


Classique Hora Mundi - 5717
An invitation to travel across the continents and oceans illustrated on 
three versions of the hand-guilloché lacquered dial, the Classique Hora 
Mundi is the first mechanical watch with an instant-jump time-zone display. 
Thanks to a patented mechanical memory based on two heart-shaped 
cams, it instantly indicates the date and the time of day or night in a given 
city selected using the dedicated pushpiece. History is still being written...

Breguet, the innovator.

HORA_EU-Forbes_416x275.indd   Toutes les pages 10.10.13   08:52







4 | FORBES      ნოემბერი  2013        

12  |  ფაქტი და კომენტარი
ჰეი, რესპუბლიკელებო, გონება დაძაბეთ! 

ბრძოლა Obamacare-თან.
ავტორი: სტივ ფორბსი

18  |  ფაქტი და კომენტარი
პელე, ელენა და სერგო.

ავტორი: გუგა სულხანიშვილი

Leaderboard
22  |  სახელები, რომლებიც

უნდა იცოდეთ
  

მოსაზრება
24  |   დიდება კანონის უზენასეობას  

პოლ ჯონსონი

26  |  სულის სიმტკიცე
რიჩ კარლგაარდი

28  |  რა მოხდება, 
როდესაც ჩინეთი დაგვეწევა?

ლი კუან იუ

32  |  „საქართველოს რკინიგზის“ 
ტვირთზიდვის 

გავრცელების არეალი 
დავით გონდაური

forbes

სარჩევი - ნოემბერი 2013

36 | მთავარი თემა

64 | მეწარმეები

58 | მთავარი თემა



New collection TANK MC
rusTavelis gamziri 23, tel.: +995 32 2923366
23, Rustaveli Avenue, tel.: +995 32 2923366
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forbes

სარჩევი - ნოემბერი 2013

79 | ტექნოლოგიები

52 | მთავარი თემა

44 | მთავარი თემა

მთავარი თემა: 
წარმატებული 

მენეჯერები
36  |  Angel Investing – ბანკირის 

ახალი გატაცება
ექსპრემიერი ლადო გურგენიძე 
პოლიტიკაში დაბრუნებას აღარ 

განიხილავს. მისი ძირითადი საქმე ისევ 
ბანკინგია და, აგრეთვე, „სმარტექსი“, 

რომელიც ბოლო ორ წელიწადში 
საქართველოში ერთადერთ სტარტაპ-

ინკუბატორად იქცა.
ავტორი: ანა ცხოვრებოვა

44  |  საქმე, რომელიც ადამიანური 
ურთიერთობებით კეთდება

„რაკია ჯორჯია“ და „რაკიინ დეველოპმენტ 
ჯორჯია“, საქართველოში ერთ-ერთ 

ყველაზე დიდ ინვესტორს რას ალ 
ხაიმის შეიხს – საუდ ბინ საქრ ალ 

ქასიმის ეკუთვნის. ორივე ამ კომპანიას 
საქართველოში 37 წლის გუგა ცანავა 

ხელმძღვანელობს. 
ავტორი: მარიტა ჭანიშვილი

52  |  ტრეიდერი, რომლისთვისაც 
ფული მთავარი არ არის

27 წლის იგორ ვოლკოვმა შვიდი წლის 
წინ „მასტერ ფორექსი“ დააარსა. ახალი 

კომპანია ახალ ბაზრებს იპყრობს, 
რომელთა რიგში საქართველოც მოექცა. 

იგორ ვოლკოვი საქართველოს საბროკერო 
ბაზარს ახალგაზრდული  
ენთუზიაზმით უყურებს.
ავტორი: ნინო ნადიბაიძე

58  |  დავით საყვარელიძე – 
სახელმწიფო თეატრიდან  

საკუთარ ოპერამდე
ფინანსური დამოუკიდებლობა, მეტი 

დემოკრატია და ნაკლები სახელმწიფო 
სუბსიდიები... ქართული კულტურის 

მენეჯმენტის პიონერის ხედვით, საბჭოური 
მემკვიდრეობისგან გათავისუფლება 

როგორც ფინანსური, აგრეთვე 
შემოქმედებითი ზრდის მთავარი 

წინაპირობაა.
ავტორი: აკაკი შენგელია

სტრატეგიები
64  |  საქართველოს 

ელექტროენერგეტიკა
ქვეყნის მიერ მოხმარებული 

ენერგორესურსებიდან წყლის რესურსს 
მთლიან ბალანსში მხოლოდ 17% უჭირავს, 

იმპორტირებულ ენერგომატარებლებზე 
დამოკიდებულება კი 75%-ს შეადგენს. 

აუთვისებელი ჰიდრორესურსი 
წარმოადგენს ყველაზე ეფექტიან წყაროს 
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იმპორტირებულ ენერგომატარებლებზე 
დამოკიდებულების შემცირებისათვის. 

ავტორი: გურამ ნიკოლაშვილი

68  |  Gallup-ი ჩერდება 
ჯიმ კლიფტონმა Gallup-ისგან უმაღლესი 

კლასის კვლევითი ინსტიტუტი შექმნა. 
მაგრამ მას ერთი კითხვის დასმა 

დაავიწყდა: როგორ უნდა გაუმკლავდე 
ნოვატორის დილემას? 
ავტორი: ჯორჯ ანდერსი

71  |  იგივე სიმინდის სპირტი, 
მხოლოდ სხვა სახელწოდებით
ჰოლანდიური კომპანია და ეთანოლის 

ამერიკული მწარმოებელი იმედოვნებენ, 
რომ ახალი ტიპის საწვავით აგვივსებენ 

ავტომობილის ავზებს – მიუხედავად იმისა, 
გამართლებულია თუ არა ეს ეკონომიკური 
თვალსაზრისით. გმადლობთ, ვაშინგტონო.

ავტორი: კრისტოფერ ჰელმანი

ტექნოლოგიები
74  |  ციფრული დივიდენდები

რატომ გადავდივართ ციფრულ 
მაუწყებლობაზე?

ავტორი: ანა ცხოვრებოვა

76  |  ფიქრნი ყუთის პირას
ონლაინშეფასების კომპანია StellaService-ი 
იმედოვნებს, რომ Sears-ისა და Amazon-ის 
მსგავსი ცნობილი კლიენტებისა და Google-
თან გაფორმებული ახალი პარტნიორობის 

საშუალებით, შოპინგის სამყაროს 
გადაატრიალებს.

ავტორი: კლერ ო’კონერი

79  |  გრძელი და კლაკნილი გზა
დეივ მორინის მომაკვდავ პრივატულ 

სოციალურ ქსელს მეორე 
სუნთქვა გაეხსნა.

ავტორი: ტომიო ჯერონი

82  |  Google-ი ჰაკერებისთვის
Shodan-ი ახალი ინსტრუმენტია, რომელსაც 

კარგი და ცუდი ბიჭები იყენებენ, 
რათა მოიძიონ ინტერნეტში ჩართული 

ყველა მოწყობილობა: შუქნიშნები, 
ელექტროსადგურები... და თუნდაც 

თქვენი ბავშვის „რადიოძიძა“.
ავტორი: კაშმირ ჰილი

მეწარმეები
84  |  ჰიპოდერმული ბლეფი

ალან შორტოლი მთელ დროს თავისი 
სამედიცინო ტექნიკის 11-წლიანი 

კომპანიის რეკლამირებაში ატარებს. 
ვინმეს სმენია სიტყვა „მოგება“?

ავტორი: აბრამ ბრაუნი

forbes

სარჩევი - ნოემბერი 2013

18 | ფაქტი და კომენტარი

32 | მოსაზრება

88 | ინვესტიციები



Gypsy

23, RUSTAVELI AVE., 0108 TBILISI, GEORGIA

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

23, Rustaveli ave., 0108 tbilisi, GeoRGia - tel.: +995 32 29 22292
Fax: +995 32 2921656 - e-mail: GeoRGia@Geneva.Ge

0108, საქართველო, თბილისი, რუსთაველის გამზირი 23 - ტელ.: +995 32 29 22292
ფაქსი: +995 32 2921656 - ელ. ფოსტა: GeoRGia@Geneva.Ge

www.degrisogono.com
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forbes

სარჩევი - ნოემბერი 2013

82 | ტექნოლოგიები

96 | forbes life

ინვესტიციები
88  | შემდეგ დეტროიტს  

ხომ არ ფლობთ? 
ორმაგი დაბეგვრისგან გათავისუფლებული 

ფონდები მოგებას არასტაბილური 
პუერტო-რიკოს ვალის ხარჯზე ზრდიან. 

ავტორი: უილიამ ბოლდუინი 

92  |  რაოდენობრივი ანალიზი –  
ეს ჩვენ ვართ

გჭირდებათ ბაზრის პიკის კიდევ ერთი 
ნიშანი? ტრეიდინგის ალგორითმული 

პლატფორმების ახალი ტიპი ცდილობს 
მოყვარულები მათემატიკით 

მოტივირებულ მინი 
ჰეჯ-ფონდებად აქციოს.

ავტორი: ჯერემი ბოგაისკი

Forbes LiFe

96  |  ლორდ ბუბას ორაგული 
ალმასების მაძიებელმა კრის ვერბისკიმ 

ჩრდილოეთში სათევზაო სამოთხე 
აღმოაჩინა. 

ავტორი: მონტი ბერკი

100  |  აზრები 
მენეჯმენტის შესახებ.

ფოტო ყდაზე: ხათუნა ხუციშვილი

აღმასრულებელი რედაქტორი
შოთა დიღმელაშვილი

არტდირექტორი
ანა შუხაევა

ლიტერატურული რედაქტორი
ირინა ბიაშვილი

ვებდირექტორი
გოგი ქავთარაძე

ვებრედაქტორი
ანი ერისთავი

დამკაბადონებელი
სერგი ნემსიწვერიძე

მთარგმნელები
შპს "ბეიკერლოო"

ფოტოგრაფები
ლაშა ღუღუნიშვილი, ხათუნა ხუციშვილი

ნომერზე მუშაობდა
ნუკი ჭაბუკიანი

ჟურნალ Forbes Georgia-ს გამოსცემს 
სააქციო საზოგადოება 
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სა ოც რე ბებს ქმნის და ახ ლა ის ახალ სიტყ ვას ამ ბობს თა
ვი სი ულ ტ რათხე ლი 1731კალიბრიანი სა ა თით – Patrimony 
Contemporaineით, რო მელ საც პრეს ტი ჟუ ლი სა ფირ მო ნი შა ნი 
Geneva (ჟენევა) ამ შ ვე ნებს. ამ შე დევ რ ში ერ თ მა ნეთს ვირ ტუ ო
ზუ ლად ერ წყ მის მუ სი კა ლუ რი მე ქა ნიზ მი, წუ თე ბის რე პე ტი რის 
უთხე ლე სი კა ლიბ რი და უთხე ლე სი კორ პუ სი. სა ა თის მე ქა ნიზ მი 
და მი სი კორ პუ სი, რომ ლე ბიც შე სა ბა მი სად მხო ლოდ 3,90 და 8,09 
მმის სის ქი სა ა, მიძღ ვ ნი ლია მე სა ა თე თა ხე ლოვ ნე ბის ყვე ლა ზე 
გა მორ ჩე უ ლი სა ხე ო ბი სად მი.

ნაც ვ ლად იმი სა, რომ სა კუ თა რი მემ კ ვიდ რე ო ბის მშე ნებ ლო ბა
ზე იზ რუ ნოს, Vacheron Constantinი ჭეშ მა რიტ სიყ ვა რულს ამ ჟ ღავ
ნებს მუ სი კა ლუ რი მე ქა ნიზ მე ბით აღ ჭურ ვი ლი სა ა თე ბის მი მართ. 
2009 წელს მან გა დაწყ ვი ტა შე ექ მ ნა წუ თე ბის ახა ლი რე პე ტი რი, 
რო მელ შიც გა ერ თი ა ნე ბუ ლი იქ ნე ბო და მცი რე სის ქე, სუფ თა ხმა, 
ეს თე ტი კუ რი სი ლა მა ზე, უტყუ ა რო ბა და გამ ძ ლე ო ბა. ამ რთუ ლი 
ამო ცა ნის ამოხ ს ნას ოთხი წე ლი დას ჭირ და. 

გან სა კუთ რე ბუ ლი ენერ გია მოხ მარ და ულ ტ რათხე ლი 
1731კალიბრიანი Patrimony Contemporaineის აკუს ტი კის შექ
მ ნას, რად გან სწო რედ ხმაა მუ სი კა ლუ რი სა ა თე ბის მთა ვა რი 
ფა სე უ ლო ბა. Vacheron Constantinის ოს ტა ტებს სხვა დას ხ ვა ტექ
ნი კუ რი ილე თის გა მო ყე ნე ბა დას ჭირ დათ, რა თა მი ეღ წი ათ ხმის 
კრის ტა ლუ რი სი სუფ თა ვი სა და სრუ ლი მე ლო დი უ რო ბი სათ ვის. 

მე სა ა თი სათ ვის მუ სი კა ლუ რი სა ა თე ბის შექ მ ნა ში მო ნა წი ლე
ო ბის მი ღე ბა უდი დე სი პა ტი ვი ა. ეს არის ხე ლოვ ნე ბა, რო მე ლიც 
მო ითხოვს ტა ლანტს, დიდ გა მოც დი ლე ბას, უსაზღ ვ რო მოთ მი
ნე ბა სა და მუ სი კა ლურ სმე ნას. სწო რედ ამი ტომ მუ სი კა ლუ რი 
სა ა თე ბის ოს ტა ტე ბი პრო ფე სი ო ნალ თა ელი ტას მი ე კუთ ვ ნე ბი ან. 
Vacheron Constantinში მხო ლოდ ის ოს ტა ტე ბი ქმნი ან ამ გ ვარ 

სა ოც რე ბებს, რომ ლე ბიც „Grandes Complication“ის („უდიდესი 
სირ თუ ლე“) სა ხე ლოს ნო ში მუ შა ო ბენ. ამ წმი და თაწ მიდა ტა ძარ ში 
მო სახ ვედ რად მე სა ა თეს უნ და ჰქონ დეს სხვა დას ხ ვა სა ხე ლოს
ნო ში მუ შა ო ბის, სულ ცო ტა, 15წლიანი გა მოც დი ლე ბა და კი დევ 
ორი წე ლი უნ და იმუ შა ოს ოს ტა ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბი თა და 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით, რა თა ამ სფე რო ში და მო უ კი დებ ლად მუ შა
ო ბა შეძ ლოს. 

ულ ტ რათხე ლი 1731კალიბრიანი Patrimony Contemporaineი 
მა გა ლი თია კლა სი ციზ მი სა, რო მე ლიც მის აბ სო ლუ ტურ სი სა და
ვე ში გა მოს ჭ ვი ვის. მი სი უდა ვო სი მარ ტი ვის მიღ მა კი საკ მა ოდ 
რთუ ლი მე ქა ნიზ მი იმა ლე ბა. 

რეკლამა

0108 საქართველო, თბილისი, რუსთაველის გამზირი 23, ტელ.: +995 32 2922292 - ფაქსი: +995 32 9291656, ელ. ფოსტა: georgia@geneva.ge

ულტრათხელი 1731-კალიბრიანი 
PatrimoNy CoNtemPoraiNe

www.vacheron-constantin.comდროის უნიკალური 
მელოდია
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ფაქტი და კომენტარი - სტივ ფორბსი

ჰეი, რესპუბლიკელებო, 
გონება დაძაბეთ! 

ბრძოლა ObAmAcAre-თან
ავ ტო რი: სტივ ფორბსი, Forbes-ის მთავარი რედაქტორი

ბევრ რეს პუბ ლი კელ კონ გ რეს-

მენს სურს, ObamaCare-ს და ფი-

ნან სე ბა შე უწყ ვი ტოს სექ ტემ ბ რის 

ბო ლოს თ ვის, რო დე საც კონ გ-

რეს მა გარ და მა ვა ლი ბი უ ჯე ტის 

რე ზო ლუ ცია უნ და მი ი ღოს, თუ მას 

ასიგ ნე ბუ ლი სახ ს რე ბის უკ მა-

რი სო ბის გა მო დათხოვ ნი სა გან 

ფე დე რა ლუ რი მთავ რო ბის დაც ვა 

აქვს მიზ ნად და სა ხუ ლი. გან ზ-

რახ ვა დიდ სუ ლო ვა ნი ა, მაგ რამ 

ეს შვე ბა იქ ნე ბო და დაღ ლი ლი 

და ალ ყა შე მორ ტყ მუ ლი თეთ რი სახ ლის თ ვის. მას 

სურს მთავ რო ბის გაშ ვე ბა, იცის რა, რომ რეს პუბ-

ლი კე ლებს დათ მო ბა მო უ წევთ.

ObamaCare-ი სულ უფ რო არა პო პუ ლა რუ ლი 

ხდე ბა, რად გან ხალ ხი მიხ ვ და, რომ ის ზრდის მათ 

სა მე დი ცი ნო ხარ ჯებს, ზღუ დავს მკურ ნა ლი ექი მე-

ბის არ ჩე ვან სა და მკურ ნა ლო ბის ად გი ლებს. გა მო-

კითხ ვე ბი ასე ვე გვიჩ ვე ნებს, რომ სა ზო გა დო ე ბის 

ძი რი თად ნა წილს არ მოს წონს ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 

მან და ტი, გან სა კუთ რე ბით კი მას შემ დეგ, რაც ობა-

მამ ერ თი წლით უკა ნო ნოდ გა და უ ვა და მან და ტე ბი 

მსხვილ ბიზ ნესს.

თუმ ცა ამ სა ში ნე ლი კა ნო ნის თ ვის და ფი ნან-

სე ბის შეწყ ვე ტის იდეა კი დევ უფ რო ნაკ ლე ბად 

პო პუ ლა რუ ლი ა, ვიდ რე თა ვად კა ნო ნი. ადა მი ა-

ნე ბი გრძნო ბენ კუ ლი სებ ს მიღ მა ხრი კებს: თუ ის 

ცუ დია – გა ა უქ მეთ ან მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შეც ვა ლეთ. 

პრობ ლე მა, რა თქმა უნ და, ის არის, რომ დე მოკ რა-

ტე ბის მი ერ კონ ტ რო ლი რე ბუ ლი სე ნა ტი დაბ ლო-

კავს ნე ბის მი ერ ასეთ სვლას, და იმ შემ თხ ვე ვა შიც 

კი, თუ კონ გ რე სი მას მი ი ღებს, პრე ზი დენ ტი ვე ტოს 

მა ინც და ა დებს. 

მაშ, რა უნ და გა ა კე თონ რეს-

პუბ ლი კე ლებ მა? იმ ფაქ ტ მა, რომ 

რეს პუბ ლი კე ლებს არა აქვთ ალ-

ტერ ნა ტი ვა, შე საძ ლოა პრე ზი დენტს 

მა თი და ცინ ვის სა ბა ბი მის ცეს: „მათ 

პრე ტენ ზი აც კი არა აქვთ, რომ მას 

რა ღაც უკე თე სით შეც ვ ლი ან“.

რამ დე ნი მე რეს პუბ ლი კე ლი 

გა მო ვი და პა ცი ენ ტი სა და თა ვი სუ-

ფა ლი ბაზ რის მხარ დამ ჭე რი რე-

ფორ მე ბის წი ნა და დე ბით, რო მელ-

საც მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბა მო ი წო ნებ და. 

რეს პუბ ლი კელ თა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბამ სას წ რა ფოდ 

უნ და მო ამ ზა დოს ასე თი კა ნონ პ რო ექ ტი. მათ შე-

უძ ლი ათ გა აც ნონ თა ვი ან თი წი ნა და დე ბა ხალხს 

და გა მო აცხა დონ: „ბატონო პრე ზი დენ ტო, ეს არის 

ის ალ ტერ ნა ტი ვა, რო მე ლიც ხალხს სურს“. ობა მა 

და მი სი ერ თ გუ ლი მსა ხუ რი, სე ნა ტის უმ რავ ლე სო-

ბის ლი დე რი ჰა რი რე ი დი, ამას ცი ვად შეხ ვ დე ბი ან, 

მაგ რამ ბრძო ლის მი მარ თუ ლე ბა გა მო იკ ვე თე ბა 

– და გა მო იკ ვე თე ბა რეს პუბ ლი კელ თა სა სარ გებ-

ლოდ.

ბევ რი კონ სერ ვა ტო რი და ი წუ წუ ნებს, რომ 

ძი რი თა დი მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბი ამ შე თა ვა ზე ბას 

ყუ რადღე ბის მიღ მა და ტო ვე ბენ ან და ა მა ხინ ჯე ბენ. 

მე რე რა? სა ბედ ნი ე როდ, არ სე ბობს გზავ ნი ლის 

გავ რ ცე ლე ბი სა და 2014 წლის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნე სი არ ჩევ ნე ბი სათ ვის მხარ და ჭე რის მო ბი ლი-

ზე ბის უამ რა ვი სა შუ ა ლე ბა, მათ შო რის, ისე თი 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რო გო რი ცაა არა კო მერ ცი უ ლი 

FreedomWorks-ი და მრა ვალ რიცხო ვა ნი სა ი ნი ცი ა-

ტი ვო ჯგუ ფე ბი, რომ აღა რა ფე რი ვთქვათ რა დი ო-

„ყოველთა მოსახვეჭელთაგან მოიხვეჭე სიბრძნე“



H
arry Winstonი წარმოგიდგენთ მუქ ლურჯ პრიალა 
ატლასისებურ მქრქალი პოლირების მქონე 
ციფერბლატს საათისთვის Midnight Automaticი, 
რომელიც აძლიერებს მის დახვეწილობას უნიკალური 
და ელეგანტური ახალი ფერით. იღებს რა შთაგონებას 

ბუნების სამყაროდან, ამ ახალ ციფერბლატს მიჰყავს კოლექცია 
Midnightი სამოგზაუროდ ბუნების შუაგულში, ოკეანის სიღრმიდან – 
ვარსკვლავებიან ცამდე მზის ჩასვლისას. 

ყველაზე სუფთა სტილით დახვეწილი, კოლექცია Midnightი 
აკეთილშობილებს საათებს და ფოკუსს მხოლოდ ძირითადზე 
აკეთებს. Harry Winstonის Midnight Automatic Blue გარდაქმნის 
დახვეწილობას კლასიციზმის მაქსიმუმად, რომელსაც დრო 
არ შეხებია. ორი ცენტრალური ისარი და თარიღის ფანჯარა: 
საათების შექმნის ტრადიცია სპონტანურად გამოხატავს თავის 
თავს. ატლასისებური პოლირების მქონე ციფერბლატიდან 
თეთრი ოქროსგან ნატიფად შესრულებულ კორპუსამდე, Harry 
Winstonის Midnight Automatic Blue შექმნილია მამაკაცებისთვის, 
რომლებისთვისაც ელეგანტურობა ცხოვრების ყოველდღიური 
სტილია. 

თვითდაქოქვადი მექანიკური მოძრაობით, რომლის დანახვაც 
შეიძლება კორპუსის გამჭვირვალე უკანა მხრიდან, ქრონომეტრი 
ხელახალ ინტერპრეტაციას უკეთებს Haute Horlogerieს ტრადიციულ 
კოდებს თავისუფალი და თანამედროვე სტილით. იხილეთ 42მმიანი 
კორპუსი, რომელშიც სრულყოფილად არის წარმოდგენილი XXI 
საუკუნის სტილი. მის ელეგანტურობას აძლიერებს შეუმჩნეველი, 
თითქმის მინიმალისტური ესთეტიკა: Harry Winstonის ტრადიციული 
რკალები მოკრძალებულად უსვამს ხაზს გვირგვინს, ხოლო 
სამაჯურის ბოლოები ვიწროვდება, რათა გაიმეოროს მაჯის კონტური. 
უბრალოდ პოლირებული ბუდე აქცენტირებას უკეთებს მუქ ლურჯ 
ციფერბლატს, რომელიც მორთულია მხოლოდ ტრადიციული 
წუთებისა და საათების ისრებით. მათი გრძელი ფორმა ვიწროვდება 
ისე, რომ სინათლე აირეკლოს. 6 საათის გასწვრივ ფანჯარა აჩვენებს 
თარიღს. საათის ნიშნულებს აგრეთვე გააჩნია კლასიკური მოგრძო 
ფორმა, რომელიც გაორმაგებულია 3, 6 და 9 საათზე, ხოლო Harry 
Winstonის ემბლემა 12 საათის ნიშნულზე ჩანს. მისი დახვეწილი 
დიზაინი უნაკლოა, ვიზუალური წონასწორობა – იდეალური. 

უბრალო, და მაინც დახვეწილი. ამაში მდგომარეობს ბრენდის 
მიერ დროის ტრანსფორმირების ხელოვნება. Midnight საათების 
ნამდვილი სულისკვეთების შესაბამისად, Harry Winstonის Mid
night Automaticი იმეორებს ბრენდის ნოუჰაუს, და ავლენს მის 
უმნიშვნელოვანეს თვისებებს ინდივიდუალურობით, რომელიც 
თავისებურად უნიკალურ სრულ კოლექციას თავის სტილს ამატებს. 

რეკლამა

0108 საქართველო, თბილისი, რუსთაველის გამზირი 23, ტელ.: +995 32 2922292 - ფაქსი: +995 32 9291656, ელ. ფოსტა: georgia@geneva.ge

midNight automatiC Blue 
უძველებელი ელეგანტურობა

www.harrywinston.com

Midnight AutoMAtic Blue 42 მმ თეთრი ოქრო 
კორპუსი: 18კარატიანი თეთრი ოქრო, დიამეტრი  

42 მმ, საფირონის მინის კორპუსის უკანა თავსახური;
მოძრაობა: მექანიკური ავტომატური დაქოქვა, 27 ქვა, 

28,800 ვიბრაცია საათში, 45საათიანი სიმძლავრის მარაგი;
ფუნქციები: საათები, წუთები, თარიღი;

წყალგამძლეობა: 30 მეტრი;
სამაჯური: ლურჯი ალიგატორი, 18კარატიანი თეთრი 

ოქროს ქინძისთავიანი (უბრალო) შესაკრავი;
კოდი: MIDAHD42WW002.



14 | FORBES      ნოემბერი  2013        

forbes

ფაქტი და კომენტარი - სტივ ფორბსი

ებ სა და ვებ გ ვერ დებ ზე, კერ ძოდ Breitbart-ზე, 

The Daily Caller-ზე, RedState-სა და სხვებ ზე. ეს 

არ არის ერ თ ჯე რა დი ძა ლის ხ მე ვა. რეს პუბ-

ლი კე ლებ მა მა გა ლი თი უნ და აიღონ ობა მას 

მხარ დამ ჭე რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და აგი ტა-

ტო რე ბის გან – ისი ნი არა სო დეს ჩერ დე ბი-

ან. რა ტომ უნ და გა უ წი ოთ წი ნა აღ მ დე გო ბა 

სა ხელ მ წი ფო ჯან დაც ვას? იმი ტომ, რომ ამ 

სა კითხ ში სა ზო გა დო ე ბა ჩვენ მხა რე სა ა.

წი ნა და დე ბე ბი, რომ ლე ბიც ჩარ თუ ლი უნ და 

იყოს ობა მას სა პი რის პი რო კა ნონ ში, ძა ლი ან 

მარ ტი ვი ა.

• სა ერ თო ნა ცი ო ნა ლუ რი დაზღ ვე ვა. 
მე ზო ბელ პენ სილ ვა ნი ა ში შე მიძ ლია ვი ყი-

დო ძა ლი ან კარ გი დაზღ ვე ვა იმის ნა ხე ვარ 

ფა სად, რაც ის ჩემს მშობ ლი ურ ნი უ- ჯერ სი ში 

ღირს. მაგ რამ ამის გა კე თე ბა მეკ რ ძა ლე ბა, მი-

უ ხე და ვად იმი სა, რომ მე იქ ბევ რი სხვა რა მის 

ყიდ ვა შე მიძ ლი ა. მი ე ცით სა დაზღ ვე ვო კომ პა-

ნი ებს უფ ლე ბა, იმოქ მე დონ შტატ თა შო რი სი 

სა ვაჭ რო კა ნო ნის ფარ გ ლებ ში და გვე ყო ლე ბა 

ასო ბით კომ პა ნი ა, რომ ლე ბიც თქვე ნი საქ მის 

გა მო ერ თ მა ნეთს კონ კუ რენ ცი ას გა უ წევს.

• თა ნა ბა რი სა გა და სა ხა დო პი რო ბე ბი. 
ბიზ ნეს მე ნე ბი და თვით და საქ მე ბუ ლე ბი სა-

დაზღ ვე ვო შე ნა ტა ნებ ზე იღე ბენ შე ღა ვა თებს. 

ეს ფი ზი კურ პი რებ ზეც უნ და გავ რ ცელ დეს.

• ObamaCare-ის და ფი ნან სე ბის თ ვის 
Medicare-ის თან ხე ბი არ გა მო ი ყე ნე ბა. 

ეს შე იძ ლე ბა ცალ კე კა ნონ პ რო ექ ტად ჩა მო ყა-

ლიბ დეს და ჩვენ შევ ძ ლებთ დავ ტ კ ბეთ სპექ-

ტაკ ლით, რო მელ შიც ჰა რი რე იდს მო უ წევს 

ახ ს ნა, რა ტომ იცა ვენ დე მოკ რა ტე ბი Medicare-

ის ფი ნან სურ ხელ შე უ ხებ ლო ბას.

• მი ირ თ ვით თქვე ნი ხე ლით მომ ზა დე-
ბუ ლი კერ ძი. ObamaCare-ი გუ ლის ხ მობს, 

რომ კონ გ რეს მა და მის მა თა ნამ შ რომ ლებ მა 

დაზღ ვე ვა ObamaCare-საგან უნ და შე ი ძი ნონ. 

მათ ეს არ სურთ, ვი ნა ი დან ამ შემ თხ ვე ვა ში 

და კარ გა ვენ ზღაპ რულ პი რო ბებს, რომ ლე-

ბიც ახ ლა აქვთ შექ მ ნი ლი. ანუ პრე ზი დენ ტ მა 

ისი ნი უკა ნო ნოდ გა ა თა ვი სუფ ლა გა და სა-

ხა დე ბი სა გან. სა ზო გა დო ე ბა ამას მტრუ ლად 

შევ ხ და. ასე რომ, უნ და აღ დ გეს კა ნო ნი ე რე ბა: 

თუ ათო ბით მი ლი ონ მა ამე რი კელ მა უნ და 

და ა გე მოვ ნოს ობა მას სა ში ნე ლი კერ ძი, ეს 

კა პი ტო ლი უმ შიც უნ და გა ა კე თონ. კიმ ბერ ლი ე. 

სტრა სელ მა ამის კარ გი მა გა ლი თი Wall Street 

Journal-ში მო იყ ვა ნა.

• მა ღალ რის კი ა ნი ფონ დე ბის წა ხა-
ლი სე ბა. არ სე ბულ პი რო ბებ ში დაზღ ვე ვა 

ბევ რი ადა მი ა ნის თ ვის შე საძ ლოა მი უწ ვ-

დო მე ლი ან, უბ რა ლოდ, არა ხელ საყ რე ლი 

გახ დეს. ჯან დაც ვის ექ ს პერ ტი სა ლი პა იპ სი 

აღ ნიშ ნავს: ObamaCare-ის დაწყე ბამ დე 

„[მაღალრისკიანი] ფონ დე ბი კარ გად ფუნ-

ქ ცი ო ნი რებ და რამ დე ნი მე შტატ ში მანამდე, 

ვიდ რე და იწყე ბო და გან ხორ ცი ე ლე ბა – მათ 

შეს თა ვა ზეს ხელ მი საწ ვ დო მი დაზღ ვე ვა 

მათ, ვი საც ის ჰქონ და და არ გა უ ზარ დეს 

შე ნა ტა ნე ბი და ნარ ჩე-

ნებს“. ნე ბა მი ე ცით და 

მოს თხო ვეთ შტა ტებს, 

გა ა კე თონ ეს.

• მხა რი და უ ჭი რეთ 
რე ფორ მას სა მე დი-
ცი ნო და უ დევ რო ბის   
სა კითხებ ში. პრე ვენ-

ცი უ ლი მე დი ცი ნა წე ლი-

წად ში $100 მი ლი არ დ ზე 

მე ტი ჯდე ბა.

• შე ამ ცი რეთ 
ObamaCare-ის მან და-
ტე ბის შე ღა ვა თე ბი. 
ისი ნი ხე ლოვ ნუ რად 

ზრდის სა დაზღ ვე ვო ხარ-

ჯებს. დარ თეთ ადა მი ა ნებს ნე ბა, თა ვად 

გა დაწყ ვი ტონ, რა სურთ.

არის სხვა რე ფორ მე ბიც, რო მელ თა 

ჩა მა ტე ბა შე იძ ლე ბა ამ კრე ბულ ში, ან ცალ კე 

კა ნონ პ რო ექ ტებ ში.

ფაქ ტი ა, რომ რეს პუბ ლი კელ თა ხელ-

მ ძღ ვა ნე ლო ბას ამ მი მარ თუ ლე ბით ჯერ 

არა ფე რი გა უ კე თე ბი ა. შე საძ ლოა მათ 

გა ნაცხა დონ, რომ არა აქვთ დრო ამ კა ნონ-

ზე სა მუ შა ობდ. მა შინ, მო დი, ავი ღოთ ამ 

სფე რო ში არ სე ბუ ლი ცალ კე უ ლი კა ნონ პ რო-

ექ ტე ბი და შევ თა ვა ზოთ მათ გამ ზა დე ბუ ლი 

პა კე ტი.

ბი ძია სე მი, დიდიძმა

თუ არ მი ვი ღებთ მხედ ვე ლო ბა ში სა მო ქა-

ლა ქო ომის პე რი ოდს, ამე რი კის არც ერთ 

პრე ზი დენტს არ გა უზ რ დია ფე დე რა ლუ რი 

მთავ რო ბის გავ ლე ნა ისე, რო გორც ეს 

ბა რაკ ობა მამ გა ა კე თა. მან შე ის წავ ლა 

იტა ლი ი სა და სხვა ქვეყ ნე ბის პირ ვე ლი 

მსოფ ლიო ომის შემ დ გო მი სტა ტის ტი კა: 

სო ცი ა ლის ტუ რი დოგ მის სა პი რის პი როდ, 

კომ პა ნი ე ბი სა და სა წარ მო ე ბის გა კონ ტ-

რო ლე ბის თ ვის არ არის აუცი ლე ბე ლი მა თი 

ნა ცი ო ნა ლი ზა ცი ა; უბ რა ლოდ, შე უძ ლე ბე ლი 

უნ და გა ხა დოთ მა თი არ სე ბო ბა თქვე ნი 

ნე ბი სა და მხარ და ჭე რის გა რე შე. თქვენ 

ად გენთ წე სებს, რომ ლე ბი თაც ისი ნი ცხოვ-

რო ბენ და კვდე ბი ან.

ობა მას მმარ თ ვე ლო ბის პი რო ბებ ში 

ვა შინ გ ტო ნი ფი ნან სუ რი და სა მე დი ცი ნო 

სფე როს მბრძა ნე ბე ლი გახ და. ის მუ შა ობს 

უმაღ ლეს გა ნათ ლე ბა ზე, ელექ ტ რო კო მუ-

ნი კა ცი ე ბის ინ დუს ტ რი ის დიდ ნა წილ სა 

და, რა თქმა უნ და, ენერ გე ტი კა ზე კონ ტ რო-

ლის მო სა პო ვებ ლად. სი ლი კო ნის ვე ლის 

გარ კ ვე უ ლი ნა წი ლი გაბ მუ ლია ბი ძია სე მის 

ბა დე ში იმ კლა ნუ რი ფი ნან სუ რი შე თან ხ მე-

ბე ბის „წყალობით“, რომ ლე ბიც ხორ ცი ელ-

დე ბა „წვანე ტექ ნო ლო გი ე ბის“ გან ვი თა რე-

ბის სა ხე ლით. 

ჰკითხეთ JPMorgan Chase-ის გე ნე რა-

ლურ აღ მას რუ ლე ბელს, ჯე მი დაი მონს, რა 

მოხ დე ბა, თუ ცუ დად მო იქ ცე ვი, რო გორც 

ეს მან გა ა კე თა 2009 წელს, რო დე საც მო-

ინ დო მა Tarp-ის იძუ ლე ბი თი კრე დი ტე ბის 

გა დახ და მა ნამ დე, ვიდ რე ამას ვა შინ გ-

ტო ნი მო ი სურ ვებ და. მას გან სა კუთ რე ბულ 

ცოდ ვად ეთ ვ ლე ბა არ ც თუ ფა რუ ლი და პი-

რის პი რე ბა პრე ზი დენ ტ თან. ახ ლა დაი მო ნი 

ალ ყა შე მორ ტყ მუ ლია მა რე გუ ლი რე ბე ლი 

აქ ტე ბით და ის წუ წუ ნებს, რომ რა საც აკე-

თებს, ყვე ლა ფერ ში დათ მო ბა ზე წას ვ ლა ფ
ო
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ფრანკლინრუზველტი1932წლისარჩევნებისწინსან-ფრანცის-
კოშიგამოდისსიტყვით„დიდიხელისუფლების“მიერეკონომიკის
მართვისაუცილებლობისშესახებ.
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უწევს.

ფე დე რა ლურ მა სა რე ზერ ვო სის ტე-

მამ, რომ ლის გა ნაც კო მენ ტა რის მი ღე ბა 

ძა ლი ან რთუ ლი ა, ღი ად გა მო აცხა და 

სა კუ თა რი თა ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მე ოთხე 

შტოდ და უდი დე სი უფ ლე ბე ბი მო ი პო ვა. 

ამან ძა ლი ან გა ა ღი ზი ა ნა სხვა, კონ ს ტი-

ტუ ცი ით უფ ლე ბა მო სი ლი, შტო ე ბი. ეს იმას 

ნიშნავს, რომ ეს შტო ე ბი ფე დე რა ლუ რი 

სა რე ზერ ვო სის ტე მის ამ ქმე დე ბას აღი-

ა რე ბენ. თა ვი სი ბა ლან სის მას შ ტა ბუ რი 

გა ფარ თო ე ბით ის საკ რე დი ტო ბიზ ნეს ში 

გა და დის. გა ფარ თო ე ბუ ლი უფ ლე ბე-

ბის მქო ნე ფე დე რა ლუ რი მთავ რო ბა და 

მსხვი ლი ბიზ ნე სი იღებს სარ გე ბელს 

თით ქ მის ნუ ლო ვა ნი კრე დი ტე ბი დან. 

იგი ვე ხდე ბა ბი ნათ მ შე ნებ ლო ბის სფე-

რო შიც – ჩვე ნი ცენ ტ რა ლუ რი ბან კი იღებს 

ასო ბით მი ლი არდ დო ლარს იპო თე კუ რი 

კრე დი ტე ბი დან. 

ცნო ბი ლი ეკო ნო მის ტი და FORBES-

ის მი მომ ხილ ვე ლი დე ვიდ მალ პა სი 

სის ტე მა ტუ რად მუ შა ობს ამ თე მა ზე: 

„ფედერალური სა რე ზერ ვო სის ტე მა მარ-

თავს გამ დიდ რე ბის უდი დეს პროგ რა-

მას, რო მე ლიც მთავ რო ბა სა და მსხვილ 

ბიზ ნესს იაფ კრე დი ტებს სთა ვა ზობს. ეს 

ხდე ბა მცი რე ბიზ ნე სის ხარ ჯ ზე, რო მე-

ლიც პირ ვე ლა დი სა მუ შაო ად გი ლე ბის 

დიდ ნა წილს ქმნის“. ძა ლა უფ ლე ბე ბის 

გაძ ლი ე რე ბის პა რა ლე ლუ რად, ცენ ტ რა-

ლურ მა ბან კ მა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ზარ და 

გავ ლე ნა ყვე ლა ფი ნან სურ ინ ს ტი ტუტ ზე. 

მო მა ვალ ში თაღ ლი თო ბე ბის აცი ლე-

ბის სა ბა ბით (გადავდოთ გვერ დ ზე ის 

ფაქ ტი, რომ 2008-2009 წლე ბის კრი ზი სი 

ფე დე რა ლუ რი სა რე ზერ ვო სის ტე მი სა და 

აშ შ -ის მთავ რო ბის მი ერ იყო გა მოწ ვე უ-

ლი) ფე დე რა ლურ მა სა რე ზერ ვო სის-

ტე მამ მო ი პო ვა ახა ლი კო ლო სა ლუ რი 

და დის კ რე ცი უ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა 

მთე ლი სა ფი ნან სო სის ტე მის გა სა კონ ტ-

რო ლებ ლად. რო მე ლი კრი ტე რი უ მე ბით 

გა ნი საზღ ვ რე ბა, რი სი გა კე თე ბა შე უძ ლია 

ფე დე რა ლურ სა რე ზერ ვო სის ტე მას? ნუ 

შე მე კითხე ბით. ამას ჩვე ნი ცენ ტ რა ლუ-

რი ბან კი წყვეტს. რო გორც კი დევ ერ თ მა 

პა ტივ სა ცემ მა ეკო ნო მის ტ მა, კონ კოხ-

რე ინ მა, Wall Street Journal-ში და წე რა: 

„კომპანიის მე ნე ჯე რებ მა შე საძ ლოა 

და იც ვან ყვე ლა წე სი, მაგ რამ მათ მა ინც 

მი უ თი თე ბენ, რო გორ უნ და წარ მარ თონ 

ბიზ ნე სი“.

ფე დე რა ლურ სა რე ზერ ვო სის ტე მას 

ექ ვემ დე ბა რე ბა მომ ხ მა რე ბელ თა ფი ნან-

სუ რი დაც ვის ბი უ რო (Consumer Financial 

Protection Bureau), ფარ თო მა რე გუ ლი რე-

ბე ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბით, რო მე ლიც მო-

ი ცავს იპო თე კას, საკ რე დი ტო ბა რა თებს 

და ყვე ლა ფერ სხვა და ნარ ჩენს, რაც მის 

ინ ტე რე სებ ში შე დის. სა ო ცა რი ა, მაგ რამ 

მი სი ბი უ ჯე ტი ული მი ტო ა. ფე დე რა ლუ რი 

სა რე ზერ ვო სის ტე მა მას იმ დენ ფულს 

აძ ლევს, რამ დენ საც მო ინ დო მებს. ის არ 

ექ ვემ დე ბა რე ბა კონ გ რე სის კონ ტ როლს, 

რაც აშ კა რად ეწი ნა აღ მ დე გე ბა კონ ს ტი-

ტუ ცი ას, მაგ რამ ეს სა კითხი დღი თი დღე 

ნაკ ლე ბად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ხდე ბა.

ფე დე რა ლუ რი კო მუ ნი კა ცი ე ბის 

კო მი სია ასე ვე ცდი ლობს კომ პა ნი ებ ზე 

კონ ტ რო ლის დამ ყა რე ბას – პირ ველ რიგ-

ში, სა კა ბე ლო და სა ტე ლე კო მუ ნი კა ციო 

სფე რო ებ ში, რომ ლებ საც ის კუ რი რებს. 

რო გორ გან ხორ ცი ელ და ძა ლა უფ-

ლე ბის ეს ყოვ ლის მომ ც ვე ლი უზურ პა-

ცი ა? ამის სა თა ვე ში დგას ადა მი ა ნი, 

რო მელ მაც კარ გად იცის, რას აკე თებს: 

ბა რაკ ობა მა. თუმ ცა ეს პრო ცე სი და-

იწყო ჯერ კი დევ დი დი დეპ რე სი ის 

დროს (მთავრობის მი ზე ზით მომ ხ და რი 

კი დევ ერ თი კა ტას ტ რო ფა), რო მელ მაც 

თა ვი სუ ფა ლი ბაზ რე ბის მი მართ ნდო ბა 

გა ა ნად გუ რა. დეპ რე სია მოხ და იმ დროს, 

რო დე საც ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი აზ რი მხარს 

უჭერ და „დიდ ხე ლი სუფ ლე ბას“ და იდე ას, 

რომ ეკო ნო მი კა უნ და მარ თონ ექ ს პერ-

ტებ მა, რაც და აზღ ვევ და თა ვი სუ ფალ 

ბაზ რებს არა ერ თი ქა ო სუ რი ზრდი სა და 

ვარ დ ნი სა გან და „მოუთოკავი“ კონ კუ-

რენ ცი ით გა მოწ ვე უ ლი ნგრე ვის გან. ახალ 

კურსს ახორ ცი ე ლებ დ ნენ ადა მი ა ნე ბი, 

რომ ლებ მაც კა რი ე რა ფე დე რა ლურ სა რე-

ზერ ვო სის ტე მა ში და იწყეს და რომლებიც 

გაბ რუ ე ბულ ნი იყ ვ ნენ პირ ვე ლი მსოფ-

ლიო ომის გა მოც დი ლე ბით, რო დე საც 

ვა შინ გ ტონ მა, ომის სა ბა ბით, თა ვი სი 

ძა ლა უფ ლე ბა ეკო ნო მი კა ში გა მო ი ყე ნა. 

მა გა ლი თად, სარ კი ნიგ ზო და სა ტე ლე-

ფო ნო კომ პა ნი ებ მა კონ ფ ლიქ ტის დროს 

სრუ ლი ნა ცი ო ნა ლი ზა ცია გა ი ა რეს.

ამ ყვე ლაფ რის გან ხორ ცი ე ლე ბის 

იდეა დღე საც ცოცხ ლობს, კერ ძოდ კი 

- რა დი კა ლურ გა რე მოს დაც ვით მოძ რა-

ო ბა ში: არ სე ბობს ბუ ნებ რი ვი ლი მი ტი, 

სა დამ დეც შე უძ ლია ეკო ნო მი კას გაზ რ და, 

ვიდ რე თვით გა ნად გუ რე ბას და იწყებს.

თუ გაქვთ სა შუ ა ლე ბა, შე დით ინ ტერ-

ნეტ ში და წა ი კითხეთ ფრან კ ლინ რუზ-

ველ ტის სა ო ცა რი გა მოს ვ ლა, რომ ლი თაც 

მან მი მარ თა თა ნა მე გობ რო ბის კლუბს, 

რო გორც პრე ზი დენ ტო ბის კან დი დატ მა 

1932 წლის არ ჩევ ნე ბის წინ. მან გა ნაცხა-

და: „ჩვენი მრეწ ვე ლო ბა აშე ნე ბუ ლი ა, 

ჩვე ნი ყვე ლა ზღვა რი მიღ წე უ ლია და 

პრაქ ტი კუ ლად აღარ არ სე ბობს თა ვი-

სუ ფა ლი მი წა... რო მელ ზეც შე იძ ლე ბა 

უსაქ მოდ დარ ჩე ნი ლი აღ მო სავ ლუ რი 

ეკო ნო მი კუ რი მან ქა ნე ბის გაგ ზავ ნა ახა-

ლი სტარ ტი სათ ვის“. დი დი კომ პა ნი ე ბი 

სულ უფ რო და უფ რო მე ტად იპყ რო ბენ 

ეკო ნო მი კურ ლან დ შაფტს. რუზ ველ ტი 

გვაფ რ თხი ლებს, რომ, თუ მიმ დი ნა რე 

ტენ დენ ცი ე ბი გაგ რ ძელ დე ბა: „ამერიკის 

მრეწ ვე ლო ბას გა ა კონ ტ რო ლებს ათი ო დე 

კორ პო რა ცია და ასი ო დე ადა მი ა ნი... 

და მო უ კი დე ბე ლი ბიზ ნეს მე ნი წა გე ბი ან 

მდგო მა რე ო ბა ში აღ მოჩ ნ დე ბა“. რუზ ველ-

ტ მა და ას რუ ლა სიტყ ვე ბით, რომ ლებ საც 

მო წო ნე ბით და უქ ნევ დ ნენ თავს თეთ რი 

სახ ლის ამ ჟა მინ დე ლი ბი ნად რე ბი: „ახლა 

ჩვე ნი მი ზა ნი არ არის ბუ ნებ რი ვი რე სურ-

სე ბის აღ მო ჩე ნა და გა მო ყე ნე ბა... ჩვე ნი 

მი ზა ნია უკ ვე არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბი სა და 

სა წარ მო ე ბის გათ ვ ლი ლი და ნაკ ლე ბად 

დრა მა ტუ ლი ად მი ნის ტ რი რე ბა... სიმ დიდ-

რი სა და პრო დუქ ცი ის უფ რო თა ნა ბა რი 

გა ნა წი ლე ბა და არ სე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ-

რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მორ გე ბა ხალ ხის 

ინ ტე რე სებ ზე“. შემ დეგ კი გა მა ოგ ნე ბე ლი 

სიტყ ვე ბი: „დადგა გა ნათ ლე ბუ ლი მთავ-

რო ბის დრო“. ნამ დ ვი ლად. 

ფაქტი და კომენტარი - სტივ ფორბსი





18 | FORBES      ნოემბერი  2013        

forbes

პე ლე, 
ელე ნა და სერ გო

როდესაცForbesGeorgia-ს
ესნომერიგამოვა, ამ 

წე რი ლის მკითხ ველ საც და 

მის ავ ტორ საც გვე ცო დი ნე ბა, 

გა უწყ რე ბა თუ არა მარ გ ვე ლაშ-

ვი ლი სა ქარ თ ვე ლოს ამომ რ ჩე-

ველს და თუ მარ თ ლა იტყ ვის 

უარს მე ო რე ტურ ში მო ნა წი ლე-

ო ბა ზე.

იქ ნე ბა თუ არა მე ო რე ტუ რი, 

ცხა დი ა, ეს ჯერ არ ვი ცით. მაგ-

რამ ვი ცით, რომ რთუ ლია მო ი-

ძებ ნოს მსოფ ლიო პო ლი ტი კის 

ის ტო რი ა ში მსგავ სი წი ნა სა არ-

ჩევ ნო და პი რე ბის ანა ლო გი: თუ მე პირ ველ ტურ ში 

ვერ გა ვი მარ ჯ ვე, თქვენ ჩე მი ღირ ს ნი არა ხართ 

და სუ ლაც უარს ვიტყ ვი პრე ზი დენ ტო ბა ზე ო. 

სა ინ ტე რე სოა ის გა რე მო ე ბაც, სა დაც მარ გ-

ვე ლაშ ვილ მა ეს სა ო ცა რი და პი რე ბა გვეს რო ლა: 

მის მი ერ „პელედ“ წო დე ბუ ლი პრე მი ერ - მი ნის ტ რი 

პრე სის წარ მო მად გენ ლებს ხვდე ბო და (სადაც 

ჩვე ნი ჟურ ნა ლის წარ მო მად გე ნელს არ და უ ძა-

ხეს). პე ლე- პ რე მი ერ მა სწო რედ იქ ბრძა ნა, რომ 

თუ მარ გ ვე ლაშ ვი ლი პირ ველ ტურს ვერ მო ი გებს, 

მი სი აზ რით, მან უარი უნ და თქვას ბრძო ლის გაგ-

რ ძე ლე ბა ზე. ივა ნიშ ვილ მა ისიც დას ძი ნა, რომ ეს 

მხო ლოდ მი სი აზ რია და მი სი რჩე უ ლი კან დი და-

ტი თა ვად იღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს.

ამა სო ბა ში, მარ გ ვე ლაშ ვი ლი თბი ლი სის ერ თ - 

  ერთ უბან ში ამომ რ ჩევ ლებს ხვდე ბო და. იქ მას 

სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბა ში არა „პელე 

ან მალ დი ნი“, არა მედ კა ლა ძე ეხ მა რე ბო და, რო-

მე ლიც ხალხს 27 ოქ ტომ ბერს თავ ს მოხ ვე უ ლი კო-

ჰა ბი ტა ცი ის დას რუ ლე ბის ტკბილ პერ ს პექ ტი ვებ ზე 

უამ ბობ და. ეტყო ბა, პრე ზი დენ ტო ბის კან დი დატს 

სწო რედ იქ მი უ ვი და პე ლე- პ რე მი ე რის პა სი და 

ამომ რ ჩევ ლებ თან შეხ ვედ რის 

დას რუ ლე ბის შემ დეგ ტე ლე კა მე-

რე ბის წინ პა სის მი ღე ბა და ა დას-

ტუ რა: მე ო რე ტუ რის შემ თხ ვე ვა-

ში ის უარს ამ ბობს არ ჩევ ნებ ში 

მო ნა წი ლე ო ბა ზე!

ამ პა ტა რა ნა ხევ რად გა ფეხ-

ბურ თე ბუ ლი ეპი ზო დის უკა ნას-

კ ნე ლი მოქ მე დი პი რი პარ ლა-

მენ ტის თავ მ ჯ დო მა რე და ვით 

უსუ ფაშ ვი ლი ა. მან მარ გ ვე ლაშ ვი-

ლის ამ გან ცხა დე ბას მე ტა ფო რა 

უწო და: „ჩემი აზ რით, მი სი ფრა ზა 

სრუ ლი მე ტა ფო რა ა. ის და ბა დე-

ბი დან კი არ ოც ნე ბობ და პრე ზი დენ ტო ბა ზე, არა-

მედ მზა და ა, ეს ფუნ ქ ცია შე ას რუ ლოს იმ შემ თხ ვე-

ვა ში, თუ ხალ ხი მას ნდო ბას გა მო უცხა დებს“. 

თუ ხალ ხი ნდო ბას არ გა მო უცხა დებს მარ გ ვე-

ლაშ ვილს, რამ დე ნიც არ უნ და ეოც ნე ბა ბავ შ-

ვო ბი დან თუ ჯე ე ლო ბი დან, ის პრე ზი დენ ტი ვერ 

გახ დე ბა. ისე, იმა საც ნუ და ვი ვიწყებთ, რომ პარ-

ტი ას, რო მელ საც მარ გ ვე ლაშ ვი ლი წარ მო ად გენს, 

„ოცნება“ ჰქვი ა. 

მაგ რამ, მო დი, შე ვე ცა დოთ, თვით ამ გან ცხა-

დე ბის ფა რულ ში ნა არსს ჩავ წ ვ დეთ. რას ნიშ ნავს 

„მეორე ტურ ში მო ნა წი ლე ო ბას არ მი ვი ღებ“? 

აქ კი, მგო ნი, გა ვი ჭე დე! ეს მუ ქა რაა თუ ში ში? 

თუ ორი ვე? მგო ნი, ეს უნ და იყოს „თავსმოხვეული“ 

კო ჰა ბი ტა ცი ის გაგ რ ძე ლე ბის ში შიც და მუ ქა რაც. 

თუ მე ო რე ტუ რი შედ გა, კვლავ მოგ ვი წევს 

„მათთვის“ ან გა რი შის გა წე ვა, „მათი“ აღი ა რე ბა, 

„მათთან“ დი ა ლო გი. ეს არის ოპო ნენ ტ თან დი ა-

ლო გის ში ში! ეს არის დი ა ლო გის თ ვის მზად ყოფ-

ნის არ ქო ნა. და არც კი აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა, ასეთ 

შემ თხ ვე ვა ში – ვინ არის შე ნი ოპო ნენ ტი. უბ რა-

ლოდ, არ გინ და აღ მოჩ ნ დე ვი თა რე ბა ში, რო ცა 

ფაქტი და კომენტარი - გუგა სულხანიშვილი
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ვალ დე ბუ ლი ხარ დი ა ლოგ ზე წახ ვი დე. 

რო ცა შე ნი მმარ თ ვე ლო ბის წარ მა ტე ბის 

წი ნა პი რო ბად მხო ლოდ ერ თ პი როვ ნუ ლი მმარ-

თ ვე ლო ბა გე სა ხე ბა, ძა ლი ან სა ში ში ხდე ბი 

რო გორც პო ლი ტი კო სი. მით უმე ტეს, რო დე საც 

ეს პრინ ციპ ში შე ნი ერ თა დერ თი მე სი ჯია წი ნა-

სა არ ჩევ ნოდ.

და ეს ყვე ლა ფე რი იმ ფონ ზე, რო დე საც 

პრემიერ-მინისტრი ღი ად აცხა დებს, რომ და ინ-

ტე რეს და ელე ნას (ელენე ხოშ ტა რი ა) და სერ გოს 

(სერგი კა პა ნა ძე) სა მარ თ ლებ რი ვი წარ სუ ლით. 

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია GRASS-ის ორი 

წარ მო მად გენ ლით, რო მელ თა გა ნაც მას სხვა-

დას ხ ვა შეხ ვედ რა ზე ცხა რე კრი ტი კის მოს მე ნა 

მო უ წია ეკო ნო მი კი სა და სა გა რეო პო ლი ტი კის 

სა კითხებ ზე. მარ თა ლი ა, თურ მე ელე ნას და სერ-

გოს წარ სულ ში ვე რა ფე რი აღ მო უ ჩი ნეს , მაგ რამ, 

სა მა გი ე როდ, რა პა სებს აძ ლევს პე ლე თა ნა-

გუნ დე ლებს!!! „შეამოწმეთ ისი ნი, ვინც მაკ რი ტი-

კებს“. მარ ტო ამ პა სე ბად ღირ და ეს ყვე ლა ფე რი!

ქა ო სი, პო ლი ტი კუ რი მო უმ წი ფებ ლო ბა, შე უ-

თან ხ მებ ლო ბა – აი ეს არის დღეს ივანიშვილის 

გუნ დის ხელ წე რა. თა ვად პე ლე კი და კა ვე ბუ ლია 

სა ჯა რო ლექ ცი ე ბით თე მა ზე „სამოქალაქო სა-

ზო გა დო ე ბის წი ნას წა რი მი ჯირ ყ ვ ნა მო მა ვა ლი 

ტო ტა ლუ რი კონ ტ რო ლის და წე სე ბის მიზ ნით ამ 

სა ზო გა დო ე ბა ში გად მოს ვ ლის გზით...“. 

ასე ჩანს, მას (ბ-ს) ის უფ რო ადარ დებს, 

რო გორ არა სა თა ნა დოდ შე ვიყ ვა რეთ იგი. ეს 

ადარ დებს უფ რო მე ტად, ვიდ რე ქვეყ ნის- 

 თ ვის მარ თ ლა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხე ბი. ის 

გვას წავ ლის, რო გორ უნ და მო ვიქ ცეთ და ვინც 

ისე არ იქ ცე ვა, რო გორც მას სურს, ის სიც რუ ე ში 

ცხოვ რობს. ჯერ ჯე რო ბით ცხოვ რობს. 

ყვე ლაფ რის გვირ გ ვი ნია ის ჯერ არ ნა ხუ ლი 

პო ლი ტი კუ რი მოწყო ბა, რო მელ საც პრე მი ე რი 

გვთა ვა ზობს: მი დის. რო გორც ამ ბობს და სა მო-

ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას უნ და „შეერწყას“.

სხვა თა შო რის, ელე ნა და სერ გო, რო გორც 

მათ პრემიერ-მინისტრი მო იხ სე ნი ებს, დღეს ამ 

რგოლს წარ მო ად გე ნენ. არა მგო ნი ა, მათ გვერ-

დით ვი ხი ლოთ ბა ტო ნი ბი ძი ნა. თა ნაც არც მარ-

თ ვის სა და ვე ე ბის ბო ლომ დე გაშ ვე ბას აპი რებს. 

და უ რე კავს ხოლ მე მი ნის ტ რებს – ასე თქვა თვი-

თონ. სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რე 

იქ ნე ბა სა ვით. მოკ ლედ, მგო ნი, პე ლე შეც ვ ლა ზე 

გა დის და უმალ მწვრთნე ლი ხდე ბა.

ვინ შე მო ვა მო ე დან ზე პე ლეს ნაც ვ ლად? ამას 

არ ჩევ ნე ბი დან ერთ კვი რა ში გა ვი გებთ. თუ, ცხა-

დი ა, მე ო რე ტუ რის აუცი ლებ ლო ბა არ შე იქ მ ნა 

და ნაწყე ნი მმარ თ ვე ლი გუნ დი შინ არ გა იკ რი-

ფა. ისე, ცო ტა უც ნა უ რი ა: კაც მა არ ჩევ ნე ბი მო ი-

გო და „ერთ წე ლი წად ში მივ დი ვა რო“. მე ო რეს 

– ჯერ არ მო უ გია და „შეიძლება, არც მო ვი დე ო“, 

ამ ბობს. ეს, ნე ტავ, რა პო ლიტ - ფა სო ნი ა?!.

გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი პო ზი ცია აქვთ, მგო ნი, 

ელე ნას და სერ გოს – ისი ნი არა სო დეს არ სად 

გა იქ ცე ვი ან. ეტყო ბათ უკ ვე. 



სახელი,გვარი: ACE სტუ დიო (აბრევიატურა 

– Advertising, Consulting, Entertainment).

განათლება: და კომ პ ლექ ტე ბუ ლი კვა ლიფ

იცი უ რი, პრო ფე სი ო ნა ლი გუნ დით. 

სამუშაოგამოცდილება: ურ თი ერ თობს 

მსხვილ და წარ მა ტე ბულ  კომ პა ნი ებ თან.

ენები: სა უბ რობს კლი ენ ტის თ ვის გა სა გებ და 

მი სა ღებ ენა ზე.

პროდუქციისშეთავაზება: „ACE სტუ დი ო“ 

გთა ვა ზობთ რო გორც ცალ კე ულ, კონ კ რე

ტულ მომ სა ხუ რე ბას, ასე ვე ინ ტეგ რი რე ბუ ლი 

მარ კე ტინ გუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის სრულ პა კეტს. 

კომპანიისუპირატესობა: ➊ კავ ში რი ლოს 

ან ჯე ლეს ში არ სე ბულ სა ა გენ ტო ებ თან. „ACE 

სტუ დი ო“ ფლობს სწო რედ იმ კავ ში რებს, 

რო მლებიც თქვენ თ ვის სა სურ ვე ლი პერ სო ნის 

ჩა მოყ ვა ნა ში და გეხ მა რე ბათ; ➋ ინ დი ვი დუ ა

ლუ რი მიდ გო მა, რაც თა ვის  თავ ში ხა რის ხის 

კონ ტ როლ საც მო ი ცავს. კომ პა ნია უპი რა

ტე სო ბას ხა რის ხი ან მომ სა ხუ რე ბას ანი ჭებს, 

ამი ტომ მი სი მომ სა ხუ რე ბა ყვე ლას თ ვის არ 

არის გათ ვ ლი ლი. მი სი პრინ ცი პი კლი ენ ტე ბის 

რა ო დე ნო ბის სიმ ცი რე სა და მომ სა ხუ რე ბის 

მა ღალ ხა რის ხ ში მდგო მა რე ობს; ➌ „ACE 

სტუ დი ო“ არის კომ პა ნი ა, რო მე ლიც მუდ მი

ვად ჯდე ბა დრო ში და მკაც რად გა წე რი ლი 

გრა ფი კით მუ შა ობს; 

კომპანიისშექმნა: ყვე ლა ფერს სა კუ თა რი 

ის ტო რია აქვს. რა თქმა უნ და, „ACE სტუ დი

ოს“ შექ მ ნა შიც რა ღაც ის ტო რია ფიგურირებს. 

გიყ ვართ ბან ქოს თა მა ში? „დი ახ“ ან „არას“ 

შემ თხ ვე ვა ში პრი ო რი ტე ტუ ლი პა სუ ხე ბი 

არ სე ბობს. ➊ პა სუ ხი „დი ახ“  მო გე ბი ა ნი 

პო ზი ცია გაქვთ, რად გან „ACE“ ტუზს ნიშ

ნავს. წარ მო იდ გი ნეთ, რომ კომ პა ნი ას თან 

თა ნამ შ რომ ლო ბით თქვენ ხელ ში ყვე ლა ზე 

მა ღა ლი კარ ტი, ტუ ზი გი ჭი რავთ. ➋ პა სუ ხი 

„არა“  და ფიქ რე ბას გირ ჩევ დით, რად

გან გე ცო დი ნე ბათ, რომ „ტუზი თქვე ნი ა“ 

შე დეგ საც ად ვი ლად გან ჭ ვ რეტთ. შე იძ ლე ბა 

კომ პა ნი ის დამ ფუძ ნებ ლებს წი ნას წარ ბან ქო 

არ უთა მა ში ათ, მაგ რამ მათ კონ კ რე ტუ ლად 

იცოდ ნენ, რა სურ დათ. „ACE“ს გუნდს რეკ

ლა მი სა და მარ კე ტინ გის სფე რო ში რო გორც 

თე ო რი უ ლი ცოდ ნა, ასე ვე დი დი პრაქ ტი კუ ლი 

გა მოც დი ლე ბა და უგ როვ დათ და მსხვი ლი 

კომ პა ნი ე ბის თ ვის მუ შა ო ბის შემ სუ ბუ ქე ბა 

გა ნიზ რა ხეს. რო დე საც აღ მო აჩ ინეს, რომ 

ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი სა რეკ ლა მო კომ პა ნი ე ბი 

ვერ აწ ვ დიდ ნენ სრულ ფა სო ვან მომ სა ხუ რე ბას 

  ისეთს, რო გო რიც მათ სურ დათ, გა დაწყ

ვი ტეს სა კუ თა რი იდე ე ბი და გა მოც დი ლე ბა 

არა ერ თი კომ პა ნი ის თ ვის, არა მედ მთე ლი 

ბაზ რის თ ვის შე ე თა ვა ზე ბი ნათ. „ACE“ის მი ზა

ნია, ის პრობ ლე მე ბი, რომლებსაც სა რეკ ლა

მო კომ პა ნი ებ თან ურ თი ერ თო ბი სას თა ვად 

აწყ დე ბო და, სა კუ თარ პო ტენ ცი ურ მომ ხ მა რე

ბელს თა ვი დან ააცი ლოს. 

უარიჩარჩოებს: მარ თა ლია, ჩარ ჩოს 

გა რე შე ვერ ც ერ თი „სურათი“ ვერ იქ ნე ბა 

ისე თი ლა მა ზი, რო გო რიც ჩარ ჩო ში მოქ ცე ვის 

დროს არის, მაგ რამ „ACE“ს გუნ დის თ ვის 

ჩარ ჩო ნაკ ლე ბად მი სა ღე ბი ა. კომ პა ნი ის 

ლო გო საც თუ და ვაკ ვირ დე ბით, არც მას აქვს 

სტან დარ ტუ ლი ჩარ ჩო. ლო გო ში სა მი ფე რი 

ერ თ მა ნეთ ში გა და დის და გარ კ ვე ულ სინ თეზს 

ქმნის  ერ თობ ლი ო ბის სინ თეზს სტან დარ ტე

ბისა და ჩარ ჩო ე ბის გა რე შე. სწო რედ ეს არის 

კომ პა ნი ის სლო გა ნიც, სიტყ ვე ბის ვი ზუ ა ლით 

წარ მოდ გე ნა. 

სტა ტი ის და საწყის ში შერ ჩე ვის ორ კრი ტე

რი უმ ზე ვი სა უბ რე. ამი ტომ, თუ ფიქ რობთ, 

რომ კომ პა ნი ამ შერ ჩე ვის პირ ვე ლი კრი ტე

რი უ მი და აკ მა ყო ფი ლა, დროა გა სა უბ რე ბა ზე 

შე უ თან ხ მ დეთ.

ნა თია ქან თა რია

სარეკლამო სტატია

ACE სტუ დიო - 
ახა ლი მარ კე ტინ გუ ლი 
კომ პა ნია ქარ თულ 
ბა ზარ ზე

რ
ა არის სა ჭი რო 
იმის თ ვის, რომ 
დღე ვან დელ კონ
კუ რენ ტულ გა რე

მო ში თქვე ნი კომ პა ნია წარ მა
ტე ბუ ლი იყოს? რა გჭირ დე ბათ 
იმის თ ვის, რაც თქვენს ორ გა
ნი ზა ცი ას, პრო დუქტს შე სა ბა
მი სად შე ფუ თავს და ბა ზარ ზე 
სა სურ ველ ნი შს და ა კა ვე ბი ნებს? 
ამის თ ვის ყვე ლა გზა არა რომ
ში, არა მედ სა რეკ ლა მო კომ პა
ნია „ACE სტუ დი ოს კენ“ მი დის. 

სამ სა ხურ ში ახა ლი თა ნამ შ
რომ ლის აყ ვა ნამ დე დამ საქ მე
ბე ლი პო ტენ ცი ურ და საქ მე ბულს 
ორი კრი ტე რი უ მით აფა სებს, 
პირ ვე ლი  კითხუ ლობს ე.წ. 
CVის, ხო ლო მე ო რე  მო წო
ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში გა სა უბ რე
ბა ზე იბა რებს. ამი ტომ, რად გან 
თქვენ  პირ ველ სტა დი ა ზე 
იმ ყო ფე ბით, წარ მო გიდ გენთ 
სა რეკ ლა მო კომ პა ნია „ACE 
სტუ დი ოს“ არატ რა დი ცი ულ 
„Curriculum Vitae“ს. 
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LEADERBOARD
$22 მილიონი 

- გადასახადების გადამხდელებისაგან მიღებული 
თანხა, რომელიც სან-ფრანცისკომ დახარჯა ორი 

ნავმისადგომისა და პარკის გადაკეთებაზე 2013 წლის 
„ამერიკის თასის“ საყურებელ პლატფორმად.

ვიარტ კოლი კრიკეტი 
მრა ვალ გ ზის ჩემ პი ო ნის, სა ჩინ ტენ დულ კა რის, სპორ ტი დან წას ვ ლას თან 

ერ თად, მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ კო ლის უკ ვე ისე დაც შთამ ბეჭ და ვი კა რი ე რა 

მკვეთ რად გა იჭ რე ბა წინ. 24 წლის ასაკ ში ის ინ დო ე თის ტე ლე ვი ზი ის მეტ სა-

რეკ ლა მო რგოლ შია გა და ღე ბუ ლი, ვიდ რე უძ ლი ე რე სი კრი კე ტე რი მა ჰენ დ რა 

სინგჰ დო ნი. შარ შან მან $11 მი ლი ო ნი მი ი ღო, მათ შო რის $8,5 ინ დო სა მენ ტით 

Vicks-ის, PePsico-ის, ToyoTa-სა და NesTle-საგან.

კეი ნიშიკორი ტენისი 
ამ 23 წლის ჩოგ ბურ თელ ზე, რო მელ მაც 2012 წლის ausTraliaN oPeN-ზე 

„დიდი მუ ზა რა დის“ ნა ხე ვარ ფი ნა ლამ დე მი აღ წი ა, მხო ლოდ ფა ნე ბის გარ-

კ ვე ულ ჯგუფს თუ სმე ნი ა. მაგ რამ ეს არ უშ ლის მას ხელს, ისე თი სპონ სო-

რე ბი სა გან მი ი ღოს და ფი ნან სე ბა, რო გო რი ცა uNiqlo, adidas-ი და Tag 

Heuer-ი. შარ შან იაპო ნი ის წამ ყ ვა ნი ჩოგ ბურ თე ლის შე მო სა ვალ მა $10,5 მი-

ლი ო ნი შე ად გი ნა, $9 მი ლი ო ნი მან ინ დო სა მენ ტუ რი გა რი გე ბე ბი დან მი ი ღო.

ნეიმარი ფეხბურთი 
21 წლის ბრა ზი ლი ე ლის მიმ დი ნა რე წლის შე მო სა ვა ლი $20,5 მი ლი ო ნად 

შე ვა ფა სეთ; აქე დან თით ქ მის ნა ხე ვა რი მი ი ღო Nike-თან, PaNasoNic-

სა და სხვებ თან გა ფორ მე ბუ ლი გა რი გე ბე ბი დან. სა ფეხ ბურ თო კლუბ 

BarceloNa-სთან და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის წყა ლო ბით, 2014 წელს ეს 

რიცხ ვი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად უნ და გა ი ზარ დოს. სპონ სო რე ბი ელი ან, რო დის 

გახ დე ბა ის მსოფ ლი ოს ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი სპორ ტ ს მე ნი.

მეტეორები

ექსტრემალური 
საცურაო კოსტიუმი

სახელები, რომლებიც უნდა იცოდეთ 

აღჭურვილობა

შეკითხვა 50 მილიარდერს
ჩემი ფულის ყველაზე დიდი ნაწილი 
ინვესტირებულია:

— FORBES-ის მსოფლიო მილიარდერთა სიის წევრების 
ანონიმური გამოკითხვის შედეგები. ც
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ლა რი ელი სონ მა ყვე ლა ტრა დი ცია და არ ღ-
ვი ა, რო დე საც „ამერიკის თა სის“ შე ჯიბ რე-
ბი სათ ვის 72-ფუტიანი ე. წ. ფრთა ან ძი ა ნი 
კა ტა მა რა ნე ბი აირ ჩი ა, რომ ლე ბიც სა ათ ში 
50 მი ლის სიჩ ქა რეს ავი თა რებს. ისი ნი არა 
მხო ლოდ უფ რო სწრა ფი ა, ვიდ რე ძვე ლი 
იახ ტე ბი, არა მედ საფ რ თხის შემ ც ვე ლიც 
(ა.წ. მა ის ში ბრი ტა ნე ლი იახ ტ ს მე ნი ენ დ რიუ 
„ბარტ“ სიმ პ სო ნი თა ვი სი შვე დუ რი წარ მო-
ე ბის იახ ტის, „არტემიდის“, გა დატ რი ა ლე-
ბისა და დამ ს ხ ვ რე ვის შე დე გად და ი ღუ პა. 
ამ უბე დურ მა შემ თხ ვე ვამ მეზღ ვა უ რე ბი-
სათ ვის ახა ლი და ჯერ კი დევ გან ვი თა-
რე ბის პროცესში მყოფი გარ დე რო ბის 
შექ მ ნას შე უწყო ხე ლი. „ადამიანები არა-
სო დეს ფიქ რო ბენ, რომ ზღვა ში გას ვ ლი სას 
დამ ცა ვი მე ქა ნიზ მე ბი, ჩაფხუ ტი და ჰა ე-
რის ბა ლო ნე ბი უნ და ჰქონ დეთ“, – ამ ბობს 
„ორაკულის“ იახ ტ ს მე ნი შე ნონ ფალ კო ნე, 
რო მე ლიც ფო ტო ზეა გა მო სა ხუ ლი.

ეს სამი საერთაშორისო დონის სპორტსმენი სპორტული კარიერის 
პიკს უახლოვდება, მათი შემოსავალი კი იზრდება.

10,6%
სხვა 

ადამიანების 
ბიზნესში

76,6%
ჩემს ბიზნესში 

6,4%
უძრავ 

ქონებაში

6,4%
უსაფრთხოებაში

0%
სამომხმარებლო 

საქონელში, 
ფულში, 

სხვა

ჩაფხუ ტი: აქ გა მო სა ხუ ლია 
სნო უ ბორ დის ჩაფხუ ტი. ამის 
შემ დეგ ისი ნი ბა ლის ტი კუ რი 
დამ ცა ვი ბა რი ე რე ბი ს მქო ნე 
სათხი ლა მუ რო ჩაფხუ ტებ ზე 
გა და ვიდ ნენ.

სათ ვა ლე: პო ლა რი ზე-
ბუ ლი, ზოგ მო დელს აქვს 
გა მაფ რ თხი ლე ბე ლი 
ინ დი კა ტო რე ბი.

სა ა თი: Tag Heuer-ის 
სა მომ ხ მა რებ ლო 
სა ა თი სენ სო რუ ლი 
ეკ რა ნით ნა ვის მოძ-
რა ო ბის მო ნი ტო რინ-
გის თ ვის.

ჰა ე რის ბა ლო ნე ბი: 
წყალ ქ ვეშ აღ მო-
ჩე ნილ მეზღ ვა ურს 
ჰყოფ ნის 30 ჩა სუნ თ ქ-
ვი სათ ვის.

მა ღალ ყე ლი ა ნი 
სპორ ტუ ლი ფეხ საც-
მე ლი: შექ მ ნი ლია 
Puma-ს მი ერ, კო ჭის 
მო ტე ხი ლო ბის თა ვი-
დან ასა რი დებ ლად.

უსაფ რ თხო ე ბის 
ქამ რე ბი ცოც ვი-
სათ ვის: რომ ლე ბიც 
მეზღ ვა ურს შე უძ ლია 
და ი მაგ როს, რა თა 
კა ტას ტ რო ფის ან 
დი დი სი მაღ ლი დან 
ვარ დ ნის შემ თხ ვე ვა-
ში თა ვი და იზღ ვი ოს.

ნე ოპ რე ნის კოს ტი უ-
მი: მა ღა ლი სიჩ ქა რის 
მოქ მე დე ბი სა გან 
დამ ცა ვი ჯავ შან ჟი-
ლე ტი.



ა
რა აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა, გხიბ ლავთ თუ არა უძ ვე ლე სი სა სახ ლე

ე ბის არაჩ ვე უ ლებ რი ვი არ ქი ტექ ტუ რა, გიყ ვართ თუ არა ლუ დი; 

არა აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა, რა გიყ ვართ კონ კ რე ტუ ლად, რად გან 

გერ მა ნი ა ში, ბა ვა რი ის მი წა ზე, ყვე ლა ზე კაპ რი ზუ ლი გე მოვ

ნე ბის მქო ნე ტუ რის ტე ბიც კი შე სა ნიშ ნავ დროს ატა რე ბენ. აღ მო ა ჩი ნეთ 

ბა ვა რი ის ყვე ლა ზე ლა მა ზი ად გი ლე ბი და, უბ რა ლოდ, რამ დე ნი მე დღით 

დატ კ ბით ბა ვა რი უ ლი ცხოვ რე ბის სტი ლით.

მი უნ ხენ ზე  ბა ვა რი ის დე და ქა ლაქ ზე სა უბ რი სას პირ ვე ლი, რაც გა

გახ სენ დე ბათ, ოქ ტო ბერ ფეს ტია უამ რა ვი ტუ რის ტი თა და უგემ რი ე ლე სი 

ლუ დით. თუმ ცა ეს ქა ლა ქი წე ლი წა დის სხვა დრო საც არ კარ გავს თა ვის 

მიმ ზიდ ვე ლო ბას. მა რი ენ პ ლა ცი, BMWს მუ ზე უ მი, ძვე ლი, ახა ლი და 

თა ნა მედ რო ვე პი ნა კო თე კა, ნიმ ფენ ბურ გის სა სახ ლე, ინ გ ლი სუ რი ბა ღი  

ქა ლა ქის ღირ ს შე სა ნიშ ნა ო ბე ბის არას რუ ლი ჩა მო ნათ ვა ლი ა.

მი უნ ხე ნი შო პინ გის მოყ ვა რუ ლე ბის ქა ლა ქია უზარ მა ზა რი სა ვაჭ რო 

ცენ ტ რე ბით, მსოფ ლი ო ში ცნო ბი ლი მა ღა ზი ა თა ქსე ლე ბით, სა ი უ ვე ლი რო 

ნა კე თო ბა თა, პარ ფი უ მე რი ის, კოს მე ტი კის თუ სუ ვე ნი რე ბის მა ღა ზი ე ბით. 

ფუ ფუ ნე ბის მოყ ვა რულ თათ ვის მაქ სი მი ლი ან შ ტ რა სე ზე მსოფ ლი ო ში აღი ა

რე ბუ ლი ბრენ დე ბის ბუ ტი კე ბი, არ ტ გა ლე რე ე ბი, ძვირ ფა სი რეს ტორ ნე ბი 

და ექ ს კ ლუ ზი უ რი სა ი უ ვე ლი რო სახ ლე ბია წარ მოდ გე ნი ლი.

ოქ ტო ბერ ფეს ტის შემ დეგ ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო, ლა მა ზი და სა ნა ხა ობ

რი ვი პე რი ო დი მი უნ ხენ ში ად ვენ ტის პე რი ო დი ა, რო დე საც მთე ლი ქა ლა ქი 

წი ნა სა ა ხალ წ ლო გან წყო ბით ცხოვ რობს. ქა ლა ქის მო ედ ნებ ზე ზღაპ რუ

ლად მორ თულ ფარ დუ ლებ ში შე გიძ ლი ათ და ა გე მოვ ნოთ უგემ რი ე ლე სი 

ტკბი ლე უ ლი და სურ ნე ლო ვა ნი ცხე ლი სას მე ლი, შე ი ძი ნოთ იშ ვი ა თი და 

ულა მა ზე სი ხელ ნა კე თი ნივ თე ბი და სა შო ბაო სა ჩუქ რე ბი.

მი უნ ხე ნი გურ მა ნე ბის თ ვი საც თა მა მად შეგ ვიძ ლია სა მოთხედ მოვ ნათ

ლოთ. ბა ვა რი ე ლე ბის სი ა მა ყე ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად ხორ ც პ რო დუქ ტე ბი, 

უგემ რი ე ლე სი სო სი სე ბი და ძეხ ვე უ ლი ა. სას მელს რაც შე ე ხე ბა, მი უნ ხე ნი 

მსოფ ლიო ლუ დის მეტ რო პო ლი აა. აქა ურ ლუ დის რეს ტორ ნებს ჯამ ში 

ლუ დის 180 000 მოყ ვა რულს შე უძ ლი ათ მო ემ სა ხუ რონ დღე ში. ამ მხრივ 

გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია 400 წლის წინ გახ ს ნი ლი ლუდ სა ხარ ში 

Hofbräuhausი, რო მე ლიც მი უნ ხენ ში ლუ დის სა კულ ტო ად გი ლა დაა 

მიჩ ნე უ ლი და რო მელ საც ერ თ დ რო უ ლად 5000 კლი ენ ტის გა მას პინ ძ ლე ბა 

შე უძ ლი ა.

და კი დევ, არა აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა, გიყ ვართ თუ არა ფეხ ბურ თი და 

გულ შე მატ კივ რობთ თუ არა სა ფეხ ბურ თო კლუბ „მიუნხენის ბა ი ერნს“, 

თქვენ, უბ რა ლოდ, აუცი ლებ ლად უნ და მო ი ნა ხუ ლოთ ალი ანს არე ნა, 

თა ნა მედ რო ვე ფეხ ბურ თის სამ ყა რო ში ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე ლე გენ და

რუ ლი ად გი ლი, რომ ლის არ ქი ტექ ტუ რა და ულა მა ზე სი გა რე გა ნა თე ბა 

ყო ველ წ ლი უ რად მი ლი ო ნო ბით ადა მი ანს აღაფ რ თო ვა ნებს. 

მი უნ ხენ ში მოგ ზა უ რო ბი სას აუცი ლებ ლად უნ და გას ც დეთ ქა ლა ქის 

ფარ გ ლებს და მის გან 130 კმში მდე ბა რე ნო იშ ვან შ ტა ი ნის სა სახ ლეს ეწ

ვი ოთ. ბა ვა რი ის ექ ს ცენ ტ რუ ლი მე ფის, ლუდ ვიგ მე ო რის, მი ერ აშე ნე ბუ ლი 

სწო რედ ამ ზღაპ რუ ლი სა სახ ლის  შთა გო ნე ბით შე იქ მ ნა დის ნე ი ლენ დის 

მძი ნა რე მზე თუ ნა ხა ვის ცი ხე სი მაგ რე. 

სამ თო სათხი ლა მუ რო სპორ ტის მოყ ვა რუ ლე ბის თ ვის ბა ი ერ ნის მი წა ზე 

არ სე ბობს არაჩ ვე უ ლებ რი ვი სამ თო კუ რორ ტი გარ მიშპარ ტენ კირ ხე ნი, 

რო მე ლიც გერ მა ნი ის ზამ თ რის სპორ ტის სა ხე ო ბე ბის დე და ქა ლა ქად ით ვ

ლე ბა და სა დაც 1936 წელს ზამ თ რის ოლიმ პი ა და ჩა ტარ და. აქ გაყ ვა ნი ლი 

სხვა დას ხ ვა სირ თუ ლის ტრა სა ერ თ ნა ი რად იზი დავს რო გორც პრო ფე

სი ო ნალ, ისე მოყ ვა რულ და დამ წყებ მოთხი ლა მუ რე ებს, ხო ლო მი სი 

საკ მა ოდ ლო ი ა ლუ რი ფა სე ბი შვე ი ცა რი ის, ავ ს ტ რი ის, საფ რან გე თი სა და 

იტა ლი ის ალ პებ თან შე და რე ბით, მე ტად მიმ ზიდ ველს ხდის ტუ რის ტე ბის

თ ვის ამ ად გილს.

და სას რულს კი გა ით ვა ლის წი ნეთ, რომ მშობ ლი ურ ქა ლაქ ში დაბ რუ ნე

ბი სას ური გო არ იქ ნე ბა, თუ ცო ტა ფულს მი უნ ხე ნის აერო პორ ტის თ ვი საც 

შე მო ი ნა ხავთ, რად გან აქ აუცი ლებ ლად უნ და და ა გე მოვ ნოთ გა მო სამ შ ვი

დო ბე ბე ლი კათხა ლუ დი  Airbräuში, რო მე ლიც მსოფ ლი ო ში აერო პორ

ტის ტე რი ტო რი ა ზე არ სე ბულ ერ თა დერთ ლუდ სა ხარშს წარ მო ად გენს. 

ხო ლო თუ  შო პინ გი ჯერ ვერ მო ას წა რით, შე გიძ ლი ათ მი უნ ხე ნის აერო

პორ ტის მა ღა ზი ებს ეს ტუმ როთ, სა დაც ფა სე ბი ქა ლაქ ში არ სე ბულ ფა სებს 

არ აღე მა ტე ბა. ამას თან, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ აერო პორ ტის Duty Freeში 

ნა ყიდ ნივ თებ ზეც კი შე გიძ ლი ათ გა ა კე თოთ Tax Refundი.

სარეკლამო სტატია

ბა ვა რი უ ლი 
არ და დე გე ბი
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იმოგზაურეთ ბავარიაში! 

ირ. აბაშიძის ქ. 24
ქ. თბილისი
ტელ: 291 20 80
მობ: 579 91 20 80
viatravel@viatravel.ge
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მოსაზრება
პოლ ჯონსონი – მიმდინარე მოვლენები

დიდება  
კანონის უზენასეობას 

ბრი ტა ნე თი, ისე ვე რო გორც აშშ, 
თან და თან იწყებს აღ დ გე ნას ბო ლო 

ორ მოც და ა თი წლის გან მავ ლო ბა ში მომ-

ხ და რი ყვე ლა ზე ხან გ რ ძ ლი ვი რე ცე სი ის 

შემ დეგ. და ბა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე-

თე ბის, კა პი ტა ლის და ბა ლი შე მო სავ ლი ა-

ნო ბი სა და შემ ცი რე ბუ ლი მა ტე რი ა ლუ რი 

კე თილ დღე ო ბის ხუთ მა წე ლი წად მა თა-

ვი სი კვა ლი და ტო ვა, მაგ რამ სა მო ქა ლა-

ქო წეს რი გი ქვე ყა ნა ში კვლავ მა ღა ლი ა.

გარ და ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა მო-

ნაკ ლი სი სა, მა სობ რი ვი არე უ ლო ბე ბი არ 

მომ ხ და რა. მძი მე და ნა შა ულ თა რიცხ-

ვი, ფაქ ტობ რი ვად, შემ ცირ და, ისე ვე 

რო გორც მცი რე ქურ დო ბე ბი ქა ლა ქის 

ცენ ტ რ ში. მი უ ხე და ვად იმიგ რა ცი ი სა და 

ახალ ჩა მო სულ თა შო ბა დო ბის მა ღა ლი 

დო ნი სა (რის შე დე გა დაც სა უ კუ ნის შუა 

პე რი ოდ ში ბრი ტა ნე ლი ერი ყვე ლა ზე 

მრა ვალ რიცხო ვა ნი გახ დე ბა ევ რო პა ში), 

ბრი ტა ნე ლე ბი ინარ ჩუ ნე ბენ კა ნონ მორ-

ჩი ლი ნა ცი ის რე პუ ტა ცი ას.

და უ დევ რო ბის გა მოვ ლე ნა
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ჩე მი პა ტა რა 

ქუ ჩა ლონ დო ნის ცენ ტ რ თან მდე ბა რე ობს 

და საკ მა ოდ მო დუ რი და მოთხოვ ნა დი ა, 

ის ძა ლი ან წყნა რი ა. ით ვ ლე ბა, რომ აქ 

და ნა შა უ ლი არ ხდე ბა და ბო როტ მოქ-

მე დის გა მო ჩე ნა გა ოგ ნე ბას იწ ვევს. 

რამ დე ნი მე წლის წინ წვე უ ლე ბი დან 

დაბ რუ ნე ბუ ლებ მა, მე და ჩე მი მე უღ ლემ, 

ჩვენს სა ძი ნე ბელ ში ქურ დი აღ მო ვა ჩი-

ნეთ. მე მენ ჯ - ბარ ძა ყის სახ ს რის ოპე-

რა ცია ახა ლი გა კე თე ბუ ლი მქონ და და 

ძლივს ვმოძ რა ობ დი. თუმ ცა რო დე საც 

მა მა კა ცი გაქ ცე ვას შე ე ცა და, ჩე მი მე უღ-

ლე კი ბე ზე და ქუ ჩა ში გა ე კი და შე ძა ხი-

ლე ბით: „როგორ გა ბე დე ჩემს ოთახ ში 

შე მოს ვ ლა, უტი ფა რო არამ ზა დავ!“ მას 

ჩვე ნი კა რის მე ზო ბე ლი, Goldman Sachs-

ის ბან კი რი შე უ ერ თ და და ბო ლოს ქურ დი 

და ი ჭი რეს. ის გა ა სა მარ თ ლეს და ხან გ რ-

ძ ლი ვი პა ტიმ რო ბა მი უ სა ჯეს.

რამ დე ნი მე კვი რის წინ სოფ ლი დან 

ჩა მო ვე დი (ჩემი მე უღ ლე შვი ლიშ ვი ლებ-

თან ერ თად იქ დარ ჩა), სახ ლ ში მარ ტო 

ვი ყა ვი და ად რე და მე ძი ნა. 10:30-ზე ფარ-

ნის სი ნათ ლემ გა მაღ ვი ძა და რო დე საც 

გა მოვ ფხიზ ლ დი, კარ ში მა მა კა ცის სი ლუ-

ე ტი და ვი ნა ზე. ჩვე ნი სა ძი ნე ბე ლი ოთა ხი 

სახ ლის ზე და სარ თულ ზეა და ქურ დი, 

სა ვა რა უ დოდ, პირ და პირ აქ ამო ვი და 

იმის იმე დით, რომ სწრა ფად და ავ ლებ და 

ხელს ჩე მი მე უღ ლის ძვირ ფა სე უ ლო ბას.

მე ყვი რი ლით წა მოვ ხ ტი: „გაეთრიე 

აქე დან! გა ეთ რი ე! გა ეთ რი ე!“ ის გა იქ ცა. 

ავ ტო ფა რეხ ში მან ქა ნა არ იდ გა, თა ნაც 

შუა აგ ვის ტო იყო, დას ვე ნე ბის პე რი ო დი, 

და მას ალ ბათ ეგო ნა, რომ სახ ლი ცა რი ე-

ლი დახ ვ დე ბო და. ქურ დ მა კი ბე ჩა ირ ბი ნა 

და ღა მე ში გა უ ჩი ნარ და. ფეხ შიშ ვე ლი და 

პი ჟა მა ში ჩაც მუ ლი გა ვე კი დე, მაგ რამ ის 

ჩემ ზე სწრა ფად გარ ბო და. გულ გა ტე ხი ლი 

გავ ჩერ დი, რად გან არ შე მეძ ლო ქუ ჩა ში 

სირ ბი ლი და მი სი და ჭე რა.

ვიდ რე პო ლი ცი ა ში დავ რე კავ დი, 

და ვად გი ნე, რო გორ შე მო ი პა რა ქურ დი. 

ის ჩვე ნი ცა რი ე ლი ავ ტო ფა რე ხის უკა ნა 

კე დელ თან მი ვი და, სა დაც ფო ლა დის 

მყა რი ღო ბე და ბოქ ლო მით ჩა კე ტი-

ლი ჭიშ კა რი ა. მან ბოქ ლო მი გა ტე ხა და 

ბა ღის გავ ლით სახ ლის უკა ნა კარ თან 

აღ მოჩ ნ და.

გა რე თა უკა ნა კა რი შე დის ორან ჟე რე-

ა ში, სა ი და ნაც მე ო რე კა რით სა სა დი ლო 

ოთახ ში ხვდე ბი. ორი ვე კარს აქვს არ-

მი რე ბუ ლი მი ნის პა ნე ლე ბი და სა ი მე დო 

სა კე ტე ბი. სამ წუ ხა როდ, გა რე კა რის 

გა სა ღებს, ჩვე უ ლებ რივ, ვტო ვებთ ხოლ მე 

ამ სვეტს მორიგეობით უძღვებიან: პოლ ჯონსონი – ცნობილი ბრიტანელი ისტორიკოსი და მწერალი; დევიდ მალპასი – გლობალური ეკონომისტი, Encima Global llc-ის პრეზიდენტი; ამიტი 
შლაესი – 4%-იანი ზრდის პროექტის დირექტორი; ლი კუან იუ – სინგაპურის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. „მიმდინარე მოვლენების“ ძველი სვეტების სანახავად გადადით ჩვენს ვებგვერდ 
www.forbEs.com/currEntEvEnts- ზე.
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კედ ლის შვე რილ ში, სა ი და ნაც ის მო ჩანს 

და ეს იყო დი დი შეც დო მა. გარ და ამი სა, 

ძა ლი ან მი ჭირს ამის აღი ა რე ბა, მაგ რამ, 

რო გორც ჩანს, გამ გ ზავ რე ბის წინ კა რის 

ჩა კეტ ვა და მა ვიწყ და.

ში და კა რი ჩა კე ტი ლი იყო, მაგ რამ 

გა სა ღე ბი სა კეტ ში დამ რ ჩა ოთა ხის 

მხრი დან. ქურ დ მა, უბ რა ლოდ, ჩა ამ ტ ვ რია 

მი ნა, შე ყო ხე ლი და გა სა ღე ბი გა და ატ-

რი ა ლა. ამ გ ვა რად, ის სახ ლის დაც ვის 

მე ქა ნიზ მებს გა უმ კ ლავ და და შიგ ნით 

შე აღ წი ა. ეჭ ვი მაქვს, რომ მე პატ რო ნე-

თა ანა ლო გი უ რი და უ დევ რო ბე ბის გა მო 

უფ რო წარ მა ტე ბუ ლი ქურ დო ბე ბიც ხდე ბა.

ჩემს შემ თხ ვე ვა ში ქურ დო ბის მცდე-

ლო ბა წა რუ მა ტებ ლად დას რულ და. პო-

ლი ცია გა მო ძა ხე ბი დან 20 წუთ ში მო ვი და 

– ძა ლი ან თა ვა ზი ა ნი და ოპე რა ტი უ ლი. 

ეჭ ვიც არ მე პა რე ბა, რომ გარ კ ვე ულ პე რი-

ოდ ში მძარ ც ველს და ა კა ვე ბენ. ყვე ლა ზე 

მე ტად იმას გან ვიც დი, რომ არ აღ მოვ ჩ ნ-

დი საკ მა ოდ სწრა ფი, რა თა თა ვად და მე-

ჭი რა ის. თუმ ცა მე გობ რე ბი და მე ზობ ლე-

ბი მე უბ ნე ბი ან: „84 წლის ხარ და ძა ლა 

ძვე ლე ბუ რად აღარ მოგ დევს. მას შე ეძ ლო 

სე რი ო ზუ ლი ზი ა ნი მო ე ყე ნე ბი ნა შენ თ ვის. 

ჩათ ვა ლე, რომ გა გი მარ თ ლა!“

შე საძ ლო ა, ისი ნი მარ თალ ნი არი ან. 

მაგ რამ, ჩე მი აზ რით, კა ნონ მორ ჩილ 

ქვე ყა ნა ში ფსი ქო ლო გი უ რი უპი რა ტე სო-

ბა, რომ კა ნო ნი ჩვენს მხა რე სა ა, ძა ლი ან 

დი დი ა. და ჭე რილ ბო როტ მოქ მედ თა 

უმე ტე სო ბა თა ნახ მაა „იაროს მშვი დად“ 

და და ე მორ ჩი ლოს კა ნონს. სი ნამ დ ვი ლე-

ში ამ ინ ცი დენ ტის დროს სა ერ თოდ არ 

მქო ნია ში შის გან ც და; უბ რა ლოდ, აღ შ-

ფო თე ბუ ლი ვი ყა ვი იმის გა მო, რომ ვი ღაც 

ძა ლით შე მო იჭ რა ჩემს სახ ლ ში.

მე მა ხა რებს ჩე მი ამ გ ვა რი ემო ცი ე ბი. 

ისი ნი შე დე გია კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბი სა, 

რომ ლის პი რო ბებ შიც ტრა დი ცი უ ლად 

ვცხოვ რობთ და ჩვე უ ლებ რივ მოვ ლე ნად 

აღ ვიქ ვამთ. მაგ რამ ეს ყვე ლა ზე დი დე-

ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო გან ც და ა. მარ გა რეტ 

ტეტ ჩე რი ამ ბობ და, რომ ეს უფ რო მნიშ ვ-

ნე ლო ვა ნი ა, ვიდ რე თვით დე მოკ რა ტი ა. 

კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის პი რო ბებ ში ცხოვ-

რე ბა ყვე ლა სა ხის თა ვი სუფ ლე ბის სა წინ-

და რი და ჩვე ნი კე თილ დღე ო ბის წყა რო ა.

რა თქმა უნ და, არა სა სი ა მოვ ნო ა, 

რო დე საც გქურ და ვენ, მაგ რამ ამან გა-

მახ სე ნა, რამ დე ნად ბედ ნი ე რი ვარ, რომ 

ვცხოვ რობ ისეთ ქვე ყა ნა ში, რო გო რიც 

ბრი ტა ნე თი ა. 
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SMS Service
რეკლამის ყველაზე მოკლე  
და ეფექტური გზა!

l  კლიენტთა დადასტურებული, ლეგალური ბაზა
l  წვდომა ყველა მობილურ ოპერატორთან
l  SMSები ბრენდის სახელით
l  კლიენტთა სეგმენტირებასქესის, 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  SMSების 
დამოუკიდებლად დაგზავნის   
შესაძლებლობა.

Tel.:  + 995570700040 
www.smsreklama.ge
www.mmsgroup.ge; 
http://facebook.com/smsreklama
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მოსაზრება
რიჩ კაარლგარდი - ინოვაციის წესები

სულის სიმტკიცე
დაბრმავებული და დაჯილდოებული

„ბუმერანგ ბავ შ ვებს“ იმ ახალ გაზ რ-

დებს უწო დე ბენ, რომ ლე ბიც თავს ვერ არ-

თ მე ვენ და მო უ კი დებ ლად ცხოვ რე ბას და 

კვლავ ბუ დე ში, დე დას თან ბრუნ დე ბი ან. 

1962 წელს, სოლ ტ - ლე იკ - სი ტი ში, მო ზარ დი 

რა სელ რი დენ ბა უ ჰი თა ვი სი ბუ მე რან-

გის რო ლი სათ ვის ემ ზა დე ბო და. მი სი 

თქმით, ის საკ მა ოდ ცუ დად სწავ ლობ და, 

ნამ დ ვი ლი უსაქ მუ რი იყო და სკო ლის დამ-

თავ რე ბის შემ დეგ მუ შა ო ბის დაწყე ბას 

ტკბი ლე უ ლის პა ტა რა სა ო ჯა ხო ფაბ რი კა-

ში აპი რებ და.

მი სი ერ თა დერ თი გა ტა ცე ბა გახ ლ დათ 

რა კე ტე ბის მო დე ლი რე ბა, მაგ რამ 1962 

წლის მა ის ში მას ერ თ -ერ თი მათ გა ნი 

პირ და პირ სა ხეს თან აუფეთ ქ და. რი დენ-

ბა უ ჰი კი ნა ღამ სის ხ ლის გან და ი ცა ლა და 

ცა ლი თვა ლით მა შინ ვე დაბ რ მავ და. მან 

ხე ლის თი თე ბის ნა ხე ვა რი და კარ გა, რამ-

დე ნი მე თვის შემ დეგ კი მე ო რე თვა ლი-

თაც დაბ რ მავ და.

შემ დეგ რა ღაც შე იც ვა ლა. რო დე საც 

აღ მოჩ ნ და, რომ ბო ლო ოპე რა ცი ა მაც ვერ 

შეძ ლო მი სი თვა ლის შე ნარ ჩუ ნე ბა, „იმ 

დღეს – სა ა ვად მ ყო ფოს სა წოლ ში – მე რამ-

დე ნი მე გან ცხა დე ბა გა ვა კე თე, – ამ ბობს 

რი დენ ბა უ ჰი. – მე გან ვაცხა დე, რომ არ 

ვიქ ნე ბო დი და მო კი დე ბუ ლი, არ ვიქ ნე ბო-

დი ღა რი ბი და არ დავ რ ჩე ბო დი მშობ ლე-

ბის სახ ლ ში, ვიცხოვ რებ დი თვალ ხი ლულ 

ადა მი ან თა სამ ყა რო ში და გა ვა კე თებ დი 

იმას, რა საც ისი ნი აკე თე ბენ“.

რი დენ ბა უ ჰის შე სა ხებ პირ ვე ლად ათი 

წლის წინ გა ვი გე. ის, მი სი მე უღ ლე ნა ტა-

ლია და მა თი გამ ძღო ლი ძაღ ლი ყო ველ თ-

ვის ეს წ რე ბოდ ნენ ჯორჯ გილ დე რის მი ერ 

ორ გა ნი ზე ბულ კონ ფე რენ ცია Telecosm-ს. 

მე ვიც ნობ დი მას, რო გორც ინ ვეს ტორს 

რიჩ კალგრადი, მისი ახალი სტატიები და ბლოგები იხილეთ ჩვენს ვებგვერდზე www.forbEs .com/karlGaarD ფ
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და ძა ლი ან გა მიკ ვირ და, რო დე საც სტივ 

ფორ ბ ს მა მითხ რა, რომ რი დენ ბა უ ჰი ჯი უ- 

ჯიტ სუს ჩემ პი ო ნი ა. მე ჩავ თ ვა ლე, რომ ის 

ალ ბათ ინ ვა ლიდ სპორ ტ ს მე ნებს ეჯიბ რე-

ბო და. მხედ რუ ლად წელ გა მარ თუ ლი ამა-

ყი მა მა კა ცი იმ კა ტე გო რი ის ადა მი ა ნებს 

მი ე კუთ ვ ნე ბა, რო მელ თაც არ უყ ვართ 

სა კუ თარ ინ ვა ლი დო ბა ზე სა უ ბა რი.

ა.წ. აპ რილ ში ბენ დ ში (ორეგონი) გა-

მარ თულ TED (ტექნოლოგია, გარ თო ბა, 

დი ზა ი ნი) კონ ფე რენ ცი ა ზე რი დენ ბა უ-

ჰი 18-წუთიანი სიტყ ვით გა მო ვი და. მე 

გა ოგ ნე ბუ ლი ვუს მენ დი მას (მოძებნეთ 

Google-ში „Redenbaugh TED“), შემ დეგ 

კი და ვუ რე კე, რა თა გა მე გო მი სი ამ ბის 

და ნარ ჩე ნი ნა წი ლი. აღ მოჩ ნ და, რომ მას 

არ უყ ვარს სა უ ბა რი თა ვის ინ ვა ლი დო ბა-

ზე, ვი ნა ი დან თავს შრო მი სუ უ ნა როდ არ 

თვლის. ის ამას „პოსტტრავმულ ჯილ დოს“ 

უწო დებს.

აი მი სი ამ ბის და ნარ ჩე ნი ნა წი ლიც: 

რი დენ ბა უჰ მა და ამ თავ რა იუტის უნი-

ვერ სი ტე ტი, რო გორც კურ სის სა უ კე თე სო 

სტუ დენ ტ მა. მან მი მარ თა ჰარ ვარ დი სა და 

სტენ ფორ დის უნი ვერ სი ტე ტებს, მაგ რამ 

უარი მი ი ღო“. ორი ვე მათ გან მა გან მიცხა-

და, რომ ვერც ერ თი უსი ნათ ლო ადა მი ა ნი 

ვერ შეძ ლებ და მა თი რთუ ლი პროგ რა მის 

ათ ვი სე ბას, – ამ ბობს რი დენ ბა უ ჰი. – ვერ 

გეტყ ვით, სა ი დან იცოდ ნენ ეს, იმი ტომ 

რომ არას დ როს არც ერ თი უსი ნათ ლო არ 

მი უ ღი ათ“. ის ფი ლა დელ ფი ა ში გა ემ გ ზავ-

რა, რა თა პი რა დად მი ე მარ თა უორ ტო ნის 

სკო ლის დე კა ნი სათ ვის. ის ჩა ი რიცხა და 

და ამ თავ რა, რო გორც კურ სის რი გით მე-

ხუ თე წარ ჩი ნე ბულ მა სტუ დენ ტ მა.

სა მუ შა ოს შე თა ვა ზე ბას არა ვინ ჩქა-

რობ და. მან მხო ლოდ ერ თი წი ნა და დე ბა 

მი ი ღო – ფი ლა დელ ფი ის პა ტა რა სა ინ-

ვეს ტი ციო კომ პა ნია Cooke & Bieler-საგან. 

ეს 1969 წელს მოხ და. 80-იანი წლე ბის 

მი წუ რულს კი მან გა ყი და თა ვი სი წი ლი 

და მდი და რი ადა მი ა ნი გახ და. „გავ ყი დე, 

რად გან ვერ შევ ძე ლი და მერ წ მუ ნე ბი ნა 

ჩე მი პარ ტ ნი ო რე ბი, რომ ბერ ლი ნის კედ-

ლის და ცე მა კარ გი ამ ბა ვი იყო და 90-იანი 

წლე ბი სა უ კე თე სო პე რი ო დი იქ ნე ბო და 

ბირ ჟა ზე სა თა მა შოდ“. 

ზო გი ერ თი სხვებ ზე უკეთ ხე დავს.

სე ნა ტორ მა ბობ დო ულ მა რი დენ ბა-

უ ჰი თავ მ ჯ დო მა რედ და ნიშ ნა აშ შ -ის 

სა მო ქა ლა ქო უფ ლე ბე ბის კო მი სი ა ში, 

რო მელ მაც რი დენ ბა უჰს, ბო დიშს ვიხ დი 

კა ლამ ბუ რი სათ ვის, თვა ლი აუხი ლა. მან 

და ად გი ნა, რომ კო მი სი ის მი ზა ნი იყო 

არა პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტა, არა მედ 

მსხვერ პ ლ თა სი ის გა ფარ თო ე ბა.

რა ხდე ბო და შემ დეგ ამ ექ ს ტ რა ორ-

დი ნა რუ ლი ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბა ში? „მე 

მინ დო და ისე თი რა ღა ცის გა კე თე ბა, 

რა შიც წარ მა ტე ბას მი ვაღ წევ დი“. წლე ბის 

გან მავ ლო ბა ში რი დენ ბა უჰს ჰყავ და პი-

რა დი მწვრთნე ლი, რად გან, მი სი თქმით, 

„წარმატებას აღ წევს ის, ვინც ამის თ ვის 

მზად არის ფსი ქო ლო გი უ რად და ფი ზი კუ-

რად“. მწვრთნელ მა მას ჯი უ-  

ჯიტ სუს ხე ლოვ ნე ბა შე ას წავ ლა. სა ბო-

ლო ოდ რი დენ ბა უჰ მა მა საც აჯო ბა. „ეს 

ძი უ დოს ჰგავს, მაგ რამ უფ რო უხე ში ა. 

იწყებ ფეხ ზე მდგომი პო ზი ცი ით, რო-

გორც ძი უ დოში, მაგ რამ პირ ვე ლი, რაც 

უნ და გა ა კე თო, ნახ ტო მით ან დარ ტყ მით 

უნ და და აგ დო მე ტო ქე და შემ დეგ ბრძო-

ლა ხში რად უკ ვე მი წა ზე გრძელ დე ბა. მე 

აღ მო ვა ჩი ნე, რომ სიბ რ მა ვე არ არის დი-

დი პრობ ლე მა, სა ნამ მე ტო ქეს ხელს არ 

გა უშ ვებ, – რი დენ ბა უ ჰი და დუმ და. – დი დი 

პრობ ლე მა იყო ის, რომ ვერ ვა ხერ ხებ-

დი მე ტო ქის მო ხელ თე ბას. ჯი უ- ჯიტ სუ ში 

იბ რ ძ ვი ხე ლე ბით, მკლა ვე ბით, ფე ხე ბით, 

ტერ ფე ბით. იბ რ ძ ვი ხე ლე ბის გა და საგ რე-

ხად ან ყელ ში წა სა ჭე რად, სა ნამ მე ტო ქე 

არ დაგ ნებ დე ბა ან გო ნე ბას არ და კარ-

გავს“.

2003 წელს რი დენ ბა უ ჰი გა ემ გ ზავ რა 

ბრა ზი ლი ა ში სპორ ტის ოს ტატ თა სა ერ-

თა შო რი სო შე ჯიბ რე ბა ზე. მან ოქ როს 

მე და ლი მო ი პო ვა. მინ და და ვა ზუს ტო: 

მან მო ი პო ვა ოქ როს მე და ლი ღია შე ჯიბ-

რ ებაში. ყვე ლა მი სი მე ტო ქე თვალ ხი ლუ-

ლი იყო. ყვე ლას ჰქონ და ხე ლის თი თე ბი. 

ბევ რი ფიქ რობს, რომ ეს შემ თხ ვე ვი-

თო ბა ან გა მარ თ ლე ბა იყო, მაგ რამ 

რი დენ ბა უჰ მა 2004 და 2005 წლე ბის 

სა ერ თა შო რი სო შე ჯიბ რე ბებ შიც მი ი ღო 

მო ნა წი ლე ო ბა და კი დევ ორი ოქ როს 

მე და ლი მო ი პო ვა.

თქვე ნი სვლა ა, ბუ მე რან გე ბო. 

unikaluri 
gadawyvetilebebi
savaluto bazris 
sainvesticio da 

savaWro sferoSi

ინოვაციური მიდგომა 
შემოთავაზებებში:

• უნიკალური 8-დონიანი საპარტნიორო 
პროგრამა
• CFD საუკეთესო შემოთავაზება 
• საუკეთესო სავაჭრო პლატფორმები
• ყოველდღიური ტურნირები $600 000-ზე 
მეტი საპრიზო ფონდით

• მინიმალური დეპოზიტი $1-დან
• ECN ანგარიშები განაცხადის 
მომენტალური შესრულებით 0,1 წამიდან
• Forex და CFD ინსტრუმენტების ფართო 
არჩევანი
• წარმატებული ტრეიდერების სავაჭრო 
სიგნალები
• სეგრეგირებული ანგარიშები
• უფასო სწავლა

საუკეთესო საპარტნიორო 
პროგრამები 2013

საუკეთესო მიკრობროკერი 2013

საუკეთესო ბროკერი რუსეთსა და 
დსთ-ს ქვეყნებში 2013

MFX Group Georgia - 
warmatebis 7 weli!

www.mfx.ge

 ტელ.: 2 158 999

GEORGIA
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მოსაზრება
ლი კუან იუ – მიმდინარე მოვლენები

რა მოხდება,  
როდესაც ჩინეთი დაგვეწევა?

ტემ პი, რომ ლი თაც ჩი ნე თის მშპ იზ-

რ დე ბა, სა შუ ა ლე ბას მის ცემს მას 2020 

წლის თ ვის აშშ-ს და ე წი ოს. შემ დეგ კი 

ჩი ნე თი ამე რი კას გა უს წ რებს.

1978 – 2011 წლებ ში ჩი ნე თის ეკო ნო-

მი კუ რი ზრდის მა ღა ლი დო ნე – სა შუ ა-

ლოდ 10% წე ლი წად ში – შე დე გად მოჰ-

ყ ვა დენ სი ა ო პი ნის 1978 წლის ვი ზიტს 

სინ გა პურ ში და მის შემ დ გომ გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბას ეკო ნო მი კუ რი რე ფორ მე ბის 

გა ტა რე ბა სა და სა ერ თა შო რი სო ინ ვეს-

ტი ცი ე ბის თ ვის ეკო ნო მი კის გახ ს ნას თან 

და კავ ში რე ბით. ამა ვე პე რი ოდ ში აშ შ -ის 

ეკო ნო მი კის წლი უ რი ზრდა 2-3%-ს შე-

ად გენ და.

ბო ლო წლებ ში ევ რო პის ფი ნან სუ რი 

სა ვა ლო კრი ზი სი სა და აშ შ - ში ბაზ რე-

ბის არე უ ლო ბის მი უ ხე და ვად, ჩი ნე თის 

ეკო ნო მი კა სწრაფ ზრდას გა ნაგ რ ძობს. 

მსოფ ლიო ბან კის მო ნა ცე მე ბით, ჩი ნე-

თის $8,22-ტრილიონიანი ეკო ნო მი კა 

სი დი დით მე ო რეა მსოფ ლი ო ში, აშ შ -ის 

$15,68-ტრილიონიანი ეკო ნო მი კის 

შემ დეგ. ჩი ნე თი მსოფ ლი ოს უმ ს ხ ვი-

ლე სი ექ ს პორ ტი ო რი და რი გით მე ო რე 

იმ პორ ტი ო რი ა. ცო ტა ხნის წი ნან დელ მა 

გლო ბა ლურ მა ეკო ნო მი კურ მა კრი ზის მა 

ჩი ნეთს სა შუ ა ლე ბა მის ცა, მი ე ახ ლო-

ე ბი ნა თა ვი სი ეკო ნო მი კა მსოფ ლი ოს 

წამ ყ ვა ნი გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის 

ეკო ნო მი კას თან.

2012 წელს ჩი ნე თის მშპ ერთ სულ 

მო სახ ლე ზე $9,233 იყო, შე ერ თე ბუ ლი 

შტა ტე ბი სა კი – $49,965. 2020 წელს ჩი ნე-

თის მშპ ერთ სულ მო სახ ლე ზე, სა ვა რა-

უ დოდ, $10,000-ს მი აღ წევს – ეს არის 

ერ თი მე ხუ თე დი იმი სა, რაც ნა ვა რა უ-

დე ვია აშ შ - სათ ვის. 2012 წელს ჩი ნე თის 

მო სახ ლე ო ბა 1,4 მი ლი არდს შე ად გენ და, 

ამე რი კი სა – 316,5 მი ლი ონს. 2020 წელს 

ჩი ნე თის მო სახ ლე ო ბა ოთხ ჯერ გა და-

ა ჭარ ბებს შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი სას. 

ჩი ნე თის ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ტემ პი 

კი დევ უფ რო მო ი მა ტებს, ვი ნა ი დან ბა ზა, 

რო მელ ზე დაყ რ დ ნო ბი თაც მი სი ეკო ნო-

მი კა იზ რ დე ბა, შე უ და რებ ლად დი დი ა.

ზრდის გზა
რო გორც აშ შ -ის შტატ თა შო რი სი მა გის-

ტ რა ლე ბის სის ტე მამ შეც ვა ლა ადა მი ა-

ნე ბი სა და ტვირ თე ბის გა და ად გი ლე ბის 

წე სი ქვეყ ნის ფარ გ ლებ ში, ასე ვე ჩი ნე თის 

ნა ცი ო ნა ლუ რი მა გის ტ რა ლუ რი გზე ბის 

სის ტე მა უწყობს ხელს ქვეყ ნის ეკო ნო მი-

კურ ზრდას. ჩი ნე თის ავ ტო მა გის ტ რა ლე ბი 

სწრა ფად გა ი ზარ და: 1990 წელს მა თი 

სა ერ თო სიგ რ ძე 271 კმ. იყო, 2011-ში კი 85 

000 კმ-ს მი აღ წი ა, რაც მას აქ ცევს უგ რ ძეს 

ნა ცი ო ნა ლურ სა მა გის ტ რა ლო სის ტე მად 

მსოფ ლი ო ში. აშ შ -ის შტატ თა შო რი სი მა-

გის ტ რა ლე ბის სის ტე მის შექ მ ნა და იწყო 

1956 წელს და დას რუ ლე ბუ ლად ჩა ით ვა-

ლა 1991 წელს, რო დე საც მი სი სა ერ თო 

სიგ რ ძე 47,182 მილს (75,932 კი ლო მეტრს) 

შე ად გენ და; მი სი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზრდა 

მო სა ლოდ ნე ლი არ არის. ჩი ნე თი კი აგ რ-

ძე ლებს თა ვი სი ავ ტო ბა ნე ბის გან ვი თა-

რე ბას და აპი რებს ამ ქსელ ში ჩარ თოს 

ყვე ლა პრო ვინ ცი ის დე და ქა ლა ქი და 

მსხვი ლი ქა ლა ქე ბი 200 000-ზე მე ტი მო-

სახ ლე ო ბით. ახა ლი მა გის ტ რა ლე ბი და 

მათ მი ერ მო ტა ნი ლი ეკო ნო მი კუ რი ზრდა 

და ეხ მა რე ბა ჩი ნეთს ამე რი კის და წე ვა ში. 

და რო დე საც ჩი ნე თი გა ას წ რებს ამე რი-

კას, დად გე ბა სა კითხი, ეს ორი ძლი ე რი 

ქვე ყა ნა თა ნამ შ რომ ლო ბის გზას აირ ჩევს 

თუ კონ კუ რენ ცი ის. მე მი მაჩ ნი ა, რომ 

მომ დევ ნო 30 წე ლი ჩი ნე თი არ იფიქ რებს 

ამ სვეტს მორიგეობით უძღვებიან: ლი კუან იუ – სინგაპურის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი; დევიდ მალპასი – გლობალური ეკონომისტი, Encima Global llc-ის პრეზიდენტი; ამიტი შლაესი – 

4%-იანი ზრდის პროექტის დირექტორი; პოლ ჯონსონი, ცნობილი ბრიტანელი ისტორიკოსი და მწერალი. „მიმდინარე მოვლენების“ ძველი სვეტების სანახავად გადადით ჩვენს ვებგვერდ 

www.forbEs.com/currEntEvEnts-ზე.
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www.tavgeorgia.com

facebook.com/tavgeorgia

Raising the joy of people with our high quality services and making them
fly from the most preferred airports; Tbilisi and Batumi of Georgia.

Thanks for allowing us to succeed together.
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აშ შ - ს თან კონ ფ ლიქ ტ ზე. მათ იცი ან, რომ 

გა აგ რ ძე ლე ბენ ზრდა სა და გაძ ლი ე რე ბას, 

მაგ რამ ასე ვე იცი ან, რამ დე ნად ჩა მორ-

ჩე ბი ან ტექ ნო ლო გი ე ბის თვალ საზ რი-

სით. მათ სჭირ დე ბათ მუდ მი ვი წვდო მა 

ამე რი კულ სკო ლებ ზე, რა თა მათ მა სტუ-

დენ ტებ მა სა კუ თა რი თა ვის გარ დაქ მ ნა 

ის წავ ლონ.

რა არის ის, რაც ამე რი კე ლებს ასეთ 

მრა ვალ მ ხ რივ და ნო ვა ტორ ხალ ხად 

აქ ცევს? ჩე მი აზ რით, ჩი ნე ლე ბი მი ვიდ ნენ 

დას კ ვ ნამ დე, რომ ამ კითხ ვა ზე პა სუ ხი 

ორი სა ზო გა დო ე ბის გან ს ხ ვა ვე ბულ ბუ-

ნე ბა ში ა. სი ახ ლე ე ბი სა კენ სწრაფ ვა და 

შე მოქ მე დე ბი თო ბა ამე რი კუ ლი კულ ტუ-

რის ნა წი ლია – ემიგ რან ტ თა სა ზო გა დო-

ე ბი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი თვი სე ბა, 

ჩი ნე თის კულ ტუ რა კი ტრა დი ცი უ ლი ა. ეს 

არის 4-5-ათასწლოვანი სა ზო გა დო ე-

ბა, რომ ლის დამ წერ ლო ბა დღეს ისე ვე 

იკითხე ბა, რო გორც 4 000 წლის წინ. 

დამ წერ ლო ბა აკავ ში რებს ერს თა ვის 

ის ტო რი ას თან.

მი უ ხე და ვად ამ სხვა ო ბე ბი სა, გარ და-

უ ვა ლი ა, რომ წყნა რი ოკე ა ნის რე გი ონ-

ში ძალ თა ბა ლან სი და სავ ლე თი სა კენ 

გა და ი ნაც ვ ლებს. ფ
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„საქართველოს რკინიგზის“ ტვირთზიდვის 
გავრცელების არეალი და დამატებითი 

ტვირთების მოზიდვის სტრატეგია
ყა ზა ხეთ ში და ბა ლი მო სავ ლი თა და სომ-

ხეთ ში არ სე ბუ ლი მარ ც ვ ლე უ ლის დი დი 

მა რა გით, რო მე ლიც 2012 წლის ბო ლოს 

გა და ი ზი და. გა და ზი დუ ლი მად ნე უ ლის შემ-

ცი რე ბა გა მოწ ვე უ ლია აზერ ბა ი ჯან ში ალუ-

მი ნის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი ქარ ხ ნის მუ შა ო-

ბის შე ჩე რე ბით. რაც შე ე ხე ბა სამ შე ნებ ლო 

მა სა ლე ბის გა და ზიდ ვე ბის შემ ცი რე ბას, 

იგი სა ქარ თ ვე ლო ში სამ შე ნებ ლო ბიზ ნე-

სის მას შ ტა ბე ბის შემ ცი რე ბამ გა ნა პი რო ბა. 

ნავ თო ბის შემ ცი რე ბის მი ზე ზი კი ექ ს პორ-

ტის ბაზ რე ბის და კარ გ ვა გახ ლავთ. 

რუ სე თის რკი ნიგ ზის 
უპი რა ტე სო ბე ბი რეგიონში 
და კონ კუ რენ ცია
რუ სე თი ყო ველ თ ვის მოქ ნილ სა ტა რი-

ფო პო ლი ტი კას აწარ მო ებს, რაც იმა-

ში გა მო ი ხა ტე ბა, რომ გა და ზიდ ვე ბის 

ბა ზარ ზე მსხვილ ტვირ თ მ ფ ლო ბე ლებს ან 

მა თი სა ხე ლით მოქ მედ ექ ს პე დი ტო რებს 

აიძუ ლებს გა და ზიდ ვე ბი აწარ მო ონ მის-

თ ვის მი სა ღე ბი, სხვა დას ხ ვა დე რე ფან ზე 

გა და ნა წი ლე ბუ ლი, დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი 

სქე მით. რუ სე თი კონ კუ რენ ტი დე რეფ ნე ბი-

დან ტვირ თე ბის გად მორ თ ვას შემ დეგ ნა ი-

რად აღ წევს:

1. ტე რი ტო რი ის ხარ ჯ ზე, რად გა ნაც დიდ 

ტე რი ტო რი ა ზე სა ტა რი ფო პო ლი ტი კის 

მი ხედ ვით შე საძ ლე ბე ლია და მა დაბ ლე ბე-

ლი კო ე ფი ცი ენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბა (ჩვენს 

შემ თხ ვე ვა ში ამის ალ ტერ ნა ტი ვა გამ ჭო ლი 

ტა რი ფე ბი ა).

2. რუ სე თის რკი ნიგ ზა ხშირ შემ თხ ვე ვა-

ში ფლობს რო გორც სარ კი ნიგ ზო ინ ფ-

რას ტ რუქ ტუ რას, ასე ვე ნავ მი სად გო მებსა 

(ძირითადად შა ვი ზღვის პორ ტებ ში) და 

სხვა დას ხ ვა სა თავ სოს (ნავთობის, ქი მი უ-

„საქართველოსრკინიგზა“ შავ 

და კას პი ის ზღვებს შო რის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

სატ რან ს პორ ტო არ ტე რიაა და ის ევ რო პას 

ცენ ტ რა ლურ აზი ას თან უმოკ ლე სი გზით 

აკავ ში რებს. სა ექ ს პ ლუ ა ტა ციო ხა ზის სიგ-

რ ძე 1324,1 კი ლო მეტ რი ა. აქე დან 1245,6 კმ. 

ელექ ტ რი ფი ცი რე ბუ ლი ა. აქვს ორი სარ კი-

ნიგ ზო- სა პორ ტო გა სას ვ ლე ლი: უკ რა ი ნას-

თან (ბათუმი-ილიჩევსკი, ფო თი -ი ლი ჩევ ს-

კი) და რუ სეთ თან (ფოთი-კავკაზი). 

სა ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ ზი სათ ვის არ-

სე ბობს სხვა დას ხ ვა სა ხე ო ბის რის კე ბი, 

მათ შო რი საა გა და სა ზი დი ტვირ თე ბის 

შემ ცი რე ბის რის კი. ეს შე იძ ლე ბა გა მოწ-

ვე უ ლი იყოს მრა ვა ლი ფაქ ტო რით, მათ 

შო რის – ჩრდი ლო ე თის მარ შ რუ ტით, 

რომ ლი თაც ყა ზა ხე თი დან ნო ვო რო სი ის კ-

ში გა და აქვთ ნავ თო ბი. რაც შე ე ხე ბა ჩვენს 

მარ შ რუტს, ის მრა ვალ კომ პო ნენ ტი ა ნია და 

მას ში შე დის ყა ზა ხე თის რკი ნიგ ზა, შემ დეგ 

ბო რა ნი (კასპიის სა ნა ოს ნოს მეშ ვე ო ბით), 

აზერ ბა ი ჯა ნუ ლი ტერ მი ნა ლე ბი, აზერ ბა ი-

ჯა ნის რკი ნიგ ზა, სა ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ-

ზა და სა ქარ თ ვე ლოს ტერ მი ნა ლე ბი. ამ 

ხუთ კომ პო ნენ ტი ა ნი მარ შ რუ ტის ჯა მუ რი 

ტა რი ფი საკ მა ოდ მა ღა ლი ა, ჩრდი ლო ე თის 

მარ შ რუტ მა კი, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 

ბევ რად გრძე ლი ა, შე საძ ლოა სა ქარ თ ვე-

ლოს კო რი დორს კონ კუ რენ ცია იმ შემ თხ-

ვე ვა ში გა უ წი ოს, თუ რუ სე თის რკი ნიგ ზა ამ 

მი მარ თუ ლე ბა ზე გა და ზიდ ვის ტა რი ფებს 

შე ამ ცი რებს. 

2013 წლის მე ო რე კვარ ტალ ში შე ი ნიშ-

ნე ბა რო გორც სა ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ ზის 

მი ერ გა და ზი დუ ლი ტვირ თე ბის, ასე ვე მი სი 

შე მო სავ ლე ბის შემ ცი რე ბა. გა და სა ზი დი 

მარ ც ვ ლე უ ლის რა ო დე ნო ბის შემ ცი რე ბა 

ძი რი თა დად გა მოწ ვე უ ლია რუ სეთ სა და 

რი ტვირ თე ბის, შე კუმ შუ ლი აირისა და ა.შ.). 

ერთ ხელ ში რამ დე ნი მე ბერ კე ტის მოქ ცე ვა 

შე საძ ლე ბელს ხდის ტა რი ფის და წე ვას.

3. რუ სე თის ხელ შია ყვე ლა ტი პის მოძ-

რა ვი შე მად გენ ლო ბა, მას შე უძ ლია კონ კუ-

რენტ დე რე ფან ზე აკ რ ძალ ვა და უ წე სოს მის 

მოძ რავ შე მად გენ ლო ბას და გა და ზიდ ვე-

ბის პა რა ლი ზე ბა მო ახ დი ნოს.

4. რუ სე თის რკი ნიგ ზას გა აჩ ნია სა მეც-

ნი ე რო- კ ვ ლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტი, რო მე ლიც 

მხო ლოდ ამ მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ობს 

და მყი სი ერ დას კ ვ ნებს იძ ლე ვა ამა თუ იმ 

ნა კა დის წარ მო შო ბის ან გა და ნა წი ლე ბის 

შე სა ხებ.

სა ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ ზის 
სტრა ტე გი უ ლი ამო ცა ნა რე გი-
ონ ში რუ სე თის რკი ნიგ ზის უპი-
რა ტე სო ბებ თან მი მარ თე ბით
 ასე თი რის კე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად 

უნ და შე მუ შავ დეს სა ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ-

ზის გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცი ა, სა დაც პრი-

ო რი ტე ტად შემ დეგ ძი რი თად ფაქ ტო რებს 

მი ვიჩ ნევ: ახა ლი გე ოგ რა ფი უ ლი არე ა ლის 

ათ ვი სე ბა სა და და მა ტე ბი თი ტვირ თე ბის 

მო ზიდ ვას, რაც თა ვის თა ვად გაზ რ დის 

ქვეყ ნის სატ რან ზი ტო ფუნ ქ ცი ას.

ძი რი თა დი ნა კა დი, რომ ლის გე ნე რი-

რე ბა შე საძ ლე ბე ლი ა, ცენ ტ რა ლუ რი აზი ის 

ტვირ თი გახ ლავთ (სავარაუდო მო ცუ ლო ბა 

5-6 მლნ ტო ნა წე ლი წად ში) ეს კონ კ რე ტუ ლი 

ტვირ თი, რო მელ საც პო ტენ ცი უ რად მო სა-

ზი დი მო ცუ ლო ბა ჰქვი ა, უნ და და ი შა ლოს 

ტვირ თის სა ხე ო ბის მი ხედ ვით და სა ხელ-

მ წი ფოს (საგარეო საქ მე თა სა მი ნის ტ რო 

+ ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ რო) დახ მა რე ბით 

სა ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ ზა უნ და გა ვი დეს 

კონ კ რე ტულ მე წარ მე ზე ცენ ტ რა ლურ აზი-

მოსაზრება - ტრანზიტი
დავით გონდაური, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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ა ში და მას თან აწარ მო ოს კონ კ რე ტუ ლი 

სა უ ბა რი ტა რი ფე ბის თა ო ბა ზე, თუ რა თან-

ხის დაკ ლე ბა შე იძ ლე ბა გა რან ტი რე ბუ ლი 

მო ცუ ლო ბის წა მო ღე ბის შემ თხ ვე ვა ში.

დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ო ბით სა ქარ თ-

ვე ლოს რკი ნიგ ზის ტვირ თ ზიდ ვის არე ა ლი 

ძი რი თა დად შე მო ი ფარ გ ლე ბა აზერ ბა ი ჯა-

ნით, სომ ხე თით სრუ ლად და ნა წი ლობ რივ 

თურ ქ მე ნეთ - ყა ზა ხე თის ტე რი ტო რი ით. 

აქ ცენ ტი ყა ზა ხე თი სა და უზ ბე კე თის სამ-

რეწ ვე ლო რე გი ო ნე ბი დან კონ კ რე ტუ ლი 

ტვირ თე ბის მო ზიდ ვა ზე უნ და გა კეთ დეს.

 სა ჭი როა ბორ ნე ბი სა და გე ნე რა ლუ რი 

ოპე რა ტო რის სის ტე მის ამოქ მე დე ბა. სა ჭი-

როა მო ლა პა რა კე ბე ბის დაწყე ბა აზერ ბა-

ი ჯან თან გამ ჭო ლი ტა რი ფის და წე სე ბა ზე 

ისე თი ტვირ თების თ ვის, რო გო რი ცა ა: 

ბამ ბა, ხორ ბა ლი, ნახ ში რი.

და მა ტე ბი თი ტვირ თე ბის 
მო ზიდ ვის სტრა ტე გია
„საქართველოს რკი ნიგ ზამ“ და მა ტე ბი თი 

ტვირ თე ბის მო ზიდ ვის სტრა ტე გია შემ დე-

გი მი მარ თუ ლე ბით უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლოს:

1. ტრა სე კას რე გი ონ ში პრო დუქ ცი ის 

წარ მო ე ბი სა და გა და ზიდ ვე ბის მი მარ თუ-

ლე ბე ბის კომ პ ლექ სუ რი ანა ლი ზი და მის 

სა ფუძ ველ ზე პო ტენ ცი უ რად მო სა ზი დი 

ტვირ თ ნა კა დე ბის სტრუქ ტუ რი სა და მო ცუ-

ლო ბე ბის გა მოვ ლე ნა. 

2. კონ კ რე ტუ ლი ტვირ თ ნა კა დე ბის 

მი ხედ ვით ტვირ თ მ ფ ლო ბე ლებ თან და /ან 

მა თი სა ხე ლით მოქ მედ გა დამ ზი და ვებ თან 

პირ და პი რი კონ ტაქ ტე ბის დამ ყა რე ბა და 

მა თი მოთხოვ ნე ბის ფორ მი რე ბა. 

3. გა და ზიდ ვის პრო ცეს ში ჩარ თულ 

რკი ნიგ ზებ თან, სა ბორ ნე გა და სას ვ ლე-

ლებ სა და ნავ სად გუ რებ თან ერ თად 

„ლოგისტიკური ჯაჭ ვის“ და გეგ მ ვა- შე თან-

ხ მე ბა და ტვირ თ მ ფ ლო ბე ლე ბი სათ ვის 

შე თა ვა ზე ბა. 

4. შე თან ხ მე ბუ ლი პი რო ბე ბის მი ხედ-

ვით ოპ ტი მა ლუ რი მარ შ რუ ტის დად გე ნა 

და შე თან ხ მე ბა- ხელ მო წე რა. ამ პრო ცეს ში 

აქ ტი უ რი რო ლი ცენ ტ რა ლურ აზი ა ში სა ქარ-

თ ვე ლოს სა ელ ჩო ებ მა უნ და ითა ვონ მსოფ-

ლი ო ში არ სე ბუ ლი ტვირ თ წარ მომ ქ მ ნე ლი 

ორი ცენ ტ რის – ჩი ნე თი სა და ინ დო ე თის 

მი მარ თუ ლე ბით. 

5. ძი რი თა დი ყუ რადღე ბა გა და ტა ნილ 

უნ და იქ ნას ცენ ტ რა ლუ რი აზი ის ქვეყ ნე-

ბი დან და მა ტე ბი თი ტვირ თე ბის მო ზიდ-

ვა ზე, გამ ჭო ლი ტა რი ფე ბის ამოქ მე დე-

ბა ზე, ახა ლი სა ბორ ნე მი მარ თუ ლე ბე ბის 

გახ ს ნა ზე. ცნო ბი სათ ვის, ყო ველ წ ლი უ რად 

სა ვა რა უ დოდ 8-10 მლნ ტვირ თი აზი ი დან 

ევ რო პის მი მარ თუ ლე ბით გა და ი ზი დე ბა 

ალ ტერ ნა ტი უ ლი, რუ სეთ ზე გა მა ვა ლი დე-

რეფ ნე ბის გა მო ყე ნე ბით, არა და, მე ზო ბელ 

ქვეყ ნებ თან შე თან ხ მე ბუ ლი სა ტა რი ფო 

პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბის შემ თხ ვე-

ვა ში შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და ამ ნა კა დის 

მო ზიდ ვა.

ტა რი ფე ბის შე და რე ბი თი 
ანა ლი ზი ტრა სე კას რე გი ონ ში
უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ხორ ბ ლის გა და ზიდ-

ვის ტა რი ფი სა ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ ზა ზე 

32%-ით მა ღა ლია აზერ ბა ი ჯან თან შე და რე-

ბით და 40%-ით მა ღა ლი, ვიდ რე უკ რა ი ნის 

რკი ნიგ ზა ზე. ანა ლო გი უ რი მდგო მა რე ო ბაა 

ნავ თო ბი სა და ნავ თობ პ რო დუქ ტე ბის 

ტა რიფ თან და კავ ში რე ბი თაც. კერ ძოდ, 

სა ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ ზა ზე მოქ მე დი 

ტა რი ფი 52%-ით აღე მა ტე ბა აზერ ბა ი ჯა-

ნის, ყა ზა ხე თი სა და რუ სე თის ტე რი ტო-

რი ა ზე მოქ მედ ტა რი ფებს. სა გუ ლის ხ მო ა, 

რომ სა ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ ზა ზე ნედ ლი 

ნავ თო ბის გა და ზიდ ვის ტა რი ფი ტო ნა ზე 

ბა თუმი - გარ დაბ ნის 396 კმ-ი ან მან ძილ ზე 6 

აშშ დო ლარს შე ად გენს, ხო ლო ანა ლო გი-

ურ მან ძილ ზე ნო ვო რო სი ის კის ნავ სად-

გუ რის ტერ მი ნა ლამ დე ტა რი ფი ტო ნა ზე 4 

აშშ დო ლა რი ა. რაც შე ე ხე ბა ქვა ნახ ში რის 

გადაზიდული ტვირთების მოცულობა, მილიონი ტონა 2009 2010 2011 2012 2009-2012 CAGR II კვ 2012 II კვ 2013 % სხვაობა
თხევადი ტვირთები 9.7  11.5  10.5  9.5  -0.9% 4.61  4.47  -3.0%

ნავთობის ნედლეული 5.2  6.3  5.4  4.7  -3.1% 2.32  1.97  -15.1%

ნავთობის ტვირთები 4.5  5.1  5.1  4.8  1.5% 2.29  2.50  9.2%

მშრალი ტვირთები 7.4  8.5  9.7  10.6  12.9% 5.2  4.3  -17.3%

მარცვლეული 1.1  1.4  1.2  1.4  7.7% 0.64  0.23  -64.1%

მადნეული და მადნეულის პროდუქტები 1.1  1.6  1.9  2.2  26.2% 1.16  0.96  -17.2%

სამრეწველო ნედლეული 0.6  0.5  0.5  0.7  7.3% 0.26  0.27  3.8%

სამშენებლო ტვირთები 1.1  1.2  1.6  1.6  14.3% 0.85  0.75  -11.8%

ქიმიური და მინერალური სასუქები 0.4  0.4  0.5  0.5  5.9% 0.25  0.20  -20.0%

შავი ლითონი და ჯართი 0.8  1.0  1.2  1.1  13.4% 0.56  0.50  -10.7%

შაქარი 0.5  0.6  0.5  0.7  10.4% 0.30  0.24  -20.0%

ცემენტი 0.7  0.4  0.5  0.7  -0.4% 0.28  0.34  21.4%

სხვა 1.1  1.4  1.7  1.7  15.0% 0.89  0.80  -10.1%

სულ 17.1  19.9  20.1  20.1  5.5% 9.8  8.8  -10.6%

მგზავრები 3.1  3.2  3.3  3.2  0.4% 1.46  1.38  -6.0%

შემოსავალი სატვირთო და სამგზავრო გადაყვანებიდან 2009 2010 2011 2012 2009-2012 CAGR IIკვ 2012 IIკვ 2013 % სხვაობა
თხევადი ტვირთები 115.5  147.9  173.4  172.5  14.3% 78.6  94.6  20.4%

ნავთობის ნედლეული 44.1  59.5  71.3  73.6  18.6% 33.0  34.5  4.5%

ნავთობის ტვირთები 71.3  88.4  102.0  98.9  11.5% 45.6  60.1  31.8%

მშრალი ტვირთები 122.9  150.1  175.6  178.3  13.2% 85.5  71.2  -16.7%

სამგზავრო გადაყვანები 14.0  14.7  16.2  17.4  7.7% 7.50  7.01  -6.5%

სულ 252.3  312.7  365.1  368.3  13.4% 171.6  172.8  0.7%
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გა და ზიდ ვის ტა რიფს, ჩვე ნი ტა რი ფე ბი 

მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გან ს ხ ვავ დე ბა უკ რა ი ნის 

რკი ნიგ ზა ზე და წე სე ბუ ლი ტა რი ფე ბის გან. 

კერ ძოდ, სა ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ ზა ზე მოქ-

მე დი ტა რი ფი 63%-ით მა ღა ლია უკ რა ი ნის 

მაჩ ვე ნე ბელ ზე. 

გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბაა კონ-

ტე ი ნე რე ბის გა და ზიდ ვის ტა რი ფებ თან 

მი მარ თე ბით. კონ ტე ი ნე რის გა და ზიდ-

ვის ტა რი ფი სა ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ ზა ზე 

28%-ით და ბა ლი ა, ვიდ რე აზერ ბა ი ჯა ნის 

რკი ნიგ ზის მაჩ ვე ნე ბე ლი და 23%-ით მა ღა-

ლია ყა ზა ხე თის მაჩ ვე ნე ბელ ზე. მი უ ხე და-

ვად იმი სა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ ზის 

სა კონ ტე ი ნე რო გა და ზიდ ვე ბის ტა რი ფი 

360 კმ-ზე 85 აშშ დო ლა რი ა, რაც, რუ სე თი სა 

და ყა ზა ხე თის რკი ნიგ ზებ თან შე და რე-

ბით, სა ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ ზის უდა ვოდ 

მა ღალ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბას ნიშ ნავს, 

სა კონ ტე ი ნე რო გა და ზიდ ვა მა ინც 25%-ით 

ძვი რი ა. 

ყო ვე ლი ვე ამას ემა ტე ბა ტრა სე კას დე-

რე ფან ში სარ კი ნიგ ზო სა ბორ ნე კომ პ ლექ-

სებ ზე არ სე ბუ ლი მა ღა ლი ტა რი ფე ბი და 

მა თი უთა ნაბ რო ბა. 

სარ კი ნიგ ზო სა ბორ ნე კომ პ ლექ ს ზე 

მოქ მე დი ტა რი ფე ბი თით ქ მის 2,2-ჯერ აღე-

მა ტე ბა სარ კი ნიგ ზო ტა რი ფებს. ტრა სე კას 

დე რე ფან ში სარ კი ნიგ ზო და საზღ ვაო ტა-

რი ფებს შო რის გან ს ხ ვა ვე ბა დღის წეს რიგ-

ში აყე ნებს ნავ სად გუ რებ ში ლო გის ტი კუ რი 

ცენ ტ რე ბის შექ მ ნას. 

მა გა ლი თი სათ ვის, ნავ თო ბის მწარ მო-

ებ ლე ბი ყა ზა ხე თი დან ცდი ლო ბენ, თა ვი-

ან თი ტვირ თი გა და ზი დონ ლატ ვი ის ნავ-

სად გუ რებ ში, რუ სე თის მხა რე ყა ზა ხე თის 

ნავ თო ბის გა და ზიდ ვი სას უპი რა ტე სო ბას 

ანი ჭებს კა ლი ნინ გ რა დის მი მარ თუ ლე ბას, 

რა ზე დაც სარ კი ნიგ ზო მი მარ თუ ლე ბით 

3000 კმ მან ძილ ზე 15 აშშ დო ლა რით 

ნაკ ლე ბი ტა რი ფია და წე სე ბუ ლი, მაგ რამ 

მი უ ხე და ვად რუ სე თის მხრი დან ასე თი 

შე ღა ვა თი სა, ყა ზა ხე თის ნავ თო ბი მა ინც 

მი ე მარ თე ბა ლატ ვი ის ნავ სად გურ ვენ ტ ს-

პილ ს ში, რაც, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, გან პი-

რო ბე ბუ ლია ამ ნავ სად გურ ში თა ნა მედ რო-

ვე ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რი სა და ლო გის ტი კუ რი 

ცენ ტ რე ბის არ სე ბო ბით. 

ტრა სე კას ქვეყ ნებ ში ტა რი ფე ბის 

მა ღა ლი დო ნე და მათ შო რის არ სე ბუ ლი 

უთა ნაბ რო ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გან საზღ ვ-

რავს დე რეფ ნის ტვირ თ ნა კა დე ბის მი ზი-

დუ ლო ბის შე საძ ლო არე ალს. დღე ვან დე-

ლი მდგო მა რე ო ბით ტრა სე კას არე ა ლის 

ტვირ თ ნა კა დე ბის გავ რ ცე ლე ბის ზო ნა 

შე მო ი ფარ გ ლე ბა მთლი ა ნად სომ ხე თით, 

აზერ ბა ი ჯა ნით, თურ ქ მე ნე თით, ხო ლო 

ყა ზა ხე თი სა და ტა ჯი კე თის ტე რი ტო-

რი ის მხო ლოდ უმ ნიშ ვ ნე ლო ნა წი ლით. 

სა გუ ლის ხ მო ა, რომ ტრა სე კას დე რეფ ნის 

ქვეყ ნე ბის მი ერ შე თან ხ მე ბუ ლი სა ტა რი-

ფო პო ლი ტი კის გა ტა რე ბის შემ თხ ვე ვა ში, 

რო გორც კვლე ვე ბი ადას ტუ რე ბენ, არე ა-

ლის მი ზი დუ ლო ბის ზო ნა საგ რ ძ ნობ ლად 

გა იზ რ დე ბა. 

და სა ხუ ლი სტრა ტე გი უ ლი ამო ცა ნის 

გა და საწყ ვე ტად, ანუ მი ზი დუ ლო ბის ზო ნის 

გა სა ფარ თო ებ ლად, საწყის ეტაპ ზე მი ზან-

შე წო ნი ლია, ჩა მო ყა ლი ბდეს ტრა სე კას 

დე რეფ ნის ერ თი ა ნი სა ტა რი ფო პო ლი ტი-

კის ფორ მი რე ბის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი, 

რაც უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა გუ ლის ხ მობს ამ 

ქვეყ ნებ ში არ სე ბუ ლი სა ტა რი ფო პო ლი-

ტი კის ჩარ ჩო ებ ში და მა დაბ ლე ბე ლი კო ე-

ფი ცი ენ ტე ბის ან სპე ცი ა ლუ რი ტა რი ფე ბის 

რეგ ლა მენ ტის შე მუ შა ვე ბას, რო მელ შიც 

დე ტა ლუ რად უნ და გაიწეროს შე ღა ვა თე-

ბის მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი. 

შე მუ შა ვე ბუ ლი პრო ცე დუ რის მი ხედ-

ვით სპე ცი ა ლუ რი ტა რი ფე ბის ან და მა დაბ-

ლე ბე ლი კო ე ფი ცი ენ ტის შე მო ღე ბა უნ და 

გან ხორ ცი ელ დეს დე რე ფან ში მო მუ შა ვე 

მსხვი ლი ექ ს პე დი ტო რე ბის, გა დამ ზი-

და ვე ბის, ტვირ თ გამ გ ზავ ნე ბის, ტვირ თ-

მიმ ღე ბე ბი სა და ნე ბის მი ე რი რკი ნიგ ზის 

გა ნაცხა დის სა ფუძ ველ ზე. გა ნაცხად ში 

გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იყოს სარ კი-

ნიგ ზო ტრან ს პორ ტის მუ შა ო ბის თა ვი სე-

ბუ რე ბე ბი, კერ ძოდ: ტვირ თის სა ხე ო ბის 

მი ხედ ვით ტა რი ფე ბის დი ფე რენ ცი ა ცი ა, 

მოძ რა ვი შე მად გენ ლო ბის ტი პი და სა-

კუთ რე ბა, გა და ზიდ ვის მი მარ თუ ლე ბა და 

გა და ზიდ ვის მო ცუ ლო ბე ბი. 

ტრა სე კას დე რეფ ნის ერ თი ა ნი სა ტა-

რი ფო პო ლი ტი კის ძი რი თა დი პრინ ცი პე-

ბის და ნერ გ ვა ხელს შე უწყობს რო გორც 

და მა ტე ბი თი ტვირ თ ნა კა დე ბის მო ზიდ ვას 

(ამას თან არა მხო ლოდ სა ქარ თ ვე ლოს 

რკი ნიგ ზი სათ ვის, არა მედ მთლი ა ნად 

ტრა სე კას რე გი ო ნის რკი ნიგ ზე ბი სათ ვის), 

ასე ვე დე რეფ ნის ტვირ თ ზიდ ვის შე საძ ლო 

არე ა ლის გა ფარ თო ე ბას. 

ნა ტოს ტვირ თე ბის მნიშ ვ ნე-
ლო ბა სა ქარ თ ვე ლოს 
რკი ნიგ ზი სათ ვის
2014 წლი დან, რო დე საც ნა ტოს სამ ხედ რო 

კონ ტინ გენ ტი ავ ღა ნე თი დან გა მოს ვ ლას 

და სამ ხედ რო ტვირ თე ბის გა მო ტა ნას 

და იწყებს, ჩვე ნი კო რი დო რის ერ თ -ერ თი 

და ნიშ ნუ ლე ბა ალ ბათ ესეც იქ ნე ბა. უნ და 

ჩა მო ყა ლიბ დეს ახა ლი მიდ გო მა, შე იქ მ ნას 

მარ კე ტინ გუ ლი ჯგუ ფი, რო მე ლიც იმუ შა-

ვებს გა დამ ზი და ვებ სა და ექ ს პე დი ტო რებ-

თან, რა თა ბა რი ე რე ბის მოხ ს ნით მათ სა-

კუ თარ ბიზ ნეს ში ოპე რი რე ბა გა უ ად ვი ლოს. 

თა ვის თა ვად, ნა ტოს თ ვის პრი ო რი-

ტე ტუ ლია დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი გზე ბი 

ავ ღა ნუ რი ტვირ თე ბის თ ვის და სა ქარ თ ვე-

ლოს, თა ვი სი გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა რე ო ბი-

დან გა მომ დი ნა რე, შე უძ ლია გა ა ტა როს ეს 

ტვირ თე ბი. შე სა ბა მი სი მო გე ბა დარ ჩე ბა 

ქვე ყა ნას და ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ, 

რო გორც პარ ტ ნი ო რი ქვე ყა ნა ავ ღა ნე-

თის სამ შ ვი დო ბო მი სი ა ში, სა ქარ თ ვე ლო 

და ფიქ სირ დე ბა იმ კუთხი თაც, რომ მო-

ნა წი ლე ობს სატ რან ზი ტო გა და ზიდ ვე ბის 

პრო ცეს ში. ამას თან ერ თად, შემ დ გომ პერ-

ს პექ ტი ვა აქვს, რომ, თუ შე თან ხ მე ბა გა-

ფორ მ დე ბა, ეს ყვე ლა ფე რი გა მო ყე ნე ბულ 

ნა ტოს თ ვის  
პრი ო რი ტე ტუ ლია 

დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ-
ლი გზე ბი ავ ღა ნუ რი 

ტვირ თე ბის თ ვის 
და სა ქარ თ ვე ლოს 

შე უძ ლია გა ა ტა როს 
ეს ტვირ თე ბი.
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იქ ნეს სხვა ეკო ნო მი კუ რი მიზ ნე ბის თ ვის. 

სა ქარ თ ვე ლო სთა ვა ზობს ნა ტოს ავ-

ღა ნე თი დან ჯა რის კა ცე ბი სა და ტვირ თის 

გად მო ზიდ ვის უმოკ ლეს გზას ბა ქო- თ ბი-

ლი სი- ყარ სის მარ შ რუ ტით. ნა ტოს ავ ღა-

ნუ რი ტვირ თე ბის გა და ზიდ ვის პრო ცეს ში 

ჩარ თ ვას აქ ტი უ რად ცდი ლობ და სა ქარ-

თ ვე ლოს ძვე ლი ხე ლი სუფ ლე ბაც, თუმ ცა, 

სა ბო ლოო ჯამ ში, შე დე გის თვალ საზ რი-

სით, ტვირ თე ბის ტრან ზი ტის სა კითხ მა 

ქვეყ ნის თ ვის სა სურ ვე ლი სა ხე ვერ მი ი ღო. 

სა ვა რა უ დოდ, ნა ტო ამ ჯე რად მა ინც აუცი-

ლებ ლად გა მო ი ყე ნებს სა ქარ თ ვე ლოს შე-

თა ვა ზე ბას, რად გა ნაც ავ ღა ნეთ ში წლე ბის 

მან ძილ ზე დაგ რო ვი ლი უზარ მა ზა რი მა სის 

მქო ნე ტვირ თის უკუტ რან ზიტს არა ერ თი 

გზა სჭირ დე ბა და, ამას თან, სარ კი ნიგ ზო 

გა და ზიდ ვა, სა ჰა ე როს თან შე და რე ბით, 

გა ცი ლე ბით იაფი ჯდე ბა. 

ზო გი ერ თი მო საზ რე ბის თა ნახ მად, 

ავ ღა ნე თი დან გად მო სა ზიდ მა ტვირ თის 

ნა წილ მა შე საძ ლოა სა ქარ თ ვე ლო შიც და ი-

დოს ბი ნა, იქ ნე ბა ეს, მა გა ლი თად, საგ ზაო 

ტექ ნი კა, სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბი თუ 

სხვა დას ხ ვა სა ხის ლო გის ტი კუ რი ინ ვენ ტა-

რი. ამ პრო ცეს ში ჩარ თ ვა სა ქარ თ ვე ლოს 

მეტ უსაფ რ თხო ე ბას მო უ ტანს – ამ ტვირთს, 

გარ და იმი სა, რომ სა მო ქა ლა ქო მომ სა-

ხუ რე ბა სჭირ დე ბა, ასე ვე სჭირ დე ბა გარ-

კ ვე უ ლი უსაფ რ თხო ე ბის გა რან ტი ე ბი და, 

შე სა ბა მი სად, ზე წო ლა ნე ბის მი ერ ქვე ყა ნა-

ზე, რო მე ლიც და ე მუქ რე ბა სა ქარ თ ვე ლოს 

უსაფ რ თხო ე ბას, იქ ნე ბა გა ცი ლე ბით დი დი, 

თუ კი ეს ტვირ თე ბი აქ გან თავ ს დე ბა.

რკი ნიგ ზის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის 
გან ვი თა რე ბა
და მა ტე ბი თი ტვირ თე ბის მო ზიდ ვის სტრა-

ტე გია თა ვის თა ვად გუ ლის ხ მობს რკი ნიგ-

ზის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის მო დერ ნი ზა ცი ას. 

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ლი ან და გე ბი და 

მარ თ ვის სის ტე მა ძა ლი ან მოძ ვე ლე ბუ ლი ა, 

აუცი ლე ბე ლია თა ნა მედ რო ვე სის ტე მის 

და ნერ გ ვა. გან სა კუთ რე ბით უნ და გა მო-

ი ყოს სიგ ნა ლი ზა ცი ა- ცენ ტ რა ლი ზა ცი ა- ბ-

ლო კი რე ბის სის ტე მა, სა დაც ავ ტო მა ტუ რი 

მარ თ ვის მო დე ლი და ი ნერ გე ბა, რო მე ლიც 

რე ა ლუ რად გაზ რ დის რო გორც გა დამ ზი-

დუ ნა რი ა ნო ბას, ასე ვე სიჩ ქა რეს, მა ტა რებ-

ლე ბის მი ყო ლე ბას და უსაფ რ თხო ე ბას. 

სა სურ ვე ლია, მოხ დეს კერ ძო მოძ რა ვი 

შე მად გენ ლო ბის პარ კის სტი მუ ლი რე ბა, 

რა თა კონ კუ რენ ტუ ლი ვი თა რე ბა შე იქ მ ნას. 

ეს ხელს შე უწყობს არ სე ბი თი მოძ რა ვი 

შე მად გენ ლო ბის გა ნახ ლე ბას, რო მე ლიც 

ძა ლი ან მოძ ვე ლე ბუ ლი ა. 

არ სე ბობს სხვა პრი ო რი ტე ტე ბიც, რაც 

სა ბო ლოო ჯამ ში ემ სა ხუ რე ბა ერთ მთა ვარ 

მი ზანს – გა ზარ დოს ჩვე ნი სარ კი ნიგ ზო 

დე რეფ ნის, სატ რან ზი ტო მა გის ტ რა ლის 

კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა და ის, სხვა დე-

რეფ ნებ თან შე და რე ბით, უფ რო მიმ ზიდ ვე-

ლი გახ დეს.

ზო გა დად, ტვირ თის გა და ზიდ ვა სა-

ჭი რო ებს სა მი მი მარ თუ ლე ბით – ტვირ თ-

მ ფ ლო ბე ლებ თან, გა დამ ზი და ვებ თან და 

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა ზე – მუ-

შა ო ბას. ამ სა მი კომ პო ნენ ტის გო ნივ რუ ლი 

მარ თ ვის შემ დეგ მი იღ წე ვა მაქ სი მა ლუ რი 

ეფექ ტი ა ნო ბა, რაც მთა ვა რი ამო ცა ნა გახ-

ლავთ.

ამას თა ნა ვე, მო გე ბის მარ ჟის შემ ცი რე-

ბა არა ნაკ ლე ბი ტვირ თია სა ქარ თ ვე ლოს 

რკი ნიგ ზი სათ ვის, რად გან გა და ზიდ ვე ბის 

რის კი მა ღა ლი ა. მთა ვა რი ტვირ თი ტრან ზი-

ტი ა. ბევ რი სხვა დას ხ ვა ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ-

ლი ელე მენ ტი (პორტი, ორი რკი ნიგ ზა, პორ-

ტი, ორი ბო რა ნი, კი დევ პორ ტე ბი...) არის 

ჩვენს გზა ზე. აქე დან ერ თ -ერ თის პრობ ლე-

მა მთე ლი კო რი დო რის პრობ ლე მა ა. 

რკი ნიგ ზე ბის თა ნა მე გობ რო ბის თა-

ნამ შ რომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (ОСЖД) 

მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, რო მელ შიც გა ერ-

თი ა ნე ბუ ლია დსთ და აღ მო სავ ლეთ ევ რო-

პის ქვეყ ნე ბი, სა ქარ თ ვე ლოს სარ კი ნიგ ზო 

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა კუთ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბით 

(ერთ კი ლო მეტ რ ზე მო სუ ლი სატ ვირ თო 

და სამ გ ზავ რო ვა გო ნე ბის რა ო დე ნო ბა, 

ელექ ტ რი ფი ცი რე ბუ ლი უბ ნე ბი, ორ ლი ან-

და გი ა ნი მო ნაკ ვე თე ბი და ა.შ.) ერ თ -ერ თი 

მა ღა ლი ა, რაც შე ე ხე ბა სა ექ ს პ ლუ ა ტა ციო 

მაჩ ვე ნებ ლებს (ერთი სატ ვირ თო ვა გო ნის 

ან ელ მავ ლის მი ერ წე ლი წად ში გა და ზი დუ-

ლი ტვირ თი და ა.შ.) და ბა ლია და მხო ლოდ 

„ჩიხურ“ ქვეყ ნებს (მოლდავეთი, ტა ჯი კე თი, 

ყირ გი ზე თი) სჯო ბი ა. მა გა ლი თი სათ ვის, 

ბალ ტი ის პი რე თის რკი ნიგ ზე ბი სა ქარ თ-

ვე ლოს რკი ნიგ ზას თან შე და რე ბით 5-ჯერ 

ნაკ ლე ბი მუ შა- პერ სო ნა ლის ხარ ჯ ზე 2,5-

ჯერ მეტ გა და ზიდ ვას ახორ ცი ე ლე ბენ. 

სა ქარ თ ვე ლო ზე გა მა ვა ლი სატ რან ს-

პორ ტო დე რეფ ნის გა მარ თუ ლი ფუნ ქ ცი-

ო ნი რე ბა და მო კი დე ბუ ლია მი სი ყვე ლა 

რგო ლის გა მარ თულ მუ შა ო ბა ზე. მა გა ლი-

თად, თუ ბა ქოს, აქ ტა უს, თურ ქ მენ ბა შის 

ნავ სად გუ რე ბის ტვირ თე ბის გა და მუ შა-

ვე ბის ჯა მუ რი სიმ ძ ლავ რე ე ბი ნაკ ლე ბია 

სა ქარ თ ვე ლოს ნავ სად გუ რე ბის ჯა მურ 

სიმ ძ ლავ რე ზე, მა შინ სა ქარ თ ვე ლოს 

შავიზღვისპირეთზე ახა ლი ნავ სად გუ რის 

მშე ნებ ლო ბა არა ე ფექ ტი ა ნი იქ ნე ბა. 

სა ქარ თ ვე ლოს ნავ სად გუ რე ბის 

(ფოთის, ბა თუ მის, ყუ ლე ვის ნავ სად გუ-

რე ბი) ტვირ თე ბის გა ტა რე ბის ჯა მუ რი 

შე საძ ლებ ლო ბა წე ლი წად ში 40 – 45 მლნ 

ტო ნას შე ად გენს, სადღე ი სოდ ტრან ზი-

ტუ ლი ტვირ თ ნა კა დის მო ცუ ლო ბა 20-25 

მლნ ტო ნაა (რკინიგზა + სა ავ ტო მო ბი ლო 

ტრან ს პორ ტი), ანუ სა ქარ თ ვე ლოს საზღ-

ვაო ნავ სად გუ რე ბის პო ტენ ცი უ რი შე საძ-

ლებ ლო ბა და ახ ლო ე ბით სა ნა ხევ როდ 

არის გა მო ყე ნე ბუ ლი, ამას თან გა სათ ვა-

ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ ყარ სი -ა ხალ ქა ლა-

ქის ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ა ში შეს ვ ლის შემ დეგ 

სატ რან ზი ტო ნა კა დის ნა წი ლი და აკ ლ-

დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს ნავ სად გუ რებს, 

ამას თან, ბო ლო 10 წლის გან მავ ლო ბა ში 

რე გი ო ნებს შო რის სა ქო ნელ ბ რუნ ვის 

ზრდის გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი მაჩ ვე-

ნებ ლე ბი არ გა მო ირ ჩე ვა ზრდის მა ღა ლი 

ტემ პე ბით და, ამა ვე დროს, იკ ვე თე ბა 

სხვა დე რეფ ნე ბის მხრი დან გამ ძაფ რე ბუ-

ლი კონ კუ რენ ცი ა, სა ქარ თ ვე ლო ში ახა ლი 

ნავ სად გუ რე ბის მშე ნებ ლო ბა ში ინ ვეს-

ტი ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ნაკ ლე ბად 

მო გე ბი ა ნი იქ ნე ბა. ახა ლი ნავ სად გუ რე-

ბის მშე ნებ ლო ბა გა მარ თ ლე ბუ ლი იქ ნე ბა 

მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ აქ ცენ ტი 

გა კეთ დე ბა იმ სპე ცი ფი კურ ტვირ თებ ზე 

(გათხევადებული გა ზი, ხორ ბა ლი და ა.შ.), 

რო მელ თა გა და მუ შა ვე ბაც სხვა მე ზო ბელ 

კონ კუ რენტ ნავ სად გუ რებ ში (უკრაინა, 

რუ სე თი) შეზღუ დუ ლად ან სა ერ თოდ არ 

ხორ ცი ელ დე ბა. 
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– ბანკირის ახალი 
გატაცება

ექსპრემიერი ლადო გურგენიძე პოლიტიკაში 
დაბრუნებას აღარ განიხილავს. მისი 

ძირითადი საქმე ისევ ბანკინგია და, აგრეთვე, 
„სმარტექსი“, რომელიც ბოლო ორ წელიწადში 

საქართველოში ერთადერთ სტარტაპ-
ინკუბატორად იქცა.

ავტორი: ანა ცხოვრებოვა

ფოტო: ხათუნა ხუციშვილი

მთავარი თემა  წარმატებული მენეჯერები
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რ
ო დე საც გა დაწყ და, თუ 

ვინ უნ და ყო ფი ლი ყო ჩე მი 

რეს პონ დენ ტი, სა ვა რა უ-

დო კითხ ვებ ზე ფიქ რი სას 

აღ მო ვა ჩი ნე, რომ იმ კითხ ვე ბის უმ რავ ლე-

სო ბა, რაც მის პერ სო ნას თან მი მარ თე ბით 

თავ ში მომ დი ო და, თით ქოს უკ ვე პა სუხ გა-

ცე მუ ლი და ამო წუ რუ ლი იყო და ამავ დ რო-

უ ლად, პა სუხ გა უ ცე მე ლიც. ამ აღ მო ჩე ნამ 

ჩე მი მი სია უფ რო სა ინ ტე რე სო გა ხა და.

პრე მი ერ მი ნის ტ რო ბის პე რი ოდ თან 

შე და რე ბით წო ნა ში საკ მა ოდ დაკ ლე ბუ ლი 

და უფ რო შე ჭა ღა რა ვე ბუ ლი მეჩ ვე ნა, თუმ-

ცა – ძვე ლე ბუ რად სე რი ო ზუ ლი და ძა ლი ან 

საქ მი ა ნი. ყო ფილ პრე მი ერ - მი ნისტრს, 

ამ ჟა მად „ლიბერთი ბან კის“ სა მეთ ვალ-

ყუ რეო საბ ჭოს აღ მას რუ ლე ბელ თავ მ ჯ-

დო მა რე სა და „ლიბერთი კა პი ტა ლის“ 

სა კონ ტ რო ლო პა კე ტის მფლო ბელს, ლა დო 

გურ გე ნი ძეს, „ლიბერთი ბან კის“ მრა ვალ-

სარ თუ ლი ა ნი სა თა ვო ოფი სის ერ თ -ერთ 

სარ თულ ზე შევ ხ ვ დი.

რო ცა თბი ლის ში ა, დი ლა ო ბით 3-4 

სა ათს ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს ტის, რე პორ-

ტე ბი სა და დო კუ მენ ტე ბის კითხ ვა- კო მენ-

ტი რე ბას და საქ მი ან ზა რებს ან დო მებს. 

1-1,5 სა ათს ატა რებს სპორ ტულ დარ ბაზ ში, 

14:00 სა ა თი დან სა ღა მოს 10 სა ა თამ დე კი 

საქ მი ა ნი შეხ ვედ რე ბი თაა და კა ვე ბუ ლი. 

„მერე ისევ ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს ტა, დო-

კუ მენ ტე ბი“, – მაც ნობს ლა დო გურ გე ნი ძე 

დღის გან რიგს.

დღე ში და ახ ლო ე ბით 14 სა ათს მუ შა-

ობს, შა ბათ - კ ვი რას – 8-9 სა ათს. თა ვი სუ-

ფალ დროს კი ბავ შ ვებ თან და ოჯახ თან 

ერ თად ატა რებს. 

„სამწუხაროდ, აქამ დე ეს ნაკ ლე ბად 

გა მომ დი ო და“, – დას ძენს გურ გე ნი ძე.

„აქამდე“ იყო ბევ რი რამ, რაც ოჯახ თან 

და ბავ შ ვებ თან ყოფ ნის სა შუ ა ლე ბას ნაკ-

ლე ბად აძ ლევ და – „საქართველოს ბან კის“ 

ლონ დო ნის სა ფონ დო ბირ ჟა ზე გაყ ვა ნა 

და მი სი კა პი ტა ლი ზა ცი ის 30 მი ლი ო ნი დო-

ლა რი დან 1 მი ლი არდ დო ლა რამ დე გაზ რ-

და, პრე მი ერ - მი ნის ტ რის პოს ტი, „სახალხო 

ბან კის“ უმ ძი მე სი კრი ზი სი დან გა მოყ ვა ნა 

და რებ რენ დინ გი. 

დი დი ხა ნი არ არის, რაც „ლიბერთი 

ბან კის“ გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რის 

თა ნამ დე ბო ბა გი ორ გი არ ვე ლა ძეს გა-

და უ ლო ცა და სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭოს 

აღ მას რუ ლე ბელ თავ მ ჯ დო მა რედ დარ ჩა. 

ამ ცვლი ლე ბამ, რომ ლის თ ვი საც ბან კი წე-

ლი წად ზე მეტ ხანს ემ ზა დე ბო და, სა ზო გა-

დო ე ბა ში დი დი ინ ტე რე სი გა მო იწ ვი ა. 

„სახალხო ბანკს ძა ლი ან მძი მე მემ-

კ ვიდ რე ო ბა გა აჩ ნ და და რებ რენ დინ გი 

აუცი ლე ბე ლი იყო. ყვე ლა ძი რი თა დი 

რე ფორ მა ბან კ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლია და 

ახ ლა, რო ცა მი სი ე.წ. turnaround-ი პრაქ-

ტი კუ ლად დას რუ ლე ბუ ლი ა, მე ნე ჯე რე ბის 

ნი ჭი ერ მა გუნ დ მა კი აუცი ლე ბე ლი გა მოც-

დი ლე ბა შე ი ძი ნა, აღარ არის იმის სა ჭი რო-

ე ბა, რომ მე „ლიბერთი ბანკს“ ჩე მი დრო ის 

20%-30%-ზე მეტს ვუთ მობ დე. ზო გა დად, 

რო მე ლი მე ერთ კონ კ რე ტულ სა ინ ვეს ტი-

ციო თუ „turnaround“ პრო ექ ტ ში 3-4 წლის 

აქ ტი უ რი მუ შა ო ბა საკ მა რი სად მი მაჩ-

ნია გარ კ ვე უ ლი შე დე გის მი საღ წე ვად“, 

– ამ ბობს გურ გე ნი ძე და დას ძენს, რომ 

მსოფ ლი ო ში ძა ლი ან ბევ რი სა ინ ტე რე სო 

და გან ვი თა რე ბა დი ბა ზა რი ა. მა გა ლი თად, 

რუ ან და, სა დაც პირ ვე ლი პრო ექ ტი სა-

ქარ თ ვე ლოს ფარ გ ლებს გა რეთ საკ მა ოდ 

წარ მა ტე ბუ ლი გა მო უ ვი და.

„დღეს Bank of Kigali-ს ბაზ რის წი ლი 

30%-ს აღე მა ტე ბა და ის რუ ან დის სა ბან-

კო სექ ტო რის უპი რო ბო ლი დე რი ა, მი სი 

სა ბაზ რო კა პი ტა ლი ზა ცი ა, 2011 წელს წარ მა-

ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი IPO-ს შე დე გად, 

$200 მი ლი ო ნი ა, და ახ ლო ე ბით 4-5-ჯერ 

მე ტი, ვიდ რე ის 2009 წელს ღირ და, წმინ და 

მო გე ბა $22 მი ლი ონ აღე მა ტე ბა და მო გე ბის 

50%-ს დი ვი დენ დე ბის სა ხით გას ცემს, მას 

ინ ვეს ტო რე ბი სი ა მოვ ნე ბით და მარ ტი ვად 

აძ ლე ვენ 10-წლიან საკ რე დი ტო ხა ზებს 

4-5%-ად“, – გან მარ ტავს გურ გე ნი ძე და 

დას ძენს, რომ რამ დე ნი მე ახალ სა ბან კო 

პრო ექ ტ ში შეს ვ ლის მი ზან შე წო ნი ლო ბას 

გა ნი ხი ლავს აფ რი კა სა და სამ ხ რეთ -აღ მო-

სავ ლეთ აზი ა ში. 

ამავ დ რო უ ლად, „ლიბერთი კა პი ტა-

ლი“, რომ ლის 96,52%-ს ლა დო გურ გე ნი ძე 

ფლობს, აქ ტი უ რად ახორ ცი ე ლებს ინ ვეს ტი-

ცი ებს ელექ ტ რო ნუ ლი კო მერ ცი ის გან ხ-

რით მო მუ შა ვე სტარ ტა პებ შიც. ამ ეტაპ ზე, 

ქარ თულ ბა ზარ ზე პირ ვე ლი სტარ ტაპ- ინ-

კუ ბა ტო რის, „სმარტექსის“ გან ვი თა რე ბას 

ლა დო გურ გე ნი ძე ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რად 

უფ რო დიდ გა მოწ ვე ვად თვლის, ვიდ რე 

სა კუ თა რი ძა ლე ბის მთლი ა ნად სა ბან კო 

სექ ტო რი სა კენ მი მარ თ ვას, რად გან მი იჩ-

ნევს, რომ რამ დე ნა დაც სა ბან კო სექ ტო რი 

გან ვი თა რე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლო ში, იმ დე-

ნად გა ნუ ვი თა რე ბე ლი და ჩა ნა სა ხო ვა ნია 

ელექ ტ რო ნუ ლი კო მერ ცი ი სა და ელექ ტ რო-

ნუ ლი გა დახ დე ბის ეკო სის ტე მა.

„სმარტექსი“ დღე ი სათ ვის ფლობს 

წი ლებს 10-ზე მეტ ქარ თულ სტარ ტაპ ში და 

ისი ნი ძი რი თა დად სა მი მი მარ თუ ლე ბით 

მუ შა ო ბენ: ელექ ტ რო ნუ ლი გა დახ დე ბი, 

ელექ ტ რო ნუ ლი კო მერ ცი ა, ტე ლე კო მუ-

ნი კა ცი ე ბი. 77,74-პროცენტიანი წი ლი 

„სმარტექსში“ „ლიბერთი კა პი ტალს“ ეკუთ ვ-

ნის, 21,26% – „ლიბერთი ბანკს“, ხო ლო 1% 

– UGT-ს. 

„ჯამში ინ ვეს ტი რე ბუ ლი მაქვს მი ლი-

ონ - ნა ხე ვარ ლა რამ დე. ყვე ლა კომ პა ნია 

მო გე ბი ა ნი ა, პრინ ციპ ში, წე ლი წად ში 

და ახ ლო ე ბით ნა ხე ვა რი მი ლი ო ნი ლა რის 

მო გე ბა მო აქვთ. ფაქ ტობ რი ვად, არაფ რი-

სა გან ბო ლო ორ წე ლი წად ში „სმარტექსი“ 

სა ქარ თ ვე ლო ში ერ თა დერთ ვენ ჩუ რულ 

ჰა ბად, სტარ ტაპ -ინ კუ ბა ტო რად იქ ცა. პრაქ-

ტი კუ ლად ყვე ლა ეს ჩვე ნი ქარ თუ ლი სტარ-

მთავარი თემა  წარმატებული მენეჯერები

ლადო გურგენიძე
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ტა პი ამა ვე შე ნო ბა შია გან თავ სე ბუ ლი, 

მე თორ მე ტე სარ თუ ლი მთლი ა ნად გვაქვს 

დათ მო ბი ლი და მარ თ ლა სტარ ტაპ -ინ-

კუ ბა ტო რი ვით გა მო ი ყუ რე ბა“, – ამ ბობს 

გურ გე ნი ძე.

გარ და ქარ თუ ლი სტარ ტა პე ბი სა, აქ ტი-

უ რად აკ ვირ დე ბა მსგავ სი ტი პის უცხო ურ 

სტარ ტა პებ საც და ზო გი ერთ მათ გან ში 

ინ ვეს ტი ცი აც გა ნა ხორ ცი ე ლა. მათ შო რის, 

ეს ტო ნურ - ბ რი ტა ნულ TransferWise-ში, 

რო მე ლიც P2P ფუ ლის გა და რიცხ ვის მყი-

სი ერ და სა ბან კო გა და რიცხ ვა ზე ბევ რად 

უფ რო იაფ სერ ვისს სთა ვა ზობს მომ ხ მა-

რე ბელს (ეს სერ ვი სი „ლიბერთი ბან კ მა“ 

თა ვის ქსელ ში უკ ვე და ნერ გა); ამე რი კულ 

Coinbase-ში, რო მე ლიც ელექ ტ რო ნუ ლი სა-

ფუ ლის პრინ ცი პით მუ შა ობს და ით ვ ლე ბა 

ახა ლი ვირ ტუ ა ლუ რი ვა ლუ ტის, BitCoin-ის 

ეკო სის ტე მის ერ თ -ერთ ლი დე რად; გერ მა-

ნულ Saving Global-ში, რო მე ლიც წარ მო-

ად გენს ონ ლა ინ პლატ ფორ მას სა ბან კო 

დე პო ზი ტე ბის გან სა თავ სებ ლად ეგ ზო ტი-

კურ ქვეყ ნებ ში და უკ რა ი ნულ სტარ ტაპ ში 

– BeFriendly.Me, რო მე ლიც Social Gifting-ის 

სფე რო ში მუ შა ობს პოს ტ - საბ ჭო თა ქვეყ ნე-

ბის ბა ზარ ზე. ლა დო გურ გე ნი ძის თქმით, 

Social Gifting-ზე მსოფ ლი ო ში სულ ორი- სა-

დიდიბრიტანეთისპრემიერ-
მინისტრიგორდონბრაუნი
ესალმებამისქართველ
კოლეგას.
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მი სტარ ტა პი მუ შა ობს და მას შემ დეგ, რაც 

უკ რა ი ნულ კომ პა ნი ა ში ინ ვეს ტი ცია გა ნა-

ხორ ცი ე ლა, გეგ მავ ს ეს სერ ვი სი სა ქარ-

თ ვე ლო შიც და ნერ გოს და „სმარტექსში“ 

შე მა ვალ ერ თ -ერთ სტარ ტაპს, Swoop-ს 

„მიაბას“. 

რაც შე ე ხე ბა ქარ თულ სტარ ტა პებს, 

eMoney, Money Movers, eLoan.ge, Swoop და 

მის ქვეშ გა ერ თი ა ნე ბუ ლი The.ge, Pinpoint, 

Freeshop, PAYStore,Lunchmenu.ge, Taxi24.

ge, place2b, MyPhone, და მი ნო რი ტა რუ-

ლი წი ლე ბი Place.ge-სა, და Lit.ge-ში, – ეს 

ის სტარ ტა პე ბი ა, რომ ლე ბიც „ლიბერთი 

ბან კის“ მე თორ მე ტე სარ თულ ზე, ლა დო 

გურ გე ნი ძის „სმარტექსის“ ინ კუ ბა ტორ ში 

იყ რის თავს.

„აი ეს თე მა მა ინ ტე რე სებს – ჩემ თ ვის 

ახა ლი ნი შა ა, გან ვი თა რე ბა სჭირ დე ბა და, 

თუ სწო რი სა ინ ვეს ტი ციო გა დაწყ ვე ტი ლე-

ბე ბი მი ვი ღეთ, მე მგო ნი, ფუ ლის შოვ ნაც 

შე იძ ლე ბა“, – მი იჩ ნევს გურ გე ნი ძე, თუმ ცა 

მის ძი რი თად ინ ტე რე სად მა ინც სა ბან-

კო სექ ტო რი რჩე ბა. თვლის, რომ ყო ფილ 

საბ ჭო თა კავ ში რის ქვეყ ნებს შო რის (მათ 

შო რის ბალ ტი ის ქვეყ ნებ საც გუ ლის ხ მობს) 

ყვე ლა ზე გან ვი თა რე ბუ ლი, ყვე ლა ზე პროგ-

რე სუ ლი და ყვე ლა ზე სტა ბი ლუ რი სა ბან კო 

სექ ტო რი სა ქარ თ ვე ლოს აქვს. „ეს შე დე გი 

სექ ტო რის 2004 წლი დან დღემ დე სწრაფ-

მა გან ვი თა რე ბამ გა ნა პი რო ბა, რა შიც 

წვლი ლი რამ დე ნი მე ადა მი ანს მი უძღ ვის, 

მათ შო რის – მეც“, – ამ ბობს ყო ფი ლი პრე-

მი ე რი.

მი იჩ ნევს, რომ 2007 წლის 7 ნო ემ ბ რი სა 

და 2008 წლის ვა დამ დე ლი საპ რე ზი დენ-

ტო არ ჩევ ნე ბის ფონ ზე, ობი ექ ტუ რად იდ გა 

ტექ ნოკ რა ტი მთავ რო ბის ხელ მ ძღ ვა ნე-

ლის სა ჭი რო ე ბა ეკო ნო მი კუ რი ზრდი სა და 

რე ფორ მე ბის ტემ პის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად, 

რი თაც ხსნის კი დეც მის პრე მი ე რად და-

ნიშ ვ ნას.

„მიშას 1993 წლი დან ვიც ნობ, იმ დროს 

ნი უ -ი ორ კ ში და ამე რი კის სხვა დიდ ქა ლა-

ქებ ში სულ რამ დე ნი მე ქარ თ ვე ლი პრო ფე-

სი ო ნა ლი ვმუ შა ობ დით ან ვსწავ ლობ დით 

– მი შა, და თო ონოფ რიშ ვი ლი, ამი რან 

ყან ჩა ვე ლი, სან დ რო კვი ტაშ ვი ლი, მე, ატ-

ლან ტა ში ლე ვან ვა სა ძე, ვა შინ გ ტონ ში ნი კა 

ენუ ქი ძე და ირაკ ლი მა ნა გა ძე და კი დევ 

რამ დე ნი მე კა ცი“, – იხ სე ნებს გურ გე ნი ძე და 

დას ძენს, რომ არა სო დეს უნა ნია პრე მი ერ - 

მი ნის ტ რის პოს ტის და კა ვე ბა.

„თუ ოდეს მე ეს უნ და მომ ხ და რი ყო, 

კარ გი ა, რომ მოხ და სწო რედ 2008 წელს, 

იმი ტომ რომ იმ წელს იქ რომ სხვა ადა მი ა-

ნი ყო ფი ლი ყო, შე იძ ლე ბა აგ ვის ტოს შემ დეგ 

ეკო ნო მი კა დაშ ლი ლი ყო. ჩვენ ეს არ და ვუშ-

ვით, მე ეს გა მო მი ვი და და ცხა დია მე ა მა-

ყე ბა“, – ამ ბობს გურ გე ნი ძე. ასე ვე ეამა ყე ბა 

ის სა ფი ნან სო სექ ტო რის რე ფორ მე ბი, რო-

მე ლიც 2008 წელს მო ას წ რო, სუ ვე რე ნუ ლი 

ევ რო ობ ლი გა ცი ე ბის სა დე ბი უ ტო ემი სი ა, 

იმ წელს, მი უ ხე და ვად სირ თუ ლე ე ბი სა, და 

ეკო ნო მი კა ში მო ზი დუ ლი პირ და პი რი თუ 

პორ ტ ფე ლუ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ცუ ლო ბა 

($1,7 მი ლი არ დი), მათ შო რის მსხვი ლი საპ-

რი ვა ტი ზა ციო გა რი გე ბე ბის შე დე გად.

რაც შე ე ხე ბა გა დად გო მას, მი სი თქმით, 

2008 წლის ომის შემ დეგ სა ერ თა შო რი სო 

სა ვა ლუ ტო ფონ დ თან $750 მი ლი ო ნი ან 

კრე დიტ ზე შე თან ხ მე ბი სა და ბრი უ სე ლის 

დო ნორ თა კონ ფე რენ ცი ა ზე 4,5 მლრდ დო-

ლა რის შეგ რო ვე ბის შემ დეგ, რა მაც სა ქარ-

თ ვე ლოს ეკო ნო მი კას 2009 და შემ დ გო მი 

წლე ბი შე და რე ბით უმ ტ კივ ნე უ ლოდ გა და ა-

ტა ნი ნა, ჩათ ვა ლა, რომ საკ მა რი სი გა ა კე თა 

და ამი ტომ მი ი ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა კერ ძო 

სექ ტორ ში დაბ რუ ნე ბის შე სა ხებ. მით 

უმე ტეს, რომ იცო და – მსოფ ლიო კრი ზი სის 

ფონ ზე შემ დ გო მი რა დი კა ლუ რი რე ფორ მე-

ბი უფ რო ნე ლი ტემ პით გან ვი თარ დე ბო და, 

ხო ლო სა ქარ თ ვე ლოს, რო გორც სა ფი ნან-

სო ჰა ბის აქ ტი უ რი რეკ ლა მი რე ბა, რაც 2008 

მთავარი თემა  წარმატებული მენეჯერები

ლადო გურგენიძე
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წლის შე მოდ გო მი დან იგეგ მე ბო და, დღის 

წეს რიგ ში აღარ იდ გა. „ამიტომ ჩავ თ ვა ლე, 

რომ საკ მა რი სი გა ვა კე თე და მი ვი ღე გა-

დაწყ ვე ტი ლე ბა კერ ძო სექ ტორ ში დაბ რუ-

ნე ბის შე სა ხებ“, – იხ სე ნებს გურ გე ნი ძე და 

რო გორც ბიზ ნეს მე ნი და ამავ დ რო უ ლად 

ლი ბერ ტა რი ა ნე ლი, პო ლი ტი კა ში დაბ რუ ნე-

ბის სა კითხს  არ გა ნი ხი ლავს. 

ქვეყ ნის დღე ვან დელ ეკო ნო მი კურ 

მდგო მა რე ო ბას თან და კავ ში რე ბით 

ფიქ რობს, რომ ეკო ნო მი კუ რი შე ნე ლე ბა 

მხო ლოდ მოკ ლე ვა დი ა ნი ციკ ლუ რო ბი თაა 

გა მოწ ვე უ ლი, რაც თა ვის თა ვად მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი არ არის. მი სი აზ რით, მნიშ ვ ნე-

ლო ბა აქვს იმას, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ეკო-

ნო მი კა ინ ვეს ტი ცი ე ბის მი მართ ძა ლი ან 

მგრძნო ბი ა რე ა. 

„ძალიან უხე შად რომ ვთქვათ, ემ პი რი-

უ ლი არით მე ტი კუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა 

არ სე ბობს – ყო ვე ლი $1 მი ლი არ დი უცხო უ-

რი ინ ვეს ტი ცია უდ რის 4-5 პრო ცენტ ეკო-

ნო მი კურ ზრდას. რო გორ მო ვიქ ცეთ ისე, 

ან რა უნ და გა ვა კე თოთ იმი სათ ვის, რომ 

$2 მი ლი არ დამ დე დო ლა რი სტა ბი ლუ რად, 

ყო ველ წ ლი უ რად შე მო დი ო დეს ეკო ნო მი-

კა ში გა რე დან, მი უ ხე და ვად იმი სა, თუ რა 

ელექ ტო რა ლუ რი ციკ ლია სა ქარ თ ვე ლო-

ში – აი ამას მარ თ ლა დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა 

აქვს“, – გან მარ ტავს ლა დო გურ გე ნი ძე და 

დას ძენს, რომ ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის 

ძი რი თა დი პა რა მეტ რე ბის უც ვ ლე ლო ბის 

გა რან ტი ე ბის სა კონ ს ტი ტუ ციო დო ნე ზე 

შექ მ ნა, რის მცდე ლო ბა საც თა ვი სუფ ლე-

ბის აქ ტი წარ მო ად გენ და, სა სი ცოცხ ლო 

მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს ამი სათ ვის.

რამ დე ნა დაც ად ვი ლად სა უბ რობს 

იმა ზე, თუ რა უნ და გა კეთ დეს ინ ვეს ტი ცი ე-

ბის მო სა ზი დად, იმ დე ნად უჭირს მკა ფიო 

ფორ მუ ლი რე ბა, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა 

ადა მი ა ნი ისე სწრა ფად გა ი ზარ დოს პრო-

ფე სი უ ლად, რო გორც ეს მის შემ თხ ვე ვა ში 

მოხ და: 22 წლი სამ მო ი პო ვა ბიზ ნე სის ად-

მი ნის ტ რი რე ბის მა გის ტ რის ხა რის ხი ემო-

რის უნი ვერ სი ტეტ ში და შვიდ წე ლი წად ში 

უკ ვე ABN AMRO-ის კორ პო რა ცი უ ლი ფი-

ნან სე ბის ტექ ნო ლო გი ე ბის დი რექ ტო რის 

თა ნამ დე ბო ბა ზე მუ შა ობ და ლონ დონ ში. 

დღეს, 42 წლის ასაკ ში, ამ ბობს, რომ, უბ რა-

ლოდ, უნ და აკე თებ დე შე საძ ლებ ლო ბე ბის 

მაქ სი მუმს, მი უ ხე და ვად იმი სა, შე ნი სა კუ-

თა რი ბიზ ნე სი ა, და ქი რა ვე ბუ ლი მე ნე ჯე რი 

ხარ თუ სა ჯა რო სექ ტორ ში მუ შა ობ. თუმ ცა 

სა კუ თა რი წარ მა ტე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან 

კონ ტ რი ბუ ტო რად იმ ფაქ ტ საც მი იჩ ნევს, 

რომ სა ჭი რო დროს სა ჭი რო ად გი ლას აღ-

მოჩ ნ და, ანუ გა უ მარ თ ლა.

„გლობალური მას შ ტა ბით თუ შევ-

ხე დავთ, კი, ვარ self-made ბიზ ნეს მე ნი, 

რად გან ამე რი კა ში მოვ ხ ვ დი 19 წლის 

ასაკ ში გაც ვ ლი თი პროგ რა მით და ჯი ბე ში 

სა მა სი დო ლა რით. თუმ ცა, მო დი, ისიც 

ვთქვათ, რომ სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით, 

მქონ და ყვე ლა პი რო ბა, რომ მი მე ღო 

კარ გი გა ნათ ლე ბა და არა მარ ტო. ვთქვათ 

ისიც, რომ იმ დ რო ინ დელ სა ქარ თ ვე ლო ში 

არ იყო მე რი ტოკ რა ტია იმ გა გე ბით, რომ 

ნე ბის მი ერ ადა მი ანს არ შე ეძ ლო ყვე ლაფ-

რის თ ვის მი ეღ წი ა. ახ ლა ამ მხრივ ბევ რად 

უფ რო კარ გი სი ტუ ა ცი ა ა. ანუ, სა ქარ თ ვე-

ლოს მას შ ტა ბით ჩემ ზე self-made-ს ალ ბათ 

ვერ ვიტყ ვით – კარ გი სას ტარ ტო პი რო ბე ბი 

მქონ და 1980იანებში“, – მი იჩ ნევს ლა დო 

გურ გე ნი ძე.

კითხ ვით, თუ რო გო რი მე ნე ჯე რი ა, 

სა კუ თარ კო ლე გებ თან მა მი სა მარ თებს. 

თუმ ცა მა ინც დას ძენს, რომ მი სი კო ლე-

გე ბი მის შე სა ხებ ამ კითხ ვა ზე ალ ბათ 

შემ დეგს მეტყოდ ნენ: მომ თხოვ ნი ა, სა-

მარ თ ლი ა ნი, კრე ა ტი უ ლი და დე ტა ლებ ზე 

ორი ენ ტი რე ბუ ლი. „იმედია, გეტყოდ ნენ 

კი დევ ერთ რა მეს – რომ არა სო დეს ვა ვა-

ლებ ისეთ რა ღა ცას, რი სი გა კე თე ბაც მე 

თვი თონ არ შე მიძ ლია ან მე თა კი ლე ბა“.

მომ თხოვ ნი, სა მარ თ ლი ა ნი, კრე ა ტი-

უ ლი და დე ტა ლებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 

მე ნე ჯე რის ქო ნე ბა რვა ნიშ ნა რიცხ ვით 

გა მო ი ხა ტე ბა, და კონ კ რე ტე ბი სა გან თავს 

იკა ვებს. თუმ ცა არა სე რი ო ზუ ლად მი იჩ ნევს 

გეგ მებს ამ რიცხ ვის ცხრა ნიშ ნად გა დაქ ცე-

ვის შე სა ხებ.

„ჩემი უფ რო სი შვი ლე ბი უკ ვე 10 წლი სა ნი 

არი ან, კო ლე ჯამ დე სულ რა ღაც 7 წე ლი 

დარ ჩა. შე იძ ლე ბა მქონ დეს გეგ მე ბი იმას-

თან და კავ ში რე ბით, რო გორ მო ვაწყო ჩე მი 

ცხოვ რე ბა ისე, რომ იმა ზე აქ ტი უ რად შევ ძ-

ლო მათ ცხოვ რე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე-

ბა კო ლეჯ ში წას ვ ლამ დე, ვიდ რე ეს, ჩემ და 

სამ წუ ხა როდ, ამ ათი წლის გან მავ ლო ბა ში 

ხდე ბო და. ეს ცხა დი ა, ჩვენ და ნარ ჩენ შვი-

ლებ საც ეხე ბა. ამ მი მარ თუ ლე ბით უფ რო 

მაქვს გეგ მე ბი, ვიდ რე ქო ნე ბის გაზ რ დას-

თან და კავ ში რე ბით“, – ამ ბობს გურ გე ნი ძე. 

ოჯახ თან, ფლო რი და ში, ოთხ ვა ჟიშ-

ვილ თან, სა მი თვის ქა ლიშ ვილ თან და 

ამე რი კელ მე უღ ლეს თან, წე ლი წა დის მხო-

ლოდ სამ -ოთხ თვეს ატა რებს, და ნარ ჩენს – 

სა ქარ თ ვე ლო ში ან მოგ ზა უ რო ბა ში. ამ ბობს, 

რომ მი სი ძი რი თა დი საცხოვ რე ბე ლი ად გი-

ლი მა ინც სა ქარ თ ვე ლო ა.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ არა ერ თი 

პრო ექ ტი გა ნა ხორ ცი ე ლა, რო მე ლი იყო ყვე-

ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლი ან წა რუ მა ტე ბე ლი, ვერ 

ასა ხე ლებს – „მოდი, ამა ზე ათ წე ლი წად ში 

გაგ ცემთ პა სუხს, რო დე საც, სა ვა რა უ დოდ, 

ჩე მი ცხოვ რე ბის აქ ტი ურ პრო ფე სი ულ 

ეტაპს და ვას რუ ლებ“, – ამ ბობს და შემ ხ-

ვედრ კითხ ვა ზე – რას შეც ვ ლი და, თა ვი დან 

რომ იწყებ დეს კა რი ე რას – ისევ ათ წ ლი ა ნი 

ვა დის შემ დეგ მი პი რებს პა სუ ხის გა ცე მას. 

იმას თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რა საც 

გა სუ ლი ათი წლის გან მავ ლო ბა ში მი აღ-

წი ა, მო მა ვა ლი ათი წლის გას ვ ლის შემ დეგ, 

მის გან ინ ტერ ვი უს აღე ბა ალ ბათ ორ მა გად 

სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა. ამ პი რო ბით, ათი 

წლის ვა დით ვემ შ ვი დო ბე ბი. 

მე ნე ჯე რის ქო ნე ბა რვა ნიშ ნა რიცხ ვით გა მო ი ხა-
ტე ბა, და კონ კ რე ტე ბი სა გან თავს იკა ვებს. თუმ ცა 
არა სე რი ო ზუ ლად მი იჩ ნევს გეგ მებს ამ რიცხ ვის 
ცხრა ნიშ ნად გა დაქ ცე ვის შე სა ხებ.



რეკლამა

გი ორ გი კვინი კა ძემ „კაპტო ჯგუ ფი“ პარ ტ ნი ორ გე ლა მღებ
რიშ ვილ თან ერ თად შექ მ ნა. ორი ვე პარ ტ ნი ო რის სა ფი ნან სო 
სექ ტორ ში მრა ვალ წ ლი ან მა გა მოც დი ლე ბამ და ად გი ლობ რი ვი 
ბიზ ნესსექ ტო რის სიღ რ მი სე ულ მა ცოდ ნამ მა თი კომ პა ნი ის წარ
მა ტე ბა განაპირობა. რამ დე ნი მე წელ იწადში მათ შე მო უერ თ დათ 
პრო ფე სი ო ნალ თა გუნ დი შო თა ვა ლიშ ვი ლისა და ჩინ გიზ აბ დუ
ლა ე ვის სა ხით. ამ ეტ აპ ზე კომ პა ნი ას მარ თავს ოთხი პარ ტ ნი ო რი, 
რომ ლებ საც მრა ვალ მ ხ რი ვი პრო ფე სი უ ლი გა მოც დი ლე ბა აქვთ 
სა ფი ნან სო, სა გა და სა ხა დო, სა ბუ ღალ ტ რო და უძ რა ვი ქო ნე ბის 
შე ფა სე ბის სფე რო ებ ში. თა ნა მედ რო ვე მიდ გო მე ბი, სწრა ფი რე
ა გი რე ბის უნა რი, სერ ვი სის ხარისხსა და კლი ენ ტ ზე ორი ენ ტი
რე ბუ ლო ბა კომ პა ნი ის  მთა ვარ ღი რე ბუ ლე ბებს წარმოადგენს. 
„კაპ ტო ჯგუ ფი“ ამა ყობს თა ვი სი გუნ დით, რო მე ლიც და კომ პ ლექ

მსოფ ლი ო ში ერ თ ერ თი უმ ს ხ ვი ლე
სი აუდი ტო რუ ლი და სა კონ სულ ტა
ციო კომ პა ნი ის, RSM Internationalის 
კვლე ვამ  „გზა ბიზ ნე სის გა ჯან სა
ღე ბი სა კენ“ (The Road to Recovery), 
გა მო ავ ლი ნა, რომ 2007 წლი დან 
მო ყო ლე ბუ ლი, BRICSის ქვეყ ნე
ბი (ბრაზილია, რუ სე თი, ინ დო ე თი, 
ჩი ნე თი და სამ ხ რეთი აფ რი კა) ბიზ
ნე სის წა მოწყე ბის თვალ საზ რი სით 
ბევ რად უფ რო და წი ნა უ რე ბუ ლე ბი 
არი ან, ვიდ რე დი დი შვი დი ა ნისა 
(კანადა, საფ რან გე თი, გერ მა ნი ა, 
იტა ლი ა, იაპო ნი ა, გა ერ თი ა ნე ბუ ლი 
სა მე ფო, აშშ). კვლე ვის ეს შე დე გი 
კი დევ ერ თი დას ტუ რია იმი ს, რომ 
მსოფ ლი ო ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია 
ტენ დენ ცია  გან ვი თა რე ბად ქვეყ
ნებ ში ბევ რად უფ რო ად ვი ლია 
ბიზ ნე სის დაწყე ბა და, შე სა ბა მი
სად, მე ტია ახ ლად  შექ მ ნი ლი ბიზ
ნესკომპანიების რა ო დე ნო ბაც, ვიდ
რე გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში.

გ
ი ორ გი კვი ნი კა ძე ქარ თულ ბიზ ნესგა რე მოს ძა ლი ან 
კარ გად იც ნობს. მი იჩ ნევს, რომ ბო ლო ხა ნებ ში ბიზ ნე
სის გან ვი თა რე ბის ტემ პი მეტ ნაკ ლე ბად შე ნელ და.

„ამ ეტაპ ზე გვჭირ დე ბა ძა ლი ან ეფექ ტიანი და სწრა
ფი მოქ მე დე ბე ბი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან. გარ და მა ვა ლი პე
რი ო დი საკ მა ოდ ფა ქი ზია, არ შე იძ ლე ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
მი ღე ბის პრო ცე სი ექ ვ სი შ ვი დი თვის გან მავ ლო ბა ში გრძელ
დე ბო დეს. რო გორც ყვე ლა ბიზ ნეს მე ნი, მეც ოპ ტი მის ტუ რად 
ვარ განწყობილი და მიმაჩნია, რომ სა ქარ თ ვე ლოს სა ინ ვეს ტი
ციო მიმ ზიდ ვე ლო ბა კი დევ უფ რო გა იზ რ დე ბა და ეს პროგრესი 
საკმაოდ მალე შესამჩნევი იქნება. სა ქარ თ ვე ლო იმით გან ს ხ
ვავ დე ბა მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის გან, რომ მი ილ ტ ვის ევ რო პი სა და 
ევ რო პუ ლი ცი ვი ლი ზა ცი ის კენ“,  ამ ბობს გი ორ გი კვი ნი კა ძე.

გი ორ გი კვი ნი კა ძე

„კაპტო ჯგუფისა” 
და RSM International-ის 

კავშირი წარმატებისათვის



ტე ბუ ლია მა ღალ კ ვა ლი ფი ცი უ რი 
და გა მოც დი ლი ექ ს პერ ტე ბით. 
სწო რედ ცოდ ნა და გა მოც დი ლე
ბა წარ მო ად გენს „კაპ ტო ჯგუ ფის“ 
სა ვი ზი ტო ბა რათს დღეს. სა ერ თო 
ჯამ ში, კომ პა ნი ის ცენ ტ რა ლურ 
ოფის სა და ექვს რე გი ო ნულ ფი
ლი ალ ში სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა
ბით 150ზე მე ტი ადა მი ა ნია და
საქ მე ბუ ლი. 

„კაპ ტო ჯგუ ფი“  წარ მოდ გე ნი ლია 
მომ სა ხუ რე ბა თა ფარ თო სპექ ტ
რით, მათ შო რი სა ა: აუდი ტი, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სერ ვი
სე ბი (IFRS), სა ბუ ღალ ტ რო მომ სა ხუ რე ბა, სა კონ სულ ტა ციო მომ
სა ხუ რე ბა, მხარ და ჭე რა სა გა და სა ხა დო და ვებ ში, იური დი უ ლი 
მომ სა ხუ რე ბა, შე ფა სე ბა და ტრან საქ ცი ებ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
სერ ვი სე ბი. RSMის გლობალური ქსე ლი სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს 
„კაპტო ჯგუფს“, წარ მა ტე ბით და ძ ლი ოს ნე ბის მი ე რი ტი პისა და 
მას შ ტა ბის რო გორც ლო კა ლუ რი, ისე სა ერ თა შო რი სო პრო ექ ტე
ბი. კომ პა ნი ას  ასე ვე  მრა ვალ წ ლი ა ნი მუ შა ო ბის გა მოც დი ლე ბა 
აქვს  სხვა დას ხ ვა ბიზ ნესსექ ტორ ში, მათ შო რი სა ა: ენერ გე ტი კა, 
სა ბან კო, სა დაზღ ვე ვო, სა ვაჭ რო, სამ შე ნებ ლო, სა წარ მო ო,  სა
დის ტ რი ბუ ციო და სხვ.

„აღსანიშნავია, რომ RSMი არის ‘ფირმების ფო რუ მის’ დამ
ფუძ ნე ბე ლი წევ რი, რო მე ლიც მუდ მი ვად უზ რუნ ველ ყოფს აუდი
ტის ჩა ტა რე ბის მე თო დო ლო გი ებს და, შე სა ბა მი სად, გა დას ცემს 
ამ გა მოც დი ლე ბას წევრ კომ პა ნი ებს. RSMის წევ რო ბა გუ ლის
ხ მობს ფი ნან სუ რი და აუდი ტო რუ ლი სერ ვი სე ბის უმაღ ლე სი 
სტან დარ ტე ბის დაც ვას მი უ ხე და ვად იმი სა, თუ რო მელ ქვე ყა ნა ში 
იღებთ მის მომ სა ხუ რე ბას“,  ამ ბობს „კაპ ტო ჯგუ ფის“ დამ ფუძ ნე
ბე ლი. გი ორ გი კვი ნი კა ძე მი იჩ ნევს, რომ სწო რედ ამი ტომ კომ პა
ნი ას ბევ რი კონ კუ რენ ტი არ ჰყავს.

„RSMის წევ რი კომ პა ნი ე ბი თა ვად არი ან მე წარ მე ე ბი, ასე რომ 
მათ უკე თე სად ეს მით კლი ენ ტი კომ პა ნი ე ბის, ბიზ ნეს მე ნე ბის. 
ჩვენ არ ვი ღებთ ნაჩ ქა რევ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს. პირ ველ რიგ
ში, ვუს მენთ მათ, ვუთ მობთ დროს მა თი ბიზ ნე სის სიღ რ მი სე ულ 
შეს წავ ლას და ვმუ შა ობთ კლი ენ ტი კომ პა ნი ის გა მოწ ვე ვე ბის 
გა და სა ლა ხა ვად მა თი გან ვი თა რე ბის ნე ბის მი ერ ეტაპ ზე ად გი
ლობ რივ თუ სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ზე“,  გან მარ ტავს „კაპ ტო 
ჯგუ ფის“ დამ ფუძ ნე ბე ლი.

„როცა ჯინ სტე ფენსს, ჩვენს ხელ მ ძღ ვა ნელს (სხვათა შო
რის, ერ თა დერ თი ქსე ლი ვართ, რო მელ საც ქალ ბა ტო ნი ხელ
მ ძღ ვა ნე ლობს) შევ ხ ვ დი, ორი ვე მხა რეს გვქონ და კითხ ვე
ბი, თუ რა გვსურ და ერ თ მა ნე თის გან და რას მოველოდით ამ 
თანამშრომლობისგან. RSMის ქსე ლის სა ერ თა შო რი სო გა მოც
დი ლე ბამ და კომ პე ტენ ცი ამ,  ჩვე ნი კომ პა ნი ის ად გი ლობ რი ვი 
ბაზ რისა და კანონმდებლობის სიღ რ მი სე ულ ცოდ ნას თან ერ

თად, ჩვე ნი წარ მა ტე ბუ ლი კავ
ში რი გა ნა პი რო ბა. გლო ბა ლუ რი 
ხედ ვით და ად გი ლობ რი ვი პერ
ს პექ ტი ვით, RSMის წევ რი კომ
პა ნი ე ბი გთა ვა ზობთ ინო ვა ცი ურ 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს, რომ ლე ბიც 
ეხ მა რე ბა კლი ენტ კომ პა ნი ებს 
ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე ადაპ
ტა ცი ა სა და ბიზ ნე სის სწრაფ 
ზრდა ში. ჩვენ, რო გორც RSMის 
წევ რი, მუდ მი ვად ვვი თარ დე
ბით და ვი ღებთ ახალ გა მოწ ვე

ვებს, რაც ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა იმ ფონზე, რო დე საც ქვე ყა ნა 
გა ნიც დის გა ნათ ლე ბუ ლი და გა მოც დი ლი კად რე ბის დი დ დე ფი
ციტს“,  გან მარ ტავს გი ორ გი კვი ნი კა ძე.

RSMი არის ყვე ლა ზე პრეს ტი ჟუ ლი „ევროპული ბიზ ნესდა ჯილ
დო ე ბის“ ოფი ცი ა ლუ რი წარ მ დ გე ნი და გე ნე რა ლუ რი სპონ სო რი, 
რო მე ლიც ავ ლენს ინო ვა ტო რულ და წარ მა ტე ბულ ბიზ ნე სებს ევ
რო პის მას შ ტა ბით. 2010 და 2011 წელს ამ და ჯილ დო ე ბა ზე რამ
დე ნი მე ქარ თუ ლი კომ პა ნია იყო წარ დ გე ნი ლი, თუმ ცა 2013 წელს 
სა ქარ თ ვე ლო დან წარ დ გე ნა არ მომ ხ და რა, რად გან კომ პა ნი ე ბი, 
რომ ლებ მაც სურ ვი ლი გა მოთ ქ ვეს, გარ კ ვე უ ლი კრი ტე რი უ მე ბი 
ვერ და აკ მა ყო ფი ლეს. „კაპტო ჯგუ ფი“, რო გორც RSMის წევრი 
კომ პა ნია სა ქარ თ ვე ლო ში, მო ხა რუ ლია ჩარ თუ ლი იყოს 2014 
წლის და ჯილ დო ე ბის პროგ რა მა ში და მაქ სი მა ლუ რად ცდი ლობს 
ხე ლი შე უწყოს საქარ თ ვე ლოს ბიზ ნესკომ პა ნი ებს, მო ნა წილე ო ბა 
მი ი ღონ ყვე ლა ზე პრეს ტი ჟულ ბიზ ნესდა ჯილ დო ე ბა ში“,  ამ ბობს 
გი ორ გი კვი ნი კა ძე.

„ჩვენ მაქ სი მა ლუ რად მოქ ნილ პი რო ბებს ვთა ვა ზობთ სა ქარ თ
ვე ლო ში მოქ მედ ბიზ ნე სებს, რო მელ თა უმრავ ლე სო ბა სა შუ ა ლო 
ბიზ ნე სად შეგ ვიძ ლია მი ვიჩ ნი ოთ. სა ერ თა შო რი სო ხა რის ხი, ექ ს
პერ ტ თა გუნ დი და სერ ვი სის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა წარ მოად გენს 
იმ მთა ვარ კრი ტე რი უ მებს, რის გა მოც კლი ენ ტე ბი ჩვენს კომ პა
ნი ა ზე აკე თე ბენ არ ჩე ვანს“ ,  აცხა დებს კვი ნი კა ძე. 

ბნი გი ორ გი თვლის, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში ბიზ ნესკომ პა ნი
ებს მეტ ნაკ ლე ბად აქვთ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი აუდი ტო რულ და 
სა კონ სულ ტა ციო კომ პა ნი ებ თან ურ თი ერ თო ბის კულ ტუ რა, გა
ნურ ჩევ ლად იმი სა, მსხვი ლია კომ პა ნია თუ მცი რე. მი სი თქმით, 
„კაპ ტო ჯგუ ფის“ კლი ენ ტე ბი სწო რედ იმით იხიბ ლე ბი ან, რომ 
კომ პა ნი ის სერ ვი სი მხო ლოდ კონ ტ რაქ ტ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
ვალ დე ბუ ლე ბა კი არ არის, არა მედ კომ პ ლექ სუ რი მიდ გო მა ა, 
რო მე ლიც მათ ბიზ ნესამო ცა ნებ სა და სა ჭი რო ე ბებ ზეა მორ გე
ბუ ლი. „კაპტო ჯგუ ფი“ მუდ მი ვად იღვწის, რომ გა და ა ჭარ ბოს 
კლი ენ ტი კომ პა ნი ის მო ლო დინს, მო ი პო ვოს მა თი ნდო ბა და 
ერ თ გუ ლე ბა. „კაპ ტო ჯგუ ფი“  ეს არის კავ ში რი წარ მა ტე ბის
თ ვის“,  აცხა დებს გი ორ გი კვი ნი კა ძე, „კაპ ტო ჯგუ ფის“ დი რექ
ტო რი და დამ ფუძ ნე ბე ლი.

„ჩვენ მაქ სი მა ლუ რად 
მოქ ნილ პი რო ბებს 

ვთა ვა ზობთ 
სა ქარ თ ვე ლო ში 

მოქ მედ ბიზ ნე სებს...“
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ტრეიდერი, 
რომლისთვისაც ფული 

მთავარი არ არის
27 წლის იგორ ვოლკოვმა შვიდი წლის წინ „მასტერ 

ფორექსი“ დააარსა. ახალი კომპანია ახალ ბაზრებს 
იპყრობს, რომელთა რიგში საქართველოც მოექცა. 
იგორ ვოლკოვი საქართველოს საბროკერო ბაზარს 

ახალგაზრდული ენთუზიაზმით უყურებს.
ავტორი: ნინო ნადიბაიძე

ფოტო: ლაშა ღუღუნიშვილი, “liG studio”

2013 წლის ოქ ტომ ბერ ში „მასტერ ფო რექ სი“ შვი დი წლის გახ და და ამ თა რიღ-

თან და კავ ში რე ბით, კომ პა ნი ის დამ ფუძ ნე ბელ პარ ტ ნი ო რებ თან ერ თად, 

სა ქარ თ ვე ლოს ეწ ვი ა. აქ მა თი მო რი გი ფი ლი ა ლი გა იხ ს ნა. 

იგორ ვოლ კო ვი 27 წლი საა და ის მი ლი ო ნე რი ა; უშუ ა ლოა , თა ვა ზი ა ნი და სა ინ ტე რე-

სოდ მო სა უბ რე. არ უყ ვარს სი მაღ ლე და ფო ტო ე ბის გა და ღე ბა, საკ მა ოდ თავ მ და ბა ლი ა, 

უყ ვარს ჩა ი, თუმ ცა ინ ტერ ვი უს დროს მხო ლოდ ყა ვას სვამ და. ჩვე ნი შეხ ვედ რი სა და სა-

უბ რის გან მავ ლო ბა ში პე რი ო დუ ლად ცდი ლობ და და კავ ში რე ბო და მე გო ბარს და ბა დე ბის 

დღის მი სა ლო ცად და რო დე საც და უ კავ შირ და, მად ლო ბა გა და უ ხა და თა ნად გო მის თ ვის 

მის თ ვის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვან პე რი ო დებ ში. 

იგორ მა 20 წლის ასაკ ში და ა არ სა კომ პა ნი ა, რო მე ლიც შვი დი წლის შემ დეგ ერ თ - 

ერ თი წამ ყ ვა ნია მსგავ სი ტი პის საბ რო კე რო კომ პა ნი ებს შო რის. რო გორ, რო დის, რა ტომ 

და იწყო მან ეს ბიზ ნე სი, რო გორ იშო ვა ფუ ლი და რა ტომ ასეთ ად რე ულ ასაკ ში?  მი უ ხე და-

ვად იმი სა, რომ სა უბ რი სას გა მო მიტყ და, მა ინ ც და მა ინც არ მიყ ვარს ჟურ ნა ლის ტე ბი ო, იგი 

და უ ზარ ლად და დაწ ვ რი ლე ბით მიხ ს ნი და მი სი მუ შა ო ბის სპე ცი ფი კა სა და ის ტო რი ას.

ყვე ლა ფე რი მა შინ და იწყო, რო დე საც იგორ მა სკო ლა და ამ თავ რა და სტუ დენ ტი გახ და. 

ბევ რი სხვა სტუ დენ ტი ვით ერი დე ბო და ჯი ბის ფუ ლის მშობ ლე ბის გან აღე ბა და სა კუ თარ 

ბიზ ნეს ზე ფიქ რობ და, მაგ რამ ასა კი სა და გა მო უც დე ლო ბის გა მო ამ ახი რე ბა ზე დრო ე ბით 

უარი თქვა და სამ სა ხუ რის ძებ ნაც და იწყო. ძა ლი ან მა ლე წა აწყ და გან ცხა დე ბას ტექ ს-

ტით: „იყავი ფი ნან სუ რად და მო უ კი დე ბე ლი, ის წავ ლე ვაჭ რო ბა“. მა შინ ზუს ტად 17 წლის 

იყო და რად გან არას რულ წ ლო ვანს ბა ზარ ზე ვაჭ რო ბა ეკ რ ძა ლე ბო და, პირ ვე ლი სა ვაჭ რო 

ან გა რი შის გახ ს ნა მე გობ რის სა ხელ ზე ითხო ვა. მი სი საქ მი ა ნო ბა ხან წარ მა ტე ბუ ლი იყო, 

ხან – ნაკ ლე ბად, თუმ ცა მი აჩ ნი ა, რომ სა ბო ლოო ჯამ ში გა უ მარ თ ლა, მოჰ ყ ვა რა ვა ლუ ტით 

ვაჭ რო ბის სა უ კე თე სო ტალ ღა ში – კურ სე ბის ცვა ლე ბა დო ბის ეტა პი ხომ სა უ კე თე სოა ვა ლუ-

ტით მო ვაჭ რი სათ ვის. ასე გაჩ ნ და პირ ვე ლი ფუ ლი, შემ დეგ კი გან ვი თა რე ბა იყო სა ჭი რო. 

ფუ ლით ვაჭ რო ბა, რო გორც თა ვად ამ ბობს, ძა ლი ან რთუ ლი საქ მეა – შენ, ფაქ ტობ რი ვად, 

და ქორ წი ნე ბუ ლი ხარ ნო უტ ბუკ ზე. თუ ვაჭ რობ, სულ გრა ფიკ ში ხარ, ცხოვ რე ბას ტე ლე ფო-

ნი სა და ნო უტ ბუ კის ეკ რანს მიღ მა უყუ რებ. ეს სფე რო მო ითხოვს მუდ მივ ჩარ თუ ლო ბას, 

მთავარი თემა  წარმატებული მენეჯერები
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უნ და ცხოვ რობ დე ამ ბაზ რით, უნ და გრძნობ დე ვა ლუ ტის ცვა ლე-

ბა დო ბის რიტმს. შე უძ ლე ბე ლი ა, ეს იყოს ჰო ბი, შე უძ ლე ბე ლი ა, 

ტრე ი დინ გი იყოს და მა ტე ბი თი შე მო სავ ლის წყა რო, ეს არის 

პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბა, ეს არის ცხოვ რე ბის წე სი და სტი ლი. 

ერ თი მხრივ, საკ მა ოდ მიმ ზიდ ვე ლად ჟღერს: იღ ვი ძებ და იძი ნებ 

რო ცა გინ და, ხსნი ტერ მი ნალს, აჭერ ღი ლაკს და ფუ ლი მო დის, 

თუმ ცა, რა თქმა უნ და, ასე მარ ტი ვად არ გა მო დის ყვე ლა ფე რი 

მა შინ, რო დე საც გძი ნავს და ტრე ი დინ გ ზე ფიქ რობ, იღ ვი ძებ და 

ტრე ი დინ გ ზე ფიქ რობ, რო გორც მენ დე ლე ევს და ე სიზ მ რა პე რი-

ო დუ ლო ბის ტა ბუ ლა, ისე გე სიზ მ რე ბა სა ვაჭ რო სტრა ტე გი ე ბი და 

სა ვა ლუ ტო ბაზ რე ბი. 

20 წლი სას გა უჩ ნ და იდე ა, შე ექ მ ნა სა კუ თა რი კომ პა ნი ა, 

რად გან ის სერ ვი სე ბი, რომ ლებ საც იმ დ რო ინ დე ლი საბ რო კე რო 

კომ პა ნი ე ბი სთა ვა ზობ დ ნენ მომ ხ მა რე ბელს, ყვე ლა კლი ენ ტის თ-

ვის კომ ფორ ტუ ლი არ იყო. 

ამ სფე რო ში მუ შა ო ბის სამ წ ლი ან მა გა მოც დი ლე ბამ და უამ-

რავ მა წა კითხულ მა ლი ტე რა ტუ რამ გან საზღ ვ რა იგორ ვოლ კო-

ვის სტრა ტე გია ბაზ რის მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად და მა თი 

გათ ვა ლის წი ნე ბით. „20 წლის ასაკ ში გა მიჩ ნ და იდე ა, შე მექ მ ნა 

იმა ვე პრო ფი ლის კომ პა ნი ა, რო გორ შიც ვმუ შა ობ დი, ამ მიზნის 

გა და ფიქ რე ბას მთხოვ და ყვე ლა – დე და, ნა თე სა ვე ბი, მე გობ რე ბი 

და ა.შ. მი ზე ზი კი მარ ტი ვი იყო: ბა ზარ ზე წარ მოდ გე ნილ ყვე ლა 

კომ პა ნი ას უკ ვე სე რი ო ზუ ლად ჰქონ და ფეს ვე ბი გად გ მუ ლი, ისი ნი 

10-12 წლის გან მავ ლო ბა ში ლი დე რე ბი იყ ვ ნენ, მე კი ვრის კავ დი, 

რად გან ამ საქ მე ში ვდებ დი ფულს, რო მე ლიც სა მი წლის მუ შა ო-

ბის შე დე გად გა მო ვი მუ შა ვე“.

ეს ფუ ლი უნ და და ხარ ჯუ ლი ყო ბიზ ნე სის პროგ რა მუ ლი უზ რუნ-

ველ ყო ფის თ ვის. იმ დრო ის თ ვის ბა ზარ ზე სულ სა მი ლი დე რი 

კომ პა ნია ოპე რი რებ და. საქ მი ა ნო ბის ორი წლის შემ დეგ „მასტერ 

ფო რექ სი“ მი ი ღეს КРОУФР-ში (Комиссия по Регулированию 
Отношений Участников Финансовых Рынков), ეს არის არა კო-

მერ ცი უ ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო, რო მე ლიც თა ვად კომ პა-

ნი ებ მა შექ მ ნეს რე გუ ლა ცი ე ბის არარ სე ბო ბის გა მო. КРОУФР-ში 

მი ღე ბის შემ დეგ იგორ ვოლ კო ვი ბაზ რის მე ოთხე მსხვილ მო თა-

მა შედ იქ ცა. 

„ვაღიარებ, რომ ამ კო მი სი ა ში ჩე მი მი ღე ბა მა ინ ც და მა ინც არ 

უნ დო დათ, თუმ ცა იყო ერ თი მი ზე ზი, რო მელ საც მოგ ვი ა ნე ბით 

შე ვე ხე ბი. ვინ ვი ყა ვი მა შინ, ახალ გაზ რ და ბი ჭი, რო მე ლიც მო ვი-

და არ სა ი დან, არ წარ მო ად გენს არა ფერს, იყი და პროგ რა მუ ლი 

უზ რუნ ველ ყო ფა, მო ი ფიქ რა და შექ მ ნა ბრენ დი, თუმ ცა მას უნ და 

გა ე კე თე ბი ნა რა ღაც ახა ლი, რა ღაც სხვა. ასეც მო ვი ქე ცით, ჩვენ 

ჩვე ნი პირ ვე ლი ფუ ლი „მიკრო ფო რექ სის“ ბა ზარ ზე შეს ვ ლით ვი-

მთავარი თემა  წარმატებული მენეჯერები

იგორ ვოლკოვი
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შო ვეთ. იმ ეტაპ ზე ყვე ლა ძი რი თად კომ პა ნი ა ში სა ვაჭ რო ფსო ნი 

$2000-ით იწყე ბო და, ნაკ ლე ბი ფსო ნი მათ თ ვის სა ინ ტე რე სო არ 

იყო. მე კი მივ ხ ვ დი, რომ $2000-მდე თან ხის მქო ნე კლი ენ ტებს 

წა სას ვ ლე ლი არ სად ჰქონ დათ. კომ პა ნი ა, რო მე ლიც ხსე ნე ბულ 

თან ხა ზე ნაკ ლებ ფსო ნებს იღებ და, იმ დრო ი სათ ვის ერ თა დერ-

თი იყო ამ კა ტე გო რი ა ში, ანუ საქ მი ა ნო ბის დაწყე ბი სას მე არ 

და ვუწყე კონ კუ რი რე ბა გი გან ტებს, და ვიწყე მუ შა ო ბა მიკ რო- და 

მი ნი ან გა რი შე ბის სეგ მენ ტ ში. ყვე ლა არ სე ბუ ლი რუ სუ ლი კომ-

პა ნია მა შინ რუ სეთ სა და, მაქ სი მუმ, დსთ-ს ქვეყ ნებ ზე სპე ცი ა-

ლიზ დე ბო და, ჩვენ კი სამ ხ რეთ–აღ მო სავ ლეთ აზი ის ქვეყ ნე ბის 

ბა ზარ ზე გა ვე დით. ჩე მი კომ პა ნი ის და არ სე ბის მე ექ ვ სე თვეს 

ჩვე ნი კლი ენ ტე ბის 60% ეგ ვიპ ტი დან და არა ბუ ლი ქვეყ ნე ბი დან 

იყ ვ ნენ. ვხვდე ბი, რომ ეს წარ მა ტე ბა მხო ლოდ ჩე მი დამ სა ხუ რე ბა 

არა ა, თა ვის დრო ზე ჩვენ ძა ლი ან კარ გი პარ ტ ნი ო რი შე ვი ძი ნეთ, 

რო მე ლიც მოგ ვი ა ნე ბით გა მოგ ვე ყო და მას ახ ლა ძა ლი ან კარ გი 

კომ პა ნია აქვს, რო მე ლიც ამა ვე ბა ზარ ზე ოპე რი რებს“.

„მასტერ ფო რექ სის“ მუ შა ო ბის მთა ვა რი ბა ზა რი დღეს დღე ო-

ბით ინ დო ნე ზი ა ა - იქ მო იხ ვე ჭა იგორ ვოლ კოვ მა ყვე ლა ზე დი დი 

სა ხე ლი. მას ამ ქვე ყა ნა ში 15 ფი ლი ა ლი აქვს გახ ს ნი ლი. ფი ლი ა-

ლე ბი აქვს ასე ვე ჩი ნეთ ში, ლა თი ნურ ამე რი კა ში, ერ თ -ერ თი ყვე-

ლა ზე გრძე ლი მივ ლი ნე ბა კი, რო მელ საც იხ სე ნებს, ნი კა რა გუ ა ში 

წე ლი წად - ნა ხე ვარს გრძელ დე ბო და. 

„მაშინ ეს მიკ რო ან გა რი შე ბი იყო ჩე მი კონ კუ რენ ტუ ლი 

უპი რა ტე სო ბა, ნელ–ნე ლა სხვა კომ პა ნი ებ მაც და უშ ვეს ასე თი 

ან გა რი შე ბით თა მა ში, თუმ ცა იმ ეტა პის თ ვის მე უკ ვე მქონ და 

კლი ენ ტე ბის დი დი ბა ზა და ნელ - ნე ლა დაგ როვ და ბა ზა იმ ადა-

მი ა ნე ბი საც, რომ ლე ბიც უკ ვე დიდ ან გა რი შებ საც ატ რი ა ლე ბენ. 

ჩვე ნი ყვე ლა ზე მსხვი ლი კლი ენ ტი ინ დო ნე ზი ი და ნაა და მის 

ამ ჟა მინ დელ ან გა რიშ ზე მი ლი ონ - ნა ხე ვარ დო ლარ ზე მე ტი ა. რაც 

შე ე ხე ბა მი ნი მა ლურ თან ხას, რა ზეც ბირ ჟა ზე გა რი გე ბა შე იძ ლე-

ბა ჩვენ თან, 1 ცენ ტი ა. რა ტომ გა ვა კე თეთ ეს? არის ასე თი ცნე ბა, 

დე მო ან გა რი შე ბი, რო მე ლიც ძი რი თა დად სას წავ ლებ ლა დაა და 

ეს, რა თქმა უნ და, არაა ის რე ა ლუ რი გან ც და, რო მე ლიც რე ა ლუ რი 

ფუ ლის და დე ბი სას გიჩ ნ დე ბა. ამ სფე რო ში აუცი ლე ბე ლი ა, ფუ ლის 

და კარ გ ვის ში ში გქონ დეს და აუცი ლე ბე ლი ა, რა ღაც დო ზით ძუნ-

წი იყო. უნ და იცო დე, სად გა დის ამ ორ ცნე ბას შო რის ის ვიწ რო 

ზღვა რი და იშო ვი რა თუნ დაც 1 დო ლარს, გე ცო დი ნე ბა, რომ ეს 1 

დო ლა რი შე ნი რე ა ლუ რი ფუ ლია, შე ნი ვე გათ ვ ლე ბით და ჭკუ ით 

მო პო ვე ბუ ლი. ამ 1 დო ლარ საც კი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლად აფა სებ და 

ეპყ რო ბი. ასე და ვიწყე, მე ვი ყა ვი მარ ტო, ახ ლაც მარ ტო ვარ, ჩე-

მით შევ ქ მე ნი კომ პა ნი ა, რო მე ლიც ახ ლა შვიდი წლი სა ა, რი თაც 

ძა ლი ან ვა მა ყობ, არ მყო ლია და არ მყავს ინ ვეს ტო რი, ესაა მთე-

ლი ჩე მი ბი ოგ რა ფი ა“.

რო გორ ვი თარ დე ბო და კომ პა ნია წლი დან წლამ დე, 
რო გო რი იყო და არის თქვე ნი ბრუნ ვა?

იმის გა მო, რომ ჩვე ნი სეგ მენ ტი ძა ლი ან გან ს ხ ვავ დე ბო და 

„ფორექსის“ სხვა კლი ენ ტე ბის გან და იმის გა მო, რომ მომ ხ-

მა რებ ლებს მიკ რო ან გა რი შებს ვთა ვა ზობ დით, ბუ ნებ რი ვი ა, 

სწრა ფად ვიზ რ დე ბო დით და ვვი თარ დე ბო დით, რად გან გა ცი-

ლე ბით მარ ტი ვი ა, მო ი ზი დო 50-100 ადა მი ა ნი, რომ ლე ბიც მცი რე 

ან გა რი შე ბით ითა მა შე ბენ, ვიდ რე 10-15 მსხვი ლი ინ ვეს ტო რი. 

დღეს დღე ო ბით 300 000 ადა მი ან ზე მე ტია ჩვენს ოფი სებ ში ან-

გა რი შის გა სახ ს ნე ლად მო სუ ლი. ეს ყვე ლა ფე რი კი შვი დი წლის 

გან მავ ლო ბა ში მოხ და. ძა ლი ან კარ გად გვაქვს გაშ ლი ლი პარ ტ-

ნი ო რე ბის ქსე ლი მთელ მსოფ ლი ო ში, პარ ტ ნი ო რე ბისა, რომ ლე-

ბიც სა კო მი სი ოს იღე ბენ ვა ლუ ტის ყიდ ვა- გა ყიდ ვის სა ფა სუ რე ბის 

სხვა ო ბი დან. რო დე საც სა ქარ თ ვე ლო ში შე მოს ვ ლას ვა პი რებ დი, 

კარ გად გა ვე ცა ნი აქა ურ სი ტუ ა ცი ას და ვი ცი, რომ, ფაქ ტობ რი ვად, 

კონ კუ რენ ტი არ გვყავს. შეგ ვიძ ლია ექ ვ სი თვის მე რე გა და ვა მოწ-

მოთ ჩე მი პროგ ნო ზი დიქ ტო ფო ნე ბის გა რე შე, ზუს ტად ვი ცი ის, 

სულ ცო ტა, ექ ვ სი კომ პა ნი ა, რომ ლე ბიც ნა ხე ვა რი წლის შემ დეგ 

ქარ თულ ბა ზარ ზე შე მო ვა, ამ აზრს შე გუ ე ბუ ლე ბი ვართ და მზად 

ვართ კონ კუ რენ ცი ის თ ვის, პირ ვე ლე ბად კი მა ინც ჩვენ დავ რ ჩე-

ბით.

რაც შე ე ხე ბა სტა ტის ტი კას, თა ვი დან მარ ტი ვი იყო, სწრა ფად 

ვიზ რ დე ბო დით, სწრა ფად იზ რ დე ბო და ჩვე ნი კლი ენ ტე ბის ბა ზა, 

პირ ვე ლი სა მი -ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში ჩვე ნი ბრუნ ვა 50%-ით 

იზ რ დე ბო და, ბო ლო დროს კი ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 20-25%-ია. 

„მასტერ ფო რექსს“ ძა ლი ან ბევ რი ჯილ დო აქვს მი ღე-
ბუ ლი, რას ნიშ ნავს ეს კომ პა ნი ის თ ვის?

ბიზ ნე სის თვალ საზ რი სით, ჩე მი კლი ენ ტე ბი ჩემ თან არ მო-

დი ან ჯილ დო ე ბის იმ რა ო დე ნო ბის გა მო, რაც კომ პა ნი ას აქვს. 

კლი ენ ტი ან გენ დო ბა, ან არა. სხვა ბევ რი მსგავ სი კომ პა ნი ის-

გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ჩვე ნი უპი რა ტე სო ბა და რაც ხალხს ჩვენ ში 

მოს წონს არის ის, რომ კომ პა ნი ას ჰყავს მე თა უ რი, რო მე ლიც 

მუ შა ობს, რო მე ლიც არ არის უმ ნიშ ვ ნე ლო ფი გუ რა, რო მე ლიც 

და დის შეხ ვედ რებ ზე, აქვს ურ თი ერ თო ბა ხალ ხ თან, ას წავ ლის 

მუ შა ო ბას კლი ენ ტებს; რო მელ საც იც ნო ბენ და რო მელ საც ენ დო-

ბი ან, ეს არის კომ პა ნია ადა მი ა ნით სა თა ვე ში. ყო ველ თ ვის ჩანს, 

ვინ არის მმარ თ ვე ლი, იცი, ვი საც ენ დო ბი, ეს არ არის ოფ შორ-

ში და რე გის ტ რი რე ბუ ლი კომ პა ნი ა, არის კონ კ რე ტუ ლი იგორ 

ვოლ კო ვი, რო მელ საც ყვე ლა იც ნობს. მე და სა მა ლი არა ფე რი 

მაქვს და ამი ტო მაც არას დ როს ვი მა ლე ბი. ანუ ამ მხრივ ჯილ დო 

უფ რო ჩვენ თ ვი სა ა, კომ პა ნი ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბის თ ვის. გარ და 

შე მო სავ ლი სა, ასე თი ტი პის ჯილ დო ე ბი ძა ლი ან კარ გი მო ტი ვა-

ტო რი და მას ტი მუ ლი რე ბე ლი ა. მა ლე გა ი მარ თე ბა გა მო ფე ნა forex 

expo, ტრე ი დე რე ბის ყვე ლა ზე დი დი შეკ რე ბა- გა მო ფე ნა, სა დაც 

სამ პრე მი ა ზე ვართ ნო მი ნი რე ბუ ლი და ჯერ ჯე რო ბით სა მი ვე 

ნო მი ნა ცი ა ში ვლი დე რობთ, ეს ნო მი ნა ცი ე ბი ა: აზი ის სა უ კე თე სო 

ბრო კე რი, სა უ კე თე სო სას წავ ლო პორ ტა ლი, mfx ბრო კე რის გარ-

და ჩვე ნი mfx აკა დე მი აც გვაქვს, სა დაც ტრე ი დე რე ბის სწავ ლე-

ბით ვართ და კა ვე ბულ ნი და მე სა მე – მიკ რო ან გა რი შე ბი, სა დაც, 

ჩვენ და სამ წუ ხა როდ, კონ კუ რენ ტი არ გვყავს. ხალხს ეში ნია 

ბიზ ნე სის პა ტა რა ფუ ლით დაწყე ბა და გათ ვ ლე ბის პა ტა რა ან გა-
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რი შებ ზე წარ მო ე ბა, „მასტერ ფო რექსს“ კი, სა ბედ ნი ე როდ – არა. 

ჩვენ ყვე ლა კლი ენ ტი გვიყ ვარს, ვინც ფულს გვან დობს, იქ ნე ბა ეს 

1 თუ 100 000 დო ლა რი. mfx ერ თ ნა ირ მომ სა ხუ რე ბას სთა ვა ზობს 

ორი ვე კლი ენტს. 

Mfx აკა დე მი ის საქ მი ა ნო ბა ზე მოგ ვი ყე ვით
მოთხოვ ნა სწავ ლე ბა ზე, რა თქმა უნ და, დი დი ა, ოფის ში მო-

სულ მა ნე ბის მი ერ მა კლი ენ ტ მა ჯერ უნ და ის წავ ლოს ვაჭ რო ბა. 

მომ ზა დე ბუ ლი გვაქვს მთე ლი რი გი სე მი ნა რი სა, ვას წავ ლით 

ძა ლი ან ბევრ ენა ზე, ანუ ყვე ლა ფი ლი ა ლი, რო მე ლიც სხვა და- 

ს ხ ვა ქვე ყა ნა შია გახ ს ნი ლი, იმ ქვეყ ნის ენა ზე ას წავ ლის ად გი-

ლობ რივ მო მა ვალ ტრე ი დე რებს. ჩვე ნი მიდ გო მა სწავ ლე ბი სას 

ასე თი ა: სინ თე ზი სა სე მი ნა რო და დის ტან ცი უ რი სწავ ლე ბე ბი სა. 

ჩვენ თან მო სუ ლი ნე ბის მი ე რი მონ დო მე ბუ ლი ადა მი ა ნი რა ღაც 

პე რი ოდ ში აუცი ლებ ლად ჩა მო ყა ლიბ დე ბა პრო ფე სი ო ნალ ტრე ი-

დე რად. 

აკა დე მია პირ ველ რიგ ში კლი ენ ტებს აქ ტი ვე ბის მარ თ ვას ას-

წავ ლის. ახ ლა ხან ბა ქო ში მო ვე ლა პა რა კეთ ერ თ -ერთ ად გი ლობ-

რივ უნი ვერ სი ტეტს, სა დაც ერ თობ ლი ვად შევ ქ მ ნით პროგ რა მას 

და სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს მო მა ვა ლი ტრე ი დე რე ბის თ ვის, ასე თი 

მო ლა პა რა კე ბა გვაქვს ქარ თულ უნი ვერ სი ტე ტებ თა ნაც, ესე ნია 

კავ კა სი ის უნი ვერ სი ტე ტი, ქარ თულ -ა მე რი კუ ლი უნი ვერ სი ტე ტი 

და ილი ას სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი. პი რა დად მე წე ლი წად ში 

ორ ჯერ მა ინც მზად ვარ, ჩა მო ვი დე თბი ლის ში და წა ვი კითხო 

ლექ ცი ე ბი, მას ტერ კ ლა სე ბი ჩა ვა ტა რო. პირ ველ რიგ ში ჩვენ ვართ 

და ინ ტე რე სე ბუ ლე ბი, რომ ტრე ი დინ გი და ტრე ი დე რი აღ ქ მუ ლი 

იყოს არა რო გორც გა სარ თო ბი ან და მა ტე ბი თი შე მო სავ ლის წყა-

რო, არა მედ რო გორც პრო ფე სი ა, რო გორც მუდ მი ვი სა მუ შაო და 

რო გორც ცხოვ რე ბა, რად გან, შე მო სავ ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 

მას ვერც ერ თი სამ სა ხუ რი ვერ შე ედ რე ბა.

გვაქვს ასე ვე ერ თი ახა ლი, ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო პრო ექ ტი. 

თუ აქამ დე სპე ცი ა ლი ზა ცი ას სა ვა ლუ ტო ბაზ რებ სა და აქ ცი ებ ზე 

გავ დი ო დით, ახ ლა ვხდე ბით კომ პა ნი ა, სა დაც მო სულ კლი ენტს 

ერ თი ან გა რი შით ტერ მი ნა ლის შე უც ვ ლე ლად შე უძ ლია ჰქონ დეს 

წვდო მა სხვა დას ხ ვა ინ ს ტ რუ მენ ტ ზე, შე უძ ლია იყი დოს ვა ლუ ტა, 

იყი დოს ნე ბის მი ე რი რამ, ვთქვათ, ნი კა რა გუ ის ბირ ჟა ზე. მოკ ლედ 

რომ ვთქვათ, მე ვქმნი ე.წ. უნი ვერ სა ლურ ბრო კერს. გა მო ვა თუ 

არ გა მო ვა, ამას ახ ლა ვერ ვიტყ ვი. ყო ველ თ ვის მინ დე ბა, გა ვა კე-

თო უფ რო მე ტი, ვის წავ ლო და დავ ნერ გო სი ახ ლე. 

იმ პი რო ბებ ში, რო დე საც ქარ თუ ლი სა ვა ლუ ტო ვაჭ-
რო ბის ბა ზა რი, ფაქ ტობ რი ვად, არ არ სე ბობს, რო გორ 
ფიქ რობთ, რა დრო დაგ ჭირ დე ბათ იმის თ ვის, რომ 
და ა ინ ტე რე სოთ ქარ თ ვე ლე ბი და ამ ქსელ ში ჩარ თ ვა 
აიძუ ლოთ? 

10 წა მი დან – უსას რუ ლო ბამ დე. პრეს კონ ფე რენ ცი ა ზე, რო დე-

საც სა უ ბარსა და პრე ზენ ტა ცი ას მოვ რ ჩი, მივ ხ ვ დი, რომ რა ღაც 

უნ და გა მე კე თე ბი ნა, რა ღაც ისე თი, რაც ეფექტს მო ახ დენ და 

მსმე ნე ლებ ზე, ჟურ ნა ლის ტებ ზე. მე უბ რა ლო ბიზ ნეს მე ნი ვარ, არ 

ვარ შო უ მე ნი, თუმ ცა ამ დროს მჭირ დე ბო და შო უ. ვითხო ვე მო-

ხა ლი სე. ადა მი ან მა, რო მელ საც არას დ როს უვაჭ რია ფუ ლით და 

არც იცო და, ეს რო გორ კეთ დე ბო და, რამ დე ნი მე წამ ში მი ი ღო $15, 

თუმ ცა რად გან ეს სა დე მონ ს ტ რა ციო გა რი გე ბა ჩემს ან გა რიშ ზე 

მოხ და, მე მას დი დი მად ლო ბა გა და ვუ ხა დე იმ $15–იანი მო გე-

ბის თ ვის, რო მე ლიც მან ჩემს ან გა რიშს მო უ ტა ნა. კონ ფე რენ ცი ის 

დას რუ ლე ბის შემ დეგ ჩემ თან რამ დე ნი მე ჟურ ნა ლის ტი მო ვი და, 

რომ ლებ მაც მკითხეს, სად შე იძ ლე ბო და მო სუ ლიყ ვ ნენ ვაჭ რო ბის 

შე სას წავ ლად და მეც ვუთხა რი მათ, რომ უფა სო სე მი ნა რე ბის 

ჩა ტა რე ბას ვიწყებთ. რამ დე ნი მე წუთ ში მე და ვი ნა ხე ადა მი ა ნე-

ბის და ინ ტე რე სე ბა, და ნარ ჩე ნი ინ დი ვი დუ ა ლუ რია და დრო ზე 

და მო კი დე ბუ ლი. ეს არ არის მარ ტი ვი, ეს არ არის თა მა ში, ეს 

ხან გ რ ძ ლი ვი და რთუ ლი სა მუ შა ო ა, სა მუ შა ო, რო მე ლიც არ სრულ-

დე ბა, სა მუ შა ო, რო მე ლიც მუდ მი ვია და ითხოვს სიფხიზ ლეს 

თით ქ მის 24 სა ა თის გან მავ ლო ბა ში. იც ვ ლე ბა ბაზ რე ბი, ვიც ვ ლე-

ბით ჩვენ, იც ვ ლე ბა ჩვე ნი მოთხოვ ნე ბი და ამ ყვე ლა ფერს ფე ხი 

უნ და ავუწყოთ. მაგ რამ თუ აქ ცხოვ რობ, ამ ყვე ლაფ რის ცენ ტ რ ში 

ხარ, მა ინც არ კარ გავ სიმ შ ვი დეს, შენ თ ვის სუ ლერ თი ა, სად ხარ, 

მთა ვა რი კომ პი უ ტე რი და ინ ტერ ნე ტი ა, თუ ესეც არ გაქვს, ყო ველ-

თ ვის არის ტე ლე ფო ნი, რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც სან დო ბრო კერს 

და უ რე კავ. ჩე მი მთა ვა რი ამო ცა ნაც ესა ა, ვი ყო ის სა ი მე დო და 

სან დო ბრო კე რი, რო მელ საც და უ რე კა ვენ და დახ მა რე ბას სთხო-

ვენ. 

რას იტყ ვით სა ქარ თ ვე ლოს არას ტა ბი ლურ პო ლი ტი-
კურ და ეკო ნო მი კურ გა რე მო ზე, ით ვა ლის წი ნებ დით 
თუ არა სა ქარ თ ვე ლო ში შე მოს ვ ლი სას ამ ფაქ ტორს 
და რა რის კე ბი ახ ლავს ხსე ნე ბულ გა რე მო ში მსგავ სი 
ტი პის ბიზ ნე სის წარ მო ე ბას?

ჩვენ პო ლი ტი კას არ ვე ხე ბით, ეს მე სა ერ თოდ არ მა ინ ტე-

რე სებს. მეს მის, რომ ეკო ნო მი კა და პო ლი ტი კა გა ნუ ყო ფე ლია 

და ერ თი მე ო რეს გან საზღ ვ რავს, თუმ ცა ჩემ თ ვის ეს თე მა არ 

არ სე ბობს. რაც შე ე ხე ბა ეკო ნო მი კას, ნე ბის მი ე რი ბა ზა რი, რო-

მე ლიც ზრდის ეტაპ ზე იმ ყო ფე ბა, ნიშ ნავს დიდ პერ ს პექ ტი ვას, 

უამ რავ შე საძ ლებ ლო ბას, რომ ლე ბიც ჩვენ წი ნა შე ჩნდე ბა. სა ნამ 

არ სე ბობს ვა ლუ ტა, სა ნამ არ სე ბობს ბიზ ნე სი, ფუ ლი, აქ ცი ე ბი, 

ჩე მი ბიზ ნე სი იმუ შა ვებს. ვიქ ნე ბი თუ არა მე კვლავ მას ში, ეს არაა 

 ჩვენ ყვე ლა კლი ენ ტი გვიყ-
ვარს, ვინც ფულს გვან დობს, 
იქ ნე ბა ეს 1 თუ 100 000 დო ლა-
რი. “მასტერ ფორექსი” ორი ვე 
კლი ენტს ერ თ ნა ირ მომ სა ხუ-
რე ბას სთა ვა ზობს. 

მთავარი თემა  წარმატებული მენეჯერები

იგორ ვოლკოვი
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გა დამ წყ ვე ტი, ეს ბიზ ნე სი იყო ჩე მამ დე და იქ ნე ბა ჩემ შემ დე გაც, 

ასე რომ თქვე ნი გა რე მო ჩვენ თ ვის შე საძ ლებ ლო ბე ბის ზღვა ა.

„მასტერ ფო რექ სი“ იწყებს ახალ პრო ექტს, 
„ჯენტლმენების სა ღა მო“, რას ნიშ ნავს ეს სა ღა მო?

ეს საც დე ლი პრო ექ ტი ა. ცოცხა ლი ურ თი ერ თო ბე ბი რე ა ლურ 

ადა მი ა ნებს შო რის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ჩემ თ ვის. ამ შეხ-

ვედ რა ზე მოწ ვე ულ ჯენ ტ ლ მე ნებს და ჩვენ ორ მა გი ინ ტე რე სე ბი 

გვაქვს, ამ ღო ნის ძი ე ბას მხო ლოდ ფი ნან სე ბის მო ზიდ ვის და ნიშ-

ნუ ლე ბა არა აქვს. მე ზო გა დად ძა ლი ან მი ზი დავს სტარ ტა პე ბი, 

მიყ ვარს იმ ახალ გაზ რ და, ენერ გი ი თა და რე ა ლუ რი იდე ე ბით 

სავ სე ადა მი ა ნე ბის მხარ და ჭე რა, რომ ლე ბიც მზად არი ან, ღა-

მე ე ბი გა ა თე ნონ და და უ ღა ლა ვად იშ რო მონ. და ახ ლო ე ბით ისე, 

რო გორც მე და ვიწყე 7-10 წლის წინ. ეს არ არის არც ქველ მოქ მე-

დე ბა და არც სი კე თე ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად, ეს არის ინ ვეს ტი ცი ა. 

მე ვყი დუ ლობ იდე ის ნა წილს. კლუ ბი კი ძი რი თა დად ურ თი ერ თო-

ბა იქ ნე ბა, ახა ლი კონ ტაქ ტე ბი და კავ ში რე ბი ბიზ ნე სებს შო რის, 

გა მოც დი ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბა, რაც ახალ პრო ცე სებს დაძ რავს და 

ეკო ნო მი კურ აღ მას ვ ლას და აჩ ქა რებს.

„ჯენტლმენების სა ღა მო“ მხო ლოდ აქ არ ტარ დე ბა, ჩვენ ვნერ-

გავთ ამ ტრა დი ცი ას ყველ გან, სა დაც ჩვე ნი ფი ლი ა ლია გახ ს ნი-

ლი. ნამ დ ვი ლად ვერ ვი წი ნას წარ მეტყ ვე ლებ, რა გა მო ვა აქე დან, 

ან რა შე დეგს მი ვი ღებთ სა ბო ლო ოდ. სხვა სა კითხი ა, რა მინ და 

მე, მე მინ და ახა ლი მე გობ რე ბი. რამ დე ნიც უნ და ილა პა რა კონ, 

რომ შე უძ ლე ბე ლია მე გობ რებ თან ბიზ ნე სის წარ მო ე ბა, მე მა ინც 

ყო ველ თ ვის ვი სურ ვებ, რომ ჩე მი ბიზ ნეს პარ ტ ნი ო რე ბი ჩე მი 

მე გობ რე ბი იყ ვ ნენ. შე დე გებ ზე ალ ბათ უფ რო მე ო რე შეხ ვედ რის 

შემ დეგ შევ ძ ლებ სა უ ბარს, ისე კი ეს არის სა ღა მო, სა დაც ჯენ ტ-

ლ მე ნე ბი ერ თ მა ნეთს შეხ ვ დე ბი ან, მო წე ვენ სი გა რებს, და ლე ვენ 

კო ნი აკს და ბევრს ისა უბ რე ბენ ბიზ ნეს ზე. ერ თ გ ვა რი უფა სო სე მი-

ნა რე ბი ერ თ მა ნე თის თ ვის. 

რო გო რია თა ვად იგორ ვოლ კო ვი, არა მი ლი ო ნე რი და 
არა ბიზ ნეს მე ნი?

ჩე მი ცხოვ რე ბა – ჩე მი სამ სა ხუ რი ა. მე ვა კე თებ ამას და მე 

მიყ ვარს ეს. მე მიყ ვარს მოგ ზა უ რო ბა და ბევრს ვმოგ ზა უ რობ. თუ 

მკითხავთ, სად ვმოგ ზა უ რობ, ვმოგ ზა უ რობ იქ, სა დაც ჩე მი კომ პა-

ნი ის ფი ლი ა ლე ბი იხ ს ნე ბა. ერ თა დერ თი ჩე მი გა ტა ცე ბა, რო მე-

ლიც ჩემს სამ სა ხურს არ უკავ შირ დე ბა, არის ჩე მი უზო მო სიყ ვა-

რუ ლი ჩი ნუ რი ჩა ის, ჩი ნუ რი ბა ლა ხე ბი სა და ნა ყე ნე ბის მი მართ. 

სა ა თო ბით შე მიძ ლია ვი სა უბ რო ჩა ი ზე, რო მე ლი რო გორ უნ და 

და ყენ დეს და ა.შ. ყვე ლა და ნარ ჩე ნი კი უკავ შირ დე ბა ბიზ ნესს. 

ერ თი მხრივ, ეს შე იძ ლე ბა ძა ლი ან მო საწყე ნად მო გეჩ ვე ნოთ, 

თუმ ცა ასე ა, მე ტრე ი დინ გის სტილ ში ვცხოვ რობ. 

რას გეგ მავთ სა მო მავ ლოდ?
კონ კ რე ტულ გეგ მებს თუ გუ ლის ხ მობთ, მე ვგეგ მავ ბო ლომ დე 

მი ვიყ ვა ნო ჩე მი პრო ექ ტი უნი ვერ სა ლუ რი ბრო კე რის შექ მ ნის თა-

ო ბა ზე. ზო გა დად კი ჩე მი მთა ვა რი გეგ მა ისა ა, რომ ისე ვიცხოვ-

რო, ჩე მი მე უღ ლე, ჩე მი მშობ ლე ბი, ნა თე სა ვე ბი და მე გობ რე ბი 

ჩე მით ამა ყობ დ ნენ.

რას ეტყო და „ფორბსის“ ქარ თ ველ მკითხ ვე ლებს 
27 წლის მი ლი ო ნე რი?

შე მიძ ლია და ვიწყო აგი ტი რე ბა, რომ ისარ გებ ლოთ ჩვე ნი კომ-

პა ნი ის სერ ვი სე ბით, მაგ რამ ამას, რა თქმა უნ და, არ გა ვა კე თებ. 

ფულ მა უნ და იმუ შა ოს, ფუ ლი გხდით და მო უ კი დე ბელს, წარ მა-

ტე ბულს, შემ დ გარს, თუმ ცა ფუ ლი მთა ვა რი არ არის. მთა ვა რია 

ოჯა ხი და ის ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც გარ შე მო გყავს. ჩე მი 

ცხოვ რე ბა ისე აეწყო, რომ ცო ტა მე გო ბა რი მყავს ჩე მი სა მუ შაო 

გრა ფი კი დან გა მომ დი ნა რე და ის ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ საც ახ ლა 

ჩემს საქ მეს ვან დობ და ვინც გვერ დ ში მიდ გას მუ შა ო ბი სას, ჩე მი 

პარ ტ ნი ო რე ბიც არი ან და ჩე მი მე გობ რე ბიც, მა თი ასა კი 45–50 წე-

ლი ა. უნ და და ვა ფა სოთ, რაც გვაქვს. თუ მკითხავთ, დავ თ მობ დი 

თუ არა ამ ყვე ლა ფერს, ამ წარ მა ტე ბას, ამ შე დეგს ოჯა ხის გა მო – 

კი, რა თქმა უნ და, ძა ლი ან ად ვი ლად. 

Forbes Georgia მადლობას უხდის სასტუმრო 
Radisson Blu Iveria-ს ხელშეწყობისთვის
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ავ ტო რი: აკა კი შენ გე ლია

ფოტო: ხათუნა ხუციშვილი

რ ეს პონ დენ ტ თან შეხ ვედ რა ყო ველ თ ვის მის სა მუ შაო გა რე მო ში მირ ჩევ ნი ა, მით უმე ტეს, რო-

დე საც ინ ტერ ვიუ მის საქ მი ა ნო ბას ეხე ბა, თუმ ცა ვი ნა ი დან და ვით საყ ვა რე ლი ძეს ამ ეტაპ ზე 

მუდ მი ვი სა მუ შაო სივ რ ცე არა აქვს, „ფორბსის“ ოფის ში შეხ ვედ რა ზე შევ თან ხ მ დით. საყ ვა-

რე ლი ძე უკ ვე 9 თვე ა, ჩა მო შორ და თბი ლი სის ოპე რი სა და ბა ლე ტის სა ხელ მ წი ფო თე ატრს, 

რო მელ საც 9 წლის გან მავ ლო ბა ში ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და. 

ინ ტერ ვი უს დაწყე ბამ დე მი სი ტე ლე ფო ნის მო დე ლით ვინ ტე რეს დე ბით, თუმ ცა ირ კ ვე ვა, რომ ეს მხო-

ლოდ ერ თ -ერ თია სა მი დან. ჯი ბი დან კი დევ ორ სხვა ტე ლე ფონს იღებს, მა გი და ზე ალა გებს და თან მათ 

და ნიშ ნუ ლე ბას გან მარ ტავს. „ეს სა ერ თა შო რი სო ა, – მი უ თი თებს ერ თ -ერ თ ზე, – ეს კი ორ ბა რა თი ა ნი ა. ჩე მი 

ფონ დის ოფი სის ნომ რად ეს მაქვს მი თი თე ბუ ლი და იძუ ლე ბუ ლი ვარ, ვა ტა რო. მოკ ლედ, ოფი სი ვარ, მო-

სი ა რუ ლე“. ტე ლე ფო ნის ნო მე რი რამ დე ნი მე აქვს, თუმ ცა ხში რად მი სი ნო მე რი კი არა, ვი ნა ო ბა ეშ ლე ბათ. 

რო გორც თა ვად იხ სე ნებს, ხში რად და უ რე კავთ „ნაცმოძრაობის“ წევრ, ყო ფილ პრო კუ რორ და ვით საყ ვა-

რე ლი ძეს თან და კავ ში რე ბის მსურ ვე ლებს, მი უ ღია მოკ ლე ტექ ს ტუ რი შეტყო ბი ნე ბე ბი პრო კუ რა ტუ რას თან 

და კავ ში რე ბულ სა კითხებ ზე. ერთ ის ტო რი ა საც ჰყვე ბა: ერ თხელ ჟურ ნა ლისტს უთხ რეს – და ვით საყ ვა რე-

ლი ძეს ცნო ბი ლი ვარ ს კ ვ ლა ვი ჰყავს ჩა მოყ ვა ნი ლი, წა დით, ჩა წე რე თო. გა დამ ღე ბი ჯგუ ფი პრო კუ რა ტუ რა ში 

მი ვი და და და ვით საყ ვა რე ლი ძის გან ითხოვ დ ნენ პა სუხს, რო მე ლი ვარ ს კ ვ ლა ვი და ი ჭი რა. „უკვე ტე ლე-

ფონს ასე ვპა სუ ხობ: სუ ყო ვარ, ხო იცი, ოპე რა ვარ, ოპე რა!“

რე ჟი სო რო ბი დან – მე ნე ჯე რო ბამ დე; თა ნამ დე ბო ბის და ტო ვე ბის მი ზე ზი
და ვით საყ ვა რე ლი ძე თბი ლი სის ოპე რი სა და ბა ლე ტის თე ატ რის დი რექ ტო რად რე ჟი სო რუ ლი გა მოც-

დი ლე ბით მო ვი და. სა ზო გა დო ე ბას მი სი მე ნე ჯე რუ ლი საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ მა ნამ დე არა ფე რი სმე ნი ა. 

პირ ვე ლი ვე წი ნა და დე ბით გან მი მარ ტავს: „სხვათა შო რის, რე ჟი სუ რა ფრან გუ ლი სიტყ ვაა და ორ გა ნი ზე ბას 

და ვით საყ ვა რე ლი ძე – 
სა ხელ მ წი ფო  

თე ატ რი დან სა კუ თარ 
ოპე რამ დე

ფინანსური დამოუკიდებლობა, მეტი დემოკრატია 
და ნაკლები სახელმწიფო სუბსიდიები... ქართული 

კულტურის მენეჯმენტის პიონერის ხედვით, საბჭოური 
მემკვიდრეობისგან გათავისუფლება როგორც 
ფინანსური, აგრეთვე შემოქმედებითი ზრდის 

მთავარი წინაპირობაა.

მთავარი თემა  წარმატებული მენეჯერები
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ნიშ ნავს. ასე რომ, არც ისე შორ საა მე ნეჯ მენ ტის გან“. ბა ტონ მა 

და ვით მა, რო გორც 90-იან წლებ ში მოღ ვა წე არა ერ თ მა ახალ გაზ რ-

და რე ჟი სორ მა, მე ნე ჯე რუ ლი თუ პრო დი უ სე რუ ლი უნა რე ბი მის და 

უნე ბუ რად, გა რე მო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე აით ვი სა, შემ დეგ კი ამ 

პრო ფე სი ით სე რი ო ზუ ლად და ინ ტე რეს და.

„პროფესიულ თე ატ რ ში 90-იან წლებ ში მო ვე დი, რო დე საც 

სა ერ თოდ გა ჩერ და ქვე ყა ნა, გახ სოვთ ალ ბათ, სა ში ნე ლი პე რი ო-

დი იყო. უც ბად აღ მოვ ჩ ნ დით სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის პი რო ბებ ში, 

ამი ტომ არ არ სე ბობ და ელე მენ ტა რუ ლი ცოდ ნა იმი სა, თუ რო გორ 

უნ და იყოს მოწყო ბი ლი გარ კ ვე ულ დო ნე ზე მა ინც თე ატ რა ლუ რი 

საქ მე და ამის მცოდ ნე ე ბიც არ გვყავ და. საბ ჭო თა კავ შირ ში სა-

ერ თოდ აკ რ ძა ლუ ლი იყო და მო უ კი დე ბე ლი ბიზ ნე სი და, შე სა ბა-

მი სად, კულ ტუ რის და მო უ კი დე ბე ლი მე ნეჯ მენ ტის გა მოც დი ლე ბა 

სა ქარ თ ვე ლო ში არ არ სე ბობ და. აღ მოჩ ნ და, რომ ჩე მი ვე სპექ ტაკ-

ლე ბის მე ნე ჯე რი და ორ გა ნი ზა ტო რი მე თვი თონ ვი ყა ვი. ნე ბის მი-

ე რი იმ დრო ის რე ჟი სო რი ძა ლი ან კარ გად ერ კ ვე ვა ფი ნან სებ ში, 

ორ გა ნი ზა ცი ულ თუ სხვა სა კითხებ ში. მთე ლი ფი ნან სუ რი მხა რე 

ჩემს ხელ ში გა დი ო და. ჩე მი აზ რით, ეს იყო ჩე მი ენერ გი ის 80-90 

პრო ცენ ტის და ხარ ჯ ვა ორ გა ნი ზა ცი ულ სა კითხებ ზე და საკ მა ოდ 

დი დი პრაქ ტი კუ ლი ცოდ ნა და მიგ როვ და, არა მარ ტო მე, ნე ბის მი-

ერ ახალ გაზ რ და რე ჟი სორს, რო მე ლიც იმ დროს მოღ ვა წე ობ და. 

მაგ რამ მე რე მივ ხ ვ დი, რომ მო ვა დრო, რო დე საც დაგ ვ ჭირ დე ბა ამ 

ყვე ლაფ რის მა ღალ დო ნე ზე მცოდ ნე ადა მი ა ნე ბი, ამი ტომ და ვიწყე 

იმ ად გი ლე ბის ძი ე ბა, სა დაც შე იძ ლე ბო და ამ ცოდ ნის მი ღე ბა და 

რამ დე ნი მე ასეთ ად გი ლას ვი ყა ვი სტა ჟი რე ბა ზე“.

და ვით საყ ვა რე ლი ძე სხვა დას ხ ვა დროს იმ ყო ფე ბო და იტა-

ლი ა ში (რომის ოპე რა, ლა სკა ლა), ინ გ ლის ში (ინგლისის ნა ცი ო ნა-

ლუ რი ოპე რა) და, რო გორც თა ვად ამ ბობს, სწო რედ მე ნეჯ მენ ტის 

მი მარ თუ ლე ბით გა ი ა რა სტა ჟი რე ბა. „რომ გითხ რათ, ამა ზე ვოც-

ნე ბობ დი- მეთ ქი, ასე არ იყო, უბ რა ლოდ დამ ჭირ და“. სა რე ჟი სო რო 

საქ მი ა ნო ბი სას დაგ რო ვე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბი სა და საზღ ვარ გა-

რეთ შე ძე ნი ლი ცოდ ნის მი უ ხე და ვად, სა კუ თა რი თა ვი ოპე რის 

თე ატ რის ხელ მ ძღ ვა ნე ლად ვერ წარ მო ედ გი ნა, სა ნამ 2004 წელს 

ამ გ ვა რი შე მო თა ვა ზე ბა არ მი ი ღო. გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა 

ძა ლი ან გა უ ჭირ და, რად გან სა ქარ თ ვე ლო ში ამ სფე როს ხელ მ ძღ-

ვა ნე ლო ბის სა კუ თარ თავ ზე აღე ბა საკ მა ოდ დი დი გა მოწ ვე ვა იყო. 

„ვიფიქრე, რომ შე ვეც დე ბი, თუ არ გა მო მი ვა, მა ლე ვე მი ვა ნე ბებ 

თავს, თუ რა ღაც გა მო მი ვა, ამო მიდ გე ბი ან მხარ ში და და მეხ მა რე-

ბი ან. თე ატ რ ში უკ ვე მო სუ ლი იყო ნი ნო ანა ნი აშ ვი ლიც. ასე რომ, 

მარ ტო დარ ჩე ნის არ შე მე შინ და. მა ინც გავ რის კე“. ექ ს პე რი მენ ტ მა 

გა ა მარ თ ლა – ამ თა ნამ დე ბო ბა ზე დარ ჩე ნა 9 წლის გან მავ ლო ბა ში 

მო უ წი ა. მი სი გა თა ვი სუფ ლე ბა რო გორც თე ატრს შიგ ნით, ისე მის 

გა რეთ გა აპ რო ტეს ტეს.

კულ ტუ რის სა მი ნის ტ როს გან მის საქ მი ა ნო ბას თან და კავ ში-

რე ბით შე ნიშ ვ ნე ბი არ მო უს მე ნი ა, მხო ლოდ და დე ბით და თბილ 

ურ თი ერ თო ბას იხ სე ნებს. გა თა ვი სუფ ლე ბის რე ა ლურ მი ზე ზად 

პრე მი ე რის პი რად და მო კი დე ბუ ლე ბას ასა ხე ლე ბენ: თავ და პირ-

ვე ლად სა მი ნის ტ როს თა ნამ შ რომ ლებ მა სთხო ვეს, თა ნამ დე ბო ბა 

და ე ტო ვე ბი ნა, მათ გან შემ ც ვ ლე ლის ვი ნა ო ბაც შე იტყო – გი ორ გი 

ჟორ და ნი ა.

საყ ვა რე ლი ძის საქ მი ა ნო ბა რომ წარ მა ტე ბუ ლად შე ფას და 

და თე ატ რა ლურ სფე რო ში ძლი ე რი მე ნე ჯე რის სა ხე ლით სარ გებ-

ლობს, ამას მოწ მობს ახა ლი შე თა ვა ზე ბაც, რო მე ლიც ცო ტა ხნის 

წინ მი ი ღო – რუს თა ვე ლის თე ატ რის მმარ თ ვე ლის პოს ტი. უფ რო 

სწო რად, ამ თა ნამ დე ბო ბა ზე მას თან შე უ თან ხ მებ ლად და ნიშ ნეს.

„მე არ შე მომ თა ვა ზეს, მე დამ ნიშ ნეს ისე, რომ ამის შე სა ხებ არ 

ვი ცო დი. ეს ამ ბა ვი ასე და იწყო: ჩემ მა ძა ლი ან ახ ლო მე გო ბარ მა, 

გო გი მეს ხიშ ვილ მა, მითხ რა – ხომ არ შეხ ვ დე ბი რო ბერტ სტუ რუ ას, 

რად გან მას უნ და, რომ შენ იყო რუს თა ვე ლის თე ატ რის დი რექ ტო-

რი. ბა ტო ნი რო ბერ ტი ბავ შ ვო ბი დან მიც ნობს. იცის ჩე მი თავ და დე-

ბა და შე საძ ლებ ლო ბე ბი და ალ ბათ ამი ტომ უნ დო და. მე ვუთხა რი 

– ძა ლი ან დი დი სი ა მოვ ნე ბით შევ ხ ვ დე ბი და და ვე ლა პა რა კე ბი, 

გა ვი გებ, რას ფიქ რობს ამ თე მა ზე. მაგ რამ მე რე რო ბერტ სტუ რუ ა 

საზღ ვარ გა რეთ წა ვი და, მეც მო მი წია წას ვ ლა, ვერ შევ ხ ვ დი და 

უკ ვე სექ ტემ ბერ ში, რო დე საც მოს კოვ ში ვი ყა ვი, და მი რე კა ჟურ ნა-

ლის ტ მა და მითხ რა – დაგ ნიშ ნე სო. ჩემ თ ვის ეს არის ძა ლი ან დი დი 

პა ტი ვი, მაგ რამ უბ რა ლოდ არ გა მო მი ვა მუ შა ო ბა ამ სი ტუ ა ცი ა ში, 

რად გან მთე ლი შეგ ნე ბით ვე წი ნა აღ მ დე გე ბი იმ კა ნო ნებს, რომ ლი-

თაც დღეს ქარ თუ ლი თე ატ რი მუ შა ობს“.

ახალ თა ნამ დე ბო ბა ზე კი დევ ერ თი მო ტი ვით თქვა უარი – რუს-

მთავარი თემა  წარმატებული მენეჯერები

დავით საყვარელიძე
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თა ვე ლის თე ატ რის მნიშ ვ ნე ლო ბის მი უ ხე და ვად, იქ იმა ვე შე მარ-

თე ბით ვერ იმუ შა ვებ და, რო გო რი თაც ოპე რის თე ატ რ ში: „სახლში 

ღა მის 4-5 სა ათ ზე მივ დი ო დი, სულ ვმუ შა ობ დი. იმი ტომ ვა კე თებ დი 

ამას, რომ სა ო პე რო ხე ლოვ ნე ბა ჩემ თ ვის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნი ა. ასე თი ვე შე მარ თე ბით ამ თე ატრს მე ვერ ვუ ხელ მ ძღ ვა ნე ლებ-

დი“. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ თა ნამ დე ბო ბა ზე მი სი თან ხ მო ბის 

გა რე შე და ნიშ ნეს, გარ კ ვე უ ლი დრო ის გან მავ ლო ბა ში მი სი ვე 

ოფი ცი ა ლუ რი თხოვ ნის გა რე შე ვერ ათა ვი სუფ ლებ დ ნენ. სთხო ვეს 

კი დეც, რომ თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ გან ცხა-

დე ბა და ე წე რა.

„ახალმა კა ნონ მა კო მუ ნის ტე ბის 
დრო ში დაგ ვაბ რუ ნა“
და ვით საყ ვა რე ლი ძე თვლის, რომ კულ ტუ რის სფე როს მე ნე ჯე რი, 

მათ შო რის თე ატ რის მმარ თ ვე ლი, აუცი ლებ ლად თე ატ რა ლუ რი 

სა ზო გა დო ე ბი დან უნ და იყოს გა მო სუ ლი, სა კუ თარ თავ ზე უნ და 

ჰქონ დეს გა მოც დი ლი თე ატ რის მეს ვე ურ თა ცხოვ რე ბა. სა ერ თო-

დაც, მი აჩ ნი ა, რომ ლი დე რი თა ვად დას ში უნ და ეძე ბო, აღ მო ა-

ჩი ნო, ხე ლი შე უწყო და მე ნე ჯე რად აქ ცი ო. შე საძ ლო ა, თე ატ რ ში 

მო სუ ლი ადა მი ა ნი ვერ შედ გეს კარგ მსა ხი ო ბად ან რე ჟი სო რად, 

მაგ რამ მე ნე ჯე რუ ლი უნა რე ბი აღ მო აჩ ნ დეს და ამ კუთხით გა აგ რ-

ძე ლოს მოღ ვა წე ო ბა.

„მე არა სო დეს მი მიყ ვა ნია ოპე რის თე ატ რ ში კად რი გა რე-

დან, ერ თ -ორ შემ თხ ვე ვას თუ არ ჩავ თ ლით. მა გა ლი თად, ძა ლი ან 

მა ღა ლი ხა რის ხის ფი ნან სისტს ვგუ ლის ხ მობ. იმ ორ გა ნი ზა ცი ა ში, 

სა დაც რამ დე ნი მე ათე უ ლი წე ლი ა, ადა მი ა ნე ბი თა ვი ანთ საქ მეს 

ემ სა ხუ რე ბი ან, ფა ქი ზად ვე კი დე ბი ახა ლი ადა მი ა ნის შე მოყ ვა ნას. 

რო დე საც თე ატ რი დი დი ა, ის ცოცხა ლი ორ გა ნიზ მია და შიგ ნით ვე 

აქვს, ასე ვთქვათ, „იმუნინეტი“, იქ ვე შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნ დ ნენ ძა ლი-

ან სა ჭი რო კად რე ბი“.

ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში თე ატ რე ბის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი 

მოწყო ბის სა კითხი არა ერ თხელ გახ და დის კუ სი ის სა გა ნი. აზ რ-

თა სხვა დას ხ ვა ო ბა გა მო იწ ვია 2006 წელს მი ღე ბულ მა კა ნონ მა 

„სახელმწიფო თე ატ რე ბის შე სა ხებ“ და 2013 წელს შე ტა ნილ მა 

ცვლი ლე ბებ მაც, რომ ელთა მი ხედ ვით, თე ატ რ ში პირ ვე ლი პი რი 

ისევ სამ ხატ ვ რო ხელ მ ძღ ვა ნე ლი ხდე ბა და სწო რედ ის ირ ჩევს 

სა სურ ველ მე ნე ჯერს (დირექტორს). და ვით საყ ვა რე ლი ძე თვლის, 

რომ უკა ნას კ ნელ მა ცვლი ლე ბებ მა თე ატ რა ლუ რი სფე რო საბ ჭო თა 

ეპო ქა ში და აბ რუ ნა.

„კარგი მე ნე ჯე რის შე ფა სე ბე ბი რომ ჩა მოვ წე როთ, ესე ნი 

იქ ნე ბა – პე დან ტი, ძა ლი ან რა ცი ო ნა ლუ რი, ფი ნან სებ ში კარ გად 

გარ კ ვე უ ლი, ხელ მომ ჭირ ნე, დრო ის ეკო ნო მი ის მცოდ ნე და ა.შ. 

მაგ რამ რო გორც კი ვიტყ ვით, რომ რე ჟი სო რი არის პე დან ტი, 

რა ცი ო ნა ლუ რი, ფი ნან სებ ში გარ კ ვე უ ლი, და მერ წ მუ ნეთ, რომ ეს 

თვი სე ბე ბი მას უფ რო და აკ ნი ნებს. მი სი სპექ ტაკ ლე ბი ნაკ ლე ბად 

და ა ინ ტე რე სებს ხალხს. რე ჟი სო რი უნ და იყოს გი ჟი, არა ნორ მა ლუ-

რი, არა ამ ქ ვეყ ნი უ რი, რომ მი სი სპექ ტაკ ლე ბი სა ინ ტე რე სო იყოს. 

და ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხი – რო გორც კი რე ჟი სო რი, პო-

ე ტი, მწე რა ლი ხდე ბა რა ღაც და წე სე ბუ ლე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი ანუ 

ნო მენ კ ლა ტუ რუ ლი ფი გუ რა, ჩათ ვა ლეთ, რომ იქ სხვა თა ვი სუ ფა ლი 

ხე ლო ვა ნი ვერ შე დის. ამ მო დე ლით რე ჟი სო რი თვი თონ ირ ჩევს იმ 

ადა მი ა ნებს, ვი სი სა შუ ა ლე ბი თაც გა ნა ხორ ცი ე ლებს შე მოქ მე დე-

ბით ცხოვ რე ბას, მაგ რამ მე ვამ ბობ, რომ რე ჟი სორ მა კი არ უნ და 

აირ ჩი ოს, პი რი ქით, მე ნე ჯერ მა უნ და აირ ჩი ოს რე ჟი სო რი. დარ წ-

მუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ თე ატ რის სამ ხატ ვ რო ხელ მ ძღ ვა ნე ლი ყო ველ-

თ ვის ცდი ლობს, რომ მო იწ ვი ოს თა ვის ზე და ბა ლი კომ პე ტენ ცი ის 

დი რი ჟო რი/ რე ჟი სო რი. მე ნე ჯერს ავა ლებს სა ხელ მ წი ფო – შექ მე ნი 

ბევ რი სპექ ტაკ ლი და ჩე მი, რო გორც მე ნე ჯე რის მი ზა ნი ა, რომ სა-

უ კე თე სო რე ჟი სო რე ბი, მსა ხი ო ბე ბი, მომ ღერ ლე ბი, დი რი ჟო რე ბი, 

მხატ ვ რე ბი მყავ დეს ჩემ თან. მინ დო და, რომ თე ატ რ ში სა უ კე თე სო 

რე ჟი სო რე ბი ყო ფი ლიყ ვ ნენ, თა ნაც მთე ლი მსოფ ლი ო დან და დავ-

ს დევ დი ამ რე ჟი სო რებს, ვთხოვ დი მო სუ ლიყ ვ ნენ და ვუქ მ ნი დი 

პი რო ბებს. რე ჟი სო რი რომ და ნიშ ნო ამ ად გილ ზე, რო მე ლი რე ჟი-

სო რი წა ვა, იშო ვის ფულს, რომ და ად გ მე ვი ნოს სპექ ტაკ ლი სხვა 

რე ჟი სორს, ეს ხომ გა მო რიცხუ ლია დღე ვან დელ სა ქარ თ ვე ლო ში, 

წარ მო უდ გენ ლად მი მაჩ ნი ა“.

„საოპერო მუ სი კის გა სა ღე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში ა“
9-წლიანი საქ მი ა ნო ბის ძი რი თად მი ზანს ევ რო პულ სა ო პე რო 

სივ რ ცე ში ინ ტეგ რა ცია წარ მო ად გენ და და თა ნამ დე ბო ბა ზე რომ 

დარ ჩე ნი ლი ყო, სწო რედ ამ მი მარ თუ ლე ბით გა აგ რ ძე ლებ და მუ შა-

ო ბას. „ჩვენი პირ და პი რი ხი დი ევ რო პას თან, ცი ვი ლი ზა ცი ას თან, 

თა ვი სუფ ლე ბას თან, იმ ხალ ხ თან, ვის თან ერ თა დაც ცხოვ რე ბა 

გვინ და, სა ო პე რო თე ატ რ ზე გა დის“. ამ მი მარ თუ ლე ბით ბო ლო 

წლებ ში ოპე რის თე ატ რ მა ბევრ წარ მა ტე ბას მი აღ წი ა, რაც უცხო ურ 

თე ატ რებ თან მჭიდ რო კავ ში რე ბის დამ ყა რე ბა ში, გას ტ რო ლებ ში, 

სა ო პე რო ფეს ტი ვა ლებ ში მო ნა წი ლე ო ბა ში, ქარ თ ვე ლი თუ უცხო ე-

ლი ვარ ს კ ვ ლა ვე ბის ჩა მოყ ვა ნა ში გა მო ი ხა ტა.

„ჩვენ ვი ყა ვით ლონ დო ნის რამ დე ნი მე თე ატ რის, რამ დე ნი მე 

სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი ვა ლის პარ ტ ნი ო რი, ისე თი პარ ტ ნი ო რი, 

რომ ლი თაც ნე ბის მი ე რი ორ გა ნი ზა ცია იტ რა ბა ხებ და. ჩვენ ვი ყა-

ვით ევ რო პუ ლი სა ო პე რო თე ატ რე ბის ასო ცი ა ცი ის წევ რი. ჩვენ 

ნელ - ნე ლა ამ ლი გის წევ რი ვხდე ბო დით. იქ ჩვე ნი შე მოქ მე დე ბი-

თი ცხოვ რე ბა და ი ნა ხეს. რო დე საც წე ლი წად ში ექვს გას ტ როლ ზე 

მი დი ხარ, მი დის 200-240 კა ცი და იქ გი ღე ბენ, რო გორც ერ თ -ერთ 

ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო თე ატ რა ლურ ორ გა ნი ზა ცი ას, ეს, მგო ნი, ძა-

ლი ან დი დი წარ მა ტე ბა ა. მა გა ლი თად, ბე ი რუ თის სა ერ თა შო რი სო 

ფეს ტი ვალ ზე ჩვენ ვი ყა ვით მას პინ ძე ლი. ბო ლოს დაგ ვირ გ ვი ნე ბა 

იყო ეს ტო ნეთ ში გას ტ რო ლი, რო დე საც მთე ლი ეს ტო ნუ რი სა ო პე-

რო ფეს ტი ვა ლი იყო სა ქარ თ ვე ლოს ოპე რის ფეს ტი ვა ლი. თბი ლისს 

და ვა მა ტეთ ქუ თა ი სის ოპე რის გას ტ რო ლე ბი და ბა თუ მის ოპე რის 

გას ტ რო ლე ბი. ანუ პრაქ ტი კუ ლად სა ქარ თ ვე ლოს დღე ე ბი ტარ დე-

ბო და“.

კი დევ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბა სა ქარ თ ვე ლოს სა-
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ო პე რო ხე ლოვ ნე ბის რე გი ო ნულ ცენ ტ რად ქცე ვა იყო. საზღ ვარ გა-

რეთ მყო ფი ქარ თ ვე ლი ვარ ს კ ვ ლა ვე ბი სა და წლე ბის გან მავ ლო ბა-

ში დამ ყა რე ბუ ლი კონ ტაქ ტე ბის წყა ლო ბით, მო ხერ ხ და სა ო პე რო 

ფეს ტი ვა ლე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბის თუ აგენ ტე ბის სა ქარ თ ვე ლო ში 

რამ დენ ჯერ მე ჩა მოყ ვა ნა. ისი ნი ახალ ხმებს ეძებ დ ნენ. მოს მე-

ნებ ზე კი, საყ ვა რე ლი ძის ინი ცი ა ტი ვით, არა მხო ლოდ ქარ თ ველ, 

არა მედ რამ დე ნი მე მე ზო ბე ლი ქვეყ ნის მომ ღერ ლებს იწ ვევ დ ნენ.

„შევეცადე, ჩა მოგ ვეყ ვა ნა ყვე ლა ქარ თ ვე ლი ვარ ს კ ვ ლა ვი, რომ-

ლე ბიც საზღ ვარ გა რეთ მოღ ვა წე ო ბენ და, მა თი მეშვეობით, მა თი 

მე გობ რე ბი. ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი – ეს არის ჩვე ნი რო ლი ამ 

რე გი ონ ში. ასე თია ჩე მი ხედ ვა – უნ და გა მოგ ვე ყე ნე ბი ნა სა ქარ თ-

ვე ლოს ღვთით ბო ძე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა რე გი ო ნუ ლი თვალ საზ-

რი სით. ჩე მი აზ რით, სა ო პე რო, კლა სი კუ რი მუ სი კის გა სა ღე ბი ამ 

რე გი ონ ში არის სა ქარ თ ვე ლო ში. მა გა ლი თად, მე ჩა მომ ყავ და ძა-

ლი ან ცნო ბი ლი სა ფეს ტი ვა ლო აგენ ტი, რო მე ლიც ეძებს სა ფეს ტი-

ვა ლო ხმებს და აქ ვპა ტი ჟებ დი ბა ქო დან, ერევ ნი დან, ოდე სი დან, 

ტაშ კენ ტი დან, ას ტა ნა დან, ჩვენ თან ახ ლოს მდე ბა რე ქვეყ ნე ბი დან 

ახალ გაზ რ დებს, რა თა მო ნა წი ლე ო ბა მი ე ღოთ მოს მე ნებ ში. ამ 

ადა მი ა ნე ბის თ ვის ჩვე ნი თე ატ რი იქ ცა ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვან ად-

გი ლად, სა დაც შე უძ ლი ათ აჩ ვე ნონ თა ვი ან თი შე საძ ლებ ლო ბე ბი 

ევ რო პი დან ჩა მო სულ აგენ ტებს და ფეს ტი ვა ლე ბის დი რექ ტო რებს. 

ხო ლო ამ აგენ ტე ბი სა და ფეს ტი ვა ლე ბის დი რექ ტო რე ბის თ ვის 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გახ და თბი ლი სი, რად გან ერ თი ჩა მოს ვ ლით 

ისი ნი რამ დე ნი მე ქა ლაქს უს მენ დ ნენ ანუ თბი ლი სი ჩა მო ყა ლიბ და 

სა ო პე რო ხე ლოვ ნე ბის ერ თ გ ვარ ყუ რედ. ჩვენ გავ ხ დით ევ რო პის-

თ ვის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, რად გან ეს რე გი ო ნი, ფაქ ტობ რი-

ვად, აუთ ვი სე ბე ლია სა ო პე რო ხე ლოვ ნე ბა ში. გარ და ამი სა, ჩე მი 

მე გობ რე ბის დახ მა რე ბით, ძა ლი ან ბევრ ახალ გაზ რ დას ხე ლი 

შე ვუწყ ვეთ და გა ვუშ ვით საზღ ვარ გა რეთ, წარ მო იშ ვა რამ დე ნი მე 

ათე უ ლი ქარ თ ვე ლი სა ერ თა შო რი სო ვარ ს კ ვ ლა ვი, რო მლებიც ჩვე-

ნი სა ხე ლით გა მო დიან სხვა დას ხ ვა სცე ნა ზე“.

მა ყუ რებ ლის მო ზიდ ვა და ფი ნან სუ რი და მო უ კი-
დებ ლო ბის კენ სწრაფ ვა
და ვით საყ ვა რე ლი ძის ხედ ვით, სა ხელ მ წი ფო თე ატ რებ მა უნ და 

შეძ ლონ ფი ნან სუ რი და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბა, რა თა გა თა-

ვი სუფ ლ დ ნენ საბ ჭო უ რი მემ კ ვიდ რე ო ბის გან, სა დაც კულ ტუ რის 

სფე როს დამ ფი ნან სე ბე ლიც და დამ კ ვე თიც სა ხელ მ წი ფო იყო. 

დო ტა ცი ა ზე ყოფ ნა არა მხო ლოდ თა ვი სუფ ლე ბას, არა მედ შე-

მოქ მე დე ბით ზრდა სა და ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის კენ სწრაფ-

ვას აყე ნებს საფ რ თხის წი ნა შე. ამ მიზ ნის მიღ წე ვა ნა წი ლობ რივ 

მა ინც რომ არის შე საძ ლე ბე ლი, ოპე რის თე ატ რის გა მოც დი ლე ბაც 

მოწ მობს. 2004 წელს, რო დე საც თბი ლი სის ოპე რი სა და ბა ლე-

ტის სა ხელ მ წი ფო თე ატ რის მმარ თ ვე ლად და ვით საყ ვა რე ლი ძე 

და ი ნიშ ნა, სა ხელ მ წი ფო დო ტა ცია 3 მი ლი ონ ლარს შე ად გენ და, 

ბი ლე თე ბის გა ყიდ ვით მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი კი – 130 ათასს. 

ერ თი წლის შემ დეგ თე ატ რის სა კუ თარ მა შე მო სავ ლებ მა მი ლი ონ 

200 ათასს მი აღ წია და 2010 წლამ დე ზრდის ტენ დენ ცია შე ი ნიშ-

ნე ბო და. თეატრის შენობა სარემონტოდ რომ არ დახურულიყო, 

ზრდა, ალბათ, გაგრძელდებოდა. მა ყუ რებ ლის მო სა ზი დად და 

კერ ძო ბიზ ნე სის და სა ინ ტე რე სებ ლად, თეატრმა პირ ვე ლი ვე 

თვე ებ ში სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბით და იწყო მუ შა ო ბა. მო ლა-

პა რა კე ბე ბი მიმ დი ნა რე ობ და კომ პა ნი ებ თან, რომ ლე ბიც მთე ლი 

სე ზო ნით ყი დუ ლობ დ ნენ ლო ჟებს თა ვი ან თი სტუმ რე ბი სა თუ თა-

ნამ შ რომ ლე ბის თ ვის. პირ ველ რიგ ში კი პო ტენ ცი უ რი მა ყუ რებ ლის 

სეგ მენ ტე ბად და ყო ფა და თე ატ რის შე მოქ მე დე ბით ცხოვ რე ბა ში 

მა თი ჩარ თ ვა მოხ და. შე იქ მ ნა სა ტე ლე ფო ნო სამ სა ხუ რი, რო მე-

ლიც სხვა დას ხ ვა სა კითხ ზე პო ტენ ცი უ რი მა ყუ რებ ლის მო საზ რე ბას 

ის მენ და.

„იმდროინდელი კვლე ვე ბი გვკარ ნა ხობ და, რომ მა ყუ რე ბე ლი 

თე ატ რის ცხოვ რე ბის ნა წი ლი არ იყო. ვინ რას დგამ და, ამას სამ-

ხატ ვ რო ხელ მ ძღ ვა ნე ლი წყვეტ და. ჩვენ ყვე ლა მა ყუ რე ბე ლი გავ ხა-

დეთ იმ პრო ცე სე ბის თა ნა მო ნა წი ლე, რო მლებიც მიმ დი ნა რე ობ და 

თე ატ რ ში, სა ო პე რო ნა წარ მო ე ბის არ ჩე ვით დაწყე ბუ ლი. თე ატ რ ში 

მო სუ ლი ადა მი ა ნი იღებ და მო ნა წი ლე ო ბას იმ რი ტუ ალ ში, რო მე-

ლიც მიმ დი ნა რე ობ და სცე ნა ზე ანუ დამ კ ვირ ვე ბე ლი კი არ იყო, 

იყო თა ნა მო ნა წი ლე. ჩვენ თან ჩა მო ყა ლიბ და სერ ვის სამ სა ხუ რი, 

რო მელ მაც და იწყო ჩვე ნი პო ტენ ცი უ რი მა ყუ რებ ლე ბის და ყო ფა 

სეგ მენ ტე ბად, ე.წ. თარ გეთ - გ რუ პე ბად. ყო ველ სეგ მენტს სჭირ დე ბა 

გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მიდ გო მა. მა გა ლი თად, დაგ როვ და 300 ადა მი ა ნი, 

რო მე ლიც ჩვე ნი საქ მი ა ნო ბის ძა ლი ან დი დი მოყ ვა რუ ლი ა, მაგ რამ 

არა აქვს შე მო სა ვა ლი, არი ან პენ სი ო ნე რე ბი ან ვე ტე რან თა კავ-

ში რის წევრები. ჩვენ ვე ძებ დით სპონ სორს, კერ ძო კომ პა ნი ას და 

ვე უბ ნე ბო დით – მო დი, ამ ხალხს და ეხ მა რეთ, რომ 300-მა კაც მა 

ნა ხოს ჩვე ნი სპექ ტაკ ლი. – დი დი სი ა მოვ ნე ბით, რა არის ამის თ ვის 

სა ჭი რო? – გვპა სუ ხო ბენ ისი ნი. – და პა ტი ჟეთ. და გა მოჩ ნ და ნა ყი-

ნის მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნი ა, რო მელ მაც ბი ლე თე ბი უყი და 300 

ადა მი ანს. ჩვენ, რა თქმა უნ და, ვაცხა დებ დით, რომ ამ კომ პა ნი ამ 

300 ადა მი ანს გა და უ ხა და ბი ლე თის სა ფა სუ რი“.

თე ატ რის მარ თ ვის „დემოკრატიული მო დე ლი“
ოპე რი სა და ბა ლე ტის თე ატ რ ში წლე ბის გან მავ ლო ბა ში მიმ დი-

ნა რე ობ და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბაც. 2009 

წლის შემ დეგ, რო დე საც სამ ხატ ვ რო ხელ მ ძღ ვა ნე ლის პოს ტი დან 

ზა ზა აზ მა ი ფა რაშ ვი ლი გა თა ვი სუფ ლ და, ამ თა ნამ დე ბო ბა ზე არა-

ვინ და უ ნიშ ნავთ. და ვით საყ ვა რე ლი ძე ამ ბობს, რომ სამ ხატ ვ რო 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, თა ვი სი არ სით, ერ თ პი როვ ნუ ლი მმარ თ ვე ლი ა, 

მან კი უფ რო დე მოკ რა ტი უ ლი მო დე ლი აირ ჩი ა, რო დე საც ყვე ლა 

მი მარ თუ ლე ბას თა ვი სი ხელ მ ძღ ვა ნე ლი ჰყავს, მთლი ან პრო ცესს 

კი გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს. რაც შე ე ხე ბა 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბი სა და ცალ კე უ ლი თა ნამ შ რომ ლე ბის შერ ჩე ვა- 

 გა თა ვი სუფ ლე ბას, ამ მი მარ თუ ლე ბი თაც დე მოკ რა ტი ულ მიდ გო მას 

მი მარ თა. ჯან ლუ კა მარ ჩა ნო, რო მე ლიც 2010 წლი დან მუ სი კა ლუ რი 

დი რექ ტო რი და მთა ვა რი დი რი ჟო რი ა, დას მა შე არ ჩი ა.

მთავარი თემა  წარმატებული მენეჯერები

დავით საყვარელიძე
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„მე ძა ლი ან მიყ ვარს ამე რი კუ ლი სის ტე მა, მაგ რამ დღეს ყვე-

ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლი, თა ვი სი სის ტე მუ რი ხა სი ა თით, გერ მა ნუ ლი 

თე ატ რე ბი ა. ამი ტო მაც მინ დო და, რომ ჩვენ თან გერ მა ნუ ლი ტი პის 

მოწყო ბა ყო ფი ლი ყო, სა დაც მუ სი კა ლუ რი დი რექ ტო რი არ სე-

ბობს. სამ ხატ ვ რო ხელ მ ძღ ვა ნე ლი კი ბევრ თე ატრს, მა გა ლი თად, 

ლა სკა ლას არ ჰყავს. სა ერ თოდ, დი რექ ტორს ნიშ ნა ვენ, ნიშ ნავს 

ზემ დ გო მი ორ გა ნო, ბორ დი, ხო ლო სამ ხატ ვ რო ხელ მ ძღ ვა ნელს 

ირ ჩევს და სი, შე მოქ მე დე ბით ცხოვ რე ბას ირ ჩევს და სი. სამ ხატ-

ვ რო ხელ მ ძღ ვა ნე ლად მე არა ვინ ავიყ ვა ნე, გა ვა უქ მე ეს თა ნამ-

დე ბო ბა, რად გან ერ თ პი როვ ნუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის 

უფ ლე ბა ჩვენ არ გვაქვს. ჩვენ თან უნ და იყოს უფ რო დე მოკ რა ტი უ-

ლი სის ტე მა, რად გან უფ რო შე დე გი ა ნი ა. მე მყავ და ჩა მოყ ვა ნი ლი 

და ახ ლო ე ბით 18 სა ერ თა შო რი სო დო ნის დი რი ჟო რი. ამ 18-დან 

ორ კეს ტ რ მა, გუნ დ მა და სო ლის ტე ბის უმე ტეს მა ნა წილ მა ჯან ლუ კა 

მარ ჩა ნო აირჩია“. 

ახა ლი მუ სი კო სის შერ ჩე ვი სა თუ ძვე ლის გა თა ვი სუფ ლე ბის 

სა კითხ ში და ვით საყ ვა რე ლი ძე აღარ ერე ო და მას შემ დეგ, რაც 

მარ თ ვის ახა ლი სის ტე მა აამუ შა ვა. ორ კეს ტ რ მა აირ ჩია 11-კაციანი 

საბ ჭო, რო მე ლიც შე მოქ მე დე ბი თი თვალ საზ რი სით კად რე ბის 

შერ ჩე ვას ახორ ცი ე ლებ და. „ვის ევა ლე ბა მუ სი კო სის მი ღე ბა თე-

ატ რ ში? მე ხომ ვერ მი ვი ღებ მუ სი კოსს. კარ გი მუ სი კო სია თუ ცუ დი, 

ვინ უნ და გა არ კ ვი ოს? მთა ვარ მა დი რი ჟორ მა და საბ ჭომ“.

რო გორც გე ნე რა ლურ მე ნე ჯერს, საქ მის სხვა მე ნე ჯე რებ ზე 

გა და ნა წი ლე ბის ფუ ფუ ნე ბა არ ჰქო ნი ა, რად გან სწო რედ მათ შერ-

ჩე ვას, აღ ზ რ და სა და კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბას წლე ბი დას ჭირ-

და. „ჩემი ცხოვ რე ბის 24 სა ა თი დან 20 სა ა თი მიჰ ქონ და ოპე რის 

თე ატ რის პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბას. ამი ტომ ახ ლა რომ და მაბ-

რუ ნო 2004 წელს, ალ ბათ, უარს ვიტყ ვი. ეს ენერ გია ჩე მი პი რა დი 

ცხოვ რე ბი სა და პი რა დი საქ მი ა ნო ბის თ ვის რომ გა მო მე ყე ნე ბი ნა, 

უფ რო მეტს მი ვაღ წევ დი სა კუ თარ კა რი ე რა ში“. თუმ ცა დაგ რო ვილ 

გა მოც დი ლე ბას უმად ლის იმ ამ ბი ცი უ რი პრო ექ ტის შე მუ შა ვე ბას, 

რომ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა საც ახ ლო მო მა ვალ ში გეგ მავს. დღეს 

და ვით საყ ვა რე ლი ძე ფლობს ფონდ „საქართველოს ნა ცი ო ნა-

ლურ ოპე რას“, რო მე ლიც ცო ტა ხან ში მცი რე მას შ ტა ბის სა ო პე რო 

თე ატ რად გა და იქ ცე ვა. მი აჩ ნი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში სა ო პე რო 

ხე ლოვ ნე ბა მა ყუ რებ ლის ნაკ ლე ბო ბას არ უჩი ვის: „ქართველები 

ვერ შეძ ლე ბენ ცხოვ რე ბას თე ატ რის, გან სა კუთ რე ბით, ოპე რის 

თე ატ რის გა რე შე, რად გან ოპე რის თე ატ რი ეროვ ნუ ლი იდენ ტო ბის 

ნა წი ლად იქ ცა“.

ამით დას რულ და ინ ტერ ვი უს ძი რი თა დი ნა წი ლი, თუმ ცა სა უ-

ბა რი კი დევ და ახ ლო ე ბით ერთ სა ათს გაგ რ ძელ და, რა დრო საც 

დე ტა ლუ რად გა ვე ცა ნი ოპე რის თე ატ რე ბის, მათ შო რის თბი ლი სის 

ოპე რი სა და ბა ლე ტის თე ატ რის მოწყო ბის პრინ ცი პებს. რო გორ 

იმუ შა ვებს თე ატ რის ახა ლი მე ქა ნი ზე ბუ ლი სცე ნა, რო გორ დაპ რო-

ექ ტ და შე ნო ბი სა და მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა, 

რო გორ მუ შა ობს სპექ ტაკ ლის დროს ლო ჯის ტი კა – ბა ტონ და ვითს 

ამ და სხვა სა კითხებ ზე სა უ ბა რი და უს რუ ლებ ლად შე უძ ლი ა. ტექ-

ნი კუ რი თუ არ ქი ტექ ტუ რას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის ასე 

სიღ რ მი სე უ ლი ცოდ ნა მაკ ვირ ვებს, გაკ ვირ ვე ბით ვე მპა სუ ხობს: „აი, 

რი სი კე თე ბა გიყ ვართ ყვე ლა ზე მე ტად? მა გა ლი თად, ფეხ ბურ თი თუ 

გიყ ვართ ძა ლი ან. ჩემ თ ვის ესაა ის საქ მე, რაც ყვე ლა ზე მე ტად მიყ-

ვარს. წიგ ნე ბი მაქვს გა მო წე რი ლი ამ ყვე ლაფ რის შე სა ხებ და DVD-

დისკები. სახ ლ ში ვმა ლავ, მთელ ფულს ამა ში რომ ვხარ ჯავ დი“.

სი ა მა ყით აღ ნიშ ნავს, რომ ფონდ „ქართუს“ და ფი ნან სე ბის შე-

დე გად, ოპე რის თე ატ რის სა რე მონ ტო სა მუ შა ო ებ ში უცხო ე ლი სპე-

ცი ა ლის ტე ბი არი ან ჩარ თულ ნი და ყვე ლა ფე რი ისეთ მა ღალ დო ნე ზე 

კეთ დე ბა, რომ ბევრ ცნო ბილ სა ო პე რო თე ატრს შე შურ დე ბა. თუმ ცა 

უკ ვე ამ ჩ ნევს ბო ლო თვე ებ ში დაშ ვე ბულ შეც დო მებს, მა გა ლი თად, 

ფა სად ზე გა მო კი დე ბულ კონ დი ცი ო ნე რებს. აქ ვე ერთ სა ინ ტე რე სო 

ის ტო რი ას ჰყვე ბა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ თბი ლი სის ოპე რა ში 

სა მუ შა ო ებს უცხო ე ლე ბი ახორ ცი ე ლე ბენ, რაც სხვა თე ატ რე ბის გან 

გან ს ხ ვა ვე ბით ოპე რის თე ატრს მსოფ ლიო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა-

მისს გახ დის, პრო ექ ტის შე მუ შა ვე ბი სას საქ მი ა ნო ბა ში ქარ თ ვე ლი 

სპე ცი ა ლის ტე ბი ჩარ თო. ტექ ნი კუ რი უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რე-

ბის დახ მა რე ბით, გერ მა ნელ სპე ცი ა ლის ტებს პრო ექ ტ ში რამ დე ნი მე 

ხარ ვე ზი აღ მო უ ჩი ნეს. უცხო ე ლი სპე ცი ა ლის ტე ბი მსოფ ლიო სტან-

დარ ტე ბით ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ დ ნენ, მაგ რამ გარ კ ვე ულ დე ტა ლებს, 

შე საძ ლო ა, თბი ლი სის ოპე რის შე ნო ბა ში პრობ ლე მე ბი შე ექ მ ნა. 

ქარ თ ვე ლი სპე ცი ა ლის ტე ბის ჩარ თუ ლო ბით, რამ დე ნი მე ხარ ვე ზი 

გა მოს წორ და, რა მაც თან ხე ბიც და ზო გა და გერ მა ნე ლე ბიც გა აკ-

ვირ ვა. სა ბო ლო ოდ, საყ ვა რე ლი ძემ აღ ნიშ ნუ ლი ქარ თ ვე ლი სპე ცი ა-

ლის ტე ბი ოპე რა ში მიმ დი ნა რე სა რე მონ ტო სა მუ შა ო ებ ში ჩარ თო.

დღეს შე ვე ცა დე, კულ ტუ რის სფე როს მე ნე ჯერ და ვით საყ ვა რე-

ლი ძე ზე მო მეთხ რო. თუმ ცა ინ ტერ ვი უს დროს მი ღე ბუ ლი ინ ფორ-

მა ცი ით თა ვი სუფ ლად შევ ძ ლებ კი დევ ერთ, ოპე რის მოყ ვა რულ და 

თე ატ რის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის თუ მშე ნებ ლო ბის ყვე ლა დე ტალ ში გარ-

კ ვე ულ და ვით საყ ვა რე ლი ძე ზე და წე რას. ინ ტერ ვი უ ზე წას ვ ლამ დე, 

რეს პონ დენ ტის „ფეისბუკის“ გვერდს გა და ვავ ლე თვა ლი. ერ თ -ერთ 

პოს ტ ში მი სი მე გო ბა რი აღ ნიშ ნავ და: „სუყოს მან ქა ნა ში, რომ მოკ-

ვ დე, კლა სი კუ რი მუ სი კის გარ და, სხვას ვე რა ფერს მო უს მენ“. მან-

ქა ნა ზე ვე რა ფერს ვიტყ ვი, მაგ რამ რამ დე ნი მე სა ა თი ა ნი სა უბ რის 

შემ დეგ დავ რ წ მუნ დი, რომ თა ვად „სუყოსგან“ თით ქ მის ვე რა ფერს 

მო ის მენ ისეთს, რაც პირ და პირ თუ ირი ბად არაა და კავ ში რე ბუ ლი 

სა ო პე რო ხე ლოვ ნე ბას თან. 

„ჩვენი პირ და პი რი ხი დი ევ რო პას-
თან, ცი ვი ლი ზა ცი ას თან, თა ვი სუფ-
ლე ბას თან, იმ ხალ ხ თან, ვის თან 
ერ თა დაც ცხოვ რე ბა გვინ და, 
სა ო პე რო თე ატ რ ზე გა დის“.
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ენერგია

საქართველოს 
ელექტროენერგეტიკა
ქვეყნის მიერ მოხმარებული ენერგორესურსებიდან წყლის რესურსს მთლიან ბალანსში 
მხოლოდ 17% უჭირავს, იმპორტირებულ ენერგომატარებლებზე დამოკიდებულება კი 
75%-ს შეადგენს. აუთვისებელი ჰიდრორესურსი წარმოადგენს ყველაზე ეფექტიან 
წყაროს იმპორტირებულ ენერგომატარებლებზე დამოკიდებულების შემცირებისათვის. 
ავტორი: გურამ ნიკოლაშვილი. ენერგეტიკისა და გარემოს ეროვნული ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი

შ
ვე დე თის დე და ქა ლაქ ში გა მარ თუ ლი 

ერ თ კ ვი რი ა ნი ინ ტენ სი უ რი მო ლა-

პა რა კე ბე ბის შემ დეგ 2013 წლის 27 

სექ ტემ ბერს კლი მა ტის ცვლი ლე ბის 

მთავ რო ბა თა შო რი სი პა ნე ლის (IPCC) მი ერ გა-

მოქ ვეყ ნ და დას კ ვ ნა გლო ბა ლუ რი დათ ბო ბის 

შე სა ხებ. 36-გვერდიანი დო კუ მენ ტი, რომელშიც 

პლა ნე ტა ზე ტემ პე რა ტუ რის მა ტე ბის მე ქა ნიზ-

მე ბია ახსნილი, პო ლი ტი კის შე მოქ მედ თათ ვის 

სა უ კე თე სო შე ფა სე ბას წარ მო ად გენს. დას კ ვ ნა-

ში ხაზ გას მი თაა აღ ნიშ ნუ ლი, რომ 1950 წლი დან 

მო ყო ლე ბუ ლი, გა რე მოს ცვლი ლე ბის ყვე ლა 

ხი ლუ ლი ნი შა ნი უპ რე ცე დენ ტოა ათას წ ლე უ ლის 

გან მავ ლო ბა ში და მეც ნი ე რე ბი 95-პროცენტიანი 

დარ წ მუ ნე ბით აცხა დე ბენ, რომ ცვლი ლე ბის გა-

მომ წ ვე ვი მი ზე ზი ადა მი ა ნუ რი ფაქ ტო რი ა.

ამ უახ ლე სი ამ ბი თაც კარ გად ჩანს, თუ რა იწ-

ვევს მსოფ ლი ოს შეშ ფო თე ბას გა რე მოს დაც ვის 

კუთხით, რაც მნიშ ვ ნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს 

ენერ გე ტი კუ ლი სექ ტო რის აქ ტი ვო ბებ ზე. მო ცე მუ-

ლი შე ფა სე ბე ბი კი, თა ვის მხრივ, ზე მოქ მე დებს 

ენერ გო რე გუ ლა ცი ებ ზე. მიმ დი ნა რე წლის სექ-

ტემ ბერ ში ობა მას ად მი ნის ტ რა ცი ამ, კარ ბო ნის 

ემი სი ას თან და კავ ში რე ბით, აშ შ -ის ის ტო რი ა ში 

პირ ვე ლად გა მო აცხა და თბო ე ლექ ტ რო სად გუ რე-

ბი სათ ვის მკაც რი ლი მი ტის და წე სე ბის შე სა ხებ. 

არ სე ბუ ლი ტენ დენ ცი ით მსოფ ლი ო ში ელექ ტ რო-

ე ნერ გი ის წარ მო ე ბი სათ ვის წი ა ღი სე უ ლი საწ-

ვა ვის გა მო ყე ნე ბა სულ უფ რო რთულ ხა სი ათს 

იძენს, 2012 წელს მი სი მო ცუ ლო ბა წე ლი წად ში 

23 მი ლი არ დი ტო ნი დან 35,6 მი ლი არდ ტო ნამ დე 

გა ი ზარ და.

ამა ვე დროს ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მოხ მა რე ბის 

ტემ პე ბი მსოფ ლი ო ში საკ მა ოდ მა ღა ლი ა, 2000 

წლის შემ დეგ ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მოხ მა რე ბა 

15 ტრი ლი ო ნი კვტ/სთ-დან 2010 წლი სათ ვის გა-

ი ზარ და 21 ტრი ლი ონ კვტ/სთ-მდე და რო გორც 

სა ერ თა შო რი სო ენერ გე ტი კუ ლი სა ა გენ ტო (IEA) 

პროგ ნო ზი რებს, ზრდის ტენ დენ ცია მომ დევ ნო 

წლებ შიც შე ნარ ჩუნ დე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 

2010 წლის მო ნა ცე მე ბით, მსოფ ლი ო ში ელექ ტ-

რო ე ნერ გი ის გა მო მუ შა ვე ბის 67,4% წი ა ღი სე ულ 

საწ ვავ ზე მო დის, 12,9% – ატო მურ სად გუ რებ ზე, 

ხო ლო ჰიდ რო რე სურსს მხო ლოდ 16% უჭი რავს.

ამ ფონ ზე სა ინ ტე რე სო ა, თუ რა მდგო მა რე-

ო ბა გვაქვს ქარ თულ ელექ ტ რო ე ნერ გე ტი კულ 

სექ ტორ ში. დღე ვან დე ლი მო ნა ცე მე ბით ელექ ტ-

რო ე ნერ გი ის გე ნე რა ცი ის 72% მო დის ჰიდ რო-

ე ლექ ტ რო სად გუ რებ ზე, და ნარ ჩე ნი კი ივ სე ბა 

თბო სად გუ რე ბის მი ერ გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ელექ ტ-

რო ე ნერ გი ით. სა ქარ თ ვე ლოს მოხ მა რე ბამ 2012 

წლის თ ვის შე ად გი ნა 9,4 მი ლი არ დი კი ლო ვატ / 

სა ა თი. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 1988 წელს ქვე ყა ნა 

ორ ჯერ მეტ ელექ ტ რო ე ნერ გი ას მო იხ მარ და.

თუ და ვით ვ ლით ქვეყ ნის მი ერ მოხ მა რე ბუ ლი 

ენერ გო რე სურ სე ბის პრო ცენ ტულ მაჩ ვე ნებ ლებს, 

წყლის რე სურსს მთლი ან ბა ლან ს ში მხო ლოდ 

17% უჭი რავს, იმ პორ ტი რე ბულ ენერ გო მა ტა რებ-

ლებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბა კი 75%-ს შე ად გენს, 

რაც მე ტად კრი ტი კუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია ქვეყ ნის 

ენერ გო უ საფ რ თხო ე ბის კუთხით. სა ქარ თ ვე ლოს 

ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის ენერ გე ტი კუ ლი მიზ ნე-

ბის თ ვის ათ ვი სე ბის წყა რო ე ბი სხვა დას ხ ვა ა. 

წარ მო ე ბუ ლი სტა ტის ტი კი დან ირ კ ვე ვა, რომ 
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სა ქარ თ ვე ლოს ში და რე სურ სე ბის ათ ვი სე ბა ში 

დო მი ნან ტუ რი წი ლი (67%) ჰიდ რო რე სურ სებს 

უკა ვი ა, რომ ლე ბიც მთლი ა ნად ელექ ტ რო ე ნერ გი-

ის წარ მო ე ბი სათ ვის გა მო ი ყე ნე ბა. 18 პრო ცენ-

ტია ქვა ნახ ში რის წი ლი, 8 პრო ცენ ტი – შე შის, 6 

პრო ცენ ტი კი – ნავ თო ბის. თუ გა ვა ა ნა ლი ზებთ 

წი ა ღი სე უ ლი რე სურ სის ათ ვი სე ბის გაზ რ დას თან 

და კავ ში რე ბულ შე მა ფერ ხე ბელ ფაქ ტო რებს, 

ვნა ხავთ, რომ ჰიდ რო რე სურ სის გა მო ყე ნე ბას 

ალ ტერ ნა ტი ვა არა აქვს. თან მიმ დევ რუ ლი და 

სწო რი მოქ მე დე ბე ბის პი რო ბებ ში სწო რედ 

აუთ ვი სე ბე ლი ჰიდ რო რე სურ სი წარ მო ად გენს 

ყვე ლა ზე ეფექ ტი ან წყა როს იმ პორ ტი რე ბულ 

ენერ გო მა ტა რებ ლებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის შემ-

ცი რე ბი სათ ვის. 

წყა ლუხ ვო ბი თა და ენერ გე ტი კუ ლი თვალ საზ-

რი სით ყვე ლა ზე მე ტად გა მო ირ ჩე ვა მდ. ენ გუ რი 

(12 მლრდ კვტ/სთ), რომ ლის პო ტენ ცი ა ლის ნა წი-

ლი ათ ვი სე ბუ ლია ენ გურ ჰე სი სა და ვარ დ ნილ ჰე-

სე ბის კას კა დის სა ხით და ახ ლო ე ბით 5,39 მლრდ 

კვტ/სთ, ხო ლო დარ ჩე ნი ლი ნა წი ლის ათ ვი სე ბა 

სხვა მდი ნა რე ებ თან ერ თად (რიონი – 10 მლრდ 

კვტ/სთ; მტკვა რი – 9,4 მლრდ კვტ/სთ; ცხე ნის-

წყა ლი – 5,7 მლრდ კვტ/სთ; და სხვა), ქვეყ ნის 

პრი ო რი ტეტს წარ მო ად გენს. მით უმე ტეს გა სათ-

ვა ლის წი ნე ბე ლია ისე თი ჰე სე ბის მშენებლობის 

დასრულება, რო მელ თა მშე ნებ ლო ბა საბ ჭო თა 

პე რი ოდ ში უკ ვე დაწყე ბუ ლი იყო. ასე თე ბია ნა მახ-

ვა ნის ჰე სე ბის კას კა დი და ხუ დონ ჰე სი. წყალ-

სა ცა ვი ა ნი ჰე სე ბის მშე ნებ ლო ბა მდი ნა რე ე ბის 

ჰიდ რო პო ტენ ცი ა ლის მაქ სი მა ლურ ათ ვი სე ბას 

უზ რუნ ველ ყოფს, დაგ რო ვი ლი წყა ლი რე გუ ლი რე-

ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, რაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 

ენერ გო სის ტე მის მდგრა დი მარ თ ვის თ ვის.

ცალ კე უნ და ით ქ ვას ენერ გო სის ტე მის 

მდგრა დო ბის შე სა ხებ, რად გა ნაც ბევრ ადა მი-

ანს მთლი ა ნი სის ტე მის მოქ მე დე ბა, უბ რა ლოდ, 

ცალ კე უ ლი სად გუ რე ბის მი ერ გა მო მუ შა ვე ბუ-

ლი კი ლო ვა ტე ბის ჯა მი ჰგო ნი ა. მეტ - ნაკ ლე ბად 

გა სა გე ბად რომ ვთქვათ, ელექ ტ რო სის ტე მის 

მდგრა დო ბას უზ რუნ ველ ყო ფენ მა რე გუ ლი რე-

ბე ლი ჰიდ რო ე ლექ ტ რო სად გუ რე ბი, რომ ლე ბიც 

იძ ლე ვი ან ელექ ტ რო ე ნერ გი ა ზე მოთხოვ ნის არა 

მხო ლოდ რა ო დე ნობ რი ვი, არა მედ ხა რის ხობ-

რი ვი პა რა მეტ რე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის სა შუ ა-

ლე ბას, ენერ გე ტი კულ ბა ლან ს ში მო ნა წი ლე ო ბენ 

იმ დე ფი ცი ტის (ასიმეტრიის) შე სავ სე ბად, რაც 

გა მოწ ვე უ ლია მოხ მა რე ბის სე ზო ნუ რო ბი სა და 

დღის გან მავ ლო ბა ში პი კურ ენერ გი ა ზე გაზ რ-

დი ლი მოთხოვ ნით. შვიდი თვის გან მავ ლო ბა ში 

გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი იმ პორ ტის ჩა ნაც ვ ლე ბის 

რე სურ სი და ახ ლო ე ბით 250 მგვტ-ის ოდე ნო ბით 

ბა ზი სურ რე ჟიმ ში გა აჩ ნია მხო ლოდ თბო ე ლექ ტ-

რო სად გუ რებს და გარ კ ვე ულ წი ლად მა რე გუ ლი-

რე ბელ ჰიდ რო ე ლექ ტ რო სად გუ რებს. ბა ზი სუ რი 

სიმ ძ ლავ რის გე ნე რა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბა სე-

ზო ნურ სად გუ რებს პრაქ ტი კუ ლად არ გა აჩ ნი ათ, 

რად გა ნაც მხო ლოდ მცი რე და სა შუ ა ლო ზო მის 

სე ზო ნუ რი ჰიდ რო ე ლექ ტ რო სად გუ რე ბის წლი უ რი 

გა მო მუ შა ვე ბის 70-80% წყა ლუხ ვო ბის პე რი ოდ-

ზე მო დის, რაც სა ექ ს პორ ტო რე სურსს უფ რო 

ზრდის, ვიდ რე აკ მა ყო ფი ლებს ად გი ლობ რივ 

მოთხოვ ნას დე ფი ცი ტურ პე რი ოდ ში.

აღ წე რი ლი ვი თა რე ბი დან ნათ ლად ჩანს, თუ რა 

მნიშ ვ ნე ლო ბა გა აჩ ნია მა რე გუ ლი რე ბე ლი ჰე სე ბის 

მშე ნებ ლო ბას და თუ რა ტომ ვერ ჩა ა ნაც ვ ლე ბენ 

მცი რე სე ზო ნუ რი ჰე სე ბი მათ ფუნ ქ ცი ას. მხო ლოდ 

ქვეყნების დასახელება აშშ ცენტი/კვტ/სთ**
ავსტრია 27.285

ბელგია 26.437

ჩეხეთის რესპუბლიკა 21.071

დანია 40.917

ესტონეთი 12.758

ფინეთი 21.361

საფრანგეთი 18.709

გერმანია 35.195

საბერძნეთი 17.309

უნგრეთი 23.307

ირლანდია 25.947

იტალია 27.888

ნორვეგია 17.070

პოლონეთი 19.850

პორტუგალია 24.567

სლოვაკეთი 24.172

სლოვენია 20.185

ესპანეთი 29.531

შვედეთი 24.818

შვეიცარია 22.224

გაერთიანებული სამეფო 20.492

აშშ 17.784

ელექტროენერგიის ტარიფები ევროპის 
ქვეყნებსა და აშშ-ში

* საქართველოს ტარიფად აღებულია 3 სადისტრიბუციო კომპანიის საშუალო სამომხმარებლო ტარიფი
**ტარიფები მოცემულია დღგ-ს გარეშე
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სე ზო ნუ რი სად გუ რე ბით იმ პორ ტის ჩა ნაც ვ ლე ბი-

სათ ვის (200-250 მგვტ), რომ არა ფე რი ვთქვათ 

გაზ რ დილ მოხ მა რე ბა სა და თბო სად გუ რე ბის წი-

ლის შემ ცი რე ბა ზე, სა ჭი რო იქ ნე ბა და ახ ლო ე ბით 

800-1000 მგვტ-ის დად გ მუ ლი სიმ ძ ლავ რის მო დი-

ნე ბა ზე მო მუ შა ვე სად გუ რე ბის მშე ნებ ლო ბა და ამ 

შემ თხ ვე ვა შიც კი იქ მ ნე ბა პრობ ლე მა სა ექ ს პორ-

ტო რე სურ სის კონ ცენ ტ რი რე ბი სა და გა დამ ცე მი 

ხა ზე ბის გა დატ ვირ თ ვის მხრივ.

მოკ ლედ უნ და აღი ნიშ ნოს გა ნახ ლე ბა დი 

ენერ გი ის ისე თი წყა რო ე ბის ნაკ ლე ბი კონ კუ რენ-

ტუ ნა რი ა ნო ბის შე სა ხებ, რო გო რი ცაა ქა რი და 

მზე. გარ და მა თი გა მო მუ შა ვე ბის რე ჟი მუ ლი ნაკ-

ლო ვა ნე ბი სა, მთა ვარ შე მა ფერ ხე ბელ გა რე მო ე-

ბას მა თი ფა სი წარ მო ად გენს. თუ დღეს სა ქარ თ-

ვე ლო ში ახა ლი ჰიდ რო ე ლექ ტ რო სად გუ რის მი ერ 

გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ფა სი 6 

აშშ ცენ ტის ფარ გ ლებ ში მერ ყე ობს, მსოფ ლი ო ში 

ქა რის ენერ გი ის წარ მო ე ბის თვით ღი რე ბუ ლე ბა 

10-12 აშშ ცენ ტის ფარ გ ლებ ში ა, ხო ლო მზის ენერ-

გი ის გა მო ყე ნე ბით წარ მო ე ბუ ლი ელექ ტ რო ე ნერ-

გი ის ფა სი 18-20 აშშ ცენ ტ საც კი აღ წევს. სწო რედ 

ამი ტომ, გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი ალ ტერ ნა ტი-

უ ლი ენერ გი ის წყა რო ე ბის ათ ვი სე ბას სუბ სი დი-

ე ბის ან სხვა სა ხის სა ხელ მ წი ფო დახ მა რე ბის 

მე ქა ნიზ მე ბით უწყო ბენ ხელს. სწო რედ გა ნახ ლე-

ბა დი ენერ გი ის წყა რო ე ბის ათ ვი სე ბის მზარ დი 

ტემ პი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი ევ რო პის ქვეყ ნებ ში 

ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მა ღა ლი ფა სე ბი.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ხუ დონ ჰე სი არის პი კუ რი 

სიმ ძ ლავ რის სად გუ რი. ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ღი-

რე ბუ ლე ბა კი ყვე ლა ზე მა ღა ლი პი კუ რი მოხ მა-

რე ბის პე რი ოდ ში ა. ამ სად გუ რის უპი რა ტე სო ბა 

იმა ში გა მო ი ხა ტე ბა, რომ ელექ ტ რო მოხ მა რე ბის 

პი კის მოხ ს ნა ბა ზი სუ რი სიმ ძ ლავ რის სად გუ რებ-

სა და სე ზო ნურ სად გუ რებს არ შე უძ ლი ათ და ეს 

თვი სე ბა მხო ლოდ პი კუ რი რე გუ ლი რე ბის სად გუ-

რებს აქვთ. თა ვის მხრივ კი მა რე გუ ლი რე ბე ლი 

სად გუ რე ბის მშე ნებ ლო ბის თ ვის პრაქ ტი კუ ლად 

მხო ლოდ ორი მდი ნა რეა მი სა ღე ბი – ენ გუ რი და 

რი ო ნი. ენ გუ რის პო ტენ ცი ა ლის ათ ვი სე ბა სწო-

რედ მა რე გუ ლი რე ბე ლი ჰიდ რო ე ლექ ტ რო სად გუ-

რე ბის მშე ნებ ლო ბის გზით ყვე ლა ზე მი ზან შე წო-

ნი ლი ალ ტერ ნა ტი ვა ა.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, აშ კა რაა 

მა რე გუ ლი რე ბე ლი სად გუ რე ბის უპი რა ტე სო-

ბა სე ზო ნურ სად გუ რებ თან შე და რე ბით, თუმ ცა 

ოპ ტი მა ლუ რი კომ ბი ნა ცი ის პი რო ბებ ში შე საძ-

ლოა მა რე გუ ლი რე ბელ მა და შე და რე ბით მცი რე 

მას შ ტა ბე ბით სე ზო ნურ მა სად გუ რებ მა ერ თად 

ელექ ტ რო ე ნერ გე ტი კულ ბა ლან ს ში შე სა ბა მი სი 

ად გი ლი და ი კა ვონ.

ვი ნა ი დან ხუ დონ ჰესს შე ვე ხეთ, სა ჭი როა აღ-

ვ ნიშ ნოთ ის ეფექ ტი, რა საც მი სი მშე ნებ ლო ბით 

მი ვი ღებთ. პირ ველ რიგ ში აღ სა ნიშ ნა ვია მი სი 

ენერ გე ტი კუ ლი ეფექ ტი. რო გორც ზე მოთ ვთქვით, 

ხუ დონ ჰე სი პი კუ რი რე გუ ლი რე ბის სად გუ რია და 

ის და დე ბით ეფექტს ახ დენს მდი ნა რის ქვე-

დაწელ ში არ სე ბუ ლი ენ გურ ჰე სი სა და ვარ დ ნილ-

ჰე სე ბის გა მო მუ შა ვე ბა ზეც, რაც წლი უ რად 300 

მი ლი ო ნი კვტ/სთ-ით ზრდა ში გა მო ი ხა ტე ბა. ამ 

ენერ გი ის ნა წი ლით მოხ დე ბა იმ პორ ტის ჩა ნაც ვ-

ლე ბა და იმავ დ რო უ ლად სა ექ ს პორ ტო რე სურ სის 

გაზ რ დაც. ფუ ლა დი ღი რე ბუ ლე ბით ეს ზრდა 30 

მი ლი ონ აშშ დო ლარს შე ად გენს, რაც და მა ტე ბით 

და დე ბით ეფექტს მო ახ დენს რო გორც მშპ-ზე, 

ასე ვე მიმ დი ნა რე ან გა რიშ ზე. ხუ დო ნის მშე ნებ-

ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში სა ქარ თ ვე ლოს და უბ რუნ-

დე ბა მდი ნა რე ენ გუ რის ენერ გე ტი კუ ლი პო ტენ-

ცი ა ლის კონ ტ რო ლის ბერ კე ტე ბი და გა იზ რ დე ბა 

ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე მოქ ცე უ ლი აქ ტი ვე-

ბის დაც ვის ხა რის ხი. ათე უ ლი წლე ბით გა იზ რ დე-

ბა ჯვრის წყალ სა ცა ვის სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბა.

პრო ექ ტის ღი რე ბუ ლე ბა მშე ნებ ლო ბის დროს 

გა წე უ ლი ფი ნან სუ რი ხარ ჯის ჩათ ვ ლით შე ად-

გენს 1,2 მი ლი არდ აშშ დო ლარს. ვი ნა ი დან ეს 

პრო ექ ტი ხორ ცი ელ დე ბა უცხო ე ლი ინ ვეს ტო რის 

მი ერ, მო ზი დუ ლი თან ხა ჩა ით ვ ლე ბა პირ და პირ 

უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ად და ამ ინ ვეს ტი ცი ე ბის 

ეფექ ტი მთლი ან ში და პრო დუქ ტ ზე საკ მა ოდ 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. გა სუ ლი წლე ბის სტა ტის ტი კამ 

აჩ ვე ნა, რომ კო რე ლა ცია უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებ-

სტრატეგიები ენერგია

ქვეყნების დასახელება აშშ ცენტი/კვტ/სთ**
საქართველო* 7.151

რუსეთი (მოსკოვი/სანქტ-პეტერბურგი) 11.370

აზერბაიჯანი 4.680

სომხეთი 7.389

  თურქეთი 16.935

ელექტროენერგიის ტარიფები მეზობელ ქვეყნებთან 
შედარებით

* საქართველოს ტარიფად აღებულია 3 სადისტრიბუციო კომპანიის საშუალო სამომხმარებლო ტარიფი
**ტარიფები მოცემულია დღგ-ს გარეშე\
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სა და მშპ-ს ზრდას შო რის არ სე ბობს, კერ ძოდ 

1 მი ლი არ დი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ის პი რო ბებ ში 

ყო ველ წ ლი უ რი ზრდა სა შუ ა ლოდ 5,5 %-ს შე ად-

გენს. შე სა ბა მი სად, მშე ნებ ლო ბის პე რი ოდ ში 

(ექვსი წე ლი) ყო ველ წ ლი უ რად 200 მი ლი ო ნი აშშ 

დო ლა რის ინ ვეს ტი ცია გან ხორ ცი ელ დე ბა, რაც 

მშპ-ს ზრდის მაჩ ვე ნე ბელს და მა ტე ბით 1,1 %-ით 

მა ინც გაზ რ დის. 

პრო ექ ტის ფი ნან სუ რი მო დე ლის მი ხედ ვით, 

2018 წლი დან იწყე ბა ელექ ტ რო ე ნერ გი ის წარ-

მო ე ბა და რე ა ლი ზა ცია რო გორც ში და, ასე ვე 

სა ექ ს პორ ტო ბა ზარ ზე, რაც 240 მი ლი ონ ლარს 

შე ად გენს და ყო ველ წ ლი უ რად იზ რ დე ბა ფა სის 

ეს კა ლა ცი ის ხარ ჯ ზე. ჰე სის მი ერ გა მო მუ შა ვე ბუ-

ლი ელექ ტ რო ე ნერ გია ზამ თ რის სე ზო ნის ოთხი 

თვის გან მავ ლო ბა ში ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე 

ფიქ სი რე ბულ 5,84 აშშ ცენ ტად გა ი ყი დე ბა, რაც 

გავ ლე ნას მო ახ დენს მიმ დი ნა რე ან გა რიშ ზეც, 

რად გა ნაც პირ ვე ლი ვე წელს იგი ანაც ვ ლებს იმ-

პორტს და ახ ლო ე ბით 13,4 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა-

რის ოდე ნო ბით (134 მლნ კვ/სთ X 10 აშშ ცენ ტ ზე) 

და ზრდის ექ ს პორტს კი დევ და მა ტე ბით 136 

მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რით. 

პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის შემ დეგ სა ექ ს-

პორ ტო რე სურ სი ენ გურ ჰე სი სა და ვარ დ ნილ ჰე სის 

და მა ტე ბით მო ცუ ლო ბე ბის ჩათ ვ ლით 1,6 მლრდ 

კვტ/სთ-მდე იზ რ დე ბა, რაც საზღ ვ რამ დე ტრან ს-

პორ ტი რე ბი სათ ვის ად გი ლობ რივ კომ პა ნი ებს 

და მა ტე ბი თი შე მო სავ ლის სა ხით 10 წე ლი წად ში 

192 მი ლი ონ აშშ დო ლარს შე მა ტებს. ჰე სი მნიშ ვ-

ნე ლო ვან გავ ლე ნას იქო ნი ებს ად გი ლობ რი ვი მუ-

ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯეტ ზეც, რო მელ საც ქო ნე ბის 

გა და სა ხა დის სა ხით ყო ველ წ ლი უ რად და ახ ლო ე-

ბით 23 მლნ ლარს შე მა ტებს, რაც დღე ვან დე ლი მუ-

ნი ცი პა ლუ რი ბი უ ჯე ტე ბი სათ ვის წარ მო უდ გე ნე ლი 

თან ხა ა. სა ან გა რი შო პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში, 

რო მე ლიც მო ი ცავს 2020 – 2037 წლებს, ყო ველ წ-

ლი უ რად 409 მი ლი ონ ლა რამ დე შე ვა ცენ ტ რა ლურ 

ბი უ ჯეტ შიც მო გე ბის გა და სა ხა დის სა ხით. ამას 

ემა ტე ბა ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბა 

და მა თი შე მო სავ ლე ბის ეფექ ტი.

დღეს დღე ო ბით პრო ექ ტის ტექ ნი კუ რი, ეკო-

ნო მი კუ რი, ჰიდ რო ლო გი უ რი და ენერ გე ტი კუ ლი 

და სა ბუ თე ბე ბი არა ვი თარ კითხ ვებს არ ბა დებს 

სპე ცი ა ლის ტებს შო რის და ყვე ლა ზე დიდ პრობ-

ლე მას სო ცი ა ლუ რი, კერ ძოდ კი გან სახ ლე ბის 

სა კითხი წარ მო ად გენს. სა უ ბა რია ხა ი შის თე მის 

184 ოჯახ ზე, რაც და ახ ლო ე ბით 800 ადა მი ანს 

უდ რის. წლე ბის მან ძილ ზე ად გი ლობ რივ მო სახ-

ლე ო ბას თან კო მუ ნი კა ცია ძა ლი ან სუს ტი იყო. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გან სახ ლე ბის პრო ცე სი 

პრაქ ტი კუ ლად საბ ჭო თა პე რი ოდ ში გან ხორ ცი-

ელ და და კომ პენ სა ცი ე ბიც გა ი ცა, 90-იან წლებ ში 

მო სახ ლე ო ბა უკან დაბ რუნ და და დღეს მათ თან 

მო ლა პა რა კე ბა მთლი ა ნად თა ვი და ნაა და-

საწყე ბი მკაც რი სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად, 

რო გორც ეს მსოფ ლიო ბანკს აქვს მო ცე მუ ლი 

(საოპერაციო პო ლი ტი კა 4.12).

ხუ დონ ჰე სის ათ წ ლე უ ლებ ში გა წე ლი ლი თე მა, 

მას თან და კავ ში რე ბუ ლი სპე კუ ლა ცი ე ბი უფ რო 

და უფ რო ზრდის გა უ გებ რო ბა სა და ბუ რუსს ად-

გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის თვალ ში, რის გა მოც 

დღეს მა თი გან წყო ბა უაპე ლა ცი ოდ ნე გა ტი უ რი ა. 

ეს კი სა ხელ მ წი ფო სა და კომ პა ნი ის თ ვის და მა ტე-

ბით გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს, თუ კი მათ ქარ თუ-

ლი ენერ გე ტი კის ამ უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ობი ექ ტის 

ამოქ მე დე ბა სურთ. გან სახ ლე ბა ერ თობ რთუ ლი 

და ხან გ რ ძ ლი ვი პრო ცე სი ა, რო მე ლიც ხა ი შის თე-

მის შემ თხ ვე ვა ში სამ ძი რი თად ეტაპ სა და მას ში 

შე მა ვალ ისეთ ამო ცა ნებს მო ი ცავს, რო გო რი ცაა 

მო სახ ლე ო ბი სათ ვის უსას ყიდ ლოდ მი წის აზომ ვა 

და რე გის ტ რა ცი ა, ინ ვენ ტა რი ზა ცი ის მო ნა ცე მე ბის 

გა ნახ ლე ბა, კომ პენ სა ცი ის გან საზღ ვ რის მე თო-

დი კის დად გე ნა და ა.შ.

ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას თან ერ თად გარ-

და უ ვა ლი იქ ნე ბა ბა ზი სურ ელექ ტ რო ე ნერ გი ა ზე 

მოთხოვ ნის ზრდა 5%-ით, ხო ლო მრეწ ვე ლო-

ბის ენერ გო ტე ვა დი დარ გე ბის გან ვი თა რე ბის 

შემ თხ ვე ვა ში ყო ვე ლი ახა ლი ქარ ხა ნა მყი სი ერ 

ზრდას გა მო იწ ვევს. ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი 

გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ რო ში რამ დე ნი მე სა-

ინ ვეს ტი ციო ჯგუფს უკ ვე აქვს გაცხა დე ბუ ლი მე-

ტა ლურ გი უ ლი ქარ ხ ნის მშე ნებ ლო ბის სურ ვი ლი, 

რო მე ლიც წი ნას წა რი საპ რო ექ ტო მო ნა ცე მე ბით 

და მა ტე ბით 150-200 მგვტ ბა ზი სუ რი სიმ ძ ლავ რის 

აუცი ლებ ლო ბას გა ა ჩენს ბა ზარ ზე წლი უ რი მოხ-

მა რე ბით 1 მი ლი არ დი კვტ/სთ, რაც უკ ვე მხო ლოდ 

ერ თი ქარ ხ ნის პი რო ბებ ში მოთხოვ ნის 10%-იანი 

მყი სი ე რი ზრდის წი ნა პი რო ბა ა. ელექ ტ რო ე ნერ-

გი ა ზე მზარდ მოთხოვ ნას კი დევ უფ რო მა ღალ 

ალ ბა თო ბას სძენს ის ფაქ ტიც, რომ ერთ სულ 

მო სახ ლე ზე ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მოხ მა რე ბის 

ოდე ნო ბით სა ქარ თ ვე ლო მე-100 ად გილ ზე დგას 

მსოფ ლი ოს ქვეყ ნებს შო რის. 
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სტრატეგიები

შრომითი კაპიტალი

GAllup-ი 
ჩერდება
ჯიმ კლიფტონმა Gallup-ისგან უმაღლესი კლასის 
კვლევითი ინსტიტუტი შექმნა. მაგრამ მას ერთი 
კითხვის დასმა დაავიწყდა: როგორ უნდა 
გაუმკლავდე ნოვატორის დილემას? 

ავტორი: ჯორჯ ანდერსი

დ 
ა ი სა ხეთ დი დი მიზ ნე ბი – ეს კრე დო ათ - 

წ ლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში შთა ა გო ნებ და 

Gallup-ის მმარ თ ვე ლებს - ჯიმ კლიფ ტონ-

სა და მის დას, ჯე ინ კლიფ ტონ - მი ლერს. 

ისი ნი და მა თი ნა თე სა ვე ბის ჯგუ ფი გახ ლავთ პირ ვე ლი 

ამე რი კუ ლი ოჯა ხი სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის კვლე ვის 

სფე რო ში. ზო გი ერ თი ინ ტერ ვი უ ე რი შე საძ ლოა ტო ვებ დეს 

და ბალ ხელ ფა სი ა ნი „წვრილფეხობის“ შთა ბეჭ დი ლე ბას, 

რო მე ლიც სა ქა ღალ დე ე ბით ხელ ში სა ვაჭ რო ცენ ტ რებ-

ში და ე ხე ტე ბა. მაგ რამ ეს არ ეხე ბა კლიფ ტო ნებს. ქა ლაქ 

ლინ კოლ ნ ში (ნებრასკა) დაწყე ბუ ლი პა ტა რა საქ მი დან 

შექ მ ნილ ბიზ ნესს მათ McKinsey-ის მსგავ სი გან სა კუთ-

რე ბუ ლი პა თო სი შეს ძი ნეს, რო მე ლიც მათ თით ქ მის 

$1-მილიარდიანი ქო ნე ბის შექ მ ნა ში და ეხ მა რა. 

ამ ბო ლო დრომ დე კლიფ ტო ნე ბი და Gallup-ი თით ქოს 

და უ მარ ცხებ ლე ბი ჩან დ ნენ. მა თი ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი პრო-

დუქ ტია Gallup Poll-ი („გელაპის გა მო კითხ ვა“), რო მელ მაც 

დი დად შე უწყო ხე ლი ბრენ დის რეკ ლა მი რე ბას, გახ ს ნა რა 

კა რი მო გე ბი ა ნი კონ ტ რაქ ტე ბის თ ვის კლი ენ ტ თა ერ თ გუ-

ლე ბის, ად მი ნის ტ რა ცი ი სად მი თა ნამ შ რო მელ თა და მო კი-

დე ბუ ლე ბი სა და ორ გა ნი ზა ტო რუ ლი ნი ჭის გა ა ნა ლი ზე ბის 

სა შუ ა ლე ბით. Gallup-ის ტოპ - კ ლი ენ ტ თა შო რი საა Wells 

Fargo, სა ხელ მ წი ფო დე პარ ტა მენ ტი, HCA და Ritz-Carlton-ი. 

თუმ ცა დღეს Gallup-ის „გამარჯვების ფორ მუ ლას“ 

პრობ ლე მე ბი აქვს. კერ ძო ფირ მა არ აჩ ვე ნებს ფი ნან სურ 

მო ნა ცე მებს, მაგ რამ ბევ რი წყა რო გვატყო ბი ნებს, რომ 2012 

წელს შე მო სავ ლებ მა, სულ მცი რე, 10%-ით იკ ლო და $275 

მი ლი ო ნამ დე და ე ცა. მო გე ბა შე ნარ ჩუნ და მხო ლოდ იმი-

ტომ, რომ მოხ და გა ყიდ ვე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბის შემ ცი რე ბა. 

მსხვი ლი კლი ენ ტე ბი ხელ მომ ჭირ ნე ე ბი გახ დ ნენ; შე და რე-

ბით მცი რე მას შ ტა ბი ან პო ტენ ცი ურ კლი ენ ტებს Gallup-ის 

ძვი რად ღი რე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბა ხელ საყ რე ლად არ მი აჩ-

ნი ათ. ერთ დროს წარ მა ტე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო კონ ტ რაქ ტე-

ბის გან ყო ფი ლე ბა დე ზორ გა ნი ზე ბუ ლია მას შემ დეგ, რაც 

ერ თ -ერ თ მა ყო ფილ მა თა ნამ შ რო მელ მა კონ ტ რაქ ტ თან 

და კავ ში რე ბუ ლი თაღ ლი თო ბის შე სა ხებ გა ნაცხა და. 

„დღეს ზრდა ძა ლი ან რთუ ლი ა, – გვე უბ ნე ბა ჯიმ კლიფ ტო-

ნი კომ პა ნი ის ვა შინ გ ტო ნის ოფი სის ელე გან ტურ სხდო მა-

თა დარ ბაზ ში, ფინ ჯან ყა ვას თან. – მე ვცდი ლობ Gallup-ის 

თევ ზ სა ჭე რი გე მის მეშ ვე ო ბით თევ ზი და ვი ჭი რო. 2008 

წლამ დე ამის გა კე თე ბა არ მჭირ დე ბო და. ყვე ლა სატყუ ა რა 

კარ გად მუ შა ობ და. ახ ლა ყვე ლა ფე რი სხვაგ ვა რა და ა“.

Gallup-ის პრობ ლე მე ბი ორი სიტყ ვით შეგ ვიძ ლია ასე 

და ვა ხა სი ა თოთ: „ნოვატორის დი ლე მა“. ჰარ ვარ დის ბიზ-

ნეს ს კო ლის პრო ფე სო რის, კლე ი ტონ კრის ტენ სე ნის მი ერ 

შე მო ღე ბუ ლი ეს ტერ მი ნი გუ ლის ხ მობს ერ თ გ ვარ „სენს“, 

Gallup-ის
გენერალური

აღმასრულებელი
ჯიმკლიფტონი:
„დღესზრდა

ძალიან
რთულია“.
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რო მე ლიც აუცი ლებ ლად შე გეყ რე ბა, თუ ორი ენ ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბი 

მხო ლოდ მა ღა ლი კლა სის კლი ენ ტებ ზე და ყუ რადღე ბას არ მი აქ-

ცევ ბაზ რის და ბალ სეგ მენტს. ნელ - ნე ლა შე მო დის ახა ლი, იაფი 

მე თო დე ბი, რომ ლე ბიც სა ბო ლოო ჯამ ში მთელ დარგს არ ყევს. ეს 

მოხ და ფო ლა დის, სა ცა ლო ვაჭ რო ბი სა და კომ პი უ ტე რუ ლი მეხ-

სი ე რე ბის სფე რო ში. და ახ ლა ეს მე ორ დე ბა სა ზო გა დო ებ რი ვი 

აზ რის კვლე ვის სფე რო შიც. 

„გადამტრიალებლებმა“ Gallup-ის სამ ყა რო ში შე აღ წი ეს 2003 

წელს, რო დე საც Bain-ის კონ სულ ტან ტ მა, ფრედ რა იკ ჰელ დ მა, Net 

Promoter Score-ი გა მო ი გო ნა - მოქ ნი ლი და მარ ტი ვი ალ ტერ ნა ტი ვა 

Gallup-ის კლი ენ ტ თა კმა ყო ფი ლე ბის შემ ს წავ ლე ლი რთუ ლი ან კე-

ტე ბი სა. რა იკ ჰელ დი ამ ბობ და, რომ კომ პა ნი ას შე უძ ლია დას ვას 

მხო ლოდ ერ თი კითხ ვა: „რამდენად სა ვა რა უ დო ა, რომ გაგ ვი წი-

ოთ რე კო მენ და ცია თქვენს მე გო ბარ თან ან კო ლე გას თან?“ დღეს 

ნე ბის მი ერს შე უძ ლია ჩა ა ტა როს მომ ხ მა რე ბელ თა ერ თ გუ ლე ბის 

მაჩ ვე ნებ ლის მარ ტი ვი კვლე ვა ინ ტერ ნე ტით რამ დე ნი მე წუთ ში, 

უფა სოდ, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ რა იკ ჰელ დ მა და პარ ტ ნი ო რებ მა 

სა ვაჭ რო მარ კა Net Promoter-ი ოფი ცი ა ლუ რად და ა რე გის ტ რი რეს. 

„კლიენტებთან ურ თი ერ თო ბა ციფ რებ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა“, – 

ბრა ზობს ჯიმ კლიფ ტო ნი. Gallup-მა წლე ბი მი უძღ ვ ნა კლი ენ ტ თა 

სრუ ლი შთა ბეჭ დი ლე ბის 11-ნაბიჯიანი სა ზო მის შე მუ შა ვე ბას. მის 

სა ნი მუ შო კლი ენ ტ თა რიცხ ვ ში წლე ბის გან მავ ლო ბა ში შე დი ოდ-

ნენ ისე თი კომ პა ნი ე ბი, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, Lexus-ის აშ შ -

ის კო მერ ცი უ ლი გან ყო ფი ლე ბა, მაგ რამ ის ელი ტუ რი ავ ტო მო ბი-

ლე ბის მწარ მო ე ბე ლ სხვა მიმ წო დე ბელ თან, Maritz Research-თან, 

გა და ვი და. გარ და ამი სა, ის სა კუ თარ შტა ტი ან ანა ლი ტი კო სებს 

იყე ნებს. თუმ ცა Gallup-თან ჯერ კი დევ მუ შა ობს Lexus-ის ზო გი ერ-

თი არა ა მე რი კუ ლი გან ყო ფი ლე ბა. 

მსგავს პრობ ლე მებს კლიფ ტო ნი კი დევ ერთ მსხვილ პრო დუქ-

ტ თან, Gallup-ის პერ სო ნა ლის ჩარ თუ ლო ბის 12-კითხვიან ან კე-

ტას თან და კავ ში რე ბით გა და აწყ და. ეს ძა ლი ან მო გე ბი ა ნი საქ მე 

იყო გა სუ ლი ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში, რომ ლის კლი ენ ტე ბიც 

Wells Fargo, PNC Financial Services-ი და Stryker-ი იყ ვ ნენ

არც Gallup-ი და არც მი სი კლი ენ ტე ბი არ სა უბ რო ბენ ფა სებ ზე, 

მაგ რამ ჰე ი ზენ უაიტ მე ი ე რი, რო მელ მაც ჯორ ჯი ის სა ხელ მ წი ფო 

უნი ვერ სი ტეტ ში და იც ვა სა დოქ ტო რო დი სერ ტა ცია პერ სო ნა ლის 

ჩარ თუ ლო ბის კვლე ვე ბის თე მა ზე, აცხა დებს, რომ სრუ ლი სერ-

ვი სი შე საძ ლოა ჯდე ბო დეს $23-დან $27-მდე ერთ გა მო კითხულ 

პი როვ ნე ბა ზე. 

Marriott-ში ამ ჟა მად ამ მო ნა ცე მე ბის მი ღე ბა ერთ თა ნამ შ-

რო მელ ზე $10 ჯდე ბა Aon Hewitt-ის გა მო კითხ ვი სა და ში და ანა-

ლი ზის კომ ბი ნა ცი ის მეშ ვე ო ბით. ახა ლი სის ტე მა ნიშ ნავს იმას, 

რომ Gallup-ი აღარ ატა რებს თა ნამ შ რომ ლე ბის გა მო კითხ ვებს 

Marriott-ის Ritz-Carlton-ის გან ყო ფი ლე ბის თ ვის, თუმ ცა ის კვლა-

ვაც გა ნაგ რ ძობს Ritz-Carlton-ის სტუმ რე ბის გა მო კითხ ვას. 

ახა ლი და ბალ ტა რი ფი ა ნი კომ პა ნი ე ბი, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი-

თად, SurveyMonkey, მცი რე გა მო კითხ ვებს უფა სოდ ატა რე ბენ, 

ხო ლო დიდ გა მო კითხ ვებს – სულ რა ღაც ცენ ტე ბად ერთ რეს პონ-

დენ ტ ზე. „მე ვთვლი, რომ ეს შეც დო მა ა, – ამ ბობ ჯონ ფლე მინ გი, 

Gallup-ის მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის ერ თ -ერ თი წამ ყ ვა ნი სპე ცი ა-

ლის ტი. – ჩვე ნი სა მუ შაო მეც ნი ე რუ ლად შე მოწ მე ბუ ლია და არ ვარ 

დარ წ მუ ნე ბუ ლი, რომ მათ შემ თხ ვე ვა შიც ასე ა“. 

Gallup-ის გან სა კუთ რე ბუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა აშ კა რად ჩანს 

ლინ კოლ ნ ში, სა დაც ნაც რის ფერ კა ბი ნებ ში მსხდო მი ასო ბით 

ადა მი ა ნი ყო ველ სა ღა მოს უკავ შირ დე ბა ამე რი კე ლებს. 61 წლის 

ედ დი უ ბა სი Gallup-ის ერ თ -ერ თი წამ ყ ვა ნი ინ ტერ ვი უ ე რია და 

მი სი ყუ რე ბა დი დი სი ა მოვ ნე ბა ა. ერ თ -ერთ ქალ ბა ტონს, რო მე-

ლიც ამ ბობს, რომ რეს ტო რან ში ეჩ ქა რე ბა, დი უ ბა სი არ წ მუ ნებს: 

„ქალბატონო, ჩვენ ამას ორ წუთ ზე ნაკ ლებ დრო ში და ვამ თავ-

რებთ, თუ სა შუ ა ლე ბას მომ ცემთ, რომ სწრა ფად ვი მოქ მე დო და 

თუ ბევრს არ ვი ლა პა რა კებთ“. 

დი უ ბა სის თ ვის სამ წუ ხა როდ, სა ტე ლე ფო ნო გა მო კითხ ვე ბი 

ის ხე ლოვ ნე ბა ა, რო მე ლიც წარ სულს ბარ დე ბა. მო ნა ცემ თა შეგ-

რო ვე ბა, სულ მცი რე, ხუთ ჯერ ძვი რი ჯდე ბა, ვიდ რე ინ ტერ ნე ტით 

გა მო კითხ ვა. შე მო მა ვა ლი ზა რე ბის იდენ ტი ფი კა ტო რე ბი სა და 

ავ ტო მო პა სუ ხე ე ბის სა ყო ველ თაო გავ რ ცე ლე ბა ნიშ ნავს იმას, 

რომ ბევ რი შემ თხ ვე ვი თი წე სით შერ ჩე უ ლი სა მიზ ნე სუ ბი ექ ტი 

ყურ მილს არ იღებს. ამას წი ნათ ლინ კოლ ნ ში ინ ტერ ვი უ ერ მა 

ლო რი კრეს ტილ მა 130 ზა რი გა ნა ხორ ცი ე ლა ერ თი სა ღა მოს გან-

მავ ლო ბა ში და მხო ლოდ ორ ადა მი ან თან გა სა უბ რე ბა მო ა ხერ ხა. 

Gallup-ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბის ვა რა უ დით, სა ტე ლე ფო ნო გა მო-

კითხ ვე ბი, რომ ლე ბიც ამ ჟა მად მო ნა ცემ თა შეგ რო ვე ბის ერთ 

მე სა მედს შე ად გენს, ათ წე ლი წად ში შე საძ ლოა 10%-მდე შემ ცირ-

დეს. დღე ვან დელ მუდ მი ვად მოძ რავ სა ზო გა დო ე ბას თან და კავ-

ში რე ბა Gallup-ისთვის რთუ ლი ა. Ipad-ის აპ ლი კა ცი ე ბის შექ მ ნა 

პრი ო რი ტე ტად მხო ლოდ გა სუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში იქ ცა; მო-

ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბის მომ ხ მა რებ ლე ბის სწო რი კომ ბი ნა ცი ის 

გან საზღ ვ რა მუდ მი ვი პრობ ლე მა ა. Gallup-ის წარ მო მად გენ ლე ბი 

ამ ტ კი ცე ბენ, რომ მოთხოვ ნას პა სუ ხო ბენ. მთა ვა რი სა ო პე რა-

ციო დი რექ ტო რი ჯე ინ მი ლე რი ამას „დამანგრეველი ინო ვა ცი ის 

წე ლი წადს“ უწო დებს. მაგ რამ Gallup-ის პრეს ტიჟ მა დარ ტყ მა 

გა ნი ცა და 2012 წლის საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბი სას, რო დე საც 

სტა ტის ტი კის ექ ს პერ ტ მა, ნე იტ სილ ვერ მა, პრე ზი დენტ ობა მას 

გა მარ ჯ ვე ბის ყვე ლა ზე ზუს ტი პროგ ნო ზი აჩ ვე ნა. Gallup-ის შე დე-

გე ბით კი რომ ნის უფ რო დი დი მხარ და ჭე რა ჰქონ და.  

Gallup-ის ბო ლოდ რო ინ დე ლი მო უქ ნე ლო ბა მკვეთ რად გან-

ს ხ ვავ დე ბა კლიფ ტო ნის ძვე ლი ენერ გი უ ლი სტი ლი სა გან. დონ 

კლიფ ტო ნი, მე ო რე მსოფ ლიო ომის ბომ ბ დამ შე ნის შტურ მა ნი, 

ომის შემ დეგ შინ, ნებ რას კა ში დაბ რუნ და, მი ი ღო მეც ნი ე რე ბა თა 

კან დი და ტის ხა რის ხი ფსი ქო ლო გი ა ში და გა დაწყ ვი ტა უარი ეთ-

ქ ვა მი სი დარ გი სათ ვის ჩვე უ ლი პა თო ლო გი უ რი ქცე ვის კვლე ვა-

ზე. „მამამ შე ამ ჩ ნი ა, რომ ბიბ ლი ო თე კა ში არ იყო წიგ ნე ბი იმის 

შე სა ხებ, თუ რო გორ უნ და გა ა კე თონ ჯან მ რ თელ მა ადა მი ა ნებ მა 

უკეთ ის, რა საც აკე თე ბენ“, – იხ სე ნებს ჯი მი. არ სე ბობ და დი დი 

ხარ ვე ზი, რო მე ლიც უნ და შევ სე ბუ ლი ყო. 

დონ კლიფ ტონ მა გახ ს ნა Selection Research-ი – პა ტა რა კომ პა-

ნი ა, რო მე ლიც ნი ჭის შე ფა სე ბას და ბაზ რის კვლე ვას ატა რებ და. 

მი სი ქა ლიშ ვი ლი ჯე ი ნი იღებ და ათ ცენტს თი თო ე უ ლი ან კე ტის თ-
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სტრატეგიები შრომითი კაპიტალი

მოკლე რეზიუმე

mcKinsey-ის 
ანგარიში

1920-იანწლებშიდაფუძნებუ-
ლისაკონსულტაციოკომპანია
McKinsey&Co.თავიდანვე
წარმოადგენდაფარულ,მაგრამ
ყოვლისმომცველძალასდიდბიზ-
ნესში.როგორცდაფმაკ-დონალ-
დიწერსწიგნში„ფირმა“(The
Firm,გამომცემლობაSimon&
Schuster),მან„გადაანაწილა
იერარქიულისტრუქტურათეთრ
სახლში;მანმიმართულება
მისცაომისშემდგომიევროპის
მასშტაბურკორპორაციულრე-
ორგანიზაციას;მანხელიშეუწყო
შტრიხ-კოდისგამოგონებას;მან
მოახდინაბიზნესსკოლებისრე-
ვოლუცია;მასეკუთვნისბიუჯეტის
დაგეგმვის,როგორცმართვის
ინსტრუმენტის,იდეაცკი“.თუმცა
ასევემრავალრიცხოვანიიყო
მისიწარუმატებლობებიც:მან
ურჩიაAT&T-ს,არეფიქრამობი-
ლურტელეფონებზე;დაკავებული
იყოგადაადგილებებითGM-ში,
როდესაცშემოვიდნენიაპონელე-
ბი;და1995წელსდაბეჯითებით
ურჩიაJPMorgan-ს,თავიდაე-
ნებებინაკრედიტირებისათვის.
გარდაამისა,შარშანმისყოფილ
გენერალურაღმასრულებელს,
რაჯატგუპტას,ბრალიდას-
დესინსაიდერულგარიგებებში.
საბოლოოჯამში,McKinsey-ის
უდიდესწარმატებადალბათუნდა
ჩაითვალოსის,რომ,მიუხედავად
არაერთმნიშვნელოვანიშედეგე-
ბისა,საკუთართავსშეუცვლე-
ლადწარმოაჩენს.
–ფრედალენი

ვის, რომ ლებ საც ის სამ ზა რე უ ლოს მა გი და ზე აგ-

რო ვებ და. ვა ჟი ჯი მი ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და გუნდს, 

რო მე ლიც ეკითხე ბო და მე ღო რე ებს, რო გორ ებ რ-

ძოდ ნენ ისი ნი ე.წ. „კუდების კვნე ტის“ (ღორების 

კა ნი ბა ლიზ მის) პრობ ლე მას თა ვი ანთ ფერ მებ ში. 

1988 წლის თ ვის კლიფ ტო ნებს ჰყავ დათ თით ქ მის 

200 თა ნამ შ რო მე ლი და ჰქონ დათ უფ რო დი დი 

ამ ბი ცი ე ბი. მათ გა და ი ხა დეს $10-დან $20 მი ლი ო-

ნამ დე Gallup Inc.-ში, რო მე ლიც მყიდ ველს ეძებ და 

ლე გენ და რუ ლი დამ ფუძ ნებ ლის, ჯორჯ ჰ. გე ლა პის 

(George H. Gallup) გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ. დონ 

კლიფ ტო ნი თავ მ ჯ დო მა რე გახ და; ჯი მიმ მა ლე ვე 

გე ნე რა ლუ რი აღ მას რუ ლებ ლის პოს ტი და ი კა ვა. 

მომ დევ ნო 19 წლის გან მავ ლო ბა ში კლიფ ტო ნებ მა 

სა თა ნა დოდ გა მო ი ყე ნეს ყვე ლა სა ჭი რო ბერ კე ტი. 

ჯი მი – კარ გად ჩაც მუ ლი, ენერ გი უ ლი და და მა ჯე-

რე ბე ლი – ფარ თო კავ ში რე ბის მქო ნე გე ნე რა ლუ-

რი აღ მას რუ ლე ბე ლი გახ და ვა შინ გ ტონ ში. 2002 

წლის თ ვის Gallup-ს 1000-ზე მე ტი თა ნამ შ რო მე ლი 

ჰყავ და და წე ლი წად ში და ახ ლო ე ბით $210 მი ლი-

ო ნის გა ყიდ ვებს ახორ ცი ე ლებ და. 

ძი რი თა დი საქ მი ა ნო ბა ლინ კოლ ნი დან გა-

და ვი და ახალ ელე გან ტურ კომ პ ლექ ს ში ომა ჰის 

სა ნა პი რო ზოლ ში. აქ მთა ვა რი სა ო პე რა ციო 

დი რექ ტო რის მო ვა ლე ო ბებს დო ნის ყვე ლა ზე უმ ც-

რო სი და, ჯე ინ მი ლე რი, ას რუ ლებს. კი დევ ორი და 

ახორ ცი ე ლებს სა გან მა ნათ ლებ ლო და ბავ შ ვ თა 

დაც ვის ინი ცი ა ტი ვებს Gallup-ის ფარ გ ლებ ში. ყო-

ფი ლი თა ნამ შ რომ ლე ბი ამ ბო ბენ, რომ Gallup-ის 

მი ზა ნი ა, მი აღ წი ოს 50%-იან მთლი ან შე მო სა ვალს 

თა ვი სი საქ მი ა ნო ბი დან. 

ინ სა ი დე რე ბი სათ ვის, რომ ლებ საც გა უ მარ-

თ ლათ და აქ ცი ე ბი ად რე შე ი ძი ნეს, Gallup-ის 

კერ ძო აქ ცი ე ბი ძა ლი ან კარ გი და ბან დე ბა ა. აქ ცი ა, 

რო მე ლიც 1995 წელს $90 ღირ და, დღეს $835-ად 

იყი დე ბა. თა ნამ შ რომ ლე ბი, რომ ლე ბიც არ არი ან 

ოჯა ხის წევ რე ბი, კომ პა ნი ის და ახ ლო ე ბით ერთ 

მე სა მედს ფლო ბენ; და ნარ ჩე ნი კლიფ ტო ნებს 

ეკუთ ვ ნის. $1,4 მი ლი არ დად შე ფა სე ბულ Gallup-ში 

კლიფ ტო ნე ბის წი ლი და ახ ლო ე ბით $930 მი ლი ონს 

შე ად გენს. 

ოჯა ხის წი ლი შე საძ ლოა ორ ჯერ მე ტიც ყო-

ფი ლი ყო, კომ პა ნი ას რომ კვლა ვაც 1990-იანი 

წლე ბის ტემ პით გა ნეგ რ ძო ზრდა. ჯიმ კლიფ ტო ნი 

მიზეზად ეკო ნო მი კურ კრი ზისს და მომ ხ მა რე ბელ-

თა ხელ მომ ჭირ ნე ო ბას ასახელებს. „მსხვილ კომ-

პა ნი ებ ში ში და ზრდა არ მიმ დი ნა რე ობს, – ჩი ვის 

ის. – მთე ლი მა თი სტრა ტე გია ხარ ჯე ბის შემ ცი რე-

ბის კე ნაა მი მარ თუ ლი. ჩვენ ეკო ნო მი კის აღ დ გე ნა 

გვჭირ დე ბა“. 

ზო გი ერ თი უსი ა მოვ ნე ბა Gallup-მა სა კუ თარ 

თავს თვი თონ მო უ ტა ნა. კლიფ ტო ნის 2009 წლის 

მე მო, რო მე ლიც FORBES-ის ხელ ში მოხ ვ და, თა-

ნამ შ რომ ლებს ატყო ბი ნებ და, რომ თავ დაც ვის სა-

მი ნის ტ რო შე საძ ლოა სა ბო ლოო ჯამ ში მათ თ ვის 

წე ლი წად ში $100-მილიონიან ბიზ ნე სად ქცე უ ლი-

ყო, მაგ რამ არა ფე რი გა მო ვი და. პრობ ლე მე ბი და-

იწყო 2009 წელს, რო დე საც ყო ფილ მა თა ნამ შ რო-

მელ მა მა იკლ ლინ დ ლიმ შე ი ტა ნა მამ ხი ლე ბე ლი 

სარ ჩე ლი ქ. ვა შინ გ ტო ნის ფე დე რა ლურ სა სა მარ-

თ ლო ში, აცხა დებ და რა, რომ Gallup-ი ამა ტებ და 

სა მუ შაო სა ა თებს სამ თავ რო ბო კონ ტ რაქ ტებ ზე. 

შარ შან ამ პრო ცესს აშ შ -ის იუს ტი ცი-

ის სა მი ნის ტ რო შე უ ერ თ და და ივ ლის ში 

$10,5-მილიონიანი კომ პენ სა ცია მი ი ღო. Gallup-ს 

ოთხი თვით აეკ რ ძა ლა გა ნაცხა დის შე ტა ნა ახა-

ლი სა ხელ მ წი ფო კონ ტ რაქ ტე ბის მი სა ღე ბად. 

კომ პა ნი ამ არ აღი ა რა დარ ღ ვე ვა, მაგ რამ მო უ წია 

დამ შ ვი დო ბე ბო და თა ვის სამ აღ მას რუ ლე ბელს 

სა ხელ მ წი ფო კონ ტ რაქ ტე ბის გუნ დი დან. 

კლიფ ტო ნი, რო მელ მაც სა ხელ მ წი ფო კონ-

ტ რაქ ტე ბის გუნ დის სა თა ვე ში თა ვი სი 30 წლის 

ვა ჟი, ჯო ნი, ჩა ა ყე ნა, დიდ სი ნა ნულს არ ამ ჟ ღავ-

ნებს. „მთავრობა ძა ლი ან რთუ ლი კლი ენ ტია და ეს 

კი დევ მსუ ბუ ქად არის ნათ ქ ვა მი, – ამ ბობს ახ ლა 

ჯიმ კლიფ ტო ნი. – ჩვენ ყვე ლა ღო ნეს ვხმა რობთ, 

რომ და ვეხ მა როთ მათ ჩვე ნი სა უ კე თე სო ინ ს ტ-

რუ მენ ტე ბის მეშ ვე ო ბით. მაგ რამ ეს იგი ვე ა, რაც 

შრო მი სუ უ ნა რო ნა თე სა ვებ თან ერ თად მუ შა ო ბა. 

სა ბო ლო ოდ ისი ნი ჩათ ვ ლი ან, რომ ყვე ლა პრობ-

ლე მა შენ გან მო დის“. ჯო ნი აცხა დებს: „მე არ 

გავ ჩერ დე ბი, სა ნამ ამას არ მო ვაგ ვა რებ“. 

ჯიმ კლიფ ტონ სა და ჯე ინ მი ლერს არ უნ დათ, 

რომ Gallup-ი არაპ რო ფე სი ო ნა ლე ბის ხელ ში მოხ-

ვ დეს. „ვიცი, რომ ამას საფ ლა ვი დან ვერ გა ა კონ-

ტ რო ლებ, – ამ ბობს ჯი მი, – მაგ რამ ვი მე დოვ ნებ, 

ჩვენ შევ ძ ლებთ რა ი მე ვი ღო ნოთ იმის თ ვის, რომ 

Gallup-ი 100 წლის შემ დე გაც და მო უ კი დე ბე ლი 

იყოს და ოჯახს ეკუთ ვ ნო დეს“. თუ ფირ მა ზრდის 

გზას არ და უბ რუნ და, არ არის გა მო რიცხუ ლი, 

შემ დე გი თა ო ბა სხვა აზ რის იყოს. შე საძ ლოა 

არ სე ბობ დეს გა მო კითხ ვა, რო მე ლიც ამას გა მო-

ავ ლენს. და შე საძ ლოა ის მხო ლოდ ერთ კითხ ვას 

შე ი ცავ დეს. 
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სტრატეგიები

ენერგიის ახალი წყაროები

იგივე სიმინდის სპირტი,  
მხოლოდსხვასახელწოდებით
ჰოლანდიური კომპანია და ეთანოლის ამერიკული მწარმოებელი იმედოვნებენ, 
რომ ახალი ტიპის საწვავით აგვივსებენ ავტომობილის ავზებს – მიუხედავად იმისა, 
გამართლებულია თუ არა ეს ეკონომიკური თვალსაზრისით. გმადლობთ, ვაშინგტონო.
ავტორი: კრისტოფერ ჰელმანი

ე
მეტ ს ბურ გის (აიოვა) სი მინ დის 

ყა ნე ბით გარ შე მორ ტყ მულ ველ ზე 

გან ლა გე ბუ ლია ეთა ნო ლის მწარ მო ე-

ბე ლი ქარ ხა ნა, რო მე ლიც 20 მი ლი ო ნი 

ბუ შე ლი სი მინ დის გა და მუ შა ვე ბით წე ლი წად-

ში 55 მი ლი ონ გა ლონ ეთა ნოლს იძ ლე ვა. მის 

გვერ დით კი შენ დე ბა სრუ ლი ად ახა ლი ტი პის 

ქარ ხა ნა. ისიც ეთა ნო ლის მწარ მო ე ბე ლი 

იქ ნე ბა, მაგ რამ ნაც ვ ლად სი მინ დის მარ ც ვ ლე-

ბი სა, გა მო ი ყე ნებს მის ღე როს, ფო თოლ სა და 

ფუ ჩეჩს და წე ლი წად ში 285 000 ტო ნა ნედ ლე უ-

ლი დან და გეგ მილ 25 მი ლი ონ გა ლონ ეთა ნოლს 

მი ი ღებს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მი სი პრო-

დუქ ცია ქი მი უ რი შე მად გენ ლო ბით იდენ ტუ რი 

იქ ნე ბა მე ზო ბელ ძველ სა წარ მო ში მი ღე ბუ ლი 

ეთა ნო ლი სა, მას გან ს ხ ვა ვე ბულ სა ხელს უწო-ფ
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დე ბენ: ცე ლუ ლო ზუ რი ეთა ნო ლი. 

ცე ლუ ლო ზუ რი ეთა ნო ლის მწარ მო ე ბე ლი ქარ ხა ნა ქვე ყა ნა ში 

ეთა ნო ლის რი გით მე ო რე მწარ მო ებ ლის, Poet-ისა (1,6 მი ლი არ-

დი გა ლო ნი წე ლი წად ში) და სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ქი მი კა ტე ბის 

მწარ მო ე ბე ლი ჰო ლან დი უ რი კომ პა ნი ის, Royal DSM-ის, ერ თობ ლი-

ვი სა წარ მო ა. ახალ ქარ ხა ნა ში მა ღალ ტექ ნო ლო გი ურ დო ნე ზე მი-

ღე ბუ ლი ფერ მენ ტე ბი შლის ცე ლუ ლო ზის მტკი ცედ შე კავ ში რე ბულ 

მო ლე კუ ლებს და გა მო ყო ფი ლი შა ქა რი, სა ფუ ა რის ბაქ ტე რი ე ბით 

გა მოწ ვე უ ლი დუ ღი ლის შე დე გად, მას ეთა ნო ლად გარ დაქ მ ნის. თუ 

ეს სქე მა და Poet-ის ტეს ტი რე ბის მოწყო ბი ლო ბა გა ა მარ თ ლებს, 

მა შინ ქარ ხა ნა, რო მელ საც Liberty („თავისუფლება“) ჰქვია, ხორცს 

შე ას ხამს ოც ნე ბას, რომ ლის ას რუ ლე ბაც ბევ რ ჯერ გა და ვა დე ბუ ლა. 

ამე რი კის ნავ თობ პ რო დუქ ტე ბის ინ ს ტი ტუ ტის (American Pe-

troleum Institute) სა კად რო და სტრა ტე გი უ ლი მრჩე ვე ლი, ნავ თო-

ბინ დუს ტ რი ის სფე როს რუ პო რი და ცნო ბი ლი ცი ნი კო სი პატ რიკ 

კე ლი, დამ ცი ნა ვად იღი მე ბა და აცხა დებს, რომ წლე ბის გან მავ-

ლო ბა ში გა ცე მუ ლი ცა რი ე ლი და პი რე ბე ბის შემ დეგ ცე ლუ ლო ზუ რი 

ეთა ნო ლი ჯერ კი დევ „ფანტომურ საწ ვა ვად“ რჩე ბა. მი სი თქმით, 

მა ში ნაც კი, თუ ყვე ლა ქარ ხა ნა ისე იმუ შა ვებს, რო გორც იმე დოვ-

ნე ბენ, მათ მი ერ მი ღე ბუ ლი პრო დუქ ცია ზღვა ში წვე თი იქ ნე ბა იმ 

130 მი ლი არდ გა ლონ თან შე და რე ბით, რო მელ საც ავ ტო მო ბი ლე ბი 

ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში მო იხ მა რენ. და მა ინც, ამ ჟა მად ისე თი 

კომ პა ნი ე ბი, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, DuPont-ი და Abengoa, 

ცე ლუ ლო ზუ რი ეთა ნო ლის მწარ მო ე ბელ ათო ბით დიდ ქარ ხა ნას 

აშე ნე ბენ და მათ მწყობ რ ში ჩა ყე ნე ბას 2014 წლის თ ვის გეგ მა ვენ. 

უკ ვე წელს სამ ხ რეთ და კო ტა ში და ფუძ ნე ბულ მა Blue Sugars-მა 

და ფლო რი და ში და ფუძ ნე ბულ მა Ineos-მა ცე ლუ ლო ზუ რი ეთა ნო-

ლის წარ მო ე ბა და იწყეს. „ფანტომური საწ ვა ვი? ვფიქ რობ, გა ი სად 

ამ დროს ეს მეტ სა ხე ლი აღარ იარ სე ბებს“, – ამ ბობს ჰიუ უელ ში, 

DSM North America-ს პრე ზი დენ ტი. 

DSM-ს მტკი ცედ სჯე რა ცე ლუ ლო ზუ რი ეთა ნო ლის კარ გი მო-

მავ ლის. ის ლო მის წილს – $150 მი ლი ონს – აბან დებს Liberty-ში. 

მაგ რამ არა ვინ სცემს პა სუხს ერთ მთა ვარ შე კითხ ვას: გა მარ თ ლე-

ბუ ლია თუ არა ეთა ნო ლის წარ მო ე ბა ეკო ნო მი კუ რად? ამე რი კე ლი 

ეთა ნო ლის მწარ მო ებ ლე ბი ცუდ გან წყო ბა ზე არი ან. სი მინ დის 

მა ღა ლი ფა სე ბის, ეთა ნო ლის და ბა ლი ფა სე ბი სა და შაქ რის ლერ წ-

მი სა გან დამ ზა დე ბუ ლი ბრა ზი ლი უ რი ეთა ნო ლის სულ უფ რო მზარ-

დი იმ პორ ტის პი რო ბებ ში, ეთა ნო ლის ამე რი კელ მწარ მო ებ ლებს 

ბო ლო ორი წლის გან მავ ლო ბა ში ბევ რი ქარ ხ ნის და კონ სერ ვე ბა 

მო უხ დათ. ამ ჟა მად, გაზ ზე მო მუ შა ვე ახა ლი ტი პის ავ ტო მო ბი-

ლე ბის წყა ლო ბით, 7%-ით ნაკ ლე ბი საწ ვა ვი მო იხ მა რე ბა, ვიდ რე 

2007 წელს. ნავ თობ გა და მა მუ შა ვე ბე ლი ინ დუს ტ რია უკ ვე დად გა 

ბენ ზი ნი სა და ეთა ნო ლის შე რე უ ლი შე მად გენ ლო ბის – ერთ გა ლონ 

ბენ ზინ ზე 10% ეთა ნო ლი – გა მო ყე ნე ბის პრობ ლე მის წი ნა შე, რა მაც 

გარ კ ვე უ ლი დო ზით შეზღუ და მოთხოვ ნა ბენ ზინ ზე. 

რო დე საც ეთა ნო ლის წარ მო ე ბა ეკო ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბის 

წი ნა შე დად გა, ათო ბით სპირ ტ სახ დე ლი სა წარ მო გა კოტ რ და. ერთ 

დროს უმ ს ხ ვი ლე სი სპირ ტ სახ დე ლი, VeraSun-ი, გა კოტ რე ბის გა მო, 

2009 წელს ნავ თობ გა და მა მუ შა ვე ბელ მა კომ პა ნია Valero-მ შე ის-

ყი და, რო მელ მაც რამ დე ნი მე ქარ ხა ნა და ა კონ სერ ვა. „ის კომ პა-

ნი ე ბი, რომ ლე ბიც ეკო ნო მი კურ პრობ ლე მებს წა აწყ დ ნენ, სპირ ტის 

წარ მო ე ბის ბიზ ნეს ში ბო ლო წუთ ში ჩა ერ თ ვ ნენ, რო დე საც ოქ როს 

ცი ებ - ცხე ლე ბა იგ რ ძ ნეს. სწო რედ ასეთ მა კომ პა ნი ებ მა გა ნი ცა დეს 

მარ ცხი“, – ამ ბობს Poet-ის (რომელმაც 25 წლის გან მავ ლო ბა ში 

ეთა ნო ლის მწარ მო ე ბე ლი 27 ქარ ხ ნის გან შემ დ გა რი კომ პ ლექ სი 

შექ მ ნა) გე ნე რა ლუ რი მე ნე ჯე რი ჯეფ ლო ტი. 

ჩნდე ბა კითხ ვა, რა სა ჭი როა მე ტი შე საძ ლებ ლო ბე ბის შექ მ ნა 

ისე დაც აშ კა რად გა დატ ვირ თუ ლი ბაზ რის თ ვის? რა სა ჭი როა 

ფე დე რა ლუ რი მან და ტე ბი და გრან ტე ბი? Poet-მა ენერ გე ტი კის 

დე პარ ტა მენ ტის გან $80 მი ლი ო ნი მი ი ღო Liberty-სათვის. გრან ტის 

გა რე შე, ამ ბობს ლო ტი, „ალბათ ვერ ავა შე ნებ დით ამ ქარ ხა ნას. 

უელ ში კი აცხა დებს: „ჩვენ ვერ და ვა ბან დებ დით კა პი ტალს ამ ქარ-

ხა ნა ში, რომ არა „განახლებადი საწ ვა ვის სტან დარ ტი“. 

„განახლებადი საწ ვა ვის სტან დარ ტი“ არის 2007 წელს მი- ფ
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სტრატეგიები ენერგიის ახალი წყაროები

სიმინდისმეფე:წლებისგანმავლობაში
ცელულოზურიეთანოლისწარმოების
რამდენჯერმედაწყებისადაშეჩერებისშემდეგ
Poet-ისგენერალურიმენეჯერისახალი
ქარხანაპირობასდებს,რომამ„ფანტომურ
საწვავს“სინამდვილედაქცევს.
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ტენდენციები

რაზე საუბრობს Forbes.com-ის 49 მილიონი 

მომხმარებელი? ამის უკეთ გასარკვევად 

თვალი გადაავლეთ ქვემოთ მოცემულ ტექსტს 

ან აკრიფეთ შემდეგი მისამართი:

Forbes.com/business

პერსონა
მაილი საირუსი
ის ბე ჯი თად შრო მობს ფუ ლის სა შოვ-

ნე ლად: ყო ფი ლი ბავ შ ვი- ვარ ს კ ვ ლა ვის 

VMa-ს („ვიდეომუსიკალური პრე მი ა“) 

თა ვაშ ვე ბუ ლი მხი ა რუ ლე ბა იყო თა-

ნა მედ რო ვე მუ სი კა ლუ რი მარ კე ტინ-

გის ტრი უმ ფი, რო მე ლიც აძ ლი ე რებს 

აჟი ო ტაჟს ოქ ტომ ბერ ში და გეგ მი ლი 

Bangerz-ის გარ შე მო.    

კომპანია
entergy
ეს ენერ გომ წარ მო ე ბე ლი ხუ რავს 

მოძ ვე ლე ბულ ბირ თ ვუ ლი ენერ გი-

ის მწარ მო ე ბელ ქარ ხ ნებს ქვე ყა ნა ში 

კა ნო ნე ბის გამ კაც რე ბი სა და ბუ ნებ რივ 

აირ ზე ფა სე ბის ვარ დ ნის ფონ ზე; ამას 

შე უძ ლია გზა გა უ კა ფოს შემ დე გი თა ო-

ბის ბირ თ ვულ ენერ გე ტი კას, რო დე საც 

ბუ ნებ რი ვი აირის ფა სე ბი უმ ცი რეს 

მაჩ ვე ნე ბელს მი აღ წევს. 

ნივთი
Ar-15 
ის მთა ვარ როლს ას რუ ლებს სე რი ალ  

Breaking Bad-ში („მძიმე და ნა შა უ ლი“). 

ის გა მო ფე ნი ლია სპორ ტუ ლი მა ღა ზი ის, 

dick’s sporting goods-ის თა რო ებ ზე. 

არც ერ თი იარა ღი ასე კარ გად არ გა ნა-

სა ხი ე რებს ამე რი კის არა ერ თ გ ვა რო ვან 

და მო კი დე ბუ ლე ბას ცეცხ ლ სას რო ლი 

იარა ღის მი მართ.  
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ღე ბუ ლი კა ნო ნი, რომ ლის თა ნახ მა დაც ამე რი-

კულ ნავ თობ გა და მა მუ შა ვე ბელ სა წარ მო ებს 

მო ეთხო ვე ბათ ბენ ზინ ში რო გორც სი მინ დის, ისე 

ცე ლუ ლო ზუ რი ეთა ნო ლის შე რე ვა. ამას თან, კა-

ნო ნის მი ხედ ვით, შე სა რე ვი სპირ ტის რა ო დე ნო-

ბა ყო ველ წ ლი უ რად იზ რ დე ბა. წელს ბენ ზინ ში 14 

მი ლი არ დი გა ლო ნი ეთა ნო ლი უნ და შე უ რი ონ. 

„განახლებადი საწ ვა ვის სტან დარ ტი“ პირ ვე-

ლად ბუ შის ად მი ნის ტ რა ცი ამ შე მო ი ღო. მი უ ხე-

და ვად იმი სა, რომ ჯერ ვე რა ვინ ხვდე ბა, რო გორ 

უნ და იქ ცეს ცე ლუ ლო ზუ რი ეთა ნო ლი ეკო ნო მი-

კუ რად გა მარ თ ლე ბულ საწ ვა ვად, „განახლებადი 

საწ ვა ვის სტან დარ ტი“ ნავ თობ გა დამ მუ შა-

ვებ ლე ბი სა გან ბენ ზინ ში ეთა ნო ლის შე რე ვას 

მო ითხოვს. ამ სტან დარ ტის მი ხედ ვით, ბენ ზინ ში 

შე სა რე ვი ცე ლუ ლო ზუ რი ეთა ნო ლის რა ო დე ნო ბა 

2011 წელს 6,6 მი ლი ონ გა ლონს შე ად გენ და, 2012 

წელს კი – 8,65 მი ლი ონ გა ლონს, მა შინ რო დე საც 

ცე ლუ ლო ზუ რი ეთა ნო ლის მთლი ა ნი პრო დუქ ცია 

2011 წელს ნუ ლი გა ლო ნი იყო, 2012 წელს კი –  

20 000 გა ლო ნი. 

ამი ტომ მთავ რო ბას სე რი ო ზუ ლი სა ფუძ ვე ლი 

აქვს იმი სათ ვის, რომ ხე ლი შე უწყოს და სტი მუ ლი 

მის ცეს ცე ლუ ლო ზუ რი ეთა ნო ლის წარ მო ე ბის 

გან ვი თა რე ბას. ეს ეთა ნო ლის წარ მო ე ბის თ ვის 

სა ჭი რო სი მინ დის რა ო დე ნო ბას (ამჟამად აშ შ -ის 

სი მინ დის მო სავ ლის 40%) შე ამ ცი რებს, მი ი ღებს 

რა და მა ტე ბით 75 გა ლონს თი თო ე უ ლი აკ რი დან. 

გარ და ამი სა, სი მინ დის ეკო ნო მი ას მოგ ვ ცემს 

შაქ რის ლერ წ მის გან ეთა ნო ლის წარ მო ე ბის 

ტექ ნო ლო გი ე ბის გად მო ღე ბა ბრა ზი ლი ი სა გან. 

„ვფიქრობ, სა ფუძ ვ ლი ა ნი არ გუ მენ ტე ბი არ სე-

ბობს სი მინ დის მარ ც ვ ლე ბის გან წარ მო ე ბუ ლი 

ეთა ნო ლის წი ნა აღ მ დეგ, – ამ ბობს უელ ში, – მაგ-

რამ არ არ სე ბობს არა ნა ი რი სა ფუძ ვე ლი ცე ლუ-

ლო ზუ რი ეთა ნო ლის წი ნა აღ მ დეგ“. 

ნავ თობ მ წარ მო ებ ლე ბი არ იზი ა რე ბენ ამ 

მო საზ რე ბას. 2011-2012 წლებ ში მათ გა რე მოს 

დაც ვის სა ა გენ ტოს (EPA) $13 მი ლი ო ნი გა და უ-

ხა დეს იმი ტომ, რომ ვერ შეძ ლეს „განახლებადი 

საწ ვა ვის სტან დარ ტის“ მი ერ მოთხოვ ნი ლი 

მო ცუ ლო ბის ცე ლუ ლო ზუ რი ეთა ნო ლის შე რე ვა 

ბენ ზინ ში იმ მარ ტი ვი მი ზე ზით, რომ ეს პრო დუქ-

ტი სა ერ თოდ არ არ სე ბობ და. ამ აბ სურ დუ ლი 

სი ტუ ა ცი ის გა მო ამე რი კის ნავ თობ პ რო დუქ ტე ბის 

ინ ს ტი ტუტ მა სარ ჩე ლი შე ი ტა ნა გა რე მოს დაც ვის 

სა ა გენ ტოს წი ნა აღ მ დეგ. იან ვარ ში აშ შ -ის სა ა პე-

ლა ციო სა სა მარ თ ლომ გა რე მოს დაც ვის სა ა გენ-

ტო და ა ვალ დე ბუ ლა, სა კუ თა რი გა მოთ ვ ლე ბის-

თ ვის გა და ე ხე და. სა ბო ლო ოდ, ამ უკა ნას კ ნელ მა 

$8 მი ლი ო ნი კომ პენ სა ცია გა და უ ხა და ნავ თობ გა-

დამ მუ შა ვებ ლებს.

2013 წლის აგ ვის ტოს და საწყის ში გა რე მოს 

დაც ვის სა ა გენ ტომ მიმ დი ნა რე წელს შე სა რე ვი 

ცე ლუ ლო ზუ რი ეთა ნო ლის რა ო დე ნო ბა 14 მი ლი ო-

ნი დან 6 მი ლი ონ გა ლო ნამ დე შე ამ ცი რა, მაგ რამ 

ამე რი კის ნავ თობ პ რო დუქ ტე ბის ინ ს ტი ტუ ტის 

აზ რით, ეს რიცხ ვიც კი შორ საა გო ნივ რუ ლი სა გან, 

რად გან 200 000 გა ლონ ზე მე ტი ცე ლუ ლო ზუ რი 

საწ ვა ვი ბა ზარ ზე არა სო დეს შე სუ ლა. იმ კომ პა-

ნი ე ბი დან, რომ ლე ბიც ეთა ნოლს აწარ მო ებ დ ნენ, 

Blue Sugars-ი ბან კ რო ტად გა მოცხად და, KiOR-ი კი 

ფი ნან სურ პრობ ლე მებს გა ნიც დის, რად გან მი სი 

აქ ცი ე ბი ბო ლო თვის გან მავ ლო ბა ში 50%-ზე მე-

ტად და ე ცა ეთა ნო ლის წარ მო ე ბას თან და კავ ში-

რე ბუ ლი წი ნას წა რი მო ნა ცე მე ბის არარ სე ბო ბის 

გა მო. 

ლო ტი და ჟი ნე ბით ამ ტ კი ცებს, რომ Liberty 

წარ მა ტე ბებს მი აღ წევს. ის ვა რა უ დობს, რომ 

ცე ლუ ლო ზუ რი ეთა ნო ლის წარ მო ე ბის ხარ ჯე ბი 

იქ ნე ბა $3 ერთ გა ლონ ზე. თუმ ცა ეს არა ხელ-

საყ რე ლია Poet-ის სი მინ დის მარ ც ვ ლე ბის გან 

წარ მო ე ბუ ლი ეთა ნო ლის იმ $2,20-ის ფონ ზე, 

რო მე ლიც ოდ ნავ და ბა ლია ახ ლან დელ ფი უ ჩერ-

სულ ფას ზე – $2,50 ერთ გა ლონ ში. გა ნახ ლე ბა დი 

საწ ვა ვის სტან დარ ტის მან და ტის მე ქა ნიზ მი 

პრე მი ით წა ა ხა ლი სებს Poet-სა და DSM-ს მათ 

მი ერ წარ მო ე ბუ ლი ცე ლუ ლო ზუ რი ეთა ნო ლის 

გა ლო ნე ბი სათ ვის. თუმ ცა პრე მი ა, რო მე ლიც 2010 

წელს $1,56-ს აღ წევ და, დღეს მხო ლოდ 42 ცენტს 

შე ად გენს ერთ გა ლონ ზე. Poet-ი ($6 მი ლი არ დი 

წლი უ რი შე მო სავ ლი) და DSM-ი ($14 მი ლი არ დი) 

შეძ ლე ბენ გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში 

და ნა კარ გის პი რო ბებ ში მუ შა ო ბის გაგ რ ძე ლე ბას, 

მაგ რამ პერ ს პექ ტი ვა არც ისე სა ხარ ბი ე ლო ა. 

ნავ თო ბის ლო ბის ტე ბი ირ წ მუ ნე ბენ ცე ლუ-

ლო ზუ რი ეთა ნო ლის არ სე ბო ბას, რო დე საც მას 

და ი ნა ხა ვენ. მა ნამ დე კი „ამერიკის ნავ თობ პ რო-

დუქ ტე ბის ინ ს ტი ტუ ტის“ მრჩე ვე ლი კე ლი ამ ბობს: 

„ჩვენ ვე წი ნა აღ მ დე გე ბით იმ მან და ტის მოთხოვ-

ნებს, რომ ლე ბიც არარ სე ბუ ლი საწ ვა ვის გა მო ყე-

ნე ბას გვა ვალ დე ბუ ლებს“. 
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ციფრული 
დივიდენდები
რატომ გადავდივართ ციფრულ მაუწყებლობაზე?

ავტორი: ანა ცხოვრებოვა

მ
არ თა ლი ა, სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბა 

კვლა ვაც ნაკ ლე ბად ინ ფორ მი რე ბუ ლია 

ციფ რულ მა უწყებ ლო ბა ზე გა დას ვ ლის 

დე ტა ლებ თან და კავ ში რე ბით, მაგ რამ 

არის ერ თი აქ ტუ ა ლუ რი კითხ ვა, რო მე ლიც ძა ლი ან 

ბევრ ტე ლე მა ყუ რე ბელს უჩ ნ დე ბა: რა ტომ გა დავ-

დი ვართ ციფ რულ მა უწყებ ლო ბა ზე?

კითხ ვა, ცხა დი ა, ლე გი ტი მუ რია და ასე ვე ლე გი-

ტი მუ რია არ გუ მენ ტიც – „მე მომ წონს ის მა უწყებ-

ლო ბა, რო მე ლიც მაქვს, შეც ვ ლა არ მჭირ დე ბა“. 

თუმ ცა არ სე ბობს ლე გი ტი მუ რი ფაქ ტე ბიც: ანა ლო-

გუ რი სიხ ში რე ამო წურ ვა დი ბუ ნებ რი ვი რე სურ სი ა, 

ხო ლო ციფ რულ მა უწყებ ლო ბა ზე გა დას ვ ლა – გარ-

და უ ვა ლი აუცი ლებ ლო ბა, რო მე ლიც მსოფ ლი ოს 

არა ერ თ მა ქვე ყა ნამ უმ ტ კივ ნე უ ლოდ მი ი ღო. რა-

ტომ? იმი ტომ რომ ამ გარ და უ ვალ აუცი ლებ ლო ბას 

არა ერ თი თა ნამ დე ვი უპი რა ტე სო ბა გააჩნია.

ციფ რულ მა უწყებ ლო ბას და დე ბი თი ეფექ ტის 

მო ტა ნა შე უძ ლია რო გორც ტე ლე მა უწყებ ლე ბის-

თ ვის, ისე ტე ლე მა ყუ რებ ლე ბი სა და ზო გა დად ქვეყ-

ნის სა ტე ლე ვი ზიო ბაზ რი სათ ვის.

რად გან მომ ხ მა რებ ლის ინ ტე რე სე ბი ყო ველ-

თ ვის მთა ვა რი ა, და ვიწყოთ ტე ლე მა ყუ რებ ლე ბით. 

ტე ლე მა ყუ რე ბე ლი, რო მე ლიც დღეს ანა ლო გუ-

რი სიგ ნა ლით იღებს გა მო სა ხუ ლე ბას, ციფ რულ 

მა უწყებ ლო ბა ზე გა დას ვ ლის შემ დეგ მი ი ღებს 

ძა ლი ან მა ღა ლი ხა რის ხის 

გა მო სა ხუ ლე ბა სა და ხმას. 

რომ დავაზუსტოთ, მიიღებს  

ისეთ გა მო სა ხუ ლე ბა სა და 

ხმას, რო გო რიც აქამ დე 

არას დ როს ჰქო ნი ა, რად გან 

ანა ლო გუ რი მა უწყებ ლო-

ბი სას გა მო სა ხუ ლე ბას 

შე იძ ლე ბა თან ახ ლ დეს 

მო ნო- ან სტე რე ოხ მა, ანუ 

მხო ლოდ ორი ხმის არ ხი, 

მა შინ რო ცა ციფ რუ ლი მა-

უწყებ ლო ბი სას შე საძ ლე ბე ლია გა მო სა ხუ ლე ბას 

16-მდე ხმა ახ ლ დეს. ეს ფაქ ტო რი და მა ტე ბით 

ბე ნე ფიტს იძ ლე ვა იმ თვალ საზ რი სით, რომ 

ტე ლე მა ყუ რე ბელს კონ კ რე ტუ ლი პროგ რა მის 

რამ დე ნი მე ენა ზე ყუ რე ბის სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს. 

ციფ რუ ლი მა უწყებ ლო ბის და დე ბით მხა რედ 

უნ და მი ვიჩ ნი ოთ ისიც, რომ მას, ანა ლო გუ რი სა-

გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ინ ტე რაქ ტი უ ლო ბა ახა სი ა-

თებს – ტე ლე მა ყუ რე ბელს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს 

რამ დე ნი მე არხს ერ თ დ რო უ ლად უყუ როს ან 

გა და ხე დოს ციფ რუ ლი ტე ლე ვი ზი ე ბის ჩა მო-

ნათ ვალს იმის გა სა გე ბად, თუ რო მელ არ ხ ზე 

რა გა დის მო ცე მუ ლი მო მენ ტი სათ ვის. თუმ ცა 

ისიც გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ ტე ლე მა ყუ-

რებ ლებ მა ტექ ნი კუ რი სა კითხე ბის მოგ ვა რე ბა 

ბო ლო წუ თამ დე, ანა ლო გუ რი სიგ ნა ლის გა თიშ-

ვამ დე, არ უნ და გა და დონ და დრო უ ლად იზ რუ-

ნონ სპე ცი ა ლუ რი მოწყო ბი ლო ბე ბის შე ძე ნა ზე, 

რო მელ თაც სა კუ თარ ტე ლე ვი ზო რებს მი უ ერ თე-

ბენ ციფ რუ ლი სიგ ნა ლის მი სა ღე ბად. 

რაც შე ე ხე ბა ტე ლე მა უწყებ ლებს, ციფ რულ მა-

უწყებ ლო ბა ზე გა დას ვ ლა მათ თ ვის მოქ მე დე ბის 

არე ალს მნიშ ნე ლოვ ნად ზრდის და, შე სა ბა მი-

სად, სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, უფ რო კონ კუ რენ ტუ-

ნა რი ა ნე ბი გახ დ ნენ. ასე მა გა ლი თად, თი თო ე-

ულ ტე ლე კომ პა ნი ას შე უძ ლია ერ თ დ რო უ ლად 

რამ დე ნი მე არ ხი შეს თა ვა ზოს მა ყუ რე ბელს. 

ტე ლე კომ პა ნი ე ბი სათ ვის მარ ტივ დე ბა ლი ცენ-

ზი ე ბის მი ღე ბის პრო ცე სიც.

ზო გა დად ტე ლე ინ დუს ტ რი ი სათ ვის ციფ რულ 

მა უწყებ ლო ბა ზე გა დას ვ ლა ბა ზარ ზე თა მა შის 

წე სებს მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ცვლის. ის, რომ ციფ-

რუ ლი სიხ ში რე არ არის ისე თი ვე ამო წურ ვა დი 

რე სურ სი, რო გო რიც ანა ლო გუ რი და, შე სა ბა მი-

სად, მი სი რა ო დე ნო ბა ბუ ნე ბა ში უფ რო მე ტი ა, 

ტე ლე მა უწყებ ლო ბის ბა ზარს ახა ლი მო თა მა-

შე ე ბის თ ვის უფ რო ღი ას ხდის. შე სა ბა მი სად, 

იზ რ დე ბა შან სი, რომ მე ტი ტე ლე კომ პა ნია 

გვქონ დეს ბა ზარ ზე, მე ტი არ ჩე ვა ნი და, რა თქმა 

უნ და, მე ტი კონ კუ რენ ცი ა. 

2015 წლის 17 ივ ნი სი ის დღე ა, რო ცა სა ქარ-

თ ვე ლო ში ანა ლო გუ რი სიგ ნა ლი გა ი თი შე ბა და 

ამი სათ ვის ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბა მზად უნ და 

იყოს. თუმ ცა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე-

ბი სა და უცხო ე ლი კონ სულ ტან ტე ბის ერ თ -ერთ 

უმ თავ რეს რე კო მენ და ცი ად კვლა ვაც სა ხელ მ-

წი ფოს მი ერ ციფ რულ მა უწყებ ლო ბა ზე გა დას-

ვ ლის სტრა ტე გი ა ზე მუ შა ო ბის დას რუ ლე ბა და 

მი სი გა მოქ ვეყ ნე ბა რჩე ბა, რა თა სა ზო გა დო ე-

ბი სათ ვის ცნო ბი ლი იყოს სა მოქ მე დო გეგ მა და 

კონ კ რე ტუ ლი ვა დე ბი.  ფ
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ციფ რულ მა უწყებ ლო ბა ზე გა-
დას ვ ლა ტელემაუწყებლების 
მოქ მე დე ბის არე ალს მნიშ ნე-
ლოვ ნად ზრდის და, შე სა ბა მი-
სად, სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს მათ, 
უფ რო კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნე ბი 
გახ დ ნენ. 
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ტექნოლოგიები

მომხმარებლებზე ზრუნვა

ფიქრნი ყუთისპირას
ონლაინშეფასების კომპანია StellaService-ი იმედოვნებს, რომ Sears-ისა და 
Amazon-ის მსგავსი ცნობილი კლიენტებისა და Google-თან გაფორმებული ახალი 
პარტნიორობის საშუალებით, შოპინგის სამყაროს გადაატრიალებს.

ავტორი: კლერ ო’კონერი 

ჯ
ორ დი ლე ი ზე რი მომ ხ მა რებ ლე-

ბის ელექ ტ რო ნულ ფოს ტებ ში 

ასო ბით ფო ტოს ათ ვა ლი ე რებს. 

ეს გახ ლავთ ონ ლა ინ შეკ ვე თე-

ბი: Amazon.com-ის ამა ნა თე ბი მო ღი მა რი 

ის რის ფორ მის ლო გო თი და FedEx-ის 

პა კე ტე ბი გულ მოდ გი ნედ შე ფუ თუ ლი სა ყიდ-

ლე ბით. ის გა ჩერ და მი სი თა ნამ შ რომ ლის 

მი ერ გა და ღე ბულ ერ თ -ერთ სუ რათ ზე და 

გვიჩ ვე ნა საკ მა ოდ დი დი მუ ყა ოს ყუ თი, 

რო მელ შიც სა ლაშ ქ რო ჩექ მე ბიც კი ჩა ე ტე-

ო და. ყუთ ში სა ყუ რე იდო. სა ვა რა უ დოდ, მან 

კარ გად იჩხა რუ ნა, სა ნამ Sears-ის ცენ ტ რი დან 

უც ნო ბი მყიდ ვე ლის სახ ლამ დე მი აღ წევ და. 

ლე ი ზე რი გა ო ცე ბუ ლი ა, რამ დენ ფულს ყრის 

ასე Sears-ი.

„ბევრი კომ პა ნი ის თ ვის ამის და ნახ ვა 

გა მა ოგ ნე ბე ლი ა, – ამ ბობს ის. – ეს ფო ტო გა-

და ღე ბუ ლია მომ ხ მა რებ ლის სახ ლ ში. აღ მას-

რუ ლებ ლებ მა – იმ ადა მი ა ნებ მა, რომ ლე ბიც 

ყვე ლა ფერს მარ თა ვენ – არ იცი ან, რა ხდე ბა 

ქვე მოთ“.

გა ირ კ ვა, რომ Sears-ის ეს შეც დო მა არა ტი-

პუ რია ამ კომ პა ნი ი სათ ვის. უნი ვერ სა ლუ რი 

მა ღა ზი ე ბის ქსელს, აფა სებს რა ონ ლა ინ მომ-

ხ მა რე ბელ თა მომ სა ხუ რე ბას, მი ნი ჭე ბუ ლი 

აქვს შე ფა სე ბა „ძალიან კარ გი“ (ერთი ნა ბი ჯი 

მაქ სი მა ლუ რამ დე – „საუკეთესო“) ლე ი ზე რის 

StellaService-ისათვის – სტარ ტა პი სათ ვის, 

რო მე ლიც ჰგავს ACNielsen-ს ან J.D. Power 

&Associates-ს. Sears-ის „შეფუთვის მორ გე ბა 

და ხა რის ხი“ და მომ ხ მა რე ბელ თა მოთხოვ-

ნებ ზე Twitter-ით გა მოხ მა უ რე ბის სის წ რა ფე 

მა ღალ ქუ ლებს იმ სა ხუ რებს, მაგ რამ ბრუნ ვის 

ტემპს გა უმ ჯო ბე სე ბა სჭირ დე ბა.

StellaService-ს თა ნამ შ რომ ლე ბი მთელ 

ქვე ყა ნა ში ჰყავს და ისი ნი ისე ვე იქ ცე ვი ან, 

რო გორც Sears-ისა და ათა სო ბით სხვა სა-

ცა ლო მო ვაჭ რის რე ა ლუ რი მომ ხ მა რებ ლე ბი 

– უკ ვე თენ და აბ რუ ნე ბენ $10-იან პე რან გებს, 

ვე ლო სი პე დის $1000-იან ნა წი ლებ სა და 

ნე ბის მი ერ სხვა სა ქო ნელს. ეს ანო ნი მუ რი 

მყიდ ვე ლე ბი ატა რე ბენ სტრეს - ტეს ტებს და 

აკ ვირ დე ბი ან და ახ ლო ე ბით 300 მეტ რი კას 

ინ ტერ ნეტ ში ყო ველ თ ვი უ რად გან ხორ ცი ე-

ლე ბუ ლი 20 000 ტრან საქ ცი ი დან. შემ დეგ 

StellaService-ი მიჰ ყი დის ამ მო ნა ცე მებს Sears-

ის მსგავს კომ პა ნი ებს და ხელს უწყობს მათ ფ
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შო რის კონ კუ რენ ცი ის გან ვი თა რე ბას. კომ პა ნი ის 

თა ნა დამ ფუძ ნებ ლი სა და გე ნე რა ლუ რი აღ მას რუ-

ლებ ლის, 30 წლის ლე ი ზე რის თქმით, ის აუმ ჯო-

ბე სებს ონ ლა ინ მომ ხ მა რე ბელ თა მომ სა ხუ რე ბის 

გამ ჭ ვირ ვა ლო ბას, რო მე ლიც ოცი წე ლიც არა ა, 

რაც ფუნ ქ ცი ო ნი რებს.

„გაიხსენეთ, რამ დენ ჯერ და უ კავ შირ დით შარ-

შან სა ცა ლო მო ვაჭ რეს და რამ დენ ჯერ მი ი ღეთ 

გა მოხ მა უ რე ბა, – ამ ბობს ის. – ალ ბათ ძა ლი ან იშ-

ვი ა თად. ისი ნი ასე მუ შა ო ბენ. ჩვენ, ყვე ლა, და კა-

ვე ბუ ლი ვართ. ჩვე უ ლებ რივ, ეს ძა ლი ან ცუ დი, ან 

პი რი ქით, ძა ლი ან სა სარ გებ ლო გა მოც დი ლე ბა ა. 

თქვენ კარ გავთ მთლი ა ნი სპექ ტ რის 95%-ს“.

StellaService-ის მო ნა ცე მე ბი თა და რე ი ტინ გე-

ბით სარ გებ ლო ბენ ისე თი გი გან ტე ბი, რო გო რი-

ცაა Amazon-ი და მი სი ფეხ საც მ ლის გან ყო ფი-

ლე ბა Zappos-ი, აგ რეთ ვე GiltGroupe-ის მსგავ სი 

ბუ ტი კე ბი. სა ცა ლო მო ვაჭ რე ე ბი, რომ ლე ბიც 

მუდ მი ვად აუმ ჯო ბე სე ბენ მომ ხ მა რე ბელ თა მომ-

სა ხუ რე ბას, StellaService-საგან იღე ბენ მო წო ნე-

ბის ნი შანს, ანუ ლო გოს, რომ ლის გან თავ სე ბაც 

შე უძ ლი ათ სა კუ თარ ვებ გ ვერ დ ზე ან სა რეკ ლა მო 

მა სა ლებ ში. იმ კომ პა ნი ე ბი დან, რომ ლე ბიც უხ დი-

ან ლე ი ზერ სა და მის გუნდს შე ფა სე ბე ბი სათ ვის, 

მო წო ნე ბის ნი შა ნი მხო ლოდ 50%-ს აქვს მი ღე ბუ-

ლი. რა თქმა უნ და, გარ კ ვე ულ სა ფა სუ რად მათ შე-

უძ ლი ათ კონ კუ რენ ტე ბის მო ნა ცე მე ბის გაც ნო ბა 

და იმის გა გე ბა, თუ რას აკე თე ბენ არას წო რად.

კომ პა ნი ე ბი ხში რად წე ლი წად ში $100 000-ზე 

მეტ საც იხ დი ან, რა თა მი ი ღონ თა ვი ან თი ონ ლა-

ინ მომ სა ხუ რე ბის შე ფა სე ბა. წელს StellaServices-

ის შე მო სა ვალ მა თით ქ მის $5 მი ლი ო ნი შე ად-

გი ნა (ლეიზერს არ უყ ვარს ციფ რებ ზე სა უ ბა რი). 

ის $20-მილიონიანი ვენ ჩუ რუ ლი კა პი ტა ლი კი, 

რო მე ლიც მან 2011 წლი დან მი ი ღო, ბიზ ნეს მო-

დე ლის ღი რე ბუ ლე ბა ზე გარ კ ვე ულ წარ მოდ გე ნას 

გვიქ მ ნის.

იგი ვე შე იძ ლე ბა ით ქ ვას მის პარ ტ ნი ო რო ბა ზე 

Google-ის ინი ცი ა ტი ვას თან – Trusted Stores-თან, 

რო მე ლიც ინ ტერ ნეტ ში ამ წლის შე მოდ გო მა ზე გა-

მოჩ ნ დე ბა. უახ ლო ეს რამ დე ნი მე კვი რა ში Google-

ის ძი ე ბა, მა გა ლი თად, სა ყუ რი სა, გიჩ ვე ნებთ 

StellaService-ის მო ნა ცე მებს, Google-ის ხა რის-

ხის ნი შან თან ერ თად. „ჩვენ მი ერ მი წო დე ბუ ლი 

მო ნა ცე მე ბი და ეხ მა რე ბა მყიდ ვე ლებს იმა ში 

და სარ წ მუ ნებ ლად, რომ იმ ონ ლა ინ მო ვაჭ რე ე ბის-

გან ყი დუ ლო ბენ, რომ ლე ბიც მუდ მი ვად უზ რუნ-

ველ ყო ფენ მათ თ ვის პო ზი ტი ურ გა მოც დი ლე ბას“, 

– ამ ბობს Google-ის წარ მო მად გე ნე ლი.

StellaService-ი არის იშ ვი ა თი სა მე წარ მეო 

თა მა ში, რო მე ლიც იმის თ ვის არ დაწყე ბუ ლა, რომ 

დამ ფუძ ნებ ლე ბის პი რა დი პრობ ლე მე ბი გა და-

ეწყ ვი ტა. ლე ი ზარ მა და მის მა ოთა ხის მე ზო ბელ მა 

ბაკ ნე ლის უნი ვერ სი ტე ტი დან, ჯონ ერ ნ ს ბერ გერ-

მა, უბ რა ლოდ იცოდ ნენ, რომ ბიზ ნე სის ერ თად 

დაწყე ბა სურ დათ კო ლე ჯის შემ დ გო მი ფი ნან სუ რი 

შეზღუდ ვე ბი სა გან თა ვის და საღ წე ვად. ერ ნ ს ბერ-

გე რი თა ვა უ ღებ ლად მუ შა ობ და ფი ლა დელ ფი უ რი 

სა ინ ვეს ტი ციო ფირ მის გა ყიდ ვე ბის გან ყო ფი ლე-

ბა ში, ლე ი ზე რი კი ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის დროს 

JPMorgan-ის ლე ვე რი ჯულ შეს ყიდ ვებ ზე „დაიწვა“ 

(მე ვხე დავ დი, რო გორ იწ ვო და ყვე ლა ფე რი“, – 

იხ სე ნებს ის). 2008 წელს მათ მუ შა ო ბას თა ვი 

და ა ნე ბეს და კო ლო რა დო ში, ლე ი ზე რის მშობ-

ლე ბის სახ ლ ში გა და ვიდ ნენ, რა თა გა ნე საზღ ვ-

რათ შემ დ გო მი ნა ბი ჯე ბი. ორი ვემ იცო და, რომ 

სურ დათ ემუ შა ვათ შე ფა სე ბა ზე და ინ ფორ მა ცი ის 

გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა ზე.

ისი ნი აპი რებ დ ნენ სა მუ შაო ად გი ლე ბის შე ფა-

სე ბას ანო ნი მუ რი ინ სა ი დე რუ ლი ინ ფორ მა ცი ის 

სა ფუძ ველ ზე, მაგ რამ აღ მო ა ჩი ნეს, რომ Glassdoor.

com-ი უკ ვე არა მხო ლოდ 

მუ შა ობ და ამა ზე, არა მედ 

$3-მილიონიანი ვენ ჩუ რუ-

ლი და ფი ნან სე ბაც ჰქონ-

და მი ღე ბუ ლი. შემ დეგ 

და იწყეს ფიქ რი კომ პა ნი-

ე ბის ეკო ლო გი უ რო ბის ან 

კორ პო რა ცი უ ლი სო ცი ა-

ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 

პრაქ ტი კის შე ფა სე ბა-

ზე. მათ 50-გვერდიანი 

ბიზ ნეს გეგ მა შექ მ ნეს 

და ნი უ -ი ორ კ ში გა ემ გ-

ზავ რ ნენ, სა დაც მა ლე ვე 

გა უ თავ დათ ფუ ლი. „ყველაფერს არას წო რად 

ვა კე თებ დით, – ამ ბობს ლე ი ზე რი. – ჩვენ გვე გო ნა, 

რომ ვი ღაც მდი და რი კა ცი მოგ ვ ძებ ნი და და დაგ-

ვა ფი ნან სებ და“.

დე მო რა ლი ზე ბულ მა ლე ი ზერ მა და ერ ნ ს ბერ-

გერ მა მი ი ღეს ბაკ ნე ლის უნი ვერ სი ტე ტის შე თა-

ვა ზე ბა, დაბ რუ ნე ბუ ლიყ ვ ნენ თა ვი ანთ ძველ კამ-

კომპანიები ხშირად 
წელიწადში $100 ათასზე 
მეტასაც იხდიან, რათა 
მიიღონ თავიანთი 
ონლაინმომსახურების 
შეფასება. წელს StellaService-
ის შემოსავალმა თითქმის $5 
მილიონი შეადგინა.
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პუს ში, პენ სილ ვა ნი ა ში, და, სა მუ შაო სივ რ ცის 

სა ნაც ვ ლოდ, ბიზ ნეს ს კო ლის პრო ფე სო რე ბი-

სათ ვის კონ სულ ტა ცი ე ბი გა ე წი ათ სა მე წარ მეო 

სფე როს კვლე ვის პროგ რა მე ბის თა ო ბა ზე. მათ 

აღ მო ა ჩი ნეს ბაკ ნე ლის კურ ს დამ თა ვე ბუ ლე ბი, 

რომ ლებ მაც ფსო ნი და დეს ინ ტერ ნეტ კომ პა-

ნი ე ბის ბუმ ზე და მო ი გეს. მარკ ლო რის Diapers.

com-ი და დუგ ლებ დას იპო თე კუ რი ვებ გ ვერ დი 

LendingTree და ეხ მა რა ლე ი ზერ სა და ერ ნ ს ბერ-

გერს სა კუ თა რი კონ ცეფ ცი ის დახ ვე წა ში.

პი რა დად ლორ მა და არ წ მუ ნა ისი ნი, ფო კუ-

სი რე ბუ ლიყ ვ ნენ ინ ფორ მა ცი ის გაც ვ ლა ზე ისეთ 

ბიზ ნე სებ თან, რომ ლებ მაც წარ მა ტე ბას ინ ტერ-

ნეტ ში მი აღ წი ეს. Diapers.com-ის სა ბავ შ ვო მა-

ღა ზი ი დან უნი ვერ სა ლურ მა ღა ზი ამ დე გა ფარ-

თო ე ბის პა რა ლე ლუ რად, ის თვალს ადევ ნებ და 

თა ვი სი მე გობ რის, ტო ნი სეს, ვებ გ ვერ დის, 

Zappos.com-ის, გარ დაქ მ ნას ფეხ საც მ ლის 

წარ მა ტე ბულ ინ ტერ ნეტ მა ღა ზი ად (შემდგომში 

ორი ვე ბიზ ნე სი Amazon-მა შე ის ყი და). ლორ მა 

იცო და, რომ Zappos-ი გა მო ირ ჩე ო და თა ვი სი 

კულ ტუ რით – ან კულ ტი თაც კი – უდი დე სი ყუ-

რადღე ბით მოჰ კი დე ბო და კლი ენ ტე ბის მომ სა-

ხუ რე ბის სა კითხს, გა მომ დი ნა რე მყიდ ვე ლის 

კმა ყო ფი ლე ბის პრინ ცი პი დან, რო მე ლიც სემ მა 

კომ პა ნი ის ფი ლო სო ფი ის ნა წი ლად აქ ცი ა. 

ლო რის რჩე ვით, ლე ი ზე რი და ერ ნ ს ბერ გე რი 

შე ფა სე ბის მე თო დო ლო გი ის შე სა მუ შა ვებ ლად 

მეც ნი ე რებს და უ კავ შირ დ ნენ. დუგ ლებ დას 

მო ე წო ნა ეს კონ ცეფ ცია და თა ვი სი პირ ვე ლი 

ინ ვეს ტი ცია StellaService-ში გა ნა ხორ ცი ე ლა, 

გარ და ამი სა, სა თა ვე ში ჩა უდ გა და ფი ნან სე-

ბის ნა თე სავ - მე გობ რე ბის რა უნდს, რო მელ მაც 

$250 000 მო ი ტა ნა.

ამ ინ ვეს ტი ცი ამ მათ სა შუ ა ლე ბა მის ცა, 

და ეწყოთ მო ნა ცემ თა შეგ რო ვე ბა კომ პა ნი ე-

ბის შე სა ხებ, რა თა გა ე გოთ, რას ნიშ ნავს იყო 

Zappos-ს, Blue Nile-ის ან 1-800 Contacts-ის 

მომ ხ მა რე ბე ლი და ობი ექ ტუ რად შე ე და რე ბი-

ნათ შე დე გე ბი. და საწყის ში დამ ფუძ ნებ ლე ბი 

სა კუ თარ თავს უკ ვეთ დ ნენ პრო დუქტს და 

შემ დეგ მშობ ლე ბის სახ ლ ში აყა ლი ბებ დ ნენ 

სა ბა ზო პუნ ქ ტებს სხვა დას ხ ვა გე ოგ რა ფი უ ლი 

წერ ტი ლი სათ ვის.

2010 წლის თ ვის ლებ და საკ მა რი სად 

დარ წ მუნ და StellaService-ში იმი სათ ვის, რომ 

ლე ი ზე რი და ერ ნ ს ბერ გე რი გა ეყ ვა ნა თა ვის 

კონ ტაქ ტებ ზე ვენ ჩუ რუ ლი კა პი ტა ლის სფე-

რო ში. „პირველი ექ ვ სი თვის გან მავ ლო ბა ში 

თვალს არ ვა ცი ლებ დი მათ“, – ამ ბობს ის. 

– ისი ნი ყო ველ თ ვის აღ წევ დ ნენ იმ მი ზანს, 

რო მელ საც ისა ხავ დ ნენ. ბიზ ნე სი ჩემ თ ვის 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, მაგ რამ პირ ველ ეტაპ ზე 

ყვე ლა ფე რი ადა მი ა ნებ ზეა და მო კი დე ბუ ლი 

და არა კომ პა ნი ა ზე“.

იმ წელს A სე რი ის პირ ველ მა რა უნ დ მა 

$5 მი ლი ო ნი მო ი ტა ნა, რა მაც StellaService-ს 

სა შუ ა ლე ბა მის ცა, გა ე ზარ და სა ი დუმ ლო 

მყიდ ველ თა რიცხ ვი და და ე ქი რა ვე ბი ნა ინ-

ჟინ რე ბი და დე ვე ლო პე რე ბი. ლო რის Diapers.

com-ი და სეს Zappos-ი ბიზ ნე სის სა თა ვე ებ ში 

იდ გ ნენ და კომ პა ნია უკ ვე გარ კ ვე უ ლი ავ ტო-

რი ტე ტის მქო ნე ბა ზარ ზე შე ვი და. პირ ველ 

წელს StellaService-თან თა ნამ შ რომ ლო ბის 

სურ ვი ლი 45-მა კომ პა ნი ამ გა მოთ ქ ვა, რო-

მელ თა შო რის ბევ რი სა აქ ციო კომ პა ნია იყო. 

მიმ დი ნა რე წლის მარ ტ ში, რო დე საც ლე ი ზერ-

მა და მის მა გუნ დ მა აამუ შა ვეს პროგ რა მუ ლი 

უზ რუნ ველ ყო ფის პლატ ფორ მა StellaMetrics-ი, 

კომ პა ნი ამ $15-მილიონიანი B რა უნ დი ჩა ა-

ტა რა Norwest Venture Partners-ის ხელ მ ძღ ვა-

ნე ლო ბი თა და Battery Ventures-ის, Gotham 

Ventures-ის, RRE-სა და Forerunner Ventures-

ის მო ნა წი ლე ო ბით.

Google-თან პარ ტ ნი ო რო ბის წყა ლო ბით, 

StellaService-ი უფ რო უახ ლოვ დე ბა ცნო ბი ლი 

ბრენ დის სტა ტუსს. ლე ი ზე რი სწრა ფად მიხ ვ-

და, რომ ჩვე უ ლებ რივ ინ ტერ ნეტ მ ყიდ ვე ლებს 

არ სჭირ დე ბათ ისე თი ზო გა დი მო ნა ცე მე ბი, 

რო გო რი ცაა მი წო დე ბუ ლი პა კე ტე ბის სუ რა-

თე ბი, რომ ლებ საც ყო ველ დღი უ რად იღებს 

StellaService-ის ანო ნი მუ რი ანა ლი ტი კო სი. 

„მომხმარებელს აინ ტე რე სებს შე დე გი, – ამ-

ბობს ის. – შე საძ ლე ბე ლია თუ არა მათ თან 

ელექ ტ რო ნუ ლი მი მო წე რა? აქვთ თუ არა 

სწრა ფი მი წო დე ბა? მომ ხ მა რებ ლე ბი არ 

ფიქ რო ბენ იმა ზე, თუ რო გო რია მი წო დე ბის 

სა შუ ა ლო სიჩ ქა რე – 2,6 დღე თუ 2,9 დღე, თუმ-

ცა ბიზ ნე სი ამა ზე ფიქ რობს“. თა ვის ვრცელ 

სა კონ ფე რენ ციო დარ ბაზ ში, ნი უ -ი ორ კ ში, 

ის პრო ექ ტო რის ეკ რან ზე უყუ რებს ფო ტოს 

დიდ ყუთ ში ჩა დე ბუ ლი Sears-ის სა ყუ რით. 

„იფიქრეთ ეკო ნო მი ა ზე თა ვი დან ვე და და ე-

ლო დეთ მის შე დე გებს მო მა ვალ ში“. 

ტენდენციები

რაზე საუბრობს Forbes.com-ის 49 მილიონი 

მომხმარებელი? ამის უკეთ გასარკვევად 

თვალი გადაავლეთ ქვემოთ მოცემულ ტექსტს 

ან აკრიფეთ შემდეგი მისამართი:

Forbes.com/technology

პერსონა
ანდრეა სტოკო
ვაშინგტონის უნივერსიტეტის მეცნიერი 

პირველი ადამიანია, რომელიც სხვა 

ადამიანის მიერ ფიზიკურ მართვას 

დაექვემდებარა. 1 200 ფუტით 

დაშორებული შენობიდან სტოკოს 

კოლეგამ აამოძრავა მისი თითი 

მხოლოდ იმით, რომ ფიქრობდა ამაზე. 

ეს შესაძლებლობები, უბრალოდ, 

გამაოგნებელია.

კომპანია
Microsoft
სტივ ბალმერის წასვლის შემდეგ 

გენერალური აღმასრულებლის 

ადგილზე გარეშე პირის დანიშვნამ 

შესაძლოა კომპანიას ენერგია 

შემატოს. მომავალი გამოწვევების 

გათვალისწინებით, ბილ გეიტსი 

იდეალური კანდიდატი იქნებოდა. არის 

თუ არა ის დაინტერესებული?

იდეა
Hyperloop
კალიფორნიულმა ფირმამ გადაწყვიტა 

ჩაატაროს ქრაუდსორსინგი, რათა 

განიხილოს ელონ მასკის იმ 

გამაოგნებელი პროექტის კონცეფცია, 

დაფინანსება და დიზაინი, რომელიც 

გულისხმობს მგზავრების მატარებლით 

გადაყვანას 30 წუთში (დიახ, 30 წუთში) 

სან-ფრანცისკოდან ლოს-ანჯელესში.
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ტექნოლოგიები

სოციალური მედია

გრძელი და კლაკნილიგზა
 დეივ მორინის მომაკვდავ პრივატულ სოციალურ ქსელს მეორე სუნთქვა გაეხსნა.
ავტორი: ტომიო ჯერონი

დ
ეივ მო რი ნი გვპირ დე ბა, რომ მის 

სო ცი ა ლურ ქსელ Path-ში რეკ ლა მა 

არა სო დეს იქ ნე ბა. „დიახ. მე ამას 

მტკი ცედ ვაცხა დებ, – ამ ბობს ის 

სან - ფ რან ცის კოს საქ მი ან ნა წილ ში მდე ბა რე თა-

ვის სა კონ ფე რენ ციო დარ ბაზ ში. – ჩვენ ვთვლით, 

რომ პრი ვა ტუ ლო ბის ჩვენ თ ვის სა სურ ველ ხა-

რისხს სხვა გზით ვერ მი ვაღ წევთ“.

ეს საკ მა ოდ ხმა მა ღა ლი გან ცხა დე ბაა სტარ-

ტა პე ბის სამ ყა რო ში, რომ ლის მთა ვა რი მან ტ რაა 

„უფრო მე ტი მომ ხ მა რე ბე ლი, უფ რო მე ტი რეკ ლა-

მა, უფ რო მე ტი ღი რე ბუ ლე ბა“. მაგ რამ მო რი ნი 

ყო ველ თ ვის დი ნე ბის სა პი რის პი როდ მოძ რა-

ობ და. 2010 წელს მან მი ა ტო ვა კარ გად ანაზღა უ-

რე ბუ ლი სამ სა ხუ რი Facebook-ში, რა თა შე ექ მ ნა 

მი სი ან ტი თე ზა: პრი ვა ტუ ლი ქსე ლი მო ბი ლუ რი 

მოწყო ბი ლო ბე ბის თ ვის, სა ხე ლად Path-ი, რო-

მე ლიც და ა კავ ში რებ და მხო ლოდ რამ დე ნი მე 

ახ ლო ნა თე სავ სა და მე გო ბარს. მოგ ვი ა ნე ბით, 

და არ სე ბი დან ერთ თვე ში, მო რინ მა, რო მელ საც 

მხო ლოდ 10 000 აქ ტი უ რი მომ ხ მა რე ბე ლი ჰყავ-

და, უარი უთხ რა Google-ს თა ვი სი ქსე ლის $100 

მი ლი ო ნად მი ყიდ ვა ზე. მო რი ნი ამ ბობს, რომ 

ეს იყო ყვე ლა ზე მძი მე დღე Path-ის არ სე ბო ბის 

ის ტო რი ა ში, მაგ რამ დას ძენს: „ჩვენ არ სე ბუ ლი 

კულ ტუ რის სა პი რის პი როდ მოძრაობა ავირჩიეთ 

და ასე გა ვაგ რ ძე ლებთ მო მა ვალ შიც“.

თა ვი დან ისე ჩან და, თით ქოს ეს გა დაწყ ვე ტი-

ლე ბა და უ ფიქ რებ ლად იქ ნა მი ღე ბუ ლი. Path-ის 

სწრა ფი სტარ ტი წარ მა ტე ბით აღარ გაგ რ ძელ და. 

ზრდა შე ჩერ და. აჟი ო ტა ჟი მიწყ და. სი ლი კო ნის 

ველ ზე ბევ რ მა ჩა მო წე რა Path-ი, რო გორც უპერ-

ს პექ ტი ვო ნი შუ რი ქსე ლი და მო რი ნი გა და ჭარ-

ბე ბუ ლი ამ ბი ცი ე ბის თვალ სა ჩი ნო მა გა ლი თად 

იქ ცა. ორი წლის გან მავ ლო ბა ში Path-ი, უბ რა-

ლოდ, თა ვის გა დარ ჩე ნას ცდი ლობ და და წინ 

Path-ის
თანადამფუძნებლებიდეივ
მორინიდადასტინმიერო.
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ვერ მი ი წევ და, რად გან მომ ხ მა რებ ლე ბი ძა ლი ან 

ნე ლა ემა ტე ბო და. მაგ რამ ამ წლის ზამ თარ ში 

მო უ ლოდ ნე ლი რამ მოხ და –  P a t h -ის პო პუ ლა რო-

ბამ ზრდა და იწყო. პლატ ფორ მის მომ ხ მა რებ-

ლე ბის რიცხ ვ მა, რო მე ლიც იან ვარ ში მხო ლოდ 

5 მი ლი ონს შე ად გენ და, აგ ვის ტოს ბო ლოს 20 

მი ლი ონს გა და ა ჭარ ბა. ინ ვეს ტო რებ მა კვლავ 

მი აქ ცი ეს ყუ რადღე ბა Path-ს, მი სი ღი რე ბუ ლე ბა 

ახ ლა $300 მი ლი ონს აღე მა ტე ბა და Google-

სათვის ნათ ქ ვა მი უარი ისეთ სიბ რიყ ვედ აღარ 

მი იჩ ნე ვა.

Path-ი მო ბი ლუ რი აპ ლი კა ცი ა ა, რომ ლის სა-

შუ ა ლე ბი თაც შე გიძ ლი ათ გა უ ზი ა როთ თქვე ნი 

პი რა დი ცხოვ რე ბა ადა მი ან თა რჩე ულ წრეს. 

თუ ისე თი დი დი პლატ ფორ მე ბი, რო გო რი ცაა 

Facebook-ი და Twitter-ი და ბინ ძუ რე ბუ ლია 

რეკ ლა მე ბით, მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბის გან ცხა-

დე ბე ბი თა და „ვიღაც ტი პე ბის“ პოს ტე ბით, 

რომ ლებ თა ნაც სკო ლის მე რე არ გი სა უბ რი ათ, 

Path-ი გა კავ ში რებთ იმ ადა მი ა ნებ თან, რო-

მელ თა შვი ლე ბის სუ რა თე ბის დათ ვა ლი ე რე ბაც 

ნამ დ ვი ლად გსურთ. თუ Facebook-ი ხმა უ რი ა ნი 

მე გაკ ლუ ბი ა, Path-ი მყუდ რო წვე უ ლე ბაა ში ნა-

უ რე ბი სათ ვის. თა ვი დან 50 მომ ხ მა რე ბელ თან 

და კავ ში რე ბა იყო შე საძ ლე ბე ლი, შემ დეგ მა თი 

რიცხ ვი 150-მდე გა ი ზარ და. „მათ წა მო იწყეს 

ძა ლი ან თა მა მი პრო ექ ტი – ახა ლი ტი პის პერ-

სო ნა ლუ რი ქსე ლი“, ამ ბობს Path-ის ინ ვეს ტო რი 

ჯონ დე ო რი, მი ლი არ დე რი და ვენ ჩუ რუ ლი კა-

პი ტა ლის ტი Kleiner Perkins Caufield & Byers-დან. 

„ისინი ემ სა ხუ რე ბი ან ადა მი ა-

ნის ფუნ და მენ ტურ მოთხოვ ნას 

– იყოს უფ რო ახ ლოს მის თ ვის 

ძვირ ფას ადა მი ა ნებ თან, – ამ-

ბობს ასე ვე Path-ის ინ ვეს ტო რი, 

მსა ხი ო ბი ეშ ტონ კეტ ჩე რი. – ეს 

არის ჩე მი ძი რი თა დი სო ცი ა ლუ-

რი ქსე ლი, უსაფ რ თხო ად გი ლი, 

სა დაც ჩემს ცხოვ რე ბას ჩემ თ ვის საყ ვა რელ 

ადა მი ა ნებს ვუ ზი ა რებ ”.

მაგ რამ პრი ვა ტუ ლო ბა და ინ ტერ ნეტ პო პუ-

ლა რო ბა შე უ თავ სე ბე ლი ცნე ბე ბი ა. 2012 წლის 

ივ ნის ში Path-ს 3 მი ლი ო ნი წევ რი ჰყავ და, 

თით ქ მის ამა ვე პე რი ოდ ში შექ მ ნილ სუ რა თე-

ბის გა ზი ა რე ბის პლატ ფორ მა Instagram-ს კი 

– 30 მი ლი ო ნი (შემდგომში ის Facebook-მა $715 

მი ლი ო ნად შე ის ყი და). Path-ი იდ გა გზაჯ ვა რე-

დინ ზე – ან გა ნე ვი თა რე ბი ნა თა ვი სი ბიზ ნე სი, 

ან და მარ ცხე ბა ეღი ა რე ბი ნა.

გა სუ ლი წლის დე კემ ბერ ში მო რინ მა და 

კომ პა ნი ის თა ნა დამ ფუძ ნე ბელ მა დას ტინ 

მი ე რომ მი ი ღეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, ოდ ნავ 

და ე წი ათ ბა რი ე რი. მათ და იწყეს პარ ტ ნი ო-

რო ბა Twitter-თან, რა მაც მომ ხ მა რებ ლებს 

სა შუ ა ლე ბა მის ცა, გა ევ რ ცე ლე ბი ნათ თა ვი-

ან თი Path პრო ფი ლე ბი. მა ის ში მომ ხ მა რებ-

ლებს გა უჩ ნ დათ შე საძ ლებ ლო ბა, და პა ტი ჟონ 

ნაც ნო ბე ბი Path-ში Twitter-ისა და Gmail-ის 

პირ და პი რი შეტყო ბი ნე ბე ბის სის ტე მის გა მო-

ყე ნე ბით. ამის წყა ლო ბით, აპ რილ ში Path-ის 

რე გის ტრი რე ბულ მომ ხ მა რე ბელ თა რიცხ ვ მა 

10 მი ლი ონს მი აღ წი ა, აგ ვის ტოს ბო ლოს კი 20 

მი ლი ონს გა და ა ჭარ ბა. გარ და ამი სა, Path-მა 

და ამ ტ კი ცა, რომ ძა ლი ან მიმ ზიდ ვე ლი ა: მი სი 

აქ ტი უ რი მომ ხ მა რებ ლე ბი აპ ლი კა ცი ას დღე ში 

სა შუ ა ლოდ 19-ჯერ ამოწ მე ბენ. Path-ის ტი პუ რი 

აქ ტი უ რი მომ ხ მა რე ბე ლი აპ ლი კა ცი ა ში ყო-

ველ დღი უ რად ათ წუთს ატა რებს, Facebook-ის 

მომ ხ მა რე ბე ლი – 17 წუთს, Pinterest-ისა კი 

– სამს. Path-ი, რო მელ მაც $41,2 მი ლი ო ნი მო ი-

ზი და (Kleiner-ის, Index Ventures-ის, მარკ ბე-

ნი ო ფი სა და რი ჩარდ ბრენ სო ნის გან) იყე ნებს 

მიმ დი ნა რე ზრდას და ფი ნან სე ბის შემ დე გი 

რა უნ დის მი სა ღე ბად.

მო რი ნი გა ი ზარ და მონ ტა ნის შტატ ქა ლაქ 

ელე ნა ში. ის სათხი ლა მუ რო სპორ ტით იყო 

და კა ვე ბუ ლი და გახ ლ დათ აშ შ -ის ახალ გაზ-

რ დუ ლი ოლიმ პი უ რი გუნ დის ჩრდი ლო ეთ 

დი ვი ზი ის წევ რი. პირ ვე ლად სი ლი კო ნის 

ველ ზე მუ შა ო ბა Apple-ის მარ კე ტინ გის გან ყო-

ფი ლე ბა ში და იწყო. ის სა კუ თა რი სტარ ტა პის 

და ფუძ ნე ბა ზე მუ შა ობ და, სა ნამ 2006 წლის 

ოქ ტომ ბერ ში შონ პარ კერ მა Facebook-ში 

არ გა და ი ბი რა, აღუთ ქ ვა რა ინ ტერ ნე ტის 

მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რის წო დე ბა. მო რი ნი 

Facebook-ის დე ვე ლო პე რულ პლატ ფორ მას 

მარ თავ და, მაგ რამ 2009 წლის ბო ლოს, ინ-

დო ეთ ში მოგ ზა უ რო ბის შემ დეგ, ყვე ლა ფე რი 

შე იც ვა ლა.

Dropbox-ის თა ნამ შ რომ ლე ბის რუ ჩი სან-

გ ჰ ვი სა და ადი ტი აგარ ვა ლის ქორ წილ ში 

(რომელსაც ასე ვე ეს წ რე ბოდ ნენ მარკ ცუ კერ-

ბერ გი, დას ტინ მოს კო ვი ცი და სხვე ბი) სტუმ-

რო ბი სას, მო რი ნი წა აწყ და ტექ ნო ლო გი ე ბის 

ტექნოლოგიები სოციალური მედია

თუ Facebook-ი ხმა უ რი ა ნი 
მე გაკ ლუ ბი ა, სოციალური 
ქსელი Path-ი მყუდ რო წვე უ-
ლე ბაა ში ნა უ რე ბი სათ ვის. 
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ჩვენი საყვარელი 
გაჯეტები

Bose
QuieTcomforT 20

Bose-სსაკმაოდსკეპტიკურადვუ-
ყურებდით,სანამარგამოვცადეთ
ხმაურისჩახშობისეფექტი:ახალ
ყურსასმენებს,QC20-ს,შეუძლია
45დეციბელისშემცირებაუფრო
დაბალსიხშირეებზე,მაქსიმალუ-
რადამცირებსრაკონდიციონერის
წუილსთურეაქტიულიძრავას
გუგუნს.ისძვირიადაზოგიერთი-
სათვისშესაძლოაარაკომფორტუ-
ლიციყოს,მაგრამჩვენისექვსი
საათისგანმავლობაშიგვეკეთადა
მივედითდასკვნამდე,რომძალი-
ანკარგია.($299)

სფე როს ანა ლი ტი კო სის, მე რი მი კე რის, სტა-

ტი ას, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 2013 წლი სათ ვის 

მო ბი ლუ რი მოწყო ბი ლო ბე ბი ჩა ა ნაც ვ ლებ და 

კომ პი უ ტე რებს. მის გო ნე ბა ში რა ღაც გა დატ-

რი ალ და. „ვიფიქრე: ღმერ თო, სამ წე ლი წად-

ში ყვე ლა ჩე მი უნა რი უსარ გებ ლო გახ დე ბა, 

– ამ ბობს მო რი ნი. – მე მქონ და სა მი წე ლი კომ-

პა ნი ის შე საქ მ ნე ლად, რა თა იმ დრო ის თ ვის, 

რო დე საც მო ბი ლუ რი ინ ტერ ნე ტი ყვე ლა ფერს 

და იპყ რობ და, მას ჰქო ნო და კონ კუ რენ ცი ის 

გა წე ვის უნა რი”. ერთ თვე ში ის წა მო ვი და 

Facebook-იდან და და ა ფუძ ნა სა კუ თა რი კომ-

პა ნი ა. მას მხო ლოდ იდე ა სჭირ დე ბო და.

ამ პე რი ოდ ში მო რი ნი ხვდე ბო და თა ვის 

მე გობ რებს, შონ ფე ნინ გ სა (Napster-ის დამ-

ფუძ ნე ბე ლი) და დას ტინ მი ე როს (Macster-ის 

დამ ფუძ ნე ბელს), რა თა ესა უბ რათ კომ პა-

ნი ა თა ტენ დენ ცი ებ სა და მო მა ვალ ზე. ერთ 

სა ღა მოს ფე ნინ გის სან - ფ რან ცის კოს ბი ნა ში 

ეს სა მი ადა მი ა ნი მსჯე ლობ და სა კით ზე, თუ 

რა ტომ იქ ცე ვა სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი ცივ და 

იზო ლი რე ბულ ად გი ლე ბად ნაც ვ ლად იმი სა, 

რომ ადა მი ა ნე ბის გა ერ თი ა ნე ბას შე უწყოს ხე-

ლი. ასე გაჩ ნ და ახ ლობ ლე ბი სათ ვის გან კუთ ვ-

ნი ლი მყუდ რო ქსე ლის შექ მ ნის იდე ა.

Path-ი, რო გორც პრი ვა ტუ ლო ბა ზე ფო კუ-

სი რე ბუ ლი კომ პა ნი ა, უხერ ხულ მდგო მა რე ო-

ბა შიც ჩა ვარ დ ნი ლა. 2012 წლის თე ბერ ვალ ში 

აღ მოჩ ნ და, რომ ის თა ვის სერ ვე რებ ზე ტვირ-

თავ და მომ ხ მა რე ბელ თა მო ნა ცე მებს, რა თა 

მო ე ძებ ნა ქსელ ში სხვა მე გობ რე ბი. მოგ ვი ა-

ნე ბით ამი სათ ვის მან ფე დე რა ლურ სა ვაჭ რო 

კო მი სი ას $800 000-ის ოდე ნო ბის ჯა რი მა 

გა და უ ხა და. სხვა კომ პა ნი ე ბიც აკე თე ბენ 

მსგავს რა მეს, მაგ რამ მო რინ მა მომ ხ მა რე-

ბელს ბო დი ში მო უ ხა და და ეს ინ ფორ მა ცია 

წა შა ლა.

Path-ის მი მართ ანა ლო გი უ რი კითხ ვე ბი 

გაჩ ნ და გა სუ ლი წლის აპ რილ ში, რო დე საც ის 

და ა და ნა შა უ ლეს იმა ში, რომ მომ ხ მა რებ ლე-

ბის მე გობ რებს SMS-ის სა შუ ა ლე ბით სპა მი 

ეგ ზავ ნე ბო და ბრი ტა ნეთ ში. შემ დეგ Facebook-

მა და უბ ლო კა Path-ს Facebook-ის მე გობ რე-

ბის მო ძებ ნის სა შუ ა ლე ბა. Facebook-ს არ 

უთ ქ ვამს, რა ტომ გა ა კე თა ეს, მაგ რამ ამის ერ-

თ -ერ თი სა ვა რა უ დო მი ზე ზია სპა მის სა კითხი 

და ის, რომ Facebook-ი Path-ს კონ კუ რენ ტად 

გა ნი ხი ლავს. „ჩვენ შეც დო მა და ვუშ ვით და ეს 

გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში ალ ბათ 

კვალს დაგ ვატყობს“, – ამ ბობს მო რი ნი. 

მო რი ნის წი ნა შე მდგა რი კი დევ ერ თი 

პრობ ლე მა ა, რო გორ მი ი ღოს შე მო სა ვა ლი. 

რეკ ლა მა ზე უარის თქმის შემ დეგ მან და იწყო 

ისე თი ვირ ტუ ა ლუ რი ნივ თე ბით ვაჭ რო ბა, 

რო გო რი ცაა ემო ცი ე ბის „სტიკერები“ და ფო-

ტო ფილ ტ რე ბი. რამ დე ნა დაც ასე თი ციფ რუ ლი 

წვრილ მა ნე ბი შეტყო ბი ნე ბე ბის იაპო ნუ რი 

აპ ლი კა ცი ის, Line-ის, სა შუ ა ლე ბით ხორ ცი ელ-

დე ბა, მას Path-ისათვის მო აქვს სულ $0,48 

ერთ მომ ხ მა რე ბელ ზე, რაც წლი უ რად მხო ლოდ 

$9,6 მი ლი ონს შე ად გენს. Wedbush Securities 

-ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლის, მა იკლ პა ცე რის, თქმით, 

Facebook-ის 1,15 მი ლი არ დი მომ ხ მა რებ ლი დან 

ვირ ტუ ა ლურ სა ქო ნელს ყი დუ ლობს 2% ან უფ-

რო ნაკ ლე ბი. სტი კე რე ბი ბიზ ნე სი არ არის.

ასე რომ, ამ კვარ ტალ ში მო რი ნი პრე მი უმ 

სა ა ბო ნენ ტო სერ ვი სის ამოქ მე დე ბას გეგ მავს, 

რო მე ლიც შეს თა ვა ზებს მომ ხ მა რე ბელს გან-

სა კუთ რე ბულ კონ ტენტს, ინ ს ტ რუ მენ ტებსა და 

შე ნახ ვის შე საძ ლებ ლო ბებს.ეს მო დე ლი გა მო-

ი ყე ნე ბა ჩა ნიშ ვ ნე ბის აპ ლი კა ცია Evernote-ში. 

65 მი ლი ო ნი მომ ხ მა რებ ლის 4% და მა ტე ბით 

მომ სა ხუ რე ბა ში ყო ველ თ ვი უ რად იხ დის $5-ს, 

ანუ $45-ს წე ლი წად ში. მაგ რამ Evernote-სა და 

სხვა ე.წ. პრე მუმ - პ რო დუქ ტებს, რო გო რი ცაა 

მა გა ლი თად, Dropbox-ი, ჰყავს ბევ რი კორ პო-

რა ცი უ ლი კლი ენ ტი. Path-ის სა წი ნა აღ მ დე გოდ 

ის მოქ მე დებს, რომ მას ში მომ ხ მა რებ ლე ბი 

ფულს იხ დი ან, სხვა სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი კი 

უფა სო ა. კი დევ ერ თი სა შუ ა ლე ბაა აპ ლი კა ცი-

ის პლატ ფორ მის შექ მ ნა – სა კითხი, რო მე ლიც 

მო რინ მა კარ გად იცის Facebook-ში მუ შა ო ბის 

დრო ი დან. Path-ს ჰყავს ათო ბით დე ვე ლო პე რი, 

რომ ლე ბიც დე ბენ ფო ტო ებს, ვი დე ო ებს, მო ნა-

ცე მებს, დაწყე ბუ ლი Nike+-ში სირ ბი ლი თა და 

ვე ლო შე ჯიბ რე ბე ბით, დამ თავ რე ბუ ლი ბიბ ლი ის 

ფსალ მუ ნე ბით. იმის თ ვის, რომ პლატ ფორ მამ 

კარ გი შე მო სავ ლის მო ტა ნა და იწყოს, Path-ს 

სჭირ დე ბა ისე თი აუდი ტო რი ა, რო გო რიც ჰყავს 

Facebook-ს ან Twitter-ს – ვთქვათ, რამ დე ნი მე 

ასე უ ლი მი ლი ო ნი ადა მი ა ნი. „Path-ი არ არის 

გა მომ ცე მე ლი და არ არის კონ ტენ ტი. ეს არის 

გრძე ლი გზა, – ამ ბობს მო რი ნი. – და შე საძ ლოა 

ზოგ ჯერ საკ მა ოდ რთუ ლიც“. 
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თამაშის წესების შემცვლელები 

GOOGle-ი 
ჰაკერებისთვის
Shodan-ი ახალი ინსტრუმენტია, რომელსაც კარგი და 
ცუდი ბიჭები იყენებენ, რათა მოიძიონ ინტერნეტში 
ჩართული ყველა მოწყობილობა: შუქნიშნები, 
ელექტროსადგურები... და თუნდაც თქვენი ბავშვის 
„რადიოძიძა“.

ავტორი: კაშმირ ჰილი

ა
გ ვის ტო ში, თა ვის 34-ე და ბა დე ბის დღე ზე, 

მარკ გილ ბერ ტ მა სა ში ნე ლი სა ჩუ ქა რი მი ი-

ღო. წვე უ ლე ბის შემ დეგ ჰი უს ტო ნის მკვიდრს 

მო ეს მა უცხო ხმა თა ვი სი ორი წლის გო გო-

ნას ოთა ხი დან. ვი ღაც მძი ნა რე ბავშვს ეუბ ნე ბო და: 

„გაიღვიძე, შე პა ტა რა ჩათ ლა ხო“. ოთახ ში შე ვარ დ-

ნილ მა გილ ბერ ტ მა აღ მო ა ჩი ნა, რომ ხმა ბავ შ ვის „რა-

დი ო ძი ძი დან” ის მო და და ვინც მას აკონ ტ რო ლებ და, 

კა მე რით მა ნი პუ ლი რე ბაც შე ეძ ლო. გილ ბერ ტ მა მა შინ-

ვე გა მორ თო მოწყო ბი ლო ბა, თუმ ცა ჰა კერ მა მო ას წ რო 

მის თ ვის იდი ო ტი ეწო დე ბი ნა. 

შენ ჩ ჟენ ში (ჩინეთი) და ფუძ ნე ბუ ლი კომ პა ნი ის, 

Foscam-ის, მი ერ წარ მო ე ბუ ლი მო ნი ტო რი მომ ხ მა რე-

ბელს აძ ლევს ინ ტერ ნე ტით აუდი ო ვი დე ო კონ ტ რო ლის 

სა შუ ა ლე ბას მსოფ ლი ოს ნე ბის მი ე რი წერ ტი ლი დან. 

აღ წე რილ შემ თხ ვე ვამ დე რამ დე ნი მე თვით ად-

რე უსაფ რ თხო ე ბის სპე ცი ა ლის ტებ მა პრო დუქ ტის 

პროგ რა მულ უზ რუნ ველ ყო ფა ში აღ მო ა ჩი ნეს ხარ ვე ზი, 

რო მე ლიც ჰა კერს აძ ლევ და მო ნი ტო რის კონ ტ რო ლის 

სა შუ ა ლე ბას დის ტან ცი უ რად ან ნა კად ში შეს ვ ლით, 

თუ გა მო ი ყე ნებ და მარ ტივ ნიკს „ადმინი“. ეს ხარ-

ვე ზი Foscam-მა ერთ თვე ში გა მო ას წო რა, მაგ რამ 

ძვე ლი მომ ხ მა რებ ლე ბის გაფ რ თხი ლე ბა არც უც დი ა. 

რო დე საც გილ ბერ ტ მა Foscam-ის ექა უნ თი შე ა მოწ მა, 

აღ მო ა ჩი ნა, რომ ჰა კერ მა და ა მა ტა თა ვი სი სა ხე ლი – 

„Root“ – და მას ნე ბის მერ დროს შე ეძ ლო რა დი ო ძი ძა ში 

ჩარ თ ვა. ახ ლა გილ ბერ ტი ამ ზა დებს ჯგუ ფურ სარ ჩელს 

Foscam-ის წი ნა აღ მ დეგ. მან იპო ვა სხვა მო სარ ჩე-

ლე ე ბიც სა ძი ე ბო სის ტე მა Shodan-ის სა შუ ა ლე ბით. 

სრუ ლი ად შე საძ ლე ბე ლი ა, სწო რედ Shodan-ია ის ინ ს-

ტ რუ მენ ტი, რო მე ლიც გარ ყ ვ ნილ მა ჰა კერ მა გა მო ი ყე ნა 

მის მო სა ძებ ნად.

Shodan-ი გა მო ი ყე ნე ბა ინ ტერ ნეტ ში იმ მოწყო-

ბი ლო ბე ბის მო სა ძებ ნად, რო მელ თა დი დი ნა წი ლი 

დაპ როგ რა მე ბუ ლია პა სუ ხის გა სა ცე მად. ის პო უ-

ლობს მან ქა ნებს, კარ დი ო მო ნი ტო რებს, სა ო ფი სე 

შე ნო ბე ბის გათ ბო ბი სა და გა ნა თე ბის კონ ტ რო-

ლის სის ტე მებს, სა ნი აღ ვ რე წყლე ბის გამ წ მენდ 

და ნად გა რებს, ელექ ტ რო სად გუ რე ბის მა კონ ტ რო-

ლებ ლებს, შუქ ნიშ ნებ სა და გლუ კო მეტ რებს. ისე თი 

„რა დი ო ძი ძის” მო ძი ე ბამ, რო გო რიც გილ ბერტს 

ჰქონ და, აჩ ვე ნა რომ IP კა მე რებს იყე ნებს კი დევ  

40 000 ადა მი ა ნი, რომ ლე ბიც ასე ვე შე იძ ლე ბა ჰა კე-

რე ბის მსხვერ პ ლი გახ დ ნენ.

„Google-ი ეძებს ვებ გ ვერ დებს. მე ვე ძებ მოწყო-

ბი ლო ბებს, – ამ ბობს ჯონ მა ზერ ლი, 29 წლის 

მა ღა ლი, ბუ ლან ჟე ი ა ნი პროგ რა მის ტი, რო მელ მაც 

Shodan-ი 2009 წელს შექ მ ნა. თა ვის ქმნი ლე ბას მან 

უწო და ბო რო ტი გო ნი ე რი მან ქა ნის სა ხე ლი ვი დე ო- 

 თა მა ში დან System Shock-ი. – ეს არის მი ნიშ ნე ბა, 

რო მელ საც ჰა კე რე ბი და კომ პი უ ტე რის ფა ნე ბი მა-

შინ ვე მიხ ვ დე ბი ან“.

თავ და პირ ვე ლად მა ზერ ლი ფიქ რობ და, რომ 

Shodan-ს გა მო ი ყე ნებ დ ნენ Cisco-ს, Juniper-ის ან 

Microsoft-ის მსგავ სი ქსე ლუ რი გი გან ტე ბი, რა თა 

მთელ მსოფ ლი ო ში მო ე ძებ ნათ კონ კუ რენ ტე ბის 

მი ერ შექ მ ნი ლი პრო დუქ ტე ბი. ნაც ვ ლად ამი სა, ის 

გახ და უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ინ ს ტ რუ მენ ტი უსაფ რ-

თხო ე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბის, მეც ნი ე რე ბის, ძა ლო ვა-

ნი სტრუქ ტუ რე ბი სა და ჰა კე რე ბი სათ ვის, ეძებს რა 

მოწყო ბი ლო ბებს, რომ ლე ბიც არ უნ და იყოს ინ ტერ-

ნეტ ში ან რომ ლე ბიც და უც ვე ლია ჰა კე რუ ლი შე ტე ვის 

წი ნა აღ მ დეგ. შვე დუ რი ტექ ნო ლო გი უ რი კომ პა ნი ის, 

Ericsson-ის, დარ გობ რივ ან გა რიშ ში გა მოთ ვ ლი-

ლი ა, რომ 2020 წლის თ ვის „მოწყობილობების 

ინ ტერ ნეტს“ (Internet of Things) 50 მი ლი არ დ ზე მე ტი 

მოწყო ბი ლო ბა მი უ ერ თ დე ბა. მა ზერ ლი ერ თა დერ-

თი ა, ვინც და დო კვლე ვის შე დე გე ბი სა ჯა რო სა ძი-

ე ბო სის ტე მა ში. „არ მი მაჩ ნი ა, რომ ჩე მი სა ძი ე ბო 

მოწყო ბი ლო ბა სა ში ში ა, – ამ ბობს მა ზერ ლი. – მე ის 

მა ში ნებს, რომ არ სე ბობს ინ ტერ ნეტ ში ჩარ თუ ლი 

ელექ ტ რო სად გუ რე ბი“.

Shodan-ი არა ერ თხელ გა მო ი ყე ნეს სუს ტი 

დამ ცა ვი სის ტე მით აღ ჭურ ვი ლი ვებ კა მე რე ბის აღ-

მო სა ჩე ნად. საცხოვ რე ბე ლი სახ ლე ბის, პო ლი ცი ის 

გან ყო ფი ლე ბე ბის, სა ა ვად მ ყო ფო თა სა ო პე რა ციო 

ოთა ხე ბის, სა ბავ შ ვო ბა ღე ბი სა და ნარ კო ტი კე ბით 

ვაჭ რო ბის ოპე რა ცი ე ბის სათ ვალ თ ვა ლოდ საკ მა-

რი სი იყო ბრა უ ზერ ში მა თი IP-მისამართის აკ რე ფა. 

დენ ტენ ტ ლერ მა, უსაფ რ თხო ე ბის სპე ცი ა ლის ტ მა, 

რო მე ლიც უწევ და კონ სულ ტა ცი ას Twitter-ს, შექ მ ნა 

პროგ რა მა სა ხელ წო დე ბით Eagleeye, რო მე ლიც 

Shodan-ის სა შუ ა ლე ბით პო უ ლობს ვი დე ო კა მე-
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რებს, უერ თ დე ბა მათ და აკე თებს სკრინ შო ტებს. მან 

თით ქ მის მი ლი ო ნი და უც ვე ლი კა მე რა და ა ფიქ სი რა. 

„ეს იგი ვე ა, რაც ჭუჭ რუ ტა ნა ვუ ა ი ე რის ტე ბი სათ ვის“, – 

ამ ბობს ის.

პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის შე მუ შა ვე ბის ზო გად 

ნა წილ ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბის აღ მო ჩე ნის შემ დეგ 

Cylance-ის უსაფ რ თხო ე ბის სპე ცი ა ლის ტ მა, ბი ლი 

რი ოს მა, გა მო ი ყე ნა Shodan-ი, კი დევ ერთ ინ ს ტ რუ მენ-

ტ თან ერ თად, რა თა ინ ტერ ნეტ ში მო ე ძებ ნა ბან კე ბი, 

საცხოვ რე ბე ლი სახ ლე ბი, შუქ ნიშ ნე ბი, გათ ბო ბი სა და 

კონ დი ცი რე ბის სის ტე მე ბი, რო მელ თა გა კონ ტ რო ლე-

ბაც ჰა კე რებს შე ეძ ლოთ. „ამჟამად ინ ტერ ნეტ ში არის 

და ახ ლო ე ბით 2 000 შე ნო ბა, რომ ლებ ზე კონ ტ რო ლის 

მო პო ვე ბაც შე საძ ლე ბე ლი ა, თუ მა თი IP-მისამართი 

გე ცო დი ნე ბა“, – ამ ბობს რი ო სი. მიმ დი ნა რე წლის და-

საწყის ში ეროვ ნუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის დე პარ ტა მენ მა 

გა ნაცხა და, რომ ამით ისარ გებ ლეს ჰა კე რებ მა 2012 

წელს, რო დე საც გა ტე ხეს „სახელმწიფო ობი ექ ტის“ 

ენერ გო მარ თ ვის სის ტე მა და ის „ძალიან გა ათ ბეს“, 

2013 წელს კი იგი ვე გა მე ორ და „ნიუ-ჯერსის სამ რეწ-

ვე ლო კომ პა ნი ა ში“; ორი ვე შემ თხ ვე ვა ში ჰა კე რებ მა 

Shodan-ი გა მო ი ყე ნეს.

მა ზერ ლიმ, რო მე ლიც შვე ი ცა რი ა ში იზ რ დე ბო და,  

17 წლის ასაკ ში მი ა ტო ვა სკო ლა და გა და ბარ გ და 

შტა ტებ ში, სან - დი ე გო ში მცხოვ რობ დე ი დას თან, 

რო მე ლიც ბორ ტ გამ ცი ლებ ლად მუ შა ობ და. თა ვი დან 

ის წიგ ნე ბის მა ღა ზი ა ში მუ შა ობ და, შემ დეგ შე ვი და 

მუ ნი ცი პა ლურ კო ლეჯ ში, მოგ ვი ა ნე ბით კი სან - დი ე-

გოს კა ლი ფორ ნი ის უნი ვერ სი ტეტ ში მი ი ღო ხა რის ხი 

ბი ო ინ ფ ორმა ტი კის სფე რო ში. მან იშო ვა სა მუ შაო უნი-

ვერ სი ტე ტის სუ პერ კომ პი უ ტე რუ ლი ცენ ტ რის პრო ტე ი-

ნე ბის მო ნა ცემ თა ბა ზის პრო ექ ტ ში. ცო ტა ხანს წერ და 

პროგ რა მებს თა ვი სი სტარ ტა პის თ ვის და აკე თებ და 

ვებ დი ზა ინს Union Tribune-სათვის, შემ დეგ კი და იწყო 

მუ შა ო ბა Shodan-ზე. მი სი უფა სო მი ნი მუ მის მო დე-

ლი გუ ლის ხ მობს ფუ ლის გა დახ დას იმი სათ ვის, რომ 

შეძ ლო უფ რო მე ტი სა ძი ე ბო სა შუ ა ლე ბის და მა ტე ბა 

ინ ტერ ნე ტის უკეთ სკა ნი რე ბი სათ ვის. უფა სო ძი ე ბა 

იძ ლე ვა ათ შე დეგს, და ახ ლო ე ბით 10 000 მომ ხ მა რე-

ბე ლი კი იხ დის ნო მი ნა ლურ ერ თ ჯე რად გა და სა ხადს 

– $20-ს – და იღებს 10 000 შე დეგს.

ათო ბით კორ პო რა ცი უ ლი მომ ხ მა რე ბე ლი (ყველა 

მათ გა ნი კი ბე რუ საფ რ თხო ე ბის კომ პა ნი ა ა) ყო ველ-

წ ლი უ რად იხ დის ხუთ ნიშ ნა თან ხას, რა თა ჰქონ დეს 

წვდო მა მა ზერ ლის მო ნა ცემ თა ბა ზა ზე, რო მელ ზეც 1,5 

მი ლი არ დი მოწყო ბი ლო ბაა მი ერ თე ბუ ლი. Shodan-ის 

ოპე რი რე ბა შე საძ ლე ბე ლია ერ თი ადა მი ა ნის მი ერ და 

მი სი გა მო ყე ნე ბი სას ამა ში თქვენც დარ წ მუნ დე ბით. 

მას არა აქვს Google-ის მსგავ სი სა ძი ე ბო ინ ტერ ფე ი-

სი. იმი სათ ვის, რომ იპო ვოთ ის, რა საც ეძებთ, უნ და 

იცო დეთ მოწყო ბი ლო ბის ზო გი ერ თი მა ხა სი ა თე ბე ლი. 

შე დე გე ბი მი ი ღე ბა ინ ტერ ნეტ პ რო ტო კო ლის ენა ზე, 

რო მელ საც შემ თხ ვე ვი თი მომ ხ მა რე ბე ლი ვერ გა ი გებს. 

მაგ რამ ეს შე საძ ლოა იყოს ყვე ლა ზე ეფექ ტი ა ნი გზა, 

რა თა და ი ნა ხოთ, რამ დე ნად მოქ მე დებს პრო დუქ ტის 

უსაფ რ თხო ე ბის ხარ ვე ზი: ეკ რა ნის მარ ცხე ნა მხა რეს 

გა მო სა ხუ ლი ციფ რი გიჩ ვე ნებთ, რამ დე ნი მოწყო ბი ლო-

ბაა ინ ტერ ნეტ ში და მსოფ ლი ოს რო მელ კუთხე შია ისი ნი 

გან თავ სე ბუ ლი.

ფე დე რა ლებს შე უძ ლი ათ საკ მა ოდ გა ურ თუ ლონ 

მა ზერ ლის ცხოვ რე ბა, თუ მის წი ნა აღ მ დეგ გა მო ი ყე ნე-

ბენ კა ნონს კომ პი უ ტე რუ ლი თაღ ლი თო ბი სა და მი სი 

ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ, რო მე ლიც კრძა ლავს 

არა სან ქ ცი რე ბულ წვდო მას კომ პი უ ტე რულ სის ტე მებ ზე. 

გან რის ხე ბულ მა პრო კუ რორ მა მარ ტ ში და ა პა ტიმ რა ენ-

დ რიუ „weev“, აუერ ნ ჰა ი მე რი, ვებ გ ვერდ AT&T-ზე არა სან-

ქ ცი რე ბუ ლი წვდო მი სა და მი სი iPad-მომხმარებლების 

ელექ ტ რო ნუ ლი მი სა მარ თე ბის მით ვი სე ბი სათ ვის. „მე 

არ ვცდი ლობ სერ ვე რებ ში შეს ვ ლას ან ისე თი რა მის 

გა კე თე ბას, რაც შე იძ ლე ბა ჰა კე რო ბად ჩა ით ვა ლოს“, – 

ამ ბობს მა ზერ ლი.

მა ზერ ლი გა სა მარ თ ლე ბუ ლი კი არა, და ჯილ დო ე-

ბუ ლი უნ და იყოს იმის თ ვის, რომ ყუ რადღე ბა მი აქ ცია 

გა ჯე ტე ბის მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნი ე ბის მი ერ პრო დუქ-

ტის შექ მ ნი სას დაშ ვე ბულ სუ ლე ლურ შეც დო მებს და 

მომ ხ მა რე ბელ თა და უ დევ რო ბას იმ პრო დუქ ტის უსაფ-

რ თხო ე ბის თვალ საზ რი სით, რო მელ საც ყი დუ ლო ბენ. 

ყვე ლა ფე რი, რაც ერ თ ვე ბა ინ ტერ ნეტ ში, და ცუ ლი უნ და 

იყოს პა რო ლით, მაგ რამ ბევ რი ამას არ აკე თებს. ასე ვე 

არ შე იძ ლე ბა ამ მოწყო ბი ლო ბებ ში მარ ტი ვი სა ხე ლე ბი სა 

და პა რო ლე ბის გა მო ყე ნე ბა, თუმ ცა ბევ რი სწო რედ ასე 

იქ ცე ვა.

შარ შან ანო ნიმ მა მომ ხ მა რე ბელ მა კონ ტ რო ლი და ამ-

ყა რა ინ ტერ ნეტ ში ჩარ თულ 400 000-ზე მეტ მოწყო ბი ლო-

ბა ზე. ამის თ ვის მას დას ჭირ და მხო ლოდ ოთხი მარ ტი ვი 

პა რო ლი, რომ ლებ საც იყე ნებ და მო ნა ცემ თა შე საგ რო-

ვებ ლად თით ქ მის ისე, რო გორც Shodan-ი. „ყველა სა უბ-

რობს მა ღა ლი კლა სის ექ ს პ ლო ი ტებ სა და კი ბე რო მებ ზე, 

– წერ და უსა ხე ლო ოპე რა ტო რი, რო მელ მაც სა მარ თ ლებ-

რი ვი პრობ ლე მე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად ანო ნი მად 

დარ ჩე ნა არ ჩი ა, – [მაგრამ] ოთხ უბ რა ლო, სუ ლე ლურ, 

სტან დარ ტულ Telnet პა როლს შე უძ ლია მოგ ცეთ წვდო მა 

ასო ბით ათას მომ ხ მა რე ბელ ზე და ათო ბით ათას სა წარ-

მოო მოწყო ბი ლო ბა ზე მთელ მსოფ ლი ო ში“.

მა ზერ ლი იმე დოვ ნებს, რომ Shodan-ი უზ რუნ ველ-

ყოფს უფ რო მეტ გამ ჭირ ვა ლო ბას და იმ კომ პა ნი ე ბის 

სა ჯა რო გა კიცხ ვას, რომ ლე ბიც უხა რის ხო სის ტე მებს 

ყი დი ან. მაგ რამ ის არ არის ოპ ტი მის ტუ რად გან წყო ბი-

ლი. „ყველაფერი ინ ტერ ნეტ ში ხვდე ბა, გვინ და ეს ჩვენ 

თუ არა“, – ამ ბობს იგი. 

მოკლე რეზიუმე

წვრილი ცისფერი 
(მისაყურადებელი) 
ხაზი

9/11-ისშემდეგერთ-ერთი
სახელმწიფოდაწესებულება,
როგორცჩანს,არღვევდა
რიგითიამერიკელებისპი-
რადიცხოვრებისხელშეუ-
ხებლობისუფლებას.არა,
ესარარისნაციონალური
უსაფრთხოებისსააგენტო
–საუბარიაქ.ნიუ-იორკის
პოლიციისდეპარტამენტზე.
წიგნში„მტერიშიგნითაა:
ნიუ-იორკისპოლიციის
დეპარტამენტისსაიდუმლო
სამსახურისსაქმიანობადა
ბინლადენისუკანასკნე-
ლიჩანაფიქრიამერიკის
წინააღმდეგ“(Touchstone,
2013),მეტაპუზოდაადამ
გოლდმენიმოგვითხრობენ,
როგორმიგვიყვანაუსაფრ-
თხოებისაკენსწრაფვამგა-
ცილებითმძიმეშედეგებამდე
–ცუდადრეგულირებულ
შიდასათვალთვალოსისტე-
მამდე,პასუხისმგებლობის
დაბალიდონითადამუსლი-
მანთამიმართდაშვებული
შეცდომებით.შეგიქმნათთუ
არაShodan-ითგაჟონილმა
ინფორმაციამპრობლემები?
თქვენჯერარაფერიიცით.
—დენბიგმენი.
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მეწარმეები

სამედიცინო ტექნიკა

ჰიპოდერმული ბლეფი
ალან შორტოლი მთელ დროს თავისი სამედიცინო ტექნიკის 11-წლიანი კომპანიის 
რეკლამირებაში ატარებს. ვინმეს სმენია სიტყვა „მოგება“?
ავტორი: აბრამ ბრაუნი

პ
ენ სილ ვა ნი ის პრო ვინ ცი უ ლი ნა წი ლი. 

დი ლა. Unilife Corp.-ის 59 წლის დამ-

ფუძ ნე ბე ლი და ხელ მ ძღ ვა ნე ლი ალან 

შორ ტო ლი აკე თებს იმას, რაც ყვე ლა ზე 

უკეთ გა მოს დის: აქებს თა ვის კომ პა ნი ას. მა სი ურ, 

ქან ჩის გა სა ღე ბის ფორ მის სა მუ შა ო- სა კონ ფე რენ-

ციო მა გი დას თან მჯდო მი შორ ტო ლი 90 წუ თის 

გან მავ ლო ბა ში ესა უბ რე ბა ტე ლე ფო ნით პო ტენ-

ცი ურ უცხო ელ ინ ვეს ტორს და აღ წერს Unilife-ის 

და სა კე ცი (გამოსაწევი) შპრი ცის ტექ ნო ლო გი ას, 

რო გორც პრე პა რა ტის მი წო დე ბის სა უ კე თე სო სის-

ტე მას... FedEx-ის შემ დეგ. „ვფიქრობ, შევ ძ ლებთ 

და ახ ლო ე ბით ათი კონ ტ რაქ ტი გა ვა ფორ მოთ მიმ-

დი ნა რე წელს, რო მე ლიც გიჩ ვე ნებთ, რომ ჩვენ წინ 

მი ვი წევთ“, – ამ ბობს შორ ტო ლი, მა ღა ლი და მე ლო-

ტი დუბ ლი ნე ლი ცის ფე რი თვა ლე ბის ეშ მა კუ რი და 

რბი ლი გა მო ხედ ვით, რო მე ლიც კარ გად გა მოდ გე-

ბო და დე ნის კოზ ლოვ ს კის, 

Tyco-ს გა სა მარ თ ლე ბუ ლი 

დამ ნა შა ვის, უმ ც რო სი ძმის 

რო ლი სათ ვის. 

ეს კარ გი ის ტო რი ა ა, 

თუნ დაც შე ლა მა ზე ბუ ლი, 

რო მე ლიც მან მიჰ ყი და 

ისეთ ორ გა ნი ზა ცი ებს, 

რო გო რი ცაა Frontier Capital 

Management-ი, JPMorgan 

Chase-ი, Black-Rock-ი, 

Vanguard-ი და Fidelity და 

ყვე ლა მსხვილ აქ ცი ო ნერს 

(რომელთაგანაც არც ერ თი 

კო მენ ტარს არ აკე თებს). 

ფირ მის საქ მი ა ნო ბით 

და ინ ტე რე სე ბუ ლი ექ ვ სი 

ანა ლი ტი კო სი დან ხუ თი 

რე კო მენ და ცი ას უწევს 

მის აქ ცი ებს. და იმის მი-

უ ხე და ვად, რომ აქ ცი ებ მა 

$3,45-მდე და იკ ლო (ეს არის 60%-იანი ვარ დ ნა 

2010 წლის შემ დეგ, რო დე საც შორ ტოლ მა Unilife 

Corp.-ი Nasdaq-ის კო ტი რე ბის სის ტე მა ში შე ი ტა ნა), 

Unilife-ის სა ბაზ რო კა პი ტა ლი ზა ცია $329 მი ლი ონს 

შე ად გენს, რაც გა ყიდ ვებ ზე 120-ჯერ მე ტი ა. უოლ -

ს ტ რი ტის პროგ ნო ზის ტი სა ო ცა რი ოპ ტი მიზ მით 

წი ნას წა მეტყ ვე ლებს Unilife-ის პირ ველ მო გე ბას 

2015 წლი სათ ვის – ანუ შექ მ ნი დან 13 წე ლი წად ში, 

რაც მა რა დი სო ბაა ბი ო სა მე დი ცი ნო სტარ ტა პის თ-

ვი საც კი. 

ფაქ ტე ბის ფონ ზე რეკ ლა მა იმ ს ხ ვ რე ვა. 30 ივ-

ნისს ამო წუ რუ ლი ფის კა ლუ რი წლის გან მავ ლო ბა ში 

Unilife-მა და კარ გა $63,2 მი ლი ო ნი იმ $2,7 მი ლი ო ნი 

მო გე ბის ფონ ზე, რო მე ლიც მი ი ღო მე დი კა მენ ტე-

ბის მი სა წო დე ბე ლი სხვა დას ხ ვა ხელ საწყოს თ ვის 

გან კუთ ვ ნი ლი შპრი ცე ბის გა ყიდ ვით. შე მო სა ვა ლი 

მი სი ყვე ლა ზე მსხვი ლი კონ ტ რაქ ტი დან – მრა ვალ-

„მასარმიუღია
სამედიცინოგანათლება;
არაფერიესმის
ტექნოლოგიებში;
არააქვსფინანსური
კვალიფიკაცია“.
Unilife-ისგენერალური
აღმასრულებელიალან
შორტოლი.
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წ ლი ა ნი, $40-მილიონიანი გა რი გე ბა ფრან გულ 

ფარ მა ცევ ტულ კომ პა ნია Sanofi-სთან – პრაქ ტი კუ-

ლად იწუ რე ბა. ყვე ლა ზე სა სი ა მოვ ნო პერ ს პექ ტი ვა, 

რო მელ საც შორ ტო ლი უზი ა რებს ინ ვეს ტო რებს, 

და კავ ში რე ბუ ლია შე მუ შა ვე ბის სტა დი ა ზე მყოფ 

ფარ მა ცევ ტულ კომ პა ნი ას თან, რო მელ საც ხუ თი 

ცენ ტიც კი არა სო დეს მო უ ტა ნი ა. და მა ინც, შორ-

ტო ლი არ ნებ დე ბა. „მარტო გა და სა ტა ნი ინი ექ ტო-

რი, – ამ ბობს ის, გუ ლის ხ მობს რა შპრი ცე ბის ხაზს, 

– მი ლი არ დი ა ნი ფრან ში ზა ა“. 

Unilife - ეს არის იგა ვი შე უს რუ ლე ბელ და პი რე-

ბებ ზე, ფილმ „კისტოუნის პო ლი ცი ე ლე ბის“ ტი პის 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა, მმარ თ ვე ლი გუნ დის თვით გამ-

დიდ რე ბა –  და ლე გენ დის გა მარ ჯ ვე ბა რე ა ლურ 

არ ს ზე. „შორტოლს არ მი უ ღია სა მე დი ცი ნო გა ნათ-

ლე ბა; არა ფე რი ეს მის ტექ ნო ლო გი ებ ში; არა აქვს 

ფი ნან სუ რი კვა ლი ფი კა ცი ა, – ამ ბობს Unilife-ის 

ყო ფი ლი თა ნამ შ რო მე ლი. – ის არის გა ყიდ ვე ბის 

მო ხერ ხე ბუ ლი აგენ ტი, რო მე ლიც ოც ნე ბას ყი დის“. 

უკ ვე კარ გა ხა ნი ა, რაც ის ამ ოც ნე ბას მის დევს. 

18 წლის ასა კის თ ვის უკ ვე ცოლ შ ვი ლი ან მა შორ-

ტოლ მა დუბ ლინ ში მარ კე ტინ გუ ლი ფირ მა გახ ს ნა. 

მან ის ათი წლის შემ დეგ, 1989 წელს გა ყი და და 

ოჯახ თან ერ თად ავ ს ტ რა ლი ა ში გა და ბარ გ და, 

სა დაც იყი და სახ ლი სა და ავ ტო მო ბი ლის უსაფ რ-

თხო ე ბის კომ პა ნი ა. შემ დეგ ცო ტა ხანს მუ შა ობ და 

დღეს უკ ვე არარ სე ბულ ფირ მა ში, რო მელ საც პრე-

ტენ ზია ჰქონ და, რომ ეხ მა რე ბო და პერ სო ნა ლურ 

კომ პი უ ტე რებს ემუ შა ვათ ისე, რო გორც „ტვინს 

ფეხ საც მ ლის ყუთ ში“. შორ ტოლ მა, ბო ლოს და 

ბო ლოს, წარ მა ტე ბას მი აღ წი ა, რო დე საც შე ი ძი ნა 

Sigma Global-ი, პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის 

კომ პა ნი ა, რო მე ლიც, სხვა საქ მი ა ნო ბებ თან ერ-

თად, ეხ მა რე ბო და ბუკ მე კე რებს დოღ ზე გა მარ ჯ-

ვე ბის შან სე ბის გა მოთ ვ ლა ში. შორ ტოლ მა ის Cable 

& Wireless HKT-ს მიჰ ყი და უც ნობ ფა სად, რა მაც 

კარ გი მო გე ბა მო უ ტა ნა, მაგ რამ პერ ს პექ ტი ვე ბის 

გა რე შე და ტო ვა... 

...სანამ 2001 წელს მას არ მი მარ თა სიდ ნე ის 

ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი სა და შტამ პე ბის მწარ მო ე ბელ-

თა მცი რე ჯგუფ მა ისე თი გა მო სა წე ვი შპრი ცის 

პრო ექ ტით, რო მე ლიც ინი ექ ცი ე ბის გან მი ღე ბულ 

ტრავ მებს გა მო რიცხავ და. კომ პა ნი ა, რო მელ საც 

მა შინ Unitract-ი ეწო დე ბო და, შე იქ მ ნა სა ჯა რო 

კომ პა ნია Musgrave Block Holdings-თან უკუ შერ წყ-

მის შე დე გად.

პირ ველ სპონ სო რებს შო რის იყო ბრი ტა ნე ლი 

ინ ვეს ტო რი რო ჯერ უილი ამ სო ნი. შორ ტოლს არ 

სურს სა უ ბა რი არც საწყი სი ფსო ნის ოდე ნო ბა ზე და 

არც პარ ტ ნი ო რო ბის სპე ცი ფი კა ზე – ამან და აბ ნია 

ავ ს ტ რა ლი ის უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ-

ლე, რო მელ მაც და ას კ ვ ნა, რომ მათ ურ თი ერ თო ბა-

ში არ სე ბობ და „ბევრი უც ნა უ რი და აუხ ს ნე ლი რამ“ 

(საქმე სა სა მარ თ ლო ში მას შემ დეგ აღ მოჩ ნ და, რაც 

შორ ტო ლის დი დი ხნის მე გო ბარ მა ქალ მა ეჭ ვ ქ ვეშ 

და ა ყე ნა მა თი კავ ში რი). 

შორ ტო ლის თქმით, უილი ამ სო ნი ერთ დროს 

მუ შა ობ და Mars-ისათვის (საუბარია Whiskas-ის და 

არა M&Ms-ის ქვე გან ყო ფი ლე ბა ზე) და იყო კა ტის 

ტუ ა ლე ტე ბის ერ თ -ერ თი წამ ყ ვა ნი გამ ყიდ ვე ლი 

ევ რო პა ში. „როჯერი ძა ლი ან ჩა კე ტი ლი პი როვ-

ნე ბა ა“, – ამ ბობს ის. იმ პე რი ოდ ში უილი ამ სო ნი 

აკონ ტ რო ლებ და 19,6 მი ლი ონ აქ ცი ას – რაც შემ დ-

გომ Unilife-ად იქ ცა – ვაჭ რობ და რა და ახ ლო ე ბით 

$3,6 მი ლი ო ნის ფარ გ ლებ ში 2002-2005 წლებ ში, 

რო დე საც აქ ცი ე ბის ფა სი ათ ჯერ გა ი ზარ და, შემ-

დეგ კი გა უ ფა სურ და. უილი ამ სონ მა, რო მელ მაც 

2009 წელს 3,3 მი ლი ო ნი და მა ტე ბი თი აქ ცია მი ი ღო, 

არ ისურ ვა კო მენ ტა რის გა კე თე ბა ელექ ტ რო ნუ-

ლი ფოს ტით, რო მე ლიც შორ ტოლ მა გა უგ ზავ ნა. 

უშე დე გო იყო მი სი მო ძებ ნის ცალ კე უ ლი მცდე-

ლო ბე ბი Merkaba-ს (კომპანია, რო მე ლიც მი სი 

აქ ცი ე ბის დიდ ნა წილს აკონ ტ რო ლებს) მეშ ვე ო ბით. 

ავ ს ტ რა ლი ურ მა პრე სამ ივა რა უ და, რომ შე საძ ლოა 

უილი ამ სო ნი სა ერ თოდ არ არ სე ბობს. შორ ტოლ-

მა სცა და ამ ვერ სი ის გა ქარ წყ ლე ბა, გა უგ ზავ ნა რა 

FORBES-ს უილი ამ სო ნის ბრი ტა ნუ ლი პას პორ ტის 

სკა ნი რე ბუ ლი ას ლი. 

სა წარ მოო პრობ ლე მე ბი Unilife-ს საწყის ეტაპ-

ზე ვე გა უჩ ნ და. სა კონ ვე ი ე რო ხა ზის მიმ წო დე ბელ-

თან მომ ხ დარ მა გა უ გებ რო ბამ წარ მო ე ბა სა მი 

წლით გა ა ჩე რა და აიძუ ლა კომ პა ნი ა, უარი ეთ ქ ვა 

გეგ მა ზე, რო მე ლიც გუ ლის ხ მობ და 2004 წლის თ ვის 

ავ ს ტ რა ლი ა ში შპრი ცე ბის წარ მო ე ბის დაწყე ბას 

და წე ლი წად ში 650 მი ლი ო ნი ერ თე უ ლის სწრა ფად 

გა მოშ ვე ბას. შორ ტოლ მა აამოქ მე და რე ა ლო ბის 

უგუ ლე ბელ ყო ფის მი სე უ ლი მიდ გო მა და წარ მო ე ბა 

აშ შ - ში გა და ი ტა ნა 2008 წელს, ორ წე ლი წად ში მას 

შემ დეგ, რაც ლუ ის ბე რი ში (პენსილვანია) სა მე დი-

ცი ნო ტექ ნი კის მცი რე მწარ მო ე ბე ლი Integrated 

Biosciences-ი შე ი ძი ნა. მან მო ხერ ხე ბუ ლად და არ წ-

მუ ნა პენ სილ ვა ნი ის მა შინ დე ლი გუ ბერ ნა ტო რი, ედ 

ტენდენციები

რაზე საუბრობს Forbes.com-ის 49 მილიონი 

მომხმარებელი? ამის უკეთ გასარკვევად 

თვალი გადაავლეთ ქვემოთ მოცემულ ტექსტს 

ან აკრიფეთ შემდეგი მისამართი:

Forbes.com/entrepreneurs

იდეა
მხოლოდ სამუშაო და 
არანაირი თავისუფლება
ჩვენ გვკლავს სი ლი კო ნის ვე ლის 24/7 

კულ ტუ რა, თა ვი სი და მა ტე ბი თი სა მუ-

შაო სა ა თე ბით, ფეს ვ გად გ მუ ლი სო ცი-

ა ლუ რი ნორ მე ბი თა და გენ დე რუ ლი 

დის კ რი მი ნა ცი ით.   

პერსონა
ხარი ლაზარ-უაიტი
მის მა ჰარ ლე მის არა კო მერ ცი ულ მა 

ორ გა ნი ზა ცი ამ სა კუ თარ თავ ზე აიღო 

რის კის ჯგუ ფებ ში შე მა ვა ლი ნი უ ი ორ კე-

ლი ახალ გაზ რ დე ბის დი დი პრობ ლე-

მე ბი, ას წავ ლის რა მათ ის ტო რი ას, 

კულ ტუ რა სა და პო ლი ტი კას. 

კომპანია
VAyAble
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ტუ რე ბის ბიზ ნეს მა 

თა ვი სი ყო ველ თ ვი უ რი გა ყიდ ვე ბი იმით 

გა ა ოთხ მა გა, რომ უბ რა ლოდ ეკითხე-

ბო და კლი ენ ტებს, რა სურ დათ მათ.
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რენ დე ლი, გა მო ე ყო გრან ტე ბი, და ფი ნან სე ბა 

და კრე დი ტი ქა ლაქ იორ კ ში ახა ლი სა თა ვო ოფი-

სის ხარ ჯე ბის და სა ფა რად, აგ რეთ ვე კვლე ვა- გან-

ვი თა რე ბის, პერ სო ნა ლი სა და ინ ვეს ტი ცი ე ბის 

სა ჭი რო ე ბე ბი სათ ვის – $86 მი ლი ო ნი წი ნას წა რი 

შე ფა სე ბით. შტატ მა და ამ ტ კი ცა $5,4 მი ლი ო ნი; ობი-

ექ ტი ღირ და $27 მი ლი ო ნი. 

პენ სილ ვა ნი ის შტა ტი და Unilife-ის აქ ცი ო ნე რე-

ბი ვე რა ფერს იღე ბენ მათ მი ერ ჩა დე ბუ ლი ფუ ლის 

სა ფა სუ რად. და ბა ლი მოთხოვ ნის გა მო ქარ ხა ნა 

დატ ვირ თუ ლია თა ვი სი სრუ ლი სიმ ძ ლავ რის ალ-

ბათ 3%-ით, ანუ წე ლი წად ში უშ ვებს და ახ ლო ე ბით 

2 მი ლი ონ შპრიცს (Unilife-ი აცხა დებს, რომ გა ი სად 

მკვეთ რად გაზ რ დის წარ მო ე ბას). თა ნა მედ რო ვე 

ტექ ნო ლო გი ე ბით აღ ჭურ ვი ლი ქარ ხა ნა უსის ტე-

მოდ მუ შა ობს თა ვი სი ამ წყო ბი რო ბო ტი ზე ბუ ლი 

ხე ლე ბით და ლურჯ სტე რი ლურ კომ ბი ნე ზო ნებ ში, 

დამ ცავ სათ ვა ლე ებ სა და თეთრ ხელ თათ მა ნებ-

ში გა მოწყო ბი ლი რამ დე ნი მე მუ შით, რომ ლე ბიც 

დგუ შებს კონ ვე ი ე რუ ლი ხა ზი დან ყუ თებ ში ყრი ან; 

კი დევ ორი ადა მი ა ნი ახა რის ხებს ნემ სებს და 

ათავ სებს მათ შპრი ცებ ში. „Unilife-ის უსაფ რ თხო 

შპრი ცე ბის ტექ ნო ლო გია ნამ დ ვი ლად ძა ლი ან 

ინო ვა ცი უ რი ა“, – ამ ბობს Jefferies-ის ანა ლი ტი კო სი 

რაჯ დენ ჰო ი. 

მაგ რამ ის არც ისე ღი რე ბუ ლი ა, თუ მყიდ ვე-

ლი არ არ სე ბობს. Sanofi-მ და ა ფი ნან სა Unilife-ის 

წი ნას წარ შევ სე ბუ ლი შპრი ცის შე მუ შა ვე ბა, რის 

სა ნაც ვ ლო დაც მი ი ღო უფ ლე ბა, აწარ მო ოს მი წო-

დე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი მო ლა პა რა კე ბი ამ 

ხელ საწყო ე ბის $2-მილიარდიან ბა ზარ ზე შე სას ვ-

ლე ლად. მაგ რამ მა თი წარ მო მად გე ნე ლი აცხა-

დებს, რომ ვერ პო უ ლობს ვე რა ვის, ვინც ამ ჟა მად 

Unilife-თან მუ შა ობს. შორ ტოლ მა გა ა ორ მა გა 

კვლე ვა- გან ვი თა რე ბის ხარ ჯე ბი წე ლი წად ში $21,5 

მი ლი ო ნამ დე, გა ნა ხორ ცი ე ლა რა ინ ვეს ტი ცია 

ისეთ პერ ს პექ ტი ულ ხელ საწყო ებ ში, რო გო რი ცაა 

გა და სა ტა ნი სა ი ნი ექ ციო მოწყო ბი ლო ბა. მსხვი ლი 

ფარ მა ცევ ტუ ლი კომ პა ნი ე ბი: Johnson & Johnson-ი, 

AstraZeneca, Biogen Idec-ი, Abbott Labs-ი, Pfizer-ი და 

GlaxoSmithKline-ი არ ამ ბო ბენ, აქვთ თუ არა საქ მი-

ა ნი ურ თი ერ თო ბა Unilife-თან. 

პრო დუქტს რა მინ მოჯ დე ჰი მეთ ვალ ყუ რე ობს. 

Becton-თან, Dickinson-თან, GE Healthcare-სა და 

Boston Scientific-თან ნა მუ შე ვა რი მოჯ დე ჰი Unilife-

ში 2011 წელს მი ვი და და წეს რი გის დამ ყა რე ბას 

შე უდ გა. მან და უ ყოვ ნებ ლივ ჩა ა ტა რა 156 კა ცი-

სა გან შემ დ გა რი პერ სო ნა ლის 90%-იანი წმენ და 

(Unilife-ი აცხა დებს, რომ რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ის 

შემ დეგ თა ნამ შ რო მელ თა სა ერ თო რიცხ ვი სტა ბი-

ლუ რი ა). მოჯ დეჰს უფ რო პა ტა რა საქ მე ე ბის კე თე-

ბაც შე უძ ლი ა: ჩე მი ვი ზი ტის დროს მან მოწ მინ და 

სა ა ბა ზა ნოს ხელ სა ბან თან დაქ ცე უ ლი წყა ლი, აიღო 

ხა ლი ჩა ზე და ვარ დ ნი ლი ნამ ცე ცი და ერ თი -ორ ჯერ 

თვით ნე ბუ რად ჩა ერ თო ინ ტერ ვი უ ში, მაგ რამ და-

უთ მო შორ ტოლს სიტყ ვე ბით: „როგორც გინ და, მე 

კი არ მე ხა ლი სე ბა“. 

შე საძ ლო ა, პრე სას თან ურ თი ერ თო ბა მარ თ-

ლაც არ ეხა ლი სე ბა, მაგ რამ ამას ვერ ვიტყ ვით 

ანაზღა უ რე ბის პა კე ტის მი ღე ბა ზე. ეს ანაზღა უ რე ბა 

კი აბ სურ დუ ლად გა მო ი ყუ რე ბა კომ პა ნი ის თ ვის, 

რო მელ საც მო გე ბა არა სო დეს მი უ ღი ა. თა ნამ დე-

ბო ბა ზე ყოფ ნის ორ წე ლი წად ში მოჯ დეჰ მა მი ი ღო 

სა ერ თო ანაზღა უ რე ბა $8 მი ლი ო ნის ოდე ნო ბით; 

შორ ტოლ მა კი, ფუ ლი სა და აქ ცი ე ბის სა ხით, მი ი ღო 

$18 მი ლი ონ ზე მე ტი ბო ლო სა მი წლის გან მავ ლო ბა-

ში. მი სი აშ შ - ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი აქ ცი ე ბი  

$19 მი ლი ო ნი ღირს. 

შე უძ ლია კი მას, დიდ წარ მა ტე ბას მი აღ წი ოს? 

დი ახ, იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ მი სი სა რეკ ლა მო ბლე ფი 

რე ა ლურ ბიზ ნე სად იქ ცე ვა. „ზოგიერთი ოპე რა ცი ა, 

რომ ლის გან ვი თა რე ბა საც ვა პი რებთ, – უთხ რა მან 

ანა ლი ტი კო სებს მა ის ში, – ვფიქ რობ, მრა ვალ ძა ლი-

ან, ძა ლი ან მსხვილ გა რი გე ბად იქ ცე ვა “. Unilife-ის 

აქ ცი ე ბის ფა სი მი სი კო მენ ტა რე ბის შემ დეგ გა ორ-

მაგ და, თუმ ცა დღემ დე ცნო ბი ლია მხო ლოდ ერ თი 

ხელ მო წე რი ლი კონ ტ რაქ ტი – Biodel-თან, სპე ცი ა-

ლი ზე ბუ ლი მე დი კა მენ ტე ბის პა წა წი ნა კომ პა ნი ას-

თან, რო მელ მაც 2003 წლის შემ დეგ და კარ გა  

$199 მი ლი ო ნი ნუ ლო ვა ნი გა ყიდ ვე ბით. Unilife-ი 

აცხა დებს, რომ გა რი გე ბის ღი რე ბუ ლე ბა და ახ ლო ე-

ბით $110 მი ლი ო ნია 15 წლის გან მავ ლო ბა ში. მე ტიც, 

ის ამ ტ კი ცებს, რომ „აწარმოებს გრძელ ვა დი ან კონ-

ტ რაქ ტებ თან და კავ ში რე ბულ პერ ს პექ ტი ულ მო ლა-

პა რა კე ბებს ბევრ ფარ მა ცევ ტულ კომ პა ნი ას თან“. 

„დაპირებები. თქვენ რომ ფა სი ა ნი ქა ღალ-

დე ბი სა და ბირ ჟე ბის კო მი სია იყოთ (SEC) და მე 

მი რე კავ დეთ, გეტყო დით, რომ სწო რედ ამას უნ და 

მი აქ ცი ოთ ყუ რადღე ბა. ყვე ლა ამ და პი რე ბას“, – ამ-

ბობს ერ თი უოლ ს ტ რი ტე ლი, რო მე ლიც თვალ ყურს 

ადევ ნებს Unilife-ს და რე გუ ლა რუ ლად იწერს შორ-

ტო ლის გა მო ნათ ქ ვა მებს და ფა ზე. ისე ვე რო გორც 

ყვე ლა, ისიც კვლავ ელო დე ბა, რომ და პი რე ბე ბი 

შეს რულ დე ბა. 

მეწარმეები სამედიცინო ტექნიკა
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ინვესტიციები

ობლიგაციების ფონდები

შემდეგ დეტროიტს ხომ არ ფლობთ? 
ორმაგი დაბეგვრისგან გათავისუფლებული ფონდები მოგებას არასტაბილური 
პუერტო-რიკოს ვალის ხარჯზე ზრდიან. 

ავტორი: უილიამ ბოლდუინი 

მ
ო ი სურ ვებ დით ფუ ლის სეს ხე ბას ამ გ-

ვა რი ად გი ლი სათ ვის? – უმუ შევ რო ბის 

დო ნე 14%-ს შე ად გენს, მო სახ ლე ო ბის 

მე სა მე დი შემ წე ო ბით ცხოვ რობს, და-

ვა ლი ა ნე ბის კო ე ფი ცი ენ ტე ბი უფ რო მა ღა ლი ა, 

ვიდ რე ილი ნო ის ში, ხო ლო მკვლე ლო ბა თა რიცხ-

ვი ექ ვ ს ჯერ აღე მა ტე ბა აშ შ -ის მაჩ ვე ნე ბელს.

ჩვენ ვსა უბ რობთ პუ ერ ტო- რი კოს თა ნა მე გობ-

რო ბა ზე, რომ ლის მუ ნი ცი პა ლუ რი ობ ლი გა ცი ე ბი 

ებღა უ ჭე ბა Moody’s-ის რე ი ტინ გის Baa3 კა ტე გო-

რი ას – მა კუ ლა ტუ რა ზე ერ თი ნიშ ნუ ლით მა ღალს. 

თქვენ შე საძ ლოა არ გქონ დეთ თა ნა მე გობ რო-

ბის მი ერ გა მოშ ვე ბუ ლი ობ ლი გა ცი ე ბის ყიდ ვის 

სურ ვი ლი, მაგ რამ არ არის გა მო რიცხუ ლი, მათ 

ფლობ დეთ ისე, რომ ამის შე სა ხებ არც კი იცო-

დეთ. 

გა და ხე დეთ გა და სა ხა დე ბი სა გან გა თა ვი-

სუფ ლე ბუ ლი ობ ლი გა ცი ე ბის თქვენს ფონდს, გან-

სა კუთ რე ბით, „ორმაგი და ბეგ ვ რის გან გა თა ვი-

სუფ ლე ბულ“ სა ხე ო ბას. სა ა გენ ტო Morningstar-ი 

კუნძულისშეფასების
ბარათი:კარგიპლაჟები,
ცუდიეკონომიკა.
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ით ვ ლის მუ ნი ცი პა ლუ რი ობ ლი გა ცი ე ბის 55 

ფონდს (ბირჟაზე მო ვაჭ რე და და ხუ რუ ლი სა ინ-

ვეს ტი ციო ფონ დე ბის ჩათ ვ ლით), რო მელ თაც თა-

ვი ან თი აქ ტი ვე ბის 10% ან მე ტი პუ ერ ტო- რი კო ში 

აქვთ ინ ვეს ტი რე ბუ ლი. 

ფონდ Franklin Double Tax-Free-ს პუ ერ ტო- 

 რი კო ში აქვს $402 მი ლი ო ნი, ანუ აქ ტი ვე ბის 63%. 

ორ ფონდს Oppenheimer-ის ოჯა ხი დან – Roches-

ter Municipals-სა და Oppenheimer Limited Term 

New York Municipal fund-ს – თი თო მი ლი არ დ ზე 

მე ტი აქვთ ფი ნან სუ რი სირ თუ ლე ე ბის მქო ნე კუნ-

ძულ ზე, რაც, თი თო ე ულ შემ თხ ვე ვა ში, ფონ დის 

აქ ტი ვე ბის და ახ ლო ე ბით მე ხუ თედს შე ად გენს. 

ნი უ -ი ორ კი? რო გორ გან კარ გავს ნი უ -ი ორ კის 

ფონ დი (New York fund) ფა სი ან ქა ღალ დებს სან - 

ხუ ა ნი დან? პუ ერ ტო- რი კოს მუ ნი ცი პა ლურ ობ ლი-

გა ცი ებს იშ ვი ა თი თვი სე ბა აქვს: მა თი პრო ცენ-

ტე ბი თა ვი სუ ფა ლია რო გორც ფე დე რა ლუ რი 

სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი სა გან, ასე ვე თი თო-

ე უ ლი შტა ტის სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის გან. 

ამის გა მო ეს ობ ლი გა ცი ე ბი შე სა ფე რი სი ა, სა გა-

და სა ხა დო თვალ საზ რი სით მა ინც, ერ თი შტა ტის 

მუ ნი ცი პა ლუ რი ობ ლი გა ცი ე ბის ფონ დის თ ვის. 

ეს იმ ტი პის ფონ დია (ცნობილი ასე ვე, რო გორც 

ორ მა გი ან სამ მა გი და ბეგ ვ რი სა გან თა ვი სუ ფა-

ლი ფონ დი), რო მელ საც შე უძ ლია სა ხელ მ წი ფოს 

ინ ვეს ტო რებს გა და უ ხა დოს ფე დე რა ლუ რი, საშ-

ტა ტო და მუ ნი ცი პა ლუ რი (საქალაქო) გა და სა ხა-

დე ბის გან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი დი ვი დენ დი.

რამ დე ნად შე სა ფე რი სია ის მათ თ ვის, ვინც 

კა პი ტა ლის შე ნარ ჩუ ნე ბას ცდი ლობს, ეს სხვა 

სა კითხი ა. ყვე ლა ზე რის კი ა ნი მუ ნი ცი პა ლუ რი ობ-

ლი გა ცი ე ბი, რო გორც წე სი, ყვე ლა ზე დიდ მარცხს 

გა ნიც დის დათ ვის ბა ზარ ზე და ცო ტა ხნის წინ 

სწო რედ ეს მოხ და. მაგ რამ ძნე ლია გა უძ ლო 

მო გე ბი ა ნი კუ პო ნის ცდუ ნე ბას. მო სა ლოდ ნე ლი ა, 

რომ პუ ერ ტო- რი კოს ობ ლი გა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც 

ბა ზარ ზე სექ ტემ ბერ ში გა ვა, 7%-იან შე მო სა ვალს 

მო ი ტანს. ეს ორ ჯერ მე ტი ა, ვიდ რე Vanguard-ის 

ნა ცი ო ნა ლუ რად დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი გრძელ-

ვა დი ა ნი მუ ნი ცი პა ლუ რი ფონ დის შე მო სა ვა ლი. 

 პუ ერ ტო- რი კოს მცი რე მო სახ ლე ო ბას 

(3,7 მი ლი ო ნი, რო მე ლიც გა ნაგ რ ძობს შემ-

ცი რე ბას) მხრებ ზე უზარ მა ზა რი ვა ლი აწევს: 

$70-მილიარდიანი სა ხელ მ წი ფო სეს ხი და 

$33-მილიარდიანი დე ფი ცი ტი სა პენ სიო და-

ფი ნან სე ბა ში. და საქ მე ბუ ლია მო სახ ლე ო ბის 

მხო ლოდ მე ოთხე დი და ამ სა მუ შაო ად გი ლე ბის 

27% სა ხელ მ წი ფო სექ ტორ ში ა. კერ ძო სექ ტორ ში 

და საქ მე ბულ თა რიცხ ვი 647 000-ს შე ად გენს. ეს 

FRAnklIn Double tAx-FRee InCome FPRTX $633 63.4%

RoChesteR munICIpAls RMUNX 7,543 22.4

oppenheImeR lImIteD teRm nY munICIpAl LTNYX 5,373 19.3

oppenheImeR nJ munICIpAl ONJAX 624 18.4

oppenheImeR RoChesteR Amt-FRee nY munI OPNYX 1,340 16.8

FRAnklIn nJ tAx-FRee InCome FRNJX 1,527 13.0

FRAnklIn mo tAx-FRee InCome FRMOX 1,361 12.5

oppenheImeR RoChesteR ltD teRm munI OPITX 5,524 12.3

nuveen mD pRemIum InCome munI1 NMY 514 12.1

FRAnklIn oR tAx-FRee InCome FRORX 1,382 12.1

FRAnklIn Ct tAx-FRee InCome FXCTX 506 12.1

blACkRoCk munIYIelD nY QuAlItY1 MYN 592 11.8

FRAnklIn nC tAx-FRee InCome FXNCX 1,455 11.5

FRAnklIn Fl tAx-FRee InCome FRFLX 1,029 11.0

WesteRn Asset neW YoRk munICIpAls SBNYX 927 10.7

FRAnklIn pA tAx-FRee InCome FRPAX 1,594 10.1

FRAnklIn vA tAx-FRee InCome FRVAX 901 10.1

ოფშორული საფრთხეები 
ეს არის უმსხვილესი ფონდები დიდი ფსონით აშშ-ის კრიზისით დასუსტებულ 

ტერიტორიაზე. 

ფონდი კოდი
აქტივები

(მილიონი $)
ინვესტიცია  

პუერტო-რიკოში
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მოწყობილობებიარის იმ ადა მი ან თა რა ო დე ნო ბის ნა ხე ვა რი, 

რომ ლე ბიც სა სურ სა თო ტა ლო ნებს იღე ბენ. 

კუნ ძუ ლი ემ ს გავ სე ბა დეტ რო იტს პლა ჟე-

ბით. გა კოტ რე ბულ ქა ლაქ სა და პრობ ლე მე-

ბით და ხუნ ძ ლულ თა ნა მე გობ რო ბას ერ თი 

და იგი ვე პრობ ლე მა აქვთ: აქე დან წას ვ ლა 

ძა ლი ან ად ვი ლი ა. დეტ რო ი ტის სა შუ ა ლო 

კლა სი გა რე უბ ნებ ში გა და ვი და, პუ ერ ტო რი-

კო ე ლი მუ შე ბი კი ნი უ -ი ორ კ სა და მა ი ა მი ში 

მი მა ვალ თვით მ ფ რი ნა ვებ ში სხდე ბი ან. რო-

გორც აშ შ -ის მო ქა ლა ქე ებს, მათ არ სჭირ დე-

ბათ მწვა ნე ბა რა თე ბი. 

სა მუ შაო ად გი ლე ბის რა ო დე ნო ბის 

ზრდის პერ ს პექ ტი ვე ბი გა ურ კ ვე ვე ლი ა.  

2009 წელს გუ ბერ ნა ტო რი ლუ ის ფორ ტუ ნიო 

ამ პოს ტ ზე მო ვი და ბიზ ნე სის ხელ შეწყო ბის, 

გა და სა ხა დე ბის კლე ბი სა და მთავ რო ბის 

შემ ცი რე ბის რე ი გა ნი სე უ ლი გეგ მით. მან 

დიდ ხანს ვერ გაძ ლო. ამომ რ ჩე ველ მა ის გა-

სულ შე მოდ გო მას გა და ა ყე ნა ტრა დი ცი უ ლი 

მხარ ჯ ვე ლის სა სარ გებ ლოდ. 

ნე ბის მი ე რი ბიზ ნე სი, რო მელ საც გამ ბე-

და ო ბა ეყო ფა იმის თ ვის, რომ პუ ერ ტო-  

რი კო ში მა ღა ზია გახ ს ნას, წი ნა აღ მ დე გო ბას 

წა აწყ დე ბა ძვი რად ღი რე ბუ ლი ელექ ტ რო ე-

ნერ გი ის სა ხით, რო მელ საც ანა წი ლებს სა-

ხელ მ წი ფოს მი ერ მარ თუ ლი, ნავ თობ ზე მო-

მუ შა ვე კო მუ ნა ლუ რი კომ პა ნი ა. კომ პა ნი ა, 

თა ვა დაც ქრო ნი კუ ლი მსეს ხე ბე ლი, ეძებს 

გა მო სა ვალს და ამას წი ნათ გა მოშ ვე ბულ 

პროს პექ ტ ში სა უბ რობს თა ვის „ენერგიის 

პარ ვის შემ ცი რე ბის ინი ცი ა ტი ვებ ზე“. 

გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა-

ში შე ი ნიშ ნე ბო და წარ მო ე ბის სფე რო ში 

და საქ მე ბის ბუ მი. ეს იყო მა შინ, რო დე საც 

აშ შ -ის ფარ მა ცევ ტუ ლი კომ პა ნი ე ბი სარ გებ-

ლობ დ ნენ კა ნო ნით, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 

სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე ო დათ შე ემ სუ ბუ ქე ბი ნათ 

ფე დე რა ლუ რი და ბეგ ვ რის ტვირ თი მე დი-

კა მენ ტე ბის პუ ერ ტო- რი კო ში დამ ზა დე ბის 

სა ნაც ვ ლოდ. კონ გ რე სის მი ერ ბო ძე ბუ ლი ეს 

შე ღა ვა თი 2006 წელს დას რულ და.

Moody’s-ის ანა ლი ტი კო სის, ლი სა ჰე ლე-

რის, აზ რით, ნა წი ლობ რივ სწო რედ სა გა და-

სა ხა დო შე ღა ვა თის ვა დის ამო წურ ვის გა მო 

ჩა ეფ ლო პუ ერ ტო- რი კო კრი ზის ში აშ შ - ზე 

ერ თი წლით ად რე და მი სი მშპ კვლავ ეცე მა. 

Moody’s-ის ანა ლი ზი მო ი ცავს გა-

მოთ ვ ლას, რო მელ შიც და უ ფი ნან სე ბე ლი 

სა პენ სიო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი ემა ტე ბა გა-

და სა ხა დე ბით და ფი ნან სე ბულ გა და-

უხ დელ ობ ლი გა ცი ებს (განსხვავებით 

ობ ლი გა ცი ე ბის გან, რო მელ თა ანაზღა-

უ რე ბა კო მუ ნა ლუ რი და სხვა მსგავ სი 

გა და სა ხა დე ბი დან ხდე ბა). ილი ნო ი სი-

სათ ვის – რო მე ლიც ცნო ბი ლია იმით, რომ 

მო ქა ლა ქე ებს ჰპირ დე ბა გუ ლუხვ პენ სი ას 

ფუ ლის დაგ რო ვე ბის გა რე შე – სა ერ თო 

ფის კა ლუ რი დატ ვირ თ ვა შე ად გენს სა მი 

წლის სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლებს. პუ-

ერ ტო- რი კო სათ ვის ეს არის ხუ თი წლის 

შე მო სავ ლე ბი. 

პუ ერ ტო- რი კოს ობ ლი გა ცი ებს თა ვი-

სი დამ ც ვე ლე ბი ჰყავს. Oppenheimer-ის 

გა და სა ხა დე ბის გან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი 

ფონ დე ბის სა ინ ვეს ტი ციო პორ ტ ფე ლის 

მმარ თ ვე ლის, ტროი უილი სის, გან ცხა დე-

ბით, მთავ რო ბა ჭრის თა ვის სა პენ სიო 

პრობ ლე მას იმით, რომ ახა ლი თა ნამ-

შ რომ ლე ბი გა დაჰ ყავს 401(k) სტი ლის 

გეგ მა ზე. რაც შე ე ხე ბა შე მაშ ფო თე ბელ 

სა ერ თო და ვა ლი ა ნე ბას, ამ ბობს ის, პუ-

ერ ტო- რი კოს მოქ მე დე ბის გარ კ ვე უ ლი 

თა ვი სუფ ლე ბა უნ და მის ცეთ, რად გან ის 

ახორ ცი ე ლებს სეს ხე ბას, რო მე ლიც კონ-

ტი ნენ ტ ზე გან ხორ ცი ელ დე ბო და ფე დე რა-

ლურ ან მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე. 

თქვენ შე გიძ ლი ათ იშო ვოთ ფუ ლი რის-

კი ა ნი ობ ლი გა ცი ე ბი დან, სა ნამ არ მოხ დე-

ბა მა თი დე ფოლ ტი (არ შეწყ დე ბა მათ ზე 

დი ვი დენ დე ბის გა დახ და). გა სუ ლი ათი 

წლის გან მავ ლო ბა ში ფონ დი Rochester 

Muni, გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის 

ხა რის ხით, თა ვი სი კო ლე გე ბის 99%-ს 

უს წ რებ და. თუმ ცა ამ ჟა მად რის კი ფა რავს 

მი ღე ბულ მო გე ბას. ამ წლის მო ნა ცე მე ბით, 

Rochester Muni-მ ჯერ ჯე რო ბით 10,9%-ით 

და იკ ლო, გან ს ხ ვა ვე ბით მუ ნი ცი პა ლუ რი 

ობ ლი გა ცი ე ბის 4,9%-იანი და ნა კარ გის გან 

ბერ კ ლის ინ დექ სით. მარ ტ ში Standard & 

Poor’s-მა დას წია პუ ერ ტო- რი კოს რე ი ტინ-

გი BBB- კა ტე გო რი ამ დე. Moody’s-ი კი მი სი 

და ვა ლი ა ნე ბის ადეკ ვა ტურ და ბალ შე ფა-

სე ბას „ნეგატიურ პროგ ნოზს“ ამა ტებს. 

ინვესტიციები ობლიგაციების ფონდები

რაზე საუბრობს Forbes.com-ის 49 მილიონი 

მომხმარებელი? ამის უკეთ გასარკვევად 

თვალი გადაავლეთ ქვემოთ მოცემულ ტექსტს 

ან აკრიფეთ შემდეგი მისამართი:

Forbes.com/investing

კომპანია
yahoo
„დიდი ნაღ დი ფუ ლით“ და ფი ნან სე ბუ-

ლი და ყო ფა („cash-rich split”) (ან ორი, 

ან სა მი) შე იძ ლე ბა სა უ კე თე სო მა ღა ლი 

შე ფა სე ბის მქო ნე ფსო ნი იყოს აქ ცი ო ნე-

რე ბის თ ვის.  

იდეა
სახელფასო ჩეკების შედარება
ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბი სა და ბირ ჟე ბის 

კო მი სი ის შე მო თა ვა ზე ბამ უნ და აიძუ ლოს 

სა ჯა რო კომ პა ნი ე ბი, გა ამ ხი ლონ სა შუ ა ლო 

მუ შა კის ხელ ზე ასა ღე ბი ხელ ფა სი, უმაღ-

ლე სი ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის ხელ ფას თან 

ერ თად. 

პიროვნება
ბილ ეკმენი
J.c. Penney-ს ხე ლა ხა ლი გაშ ვე ბის უდა ვო 

წა რუ მა ტებ ლო ბას თან ერ თად, მი ლი არ-

დე რი აქ ტი ვის ტი მთელ თა ვის წილს დი დი 

ზა რა ლით ყი დის. 



ტელ :  225 04 06

info@ucgroup.ge

www.ucgroup.ge

ექსკლუზიური დისტრიბუტორი 

საქართველოში UCG Georgia
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ინვესტიციები

ტრეიდინგი

რაოდენობრივი ანალიზი –  
ესჩვენვართ
გჭირდებათ ბაზრის პიკის კიდევ ერთი 
ნიშანი? ტრეიდინგის ალგორითმული 
პლატფორმების ახალი ტიპი ცდილობს 
მოყვარულები მათემატიკით მოტივირებულ 
მინი ჰეჯ-ფონდებად აქციოს.

ავტორი: ჯერემი ბოგაისკი

მ
ან ჰე ტე ნის Union Square-ის რა ი ონ ში 

მდე ბა რე ბნე ლი, უღიმ ღა მო სა ო ფი სე 

შე ნო ბის მე ექ ვ სე სარ თულ ზე კრის ტო-

ფერ აივი მუ შა ობს იმა ზე, რაც, მი სი 

აზ რით, ტრე ი დინ გის ევო ლუ ცი ის მომ დევ ნო 

ნა ბი ჯი ა. ამას თან ერ თად, მი სი საქ მი ა ნო ბა 

მი ნიშ ნე ბა ცაა იმა ზე, რომ ახ ლან დე ლი ხა რის 

ბა ზა რი ცო ტა ამ ღ ვ რე უ ლი ა. 

$4,5 მი ლი ო ნით შე ი ა რა ღე ბულ მა ჰარ ვარ-

დის 2011 წლის კურ ს დამ თავ რე ბულ მა შექ მ ნა 

ინ ტერ ნე ტის ბა ზა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პლატ ფორ-

მა Rizm-ი, რო მე ლიც შე მუ შა ვე ბუ ლია იმის თ ვის, 

რომ პროგ რა მი რე ბა ში გა უთ ვით ც ნო ბი ე რე-

ბულ მა ინ ვეს ტო რებ მა ააგონ კომ პი უ ტე რუ ლი 

პროგ რა მე ბი, რომ ლე ბიც ავ ტო მა ტუ რად არ ჩევს 

აქ ცი ებს და ავ ტო მა ტუ რად ვაჭ რობს, მსგავ სად 

იმ ტრე ი დინ გუ ლი პროგ რა მე ბი სა, რო მელ თაც 

კვან ტ - ფონ დე ბი (რაოდენობრივი ანა ლი ზის სა-

ფუძ ველ ზე მო მუ შა ვე ფონ დე ბი) და მა ღალ სიხ-

ში რი ა ნი ავ ტო მა ტუ რი ტრე ი დინ გის ფირ მე ბი 

იყე ნე ბენ. 

შე თა ვა ზე ბა: თვე ში $99-ად ინ ვეს ტო რე-

ბი იღე ბენ ალ გო რით მის აგე ბის დახ ვე წილ 

ინ ს ტ რუ მენ ტებ ზე სწრაფ ინ ტერ ნეტ წ ვ დო მა სა 

და უკუტეს ტი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. თქვენ 

მარ ტი ვად და მშვი დად შე გიძ ლი ათ უს წ რა ფე-

სი აღ ს რუ ლე ბა დი ოპე რა ცი ე ბის გე ნე რი რე ბა 

და მა თი მო თავ სე ბა ელექ ტ რო ნულ ბრო კერ-

თან. მო მენ ტა ლუ რად, სუ პერ წარ მა ტე ბუ ლი 

კვან ტ - ჰეჯ - ფონ დე ბის მსგავ სად – რო გო რი ცაა 

მა გა ლი თად, ჯე იმს სი მონ სის Renaissance 

Technologies-ი – სულ რამ დე ნი მე დაწ კა პუ ნე ბით 

მა თე მა ტი კუ რი ანა ლი ზით მო ტი ვი რე ბუ ლი გა-

რი გე ბე ბის შეს რუ ლე ბას შეძ ლებთ. 

„თუ აქამ დე შე გეძ ლოთ დღე ში ხუ თი გა რი-

გე ბი სათ ვის გე დევ ნე ბი ნათ თვა ლი, რად გან ეს 

არის ადა მი ა ნი- ტ რე ი დე რის გო ნებ რი ვი დი ა-

პა ზო ნი, ახ ლა შეძ ლებთ მი სი დახ მა რე ბით ეს 

რიცხ ვი 500-მდე გა ზარ დოთ, – ამ ბობს აივი. – ან 

შე გიძ ლი ათ ამუ შა ოთ ის თქვე ნი ხუ თი სათ ვის, 

თქვენ კი გა ა ტა როთ დრო შვილ თან ერ თად ან 

გა ი სე ირ ნოთ, ის ხომ თქვენ მა გივ რად მუ შა-

ობს“. 

თუ გეჩ ვე ნე ბათ, რომ ეს სა ხი ფა თოა – დი ლე-

ტან ტე ბი თა ვი ანთ ფი ნან სურ ღუმ ლებს მა ღალ 

ტემ პე რა ტუ რა ზე რთა ვენ და შემ დეგ სახლს 

უყუ რადღე ბოდ ტო ვე ბენ – ჯობს ამას შე ეჩ ვი ოთ. 

ეს გახ ლავთ ბუ ნებ რი ვი ევო ლუ ცია და მო უ კი დე-

ბე ლი ტრე ი დინ გის ბუ მი სა, რო მე ლიც 1975 წელს 

ჩარლზ შვა ბი თა და კო მი სი ე ბის დე რე გუ ლი რე-

ბით და იწყო. იაფ მა ტექ ნო ლო გი ამ და გა მოც-

დილ მა ინ ჟინ რებ მა უოლ - ს ტ რი ტის თით ქ მის 

ყვე ლა სხვა ას პექ ტიც შეც ვა ლეს. შე დე გად, ახ ლა 

ჩვენ გვაქვს ჰეჯ - ფონ დე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი მა-

სე ბი სათ ვის. აივის სტარ ტა პის, EquaMetrics-ის 

გარ და, არ სე ბობს კი დევ, სულ ცო ტა, ოთხი კომ-

პა ნი ა, რომ ლე ბიც მომ ხ მა რებ ლებს სთა ვა ზობს 

ალ გო რით მე ბის პროგ რა მი რე ბის გა რე შე შემ დ-

გე ნელ მე ქა ნიზ მებს ისე თი მო დუ რი სა ხე ლე ბით, 

რო გო რი ცაა CoolTrade-ი და Prodigio. 

სო ცი ო ლო გი ალექ სან დ რუ პრე და, რო მე ლიც 

შე ის წავ ლის ტრე ი დე რებს, ამ ბობს, რომ გა სუ-

ლი ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში გა ი ზარ და იმ 

ადა მი ან თა რიცხ ვი, რომ ლე ბიც თვი თონ ქმნი ან 

ტრე ი დინ გულ პროგ რა მებს. მათ შო რის არი ან 

ახალ გაზ რ და მა თე მა ტი კო სე ბი და მეც ნი ე რე ბი, 

რო მელ თაც შე ის წავ ლეს ზო გი ერ თი ალ გო რით-

მუ ლი მე თო დი სა ინ ვეს ტი ციო ბან კე ბის მი ერ 
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და ფი ნან სე ბულ სა უ ნი ვერ სი ტე ტო ტრე ი დინ გულ 

კლუ ბებ ში; აგ რეთ ვე კვან ტ - ფონ დე ბი სა და სა ინ-

ვეს ტი ციო ბან კე ბის პენ სი ა ზე გა სუ ლი ან გა თა-

ვი სუფ ლე ბუ ლი ვე ტე რა ნე ბი, რომ ლე ბიც მი ღე ბულ 

გა მოც დი ლე ბას სა კუ თა რი ფუ ლის სა მარ თა ვად 

იყე ნე ბენ. 

ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ინ ვეს ტო რე ბი აშ კა რად 

იკ რე ბენ თავ და ჯე რე ბას კრი ზი სის შემ დ გომ 

ხა რის ბა ზარ ზე. ბაზ რის კვლე ვის ფირ მის, Celent-

ის, თა ნახ მად, აშ შ - ში შარ შან და მო უ კი დე ბე ლი 

ბრო კე რუ ლი ან გა რი შე ბის რა ო დე ნო ბა 5%-ით 

გა ი ზარ და და 40 მი ლი ონს მი აღ წი ა. რაც უფ რო 

და მა ჯე რე ბე ლი ა, იმა ვე პე რი ოდ ში აქ ტი უ რი 

ტრე ი დე რე ბის (10 ან მე ტი ტრან საქ ცია თვე ში) 

რი გე ბი გა ი ზარ და 14%-ით და ახ ლა 2,4 მი ლი ონ 

ან გა რიშს მო ი ცავს. 

„დღესდღეობით სტარ ტი სათ ვის ბევ რი რამ 

არ არის სა ჭი რო, – ამ ბობს ერ ნი ჩე ნი, რო მე ლიც 

მარ თავს თან მიმ დევ რუ ლი ტრე ი დინ გის სა კონ-

სულ ტა ციო ფირ მას (systematic trading consultan-

cy). – სა ცა ლო ტრე ი დე რე ბის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი 

პლატ ფორ მე ბის ფა სი ეცე მა და მათ უფ რო მე ტი 

ბრო კე რი ემ სა ხუ რე ბა“. 

თვალ სა ჩი ნო მა გა ლი თი: ქ. რო ლის (ჩრდ. 

კა რო ლი ნა) მკვიდ რი, ყო ფი ლი პრო ფე სი ო ნა ლი 

ფეხ ბურ თე ლი ტიმ რი ჩარ დ სო ნი ერ თ -ერ თია 

Rizm-ის 1250 ან გა რი შის მფლო ბელ თა შო რის. 

49 წლის ყო ფი ლი ფეხ ბურ თე ლი სათ ვის ახ ლა 

ტრე ი დინ გი სა მუ შაოა და მი სი თქმით, „გააკეთე 

თვი თონ“ პრინ ციპ ზე აგე ბუ ლი ალ გო რით მუ ლი 

პლატ ფორ მა მას სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს ავი დეს  

30 გა რი გე ბამ დე დღე ში, მა შინ რო დე საც ად რე 

10-ზე ნაკ ლებს ახერ ხებ და. მი სი სტრა ტე გია 

გუ ლის ხ მობს ტექ ნი კურ ინ დი კა ტო რებ ზე დაკ-

ვირ ვე ბას და მოქ მე დე ბას, რო დე საც აქ ცი ე ბის 

ან სა ბირ ჟო ინ დექ სუ რი ფონ დე ბის კურ სი საგ-

რ ძ ნობ ლად ეცე მა დი დი გა ყიდ ვე ბის შე დე-

გად. „ადრე შე მეძ ლო თვალ ყუ რი მე დევ ნე ბი ნა 

ორი ოდ აქ ცი ი სათ ვის, ახ ლა კი ათი შე მიძ ლია 

ვა კონ ტ რო ლო“. გარ და ამი სა, რი ჩარ დ სო ნის 

თქმით, სტრა ტე გი ის ავ ტო მა ტი ზე ბა და ეხ მა რა 

მას გა მარ ჯ ვე ბი სა კენ სწრაფ ვის ინ ს ტინ ქ ტის 

მო თოკ ვა ში, რო მე ლიც აიძუ ლებ და მე ტის მე-

ტად დიდ ხანს დარ ჩე ნი ლი ყო ერთ პო ზი ცი ა ში. 

„როდესაც პირ ვე ლად და ვიწყე ვაჭ რო ბა, ჩემ თ-

ვის ყვე ლა ფე რი გა მარ ჯ ვე ბით უნ და დას რუ ლე-

ბუ ლი ყო. მინ დო და ბო ლომ დე ჩავ ყო ლო დი“. 

ზო გი ერ თი ახა ლი ვებ გ ვერ დი გვთა ვა ზობს 

დას რუ ლე ბულ პრო დუქ ტებს; ინ ვეს ტორს შე უძ-

ლია მო ი ძი ოს ავ ტო რი ტე ტუ ლი ტრე ი დინ გუ ლი 

პროგ რა მე ბი და გახ დეს მი სი აბო ნენ ტი ან გად-

მოტ ვირ თოს რო ბო ტი – რო გორც მათ ხან და ხან 

უწო დე ბენ, – რო მელ საც ამუ შა ვებს სა კუ თარ კომ-

პი უ ტერ ზე. თუმ ცა, რა თქმა უნ და, პრო ფე სი ო ნა-

ლე ბი არ ააშ კა რა ვე ბენ თა ვი ანთ უმ თავ რეს სა ი-

დუმ ლო ე ბებს და და მო უ კი დე ბე ლი ახალ ბე დე ბიც 

ხში რად მის დე ვენ მათ მა გა ლითს. „არავის უნ და 

სა უ ბა რი თა ვის ალ გო რით მებ ზე და არა ვის უნ და 

სა უ ბა რი პლატ ფორ მა ზე, რო მე ლიც მათ ასა მუ შა-

ვებ ლად შექ მ ნეს“, – ამ ბობს ჯონ ფო სე ტი, ბრა უ-

ზერ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი შე მუ შა ვე ბის პლატ ფორ მის, 

Quantopian-ის, თა ნა დამ ფუძ ნე ბე ლი. 

ფო სე ტის მი ზა ნია Quantopian-ი ცენ ტ რად 

აქ ცი ოს ახალ გაზ რ და მა თე მა ტი კო სე ბი სა და 

მეც ნი ე რე ბი სათ ვის, რო მელ თაც აქვთ პროგ-

რა მი რე ბის უნარ - ჩ ვე ვე ბი და თა მაშ ში მო ნა-

წი ლე ო ბის მი ღე ბა სურთ. ის ამის თ ვის უზ რუნ-

ველ ყოფს სტან დარ ტი ზე ბულ ინ ს ტ რუ მენ ტებს 

$2-მილიონიანი და ფი ნან სე ბით ისე თი სპონ-

სო რე ბის გან, რო გო რი ცაა მა ღალ სიხ ში რი ა ნი 



94 | FORBES      ნოემბერი  2013        

ტრე ი დინ გის ფირ მა Getco. მი სი ბრა უ ზერ ზე 

და ფუძ ნე ბუ ლი ალ გო რით მუ ლი ტრე ი დინ გის 

სის ტე მა გვთა ვა ზობს უფა სო უკუ ტეს ტი რე ბას, 

პროგ რა მე ბის ნი მუ შებს, რო მელ თა კლო ნი რე-

ბაც შე იძ ლე ბა, ასევე ფო რუ მებ სა და თან მ ხ ლებ 

დო კუ მენ ტა ცი ას. რე ა ლურ რე ჟიმ ში ვაჭ რო ბა 

ტარ დე ბა ბე ტა- კო ე ფი ცი ენ ტის მი ხედ ვით. 

აივის Rizm-ის პლატ ფორ მა Quantopian-ისგან 

იმით გან ს ხ ვავ დე ბა, რომ ის სთა ვა ზობს ალ გო-

რით მულ ტრე ი დინგს ადა მი ა ნებს, რო მელ თაც 

არ შე უძ ლი ათ პროგ რა მი რე ბა და არ უნ დათ მი სი 

შეს წავ ლა. Rizm-ში მომ ხ მა რებ ლებს მა უ სით 

გა და აქვთ მო დუ ლე ბი სტრა ტე გი ე ბის ასა გე ბად 

– ამა ტე ბენ ბო ლინ ჯე რის ხა ზის ინ დი კა ტორს, 

აყე ნე ბენ პი რო ბებს (ყიდვა უფ რო და ბალ დი ა-

პა ზონ ში, გა ყიდ ვა – უფ რო მა ღალ ში), ამა ტე ბენ 

სტოპ - ლო სის მო დულს, შე აქვთ ჩა ნა წერ ში აქ ცი ე-

ბი... და ყვე ლა ფე რი მზად არის. 

„მისი მას შ ტა ბე ბი უსას რუ ლო ა, – ამ ბობს აივი. 

– შე გიძ ლია ჩა დო იმ დე ნი სტრა ტე გი ა, რამ დე ნიც 

გინ და და ის კი დევ უფ რო და უფ რო გა იზ რ დე ბა“. 

Rizm-სა და Quantopian-ს თა ვი ან თი კრი-

ტი კო სე ბი ჰყავთ. პროგ რა მი რე ბის სნო ბე ბი 

ქედ მაღ ლუ რად უყუ რე ბენ მა უ სით გა და სა ტა ნი 

ალ გო რით მე ბის და მა ხა სი ა თე ბელ შეზღუდ ვებს. 

სკეპ ტი კუ რად არი ან გან წყო ბილ ნი სა ცა ლო 

ვაჭ რო ბის მსხვი ლი ბრო კე რუ ლი ფირ მე-

ბიც, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, Fidelity და TD 

Ameritrade-ი. მა თი უმე ტე სო ბა უკ ვე 2006 წლი-

დან სთა ვა ზობ და მომ ხ მა რე ბელს ავ ტო მა ტუ რი 

ვაჭ რო ბის სხვა დას ხ ვა დო ნი სა და სირ თუ ლის 

ინ ს ტ რუ მენ ტებს. ისი ნი ძი რი თა დად ფო კუ სი-

რე ბუ ლი არი ან ოპ ცი ო ნე ბი თა და ფი უ ჩერ სე ბით 

ვაჭ რო ბა სა და მო ბი ლუ რი წვდო მის გა უმ ჯო ბე-

სე ბა ზე, რაც მომ ხ მა რე ბელს სთა ვა ზობს უფ რო 

დიდ ფი ნან სურ ბერ კეტს და მარ ტივ გა ყიდ ვას, 

ვიდ რე სა ი დუმ ლო ე ბით მო ცუ ლი პროგ რა მუ ლი 

ინ ვეს ტი რე ბა. 

და მა ინც, სა მოყ ვა რუ ლო დო ნის რა ო დე-

ნობ რი ვი ანა ლი ზის ახა ლი ტალ ღა ნიშ ნავს უფ-

რო მეტ გა რი გე ბას, მეტ კო მი სი ა სა და ბაზ რის 

მეტ მერ ყე ო ბას. მო ა ხერ ხე ბენ ეს ვუნ დერ კინ დი 

ჰი პერ ტ რე ი დე რე ბი გრძელ ვა დი ა ნი ინ ვეს ტო-

რე ბის და მარ ცხე ბას? დე ვიდ ლა ინ ვე ბე რი, 

რო მე ლიც $6-მილიარდიან კვან ტ - ფონდს მარ-

თავ და First Quadrant-ის ფარ გ ლებ ში, ამ ჟა მად 

კი ლო რენს ბერ კ ლის ეროვ ნუ ლი ლა ბო რა ტო-

რი ის გა მოთ ვ ლი თი კვლე ვის გან ყო ფი ლე ბის 

ინო ვა ცი უ რი ფი ნან სუ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის 

ცენტრს ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს, ასე არ ფიქ რობს: 

„ალგორითმული ტრე ი დინ გი გა თა ვი სუფ ლებთ 

მო ნო ტო ნუ რი სა მუ შა ოს გან, მაგ რამ გაქვთ კი 

კარ გი იდე ე ბი? აქ არც ისე ბევ რი შე დევ რი იქ მ-

ნე ბა“. გაკ ვე თი ლი, რო მე ლიც 1990-იანი წლე ბის 

ერ თ დღი ან მა ტრე ი დე რებ მა სა კუ თარ თავ ზე 

იწ ვ ნი ეს. 

ინვესტიციები ტრეიდინგი

კვანტ-საშენები
აშშ-ის ხუთი საუკეთესო უნივერსიტეტი, სადაც 

რაოდენობრივი ანალიზის ტალანტებს იპოვით:

კარნეგი-მელონის უნივერსიტეტი 
სამაგისტრო ხარისხი ფინანსურ ინჟინერიაში, 2 წელი.

სწავლის საფასური: $57 450 წელიწადში

კოლუმბიის უნივერსიტეტი
სამაგისტრო ხარისხი ფინანსურ ინჟინერიაში, 1,5 წელი.

სწავლის საფასური: $57 000

მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, 
ბიზნესსკოლა sloan
სამაგისტრო ხარისხი ფინანსებში, 1 წელი.
სწავლის საფასური: $74 400
ინფორმატიკა და საინჟინრო პროგრამები ასევე 

ნაყოფიერი ნიადაგია კადრების მოძიებისთვის.

საუკეთესო იდეა

Hi-crusH-ის მაღალი 
შემოსავალი

ენერგეტიკულიინფორმაციის
სამმართველოსთანახმად,
2008წელსდაფიქსირებუ-
ლიქვედაზღვრის(დღეში5
მილიონბარელზენაკლები)
შემდეგ,აშშ-ისნავთობის
წარმოებამკვეთრადიზრდება
დამიმდინარეწელსყოველთ-
ვიურადშეადგენს7მილიონზე
მეტბარელსდღეში.ამზრდას
კვებავსჰიდრავლიკური
რღვევა,რომელიცმოითხოვს
მაღალიწნევისწყლისჭავლს
დასპეციალურქვიშებს,
რომლებიცანგრევსმიწისქ-
ვეშაკლდეებსნავთობისადა
გაზისსაბადოებისგასათავი-
სუფლებლად–დაHi-Crush
Partners-იმათანგრევს,პირ-
დაპირიგაგებით.შეზღუდული
პასუხისმგებლობისძირითადი
კომპანიაფლობსჭაბურღილს
უაივილში(ვისკონსინი),
სადაცმანახლახანგააორ-
მაგათავისიპროპანტის
„ჩრდილოეთისთეთრი“
ქვიშისწარმოებისმოცულო-
ბა,რომელიცგამოიყენება
ჰიდრავლიკურირღვევისათ-
ვის.მანასევეშეისყიდაD&I
Silicaდააქციაისუმსხვილეს
მიმწოდებლადმარსელუ-
სის(Marcellus)დაუტიკის
(Utica)ფიქალთიხისფენებზე
მომუშავემბურღავებისთვის
ჩრდილო-დასავლეთში.წელს
Hi-Crush-ი54%-ითგაიზარ-
და,მაგრამკვლავიყიდება
მხოლოდ10,3-ჯერმეტად
პროგნოზირებადშემოსავალ-
ზე,ხოლომოგებამიმზიდველ
8,1%-სშეადგენს.
-ჯონდობოსი.
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ჩიკაგოს უნივერსიტეტი
სამაგისტრო ხარისხი ფინანსურ  

მათემატიკაში, 1 წელი.
სწავლის საფასური: $51 000
ასევე ძალიან „ფასობენ“ cciB პროგრამისა 

და ფიზიკის პროგრამის ბოლო კურსის 

სტუდენტები.

პენსილვანიის უნივერსიტეტი
პენ-უორტონის მენეჯმენტისა და ტექნოლოგიის 

სკოლა (Penn-Wharton Management & Technol-

ogy) გამოყენებითი მეცნიერების ბაკალავრი / 

მეცნიერების ბაკალავრი (Bas / Bse), 4 წელი.
სწავლის საფასური: $45 900



12 ნომერი - 72 ლარი6 ნომერი - 36 ლარი

სახელი, გვარი

ინდექსი

მიწოდების მისამართი:

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, ელ. ფოსტა

სამსახური სახლი

თანამდებობა, კომპანიის დასახელება

3 თვე - 11 ლა რი; 6 თვე - 21 ლა რი; 12 თვე - 42 ლა რი 

სახელი, გვარი:

ელ. ფოსტა:

საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი:

თიბისი ბანკის ნებისმიერი ფილიალი 
ს.ს. Media Partners. 

ბანკის კოდი: TBCBGE 22.

ანგარიშის ნომერი: 
GE09TB722 563 608 01 00001. ს.კ. 404408690. 

www.forbesgeorgia.ge

შევსებულიხელმოწერისფორმა
გამოგვიგზავნეთმისამართზე:

info@forbesgeorgia.ge

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში 

დაგვიკავშირდით: ტელ.: +995 (32) 223 77 07

გამოიწერეთ ჟურნალი
ყოველთვიური ბიზნეს - 
ეკონომიკური გამოცემა

ჟურნალის გამოწერა

ჟურნალის ელ. ვერსიის გამოწერასიახლე

ჟურ ნა ლის ელ. ვერ სი ა ხელმისაწვდომია ვებ 
გვერდზე – www.forbesgeorgia.ge. გა მო წე რი სათ
ვის ამო ირ ჩი ეთ გა მო წე რის პე რი ო დი, გა და ი
ხა დეთ შე სა ბა მი სი თან ხა TBC ბან კის ნე ბის მი
ერ ფი ლი ალ ში, ან TBC Pay Boxდან (სერვისი: 
სხვა დას ხ ვა – პრე სა – ფორ ბ სი), რის შემ დე გაც 
თქვენს ელ. ფოს ტა ზე მი ი ღებთ აქ ტი ვა ცი ის 
კოდს, რო მე ლიც აქ ტი უ რი იქ ნე ბა გა მო წე რის 
პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში.

Hi-crusH-ის მაღალი 
შემოსავალი
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FORBES LIFE
ჰობი

ა
ტ ლან ტი კურ ორა გულ ზე თევ ზა ო ბის სა-

უ კე თე სო ად გი ლი ლაბ რა დორ ში – და, 

შე საძ ლო ა, მთელ ჩრდი ლო ეთ ამე რი კა-

შიც – 1993 წლის 16 სექ ტემ ბ რის და ბინ-

დე ბი სას შე იქ მ ნა, რო დე საც მი ნე რა ლე ბის ორ მა 

მა ძი ე ბელ მა თა ვი ან თი ცხოვ რე ბის უდი დე სი 

აღ მო ჩე ნა გა ა კე თა. 25 წლის ნი უ ფა უნ დ ლენ დე-

ლი კრის ვერ ბის კი, რო მე ლიც მთის ქა ნე ბით იყო 

გა ტა ცე ბუ ლი, და 45 წლის მა მა კა ცი, სა ხე ლად 

ალ ბერტ ჩის ლე ტი ლაბ რა დო რის ვე ლურ, ქა რი ან 

კლდე ებს ლაშ ქ რავ დ ნენ პა ტა რა სამ თა მად ნო 

კომ პა ნი ი სათ ვის ალ მა სის მო სა ძებ ნად. ცხე ლი 

ზაფხუ ლი იდ გა. ორი ვე უმოწყა ლოდ იყო მზის გან 

დამ წ ვა რი და მწე რე ბი სა გან დაკ ბე ნი ლი. მათ 

უკ ვე და ხარ ჯუ ლი ჰქონ დათ თა ვი ან თი ავან სი და 

თით ქ მის გა კოტ რე ბუ ლე ბი იყ ვ ნენ. უარე სი: სულ 

რამ დე ნი მე კვი რა ში, ამინ დის გა მო, უნ და შეწყ-

ვე ტი ლი ყო ძი ე ბა კა ნა დის ჩრდი ლო -აღ მო სავ-

ლეთ სა ნა პი როს ამ მკაცრ, ლა მაზ რე გი ონ ში. 

იმ სა ღა მოს, რო დე საც ისი ნი ნე ი ნის ეს კი მო-

სე ბის და სახ ლე ბა ში გან ლა გე ბულ ბა ნაკ ში ბრუნ-

დე ბოდ ნენ, ვერ ტ მ ფ რე ნი დან რა ღაც შე ნიშ ნეს: 

ჟან გის ფე რი ქვის სქე ლი ზო ლი ვო ი სის ყუ რეს-

თან აღ მარ თულ მთა ზე, რომ ლის თავ ზეც მიფ რი-

ლორდ ბუბას ორაგული 
ალმასების მაძიებელმა კრის ვერბისკიმ ჩრდილოეთში სათევზაო სამოთხე აღმოაჩინა. 
ავტორი: მონტი ბერკი 
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ნავ დ ნენ. ვერ ბის კიმ ეს ად გი ლი თა ვის რუ კა ზე 

მო ნიშ ნა, რად გან მათ ცო ტა საწ ვა ვი ჰქონ დათ 

და დაჯ დო მა არ შე ეძ ლოთ. გაჩ ნ და პერ ს პექ ტი-

ვა – შე საძ ლოა აქ აღ მო ჩე ნი ლი ყო ლი თო ნე ბი, 

რომ ლე ბიც მი ლი არ დი წლის წინ ამო ვი და მი წის 

ზე და პირ ზე. უშე დე გო ზაფხუ ლის შემ დეგ მათ 

მხო ლოდ ეს იმე დი ღა რჩე ბო დათ.

მი ნე რა ლე ბის მა ძი ებ ლე ბი ამ ად გი ლას დაბ-

რუნ დ ნენ და მო პო ვე ბულ მა ნი მუ შებ მა აჩ ვე ნა, 

რომ ის მარ თ ლაც მდი და რი იყო ნი კე ლი თა და 

სპი ლენ ძით. ისი ნი სას წ რა ფოდ დაბ რუნ დ ნენ 

„ცივილიზაციაში“, აიღეს ყვე ლა ფე რი, რაც მათ 

სა ბან კო ან გა რი შებ ზე იყო დარ ჩე ნი ლი, მაქ-

სი მა ლუ რად და ცა ლეს თა ვი ან თი საკ რე დი ტო 

ბა რა თე ბი, პა რა ნო ი კე ბი ვით მა ლუ ლად, სას წ-

რა ფოდ შე ის ყი დეს 288 ნაკ ვე თი და მო ნიშ ნეს 

პე რი მეტ რი მთის გარ შე მო. მათ ალ მა სი ვერ 

იპო ვეს, მაგ რამ ვერ ბის კის პირ ვე ლი რე აქ ცია 

იმა ზე, რაც იპო ვეს, ასე თი იყო: „აი ეს მეს მის, 

[არანორმატიული ლექ სი კა]“ .

ოცი წლის შემ დეგ მე და ვერ ბის კი ვიმ ყო ფე-

ბით ატ ლან ტი კუ რი ორა გუ ლის ტბორ ზე სენ ტ -  

ლუ ის - რი ვერ ში, ლაბ რა დო რის სიღ რ მე ში, უახ-

ლო ე სი და სახ ლე ბუ ლი პუნ ქ ტი დან ვერ ტ მ ფ რე ნით 

ხან გ რ ძ ლი ვი ფრე ნის მან ძილ ზე. ატ ლან ტი კურ 

ორა გულს, რო მე ლიც გან თ ქ მუ ლია იმით, რომ 

უარს ამ ბობს შე თა ვა ზე ბულ სატყუ ა რა ზე, უწო-

დე ბენ „ანკესის 1000 გა დაგ დე ბის თევზს“. მის 

და სა ჭე რად უნ და დაძ ლი ოთ იმ პულ სე ბი, რომ-

ლე ბიც მძლავ რობს მყი სი ე რი შე დე გე ბი სა და 

ფრაგ მენ ტი რე ბუ ლი ყუ რადღე ბის ჩვენს ციფ რულ 

სა უ კუ ნე ში. ბევ რი რა მის თქმა შე იძ ლე ბა პი როვ-

ნე ბა ზე, თუ და აკ ვირ დე ბი, რო გორ თევ ზა ობს ის 

ორა გულ ზე. 

ვერ ბის კი, მო წეს რი გე ბუ ლი მა მა კა ცი კუპ-

რი ვით შა ვი თმი თა და ულ ვა შით, შე უ პო ვა რია 

ექ ს ტ რე მა ლურ პი რო ბებ ში. მი სი ჩვე უ ლი პრაქ-

ტი კა ა, იპო ვოს ერ თი კარ გი თევ ზი და ეცა დოს 

მის და ჭე რას, სა ნამ ან თვი თონ გა ი მარ ჯ ვებს, 

ან – თევ ზი. ერ თხელ ის იჭერ და ერთ ორა გულს 

ზე დი ზედ ცხრა სა ა თის გან მავ ლო ბა ში, აკე თებ-

და რა პა უ ზებს მხო ლოდ სატყუ ა რას შე საც ვ ლე-

ლად და წყლის და სა ლე ვად. სა ბო ლო ოდ მან 

23-ფუნტიანი „გრძელვადიანი შე დე გი“ მი ი ღო. 

რა თქმა უნ და, სწო რედ ამ გ ვარ მა ამ ტა ნო ბამ 

და შე უ პოვ რო ბამ ითა მა შა დი დი რო ლი ვო ი სის 

ყუ რის მად ნის აღ მო ჩე ნა ში. ეს არის მსოფ ლი ო ში 

ყვე ლა ზე მდი და რი (ხარისხის თვალ საზ რი სით) 

ნი კე ლი სა და სპი ლენ ძის სა ბა დო, რო მე ლიც 

წე ლი წად ში 130 მი ლი ონ ფუნტ ნი კელ სა და 107 

მი ლი ონ ფუნტ სპი ლენძს იძ ლე ვა. 1994 წელს ვერ-

ბის კიმ და ჩის ლეტ მა მო ი ლა პა რა კეს სა ბა დოს 

პრო დუქ ცი ის 3%-იანი წი ლის მი ღე ბა ზე მფლო ბე-

ლის გან (იმ დროს ეს იყო Diamond Fields-ი, ახ ლა 

– Vale-ი), რაც წე ლი წად ში $36 მი ლი ონს იძ ლე ვა 

2000-იანი წლე ბის და საწყი სი დან. 

ჩის ლეტ მა თა ვი სი წი ლი 2005 წელს გა ა ნაღ და. 

ვერ ბის კიმ კი 2010 წელს Royal Gold-ს მიჰ ყი და 

და ახ ლა მი სი აქ ცი ო ნე რი ა. 

ვერ ბის კიმ და ა ფუძ ნა კომ პა ნი ა, რო მე ლიც 

მარ თავს სა სარ გებ ლო წი ა ღი სე უ ლის ძი ე ბის 

ფირ მას და ახორ ცი ე ლებს ინ ვეს ტი ცი ებს სამ თა-

მად ნო კომ პა ნი ებ ში. შემ დეგ ის მთე ლი სე რი ო-

ზუ ლო ბით გა და ერ თო თა ვის სხვა გა ტა ცე ბა ზე – 

თევ ზა ო ბა ზე. 2011 წელს მან შე ი ძი ნა თევ ზ სა ჭე რი 

აღ ჭურ ვი ლო ბის ავ ტო რი ტე ტუ ლი კომ პა ნია Loop-ი, 

წელს კი გახ ს ნა მე თევ ზე თა ორი ახა ლი კო ტე ჯი 

ატ ლან ტი კურ ორა გულ ზე თევ ზა ო ბის თ ვის: ერ თი 

სენ ტ - ლუ ის - რი ვერ ზე სამ ხ რეთ ლაბ რა დორ ში, მე-

ო რე – 400 მილ ში ჩრდი ლო ე თით, ჰან ტ - რი ვერ ზე. 

ერ თ კ ვი რი ა ნი თევ ზა ო ბის სა ფა სუ რი $10 000-დან 

$21 000-მდე მერ ყე ობს.

ასეთ კო ტე ჯებ ზე ვერ ბის კი მა ძი ებ ლო ბის 

პე რი ო დი დან ოც ნე ბობ და, რო დე საც ის და 

ჩის ლე ტი შო რე ულ, ხე ლუხ ლე ბელ მდი ნა რე ებს 

გა და უფ რენ დ ნენ ხოლ მე. დრო დად რო ისი ნი 

და სას ვე ნებ ლად ჩერ დე ბოდ ნენ სა თევ ზა ოდ, 

სვამ დ ნენ რა ვერ ტ მ ფ რენს ტბო რებ თან, რომ ლე-

ბიც პერ ს პექ ტი უ ლად გა მო ი ყუ რე ბო და. ხან და ხან 

კი, რო დე საც ფუ ლი იწუ რე ბო და, იძუ ლე ბულ ნი 

იყ ვ ნენ, გა ჩე რე ბუ ლიყ ვ ნენ და თევ ზი და ე ჭი რათ, 

რა თა ეჭა მათ. „განსაცვიფრებელია, რო გორ 

გაქ ცევს შიმ ში ლი უკე თეს მე თევ ზედ“, – ამ ბობს 

ვერ ბის კი. 

ლაბ რა დო რი ყო ველ თ ვის იყო მსოფ ლი ოს ერ-

თ -ერ თი სა უ კე თე სო ად გი ლი ატ ლან ტი კურ ორა-

გულ ზე სა თევ ზა ოდ. მას მხო ლოდ შე სა ფე რი სი, 

მსოფ ლიო კლა სის მე თევ ზე თა კო ტე ჯე ბი აკ ლ და. 

ახ ლა აქ ორი ასე თი სახ ლი ა. 

ვერ ბის კის ორა გუ ლის სა მოთხე ში ჩემს 

მოგ ზა უ რო ბას ორ გა ნი ზე ბა გა უ კე თეს Rich 

Products-ის თავ მ ჯ დო მა რემ, Forbes 400-ის წევ-

ტენდენციები

რაზე საუბრობს Forbes.com-ის 49 მილიონი 

მომხმარებელი? ამის უკეთ გასარკვევად 

თვალი გადაავლეთ ქვემოთ მოცემულ ტექსტს 

ან აკრიფეთ შემდეგი მისამართი:

Forbes.com/ForbesliFe

პერსონა
ჯეიმს კემერონი
ორი გი ნა ლუ რი კი ნო რე ჟი სო რი 

„ბეჭდების მბრძა ნებ ლის“ კვალს 

მიჰ ყ ვე ბა: 2014 წლი დან ის შე მოგ ვ-

თა ვა ზებს „ავატარის“ სამ სიქ ველს 

(სავარაუდოდ, $1 მი ლი არ დი ღი რე ბუ-

ლე ბის) ერ თ დ რო უ ლად.    

კომპანია
HoUstoN Astros
ბე ის ბო ლის ყვე ლა ზე ცუ დი გუნ დი არ 

ეთან ხ მე ბა ForBes-ის მტკი ცე ბას, რომ 

გა მო ცა რი ე ლე ბუ ლი სა ხელ ფა სო ფონ-

დი და ეხ მა რა მას რე კორ დუ ლი მო გე-

ბის დაგ რო ვე ბა ში. და ვა „დამატებითი 

დარ ტყ მე ბის“ ეტაპ ზე გა და ვი და. 

იდეა
ბეჭდური სიტყვის ნამდვილი 
გამანადგურებელი 
ის, რაც სა ტი ტუ ლო გვერ დ ზეა გა მოქ-

ვეყ ნე ბუ ლი, არ არის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი. 

ახა ლი კვლე ვა ადას ტუ რებს იმას, რა-

საც craigslist-ი დი დი ხნის გან მავ-

ლო ბა ში ამ ბობ და: მი სი თე მა ტუ რი 

გან ცხა დე ბე ბი გა ზე თებს $5 მი ლი არ დ ზე 

მე ტი და უჯ და.  
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რ მა ბობ „ბუბა“ რიჩ მა და მის მა ცოლ მა მინ დიმ 

- მხი ა რულ მა ქალ ბა ტონ მა, რო მელ მაც ერ თხელ 

ბუ ბას თ ვის ბრი ტა ნუ ლი ლორ დის ტი ტუ ლი იყი და 

ბრო კე რის გან. ჩვენ თან ერ თად ასე ვე მოგ ზა უ-

რობ დ ნენ სა თევ ზაო აღ ჭურ ვი ლო ბის მა ღა ზი ის 

Florida Keys Outfitters-ის მფლო ბე ლე ბი სენ დი და 

სიუ მო რე ტე ბი, მხატ ვა რი ჯონ სუ ო ნი და მწე რა-

ლი- რო მა ნის ტი ჩარლზ გე ინ სი.

პირ ვე ლად ვერ ბის კის St. Lewis River Lodge-ში 

გავ ჩერ დით. იმის გა მო, რომ ახ ლო მახ ლო გზე ბი 

არ არის, ვერ ბის კიმ ვერ ტ მ ფ რე ნით ჩა მო ა ტა ნი ნა 

და ახ ლო ე ბით 10 მი ლი ო ნი ფუნ ტი მა სა ლა მდი ნა-

რის პი რა კლდე ზე შე ნო ბის ასა შე ნებ ლად. სახ ლი 

გა დაჰ ყუ რებს ფეხ ბურ თის მო ედ ნის ზო მის კერ-

ძო ტბორს სამ სა ფე ხუ რი ა ნი ჩან ჩ ქე რით, რო მე-

ლიც მუდ მი ვად უზ რუნ ველ ყოფს თეთ რი ხმა უ რის 

სა უნ დ ტ რეკს. ეს ტბო რი წე ლი წად ში რამ დე ნი მე 

კვი რის გან მავ ლო ბა ში არაფ რით ჩა მო უ ვარ დე ბა 

ატ ლან ტი კუ რი ორა გუ ლის მსოფ ლი ო ში გან თ ქ-

მულ წყლებს: მას ში ასო ბით თევ ზი გროვ დე ბა და 

ემ ზა დე ბა ჩან ჩ ქერ ზე ასა ყო ლად. ამ ადგილს ვერ-

ბის კი წლის გან მავ ლო ბა ში მხო ლოდ რამ დე ნი მე 

ფა სი ან სტუ მარს უზი ა რებს, და ნარ ჩენ დროს ეს 

მი სი ოჯა ხის სა ზაფხუ ლო აგა რა კი ა. 

ჩვენ დღე- ნა ხე ვა რი ვი თევ ზა ვეთ სენ ტ -  

ლუ ი სის ტა ნი ნით შე ღე ბილ წყალ ში, და ჩვე ნი 

თევ ზა ო ბა შთამ ბეჭ და ვი იყო ატ ლან ტი კუ რი ორა-

გუ ლის სამ ყა როს ნე ბის მი ე რი სტან დარ ტე ბით. 

შემ დეგ გა ვემ გ ზავ რეთ Hunt River Lodge-ში, 

რო მე ლიც ვერ ბის კის ორი ობი ექ ტი დან უფ რო 

კო მერ ცი უ ლი ა. ჩვენ ჩავ ს ხე დით ორ Universal 

AS350 B2 ვერ ტ მ ფ რენ ში და ჩრდი ლო ე თი სა კენ 

გავ ფ რინ დით. გზად შევ ნიშ ნეთ შა ვი დათ ვე ბი, 

კუ ზი ა ნი ვე შა პე ბი და „ტიტანიკის“ ზო მის აის-

ბერ გე ბი. გა რე მო აქ უფ რო მთი ა ნი და მწვა ნე ა, 

მდი ნა რე ე ბი – უფ რო გამ ჭ ვირ ვა ლე. ჩვენ რამ-

დენ ჯერ მე გა და ვუფ რი ნეთ და ღა რულ კლდო ვან 

ქა ნებს, რომ ლე ბიც, ვერ ბის კის თქმით, მი ლი არ-

დო ბით წლი სა ა. „შეხედეთ ამ სი ლა მა ზეს“, – ჩურ-

ჩუ ლებ და ის თით ქ მის თა ვის თ ვის. ორი სა ა თის 

შემ დეგ ჩავ ფ რინ დით Hunt River Lodge-ში, 

რო მე ლიც ვერ ბის კიმ 2010 წელს იყი და ქა ღალ-

დის მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნი ის გან და მთლი ა ნად 

გა ა რე მონ ტა. იმ სა ღა მოს ვი ვახ შ მეთ დახ ვე წი ლი 

ად გი ლობ რი ვი კერ ძე ბით: და ვიწყეთ გნო ლის 

წვნი ა ნით, გა და ვე დით იხ ვის ცივ სა ლათ ზე და 

და ვას რუ ლეთ ამე რი კუ ლი ცხე ნირ მის სტე ი კე ბით.

მე ო რე დღეს წა ვე დით კამ კა მა, თავ თხელ 

ტბო რებ ზე მდინარე ჰან ტის – რო მელ საც ბობ 

რი ჩი „განუმეორებელს“ უწო დებს – ქვე დაწელ-

ში. ჩვენ ძი რი თა დად ხე ლოვ ნუ რი სატყუ ა რე ბით 

ვთევ ზა ობ დით, რაც სპორ ტუ ლი მე თევ ზე ო ბის 

მწვერ ვა ლად ით ვ ლე ბა, და ვუ ყუ რებ დით, რო გორ 

ამო დი ოდ ნენ სიღ რ მი დან ორა გუ ლე ბი – კაშ კა შა 

ვერ ცხ ლის ფე რი თევ ზე ბი, რომ ლე ბიც მდი ნა-

რის ამ მო ნაკ ვეთ ში 5-დან 20 ფუნ ტამ დე წო ნის 

გვხვდე ბა – და აგ რე სი უ ლად იტა ცებ დ ნენ სატყუ ა-

რას წყლის ზე და პი რი დან. 

მაგ რამ ჰან ტის ყვე ლა ზე მიმ ზიდ ვე ლი ნა-

წი ლია 8-მილიანი მო ნაკ ვე თი პირ ვე ლი ჩან ჩ-

ქე რი დან მე ო რე ჩან ჩ ქე რამ დე. ბა ნა კის წი ნა 

მფლო ბე ლე ბი აქ არა სო დეს თევ ზა ობ დ ნენ. ფაქ-

ტობ რი ვად, აქ იმ დე ნად იშ ვი ა თად თევ ზა ობ დ-

ნენ, რომ მი სი 20 ტბო რი დან 13 კვლავ უსა ხე ლოდ 

რჩე ბა. ვერ ბის კის ბა ნა კის წე სი: თუ რო მე ლი მე 

ამ ტბორ ში და ი ჭერთ 20- ან მეტ ფუნ ტი ან თევზს, 

გეძ ლე ვათ ტბო რის თ ვის სა ხე ლის დარ ქ მე ვის 

უფ ლე ბა – ერ თ გ ვა რი სა თევ ზაო უკ ვ და ვე ბის მიღ-

წე ვის იშ ვი ა თი შე საძ ლებ ლო ბა. აქ არც ისე ბევ რი 

თევ ზია – ზო გი ერ თი ორა გუ ლი ვერ გა და დის 

პირ ველ ჩან ჩ ქერ ზე, გარ და მა თი, ვი საც „დიდი 

ფარ ფ ლე ბი“ აქვს, რო გორც ვერ ბის კი ამ ბობს. 

ჩვე ნი ჯგუ ფის ერ თ -ერთ წევრს უნ და გა მო ე-

ყე ნე ბი ნა ეს შე საძ ლებ ლო ბა. ახ ლა რი ჩი ამ ბობს, 

რომ წარ მოდ გე ნაც არ შე ეძ ლო, რა მოხ დე ბო და 

იმ დღეს, რო დე საც მდი ნა რის სა თა ვი სა კენ გაჰ ყ-

ვა ჩვენს მას პინ ძელს. მან მა გის ტ რის ხა რის ხი მი-

ი ღო ვერ ბის კის ორა გულ ზე თევ ზა ო ბის სკო ლა ში. 

მათ გა ა ჩე რეს კა ნოე უსა ხე ლო ტბორ ში, რო მელ-

შიც იყო სა მი უზარ მა ზა რი თევ ზი, ასე ვთქვათ, 

ყვე ლა პო ტენ ცი უ რი „სახელის მიმ ნი ჭე ბე ლი“. 

ან კე სის უშე დე გოდ სრო ლის და ახ ლო ე ბით მე სა-

მე სა ათ ზე, „ვაპირებდი კრი სის თ ვის მეთ ქ ვა, რომ 

და ვი ღა ლე და მე ტი აღარ შე მიძ ლი ა“, – ამ ბობს 

რი ჩი. მაგ რამ მან გა აგ რ ძე ლა და ექ ვ სი სა ა თის 

გან მავ ლო ბა ში ან კე სის სრო ლი სა და სატყუ ა რას 

24-ჯერ გა მოც ვ ლის შემ დეგ, ერ თ -ერ თ მა გი გან ტ-

მა ნა რინ ჯის ფე რი ხე ლოვ ნუ რი ბუ ზი გა დაყ ლა პა. 

ოცი და ძა ბუ ლი წუ თის შემ დეგ (თევზმა ძუა ორ ჯერ 

შე მო ახ ვია ქვა ზე), რიჩ მა, რო გორც იქ ნა, და ი ჭი რა 

ორა გუ ლი. ის თით ქ მის 25 ფუნტს იწო ნი და. მან 

გა დაწყ ვი ტა ცო ტა ეხუმ რა ორა გულ ზე თევ ზა ო ბის 

ცნო ბილ ცე რე მო ნი უ ლო ბა ზე და ამ წყალს „ლორდ 

ბუ ბას ტბო რი“ უწო და. 
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საუკეთესო მენეჯერი არის 
ის, ვისაც შეუძლია აარჩიოს 

საუკეთესო კანდიდატები მისი 
მითითებების შესასრულებლად 
და ამავდროულად შეუძლია 
გამოიჩინოს მოთმინება, 
რომ არ ჩაერიოს დავალების 
შესრულების პროცესში. 

მო ძებ ნე მე ნე ჯე რე ბი, რომ ლებ საც შენ ზე გა-
ცი ლე ბით მე ტი შე უძ ლი ათ და მი ე ცი მათ სრუ ლი 
თა ვი სუფ ლე ბა... მო ძებ ნე მე ნე ჯე რე ბი, რომ ლე-
ბიც ყო ველ თ ვის ღირ ს შე სა ნიშ ნავს უმიზ ნე ბენ 
და ბა ნა ლურ რუ ტი ნას არ თან ხ მ დე ბი ან. 

კარგი მენეჯმენტი ნიშნავს აჩვენო ჩვეულებრივ 
ადამიანებს, როგორ იმუშაონ არაჩვეულებრივად.

თუ კი შენ აარ ჩევ სწორ 
ადა მი ა ნებს, მის ცემ მათ 
შე საძ ლებ ლო ბას, რომ გა-
შა ლონ ფრთე ბი და სა ნაც-
ვ ლოდ მათ კარგ კა რი ე რას 
უზრუნველყოფ, შენ მა თი 
მე ნეჯ მენ ტი თით ქ მის არ 
დაგ ჭირ დე ბა. 

გა ამ დიდ-
რე შე ნი ტოპ 
- მე ნე ჯე რე ბი 
და ისი ნი 
გა გამ დიდ-
რე ბენ შენ.

არ მო ერ გოთ სტე რე ო ტი პებს. არ სდი ოთ მე-
ნეჯ მენ ტის უახ ლეს ტრენ დებს. სი ტუ ა ცია თა ვად 
გვე უბ ნე ბა, რო მე ლი მიდ გო მა ას რუ ლებს უკეთ 
გუნ დის მი სი ას.

შე მო იკ რი ბე გარ შე მო სა-
უ კე თე სო პრო ფე სი ო ნა ლე ბი, 
მო ახ დი ნე მათ ზე ავ ტო რი ტე ტის 
დე ლე გი რე ბა და არა ფერ ში ჩა-
ე რიო მა ნამ, სა ნამ ისი ნი შე ნი 
პო ლი ტი კით ხელ მ ძღ ვა ნე ლო-
ბენ. 

მენეჯმენტის შესახებ

აზრები

- დევიდ ოგილვი 

- რონალდ რეიგანი - ჯეკ უელჩი
- რობერტ ჰ. 

ჯონსონი

- კოლინ პაუელი

- ჯონ დ. როკფელერი

− თეოდორ რუზველტი




