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“WELCOME TO OUR WORLD”

SUPER AVENGER II

At the heart of the most extreme missions are the exceptional pilots who experience daring feats on a daily basis and 

are prepared to entrust their security only to the most high-performing instruments. At the heart of the most extreme 

missions is the Breitling Avenger. A concentrated blend of power, precision and functionality, Avenger models boast 

an ultra-sturdy construction and water resistance ranging from 300 to 3,000 meters. These authentic instruments for 

professionals are equipped with selfwinding movements chronometer-certified by the COSC – the highest official 

benchmark in terms of reliability and precision. Welcome to the sphere of extremes. Welcome to the Breitling world.
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10  |  ფაქტი და კომენტარი
თანამედროვე ეკონომიკის გაკოტრება

ავტორი: სტივ ფორბსი

Leaderboard
14  |  ყველაზე მდიდარი აფრიკელები

  

მოსაზრება
18  |   კენედის საპასუხო დარტყმა

ამიტი შლაესი

20  |  განსაკუთრებული იმიგრანტების 
ბრწყინვალე ქალაქი 

სტივენ ფ. ჰეივორდი

20  |  ნელსონ მანდელა 
გიორგი ცხადაია

26  |  პრემიერის კონსტიტუცია 
და კონსტიტუციური რეფორმის 

წინაპირობები 
ვახუშტი მენაბდე

forbes

სარჩევი - იანვარი 2014

36 | მთავარი თემა

30 | მთავარი თემა 20 | მოსაზრება
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forbes

სარჩევი - იანვარი 2014

78 | ტექნოლოგიები

40 | სტრატეგიები

48 | სტრატეგიები

მთავარი თემა: 
საქართველო  

და ევროპა

30  |  საქართველოს გზა 
ვილნიუსის სამიტის შემდეგ
გეოპოლიტიკური დილემა: 
ევროკავშირი თუ რუსეთი?

ავტორი: სერგი კაპანაძე

36  |  ევროპა და 
საქართველო 

ღირებულებების 
გეოპოლიტიკაში

ავტორი: გია ნოდია

სტრატეგიები
40  |  გონივრული 

კაპიტალდაბანდება „შიმშილის 
თამაშებში“ 

მარკ რაჩესკის მილიარდები მოაქვს 
თავისი ინვესტორებისთვის ისეთი 

კომპანიის საკონტროლო პაკეტების 
იაფად დაპატრონებით, როგორიცაა Lions 

Gate Entertainment-ი.
ავტორი: ნათან ვარდი

44  |  შენ ძველი ბრენდი ხარ, 
ჩარლი ბრაუნ! 

Iconix-ის გენერალურმა აღმასრულებელმა, 
ნილ კოულმა, თავისი კარიერა 

ააგო ისეთი ბრენდების აღდგენით, 
როგორიცაა Candie’s-ი და London Fog-ი 
ის დარწმუნებულია, რომ წარმატებულ 

ფილმს იმავეს გაკეთება შეუძლია Peanuts-
ისათვის.

ავტორი: აბრამ ბრაუნი

48  |  როგორ მოვიზიდოთ 
საქართველოში იდეები, 

ინოვაციები და ინვესტიციები?  
ნინა კუნცევა-გაბაშვილი

54  |  სასკოლო განათლების 
ახალი რეალობა  

სანდრო თარხან-მოურავი

58  |  ხალხმრავალი ოჯახური 
თავყრილობები   

ნინო დოღონაძე

ტექნოლოგიები
60  |  ცეკვა Pandora-ს დაკრულზე

სერვისი, რომელსაც მუსიკოსები 
აუმხედრდნენ, მოითხოვს ისეთსავე 

პირობებს, როგორიც Apple-მა მიიღო.
ავტორი: კონი გულიელმო 



Chiocciolina

www.degrisogono.com

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
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64  |  SamSung-ის სირინოზის სიმღერა 
სმარტფონების მეფეს სჭირდება სილიკონის 
ველის ტალანტები… და პატივისცემა. პირველ 
ეტაპზე დევიდ იუნმა უნდა დააახლოოს ორი 

ძალიან განსხვავებული სამყარო.
ავტორი: პარმი ოლსონი

68  |  სოციალური მედიის ძირითადი 
ინსტრუმენტები

სტარტაპი დებს $9 მილიონს იმაზე, 
რომ შეუძლია შექმნას შესანიშნავი 

თვითგანახლებადი კონტაქტების სია. 
კონფიდენციალურობის დარგის ექსპერტები, 

ცოტა არ იყოს, შოკირებულები არიან.
ავტორი: ადამ ტენერი

მეწარმეები
70  | ქართული ღვინო შეყვარებული 

გერმანელისგან 
ბაზრის წილებისთვის ბრძოლაში მისი 
მთავარი იარაღი არის ის, რაშიც სხვა 

ქართული ღვინის კომპანიები მოიკოჭლებენ 
– სწორი მარკეტინგი.

ავტორი: მარიტა ჭანიშვილი 

78  | და ბავშვები აკეთებენ... ფულს
4moms-ი აწარმოებს მაღალტექნოლოგიურ 
(წაიკითხეთ: ძვირად ღირებულ) საბავშვო 

საქონელს. რომ არა შემობრუნების 
მნიშვნელოვანი ბიძგი, ის დღემდე 
გააგრძელებდა საშხაპე თავაკების 
წარმოებას გაჯეტების მოყვარული 

ახალგაზრდებისთვის.
ავტორი: კარსტენ შტრაუსი

82  | მონათხრობის ძალა
4moms-ი აწარმოებს ჰოლივუდში 
(და სხვაგანაც) თხრობა კვლავაც 

რჩება ცვლილების შთაგონებისა და 
განხორციელების საუკეთესო გზად.

ავტორი: ჯეფრი სკოლი

სპეცპროექტი: 
მსოფლიოს ყველაზე 

გავლენიანი ადამიანები
84  |  მექსიკელი რევოლუციონერი

ე.წ. „ნარკოომებისა“ და ემიგრაციული 
პრობლემის მიუხედავად, ამერიკის 

სამხრეთელი მეზობელი უდიდესი 
ეკონომიკური გარდაქმნის ზღურბლზე დგას 
მექსიკის ახალი პრეზიდენტის, ენრიკე პენია 

ნიეტოს, გაბედული ნავთობენერგეტიკული 
რეფორმების წყალობით. 

ავტორები: კრისტოფერ ჰელმანი  
და აგუსტინო ფონევეკია 

92  |  მსოფლიოს ყველაზე 
გავლენიანი ადამიანები

პლანეტაზე 7,2 მილიარდი ადამიანი 
ცხოვრობს. გაგაცნობთ 72 ყველაზე 

გავლენიან ადამიანს. 
ავტორი: კეროლაინ ჰოვარდი
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70 | მეწარმეები

58 | სტრატეგიები

84 | სპეცპროექტი: 
მსოფლიოს ყველაზე 

გავლენიანი 
ადამიანები



გ
რან-პალეს პრესტიჟულ დარბაზში, Salon d’Honneur-
ში, 2013 წლის 4 დეკემბრიდან 2014 წლის 16 
თებერვლამდე წარმოდგენილი იქნება Cartier-ს 
კოლექციის 534 ნიმუში – 16 კერძო კოლექცია, 104 

კოლექცია მუზეუმებიდან და ორგანიზაციებიდან, 294 დოკუმენტი 
Cartier-ს არქივებიდან, 28 დიადემა და 18 საათი-გამოცანა (mys-
tery clocks – გამჭვირვალე საათი, რომელშიც არ ჩანს მექანიზმი, 
მხოლოდ ისრები). გამოფენის ორგანიზება შესაძლებელი გახდა 
Vranken-Pommery Monopole-ის მხარდაჭერის წყალობით.

კოლექცია ისახავს რამდენიმე მიზანს: Cartier-ს ისტორიის 
თავმოყრა; მისი იდენტურობის დადასტურება სტილისა და 

ტექნიკის მრავალფეროვანი პალიტრის დაფიქსირებით და მისი 
ბრწყინვალე პროფესიონალიზმის დემონსტრირება ფართო 
საზოგადოების წინაშე.

ამ საიუვილერო სახლის მდიდარი და რთული ისტორიის 
შესახებ დღესაც კი ძალიან ცოტა რამ არის ცნობილი. და მაინც, 
Cartier-მ უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულა დეკორატიული 
ხელოვნების ისტორიაში. მისი ქმნილებები – დაწყებული 
„მეფეთა იუველირის“ კლასიციზმით, დამთავრებული მოდერნის 
სტილის ორიგინალური ფანტაზიებით – გვთავაზობს გემოვნებისა 
და სოციალური სტანდარტების ევოლუციის მომაჯადოებელ 
ილუსტრაციას. 

რეკლამა

დაუვიწყარი გამოფენა გრან-პალეში
Cartier-ს სტილი და ისტორია

23, Rustaveli Ave., 0108 Tbilisi, Georgia - Tel.: +995 32 2923366 - Fax: +995 32 2921656 - E-mail: tbilisi@cartier.ge

0108, საქართველო, თბილისი, რუსთაველის გამზირი 23 - ტელ.: +995 32 2923366 - ფაქსი: +995 32 2921656
ელ. ფოსტა: tbilisi@cartier.ge
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99  |  სად ცხოვრობენ ყველაზე მდიდრები?

ForbeS LiFe
100  |  არდადეგები მოზრდილებისთვის 

TPG-ის თანადამაარსებელ ბილ პრაისს აქვს გეგმა: 
დაამზადოს ღვინო, რომელსაც თქვენ ვერ იყიდით.

ავტორი: რიჩარდ ნეილი

102  |  აზრები 
ნელსონ მანდელას „გრძელი გზა 

თავისუფლებამდე“.

ფოტო ყდაზე: reuters

აღმასრულებელი რედაქტორი
შოთა დიღმელაშვილი

არტდირექტორი
ანა შუხაევა

ლიტერატურული რედაქტორი
ირინა ბიაშვილი

ვებდირექტორი
გოგი ქავთარაძე

დამკაბადონებელი, ფოტო რედაქტორი
სერგი ნემსიწვერიძე

მთარგმნელები
შპს "ბეიკერლოო"

ფოტოგრაფები
ლაშა ღუღუნიშვილი

ჟურნალ Forbes Georgia-ს გამოსცემს 
სააქციო საზოგადოება 

Media Partners

გამომცემელი
მაია მირიჯანაშვილი

გაყიდვების დირექტორი  
თინა ოსეფაშვილი

ლოგისტიკის მენეჯერები
ლაშა ლაზარაშვილი

ლევან ლორთქიფანიძე
FORBES, INC

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

VICE CHAIRMAN Christopher Forbes 
VICE PRESIDENT, BUSINESS DEVELOPMENT Miguel Forbes

ჟურნალი Forbes დაარსდა 1917 წელს
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თანამედროვე ეკონომიკის 
გაკოტრება

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

ნი უ- ჯერ სის გუ ბერ ნა ტო რის, 
კრის კრის ტის, გახ მა უ რე ბუ ლი გა-

მარ ჯ ვე ბის შემ დეგ ხალ ხი ათას გ ვარ 

ვა რა უდს გა მოთ ქ ვამს 2016 წლის 

საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბის თა ო-

ბა ზე, გან სა კუთ რე ბით, რეს პუბ ლი-

კელ თა პარ ტი ას თან და კავ ში რე ბით, 

რად გან, რაც შე ე ხე ბა დე მოკ რა ტებს, 

პო ლი ტი კო სე ბი და ექ ს პერ ტე ბი 

დარ წ მუ ნე ბუ ლი არი ან, რომ ჰი ლა რი 

კლინ ტო ნის საპ რე ზი დენ ტო კან-

დი და ტად და სა ხე ლე ბა დი დი ხნის 

გა დაწყ ვე ტი ლი სა კითხია (არ არის, მაგ რამ ეს სხვა 

თე მა ა). ObamaCare-ის კრა ხი და სა გა რეო პო ლი ტი კის 

კრი ზი სი, გა მოწ ვე უ ლი პრე ზი დენ ტის მი ერ ამე რი კის 

ძა ლა უფ ლე ბის და სუს ტე ბით, სა ყო ველ თაო ყუ რადღე-

ბის ცენ ტ რ ში ექ ცე ვა. 

ასე ვეა ეკო ნო მი კის სფე როც. ეკო ნო მი კუ რი აზ-

როვ ნე ბა დღეს გა კოტ რე ბუ ლი ა. ეს ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი 

გა მო ფიტ ვა და უნა ყო ფო ბა ახ ლა ხან თვალ სა ჩი ნოდ 

აისა ხა ზო გი ერთ პუბ ლი კა ცი ა ში, აშ შ -ის ფი ნან ს თა სა-

მი ნის ტ როს ან გა რიშ სა და სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ-

ტო ფონ დის სა გა სა ხა დო პრო ექ ტ ში. 

New York Times-ის და Wall Street Journal-ის 

პირ ვე ლი გვერ დე ბი და Economist-ის მთა ვა რი სტა-

ტია მიძღ ვ ნი ლია მარ თ ლაც უც ნა უ რი თე მი სად მი: 

მსოფ ლიო ეკო ნო მი კას იმი ტომ უჭირს, რომ არ არის 

საკ მა რი სი ინ ფ ლა ცი ა. Journal-ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი 

სტა ტია აქ ცენტს ევ რო პა ზე აკე თებს: „ინფლაციის 

მე ტის მე ტად და ბა ლი დო ნე საფ რ თხეს შე უქ მ ნის 

ევ რო პის ხან მოკ ლე აღ მას ვ ლას... ბო ლოდ რო ინ დე-

ლი მო ნა ცე მე ბი მიგ ვა ნიშ ნებს სა ხი ფა თოდ და ბალ 

ინ ფ ლა ცი ა ზე (რომელსაც იაპო ნია ორი ათე უ ლი 

წლის გან მავ ლო ბა ში ებ რ ძო და, აშ შ -ის ცენ ტ რა ლუ-

რი ბან კი კი ყვე ლა ფერს აკე თებ და იმი სათ ვის, რომ 

ის თა ვი დან აეცი ლე ბი ნა), რო მე ლიც ევ რო პას კარს 

მოს დ გო მი ა“. Times-ის სტა ტი აც ასე თი ვე უც ნა უ რი ა: 

„ფედერალური მთავ რო ბა სულ უფ რო მე ტად ღე ლავს 

იმა ზე, რომ ინ ფ ლა ცია საკ მა რი სად სწრა ფი ტემ პით 

არ იზ რ დე ბა. ეკო ნო მის ტე ბი – მათ 

შო რის, ჯე ნეტ იელე ნი, რო მე ლიც 

პრე ზი დენ ტ მა ობა მამ ფე დე რა ლუ რი 

მთავ რო ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლის პოს ტ ზე 

და ა სა ხე ლა მო მა ვა ლი წლის არ ჩევ-

ნე ბის თ ვის – დი დი ხა ნია ამ ტ კი ცე ბენ, 

რომ მცი რე ინ ფ ლა ცია გან სა კუთ რე ბით 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სუს ტი ეკო ნო მი კის 

შემ თხ ვე ვა ში“.

ეს ავად მ ყო ფუ რი მო საზ რე ბა, რომ 

ინ ფ ლა ცი ის ზრდა ხელს უწყობს ეკო-

ნო მი კურ აღ მას ვ ლას, რე ზი უ მეს სა ხით 

მო ცე მუ ლია Phillips Curve-ში („ფილიპსის მრუ დი“). ეს 

ფე ნო მე ნი ატა რებს ახალ ზე ლან დი ე ლი ეკო ნო მის ტის 

სა ხელს, რო მელ მაც აღ მო ა ჩი ნა, რომ უმუ შევ რო ბის 

შე სამ ცი რებ ლად უნ და შე იქ მ ნას გარ კ ვე უ ლი დო ნის 

ინ ფ ლა ცია და პი რი ქით, ინ ფ ლა ცი ის შე სამ ცი რებ ლად 

სა ჭი როა მა ღა ლი დო ნის უმუ შევ რო ბა. 

ფუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის სა ზო მი ა, ზუს ტად ისე ვე, რო-

გორც სან ტი მეტ რი და წუ თი – სიგ რ ძი სა და დრო ის 

სა ზო მი. ფუ ლი ამარ ტი ვებს გა რი გე ბებს – ყიდ ვა- გა-

ყიდ ვას – ორ მხა რეს შო რის. ის აუცი ლე ბე ლი პი რო ბაა 

პრო დუქ ტებ სა და მომ სა ხუ რე ბა ზე ოპე რა ცი ე ბის სა-

წარ მო ებ ლად და ბევ რად მოქ ნი ლი ა, ვიდ რე ბარ ტე რი. 

ფუ ლის ფაქ ტობ რი ვი ღი რე ბუ ლე ბის ცვლი ლე ბა იმა ზე 

მე ტად არ უწყობს ხელს სტა ბი ლურ ზრდას, ვიდ რე 

წუ თე ბის რა ო დე ნო ბის ცვლი ლე ბა ერთ სა ათ ში ან სან-

ტი მეტ რე ბი სა – ერთ მეტ რ ში. 

ჯონ მე ი ნარდ კე ინ ზი ინ ფ ლა ცი ას სა მარ თ ლი ა-

ნად მი იჩ ნევ და და ბეგ ვ რის ერ თ -ერთ ფორ მად და 

თა ნაც – გან სა კუთ რე ბით შე უ რაცხ მ ყო ფე ლად. ის 

სტი ქი უ რად ქმნის გა მარ ჯ ვე ბუ ლებ სა და და მარ ცხე-

ბუ ლებს, მის თ ვის სულ ერ თია გა წე უ ლი ძა ლის ხ მე ვა, 

შრო მის და ფა სე ბა ან მომ ხ მა რე ბელ თა მოთხოვ ნა. ის 

სპე კუ ლა ცი ას უფ რო აფა სებს, ვიდ რე წარ მა ტე ბის კენ 

მი მა ვალ ისეთ ტრა დი ცი ულ გზას, რო გო რი ცაა ბე ჯი თი 

მუ შა ო ბა, ეკო ნო მი უ რი ხარ ჯ ვა და ინო ვა ცი ე ბი, რი თაც 

ძირს უთხ რის სო ცი ა ლურ ნდო ბას და მო რა ლუ რად 

ან გ რევს სა ზო გა დო ე ბას. 

„ყოველთა მოსახვეჭელთაგან მოიხვეჭე სიბრძნე“



L . U . C  C H R O N O  O N E

The L.U.C Collection
Each part is a masterpiece
 
The width of the blade guaranteeing the  

suppleness of the three patented hammers in 

the L.U.C Chrono One is calculated to enable 

the chronograph hands to be swiftly and gently  

reset to zero. Making this vital part too thick would 

result in a rough jerking motion, while if it were 

too thin, the hands might not return at all. Like 

every component in the L.U.C Calibre 03.03-L,  

each hammer is hand-decorated and finished 

by the artisans at Chopard Manufacture. The 

L.U.C Chrono One houses a movement that is  

chronometer-certified by the COSC.
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მი უ ხე და ვად ამი სა, ცენ ტ რა ლუ რი ბან კი რე-

ბი, ისე თე ბი, რო გო რე ბიც არი ან ბენ ბერ ნან კე 

და მი სი სა ვა რა უ დო შემ ც ვ ლე ლი ჯე ნეტ იელე-

ნი, ამ ტ კი ცე ბენ, რომ სა ჭი როა მე ტი ინ ფ ლა-

ცი ა. მა თი აზ რით, უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბო და მი სი 

წლი უ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი 2%-2,5% 

ყო ფი ლი ყო. ინ ფ ლა ცი ის ასე თი 

დო ნის პი რო ბებ ში ოჯა ხი, 

რომ ლის წლი უ რი შე მო სა-

ვა ლია $40 000, წე ლი წად ში 

$800-$1000-ს და კარ გავს. თუ 

ოდეს მე გა და აწყ დე ბით რო-

მე ლი მე ცენ ტ რა ლურ ბან კირს 

ან მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბის 

ეკო ნო მისტს, რო მე ლიც ამ 

უც ნა ურ თვალ საზ რისს იზი ა-

რებს, ჰკითხეთ მას, რო მელ მა 

არ ჩე ულ მა ორ გა ნომ მი ა ნი ჭა 

ფე დე რა ლურ მთავ რო ბას – ან 

რო მე ლი მე ცენ ტ რა ლურ ბანკს – ასე თი და ბეგ ვ-

რის შე მო ტა ნის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა. 

გა სუ ლი ათ წ ლე უ ლის და საწყის ში ფე დე-

რა ლურ მა სა რე ზერ ვო სის ტე მამ და აშ შ -ის 

ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ რომ წა მო იწყეს სუს ტი 

დო ლა რის პო ლი ტი კა, რო მელ მაც გა მო იწ-

ვია ე.წ. „უძრავი ქო ნე ბის ბუშ ტი“, სა სა ქონ ლო 

ბუ მი, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წე ბის ფა სე ბის 

ინ ფ ლა ცი ა, ფი ნან სუ რი სექ ტო რის და სუს ტე-

ბა და მი სი მგრძნო ბი ა რო ბის ზრდა და ე.წ. 

„ობლიგაციების ბუშ ტი“, შე საძ ლო ა, „აქციების 

ბუშ ტიც“. მაგ რამ იმ ექი მე ბის მსგავ სად, რომ-

ლე ბიც XIX სა უ კუ ნის შუა წლებ ში სას ტი კად ეწი-

ნა აღ მ დე გე ბოდ ნენ ლის ტე რის „მიკრობების 

თე ო რი ას“ და ამას იმით გა მო ხა ტავ დ ნენ, რომ 

ოპე რა ცი ის წინ ხე ლის და ბა ნა ზე უარს აცხა-

დებ დ ნენ, ეს პო ლი ტი კო სე ბიც ამ ავ თ ვი სე ბი ა ნი 

თე ო რი ე ბის ერ თ გულ ნი რჩე ბი ან. 

იდე ა, რომ ინ ფ ლა ცი ის გა კონ ტ რო ლე ბა 

ისე ვეა შე საძ ლე ბე ლი, რო გორც თერ მოს ტა ტის 

ან ავ ტო მო ბი ლის აქ სე ლე რა ტო რი სა, აბ სურ-

დუ ლი ა. ცენ ტ რა ლურ ბანკს შე უძ ლია შექ მ ნას 

სა ბან კო რე ზერ ვე ბი, მაგ რამ მა თი გა მო ყე ნე ბა 

კრე დი ტის შექ მ ნის თვალ საზ რი სით, მის კონ-

ტ როლს არ ექ ვემ დე ბა რე ბა. 1970-იან წლებ-

ში აღ მოჩ ნ და, რომ ცენ ტ რა ლუ რი ბან კი ვერ 

აკონ ტ რო ლებ და ფუ ლის ბრუნ ვის სის წ რა ფეს 

(ანუ რამ დენ ჯერ იყო დო ლა რი გა მო ყე ნე ბუ-

ლი წლის გან მავ ლო ბა ში), რაც იყო კი დე ვაც 

ერ თ -ერ თი მი ზე ზი იმი სა, რომ ინ ფ ლა ცი ამ 

ასეთ სა შიშ დო ნეს მი აღ წი ა. ფე დე რა ლურ მა 

სა რე ზერ ვო სის ტე მამ სცა და ახა ლი ილე თის 

გა მო ყე ნე ბა თა ვი სი ე.წ. „რაოდენობრივი 

შემ სუ ბუ ქე ბის პროგ რა მე ბით“. ეს პო ლი-

ტი კა, რო მე ლიც გუ ლის ხ მობ და გრძელ ვა-

დი ა ნი ობ ლი გა ცი ე ბის დი დი 

რა ო დე ნო ბით შეს ყიდ ვას 

გრძელ ვა დი ა ნი საპ რო ცენ ტო 

გა ნაკ ვე თე ბის ჩა სახ შო ბად, 

წარ მოდ გე ნი ლი იყო, რო გორც 

ეკო ნო მი კის სტი მუ ლი რე ბის 

მე თო დი, რო მელ მაც ასე ვე 

მარ ცხი გა ნი ცა და. ნაც ვ ლად 

მძლავ რი ექ ს პან სი ი სა, ამ 

ნა ბიჯ მა და ა ზა რა ლა ეკო ნო-

მი კა საკ რე დი ტო ბაზ რე ბის 

დე ფორ მი რე ბით. სა ბი ნაო 

გა და სა ხა დე ბის რე გუ ლი რე ბა 

ამა ხინ ჯებს საცხოვ რე ბე ლი 

უძ რა ვი ქო ნე ბის ბაზ რებს; ფე დე რა ლურ მა 

მთავ რო ბამ იგი ვე გა უ კე თა ჩვენს კა პი ტა-

ლის ბაზ რებს. 

ეკო ნო მი კუ რი უვი ცო ბის კი დევ ერ თი 

მა გა ლი თია აშ შ -ის ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს 

ან გა რი ში, რო მელ მაც მკაც რად გა აკ რი ტი-

კა გერ მა ნი ის თით ქოს და და მან გ რე ვე ლი 

ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა. ყო ველ ექვს თვე ში 

ერ თხელ ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ რო აქ ვეყ ნებს 

ანა ლიზს, რამ დე ნად იყე ნე ბენ ქვეყ ნე ბი 

სა კუ თარ ვა ლუ ტებს, რა თა მო ი პო ვონ კონ-

კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი უპი რა ტე სო ბა აშ შ -ის ექ ს-

პორ ტ ზე. ამ ან გა რი შის მი ხედ ვით, გერ მა ნია 

დამ ნა შა ვე იყო იმა ში, რომ ეკო ნო მი კუ რი 

აღ მავ ლო ბის მიღ წე ვის საქ მე ში ის თით ქ მის 

მთლი ა ნად ეყ რ დ ნო ბო და ექ ს პორტს, რი თაც 

აზა რა ლებ და მე ზო ბელ სა ხელ მ წი ფო ებს და 

სა ერ თოდ, მთელ მსოფ ლი ოს. „გერმანიის 

ანე მი უ რი სწრაფ ვა ში და მოთხოვ ნის ზრდი-

სა კენ და მი სი და მო კი დე ბუ ლე ბა ექ ს პორ ტ ზე 

ხელს უშ ლი და წო ნას წო რო ბის აღ დ გე ნას 

იმ დროს, რო დე საც ევ რო ზო ნის ბევ რი სხვა 

ქვე ყა ნა იძუ ლე ბუ ლი იყო შე ეზღუ და მოთხოვ-

ნა და იმ პორ ტი რე გუ ლი რე ბის უზ რუნ ველ სა-

ყო ფად.

ადამ სმი ტი მარ თა ლი იყო რო დე საც The 

Wealth of Nations-ში (ერების სიმ დიდ რე) 

ორი სა უ კუ ნის წინ აღ ნიშ ნა, რომ ვაჭ რო ბის 

დროს ორი ვე მხა რე იღებს რა ღაც სარ გე-

ბელს გაც ვ ლი დან, სხვაგ ვა რად, ისი ნი არ 

წა ვი დოდ ნენ ასეთ გა რი გე ბა ზე.

ვაჭ რო ბა ზრდის სიმ დიდ რეს. შე ხე დეთ 

გლო ბა ლუ რი მო მა რა გე ბის ამ წარ მო უდ-

გენ ლად რთულ ქსელს, რო მე ლიც შე საძ ლე-

ბელს ხდის ისე თი პრო დუქ ტის არ სე ბო ბას, 

რო გო რი ცაა iPad. ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს 

თა ნამ შ რომ ლებს წარ მოდ გე ნა არა აქვთ იმ 

უბ რა ლო ფაქ ტის შე სა ხებ, რომ ერ თ მა ნეთ თან 

ვაჭ რო ბენ არა ქვეყ ნე ბი, არა მედ კომ პა ნი ე-

ბი და პი როვ ნე ბე ბი. ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ რო 

ას კ ვ ნის, რომ სა სა ქონ ლო ვაჭ რო ბის აქ ტი უ რი 

სალ დო კომ პა ნი ის მი ერ მი ღე ბუ ლი მო გე ბის 

ეკ ვი ვა ლენ ტუ რი ა, ხო ლო დე ფი ცი ტი კომ პა ნი ის 

და ნა კარ გის ტოლ ფა სი ა. ეს რომ მარ თა ლი ყო-

ფი ლი ყო, რო გორ გახ დე ბო და აშშ მსოფ ლი ოს 

ის ტო რი ა ში ყვე ლა ზე ძლე ვა მო სი ლი ეკო ნო მი-

კის ქვე ყა ნა მა შინ, რო დე საც ბო ლო 400 წლი-

დან 350 წე ლი სა ვაჭ რო ბა ლან სის დე ფი ციტს 

გა ნიც დი და?

ეკო ნო მი კის ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სი სუს ტის 

დღე ი სათ ვის ბო ლო მა გა ლი თია სა ერ თა შო-

რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის შე მო თა ვა ზე ბა, 

რომ ქვეყ ნებ მა სწრა ფად შე მო ი ღონ ქო ნე ბის 

ერ თ ჯე რა დი 10%-იანი გა და სა ხა დი. გვერ დ ზე 

გა დავ დოთ ფან ტა ზია „ერთჯერადის“ შე სა ხებ. 

სად, მსოფ ლი ოს რო მელ კუთხე ში იპო ვეს 

სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის თით ქოს-

და ნა თელ მა თა ვებ მა იდე ა, რომ კა პი ტა ლის 

ასე თი მას შ ტა ბუ რი ნგრე ვა და ეხ მა რე ბა ეკო-

ნო მი კურ ზრდას? ვწუხ ვარ, სა ერ თა შო რი სო 

სა ვა ლუ ტო ფონ დის მა ღალ ჩი ნოს ნე ბო, მაგ რამ 

კა პი ტა ლის შექ მ ნი სა და ინ ვეს ტი ცი ის გა რე შე 

წინ ვერ წა ვალთ. 

მდგრა დი კე თილ დღე ო ბის რე ცეპ ტი მარ-

ტი ვი ა: სტა ბი ლუ რი ფუ ლი, და ბა ლი სა გა და სა-

ხა დო კო ე ფი ცი ენ ტი და გო ნივ რუ ლი ნორ მა-

ტი ულ - სა მარ თ ლებ რი ვი ბა ზა, რა საც კა ნო ნის 

უზე ნა ე სო ბა ჰქვი ა. ფუ ლი სად მი არა სე რი ო-

ზუ ლი მიდ გო მა იგი ვე ა, რაც არა სე რი ო ზუ ლი 

მიდ გო მა წო ნი სა და ზო მი სად მი. ეს ვნებს 

კო მერ ცი ას – და კი დევ ბევრ სხვა რა მეს. 

ხში რად კან დი და ტე ბი თავს უფ ლე ბას აძ ლე-

ვენ და ე მორ ჩი ლონ მა ღალ ჩი ნო სან ეკო ნო მის-

ტებს. ამის დაშ ვე ბა კი არ შე იძ ლე ბა – ზუს ტად 

ისე ვე, რო გორც ლინ კოლ ნის მსგავ სი წარ მა ტე-

ბუ ლი პრე ზი დენ ტე ბი არ უშ ვებ დ ნენ, რომ იმ პო-

ზან ტუ რი იერის გე ნერ ლებ სა და ად მი რა ლებს 

თავს მო ეხ ვი ათ მათ თ ვის თა ვი ან თი და მო კი-

დე ბუ ლე ბა სამ ხედ რო სა კითხე ბი სად მი. 

საქვეყნოდცნობილი
Economist-ისგარეკანით
ყველაფერინათქვამია.
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Métiers d’Art Les Univers infinis
საათების მანუფაქტურის მხატვრული ოსტატები პატივს მიაგებენ მოზაიკის ხელოვნებას

M
étiers d’Art Les Univers Infinis  წარ მო ად გენს იმ კო ლექ ცი-
ის მე ო რე ნა წილს, რო მე ლიც 2012 წელს ჟე ნე ვა ში Salon 
International de la Haute Horlogerie-ზე იყო გა ტა ნი ლი.  ჰო-
ლან დი ე ლი მხატ ვ რის, კორ ნე ლის ეშე რის შე მოქ მე დე ბით 

შთა გო ნე ბუ ლი ახა ლი ქმნი ლე ბე ბი ბრწყინ ვა ლედ გა ნაგ რ ძობს მო ზა ი-
კის გრა ფი კუ ლი ხე ლოვ ნე ბის ტრა დი ცი ას. 

ახა ლი ნი მუ შე ბი, გა მოკ ვეთს რა  იმ ოს ტატ თა შე მოქ მე დე ბი თო ბას, 
რო მელ თა პრო ფე სი ო ნა ლიზ მ საც ასე აფა სებს მა ნუ ფაქ ტუ რა, კი დევ 
ერ თხელ გვიჩ ვე ნებს კავ შირს მე სა ა თე თა ხე ლოვ ნე ბა სა და კულ ტუ რას 
შო რის, რო მელ საც Vacheron Constantin-ი მუდ მი ვად უკ ვ დავ ყოფს, დღი-
დან და არ სე ბი სა. წარ სუ ლის, აწ მ ყო სა და მო მავ ლის გზაჯ ვა რე დინ ზე, ეს 
ქრო ნო მეტ რე ბი ასა ხავს იმ გა მოწ ვე ვებს, რომ ლებ საც ეჭი დე ბი ან Vach-
eron Constantin-ის ოს ტა ტე ბი, და რომ ლე ბიც იმარ თე ბა ნი ჭის, დის ციპ-
ლი ნის და ინ ტუ ი ცი ის კომ ბი ნა ცი ით. 

ტრი ლო გია Métiers d’Art Les Univers Infinis, რო მე ლიც წარ მო ად გენს 
რამ დე ნი მე ხე ლო ბის სიმ ბი ოზს, სა ო ცა რი, მომ ნუს ხ ვე ლი ეფექ ტის შე-
საქ მ ნე ლად იყე ნებს ე.წ. „რეგულარული მო ზა ი კის“ ტექ ნი კას. Vacheron 
Constantin-ი  აგ რეთ ვე იყე ნებს გრა ვი რე ბის, ემა ლი რე ბის, ინ ს კ რუს-
ტ რი რე ბი სა და გი ლი ო ში რე ბის ხე ლოვ ნე ბას, რა თა ცი ფერ ბ ლა ტებ ზე 

შექ მ ნას ოპ ტი კუ რი ილუ ზია ერ თ მა ნეთ ში უსას რუ ლოდ გა დახ ლარ თუ-
ლი გე ო მეტ რი უ ლი ფი გუ რე ბი თა  და სიმ ბო ლო ე ბით. ცი ფერ ბ ლა ტის 
მთე ლი სივ რ ცე უჭი რავს ერ თი მე ო რე ში გარ და მა ვალ, გან მე ო რე ბად 
ორ ნა მენ ტებს, რაც ქმნის მო ცუ ლო ბით გა მო სა ხუ ლე ბას, რო მე ლიც 
ლა მა ზად არის შე მო საზღ ვ რუ ლი თეთ რი ოქ როს კორ პუ სით. თხე ლი 
სალ ტე უზ რუნ ველ ყოფს ცი ფერ ბ ლა ტის მაქ სი მა ლუ რად წარ მო ჩე ნას, 
ხო ლო ელე გან ტუ რი, ღრუს მქო ნე ის რე ბი იძ ლე ვა მო ზა ი კის ხე ლოვ ნე-
ბით სრუ ლად ტკბო ბის სა შუ ა ლე ბას. 

ამ მომ ხიბ ვ ლე ლი მო დე ლის ცი ფერ ბ ლატ ზე, პი რის პირ მდგა რი ან-
გე ლო ზე ბი და დე მო ნე ბი ქმნი ან კონ ტ რასტს, რო მე ლიც სიმ ბო ლუ რიც 
არის და ეს თე ტი კუ რიც. ან გე ლო ზე ბი ნა თელ ფე რებ შია გა მო სა ხუ ლი, 
დე მო ნე ბი კი მუქ ში, თუმ ცა არც ერ თი მხა რე არ დო მი ნი რებს. მა უ-
რიც კორ ნე ლის ეშე რის მი ერ შეს წავ ლი ლი „წრიული საზღ ვ რის“ (რაც 
გუ ლის ხ მობს ცენ ტ რა ლუ რი წერ ტი ლი დან გა მო სუ ლი უსას რუ ლოდ 
გამ რავ ლე ბუ ლი ელე მენ ტე ბის გან შემ დ გარ დე კორს) შთა გო ნე ბით, 
სა ათ ში ეს შე სა ბა მი სი ელე მენ ტე ბი გა მო სა ხუ ლია გრა ვი რე ბის, ემა-
ლი რე ბი სა და გი ლი ო ში რე ბის დახ ვე წი ლი კომ ბი ნა ცი ით. გარ და მა ვა-
ლი სიღ რ მი სა და ციმ ცი მის სარ კი სე ბუ რი ეფექ ტე ბი ოს ტა ტუ რად არის 
წარ მოდ გე ნი ლი. 

საათი ანგელოზებით, საათი 

ხვლიკებით და საათი მხედრებით 

რეკლამა

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

ყველაზე მდიდარი აფრიკელები
აფრიკის უმდიდრესი ადამიანების მესამე ყოველწლიურ რეიტინგში წარმოდგენილია 50 მაგნატი 
ათი ქვეყნიდან. ალჟირი მათ შორის პირველად გამოჩნდა. გთავაზობთ აფრიკის 10 უმდიდრესი 
ადამიანის სიას. სრული რეიტინგისთვის ეწვიეთ საიტს: forbes.com/Africa. 

1. ალიკო დანგოტე
$20,8 მილიარდი  
წყარო: ცემენტი. ქვეყანა: ნიგერია
მისიკომპანიაDangoteCement-იოპერირებსრვაქვეყანაშიდაგეგმავსახალიქარხნებისაშენებასკენიასადა
ნიგერში.მაისშიმანგანაცხადა,რომააშენებს$9მილიარდისღირებულებისნავთობგადამამუშავებელქარხანასა
დანავთობქიმიკატებისკომპლექსსნიგერიაში.ესიქნებაქვეყანაშიპირველიდააფრიკაშიუმსხვილესიასეთი
ტიპისსაწარმო.

2. აიოჰან რუპერტი
$7,9 მილიარდი  
წყარო: ფუფუნების საგნები. ქვეყანა: სამხრეთი აფრიკა
მისიმთავარიაქტივია9%CompagnieFinanciиreRichemont-ში,რომელსაცეკუთვნისისეთიელიტურიბრენდები,
როგორიცააCartier,VanCleef&Arpels-ი,Jaeger-LeCoultre-იდაMontblanc-ი.

3. ნიკი ოპენჰაიმერი
$6,6 მილიარდი  
წყარო: ბრილიანტები. ქვეყანა: სამხრეთი აფრიკა
თავისიოჯახისკუთვნილიბრილიანტებისბიზნესის,DeBeers-ის,40%2012წლისივლისშიმიჰყიდასამთოსაქმის
გიგანტს,AngloAmerican-ს,$5,1მილიარდად,ნაღდიფულით.

4. ნასეფ სავირისი
$5,9 მილიარდი  
წყარო: მშენებლობა. ქვეყანა: ეგვიპტე
OrascomConstructionIndustries-ისპრეზიდენტმაიანვარშითავისიკომპანიისინვესტორთასიასბილგეიტსი
შემატა.აპრილშიOrascom-იდათანხმდა$1მილიარდისგადახდასსაგადასახადოდავისმოსაგვარებლად.

5. მაიკ ადენუგა
$4,4 მილიარდი  
წყარო: ტელეკომი, ნავთობი. ქვეყანა: ნიგერია
მისGlobacom-სმობილურიკავშირის25მილიონიაბონენტიჰყავსნიგერიასადაბენინში.მასასევეეკუთვნის
ნავთობისსაძიებოფირმაConoilProducing-ი.

6. კრისტოფერ ვაისი
$3,8 მილიარდი  
წყარო: საცალო ვაჭრობა. ქვეყანა: სამხრეთ აფრიკა
ისვაჭრობსსხვადასხვასასურსათოსაქონლითShopriteHoldings-ის(აფრიკისუმსხვილესისაცალომოვაჭრე)
მეშვეობით,აგრეთვეტანსაცმლითPepkor-ისმეშვეობით,რომლისმფლობელობაშიშვიდიდისკონტურიმოდური
ბრენდია.

7. ისაბელ დუშ სანტუში
$3,5 მილიარდი  
წყარო: ტელეკომი, სხვადასხვა. ქვეყანა: ანგოლა
ანგოლისპრეზიდენტისუფროსიქალიშვილიფლობსანგოლისმობილურიტელეკომის,Unitel-ის,25%-ს,
რომელიცმასმამამგადასცა;ისრამდენიმეპორტუგალიურიკომპანიისწილისმფლობელიცაა.

8. ისად რებრაბი
$3,2 მილიარდი  
წყარო: კვების პროდუქტები. ქვეყანა: ალჟირი
განათლებითბუღალტერმაისადრებრაბიმკვებისპროდუქტებისმწარმოებელიკომპანიაCevital-ი1998წელს
დააფუძნა.2012წელსმისიშემოსავლები$3,5მილიარდსუტოლდებოდა.მისიხუთივეშვილიმისკომპანიაში
მუშაობს.

9. მუჰამედ მანსური
$3,1 მილიარდი  
წყარო: სხვადასხვა. ქვეყანა: ეგვიპტე
ეგვიპტეშიმიმდინარეარეულობისმიუხედავად,მისიოჯახისკუთვნილიკომპანიაMansourGroup-იაღმავლობის
გზაზეა,რასაცუნდაუმადლოდესთავისიCaterpillar-ისწარმომადგენლებსრვაქვეყანაში.მისსაკუთრებაშია
ასევეMetro-სსუპერმარკეტებიეგვიპტეში.

10. ოთმან ბენჯელოუნი
$2,8 მილიარდი  
წყარო: სხვადასხვა. ქვეყანა: მაროკო
მისიჰოლდინგურიკომპანიაFinanceCom-იფლობსწილებსმაროკოსსაბანკო,სადაზღვევოდასატელეკომუნი-
კაციოსფეროებში.ბანკიBMCE,რომელსაცისმართავს,ოპერირებს18ქვეყანაში,ძირითადად–აფრიკისტერი-
ტორიაზე.

50 უმდიდრესი ადამიანის ერთობლივი კერძო კაპიტალი

$103,8 მილიარდი
50 უმდიდრესი ადამიანის საშუალო კერძო კაპიტალი 

$2,1 მილიარდი

ყველაზე ხანდაზმული

17. მილოუდ ჩააბი, 84
$1,9 მილიარდი 
წყარო: სხვადასხვა 
ქვეყანა: ტანზანია

ყველაზე ახალგაზრდა 

38. მუჰამედ დევჯი, 38
$500 მილიონი 
წყარო: სხვადასხვა 
ქვეყანა: ტანზანია

ქალების
რაოდენობა 

2

„ახალწვეულების“
რაოდენობა  

8

ალიკო დანგოტე  

+$8,8 
მლრდ

ისაბელ დუშ 
სანტუში   

+600%

სხვადასხვა 

12
ფინანსური სფერო

7
უძრავი ქონება  

4
ტელეკომი

4

რიცხობრივი მონაცემები 
აფრიკის უმდიდრესი 
ადამიანების შესახებ 

მაღლა      უცვლელი    ახალი 

LEADERBOARD 1
-იმაფრიკულქვეყანათარაოდენობა,
რომელთამთლიანიშიდაპროდუქტი
შემცირდა2002წლიდან2012წლამდე.

(ესქვეყანააზიმბაბვე).

ზიმბაბვეს
პრეზიდენტი
რობერტ
მუგაბე

14

ქვეყანა, 
რომელზეც მოდის 

50 უმდიდრესი 
ადამიანის ყველაზე 

მეტი წილი

ყველაზე 
წარმატებული 

სექტორები

2012-დან 2013 
წლამდე ყველაზე 

მეტად მოგებულები 
(დოლარებსა და 
პროცენტებში) 

სამხრეთ აფრიკა



შექმნილია ცხოვრებისთვის
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სიმდიდრისა და ძალაუფლების შეფასება
ლიდერთა სია

2003

2003

2

4

6

8

10

100%

80

60

40

20

$12 ტრილიონი

‘05 ‘07 ‘09 ‘11 ‘13

200

400

600

800

1,000

1,200%

2004 2005 2006

$65,608

$60,724

2,150 მ

2,097 მ

1.41
ROAA%

1.31
1.33

1.37

2,046 მილიონი 
თანამშრომელი

$60,883 ხელფასი/თანამშრომელი

ინდუსტრიული ატლასი

საბანკო 
მდგომარეობა
მთავ რო ბის წყა ლო ბით, ამე რი კის ბან კე ბი 

მყარ ნიშ ნუ ლებს და უბ რუნ დ ნენ. სტან დარ ტულ აქ ტი ვებ-

ზე დაბ რუ ნე ბით (რაც წრეების ცენ ტ რებ შია ნაჩ ვე ნე ბი), 

ფი ნან სუ რი კრი ზი სის სიღ რ მი დან აქ ცი ე ბის ფა სე ბი კვლავ 

შთამ ბეჭ დავ მაჩ ვე ნე ბელს უტოლდება და კრი ზი სი დან 

თა ვის და საღ წე ვად გა მო ყო ფი ლი ტრი ლი ო ნე ბი თით ქ-

მის უშე დე გოდ აღ მოჩ ნ და და ხარ ჯუ ლი. ამ აქ ცი ის მი ზა ნი 

გახ ლ დათ ის, რომ ბან კე ბი სათ ვის მი ე ცა მა თი ძი რი თა დი 

საქ მი ა ნო ბის წარ მარ თ ვის, ანუ სეს ხე ბის გა ცე მის გაგ რ-

ძე ლე ბის სა შუ ა ლე ბა, თუმ ცა კრე დი ტებ თან მი მარ თე ბით 

სა დე პო ზი ტო მაჩ ვე ნებ ლე ბი მა ინც ვარ დ ნას გა ნაგ რ ძობს. 

ერ თა დერ თი, რაც მუდ მი ვად იზ რ დე ბა,  წარ მა ტე ბუ ლი 

თუ წა რუ მა ტე ბე ლი პე რი ო დე ბის არ სე ბო ბის მი უ ხე და-

ვად, არის სა ბან კო გა და სა ხა დე ბი, რომ ლე ბიც მუდ მი ვად 

მზარ დი ფე რის წრე ე ბით არის წარ მოდ გე ნი ლი.

წყარო: SNL FiNaNciaL
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2007 2008

2009

2010 2011 2012 2013

0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

$91,694

$87,893

$84,217

$80,971

$72,282

$68,987

$72,434

$79,767

2,601 მ

2,150 მ

2,089 მ
2,108 მ

2,108 მ

2,097 მ

2,097 მ

2,205 მ

+90 ათასი

80-90 ათასი

70-80 ათასი

60-70 ათასი

1.37

.94

1.11

1.02

.91

.65

1.3

-1.0

ბანკის თანამშრომლის 
კომპენსაცია



18 | FORBES      იანვარი  2014        

მოსაზრება
ამიტი შლაესი – მიმდინარე მოვლენები

კენედის საპასუხო დარტყმა
ნუ იკითხავთ იმას, რი სი გა კე თე ბა 

შე უძ ლია თქვენ თ ვის თქვენს ის ტო რი ას. 

იკითხეთ ის, თა ვად რი სი გა კე თე ბა შე გიძ-

ლი ათ მის თ ვის.

პრე ზი დენტ ჯონ ფ. კე ნე დის გარ დაც-

ვა ლე ბი დან 50 წლის თავ ზე ეს სიტყ ვე ბი 

შე საძ ლოა მისი ბი ოგ რაფ ების დე ვი ზად 

იქცეს.

ასეა თუ ისე, კე ნე დის სიკ ვ დი ლი სა შუ-

ა ლე ბას გვაძ ლევს, მე ტი რამ გა ვი გოთ ამ 

პო პუ ლა რუ ლი პრე ზი დენ ტის შე სა ხებ. ჯონ 

კე ნე დი, დაკ რ ძა ლუ ლი იმ პროგ რე სი უ ლი 

„მონუმენტის“ ქვეშ, რო მე ლიც შექ მ ნეს 

ისეთ მა ის ტო რი კო სებ მა, რო გო რი ცაა არ-

ტურ შლე ზინ გე რი უმ ც რო სი, საფ ლა ვი დან 

მოგ ვი წო დებს, კი დევ ერ თხელ გა და ვავ-

ლოთ თვა ლი მის ჩა ნა წე რებს. დღემ დე ის-

ტო რი კო სე ბი სა და სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო თა 

ავ ტო რე ბის უმე ტე სო ბა შლე ზინ გე რის ნა-

ამ ბო ბის დე ტა ლე ბად დაშ ლით კმა ყო ფილ-

დე ბო და. უკა ნას კ ნე ლი პლე ა და, რო გორც 

ჩანს, კმა ყო ფილ დე ბა კე ნე დის საფ ლა ვის 

ქვის შე მოვ ლით და ტრი უმ ფა ლუ რი საყ ვი-

რე ბის აჟ ღე რე ბით. ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 

ვი ნა ი დან ამ ყა რებს მცდარ შე ხე დუ ლე ბას, 

რომ დღე ვან დე ლი დე მოკ რა ტი უ ლი პო ლი-

ტი კა, პროგ რე სი უ ლო ბის თვალ საზ რი სით, 

კე ნე დის პო ლი ტი კის იდენ ტუ რია და რომ 

დღე ვან დე ლი პო ლი ტი კა მო ი ტანს ისეთ-

სა ვე ბრწყინ ვა ლე შე დე გებს, რო გო რიც 

კე ნე დის პო ლი ტი კამ მო ი ტა ნა.

ამ ყვე ლაფ რის ფონ ზე გან სა კუთ რე ბით 

გა მო ირ ჩე ვა აირა სტო ლის ახა ლი ბი ოგ რა-

ფი უ ლი ნაშ რო მი „ჯონ ფ. კე ნე დი – კონ-

სერ ვა ტო რი“ (Houghton Mifflin Harcourt, 

$27). სტო ლი ამ ს ხ ვ რევს პროგ რე სუ ლი 

ნოს ტალ გი ის ზე და პირს და მზის სი ნათ ლე-

ზე გა მო აქვს ფაქ ტე ბი, რომ ლებ საც სხვე ბი 

თვალს არი დებ დ ნენ. ის აშუ ქებს მა სა ლას, 

რო მე ლიც ეწი ნა აღ მ დე გე ბა პროგ რე სი ულ 

სტე რე ო ტიპს და გვთა ვა ზობს ინ ფ ორმა-

ცი ა სა და წყა რო ებს, რო მელ თა შე სა ხე ბაც 

არა ვინ არა ფე რი იცო და. 

თა ვის ად რე ულ გა მოს ვ ლა ში „რატომ 

ვარ დე მოკ რა ტი“ კე ნე დი მარ ტი ვად ხსნის: 

„იმიტომ, რომ ასე თი და ვი ბა დე“ – სხვა 

სიტყ ვე ბით „ცხოვრებისეული გა რე მო ე ბე-

ბი დან გა მომ დი ნა რე“. ამ გა რე მო ე ბე ბის 

გათ ვა ლის წი ნე ბით, კე ნე დიმ არ ჩე ვა ნი შე ა-

ჩე რა დე მოკ რა ტო ბის იმ ყვე ლა ზე კონ სერ-

ვა ტი ულ და ჯე ფერ სო ნი სე ულ გა გე ბა ზე, რაც 

კი შე საძ ლე ბე ლი იყო: „მტკიცედ დად გო მა 

ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის წი ნა აღ-

მ დეგ... ეს არის შტა ტე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვა 

და კონ ს ტი ტუ ცი ის ზუს ტი ინ ტერ პ რე ტა ცი ა“.

შლე ზინ გე რის და სა მა რე ბა
კონ გ რე სის დე პუ ტა ტო ბის კან დი და ტო ბის 

პე რი ოდ ში კე ნე დი მხარს უჭერ და სა ხელ-

მ წი ფო დახ მა რე ბას სამ რევ ლო სკო ლე-

ბი სათ ვის. მი სი, რო გორც ახალ გაზ რ და 

კონ გ რეს მე ნი სა და სე ნა ტო რის რი ტო რი კა 

თა ნა მედ რო ვე ადა მი ა ნის თ ვი საც კი საკ მა-

ოდ ექ ს ტ რე მის ტუ ლად ჟღერს. ერ თ -ერ თი 

გა მოს ვ ლის ტექ ს ტ ში წე რი ა: „დამონებულ 

ერებს თა ვი სუფ ლე ბი სა და და მო უ კი დებ-

ლო ბის დაბ რუ ნე ბა შე უძ ლი ათ მხო ლოდ 

მშვი დო ბი ან სამ ყა რო ში და არა მო რი გი 

მსოფ ლიო ომის ნან გ რე ვებ ზე“. სტოლ მა 

აღ მო ა ჩი ნა ჩას წო რე ბე ბი, რომ ლე ბიც გვიჩ-

ვე ნებს, რომ კე ნე დიმ ამო ი ღო მშვი დო ბის 

მქა და გე ბე ლი ფრა ზე ბი და ჩა ა მა ტა ბრალ-

დე ბა კო მუ ნიზ მის მი სა მარ თით: „ღვთისა 

და თა ვი სუფ ლე ბის უარ ყო ფა“. მან საკ მა ოდ 

ად რე და მკა ფი ოდ გაგ ვაფ რ თხი ლა, რომ 

ვკარ გავ დით ჩი ნეთს მი სი მა ო სათ ვის დათ-

მო ბით და მკაც რად გა აკ რი ტი კა პრე ზი დენ-

ტი ჰა რი ტრუ მა ნი. 1947 წლის მარ ტ ში კი მან 

პროფ კავ ში რებს მი მარ თა ისე თი ტო ნით, 

რო მე ლიც ამე რი კელ თა უმ რავ ლე სო ბი სათ-

ვის სე ნა ტორ ჯონ მა კარ ტის თან ასო ცირ-

დე ბა: „რატომ არ შეწყ ვეტთ მუ შა ო ბას აქ და 

და იწყებთ სხვა ად გი ლას? გა გი გი ათ რა ი მე 

რუ სეთ ში არ სე ბულ მო ნურ შრო მა ზე?“ – კე ნე-

დი პე რი ო დუ ლად მა კარ ტი ვით მსჯე ლობ და, 

ახ სე ნებ და რა „კომუნისტურ გა ფიც ვას“.

სტო ლის აღ მო ჩე ნე ბი ეწი ნა აღ დე გე ბა 

იმ ხში რად მოყ ვა ნილ არ გუ მენ ტ საც, რომ 

მას შემ დეგ, რაც კე ნე დი პრე ზი დენ ტად 

აირ ჩი ეს, ის უფ რო დამ თ მო ბი გახ და ან 

სი სუს ტე გა მო ი ჩი ნა. კე ნე დის ეკო ნო მი-

კუ რი პო ლი ტი კის სტან დარ ტულ სუ რათს 

გვაძ ლევს მი სი კე ინ ზი ა ნუ რი გა რე მოც ვა. 

„კეინზიანური“ აქ ნიშ ნავს დი დი ხარ ჯე-

ბი სა და დი დი მთავ რო ბის მხარ და ჭე რას. 

მყა რი ვა ლუ ტის თ ვის მებ რ ძო ლი კე ნე დი 

ხარ ჯებ თან და კავ ში რე ბით გა მოთ ქ ვამ და 

კელ ვინ კუ ლი ჯის მსგავს მო საზ რე ბებს: 

„მე არ მჯე რა ხარ ჯი სა მხო ლოდ ხარ ჯი-

სათ ვის“. ის მხო ლოდ იმი ტომ და თან ხ მ და 

ასო ბით მი ლი ო ნი დო ლა რის გა მო ყო ფა ზე 

კოს მო სუ რი „რბოლისათვის“, რომ და ე-

მარ ცხე ბი ნა საბ ჭო თა კავ ში რი: „სხვა შემ-

თხ ვე ვა ში ჩვენ არ უნ და დაგ ვე ხარ ჯა ამ 

რა ო დე ნო ბის ფუ ლი, ვი ნა ი დან მე არ ვარ 

ამ დე ნად და ინ ტე რე სე ბუ ლი კოს მო სით“.

ჭეშ მა რი ტი კე ინ ზი ა ნიზ მი თვლის, რომ 

სამ თავ რო ბო ხარ ჯე ბი და გა და სა ხა დე-

ბის შემ ცი რე ბა ერ თი და იგი ვეა – მე ტი ფუ-

ლი მომ ხ მა რებ ლებს. კე ნე დიმ გა ნას ხ ვა ვა 

ისი ნი და უპი რა ტე სო ბა მი ა ნი ჭა გა და სა-

ხა დე ბის შემ ცი რე ბას: „ყველაზე გო ნივ რუ-

ლი გზა იმის თ ვის, რომ გა ი ზარ დოს შე მო-

სა ვა ლი მო მა ვალ ში, არის გა ნაკ ვე თე ბის 

შემ ცი რე ბა ახ ლა ვე“. რო დე საც კე ნე დის 

კე ინ ზი ა ნის ტი „ვარსკვლავი“, ჯონ კე ნეტ 

გელ ბ რე ი ტი, სას ტი კად შე ე წი ნა აღ მ დე გა 

გა და სა ხა დე ბის შემ ცი რე ბას, კე ნე დიმ მი-

სი აზ რი ყუ რად არ იღო. რო გორც გელ ბ რე-

იტ მა გა ნაცხა და, „პრეზიდენტმა მითხ რა, 

რომ უნ და მოვ კე ტო“. საქ მე ის არ არის, 

ჰქონ და თუ არა კე ნე დის პროგ რე სუ ლი 

თვი სე ბე ბი. საქ მე ისა ა, რომ დე მოკ რა ტებ-

მა უღა ლა ტეს კე ნე დის, გა მო ი ყე ნეს რა მი-

სი სა ხე ლი იმ პო ლი ტი კის გა სა ტა რებ ლად, 

რო მე ლიც მას სძულ და. კე ნე დიმ თა ვი სი 

ად გი ლი მი უ ჩი ნა მი სი სა ხე ლის ბო რო ტად 

გა მომ ყე ნე ბელთ, რო დე საც გა ნაცხა და: 

„დიდი სი ხა რუ ლით ვეტყო დი მათ, რომ 

სა ერ თოდ არ ვარ ლი ბე რა ლი“. ახ ლა, 

სტო ლის წყა ლო ბით, მას კვლავ შე უძ ლია 

მათ თ ვის ამის თქმა. 
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მოსაზრება
სტივენ ფ. ჰეივორდი – კაპიტალის მოძრაობა

განსაკუთრებული იმიგრანტების 
ბრწყინვალე ქალაქი

ბი უ ჯეტ თან და სა ხელ მ წი ფო 

ვა ლის ზე და ზღვარ თან და კავ ში რე ბუ ლი 

შეხ ლა- შე მოხ ლის ფონ ზე, იმიგ რა ცი ის 

პრობ ლე მაც დღის წეს რიგს და უბ რუნ და. 

ეს პრობ ლე მა ამ ჟა მად ორად ყოფს რეს-

პუბ ლი კე ლებს, მაგ რამ ამა სო ბა ში ისი ნი 

კარ გა ვენ უზარ მა ზარ შე საძ ლებ ლო ბას 

ამ თე მის სა შუ ა ლე ბით გან ხეთ ქი ლე ბა 

შე ი ტა ნონ მე მარ ცხე ნე თა რი გებ ში. ისი ნი 

ამას მიხ ვ დე ბოდ ნენ, უბ რა ლოდ უკან რომ 

მო ე ხე დათ და გა ეხ სე ნე ბი ნათ, რას ფიქ-

რობ და და, რაც კი დევ უფ რო მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი ა, რას ამ ბობ და რე ი გა ნი იმიგ რა ცი ის 

შე სა ხებ.

ცო ტა უფ რო მე ტი წარ მო სახ ვის უნა რი 

რომ ჰქო ნო დათ, რეს პუბ ლი კე ლებს შე ეძ-

ლოთ ლი ბე რა ლე ბის თ ვის პრობ ლე მე ბი 

შე ექ მ ნათ და იმიგ რან ტე ბის თ ვის შე ე თა-

ვა ზე ბი ნათ ცდუ ნე ბა ნი, კონ სერ ვა ტი უ ლი 

პრინ ცი პე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ლი ბე რა-

ლებს ავიწყ დე ბათ, ან, უფ რო ხში რად, დუ-

მი ლით უვ ლი ან გვერდს ბევრ ისეთ მი ზეზს, 

რო მელ თა გა მოც ეტა ნე ბი ან იმიგ რან ტე ბი 

ამე რი კას.

საზღ ვ რე ბის უსაფ რ თხო ე ბას თან, 

ამ ნის ტი ა სა და უმუ შევ რო ბას თან და-

კავ ში რე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი დე ბა ტე ბი 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, მაგ რამ მა თი ყუ რადღე-

ბის მიღ მა რჩე ბა ის ტო რი ის ერ თი 

უნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ას პექ ტი. რე ი გა ნი 

ძა ლი ან აფა სებ და იმ ფაქტს, რომ ამე რი კა 

იმიგ რან ტე ბის ქვე ყა ნა ა, მაგ რამ ისიც 

კარ გად ეს მო და, რომ იმიგ რან ტე ბის თ ვის 

ყვე ლა ზე დი დი ცდუ ნე ბა ამე რი კა ში იყო 

არა უბ რა ლოდ უკე თე სი ეკო ნო მი კუ რი 

შე საძ ლებ ლო ბე ბი, არა მედ ოც ნე ბა თა ვი-

სუფ ლე ბა ზე – „ამერიკული ოც ნე ბა“ – რაც 

ამ ქვეყ ნის არსს წარ მო ად გენს. ამ დე ნად, 

ამე რი კა იმიგ რან ტებს აძ ლევს არა მარ-

ტო უკე თე სი მა ტე რი ა ლუ რი ცხოვ რე ბის 

იმედს, არა მედ შანსს იმი სა, რომ გახ დ ნენ 

„ამერიკელები“.

გახ დე ამე რი კე ლი, ეს ბევ რად მე ტი ა, 

ვიდ რე უბ რა ლოდ კა ნო ნი ე რი დო კუ მენ ტის 

მი ღე ბა, რო მე ლიც ადას ტუ რებს მფლო ბე-

ლი სათ ვის მო ქა ლა ქე ო ბით მი ნი ჭე ბულ 

პრი ვი ლე გი ებს. აი რო გორ ახ ს ნა ეს რე ი-

გან მა თა ვის 1988 წლის გა მოს ვ ლა ში:

 „ადამიანის სუ ლის თ ვის ამე რი კა 

წარ მო ად გენს რა ღაც უნი ვერ სა ლურს. არც 

ისე დი დი ხნის წინ ერ თი კა ცის გან წე რი-

ლი მი ვი ღე. მას ში ნათ ქ ვა მი ა: ‘შეგიძლია 

საცხოვ რებ ლად წახ ვი დე იაპო ნი ა ში, 

მაგ რამ ვე რა სო დეს გახ დე ბი იაპო ნე ლი. 

შე გიძ ლია საცხოვ რებ ლად წახ ვი დე საფ-

რან გეთ ში, მაგ რამ ვერ გახ დე ბი ფრან-

გი. შე გიძ ლია წახ ვი დე საცხოვ რებ ლად 

გერ მა ნი ა სა და თურ ქეთ ში, მაგ რამ ვერც 

გერ მა ნე ლი გახ დე ბი და ვერც თურ ქი’. და 

შემ დეგ ის დას ძენს: ‘მაგრამ ნე ბის მი ერ 

ადა მი ანს შე უძ ლია მსოფ ლი ოს ნე ბის-

მი ე რი კუთხი დან ჩა მო ვი დეს ამე რი კა ში 

საცხოვ რებ ლად და გახ დეს ამე რი კე ლი’“.

ადა მი ა ნი ამე რი კე ლი ხდე ბა ამე რი-

კუ ლი პრინ ცი პე ბის აღი ა რე ბით, გან სა-

კუთ რე ბით იმ პრინ ცი პე ბი სა, რომ ლე-

ბიც შე ჯა მე ბუ ლია და მო უ კი დებ ლო ბის 

დეკ ლა რა ცი ა ში და ცნო ბი ლი ა, რო გორც 

„სიცოცხლე, თა ვი სუფ ლე ბა და ბედ ნი ე-

რე ბი სა კენ სწრაფ ვა“. კარლ ფრიდ რიხ მა 

და წე რა, რომ „ ‘ამერიკელობა’ იდე ა ლი ა, 

მა შინ, რო დე საც ‘ფრანგობა’ მხო ლოდ 

ფაქ ტი ა“. 

ერ თხელ ერ თ მა იმიგ რან ტ მა მე გო ბერ-

მა მითხ რა: „მე ყო ველ თ ვის ამე რი კე ლი 

ვი ყა ვი; უბ რა ლოდ, შეც დო მით და ვი ბა დე 
სტივენ ფ. ჰეივორდი, Forbes-ის თანამშრომელი, არის ავტორი ორტომეულისა The Age oF reAgAn (hArPerCoLLIns, 2008) 

[„რეიგანის ხანა“ – ჰარპერ კოლინზი, 2008] და აგრეთვე კოლორადოს ბოულდერის უნივერსიტეტის კონსულტანტი 

კონსერვატიული აზროვნებისა და პოლიტიკის საკითხებში. 

ამერიკა იძლევა არა მხოლოდ უკეთესი 
მატერიალური ცხოვრების იმედს, არამედ 
შანსს, გახდე „ამერიკელი“.
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სხვა ქვე ყა ნა ში“.

დღე ვან დელ ლი ბე რალ თა უმე ტე სო ბას, 

გან სა კუთ რე ბით და ნა შა უ ლის გრძნო ბით 

შეპყ რო ბილ „მულტიკულტურისტებს“, აღარ 

სჯე რათ ამ პრინ ცი პე ბის, ეს კი რეს პუბ ლი-

კე ლებს სთა ვა ზობს ახალ სა კა ნონ მ დებ-

ლო სტრა ტე გი ას. „დიადმა ძველ მა პარ ტი-

ამ“ (რესპუბლიკელების არა ო ფი ცი ა ლუ რი 

სა ხელ წო დე ბა აშ შ - ში) სა კა ნონ მ დებ ლო 

პრე ამ ბუ ლა ში უნ და შე ი ტა ნოს ფორ მუ ლი-

რე ბა, რო მე ლიც ამ ბობს, რომ ემიგ რა ცი ის 

რე ფორ მის მი ზა ნია ემიგ რან ტ თა ახა ლი 

თა ო ბის გულ თ ბი ლად მი ღე ბა, რა თა ისი ნი 

გახ დ ნენ ნამ დ ვი ლი ამე რი კე ლე ბი ამე რი-

კის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბის ათ ვი სე ბი სა 

და გა თა ვი სე ბის გზით. მი უ ხე და ვად იმი სა, 

რომ ასეთ „საკანონმდებლო გან ზ რახ ვის“ 

ენას იური დი უ ლი ძა ლა თით ქ მის არა აქვს, 

უბ რა ლოდ და აკ ვირ დით მე მარ ცხე ნე თა 

რე აქ ცი ას ამ ფორ მუ ლი რე ბის სა კა ნონ მ-

დებ ლო პრე ამ ბუ ლა ში შე ტა ნის წი ნა აღ მ-

დეგ“. აღ ფ რ თო ვა ნე ბუ ლი ჯ.ქ. ჩეს ტერ ტო ნი 

აღ ნიშ ნავ და: „ამერიკა მსოფ ლი ო ში ერ თა-

დერ თი ქვე ყა ნა ა, რო მე ლიც ეფუძ ნე ბა კრე-

დოს“. მო დი, და ვუბ რუნ დეთ ამ კრე დოს 

სწავ ლე ბას ამე რი კა ში ცხოვ რე ბის მსურ ვე-

ლი უცხო ე ლე ბის თ ვის.

ერ თხელ რე ი გან მა შე ნიშ ნა: 

„ლათინოამერიკელები რეს პუბ ლი კე ლე ბი 

არი ან. უბ რა ლოდ მათ ჯერ არ იცი ან ამის 

შე სა ხებ“. ეს მარ თა ლი ა, ოღონდ იმ შემ თხ-

ვე ვა ში, თუ კონ სერ ვა ტო რე ბი შეძ ლე ბენ 

მათ თ ვის რა ი მე ისე თის შე თა ვა ზე ბას, რაც 

არ ძა ლუძთ ლი ბე რა ლებს: ეს არის და მო-

უ კი დებ ლო ბა და რე ა ლუ რი შან სი და არა 

დაქ ვემ დე ბა რე ბა და ჯგუ ფუ რი თვი თი დენ-

ტი ფი კა ცი ა. შე მიძ ლია წარ მო ვიდ გი ნო, 

რო გო რი იქ ნე ბო და დღეს მო ქა ლა ქე ო-

ბის ღრმა არ სის შე სა ხებ რე ი გა ნი სე უ ლი 

სა ზო გა დო სწავ ლე ბის გა ფარ თო ე ბა და 

დღე ვან დე ლო ბის თ ვის მი სი მი სა და გე ბა 

რა ი მე ისე თი გა ბე დუ ლი შე მო თა ვა ზე ბით, 

რო გო რი ცაა ახა ლი „აქტი ფერ მე ბი სა და 

ნაკ ვე თე ბის შე სა ხებ XXI სა უ კუ ნი სათ ვის“, 

რო მე ლიც ემიგ რან ტებს შე საძ ლებ ლო ბას 

მის ცემ და, მცი რე შე მო სავ ლი ა ნი ამე რი კე-

ლე ბის გვერ დიგ ვერდ, შე ე ძი ნათ საცხოვ-

რე ბე ლი ნაკ ლებ გან ვი თა რე ბულ ქა ლა ქებ-

ში ან სოფ ლებ ში – რა ღაც მსგავ სი „1860 

წლის აქ ტი სა“. ფაქ ტობ რი ვად, „ურბანული 

სა კარ მი და მო ნაკ ვე თე ბი“ შე საძ ლოა 

იქ ცეს „მოქალაქეობისკენ მი მა ვა ლი გზის“ 

მთა ვარ მი მარ თუ ლე ბად.

იმა ვე გა მოს ვ ლა ში, სა დაც რე ი გა ნი 

სა უბ რობ და, რო გორ შე უძ ლი ათ ემიგ რან-

ტებს გახ დ ნენ ჭეშ მა რი ტი მო ქა ლა ქე ე ბი, 

ის ასე ვე შეგ ვახ სე ნებ და: „შეუძლებელია 

მხარს უჭერ დე დიდ მთავ რო ბას, დიდ გა-

და სა ხა დებს და დიდ ბი უ როკ რა ტი ა სა და 

იმავ დ რო უ ლად „პატარა კა ცის“ უფ ლე ბე-

ბის დამ ც ვე ლი იყო“. მო დი, შევ ქ მ ნათ ემიგ-

რა ცი ის ისე თი კა ნონ პ რო ექ ტი, რო მე ლიც 

ამ იდე ის მა ტა რე ბე ლი იქ ნე ბა.  ფ
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ნელსონ მანდელა: 
„არაძალადობა“ 

როგორც პრაგმატული 
და არა ნორმატიული 

პრინციპი
ავტორი: გიორგი ცხადაია

არ ყო ფი ლა არც ერ თი მნიშ ვ-

ნე ლო ვა ნი სა ერ თა შო რი სო გა მო ცე მა, 

რო მე ლიც სამ ხ რე თაფ რი კე ლი პო ლი ტი-

კუ რი და სა ზო გა დო მოღ ვა წის, ნელ სონ 

მან დე ლას სიკ ვ დილს არ გა მო ეხ მა უ რა. 

მან დე ლა 4 დე კემ ბერს 95 წლის ასაკ ში 

გარ და იც ვა ლა – მან, ფაქ ტობ რი ვად, მთე-

ლი სა უ კუ ნე იცხოვ რა და აქე დან 27 წე ლი, 

ანუ ცხოვ რე ბის მე სა მედ ზე მე ტი ცი ხე ში 

გა ა ტა რა. მი სი და პა ტიმ რე ბა და მთე ლი 

პო ლი ტი კუ რი მოღ ვა წე ო ბა უკავ შირ დე ბა 

სამ ხ რეთ აფ რი კა ში რა სობ რი ვი სეგ რე-

გა ცი ის სის ტე მას თან – აპარ ტე იდ თან 

ბრძო ლას. 

აპარ ტე ი დი სამ ხ რეთ აფ რი კა ში ოფი-

ცი ა ლუ რად 1946 წელს და კა ნონ და და 

1990 წლამ დე წარ მო ად გენ და რე ჟიმს, 

რო მე ლიც ამარ თ ლებ და თეთ რ კა ნი ა ნი 

მო სახ ლე ო ბის ბა ტო ნო ბას შავ კა ნი ან და 

ფე რად კა ნი ან მო სახ ლე ო ბა ზე. მან დე-

ლა აპარ ტე იდ თან მებ რ ძო ლი „აფრიკის 

ნა ცი ო ნა ლუ რი კონ გ რე სის“ ერ თ -ერ თი ლი-

დე რი იყო. პო ლი ტი კუ რი პრო ფი ლით, იგი 

ალ ბათ ყვე ლა ზე მე ტად სხვა სა ზო გა დო 

და პო ლი ტი კუ რი მოღ ვა წე ე ბი დან მარ ტინ 

ლუ თერ კინ გ სა და მა ჰათ მა გან დის ჰგავს. 

თუმ ცა ლუ თერ კინ გი სა და გან დის გან 

გან ს ხ ვა ვე ბით, მის თ ვის „არაძალადობა“ 

ყო ველ თ ვის იყო პრაგ მა ტუ ლი და არა 

ნორ მა ტი უ ლი პრინ ცი პი; და პა ტიმ რე ბამ დე 

რამ დე ნი მე წლით ად რე მან დე ლამ მშვი-

დო ბი ა ნი ბრძო ლის იდე ა ლი ძა ლა დობ რი-

ვი ამ ბო ხის იდე ით შეც ვა ლა. 

მან დე ლას მი ერ აპარ ტე ი დის წი ნა აღ-

მ დეგ ბრძო ლის ძა ლა დობ რი ვი მე თო დე-

ბის აღი ა რე ბამ, მის კო მუ ნის ტურ შე ხე დუ-

ლე ბებ თან ერ თად, დი დი რო ლი ითა მა შა 

იმა ში, რომ და სავ ლუ რი კონ სერ ვა ტო რუ-

ლი წრე ე ბი მის მი მართ გან სა კუთ რე ბუ ლი 

სიმ პა თი ით გან წყო ბი ლი არ ყო ფი ლან 

(თუმცა და სავ ლე ლი კონ სერ ვა ტო რე ბის 

ნა წი ლი, ლი ბე რა ლე ბის მსგავ სად, მის 

ცი ხი დან გა მოშ ვე ბას ითხოვ დ ნენ და 

სამ ხ რე თაფ რი კუ ლი რე ჟი მის თ ვის სან-

ქ ცი ე ბის და წე სე ბის მომ ხ რე ნიც იყ ვ ნენ). 

1987 წელს ბრი ტა ნე თის კონ სერ ვა ტო რი 

პრე მი ერ - მი ნის ტ რის, მარ გა რეტ ტეტ ჩე-

რის ად მი ნის ტ რა ცი ა ში ამ ბობ დ ნენ, რომ 

„აფრიკის ეროვ ნუ ლი კონ გ რე სი ტი პუ რი 

ტე რო რის ტუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ა ა... ვინ მე თუ 

ფიქ რობს, რომ ეს ორ გა ნი ზა ცია მო ვა სამ-

ხ რეთ აფ რი კის მთავ რო ბა ში, ღრუბ ლებ ში 

დაფ რი ნავს“. 

ამ ფონ ზე მით უფ რო და სა ფა სე ბე ლია 

მან დე ლას უნა რი, გამ ხ და რი ყო სამ ხ რეთ 

აფ რი კა სა და მსოფ ლი ო ში შე რი გე ბი სა 

და მშვი დო ბის სიმ ბო ლო. 1990 წელს, 

ცი ხი დან გა მოშ ვე ბის შემ დეგ, მან დე ლამ 

იმოგ ზა უ რა და სავ ლეთ ში, სა დაც ხვდე ბო-

და პო ლი ტი კურ ლი დე რებს და სთხოვ და 

მათ პო ლი ტი კურ მხარ და ჭე რას აპარ ტე ი-

დის რე ჟი მის წი ნა აღ მ დეგ. სა ინ ტე რე სო ა, 

რომ ამ პე რი ოდ ში მან დე ლა სა ერ თოდ 

არ ჩა ვი და თა ვის ერ თ -ერთ უპირ ვე-

ლეს მხარ დამ ჭერ ქვე ყა ნა ში – საბ ჭო თა 

კავ შირ ში და, სა ნაც ვ ლოდ, ზუს ტად ის 

ქვეყ ნე ბი მო ი ნა ხუ ლა, რომ ლე ბიც „ცივი 

ომის“ დროს შე და რე ბით ნაკ ლე ბი ენ თუ-

ზი აზ მით იყ ვ ნენ გან წყო ბი ლი სამ ხ რეთ 

აფ რი კა ში ცვლი ლე ბე ბის მი მართ. ამ პე-

რი ოდ ში იგი ეს ტუმ რა დიდ ბრი ტა ნეთ საც 

და შეხ ვ და მარ გა რეტ ტეტ ჩერს.

მან დე ლას ცი ხის შემ დ გო მი მოღ ვა-

წე ო ბა გა მო ირ ჩე ვა არა მხო ლოდ იმით, 

რომ იგი პოს ტა პარ ტე ი დუ ლი აფ რი კის 
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პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტი გახ და, არა მედ 

იმი თაც, რომ მი სი თა ოს ნო ბით შე იქ მ-

ნა აფ რი კის „სიმართლის დამ დ გე ნი და 

შე რი გე ბის კო მი სი ა“. კო მი სი ამ შე ის წავ-

ლა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვის 

ფაქ ტე ბი აპარ ტე ი დის რე ჟი მის დროს და 

მო ძა ლა დე ე ბის დას ჯის ნაც ვ ლად, აქ ცენ-

ტი შე რი გე ბა ზე გა ა კე თა. „სიმართლის 

დამ დ გე ნი და შე რი გე ბის კო მი სი ა“ გახ და 

ერ თ გ ვა რი მო დე ლი, რო მე ლიც სამ ხ რეთ 

აფ რი კის პრაქ ტი კის შემ დეგ სხვა, მსგავ-

სი პრობ ლე მე ბის მქო ნე, ქვეყ ნებ შიც 

და ი ნერ გა. 

მან დე ლას საყ ვე დუ რობ დ ნენ, რომ მან 

ვერ შეძ ლო ბო ლომ დე მი ეყ ვა ნა შე რი გე-

ბის პრო ცე სი და გა მო ეს წო რე ბი ნა სი ღა-

რი ბე და უთა ნას წო რო ბა თა ვის ქვე ყა ნა-

ში. მის კრი ტი კო სებს მხედ ვე ლო ბი დან 

რჩე ბათ ის, რაც თა ვად მან დე ლას თ ვის 

პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სის ყვე ლა ზე მნიშ-

ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი იყო – რომ მუდ მი ვი 

ბრძო ლა არ არის საკ მა რი სი ემან სი პა ცი-

ის მიზ ნის მი საღ წე ვად, არა მედ სა ჭი როა 

ინ ს ტი ტუ ცი ე ბი და კა ნო ნე ბი, რომ ლე ბიც 

უზ რუნ ველ ყო ფენ სა მარ თ ლი ა ნო ბა სა 

და თა ნას წო რო ბას. თა ვი სი მოღ ვა წე ო-

ბის ცი ხის შემ დ გომ პე რი ოდ ში მან დე ლა 

სწო რედ ამ გ ვა რი, კა ნონ სა და სა მარ თ-

ლი ა ნო ბა ზე დამ ყა რე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი 

რე ჟი მის შექ მ ნას ცდი ლობ და.

ამას გარ და, მან დე ლა დიდ მნიშ ვ ნე-

ლო ბას ანი ჭებ და იმას, რომ ემოქ მე და 

პრაგ მა ტუ ლად და არა გა უ აზ რებ ლად 

და რე ა ლო ბის გა უთ ვა ლის წი ნებ ლად. 

რომ არა „შერიგების კო მი სი ა“, სამ ხ რეთ 

აფ რი კას ემუქ რე ბო და სა მო ქა ლა ქო ომი 

და, დი დი ალ ბა თო ბით, თეთ რ კა ნი ა ნი 

მო სახ ლე ო ბის მა სობ რი ვი ემიგ რა ცი ა, რაც 

სა ბო ლოო ჯამ ში ქვეყ ნის ეკო ნო მი კას 

გა ნუ ზომ ლად დიდ ზა რალს მი ა ყე ნებ და. 

მან დე ლას მი აჩ ნ და, რომ ქვეყ ნის თ ვის 

გა დამ წყ ვეტ მო მენ ტ ში აქ ცენ ტი მშვი დო ბა-

სა და შე რი გე ბა ზე დამ ყა რე ბულ წეს რიგ ზე 

უნ და გა კე თე ბუ ლი ყო და არა რა დი კა ლუ-

რი მოთხოვ ნე ბის შეს რუ ლე ბა ზე.

ამ უკა ნას კ ნე ლი თვალ საზ რი სით, შეგ-

ვიძ ლია ვთქვათ, რომ მან დე ლა იყო რო-

გორც XX სა უ კუ ნის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა მო ქა ლა ქო უფ ლე ბე ბის 

აქ ტი ვის ტი, ასე ვე სა ხელ მ წი ფო მოღ ვა წეც. 

მას ჰქონ და რო გორც სა მო ქა ლა ქო აქ ტი-

ვის ტის იდე ა ლიზ მი, ასე ვე პო ლი ტი კო სის 

პრაგ მა ტიზ მიც. მან დე ლა ისე ვე შეგ ვიძ-

ლია შე ვა და როთ მარ ტინ ლუ თერ კინ გ სა 

და მა ჰათ მა გან დის, რო გორც მა გა ლი-

თად, ლეხ ვა ლენ სა სა და ვაც ლავ ჰა ველს. 

შე იძ ლე ბა, სწო რედ ამის გა მო, მი სი სა-

ხე ლი იქ ცა სა ყო ველ თა ო, უნი ვერ სა ლურ 

პო ლი ტი კურ სიმ ბო ლოდ. მას აფა სე ბენ 

რო გორც მე მარ ცხე ნე ე ბი, ისე მე მარ ჯ ვე-

ნე ე ბი – რო გორც კონ სერ ვა ტო რე ბი, ისე 

ლი ბე რა ლე ბი.

გან სა კუთ რე ბით დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა 

სამ ხ რეთ აფ რი კის პირ ვე ლი შავ კა ნი ა ნი 

პრე ზი დენ ტის ნელ სონ მან დე ლას მოღ ვა-

წე ო ბას აშ შ -ის პირ ვე ლი შავ კა ნი ა ნი პრე-

ზი დენ ტის თ ვის – ბა რაკ ობა მას თ ვის აქვს. 

ობა მამ ეს თა ვად ვე აღ ნიშ ნა თა ვის 10 დე-

კემ ბ რის გა მოს ვ ლა ში, სა დაც მან დე ლას 

გან სა კუთ რე ბულ დამ სა ხუ რე ბებ სა და XX 

სა უ კუ ნის ის ტო რი ა ში მის გა მორ ჩე ულ 

ად გილ ზე ისა უბ რა. გარ კ ვე უ ლი თვალ საზ-

რი სით, ის, რომ დღე ვან დელ მსოფ ლი ო ში 

რა სობ რი ვი უთა ნას წო რო ბის წი ნა აღ მ-

დეგ ბრძო ლას წი ნან დელ თან შე და რე ბით 

გა ნუ ზომ ლად მე ტი მხარ დამ ჭე რი ჰყავს, 

ცალ კე უ ლი პი როვ ნე ბე ბის მი ერ მსოფ ლი-

ოს თ ვის მი ცე მუ ლი ჰე რო ი კუ ლი მა გა ლი-

თე ბის დამ სა ხუ რე ბა ა. ერ თ -ერ თი ყვე-

ლა ზე გა მორ ჩე უ ლი მა გა ლი თი სწო რედ 

ნელ სონ მან დე ლამ მოგ ვ ცა, რო მელ მაც 

სა მარ თ ლი ა ნო ბის თ ვის ბრძო ლას ცი ხე ში 

გა ტა რე ბუ ლი 27 წე ლი შეს წი რა.  
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ტეტჩერის ადმინისტრაციაში ამბობდნენ, 
რომ „აფრიკის ეროვნული კონგრესი 
ტიპური ტერორისტული ორგანიზაციაა... 
ვინმე თუ ფიქრობს, რომ ეს ორგანიზაცია 
მოვა სამხრეთ აფრიკის მთავრობაში, 
ღრუბლებში დაფრინავს“. 
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პრემიერის კონსტიტუცია და 
კონსტიტუციური რეფორმის 

წინაპირობები

სა  კონ   ს   ტი  ტუ  ციო კო  მი  სია და  კომ   პ  -

ლექ   ტ   და რო  გორც სა  ხელ   მ   წი  ფო და  წე  სე -

ბუ  ლე  ბე  ბის, ისე პო  ლი  ტი  კუ  რი პარ   ტი  ე  ბის, 

აკა  დე  მი  უ  რი წრე  ე  ბი  სა და სა  მო  ქა  ლა -

ქო სექ   ტო  რის წარმომადგენლებით. 

მა  შინ   დე  ლი მმარ   თ   ვე  ლი ძა  ლა კო  მი -

სი  ა  ში საკ   მა  რი  სი რა  ო  დე  ნო  ბის ხმებს 

აკონ   ტ   რო  ლებ   და, რა  თა კონ   ს   ტი  ტუ  ცი  ის 

სა  სურ   ვე  ლი ვა  რი  ან   ტი გა  ე  ტა  ნა. პრო  ცე -

სის ლე  გი  ტი  მა  ცია პირ   ვე  ლად კითხ   ვის 

ნიშ   ნის ქვეშ მა  შინ დად   გა, რო  დე  საც ძი -

რი  თად   მა ოპო  ზი  ცი  ურ   მა პარ   ტი  ებ   მა პრო -

ცესს უნ   დობ   ლო  ბა გა  მო  უცხა  დეს. მათ 

კო  მი  სი  ის მუ  შა  ო  ბა  ში მო  ნა  წი  ლე  ო  ბის 

მი  ღე  ბა  ზე უარი გა  ნაცხა  დეს. ამას ისიც 

და  ე  მა  ტა, რომ შე  იქ   მ   ნა სა  ზო  გა  დო  ებ   რი -

ვი სა  კონ   ს   ტი  ტუ  ციო კო  მი  სი  ა, რო  მელ   მაც 

ალ   ტერ   ნა  ტი  უ  ლი პრო  ცე  სი წა  მო  იწყო. მის 

2007-2009 წლე  ბის პო  ლი  ტი  კუ  რი 

კრი  ზი  სის შემ   დეგ მა  შინ   დელ   მა მმარ   თ  -

ველ   მა გუნ   დ   მა მი  ი  ღო გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბა, 

წა  მო  ეწყო მას   შ   ტა  ბუ  რი ინი  ცი  ა  ტი  ვა, რო -

მე  ლიც სა  ბო  ლო  ოდ კონ   ს   ტი  ტუ  ცი  ის ახა  ლი 

რე  დაქ   ცი  ის მი  ღე  ბით დას   რულ   დე  ბო  და. 

ამ იდე  ის მი  ზა  ნი, ერ   თი მხრივ, ოპო  ზი -

ცი  ის მარ   თ   ვად პო  ლი  ტი  კურ პრო  ცეს   ში 

ჩარ   თ   ვა, ხო  ლო, მე  ო  რე მხრივ, და  სავ   ლე -

ლი პარ   ტ   ნი  ო  რე  ბის   თ   ვის იმის ჩვე  ნე  ბა 

იყო, რომ სა  პარ   ლა  მენ   ტო უმ   რავ   ლე  სო  ბა 

უარს ამ   ბობ   და პოს   ტ   საბ   ჭო  თა მარ   თ   ვის 

სტილ   ზე. ამი  ტო  მაც ახა  ლი კონ   ს   ტი  ტუ  ცი  უ -

რი მო  დე  ლის „ევროპულობის“ ხაზ   გას   მა 

მუდ   მი  ვად ხდე  ბო  და. 

პრო  ცე  სი გლო  ბა  ლუ  რი უნ   და ყო  ფი  ლი -

ყო. ამი  ტო  მაც მხო  ლოდ ახა  ლი ნორ   მა  ტი -

უ  ლი დო  კუ  მენ   ტის პრო  ექ   ტის შექ   მ   ნა საკ  -

მა  რი  სი არ იქ   ნე  ბო  და, სა  ჭი  რო იყო რა  ი  მე 

ისე  თი, რაც ყვე  ლა და  ინ   ტე  რე  სე  ბულ პირს 

სა  კუ  თა  რი პო  ზი  ცი  ე  ბის და  ფიქ   სი  რე  ბი  სა 

და პრო  ცეს   ში ჩარ   თ   ვის შე  საძ   ლებ   ლო  ბას 

მის   ცემ   და. ასე  თი სა  ხელ   მ   წი  ფო სა  კონ  -

ს   ტი  ტუ  ციო კო  მი  სია გა  მოდ   გა, რო  მე  ლიც 

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მა  შინ   დე  ლი პრე  ზი  დენ  -

ტის, მი  ხე  ილ სა  ა  კაშ   ვი  ლის, ბრძა  ნე  ბუ -

ლე  ბით 2009 წლის 23 ივ   ლისს შე  იქ   მ   ნა. 

კო  მი  სი  ას, ბრძა  ნე  ბუ  ლე  ბის მი  ხედ   ვით, 

ორი ამო  ცა  ნა ჰქონ   და – შე  ექ   მ   ნა კონ   ს   ტი -

ტუ  ცი  ა, სა  დაც:

1. სა  ხელ   მ   წი  ფო შე  ბო  ჭი  ლი იქ   ნე  ბო  და 

ძი  რი  თა  დი უფ   ლე  ბე  ბით;

2. იარ   სე  ბებ   და სა  ხე  ლი  სუფ   ლე  ბო გან   შ  -

ტო  ე  ბა  თა ეფექ   ტი  ა  ნი, გა  წო  ნას   წო  რე  ბუ  ლი 

სის   ტე  მა;

შე  მად   გენ   ლო  ბა  ში, სხვებ   თან ერ   თად, 

შე  დი  ო  და სა  ქარ   თ   ვე  ლოს პარ   ლა  მენ   ტის 

ამ   ჟა  მინ   დე  ლი იური  დი  უ  ლი კო  მი  ტე  ტის 

თავ   მ   ჯ   დო  მა  რე, ვახ   ტანგ ხმა  ლა  ძე. 

სა  კონ   ს   ტი  ტუ  ციო კო  მი  სი  ის მუ  შა  ო -

ბა თა  ვი  დან დუ  ნედ მიმ   დი  ნა  რე  ობ   და 

და შემ   დეგ თან   და  თან კი  დევ უფ   რო 

მი  ნელ   და. თავ   და  პირ   ვე  ლად არ ჩან   და 

კონ   სენ   სუ  სი. თუმ   ცა მოგ   ვი  ა  ნე  ბით თით  -

ქოს არ   სა  ი  დან გაჩ   ნ   და კონ   ს   ტი  ტუ  ცი  უ  რი 

ცვლი  ლე  ბე  ბის ახა  ლი რე  დაქ   ცი  ა. უც   ნა  უ  რი 

ის იყო, რომ სა  კონ   ს   ტი  ტუ  ციო კო  მი  სი  ის 

წევ   რ   თა უმ   რავ   ლე  სო  ბას წარ   მოდ   გე  ნა 

არ ჰქონ   და, სა  ი  დან გაჩ   ნ   და პრო  ექ   ტ   ში 

ის დე  ბუ  ლე  ბე  ბი, რომ   ლე  ბიც, წე  სით, მათ 

უნ   და და  ე  წე  რათ. ამის შემ   დეგ პრო  ცე  სე -

ბი ელ   ვი  სე  ბუ  რად წა  რი  მარ   თა: აგ   ვის   ტო  ში 

ხე  ლი  სუფ   ლე  ბამ პრო  ექ   ტი სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 

მოსაზრება
ვახუშტი მენაბდე - მიმდინარე მოვლენები
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რე  გი  ო  ნებ   ში ჩა  მო  ა  ტა  რა. ამით მან შე  ას  -

რუ  ლა კონ   ს   ტი  ტუ  ცი  ის სა  ერ   თო-   სა  ხალ   ხო 

გან   ხილ   ვის ვალ   დე  ბუ  ლე  ბა. შემ   დეგ კი, 

მი  უ  ხე  და  ვად ვე  ნე  ცი  ის კო  მი  სი  ი  სა და სა -

მო  ქა  ლა  ქო სექ   ტო  რის ცალ   სა  ხა მოთხოვ  -

ნი  სა, უფ   რო გულ   დას   მით მოჰ   კი  დე  ბოდ  -

ნენ სა  კითს, სა  პარ   ლა  მენ   ტო გან   ხილ   ვე  ბი 

დაჩ   ქა  რე  ბუ  ლი ტემ   პით გა  მარ   თა, სა  ბო -

ლო  ოდ კი მი  ი  ღო კი  დეც კონ   ს   ტი  ტუ  ცი  ის 

ის ვერ   სი  ა, რო  მელ   საც ყვე  ლა აქ   ტო  რი 

აკ   რი  ტი  კებ   და.

შე  მო  თა  ვა  ზე  ბუ  ლი და  
არ   სე  ბუ  ლი მო  დე  ლი
პარ   ლა  მენ   ტ   მა ცვლი  ლე  ბე  ბი 2010 წლის 

შე  მოდ   გო  მა  ზე და  ამ   ტ   კი  ცა. იგი ძა  ლა  ში 

წელს, ახა  ლი პრე  ზი  დენ   ტის მი  ერ ფი  ცის 

და  დე  ბის მო  მენ   ტი  დან შე  ვი  და. მა  ნამ   დე 

პარ   ლა  მენ   ტ   მა მას   ში რამ   დე  ნი  მე ცვლი -

ლე  ბა შე  ი  ტა  ნა, რომ   ლი  თაც პრე  მი  ერს 

ზო  გი  ერ   თი უფ   ლე  ბა ჩა  მო  ერ   თ   ვა. 

ახა  ლი მო  დე  ლით ძა  ლა  უფ   ლე  ბის ვექ  -

ტო  რი მთლი  ა  ნად პრე  მი  ე  რის ხელ   ში გა -

და  ვი  და. პრე  ზი  დენ   ტი მე  ო  რე  ხა  რის   ხო  ვან 

პო  ლი  ტი  კურ ფი  გუ  რად იქ   ცა და აღ   მას  -

რუ  ლე  ბელ ხე  ლი  სუფ   ლე  ბას ჩა  მო  შორ   და. 

თუმ   ცა ამ ცვლი  ლე  ბე  ბით, ფაქ   ტობ   რი  ვად, 

პარ   ლა  მენ   ტის ძა  ლა  უფ   ლე  ბის გაზ   რ   და არ 

მომ   ხ   და  რა, ის ისევ აღ   მას   რუ  ლე  ბე  ლი ხე -

ლი  სუფ   ლე  ბის ჩრდილ   ქ   ვეშ რჩე  ბა.

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კონ   ს   ტი  ტუ  ცი  ის მი  ხედ  -

ვით, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს პრე  მი  ერ   -   მი  ნის   ტ   რის 

პოს   ტი, ისე  ვე რო  გორც პრე  ზი  დენ   ტი  სა 

და პარ   ლა  მენ   ტის თავ   მ   ჯ   დო  მა  რი  სა, არ 

შე  იძ   ლე  ბა ეკა  ვოს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს იმ მო -

ქა  ლა  ქეს, რო  მე  ლიც იმავ   დ   რო  უ  ლად უცხო 

ქვეყ   ნის მო  ქა  ლა  ქე  ა.

პრე  მი  ე  რი მე  თა  უ  რობს მთავ   რო  ბას. 

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბა კი აღ   მას  -

რუ  ლე  ბე  ლი ხე  ლი  სუფ   ლე  ბის უმაღ   ლე  სი 

ორ   გა  ნო  ა, რო  მე  ლიც ქვეყ   ნის სა  ში  ნაო და 

სა  გა  რეო პო  ლი  ტი  კას ახორ   ცი  ე  ლებს. იგი 

ან   გა  რიშ   ვალ   დე  ბუ  ლია პარ   ლა  მენ   ტის წი -

ნა  შე. პრე  მი  ერ   -   მი  ნის   ტ   რი პარ   ლა  მენ   ტის 

მოთხოვ   ნით წა  რუდ   გენს მას სამ   თავ   რო -

ბო პროგ   რა  მის შეს   რუ  ლე  ბის მიმ   დი  ნა  რე -

ო  ბის შე  სა  ხებ ან   გა  რიშს.

პრე  მი  ერ   -   მი  ნის   ტ   რი გან   საზღ   ვ   რავს 

მთავ   რო  ბის საქ   მი  ა  ნო  ბის მი  მარ   თუ  ლე -

ბებს, ორ   გა  ნი  ზე  ბას უწევს მთავ   რო  ბის 

საქ   მი  ა  ნო  ბას, ახორ   ცი  ე  ლებს მთავ   რო  ბის 

წევ   რ   თა საქ   მი  ა  ნო  ბის კო  ორ   დი  ნა  ცი  ა  სა 

და კონ   ტ   როლს. თა  ნამ   დე  ბო  ბა  ზე ნიშ   ნავს 

და თა  ნამ   დე  ბო  ბი  დან ათა  ვი  სუფ   ლებს 

მი  ნის   ტ   რებ   სა და სხვა თა  ნამ   დე  ბო  ბის 

პი  რებს. მი  სი გა  დად   გო  მა ან მი  სი უფ  -

ლე  ბა  მო  სი  ლე  ბის სხვაგ   ვა  რად შეწყ   ვე  ტა 

იწ   ვევს მთავ   რო  ბის სხვა წევ   რ   თა უფ   ლე -

ბა  მო  სი  ლე  ბის შეწყ   ვე  ტას. 

პრე  მი  ერ   -   მი  ნის   ტ   რი უფ   ლე  ბა  მო  სი  ლია 

მთავ   რო  ბის ერ   თ   -ერთ წევრს და  ა  კის   როს 

პირ   ვე  ლი ვი  ცე-   პ   რე  მი  ე  რის, აგ   რეთ   ვე ერთ 

ან რამ   დე  ნი  მე წევრს – ვი  ცე-   პ   რე  მი  ე  რის 

მო  ვა  ლე  ო  ბა  თა შეს   რუ  ლე  ბა. 

პრე  მი  ერს აქვს სა  გა  რეო ურ   თი  ერ  -

თო  ბებ   ში წარ   მო  მად   გენ   ლის ფუნ   ქ   ცი  ა. 

იგი სა  გა  რეო ურ   თი  ერ   თო  ბებ   ში წარ   მო -

ად   გენს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს თა  ვი  სი კომ   პე -

ტენ   ცი  ის ფარ   გ   ლებ   ში. ეს ნიშ   ნავს, რომ 

იმ სა  კითხებ   ზე, რომ   ლე  ბიც აღ   მას   რუ -

ლე  ბე  ლი ხე  ლი  სუფ   ლე  ბის კომ   პე  ტენ   ცი  ას 

მი  ე  კუთ   ვ   ნე  ბა, პრე  მი  ე  რია სა  ხელ   მ   წი  ფოს 

წარ   მო  მად   გე  ნე  ლი.

პრე  მი  ერს გა  აჩ   ნია ფორ   მა  ლუ  რი ისე -

თი უფ   ლე  ბა  მო  სი  ლე  ბე  ბი, რო  გო  რიც არის 

მთავ   რო  ბის აქ   ტებ   ზე ხელ   მო  წე  რა, ინ   დი -

ვი  დუ  ა  ლუ  რი და ნორ   მა  ტი  უ  ლი აქ   ტე  ბის 

გა  მო  ცე  მა.

პრე  მი  ე  რის კი  დევ ერ   თი უფ   ლე  ბა  მო  სი -

ლე  ბა არის კონ   ტ   რა  სიგ   ნა  ცი  ა. ეს ნიშ   ნავს 

პრე  მი  ე  რის მი  ერ პრე  ზი  დენ   ტის აქ   ტის 

და  დას   ტუ  რე  ბას, რომ   ლის გა  რე  შეც ქვეყ  -

ნის პირ   ვე  ლი პი  რის მი  ერ გა  მო  ცე  მუ  ლი 

ნორ   მა ძა  ლა  ში ვერ შე  ვა.

მთავ   რო  ბა არის ერ   თა  დერ   თი, ვი  საც 

შე  უძ   ლია მთავ   რო  ბის შე  სა  ხებ კა  ნო  ნის 

პრო  ექ   ტის პარ   ლა  მენ   ტ   ში წარ   დ   გე  ნა. ანუ 

თა  ვად სა  კუ  თარ სტრუქ   ტუ  რას პარ   ლა -

მენ   ტის თან   ხ   მო  ბით მხო  ლოდ მთავ   რო  ბა 

გან   საზღ   ვ   რავს.

მთავ   რო  ბის ფორ   მი  რე  ბა
თუ რო  გორ ხდე  ბა მთავ   რო  ბის ფორ   მი  რე -

ბა, ეს ერ   თ   -ერ   თი სა  ინ   ტე  რე  სო სა  კითხია 

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს კონ   ს   ტი  ტუ  ცი  ა  ში. თუ 

აქამ   დე მთავ   რო  ბის უფ   ლე  ბა  მო  სი  ლე  ბის 

შეწყ   ვე  ტა პრე  ზი  დენ   ტის არ   ჩევ   ნებ   ზე იყო 

მიბ   მუ  ლი, დღეს უკ   ვე ეს პარ   ლა  მენ   ტ   ზეა 

და  მო  კი  დე  ბუ  ლი. ახა  ლარ   ჩე  უ  ლი პარ  -

ლა  მენ   ტის უფ   ლე  ბა  მო  სი  ლე  ბის ცნო  ბის  -

თა  ნა  ვე მთავ   რო  ბის უფ   ლე  ბა  მო  სი  ლე  ბა 

მოხ   ს   ნი  ლად ით   ვ   ლე  ბა და იწყე  ბა ახა  ლი 

მთავ   რო  ბის ფორ   მი  რე  ბა.

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს პრე  ზი  დენ   ტი პრე  მი  ერ   - -

 მი  ნის   ტ   რის კან   დი  და  ტუ  რად წა  მო  ა  ყე  ნებს 

პარ   ლა  მენ   ტის არ   ჩევ   ნებ   ში სა  უ  კე  თე  სო 

შე  დე  გის მქო  ნე სა  არ   ჩევ   ნო სუ  ბი  ექ   ტის 

მი  ერ მის   თ   ვის წარ   დ   გე  ნილ პირს. შემ   დეგ 

პრე  მი  ე  რი პარ   ლა  მენ   ტ   ში წა  რად   გენს 

მთავ   რო  ბა  სა და მის პროგ   რა  მას. თუ 

მთავ   რო  ბა პარ   ლა  მენ   ტის სი  ი  თი შე  მად  -

გენ   ლო  ბის უმ   რავ   ლე  სო  ბის მხარ   და  ჭე  რას 

მო  ი  პო  ვებს, მა  შინ ნდო  ბა გა  მოცხა  დე -

ბუ  ლად ჩა  ით   ვ   ლე  ბა და იგი სა  კუ  თა  რი 

უფ   ლე  ბა  მო  სი  ლე  ბის გან   ხორ   ცი  ლე  ბას 

საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა 
თავიდან დუნედ მიმდინარეობდა და 
შემდეგ თანდათან კიდევ უფრო მინელდა. 
თავდაპირველად არ ჩანდა კონსენსუსი. 
თუმცა მოგვიანებით თითქოს არსაიდან 
გაჩნდა კონსტიტუციური ცვლილებების 
ახალი რედაქცია. 
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შე  უდ   გე  ბა.

თუ მთავ   რო  ბის შე  მად   გენ   ლო  ბამ 

ნდო  ბა ვერ მი  ი  ღო, გან   მე  ო  რე  ბით ეყ   რე  ბა 

კენ   ჭი მთავ   რო  ბის თავ   და  პირ   ვე  ლად 

წარ   დ   გე  ნი  ლი ან გა  ნახ   ლე  ბუ  ლი შე  მად  -

გენ   ლო  ბის   თ   ვის ნდო  ბის გა  მოცხა  დე  ბის 

სა  კითხს.

თუ არ იქ   ნე  ბა წარ   დ   გე  ნი  ლი პრე  მი  ერ  -

მი  ნის   ტ   რო  ბის კან   დი  და  ტი ან მთავ   რო  ბის 

შე  მად   გენ   ლო  ბას პარ   ლა  მენ   ტი ნდო  ბას 

ვერ გა  მო  უცხა  დებს, პრე  ზი  დენ   ტი წა  მო  ა -

ყე  ნებს პარ   ლა  მენ   ტის სი  ი  თი შე  მად   გენ  -

ლო  ბის არა  ნაკ   ლებ ორი მე  ხუ  თე  დის მი  ერ 

წარ   დ   გე  ნილ კან   დი  და  ტუ  რას. 

თუ პარ   ლა  მენ   ტი ნდო  ბას ვერ გა  მო -

უცხა  დებს მთავ   რო  ბის შე  მად   გენ   ლო  ბას, 

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს პრე  ზი  დენ   ტი პარ   ლა  მენტს 

და  ითხოვს და რიგ   გა  რე  შე არ   ჩევ   ნებს 

და  ნიშ   ნავს.

სა  ერ   თო ჯამ   ში ეს პრო  ცე  დუ  რა შე  საძ  -

ლოა 60 დღემ   დეც კი გა  ი  წე  ლოს და, ბო -

ლოს, რო  გორც აღ   ვ   ნიშ   ნეთ, პარ   ლა  მენ   ტის 

დათხოვ   ნით დას   რულ   დეს. 

მთავ   რო  ბი  სად   მი  
უნ   დობ   ლო  ბა
პრე  მი  ე  რის მთა  ვა  რი ძა  ლა  უფ   ლე  ბა მი  სი 

მთავ   რო  ბი  სად   მი უნ   დობ   ლო  ბის გა  მოცხა -

დე  ბის პრო  ცე  დუ  რე  ბის სირ   თუ  ლე  ში  ა, რაც 

ხში  რად შე  უძ   ლე  ბელს ხდის კი  დე  ვაც პრე -

მი  ე  რის გა  და  ყე  ნე  ბას და მას გა  ნუ  საზღ   ვ  -

რელ ძა  ლა  უფ   ლე  ბას ანი  ჭებს.

იმის   თ   ვის, რომ პარ   ლა  მენ   ტ   მა მთავ  -

რო  ბას უნ   დობ   ლო  ბა გა  მო  უცხა  დოს, 

სა  ჭი  როა უნ   დობ   ლო  ბის გა  მოცხა  დე  ბის 

სა  კითხის აღ   ძ   ვ   რის შე  სა  ხებ პარ   ლა  მენტს 

მი  მარ   თოს წევ   რ   თა სი  ი  თი შე  მად   გენ  -

ლო  ბის ორ მე  ხუ  თედ   ზე არა  ნაკ   ლებ   მა. 

ამის შემ   დეგ იმარ   თე  ბა კენ   ჭის   ყ   რა 

უნ   დობ   ლო  ბის გა  მოცხა  დე  ბის სა  კითხის 

აღ   ძ   ვ   რას   თან და  კავ   ში  რე  ბით. უნ   დობ   ლო -

ბის გა  მოცხა  დე  ბის სა  კითხი აღ   ძ   რუ  ლად 

ჩა  ით   ვ   ლე  ბა, თუ ამ გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბას 

მხარს და  უ  ჭერს პარ   ლა  მენ   ტის სი  ი  თი შე -

მად   გენ   ლო  ბის ნა  ხე  ვარ   ზე მე  ტი. 

თუ პარ   ლა  მენ   ტი არ მი  ი  ღებს გა  დაწყ  -

ვე  ტი  ლე  ბას უნ   დობ   ლო  ბის გა  მოცხა  დე  ბის 

სა  კითხის აღ   ძ   ვ   რის თა  ო  ბა  ზე, პარ   ლა -

მენ   ტის იმა  ვე წევ   რ   თა მი  ერ უნ   დობ   ლო -

ბის გა  მოცხა  დე  ბის სა  კითხის აღ   ძ   ვ   რის 

შე  სა  ხებ პარ   ლა  მენ   ტის   თ   ვის მი  მარ   თ   ვა 

კენ   ჭის   ყ   რი  დან ექ   ვ   სი თვის გან   მავ   ლო  ბა -

ში და  უშ   ვე  ბე  ლი  ა.

უნ   დობ   ლო  ბის გა  მოცხა  დე  ბის სა -

კითხის აღ   ძ   ვ   რის შემ   დეგ პარ   ლა  მენ   ტი 

კენჭს უყ   რის პარ   ლა  მენ   ტის სი  ი  თი შე  მად  -

გენ   ლო  ბის არა  ნაკ   ლებ ორი მე  ხუ  თე  დის 

მი  ერ და  სა  ხე  ლე  ბუ  ლი პრე  მი  ერ   -   მი  ნის   ტ  -

რის კან   დი  და  ტუ  რის პრე  ზი  დენ   ტი  სათ   ვის 

წარ   დ   გე  ნას (ეს იმის   თ   ვის ხდე  ბა, რომ 

პრო  ცე  დუ  რის ბო  ლოს, არ   სე  ბუ  ლი პრე -

მი  ე  რის გა  და  ყე  ნე  ბის შემ   დეგ ქვე  ყა  ნა 

მთავ   რო  ბის გა  რე  შე არ დარ   ჩეს. ამ   გ   ვა -

რად ინი  ცი  ა  ტო  რე  ბი წა  მო  ა  ყე  ნე  ბენ ახა  ლი 

პრე  მი  ე  რის კან   დი  და  ტუ  რას და ძვე  ლი 

მთავ   რო  ბი  სად   მი უნ   დობ   ლო  ბის გა  მოცხა -

დე  ბის შემ   თხ   ვე  ვა  ში ფორ   მირ   დე  ბა ახა  ლი 

მთავ   რო  ბა. ძვე  ლის   თ   ვის უნ   დობ   ლო  ბი  სა 

და ახ   ლის   თ   ვის ნდო  ბის გა  მოცხა  დე  ბა 

ერ   თი კენ   ჭის   ყ   რით ხდე  ბა. ძვე  ლის გა  და -

ყე  ნე  ბა ახ   ლის დამ   ტ   კი  ცე  ბას ნიშ   ნავს).  

კან   დი  და  ტუ  რა პრე  ზი  დენტს წა  რედ   გი  ნე -

ბა, თუ მას მხარს და  უ  ჭერს პარ   ლა  მენ   ტის 

სი  ი  თი შე  მად   გენ   ლო  ბის ნა  ხე  ვარ   ზე მე  ტი. 

პრე  ზი  დენ   ტი უფ   ლე  ბა  მო  სი  ლია 

პრე  მი  ერ   -   მი  ნის   ტ   რის კან   დი  და  ტუ  რის 

წარ   დ   გე  ნი  დან 5 დღის ვა  და  ში წა  მო  ა  ყე -

ნოს წარ   დ   გე  ნი  ლი პრე  მი  ერ   -   მი  ნის   ტ   რის 

კან   დი  და  ტუ  რა ან უარი გა  ნაცხა  დოს ამ 

კან   დი  და  ტუ  რის წა  მო  ყე  ნე  ბა  ზე, ანუ ვე  ტო 

და  ა  დოს მას. ვე  ტოს გა  და  ლახ   ვის   თ   ვის 

სა  ჭი  როა პარ   ლა  მენ   ტის სი  ი  თი შე  მად  -

გენ   ლო  ბის სა  მი მე  ხუ  თე  დის ხმა (90 დე -

პუ  ტა  ტი). ამის შემ   დეგ კი იწყე  ბა ნდო  ბის 

გა  მოცხა  დე  ბის ის პრო  ცე  დუ  რა, რო  მელ  -

ზეც ზე  მოთ იყო სა  უ  ბა  რი.

ამ პრო  ცე  დუ  რით მთავ   რო  ბი  სად   მი უნ  -

დობ   ლო  ბის გა  მოცხა  დე  ბას მი  ნი  მუმ 2 და 

მაქ   სი  მუმ 3 თვე სჭირ   დე  ბა. ეს ნიშ   ნავს, 

რომ ამ ხნის გან   მავ   ლო  ბა  ში მთავ   რო  ბა 

„ჩემოდნებზე ზის“ და, ფაქ   ტობ   რი  ვად, 

მარ   თ   ვას ვერ ახორ   ცი  ე  ლებს.

ამას ისიც ემა  ტე  ბა, რომ პარ   ლა  მენ   ტის 

მი  ერ მთავ   რო  ბის ახა  ლი შე  მად   გენ   ლო  ბი -

სად   მი ნდო  ბის გა  მო  უცხა  დებ   ლო  ბის შემ  -

თხ   ვე  ვა  ში პრე  ზი  დენ   ტი უფ   ლე  ბა  მო  სი  ლია 

და  ითხო  ვოს პარ   ლა  მენ   ტი და და  ნიშ   ნოს 

რიგ   გა  რე  შე არ   ჩევ   ნე  ბი.

სა  ბი  უ  ჯე  ტო  
უფ   ლე  ბა  მო  სი  ლე  ბე  ბი
მხო  ლოდ სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბა არის 

უფ   ლე  ბა  მო  სი  ლი, პარ   ლა  მენ   ტის კო  მი -

ტე  ტებ   თან ძი  რი  თა  დი მო  ნა  ცე  მე  ბი  სა და 

მი  მარ   თუ  ლე  ბე  ბის გან   ხილ   ვის შემ   დეგ 

პარ   ლა  მენტს სა  ხელ   მ   წი  ფო ბი  უ  ჯე  ტის 

პრო  ექ   ტი წა  რუდ   გი  ნოს.

მთავ   რო  ბის თან   ხ   მო  ბის გა  რე  შე და  უშ  -

ვე  ბე  ლია სა  ხელ   მ   წი  ფო ბი  უ  ჯე  ტის პრო  ექ  -

ტ   ში ცვლი  ლე  ბის შე  ტა  ნა.

თუ პარ   ლა  მენ   ტი ვერ მო  ა  ხერ   ხებს 

იმ პარლამენტის დათხოვნა, რომელიც 
ვერც მთავრობას უცხადებს უნდობლობას 
და ვერც ბიუჯეტს ამტკიცებს, შესაძლოა 
არც იყოს დიდი პრობლემა. თუმცა აქ 
მნიშვნელოვანია გავიხსენოთ უნდობლობის 
ურთულესი პროცედურა, რომელიც 
პარლამენტს, საბიუჯეტო საკითხების 
გადაწყვეტისას, პრემიერის ხელში 
მარიონეტად აქცევს.
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წარ   დ   გე  ნი  ლი სა  ხელ   მ   წი  ფო 

ბი  უ  ჯე  ტის მი  ღე  ბას 3 თვის 

გან   მავ   ლო  ბა  ში, ხარ   ჯე  ბი და  ი -

ფა  რე  ბა წი  ნა წლის სა  ხელ   მ   წი -

ფო ბი  უ  ჯე  ტის მი  ხედ   ვით.

თუ პარ   ლა  მენ   ტი ახა  ლი სა -

ბი  უ  ჯე  ტო წლის დაწყე  ბი  დან 

2 თვის გან   მავ   ლო  ბა  ში ვერ 

მო  ა  ხერ   ხებს სა  ხელ   მ   წი  ფო 

ბი  უ  ჯე  ტის მი  ღე  ბას, ეს ჩა  ით   ვ  -

ლე  ბა უნ   დობ   ლო  ბის გა  მოცხა -

დე  ბის სა  კითხის აღ   ძ   ვ   რად 

და გაგ   რ   ძელ   დე  ბა შე  სა  ბა  მი  სი 

პრო  ცე  დუ  რე  ბი. თუ პარ   ლა -

მენ   ტი უნ   დობ   ლო  ბას ვერ 

გა  მო  უცხა  დებს მთავ   რო  ბას, 

პრე  ზი  დენ   ტი პარ   ლა  მენტს 

და  ითხოვს და რიგ   გა  რე  შე 

არ   ჩევ   ნებს და  ნიშ   ნავს. 

თა  ვის   თა  ვად იმ პარ   ლა -

მენ   ტის დათხოვ   ნა, რო  მე  ლიც 

ვერც მთავ   რო  ბას უცხა  დებს უნ   დობ  -

ლო  ბას და ვერც ბი  უ  ჯეტს ამ   ტ   კი  ცებს, 

შე  საძ   ლოა არც იყოს დი  დი პრობ   ლე  მა. 

თუმ   ცა აქ მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნია გა  ვიხ   სე  ნოთ 

უნ   დობ   ლო  ბის ურ   თუ  ლე  სი პრო  ცე  დუ  რა, 

რო  მე  ლიც პარ   ლა  მენტს, სა  ბი  უ  ჯე  ტო სა -

კითხე  ბის გა  დაწყ   ვე  ტი  სას, პრე  მი  ე  რის 

ხელ   ში მა  რი  ო  ნე  ტად აქ   ცევს.

ცვლი  ლე  ბე  ბის მო  ლო  დი  ნი 
და პრე  მი  ე  რის  
ძა  ლა  უფ   ლე  ბა 
2009-2010 წლის კონ   ს   ტი  ტუ  ცი  უ  რი რე -

ფორ   მის პრო  ცე  სის ანა  ლი  ზი მა  შინ   ვე 

იძ   ლე  ო  და იმის ფიქ   რის სა  ფუძ   ველს, რომ 

მი  სი პრო  დუქ   ტი დრო  ე  ბი  თი იქ   ნე  ბო  და. 

მას არ გა  აჩ   ნ   და ნდო  ბა. სწო  რედ ამი  ტომ, 

პო  ლი  ტი  კუ  რი თვალ   საზ   რი  სით, ბუ  ნებ   რი -

ვი  ა, რომ ახალ   მა მმარ   თ   ველ   მა ძა  ლამ 

კონ   ს   ტი  ტუ  ცი  ის ცვლი  ლე  ბებ   ზე და  იწყო 

სა  უ  ბა  რი. პარ   ლა  მენ   ტ   მა უკ   ვე მი  ი  ღო დად  -

გე  ნი  ლე  ბა, რომ   ლის მი  ხედ   ვი  თაც ახა  ლი 

სა  ხელ   მ   წი  ფო სა  კონ   ს   ტი  ტუ  ციო კო  მი  სია 

უნ   და შე  იქ   მ   ნას. თუმ   ცა შე  მად   გენ   ლო  ბა 

კო  მი  სი  ის თავ   მ   ჯ   დო  მა  რეს 8 ნო  ემ   ბერს 

უნ   და წარ   მო  ედ   გი  ნა და ამ დრომ   დე არ 

წა  რუდ   გე  ნი  ა. კო  მი  სი  ამ პრო  ექ   ტი 2014 

წლის პირ   ველ სექ   ტემ   ბე  რამ   დე უნ   და შე  ი -

მუ  შა  ოს. რაც უფ   რო აყოვ   ნებს პარ   ლა  მენ  -

ტი, მით უფ   რო ცო  ტა დრო რჩე  ბა ვა  დის 

ამო  წურ   ვამ   დე. 

რე  ფორ   მის გა  ტა  რე  ბამ   დე ჩვენს სა -

ხელ   მ   წი  ფო  ში ძა  ლა  უფ   ლე  ბის ბა  ლან   სი 

პრე  მი  ე  რის სა  სარ   გებ   ლოდ არის გა -

დახ   რი  ლი. რე  ფორ   მის შემ   დეგ სიმ   ძი  მის 

ცენ   ტ   რი პრე  ზი  დენ   ტი  დან სწო  რედ მას   ზე 

გა  და  ვი  და. წელს პარ   ლა  მენ   ტ   მა შე  მოდ  -

გო  მის და  საწყის   ში კონ   ს   ტი  ტუ  ცი  ა  ში რამ  -

დე  ნი  მე არ   სე  ბი  თი ხა  სი  ა  თის ცვლი  ლე  ბა 

შე  ი  ტა  ნა, რი  თაც მცი  რე  დით შე  ამ   ცი  რა 

მთავ   რო  ბის მე  თა  უ  რის წო  ნა. ამ ნო  ვა  ცი -

ე  ბით პარ   ლა  მენ   ტიც გაძ   ლი  ერ   და. თუმ   ცა 

დღემ   დე ძა  ლა  შია ავად   სახ   სე  ნე  ბე  ლი 

მთავ   რო  ბის უნ   დობ   ლო  ბის ვო  ტუ  მი, რო  მე -

ლიც პრე  მი  ერ   -   მი  ნისტრს, ფაქ   ტობ   რი  ვად, 

კარ   ტ   ბ   ლანშს აძ   ლევს რო  გორც ზო  გად, 

ისე სა  ბი  უ  ჯე  ტო სა  კითხებ   ში. 

ეს ორი თვალ   საზ   რი  სით არის საფ   რ  -

თხის შემ   ც   ვე  ლი:

პირ   ვე  ლი: პრე  მი  ერს შე  უძ   ლია კრი -

ზი  სის ინ   ს   პი  რი  რე  ბა მო  ახ   დი  ნოს, რის 

შემ   დე  გაც მის   თ   ვის მი  უ  ღე  ბე  ლი პარ   ლა -

მენ   ტი და  შა  ლოს, მომ   დევ   ნო არ   ჩევ   ნე  ბით 

კი კი  დევ უფ   რო გა  იმ   რავ   ლოს სა  პარ   ლა -

მენ   ტო მან   და  ტე  ბი. ჩვენს კონ   ს   ტექ   ს   ტ   ში 

ეს შე  საძ   ლოა ახალ კონ   ს   ტი  ტუ  ცი  ურ უმ  -

რავ   ლე  სო  ბა  ში (სადაც ად   გი  ლი არ ექ   ნე  ბა 

პროგ   რე  სულ ძა  ლებს) გა  მო  ი  ხა  ტოს, რაც 

ახალ წრე  ზე წაგ   ვიყ   ვანს ხე  ლი  სუფ   ლე  ბის 

კონ   ცენ   ტ   რა  ცი  ის თვალ   საზ   რი  სით. 

მე  ო  რე საფ   რ   თხე გრძელ   ვა  დი  ა  ნი 

კრი  ზი  სი გახ   ლავთ. დღეს მმარ   თ   ვე  ლი კო -

ა  ლი  ცია რომ და  ი  შა  ლოს, ურ   თუ  ლე  სი იქ  -

ნე  ბა იმ მო  მენ   ტ   ში არ   სე  ბუ  ლი პრე  მი  ე  რი  სა 

და, შე  სა  ბა  მი  სად, მთავ   რო  ბის გა  და  ყე -

ნე  ბა. ამის   თ   ვის წარ   მო  მად   გენ   ლო  ბით 

ორ   გა  ნოს სუ  ლის სიმ   ტ   კი  ცე, მხნე  ო  ბა და 

90 დე  პუ  ტა  ტის (თუ პრე  ზი  დენ   ტ   მა პრე  მი -

ე  რის მხა  რე და  ი  კა  ვა) ხმა დას   ჭირ   დე  ბა. 

ამ   ხე  ლა უმ   რავ   ლე  სო  ბის ფორ   მი  რე  ბა კი 

ამ კონ   ფი  გუ  რა  ცი  ის პარ   ლა  მენ   ტ   ში, დღეს 

რომ გვაქვს, ფაქ   ტობ   რი  ვად, წარ   მო  უდ  -

გე  ნე  ლი  ა.

ამ   გ   ვა  რად მო  მა  ვა  ლი სა  კონ   ს   ტი  ტუ -

ციო რე  ფორ   მის   თ   ვის პარ   ლა  მენ   ტის 

მე  ტად გაძ   ლი  ე  რე  ბი  სა და ყვე  ლა დო  ნე  ზე 

ძა  ლა  უფ   ლე  ბის და  ნა  წი  ლე  ბის გზით უნ   და 

წა  ვი  დეთ. ფ
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საქართველოს გზა 
ვილნიუსის სამიტის შემდეგ
გეოპოლიტიკური დილემა: ევროკავშირი თუ რუსეთი?
ავტორი: სერგი კაპანაძე
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ვილ ნი უ სის სა მიტ მა სა ქარ თ ვე ლო სა და რე გი ო ნის მო მავ-

ლის სა კითხი ძა ლი ან ნათ ლად და ა ყე ნა – ან ევ რო პა, ან რუ სე თი. 

ასე მკა ფი ოდ სა კითხი ამ რე გი ონ ში ჯერ არ დამ დ გა რა. ყვე ლა-

ზე ახ ლოს ეს რე გი ო ნი მსგავს დი ლე მას თან 2008 წლის აპ რილ ში 

იდ გა, რო დე საც სა ქარ თ ვე ლოს ნა ტო ში ინ ტეგ რა ცი ის სა კითხი ნა-

ტოს ბუ ქა რეს ტის სა მიტ ზე გა ნი ხი ლე ბო და. მა შინ ალი ან სის წევ რებ-

მა ცალ სა ხად თქვეს, რომ სა ქარ თ ვე ლო და უკ რა ი ნა გახ დე ბოდ ნენ 

ნა ტოს წევ რე ბი, თუმ ცა არ მის ცეს ამ ქვეყ ნებს წევ რო ბის სა მოქ-

მე დო გეგ მა. შე დე გად რუ სეთ მა ჯერ სა ქარ თ ვე ლოს წი ნა აღ მ დეგ 

გა მო ი ყე ნა ძა ლა, შემ დეგ კი უკ რა ი ნის ოპო ზი ცი ის ღია მხარ და ჭე-

რით უკ რა ი ნა ში პრო რუ სუ ლი იანუ კო ვი ჩი მო იყ ვა ნა ძი რი თა დად 

აღ მო სავ ლე თუკ რა ი ნე ლი ამომ რ ჩევ ლე ბის მხარ და ჭე რის ხარ ჯ ზე. 

ნა ტოს გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ევ რო კავ შირ თან და კავ ში რე ბით 

მსგავ სი დი ლე მა აქამ დე არ და ფიქ სი რე ბუ ლა. ბუ ნებ რი ვი ა, რუ სე-

თის მხრი დან აღ მო სავ ლე თის პარ ტ ნი ო რო ბა შექ მ ნის დღი დან 

აღიქ მე ბო და რო გორც ევ რო კავ ში რის გეგ მა რუ სე თის თ ვის ტრა-
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მოსაზრება - საქართველო და ევროპა

დი ცი უ ლი პარ ტ ნი ო რე ბის ჩა მო ცი ლე ბი სა. 

2009 წელს რუ სე თის სა გა რეო საქ მე თა მი-

ნის ტ რი ლავ რო ვი აცხა დებ და, რომ ევ რო-

კავ შირს უნ და და ემ ტ კი ცე ბი ნა რუ სე თის თ-

ვის, რომ „აღმოსავლეთის პარ ტ ნი ო რო ბა 

არ აგ დებ და პარ ტ ნი ორ სა ხელ მ წი ფო ებს 

რუ სეთ თან და პი რის პი რე ბის რე ჟიმ ში“. 

იმა ვეს ამ ბობ და დუ მის სა ერ თა შო რი სო 

სა კითხე ბის კო მი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა-

რე კონ ს ტან ტინ კო სა ჩო ვი და ზო გა დად 

რუ სუ ლი ის ტებ ლიშ მენ ტი ევ რო კავ ში რის 

გეგ მე ბის შე სა ხებ აღ მო სავ ლე თის პარ ტ ნი-

ო რებ თან და კავ ში რე ბით. 

ბუ ნებ რი ვი ა, ამ გ ვა რი მიდ გო მა სხვა 

არა ფე რი ა, თუ არა კრემ ლის სურ ვი ლი, 

რომ გა ა კონ ტ რო ლოს თა ვი სი მე ზობ ლე ბი 

და მა თი სუ ვე რე ნუ ლი უფ ლე ბა – ჰქონ დეთ 

და მო უ კი დე ბე ლი სა გა რეო პო ლი ტი კა – 

მხო ლოდ სა კუ თარ ეროვ ნულ ინ ტე რე სებს 

და უქ ვემ დე ბა როს. ამას დიპ ლო მა ტი ურ 

ენა ზე „გავლენის სფე რო ე ბის“ და ფიქ სი რე-

ბა ჰქვი ა. გავ ლე ნის სფე რო ე ბად ტე რი ტო-

რი ე ბის მო ნიშ ვ ნა კი ევ რო პი სა და ეუთოს 

კონ ტი ნენ ტ ზე დაშ ვე ბუ ლი არ არის. 1999 

წელს სტამ ბოლ ში ეუთოს სა ხელ მ წი ფო ებ მა 

მი ი ღეს ევ რო პის უსაფ რ თხო ე ბის ქარ ტი ა, 

რო მელ შიც შე თან ხ მ დ ნენ, რომ „ეუთოს 

ფარ გ ლებ ში არც ერ თი სა ხელ მ წი ფო, 

სა ხელ მ წი ფო ე ბის ჯგუ ფი, ან ორ გა ნი ზა-

ცია არ ჩათ ვ ლის ეუთოს არც ერთ ნა წილს 

თა ვი სი გავ ლე ნის სფე როდ“. სულ ბო ლოს 

ეუთოს სა ხელ მ წი ფო ებ მა ეს გან ცხა დე ბა 

2010 წელს გა ი მე ო რეს ას ტა ნის სა მი ტის 

მე მო რი ა ლურ დეკ ლა რა ცი ა ში. მი უ ხე და-

ვად ამი სა, რუ სე თი აგ რ ძე ლებს თა ვი სი 

„ახლო სა მე ზობ ლოს“ გავ ლე ნის სფე როდ 

და ფიქ სი რე ბას და ღი ად აცხა დებს, რომ არ 

და უშ ვებს მათ ზე ევ რო პუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის 

პრო ცე სის გავ რ ცე ლე ბას. უფ რო მე ტიც, რო-

გორც ალ ტერ ნა ტი ვას, რუ სე თი ამ რე გი ონს 

სთა ვა ზობს სა კუ თარ ინ ტეგ რა ცი ულ პრო-

ექტს – ევ რა ზი ულ ინ ტეგ რა ცი ას, მა ნამ დე კი 

სა ბა ჟო კავ შირ სა და ევ რა ზი ულ ეკო ნო მი-

კურ სივ რ ცე ში გა ერ თი ა ნე ბას. 

ევ რო კავ ში რის თ ვის რუ სე თის ასე თი 

და მო კი დე ბუ ლე ბა გავ ლე ნის სფე რო ე ბის 

მი მართ სრუ ლი ად მი უ ღე ბე ლი ა. ბრი უ სე-

ლის პო ზი ცი ას ყვე ლა ზე კარ გად ასა ხავს 

2009 წელს შვე დე თის სა გა რეო საქ მე თა 

მი ნის ტ რის, კარლ ბილ დ ტის, მი ერ გა კე თე-

ბუ ლი გან ცხა დე ბა, რომ „აღმოსავლეთის 

პარ ტ ნი ო რო ბა არ არის გავ ლე ნის სფე რო-

ე ბის შე სა ხებ. გან ს ხ ვა ვე ბა იმა ში ა, რომ ამ 

ქვეყ ნებ მა თა ვად აირ ჩი ეს პარ ტ ნი ო რო ბის 

პროგ რა მა ში გა წევ რი ა ნე ბა“. ეს მარ თ ლაც 

ასე ა. აღ მო სავ ლე თის პარ ტ ნი ო რო ბის სა-

ხელ მ წი ფო ებ მა ნე ბა ყოფ ლო ბით აირ ჩი ეს 

ევ რო კავ შირ თან თა ნამ შ რომ ლო ბა, ამი-

ტომ რუ სე თის პრე ტენ ზი ე ბი მა თი სა გა რეო 

პო ლი ტი კის მი მართ უსა ფუძ ვ ლო ა. 

სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის გა მო კითხ ვე ბი 

მოლ დო ვა ში, უკ რა ი ნა ში, სა ქარ თ ვე ლო ში, 

სომ ხეთ სა და აზერ ბა ი ჯან ში ნათ ლად აჩ ვე-

ნებს, რომ ევ რო კავ ში რის მი მართ მხარ და-

ჭე რა საკ მა ოდ მა ღა ლი ა. ისეთ ქვეყ ნებ შიც 

კი, რო გო რიც სომ ხე თი და აზერ ბა ი ჯა ნი ა, 

ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცი ის იდეა მა ღა ლი 

მხარ და ჭე რით სარ გებ ლობს, თუმ ცა ეს არ 

ნიშ ნავს იმას, რომ მთავ რო ბა ანა ლო გი უ-

რად ფიქ რობს. იმა ვე უკ რა ი ნა ში მო სახ ლე-

ო ბის თით ქ მის 60% მხარს უჭერს უკ რა ი ნის 

ევ რო პულ ინ ტეგ რა ცი ას, რა საც ხე ლი არ 

შე უშ ლია იანუ კო ვი ჩის თ ვის, უარი გა ნეცხა-

დე ბი ნა ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის 

ხელ მო წე რა ზე. რა თქმა უნ და, აღ მო სავ-

ლე თის პარ ტ ნი ო რო ბის ექვს სა ხელ მ წი-

ფო ში ყვე ლა მსგავს პო ზი ცი ა ზე არ არის. 

ბე ლა რუს სა და აზერ ბა ი ჯანს არც სურთ და 

არც შე საძ ლებ ლო ბა აქვთ, პარ ტ ნი ო რო ბის 

პროგ რა მის სრულ ფა სო ვა ნი წევ რე ბი გახ-

დ ნენ. ძი რი თა დად ამის გან მა პი რო ბე ბე ლი 

იქ არ სე ბუ ლი ავ ტო რი ტა რუ ლი რე ჟი მე ბი ა. 

სომ ხეთს შე იძ ლე ბა სურ ვი ლი ჰქონ დეს, 

თუმ ცა არა აქვს შე საძ ლებ ლო ბა რუ სეთ ზე 

მა ღა ლი ეკო ნო მი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი 

და მო კი დე ბუ ლე ბი სა და ყა რა ბა ღის კონ ფ-

ლიქ ტის გა მო. რაც შე ე ხე ბა სა ქარ თ ვე ლოს, 

მოლ დო ვა სა და უკ რა ი ნას, მათ ბო ლო 

პე რი ო დამ დე სურ ვი ლიც ჰქონ დათ და 

შე საძ ლებ ლო ბაც სრუ ლად გა მო ე ყე ნე ბი-

ნათ აღ მო სავ ლე თის პარ ტ ნი ო რო ბის მი ერ 

შე თა ვა ზე ბუ ლი სი კე თე ე ბი – ასო ცი რე ბის 

ხელ შეკ რუ ლე ბა, ღრმა და ყოვ ლის მომ ც-

ვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის არე ა ლის 

წევ რო ბა, ვი ზე ბის ლი ბე რა ლი ზა ცია და ასე 

შემ დეგ. 

შე სა ბა მი სად, იმ ქვეყ ნებ მა, რომ ლებ-

მაც ევ რო კავ ში რის კენ გა დაწყ ვი ტეს გე ზის 

აღე ბა, რე ა ლუ რად გა ი თა ვი სეს, რომ ისე თი 

ღი რე ბუ ლე ბე ბის გა ზი ა რე ბა მო უ წევ დათ, 

რო გო რი ცაა დე მოკ რა ტი ა, კა ნო ნის უზე-

ნა ე სო ბა, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვა, 

ასე ვე სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის, მდგრა დი 

გან ვი თა რე ბი სა და კარ გი მმარ თ ვე ლო ბის 

პრინ ცი პე ბი. 

მაგ რამ უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა აღ მო-

სავ ლე თის პარ ტ ნი ო რო ბის ქვეყ ნებს უნ და 

მი ე ღოთ პო ლი ტი კუ რი, ან, გნე ბავთ, გე ო-

პო ლი ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა – აერ ჩი ათ 

ან და სავ ლე თი და ევ რო პუ ლი ინ ტეგ რა ცი ა, 

ან რუ სე თი და ევ რა ზი უ ლი ინ ტეგ რა ცი ა. 

ბე ლა რუს მა ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ევ რო-

პის სა წი ნა აღ მ დე გოდ მი ი ღო, სომ ხეთ მა 

– რუ სე თის სა სარ გებ ლოდ, აზერ ბა ი ჯანს 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ჯერ არ მი უ ღი ა, მოლ დო-

ვამ და სა ქარ თ ვე ლომ ევ რო პის სა სარ გებ-

ლოდ გა ა კე თეს არ ჩე ვა ნი, ხო ლო უკ რა ი ნის 

აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებს 
უნდა მიეღოთ პოლიტიკური, ან, გნებავთ, 
გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილება – 
აერჩიათ ან დასავლეთი და ევროპული 
ინტეგრაცია, ან რუსეთი და ევრაზიული 
ინტეგრაცია. 
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ხე ლი სუფ ლე ბამ - რუ სე თის სა სარ გებ ლოდ 

და, შე სა ბა მი სად, ევ რო პი სა და სა კუ თა რი 

მო სახ ლე ო ბის სა წი ნა აღ მ დე გოდ. 

რა ხდე ბა უკ რა ი ნა ში?
ბო ლო რამ დე ნი მე კვი რა ა, უკ რა ი ნის 

მო სახ ლე ო ბა ითხოვს პრე ზი დენ ტი სა 

და მთავ რო ბის გა და ყე ნე ბას. მა ი და ნი, 

რო მელ საც ამ ჯე რად ევ რო მა ი და ნი ჰქვი ა, 

სავ სეა უკ რა ი ნე ლე ბით, რომ ლებ საც მი-

აჩ ნი ათ, რომ იანუ კო ვი ჩის ხე ლი სუფ ლე-

ბამ უღა ლა ტა ეროვ ნულ ინ ტე რე სებს და 

ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რე ბის ხელ შეკ-

რუ ლე ბის ხელ მო წე რის ნაც ვ ლად რუ სე-

თის კენ გა დად გა ინ ტეგ რა ცი უ ლი ნა ბი ჯი. 

ოპო ზი ცი ის სა მი გა მოკ ვე თი ლი ლი დე რი, 

პო ლი ტი კუ რი გა ერ თი ა ნე ბა „უდარის“ თავ-

მჯდო მა რე ვი ტა ლი კლიჩ კო, პო ლი ტი კუ რი 

პარ ტი ის „ბატკივშჩინას“ ლი დე რი არ სე ნი 

იაცე ნი უ კი და სა ერ თო უკ რა ი ნუ ლი გა ერ თი-

ა ნე ბა „სვობოდას“ თავ მ ჯ დო მა რე ოლეგ 

ტი აგ ნი ბო კი მი იჩ ნე ვენ, რომ იანუ კო ვიჩ მა 

ვა დამ დე ლი არ ჩევ ნე ბი უნ და და ნიშ ნოს, 

ხო ლო ქვე ყა ნამ შე უქ ცე ვა დად უნ და გა აგ რ-

ძე ლოს ევ რო პუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სი. 

პრე ზი დენ ტი იანუ კო ვი ჩი კი აცხა დებს, 

რომ უკ რა ი ნის ეკო ნო მი კის თ ვის აუცი ლე-

ბე ლია გა დაწყ ვე ტი ლე ბის დაფიქსირებით 

მი ღე ბა და იმ რის კე ბის და ბა ლან სე ბა, რაც 

შე იძ ლე ბა რუ სე თის მხრი დან უკ რა ი ნის 

„დასჯას“ მოჰ ყ ვეს ევ რო კავ შირ თან ასო ცი-

რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის ხელ მო წე რის გა მო. 

სა ნამ ევ რო მა ი დან ზე ვნე ბე ბი ბო ბოქ-

რობს, აუცი ლე ბე ლია უკ რა ი ნის მა გა ლი თის 

კარ გი გა ა ნა ლი ზე ბა, რად გან უკ რა ი ნის 

დი ლე მა მარ თ ლაც რე ა ლუ რია და შე იძ ლე-

ბა არ ც თუ ისე შორს იყოს ის დღე, რო დე საც 

ოფი ცი ა ლურ თბი ლის სა და კი ში ნა უ საც 

მსგავ სი დი ლე მე ბის დაძ ლე ვა მო უ წევს. უკ-

რა ი ნის შემ თხ ვე ვა ში სავ სე ბით ნა თე ლი ა, 

რომ რუ სეთ მა ყვე ლა ბერ კე ტი გა მო ი ყე ნა 

იმის თ ვის, რომ უკ რა ი ნის ხე ლი სუფ ლე ბას 

ხე ლი არ მო ე წე რა ასო ცი რე ბის ხელ შეკ-

რუ ლე ბის თ ვის. დღეს უკ რა ი ნა ერ თ -ერ თი 

ყვე ლა ზე მე ტად და მო კი დე ბუ ლი სა ხელ-

მ წი ფოა რუ სე თი დან ბუ ნებ რი ვი აირის 

იმ პორ ტ ზე. უკ რა ი ნა 1000 კუ ბურ მეტრ 

ბუ ნებ რივ აირ ში 400 დო ლარს იხ დის, 

რაც ევ რო პა ში ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ძვი რი 

ფა სი ა. უკ რა ი ნა დი დი ხა ნი ა, ცდი ლობს 

შე ამ ცი როს და მო კი დე ბუ ლე ბა რუ სე თის 

ბუ ნებ რივ აირ ზე. მხო ლოდ 2013 წელს უკ-

რა ი ნის ხე ლი სუფ ლე ბამ ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი 

გა ა ფორ მა „შელთან“ და „შევრონთან“ ფიქ-

ლის გა ზის წარ მო ე ბას თან და კავ ში რე ბით 

და ასე ვე და იწყო მო ლა პა რა კე ბე ბი „ექსონ 

მო ბილ თან“ შელ ფი დან ბუ ნებ რი ვი აირის 

ამო ღე ბას თან და კავ ში რე ბით. ამას თან, 

უკ რა ი ნა ცდი ლობს შე მო იყ ვა ნოს სხვა დას-

ხ ვა ევ რო პუ ლი კომ პა ნი ა, რომ ლე ბიც მე ტი 

რა ო დე ნო ბის ბუ ნებ რივ აირს აწარ მო ე ბენ. 

მათ შო რი საა იტა ლი უ რი „ენი“ და საფ რან-

გე თის „ელექტრისიტე დე ფრან სი“. ფ
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მოსაზრება - საქართველო და ევროპა

გარ და ამი სა, უკ რა ი ნა ცდი ლობს აამოქ-

მე დოს ად რი ა ტი კის გა ზის კო რი დო რის 

პრო ექ ტი უნ გ რეთ სა და ხორ ვა ტი ას თან ერ-

თად, რაც სა შუ ა ლე ბას მის ცემს უკ რა ი ნას 

გა მო ი ყე ნოს ბუ ნებ რი ვი აირი, რო მე ლიც 

2017 წლი დან წარ მო ე ბუ ლი იქ ნე ბა ხორ ვა-

ტი ის კუნ ძულ კრკზე მდე ბა რე LNG ტერ მი-

ნალ ში. პა რა ლე ლუ რად პო ლო ნე თიც და 

უნ გ რე თიც სა შუ ა ლე ბას აძ ლე ვენ უკ რა ი ნას, 

რომ სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში რე ვერ სიუ-

ლად გა მო ი ყე ნოს ბუ ნებ რი ვი აირის მილ სა-

დე ნე ბი და მო იხ მა როს ევ რო პუ ლი გა ზი. 

თუმ ცა ყვე ლა ეს მცდე ლო ბა გრძელ ვა-

დი ან დი ვერ სი ფი კა ცი ას უკავ შირ დე ბა. 

მოკ ლე ვა და ში, უკ რა ი ნას დი დი არ ჩე-

ვა ნი არა აქვს, რად გან ექ ს კ ლუ ზი უ რად 

და მო კი დე ბუ ლია „გაზპრომზე“. 2013 წლის 

ნო ემ ბ რის და საწყის ში უკ რა ი ნამ სცა და 

შე ემ ცი რე ბი ნა „გაზპრომისგან“ ნა ყი დი 

ბუ ნებ რი ვი აირი, და კონ ტ რაქ ტის გაწყ ვე-

ტი თაც და ე მუქ რა, თუმ ცა სა ბო ლოო ჯამ ში 

იძუ ლე ბუ ლი გახ და აღედ გი ნა ბუ ნებ რი ვი 

აირის მი ღე ბა, რად გა ნაც „გაზპრომი“ 

ბლეფს არ წა მო ე გო. 

ბუ ნებ რი ვი აირის პრობ ლე მას კი დევ 

უფ რო ამ ძაფ რებს ის, რომ უკ რა ი ნა ქვეყ ნის 

შიგ ნით ბუ ნებ რი ვი აირის ფა სე ბის სუბ-

სი დი რე ბას ახ დენს, რა თა მო სახ ლე ო ბამ 

მა ღა ლი ფა სი არ გა და ი ხა დოს გაზ ში. ეს 

კი ქვე ყა ნას მი ლი არ დე ბი უჯ დე ბა. ამის 

გა მო უკ რა ი ნა ვერ ახერ ხებს დრო უ ლად 

„გაზპრომისთვის“ თან ხე ბის გა დახ დას. 

2013 წელს კი ევს „გაზპრომის“ 1 მი ლი არ დი 

დო ლა რი მარ თებს. ცხა დი ა, პრობ ლე მას 

ნა წი ლობ რივ მო აგ ვა რებ და ქვეყ ნის შიგ-

ნით ბუ ნებ რივ აირ ზე ფა სის გაზ რ და, თუმ ცა 

ხე ლი სუფ ლე ბა ამას არ აკე თებს, რად გან 

უკ რა ი ნა ში საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბი 2015 

წელს არის და გეგ მი ლი, ბუ ნებ რივ აირ ზე 

ფა სის გაზ რ და კი სე რი ო ზუ ლად და არ-

ტყამს იანუ კო ვი ჩის რე ი ტინგს. 

უფ რო მე ტიც, მთავ რო ბა არც სა ერ თა-

შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონდს უჯე რებს, რო-

მე ლიც 2011 წლი დან და ჟი ნე ბით სთხოვს 

უკ რა ი ნას ენერ გე ტი კუ ლი ბაზ რის და რე-

გუ ლი რე ბას, რაც, პირ ველ რიგ ში, ში და ბა-

ზარ ზე ფა სე ბის სუბ სი დი რე ბის გა უქ მე ბას 

გუ ლის ხ მობს. ამ მოთხოვ ნის შე უს რუ ლებ-

ლო ბის გა მო სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო 

ფონ დ მა უკ რა ი ნას 15-მილიარდიანი ტრან-

ში შე უ ჩე რა. ახა ლი ტრან შის მი სა ცე მად 

IMF ასე ვე სხვა მოთხოვ ნებ საც უყე ნებს 

უკ რა ი ნას: ვა ლუ ტის მოქ ნი ლი კურ სის 

შე მო ღე ბას (უკრაინის მთავ რო ბა წლე ბი ა, 

ხე ლოვ ნუ რად აჩე რებს გრივ ნის კურსს 

დო ლარ თან 8:1-ზე), და ბიზ ნეს გა რე მოს 

გა უმ ჯო ბე სე ბას (წინა წელს უკ რა ი ნამ 25 

ად გი ლით გა ი უმ ჯო ბე სა ბიზ ნე სის წარ მო ე-

ბის რე ი ტინ გ ში ად გი ლი და 112-ე ად გილ ზე 

გა და ი ნაც ვ ლა. ცნო ბის თ ვის, სა ქარ თ ვე ლო 

ამ რე ი ტინ გ ში მე-8 ად გილ ზე ა). 

ამ პრობ ლე მას ასე ვე ემა ტე ბა უკ რა ი ნის 

ექ ს პორ ტის რუ სეთ ზე და მო კი დე ბუ ლე-

ბა და რუ სე თის მი მართ დი დი სა გა რეო 

ვა ლი. იანუ კო ვიჩ მა ვილ ნი უ სის სა მი ტამ დე 

ღი ად გა ნაცხა და, რომ მას და ახ ლო ე ბით 

500 მი ლი არ დი ევ რო დას ჭირ დე ბა, რომ 

და ფა როს ის ზა რა ლი, რო მელ საც აღ მო-

სავ ლე თუკ რა ი ნუ ლი კომ პა ნი ე ბი ნა ხა ვენ 

იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ რუ სე თი ემ ბარ გოს და-

ა დებს უკ რა ი ნულ პრო დუქ ცი ას. უკ რა ი ნამ 

ასე ვე 100 მი ლი არდ ევ რომ დე მო ითხო ვა 

იმ სტრუქ ტუ რუ ლი რე ფორ მე ბის გან სა ხორ-

ცი ე ლებ ლად, რომ ლე ბიც აუცი ლე ბე ლია 

ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე უკ რა ი ნუ ლი კომ პა-

ნი ე ბის სრუ ლად მო სახ ვედ რად. 

რა თქმა უნ და, ეს თან ხე ბი აბ სურ დუ-

ლად მა ღა ლი ა. ევ რო პე ლი ექ ს პერ ტე ბი ფ
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და დიპ ლო მა ტე ბი, მათ შო რის, ჩემ თან 

სა უბ რებ შიც, ხში რად ამ ბო ბენ, რომ ეს 

თან ხე ბი იანუ კო ვიჩ მა ზედ მე ტად გა ბე რა, 

რა თა სო ლი დუ რი პი რა დი მო გე ბა ნა ხოს იმ 

შემ თხ ვე ვა ში, თუ ასეთ სესხს მას ევ რო კავ-

ში რი და ამე რი კა, ასე ვე სა ერ თა შო რი სო 

სა ვა ლუ ტო ინ ს ტი ტუ ტე ბი მის ცე მენ. რე ა ლუ-

რად კი უკ რა ი ნას ალ ბათ 20 მი ლი არ დამ დე 

დას ჭირ დე ბა, რომ სტრუქ ტუ რუ ლი რე ფორ-

მე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლოს და რუ სე თის მი ერ 

გა მოცხა დე ბულ სა ვა რა უ დო ემ ბარ გოს 

ზი ა ნი გა და ი ტა ნოს. 

ხაზ გას მით უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ რუ-

სეთ მა ყვე ლა ეს ბერ კე ტი ერ თ დ რო უ ლად 

აამოქ მე და, რო დე საც უკ რა ი ნას მხო ლოდ 

რამ დე ნი მე დღე რჩე ბო და ასო ცი რე ბის 

ხელ შეკ რუ ლე ბის ხელ მო წე რამ დე. მოს კო-

ვი და ე მუქ რა უკ რა ი ნას, რომ სას წ რა ფოდ 

მოს თხოვ და სა გა რეო ვა ლის უკან დაბ-

რუ ნე ბას, კი დევ გა აძ ვი რებ და ბუ ნებ რივ 

აირს და და უ კე ტავ და ბა ზარს უკ რა ი ნულ 

ექ ს პორტს. ეს ყვე ლა ფე რი პუ ტინ მა შე ფუ-

თა რო გორც „დამცავი ზო მე ბი რუ სუ ლი 

კომ პა ნი ე ბის თ ვის“, რო მელ თაც იაფი 

ევ რო პუ ლი პრო დუქ ცია და ე მუქ რე ბო და, 

თუ უკ რა ი ნა ხელს მო ა წერ და თა ვი სუ ფა-

ლი ვაჭ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბას. ამ გ ვა რი 

სცე ნა რის შემ თხ ვე ვა ში, ფაქ ტი ა, რომ 

უკ რა ი ნა გარ და უ ვა ლი დე ფოლ ტის წი ნა შე 

დგე ბო და. უკ რა ი ნის სა გა რეო ვა ლი 100 

მი ლი არდ დო ლა რამ დე ადის, აქე დან მომ-

დევ ნო წელს მას 60 მი ლი არ დამ დე ვა ლის 

გა დახ და უწევს, სა ი და ნაც სა ხელ მ წი ფოს 

ვა ლი 7 მი ლი არ დი დო ლა რი ა. ერ თა დერ-

თი გზა, რომ უკ რა ი ნამ ეს ვა ლი დრო უ ლად 

გა და ი ხა დოს, არის სა გა რეო დახ მა რე ბა, 

კერ ძოდ კი სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო 

ფონ დის გან, თუმ ცა, რო გორც ზე მოთ 

ვთქვით, კი ე ვი არ თან ხ მ დე ბა სა ვა ლუ ტო 

ფონ დის პი რო ბებს. გა დახ დის მე ო რე 

გზა არის ფუ ლა დი რე ზერ ვე ბი, რომ ლე ბი-

და ნაც უკ რა ი ნას მხო ლოდ 20 მი ლი არ დი 

დო ლა რი დარ ჩა. სხვა დას ხ ვა შე ფა სე ბით, 

თუ უკ რა ი ნა ამ რე ზერვს აამოქ მე დებს, 

გა ი სად 5 მი ლი არ დი დან 13 მი ლი არ დამ დე 

რე ზერ ვი ღა დარ ჩე ბა, რაც პრაქ ტი კუ ლად 

გა რან ტი რე ბულ დე ფოლტს ნიშ ნავს სა-

შუ ა ლო ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში. აქ ვე ისიც 

უნ და ვთქვათ, რომ ისე დაც დღეს უკ რა ი ნის 

დე ფოლ ტის შე საძ ლებ ლო ბა მომ დევ ნო 5 

წე ლი წად ში 50 პრო ცენ ტით ფას დე ბა, რაც 

ყვე ლა ზე მა ღა ლი ალ ბა თო ბაა არ გენ ტი ნის 

შემ დეგ, რო მელ მაც ერ თი დე ფოლ ტი უკ ვე 

გა ნი ცა და 15 წლის წინ. 

ამ ბერ კე ტებ თან ერ თად რუ სეთ მა ღი ად 

აგ რ ძ ნო ბი ნა იანუ კო ვიჩს, რომ ის არ არის 

აუცი ლებ ლად ერ თა დერ თი კან დი და ტი, 

რო მელ საც მოს კო ვი მხარს და უ ჭერს 2015 

წლის არ ჩევ ნებ ში. წლის და საწყის ში გა-

მარ თულ შეხ ვედ რა ზე, სა დაც იანუ კო ვიჩ მა, 

სა ვა რა უ დოდ, პირ ვე ლად სცა და აეხ ს ნა 

პუ ტი ნის თ ვის, რომ მან ევ რო კავ შირ თან 

ხელ შეკ რუ ლე ბის ხელ მო წე რა გა დაწყ ვი-

ტა, პუ ტინ მა შეხ ვედ რა რამ დე ნი მე წუთ ში 

შეწყ ვი ტა. მიმ დი ნა რე წლის აგ ვის ტო ში 

რუ სულ მე დი ა ში „გაჟონა“ ვი თომ სა ი დუმ-

ლო დო კუ მენ ტ მა სა თა უ რით „ზომების კომ-

პ ლექ სი უკ რა ი ნის ევ რა ზი ულ ინ ტეგ რა ცი ულ 

პრო ცე სებ ში ჩა სარ თ ვე ლად“. ამ დო კუ მენ-

ტ ში 20-მდე ნა ბიჯ ზეა სა უ ბა რი უკ რა ი ნის 

ევ რო პუ ლი ორი ენ ტა ცი ის შე საც ვ ლე ლად. 

მათ შო რის, ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე თვალ ში 

სა ცე მია ღია ტექ ს ტით და ფიქ სი რე ბა, რომ 

რუ სე თის და საყ რ დე ნი უკ რა ი ნა ში შე იძ-

ლე ბა იყოს სა ზო გა დო ებ რი ვი მოძ რა ო ბა 

„უკრაინული არ ჩე ვა ნი“ ვ. მედ ვედ ჩუ კის 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით. 

აქ ვე ისიც აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მუ ქა რას-

თან ერ თად რუ სეთ მა უკ რა ი ნას ალ ტერ-

ნა ტი ვაც შეს თა ვა ზა – ევ რა ზი ულ კავ შირ ში 

გა წევ რი ა ნე ბა, მა ნამ დე კი სა ბა ჟო კავ ში-

რის წევ რო ბა და იაფი ბუ ნებ რი ვი აირი. 

რო გორც რამ დე ნი მე დღის წინ ეკო ნო-

მის ტის კო მენ ტა ტორ მა ედ ვარდ ლუ კას მა 

და წე რა, სოჭ ში 6 დე კემ ბერს გა მარ თულ 

შეხ ვედ რა ზე იანუ კო ვი ჩი და პუ ტი ნი შე თან-

ხ მ დ ნენ, რომ უკ რა ი ნის სა ბა ჟო კავ შირ ში 

გა წევ რი ა ნე ბის სა ნაც ვ ლოდ უკ რა ი ნა 

ბუ ნებ რივ აირ ში მხო ლოდ 200 დო ლარს 

გა და იხ დი და, რუ სუ ლი ბა ზა რი უკ რა ი ნე ლი 

მწარ მო ებ ლე ბის თ ვის არ და ი კე ტე ბო და, 

ხო ლო ვა ლე ბის რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცია უმ ტ-

კივ ნე უ ლოდ მოხ დე ბო და. ეს ინ ფორ მა ცია 

ორი ვე მხა რემ უარ ყო, თუმ ცა ბევ რი კო მენ-

ტა ტო რი დღე საც მი იჩ ნევს, რომ ამ თე მა ზე 

უკ რა ი ნი სა და რუ სე თის ხე ლი სუფ ლე ბებს 

შო რის პრინ ცი პუ ლი შე თან ხ მე ბა უკ ვე 

არ სე ბობს და ახ ლა ჯე რი მხო ლოდ სწო რი 

დრო ის მო ნახ ვა ზე ა, რომ მო სახ ლე ო ბას ეს 

სი ახ ლე ამ ც ნონ. 

ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე-
ბე ბი, რო გორც პი რო ბი თო-
ბის კარ გი მა გა ლი თი
თუ ცო ტა ღრმად გა ვა ა ნა ლი ზებთ აღ მო-

სავ ლე თის პარ ტ ნი ო რო ბას თან და კავ-

ში რე ბით დღეს მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებს, 

ვნა ხავთ, რომ პირ ვე ლად ბო ლო ოცი წლის 

მან ძილ ზე უკ რა ი ნის, სა ქარ თ ვე ლო სა და 

მოლ დო ვას მი მართ ევ რო კავ ში რი იყე ნებს 

ხის ტი პი რო ბი თო ბის ინ ს ტ რუ მენტს, ანუ 

გვთა ვა ზობს სარ გე ბელს კონ კ რე ტუ ლი 

რე ფორ მე ბის ნაც ვ ლად და გვე მუქ რე ბა 

სარ გებ ლის შემ ცი რე ბით, ან სხვა ირი ბი 

სან ქ ცი ით, რე ფორ მე ბის არ გა ტა რე ბის შემ-

თხ ვე ვა ში. ანა ლო გი უ რი და მო კი დე ბუ ლე-

ბის გა მო, ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის 

პა რა ფი რე ბა, ხელ მო წე რა და რა ტი ფი ცი-

რე ბა გავ ლე ნის რე ა ლურ ინ ს ტ რუ მენ ტად 

იქ ცა ევ რო კავ ში რის მხრი დან. ეს ახა ლი 

მიდ გო მაა ბრი უ სე ლის თ ვის და ამ ეტაპ ზე, 

შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ საკ მა ოდ ეფექ-

ტი ა ნიც. 

უკ რა ი ნი სა და ევ რო კავ ში რის მი ერ  

2012 წელს პა რა ფი რე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე-

ბა ძა ლა ში არ შე ვი და ძი რი თა დად იულია 

ტი მო შენ კოს და კა ვე ბი სა და შერ ჩე ვი თი 

სა მარ თ ლის გა მო ყე ნე ბის გა მო. ევ რო-

კავ ში რი სა და უკ რა ი ნის ასო ცი რე ბის 

ხელ შეკ რუ ლე ბა 2011 წლის ბო ლოს იქ ნა 

შე თან ხ მე ბუ ლი, თუმ ცა 2011 წლის 19 დე კემ-

ბერს ევ რო კავ შირ მა პა რა ფი რე ბი სა და 

ხელ მო წე რის გა და დე ბის შე სა ხებ გა ა კე თა 

გან ცხა დე ბა. 2012 წლის 30 მარ ტამ დე, 

რო დე საც უკ რა ი ნამ ხელ შეკ რუ ლე ბის პა რა-

ფი რე ბა მო ახ დი ნა ბრი უ სელ ში, ევ რო კავ-

შირ მა ღი ად და ა ფიქ სი რა ხელ შეკ რუ ლე ბის 

ხელ მო წე რა ზე პროგ რე სის ბმა იულია 

ტი მო შენ კოს, იური ლუ ცენ კო სა და სხვა 

პო ლი ტი კუ რი პა ტიმ რე ბის გა თა ვი სუფ ლე-

ბის სა კითხ თან. 2012 წლის 10 დე კემ ბერს 
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ევ რო კავ ში რის მი ნის ტ რ თა საბ ჭომ კი დევ 

ერ თხელ ღი ად გა ნაცხა და, რომ პა რა ფი-

რე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის ხელ მო წე რა 

და მო კი დე ბუ ლი იქ ნე ბო და უკ რა ი ნის მი ერ 

შერ ჩე ვი თი სა მარ თ ლის პრობ ლე მის დაძ-

ლე ვა ზე. 

2012 წლი დან ევ რო კავ ში რის მხრი-

დან ტი მო შენ კოს საქ მე ზე სპე ცი ა ლუ რი 

კო მი სი აც კი შე იქ მ ნა. ევ რო პარ ლა მენ ტის 

პრე ზი დენ ტი პეტ კოქ სი და პო ლო ნე თის 

ყო ფი ლი პრე ზი დენ ტი ალექ სანდრ კვაშ ნევ-

ს კი 30-ჯერ მა ინც ეს ტუმ რ ნენ უკ რა ი ნას და 

მრა ვა ლი შეხ ვედ რა გა მარ თეს რო გორც 

პრე ზი დენტ იანუ კო ვიჩ თან და უკ რა ი ნის 

მთავ რო ბის წევ რებ თან, ისე სა ტუ სა ღო ში 

მყოფ იულია ტი მო შენ კოს თან. კოქ სი-  

კ ვაშ ნევ ს კის მი სია მიზ ნად ისა ხავ და 

ისე თი გა მო სავ ლის მო ძებ ნას, რო მე ლიც 

გა ა თა ვი სუფ ლებ და იულია ტი მო შენ კოს და 

სა შუ ა ლე ბას მის ცემ და ევ რო კავ შირს, ხე ლი 

მო ე წე რა ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის თ-

ვის. ვილ ნი უ სის სა მი ტი სა და სა მო ქა ლა ქო 

სა ზო გა დო ე ბის ფო რუ მის თ ვის მი მარ თ ვის 

დროს, რო დე საც უკ ვე ნა თე ლი იყო, რომ 

უკ რა ი ნა ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის 

ხელ მო წე რას არ აპი რებ და, კვაშ ნევ ს კიმ 

და კოქ ს მა დი დი სი ნა ნუ ლი გა მოთ ქ ვეს 

იმას თან და კავ ში რე ბით, თუ რო გორ მო იქ-

ცა იანუ კო ვი ჩი. თა ვი ანთ გა მოს ვ ლა ში მათ 

ხა ზი გა უს ვეს, რომ ბო ლომ დე სჯე რო დათ, 

რომ იანუ კო ვიჩ თან მო ლა პა რა კე ბე ბი გულ-

წ რ ფე ლი იყო, თუმ ცა ბო ლო შეხ ვედ რებ ზე 

ნა თე ლი გახ და, რომ უკ რა ი ნის პრე ზი დენ-

ტი მხო ლოდ რუ სეთ თან უკე თე სი გა რი გე-

ბის მი სა ღე ბად იყე ნებ და ევ რო კავ შირ თან 

მო ლა პა რა კე ბებს. 

ევ რო კავ ში რი აღ მო სავ ლე თის პარ-

ტ ნი ო რო ბის ქვეყ ნებ თან მი მარ თე ბით 

პირ ვე ლად იყე ნებს ასო ცი რე ბის ხელ შეკ-

რუ ლე ბას და ამ ხელ შეკ რუ ლე ბის მი ერ 

შე თა ვა ზე ბულ სი კე თე ებს პი რო ბე ბის წა სა-

ყე ნებ ლად თა ვი ან თი პარ ტ ნი ო რე ბის თ ვის. 

ამ გ ვა რი პი რო ბი თო ბა ად რე ევ რო კავ ში-

რის ურ თი ერ თო ბებ ში მის მე ზობ ლებ თან 

და მა ხა სი ა თე ბე ლი არ იყო. 

პი რო ბი თო ბის ამ გ ვა რად გა მო ყე-

ნე ბა უკ რა ი ნას თან მი მარ თე ბით კარ გი 

გაკ ვე თი ლი უნ და იყოს სა ქარ თ ვე ლო სა 

და მოლ დო ვას ხე ლი სუფ ლე ბე ბის თ ვის. 

ამ ორ ქვე ყა ნა ში დე მოკ რა ტია შე უქ ცე ვად 

ხა სი ათს იღებს, თუმ ცა მა ინც შე იმ ჩ ნე ვა 

პო ლი ტი კუ რი არას ტა ბი ლუ რო ბა, რაც გან-

სა კუთ რე ბით პო ლი ტი კურ შუ რის ძი ე ბა ში 

იჩენს თავს. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ არ არ სე ბობს 

პირ და პი რი ინ ფორ მა ცი ა, ზო გი ერთ ანა-

ლი ტი კოსს მი აჩ ნი ა, რომ ევ რო კავ ში რის 

მხრი დან ვილ ნი უ სის სა მიტ ზე ასო ცი-

რე ბი სა და ღრმა და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი 

თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის არე ა ლის შე სა ხებ 

ხელ შეკ რუ ლე ბის მხო ლოდ პა რა ფი რე ბა 

და არა ხელ მო წე რა სწო რედ იმის გა მო 

მოხ და, რომ ევ რო კავ შირს სურ და დარ წ-

მუ ნე ბუ ლი ყო, თუ რო გორ გან ვი თარ დე ბო-

და მოვ ლე ნე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში 2012 წლის 

ოქ ტომ ბ რის არ ჩევ ნე ბი სა და ხე ლი სუფ-

ლე ბის შეც ვ ლის შემ დეგ. ფაქ ტი ა, რომ 

თუ სა ქარ თ ვე ლო ში პო ლი ტი კუ რი დევ ნა 

გაგ რ ძელ დე ბა, 2014 წელს ასო ცი რე ბის 

ხელ შეკ რუ ლე ბის ხელ მო წე რას და შემ დ-

გომ რა ტი ფი კა ცი ას შე იძ ლე ბა საფ რ თხე 

და ე მუქ როს. 

რუ სე თის ბერ კე ტე ბი სა ქარ-
თ ვე ლო სა და მოლ დო ვა ზე 
ზე მოქ მე დე ბი სათ ვის
მაგ რამ საფ რ თხე ებ ზე სა უბ რის დროს, ბუ-

ნებ რი ვი ა, არ უნ და და ვი ვიწყოთ მთა ვა რი 

საფ რ თხე – რუ სე თის მხრი დან ზე წო ლა სა-

ქარ თ ვე ლო ზე სა გა რეო პო ლი ტი კუ რი კურ-

სის შე საც ვ ლე ლად. უკ რა ი ნის პრობ ლე მე ბი 

ბა დებს ბუ ნებ რივ კითხ ვას – გა მო ი ყე ნებს 

თუ არა რუ სე თი მსგავს, ან და ახ ლო ე ბულ 

ბერ კე ტებს სა ქარ თ ვე ლო სა და მოლ დო ვა-

ზე, დარ ჩე ნილ ორ ქვე ყა ნა ზე, რომ ლე ბიც 

ჯერ ისევ აგ რ ძე ლე ბენ ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის 

პრო ცესს. 

ამ კითხ ვა ზე პა სუ ხი ცალ სა ხაა – აუცი-

ლებ ლად გა მო ი ყე ნებს! რუ სე თის თ ვის 

აღ მო სავ ლე თით ევ რო კავ ში რის გა ფარ-

თო ე ბა, იქ ნე ბა ეს ღია პრო ცე სი, რო გორც 

აღ მო სავ ლე თევ რო პუ ლი 12 სა ხელ მ წი ფოს-

თ ვის მოხ და 2004 – 2007 წლებ ში, თუ შე ფა-

რუ ლი, რო გორც ეს დღეს ხდე ბა აღ მო სავ-

ლე თის პარ ტ ნი ო რო ბის ქვეყ ნებ თან, სულ 
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ერ თია და ისე თი ვე საფ რ თხის შემ ც ვე ლი ა, 

რო გო რიც, ვთქვათ, ნა ტოს გა ფარ თო ე ბა. 

მახ სენ დე ბა ჩე მი სა უ ბა რი ერ თ -ერთ რუს 

მა ღალ ჩი ნო სან დიპ ლო მატ თან, რო დე საც 

მან გულ წ რ ფე ლად მითხ რა – ნა ტო თუ ევ-

რო კავ ში რი, ჩვენ თ ვის სულ ერ თი ა. სა ქარ-

თ ვე ლოს არც ერთ მათ გან ში ინ ტეგ რა ცი ის 

სა შუ ა ლე ბას არ მივ ცემ თო. 

ამი ტომ თით ქ მის გარ და უ ვა ლი ა, რომ 

მომ დევ ნო ერ თი -ო რი წე ლი სა ქარ თ ვე-

ლო სა და მოლ დო ვას თ ვის ძა ლი ან რთუ ლი 

იქ ნე ბა. გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია 

მოლ დო ვა, სა დაც გა ი სად არ ჩევ ნე ბი იმარ-

თე ბა და მომ ძ ლავ რე ბუ ლი კო მუ ნის ტუ რი 

პარ ტია ყვე ლა ფერს იღო ნებს, რომ ევ რო-

პუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის ალი ან სი, რო მე ლიც 

სა მი პარ ტი ის გან შედ გე ბა, და ა მარ ცხოს 

და ევ რო პუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სის შე-

უქ ცე ვა დო ბა შე ა ჩე როს. 

რუ სე თის მხრი დან უკ ვე გა ის მა გა მაფ-

რ თხი ლე ბე ლი სიგ ნა ლე ბი მოლ დო ვას თან 

მი მარ თე ბით. სექ ტემ ბერ ში დმიტ რი რო გო-

ზინ მა ცალ სა ხად გა ნაცხა და, რომ მოლ დო-

ვას მომ დევ ნო ინ ტეგ რა ცია ევ რო კავ შირ-

თან პირ და პირ აისა ხე ბო და მოლ დო ვე ლი 

მიგ რან ტე ბის რუ სეთ ში ყოფ ნა ზე, ასე ვე 

მოლ დო ვურ ექ ს პორ ტ ზე რუ სეთ ში და დნეს-

ტ რის პი რე თის კონ ფ ლიქ ტის მოგ ვა რე ბის 

ალ ბა თო ბა ზე. 

ანა ლო გი უ რად, რუ სე თი ძა ლის ხ მე ვას 

არ და ი შუ რებს, რომ სა ქარ თ ვე ლო მაც შე ა-

ნე ლოს ან შეც ვა ლოს ევ რო პუ ლი კურ სი. ამ 

მიზ ნით, ჩე მი აზ რით, რუ სე თი ინ ს ტ რუ მენ-

ტე ბის ნა ზავს გა მო ი ყე ნებს, ანუ მი მარ თავს 

რო გორც თაფ ლაკ ვე რის, ისე მათ რა ხის 

პო ლი ტი კას. ამ ინ ს ტ რუ მენ ტებს შო რის 

შე საძ ლე ბე ლია იყოს ყვე ლა, ან რო მე ლი მე 

ქვე მოთ მოყ ვა ნილ თა გან:

- სა ქარ თ ვე ლოს მხრი დან რუ სეთ-

ში გაზ რ დი ლი ექ ს პორ ტის თა ვი დან და-

კეტ ვა. ბო ლო ერთ წე ლი წად ში ქარ თ ველ მა 

ექ ს პორ ტი ო რებ მა (ღვინო, მი ნე რა ლუ რი 

წყლე ბი) რუ სულ ბა ზარ ზე დაბ რუ ნე ბა მო ა-

ხერ ხეს. მარ თა ლი ა, ეს მო ცუ ლო ბე ბი ჯერ 

დი დი არა ა, მაგ რამ საკ მა ოდ სე რი ო ზუ ლად 

შე იძ ლე ბა გა ი ზარ დოს მომ დევ ნო ერ თი 

წლის გან მავ ლო ბა ში. რუ სეთს ად ვი ლად 

შე უძ ლია ამ პრო დუქ ცი ის თ ვის ბაზ რის და-

კეტ ვა ზე წო ლის მე ქა ნიზ მად გა მო ი ყე ნოს.

- სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კა ში 

დი დი ალ ბა თო ბით შემ დე გი წლის გან მავ-

ლო ბა ში გა იზ რ დე ბა რუ სე თი დან მო მა ვა ლი 

ინ ვეს ტი ცი ე ბი. ამ ინ ვეს ტი ცი ე ბის შე ჩე რე-

ბის მუ ქა რა ასე ვე შე იძ ლე ბა იქ ნას გა მო-

ყე ნე ბუ ლი ბერ კე ტად სა ქარ თ ვე ლოს თან 

მი მარ თე ბით.

- რუ სეთ ში სა ქარ თ ვე ლოს რამ დე-

ნი მე ათე უ ლი ათა სი მო ქა ლა ქე ცხოვ რობს. 

მა თი სა ქარ თ ვე ლო ში გა მო ძე ვე ბა რუ-

სეთ მა უკ ვე სცა და 2006 წელს, რის გა მოც 

სა ქარ თ ვე ლომ რუ სეთს სტრას ბურ გ შიც 

უჩივ ლა (გადაწვეტილება შემ დე გი წლის 

და საწყის ში უნ და იყოს ცნო ბი ლი და, დი დი 

ალ ბა თო ბით, სა ქარ თ ვე ლო ამ საქ მეს მო-

ი გებს). იმა ვეს გა მე ო რე ბა რუ სე თის მხრი-

დან შე იძ ლე ბა სე რი ო ზუ ლი დარ ტყ მა იყოს 

სა ქარ თ ვე ლოს შრო მით ბა ზარ ზე, ასე ვე 

ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის რა ო დე ნო ბა ზე. 

- რუ სეთს ასე ვე შე უძ ლია შეწყ ვი-

ტოს რუ სე თი დან სა ქარ თ ვე ლო ში ფუ ლა დი 

გზავ ნი ლე ბის გა მოგ ზავ ნა. მოს კო ვი ამ 

ინ ს ტ რუ მენტს სე რი ო ზუ ლად გა ნი ხი ლავ და 

2006 წელს, თუმ ცა სა ბო ლო ოდ ამ გ ვა რი 

რა დი კა ლუ რი ნა ბი ჯის გან თა ვი შე ი კა ვა. 

ფუ ლა დი გა და რიცხ ვე ბი სა ქარ თ ვე ლოს 

ეკო ნო მი კის საკ მა ოდ სე რი ო ზულ ნა წილს 

შე ად გენს, ამი ტომ მა თი შეზღუდ ვა აუცი-

ლებ ლად მო ახ დენს მნიშ ვ ნე ლო ვან გავ ლე-

ნას სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კა ზე. 

- რუ სეთს შე უძ ლია კი დევ უფ რო 

და ძა ბოს ურ თი ერ თო ბა სა ო კუ პა ციო ხა ზის 

გას წ ვ რივ, მათ შო რის, სხვა დას ხ ვა სა ხის 

პრო ვო კა ცი ის გა მო ყე ნე ბით, ან სა ო კუ-

პა ციო ხა ზის კი დევ უფ რო გად მო წე ვით. 

ნე ბის მი ე რი ასე თი ქმე დე ბა უარ ყო ფით 

გავ ლე ნას ახ დენს სა ქარ თ ვე ლოს უსაფ რ-

თხო ე ბა ზე და სა ბო ლოო ჯამ ში ურ ტყამს 

ჩვენს იმიჯს. 

- სუ ლაც არ არის გა მო რიცხუ ლი, 
რუ სეთ მა კვლავ მი მარ თოს ძა ლის გა მო ყე-

ნე ბის ტაქ ტი კას, მით უმე ტეს, რომ ამ გ ვა რი 

მე ქა ნიზ მი მან 2008 წელს უკ ვე გა მო ი ყე ნა. 

რა თქმა უნ და, ეს რა დი კა ლუ რი ნა ბი ჯი იქ-

ნე ბა, მაგ რამ სხვა ვა რი ან ტე ბის ჩა ვარ დ ნის 

შემ თხ ვე ვა ში, სა ქარ თ ვე ლო მოვ ლე ნე ბის 

ამ სცე ნა რით გან ვი თა რე ბის თ ვი საც მზად 

უნ და იყოს. 

- ასე ვე სა ვა რა უ დო ა, რომ რუ-

სეთ მა ჩვენ თან მი მარ თე ბით უკ რა ი ნის 

მსგავ სად „თაფლაკვერის პო ლი ტი კაც“ 

გა მო ი ყე ნოს; კერ ძოდ, რუ სეთს შე უძ ლია 

გვითხ რას, რომ თუ ჩვენ არ გა ვაგ რ ძე-

ლებთ ევ რო პულ ინ ტეგ რა ცი ას, მი ვი ღებთ 

გარ კ ვე ულ დი ვი დენ დებს ოკუ პი რე ბულ 

ტე რი ტო რი ებ თან მი მარ თე ბით (მინიმუმ, 

რუ სე თი შეგ ვ პირ დე ბა, რომ აღარ ეც დე ბა 

მე ტი აღი ა რე ბის მო პო ვე ბას; მაქ სი მუმ, რაც 

ამ ეტაპ ზე გა მო რიცხუ ლი ა, შე მოგ ვ თა ვა-

ზებს აღი ა რე ბის უკან გაწ ვე ვას). ყვე ლა ზე 

რე ა ლის ტუ რი სცე ნა რით კი რუ სე თი ალ ბათ 

გვაგ რ ძ ნო ბი ნებს, რომ ურ თი ერ თო ბე ბის 

მომ დევ ნო დათ ბო ბა შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა 

ევ რო პუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სის შე ნე-

ლე ბის გა რე შე. 

ყო ვე ლი ვე ამის გა მო, ჩე მი აზ რით, მო-

მა ვა ლი რამ დე ნი მე წე ლი წა დი სა ქარ თ ვე-

ლოს თ ვის საკ მა ოდ მძი მე იქ ნე ბა. თუმ ცა 

ამ წლებ ში გა მოჩ ნ დე ბა სწო რედ, თუ რა 

მი მარ თუ ლე ბით მივ დი ვართ და რამ დე ნად 

შე უქ ცე ვა დია ჩვე ნი სწრაფ ვა ევ რო პულ 

ოჯახ ში დაბ რუ ნე ბის კენ. 

ფაქტია, რომ თუ საქართველოში 
პოლიტიკური დევნა გაგრძელდება, 2014 
წელს ასოცირების ხელშეკრულების 
ხელმოწერას და შემდგომ რატიფიკაციას 
შეიძლება საფრთხე დაემუქროს. 
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ევროპა და საქართველო 
ღირებულებების გეოპოლიტიკაში

რო პე ლე ბის თ ვის. პირ ველ რიგ ში, მა თი 

თავ მოყ ვა რე ო ბა შე ი ლა ხა. სომ ხეთ მა 

და უკ რა ი ნამ საკ მა ოდ დი დი დრო, ჯა-

ფა და ფუ ლი და ა ხარ ჯ ვი ნეს ევ რო პელ 

პო ლი ტი კო სებ სა და ბი უ როკ რა ტებს 

გარ კ ვე ულ კონ დი ცი ამ დე მი სას ვ ლე-

ლად, ბო ლო წუთს კი უთხ რეს: ბო დი ში, 

არ გვდო მე ბი ა. 

დი დი და მცი რე რე გა ტა
აქამ დე ევ რო კავ ში რი თა მა შის სულ 

სხვა წე სებს იყო შეჩ ვე უ ლი. თა ვის თა-

ვად ცხა დი ჩან და, რომ კო მუ ნის ტუ რი 

რე ჟი მე ბის გან გან თა ვი სუფ ლე ბულ ქვეყ-

ევ რო კავ ში რის ვილ ნი უ სის 

სა მი ტი გა ცი ლე ბით უფ რო მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი მოვ ლე ნა გა მოდ გა, ვიდ რე თუნ დაც 

ორი თვის წინ გვე გო ნა. ჯერ სომ ხე თის, 

გან სა კუთ რე ბით კი უკ რა ი ნის გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბამ, უარი ეთ ქ ვათ ევ რო პას თან 

ასო ცი რე ბის კურ ს ზე და უპი რა ტე სო ბა 

რუ სე თის ვექ ტო რის თ ვის მი ე ნი ჭე ბი-

ნათ, ვი თა რე ბას სულ სხვა დრა მა ტიზ მი 

შეს ძი ნა. სა მი ტი იქ ცა კრი ტი კულ გზაჯ-

ვა რე დი ნად, სა დაც ქვეყ ნე ბი ის ტო რი-

უ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბის მქო ნე არ ჩე ვა ნის 

წი ნა შე დად გ ნენ. 

ეს ერ თ გ ვა რი შო კი აღ მოჩ ნ და ევ-

ნებს ამ პრეს ტი ჟულ კლუბ ში მოხ ვედ რა 

ენ დო მე ბო დათ. ეს კლუ ბის წევ რებს 

უაღ რე სად კომ ფორ ტულ ვი თა რე ბა ში 

ამ ყო ფებ და: შე ეძ ლოთ, ჟი უ რის წევ რე-

ბის სა ვარ ძ ლებ ში მო კა ლა თე ბუ ლებს, 

მშვი დად გა და ეწყ ვი ტათ, მა ძი ებ ლე ბი-

დან რო მე ლი და ე ჯილ დო ე ბი ნათ წევ რო-

ბის პრი ზით. პა რა ლე ლუ რად, ჟი უ რის 

თით ქ მის იგი ვე შე მად გენ ლო ბა იმა ვე 

ქვეყ ნებს ნა ტოს წევ რო ბის თ ვის მზა ო-

ბა ში აფა სებ და. ზო გი კო მენ ტა ტო რი ამ 

პრო ცესს „რეგატას“ ადა რებ და: აბა, ვინ 

მი ას წ რებს ფი ნი შის სწორ თან, რო მელ-

საც ამ ორი ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რო ბა ფ
ო
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მოსაზრება
გია ნოდია - საქართველო და ევროპა
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ჰქვი ა. ამას თან, მხო ლოდ და მხო ლოდ 

ევ რო პის (დასავლეთის) გა და საწყ ვე ტი 

იყო, სა დამ დე გაგ რ ძელ დე ბო და რე გა ტა 

და ვის და უშ ვებ დ ნენ მას ში მო ნა წი ლე-

ო ბის მი სა ღე ბად. 

ჯერ ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კა 

(2003 წლი დან), შემ დ გომ კი ევ რო პის 

პარ ტ ნი ო რო ბის პროგ რა მა (2009 წ.) 

არ სე ბი თად იმა ვე პრინ ციპს ეფუძ ნე ბო-

და, რა საც ევ რო პის დი დი გა ფარ თო ე ბა, 

ოღონდ პრი ზი არ სე ბი თად შემ ცირ და: 

ჯერ ჯე რო ბით მა ინც, „მცირე რე გა ტის“ 

მო ნა წი ლე ებს წევ რო ბა ზე ლა პა რა კიც 

კი აუკ რ ძა ლეს, ისი ნი მხო ლოდ ასო ცი-

რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბას უნ და დას ჯე-

რე ბოდ ნენ. მაგ რამ არა ვის ეპა რე ბო და 

ეჭ ვი, რომ ესეც პრი ზია და, შე თა ვა ზე-

ბის შემ თხ ვე ვა ში, მას ზე უარს არა ვინ 

იტყო და. 

ღი რე ბუ ლე ბე ბის 
გე ო პო ლი ტი კა
სომ ხე თი სა და უკ რა ი ნის უეცარ მა 

„შემოტრიალებამ“ ცხა დი გა ხა და ის, 

რი სი აღი ა რე ბაც ევ რო პე ლებს ძა ლი ან 

არ სი ა მოვ ნებთ: „აღმოსავლეთ პარ ტ-

ნი ო რო ბა“ გე ო პო ლი ტი კუ რი პრო ექ ტი ა. 

ობი ექ ტუ რად, ევ რო კავ ში რის (ისევე 

რო გორც ნა ტოს) დი დი გა ფარ თო ე ბაც 

უდი დე სი მნიშ ვ ნე ლო ბის გე ო პო ლი ტი-

კუ რი მოვ ლე ნა იყო: შე დე გად, ევ რო პის 

სრუ ლი ად ახა ლი პო ლი ტი კუ რი რუ კა 

მი ვი ღეთ. მაგ რამ მას ნაკ ლე ბად ახ ლ და 

ის, რაც ჩვე უ ლებ რივ ასო ცირ დე ბა სიტყ-

ვას თან „გეოპოლიტიკა“: მე ტო ქე ო ბა 

ძა ლა უფ ლე ბის ალ ტერ ნა ტი ულ ცენ ტ რებს 

შო რის. რუ სეთს არც მა შინ სი ა მოვ ნებ-

და ყო ფი ლი სა ტე ლი ტე ბის გა ევ რო პე ლე-

ბა, მაგ რამ წი ნა აღ მ დე გო ბის რე სურ სე-

ბი არ გა აჩ ნ და. ნა ტოს გა ფარ თო ე ბის 

წი ნა აღ მ დეგ პრო ტეს ტი კი გა მოთ ქ ვა 

(რაც და სავ ლეთ მა წარ მა ტე ბით და ა იგ-

ნო რა), მაგ რამ ევ რო კავ შირ ზე ხმაც არ 

ამო უ ღი ა: აზ რი არ ჰქონ და. 

ამით შე იქ მ ნა მი თი: ნა ტოს გან გან-

ს ხ ვა ვე ბით, ევ რო კავ ში რი სუ ლაც არაა 

გე ო პო ლი ტი კუ რი ერ თე უ ლი, აქ საქ-

მე ეხე ბა ეკო ნო მი კუ რი კონ ტაქ ტე ბის 

გა ად ვი ლე ბას, ადა მი ა ნე ბის თა ვი სუ-

ფალ გა და ად გი ლე ბას, დე მოკ რა ტი ის 

გან ვი თა რე ბას. შე სა ბა მი სად, რუ სეთს 

აღი ზი ა ნებს ნა ტოს, მაგ რამ არა ევ რო-

კავ ში რის გა ფარ თო ე ბა. ზო გი და სავ-

ლე ლი მე გო ბა რი ჩვენც ჩაგ ვ ჩი ჩი ნებ და: 

თა ვი და ა ნე ბეთ ამ ნა ტოს, ხე დავთ, 

რუ სე თი რო გორ ბრაზ დე ბა? ითა ნამ შ-

რომ ლეთ ტკბი ლად ევ რო კავ შირ თან; 

მარ თა ლი ა, ის წევ რო ბის იმედ საც კი არ 

გაძ ლევთ, მაგ რამ არა უშავს, ასო ცი რე-

ბის ხელ შეკ რუ ლე ბით და იწყეთ და მე რე 

ვნა ხოთ. რო ცა ბუ ქა რეს ტის სა მიტ მა და 

2008 წლის ომ მა სა ქარ თ ვე ლოს ნა ტო ში 

წევ რო ბა გა ურ კ ვე ვე ლი ვა დით გა და დო, 

ჩვენც სხვა გზა არ დაგ ვ რ ჩა და ევ რო-

კავ შირ თან ურ თი ერ თო ბას მი ვა ნი ჭეთ 

პრი ო რი ტე ტი. 

ვილ ნი უ სის სა მი ტის წი ნა პე რი ოდ მა 

სწო რედ ეს მი თი და ამ ს ხ ვ რი ა: ცხა-

დი გახ და, რომ რუ სე თი ევ რო კავ შირს 

ისეთ სა ვე მტრულ ორ გა ნი ზა ცი ად მი იჩ-

ნევს, რო გორც ნა ტოს. მაგ რამ, „დიდი 

გა ფარ თო ე ბის გან“ გან ს ხ ვა ვე ბით, 

ევ რო პის პარ ტ ნი ო რო ბის პროგ რა მა ში 

შე ვი და ქვეყ ნე ბი, სა დაც რუ სეთს არა 

მხო ლოდ გავ ლე ნის სურ ვი ლი, არა მედ 

რე ა ლუ რი გავ ლე ნაც აქვს. ამ პროგ რა-

მის შექ მ ნით ევ რო პა უშუ ა ლო კონ კუ-

რენ ცი ა ში შე ვი და რუ სეთ თან. სწო რედ 

ამის გა მო არ წყა ლო ბენ მას „ძველი ევ-

რო პე ლე ბი“, გან სა კუთ რე ბით, გერ მა ნი ა: 

მათ არ უნ დათ რუ სეთ თან კონ კუ რენ ცი-

ის რე ჟიმ ში ყოფ ნა და „პარტნიორობას“ 

ყვე ლა ზე სე რი ო ზულ ნაკ ლად ამას 

უთ ვ ლი ან. 

ოღონდ, ეს სულ სხვა ტი პის გე ო პო-

ლი ტი კა ა: მე ტო ქე ო ბის სუ ბი ექ ტე ბი არა 

მხო ლოდ ძა ლა უფ ლე ბის ცენ ტ რე ბი, 

არა მედ, პირ ველ რიგ ში, ღი რე ბუ ლე-

ბე ბი და ინ ს ტი ტუ ტე ბი ა. რუ სეთ სა და 

ევ რო პას შო რის არ ჩე ვა ნი წმინ დად 

პრაგ მა ტუ ლი ვერ იქ ნე ბა. სა კითხი ეხე ბა 

არა იმას, სად არის ვაჭ რო ბის უკე თე სი 

პი რო ბე ბი და ვის გან უფ რო მეტ კონ კ-

რე ტულ სარ გე ბელს ელი (თუმცა ამა საც 

მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს), არა მედ რო გო რი 

ქვე ყა ნა გინ და, რომ გქონ დეს. ევ რო-

პა და რუ სე თი ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის 

სხვა დას ხ ვა მო დე ლი ა. აღ მო სავ ლუ რი 

პარ ტ ნი ო რო ბის ქვეყ ნე ბის შიგ ნით ამ 

ორ მო დელს შო რის მკა ფიო არ ჩე ვა ნი 

არ გა კე თე ბუ ლა: თი თო ე უ ლი მათ გა ნი 

ში ნა გა ნად გა ყო ფი ლი ა. სწო რედ ამას 

ემ ყა რე ბა მათ ზე რუ სე თის გავ ლე ნაც. 

ვილ ნი უ სის სა მიტ მა ეს ქვეყ ნე ბი 

არ ჩე ვა ნის წი ნა შე და ა ყე ნა. ამ ეტაპ ზე 

მი ვი ღეთ ვი თა რე ბა, რო დე საც მხო ლოდ 

მოლ დო ვამ და სა ქარ თ ვე ლომ გა ბე-

დეს ევ რო პუ ლი არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა. 

მაგ რამ ის ჯერ სა ბო ლოო არ არის: 

ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი პა რა ფი-

რე ბუ ლი ა, ანუ წი ნას წარ მო წო ნე ბუ ლი 

და დი დია ალ ბა თო ბა, რომ მო მა ვა ლი 

წლის შე მოდ გო მამ დე სა ბო ლო ოდ გა-

ფორ მ დეს. მაგ რამ უკ რა ი ნის შემ თხ ვე-

ვამ შეგ ვახ სე ნა, რომ ამის გა რან ტია არ 

არ სე ბობს და ჩაშ ლის საფ რ თხე უფ რო 

პარ ტ ნი ო რო ბის ქვეყ ნე ბი დან მო დის, 

ვიდ რე ევ რო კავ ში რის გან. 

რა საფ რ თხე ე ბი უდ გას 
სა ქარ თ ვე ლოს?
მაგ რამ რამ შე იძ ლე ბა შე აც ვ ლე ვი ნოს 

მათ პო ზი ცი ა? რა კი არა ვის ეპა რე ბა ეჭ-

ვი, რომ სომ ხეთ მა და უკ რა ი ნამ კურ სი 

რუ სე თის გავ ლე ნით შეც ვა ლეს, კითხ ვა 

ასე დგას: რა ბერ კე ტე ბი აქვს რუ სეთს 

სა ქარ თ ვე ლო ზე გავ ლე ნის მო სახ დე-

მხოლოდ მოლდოვამ და საქართველომ 
გაბედეს ევროპული არჩევანის გაკეთება. 
მაგრამ ის ჯერ საბოლოო არ არის.
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მოსაზრება - საქართველო და ევროპა

ნად? 

ამ მხრივ სა ქარ თ ვე ლოს სე რი ო-

ზუ ლი უპი რა ტე სო ბა აქვს პარ ტ ნი ორ 

ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით. 2008 წლის 

ომის შემ დეგ რუ სეთს გა უ ჭირ დე ბა 

სე პა რა ტის ტუ ლი კონ ფ ლიქ ტე ბით მა-

ნი პუ ლი რე ბა: აფხა ზე თი და სამ ხ რეთ 

ოსე თი უკ ვე აღი ა რე ბუ ლი ა, მავ თულ ხ-

ლარ თე ბის დი დი ნა წი ლიც – გავ ლე ბუ-

ლი. ის ვე ღარ დაგ ვე მუქ რე ბა, რო გორც 

მოლ დო ვას, სე პა რა ტის ტუ ლი რე გი ო ნე-

ბის აღი ა რე ბით, ან რო გორც სომ ხეთს, 

სამ ხედ რო მხარ და ჭე რის შეწყ ვე ტით. 

მე ო რე მხრივ, უკ რა ი ნი სა და მოლ-

დო ვის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, სა ქარ თ-

ვე ლო ენერ გე ტი კუ ლად აღარ არის 

და მო კი დე ბუ ლი რუ სეთ ზე; ელექ ტ რო ე-

ნერ გი ას თვი თონ ვა წარ მო ებთ, გა ზის 

ძი რი თად ნა წილს კი ვი ღებთ აზერ ბა ი-

ჯა ნი დან, რომ ლის ხე ლი სუფ ლე ბა სის-

ხ ლ ხორ ცე უ ლა დაა და ინ ტე რე სე ბუ ლი 

ჩვე ნი წარ მა ტე ბით. 

რუ სეთს შე უძ ლი ა, ისევ დაგ ვი წე სოს 

ემ ბარ გო ღვი ნის, მი ნე რა ლუ რი წყლე-

ბი სა და ხილ - ბოს ტ ნე უ ლის იმ პორ ტ ზე, 

რო მე ლიც სულ ცო ტა ხნის წინ მოგ ვიხ ს-

ნა. ეს არა სა სი ა მოვ ნო იქ ნე ბა, მაგ რამ 

ასე თი დარ ტყ მა ერ თხელ უკ ვე გა და ვი-

ტა ნეთ და, წე სით, გარ კ ვე უ ლი იმუ ნი ტე-

ტი უნ და გა მოგ ვე მუ შა ვე ბი ნა. 

რჩე ბა ში და ძა ლე ბით მა ნი პუ ლი-

რე ბა. სა ქარ თ ვე ლოს ამ მხრი ვაც უპი-

რა ტე სო ბა აქვს: მას არა ჰყავს აშ კა რა 

პრო რუ სუ ლი რე გი ო ნე ბი (როგორც 

უკ რა ი ნას), ან ძლი ე რი ნე ო კო მუ ნის-

ტუ რი პარ ტია (როგორც მოლ დო ვას). 

სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის გა მო კითხ-

ვებ ში ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის მხარ და ჭე რა 

მა ღალ ნიშ ნულ ზე ა. არ სე ბობ და ეჭ ვი, 

რამ დე ნად გა აგ რ ძე ლებ და პრო ევ რო-

პულ კურსს „ქართული ოც ნე ბა“; თუმ ცა 

მი სი რი ტო რი კა ხან და ხან არა თან მიმ-

დევ რუ ლი ა, ჯერ ჯე რო ბით ხე ლი სუფ-

ლე ბის ნა ბი ჯე ბი ამ ეჭ ვებს ნაკ ლე ბად 

ამარ თ ლებს. თუ „ოცნება“ გა აგ რ ძე ლებს 

ევ რო პუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის მხარ და ჭე რას, 

თით ქ მის იდე ა ლუ რი ვი თა რე ბა გვექ-

ნე ბა: პრო ევ რო პულ მთავ რო ბას კი დევ 

უფ რო პრო ევ რო პუ ლი ოპო ზი ცია უპი-

რის პირ დე ბა. ღი ად პრო რუ სუ ლი ნი ნო 

ბურ ჯა ნა ძის მი ერ ბო ლო არ ჩევ ნებ ზე 

აღე ბუ ლი 10 პრო ცენ ტი ქვეყ ნის კურსს 

ხი ფათს ვერ შე უქ მ ნის. 

ეკ ლე სია ევ რო პის 
წი ნა აღ მ დეგ?
ყვე ლა ზე სე რი ო ზუ ლი მო კავ ში რე, რო-

მე ლიც რუ სეთს სა ქარ თ ვე ლოს შიგ ნით 

ჰყავს, არის დო მი ნან ტუ რი მარ თ ლ მა-

დი დებ ლუ რი ეკ ლე სია და მის ორ ბი ტა-

ზე მოტ რი ა ლე ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა თუ 

ჯგუ ფე ბის ქსე ლი. მო კავ ში რე ო ბის სა-

ფუძ ვე ლი სწო რედ და სავ ლუ რი ღი რე ბუ-

ლე ბე ბი სა და ინ ს ტი ტუ ტე ბის მტრო ბა ა, 

ანუ აზ რი, რომ ევ რო პუ ლი ორი ენ ტა ცია 

საფ რ თხეს უქ მ ნის ქარ თულ კულ ტუ რა სა 

და თვით მ ყო ფა დო ბას. სა ქარ თ ვე ლოს 

ევ რო პულ ორი ენ ტა ცი ას და, კონ კ რე-

ტუ ლად, ასო ცი ა ცი ის ხელ შეკ რუ ლე ბის 

ხელ მო წე რას ყვე ლა ზე დი დი საფ რ თხე 

შე იძ ლე ბა აქე დან და ე მუქ როს. მაგ რამ 

რამ დე ნად დი დია ეს საფ რ თხე და მი სი 

გან ხორ ცი ე ლე ბის რა კონ კ რე ტუ ლი სცე-

ნა რე ბი შე იძ ლე ბა წარ მო ვიდ გი ნოთ? 

ჯერ ჯე რო ბით თვი თონ ეკ ლე სი აც 

ში ნა გა ნად გა ყო ფი ლია ამ სა კითხ ში: 

სა პატ რი არ ქოს ოფი ცი ა ლუ რი პო ზი ცია 

არ ეწი ნა აღ მ დე გე ბა სა ქარ თ ვე ლოს ევ-

რო პულ ორი ენ ტა ცი ას. მაგ რამ ძა ლი ან 

ბევ რი ანა ფო რი ა ნი ადა მი ა ნი იყე ნებს ფ
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თუ „ოცნება“ გააგრძელებს ევროპული 
ინტეგრაციის მხარდაჭერას, თითქმის 
იდეალური ვითარება გვექნება: პროევროპულ 
მთავრობას კიდევ უფრო პროევროპული 
ოპოზიცია დაუპირისპირდება. 

საქართველოსპრეზიდენტიგიორგიმარგველაშვილიესაუბრებამედიას
ევროკავშირისაღმოსავლეთისპარტნიორობისსამიტისმსვლელობისასვილნიუსში.
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ამ ბი ონს და არა მარ ტო ამ ბი ონს იმ გ-

ვა რი პო ზი ცი ე ბის სა ქა და გებ ლად, რაც, 

ლო გი კუ რად, ევ რო პულ ორი ენ ტა ცი ას 

უნ და გა მო რიცხავ დეს. 

რამ დე ნად რე ა ლის ტუ რია სცე ნა რი, 

რომ სა პატ რი არ ქო პო ზი ცი ას შე იც ვ ლის 

და ღი ად და უ პი რის პირ დე ბა ევ რო პას-

თან ასო ცი რე ბას? ან, იქ ნებ, ეკ ლე სი ის 

ღია თუ ფა რუ ლი მხარ და ჭე რით ფარ თო 

პრო პა გან დის ტუ ლი კამ პა ნია გა ი შა ლოს 

ევ რო პის რო გორც ჯო ჯო ხე თის მო ცი-

ქუ ლის წი ნა აღ მ დეგ და ამან გავ ლე ნა 

მო ახ დი ნოს სამ თავ რო ბო კურ ს ზე? შეგ-

ვიძ ლია წარ მო ვიდ გი ნოთ კი დევ ერ თი 

სცე ნა რი: ანა ფო რი ა ნი ადა მი ა ნე ბის 

მი ერ წა ხა ლი სე ბუ ლი რე ლი გი უ რი ნა-

ცი ო ნა ლიზ მი უმ ცი რე სო ბე ბის მხრი დან 

მძაფრ რე აქ ცი ას იწ ვევს, რაც რუ სეთს 

წარ მოქ მ ნი ლი კონ ფ ლიქ ტე ბით მა ნი პუ-

ლი რე ბის სა შუ ა ლე ბას მის ცემს.

ეკ ლე სი ის გავ ლე ნა არ უნ და და ვაკ-

ნი ნოთ, მაგ რამ არც გა ვაზ ვი ა დოთ. სა-

ქარ თ ვე ლოს ევ რო ინ ტეგ რა ცია გა ცი ლე-

ბით უფ რო გრძლე ვა დი ა ნი პრო ექ ტი ა, 

ვიდ რე ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის 

ხელ მო წე რა და მო მა ვალ შიც პრო-

რუ სუ ლი რე ლი გი უ რი ნა ცი ო ნა ლიზ მი 

სე რი ო ზულ ოპო ნენ ტად დარ ჩე ბა. მაგ-

რამ თუნ დაც სო ფელ ჭე ლას ის ტო რი ა, 

სა დაც მი ნა რე თი ჯერ დად გეს, შემ დეგ 

მოხ ს ნეს, მე რე კი მა ინც ისევ დად გეს, 

გვე უბ ნე ბა, რომ ეკ ლე სი ის გავ ლე ნა საც 

აქვს საზღ ვ რე ბი. მთა ვა რი ხე ლი სუფ ლე-

ბის მტკი ცე პო ზი ცი ა ა. 

რა შე იძ ლე ბა შე ე შა ლოს 
ხე ლი სუფ ლე ბას?
ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქ მუ ლი შეგ ვიძ ლია ასე 

შე ვა ჯა მოთ: თუ სა ხელ მ წი ფო ხე ლი სუფ-

ლე ბა მო წო დე ბის სი მაღ ლე ზე დად გა, 

რუ სეთს გა უ ჭირ დე ბა ქვე ყა ნა ზე სე რი ო-

ზუ ლი ზე წო ლის მოხ დე ნა. რა გა მოწ ვე ვე-

ბი აქვს ხე ლი სუფ ლე ბას? 

პრობ ლე მუ რი სფე რო რამ დე ნი მე ა. 

პირ ვე ლია შერ ჩე ვი თი სა მარ თ ლის 

გა მო ყე ნე ბა პო ლი ტი კუ რი ოპო ნენ ტე-

ბის წი ნა აღ მ დეგ. ვილ ნი უს ში რა დეკ 

სი კორ ს კიმ, პო ლო ნე თის სა გა რეო 

საქ მე თა მი ნის ტ რ მა, რო მელ საც, მის 

შვედ კო ლე გას თან, კარლ ბილ დ ტ თან 

ერ თად, აღ მო სავ ლეთ პარ ტ ნი ო რო ბის 

დამ ფუძ ნე ბელ მა მად თვლი ან, საკ მა ოდ 

ნათ ლად (იქნებ, უხე შა დაც) გვითხ რა, 

რა იქ ნე ბა ევ რო პის გზავ ნი ლი სა ქარ თ-

ვე ლოს მთავ რო ბის მი მართ: „რაც იყო, 

იყო, შეწყ ვი ტეთ ეს კავ კა სი უ რი ვენ დე ტა 

და გა და დით რე ფორ მებ ზე“. 

მე ო რეა კომ პე ტენ ტუ რი ეკო ნო მი-

კუ რი პო ლი ტი კა: ეკო ნო მი კუ რი ზრდის 

მკვეთ რი შე ნე ლე ბა და სა ბი უ ჯე ტო 

დე ფი ცი ტის საგ რ ძ ნო ბი ზრდა ჯერ არ 

გა დაზ რ დი ლა სე რი ო ზულ ეკო ნო მი კურ 

კრი ზის ში, მაგ რამ შე იძ ლე ბა გა და ი ზარ-

დოს. კრი ზი სი კი არ არის კარ გი კონ-

ტექ ს ტი ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის 

ხელ მო სა წე რად. 

და ბო ლოს, პრობ ლე მუ რია სა კითხი, 

სი ნამ დ ვი ლე ში ვინ მარ თავს ქვე ყა ნას. 

ბი ძი ნა ივა ნიშ ვი ლი გა დად გა და პო-

ლი ტი კი დან წა ვი და, მაგ რამ სა თა ვე ში 

მი სი ყო ფი ლი თა ნა შემ წე ე ბი არი ან. 

რამ დე ნად იქ ნე ბა ხე ლი სუფ ლე ბა ავ ტო-

ნო მი უ რი ივა ნიშ ვი ლის მი მართ, თუ ეს 

უკა ნას კ ნე ლი მას ზე გავ ლე ნის მოხ დე-

ნას მო ინ დო მებს? სუ ლაც არ ვამ ბობ, 

რომ თა ვის არა ფორ მა ლურ გავ ლე ნას 

ივა ნიშ ვი ლი ქვეყ ნის ევ რო პუ ლი გზი დან 

ასაც დე ნად გა მო ი ყე ნებს. მაგ რამ თუნ-

დაც ის, რომ ამის თე ო რი უ ლი შე საძ ლებ-

ლო ბა არ სე ბობს, ქვეყ ნის თ ვის სე რი ო-

ზუ ლი პრობ ლე მა ა. 

ევ რო პის პო ზი ცია
რას უნ და ვე ლო დოთ ევ რო პის მხრი-

დან? უკე თეს თუ უარეს მდგო მა რე-

ო ბა ში აყე ნებს სა ქარ თ ვე ლოს ჯერ 

სომ ხე თის, შემ დეგ კი უკ რა ი ნის უარი? 

შე იძ ლე ბა, შექ მ ნილ სი ტუ ა ცი ა ში რა ღაც 

პო ზი ტი უ რიც და ვი ნა ხოთ. მომ ხ დარ-

მა, წე სით, ევ რო პა ცო ტა მა ინც უნ და 

„შეაფუცხუნოს“. მან უფ რო მე ტად უნ და 

და ა ფა სოს მოლ დო ვი სა და სა ქარ თ ვე-

ლოს ერ თ გუ ლე ბა ევ რო პუ ლი არ ჩე ვა ნის 

მი მართ. მოლ დო ვის თ ვის უვი ზო რე ჟი-

მის შე თა ვა ზე ბა უკ ვე ამის გა მოვ ლე ნა 

ჩანს: ევ რო პამ არა მარ ტო და ა ჯილ დო-

ვა მოლ დო ვა, არა მედ ეხ მა რე ბა მის 

დღე ვან დელ ხე ლი სუფ ლე ბას, რომ მან 

კო მუ ნის ტებ თან არ ჩევ ნე ბი არ წა ა გოს. 

რიგ ში შემ დე გი ჩვენ უნ და ვი ყოთ. 

მაგ რამ, თუმ ცა „მცირე რე გა ტის“ ლი-

დე რო ბა მოკ ლე ვა დი ან უპი რა ტე სო ბებს 

გვი ქა დის, სტრა ტე გი უ ლად უკ რა ი ნის 

„გადახვევა“ ევ რო პუ ლი გზი დან წა გე-

ბი ა ნია სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის. უკ რა ი ნა 

აღ მო სავ ლეთ პარ ტ ნი ო რო ბის საკ ვან-

ძო ქვე ყა ნა ა; მის გა რე შე ევ რო კავ შირს 

შე იძ ლე ბა კი დევ უფ რო შე უ ნელ დეს 

ინ ტე რე სი ამ პროგ რა მი სად მი, რაც სა-

ქარ თ ვე ლოს პო ლი ტი კურ მხარ და ჭე რა-

ზეც აისა ხე ბა. 

ჯერ ჯე რო ბით უკ რა ი ნის სა კითხი 

ჰა ერ შია გა მო კი დე ბუ ლი. ფორ მა ლუ-

რად, იანუ კო ვიჩ მა პრინ ცი პუ ლად კი არ 

თქვა უარი ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე-

ბის ხელ მო წე რა ზე, არა მედ სა კითხი 

გა და დო. „ევრომაიდანის“ პრო ტეს ტ მა 

შე იძ ლე ბა არ სე ბი თი კო რექ ტი ვე ბი შე-

ი ტა ნოს სი ტუ ა ცი ა ში. რუ სეთ მა ბრძო ლა 

მო ი გო, მაგ რამ ომის შე დე გი ჯერ არ 

ვი ცით. ჩვენ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ 

ამ ომ ში ევ რო პამ, პირ ველ რიგ ში, ევ რო-

პულ მა უკ რა ი ნამ, გა ი მარ ჯ ვოს. ფ
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სტრატეგიები

უოლ-სტრიტი

გონივრული 
კაპიტალდაბანდება 
„შიმშილის 
თამაშებში“
მარკ რაჩესკის მილიარდები მოაქვს თავისი 
ინვესტორებისთვის ისეთი კომპანიის 
საკონტროლო პაკეტების იაფად დაპატრონებით, 
როგორიცაა Lions Gate Entertainment-ი. 
ავტორი: ნათან ვარდი

რო დე საც ფილ მი „შიმშილის თა მა შე-
ბი: ცეცხ ლის ალ ში“ კი ნო ეკ რა ნებ ზე 
გა მო ვა, პრე მი ე რის ღა მეს უამ რავ ცნო ბილ 

სა ხეს შეხ ვ დე ბით – მა გა ლი თად, ისეთ ვარ ს კ ვ-

ლა ვებს, რო გო რე ბიც არი ან ჯე ნი ფერ ლო უ რენ სი 

და დო ნალდ სა ზერ ლენ დი ან მწე რა ლი სი უ ზენ 

კო ლინ ზი. სადღაც მათ შო რის, წი თელ ხა ლი ჩა-

ზე, ფო ტოგ რაფ თა ყუ რადღე ბის მიღ მა, იქ ნე ბა 

ადა მი ა ნი, რო მე ლიც „შიმშილის თა მა შე ბი სა გან“ 

ყვე ლა ზე მე ტად დარ ჩა მო გე ბუ ლი: ეს კა ცია მარკ 

რა ჩეს კი, თავ მ ჯ დო მა რე კი ნო- და ტე ლეს ტუ დია 

Lions Gate Entertainment Corp.-ისა, რო მელ მაც 

„შიმშილის თა მა შე ბი“, „შეშლილები“ და სხვა 

ცნო ბი ლი ჰი ტე ბი გა და ი ღო. 

54 წლის რა ჩეს კი მარ თავს მან ჰე ტე ნის 

$6-მილიარდიან სა ინ ვეს ტი ციო ფირ მა MHR Fund 

Management-ს, რო მე ლიც Lions Gate-ის 38%-იანი 

წი ლის მფლო ბე ლი უმ ს ხ ვი ლე სი აქ ცი ო ნე რი ა. ამ 

თა ნამ დე ბო ბა ზე მის მა შე მო სა ვალ მა, პო ტენ ცი-

უ რი მო გე ბის სა ხით, $1,5 მი ლი არ დი შე ად გი ნა. 

რა ჩეს კი ფიქ რობს, რომ „შიმშილის თა მა შე-

ბის“ მე ო რე ფილ მი დან ბევ რად მეტს მი ი ღებს. 

„ძალიან გა მიკ ვირ დე ბა, თუ ეს ფილ მი უხ ვ შე მო-

სავ ლი ა ნი არ იქ ნე ბა“, – ამ ბობს ის. 

მაგ რამ რა ჩეს კი გულ ჩათხ რო ბი ლი ადა მი ა-

ნია და ჩრდილ ში ყოფ ნას ამ ჯო ბი ნებს. ჰო ლი ვუ-

დი სავ სეა ფუ ლის დი დი ტომ რე ბით, რომ ლებ საც 

კი ნო ინ დუს ტ რი ის ბრწყინ ვა ლე ბა იზი დავს და მა-

ხე ში აბამს, რაც მათ თ ვის მხო ლოდ და ნა კარ გით 

სრულ დე ბა. მაგ რამ რა ჩეს კი მათ გან გან ს ხ ვავ დე-

ბა, მან წყნა რად და უხ მა უ როდ იშო ვა ფუ ლი. 2007 

წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, მის ბო ლო ფონდს ყო-

ველ წ ლი უ რად 13%-იანი მო გე ბა მო აქვს, სტუ დია 

Lions Gate-ისა და იმ ინ ვეს ტი ცი ე ბის წყა ლო ბით, 

რომ ლებ საც ის სხვა დას ხ ვა სფე რო ში ახორ ცი ე-

ლებს – სატ ვირ თო გა და ზიდ ვე ბით დაწყე ბუ ლი და 

ენერ გე ტი კით დამ თავ რე ბუ ლი. ის დარ წ მუ ნე ბუ-

ლი ა, რომ, თუ ყვე ლა ფე რი ასე კარ გად გაგ რ ძელ-

დე ბა, სულ ცო ტა, $200 მი ლი ონს და შე საძ ლოა 

მეტ საც მი ი ღებს. ამ ჟა მად ის ცდი ლობს $2,75 

მი ლი არ დი მო ი ზი დოს ახა ლი ერ თობ ლი ვი სა ინ-

ვეს ტი ციო პრო ექ ტი სათ ვის. „ის ძა ლი ან, ძა ლი ან 

კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი ა, – ამ ბობს ვე ტე რა ნი უოლ-

ს ტ რი ტე ლი ინ ვეს ტო რი, ბან კი რი ჯო ზეფ პე რე ლა, 

რო მე ლიც რა ჩეს კის ხში რად ხვდე ბა რო გორც 

დი რექ ტორ თა საბ ჭო ში, ისე გოლ ფის მო ე დან ზე. – 

მას ნამ დ ვი ლად სურს გა მარ ჯ ვე ბა“. 

რა ჩეს კი, რო მე ლიც ად რე კარლ იკა ნის მო-

ად გი ლე იყო, ახ ლა თა ვის ყო ფილ უფ როს თან 

ერ თად კა პი ტალ და ბან დე ბებს ახორ ცი ე ლებს, მი-

უ ხე და ვად იმი სა, რომ ოდეს ღაც Lions Gate-ის გა-

მო ერ თ მა ნეთ ში სამ კ ვ დ რო- სა სი ცოცხ ლო ბრძო-

ლა ჰქონ დათ გა ჩა ღე ბუ ლი. რა ჩეს კი, რო გორც 

წე სი, პრობ ლე მურ აქ ტი ვებ ზე დებს ფსონს, რაც 

ფი ნან სუ რი თა მა შის ყვე ლა ზე სა ში ში მი მარ თუ-

ლე ბაა და ხში რად ხისტ მოქ მე დე ბებს მო ითხოვს. 

რა ჩეს კი იყე ნებს ინ ვეს ტი რე ბის უნი კა ლურ 

სტილს, რო მე ლიც მას ად გილს უჩენს სადღაც ჰეჯ 

- ფონ დე ბის სწრა ფად მოქ მედ ტრე ი დე რებ სა და 

კერ ძო სა აქ ციო ინ ვეს ტო რებს შო რის, რომ ლე ბიც 

კომ პა ნი ებს კრე დი ტით აღე ბუ ლი სახ ს რე ბით ყი-

დუ ლო ბენ. ნაც ვ ლად ამი სა, რა ჩეს კი ამ ჯო ბი ნებს 

და ვა ლი ა ნე ბის მქო ნე პრობ ლე მუ რი კომ პა ნი ე ბის 

მი ნო რი ტა რუ ლი პა კე ტე ბის ყიდ ვას იმ პი რო ბე-

ბით, რომ ლე ბიც მას სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, თა ვი სი 

შე ხე დუ ლე ბი სა მებრ იმოქ მე დოს საკ მა ოდ დი დი 

ხნის გან მავ ლო ბა ში ისე, რომ არა ფე რი გა და ი-

ხა დოს ამ პრი ვი ლე გი ი სათ ვის. ზოგ ჯერ ის ჰეჯ - 

ფონ დის ენერ გი უ ლი ტრე ი დე რი ვით იქ ცე ვა: ყი-

დუ ლობს აქ ცი ა თა პა კე ტებს, შემ დეგ მო ითხოვს 

ად გი ლებს კომ პა ნი ის დი რექ ტორ თა საბ ჭო ში 

და ცვლი ლე ბებს მე ნეჯ მენ ტ ში – რო გორც მო იქ ცა 

ბო ლოდ რო ინ დე ლი კა პი ტალ და ბან დე ბი სას სატ-

ვირ თო მან ქა ნე ბის მწარ მო ე ბელ პრობ ლე მურ 

კომ პა ნია Navistar International-ში – მაგ რამ ზე-

მოხ სე ნე ბუ ლი ტრე ი დე რე ბი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, 

ის ინ ვეს ტი რე ბას წლე ბის გან მავ ლო ბა ში აგ რ ძე-

ლებს. ამის მა გა ლი თია სა ტე ლი ტურ ოპე რა ტორ 

Loral Space & Communications-ში მი სი სა ოც რად 
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წარ მა ტე ბუ ლი მო ნა წი ლე ო ბა, რო მე ლიც ათ წელ-

ზე მე ტი ა, გრძელ დე ბა. რა ჩეს კი არა სო დეს ყი დუ-

ლობს კომ პა ნი ას აუქ ცი ონ ზე ნაღ დი ფუ ლით. 

სხვა სიტყ ვე ბით, რა ჩეს კი გაქ ნი ლი ბიზ ნეს მე-

ნი ა. თა ვის ოფის ში ის ყო ველ თ ვის ფან ჯ რის კენ 

ზურ გით ზის, რა თა ყვე ლაფ რის, რაც მის გარ შე მო 

ხდე ბა, და ნახ ვა შეძ ლოს. მას მარ ტი ვად შე უძ ლია 

სა კუ თა რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის დი აგ რა მე ბის თავ და-

ყი რა და ხატ ვა მათ თ ვის, ვინც მის პი რის პირ ზის. 

რა ჩეს კი უბ რა ლოდ ცდი ლობს შორს და ი ჭი როს 

თა ვი ისე თი თა მა შის გან, რო მელ შიც ჰეჯ - ფონ-

დე ბის ტრე ი დერ თა უმე ტე სო ბა იბ რ ძ ვის, რა თა 

სა ბაზ რო ფა სებს გა და ა ჭარ ბოს, სა კონ ტ რო ლო 

პა კეტ თა შემ ს ყიდ ვე ლი მაგ ნა ტე ბი კი უდი დეს 

თან ხებს იხ დი ან ისეთ მსხვილ და წარ მა ტე ბულ 

კომ პა ნი ებ ში, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, Goldman 

Sachs-ი. „შეგიძლია იყი დო კომ პა ნი ის სა კონ ტ-

რო ლო პა კეტ ზე ნაკ ლე ბი, მაგ რამ მა ინც მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი გავ ლე ნით სარ გებ ლობ დე და აკონ ტ რო-

ლებ დე მას და თან ისე, რომ ეს ბევ რი არა ფე რი 

გიჯ დე ბო დეს, – აცხა დებს ის თა ვის პირ ველ 

ოფი ცი ა ლურ ინ ტერ ვი უ ში. – ჩე მი კრე დო ასე თი ა: 

ან შენ უნ და აკონ ტ რო ლებ დე შენს სა კუ თარ 

ინ ვეს ტი ცი ებს, ან ვინ მე უნ და აკონ ტ რო ლებ დეს 

მათ და ამ შემ თხ ვე ვა ში ის შენ ზე არ იზ რუ ნებს“. 

რა ჩეს კის მა მა ერთ დროს ბე ის ბო ლის პრო-

ფე სი ო ნა ლი მო თა მა შე იყო, რო მელ მაც მოგ ვი-

ა ნე ბით მცი რე ფო ტო ბიზ ნე სი შე ი ძი ნა. რა ჩეს კი 

ქა ლაქ კლიფ ტონ ში (ნიუ-ჯერსის შტა ტი) სა შუ ა ლო 

კლა სის რა ი ონ ში იზ რ დე ბო და და დროს ქა ლა-

ქის ქუ ჩებ ში სტიკ ბო ლის თა მაშ ში ატა რებ და. ის 

ვარ ჯი შობ და სირ ბილ ში, წარ მა ტე ბებს მი აღ წია 

მა თე მა ტი კა ში და და ამ თავ რა პენ სილ ვა ნი ის 

უნი ვერ სი ტე ტი (1981 წელს). სამ წე ლი წად ში მე დი-

ცი ნის დოქ ტო რის წო დე ბა მი ი ღო სტენ ფორ დის 

უნი ვერ სი ტეტ ში და იქ ვე გა აგ რ ძე ლა სწავ ლა ბიზ-

ნე სის მარ თ ვის ფა კულ ტეტ ზე. ის ტა ხოს ტბა ზე, 

ბლეკ - ჯე კის მა გი დას თან კარ ტის თვლით აფი-

ნან სებ და სა კუ თარ გა ნათ ლე ბას სტენ ფორ დ ში. 

სწავ ლის დამ თავ რე ბის შემ დეგ მან ორი წე ლი 

იმუ შა ვა რო ბერტ ბას თან, სა დაც ფო კუ სი რე ბუ ლი 

იყო ამ ტე ხა სე ლი მი ლი არ დე რის ინ ვეს ტი ცი ა ზე 

მან ჰე ტე ნის სას ტუმ რო Plaza-ში და ამ ზა დებ და 

ნი ა დაგს იმი სათ ვის, რომ მო გე ბი ა ნად მი ე ყი და 

ის დო ნალდ ტრამ პის თ ვის. მა ლე ის იკან თან 

გა და ვი და. მე დი ცი ნის სფე რო ში მას არა სო დეს 

უმუ შა ვი ა. 

რა ჩეს კი ექ ვ სი წლის გან მავ ლო ბა ში – 1990 

წლი დან 1996 წლამ დე – იკა ნის მარ ჯ ვე ნა ხე ლი 

იყო და კარ გად შე ის წავ ლა ინ ვეს ტო რის პრო ფე-

სი ა. ეს გახ ლ დათ სა უ კე თე სო დრო პრობ ლე მურ 

კომ პა ნი ებ ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის ჩა სა დე ბად. რა ჩეს-

კი ეხ მა რე ბო და იკანს, ხე ლი მო ეთ ბო სპე კუ ლა ცი-

უ რი ობ ლი გა ცი ე ბის ბუ მი თა და და ნა ზო გე ბი სა და 

სეს ხე ბის კრი ზი სით და ზა რა ლე ბულ თა ხარ ჯ ზე, 

იმ გა რი გე ბებ ში, რომ ლებ შიც ჩარ თუ ლი იყო 

Western Union-ი და 7-Eleven-ის მფლო ბე ლი. იკა-

ნი სა და რა ჩეს კის ურ თი ერ თო ბა ორი ვეს თ ვის 

სა სარ გებ ლო იყო, მაგ რამ იკა ნი ხვდე ბო და, რომ 

რა ჩეს კის უნ დო და სა კუ თა რი შოუ ემარ თა. მარ თ-

ლაც, მა ლე რა ჩეს კი იკანს გა მო ე ყო და სა კუ თა რი 

კომ პა ნი ა, MHR Fund Management-ი, და ა ფუძ ნა. 

იკა ნი რა ჩეს კის ფონ დის ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი 

ინ ვეს ტო რიც კი გახ და – მათ ჩოგ ბურ თის თა მა-

ში სას გა დაწყ ვი ტეს, რამ დენს გა ი მე ტებ და იკა ნი 

რა ჩეს კის ფონ დის თ ვის. 

ათი წლის შემ დეგ კი რა ჩეს კი და იკა ნი სხვა-

დას ხ ვა ბა ნაკ ში აღ მოჩ ნ დ ნენ. 2004 წლი დან 

რა ჩეს კიმ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წი ლი და აგ რო ვა Lions 

Gate-ში, იმ დრო ის თ ვის საკ მა ოდ პრობ ლე მურ 

კი ნოს ტუ დი ა ში. MHR-თან და დე ბუ ლი ერ თ - 

ერ თი პირ ვე ლი გა რი გე ბით, რა ჩეს კიმ შე სა ნიშ-

ნა ვი შე ნა ძე ნი გა ა კე თა Marvel Entertainment-ის 

უცნობისახე:მარკრაჩეს-
კიბედნიერიაიმით,რომ
ერთ-ერთიწარმატებული
ინვესტორია,რომელზეც
არაფერისმენიათ.
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გა უ ფა სუ რე ბუ ლი ობ ლი გა ცი ე ბის სა ხით, რომ-

ლებ საც ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში ინა ხავ და. 

ობ ლი გა ცი ე ბის ფა სი გა ი ზარ და ოთხი წლის 

შემ დეგ, რო დე საც Marvel Entertainment-მა მი ი-

ღო უფ ლე ბა Spider-Man-ის („ადამიანი-ობობა“) 

სე რი ე ბის გა და ღე ბა ზე. „ამან თვა ლი ამი ხი ლა და 

ასე თი გა რი გე ბის ფა სე უ ლო ბა და მა ნა ხა“, – ამ-

ბობს რა ჩეს კი.

Lions Gate-ის სა ხით რა ჩეს კიმ შე ი ძი ნა ძლი-

ე რი მმარ თ ვე ლი 

გუნ დი გე ნე რა ლუ რი 

აღ მას რუ ლებ ლის, 

ჯონ ფელ თე ი მე რი სა 

და მა იკლ ბერ ნ-

სის მე თა უ რო ბით, 

რო მელ თა აგ რე სი-

უ ლი შე უ პოვ რო ბა 

წინ ს ვ ლის დიდ 

პერ ს პექ ტი ვა ზე 

მეტყ ვე ლებ და. 2003 

წელს ეს დუ ე ტი ენერ გი უ ლად შე უდ გა ფილ მო-

თე კის შექ მ ნას Artisan Entertainment-ისათვის, 

რო მე ლიც იმ ჟა მად 8 000 ფილ მი სა და სა ტე ლე ვი-

ზიო შო უს მფლო ბე ლი იყო. მაგ რამ რამ დე ნი მეწ-

ლი ა ნი ინ ვეს ტი რე ბის შემ დეგ მმარ თ ვე ლი გუნ დი 

იკა ნის თავ დას ხ მე ბის ობი ექ ტი გახ და. მას Lions 

Gate-ის დი დი წი ლი ჰქონ და შე ძე ნი ლი და არ 

იწო ნებ და ფილ მო თე კე ბის მსგავს წა მოწყე ბებ ზე 

ფუ ლის ხარ ჯ ვას. იკანს ჰქონ და კომ პა ნი ის შთან-

თ ქ მის მცდე ლო ბა, მაგ რამ Lions Gate-ს რა ჩეს კი 

და ეხ მა რა, გა მო ის ყი და რა კომ პა ნი ის და ვა ლი ა-

ნე ბა, რითაც მილიონობით აქცია შეიძინა – $6,20 

აქ ცი ა ზე – რი თაც და ა სუს ტა იკა ნის აქ ცი ე ბი. იკა ნი 

მას შემ დეგ და ნებ და, რაც წა ა გო სა სა მარ თ ლო 

და ვა დი რექ ტორ თა საბ ჭო სა და რა ჩეს კის თან, 

რო მელ მაც სა ბო ლო ოდ შე ი ძი ნა იკა ნის წი ლი, 

აქ ცი ა ზე $7-ად. 

Lions Gate-ის დი რექ ტორ თა საბ ჭოს წევ რო-

ბი დან ის კომ პა ნი ის დი რექ ტო რო ბამ დე მი ვი და. 

რა ჩეს კიმ ხე ლი მო ა წე რა Summit Entertainment-

ის შეს ყიდ ვის $ 413-მილიონიან გა რი გე ბას, 

რაც ნიშ ნავ და Twilight-ის („ბინდი“) ბო ლო ორ 

ფილ მ ზე უფ ლე ბის მო პო ვე ბას (სალაროს ჯა მუ რი 

შე მო სა ვა ლი: $1,5 მი ლი არ დი) და აგ რეთ ვე დიდ 

ინ ვეს ტი ცი ებს „შიმშილის თა მა შე ბის“ პირ ველ 

ფილ მ ში, რო მელ მაც $691 მი ლი ო ნი სა ლა რო შე-

მო სა ვა ლი მო უ ტა ნა კომ პა ნი ას. უოლ - ს ტ რი ტი ამ 

სე რი ა ლის მე ო რე ფილ მის გან და ახ ლო ე ბით $950 

მი ლი ონს ელის. ბო ლო სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში 

Lions Gate-ის აქ ცი ე ბის ფას მა ოთხ ჯერ და მე ტად 

მო ი მა ტა და აქ ცი ა ზე $36-ს მი აღ წი ა. „ჰოლივუდში 

კითხუ ლო ბენ, ვინ არის ის, – ამ ბობს Lions Gate-ის 

ვი ცე- თავ მ ჯ დო მა რე მა იკლ ბერ ნ სი. – მარკს პო-

პუ ლა რო ბა არ აღელ ვებს. მას არ სურს კა მე რე ბის 

წინ პო ზი რე ბა – ის მხო ლოდ ფუ ლის კე თე ბა ზე 

ზრუ ნავს“. 

სტრატეგიები უოლ-სტრიტი

რაჩესკიმნაძლევი
დადოთავისმასწავლე-
ბელთან,კარლიკანთან,
რომდიდიფულისხარ-
ჯვაისეთსაკუთრებაზე,
როგორიცაა„შიმშილის
თამაშები“,კიდევუფრო
დიდიფულისმომტანია.
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„მას შემ დეგ, რაც ჩვენ თან აღარ 
მუ შა ობს, ცხა დი ა, არა ერ თხელ 
აღ მოვ ჩე ნილ ვართ ერ თ მა ნე თის 
სა პი რის პი რო მხა რეს, მაგ რამ 
მე მა ინც ვეს წ რე ბი ხოლ მე მის 
ოჯა ხურ წვე უ ლე ბებს“.
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მი უ ხე და ვად Lions Gate-სათვის გა ჩა ღე-

ბუ ლი ბრძო ლი სა, იკა ნი და რა ჩეს კი ერ თ მა-

ნე თის მტრე ბად არ ქცე უ ლან. „მან სწრა ფად 

აით ვი სა ჩე მი გაკ ვე თი ლე ბი, – ამ ბობს 

იკა ნი. – მას შემ დეგ, რაც ჩვენ თან აღარ 

მუ შა ობს, ცხა დი ა, არა ერ თხელ აღ მოვ-

ჩე ნილ ვართ ერ თ მა ნე თის სა პი რის პი რო 

მხა რეს, მაგ რამ მე მა ინც ვეს წ რე ბი ხოლ მე 

მის ოჯა ხურ წვე უ ლე ბებს“. ამ ჟა მად ორი-

ვე ერთ გუნ დ შია და ცდი ლობს Navistar-ს 

წარ მა ტე ბა და უბ რუ ნოს. შარ შან რა ჩეს კიმ 

დი დი ლუკ მა ჩა იგ დო ხელ ში მას შემ დეგ, 

რაც გე ნე რა ლურ მა მე ნე ჯერ მა დენ უს ტი-

ან მა სატ ვირ თო მან ქა ნე ბის მწარ მო ე ბე ლი 

გა კოტ რე ბის პი რას მი იყ ვა ნა, ცდი ლობ და 

რა შე ე მუ შა ვე ბი ნა ახა ლი ტექ ნო ლო გი ის 

ძვი რად ღი რე ბუ ლი ძრა ვა, რო მელ მაც არ 

გა ა მარ თ ლა. რა ჩეს კის ინ ვეს ტი ცი ე ბის 

გა მო ჩე ნი დან რამ დე ნი მე კვი რის თავ ზე 

უს ტი ა ნი კომ პა ნი ი დან გაქ რა. ცო ტა ხან ში 

რა ჩეს კიმ და იკან მა დი რექ ტორ თა საბ ჭო-

ში და ი კა ვეს ად გი ლე ბი და ტროი კლერ-

კი, კომ პა ნი ის პრე ზი დენ ტი და მთა ვა რი 

სა ო პე რა ციო დი რექ ტო რი გე ნე რა ლუ რი 

აღ მას რუ ლებ ლის პოს ტ ზე გა იყ ვა ნეს. 2013 

წლის თ ვის კომ პა ნი ის ძი რი თა დი კა პი ტა ლი 

70%-ით გა ი ზარ და. 

რა ჩეს კი აცხა დებს, რომ ის მიზ ნად არ 

ისა ხავს სწრა ფი ილე თის გა მო ყე ნე ბას 

Navistar-თან და კავ ში რე ბით; ის ამ ბობს, 

რომ მზად არის გრძე ლი გზის გა სავ ლე ლად. 

მან იცის, რა არის გამ ძ ლე ო ბა. ის ფიტ ნე სის 

ფა ნა ტი კო სი ა, რო მე ლიც საქ მი ან ზა რებს 

სირ ბი ლის დროს პა სუ ხობს. გარ და ამი სა, 

ის და დის სატ რე ნა ჟო რო დარ ბაზ ში და 

სა ცუ რაო აუზ ზე. თა ვი სი სა უ კე თე სო კა პი-

ტალ და ბან დე ბა მან, შე საძ ლო ა, 2002 წელს 

გა ა კე თა, რო დე საც პირ ვე ლად შე ის ყი და 

გა უ ფა სუ რე ბუ ლი ობ ლი გა ცი ე ბი და Loral-ის 

სა ბან კო ვა ლი. იმ დროს სა ტე ლი ტუ რი ინ-

დუს ტ რია დან გ რე ვის პი რას იყო მი სუ ლი 

ჭარ ბ წარ მო ე ბის გა მო. Loral-ი აწარ მო ებ და 

და ამუ შა ვებ და თა ნამ გ ზავ რებს და აქი რა-

ვებ და რეტ რან ს ლა ტო რებს, რა ჩეს კის კი 

მოს წონ და მა ღა ლი ბა რი ე რე ბის გა და ლახ-

ვა. 2003 წელს, რო დე საც Loral-მა, რო გორც 

უმ ს ხ ვი ლეს მა არა უზ რუნ ველ ყო ფილ მა 

კრე დი ტორ მა, გა კოტ რე ბის გა ნაცხა დი 

გა ა კე თა, რა ჩეს კი, მას ზე კონ ტ რო ლის 

მო სა პო ვებ ლად, სა თა ვე ში ჩა უდ გა არა უზ-

რუნ ველ ყო ფილ კრე დი ტორ თა კო მი ტეტს. 

„საინვესტიციო სტრა ტე გია ძი რი თა დად 

ასე თი ა: ‘ის, ვი საც მო ლა პა რა კე ბის მა გი-

დას თან ყვე ლა ზე მე ტი ბერ კე ტი აქვს, წილს 

იგებს სა წარ მოს კა პი ტალ ში’“, – ამ ბობს 

რა ჩეს კი. 

2005 წელს, რო დე საც Loral-მა გა კოტ-

რე ბის პრო ცე დუ რა და ას რუ ლა, რა ჩეს კიმ 

ამ კომ პა ნი ის პრე ზი დენ ტის თა ნამ დე ბო-

ბა და ი კა ვა და კომ პა ნი ის დი რექ ტორ თა 

საბ ჭოს ცხრა ად გი ლი დან სა მი მის ხელთ 

აღ მოჩ ნ და, რა მაც მო გე ბა მო უ ტა ნა მას 

შემ დეგ, რაც კომ პა ნია კვლავ წარ მა ტე ბის 

გზას და ად გა. რა ჩეს კიმ Loral-ის ვა ლებ ში 

გა დახ დი ლი ფუ ლის ნა წი ლი ორ მა გად და იბ-

რუ ნა, და ნარ ჩე ნი კი კომ პა ნი ის აქ ტი ვე ბად 

აქ ცი ა. 2007 წელს მან კი დევ $300 მი ლი ო ნი 

და ა ბან და პრი ვი ლე გი ურ აქ ცი ებ ში, რა თა 

Loral-ს დახ მა რე ბო და Telesat-ის – კა ნა დის 

სა ტე ლი ტუ რი მომ სა ხუ რე ბის ფაქ ტობ რი ვი 

მო ნო პო ლის ტის – აქ ცი ე ბის სა კონ ტ რო ლო 

პა კე ტის შეს ყიდ ვა ში. რო დე საც აქ ცი ე-

ბის ფა სებ მა ზრდა და იწყო, ზო გი ერ თი 

აქ ცი ო ნე რი, მათ შო რის Highland Capital 

Management-ი, უკ მა ყო ფი ლო დარ ჩა რა-

ჩეს კი სა და Loral-ს შო რის მე ტის მე ტად 

მო სა ხერ ხე ბე ლი ურ თი ერ თო ბის გა მო. 

დე ლა ვე რის მო სა მარ თ ლე და ე თან ხ მა 

მათ და რა ჩეს კის პრი ვი ლე გი უ რი აქ ცი ე ბი 

შე ამ ცი რა, ასე ვე ჩა მო არ თ ვა ხმის უფ ლე ბა. 

მი უ ხე და ვად ამი სა, რა ჩეს კიმ, ფაქ ტობ-

რი ვი და პო ტენ ცი უ რი მო გე ბის სა ხით, 

და ახ ლო ე ბით $2 მი ლი არ დი შე აგ რო ვა, 

დი ვი დენ დე ბი სა და Loral-ის მი ერ შარ შან 

გა ყი დუ ლი თა ნამ გ ზავ რე ბის მწარ მო ე ბე-

ლი ავ ტო ო პე რა ტო რი დან მი ღე ბუ ლი $968 

მი ლი ო ნის ჩათ ვ ლით. 

და მა ინც, მი უ ხე და ვად წარ მა ტე ბი სა, 

რა ჩეს კიმ იცის თა ვი სი ზღვა რი. რო დე-

საც საქ მე ფილ მის გა და ღე ბას ეხე ბა, ის 

ბურ თ სა და მო ე დანს ამ საქ მის პრო ფე სი-

ო ნა ლებს უთ მობს. „მე რომ ვინ მეს როლ ზე 

შერ ჩე ვა და ვიწყო, – იცი ნის ის, – ჩვე ნი 

საქ მე წა სუ ლი ა“.  

წიგ ნის მი მო ხილ ვა

„რუკადატერიტორია:რისკი,ადამიანური
ბუნებადაპროგნოზირებისმომავალი“(The
MapandtheTerritory:Risk,Human
NatureandtheFutureofForecasting)
ალანგრინსპენისნაცვლადვინმესხვას
რომდაეწერა,გამომცემლისპოვნაძალიან
გაუჭირდებოდა.გაცხადებულმიზანს–გან-
მარტოს2008წლისფინანსურიკრიზისის
ეკონომიკურიპროგნოზირებისმარცხი(და
თუამაზემიდგასაქმე,თავადგრინსპენის
მარცხიკრიზისისპრევენციისკუთხით)–წიგ-
ნშისაოცრადმცირეადგილიაქვსდათმობი-
ლი.ნაცვლადამისა,ავტორიმკითხველებს
უმასპინძლდებარაღაცუსისტემომაკროე-
კონომიკურიკვლევით,რომელიცმერყეობს
ბანალურბიჰევიორიზმსა(შიშიამოძრავებს
ბაზრებს)დატექნოკრატიულგაუგებრო-
ბასშორის(უთანხმოებაLIBOR-OIS-სა
[ლონდონისბანკთშორისიტარიფისშემო-
თავაზება–ერთდდღიანისვოპიინდექსზე]
დახუთწლიანისაბანკოCDS-ის[საკრედიტო
დეფოლტურისვოპი]სპრედებსშორის).ის
13გვერდი(388-გვერდიანიწიგნიდან),
რომლებსაცგრინსპენიუთმობსთემას„ფული
დაინფლაცია“–სავარაუდოდ,ცენტრალუ-
რიბანკირისუმნიშვნელოვანესსაზრუნავს
–შეურაცხმყოფლადუშინაარსოა.აქის
ისეთპოზიციასიკავებს,რომელიცსრულიად
ეწინააღმდეგებამისქმედებებსფედერალურ
მთავრობაში,მაგრამარააქვსგადახვევები
აპოლოგიისაკენ,შესაძლოაიმიტომ,რომ
გრინსპენი,როგორცადამიანი,არიგრძნობა
წიგნისფურცლებიდან.

–მაიკლნოერი

მან დაგ ვ კარ გა 
ჩვენ
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სტრატეგიები

შემობრუნება 

შენ ძველი ბრენდი ხარ, ჩარლი ბრაუნ!
Iconix-ის გენერალურმა აღმასრულებელმა, ნილ კოულმა, თავისი კარიერა ააგო ისეთი 
ბრენდების აღდგენით, როგორიცაა Candie’s-ი და London Fog-ი. ის დარწმუნებულია, 
რომ წარმატებულ ფილმს იმავეს გაკეთება შეუძლია Peanuts-ისათვის.

ავტორი: აბრამ ბრაუნი

63 წლის ბი ჭის თ ვის, რო მელ საც 

არ შე უძ ლია ბურ თის დარ ტყ-

მა, ჩარ ლი ბრა უ ნი საკ მა ოდ 

საქ მი ა ნი ყმაწ ვი ლი ა. ის 

და მი სი Peanuts-ის მე გობ რე ბი გა მო სა ხუ ლი 

არი ან მი სა ლოც ბა რა თებ ზე, ას რუ ლე ბენ მთა-

ვარ რო ლებს ვი დე ო თა მა შებ ში და კვი რა ო ბით 

სი ცოცხ ლის დაზღ ვე ვა საც კი ყი დი ან, რო დე საც 

MetLife-ის დი რი ჟაბ ლე ბი თავს დას ტ რი ა ლე ბენ 

NFL-ის რჩე ულ სტა დი ო ნებს.

ახ ლა ის ჰო ლი ვუდ ში მი დის. ნი უ -ი ორ კ ში და-

ფუძ ნე ბუ ლი Iconix Brand Group-ი – ამ „ბანდის“ 

კორ პო რა ცი უ ლი მშო ბე ლი – დარ წ მუ ნე ბუ ლი ა, 

რომ ბო ლო ფილ მი დან ოც და ათ წელ ზე მე ტი 

ხნის შემ დეგ, Peanuts-ის პირ ვე ლი სრულ მეტ-

რა ჟი ა ნი ფილ მის წყა ლო ბით, შეძ ლებს ბევ რად 

მე ტი გა მო წუ როს ბავ შ ვე ბის გან, დებს რა ფსონს 

ჰო ლი ვუ დუ რი ბლოკ ბას ტე რის მომ ხიბ ვ ლელ, 

თუმ ცა ხან და ხან ილუ ზო რულ პერ ს პექ ტი ვებ ზე. 

„ეს ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო რა მა ა, რაც კი ოდეს მე 

გაგ ვი კე თე ბი ა, – ამ ბობს Iconix-ის გე ნე რა ლუ-

რი აღ მას რუ ლე ბე ლი ნილ კო უ ლი, – და იმე დი 

გვაქვს, რომ ის ორ ჯერ და მე ტად გაზ რ დის 

ჩვენს შე მო სავ ლებს“. 

ეს კარ გი იქ ნე ბო და. კო უ ლის წყა ლო ბით, 

Peanuts-ი Iconix-ის ბიზ ნე სის უმ ს ხ ვი ლეს 

ნა წი ლად... და მი სი დი დი იმედ გაც რუ ე ბის 

წყა როდ იქ ცა. ანა ლი ტი კო სე ბი ვა რა უ დო ბენ, 

რომ Iconix-ი, 33 სხვა დას ხ ვა ბრენ დის ნა რე-

ვი (ძირითადად ისე თი მო დუ რი ბრენ დე ბი სა, 

რო გო რი ცაა Candie’s-ი, London Fog-ი და Joe 

Boxer-ი), მი ი ღებს $137-მილიონიან სარ გე ბელს 

2013 წლის $431-მილიონიანი გა ყიდ ვე ბი დან, რაც 

მე ტია სა მი წლის წინ $333-მილიონიანი გა ყიდ ვე-

ბი დან მი ღე ბულ $99 მი ლი ონ ზე. მაგ რამ გა სუ ლი 

მეოცნებე:Iconix-ისშეფს,
ნილკოულს,მიაჩნია,რომ
აიპადისთაობაშეძლებს
ლიუსის,ლაინუსის,სნუპისა
დაბანდისშეყვარებას.
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ორი წლის გან მავ ლო ბა ში Peanuts-ის მი ერ 

მო ტა ნი ლი შე მო სა ვა ლი სტა ბი ლუ რად და ახ-

ლო ე ბით $80 მი ლი ო ნის დო ნე ზე რჩე ბო და. 

„ჩვენ დი დი სირ თუ ლე ე ბი გა მო ვი ა რეთ ბიზ ნე-

სის მო დერ ნი ზა ცი ის გა მო“, – აღი ა რებს კო უ-

ლი, რო მე ლიც სა კონ ფე რენ ციო დარ ბაზ ში ზის 

– ერ თი ფუ ტის სი მაღ ლის სნუ პის ფი გუ რე ბი თა 

და ბიგ ლის პორ ტ რე ტით გარ შე მორ ტყ მუ ლი. 

2010 წელს, Peanuts-ის შემ ქ მ ნე ლის, ჩარლზ 

შულ ცის, მემ კ ვიდ რე ებ თან პარ ტ ნი ო რო ბით, 

მან ჩა მო ა ყა ლი ბა ერ თობ ლი ვი სა წარ მო, იყი-

და რა E.W. Scripps Co.-სა და United Features 

Syndicate-ის კუთ ვ ნი ლი 80%-იანი წი ლი, 

ცდი ლობ და რა თა ვი სი კომ პა ნი ის გამ რა ვალ-

ფე როვ ნე ბა სა და მო დის ფარ გ ლებს მიღ მა 

გას ვ ლას. ეს $175-მილიონიანი შეს ყიდ ვა 

სი დი დით მე ოთხე იყო Iconix-ის ის ტო რი ა-

ში. კო ულ მა ბევ რი არ სე ბუ ლი სა ლი ცენ ზიო 

შე თან ხ მე ბის გა უქ მე ბა და იწყო და ლი ცენ ზი ე-

ბის სა ერ თო ფონ დი 18%-ით შე ამ ცი რა – და ახ-

ლო ე ბით 900-მდე (დღევანდელი მდგო მა რე-

ო ბით). ის გა და აწყ და სი ტუ ა ცი ას, რო დე საც 

ხუ თი კომ პა ნია ერთ ქვე ყა ნა ში აწარ მო ებ და 

Peanuts-ის თე მა ტურ სა კან ცე ლა რიო სა ქო-

ნელს. „იყო იმ დე ნი $5000-იანი ან $10 000-

იანი გა რი გე ბა, რომ მა თი გან ხორ ცი ე ლე ბა 

არ ღირ და“, – ამ ბობს კო უ ლი (რომლის ძმაც 

მო დის მაგ ნა ტი კე ნე ტი გახ ლავთ). Iconix-მა 

გა ნა თავ სა სნუ პი სო ცი ა ლურ მე დი ა ში, სა დაც 

მან მო აგ რო ვა მიმ დევ რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

რა ო დე ნო ბა (დაახლოებით 170 000 მიმ დე-

ვა რი Twitter-ზე და 2,2 მი ლი ო ნი – Facebook-

ზე). კი დევ უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვან გა რი გე ბას 

ვი დე ო თა მა შე ბის იაპო ნურ დე ვე ლო პერ თან, 

Capcom-თან, შე დე გად მოჰ ყ ვა მო ბი ლუ რი 

თა მა ში Snoopy’s Street Fair-ი (სნუპის ქუ ჩის 

ბაზ რო ბა), რო მელ მაც 18 თვე ში 10 მი ლი ო ნი 

მომ ხ მა რე ბე ლი მო ი ზი და – $1 მი ლი ონ ზე მეტ 

რო ი ალ ტის თან ერ თად. 

თუმ ცა Peanuts-ის შე მო სავ ლის უმ ს ხ ვი-

ლე სი წყა რო ე ბი უც ვ ლე ლი და სტა ბი ლუ რი ა: 

სა ლი ცენ ზიო შე თან ხ მე ბა MetLife-თან, რო-

მელ ზეც, სა ვა რა უ დოდ, მო დის წლი უ რი $12 მი-

ლი ო ნი სი ცოცხ ლის დაზღ ვე ვის რეკ ლა მებ ში 

პერ სო ნა ჟე ბის გა მო ყე ნე ბის სა ნაც ვ ლოდ;  

აგ რეთ ვე ხან გ რ ძ ლი ვი ურ თი ერ თო ბა 

Hallmark-თან (მისალოცი ბა რა თე ბი და სამ შ-

ვე ნი სე ბი) და ABC-სთან (კლასიკური ნა ხე ვარ-

სა ა თი ა ნი სპე ცი ა ლუ რი ტე ლე გა მოშ ვე ბე ბი), 

რო მელ თა გან თი თო ე ულს და ახ ლო ე ბით  

$5 მი ლი ო ნი მო აქვს. 

არც ისე ცუ დი ა. და ამას ემა ტე ბა შე სა ნიშ-

ნა ვი ყო ველ წ ლი უ რი რენ ტა შულ ცის მემ კ ვიდ-

რე ე ბის თ ვის (მამა შულ ცი გარ და იც ვა ლა  

2000 წელს, მი სი უკა ნას კ ნე ლი კო მიქ სის 

გა მოს ვ ლამ დე რამ დე ნი მე სა ა თით ად რე). 

მაგ რამ ეს არ არის საკ მა რი სი კო უ ლი სათ ვის. 

„მას უნ დო და, რომ ბრენ დი გაზ რ დი ლი ყო. 

ჩვენ თავს ვიმ ტ ვ რევ დით, რომ რა ი მე მოგ-

ვე ფიქ რე ბი ნა, – ამ ბობს Iconix-ის ერ თ -ერ თი 

ყო ფი ლი ტოპ - ხელ მ ძღ ვა ნე ლი. – ვფიქ რობ, 

ნი ლის თ ვის მარ თ ლაც პრობ ლე მა გახ და, რომ 

ხან გ რ ძ ლი ვი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში ასე-

თი ზრდა ვერ ხერ ხ დე ბო და. ჩემ თ ვის ეს იყო 

გარ კ ვე ულ წი ლად არა რე ა ლუ რი მო ლო დი ნი 

60 წლის ბრენ დის გან“. 
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უეიდ ჰოლ დე ნი SNL Kagan-იდან ამას ეთან-

ხ მე ბა. „5 წლის ასა კის აუდი ტო რია დღეს, სა-

ვა რა უ დოდ, Peanuts-ს არ იც ნობს, – ამ ბობს ის. 

– ისი ნი არ სხე დან და არ უყუ რე ბენ მულ ტ ფილმს 

„ეს შე სა ნიშ ნა ვი გოგ რა ა, ჩარ ლი ბრა უნ“ (It’s the 

Great Pumpkin, Charlie Brown)“ (იხილეთ ჩარ ჩო 

ქვე მოთ).

და აქ შე მო დის ჰო ლი ვუ დი. ის სწრა ფი ზრდა, 

რომ ლის კე ნაც ის წ რაფ ვის კო უ ლი, შე საძ ლოა 

წარ მა ტე ბუ ლი ფილ მის წყა ლო ბით და იწყოს – ეს 

არის გრან დი ო ზუ ლი, თუმ ცა რის კის შემ ც ვე ლი 

შე საძ ლებ ლო ბა. Peanuts-ის თა ნამ შ რომ ლე ბი 

წლე ბის გან მავ ლო ბა ში უტ რი ა ლებ დ ნენ ფილ მის 

გა და ღე ბის იდე ას, რო დე საც მსჯე ლობ დ ნენ, 

შეწყ ვეტ და თუ არა ოჯა ხი მის ჩვე ნე ბას. Peanuts-

ის უკა ნას კ ნე ლი მხატ ვ რუ ლი ფილ მი შო რე უ ლი 

მო გო ნე ბა იყო (Bon Voyage, Charlie Brown 1980 

წელს გა მო ვი და. მის მა შე მო სა ვალ მა მხო ლოდ 

$2 მი ლი ო ნი შე ად გი ნა).

ახ ლა კი ფილ მი – რომ ლის სცე ნა რის ტე ბიც 

შულ ცის შვი ლი, კრე გი, და შვი ლიშ ვი ლი, ბრა ი-

ა ნი, არი ან – 2015 წლის შე მოდ გო მა ზე გა მო ვა. 

ანი მა ცი ას უზ რუნ ველ ყოფს Twentieth Century 

Fox-ის Blue Sky Studios-ი – სა ხე ლოს ნო, რო-

მელ მაც 2008 წელს გა ნა ახ ლა „ჰორტონი“ (Dr. 

Seuss’ Horton Hears a Who!) $85 მი ლი ო ნად და 

მი ი ღო $300 მი ლი ო ნი ბი ლე თე ბის გა ყიდ ვი დან. 

Iconix-ს მსგავ სი წარ მა ტე ბის იმე დი აქვს. „ამ 

ფილმს შე უძ ლია Peanuts-ის ბიზ ნე სი თვა ლის 

და ხამ ხა მე ბა ში შე მო ატ რი ა ლოს, – ამ ბობს CL 

King-ის ანა ლი ტი კო სი სტი ვენ მა რო ტა. – ნილ 

კო უ ლი ჩე ში რის კა ტას ჰგავს, რო დე საც ამა ზე 

სა უბ რობს. თუ ფილ მი სა შუ ა ლო წარ მა ტე ბას 

მა ინც მი აღ წევს, შე საძ ლოა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

სარ გე ბე ლი მო ი ტა ნოს“. 

სწო რედ ამი ტომ, კო უ ლი ან გა რი შობს, 

რამ დენს მი ი ღებს სა ლა რო შე მო სავ ლე ბი დან 

და ფილ მის წყა ლო ბით Peanuts-ის სა ქონ ლის 

გაზ რ დი ლი გა ყიდ ვე ბი დან და ხე დავს, რო გორ 

იქ ცე ვა Peanuts-ი $160-მილიონიანი გა ყიდ ვე ბის 

ბიზ ნე სად. 

მაგ რამ თი თო ე უ ლი სი ურ რე ა ლის ტუ რი წარ-

მა ტე ბის თ ვის არ სე ბობს ძვე ლი პერ სო ნა ჟე ბის 

გა ნახ ლე ბის ყუ რად სა ღე ბი ის ტო რი ე ბი – ისე თი, 

რო გო რი ცაა ამას წი ნან დე ლი წა რუ მა ტე ბე ლი 

ფილ მი „მარტოხელა რე ინ ჯე რი“, რომ აღა რა ფე-

რი ვთქვათ ისეთ იმე დის გა მაც რუ ე ბელ ფილ მებ-

ზე, რო გო რი ცაა „მარმადიუკი“ და „როკისა და 

ბულ ვინ კ ლის თავ გა და სა ვა ლი“ (ამ ბო ლო დროს 

გი ნა ხავთ პლუ შის რო კი?). Fox-ის ფილ მე ბის 

მყა რი ჯაჭ ვი იცავს მას ერ თი ან ორი ჩა ვარ-

დ ნის გან; Iconix-ს არ გა აჩ ნია ამ გ ვა რი დაც ვა 

Peanuts-ის ბრენ დი სათ ვის. 

კო ულს ნერ ვი უ ლო ბა არ ეტყო ბა. ის ტრი ა-

ლებს თა ვის სა ვარ ძელ ში და აღ ფ რ თო ვა ნე ბით 

უყუ რებს მის უკან გან ლა გე ბულ სნუ პის ფი გუ-

რებს. „სნუპი ყველ გან გა ბა ტო ნე ბუ ლი ა. რო მელ 

მა ღა ზი ა შიც უნ და შეხ ვი დეთ, ყველ გან სნუ პი ა, 

– ამ ბობს ის. – მაგ რამ მე მი მაჩ ნი ა, რომ ვუდ ს-

ტოკს უზარ მა ზა რი პო ტენ ცი ა ლი აქვს. ვუდ ს ტო კი 

ჩე მი ფა ვო რი ტი ა, – ის ეშ მა კუ რად იღი მე ბა, – და 

ამას თან ერ თად, ის იყო პირ ვე ლი ტვი ტე რი 

(tweeter)“. 

სტრატეგიები შემობრუნება 

კინოსინჯები
FORBES-ისმიერჩატა-

რებულიდამოუკიდებე-

ლიკვლევისთანახმად,

IconIx-ისგენერალური

აღმასრულებლის,ნილ

კოულის,ინტუიცია,რომ

Peanuts-ისბრენდსსჭირდებოდაჰოლივუდისდახმარება,

გამართლდა.ჩვენვთხოვეთსამომხმარებლომარკეტინგის

გურუს,ლენგბურნრასტს,რომლისნამუშევარიცწარმოდგე-

ნილიამალკოლმგლედუელისწიგნში„გარდამტეხიმომენ-

ტი“(TheTippingPoint.გამომცემლობაLittle,Brown&Co.,2000

წ.),შეესწავლასკოლამდელიდანმეოთხეკლასისასაკამდე

ბავშვებისთვალისკაკლები(პირდაპირიგაგებით)დააღმოე-

ჩინა,რომელიპერსონაჟიმოეწონებოდათყველაზემეტად

ერთმანეთთანშედარებისას.ჯერცუდიამბები:Peanuts-ის

„ბანდამ“წააგოცხრაშედარებიდანშვიდი,როდესაცდაა-

მარცხამხოლოდორთქლმავალიტომასი(ThomastheTank

Engine)დაგარფილდი.როდესაცლიუსიგამოვიდადოქტორ

სიუზისჰორტონისწინააღმდეგ,ჰორტონმა235%-ითმეტი

ყურადღებადაიმსახურა.„ვფიქრობ,სნუპისახლავეაქვსსაკ-

მარისიპოტენციალი,–ამბობსრასტი.–ბავშვებმამართლაც

უშუალოდმასმიაქციესყურადღება.დანარჩენიპერსონაჟე-

ბისათვისპოტეციალისშესაქმნელადგარკვეულიმუშაობაა

საჭირო“.კარგიახალიამბავი:ოთხიყველაზედიდიგამარ-

ჯვებულიიყო:ჰორტონი,ლორაქსი,სკუბი-დუდასმურფები

–ყველამათგანიწარმოდგენილიიყოუახლესფილმებში.

ესკარგისნიშანიაკოულისინვესტიციისთვის,თუPeanuts-ის

ფილმი,რომელიც2015წელსუნდაგამოვიდეს,აუდიტორიის

მოწონებასდაიმსახურებს—A.B.

ტენდენციები

რაზესაუბრობსForbes.com-ის55მილიონი

მომხმარებელი?ამისუკეთგასარკვევადთვალი

გადაავლეთქვემოთმოცემულტექსტსან

აკრიფეთშემდეგიმისამართი:

Forbes.com/business

კომპანია
SOny
საშობაოდგასაყიდადგამოვაPS4–

აშშ-ში$400-ად,ბრაზილიაშიკი$1800-

ად,მეტისმეტადგაბერილიიმპორტის

გადასახადისწყალობით.ჰო-ჰო-ჰო!



პერსონა
ჰოვარდ შულცი 
Starbucks-ისშეფიიწყებსთავდასხ-

მასჩაის$90-მილიარდიანბაზარზე

მანჰეტენზეგახსნილიახალიკაფეს,

Teavana-ს,მეშვეობით.Lululemon-ი

სულახლოსაა,რათქმაუნდა.

ვებგვერდი
HEaLtHcaRE.gOv  
ObamaCare-ისპორტალიკვლავკა-

ტასტროფასგანიცდის,მიუხედავად

მისშესაკეთებლად„გადასროლილი

ტექნიკურიძალებისა“.მოსალოდ-

ნელია,რომკონგრესიგაერკვევაამ

პრობლემაში–თუშეძლებს,რომღია

დარჩესსაკმარისიდროისგანმავ-

ლობაში.
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3„ი“-ს პარადიგმა: როგორ მოვიზიდოთ 
საქართველოში იდეები, ინოვაციები 

და ინვესტიციები?

რე სურ სე ბი? ალ ბათ კი დევ ბევ რი სხვა 

კითხ ვაც გვექ ნე ბა... მაგ რამ მე მა ინც 

სხვა კუთხით მინ და დავ ს ვა კითხ ვა – რა 

არის სა ჭი რო იმი სათ ვის, რომ სა ქარ თ-

ვე ლო გლო ბა ლი ზა ცი ის მოთხოვ ნებს გა-

უმ კ ლავ დეს და ახალ პი რო ბებ ში თა ვი სი 

ად გი ლი და ი კა ვოს?.. 

და ვიწყოთ იმით, რომ სა ი ნო ვა-

ციო გან ვი თა რე ბა – ეს გრძელ ვა დი ა-

ნი პრო ცე სი ა. გა ნათ ლე ბის სის ტე მა, 

სა მეც ნი ე რო სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა 

და გაძ ლი ე რე ბა, თა ნა მედ რო ვე კონ კუ-

რენ ტუ ნა რი ა ნი ტექ ნო ლო გი ე ბის შექ მ ნა, 

ინო ვა ცი ე ბი, ცოდ ნა ზე  
და ფუძ ნე ბუ ლი ეკო ნო მი კა, მა-

ღა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი, ტექ ნო პარ კე ბი, 

ბიზ ნე სინ კუ ბა ტო რე ბი, ვენ ჩუ რუ ლი 

ფონ დე ბი, ტექ ნო ლო გი უ რი სტარ ტა პე ბი, 

ნო უ- ჰა უ, ტექ ნო ლო გი ე ბის ტრან ს ფე რი... 

– ჯერ ჯე რო ბით ქარ თუ ლი რე ა ლო ბის თ-

ვის ეს მხო ლოდ შო რე უ ლი უცხო უ რი ლა-

მა ზი სიტყ ვე ბი ა. სა ინ ტე რე სოა, რო დემ-

დე? ხში რად ის მის კი დევ რამ დე ნი მე 

კითხ ვა: გაგ ვაჩ ნია სა ერ თოდ სა ა მი სო 

პო ტენ ცი ა ლი? რა ტექ ნო ლო გი ე ბი და 

რა ვენ ჩუ რუ ლი კა პი ტა ლი? სად გვაქვს 

სა ერ თა შო რი სო დო ნის ინ ს ტი ტუ ტე ბი 

და დარ ჩ ნენ კი მეც ნი ე რე ბი? ბიზ ნე სი 

ძლივს ცდი ლობს თა ვის გადარჩენას და 

სად არის სა მა გი სო ინ ვეს ტი ცი ე ბი და 

ქვე ყა ნა ში მა თი შე მო ტა ნა და და ნერ გ ვა, 

ცოდ ნა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ეკო ნო მი კა – ეს 

ყვე ლა ფე რი დროს და მი ზან მი მარ თულ 

პო ლი ტი კას, სტრა ტე გი ას, ქვეყ ნის ყვე ლა 

სექ ტო რის ჩარ თუ ლო ბა სა და თა ნამ-

შ რომ ლო ბას მო ითხოვს. ამ გრძელ ვა-

დი ა ნი პრო ცე სის პირ ველ შე დე გებს 

მხო ლოდ 10-15 წე ლი წად ში ვიხილავთ.

ქვეყ ნის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა 

ყვე ლა სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა სა და 

გაძ ლი ე რე ბას გუ ლის ხ მობს – გა ნათ-

ლე ბი სა და სა მეც ნი ე რო- კ ვ ლე ვი თი 

და წე სე ბუ ლე ბე ბის მა ღალ დო ნეს, კერ ძო 

მოსაზრება
ნინა კუნცევა-გაბაშვილი - განვითარების სტრატეგია
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ნი ნო კუნ ცე ვა- გა ბაშ ვი ლი – იურის ტი, მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რი, კავ კა სი ის უნი ვერ სი ტე ტის ბიზ ნეს ს კო ლი სა და სა ქარ თ ვე-

ლოს უნი ვერ სი ტე ტის სა მარ თ ლის სკო ლის მიწ ვე უ ლი პრო ფე სო რი. იგი გახ ლავთ სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და 

ვენ ჩუ რუ ლი ფონ დე ბის ექ ს პერ ტ - კონ სულ ტან ტი ტექ ნო ლო გი ე ბის კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ის, ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბი სა და 

ლი ცენ ზი რე ბის სა კითხებ ში. 2007 წლი დან მუ შა ობს სა ქარ თ ვე ლოს სა მეც ნი ე რო- ტექ ნო ლო გი უ რი გან ვი თა რე ბის ფონ დის 

ტექ ნო ლო გი ე ბის კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ის პროგ რა მის ხელ მ ძღ ვა ნე ლად.
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სექ ტო რის, სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტე ბის, 

სა კონ სალ ტინ გო კად რე ბის, წარ მო ე-

ბის, ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ცი ის არ სე ბო-

ბას, სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბი სა და 

წა ხა ლი სე ბის პო ლი ტი კის გა ტა რე ბას, 

ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის დაც ვის 

მა ღალ დო ნეს, კერ ძო სა კუთ რე ბის დაც-

ვი სა და ხელ შე უ ხებ ლო ბის გა რან ტი ებს, 

პო ლი ტი კურ სტა ბი ლუ რო ბას... 

ქვეყ ნის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის 

ამაღ ლე ბა გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი გახ და დღე ვან დე ლი გლო ბა-

ლი ზე ბუ ლი მსოფ ლი ოს პი რო ბებ ში. ამ 

შე ჯიბ რე ბა ში იმარ ჯ ვე ბენ ის ქვეყ ნე ბი, 

რომ ლე ბიც მე წარ მე ებს ეკო ნო მი კუ რი 

საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის 

სა უ კე თე სო პი რო ბებს სთა ვა ზო ბენ. 

ჩა მოვ თ ვ ლი ძი რი თად ფაქ ტო რებს, 

რომ ლე ბიც უცხო უ რი კომ პა ნი ე ბის მი ერ 

ინ ვეს ტი ცი ე ბის შე მო ტა ნა სა და ქვეყ-

ნის ტე რი ტო რი ა ზე ბიზ ნე სის წარ მო ე-

ბას უზ რუნ ველ ყო ფს. ეს ფაქ ტო რე ბი ა: 

ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის დაც ვა 

და სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის უზ რუნ-

ველ ყო ფა; ღია და ძლი ე რი ად გი ლობ-

რი ვი კონ კუ რენ ცი ა; და სა ხუ ლი მიზ ნის 

მიღ წე ვა სა და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის 

გან ვი თა რე ბი სათ ვის ყვე ლა ძი რი-

თად ინ ს ტი ტუ ცი ა ში წა მა ხა ლი სე ბე ლი 

სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და გა ტა რე ბა; 

ადა მი ა ნუ რი და კა პი ტა ლუ რი რე სურ სე-

ბის, ფი ზი კუ რი, ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი, სა-

ინ ფორ მა ცი ო, სა მეც ნი ე რო- ტექ ნი კუ რი 

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რი სა და ბუ ნებ რი ვი რე-

სურ სე ბის არ სე ბო ბა; ად გი ლობ რი ვი ბაზ-

რის გან ვი თა რე ბა, წვდო მა შე სა ბა მი სი 

დარ გე ბის კვა ლი ფი ცი რე ბულ ად გი ლობ-

რივ მომ წო დებ ლებ თან და ფირ მებ თან; 

იზო ლი რე ბუ ლი ინ დუს ტ რი ე ბის ნაც ვ ლად 

კლას ტე რე ბის არ სე ბო ბა.

ამ ჭრილ ში გან ვი ხი ლოთ სა ქარ თ ვე-

ლო ში დღე ი სათ ვის არ სე ბუ ლი პო ლი ტი-

კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და სა მარ თ ლებ რი ვი 

პი რო ბე ბი: სა ქარ თ ვე ლო მნიშ ვ ნე ლო ვან 

ზი ანს გა ნიც დის პო ლი ტი კუ რი არას ტა-

ბი ლუ რო ბის გა მო; პრობ ლე მად რჩე ბა 

ურ თი ერ თო ბე ბი მე ზო ბელ ქვეყ ნებ თან, 

რაც ზრდის პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ-

რი არას ტა ბი ლუ რო ბის რის კებს; კვლავ 

მა ღა ლი რჩე ბა სი ღა რი ბი სა და უმუ შევ-

რო ბის დო ნე; მა ღა ლია მო სახ ლე ო ბის 

ეკო ნო მი კუ რი უთა ნაბ რო ბის დო ნე; 

და ბა ლია გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე-

ბის სა ხელ მ წი ფო და ფი ნან სე ბა (მშპ-ს 

< 0,2%); მა ღა ლი რჩე ბა ემიგ რა ცი ის 

(„ტვინების გა დი ნე ბის“) დო ნეც; ქვე ყა-

ნამ დი დი ნახ ტო მი გა ა კე თა კო რუფ ცი-

ა სა და ჩრდი ლო ვან ეკო ნო მი კას თან 

ბრძო ლის, ბიზ ნე სის დაწყე ბი სა და ლი-

ცენ ზი რე ბის რე ჟი მე ბის გა მარ ტი ვე ბის 

კუთხით (ამ პა რა მეტ რე ბით სა ქარ თ ვე-

ლო რე გი ო ნის ბევრ ქვე ყა ნას უს წ რებს), 

მაგ რამ რე ფორ მე ბი სუს ტად ხორ ცი ელ-

დე ბა ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის, 

ფი ნან სე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის, ინ ტე-

ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბი სა და კერ ძო 

სა კუთ რე ბის დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით.

მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის 

2013-2014 წლის ქვეყ ნე ბის კონ კუ რენ-

ტუ ნა რი ა ნო ბის თა ო ბა ზე მოხ სე ნე ბის 

მი ხედ ვით, 148 ქვეყ ნი დან სა ქარ თ ვე ლო 

72-ე ად გილს იკა ვებს. ბო ლო წლე ბის 

გან მავ ლო ბა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 

რე ფორ მე ბის შე დე გად სა ქარ თ ვე ლომ 

დი დი ნახ ტო მი გა ა კე თა (ეს ძი რი თა-

დად ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბის, 

კო რუფ ცი ას თან ბრძო ლი სა და გა ნათ-

ლე ბის სის ტე მის რე ფორ მე ბის ხარ ჯ ზე 

მოხ და), ბიზ ნე სის დახ ვე წი ლო ბი სა და 

სა ი ნო ვა ციო ინ დი კა ტო რე ბის მი ხედ-

ვით კი სა ქარ თ ვე ლო ქვეყ ნე ბის სი ის 

ბო ლოს რჩე ბა. მა გა ლი თად, ეს შემ დეგ 

ინ დი კა ტო რებს ეხე ბა: ინო ვა ცი ე ბის 

უნა რი, სა მეც ნი ე რო- კ ვ ლე ვი თი ინ ს ტი ტუ-

ტე ბის ხა რის ხი, კომ პა ნი ე ბის ხარ ჯე ბი 

სა მეც ნი ე რო- ტექ ნო ლო გი უ რი გან ვი-

თა რე ბი სათ ვის, თა ნამ შ რომ ლო ბა უნი-

ვერ სი ტე ტებ სა და კომ პა ნი ებს შო რის, 

მეც ნი ე რე ბი სა და ინ ჟინ რე ბის არ სე ბო-

ბა/ ხელ მი საწ ვ დო მო ბა, კლას ტე რე ბის 

გან ვი თა რე ბა, წარ მო ე ბის პრო ცე სის 

დახ ვე წი ლო ბა, უახ ლე სი ტექ ნო ლო გი ე-

ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა, ვენ ჩუ რუ ლი კა-

პი ტა ლის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა, კომ პა ნი ის 

დო ნე ზე ტექ ნო ლო გი ე ბის ათ ვი სე ბა.

მსოფ ლიო ბან კის 2013 წლის გა მო-

კითხ ვის თა ნახ მად, გა მო კითხუ ლი 

ქარ თუ ლი კომ პა ნი ე ბის მხო ლოდ 7%-მა 

აღ ნიშ ნა, რომ ბო ლო 3 წლის გან მავ ლო-

ბა ში ბა ზარ ზე შე ი ტა ნეს ახა ლი ან გა ა უმ-

ჯო ბე სეს არ სე ბუ ლი პრო დუქ ტი/ სერ ვი სი 

(სომხეთში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 67% აღ-

წევს). გა მო კითხუ ლი კომ პა ნი ე ბის 90%-

ს ბო ლო 5 წლის გან მავ ლო ბა ში კვლე ვა-

სა და გან ვი თა რე ბის თ ვის ხარ ჯე ბი არ 

გა უ წე ვია და შემ დ გო მი 2 წე ლი ამ სა ხის 

ხარ ჯებს არ გეგ მავს (სომხეთში გა მო-

კითხულ კომ პა ნი ა თა 50%-მდე ბო ლო 

5 წლის გან მავ ლო ბა ში კვლე ვა- გან ვი-

თა რე ბა რა ღაც სა ხით მა ინც ჩა უ ტა რე-

ბი ათ). კი დევ რამ დე ნი მე სა ინ ტე რე სო 

მაჩ ვე ნე ბე ლი: ქარ თუ ლი კომ პა ნი ე ბის 

90% ფი ნან ს დე ბა მე სა კუთ რე ე ბის მი ერ; 

ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე მწვა ვე პრობ ლე მად 

სწო რედ ფი ნან სე ბის ხელ მი უწ ვ დომ ლო-

ბა სა ხელ დე ბა; პრობ ლე მას წარ მო ად-

გენს შრო მის ბა ზარ ზე მა ღალ კ ვა ლი ფი-

ცი უ რი კად რე ბის სიმ ცი რეც. 

რაც შე ე ხე ბა სა მეც ნი ე რო სექ ტორს: 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ბო ლო 7 წლის 

გან მავ ლო ბა ში შე იქ მ ნა ეროვ ნუ ლი 

სა მეც ნი ე რო ფონ დი და და იწყო პროგ-

რა მე ბის სა კონ კურ სო და ფი ნან სე ბა, 

გან ხორ ცი ელ და უნი ვერ სი ტე ტე ბი სა და 

კვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტე ბის რამ დე ნი მე 

სტრუქ ტუ რუ ლი რე ფორ მა – შე დე გე ბი 

ნე გა ტი უ რია და ზო გი ერ თი პა რა მეტ რით 

გა უ ა რეს და კი დეც (მაგ., სა მეც ნი ე რო- კ-

ვ ლე ვი თი საქ მი ა ნო ბის სა ხელ მ წი ფო 

და ფი ნან სე ბა შემ ცირ და და შე ად გენს 

მშპ-ს <0.2%, რამ დენ ჯერ მე შემ ცირ-

და მეც ნი ერ თა რა ო დე ნო ბა მი ლი ონ 

მო სახ ლე ზე, შემ ცირ და გა მო გო ნე ბე-

ბის რა ო დე ნო ბა მშპ-ს ერთ მი ლი არდ 

დო ლარ ზე და სხვ.). ბევ რი სა მეც ნი ე-

რო- კ ვ ლე ვი თი და წე სე ბუ ლე ბის ტექ ნი-

კუ რი ბა ზა ძა ლი ან მოძ ვე ლე ბუ ლი ან / და 

გა ნად გუ რე ბუ ლი ა, სხვა დას ხ ვა მი ზე ზის 

გა მო (მათ შო რის – შტა ტე ბის ოპ ტი-

მი ზა ცი ი სა და შემ ცი რე ბის შე დე გად, 

სა უ კე თე სო სპე ცი ა ლის ტე ბის საზღ ვ რებს 

გა რეთ გა დი ნე ბის თუ კერ ძო სექ ტორ ში 

გა დას ვ ლის მი ზე ზით) 3-5-ჯერ შემ ცირ და 

სა მეც ნი ე რო პერ სო ნა ლის რა ო დე ნო ბა, 

უარე სი მდგო მა რე ო ბაა ინ ჟინ რე ბი სა 

და ლა ბო რან ტე ბის მხრივ, სა მეც ნი ე რო 

თე მა ტი კა პრაქ ტი კუ ლად 20-25 წლის წი-
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ნან დე ლი ა, იკ ვე თე ბა თა ო ბე ბის რღვე ვა 

– რაც უახ ლო ეს 5-10 წე ლი წად ში უფ რო 

მძი მე შე დე გებს მოგ ვი ტანს. რე ფორ მის 

შე დე გად ინ ს ტი ტუ ტებ მა და მო უ კი დებ-

ლო ბა და კარ გეს, მა თი ქო ნე ბა გას ხ ვის-

და, მოწყო ბი ლო ბე ბი ხშირ შემ თხ ვე ვა ში 

გა ნად გურ და. და დე ბი თი ცვლი ლე ბე ბი 

და რე ფორ მე ბი ფრაგ მენ ტულ და არა-

სის ტე მურ ხა სი ათს ატა რებს. 20 წლის 

გან მავ ლო ბა ში სექ ტო რი პრაქ ტი კუ ლად 

სტაგ ნა ცი ა სა და ნგრე ვას გა ნიც დი და, 

მას ძი რი თა დად სა ერ თა შო რი სო ორ-

გა ნი ზა ცი ე ბი აფი ნან სებ დ ნენ, მი ზეზი 

კი ორ მა გი და ნიშ ნუ ლე ბის ცოდ ნისა და 

ტექ ნო ლო გი ე ბის გა უვ რ ცე ლებ ლო ბა იყო. 

ბო ლოს არ სე ბუ ლი ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი და 

სა ინ ჟინ რო პო ტენ ცი ა ლიც საგ რ ძ ნობ-

ლად გა მო ი ლი ა...

ვხე დავთ, რომ სი ტუ ა ცია სა ხარ ბი ე-

ლო არ არის. და... მა ინც ვსვამ კითხ ვას 

– რა უნ და გა კეთ დეს იმი სათ ვის, რომ 

სა ქარ თ ვე ლო ში სა ი ნო ვა ციო ბიზ ნე სი 

გან ვი თარ დეს? ქვე ყა ნა ში შე იქ მ ნას და 

და ი ნერ გოს ახა ლი, კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი 

ტექ ნო ლო გი ე ბი და მო ი ზი დოს ინ ვეს ტი-

ცი ე ბი?..

ძველ თუ თა ნა მედ რო ვე ის ტო რი ა ში 

ბევ რი სა ინ ტე რე სო და თვალ სა ჩი ნო მა-

გა ლი თი მო ი ძებ ნე ბა, რო დე საც და მან-

გ რე ვე ლი ომე ბის, ბუ ნებ რი ვი კა ტაკ ლიზ-

მე ბისა თუ რე ვო ლუ ცი ე ბის შემ დეგ სულ 

რა ღაც 20-30 წე ლი წად ში ეკო ნო მი კუ რად 

და მო რა ლუ რად გა ნად გუ რე ბუ ლი ქვეყ-

ნე ბი ფეხ ზე დგე ბოდ ნენ და მსოფ ლი ო ში 

წამ ყ ვან ად გი ლებ საც იკა ვებ დ ნენ. ეს 

სწო რედ ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და 

ინო ვა ცი ე ბის გა მო ყე ნე ბით ხდე ბო და. 

აი, მა გა ლი თად, ის რა ე ლი, რო მე ლიც 17 

წე ლი წად ში აგ რა რუ ლი ქვეყ ნი დან ინო-

ვა ცი ე ბის ერ თ -ერთ უმ ს ხ ვი ლეს ექ ს პორ-

ტი ო რად გა და იქ ცა და წე ლი წად ში $20 

მლრდ ღი რე ბუ ლე ბის ინო ვა ცი ურ ტექ ნო-

ლო გი ას ყი დის. კი დევ რამ დე ნი მე მცი რე 

ქვეყ ნის სტრა ტე გი უ ლად ძლი ე რი მხა-

რე ე ბი შე იძ ლე ბა ჩა მოვ თ ვა ლოთ, რა მაც 

დიდ წი ლად უზ რუნ ველ ყო ამ ქვეყ ნე ბის 

სწრა ფი ინო ვა ცი უ რი გან ვი თა რე ბა, მა-

გა ლი თად, ირ ლან დი ა ში სტრა ტე გია მი-

მარ თუ ლი იყო უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის 

მო ზიდ ვა ზე; უპი რა ტე სო ბე ბი – ევ რო კავ-

შირ თან სი ახ ლო ვე, ინ გ ლი სუ რე ნო ვა ნი 

და კარ გად გა ნათ ლე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბა; 

ძლი ე რი დი ას პო რა.

ან სინ გა პუ რი, რო მელ საც ძა ლი ან 

ხელ საყ რე ლი გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა რე-

ო ბა და ძლი ე რი სამ თავ რო ბო მმარ თ-

ვე ლო ბა აქვს, რე გი ო ნის ბიზ ნეს ჰა ბად 

გა და იქ ცა.

ის რა ე ლი: იზო ლი რე ბუ ლია მე ზობ-

ლე ბის გან, მო სახ ლე ო ბას მა ღა ლი გა-

ნათ ლე ბის დო ნე აქვს (განსაკუთრებით 

აღ სა ნიშ ნა ვია მეც ნი ე რე ბა და ტექ ნო-

ლო გია), მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რე სურ სია დი-

დი, მდი და რი და პრო ცე სებ ში ჩარ თუ ლი 

დი ას პო რაც.

ეს ტო ნე თის ძლი ე რი მხა რე-
ე ბი ა: სკან დი ნა ვი ის ქვეყ ნებ თან 

მე ზობ ლო ბა და მა თი მხარ და ჭე რა; 

სა ი ნო ვა ციო პო ლი ტი კა მი მარ თუ-

ლია სა ი ნო ვა ციო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის 

გან ვი თა რე ბა სა და ტექ ნოტ რან ს ფერ-

ზე (ტრანსფერის ცენ ტ რე ბი აგ რეთ ვე 

საზღ ვარ გა რეთ შე იქ მ ნა); კომ პა ნი ე ბის 

ტექ ნო ლო გი უ რი და ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი 

სა კუთ რე ბის აუდი ტის ჩა ტა რე ბა; მო სახ-

ლე ო ბის გა ნათ ლე ბის მა ღა ლი დო ნე; 

სა ინ ფორ მა ციო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის 

მა ღა ლი გან ვი თა რე ბა; არ სე ბუ ლი პოს-

ტ საბ ჭო თა სა მეც ნი ე რო- კ ვ ლე ვი თი ინ ს-

ტი ტუ ტე ბის რე ფორ მა (ინსტიტუტებსა და 

უნი ვერ სი ტე ტებს სა კუთ რე ბა ში უძ რა ვი 

და არა მა ტე რი ა ლუ რი ქო ნე ბის უსას ყიდ-

ლოდ გა და ცე მა); უნი ვერ სი ტე ტებ თან 

თა ნა მედ რო ვე კვლე ვი თი და ტექ ნო-

ლო გი უ რი ცენ ტ რე ბის, ტექ ნო პარ კე ბის, 

ინ კუ ბა ტო რე ბი სა და აქ სე ლე რა ტო რე ბის 

შექ მ ნა; მეც ნი ე რე ბის და ფი ნან სე ბის 

მკვეთ რი ზრდა (მშპ-ს 2%-დე), სა ფი-

ნან სო სახ ს რე ბი სა და პროგ რა მე ბის 

დი ვერ სი ფი კა ცი ა.

სა ერ თოდ რა ქმნის ქვე ყა ნა ში ინო-

ვა ცი ე ბის, ძლი ე რი, კონ კუ რენ ტუ ნა რი-

ა ნი, რე ვო ლუ ცი უ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის 

შექ მ ნი სა და და ნერ გ ვის აუცი ლებ ლო ბას 

ან წი ნა პი რო ბას? შე იძ ლე ბა ორი ძი რი-

თა დი კლა სი კუ რი მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლა 

(დრაივერი) გა მოვ ყოთ: პირ ვე ლი – ეს 

არის ქვე ყა ნა ში სამ ხედ რო კომ პ ლექ სის 

არ სე ბო ბა, და მე ო რე – ძლი ე რი კერ ძო 

სექ ტო რი და ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი მა ღა ლი 

კონ კურ ნე ცი ა. შე იძ ლე ბა მე სა მეც და-

ვა მა ტოთ: სა ხელ მ წი ფოს გა აზ რე ბუ ლი, 

მი ზან მი მარ თუ ლი სა ი ნო ვა ციო პო ლი ტი-

კა, რო მე ლიც წა ა ხა ლი სებს ტექ ნო ლო გი-

ებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მცი რე და სა შუ ა ლო 

სა წარ მო ე ბის შექ მ ნას, კონ კუ რენ ცი ას 

და, შე სა ბა მი სად, მათ მი ერ ახა ლი ინო- ფ
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ვა ცი უ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის მო ძი ე ბა- შექ მ-

ნა- შე მო ტა ნა- და ნერ გ ვას. 

რო გორც ზე მოთ უკ ვე ვთქვი, ამ მო-

დე ლის მა გა ლი თე ბია პა ტა რა ქვეყ ნე ბი, 

რომ ლებ საც არც სამ ხედ რო კომ პ ლექ სი 

აქვთ და არც დი დი ში და ბაზ რე ბი, არც 

ინო ვა ცი უ რი კომ პა ნი ე ბი ჰქონ დათ. 

სა ქარ თ ვე ლო საც მათ მსგავ სად მცი რე 

ადა მი ა ნუ რი და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სი 

აქვს, აქე დან გა მომ დი ნა რე, კონ კუ რენ-

ტუ ნა რი ა ნო ბის გა სა წე ვად კურ სი სწო-

რედ ახალ ტექ ნო ლო გი ებ ზეა ასა ღე ბი. 

ამი ტომ, ვფიქ რობ, პირ ველ რიგ ში, უნ და 

გა ვა ა ნა ლი ზოთ სა ქარ თ ვე ლოს ძლი ე რი 

და სუს ტი მხა რე ე ბი, გა ვი აზ როთ დღე ი-

სათ ვის რე ა ლუ რად არ სე ბუ ლი მდგო მა-

რე ო ბა და რე სურ სე ბი. 

ნე ბის მი ე რი დარ გის კონ ცეფ ცი ი სა 

და გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის შე მუ შა-

ვე ბი სათ ვის ორი წერ ტი ლის დად გე ნა 

გვჭირ დე ბა: პირ ვე ლი – სად ვართ? და 

მე ო რე – სად გვინ და, რომ მი ვი დეთ? 

მხო ლოდ ამ ორი პო ზი ცი ის დად გე ნის 

შემ დეგ შე საძ ლე ბე ლია გა აზ რე ბუ ლი, რე-

ა ლუ რი, სხვა ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბის 

გათ ვა ლის წი ნე ბით, მაგ რამ ინ დი ვი დუ ა-

ლუ რი მოქ მე დე ბის გეგ მის გა ტა რე ბა.

ბევრს მსჯე ლო ბენ სა ქარ თ ვე ლოს 

რე გი ო ნა ლუ რი და სა ერ თა შო რი სო სა-

კო მუ ნი კა ციო ჰა ბად გა დაქ ცე ვის შე სა-

ხებ, ქვე ყა ნა ში ცოდ ნა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 

ეკო ნო მი კის შექ მ ნის, სა ერ თა შო რი სო 

ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვის, რე გი ო ნე-

ბის გაძ ლი ე რე ბი სა და გან ვი თა რე ბის 

თა ო ბა ზე... მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მი მაჩ ნია 

სამ ხ რეთ კავ კა სი ის ქვეყ ნე ბის რე გი-

ო ნა ლუ რი გან ვი თა რე ბი სა და თა ნამ შ-

რომ ლო ბის პრი ო რი ტე ტე ბის გა აზ რე-

ბაც. აუცი ლე ბე ლია რე გი ო ნა ლუ რი და 

ნა ცი ო ნა ლუ რი სატ რან ს პორ ტო ინ ფ რას-

ტ რუქ ტუ რის გა უმ ჯო ბე სე ბა, ეფექ ტი ა ნი 

ენერ გოქ სე ლის შექ მ ნა, რე გი ო ნა ლუ რი 

კო მუ ნი კა ცი ე ბის ინ ტეგ რა ცი ა, ნა ცი ო ნა-

ლუ რი ფი ნან სუ რი ბაზ რის გან ვი თა რე ბა, 

სტუ დენ ტე ბის გაც ვ ლით პროგ რა მებ ში 

მო ნა წი ლე ო ბით უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის 

გა უმ ჯო ბე სე ბა და პრო ფე სი უ ლი სწავ-

ლე ბის სპე ცი ა ლი ზა ცი ე ბის გაზ რ და- დახ-

ვე წა; მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის 

კო ორ დი ნა ცი ა; რე გი ონ ში ვაჭ რო ბი სა 

და ინ ვეს ტი ცი ე ბი სათ ვის ბა რი ე რე ბის 

მოხ ს ნა; საზღ ვ რებ ზე რე გუ ლა ცი ე ბის 

გა მარ ტი ვე ბა და რე გი ო ნის ქვეყ ნე ბის 

წე სე ბის ჰარ მო ნი ზა ცი ა; ინ ვეს ტო რე ბის 

დაც ვი სა და და ვე ბის გა დაწყ ვე ტის მე-

ქა ნიზ მე ბის მი ნი მა ლუ რი გა რან ტი ე ბის 

უზ რუნ ველ ყო ფა; რე გი ო ნა ლუ რი მარ კე-

ტინ გუ ლი სტრა ტე გი ის შექ მ ნა; რე გი ონ-

სა და ქვე ყა ნა ში ში და კონ კუ რენ ცი ის 

ზრდის ხელ შეწყო ბა და ისე თი უცხო უ რი 

ინ ვეს ტი ცი ე ბის რე გუ ლი რე ბა, რომ ლე-

ბიც ხელს არ უწყო ბს პრო დუქ ტი უ ლო ბის 

ზრდას; კონ კუ რენ ცი ის წა მა ხა ლი სე ბე ლი 

ისე თი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა, რო მე ლიც 

შეზღუ დავს მო ნო პო ლი ე ბის, კარ ტე ლე-

ბი სა და კონ კუ რენ ცი ის სა წი ნა აღ მ დე-

გო პრაქ ტი კას; მომ ხ მა რებ ლის დაც ვის 

შე სა ბა მი სი სტან დარ ტე ბის შე მო ღე ბა; 

აგ რეთ ვე, გა რე მოს დაც ვის მი ნი მა ლუ რი 

სტან დარ ტე ბის დად გე ნა; ნა ცი ო ნა ლურ 

და რე გი ო ნა ლურ დო ნე ზე კლას ტე რე ბის 

შექ მ ნის წა ხა ლი სე ბა (მაგ., სატ რან ს პორ-

ტო, ტუ რიზ მი, აგ რა რუ ლი/ სა ყო ფაცხოვ-

რე ბო/ სა წარ მოო და სხვა ნარ ჩე ნე ბის 

გა და მუ შა ვე ბა, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა, 

აგ რა რუ ლი პრო დუქ ტე ბის გა და მუ შა ვე ბა, 

მეღ ვი ნე ო ბა- მე ვე ნა ხე ო ბა, სა ინ ფორ-

მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი, ბი ო ტექ ნო ლო-

გი ე ბი და ა.შ.); რე გი ო ნე ბის გაძ ლი ე რე-

ბი სათ ვის კლას ტე რუ ლი გან ვი თა რე ბის 

სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა, წა ხა ლი სე ბა 

და და ფი ნან სე ბა (კლასტერები სა უ კე თე-

სოდ უზ რუნ ველ ყო ფენ ინ დუს ტ რი ა ში არ-

სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა მოვ ლე ნას, ახა-

ლი ბიზ ნე სე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, ხელს 

შე უწყო ბენ ყვე ლა სექ ტო რის კონ ს ტ რუქ-

ცი ულ მუ შა ო ბას, ექ ს პორ ტის სტი მუ ლი-

რე ბას, პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი-

ე ბის მო ზიდ ვას, ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის 

შექ მ ნა/ და ნერ გ ვა სა და ინ დუს ტ რი უ ლი 

პარ კე ბის გან ვი თა რე ბას).

რო გორც ვხე დავთ, სა ი ნო ვა ციო 

პო ლი ტი კა, ცოდ ნა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ეკო-

ნო მი კის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გია სა-

ფუძ ვ ლად უნ და და ე დოს ქვეყ ნის ყვე ლა 

სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი დარ გის 

გან ვი თა რე ბის პროგ რა მულ დო კუ მენ ტ-

სა და გეგ მებს. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ 

ქვეყ ნის ეკო ნო მი კური, სო ცი ა ლუ რი და 

რე გი ო ნა ლუ რი გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ-

ცი ებ სა და სტრა ტე გი უ ლი გეგ მებს სა ი ნო-

ვა ციო პო ლი ტი კა გა ნა პი რო ბებს. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ისე თი პო ლი ტი კი სა 

და პროგ რა მე ბის და ნერ გ ვა, რომ ლე ბიც 

წა ა ხა ლი სებს, გა აძ ლი ე რებს და გა ა უმ-

ჯო ბე სებს ად გი ლობ რი ვი კომ პა ნი ე ბი სა 

და მა თი პრო დუქ ცი ის კონ კუ რენ ტუ ნა-

რი ა ნო ბას, ფას წარ მო ე ბის ჯაჭ ვის არ-

სე ბო ბას, კომ პა ნი ე ბის ბრენ დინ გი სა და 

მარ კე ტინ გუ ლი სტრა ტე გი ე ბის შე მუ შა-

ვე ბა- და ნერ გ ვას, პრო დუქ ტის დი ზა ი ნის 

უნი კა ლუ რო ბას, წარ მო ე ბის პრო ცე სის 

დახ ვე წას, მომ ხ მა რებ ლის დო ნის ამაღ-

ლე ბას, სა ერ თა შო რი სო დის ტ რი ბუ ცი ის 

ხელ შეწყო ბას, ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის 

შე მო ტა ნა/ შექ მ ნა- და ნერ გ ვას, კომ პა-

ნი ე ბის ხარ ჯე ბის ზრდას კვლე ვა- გან ვი-

თა რე ბა ზე, რე გი ო ნა ლურ და სა ერ თა შო-

რი სო ბაზ რებ ზე ქარ თუ ლი პრო დუქ ცი ის 

გა ტა ნას, კომ პა ნი ებ სა და კვლე ვით 

ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბა სა 

და ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი-

ე ლე ბას, თა ნამ შ რომ ლე ბის ტრე ნინ გებ სა 

საქართველოს მცირე ადამიანური და 
ბუნებრივი რესურსი აქვს, აქედან გამომდინარე, 
კონკურენტუნარიანობის გასაწევად კურსი 
სწორედ ახალ ტექნოლოგიებზეა ასაღები. 



54 | FORBES      იანვარი  2014        

forbes

და კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბას, წა მა ხა-

ლი სე ბე ლი კომ პენ სა ცი ე ბის არ სე ბო ბას, 

ბიზ ნე სის მარ თ ვის სკო ლე ბის გა უმ ჯო ბე-

სე ბა სა და სხვ.

სა ი ნო ვა ციო ბიზ ნე სი – ეს მრა-

ვალ სა ფე ხუ რი ა ნი და გრძელ ვა დი ა ნი 

პრო ცე სი ა, რო მე ლიც იდე ით იწყე ბა, 

შემ დე გი ეტა პე ბია კვლე ვა- გან ვი თა რე ბა 

(საინჟინრო-საკონსტრუქციო სა მუ შა ო-

ე ბი, ტეს ტი რე ბა, პრო ტო ტი პე ბის შექ მ ნა, 

ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის სტრა-

ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა, ბაზ რე ბის პირ ვე ლი 

მი მო ხილ ვა, ტექ ნო ლო გი ის კო მერ ცი ა-

ლი ზა ცი ის სტრა ტე გი ის შერ ჩე ვა) – კო-

მერ ცი ა ლი ზა ცია – ტეს ტუ რი გა მოშ ვე ბა 

– სრულ მას შ ტა ბი ა ნი წარ მო ე ბა – დის ტ-

რი ბუ ცია – მარ კე ტინ გი. ამ გრძე ლი და 

სა რის კო პრო ცე სის თი თო ე უ ლი ეტა პი 

მო ნა წი ლე თა შო რის ურ თი ერ თო ბე ბის 

რე გუ ლი რე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი თა და ამ 

ეტა პის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი რის კე-

ბის მოხ ს ნით ხა სი ათ დე ბა. ქვეყ ნის კა-

ნონ მ დებ ლო ბა უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს 

და უზ რუნ ველ ყოფ დეს კვლე ვა- გან ვი თა-

რე ბა- კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ის სხვა დას ხ ვა 

ეტა პის და ფი ნან სე ბას. 

და ფი ნან სე ბის პო ლი ტი კა ხელს უნ და 

უწყობ დეს ტექ ნო ლო გი ის გან ვი თა რე ბის 

და კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ის ვა დე ბის შემ ცი-

რე ბა სა და სა ი ნო ვა ციო პრო დუქ ცი ის 

ბა ზარ ზე სწრაფ გა ტა ნას. 

რაც შე ე ხე ბა სა მეც ნი ე რო- ტექ ნო ლო-

გი ურ სექ ტორს: ევ რო კავ ში რის რე კო-

მენ და ცი ე ბით, სა მეც ნი ე რო სექ ტო რის 

სა ხელ მ წი ფო და ფი ნან სე ბა უნ და 

შე ად გენ დეს, სულ ცო ტა, მშპ-ს 1%-ს 

(დღეისთვის სა ქარ თ ვე ლო ში ეს მაჩ ვე-

ნე ბე ლი მშპ-ს <0,2%) და სა სურ ვე ლია 

ამ მაჩ ვე ნებ ლის 3%-მდე ეტა პობ რი ვად 

გაზ რ და. დღემ დე არ შე ფა სე ბუ ლა სა ქარ-

თ ვე ლოს სა მეც ნი ე რო- ტექ ნო ლო გი უ რი 

სექ ტო რის პო ტენ ცი ა ლი და რე სურ სე ბი, 

რაც ცალ კე აღე ბულ საგ ნობ რივ დარ გებ-

ში ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და პრი ო რი-

ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბის გა მოვ ლე ნის 

შე საძ ლებ ლო ბას მოგ ვ ცემ და, გა მოჩ ნ-

დე ბოდ ნენ პერ ს პექ ტი უ ლი ავ ტო რე ბი და 

ახალ გაზ რ და მეც ნი ე რე ბი; სა მეც ნი ე რო 

და წე სე ბუ ლე ბის საქ მი ა ნო ბა ში გა მო იკ-

ვე თე ბო და ძლი ე რი და სუს ტი კვლე ვი თი 

მი მარ თუ ლე ბე ბი; შე იქ მ ნე ბო და თი თო ე-

უ ლი კვლე ვი თი ორ გა ნი ზა ცი ის სა მეც ნი-

ე რო კლას ტე რე ბის რუ კა, შე ფას დე ბო და 

კვლე ვი თი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შე დე გე ბი 

და არ სე ბულ მსოფ ლიო ტრენ დებ თან 

იქ ნე ბო და შე და რე ბუ ლი. სა მეც ნი ე რო და 

ტექ ნო ლო გი უ რი აუდი ტის მო ნა ცე მე ბი 

სა მეც ნი ე რო სექ ტო რის გან ვი თა რე ბის 

სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის საწყი სი წერ-

ტი ლი იქ ნე ბა. 

დიდ პო ტენ ცი ურ რე სურსს წარ-

მო ად გე ნენ საზღ ვარ გა რეთ მოღ ვა წე 

ქარ თ ვე ლი მეც ნი ე რე ბი და მე წარ მე ე ბი. 

მოსაზრება - განვითარების სტრატეგია
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მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მა თი მო ნა წი ლე ო ბით 

ორ მ ხ რი ვი ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტე ბის 

გან ხორ ცი ე ლე ბა.

რამ დე ნი მე თვის წინ ეკო ნო მი კის 

სა მი ნის ტ რომ გა მო აცხა და მცი რე და 

სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის და ფი ნან სე ბის 

პროგ რა მის დაწყე ბის შე სა ხებ, რომ-

ლის თ ვი საც 3 წლის გან მავ ლო ბა ში 

150 მი ლი ო ნი ლა რი გა მო ი ყო ფა. ჩე მი 

აზ რით, პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში სა ინ ტე-

რე სო იქ ნე ბა მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე ბის 

და ფი ნან სე ბა, რაც ხელს შე უწყობს ტექ-

ნო ლო გი ე ბის ბა ზა ზე სტარ ტა პე ბის შექ-

მ ნას, ბენ ჩ მარ კინგს, ტექ ნო ლო გი ე ბის 

გან ვი თა რე ბა სა და პრო ტო ტი პე ბის შექ-

მ ნას; და პა ტენ ტე ბის, ბაზ რის კვლე ვის 

ჩა ტა რე ბას; საზღ ვარ გა რე თის ქვეყ ნებ ში 

ქარ თუ ლი ტექ ნო ლო გი უ რი პრო დუქ ცი ის 

სერ ტი ფი ცი რე ბას; გა მო ფე ნებ ში მო ნა-

წი ლე ო ბას; სა ქარ თ ვე ლო ში უცხო უ რი 

მა ღა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის შე მო ტა ნის 

მიზ ნით, ტექ ნო ლო გი ე ბის კო მერ ცი ა-

ლი ზა ცი ის პლატ ფორ მე ბის შექ მ ნა სა და 

ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას; სა ტეს ტო კვლე ვებს 

(განსაკუთრებით აქ ტუ ა ლუ რია ფარ მა-

ცევ ტი კი სა და სა მე დი ცი ნო ტექ ნო ლო-

გი ე ბის კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ი სას); მცი რე 

სა წარ მო სიმ ძ ლავ რე ე ბის შე ძე ნა სა და 

ტეს ტურ გა მოშ ვე ბას და ა.შ. 

დღე ი სათ ვის, მსუ ბუ ქი ავ ტო მო ბი-

ლე ბის რე ექ ს პორტს თუ არ ჩავ თ ვ ლით, 

სა ქარ თ ვე ლოს ექ ს პორ ტის ძი რი თა დი 

პრო დუქ ტე ბი ა: ფე რო შე ნად ნო ბე ბი, 

აზო ტო ვა ნი სა სუ ქე ბი, სპი ლენ ძის მად-

ნე ბი, თხი ლი. აგ როპ რო დუქ ტე ბი დან: 

ციტ რუ სე ბი, ყურ ძე ნი, ჩა ი, თხი ლი, ბოს-

ტ ნე უ ლი, ში ნა უ რი ცხო ვე ლე ბი. მაგ რამ, 

ჩე მი აზ რით, სა ქარ თ ვე ლოს ნედ ლე უ-

ლის მა გივ რად ექ ს პორ ტ ზე და მა ტე ბი-

თი ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე ნა ხევ რად  მ ზა 

და სა ბო ლოო პრო დუქ ტე ბი გატანის 

დიდი პოტენციალი აქვს. პირ ველ რიგ ში 

აღ სა ნიშ ნა ვია ისე თი სფე რო ე ბი და 

ინ დუს ტ რი ე ბი, რო გო რი ცა ა: კვე ბის პრო-

დუქ ტე ბის გა და მუ შა ვე ბა და წარ მო ე ბა, 

მე ტა ლე ბი, არა მე ტა ლე ბის მი ნე რა ლუ რი 

პრო დუქ ტე ბი (ცემენტი, ბე ტო ნის ნა წარ-

მი, შუ შა, კე რა მი კა, ბოჩ კო), ქი მი უ რი 

პრო დუქ ტე ბი (ქიმიური ნივ თი ე რე ბე ბი, 

ფარ მა ცევ ტი კა, სა პო ნი, სა სუ ქე ბი, სა-

ყო ფაცხოვ რე ბო ქი მი ა), სატ რან ს პორ-

ტო სა შუ ა ლე ბე ბი (ლოკომოტივები და 

სარ კი ნიგ ზო ტრან ს პორ ტი, ავი ატ რან ს-

პორ ტი, საზღ ვაო ტრან ს პორ ტი და მა თი 

ნა წი ლე ბი), პლას ტ მა სა, ხე, ქა ღალ დი და 

ავე ჯი, ტექ ს ტი ლი და ტყა ვი, მან ქა ნა- და-

ნად გა რე ბი (ძრავები, კომ პ რე სო რე ბი, 

კა ბე ლე ბი, სხვა სა ზო მი და სა ტეს ტო 

აპა რა ტუ რა) და ა.შ.

აგ რეთ ვე, სა ინ ტე რე სო და პერ ს პექ-

ტი უ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი ა: აგ რო- და 

სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბის გა და-

მუ შა ვე ბით და მა ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბის 

პრო დუქ ცი ის მი ღე ბა; აგ რო ტექ ნო ლო გი-

ე ბი, რომ ლე ბიც აგ რო- ბი ოპ რო ცე სე ბის 

მარ თ ვი სა და რის კე ბის შემ ცი რე ბის 

შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა. აგ რეთ ვე 

რამ დენ ჯერ მე ზრდის მო სავ ლი ა ნო-

ბას და ორ გა ნი კუ ლი მა ღა ლი ხა რის ხის 

პრო დუქ ცი ის მი ღე ბის სა შუ ა ლე ბას 

იძ ლე ვა. აგ რო- ბიო რის კე ბის შემ ცი რე ბა 

ხელს შე უწყობს მო სავ ლის დაზღ ვე ვის 

პრაქ ტი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბას და მო სავ-

ლი ა ნო ბის რა ო დე ნობ რივ - ხა რის ხობ რივ 

და გეგ მა რე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი ინ ტენ სი უ რი 

მე ბა ღე ო ბა- მე ბაღ ჩე ო ბის ტექ ნო ლო გი-

ე ბი იძ ლე ვა მი წი სა და წყლის ოპ ტი მა-

ლუ რი გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბას 

და მკვეთ რად ამ ცი რებს პრო დუქ ცი ის 

თვით ღი რე ბუ ლე ბას. ერ თ -ერ თი ყვე-

ლა ზე მო გე ბი ა ნი და პერ ს პექ ტი უ ლი 

მი მარ თუ ლე ბა – მე თეს ლე ო ბა ა, ასე ვე 

სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ნერ გე ბის წარ მო-

ე ბა. ბი ო ტექ ნო ლო გი ე ბი – სა ქარ თ ვე-

ლო ში ის ტო რი უ ლად და ტრა დი ცი უ ლად 

არ სე ბობ და ბი ო ტექ ნო ლო გი ე ბის 

(განსაკუთრებით, ფარ მა ცი ის) პრაქ-

ტი კა. სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი 

– პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის შექ მ ნა, 

აუტ სორ სინ გი. კვე ბის პრო დუქ ტე ბის 

წარ მო ე ბის, გა და მუ შა ვე ბი სა და შე ნახ-

ვის ტექ ნო ლო გი ე ბი – სა ქარ თ ვე ლო ში 

ბევ რი უნი კა ლუ რი კვე ბის პრო დუქ ტია 

(მაწონი, ყვე ლის ნა ირ სა ხე ო ბა), მაგ რამ 

მათ სა ექ ს პორ ტოდ გა ტა ნას სერ ტი ფი ცი-

რე ბა სჭირ დე ბა. სერ ტი ფი ცი რე ბი სათ ვის 

კი ყვე ლა შე მად გე ნე ლი კომ პო ნენ ტი 

სტან დარ ტი ზე ბუ ლი უნ და იყოს. ამის თ-

ვის სა ჭი როა სტან დარ ტი ზე ბუ ლი დე დო-

ე ბის გა მო ყე ნე ბა და სხვ. ად გი ლობ რი ვი 

ნედ ლე უ ლის გა მო ყე ნე ბით არ სე ბუ ლი 

იმ პორ ტი რე ბუ ლი ანა ლო გე ბის ჩა ნაც-

ვ ლე ბის ტექ ნო ლო გი ე ბი (სამშენებლო 

მა სა ლე ბი, სა ი ზო ლა ციო მა სა ლე ბი, ტექ-

ს ტი ლი, ბოჩ კო, ა.შ.).

სა ინ ტე რე სო ტექ ნო ლო გი ე ბი არ სე-

ბობს მან ქა ნა თამ შე ნებ ლო ბის, მე ტა-

ლურ გი ის, ნა ნო მა სა ლე ბის წარ მო ე ბის 

დარ გ ში. მაგ რამ მათ ზე სე რი ო ზუ ლი მუ-

შა ო ბაა სა ჭი რო და კი დევ გრძე ლი გზაა 

გა სავ ლე ლი, სა ნამ ეს ტექ ნო ლო გი ე ბი 

რე ა ლურ პრო დუქ ტად გა და იქ ცე ვა...

რო გორც ვხე დავთ, ქვე ყა ნა ში ინ ვეს-

ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვა სა და ცოდ ნა ზე და-

ფუძ ნე ბუ ლი თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო მი კის 

მშე ნებ ლო ბას სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან 

დი დი ხელ შეწყო ბა სჭირ დე ბა. 

და ბო ლოს, რა მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს 

ქვეყ ნის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის 

ზრდის თ ვის პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს-

ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვას? უცხო ურ მულ ტი ნა-

ცი ო ნა ლურ კომ პა ნი ებს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

წვლი ლი შე აქვთ იმ ქვეყ ნის ეკო ნო მი-

კა ში, რომ ლის ტე რი ტო რი ა ზეც ისი ნი 

მდე ბა რე ო ბენ, გან სა კუთ რე ბით ეს გან-

ვი თა რე ბად ქვეყ ნებს ეხე ბა. ეს არის: ად-

გილობ რი ვი და საქ მე ბა და ინ ვეს ტი რე ბა, 

ქვე ყა ნა ში უცხო უ რი ადა მი ა ნუ რი კა პი-

ტა ლი სა და გა მოც დი ლე ბის შე მო დი ნე ბა, 

მო ქა ლა ქე ე ბის ტრე ნინ გი, კონ კუ რენ ცია 

და მსოფ ლიო დო ნის ბიზ ნეს პ რაქ ტი კის 

დე მონ ს ტ რი რე ბა, მსოფ ლიო დო ნის 

პრო დუქ ტე ბი სა და სერ ვი სის წვდო მა, 

გლო ბა ლურ სა დის ტ რი ბუ ციო ქსე ლებ ში 

ინ ტეგ რა ცი ა. 

მაგ რამ გვახ სოვ დეს, რომ რე ვო-

ლუ ცი ო რი ტექ ნო ლო გი ე ბი, ახა ლი 

გა ბე დუ ლი იდე ე ბი მცი რე სა წარ მო ებ ში 

იბა დე ბა. სწო რედ მცი რე და სა შუ ა ლო 

ბიზ ნე სი ქმნის სა მუ შაო ად გი ლე ბის დიდ 

ნა კადს... 
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ცხა დი ა, რო დე საც ასეთ ხმა მა ღალ 

შე სა ვალს ვა კე თებთ, ავ სა ხავთ აღ ქ-

მებს და არა PISA-ს კვლე ვე ბის რე ა ლურ 

მნიშ ვ ნე ლო ბას. რე აქ ცი ე ბი ორ უკი დუ-

რე სო ბას შო რის მერ ყე ობს: ტეს ტი რე ბის 

შე დე გე ბის გა ფე ტი შე ბა და მათ თ ვის 

ყოვ ლის მომ ც ვე ლი მნიშ ვ ნე ლო ბის მი ნი-

ჭე ბა, ან სრუ ლი უგუ ლე ბელ ყო ფის მცდე-

ლო ბე ბი. პირ ვე ლი ხში რია ზე და პი რულ 

ჟურ ნა ლის ტურ რე პორ ტა ჟებ ში. მე ო რე 

გზას 2011 წელს გა ნათ ლე ბის მი ნის ტ რ-

მა შაშ კინ მა დაგ ვა ყე ნა, რო დე საც წი ნა 

წლის და ბალ შე დე გებს გა ე ბუ ტა და სა-

ქარ თ ვე ლო ტეს ტი რე ბე ბი დან სა ერ თოდ 

„გაიყვანა“. ამა ვე გზას და ად გა ინ დო ე-

თი, რო მე ლიც მაჩ ვე ნებ ლე ბით სა ქარ თ-

ვე ლო საც კი ჩა მორ ჩა. ინ დუ რი გა ნათ-

ლე ბის თავ კა ცებ მა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 

იყო დრო, რო დე საც გლო ბუსს 
ეს პა ნე თი და პორ ტუ გა ლია 
ინა წი ლებ დ ნენ, იყო ნა პო ლე ო ნის 

მი ერ თით ქ მის მთლი ა ნად შთან თ ქ მუ-

ლი ევ რო პაც და ბრი ტა ნე თის იმ პე რი ის 

ყვე ლა კონ ტი ნენ ტ ზე მო დე ბაც. იყო გი ჟი 

ჰიტ ლე რი და ვე ლუ რი სტა ლი ნი, მაგ რამ 

მა ში ნაც კი, რო დე საც დუ ნა ის წყალს ეს 

ორი მე გა ტი რა ნი ამ ღ ვ რევ და, და სავ-

ლუ რი ცი ვი ლი ზა ცია ძი რი თა დად „შიდა 

გარ ჩე ვე ბის“ ფარ გ ლებ ში რჩე ბო და.

ახალ ათას წ ლე ულ ში და სავ ლუ-

რი სამ ყა რო უკ ვე შე ეჩ ვია მე დი ის გან 

ისე თი ამ ბე ბის მი ღე ბას, რომ ლე ბიც 

მსოფ ლი ო ში სრუ ლი ად უცხო ძა ლის 

პირ ვე ლო ბას მო ას წა ვებს. ნო ემ ბ რის 

ბო ლოს ჟურ ნა ლის ტე ბი გა ნი ხი ლავ დ-

ნენ ჩი ნე თის მი ერ და წე სე ბულ ახალ 

სა ჰა ე რო თავ დაც ვით ზო ნას. თვით აშშ, 

ფორ მა ლუ რი უთან ხ მო ე ბის მი უ ხე და-

ვად, და ე მორ ჩი ლა ჩი ნე თის სა ა ვი ა ციო 

კაპ რი ზებს.

მაგ რამ სა ჰა ე რო დრა მა აშ კა რად გა-

და ფა რა მოს წავ ლე თა შე ფა სე ბის სა ერ-

თა შო რი სო პროგ რა მამ (PISA). ალ ბათ 

იშ ვი ა თად თუ ყო ფი ლა აღ მო სავ ლეთ 

აზი ის გარ და უ ვა ლი ბა ტო ნო ბის შეგ რ ძ-

ნე ბა ისე თი მძაფ რი, რო გო რიც დე კემ-

ბ რის პირ ველ დღე ებ ში იყო, რო დე საც 

PISA-მ 2012 წლის შე დე გე ბი გა ა სა ჯა-

რო ვა. თუ წი ნა ტეს ტი რე ბე ბი გვარ წ მუ-

ნებ და, რომ აზი ე ლე ბი ევ რო პე ლე ბის 

ღირ სე უ ლი კონ კუ რენ ტე ბი არი ან, ამ ჯე-

რად მა თი სრუ ლი ტრი უმ ფი ვი ხი ლეთ, 

ტეს ტი რე ბის სა მი ვე მი მარ თუ ლე ბით: 

მა თე მა ტი კა, კითხ ვა და მეც ნი ე რე ბა.

ქვეყ ნის „კულტურასთან შე უ სა ბა მო ბით“ 

და ა სა ბუ თეს. PISA მსგავს ბრალ დე ბებს 

და მა ტე ბი თი მო ნა ცე მე ბით პა სუ ხობს, 

რომ ლე ბიც სწო რედ „კულტურისგან 

და მო უ კი დებ ლო ბას“ ამ ტ კი ცებს. თუმ ცა 

ინ დო ე ლე ბი მა ინც ექ ს კ ლუ ზი ურ ტეს ტებს 

ითხო ვენ, რი თაც კვლე ვა ში დაბ რუ ნე ბი-

სა და კვლავ „შერცხვენის“ საფ რ თხეს 

იცი ლე ბენ. სა ინ ტე რე სო ა, გა ბე დავს თუ 

არა დაბ რუ ნე ბას სა ქარ თ ვე ლო. შაშ კი-

ნის გა დაწყ ვე ტი ლე ბას სა პარ ლა მენ ტო 

არ ჩევ ნე ბამ დე გა მოც დე ბის ეროვ ნუ ლი 

ცენ ტ რის ყო ფი ლი ხელ მ ძღ ვა ნე ლი მაია 

მი მი ნოშ ვი ლი აკ რი ტი კებ და.

კავ კა სი ურ - ბო ლი ვუ დუ რი დე მარ შის 

შემ დეგ, კვლე ვას 65 ქვე ყა ნა და ქა ლა-

ქი შე მორ ჩა. მათ გან ნა ხე ვარ ზე მე ტი 

ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბი სა და ფ
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მოსაზრება
სანდრო თარხან-მოურავი - განათლების სტრატეგია

სასკოლო განათლების 
ახალი რეალობა.
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გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (OECD) 

წევ რი ა. კვლე ვა ში შე და რე ბით მა ღალ-

გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი ჭარ ბო ბენ. 

აფ რი კას მხო ლოდ ტუ ნი სი წარ მო ად-

გენს. არ მო ნა წი ლე ობს არც აზი ი სა და 

ლა თი ნუ რი ამე რი კის ქვეყ ნე ბის უმ რავ-

ლე სო ბა. ანუ, წი ნას წარ უნ და ით ქ ვას, 

რომ კვლე ვა ში და ბალ ად გილ ზე გას ვ ლა 

თა ვის თა ვად არ ნიშ ნავს მთე ლი მსოფ-

ლი ოს მას შ ტა ბით ჩა მორ ჩე ნას. მაგ რამ 

გან ს ხ ვა ვე ბა ბო ლო და პირ ვე ლი ად გი-

ლის მფლო ბე ლებს შო რის მა ინც დი დია 

(მათემატიკაში 67%-ს აღ წევს).

აღ მო სავ ლეთ აზი ის წარ მა ტე ბის 

მას შ ტაბს და ნარ ჩე ნი მსოფ ლი ოს სა უ კე-

თე სო მაჩ ვე ნებ ლე ბის ჩა მო ნათ ვა ლიც 

აჩ ვე ნებს: მა თე მა ტი კა ში ლიხ ტენ შ ტა ი-

ნი, შვე ი ცა რია და ნი დერ ლან დი სა უ კე-

თე სო თა ათე უ ლის ბო ლო სამ ად გილ ზე 

მოხ ვ დ ნენ. კითხ ვა ში ფი ნეთ მა და 

კა ნა დამ მე- 6 - მე-7, ხო ლო ირ ლან დი ამ 

და პო ლო ნეთ მა მე- 9 - მე-10 ად გი ლე ბი 

გა ი ნა წი ლეს. მეც ნი ე რე ბა ში ფი ნე ლებ მა 

და ეს ტო ნე ლებ მა ღირ სე უ ლი მე- 5 - მე-6, 

ხო ლო პო ლო ნე ლებ მა და კა ნა დე ლებ მა 

მე- 9 - მე-10 ად გი ლე ბი და ი კა ვეს. სულ ეს 

არის: და ნარ ჩე ნი „საპრიზოები“ აზი ამ 

წა ი ღო.

სა უ კე თე სო ად გი ლებს 

(სრულფასოვნად წარ მოდ გე ნილ ქვეყ-

ნებს შო რის) სინ გა პუ რი, ტა ი ვა ნი, სამ-

ხ რე თი კო რეა და იაპო ნია ინა წი ლე ბენ. 

მეც ნი ე რე ბის ტეს ტი რე ბა ში, ათე ულ ში 

მო უ ლოდ ნე ლად შე აღ წია შე და რე ბით 

ღა რიბ მა ვი ეტ ნამ მაც. ჩი ნე თის შემ-

თხ ვე ვა ში საქ მე უფ რო რთუ ლა და ა, 

რაც ბევ რ მა ჟურ ნა ლის ტ მა არ შე იმ ჩ-

ნი ა: მთე ლი ქვეყ ნის შე დე გე ბი, ხე ლი-

სუფ ლე ბის სურ ვი ლით, სა ი დუმ ლოდ 

რჩე ბა. „ჩინეთის“ გას წ ვ რივ მხო ლოდ 

შან ხა ის შე დე გე ბია ნაჩ ვე ნე ბი, რომ-

ლე ბიც „სახალხო რეს პუბ ლი კის თ ვის“ 

ერ თ გ ვა რი პო ტი ომ კი ნის სოფ ლი სა და 

სი ლი კო ნის ვე ლის კომ ბი ნა ცი ა ა. თუმ ცა 

ქა ლა ქის ოც მი ლი ო ნი ა ნი მო სახ ლე ო ბის 

გათ ვა ლის წი ნე ბით, შან ხა ის პირ ვე ლი 

ად გი ლი მა ინც სის ტე მუ რი მიღ წე ვა ა. ჩი-

ნეთს ცალ კე წარ მო ად გენს კი დევ ორი 

ავ ტო ნორ მი უ რი ქა ლა ქი: ჰონ კონ გი და 

მა კა უ. რაც შე ე ხე ბა ქვეყ ნის ღა რიბ ნა წი-

ლებს, კვლე ვის ად მი ნის ტ რა ტო რე ბი ამ-

ხე ლენ, რომ შე დე გე ბი იქ უფ რო და ბა ლი, 

მაგ რამ მა ინც „ევროპული“ დო ნი სა ა.

დსთ-დან კვლე ვა ში რუ სე თი და ყა ზა-

ხე თი მო ნა წი ლე ობ დ ნენ. მა თი სა უ კე-

თე სო შე დე გი რუ სე თის 34-ე ად გი ლია 

მა თე მა ტი კა ში. საბ ჭო ე ლე ბის რე აქ ცია 

ტრა დი ცი უ ლად უსუ სუ რი და თვით კ-

რი ტი კუ ლო ბის გან დაც ლი ლი ა. ისე თი 

და მო უ კი დე ბე ლი და „პროდასავლური“ 

ტე ლე ვი ზი აც კი, რო გო რიც RTVi-ა, გაც ვე-

თილ სტე რე ო ტიპს ებღა უ ჭე ბა: „საბჭოთა 

გა ნათ ლე ბა ამე რი კულს სჯო ბი ა“. რე-

პორ ტი ო რი აზო გა დებს მა თე მა ტი კის 

შე დე გებს და აცხა დებს, რომ რუ სე თი 

ოდ ნავ, მაგ რამ მა ინც უს წ რებს აშშ-ს. 

და ნარ ჩე ნი ორი დარ გი, სა დაც აშშ ბევ-

რად წი ნა ა, სა ერ თოდ ავიწყ დე ბათ. ბუ-

ნებ რი ვი ა, ამას მოჰ ყ ვე ბა ინ ტე რაქ ტი ვი, 

სა დაც მა ყუ რე ბე ლი უკ ვე კო ლექ ტი უ რად 

ადას ტუ რებს, რომ „საბჭოთა ჯო ბი ა“ 

და ბო ლოს ჟურ ნა ლის ტე ბი ჩი ნე ლე ბის 

წარ მა ტე ბებ საც საბ ჭო თა სის ტე მას თან 

მსგავ სე ბებს უკავ ში რე ბენ (მაგალითად, 

„პირველიდან ბო ლო კლა სამ დე ერთ 

ოთახ ში“ სწავ ლას). ამ სა კითხს მშვე-

ნივ რად ეხ მი ა ნე ბა OECD-ის ინ დი კა ტო-

რე ბი სა და ანა ლი ზის გან ყო ფი ლე ბის 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლის ცი ტა ტა: „რუსეთს კარ-

გი მაჩ ვე ნებ ლე ბი აქვს და ზე პი რე ბა ზე 

ორი ენ ტი რე ბულ ტეს ტი რე ბებ ში, მაგ რამ 

არა PISA-ში (რომელიც ცოდ ნის პრაქ-

ტი კა ში გა მო ყე ნე ბის უნარს ამოწ მებს); 

ჩი ნეთს კარ გი შე დე გე ბი აქვს რო გორც 

და ზე პი რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბულ, ისე უფ-

რო ფარ თო კვლე ვებ ში“.

ერ თ ჯე რად შე დე გებ ზე არა ნაკ ლე ბი 

მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს დი ნა მი კას. სა მი ვე 

დარ გის ერ თ დ რო უ ლი კვლე ვა პირ-

ვე ლად 2003 წელს ჩა ტარ და და სამ 

წე ლი წად ში ერ თხელ ტარ დე ბა. სა მი ვე 

მი მარ თუ ლე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვან ზრდას 

აჩ ვე ნებს პო ლო ნე თი, ის რა ე ლი, თურ-

ქე თი, ყა ტა რი. კლე ბა ყვე ლა ზე მე ტად 

ჩრდი ლო ევ რო პა ში ჩანს, თუმ ცა ტრა დი-

ცი უ ლად ლი დე რულ პო ზი ცი ებ ზე მყოფ 

ჩრდი ლო ე ლებს, აღ მო სავ ლეთ აზი ის 

გა რეთ, მა ინც ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე-

ნებ ლე ბი აქვთ. ერ თა დერ თი სი ახ ლე ამ 

მხრივ ლი დე რებს შო რის პო ლო ნე თი სა 

და ეს ტო ნე თის გა მო ჩე ნა ა, რომ ლე ბიც 

ამა ვე რე გი ონს შე იძ ლე ბა მი ვა კუთ ვ-

ნოთ. სამ ხ რეთ ევ რო პის, ლა თი ნუ რი 

ამე რი კი სა და ახ ლო აღ მო სავ ლე თის 

ვერც ერ თი ქვე ყა ნა, გარ კ ვე უ ლი ზრდის 

მი უ ხე და ვად, ჯერ ჯე რო ბით ვერც ერ თი 

დარ გის ტოპ -ო ცე ულ შიც კი ვერ აღ წევს. 

პო ზი ცი ებს კარ გა ვენ, მაგ რამ ოცე ულ ში 

რჩე ბი ან კა ნა და, ავ ს ტ რა ლია და ახა ლი 

ზე ლან დი ა.

თუმ ცა ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

მა ინც დას კ ვ ნე ბი ა: რას გვე უბ ნე ბა, რას 

მო ას წა ვებს სას კო ლო გა ნათ ლე ბის 

ტეს ტი რე ბის შე დე გე ბი. აქ ვე იმა ლე-

ბა „ხმამაღალი“ ინ ტერ პ რე ტა ცი ე ბის 

ყვე ლა ზე დი დი ცდუ ნე ბა. ხშირ შემ თხ-

ვე ვა ში, შე დე გე ბი ისეა მო წო დე ბუ ლი, 

თით ქოს ტეს ტი რე ბებ ში ლი დე რო ბა 

თა ვის თა ვად ნიშ ნავ დეს მო მა ვალ ში 

ყვე ლა ზე სწრაფ ეკო ნო მი კურ, ტექ-

ნო ლო გი ურ ან სა მეც ნი ე რო ზრდას. 

ალბათ იშვიათად თუ ყოფილა აღმოსავლეთ 
აზიის გარდაუვალი ბატონობის შეგრძნება 
ისეთი მძაფრი, როგორიც დეკემბრის პირველ 
დღეებში იყო, როდესაც PiSa-მ 2012 წლის 
შედეგები გაასაჯაროვა.
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„ვაშინგტონ პოს ტის“ ანა ლი ტი კო სი 

ვე ლე რი სტრო სი ეჭ ვ ქ ვეშ აყე ნებს 

მსგავს და მო კი დე ბუ ლე ბას და გვახ-

სე ნებს, რომ 80-იანებში ამე რი კე-

ლებს გა მუდ მე ბით აში ნებ დ ნენ მა თი 

სკო ლე ბის ჩრდი ლო ევ რო პულ თან 

შე და რე ბით და ბა ლი სა შუ ა ლო მაჩ ვე-

ნებ ლე ბით. ამის მი უ ხე და ვად, 90-იან 

წლებ ში აშშ-ს სწრა ფი ეკო ნო მი კუ რი 

ზრდა ჰქონ და. ზო გი ერ თი ანა ლი ტი კო-

სის აზ რით, ბი უ როკ რა ტე ბი ცდი ლო-

ბენ შე დე გე ბით მა ნი პუ ლი რე ბას, რომ 

სა სურ ვე ლი ცვლი ლე ბე ბი გა ა ტა რონ გა-

ნათ ლე ბის სის ტე მა ში, გან ვი თა რე ბის 

რე ა ლურ, სე რი ო ზულ დაბ რ კო ლე ბებს 

კი ყუ რადღე ბის მიღ მა ტო ვე ბენ.

თუ შე დე გე ბის უკან მდგო მი მი ზე-

ზე ბის თე მას გა ვაგ რ ძე ლებთ, აუცი-

ლებ ლად უნ და ით ქ ვას, რომ მე დი ა ა-

ნა ლი ზებ ში გა მო ტო ვე ბუ ლია სკო ლის 

გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ხან გ რ ძ ლი ვო ბი სა და 

ორ გა ნი ზე ბის სა კითხიც. ტეს ტი რე ბა 

ყვე ლა ქვე ყა ნა ში 15 წლის მოს წავ ლე-

ებს უტარ დე ბათ. იქ, სა დაც სკო ლა 

11-წლიანია (ყაზახეთი, რუ სე თი), კვლე-

ვა ში მო ნა წი ლე მოს წავ ლეს სკო ლის 

დას რუ ლე ბამ დე და ახ ლო ე ბით ორ ჯერ 

ნაკ ლე ბი დრო რჩე ბა, ანუ სას კო ლო 

ცოდ ნი სა და უნა რე ბის უფ რო დი დი 

წი ლი აქვს შე ძე ნი ლი. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 

ისიც, თუ რო გორ არის გა და ნა წი ლე ბუ-

ლი დატ ვირ თ ვა კლა სე ბის მი ხედ ვით. 

საბ ჭო თა ყა ი დის სკო ლა ში თა ვი სუფ-

ლად შე საძ ლე ბე ლია სწავ ლის პიკს 

15 წლამ დე მი აღ წი ო, რაც ნაკ ლე ბად 

სა ვა რა უ დოა 13-კლასიან გერ მა ნულ 

გიმ ნა ზი ა ში.

ის, რომ არც ერ თი ტეს ტი რე ბა არ 

შე იძ ლე ბა მი ვი ღოთ გა ნათ ლე ბი სა და 

ცხოვ რე ბის ხა რის ხის სრულ ფა სო ვან 

მაჩ ვე ნებ ლად, ცალ სა ხა ა. რო გო რი 

ღრმა და და ბა ლან სე ბუ ლიც უნ და იყოს 

PISA-ს ტეს ტე ბი, ისი ნი სა ერ თოდ არ მო-

ი ცავს, მა გა ლი თად, უცხო ენე ბის ცოდ-

ნას, ხე ლოვ ნე ბის დარ გებს ან ფი ზი კურ 

და ემო ცი ურ გან ვი თა რე ბას, რომ ლე ბიც 

მნიშ ვ ნე ლო ვან (ბევრისთვის, გა დამ-

წყ ვეტ) გავ ლე ნას ახ დენს ადა მი ა ნის 

ცხოვ რე ბა ზე. PISA-ს და მა ტე ბით მა 

კვლე ვამ პირ და პირ აჩ ვე ნა, რომ გან სა-

კუთ რე ბით „წარმატებულ“ სის ტე მებ ში 

მოს წავ ლე ე ბი ხში რად გან სა კუთ რე ბით 

უბე დუ რად გრძნო ბენ თავს. ჩი ნე ლი 

სპე ცი ა ლის ტე ბიც არ მა ლა ვენ, რომ 

აღ მო სავ ლე თა ზი ე ლე ბის სას კო ლო 

წარ მა ტე ბე ბი უკი დუ რე სად მა ღა ლი 

დატ ვირ თ ვის ფონ ზე მი იღ წე ვა. რამ დე-

ნად ტკბი ლია კენ წე რო, მხო ლოდ ძა ლი-

ან რთუ ლი და ხან გ რ ძ ლი ვი კვლე ვე ბი 

თუ და ად გენს.

გა ნათ ლე ბის მიზ ნე ბის PISA-ს შე-

დე გე ბამ დე დაყ ვა ნა პრი მი ტი ვიზ მია 

არა მხო ლოდ ცალ კე უ ლი ადა მი ა ნე ბის 

ბე დის, არა მედ სა ხელ მ წი ფო სტრა ტე-

გი ის თვალ საზ რი სი თაც. ცენ ტ რა ლი ზა-

ცი ის გარ კ ვე ულ მა ფორ მებ მა შე იძ ლე ბა 

კონ კ რე ტულ ტეს ტი რე ბებ ში სა შუ ა ლო 

შე დე გე ბის ზრდა გა მო იწ ვი ოს, მაგ რამ 

ცენ ტ რა ლი ზა ცია ასე ვე იწ ვევს სის ტე მის 

მო უქ ნე ლო ბას. რო დე საც ცვლი ლე ბე ბის 

დრო დგე ბა, სა ზო გა დო ე ბა უზარ მა ზარ 

წი ნა აღ მ დე გო ბას აწყ დე ბა. დე ცენ ტ რა-

ლი ზე ბულ, შე და რე ბით თა ვი სუ ფა ლი 

კონ კუ რენ ცი ის მქო ნე სის ტე მა ში ყო-

ველ თ ვის არ სე ბობს შან სი, რომ სკო ლე-

ბის ნა წი ლი მა ინც აირ ჩევს სწორ გზას.

„გარდიანის“ პე სი სელ ბერ გი PISA-

ში და სავ ლუ რი და ინ გ ლი სუ რე ნო ვა ნი 

ქვეყ ნე ბის პო ზი ცი ე ბის შე სუს ტე ბას 

სწო რედ „ბაზარზე და ფუძ ნე ბულ“ 

რე ფორ მებს უკავ ში რებს. კერ ძოდ, 

სა გან მა ნათ ლებ ლო რე ფორ მის გლო-

ბა ლურ მოძ რა ო ბას (GERM), რო მე ლიც 

სკო ლე ბის ნა წი ლობ რივ პრი ვა ტი ზე ბას, 

მოს წავ ლე თათ ვის სკო ლის თა ვი სუ ფალ 

არ ჩე ვან სა და პე და გო გო ბის უფ ლე ბის 

მო პო ვე ბის გა მარ ტი ვე ბას ით ვა ლის წი-

ნებს. სა თუ ო ა, რე ა ლუ რად რამ დე ნად 

შე ე სა ბა მე ბა „თავისუფალი ბაზ რის“ 

სუ ლის კ ვე თე ბას GERM-ი, რო მე ლიც 

ასე ვე გუ ლის ხ მობს სა ხელ მ წი ფოს მი ერ 

გა ნათ ლე ბის სტან დარ ტე ბის დად გე ნა-

სა და სკო ლე ბი სა და მას წავ ლებ ლე ბის 

სტან დარ ტი ზე ბულ შე ფა სე ბებს. ასეთ 

მიდ გო მას ალ ბათ უფ რო ცენ ტ რა ლი-

ზე ბის ახ ლე ბუ რი ფორ მა შე იძ ლე ბა 

ეწო დოს. 

სის ტე მე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის სე რი ო-

ზულ შე ფა სე ბას მა ინც ცალ კე უ ლი ქვეყ-

ნე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი სა და პო ლი ტი კის 

დე ტა ლუ რად შეს წავ ლა სჭირ დე ბა. 

ანა ლი ტი კო სე ბი იმა საც აღ ნიშ ნა ვენ, 

რომ აზი ის ქვეყ ნებ მა ზრდას სრუ ლი ად 

გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სის ტე მე ბის პი რო ბებ-

ში მი აღ წი ეს. ეს შე იძ ლე ბა ნიშ ნავ დეს, 

რომ გა დამ წყ ვე ტი რო ლი ქვეყ ნის 

გან ვი თა რე ბის სა ერ თო დი ნა მი კა სა და 

კულ ტუ რულ თა ვი სე ბუ რე ბებს აქვს.

სა ბო ლოო ჯამ ში, სის ტე მის არ ჩე ვა 

უფ რო ფი ლო სო ფი უ რი, ზნე ობ რი ვი და 

სტრა ტე გი უ ლი სა კითხი ა, ვიდ რე წმინ-

დად ტექ ნი კუ რი. თუ დე მოკ რა ტი უ ლო-

ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბის ფა სე უ ლო ბებს 

ვა ღი ა რებთ, მშრა ლად რიცხ ვებ ზე ორი-

ენ ტი რე ბა ავ ტო მა ტუ რად გა მო ი რიცხე-

ბა. თუმ ცა რიცხ ვებ ზე ორი ენ ტი რე ბის 

შემ თხ ვე ვა შიც მოკ ლე ვა დი ა ნი გათ ვ ლე-

ბი სა ხი ფა თო ა. მსოფ ლი ო ში რა დი კა-

ლუ რი მიდ გო მე ბის ჭი დი ლის ფონ ზე, 

სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის უდი დე სი გა მოწ ვე-

ვა ოქ როს შუ ა ლე დის მო ნახ ვა ა. ერ თი 

მხრივ, არ უნ და გა ვექ ცეთ ტეს ტი რე ბებს 

და უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ სა ერ თა-

შო რი სო კვლე ვე ბის შე დე გე ბი. მე ო რე 

მხრივ, გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კა ღრმა 

და გრძელ ვა დი ან მო საზ რე ბებ ზე უნ და 

და ვა ფუძ ნოთ. 

საბჭოელების რეაქცია ტრადიციულად 
უსუსური და თვითკრიტიკულობისგან 
დაცლილია. ისეთი დამოუკიდებელი და 
„პროდასავლური“ ტელევიზიაც კი, როგორიც 
rTVi-ა, გაცვეთილ სტერეოტიპს ებღაუჭება: 
„საბჭოთა განათლება ამერიკულს სჯობია“.
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ხალხმრავალი ოჯახური 
თავყრილობები: მფლანგველობის 

ტრადიცია თუ დაზღვევის სახეობა? 

მე ტად ღა რი ბე ბის თ ვი საა და მა ხა სი ა თე ბე-

ლი, რო მელ თაც არ სურთ თა ვი ან თი მდგო-

მა რე ო ბის (სიღარიბის) გა მო აშ კა რა ვე ბა.

ერ თი შე ხედ ვით, გრან დი ო ზუ ლი ქარ-

თუ ლი სუფ რე ბი თით ქოს და მარ თ ლაც 

შე ე სა ბა მე ბა ამ დე ფი ნი ცი ას: ღა რიბს, 

რო მე ლიც მა სობ რივ შეკ რე ბებს აწყობს, 

შე ეძ ლო თა ვი სი მწი რი რე სურ სე ბი უფ რო 

მო გე ბი ა ნად და ე ბან დე ბი ნა (მაგალითად, 

თა ვის ჯან მ რ თე ლო ბა ში ან შვი ლე ბის 

გა ნათ ლე ბა ში). ასო ბით სტუმ რის გა მას-

პინ ძ ლე ბაც თა ვის წარ მო ჩე ნის სურ ვი ლად 

შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს. ამას ემა ტე ბა ისიც, 

რომ ეს ტრა დი ცია სულ უფ რო კარ გავს 

პო პუ ლა რო ბას შე და რე ბით მდი დარ და 

გა ნათ ლე ბულ ქარ თ ვე ლებს შო რის, რაც 

კი დევ უფ რო ამ ს გავ სებს მას დე მონ ს ტ რა-

ცი ულ მოხ მა რე ბას.

თუ რა ი მე სხვა?
უამ რა ვი მსგავ სე ბის მი უ ხე და ვად, არ სე-

ქარ თუ ლი ხუმ რო ბის მი ხედ ვით, 

ნა თე სა ვე ბი ის ხალ ხი ა, რო მელ თაც მა შინ 

ხე დავ, რო დე საც მა თი რა ო დე ნო ბა იც ვ-

ლე ბა. მარ თ ლაც, ნა თე სა ვე ბის შეკ რე ბის 

მი ზე ზი ძი რი თა დად რო მე ლი მე მათ გა ნის 

ქორ წი ნე ბა, და ბა დე ბა ან გარ დაც ვა ლე ბა ა. 

ამი ტო მაც ხში რად ვაწყ დე ბით ქარ თ ვე ლე-

ბის ოჯა ხებ ში „რაოდენობრივი ცვლი ლე-

ბე ბის“ აღ სა ნიშ ნა ვად გა მარ თულ სა ზე ი მო 

თუ სამ გ ლო ვი ა რო შეკ რე ბებს. ერ თი 

შე ხედ ვით გა სა ო ცა რიც კია თა ნა მედ რო ვე 

ტენ დენ ცი ა, რომ უფ რო მდი და რი და გა-

ნათ ლე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის მი ერ ორ გა ნი-

ზე ბუ ლი შეკ რე ბე ბი თან და თან ნაკ ლე ბად 

ხალ ხ მ რა ვა ლი ხდე ბა, სოფ ლის ღა რი ბი 

მო სახ ლე ო ბა კი კვლა ვაც გა ნაგ რ ძობს ვე ე-

ბერ თე ლა ქარ თუ ლი სუფ რე ბის გაშ ლას.

დე მონ ს ტ რა ცი უ ლი მოხ მა-
რე ბის (ConSPiCuouS Con-
SumPTion) ფორ მა?
wეკო ნო მი კუ რი ზრდის შე სა ხებ ლექ ცი ა თა 

კურ ს ში პრო ფე სორ მა ომერ მო ავ მა (Uni-

versity of Warwick) ინ დუ რი ქორ წი ლე ბი 

დე მონ ს ტ რა ცი უ ლი მოხ მა რე ბის სა ხე ო ბას 

მი ა კუთ ვ ნა, რა მაც და მა ფიქ რა იმა ზე, შე იძ-

ლე ბო და თუ არა ქარ თუ ლი ტრა დი ცი უ ლი 

ხალ ხ მ რა ვა ლი შეკ რე ბე ბის იმა ვე კა ტე-

გო რი ა ში მოქ ცე ვა. მო ა ვი დე მონ ს ტ რა ცი-

ულ მოხ მა რე ბას გან მარ ტავ და რო გორც 

ისე თი სა ქონ ლის მოხ მა რე ბას, რო მე ლიც 

პი რის ეკო ნო მი კურ სიძ ლი ე რეს უს ვამს 

ხაზს, ყო ველ გ ვა რი რე ა ლუ რი ეკო ნო მი კუ-

რი სარ გებ ლის მო ტა ნის გა რე შე. მე ტიც, 

თე ო რი უ ლი ეკო ნო მი კუ რი ანა ლი ზის 

სა ფუძ ველ ზე, პრო ფე სო რი ამ ტ კი ცებ და, 

რომ დე მონ ს ტ რა ცი უ ლი მოხ მა რე ბა უფ რო 

ბობს ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მა ხა სი ა თე ბე-

ლი, რო მე ლიც არ სე ბი თად გა ნას ხ ვა ვებს 

ქარ თულ მა სობ რივ შეკ რე ბებს ტი პუ რი 

დე მონ ს ტ რა ცი უ ლი მოხ მა რე ბი სა გან; 

კერ ძოდ, ყო ვე ლი სტუ მა რი: ნა თე სა ვი ა, 

მე ზო ბე ლი თუ ნაც ნო ბი, ტრა დი ცი უ ლად 

ვალ დე ბუ ლია გა ი ღოს ფუ ლა დი შე ნა ტა-

ნი (ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, საკ მა ოდ დი დი 

თან ხაც კი) მას პინ ძ ლის სა სარ გებ ლოდ. ეს 

მა ხა სი ა თე ბე ლი ამ ღო ნის ძი ე ბებს დაზღ-

ვე ვის სქე მას უფ რო ამ ს გავ სებს, ვიდ რე 

დე მონ ს ტ რა ცი ულ მოხ მა რე ბას.

დაკ რ ძალ ვი სა თუ ქორ წი ლი სას ქარ-

თუ ლი ოჯა ხი ჩვე უ ლებ რივ დე ტა ლუ რად 

აღ რიცხავს თი თო ე უ ლი სტუმ რის მი ერ 

გა ღე ბულ თან ხას, რა თა შემ დ გომ სა თა-

ნა დოდ შეძ ლოს მი სი უკან დაბ რუ ნე ბა. 

აღე ბუ ლი გრძელ ვა დი ა ნი პა სუ ხის მ გებ-

ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, გა საკ ვი რი არა ა, 

რომ ეს პრო ცე დუ რე ბი ქარ თუ ლი ტრა დი-

ცი ე ბის ნა წი ლად გა და იქ ცა. აღ ნიშ ნუ ლი 

მოსაზრება
ნინო დოღონაძე - სადაზღვევო სტრატეგია
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ნინო დოღონაძე არის თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის, IseT-ის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი 



იანვარი  2014    FORBES | 61

გა და სა ხა დი თუ სა ჩუ ქა რი შე იძ ლე ბა იქ ნეს 

აღ ქ მუ ლი რო გორც ერ თ გ ვა რი სა წევ რო იმ 

კლუ ბი სა, რო მე ლიც ნა თე სა ურ თუ სო ცი ა-

ლურ კავ ში რებს აერ თი ა ნებს.

თუმ ცა ღა, ჩე მი აზ რით, ამ გ ვა რი ქცე ვის 

ჩა მო ყა ლი ბე ბა დაზღ ვე ვის მო ტი ვით უფ რო 

იყო გან პი რო ბე ბუ ლი. შენ ეხ მა რე ბი სხვებს, 

რო ცა მათ სჭირ დე ბათ იმ იმე დით, რომ მი ი-

ღებ მხარ და ჭე რას მა შინ, რო ცა ეს თვი თონ 

დაგ ჭირ დე ბა. ამ გ ვა რი შე მო წი რუ ლე ბე ბის 

შეგ რო ვე ბა დაკ რ ძალ ვე ბი სას არ სე ბობს 

სხვა გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ შიც, მა გა ლი-

თად გა ნა ში, ეთი ო პი ა ში, ტან ზა ნი ა ში და 

სხვა.

რა ტომ დაზღ ვე ვა?
გან მარ ტე ბის მი ხედ ვით, დაზღ ვე ვა არის 

რის კის მარ თ ვის ერ თ -ერ თი ფი ნან სუ რი 

ინ ს ტ რუ მენ ტი, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც 

შე საძ ლე ბე ლია რის კის შე დე გად წარ მოქ-

მ ნი ლი ფი ნან სუ რი ზა რა ლის თა ვი დან არი-

დე ბა. რის კი ა ნი მოვ ლე ნე ბის არ სე ბო ბი სას 

ადა მი ა ნე ბი ეს წ რაფ ვი ან უსაფ რ თხო ე ბას 

და გარ დაც ვა ლე ბაც სწო რედ ერ თ -ერ თი 

ამ გ ვა რი მოვ ლე ნაა (გარდაცვალების ზუს ტი 

დრო ის წი ნას წარ გან საზღ ვ რა საკ მა ოდ 

რთუ ლი ა). პირ ვე ლად ძველ მა რო მა ე ლებ მა 

გა მო ი ყე ნეს დაზღ ვე ვა დაკ რ ძალ ვის ხარ-

ჯე ბის და სა ფა რად. დღეს დღე ო ბი თაც, ადა-

მი ა ნებს, რო მელ თაც არ სურთ თა ვი ან თი 

შთა მო მავ ლე ბის დაკ რ ძალ ვის ხარ ჯე ბით 

დატ ვირ თ ვა, შე უძ ლი ათ სი ცოცხ ლის დაზღ-

ვე ვით სარ გებ ლო ბა. თუმ ცა ამ პი რო ბებ შიც 

სა ზო გა დო ებ რი ვი დაზღ ვე ვა, დაკ რ ძალ ვის 

შე მო წი რუ ლე ბე ბის ტრა დი ცი ის ფორ მით, 

შე საძ ლოა ხელ საყ რე ლი ალ ტერ ნა ტი ვა 

აღ მოჩ ნ დეს.

არ სე ბობს კა ტე გო რია ადა მი ა ნე ბი-

სა, რომ ლე ბიც ნაკ ლე ბად სარ გებ ლო ბენ 

ფორ მა ლუ რი სი ცოცხ ლის დაზღ ვე ვით. ამ 

კა ტე გო რი ას მი ე კუთ ვ ნე ბი ან ღა რი ბე ბი, 

რო მელ თათ ვი საც ეს პრო დუქ ცია არ არის 

ხელ მი საწ ვ დო მი; ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც 

მი ე კუთ ვ ნე ბი ან ძლი ერ ოჯა ხურ გა ერ თი ა ნე-

ბებს; ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც არ ენ დო ბი ან 

ფი ნან სურ ინ ს ტი ტუ ტებს და ურ ჩევ ნი ათ 

მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ სა ზო გა დო ებ რივ 

სა დაზღ ვე ვო სქე მა ში იმ პი რებ თან ერ თად, 

რო მელ თაც ისი ნი ენ დო ბი ან (ნათესავები, 

მე ზობ ლე ბი და ა.შ.); ან ადა მი ა ნე ბი, რო მელ-

თაც გა აჩ ნი ათ ცრურ წ მე ნე ბი სიკ ვ დილ თან 

და კავ ში რე ბით და ამი ტომ არ სურთ რა ი მე 

წი ნას წა რი ზო მე ბის მი ღე ბა.

დაკ რ ძალ ვის მსგავ სად, ოჯახს ფი ნან-

სუ რი დაბ რ კო ლე ბის წი ნა შე ქორ წი ნე ბაც 

აყე ნებს და ამ უკა ნას კ ნე ლის წი ნას წარ 

და გეგ მ ვაც ხში რად საკ მა ოდ ძნე ლი ა. ვიდ-

რე ფი ნან სურ ინ ს ტი ტუ ტებს ჯერ ჯე რო ბით 

არ და უწყი ათ ქორ წი ნე ბე ბის დაზღ ვე ვა 

(საქართველოში მა ინც), ხელ მოკ ლე ოჯა-

ხებს აქვთ სა მი არ ჩე ვა ნი: დი დი ქორ წი ლი 

სა ზო გა დო ე ბის მხარ და ჭე რით; მოკ რ ძა-

ლე ბუ ლი და ხელ მი საწ ვ დო მი სა ქორ წი ლო 

სუფ რა; ან სა ერ თო დაც უარის თქმა ამ დღე-

სას წა უ ლის აღ ნიშ ვ ნა ზე.

ეკო ნო მი კუ რი ლო გი კის მი ხედ ვით, 

მე ტად სა ვა რა უ დო ა, რომ ქორ წი ლე ბი სა და 

დაკ რ ძალ ვე ბის და სა ფი ნან სებ ლად ღა რი ბი 

არ ჩე ვანს სა ზო გა დო ებ რივ სა დაზღ ვე-

ვო სქე მა ზე შე ა ჩე რებს და, შე სა ბა მი სად, 

გა მარ თავს მა სობ რივ სო ცი ა ლურ თავ ყ-

რი ლო ბას; მე ტად გა ნათ ლე ბუ ლი ან უფ რო 

მა ღალ შე მო სავ ლი ა ნი პი რი კი დი დი ალ ბა-

თო ბით არ ჩე ვანს სა ბაზ რო დაზღ ვე ვა ზე (ან 

და ნა ზო გებ ზე) შე ა ჩე რებს.

დაკ რ ძალ ვის შე მო წი რუ ლე-
ბე ბი დან სი ცოცხ ლის დაზღ-
ვე ვამ დე
სა ქარ თ ვე ლო ში აქ ტი უ რი დის კუ სია მიმ დი-

ნა რე ობს იმის შე სა ხებ, უნ და დარ ჩეს თუ 

არა ე.წ. „ქელეხის“ ანუ დაკ რ ძალ ვა ზე სტუ-

მარ თა და პუ რე ბის ტრა დი ცი ა. უფ რო სი თა-

ო ბე ბის შე ხე დუ ლე ბი სა მებრ, ეს ტრა დი ცია 

მიც ვა ლე ბუ ლის თ ვის პა ტი ვის მი სა გე ბა დაა 

გან კუთ ვ ნი ლი; ახალ გაზ რ და თა ო ბი სათ-

ვის კი აღ ნიშ ნუ ლი ჭა მა- ს მა ჭი რი სუ ფალ თა 

გრძნო ბე ბის პირ და პი რი შე უ რაცხ ყო ფა ა. 

ასო ბით ადა მი ა ნის თა ნაგ რ ძ ნო ბა სუ ლაც 

არ უნ და იყოს აუცი ლე ბე ლი საყ ვა რე ლი 

ადა მი ა ნის გლო ვის თ ვის. თუ დრო ე ბით 

გან ზე გა დავ დებთ ქე ლე ხის მო რა ლურ მხა-

რეს, დაკ რ ძალ ვე ბი ბევ რად უფ რო იაფი 

გახ დე ბო და ამ ტრა დი ცი ის გა რე შე. ნე ბის-

მი ერ შემ თხ ვე ვა ში, უფ რო მოკ რ ძა ლე ბუ ლი 

ქე ლე ხი მცი რე რა ო დე ნო ბის სტუმ რე ბით 

გარ დაც ვ ლი ლის ნა თე სა ვე ბის ხარ ჯებ საც 

შე ამ ცი რებ და.

თუმ ცა ქე ლე ხის ტრა დი ცი ა, სა ვა რა-

უ დოდ, გაგ რ ძელ დე ბა უფ რო დიდ და 

მჭიდ რო, ღა რი ბულ და სახ ლე ბებ ში, სა დაც 

იგი უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დაზღ ვე ვის 

როლს თა მა შობს და შე სა წი რის გა ღე ბა ზე 

უარის თქმა უფ რო ძვი რი და უჯ დე ბა პირს, 

ვიდ რე მი სი გა ღე ბა. უფ რო მდი დარ და 

მა ღალ გან ვი თა რე ბულ ქა ლა ქუ რი ტი პის 

და სახ ლე ბებ ში კი მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ 

ოჯა ხე ბი ხელს აიღე ბენ ამ გ ვა რი შე სა წი-

რე ბის არ სე ბო ბა ზე და თვი თონ და ფა რა-

ვენ ყო ველ გ ვარ შემ თხ ვე ვით ხარჯს ან 

სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ებს მი მარ თა ვენ მათ 

ასა ნაზღა უ რებ ლად.

დრო თა გან მავ ლო ბა ში მო სა ლოდ-

ნე ლი ა, რომ რაც უფ რო გამ დიდ რ დე ბი ან 

ქარ თ ვე ლე ბი, მით უფ რო გა და ერ თ ვე ბი-

ან არა ფორ მა ლუ რი სა ზო გა დო ებ რი ვი 

დაზღ ვე ვი დან სი ცოცხ ლის ფორ მა ლურ 

დაზღ ვე ვა ზე, რო მელ საც სა დაზღ ვე ვო 

კომ პა ნი ე ბი სთა ვა ზო ბენ. ამ გ ვა რი ტენ-

დენ ცია არ სე ბობს ყველ გან მსოფ ლი ო-

ში, და თუ და ვაკ ვირ დე ბით სი ცოცხ ლის 

დაზღ ვე ვის წი ლის დი ნა მი კას სა ერ თო 

დაზღ ვე ვას თან მი მარ თე ბით, შეგ ვიძ ლია 

ვთქვათ, რომ ეს პრო ცე სი სა ქარ თ ვე ლო-

შიც დაწყე ბუ ლი ა. 
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სიცოცხლის დაზღვევის წილი 
საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი

ნინო დოღონაძე არის თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის, IseT-ის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი 
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ცეკვა Pandora-ს 
დაკრულზე
სერვისი, რომელსაც მუსიკოსები აუმხედრდნენ, 
მოითხოვს ისეთსავე პირობებს, როგორიც 
Apple-მა მიიღო.
ავტორი: კონი გულიელმო 

მ
უ სი კა ლუ რი პრო დუქ ცი ის გა მომ ცემ-

ლებ მა, ხმის ჩამ წერ მა სტუ დი ებ მა, 

უფ ლე ბა დამ ც ველ მა ჯგუ ფებ მა და Pink 

Floyd-ის წევ რებ მაც კი შარ შან დე ლი 

წე ლი ინ ტერ ნეტ რა დი ო სერ ვის Pandora Media-

სთან ბრძო ლა ში გა ა ტა რეს. ისი ნი მის დამ ფუძ-

ნე ბელს, ტიმ ვეს ტერ გ რენს „ყაჩაღ ბა რონს“ უწო-

დებ დ ნენ, მის კომ პა ნი ას კი ადა ნა შა უ ლებ დ ნენ, 

რომ ის მუ სი კო სე ბის ნა მუ შევ რე ბით მი ლი ო ნებს 

აკე თებ და. ისი ნი აცხა დე ბენ, რომ Pandora ცდი-

ლობს მუ სი კოს თა გა სამ რ ჯე ლოს შემ ცი რე ბას 

სა ავ ტო რო ჰო ნო რა რებ თან და კავ ში რე ბუ ლი 

რთუ ლი იური დი უ ლი სქე მე ბის გა მო ყე ნე ბით. 

ასე თი ბრალ დე ბე ბი შეგ ვიძ ლია მი ვა წე როთ 

რისკს, რო მე ლიც ყო ველ თ ვის თან სდევს ნო-

ვა ტორ კომ პა ნი ებს. რვა წე ლი წად ში Pandora 

ინ ტერ ნეტ რა დი ო ე ბის სექ ტო რის ლი დე რად იქ ცა 

თვე ში 71 მი ლი ო ნი აქ ტი უ რი მომ ხ მა რებ ლით. 

მას ზე მო დის ინ ტერ ნეტ რა დი ო ბაზ რის 70% და 

აშ შ -ის რა დი ომ ს მე ნელ თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბის 

8%. სა რეკ ლა მო შე მო სა ვა ლი, რო მე ლიც ამო-

ნა გე ბის 80%-ს შე ად გენს, წელს $643 მი ლი ონს 

მი აღ წევს. 2013 წლის პირ ველ კვარ ტალ ში მო ბი-

ლუ რი რეკ ლა მის გა ყიდ ვებ მა პირ ვე ლად გა და ა-

ჭარ ბა $100 მი ლი ონს, რის შე-

დე გა დაც Pandora-მ მო ბი ლუ რი 

რეკ ლა მი დან მი ღე ბუ ლი შე მო-

სავ ლის მი ხედ ვით მე სა მე ად-

გი ლი და ი კა ვა Google-ისა და 

Facebook-ის შემ დეგ. ოკ ლენ-

დ ში (კალიფორნია) და ფუძ ნე-

ბუ ლი ფირ მის აქ ცი ე ბის ფა სი 

შარ შან თით ქ მის გა სამ მაგ და, 

რად გა ნაც ინ ვეს ტო რებ მა მი სი 

სა ბაზ რო პო ზი ცია გა აც ნო ბი-

ე რეს. 

მაგ რამ ახ ლა დღის წეს რიგ-

შია Pandora-ს ახა ლი მო ლა პა-

რა კე ბე ბი რო ი ალ ტის გა ნაკ ვე-

თე ბის თა ო ბა ზე (სავარაუდოდ, 

შემ ცი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით) 

მუ სი კო სებ თან, ხმის ჩამ წერ 

სტუ დი ებ სა და მუ სი კა ლურ გა-

მომ ცემ ლებ თან.

ტიმ ვეს ტერ გ რენ სა და 

Pandora-ს ახალ გე ნე რა ლურ 

აღ მას რუ ლე ბელს, ბრა ი ან მა კენ დ რი უსს, ბრალ-

დე ბე ბის მო გე რი ე ბა უწევთ ახა ლი, შე საძ ლოა 

ყვე ლა ზე სა ში ში საფ რ თხის ფონ ზე: ეს გახ ლავთ 

Apple-ის ახა ლი iTunes Radio, Pandora-ს მსგავ სი 

სერ ვი სი. ვეს ტერ გ რე ნი აღი ა რებს, რომ შე საძ-

ლოა არ სე ბობ და „გაუგებრობები“ Pandora-ს 

რო ი ალ ტის თან და კავ ში რე ბით, მაგ რამ აცხა-

დებს, რომ ის მხო ლოდ ცდი ლობს და ა ბა ლან სოს 

ის სის ტე მა, რო მე ლიც მას აიძუ ლებს „ზიდოს 

უსა მარ თ ლო და ზედ მე ტად მა ღა ლი რო ა ილ ტის 

ტვირ თი“. მის ნათ ქ ვამს ადას ტუ რებს ის ფაქ ტიც, 

რომ Pandora-ს ჯე რაც არ მი უ ღია მო გე ბა და მო-

სა ლოდ ნე ლი ა, რომ ზა რა ლი კი დევ გა იზ რ დე ბა.

Pandora-სახალი
გენერალური
აღმასრულებელი
ბრაიანმაკენდრიუსი:
„მუსიკოსებმათავიანთი
ხელოვნებისთვის
სამართლიანი
ანაზღაურებაუნდა
მიიღონ“.
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„ოპონენტთა მთე ლი ამ რი ტო რი კის მი-

უ ხე და ვად, Pandora მხარს უჭერს ღირ სე ულ 

ჰო ნო რა რებს მუ სი კო სე ბი სათ ვის“, – ამ ბობს 

ვეს ტერ გ რე ნი, რო მე ლიც უიღ ბ ლო მუ სი კო სი დან 

ინ ტერ ნეტ ბიზ ნეს მე ნად იქ ცა. „ჩვენ და ვატ რი ა-

ლებთ იმ მუ სი კას, რო მე ლიც რა დი ო ში მა ნამ დე 

არა სო დეს გა სუ ლა და შევ თა ვა ზებთ მას საკ-

მა ოდ ფარ თო აუდი ტო რი ას, რა თა მუ სი კოს თა 

სა შუ ა ლო კლა სი შევ ქ მ ნათ“. 

ასეთ სა ვე კე თილ გან წყო ბას ამ ჟ ღავ ნებს 

კომ პა ნი ის გე ნე რა ლუ რი აღ მას რუ ლე ბე ლიც. 

Microsoft-ის სა რეკ ლა მო და სა გა მომ ცემ ლო 

სამ სა ხუ რის ყო ფი ლი შე ფი, მა კენ დ რი უ სი, აცხა-

დებს: „მუსიკოსებმა თა ვი ან თი ხე ლოვ ნე ბის თ-

ვის სა მარ თ ლი ა ნი ანაზღა უ რე ბა უნ და მი ი ღონ“. 

Pandora-ს მარ თ ლაც აქვს სათ ქ მე ლი აშ შ -ის 

მუ სი კა ლუ რი რო ი ალ ტის რთუ ლი სის ტე მის 

შე სა ხებ: იხ დის უფ რო მა ღალ ჰო ნო რა რებს, 

ვიდ რე სა კა ბე ლო და თა ნამ გ ზავ რუ ლი რა დი ო, 

ხო ლო AM/FM რა დიო ერთ ცენ ტ საც არ აძ ლევს 

შემ ს რუ ლებ ლებს. შარ შან Pandora-მ შემ ს რუ ლებ-

ლე ბის სა ავ ტო რო ჰო ნო რა რე ბის სა ხით თა ვი სი 

$427-მილიონიანი შე მო სავ ლის 56% გა და ი ხა და, 

მა შინ რო დე საც სერ ვის მა, Sirius XM-მა – მხო-

ლოდ 8%. 

Pandora-ს სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო-

ბის პრობ ლე მა 2012 წელს და იწყო, მაშ შემ დეგ, 

რაც მან მხა რი და უ ჭი რა აქტს „სამართლიანობა 

ინ ტერ ნეტ რა დი ო სათ ვის“ (Internet Radio Fairness 

Act – IRFA), რაც ბევ რ მა მუ სი კოს თა ღა ლა ტად და 

მათ ხარ ჯ ზე გამ დიდ რე ბის მცდე ლო ბად მი იჩ-

ნი ა. ეს აქ ტი დარ გის რე გუ ლა ტორს – სა ავ ტო რო 

ჰო ნო რა რე ბის საბ ჭოს – ყვე ლა მუ სი კა ლუ რი სერ-

ვი სი სათ ვის ერ თი ა ნი სტან დარ ტის შე მუ შა ვე ბას 

სთა ვა ზობ და. ეს მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე ამ ცი რებ და 

Pandora-ს გა დახ დებს, თუმ ცა ვეს ტერ გ რე ნი არ 

აკონ კ რე ტებ და, რამ დე ნად. ნე ბის მი ერ შემ თხ-

ვე ვა ში, მუ სი კა ლურ უფ ლე ბა თა მფლო ბე ლე ბი 

კომ პა ნი ი სა გან სი მუხ თ ლეს ელი ან.

„ჩვენ გვინ და, რომ Pandora წარ მა ტე ბუ ლი 

იყოს“, – ამ ბობს ტედ კა ლო, musicFIRSTCoalition-

ის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი, რო მელ მაც 

და არ წ მუ ნა 138 ჯგუ ფი და შემ ს რუ ლე ბე ლი, 

წი ნა აღ მ დე გო ბა გა ე წი ათ კა ნონ პ რო ექ ტის თ ვის 

(რომელიც სწრა ფად ჩა ი ძი რა სა ავ ტო რო ჰო-

ნო რარ თა საბ ჭოს წი აღ ში) – „მაგრამ არ სე ბობს 

პრინ ცი პუ ლი შე თან ხ მე ბა ამ სერ ვის სა და იმ 

ხალხს შო რის, რო მე ლიც მუ სი კას ქმნის. ჩვენს 

მუ სი კო სებს სურთ პა ტი ო სა ნი შრო მი სათ ვის 

სა თა ნა დო ანაზღა უ რე ბა მი ი ღონ. მაგ რამ რო-

დე საც Pandora-მ კონ გ რესს მი მარ თა სა კუ თა რი 

ინ ტე რე სე ბის ლო ბი რე ბის მიზ ნით, მან ეს შე თან-

ხ მე ბა და არ ღ ვი ა“. 

Pink Floyd-ის ყო ფი ლი წევ რე ბი, რო ჯერ 

უოტერ სი, დე ვიდ გილ მო რი და ნიკ მე ი სო ნი, 

გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბად დიპ ლო მა ტი უ რი იყ ვ-

ნენ USA Today-ს სა რე დაქ ციო კო მენ ტარ ში: 

„ინტერნეტრადიო Pandora თაღ ლი თობს სა ავ-

ტო რო ჰო ნო რა რებ თან და კავ ში რე ბით. ბიზ ნე სი, 

რო მე ლიც არ სე ბობს იმის თ ვის, რომ გა ავ რ ცე-

ლოს მუ სი კა, არ უნ და ჩი ო დეს, რომ მი სი უდი დე-

სი ხარ ჯი არის მუ სი კა“, – წერ დ ნენ ისი ნი. 

ამ ჟა მად, IRFA-ს მხარ და ჭე რი დან ერ თი წლის 

შემ დეგ, Pandora გა და ერ თო მიზ ნის მიღ წე ვის 

უფ რო პრაგ მა ტულ მე თო დებ ზე, გვერდს უვ ლის 

რა კონ გ რესს, რო მე ლიც ისე დაც მთლი ა ნად ჩაფ-

ლუ ლია ObamaCare-ისა და ბი უ ჯე ტის სა კითხებ-

თან და კავ ში რე ბულ და ვებ ში. „Pandora პრობ-

ლე მის გა დაჭ რის სხვა გზებს მი მარ თავს“ და 

გა ნაგ რ ძობს იმ სის ტე მის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლას, 

რო მე ლიც „ხელს უშ ლის კე თილ სინ დი სი ერ კონ-

კუ რენ ცი ას ბა ზარ ზე“, – ამ ბობს ვეს ტერ გ რე ნი. 

ეს სხვა გზა გუ ლის ხ მობს მუ სი კოს თა რო ი-

ა ლი ტებ თან და კავ ში რე ბულ მო ლა პა რა კე ბებს 

სა ავ ტო რო ჰო ნო რა რე ბის საბ ჭოს თან (CRB). მო-

ლა პა რა კე ბე ბი, რომ ლე-

ბიც იან ვარ ში და იწყე ბა, 

და ად გენს 2016-2020 

წლე ბის გა ნაკ ვე თებს. 

IRFA-ს თე მის და ხურ ვის 

შემ დეგ Pandora-მ შე საძ-

ლოა მი აღ წი ოს უფ რო 

ხელ საყ რელ პი რო ბებს 

CRB-საგან. რა ტომ? რო-

გორც ცნო ბი ლი გახ და, 

Apple-ი აწარ მო ებ და სა კუ თარ გა რი გე ბებ თან 

და კავ ში რე ბულ მო ლა პა რა კე ბებს უშუ ა ლოდ 

ხმის ჩამ წერ სტუ დი ებ თან და, Pandora-ს აზ რით, 

Apple-ის ჰო ნო რა რე ბი მის ჰო ნო რა რებ ზე ნაკ-

ლე ბი ა. თუ ეს და დას ტურ და, Pandora-ს შე უძ ლია 

Apple-ის გა მო ყე ნე ბა სა მარ თ ლი ა ნი კომ პენ სა-

ცი ის პრე ცე დენ ტის სა ხით.  

Pandora-მდე ჩვენ ვიყავით 
რეგიონული მასშტაბის 
ჯგუფი. როგორც კი Pandora 
გამოჩნდა, ჩვენი მოსმენა 
მთელმა ქვეყანამ დაიწყო.
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Apple-ი არ ამ ჟ ღავ ნებს თა ვი სი რო ი ა ლ-

ტის ოდე ნო ბას, მაგ რამ და დის ხმე ბი, რომ 

ის ხმის ჩამ წერ სტუ დი ებს $0,0013-ს უხ დის 

სიმ ღე რის ყო ვე ლი მოს მე ნი სათ ვის და სა-

რეკ ლა მო შე მო სავ ლის ნა წილს. ეს თით ქოს 

უფ რო მე ტი ა, ვიდ რე Pandora-ს $0,0012 ერ თი 

სიმ ღე რის თ ვის, მაგ რამ არ სე ბობს ერ თი ნი-

უ ან სი: რო გორც ცნო ბი ლი ა, Apple-ი არ იხ დის 

სა ფა სურს ტრე კის თ ვის, რო მე ლიც 20 წამ ზე 

ნაკ ლე ბი დრო ის გან მავ ლო ბა ში ჟღერს. Pan-

dora კი აცხა დებს, რომ ის ერ თი წა მის სა ფა-

სურ საც კი იხ დის. რამ დე ნის გა დახ და უწევს 

Pandora-ს „ხანმოკლე“ ტრე კებ ში? Pandora-ს 

ყო ფი ლი გე ნე რა ლუ რი აღ მას რუ ლე ბე ლი ჯო 

კე ნე დი, რო მე ლიც წელს გა დად გა, ამ ბობს, 

რომ ეს „მნიშვნელოვანი თან ხა ა“.

ბევ რი მუ სი კო სი აფა სებს Pandora-ს მი სი 

ბიზ ნეს მო დე ლის გა მო: ის მსმე ნელს სთა-

ვა ზობს იმ მუ სი კას, რომ ლის მოს მე ნაც მას 

სურს და არ ცდი ლობს უპი რა ტე სო ბა მი ა ნი-

ჭოს პო პუ ლა რულ შემ ს რუ ლებ ლებს. როკ ჯ გუფ 

Break of Reality-ის ვი ო ლონ ჩე ლის ტი, პატ რიკ 

ლერ დი, ამ ბობს, რომ ჯგუ ფი Pandora-სგან 

ყო ველ წ ლი უ რად რო ი ალ ტის სა ხით $16 000-ს 

იღებს, დღე ში სა შუ ა ლოდ 44 000 მოს მე ნი-

სათ ვის. „Pandora-მდე ჩვენ ვი ყა ვით რე გი ო-

ნუ ლი მას შ ტა ბის ჯგუ ფი. რო გორც კი Pandora 

გა მოჩ ნ და, ჩვე ნი მოს მე ნა მთელ მა ქვე ყა ნამ 

და იწყო. ამ ფარ თო აუდი ტო რი ა ზე გას ვ ლამ 

გა მო იწ ვია ფირ ფი ტე ბი სა და სინ გ ლე ბის გა-

ყიდ ვა. ეს არაჩ ვე უ ლებ რი ვი ა“. 

Pandora-ს სიმ ღე რე ბის შერ ჩე ვის პრო ცე სი 

აგე ბუ ლია Music Genome Project-ზე – რთულ 

ალ გო რით მ ზე, რო მე ლიც აანა ლი ზებს მუ სი კას 

და ად გენს პერ სო ნა ლი ზე ბულ პლე ი ლის ტებს. 

მო ნა ცემ თა ბა ზა ში არის 100 000-ზე მე ტი 

შემ ს რუ ლებ ლის მი ლი ონ ზე მე ტი სიმ ღე რა, 

რომ ლე ბიც სა თი თა ო დაა გა დარ ჩე უ ლი. კომ-

პო ზი ცი ე ბი და ხა რის ხე ბუ ლია 450-ზე მე ტი 

თვი სე ბის, ანუ „გენის“ მი ხედ ვით, ვო კა ლის-

ტის სქე სით დაწყე ბუ ლი, რიტ მუ ლი, ტო ნა ლუ რი 

თუ ფო ნე ტი კუ რი კა ტე გო რი ე ბით დამ თავ რე-

ბუ ლი. 

Pandora-ს მომ ხ მა რებ ლებ მა შექ მ ნეს 

5 მი ლი არ დ ზე მე ტი პერ სო ნა ლი ზე ბუ ლი 

„სადგური“ და გაგ ზავ ნეს 30 მი ლი არ დ ზე 

მე ტი პო ზი ტი უ რი და ნე გა ტი უ რი გა მოხ მა უ რე-

ბა რე კო მენ დე ბულ სიმ ღე რებ ზე. კმა ყო ფი ლი 

მომ ხ მა რებ ლე ბის თ ვის „სწორი“ კონ ტენ ტის 

მი წო დე ბა Pandora-ს „უსამართლო უპი რა ტე-

სო ბას“ ანი ჭებს, ამ ბობს პრო დუქ ტის გან ვი თა-

რე ბის დი რექ ტო რი ტომ კონ რა დი. – „Apple-ის 

უსა მარ თ ლო უპი რა ტე სო ბა კი გახ ლავთ მი სი 

წვდო მა home screen-ზე. მაგ რამ მე ვი ღებ გა-

მოწ ვე ვას ამ ბრძო ლა ში“, – დას ძენს იგი. 

ბრძო ლა მარ თ ლაც მიმ დი ნა რე ობს. სექ-

ტემ ბერ ში Pandora-ს აქ ცი ე ბი 10%-ით მას 

შემ დეგ და ე ცა, რაც Apple-მა გა მო აცხა და, რომ 

მხო ლოდ პირ ველ ხუთ დღე ში iTunes Radio-ს 11 

მი ლი ონ მა მომ ხ მა რე ბელ მა მო უს მი ნა. გარ და 

ამი სა, itunes-ის ხელ მ ძღ ვა ნელ მა ედი ქი უმ 

გა ნაცხა და, iTunes Radio 100 ქვე ყა ნა ში გავ-

რ ცე ლე ბას გეგ მავს. აშ შ -ის ფარ გ ლებს გა რეთ 

Pandora მოქ მე დებს მხო ლოდ ახალ ზე ლან დი-

ა სა და ავ ს ტ რა ლი ა ში, მეტ წი ლად ისევ თა ვი სი 

მუდ მი ვი პრობ ლე მე ბის გა მო სა ავ ტო რო ჰო-

ნო რა რებ თან და კავ ში რე ბით.

და მა ინც, Pandora-ს აქვს „უპირატესობა 

ბაზ რის წი ლის სა ხით“, – ამ ბობს NPD Group-ის 

გარ თო ბის ინ დუს ტ რი ის ანა ლი ტი კო სი რას 

კრუპ ნი კი. ოქ ტომ ბერ ში Apple-მა გა ნაცხა და, 

რომ iTunesRadio-ს მო უს მი ნა 20 მი ლი ონ მა 

მომ ხ მა რე ბელ მა, რაც ბევ რად ჩა მორ ჩე ბა 

Pandora-ს აუდი ტო რი ას. გარ და ამი სა, ჯერ ჯე-

რო ბით Pandora იმედს უსა ხავს ინ ვეს ტო რებს. 

მან გა აქ ტი უ რა თა ვი სი ძა ლის ხ მე ვა მო ბი ლუ-

რი და ად გი ლობ რი ვი რეკ ლა მე ბის გა ყიდ-

ვე ბის მი მარ თუ ლე ბით და ხე ლი მო ა წე რა 

მნიშ ვ ნე ლო ვან შე თან ხ მე ბებს რა დი ო რეკ ლა-

მე ბის შემ ს ყიდ ველ სერ ვი სებ თან. სექ ტემ ბერ-

ში, აქ ცი ე ბის გა ყიდ ვის გზით, კომ პა ნი ამ $523 

მი ლი ო ნი მო ი ზი და შეს ყიდ ვე ბი სა და ახა ლი 

ტექ ნი კუ რი პრო ექ ტე ბის და სა ფი ნან სებ ლად. 

ოქ ტომ ბერ ში მი სი აქ ცი ე ბის ფა სი კვლავ 

გა ი ზარ და, ახ ლა უკ ვე Apple-ის ფაქ ტო რის 

პი რო ბებ ში.

„ინტერნეტში წარ მოდ გე ნი ლია ის მუ სი კა, 

რო მე ლიც მა ნამ დე რა დი ო ში არა სო დეს გა-

სუ ლა. ამ მუ სი კის შემ ს რუ ლებ ლებ მა მი სი წყა-

ლო ბით მო ი პო ვეს პო პუ ლა რუ ლო ბა და ფუ ლი, 

– ამ ბობს ვეს ტერ გ რე ნი. – ახ ლა მუ სი კო სებ მა 

უნ და იფიქ რონ, რო გორ გა ა ათ მა გონ მიღ წე უ-

ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი. სწო რედ ამა ში უნ და ჩა დონ 

მაქ სი მა ლუ რი ენერ გი ა“. 

ტექნოლოგიები ინტერნეტრადიო

ტენდენციები
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ტექნოლოგიები

მობილურები

SamSung-ის სირინოზის სიმღერა
სმარტფონების მეფეს სჭირდება სილიკონის ველის ტალანტები… და პატივისცემა. 
პირველ ეტაპზე დევიდ იუნმა ორი ძალიან განსხვავებული სამყარო უნდა დააახლოოს.
ავტორი: პარმი ოლსონი

პ
ა ლო -ალ ტოს (კალიფორნია) ხე ე ბით 

დაჩ რ დი ლულ უნი ვერ სი ტე ტის გამ-

ზირ ზე, Borders-ის გა უქ მე ბულ წიგ ნის 

მა ღა ზი ა ში, ახალ გაზ რ და ინ ჟინ რე ბის 

ჯგუ ფი უახ ლეს პროგ რა მულ იდე ებს აწ ვ დის 

ტექ ნო ლო გი ე ბის მონსტრს სამ ხ რეთ კო რე ა ში. 

შე საძ ლოა მის გვერ დით ჩა გივ ლი ათ კი დეც, 

მაგ რამ წარ მოდ გე ნაც არ გქო ნი ათ, რომ ეს 

არის Samsung Accelerator-ი, 11000 კვ. ფუ ტის 

ფარ თის ღია ტი პის ოფი სი ბევ რი ცა რი ე ლი 

მა გი დით. ერ თ -ერთ კე დელ ზე დი დი ასო ე-

ბით წე რი ა: „შემდეგი დი დი ბუ მი“. გა ი სად და 

შემ დ გო მი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში Samsung-მა 

შე საძ ლოა შე ავ სოს ეს ად გი ლი პროგ რა მუ ლი 

უზ რუნ ველ ყო ფის ოთხ მო ცამ დე ინ ჟინ რით, 

რომ ლებ საც გად მო ი ბი რებს სი ლი კო ნის ვე ლი-

დან თუ სხვა ად გი ლე ბი დან და თავს მო უყ რის 

Samsung-ის იმ პე რი ა ში მთე ლი მა თი ინ ტე ლექ-

ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბი თა და ბიზ ნე სოც ნე ბე ბით. 

დე ვი ზი: შე მოგ ვი ერ თ დით და გა თა ვი სუფ ლ დით ფ
ო
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SamSung-ის სირინოზის სიმღერა
სტარ ტა პის სტრე სის გან, რად გან, მსოფ ლი ოს 

მო დე ბუ ლი მი ლი არ დი ხელ საწყოს სა შუ ა ლე ბით 

ჩვენ მა ინც თქვე ნი პარ ტ ნი ო რე ბი გავ ხ დე ბით. 

ბევ რ მა სხვა მსხვილ მა კომ პა ნი ამ, რო გო-

რი ცა ა, მა გა ლი თად Nike-ი და AT&T-ი, ინო ვა-

ცი უ რო ბის კენ სწრაფ ვი სას შექ მ ნეს აქ სე ლე-

რა ტო რე ბი სან - ფ რან ცის კოს ყუ რე ში, მაგ რამ 

Samsung-ი აქ იმის თ ვი სა ცა ა, რომ გა დაჭ რას 

ურ თი ერ თო ბის პრობ ლე მა. გლო ბა ლუ რი და-

ფარ ვი სა და 2012 წლის $188-მილიარდიანი 

გა ყიდ ვე ბის მი უ ხე და ვად, პროგ რა მუ ლი უზ რუნ-

ველ ყო ფის ბევ რი დე ვე ლო პე რი თავს იკა ვებს 

სამ ხ რეთ კო რე ის უდი დეს ჩე ბოლ თან მუ შა-

ო ბის გან. მა გა ლი თად, რო დე საც Samsung-მა 

ივ ნი სის შუა რიცხ ვებ ში დე მი ენ პე ტონს მი სი 

სო ცი ა ლუ რი ძი ე ბის აპ ლი კა ცი ის, Banjo-ს, გაშ ვე-

ბა შეს თა ვა ზა თა ვის ჯერ კი დევ გა სა ი დუმ ლო-

ე ბულ სმარ ტ - სა ათ ზე, ის ამ წი ნა და დე ბას, მი სი 

თქმით, „უნდობლად“ შეხ ვ და. 

„მე სკეპ ტი კუ რად ვი ყა ვი გან წყო ბი ლი გა-

მომ დი ნა რე იქი დან, რაც მსმე ნი ა, – ამ ბობს ის. 

– მათ თან ურ თი ერ თო ბა რთუ ლი ა. ამ კომ პა ნი ას 

ჩვენ გან, სი ლი კო ნის ვე ლის გან, მთე ლი სამ ყა-

რო აშო რებს“. სხვე ბი, ვი საც FORBES-ი ესა უბ რა 

პირ ვე ლი iPhone-ის დე ვე ლო პერ თა ცნო ბი ლი 

თა ნა მე გობ რო ბი დან, Samsung-ის თავ ხედ მე-

ნე ჯე რებს ახ სე ნებ დ ნენ, რომ ლე ბიც ორ თვე ში 

იმის გა კე თე ბას ითხო ვენ, რა საც დე ვე ლო პე რე-

ბი ჩვე უ ლებ რივ ექვს თვეს ან დო მე ბენ, ან მო-

ქიშ პე გუნ დე ბის ჩახ ლარ თულ ქსელს სუ ვონ ში 

მდე ბა რე Samsung-ის კვლე ვა- გან ვი თა რე ბის 

უზარ მა ზარ ცენ ტ რ ში – კონ ტ რო ლის მა ნი ით 

შეპყ რო ბილ რუხ იერარ ქი ულ სტრუქ ტუ რა ში. 

თუმ ცა პე ტონ მა გა და ი ფიქ რა, რო დე საც აღ მო-

ა ჩი ნა, რომ შარ შან Samsung-მა შეც ვა ლა თა ვი სი 

მიდ გო მა. მა გა ლი თად, მას ჰყავს ახა ლი ემი სა რი, 

კო რე უ ლი წარ მო შო ბის ამე რი კე ლი, სა ხე ლად 

დე ვიდ იუნი, რო მე ლიც მა ნამ დე მე დი ა პარ ტ ნი-

ო რო ბე ბის შუ ა მა ვა ლი იყო Google-სა და AOL-ში. 

იუნი Samsung-ში 2011 წლის დე კემ ბერ ში მო ვი და 

– რვა თვით ად რე იმ დრომ დე, რო დე საც აშ შ -ის 

მო სა მარ თ ლემ Samsung-ს $1 მი ლი არ დის ოდე ნო-

ბის კომ პენ სა ცი ის გა დახ და და ა კის რა iPhone-ის 

დი ზა ი ნის კო პი რე ბის თ ვის (რითაც მან თა ვი სი 

მიმ ბაძ ვე ლის რე პუ ტა ცია გა ამ ყა რა). 

იუნ მა იგ რ ძ ნო, რომ კავ ში რე ბი გაწყ ვე ტი ლი 

იყო და და იწყო მი სი და კომ პა ნი ის აღ მას რუ-

ლე ბელ თა აქ ტი უ რი ურ თი ერ თო ბა სი ლი კო ნის 

ველ თან – კულ ტუ რის ასათ ვი სებ ლად და ძვე ლი 

კონ ტაქ ტე ბის აღ სად გე ნად. 2013 წლის შუა პე-

რი ო დის თ ვის იუნ მა შექ მ ნა აქ სე ლე რა ტო რე ბი 

პა ლო -ალ ტო სა და ნი უ -ი ორ კ ში, ვენ ჩუ რუ ლი ქვე-

გან ყო ფი ლე ბა საწყის სტა დი ა ზე მყო ფი სტარ-

ტა პე ბის თ ვის, პარ ტ ნი ო რუ ლი გან ყო ფი ლე ბა და 

შერ წყ მე ბი სა და შეს ყიდ ვე ბის გან ყო ფი ლე ბა. ამ 

უკა ნას კ ნელ მა ივ ლის ში $30 მი ლი ო ნი და ხარ ჯა 

Boxee-ზე, სა ში ნაო კი ნო თე ატ რის პროგ რა მუ ლი 

უზ რუნ ველ ყო ფის ფირ მა ზე, რო მე ლიც უნ და ინ ტეგ-

რი რე ბუ ლი ყო Samsung-ის სმარ ტ - ტე ლე ვი ზო რებ-

ში. ყვე ლა ეს ოპე რა ცია გა ერ თი ა ნე ბუ ლია ახალ 

ორ გა ნი ზა ცი ა ში, Open Innovation Center-ში. ოქ-

ტომ ბერ ში Samsung-მა გა მარ თა თა ვი სი პირ ვე ლი 

დე ვე ლო პერ თა კონ ფე რენ ცია სან - ფ რან ცის კო ში. 

ლონ დონ შიც, Samsung-ის ევ რო პუ ლი შტაბ ბი ნის 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბამ და იწყო სტარ ტა პებ თან და-

კავ ში რე ბა და კონ ფე რენ ცი ე ბის და ფი ნან სე ბა. 

„ადრე და ე ლა პა რა კე ბო დი [Samsung-ის] კაცს 

ლონ დონ ში და ის ყო ველ თ ვე გეტყო და „არას“ კო-

რე ა ში მყოფ კაც თან და ლა პა რა კე ბა ზე“, – ამ ბობს 

ერ თ -ერ თი ბრი ტა ნე ლი დე ვე ლო პე რი. ახ ლა მი სი 

ად გი ლობ რი ვი სა კონ ტაქ ტო პი რი აქ ტი უ რად ამ-

ყა რებს კავ შირს ორ წერ ტილს შო რის. 

იუნი იმ დე ნად ერ თ გუ ლია თა ვი სი საქ მი სა, 

რომ ივ ლის ში, ოთხ დღე ში მას შემ დეგ, რაც 

გა მო აღ წია სან - ფ რან ცის კოს ასაფ რენ ბი ლიკ-

ზე ავა რი უ ლად დაშ ვე ბუ ლი Asiana Airlines-ის 

თვით მ ფ რი ნა ვი დან, წარ ბ შე უხ რე ლად უმას პინ-

ძ ლა პა ლო -ალ ტოს აქ სე ლე რა ტო რის გახ ს ნის 

ბრწყინ ვა ლე წვე უ ლე ბას. „ჩვენ ვართ შრო მის-

მოყ ვა რე, ძლი ე რი კომ პა ნი ა, – ამ ბობს იუნი 

რამ დე ნი მე კვი რის შემ დეგ, აქ სე ლე რა ტორ ში 

გა მარ თუ ლი შეხ ვედ რე ბის შუ ა ლედ ში, ჯინ სებ-

ში გა მოწყო ბი ლი და თა ვი სი გა ნუყ რე ლი Galaxy 

Note-ით ხელ ში. – რო გორც კი გა დაწყ ვე ტი ლე ბას 

ვი ღებთ, ეს არის უბ რა ლოდ ბუ მი, ბუ მი, ბუ მი, 

ბუ მი“. 

Banjo-ს პე ტონ მა 

სა ბო ლო ოდ მი აღ წია 

შე თან ხ მე ბას იუნ თან. 

რო დე საც მას გა უჩ ნ და 

კითხ ვე ბი, რო გორ უნ და 

აემუ შა ვე ბი ნა Samsung-ს 

„როგორც კი გადაწყვეტილებას 
ვიღებთ, ეს არის უბრალოდ 
ბუმი, ბუმი, ბუმი, ბუმი“
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ნდაკითხვები,როგორუნდააემუშავებინა

Samsung-სშეტყობინებებისადახელსაწყოების

სინქრონიზაციამომავალსმარტ-საათებზე,

გაოცებულიდარჩაიმით,რომმისკითხვებს

24საათისგანმავლობაშიუპასუხეს.„დევიდმა

გააუმჯობესაშიდასიტუაცია,–ამბობსის.–ეს

კითხვებიუნდაგადასცემოდაიმადამიანებს,

რომლებიცSamsung-ისმომავალზეფიქრობ-

დნენ“.ორთვე-ნახევრისშემდეგ,როდესაც

სმარტ-საათიGear-იბერლინშიგამოჩნდა,Banjo

უკვეიყომისიერთ-ერთიწამყვანიაპლიკაცია.

საათიგააკრიტიკეს,მაგრამპეტონსუკმაყოფი-

ლებაარგამოუთქვამს.„Samsung-იდიდფსონს

გააკეთებსსატარებელხელსაწყოებზე“,–ამ-

ბობსის.

Samsung-ს,თავისიარსითაპარატულიუზ-

რუნველყოფისკომპანიას,სჭირდებაBanjo-ს

მსგავსიპროგრამულიუზრუნველყოფისსტარ-

ტაპებისუფროინტენსიურიმონაწილეობა.

ტელეფონებსყიდისაპლიკაციები,Samsung-სკი

არააქვსაპლიკაციებისისეთიძლიერიპლატ-

ფორმა,როგორიცApple-სანGoogle-ს.ჯერ-

ჯერობითSamsung-იაერთიანებსრამდენიმე

სტარტაპსთითოეულაქსელერატორში,მისმა

ვენჩურულიკაპიტალისგუნდმაგანახორციელა

ინვესტირებაკიდევცხრაში,იმგათვლით,რომ

თვეშიერთსტარტაპიდააფინანსოს.მეწარმე-

ებს,რომლებიცშეუერთდებიანაქსელერატორს,

ბევრირამექნებათსასწავლი.Samsung-იერ-

თგვარირვაფეხაა,საცეცებგადგმულიპროცე-

სორების,OLEDეკრანებისადამეხსიერების

სფეროებში.მისმამოულოდნელმაექსპერი-

მენტებმაშესაძლოამიმწოდებლებიწყობიდან

გამოიყვანოს.როდესაცორიწლისწინსტივ

ჯობსმაახალიiPad-ისპარამეტრებიგამოაცხა-

და,Samsung-მადახურათავისიპლანშეტის

პროექტიდაერთთვეშიუკვემზადჰქონდა

უფროთხელიდიზაინი.„ჩვენგვეგონა,რომის

საკმაოდკარგია.მაგრამსხვაპროდუქციასთან

შედარებითესასეარიყო“,–ამბობსჰანკილ

იუნი,Samsung-ისპირველივიცე-პრეზიდენტი

მობილურიმოწყობილობებისმიმართულებით.

Samsung-იასევესკანდალურადარისცნობი-

ლიყოველიწლისბოლოსხელმძღვანელების

გადარჩევით.აშშ-ისმობილურებისმიმართუ-

ლებისტოპ-აღმასრულებელმა,კევინპეკინგემ-

მა,ოქტომბერშიახსნა-განმარტებისგარეშე

დატოვაკომპანია.ახალითანამშრომლები

მზადუნდაიყვნენიმისთვის,რომმათპროექ-

ტებს,ანთავადმათ,თავიდანმოიშორებენ,

თუუმაღლესიხელმძღვანელობაჩათვლის,

რომმათიიდეებიარარისსაკმარისადინოვა-

ციური.

კომპანიისერთ-ერთიღირსებაამილიარდი

ხელსაწყოსთითქმისმომენტალურიწვდომა.

დვიპალდესაიპირველიბიზნესმენიგახლ-

დათ,რომელიცშეუერთდაSamsung-ისაქსე-

ლერატორსპალო-ალტოში.იუნისყოფილი

კოლეგადაYouTube-ისპირველიმობილური

აპლიკაციისერთ-ერთიშემქმნელიმუშაობს

ხმისადამუსიკისსერვისზე,რომელიცჩაერთ-

ვებაSamsung-ისმრავალრიცხოვანხელსაწყო-

ში.თავისისერვისისტესტირებისათვისმას

საპილოტემოდელებზეწინასწარიწვდომის

შესაძლებლობააქვს.დესაიამბობს,რომარ

ნანობსინტელექტუალურისაკუთრებისადა

დამოუკიდებლობისდაკარგვას.„ადრეჩემი

დროის40%-სვხარჯავდიყველაფერზე,გარ-

დაპროდუქტზემუშაობისა,–ამბობსის.–აქმე

ჩემიდროის99%-სპროდუქტზევხარჯავ“.

სილიკონისველისერთგულიმიმდევრები

სკეპტიკურადუყურებენიმას,რომმსხვილი

კომპანიისაქსელერატორსშეუძლიაგამოწუ-

როსველისსასიცოცხლოენერგია.1990-იანი

წლებისტექნოლოგიურიბუმისპერიოდში

1000-ზემეტიკორპორაციულიინკუბატორი

არსებობდა,ამბობსდაინაედკინსი,რომელიც

იმდროსბიზნესინკუბატორებისეროვნული

ასოციაციის(NationalBusinessIncubationAs-

sociation)პერსონალისხელმძღვანელიიყო.

„ახლაკიისინიგაქრა“–ამბობსის.„არსებობს

მხოლოდუამრავისტარტაპი“,–ამბობსპოლ

გრემი,თანადამფუძნებელიაქსელერატორY

Combinator-ისა,რომელმაც2005წლიდან550-

ზემეტისტარტაპიწარმოქმნა.

ყოველშემთხვევაში,Samsung-სშეუძლია

სცადოს,ოღონდაცმოვლენებისცენტრში

იყოს.„ისტორიულად,პროგრამულიუზრუნველ-

ყოფისადამომსახურებისსფეროთაინოვაცი-

ებისმნიშვნელოვანინაწილიერთადმომუშავე

ადამიანებისმცირეჯგუფებისგანმოდიოდა,

–ამბობსიუნი,–დაარაუცილებლადმსხვილი

კომპანიებისგან.ჩვენგვინდადავრწმუნდეთ,

რომარაფერიგამოგვრჩება“.

ტექნოლოგიები მობილურები

ტენდენციები
რაზე საუბრობს Forbes.com-ის  
55 მილიონი მომხმარებელი?  
უფრო დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის 
გადადით ბმულზე:
Forbes.com/TecHNoLoGY

პერსონა
ლეი ჯუნი
ჩინურიXiaomi-სუკანმდგარმამილი-

არდერმა,დახვეწილი,დაბალფასიანი

ტელეფონებისწყალობით,ჩინეთში

უკანჩამოიტოვაApple-ი.როგორც

ცნობილია,კომპანიაწელსგაყიდვე-

ბისგასამმაგებასელის.

კომპანია
MICROSOFT
Sony-სთანმისიXbox/PS4ბრძოლაამ

დღესასწაულებისგენერალურიბრძო-

ლაა;მოსალოდნელია,რომთითო-

ეულიმათგანი$100მილიონზემეტს

დახარჯავსიმისთვის,რომდაფაროს

ეთერიტყვიებით,ბომბებითადასხვა

საშინელებით.ყველასბედნიერშობას

ვუსურვებთ!

იდეა
თვითაღმდგენი 
პროგრამული 
უზრუნველყოფა 
პენტაგონი$2მილიონსსთავაზობს

ნებისმიერს,ვინცწარმოადგენსკი-

ბერდაცვისისეთსისტემას,რომელსაც

შეუძლიასაკუთარითავისაღდგენა.

როგორცყოველთვის,წარმატებას

გისურვებთ.
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ტექნოლოგიები

სოციალური მედია

სოციალური მედიის 
ძირითადი 
ინსტრუმენტები
ქართული კომპანიების 67% ვებგვერდზე 
განთავსებულ ინფორმაციას იდენტურად 
იმეორებს სოციალურ ქსელში და 
წარმოიდგენს ამ პლატფორმას, როგორც 
კომპანიის შესახებ ინფორმაციის 
გავრცელების წყაროს.

ავტორი: ნინო ენუქიძე

სო ცი ა ლუ რი მე დი ის მრა ვალ მი ლი ო ნი ა ნი ინ დუს ტ რია 

კო მუ ნი კა ცი ის უახ ლეს ტენ დენ ცი ებს შო რის მსოფ ლიო ლი დე რი 

გახ და. მის მი მართ მზარ დი ინ ტე რე სი აქვთ არა მხო ლოდ მსოფ-

ლი ო ში არ სე ბულ წარ მა ტე ბულ კომ პა ნი ებს, არა მედ ქარ თულ 

ორ გა ნი ზა ცი ებ საც, რო მელ თაც სწო რად შე ა ფა სეს სო ცი ა ლუ რი 

მე დი ა არ ხე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა და გავ ლე ნა მომ ხ მა რე ბელ ზე. 

რო გორც ცნო ბილ მა სო ცი ა ლუ რი მე დი ის მკვლე ვარ მა  

Ze Zook-მა თქვა, „არა აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა, იქ ნე ბა თუ არა კომ პა-

ნია სო ცი ა ლურ მე დი ა ში, მა თი მომ ხ მა რებ ლე ბი უკ ვე იქ არი ან 

და აქ ტი უ რად გა ნი ხი ლა ვენ ამ კომ პა ნი ას“. 

რა არის სო ცი ა ლუ რი მე დი ა? ეს ონ ლა ინ კო მუ ნი კა ცი ის უწყ ვე-

ტი ფორ მა ა, რო მე ლიც სხვა დას ხ ვა არ ხის დახ მა რე ბით სა შუ ა-

ლე ბას აძ ლევს მომ ხ მა რებ ლებს, მუდ მი ვად იყ ვ ნენ ჩარ თუ ლი 

მათ თ ვის სა ინ ტე რე სო პრო ცე სე ბის შე ფა სე ბა სა და გან ხილ ვა ში. 

კომ პა ნი ე ბი, რო მელ თაც მიზ ნობ რივ აუდი ტო რი ას თან კო მუ ნი-

კა ცი ის თ ვის სო ცი ა ლუ რი მე დია აირ ჩი ეს, უკ ვე სა უბ რო ბენ მის 

ფი ნან სურ ეფექ ტ ზე და ლო ი ა ლუ რი მომ ხ მა რებ ლე ბის გაზ რ დილ 

მაჩ ვე ნე ბელ ზე. 

 სო ცი ა ლუ რი მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბის მრა ვა ლი სა ხე ო ბა არ სე-

ბობს და ამ არ ხე ბის გა მო ყე ნე ბის ეფექ ტი მათ სწორ შერ ჩე ვა ზეა ფ
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და მო კი დე ბუ ლი. ინ დუს ტ რი ი დან გა მომ დი ნა რე, 

ისი ნი ხშირ შემ თხ ვე ვა ში გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა:

სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი, მულ ტი მე დი ა, ბუკ  მარ-

კინ გი, პოდ კას ტი, ვი კი, ბლო გე ბი, მიკ რობ ლო გე ბი 

და სხვა სო ცი ა ლუ რი არ ხე ბი გან ვი თა რე ბის სხვა-

დას ხ ვა ეტაპ ზე იპყ რობს კომ პა ნი ე ბის ყუ რადღე-

ბას. სა ქარ თ ვე ლო ში სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი და 

მულ ტი მე დია გან სა კუთ რე ბით დიდ ინ ტე რესს 

იწ ვევს, თი თო ე უ ლი მათ გა ნი კი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 

ტი პის კომ პა ნი ას შე ე ფე რე ბა:

სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი (Facebook-ი, MySpace-ი 

და სხვა) – შე ე ფე რე ბა კომ პა ნი ას, რო მელ საც სურს 

ფა ნე ბის ინ ტე რაქ ცი ის გზით შექ მ ნას პლატ ფორ მა, 

სა დაც არ სე ბულ და პო ტენ ცი ურ მომ ხ მა რებ ლებს 

ერ თ მა ნეთ თან ექ ნე ბათ კო მუ ნი კა ცი ა. კო მუ ნი-

კა ცი ის პრო ცე სი უწყ ვე ტი, რე გუ ლა რუ ლი უნ და 

იყოს, წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში მომ ხ მა რე ბე ლი 

კარ გავს გვერ დის მი მართ ინ ტე რესს, იკ ლებს 

ჩარ თუ ლო ბის კო ე ფი ცი ენ ტი და სო ცი ა ლუ რი მე დი-

ა აქ ტი ვო ბა არა მიზ ნობ რი ვი ხდე ბა. მარ კე ტინ გის 

მე ნე ჯე რე ბის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სო ცი ა ლურ 

ქსელ ში და ვებ გ ვერ დ ზე გან თავ სე ბუ ლი ინ ფორ მა-

ცი ის გა მიჯ ვ ნა.

ილი ას სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ბიზ ნე სის 

სკო ლის ბა ზა ზე ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის თა ნახ მად, 

ქარ თუ ლი კომ პა ნი ე ბის 67% ვებ გ ვერ დ ზე გან-

თავ სე ბულ ინ ფორ მა ცი ას იდენ ტუ რად იმეორებს 

სოცი ა ლურ ქსელ ში და წარ მო იდ გენს ამ პლა ტფო-

რ მას, რო გორც კომ პა ნი ის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 

გავ რ ცე ლე ბის წყა როს.

სი ნამ დ ვი ლე ში, სო ცი ა ლუ რი ქსე ლი გა ცი ლე-

ბით მრავ ლის მომ ც ვე ლი პლატ ფორ მა ა. ეს არის 

ად გი ლი, სა დაც მომ ხ მა რებ ლე ბი კომ პა ნი ებს 

ეკონ ტაქ ტე ბი ან, უზი ა რე ბენ მათ მო საზ რე ბებს 

სხვა დას ხ ვა პრო დუქ ტი სა და სერ ვი სის შე სა ხებ, 

უს მე ნენ სხვა მომ ხ მა რებ ლებს და კითხუ ლო ბენ 

მათ კო მენ ტა რებს. კომ პა ნია თა ვის მხრივ ახ დენს 

ინ ვეს ტი რე ბას სო ცი ა ლურ ქსელ ში რეკ ლა მა სა თუ 

ქსე ლურ აპ ლი კა ცი ებ ზე, რაც ტრა დი ცი ულ მე დი ა-

სა შუ ა ლე ბებ თან შე და რე ბით გა ცი ლე ბით ნაკ ლებ 

და ნა ხარჯს მო ითხოვს. 

ვებ გ ვერ დ ზე გან თავ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის-

გან გან ს ხ ვა ვე ბით, სო ცი ა ლუ რი ქსე ლი მუდ მივ 

კო მუ ნი კა ცი ა ში უნ და რთავ დეს მომ ხ მა რე ბელს 

და უზ რუნ ველ ყოფ დეს მის ინ ტე რესს ინ დუს ტ რი ის 

მი მართ. სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლურ ქსელს შო რის 

facebook-ი უდი დე სი პო პუ ლა რუ ლო ბით სარ გებ-

ლობს, მის მი მართ კომ პა ნი ე ბის ინ ტე რესს ფარ-

თო მიზ ნობ რივ აუდი ტო რი ას თან და უ ყოვ ნებ ლივ 

წვდო მა გა ნა პი რო ბებს. 

 მულ ტი მე დია (YouTube-ი, SlideShare-ი, Flickr-ი) 

– შე ე ფე რე ბა ისეთ კომ პა ნი ას, რო მელ საც აქვს 

„მდიდარი მე დი ა“ ფო ტო/ ვი დეო მა სა ლის სა ხით 

და სურს მი სი ვირ ტუ ა ლუ რი გზით გავ რ ცე ლე ბა. 

მულ ტი მე დი ის სხვა დას ხ ვა სა შუ ა ლე ბას შო რის 

ქარ თ ვე ლი მომ ხ მა რე ბე ლი YouTube-ს ანი ჭებს 

უპი რა ტე სო ბას, მა თი აქ ტი ვო ბა ამ არ ხ ზე მა ღა ლია 

და, შე სა ბა მი სად, ეს კარ გი პლატ ფორ მაა კომ პა ნი-

ე ბის თ ვის ბრენ დინ გის პრო ცეს ში. მომ ხ მა რე ბე ლი, 

რო მელ საც მოს წონს კონ კ რე ტუ ლი ფო ტო ან ვი დე ო, 

ხში რად აზი ა რებს მას, ამით კი ზრდის კომ პა ნი ის, 

მი სი პრო დუქ ტი სა და მომ სა ხუ რე ბის ცნო ბა დო ბას 

და ეხ მა რე ბა ბრენდს პო ზი ცი ო ნი რე ბა ში. 

სა ინ ტე რე სოა კომ პა ნი ე ბის მი ერ ბლო გე ბი სა და 

მიკ რობ ლო გე ბის გა მო ყე ნე ბის ხა რის ხი. მრა ვა ლი 

ექ ს პერ ტის გან ცხა დე ბით, ის სა ყუ რადღე ბოა ისე თი 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის, რო მელ თაც ინ დუს ტ რი ის 

ექ ს პერ ტად პო ზი ცი ო ნი რე ბა სურს. 

სო ცი ა ლურ მე დი ა მარ კე ტინ გ ში ინ ვეს ტი რე ბი-

დან ამო ნა გე ბის ROI მაჩ ვე ნე ბე ლი ის ძი რი თა დი 

პა რა მეტ რი ა, რომ ლი თაც კომ პა ნი ებ მა აქ ტი ვო ბის 

მო ნი ტო რინ გი უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლონ. მარ ტი ვად 

რომ ვთქვათ, რო დე საც ორ გა ნი ზა ცი ას აქვს  

Facebook გვერ დი, მას ზე გან თავ სე ბუ ლი სხვა დას-

ხ ვა ფო ტო/ ვი დეო თუ ტექ ს ტუ რი ინ ფორ მა ცი ით, ეს 

არ არის საკ მა რი სი მომ ხ მა რებ ლის თ ვის. მომ ხ მა-

რე ბელს სურს კო მუ ნი კა ცი ა, დას მულ შე კითხ ვებ ზე 

სწრა ფი პა სუ ხი, გა კე თე ბულ კო მენ ტარ ზე დრო უ ლი 

რე ა გი რე ბა, სი ახ ლე ე ბის შე სა ხებ დრო უ ლი ინ ფორ-

მი რე ბა და შეგ რ ძ ნე ბა, რომ ის კომ პა ნი ის თ ვის 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. 

არ სე ბობს მრა ვა ლი პა რა მეტ რი, რო მე ლიც 

სო ცი ა ლურ მე დი ა აქ ტი ვო ბას აფა სებს. შე ფა სე ბის 

სა კუ თა რი ანა ლი ტი კუ რი სის ტე მა გა აჩ ნია სხვა და- 

ს ხ ვა არხს, (მაგალითად, Facebook Insights-ს, 

YouTube Views-ს, Google Alerts-სა და სხვ.) თუმ ცა 

არ სე ბობს ფა სი ა ნი კომ პი უ ტე რუ ლი პროგ რა მე ბი, 

რომ ლე ბიც კომ პა ნი ე ბის მო ნი ტო რინ გის ამომ წუ-

რავ სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. 

მო ნი ტო რინ გის სხვა დას ხ ვა სა შუ ა ლე ბას შო რის 

მსოფ ლი ო ში არ სე ბუ ლი, სო ცი ა ლურ მე დი ა ში აქ ტი-

უ რი კომ პა ნი ე ბი უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე ბენ შემ დეგ 

ინ ს ტ რუ მენ ტებს: GoogleAnalytics-ს, SocialBakers-ს, 

KISSmetrics-ს, SocialFlow-ს. სა ქარ თ ვე ლო ში სო-

ცი ა ლუ რი მე დი ის მო ნი ტო რინ გი ნე ლი ტემ პე ბით 

ვი თარ დე ბა, თუმ ცა ის ყველ გან წარ მო ად გენს 

მარ კე ტინ გის გან ყო ფი ლე ბის მუ შა ო ბის შე ფა სე ბის 

ერ თ -ერთ უმ თავ რეს ინ ს ტ რუ მენტს. 

სტატისტიკა
კვლევისთანახმად,ბოლო

6თვისგანმავლობაშიმსოფ-

ლიოშიარსებულიმსხვილი

კომპანიების62%-მასოციალუ-

რიმედიაუმნიშვნელოვანეს

მარკეტინგულინსტრუმენტად

დაასახელა.

კვლევისთანახმად,facebook-ის

მომხმარებელთა43%სოციალუ-

რიმედიისდახმარებითგახდა

რაიმეკომპანიისმომხმარებელი.

კვლევისთანახმად,კომპანიების

51%მომდევნოწლებშისოცია-

ლურმედიასივრცეშიგააქტიუ-

რებასგეგმავს.

მომხმარებელთა70%-ს,

რომელთაცქსელში

კომენტარიდატოვეს,სურდათ

გაეუმჯობესებინათკომპანიის

პროდუქტი/სერვისიგაცილებით

მეტად,ვიდრემათ,ვისაც

კომენტარიარგაუკეთებია.

Aarons,EdwardsandLainer(2009)
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მეწარმეები

ღვინო

ქართული ღვინო 
შეყვარებული 
გერმანელისგან
ბურკჰარდ შუხმანი ღვინის საწარმოო ადგილის 
ძებნამ არგენტინასა და სამხრეთ აფრიკის 
შემდეგ საქართველოში ჩამოიყვანა. ბაზრის 
წილებისთვის ბრძოლაში მისი მთავარი 
იარაღი არის ის, რაშიც სხვა ქართული ღვინის 
კომპანიები მოიკოჭლებენ – სწორი მარკეტინგი.
ავტორი: მარიტა ჭანიშვილი

ფოტო: ლაშა ღუღუნიშვილი

ზ
ამ თარს და უტყ ვია ხე ლი კა ხე თის თ ვის. ალ ბათ მა ლე ჩა მო-

თოვს კი დეც. კა ხე თის კენ მი მა ვალ გზა ზე მან ქა ნის ფან ჯ რე-

ბი დან ხე ებ ზე აქა -იქ შე მორ ჩე ნი ლი კა რა ლი ო კე ბი თვალ სა და 

ხელს შუა ქრე ბა. ცაც გა ურ კ ვე ვე ლი ფე რი სა ა, ზამ თ რის ფე რის. 

თე ლა ვის კენ მივ დი ვართ. უფ რო ზუს ტად, სო ფელ კი სის ხევ ში, თე ლა ვი-

დან ხუთ კი ლო მეტ რ ში, ბურ კ ჰარდ შუხ მან თან. ჩემ მა მე გობ რებ მა რომ 

გა ი გეს, სა ი თაც მქონ და გე ზი აღე ბუ ლი, და ნა ნე ბით თქვეს: „ეჰ, და ლევ-

და კა ცი ახ ლა შუხ მა ნის „მუკუზანსო“. რა კი ღა ჩე მი მე გობ რე ბის გან გან-

ს ხ ვა ვე ბით, დი დად ვერ ვერ კ ვე ვი ღვი ნო ებ ში, და მათ ამის შე სა ხებ, რა-

ღა თქმა უნ და, იცი ან, და მა რი გეს კი დეც, ისე არ წა მოხ ვი დე, „კაბერნე 

სო ვი ნი ონს“ რომ არ გა უ სინ ჯო გე მო ო... მოკ ლედ, მე გობ რე ბის გან 

დაკ ვა ლი ა ნე ბუ ლი და კავ კა სი ო ნის ქე დის და თოვ ლი ლი ხე დით კი დევ 

ერ თხელ აღ ფ რ თო ვა ნე ბუ ლი მი ვა დე ქი შა ტო „ვინოტერას“. ღვი ნის სურ-

ნე ლი და სიმ შ ვი დე, ეს იყო პირ ვე ლი შეგ რ ძ ნე ბა, რაც მან ქა ნი დან ფე ხის 

გად მოდ გ მის თა ნა ვე და მე უფ ლა. ჩემ გან ხელ მარ ცხ ნივ მო წი თა ლო 

ქვით ნა შე ნი სას ტუმ რო, რეს ტო რა ნი და იქით ღვი ნის სა წარ მო მო ჩანს. 

ჩემ წინ – პა ტა რა ვე ნა ხი; მარ ცხ ნივ – კავ კა სი ო ნის და თოვ ლი ლი ქე დი... 

მოკ ლედ, ად გი ლი, სა დაც ყვე ლა ფე რია იმის თ ვის, რომ თან და ის ვე ნო, 

თან ღვი ნო გასინჯო და თან სა ო ცა რი ხე დე ბით დატ კ ბე:

- კარ გი ად გი ლი ა, ვე უბ ნე ბი ფო ტოგ რაფს, რო მელ საც მან ქა ნი დან 

ფო ტო სე სი ის თ ვის სა ჭი რო ტექ ნი კა გად მო აქვს. 

- ჰო. წე სით, კარ გი ფო ტო ე ბიც უნ და გა მოგ ვი ვი დეს, მპა სუ ხობს.

იმე დი ა, ინ ტერ ვი უც კარ გი გა მოგ ვი ვა. კომ პა ნია „შუხმან ვა ინს ჯორ-

ჯი ას“ გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი, ნუ ცა აბ რა მიშ ვი ლი, ეზო ში გვხვდე ბა. 

ინ ტერ ვი უს დე ტა ლებს სწო რედ მას თან ვა ზუს ტებთ: „ბატონი შუხ მა ნი 
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მე ო რე სარ თულ ზე გე ლო დე ბათ“, – გვე უბ ნე ბა და რეს ტორ ნის კენ 

მიგ ვიძღ ვის. ქვით მო პირ კე თე ბულ რეს ტო რან ში, მოწ ნუ ლი სა-

ვარ ძ ლის სა ხე ლურ ზე, სა შუ ა ლო სი მაღ ლის, გამ ხ და რი, ჭა ღა რა 

კა ცი ზის. ჩვე ნი და ნახ ვის თა ნა ვე ფეხ ზე დგე ბა და ინ გ ლი სუ რად, 

თუმ ცა გერ მა ნუ ლი აქ ცენ ტით, გვე სალ მე ბა, ხელს გვარ თ მევს და 

აგიზ გი ზე ბუ ლი ბუხ რის კენ გვე პა ტი ჟე ბა:

- უკ ვე აცივ და, ალ ბათ აჯო ბებს, ბუ ხარ თან ახ ლოს ვი სა უბ-

როთ, – მე უბ ნე ბა და ქურ თუკს მარ თ მევს.

72 წლის ბურ კ ჰარდ შუხ მა ნი მშვი დად ელის, სა ნამ მე ხმის 

ჩამ წერს გა და ვა მოწ მებ, ყურ სას მე ნებს გა ვი კე თებ და კი დევ 

უფ რო მშვი დად იღი მის. ინ ტერ ვი უს მი წუ რულ ს ღა შე ვამ ჩ ნი ე, 

რომ ეს ღი მი ლი სა უბ რის ბო ლომ დე არ მო შო რე ბია სა ხი დან. 

ეტყო ბა, რომ აქ, კი სის ხევ ში, ის ბედ ნი ე რი ა.

გზა კა ხე თამ დე
ბურ კ ჰარდ შუხ მა ნი გერ მა ნე ლი ა: „იცი, რო მე ლი ქა ლა ქი დან 

ვარ? დორ ტ მუნ დი დან. იმ ქა ლა ქი დან, სა ი და ნაც მსოფ ლი ოს 

ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მა გა რი სა ფეხ ბურ თო გუნ დი „ბორუსიაა“, 

– ამა ყად მე უბ ნე ბა ბურ კ ჰარ დი და აშ კა რა დას ტურს ელის, რომ 

და ვუქ ნიო თა ვი და და ვე თან ხ მო, რომ დორ ტ მუნ დის „ბორუსია“ 

მარ თ ლაც მა გა რი გუნ დი ა. მეც არ ვა ხა ნებ, მე გო ბა რი მყავს 

ბუნ დეს ლი გის თავ გა დაკ ლუ ლი ფა ნი და ისიც კი ვი ცი, რომ 

დორ ტ მუნ დ ში ევ რო პის ერ თ -ერ თი სა უ კე თე სო სტა დი ო ნი აქვთ. 

ჩე მი პა სუ ხით აღ ფ რ თო ვა ნე ბუ ლი ჰერ შუხ მა ნი კი დევ უფ რო 

დი დი გა ტა ცე ბით აგ რ ძე ლებს ლა პა რაკს. და ყვე ლა ფერს რომ 

ქრო ნო ლო გი უ რად მივ ყ ვეთ, მა შინ გეტყ ვით, რომ მას არას დ-

როს არა ნა ი რი კავ ში რი არ ჰქო ნია ღვი ნოს თან... 

ის 25 წლის მან ძილ ზე გერ მა ნი ის რკი ნიგ ზის სამ რეწ ვე ლო 

მე ნე ჯე რი იყო. 2005 წლის ბო ლოს, 64 წლის ასაკ ში, გა დაწყ ვი-

ტა, რომ აქ ტი უ რი კა რი ე რის თ ვის თა ვი და ე ნე ბე ბი ნა და რა ი მე 

სხვა საქ მის თ ვის მო ე კი და ხე ლი. ეს სხვა საქ მე კი ღვი ნო 

გა მოდ გა: „წლების გან მავ ლო ბა ში ვფიქ რობ დი, რომ თუ კი 

გა მო მიჩ ნ დე ბო და ცო ტა მე ტი დრო და ფუ ლი, აუცი ლებ ლად 

გა ვა კე თებ დი რა ი მეს ღვი ნის სფე რო ში და, სა ბედ ნი ე როდ, 

ასეც გა მო მი ვი და. სამ სა ხუ რი დან რომ წა მო ვე დი, ეკო ნო მი კის 

სფე რო ში მო მუ შა ვე ჟურ ნა ლის ტებ თან შეხ ვედ რა გავ მარ თე. 

ერ თ -ერ თ მა მკითხა, ახ ლა რას გა ა კე თე ბო? ვუ პა სუ ხე, შე იძ ლე ბა 

ღვი ნის ბიზ ნესს მოვ კი დო- მეთ ქი ხე ლი. მათ ისევ მკითხეს: სად? 

მეწარმეები ღვინო
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და მე ვუ პა სუ ხე, იქ ნებ სამ ხ რეთ აფ რი კა ში, იქ ნებ არ გენ ტი ნა ში, 

ან იქ ნებ სა ქარ თ ვე ლო შიც კი“, – იხ სე ნებს ბურ კ ჰარ დი და მი ზეზ-

საც მიხ ს ნის, თუ რა ტომ ახ სე ნა ჟურ ნა ლის ტებ თან სა უბ რი სას 

სა ქარ თ ვე ლო: 

„სარკინიგზო კომ პა ნი ა ში წარ მო შო ბით ქარ თ ვე ლი კონ სულ-

ტან ტი მყავ და. ის მიყ ვე ბო და ხოლ მე სა ქარ თ ვე ლოს შე სა ხებ და 

არა ერ თხელ უთ ქ ვამს, რომ ქარ თ ვე ლებს სა ო ცა რი ღვი ნო აქვთ. 

მსოფ ლი ოს ძა ლი ან ბევ რი ქვე ყა ნა მაქვს მოვ ლი ლი, მაგ რამ 

სა ქარ თ ვე ლო ში არას დ როს ვი ყა ვი ნამ ყო ფი. მოკ ლედ, ძა ლი ან 

და მა ინ ტე რე სა თქვენ მა ქვე ყა ნამ, მაგ რამ სა ნამ სა ქარ თ ვე ლო-

ში წა მოს ვ ლას და აქ ღვი ნის ბიზ ნე სის წა მოწყე ბას გა დავ წყ-

ვეტ დი, ჯერ მა ინც სამ ხ რეთ აფ რი კას ვეწ ვი ე. და ვათ ვა ლი ე რე 

იქა უ რი ვე ნა ხე ბი, ღვი ნის არაჩ ვე უ ლებ რი ვი ქარ ხ ნე ბი და მივ ხ-

ვ დი, რომ იქ სა ინ ტე რე სოს ვე რა ფერს გა ვა კე თებ დი. მათ უკ ვე 

ყვე ლა ფე რი ჰქონ დათ. თით ქ მის ანა ლო გი უ რი მდგო მა რე ო ბა 

დამ ხ ვ და არ გენ ტი ნა შიც. და რაც ყვე ლა ზე მთა ვა რი ა, ორი ვე 

ქვე ყა ნა საკ მა ოდ შორს არის ევ რო პის გან. ამი ტო მაც დიდ ხანს 

აღარ მი ფიქ რია და 2006 წელს ჩემს ქარ თ ველ მე გო ბარ თან ერ-

თად სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა მო ვე დი“.

ბურ კ ჰარ დი ჯერ რა ჭა ში ჩა ვი და, მო ი ნა ხუ ლა აჭა რის მა ღალ-

მ თი ა ნე თი, ბო ლოს კი კა ხეთს ეწ ვი ა: „წარმოუდგენელია, ნა ხო 

ალაზ ნის ვე ლი, კავ კა სი ო ნის და თოვ ლი ლი ქე დი, ეს გა სა ოგ ნე-

ბე ლი პე ი ზა ჟი და არ თქვა, რომ ეს შე ნი ქვე ყა ნა ა. სწო რედ ასე 

და მე მარ თა“, – ამ ბობს ჰერ შუხ მა ნი და მე კითხე ბა:

- შენ გჯე რა ერ თი ნახ ვით შეყ ვა რე ბის?

- მგო ნი, არ მჯე რა, ვპა სუ ხობ.

- მე კი მჯე რა. მე ეს ად გი ლი ერ თი ნახ ვით შე მიყ ვარ და. 

ბურ კ ჰარ დის თქმით, სა ქარ თ ვე ლოს კი დევ უფ რო მეტ ხიბლს 

ისიც სძენს, რომ აქ კარ გად იგ რ ძ ნო ბა ნამ დ ვი ლი ევ რო პუ ლი 

და ამას თა ნა ვე აღ მო სავ ლუ რი კულ ტუ რის სა ო ცა რი ნა ზა ვი: 

„მივხვდი, რომ თუ კი ინ ვეს ტი ცი ას ამ ქვე ყა ნა ში გან ვა ხორ ცი ე-

ლებ დი, ეს ძა ლი ან მო გე ბი ა ნი საქ მე იქ ნე ბო და ჩემ თ ვი საც და 

ამ ქვეყ ნის თ ვი საც. მშვი დად ვიგ რ ძე ნი თა ვი უსაფ რ თხო ე ბის 

თვალ საზ რი სი თაც. თით ქ მის მთე ლი სა ქარ თ ვე ლო შე მო ვი ა რე 

და არას დ როს არა ნა ი რი პრობ ლე მა არ შემ ქ მ ნია ამ მი მარ თუ-

ლე ბით“...

ესეც ასე. ჰერ შუხ მან მა „შეყვარებულ“ ად გილს მი აგ ნო. ახ ლა 

მთა ვა რი იყო ვე ნა ხი და კი დევ უფ რო მთა ვა რი, სა ჭი რო ხალ ხი 

ეპო ვა – პრო ფე სი ო ნა ლე ბი, რომ ლე ბიც ღვი ნის წარ მო ე ბა ში 

და ეხ მა რე ბოდ ნენ. მას ხომ ამ სფე რო ში არას დ როს არა ნა ი რი 

გა მოც დი ლე ბა არ ჰქო ნი ა. 

ვე ნა ხი, სა უ კე თე სო მეღ ვი ნე და შა ტო
2006 წე ლი. ეს ის დრო ა, რო დე საც რუ სე თის მთა ვა რი სა ნი ტა-

რი გე ნა დი ონიშ ჩენ კო ქარ თულ ღვი ნოს ემ ბარ გოს უწე სებს. 

„როსპოტრებნადზორი“ ქარ თულ ღვი ნოს რუ სუ ლი ბაზ რი დან 

ერ თი ხე ლის მოს მით აქ რობს. ქარ თუ ლი ღვი ნო, ქარ თ ვე ლი 

მეღ ვი ნე ე ბი, ღვი ნის კომ პა ნი ე ბი ურ თუ ლეს მდგო მა რე ო ბა ში 

არი ან. მათ ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე დი დი ბა ზა რი და კარ გეს... ბურ კ-

ჰარდს სწო რედ ასე თი გა რე მო დახ ვ და სა ქარ თ ვე ლო ში. თუმ ცა, 

რო გორც ის მე უბ ნე ბა, სწო რედ რუ სე თის მი ერ და წე სე ბულ მა 

ემ ბარ გომ მის ცა მას შან სი, დი დი ფარ თო ბის ვე ნა ხე ბი შე და რე-

ბით იაფად შე ე ძი ნა და ასეც მო იქ ცა: 

„თავდაპირველად შე ვი ძი ნე 50 ჰექ ტა რი ვე ნა ხი კი სის ხე ვი-

დან 20 კი ლო მეტ რ ში, შემ დეგ ვი ყი დე 15 ჰექ ტა რი სო ფელ შილ-

და ში. ვი ყი დე 50 ჰექ ტა რი თა ვი სუ ფა ლი მი წაც. მაგ რამ დავ რ ჩი 

ჩემს ყურ ძენ თან და ვე ნახ თან ერ თად მარ ტო და დავ ფიქ რ დი, 

ახ ლა რო გორ მო ვიქ ცე? ყურ ძენს მოვ ლა სჭირ დე ბა, მოვ ლას 

ცოდ ნა, მე კი არა ფე რი გა მე გე ბო და ამ საქ მის. ამ ჯე რად მეღ-

ვი ნე ე ბის ძებ ნა და ვიწყე“, – მიყ ვე ბა ბურ კ ჰარ დი და რო გორც 

ზღაპ რის კითხ ვი სას თეთ რ წ ვე რა ბა ბუ ე ბი, ისიც ბუ ხარს 

უფიცხებს ხე ლებს და რო გორც ჩანს, მის თ ვის ყვე ლა ზე სა ინ-

ტე რე სო მო მენტს ად გე ბა: სი ა მოვ ნე ბით ის ვამს ხელს ჭა ღა რა, 

პე დან ტუ რი სი ზუს ტით შეჭ რილ წვერ ზე და აგ რ ძე ლებს: 

„აი, სა დაც ახ ლა მე და შენ ვსხედ ვართ, სწო რედ ამ ად გი-

ლას მო ვე დი. აქ ერ თი ძა ლი ან ძა ლი ან ძვე ლი სახ ლის, ერ თი 

მარ ნი სა და ერ თი სა დე გუს ტა ციო ოთა ხის მე ტი არა ფე რი იყო. 

მე პატ რო ნე მო ვი კითხე. ახალ გაზ რ და კა ცი გა მო ვი და, გულ-

ღია და პა ტი ო სა ნი ღი მი ლით. ვუთხა რი, 50-60 ჰექ ტა რი ვე ნა ხი 

მაქვს, შე გიძ ლია ამით ღვი ნო გა ა კე თო- მეთ ქი? კი ო, მითხ რა 

მან და იქ ვე კითხ ვა და მიბ რუ ნა, ამ ტე რი ტო რი ა საც ხომ არ 

იყი დი დი თო. რა თქმა უნ და, ასე და უ ფიქ რებ ლად ამ გა დაწყ ვე-

ტი ლე ბას ვერ მი ვი ღებ დი. ჩემს გერ მა ნელ მე გობ რებს, ღვი ნის 

წარ მა ტე ბულ პრო ფე სი ო ნა ლებს ვკითხე აზ რი, შე ვა ფა სე ბი ნე 

მდგო მა რე ო ბა, ისი ნი პი რა დად გა ე სა უბ რ ნენ ამ ტე რი ტო რი ის 

მე პატ რო ნეს და, რო გორც შემ დეგ აღ მო ვა ჩი ნე, სა უ კე თე სო მეღ-

ვი ნეს სა ქარ თ ვე ლო ში, გი ორ გი და ქიშ ვილს და მათ მითხ რეს, 

თუ კი შენ ამ ადა მი ანს მეღ ვი ნედ და ი ქი რა ვებ, ფან ტას ტი კურ 

შე დეგს მი ი ღე ბო“, – და ჰერ შუხ მანს ბევ რი აღარ უფიქ რი ა. მან 

კი სის ხევ ში, კავ კა სი ო ნის და თოვ ლი ლი ქე დის ხე დით ტე რი-

ტო რია შე ი ძი ნა, და ი ქი რა ვა დი ზა ი ნე რე ბი და არ ქი ტექ ტო რე ბი 

და შა ტოს მშე ნებ ლო ბა და იწყო. სწო რედ შა ტოს მშე ნებ ლო ბას 

და ემ თხ ვა 2008 წლის აგ ვის ტოს ომი. იმ დღე ებ ში ბურ კ ჰარდ 

შუხ მა ნი გერ მა ნი ა ში იმ ყო ფე ბო და, თუმ ცა ომის დას რუ ლე ბის 

მე ო რე დღეს ვე სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა მოფ რინ და: „მაშინ ვი ფიქ რე, 

ღირ და კი აქ საქ მის წა მოწყე ბა, დი დი რა ო დე ნო ბის ინ ვეს ტი-

„შეიძლება ითქვას, რომ ქვევრის 
ღვინის წარმოების თვალსაზრისით, 
ჩვენ წამყვანი მწარმოებელი ვართ 
საქართველოში”.
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ცი ის ჩა დე ბა, მაგ რამ სა ბო ლო ოდ გა დავ წყ ვი ტე, რომ თუ კი მე 

სრუ ლი ად და მო უ კი დე ბე ლი კომ პა ნია მექ ნე ბო და, მას ვე რა ვინ 

შე ე ხე ბო და და საქ მეც გან ვაგ რ ძე“, – იხ სე ნებს შუხ მა ნი. 

შა ტოს მშე ნებ ლო ბა, რო მე ლიც სას ტუმ როს, რეს ტო რანს, 

მარ ნებ სა და ღვი ნის ქარ ხა ნას მო ი ცავს, 2009 წლის და საწყის-

ში დას რულ და. სწო რედ მა შინ ჩა მო ის ხა პირ ვე ლი ღვი ნო 

„ვინოტერა“. 

შუხ მა ნის ღვი ნო უცხო ურ ბა ზარ ზე
კომ პა ნია „შუხმან ვა ინს ჯორ ჯი ამ“, რა თქმა უნ და, პირ ველ 

ეტაპ ზე ღვი ნო ქარ თულ და გერ მა ნულ ბაზ რებ ზე შე ი ტა ნა. რო-

გორც ბურ კ ჰარ დი მე უბ ნე ბა, და საწყი სის თ ვის ესეც საკ მა რი სი 

იყო, თუმ ცა მა ლე ვე მიხ ვ დ ნენ, რომ კომ პა ნი ის გან ვი თა რე-

ბი სათ ვის ეს არ კმა რო და და ღვი ნის გა ტა ნა ავ ს ტ რი ა სა და 

შვე ი ცა რი ა ში და იწყეს. დღეს დღე ო ბით შუხ მა ნის ღვი ნო ე ბი 

წარ მოდ გე ნი ლია რუ სეთ ში, უკ რა ი ნა ში, და სავ ლეთ ევ რო პი სა 

და ბალ ტი ის პი რე თის ქვეყ ნებ ში, ყა ზა ხეთ ში, ბე ლო რუ სი ა ში, 

ჩი ნეთ სა და აშ შ - ში, ძი რი თა დად – ვა შინ გ ტონ სა და ნი უ -ი ორ კ ში. 

„შუხმან ვა ინს ჯორ ჯი ას“ გერ მა ნი ა ში ოფი ცი ა ლუ რი იმ პორ ტი ო-

რი კომ პა ნი აც აქვს და რე გის ტ რი რე ბუ ლი. 

თუმ ცა, მი უ ხე და ვად ამი სა, ბურ კ ჰარდ შუხ მა ნი მე უბ ნე ბა, 

რომ კომ პა ნია კი დევ უფ რო მე ტი და მე ტი ბაზ რის დაპყ რო ბას 

ცდი ლობს: „ჩვენი მი ზა ნი ა, გავ ზარ დოთ ღვი ნის შე ტა ნა ჩი ნურ 

ბა ზარ ზე. ჩი ნე თი ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო ბა ზა რი ა. 

გინ დათ, გითხ რათ ჩვე ნი კომ პა ნი ის მთა ვა რი ფი ლო სო ფი ა? 

ჩვე ნი ფი ლო სო ფი ა ა, არას დ როს ვი ყოთ და მო კი დე ბუ ლი ერთ 

კონ კ რე ტულ ბა ზარ ზე. ამ თვალ საზ რი სით სა ქარ თ ვე ლოს საკ მა-

ოდ ცუ დი გა მოც დი ლე ბა აქვს რუ სულ ბა ზარ თან და კავ ში რე ბით. 

ჩვენ კი ამ მი მარ თუ ლე ბით არას დ როს შეგ ვექ მ ნე ბა პრობ ლე მა. 

თუ კი ჩვენ თ ვის რო მე ლი მე ბა ზა რი ამა თუ იმ მი ზე ზის გა მო და-

ი კე ტე ბა, ეს ჩვენ პრობ ლე მად არ გვექ ცე ვა. ეს არის მი ზე ზი, რის-

თ ვი საც ვე ძებთ დიდ ბაზ რებს. დავ კარ გავთ რო მე ლი მეს? მე რე 

რა, სა მა გი ე როდ სხვა ბაზ რე ბი გვრჩე ბა“, – სი ა მა ყით და იმე დი-

ა ნად ამ ბობს ბურ კ ჰარ დი და თან წი თელ ღვი ნოს წრუ პავს. 

- და მა ინც, რო გორ ახერ ხებთ ამ ბაზ რე ბის დაპყ რო ბას, 

მათ და თან ხ მე ბას? ეს ხომ ად ვი ლი საქ მე არ არის? – ვე კითხე ბი 

მას. ის კი მშვი დად მპა სუ ხობს:

„25 წე ლი ვმუ შა ობ დი კომ პა ნი ა ში, რო მელ საც ჰქონ და 

აქ ტი უ რი ურ თი ერ თო ბა მსოფ ლი ოს ბევრ ქვე ყა ნას თან და 

შე დე გად ვყიდ დით შთამ ბეჭ და ვი რა ო დე ნო ბის სარ კი ნიგ ზო 

ტექ ნი კას. რო გორც წე სი, ამ ქვეყ ნე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან 

მო ლა პა რა კე ბე ბის ერ თ -ერ თი მთა ვა რი მო ნა წი ლე მე ვი ყა ვი. 

კარ გი გა მოც დი ლე ბა და მიგ როვ და იმი სა, თუ რო გორ უნ და 

მივ ყი დო სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნას ესა თუ ის პრო დუქ ცია და ამ 

შემ თხ ვე ვა ში, სფე როს არა აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა. მთა ვა რი ა, შენ 

რა შე გიძ ლი ა, მთა ვა რი ა, შენ რო გორ იქ ცე ვი. აი მა გა ლი თად, 

მე ვი ცი, რო გორ უნ და შევ თა ვა ზო ჩი ნელს ჩე მი პრო დუქ ტი. 

რო გორ უნ და მო ვიქ ცე, მა გა ლი თად, 

შეხ ვედ რებ ზე. ზო გი ერ თი ქვეყ ნის 

წარ მო მად გენ ლებ თან შე იძ ლე ბა 

მიხ ვი დე და უთხ რა: ეი, ბი ჭე ბო, აი 

ჩე მი ღვი ნო, ეს ჩე მი ფა სი ა, აბა, რას 

ფიქ რობთ? სხვა ქვეყ ნებ ში კი ეს 

პრო ცე სი სხვა ნა ი რად უნ და წარ-

მარ თო – სა დი ლი გა მარ თო, და ლიო 

მათ თან ერ თად ჩა ი, წი თე ლი ღვი ნო, 

ისა უბ რო სხვა დას ხ ვა სა ინ ტე რე სო 

თე მა ზე, პო ლი ტი კა ზე, ეკო ნო მი კა ზე, 

თუნ დაც ლი ტე რა ტუ რა ზე და თან შე ნი 

პრო დუქ ტი შეს თა ვა ზო. იმ ადა მი ა ნე-

ბის თ ვის, ვი საც ასე თი გა მოც დი ლე ბა 

არა აქვს, ეს ძა ლი ან რთუ ლი პრო ცე სი 

იქ ნე ბა, მაგ რამ ჩემ თ ვის – არა“, – მე-

უბ ნე ბა შუხ მა ნი.

72 წლის ბურ კ ჰარდ შუხ მა ნი დღე-

საც აგ რ ძე ლებს მუ შა ო ბას ერ თ -ერთ 

ეს პა ნურ სარ კი ნიგ ზო კომ პა ნი ა ში. ის 

კომ პა ნი ის ვი ცე- ხელ მ ძღ ვა ნე ლია და, 

შე სა ბა მი სად, მას დღე საც აქ ტი უ-

რად უწევს შეხ ვედ რე ბი მსოფ ლი ოს 

სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის წარ მო მად გენ-

ლებ თან: „ამ შეხ ვედ რე ბის დას რუ-

ლე ბის შემ დეგ მათ ვე უბ ნე ბი ხოლ მე: 

„სხვათა შო რის, მე ძა ლი ან მა გა რი 

ღვი ნის მწარ მო ე ბე ლიც ვარ. ისი ნი 

აუცი ლებ ლად ინ ტე რეს დე ბი ან ამ 

წი ნა და დე ბით. სწო რედ ასე თი გზით 

შე ვი ტა ნეთ ჩვე ნი ღვი ნო არა ერთ 

უცხო ურ ბა ზარ ზე. ჩი ნე თის ერ თ -ერ თი 

სარ კი ნიგ ზო კომ პა ნია ჩვე ნი მთა-

ვა რი კლი ენ ტი ა. სხვა დას ხ ვა საქ მის 

შერ წყ მა უნ და შე გეძ ლოს ერ თი მიზ ნის თ ვის და ყვე ლა ფე რი 

გა მო ვა“, – ასე ფიქ რობს ბურ კ ჰარდ შუხ მა ნი.

სწო რედ ამი ტომ არ გა უ ჭირ და მას სხვა ქარ თუ ლი კომ პა-

ნი ე ბის თ ვის კონ კუ რენ ცი ის გა წე ვა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 

ად გი ლობ რივ ღვი ნის კომ პა ნი ებს სა ქარ თ ვე ლო ში კარ გად 

იც ნობ დ ნენ, შუხ მა ნის თქმით, ისი ნი მარ კე ტინ გის გან ვი თა რე-

ბის თვალ საზ რი სით საკ მა ოდ მო ი კოჭ ლებ დ ნენ. „შუხმან ვა ინს 

ჯორ ჯი ას“ კი სწო რედ ეს უპი რა ტე სო ბა ჰქონ და. 

მა ღა ლი ხა რის ხი, რო მე ლიც არას დ როს შე იც ვ ლე ბა

- შე გიძ ლი ათ ორი სიტყ ვით მითხ რათ, რა ტომ უნ და ვი ყი დო 

თქვე ნი ღვი ნო? – ვე კითხე ბი ბურ კ ჰარდს.

- იმი ტომ, რომ უკე თესს ვერ იპო ვით, – მპა სუ ხობს და უ ფიქ-

რებ ლად.

მეწარმეები ღვინო
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 „ჩვენ თა ვი დან ვე ჩა ვი ფიქ რეთ, რომ ჩვე ნი ღვი ნო ყო ველ თ-

ვის უმაღ ლე სი ხა რის ხის იქ ნე ბო და და ეს ხა რის ხი არას დ როს, 

არც ერ თი სა ფე ხუ რით არ და ი წევ და. და ეს ასეც არის. სამ-

წუ ხა როდ, ხში რი ა, რო დე საც რო მე ლი მე კომ პა ნია ერთ წელს 

ძა ლი ან კარგ ღვი ნოს აწარ მო ებს, მაგ რამ მომ დევ ნო წელს მი სი 

ღვი ნო მა ღალ სტან დარ ტებს აღარ აკ მა ყო ფი ლებს. მე თა მა მად 

შე მიძ ლია ვთქვა, რომ ჩვენს ღვი ნოს ეს სა შიშ რო ე ბა არას დ-

როს და ე მუქ რე ბა“, – დარ წ მუ ნე ბით ამ ბობს ბურ კ ჰარდ შუხ მა ნი.

 „ღვინის წარ მო ე ბა ოთხი წლის წინ და ვიწყეთ და დღეს დღე-

ო ბით ჩვე ნი ღვი ნო ქვეყ ნის მას შ ტა ბით უკ ვე ძა ლი ან კარ გად 

არის ცნო ბი ლი და ეს იმ პი რო ბებ ში, რო დე საც ჩვე ნი პრო დუქ-

ცი ის რეკ ლა მის თ ვის თით ქ მის არა ფე რი დაგ ვი ხარ ჯავს. ეს ყვე-

ლა ფე რი სიტყ ვის ხარ ჯ ზე მოხ და. მო დი ოდ ნენ ადა მი ა ნე ბი, სინ-

ჯავ დ ნენ ჩვენს ღვი ნოს, მე რე მი დი ოდ ნენ და ამ ბობ დ ნენ, იცით, 

შუხ მა ნი ძა ლი ან მა გარ ღვი ნოს ას ხამ სო. მო მა ვა ლი წლის თ ვის 

გათ ვ ლი ლი გვაქვს, რომ 1 200 000 ბოთ ლი ჩა მო ვას ხათ. 2013-ში 

700 000 ბოთ ლი ჩა მო ვას ხით, 2012 წელს – 300 000-ზე ნაკ ლე ბი. 

ხე დავთ, რო გო რი პროგ რე სით იზ რ დე ბა ჩვე ნი წარ მო ე ბა წლი-

დან წლამ დე?“ – ამ ბობს ჰერ შუხ მა ნი და ფუ ჟერ ში ჩა მოს ხ მულ 

წი თელ ღვი ნოს ბუხ რი დან გა მო სულ სი ნათ ლე ზე გაჰ ყუ რებს.

კომ პა ნი ის წარ მა ტე ბის კი დევ ერ თი მი ზე ზი და ახ ლო ე-

ბით ასე ჟღერს: „სადაც მი დი ხარ, იქა უ რი ქუ დი და ი ხუ რე ო“... 

„სიტუაციას უნ და მო ერ გო, სხვა ნა ი რად არ გა მო ვა. ჩემ თ ვის 

ძა ლი ან რთუ ლი იყო ქარ თ ვე ლი ადა მი ა ნე ბის ბუ ნე ბის შეც ნო ბა, 

მაგ რამ ბო ლოს მივ ხ ვ დი, რომ მე თა ვად უნ და გავ მ ხ და რი ყა-

ვი ნა ხევ რად ქარ თ ვე ლი და ჩე მი ქარ თ ვე ლი თა ნამ შ რომ ლე ბი 
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ნა ხევ რად გერ მა ნე ლე ბად უნ და ქცე უ ლიყ ვ ნენ. მე უნ და მე ფიქ რა 

და მე ოც ნე ბა ქარ თუ ლად და ასეც მო ვი ქე ცი“, – მე უბ ნე ბა ბურ კ-

ჰარ დი. 

თა ვი სუ ფა ლი ადა მი ა ნე ბით  
შექ მ ნი ლი ძლი ე რი გუნ დი
დღეს დღე ო ბით კომ პა ნია „შუხმან ვა ინს ჯორ ჯი ა ში“ 37 ადა მი-

ა ნია და საქ მე ბუ ლი. კომ პა ნია რთვლის პე რი ოდ ში და მა ტე ბით 

100- დან 120 ადა მი ანს ქი რა ობს. ყვე ლა და საქ მე ბუ ლი ქარ თ ვე-

ლი ა, მე უბ ნე ბა შუხ მა ნი, თუმ ცა ერთ პრობ ლე მა ზეც მი უ თი თებს: 

„როგორც შე ვატყ ვე, სა ქარ თ ვე ლო ში ძი რი თა დად თე ო რი უ ლი 

ცოდ ნა აქვთ, პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი ლე ბის მქო ნე პრო ფე სი ო ნა-

ლე ბი კი იშ ვი ა თად მო ი ძებ ნე ბი ან. სწო რედ ამი ტომ, ერ თ -ერთ 

მიზ ნად და ვი სა ხე თა ნამ შ რომ ლე ბის გა დამ ზა დე ბა, მით უმე ტეს, 

რომ ჩვე ნი შა ტო და სავ ლუ რი სტან დარ ტე ბის მქო ნე უახ ლე სი 

ტექ ნი კი თაა აღ ჭურ ვი ლი, ამ ტექ ნი კის ამუ შა ვე ბას კი სა თა ნა დო 

ცოდ ნა სჭირ დე ბა. საზღ ვარ გა რე თი დან მო ვიწ ვი ეთ სპე ცი ა ლის-

ტე ბი, რომ ლებ მაც თა ნამ შ რომ ლე ბი სათ ვის ინ ტენ სი უ რი გა დამ-

ზა დე ბის კურ სი ჩა ა ტა რეს და სა ბო ლო ოდ შე მიძ ლია ვთქვა, რომ 

ჩვე ნი გუნ დი ნამ დ ვი ლი პრო ფე სი ო ნა ლე ბით და კომ პ ლექ ტ და“, 

– მე უბ ნე ბა ჰერ შუხ მა ნი, რო მე ლიც აღ ტა ცე ბით სა უბ რობს თა ვის 

თა ნამ შ რომ ლებ ზე და იმა საც სი ა მა ყით მე უბ ნე ბა, რომ კომ-

პა ნი ის მე ნეჯ მენ ტი, რო მე ლიც სა მი წარ მა ტე ბუ ლი ქარ თ ვე ლი 

მე ნე ჯე რით არის და კომ პ ლექ ტე ბუ ლი, კომ პა ნი ის მარ თ ვას მის 

მეწარმეები ღვინო

„იყო დრო, როდესაც გადავწყვიტეთ, 
მოგვეძებნა ინვესტორი, მაგრამ 
მალევე მივხვდით, რომ მათ სულ 
სხვა იდეები ჰქონდათ”.
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გა რე შეც არაჩ ვე უ ლებ რი ვად გა არ თ მევს თავს: „ეს აუცი ლებ ლად 

უნ და გითხ რა, დღეს დღე ო ბით მე მხო ლოდ კომ პა ნი ის მფლო ბე-

ლი და კონ სულ ტან ტი ვარ. კომ პა ნი ას სა მი სა ო ცა რი ადა მი ა ნი, 

გი ორ გი და ქიშ ვი ლი, რო ლანდ ბო დი აშ ვი ლი და ნუ ცა აბ რა მიშ ვი-

ლი მარ თა ვენ და იცი, რა არის ჩე მი მთა ვა რი მიღ წე ვა? დარ წ მუ-

ნე ბუ ლი ვარ, ეს ადა მი ა ნე ბი კომ პა ნი ის მარ თ ვას ჩემ გა რე შეც 

წარ მა ტე ბით მო ა ხერ ხე ბენ. ეს ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია კომ-

პა ნი ი სათ ვის. ისი ნი არ არი ან და მო კი დე ბულ ნი ერთ კონ კ რე-

ტულ პი როვ ნე ბა ზე. და კი დევ ერ თი, ჩვენ არ გვყავს უცხო ე ლი 

ინ ვეს ტო რი. არა ვის არ შე უძ ლია გვი კარ ნა ხოს, რა და რო გორ 

უნ და ვა კე თოთ. ჩვენ ერ თი ოჯა ხი ვართ და ეს ძა ლი ან მნიშ ვ-

ნე ლო ვა ნი ა. იყო დრო, როდესაც გა დავ წყ ვი ტეთ, მოგ ვე ძებ ნა ინ-

ვეს ტო რი, მაგ რამ მა ლე ვე მივ ხ ვ დით, რომ მათ სულ სხვა იდე ე ბი 

ჰქონ დათ, მათ უნ დო დათ საქ მე ში ფუ ლის ჩა დე ბა, მო გე ბის ნახ-

ვა და წას ვ ლა. ეს კი არ არის ჩვე ნი ინ ტე რე სი. ჩვენ ყო ველ თ ვის 

და მო უ კი დებ ლე ბი ვიქ ნე ბით, რო გორც ერ თი ოჯა ხი, ოჯა ხუ რად 

მო აზ როვ ნე გუნ დი“, – მე უბ ნე ბა ბურ კ ჰარდ შუხ მა ნი.

მო მა ვა ლი – ჰოლ დინ გი „შუხმანი“
დღეს დღე ო ბით კომ პა ნი ის წლი უ რი ბრუნ ვა 5-6 მი ლი ონ ლარს 

შე ად გენს. კომ პა ნი ის მფლო ბე ლო ბა შია 100 ჰექ ტა რი ვე ნა ხი. 

შუხ მა ნის ღვი ნის თ ვის ყურ ძე ნი ნა ფა რე ულ ში, კი სის ხევ სა და 

შილ და ში გა შე ნე ბულ ვე ნა ხებ ში იკ რი ფე ბა და ის აწარ მო ებს 

ორი ტი პის ღვი ნოს – ევ რო პულ სა და ტრა დი ცი უ ლი წე სით დამ-

ზა დე ბულს: „ჩვენი ღვი ნო ყვე ლა ნა ი რი გე მოვ ნე ბის ადა მი ანს 

მო ერ გე ბა. გვაქვს მსუ ბუ ქი, არო მა ტუ ლი სა ზაფხუ ლო და ასე ვე 

ხა ლი სი ა ნი წი თე ლი ღვი ნო ე ბი. ამას თა ნა ვე ვა წარ მო ებთ ძვირ-

ფას, ოქ როს ხა ზის ღვი ნო ებს გან სა კუთ რე ბუ ლი, გურ მა ნი მომ-

ხ მა რებ ლი სათ ვის – ეს ის ღვი ნო ე ბი ა, რო მელ თაც უფ რო მე ტი 

სიღ რ მე და ფიქ რი სჭირ დე ბათ. „ვინოტერას“ 2006 წლის ქი სი 

(Wine Expo Georgia 09-ის გა მარ ჯ ვე ბუ ლი) და 2005-ის სა ფე რა ვი 

(Mundus Vini-ს ოქ როს მედ ლის მფლო ბე ლი) სწო რედ ამ კა ტე გო-

რი ის ღვი ნო ებს გა ნე კუთ ვ ნე ბა“, – ამ ბობს შუხ მა ნი. 

რა ღა თქმა უნ და, შუხ მა ნი კვლა ვაც გეგ მავს ღვი ნის წარ მო-

ე ბის გაზ რ დას. მო მა ვა ლი წლის თ ვის კი ის ჭა ჭის წარ მო ე ბის 

გაზ რ და საც აპი რებს. მაგ რამ ეს ყვე ლა ფე რი არ არის...

გარ და იმი სა, რომ „შუხმან ვა ინს ჯორ ჯი ა“ ძი რი თა დად ღვი-

ნის მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნიაა და მი სი ძი რი თა დი პრო დუქ ტი 

ღვი ნო ა, კომ პა ნი ის თ ვის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი სექ ტო რია სოფ-

ლის მე ურ ნე ო ბა და ტუ რიზ მი. უფ რო კონ კ რე ტუ ლად კი – ღვი ნის 

ტუ რიზ მი. რო გორც კომ პა ნი ა ში აცხა დე ბენ, ისი ნი ყვე ლა ფერს 

აკე თე ბენ სა ქარ თ ვე ლო ში ღვი ნის ტუ რიზ მის გან სა ვი თა რებ-

ლად: „ჩვენი შა ტო იყო პირ ვე ლი, რო მე ლიც სთა ვა ზობ და ტუ-

რის ტებს დახ ვე წი ლი სერ ვი სის ღვი ნის ტუ რიზმს. აქ ჩა მო სულ 

ტუ რის ტებს შე საძ ლებ ლო ბა ჰქონ დათ და აქვთ და ა გე მოვ ნონ 

უგემ რი ე ლე სი ღვი ნო, გა სა ო ცა რი ქარ თუ ლი თუ უცხო უ რი კერ-

ძე ბი... ჩვენ გვაქვს და სას ვე ნე ბე ლი კომ პ ლექ სი, სას ტუმ რო რვა 

ნომ რით, რეს ტო რა ნი. ტუ რის ტებს ვთა ვა ზობთ სხვა დას ხ ვა 

სერ ვისს: ღვი ნის დე გუს ტა ცი ე ბი, ნა დი რო ბა, თევ ზა ო ბა, კულ ტუ-

რუ ლი ტუ რი – ყვე ლა ფერს მო ვი ცავთ, რაც კი შე იძ ლე ბა ტუ რისტს 

კა ხეთ ში აინ ტე რე სებ დეს“, – ამ ბობს შუხ მა ნი და გან სა კუ თე ბუ-

ლი სი ა მა ყით აგ რ ძე ლებს ლა პა რაკს მარ ნებ ზე: „სამი ქვევ რის 

მა რა ნი გვაქვს 100-ზე მე ტი ქვევ რით. ქვევ რის ღვი ნო კი ძა ლი ან 

აინ ტე რე სებთ ტუ რის ტებს. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ქვევ რის ღვი-

ნის წარ მო ე ბის თვალ საზ რი სით, ჩვენ წამ ყ ვა ნი მწარ მო ე ბე ლი 

ვართ სა ქარ თ ვე ლო ში“, – ამ ბობს ის და გა ნაგ რ ძობს: 

„როდესაც ვსა უბ რობთ მა ღალ ხა რის ხ ზე, ეს აისა ხე ბა ჩვენს 

ტუ რის ტულ კომ პ ლექ ს ზეც. ამ ტე რი ტო რი ა ზე ჩვენ ვა პი რებთ ახა-

ლი სას ტუმ როს აშე ნე ბას და ჩვენ თ ვის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნი ა, გარ და ღვი ნი სა, ვი ყოთ ძლი ე რე ბი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა სა 

და ტუ რიზ მ შიც. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ კომ პა ნია „შუხმან ვა ინს 

ჯორ ჯი ა“ უახ ლო ეს მო მა ვალ ში წარ დ გე ბა რო გორც სხვა დას ხ-

ვა ბიზ ნე სის მქო ნე ჰოლ დინ გი. ჩვენ ძლი ერ ქარ თულ ბრენ დებს 

შევ ქ მ ნით და შემ დეგ ამ ბრენ დებს საზღ ვარ გა რეთ გავ ყი დით“, 

– ასე აწყობს სა მო მავ ლო გეგ მებს ჰერ შუხ მა ნი. 

სა უ ბარ ში კომ პა ნი ის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი, ნუ ცა აბ რა-

მიშ ვი ლი, ერ თ ვე ბა და მე უბ ნე ბა: „აუცილებლად უნ და აღი ნიშ-

ნოს, რომ შუხ მა ნი ქარ თუ ლი კულ ტუ რი სა და ქარ თუ ლი ბრენ დის 

ელ ჩია უცხო ეთ ში. ის ყო ველ თ ვის ცდი ლობს გა ი ტა ნოს ჩვე ნი 

სა ხე ლი საზღ ვარ გა რეთ და გა ი ტა ნოს რო გორც ნამ დ ვი ლი ქარ-

თუ ლი ბრენ დი მთე ლი თა ვი სი ღირ ს შე სა ნიშ ნა ო ბე ბით“...

- მა შინ მე ჩა გეჭ რე ბით სა უ ბარ ში, – ამ ბობს შუხ მა ნი და მე უბ-

ნე ბა: 

„აქ მხო ლოდ ჩე მი იდე ე ბი არ ხორ ცი ელ დე ბა, აქ ყვე ლას აქვს 

სა შუ ა ლე ბა, გა ნა ხორ ცი ე ლოს თა ვი სი იდე ე ბი. მე მათ ყო ველ თ-

ვის ვამ ხ ნე ვებ და ვე უბ ნე ბი, გა ა კე თეთ ის, რაც თქვენ მოგ წონთ. 

იყა ვით თა ვი სუფ ლე ბი და თქვენს იდე ებს ფრთე ბი შე ას ხით“... 

ჰერ შუხ მა ნის ზამ თ რის სა ღა მო
დრო თვა ლის და ხამ ხა მე ბა ში გა დის. სა ნამ მზე ჩა სუ ლა, ფო-

ტოგ რაფ მა ფო ტო ე ბის გა და ღე ბა უნ და მო ას წ როს. ბურ კ ჰარდ 

შუხ მა ნი ობი ექ ტი ვის წინ ზუს ტად ისე ვე მშვი დად პო ზი რებს და 

იღი მის, რო გორც ლა პა რა კობს. ეზო ში მიმ დი ნა რე ფო ტო სე სი-

ას შო რი დან ვა დევ ნებ თვალს. რამ დე ნი მე კად რის შემ დეგ ჰერ 

შუხ მა ნი მი ახ ლოვ დე ბა, კავ კა სი ო ნის ქე დის კენ მი მი თი თებს, 

თა ვის ოც ნე ბას მიმ ხელს და მთხოვს, ეს ოც ნე ბა მკითხ ვე ლის-

თ ვის სა ი დუმ ლოდ დავ ტო ვო. პი რო ბა პი რო ბა ა, სა ი დუმ ლო 

სა ი დუმ ლოდ რჩე ბა.

სა მა გი ე როდ გეტყ ვით, რომ ზამ თ რის სა ღა მო ო ბით, რო ცა 

შა ტოს სტუმ რე ბი სა კუ თარ ოთა ხებ ში შე ი ყუ ჟე ბი ან, მზეც გა და ვა 

და სი ჩუ მე ჩა მოწ ვე ბა, ჰერ შუხ მა ნი ბუხ რის წინ, მოწ ნულ სა-

ვარ ძელ ში ჯდე ბა, კლა სი კურ მუ სი კას რთავს, ერთ ჭი ქა წი თელ 

ღვი ნოს იდ გამს გვერ დით და კავ კა სი ო ნის ქედს მა ნამ დე გაჰ-

ყუ რებს, სა ნამ ზამ თ რის სიბ ნე ლე არ გა აქ რობს მას... 
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მეწარმეები

ინოვაციები

და ბავშვები აკეთებენ... ფულს
4moms-ი აწარმოებს მაღალტექნოლოგიურ (წაიკითხეთ: ძვირად ღირებულ) საბავშვო 
საქონელს. რომ არა შემობრუნების მნიშვნელოვანი ბიძგი, ის დღემდე გააგრძელებდა 
საშხაპე თავაკების წარმოებას გაჯეტების მოყვარული ახალგაზრდებისთვის.
ავტორი: კარსტენ შტრაუსი

რ
ო ბერტ დე ი ლი სა და ჰენ რი 

ტორნს სა ხა ლი სო რამ გა დახ-

დათ თავს, რო დე საც 2005 

წლის გა მო ფე ნა ზე გა ი ტა ნეს 

ტემ პე რა ტუ რის მა რე გუ ლი რე ბე ლი საშ ხა პე 

თა ვა კის სა კუ თა რი ვერ სია Pittsburgh Home 

& Garden Show-ზე. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 

მოწყო ბი ლო ბა გა ჯე ტე ბით გა ტა ცე ბუ ლი 25-

45 წლის მა მა კა ცე ბი სათ ვის იყო გან კუთ ვ ნი-

ლი, ქალ ბა ტონ მა, რო მე ლიც სა ბავ შ ვო ეტლს 

მო ა გო რებ და, თქვა, რომ ისურ ვებ და ასეთ 

მოწყო ბი ლო ბას თა ვის სა ბავ შ ვო აბა ზა ნა ში, 

რა თა შვი ლე ბი არ და ე თუთ ქა. „მან ჩა ი ა რა, 

ჩვენ კი მას დავ ცი ნეთ, – იხ სე ნებს 43 წლის ფ
ო
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აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი დე ი ლი. – მას 

შემ დეგ კი, რაც ათ მა- თორ მეტ მა ქალ ბა ტონ-

მა იგი ვე გვითხ რა, მივ ხ დით, რომ იდი ო ტე-

ბი ისი ნი კი არა, ჩვენ ვი ყა ვით“. 24 სა ათ ში 

წყვილ მა გა დაწყ ვი ტა, უარი ეთ ქ ვა თა ვის 

„ჭკვიან შხაპ ზე“ და და ეწყო მუ შა ო ბა ახალ, 

ჩვი ლე ბი სა და პა ტა რა ბავ შ ვე ბი სათ ვის გა-

მიზ ნულ პრო დუქ ცი ა ზე. 

სტარ ტა პე ბის სამ ყა რო ში ხში რად ხდე ბა 

შე მობ რუ ნე ბა – მა გა ლი თად, Flickr- ი და-

იწყო, რო გორც ონ ლა ინ თა მა ში. პოდ კას ტ - კა-

ტა ლო გი Odeo კი Twitter-ად იქ ცა. Instagram-ი 

და იწყო, რო გორც რე გის ტ რა ცი ის აპ ლი კა ცია 

– მაგ რამ მომ ხ მა რებ ლე ბი ან ინ ტე რეს დე ბი-

ან, ან – არა და მხო ლოდ რამ დე ნი მე კომ პა-

ნია თუ იზი დავს მათ ისე სწრა ფად, რო გორც 

4moms-ი. „როდესაც კარ გი იდე ე ბი ჩნდე ბა, 

მათ ზე რე ა გი რე ბი სათ ვის მზად უნ და იყო“, – 

ამ ბობს დე ი ლი.

კარ გი იდე ე ბის კა პი ტა ლი ზა ცი ის სა შუ-

ა ლე ბით 4moms-ი ბო ლო ოთხ წე ლი წად ში 

ყო ველ წ ლი უ რად აორ მა გებ და გა ყიდ ვებს 

და, სა ვა რა უ დოდ, 2013 წე ლი შე მო სავ ლე ბის 

45%-50%-ანი ზრდით უნ და და ხუ როს, რაც 

$30 მი ლი ონს შე ად გენს. თა ნა მედ რო ვე სა-

ბავ შ ვო სარ წე ვე ლა სა ვარ ძ ლე ბი, მა ნე ჟე ბი, 

ტემ პე რა ტუ რის მა კონ ტ რო ლე ბე ლი სა ბავ შ-

ვო აბა ზა ნე ბი და ელექ ტ რო ნუ ლი და სა კე ცი 

ეტ ლე ბი ინ ტერ ნე ტით იყი დე ბა 40-ზე მეტ 

ქვე ყა ნა ში და ისეთ მა ღა ზი ებ ში, რო გო რი ცაა 

Target-ი buybuy Baby და Babies R Us-ი. თა ნაც 

ისი ნი მო დუ რად ით ვ ლე ბა: 4moms-ის სა ქო-

ნე ლი გაჩ ნ და ისე თი ახალ ბე და მშობ ლე ბის 

სა ბავ შ ვო ოთა ხებ ში, რო გო რე ბიც არი ან, 

მა გა ლი თად, ნა ტა ლი პორ ტ მა ნი, ჰო ლი ბე რი 

და ერ თ -ერ თი კარ და ში ა ნი.

თა ნა დამ ფუძ ნებ ლებ მა ერ თ მა ნე თი მა-

შინ გა იც ნეს, რო დე საც დე ი ლი PNC Equity 

Partners-ის ვენ ჩუ რუ ლი კა პი ტა ლის ტი იყო, 

GM-ის ყო ფი ლი ინ ჟი ნე რი ტორ ნი კი რო ბო-

ტო ტექ ნი კის მწარ მო ე ბე ლი სა მი კომ პა ნი-

ი სათ ვის (რომლებსაც ის ახ ლაც ფლობს) 

სას ტარ ტო კა პი ტალს ეძებ და. ამ საქ მის გან 

არა ფე რი გა მო ვი და, მაგ რამ ეს ორი ადა-

მი ა ნი და მე გობ რ და და და იწყო ქოლ გურ 

სა ხელ წო დე ბა Thorley-ის ქვეშ გა ერ თი ა ნე-

ბუ ლი ისე თი ბიზ ნე სე ბის გან ხილ ვა, რომ ლე-

ბიც აწარ მო ებ და და ბალ ფა სი ან რო ბო ტო-

ტექ ნი კა სა და მიკ რო ჩი პებს, გან კუთ ვ ნილს 

არ სე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის გა საძ ლი ე რებ ლად. 

ისი ნი ფიქ რობ დ ნენ წყლის ტემ პე რა ტუ რის 

მა რე გუ ლი რე ბელ სის ტე მებ ზე შხა პე ბის თ ვის. 

„ვგრძნობით, რომ აქ დი დი შე საძ ლებ ლო ბე-

ბი არ სე ბობ და“, – იხ სე ნებს 54 წლის ტორ ნი.

შემ დეგ იყო გა მო ფე ნა- გა ყიდ ვა და დე დი-

კო ე ბი სა გან მი ღე ბუ ლი „შემობრუნების“ გაკ-

ვე თი ლი. ერთ ღა მე ში მათ შექ მ ნეს აბა ზა ნის 

ჭავ ლის ბუ ნი კი და მე ო რე დღეს ვე და იწყეს 

რო გორც ხან დაზ მუ ლი ადა მი ა ნე ბის, ისე 

ჩვილ ბავ შ ვი ა ნი მშობ ლე ბის გა მო კითხ ვა: 

მათ გან 95%-მა ხმა მის ცა აბა ზა ნის ბუ ნიკს; 

60%-მა – შხა პის თა ვაკს. „იმ დღეს სა ბო-

ლო ოდ დავ რ წ მუნ დით, რომ კონ ცენ ტ რა ცია 

სწო რედ ამ პრო დუქ ტ ზე უნ და მოგ ვეხ დი ნა“, 

– ამ ბობს ტორ ნი.

მაგ რამ ვის თ ვის – ხან დაზ მუ ლე ბი სათ ვის 

თუ ბავ შ ვე ბის თ ვის? ეს მარ ტი ვი ა. ხან დაზ-

მულ თათ ვის გან კუთ ვ ნი ლი სა ქო ნე ლი, 

რო გორც წე სი, დიდ მა ღა ზი ებ ში არ იყი დე ბა. 

„ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა“, – ამ ბობს ტორ ნი. სა-

ბავ შ ვო სა ქო ნე ლი იყი დე ბა სპე ცი ა ლი ზე ბულ 

ქსე ლებ შიც და მა ღა ზი ებ შიც. გარ და ამი სა, 

ეტ ლის ან სა წო ლის შე ძე ნა მიმ დი ნა რე მოვ-

ლე ნე ბი თაა გა მოწ ვე უ ლი „არა აქვს მნიშ ვ-

ნე ლო ბა, რო გო რია ეკო ნო მი კუ რი გა რე მო, 

– ამ ბობს დე ი ლი. – თუ ერ თ -ერ თი ხარ იმ 2,1 

მი ლი ო ნი ოჯა ხი დან, რო მელ შიც წელს პირ-

ვე ლი ბავ შ ვი გაჩ ნ და, წახ ვალ და მის თ ვის სა-

ჭი რო ნივ თებს იყი დი“. ახალ ბე და მშობ ლე ბი, 

მსგავ სად იმ ადა მი ა ნე ბი სა, რომ ლე ბიც 

ნიშ ნო ბის ბე ჭედს ყი დუ ლო ბენ, მზად არი ან 

დი დი თან ხა გა ი ღონ სა ბავ შ ვო ნივ თებ ში, 

სა თა მა შო ებ სა და ავეჯ ში, ხარ ჯა ვენ რა $18 

მი ლი არდს ყო ველ წ ლი უ რად.

იყო გარ კ ვე უ ლი სირ თუ ლე ე ბიც. პიც ბურ-

გის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტო 

Innovation Works-ი, რო მელ მაც მათ ში $300 

000 ინ ვეს ტი ცია გა ნა ხორ ცი ე ლა, დარ წ მუ ნე-

ბუ ლი იყო, რომ 4moms-ს ისე თი გი გან ტე ბი 

გა ა ნად გუ რებ დ ნენ, რო გო რი ცაა Dorel-ი, 

ტენდენციები
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მომხმარებელი?ამისუკეთგასარკვევადთვალი

გადაავლეთქვემოთმოცემულტექსტსან

აკრიფეთშემდეგიმისამართი:

Forbes.com/enTrepreneurs

იდეა
ინფორმაციის  
უფასო შენახვა
ქმედება:სამთავრობოუწყებები

ცდილობენშეზღუდონციფრულიბეჭ-

დვისსაშიშიდაუკანონოფორმების

(მაგალითად,იარაღის)გავრცელება.

კონტრქმედება:გამოჩნდაუფასოაპ-

ლიკაცია,რათადაფაროსპროგრამა

ჩამოტვირთვისწინ.


პიროვნება 
დომ კენედი 
ლოსანჯელესელმარეპ-შემსრულე-

ბელმამეორეალბომისგამოშვებიდან

ერთკვირაში,ჩამწერკომპანიასთან

ხელშეკრულებისგვერდისავლით,

$11-ადთვალისდახამხამებაშიგაყი-

დათავისი12000ასლი.გმადლობთ,

Facebook-ფანებო.

კომპანია
SnapcHat  
ვინდგასვენჩურულიდაფინანსების

იმბოლორაუნდისუკან,რომელმაც

„თვითგამანადგურებელი“ფოტოების

პლატფორმაში$3,5მილიარდიჩადო?

ჩვენკვლავველითამისგაგებას.
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Fisher-Price-ი და Graco. მაგ რამ რო გორც კი 

ტორ ნ მა და დე ილ მა პირ ვე ლად გა მო ი ტა-

ნეს სა ბავ შ ვო აბა ზა ნის ბუ ნი კე ბი სა ვაჭ რო 

გა მო ფე ნა kiddieproduct-ზე, შეკ ვე თე ბი 

ნი აღ ვა რი ვით წა მო ვი და. უფ რო დი დი სირ-

თუ ლე: $29-ად ღი რე ბუ ლი (საცალო ფა სი) 

ბუ ნი კის ანა ლო გი $425 ღირს. BlueTree 

Allied Angels-საგან $1,5 მი ლი ო ნის მი ღე ბის 

შემ დეგ 4moms-მა, ად გი ლობ რივ მწარ მო-

ე ბელ GeorgeKo-სა და კა ნა დურ კომ პა ნია 

Talmolder-თან პარ ტ ნი ო რო ბით, პრო დუქ ტი 

ბა ზარ ზე გა ი ტა ნა და მნიშ ვ ნე ლოვ ნად დას-

წია ფა სე ბი (ამჟამად პრო დუქ ცი ის დი დი 

ნა წი ლი ჩი ნეთ ში იწარ მო ე ბა).

თა ვის ინ ჟინ რებ ზე დაყ რ დ ნო ბით – 106 

თა ნამ შ რომ ლი დან 41 პრო დუქ ცი ის გან-

ვი თა რე ბა ზე მუ შა ობს – 4moms-ი გას ც და 

ონ კა ნის ბუ ნი კე ბის ფარ გ ლებს. წელს მათ 

$300-იან მა ნეჟს ერ გო Red Dot Award-ის 

პრი ზი „საუკეთესო სა უ კე თე სო თა შო რის“ 

პრო დუქ ტის დახ ვე წი ლი დი ზა ი ნი სათ ვის. ამ 

პრიზს თით ქ მის ყო ველ თ ვის Apple-ი იღებ-

და. $200-იანი სარ წე ვე ლა ეტ ლი mamaRoo 

ბავშვს ისე არ წევს, რო გორც ამის გა კე თე ბა 

მშობ ლებს შე უძ ლი ათ. $850-ან თვით და-

სა კეც ეტლ origami-ს, რო მე ლიც წა ა გავს 

ტრან ს ფორ მერს მა იკლ ბე ის ფილ მი დან, 

აქვს ტე ლე ფო ნის დამ ტე ნი, LCD ეკ რა ნი თერ-

მო მეტ რით, სპი დო მეტ რი თა და ოდო მეტ-

რით, შუქ ფა რე ბი და გე ნე რა ტო რი, რო მე ლიც 

და მო უ კი დებ ლად იტე ნე ბა. ის აღ ჭურ ვი ლია 

სენ სო რე ბით, რომ ლე ბიც აკონ ტ რო ლებს, 

არის თუ არა ბავ შ ვი ეტ ლ ში, რა თა ეტ ლი შემ-

თხ ვე ვით არ და ი კე ცოს.

ამ ყვე ლაფ რის შე საქ მ ნე ლად ტორ ნ მა 

და დე ი ლიმ სა ერ თო ჯამ ში $8 მი ლი ო ნამ-

დე სა კუ თა რი ფუ ლი და ხარ ჯეს. მაგ რამ მათ 

ასე ვე მო ი ზი დეს და მა ტე ბით $40 მი ლი ო ნი 

სხვა დას ხ ვა ინ ვეს ტო რის გან, მათ შო რის 

$20 მი ლი ო ნი – Bain Capital-საგან. Newell 

Rubbermaid-მაც კი – რო მე ლიც სა ბავ შ ვო 

პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის ლი დე რის, Graco-ს 

მფლო ბე ლია – $5 მი ლი ო ნი და ა ბან და. 

Hasbro-მ ავან სად მის ცა შვიდ ნიშ ნა თან ხა და 

დაჰ პირ და სა ლი ცენ ზიო გა დახ დებს, მა ნეჟ სა 

და ეტ ლ ზე 50-წლიანი უფ ლე ბე ბის სა ნაც ვ-

ლოდ. ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბი დან რამ დე-

ნი მე თვე ში სა თა მა შო ე ბის გი გან ტის ახალ მა 

მე ნეჯ მენ ტ მა გა დაწყ ვი ტა კონ ცენ ტ რა ცია 

კი ნო ზე მო ეხ დი ნა და უარი ეთ ქ ვა სა ბავ შ ვო 

პრო დუქ ცი ის მი მარ თუ ლე ბით გა ფარ თო ებ ზე; 

4moms-მა გა და ი ხა და გა და სა ხა დე ბი. საკ-

ვირ ვე ლი ა, მაგ რამ დე ი ლი და ტორ ნი კვლავ 

ფლო ბენ 4moms-ის აქ ცი ა თა სა კონ ტ რო ლო 

პა კეტს, რო მე ლიც 40%-ს აღე მა ტე ბა.

ორი წლის შემ დეგ ტა ი ვა ნურ მა კომ პა-

ნია Wonderland Nurserygoods-მა 4moms-ის 

წი ნა აღ მ დეგ სა მი სარ ჩე ლი შე ი ტა ნა და პა-

ტენ ტე ბუ ლი დი ზა ი ნის მით ვი სე ბის ბრალ დე-

ბით. აშ შ -ის სა პა ტენ ტო უწყე ბამ ერ თ -ერ თი 

სარ ჩე ლი უსა ფუძ ვ ლოდ ჩათ ვა ლა, მაგ რამ 

Wonderland-მა ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გა ა სა-

ჩივ რა. ტორ ნის თქმით, აურ ზა უ რი და კავ ში-

რე ბუ ლია კი ოლ ნის (გერმანია) ყო ველ წ ლი ურ 

გა მო ფე ნა- გა ყიდ ვას თან. Wonderland-ის 

იურის ტე ბი პო ლი ცი ე ლე ბი სა გან ითხოვ დ ნენ 

ჩა მო ერ თ მი ათ მა ნე ჟე ბი 4moms-ისათვის, 

ვი ნა ი დან, მა თი მტკი ცე ბით, ამ კომ პა ნი ამ 

მო ი პა რა ქსო ვი ლის და მაგ რე ბის ტექ ნო ლო-

გი ა. გერ მა ნი ის სა სა მარ თ ლომ და ად გი ნა, 

რომ ჩა მორ თ მე ვა უკა ნო ნო იყო.

რად გა ნაც ტორ ნი და დე ი ლი მან ქა ნის 

სა ბავ შ ვო სა ვარ ძ ლი სა და უფ რო და ბალ-

ფა სი ა ნი ეტ ლე ბი სა და სარ წე ვე ლა სკა-

მე ბის გა მო საშ ვე ბად ემ ზა დე ბი ან, ისი ნი 

„შემობრუნების“ გაკ ვე თი ლებს იხ სე ნე ბენ. 

დე ი ლის თქმით, მა თი დღე ე ბი კვლავ დატ-

ვირ თუ ლია „სამონტაჟო სქე მე ბი თა და სა უბ-

რე ბით იმა ზე, თუ რო გო რი შე იძ ლე ბა იყოს 

პრო დუქ ტი“. ეს გახ ლავთ ერ თ გ ვა რი „დიდი 

ბიძ გი“ ახა ლი მო დე ლის შე საქ მ ნე ლად – და 

არა ის, „რომ არ იცი, გაქვს თუ არა ის, რაც 

მომ ხ მა რე ბელს სურს“. 

მეწარმეები ინოვაციები

ახალბედა მშობლები, მსგავსად იმ 
ადამიანებისა, რომლებიც ნიშნობის ბეჭედს 
ყიდულობენ, მზად არიან დიდი თანხა გაიღონ 
საბავშვო ნივთებში, სათამაშოებსა და ავეჯში, 
ხარჯავენ რა $18 მილიარდს ყოველწლიურად.



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.
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მეწარმეები

ხედვა

მონათხრობის ძალა
ჰოლივუდში (და სხვაგანაც) თხრობა კვლავაც რჩება ცვლილების შთაგონებისა 
და განხორციელების საუკეთესო გზად.
ავტორი: ჯეფრი სკოლი

ბ
ავ შ ვო ბა ში ბევრს ვკითხუ ლობ-

დი. რო დე საც მო ზარ დო ბის ასაკს 

მი ვაღ წი ე, უკ ვე ჩა მო მი ყა ლიბ და 

ხედ ვა, რომ შე საძ ლო ა, მსოფ ლი ოს 

არ ც თუ სა ხარ ბი ე ლო მო მა ვა ლი ელის მო სახ-

ლე ო ბის სი ჭარ ბის, რე სურ სე ბი სათ ვის ბრძო-

ლის, სა ში ნე ლი ახა ლი იარა ღი სა და ომე ბის 

გა მო. მე მინ დო და გავ მ ხ და რი ყა ვი მწე რა ლი 

და ის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხე ბი გან მე ხი-

ლა ჩემს მოთხ რო ბებ ში, რომ ლე ბიც და ა ინ-

ტე რე სებ და ადა მი ა ნებს. ვი ცო დი, რომ ეს 

საქ მი ა ნო ბა შე მო სავ ლი ა ნი არ იქ ნე ბო და და 

ამი ტომ გა დავ წყ ვი ტე, მე წარ მე გავ მ ხ და რი ყა ვი. 

სა ბედ ნი ე როდ, მე eBay-ს პირ ვე ლი სრულ ფა სო-

ვა ნი თა ნამ შ რო მე ლი და პრე ზი დენ ტი გახ ლ-

დით. 1998 წელს, რო დე საც კომ პა ნი ამ თა ვი სი 

აქ ცი ე ბი ბირ ჟა ზე გა სა ყი დად გა ი ტა ნა, უეც რად 

იმა ზე ბევ რად მე ტი რე სურ სი გა მიჩ ნ და, ვიდ რე 

შე მეძ ლო, წარ მო მედ გი ნა.

რამ დე ნი მე წლის შემ დეგ გა მახ სენ და ჩე მი 

ბავ შ ვო ბის ოც ნე ბა, მო მეთხ რო ამ ბე ბი, რომ-

ლე ბიც სამ ყა როს შეც ვ ლი და. მე გა ვი აზ რე, რომ 

არ არის სა ჭი რო და წე რო ისი ნი თა ვად და 

შე საძ ლე ბე ლია და ი ქი რაო მწერ ლე ბი ან, კი დევ 

სკოლიSkollFoundation-
ის,ParticipantMedia-სა
დაSkollGlobal
ThreatsFund-ის
დამფუძნებელიდა
თავმჯდომარეა.
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უკე თე სი – გად მოს ცე კი ნო ფილ მე ბის, ტე ლე-

შო უ ე ბის ან რა ი მე სხვა ფორ მით.

2004 წელს შევ ქ მე ნი Participant Me-

dia ისე თი ის ტო რი ე ბის მო სათხ რო ბად, 

რომ ლე ბიც ხელს შე უწყობ და სო ცი ა ლუ რი 

ცვლი ლე ბე ბის შთა გო ნე ბა სა და მათ გან-

ხორ ცი ე ლე ბას. მე „გამამხნევებელ“ სიტყ-

ვებს მე უბ ნე ბოდ ნენ: „ჰოლივუდის ქუ ჩე ბი 

სავ სეა ადა მი ა ნე ბით, რომ ლე ბიც ერთ დროს 

ფიქ რობ დ ნენ, რომ ამ ქა ლაქ ში ფილ მე ბის 

გა და ღე ბას შეძ ლებ დ ნენ“ ან „მილიონერად 

ქცე ვის ყვე ლა ზე ნაღ დი გზა ა, იყო მი ლი არ-

დე რი და შეხ ვი დე კი ნო ბიზ ნეს ში“.

2005 წელს გა მო ვუშ ვით პირ ვე ლი ოთხი 

ფილ მი: „ღამე მშვი დო ბი სა და წარ მა ტე-

ბას გი სურ ვებ“ (Good Night and Good Luck), 

„სირიანა“ (Syriana), „სასიკვდილო თა მა ში“ 

(Murderball) და „ჩრდილოეთის ქვე ყა ნა“ 

(North Country).

ამ ფილ მებ მა „ოს კა რის“ 11 ნო მი ნა ცია 

და იმ სა ხუ რა. „ჩრდილოეთის ქვე ყა ნა“ მოგ-

ვითხ რობს სექ სუ ა ლურ ძა ლა დო ბას თან და-

კავ ში რე ბით შე ტა ნილ პირ ველ სა ჩი ვარ ზე, 

რო მელ მაც ქა ლებ ზე ძა ლა დო ბის აღ კ ვე თის 

შე სა ხებ პირ ველ კა ნო ნამ დე მიგ ვიყ ვა ნა. 

ახ ლა ჩვენ ვღე ლავ დით იმის გა მო, რომ ამ 

კა ნო ნის მოქ მე დე ბის ვა დას არ გა აგ რ ძე-

ლებ დ ნენ. რო დე საც კონ გ რე სი ამ სა კითხს 

გა ნი ხი ლავ და, ჩვენ ფილ მის ჩვე ნე ბა კა პი-

ტო ლი უ მის ბორ ც ვ ზე მო ვაწყ ვეთ და კა ნონ-

მ დებ ლებს შევ ხ ვ დით. ნა წი ლობ რივ ამის 

წყა ლო ბით, აქ ტი მი ი ღეს.

2006 წელს „სანდენსის“ კი ნო ფეს ტი ვალ-

ზე ჩვენ ორი ფილ მი წარ ვად გი ნეთ. დარ-

წ მუ ნე ბუ ლი ვი ყა ვი, რომ ერ თ -ერ თი ჰი ტი 

გახ დე ბო და, მე ო რე კი PBS-ს და იპყ რობ და. 

შე დე გი ზუს ტად სა პი რის პი რო იყო. „სეზამის 

ქუ ჩის სამ ყა რო“ (The World According

to Sesame Street) პირ და პირ PBS ქსელ ში 

გა ვი და, „უხერხული სი მარ თ ლე“ (Inconven-

ient Truth) კი ყვე ლა დრო ის სა უ კე თე სო დო-

კუ მენ ტურ ფილ მად აღი ა რეს. მან მო ი ტა ნა 

„ოსკარი“, რო გორც სა უ კე თე სო დო კუ მენ-

ტურ მა ფილ მ მა, ხო ლო იმ ამე რი კელ თა რიცხ-

ვი, რომ ლებ საც მი აჩ ნი ათ, რომ კლი მა ტის 

ცვლი ლე ბა სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მა ა, ფილ მის 

ჩვე ნე ბის შემ დეგ 33%-დან 87%-მდე გა ი-

ზარ და, ალ გორს ნო ბე ლის პრე მია მი ე ნი ჭა, 

ხუთ მა ქვე ყა ნამ კი „უხერხული სი მარ თ ლე“ 

სას კო ლო პროგ რა მებ ში შე ი ტა ნა. 

დღე ი სათ ვის Participant-მა გა მო უშ ვა 44 

ფილ მი, მათ შო რის ,„ლინკოლნი“ (Lincoln), 

„მოახლე“ (The Help), „ინფექცია“ (Conta-

gion), „ეგზოტიკური სას ტუმ რო მე რი გოლ დი“ 

(The Best Exotic Marigold Hotel), „ჩარლი 

უილ სო ნის ბრძო ლა“ (Charlie Wilson’s War), 

„’სუპერმენის’ მო ლო დინ ში“ Waiting For 

„Superman“), „ქარს და დევ ნე ბუ ლი“ (The Kite 

Runner).

 თი თო ე ულ ფილმს თან ახ ლ და სო ცი ა-

ლუ რი კამ პა ნი ა, რო მე ლიც მათ ში ასა ხულ 

პრობ ლე მებ ზე ამახ ვი ლებ და ყუ რადღე ბას. 

ჩვენ ონ ლა ინ კამ პა ნი ებ საც ვა ტა რებთ სო ცი-

ა ლურ აქ ტი ვის ტ თა ჩვე ნი ციფ რუ ლი სახ ლის, 

TakePart-ის, მეშ ვე ო ბით, რო მელ საც ყო ველ-

თ ვი უ რად და ახ ლო ე ბით 4 მი ლი ო ნი უნი კა-

ლუ რი მომ ხ მა რე ბე ლი ჰყავს.

ჰო ლი ვუდ ში ცხოვ რე ბის ერ თ -ერ თი სა უ-

კე თე სო მხა რე ისეთ ცნო ბილ ადა მი ა ნებ თან 

მუ შა ო ბა ა, რომ ლებ საც გუ ლი თა ვის ად გი-

ლას აქვთ. მეტ დე ი მო ნი, 

ჯორჯ კლუ ნი, ნა ტა ლი 

პორ ტ მა ნი და შარ ლიზ 

ტე რო ნი კარ გი ადა მი ა-

ნე ბი არი ან – ისი ნი კარგ 

საქ მეს აკე თე ბენ. და 

ეს დი დი პა ტი ვი ა, რომ 

ვეხ მა რე ბით მათ კე თი-

ლი საქ მის კე თე ბა ში. ეს 

წე ლი აღ ვ ნიშ ნეთ ახა ლი 

ავან ტი უ რით – 1 აგ ვის-

ტოს გავ ხ სე ნით არ ხი 

Pivot-ი. ეს არის სა ტე ლი-

ვი ზიო არ ხი იმის თ ვის, 

რომ ჩვე ნი ფილ მე ბი 

გახ დეს სა ნა ხა ო ბა, რო მე ლიც მა ყუ რე ბელს 

სო ცი ა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბის სურ ვილს გა უ ჩენს 

და უბიძ გებს მა თი გან ხორ ცი ე ლე ბი სა კენ.

ამ საქ მი სად მი მიძღ ვ ნი ლი ათ წ ლე უ ლის 

შემ დე გაც არ გამ ნე ლე ბია კარ გად მო ყო ლი-

ლი ის ტო რი ე ბის სიყ ვა რუ ლი და ხან და ხან 

მათ და წე რა საც ვა ხერ ხებ. 

ჰოლივუდში ცხოვრების 
ერთ-ერთი საუკეთესო მხარე 
ისეთ ცნობილ ადამიანებთან 
მუშაობაა, რომლებსაც გული 
თავის ადგილას აქვთ. მეტ 
დეიმონი, ჯორჯ კლუნი, ნატალი 
პორტმანი და შარლიზ ტერონი 
კარგი ადამიანები არიან – 
ისინი კარგ საქმეს აკეთებენ. 
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მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ადამიანები

მექსიკელი რევოლუციონერი
ე.წ. „ნარკოომებისა“ და ემიგრაციული პრობლემის მიუხედავად, ამერიკის 
სამხრეთელი მეზობელი უდიდესი ეკონომიკური გარდაქმნის ზღურბლზე დგას 
მექსიკის ახალი პრეზიდენტის, ენრიკე პენია ნიეტოს, გაბედული ნავთობენერგეტიკული 
რეფორმების წყალობით.

ავტორები: კრისტოფერ ჰელმანი და აგუსტინო ფონტევეკია 

ე
ს იყო სა ში ნე ლი მოვ ლე ნე ბით დატ ვირ თუ ლი კი დევ ერ თი 

წე ლი მექ სი კა ში. სამ მა და მან გ რე ველ მა ქა რიშ ხალ მა და 

მას მო ყო ლილ მა უდი დეს მა წყალ დი დო ბებ მა ასო ბით 

ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლე შე ი წი რა და მი ლი არ დო ბით ზა რა ლი 

მო ი ტა ნა. 2006 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, უკ ვე 60 000 კა ცი ემ ს ხ ვერ პ-

ლა ნარ კო ტი კე ბის ომს, რო მელ შიც ნარ კო სინ დი კა ტე ბი ერ თ მა ნეთს 

ებ რ ძ ვი ან ნარ კო ფუ ლის წლი უ რი $10- მი ლი არ დი ა ნი ლუკ მი სათ ვის. 

ყო ველ წ ლი უ რად ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი დან დე პორ ტირ-

დე ბა 200 000-ზე მე ტი არა ლე გა ლი მექ სი კე ლი იმიგ რან ტი. მას 

შემ დე გაც კი, რაც ქვე ყა ნამ 2008 წლის ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სი დან 

გა მოს ვ ლა და იწყო და ჩი ნე თი დან ბევ რი წარ მო ე ბა გად მო ი ბი რა 

კი დეც, მი სი წლი უ რი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის კო ე ფი ცი ენ ტი 1,5%-ზე ნაკ-

ლებს შე ად გენს.

თუმ ცა მა ინც არ სე ბობს მი ზე ზი იმე დი სათ ვის. ყვე ლა ამ უბე დუ-

რე ბის ფონ ზე, მექ სი კის ეკო ნო მი კის რა დი კა ლუ რი გარ დაქ მ ნა გარ-

და უ ვა ლი ა. თით ქ მის დარ წ მუ ნე ბით შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ახა ლი 

პრე ზი დენ ტის, ენ რი კე პე ნია ნი ე ტოს, ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით ქვეყ ნის 

კონ გ რე სი ამ წლის ბო ლოს მწვა ნე შუქს მის ცემს კონ ს ტი ტუ ცი ა ში 

შეს წო რე ბე ბის შე ტა ნას, რაც მექ სი კის ნავ თო ბი სა და ბუ ნებ რი ვი 

გა ზის სექ ტორს კერ ძო ინ ვეს ტი ცი ე ბის თ ვის გახ ს ნის. შე საძ ლო ა, 

გა ი სად ამ დროს ისეთ კომ პა ნი ებს, რო გო რი ცაა ExxonMobil-ი, 

PetroChina და ნორ ვე გი უ ლი Statoil-ი, უკ ვე გა ფორ მე ბუ ლი ჰქონ დეთ 

კონ ტ რაქ ტე ბი მექ სი კის მთავ რო ბას თან მი სი ნავ თო ბი სა და გა ზის 

ხელ შე უ ხე ბე ლი სა ბა დო ე ბის ექ ს პ ლო ა ტა ცი ის და საწყე ბად. „ჩვენი 

ეკო ნო მი კუ რი ზრდის დაჩ ქა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი ჩვენ სა ვე 

ქვე ყა ნა შია – ეს არის ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი, რომ ლებ საც ჩვენ მი ვი-

ღებთ, რო გორც ერი“, – გა ნაცხა და პე ნია ნი ე ტომ თა ვის ბო ლოდ რო-

ინ დელ გა მოს ვ ლა ში. 

სა ხელ მ წი ფო ნავ თობ კომ პა ნი ის PetroleosMexicanos-ის 

(რომელიც ასე ვე Pemex-ის სა ხელ წო დე ბი თაა ცნო ბი ლი) აღ მას რუ-

ლე ბე ლი დი რექ ტო რი ემი ლიო ლო სოია ეთან ხ მე ბა პრე ზი დენტს. 

„ჩვენ მტკი ცედ გვჯე რა, რომ ძა ლი ან მოკ ლე დრო ში ენერ გე ტი კის 

მდგო მა რე ო ბა გა უმ ჯო ბეს დე ბა, – ამ ბობს ის. – ეს ოც ნე ბა არ არის, ეს 

გახ ლავთ რე ა ლუ რი რამ, რაც დი დი ხნის წინ უნ და გან ხორ ცი ე ლე ბუ-

ლი ყო“.

რამ დე ნად ყოვ ლის მომ ც ვე ლი იქ ნე ბა პე ნია ნი ე ტოს ნავ თო ბის 

რე ფორ მე ბი მექ სი კის ეკო ნო მი კი სათ ვის? „ის არა მარ ტო გა და-

ა ჭარ ბებს აშ შ -ის რე ვო ლუ ცი ას ფიქ ლუ რი ბურ ღ ვი სა და პლას ტის 

ჰიდ რავ ლი კუ რი აფეთ ქე ბის სფე რო ში, – ამ ბობს Woodrow Wilson 

Center-ის მექ სი კის ინ ს ტი ტუ ტის დი რექ ტო რი დუნ კან ვუ დი, – არა მედ 

ეს იქ ნე ბა მექ სი კის ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი ცვლი ლე ბაც ბო ლო 100 წლის გან მ ვ ლო ბა ში“.

მი უ ხე და ვად ენერ გოპ რო დუქ ტე ბის დი დი რე ზერ ვე ბი სა, მექ სი კა 

ცნო ბი ლი ა, რო გორც ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე და ხუ რუ ლი ნავ თო ბინ დუს-

ტ რი ის ქვე ყა ნა მსოფ ლი ო ში. მექ სი კის კონ ს ტი ტუ ცი ის მი ხედ ვით, 

გარ და Pemex-ისა, არა ვის აქვს სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა ერთ ბა რელ 

ნავ თობ ზეც კი. მექ სი კე ლი ფერ მე რი რომ იყოთ და სა კუ თარ მი წა ზე 

ნავ თო ბის სა ბა დო აღ მო ა ჩი ნოთ, შა ვი ოქ როს ერ თი წვე თიც კი არ 

იქ ნე ბა თქვე ნი – ის სა ხელ მ წი ფო სა და ხალხს ეკუთ ვ ნის. აქ არ არ-

სე ბობს არც მექ სი კის ნავ თობ სა ბა დო ებ ზე მო მუ შა ვე კომ პა ნი ე ბი, 

არც პრო დუქ ცი ის გა ყო ფის რის კის შემ ც ვე ლი კონ ტ რაქ ტე ბი, არც 

რო მე ლი მე სა ერ თა შო რი სო ნავ თობ კომ პა ნი ას თან შექ მ ნი ლი ერ-

თობ ლი ვი სა წარ მო ე ბი. ამ თვალ საზ რი სით, მექ სი კა რა დი კა ლუ რად 

გან ს ხ ვავ დე ბა აშ შ - ს გან, სა დაც წი ა ღი სე უ ლის სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა 

თა ვის თა ვად იგუ ლის ხ მე ბა. 

რე ფორ მე ბის გა რე შე, მექ სი კის და ახ ლო ე ბით 30 მი ლი არ დი 

ბა რე ლი ნავ თო ბი და 500 ტრი ლი ო ნი კუ ბუ რი ფუ ტი ბუ ნებ რი ვი გა ზი 

(დაახლოებით იგი ვე რა ო დე ნო ბა, რაც ბრა ზი ლი ა ში ა), უბ რა ლოდ, 

მი წა ში დარ ჩე ბა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ Pemex-ი მსოფ ლი ოს უმ ს-

ხ ვი ლე სი ნავ თობ კომ პა ნი ა ა, მას არ გა აჩ ნია საკ მა რი სი ტექ ნი კუ რი 

გა მოც დი ლე ბა და აღ ჭურ ვი ლო ბა იმი სათ ვის, რომ გა მო იკ ვ ლი ოს და 

და ა მუ შა ოს მექ სი კის ყუ რის ძა ლი ან პერ ს პექ ტი უ ლი ღრმა წყლე ბის 

ან ტე ხა სის შტა ტის სამ ხ რე თით მდე ბა რე ცნო ბი ლი იგ ლ - ფორ დის 

რთუ ლი სა ბა დო ე ბი. ამას თან, Pemex-ისათვის პრაქ ტი კუ ლად შე უძ-

ლე ბე ლია ასე თი ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბის მი ღე ბა იმ სტა ტუს - კ ვოს 

პი რო ბებ ში, რო მე ლიც კომ პა ნი ას მხო ლოდ მომ სა ხუ რე ბის კონ ტ-

რაქ ტე ბის და დე ბის უფ ლე ბას აძ ლევს. 

ExxonMobil-ისა და Chevron-ის მსგავ სი დი დი კომ პა ნი ე ბი არც კი 

გა ნი ხი ლა ვენ რთუ ლი ჭა ბურ ღი ლე ბის და მუ შა ვე ბას თან და კავ ში რე-

ბულ რის კებს, თუ არ ექ ნე ბათ გა რან ტი რე ბუ ლი წი ლი მო პო ვე ბუ ლი 

ნავ თო ბი დან და გა ზი დან. გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ მექ სი კის 

ფე დე რა ლუ რი ბი უ ჯე ტის მე სა მედს Pemex-ი ავ სებს, თა ვად კომ პა-
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ნია მუდ მი ვად კა პი ტა ლის ძებ ნა ში ა, რა თა 

და მო უ კი დებ ლად მოქ მე დე ბა ნავ თო ბინ-

დუს ტ რი ის ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბით შეძ ლოს. 

ცხა დი ა, ლო სო ი ას მო მა ვა ლი ცვლი ლე-

ბე ბი ახა რებს. „მექსიკაში ისე თი ინ დუს ტ-

რი ა ლი ზა ცია იგეგ მე ბა, რო გო რიც აქამ დე 

არას დ როს ყო ფი ლა, – გა ნაცხა და მან ცო ტა 

ხნის წინ. – ყვე ლა ფერს თა ვი რომ და ვა ნე-

ბოთ, ჩვენს ქვე ყა ნას ხომ იგი ვე გე ო ლო გი-

უ რი აგე ბუ ლე ბა აქვს, რაც აშშ-ს“.

1938 წელს პრე ზი დენ ტ მა ლა-
სა რო კარ დე ნას მა, ამე რი კუ ლი 

ნავ თობ კომ პა ნი ე ბის მი ერ გა ჩა ღე ბუ ლი 

სპე კუ ლა ცი ის სა პა სუ ხოდ, ამ სექ ტო რის 

ნა ცი ო ნა ლი ზა ცია მო ახ დი ნა და ნავ თო ბი 

ხალხს და უბ რუ ნა. რე სურ სულ მა ნა ცი ო ნა-

ლიზ მ მა, მექ სი კის შემ თხ ვე ვა ში, კარ გად 

იმუ შა ვა თით ქ მის მთე ლი 75 წლის გან მა-

ლობ ში, გან სა კუთ რე ბით 1980-1990-იან 

წლებ ში, რო დე საც Pemex-ი კან ტა რე ლის 

ზე გი გან ტურ სა ბა დოს ამუ შა ვებ და მექ სი-

კის ყუ რე ში. 

კან ტა რე ლის სა ბა დო 1972 წელს აღ მო-

ა ჩი ნა მე თევ ზე რუ დე სინ დო კან ტა რელ მა, 

რო მელ მაც მექ სი კის ყუ რე ში ბუყ ბუ ყით 

ამო მა ვა ლი ნავ თო ბი შე ნიშ ნა. ეს იყო 

მსოფ ლი ოს ერ თ -ერ თი უდი დე სი სა ბა დო, 

რომ ლის სა წარ მოო მო ცუ ლო ბის პი კი – 2,2 

მი ლი ო ნი ბა რე ლი დღე ში – 2003 წელს და-

ფიქ სირ და.

2003 წელს და ფიქ სირ და მექ სი კის 

ნავ თობ მო პო ვე ბის პი კიც – 3,4 მი ლი ო ნი 

ბა რე ლი დღე ში. ამის შემ დეგ კან ტა რე ლის 

სა ბა დო მეტ - ნაკ ლე ბად გა მო ი ფი ტა. ამ 

გი გან ტუ რი ნავ თობ სა ბა დოს მწარ მო ებ ლუ-

რო ბა დღე ში 450 000 ბა რე ლამ დე და ე ცა, 

რაც, შე საძ ლო ა, ყვე ლა ზე და ბა ლი მაჩ ვე ნე-

ბე ლი იყოს მი სი არ სე ბო ბის ის ტო რი ა ში. 

Pemex-ი ცდი ლობ და მაჩ ვე ნებ ლე ბის გაზ-

რ დას სხვა სა ბა დო ე ბის ხარ ჯ ზე, მაგ რამ 

უშე დე გოდ. ახა ლი სა ბა დო ე ბი შე და რე ბით 

პა ტა რა, და სა მუ შა ვებ ლად უფ რო რთუ ლი 

იყო და ბევ რად მეტ კა პი ტალ და ბან დე ბას 

ითხოვ და. ამი ტომ მთლი ა ნო ბა ში Pemex-ის 

დღი უ რი პრო დუქ ცია 2,5 მი ლი ონ ბა რე ლამ-

დე შემ ცირ და. 

ამის გა მო მთავ რო ბას თა ვი სი წი ლი 

ნაღ დი ფუ ლი მო აკ ლ და. თუ 2005 წელს ნავ-

თო ბი თა და გა ზით მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი 

მთავ რო ბის ბი უ ჯე ტის 41% -ს შე ად გენ და, 

შარ შან ის 30%-მდე შემ ცირ და, რად გან 

Pemex-ი იძუ ლე ბუ ლი იყო, სა ხელ მ წი ფო 

ბი უ ჯეტ ში მხო ლოდ $69 მი ლი არ დი გა-

და ე რიცხა თა ვი სი $127 მი ლი არ დი დან. 

სა ხელ მ წი ფოს ბი უ როკ რა ტი უ ლი აპა რა ტის 

ბი უ ჯე ტის მუდ მივ მა შევ სე ბამ Pemex-ი 

მი იყ ვა ნა კა პი ტა ლის დიდ და ნაკ ლი სამ-

დე, რაც ხელს უშ ლის რე ინ ვეს ტი ცი ებ სა და 

კომ პა ნი ის შემ დ გომ ზრდა- გან ვი თა რე-

ბას. მი სი ბა ლან სი დამ ძი მე ბუ ლია ნაღ დი 

ფუ ლის გრძელ ვა დი ა ნი ვა ლით, რო მე ლიც 

$52 მი ლი არდს შე ად გენს (განსხვავებით 

ExxonMobil-ისა და Chevron-ისაგან, რომ-

ლებ საც ვა ლი არა აქვთ). ლო სო ი ას სურს 

კა პი ტალ და ბან დე ბის ხარ ჯე ბი 50%-ით, ანუ 

წე ლი წად ში $37 მი ლი არ დამ დე გა ზარ დოს, 

მაგ რამ ეს (მოკლევადიან პერ ს პექ ტი ვა ში) 

შე ამ ცი რებს სა ხელ მ წი ფოს წილს მო გე ბი-

დან და მო ითხოვს ბი უ ჯე ტის შეკ ვე ცას ან 

ახა ლი გა და სა ხა დე ბის და წე სე ბას. 

სხვა თა ო ბის პო ლი ტი კო სე ბიც აღი ა-

რებ დ ნენ, რომ ქვე ყა ნა ში რა დი კა ლუ რი 

ცვლი ლე ბე ბი იყო სა ჭი რო. თა ვის დრო-

ზე მექ სი კის პრე ზი დენ ტებ მა, კარ ლოს 

სა ლი ნას მა, ვი სენ ტე ფოქ ს მა და ფე ლი პე 

კალ დე რონ მაც გა მო ხა ტეს უცხო უ რი ინ-

ვეს ტი ცი ე ბი სა და კერ ძო კა პი ტა ლის თ ვის 

Pemex-ის გახ ს ნის სურ ვი ლი, მაგ რამ ისი ნი 

ამა ზე შორს არ წა სუ ლან. კალ დე რონ მა მო-

ა ხერ ხა და ემ ტ კი ცე ბი ნა „ინტეგრირებული 

მომ სა ხუ რე ბის კონ ტ რაქ ტად“ წო დე ბუ ლი 

დო კუ მენ ტი, რომ ლის თა ნახ მა დაც Pemex-ს 

სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე ო და ეთა ნამ შ რომ ლა 

Halliburton-ის მსგავს უცხო ურ ნავ თობ-

კომ პა ნი ებ თან ბურ ღ ვი თი სა მუ შა ო ე ბის 

უზ რუნ ველ ყო ფის კუთხით. მაგ რამ, ცხა დი ა, 

ეს საკ მა რი სი არ არის. 

„მექსიკელები უკ ვე ხვდე ბოდ ნენ, რომ 

რა ღაც პრობ ლე მე ბი არ სე ბობ და“, – ამ ბობს 

ვუ დი. ამი ტომ მა ლე წა მო იჭ რა სა კითხი: 

„რომელია წინ ს ვ ლის სწო რი გზა?“ 

ენ რი კე პე ნია ნი ე ტოს პო ლი-
ტი კუ რი აღ მას ვ ლა მექ სი კის ყვე ლა-

ზე გავ ლე ნი ა ნი ადა მი ა ნის პო ზი ცი ამ დე 

– მი სი დე ტა ლუ რად და გეგ მი ლი კა რი ე-

რის ნა წი ლი იყო. პე ნია ნი ე ტო და ი ბა და 

ინ ჟი ნერ -ე ლექ ტ რი კო სი სა და სკო ლის 

მას წავ ლებ ლის ოთხ შ ვი ლი ან ოჯახ ში, 

მე ხი კოს გა რე უ ბან ში. ის ყვე ლა ზე უფ რო სი 

იყო დედ მა მიშ ვი ლებს შო რის. პე ნია ნი ე ტო 

ცუ დი მოს წავ ლე იყო. ის ყო ველ თ ვის ბო ლო 

მერ ხ ზე იჯ და და ერ თ -ერთ თა ნაკ ლა სელს 

ჭად რაკს ეთა მა შე ბო და. მას წავ ლებ ლე ბის-

თ ვის თვა ლის ახ ვე ვის მიზ ნით მო მა ვა ლი 

პრე ზი დენ ტი ჭად რა კის და ფას წიგნს 

აფა რებ და. 

იურის პ რუ დენ ცი ი სა და ბიზ ნე სად მი-

ნის ტ რი რე ბის მა გის ტ რის დიპ ლო მი თა და 

კარ გი გა რეგ ნო ბით შე ი ა რა ღე ბულ მა პე ნია 

ნი ე ტომ თა ვი სი პო ლი ტი კუ რი კა რი ე რა 

ბი ძას თან, მე ხი კოს შტა ტის გუ ბერ ნა ტორ, 

არ ტუ რო მონ ტი ელ თან, მუ შა ო ბით და იწყო. 

მე ხი კოს შტა ტი ქვეყ ნის ყვე ლა ზე დი დი და 

მჭიდ როდ და სახ ლე ბუ ლი შტა ტი ა, მო სახ-

ლე ო ბის 13,5%-ით და $ 100-მილიარდანი 

წლი უ რი ეკო ნო მი კით. 2005 წელს პე ნია 

ნი ე ტო გუ ბერ ნა ტო რი გახ და. ის შე საძ ლებ-

ლო ბას არ უშ ვებ და ხე ლი დან, რომ კა მე-

რე ბის წინ გა მო ჩე ნი ლი ყო და სა კუ თარ 

წარ მა ტე ბებ ზე ესა უბ რა. 

მშფოთ ვა რე პი რად მა ცხოვ რე ბამ კი-

ნა ღამ შე ი წი რა მი სი კა რი ე რა. ჯერ იყო და, 

სა ჯა როდ ცნო ბი ლი გახ და, რომ მას ჰყავს 

შვი ლი ქორ წი ნე ბის გა რე შე. შემ დეგ, 2007 

მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ადამიანები

მექსიკისნავთობინდუსტრიის
კარდენასისეულმანაციონალიზაციამწყალში
გადაყარარეფორმებისკენსწრაფვისყველა
ძალისხმევა.
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წელს, უეც რად გარ და იც ვა ლა მი სი მე უღ ლე 

გუ ლის არით მი ით გა მოწ ვე უ ლი შე ტე ვით. 

2010 წელს ის ტე ლე ნო ვე ლე ბის ვარ ს კ ვ-

ლავ ზე, ან ხე ლი კა რი ვე რა ზე, და ქორ წინ-

და. მა თი ქორ წი ლის სუ რა თე ბი მექ სი კის 

თით ქ მის ყვე ლა ბულ ვა რუ ლი ჟურ ნა ლის 

გა რე კან ზე და ი ბეჭ და.

მაგ რამ რო გორც გუ ბერ ნა ტორ მა, პე ნია 

ნი ე ტომ და ამ ტ კი ცა, რომ პრაგ მა ტუ ლი 

პო ლი ტი კო სი ა, ქმნი და რა ალი ან სებს და 

ახორ ცი ე ლებ და ხალ ხის გუ ლის მომ გებ 

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რულ პრო ექ ტებს. ინ ს ტი-

ტუ ცი ურ - რე ვო ლუ ცი უ რი პარ ტი ა, რო მე ლიც 

მექ სი კას უც ვ ლე ლად მარ თავ და შვი დი 

ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში და მხო ლოდ 

2000 წელს დათ მო ძა ლა უფ ლე ბა, დიდ იმე-

დებს ამ ყა რებ და მას ზე. მას შემ დეგ, რაც 

ორ მა პრე ზი დენ ტ მა PAN-დან (National Ac-

tion Party –„ეროვნული ქმე დე ბის პარ ტი ა“) 

მარ ცხი გა ნი ცა და ქვეყ ნის აღორ ძი ნე ბის 

საქ მე ში, გაბ რა ზე ბუ ლი და დაღ ლი ლი ამომ-

რ ჩევ ლე ბი მზად იყ ვ ნენ კვლავ ინ ს ტი ტუ ცი-

ურ - რე ვო ლუ ცი ურ პარ ტი ას მიბ რუ ნე ბოდ-

ნენ. პე ნია ნი ე ტომ მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 

საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ ში. მის და პი რე-

ბებს შო რის იყო: ნარ კო ო მე ბის თ ვის წერ-

ტი ლის დას მა და ეკო ნო მი კის აღორ ძი ნე ბა. 

2012 წელს მან ამომ რ ჩე ველ თა ხმე ბის 

მხო ლოდ 38%-ით მო ი გო არ ჩევ ნე ბი და 

ქვეყ ნის პრე ზი დენ ტი გახ და. 

რამ დე ნი მე დღე ში პე ნია ნი ე ტოს პრაგ-

მა ტიზ მი თვალ სა ჩი ნო გახ და, რო დე საც 

PRI-ის, PAN-ის, მე მარ ცხე ნე PRD-ისა (Revo-

lutionary Democracy Party – „რევოლუციური 

დე მოკ რა ტი ის პარ ტი ა“) და Green Party-ის 

(„მწვანეთა პარ ტი ის“) ლი დე რე ბი ერ თად 

შეკ რი ბა, რა მაც და სა ბა მი მის ცა Pacto Por 

Mexico-ს ანუ „მექსიკის პაქტს“ – პო ლი ტი-

კურ ერ თო ბას, რო მე ლიც ნი ა დაგს მო ამ ზა-

დებ და რე ფორ მე ბის თ ვის. იმ გრი გა ლი ვით 

მშფოთ ვა რე წელს კონ გ რეს მა და იწყო 

რე ფორ მე ბი, რო მელ თა შო რი საც იყო 

სა ჯა რო გა ნათ ლე ბის სის ტე მის გა უმ ჯო ბე-

სე ბა, ტე ლე კო მუ ნი კა ცი ის სექ ტორ ში მე ტი 

კონ კუ რენ ცი ის შექ მ ნა და სა გა და სა ხა დო 

სის ტე მის სრულ ყო ფა. 

ზო გი ერთ წი ნა და დე ბას, მა გა ლი თად, 

შაქ რი ა ნი სას მე ლე ბის და ბეგ ვ რას, წი ნა აღ-

მ დე გო ბა შეხ ვ და. გა ნათ ლე ბის სფე რო ში 

და გეგ მი ლი რე ფორ მე ბის წი ნა აღ მ დეგ 

მას წავ ლებ ლებ მა ქუ ჩა ში მა სობ რი ვი 

გა მოს ვ ლე ბი მო აწყეს; მა თი კავ ში რის 

თავ მ ჯ დო მა რე ელ ბა ეს თერ გორ დი ლიო 

და ა პა ტიმ რეს და კო რუფ ცი ა ში და ა და ნა-

შა უ ლეს. მაგ რამ ყვე ლა იმა ზე სა უბ რობ და, 

რომ ნი ე ტოს კონ სენ სუს ზე და ფუძ ნე ბულ ი 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა ვა შინ გ ტო ნის მარ თ ვის 

სტი ლის პა რო დია იყო. „ჩვენ ვეყ რ დ ნო ბო-

დით რე ფორ მე ბის პლატ ფორ მას – ამ ბობს 

ლო სო ი ა, რო მე ლიც გარ და მა ვა ლი პე რი-

ო დის საპ რე ზი დენ ტო გუნ დის წევ რი იყო. 

– და ათი თვის გან მავ ლო ბა ში უფ რო მე ტი 

რე ფორ მა გა ვა ტა რეთ, ვიდ რე წარ სუ ლში 

მრა ვა ლი, მრა ვა ლი წლის გან მავ ლო ბა ში 

გა ტა რე ბუ ლა“.

და მა ინც, მი უ ხე და ვად ცვლი ლე ბე ბის 

წყურ ვი ლი სა, მექ სი კუ რი სა ზო გა დო ე ბა მა-
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რა არის 
მიწის ქვეშ?
მექსიკასადააშშ-საქვთსაერთო

საზღვარიდა,შესაბამისად,ერთნაი-

რიგეოლოგიურიაგებულება,რაციმას

ნიშნავს,რომპლასტისჰიდრორღვევის

ბუმმა,რომელმაცამერიკისენერგეტიკა

გარდაქმნა,შესაძლოაიგივეგააკეთოს

მექსიკაშიც,შეაჩერებსრაენერგოპრო-

დუქტებისმკვეთრადკლებისტენდენციას.

გეოლოგებსრუკაზეაქვთდატანილი

ვრცელიფიქლოვანიპლასტები,რომ-

ლებიცშეიცავს13ტრილიონკუბურფუტ

ბუნებრივგაზსადა500მილიარდბარელ

ნავთობს–პოტენციურადბევრადმეტს,

ვიდრექვეყნისტრადიციულიმარაგებია.

მაგრამუცხოურიტექნოლოგიისადა

კაპიტალისგარეშეესნავთობიდაგაზი

მიუწვდომელიდარჩება.

აშშ

მექსიკა

აშშ

აშშ

მექსიკა

მექსიკა

ნავთობისა 
და გაზის 
მნიშვნელოვანი 
საბადოები

მეხიკოსიტი

მექსიკისყურე

ჩრდილო
წყნარი
ოკეანე

ნავთობის ნედლეულის რეზერვები (მილიონი ბარელი)

ნავთობის საერთო წარმოება (მილიონი ბარელი დღეში)
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ინც დი დი სიფ რ თხი ლით ეკი დე ბა პრი ვა ტი-

ზა ცი ის სა კითხს და ად ვი ლი გა სა გე ბი ცა ა, 

რა ტომ. ტე ლე კო მუ ნი კა ცი ის ინ დუს ტ რი ა ზე 

სა ხელ მ წი ფო კონ ტ რო ლის გა უქ მე ბამ 

გა აძ ლი ე რა Telmex-ი, რა მაც კი დევ უფ რო 

გა ამ დიდ რა მსოფ ლი ოს უმ დიდ რე სი ადა-

მი ა ნი კარ ლოს სლიმ ელუ. ის ფაქ ტი, რომ 

მან თა ვი სი ქო ნე ბა მო ნო პო ლი ის პრი ვა ტი-

ზე ბით გა ა კე თა, მკრე ხე ლო ბის ტოლ ფა სია 

იმ ქვეყ ნის თ ვის, რო მელ შიც რამ დე ნი მე 

მი ლი ო ნი ადა მი ა ნი ჯერ კი დევ სი ღა ტა კე ში 

ცხოვ რობს. 

„მოსახლეობის 60% უცხო უ რი კომ-

პა ნი ე ბის მი ერ Pemex-ში ინ ვეს ტი რე ბის 

წი ნა აღ მ დეგ არის გან წყო ბი ლი“, – ამ ბობს 

დე ნი ელ იანე სი, მე ხი კოს სა ზო გა დო ებ რი-

ვი აზ რის შემ ს წავ ლე ლი კომ პა ნი ის, Buen-

dia & Laredo-ს, დი რექ ტო რი. „თუ მთავ რო ბა 

ამ სა კითხს [სახალხო] რე ფე რენ დუმ ზე 

გა მო ი ტანს, წა ა გებს“, – აღ ნიშ ნავს ის პე ნია 

ნი ე ტოს გეგ მებ თან და კავ ში რე ბით. 

გა საკ ვი რი არ არის, რომ სა ჯა რო 

გა მოს ვ ლი სას, რო დე საც პე ნია ნი ე ტომ 

სა ზო გა დო ე ბას ნავ თო ბის სფე როს თან 

და კავ ში რე ბუ ლი მო მა ვა ლი რე ფორ მე ბი 

გა აც ნო, კარ დე ნა სის აჩ რ დილ საც მო უხ მო 

და სცა და სხვა კუთხით ეჩ ვე ნე ბი ნა მი სი 

მემ კ ვიდ რე ო ბა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 

კარ დე ნასს ადი დებ დ ნენ, რო გორც პრე-

ზი დენტს, რო მელ მაც მექ სი კის ნავ თო-

ბინ დუს ტ რი ის ნა ცი ო ნა ლი ზა ცი ის მიზ ნით 

კონ ს ტი ტუ ცია შეც ვა ლა, 1940 წელს, თა ვი სი 

პრე ზი დენ ტო ბის უკა ნას კ ნელ დღე ებ ში, თა-

ვის ოფის ში, მან კვლავ შეც ვა ლა კა ნო ნე ბი, 

რა თა Pemex-ს ჰქო ნო და უფ ლე ბა მექ სი კურ 

კერ ძო კომ პა ნი ებ თან ეთა ნამ შ რომ ლა, 

მათ თან პრო დუქ ცი ი სა და მო გე ბის გა ყო-

ფით. კარ დე ნა სის მემ კ ვიდ რემ, მა ნუ ელ 

ავი ლა კა მა ჩომ, კი დევ ერ თი ნა ბი ჯი 

გა დად გა წინ და შექ მ ნა დამ ხ მა რე კა ნო ნი, 

რო მე ლიც Pemex-ს უფ ლე ბას აძ ლევ და, 

თა ნამ შ რომ ლო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი 

გა ე ფორ მე ბი ნა უცხო ურ ნავ თობ კომ პა ნი-

ებ თან იმ პი რო ბით, რომ სა კონ ტ რო ლო 

პა კე ტი Pemex-ის ხელ ში დარ ჩე ბო და.

ალ ბათ დღეს ცო ტას თუ ახ სოვს, რომ 

პრო დუქ ცი ის გა ყო ფის ამ გო ნივ რულ მა 

პუნ ქ ტ მა 1959 წლამ დე იარ სე ბა, სა ნამ 

პრე ზი დენ ტ მა ადოლ ფო ლო პეს მა ტე ოს-

მა კვლავ არ შეც ვა ლა კა ნონ მ დებ ლო ბა. 

ლო პეს მა ტე ოს მა ბო ლო მო უ ღო Pemex-ის 

კერ ძო პარ ტ ნი ო რე ბის ზრდის პო ტენ ცი ალს 

და მოს პო ის სტი მუ ლი, რო მე ლიც ამ კომ პა-

ნი ებს აიძუ ლებ და, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რის კი 

გა ე წი ათ. ამის სა პი რის პი როდ, ლო პეს 

მა ტე ოს მა მო ითხო ვა, რომ Pemex-ს პარ-

ტ ნი ო რე ბის მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შაო 

აენაზღა უ რე ბი ნა არა „ნატურით“ – ანუ მო-

პო ვე ბუ ლი ნავ თო ბის ნა წი ლით – არა მედ 

ნაღ დი ფუ ლით. 

ამ ჟა მად პე ნია ნი ე ტო ქვე ყა ნას სთა-

ვა ზობს გა უქ მ დეს ლო პეს მა ტე ოს მი ერ 

Pemex-ისათვის და წე სე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბი 

და აღ დ გეს მექ სი კის ნავ თობ წარ მო ე ბის 

ძვე ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა, „იმ სა ხით, რო გო-

რიც უნ და იყოს“ – უარ ყო ფი თი რე აქ ცი ის 

პრო ვო ცი რე ბის გა რე შე. მის მი ერ შე მო თა-

ვა ზე ბუ ლი შეს წო რე ბე ბის თა ნახ მად, მექ-

სი კა ში არ სე ბუ ლი მთე ლი ნავ თო ბი და გა ზი 

ეკუთ ვ ნის სა ხელ მ წი ფოს და მექ სი კა არ 

აპი რებს „დათმობებზე“ წას ვ ლას სა კუთ-

რე ბა ზე უფ ლე ბის შე მო ღე ბით. ის მექ სი კის 

კონ გ რესს სთა ვა ზობს ისეთ პო ლი ტი კას, 

რო მე ლიც ამ რე სურ სე ბის გან ვი თა რე ბას 

გუ ლის ხ მობს. 

მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ადამიანები

ძალაუფლების დრო: მექსიკა
მექსიკისენერგეტიკულირეფორმებიბუნებრივადშექმნისშესაძლებლობებს–და
გამოწვევებს–მსოფლიოსუმდიდრესიდაყველაზეგავლენიანიადამიანებისთვის.
რამდენიმემათგანისშესახებქვემოთწაიკითხეთ.

კარლოს სლიმ ელუ
მექსიკელებსდიდადარმოეწონებათიმისხილვა,თუროგორაკეთებსმილიარდებს

მსოფლიოსუმდიდრესიადამიანიენერგორესურსებზესახელმწიფოკონტროლისმოხსნის

წყალობით,მაგრამმისიGrupoCarsoსწორედიმისათვისააშექმნილი,რომხელიმოითბოს

ნავთობისბუმზე;მისსაკუთრებაშიასაბურღიპლატფორმებისმთელიფლოტილიადაწილი

არგენტინისYPF-ში.ამჟამადსაბურღსამუშაოებსაწარმოებსკოლუმბიაში.

რექს ტილერსონი
1938წელსმექსიკელმაპრეზიდენტმა,ლასაროკარდენასმა,ამერიკულიკომპანიის,Standard

Oil-ის,ნახევარიმილიარდიდოლარისაქტივებისნაციონალიზაციამოახდინა,რითაც

ქვეყნიდანმოისროლა„გრინგო“ნავთობკომპანიები.მასშემდეგStandardOil-იგარდაიქმნა

ExxonMobil-ადდამისიგენერალურიაღმასრულებელი,რექსტილერსონი,როგორცჩანს,

თანახმაა,წარსულიდაივიწყოს.

ხუაკინ გუსმან ლოერა
პრეზიდენტპენიანიეტოსშედარებითდამთმობიპოლიტიკურიპოზიციანარკოსინდიკატების

პრობლემისმოგვარებისკუთხით,ნიშნავსკარგბიზნესსგუსმანისSinaloaFederation-სათვისდა

უფრომშვიდობიანგარემოსიმტერიტორიებზე,სადაცუცხოურნავთობკომპანიებსნავთობის

მოპოვებამოუწევთ.

ჯეფრი იმელტი
მექსიკისენერგეტიკულიბუმიშესანიშნავიახალიამბავიიქნებაGeneralElectric-სათვის.

ნავთობისმოსაპოვებლადსაჭიროაღჭურვილობისძირითადიმიმწოდებლის,GEOil&Gas-ის

შემოსავლებმაწელს18%-ითმოიმატა,რაციმასნიშნავს,რომის$16მილიარდსგადააჭარბებს.

ზაფხულშიGEOil&Gas-მაგარიგებადადოPemex-თან$84მილიონისღირებულებისღრმა

წყლებისჭაბურღილისზედანაწილისმიწოდებისთაობაზე.

ვლადიმირ პუტინი
პუტინიდიდიგავლენითსარგებლობსრუსეთისნავთობისადაგაზისსექტორში,თუმცა

ამერიკულმა„ფიქლისბუმმა“დარტყმამიაყენაკრემლისგავლენასბუნებრივიგაზის

გლობალურბაზარზე(დაკაპიტალისმოზიდვისმისშესაძლებლობებს).მექსიკისახალიბუმი

ხელსშეუწყობსამტენდენციისგაგრძელებას.

დილმა რუსეფი
პრეზიდენტდილმარუსეფისმართვისპირობებში,ბრაზილიისნავთობისსექტორიშეფერხდა

დაBigOil-ი,როგორცჩანს,ბრაზილიისღრმაწყლებსმექსიკისღრმაწყლებითჩაანაცვლებს–

ბოლოსდაბოლოს,მათხომმექსიკაშიმუშაობისმრავალწლიანიგამოცდილებააქვთ.
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ეს ცვლი ლე ბე ბი უნ და იყოს რაც შე იძ-

ლე ბა მარ ტი ვი იმი სათ ვის, რომ მი ი ღოს 

კონ გ რე სის ორი მე სა მე დის ხმე ბი სა-

კონ ს ტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბის შე სა ტა ნად. 

„სინამდვილეში ის, რა საც პე ნია ნი ე ტო 

ითხოვს, არის სა კონ ს ტი ტუ ციო დო ნე-

ზე შე მუ შა ვე ბუ ლი პროგ რა მა, რო მელ ზე 

დაყ რ დ ნო ბი თაც შემ დ გომ ში პო ლი ტი კო-

სე ბი ამ პო ლი ტი კის დე ტა ლებს გა ნა-

ხორ ცი ე ლე ბენ“, – ამ ბობს ხო სე ვა ლე რა, 

Mayer Brown-ის ად ვო კა ტი ჰი უს ტო ნი დან. 

„დამხმარე ნორ მა ტი ულ - სა კა ნონ მ დებ ლო 

აქ ტე ბი,“ რო გორც მას ეძა ხი ან, და სამ ტ კი-

ცებ ლად მო ითხოვს ხმა თა უმ რავ ლე სო ბას 

და სწო რედ ეს აქ ტე ბი იქ ნე ბა მექ სი კუ რი 

ნავ თო ბინ დუს ტ რი ის სექ ტორ ში შე სა ტა ნი 

ცვლი ლე ბე ბის ძი რი თა დი ნა წი ლი. 

სა ბო ლოო შე დე გი, ლი ბე რა ლიზ მის 

თვალ საზ რი სით, ცხა დი ა, ახ ლო საც ვერ 

მი ვა აშ შ -ის კა ნონ მ დებ ლო ბას თან, რომ-

ლის მი ხედ ვი თაც კერ ძო პი რებს აქვთ 

სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა მათ მი წა ში არ სე ბულ 

წი ა ღი სე ულ ზე. ეს ცვლი ლე ბე ბი მექ სი-

კას უფ რო ბრა ზი ლი ი სა და ნორ ვე გი ის 

მი მარ თუ ლე ბით წა იყ ვანს. ამ ქვეყ ნებ ში 

არ სე ბობს სა ხელ მ წი ფოს მი ერ და ფი ნან სე-

ბუ ლი დი დი ნავ თობ კომ პა ნი ე ბი, რო გო რი-

ცა ა, მა გა ლი თად, Petrobras-ი და Statoil-ი, 

მაგ რამ დაშ ვე ბუ ლია უცხო უ რი კა პი ტა ლის 

ინ ვეს ტი რე ბა ნავ თობ სა ბა დო ე ბის კვლე ვა-

სა და და მუ შა ვე ბა ში.

მიზ ნის მი საღ წე ვად პე ნია ნი ე ტოს 

მექ სი კის სხვა პო ლი ტი კურ ჯგუ ფებ თან მო-

ლა პა რა კე ბა მო უ წევს. მექ სი კის უდი დე სი 

მე მარ ცხე ნე პარ ტია PRD მხარს უჭერს მო-

გე ბის უდი დე სი ნა წი ლის Pemex-ისათვის 

და ტო ვე ბას, მაგ რამ კა ტე გო რი უ ლად 

ეწი ნა აღ მ დე გე ბა ყო ველ გ ვარ უცხო ურ მო-

ნა წი ლე ო ბას. 

„ენერგეტიკული რე ფორ მა დიდ საფ რ-

თხეს შე უქ მ ნის მექ სი კის სა ხელ მ წი ფოს, 

– გა ნაცხა და მე მარ ცხე ნე აქ ტი ვის ტ მა ან-

დ რეს მა ნუ ელ ლო პეს ობ რა დორ მა თა ვის 

ბო ლო გა მოს ვ ლა ში. – მა სებ მა არ იცი ან, 

რომ მთავ რო ბა აპი რებს მექ სი კის ენერ-

გე ტი კუ ლი სექ ტო რის გას ხ ვი სე ბას, რაც 

ჩვენს ქვე ყა ნას და ღუპ ვის პი რას მი იყ ვანს 

და ჩვენ ხელ ცა რი ელს დაგ ვ ტო ვებს“. მან 

მო ბი ლი ზე ბა გა უ კე თა ქუ ჩის საპ რო ტეს ტო 

აქ ცი ებს ნავ თო ბის სფე რო ში და გეგ მი ლი 

რე ფორ მის წი ნა აღ მ დეგ. PRI-სა და PAN-ს, 

PRD-ის წარ მო მად გე ნელ რამ დე ნი მე მო-

კავ ში რეს თან ერ თად, ალ ბათ, მა ინც ეყო-

ფათ ძა ლა, რომ გა ი ტა ნონ პე ნია ნი ე ტოს 

მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი შეს წო რე ბე ბი. „PRI 

მეტ კონ სენ სუსს ეძებს, პე ნია ნი ე ტო უფ რო 

მე ტი კონ სენ სუ სის მიღ წე ვას ცდი ლობს და 

დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ, რო დე საც ამის 

გა კე თე ბის დრო დად გე ბა, ისი ნი მი ზანს 

მი აღ წე ვენ“, – ამ ბობს გაბ რი ელ ლო სა ნო, 

JPMorgan-ის მთა ვა რი ეკო ნო მის ტი მექ სი-

კის სა კითხებ ში. 

რად გა ნაც Big Oil-ი (ასე უწო დე ბენ ნავ-

თო ბი სა და გა ზის ხუ თი უმ ს ხ ვი ლე სი კომ-

პა ნი ი სა გან – BP-ის, Chevron Corporation-ის, 

ExxonMobil Corporation-ის, Royal Dutch 

Shell plc-სა და Total SA-სგან შემ დ გარ 

ჯგუფს) და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ა, ამ ჯგუფ-

ში შე მა ვა ლი ისე თი კომ პა ნი ე ბი, რო გო რი-

ცაა BP-ი, ExxonMobil-ი, Chevron-ი და Statoil 

all-ი, ყვე ლა ნა ი რად თავს იკა ვე ბენ მექ სი-

კის რე ფორ მე ბის კო მენ ტი რე ბი სა გან. „რა 

პო ზი ტი უ რი აზ რიც უნ და გა მოთ ქ ვას რო მე-

ლი მე სა ერ თა შო რი სო ნავ თობ კომ პა ნი ამ, 

ოპო ზი ცია მას მა შინ ვე მათ წი ნა აღ მ დეგ 

გა მო ი ყე ნებს“, – ამ ბობს ერ თ -ერ თი კომ პა-

ნი ის თა ნამ შ რო მე ლი. 

პო ტენ ცი უ რი დაბ რ კო ლე ბა: მას შემ-

დე გაც კი, რაც რე ფორ მე ბი გა ტარ დე ბა, 

მექ სი კის კონ ს ტი ტუ ცი ა ში მა ინც დარ ჩე ბა 

პუნ ქ ტი იმის შე სა ხებ, რომ მი წა ში არ სე ბულ 

გაზ სა და ნავ თობ ზე სა კუთ რე ბის უფ ლე-

ბა მხო ლოდ სა ხელ მ წი ფოს აქვს. ამი ტომ 

ის მის კითხ ვა, რო გორ უნ და გა ა ფორ-

მონ კერ ძო ნავ თობ კომ პა ნი ებ მა რის კის 

შემ ც ვე ლი კონ ტ რაქ ტე ბი მთავ რო ბას-

თან ისე, რომ იგი ვე ნახ შირ წყალ ბა დე ბი 

(ნავთობქიმიური წვა დი ნივ თი ე რე ბე ბი) 

თა ვი ანთ ბა ლან ს ში და ა რე გის ტ რი რონ, 

რო გორც მა რა გი. 

ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რად გან თუ ნავ-

თობ კომ პა ნი ას არ შე უძ ლია უფ ლე ბის 

გაცხა დე ბა ბა რე ლის მო მა ვალ ღი რე ბუ-

ლე ბა ზე, მა შინ ის ვერ გა მო ი ყე ნებს მას, 

რო გორც ქო ნებ რივ სა წინ დარს იმ ნაღ დი 

ფუ ლის მი სა ღე ბად, რო მე ლიც ისევ ამ 

ბა რე ლე ბის მო სა პო ვებ ლად და ბა ზარ ზე 

გა სა ტა ნად სჭირ დე ბა. „საკითხი ასე დგას: 

იქ ნებ შე საძ ლე ბე ლი იყოს ამ პრობ ლე მის 

მოგ ვა რე ბა ასე თი გზით: უმ ს ხ ვი ლეს ნავ-

თობ კომ პა ნი ებს არ ექ ნე ბათ ნავ თო ბი სა-

კუთ რე ბა ში, ამი ტომ ისი ნი არ და არ ღ ვე ვენ 

მექ სი კის კონ ს ტი ტუ ცი ას, მაგ რამ ექ ნე ბათ 

მა რა გე ბის გა მო ყე ნე ბის უპი რა ტე სო ბის 

უფ ლე ბა, – ამ ბობს ნილ ბრა უ ნი, ყო ფი ლი 

რეს პუბ ლი კე ლი, თა ნამ შ რო მე ლი სა ერ თა-

შო რი სო ენერ გე ტი კუ ლი პო ლი ტი კის დარ გ-

ში. – Exxons-სა და Chevrons-ს არ შე უძ ლი ათ 

სა კუთ რე ბა ში მი ი ღონ ნავ თო ბი; მათ მხო-

ლოდ სჭირ დე ბათ მათ ზე უპი რა ტე სო ბის 

უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბა მი სი გა და მუ შა ვე ბის 

ან გა ყიდ ვის მიზ ნით“. 

პე ნია ნი ე ტოს ად მი ნის ტ რა ცი ამ 

გა მარ თა მო ლა პა რა კე ბე ბი ნავ თობ კომ-

პა ნი ებ თან და ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბი სა 

და ბირ ჟე ბის კო მი სი ას თან (Securities & 

Exchange Commission) და და მათ ასე თი 

გა მო სა ვა ლი შეს თა ვა ზა: სა ერ თა შო რი სო 

კომ პა ნი ებს უფ ლე ბა ექ ნე ბათ სა კუ თა რი 

ეკო ნო მი კუ რი ინ ტე რე სი შე ი ტა ნონ რის კის 

შემ ც ველ კონ ტ რაქ ტებ ში ისე, რომ მი ე ცეთ 

მა რა გე ბის რე გის ტ რი რე ბის შე საძ ლებ-

ლო ბა, რო გორც ამას მო ითხოვს „ფასიანი 

ქა ღალ დე ბი სა და ბირ ჟე ბის კო მი სი ა, სა-

ხელ მ წი ფო კი ნავ თობ ზე სრუ ლი სა კუთ რე-

ბის უფ ლე ბას იური დი უ ლად შე ი ნარ ჩუ ნებს. 

ნავ თობ კომ პა ნი ი სათ ვის სუ ლერ თი ა, ვინ 

არის ნავ თო ბის „მფლობელი“, იმ პი რო ბით, 

თუ ად ვო კა ტე ბი, რე გუ ლა ტო რე ბი და ბუ-

ღალ ტ რე ბი უფ ლე ბას მის ცე მენ მის მი ერ ვე 

მო პო ვე ბუ ლი ენერ გოპ რო დუქ ტე ბი და ა რე-

გის ტ რი რონ, რო გორც აქ ტი ვე ბი. 

რა ბე დი ელის Pemex-ს? კომ პა ნი-

ის მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი, – მათ 

შო რის, 39 წლის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი 

ლო სოია – რომ ლე ბიც აქ ტი უ რად არი ან 

ჩარ თუ ლი ბორ კი ლე ბი სა გან გა თა ვი-

სუფ ლე ბის პრო ცეს ში, ელი ან, რომ ეს არ 

იქ ნე ბა ერ თა დერ თი ცვლი ლე ბა მექ სი კის 

ნავ თო ბი სა და გა ზის მრეწ ვე ლო ბის გან ვი-
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თა რე ბის საქ მე ში. გეგ მის თა ნახ მად, უნ და 

შე იქ მ ნას ახა ლი სა მი ნის ტ რო, რო მე ლიც 

ზე დამ ხედ ვე ლო ბას გა უ წევს Pemex-ს და 

სა ძი ე ბო სა მუ შა ო ე ბის ჩა სა ტა რებ ლად, 

აუქ ცი ო ნის გზით გას ცემს მი წის ნაკ ვე-

თებს კერ ძო ოპე რა ტო რე ბის თ ვის. „იმედი 

გვაქვს, რომ მსხვი ლი სა ერ თა შო რი სო 

კომ პა ნი ე ბი გა მო ეხ მა უ რე ბი ან ჩვენს 

რე ფორ მებს და, სა კუ თა რი შე ხე დუ ლე ბის 

მი ხედ ვით, ან Pemex-თან გა ა ერ თი ა ნე ბენ 

თა ვი ანთ ძა ლებს, ან პირ და პირ მთავ-

რო ბას თან ითა ნამ შ რომ ლე ბენ, რო გორც 

მომ სა ხუ რე ბის, ისე ოპე რა ტი ულ სფე რო-

ში, – ამ ბობს ლო სო ი ა. – ეს ხელს შე უწყობს 

Pemex-ის გაძ ლი ე რე ბას. ჩვენ მტკი ცედ 

გვჯე რა, რომ კონ კუ რენ ცია ბევ რად მეტ 

გამ ჭ ვირ ვა ლო ბას შე უწყობს ხელს და ეფექ-

ტი ა ნო ბას შეგ ვ მა ტებს“.

მექ სი კის ენერ გე ტი კის სფე რო ში სხვა 

კომ პა ნი ე ბის შე მოს ვ ლა, იმის და მი უ ხე-

და ვად, Pemex-თან ერ თად იმუ შა ვე ბენ თუ 

კონ კუ რენ ცი ას გა უ წევენ მას, უფ რო მე ტად 

გა ნა ვი თა რებს ამ დარგს. Pemex-ს არ გა აჩ-

ნია საკ მა რი სი ტექ ნი კუ რი შე საძ ლებ ლო-

ბე ბი, მა გა ლი თად, მექ სი კის ყუ რის ღრმა 

წყლე ბი დან ნავ თო ბის ამო სა ღე ბად. გარ და 

ამი სა, ის და სუს ტე ბუ ლია ზედ მე ტად გა ბე-

რი ლი შტა ტე ბით, 1200-თანამშრომლიანი 

ჯან დაც ვის გან ყო ფი ლე ბის ჩათ ვ ლით. შე-

დე გად, Pemex-ს აქვს მწარ მო ებ ლუ რო ბის 

ყვე ლა ზე და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი (გაზომილი 

ბა რელ თა რა ო დე ნო ბით ერთ თა ნამ შ-

რო მელ ზე) მსოფ ლი ოს ნე ბის მი ერ სხვა 

ნავ თობ კომ პა ნი ას თან შე და რე ბით. კომ პა-

ნი ის სა პენ სიო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი უზარ მა-

ზარ თან ხას – $100 მი ლი არდს – შე ად გენს. 

„Pemex-ს სრუ ლი რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცია 

სჭირ დე ბა. მთლი ა ნად უნ და შე იც ვა ლოს 

კომ პა ნი ის კულ ტუ რა, – ამ ბობს ლო სო ი ა. – 

აქ თა ნამ შ რომ ლებს შე დე გე ბის მი ხედ ვით 

არ უხ დი ან“.

პე ნია ნი ე ტოს კარ გად ეს მის, რომ 

Pemex-ის პროფ კავ შირს გა აჩ ნია იმის 

ძა ლა, რომ რე ფორ მე ბის ბერ კე ტე ბი დაბ-

ლო კოს, ამი ტომ ის ყვე ლა ნა ი რად ერი დე ბა 

კონ ფ ლიქტს მუ შებ თან. ნაც ვ ლად იმი სა, 

რომ პროფ კავ ში რის ძლე ვა მო სი ლი თავ-

მ ჯ დო მა რის, რო მე რო დეს ჩამ პი სათ ვის 

კო რუფ ცი ის ბრალ დე ბა წა ე ყე ნე ბი ნათ 

(მდგომარეობის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბას-

თან და კავ ში რე ბუ ლი მრა ვა ლი მტკი ცე ბუ-

ლე ბის სა ფუძ ველ ზე), PRI-მ ის სე ნა ტო რად 

აქ ცი ა. 

„პროფკავშირისთვის შე თა ვა ზე ბუ ლი 

წი ნა და დე ბე ბი სრულ შე სა ბა მი სო ბა შია მის 

წევ რ თა უფ ლე ბებ თან, რომ ლებ საც საფ-

რ თხე არ ემუქ რე ბა“, – ამ ბობს ფერ ნან დო 

ალონ სო, Elías-Callesy Alonso-ს პარ ტ ნი ო-

რი ფლო რი დი დან. ლო სოია ამ ბობს, რომ 

Pemex-ის მი ზა ნია ისე სწრა ფად გან ვი-

თარ დეს, რომ შეძ ლოს უამ რა ვი ახა ლი 

სა მუ შაო ად გი ლის შექ მ ნა და თა ვი სი 

გა ზუ ლუ ქე ბუ ლი პერ სო ნა ლის საქ მით და-

კა ვე ბა. ამა სო ბა ში, მექ სი კე ლი მე წარ მე ე ბი, 

კარ ლოს სლი მის ჩათ ვ ლით, ქმნი ან სა ბურ-

ღი სა მუ შა ო ე ბის მწარ მო ე ბელ კომ პა ნი ებს 

Pemex-თან კონ ტ რაქ ტით სა მუ შა ოდ. ყვე-

ლა ზე „ცხელი წერ ტი ლი“ სა ნა პი რო წყლე-

ბი ა. არ სად მთელ მსოფ ლი ო ში არ არის 

ასე თი დი დი მოთხოვ ნა მოძ რავ საზღ ვაო 

სა ბურღ პლატ ფორ მებ ზე, რო გორც ამ 

სა ნა პი რო წყლებ ზე; თავ თხელ წყლებ ში 

ბურ ღ ვა Pemex-ის ძი რი თად კომ პე ტენ ცი ად 

რჩე ბა. აღ მოჩ ნ და, რომ სა ნა პი რო ბურ ღ ვის 

მექ სი კურ კომ პა ნი ა თა შო რის ლი დე რობს 

Grupo R (რამირო გარ სა კან ტუს ხელ მ ძღ ვა-

ნე ლო ბით), რო მე ლიც თავ თხე ლი წყლე ბის 

სა ბურ ღი მოწყო ბი ლო ბე ბის ყვე ლა ზე დი დი 

ფლო ტი ლი ის მფლო ბე ლია მექ სი კა ში და 

შეკ ვე თი ლი აქვს კი დევ ხუ თი ახა ლი, და-

ახ ლო ე ბით $1 მი ლი არ დის ღი რე ბუ ლე ბის, 

სა ბურ ღი აღ ჭურ ვი ლო ბა. Tenaris-Tamsa-ს 

თავ მ ჯ დო მა რე გი ლერ მო ვო გელ ინო ხო სა 

კი თავს ფო ლა დის მი ლე ბის მთა ვარ მექ სი-

კურ მწარ მო ებ ლად წარ მოგ ვიდ გენს. 

რაც შე ე ხე ბა სლიმს, მი სი კომ პა ნია 

Grupo Carso უზ რუნ ველ ყოფს სა ბურ ღი მომ-

სა ხუ რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა წილს Pemex-

ისათვის. ამ წლის და საწყის ში Grupo 

Carso-ს ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბამ ხე ლი მო ა წე რა 

$415-მილიონიან კონ ტ რაქტს, რო მე ლიც 

ით ვა ლის წი ნებს სა ბურ ღი პლატ ფორ მის 

შვიდ წ ლი ან იჯა რას Pemex-ისათვის. 2011 

წელს Grupo Carso-მ შე ი ძი ნა 70%-იანი წი ლი 

Tabasco Oil-ში (რომელიც სა ბურღ სა მუ შა-

ო ებს ას რუ ლებს კო ლუმ ბი ა ში) და ასე ვე 

ფლობს არ გენ ტი ნის სა ხელ მ წი ფო კომ პა-

ნი ის, YPF-ის, 8%-ს. 

რო გორც ყო ფილ მა პრე ზი დენ ტ მა კალ-

დე რონ მა თა ვის სექ ტემ ბ რის გა მოს ვ ლა ში 

გა ნაცხა და, იგ ლ - ფორ დის ფიქ ლო ვან პლა-

ტო ზე ათა სო ბით ჭა ბურ ღი ლი გა ი ბურ ღა 

სამ ხ რეთ ტე ხა სის მხა რეს და მხო ლოდ 

რამ დე ნი მე ათე უ ლი – მექ სი კის მხა რეს. 

სწო რედ იქ არის სიმ დიდ რე, რო მე ლიც 

მზად არის გა მო სა ყე ნებ ლად და მხო ლოდ 

სურ ვი ლია სა ჭი რო. „ნავთობი არ ცნობს 

საზღ ვ რებს“, – შე ნიშ ნა მან. 

შე საძ ლოა კალ დე რონ მა და მის მა წი ნა-

მორ ბე დებ მა წი ნა პი რო ბე ბი შექ მ ნეს ენერ-

გო ინ დუს ტ რი ის რე ა ლუ რი რე ფორ მი სათ-

ვის, მაგ რამ პე ნია ნი ე ტო ის პრე ზი დენ ტი ა, 

რო მე ლიც გა მორ ჩე ულ ად გილს და ი კა ვებს 

ქვეყ ნის ის ტო რი ის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ებ-

ში. „ყველამ იცო და, სად იყო პრობ ლე მა, 

მაგ რამ არა ვის სურ და კონ ს ტი ტუ ცი უ რი 

რე ფორ მე ბის თ ვის ხე ლის მო კი დე ბა, – ამ-

ბობს სტი ვენ ოტი ლი ა რი, ჰი უს ტო ნის Akin 

Gump-ის ად ვო კა ტი. – ნაც ვ ლად იმი სა, რომ 

პე ნი ას მი ერ დაწყე ბუ ლი რე ფორ მის პრო-

ცე სი ასე შე ვა ფა სოთ: ‘ღმერთო ჩე მო, რა 

სწრა ფად ვი თარ დე ბა მოვ ლე ნე ბი’, უფ რო 

შე სა ბა მი სი იქ ნე ბა, თუ ვიტყ ვით: ‘მადლობა 

ღმერთს, პრო ცე სი და იწყო’“. 

მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ადამიანები

„Pemex-სსრულირესტრუქტურიზაცია
სჭირდება,–ამბობსლოსოია.–კულტურა
უნდაშევცვალოთ“.
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2013 წლის სია

ვინარისუფროგავლენიანი:ხრწნაშეპარულიქვეყნისძლევამოსილიმმართველითუ

მსოფლიოსდომინანტიქვეყნისშებოჭილიმეთაური?წელსჩვენიამომრჩევლების

ხმათაუმრავლესობაერგოპირველმათგანს–პუტინმაგააძლიერაკონტროლირუ-

სეთზე(„დიქტატორი“უკვეაღარარისმძიმესიტყვა)მაშინროდესაცობამას,როგორც

ჩანს,„კოჭლიიხვის“პერიოდიიმაზეადრედაუდგა,ვიდრეესმეორევადითარჩეული

პრეზიდენტებისშემთხვევაშიხდებახოლმე(ყველაზებოლოთვალსაჩინომაგალითია

ამასწინდელიარეულობააშშ-ისმთავრობისმოქმედებისშეწყვეტასთანდაკავშირებით).

ნებისმიერადამიანს,ვინცთვალსადევნებსსირიაშიმიმდინარესაჭადრაკოტურნირის

მსგავსთამაშს,ნათელიწარმოდგენაექმნებაინდივიდუალურიძალაუფლებისცვლი-

ლებათადინამიკისშესახებ.ესსიაშეადგინესFORBES-ისსაუკეთესორედაქტორებმა,

რომლებმაცასობითნომინანტიგანიხილეს,სანამპლანეტის72ყველაზეგავლენიანპირს

(პლანეტისყოველ100მილიონადამიანზე–ერთიგავლენიანიადამიანი)თავ-თავიანთ

ადგილსმიუჩენდნენმათიგავლენისსფეროებისადაფინანსურირესურსებისშესა-

ბამისად.იმისათვის,რომგაეცნოთსრულმეთოდოლოგიასდაგაგვიზიაროთთქვენი

მოსაზრები,რამდენადსწორიაჩვენიშეფასებებიანვინმეხომარგამოვტოვეთ,იხილეთ

forbes.com/power.

1
ვლადიმირ პუტინი
პრეზიდენტი, რუსეთი

ასაკი 61

2
ბარაკ ობამა

პრეზიდენტი, აშშ 
ასაკი 52

3
სი ძინპინი

გენერალური მდივანი,
ჩინეთის კომუნისტური პარტია 

ასაკი 60

მსოფლიოს ყველაზე 
გავლენიანი ადამიანები
პლანეტაზე 7,2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს.
ქვემოთ გაგაცნობთ 72 ყველაზე გავლენიან ადამიანს.
ავტორი: კეროლაინ ჰოვარდი
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5
ანგელა მერკელი

კანცლერი,
გერმანია

ასაკი 59

7
ბენ ბერნანკე
თავმჯდომარე,

U.S. Federal Reserve
ასაკი 59

6
ბილ გეიტსი

თანადამფუძნებელი, 
Bill & Melinda Gates 

Foundation 
ასაკი 58, აშშ

8
აბდულ ბინ აბდულ 

აზიზ ალ-საუდი
საუდის არაბეთის მეფე

ასაკი 89

9
მარიო დრაგი

პრეზიდენტი,
European Central Bank

ასაკი 89, იტალია
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პაპი ფრანცისკო

რომის 
კათოლიკური 

ეკლესია
ასაკი 76
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Wal-Mart-ისრაოდენობა(ათასი)

Wal-Mart-ისმიერ
დაქირავებულიარაფერმერი

სამუშაოძალა

< 0.5%
0.5% - 0.75%
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„თუ ინვესტიციები ბანკებში მარცხს 
განიცდის, «ოჰ, ეს ტრაგედიაა.» 
მაგრამ თუ ადამიანები შიმშილით 
კვდებიან, არა აქვთ საჭმელი ან 
ავადმყოფობენ, მაშინ ვითომ 
არაფერი მომხდარა. ეს არის ჩვენი 
დღევანდელი კრიზისი“. 

წმ. პეტრეს ტაძარი, 18 მაისი, 2013 წელი. 

10
მაიკლ დიუკი

გენერალური 
დირექტორი, 

Wal-Mart-ის 
ქსელი
ასაკი 63

აშშ
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11
დევიდ კემერონი
პრემიერ-მინისტრი,

დიდი ბრიტანეთი
ასაკი 47

17
ლარი პეიჯი და 
სერგეი ბრინი

თანადამფუძნებლები,
Google 

ორივეს ასაკი 40, აშშ

12
კარლოს სლიმ ელუ

დამფუძნებელი,
Grupo Carso 

ასაკი 73, მექსიკა

19
ტიმ კუკი

გენერალური 
აღმასრულებელი,

Apple 
ასაკი 53, აშშ

13
უორენ ბაფეტი

გენერალური 
აღმასრულებელი,

Berkshire Hathaway 
ასაკი 83, აშშ

20
დილმა რუსეფი

პრეზიდენტი,
ბრაზილია 

ასაკი 65

14
ლი კეციანი

პრემიერ-მინისტრი,
ჩინეთი
ასაკი 58

21
სონია განდი

პრეზიდენტი,
ინდოეთის ეროვნული 

კონგრესი 
ასაკი 66

16
რექს ტილერსონი

გენერალური 
აღმასრულებელი,

Exxon Mobil  
ასაკი 61, აშშ

15
ჯეფ ბეზოსი
გენერალური 
აღმასრულებელი, 
Amazon.com 
ასაკი 49
აშშ

18
ფრანსუა 
ოლანდი

საფრანგეთის 
პრეზიდენტი

ასაკი 59

საფრანგეთი,
ზესახელმწიფოა? 

 non
$2,6-ტრილიონიანი 

მთლიანი შიდა 

პროდუქტი – მე-5 ადგილი 

მსოფლიოში

65-მილიონიანი 
მოსახლეობა – 21-ე 

ადგილი მსოფლიოში. 

332 250 მოქმედი სამხედრო 

მოსამსახურე – მე-20 

ადგილი მსოფლიოში

242 ჭიქა ღვინო – ერთი 

ზრდასრული ფრანგის 

საშუალო მოხმარება 

წელიწადში; 50%-ით 

შემცირებულიაა 1975 წლის 

შემდეგ

91% – ფიქრობს, რომ 

SPEEdoS-ი სავსებით 

მისაღებია

1 ადგილი 15-წევრიანი 

უშიშროების საბჭოს ხუთ 

მუდმივ წევრს შორის

 AMAZON WASHINGTON 
  POST
 

დაარსებულია
 1994 1877

თანამშრომელთა რაოდენობა 
 88,400 17,000

თანამშრომელთა რაოდენობა 
 $61 bIllION $4 bIllION 

ვებგვერდის ტრაფიკი  
(მილიონი მნახველი თვეში)

 110 18

მნახველთა მიერ ვებგვერდზე გატარებული დრო
(წუთები ერთ მნახველზე)

 29  9

„თამაშის შემცვლელი“ 
 KINdle WATerGATe

მთავარი კონკურენტი
  WAl-MArT  NeW YOrK TIMeS 

sources: 2012 amazon.com and the washington post 
company annual reports, comscore.

მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ადამიანები
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22
ჯემი დაიმონი

გენერალური 
აღგენერალური 

აღმასრულებელი,
JPMorgan Chase & Co. 

ასაკი 57, აშშ

23
ალი ჰუსეინი 

ხამენეი
დიდი აიათოლა,

ირანი 
ასაკი 74

24
მარკ ცუკერბერგი

გენერალური 
აღმასრულებელი,

Facebook 
ასაკი 29, აშშ

25
ჯეფრი იმელტი

გენერალური 
აღმასრულებელი,

General Electric
ასაკი 57, აშშ

27
ლოიდ ბლენკფეინი

გენერალური 
აღმასრულებელი,

Goldman Sachs
ასაკი 59, აშშ

29
მაიკლ ბლუმბერგი

დამფუძნებელი,
Bloomberg Philanthropies

ასაკი 71, აშშ

31
ჩარლზ და დევიდ 

კოხები
გენერალური 

აღმასრულებელი; 
აღმასრულებელი ვიცე-

პრეზიდენტი, Koch 
Industries

ასაკი 78, 73 აშშ

26
ბენიამინ ნეთანიაჰუ

პრემიერ-მინისტრი,
ისრაელი
ასაკი 64

28
მანმოჰან სინგჰი
პრემიერ- მინისტრი,

ინდოეთი
ასაკი 81

30
ლი კა-შინი

თავმჯდომარე,
Hutchison Whampoa

ასაკი 85, ჰონკონგი

33
რუპერტ მერდოკი

თავმჯდომარე,
News Corp.
ასაკი 82, აშშ

32
ბან კი-მუნი 
გენერალური 
მდივანი,
გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაცია
ასაკი: 69
სამხრეთი კორეა

იდეალი: 
გაერო შეიქმნა არა იმისთვის, რომ კაცობრიობას სამოთხისაკენ გაძღოლოდა, 
არამედ იმისათვის, რომ გადაერჩინა ის ჯოჯოხეთისაგან.  
— ყოფილი გენერალური მდივანი დაგ ჰამარშელდი

პრაქტიკაში:

წყარო: გაეროს მონაცემები

მალარია

მალარიით 

დაღუპულთა 

რაოდენობის 

წლიური 

მაჩვენებელი, 

რომელიც 

ერთ მილიონს 

შეადგენდა, 2000 

წლის შემდეგ 

ორჯერ შემცირდა.

ლტოლვილები

10,4 მილიონი 

ლტოლვილი 

გაეროს 

საზრუნავია.

წყალი

6,1 მილიონი 

ადამიანისთვის 

ახლა 

ხელმისაწვდომია 

სუფთა სასმელი 

წყალი; ბოლო 

20 წლის 

განმავლობაში 

მაჩვენებელი 49%-

ით გაიზარდა. 

ოზონის გარსის 

გამოფიტვა

1987 წლიდან 

ოზონის 

გამომფიტავი 

ქიმიური 

ნივთიერებები 

თითქმის 

მთლიანად 

განადგურდა.

ბავშვთა 

სიკვდილიანობა

მსოფლიო 

მასშტაბით, 5 

წელზე უმცროსი 

ასაკის ბავშვთა 

სიკვდილიანობა 

1990 წლის შემდეგ 

41%-ით დაეცა. 



98 | FORBES      იანვარი  2014        

34
შეიხ ხალიფა ბინ

ზაიედ ალ ნაჰიანი
პრეზიდენტი, 

UAE
ასაკი 65

39
ჰარუჰიკო კუროდა

მმართველი,
იაპონიის ბანკი

ასაკი 69

35
კრისტინ ლაგარდი

მმართველი 
დირექტორი, 

საერთაშორისო 
სავალუტო ფონდი
ასაკი 53, საფრანგეთი

40
ალი ალ-ნაიმი

ნავთობმრეწველობის 
მინისტრი,

საუდის არაბეთი
ასაკი 78

41
ლი კუნ-ჰი

თავმჯდომარე, 
Samsung

ასაკი 69, სამხრეთ კორეა

42
ლორენს ფინკი

მმართველი,
გენერალური 

აღმასრულებელი, 
BlackRock
ასაკი 69, აშშ

37
ენრიკე პენია ნიეტო

პრეზიდენტი,
მექსიკა
ასაკი 47

43
ბილ კლინტონი

თავმჯდომარე
Clinton Global Initiative

ასაკი 67, აშშ

38
მუკეშ ამბანი
თავმჯდომარე,

Reliance Industries
ასაკი 56, ინდოეთი

44
აკიო ტოიოდა

გენერალური 
აღმასრულებელი,Toyota 

Motor
ასაკი 57, იაპონია

36
დინგ ქსუ დონგი
თავმჯდომარე, 
China Investment Corp. 
 ასაკი 53
ბოლო10წლისგანმავლობაშიეროვნული

კეთილდღეობისფონდებისოკოებივითმომრავლდა

დაუმაღლესილიგისმოთამაშედიქცაგლობალურ

ეკონომიკაში.ChinaInvestmentCorp.-ი,მსოფლიოს

ერთ-ერთიუმსხვილესიკომპანია,2007წელს

შეიქმნა.მასშიჩადებულიკაპიტალი$200მილიარდს

შეადგენდა.დღესისსამჯერგაზრდილია.

ყიდულობს $3 მილიარდის აქციებს
BLACKSTONE GROUP-ში; $5,6 მილიარდი 
აქციებს MORGAN STANLEY-ში

$1,5-მილიარდიანი შენაძენი 
კანადურ TECK RESOURCES-ში

ყიდულობს $726 მილიონის 
აქციებს ლონდონის 
აეროპორტში HEATHROw

$30-მილიარდიანი კაპიტალდაბანდება

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012

100

200

300

400

500

600
აქტივები ($ მილიარდი)   

$200B

 $297B

$332B

$409B

$482B

$575.2B

წყაროები: აშშ-ჩინეთის ეკონომიკისა და უშიშროების ზედამხედველობის კომისია; cic 2011 წლიური ანგარიში. 

მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ადამიანები
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45
მასაიოში სანი

გენერალური 
აღმასრულებელი,

SoftBank
ასაკი 56, იაპონია

50
ჯიმ იონ კიმი

პრეზიდენტი,
მსოფლიო ბანკი

ასაკი 53, აშშ

53
დმიტრი მედვედევი

პპრემიერ-მინისტრი
რუსეთი
ასაკი 48

55
ბილ გროსი

თანადამფუძნებელი,
Pimco

ასაკი 69, აშშ

46
კიმ ჩენ ინი

სახელმწიფო ლიდერი,
ჩრდილოეთი კორეა

ასაკი 30

51
ლაკშმი მიტალი

თავმჯდომარე,
ArcelorMittal

ასაკი 63, ინდოეთი

54
ბერნარ არნო
თავმჯდომარე,

LVMH
ასაკი 64, საფრანგეთი

56
ვირჯინია რომეტი

გენერალური 
აღმასრულებელი,

IBM
ასაკი 56, აშშ

47
ელონ მასკი
გენერალური 

აღმასრულებელი,
SpaceX

ასაკი 42, აშშ

57
სინძო აბე

პრემიერ-მინისტრი,
იაპონია
ასაკი 59

48
ტერი გოუ

გენერალური 
აღმასრულებელი, Hon 
Hai Precision Industry

ასაკი 63, ტაივანი

58
ლარი ელისონი

გენერალური 
აღმასრულებელი,

Oracle
ასაკი 69, აშშ

49
მარტინ უინტერკორნი

გენერალური 
აღმასრულებელი, 

Volkswagen
ასაკი 66, გერმანია

59
მარგარეტ ჩანი

გენერალური 
აღმასრულებელი,

მსოფლიო ჯანდაცვის 
ორგანიზაცია

ასაკი 66, ჰონკონგი

52
პაკ კინ ჰე
პრეზიდენტი, 
სამხრეთი კორეა
AGe 61

პაკიამდროისათვის

ბოლოპოლიტიკოსი

ქალია,რომელსაც

„რკინისლედის“

უწოდებენ.ქვემოთ

ჩამოთვლილია,2000

წლიდანმოყოლებული,

თურამდენადხშირად

მოიხსენიებდამსოფლიო

პრესაამეპითეტით

პოლიტიკურმოღვაწეებს

მარგარეტ ტეტჩერი

37 698

ინდირა განდი

509

ანგელა მერკელი

487

ჰილარი კლინტონი

343

პაკ კინ ჰე

92
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60
იგორ სეჩინი
თავმჯდომარე, 

Rosneft
ასაკი 53, რუსეთი

67
ხოაკინ გუსმან ლოერა

ნარკოტიკებით მოვაჭრე
Sinaloa Cartel

ასაკი 56, მექსიკა

61
რობინ ლი

გენერალური 
აღმასრულებელი, Baidu

ასაკი 44, ჩინეთი

68
ჯილ აბრამსონი

პასუხისმგებელი 
რედაქტორი,

The New York Times
ასაკი 59, აშშ

62
ჯონ რობერტსი

მთავარი მოსამართლე
აშშ-ის უზენაესი 

სასამართლო
ასაკი 58

70
ინგვე სლინგსტადი

გენერალური 
აღმასრულებელი Norges 

Bank, ინვესტიციების 
მართვა

ასაკი 51, ნორვეგია

63
ალიშერ უსმანოვი

ოლიგარქი
ასაკი 60, 
რუსეთი

71
მუჰამედ იბრაჰიმი

დამფუძნებელი, 
Mo Ibrahim Foundation

ასაკი 67, 
გაერთიანებული სამეფო

64
ალიკო დანგოტე

გენერალური 
აღმასრულებელი, 

Dangote Group
ასაკი 56, ნიგერია

65
რაიდ ჰოფმანი

ვენჩურული 
კაპიტალისტი

ასაკი 46, აშშ

66
ჯონ ბეინერი
სპიკერი, აშშ-ს 

წარმომადგენელთა 
პალატა
ასაკი 64

72
ჯენეტ იელენი

ვიცე-თავმჯდომარე,
აშშ-ის ფედერალური 

რეზერვი
ასაკი 67

69
იოზეფ ბლატერი
პრეზიდენტი, FIFA
ასაკი 77
შვეიცარია

2014წელირუსეთისზამთრისოლიმპიურითამაშებისადა

ბრაზილიისფეხბურთისმსოფლიოჩემპიონატისწელია.

წყარო: 2012 ioc and fifa annual reports.

$14 მლნ სხვა

$18 მლნ სალიცენზიო უფლებები

$587 მლნ მარკეტინგი

$89 მლნ ინვესტიციები
$12 მლნ მასპინძლობის უფლებები

$13 მლნ ხარისხის მოწმობები

$57 სალიცენზიო უფლებები

$370 მლნ 
მარკეტინგი

$561 მლნ
სატელევიზიო უფლებები

FiFA

$2.7 მლრდ   
სატელევიზიო უფლებები

$3.3 მლრდ
2012 შემოსავალი

$1.1 მლრდ
2012 შემოსავალი

მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ადამიანები
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სად ცხოვრობენ 
ყველაზე მდიდრები

მილიარდერთა საერთო რაოდენობა ტოპ 100

ხინჯიანგი 1

სიჩუანი 5
ჩონგქინგი 1

ჰუნანი 1

ჰუბეი 1

შანხი 1

ჰებეი 1

დელი 23

გუჯარატი 3

მაჰარაშტრა 41

ანდჰრა პრადეში 2

დასავლეთი 
ბენგალი 4

უტარ პრადეში 1

ცხოვრობენ 
საზღვარგარეთ 8

კარნატაკა 15

ტამილ ნადუ 2კერალა 1

მუმბაი პუნე

ბანგალორე

აშშ

აშშ

აშშ

მშპ ($ ტრილიონი)

მშპ მოსახლეობის ერთ სულზე (2012)

აშშ აშშინდოეთი ინდოეთი

ინდოეთი

ინდოეთი

ინდოეთიჩინეთი ჩინეთი ჩინეთი

ჩინეთი

ჩინეთი

2003

20

10

5

4

3

2

1

0.5
2002 2004 2006 2008 2010 2013e

$49,965

$9,233
$3,876

222

469

53 42

441

55

122

7 0

2008 2013

პეკინი 20

გუანდონგი 21

ჰონკონგი 8

ფუჯიანი 3

შანგდონგი 5

ჯიანგსუ 9

შანხაი 7

ჟეიჯიანგი 11

ლიანგდინგი 3

აზია  
და ჭე რო ბა ნას 
თა მა შობს 
აშშკვლავაცურყევად

დომინირებსეკონო-

მიკისადასიმდიდრის

მსოფლიორეიტინ-

გებში,მაგრამჩინეთის

დიდინახტომები(და,

შედარებითნაკლებად,

ინდოეთისაც)ყველა

სფეროში,დაწყებული

მშპ-სზრდით,დამთავ-

რებულიმილიარდერ-

თარაოდენობით,უახ-

ლოესწლებშიუფრო

კონკურენტუნარიანი

გარემოსშექმნაზემიგ-

ვანიშნებს.

ტოპ-სექტორები

წმინდა კაპიტალის 
ჯამური ღირებულება

სელფმეიდი

საშუალო ასაკი

50 წლამდე 

ჩინეთი
უძრავი ქონება

17
წარმოება

12
ინდოეთი
ჯანდაცვა

14
წარმოება

11

ჩინეთი
99

ინდოეთი
44

ჩინეთი
52

ინდოეთი
62

ჩინეთი
45

ინდოეთი
12

ჩინეთი
$316 მილიარდი

44%-ით გაზრდილი 2012 წლიდან

ინდოეთი
$259 მილიარდი

3%-ით გაზრდილი 2012 წლიდან
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FORBES LIFE
მოგზაურობა

არდადეგები 
მოზრდილებისთვის
ნახევრად გართობა, ნახევრად ბაკქანალია – 
„იახტ-კვირეული“ ანუ მცურავი რიტუალი მდიდარი 
ახალგაზრდებისთვის 
ავტორი: ჯ. ჯ. კოლაო

ა
გ ვის ტოს ერთ მშვე ნი ერ სა ღა მოს ხორ-

ვა ტი ის კუნ ძულ ჰვარ ზე, ღია ცის ქვეშ 

მოწყო ბილ კლუბ ში, იმ ად გი ლი დან ოდ-

ნავ ზე მოთ, სა დაც ად რი ა ტი კის ნა პირს 

ზღვის ტალ ღე ბი ეხეთ ქე ბა, მუ შა ო ბა ში გარ თულ 

უილი ამ ვენ კელს ვპო უ ლობ. მზე ვარ დის ფ რად ჩა-

დის და ნე ლა ქრე ბა ჰო რი ზონტს მიღ მა. European 

Travel Ventures-ის („ევროპული მოგ ზა უ რო ბის 

კომ პა ნი ა“) 33 წლის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი 

არ ყის 4,5-ლიტრიანი ბოთ ლი დან მხი ა რუ ლად უვ-

სებს ჭი ქებს მის მა გი დას შე მომ ს ხ დარ სტუმ რებს, 

რო მელ თა შო რი საც არი ან სი ლი კო ნის ვე ლის 

ვენ ჩუ რუ ლი კა პი ტა ლის ტი, ლო სან ჯე ლე სე ლი მუ-

სი კო სი და ვენ კე ლის შვე დი მე გობ რე ბის პა ტა რა 

ჯგუ ფი. გვერ დით მა გი დი დან ერ თ -ერ თი მო ქე ი-

ფე დი დი ბოთ ლი დან შამ პა ნურს ას ხამს თავ ზე 

სხვა დას ხ ვა ეროვ ნე ბის 400 სტუ მარს, რომ ლე ბიც 

ქვე მოთ ცეკ ვა ვენ ყრუდ მო გუ გუ ნე ელექ ტ რო ნუ-

ლი მუ სი კის ფონ ზე. ვენ კე ლი ხე ლით მა ნიშ ნებს 

მო ცეკ ვა ვე თა ბრბო ზე და ყურ ში ჩამ ყ ვი რის: 

„როგორია ამის კე თე ბა 12 კვი რის გან მავ ლო ბა ში, 

შე უ ჩე რებ ლად“. 

კე თი ლი იყოს თქვე ნი მობ რ ძა ნე ბა იახ ტ - კ ვი-

რე ულ ზე (Yacht Week) – შვიდ დღი ან ტურ ზე ხმელ-

თა შუა ზღვის პი რე თის გა მორ ჩე ულ ად გი ლებ ში, 

რო მელ საც ვენ კე ლის კომ პა ნია სთა ვა ზობს 

კლი ენ ტებს მთე ლი ზაფხუ ლის გან მავ ლო ბა ში, 

სა ნამ, ზამ თ რის მო ახ ლო ე ბას თან ერ თად, ტუ რის-

ტუ ლი გა სარ თო ბე ბი ტა ი ლან დ სა და ბრი ტა ნე თის 

ვირ ჯი ნი ის კუნ ძუ ლებ ზე გა და ი ნაც ვ ლებს. იდეა 

მარ ტი ვია და მათ თ ვის, ვინც 20 წელს გა და ცი-

ლე ბუ ლია და გარ კ ვე უ ლი მიდ რე კი ლე ბე ბი აქვს, 

ძა ლი ან მიმ ზიდ ვე ლი: ეს არის და უ ვიწყა რი ერ თი 

კვი რა მე გობ რებ თან ერ თად აფ რი ან ნავ ზე შკი პე-

რით, იდე ა ლუ რი პორ ტე ბის ნაკ რე ბი თა და წვე უ-

ლე ბე ბით მთე ლი ღა მის გან მავ ლო ბა ში. ჯგუ ფე ბი 

ნავს ინ ტერ ნე ტით უკ ვე თენ, კაც ზე და ახ ლო ე ბით 

$750 დო ლა რად, და უერ თ დე ბი ან სხვა 50 იახ ტის-

გან შემ დ გარ არ მა დას. ეს სკო ლის სა გა ზაფხუ-

ლო არ და დე გებს ჩა მოჰ გავს იმ გან ს ხ ვა ვე ბით, 

რომ ორი ენ ტი რე ბუ ლია შეძ ლე ბულ ახალ გაზ რ და 

პრო ფე სი ო ნა ლებ ზე. ვა ჟე ბი სა და ქა ლე ბის 50/50 

თა ნა ფარ დო ბა მკაც რად არის და ცუ ლი.

სა ზაფხუ ლო სე ზო ნის მე თერ თ მე ტე კვი რას 

მეც შე ვუ ერ თ დი ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ ლი მარ შ რუ-

ტით მოძ რავ ფლო ტი ლი ას – ხორ ვა ტი ის სამ ხ რეთ 

კუნ ძუ ლე ბის სა ნა პი როს გას წ ვ რივ – იქ, სა დაც 

ქა ლა ქი სპლი ტი მდე ბა რე ობს. სწო რედ აქ მო უ-

ვი დათ ეს იდეა ვენ კელს და მის პარ ტ ნი ორ სა და 

ოპე რა ტი ულ დი რექ ტორს, ერიკ ბი ოკ ლუნდს 2005 

წელს, რო დე საც ჩარ ტე რუ ლი აფ რი ა ნი ნა ვე ბით 

ამ წყლებ ში და ცუ რავ დ ნენ. „ისეთი სა ო ცა რი სა-

მუ შაო იყო, – იხ სე ნებს 32 წლის სკან დი ნა ვი უ რი 

გა რეგ ნო ბის ბი ოკ ლუნ დი, რო მელ საც ქა რი ქე რა 

თმას უწე წავს, – ერ თა დერ თი, რაც გვაკ ლ და, ეს 

იყო ახ ლო მე გობ რე ბი“. 

ასე რომ, მან და ვენ კელ მა და არ წ მუ ნეს 

თა ვი ან თი ჩარ ტე რუ ლი კომ პა ნი ა, მომ დევ ნო 

ზაფხუ ლის თ ვის და ე ქი რა ვე ბი ნა ათი ნა ვი მა თი 

მე გობ რე ბის თ ვის. ორი ვე სა ინ ჟინ რო ფა კულ ტეტს 

ამ თავ რებ და მშობ ლი ურ შვე დეთ ში და მთე ლი 

ზამ თა რი ამ მოგ ზა უ რო ბის ორ გა ნი ზე ბით იყო 

და კა ვე ბუ ლი. გა ზაფხუ ლის თ ვის უკ ვე შეკ რე ბი ლი 

ჰყავ დათ 254 ადა მი ა ნი, რომ ლე ბიც 27 ნავ ზე გა ნა-

წილ დე ბოდ ნენ აგ ვის ტოს ერ თი კვი რის გან მავ-

ლო ბა ში. „ჩემს პი რად ან გა რიშ ზე და ახ ლო ე ბით 

$220 000 დო ლარს უნ და გა ევ ლო“, – იხ სე ნებს ვენ-

კე ლი. ხმა გა ვარ და და შემ დე გი წლის თ ვის მსურ-

ველ თა მა ტე ბას თან ერ თად, ნა ვე ბის რა ო დე ნო ბა 

პატარასამყარო,
დიდიწვეულება:იახტ-
კვირეულისსტუმართა
მრავალეროვანიგუნდი
შვიდდღიანიმხიარული
გასეირნებისასხმელთაშუა
ზღვისკუნძულების
გარშემო.
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57-მდე გა ი ზარ და. 2008 წელს, რო დე საც ვენ კელ მა 

და ბი ოკ ლუნ დ მა 95 ნა ვი შე ავ სეს, მი ვიდ ნენ იმ 

დას კ ვ ნამ დე, რომ ეს ბიზ ნე სი იყო. 

ამ ჟა მად, ლონ დონ ში და ფუძ ნე ბუ ლი მა თი კომ-

პა ნია ყო ველ წ ლი უ რად 1 100 ნავს ქი რა ობს  

9 000 კლი ენ ტი სათ ვის, რა საც $9 მი ლი ო ნი მო-

აქვს. ყო ვე ლი მე ხუ თე კლი ენ ტი აშ შ - და ნა ა, და ნარ-

ჩე ნე ბი კი 60 სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნი დან, მათ შო რის, 

ეგ ვიპ ტი დან, ინ დო ე თი დან და ფი ლი პი ნე ბი დან 

(მათი კლი ენ ტე ბის მხო ლოდ 1,6% მო დის შვე-

დებ ზე). სა შუ ა ლო ასა კი 27 წე ლია და მი უ ხე და ვად 

იმი სა, რომ ეს მოგ ზა უ რო ბა ზო მი ე რი თან ხა ჯდე-

ბა, რო გორც წე სი, კვი რე უ ლის სტუმ რე ბი შეძ ლე-

ბუ ლი ხალ ხი ა. მათ შო რის არი ან ბიზ ნეს ს კო ლის 

სტუ დენ ტე ბი და ფი ნან სუ რი სფე როს წარ მო მად-

გენ ლე ბი აშ შ - დან, ასე ვე მდი და რი სამ ხ რე თა მე-

რი კე ლე ბი, რომ ლე ბიც კუ რორტ იბი ცა ზე მი ემ გ ზავ-

რე ბი ან და გზად ამ მოგ ზა უ რო ბას უერ თ დე ბი ან; აქ 

არი ან ასე ვე ოქ ს ფორ დის კურ ს დამ თავ რე ბუ ლე ბი, 

რომ ლე ბიც თავს უფ ლე ბას აძ ლე ვენ, სწავ ლით 

გა დაღ ლი ლებ მა დაგ რო ვი ლი ფი ზი კუ რი ენერ გია 

იახ ტ - კ ვი რე უ ლის ღრე ო ბებ ში და ხარ ჯონ.

იახ ტ - კ ვი რე უ ლის ბიზ ნე სის წა მოწყე ბამ დე 

ვენ კელ მა მო ას წ რო ორი კომ პა ნი ის შექ მ ნა და 

არ ტი ლე რი ის ოფიც რად სამ სა ხუ რი შვე დე თის 

სამ ხედ რო- საზღ ვაო ფლოტ ში, ბი ოკ ლუნდს კი 

კორ პო რა ცი უ ლი სამ სა ხუ რი ჰქონ და შვე დურ მე-

დი ა კონ გ ლო მე რატ ში. ბიზ ნეს გა რი გე ბებ ზე მუ შა ო-

ბი სას ორი ვეს უყ ვარს ყუ რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბა 

ამ ბი ოგ რა ფი ულ შტრი ხებ ზე. „ჩვენთვის მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი ა, რომ არ ვი ყოთ ‘წვეულებების ორ გა ნი-

ზა ტო რე ბი’“, – გან მარ ტავს ვენ კე ლი. მაგ რამ ისიც 

გა სა გე ბი ა, ბევრს რა ტომ აქვს ამ სა კითხ თან 

და კავ ში რე ბით სხვა აზ რი. 2009 წელს შექ მ ნილ 

სა რეკ ლა მო რგოლ ში გა და ღე ბუ ლია სცე ნე ბი, 

რო გორ ილ ხე ნენ მხი ა რუ ლი და ლა მა ზი ახალ გაზ-

რ დე ბი ხმელ თა შუა ზღვის სა მოთხის ცის ქვეშ, 

იახ ტებ ზე და სა ნა პი რო ზე მოწყო ბილ წვე უ ლე ბებ-

ზე. რე ა ლო ბა მო ლო დინს ამარ თ ლებს. 

ჩე მი მოგ ზა უ რო ბის პირ ველ სა ვე ღა მეს იახ ტ - 

 კ ვი რე უ ლის მოგ ზა უ რე ბი ქი რა ო ბენ პა ტა რა ქა-

ლა ქის, ტრო გი რის, სა პორ ტო კლუბს. ღა მის სა მი 

სა ა თი ხდე ბა, რო დე საც სას წ რა ფო დახ მა რე ბის 

მან ქა ნა მო დის, რად გან წვე უ ლე ბის ერ თ -ერ თი 

მო ნა წი ლე მა გი დი დან ჩა მო ვარ და და და შავ და. 

ორ გა ნი ზა ტო რე ბი მარ წ მუ ნე ბენ, რომ ეს მხო ლოდ 

და საწყი სია და მოგ ზა უ რო ბის კვი რის ყვე ლა-

ზე უწყი ნა რი სა ღა მო. მოგ ვი ა ნე ბით ვრწმუნ-

დე ბი, რომ მარ თალს მე უბ ნე ბოდ ნენ. მე ო რე 

დღი სათ ვის ქა ლაქ ჰვარ ში და ნიშ ნუ ლია „მზის 

ჩას ვ ლის“ წვე უ ლე ბა, ღა მის ორი სა ა თის თ ვის 

კი იახ ტით პა ტა რა კუნ ძუ ლის სა ნა პი რო კლუ-

ბი სა კენ გა და ნაც ვ ლე ბა. 

ვენ კე ლი და ბი ოკ ლუნ დი, რომ ლებ საც უკ ვე 

რვა წე ლი აქვთ გა ტა რე ბუ ლი ამ ბიზ ნეს ში, 

უამ რავ წვე უ ლე ბას ეს წ რე ბი ან, ზოგ ჯერ კი ამ 

სა გი ჟეთს თავს არი დე ბენ და ახ ლო მე გობ-

რებ თან ერ თად ნა ვით უფ რო გან მარ ტო ე ბუ-

ლი ად გი ლე ბი სა კენ მი ცუ რა ვენ.

რამ დე ნა დაც მა თი გე მოვ ნე ბა თა ნ და თან 

იც ვ ლე ბა, ისი ნი უკ ვე სხვა ტი პის კლი ენ ტუ-

რას არ ჩე ვენ. ცო ტა ხნის წინ მათ იჯა რით 

აიღეს ფორ ტ - ჯორ ჯი – მეცხ რა მე ტე სა უ კუ ნის 

ცი ხე სი მაგ რე, აგე ბუ ლი ბრი ტა ნე ლე ბის მი ერ 

ნა პო ლე ო ნის ომე ბის დროს. ვენ კე ლი ვერ 

ფა რავს აღ ფ რ თო ვა ნე ბას ნა ხე ვარ კუნ ძუ ლის 

იმ ად გი ლით, რო მე ლიც ზე მო დან გად მოჰ ყუ-

რებს ორ ბუ ნებ რივ ყუ რეს ხორ ვა ტი ის კუნ ძულ 

ვის ზე. კომ პა ნია მი ღე ბუ ლი მო გე ბი დან $2 

მი ლი ონს ხარ ჯავს ორ წ ლი ან რეს ტავ რა ცი ა ზე, 

რა თა ეს ცი ხე სი მაგ რე აქ ცი ოს ღო ნის ძი ე ბა თა 

ჩა სა ტა რე ბელ ად გი ლად და კულ ტუ რულ ცენ ტ-

რად, სა კუ თა რი შეფ - მ ზა რე უ ლით, ის ტო რი კო-

სი თა და არ ტ გა მო ფე ნე ბით. ეს კა პი ტალ და-

ბან დე ბა მიზ ნად ისა ხავს უფ რო დახ ვე წი ლი 

გე მოვ ნე ბის უფ რო სი თა ო ბის დამ ს ვე ნე ბელ-

თა მო ზიდ ვას.

ამ ახალ მა მიდ გო მამ ხე ლი შე უწყო მა თი 

ურ თი ერ თო ბის გა მოს წო რე ბას ხორ ვა ტი-

ის ხე ლი სუფ ლე ბას თან. „ახლა შე და რე ბით 

სე რი ო ზუ ლად გვი ყუ რე ბენ, რად გან ეს ახა ლი 

კონ ცეფ ცია უფ რო შე ე სა ბა მე ბა ტუ რის ტ თა იმ 

ტიპს, რომ ლის მო ზიდ ვაც მათ სურთ“, – აღ ნიშ-

ნავს ბი ოკ ლუნ დი. 

მა ნამ დე კი იახ ტ - კ ვი რე უ ლი ზაფხუ ლის 

ყო ვე ლი კვი რის ორ ღა მეს კვლა ვაც იპყ რობს 

ფორტს და თან მო აქვს რიტ მუ ლი მუ სი კა და 

მხი ა რუ ლი ახალ გაზ რ დე ბის მა სე ბი. „არის 

რა ღაც, რაც სა ერ თო აქვთ მთე ლი მსოფ ლი ოს 

ახალ გაზ რ დებს, – იცი ნის ვენ კე ლი, – ყვე ლა 

ამ ბობს: ‘მოდი, დღეს მშვი დი სა ღა მო გა ვა ტა-

როთ.’ მაგ რამ ეს არა სო დეს ხდე ბა“. 
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კომპანია
FacEBOOK-ის  
პოპულარობა მცირდება 
ესსწრაფადმოხდა.Facebook-იაღი-

არებს,რომმოზარდებსშორისმისი

პოპულარობასუსტდება.პრობლემა:

ვისსურსსოციალურიქსელისმშობ-

ლებთანგაზიარება?

დინებები
სახლი ნაღდ ფულზე  
სექტემბერშიაშშ-შისაცხოვრებელი

სახლებისყიდვა-გაყიდვისოპერა-

ციებისთითქმისნახევარინაღდი
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მე მივხვდი, რომ 
სიმამაცე ნიშნავს არა 

შიშის არქონას, არამედ 
შიშზე გამარჯვებას. მამაცი 
ის ადამიანი კი არ არის, 
რომელსაც არაფრის ეშინია. 
მამაცია ადამიანი, რომელიც 
საკუთარ შიშს გადააბიჯებს.

თუკი სამყაროს 
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განათლება ყველაზე 
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მაშინ უნდა დაიკავო, როდესაც საფრთხეს მოელი. მარტო ამ დროს 
დააფასებენ ადამიანები შენს ლიდერობას. 

მხოლოდ მას 
შემდეგ, რაც უდიდეს 
მწვერვალს დაიპყრობ, 
აღმოაჩენ, რომ 
არსებობს სხვა, უფრო 
მაღალი მწვერვალები.

შეუძლებელი 
მხოლოდ მა ნამ დეა 
შე უძ ლე ბე ლი, სა ნამ 
შეძ ლებ. 

თავისუფლება არ არის მხოლოდ ჯაჭვების შეხსნა. თავისუფლება არის 
უნარი იცხოვრო ისე, რომ სხვების თავისუფლებასაც პატივი სცე. 

როდესაც 
თავისუფლებისკენ მიმავალი 
გალავნისკენ მივდიოდი, 
ვიცოდი, რომ მთელ ჩემს 
ბრაზსა და სიძულვილს 
უკან თუ არ მოვიტოვებდი, 
მთელ ცხოვრებას ციხეში 
გავატარებდი. 

ბოღმის გულში ჩადება ჰგავს შხამის 
დალევას იმ იმედით, რომ შენი მტრები 
მოიწამლებიან. 

მე არ ვარ წმინდანი, თუ წმინდანში 
არ გულისხმობთ ცოდვილს, რომელიც 
არასდროს წყვეტს მცდელობას, იყოს 
უკეთესი. 

ნელსონ მანდელას „გრძელი გზა თავისუფლებამდე“

აზრები


