons, 2010). 

„უმაღლესი გა ნათ ლე ბა ბევ რად გან ს ხ ვა ვე ბულ კულ ტუ-

რა ში ოპე რი რებს და ჩვე უ ლებ რივ, გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი 

მი ი ღე ბა იმ გათ ვ ლით, რომ რაც შე იძ ლე ბა მეტ ადა მი ანს 

მო ემ სა ხუ როს და მე ტი პროგ რა მა და ა მა ტოს. სამ წუ ხა-

როდ, არ ხდე ბა იმ პროგ რა მე ბი სა და სპე ცი ა ლო ბე ბის 

შემ ცი რე ბა, რომ ლებ ზე მოთხოვ ნაც აღარ არ სე ბობს. 

ამის მი ზე ზია ში ში, რომ ხალ ხის დათხოვ ნა ან მას შ-

ტა ბის შემ ცი რე ბა მო უ წევთ, ეს კი არა რა ცი ო ნა ლუ რი 

მიდ გო მა ა“.

ბიზ ნე სის კე თე ბის ასე თი მე თო დი ასა ტა ნი იყო, 

რო დე საც სა შუ ა ლო სკო ლის კურ ს დამ თავ რე ბულ თა 

ბა ზა რი ფარ თოვ დე ბო და, რო გორც ეს იყო 1990 - 2010 

წწ-ში. თუმ ცა ასო ცი ა ცია College Board-ისა და ACT-ის 

(„ამერიკული კო ლე ჯის ტეს ტი რე ბის სის ტე მა“) მი ერ და-

ფი ნან სე ბუ ლი კვლე ვა აჩ ვე ნებს, რომ სა შუ ა ლო სკო ლის 

კურ ს დამ თავ რე ბულ თა რიცხ ვი 2011 წლის 3,4- მი ლი ო-

ნი ა ნი პი კი დან ამ ჟა მინ დელ 3,2 მი ლი ო ნამ დე და ე ცა და, 

რო გორც ჩანს, ეს ტენ დენ ცია 2020 წლამ დე გაგ რ ძელ დე-

ბა. ამ უსი ა მოვ ნო დე მოგ რა ფი ულ მა ფაქ ტ მა, რო მელ-

საც ემა ტე ბა დი დი რე ცე სი ით გა მოწ ვე უ ლი სა ო ჯა ხო 

შე მო სავ ლის შემ ცი რე ბა, კი დევ უფ რო გა ამ წ ვა ვა 

პრობ ლე მა.

დენ ვე რის კვლე ვი თი ფირ მის, Academic 

Impressions-ის, პრე ზი დენ ტი ამიტ მრი გი ყვე ლაფ-

რის მი ზე ზად ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის სრულ უუნა რო ბას 

ასა ხე ლებს. „უმაღლესი გა ნათ ლე ბის სფე რო ში 

პა სუ ხის მ გებ ლო ბი სა გან გაქ ცე ვის ბუ მი ა“, - ამ ბობს 

მრი გი და მოჰ ყავს ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბი, 

რო მელ თა მი ხედ ვი თაც კო ლე ჯის დი რექ ტო რე ბის 

74% აცხა დებს, რომ ბი უ ჯე ტის შემ ცი რე ბა მათს და-

წე სე ბუ ლე ბა ში სწავ ლე ბის ხა რის ხის გა უ ა რე სე ბას 

გა მო იწ ვევს.

უნი ვერ სი ტე ტის პრე ზი დენ ტებ მა უნ და მო ი პო ვონ 

მხარ და ჭე რა თა ვი ანთ სა მე ურ ვეო საბ ჭო ებს მიღ მა 

არ სე ბუ ლი დაჯ გუ ფე ბე ბის მხრი დან, ფა კულ ტე ტე ბის 

ჩათ ვ ლით. ხში რად 

უმოქ მე დო ბა ყვე ლა ზე 

იოლი გა მო სა ვა ლი ა. 

„ერთ-ერთი გან ს ხ ვა-

ვე ბა კო მერ ცი ულ სამ-

ყა რო სა და უმაღ ლეს 

გა ნათ ლე ბას შო რის 

ისა ა, რომ უამ რავ 

მა გა ლითს ხვდე ბი, 

რო დე საც ერ თი და 

იგი ვე ხალ ხი გა ნუწყ-

ვეტ ლივ უშ ვებს ერ თ სა 

და იმა ვე შეც დო მებს 

ბი უ ჯეტ თან და და გეგ-

მ ვას თან და კავ ში რე-

ბით და ამი სათ ვის 

ისი ნი არა სო დეს 

აგე ბენ  პა სუხს“, - ამ-

ბობს კრი მო რის (ვირჯინია) Campus Strategies-ის 

ფი ნან სუ რი კონ სულ ტან ტი ლე რი გოლ დ ს ტე ი ნი. 

თუმ ცა, თუ უნი ვერ სი ტე ტის პრე ზი დენ ტე ბი 

კორ პო რა ცი უ ლი მე ნე ჯე რე ბის მსგავ სად მო იქ ცე-

ვი ან, ამან შე საძ ლოა უკ მა ყო ფი ლე ბა გა მო იწ ვი ოს, 

რო გორც ეს რ. ოუენ უილი ამსს და ე მარ თა. უილი-

ამ ს მა დი დი გა მოც დი ლე ბა მი ი ღო უოლ - ს ტ რი ტის 

24-წლიანი კა რი ე რის გან მავ ლო ბა ში, საქ მი ა ნობ-

და რა Salomon Brothers-ში, Goldman Sachs-სა და, 

ბო ლოს, Bear Stearns Asia-ში, მი სი თავ მ ჯ დო მა რის 

რან გ ში. შემ დეგ გა დაწყ ვი ტა პრო ფე სია შე ეც ვა ლა; 

მან მი ი ღო იელის უნი ვერ სი ტე ტის სა მარ თ ლის მა-

გის ტ რი სა და ის ტო რი უ ლი მეც ნი ე რე ბის დოქ ტო რის 

ხა რის ხე ბი. 2010 წლის ზაფხულ ში ის ლექ სინ გ ტო-

ნის (კენტუკის შტა ტი) ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ე რე ბა თა 

ტოპ 300
 148 RHODES COLLEGE
  memPHiS, tn a

 149 LOYOLA MARYMOUNT  
  UNIVERSITY
  loS angeleS, Ca b

 150 CLARK UNIVERSITY
  worCeSter, ma a-

 151 PROVIDENCE COLLEGE
  ProvidenCe, ri b

 152 UNIVERSITY OF TULSA
  tulSa, ok a

 153 CLEMSON UNIVERSITY
  ClemSon, SC na

 154 MICHIGAN STATE UNIVERSITY
  eaSt lanSing, mi na

 155 MIAMI UNIVERSITY, OXFORD
  oxford, oH na

 156 UNIVERSITY OF VERMONT
  burlington, vt na

 157 UNIVERSITY OF NEW HAMPSHIRE
  durHam, nH na

 158 HENDRIX COLLEGE
  ConwaY, ar a

 159 UNIVERSITY OF  
  CALIFORNIA, SANTA CRUZ
  Santa Cruz, Ca na

 160 NORTH CAROLINA STATE  
  UNIVERSITY, RALEIGH
  raleigH, nC na

 161 UNIVERSITY OF PUGET SOUND
  taComa, wa b

 162 DRAKE UNIVERSITY
  deS moineS, ia C+

 163 FORDHAM UNIVERSITY
  bronx, nY C+

 164 COLLEGE OF WOOSTER
  wooSter, oH a-

 165 UNITED STATES  
  MERCHANT MARINE ACADEMY
  kingS Point, nY na

 166 BARD COLLEGE
  annandale-on-HudSon, nY a-

 167 LAWRENCE UNIVERSITY
  aPPleton, wi b

 168 JAMES MADISON UNIVERSITY
  HarriSonburg, va na

 169 UNIVERSITY OF DALLAS
  irving, tx C

 170 CALIFORNIA POLYTECHNIC STATE 
  UNIVERSITY, SAN LUIS OBISPO
  San luiS obiSPo, Ca na

 171 UNIVERSITY OF PORTLAND
  Portland, or C

 172 UNIVERSITY OF SAN DIEGO
  San diego, Ca b

 173 SAINT JOHN’S COLLEGE
  Santa fe, nm b

 174 COLLEGE OF NEW JERSEY
  ewing, nJ na

 175 MILLS COLLEGE
  oakland, Ca b

 176 MARqUETTE UNIVERSITY
  milwaukee, wi C+

 177 SAINT MARY’S  
  COLLEGE OF MARYLAND
  St. marY’S CitY, md na

 178 JUNIATA COLLEGE
  Huntingdon, Pa C

 179 LOUISIANA STATE UNIVERSITY
  baton rouge, la na

 180 UNIVERSITY OF  
  MASSACHUSETTS, AMHERST
  amHerSt, ma na

 181 ALLEGHENY COLLEGE
  meadville, Pa b

 182 UNIVERSITY OF  
  OKLAHOMA, NORMAN
  norman, ok na

 183 UNIVERSITY OF IOWA
  iowa CitY, ia na

 184 LEWIS & CLARK COLLEGE
  Portland, or b

 185 FAIRFIELD UNIVERSITY
  fairfield, Ct b

 186 MILLSAPS COLLEGE
  JaCkSon, mS b

 187 CLARKSON UNIVERSITY
  PotSdam, nY C

 188 FISK UNIVERSITY
  naSHville, tn b

 189 HAMPDEN-SYDNEY COLLEGE
  HamPden-SYdneY, va b

 190 UNIVERSITY OF  
  SOUTH CAROLINA, COLUMBIA
  Columbia, SC na

 191 GONZAGA UNIVERSITY
  SPokane, wa C

 192 GROVE CITY COLLEGE
  grove CitY, Pa na

 193 UNIVERSITY OF PITTSBURGH
  PittSburgH, Pa na

 194 UNIVERSITY OF SAN FRANCISCO
  San franCiSCo, Ca b-

 195 BENTLEY UNIVERSITY
  waltHam, ma b-

 196 HILLSDALE COLLEGE
  HillSdale, mi na

 197 GEORGE MASON UNIVERSITY
  fairfax, va na

Bard 
CoLLeGe
სტუდენტთა რიცხვი:

1,985
სწავლის გადასახადი: 

$44,800
მდედრობითი და 
მამრობითი სქესის 
სტუდენტთა თანაფარდობა: 

42% / 58%

მი ლი არ დე რებ-
თან კავ ში რი: $60 
მი ლი ო ნი  ჯორჯ 
სო რო სი სა გან 2011 
წელს

ცნო ბი ლი  
კურ ს დამ თავ რე ბუ ლე ბი:
ჯონ ეშ ბე რი, პო ე ტი

ბილ ტ. ჯონ სი ქო რე ოგ რა ფი/ 
მო ცეკ ვა ვე

მო ნა სიმ პ სო ნი, მწე რა ლი, 
სტივ ჯობ სის უმ ც რო სი და.



გამ ცე მი ვე ტე რა ნი ფრედ პრა გე რი სა ინ ვეს ტი ციო 

სა ბან კო ფირ მა Prager &Co.-დან. - ისინი დარ ჩე ბი-

ან რე აქ ტი უ ლე ბი. მათ თ ვის ძნე ლია შე ჩე რე ბა და 

გა უმ ჯო ბე სე ბი სა კენ შე მოტ რი ა ლე ბის წერ ტი ლამ-

დე მის ვ ლაც კი“.

ეს იმას არ ნიშ ნავს, რომ უმაღ ლე სი გა ნათ ლე-

ბის მომ ხ მა რებ ლე ბი გა ურ კ ვე ველ მდგო მა რე ო-

ბა ში უნ და იყ ვ ნენ. Forbes-ის სა უ კე თე სო კო ლე ჯე-

ბის რე ი ტინ გე ბი, ფი ნან სუ რი თან რი გე ბის ახალ 

სის ტე მას თან ერ თად, შე საძ ლოა და გეხ მა როთ 

არა მხო ლოდ ყვე ლა ზე ხელ საყ რე ლი სკო ლე ბის, 

არა მედ ისე თე ბის მო ძებ ნა შიც, რომ ლე ბიც მრა-

ვა ლი წლის გან მავ ლო ბა ში იქ ნე ბი ან სა უ კე თე სო. 

ლუ სი ლა პოვ ს კი, ბალ ტი მო რის Goucher 

College-ის ყო ფი ლი ფი ნან სუ რი ვი ცე- პ რე ზი დენ ტი 

და უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ფი ნან სუ რი კონ სულ-

ტან ტი, გირჩევთ, ყუ რადღე ბა მი აქ ცი ოთ თქვენ 

მი ერ არ ჩე უ ლი კო ლე ჯე ბის ფი ნან სურ სტა ბი ლუ-

რო ბას: „ფინანსური პრობ ლე მე ბის ზო გი ერ თი 

თვალ ში სა ცე მი ნი შა ნი ა: კურ სის სა ა თე ბის რა ო-

დე ნო ბი სა და სიხ ში რის შემ ცი რე ბა; უფ რო მე ტი 

კურ სის გაძღო ლა ადი უნ ქ ტი ლექ ტო რე ბის მი ერ, 

ნაკ ლე ბი ფუ ლის გა მო ყო ფა კლუ ბე ბი სა და კამ პუ-

სის მა ტე რი ა ლუ რი ბა ზი სათ ვის“.

ფი ნან სუ რი პრობ-

ლე მე ბი მთა ვა რი 

მი ზე ზია აკ რე დი ტა ცი-

ის შე ჩე რე ბის თ ვი საც. 

მარ თ ლაც, ჩვენ მი ერ 

მი ნი ჭე ბუ ლი C და D 

თან რი გე ბის თორ-

მე ტამ დე სკო ლა უკ ვე 

აღ მოჩ ნ და აკ რე დი-

ტა ცი ას თან და კავ ში-

რე ბუ ლი პრობ ლე მის 

წი ნა შე. ორ წ ლი ა ნი 

კო ლე ჯის თ ვის ყვე-

ლა ზე უსი ა მოვ ნო 

აკ რე დი ტა ცი ის და-

კარ გ ვა ა. რო დე საც ეს 

ხდე ბა, ფე დე რა ლე ბი 

წყვე ტენ ფი ნან სური 

დახ მა რე ბის გა ცე მას, 

სას წავ ლე ბელ ში 

შემ ს ვ ლელ თა რიცხ ვი 

მკვეთ რად მცირ დე ბა 

და სი ნათ ლეც  

ქრე ბა. 

კო ლე ჯის მმარ თ ვე ლად და ი ნიშ ნა. უმ რავ ლე სო ბის 

აზ რით, უილი ამსს წარ მა ტე ბა ელო და. კო ლეჯ ში 

შემ ს ვ ლელ თა რიცხ ვი 20%-ით გა ი ზარ და და 233 

წლის სკო ლამ წა მო იწყო მსუ ბუ ქი ათ ლე ტი კი სათ-

ვის გან კუთ ვ ნი ლი ახა ლი სპორ ტუ ლი კომ პ ლექ სის 

მშე ნებ ლო ბა.

მი უ ხე და ვად ამი სა, 2013 წლის მა ის ში კო ლე ჯის 

პე და გო გი ურ მა კო ლექ ტივ მა უილი ამსს მო უ ლოდ-

ნე ლად „უნდობლობა“ გა მო უცხა და. რო გორც 

ჩანს, პრო ფე სო რებს არ მოს წონ დათ მი სი წმინ-

დად საქ მი ა ნი მიდ გო მა მე ნეჯ მენ ტის მი მართ და 

35-გვერდიან დო კუ მენ ტ ში მას „უყურადღებო და 

კო ლე გე ბი სად მი გულ გ რი ლი“ უწო დეს. სი ნამ დ ვი-

ლე ში ისი ნი იმ ფაქ ტ მა გა ა ღი ზი ა ნა, რომ უილი ა მსმა 

გა და დო ორი პრო ფე სო რის მუდ მივ შტატ ში ჩას მის 

სა კითხის გან ხილ ვა.

უილი ამ სის სტრა ტე გი ას ერ თ სუ ლოვ ნად უჭერ და 

მხარს ტრან სილ ვა ნი ის უნი ვერ სი ტე ტის სა მე ურ ვეო 

საბ ჭო. Forbes-ის თა ნახ მა დაც, ფი ნან სუ რი სი ჯან სა-

ღის რე ი ტინ გე ბის მი ხედ ვით ამ პა ტა რა კო ლეჯ მა შე-

და რე ბით შთამ ბეჭ და ვი, A თან რი გი მი ი ღო, მაგ რამ, 

მი უ ხე და ვად ამი სა, უილი ამ სი იძუ ლე ბუ ლი გახ და 

გა ნეცხა დე ბი ნა, რომ 2013-2014 სას წავ ლო წლის 

დას რუ ლე ბის შემ დეგ პოსტს და ტო ვებს.

ზო გი ერ თი უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლის პრობ ლე-

მე ბი მე ნეჯ მენ ტის ფარ გ ლებს სცილ დე ბა. ხში რად 

უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მაჩ ვე ნე ბელ თა სის ტე მა საც 

კი არა ე ფექ ტი ა ნო ბამ დე მივ ყა ვართ. მა გა ლი თად, 

დღეს სტან დარ ტუ ლი აკა დე მი უ რი მოს წ რე ბა იზო მე-

ბა საკ რე დი ტო სა ა თე ბით, ანუ „დასწრების დრო ით“, 

რო მე ლიც შე საძ ლოა სა ათ ში $1300-ს შე ად გენ დეს 

ისეთ სას წავ ლებ ელში, რო გო რი ცაა ნი უ -ი ორ კის 

უნი ვერ სი ტე ტი. სტუ დენ ტებ მა იცი ან, რომ მათ ესა ჭი-

რო ე ბათ 120 კრე დი ტი იმი სათ ვის, რომ ბა კა ლავ რის 

წო დე ბა მი ი ღონ. 

თუმ ცა დიკ სო ნი და ზო გი ერ თი სხვა კონ სულ ტან-

ტი ამ ტ კი ცე ბენ, რომ უნ და იზო მე ბო დეს არა სა ა თე ბი, 

არა მედ კომ პე ტენ ცი ა. ონ ლა ინ Western Governors 

University 14 წლის გან მავ ლო ბა ში სთა ვა ზობ და 

მსურ ვე ლებს დაჩ ქა რე ბულ, თა ვი სუ ფალ ტემ პ ში სწავ-

ლე ბას. გა სულ თვეს ვის კონ სი ნის უნი ვერ სი ტეტ მა 

თა ვი სი რე გი ო ნის სა აკ რე დი ტა ციო ორ გა ნი ზა ცი-

ის გან მი ი ღო სტუ დენ ტე ბი სათ ვის კომ პე ტენ ცი ა ზე 

და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბის შე თა ვა ზე ბის უფ ლე ბა.

არა ვინ ელის, რომ უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში 

ცვლი ლე ბე ბი მა ლე მოხ დე ბა. „დაწესებულებების 

დი დი ნა წი ლი აგ რ ძე ლებს და ხა რის ხე ბის პრინ ცი-

პით მუ შა ო ბას, - ამ ბობს კო ლე ჯის ობ ლი გა ცი ე ბის 

198 PACIFIC UNIVERSITY
  foreSt grove, or C

 199 UNIVERSITY OF WYOMING
  laramie, wY na

 200 OHIO WESLEYAN UNIVERSITY
  delaware, oH b

 201 WHITWORTH UNIVERSITY
  SPokane, wa C

 202 FLORIDA STATE UNIVERSITY
  tallaHaSSee, fl na

 203 CATHOLIC UNIVERSITY OF
  AMERICA
  waSHington, d.C. b

 204 COLLEGE OF THE ATLANTIC
  bar Harbor, me na

 205 UNIVERSITY OF ALABAMA
  tuSCalooSa, al na

 206 UNIVERSITY OF REDLANDS
  redlandS, Ca C-

 207 SAINT LOUIS UNIVERSITY
  St. louiS, mo b

 208 UNIVERSITY OF  MISSOURI,
  COLUMBIA
  Columbia, mo na

 209 UNIVERSITY OF ARKANSAS
  faYetteville, ar na

 210 KNOX COLLEGE
  galeSburg, il C

 211 UNIVERSITY OF ARIZONA
  tuCSon, az na

 212 STEVENS INSTITUTE  
  OF TECHNOLOGY
  Hoboken, nJ  C

 213 WESTMONT COLLEGE
  Santa barbara, Ca b

 214 CALVIN COLLEGE
  grand raPidS, mi C+

 215 TRANSYLVANIA UNIVERSITY
  lexington, kY a-

 216 MUHLENBERG COLLEGE
  allentown, Pa b

 217 UNIVERSITY OF OREGON
  eugene, or na

 218 UNIVERSITY OF SAINT THOMAS
  St. Paul, mn b

 219 JOHN CARROLL UNIVERSITY
  univerSitY HeigHtS, oH b

 220 GUSTAVUS ADOLPHUS COLLEGE
  St. Peter, mn C+

 221 ALBION COLLEGE
  albion, mi b+

 222 HOPE COLLEGE
  Holland, mi b

 223 SUNY, STONY BROOK  
  (STONY BROOK UNIVERSITY)
  StonY brook, nY na

 224 WHEATON COLLEGE
  wHeaton, il a

 225 AUBURN UNIVERSITY
  auburn, al na

 226 ARIZONA STATE UNIVERSITY
  PHoenix, az na

 227 SAINT JOSEPH’S UNIVERSITY
  PHiladelPHia, Pa C+

 228 ILLINOIS INSTITUTE  
  OF TECHNOLOGY
  CHiCago, il C

 229 UNIVERSITY OF MARY  
  WASHINGTON
  frederiCkSburg, va na

 230 WITTENBERG UNIVERSITY
  SPringfield, oH d

 231 ILLINOIS WESLEYAN UNIVERSITY
  bloomington, il b

 232 IOWA STATE UNIVERSITY
  ameS, ia na

 233 MANHATTAN COLLEGE
  riverdale, nY C

 234 ELON UNIVERSITY
  elon, nC b

 235 BAYLOR UNIVERSITY
  waCo, tx C

 236 NORTHEASTERN UNIVERSITY
  boSton, ma C+

 237 XAVIER UNIVERSITY
  CinCinnati, oH C

 238 MERRIMACK COLLEGE
  nortH andover, ma d

 239 POLYTECHNIC INSTITUTE OF NYU
  brooklYn, nY d

 240 OKLAHOMA STATE UNIVERSITY
  Stillwater, ok na

 241 SEATTLE UNIVERSITY
  Seattle, wa C

 242 AUGUSTANA COLLEGE
  Sioux fallS, Sd C+

 243 OHIO NORTHERN UNIVERSITY
  ada, oH C

 244 THE CITADEL
  CHarleSton, SC na

 245 TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY
  fort wortH, tx a

 246 UNIVERSITY OF KANSAS
  lawrenCe, kS na

 247 UNIVERSITY OF NEBRASKA,
   LINCOLN
  linColn, ne na

 248 VALPARAISO UNIVERSITY
  valParaiSo, in b-

 249 UNIVERSITY OF DAYTON
  daYton, oH b

 250 SUNY, GENESEO
  geneSeo, nY na

ტოპ 300

ariZona STaTe 
UniVerSiTY
სტუდენტთა რიცხვი:

58 404
სწავლის გადასახადი: 

$9 700 შტატის 
ფარგლებში

$23 000 შტა ტის  

ფარ გ ლებს გა რეთ

ვირ ტუ ა ლუ რი ლი დე რი: სტუ-

დენ ტე ბის ყვე ლა ზე დი დი ონ-

ლა ინ - კონ ტინ გენ ტი აქ ტი უ რი 

სა მეც ნი ე რო კვლე ვით და კა-

ვე ბულ ამე რი კულ უნი ვერ სი-

ტე ტებს შო რის. 

კურ ს დამ თავ რე-
ბულ თა პრო ცენ ტი: 

32% 4-წლიანი, 57%  

6-წლიანი. სტა დი ო ნი 
Sun Devil: გა და ღე-

ბუ ლია ფილ მებ ში  

„ჯე რი მა გუ ა ი ე რი“ (Jerry Ma-

guire) (1996), U2-ს Rattle and 

hum (1988) და “არი ზო ნის აღ ზ-

რ და” (Raising arizona) (1987) 

თა ნამ შ რომ ლო ბა მე ი ოს  
კლი ნი კას თან (Mayo Clinic): 
მე დი ცი ნის დოქ ტო რის/ 

იურის პ რუ დენ ცი ის დოქ ტო-

რის (M.D./J.D.) და მე დი ცი ნის 

დოქ ტო რის/ ბიზ ნე სად მი-

ნის ტ რი რე ბის მა გის ტ რის 

(M.D./M.B.a.) ორ მა გი ხა რის-

ხის პროგ რა მე ბი.
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ბა $422 500-ს, ან ისი ნი ექ ვემ დე ბა რე ბი ან ალ ტერ-

ნა ტი ულ მი ნი მა ლურ გა და სა ხადს (ალტერნატიული 

მი ნი მა ლუ რი გა და სა ხა დი შე საძ ლოა და გე კის როთ 

$200 000-იანი შე მო სავ ლის შემ თხ ვე ვა ში, თუ მა-

ღა ლი გა და სა ხა დე ბის მქო ნე შტატ ში ცხოვ რობთ). 

გა მო სა ვა ლი: მშობ ლე ბი აძ ლე ვენ აქ ცი ებს 

სტუ დენტს, რო მე ლიც ყი დის მათ სწავ ლის სა ფა-

სუ რის და სა ფა რად. მშობ ლე ბი იღე ბენ ზო მებს, 

რომ დეკ ლა რა ცი ა ში არ და ა სა ხე ლონ შვი ლი 

მათ ზე და მო კი დე ბულ პი რად. ამ გ ვა რი გა მო-

ტო ვე ბა მათ არაფ რად უღირთ (რადგან მათ არ 

შე უძ ლი ათ შე ღა ვა თე ბით სარ გებ ლო ბა), სტუ დენ-

ტი სათ ვის კი შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა სწავ ლის სა გა-

და სა ხა დო კრე დი ტის მოთხოვ ნა. თუ სტუ დენ ტი 

მო ითხოვს კრე დიტს, მშობ ლებს აღარ შე უძ ლი ათ 

მი სი მოთხოვ ნა, 

მაგ რამ მათ ეს 

მა ინ ც და მა ინც არ 

ანაღ ვ ლებთ, რად-

გან ში და სა გა და-

სა ხა დო სამ სა ხუ რი 

ამის უფ ლე ბას მა-

ინც არ მის ცემ და. 

სტუ დენ ტი ვალ-

დე ბუ ლია აქ ცი ე ბის 

გა ყიდ ვი სას გა და ი-

ხა დოს კა პი ტა ლის 

ნა მა ტის გა და სა-

ხა დი ( მ შობ ლე ბის 

გა ნაკ ვე თე ბით), 

მაგ რამ ეს სა გა და-

სა ხა დო ვალ დე ბუ-

ლე ბა მო ხერ ხე ბუ-

ლად ბა თილ დე ბა 

კრე დი ტით. ფაქ-

ტობ რი ვად, სა ბავ შ ვო გა და სა ხა დი ქრე ბა. ეს ყვე-

ლა ფე რი ცო ტა ჩახ ლარ თუ ლი ა, მაგ რამ სწო რედ 

ეს ხდე ბა, რო დე საც სა გა და სა ხა დო კო დექ სი 

სა მი მხრი დან უტევს მა ღალ შე მო სავ ლი ან ადა-

ტოპ 300
 251 AUSTIN COLLEGE
  SHerman, tx b

 252 SWEET BRIAR COLLEGE
  Sweet briar, va  a

 253 PRESBYTERIAN COLLEGE
  Clinton, SC C

 254 SPELMAN COLLEGE
  atlanta, ga a

 255 MONTANA STATE  
  UNIVERSITY, BOZEMAN
  bozeman, mt na

 256 PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY
  taComa, wa C

 257 UNIVERSITY OF KENTUCKY
  lexington, kY na

 258 COLLEGE OF THE OZARKS
  Point lookout, mo a+

 259 UNIVERSITY OF  
  CALIFORNIA, RIVERSIDE
  riverSide, Ca na

 260 SAINT MICHAEL’S COLLEGE
  ColCHeSter, vt C

 261 qUINNIPIAC UNIVERSITY
  Hamden, Ct b-

 262 GORDON COLLEGE
  wenHam, ma C

 263 URSINUS COLLEGE
  Collegeville, Pa b-

 264 SAN DIEGO STATE UNIVERSITY
  San diego, Ca na

 265 UTAH STATE UNIVERSITY
  logan, ut na

 266 ROLLINS COLLEGE
  winter Park, fl a-

 267 GOUCHER COLLEGE
  baltimore, md b+

 268 STONEHILL COLLEGE
  eaSton, ma b

 269 CARROLL COLLEGE
  Helena, mt C-

 270 SAINT MARY’S COLLEGE
  notre dame, in a

 271 SAINT MARY’S COLLEGE  
  OF CALIFORNIA
  moraga, Ca C

 272 SAN JOSE STATE UNIVERSITY
  San JoSe, Ca na

 273 TAYLOR UNIVERSITY
  uPland, in b

 274 MASTER’S COLLEGE  
  & SEMINARY
  Santa Clarita, Ca C

 275 CEDARVILLE UNIVERSITY
  Cedarville, oH C

 276 HANOVER COLLEGE
  Hanover, in a

 277 RANDOLPH-MACON COLLEGE
  aSHland, va b+

 278 UNIVERSITY OF MISSISSIPPI
  univerSitY, mS na

 279 MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY
  miSSiSSiPPi State, mS na

 280 CUNY, BARUCH COLLEGE
  new York, nY na

 281 NEBRASKA  
  WESLEYAN UNIVERSITY
  linColn, ne C+

 282 UNIVERSITY OF  
  TENNESSEE, KNOXVILLE
  knoxville, tn na

 283 SAINT ANSELM COLLEGE
  manCHeSter, nH b

 284 EMERSON COLLEGE
  boSton, ma C+

 285 MOREHOUSE COLLEGE
  atlanta, ga b

 286 SAINT JOHN’S UNIVERSITY
  queenS, nY C-

 287 COE COLLEGE
  Cedar raPidS, ia C

 288 CORNELL COLLEGE
  mount vernon, ia C

 289 CALIFORNIA LUTHERAN  
  UNIVERSITY
  tHouSand oakS, Ca C

 290 UNIVERSITY OF SCRANTON
  SCranton, Pa C+

 291 COLORADO STATE UNIVERSITY
  fort CollinS, Co na

 292 SAINT NORBERT COLLEGE
  de Pere, wi b

 293 CALIFORNIA MARITIME ACADEMY
  valleJo, Ca na

 294 BRYANT UNIVERSITY
  SmitHfield, ri b

 295 LUTHER COLLEGE
  deCoraH, ia b-

 296 BELOIT COLLEGE
  beloit, wi b

 297 ST. JOSEPH’S COLLEGE
  brooklYn, nY C+

 298 LOYOLA UNIVERSITY CHICAGO
  CHiCago, il b-

 299 WHITTIER COLLEGE
  wHittier, Ca C-

 300 SUNY, BUFFALO  
  (UNIVERSITY AT BUFFALO)
  buffalo, nY na

MiSSiSSiPPi STaTe
UniVerSiTY
სტუდენტთა რიცხვი:

16 312
სწავლის გადასახადი: 

$6 300 შტატის 
ფარგლებში

$16 000 შტა ტის  
ფარ გ ლებს გა რეთ

კურ ს დამ თავ რე ბულ თა  
პრო ცენ ტი: 30% 4-წლიანი 60% 
6-წლიანი. 
სტუ დენ ტე ბის თ ვის  
გა მო ყო ფი ლი დახ მა რე-
ბის სა ერ თო ოდე ნო ბა:  
$17,6 მი ლი ო ნი. 
ემ ბ ლე მა: „ბული“ 
ბულ დო გი, ამე რი კუ-
ლი კი ნო ლო გი უ რი 
კლუ ბის (akC) მი ერ 
რე გის ტ რი რე ბუ ლი 
ინ გ ლი სუ რი ბულ დო გი. 
მიტ ჩე ლის მე მო რი ა ლუ რი  
ბიბ ლი ო თე კის ფარ გ ლებ ში: 
ულის ს. გრან ტის საპ რე ზი-
დენ ტო ბიბ ლი ო თე კა (გაიხსნა 
2012 წელს), ჯონ გრი შე მის (’77)
ოთა ხი (გაიხსნა 1998 წელს).

საუკეთესო კოლეჯები გადასახადები

ი
მის ში შით, რომ მდი და რი ოჯა ხე ბი თავს 

აარი დებ დ ნენ პროგ რე სულ სა შე მო სავ-

ლო გა და სა ხა დებს, კონ გ რეს მა 1986 

წელს „საბავშვო გა და სა ხა დი“ შე მო ი ღო, 

რი თაც ახალ გაზ რ დე ბის სა ინ ვეს ტი ციო შე მო სა ვა-

ლი შე ი ტა ნა მა თი მშობ ლე ბის მა ღალ სა შე მო სავ ლო 

და ბეგ ვ რის კა ტე გო რი ა ში. ამ და ბეგ ვ რის გა მო ყე ნე-

ბა წყდე ბო და 14 წლის ასაკ ში, ახ ლა კი ამ გა და სა-

ხა დით იბეგ რე ბი ან ახალ გაზ რ დე ბი 24 წლამ დე - იმ 

შემ თხ ვე ვა ში, თუ ისი ნი სწავ ლო ბენ. არ სე ბობს 

ამის თა ვი დან აცი ლე ბის გზა? ამ კითხ ვა ზე პა სუ ხის 

გა სა ცე მად ჩვენ მივ მარ თეთ იურისტს კა ლი ფორ ნი-

ი დან - შტა ტი დან, სა დაც პროგ რე სი ვიზმს იმ დე ნი 

ხნის გან მავ ლო ბა ში აქვს ფეს ვე ბი გად გ მუ ლი, რომ 

ელი ტამ დაც ვი თი მე ქა ნიზ მე ბის შემუშავება შეძლო. 

ლო რა ზვი კე რი, რო მე ლიც ოჯა ხებს ეხ მა რე ბა ჩახ-

ლარ თულ სა გა და სა ხა დო საქ მე ებ ში, კრე ა ტი უ ლი 

შე მოვ ლი თი მა ნევ რე ბის სა შუ ა ლე ბით ახერ ხებს 

თა ვი დან აიცი ლოს სა ბავ შ ვო გა და სა ხა დი კო ლე-

ჯის სტუ დენ ტე ბის შემ თხ ვე ვა ში.

ფან დი და კავ ში რე ბუ ლია შემ დეგ ფაქ ტ თან: ფე-

დე რა ლურ სა გა და სა ხა დო კო დექ ს ში იმ დე ნი სქე მაა 

ჩაქ სო ვი ლი მდიდ რე ბის გან გა და სა ხა დე ბის ამო სა-

ღე ბად, რომ ხან და ხან ისი ნი ერ თ მა ნეთს აბა თი ლებს. 

წარ მა ტე ბულ ადა მი ა ნებ ზე და კის რე ბუ ლი ერ თ -ერ თი 

სან ქ ცი ის მი ხედ ვით, ისი ნი ვერ სარ გებ ლო ბენ პი რა-

დი და უ ბეგ რა ვი მი ნი მუ მით. მე ო რე სან ქ ცი ით, ისი ნი 

კარ გა ვენ ამე რი კუ ლი პო ტენ ცი უ რი სა გა და სა ხა დო 

კრე დი ტის (გადავადების) (American Opportunity Tax 

Credit) უფ ლე ბას გა ნათ ლე ბა ზე, რომ ლის სა ფა სუ რი  

$2 500-ია. და ბო ლოს, არ სე ბობს სა ბავ შ ვო გა და სა ხა-

დი. და ვუშ ვათ, მშობ ლებს აქვთ $10 000-ის ოდე ნო ბის 

გრძელ ვა დი ა ნი შე მო სა ვა ლი აქ ცი ებ ში, რო მელ თა 

მო შო რე ბაც უნ დათ; მათ ჰყავთ კო ლე ჯის სტუ დენ ტი 

შვი ლი, მაგ რამ არ ეკუთ ვ ნით სწავ ლე ბის სა გა და სა ხა-

დო კრე დი ტი,  რად გან მა თი შე მო სა ვა ლი $180 000-ს 

აღე მა ტე ბა; და ბო ლოს, მათ არა აქვთ პი რა დი და უ ბეგ-

რა ვი მი ნი მუ მის მოთხოვ ნის უფ ლე ბა, რაც შე საძ ლოა 

მოხ დეს ორი მი ზე ზით: ან მა თი შე მო სა ვა ლი აღე მა ტე-

საბავშვო გადასახადების 
თავიდან აცილება
გვერდი აუარეთ სტუდენტი შვილების საინვესტიციო  
შემოსავლის გადასახადებს.
ავტორი: უილიამ ბოლდუინი
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ბეგრ შე მო სა ვალს.

ახ ლა ოჯა ხის უმ ც როს წევრს შე საძ ლებ ლო ბა 

აქვს ისარ გებ ლოს 0%-იანი გა ნაკ ვე თით დი ვი დენ-

დებ სა და გრძელ ვა დი ან შე მო სავ ლებ ზე, სა ნამ მი სი 

და სა ბეგ რი შე მო სა ვა ლი არ მი აღ წევს $36 250-იან 

ნიშ ნულს. მნიშ ვ ნე ლო ბა არა აქვს, რომ აქ ცი ე ბი, 

რომ ლე ბის განაც მი სი შემ წე ო ბა შედ გე ბა, მდი და რი 

მშობ ლე ბი სა გან მი ღე ბუ ლი სა ჩუ ქა რი ა. და თუ ბავ შ-

ვი მე ტის მე ტად პა ტა რაა იმი სათ ვის, რომ იმუ შა ოს? 

თქვენ კვლავ შე გიძ ლი ათ ისარ გებ ლოთ სა ბავ შ ვო 

გა და სა ხა დის შე ღა ვა თი ა ნი ნორ მით - $2 000-ით 

სა შე მო სავ ლო წელ ზე. თუ თქვე ნი 2 წლის ბავ შ ვი 

ჭკვი ა ნუ რად მო იქ ცე ვა, მას ექ ნე ბა $90 000 აქ ცი ა თა 

ინ დექ სის ფონ დის სა ხით და ის არ გა და იხ დის გა-

და სა ხა დებს დი ვი დენ დებ ზე. 

მდი და რი ოჯა ხე ბის თავ დაც ვის ბო ლო სა შუ ა ლე-

ბა მოთ მი ნე ბა ა. მარ ტინ შენ კ მე ნი, უძ რა ვი ქო ნე ბის 

ად ვო კა ტი ნი უ- ჯერ სი დან, გვირ ჩევს ტრას ტულ ფონ-

დებს, რომ ლე ბიც სა ინ ვეს ტი ციო შე მო სავ ლი დან 

დიდ თან ხებს ბე ნე ფი ცი ა რებ ზე მხო ლოდ მას შემ-

დეგ გას ცემს, რაც მათ 24 წე ლი შე უს რულ დე ბათ. 

მი ა ნებს.

თუ სას წავ ლო კრე დი ტი არ გე კუთ ვ ნით, არ და-

ნებ დეთ. შე საძ ლო ა, თქვენ მა ოჯახ მა მო ა ხერ ხოს 

შრო მი თი შე მო სავ ლის ავა რი უ ლი გა სას ვ ლე ლით 

სარ გებ ლო ბა. რო გორც აღ მოჩ ნ და, სა ბავ შ ვო 

გა და სა ხა დი არ გა მო ი ყე ნე ბა, რო დე საც ბავშვს 

შე უძ ლია თა ვი სი სა მუ შა ოს მეშ ვე ო ბით და ფა როს 

სა კუ თა რი საცხოვ რე ბე ლი ხარ ჯე ბის (სწავლის 

ჩათ ვ ლით) ნა ხე ვარ ზე მე ტი. 

ახალ გაზ რ დას, რო მე ლიც სწავ ლობს და-

ბალ ფა სი ან სა ხელ მ წი ფო კო ლეჯ ში ან იღებს 

„დამსახურების“ ფას დაკ ლე ბას ძვი რად ღი რე ბულ 

კერ ძო კო ლეჯ ში, ხელ მომ ჭირ ნე ცხოვ რე ბი სა და 

ნა ხე ვარ გა ნაკ ვეთ ზე მუ შა ო ბის შემ თხ ვე ვა ში, შე-

უძ ლია წარ მა ტე ბით ისარ გებ ლოს ამ გა რე მო ე ბით. 

გა მო დის, ბავ შ ვი იბეგ რე ბა ისე, რო გორც და-

ი ბეგ რე ბო და ცალ კე ცხოვ რე ბის შემ თხ ვე ვა ში. ეს 

ნიშ ნავს, რომ მას შე უძ ლია მო ითხო ვოს პი რა დი 

და უ ბეგ რა ვი მი ნი მუ მი (2013 წლის თ ვის ეს არის  

$3 900) და სრუ ლი სტან დარ ტუ ლი სა გა და სა ხა დო 

გა მო ნაქ ვი თი ($6 100). ორი ვე ამ ცი რებს და სა-

მისისიპის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი
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კო ლე ჯი არ გახ ლავთ, რო მელ მაც იც რუ ა. ბაკ ნე-

ლის უნი ვერ სი ტე ტი აყალ ბებ და SAT-ტესტირების 

შე დე გებს 2006-დან 2012 წლამ დე; ემო რის უნი-

ვერ სი ტე ტი ათ წელ ზე მე ტი ხნის გან მავ ლო ბა ში 

აჩ ვე ნებ და არა აბი ტუ რი ენ ტე ბის, არა მედ უკ ვე 

მი ღე ბუ ლი სტუ დენ ტე ბის ტეს ტი რე ბის შე დე გებს; 

ხო ლო აიონას კო ლე ჯი, 2002 წლი დან მო ყო ლე-

ბუ ლი, ცხრა წლის გან მავ ლო ბა ში იძ ლე ო და ცრუ 

მო ნა ცე მებს მი ღე ბუ ლი და კურ ს დამ თავ რე ბუ ლი 

სტუ დენ ტე ბის შე ფარ დე ბის, SAT-ტესტირების შე-

დე გე ბი სა და კურ ს დამ თავ რე ბულ თა მი ერ გა ღე-

ბუ ლი შე წი რუ ლე ბე ბის შე სა ხებ. დღეს ამას ყვე ლა 

მათ გა ნი აღი ა რებს  და აცხა დებს, რომ უკე თე სი 

პრაქ ტი კა და ნერ გეს. მა თი არა კე თილ სინ დი სი-

ე რე ბის სა პა სუ ხოდ - და პრობ ლე მის მას შ ტა ბის 

ზრდის ხაზ გა სას მე ლად - ჩვენ ამ ოთხ და წე სე ბუ-

ლე ბას ორი წლით ვი ღებთ ქვეყ ნის სა უ კე თე სო 

სას წავ ლე ბელ თა სი ი დან.

არი ან კი დევ სხვა მატყუ ა რე ბი? თუ არი ან, სი-

ი დან მა თაც ამო ვი ღებთ. დარ ჩით ჩვენ თან. ჩვენ 

გან ვაგ რ ძობთ დაკ ვირ ვე ბას. 

საუკეთესო კოლეჯები თაღლითები

2004 წელს კლერ მონტ მაკ ’ კე ნას 

(Claremont McKenna) კო ლე ჯის  

ლოს -ან ჯე ლე სის მახ ლობ ლად მდე ბა რე პრეს ტი-

ჟუ ლი ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სკო ლის მიმღებმა დე კან მა, 

რი ჩარდ ს. ვოს მა, შე ი მუ შა ვა ახა ლი მე თო დი, რა თა 

და ეკ მა ყო ფი ლე ბი ნა რექ ტო რის მოთხოვ ნა მი სა ღე-

ბი კლა სე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბას თან და კავ-

ში რე ბით. ის, უბ რა ლოდ, იტყუ ე ბო და. 

შემ დე გი შვი დი წლის გან მავ ლო ბა ში ვო სი 

გა ნათ ლე ბის დე პარ ტა მენ ტ სა  და სხვა უწყე ბებს უგ-

ზავ ნი და ფალ სი ფი ცი რე ბულ მო ნა ცე მებს (ციფრებს, 

რომ ლებ მაც გა ნა პი რო ბა კლერ მონტ მაკ ’ კე ნას 

ად გი ლი ამე რი კის სა უ კე თე სო კო ლე ჯე ბის ჩვენს 

რე ი ტინ გებ ში), ხე ლოვ ნუ რად ზრდი და რა SAT- და 

ACT-ტესტების შე დე გებს და ამ ცი რებ და დაშ ვე ბის 

ნორ მას, რი თაც ქმნი და ილუ ზი ას, რომ სა უ კე თე სო 

სტუ დენ ტე ბი კლერ მონტ მაკ ’ კე ნას ირ ჩევ დ ნენ. ეს 

ყვე ლა ფე რი მას გას დი ო და კონ ტ რო ლის არარ სე-

ბო ბის გა მო; მას გა და უ მოწ მებ ლად ან დობ დ ნენ 

მო ნა ცე მე ბის დათ ვ ლას და მათ წარ დ გე ნას. რამ 

აიძუ ლა ამ დე ნი ხნის თა ნამ შ რო მე ლი ასეთ ცუდ 

გზას დას დ გო მო და? „ის გა ნიც დი და ისეთ სა ვე ზე-

წო ლას, ეჩ ვე ნე ბი ნა შე დე გე ბი, რო გორ საც ნე ბის მი-

ე რი ხელ მ ძღ ვა ნე ლი“, - ამ ბობს კლერ მონტ მაკ ’ კე ნას 

პრეს მ დი ვა ნი მაქს ბე ნა ვი დე სი (ვოსს, რო მე ლიც 

2012 წლის იან ვარ ში გა დად გა, კო მენ ტა რი სათ ვის 

ვერ და ვუ კავ შირ დით). 

რო გორც ანა ლი ტი კო სის ინ ფორ მა ცი ას შე უძ ლია 

გა მო იწ ვი ოს აქ ცი ე ბის ფა სის აწე ვა, ასე ვე კო ლე-

ჯის რე ი ტინ გის ზრდას, რო გორც წე სი, ფი ნან სუ რი 

წარ მა ტე ბა მოჰ ყ ვე ბა. „კოლეჯებზე ხდე ბა ინ ს ტი ტუ-

ცი უ რი ზე წო ლა მიღ წე ვე ბის საჩ ვე ნებ ლად ყვე ლა 

დო ნე ზე და ამა ში შე დის რე ი ტინ გე ბიც, - ამ ბობს 

კო ლე ჯის და გეგ მ ვის ექ ს პერ ტი და Forbes-ის თა-

ნამ შ რო მე ლი ტროი ონინ კი. - ეს არის მა ღალ კონ-

კუ რენ ტუ ლი გა რე მო სა უ კე თე სო სტუ დენ ტე ბი სა და 

სწავ ლის გა და სა ხა დი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლის 

მო ზიდ ვის თვალ საზ რი სით“. 

კლერ მონტ მაკ ’ კე ნა ერ თა დერ თი პრეს ტი ჟუ ლი 

მატყუარა სკოლები
ზოგიერთი კოლეჯი ყველაფერს აკეთებს საკუთარი  
რეიტინგის ასამაღლებლად.
ავტორი: აბრამ ბრაუნი 

საჯარიმო მოედანი
ბო ლო ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში ეს სას წავ ლებ ლე ბი ცრუ ინ ფორ მა ცი ას 

აწ ვ დიდ ნენ ფე დე რა ლურ მთავ რო ბას თა ვი ან თი სტუ დენ ტუ რი კონ ტინ გენ ტის 

ხა რის ხის შე სა ხებ. 

ბაკ ნე ლის  
უნი ვერ სი ტე ტი

აღი ა რა: 2013 წლის იან ვარ ში

ზო მე ბი: მო ნა ცე მე ბის შე-

მოწ მე ბას და ას რუ ლებს ორი 

და მო უ კი დე ბე ლი თა ნამ შ-

რო მე ლი.

ემორის 
უნივერსიტეტი

აღი ა რა: 2012 წლის 

აგვისტოში. ზო  მე  ბი: 
გა თა ვი სუფ ლ და ორი 

თა ნამ შ რო მე ლი; ტარ-

დე ბა თი თო ე უ ლი გან ყო-

ფი ლე ბის პე რი ო დუ ლი 

შე მოწ მე ბა.

აიონას კო ლე ჯი 
აღი  ა  რა: 2011 წლის 

აგ ვის ტო ში. ზო    მე    ბი: გა-

თა ვი სუფ ლ და პა სუ ხის-

მ გე ბე ლი პრო რექ ტო რი; 

მო ნა ცე მებ თან და კავ ში-

რე ბულ ან გა რიშს  კო მი-

ტე ტი გა ნი ხი ლავს. 

კლერმონტ 
მაკ’კენას კოლეჯი
აღი ა რა: 2012წლის იანვარში

ზო  მე  ბი: გა დად გა მიმ ღე ბი 

დე კა ნი; მო ნა ცე მებს ამ ჟა მად 

აკონ ტ რო ლებს, სულ მცი რე, 

ორი თა ნამ შ რო მე ლი და ისი ნი 

უნ და და ა დას ტუ როს პრო-

რექ ტორ მა. 
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განათლება საქართველოში

ქართველი მოსწავლეების 
მიღწევები: საერთაშორისო 
კვლევების შედეგები
სა ერ თა შო რი სო სა გან მა ნათ ლებ ლო კვლე ვებ ში ქარ თ ვე ლი მოს წავ ლე ე ბის შე დე გე ბი 
აღ მო სავ ლეთ და ცენ ტ რა ლუ რი ევ რო პი სა და და სავ ლეთ ევ რო პის ყვე ლა ქვე ყნის, ასევე 
დსთ-ის ზო გი ერთი ქვე ყნის შედეგებზე მნიშ ვ ნე ლოვ ნად და ბა ლი ა.
ავტორი: ნათია ანდღულაძე

დურ გალს 32 მეტ რი სიგ რ ძის ხის მა სა ლა აქვს ბა ღის შე მო სა ღო ბად. ქვე მოთ 

მო ცე მუ ლია ბა ღის დი ზა ი ნის ოთხი ვა რი ან ტი. 

ამ ვა რი ან ტე ბი დან, რა შემ თხ ვე ვა ში ეყო ფა ეს მა სა ლა დურ გალს ბა ღის შე მო სა-

ღო ბად?

შე მო ხა ზე „კი“ ან „არა“ თი თო ე უ ლი ვა რი ან ტის გას წ ვ რივ. მი უ წე რე „კი“, თუ 32 

მეტ რის სიგ რ ძის მა სა ლა ეყო ფა დურ გალს მო ცე მუ ლი დი ზა ი ნის ბა ღის შე მო სა-

ღო ბად და მი უ წე რე „არა“, თუ 32 მეტ რის სიგ რ ძის მა სა ლა არ ეყო ფა დურ გალს 

მო ცე მუ ლი დი ზა ი ნის ბა ღის შე მო სა ღო ბად.

ბაღის დიზაინი ამ დიზაინის შემთხვევაში, ეყოფა თუ არ 
ეყოფა დურგალს მასალა

დიზაინი A კი    /   არა

დიზაინი B კი    /   არა

დიზაინი C კი    /   არა

დიზაინი D კი    /   არა

ე
ს ამო ცა ნა მოს წავ ლე თა მიღ წე ვე ბის 

სა ერ თა შო რი სო შე ფა სე ბის პროგ რა მის 

(PISA 2009, OECD) კვლე ვი და ნა ა. კვლე ვა 

15 წლის მო ზარ დებ ში მა თე მა ტი კის ცოდ-

ნას აფა სებს. ამ კვლე ვა ში ეს ამო ცა ნა ყვე ლა ზე 

მა ღა ლი სირ თუ ლის ამო ცა ნად კლა სი ფი ცირ დე ბა. 

ასე თი სირ თუ ლის ამო ცა ნებს 2010 წელს ჩა ტა რე-

ბულ კვლე ვა ში 15 წლის 4646 ქარ თ ვე ლი მოს წავ ლი-

დან წარ მა ტე ბით ორი მოს წავ ლე ხსნი და.  

სა ქარ თ ვე ლო სა ერ თა შო რი სო 
სა გან მა ნათ ლებ ლო 
კვლე ვებ ში
XX სა უ კუ ნის ბო ლო ათ წ ლე უ ლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, 

მსოფ ლი ოს რამ დე ნი მე ათე უ ლი ქვე ყა ნა სა ერ თა-

შო რი სო სა გან მა ნათ ლებ ლო კვლე ვებ ში იღებს 

მო ნა წი ლე ო ბას. 2006 წლი დან ამ კვლე ვებს სა ქარ-

თ ვე ლოც შე უ ერ თ და. 

2006, 2007, 2010 და 2011 წლებ ში, შე ფა სე ბი სა 

და გა მოც დე ბის ეროვ ნულ ი ცენ ტ რის ორ გა ნი ზე-

ბით, მე ოთხე და მერ ვე კლა სის და 15 წლის მოს-

წავ ლე ებ ში კითხ ვის, მა თე მა ტი კი სა და მეც ნი ე რე-

ბე ბის ცოდ ნა და უნა რე ბი შე ფას და. 

თი თო ე ულ კვლე ვა ში 200-ზე მე ტი ქარ თუ ლე-

ნო ვა ნი სკო ლის 5000-მდე მოს წავ ლე (ასევე, 

მა თი მშობ ლე ბი, მას წავ ლებ ლე ბი და სკო ლის 

დი რექ ტო რე ბი) იღებს მო ნა წი ლე ო ბას.

ეს კვლე ვე ბი სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს, ქვე ყა ნა-

ში მოს წავ ლე ე ბის უნა რე ბი და ცოდ ნა შე ვა ფა სოთ 

და სხვა ქვეყ ნე ბის მდგო მა რე ო ბას შე ვა და როთ, 

აღ მო ვა ჩი ნოთ მოს წავ ლე თა მიღ წე ვებს შო რის 

გან ს ხ ვა ვე ბე ბი სა და მსგავ სე ბე ბის სის ტე მუ რი, 

მე თო დო ლო გი უ რი, კონ ტექ ს ტუ რი და იდი ო სინ კ-

რა ტუ ლი მი ზე ზე ბი, შე ვი მუ შა ოთ რე კო მენ და ცი ე ბი 

შე დე გე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად. ამ სტა ტი ა ში 

მხო ლოდ მოს წავ ლე თა მიღ წე ვებ ზე ვიმ ს ჯე ლებთ. 

შენიშვნა: ავტორის თარგმანი

კვლევა
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რა შე დე გებს აღ წე ვენ  
ქარ თ ვე ლი მოს წავ ლე ე ბი?
სა ერ თა შო რი სო სა გან მა ნათ ლებ ლო კვლე ვებ ში 

ქარ თ ვე ლი მოს წავ ლე ე ბის შე დე გე ბი აღ მო სავ-

ლეთ და ცენ ტ რა ლუ რი ევ რო პი სა და და სავ-

ლეთ ევ რო პის ყვე ლა ქვე ყნის, ასევე დსთ-ის 

ზო გი ერთი ქვე ყნის შედეგებზე მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 

და ბა ლი ა. შე დე გებს კლა სე ბი სა და ასა კობ რი ვი 

ჯგუ ფე ბის მი ხედ ვით ქვე მოთ წარ მო გიდ გენთ. 

მე ოთხე კლა სი (PIRLS 2011, TIMSS 2011)

და ვიწყოთ მე ოთხე კლა სით. მე ოთხეკ ლა-

სე ლი მოს წავ ლე ე ბის მიღ წე ვე ბი კითხ ვა ში, 

მა თე მა ტი კა სა და სა ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლო მეც ნი-

ე რე ბებ ში 2006, 2007 და 2011 წლებ ში ჩა ტა რე-

ბუ ლი ოთხი კვლე ვის სა შუ ა ლე ბით შე ფას და. 

2006 და 2007 წლებ თან შე და რე ბით, 2011 წელს 

მე ოთხეკ ლა სე ლი ბავ შ ვე ბის შე დე გე ბი გა უმ-

ჯო ბე სე ბას აჩ ვე ნებს. მაგ რამ შე დე გე ბი მა ინც 

ძა ლი ან და ბა ლი ა. 

რო გორც მო ცე მუ ლი ნა ხა ტი დან ჩანს, ქარ-

თ ვე ლი მოს წავ ლე ე ბის შე დე გე ბი კითხ ვა ში, 

მა თე მა ტი კა სა და ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლე ბა ში მნიშ ვ-

ნე ლოვ ნად ჩა მორ ჩე ბა და სავ ლეთ და აღ მო-

სავ ლეთ ევ რო პი სა და ცენ ტ რა ლუ რი ევ რო პის 

სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბელს. 

სა ქარ თ ვე ლოს შე დე გი დსთ-ის ქვეყ ნე-

ბის სა შუ ა ლო ზეც და ბა ლი ა. დსთ-ის ქვეყ ნებს 

(კვლევებში მო ნა წი ლე ობ და ყა ზა ხე თი, რუ სე თი, 

სომ ხე თი, აზერ ბა ი ჯა ნი და უკ რა ი ნა) შო რის 

სა ქარ თ ვე ლო ზე და ბა ლი შე დე გი სომ ხეთ სა და 

აზერ ბა ი ჯანს აქვთ ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლე ბა სა და 

კითხ ვა ში, მაგ რამ აზერ ბა ი ჯა ნის შე დე გი სა-

ქარ თ ვე ლო ზე მა ღა ლია მა თე მა ტი კა ში. დსთ-ის 

ყვე ლა და ნარ ჩენ ქვე ყა ნას სა ქარ თ ვე ლო ზე 

მა ღა ლი შე დე გე ბი აქვს. 

მერ ვე კლას ში ქარ თ ვე ლი მოს წავ ლე ე ბის 

შე დე გე ბი კი დევ უფ რო სცილ დე ბა ევ რო პის 

ქვეყ ნე ბის შე დე გებს. მა თე მა ტი კა ში ქარ თ ვე-

ლი მოს წავ ლე ე ბის შე დე გი 93 ქუ ლით და ბა ლია 

და სავ ლეთ ევ რო პის მაჩ ვე ნე ბელ თან შე და რე-

ბით და 58 ქუ ლით და ბა ლია აღ მო სავ ლეთ და 

ცენ ტ რა ლუ რი ევ რო პის ყო ფი ლი საბ ჭო თა და 

კო მუ ნის ტუ რი ქვეყ ნე ბის სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბელ-

თან შე და რე ბით. 

მა თე მა ტი კა ში მერ ვეკ ლა სე ლი ქარ თ ვე ლი 

მოს წავ ლე ე ბის სა შუ ა ლო შე დე გი 56 ქუ ლით 

ჩა მორ ჩე ბა ყა ზა ხე თის სა შუ ა ლო შე დეგს, 35 ქუ-

ლით - სომ ხე თის, 48 ქუ ლით - უკ რა ი ნი სა და 108 

ქუ ლით - რუ სე თის სა შუ ა ლო შე დეგს.  

მერ ვეკ ლა სე ლი მოს წავ ლე ე ბის მიღ წე ვე ბი 

და ბა ლია მეც ნი ე რე ბებ შიც. ქარ თ ვე ლი მოს-

წავ ლე ე ბის შე დე გი (455) და ბა ლია რუ სეთ თან 

(542), ყა ზა ხეთ თან (490), და სავ ლეთ ევ რო პის 

ქვეყ ნე ბის სა შუ ა ლო (494) და ცენ ტ რა ლუ რი და 

აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის სა შუ ა ლო (510) მაჩ ვე ნე-

ბელ თან შე და რე ბით. 

15 წლის მოს წავ ლე ე ბის მიღ წე ვე ბი კითხ ვა ში, 

მა თე მა ტი კა სა და მეც ნი ე რე ბებ ში 2010 წელს შე-

ფას და. კითხ ვის უნა რე ბის მი ხედ ვით, 66 მო ნა-

წი ლე ქვე ყა ნას შო რის ქარ თ ველ მოს წავ ლე ებს 

61-ე ად გი ლი უკა ვი ათ. სა ქარ თ ვე ლო ზე უფ რო 

და ბა ლი შე დე გე ბი მხო ლოდ ყა ტარს, პა ნა მას, 

პე რუს, აზერ ბა ი ჯან სა და ყირ გი ზეთს აქვთ. 

კითხ ვა ში სა ქარ თ ვე ლო ზე მა ღა ლი შე დე გე ბი 

აქვთ მოს წავ ლე ებს აღ მო სავ ლეთ და ცენ ტ რა-

ლუ რი ევ რო პის ყო ფილ საბ ჭო თა და კო მუ ნის-

ტურ ქვეყ ნებ ში (ლიტვა, სერ ბე თი, უნ გ რე თი, 

სლო ვა კე თი, ხორ ვა ტი ა, რუ მი ნე თი, პო ლო ნე თი, 

სლო ვე ნი ა, ჩე ხე თი, ბულ გა რე თი, ეს ტო ნე თი, 

ლატ ვი ა, ალ ბა ნე თი და მონ ტე ნეგ რო), ასე ვე 

- ყა ზა ხეთ სა და რუ სეთ ში. მსგავ სი შე დე გია მა-

თე მა ტი კა სა და სა ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლო მეც ნი ე რე-

ბებ შიც იმ გან ს ხ ვა ვე ბით, რომ მა თე მა ტი კა სა და 

მეც ნი ე რე ბებ ში აზერ ბა ი ჯანს სა ქარ თ ვე ლო ზე 
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15 წლის მოსწავლეები (PiSa 2009)

საერთაშორისო შეფასებებში საქართველოს, დსთ-ის ქვეყნების, 
აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპისა და დასავლეთ ევროპის 
ქვეყნების საშუალო შედეგები.
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მა ღა ლი შე დე გე ბი აქვს.

15 წლის მოს წავ ლე ე ბის მიღ წე ვებს კომ-

პე ტენ ცი ე ბად თუ ვთარ გ მ ნით, ქარ თ ვე ლი 

მოს წავ ლე ე ბის 60%-ს არა აქვს აკა დე მი ურ თუ 

პრო ფე სი ულ გა რე მო ში პრო დუქ ტი უ ლად და 

ეფექ ტი ა ნად ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის თ ვის სა ჭი რო 

მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ა. 

კითხ ვა ში მი ნი მა ლუ რი (დონე 2) ან მი ნი მა-

ლურ ზე მა ღა ლი (დონეები 3, 4, 5 და 6) დო ნის 

მოთხოვ ნებს სა ქარ თ ვე ლო ში 38% აკ მა ყო ფი-

ლებს. კვლე ვის გან მარ ტე ბით, მი ნი მა ლუ რი 

მიღ წე ვის დო ნე კითხ ვის უნა რის იმ მი ნი მა ლურ 

კომ პე ტენ ცი ებს გან საზღ ვ რავს, რომ ლე ბიც 

აუცი ლე ბე ლია შრო მის ბა ზარ ზე ან შემ დ გო მ 

სა გან მა ნათ ლებ ლო სა ფე ხურ ზე ოპე რი რე ბის-

თ ვის. 

თუ შე და რე ბით ჭრილ ში შევ ხე დავთ მო ნა-

ცე მებს, ეს ტო ნეთ ში მე ო რე ან უფ რო მა ღა ლი 

დო ნის მოთხოვ ნებს აკ მა ყო ფი ლებს მოს წავ ლე-

ე ბის 87%, ლატ ვი ა ში - 82%, ლიტ ვა ში - 76%, თურ-

ქეთ ში - 75%, რუ სეთ ში - 72%, ყა ზა ხეთ ში კი - 41%. 

სა ქარ თ ვე ლო ზე და ბა ლია ასე თი მოს წავ ლე ე-

ბის წი ლი აზერ ბა ი ჯან სა (27%) და ყირ გი ზეთ ში 

(17%). ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი შან ხა ის 

აქვს (96%). 

მა თე მა ტი კა ში შე დე გე ბი კი დევ უფ რო დრა-

მა ტუ ლი ა. მი ნი მა ლურ ზღვარს ქვე მო თაა მოს-

წავ ლე ე ბის 70%. ასე თი მოს წავ ლე ე ბის წი ლი ეს-

ტო ნეთ ში - 13%, ლატ ვი ა ში - 23%, ლიტ ვა ში - 26%, 

რუ სეთ ში - 29%, თურ ქეთ ში - 42%, აზერ ბა ი ჯან ში 

45% და ყა ზა ხეთ ში 59 პრო ცენ ტი ა. შან ხა ი ში 

ასე თი მოს წავ ლე ე ბის წი ლი არ აღე მა ტე ბა 5%, 

ფი ნეთ ში კი - 8 პრო ცენ ტი ა. 

სა ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლო მეც ნი ე რე ბებ ში მოს-

წავ ლე ე ბის 33 პრო ცენ ტი აკ მა ყო ფი ლებს მე ო რე 

(მინიმალური) დო ნის მოთხოვ ნებს. 

სა ერ თა შო რი სო კვლე ვებ ში სა ქარ თ ვე ლოს 

შე დე გე ბი 2015 წელს გახ დე ბა ცნო ბი ლი.

მოკ ლედ ზე მოთ ნახ სე ნე ბი 
კვლე ვე ბის შე სა ხებ 
- PIRLS, IEA - წიგ ნი ე რე ბის სა ერ თა შო რი სო 

კვლე ვა აფა სებს წა კითხუ ლის გა აზ რე ბის უნარს 

მე-4 კლა სის მოს წავ ლე ებ ში. ამ კვლე ვას სა ერ-

თა შო რი სო სა გან მა ნათ ლებ ლო მიღ წე ვე ბის 

შე ფა სე ბის ასო ცი ა ცია (IEA) ატა რებს. კვლე ვა 

სა ქარ თ ვე ლო ში 2006 და 2011 წლებ ში ჩა ტარ და.

- TIMSS (IEA) - მა თე მა ტი კა სა და სა ბუ ნე ბის-

მეტყ ვე ლო საგ ნებ ში მოს წავ ლე თა მიღ წე ვე ბი - 

კვლე ვა, რო მე ლიც აფა სებს მე-4 და მე-8 კლა სის 

მოს წავ ლე ე ბის მიღ წე ვებს, სა ქარ თ ვე ლო ში 

2007 და 2011 წლებ ში ჩა ტარ და.

- PISA, OECD - მოს წავ ლე თა მიღ წე ვე ბის სა-

ერ თა შო რი სო შე ფა სე ბის პროგ რა მა 15 წლის 

მო ზარ დებ ში აფა სებს კითხ ვის, მა თე მა ტი კი სა 

და მეც ნი ე რე ბე ბის უნა რებს. ეკო ნო მი კუ რი თა-

ნამ შ რომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა-

ცია (OECD). კვლე ვა სა ქარ თ ვე ლო ში 2010 წელს 

ჩა ტარ და. 
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forbes

მთელი საგანმანათლებლო 
და პროფესიული ტრენინგის 

სისტემა ძალიან დახვეწილი 
ფილტრია იმ ადამიანთა 
გამოსახშირად, ვინც 
ზედმეტად დამოუკიდებელია, 
ვინც საკუთარ თავზე 
ფიქრობს, ვინც არ იცის 
მორჩილება და ა.შ. - რადგან 
ისინი ინსტიტუციებისთვის 
გამოუსადეგარნი არიან. 

ათი წლის გან მავ ლო ბა ში კვი რა ში სამ დღეს სა ჯა-
რო ბიბ ლი ო თე კა ში ვა ტა რებ დი. ეს უნი ვერ სი ტეტ ზე 
უკე თე სი ა. ადა მი ა ნებ მა სა კუ თა რი თა ვი უნ და გა-
ა ნათ ლონ - შენ შე გიძ ლია სრულ ფა სო ვა ნი გა ნათ-
ლე ბა მი ი ღო აბ სო ლუ ტუ რად უფა სოდ. მე ა თე წელს 
იმ ბიბ ლი ო თე კის ყვე ლა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წიგ ნი 
წა კითხუ ლი მქონ და და ათა სამ დე მოთხ რო ბა -  
და წე რი ლი. 

ინვესტიცია გა-
ნათ ლე ბა ში ყვე-
ლა ზე მო გე ბი ა ნი 
ინ ვეს ტი ცი ა ა. 

განათლება არის 
უნა რი, მო ის მი ნო ყვე-
ლა ფე რი და სიმშვიდე 
შეინარჩუნო.

ინტელექტუალური შო უ ე ბი იმის თ ვის არ-
სე ბობს, რომ თა ვი კარ გად გვაგ რ ძ ნო ბი ნოს, 
რად გან ვი ცით შემ თხ ვე ვი თი, გა მო უ სა დე გა-
რი ფაქ ტე ბი - სულ ესაა, რაც გა ნათ ლე ბისგან 
შემოგვრჩა. 

განათლება 
ყვე  ლა  ზე მძლავ   რი 
იარა  ღი  ა, რო  მელ  -
საც სამყაროს 
შეცვლა შეუძლია.

განათლება თაყ ვა ნის ცე მას იმ სა ხუ რებს, 
მაგ რამ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გვახ სოვ დეს, რომ 
ყვე ლა ზე ღი რე ბუ ლი რა მე ე ბი სხვის გან არ 
ის წავ ლე ბა. 

იცხოვრე ისე, თით-
ქოს ხვალ კვდე ბი. 
ის წავ ლე ისე, თით ქოს 
სა უ კუ ნოდ იცხოვ რებ. 

განათლების შესახებ

აზრები

- რეი ბრედბერი

- ნელსონ მანდელა- ბენჟამინ ფრანკლინი- მაჰათმა განდი - რობერტ ფროსტი

- ჩაკ პალანიკი

- ოსკარ უაილდი

− ნოამ ჩომსკი




