


“WELCOME TO OUR WORLD”

SUPEROCEAN HÉRITAGE
CHRONOGRAPHE

The seven pilots of the Breitling Jet Team belong to the international elite of aviation professionals. In performing 

their aerobatic fi gures at almost 800 km/h, fl ying 2 meters from each other and with accelerations of up to 8Gs, errors 

are not an option. It is for these masters of audacity and daring exploits that Breitling develops its chronographs: 

sturdy, functional, ultra high-performance instruments all equipped with move  ments chronometer-certifi ed by the 

COSC – the highest offi cial benchmark in terms of reliability and precision. Welcome to the Breitling world.
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12  |  ფაქტი და კომენტარი
ტყუილები გრძელდება 
ავტორი: სტივ ფორბსი

Leaderboard
18  |  უმაღლესი განათლება 

საქართველოში

20  |  შეფასება: ძალიან კარგი წელი

22  |  რიდ ჰასტინგის გზა 
წარმატებისკენ

24  |  მსახიობები, რომლებსაც 
დაუმსახურებლად უხდიან

  

მოსაზრება
26  |  ირანთან საქმის მოგვარება 

შეუძლებელია? ავტორი: პოლ ჯონსონი

28  |  სუსტი უპირატესობით  
მიღწეული სრულყოფილება 

ავტორი: რიჩ კარლგაარდი

forbes

სარჩევი - მარტი 2014

42 | მთავარი თემა

86 | მეწარმეები

66 | მეწარმეები

50 | მთავარი  
       თემა



©
20

13
 H

ar
ry

 W
in

st
on

, I
nc

. h
ar

ry
w

in
st

on
.c

om

Ocean TOurbillOn Jumping HOur
by HarrY WinSTOn

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

სარჩევი - მარტი 2014

26 | მოსაზრება

52 | სტრატეგიები

30  |  გენმოდიფიცირებული საფრთხე 
თუ ბუნებრივი პოპულიზმი?  

ავტორი: სანდრო თარხან-მოურავი

33  |  ბრძოლა გონებისთვის 
ავტორი: ეკა კვესიტაძე

36  |  ეკონომიკური ზრდა და 
სოციალური კეთილდღეობა 

ავტორი: ლარისა პატარაია

38  |  კოლეჯების რიცხვის ზრდა არ 
ნიშნავს ეკონომიკური კეთილდღეობის 

ზრდას. ავტორი: ჯორჯ ლიფი 
 
 

მთავარი თემა: 
განათლება

41  |  TOP 50 უნივერსიტეტი 
საქართველოში

42  |  საქართველოს ბიზნესსკოლების 
სამომავლო პერსპექტივა 
ავტორი: მიხეილ ბატიაშვილი

45  |  უმაღლესი განათლების 
გამოწვევები. ავტორი: გიორგი ცხადაია

50  |  სტუდენტური სესხები

სტრატეგიები
52  |  უდიდესი ფსონი აზარტული 

თამაშების ისტორიაში
ჯორჯ სოროსი, ჯონ პაულსონი და ლეონ 

კუპერმანი ახლახან შელდონ ადელსონის 
წინააღმდეგ საბრძოლო რეჟიმში 

გადავიდნენ. მიზანი: აზარტული თამაშების 
მომავალი ამერიკაში.
ავტორი: ნათან ვარდი

55  |  ახალი ორლეანის  
ფულის ორმო

ლუიზიანის პოლიტიკოსებმა გადაწყვიტეს, 
რომ მოწყალების გაცემა შტატს ჰოლივუდის 
კონკურენტად გადააქცევდა, მაგრამ ისინი 
გამოუვალ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. 

ავტორი: დოროთი პომერანცი

ტექნოლოგიები
58  |  სილიკონის მფეთქავ გულში

დიზაინერები წლების მანძილზე 
იყენებდნენ კომპიუტერებს გულმოდგინედ 

შემუშავებული მოწყობილობების 
შესაქმნელად, მაგრამ რა ვითარებაა 

რთული გამოცდილებების მოდელირების 
საქმეში? Dassault Systèmes-ი თავის თავზე 

იღებს ამ ვალდებულებას.
ავტორი: ჯოან მიულერი

58 | ტექნო-
       ლოგიები20 | ლიდერთა სია
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61  |  ჩინეთი ბიტკოინების წინააღმდეგ
სპე კუ ლა ცი ურ მა აჟი ო ტაჟ მა ბო ბი ლის კომ-

პა ნია BTC China მსოფ ლი ოს უმ ს ხ ვი ლეს 
ბიტ კო ი ნე ბის ბირ ჟად აქ ცი ა. შემ დეგ პე კინ მა 

შე ა ჩე რა ბუ მი. რაც ად ვი ლად მო დის, ად ვი-
ლად მი დის.

ავტორი: კაშმირ ჰილი

64  |  სატელიტური ტელევიზია
სა ქარ თ ვე ლო ში სა ტე ლი ტუ რი ტე ლე ვი ზი ის 

მზარ დი აუდი ტო რი ი სა და სა მო მავ ლო პერ ს-
პექ ტი ვის შე სა ხებ SES-ის ვი ცე- პ რე ზი დენტს, 

ნორ ბერტ ჰოლ ც ლეს გა ვე სა უბ რეთ. 
ავტორი: ანა ცხოვრებოვა

მეწარმეები
66  |  სუხიშვილები 

შოუ, ბიზნესი, პატრიოტიზმი და ის, რასაც 
სიტყვებით ვერ გადმოსცემ.

ავტორი: ანა მაყაშვილი

74  |  მეორე სიცოცხლე
რე ჯი აგარ ვალ მა თით ქ მის და კარ გა ღო-

ნის ძი ე ბა თა პლატ ფორ მის კომ პა ნია ცუ დი 
იღ ბ ლი სა და გა და მე ტე ბუ ლი ხარ ჯე ბის გა მო. 

აქ მო გითხ რობთ, თუ რო გორ მო ა ხერ ხა 
მან სა კუ თა რი ძა ლის ხ მე ვის წყა ლო ბით 

გა ეკ ვა ლა გზა, რო მელ მაც მას 1 მი ლი არ დი 
დო ლა რი მო უ ტა ნა.

ავტორი: კარსტენ შტრაუსი

77  |  მოემზადეთ, ცეცხლი, დაუმიზნეთ!
TrackingPoint-ის შექ მ ნი ლი 27 

500-დოლარიანი შაშ ხა ნა ისე თი დახ ვე წი-
ლი ა, ძა ლი ა ნაც რომ გინ დო დეს, მი ზანს ვერ 

ააცი ლებ. მაშ რა ტომ ღა უმ ტყუ ნა მი ზან მა 
კომ პა ნი ას? ავტორი: არამ ბრაუნი

80  |  უოლ-სტრიტის გარდაქმნა
ბე დის წე რის წყა ლო ბით, სერ ჯო ერ მო ტი 

UBS-ის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი გახ და, 
მაგ რამ მან ნამ დ ვი ლად ჯეკ პო ტი მოხ ს ნა, 
რო დე საც აღ მო ა ჩი ნა, რომ მი სი ყო ფი ლი 
უფ რო სი უკ ვე აწარ მო ებ და პრობ ლე მუ რი 

ბან კის შეძ ლე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის აქ ტი ვე ბის 
მარ თ ვის გი გან ტად გარ დაქ მ ნას.

ავტორი: ჰალა ტურიალაი

86  |  დატკბი სურათით, სანამ 
შეგიძლია...

23 წლის ევან შპი გელ მა და 25 წლის ბო ბი 
მერ ფიმ Snapchat-ი და თვით წაშ ლა დი 

ფო ტო ე ბი ამე რი კე ლი მო ზარ დე ბის საყ ვა-
რელ აპ ლი კა ცი ად გა და აქ ცი ეს, რო მე ლიც 

საკ მა ოდ პო პუ ლა რუ ლი აღ მოჩ ნ და იმი სათ-
ვის, რომ მის შემ ქ მ ნე ლებს Facebook-გან 

$3-მილიარდიანი შე მო თა ვა ზე ბა მი ე ღოთ. 
გა და იქ ცე ვი ან ისი ნი ორ, ყვე ლა ზე ახალ გაზ-
რ და, მი ლი არ დე რად, თუ  მა ლე ვე გა უ ჩი ნარ-

დე ბი ან ბიზ ნე სის ანა ლებ ში?
ავტორი: ჯ.ჯ. კოლაუ

forbes

სარჩევი - მარტი 2014

61 | ტექნოლოგიები

80 | მეწარმეები
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ინვესტიციები
96  |  გასახარი მოულოდნელობა 2014 

წლისათვის 
ავტორი: კენ ფიშერი

98  |  საპნის ბუშტზე საუბრები გაბერილია 
ავტორი: ჯონ ბუკინგემი

Forbes LiFe
100  |  სამოთხე 2.0

შეუძლია თუ არა ლარი ელისონს ჰავაის კუნძულ 
ლანა’ის-ს მომავლის მოდელირება?

ავტორი: ლორი ვერნერი

104  |  აზრები 
ცეკვის შესახებ

ფოტო ყდაზე: ხათუნა ხუციშვილი

აღმასრულებელი რედაქტორი
შოთა დიღმელაშვილი

არტდირექტორი
ანა შუხაევა

ლიტერატურული რედაქტორი
ირინა ბიაშვილი

ვებდირექტორი
გოგი ქავთარაძე

დამკაბადონებელი, ფოტო რედაქტორი
სერგი ნემსიწვერიძე

მთარგმნელები
შპს "ბეიკერლოო"

ფოტოგრაფი
ხათუნა ხუციშვილი

ჟურნალ Forbes Georgia-ს გამოსცემს 
სააქციო საზოგადოება 

Media Partners

გამომცემელი
მაია მირიჯანაშვილი

გაყიდვების დირექტორი  
თინა ოსეფაშვილი

ლოგისტიკის მენეჯერები
ლაშა ლაზარაშვილი

ლევან ლორთქიფანიძე
FORBES, INC
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მთავარი რედაქტორი
გუგა სულხანიშვილი

Forbes Georgia - 
საერთაშორისო სავაჭრო პალატის 

მედიაპარტნიორი

100 | FORBES LIFE



2 001 წელს, ყვე ლა ზე მო წი ნა ვე ადა
მი ა ნე ბის მი ერ შექ მ ნი ლი Freakი, 
ულ ტ რა თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი
ა თა გაშ ლილ ზღვა ში მოგ ზა უ რო ბის 

შემ დ გომ, თა ვის მშობ ლი ურ პორ ტ ში ბრუნ
დე ბა. შთამ ბეჭ და ვი, რო გორც ყო ველ თ ვის, 
თა ვი სი CarrouselTourbillonით ახა ლი Freak 
Cruiserი აფ რებს სწევს და ტალ ღებს შინ, 
Ulysse Nardinისკენ მიჰ ყ ვე ბა. ის სრუ ლი ად 
გარ დაქ მ ნი ლი ა, გარ შე მორ ტყ მუ ლი ტალ ღი
სე ბუ რი ფორ მის ჩარ ჩო თი და გოფ რი რე ბუ ლი 
კან ტით წყლის შთა ბეჭ დი ლე ბის ხაზ გა სას მე
ლად, გა სახ ს ნე ლი ხი დის ფორ მის მო ტივ ტი ვე 
ღუ ზით. ეს არის გა ბე დუ ლი ნა ბი ჯი მო მავ ლის
კენ! ეს არის მე სა ა თე ო ბა ში გა კე თე ბუ ლი ჯერ 
არ ნა ხუ ლი კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი და ტექ ნო ლო
გი უ რი ნახ ტო მი, დღემ დე გა ნუ მე ო რე ბე ლი 
გმი რო ბა. Freak Cruiserი, რომ ელ საც არა აქვს 
ცი ფერ ბ ლა ტი და ის რე ბი, ისე არის შექ მ ნი ლი, 
რომ მე ქა ნიზმს ბრუნ ვით სა კუ თა რი თა ვი მოჰ
ყავს მოძ რა ო ბა ში. ამ უჩ ვე უ ლო ნა კე თო ბის 

ცენ ტ რ თან მი მაგ რე ბუ ლი ქვე და ხი დი სა ა თებს 
უჩ ვე ნებს, ხო ლო ზე და ხი დი – რო მე ლიც 
გა დამ ცე მი კბი ლა ნას მე ქა ნიზ მის, და მბა ლან
ს ე ბე ლი ზამ ბა რი სა და Dual Ulysseის სი ლი
ცი უ მის ექ ს კ ლუ ზი უ რი სას ხ ლე ტის (ანკერის) 
ფუნ ქ ცი ას ას რუ ლებს – წუ თებს. ფან ტა ზი ის 
მიღ მა არ სე ბუ ლი, CarrouselTourbillonის სა
ხე ლის მა ტა რე ბე ლი ეს სის ტე მა მთლი ა ნად 
მოძ რა ვი ა. აღარ არის სა ფი რო ნე ბის კრის ტა
ლე ბით დამ შ ვე ნე ბუ ლი ცენ ტ რა ლუ რი ღერ ძი, 
რო მე ლიც ად რი ნელ ეგ ზემ პ ლა რებ ში მთელ 
სტრუქ ტუ რას ამაგ რებ და. 

Freak Cruiserი 45მი ლი მეტ რი ა ნი დი ა მეტ
რის სა ა თი ა, ალი გა ტო რის ტყა ვის სა მა ჯუ რი
თა და გა საშ ლე ლი შე საკ რა ვით, მი სი წყალ
გა უმ ტა რო ბა 30 მეტ რამ დე ა. წარ მოდ გე ნი ლია 
18კარატიან ვარ დის ფერ, ან 18კარატიან 
თეთ რ ოქ რო ში და ისე თი ვე შთამ ბეჭ და ვი ა, 
რო გორიც ზღვის ფსკერ ზე და მა ლუ ლი ნე ბის
მი ე რი სა გან ძუ რი. მო ირ გებთ თუ არა მა ჯა ზე, 
ის თქვე ნი ოც ნე ბე ბის ოკე ა ნე ში შე გა ცუ რებთ.  

Freak Cruiser ტექნიკური მონაცემები
Reference 2050131

რეკლამა

· კალიბრი UN-205
· მექანიზმი აჩვენებს 
დროს
· Flying Carrousel 
(მოლივლივე კარუსელი)

სვლის 
მარაგი:

მექანიზმი:

შვიდ დღეზე მეტი, 
ზამბარის დამჭერი. 

1 ბრუნი საათში

ხელით მომართვა 
ხდება კორპუსის 
უკანა ნაწილის 
საშუალებით, 1 
სრული ბრუნი უდრის 
სვლის მარაგის 
თორმეტ საათს.

საათსა და წუთებს 
გვიჩვენებს სვლის 
ბრუნი.

გახსენით 
მოწყობილობა 
და მოატრიალეთ 
ბაზელი.

8 მგ*2 სმ, 
რეგულირდება 4 
ხრახნით.

4Hz (28,800 v/h)

ბეწვი:

ორბიტა:

მომართვა:

ფუნქციები:

დროის 
გასწორება:

სილიციუმი, 
Ulysse Nardin-ის 
ექსკლუზიური 
დიზაინის სასხლეტი. 
მექანიზმი 
Dual Ulysse-ის 
სილიციუმის 
ექსკლუზიური 
სასხლეტი მექანიზმი, 
შეზეთვას არ 
საჭიროებს.

სიხშირე:

ინერციის 
მომენტი:

0108, საქართველო, თბილისი, 

რუსთაველის გამზირი 23

ტელ.: +995 32 29 22292
ფაქსი: +995 32 2921656

ელ. ფოსტა: GeoRGia@Geneva.Ge

23, Rustaveli ave., 0108 
tbilisi, GeoRGia

tel.: +995 32 29 22292
Fax: +995 32 2921656
e-mail: GeoRGia@Geneva.Ge

23, RUSTAVELI AVE., 0108 TBILISI, GEORGIA

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

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

წელს დე მოკ რა ტებს 

კვლავ და ა ინ ტე რე სებთ, და ი კა ვებს 

თუ არა ობა მას სა დაზღ ვე ვო პროგ-

რა მა პო ლი ტი კუ რი დღის წეს რიგ ში 

პრი ო რი ტე ტულ პო ზი ცი ას. 

ჩვენ თ ვის, ჩვე ნი შვი ლე ბის-

თ ვის, მშობ ლე ბის თ ვის, შვი ლიშ-

ვი ლე ბი სა თუ მე გობ რე ბის თ ვის, 

ჯან მ რ თე ლო ბა ზე „პირადი“ 

არა ფე რი ა. ყვე ლა ზე მეტ წუ ხილ სა 

და შეშ ფო თე ბას ჯან დაც ვის სა-

კითხებ ში ჩა რე ვა იწ ვევს. მა ინ ც-

და მა ინც აქ გა ა კე თა არას წო რი 

გათ ვ ლა ობა მას ად მი ნის ტ რა ცი ამ. ჩვენ შეგ ვიძ ლია 

ავი ტა ნოთ გარ კ ვე უ ლი „აცდენები“ სა გა და სა ხა დო 

პო ლი ტი კა ში, ხარ ჯ ვით ნა წილ ში, რეგ ლა მენ ტ ში, 

სკან და ლურ სა კითხებ ში, მაგ რამ ჯან დაც ვა ში დაშ-

ვე ბულ შეც დო მებს, ან ჩვენი ნდო ბით აღ ჭურ ვილი 

ექი მებ ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბას თან და კავ ში რე ბულ 

ტყუ ილ სა და თვა ლის ახ ვე ვას ნუ ლო ვა ნი ტო ლე რან-

ტო ბით მო ვე კი დე ბით.

ობა მას ჯან დაც ვის დაზღ ვე ვის პროგ რა მა, 

რო მელ მაც ნო ემ ბერ ში დე მოკ რა ტე ბის ფი ას კოც 

გა მო იწ ვია – ეს თეთ რი სახ ლის მი ერ სი მარ თ ლის 

თვალ ში სა ცე მი ხელ ყო ფა ა. ჩვენს კე თილ დღე ო ბა სა 

და ექი მებ თან ურ თი ერ თო ბას თან და კავ ში რე ბით 

პრე ზი დენ ტის ტყუ ი ლე ბი ჩვენ თ ვის უკ ვე კარ გად 

ნაც ნო ბი თე მა ა, თუმ ცა სა ზო გა დო ე ბი სად მი უპა ტიო 

და მო კი დე ბუ ლე ბა გრძელ დე ბა. გა იხ სე ნეთ, რო ცა მი-

ლი ო ნო ბით მო ქა ლა ქემ და მცი რე ბიზ ნე სის წარ მო-

მად გენ ლებ მა ჯან დაც ვის დამ ზღ ვე ვთა გან პო ლი სე-

ბის გა უქ მე ბის შე სა ხებ ცნო ბა მი ი ღო, პრე ზი დენ ტ მა 

გა ნაცხა და: კე თი ლი, თქვენს პო ლი სებს 2014 წელ საც 

შე ი ნარ ჩუ ნებ თო. ეს კი დევ ერ თი ტყუ ი ლი იყო.

გვაქვს ერ თი გან საც ვიფ რე ბე ლი ამო ნა რი დი წე-

რი ლი დან, რო მე ლიც Horizon Blue Cross Blue Shield of 

New Jersey-ის პო ლი სის მფლო ბე ლებს და უ რიგ დათ. 

კერ ძოდ, Horizon BCBSNJ-ს სურს, 

რომ პო ლი სი აბო ნენ ტებს 2014 წელ-

საც შე უ ნარ ჩუნ დეს, რაც პრე ზი დენტ 

ობა მას გან ცხა დე ბი თაც დას ტურ დე-

ბა – იგი თა ნახ მა ა, გა უქ მე ბუ ლი პო-

ლი სე ბი გა ნახ ლ დეს. ფე დე რა ლუ რი 

მთავ რო ბა კი იტყო ბი ნე ბო და, რომ 

ნი უ- ჯერ სის სა ბან კო და სა დაზღ-

ვე ვო გან ყო ფი ლე ბა პო ლი სებს 

არ სე ბი თი ცვლი ლე ბე ბის გა რე შე ვერ 

გა ნა ახ ლებ და, რაც გეგ მე ბის არ სე-

ბით შეც ვ ლა სა და ფა სე ბის მნიშ ვ ნე-

ლო ვან მა ტე ბას გა მო იწ ვევ და.

უკა ნას კ ნე ლი ბრძო ლა?
თუ თქვენ რო მე ლი მე ფი ნან სურ დამ კ ვირ ვე ბელს 

2008 წელს ეტყო დით, რომ ფე დე რა ლუ რი სა რე ზერ-

ვო ფონ დი ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში სა ბა ლან სო 

ან გა რიშს ხუთ მა გად გაზ რ დი და – სე რი ო ზულ უნ დობ-

ლო ბას წა აწყ დე ბო დით, შემ დეგ კი და იწყე ბო და 

მტკი ცე ბა: აღ ნიშ ნუ ლი ქმე დე ბა ვა ი მა რის რეს პუბ-

ლი კა ში რომ გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნათ, ჰი პე რინ ფ ლა-

ცია გარ და უ ვა ლი იქ ნე ბო და. ბო ლოს და ბო ლოს, 

იმ ინ ფ ლა ცი ის დროს, რო მე ლიც 70-იან წლებ სა და 

80-იანი წლე ბის და საწყის ში მოგ ვახ ვი ეს თავს, 

რო ცა სა მომ ხ მა რებ ლო ფა სე ბის ინ დექ სი და მა ტე-

ბით სა შუ ა ლო 13%-ის დო ნე ზე მძვინ ვა რებ და და 

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი მთვა რეს ეწი ა, მოკ ლე ვა-

დი ა ნი სეს ხე ბი 21,5% აღ წევ და, ხო ლო გრძელ ვა დი ა-

ნი სა ხა ზი ნო სეს ხი 15,75 % შე ად გენ და; მო ნე ტა რუ ლი 

ბა ზა (ვალუტა მი მოქ ცე ვა ში სა ბან კო რე ზერ ვებ თან 

ერ თად ფე დე რა ლუ რი სა რე ზერ ვო ფონ დის დე პო-

ზი ტებ ზე) 12-წლიანი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში, მხო-

ლოდ 225%-ით გა ი ზარ და (1970 – 1981 პე რი ოდ ში).

აღ ნიშ ნულ თან შე და რე ბით, 2008 წლი დან მო-

ნე ტა რუ ლი ბა ზა 400%-ით გა ი ზარ და. იმ დე ნად, 

რამ დე ნა დაც არ სე ბობს სა ფუძ ვ ლი ა ნი არ გუ მენ ტე ბი 

„ყოველთა მოსახვეჭელთაგან მოიხვეჭე სიბრძნე“



Conquest Classic

Elegance is an attitude

Simon Baker
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ვამ ტ კი ცოთ, რომ ვა შინ გ ტო ნი სა მომ ხ-

მა რებ ლო ფა სე ბის ინ დექ სის შეც ვ ლას 

ცდი ლობ და, რა თა შე ერ ბი ლე ბი ნა ყო-

ველ დღი უ რი მოხ მა რე ბის პრო დუქ ტებ სა 

და მომ სა ხუ რე ბა ზე ფა სე ბის ზრდა, იმის 

თქმა, რომ 70-იანების კოშ მა რის გან 

შორს ვართ, სა ფუძ ველს მოკ ლე ბუ ლი 

იქ ნე ბა.

მაშ, რა ხდე ბა?

საქ მე ისა ა, რომ ჩვენ დიდ ყუ რადღე-

ბას ვუთ მობთ მე ტის მე ტად „გაბერილ“ 

მო ნე ტა რულ ბა ზას და არა საკ მა რი სად 

ვმუ შა ობთ უპ რე ცე დენ ტო საპ რო ცენ-

ტო გა ნაკ ვე თე ბის (როგორც მოკ ლე ისე 

გრძელ ვა დი ა ნი) რაც შე იძ ლე ბა და ბა ლი 

მაჩ ვე ნებ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის თ ვის. 

ჩვენს ცენ ტ რა ლურ ბანკს აქამ დე არა-

სო დეს და უ წე ვია საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე-

თი თით ქ მის 0%-მდე, არც არას დ როს 

ჰქო ნია მცდე ლო ბა გა ე უ ფა სუ რე ბი ნა 

ფუ ლის გრძელ ვა დი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბა 

მი სი რე ა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბის მხო ლოდ 

ნა წი ლობ რივ ღი რე ბუ ლე ბამ დე (ადრეულ 

60-იანებში „Operation Twist“-მა, რაც ჩა ბი 

ჩე კე რის ცნო ბი ლი ცეკ ვის სა ხე ლი თაა 

ცნო ბი ლი, მხო ლოდ საბ რა ლოდ მოკ ლე 

პე რი ო დი იარ სე ბა. ეს ოპე რა ცია დო ლა-

რის გამ ყა რე ბის უნა ყო ფო მცდე ლო ბა 

გახ ლ დათ).

ეკო ნო მის ტებ თა გან ძა ლი ან ცო-

ტამ – რო მელ თა შო რის აღ სა ნიშ ნა ვია 

Forbes-ის მი მომ ხილ ვე ლი, დე ვიდ მალ პა-

სი – აღ ნიშ ნა, რომ ფა სე ბის რე გუ ლი რე-

ბის ეს მო ნე ტა რუ ლი ვერ სია კრე დი ტის 

გა ნა წი ლე ბის მო დელს წა ა გავს. ფე დე რა-

ლურ მა მთავ რო ბამ მე ტის მე ტად და ბალ 

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთ ში, ანუ „უცრემლო 

დე ფი ცი ტის“ სა ხით, ძა ლი ან მარ ტი-

ვად მი ი ღო ნაღ დი ფუ ლის ის ოდე ნო ბა, 

რაც სჭირ დე ბო და. დიდ მა კომ პა ნი ებ მა 

უპ რობ ლე მოდ მი ი ღეს კრე დი ტე ბი და 

სა კუ თა რი სა ბა ლან სო ან გა რი შე ბი უზა-

დო წეს რი გით შე ავ სეს, მაგ რამ სეს ხე ბი 

მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნეს სექ ტორ ში 

დაშ რა. ეს „გვალვა“ კი დევ უფ რო გა-

ამ წ ვა ვა სა ბან კო რე გუ ლა ცი ებ მა, რაც 

რის კე ბის და წე ვით იყო გან პი რო ბე ბუ ლი 

და „საბრალო“ მსეს ხებ ლის თ ვის სეს ხის 

გა ცე მის პრო ცე დუ რე ბის გამ კაც რე ბით 

გა მო ი ხა ტა. გახ სოვ დეთ, ახა ლი სა მუ-

შაო ად გი ლე ბის წყა რო სწო რედ მცი რე 

და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სი ა. გა მარ ტი ვე ბუ ლი 

„რაოდენობრივი“ პრო ცე დუ რე ბით ფე დე-

რა ლურ მა სა რე ზერ ვო ფონ დ მა ფი ნან სუ-

რი ბაზ რის მოკ ლე ვა დი ა ნი კრე დი ტე ბის 

ის უდი დე სი ნა წი ლი შე ის რუ ტა, რო მე ლიც 

სხვა შემ თხ ვე ვა ში აღ ნიშ ნუ ლი სექ ტო რე-

ბის და სა ფი ნან სებ ლად წა ვი დო და.

მალ პა სი აცხა დებს: „აშშ-ის კერ ძო 

სექ ტო რი დღეს ყვე ლა ზე მწვა ვე და მკაცრ 

რე გუ ლა ცი ებს გა ნიც დის“.

ის, რომ ფე დე რა ლუ რი რე ზერ ვი, 

თუნ დაც ნე ლი ტემ პით, მე ო რე პლან ზე 

გა და დის, უკ ვე კარ გი ამ ბა ვი ა. ეს ჩვე ნი 

შე ლა ხუ ლი საკ რე დი ტო ბაზ რის გა ნახ ლე-

ბას მო ას წა ვებს.

არ სე ბობს კი დევ ორი აშ კა რა ფაქ ტო-

რი, რო მე ლიც ხსნის, თუ რა ტომ არ მოხ და 

„ფასების აფეთ ქე ბა“ სა მომ ხ მა რებ ლო 

ბა ზარ ზე. ერ თი არის მა ღა ლი გა და სა ხა-

დე ბი და კო რუფ ცი უ ლი, ჩახ ლარ თუ ლი 

სა გა და სა ხა დო კო დექ სი; მე ო რეა ქა ო სუ-

რი გა ურ კ ვევ ლო ბა, რო მე ლიც ობა მას სა-

დაზღ ვე ვო პროგ რა მამ ამე რი კელ ხალ ხ სა 

და ბიზ ნეს ში შე ი ტა ნა.

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის ხე-

ლოვ ნუ რი შემ ცი რე ბა სხვა ქვეყ ნებ მაც 

გა და ი ღეს, რა საც იგი ვე დეს ტ რუქ ცი უ ლი 

შე დე გე ბი მოჰ ყ ვა. საქ მე კი დევ უფ რო 

მე ტად დამ ძიმ და, რო ცა მას გა უ აზ რე ბე-

ლი რე გუ ლა ცი ე ბი და და ბეგ ვ რის მა ღა ლი ფ
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დო ნე და ერ თო, შე და რე ბით იმას თან, 

რაც გვაქვს.

(ეცადეთ არ და უშ ვათ შეც დო მა, ფე-

დე რა ლუ რი რე ზერ ვი დო ლარს ბო ლო 

ათ წ ლე უ ლის ად რე უ ლი პე რი ო დი დან 

უთხ რის ძირს, რა მაც დი დი ზი ა ნი მო ი ტა-

ნა. მა გა ლი თად, სუს ტი დო ლა რის გა რე შე 

„ჰაუზინგის“ ბუშტს არა სო დეს მი ვი ღებ-

დით).

რა თქმა უნ და, იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც 

დღეს არც ერთ ცენ ტ რა ლურ ბანკს, ეკო-

ნო მის ტებ სა და პო ლი ტი კურ ლი დე რებ ზე 

რომ არა ფე რი ვთქვათ, ჯერ არ ეს მის 

მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის არ სი, ჩვენ 

გარ შე მო ინ ფ ლა ცი ის აფეთ ქე ბის საფ რ-

თხე დი დი ა. დღე ი სათ ვის საპ რო ცენ ტო 

გა ნაკ ვე თე ბის უპ რე ცე დენ ტო დეპ რე სი-

რე ბა და გა და სა ხა დე ბის რე გუ ლა ცი ე ბის 

მძი მე ტვირ თი მდგრა დი, ხელ შე სა ხე ბი 

ზრდის პერ ს პექ ტი ვას გა მო რიცხავს. ასე 

რომ, დი დად ნუ და ა ი მე დებთ თავს ჩვე ნი 

ეკო ნო მი კის „გამოკეთებით“. ჩვენ ფილ ტ-

ვე ბის ან თე ბა არ გვჭირს, თუმ ცა აბე ზა რა 

გრიპ მა ნამ დ ვი ლად დაგ ვ ღა ლა.

„ჰიტლერქეა“
ბელ გია აპი რებს, მშობ ლე ბის თან ხ მო-

ბით, ნე ბა დარ თოს სა კუ თარ ექი მებს 

მო აკ ვ დი ნონ ბავ შ ვე ბი, რომ ლე ბიც 

„მუდმივი და აუტა ნე ლი ფი ზი კუ რი 

ტკი ვი ლით“ იტან ჯე ბი ან. ამას ხე ლი ბავ-

შ ვებ მაც უნ და მო ა წე რონ, თით ქოს მათ 

ჰქონ დეთ უნა რი, ზრდას რუ ლი ადა მი ა ნი-

ვით გან სა ჯონ.

ჩვენ მე ტის მე ტად სა ხი ფა თო ბი ლიკ ზე 

გავ დი ვართ და შე იძ ლე ბა სა ბო ლო ოდ 

და ვემ ს გავ სოთ ისეთ სა ზო გა დო ე ბას, 

რო გო რიც ჰიტ ლე რის გერ მა ნი ა ში ჰქონ-

დათ წარ მოდ გე ნი ლი. ამ სა ზო გა დო ე ბა-

ში „არასასურველ ელე მენ ტებს“ გა მო ყე-

ნე ბუ ლი ცხვირ სა ხო ცი ვით აგ დებ დ ნენ. 

იმ დროს, რო ცა ნა ცის ტე ბი სიკ ვ დი ლის 

ამ იდე ო ლო გი ას იზი ა რებ დ ნენ, გა ურ კ ვე-

ველ ლო გი კურ დას კ ვ ნე ბამ დეც მი დი-

ოდ ნენ. მათ სწამ დათ, რომ აღ ნიშ ნუ ლი 

ერის „გაჯანსაღებას“ წა ად გე ბო და, რომ 

ეს იყო ბო ტა ნი კოს თა და ზო ო ლოგ თა 

მი ერ ცხე ნე ბის, ძაღ ლე ბის, ძრო ხე ბი სა 

და სხვა თა, ცხო ვე ლე ბი სა თუ მცე ნა რე-

ე ბის ჯი შე ბის სე ლექ ცი რე ბის მსგავ-

სი. ეს იდე ო ლო გია სხვა ქვეყ ნებ შიც 

გავ რ ცელ და, რო მელ თა შო რის მე ო რე 

მსოფ ლიო ომამ დე ლი აშშ-ც გახ ლ დათ. 

ამ პო ლი ტი კას ევ გე ნიზ მი ეწო და და მი სი 

დრო შის ქვეშ ასო ბით ათა სი ადა მი ა ნი, 

გან სა კუთ რე ბით კი ისი ნი, ვი საც სუ ლი ე-

რი და ა ვა დე ბე ბი აღე ნიშ ნე ბო დათ, ძა ლა-

დობ რი ვი სტე რი ლი ზა ცი ის მსხვერ პ ლი 

გახ და, შვი ლე ბის ყო ლის შე საძ ლებ ლო ბა 

არ მი ე ცა. ომამ დე ნა ცის ტურ გერ მა ნი ა ში 

8 000-მდე ბავ შ ვი და ხო ცეს, რომ ლე ბიც 

გო ნებ რი ვად, ან სხვა მხვრივ უკურ ნებ-

ლე ბად გა მო აცხა დეს.

ჰო ლო კოს ტი, ისე ვე რო გორც სხვა 

ნა ცის ტუ რი გე ნო ცი დის სა ხე ე ბი, ევ-

გე ნიზ მის პო ლი ტი კის პა რა ლე ლუ რად 

ხორ ცი ელ დე ბო და, მაგ რამ ახ ლა ის ახალ 

შე ფუთ ვა ში ბრუნ დე ბა – მო ვაკ ვ დი ნოთ 

მხო ლოდ ტან ჯ ვის შემ ცი რე ბის მიზ ნით.

ზო გი ერთ ქვე ყა ნა ში უკ ვე ნე ბა დარ-

თუ ლია ზრდას რუ ლი ადა მი ა ნე ბის ევ თა-

ნა ზი ა. ჰო ლან დი ა ში, რო მელ მაც 2002 

წელს აღ ნიშ ნუ ლი პრაქ ტი კა და ა კა ნო ნა, 

გაჩ ნ და ეჭ ვი, რომ მედ პერ სო ნა ლი და 

სა ა ვად მ ყო ფოს დი რექ ცია დრო დად რო, 

სა ა ვად მ ყო ფოს პა ლა ტებ ში ად გი ლე ბის 

გა მო თა ვი სუფ ლე ბის მიზ ნით, პა ცი ენ-

ტე ბის ევ თა ნა ზი ას ახ დენ დ ნენ. რო-

გორც ჩანს, პრო ცე დუ რე ბი გამ კაც რ და. 

ევ თა ნა ზი ის შე სა ხებ კა ნო ნი 2002 წელს 

ბელ გი ა მაც მი ი ღო, მის მი ღე ბას კვე ბე კის 

პრო ვინ ცი აც გეგ მავს.

რა თქმა უნ და, ად ვო კა ტე ბი აცხა დე-

ბენ, რომ მათ მხო ლოდ იმ ადა მი ა ნე-

ბის ტან ჯ ვის შემ სუ ბუ ქე ბა სურთ, ვინც 

ტკი ვი ლით იტან ჯე ბა, მაგ რამ ეს ბა დებს 

შე კითხ ვას – რა ტომ არ ვი ყე ნებთ მეტ სა-

მე დი ცი ნო ძა ლის ხ მე ვას, რომ ეს ტან ჯ ვა 

შემ სუ ბუქ დეს?

ბელ გი ა ში 2011-2012 წლებ ში ევ თა ნი-

ზი რე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის რიცხ ვ მა მომ-

თხოვ ნ თა 25%-ს მი აღ წი ა. წლი უ რი მაჩ-

ვე ნე ბე ლი კა ნო ნის მი ღე ბი დან შვიდ ჯერ 

გა ი ზარ და და ჯა მუ რი სიკ ვ დი ლი ა ნო ბის 

2% შე ად გი ნა. აღ ნიშ ნუ ლი საპ რო ცენ ტო 

მაჩ ვე ნე ბე ლი აშ შ - ში 50 000 მკვლე ლო-

ბას გა უ ტოლ დე ბო და. ზო გად სუ რათს 

რომ შევ ხე დოთ, ყო ველ წელს აშ შ - ში 

მკვლე ლო ბე ბის შე დე გად და ღუ პუ ლი 

ადა მი ა ნე ბის რიცხ ვი და ახ ლო ე ბით 16 

000-ს უტოლ დე ბა. ჰო ლან დი ა ში ევ თა-

ნა ზია ზო გა დი სიკ ვ დი ლი ა ნო ბის 3%-ს 

იკა ვებს (რაც პრო პორ ცი უ ლად აშ შ - ში 

75 000-ს გა უ ტოლ დე ბო და), მაგ რამ სი-

ნამ დ ვი ლე ში პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 

გა ცი ლე ბით დი დი ა.

დღეს კი ჩვენ იმ ეტაპ ზე ვიმ ყო ფე ბით, 

რო ცა ტკი ვი ლის შემ სუ ბუ ქე ბის მიზ ნით 

ჩვე ნი ბავ შ ვე ბი უნ და მო ვაკ ვ დი ნოთ.

იმ დროს, რო ცა ევ თა ნა ზია სულ უფ რო 

მი ღე ბუ ლი პრაქ ტი კა ხდე ბა და ჩვენ ადა-

მი ან თა მკვლე ლო ბის ასე თი სა ში ნე ლი 

მე თო დის მი მართ დუ მილს ვამ ჯო ბი-

ნებთ, მე ო რე სა ში ნე ლე ბა ში ვეფ ლო ბით – 

ვა ი ძუ ლებთ ავად მ ყოფ ადა მი ა ნებს შეწყ-

ვი ტონ მკურ ნა ლო ბა, მსგავ სი ფა ტა ლუ რი 

და ა ვა დე ბი სა გან „მწირი რე სურ სე ბის“ 

და ზოგ ვის მიზ ნით იმ ადა მი ა ნე ბის თ ვის, 

ვი საც სი ცოცხ ლის მე ტი ხან გ რ ძ ლი ვო ბის 

პერ ს პექ ტი ვა გა აჩ ნი ა. სა ბო ლოო ჯამ ში, 

სა მე დი ცი ნო რე სურ სე ბის უდი დეს წილს 

სწო რედ ის ადა მი ა ნე ბი მო იხ მა რენ, ვი-

საც სი ცოცხ ლის ექვს თვემ დე პე რი ო დი 

აქვს დარ ჩე ნი ლი. ბრი ტა ნეთ მა უკ ვე სა-

კუ თა რი „სიკვდილის კო ლე გი ა“ ჩა მო ა ყა-

ლი ბა. გა მო ი მუ შა ვა ფორ მუ ლა, რო მე ლიც 

გან საზღ ვ რავს, თუ ვინ მი ი ღებს მკურ ნა-

ლო ბის ძვი რად ღი რე ბულ კურსს და ვინ 

დარ ჩე ბა მის მიღ მა.

მო დი, გა ვა ა ნა ლი ზოთ. ჩვენ არ ვსა-

უბ რობთ იმ ზრდას რულ ადა მი ა ნებ ზე, 

რომ ლე ბიც ფა ტა ლუ რი და ა ვა დე ბის 

მსხვერ პ ლ ნი არი ან, მაგ რამ არ სურთ 

მი მარ თონ „ჰეროიკულ“ მე თო დებს. ჩვენ 

ვსა უბ რობთ იმ ადა მი ა ნე ბის მხრი დან 

სი ცოცხ ლის გა აზ რე ბულ შეწყ ვე ტა ზე, 

ვინც გან ს წავ ლუ ლია ჩვე ნი გან კურ ნე ბის-

თ ვის. ცი ვი ლი ზა ცი ის ყვე ლა ზე ნამ დ ვი ლი 

ნი შან დობ ლი ო ბა ძევს იმა ში, თუ რო გორ 

მო ა ხერ ხებს იგი გან კურ ნოს მი სი ყვე ლა-

ზე მოწყ ვ ლა დი წევ რე ბი. 
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უცხოელი სტუდენტები
საქართველოში

ქართველი სტუდენტები უცხოეთში

2012-2013 სასწავლო წელს საქართველოში სულ 
2910 სტუდენტი იყო – 1802 მათგანი სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში, 1108 კი კერძო დაწესებულებაში.

2012-2013 სასწავლო წელს საქართველოდან 
საზღვარგარეთ სასწავლებლად სულ 216 სტუდენტი 
წავიდა, რომელთაგან 106 განათლების სამინისტრომ 
დააფინანსა.
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ყველაზე პოპულარული 
უნივერსიტეტები

TSU
მსურველი ადგილი

13562 5185

მსურველთა რაოდენობა 
ერთ ადგილზე:

2.62

iliaUni
მსურველი ადგილი

6963 3352

მსურველთა რაოდენობა 
ერთ ადგილზე:

2.08

TaFU
მსურველი ადგილი

397 174

მსურველთა რაოდენობა  
ერთ ადგილზე:

2.28

13562

5185

397 174

6963

3352

ერთ ად გილ ზე 2,6 მსურ
ვე ლით ლი დე რობს ი. 

ჯა ვა ხიშ ვი ლის თბილ სის 
სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი
ტე ტი. მე ო რე და მე სა მე 
ად გი ლებს შე სა ბა მი სად 

შ. რუს თა ვე ლის თე ატ რი
სა და კი ნოს და ილი ას 
სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი

ტე ტე ბი ინა წი ლე ბენ.

პოპულარული ფაკულტეტები
გასულ წელს აბიტურიენტებს საშუალება ჰქონდათ 
20 უმაღლესი სასწავლებლის საბაკალავრო 
პოგრამა აერჩიათ პრიორიტეტულობის მიხედვით. 
წარმოგიდგენთ პირველი და მეორე არჩევანის სამ 
ყველაზე პოპულარულ ფაკულტეტს.

37%
27%

36%

პირველი არჩევანი

მეორე არჩევანი

ილიაუნის ბიზნესის სკოლის 
ბიზნესის ადმინისტრირების 
ფაკულტეტი

ილიაუნის ბიზნესის სკოლის 
ბიზნესის ადმინისტრირების 
ფაკულტეტი – ტურიზმი

თსუ-ს სამართლის 
ფაკულტეტი

ილიაუნის ბიზნესის სკოლის ბიზნესის 
ადმინისტრირების ფაკულტეტი

თსუ-ს ეკონომიკის 
ფაკულტეტი

თსუ-ს სოციალურ და პოლიტიკურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

32% 26%

42%

კერძო 
უნივერსიტეტები

სახელმწიფო 
უნივერსიტეტები



ა
მბობენ, დუ ბაი დას ტუ რია იმი სა, რომ ამქვეყ ნად შე უძ ლე ბე
ლი არა ფე რი ა. მსოფ ლი ოს ამ ერთერთ ყვე ლა ზე ენერ გი ულ 
ად გი ლას შე გიძ ლი ათ ერ თ დ რო უ ლად დატ კ ბეთ შო პინ გ თე
რა პი ით, რე ლაქ სა ცი უ რი დას ვე ნე ბით, გა იმ რა ვალ ფე როვ

ნოთ შვე ბუ ლე ბა მზით, ზღვი თა და უდაბ ნოს ქვი შით, გა ი გოთ უფ რო 
მე ტი დუ ბა ის არა ბუ ლი კულ ტუ რის ფეს ვე ბის შე სა ხებ. დუ ბაი ბო ლო 
დროს უფ რო და უფ რო ექ ცე ვა მსოფ ლიო ტუ რიზ მისა და ტუ რის ტე
ბის ყუ რადღე ბის ცენ ტ რ ში. ბოლო დროს ქარ თ ვე ლე ბიც აქ ტი უ რად 
და ინ ტე რეს დ ნენ ამ ად გი ლით და ეს და ინ ტე რე სე ბა წლი დან წლამ დე 
იზ რ დე ბა. სა ქარ თ ვე ლო დან დუ ბა ი ში გამ გ ზავ რე ბა კი ავი ა კომ პა
ნია flydubaiს სა შუ ა ლე ბით შე იძ ლე ბა. კომ პა ნი ამ თა ვის მგზავ რებს, 
სულ ახ ლა ხან, და მა ტე ბით ბიზ ნეს კ ლა სის მომ სა ხუ რე ბაც შეს თა ვა ზა. 
flydubaiს ბიზ ნეს კ ლას სა და ქარ თ ვე ლებს შო რის დუ ბა ის მი მართ 
გაზ რ დილ და ინ ტე რე სე ბა ზე სა ქარ თ ვე ლო ში ავი ა კომ პა ნი ა flydubaiს 
გე ნე რა ლუ რი დის ტ რი ბუ ტო რი კომ პა ნი ის, Voyagerის გე ნე რა ლურ 
დი რექ ტორს, მა რი ამ ქვრი ვიშ ვილს ვე სა უბ რე.
– თუ არ სე ბობს სტა ტის ტი კის მაგ ვა რი მო ნა ცე მე ბი, რო გო
რია შე ფარ დე ბა დუ ბა ი ში მი მა ვალ და თბი ლის ში მო მა ვალ 
ტუ რის ტებს შო რის?
სა ქარ თ ვე ლო ში დუ ბა ი სად მი და ინ ტე რე სე ბა ცალ სა ხად მზარ დი ა. 
2013 წე ლი ამ მხრივ გან სა კუთ რე ბით გა მორ ჩე უ ლი იყო. ავი ა კომ
პა ნი ა flydubaiმ, ხელ მი საწ ვ დო მი სა ტა რი ფო პო ლი ტი კით, კი დევ 
უფ რო ხელ მი საწ ვ დო მი გა ხა და დუ ბა ი ში მოგ ზა უ რო ბა. გარ და ამი სა, 
კომ პა ნია Voyagerი მო სახ ლე ო ბას დუ ბა ი ში გან თავ სე ბის ობი ექ ტე ბის 
მრა ვალ ალ ტერ ნა ტი ვას სთა ვა ზობს, რაც ყვე ლა კა ტე გო რი ის მგზავ
რის თ ვის მი სა ღე ბი და სა სურ ვე ლი ა. ჩვენ ასე ვე უზ რუნ ველვ  ყოფთ 
ემი რა ტე ბის სა ვი ზო მომ სა ხუ რე ბა საც. სა ა მა ყოა ის ფაქ ტი, რომ, ჩვე ნი 
მხრივ, კონ ტ რი ბუ ცია შეგ ვაქვს სა ქარ თ ვე ლო ში ტუ რიზ მის სფე როს 
გან ვი თა რე ბა ში, რად გან დღე ვან დელ დღეს ბევ რი მი მარ თუ ლე ბით 
ვზრდით სა ქარ თ ვე ლოს ცნო ბა დო ბას ემი რა ტე ბის ბა ზარ ზე. აქე დან 
გა მომ დი ნა რე, სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით თუ ვიმ ს ჯე
ლებთ, დღე ვან დელ დღეს ემი რა ტე ბი დან უფ რო მე ტია და ინ ტე რე სე ბა 
სა ქარ თ ვე ლო ში მოგ ზა უ რო ბის, ვიდ რე სა ქარ თ ვე ლო დან  დუ ბა ი ში.
– რით იყო გა მოწ ვე უ ლი მგზავ რე ბის ბიზ ნეს კ ლა სით მომ სა
ხუ რე ბის სტან დარ ტის შე მო ღე ბა, იყო კონ კუ რენ ცი ა, თუ ეს 
დროს თან ერ თად მო სუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გახლდათ?
flydubaiის ოპე რი რე ბა აგე ბუ ლია პრინ ციპ ზე „გთავაზობთ არა ფერს 
ზედ მეტს“, ამი ტომ სა ტა რი ფო პო ლი ტი კაც შე სა ბა მი სად არის რე გუ
ლი რე ბუ ლი. მა გა ლი თის თ ვის, ეკო ნომავი ა ბი ლე თის ღი რე ბუ ლე ბა ში 
არ შე დის კვე ბა და გა სარ თო ბი პროგ რა მე ბით სარ გებ ლო ბა ბორ ტ ზე, 
რად გან მგზავ რი თა ვად იღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, სურს თუ არა ფრე
ნის დროს აღ ნიშ ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბე ბით სარგებლობა. ბიზ ნესკლა სის 

მომ სა ხუ რე ბის და მა ტე ბაც გა ნა პი რო ბა ამ პრო დუქ ტი სად მი მომ ხ მა
რებ ლე ბი სა გან ცალ სა ხად გა მოკ ვე თილ მა მოთხოვ ნამ.
– უფ რო დაწ ვ რი ლე ბით რომ მოგ ვიყ ვეთ, რას გუ ლის ხ
მობს flydubaiის ბიზ ნეს კ ლა სის ბი ლე თი და რამ დე ნად 
დი დია ახ ლა მი სი ფა სი?
ბიზ ნეს კ ლა სის ბი ლე თის ფა სი დღე ვან დე ლი დღის მო ნა ცე მე ბით 
$1070ია. მომ სა ხუ რე ბა, რომელიც მგზავრს შე უძ ლია მი ი ღოს ბიზ
ნესკლა სით სარ გებ ლო ბი სას, ძა ლი ან გან ს ხ ვავ დე ბა ყვე ლა სხვა 
ავი ა კომ პა ნი ე ბის მომ სა ხუ რე ბის გან. სპე ცი ა ლუ რად ამ პროდუქ ტის
თ ვის შე იქ მ ნა გან ყო ფი ლე ბა „ბიზნესგუნდი“, რომ ლის წარ მო მად გე
ნე ლი 48 სა ა თით ად რე ურე კავს მგზავრს და უს ვამს ორ შე კითხ ვას: 
1) რა ი მე გან სა კუთ რე ბულს ხომ არ მი ირ თ მევს ბორ ტ ზე და თუ კი, 
მას ეს საკ ვე ბი დახ ვ დე ბა ად გილ ზე, 2) ხომ არ სურს მგზავრს წი ნას
წა რი რე გის ტ რა ცია დრო ის და სა ზო გად და რიგ ში დგო მის თა ვი დან 
ასა რი დებ ლად. დუ ბა ი ში ჩას ვ ლი სას ბიზ ნესმგზავ რებს ემ სა ხუ რე ბათ 
სპე ცი ა ლუ რი VIP გა სას ვ ლე ლიც.  გარ და ამი სა, გვაქვს სა მი სა ხის 
სა კო მუ ნი კა ციო სა შუ ა ლე ბა ბიზ ნესგუნ დის წარ მო მად გენ ლებ თან, ეს 
არის: იმე ი ლი,  მო ბი ლუ რის ნო მე რი და სმსი. ძა ლი ან  მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნია ასე ვე, რომ ბიზ ნეს გუნ დის წარ მო მად გენ ლე ბი 24/7ზე ბა ზი რე
ბუ ლე ბი არი ან აერო პორ ტის ტე რი ტო რი ა ზე იმის თ ვის, რომ მგზავრს 
მშვი დი და კომ ფორ ტუ ლი მგზავ რო ბა ჰქონდეს გა რან ტი რე ბუ ლი. 
ამას თან, მგზავ რებს აქვთ შე საძ ლებ ლო ბა, ისი ა მოვ ნონ იტა ლი უ რი 
რბი ლი ტყა ვის გან შექ მ ნი ლი კომ ფორ ტუ ლი სა ვარ ძ ლე ბით, უმაღ
ლე სი ხა რის ხის მომ სა ხუ რე ბი თა და მრა ვალ ფე რო ვა ნი, უგემ რი
ე ლე სი კერ ძე ბით. ბორ ტ ზე ასე ვე ხელ მი საწ ვ დო მია გა სარ თო ბი 
პროგ რა მე ბით გა ჯე რე ბუ ლი პერ სო ნა ლუ რი ტე ლე ვი ზო რი. სა ქარ თ
ვე ლო ში ბიზ ნეს კ ლა სით ფრე ნა მსურ ველს 2014 წლის 26 იან ვ რი დან 
შე უძ ლი ა, დაინტერესებულმა პირებმა კი და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცი
ის თ ვის უნ და მი მარ თონ ავი ა კომ პა ნი ის გე ნე რა ლურ დისტ რი ბუ ტორ 
კომ პა ნი ა Voyagerს მი სა მარ თ ზე: კოს ტა ვას 46/50, და რე კონ ნო მერ ზე 
2 40 08 08, 2 40 09 09 ან ეწ ვი ონ ვებ გ ვერდს flydubai.com.

— ნინო ნადიბაიძე

რეკლამა

flydubai უკვე 
ბიზნესკლასის 
მომსახურებით

მარიამ ქვრივიშვილი
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სიმდიდრისა და ძალაუფლების შეფასება

LEADERBOARD

იანვარი
ამე რი კელ მა მი ლი არ-

დერ მა ჰო ვარდ მარ კ ს მა 

მა ლი ბუ ში მდე ბა რე 

უძ რა ვი ქო ნე ბა ანო ნი-

მურ რუს მყიდ ველს $75 

მი ლი ო ნად მიჰ ყი და, რაც 

2013 წელს სახ ლის თ ვის 

გა დახ დი ლი ყვე ლა ზე მა-

ღა ლი ფა სი გახ ლავთ.

14 თებერვალი
კარლ იკანმა იყიდა $214 

მილიონის Herbalife-ის 

აქციები, რაც გახდა ეპიკური 

ბრძოლის მიზეზი ბირჟაზე 

ფასების დაწევისთვის 

მოთამაშე ბილ ეკმანთან.

9 აპრილი
ლე ნარდ ლა უ დერ მა მეტ-

რო პო ლი ტე ნის მუ ზე უმს 

გა დას ცა $1,1 მი ლი არ დად 

შე ფა სე ბუ ლი კუ ბიზ მის 

ხე ლოვ ნე ბის კო ლექ ცი ა, 

რო მე ლიც 78 ექ ს პო ნა-

ტის გან შედ გე ბა.

20 მაისი
ბილ გე იტ ს მა გა უს წ რო 

მექ სი კელ კარ ლოს 

სლიმს და კვლავ მო ი პო-

ვა მსოფ ლი ოს უმ დიდ რე-

სი ადა მი ა ნის წო დე ბა.

7 ივნისი
უორენ ბაფეტის Berkshire 

Hathaway-მ და ბრაზილიელი 

მილიარდერის ჯორჯ პაულო 

ლემანის 3G Capital-მა, $28 

მილიარდად შეიძინეს H.J. Heinz Co.

12 ივ ლი სი
1954 წლის სპორ ტუ ლი 

Mercedes-Benz W196-ი, 

რომ ლი თაც ფორ მუ ლა 1-ის 

ლე გენ და რუ ლი მა ნუ ელ ფან ჯო 

გა მო დი ო და, $30 მი ლი ო ნად 

გა ი ყი და, რაც აუქ ცი ო ნი დან 

გა ყი დუ ლი მან ქა ნის ყვე ლა ზე 

მა ღა ლი ფა სი ა.

საფონდო ბაზარი ძალიან 
დიდ ფულს იხდის ხელოვნების 
ნიმუშებში, იშვიათ მანქანებსა და 
გრანდიოზულ უძრავ ქონებაში. 

შეფასების ბარათი

ძალიან კარგი წელი

რო ბერტ პე რა
+$1,5 მი ლი არ დი

წმინ და მო გე ბა წლის 

ბო ლოს:

$2,3 მი ლი არ დი
მა ის ში UbiqUiti 

Network-ის ხელ მ ძღ ვა-

ნელ მა კვლავ მო ი პო ვა 

მი ლი არ დე რის

 სტა ტუ სი.

რიჩარდ შულცე
+$1,9 მილიარდი

წმინდა მოგება წლის 

ბოლოს:

$3,1 მილიარდი
best bUy-ს საცალო 

მოვაჭრეებს შორის 

ყველაზე მაღალი 

ბრუნვა ჰქონდა.

net worth
12/31/12=100

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

70

12/2012 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013

შელდონ 
ადელსონი

+$14,8 მილიარდი
წმინდა მოგება წლის 

ბოლოს:

$37 მილიარდი
Las Vegas saNds-ის 

ხელმძღვანელმა 

წლის ყველაზე დიდი 

შემოსავალი მიიღო 

დოლარში
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28 ივნისი
Shutterstock-ის 

IPO-დან რვა 

თვის შემდეგ 

ჯონ ორინგერი 

მილიარდერი 

გახდა.

3 აგვისტო
Red Sox-ის მფლობელმა, 

ჯონ ჰენრიმ, Boston 

Globe-ი $70 მილიონად 

იყიდა; ორი დღის 

შემდეგ, ჯეფ ბეზოსმა 

$250 მილიონი 

გადაიხადა Washington 

Post-ში.

15 აგვისტო
მილიარდერმა და პირდაპირი 

ინვესტიციების ფონდის 

პარტნიორმა, ჯოშ ჰარისმა, New 

Jersey Devils-ი $320 მილიონად 

იყიდა.

2 სექტემბერი
2012 წლის მაჩ ვე ნე ბე ლით, მსოფ ლი ოს რი გით მეშ-

ვი დე მდი დარ მა ადა მი ან მა აიკე ბა ტის ტამ, რომ ლის 

ქო ნე ბა იმ დრო ის თ ვის $30 მი ლი არდს შე ად გენ-

და, ეს სტა ტუ სი და კარ გა მას შემ დეგ, რაც მი სი 

კუთ ვ ნი ლი ნავ თო ბი სა და გა ზის კომ პა ნი ის OGX-ის 

აქ ცი ე ბი და ე ცა.

29 ოქტომბერი
 $25-მილიარდიანი გარიგების 

შედეგად, მაიკლ დელმა 

დაისაკუთრა თავისივე 

სახელობის კომპიუტერული 

კომპანია.

4 ნოემბერი
მი ლი არ დერ მა და ჰეჯ - ფონდ SAC 

Capital-ის ხელ მ ძღ ვა ნელ მა, სტი-

ვენ კო ენ მა, თან ხ მო ბა გა ნაცხა და 

$1,8 მი ლი არ დის ოდე ნო ბის 

ჯა რი მე ბი სა და სა უ რა ვე ბის გა-

დახ დის თა ო ბა ზე მას შემ დ გომ, 

რაც ის დამ ნა შა ვედ ცნეს ფა სი ან 

ქა ღალ დებ თან და კავ ში რე ბულ 

თაღ ლი თო ბა ში. 

7 ნოემბერი
Twitter-ის IPO ადას ტუ რებს, რომ ევან უილი ამ სი არის მი-

ლი არ დე რი და მან ჯეკ დორ სის ქო ნე ბა ღი რე ბუ ლე ბა ერთ 

დღე ში $450 მი ლი ო ნით გა ზარ და.

12 ნოემბერი
ფრენსის ბეკონის ლუსიან ფროიდის პორტრეტის სამი 

მონახაზი $142 მილიონად გაიყიდა – აუქციონზე გაყიდული 

ხელოვნების ნიმუშის ყველაზე მაღალ ფასად. შემდეგ 

საღამოს სტივენ კოენმა $80 მილიონის ღირებულების 

ხელოვნების ნიმუში გაყიდა, მათ შორის, ენდი უორჰოლის 

ნამუშევრები– $20,3 მილიონად.

15 ნოემბერი
ინტერნეტმაღაზია Zulily-ის აქციების 

ბირჟაზე გატანის შემდეგ მისი 

დამფუძნებელი, მარკ ვადონი, 

მილიარდერი გახდა.

ელონ მასკი
+$4 მილიარდი

წმინდა მოგება წლის 

ბოლოს: 

$6,6 მილიარდი 
მიუხედავად მცირე 

შეფერხებისა, 2013 წელს 

tesLa Motors-ს დიდი 

წინსვლა ჰქონდა.

+200%

+166%
+160% 
+148%

+93%

+67%

+51%

წყარო: InteractIve Data vIa Factset research systems; Forbes. net worth Data through Dec. 10, 2013.

6/2013 7/2013 8/2013 9/2013 10/2013 11/2013 12/2013

რო ბერტ პე რა

რიჩარდ შულცე

ელონ მასკი

უილი ამ ერ ბი

მარკ ცუ კერ ბერ გი

შელდონ ადელსონი

ჯეფ ბეზოსი

ჯეფ ბეზოსი
+$12 მილიარდი

წმინდა მოგება წლის 

ბოლოს:

$35,6 მილიარდი
aMazoN-ის მთავარი 

აღმასრულებელი 

დირექტორის ქონება 

ბოლო ორ წელიწადში 

ორჯერ გაიზარდა.

მარკ ცუ კერ ბერ გი
+$11,3 მი ლი არ დი

წმინ და მო გე ბა წლის ბო-

ლოს:

$23,5 მი ლი არ დი
ივ ლის ში Facebook-მა გა-

ზარ და თა ვი სი iPo-ს ფა სი და 

დე კემ ბერ ში ის s&P 500-ში 

შე ვი და.

უილი ამ ერ ბი
+$1,8 მი ლი არ დი

წმინ და მო გე ბა  

წლის ბო ლოს:

$3,1 მი ლი არ დი
გა სუ ლი წე ლი ocweN 

FiNaNciaL-სთვის წარ მა-

ტე ბუ ლი იყო: ის ეხ მა რე-

ბო და იმ მე სა კუთ რე ებს, 

რო მელ თა უძ რა ვი ქო ნე-

ბის ფას მა და ი წი ა.
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- 2013 წლის მარტში დაფიქსირებული 

Netflix-ის უმაღლესი ფასი/შემოსავლის 
თანაშეფარდება, როდესაც მისი აქციების 

ფასმა $192 შეადგინა. 

Netflix-ის სამომხმარებლო ბაზა 2010 წლიდან გაორმაგდა და 40 
მილიონი შეადგინა, რის შედეგადაც გასულ წელს აქციების ფასი 
გაოთხმაგდა და $375 გახდა. ეს იყო S&P 500-ის საუკეთესო აქცია. მისი 
მთავარი აღმასრულებელი დირექტორის გზა ტრიუმფისკენ ნამდვილი 
ზღაპარია, რომლითაც ნებისმიერი სცენარისტი იამაყებდა.

გზა წარმატებისკენ

იყო რიდ ჰასტინგი
აქციების ფასი

წყარო: InteractIve Data vIa 
Factset research systems.

ინტერნეტტელევიზია
2013 წლის თებერვალში დაიწყო 

სერიალ „ბანქოს სახლის“ ჩვენება, 

რომელიც ძალიან პოპულარული 

გახდა. მან სამი Emmy მოიგო. 

ახალი ფილმისთვის Netflix-ი $3 

მილიარდის დახარჯვას გეგმავს.

კატასტროფა
2011 წელს ჰას ტინ გ მა სცა და Netflix-ი ორ 

კომ პა ნი ად გა ე ყო: Qwikster-ი DVD-თვის 

და Netflix-ი ვი დე ო ნა კა დის თ ვის. მან 

800 000 ხელ მომ წე რი და კარ გა, აქ ცი ა-

თა ფა სი მკვეთ რად შემ ცირ და და სა მი 

კვი რის შემ დეგ მან და ა ნე ბა თა ვი ამ 

გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბას. ვრცელ დე-

ბო და ჭო რი, რომ ის თა ნამ დე ბო ბი დან 

უნ და მო ეხ ს ნათ.

ნაკადი
2007 წელს წარ მო ად გი ნა ვი დე ო ნა კა დის 

სერ ვი სი და სა მი წე ლი გზავ ნი და ფილ მებს 

Xbox-ში, Apple TV-სა და სხვა მოწყო ბი ლო-

ბებ ზე. 2010 წელს ის მი უ ერ თ და S&P 500-ს. 2013 

წელს კონ ტენ ტის ად გი ლობ რი ვი ნა კა დი დან 

მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი უფ რო მა ღა ლი იყო, 

ვიდ რე DVD-ის ჩვე ნე ბე ბის გან.

BLOckBuStER-ის 
დამარცხება

2006 წელს Netflix-მა თავის 6,3 მილიონ 

ხელმომწერს 42 მილიონი DVD-ი 

მიაწოდა. Blockbuster-ი შესუსტდა. მან 

2012 წელს გამოაცხადა, რომ ხურავს 

თავის უკანასკნელ მაღაზიას და 

ელექტრონული ფოსტით შეკვეთების 

მიწოდების სერვისს.

წაგებულის პრიზი
დააწესა Netflix Prize-ი საუკეთესო 

სისტემისთვის, რომელიც 

გათვლიდა, თუ რისი ყურება სურს 

ხალხს. 2009 წელს გამარჯვებულს 

$1 მილიონი გადაუხადა, მაგრამ 

გადაწყვიტა, რომ ამ იდეის 

განხორცილება მოგებიანი აღარ 

იქნებოდა.

ზრდის ტკივილები
2006 წელს Netflix-მა მო აგ ვა რა მის 

წი ნა აღ მ დეგ შე ტა ნი ლი კო ლექ ტი-

უ რი სარ ჩე ლი, აქ ტი ურ მომ ხ მა რებ-

ლე ბის თ ვის ი- მე ი ლე ბის დრო უ ლად 

არ მი წო დე ბის გა მო. 2008 წელს მას 

შე ე ხო ტექ ნო ლო გი უ რი კრი ზი სი, 

რომ ლის დრო საც, შექ მ ნი ლი სირ-

თუ ლე ე ბის გა მო, Softwear-ი აღარ 

გზავ ნი და DVD-ს.

IPO
2002 წელს Netflix-მა აქ ცი ე ბი ბა-

ზარ ზე გა სა ყი დად გა მო ი ტა ნა და 

გა მო ავ ლი ნა, თუ რამ დე ნად მო-

გე ბი ა ნი შე იძ ლე ბა იყოს ბიზ ნე სი. 

Blockbuster-მა, DVD-ის ელექ ტ-

რო ნუ ლი ფოს ტით გაგ ზავ ნა ორი 

წლის მე რე და იწყო. 2003 წელს 

Netflix-ს მი ლი ო ნი მომ ხ მა რე ბე-

ლი ჰყავ და.

APOLLO 13-დან 
NEtFLIx-მდე

1997 წელს იყო Netflix-ის თა-

ნა დამ ფუძ ნე ბე ლი, რო მე ლიც 

შე იქ მ ნა DVD-ის გა ქი რა ვე ბის-

თ ვის ყო ველ თ ვი უ რი ანაზღა-

უ რე ბით და Apollo 13-მ-ის გა-

და ვა დე ბულ მა გა და სა ხა დებ მა 

$40 შე ად გი ნა.

მთა ვა რი აღ მას რუ ლე ბე ლი 
დი რექ ტო რის გა ნათ ლე ბა

1998 წელს მი ი ღო სტენ ფორ დის უნი ვერ სი-

ტე ტის მა გის ტ რის დიპ ლო მი ინ ფორ მა ტი-

კა ში და შექ მ ნა Pure Software-ი, რო მე ლიც 

კონ ტ რო ლი სა და აწყო ბის ინ ს ტ რუ მენ ტებს 

ქმნი და. და კარ გა თავ და ჯე რე ბა, რო გორც 

მთა ვარ მა აღ მას რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა 

და უნ დო და სამ სა ხუ რი დან წა მოს ვ ლა. 1997 

წელს კომ პა ნია $750 მი ლი ო ნად გა ი ყი და და 

მან მი ი ღო თან ხა Netflix-ის შექ მ ნის თ ვის.

აფრიკაში
1983 წელს დაამთავრა ბოუდინ-

კოლეჯი. მუშაობა დაიწყო 

მშვიდობის კორპუსში და ორი 

წლის განმავლობაში სვაზილენდში 

მათემატიკას ასწავლიდა. 
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LEADERBOARD 14 -
ადამ სენდლერის ფილმების 

რაოდენობა, რომლებმაც ქვეყნის 
შიგნით 100 მილიონ დოლარზე 

მეტი შეაგროვეს. 

მაიკლ ჰორვათი და 
მარკ გეინი STRAVA
48 წლის ჰორ   ვათ   მა და 45 წლის გე  ი  ნიმ 2009 წელს შექ   მ   ნეს აპ  -

ლი  კა  ცი  ა, რო  მე  ლიც სა  შუ  ა  ლე  ბას იძ   ლე  ვა აკონ   ტ   რო  ლოთ სირ  -

ბი  ლი ან ვე  ლო  სი  პე  დით სი  ა  რუ  ლი თქვე  ნი სმარ   ტ   ფო  ნის სა  შუ  ა -

ლე  ბით; მი  სი ყვე  ლა  ზე სა  უ  კე  თე  სო მაჩ   ვე  ნე  ბე  ლი ის არის, რომ 

გა  დამ   ხ   დე  ლი წევ   რე  ბი სხვა ად   გი  ლობ   რივ მომ   ხ   მა  რებ   ლებ   თან 

შე  ჯიბ   რე  ბა  ში ებ   მე  ბი  ან, ასე  ვე ეს აპ   ლი  კა  ცია ვარ   ჯი  შის მიზ   ნე  ბის და  სახ   ვის სა  შუ  ა  ლე -

ბა  საც იძ   ლე  ვა. 2013 წელს გა  მომ   გო  ნებ   ლებ   მა გა  ა  ორ   მა  გეს თა  ვი  ანთ მომ   ხ   მა  რე  ბელ  -

თა მსოფ   ლიო ბა  ზა, რა  მაც მა  თი შე  მო  სა  ვა  ლი სამ   ჯერ გა  ზარ   და. ამ აპ   ლი  კა  ცი  ამ მათ 

25 მი  ლი  ო  ნი დო  ლა  რის და  ფი  ნან   სე  ბა მო  უ  ტა  ნა. 

ერიკ ქერილი და 
სედრიკ ჰატჩინგსი WITHINGS
ხუ თი წლის წინ ორ მა ფრან გ მა მე წარ მემ შექ მ ნა სას წო რი Wi-

Fi-ის შე საძ ლებ ლო ბით, რო მე ლიც სხე უ ლის წო ნის, ცხი მი სა და 

კუნ თო ვა ნი ქსო ვი ლის თა ნა ფარ დო ბი სა და კი დევ სხვა მაჩ ვე-

ნებ ლე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას მომ ხ მა რებ ლის სმარ ტ ფონ-

ზე გზავ ნი და. ამას თან ერ თ ვო და ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა, რჩე ვე ბი უკე თე სი შე დე გე ბის 

მი სა ღე ბად. ამ ჟა მად, 54 წლის ქე რილ მა და 37 წლის ჰატ ჩინ გ ს მა, სას წორს სხვა 

მოწყო ბი ლო ბე ბიც და ა მა ტეს, სის ხ ლის წნე ვის სა კონ ტ რო ლო მე ქა ნიზ მის ჩათ ვ ლით 

და შარ შან ზაფხულ ში 30 მი ლი ო ნი დო ლა რის ოდე ნო ბის და ფი ნან სე ბა მი ი ღეს. 

ჯეფ ჰაიმენი  REVOLUTION FOODS
წო ნის და საკ ლე ბად კუ რორ ტ ზე სტუმ რო ბამ 45 წლის ჰა ი მენს 

ისე თი მომ სა ხუ რე ბის დაწყე ბის სურ ვი ლი გა უ ჩი ნა, რო მე ლიც 

მის კლი ენ ტებს 12 თვე ში 10%-დან 15%-მდე წო ნის დაკ ლე ბის 

პერ სო ნა ლი ზე ბულ პროგ რა მებს შე უ მუ შა ვებ და. ამას თან, კლი-

ენ ტებს სა კუ თარ ინ ს ტ რუქ ტო რებ თან შეხ ვედ რის შე საძ ლებ-

ლო ბა ექ ნე ბო დათ Skype-ის სა შუ ა ლე ბით. შე დე გი მშვე ნი ე რი ა. 

ჯეფ ჰა ი მე ნი ირ წ მუ ნე ბა, რომ კლი ენ ტე ბის 90%-ზე მეტ მა, წლის გან მავ ლო ბა ში, 

სა შუ ა ლოდ 20 ფუნ ტი და იკ ლო. მა მა კა ცე ბი სა და ქა ლე ბის რა ო დე ნო ბა თა ნა ბა რი ა. 

Retrofit-ის შე მო სა ვალ მა 15,7 მი ლი ო ნი დო ლა რი შე ად გი ნა, ხო ლო გა სულ წელს 

მი სი მომ ხ მა რებ ლე ბის რა ო დე ნო ბა გა სამ მაგ და. 

თქვენი ჯანმრთელობისთვის
წარმატებული მეწარმეები 

ცდილობთ ძველი ფორმა დაიბრუნოთ 
დღესასწაულებზე გაშლილ სუფრებთან გვარიანი 
მოლხენის შემდეგ? ამ მეწარმეებს თქვენი 
დახმარება სურთ. 

კვირაში რამდენ დღეს ვარჯიშობთ?

50 მილიარდერის გამოკითხვა ჰოლივუდი

ტანწერწეტები მსახიობები, რომლებსაც 
დაუმსახურებლად უხდიან

ადამ სენ დ ლე რი იმ მცი რე რიცხო ვან კო-

ნო ვარ ს კ ვ ლავ თა რიცხვს მი ე კუთ ვ ნე ბა, 

რომ ლებ საც ჯერ კი დევ შე უძ ლი ათ, ერთ 

ფილ მ ში 15 მი ლი ონ დო ლარ ზე მე ტი ანაზღა-

უ რე ბა მო ითხო ვონ. სა კითხა ვი ა, იმ სა ხუ რებს 

კი ის ამას? ჩვე ნი გა მოთ ვ ლე ბის თა ნახ მად, 

მის ბო ლო სამ ფილ მ ზე გა ყი დუ ლი ბი ლე-

თე ბი დან, დო ლა რებ ში შე მო სუ ლი თან ხის 

მი ხედ ვით თუ ვიმ ს ჯე ლებთ, არ იმ სა ხუ რებს. 

მთლი ან მა შე მო სა ვალ მა ფილ მი სა, Jack and 

Jill--ი („ჯეკი და ჯი ლი“), რო მელ შიც მან ტყუ-

პი ითა მა შა, 150 მი ლი ო ნი დო ლა რი შე ად გი ნა, 

მაგ რამ ფილ მის თვით ღი რე ბუ ლე ბა იმ დე ნად 

მა ღა ლი იყო, რომ სა ბო ლოო ჯამ ში გა დამ-

ღე ბი სტუ დია Sony წა გე ბუ ლი დარ ჩა. ფილ მ მა 

That’s My Boy („ეგ ჩე მი ბი ჭი ა“), დი დი მარ ცხი 

გა ნი ცა და. ნუ გე ში: 2012 წლის ანი მა ცი უ რი 

ფილ მი Hotel Transylvania („სასტუმრო ტრან-

სილ ვა ნი ა“) მი სი კა რი ე რის უდი დე სი ჰი ტი ა.

2. კეტრინ ჰეიგლი 3,50 დოლარი ყოველ 
გადახდილ დოლარში.
ფილ მ მა 27 Dresses („27 ქორ წი ლი“), რო მე ლიც 2008 წელს 

გა და ი ღეს, მსა ხი ო ბი რო მან ტი კუ ლი კო მე დი ე ბის დე-

დოფ ლად აქ ცი ა. შემ დეგ კი იყო ისე თი ფილ მე ბის მარ ცხი, 

რო გო რი ცაა Killers („კილერები“) და One for the Money 

(„ის ამას ფუ ლის გა მო აკე თებს“).

3. რიზ უიზერსპუნი 3,90 დოლარი ყოველ 
გადახდილ დოლარზე.
ის სა კუ თა რი კა რი ე რის გა ნახ ლე ბის პრო ცეს შია და თა ვი-

სი ფილ მე ბის შექ მ ნა ზე მუ შა ობს. უნ და ვე ლო დოთ, რომ 

მი სი ანაზღა უ რე ბა მკვეთ რად შემ ცირ დე ბა. 

4. ნიკოლას ქეიჯი 6,00 დოლარი ყოველ 
გადახდილ დოლარზე.
არ ვითვალისწინებთ ანიმაციურ ფილმებს; თუ მათაც 

მივიღებდით მხედველობაში, მაშინ მისი DreamWorks-

ის ჰიტი The Croods („ქრუდსების ოჯახი“) მას უკეთ 

წარმოაჩენდა.

5. ქევინ ჯეიმსი 6,10 დოლარი ყოველ 
გადახდილ დოლარზე.
ის იყო კი ნო ინ დუს ტ რი ის თ ვის ყვე ლა ზე გა რან ტი რე ბუ ლი 

მო გე ბის მომ ტა ნი მსა ხი ო ბი, სა ნამ მარ ცხი არ გა ნი ცა-

და 2012 წელს, ფილ მით Here Comes the Boom („მსუქანა 

რინ გ ზე“).

6. დენზელ ვაშინგტონი 8,30 დოლარი 
ყოველ გადახდილ დოლარზე.
ჰო ლი ვუ დის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე პა ტივ ცე მუ ლი მსა ხი ო-

ბი. მას შე უძ ლია უზარ მა ზა რი თან ხა მო ითხო ვოს ფილ მ ში 

მო ნა წი ლე ო ბის თ ვის, მაგ რამ ყო ველ თ ვის რო დი იმარ ჯ-

ვებს კი ნო გა ქი რა ვე ბის რე ი ტინ გით. 

7. სტივ ქარელი 10 დოლარი ყოველ 
გადახდილ დოლარზე.
ყვე ლა ზე დი დი მარ ცხი გა ნი ცა და ფილ მით, The Incredible 

Burt Wonderstone („წარმოუდგენელი ბარტ უან დერ ს ტო უ-

ნი). ამ ფილ მით მსა ხი ობ მა გა დამ ღებ სტუ დი ას მხო ლოდ 

22 მი ლი ო ნი დო ლა რის შე მო სა ვა ლი მო უ ტა ნა. 

11,1% 

8,9% 

Forbes-ის მსოფლიოს მილიარდერთა სიის 50 წევრის 
ანონიმური გამოკითხვის შედეგები. 

ერთ 
დღეს

არცერთ 
დღეს

28,9%
ორ ან სამ 

დღეს
20%

დაახლოებით 
ხუთ დღეს

31,1%
თითქმის 

ყოველდღე

1. ადამ სენდლერი 
ყოველ გადახდილ 
დოლარში 3,40 დოლარს 
აბრუნებს.
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მოსაზრება
პოლ ჯონსონი – მიმდინარე მოვლენები

ირანთან საქმის მოგვარება 
შეუძლებელია?

იმის და მი უ ხე და ვად, გა სულ 

ნო ემ ბერს ჟე ნე ვა ში ირან თან მიღ წე უ ლი 

შე თან ხ მე ბა აიძუ ლებს თუ არა მას ხე ლი 

აიღოს ბირ თ ვუ ლი იარა ღის შექ მ ნა ზე, ერ-

თი კითხ ვა მა ინც რჩე ბა: სა ერ თოდ რა ში 

სჭირ დე ბა ირანს ბირ თ ვუ ლი იარა ღი? 

ბირ თ ვუ ლი ბომ ბი სა და ბირ თ ვუ ლი 

შე საძ ლებ ლო ბის ქო ნა ერ თი და იგი ვე 

რამ არ არის. პა კის ტანს უკ ვე და ახ ლო-

ე ბით 20 წე ლი ა, რაც ბირ თ ვუ ლი იარა ღი 

აქვს, მაგ რამ მან ვერ შეძ ლო ისე თი 

ეფექ ტი ა ნი გამ შ ვე ბი სის ტე მის შექ მ-

ნა, რო მე ლიც შეძ ლებ და ად გი ლობ რივ, 

მცი რე ზო მის სა მიზ ნე ებ ზე უფ რო მე ტად 

შორ მან ძილ ზე მის გაშ ვე ბას და მი ზან ში 

მოხ ვედ რას. მი უ ხე და ვად ამი სა, ქვეყ ნის 

შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის მე ოთხე დი 

მუდ მი ვად ამ იარა ღის ში ნა უ რი თუ გა-

რე უ ლი ტე რო რის ტე ბის გან დაც ვით არის 

და კა ვე ბუ ლი. პა კის ტა ნის მი ერ ბირ თ-

ვუ ლი იარა ღის ქო ნის მთა ვა რი შე დე გი 

ის არის, რომ მი სი ისე დაც მტრუ ლი 

ურ თი ერ თო ბა ინ დო ეთ თან კი დევ უფ რო 

გა უ ა რეს და. პა კის ტა ნი ფლობს სა შუ ა ლე-

ბებს, რო მელ თა დახ მა რე ბი თაც ინ დო ე-

თის თ ვის ერ თი ან ორი შე მაძ რ წუ ნე ბე ლი 

დარ ტყ მის მი ყე ნე ბას შეძ ლებ და, მაგ რამ 

– სა კუ თა რი არ სე ბო ბის სა ფა სუ რად. ასე 

რომ, ატო მუ რი ბომ ბის ქო ნა ერ თ გ ვა რი 

თვით მ კ ვ ლე ლო ბის აბის ტოლ ფა სია ისე-

თი მე ო რე რი გის ქვეყ ნის თ ვის, რო გო-

რიც პა კის ტა ნი ა. 

გერ მა ნი ა სა და იაპო ნი ას, მსოფ ლი ოს 

ორ უმ ს ხ ვი ლეს და ყვე ლა ზე ეფექ ტი ა ნი 

ეკო ნო მი კის მქო ნე ქვე ყა ნას, არა სო-

დეს აზ რა დაც არ მოს ვ ლი ათ ბირ თ ვუ ლი 

იარა ღის შექ მ ნა. ორი ვე ქვე ყა ნა ნამ დ ვი-

ლად დარ წ მუნ და იმა ში, რომ ამით ბევ რი 

ფუ ლიც და ზო გეს და სა გა რეო და თავ-

დაც ვის პო ლი ტი კაც არაჩ ვე უ ლებ რი ვად 

გა ა მარ ტი ვეს – ისე, რომ მა თი, რო გორც 

ზე სა ხელ მ წი ფო ე ბის, პო ზი ცი ე ბი სუ ლაც 

არ შე სუს ტე ბუ ლა. უნი ვერ სა ლუ რი პო ლი-

ტი კუ რი კონ სენ სუ სი ორი ვე ქვეყ ნის შემ-

თხ ვე ვა ში შემ დე გია – ბირ თ ვულ იარაღ ზე 

და დე ბუ ლი ვე ტო გა ნუ საზღ ვ რე ლი დრო-

ით უნ და დარ ჩეს და ფიქ სი რე ბუ ლი. 

ისე თი აქ ტი უ რი ზე სა ხელ მ წი ფო ე ბის 

გარ და, რო გო რი ცაა აშშ და ჩი ნე თი, ძნე-

ლია ქვეყ ნის პოვ ნა, რო მელ საც სარ გებ-

ლო ბას მო უ ტან და ბირ თ ვუ ლი შე საძ ლებ-

ლო ბა. გა მო ნაკ ლი სი შე იძ ლე ბა რუ სე თი 

იყოს. მი სი 8 500 ან და ახ ლო ე ბით 

ამ დე ნი ატო მუ რი ქო ბი ნი და სა რა კე ტო 

სის ტე მე ბი ვლა დი მირ პუ ტი ნის და ში ნე-

ბი სა და კუნ თე ბის თა მა შის პო ლი ტი კის 

გან ხორ ცი ე ლე ბას ემ სა ხუ რე ბა. მხედ-

ვე ლო ბა ში თუ არ მი ვი ღებთ რუ სე თის 

ბუ ნებ რივ სიმ დიდ რეს, მი სი ეკო ნო მი კუ-

რი სის ტე მა არაშ თამ ბეჭ და ვი ა. ქვე ყა ნა 

უკე თეს სამ სა ხურს გა უ წევ და სა კუ თარ 

თავს, თუ რე სურ სებს თა ვი სი ვე დე ფექ-

ტურ ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა ში და ა ბან დებ და 

და არა სა კუ თა რი თა ვის სამ ხედ რო 

ზე სა ხელ მ წი ფოდ წარ მო ჩე ნა ში. სამ-

წუ ხა როდ, ასე თი გლო ბა ლუ რი რე ვო-

ლუ ცია აზ როვ ნე ბა ში წარ მო უდ გე ნე ლია 

ისე თი შეზღუ დუ ლი პი როვ ნე ბე ბის თ ვის, 

რომ ლე ბიც ამ ჟა მად ქვეყ ნის სა თა ვე ში 

დგა ნან. ისი ნი ამ ჯო ბი ნე ბენ, რო მე ლი მე 

სხვა ქვეყ ნის და სან გ რე ვი და გა სა ნად-

გუ რე ბე ლი სა შუ ა ლე ბე ბი შე ი ნარ ჩუ ნონ, 

ვიდ რე შექ მ ნან ნამ დ ვი ლად თა ნა მედ-

რო ვე ეკო ნო მი კის მქო ნე ქვე ყა ნა, რო მე-

ლიც სარ გებ ლო ბას მო უ ტან და სა კუ თარ 

ხალხს. 

სა სურ ვე ლი 
აზ როვ ნე ბა
ის მი ზე ზე ბი, რო მელ თა გა მო ირანს 

ბირ თ ვუ ლი იარა ღის ქო ნა სურს, მე ტა-

ფი ზი კას თან ან თე ო ლო გი ას თან უფ რო 

ახ ლო სა ა, ვიდ რე მკაცრ სამ ხედ რო 
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პო ლი ტი კას თან. თუმ ცა ერ თი ნაკ ლი მა-

ინც აქვს ამ არ გუ მენტს: თუ ირა ნი ასეთ 

უმ ნიშ ვ ნე ლო სარ გე ბელს იღებს ბირ თ-

ვუ ლი იარა ღი დან, მა შინ რა ტომ არის 

ის რა ე ლი და სა უ დის არა ბე თი, მი სი 

ორი მთა ვა რი მტე რი, ასე შე ში ნე ბუ ლი 

ჟე ნე ვა ში მიღ წე უ ლი პაქ ტის გა მო? რა-

ტო მაა ასე თი ძლი ე რი წი ნა აღ მ დე გო ბა? 

პა სუ ხი ნა თე ლია – ის რა ე ლი სა და 

სა უ დის არა ბე თის (ისევე, რო გორც ამ 

რე გი ო ნის სხვა ქვეყ ნე ბის, კერ ძოდ, 

კა ტა რის) სამ ხედ რო, ეკო ნო მი კუ რი და 

დე მოგ რა ფი უ ლი რე სურ სე ბის გე ოგ რა-

ფი უ ლი კონ ცენ ტ რა ცი ის გა მო, ორი ვე 

სა ხელ მ წი ფო გან სა კუთ რე ბით მგრძნო-

ბი ა რე/ მოწყ ვ ლა დია თუნ დაც ერ თი, 

გა მა ნად გუ რე ბე ლი დარ ტყ მის მი მართ. 

პრაქ ტი კუ ლი რე ა ლო ბის ტერ მი ნე ბით 

რომ ვი ლა პა რა კოთ, სა ეჭ ვო ა, რომ 

ირან მა უახ ლო ეს მო მა ვალ ში თუნ დაც 

ერ თი ბირ თ ვუ ლი იარა ღის აფეთ ქე-

ბა შეძ ლოს ამ ორი ქვეყ ნის სა ჰა ე რო 

სივ რ ცე ში, მაგ რამ ის რა ე ლი სა და 

სა უ დის არა ბე თის სამ ხედ რო და გეგ მ ვის 

ორ გა ნო ებს არა აქვთ ისე თი შეც დო მის 

დაშ ვე ბის უფ ლე ბა, რო მე ლიც საფ რ თხეს 

შე უქ მ ნი და მა თი ერე ბის სი ცოცხ ლეს. 

ირა ნის მიმ დი ნა რე ბირ თ ვუ ლი საქ მი ა-

ნო ბა წარ მო ად გენს რო გორც სამ ხედ რო, 

ისე ფსი ქო ლო გი ურ პრობ ლე მას. 

რა უნ და გა ა კე თონ ის რა ელ მა და სა-

უ დის არა ბეთ მა, რომ თა ვი უსაფ რ თხოდ 

იგ რ ძ ნონ? ირან მა ოფი ცი ა ლუ რად უნ და 

გა ნაცხა დოს უარი მის მი ერ სა გა რეო პო-

ლი ტი კა ში და სა ხულ ძი რი თად მიზ ნებ ზე, 

რო მელ თა შო რი საა ებ რა უ ლი სა ხელ მ წი-

ფოს და სუ ნი ტუ რი სა მე ფოს დან გ რე ვა 

და ყვე ლა მა თი ბირ თ ვუ ლი და ნად გა რის 

გა ნად გუ რე ბა, იმ და ნად გა რე ბის ჩათ ვ-

ლით, რომ ლე ბიც სრუ ლი ად მშვი დო ბი ან 

ენერ გე ტი კულ მიზ ნებს ემ სა ხუ რე ბა. ეს 

მე ტის მე ტად დი დი მოთხოვ ნა ა, რთუ ლი 

ამო ცა ნაა და ნაკ ლე ბად შე საძ ლე ბე-

ლი ა, რომ ოდეს მე შეს რულ დეს. თუმ ცა, 

ვი ნა ი დან რო გორც ის რა ე ლი, ისე სა უ დის 

არა ბე თი რე ა ლის ტე ბი არი ან, ალ ბათ, 

100%-იან უსაფ რ თხო ე ბა ზე ცო ტა თი 

ნაკ ლებ ზე მა ინც ეც დე ბი ან შე თან ხ მე ბას. 

მთა ვა რი სა კითხია ჟე ნე ვის შე თან ხ მე ბა, 

რო მე ლიც სავ სეა ირა ნის სა სარ გებ ლოდ 

მოქ მე დი ხარ ვე ზე ბით და და მო კი დე-

ბუ ლია – სა ერ თა შო რი სო ოქ მე ბის თ ვის 

უჩ ვე უ ლოდ დი დი ხა რის ხით – ხელ მომ წე-

რი მხა რე ე ბის კე თილ სინ დი სი ე რე ბა სა 

და პი რა დი სიტყ ვის შეს რუ ლე ბა ზე. 

მას შემ დეგ, რაც ირან ში ერ თი თა ო-

ბის წინ ძა ლა უფ ლე ბა მო ლებ მა ჩა იგ დეს 

ხელ ში, ქვე ყა ნამ ვე ლუ რი და სის ხ ლი ა ნი 

მუ ქა რე ბის დი დი გა მოც დი ლე ბა და აგ-

რო ვა. მას და ახ ლო ე ბით იგი ვე პო ზი ცია 

უკა ვი ა, რაც ჰიტ ლე რულ გერ მა ნი ას ეკა ვა 

წი ნა სა უ კუ ნის 30-იან წლებ ში. არა ვინ 

ენ დო ბა ირანს და მის ლი დე რებ თან 

გა რი გე ბა მთლი ა ნად იმა ზეა და მო კი დე-

ბუ ლი, რა დად გე ბა რის კის წი ნა შე. თუ კი 

თქვენ საფ რ თხეს მთელ ქვე ყა ნას და 

ხალხს უქ მ ნით – რო გორც ის რა ე ლე ლე ბი 

და სა უ დის არა ბე ბი, – მა შინ, თუ სა ოც რე-

ბა არ მოხ და, გა რი გე ბა არ შედ გე ბა. 
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მოსაზრება
რიჩ კარლგაარდი - ინოვაციის წესები

ხანგრძლივი წარმატება
სუსტი უპირატესობით 

მიღწეული სრულყოფილება
უმე ტეს კომ პა ნი ებ ში და მე ნე
ჯერ თა უმე ტე სო ბას შო რის უხ სო ვა რი 

დრო ი დან არ სე ბობს ზო გა დი ეგ ზის ტენ-

ცი ა ლუ რი და ვა ერთ სა კითხ თან და კავ-

ში რე ბით. ეს არის პა ექ რო ბა ძლი ერ 

(ფინანსურ სიმ ტ კი ცე ზე და ფუძ ნე ბუ ლი) და 

სუსტ (რომელიც კულ ტუ რუ ლი ფა სე უ ლო ბე-

ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას ეყ რ დ ნო ბა) უპი რა ტე-

სო ბებს შო რის. რო მე ლი ტი პის უპი რა ტე-

სო ბე ბის კენ – ძლი ე რი სა თუ სუს ტის კენ 

– უნ და იყოს მი მარ თუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლის ყუ რადღე ბა? თი თო ე-

უ ლი კომ პა ნი ის თ ვის არ სე ბობს სწო რი 

პა სუ ხი და ეს პა სუ ხი წლი დან წლამ დე 

იც ვ ლე ბა. მაგ რამ ჩე მი დაკ ვირ ვე ბი დან 

გა მომ დი ნა რე, აშ კა რა ა, რომ კომ პა ნი ის 

ბევ რი ხელ მ ძღ ვა ნე ლი მე ტის მე ტად მცი რე 

დროს უთ მობს სუსტ უპი რა ტე სო ბას, რის 

გა მოც, სა ბო ლოო ჯამ ში, ამ შეც დო მის- 

 თ ვის სა ფა სუ რის გა დახ და უწევთ. 

ამ შეც დო მას სა მი მთა ვა რი მი ზე ზი 

გა ნა პი რო ბებს: 

• ძლი ე რი უპი რა ტე სო ბის სი დი დის გა ზომ-

ვა უფ რო იოლი ა. ძლი ე რი უპი რა ტე სო ბის 

და დე ბი თი მხა რე ე ბის რა ო დე ნობ რი ვი 

მაჩ ვე ნებ ლე ბი, რო გო რი ცაა სიჩ ქა რე, 

ღი რე ბუ ლე ბა, მი წო დე ბის სის ტე მე ბი, 

ლო გის ტი კა და კა პი ტა ლის ეფექ ტი ა ნო ბა, 

კარ გად არის გა გე ბუ ლი. მო ნა ცე მე ბის 

შეკ რე ბა, მა თი ანა ლი ზის გა კე თე ბა და 

მარ თ ვა შე და რე ბით იოლი ა. 

• წარ მა ტე ბუ ლი ძლი ე რი უპი რა ტე სო ბის 

მქო ნე ინ ვეს ტი ცია გა ცი ლე ბით სწრა ფად 

აბ რუ ნებს და ბან დე ბულ თან ხებს. ისეთ 

ტექ ნო ლო გი ებ ში ფუ ლის და ბან დე ბა, 

რომ ლე ბიც ამ ცი რე ბენ ხარ ჯებს ან დროს 

მი წო დე ბის სის ტე მა ში, რთულ თავ სა ტეხს 

არ უნ და წარ მო ად გენ დეს. 

• გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რე ბი, ფი ნან სუ რი 

დი რექ ტო რე ბი, მთა ვა რი ოპე რა ტი უ ლი 

დი რექ ტო რე ბი, დი რექ ტორ თა საბ ჭო ე-

ბი და აქ ცი ო ნე რე ბი ფი ნან სე ბის ენა ზე 

სა უბ რო ბენ. ეს ადამიანები, რომ ლე ბიც 

კომ პა ნი ის, ასე ვთქვათ, ძლი ე რი უპი-

რა ტე სო ბის მომ ხ რე ებს წარ მო ად გე ნენ, 

გა მოც დი ლე ბი არი ან და, ციფ რებ თან მი-

მარ თე ბით, თავს კომ ფორ ტუ ლად გრძნო-

ბენ. ტვი ნის მარ ცხე ნა ნა ხე ვარ ს ფე როს 

ამ ტი ტა ნე ბის თ ვის სუს ტი უპი რა ტე სო ბა 

ისე გა მო ი ყუ რე ბა, რო გორც მხატ ვ რე ბის, 

იდე ა ლის ტე ბის, ჰი პე ბის, პო ე ტე ბის, ფსი-

ქო თე რა პევ ტე ბი სა და კა ცობ რი ო ბის კე-

თი ლის მ ყო ფელ თა სა მე ფო. ეს და სა ბამს 

აძ ლევს მარ სი სა და ვე ნე რას წი ნა აღ მ დე-

გობ რივ დი ნა მი კას. 

მაგ რამ საკ მა რი სია კი ეს მი ზე ზი 

იმი სათ ვის, რომ ძლი ე რი უპი რა ტე სო ბა 

ვამ ჯო ბი ნოთ და უფ რო სარ წ მუ ნო იარა-

ღად მი ვიჩ ნი ოთ დრო ი სა და ფუ ლის თ ვის 

გა მარ თულ ბრძო ლა ში? არა, უბ რა ლოდ 

ეს უფ რო იოლი საქ მე ა. ნე ბა მო მე ცით, 

და გიმ ტ კი ცოთ თქვე ნი კომ პა ნი ის სუსტ 

უპი რა ტე სო ბა ში ცო ტა ო დე ნი დრო ი სა და 

ფუ ლის და ბან დე ბის გო ნივ რუ ლო ბა. 

• სუს ტი უპი რა ტე სო ბის ისეთ ატ რი ბუ ტებს, 

რო გო რი ცაა ნდო ბა, გუნ დუ რი მუ შა ო-

ბა, გე მოვ ნე ბა და ის ტო რი ა, შე დე გად 

მო აქვთ ბრენ დის უკეთ ცნო ბა დო ბა და 

აღი ა რე ბა, უფ რო მა ღა ლი მო გე ბის ზღვა-

რი, სა ფონ დო ბაზ რის უფ რო მა ღა ლი 

ანა ლი ტი კუ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბი, უფ რო 

ერ თ გუ ლი მომ ხ მა რებ ლე ბი და უფ რო 

მა ღა ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის მქო ნე თა-

ნამ შ რომ ლე ბი. სუს ტი უპი რა ტე სო ბის 

მქო ნე სრულ ყო ფი ლე ბა არის ბი ლე თი 

Commodityville-ში მო სახ ვედ რად. 

• ის კომ პა ნი ე ბი, რომ ლე ბიც მარ თ ვას 

სუსტ უპი რა ტე სო ბა ზე დაყ რ დ ნო ბით 

აწარ მო ე ბენ, უკეთ არი ან მომ ზა დე ბუ ლი 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სტრა ტე გი უ ლი შეც დო მის 

დაშ ვე ბით ან კა ტას ტ რო ფუ ლი ნგრე ვით 

გა მოწ ვე უ ლი შე დე გე ბის და საძ ლე ვად, 

მა შინ რო დე საც იმა ვე პი რო ბებ ში სუს ტი 

უპი რა ტე სო ბის არ მ ქო ნე კომ პა ნი ე ბი 

შე იძ ლე ბა ვერ გა დარ ჩ ნენ. ერ თ გუ ლე ბა, 

სიყ ვა რუ ლი და საქ მი სად მი თავ და დე ბა 

რიჩ კარლგაარდი არის Forbes-ის გამომცემელი. მისი უკანასკნელი სტატიებისა და ბლოგების სანახავად ეწვიეთ გვერდს 

www.Forbes.coM/karLgaard.
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სუსტიუპირატესობისმტკიცედივიდენ

დებია.

ძლიერიუპირატესობისძალააუცი

ლებელიასიცოცხლისადაკონკურენტუ

ნარიანობისშესანარჩუნებლად,მაგრამ

ისმხოლოდმომენტალურისარგებლის

მომტანია.ძლიერიუპირატესობისკლო

ნირებაუფროადვილია,ვიდრესუსტი

უპირატესობისძალისა,განსაკუთრებით

–ტექნოლოგიაზეფასებისდაცემისა

დამისიხელმისაწვდომობისგაზრდის

პირობებში.Appleისბრწყინვალედიზა

ინიდაერთგულიფანებისბაზა–სუსტი

უპირატესობისდამახასიათებელიდადე

ბითიმხარეები–უფროგანაპირობებენ

Appleისხანგრძლივპოპულარობას,

ვიდრეძლიერიუპირატესობისისეთიმა

ხასიათებლები,როგორიცაამომარაგე

ბისსისტემადაკაპიტალისეფექტიანობა,

რაცუნდადიდიმნიშვნელობაჰქონდეთ

მათ.

რაგანსაზღვრავსStarbucksის

სერიოზულკონკურენტუნარიანობას?

საუკეთესოყავა?არა,ალბათ,უფრო

ხალხი,რომლებსაცყავაუყვართ.შედა

რებითიაფფასიანიადგილმდებარეობა?

სრულიადსაპირისპირორამ.სწორედ

Starbucksისსუსტუპირატესობაზედა

ფუძნებულისრულყოფილებისთვისაა

დამახასიათებელინდობა,ერთგულიდა

მხიარულითანამშრომლები,რაც,უდა

ვოდ,კმაყოფილებისმომგვრელიგამოც

დილებისშექმნასუზრუნველყოფს.

Dellისდაბრუნება
DellComputerი(ახლაუბრალოდ

Dellი)1990იანწლებშიყველაზე

სწრაფადმზარდამერიკულსაფონდო

ბაზარსქმნიდა.1990წლის1იანვარს

ამკომპანიაშიგანხორციელებულმა

1000დოლარიანმაკაპიტალდაბანდებამ

10წლისშემდეგ1მილიონიდოლარიმო

იტანა.1990იანიწლებისგანმავლობაში

Dellმაქარიშხალივითჩაუქროლადაგა

უსწროთავისკონკურენტებს:Gatewayს,

CompaqსდაHewlettPackardს.ამ

კომპიუტერულიფირმისძლიერუპირატე

სობაზედაფუძნებულისრულყოფილება

მისიდამფუძნებლის,მაიკლდელის,

მიეროპერატიულიდამომარაგების

სისტემისკენმიმართულიაქცენტის

გაძლიერებისშედეგიიყო.Dellისლე

გენდარულობაგანპირობებულიიყო

უნაკლოუნარებით,რომელთაშორის

იყოღირებულებისმკაცრიკონტროლი,

ლოგისტიკისორგანიზებისოსტატობადა

მომარაგებისმაღალიტემპი.ვერცერთი

კომპიუტერებითმოვაჭრეკომპანიავერ

შეედრებოდაDellსბრწყინვალეშემო

თავაზებების,დაბალიფასების,საკმაოდ

კარგიხარისხისადასწრაფიმიწოდების

თვალსაზრისით.

Dellისამგვარუნაკლოეფექ

ტიანობასშესანიშნავიშედეგიმოჰქონ

დაიმეპოქაში,როდესაცსაინფორმაციო

ტექნოლოგიებისდეპარტამენტებიპერ

სონალურდასამაგიდოკომპიუტერებს

ყიდულობდნენთანამშრომლებისთვის.

მაგრამმისიუპირატესობებიდაიჩრ

დილასმარტფონებისადატაბლეტების

ეპოქისმოსვლასთანერთად–მაშინ,

როდესაცთანამშრომლებმათავიანთი

საკუთარიკომპიუტერებითდასხვატექ

ნოლოგიურიმოწყობილობებითდაიწყეს

სამუშაოსშესრულება.

ახლაDellიკერძოკომპანიაა.ამიტომ

მასკიდევერთხელმიეცაშანსი,იბრძო

ლოსწარმატებისმოსაპოვებლადაქცი

ონერებისგვერდისავლით,რომელთა

მეთვალყურეობისგარეშეკომპანიაერთ

ნაბიჯსაცვერგადადგამს.ჯერჯერობით

მონაცემებიიმედისმომცემია.ისწინას

წარიხდისკრედიტითაღებულდავალი

ანებას,ხოლომისითანამშრომლების

მებრძოლისულიაღმავლობისგზაზეა.ეს

მხოლოდდასაწყისია.

მაგრამDellისთვისასევეაუცილე

ბელიასაკუთარისუსტიუპირატესობის

ხელახლააღმოჩენა.მანუნდამოგვხიბ

ლოსთავისიახალიპროდუქციითადა

მომსახურებით.მანუნდააღგვიძრას

გრძნობები,რომლებიცგვაიძულებენ

ვიზრუნოთმასზედამისმისიაზე;უნდა

გვიხაროდესმისიწარმატება,როგორც

ოდესღაც.სტივჯობსმათავისდროზეხე

ლახლადაიჭირაAppleისსუსტიუპირა

ტესობა.მაიკლაისნერმაDisneyკვლავ

ამაღელვებელიგახადა.Dellსაცძალუძს

იმავესგაკეთებადამემჯერა,რომის

ამასაკეთებს.

გვეწვიეთ განახლებულ ვებგვერდზე

www.forbes.ge
გვიპოვეთ ყველგან: 

facebook.com/forbesgeo

youtube.com/forbesgeorgian

linkedin.com/company/forbesgeorgia

twitter.com/forbesgeorgian

pinterest.com/forbesgeorgia

instagram.com/forbesgeorgia
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მოსაზრება
სანდრო თარხან-მოურავი – ინოვაციის წესები

გენმოდიფიცირებული საფრთხე  
თუ ბუნებრივი პოპულიზმი?

თე ბერ ვ ლის და საწყის ში ცხრა 

ქარ თულ სა იტ ზე გა მოჩ ნ და „ხმამაღალი“ 

სა თა უ რი: „საქართველო ცოცხა ლი გენ-

მო დი ფი ცი რე ბუ ლი ორ გა ნიზ მე ბის თ ვის 

და ხუ რულ ტე რი ტო რი ად ცხად დე ბა“. სა-

თა უ რის ში ნა არ სი, რბი ლად რომ ვთქვათ, 

გა და ჭარ ბე ბუ ლი გა მოდ გა. თუმ ცა ზე და პი-

რულ მა ჟურ ნა ლის ტი კამ უნებ ლი ეთ მა ინც 

შეგ ვახ სე ნა, რომ გენ მო დი ფი ცი რე ბულ 

(გმ) საკ ვებ ში უკეთ გარ კ ვე ვის დრო ა.

გმ-პრო დუქ ცია არაა მხე ცის ნი შა ნი, 

მა ი ას კა ლენ და რი, მუ დამ კარს მომ დ გა რი 

აპო კა ლიფ სი ან ჩი პი, რო მე ლიც ჩვი ლებს 

დღე დღე ზე უნ და ჩა უდ გან. გმ-პრო დუქ ცია 

შემ დ გა რი რე ა ლო ბა ა. 2009 წლის მო ნა-

ცე მე ბით, აშ შ - ში სო ი ას, ბამ ბის, სი მინ დი-

სა და შაქ რის ჭარ ხ ლის პლან ტა ცი ე ბის 

80%-ზე მე ტი გენ მო დი ფი ცი რე ბულ ჯი შებს 

ეკა ვა.

დის კუ სი ე ბი გმ-ტექ ნო ლო გი ე ბის 

საფ რ თხე ებ ზე, სარ გე ბელ სა და კა ნონ-

მ დებ ლო ბა ზე მთელ მსოფ ლი ო ში მიმ-

დი ნა რე ობს. მიდ გო მე ბი გან ს ხ ვავ დე ბა. 

შე და რე ბით ლმო ბი ე რია აშშ, ბრა ზი ლი ა, 

ჩი ნე თი, რომ ლებ საც გმ-მო სავ ლის 

დი დი ნა წი ლი მოჰ ყავთ. უფ რო მკაც რია 

ევ რო კავ შირ ი. გა სარ კ ვე ვი ჯერ კი დევ 

ბევ რი ა: პირ ვე ლი გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი 

პრო დუქ ტი – პო მი დო რი, რო მე ლიც ნე ლა 

მწიფ დე ბა – 1994 წელს გა ი ყი და. თუმ ცა 

ჭრე ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რი სა და 

სა კა ნონ მ დებ ლო მიდ გო მე ბის მი უ ხე და-

ვად, გმ-ტექ ნო ლო გი ე ბის დამ ც ვე ლე ბი 

ასე უ ლო ბით სა მეც ნი ე რო ნაშ რო მის 

ანა ლიზს იშ ვე ლი ე ბენ და ამ ტ კი ცე ბენ, 

რომ გენ მო დი ფი ცი რე ბულ საკ ვებს არ 

უკავ შირ დე ბა თვი სებ რი ვად ახა ლი საფ-

რ თხე ე ბი.

რა ხდე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში: იდე ა, რომ 

„გენმოდიფიცირებული პრო დუქ ცი ის გან 

თა ვი სუ ფა ლი ზო ნა“ უნ და გავ ხ დეთ, ჯერ 

კი დევ 2007 წელს გა ნი ხი ლე ბო და. სხვა- ფ
ო
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დას ხ ვა დროს კა ნონ პ რო ექ ტის გა ტა ნას 

ცდი ლობ დ ნენ დე პუ ტა ტე ბი ზუ რაბ ტყე-

მა ლა ძე და გი ორ გი გო გუ ა ძე. 2009 წელს 

ხე ლი სუფ ლე ბამ და ად გი ნა, რომ სა ჭი როა 

გმ-ინ გ რე დი ენ ტე ბის შემ ც ვე ლი პრო-

დუქ ცი ის ევ რო კავ ში რის სტან დარ ტით 

(0,9%-ზე მე ტი შემ ც ვე ლო ბის შემ თხ ვე ვა-

ში) მარ კი რე ბა. ამ დად გე ნი ლე ბის გან-

ხორ ცი ე ლე ბა 2013 წლის თ ვის გა და ი დო 

და, რო გორც დრომ აჩ ვე ნა, არც შარ შან 

დაწყე ბუ ლა. სა მა გი ე როდ, გა ცოცხ ლ-

და „დახურული ტე რი ტო რი ის“ (იმავე 

„თავისუფალი ზო ნის“) იდეა და პარ ლა-

მენ ტ ში კა ნო ნის გან ხილ ვაც და იწყეს. 

ში ნა არ სი, რო მე ლიც ხე ლი სუფ ლე ბამ 

გმ-ორ გა ნიზ მე ბის თ ვის „დახურული ტე-

რი ტო რი ის“ კონ ცეფ ცი ა ში ჩა დო, მთლად 

„დახურულობას“ არ გუ ლის ხ მობს. კა ნონ-

პ რო ექ ტით არ იზღუ დე ბა მზა გენ მო დი-

ფი ცი რე ბუ ლი საკ ვე ბის შე მო ტა ნა. მი სი 

სა მიზ ნე მხო ლოდ ქარ თ ვე ლი ფერ მე რე ბი 

და მწარ მო ებ ლე ბი არი ან: კა ნო ნის მი ღე-

ბის შემ თხ ვე ვა ში, აიკ რ ძა ლე ბა სა ქარ თ ვე-

ლო ში გმ-თეს ლის შე მო ტა ნა და კო მერ ცი-

უ ლი მიზ ნე ბით გმ-მცე ნა რე ე ბის მოყ ვა ნა.

რო გორც დე პუ ტატ გი ორ გი ცა გა რე იშ-

ვი ლის გან მარ ტე ბი დან ირ კ ვე ვა, ჩა ნა ფიქ-

რი ევ რო პულ ბა ზარ ზე „ეკოლოგიურად 

სუფ თა პრო დუქ ცი ით“ გას ვ ლა ა, რად-

გან სა ქარ თ ვე ლო ასე თი პრო დუქ ცი ის 

„უკანასკნელი კუნ ძუ ლი ა“ კონ ტი ნენ ტ ზე. 

იდეა სა ფუძ ველს მოკ ლე ბუ ლი არა ა: 

გმ-ნა წარ მის დამ ც ველ თა მეც ნი ე რუ ლი 

არ გუ მენ ტე ბის მი უ ხე და ვად, მოთხოვ ნა 

ყვე ლა ფერ „ბუნებრივზე“ და სავ ლეთ ში 

ნამ დ ვი ლად არ სე ბობს. თუმ ცა იმის სა-

ფუძ ვე ლი, რომ პრო ექ ტი დარ ჩეს მო რიგ 

ქარ თულ იოლად გამ დიდ რე ბის ოც ნე ბად, 

კი დევ უფ რო დი დი ა.

ბა ზარ ზე გან სა კუთ რე ბუ ლი პო ზი-

ცი ე ბის და კა ვე ბა და „უკანასკნელი 

კუნ ძუ ლის“ იმი ჯის შექ მ ნა გა ჭირ დე ბა. 

რე ა ლუ რად სა ქარ თ ვე ლო არ იქ ნე ბა 

ერ თა დერ თი „დახურული ტე რი ტო რი ა“, 

არც ევ რო პა ში, არც მის გა რეთ: მსგავ სი 

ან კი დევ უფ რო მკაც რი შეზღუდ ვე ბი უკ ვე 

შე მო ღე ბუ ლი ა, მა გა ლი თად, ბულ გა რეთ ში 

(2010 წლი დან), ვე ნე სუ ე ლა ში (2004-დან), 

ეკ ვა დორ ში (2008-დან). ევ რო პის ბა ზარ-

ზე, რო მელ საც ცა გა რე იშ ვი ლის ოც ნე ბე ბი 

უკავ შირ დე ბა, პრო დუქ ტის გმ-შემ ც ვე-

ლო ბის დად გე ნის თ ვის მწარ მო ე ბე ლი 

ქვეყ ნის ცოდ ნა სა ერ თოდ უმ ნიშ ვ ნე ლო ა. 

გმ-საკ ვე ბის მარ კი რე ბა ისე დაც სა ვალ-

დე ბუ ლო ა. მყიდ ვე ლი თა ვი სუფ ლად 

გა არ ჩევს გენ მო დი ფი ცი რე ბულს არა გენ-

მო დი ფი ცი რე ბუ ლის გან, გე ოგ რა ფი ით 

და ინ ტე რე სე ბის გა რე შე.

ბევ რად იოლია შე საძ ლო უარ ყო ფი თი 

შე დე გე ბის პროგ ნო ზი რე ბა. ად გი ლობ რი-

ვი მწარ მო ებ ლე ბის თ ვის გმ-ტექ ნო ლო გი-

ე ბის აკ რ ძალ ვა ნიშ ნავს ეკო ნო მი კუ რად 

წა გე ბი ან მდგო მა რე ო ბა ში ჩა ყე ნე ბას. 

გმ-ტექ ნო ლო გი ე ბი ძი რი თა დად სოფ-

ლის მე ურ ნე ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ზრდას 

ემ სა ხუ რე ბა. მარ ტი ვად რომ ვთქვათ, აძ-

ლევს მწარ მო ე ბელს ნაკ ლებ ფა სად მე ტი 

მო სავ ლის მი ღე ბი სა და მე ტის გა ყიდ ვის 

სა შუ ა ლე ბას. აკ რ ძალ ვის შე დე გად, ად გი-

ლობ რივ ბიზ ნესს გრძელ ვა დი ა ნად კი დევ 

უფ რო გა უ ჭირ დე ბა იაფი პრო დუქ ცი ის 

ნიშ ში იმ პორ ტ თან შე ჯიბ რე ბა. შე დე გად, 

გა იზ რ დე ბა იმ პორ ტ ზე გა და სა ხა დე ბის 

აწე ვის ცდუ ნე ბაც, რაც მომ ხ მა რებ ლის 

ჯი ბეს ორ მა გად და არ ტყამს. ქარ თუ ლი 

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ტექ ნო ლო გი უ რი ჩა-

მორ ჩე ნა, რო მე ლიც ისე დაც დრა მა ტუ ლი ა, 

შე უქ ცე ვა დი გახ დე ბა. 

ეკო ნო მი კუ რი შე დე გე ბის გარ და, 

ცხა დი ა, ინ ტე რესს იწ ვევს ჯან მ რ თე ლო-

ბის სა კითხიც. რო გორც უკ ვე ვთქვით, 

კა ნონ პ რო ექ ტი გმ-ნა წარ მის შე მო ტა ნას 

არ კრძა ლავს. თუ გმ-პრო დუქ ცი ას რა მე 

და მა ტე ბი თი საფ რ თხე ე ბი უკავ შირ დე ბა, 

ქარ თ ვე ლი მომ ხ მა რებ ლის თ ვის ეს საფ-

რ თხე ე ბი შე ნარ ჩუნ დე ბა. გან ვი თა რე ბულ 

ქვეყ ნებ ში გმ-ტექ ნო ლო გი ებს ძი რი თა-

დად ორი მი მარ თუ ლე ბით აკ რი ტი კე ბენ: 

პირ ვე ლი: გმ-საკ ვე ბის ადა მი ა ნის ჯან მ-

რ თე ლო ბა ზე შე საძ ლო გავ ლე ნა ა, მე ო რე: 

გმ-ორ გა ნიზ მე ბის გავ ლე ნა გა რე მო ზე 

და სხვა ორ გა ნიზ მე ბის „დაბინძურების“ 

საფ რ თხე. 

სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბა „კარგად 

არის ინ ფორ მი რე ბუ ლი“ გმ-ნა წარ მის 

მოხ მა რე ბის საფ რ თხე ე ბის შე სა ხებ 

– გვამ შ ვი დებს მწვა ნე თა მოძ რა ო ბის 

გმ-ორ გა ნიზ მე ბის სა წი ნა აღ მ დე გო კამ პა-

ნი ის კო ორ დი ნა ტო რი გი ორ გი მაღ რა ძე 

„რეზონანსის“ 2010 წლის სტა ტი ა ში. აქ 

ერ თ ბა შად ორ გავ რ ცე ლე ბულ პრობ ლე-

მას ვაწყ დე ბით. კამ პა ნი ის სა ხელ წო დე ბა 

(„გმ-ორ გა ნიზ მე ბის სა წი ნა აღ მ დე გო“) 

თა ვის თა ვად გა მო ხა ტავს არ ც თუ მი უ კერ-

ძო ე ბელ და მო კი დე ბუ ლე ბას, რო მე ლიც 

მთელ მსოფ ლი ო ში მოქ მედ უამ რავ 

აქ ტი ვის ტურ ორ გა ნი ზა ცი ას აერ თი ა ნებს. 

გმ-ტექ ნო ლო გი ე ბის აკ რ ძალ ვა მათ თ ვის 

თვით მი ზა ნი ა, იმის მი უ ხე და ვად, ზი ა ნია 

მე ტი თუ სარ გე ბე ლი, ხოლო მო სახ ლე-

ო ბის „კარგად ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა“ 

გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი ორ გა ნიზ მე ბის სა-

კითხ ში რე ა ლუ რად იმ ქვეყ ნე ბის თ ვი საც 

კი მი უღ წე ვე ლი ა, სა დაც თე მა ოცი წე ლია 

უწყ ვე ტად გა ნი ხი ლე ბა.

სე რა ლი ნის საქ მე
ან ტი-გმ-აქ ტი ვის ტე ბის ერ თ -ერ თი საყ ვა-

რე ლი გზავ ნი ლი ა, რომ გმ-ტექ ნო ლო გი ე-

ბის გა მა მარ თ ლე ბე ლი ნაშ რო მე ბის უკან 

ყო ველ თ ვის დგა ნან „ხარბი კორ პო რა ცი-

ე ბი“. ის, რაც უფ რო რთუ ლი და სა ნა ხი ა, 

სა წი ნა აღ მ დე გო ბიზ ნე სინ ტე რე სე ბის 

არ სე ბო ბა ა. გმ-ტექ ნო ლო გი ებ თან ბრძო-

ლა მო გე ბი ა ნია რო გორც ავან ტი უ რის ტე-

ბის თ ვის, რომ ლე ბიც პირ და პი რი გზით 

აკე თე ბენ ფულს ხალ ხის და ში ნე ბით, ისე 

გმ-პროდუქცია არაა მხეცის ნიშანი, მაიას 
კალენდარი, მუდამ კარს მომდგარი 
აპოკალიფსი ან ჩიპი, რომელიც ჩვილებს 
დღე დღეზე უნდა ჩაუდგან. გმ-პროდუქცია 
შემდგარი რეალობაა.
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„ორგანული“ პრო დუქ ცი ის მწარ მო ებ ლე-

ბი სა და ლო ბის ტე ბის თ ვის.

შარ შან წინ სექ ტემ ბერ ში ფრან გ მა ჟილ 

-ე რიკ სე რა ლი ნიმ გა მო აქ ვეყ ნა ნაშ რო მი, 

რო მე ლიც თით ქოს და ამ ტ კი ცებ და, რომ 

გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი სი მინ დი ზრდის 

ვირ თხებ ში კი ბოს გა ჩე ნის ალ ბა თო ბას. 

ნაშ რომ მა, ბუ ნებ რი ვი ა, დი დი რე ზო ნან სი 

გა მო იწ ვია და უამ რა ვი მეც ნი ე რი შე უდ-

გა მის გა და მოწ მე ბას. აღ მოჩ ნ და, რომ 

ფრან გის დას კ ვ ნე ბი უსა ფუძ ვ ლო ა, თა ნაც 

ამ სა კითხ ზე იმ დე ნად ფარ თო თან ხ მო ბა 

ჩა მო ყა ლიბ და, რომ ჟურ ნალ მა სე რა ლი-

ნის სტა ტია „გააუქმა“. ამით დე ტა ლე ბი 

არ იწუ რე ბა: კვლე ვის გა მოქ ვეყ ნე ბის 

პა რა ლე ლუ რად, სე რა ლი ნიმ და იწყო სა-

კუ თა რი გახ მა უ რე ბუ ლი წიგ ნის პი ა რი. აღ-

მოჩ ნ და ასე ვე, რომ ფრან გი მკვლე ვა რი 

მუ შა ობს ჰო მე ო პა თი უ რი წამ ლე ბის კომ-

პა ნი ის კონ სულ ტან ტად და და კავ ში რე ბუ-

ლია „რწმენით მკურ ნა ლო ბის“ ერ თ -ერთ 

კულ ტ თან. კვლე ვის და ფი ნან სე ბა (სამ 

მი ლი ონ ევ რო ზე მე ტი) სე რა ლი ნიმ საფ-

რან გეთ ში ორ გა ნუ ლი საკ ვე ბის გა ყიდ-

ვით და ინ ტე რე სე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბის გან, 

„ოშანისა“ და „კარფურისგან“ მი ი ღო. 

რე ა ლუ რი 
საფ რ თხე ე ბი
სე რა ლი ნი სა და სხვა აქ ტი ვის ტე ბის 

აფე რის ტო ბის მი უ ხე და ვად, არა ვინ 

უარ ყოფს, რომ გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი 

საკ ვე ბი შე იძ ლე ბა ჯან მ რ თე ლო ბის თ ვის 

მავ ნე იყოს. თუმ ცა მცდა რია და მო კი დე-

ბუ ლე ბა, რო მე ლიც თა ვის თა ვად სიტყ ვა 

„გენმოდიფიცირებულს“ აიგი ვებს გან სა-

კუთ რე ბულ მავ ნებ ლო ბას თან. ტოქ სი კუ რი 

და ალერ გე ნუ ლი თვი სე ბე ბი ერ თ ნა ი რად 

ახა სი ა თებს ჩვე უ ლებ რივ და გმ-საკ ვებს. 

მე ტიც, ტოქ სი კო ლო გი ა ში ცნო ბი ლი ა, რომ 

არ არ სე ბობს აბ სო ლუ ტუ რად უვ ნე ბე ლი 

საკ ვე ბი და ნე ბის მი ერ ნივ თი ე რე ბას 

(წყალსაც კი) აქვს თა ვი სი და საშ ვე ბი 

დო ზე ბი. 

გმ-საკ ვებ თან და კავ ში რე ბით შე და-

რე ბით სე რი ო ზულ შეშ ფო თე ბას იწ ვევს 

ისე თი ტოქ სი კუ რი თვი სე ბე ბის გა ჩე ნის 

სა შიშ რო ე ბა ა, რომ ლე ბიც ტრა დი ცი ულ 

საკ ვებს არ (ან ნაკ ლე ბად) აქვს. თუმ ცა 

კო მერ ცი უ ლი მოხ მა რე ბის დაწყე ბამ დე, 

თი თო ე უ ლი გმ-სა ხე ო ბა ტოქ სი ნე ბის, 

ალერ გე ნე ბი სა და სხვა კომ პო ნენ ტე ბის 

შემ ც ვე ლო ბის გა მო სავ ლე ნად ინ ტენ სი ურ 

შე მოწ მე ბას გა დის. გმ-საკ ვე ბი წარ მო ე ბა-

ში მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში მოხ ვ დე ბა, 

თუ პო ტენ ცი უ რად მავ ნე ნივ თი ე რე ბე ბის 

შემ ც ვე ლო ბა არ აღე მა ტე ბა ტრა დი ცი უ ლი 

პრო დუქ ტე ბი სას. წე სე ბი იმ დე ნად მკაც-

რი ა, რომ მთელ მსოფ ლი ო ში დღემ დე 

სულ ოც და ხუ თამ დე მცე ნა რე უ ლი კულ ტუ-

რის გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი ჯი შე ბია დამ ტ-

კი ცე ბუ ლი (და არც ერ თი – ცხო ვე ლის). 

ადა მი ა ნის ჯან მ რ თე ლო ბის თ ვის ძი-

რი თად საფ რ თხე ე ბად რჩე ბა ის, რა საც 

გენ მო დი ფი ცი რე ბას თან უშუ ა ლო კავ ში რი 

არა აქვს. გარ და უშუ ა ლოდ საკ ვე ბი სა, 

მავ ნე ბე ლი შე იძ ლე ბა იყოს გა რე ნივ თი ე-

რე ბე ბი, რომ ლე ბიც გა მო ი ყე ნე ბა მო სავ-

ლის აღე ბამ დე ან წარ მო ე ბის დროს. ამ 

მხრივ მთე ლი ყუ რადღე ბის გმ-ტექ ნო ლო-

გი ებ ზე გა და ტა ნა არა მხო ლოდ მცდა რი, 

სა ხი ფა თოც კი ა. შე საძ ლე ბე ლია მი ვი-

ღოთ, მა გა ლი თად, უხა რის ხო პეს ტი ცი დე-

ბით ჭარ ბად და მუ შა ვე ბუ ლი „ბუნებრივი“ 

ბოს ტ ნე უ ლი, რო მე ლიც ბევ რად მავ ნე ბე-

ლი ა, ვიდ რე ნე ბის მი ე რი გენ მო დი ფი ცი-

რე ბუ ლი ალ ტერ ნა ტი ვა.

სარ გე ბე ლი
გმ-ტექ ნო ლო გი ე ბის ერ თ -ერ თი ძი რი თა-

დი მი ზა ნი სწო რედ გა მო სა ყე ნე ბე ლი 

ჰერ ბი ცი დე ბი სა და პეს ტი ცი დე ბის რა-

ო დე ნო ბის შემ ცი რე ბა ა, რაც მო გე ბი-

ა ნია ეკო ნო მი კუ რა დაც და ზოგ ჯერ 

„ეკოლოგიურადაც“. მაგ რამ არ სე ბობს 

სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი პრო ექ ტე ბიც: 

მა გა ლი თად, გენ მო დი ფი ცი რე ბის მეშ-

ვე ო ბით მი ღე ბუ ლია „ოქროს ბრინ ჯი“, 

რო მელ საც ჩვე უ ლებ რი ვი ბრინ ჯის გან 

გან ს ხ ვა ვე ბით A ვი ტა მი ნის მა ღა ლი შემ - 

ც ვე ლო ბა აქვს. ჩა ნა ფიქ რი იმ ასე უ-

ლო ბით ათა სი ბავ შ ვის გა დარ ჩე ნა ა, 

რომ ლე ბიც ყო ველ წ ლი უ რად იღუ პე ბი-

ან ვი ტა მი ნის ნაკ ლე ბო ბის გან აზი ის, 

აფ რი კი სა და ლა თი ნუ რი ამე რი კის 

ქვეყ ნებ ში. მი ღე ბუ ლია ისე თი მცე ნა-

რე ე ბიც, რომ ლებ საც გა რე მოს მავ ნე 

ნივ თი ე რე ბე ბის გან გაწ მენ და შე უძ ლი ა. 

გა მო ყე ნე ბის ფარ თო სპექ ტ რის გა მო, 

მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნი ე ბის გარ და, 

გმ-ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბა ში 

ჩარ თუ ლი არი ან მე ცე ნა ტე ბიც — მათ 

შო რის, მა იკ რო სოფ ტის დამ ფუძ ნე ბე ლი 

ბილ გე იტ სი.

გმ-ტექ ნო ლო გი ებ თან და კავ ში რე ბუ-

ლი ყვე ლა სა კითხის გან ხილ ვა ერთ სტა-

ტი ა ში არა რე ა ლუ რი ა: ზო გი ერთ სა კითხს 

პირ და პირ სარ გე ბელ თან ან ადა მი ა ნის 

ჯან მ რ თე ლო ბას თან კავ ში რი არც აქვს 

და უფ რო ფი ლო სო ფი უ რი ა. ფაქ ტი ისა ა, 

რომ დი დი წი ნა აღ მ დე გო ბის მი უ ხე და-

ვად გმ-ტექ ნო ლო გი ე ბი მა ინც სწრა ფად 

ვრცელ დე ბა. დღე ის თ ვის გმ-პრო დუქ-

ცი ას უკ ვე იმ დე ნად დი დი ად გი ლი 

უკა ვი ა, რომ ნაკ ლე ბად მო სა ლოდ ნე ლია 

„მწვანე“ აქ ტი ვიზ მ მა მი სი ბაზ რი დან 

გან დევ ნა მო ა ხერ ხოს. მე ტიც, გა რე მოს 

დამ ც ვე ლე ბის ნა წი ლი სწო რედ გენ მო-

დი ფი ცი რე ბის დახ მა რე ბით დახ ვე წილ 

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში ხე დავს გა რე მოს 

გა დარ ჩე ნის ერ თ -ერთ სა შუ ა ლე ბას. 

ასეთ ფონ ზე, გმ-ტექ ნო ლო გი ე ბის თ ვის 

„დახურული“ (ძირითადად, წა რუ მა ტე ბე-

ლი) ქვეყ ნე ბის რიგ ში ჩად გო მა უსარ-

გებ ლო პო პუ ლიზმს უფ რო ჰგავს, ვიდ რე 

იბე რი ის გაბ რ წყი ნე ბის რე ცეპტს. 

ან ტი-გმ-აქ ტი ვის ტე ბის ერ თ -ერ თი საყ ვა რე-
ლი გზავ ნი ლი ა, რომ გმ-ტექ ნო ლო გი ე ბის გა-
მა მარ თ ლე ბე ლი ნაშ რო მე ბის უკან ყო ველ თ-
ვის დგა ნან „ხარბი კორ პო რა ცი ე ბი“. ის, რაც 
უფ რო რთუ ლი და სა ნა ხი ა, სა წი ნა აღ მ დე გო 
ბიზ ნე სინ ტე რე სე ბის არ სე ბო ბა ა. 
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მოსაზრება
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ბრძოლა გონებისთვის

„ევროპაში ეს უკ ვე და იწყო –  

ონა ნიზ მის გაკ ვე თი ლე ბი 5 წლის ბავ შ ვე-

ბის თ ვის“, „ევროკავშირის მოთხოვ ნით 

სკო ლებ ში ჰო მო სექ სუ ა ლუ რი ლი ტე რა-

ტუ რის შე ტა ნა იგეგ მე ბა“, „გერმანიაში 

ბავ შ ვი სკო ლი დან იმის გა მო გა მო აგ დეს, 

რომ პორ ნოგ რა ფი ის ყუ რე ბა ზე უარი 

თქვა“, „ევროპაში უკ ვე ინ ცესტს აკა ნო ნე-

ბენ“ – ეს იმ სტა ტი ე ბის სა თა უ რე ბის მცი რე 

ჩა მო ნათ ვა ლი ა, რომ ლე ბიც სულ უფ რო 

და უფ რო ხში რად ჩნდე ბა სო კო ე ბი ვით 

მომ რავ ლე ბულ უც ნა ურ სა ა გენ ტო ებ ში 

ან ამ საქ მე ში უკ ვე ისეთ სტა ჟი ან და გავ-

ლე ნი ან გა ზე თებ ში, რო გო რიც „ასავალ-

დასავალი“ და „ალიაა“. 

ეს „ნიუსები“ თით ქ მის ზუს ტად ემ თხ-

ვე ვა იმ „პრობლემატურ თე მა ტი კას“, რო-

მელ საც რუ სუ ლი ტე ლე ვი ზი ე ბი უკ რა ი ნის 

ევ რო მა ი და ნის აქ ცი ე ბის გა შუ ქე ბის პა-

რა ლე ლუ რად უყ ვე ბა თა ვის მა ყუ რე ბელს 

„ევროკავშირად“ წო დე ბულ რუბ რი კა ში. 

კრემ ლის ან ტი და სავ ლუ რი პრო პა გან დის 

ეს სუ ლის კ ვე თე ბა უკ რა ი ნე ლებ მა რუ სუ ლი 

არ ხე ბის პა რო დი ით ზუს ტად გა მო ხა ტეს: 

„ნორვეგიაში მცხოვ რე ბი ქა ლი გრინ ფის-

მა აიძუ ლა პინ გ ვინს გაჰ ყო ლო და ცო ლად, 

ქა ლი მოკ ვ და. და ნი ა ში ერ თი გო გო ნა 

სკო ლა ში ჯვრით მი ვი და, უთხ რეს, რომ 

ჯვა რი მო ეხ ს ნა, მაგ რამ ის არ და მორ-

ჩილ და, რის გა მოც ჯვარ ზე გა აკ რეს, გო გო 

მოკ ვ და. ინ გ ლის ში ერთ ბიჭს უთხ რეს, 

რომ ჰო მო სექ სუ ა ლი უნ და გამ ხ და რი-

ყო, მან ჯერ არ და ი ჯე რა, მე რე შე ხე და 

სხვა ჰო მო სექ სუ ა ლებს და თვი თო ნაც 

ჰო მო სექ სუ ა ლი გახ და. ჰო ლან დი ა ში ერ-

თი ქა ლი ეკ ლე სი ა ში მი ვი და, მაგ რამ მას 

უთხ რეს, რომ ეკ ლე სია და ი კე ტა, ახ ლა მის 

ად გი ლას ბორ დე ლი იყო გახ ს ნი ლი და 

მას ამ ბორ დელ ში უნ და ემუ შა ვა.  მან უარი 

თქვა, შემ დეგ კი ჰო მო სექ სუ ა ლებ მა ის 

ჯვარ ზე გა აკ რეს, ქა ლი მოკ ვ და“. 

თუმ ცა პა რო დია არ ყო ფი ლა ის, რაც 

უკ რა ი ნის ყო ფილ მა პრე მი ერ - მი ნის ტ რ მა  

აზა როვ მა იანუ კო ვი ჩის მხარ დამ ჭერ აქ-

ცი ა ზე გა ნაცხა და – ჩვენ იმი ტომ ვთქვით 

უარი ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რე ბის ხელ-

შეკ რუ ლე ბა ზე, რომ ისი ნი ერ თ ს ქე სი ა ნი 

ქორ წი ნე ბის და კა ნო ნე ბას გვთხოვ დ ნე ნო. 

წლე ბის წინ საბ ჭო თა ან ტი და სავ ლუ რი 

კამ პა ნი ის სტრა ტე გი უ ლი ხა ზი ძირ მომ-

პა ლი „კაპიტალიზმის“ სუ ლის შემ ძ ვ რე-

ლი მან კი ე რე ბე ბის გა მო აშ კა რა ვე ბა ზე 

გა დი ო და. მა გა ლი თად, რო გორ ჭამ დ ნენ 

ვირ თხე ბი ქარ ხა ნა ში მო მუ შა ვე ბავ შ ვებს 

(ეს ის ტო რია გან სა კუთ რე ბით მძაფ რად 

და მა მახ სოვ რ და ჟურ ნალ „პიონერიდან“). 

თუმ ცა დღეს, მზარ დი გლო ბა ლი ზა ცი ის 

ეპო ქა ში, რო ცა ადა მი ა ნებ მა თა ვად იხი-

ლეს კა პი ტა ლის ტე ბის „ცუდი“ ცხოვ რე ბა 

და მა თაც იგი ვე მო უნ დათ, პოს ტ საბ ჭო თა 

ფეს ვებ ზე აღ მო ცე ნე ბუ ლი რუ სუ ლი პრო პა-

გან და ყვე ლა ზე ბასრ იარა ღად „ევროპის 

გარ ყ ვ ნი ლე ბას“ იყე ნებს. 

ად ვი ლი შე სამ ჩ ნე ვი ა, რომ ის ან ტი და-

სავ ლუ რი კამ პა ნი ა, რო მე ლიც რუ სეთ შიც, 

სა ქარ თ ვე ლო შიც და უკ რა ი ნა შიც ყოვ-

ლის მომ ც ველ მას შ ტა ბებს იღებს, რუ სუ ლი 

ცენ ტ რი დან იმარ თე ბა. ამით აიხ ს ნე ბა ის 

ფაქ ტი, რომ ჰო მო ფო ბი ა ზე დამ ყა რე ბუ ლი 

ან ტი და სავ ლუ რი პრო პა გან და უკ რა ი ნა ში 

ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის ხელ მო წე-

რის თა რი ღის მო ახ ლო ე ბის პა რა ლე ლუ-

რად გან სა კუთ რე ბით გა აქ ტი ურ და და მას 

ყო ფი ლი პრე ზი დენ ტის, კუჩ მას ად მი-

ნის ტ რა ცი ის უფ რო სი და პუ ტი ნის ახ ლო 

მე გო ბა რი მედ ვედ ჩუ კი ედ გა სა თა ვე ში. 

რუ სე ბი თა ვა დაც არ უარ ყოფ დ ნენ, რომ 

მედ ვედ ჩუ კის ეს კამ პა ნია მოს კო ვი დან 

იყო და ფი ნან სე ბუ ლი. სა ქარ თ ვე ლო ში 

ქარ თ ვე ლი „მედვედჩუკი“ ჯერ ჯე რო ბით 

იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი არ არის. თუმ ცა ,თუ 

თვალს მი ვა დევ ნებთ აქ დაწყე ბულ ან ტი-

„დასავლეთთან დაახლოება სულაც არ ნიშნავს 
თვითმყოფადობაზე უარის თქმას. სულ პირიქით: 
ყველა დასავლური ქვეყანა სხვადასხვანაირია. 
დასავლეთი მრავალფეროვანია და 
სხვადასხვაგვარი. ერთმანეთს ყველაზე მეტად 
ანტიდასავლური ქვეყნები ჰგვანან” – გიგა ზედანია.

დღეს, მზარდი გლობალიზაციის ეპოქაში, 
როცა ადამიანებმა თავად იხილეს 
კაპიტალისტების „ცუდი“ ცხოვრება და მათაც 
იგივე მოუნდათ, პოსტსაბჭოთა ფესვებზე 
აღმოცენებული რუსული პროპაგანდა 
ყველაზე ბასრ იარაღად „ევროპის 
გარყვნილებას“ იყენებს.
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და სავ ლურ რი ტო რი კას, ცხა დი გახ დე ბა, 

რომ პრო პა გან დის მას შ ტა ბი სულ უფ რო 

და უფ რო იზ რ დე ბა და ის რამ დე ნი მე მი-

მარ თუ ლე ბით ეფექ ტუ რად იმარ თე ბა. 

წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ჰო მო ფო ბი უ რი, 

ქსე ნო ფო ბი უ რი და ზო გა დად ფა შის ტუ რი 

იდე ე ბის გა სავ რ ცე ლებ ლად, სხვა წვრილ - 

წ ვ რილ გა ზე თებ თან ერ თად, ორი ყვე ლა ზე 

მა ღალ ტი რა ჟი ა ნი გა მო ცე მა „ასავალ-

დასავალი“ და „ალია“ გა მო ი ყე ნე ბო და. 

მაგ რამ სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის პო პუ ლა-

რო ბამ დღის წეს რიგ ში ბევ რი პა ტა რა 

სა ა გენ ტოს შექ მ ნის აუცი ლებ ლო ბაც და-

ა ყე ნა, რა თა მათ მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი 

აბ სურ დუ ლი ამ ბე ბის და შე ა რე ბა სწრა ფად 

მოხ დეს და რაც შე იძ ლე ბა მე ტი ადა მი ა-

ნის გო ნე ბა ში და ი ლე ქოს ინ ფორ მა ცია 

კო დით – რა ცუ დია ევ რო პა. თუმ ცა მე დი ის 

მი ერ გავ რ ცე ლე ბუ ლი პრო პა გან დის ტუ რი 

მა სა ლე ბის გავ ლე ნა ნაკ ლე ბია იმ ძა ლა ზე, 

რო მელ საც ეკ ლე სია ფლობს და იყე ნებს 

თა ვი სი მრევ ლის ზომ ბი რე ბის თ ვის. დი დი 

ხნის გან მავ ლო ბა ში ბევრს უკ ვირ და, რა-

ტომ არ იყე ნებ და რუ სე თი სა ქარ თ ვე ლო ში 

ე.წ. რბილ ძა ლას და მხო ლოდ ბომ ბე ბი სა 

და ტან კე ბის იმედ ზე რა ტომ იყო. მაგ რამ 

ახ ლა უკ ვე ცხა დი ა, რომ ქვეყ ნის ყვე ლა ზე 

გავ ლე ნი ა ნი ძა ლა მი სი ყვე ლა ზე ახ ლო 

მო კავ ში რე აღ მოჩ და. 

თე ო დო რე გიგ ნა ძე ერ თ -ერ თი ცნო-

ბი ლი მღვდე ლია დღეს, რო მე ლიც არა 

მხო ლოდ ეკ ლე სი ა ში ქა და გებს, სტუ დენ-

ტებ თან შე სახ ვედ რად უნი ვერ სი ტე ტებ შიც 

და დის და თა ვი სი აზ რე ბის გა სავ რ ცე ლებ-

ლად მე დი ის სა შუ ა ლე ბებ საც აქ ტი უ რად 

იყე ნებს. ეს აზ რე ბი კი ასე თი ა: „როცა მე 

ევ რო პა ან ამე რი კა პი რო ბებს მი ყე ნებს: 

შენ თუ გინ და, ჩვენ თან შე მოხ ვი დე, 

ამის თ ვის ვალ დე ბუ ლი ხარ, აღი ა რო და 

და ა კა ნო ნო აღ ვი რახ ს ნი ლო ბა და სხვა 

სექ სუ ა ლუ რი გა დახ რე ბი ო, მე ვალ დე ბუ ლი 

ვარ, დავ ფიქ რ დე, ესე ნი რა ტომ მე პა ტი ჟე-

ბი ან. მი ზე ზი? რო ცა ადა მი ა ნი მე უბ ნე ბა, 

აღი ა რე ერ თ ს ქე სი ა ნი ქორ წი ნე ბე ბიო 

ნორ მად, თვალ ნა თე ლი ხდე ბა, ჩვენ სხვა-

დას ხ ვა ენა ზე ვსა უბ რობთ და ერ თ მა ნეთს 

ვე რას დ როს გა ვუ გებთ!“ გიგ ნა ძის ცი ტა ტა 

მხო ლოდ ერ თ -ერ თი მა გა ლი თია იმ ან ტი-

და სავ ლუ რი კამ პა ნი ის, რო მე ლიც დღეს 

ქარ თუ ლი ეკ ლე სი ის ამ ბი ო ნი დან ვრცელ-

დე ბა და უპი რო ბოდ მი ი ღე ბა მრევ ლის 

მი ერ. თუმ ცა ქა და გე ბა ერ თა დერ თი სა შუ-

ა ლე ბა არ არის – ამ თე მი სად მი მიძღ ვ ნი-

ლი ვი დე ო ე ბის მთე ლი წყე ბა ვრცელ დე ბა 

ინ ტერ ნე ტი თაც, რომ ლის ტი პუ რი ნი მუ შიც 

არის კლი პი „ევროპა – ჯო ჯო ხე თის კა-

რიბ ჭე“. 

აქამ დე ევ რო პას თან ეკ ლე სი ის მთა-

ვა რი ბრძო ლა შტრიხ კო დებ ზე გა დი ო და 

– ინერ გე ბო და მო საზ რე ბა, რომ ევ რო პე-

ლე ბი ინ დი ვი დუ ა ლურ სულს გვარ თ მე ვენ 

და „გვჩიპავენ“. დღეს ეს თე მა მრევ ლის 

მხო ლოდ ძა ლი ან მარ გი ნა ლურ ნა წილ ზე 

მოქ მე დებს, იმ ნა წილ ზე, რო მე ლიც ახ ლა 

ID ბა რა თე ბის გაპ რო ტეს ტე ბით არის 

და კა ვე ბუ ლი. სა მა გი ე როდ, ეკ ლე სი ამ ბევ-

რად უფ რო მტკივ ნე უ ლი თე მა იპო ვა და 

შე სა ბა მი სად, შტრიხ კო დებ თან ბრძო ლა 

ჰო მო სექ სუ ა ლო ბას თან ბრძო ლით ჩა ა-

ნაც ვ ლა. ეს თე მა რომ ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რი 

აღ მოჩ ნ და მრევ ლის და სა რაზ მად – ამის 

სა უ კე თე სო ილუს ტ რა ცია 17 მა ი სი ა. ჰო მო-

ფო ბი ის წი ნა აღ მ დეგ გა მარ თუ ლი აქ ცი ის 

და სარ ბე ვად მრევ ლ თან ერ თად გა მო სულ 

ეკ ლე სი ის გავ ლე ნი ან სა სუ ლი ე რო პი რებს 

სა მე ბის ტაძ რი დან ქო რე პის კო პო სი იაკო-

ბი ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და, რო მელ მაც იმა ვე 

სა ღა მოს მად ლო ბა გა და უ ხა და სუ პერ მარ-

კე ტებ სა და მეტ როს სად გუ რებ ში ადა მი-

ა ნებ ზე მო ნა დი რე ებს ერის სუ ლი ე რე ბის 

დაც ვა ში შე ტა ნი ლი წვლი ლის თ ვის. 

სუ ლი ე რე ბა ის სუს ტი წერ ტი ლი ა, 

რო მელ ზე აპე ლი რე ბაც გუ ლუბ რ ყ ვი ლო 

მა სას თან მი მარ თე ბით ყვე ლა ზე კარ გად 

მუ შა ობს: მარ თა ლი ა, მე ცუ დად ვცხოვ-

რობ, ბევ რად ცუ დად, ვიდ რე ევ რო პე ლე ბი 

– ფიქ რობს რი გი თი „მრევლი“ (როგორც 

ამ ხალ ხის მოხ სე ნი ე ბა ქარ თულ ტე ლე ვი-

ზი ებს უყ ვართ), – მაგ რამ სა მა გი ე როდ, მე 

მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ვარ, სა მოთხე ში კი 

მხო ლოდ მარ თ ლ მა დი დებ ლე ბი ხვდე ბი ან. 

გარ და ამი სა, მე სუ ლი ე რე ბით და ტრა დი-

ცი ე ბით გა მორ ჩე უ ლი კა ცი ვარ, რო მელ საც 

ევ რო პე ლი კა ცის მსგავ სად სხვა კა ცი არ 

ააბობღ დე ბა (როგორც ამას ლე ვან ვა სა ძე 

ამ ბობს). სწო რედ ამ „უპირატესობის“ გან-

ც და აძ ლევს მას მო ტი ვა ცი ას, ებ რ ძო ლოს 

და სავ ლე თის „მავნე“ გავ ლე ნას და ქუ ჩა ში 

„გეებზე“ ნა დი რო ბით და იც ვას თა ვისი 

შვი ლე ბი „გაპიდარასტებისგან“. რად გან, 

რო გორც ერ თი ქარ თ ვე ლი მღვდელ მ სა-

ხუ რი ამ ბობს, სი ნამ დ ვი ლე ში „ქართველი 

გე იე ბი“ არ არ სე ბო ბენ და მა თი მომ რავ-

ლე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში მხო ლოდ და სავ ლუ-

რი პრო პა გან დის შე დე გი ა. 

ჰო მო სექ სუ ა ლო ბის პრო პა გან დის ში-

ში – ეს ის არ გუ მენ ტი ა, რო მელ საც ყვე ლა ზე 

ხში რად ხმა რო ბენ დის კუ სი ა ში არა მხო-

ლოდ მარ თუ ლი ან ტი და სავ ლე ლი პრო პა-

გან დის ტე ბი, არა მედ რი გი თი ადა მი ა ნე ბი, 

რო მელ თაც შვი ლე ბის „გაპიდარასტებით“ 

მარ თ ლაც გა მუდ მე ბით აში ნე ბენ. თუმ ცა 

არა მხო ლოდ ამით, მათ იმი თაც აში ნე ბენ, 

რომ შე იძ ლე ბა ერ თი მე ჩე თის აგე ბით, ან 

მე ჩეთ ზე მი ნა რე თის მი შე ნე ბით მათ სუ-

ლი ე რე ბა სა და ჭეშ მა რიტ ქარ თ ვე ლო ბას 

საფ რ თხე შე ექ მ ნას. ამი ტო მაც ჰო მო-

ფო ბი ის პა რა ლე ლუ რად სულ უფ რო და 

უფ რო მზარ დი ხდე ბა სა შიშ რო ე ბა ჭა ლა სა 

და ნიგ ვ ზი ან ში მომ ხ და რი რე ლი გი უ რი 

კონ ფ ლიქ ტე ბის გა მე ო რე ბი სა, რო მელ თა 

ინ ს პი რა ტო რე ბი, უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში, სა-

პატ რი არ ქოს გავ ლე ნი ა ნი პი რე ბი არი ან. 

ასეთ დროს ევ რო კავ ში რის ან რო მე ლი-

მე უცხო უ რი ორ გა ნი ზა ცი ის შეშ ფო თე ბა 

და მო წო დე ბე ბი ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის 

დაც ვის შე სა ხებ ხში რად უკუ ე ფექ ტის 

მა ტა რე ბე ლი ა, რად გან მრევ ლ ში ეს ისე 

ითარ გ მ ნე ბა, რო გორც ევ რო პე ლე ბის 

მი ერ ქარ თ ვე ლო ბის, ტრა დი ცი ე ბი სა და 

სუ ლი ე რე ბის წარ თ მე ვა. 

მოკ ლედ რომ ვთქვათ, სა ქარ თ ვე ლო ში 

მედიის მიერ 
გავრცელებული 

პროპაგანდისტური 
მასალების გავლენა 
ნაკლებია იმ ძალაზე, 
რომელსაც ეკლესია 
ფლობს და იყენებს 

თავისი მრევლის 
ზომბირებისთვის. 
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ნი ა და გი გრძელ ვა დი ა ნი ან ტი და სავ ლუ რი 

კამ პა ნი ის თ ვის უკ ვე კარ გად შემ ზა დე ბუ-

ლია და ეს ნო ყი ე რი ფო ნი დღეს რუ სე თის 

ხელ ში ყვე ლა ზე მო გე ბი ა ნი კო ზი რი ა. მან, 

მარ თა ლი ა, ეკო ნო მი კუ რი და ენერ გო-

ბერ კე ტე ბი თით ქ მის და კარ გა, მაგ რამ, 

რაც მთა ვა რი ა, არ და კარ გა გავ ლე ნა 

ადა მი ა ნე ბის გო ნე ბა ზე – ეკ ლე სი ის უზარ-

მა ზა რი რე ი ტინ გი სა და უკ რი ტი კო იმი ჯის 

დახ მა რე ბით, რაც იმედს აძ ლევს, რომ ერ-

თ მორ წ მუ ნე რუ სი ძმე ბის სა ფარ ქ ვეშ წარ-

მო ე ბუ ლი ან ტი და სავ ლუ რი, პრო რუ სუ ლი 

პრო პა გან და ერთ დღეს მის თ ვის სა სურ-

ველ შე დეგს გა მო ი ღებს. ეს ალ ბათ ასეც 

მოხ დე ბა, თუ ამ წამ ლე კავ სა ინ ფორ მა ციო 

კამ პა ნი ას და დე ზინ ფორ მა ცი ას არა ფე რი 

და უ პი რის პირ და, რად გან ეკ ლე სი ის მი ერ 

შექ მ ნი ლი მი თო სის ეს სქე ლი სა ბურ ვე ლი 

უფ რო და უფ რო ბინ დავს სა ქარ თ ვე ლოს 

მო სახ ლე ო ბის დი დი ნა წი ლის გო ნე ბას. 

ერ თი შე ხედ ვით, ამ მი თო სი დან თა ვის 

დაღ წე ვის სა უ კე თე სო გზა ეკო ნო მი კუ რი 

წინ ს ვ ლაა – მაგ რამ ეს ძა ლი ან გრძელ ვა-

დი ა ნი მი ზა ნი ა, რო მელ საც ან მი ვაღ წევთ, 

ან არა. ასე რომ, ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა-

რე ბი სა და „მერე ყვე ლა ფე რი კარ გად 

იქ ნე ბას“ იმე დად ყოფ ნა დი დი შეც დო-

მა ა, თან, რო გორც ფი ლო სო ფო სი გი გა 

ზე და ნია თა ვის ბლოგ „ანტიდასავლეთში“ 

წერს, „ადამიანები, რომ ლებ საც სწამთ, 

რომ ამ ქ ვეყ ნი უ რი ცხოვ რე ბის თა მა ში 

აპ რი ო რი წა გე ბუ ლი აქვთ, ვე რა სო დეს 

ააშე ნე ბენ თა ნა მედ რო ვე ქვე ყა ნას“. 

თუ დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ 

პრო და სავ ლურ ფრონტს გა დავ ხე დავთ, ის 

არ ც თუ ისე იმე დის მომ ცე მად გა მო ი ყუ რე-

ბა – „ნაციონალური მოძ რა ო ბის“, რო გორც 

პრო და სავ ლუ რი ძა ლის დის კ რე დი ტი რე ბა 

პირ და პირ არის და კავ ში რე ბუ ლი თვი თონ 

იდე ის დის კ რე დი ტა ცი ას თა ნაც. სუს ტია 

არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რიც, რო მელ საც 

კი დევ უფ რო ასუს ტებს მი ზან მი მარ თუ ლი 

პი არ - კამ პა ნია (ზუსტად ისე თი, რო გო რიც 

რუ სეთ ში ა) – რომ NGO -ები ევ რო პე ლე ბის 

აგენ ტე ბი არი ან და ფუ ლის გუ ლი სათ ვის 

ეშ მაკ საც კი მიჰ ყი დი ან სულს. 

„არ და ვუშ ვათ მი თო ლო გი ის გავ რ ცე-

ლე ბა, რო მე ლიც მოკ ლავს გან ვი თა რე ბის 

შანსს. შევ ქ მ ნათ რა ცი ო ნა ლო ბის ან კ-

ლა ვე ბი მტრულ გა რე მო ში, მო ვახ დი ნოთ 

კრი ტი კუ ლი აზ რის ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა-

ცია მე დი ა ში, უნი ვერ სი ტე ტებ ში, ენ - ჯი -ო-

ებ სა თუ პო ლი ტი კურ პარ ტი ებ ში“, – წერს 

გი გა ზე და ნია თა ვის ბლოგ ში. თუმ ცა ეს 

არ ც თუ ისე ად ვი ლი ა, გან სა კუთ რე ბით 

– მე დი ა სა და პო ლი ტი კურ პარ ტი ებ ში, 

რად გან სა ქარ თ ვე ლო ში პრე სის ნა წი ლი 

პირ და პირ მუ შა ობს რუ სულ პრო პა გან და-

ზე, ან თა ვად არის ასე თი პრო პა გან დი სა 

და არა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის მსხვერ პ-

ლი. სა მა გი ე როდ, ცო ტაა მე დი ა ში ისე თი 

ხალ ხის რიცხ ვი, ვის თ ვი საც და სავ ლუ რი 

ღი რე ბუ ლე ბე ბი და პრო ფე სი უ ლი სტან-

დარ ტე ბი ამო სა ვა ლი წერ ტი ლი ა. პო ლი-

ტი კუ რი პარ ტი ე ბი კი ბო ლომ დე არი ან 

მორ გე ბულ ნი დღეს არ სე ბულ კო ნი უნ ქ-

ტუ რას, რო მე ლიც მათ გან, თუ შავ ბ ნე ლი 

აზ რე ბის მხარ და ჭე რას არა, მი ნი მუმ 

გა ჩუ მე ბას მა ინც მო ითხოვს. ამ კო ნი უნ-

ქ ტუ რას თა ვის დრო ზე „ნაციონალური 

მოძ რა ო ბაც“ კი ვერ სად გა ექ ცა, გან-

სა კუთ რე ბით მმარ თ ვე ლო ბის ბო ლო 

წლებ ში, რო ცა „ეკლესიის მნგრე ველ თა“ 

იარ ლი ყით და კომ პ ლექ ს და. შე სა ბა მი-

სად, ეკ ლე სი ი დან მომ დი ნა რე შავ რაზ-

მულ აზ რებ თან ჯან საღ და პი რის პი რე ბას 

მა შინ დელ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ სა ეკ ლე სიო 

პი რე ბის „ჯიპებით“ მო თაფ ვ ლა არ ჩი ა, 

რა საც ეკ ლე სი ი სა და მის მი ერ ნა ქა და-

გე ბი იდე ე ბის კი დევ უფ რო გაძ ლი ე რე ბა 

მოჰ ყ ვა. 

რაც შე ე ხე ბა სხვა პარ ტი ებს, მა თი 

აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა სწო რედ 

ასე თი თე მე ბით ცდი ლობს ამომ რ ჩე ველ-

თა მი ზიდ ვას. ამის კლა სი კუ რი მა გა ლი თი 

ქრის ტი ან - დე მოკ რა ტე ბი იყ ვ ნენ, რომ-

ლე ბიც მოწ მენ დილ ცა ზე, მა შინ რო ცა ეს 

თე მა სა ერ თოდ არ იდ გა დღის წეს რიგ ში, 

ერ თ ს ქე სი ა ნი ქორ წი ნე ბის აკ რ ძალ ვის 

კონ ს ტი ტუ ცი ა ში ჩა წე რას ითხოვ დ ნენ. 

არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ კი ეს პარ ტია დღე ვან-

დელ მა სა პარ ლა მენ ტო უმ რავ ლე სო ბის 

უმ რავ ლე სო ბამ წარ მა ტე ბით ჩა ა ნაც ვ ლა 

– ახ ლა „ქართული ოც ნე ბის“ დე პუ ტა ტე ბის 

დი დი ნა წი ლი ცდი ლობს ამომ რ ჩევ ლის 

ემო ცი ებ ზე ოს ტა ტუ რად ითა მა შოს და 

ამით პო ლი ტი კუ რი კა პი ტა ლი და პო პუ ლა-

რო ბა მო იხ ვე ჭოს. 

დღე ვან დელ პარ ლა მენ ტ ში მკა ფი ოდ 

გა მო ხა ტუ ლი და სავ ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბის 

მქო ნე პო ლი ტი კო სე ბი მუდ მი ვი პო ლი ტი კუ-

რი დარ ტყ მის ქვეშ მყო ფი „ნაციონალური 

მოძ რა ო ბა“ და მმარ თ ვე ლი გუნ დის უმ-

ცი რე სო ბა არი ან. მათ დიდ ნა წილ საც კი 

ხში რად არ ჰყოფ ნით გამ ბე და ო ბა, ღი ად 

და მკა ფი ოდ ილა პა რა კონ ეკ ლე სი ის მი ერ 

გავ რცე ლე ბულ ან ტი და სავ ლურ მი თებ ზე 

– ასეთ გა მო ნაკ ლისს მხო ლოდ თით ზე ჩა-

მო სათ ვ ლე ლი დე პუ ტა ტე ბი წარ მო ად გე ნენ, 

რო მელ თა გა ნაც უმ რავ ლე სო ბი დან მეხ სი ე-

რე ბა ზე ძალ და უ ტა ნებ ლად მხო ლოდ თა მარ 

კორ ძაია შე იძ ლე ბა გა გახ სენ დეს. 

პარ ტი ე ბი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, არ ც თუ 

ისე უიმე დოდ გა მო ი ყუ რე ბა უნი ვერ სი-

ტე ტებ ში კრი ტი კულ და ჯან საღ აზ რ ზე 

მუ შა ო ბის პერ ს პექ ტი ვა. სტუ დენ ტე ბის 

დი დი ნა წი ლი, მარ თა ლი ა, ლი ბე რა ლუ რი 

აზ როვ ნე ბით არ გა მო ირ ჩე ვა, მაგ რამ ეს 

მა თი ოჯა ხე ბი სა და სკო ლის პე და გო გე ბის 

„დამსახურებაა“. შე სა ბა მი სად, სა ბა ზი სო 

გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის პა რა ლე ლუ რად მა-

თი დის კუ სი ა ში ჩარ თ ვა და მაქ სი მა ლუ რი 

ინ ფორ მი რე ბა, შე საძ ლო ა, კარ გი გა მო სა-

ვა ლი იყოს. ეს კი ელე მენ ტა რუ ლი ინ ფორ-

მა ცი ის მი წო დე ბით უნ და და იწყოს – რომ 

ევ რო პე ლე ბი არც ერთ შემ თხ ვე ვა ში არ 

გვთხო ვენ გე ი- ქორ წი ნე ბის და კა ნო ნე ბას 

ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე ბის სა ნაც-

ვ ლოდ, ჰო მო სექ სუ ა ლო ბა არ გა და დის 

პრო პა გან დით და მე ჩე თის აშე ნე ბით ან 

ეკუ მე ნის ტუ რი ლოც ვით მარ თ ლ მა დი დებ-

ლე ბის სუ ლი ე რე ბას საფ რ თხე არ ემუქ რე ბა. 

გარ და ამი სა, მარ თა ლი ა, მე დი ა სა შუ-

ა ლე ბე ბის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა 

შავ რაზ მუ ლი ა, მაგ რამ დღეს სა ქარ თ ვე-

ლო ში ყვე ლა ზე რე ი ტინ გუ ლი ტე ლე ვი ზია 

„რუსთავი 2“-ია და ის პრო და სავ ლურ 

ფრონ ტ ზე დგას. ამი ტო მაც მას შე უძ ლია 

სურ ვი ლის შემ თხ ვე ვა ში პრო და სავ ლუ რი 

კამ პა ნი ის ლო კო მო ტი ვი გახ დეს. ასე თი 

კამ პა ნია კი აუცი ლე ბე ლია დე ზინ ფორ-

მა ცი ით მო წამ ლუ ლი სა ზო გა დო ე ბის 

დე ზინ ტოქ სი კა ცი ის თ ვის. ასე რომ, დღეს 

რუ სეთ - სა ქარ თ ვე ლოს მთა ვა რი ბრძო ლა 

არა ოკუ პა ცი ის ხაზ თან, არა მედ ხალ ხის 

გო ნე ბა ზე გა დის – ვინ მო ი პო ვებს მას ზე 

კონ ტ როლს. 
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მოსაზრება
ლარისა პატარაია – ეკონომიკური სტრატეგია

ეკონომიკური ზრდა 
და სოციალური კეთილდღეობა 

კლა სი კუ რი ეკო ნო მი კუ რი 
სკო ლე ბი ქვეყ ნის კე თილ დღე ო ბას 

მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის მაჩ ვე ნე ბელს 

უკავ ში რე ბენ. ამ თე ო რი ე ბის მი ხედ ვით 

სო ცი ა ლურ პროგ რესს ეკო ნო მი კუ რი 

ზრდა გა ნა პი რო ბებს. ტრა დი ცი უ ლად კი 

სო ცი ა ლუ რი აქ ტი ვო ბე ბი მხო ლოდ და ნა-

ხარ ჯებ თან ასო ცირ დე ბა. რო გორც წე სი, 

ეკო ნო მის ტე ბი კრი ტი კუ ლად აფა სე ბენ 

ან სა ერ თოდ მიჯ ნა ვენ ეკო ნო მი კურ და 

სო ცი ა ლურ კე თილ დღე ო ბას ერ თ მა ნე-

თის გან. თუმ ცა არ სე ბობს სხვა მო საზ-

რე ბე ბიც. უამ რა ვი კვლე ვაა ჩა ტა რე ბუ ლი, 

რომ ლე ბიც ეკო ნო მი კურ ზრდა სა და სო-

ცი ა ლურ ინ დი კა ტო რებს შო რის კავ შირს 

ად გენს. გან ყე ნე ბუ ლად ეკო ნო მი კუ რი 

ცვლა დე ბი სო ცი ა ლუ რი პროგ რე სის შე-

სა ხებ სრულ სუ რათს არ გვაძ ლევს. უფ რო 

სწო რი იქ ნე ბა, თუ ვიტყ ვით, რომ სო ცი ა-

ლუ რი პროგ რე სი ეკო ნო მი კუ რი წინ ს ვ ლის 

წი ნა პი რო ბაა და მის მა უგუ ლე ბელ ყო ფამ 

შე საძ ლოა ისეთ შე დე გე ბამ დე მიგ ვიყ-

ვა ნოს, რო მელ თა წი ნა შეც არა ბუ ლი 

სამ ყა რო 2010 წელს დად გა. სო ცი ა ლუ რი 

უკ მა ყო ფი ლე ბით გა ჯე რე ბუ ლი სა მო ქა-

ლა ქო რე ვო ლუ ცი ის ეს ტალ ღა „არაბული 

გა ზაფხუ ლის“ სა ხე ლით არის ცნო ბი ლი, 

რომ ლის დრო საც ხალ ხის მოთხოვ ნა 

ძი რი თა დად ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის, 

დე მოკ რა ტი ის, ინ ფორ მა ცი ა ზე წვდო მის 

შე საძ ლებ ლო ბებს უკავ შირ დე ბო და. 

სწო რედ ასე თი შემ თხ ვე ვე ბის სიმ რავ-

ლის გა მო დგე ბა სა კითხი, რომ არ სე ბუ ლი 

მიდ გო მე ბი, სა ზო მე ბი არ არის საკ მა რი-

სი, ამი ტომ ზუს ტად უნ და გან ვ საზღ ვ როთ 

და გვქონ დეს სის ტე მუ რი ხედ ვა იმი სა, 

თუ რე ა ლუ რად რა სურთ ადა მი ა ნებს, რა 

შე საძ ლებ ლო ბე ბი აქვს სა ზო გა დო ე ბას 

ადა მი ა ნის ბა ზი სუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის, 

ცხოვ რე ბის ხა რის ხის ჩა მო ყა ლი ბე ბის, 

გან ვი თა რე ბი სა და შე ნარ ჩუ ნე ბის და საკ-

მა ყო ფი ლებ ლად. ასეთ თე მებს სო ცი ა ლუ-

რი პროგ რე სის ტერ მი ნებ ში ვაქ ცევთ და 

ვამ ბობთ, რომ ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

გა მოწ ვე ვა, რომ ლის წი ნა შეც ვდგა ვართ, 

არის ის, რომ ინ დი ვი დებს მი ე ცეთ სა შუ-

ა ლე ბა მი აღ წი ონ სა კუ თა რი რე ა ლი ზე ბის 

მაქ სი მა ლურ დო ნეს და ვუშ ვებთ, რომ 

გა ცი ლე ბით უკე თე სი შე დე გი შე იძ ლე ბა 

მი ვი ღოთ, თუ აქ ტი ვო ბე ბი სა და უნა რე ბის 

კონ სო ლი და ცი ას მო ვახ დენთ. 

სა კითხის მი მართ ასეთ მა და მო კი დე-

ბუ ლე ბამ გა ნა პი რო ბა ის, რომ 2013 წელს 

ჰარ ვარ დის უნი ვერ სი ტე ტის ბიზ ნეს ს კო-

ლი სა და მა სა ჩუ სეტ სის ტექ ნო ლო გი უ რი 

ინ ს ტი ტუ ტის ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტის შე-

დე გად შე იქ მ ნა სო ცი ა ლუ რი პროგ რე სის 

ინ დექ სი. აღ ნიშ ნულს სა ფუძ ვ ლად უდევს 

პა რა დიგ მა: „რასაც ვზო მავთ, სწო რედ ეს 

გან საზღ ვ რავს გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს, რო-

მელ თაც ვი ღებთ“. შე სა ბა მი სად, აქ ცენ ტი 

კეთ დე ბა იმ სა კითხებ ზე, რომ ლე ბიც მნიშ-

ვ ნე ლოვ ნად გა ნა პი რო ბებს ადა მი ა ნის 

კე თილ დღე ო ბას. მა გა ლი თად: ბა ზი სუ რი 

სა ჭი რო ე ბე ბი, უსაფ რ თხო ე ბა, წვდო მა 

ჯან დაც ვა ზე, გა ნათ ლე ბა და ეკო ლო გი უ-

რად სუფ თა გა რე მო. 

ამ მიდ გო მას წინ უძღო და დე ლო ი ტის 

მი ერ 28 ქვე ყა ნა ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვა, 

რო მელ შიც მო ნა წი ლე ო ბა 7000-ზე მეტ მა 

ადა მი ან მა მი ი ღო. კითხ ვა რის მი ზა ნი 

იყო იმის დად გე ნა, თუ რა არის ყვე ლა ზე 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვე ბი სა ზო გა დო-

ე ბის თ ვის, რო მელ თა წი ნა შეც დად გე ბა 

მსოფ ლიო ახ ლო მო მა ვალ ში. კვლე ვის 

შე დე გე ბით პირ ველ ათ ად გილ ზე მოხ-

ვედ რი ლი პრობ ლე მე ბი დან მხო ლოდ 

სა მი არის ეკო ნო მი კუ რი. ხუ თე ულ ში კი 

მხო ლოდ ერ თი ეკო ნო მი კუ რი ში ნა არ სის 

მქო ნე პრობ ლე მა შე ვი და. მა გა ლი თად, 

გა მო კითხულ თა 33% გა მოწ ვე ვებ ში რე-

სურ სე ბის შეზღუ დუ ლო ბას, 32% – კლი-

მა ტურ ცვლი ლე ბებს და 23% პი როვ ნულ 

უსაფ რ თხო ე ბას ასა ხე ლებს. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სო ცი ა ლუ რი 

სა კითხე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა ეკო ნო-

მი კურ თან შე და რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვ ნად 

დი დია რო გორც გან ვი თა რე ბულ, ასე ვე 

გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში. გა მო კითხუ-

ლე ბი ფი ნან სურ კე თილ დღე ო ბა ზე წინ 

გა ნათ ლე ბას, წვდო მას ჯან დაც ვა ზე და 

უსაფ რ თხო ე ბას აყე ნე ბენ. მთავ რო ბის 

როლს აღიქ ვა მენ, რო გორც სო ცი ა ლუ რი 

პროგ რე სის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე პა სუ ხის მ-

გე ბელს. მე ო რე ხა რის ხოვ ნად მი აჩ ნი ათ 

ეკო ნო მი კუ რი შე საძ ლებ ლო ბის თ ვის 

პლატ ფორ მის შექ მ ნა და სჯე რათ, რომ 

სწო რედ სო ცი ა ლურ პროგ რეს ზე ორი ენ-

ტი რე ბას მოჰ ყ ვე ბა ავ ტო მა ტუ რად სხვა 

ფა სე უ ლო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა.

სო ცი ა ლუ რი პროგ რე სის იმ პე რა ტი ვის 

წლი ურ ან გა რიშ ში წე რი ა, რომ ეს ინ დექ სი 

ემ სა ხუ რე ბა ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბას და 

გავ ლე ნას ახ დენს პო ლი ტი კურ გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბებ სა და ინ ს ტი ტუ ცი ებ ზე მთე ლი 

მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით. ეს არის ობი ექ-

ტუ რი, შე დეგ ზე დამ ყა რე ბუ ლი სა ზო მი 

ქვეყ ნის კე თილ დღე ო ბი სა, რო მე ლიც 

და მო უ კი დე ბე ლია ეკო ნო მი კუ რი ინ დი კა-

ტო რე ბის გან.

 სო ცი ა ლუ რი პროგ რე სის ინ დექ სის 

არ ქი ტექ ტუ რა სამ გან ზო მი ლე ბა ში იშ ლე-

ბა: 

1. ადა მი ა ნის ბა ზი სუ რი სა ჭი რო ე ბე ბი, რა-

შიც გა ერ თი ა ნე ბუ ლია შემ დე გი კომ პო ნენ-

ტე ბი: კვე ბა და პირ ვე ლა დი სა მე დი ცი ნო 

დახ მა რე ბა; ჰა ე რი, წყა ლი და სა ნი ტა რუ-
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ლი ნორ მე ბი; საცხოვ რის ზე ხელ მი საწ ვ-

დო მო ბა; პერ სო ნა ლუ რი უსაფ რ თხო ე ბა. 

2. კე თილ დღე ო ბის სა ფუძ ვ ლე ბი, 

რაც გა ზო მი ლია ბა ზი სურ გა ნათ ლე ბა-

ზე, ინ ფორ მა ცი ა სა და სა კო მუ ნი კა ციო 

არ ხებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბით, მდგრა დი 

ეკო სის ტე მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და ჯან-

სა ღი ცხოვ რე ბის დო ნით. 

3. შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რაც გუ ლის ხ-

მობს ადა მი ა ნის უფ ლე ბებს, უმაღ ლეს 

გა ნათ ლე ბა ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბას, 

არ ჩე ვა ნი სა და თა ვი სუფ ლე ბის ხა რისხს, 

თა ნას წო რო ბა სა და ჩარ თუ ლო ბას. 

დღეს დღე ო ბით სო ცი ა ლუ რი პროგ რე-

სის ინ დექ სი 50 ქვეყ ნის შე დე გებს გვთა-

ვა ზობს. შერ ჩე უ ლი ქვეყ ნე ბი მსოფ ლი ოს 

2/3-ს ფა რავს. 2014 წლის ბო ლოს ქვეყ ნე-

ბის რა ო დე ნო ბა 120-მდე გა იზ რ დე ბა. პირ-

ველ ეტაპ ზე დგინ დე ბა ათ ვ ლის წერ ტი ლი, 

რო მე ლიც მო მა ვალ ში ბენ ჩ მარ კის როლს 

შე ას რუ ლებს და დი ნა მი კა ში დაგ ვა ნა-

ხებს სუ რათს. ამ ინ დექ სის ყვე ლა ზე მნიშ-

ვ ნე ლო ვა ნი პრაქ ტი კუ ლი და ნიშ ნუ ლე ბა ა, 

დრო უ ლად მი ე წო დოს ინ ფორ მა ცია 

რო გორც სამ თავ რო ბო, ასე ვე არა სამ-

თავ რო ბო და კერ ძო სექ ტორს, რა თა მათ 

შეძ ლონ რე სურ სე ბის ოპ ტი მა ლუ რად გა-

მო ყე ნე ბა გა და უ დე ბე ლი სო ცი ა ლუ რი და 

გა რე მო პრობ ლე მე ბის მო საგ ვა რებ ლად. 

კვლე ვის შე დე გე ბის მი ხედ ვით, სო-

ცი ა ლუ რი პროგ რე სის ინ დექ სით ერთ 

დო ნე ზე მყოფ გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებს 

შო რის ძა ლი ან დი დი სხვა ო ბაა ეკო ნო-

მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბით. მა გა ლი თად, 

ეს ქვეყ ნე ბი სხვა დას ხ ვა დი ა პა ზონ ში 

ხვდე ბა ერთ სულ მო სახ ლე ზე შე მო სავ ლე-

ბის მი ხედ ვით. სო ცი ა ლუ რი პროგ რე სის 

ინ დექ სის და მშპ-ს შე და რე ბა ქვეყ ნე ბის 

მი ხედ ვით ამ ტ კი ცებს, რომ ეკო ნო მი კუ რი 

გან ვი თა რე ბა არის აუცი ლე ბე ლი, მაგ რამ 

არა საკ მა რი სი პი რო ბა სო ცი ა ლუ რი კე-

თილ დღე ო ბის მო სა პო ვებ ლად და ხშირ 

შემ თხ ვე ვა ში ეკო ნო მი კის ზრდას სო ცი ა-

ლუ რი პროგ რე სი გა ნა პი რო ბებს. 

 გა საკ ვი რი არ არის, რომ ამ ინ დექ სით 

პირ ველ ად გილს სკან დი ნა ვი ის ქვეყ ნე ბი, 

და სავ ლე თი ევ რო პა, დი დი ბრი ტა ნე თი, 

კა ნა და და ამე რი კის შე ერ თე ბუ-

ლი შტა ტე ბი იკა ვე ბენ. სა ქარ თ-

ვე ლო 29-ე ად გილ ზე ა. მის პო-

ზი ცი ო ნი რე ბას საგ რ ძ ნობ ლად 

აუარე სებს ადა მი ა ნის უფ ლე ბე-

ბის, არ ჩე ვა ნის თა ვი სუფ ლე ბის, 

თა ნას წო რო ბი სა და ჩარ თუ ლო-

ბის კრი ტი კუ ლი დო ნე. 

სო ცი ა ლუ რი პროგ რე სის ინ-

დექ სი, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 

სა ერ თოდ არ იყე ნებს ტრა დი-

ცი ულ ეკო ნო მი კურ ინ დი კა ტო-

რებს, სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს, 

გან ვი თა რე ბა ახალ პრიზ მა ში 

და ვი ნა ხოთ, ზუს ტად და ვად გი-

ნოთ ქვეყ ნის კე თილ დღე ო ბის 

გან მ საზღ ვ რე ლი ფაქ ტო რე ბი 

და კონ კ რე ტუ ლი ცვლა დე ბის 

გა უმ ჯო ბე სე ბით მი ვაღ წი ოთ 

მდგრად და უწყ ვეტ გან ვი თა-

რე ბას. 

და სას რულს ისევ აღ ვ ნიშ ნავ, 

რომ, თუ კონ კ რე ტუ ლი ქვე ყა ნა 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის 

პრო ცეს ში გა ით ვა ლის წი ნებს 

სო ცი ა ლუ რი პროგ რე სის ინ დექ-

სის შე დე გებს და პრი ო რი ტე-

ტებს შე სა ბა მი სად და სა ხავს, 

ეს, ერ თი მხრივ, აუცი ლებ ლად 

აისა ხე ბა მო ქა ლა ქე ე ბის კე თილ-

დღე ო ბა ზე და, მე ო რე მხრივ, 

სე რი ო ზუ ლი პო ლი ტი კუ რი დი-

ვი დენ დე ბის მომ ტა ნი იქ ნე ბა. 

იმა ვე წარ მა ტე ბით შე იძ ლე ბა 

და ი გეგ მოს კორ პო რა ცი უ ლი 

სო ცი ა ლუ რი კამ პა ნი ე ბი ბიზ-

ნეს სექ ტორ ში: მი ზან მი მარ თუ-

ლი სო ცი ა ლუ რი აქ ტი ვო ბე ბი 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ცნო ბა დო ბას 

ზრდის და მეტ ლო ი ა ლურ მომ ხ-

მა რე ბელს იზი დავს. არა სამ თავ-

რო ბო სექ ტო რის თ ვის კი ამ ინ-

დექ სის შე დე გებ ზე ორი ენ ტი რი 

ვი ტა ლუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბი სა ა. ის 

პირ და პირ ეხ მი ა ნე ბა მათ ძი რი-

თად საქ მი ა ნო ბას და შე დე გებს 

გლო ბა ლუ რად ზო მავს. 
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მოსაზრება
ჯორჯ ლიფი – კაპიტალის მოძრაობა

კოლეჯების რიცხვის ზრდა
არ ნიშნავს ეკონომიკური 

კეთილდღეობის ზრდას
კონ გ რე სი სად მი თა ვის პირ ველ მი მარ-

თ ვა ში პრე ზი დენ ტი ობა მა ამ ტ კი ცებ და, 

რომ აშშ-მ ხე ლი უნ და შე უწყოს კო ლე-

ჯებ ში გა ცი ლე ბით მე ტი ახალ გაზ რ დის 

მი ზიდ ვას იმი სათ ვის, რომ ამე რი კის ეკო-

ნო მი კამ სხვა ქვეყ ნებ თან მი მარ თე ბით 

კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა შე ი ნარ ჩუ ნოს. 

მან წი ნა პლან ზე წა მოს წია სა კითხი იმის 

შე სა ხებ, რომ ქვე ყა ნამ კვლავ უნ და და იბ-

რუ ნოს „მსოფლიოში კო ლეჯ დამ თავ რე-

ბულ თა მა ღა ლი რიცხ ვით“ ლი დე რო ბა.

ჩვე ნი სა გან მა ნათ ლებ ლო სწავ ლე-

ბის დო ნის ამაღ ლე ბის უუნა რო ბა, თა ვის 

მხრივ, „ეკონომიკური ვარ დ ნის მზა რე-

ცეპტს“ წარ მო ად გენს. 

პრე ზი დენ ტის თვალ საზ რისს ბევ რი 

სხვაც იზი ა რებს. ეკო ნო მი კურ წარ მა-

ტე ბას, რო გორც ინ დი ვი დუ ა ლურ, ისე 

ეროვ ნულ დო ნე ზე, გა ნათ ლე ბას თან კო რე-

ლა ცი ის ტენ დენ ცია ახა სი ა თებს. გა ნათ-

ლე ბის და ბა ლი დო ნის მქო ნე ხალ ხი (და 

ქვეყ ნე ბი) უმე ტეს წი ლად ღა რი ბე ბი არი ან, 

მა შინ რო დე საც ხალ ხი (და ქვეყ ნე ბი) უაღ-

რე სად წინ წა სუ ლი გა ნათ ლე ბით, უმე ტეს 

შემ თხ ვე ვა ში, მდიდ რებს წარ მო ად გე ნენ. 

ამი ტომ დი დია ცდუ ნე ბა, ასე თი დას კ ვ ნა 

გა მო ვი ტა ნოთ: : მეტ გა ნათ ლე ბას მე ტი 

ინ დი ვი დუ ა ლუ რი შე მო სა ვა ლი მო აქვს. 

ნე ბის მი ერ ქვე ყა ნას შე უძ ლია სა კუ თა რი 

კე თილ დღე ო ბის გაზ რ და, გა ნათ ლე ბის 

ზრდა ში „კაპიტალდაბანდებით“. 

წი ნა აღ მ დე გო ბა გა უ წი ეთ ამ ცდუ ნე-

ბას, რად გან ის მცდარ არ გუ მენ ტა ცი ას 

ემ ყა რე ბა. 

მარ თა ლი ა, გა ნათ ლე ბა კო რე ლი-

რებს კე თილ დღე ო ბა სა და ეკო ნო მი კურ 

ზრდას თან, მაგ რამ ლო გი კის ერ თ -ერ თი 

უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი გაკ ვე თი ლი იმა ში 

მდგო მა რე ობს, რომ კო რე ლა ცია სუ ლაც 

არ ნიშ ნავს მი ზეზ შე დე გობ რივ კავ შირს. 

ჩვენს შემ თხ ვე ვა ში, ამ გაკ ვე თი ლის გათ-

ვა ლის წი ნე ბა არ უნ და დაგ ვა ვიწყ დეს. 

მა ღა ლი ინ ტე ლექ ტი სა და დი დი ამ ბი-

ცი ის მქო ნე ადა მი ა ნე ბი, რო გორც წე სი, 

უმე ტეს წი ლად კო ლე ჯის დიპ ლომს და 

სა მეც ნი ე რო ხა რისხს იღე ბენ. ზოგ ჯერ ეს 

ოფი ცი ა ლუ რი გა ნათ ლე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნია შემ დ გო მი წარ მა ტე ბის თ ვის, მაგ რამ 

ბევ რი ამ ბობს, რომ მი ღე ბულ გა ნათ ლე ბას 

ძა ლი ან ცო ტა სა ერ თო ჰქონ და მიღ წე ულ 

წარ მა ტე ბას თან და პი რი ქით, ზო გი-

ერთ უაღ რე სად წარ მა ტე ბულ ადა მი ანს, 

თა ვის დრო ზე, მი უ ტო ვე ბია კო ლე ჯი, ან 

არა სო დეს უს წავ ლია მას ში. რო გორც იმ 

სა სა ცი ლო „დაიკავეთ უოლ - ს ტ რი ტის“ 

პრო ტეს ტებ მა გვას წავ ლა, კო ლეჯ დამ თავ-

რე ბულ თა უდი დე სი რიცხ ვი უმუ შე ვა რი ა, 

ან ისეთ სა მუ შა ოს ას რუ ლებს, რომ ლის თ-

ვი საც დაწყე ბი თი გა ნათ ლე ბაც საკ მა რი-

სი ა. 

დას კ ვ ნა: კო ლე ჯის გა ნათ ლე ბა არც 

აუცი ლე ბე ლი და არც საკ მა რი სი პი რო-

ბაა პი რა დი წარ მა ტე ბის მი საღ წე ვად. 

ბევ რი ადა მი ა ნი ამას კო ლე ჯის გა რე შეც 

აკე თებს, ხო ლო მრა ვა ლი იმათ გა ნი, ვი საც 

ბა კა ლავ რის, ან უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლის 

დიპ ლო მი აქვს, პი რი ქით, და ბა ლა ნაზღა უ-

რე ბად სა მუ შა ო ებ ზე იტან ჯე ბა. მათ ასე ვე 

ხში რად მა ღალ პ რო ცენ ტი ა ნი სტუ დენ ტუ რი 

სეს ხე ბი მხრებ ზე აწევთ. 

ეს იმას ნიშ ნავს, რომ 

ეკო ნო მი კუ რი პროგ-

რე სი გა ნათ ლე ბა ში 

„კაპიტალდაბანდებით“ არ 

მი იღ წე ვა. მერ ხებ თან გა ტა რე-

ბუ ლი მე ტი დრო, კრე დი ტე ბი 

და დიპ ლო მე ბი ავ ტო მა ტუ რად 

ვერ გა და იქ ცე ვი ან პრო დუქ ტი-

ულ ადა მი ა ნე ბად. 

თუ ჩე მი სიტყ ვე ბის არ გჯე რათ, გირ-

ჩევთ, გა ნათ ლე ბის დარ გ ში ბრი ტა ნე ლი 

პრო ფე სო რის, ელი სონ ვულ ფის წიგ ნი, 

Does Education Matter? (აქვს გა ნათ ლე ბას 

მნიშ ვ ნე ლო ბა?, Penguin Books, 2002) წა-

მერხებთან გატარებული 
მეტი დრო, კრედიტები და 
დიპლომები ავტომატურად 
ვერ გადაიქცევიან 
პროდუქტიულ ადამიანებად. 
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ი კითხოთ. ამე რი კის სა გან მა ნათ ლებ ლო 

ის ტებ ლიშ მენ ტი იგ ნო რი რე ბას უწევს ამ 

წიგნს, რად გა ნაც მას სა აშ კა რა ო ზე გა მო-

აქვს (და ეს არის მი სი ქვე სა თა უ რი) მი თი 

ეკო ნო მი კურ ზრდა ზე გა ნათ ლე ბის ზე მოქ-

მე დე ბის შე სა ხებ. ამ წიგ ნით ვულ ფი ხსნის, 

რომ მთავ რო ბე ბი, რომ ლე ბიც ცდი ლო ბენ, 

ეკო ნო მი კუ რი პროგ რე სის დაჩ ქა რე ბის 

მიზ ნით, სა გან მა ნათ ლებ ლო სფე რო ში 

მე ტი კა პი ტალ და ბან დე ბე ბი გა ნა ხორ ცი-

ე ლონ, რო გორც წე სი, ამით მათ გან კარ-

გუ ლე ბა ში არ სე ბულ რე სურ სებს ანი ა ვე ბენ. 

ამის ერ თ -ერ თი მა გა ლი თი ეგ ვიპ ტე ა. 

ქვე ყა ნამ უმაღ ლეს გა ნათ ლე ბა ში უდი დე-

სი კა პი ტალ და ბან დე ბა გა ნა ხორ ცი ე ლა, 

თუმ ცა ამ ძა ლის ხ მე ვას ეკო ნო მი კუ რი 

აღ მავ ლო ბა არ მოჰ ყო ლი ა, რად გა ნაც 

სტუ დენ ტე ბის მი ერ უნი ვერ სი ტე ტებ ში 

მი ღე ბუ ლი ცოდ ნის ძა ლი ან მცი რე ნა წი-

ლი იყო კო ორ დი ნი რე ბუ ლი იმ უნა რებ სა 

და ცოდ ნას თან, რო მე ლიც სა ჭი რო იყო 

მე წარ მე ო ბი სა და ეგ ვიპ ტუ რი ეკო ნო-

მი კის ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბის თ ვის. 

შე დე გად, ეგ ვიპ ტემ მი ი ღო დი დი რა ო დე-

ნო ბის უნი ვერ სი ტე ტის დიპ ლო მის მქო ნე 

ხალ ხი, რომ ლე ბიც მა ღა ლა ნაზღა უ რე ბა დი 

სა მუ შაო ად გი ლე ბის მო ლო დინ ში იყ ვ ნენ. 

ასე თი სა მუ შაო ად გი ლე ბი კი არ არ სე ბობ-

და და ვერც იარ სე ბებ და. 

მთა ვა რი ის არის, რომ ფორ მა ლურ 

გა ნათ ლე ბას აუცი ლებ ლად არ მო აქვს ის 

ცოდ ნა და უნა რე ბი, რომ ლებ საც ადა მი ა-

ნე ბი ნა ყო ფი ე რად გა მო ი ყე ნე ბენ. 

ეს მო საზ რე ბა გა მარ თ ლ და ეგ ვიპ ტის 

მა გა ლით ზეც და ბევ რი ამე რი კე ლი კო-

ლეჯ დამ თავ რე ბუ ლის შემ თხ ვე ვა შიც. აკა-

დე მი უ რად სუს ტი და უსაქ მუ რი ბავ შ ვე ბის 

ლაშ ქარს კო ლეჯ ში შეს ვ ლა გა და აწყ ვე ტი-

ნა იდე ამ იმის შე სა ხებ, რომ დიპ ლო მის 

მი ღე ბა – ნე ბის მი ე რი სა ხის დიპ ლო მის, 

ნე ბის მი ე რი სას წავ ლებ ლი დან – მათ მა ღა-

ლი შე მო სავ ლე ბით ტკბო ბის ბედ ნი ე რე ბას 

მი ა ნი ჭებ და. სამ წუ ხა როდ, ბევ რ მა მათ-

გან მა ისე და ამ თავ რა სწავ ლა, რომ არა-

ფე რი მი უ მა ტე ბია სა კუ თა რი ადა მი ა ნუ რი 

კა პი ტა ლის თ ვის. შე საძ ლო ა, ჰქონ დეთ 

დიპ ლო მი, მაგ რამ მი სი მო ტა ნი ლი 3 დო-

ლა რი სა ათ ში მათ Starbucks-ის ყა ვის თ ვის 

თუ გას წ ვ დე ბათ, სა დაც ისი ნი ჩვე უ ლებ რივ 

არ ჩე ვენ ხოლ მე მუ შა ო ბას. 

ადა მი ა ნებს კარ გად შე უძ ლი ათ გა-

მოთ ვა ლონ, თუ რო გორ უნ და გა ზარ დონ 

მაქ სი მა ლუ რად სა კუ თა რი ადა მი ა ნუ რი 

კა პი ტა ლი, მაგ რამ გარ კ ვე უ ლი სა ხის, 

ოფი ცი ა ლუ რად დამ ტ კი ცე ბუ ლი გა ნათ-

ლე ბის მი სა ღე ბად სა ჭი რო სა ხელ მ წი ფო 

წა ხა ლი სე ბის სის ტე მას, ხშირ შემ თხ ვე ვა-

ში, ბევ რის თ ვის დრო ი სა და ფუ ლის უმიზ-

ნოდ ხარ ჯ ვა მო აქვს შე დე გად. ქვეყ ნის 

პრო დუქ ტი უ ლო ბის ზრდის მა გივ რად, ის 

იწ ვევს მის და სუს ტე ბას, ზუს ტად ისე ვე, 

რო გორც სა მუ შაო ად გი ლე ბის ზრდის სამ-

სა ხუ რე ბი და უსარ გებ ლო სამ თავ რო ბო 

პრო ექ ტე ბი. ერ თ -ერ თი მა გა ლი თი ამი სა 

გახ ლავთ პრო ექ ტი – „ხიდი არ სად“. 

სა უ კე თე სო სა გან მა ნათ ლებ ლო პო-

ლი ტი კა ასე თი ა: ადა მი ა ნებს თა ვი სუ ფალ 

ბა ზარ ზე ინ დი ვი დუ ა ლუ რი არ ჩე ვა ნის გა-

კე თე ბის სა შუ ა ლე ბა უნ და ჰქონ დეთ. ფ
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მარ ტის თვის მთა ვა რი თე მა გა ნათ
ლე ბა ა. ამ თე მას თან და კავ ში რე ბულ აქ ტუ ა-

ლურ მა სა ლებ თან ერ თად – რო გო რი ცაა ქარ თუ-

ლი აკა დე მი უ რი სფე როს მთა ვა რი გა მოწ ვე ვე ბი 

და პრობ ლე მა ტი კა – გთა ვა ზობთ სა ქარ თ ვე ლოს 

TOP-50 უნი ვერ სი ტე ტის რე ი ტინგს Webometrics-

ის მი ხედ ვით.

რე ი ტინგს ხსნის ილი ას სა ხელ მ წი ფო უნი-

ვერ სი ტე ტი. იგი სა ქარ თ ვე ლო ში  – პირ ველ, 

ევ რო პა ში  – 678-ე, ხო ლო მსოფ ლი ო ში 1944-ე 

ად გილ ზე ა. ცენ ტ რა ლუ რი და აღ მო სავ ლეთ 

ევ რო პის უნი ვერ სი ტე ტებ ში ილი ა უ ნი 124-ე ად-

გილს იკა ვებს.

Webometrics-ით ხდე ბა უმაღ ლე სი სა გან-

მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ყვე ლა ზე 

მას შ ტა ბუ რი აკა დე მი უ რი რან ჟი რე ბა. ეს არის 

და მო უ კი დე ბე ლი, ობი ექ ტუ რი, თა ვი სუ ფა ლი და 

ღია სა მეც ნი ე რო პრო ექ ტი, რო მელ საც 2004 

წლი დან, ყო ველ ექვს თვე ში ერ თხელ ახორ-

ცი ე ლებს ეს პა ნე თის ეროვ ნუ ლი სა მეც ნი ე რო 

საბ ჭოს (CSIC) კი ბერ მეტ რიქ სის ლა ბო რა ტო რი ა. 

პრო ექ ტის მი ზა ნია სან დო, მრა ვალ გან ზო მი ლე-

ბი ა ნი, გა ნახ ლე ბუ ლი და სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ის 

უზ რუნ ველ ყო ფა მსოფ ლი ოს უნი ვერ სი ტე ტე ბის 

ინ ტერ ნეტ სივ რ ცე ში ხილ ვა დო ბი სა და გავ ლე ნის 

შე ფა სე ბის გზით. 

Webometrics-ი, ხა რის ხი ა ნი შე ფა სე ბის 

უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით, იყე ნებს ბმუ ლე ბის 

ანა ლიზს, რაც გა ცი ლე ბით ძლი ე რი და ეფექ ტუ რი 

ინ ს ტ რუ მენ ტი ა, ვიდ რე ცი ტი რე ბის ანა ლი ზი ან 

გლო ბა ლუ რი კითხ ვა რე ბი. პირ ველ შემ თხ ვე ვა-

ში, ბიბ ლი ო მეტ რია ით ვ ლის მხო ლოდ კო ლე გებს 

შო რის ფორ მა ლურ აღი ა რე ბას, მა შინ რო დე საც 

ბმუ ლე ბის ანა ლი ზი მო ი ცავს არა მარ ტო ბიბ ლი-

ოგ რა ფი ულ ცი ტი რე ბას, არა მედ გა რე პი რე ბის 

ჩარ თუ ლო ბას უნი ვერ სი ტე ტის საქ მი ა ნო ბა ში. 

რაც შე ე ხე ბა გა მო კითხ ვებს, ეს მსოფ ლიო 

რან ჟი რე ბი სათ ვის შე უ ფე რე ბე ლი ინ ს ტ რუ მენ-

ტი ა, რად გან არ არ სე ბობს ერ თი ადა მი ა ნიც კი, 

რო მელ საც ექ ნე ბა ღრმა (რამდენიმე სე მეს ტ რი 

ბევრ სას წავ ლე ბელ ში), მულ ტი ინ ს ტი ტუ ცი უ რი 

(რამდენიმე ასე უ ლი) და მულ ტი დის ციპ ლი ნა რუ-

ლი გა მოც დი ლე ბა, მი ღე ბუ ლი მსოფ ლიო უნი ვერ-

სი ტე ტე ბის რეპ რე ზენ ტა ცი ულ რა ო დე ნო ბა ში. 

Webometrics-ი მო ი ცავს არა მხო ლოდ ფორ-

მა ლურ მო ნა ცე მებს – ელექ ტ რო ნულ ჟურ ნა ლებს, 

კვლე ვის ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლურ სა ცა ვებს – არა მედ 

ასე ვე არა ფორ მა ლურ სა მეც ნი ე რო კო მუ ნი კა-

ცი ას.

რაც შე ე ხე ბა უნი ვერ სი ტეტ თა არა ა კა დე მი ურ 

მა ხა სი ა თებ ლებს, ამ გ ვარ მა ხა სი ა თე ბელ თა გან 

სტუ დენ ტის თ ვის ყვე ლა ზე პრი ო რი ტე ტუ ლი, რა 

თქმა უნ და, სწავ ლე ბის სა ფა სუ რი ა, რა საც რე ი-

ტინ გ თან ერ თად გთა ვა ზობთ. 

ყვე ლა ზე ძვი რი წლი უ რი გა და სა ხა დის 

გა დახ და სა ქარ თ ვე ლოს უნი ვერ სი ტე ტებ ში 

სა ა ვი ა ციო უნი ვერ სი ტე ტის სა ჰა ე რო ხო მალ-

დე ბის საფ რე ნოს ნო ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის (პილოტი) 

ფა კულ ტე ტის სტუ დენ ტებს უწევთ –  8750 ლა რი 

წე ლი წად ში. მე ო რე ად გილს დიპ ლო მი რე ბუ ლი 

მე დი კო სის ამე რი კუ ლი პროგ რა მა იკა ვებს თბი-

ლი სის სა ხელ მ წი ფო სა მე დი ცი ნო უნი ვერ სი ტეტ-

ში, სა დაც ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში სწავ ლა 

8000 ლა რი ჯდე ბა.

სხვებ თან შე და რე ბით მა ღა ლი ფა სით აგ-

რეთ ვე გა მო ირ ჩე ვი ან კავ კა სი ის უნი ვერ სი ტე ტის 

ბიზ ნე სის სკო ლის (CSB) ბიზ ნე სის ად მი ნის ტ რი-

რე ბი სა და სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნე სის მე ნეჯ მენ-

ტის პროგ რა მე ბი, წლი უ რი გა და სა ხა დით 7500 

ლა რის ოდე ნო ბით, ასე ვე თბი ლი სის თა ვი სუ ფა-

ლი უნი ვერ სი ტე ტის ბიზ ნე სის ად მი ნის ტ რი რე ბის 

პროგ რა მა, ამა ვე წლი უ რი გა და სა ხა დით. 

მთავარი თემა

განათლება
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ს
ა ქარ თ ვე ლო ში ბიზ ნე სის სწავ ლა 

საკ მა ოდ ბევრ სა გან მა ნათ ლებ-

ლო და წე სე ბუ ლე ბა ში შე იძ ლე ბა, 

რო მელ თა შო რის გან ს ხ ვა ვე ბა 

ძი რი თა დად სას წავ ლო პროგ რა მე ბი სა და 

ლექ ტო რე ბის მი ხედ ვით შე მო ი ფარ გ ლე ბა. 

და ნარ ჩე ნი ფორ მა ტი თით ქ მის ყველ გან 

ანა ლო გი უ რი ა: ლექ ცი ა, პრაქ ტი კუ ლე ბი, 

და ვა ლე ბე ბი, შე ფა სე ბე ბი და ა.შ. – თით ქ მის 

ყვე ლა ფე რი მხო ლოდ სწავ ლის პრო ცეს თან 

და კავ ში რე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბით გა ნი საზღ ვ-

რე ბა.

სტუ დენ ტე ბის თ ვის კარ გი თე ო რი უ ლი 

ცოდ ნის მი წო დე ბა აუცი ლე ბე ლი, მაგ რამ 

არა საკ მა რი სი პი რო ბა ა, რაც გა მო ი ხა ტე ბა 

ნაკ ლე ბი პრაქ ტი კუ ლი უნა რე ბის არ სე ბო ბა-

ში, ეს კი ძალიან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მი სი წარ-

მა ტე ბუ ლი ბიზ ნეს კა რი ე რის თ ვის. რე ა ლურ 

ბიზ ნეს გა რე მოს თან ნაკ ლე ბად ადაპ ტი რე ბუ-

ლი სტუ დენ ტე ბი, რომ ლე ბიც უნი ვერ სი ტეტს 

ამ თავ რე ბენ და მუ შა ო ბის დაწყე ბას ცდი-

ლო ბენ, სა მუ შა ოს მო ძი ე ბი სას სე რი ო ზულ 

პრობ ლე მებს აწყ დე ბი ან. ასე ვე კომ პა ნი ებს 

უჩ ნ დე ბათ პრობ ლე მა, რად გან და მა ტე ბი თი 

რე სურ სე ბის ხარ ჯ ვა უწევთ ბიზ ნეს რე ა ლო-

ბას თან მა თი ადაპ ტი რე ბის თ ვის. 

ილი ას სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის 

ბიზ ნე სის სკო ლის შე ხე დუ ლე ბა სრუ ლი ად 

გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია – ის სწო რედ სა უ კე თე სო 

ბიზ ნეს ს კო ლე ბის ათ წ ლო ვან გა მოც დი ლე-

ბას ეფუძ ნე ბა. აკა დე მი უ რი საქ მი ა ნო ბა 

(ლექციების კითხ ვა) კვლე ვი თი სა მუ შა ო ე ბის 

გა რე შე ნაკ ლე ბად ეფექ ტუ რი გზა ა, რო მელ-

საც სა გან მა ნათ ლებ ლო ორ გა ნი ზა ცი ის თ ვის 

გრძელ ვა დი ა ნი სტრა ტე გი ის ჭრილ ში ნაკ ლე-

ბი წარ მა ტე ბის მო ტა ნა შე უძ ლი ა, მა შინ რო-

დე საც ორი ვე მი მარ თუ ლე ბის გა ერ თი ა ნე ბა 

სა მო მავ ლო პერ ს პექ ტი ვა ში სე რი ო ზუ ლი 

კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის სა ფუძ ვე ლი 

შე იძ ლე ბა გახ დეს.

მსოფ ლი ო ში აღი ა რე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი 

უნი ვერ სი ტე ტის წარ მა ტე ბის მა გა ლი თე ბის 

გან ხილ ვა ნა თელ წარ მოდ გე ნას გვიქ მ ნის, 

თუ რა გა ნა პი რო ბებს ბიზ ნეს ს კო ლის გან ვი-

თა რე ბის ეფექ ტურ გზას.

იმა ვე ჰარ ვარ დის ბიზ ნეს ს კო ლის მა-

გა ლი თის გან ხილ ვა, რო მე ლიც ნე ბის მერ 

რე ი ტინ გ ში ყო ველ თ ვის ერ თ -ერთ მო წი-

ნა ვე ად გი ლს ინარ ჩუ ნებს, გვაჩ ვე ნებს 

რამ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია აკა დე მი უ რი 

საქ მი ა ნო ბის გარ და კვლე ვი თი საქ მი ა ნო-

ბის წარ მო ე ბა. Harvard Business Review-ის 

მთავარი თემა

განათლება

საქართველოს ბიზნესსკოლების 
სამომავლო პერსპექტივა

მიხეილ ბატიაშვილი არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის დეკანი.

2013 
რეიტინგი

2012 
რეიტინგი

დაწესებულება ქვეყანა Financial 
times 2013*

Business-
week 
2013*

Economist 
2013*

Forbes 
2013*

1 1 London Busi-
ness School

გაერთიანებული 
სამეფო

1 1 3 4

2 2 Insead საფრანგეთი 2 2 7 2
3 4 IMD შვეიცარია 6 7 4 1
4 3 Iese Business 

School
ესპანეთი 3 6 1 12

5 5 IE Business 
School

ესპანეთი 4 3 15 5

6 10 univ of cam-
bridge - Judge

გაერთიანებული 
სამეფო

5 - 9 8

7 7 Esade Business 
School

ესპანეთი 8 5 5 14

8 6 HEc Paris საფრანგეთი 7 9 2 15

2013 
რეიტინგი

2012 
რეიტინგი

დაწესებულება Financial 
times 
2013*

Busniess-
Week 
2013*

Economist 
2013*

uS News 
2013*

Forbes 
2013*

1 1 Harvard Busi-
ness School

1 2 5 1 3

2 3 Stanford univer-
sity GSB

2 4 7 1 1

3 2 univ of chicago 
- Booth

6 1 1 6 2

4 4 univ of Pennsyl-
vania - Wharton

3 3 10 3 4

5 7 Northwestern 
univ - kellogg

8 5 15 4 5

6 5 MIt Sloan 
School of Man-
agement 

5 9 9 4 12

6 8 Dartmouth col-
lege - tuck

10 12 2 9 6

8 6 columbia Busi-
ness School

4 14 8 8 7

ევროპული ბიზნესსკოლები

ამერიკული ბიზნესსკოლები
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ეგი დით ყო ველ წ ლი უ რად ასო ბით კვლე ვი თი 

თუ თე ო რი უ ლი სა ხის სტა ტია ქვეყ ნ დე ბა. გარ-

და სტა ტი ე ბი სა, იწე რე ბა ათო ბით ახა ლი წიგ ნი 

ბიზ ნე სის თე ო რი ის მი მარ თუ ლე ბით, რომ-

ლე ბიც ხში რად მსოფ ლიო  ბესტსელერებად 

იქ ცე ვა. ასე და ი ბა და მა იკლ პორ ტე რის ახა ლი 

სტრა ტე გი უ ლი ხედ ვა, რო მელ საც არა მარ ტო 

კომ პა ნი ე ბი, არა მედ მთე ლი რი გი სა ხელ მ წი-

ფო ე ბი სა კუ თა რი გან ვი თა რე ბის ძი რი თად 

სა შუ ა ლე ბად მი იჩ ნე ვენ; ან კაპ ლა ნი სა და 

ნორ ტო ნის „ბალანსირებული მაჩ ვე ნებ ლე-

ბის“ თე ო რი ა, რო მელ მაც ბიზ ნე სის მარ თ ვის 

თა ნა მედ რო ვე მიდ გო მე ბის ახა ლი ერა და-

იწყო. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ფე სო რე ბი, ჰარ ვარ დის 

ბიზ ნეს ს კო ლის სხვა წარ მო მად გენ ლებ თან 

ერ თად, იმ მეც ნი ე რე ბის მხო ლოდ მცი რე ნა-

წილს წარ მო ად გე ნენ, რომ ლე ბიც ბიზ ნე სის 

მარ თ ვის დღე ვან დელ ახალ იდე ებს ქმნი-

ან. დღეს ჰარ ვარ დის სკო ლა სწავ ლი სა და 

კვლე ვის მი მარ თუ ლე ბის სიმ ბი ო ზის გა რე შე 

წარ მო უდ გე ნე ლი ა. თუნ დაც იმა ვე კომ პა ნი ე ბის 

ბიზ ნეს კე ი სე ბის  შექ მ ნას, რაც სწავ ლე ბის ერ თ -

ერთ სა უ კე თე სო მე თო დად ით ვ ლე ბა, სწო რედ 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კვლე ვი თი სა მუ შა ო ე ბი უდევს 

სა ფუძ ვ ლად და მას, გარ და აღ ნიშ ნუ ლი უნი ვერ-

სი ტე ტი სა, ასო ბით სხვა უნი ვერ სი ტე ტიც იყე-

ნებს, რო გორც სწავ ლე ბის ძი რი თად მა სა ლას.

იგი ვე შე იძ ლე ბა ით ქ ვას „უორტონის უნი-

ვერ სი ტე ტის“ მი მართ, რო მე ლიც სა უ კე თე-

სოდ ით ვ ლე ბა ფი ნან სე ბის გან ხ რით, ხო ლო 

„კელოგი“ – მარ კე ტინ გის გან ხ რით. იმა ვე 

კვლე ვე ბის მი მარ თუ ლე ბით საკ მა ოდ აქ ტი უ რია 

ევ რო პა ში სა უ კე თე სო „ლონდონის ბიზ ნეს ს კო-

ლა“, რომ ლის პუბ ლი კა ცი ე ბი Business Strategy 

Review საკ მაო ავ ტო რი ტე ტით სარ გებ ლობს. 

წარ მა ტე ბუ ლი ბიზ ნეს ს კო ლე ბის პირ ვე ლი 

ათე უ ლე ბის გან ხილ ვი სას ვნა ხავთ, რომ ყვე ლა 

წა რმ ტე ბუ ლი სკო ლის აუცი ლე ბე ლი შე მად გე ნე ლი 

ნა წი ლია ძლი ე რი კვლე ვი თი კომ პო ნენ ტის არ სე-

ბო ბა.

დღე ვან დელ გლო ბა ლურ სამ ყა რო ში ახა ლი 

ბიზ ნე სი დე ე ბი, რაც კომ პა ნი ე ბისა და იმა ვე ტრან-

ს ნა ცი ო ნა ლუ რი 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 

გან ვი თა რე ბის მთა-

ვარ მა მოძ რა ვე ბელ 

ძა ლად იქ ცე ვა, უმე ტე სად სწო რედ უნი ვერ სი ტე ტე-

ბის კვლე ვი თი 

პრო ექ ტე ბი დან 

იბა დე ბა და 

ვი თარ დე ბა. 

ალ ბათ რთუ ლი 

წარ მო სად გე ნი 

არ არის, თუ რა 

ეფექ ტის მი ღე ბა 

შე იძ ლე ბა, რო-

დე საც სტუ დენ-

ტებს ას წავ ლი ან 

პრო ფე სო რე ბი, 

რომ ლე ბიც, ფაქ-

ტობ რი ვად, ყო ველ დღი ურ რე ჟიმ ში ჩარ თუ ლი არი ან 

კვლე ვით სა მუ შა ო ებ ში. ასე ვე ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი ა, რომ ხში რად სწო რედ სტუ დენ ტე ბიც არი ან 

ჩარ თუ ლი ასეთ კვლე ვით პრო ექ ტებ ში.

სტუ დენ ტე ბის ჩარ თუ ლო ბა კვლე ვით პრო ექ ტებ-

ში გუ ლის ხ მობს: რე ა ლურ ბიზ ნეს მა გა ლი თებ თან 

შე ხე ბას; სტუ დენ ტებ მა თვი თონ უნ და იკ ვ ლი ონ და 

აღ მო ა ჩი ნონ არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი, გა ა ა ნა ლი-

ზონ და ასე ვე იმუ შა ონ მათ აღ მოფხ ვ რა ზე. რე ა ლურ 

გა რე მოს თან სტუ დენ ტე ბის ყო ველ დღი უ რი შე ხე ბა 

ეხ მა რე ბა მათ რო გორც რე ა ლურ გა რე მოს თან 

ადაპ ტი რე ბა ში, ასე ვე რე ა ლუ რი ბაზ რის თა ვი სე ბუ-

რე ბებ თან გაც ნო ბა ში. 

ბიზ ნეს ს კო ლის ამო ცა ნა ა, სტუ დენ ტებს მის ცეს 

1 ილიას სახელმწიფო  
   უნივერისტეტი

1994    2250 ლ.    2250 ლ. 

2 ივანე ჯავახიშვილის   
   სახელობის თბილისის   
   სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2716    2250 ლ.    2250 ლ. 

3 საქართველოს  
   საპატრიარქოს წმიდა  
   ანდრია    
   პირველწოდებულის    
   სახელობის ქართული  
   უნივერსიტეტი

3861    2250 ლ.    2250 ლ. 

5 საქართველოს ტექნიკური  
   უნივერსიტეტი

7254    2250 ლ.    2250 ლ. 

6 ბათუმის შოთა  
   რუსთაველის სახელმწიფო  
   უნივერსიტეტი

7738    1500 ლ.    2250 ლ. 

7 შავი ზღვის საერთაშორისო  
   უნივესრისიტეტი

8748    3960 ლ.    5100 ლ. 

9 კავკასიის უნივერსიტეტი
9816    3900 ლ.    7500 ლ. 

10 საქართველოს  
     უნივერსიტეტი

10439    2250 ლ.    4500 ლ. 

11 GIPA - საქართველოს  
     საზოგადოებრივ საქმეთა  
     ინსტიტუტი

10717    5000 ლ.    5000 ლ. 

12 ქუთაისის აკაკი  
     წერეთლის სახელობის  
     სახელმწიფო  
     უნივერისტეტი 

10789    1750 ლ.    2250 ლ. 

13 თბილისის თავისუფალი  
     უნივერსიტეტი 

10993    6950 ლ.    7500 ლ. 

14 გორის სახელმწიფო  
     სასწავლო უნივერსიტეტი 

11010    2250 ლ.    2250 ლ. 

tOP 50
უნივერსიტეტი
საქართველოში

პირობითი აღნიშვნები:
ადგილი მსოფლიოში

მინიმალური ფასი ერთ წელზე

მაქსიმალური ფასი ერთ წელზე

4 თბილისის სახელმწიფო  
   სამედიცინო უნივერსიტეტი

5951    1500 ლ.    8000 ლ. 

8000 ლა რი 
– დიპ ლო-

მი რე ბუ ლი 

მე დი კო სის 

ამე რი კუ ლი 

პროგ რა მა;

4000 ლა რი 
– სა ზო გა-

დო ებ რი ვი 

ჯან დაც ვის და მე ნეჯ მენ ტის სა ბა კა-

ლავ რო პროგ რა მა;

1500 ლა რი – სა ექ თ ნო საქ მის 

(ექთანი, ბე ბი ა ქა ლი) სა ბა კა ლავ რო 

პროგ რა მა.

GPA ფასდაკლება
ქართველი 

სტუდენტებისთვის
სომეხი და აზერბაიჯანელი 

სტუდენტებისთვის
≥ 3.83  100% 0 0

≥ 3.67  A- 95%  500 0

≥ 3.50 90% 1000 0

≥ 3.33  B+ 85%  1500 500

≥ 3.17 80% 2000 1000

≥ 3.00  B 75% 2500 1500

≥ 2.83 70% 3000 2000

≥ 2.67  B- 65% 3500 2500

≥ 2.50 60% 4000 3000

≥ 2.33  C+ 55% 4500 3500

≥ 2.17 50%  5000  4000

8 თსუ-ს ეკონომიკის  
   საერთაშორისო სკოლა  
   (ISEt)

9241    0 ლ.    $10000 

2013 
რეიტინგი

2012 
რეიტინგი

დაწესებულება ქვეყანა Financial 
times 2013*

Business-
week 
2013*

Economist 
2013*

Forbes 
2013*

1 1 London Busi-
ness School

გაერთიანებული 
სამეფო

1 1 3 4

2 2 Insead საფრანგეთი 2 2 7 2
3 4 IMD შვეიცარია 6 7 4 1
4 3 Iese Business 

School
ესპანეთი 3 6 1 12

5 5 IE Business 
School

ესპანეთი 4 3 15 5

6 10 univ of cam-
bridge - Judge

გაერთიანებული 
სამეფო

5 - 9 8

7 7 Esade Business 
School

ესპანეთი 8 5 5 14

8 6 HEc Paris საფრანგეთი 7 9 2 15
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მთავარი თემა - მოსაზრება

თე ო რი უ ლი ცოდ ნა და პრაქ ტი კუ ლი უნა რე ბი, რა თა 

მათ, ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბი სა და ანი ლი ზის სა-

ფუძ ველ ზე, სწრა ფი და სწო რი ბინ ზ ნეს გა დაწყ ვე ტი-

ლე ბე ბი მი ი ღონ. 

„ილიას ბიზ ნეს ს კო ლა-

ში“ შექ მ ნი ლია კვლე ვი თი 

ცენ ტ რი Iliauni Business 

Review, რომ ლის მი ერ 

ბო ლო ორი წლის გან მავ ლო ბა ში ასო ბით კვლე ვა 

ჩა ტარ და და ბევ რი მათ გა ნი სხა დას ხ ვა გა მო ცე მის 

მი ერ იქ ნა გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი. კვლე ვით პრო ექ ტებ ში 

ასე ვე ჩარ თუ ლია ასო ბით სტუ დენ ტი, რომ ლე ბიც 

ყო ველ დღი ურ რე ჟიმ ში სწავ ლო ბენ ბაზ რის რე ა-

ლურ მო ნა ცე მებს, აფა სე ბენ კომ პა ნი ებს და ა.შ. 

სწო რედ აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვი თი მი მარ თუ ლე ბის 

დამ სა ხუ რე ბაა „ჰარვარდის ბიზ ნეს ს კო ლა სა“ და 

„მაასტრიხტის ბიზ ნეს ს კო ლას თან“ ერ თობ ლი ვი 

კვლე ვი თი პრო ექ ტე ბის დაწყე ბა. ასე ვე მზა დე ბის 

სტა დი ა შია კვლე ვე ბის პირ ვე ლი ერ თობ ლი ვი გა-

მო ცე მაც.

ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია სტუ დენ-

ტებ თან პრაქ ტი კო სი ლექ ტო რე ბის მუ შა ო ბა, 

რო მელ თაც რე ა ლუ რი გა მოც დი ლე ბა გა აჩ ნი ათ იმ 

კონ კ რე ტულ სფე რო ებ ში. ლექ ტორ მა, რო მე ლიც 

ფი ნან სებს უკითხავს სტუ დენ ტებს და რო მელ საც 

არც ერ თი დღე არ უმუ შა ვია კონ კ რე ტულ კომ პა-

ნი ა ში, არა ნა ი რი 

კვლე ვი თი სა მუ შა ო ე-

ბი არ უწარ მო ე ბია ან 

კონ სულ ტა ცი ე ბი არ 

გა უ წე ვი ა, რა პრაქ-

ტი კუ ლი გა მოც დი ლე-

ბა უნ და გა დას ცეს 

სტუ დენ ტებს? ალ ბათ 

მხო ლოდ წიგ ნე ბი-

დან ამო კითხუ ლი 

და პრე ზენ ტა ცი ე ბად 

მომ ზა დე ბუ ლი, რაც 

ნამ დ ვი ლად ნაკ ლე-

ბე ფექ ტუ რი გზა ა. თე-

ო რი ულ ცოდ ნას თან 

ერ თად სტუ დენ ტებ მა 

ლექ ტო რის გან ის პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი ლე ბა უნ და 

მი ი ღონ, რო მე ლიც და ეხ მა რე ბა მათ მო მა ვალ კა-

რი ე რულ წინ ს ვ ლა ში. იმა ვე ილი ას ბიზ ნეს ს კო ლა ში 

90%-ზე მე ტი პრაქ ტი კო სი ლექ ტო რი ა, რომ ლე ბიც, 

სწავ ლე ბის გარ და, და საქ მე ბუ ლნი არი ან წარ მა ტე-

ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წამ ყ ვან პო ზი ცი ებ ზე. 

ასე ვე ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხია 

სტუდენ ტე ბის სტა ჟი რე ბე ბი და და საქ მე ბა. ნე ბის-

მი ე რი ბიზ ნეს ს კო ლის წარ მა ტე ბის ინ დი კა ტო რი ა, 

თუ მი სი სტუ დენ ტე ბის რა პრო ცენ ტია და საქ მე ბუ-

ლი და რო გორ ზრუ ნავს თვი თონ ბიზ ნეს ს კო ლა 

სა კუ თა რი სტუ დე ნტე ბის სა მო მავ ლო და საქ მე ბა ზე. 

ილი ას ბიზ ნესსკო ლა ში შექ მ ნი ლია კა რი ე რუ ლი 

ცენ ტ რი, რომ ლის დახ მა რე ბით ათა სო ბით სტუ დენ-

ტ მა გა ი ა რა სხვა დას ხ ვა მო წი ნა ვე კომ პა ნი ა ში 

სტა ჟი რე ბა, ხო ლო ასო ბით მათ გა ნი უკ ვე წარ მა-

ტე ბით და საქ მ და რო გორ კერ ძო, ასე ვე სა ხელ-

მ წი ფო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში. ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

და საქ მე ბის სტი მუ ლია „დასაქმების გა მო ფე ნა“, 

რო მე ლიც ჩვენს უნი ვერ სი ტეტ ში წე ლი წად ში ორ-

ჯერ იმარ თე ბა და რო მელ შიც ათო ბით კომ პა ნია 

მო ნა წი ლე ობს.

ასე ვე მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მიგ ვაჩ ნია იმ სტუ-

დენ ტუ რი ბიზ ნეს პ რო ექ ტე ბის წა ხა ლი სე ბა, 

რო მელ თაც, შე საძ ლო ა, კო მერ ცი უ ლი პერ ს-

პექ ტი ვა გა აჩ ნი ა. სწო რედ ასე თი პრო ექ ტე ბის 

კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ის თ ვის შექ მ ნი ლი გვაქვს 

„ბიზნესინკუბატორი“, სა დაც სტუ დენ ტე ბი და შე-

სა ბა მი სი პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი ლე ბის ექ ს პერ ტე-

ბი კონ კ რე ტუ ლი ბიზ ნეს პ რო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე-

ლე ბა ზე მუ შა ო ბენ.

კვლე ვე ბი, პრო ექ ტე ბის მომ ზა დე ბა, სტა ჟი-

რე ბე ბი, მუდ მი ვი თე მა ტუ რი კონ ფე რენ ცი ე ბი, 

სტუ დენ ტუ რი კლუ ბე ბის საქ მი ა ნო ბა, აკა დე მი ურ 

პრო ცეს თან ერ თად, მხო ლოდ მცი რე ნა წი ლია 

იმ აქ ტი ვო ბე ბი სა, რო მელ თა გა რე შეც მო მა ვა ლი 

წარ მა ტე ბუ ლი ბიზ ნეს ლი დე რე ბის და ბა დე ბა შე-

უძ ლე ბე ლი ა. დღე ვან დელ დი ნა მი კურ სამ ყა რო ში 

მხო ლოდ აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბა და პრო ექ ტებ-

ში მუდ მი ვი მო ნა წი ლე ო ბა შე საძ ლოა გახ დეს 

მო მა ვა ლი წარ მა ტე ბუ ლი კა რი ე რუ ლი წინ ს ვ ლის 

სა ფუძ ვე ლი. 

ჩვე ნი ბიზ ნეს ს კო ლის სხვა დას ხ ვა მი-

მა რუ ლე ბით აქ ტი უ რო ბის შე დე გია ალ ბათ, 

რომ გა სულ წელს სტუ დენ ტე ბის მხრი დან 

(ბიზნესადმინისტრირების მი მარ თუ ლე ბით) 

ყვე ლა ზე მა ღა ლი ყუ რადღე ბა და ვიმ სა ხუ რეთ და 

სხვა უნი ვერ სი ტე ტის პროგ რა მებ თან მი მარ თე-

ბით ყვე ლა ზე მე ტი მოთხოვ ნა და ფიქ სირ და (19 

000-მდე), რაც მეტყ ვე ლებს ბიზ ნეს ს კო ლის გან ვი-

თა რე ბის სწორ მი მარ თუ ლე ბა სა და სა მო მავ ლო 

პერ ს პექ ტი ვებ ზე. 

15 იაკობ გოგებაშვილის  
     სახელობის თელავის  
     სახელმწიფო     
     უნივერსიტეტი

11649    1750 ლ.    2250 ლ. 

16 საქართველოს შოთა  
     რუსთაველის სახელობის  
     თეატრისა და კინოს  
     უნივერსიტეტი 

12119    2250 ლ.    2250 ლ. 

17 ბათუმის ხელოვნების  
     სახელმწიფო სასწავლო  
     უნივერსიტეტი  

12236    1500 ლ.    1500 ლ. 

18 სოხუმის სახელმწიფო  
     უნივერსიტეტი   

12325    2000 ლ.    2250 ლ. 

19 თბილისის სასწავლო  
     უნივერსიტეტი   

12477    2750 ლ.    2750 ლ. 

20 ვანო სარაჯიშვილის  
     სახელობის სახელმწიფო  
     კონსერვატორია   

12575    2250 ლ.    2250 ლ. 

21 დავით ტვილდიანის  
     სახელობის სამედიცინო  
     უნივერსიტეტი    

12631    4500 ლ.    4500 ლ. 

22 პეტრე შოთაძის  
     სახელობის თბილისის  
     სამედიცინო აკადემია    

12888    2900 ლ.    4150 ლ. 

23 გრიგოლ რობაქიძის  
     უნივერსიტეტი    

13090    3200 ლ.    9600 ლ. 

24 კავკასიის საერთაშორისო  
     უნივერსიტეტი    

13153    2250 ლ.    2500 ლ. 

27 ქართულ-ამერიკული  
     უნივერსიტეტი    

13665    4900 ლ.    5900 ლ. 

28 ბათუმის სახელმწიფო  
     საზღვაო აკადემია    

14132    2000 ლ.    2040 ლ. 

25 ქუთაისის უნივერსიტეტი    
13336    2250 ლ.    2250 ლ. 

tOP 50
უნივერსიტეტი
საქართველოში

პირობითი აღნიშვნები:
ადგილი მსოფლიოში

მინიმალური ფასი ერთ წელზე

მაქსიმალური ფასი ერთ წელზე

2450 
ლა რი 
– ბი ო ლო-

გი ა, ქი მი ა, 

აგ რო ნო-

მი ა, კვე ბის 

პრო დუქ ტე ბის ტექ ნო ლო გი ე-

ბი, მე ვე ნა ხე ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბა, 

ვე ტე რი ნა რი ა- მეცხო ვე ლე ო-

ბა, სატყეო საქ მე, ელექ ტ-

რო ინ ჟი ნე რია და მარ თ ვის 

ავ ტო მა ტი ზე ბუ ლი სი ტე მე ბი, 

მე ქა ნი კის ინ ჟი ნე რია და 

ტექ ნო ლო გი ა, მშე ნებ ლო ბა, 

აგ რო ინ ჟი ნე რი ა;                    

2650 ლა რი – ბიზ ნე სის 

ად მი ნის ტ რი რე ბა.

26 საქართველოს აგრარული  
     უნივერსიტეტი    

13631    2450 ლ.    2650 ლ. 
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29 სულხან-საბა ორბელიანის  
     სასწავლო უნივერსიტეტი

14871    1900 ლ.    2200 ლ. 

30 თსუ-ს მაღალი  
     ენერგიების ფიზიკის     
     ინსტიტუტი

15248    2250 ლ.    2250 ლ. 

31 საქართველოს საავიაციო  
     უნივერსიტეტი

15412    2250 ლ.    8750 ლ. 

32 სუხიშვილის  
     საერთაშორისო  
     უნივერსიტეტი

15586    2250 ლ.    2250 ლ. 

33 თბილისის ჰუმანიტარული  
     სასწავლო   
     უნივერსიტეტეტი

15640    2550 ლ.    2754 ლ. 

34 კავკასიის აკადემიური  
     ცენტრი

16201    3900 ლ.    6950 ლ. 

35 თბილისის სასწავლო  
     უნივერსიტეტი     
     „გორგასალი“

16302    2500 ლ.    2700 ლ. 

36 თბილისის აპოლონ  
     ქუთათელაძის სახელობის  
     სახელმწიფო სამხატვრო  
     აკადემია

16426    2250 ლ.    2250 ლ. 

37 საქართველოს დავით  
     აღმაშენებლის სახელობის  
     უნივერისტეტი

16606    3200 ლ.    4500 ლ. 

38 შოთა მესხიას ზუგდიდის  
     სახელმწიფო სასწავლო  
     უნივერსიტეტი

16881    1750 ლ.    2250 ლ. 

39 აიბი ევრო-კავკასიური  
     უნივერსიტეტი

16957    3500 ლ.    3500 ლ. 
40 გურამ თავართქილაძის  
     სასწავლო უნივერსიტეტი

17114    2990 ლ.    2990 ლ. 

41 საქართველოს ი.  
     ჭავჭავაძის სახელობის  
     საერთაშორისო  
     სამეცნიერო-კულტურულ- 
     საგანმანათლებლო  
     კავშირი „საზოგადოება
     ცოდნა“

17181    2250 ლ.    2250 ლ. 

tOP 50
უნივერსიტეტი
საქართველოში

პირობითი აღნიშვნები:
ადგილი მსოფლიოში

მინიმალური ფასი ერთ წელზე

მაქსიმალური ფასი ერთ წელზე

მოსაზრება
 გიორგი ცხადაია – განათლება

უ
მაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ზე 

სა უბ რის დროს მი სი მოწყო ბი სა 

და ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის სხვა დას ხ ვა 

ას პექ ტ ზე შე იძ ლე ბა ყუ რადღე ბის 

გა მახ ვი ლე ბა, მა გა ლი თად: გა ნათ ლე ბის 

რე სურ სე ბის სა მარ თ ლი ან გა ნა წი ლე ბა ზე, 

დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ის ხა რის ხ ზე, სწავ ლე ბი სა 

და სას წავ ლო მა სა ლე ბის სტან დარ ტი ზა ცი-

ა ზე, გა მოც დე ბი სა და ტეს ტი რე ბის ეფექ ტი ა-

ნო ბა სა და ა.შ. ყვე ლა ეს თე მა სა ინ ტე რე სოა 

და მათ ზე მსჯე ლო ბა დღე ვან დე ლი ქარ თუ-

ლი უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის თ ვის 

სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, მაგ რამ ამ 

სტა ტი ა ში შე ვეც დე ბი, ყუ რადღე ბა სის ტე მის 

მხო ლოდ ერთ ას პექტს მი ვაპყ რო, კერ ძოდ, 

უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ხა რისხს. ქარ თუ-

ლი უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის თ ვის 

უპირ ვე ლე სი გა მოწ ვე ვა სწო რედ ხა რის ხის 

ამაღ ლე ბა ა. იმის თ ვის, რომ უფ რო აშ კა რად 

და ვი ნა ხოთ პრობ ლე მის სიმ წ ვა ვე, პირ ველ 

რიგ ში, მი მო ვი ხი ლავ არ სე ბულ სი ტუ ა ცი ას და 

შემ დეგ გა და ვალ პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის 

შე საძ ლო გზე ბის ჩა მოთ ვ ლა ზე.

იქი დან და ვიწყებ, რომ არც ერ თი ქარ თუ-

ლი უნი ვერ სი ტე ტი არ შე დის ცნო ბილ Times 

Higher Education-ის მსოფ ლიო უნი ვერ სი ტე-

ტის რე ი ტინ გის 400-ეულში (2013 წლის რე ი-

ტინ გი). რე ი ტინ გის ერ თ -ერ თი ბო ლო უნი ვერ-

სი ტე ტი – ტარ ტუს უნი ვერ სი ტე ტი კი თბი ლი სის 

სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის პარ ტ ნი ო რი 

უნი ვერ სი ტე ტი ა, რო მელ შიც გა ნათ ლე ბის 

ხა რის ხი ბევ რად მა ღა ლია თსუ-ს გა ნათ-

ლე ბის ხა რის ხ ზე. რა თქმა უნ და, ვი თა რე ბა 

ნაკ ლე ბად სა გან გა შოდ მოგ ვეჩ ვე ნე ბა, თუ 

გა ვით ვა ლის წი ნებთ იმას, რომ ამ 400-ეულში 

ასე ვე არ შე დის სომ ხე თის, აზერ ბა ი ჯა ნის, 

თურ ქე თის, უკ რა ი ნის, მოლ დო ვის, ბულ გა რე-

თის, რუ მი ნე თის, სერ ბე თის, ბოს ნი ა-  

ჰერ ცე გო ვი ნას და სხვა აღ მო სავ ლეთ ევ რო-

პი სა და კავ კა სი ის ქვეყ ნე ბის უნი ვერ სი ტე-

ტე ბი. ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ ში რის ქვეყ ნე ბის 

სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი დან, 

ტარ ტუს უნი ვერ სი ტე ტის გარ და, ამ რე ი ტინ-

გ ში შე დის მხო ლოდ მოს კო ვის ლო მო ნო სო-

ვის სა ხე ლო ბის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი 

(ე.წ. „МГУ“), რო მე ლიც რე ი ტინ გის 226-250-ე 

მთავარი თემა

განათლება

უმაღლესი განათლების 
გამოწვევები
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42 სასწავლო უნივერსიტეტი  
     „რვალი“

17252    2250 ლ.    2250 ლ. 

43 ამერიკული  
     ჰუმანიტარული  
     უნივერსიტეტის თბილისის  
     ფილიალი – სასწავლო  
     უნივერსიტეტი

17652    3950 ლ.    3950 ლ. 

44 თბილისის უნივერსიტეტი  
     „მეტეხი“

17765    2500 ლ.    3000 ლ. 

45 სამცხე–ჯავახეთის  
     სახელმწიფო  
     უნივერსიტეტი

18011    1500 ლ.    2250 ლ. 

46 თბილისის დავით  
     აღმაშენებლის სასწავლო  
     უნივერსიტეტი

18017    2250 ლ.    2250 ლ. 

47 სასწავლო უნივერსიტეტი  
     „გეომედი“

18109    2250 ლ.    2250 ლ. 

48 წმინდა გრიგოლ ფერაძის  
     თბილისის სასწავლო  
     უნივერსიტეტი

18402    2250 ლ.    2250 ლ. 

49 დავით აღმაშენებლის  
     სახელობის  
     საქართველოს ეროვნული  
     თავდაცვის აკადემია

18730    2250 ლ.    2250 ლ. 

50 საქართველოს ეროვნული  
     უნივერსიტეტი

18965    2990 ლ.    2990 ლ. 

tOP 50
უნივერსიტეტი
საქართველოში

პირობითი აღნიშვნები:
ადგილი მსოფლიოში

მინიმალური ფასი ერთ წელზე

მაქსიმალური ფასი ერთ წელზე

მთავარი თემა - მოსაზრება

შუ ა ლედ ში ა.

მე ო რე ცნო ბი ლი რე ი ტინ გის, QS World 

University Ranking-ის, მი ხედ ვით კი არც ერ თი 

ქარ თუ ლი უნი ვერ სი ტე ტი 

არ შე დის მსოფ ლი ოს 

800-ეულში (2012 წლის 

რე ი ტინ გი), გან ს ხ ვა ვე-

ბით მა გა ლი თად, ბა ქოს სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი-

ტე ტის გან, ბა ქოს ქაფ ქა ზის უნი ვერ სი ტე ტის გან 

ან ბა ქოს ხა რა ზის უნი ვერ სი ტე ტის გან. ამა ვე 

რე ი ტინ გ ში ვნა ხავთ უკ რა ი ნულ, რუ სულ, ბე ლო რუ-

სულ, ყა ზა ხურ უნი ვერ სი ტე ტებ საც. QS World Uni-

versity Ranking-ის მი ხედ ვით თუ ვიმ ს ჯე ლებთ, 

ქარ თუ ლი უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა რე გი-

ო ნულ დო ნე ზეც კი ჩა მორ ჩე ნი ლი ა.

იმის თ ვის, რომ ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე-

ლე ბა და ვიწყოთ, პირ ველ რიგ ში, ეს რე ა ლო ბა 

კარ გად უნ და გა ვი აზ როთ. გა მო დის, რომ მსოფ-

ლიო რუ კა ზე ჩვენ, რო გორც სა გან მა ნათ ლებ ლო 

ცენ ტ რი, ფაქ ტობ რი ვად, არ ვარ სე ბობთ და ჩვე ნი 

სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი იმ დე ნად 

მნიშ ვ ნე ლოვ ნა დაც კი არ ით ვ ლე ბა, რომ მსოფ-

ლი ოს 800-ეულში მოხ ვ დეს. 

ვი თა რე ბის გა მოს წო რე ბის გზე ბის ძი ე ბა ზე 

ფიქ რის დროს ორ მთა ვარ სა კითხს ვად გე-

ბით: ფი ნან სურ სა და ში ნა არ სობ რივს. პირ ვე-

ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც 

ჩვენ ზე წარ მა ტე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის უმ რავ ლე სო ბა 

ერთ სტუ დენ ტ ზე ერთ სულ მო სახ ლე ზე მთლი ა ნი 

ში და პრო დუქ ტის უფ რო დიდ ნა წილს ხარ ჯავს. 

მა გა ლი თად, მსოფ ლიო ბან კის მო ნა ცე მე ბით, 

ეს ტო ნე თი 2010 წელს ერთ სტუ დენ ტ ზე ხარ ჯავ და 

ერთ სულ მო სახ ლე ზე მთლი ა ნი ში და პრო დუქ-

ტის 23 %-ს, ლიტ ვა – 20 %-ს, ლატ ვია – 15 %-ს და 

სა ქარ თ ვე ლო – მხო ლოდ 12%-ს... თუმ ცა ამა ვე 

დროს ის, რომ და ფი ნან სე ბა ყვე ლა ფერს არ 

ნიშ ნავს, იქი და ნაც ჩანს, რომ მოლ დო ვა იმა ვე 

2010 წელს სა ქარ თ ვე ლო ზე სამ ჯერ მეტს – და-

ახ ლო ე ბით 44%-ს ხარ ჯავ და ერთ სტუ დენ ტ ზე, 

მაგრამ  შე დე გებს შო რის დი დი სხვა ო ბა არ 

იყო (საქართველოსა და მოლ დო ვის მთლი ა ნი 

ში და პრო დუქ ტი ერთ სულ მო სახ ლე ზე და ახ ლო-

ე ბით ერ თ ნა ი რი ა, მაგ რამ არც ერ თი ქვეყ ნის 

უნი ვერ სი ტე ტე ბი არ შე დის 2012 წლის QS World 

University Ranking-ის 800-ეულში).

იმის თ ვის, რომ უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ხა-

რის ხი გა უმ ჯო ბეს დეს, მხო ლოდ და ფი ნან სე ბის 

გაზ რ და არ არის საკ მა რი სი. მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნია ის, თუ სად და რო გორ და ი ხარ ჯე ბა გაზ-

რ დი ლი და ფი ნან სე ბა. ჩე მი აზ რით, ხა რის ხის 

გა საზ რ დე ლად მი ნი მუმ სა მი პი რო ბის შეს რუ-

ლე ბაა სა ჭი რო: სწავ ლე ბის ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი-

ზა ცი ა, სტან დარ ტი ზა ცია და იერარ ქი ზა ცი ა.

ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი ზა ცია იმას გუ ლის ხ მობს, 

რომ სა ჭი როა ქარ თუ ლი უმაღ ლე სი გა ნათ ლე-

ბის სის ტე მის ჩარ თ ვა სა ერ თა შო რი სო სა გან-

მა ნათ ლებ ლო სივ რ ცე ში. ამის თ ვის თვი თონ 

სწავ ლე ბის პრო ცე სი უნ და და უ ახ ლოვ დეს 

სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს. სა ხელ მ წი ფომ 

უმ თავ რე სი აქ ცენ ტი უნ და გა ა კე თოს არ სე ბუ-

ლი აკა დე მი უ რი პო ტენ ცი ა ლის გა უმ ჯო ბე სე ბა-

ზე, რაც, პირ ველ რიგ ში, შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა 

გაც ვ ლი თი პროგ რა მე ბის წა ხა ლი სე ბით. არა 

მხო ლოდ აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლი უნ და მო-

ნა წი ლე ობ დეს რამ დე ნი მეთ ვი ან და თუნ დაც 

ერ თ წ ლი ან გაც ვ ლით პროგ რა მებ ში სა ერ თა-

შო რი სო დო ნის უნი ვერ სი ტე ტებ ში, არა მედ ამ 

პრო ცეს ში დოქ ტო რან ტე ბიც აქ ტი უ რად უნ და 

იყ ვ ნენ ჩარ თულ ნი. ასე თი პროგ რა მე ბი უნ და 

გუ ლის ხ მობ დეს არა მხო ლოდ კვლე ვის ხა რის-

ხის ამაღ ლე ბას, არა მედ სას წავ ლო კუ რი კუ ლუ-

მე ბის შე მუ შა ვე ბასა და დახ ვე წა საც. 

ქარ თუ ლე ნო ვან კურ სებ თან ერ თად, 

ინ გ ლი სუ რე ნო ვა ნი კურ სე ბის არ სე ბო ბა 

ხელს შე უწყობს არა მხო ლოდ ენობ რი ვი 

დო ნის ამაღ ლე ბას, არა მედ სა ერ თა შო რი სო 

სტან დარ ტე ბის უკეთ გაც ნო ბა საც, ვი ნა ი დან 

ასე თი კურ სე ბი შე იძ ლე ბა წა იყ ვა ნონ საზღ-

ვარ გა რე თი დან მოწ ვე ულ მა, სა ერ თა შო რი სო 

დო ნის ლექ ტო რებ მა. 

ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი ზა ცია მნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნი წინ გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი იქ ნე ბა, მაგ რამ 

არა ფე რი გა მო ვა სის ტე მუ რი მიდ გო მის 

შე მუ შა ვე ბის გა რე შე. შე უძ ლე ბე ლია გქონ დეს 

სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის გა ნათ ლე ბის 

სის ტე მა იმ პი რო ბებ ში, რო ცა არ არის გან-

საზღ ვ რუ ლი ერ თი ა ნი სტან დარ ტე ბი იმი სა, 

თუ, მა გა ლი თად, რას ნიშ ნავს იყო სო ცი ო-

ლო გი, იურის ტი, ფი ზი კო სი, ეკო ნო მის ტი, 

ინ ჟი ნე რი და ა.შ. ზო გი ერ თი უნი ვერ სი ტე ტი 

ამ იდე ამ შე საძ ლოა დი დად არ მო ხიბ ლოს, 

რად გან მი იჩ ნი ონ, რომ ეს უნი ვერ სი ტე ტის 

ში და საქ მე ებ ში უხე ში ჩა რე ვა იქ ნე ბა, მაგ რამ 

სუ ლაც არ არის აუცი ლე ბე ლი, რომ ამ გ ვა რი 



მარტი  2014    FORBES | 47

სტან დარ ტე ბი სა ვალ დე-

ბუ ლო იყოს. შე საძ ლო ა, 

არ სე ბობ დეს სა რე კო მენ-

და ციო სტან დარ ტე ბი და 

თი თო ე ულ მა უნი ვერ სი ტეტ-

მა გა დაწყ ვი ტოს, თუ რა 

დო ნე ზე გა ით ვა ლის წი ნებს 

მათ. ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, 

სტან დარ ტე ბის არარ სე-

ბო ბა უკ ვე თა ვის თა ვად 

პრობ ლე მაა ქვე ყა ნა ში, 

სა დაც ბევ რი გა ურ კ ვე-

ვე ლი და სი ნამ დ ვი ლე ში 

არაფ რის მომ ცე მი სა გან მა-

ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა 

ფუნ ქ ცი ო ნი რებს.

უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის 

რე ფორ მის მე სა მე მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი კომ პო ნენ ტი არის 

იერარ ქი ზა ცი ა, ანუ პრი ო რი-

ტე ტუ ლო ბის მი ხედ ვით სხვა-

დას ხ ვა სფე როს და ყო ფა. აქ 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ის, რომ ობი ექ ტუ რად 

მოხ დეს იმის შე ფა სე ბა, თუ სად უფ რო 

დი დი შან სი აქვს ქარ თულ სა გან მა ნათ-

ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებს, რომ სტუ-

დენტს სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 

გა ნათ ლე ბა მი ა წო დონ. ეს გუ ლის ხ მობს 

არა მხო ლოდ არ სე ბუ ლი აკა დე მი უ რი 

პერ სო ნა ლის დო ნის შე ფა სე ბას, არა მედ 

ისე თი დარ გე ბის გა მოვ ლე ნას, სა დაც 

პა ტა რა, გან ვი თა რე ბად ქვე ყა ნას შე უძ-

ლია სტუ დენტს სა ერ თა შო რი სო დო ნის 

გა ნათ ლე ბა შეს თა ვა ზოს. მა გა ლი თად, 

ცხა დი ა, რომ ისეთ დარ გებს, რო გო რიც 

არის ექ ს პე რი მენ ტუ ლი ფი ზი კა, სჭირ-

დე ბა გა ცი ლე ბით მე ტი რე სურ სი, ვიდ რე 

შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს სა ქარ თ ვე ლოს ნა ირ 

ქვე ყა ნას. ასე თი დარ გე ბი, რა საკ ვირ-

ვე ლი ა, გან ვი თა რე ბუ ლი იყო საბ ჭო თა 

პე რი ოდ ში, მაგ რამ მა შინ ისი ნი მიბ მუ ლი 

იყო უზარ მა ზა რი ქვეყ ნის მა ტე რი ა ლურ და 

ტექ ნი კურ რე სურ სებ თან. დღეს დღე ო ბით 

გა ცი ლე ბით უფ რო პრაგ მა ტუ ლი იქ ნე ბა 

ისეთ სფე რო ებ ზე კონ ცენ ტ რი რე ბა, რომ-

ლე ბიც არ მო ითხოვს ამ ხე ლა რე სურ სე ბის 

არ სე ბო ბას, მა გა ლი თად, კომ პი უ ტე რულ 

მეც ნი ე რე ბა ზე ან ისეთ სფე რო ებ ზე, სა დაც 

გარ კ ვე უ ლი აკა დე მი უ რი პო ტენ ცი ა ლი 

უკ ვე არ სე ბობს. ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 

სტრა ტე გი უ ლი დარ გე ბის თ ვის ყუ რადღე-

ბის მიპყ რო ბაც, მა გა ლი თად, აგ რო ნო-

მი ის თ ვის (ამას გა ნათ ლე ბის სა მი ნის-

ტ რო, პრინ ციპ ში, უკ ვე აკე თებს კი დეც). 

არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის არა რა ცი ო ნა ლუ-

რი ხარ ჯ ვა იქ ნე ბა მა თი ისეთ დარ გებ ში 

ინ ვეს ტი რე ბა, სა დაც სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლა 

ქვე ყა ნას სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 

მიღ წე ვა და შე ნარ ჩუ ნე ბა გა უ ჭირ დე ბა.

ეს ყვე ლა ფე რი ამაო სა უ ბა რი იქ ნე ბა, 

თუ გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტ რო და სა ხელ-

მ წი ფო უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბი არ 

შე თან ხ მ დე ბი ან მოქ მე დე ბის სა ერ თო 

გეგ მა სა და სტრა ტე გი ა ზე. რა თქმა უნ და, 

პირ ველ რიგ ში, სა ხელ მ წი ფომ და ფი ნან-

სე ბის გაზ რ და ზე უნ და იზ რუ ნოს, მაგ რამ 

ამას თან ერ თად აუცი ლე ბე ლია ისიც, 

რომ უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა 

მეტ - ნაკ ლე ბად ერ თი მი მარ თუ ლე ბით და 

მეტ - ნაკ ლე ბად თან მიმ დევ რუ ლად, რე-

სურ სე ბის რა ცი ო ნა ლუ რი გა ნა წი ლე ბის 

გზით მი დი ო დეს. 

სა ქარ თ ვე ლოს მო მა ვა ლი იმ პი რო-

ბებ ში, რო დე საც ინ ფორ მა ცი ულ ეპო ქა ში 

ცოდ ნის მნიშ ვ ნე ლო ბა დღი თი დღე 

იზ რ დე ბა, მთლი ა ნად არის და მო კი დე ბუ-

ლი უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ზე. 

დღე ვან დე ლი მო ნა ცე მე ბით კი, ამ თვალ-

საზ რი სით, სა ქარ თ ვე ლო რე გი ო ნა ლურ 

დო ნე ზეც კი ვერ გა მო ირ ჩე ვა. ვი თა რე-

ბის გა მო სას წო რებ ლად უნ და ვი მოქ მე-

დოთ და უ ყოვ ნებ ლივ და ეფექ ტუ რად, 

სხვა შემ თხ ვე ვა ში, ის ტო რი ულ შანსს 

დავ კარ გავთ.  

QS World Univer-
Sity ranking-ის 

მი ხედ ვით თუ ვიმ ს-
ჯე ლებთ, ქარ თუ ლი 
უმაღ ლე სი გა ნათ-

ლე ბის სის ტე მა რე-
გი ო ნულ დო ნე ზეც 
კი ჩა მორ ჩე ნი ლი ა.ფ
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კარაპს მედლაინი – ესთეტიკური, 
რეკონსტრუქციული და პლასტიკური 
ქირურგიის კლინიკა.
თბილისი, ლუბლიანას ქ. 42
ტელ: 251 60 60; 577 22 99 22

სამედიცინო ცენტრი „ქალი  
და ჯანმრთელობა“
თბილისი, მოსაშვილის ქ. 8
ტელ: 225 35 19 / 225 35 20

ოქსფორდ მედიქალ ჯორჯია
თბილისი, ფალიაშვილის ქ.15
ტელ: 229 00 66; 229 47 47 

იაშვილი – ჯანაშიას 
ესთეტიკური პლასტიკის 
ქირურგიული ცენტრი
თბილისი, უზნაძის ქ. 9
ტელ: 296 85 93; 296 70 85 
მობ: 599 75 59 68; 5790 96 85 93

N-Lines (ნინო ჯავახიშვილის 
ესთეტიკური ცენტრი) 
თბილისი, თენგიზ აბულაძის ქ. 30
ტელ: 222 12 11; 251 99 71 
მობ: 574 00 63 66

ესთეტიკური მედიცინის ცენტრი 
„NT MEDICAL AESTHETIC CENTER“
თბილისი, შარტავას ქ. 35/37
ტელ: 210 33 73

უსაფრთხო და ნატურალური 

დაუყოვნებელი ეფექტი

უმნიშვნელო ცვლილებები – 
მნიშვნელოვანი ეფექტი

20-მილიონი წარმატებული ესთეტიკური 
პროცედურა მსოფლიო მასშტაბით!
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„ბანკი რესპუბლიკა“
„ბანკ რეს პუბ ლი კას“ ორი ტი პის სტუ დენ ტუ რი სეს ხი 

აქვს: სტუ დენ ტუ რი სეს ხი სა ქარ თ ვე ლო ში და სტუ დენ ტუ

რი სეს ხი საზღ ვარ გა რეთ.

ბან კი სა ქარ თ ვე ლო ში ბა კა ლავ რი ა ტის პროგ რა მებ ზე 

სას წავ ლებ ლად სტუ დენ ტებს 10 ათას ლა რამ დე სესხს 

სთა ვა ზობს მაქ სი მუმ 12 თვის ვა დით, რომ ლის ეფექ ტუ

რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი 25%ია. მსეს ხებ ლის მი ნი მა

ლუ რი შე მო სა ვა ლი 200 ლარს უნ და შე ად გენ დეს ერ თი 

მსეს ხებ ლის შემ თხ ვე ვა ში, ხო ლო თუ მსეს ხე ბე ლი ორია, 

– 400 ლარს. სეს ხი უზ რუნ ველ ყო ფის გა რე შე გა ი ცე მა და 

მი სი ერ თა დერ თი ბე ნე ფი ტი ისა ა, რომ სას წავ ლო წლის 

წარ მა ტე ბით დას რუ ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში ბან კი მომ დევ

ნო წლის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთს 1%ით ამ ცი რებს.

რაც შე ე ხე ბა მა გის ტ რა ტუ რას, სა ქარ თ ვე ლოს უნი

ვერ სი ტე ტებ ში მა გის ტ რან ტებს „ბანკი რეს პუბ ლი კა“ 

მაქ სი მუმ 15 ათა სი ლა რის სესხს აძ ლევს, ან ამ თან ხის 

ეკ ვი ვა ლენტს აშშ დო ლა რით. ლა რის ეფექ ტუ რი საპ

რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი 23,1%ია, ხო ლო აშშ დო ლა რი სა 

– 22,1%. ლა რით გა ცე მულ სეს ხებ ზე მაქ სი მა ლუ რი ვა და 

12 თვე ა, ხო ლო აშშ დო ლა რით გა ცე მულ სეს ხებ ზე – 48 

თვე. მსეს ხებ ლის მი ნი მა ლუ რი შე მო სა ვა ლი ერ თი ადა

მი ა ნის შემ თხ ვე ვა ში 400 ლა რი ა, ხო ლო თუ მსეს ხე ბე ლი 

ორია, – 800 ლა რი.

საზღ ვარ გა რეთ სას წავ ლებ ლად გა სა ცემ სტუ დენ ტურ 

სეს ხებ ზე ბანკს უფ რო მე ტი წი ნა პი რო ბა აქვს გან საზღ

ვ რუ ლი. სეს ხის მაქ სი მა ლუ რი მო ცუ ლო ბა 60 ათა სი აშშ 

დო ლა რი ა, თუმ ცა უზ რუნ ველ ყო ფის გა რე შე ბან კი მხო

ლოდ 10 ათას დო ლარს გას ცემს. სეს ხის მაქ სი მა ლუ რი 

ვა და 120 თვე ა, ხო ლო ეფექ ტუ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე

თი – 18,5%; მოქ მე დებს სა შე ღა ვა თო პე რი ო დიც – 30 თვე. 

ამას თან, პირ ვე ლი სას წავ ლო წლის წარ მა ტე ბით 

დას რუ ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში ბან კი 1%ით ამ ცი რებს სეს

ხის მომ დევ ნო წლის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთს, ხო ლო 

სრუ ლი კურ სის წარ მა ტე ბით დას რუ ლე ბის შემ თხ ვე ვა

ში – 0,5%ით ამ ცი რებს არ სე ბუ ლი სეს ხის გა ნაკ ვეთს. 

სწავ ლის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, 3,6 ან უფ რო მა ღა ლი 

GPAს მი ღე ბის შემ თხ ვე ვა ში, სტუ დენ ტებს სა შუ ა ლე ბა 

აქვთ 2თვიანი სტა ჟი რე ბა გა ი ა რონ „ბანკ რეს პუბ ლი კა

ში“, ჯგუფ „სოსიეტე ჟე ნე რალ ში“.

მთავარი თემა

განათლება კრედიტი

სტუდენტური სესხები
საქართველოში სულ 21 ბანკი ფუნქციონირებს. მათგან 
ნახევარზე ნაკლები სთავაზობს სტუდენტებს სესხებს სწავლის 
დასაფინანსებლად, მეტ-ნაკლებად განსხვავებული პირობებით.

„ლიბერთი ბან კი“
„ლიბერთი ბან კი“ სტუ დენ ტურ სეს ხებს უზ რუნ ველ ყო ფის გა რე შე მხო ლოდ 

კონ კ რე ტუ ლი უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის სტუ დენ ტე ბის თ ვის გას ცემს. 

კერ ძოდ: თბი ლი სის თა ვი სუ ფა ლი უნი ვერ სი ტე ტის, ქარ თულ ა მე რი კუ ლი 

უნი ვერ სი ტე ტის, კავ კა სი ის უნი ვერ სი ტე ტის, ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 

თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის, თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო სა მე დი

ცი ნო უნი ვერ სი ტე ტის, ილი ას სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის, სა ქარ თ ვე ლოს 

ტექ ნი კუ რი უნი ვერ სი ტე ტის, შა ვი ზღვის სა ერ თა შო რი სო უნი ვერ სი ტე ტის, 

სა ქარ თ ვე ლოს სა ზო გა დო ებ რივ საქ მე თა ინ ს ტი ტუ ტის, თავ დაც ვის ეროვ

ნუ ლი აკა დე მი ი სა და სა ქარ თ ვე ლოს უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტე ბის თ ვის. 

ბა კა ლავ რი სა და მა გის ტ რის სეს ხის მი ღე ბა შე საძ ლე ბე ლია სხვა სას წავ

ლებ ლებ ში სწავ ლის ღი რე ბუ ლე ბის და ფი ნან სე ბის მიზ ნი თაც, მაგ რამ ამ 

შემ თხ ვე ვა ში, სეს ხის მი სა ღე ბად ბან კი მო ითხოვს უზ რუნ ველ ყო ფის (უძრავი 

ქო ნე ბა) წარ დ გე ნას.

რაც შე ე ხე ბა და ნარ ჩენ პი რო ბებს, ბა კა ლავ რი ა ტის სტუ დენ ტებს ბან კი 

მთლი ა ნი სწავ ლის სა ფა სურს – მაქ სი მუმ 40 ათას ლარს, ხო ლო მა გის ტ

რან ტებს მაქ სი მუმ 20 ათას ლარს უფი ნან სებს. სეს ხე ბი ბა კა ლავ რი ა ტის 

სტუ დენ ტე ბის თ ვის გა ი ცე მა მაქ სი მუმ 100 თვის ვა დით, ხო ლო მა გის ტ რა

ტუ რის სტუ დენ ტე ბის თ ვის – 60 თვით. პირ ველ შემ თხ ვე ვა ში სა შე ღა ვა თო 

პე რი ო დი სწავ ლის პე რი ოდს + 4 თვე შე იძ ლე ბა იყოს, ხო ლო მე ო რე შემ თხ

ვე ვა ში – მაქ სი მუმ 18 თვე. 

სა შე ღა ვა თო პე რი ო დის 

გან მავ ლო ბა ში იფა რე ბა 

მხო ლოდ სეს ხის პრო ცენ

ტი, ხო ლო ძი რის და ფარ ვა 

ხორ ცი ელ დე ბა სა შე ღა ვა თო 

პე რი ო დის გას ვ ლის შემ დეგ. 

ორი ვე ტი პის ეფექ ტუ რი 

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი 

14%დან იწყე ბა. სეს ხებს 

უზ რუნ ველ ყო ფა არ სჭირ

დე ბა, თუმ ცა სა ჭი როა თა

ნა მო ნა წი ლე ო ბა სწავ ლის 

სა ფა სუ რის 10%ით. სეს ხის 

მომ სა ხუ რე ბის სა კო მი სიო 

თვე ში 2 ლარს, ხო ლო დამ

ტ კი ცე ბის სა კო მი სიო 2%ს, 

მი ნი მუმ 25 ლარს შე ად გენს.
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„საქართველოს ბან კი“
„საქართველოს ბან კი“ ბა კა ლავ რი ა ტი სა და მა გის ტ რა ტუ რის 2027 წლის 

სტუ დენ ტე ბის თ ვის გას ცემს სტუ დენ ტურ სეს ხებს სა ქარ თ ვე ლოს აკ რე დი

ტე ბულ უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში სას წავ ლებ ლად.

მსეს ხებ ლის შე მო სავ ლის მო ცუ ლო ბა მი ნი მუმ 200 ლა რი უნ და იყოს, 

ხო ლო სეს ხის თან ხა სწავ ლე ბის სა ფა სუ რის შე სა ბა მი სად გა ი ცე მა 60 

თვემ დე ვა დით. სეს ხის ეფექ ტუ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი უზ რუნ ველ

ყო ფის შემ თხ ვე ვა ში – 17,83%დან იწყე ბა, თავ დე ბო ბით – 21,29%დან, 

ხო ლო უზ რუნ ველ ყო ფის გა რე შე – 23,72%დან.

„tBc ბან კი“
„TBC ბან კის“ სეს ხის მი ღე ბა ბა კა ლავ რი ატ ში სწავ ლე ბის 

და სა ფი ნან სებ ლად შე უძ ლია ყვე ლა სტუ დენტს, მი უ ხე და ვად 

იმი სა, მი ი ღო მან სა ხელ მ წი ფო და ფი ნან სე ბა, თუ არა. სეს ხის 

მი ნი მა ლუ რი თან ხა 300 ლარს, ხო ლო მაქ სი მა ლუ რი 5 ათას 

ლარს შე ად გენს – სას წავ ლე ბელ ში სწავ ლე ბის ერ თი წლის 

100 პრო ცენტს. სეს ხი გა ი ცე მა 312 თვის ვა დით. სეს ხის უზ

რუნ ველ ყო ფა არ მო ითხო ვე ბა, თუმ ცა მსეს ხე ბელს ყო ველ

თ ვი უ რი მი ნი მა ლუ რი შე მო სა ვა ლი 200 ლა რი უნ და ჰქონ დეს. 

სეს ხის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი 20%ია, ხო ლო ეფექ ტუ რი 

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი – 26,74%.

სეს ხებ ზე ვრცელ დე ბა სა შე ღა ვა თო პე რი ო დიც. სა შე ღა ვა

თო პე რი ო დით სარ გებ ლო ბი სას სტუ დენ ტი იხ დის მხო ლოდ 

სეს ხის პრო ცენტს და მი სი ვა და 4 წე ლი და 6 თვე ა, რაც სტუ

დენტს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს და ას რუ ლოს სწავ ლა, 6 თვე ში 

მო ძებ ნოს სამ სა ხუ რი და სეს ხის ძი რის და ფარ ვა სა შე ღა ვა

თო პე რი ო დის გას ვ ლი დან 5 წლის გან მავ ლო ბა ში და იწყოს. 

თუმ ცა სა შე ღა ვა თო პე რი ო დით „TBC ბან კი“ სესხს მხო ლოდ 

თბი ლი სის თა ვი სუ ფა ლი უნი ვერ სი ტე ტის, კავ კა სი ის უნი

ვერ სი ტე ტის ბიზ ნეს ფა კულ ტე ტი სა და ქარ თულ ა მე რი კუ ლი 

უნი ვერ სი ტე ტის ბიზ ნეს ფა კულ ტე ტის სტუ დენ ტე ბის თ ვის 

გას ცემს. რო გორც ჩანს, ბან კი მხო ლოდ ამ უნი ვერ სი ტე ტე ბის 

კურ ს დამ თავ რე ბუ ლე ბის წარ მა ტე ბულ და საქ მე ბა შია დარ წ

მუ ნე ბუ ლი.

„ბაზის ბან კი“
„ბაზის ბან კის“ სტუ დენ ტუ რი სეს ხე ბის პროგ რა მა ით ვა ლის წი ნებს სტუ

დენ ტურ სესხს ბა კა ლავ რი ა ტის სას წავ ლო პროგ რა მის და სა ფი ნან სებ

ლად და მოკ ლე ვა დი ან, სე მეს ტ რულ სტუ დენ ტურ სესხს.

ბა კა ლავ რი ა ტის სას წავ ლო პროგ რა მის და სა ფი ნან სებ ლად ბან კი 

სესხს 3 თვი დან 2 წლამ დე ვა დით იძ ლე ვა, რომ ლის თან ხა, სწავ ლის 

ღი რე ბუ ლე ბის შე სა ბა მი სად, მაქ სი მუმ 10 ათა სი ლა რი შე იძ ლე ბა 

იყოს. სეს ხის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი 18%დან იწყე ბა, ხო ლო ეფექ

ტუ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი – 19,84% –დან. სა შე ღა ვა თო პე რი ო დი 

მაქ სი მუმ 1 წელს შე ად გენს. მსეს ხე ბელს უნ და ჰქონ დეს მი ნი მუმ 

400 ლა რის სტა ბი ლუ რი შე მო სავ ლის მქო ნე ორი პი რის თავ დე

ბო ბა.

რაც შე ე ხე ბა მოკ ლე ვა დი ან, სე მეს ტ რულ სტუ დენ ტურ სეს ხებს, 

მათ ბან კი 6 თვემ დე ვა დით გას ცემს სწავ ლის წლი უ რი ღი რე ბუ

ლე ბის შე სა ბა მი სად. ამ სეს ხე ბის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი 18%დან 

იწყე ბა, ხო ლო ეფექ ტუ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი – 19,84 დან. 

მსეს ხე ბელს ამ შემ თხ ვე ვა შიც უნ და ჰქონ დეს მი ნი მუმ 400 ლა რის 

სტა ბი ლუ რი შე მო სავ ლის მქო ნე ორი პი რის თავ დე ბო ბა.

„VtB ბან კი“
„ვითიბი ბან   კი“ სტუ  დენ   ტებს სთა  ვა  ზობს სესხს სა 

ქარ   თ   ვე  ლო  ში აკ   რე  დი  ტე  ბულ უმაღ   ლეს სას   წავ   ლებ  

ლებ   ში სწავ   ლის სა  ფა  სუ  რის სრუ  ლი ან ნა  წი  ლობ  

რი  ვი და  ფი  ნან   სე  ბის   თ   ვის. სეს   ხე  ბის მაქ   სი  მა  ლუ  რი 

მო  ცუ  ლო  ბა 5 ათა  სი ლა  რი  ა, მი  ნი  მა  ლუ  რი – 500 

ლა  რი. სეს   ხის საპ   რო  ცენ   ტო გა  ნაკ   ვე  თი 14,9%დან 

იწყე  ბა, ხო  ლო ეფექ   ტუ  რი საპ   რო  ცენ   ტო გა  ნაკ   ვე 

თი – 21,14%დან. ბან   კი სეს   ხებს 12 თვემ   დე ვა  დით 

და მხო  ლოდ ლა  რით გას   ცემს. სეს   ხის   თ   ვის არ არის 

სა  ჭი  რო უზ   რუნ   ველ   ყო  ფა, თუმ   ცა მსეს   ხე  ბელს მი 

ნი  მა  ლუ  რი შე  მო  სა  ვა  ლი 300 ლა  რი უნ   და ჰქონ   დეს, 

ხო  ლო სა  მუ  შაო გა  მოც   დი  ლე  ბა – მი  ნი  მუმ 6 თვის.

„ზირაათ ბან კი“
სტუ დენ ტურ სეს ხებს სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი 

უცხო უ რი ბან კე ბიც სთა ვა ზო ბენ ქარ თ ველ სტუ დენ

ტებს. 

„ზირაათ ბან კი“ ქარ თ ვე ლი სტუ დენ ტე ბის თ ვის 

24თვიან სტუ დენ ტურ სეს ხებს მა თი სწავ ლის სა ფა

სუ რი დან გა მომ დი ნა რე გას ცემს, თუმ ცა მხო ლოდ 

სტუ დენ ტის მშობ ლის, მე ურ ვის, ოჯა ხის წევ რის ან 

თა ვად სტუ დენ ტის სა ხელ ზე იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ მას 

აქვს სტა ბი ლუ რი შე მო სა ვა ლი. სეს ხის მი სა ღე ბად 

მსეს ხე ბელ მა უნ და წა რად გი ნოს ერ თი ან რამ დე ნი

მე პი რის თავ დე ბო ბა. სეს ხის ბე ნე ფი ტად შე იძ ლე ბა 

ჩა ით ვა ლოს, რომ სეს ხის ფარ გ ლებ ში სტუ დენ ტი 

იღებს ჯან მ რ თე ლო ბის დაზღ ვე ვას.
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აზარტული თამაშები

უდიდესი ფსონი აზარტული 
თამაშების ისტორიაში
ჯორჯ სოროსი, ჯონ პაულსონი და ლეონ კუპერმანი ახლახან შელდონ ადელსონის 
წინააღმდეგ საბრძოლო რეჟიმში გადავიდნენ. 
მიზანი: აზარტული თამაშების მომავალი ამერიკაში. 

ავტორი: ნათან ვარდი

ნ
ო ემ ბერ ში ჯორჯ სო რო სი, ჯონ პა ულ სო-

ნი და ლე ონ კუ პერ მა ნი – ჰეჯ - ფონ დე ბის 

სა მი ყვე ლა დრო ის ყვე ლა ზე წარ მა ტე-

ბუ ლი მე ნე ჯე რი – უჩუმ რად მო ნა წი ლე-

ობ დ ნენ აქ ცი ე ბის პრი ვი ლე გი ურ გა ყიდ ვებ ში, 

რის შე დე გა დაც Caesars Acquisition Co.-ს აქ ცი ე ბის 

ყვე ლა ზე დი დი პა კე ტის მფლო ბე ლე ბი გახ დ ნენ. 

Caesars Acquisition Co. გა მო ე ყო კა ზი ნო ე ბის კომ-

პა ნი ა Caesars Entertainment-ს, რო მელ საც წი ლი 

აქვს Caesars-ის აზარ ტუ ლი ინ ტერ-

ნეტთა მა შე ბის აქ ტი ვებ ში. 

მა თი ყვე ლა წი ლი – წი ნას წარ 

არ გამ ჟ ღავ ნე ბუ ლი – ამე რი კის 

$60-მილიარდიანი კა ზი ნო ე ბის 

ბიზ ნე სის მო მა ვალ ზე გა კე თე ბუ-

ლი უპ რე ცე დენ ტო ფსო ნის ნა წილს 

წარ მო ად გენს, რად გან ნი უ- ჯერ სის, 

დე ლა ვე რი სა და ნე ვა დის შტა ტე ბი 

ლე გა ლი ზე ბას უკე თე ბენ კა ზი ნო ე-

ბის ბიზ ნესს, რო მე ლიც, იუს ტი ცი ის 

სა მი ნის ტ როს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 

თა ნახ მად, ჯერ კი დევ ორი წლის 

წინ უკა ნო ნო ბიზ ნე სად ით ვ ლე-

ბო და. მათ შე უ ერ თ დ ნენ კერ ძო 

ინ ვეს ტი ცი ე ბის მი ლი არ დე რი მე ნე-

ჯე რე ბი: ლე ონ ბლე კი, დე ვიდ ბონ-

დერ მა ნი, მარკ რო უ ე ნი და ჯო შუა 

ჰა რი სი, რო მელ თა შემ ს ყიდ ვე ლი 

ფირ მე ბი უდი დე სი წი ლის მფლო ბე-

ლე ბი არი ან Caesars Entertainment-

ში. მათ ერ თობ ლი ვი, 484 მი ლი ო ნი 

დო ლა რის და ბან დე ბით, ფსო ნე ბი 

გა ა ორ მა გეს Caesars-ის აზარ ტუ ლი 

ონ ლა ინთა მა შე ბის ინ დუს ტ რი ა ში. 

ძმე ბი ლო რენ ცო და ფრენკ ფერ ტი ტა სე ბი, 

რომ ლე ბიც MGM Resorts-ის უდი დე სი წი ლის 

მფლო ბე ლის, მი ლი არ დერ კირკ კერ კო რი ა ნის 

Ultimate Fighting Championship-ის („წესების 

გა რე შე ბრძო ლის ჩემ პი ო ნა ტი“) სა კონ ტ რო ლო 

პა კე ტის მფლო ბე ლე ბი არი ან, მი ლი არ დერ თა 

სი ა ში მოხ ვედ რი ლე ბი დიდ ფსო ნებს ჩა მო დი ან 

აზარ ტუ ლი ონ ლა ინ თა მა შე ბის ლე გა ლი ზა ცი ის 

ფ
ო

ტ
ო

: 
R

EU
TE

R
S

შელდონ ადელსონი
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სა სარ გებ ლოდ. 

მხო ლოდ ერ თი პრობ ლე მა არ სე ბობს ყო ვე-

ლი ვე ამას თან და კავ ში რე ბით და ეს პრობ ლე მა 

შელ დონ ადელ სო ნი ა. იმა ვე კვი რას, რო დე საც 

Caesars-ის აზარ ტულ მა ონ ლა ინთა მაშ მა ვაჭ-

რო ბა და იწყო Nasdaq-ის სა ფონ დო ბირ ჟა ზე, 

ქვეყ ნის მე ხუ თე უმ დიდ რეს მა ადა მი ან მა – და 

ქვეყ ნის ერ თ -ერ თ მა უმ ს ხ ვი ლეს მა პო ლი ტი კურ-

მა დო ნორ მა, რო მელ მაც კა ზი ნო- ჰოლ დინ გე ბის 

წყა ლო ბით მო ი პო ვა ეს სიმ დიდ რე, იურის ტე-

ბი სა და ლო ბის ტე ბის მთე ლი არ მია მი უქ სია 

ვა შინ გ ტონსა და შტა ტე ბის დე და ქა ლა ქებს. 

მან Forbes-ს გა ნუცხა და: „არაფერს და ვი შუ რებ 

იმი სათ ვის, რომ ამე რი კა ში ონ ლა ინ აზარ ტუ ლი 

თა მა შე ბის ლე გა ლი ზე ბა შე ვა ჩე რო“. 

მი სი უფ ლე ბა თა დამ ც ვე ლი ორ გა ნი ზა-

ცია – the Coalition to Stop Internet Gambling 

(„ინტერნეტში აზარ ტუ ლი თა მა შე ბის შე ჩე რე ბის 

კო ა ლი ცი ა“) – უკ ვე შექ მ ნი ლია და გა მარ თუ ლად 

მუ შა ობს იმი სათ ვის, რომ აიძუ ლოს სა ხელ მ წი-

ფო პრო კუ რო რე ბი, ხე ლი მო ა წე რონ აზარ ტუ ლი 

ონ ლა ინთა მა შე ბის წი ნა აღ მ დეგ პე ტი ცი ას. მან 

და ი ქი რა ვა ნი უ -ი ორ კის ყო ფი ლი გუ ბერ ნა ტო რი 

ჯორჯ პა ტა კი არ კან ზა სის შტა ტის ყო ფილ სე ნა-

ტორ ბლანშ ლინ კოლ ნ თან და დენ ვე რის ყო ფილ 

მერ თან, ვე ლინ გ ტონ ვებ თან, ერ თად ლო ბის-

ტუ რი ძა ლის ხ მე ვის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. 

„არ არ სე ბობს მი ზე ზი იმი სათ ვის, რომ კა ზი ნო 

იმ ყო ფე ბო დეს ყვე ლას სამ ზა რე უ ლო მა გი და ზე 

ან ყო ვე ლი ახალ გაზ რ დის სა წოლ ში, და მო უ კი-

დებ ლად იმი სა, არი ან ისი ნი ზრდას რუ ლი ასა კის 

თუ არას რულ წ ლოვ ნე ბი; ან კი დევ მათ მო ბი ლურ 

ტე ლე ფო ნებ ში, – ამ ბობს ედელ სო ნი. – არ მინ და, 

რომ ხალ ხი აზარ ტულ თა მა შებ ზე და მო კი დე ბუ-

ლი გახ დეს“.

ჯერ ჯე რო ბით აზარ ტუ ლი თა მა შე ბის ბაზ რე-

ბით თუ ვიმ ს ჯე ლებთ, ადელ სო ნი წა ა გებს სა კუ-

თა რი ინი ცი ა ტი ვით წა მოწყე ბულ ომს. კომ პა ნია 

Caesars-ისა და მი სი შვი ლო ბი ლი აზარ ტუ ლი 

ონ ლა ინთა მა შე ბის კომ პა ნი ის აქ ცი ე ბის ღი რე-

ბუ ლე ბა 30%-ზე მე ტად გა ი ზარ და და მა ტე ბი თი 

აქ ცი ე ბის ყიდ ვა ზე შე თა ვა ზე ბუ ლი უფ ლე ბე ბის 

ფა სებ თან შე და რე ბით. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 

ადელ სო ნის მო რა ლის ტუ რი პო ზა შე იძ ლე ბა 

სა სა ცი ლო იყოს მი სი ოპო ნენ ტე ბის თ ვის, იმ 

გრძელ ვა დი ა ნი სა შიშ რო ე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 

რო მელ საც აზარ ტუ ლი ონ ლა ინთა მა შე ბის 

ლე გა ლურ ჩარ ჩო ებ ში მოქ ცე ვა მის ინ დუს ტ-

რი ას უქა დის, ადელ სო ნის ოპო ნენ ტე ბი მა ინც 

სე რი ო ზუ ლად ეკი დე ბი ან მის მუ ქა რას. მი სი 

Las Vegas Sands-ი, უახ ლე სი სა ფონ დო შე ფა სე-

ბის თა ნახ მად, 60 მი ლი არდ დო ლარ ზე მე ტი 

ღი რე ბუ ლე ბი სა ა. იგი უფ რო მე ტი ღირს, ვიდ რე 

ყვე ლა სხვა კა ზი ნო- კომ პა ნი ე ბი ერ თად აღე-

ბუ ლი. ადელ სონ მა 100 მი ლი ო ნი დო ლა რი 

წა რუ მა ტებ ლად და ხარ ჯა, რო დე საც ხელს 

უწყობ და რეს პუბ ლი კე ლი პრე ზი დენ ტო ბის 

კან დი და ტის გა მარ ჯ ვე ბას და თეთრ სახ ლ ში 

მოხ ვედ რას ცდი ლობ და 2012 წლის არ ჩევ ნე-

ბის დროს. 

 „მე თვი თონ გა ვი გო ნე, რო გორ ამ ბობ და 

ადელ სო ნი: „მე ძა ლი ან მდი და რი ვარ და არ 

მომ წონს აზარ ტუ ლი ონ ლა ინთა მა შე ბი და 

ეს სწო რი ა“, – ამ ბობს მიჩ გარ ბე რი, Caesars 

Acquisition Co.-ს გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი. 

მაგ რამ „შელდონი თვალს ხუ ჭავს იმ ფაქ ტ-

ზე, რომ ყვე ლა სა ქო ნე ლი და ყვე ლა სა ხის 

მომ სა ხუ რე ბა ბო ლოს და ბო ლოს ინ ტერ ნეტ-

ში გა ი ყი დე ბა“. წლე ბის მან ძილ ზე აზარ ტუ ლი 

ონ ლა ინთა მა შე ბი ამე რი კა ში ოფ შო რულ 

კომ პა ნი ებს ეკუთ ვ ნო და. მათ სურ დათ ომის 

წა მოწყე ბა ფე დე რა ლურ მთავ რო ბას თან, 

რო მელ მაც გა ნაცხა და, რომ ყვე ლა აზარ ტუ ლი 

ონ ლა ინთა მა ში უკა ნო ნოდ ით ვ ლე ბო და.  

2003 წელს ონ ლა ინპო კე რის აღ მას ვ ლა და-

იწყო, რო დე საც ვი ღაც უც ნობ მა ბუ ღალ ტერ მა 

ტე ნე სის შტა ტი დან, კრის ტო ფერ მა ნი მე ი-

კერ მა, რო მე ლიც დაშ ვე ბულ იქ ნა World Series 

of Poker-ის მთა ვა რი ღო ნის ძი ე ბის ონ ლა ინ 

ტურ ნირ ზე, მო ი გო პო კე რის მთა ვა რი პრი ზი 

2,5 მი ლი ონ დო ლარ თან ერ თად. ონ ლა ინპო-

კე რის კომ პა ნი ე ბი პო კე რის პროგ რა მე ბის 

დიდ სპონ სო რე ბად იქ ც ნენ ისეთ სა კა ბე-

ლო არ ხებ ზე, რო გო რი ცაა Travel Channel-ი 

და ESPN-ი. 2005 წლის თ ვის, გიბ რალ ტარ ში 

გან ლა გე ბულ მა კომ პა ნია PartyGaming-მა, 

რო მე ლიც აშ შ -ის ონ ლა ინპო კე რის ბა ზარს 

მარ თავ და, სა კუ თა რი აქ ცი ე ბი პირ ვე ლად 

გა მო ი ტა ნა ლონ დო ნის სა ფონ დო ბირ ჟა ზე, 

რა მაც მი სი ამე რი კე ლი დამ ფუძ ნე ბე ლი, რუთ 

პა რა სო ლი, მისივე ძა ლის ხ მე ვის წყა ლო ბით, 

ქვეყ ნის უმ დიდ რეს ქა ლად აქ ცი ა. ამ მოვ ლე 

ანალიტიკური 
დასკვნა

The New Jersey NeTsის გა დას ვ
ლა ბრუკ ლინ ში ბრწყინ ვა ლე ფი ნან სუ რი 
მა ნევ რი იყო. ამით გუნ დის ღი რე ბუ ლე ბა 
48%ით გა ი ზარ და, რა მაც 530 მი ლი ო ნი 
დო ლა რი შე ად გი ნა და NBAში ერ თ ერ თი 
ყვე ლა ზე მა ღა ლი – მეცხ რე ად გი ლი – და ი
კა ვა. ჯე იკ ეპ ლ მა ნის წიგ ნით, BrooklyN 
BouNce: The highs ANd lows 
of NeTs BAskeTBAll’s hisToric 
firsT seAsoN iN The Borough 
(ბრუკლინში, NeTsის კა ლათ ბურ თის ის
ტო რი უ ლი პირ ვე ლი სე ზო ნის წარ მა ტე ბე ბი 
და მარ ცხე ბი), ჩვენ ვხე დავთ, რა იმე დებს 
ამ ყა რებ და გუნ დი „ნიუჯერ სის იდე ის გან 
გა თა ვი სუფ ლე ბა ზე“ და „ბრუკლინისკენ“, 
რო გორც გან წყო ბის კენ და არა უბ რა ლოდ 
რუ კა ზე არ სე ბუ ლი პუნ ქ ტის კენ გა დახ რა
ზე. სამ წუ ხა როდ, იმის მა გივ რად, რომ 
ავ ტო რი უფ რო მე ტად ჩაღ რ მა ვე ბო და ამ 
ამ ბავს, ის უბ რა ლოდ სე ზო ნის თი თო ე უ ლი 
თა მა შის გა დამ ღე რე ბას გვთა ვა ზობს. ეს 
ის ტო რია კი უფ რო მე ტი ა, ვიდ რე თა მა შე
ბის შე დე გე ბის ცხრი ლე ბი; წიგ ნ ში ავ ტორს 
იმ დ რო ინ დე ლი ამ ბე ბი და ცი ტა ტე ბი მოჰ
ყავს, რო დე საც ის გუნ დის კო მენ ტა ტო რი 
იყო, მაგ რამ თით ქ მის არა ფერს ამ ბობს 
ისეთს, რაც გუნ დის გულ შე მატ კივ რებ მა არ 
იცი ან. მი უ ხე და ვად ამი სა, NeTsისთვის 
შე უ პო ვა რი ბრძო ლა მიმ დი ნა რე რთუ ლი 
სე ზო ნის და საძ ლე ვად, მა ინც უფ რო ოპ ტი
მის ტურ დრო ში დაბ რუ ნე ბას ნიშ ნავს.

— კრის სმიტი

საერთო დანაკარგი
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ნი დან ერ თი წლის შემ დეგ მი ლი არ დე რი 

კელ ვინ ეირი, რო მე ლიც ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და 

სპორ ტუ ლი ფსო ნე ბის კოს ტა რი კულ ვებ გ ვერდს, 

ჟურ ნალ Forbes-ის გა რე კან ზე მოხ ვ და ასეთი 

სა თა უ რით: „დამიჭირე, თუ შე გიძ ლი ა“.

 მაგ რამ 2006 წლის შე მოდ გო მა ზე კონ გ-

რეს მა მი ი ღო შემ დე გი აქ ტი: Unlawful Internet 

Gambling Enforcement Act (UIGEA) („ინტერნეტის 

აზარ ტუ ლი თა მა შე ბის ძალ და ტა ნე ბით აღ ს რუ-

ლე ბის უკა ნო ნო აქ ტი“), რო მე ლიც აძ ლი ე რებ და 

იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ როს მე ქა ნიზ მებს იმი სათ-

ვის, რომ გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნათ აშ შ - ში მოქ მე დი 

აზარ ტუ ლი ონ ლა ინთა მა შე ბის დევ ნა. ზო გი-

ერ თ მა კომ პა ნი ამ, PartyGaming-ის მსგავ სად, 

სწრა ფად შეწყ ვი ტა ოპე რი რე ბა აშ შ - ში, რის 

შე დე გა დაც იმ დრო ის 1,4 მი ლი არდ დო ლა რად 

შე ფა სე ბულ აშ შ -ის პო კე რის ბა ზარ ზე ორი ოფ-

შო რუ ლი კომ პა ნია დარ ჩა: PokerStars-ი და Full 

Tilt Poker-ი, რომ ლებ მაც უზარ მა ზა რი მო გე ბა 

მი ი ღეს, რად გა ნაც ამ ბიზ ნე სის ზე და ზღვა რი 

ძა ლი ან მა ღა ლი იყო. მაგ რამ ფე დე რა ლურ მა 

პრო კუ რო რებ მა და აგენ ტებ მა გა აგ რ ძე ლეს 

კომ პა ნი ე ბის საქ მე ე ბის გა მო ძი ე ბა და მა თი 

ფონ დე ბის და პა ტიმ რე ბა, რაც 2011 წელს აშ შ - ში 

მოღ ვა წე მსხვი ლი ონ ლა ინ პო კერ-კომ პა ნი ე ბის 

ვებ გ ვერ დე ბის და ხურ ვი თა და ამ კომ პა ნი ე ბის 

მე სა კუთ რე ე ბის თ ვის ბრალ დე ბე ბის წა ყე ნე-

ბით დას რულ და. რამ დე ნი მე კვი რის შემ დეგ ამ 

მოვ ლე ნებს Full Tilt-ის გა ნად გუ რე ბა მოჰ ყ ვა 

მან ჰე ტენ ზე, აშ შ -ის გე ნე რა ლუ რი პრო კუ რო რის 

მი ერ წა მო ყე ნე ბუ ლი ბრალ დე ბე ბის ფონ ზე, 

რო მელ თა თა ნახ მად, კომ პა ნია ფი ნან სუ რი 

პი რა მი დის სქე მით ოპე რი რებ და. PokerStars-მა 

731 მი ლი ო ნი დო ლა რის გა დახ დის გზით მო აგ-

ვა რა სა მო ქა ლა ქო ბრალ დე ბე ბი, რომ ლე ბიც 

მთავ რო ბამ წა უ ყე ნა მას, მაგ რამ მი სი დამ ფუძ-

ნე ბე ლი ისაი შა ინ ბერ გი, რო მე ლიც არ არის 

აშ შ -ის მო ქა ლა ქე (ის ის რა ე ლი სა და კა ნა დის 

მო ქა ლა ქე ა), არ ჩა მო ვი და აშ შ - ში მის მიმართ 

წაყენებული ბრალ დე ბის გა მო სა სა მარ თ ლო ში 

და სას წ რე ბად. მთავ რო ბამ ასე ვე ბრა ლი წა უ ყე-

ნა ეირს, კა ნა დის მო ქა ლა ქეს, რო მე ლიც ასე ვე 

არ დაბ რუ ნე ბუ ლა აშ შ - ში. 

ოფ შო რუ ლი ოპე რა ტო რე ბის და ხურ ვი დან 

არც ისე დი დი ხნის შემ დეგ იუს ტი ცი ის სა მი ნის-

ტ რომ უარი თქვა იმ შე ხე დუ ლე ბა ზე, რო მელ საც 

დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში ემ ხ რო ბო და, რომ 

აზარ ტუ ლი ონ ლა ინთა მა შე ბის ყვე ლა ფორ მა 

არა ლე გა ლუ რი ა, რი თაც ხე ლე ბი გა უხ ს ნა იმ შტა-

ტებს, რომ ლებ საც სურ დათ აზარ ტულ თა მა შებ ზე 

სა ხელ მ წი ფო კონ ტ რო ლი სა და გა და სა ხა დის და-

წე სე ბა გარ და სპორ ტუ ლი ბე ტინ გი სა (სპორტულ 

თა მა შებ ზე ინ ტერ ნეტ ში ფსო ნე ბის ჩა მოს ვ ლა). 

იყ ნო სეს რა მო გე ბის სუ ნი, მი ლი არ დე რებ მაც მხა-

რი და უ ჭი რეს ამ ტენ დენ ცი ას. 

რამ გა ნა პი რო ბა საქ მის ამ გ ვა რი შე მობ რუ ნე-

ბა? ამ კითხ ვის პა სუ ხი დიდ წი ლად უკავ შირ დე ბა 

ძვი რად ღი რე ბულ ლო ბის ტებ სა და ად ვო კა ტებს. 

მა გა ლი თად, 2007 წლი დან ნი უ -ი ორ კის ყო ფილ 

სე ნა ტორს ალ ფონს დ’ა მა ტოს ფულს უხ დიდ-

ნენ იმი სათ ვის, რომ Poker Players Alliance-ის 

(„პოკერის მო თა მა შე თა ალი ან სი“) თავ მ ჯ დო-

მა რე ყო ფი ლი ყო. ვა შინ გ ტო ნის ლო ბის ტ თა ეს 

ჯგუ ფი და ფი ნან სე ბას იღებ და Interactive Gaming 

Council-გან („ინტერაქტიური თა მა შე ბის საბ ჭო“). 

ეს უკა ნას კ ნე ლი წარ მო ად გენ და ვან კუ ვე რის 

ჯგუფს, რო მელ საც მხარ და ჭე რას სხვა დას ხ ვა 

კომ პა ნია უწევ და, მათ შო რის, American Gaming 

Association-ი („თამაშების ამე რი კუ ლი ასო ცი ა-

ცი ა“), რო მე ლიც კა ზი ნო ე ბის ინ დუს ტ რი ის გავ ლე-

ნი ა ნი ლო ბის ტია და ახ ლაც აზარ ტულ ონ ლა ინთა-

მა შებს ყვე ლა ნა ი რად მხარ ში უდ გას. 

წი ლე ბი უზარ მა ზა რი ა: კერ ძო სა აქ ციო კომ პა-

ნი ე ბი Apollo Global Management-ი და TPG-ი კვლავ 

ცდი ლო ბენ კრე დი ტე ბის სა შუ ა ლე ბით და იბ რუ ნონ 

იმ კომ პა ნი ის 2006 წლის აქ ცი ე ბის სა კონ ტ რო ლო 

პა კე ტი, რო მელ მაც მათ 28 მი ლი ო ნი დო ლა რის 

და ვა ლი ა ნე ბა მო ახ ვია თავს. აზარ ტუ ლი ონ ლა-

ინთა მა შე ბის ლე გა ლი ზა ცი ა ში ისი ნი ხე და ვენ 

Caesars-ის კუნ ძულ მა კა ო ზე გა უ ჩი ნა რე ბით მათ-

თ ვის მი ყე ნე ბუ ლი და ნაკ ლი სის ანაზღა უ რე ბის 

გზას, რაც ათ წ ლე უ ლე ბის მან ძილ ზე უდი დე სი 

რე ვო ლუ ცია იყო კა ზი ნო ე ბის ინ დუს ტ რი ის ის ტო-

რი ა ში. 

ამ რი გად, სა ნამ ადელ სო ნის უსაზღ ვ რო ფი ნან-

სე ბი – და მა თი და ხარ ჯ ვის სურ ვი ლი – ანე ლებს 

აზარ ტუ ლი ონ ლა ინთა მა შე ბის ლე გა ლი ზა ცი ის 

ტემპს მა თი გავ რ ცე ლე ბის თ ვის ხე ლის შეშ ლით, 

ისეთ დიდ შტა ტებ ში, რო გო რი ცაა კა ლი ფორ ნია 

და ფლო რი და, მი სი შან სე ბი, რომ მთლი ა ნად შე ა-

ჩე როს ეს პრო ცე სი, ან და ა ში ნოს კონ კუ რენ ტე ბი, 

ძა ლი ან მცი რე ა. მას უამ რა ვი ჟე ტო ნი აქვს, მაგ-

რამ არც სა თა მა შო მა გი დას თან მსხდო მი სხვა 

მო თა მა შე ე ბი ჩა მო უ ვარ დე ბი ან მას. 

სტრატეგიები აზარტული თამაშები

„შელდონი 
თვალს ხუჭავს 
იმ ფაქტზე, რომ 
ყველა საქონელი 
და ყველა სახის 
მომსახურება 
ბოლოს და 
ბოლოს 
ინტერნეტში 
გაიყიდება“.
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სტრატეგიები

ამერიკის ხელახლა გამოგონება

ახალი ორლეანის 
ფულის ორმო
ლუიზიანის პოლიტიკოსებმა გადაწყვიტეს, რომ მოწყალების გაცემა შტატს ჰოლივუდის 
კონკურენტად გადააქცევდა, მაგრამ ისინი გამოუვალ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. 

ავტორი: : დოროთი პომერანცი

გ
ე რი ვილ ში, ლუ ი ზი ა ნის შტატ ში, 

ტემ პე რა ტუ რა 86 გრა დუსს აღ-

წევს და ახა ლი ფილ მის Selfless-ის 

(„თავდადებული“) გა დამ ღე ბი ჯგუ ფი 

ოფ ლად იღ ვ რე ბა. სა ნამ კი ნო ვარ ს კ ვ ლა ვი რა-

ი ან რე ი ნოლ დ სი და რე ჟი სო რი ტარ სემ სინ გ ჰი 

კონ დი ცი რე ბულ შე ნო ბა ში ფილ მის გა და ღე ბის 

პრო ცესს ხვე წენ, ტექ ნი კო სე ბის მცი რე არ მია 

გა რეთ უსაქ მოდ და სე ირ ნობს და იქა უ რი ნეს-

ტის შე სა ხებ უკ მა ყო ფი ლე ბას გა მოთ ქ ვამს, 

თუმ ცა მათ არა ვინ უს მენს. პრო დი უ სე რე ბი 

მზად არი ან, გა დამ ღე ბი ჯგუ ფის დის კომ ფორ ტი 

ფუ ლით სავ სე კა ლა თებ ზე გაც ვა ლონ, რად გან 

35%-იანი სა გა და სა ხა დო სუბ სი დი ა, რო მელ საც 

ლუ ი ზი ა ნა სთა ვა ზობს ფილ მის ბი უ ჯე ტის თ ვის, 

ძალ ზე სარ ფი ა ნი შე მო თა ვა ზე ბაა მათ თ ვის. „ეს 

ფილ მი ლოს -ან ჯე ლეს ში რომ გა დაგ ვე ღო, ბევ რად 

ნაკ ლებ დრო ში უნ და დაგ ვეს რუ ლე ბი ნა სა მუ შა ო, 

– ამ ბობს პრო დი უ სე რი რემ ბერ გ მა ნი, რო მე ლიც 

რვა წლის გან მავ ლო ბა ში თა ვის მე ოთხე ფილმს 

იღებს ლუ ი ზი ა ნა ში, – ლოს -ან ჯე ლეს ში გა და ღე ბე-

ბის ერ თა დერ თი უპი რა ტე სო ბა ცხოვ რე ბის კარ გი 

პი რო ბე ბი ა“. 

ლუ ი ზი ა ნის მძი მე მდგო მა რე ო ბა ში ჩა ვარ დ ნი-

ლი ეკო ნო მი კის გა და სარ ჩე ნად კი ნო ინ დუს ტ რი ის 

მო ზიდ ვის მიზ ნით მო ფიქ რე ბულ მა უფა სო პროგ-

რა მამ შე დე გად ოქ როს ცი ებ - ცხე ლე ბა მო უ ტა ნა 

პრო დი უ სე რებ სა და მო ხერ ხე ბულ ად გი ლობ-

რი ვებს, მაგ რამ ასე ვე ნათელი გახადა, რომ ეს 

წა მოწყე ბა ვერ შექ მ ნი და დი დი რა ო დე ნო ბით 

მუდ მივ სა მუ შაო ად გი ლებს, რაც სა შე მო სავ-

ლო გა და სა ხა დის ნამ დ ვი ლად შემ ცი რე ბის 

შემ თხ ვე ვა ში იქ ნე ბო და შე საძ ლე ბე ლი. ახა ლი 

ორ ლე ა ნის გა რე უ ბან ში არ სე ბუ ლი, 250 000 

კვად რა ტუ ლი ფუ ტის ფარ თო ბის შე ნო ბა, ვრცე-
ტრაილერის მეფე, ანდრე შამპანი, წუხს გადასახადის გადამხდელთა ბედზე, 
რომელთა ხარჯზეც არის ატეხილი კინობუმი მის მშობლიურ შტატში.
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ლი NASA-ს კომ პ ლექ სის ნა წი ლი, რო მე ლიც 

ოდეს ღაც კოს მო სუ რი ხო მალ დის საწ ვა ვი ავ-

ზე ბის ასაწყო ბად გა მო ი ყე ნე ბო და, პრო დი უ-

სერ მა ჰერ ბერტ გე ინ მა გა და სა ღებ მო ედ ნად 

აქ ცი ა. მა ნამ დე აქ Summit Entertainment-მა 

სა მეც ნი ე რო- ფან ტას ტი კუ რი ფილ მი, Ender’s 

Game („ენდერის თა მა ში“) გა და ი ღო. პრო დი-

უ სე რე ბი, რომ ლებ საც წი ნათ გა და ღე ბებ ზე 

ჯგუ ფის ასო ბით წევ რი ჩა მოჰ ყავ დათ ლოს -

ან ჯე ლე სი დან, ახ ლა მხო ლოდ გან ყო ფი ლე-

ბე ბის უფ რო სე ბის თან ხ ლე ბით და დი ან და 

და ნარ ჩენ მომ სა ხუ რე 

პერ სო ნა ლად ად გი-

ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას 

ქი რა ო ბენ. 2012 წელს 

კი ნო- და სა ტე ლე ვი ზიო 

კომ პა ნი ებ მა 717 მი ლი-

ო ნი დო ლა რი და ხარ ჯეს 

ლუ ი ზი ა ნის შტატ ში, რაც 

2010 წლი დან დღემ დე 

და ხარ ჯუ ლი თან ხე ბის 

და ახ ლო ე ბით 85%-ს შე-

ად გენს. ისე თი ფილ მე ბი, 

რო გო რი ცაა Twilight: 

Breaking Dawn-ი („ბინდი: 

აისი“), Green Lantern-ი 

(„მწვანე ლამ პა რი“) და 

21 Jump Street-ი („21 

ჯამ პ - ს ტ რი ტი“) ლუ ი ზი ა-

ნა შია გა და ღე ბუ ლი. აქ ვე 

გა და ი ღეს სა ტე ლე ვი ზიო სე რი ა ლე ბი American 

Horror Story („ამერიკული სა ში ნე ლე ბა თა ამ ბა-

ვი“) და Ravenswood-ი („რეივენსვუდი“). კი ნოს 

გა და ღე ბის თვალ საზ რი სით, ლუ ი ზი ა ნამ ჩა ა-

ნაც ვ ლა ნი უ -ი ორ კი, ტე ხა სი და პენ სილ ვა ნი ა. 

ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ლუ ი ზი ა ნის 

დე პარ ტა მენ ტის ინ ფორ მა ცი ის მი ხედ ვით, ამ-

გ ვა რი ზო მის მი ღე ბა – კი ნო ინ დუს ტ რი ის სა გა-

და სა ხა დო შე ღა ვა თის პროგ რა მის წა მოწყე ბა 

– ფი ნან სუ რად შე ჭირ ვე ბულ სა ხელ მ წი ფო ხა ზი-

ნას 2012 წელს 168 მი ლი ო ნი დო ლა რი და უჯ და. 

ეს ის თან ხა არ გახ ლ დათ, რო მე ლიც მას გა ა-

კოტ რებ და, მაგ რამ ეს სა ფა სუ რი ა, რო მელ მაც 

მთელ რიგ შტა ტებს, მათ შო რის, არი ზო ნას, 

ვის კონ სინ სა და კო ნექ ტი კუტს, ამ გ ვა რი პროგ-

რა მე ბის შემ ცი რე ბის კენ უბიძ გა. ამ მოვ ლე ნას 

ფო ნად გას დევ და მთე ლი რი გი შე კითხ ვე ბი სა, 

რო მელ თა მთა ვა რი მი ზა ნი იყო გა ერ კ ვი ათ, 

ქვეყ ნის სა ფი ნან სო პო ლი ტი კა ში მი ღე ბუ ლი 

ამ გ ვა რი ზო მე ბი შე უწყობ და ხელს კი ნო ინ დუს-

ტ რი ის აღ მავ ლო ბას, თუ, უბ რა ლოდ, კი ნე მა-

ტოგ რა ფის ტებს გა უს ქე ლებ და ჯი ბე ებს და ხან-

გ რ ძ ლი ვი ვა დის თ ვის მე ტად მცი რე მო გე ბას 

მო ი ტან და. ნო ემ ბერ ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის 

შე დე გად აღ მოჩ ნ და, რომ Albany-მ 2013 წელს 

374 მი ლი ო ნი დო ლა რი გა და ი ხა და კი ნოს 

სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დე ბის სუბ სი დი ა ში, 

რაც შტა ტის მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი სა გა და სა ხა-

დო სუბ სი დი ის 21,5%-ს შე ად გენ და. ამ ფაქ ტ მა 

გა ნა პი რო ბა ნი უ -ი ორ კ ში არ სე ბუ ლი ასე თი ვე 

პროგ რა მის გა და ხედ ვის აუცი ლებ ლო ბა. 

 „იმისათვის, რომ ამას აზ რი ჰქონ დეს, 

პა რა ლე ლუ რად ისე თი ინ დუს ტ რია უნ და იქ მ-

ნე ბო დეს, რო მე ლიც სა ბო ლო ოდ და მო უ კი დებ-

ლად იარ სე ბებს, – ამ ბობს სუ ზან კრის ტო ფერ-

სო ნი, Cornell-ის უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი 

სა ქა ლა ქო და გეგ მ ვის დარ გ ში, რო მე ლიც 

1980-იანი წლე ბი დან შე ის წავ ლის იმას, რა საც 

ლო სან ჯე ლე სე ლე ბი „არაკონტროლირებად 

პრო დუქ ცი ას“ უწო დე ბენ. სხვა შემ თხ ვე ვა ში 

მოხ დე ბა ის, რომ უბ რა ლოდ სა ხელ მ წი ფო სექ-

ტო რის კი დევ ერ თი გან ყო ფი ლე ბა შე იქ მ ნე ბა“.

სწო რედ ეს ხდე ბა ლუ ი ზი ა ნის შტატ ში. აქ 

2002 წელს შე მუ შავ და გეგ მა, რო მე ლიც კი ნოს 

შემ ქ მ ნელ თა მოს ყიდ ვას ით ვა ლის წი ნებ და. 

თავ და პირ ვე ლი პროგ რა მა 35%-იან სა გა და-

სა ხა დო სუბ სი დი ას გუ ლის ხ მობ და, თუმ ცა 

სტრატეგიები ამერიკის ხელახლა გამოგონება

კალიფორნია 191,100 მცირე
ნიუ-იორკი 91,600 დიდი
ტეხასი 39,100 საშუალო
ფლორიდა 27,500 საშუალო
ჯორჯია 22,800 დიდი
ილინოისი 21,100 დიდი
პენსილვანია 16,400 დიდი
მიჩიგანი 14,300 დიდი
ვირჯინია 13,700 მცირე
ოჰაიო 12,900 დიდი

სადაც სამუშაო ადგილებია 
საგადასახადო შეღავათებსა და გრძელვადიანი 
გართობის ინდუსტრიის დარგში დასაქმებას 
შორის მცირე თანაფარდობა არსებობს. 

შტატი

სამუშაო 
ადგილები 
გართობის 
სფეროში

საგადასახადო 
შეღავათები
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გა ჯე რე ბუ ლი იყო და მა ტე ბი თი შე ნიშ ვ ნე-

ბით. Ray-ის („რეი“) პრო დი უ სერ მა, სტი უ არტ 

ბენ ჯა მინ მა, 2003 წელს ამ პროგ რა მას თან 

და კავ ში რე ბით პრე სის მეშ ვე ო ბით უკ მა ყო-

ფი ლე ბა გა მოთ ქ ვა. მი სი თქმით, ის შე აც დი ნა 

შტა ტის მი ერ მი ცე მულ მა პი რო ბამ, რომ ლის 

თა ნახ მა დაც, თით ქოს ად ვი ლად შეძ ლებ და 

მი სი კუთ ვ ნი ლი სა გა და სა ხა დო კრე დი ტე ბის 

ად გი ლობ რი ვე ბის თ ვის მი ყიდ ვას, რაც სი ნამ-

დ ვი ლე ში, არ სე ბუ ლი სის ტე მის ფარ გ ლებ ში, 

იოლი არ აღ მოჩ ნ და (თუმცა, უნ და ით ქ ვას, 

რომ სა ბო ლო ოდ მან მა ინც მო ა ხერ ხა სა კუ თა-

რი კრე დი ტე ბის გა ყიდ ვა). 

ფუ ლის სა კითხებ ში კარ გად გარ კ ვე ულ მა 

ადა მი ა ნებ მა, მათ შო რის, უილ ფრენ ჩ მა, ამ 

პროგ რა მა ში შე მო სავ ლის მი ღე ბის შე სა ძებ-

ლო ბა და ი ნა ხეს. ფრენ ჩ მა, რო მე ლიც Mardi 

Gras-ის მე ფე ე ბი სა და დე დოფ ლე ბის გრძე ლი 

სი ის წარ მო მად გე ნე ლი ა, სა კუ თა რი ბიზ ნე სი 

კი ნოს შემ ქ მ ნე ლე ბის გან, სა ხელ მ წი ფოს მი ერ 

გა ცე მუ ლი კრე დი ტე ბის ყიდ ვი თა და იმა ვე 

კრე დი ტე ბის ად გი ლობ რი ვე ბის თ ვის მი ყიდ ვი-

სას აღე ბუ ლი ფუ ლით ააწყო. „საგადასახადო 

შე ღა ვა თე ბის პროგ რა მა სა თევ ზაო ბა დეს 

ჰგავს, – ამ ბობს ფრენ ჩი. – კა ლი ფორ ნია კარ-

გავს სა მუ შაო ად გი ლებს. კი ნო ინ დუს ტ რია 

სხვა გან იმი ტომ გა და დის, რომ სხვა გან უკე-

თე სი პი რო ბე ბი ა“. 

რო დე საც 2009 წელს ლუ ი ზი ა ნამ გა ა მარ-

ტი ვა საკ რე დი ტო სის ტე მა, ხო ლო კი ნოპ-

რო დი უ სე რე ბის თ ვის კი დევ უფ რო მარ ტი ვი 

გა ხა და, ჰო ლი ვუდ მა გე ზი ამ შტა ტის კენ აიღო. 

აი, რო გორ მუ შა ობს ეს საკ რე დი ტო სის ტე მა: 

პრო დი უ სერს მი აქვს 35 მი ლი ო ნი დო ლა რის 

ღი რე ბუ ლე ბის ბი უ ჯე ტი, მა გა ლი თად, ფრენ ჩის 

მსგავს ადა მი ან თან და ეუბ ნე ბა მას, ამ ბი უ-

ჯე ტის რა ნა წი ლი უნ და და ი ხარ ჯოს შტატ ში. 

შემ დეგ ფრენ ჩი ყი დუ ლობს სა გა და სა ხა დო 

სუბ სი დი ას, და ახ ლო ე ბით იმ თან ხის 85%-

ად, რო მელ მაც პრო დი უ სე რის მო გე ბა უნ და 

შე ად გი ნოს ფუ ლის და ხარ ჯ ვის შემ დეგ. ამის 

შემ დეგ ფრენ ჩი პრო დი უ სე რის გან ნა ყიდ სუბ-

სი დი ას ისეთ მყიდ ველს მიჰ ყი დის, რო მელ საც 

შტა ტის ფუ ლა დი და ვა ლი ა ნე ბა აქვს. ამ ოპე რა-

ცი ის შე დე გად პრო დი უ სე რი წინ და წინ იღებს 

მის კუთ ვ ნილ თან ხას. ლუ ი ზი ა ნის შტატ ში არ 

არ სე ბობს კრე დი ტის ზე და ზღვა რი, ამი ტომ თუ 

პრო დი უ სერ მა მსა ხი ობ უილ სმიტს  

20 მი ლი ო ნი დო ლა რი უნ და გა და უ ხა დოს 

იმი სათ ვის, რომ ის და თან ხ მ დეს ფილ მ-

ში მო ნა წი ლე ო ბა ზე, მას სა გა და სა ხა დო 

სუბ სი დი ას ამ თან ხის მი ხედ ვით მის ცე მენ 

(მაშინ სმიტს ევა ლე ბა ლუ ი ზი ა ნის შტა ტის 

სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის გა დახ და). 

ეს მაც დუ რი მო მენ ტია და ად გი ლობ რი-

ვებ მა იცი ან ამის შე სა ხებ. ან დ რე შამ-

პა ნი, Hollywood Trucks-ის („ჰოლივუდის 

სატ ვირ თო მან ქა ნე ბი“) მფლო ბე ლი, მი სი 

ერ თ -ერ თი უდი დე სი მხარ დამ ჭე რი ა. ის 

ერ თი ად გი ლობ რი ვი ბი ჭი ა, რო მე ლიც 2007 

წელს ლოს -ან ჯე ლე სი დან ლუ ი ზი ა ნა ში 

იმის თ ვის დაბ რუნ და, რომ პა ტა რა მო ცუ-

ლო ბის სა ში ნე ლე ბა თა ფილ მის გა დამ ღე ბი 

პრო დი უ სე რე ბის თ ვის შტა ტის ტე რი ტო რი ა-

ზე გა და ად გი ლე ბა ში დახ მა რე ბო და, ახ ლა 

კი 400 სატ ვირ თო მან ქა ნის მფლო ბე ლია 

(ჰო ლი ვუ დის კი ნო ვარ ს კ ვ ლა ვე ბის თ ვის 

გამიზნული კონდიციონერიანი ეკო ლო გი-

უ რი ტრა ი ლე რე ბის ჩათ ვ ლით). გა საკ ვი რი 

არა ა, რომ მან ჩა მო ა ყა ლი ბა კო მერ ცი უ ლი 

ჯგუ ფი, რო მე ლიც ლო ბი რე ბას უწევს სა გა-

და სა ხა დო სუბ სი დი ე ბის კა ნონ მ დებ ლო ბის 

შე ნარ ჩუ ნე ბას. „ეს ფი ნან სუ რი სხდო მა 

ყვე ლა ზე რთუ ლი იყო, – ამ ბობს შამ პა-

ნი. – ნე ბის მი ე რი კუ პო ნის მსგავ სად, უნ და 

გა ნი საზღ ვ როს, რა მო მენ ტ შია სა ჭი რო მის-

თ ვის ხე ლის მო ჭე რა, მაგ რამ ეს მო მენ ტი 

ჯერ არ დამ დ გა რა. ახ ლა სუბ სი დი ე ბი რომ 

შე ამ ცი რონ, ამას კა ტას ტ რო ფუ ლი შე დე გი 

მოჰ ყ ვე ბა“. წელს, ცო ტა ხნით ად რე, შამ პან-

მა და არ წ მუ ნა შტა ტის გუ ბერ ნა ტო რი, ბო ბი 

ჯინ და ლი, და სა კა ნონ მ დებ ლო ორ გა ნო, 

თა ვი შე ე კა ვე ბი ნათ სუბ სი დი ე ბის შე თა ვა-

ზე ბუ ლი შემ ცი რე ბის გან. ჯინ დალ მა უარი 

გა ნაცხა და ამას თან და კავ ში რე ბით კო მენ-

ტა რი მი ე ცა Forbes-სთვის. 

ამას არა აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა. მან ალ ბათ 

იცის, რას იტყ ვის ფილმ Selfless-ის პრო-

დი უ სე რი ჰო ლი ვუ დის შე საძ ლო ბე დის 

შე სა ხებ მდი ნა რე მი სი სი პის დელ ტა ზე. 

„კინოინდუსტრიაში მოღ ვა წე ადა მი ა ნე ბი 

თა ვი ან თი ბუ ნე ბით მომ თა ბა რე ნი არი ან, 

– ამ ბობს ბერ გ მა ნი, – ჩვენ იქ მივ დი ვართ, 

სა დაც უკე თეს პი რო ბებს გვთა ვა ზო ბენ“. 

ტენდენციები

რაზე საუბრობს forbes.comის 55 
მილიონი მომხმარებელი? ამის უკეთ 
გასარკვევად თვალი გადაავლეთ ქვემოთ 
მოცემულ ტექსტს ან აკრიფეთ შემდეგი 
მისამართი: ForbeS.com/bUSineSS

პიროვნება 
მერი ბარა  
დეტ   რო  ი  ტის ავ   ტო  შოუ სა    ზო    გა    დო   ე    ბა    ში 

პირ       ვე    ლად გა    მო    ჩე    ნის აღ       სა    ნიშ       ნა    ვი 

და   უ    ვიწყა    რი მეჯ       ლი    სი უნ       და გახ       დეს 

GM-ის („ჯენერალ მო    ტორ       სის“) 

პირ       ვე    ლი ქალ       ბა    ტო    ნი გე    ნე    რა    ლუ    რი 

მე    ნე    ჯე    რის       თ       ვის, რო    მელ       საც უამ       რა    ვი 

ინო    ვა    ცი   უ    რი ახა    ლი პრო    დუქ       ტი ექ       ნე    ბა 

პრე    ზენ       ტა    ცი   ის       თ       ვის. 

კომპანია 
BESt Buy  
არც ისე დი დი ხნის წინ, სა სიკ ვ დი ლოდ 

გან წი რუ ლი ელექ ტ რო სა ქონ ლის სა ცა-

ლო გამ ყიდ ვე ლი, ყვე ლას გა სა ოც რად, 

გა სულ წელს ფეხ ზე წა მოდ გა და 2013 

წლის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე სა უ კე თე სო 

აქ ცი ე ბის მქო ნე კომ პა ნი ად იქ ცა. ახ ლა 

წინ ს ვ ლის გაგ რ ძე ლე ბაა მთა ვა რი. 

ცხელი წერტილი 
ADIZ   
ჩი ნე თის ახა ლი, აღ მო სავ ლეთ ჩი ნე-

თის ზღვის სა ჰა ე რო თავ დაც ვის იდენ-

ტი ფი კა ცი ის ზო ნა (East China Sea Air 

Defense Identification Zone) მსოფ ლი ოს 

ყვე ლა ზე ად ვი ლად აალე ბა დი ცხე ლი 

წერ ტი ლი ხდე ბა, რის გა მოც აზი ის 

ეკო ნო მი კურ ზო ნებ ში ცვლი ლე ბე ბია 

მო სა ლოდ ნე ლი. 
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ტექნოლოგიები

პროგრამული უზრუნველყოფა

სილიკონის 
მფეთქავ გულში
დიზაინერები წლების მანძილზე იყენებდნენ 
კომპიუტერებს გულმოდგინედ შემუშავებული 
მოწყობილობების შესაქმნელად, მაგრამ რა 
ვითარებაა რთული გამოცდილებების მოდელირების 
საქმეში? Dassault Systèmes-ი თავის თავზე იღებს ამ 
ვალდებულებას.
ავტორი: ჯოან მიულერი

დ
ოქ ტო რი ჯუ ლი უს გუ ჩო ნე,  

50 წლის კარ დი ომ კ ვ ლე ვა რი, 

რო მე ლიც სან - ფ რან ცის კოს 

კა ლი ფორ ნი ის უნი ვერ სი ტეტ ში 

მუ შა ობს, პირ ვე ლად მო ნუს ხუ ლი ვით უც ქერ და 

მფეთ ქა ვი გუ ლის ვირ ტუ ა ლურ გა მო სა ხუ ლე ბას. 

ის მა თე მა ტი კურ მო დე ლებს იყე ნებ და გუ ლის 

მთლი ა ნი მოწყო ბი ლო ბის მე ქა ნიზ მის შე სას-

წავ ლად, მაგ რამ ახ ლა Dassault Systèmes-მა – 

ფრან გუ ლი დი ზა ი ნი სა და მო დე ლი რე ბის პროგ-

რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის კომ პა ნი ამ – შექ მ ნა 

სრუ ლი, სამ გან ზო მი ლე ბი ა ნი გა მო სა ხუ ლე ბა იმ 

ელექ ტ რუ ლი იმ პულ სე ბი სა და კუნ თო ვა ნი ქსო-

ვი ლის კუმ შ ვე ბის, რო მელ თა სა შუ ა ლე ბით ადა-

მი ა ნის გუ ლი ჯა დოს ნურ ფუნ ქ ცი ას ას რუ ლებს. 

ეს რომ გუ ჩო ნეს გუ ლის მო დე ლი ყო ფი ლი ყო, 

თა ვად და ი ნა ხავ და, რო გორ აღელ ვე ბით ფეთ ქავ-

და იგი. „ეს ის არის, რის მიღ წე ვა საც ცდი ლო ბენ 

ექი მე ბი ჯერ კი დევ 1900-იან წლებ ზე უფ რო ად რე-

უ ლი ხა ნი დან“, – აღ ნიშ ნა მან. – ტექ ნო ლო გი ე ბის 

ისე თი წინ ს ვ ლა, რო გო რი ცაა მაგ ნი ტუ რი რე ზო-

ნან სის გა მო სა ხუ ლე ბის მი ღე ბა და ექო კარ დი ოგ-

რა ფი ა, ოც ნე ბის ას რუ ლე ბას ჰგავს, რად გან მა თი 

დახ მა რე ბით, პა ცი ენ ტის გულ ში მიმ დი ნა რე პა-

თო ლო გი უ რი მოძ რა ო ბე ბის გა ზომ ვის სა შუ ა ლე ბა 

გვეძ ლე ვა“. მფეთ ქა ვი გუ ლის 3D-ში მო დე ლი რე ბით 

კი გაჩ ნ და იმე დი, რომ ერთ მშვე ნი ერ დღეს ექი მე-

ბი შეძ ლე ბენ დი აგ ნო ზი და უს ვან და უმ კურ ნა ლონ 

პა ცი ენ ტებს თი თო ე ულ მათ გან ში არ სე ბულ უნი კა-

ლურ ძა ლებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, აგ რეთ ვე ექ ნე ბათ 

სა შუ ა ლე ბა იმი სა, რომ სა ნამ პა ცი ენტს სი ნამ დ ვი-

ლე ში გაჭ რი ან და მის ოპე რი რე ბას შე უდ გე ბი ან, 

წი ნას წარ ივარ ჯი შონ და დე ტა ლუ რად და გეგ მონ 

თი თო ე უ ლი პა ცი ენ ტის გუ ლის ოპე რა ცი ა. 

„გული მხო ლოდ ქსო ვი ლის გან არ შედ გე ბა; 

მას ასე ვე გა აჩ ნია ელექ ტ რუ ლი დე ნი. მე მას მე ქა-

ნიზმს ვა და რებ “, – ამ ბობს Dassault Systèmes-ის 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლი ბერ ნარ შარ ლი, რომ ლის კომ პა-

ნია უკ ვე 30 წე ლია, ისე თი მე ქა ნიზ მე ბის ციფ რულ 

მა კე ტებს ქმნის, რო გო რი ცაა თვით მ ფ რი ნა ვე ბი 

და ავ ტო მო ბი ლე ბი. შე მო სავ ლით, რო მე ლიც  

2,8 მი ლი არდ დო ლარს შე ად გენს და 11 000 თა-

ნამ შ რომ ლით (3 000 – ჩრდი ლო ამე რი კა ში), ის 

ლი დე რია პრო დუქ ტე ბის სა სი ცოცხ ლო ციკ ლის 

მარ თ ვის (PLM) პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის 

$16-მილიარდიან ბა ზარ ზე. ეს კომ პა ნია სა ინ ჟინ-

რო საქ მეს ახორ ცი ე ლებს ისეთ კომ პა ნი ებ ში, რო-

გო რი ცაა Boeing-ი და Gap-ი, რად გან მას შეს წევს 

ყვე ლა სა ხის პრო დუქ ცი ის შე მუ შა ვე ბის უნა რი, 

დაწყე ბუ ლი დი დი ლა ი ნე რე ბით და დამ თავ რე ბუ-

ლი ჯინ სე ბით, რაც დრო ი სა და ფუ ლის და ზოგ ვას 

უზ რუნ ველ ყოფს. 

პრო ექ ტი, სა ხე ლად Living Heart-ი („ცოცხალი 

გუ ლი“), რო მელ საც Dassault Systèmes-ი მო ცე მულ 

მო მენ ტ ში ახორ ცი ე ლებს, იმა ზე მი უ თი თებს, რომ 

56 წლის შარლს კომ პა ნია ახა ლი მი მარ თუ ლე ბით 

მიჰ ყავს. ეს იმ გეგ მის ნა წი ლი ა, რო მე ლიც ხუთ 

წე ლი წად ში კომ პა ნი ის შე მო სავ ლის გა ორ მა გე-

ბას ით ვა ლის წი ნებს. Dassault Systèmes-ი, იმის 

მა გივ რად, რომ უბ რა ლოდ დი ზა ი ნე რე ბი სა და 

მე წარ მე ე ბის თ ვის პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის 

მი ყიდ ვით იყოს და კა ვე ბუ ლი, სა კუ თა რი თა ვის  

„3D გა მოც დი ლე ბის კომ პა ნი ად“ გა და კე თე ბას 

ცდი ლობს. მი სი მო დე ლი რე ბის ტექ ნო ლო გი ის გა-

მო ყე ნე ბა თით ქ მის ყვე ლა ფერ შია შე საძ ლე ბე ლი. ფ
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შარ შან მან პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის 

ცხრა ბრენ დი, მათ შო რის, Catia, Simulia და Enovia, 

ერთ კომ პა ნი ა ში – 3D Experience Platform-ში (3D-ს 

გა მოც დი ლე ბის პლატ ფორ მა“) გა ა ერ თი ა ნა, რომ-

ლის გა მო ყე ნე ბა კლი ენ ტებს შე უძ ლი ათ იმი სათ-

ვის, რომ მო დე ლი რე ბა გა უ კე თონ არა მხო ლოდ 

იმას, თუ რა გზით არის გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო-

დუქ ტის დი ზა ი ნი და მი სი წარ მო ე ბა, არა მედ ასე ვე 

იმას, თუ რო გორ იყი დე ბა, რო გორ იგ რ ძ ნო ბა და 

რო გორ გა მო ი ყე ნე ბა პრო დუქ ტი. შარ ლის საყ-

ვა რე ლი მა გა ლი თი ა, – ქა ლი, რო მელ საც ხე ლე ბი 

და კა ვე ბუ ლი აქვს ნა ყი დი სა სურ სა თო პრო დუქ-

ტე ბით, ფეხს ამოჰ კ რავს თა ვი სი Ford SUV-ის ბამ-

პერს, რის შემ დე გაც სა ბარ გუ ლი ავ ტო მა ტუ რად 

გა ი ღე ბა. Catia-ს პროგ რა მულ მა უზ რუნ ველ ყო ფამ 

ხე ლი შე უწყო ამ „გამოცდილების“ გაც ნო ბი ე რე ბას.

Dassault Systèmes-მა უკ ვე და იწყო მოღ ვა წე ო ბა 

კოს მო სუ რი და ავ ტო მა ტუ რი დი ზა ი ნის სფე რო ებ-

ში, სულ 12 სექ ტორ ში, მათ შო რის, სა მე დი ცი ნო- 

ბი ო ლო გი უ რი მეც ნი ე რე ბე ბის, არ ქი ტექ ტუ რი სა 

და მშე ნებ ლო ბის, ენერ გე ტი კი სა და პა კე ტებ ში 

და ხა რის ხე ბუ ლი სა მომ ხ მა რებ ლო სა ქონ ლის 

სექ ტო რებ ში. ზო გი ერ თი მო დის დი ზა ი ნე რიც კი 

იყე ნებს Dassault Systèmes-ის 3-D-ს ხელ საწყო ებს 

სა კუ თა რი კო ლექ ცი ე ბის დი ზა ი ნის შე საქ მ ნე ლად 

(თუმცა, რო გორც წე სი, არ უყ ვართ ამის აღი ა რე ბა, 

– ამ ბობს შარ ლი). 

კომ პა ნია SHoP Architects–მა და მის მა ვირ-

ტუ ა ლურ მა სამ შე ნებ ლო გან ყო ფი ლე ბამ, SHoP 

Construction-მა, სა ხე ლი გა ით ქ ვეს იმით, რომ 

ტექ ნო ლო გი უ რი ზღვა რი გა და ლა ხეს ისეთ პრო-

ექ ტებ ზე მუ შა ო ბი სას, რო გო რი ცაა ახა ლი Barclays 

Center–ი ბრუკ ლინ ში. ეს არის ტალ ღო ვა ნი, გი სო-

სე ბი ა ნი კონ ს ტ რუქ ცია – „გარეკანი“, რო მე ლიც შექ-

მ ნი ლია უნი კა ლუ რი, სპე ცი ა ლუ რად დამ ზა დე ბუ ლი 

და ხე ლოვ ნუ რად დაძ ვე ლე ბუ ლი ფო ლა დის 12 000 

პა ნე ლის გან. 

SHoP Architects-მა გა მო ი ყე ნა Dassault 

Systèmes-ის 3D Experience-ის პროგ რა მუ ლი 

უზ რუნ ველ ყო ფა, რა თა გარ და ექ მ ნა პრო ექ ტ ზე 

დი ზა ი ნე რე ბი სა და ინ ჟინ რე ბის ერ თად მუ შა ო ბის 

პრო ცე სი და მო ეხ დი ნა პრო ცე სის რა ცი ო ნა ლი-

ზე ბა ერ თი მო დე ლის შექ მ ნით, რო მელ ზეც ყვე ლა 

ჯგუ ფი იმუ შა ვებ და მრჩი ლა ვე ბის, ელექ ტ რი კო სე-

ბი სა და ხუ რო ე ბის ჩათ ვ ლით. 3D-ში გა კე თე ბუ ლი 

მო დე ლი არე გის ტ რი რებ და ნე ბის მი ე რი სამ შე ნებ-

ლო ჯგუ ფის მი ერ შე ტა ნილ ცვლი ლე ბას რე ა ლურ 

დრო ში, ამი ტომ თი თო ე უ ლი ჯგუ ფი, მი უ ხე და ვად 

მი სი საქ მი ა ნო ბი სა, ყო ველ თ ვის ყვე ლა ზე უახ ლეს 

ინ ფორ მა ცი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით ას რუ ლებ და თა ვის 

სა მუ შა ოს. მუ შა ო ბის ასე თი წე სი კომ პა ნი ას ხარ-

ჯე ბის 25%-ით შემ ცი რე ბა ში და ეხ მა რა. 

SHoP Architects-ი ახ ლა ტეს ტი რე ბას უტა რებს 

Dassault Systèmes-ის ტექ ნო ლო გი ის cloud-ის 

სის ტე მა ზე და ფუძ ნე ბულ ვერ სი ას, რო მელ საც 

თა ვი სი ახა ლი პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას 

გა მო ი ყე ნებს. ეს არის მო დე ლი რე ბუ ლი, წი ნას წარ 

დამ ზა დე ბუ ლი სახ ლე ბი, რომ ლე ბიც შეც ვ ლი ან ქა-

რიშ ხალ სენ დის მი ერ დან გ რე ულ სახ ლებს. Long 

Island-ის კომპანიისთვის, რო მე ლიც სახ ლე ბის 

მშე ნებ ლო ბას გა ნა ხორ ცი ე ლებს, 3D-ს დი ზა ი ნის 

მო ნა ცემ თა პირ და პი რი მი წო დე ბა, SHoP-ის გან-

ცხა დე ბით,  იმის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, რომ ერ თი 

სახ ლის მშე ნებ ლო ბას 48 სა ა თი დას ჭირ დეს, 

ნაც ვ ლად ჩვე უ ლებ რი ვი მშე ნებ ლო ბის დროს და-

ხარ ჯუ ლი ოთხი დან ექვს თვემ დე პე რი ო დი სა. 

ბოს ტო ნის Museum of Fine Arts-ში („სახვითი 

ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უ მი“) პრო ფე სო რი პი ტერ დერ 

მა ნუ ე ლი ა ნი, ეგ ვიპ ტის გი ზის პი რა მი დე ბის ფო-

ტო ე ბის, დღი უ რე ბის, ჩა ნა ხა ტე ბი სა და დო კუ მენ-

ტე ბის შთამ ბეჭ დავ კო ლექ ცი ას 3D-ს მო დე ლე ბად 

გარ დაქ მ ნის იმი სათ ვის, რომ შე საძ ლებ ლო ბა 

ჰქონ დეს, სტუ დენ ტე ბი შე იყ ვა ნოს პი რა მი დებ ში 

გან ლა გე ბულ სა მარ ხებ ში და შიგ ნი დან და ათ ვა-

ლი ე რე ბი ნოს ფა რა ო ნე ბის მე ოთხე დი ნას ტი ის 

პე რი ო დის ნაშ თე ბი. ამ მდი და რი მო ნა ცე მე ბი თა 

და 3D-ს პრინ ტე რით შე ი ა რა ღე ბუ ლი პრო ფე-

სო რი დი დი ხნის წი ნათ და კარ გუ ლი უძ ვე ლე სი 

ეგ ვიპ ტუ რი არ ტე ფაქ ტე ბის ხე ლახ ლა შექ მ ნა საც კი 

აწარ მო ებს.

„თუ შეძ ლებთ წარ მო იდ გი ნოთ, მო დე ლი რე-

ბა საც შეძ ლებთ“, – ამ ბობს სი მუ ლი ა, Dassault 

Systèmes-ის მთა ვა რი დი რექ ტო რი სტრა ტე გი-

ულ სა კითხებ ში, რო მე ლიც ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს 

„ცოცხალი გუ ლის“ პრო ექტს. ის აღი ა რებს, რომ 

აქ „ქათმისა და კვერ ცხის“ პრობ ლე მას თან 

აქვთ საქ მე – კარგ მო ნა ცე მებს უნ და ფლობ დეთ 

იმი სათ ვის, რომ ზუს ტი სი მუ ლი რე ბა მო ახ დი-

ნოთ. „ცოცხალი გუ ლის“ პრო ექ ტის შემ თხ ვე ვა ში, 

Dassault Systèmes-მა, გე ო მეტ რი უ ლი მო ნა ცე მე-

ბი მო ი პო ვა გუ ლის ელექ ტ რუ ლი და მე ქა ნი კუ რი 

თვი სე ბე ბის შე სა ხებ, და ახ ლო ე ბით ათო ბით 

სხვა დას ხ ვა წყა რო დან – აკა დე მი უ რი მკვლე ვა-

რე ბის, კარ დი ო ლო გე ბის, სა მე დი ცი ნო მოწყო-

ბი ლო ბე ბის კომ პა ნი ე ბი სა და მა რე გუ ლი რე ბე ლი 

ორ გა ნო ე ბის დახ მა რე ბით. შემ დეგ ეს მო ნა ცე მე-

ბი ერთ მა სი ურ მო ნა ცემ თა ბა ზა ში გა ა ერ თი ა ნა, 

– „ადამიანები მუ შა ობ დ ნენ ამ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

ტენდენციები

რაზე საუბრობს forbes.comის 55 
მილიონი მომხმარებელი? ამის უკეთ 
გასარკვევად თვალი გადაავლეთ ქვემოთ 
მოცემულ ტექსტს ან აკრიფეთ შემდეგი 
მისამართი: ForbeS.com/Technology

პიროვნება 
ენდი რუბინი  
ან დ რო ი დის თა ნა ინ ვეს ტო რი სულ 

ცო ტა ხნის წინ ჩა უდ გა სა თა ვე ში 

Google-ის ახალ რო ბო ტო ტექ ნი კურ 

გან ყო ფი ლე ბას. თუ 20 წე ლი წად ში 

ჩვენ ყვე ლას Skynet-ი დაგ ვი მო ნებს, 

ამა ში ბრა ლი მას დას დეთ.  

კომპანია 
FAcEBOOk  
დი დი ეშ მა კო ბე ბი გე ლით – ახ ლა 

სა რეკ ლა მო ვი დე ო გან ცხა დე ბებს 

აჩ ვე ნე ბენ ნი უს ფიდ ში. რო გორც ჩანს, 

ახა ლი ალ გო რით მი გა ფილ ტ რავს 

თქვენს „უვარგის“ ის ტო რი ებს. „ცუკი“ 

მე ტის მე ტად ხომ არ იჩ ქ მი ტე ბა? 

იდეა 
ჩასაცმელი და აქსესუარები   
ტექ ნი კუ რი სი ახ ლე ე ბის მა სობ რი ვი 

რეკ ლა მის ციკ ლი აპო გე ას აღ წევს 

სმარ ტ სა ა თებ ზე, სა მა ჯუ რებ სა და სათ-

ვა ლე ებ ზე. Gartner-ის პროგ ნო ზით, ეს 

ბა ზა რი გა სამ მაგ დე ბა და 2018 წლის-

თ ვის მი სი შე მო სა ვა ლი 7 მი ლი არდ 

დო ლარს მი აღ წევს. ჩვენ ხმა ურს არ 

ვყი დუ ლობთ.
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ორ გა ნოს სხვა დას ხ ვა ნა წილ ზე, მაგ რამ არა ვინ 

ცდი ლობ და ერ თად მუ შა ო ბას“, – აღ ნიშ ნა ლე ვინ მა. 

გუ ლის ელექ ტ რუ ლი იმ პულ სე ბის შე სა ხებ მო-

ნა ცე მე ბის მე ქა ნი კურ მო ნა ცე მებ თან შე თან ხ მე ბა 

– რა საც დაწყ ვი ლე ბუ ლი მულ ტი ფი ზი კა ეწო დე ბა, – 

კირ კი ტა სა მუ შა ოს წარ მო ად გენ და. სტან დარ ტუ ლი, 

48-პროცესორიანი სა მუ შაო სად გუ რის გა მო ყე ნე ბი-

სას, Dassault Systèmes-ის მეც ნი ე რებს და ახ ლო ე ბით 

ოთხი სა ა თი სჭირ დე ბო დათ ერ თი გუ ლის ცე მის 

ბი ო მე ქა ნი კუ რი ძა ლე ბის ზუს ტად გა მო სათ ვ ლე-

ლად. ამი სათ ვის ისი ნი თვალ ყურს ადევ ნებ დ ნენ 

იმას, თუ რო გორ გა დი ო და ელექ ტ რო ბა კუნ თო ვა ნი 

ქსო ვი ლის თი თო ე ულ ნა წილ ში, რა თა შემ დეგ ადა-

მი ა ნის გუ ლის ნამ დ ვი ლი მოძ რა ო ბა გად მო ე ღოთ. 

რო დე საც ფი ზი კუ რი სუ რა თის ზუს ტად აღ წე რას ამ-

თავ რებ დ ნენ, მო დე ლი და მო უ კი დებ ლად იწყებ და 

მუ შა ო ბას. „ჩვენ მხო ლოდ იმას ვა კე თებ დით, რომ 

მო დელს ვაწყე ბი ნებ დით ბუ ნებ რი ვად პულ სი რე-

ბას“, – ამ ბობს ლე ვი ნი.

შემ დე გი სა ფე ხუ რია პერ სო ნა ლი ზე ბუ ლი 3D-ს 

გუ ლის მო დე ლე ბის შექ მ ნა. ექი მე ბი იწყე ბენ Das-

sault Systèmes-ის ნორ მა ლუ რი გუ ლის ცე მის მქო ნე 

მო დე ლით, შემ დეგ ტო მოგ რა ფი ი სა ან ექო კარ დი-

ოგ რა მის ჩვე ნე ბის სა ფუძ ველ ზე, პა ცი ენ ტის გუ ლის 

ქცე ვის მი ხედ ვით გარ დაქ მ ნი ან მას. მა გა ლი თად, 

თუ გუ ლის შე ტე ვის შე დე გად რა ღაც ნა წი ლი და ზი-

ა ნე ბუ ლი ა, ისი ნი აკ ვირ დე ბი ან, რო გორ შე იც ვა ლა 

ფი ზი კუ რი სუ რა თი და სხვა დას ხ ვა მკურ ნა ლო ბის 

მო დე ლი რე ბის ვერ სი ებს ამუ შა ვე ბენ სა თა ნა დო 

სის ხ ლის მი მოქ ცე ვის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. 

Dassault Systèmes-ი 1981 წელს შე იქ მ ნა France’s 

Dassault Aviation-ის ბა ზა ზე, რო მე ლიც Falcon-ის 

ავი ა ლა ი ნე რე ბის კერ ძო სა წარ მოს წარ მო ად-

გენ და. ეს უკა ნას კ ნე ლი, თა ვის მხრივ, 1929 წელს 

შექ მ ნა მარ სელ და სომ. თა ვი დან კომ პა ნია აერო-

დი ნა მი კუ რი მი ლე ბის ტეს ტი რე ბის პროგ რა მულ 

უზ რუნ ველ ყო ფა ზე მუ შა ობ და, რა მაც, სა ბო ლოო 

ჯამ ში, ბუ ნებ რი ვად მი იყ ვა ნა ავ ტო მო ბი ლე ბის 

მრეწ ვე ლო ბა ში იმა ვე სა მუ შა ოს შე სას რუ ლებ ლად. 

მან თა ვი სი პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა Catia-ს 

ბრენ დის სა ხით გა ყი და IBM-თან და დე ბუ ლი სა-

დის ტ რი ბუ ციო შე თან ხ მე ბის სა ფუძ ველ ზე. 

ამ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, Dassault Systèmes-მა 

თა ვის PLM-ის („პროდუქტის სა სი ცოცხ ლო ციკ ლის 

მარ თ ვა“) პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის პორ ტ-

ფელს მთე ლი რი გი შე ნა ძე ნი და ა მა ტა, მათ შო რის, 

Enovia და SolidWorks-ი. კომ პა ნი ამ სა კუ თა რი 

აქ ცი ე ბი გა სა ყი დად 1996 წელს გა მო ი ტა ნა, თუმ ცა 

მი სი აქ ცი ე ბის 41,5% ჯერ კი დევ Dassault Group-ის 

(„დასო ჯგუ ფი“) კერ ძო მფლო ბე ლო ბა ში ა. 2010 

წელს მან იყი და IBM-ის PLM-ის გა ყიდ ვე ბის გან-

ყო ფი ლე ბა და კომ პა ნი ის გან ვი თა რე ბა ზე პა სუ-

ხის მ გებ ლო ბა სა კუ თარ თავ ზე აიღო. კომ პა ნი ის 

შე მო სა ვა ლი წე ლი წად ში 10%-ით იზ რ დე ბა. მან 

ისე თი კონ კუ რენ ტე ბი მო ი ტო ვა უკან, რო გო რი-

ცაა Siemens PLM-ი, Autodesk-ი და PTC-ი. 2009 

წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, Dassault Systèmes-ის აქ-

ცი ე ბი, რომ ლე ბიც 175%-ზე მაღ ლა ავარ და, ისე ვე 

რო გორც მი სი კონ კუ რენ ტე ბი სა, და ტა ცე ბა ზე იყო, 

რად გან ინ ვეს ტო რე ბი მო უთ მენ ლად ელოდ ნენ 

მა სობ რივ გა დას ვ ლას 3D-ში ბეჭ დ ვა ზე. Dassault 

Systèmes-ი იდე ა ლუ რად არის ორი ენ ტი რე ბუ ლი 

და რო გორც შარ ლი ამ ბობს, „თუ წე რი ლის და ბეჭ-

დ ვა გსურთ, ჯერ უნ და და წე როთ ის“. 

დღეს Dassault Systèmes-ის 2,8-მილიარდიანი 

შე მო სავ ლის თით ქ მის 70% პროგ რა მუ ლი უზ რუნ-

ველ ყო ფის ლი ცენ ზი ებ სა და ტექ ნი კურ მომ სა-

ხუ რე ბა ზე მო დის, რაც უზ რუნ ველ ყოფს ახა ლი 

ბაზ რე ბის კვლე ვის შე საძ ლებ ლო ბას. მი უ ხე და ვად 

იმი სა, რომ მე სა მე კვარ ტალ ში ტემ პი შე ნელ და, 

რაც სუსტ ეკო ნო მი კას მი ე წე რე ბა, გა ყიდ ვე ბის 

მაჩ ვე ნებ ლე ბის ძველ დო ნე ზე დაბ რუ ნე ბას შარ-

ლი მე ოთხე კვარ ტალ ში და 2014 წელს მო ე ლის. 

მო მა ვა ლი წლის და საწყის ში, კომ პა ნი ის cloud-ზე 

და ფუძ ნე ბუ ლი პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის 

Lighthouse-ის გა სა ყი დად გა მო ტა ნამ ახა ლი ბაზ-

რე ბი და მას ტი მუ ლი რე ბე ლი კომ პა ნი ე ბი უნ და 

გა ა ჩი ნოს, რა თა და აჩ ქა როს მა თი 3D მო დე ლი რე-

ბის ძა ლის ხ მე ვა, – ფიქ რობს შარ ლი. 

 „რამდენიმე წლის წინ სა წარ მო ე ბი და მა თი 

პრო დუქ ცი ის გამ ყიდ ვე ლი კომ პა ნი ე ბი ერ თ სა 

და იმა ვე სო ფელ ში მდე ბა რე ობ დ ნენ იმი ტომ, 

რომ მათ ეს სჭირ დე ბო დათ, – ამ ბობს შარ ლი, 

– მაგ რამ ვირ ტუ ა ლუ რი დი ზა ი ნი სა და cloud–ზე 

და ფუძ ნე ბულ პროგ რა მულ უზ რუნ ველ ყო ფას თან 

თა ნამ შ რომ ლო ბის ეპო ქა ში „წარმოების სამ-

ყა რო“ ძა ლი ან სწრა ფად იც ვ ლე ბა. ინო ვა ცი ე ბი 

კვლავ მეც ნი ე რუ ლი სფე რო დან მო ვა, ეს უდა ვო ა, 

მაგ რამ ასე ვე სო ცი ა ლუ რი ტენ დენ ცი ე ბი დან და 

ვირ ტუ ა ლი ზა ცი ის პრო ცე სი დან, სა ი და ნაც ისე თი 

იდე ე ბი წა მო ვი და, რო მელ თა გან ხორ ცი ე ლე ბის 

შე საძ ლებ ლო ბას წი ნათ ვერც კი და ვუშ ვებ დით. 

მრეწ ვე ლო ბის საზღ ვ რე ბი იც ვ ლე ბა იმი ტომ, რომ 

იც ვ ლე ბა თა ნამ შ რომ ლო ბის ხა სი ა თი“.  

ტექნოლოგიები პროგრამული უზრუნველყოფა
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ტექნოლოგიები

კრიპტოვალუტა

ჩინეთი 
ბიტკოინების 
წინააღმდეგ
სპეკულაციურმა აჟიოტაჟმა 
ბობი ლის კომპანია BTC 
China მსოფლიოს უმსხვილეს 
ბიტკოინების ბირჟად აქცია. 
შემდეგ პეკინმა შეაჩერა ბუმი. 
რაც ადვილად მოდის, ადვილად 
მიდის.
ავტორი: კაშმირ ჰილი

2009 წელს, რო დე-

საც ციფ რუ ლი 

კრიპ ტო ვა ლუ-

ტა პირ ვე ლად იყო „მოჭრილი“, მი სი იდუ მა ლი 

შემ ქ მ ნე ლის, სა თო ში ნა კა მო ტოს, კომ პი უ ტერ-

ზე, რო მე ლიც ამ ტ კი ცებ და, რომ ის იაპო ნი ა ში 

ცხოვ რობს, ბიტ კო ი ნებს არა ნა ი რი ღი რე ბუ ლე ბა 

არ გა აჩ ნ და.

უმე ტეს წი ლად ჩი ნეთ ში გა ჩე ნი ლი მა ღა ლი 

სპე კუ ლა ცი უ რი ინ ტე რე სის წყა ლო ბით, ოთხ 

წე ლი წად ში ერ თი ბიტ კო ი ნის ფა სი $1,100-ს 

აღე მა ტე ბო და. ნაკ ლე ბად ცნო ბილ მა კომ პა ნი ამ 

შან ხა ი დან, BTC China-მ და აკ მა ყო ფი ლა არ სე ბუ-

ლი მოთხოვ ნა და მა ლე ვე გახ და მსოფ ლი ოს უმ-

ს ხ ვი ლე სი ბიტ კო ი ნე ბის ბირ ჟა, რომ ლის დღი უ რი 

ბრუნ ვა შე ად გენ და 100 000 ვირ ტუ ა ლურ მო ნე-

ტა ზე მეტს ან $100 მი ლი ონს, რაც ორ ჯერ უფ რო 

მე ტია მი სი მთა ვა რი კონ კუ რენ ტის, იაპო ნუ რი 

კომ პა ნია Mt. Gox-ის სა ბაზ რო წილ ზე.

BTC China მოხ ვ და გა ზე თე ბის სა თა უ რებ ში 

და შე მოდ გო მა ზე მან სი ლი კო ნის ველ ში მდე-

ბა რე Lightspeed Venture Partners-სა და მი სი 

ჩი ნუ რი პარ ტ ნი ო რის გან $5 მი ლი ო ნის ინ ვეს ტი-

ცია მო ი ზი და. სწრაფ მა ზრდამ და თვით ბიტ კო-

ი ნებ მა ჩი ნე თის ხე ლი სუფ ლე ბის ყუ რადღე ბაც 

მი იპყ რო – რო გორც გა ირ კ ვა – არა სა სურ ვე ლი 

ყუ რადღე ბა. დე კემ ბერ ში ჩი ნე თის სა ხალ ხო 

ბან კ მა აუკ რ ძა ლა სა ვაჭ რო კომ პა ნი ებს ბიტ კო ი-

ნე ბის მი ღე ბა, ხო ლო სა ბან კო და სა გა და სა ხა დო 

სის ტე მებს – ბიტ კო ი ნე ბის იუანებ ში კონ ვერ ტი-

რე ბა. ამის შე დე გად ბიტ კო ი ნე ბის ფა სი $500-ზე 

ნაკ ლე ბი გახ და.

ბიტ კო ი ნე ბი კვლა ვაც ძა ლი ან პო პუ ლა რუ ლია 

ტექ ნო ლო გი ე ბის მოყ ვა რუ ლებ სა და ლი ბერ-

ტა რი ა ნე ლებს (აგრეთვე პორ ნოგ რა ფი ი თა და 

ნარ კო ტი კე ბით მო ვაჭ რე ვებ გ ვერ დებს) შო რის, 

ვი ნა ი დან ეს ვა ლუ ტა ციფ რუ ლი ა, ქვე ყა ნა ში ის 

არ ექ ვემ დე ბა რე ბა სა ხელ მ წი ფო კონ ტ როლს 

და ად ვი ლად შე იძ ლე ბა მი სი საზღ ვ რებს გა რეთ 

გა ტა ნა. ბიტ კო ი ნე ბი „იქმნება“ კერ ძო სა კუთ-

რე ბა ში არ სე ბულ, სპე ცი ა ლი ზე ბულ კომ პი უ ტე-

რულ მოწყო ბი ლო ბა ზე და ვრცელ დე ბა კომ პი-

უ ტე რე ბის გლო ბა ლუ რად დე ცენ ტ რა ლი ზე ბულ 

ქსელ ში. ტრან საქ ცი ე ბი კონ ტ რო ლი რე ბა დი ა, 

მაგ რამ ტრან საქ ცი ის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი 

მხა რე ე ბი – არა. მე წარ მე ებ სა და ინ ვეს ტო რებს 

იზი დავთ ბიტ კო ი ნე ბის ლე გი ტი მუ რი გა მო ყე ნე-

ბის შე საძ ლებ ლო ბა – გა და სა ხა დე ბის ონ ლა ინ 

მისი ინვესტორები 
იმედოვნებენ, რომ BTc 
chinaს აღმასრულებელ 
დირექტორს, ბობი 
ლის, აქვს საკმარისი 
ავტორიტეტი იმისთვის, 
რომ პეკინელ 
რეგულატორებს 
ბიტკოინების არსებობის 
მიზანშეწონილობა 
დაუმტკიცოს.
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ტექნოლოგიები კრიპტოვალუტა

წარ მო ე ბა შუ ა მავ ლის გა რე შე. დე კემ ბერ ში 

ვენ ჩუ რულ მა კომ პა ნია Andreessen Horowitz-

მა, ბიტ კო ი ნებ ში დღე ი სათ ვის უდი დე სი 

$25-მილიონიანი ინ ვეს ტი რე ბა გა ნა ხორ ცი-

ე ლა სან - ფ რან ცის კო ში მდე ბა რე კომ პა ნია 

Coinbase-ში, რო მე ლიც აშ შ - ში ბიტ კო ი ნე ბის 

ყიდ ვის, გა ყიდ ვი სა და შე ნახ ვის პლატ ფორ მა 

გახ ლავთ. „იმის გა მო, რომ მსოფ ლიო სულ 

უფ რო ციფ რუ ლი ხდე ბა, ნაღ დი ფუ ლით, ოქ-

რო თი თუ საკ რე დი ტო ბა რა თე ბით გა დახ და 

არ ქა უ ლად გა მო ი ყუ რე ბა. ყვე ლას ბიტ კო ი ნე-

ბი ექ ნე ბა“, – ამ ბობს BTC China-ს გე ნე რა ლუ-

რი დი რექ ტო რი ბო ბი ლი.

თუმ ცა ბო ლო რამ დე ნი მე კვი რის გან მავ-

ლო ბა ში ჩი ნე თის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 

ქმე დე ბე ბი BTC China-ს მო მა ვალს ეჭ ვის ქვეშ 

აყე ნებს. ჩი ნელ მა რე გუ ლა ტო რებ მა, და ხუ რუ-

ლი შეხ ვედ რის ჩა ტა რე ბის შემ დეგ, ფი ნან სუ-

რი კომ პა ნი ე ბი გა აფ რ თხი ლეს, არ ემუ შა ვათ 

ბირ ჟებ თან, რის შე დე გა დაც BTC China-მ 

მა ლე ვე და კარ გა გა და სა ხა დე ბის გა და რიცხ ვის 

ორი კომ პა ნი ა. „ჩინეთში არის გა და სა ხა დე ბის 

გა და რიცხ ვის 300 კომ პა ნი ა. ჩვენ გა დავ ხე დავთ 

მათ სი ას და ვი პო ვით იმას, რო მე ლიც ჩვენ თან 

იმუ შა ვებს“, – ამ ბობს ოპ ტი მის ტუ რად გან წყო ბი-

ლი ლი. მას არ მი აჩ ნი ა, რომ მთავ რო ბა ბიზ ნე-

სი დან მის გაყ ვა ნას ცდი ლობს, მი სი აზ რით, ის 

ბიტ კო ი ნებს მარ წუ ხებს უჭერს იმის თ ვის, რომ 

შე ამ ცი როს თა ვაწყ ვე ტი ლი სპე კუ ლა ცი ე ბი. „მათ 

არ გა მო უცხა დე ბი ათ, რომ ბირ ჟე ბი არა ლე გა-

ლუ რი ა. ეს გვაძ ლევს სა მოქ მე დო სივ რ ცეს და 

გვი ტო ვებს იმედს“.

ჯე რე მი ჯიუ Lightspeed-დან ამას მშვი დად 

უყუ რებს. „ვინც ბიტ კო ი ნე ბის კომ პა ნი ებ სა და 

კერ ძოდ ბიტ კო ი ნებ ში ახორ ცი ე ლებს ინ ვეს ტი-

რე ბას, უნ და ჰქონ დეთ მო ლო დი ნი, რომ იქ ნე ბა 

რე გუ ლა ტო რე ბის გან ცხა დე ბე ბით გა მოწ ვე უ ლი 

ბევ რი ცვლი ლე ბა. ჩვენ ვა კე თებთ ინ ვეს ტი რე ბას 

5-10 წლის პერ ს პექ ტი ვით და ჩვენ გვჭირ დე ბა 

ავ ტო რი ტე ტი ა ნი მმარ თ ვე ლე ბი, რომ ლე ბიც შეძ-

ლე ბენ მა რე გუ ლი რებ ლე ბის თ ვის სი მარ თ ლის 

დამ ტ კი ცე ბას. ეს არის ბო ბი“.

38 წლის ლი და ი ბა და კოტ - დი ვუ არ ში, სა დაც 

მი სი მშობ ლე ბი ჩი ნე თი დან გა და ვიდ ნენ, რათა 

ფლოს ტე ბის სა წარ მო გა ეხ ს ნათ. ის სწავ ლობ-

და ამე რი კის ელი ტა რულ სკო ლა -ინ ტერ ნატ ში, 

და ამ თავ რა სტენ ფორ დის უნი ვერ სი ტე ტი და რვა 

წე ლი წა დი მუ შა ობ და პროგ რა მის ტად Yahoo-ს 

ოფის ში, კა ლი ფორ ნი ა ში. 2006 წელს ის ჩი ნეთ ში 

ჩა მო ვი და და და იწყო პროგ რა მის ტად მუ შა ო ბა 

EMC-ში. 2011 წელს გახ და ჩი ნეთ ში Wal-Mart-ის 

მთა ვა რი ტექ ნი კუ რი დი რექ ტო რი და მუ შა ობ და 

მი სი სა ვაჭ რო სა ი ტის შექ მ ნა ზე.

ბიტ კო ი ნე ბის შე სა ხებ ლიმ პირ ვე ლად 2011 

წლის გა ზაფხულ ზე შე იტყო, რო დე საც ოჯახს 

სტუმ რობ და კა ლი ფორ ნი ა ში. ლის ძმა, ჩარ ლი, 

სახ ლ ში, თა ვი სი ვე კომ პი უ ტე რუ ლი ტექ ნი კის 

სა შუ ა ლე ბით, ბიტ კო ი ნებს ქმნი და. ლიმ იფიქ რა, 

რომ იმა ვეს გა ა კე თებ და, რო დე საც ჩი ნეთ ში 

დაბ რუნ დე ბო და და ამის თ ვის თა ვი სი ძმის გან 

რამ დე ნი მე გრა ფი კუ ლი ბა რა თი იყი და. წარ მო-

ე ბა ივ ლის ში და იწყო, ზუს ტად მა შინ, რო დე საც 

Wal-Mart-ში გა ვი და სა მუ შა ოდ. ორი ვე საქ მე 

მა ლე ვე მი ა ტო ვა.

„ძალიან ცხე ლი ზაფხუ ლი იდ გა, კომ პი უ ტე-

რე ბი ბევრ სიმ ხურ ვა ლეს გა მო ი მუ შა ვებ და, 

– ამ ბობს ლი. – ჩემს ცოლს სიცხე და ხმა უ რი ფ
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აწუ ხებ და, ამი ტომ მე ეს საქ მე ოქ ტომ ბ რამ-

დე გა დავ დე“. მან 25 მო ნე ტა გა ა კე თა, მაგ რამ 

თვლი და, რომ ეს იყო „ნაგავი“, ვი ნა ი დან მა შინ 

მა თი სა ერ თო ღი რე ბუ ლე ბა $300 შე ად გენ და და 

აღ ჭურ ვი ლო ბა ში კი მან $1 000 და ხარ ჯა.

რო დე საც 2012 წელს Wal-Mart-მა გა დაწყ ვი ტა 

სა კუ თა რი სა ვაჭ რო გვერ დის შექ მ ნის ნაც ვ ლად, 

თა ნამ შ რომ ლო ბა ელექ ტ რო ნუ ლი ვაჭ რო ბის 

უკ ვე არ სე ბულ გვერ დ თან და ეწყო, ლიმ სა მუ შაო 

და კარ გა. მა შინ მას აზ რად მო უ ვი და დაბ რუ ნე-

ბო და ბიტ კო ი ნებს, რომ ლე ბიც მის კომ პი უ ტერ ში 

იმ ტ ვე რე ბო და. მის ძმას ჰქონ და და არ სე ბუ ლი 

კრიპ ტო ვა ლუ ტის მწარ მო ე ბე ლი Litecoin-ი, მაგ-

რამ ლის სურ და კონ ცენ ტ რი რე ბა მო ეხ დი ნა ბიტ-

კო ი ნე ბის ჩი ნეთ ში შე მო ტა ნა ზე. ქვეყ ანა ში პირ-

ვე ლი ბიტ კო ი ნე ბით მო ვაჭ რე სა ი ტი, BTC China, 

ორი წლით ად რე იყო შექ მ ნი ლი. „იმ დრო ის თ ვის 

მხო ლოდ ორი ადა მი ა ნი იყო, რო მე ლიც ამ საქ-

მეს თა ვი სუ ფალ დროს აკე თებ და“, – ამ ბობს ლი. 

მა თი სა ბირ ჟო მო საკ რე ბე ლი 0,3% შე ად გენ და, 

მაგ რამ დღე ში სულ რა ღაც რამ დე ნი მე ასე უ ლი 

გა ყიდ ვა ჰქონ დათ. ლიმ მო ძებ ნა დამ ფუძ ნებ ლე-

ბი, რა თა და ერ წ მუ ნე ბი ნა ისი ნი, რომ შე საძ ლო ა, 

ეს რა ო დე ნო ბა უფ რო გაზ რ დი ლი ყო. აპ რილ ში ის 

გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი გახ და.

მათ სა ი ტის მუ შა ო ბა ივ ნის ში გა ნა ახ ლეს და 

და იწყეს ვენ ჩუ რუ ლი კა პი ტა ლის ძებ ნა. სექ ტემ-

ბერ ში და ფი ნან სე ბის პირ ვე ლი რა უნ დი მი ი ღეს 

Lightspeed-გან და მო საკ რე ბე ლი შე ამ ცი რეს. 

მათ და იწყეს გა მა გი ჟე ბე ლი ვაჭ რო ბით, რო მელ-

საც ხელს უწყობ და ბიტ კო ი ნე ბის უფა სო პი ა რიც, 

რო მე ლიც რამ დე ნი მე ფაქ ტ მა გა აძ ლი ე რა. ჯერ 

FBI-მ და ხუ რა ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბით მო-

ვაჭ რე სა ი ტი Silk Road-ი, რო მე ლიც მხო ლოდ ბიტ-

კო ი ნებს იღებ და, მე რე Baidu-მ გა მო აცხა და, რომ 

უსაფ რ თხო ე ბის სამ სა ხუ რე ბის თ ვის მხო ლოდ 

ბიტ კო ი ნებს მი ი ღებ და, გარ და ამი სა, და დე ბი თი 

გავ ლე ნა იქო ნია ხმებ მა აშ შ -ის სე ნატ ში ციფ რულ 

ვა ლუ ტას თან და კავ ში რე ბუ ლი მოს მე ნე ბის შე-

სა ხებ.

მაგ რამ რო დე საც ჩი ნე თის სა ხალ ხო ბან კ მა 

უპა სუ ხა იმას, რაც, მი სი ვე თქმით, იყო მომ ხ მა-

რე ბელ თა შეშ ფო თე ბა და დე კემ ბერ ში გა მო-

აცხა და, რომ ბიტ კო ი ნე ბი არ იყო მი ღე ბუ ლი ვა-

ლუ ტა და ის არ უნ და გა მო ი ყე ნე ბო დეს ბა ზარ ზე, 

Baidu-მ და სხვა ჩი ნურ მა კომ პა ნი ებ მა შეწყ ვი-

ტეს ბიტ კო ი ნე ბის მი ღე ბა. რად გა ნაც მას შ ტა ბი 

და ხა რის ხი ამ აკ რ ძალ ვი სა საკ მა ოდ რე ა ლუ რი 

იყო, BTC China-ში ბიტ კო ი ნის ფა სი $345-მდე 

შემ ცირ და.

თავ და პირ ვე ლად ლიმ ეს გან ცხა დე ბა უმ ნიშ ვ-

ნე ლო შე ფერ ხე ბად ჩათ ვა ლა. ჩი ნე თის მო ქა ლა-

ქე ებს კვლავ შე ეძ ლოთ ბიტ კო ი ნე ბის სა შუ ა ლე-

ბით ვაჭ რო ბა. BTC China იზი ა რებ და მთავ რო ბის 

შეშ ფო თე ბას ფუ ლის გა თეთ რე ბის გა მო და 

თა ვის კლი ენ ტებს ოფი ცი ა ლურ იდენ ტი ფი კა ცი ას 

სთხოვ და. ამ სი ტუ ა ცი ის გა სა ნე იტ რა ლებ ლად 

BTC-მა ასე ვე აღად გი ნა სა ბირ ჟო მო საკ რე ბე ლი, 

მაგ რამ რამ დე ნი მე დღე ში მთავ რო ბამ სა ვაჭ რო 

ბიზ ნე სის გა დარ ჩე ნის იმე დე ბი გა უც რუა, რო დე-

საც გა და სა ხა დე ბის გა დამ რიცხ ველ კომ პა ნი ებს 

ბიტ კო ი ნე ბის ბირ ჟებ თან არა ო ფი ცი ა ლუ რად 

აუკ რ ძა ლა მუშაობა. უეც რად BTC China-მ და სხვა 

კომ პა ნი ებ მა ვე ღარ შეძ ლეს თა ვი ან თი მომ ხ მა-

რებ ლე ბის ფი ნან სე ბის იუანე ბი დან ბიტ კო ი ნებ-

ში, ან პი რი ქით, გა და ხურ და ვე ბა, – ის, რის თ ვი-

საც არ სე ბობ დ ნენ ბირ ჟე ბი. „ჩვენ შეგ ვიძ ლია 

მხო ლოდ ვი ვა რა უ დოთ, თუ რა მოხ დე ბა, – ამ-

ბობს მე წარ მე შან ჰა ი დან ჯეკ უენ გი, – ისე ჩანს, 

რომ ბირ ჟებს მარ წუ ხებს მო უ ჭე რენ, სა ნამ ისი ნი 

მუ შა ო ბას არ შეწყ ვე ტენ“. 

ჩი ნე თის ამ ნა ბიჯს პრე ცე დენ ტი ჰქონ და. 

თერ თ მე ტი წლის წინ ჩი ნურ მა ვებ გ ვერ დ მა, 

Tencent-მა შექ მ ნა ვირ ტუ ა ლუ რი ფუ ლი ონ ლა ინ-

თა მა შე ბის თ ვის – Q Coin-ი. ის იმ დე ნად ღი რე ბუ-

ლი გახ და რე ა ლურ სამ ყა რო შიც, რომ ბირ ჟებ ზე 

იუანებ სა და ოქ როს თან ერ თად გა მო ი ყე ნე ბო-

და. 2007 წელს მთავ რო ბამ მა თი გა მო ყე ნე ბა 

არა ლე გა ლუ რად გა მო აცხა და და Q Coin-ის 

ღი რე ბუ ლე ბა რე ა ლურ სამ ყა რო ში ნუ ლამ დე და-

ვი და.

ჩი ნე თი კვლავ აძ ლევს ადა მი ა ნებს ბიტ კო ი ნე-

ბით ან გა რიშ ს წო რე ბის უფ ლე ბას თა ვის ქვე ყა ნა-

ში, თუმ ცა, ვი ნა ი დან მან შე ამ ცი რა მი სი კონ ვერ-

ტა ცი ის სა შუ ა ლე ბე ბი, ის მო ნო პო ლი ის ფუ ლის 

ციფ რულ ვა რი ან ტად იქ ცა, რომ ლის არ სე ბო ბას 

სკეპ ტი კო სე ბი ყო ველ თ ვის უარ ყოფ დ ნენ. „თუ 

აუცი ლე ბე ლი იქ ნე ბა, ჩვენ ავა მუ შა ვებთ ბიტ კო ი-

ნე ბის სხვა სერ ვი სებს“, – ამ ბობს ლი. დე კემ ბ რის 

ბო ლოს კომ პა ნია გეგ მავს ბოტ კო ი ნე ბის უსაფ-

რ თხო ელექ ტ რო ნუ ლი სა ფუ ლის - Picasso-ს – ამუ-

შა ვე ბას. „ეს არ არის და სას რუ ლი. ეს, შესაძლოა, 

ერ თი თა ვის და სას რუ ლი იყო, მაგ რამ ეს არ 

არის კომ პა ნი ის და სას რუ ლი“. 
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ციფ რუ ლი მა უწყებ ლო ბა

სატელიტური 
ტელევიზია
სა ქარ თ ვე ლო ში სა ტე ლი ტუ რი ტე ლე ვი ზი ის მზარ დი 
აუდი ტო რი ი სა და სა მო მავ ლო პერ ს პექ ტი ვის შე სა-
ხებ SES-ის ვი ცე- პ რე ზი დენტს, ნორ ბერტ ჰოლ ც ლეს 
 ვე სა უბ რეთ. 
ავ ტო რი: ანა ცხოვ რე ბო ვა

„მაგთისატი“, რო მე ლიც ASTRAს თა ნამ
გ ზავ რე ბის მეშ ვე ო ბით მა უწყებ ლობს, ორი წლის 

იუბი ლეს 100 ათას ზე მე ტი მომ ხ მა რებ ლი თა და სა კუ-

თა რი წარ მო ე ბის სა მი ახა ლი ციფ რუ ლი სა ტე ლე ვი-

ზიო არ ხით შეხ ვ და.

გარ და ამი სა, პარ ტ ნი ო რის, სა ტე ლი ტუ რი ოპე რა-

ტო რის, SES-ის მხარ და ჭე რით, სა ქარ თ ვე ლო ში პირ-

ვე ლი DHT ტე ლე ვი ზია სა ი უ ბი ლეო თა რი ღი სათ ვის 

თა ვის მომ ხ მა რე ბელს უკ ვე 100-ზე მეტ სტან დარ ტულ 

და ექვს მა ღა ლი გარ ჩე ვა დო ბის არხს სთა ვა ზობს 

სხვა დას ხ ვა პა კე ტის ფარ გ ლებ ში.

სწო რედ SES-ის კუთ ვ ნი ლი სა ტე ლი ტის მი ერ 

მო წო დე ბუ ლი თა ნამ გ ზავ რუ ლი მა უწყებ ლო ბის სა-

შუ ა ლე ბით ხდე ბა ხელ მი საწ ვ დო მი „მაგთისატის“ 

მომ სა ხუ რე ბა მთელ სა ქარ თ ვე ლო ში, მა ღალ მ თი ა ნი 

რე გი ო ნე ბის ჩათ ვ ლით. 

„ვფიქრობ, სა ქარ თ ვე ლო ძა ლი ან კარ გად არის 

შემ ზა დე ბუ ლი ციფ რუ ლი მა უწყებ ლო ბი სათ ვის. ქვე ყა-

ნა ში არის IPTV-სა (ინტერნეტტელევიზია) და სა ტე ლი-

ტურ ტე ლე ვი ზი ას შო რის არ ჩე ვა ნის შე საძ ლებ ლო ბა; 

კარ გად არის გან ვი თა რე ბუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა – 

უკა ბე ლო ინ ტერ ნე ტი ბევრ ად გი ლა საა ხელ მი საწ ვ დო-

მი, გან სა კუთ რე ბით – ქა ლა ქებ ში. ეს მა ფიქ რე ბი ნებს, 

რომ ციფ რულ მა უწყებ ლო ბა ზე გა დას ვ ლის პრო ცე სი 

ად ვი ლად წა რი მარ თე ბა ტე ლე მა ყუ რებ ლე ბის თ ვი-

საც და კომ პა ნი ე ბის თ ვი საც“, – გა ნაცხა და ევ რო პის 

ერ თ -ერ თი უმ ს ხ ვი ლე სი თა ნამ გ ზავ რუ ლი კომ პა ნი ის, 

SES-ის, ვი ცე- პ რე ზი დენ ტ მა ნორ ბერტ ჰოლ ც ლემ.

მი სი თქმით, „მაგთიკომს“ ამ თვალ საზ რი სით 

უკ ვე ძა ლი ან მო გე ბი ა ნი პო ზი ცია უკა ვია ბა ზარ ზე, 

თუმ ცა, SES-ი გა ნი ხი ლავს სხვა პარ ტ ნი ო რებ თან 

თა ნამ შ რომ ლო ბა საც. მე ტად სა ვა რა უ დო ა, რომ ეს 

თა ნამ შ რომ ლო ბა ისევ „მაგთიკომის“ შუ ა მავ ლო ბით 

გან ხორ ცი ელ დეს. 

„იდეალურ შემ თხ ვე ვა ში, ჩვენ გვსურს, რომ 

ციფ რულ მა უწყებ ლო ბას თან ერ თად მა ყუ რე ბელ-

თა უმ რავ ლე სო ბა სა ტე ლიტ ზე გა და ერ თოს. ამი ტომ 

სა ვა რა უ დო ა, რომ ახა ლი პარ ტ ნი ო რე ბის შე ძე ნის 

შემ თხ ვე ვა შიც „მაგთიკომი“ იქ ნე ბა და მა კავ ში რე ბე-

ლი რგო ლი, რად გან მას თან უკ ვე შექ მ ნი ლი გვაქვს 

სის ტე მა, სა ტე ლი ტუ რი სიგ ნა ლის გა ნა წი ლე ბის მე ქა-

ნიზ მი“, – დას ძი ნა ჰოლ ც ლემ.

სა ქარ თ ვე ლო სა და რე გი ონ ში ციფ რუ ლი მა უწყებ-

ლო ბის მოხ მა რე ბის გლო ბა ლუ რი ტენ დენ ცი ე ბი დან 

და მოთხოვ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 2013 წლის და-

სას რულს SES-მა „მაგთიკომთან“ ერ თად ექ ს პ ლუ ა-

ტა ცი ა ში კავ ში რის აღ მა ვა ლი ხა ზის სად გუ რი გა უშ ვა. 

სა ო პე რა ციო მო ცუ ლო ბი თა და სიმ ძ ლავ რით ის 

ერ თა დერ თი სად გუ რია სა ქარ თ ვე ლო ში და ერ თ -ერ-

თი ყვე ლა ზე დი დი – კავ კა სი ის რე გი ონ ში. ან ტე ნის 

რა დი უ სი 6,3 მეტრს აღ წევს, კონ ს ტ რუქ ცი ის წო ნა კი 6 

ტო ნა ზე მე ტი ა. 

SES-ის ვი ცე- პ რე ზი დენ ტი ფიქ რობს, რომ ორი წე-

ლი, რომელიც სა ქარ თ ვე ლოს ციფ რულ მა უწყებ ლო ბა-

ზე გა და სას ვ ლე ლად დარ ჩა, აბ სო ლუ ტუ რად საკ მა რი-

სია ამ პრო ცე სის მშვი დად წარ სა მარ თად. 

„მთავარი პო ლი ტი კუ რი ნე ბა ა“, – მი იჩ ნევს ჰოლ ც-

ლე.

მა ნამ დე კი სა ტე ლი ტუ რი ოპე რა ტო რი თა ვა დაც 

ძლი ერ დე ბა რე გი ონ ში, ვი ნა ი დან კონ კუ რენ ცია დი-

დი ა. 

მარ ტის და საწყის ში SES-ი ახალ, მძლავრ სა ტე-

ლიტს გა უშ ვებს, რო მე ლიც მთლი ა ნად რე გი ო ნის 

მოხ მა რე ბა ზეა გათ ვ ლი ლი. ASTRA 5B გაზ რ დის SES-ის 

ტრან ს პონ დე რის სიმ ძ ლავ რე სა და გე ოგ რა ფი ულ 

არე ალს აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებ ში, სამ ხ რეთ 

კავ კა სი ის ჩათ ვ ლით. 

„ამ სა ტე ლი ტის გაშ ვე ბა სა ქარ თ ვე ლოს, რო მე-

ლიც რე გი ონ ში ერ თ -ერ თი ლი დე რი ა, კარგ ეკო-

ნო მი კურ სი ტუ ა ცი ა ში აყე ნებს“, – მი იჩ ნევს SES-ის 

ვი ცე- პ რე ზი დენ ტი.

მი სი თქმით, თუ შე ვა და რებთ ზე და სახ მე ლე თო მა-

უწყებ ლო ბის ხარ ჯებს სა ტე ლი ტუ რი მა უწყებ ლო ბი სას, 

პრო პორ ცია 80/20-ია, რად გან ის რე სურ სი, რო მე ლიც 

ზე და სახ მე ლე თო მა უწყებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში სჭირ-

დე ბა მო სახ ლე ო ბის 20 პრო ცენ ტის სა ტე ლე ვი ზიო 

სიგ ნა ლით უზ რუნ ველ ყო ფას, სა ტე ლი ტუ რი მა უწყებ-

ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, 80 პრო ცენ ტის უზ რუნ ველ ყო ფას 

ჰყოფ ნის. სწო რედ ამი ტომ მი აჩ ნია ჰოლ ც ლეს, რომ, 

ასე თი ძლი ე რი სა ტე ლი ტუ რი შე საძ ლებ ლო ბი დან 

გა მომ დი ნა რე, სა ქარ თ ვე ლო რე სურ სე ბის ოპ ტი მი-

ზა ცი ას წარ მა ტე ბით მო ახ დენს, გან სა კუთ რე ბით იმ 

პი რო ბებ ში, რო ცა ციფ რულ მა უწყებ ლო ბა ზე გა დას ვ-

ლის პრო ცე სი სწო რედ ახ ლა იწყე ბა. 
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მეწარმეები

შოუბიზნესი

სუხიშვილები 
შოუ, ბიზნესი, პატრიოტიზმი და ის, რასაც სიტყვებით ვერ გადმოსცემ.
ავტორი: ანა მაყაშვილი

რო ცა 2011 წელს ჩვე ნი დრო ის ერ თ ერ თი გე ნი ო სი, სტივ ჯობ სი გარ და იც ვა-

ლა, მის მა კო ლე გამ (Ethernet-ის თა ნა გა მომ გო ნე ბელ მა), ბობ მეტ კალ ფ მა, მას ზე ასე თი რამ 

თქვა: კომ პი უ ტე რულ ინ დუს ტ რი ა ში სტი ვის უდი დე სი დამ სა ხუ რე ბა ის იყო, რომ კომ პი უ ტე რი 

ნერ დებს გა მო ა ცა ლა ხე ლი დან და ხალხს მის ცა ო. 

სულ სხვა სფე რო ში, მაგ რამ პრაქ ტი კუ ლად ასე თი ვე რე ვო ლუ ცი უ რი ნა ბი ჯი გა დად გეს 

გა სუ ლი სა უ კუ ნის პირ ველ ნა ხე ვარ ში, სა ქარ თ ვე ლო ში, ილი კო სუ ხიშ ვილ მა და ნი ნო რა მიშ- ფ
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ვილ მა: მათ ფოლ კ ლო რუ ლი ცეკ ვე ბი თა ნა მედ-

რო ვე ადა მი ა ნე ბის თ ვის მი სა ღებ ფორ მე ბამ-

დე მი იყ ვა ნეს; ისე თი სა ხე მის ცეს ეთ ნი კურ 

ცეკ ვებს, რომ მათ არა მარ ტო ეთ ნოგ რა ფებ ში, 

არა მედ ხალ ხ შიც გა მო ეწ ვია აღ ტა ცე ბა. 

კი დევ ერ თი პა რა ლე ლი რომ გა ვავ ლოთ, ეს 

ისე თი ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ის ტო რი უ ლი მოვ ლე-

ნა ა, რო გო რიც გერ მა ნე ლი ძმე ბის, გრი მე ბის 

ღვაწ ლი კა ცობ რი ო ბის წი ნა შე, რო მელ თაც 

მე-19 სა უ კუ ნე ში ფოლ კ ლო რუ ლი თქმუ ლე ბე ბი 

მო აგ რო ვეს, კარ გად შე ის წავ ლეს, გა სა გებ 

ენა ზე და წე რეს და შე დე გად, ისე თი ზღაპ რე- ნინო რამიშვილი რეპეტიციაზე.ფ
ო

ტ
ო

: 
ს

უ
ხ

ი
შ

ვ
ი

ლ
ე

ბ
ი

ს
 ა

რ
ქ

ი
ვ

ი
დ

ა
ნ



68 | FORBES      მარტი  2014        

ბის უკ ვ დავ ყო ფას შე უწყ ვეს ხე ლი, რო გო რიც სუ პერ პო პუ ლა რუ ლი 

„კონკია“, „თოვლის დე დო ფა ლი“ ან თა ნა მედ რო ვე ბავ შ ვე ბის 

უსაყ ვარ ლე სი „რაპუნცელია“ (ეს უკა ნას კ ნე ლი, თა ვის მხრივ, 

„დისნეიმ“ პირ ვე ლად 2010 წელს აქ ცია ანი მა ცი ად). 

ამა ვე გზით, ილი კო სუ ხიშ ვილ მა და ნი ნო რა მიშ ვილ მა გა და-

არ ჩი ნეს და შე ი ნარ ჩუ ნეს ის, რაც დღეს ქარ თ ვე ლის თ ვის იდენ-

ტო ბის გა ნუ ყო ფელ ნა წილ სა და სი ა მა ყის სა განს წარ მო ად გენს: 

ქარ თუ ლი ცეკ ვა. 

დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში არა ვინ მო ი ძებ ნე ბა, ვინც 

„სუხიშვილები“ არ იცის, მაგ რამ ალ ბათ ცო ტა თუ და ფიქ რე ბუ-

ლა, რომ თუ არა ილი კო სა და ნი ნოს ძა ლის ხ მე ვა 1930-1940-იან 

წლებ ში, ძნე ლი სათ ქ მე ლი ა, რა ბე დი ეწე ო და ამ სა ა მა ყო ეროვ-

ნულ ფე ნო მენს – ქარ თულ ცეკ ვას, რად გან იმ პე რი ო დის სა ქარ თ-

ვე ლო ში სა ცეკ ვაო ხე ლოვ ნე ბა საგ რ ძ ნობ ლად მი ვიწყე ბუ ლი იყო. 

აი, ისე ვე, რო გორც მე-19 სა უ კუ ნის ინ გ ლის ში მი ვიწყე ბას ეძ ლე-

ო და სა შო ბაო ტრა დი ცი ე ბი და რომ არა დი დი მწერ ლის, ჩარლზ 

დი კენ სის სა შო ბაო ნო ვე ლა, „საშობაო სიმ ღე რა“, შე საძ ლო ა, 

ევ რო პა ში სუ ლაც არ ყო ფი ლი ყო შო ბა ისე თი მოვ ლე ნა, რო გო-

რიც დღეს არის (ამიტომაცაა, რომ ეს ნო ვე ლა სა პა ტიო ად გილს 

იკა ვებს იმ 50 წიგნს შო რის, რომ ლებ მაც სამ ყა რო შეც ვა ლა). 

„და დღეს ჩვენ მი ვი ღეთ ის, რომ გა ნურ ჩევ ლად ასა კი სა, ყვე-

ლა ბავ შ ვი მონ დო მე ბუ ლია და უნ და ცეკ ვის სწავ ლა; თუ არა პრო-

ფე სი ად ქცე ვა, თა ვის თ ვის მა ინც რომ იცო დეს თა ვი სი ეროვ ნუ-

ლი ცეკ ვე ბი. მე ამა ში კი დევ ერ თხელ ვხე დავ ნი ნოს და ილი კოს 

და თე სილ მარ ც ვალს“, – ამ ბობს ამ უკა ნას კ ნელ თა შვი ლიშ ვი ლი, 

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბა ლე ტის დი რექ ტო რი, ნი ნო სუ ხიშ ვი-

ლი, ოღონდ „მე ამას ყო ველ გ ვა რი მო რი დე ბის გა რე შე ვამ ბობ, 

პი რი ქით – სი ა მა ყით. ეს არის ძა ლი ან დი დი რა მე, გმი რო ბის 

ტოლ ფა სი, და ეს ნამ დ ვი ლად ნი ნოს და ილი კოს დამ სა ხუ რე ბაა 

და მე მი ხა რია და ვგრძნობ დიდ პა სუ ხის მ გებ ლო ბას, რომ ეს 

საქ მე გა ვაგ რ ძე ლო“. 

ძნე ლია არ გი ხა რო დეს და არ გე ა მა ყე ბო დეს. 

შო უ ბიზ ნე სი
„ეს უნი კა ლუ რი შო უ ა. მე მსოფ-

ლი ო ში არ სად, არც ერთ ქვე ყა-

ნა ში არ გა მი გი ა, რომ ერ თი და 

იგი ვე შოუ 70 წელ ზე მე ტი, დღემ დე 

მოთხოვ ნა დი იყოს. დღე საც, მა გა-

ლი თად, რო ცა ასე თი ამ ბა ვი ხდე-

ბა უკ რა ი ნა ში, 42 კონ ცერ ტი უკ ვე 

და გეგ მი ლია და თით ქ მის ყვე ლა 

ბი ლე თი გა ყი დუ ლი, – ამ ბობს ნი ნო 

და კარ გად იცის, რომ ეს მხო ლოდ 

შო უს დამ სა ხუ რე ბა არა ა, ანუ 

იცის, რომ შოუ ბიზ ნე სის გა რე შე 

ვერ იარ სე ბებს. „მნიშვნელობა 

არა აქვს, რას ყი დი – კონ ცერტს, კვე ბის პრო დუქტს თუ რა ღაც 

სა განს. მთა ვა რი ა, რომ სწო რად გა ყი დო. ამი ტომ, ყვე ლა ზე 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, მო ლა პა რა კე ბას რო გორ წა იყ ვან, რას და დებ 

მო ლა პა რა კე ბის მა გი და ზე და იქი დან რას მი ი ღებ“. 

ესეც „სუხიშვილების“ უნი კა ლუ რო ბა ზე მეტყ ვე ლებს, მით უფ-

რო ქვე ყა ნა ში, სა დაც შო უ ბიზ ნეს მა ვე რა და ვერ მო ი კი და ფე ხი, 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ად გი ლობ რი ვი შო უ ბიზ ნე სის შე სა ხებ 

ხში რად იმარ თე ბა „ცხარე“ სა ტე ლე ვი ზიო ტოქ შო უ ე ბი, რომ ლე-

ბიც მთავ რ დე ბა ხოლ მე რო მე ლი მე ად გი ლობ რი ვი მომ ღერ ლის 

ბიზ ნეს კ რა ხის თ ვის გან წი რუ ლი, შო უს ელე მენ ტებს მოკ ლე ბუ ლი 

ლი რი კულ - სა სიყ ვა რუ ლო სიმ ღე რის პრე მი ე რით. 

სწო რედ შო უ სა და ბიზ ნე სის წარ მა ტე ბუ ლი სინ თე ზის, სხვა 

სიტყ ვე ბით, ილი კო სუ ხიშ ვი ლი სა და ნი ნო რა მიშ ვი ლის უდი დე სი 

ნი ჭი ე რე ბის შე დე გია ის, რომ მათ „ფაქტობრივად, არაფ რის გან 

შექ მ ნეს ისე თი პრო დუქ ტი, რო მე ლიც დღემ დე არაჩ ვე უ ლებ-

რი ვად იყი დე ბა და დღემ დე მოთხოვ ნა დი ა“. ნი ნო და ილი კო 

„ძალიან კარ გად გრძნობ დ ნენ, რა სჭირ დე ბა მსოფ ლი ოს. რა საკ-

ვირ ვე ლი ა, ფოლ კ ლორ ზე დაყ რ დ ნო ბა ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

იყო; მე ვთვლი, რომ ქარ თ ვე ლებს – არა მარ ტო ცეკ ვა ში – უნი კა-

ლუ რი ტრა დი ცი ე ბი გვაქვს, მაგ რამ ამის სწო რად გა მო ყე ნე ბა და 

მსოფ ლიო ბაზ რის თ ვის მარ კე ტინ გუ ლად სწო რად მი წო დე ბაა 

აუცი ლე ბე ლი “. – ის, რა საც ილი კომ და ნი ნომ წარ მა ტე ბით გა არ-

თ ვეს თა ვი. „გარდა იმი სა, რომ უნი ჭი ე რე სი ქო რე ოგ რა ფე ბი და 

მო ცეკ ვა ვე ე ბი იყ ვ ნენ ილი კო და ნი ნო, ილი კო სუ ხიშ ვილს ამა ვე 

დროს ჰქონ და კო მერ ცი ის უტყუ ა რი წი ნათ გ რ ძ ნო ბა. პრო დი უ სე-

რი იყო. თა ვის დროს ალ ბათ ერ თი სა უ კუ ნით გა ას წ რო. 50-იან 

წლებ ში მსოფ ლიო პრო დი უ სე რებს იქით ას წავ ლი და, რო გორ 

უნ და გა კე თე ბუ ლი ყო რეკ ლა მა“. 

სხვა თა შო რის, ილი კო სუ ხიშ ვილს თურ მე დამ თავ რე ბუ ლიც 

ჰქონ და ფა კულ ტე ტი, სა ხე ლად „სადირექტორო“, „რაც ალ ბათ 

დღე ვან დე ლი ბიზ ნეს მე ნეჯ მენ ტი ა. ასეა თუ ისე, მან ზუს ტად იცო-

და, რო გორ წა რე მარ თა საქ მე“. 

საქ მე, ზუს ტად იმა ვე სტილ ში, შემ დეგ ილი კო სუ ხიშ ვი ლი სა 

და ნი ნო რა მიშ ვი ლის შვილ მა (გნებავთ, 

ილი კო და ნი ნო სუ ხიშ ვი ლე ბის მა მამ) 

თენ გიზ მა გა აგ რ ძე ლა, რო მელ საც ყვე-

ლა ზე ცუდ პე რი ოდ ში მო უ წია მუ შა ო ბა 

– მა შინ, რო ცა სა ქარ თ ვე ლო საბ ჭო თა 

კავ ში რი დან გა მო ვი და და და მო უ კი დებ-

ლო ბა მო ი პო ვა. „ეს ან სამ ბ ლის ის ტო რი-

ა შიც ყვე ლა ზე მძი მე პე რი ო დი იყო, აი, ის 

გარ და მა ვა ლი ეტა პი, რო ცა სა ქარ თ ვე ლო 

სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე იწყებ და გა დას-

ვ ლას. გას ტ რო ლე ბი უცებ გა ჩერ და, სის ტე-

მა შე იც ვა ლა, აბო ნე მენ ტუ რი სის ტე მა 

აღარ მუ შა ობ და, უკ ვე უნ და გა გე ყი და 

კონ ცერ ტი, უნ და მო გე ზი და მა ყუ რე ბე ლი, 

მეწარმეები შოუბიზნესი

მათ ფოლკლორული 
ცეკვები თანამედროვე 
ადამიანებისთვის მისაღებ 
ფორმებამდე მიიყვანეს; 
ისეთი სახე მისცეს ეთნიკურ 
ცეკვებს, რომ მათ არა მარტო 
ეთნოგრაფებში, არამედ 
ხალხშიც გამოეწვია აღტაცება.
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რეკ ლა მა უნ და გა გე კე თე-

ბი ნა“. ახალ სის ტე მა ზე 

გა დას ვ ლა და ყვე ლაფ რის 

შე ნარ ჩუ ნე ბა რთუ ლი იყო, 

მაგ რამ თენ გიზ სუ ხიშ ვილ მა 

ეს შეძ ლო. 

„და რო გორც ილი კო იყო 

თა ვი სი კომ პა ნი ის PR-ი, 

მე რე – თენ გი ზი, დღეს მე და 

ილი კოც (უმცროსი) ამ სის-

ტე მით ვაგ რ ძე ლებთ მუ შა ო ბას“. 

დღეს ეს მხა რე – პრო დი უ სე რულ -ად მი ნის ტ რა ცი ულ - მე ნე ჯე-

რუ ლი – უფ რო ნი ნოს ევა ლე ბა: „საგასტროლო ტურ ნე ებს ვგეგ მავ, 

მო ლა პა რა კე ბებს ვა წარ მო ებ, ხელ შეკ რუ ლე ბებს ვა ფორ მებ“. 

მი სი ძმა, ილი კო, რო მე ლიც ან სამ ბ ლის სამ ხატ ვ რო ხელ მ ძღ-

ვა ნე ლი ა, „უფრო დარ ბაზ ში შე მოქ მე დე ბი თად ქმნის ცეკ ვებს, 

მუ შა ობს მუ სი კა ზე“. თუმ ცა ძმას ნი ნოც ეხ მა რე ბა შე მოქ მე დე ბი-

თად: ილი კოს პროგ რა მე ბის თ ვის კოს ტი უ მებს ის ქმნის. „იდეები 

უფ რო ილი კოს მოს დის, თუმ ცა მეც ვთა ვა ზობ ხოლ მე რა ღაც 

იდე ებს... რო ცა რა ღაც კოს ტი უმს ქმნი, მე რე ეს კოს ტი უ მი ხან და-

ხან თა ვის ცეკ ვა საც გკარ ნა ხობს“. ნი ნოს სამ ხატ ვ რო აკა დე მია 

აქვს დამ თავ რე ბუ ლი და სწო რედ „კოსტიუმების დი ზა ი ნე რად 

მო ვე დი ძა ლი ან დი დი ხნის წინ ან სამ ბ ლ ში, ეს იყო ჩე მი პირ ვე-

ლი სა ფე ხუ რი ამ ოჯა ხურ კომ პა ნი ა ში – სცე ნოგ რა ფი ა. მე ხე ბო და 

გა ნა თე ბა, კოს ტი უ მე ბი, გა ფორ მე ბა“. შემ დეგ ცეკ ვა შიც მო სინ ჯა 

თა ვი: „10 თუ 12 წე ლი სცე ნა ზე გა ვა ტა რე“, მაგ რამ პა რა ლე ლუ რად 

ბიზ ნესს საქ მი ა ნო ბა საც ეწე ო და, „ვეხმარებოდი მა მას ამა ში და 

მა ინც უფ რო ოფის ში იყო ჩე მი სა მუ შა ო“. ამ ბობს, რომ მის თ-

ვის თა ვი დან არც ისე ად ვი ლი იყო ეს საქ მე, რად გან „არ მაქვს 

არც ბიზ ნეს მე ნეჯ მენ ტი დამ თავ რე ბუ ლი და არც სა დი რექ ტო რო, 

მაგ რამ მე წლე ბი ვი მუ შა ვე ბა ბუ ა სა და ბე ბი ას გვერ დით, მე რე 

მა მას თან და, მგო ნი, ბევ რად მე ტი მი ვი ღე, ვიდ რე ჰარ ვარ დ ში 

რომ და მემ თავ რე ბი ნა family business management-ის ფა კულ ტე-

ტი. აქვთ თურ მე ასე თი“. 

ამ ყვე ლა ფერ ში ინ ტუ ი ცია ეხ მა რე ბა: „ინტუიციას ძა ლი ან დი-

დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს. პი რა დად მე, ძა ლი ან ხში რად ვმუ შა ობ 

აბ სო ლუ ტუ რი ინ ტუ ი ცი ით და არ მღა ლა ტობს ხოლ მე. ცოდ ნის 

გარ და, ბიზ ნეს ში ინ ტუ ი ცია აუცი ლე ბე ლია და ასე თი მიდ გო მა 

უმე ტე სად ამარ თ ლებს“. 

ალ ბათ გარ კ ვე ულ წი ლად ამ „ინტუიციის“ შე დე გი იყო, რომ 

თა ვის დრო ზე უფ რო სი ილი კო და ნი ნო ასე კარ გად უწყობ დ ნენ 

ფეხს მსოფ ლიო მოთხოვ ნებს, ხვეწ დ ნენ და არ თუ ლებ დ ნენ ცეკ-

ვებს: „ის ტრა დი ცი უ ლი, კლა სი კუ რი პროგ რა მა, დღეს რომ არის, 

ასე თი კი არ იყო 40-იან წლებ შიც! ბევ რად უფ რო პრი მი ტი უ ლი 

იყო. თა ვი ან თი შექ მ ნი ლი ნი ნომ და ილი კომ თვი თონ ვე გა ნა ვი-

თა რეს, დახ ვე წეს, ტემპს აუჩ ქა რეს, ილე თე ბი გა არ თუ ლეს ისე, 

რომ ამ ცეკ ვებს დღემ დე შე უძ ლია აღ ფ რ თო ვა ნე ბის გა მოწ ვე ვა. 

30-იანი წლე ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი, სულ იც ვ ლე ბო და, 60-იანებში 

სულ სხვა ნა ი რი იყო, 80-იანებში – კი დევ უფ რო გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 

და ა.შ.“. 

და დღე საც, ზუს ტად ამ სის ტე მით, აგ რ ძე ლე ბენ უმ ც რო სი 

ილი კო და ნი ნო მუ შა ო ბას, ანუ რა ღა ცას ცვლი ან, ამა ტე ბენ, არ თუ-

ლე ბენ. თუმ ცა შთა გო ნე ბის წყა როდ მათ თ ვის მა ინც ეროვ ნუ ლი 

ფოლ კ ლო რი რჩე ბა. „მაგალითად, რო ცა ილი კო რა ღაც ახალს 

ქმნის, არა ვი თარ დად გ მებს არ უყუ რებს. ჩვე ნი შთა გო ნე ბის წყა-

რო მა ინც ფოლ კ ლო რი ა. ხუმ რო ბით ამას „ილეთების საწყობს“ 

ვე ძა ხით, ერ თი -ო რი ილე თი დან ახა ლი ცეკ ვა იქარ გე ბა. ეს 

ფოლ კ - მარ ც ვა ლი თა ნა მედ რო ვე ცეკ ვა შიც კი ძლი ე რი ა. ხში რად 

ვამ ბობ, რომ ეს უძი რო სკივ რი ვი თა ა, რო მე ლიც სულ შე გიძ ლია 

გახ ს ნა და ამო ი ღო ახა ლი და ახა ლი იდე ე ბი“. 

ამ „ინტუიციის“ შე დე გია დღემ დე ძა ლი ან პო პუ ლა რუ ლი და 

კო მერ ცი უ ლად წარ მა ტე ბუ ლი „ასა“, რომ ლის პრე მი ე რა პირ-

ვე ლად 2002 წელს შედ გა. შო უ ებ თან ერ თად, გა მოს ცეს „ასას“ 

CD-ი და DVD-ი, „ესეც სწო რი მარ კე ტინ გუ ლი გათ ვ ლა აღ მოჩ ნ და, 

ნინო რამიშვილი და 
ილიკო სუხიშვილი, 
1970იანი წლები.
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რა ღაც ისე თი, რა საც წლის ბო ლოს შე უძ ლი ა, კომ პა ნია მო გე ბა ზე 

გა იყ ვა ნოს“. თუმ ცა, „დღეს „ასა“ უფ რო კორ პო რა ცი უ ლი სა ღა-

მო ე ბის თ ვის მუ შა ობს, რად გან ნაკ ლე ბი მო ცეკ ვა ვეა სა ჭი რო და 

ყველ გან შე იძ ლე ბა, იცეკ ვო. ამი ტომ დიდ სცე ნებ ზე უკ ვე იშ ვი ა-

თად გაგ ვაქვს, საზღ ვარ გა რეთ უფ რო ჩვენს ახალ პროგ რა მას, 

„ჯუთას“, „ზეკარს“ წარ ვად გენთ“. 

ამა ვე „ინტუიციის“ შე დე გია ახა ლი პრო ექ ტიც, „რამიშვილები“, 

რომ ლის პრე მი ე რა 2013 წლის დე კემ ბ რის ბო ლოს გა ი მარ თა. 

„რვა სპექ ტაკ ლი ჩა ვა ტა რეთ სრუ ლი ან შ ლა გით და აქე დან გა-

მომ დი ნა რე, რო გორც მო ცეკ ვა ვე ე ბის თ ვის, ისე კომ პა ნი ის თ ვის 

მო გე ბი ა ნი აღ მოჩ ნ და. CD-ისა და DVD-ის გა მოშ ვე ბაც იგეგ მე ბა“. 

თა ნაც „რამიშვილები“ ყვე ლა კლა სი კუ რი თუ არაკ ლა სი კუ რი 

პროგ რა მის გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი, სრუ ლი ად თა ნა მედ რო ვე ცეკ ვაა 

და სკეპ ტი კოს მა შე იძ ლე ბა, მი სი საზღ ვარ გა რე თუ ლი წარ მა ტე-

ბა კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ და ა ყე ნოს, რად გან იქ ბევ რი ჰყავს ამ 

ჟანრს კონ კუ რენ ტი. მაგ რამ „უკვე არის და ინ ტე რე სე ბა“: პრე მი-

ე რა ზე სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნი დან პრო დი უ სე რე ბი ჩა მო ვიდ ნენ და 

ამ პრო ექ ტის გა ტა ნის სურ ვი ლიც უკ ვე გა მო ით ქ ვა. გარ და ამი სა, 

„ძალიან ხში რად გვქონ და მოწ ვე ვა იტა ლი ი დან, გერ მა ნი ი დან, 

გა მოვ სუ ლი ყა ვით თა ნა მედ რო ვე ცეკ ვის ფეს ტი ვა ლებ ზე. ამა ნაც 

იმოქ მე და. არის მოთხოვ ნა თა ნა მედ რო ვე სპექ ტაკ ლ ზე და უკ ვე 

შეგ ვიძ ლი ა, ესეც წარ ვად გი ნოთ“. თუმ ცა, თვლი ან, რომ ჯერ კი-

დევ უნ და შეჰ მა ტონ რა ღა ცე ბი, დახ ვე წონ, სა ქარ თ ვე ლო ში კი დევ 

ჩა ა ტა რონ კონ ცერ ტე ბი და მე რე გა დაწყ ვი ტონ.

კო მერ ცი უ ლი პრო ექ ტე ბის რიცხ ვ შია ცეკ ვის სკო ლა- ს ტუ დი აც, 

სა დაც „სხვადასხვა ასა კის ბევ რი ბავ შ ვი და დის, ბევ რი ჯგუ ფია 

და, რა საკ ვირ ვე ლი ა, ამა საც მო აქვს კარ გი შე მო სა ვა ლი, რაც, 

ცხა დი ა, დასს ეხ მა რე ბა. ხელ შეკ რუ ლე ბაა და დე ბუ ლი დას სა და 

ჩვენს სტუ დი ას შო რის და ხში რად სტუ დი ის შე მო სავ ლით კო-

მუ ნა ლურ გა და სა ხა დებს ვიხ დით“. კო მერ ცი უ ლია მუ სი კა ლუ რი 

დის კე ბი და ვი დე ო ჩა ნა წე რე ბიც; აქვთ თა ვი ან თი ინ ტერ ნეტ ტე-

ლე ვი ზი ა; უშ ვე ბენ სუ ვე ნი რებს – მა ი სუ რებს, ჭი ქებს, ქუ დებს, რაც, 

ძი რი თა დად, ან სა ჩუქ რე ბად რიგ დე ბა ან კონ ცერ ტე ბის დროს 

იყი დე ბა; გა მო ცე მუ ლი აქვთ წიგ ნე ბი: სუ ხიშ ვი ლე ბის ან სამ ბ ლის 

ის ტო რი ა, „ქართული ნა ცი ო ნა ლუ რი ბა ლე ტი“ (5000-ტირაჟიანი 

წიგ ნი მთლი ა ნად გა ი ყი და, თუმ ცა ნი ნო აპი რებს სა ი უ ბი ლეო 

წელს ისევ გა მოს ცეს), ილი კო სუ ხიშ ვი ლის მე მუ ა რე ბი და პი რა-

დად ნი ნოს გა მო ცე მუ ლი „უდიდესი მხატ ვ რის, ან სამ ბ ლის სცე-

ნოგ რა ფის, ბა ტო ნი სო ლი კო ვირ სა ლა ძის კოს ტი უ მე ბის ალ ბო მი“. 

თუმ ცა, წიგ ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში, კო მერ ცი ის გარ და, საქ მე ნი ნოს 

პო ლიგ რა ფი ით გა ტა ცე ბას თა ნაც გვაქვს: „ეს ჩე მი ჰო ბი ა, ძა ლი ან 

მიყ ვარს პო ლიგ რა ფი ა. ან სამ ბ ლის თ ვის ვბეჭ დავ მაქ სი მა ლუ რად 

ბევრ პროგ რა მას, ბუკ ლეტს, აფი შას, კა ლენ დარს... ეს უფ რო სა სა-

ჩუქ რედ კეთ დე ბა, უფ რო სა რეკ ლა მო კამ პა ნი ის ნა წი ლი ა“.

მეწარმეები შოუბიზნესი

ზემოთ მარცხნივ: 
ნინო რამიშვილი 
და ილიკო 
სუხიშვილი 
ლედი კლემენტინ 
ჩერჩილთან 
ერთად. 
ზემოთ მარჯვნივ: 
ილიკო სუხიშვილი 
ჯავაჰარლალ 
ნერუსა და ინდირა 
განდისთან 
ერთად.
ქვემოთ მარცხნივ: 
ილიკო სუხიშვილი 
და სერჟ ლიფარი. 
ქვემოთ მარჯვნივ: 
პელე და ილიკო 
სუხიშვილი. 
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არა ერ თი კო მერ ცი უ ლი პრო ექ-

ტის მი უ ხე და ვად, ნი ნო სუ ხიშ ვილს 

მი აჩ ნი ა, რომ შე მო სავ ლის ყვე ლა ზე 

კარ გი წყა რო კონ ცერ ტე ბია – რო-

გორც ად გი ლობ რი ვი, ისე გას ტ რო-

ლე ბი. მაგ რამ პირ ველ სა და მე ო რეს 

შო რის ბევ რი ტექ ნი კუ რი სხვა ო ბა ა: 

„საქართველოში ჩვე ნი პრო დი უ სე-

რე ბი ჩვენ თვი თონ ვე ვართ. სპონ სო-

რი იშ ვი ა თად თუ გა მოჩ ნ დე ბა, ისიც 

– არა საკ მა რი სი თან ხით. ამი ტომ 

აქ ხარ ჯე ბის და ფარ ვა უკ ვე სა ლა რო დან გვი წევს – თე ატ რის 

იჯა რე ბი, რეკ ლა მა, გახ მო ვა ნე ბა, გა ნა თე ბა, უამ რა ვი ტექ ნი კუ რი 

სა კითხი ა, რა საც მთლი ა ნად სა ლა რო თი ვის ტუმ რებთ“.

სა ქარ თ ვე ლოს გა რეთ კი პი რა დი კონ ტაქ ტე ბი აქვთ: 

„თითქმის ყვე ლა ქვე ყა ნა ში ჩვე ნი პრო დი უ სე რე ბი გვყავს – 

საპ რო დი უ სე რო სა ა გენ ტო ე ბი, ფირ მე ბი ან იმ პ რე სა რი ო ე ბი, 

რომ ლე ბიც ამ ყვე ლა ფერს აწეს რი გე ბენ. აკე თე ბენ პრო ექტს და 

ამ პრო ექტს თა ვად ყი დი ან. სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა ში სხვა დას ხ ვა 

სის ტე მა ა. არის ხოლ მე, რომ ერ თი სა ა გენ ტო რამ დე ნი მე ქვე ყა-

ნას ფა რავს; მა გა ლი თად, ბალ კა ნე თის ნა ხე ვარ კუნ ძულ ზე ერ თი 

სა ა გენ ტო ა, რო მე ლიც ფა რავს ბულ გა რეთს, რუ მი ნეთს, სერ ბეთს 

და ა.შ. უკ რა ი ნუ ლი სა ა გენ ტო, მა გა ლი თად, ფა რავს მოლ და ვეთს, 

ბე ლო რუსს და ა.შ., ხან და ხან – ბალ ტი ის პი რეთ საც“. ქვეყ ნე ბის 

მი ხედ ვით გან ს ხ ვავ დე ბა ანაზღა უ რე ბაც. „ზოგან უკე თე სი პი-

რო ბე ბი ა, ზო გან – უარე სი“. ასე, მა გა ლი თად, და სი ხში რად არა 

სა ლა როს, არა მედ წი ნას წარ გან საზღ ვ რუ ლი ჰო ნო რა რის თ ვის 

მუ შა ობს. „ეს ხელ შეკ რუ ლე ბის სა კითხი ა. „სალაროზე მუ შა ო ბა“, 

რა საკ ვირ ვე ლი ა, ხან და ხან უკე თე სი ა, მაგ რამ ბევ რი პრო დი უ სე-

რი ამას არ თან ხ მ დე ბა, რად გან ის ისე დაც იხ დის გზას, სას ტუმ-

როს, თე ატ რის იჯა რას, რეკ ლა მას და ჯამ ში ძვი რად ღი რე ბუ ლი 

პრო ექ ტი გა მო დის. ამი ტომ კონ ცერტს ერ თ ჯე რა დი ფიქ სი რე ბუ-

ლი ჰო ნო რა რის თ ვის ვა ტა რებთ. ერ თი სიტყ ვით, ეს მო ლა პა რა-

კე ბის სა გა ნია. თუ ვერ მო ვა ხერ ხე კონ ცერ ტის კარ გად გა ყიდ ვა, 

მა შინ მირ ჩევ ნი ა, დღი უ რი ანაზღა უ რე ბის თ ვის ვი მუ შა ოთ. მა გა-

ლი თად, იაპო ნი ა ში ისე თი მა ღა ლია დღი უ რი ანაზღა უ რე ბა, რომ 

შე იძ ლე ბა, ჰო ნო რარ ზე მე ტი გა მო ვი დეს. ეს კარ გი ა, მით უმე ტეს, 

რო ცა მო ცეკ ვა ვე ერ თი ან ორი თვე იმ ყო ფე ბა გას ტ რო ლებ ზე და 

დღი უ რი ანაზღა უ რე ბა აქვს“.

გა აჩ ნია წე ლი წად საც: „ხანდახან კარგ მო გე ბას წერს კომ პა-

ნი ა, ხან და ხან ნაკ ლებს, ისე ვე, რო გორც ყვე ლა ბიზ ნე სი“. 

და რო ცა „კომპანიას კარ გი მო გე ბა აქვს, ვრიცხავთ ჩვენს 

საქ ველ მოქ მე დო ფონ დ ში, რო მე ლიც თენ გიზ სუ ხიშ ვი ლის სა ხე-

ლო ბი სა ა, თუმ ცა, სამ წუ ხა როდ, ბევ რი არ გა მო დის ხოლ მე“. 

ფუ ლი იხარ ჯე ბა, ასე ვე, გა ნათ ლე ბა ში: „რაშიც ყვე ლა ზე მეტ 

ფულს ვხარ ჯავ, ეს მო მა ვა ლი თა ო ბის გა ნათ ლე ბაა და მი მაჩ ნი ა, 

რომ ძა ლი ან სწო რი და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და ბან დე ბა ა“.

და ცხა დი ა, ფუ ლი იხარ ჯე ბა 

„ყველაზე მთა ვარ ში, რა საც სუ ხიშ ვი-

ლე ბის ან სამ ბ ლი ჰქვი ა“. ამ ფუ ლით 

იკე რე ბა კოს ტი უ მე ბი, იფა რე ბა 

სხვა დას ხ ვა ხარ ჯი... ნი ნოს თ ვის 

თა ნამ შ რომ ლე ბის კე თილ დღე ო ბა 

ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, „ეს ერ თი 

დი დი ოჯა ხი ა, სა დაც თავს ყვე ლა 

მის წევ რად, „სუხიშვილად“ თვლის“. 

ამი ტომ „ყველანაირად ვცდი ლობთ, 

რომ ჩვენს მო ცეკ ვა ვე ებს ფი ნან სუ-

რი მხა რე მოგ ვა რე ბუ ლი ჰქონ დეთ. რო ცა ოჯა ხი გყავს, მარ ტო 

ხელ ფა სით ვერ იარ სე ბებ... მით უმე ტეს, 60%, მე ტი თუ არა, ჩვენ-

თან რა ი ო ნი დან არის ჩა მო სუ ლი, რო მელ მაც ბი ნის ქი რაც უნ და 

გა და ი ხა დოს და, ბუ ნებ რი ვი ა, მარ ტო ხელ ფა სით შე უძ ლე ბე ლია 

არ სე ბო ბა“. და სწო რედ ამი ტო მა ა, რომ ნი ნო სუ ხიშ ვი ლი ხში რად 

რა ღა ცებს არ რის კავს: „არ მივ დი ვარ რის კ ზე, რად გან ძა ლი ან 

ბევ რი ხალ ხი მიდ გას უკან, მო ცეკ ვა ვე ე ბი თა ვი ან თი ოჯა ხე ბით. 

უფ რო პა ტა რა ჯგუ ფი რომ მყავ დეს, უფ რო გავ რის კავ დი“. 

მოკ ლედ, რთუ ლი მი სი ა ა: „თან უნ და გან ვი თარ დე შე მოქ მე დე-

ბი თად და თან არ სე ბო ბის სა შუ ა ლე ბაც უნ და გქონ დეს – მო ცეკ-

ვა ვე საც და კომ პა ნი ა საც“. 

ამას წარ მა ტე ბით არ თ მე ვენ თავს. „ნამდვილად უკე თე სი 

იქ ნე ბო და, რომ კი დევ უფ რო წარ მა ტე ბუ ლი იყოს, მაგ რამ ყვე-

ლა ფე რი შე და რე ბი თი ა“. მა გა ლი თად, თუ შე ვა და რებთ სა ქარ-

თ ვე ლოს ხე ლა ქვეყ ნის თ ვის ოდ ნავ უხერ ხუ ლად მომ რავ ლე ბულ 

სა ხელ მ წი ფო სა ცეკ ვაო ან სამ ბ ლებს, მა შინ „ძალიან წარ მა ტე ბუ-

ლი ა, მაგ რამ უფ რო დიდ კომ პა ნი ებს რომ შე ვა და როთ, მა გა ლი-

თად, Microsoft-ს ან Apple-ს, რა საკ ვირ ვე ლი ა, არაა წარ მა ტე ბუ-

ლი“. 

და აქ ვე იმა საც გეტყ ვით, რომ „სუხიშვილები“ ნე ბის მი ერ კო-

მერ ცი ულ საქ მი ა ნო ბას შპს „სუხიშვილების“ სა ხე ლით აწარ მო ე-

ბენ. ახ ლა უკ ვე შპს „რამიშვილებიც“ და ა რე გის ტ რი რეს. 

სა ხელ მ წი ფო და სი  
და სა ო ჯა ხო ბიზ ნე სი
შპს ზე მოთ ტყუ ი ლად არ გვიხ სე ნე ბი ა. საქ მე ისაა – იური დი უ ლი 

ტერ მი ნე ბი რომ გა მო ვი ყე ნოთ – „სუხიშვილები“ სსიპ - საც (საჯარო 

სა მარ თ ლის იური დი ულ პირს), ანუ სა ხელ მ წი ფო ან სამბლს წარ-

მო ად გე ნენ. ეს სტა ტუ სი, ძი რი თა დად, იმას ნიშ ნავს, რომ სა ხელ-

მ წი ფო თუ სთხოვს ამა თუ იმ ღო ნის ძი ე ბა ზე გა მოს ვ ლას, უნ და 

გა მო ვიდ ნენ. თო რემ რაც შე ე ხე ბა სა კონ ცერ ტო პროგ რა მებ სა და 

გას ტ რო ლებს, „ეს პი რა დი კონ ტაქ ტე ბით ხდე ბა, გას ტ რო ლე ბის 

მოწყო ბა ში სა ხელ მ წი ფო არას დ როს გვეხ მა რე ბა, სა გას ტ რო ლო 

გრა ფი კი სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან არ დგე ბა, კულ ტუ რის სა მი ნის ტ-

რო ამა ში მო ნა წი ლე ო ბას არ იღებს, გარ და იმი სა, რო ცა სა ქარ თ-

ვე ლოს კულ ტუ რის დღე ე ბი ეწყო ბა სად მე, სა დაც ჩვენ, პრინ ციპ ში, 

„რაშიც ყველაზე მეტ ფულს 
ვხარჯავ, ეს მომავალი 
თაობის განათლებაა და 
მიმაჩნია, რომ ძალიან 
სწორი და მნიშვნელოვანი 
დაბანდებაა“.
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იშ ვი ა თად გვე ძა ხი ან. კოს ტი უ მე ბის შე კერ ვა, პროგ რა მე ბის შექ მ-

ნა და გა ნახ ლე ბა სა ხელ მ წი ფოს გან არ ფი ნან ს დე ბა“. 

თუმ ცა სა ხელ მ წი ფო სტა ტუსს ერ თი პრაქ ტი კუ ლი უპი რა ტე-

სო ბა მო აქვს: წლი უ რი ბი უ ჯე ტი, 960 ათა სი ლა რი, რო მე ლიც 

მხო ლოდ კომ პა ნი ის თა ნამ შ რო მელ თა ხელ ფა სებ ზე ნა წილ დე ბა. 

ამ ჟა მად კომ პა ნი ა ში 85 ადა მი ა ნია და საქ მე ბუ ლი (ტექნიკური 

პერ სო ნა ლით დაწყე ბუ ლი, სო ლის ტე ბით დამ თავ რე ბუ ლი). ცო ტა 

ხნის წინ 99 ჰყავ დათ, მაგ რამ შე ამ ცი რეს, „სამწუხაროდ. მაგ რამ 

სხვა გა მო სა ვა ლი არ მქონ და. ეს ხელ ფა სე ბის გაზ რ დის მიზ ნით 

გა ვა კე თეთ“. ად რე ოთხი სა ხის ხელ ფასს გას ცემ დ ნენ, ახ ლა კი 

ორ ნა ი რი ხელ ფა სი და ტო ვეს, რის შე დე გა დაც სა შუ ა ლო ხელ ფა სი 

875 ლარს შე ად გენს. უმაღ ლე სი (სოლისტის) ხელ ფა სი 1000 ლა-

რი ა, რი გი თი მო ცეკ ვა ვის – 875. 

ნი ნოს მი აჩ ნი ა, რომ სა ხელ მ წი ფოს მი ერ ხელ ფა სე ბის თ ვის 

გა მო ყო ფი ლი ბი უ ჯე ტი მა ინც დი დი შე ღა ვა თი ა: „არაა პა ტა რა 

თან ხა, თუმ ცა დი დი კომ პა ნი ის თ ვის ნამ დ ვი ლად არაა ბევ რი 

– მარ ტო სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ზე რომ ვი ყო, ვერ ვი არ სე ბებ დი. 

მაგ რამ სტა ბი ლუ რი ხელ ფა სი მო ცეკ ვა ვე ებს ძა ლი ან ეხ მა რე ბა: 

კონ ცერ ტი არის თუ არა, გას ტ რო ლებ ზე მი დი ან თუ არა, ყო ველ თ-

ვი უ რი ხელ ფა სი მა ინც აქვთ“. ეს სტა ბი ლუ რი ხელ ფა სი, კო მერ-

ცი ულ მო გე ბას თან ერ თად, „გვაძლევს სა შუ ა ლე ბას, რომ ამ დე ნი 

წე ლი ასეთ დო ნე ზე ვი ყოთ და არ გაქ რეს ჩვენ მი მართ ინ ტე რე სი. 

სულ არის გას ტ რო ლი, სულ არის მოთხოვ ნა, სულ არის თვე ებ ზე 

გა წე რი ლი გრა ფი კი“. 

ან სამ ბ ლის სა ხელ მ წი ფო სა კუთ რე ბა ში გა და ცე მა ილი კო სუ-

ხიშ ვი ლი სა და ნი ნო რა მიშ ვი ლის პრაგ მა ტუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 

იყო, რად გან საბ ჭო თა კავ ში რის დროს და სი სხვაგ ვა რად ვერ 

იარ სე ბებ და. შე სა ბა მი სად, ან სამ ბ ლის ოფი ცი ა ლურ იუბი ლედ 

1945 წლის 11 ივ ნი სი ით ვ ლე ბა – დღე, რო ცა მას სა ხელ მ წი ფო 

სტა ტუ სი მი ე ნი ჭა. სი ნამ დ ვი ლე ში კი ან სამ ბ ლი უკ ვე 30-იანი წლე-

ბი დან არ სე ბობ და, „ფაქტობრივად, გა გა ნია საბ ჭო თა კავ შირ ში 

კერ ძო კომ პა ნი ად არ სე ბობ დ ნენ“, მაგ რამ „დიდი გა ჭირ ვე ბით. 

მე ო რე მსოფ ლიო ომის დროს, რო გორც ვი ცი, პუ რის წიგ ნა კე ბიც 

კი არ ჰქონ დათ, რად გან მო ცეკ ვა ვე ე ბი, მუ სი კო სე ბი, ილი კო და 

ნი ნო ოფი ცი ა ლუ რად არ მუ შა ობ დ ნენ. ძა ლი ან გა უ ჭირ დათ. ამი-

ტომ ილი კო სუ ხიშ ვილ მა უამ რა ვი იშ რო მა, რომ სა ხელ მ წი ფო სტა-

ტუ სი მი ე ღო. დღეს ეს შე იძ ლე ბა, შეც დო მად ჩა ით ვა ლოს, მაგ რამ 

იმ დროს გა დარ ჩე ნის ერ თა დერ თი შან სი იყო“. 

ეს ნა ბი ჯი, ცხა დი ა, ილი კო სა და ნი ნოს გარ კ ვე ულ დათ მო-

ბე ბად და უჯ დათ. და სის გა და სარ ჩე ნად, მათ, პრაქ ტი კუ ლად, 

შეგ ნე ბუ ლად თქვეს უარი ავ ტო რო ბა ზე. „იმ პე რი ოდ ში, კო მუ ნის-

ტე ბის დროს, ერ თ გ ვარ მთა ვარ ღი რე ბუ ლე ბად ხალ ხუ რო ბა ით-

ვ ლე ბო და, ხალ ხუ რი შე მოქ მე დე ბა ძა ლი ან მხარ და ჭე რი ლი იყო, 

გან სა კუთ რე ბით მა შინ დე ლი ნო მენ კ ლა ტუ რის წევ რე ბის მი ერ. 

ამი ტომ ნი ნომ და ილი კომ ბევ რი თა ვი სი შექ მ ნი ლი და მო გო ნი ლი 

ხალ ხუ რად გა მო აცხა დეს“. 

და დღეს უკ ვე ით ვ ლე ბა, რომ ეს ცეკ ვე ბი და ილე თე ბი 

„კლასიკურია, ხალ ხუ რი ა. თუმ ცა ასე არ არის. მა თი შექ მ ნი ლი 

პროგ რა მა, რა საკ ვირ ვე ლი ა, ტრა დი ცი ულ სა ფუძ ველს ემ ყა რე ბა, 

ძი რი ხალ ხუ რი აქვს, მაგ რამ ეს იყო აბ სო ლუ ტუ რად თა ვი სუ ფა ლი 

ქო რე ოგ რა ფი ის ნა ყო ფი, ნამ დ ვი ლი თა ვი სუ ფა ლი იდე ე ბი. ბევ რი, 

ბევ რი ცეკ ვა მა თი მო გო ნი ლი ა. ბევ რ მა, შე იძ ლე ბა, იცის უკ ვე, მაგ-

რამ ბევ რ მა არა, რომ ცეკ ვა „სამაია“ მო გო ნი ლი ა, „ხანჯლური“, 

„ხევსურული“, „ნარნარი“, „მხედრული“ და რო მე ლი ერ თი ჩა მოვ-

თ ვა ლო. გა ვი და დრო, არც ისე ბევ რი, ნა ხე ვა რი სა უ კუ ნე, და დღეს 

ეს ცეკ ვე ბი ხალ ხუ რად, კლა სი კად ით ვ ლე ბა. და დღეს ჩვენ გვე უბ-

ნე ბი ან, რომ ეს არის ტრა დი ცი უ ლი და უნ და და ვიც ვათ!“ თუმ ცა, 

რო გორც ხდე ბა ხოლ მე, „თავდამსხმელი ნი ნოს და ილი კო საც 

ბევ რი ჰყავ და მა შინ“. 

ასეა თუ ისე, ნი ნო სუ ხიშ ვილს დღეს მა ინც ეამა ყე ბა, ნა ცი ო-

ნა ლურ ან სამბლს რომ წარ მო ად გენს. მარ თა ლი ა, სუ ხიშ ვი ლე ბის 

გას ტ რო ლებს სა ხელ მ წი ფო არ აფი ნან სებს და სა ხელ მ წი ფო და სი 

ქვეყ ნის სა ხე ლით მხო ლოდ სა კუ თა რი ძა ლის ხ მე ვი სა და პი რა დი 

კონ ტაქ ტე ბის სა შუ ა ლე ბით გა დის მსოფ ლი ო ში, მაგ რამ ნი ნოს თ-

ვის ამას „არა აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა. ეს უკ ვე პატ რი ო ტუ ლი მო მენ ტი ა. 

ვთვლით, რომ ჩვე ნი ქვეყ ნის ხე ლოვ ნე ბა გაგ ვაქვს მთელ მსოფ-

ლი ო ში და ის ტო რი უ ლად ეს ყო ველ თ ვის ასე იყო“. მას, რო გორც 

პატ რი ოტს, ეამა ყე ბა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს წარ მო ად გენს. ჩვენ 

ერის გან ძად გვთვლი ან. ამას ორ მა გი დატ ვირ თ ვა აქვს: თან სა-

ხელ მ წი ფო და სი ა, ქვეყ ნის სა ხეა და თან სა ო ჯა ხო ბიზ ნე სი“. 

და ორ მა გი პა სუ ხის მ გებ ლო ბაც არის. ოჯა ხის მო მენ ტი კი 

და მა ტე ბი თი სტი მუ ლია და ალ ბათ მა ინც გა დამ წყ ვე ტი: „მხოლოდ 

სა ხელ მ წი ფო ან სამ ბ ლი რომ ვი ყოთ და არა სა ო ჯა ხო, ალ ბათ ასე-

თი წარ მა ტე ბუ ლე ბი არ ვიქ ნე ბო დით“. 

სუ ხიშ ვი ლე ბი –  
შე უ ფა სე ბე ლი ბრენ დი
სუ ხიშ ვი ლი – დღეს ეს ისე თი ვე ბრენ დი ა, რო გო რიც, მა გა-

ლი თად, სა ხელ გან თ ქ მუ ლი ავ ტო მო ბი ლე ბის მწარ მო ე ბე ლი 

მეწარმეები შოუბიზნესი

„კომუნისტების დროს ერთგვარ 
მთავარ ღირებულებად ხალხურობა 
ითვლებოდა, ხალხური შემოქმედება 
ძალიან მხარდაჭერილი იყო, 
განსაკუთრებით მაშინდელი 
ნომენკლატურის წევრების მიერ. 
ამიტომ ნინომ და ილიკომ ბევრი 
თავისი შექმნილი და მოგონილი 
ხალხურად გამოაცხადეს“.
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ამე რი კუ ლი კომ პა ნია (და ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე 

წარ მა ტე ბუ ლი სა ო ჯა ხო ბიზ ნე სი), „ფორდი“. 

ეს უკა ნას კ ნე ლიც, კომ პა ნი ის და მა არ სებ-

ლის, ჰენ რის, გვა რი ა, რომ ლის საქ მე საც 

დღეს მი სი შთა მო მავ ლე ბი აგ რ ძე ლე ბენ. 

თუმ ცა, „ფორდისგან“ გან ს ხ ვა ვე ბით, ილი კო 

სუ ხიშ ვი ლი სა და ნი ნო რა მიშ ვი ლის სა ხე ლო-

ბის ან სამ ბ ლი მსოფ ლი ო ში ოფი ცი ა ლუ რად 

„საქართველოს ნა ცი ო ნა ლუ რი ბა ლე ტის“ სა-

ხე ლით წარ დ გე ბო და. ინ გ ლი სუ რე ნო ვან ქვეყ-

ნებ ში, უფ რო Georgian State Dance Company-ს 

სა ხე ლით იც ნობ დ ნენ. 

„სუხიშვილები“ კი იყო ის, რაც დასს ხალ ხ-

მა შე არ ქ ვა და დი დი ხა ნი ა, რაც მათ ყვე ლა ამ 

სა ხე ლით მო იხ სე ნი ებს. ამი ტომ ამ სა ხე ლის 

წინ წა მო წე ვა გა დაწყ ვი ტეს და დღეს უკ ვე აფი-

შებ ზეც იყე ნე ბენ. ეს მომ რავ ლე ბუ ლი სა ხელ-

მ წი ფო ან სამ ბ ლე ბის ფონ ზეც გახ და სა ჭი რო, 

რომ ლე ბიც (ფაქტობრივად, ყვე ლა მათ გა ნი) 

„ქართულ სა ხელ მ წი ფო ან სამ ბ ლე ბად“ იწო-

დე ბი ან. 

დღეს, „სუხიშვილებზე“ და უკ ვე 

„რამიშვილებზეც“ სა ავ ტო რო უფ ლე ბე ბი და-

რე გის ტ რი რე ბუ ლი აქვთ (ისე, რაც სა ავ ტო რო 

უფ ლე ბებს შე ე ხე ბა, ამ მხრივ, ად გი ლობ რივ 

რე ა ლო ბა ში ბევ რი რამ მა ინც მო უ წეს რი გე ბე-

ლი რჩე ბა; მა გა ლი თად, ტე ლე ვი ზი ე ბი მა ინც 

თა ვი ან თი ნე ბა- სურ ვი ლით გა დას ცე მენ 

„სუხიშვილების“ კონ ცერ ტებს, რა დიო – მუ სი-

კას. თუმ ცა, ნი ნოს თქმით, რა ღაც სა სი კე თო 

პა ტარ - პა ტა რა ძვრე ბი არის). 

და რო ცა ნი ნო სუ ხიშ ვილს ამ ბრენ დის, 

„სუხიშვილების“, პო ტენ ცი ურ ღი რე ბუ ლე ბა ზე 

ვე კითხე ბით, გვპა სუ ხობს: „არ იყი დე ბა. ჩემ თ-

ვის შე უ ფა სე ბე ლი ა“. 

და არც არის გა საკ ვი რი. ეს მის თ ვის გა ცი ლე ბით მე ტი ა, 

ვიდ რე შოუ თუ ბიზ ნე სი. „ეს არის ქვეყ ნის გა დარ ჩე ნის, სა კუ-

თა რი იდენ ტო ბის დაც ვის არა ერ თა დერ თი, მაგ რამ ერ თ -ერ თი 

სა შუ ა ლე ბა“. ეს მის თ ვის – ყო ველ გ ვა რი პა თე ტი კის გა რე შე – 

ქვეყ ნის სიყ ვა რუ ლი ა: „არა აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა, რა ფორ მი თაა 

პატ რი ო ტიზ მი გა მო ხა ტუ ლი – ტყვი ას აეფა რე ბი ომის დროს, 

საბ რ ძოლ ვე ლად წახ ვალ თუ მთელ ცხოვ რე ბას პო ლი ტი კას და-

უთ მობ. თა ვის პატ რი ო ტიზმს ყვე ლა ისე ამ ჟ ღავ ნებს, რო გორც 

შე უძ ლი ა. ჩემ თ ვის ეს არის ძა ლი ან დი დი პატ რი ო ტიზ მი და 

მა მუ ლიშ ვი ლო ბა – ის, რაც ნი ნომ და ილი კომ გა ა კე თეს და რის 

გაგ რ ძე ლე ბა საც მე და ილი კოც ვცდი ლობთ. და რომ არა ისე თი 

სიყ ვა რუ ლი, რაც ჩვენ გვაქვს ჩვე ნი ქვეყ ნის მი მართ, ძა ლი ან 

ძნე ლი იქ ნე ბო და მუ შა ო ბა. მთელ მსოფ ლი ო ში მე კითხე ბი ან 

ჟურ ნა ლის ტე ბი, „რა არის თქვე ნი წარ მა ტე ბის სა ი დუმ ლო?“ 

და აი, ალ ბათ ზუს ტად ეს სიყ ვა რუ ლი ა. ესა ა, რაც ჩვენ ძა ლას 

გვაძ ლევს“. 

და კი დევ – არის რა ღაც, რა საც ნი ნო სუ ხიშ ვი ლი ილი კო სუ-

ხიშ ვი ლი სა და ნი ნო რა მიშ ვი ლის „ერთ დიდ მის ტი ფი კა ცი ას“ 

და არ ქ მევ და: „ცოტა რა ღაც მის ტი კუ რი აუცი ლებ ლად ხდე ბა. 

ამას ვერ ახ ს ნი, ვერ ის წავ ლი, ვერ მოჰ ყ ვე ბი, ვერ გად მოს ცემ... 

რა ღაც ისე თი მის ტი კუ რი ხდე ბა, რაც სუ ხიშ ვი ლე ბის წარ მა ტე-

ბას დღემ დე თან სდევს. და ამის თ ვის მად ლო ბე ლი ვარ“. 

ყვე ლა ფერს მარ თ ლაც ვერ გად მოს ცემ სიტყ ვე ბით. და ნარ-

ჩე ნი უნ და ნა ხო, შე იგ რ ძ ნო და გა ნი ცა დო. ფ
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მეწარმეები
ციფრული პლატფორმები

მეორე 
სიცოცხლე
რეჯი აგარვალმა თითქმის 
დაკარგა ღონისძიებათა 
პლატფორმის კომპანია ცუდი 
იღბლისა და გადამეტებული 
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გაეკვალა გზა, რომელმაც მას  
1 მილიარდი დოლარი მოუტანა.
ავტორი: კარსტენ შტრაუსი

ს
კო ლის დამ თავ რე ბი დან მეთხუთ-

მე ტე წლის თა ვის აღ სა ნიშ ნა ვად 

მოწყო ბი ლი შეხ ვედ რა კლა სე ლებ თან 

რე ჯის თ ვის თავ მო წო ნე ბის დღე სას წა-

უ ლად უნ და ქცე უ ლი ყო. რე ჯი აგარ ვა ლი სკო ლა ში 

კლა სის პრე ზი დენ ტი იყო; არც სკო ლის დამ თავ-

რე ბის შემ დეგ მი უ ტო ვე ბია ლი დერ თა რი გე ბი. 

მას მიზ ნად ჰქონ და და სა ხუ ლი კარ გი ად ვო კა ტი 

და ცნო ბი ლი მე წარ მე გამ ხ და რი ყო, მაგ რამ ისე-

თი სი ტუ ა ცია შე ექ მ ნა, რომ შეხ ვედ რა ზე თა ვის 

მო წო ნე ბის ნაც ვ ლად, იძუ ლე ბუ ლი გახ და ძველ 

ნაც ნო ბებ თან ეღი ა რე ბი ნა, რომ მი სი კომ პა ნია 

გა კოტ რე ბუ ლი იყო და ინ ვეს ტო რე ბის მი მართ 

დაგ რო ვი ლი და ვა ლი ა ნე ბის გა დახ დის უნა რი არ 

შეს წევ და, ხო ლო თვი თონ ამ ჟა მად მშობ ლებ თან 

ცხოვ რობ და. „იმ მო მენ ტის თ ვის ჯორჯ კოს ტან ცას 

ინ დო ე ლი პრო ტო ტი პი ვი ყა ვი“, – ამ ბობს ის. 

მაგ რამ უკ ვე თერ თ მე ტი წე ლი ა, რაც ყვე ლა ფე-

რი შე იც ვა ლა და ის ტო რია სხვაგ ვა რად გან ვი-

თარ და. მაკ ლინ ში, ვირ ჯი ნი ის შტატ ში, 1999 წელს 

აგარ ვა ლის მი ერ და არ სე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის 

რე გის ტ რი რე ბი სა და მე ნეჯ მენ ტის კომ პა ნია 

Cvent-ი მკვდრე თით აღ დ გა. შარ შან აგ ვის ტო ში 

კომ პა ნი ამ NYSE-ის სა ფონ დო ბირ ჟა ზე („ნიუ- 

იორ კის სა ფონ დო ბირ ჟა“) სა ჯა როდ გა სა ყი დად 

აქ ცი ე ბი გა მო ი ტა ნა და შე დე გად 117 მი ლი ო ნი დო-

ლა რის შე მო სა ვა ლი მი ი ღო. მის მა სულ ცო ტა ხნის 

წი ნან დელ მა სა ბაზ რო კა პი ტა ლი ზა ცი ამ და ახ ლო ე-

ბით 1,6 მი ლი არ დი დო ლა რი შე ად გი ნა. ბო ლო ოთხ 

კვარ ტალ ში კომ პა ნი ამ 104 მი ლი ო ნი დო ლა რის 

შე მო სავ ლი დან 1,3 მი ლი ო ნი დო ლა რი და კარ-

გა. კომ პა ნი ის ცნო ბი ლი კლი ენ ტე ბი – Wal-Mart-ი, 

Siemens-ი და WellPoint-ი – cloud-based-ზე და ფუძ-

ნე ბულ ამ პლატ ფორ მას იყე ნე ბენ ძებ ნის თ ვის, გა-

ნაცხა დე ბის გა სა სა ჯა რო ებ ლად, და სა ჯავ შ ნად და 

მო ნა წი ლე თა და სა რე გის ტ რი რებ ლად 90 ქვეყ ნის 

200 000 ღო ნის ძი ე ბა ზე. თვი თონ პლატ ფორ მის 

მოხ მა რე ბა უფა სო ა; რე გის ტ რა ცი ის გა სავ ლე ლად 

კი მცი რე დი თან ხის გა დახ დაა სა ჭი რო. Cvent-ის 

მო ბი ლუ რი აპ ლი კა ცი ა, მარ თ ვი სა და სა ნა ვი გა-

ციო კონ ფე რენ ცი ე ბის თ ვის 6 000 დო ლა რი დან 

10 000 დო ლა რამ დე ჯდე ბა. ფა სი ა ნია აგ რეთ ვე 

პლატ ფორ მის სა ძი ე ბელ ფურ ც ლებ ზე რეკ ლა მის 

გან თავ სე ბა. 

მე ო რე შანსს სტივ ჯობ სი სა და მა იკლ დე ლის 

ბიზ ნე სი იძ ლე ვა, მაგ რამ რას ფიქ რობს რე ჯივ ქეი 

აგარ ვა ლი? რო გორც მე წარ მე, ის ამ ბობს: „ძნელია 

ყვე ლაფ რის მი ტო ვე ბა. უბ რა ლოდ არ იცი, თა ვი 

რო გორ და ა ნე ბო“. წე სით, შექ მ ნი ლი ვი თა რე ბის 

გათ ვა ლის წი ნე ბით, მას ეს უნ და გა ე კე თე ბი ნა. 

კან ზას ში და ბა დე ბულ მა და ვირ ჯი ნი ის შტატ ში, 

ინ დო ე ლი ემიგ რან ტე ბის ოჯახ ში გაზ რ დილ მა 

აგარ ვალ მა, ვირ ჯი ნი ის უნი ვერ სი ტე ტის ფი ნან სე-

ბის ფა კულ ტე ტი და ამ თავ რა. ასე ვე ჯორ ჯ ტა უ ნის 

„მე ინდოელი ჯორჯ 
კოსტანცასავით ვარ“. 
აგარვალს სიამაყე და 
ინვესტორებისთვის იმედის 
გაცრუებით გამოწვეული 
სირცხვილი ამოძრავებდა.
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უნი ვერ სი ტე ტის დიპ ლო მი აიღო იურის პ რუ დენ ცი-

ა ში. Cvent-ი მი სი იმედ გაც რუ ე ბის ნა ყო ფი ა. კომ პა-

ნია იმ დროს შე იქ მ ნა, რო ცა აგარ ვა ლი ცდი ლობ-

და, თა ვი სი ქსე ლუ რი კლი ენ ტე ბის ჯგუ ფი სა და 

ინ დუ რი მა ღა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე-

ბის დი რექ ტორ თა საბ ჭოს შეკ რე ბა მო ეგ ვა რე ბი ნა. 

მა შინ ის ათა სო ბით ინ დი ვი დუ ა ლურ ელექ ტ რო-

ნულ წე რილს გზავ ნი და, იღებ და პა სუ ხებს და, 

კლი ენ ტე ბის მოთხოვ ნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 

შე სა ბა მი სი კვე ბის ორ გა ნი ზე ბას ახორ ცი ე ლებ და, 

მაგ რამ არც იურის პ რუ დენ ცია რჩე ბო და გან ზე და 

პა რა ლე ლუ რად Coopers & Lybrand-ის კომ პა ნი ა ში 

პრაქ ტი კულ საქ მი ა ნო ბა საც ეწე ო და. 

აგარ ვალ მა 700 000 დო ლა რის შე მო სა ვა ლი 

მი ი ღო, ამას და ე მა ტა ინ ვეს ტორ - მე ცე ნა ტე ბი სა და 

მე გობ რე ბის მი ერ სას ტარ ტო კა პი ტალ ში ჩა დე ბუ-

ლი ფუ ლი, უამ რა ვი საკ რე დი ტო ბა რა თი დან აღე-

ბუ ლი თან ხა და მი სი სა კუ თა რი ჯი ბის ფუ ლი. გა ა-

ერ თი ა ნა რა თა ვი სი ძა ლე ბი ჩაკ გუ რას თან, დე ვიდ 

კუ ეტ რო უნ თან და დუ ე ინ სი ის თან (გაყიდვებისა 

და მარ კე ტინ გის აღ მას რუ ლე ბე ლი ვი ცე- პ რე ზი-

დენ ტი, მთა ვა რი ტექ ნი კუ რი დი რექ ტო რი და სა-

ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის დი რექ ტო რი), მან 

და ა ფუძ ნა სრუ ლი ად მარ ტი ვი კომ პა ნი ა, რო მე ლიც 

არე გის ტ რი რებ და ღო ნის ძი ე ბებს და ეხ მა რე ბო და 

ბიზ ნეს მე ნებს კონ ფე რენ ცი ებ სა და შეხ ვედ რებ ზე 

ელექ ტ რო ნუ ლი მიწ ვე ვე ბის დაგ ზავ ნა ში. 

1999 წლის და სას რულს ტექ ნო ლო გი უ რი ბუ მი 

აღ მავ ლო ბის ზე ნიტს უახ ლოვ დე ბო და. Evite.com-

ისა და Mambo.com-ის მსგავ სი კონ კუ რენ ტე ბი შე სა-

ნიშ ნავ და ფი ნან სე ბას იღებ დ ნენ. „გადავწყვიტეთ, 

ამ ბიზ ნეს ში გვე ცა და ბე დი“, – ამ ბობს აგარ ვა ლი, 

რო მე ლიც ახ ლა 44 წლი სა ა. ამის შე დე გად, წლის 

ბო ლოს, Cvent-მა 17 მი ლი ო ნი დო ლა რის შე მო სა-

ვა ლი მი ი ღო, უმე ტეს წი ლად იმ კლი ენ ტე ბის გან, 

რომ ლე ბიც ინ დუ რი კომ პა ნი ე ბის პრე ზი დენ ტებს 

წარ მო ად გენ დ ნენ. ის ფიქ რობ და, რომ შტურ მით 

აიღებ და ამ სფე როს.

რვა თვის გან მავ ლო ბა ში Cvent-ის თა ნამ შ-

რო მელ თა რიცხ ვი 5-დან 125 კა ცამ დე გა ი ზარ და. 

– „უცბად გავ ფ ლან გეთ 17 მი ლი ო ნი დო ლა რი. ბან-

კ ში, ჩვენს ან გა რიშ ზე არ სე ბუ ლი თან ხა 400 000 

დო ლა რამ დე შემ ცირ და. შემ დეგ სა ში ნე ლი დარ-

ტყ მა მოგ ვა ყე ნა 11 სექ ტემ ბერს დატ რი ა ლე ბულ მა 

უბე დუ რე ბამ, dot-com-ის კრახ მა და არ სე ბულ მა 

რე ა ლო ბამ – ამ ბობს აგარ ვა ლი. – ეს ამ ბე ბი რომ 

მოხ და, ჩვე ნი $1,5 მი ლი ო ნის შე მო სავ ლის მქო ნე 

კომ პა ნია სულ ახა ლი შექ მ ნი ლი იყო“. 

ბიზ ნე სი გა ჩერ და. კლი ენ ტებ მა ღო ნის ძი ე ბე-

ბის გა უქ მე ბა და იწყეს; ასე თი ტრა გე დი ის შემ დეგ 

ახალ პერ ს პექ ტი ვებ ზე ფიქ რი კი ძა ლი ან ცუდ 

ტო ნად ით ვ ლე ბო და. კომ პა ნია თვე ში 1,1 მი ლი ონ 

დო ლარს ქარს ატან და. 100 საშ ტა ტო თა ნამ შ რომ-

ლის სა მუ შა ო დან დათხოვ ნამ და ზედ მე ტი ხარ-

ჯე ბის გა უქ მე ბამ ოდ ნავ ამო სუნ თ ქ ვის სა შუ ა ლე ბა 

მის ცა კომ პა ნი ას, რა თქმა უნ და, დრო ე ბით. სან ჯუ 

ბან სა ლი, კომ პა ნი ის პირ ვე ლი ინ ვეს ტო რი და 

დი რექ ტო რი, ამ ბობს, რომ დი რექ ტორ თა საბ ჭოს 

აინ ტე რე სებ და, შეძ ლებ და თუ არა აგარ ვა ლი ხელ-

მ ძღ ვა ნე ლო ბას. საქ მი სად მი სიყ ვა რუ ლი და ეხ მა-

რა მას სამ სა ხუ რის შე ნარ ჩუ ნე ბა ში. „ისინი, ვინც 

ბო ლომ დე და ტო ვეს სა მუ შა ოდ, იდე ის ერ თ გუ ლე-

ბის გა მო კი არ შრო მობ დ ნენ კომ პა ნი ის გა და სარ-

ჩე ნად, არა მედ რე ჯი სად მი ერ თ გუ ლე ბის ნიშ ნად“, 

– იხ სე ნებს ბან სა ლი. 

სა ნამ გუ რა მუდ მი ვად პო ტენ ცი უ რი კლი ენ ტე-

ბის დევ ნა ში იყო, ფი ნან სუ რი დი რექ ტო რი, თო მას 

კრა მე რი, ინ ვო ი სე ბის შეს წავ ლას უნ დე ბო და. 

აგარ ვა ლი ხელ ფასს არ იღებ და და კომ პა ნი ის 

გა დარ ჩე ნის მიზ ნით პი რა დად მო ა წე რა ხე ლი 

Cvent-ის ოფი სის იჯა რის უფ რო და ბალ გა და-

სა ხადს, რი თაც მან ნე ბა ყოფ ლო ბით შე იზღუ და 

სა კუ თა რი კრე დი ტუ ნა რი ა ნო ბა, „ეს იყო ყვე ლა ზე 

მძი მე დრო ჩემს ცხოვ რე ბა ში, ასე მწა რედ არა სო-

დეს დავ ცე მულ ვარ“, – ამ ბობს აგარ ვა ლი, რო მე ლიც 

სა უბ რის დროს ჟეს ტი კუ ლა ცი ას უხ ვად იყე ნებს. 

მას სცხვე ნო და, რომ სა კუ თარ ინ ვეს ტო რებს, რო-

მელ თა უმე ტე სო ბა მი სი მე გობ რე ბი და კო ლე გე ბი 

იყ ვ ნენ, ცუდ მდგო მა რე ო ბა ში აგ დებ და. რო გორც 

აგარ ვა ლი ამ ბობს, ყვე ლა ზე მძი მე ის იყო, რომ 

უნ და და ე ვიწყე ბი ნა სა ნუკ ვა რი ოც ნე ბა სწრა ფი 

ზრდი სა და ბა ზარ ზე ბა ტო ნო ბის შე სა ხებ. Cvent-ს 

აქ ცენ ტი სხვა რა მე ზე უნ და გა ე კე თე ბი ნა ისე, რომ 

სა შუ ა ლო და მცი რე ბიზ ნე სის სფე რო ში წარ მა ტე-

ბუ ლი კლი ენ ტე ბი არ და ე ვიწყე ბი ნა და ამას თან 

ერ თად, მი სი ფუ ლა დი სა შუ ა ლე ბე ბის მოძ რა ო ბა 

და დე ბი თი უნ და დარ ჩე ნი ლი ყო. „ვიცოდით, რომ 

იყო რა ღაც, რა საც ჩვენ თ ვის წარ მა ტე ბის მო ტა ნა 

შე ეძ ლო, უბ რა ლოდ არას წო რი გზით მივ დი ო დით“, 

– ამ ბობს გუ რა. 

და ბა ლი ხარ ჯე ბი ახალ რე ლი გი ად იქ ცა. 

დღემ დე კომ პა ნი ის ყვე ლა თა ნამ შ რო მე ლი 

ეკო ნომ კ ლა სის ბი ლე თით დაფ რი ნავს და სას-

ტუმ როს ნომ რებს იზი ა რებს. სა ინ ფორ მა ციო 

ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ყო ფი ლე ბა მხო ლოდ მი ნი-

მა ლუ რად აუცი ლე ბე ლი თა ნამ შ რომ ლე ბით არის 

და კომ პ ლექ ტე ბუ ლი. ორი წლის წინ აგარ ვალ მა, 

რო გორც იქ ნა, გა ბე და თა ნა შემ წის და ქი რა ვე ბა –  

დამფუძნებელთა 
ხელსაწყოების ყუთი

ბა ზარ ზე პირ ვე ლა დი აქ ცი ე ბის გა მო ტა ნის 
მხურ ვა ლე პრო ცე სის ფეხ და ფეხ, უფ რო 
მე ტი იმე დი ჩნდე ბა, რომ ბო ლოს და ბო
ლოს მო გე ბის მი ღე ბის დროც დად გე ბა: 
1 მი ლი არდ დო ლარ ზე ნაკ ლე ბი თან ხის 
აშ შ  ში წარ მო ე ბუ ლი გა რი გე ბე ბის თ ვის 
M&A სა ი მე დო ბა ზა რი ა. 17 დე კემ ბ რის 
მო ნა ცე მე ბით, წელს 287 მი ლი არ დი 
დო ლა რის 2410 გა რი გე ბა და ი დო – 
მარ თა ლი ა, და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია წი ნა 
წლის იმა ვე პე რი ო დის მო ნა ცე მებ თან 
შე და რე ბით, მაგ რამ ფა სე ბი უფ რო მა ღა
ლია 9%ით უფ რო ნაკ ლე ბი შეს ყიდ ვე ბი სა 
და მსოფ ლიო მას შ ტა ბით საქ მი ა ნო ბის 
უფ რო მა ღა ლი წი ლის ფონ ზე. გა მარ ჯ ვე
ბუ ლი სფე რო ე ბი: ენერ გე ტი კა და უძ რა ვი 
ქო ნე ბა. „ისე ჩანს, რომ მო მა ვა ლი წე ლი 
კი დევ უფ რო უკე თე სი იქ ნე ბა“, – ამ ბობს 
მე თიუ ტუ ლი, ThoMsoN reuTersის 
ანა ლი ტი კო სი, რო მელ მაც ეს მო ნა ცე
მე ბი შე აგ რო ვა. ახ ლა ხან ჩა ტა რე ბუ ლი 
კვლე ვე ბის შე დე გე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 
ის დას ძენს: კორ პო რა ცი უ ლი გა რი გე ბე ბის 
ორ გა ნი ზა ტო რე ბი 17%იანი ზრდის პროგ
ნოზს აკე თე ბენ M&Aთან და კავ ში რე ბით, 
რო მელ შიც წამ ყ ვა ნი რო ლი აქვთ ფი ნან
სის ტებს, უძ რავ ქო ნე ბას, სა ინ ფორ მა ციო 
მე დი ა სა შუ ა ლე ბებს, ტე ლე კომ სა და ტექ
ნო ლო გი ებს. „რატომ? ძლი ე რი სა ფონ დო 
ბირ ჟა, მზარ დი გა რი გე ბე ბის ეკო ნო მი კა 
და რე კორ დუ ლი თან ხე ბი კორ პო რა ცი ულ 
ბა ლან სებ ზე.

— ემილი ინვერსო

გასასვლელის ნიშანი
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და ახ ლო ე ბით მა შინ აიყ ვა ნა კომ პა ნი ის ად ვო-

კა ტიც. ყა ვის ბა რის ტა (ადამიანი, რო მე ლიც ადუ-

ღებს ყა ვას და შემ დეგ თა ნამ შ რომ ლებს მი არ თ-

მევს), მხო ლოდ მას შემ დეგ აიყ ვა ნეს კომ პა ნი ა ში, 

რაც Cvent-ის ნი უ- დე ლის ოფის ში ჩა ტა რე ბულ მა 

საც დელ მა ტეს ტ მა აჩ ვე ნა, რომ სა კუ თა რის ყა ვის 

ბა რის ტას ყო ლის შემ თხ ვე ვა ში, თა ნამ შ რომ ლე-

ბის გას ვ ლა შეს ვე ნე ბა ზე, ყა ვის და სა ლე ვად, 80%-

ით შემ ცირ დე ბო და. „ეს ჩვე ნი კულ ტუ რის თ ვი საა 

და მა ხა სი ა თე ბე ლი“, – ამ ბობს აგარ ვა ლი. 

Cvent-მა სა კუ თა რი დრო შა ინ დო ეთ ში 2002 

წელს აღ მარ თა. ეს უფ რო ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბა-

სა და სა ინ ფორ მა ცი ო- ტექ ნი კუ რი მომ სა ხუ რე ბის 

უზ რუნ ველ ყო ფის მოგ ვა რე ბას ისა ხავ და მიზ ნად, 

თუმ ცა კომ პა ნი ამ კი დევ უფ რო მეტს მი აღ წი ა. 

მი სი თა ნამ შ რომ ლე ბის რიცხ ვი 10-დან 800-მდე 

გა ი ზარ და; ის ახ ლა ზე დამ ხედ ვე ლო ბას ახორ ცი ე-

ლებს გა ყიდ ვებ ზე, კლი ენ ტ თა მომ სა ხუ რე ბა სა და 

პრო დუქ ტის გან ვი თა რე ბა ზე. გაც ვ ლი თი პროგ რა მა 

სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს ამე რი კელ თა ნამ შ რომ ლებს, 

ერ თი კვი რა დე ლი ში გა ა ტა რონ, ხო ლო ინ დო ელ მა 

მო სამ სა ხუ რე ებ მა კი – მაკ ლინ ში. 

კი დევ ერ თი ძვე ლი გაკ ვე თი ლი, რო მე ლიც აგარ-

ვალ მა შე ით ვი სა: უფ რო მე ტი ყუ რადღე ბა მი აქ ცი ოს 

თა ნამ შ რომ ლე ბის და ქი რა ვე ბას. მას შემ დეგ, რაც 

2003 წელს Cvent-მა წარ მა ტე ბის კენ სვლა იწყო, 

სა მუ შა ო ზე კო ლე ჯის ახალ კურ ს დამ თავ რე ბულ-

თა აყ ვა ნა და იწყეს. ესე ნი იყ ვ ნენ დი დი ენერ გი-

ი თა და ტექ ნი კუ რი ცოდ ნით აღ ჭურ ვი ლი, საქ მეს 

მოწყუ რე ბუ ლი ახალ გაზ რ დე ბი. ისი ნი შე და რე ბით 

იაფ სა მუ შაო ძა ლას წარ მო ად გენ დ ნენ და სუფ თა 

ფურ ც ლი დან იწყებ დ ნენ მოღ ვა წე ო ბას. „რასაც 

ეტყ ვი, ყვე ლა ფერს იჯე რე ბენ და ფიქ რო ბენ, რომ 

ეს არის ერ თა დერ თი გზა რა ი მე ამო ცა ნის შე სას-

რუ ლებ ლად“, – განმარტავს აგარ ვა ლი. ახალ მა 

თა ნამ შ რომ ლებ მა (სულ 100 ადა მი ა ნი), რომ ლე ბიც 

ვირ ჯი ნი ის უნი ვერ სი ტე ტი დან და პო ლი ტექ ნი კუ რი 

ინ ს ტი ტუ ტი დან ჯე იმს მე დი სო ნის, Penn State -ისა 

და Duke-ის უნი ვერ სი ტე ტე ბი დან ჩა მო იყ ვა ნეს, რვა 

კვი რა გა ა ტა რეს Cvent-ის უნი ვერ სი ტე ტის სას წავ-

ლო ბა ნაკ ში.

რო დე საც ბიზ ნე სი სტა ბი ლუ რი გახ და, აგარ-

ვალ მა კვლავ ფარ თოდ და იწყო აზ როვ ნე ბა. მან 

გა ყიდ ვე ბი სა და მარ კე ტინ გის ჯგუ ფე ბი გა ა ერ თი-

ა ნა – კომ პა ნი ის 1400 თა ნამ შ რომ ლი დან 600 – და 

მცი რე და სა შუ ა ლო ბაზ რის გარ შე მო და ა საქ მა 

Yahoo-ს, Marriott-ის, Visa-ს და AARP-ის კლი ენ ტე-

ბის მო სა ზი დად. 2008 და 2012 წლებ ში, Cvent-ის 

მო ნა ცე მე ბით, წლი უ რი შე მო სავ ლის მაჩ ვე ნე ბელ-

მა 34% შე ად გი ნა; გა სულ წელს, მი სი სის ტე მე ბის 

მეშ ვე ო ბით, გა რი გე ბებ ში 5 მი ლი არ დი დო ლა რი 

მო ნა წი ლე ობ და. მი სი უახ ლო ე სი (და უმ ს ხ ვი ლე-

სი) კონ კუ რენ ტი? სან - დი ე გოს Active Network-ი, 

რო მელ მაც 39 მი ლი ო ნი დო ლა რი და კარ გა 450 

მი ლი ო ნი დო ლა რის შე მო სავ ლე ბი დან ბო ლო ოთხ 

კვარ ტალ ში, – სულ ახ ლა ხან კი კერ ძო სა აქ ციო 

ფირ მას, რო მელ მაც მი სი შე ძე ნის სურ ვი ლი გა-

მოთ ქ ვა, თან ხ მო ბა გა ნუცხა და. 

2011 წელს აგარ ვალ მა კვლავ ინ ვეს ტო რებს 

მი მარ თა, ძი რი თა დად მი სი თავ და პირ ვე ლი მფარ-

ვე ლე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც დი დი ხნის გან მავ ლო-

ბა ში გა ნიც დიდ ნენ და ნაკ ლისს. მი ი ღო კი დეც 136 

მი ლი ო ნი დო ლა რის და ფი ნან სე ბა. ამ რა უნ დ ში 

Insight Venture Partners-მა მთე ლი კა პი ტა ლის ნა ხე-

ვა რი უზ რუნ ველ ყო და უარი თქვა წი ნა ზაფხუ ლის 

პირ ვე ლა დი გან თავ სე ბის აქ ცი ე ბის და ფარ ვა ზე 

(აქციების პირ ვე ლა დი გა სა ჯა რო ე ბის ხარ ჯე ბის 

ანაზღა უ რე ბა ზე).  „საქმე ბიზ ნე სის ფარ თო სფე-

როს თან გვქონ და, ისი ნი ამ ბიზ ნეს ში შე მო ვიდ ნენ, 

რო დე საც ბიზ ნე სის ეს კა ტე გო რია ჯერ კი დევ ყა-

ლიბ დე ბო და და შე მო ვიდ ნენ, რო გორც დო მი ნან ტი 

მო თა მა შე ე ბი, – ამ ბობს ჯეფ ლი ბერ მა ნი, Insight-ის 

აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი. – ეს გა ყიდ ვე ბი სა 

და მარ კე ტინ გუ ლი მან ქა ნის მსგავ სი რა მა ა“. 

 „ჩვენი შე ფა სე ბით, 103 მი ლი არ დი დო ლა რი 

იხარ ჯე ბა სას ტუმ რო ებ ში ჩა ტა რე ბულ შეხ ვედ რებ-

სა და ღო ნის ძი ე ბებ ზე“, – ამ ბობს ანა ლი ტი კო სი დე-

ბი ვონ გი Frost & Sullivan-დან. Cvent- ი იმე დოვ ნებს 

ბიზ ნე სის გა ფარ თო ე ბას მო ბი ლუ რი აპ ლი კა ცი ე ბის 

შემ ქ მ ნე ლე ბის, Seed Labs-ისა და CrowdCompass-ის 

შე ძე ნით; ასე ვე ბი ლე თე ბის და ჯავ შ ნის კომ პა-

ნი ის TicketMob-ის შეს ყიდ ვით. მან გა სუ ლი წლის 

ივ ლის ში ლონ დონ ში გახ ს ნა ოფი სი, შემ დე გი ოფი-

სის გახ ს ნა ფრან კ ფურ ტ ში იგეგ მე ბა. 

გა ფარ თო ე ბა, გარ კ ვე ულ წი ლად, ავიწ რო ებს 

საზღ ვ რებს. „დიდი ხნის შემ დეგ პირ ვე ლა და ა, რომ 

ჩვენს მო გე ბას ბა ზარ ზე წი ლის მო პო ვე ბას ვა ნაც-

ვა ლებთ“, – ამ ბობს აგარ ვა ლი. არა უშავს, მი სი 

ინ ვეს ტო რე ბი უფ რო დიდ მო მა ვალს ელი ან. პირ-

ველ მა ინ ვეს ტორ მა, სან ჯუ ბან სალ მა, 2,3 მი ლი ო ნი 

დო ლა რი და ა ბან და რამ დე ნი მე წლის გან მავ ლო-

ბა ში და, მი სი შე ფა სე ბით, 30-ჯერ მე ტი ამო ი ღო. ის 

სა კუ თარ ფულს წარ მა ტე ბის თ ვის გა მარ თულ მა რა-

თონ ში მო ნა წი ლე ო ბის სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს. 

მეწარმეები ციფრული პლატფორმები
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იარაღი

მოემზადეთ, ცეცხლი, 
დაუმიზნეთ!
TrackingPoint-ის შექმნილი 27 500-დოლარიანი 
შაშხანა ისეთი დახვეწილია, ძალიანაც რომ 
გინდოდეს, მიზანს ვერ ააცილებ. მაშ რატომღა 
უმტყუნა მიზანმა კომპანიას? 
ავტორი: არამ ბრაუნი

კ
ლი ენ ტე ბი, რომ ლებ საც სურთ Tracking 

Point-ის Precision Guided Firearm-ის 

(მაღალი სი ზუს ტის ცეცხ ლ სას რო ლი 

იარა ღი) გა მოც და მი სი შე ძე ნის მიზ ნით, 

ხში რად აკითხა ვენ ჩე იზ სა ტო ნის გა რე პო ლი-

გონს, ტე ხა სის ჰილ - ქან თ რი ში. წვე რე ბი ა ნი სა ტო-

ნი, რო მე ლიც 300 ფუნტს იწო ნის, ვე ლუ რი ბუ ნე ბის 

ბი ო ლო გი, სა ფა რის (აფრიკაში) გი დი, ძვი რად 

ღი რე ბუ ლი იარა ღის გამ ყიდ ვე ლად გა და იქ ცა. 

სა ტო ნის მი ერ მხო ლოდ 20-წუთიანი ლექ ცი ი სა და 

დე მონ ს ტ რი რე ბის ჩა ტა რე ბის შემ დეგ, ჩვე უ ლებ-

რი ვი Joes-ები (სათამაშო ჯა რის კა ცე ბის ფი გუ-

რე ბი) G.I. Joes-ად (პოპულარულ ექ შენ - ფი გუ რე ბი 

აშ შ - ში – პლას ტ მა სის ჯა რის კა ცე ბი) გა და იქ ცე ვი ან 

ხოლ მე. გა ი ხე დეთ ტე ლეს კო პურ სა მიზ ნე ში და 

მო ძებ ნეთ პა ტა რა თეთ რი წერ ტი ლი (გადაკვეთის 

წერ ტი ლი) ნა რინ ჯის ფერ დის კ ზე 1000 იარ დის 

მო შო რე ბით. შემ დეგ თი თი და ა ჭი რეთ წი თელ 

ღი ლაკს, იარა ღის სა მიზ ნე სის ტე მის ჩა სა კე ტად, 

მოს ხ ლი ტეთ ჩახ მა ხი და... არა ფე რი. იარა ღი ცო-

ტა თი გა ვან ძ რიე და და მიზ ნე ბუ ლი წერ ტი ლი დან 

გა და ვა ად გი ლე. 

კი დევ ერ თი მცდე ლო ბა და შაშ ხა ნა თვი თონ 

ის ვ რის გაფ რ თხი ლე ბის გა რე შე, ოღონდ ზუს ტად 

იმ მო მენ ტ ში, რო დე საც იდე ა ლურ და მიზ ნე ბას 

აღ წევს. ლი თო ნის მკვეთ რი ჩხა კუ ნი დარ ტყ მას 

აფიქ სი რებს. „როგორც კი ამ იარაღს ვინ მეს ხელ-

ში ააღე ბი ნებ, – ამ ბობს სა ტო ნი ფარ თო ღი მი ლით, 

– ის თვი თონ ყი დის თა ვის თავს“.

მაგ რამ ყო ველ თ ვის ასე არ იყო. პირ ველ წელს, 

სამსახურებრივი 
მოვალეობა: ტექნიკური 
ხელმძღვანელი ჯონ 
ლუფერი იძულებული 
იყო გენერალური 
დირექტორის 
მოვალეობები 
შეესრულებინა.
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მეწარმეები იარაღი

რო დე საც TrackingPoint-ი გა იხ ს ნა, სე რი ო ზულ მა 

გა უ გებ რო ბამ მას დი დი დარ ტყ მა მი ა ყე ნა, უკან 

და ხია და აურ ზა უ რი ატე ხა კომ პა ნი ის ხელ მ ძღ-

ვა ნე ლო ბა ში. ტე ხა სის ქა ლაქ პფლუ გერ ვილ ში 

მდე ბა რე კომ პა ნია აცხა დებს, რომ ამ ჟა მად 

ყვე ლა პრობ ლე მა მოგ ვა რე ბუ ლი ა. „ნდობა და 

სი ზუს ტე ის თვი სე ბე ბი ა, რომ ლე ბიც ამ კომ პა ნი ას 

ახა სი ა თებს“, – ამ ბობს გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო-

რის მო ვა ლე ო ბე ბის შემ ს რუ ლე ბე ლი, 50 წლის ჯონ 

ლუ პე რი, რო მე ლიც ამ თა ნამ დე ბო ბა ზე ნო ემ ბერ-

ში და ნიშ ნეს. მას, რო გორც ამ შაშ ხა ნის ერ თ -ერთ 

შემ ქ მ ნელს, ეს თა მა შიც უნ და ეთა მა შა და მო ე გო... 

ან წა ე გო. 

კომ პა ნი ის დამ ფუძ ნებ ლის, ჯონ მაკ ჰე ი-

ლის გან, მი სი მე გობ რე ბი სა და კომ პა ნია Austin 

Ventures-ისგან 35 მი ლი ო ნი დო ლა რის და ფი ნან-

სე ბით ზურ გ გა მაგ რე ბულ მა TrackingPoint-მა 2013 

წე ლი წარ მა ტე ბით და იწყო. კომ პა ნი ამ იარა ღის 

სა მი ვერ სია გა მო ი ტა ნა გა სა ყი დად, რო მელ თა 

ფა სი $22 500-სა და $27 500-ის ის ფარ გ ლებ ში 

მერ ყე ობ და. მათ შე სა ხებ გა და ღე ბულ მა ვი დე ოკ-

ლი პებ მა მა შინ ვე პო პუ ლა რო ბა მო ი პო ვა ინ ტერ-

ნეტ ში. მნახ ველ თა რიცხ ვ მა მი ლი ონს მი აღ წი ა. 

ეს იყო ოთხი YouTube-ის კლი პი. პო პუ ლა რო ბის 

ასე სწრა ფად მო პო ვე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად 

გან პი რო ბე ბუ ლი იყო იმ დახ მა რე ბით, რო მელ საც 

ამ იარა ღის გულ შე მატ კი ვა რი მდი და რი ბი ჭე ბი 

უწევ დ ნენ კომ პა ნი ას. მათ ამ იარა ღის შე ძე ნის 

სურ ვი ლი ჰქონ დათ (გუბერნატორი რიკ პე რიც მი-

სი დი დი ფა ნი ა); პო პუ ლა რო ბის ზრდას იარა ღის 

მო წი ნა აღ მ დე გე გაბ რა ზე ბუ ლი ბრბოს ემო ცი ებ-

მაც შე უწყო ხე ლი. 

მაგ რამ ამ საქ მის და საწყი სი არ ც თუ ისე მშვი-

დი აღ მოჩ ნ და. TrackingPoint-სთვის ძალ ზე რთუ ლი 

იყო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა იმას თან და კავ-

ში რე ბით, თუ ვინ იქ ნე ბო და მი სი პრო დუქ ცი ის 

მომ ხ მა რე ბელ თა სა მიზ ნე ჯგუ ფი – სამ ხედ რო ე ბი 

თუ მდი და რი ენ თუ ზი ას ტე ბი? ეს ყოყ მა ნი და პრო-

დუქ ტ ში არ სე ბუ ლი ნაკ ლი აღ მოჩ ნ და იმის მი ზე ზი, 

რომ გა სულ წელს 7 მი ლი ო ნი დო ლა რის შე მო სა-

ვალ ზე კომ პა ნი ას ჰქონ და და ნა კარ გი, რომ ლის 

სი დი დე არ მჟღავ ნ დე ბა. 

კომ პა ნია TrackingPoint-ი შე იქ მ ნა ხე ლი დან 

გაშ ვე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის ნი ა დაგ ზე – ფაქ-

ტობ რი ვად, მი სი შექ მ ნის ინი ცი ა ტი ვა აც დე ნი ლი 

ნას რო ლით და იწყო. 58 წლის მაკ ჰე ი ლი დროს ნა-

დი რო ბა ში ატა რებ და, მას შემ დეგ, რაც მან ოთხი 

მა ღალ სიჩ ქა რი ა ნი ქსე ლი და ინ ტერ ნეტ კომ პა ნი-

ე ბი ისეთ კომ პა ნი ებს მიჰ ყი და, რო გო რი ცაა Cisco 

და ძვე ლი Compaq-ი. ხუ თი წლის წინ, ტან ზა ნი ა ში 

მოგ ზა უ რო ბი სას, ის კვალ ში ჩა უდ გა ტომ სო ნის 

ქურ ციკს და 350 იარ დ ზეც კი მი უ ახ ლოვ და მას. 

ტყვი ის მო სახ ვედ რად ეს საკ მა ოდ ახ ლო მან ძი ლი 

იყო. „ჩემი ცენ ტ რა ლუ რი ნერ ვუ ლი სის ტე მა ხელს 

მიშ ლი და, რომ იარა ღი საკ მა რი სად მყა რად 

მჭე რო და ხელ ში“, – იხ სე ნებს ის. ტყვია ააცი ლა 

და სა ფა რი ში არ და დე გე ბის დარ ჩე ნი ლი ნა წი ლი 

სულ ამა ზე წუ წუნ ში გა ა ტა რა. შინ დაბ რუ ნე ბის თა-

ნა ვე ის იარა ღის ტექ ნი კო სის სა ნა ხა ვად წა ვი და 

ოს ტინ ში. 

ლუ ფე რის ელექ ტ რო ნუ ლი დი ზა ი ნის ფირ მას 

შექ მ ნი ლი ჰქონ და პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის 

დი ზა ი ნი Siemens-ის სა კა ბე ლო ტე ლე ფო ნე ბის 

პირ ვე ლი მო დე ლე ბის თ ვის და Motorola-ს DVR-ის 

(ციფრული ვი დე ო ჩამ წე რე ბი) კო ლო ფის თ ვის. 

იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ მაკ ჰე ილს ზე ი ა რა-

ღის შექ მ ნა მხო ლოდ იმ მიზ ნით სურ და, რომ თვი-

თონ გა მო ე ყე ნე ბი ნა, ლუ ფერ მა შექ მ ნა სა პი ლო ტე 

მო დე ლი (ლეპტოპთან მი ერ თე ბუ ლი Remington-ის 

სა ნა დი რო შაშ ხა ნა). მაგ რამ იმ დე ნად კარ გი 

შე დე გი მი ი ღეს, რომ ამ გა მო გო ნე ბა ში ორი ვემ 

ბიზ ნე სის შე საძ ლებ ლო ბა და ი ნა ხა. ლუ ფერ მა მი-

ა ტო ვა მა ღა ზი ა, 11 თა ნამ შ რო მე ლი თან წა იყ ვა ნა 

და მაკ ჰე ილ თან ერ თად ახა ლი ბიზ ნე სი წა მო იწყო 

იმ იმე დით, რომ ყვე ლა და ნა ხარჯს აინაზღა უ რებ-

და – „ჯონმა მი ლი არდ დო ლარ ზე უფ რო ძვი რად 

ღი რე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბი გა ყი და, რომ ლე ბიც მი სი 

და არ სე ბუ ლი იყო“. 

ამ იარა ღის გან მას ხ ვა ვე ბე ლი ნიშ ნე-

ბია მი სი სა მიზ ნე და სას ხ ლე ტი მე ქა ნიზ მე ბი. 

TrackingPoint-ი არ აწარ მო ებს 300 Winchester 

Magnum-ის შაშ ხა ნას; ის აქ Surgeon Rifles of 

Prague-დან (ოკლაჰომა) ჩა მო დის. სა მიზ ნეს 

აქვს ლა ზე რუ ლი მან ძილ სა ზო მი, გი როს კო პე ბი. 

აქ სე ლე რო მეტ რი ანუ ვიბ რა ცი ის ამ სახ ვე ლი და 

მაგ ნი ტო მეტ რი ზო მა ვენ იმას, თუ რამ დე ნად ამოძ-

რა ვებს მსრო ლე ლი იარაღს. გა ი ხე დეთ გა მა დი დე-

ბელ 14,6-მეგაპიქსელიან კა მე რა ში და რო დე საც 

შე არ ჩევთ სა მიზ ნეს, და ა ფიქ სი რეთ (მას აქვს 

რო გორც სტა ცი ო ნა რუ ლი ფორ მა ტი, ასე ვე მოძ-

რა ვი ფორ მა ტი) ან სხვა შემ თხ ვე ვა ში, ციფ რუ ლი 

სიგ ნა ლის პრო ცე სო რი წამ ში 54-ჯერ ით ვ ლის გან-

ტო ლე ბას იმი სათ ვის, რომ ცეცხ ლის გახ ს ნის თ ვის 

სა უ კე თე სო დრო იპო ვოს. მას ში ჩა მონ ტა ჟე ბუ ლი 
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Linux-ზე და ფუძ ნე ბუ ლი Wi-Fi-ით კი შე გიძ ლი ათ 

მიმ დი ნა რე ნა დი რო ბის პრო ცე სის პირ და პი რი 

ტრან ს ლა ცია მო ახ დი ნოთ თქვენს iPad-ზე. 

მაგ რამ ის მის კითხ ვა: ვინ იყი დის ასეთ დახ-

ვე წილ და ძვი რად ღი რე ბულ სა თა მა შოს? „ჩვენ 

ზუს ტად არ ვი ცო დით, სად უნ და ყო ფი ლი ყო ამ 

ტექ ნო ლო გი ის ბა ზა რი“, – ამ ბობს ლუ ფე რი. ფორტ 

ბე ნინ გ ში გან ლა გე ბუ ლი ჯა რის თ ვის ჩა ტა რე ბულ-

მა პრე ზენ ტა ცი ამ გარ კ ვე უ ლი ინ ტე რე სი აღ ძ რა. 

აშ შ -ის არ მი ას აქვს არ შეს რუ ლე ბუ ლი შეკ ვე თა 

რამ დე ნი მე შაშ ხა ნა ზე (სამხედროებმა უარი 

თქვეს კო მენ ტა რის გა კე თე ბა ზე), მაგ რამ რად გან 

პენ ტა გონ მა უსას რუ ლოდ გა ა ჭი ა ნუ რა მო ფიქ-

რე ბის დრო, TrackingPoint-მა გა დაწყ ვი ტა, რომ 

მყიდ ვე ლე ბი ყველ გან მო ე ძებ ნა, გან სა კუთ რე ბით 

კი მო ნა დი რე თა 13,7-მილიონიან კონ ტინ გენ ტ ში. 

ბევ რ მა ეს თო ფი ვი დე ოკ ლი პე ბის, იარა ღის შე-

სა ხებ ბლო გე ბი სა და წამ ყ ვა ნი მსოფ ლიო გა მო ცე-

მე ბის სა შუ ა ლე ბით აღ მო ა ჩი ნა. იარა ღის ამ ხა ზის-

თ ვის რეკ ლა მის გა სა კე თებ ლად TrackingPoint-ის 

სამ მა გამ ყიდ ველ მა სპე ცი ა ლუ რი საპ რე ზენ ტა ციო 

ტუ რი ჩა ა ტა რა იარა ღი სა და სა ფა რის კლუ ბებ ში 

მთე ლი ტე ხა სის გარ შე მო (რომელშიც 10 მი ლი ო ნი 

ოჯა ხი დან ნა ხე ვა რი ცეცხ ლ სას რო ლი იარა ღის 

მფლო ბე ლი ა) და ლას - ვე გას ში, რომ ლის დრო-

საც სას რო ლო შოუ მო აწყო. მათ ასე ვე მო აწყ ვეს 

ამ იარა ღის თ ვის მიძღ ვ ნი ლი საქ ველ მოქ მე დო 

ღო ნის ძი ე ბა Nascar-ის მაგ ნა ტის, რი ჩარდ ჩილ დ-

რე სის ვე ნახ ში. სხვა სა ხის სა რეკ ლა მო ღო ნის-

ძი ე ბე ბის ჩა ტა რე ბა შე უძ ლე ბე ლი იყო, რად გან, 

მა გა ლი თად, Google-ი არა სო დეს და დებს ცეცხ-

ლ სას რო ლი იარა ღის რეკ ლა მას მის AdWords-ის 

პროგ რა მა ში. 

და ინ ტე რე სე ბუ ლი მომ ხ მა რე ბე ლი იწყებს ინ-

ტერ ნეტ ში გან თავ სე ბუ ლი ან კე ტის შევ სე ბას. უკ ვე 

2000 კაც მა შე ი ტა ნა გა ნაცხა დი, რაც აშ შ -ის $4 

მი ლი არ დი ა ნი კო მერ ცი უ ლი იარა ღი სა და საბ რ-

ძო ლო მა სა ლის ინ დუს ტ რი ის უმ ცი რე სი ნა წი ლი ა. 

გან მ ცხა დებ ლე ბის და ახ ლო ე ბით ნა ხე ვარს გა ნი-

ხი ლა ვენ მას შემ დეგ, რაც Google-სა და Trulia-ს 

თა ნამ შ რომ ლე ბი იპო ვი ან ინ ფორ მა ცი ას მო მა ვა-

ლი კლი ენ ტე ბის შე სა ხებ და კვლა დაკ ვალ მიჰ ყ ვე-

ბი ან მათ სა ზო გა დო ებ რი ვი ჩა ნა წე რე ბის მეშ ვე ო-

ბით. „თუ ვინ მეს აქვს 600 000-დოლარიანი სახ ლი 

და BMW, ისი ნი კარ გი კან დი და ტე ბი არი ან“, 

– ამ ბობს სა ტო ნი. ნაკ ლე ბად მდი დარ მყიდ ვე ლებს 

მო ნა ცემ თა ბა ზა ში ათავ სე ბენ უფ რო მოგ ვი ა ნე-

ბით გან სა ხილ ვე ლად, რო დე საც TrackingPoint-ი 

შეს თა ვა ზებს უფ რო იაფ ფა სი ან მო დე ლებს. 

მყიდ ვე ლის მი ერ სა ფა სუ რის გა დახ დის შემ დეგ 

კომ პა ნია ახორ ცი ე ლებს ინ ფორ მა ცი ის შე მოწ-

მე ბას და იარაღს ლი ცენ ზი რე ბულ დი ლერ თან 

გზავ ნის კლი ენ ტის თ ვის მი სა წო დებ ლად. 

შარ შან, შე მოდ გო მა ზე, იარაღ თან და კავ ში-

რე ბით პრობ ლე მებ მა იჩი ნეს თა ვი, რო დე საც 

კლი ენ ტებ მა სა კუ თა რი უკ მა ყო ფი ლე ბის ამ სახ-

ვე ლი ვი დე ო ე ბი გა მო უგ ზავ ნეს კომ პა ნი ას. უმე-

ტე სო ბა, უკი დუ რე სად ცხე ლი და უკი დუ რე სად 

ცი ვი რე გი ო ნე ბი დან, სი ზუს ტეს თან და კავ ში რე-

ბულ მარცხს უჩი ო და. კომ პა ნი ის გე ნე რა ლურ 

დი რექ ტო რად და ნიშ ვ ნი დან მხო ლოდ ექ ვ სი 

თვის თავ ზე, იასონ შობ ლი, Remington-ის ვი ცე- 

პ რე ზი დენ ტი, რო მე ლიც მაკ ჰე ილ მა შე არ ჩია ამ 

თა ნამ დე ბო ბის თ ვის, სამ სა ხუ რი დან და ითხო-

ვეს და ის ლუ ფერ მა შეც ვა ლა. მან გა ნა ახ ლა 

სუფ თა ოთა ხი და ინ ს ტ რუქ ცია ჩა უ ტა რა დი ზა-

ი ნე რებს იმის შე სა ხებ, თუ რო გორ უნ და შე ეს-

წო რე ბი ნათ ოპ ტი კუ რი სის ტე მა სხვა დას ხ ვა 

პრიზ მის და მა ტე ბით, რომ ლე ბიც უფ რო მა ღალ 

ტემ პე რა ტუ რულ სტა ბი ლუ რო ბას იძ ლე ოდ ნენ 

შე დე გად. ამით, რო გორც ჩანს, გა და იჭ რა ეს 

პრობ ლე მა. ახ ლა, სა ნამ კლი ენტს გა უგ ზავ ნი ან, 

ყო ვე ლი 20 პრო დუქ ტი დან ერთს ამოწ მე ბენ, მა-

შინ, რო დე საც ად რე ყო ვე ლი 100-დან მხო ლოდ 

ერ თი მოწ მ დე ბო და. 

მო მა ვალ ში რა გეგ მე ბი აქვთ? ვან ჰეს ტი, 

რო მე ლიც პრო დუქ ტის შე მუ შა ვე ბას უწევს 

ზე დამ ხედ ვე ლო ბას, დე ბი უ ტი რე ბას უკე თებს 

კომ პი უ ტე რუ ლი მარ თ ვის მქო ნე, შე და რე ბით 

და ბალ ფა სი ან ნა ხევ რად ავ ტო მა ტურ შაშ ხა ნას. 

იდე ა ლუ რი მომ ხ მა რე ბე ლი: ირემ სა და მცი რე 

ზო მის მღრღნე ლებ ზე მო ნა დი რე ე ბი. მაგ რამ 

Amazon-ის უმაღ ლე სი სა ი დუმ ლო პრო ექ ტე ბის 

ლა ბო რა ტო რი ე ბი დან მო სულ ჰეს ტის კი დევ ერ-

თი მო მავ ლის კონ ცეფ ცია აქვს. მის ოფის ში ინა-

ხე ბა დის ტან ცი უ რად მარ თ ვა დი თვით მოძ რა ვი 

ხელ საწყო, რაც, შე საძ ლო ა, საფ რე ნი აპა რა ტე-

ბის ხელ საწყოს სა ფუძ ვე ლი იყოს, რო მელ საც 

შე უძ ლია თა მა შის ვი დე ო ჩა ნა წე რი ქვე მოთ, 

დე და მი წა ზე მო ნა დი რის iPad-ზე გა დას ცეს. 

მთე ლი ეს ფუ ტუ რის ტუ ლი მა სა ლა შე სა ნიშ-

ნა ვი ა, მაგ რამ პირ ველ რიგ ში, TrackingPoint-მა 

არაფ რით არ უნ და და უშ ვას, რომ იარაღ მა 

უმ ტყუ ნოს. 

ტენდენციები

რაზე საუბრობს forbes.comის 55 
მილიონი მომხმარებელი? ამის უკეთ 
გასარკვევად თვალი გადაავლეთ ქვემოთ 
მოცემულ ტექსტს ან აკრიფეთ შემდეგი 
მისამართი: ForbeS.com/enTrepreneUrS

იდეა 
პაციენტების კმაყოფილება
აქ მო ცე მუ ლია ინო ვა ცი უ რი იდეა სა ა-

ვად მ ყო ფო ე ბი სა და ჯან დაც ვის პრო-

ვა ი დე რე ბის თ ვის: მო ე ქე ცით თქვენს 

პა ცი ენ ტებს ისე, რო გორც კლი ენ ტებს 

– იმა ვე მკაც რად ფო კუ სი რე ბუ ლი 

ყუ რადღე ბით, რო გორც ამას Amazon-ი 

აკე თებს.  

პიროვნება 
ფილ ბოზუა 
როკ მუ სი კო სი ელექ ტ რი კო სად იქ ცა, 

რო დე საც შექ მ ნა LIFX, Wi-Fi-ის მქო ნე 

სი ნათ ლის დი ო დუ რი ნა თუ რა, რო-

მელ საც აპ ლი კა ცია აკონ ტ რო ლებს. 

შარ შან სამ დღე ში მის მა შე მო სა ვალ-

მა შე ად გი ნა 1,3 მი ლი ო ნი დო ლა რი 

Kickstarter-ზე; ნა თუ რე ბის შემ დეგ 

პარ ტი ას ამ კვარ ტალ ში ელი ან.

კომპანია 
cOINBASE   
2013 წლის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე 

პო პუ ლა რუ ლი სტარ ტა პი. ის ეხ მა-

რე ბა 16 000 მო ვაჭ რეს Bitcoin-ებით 

(ინტერნეტის ფუ ლი) გან ხორ ცი ე ლე-

ბუ ლი გა დახ დე ბის მი ღე ბა ში – მან 

მი ი ღო 25 მი ლი ო ნი დო ლა რი Series 

B-ს რა უნ დ ში, რო მელ საც ან დ რე სენ 

ჰო რო ვი ცი ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და. 
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უოლ-სტრიტის 
გარდაქმნა
ბედისწერის წყალობით, სერჯო ერმოტი UBS-ის აღმასრულებელი 
დირექტორი გახდა, მაგრამ მან ნამდვილად ჯეკპოტი მოხსნა, 
როდესაც აღმოაჩინა, რომ მისი ყოფილი უფროსი უკვე აწარმოებდა 
პრობლემური ბანკის შეძლებული ადამიანების აქტივების მართვის 
გიგანტად გარდაქმნას.
ავტორი: ჰალა ტურიალაი

უოლ  ს ტ რიტ ზე არის ასე თი გა მო ნათ ქ ვა მი: „უკეთესია იღ ბ ლი ა ნი ადა მი ა ნი იყო, ვიდ რე კარ გი ბან-

კი რი“. და თუ არ სე ბობს იღ ბ ლი ა ნი ბან კი რი, ეს გახ ლავთ შვე ი ცა რი უ ლი ბან კის, UBS-ის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი, 

თა ვა ზი ა ნი და დახ ვე წი ლად ჩაც მუ ლი სერ ჯო ერ მო ტი.

2011 წლის აპ რილ ში ჯერ ექ ვ სი თვე არც კი იყო გა სუ ლი, რაც ის ბან კის ევ რო პის, ახ ლო აღ მო სავ ლე თი სა და აფ რი-

კის გან ყო ფი ლე ბე ბის მმარ თ ვე ლად და ი ნიშ ნა, რო ცა ლონ დო ნის UBS-ის ოფი სის არა კონ ტ რო ლი რე ბად მა სა ბირ ჟო 

მაკ ლერ მა, რამ დე ნი მე დე რი ვა ტი უ ლი გა რი გე ბის შე დე გად, $2,3 მი ლი არ დი და კარ გა. სკან და ლის გა მო ბან კის მთა ვა-

რი აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი, 67 წლის ოს ვალდ გრუ ბე ლი, იძუ ლე ბუ ლი გახ და, თა ნამ დე ბო ბი დან გა დამ დ გა რი ყო. 

ამ გ ვა რად, სრუ ლი ად მო უ ლოდ ნე ლად ერ მო ტის ჯე რი დად გა, რომ 152 წლის წინ ცი უ რიხ ში და არ სე ბუ ლი ბან კის მმარ თ-

ვე ლი გამ ხ და რი ყო. ნო ემ ბ რი დან მან და იწყო გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რის მო ვა ლე ო ბის შეს რუ ლე ბა და 2012 წლის თ ვის 

ბან კის დი რექ ტორ თა საბ ჭოს ყვე ლა ზე მა ღა ლა ნაზღა უ რე ბა დი წევ რი გახ და. კარ გი დრო – კარ გი იღ ბა ლი.

53 წლის ერ მო ტი სა უ კე თე სო ბან კი რი ა. იგი და ი ბა და შვე ი ცა რი ის იტა ლი უ რე ნო ვან კან ტონ ტი ცი ნო ში. 15 წლი სამ 

გა ი ა რა სტა ჟი რე ბა შვე ი ცა რი ის Corner Banca-ში, სა დაც აქ ცი ე ბით ვაჭ რო ბა ის წავ ლა. ძა ლი ან და ინ ტე რე სე ბუ ლი იყო სა-

ბან კო საქ მით და ბო ლომ დე შე ის წავ ლა კი დეც. ამის და მა დას ტუ რე ბე ლი სერ ტი ფი კა ტი აიღო შვე ი ცა რი ა ში, შემ დეგ კი 

მე ნეჯ მენ ტ ში ოქ ს ფორ დის მა გის ტ რის ხა რის ხი და იმ სა ხუ რა. 1987 წელს ის და ი ქი რა ვა Merrill Lynch-მა. მომ დევ ნო 16 

წე ლი ნი უ -ი ორ კის, ევ რო პი სა და აზი ის გან ყო ფი ლე ბებ ში კა რი ე რულ კი ბე ზე აღ მას ვ ლის პე რი ო დი იყო. ბო ლოს და ბო-

ლოს, ის სა ერ თა შო რი სო კა პი ტა ლის გან ყო ფი ლე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი გახ და. მომ ხიბ ვ ლელ მა და სიმ პა თი ურ მა, ჰო ლი-

ვუ დის ვარ ს კ ლა ვის გა რეგ ნო ბის მქო ნე ერ მო ტიმ წარ მა ტე ბით გა მო ი ყე ნა Merrill-ში მი ღე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბა, იტა ლი ის 

უმ ს ხ ვი ლე სი კერ ძო ბან კის, UniCredit-ის მთა ვა რი აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რის მო ად გი ლის თა ნამ დე ბო ბა ზე და 

რად გა ნაც იგი მთა ვარ აღ მას რუ ლე ბელ დი რექ ტო რად არ და ი ნიშ ნა, ამი ტომ UBS-ის ევ რო პის, ახ ლო აღ მო სავ ლე თი სა 

და აფ რი კის გან ყო ფი ლე ბე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი გახ და.

იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, თუ რო გორ მდგო მა რე ო ბა ში იმ ყო ფე ბო და 2011 წელს მსოფ ლი ოს ფი ნან სუ რი სამ სა ხუ-

რე ბი, შე იძ ლე ბა ვი ფიქ როთ, რომ ევ რო პუ ლი ბან კის მმარ თ ვე ლად და ნიშ ვ ნა უფ რო წყევ ლა იყო, ვიდ რე გა მარ თ ლე ბა. ფ
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მეწარმეები – ბირჟა

ფი ნან სურ მა კრი ზის მა ევ რო პის ბან კე ბი 

გა ა ნად გუ რა. მა თი უმ რავ ლე სო ბა დღე-

საც თა ვი სი ბუ ღალ ტ რუ ლი ბა ლან სე ბის 

მო წეს რი გე ბი თა და და ვა ლი ა ნე ბე ბის 

გას წო რე ბი თაა და კა ვე ბუ ლი. ერ მო ტის 

ისევ გა უ მარ თ ლა.

ეს გა მო ი ხა ტა იმა ში, რომ მი სი ყო ფი-

ლი უფ რო სი და მას წავ ლე ბე ლი Merrill 

Lynch-დან, რო ბერ მაკ კე ნი, უკ ვე იყო და-

კა ვე ბუ ლი აშ შ - ში შვე ი ცა რი უ ლი ბან კის 

ოპე რა ცი ე ბის რე ორ გა ნი ზე ბით. 55 წლის 

მაკ კე ნი Merrill-ში 26 წე ლი მუ შა ობ და, 

ჯერ – კო მერ ცი ულ გან ყო ფი ლე ბა ში, 

ბო ლოს კი 18 ათა სი კონ სულ ტან ტი თა და 

ბრო კე რით და კომ პ ლექ ტე ბულ გან ყო-

ფი ლე ბას ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და. ეს ორი 

კა ცი ერ თ მა ნეთს კარ გად იც ნობ და. 

1996 წელს მაკ კენ მა 36 წლის ერ მო ტი 

Merrill-ის გა ურ კ ვე ველ ოპე რა ცი ებს 

მო ა შო რა, ნი უ -ი ორ კ ში გა და იყ ვა ნა და 

მის დე რი ვა ტი უ ლი ვაჭ რო ბის სა ერ თა-

შო რი სო გან ყო ფი ლე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე-

ლად დანიშვნას შე უწყო ხე ლი. ერ მო ტი 

მომ დევ ნო ექვს წე ლი წადს მაკ კენ თან 

მუ შა ობ და. „ის კარ გი მას წავ ლე ბე ლი 

იყო“, – იხ სე ნებს ერ მო ტი. 

იმ დრო ის თ ვის, რო დე საც ერ მო ტიმ 

UBS-ში მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბა და ი კა ვა, 

მაკ კე ნი უკ ვე ორი წე ლი წა დი იყო, რაც 

ბან კის გან ყო ფი ლე ბას ქმნი და. მას გა უ-

მარ თ ლა: ამე რი კა ში UBS-ის შეძ ლე ბუ ლი 

ადა მი ა ნე ბის აქ ტი ვე ბის მარ თ ვა კარ გად 

იყო აწყო ბი ლი, რაც ერ მო ტის ზრდის 

სა შუ ა ლე ბას აძ ლევ და, მა შინ რო დე საც 

მი სი გუნ დი სა რის კო სა ინ ვეს ტი ციო სა-

ბან კო აქ ტი ვებს იცი ლებ და.

მომ დევ ნო სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში 

UBS-ის შეძ ლე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის აქ ტი-

ვე ბის მარ თ ვის მთლი ან მა ოპე რა ცი ებ მა 

ახა ლი კლი ენ ტე ბის გან წმინ და $137 მი-

ლი არ დი მო ი ზი და. დღე ი სათ ვის ეს არის 

მსოფ ლი ოს უმ ს ხ ვი ლე სი კერ ძო ბან კი 

და მი სი აქ ტი ვე ბი $1,7 ტრი ლი ონს შე ად-

გენს. 2013 წელს ბან კი ვა რა უ დობ და $3,8 

მი ლი არ დის მი ღე ბას $31,6 მი ლი არ დი 

შე მო სავ ლის გან. UBS-ი ძლი ე რი ბან კი ა. 

Basel III-ის კა პი ტა ლის მი მართ არ სე ბუ-

ლი მოთხოვ ნე ბის თა ნახ მად, UBS-მა  

უკ ვე გა და ა ჭარ ბა თა ვის მი ზანს და ჩვე-

უ ლებ რი ვი აქ ცი ე ბის თა ნა ფარ დო ბის 

დო ნემ 11,9% შე ად გი ნა.

იმ დროს, რო დე საც მაკ კე ნი და მი სი 

პარ ტ ნი ო რი ამე რი კის ფარ გ ლებს გა რეთ, 

იურგ ზელ ტ ნე რი, აფარ თო ებ დ ნენ შეძ ლე-

ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის აქ ტი ვე ბის მარ თ ვის 

ბიზ ნესს, ბან კი მნიშ ვ ნე ლო ვან შემ ცი-

რე ბას გა ნიც დი და. 2012 წელს UBS-მა 

გა მო აცხა და სა ინ ვეს ტი ციო სა ბან კო 

გან ყო ფი ლე ბის 10 000 თა ნამ შ რომ ლის 

გა თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ და მან უკ ვე 

და ი წუ ნა თა ვი სი ვე სა ბუ ღალ ტ რო ბა ლან-

სის $300 მი ლი არ დ ზე მე ტი ღი რე ბუ ლე-

ბის სა რის კო აქ ტი ვე ბი.

„ბევრი ამ ბობ და, რომ შემ ცი რე ბე-

ბი არ შე უწყობ და ხელს ბან კის ზრდას, 

მაგ რამ ჩვენ გა ვა ჩუ მეთ ჩვე ნი კრი ტი კო-

სე ბი, – ამ ბობს ერ მო ტი შეძ ლე ბუ ლი ადა-

მი ა ნე ბის აქ ტი ვე ბის მარ თ ვის სა ბან კო 

სტრა ტე გი ა ზე სა უბ რი სას. – მით უმე ტეს, 

რომ ამას ემა ტე ბა სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი და 

კა პი ტალ და ბან დე ბის ნაკ ლე ბად მომ-

თხოვ ნი სა ინ ვეს ტი ციო ბან კი“.

რო გორც ტრე ი დე რი, ერ მო ტი ახორ-

ცი ე ლებ და ალ ბათ ყვე ლა ზე დახ ვე წილ 

საქ მი ა ნო ბას სა ფი ნან სო მომ სა ხუ რე ბის 

სფე რო ში. ის ამ ცი რებს და მო კი დე ბუ ლე-

ბას კა პი ტა ლის მომ თხოვნ და რთუ ლი 

რე გუ ლა ცი ე ბის მქო ნე ისეთ საქ მი ა ნო-

ბებ ზე, რო გო რიც არის ვაჭ რო ბა და სა ინ-

ვეს ტი ციო სა ბან კო საქ მე და სწრა ფად 

გა და დის ნაკ ლე ბად სა რის კო საქ მი ა ნო-

ბა ზე, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს ნაკ ლებ, 

მაგ რამ უფ რო მყარ შე მო სა ვალს.

აქ გა მო ი ყე ნე ბა მარ ტი ვი მა თე მა-

ტი კა: მსოფ ლი ო ში აქ ტი ვე ბის მარ თ ვის 

უმ ს ხ ვი ლე სი მე ნე ჯე რის BlackRock-ის აქ-

ცი ე ბი იყი დე ბა ფა სი სა და შე მო სავ ლის 

20-იანი თა ნა ფარ დო ბით. მსოფ ლი ოს 

წამ ყ ვა ნი სა ინ ვეს ტი ციო ბან კის, Gold-

man Sachs-ის ეს მო ნა ცე მი 11 შე ად გენს. 

ბო ლო ათ წე ლი წად ში BlackRock-ის 

აქ ცი ე ბი თით ქ მის 500%-ით გა ი ზარ და, 

Goldman-ის – 79%-ით, მაგ რამ UBS-სა და 

Bank of America-ს მსგავ სი მსხვი ლი დი-

ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი ბან კე ბის აქ ცი ე ბის 

თით ქ მის 50% და ე ცა.

ათი წლის წინ UBS-ი იყო ისე თი ვე 

პო ზი ცი ა ზე, რო გორ ზეც გერ მა ნუ ლი 

Deutsche Bank-ი და სა ბუ ღალ ტ რო ბა-

ლან სის აქ ტი ვე ბის კუთხით, რომ ლე ბიც 

$850 მი ლი არდს შე ად გენ და, მე სა მე 

ად გილ ზე იყო მსოფ ლი ოს ბან კებს შო-

რის. Citigroup-ი და იაპო ნუ რი Mizuho 

იყოფ დ ნენ პირ ველ და მე ო რე ად გი ლებს 

და თი თო ე უ ლის აქ ტი ვე ბი თით ქ მის  

$1 ტრი ლი ონს შე ად გენ და. დღე ი სათ-

ვის UBS-ი 1,2-ტრილიონიანი სა ბან კო 

აქ ტი ვე ბით ტოპ -ო ცე ულ შიც კი ვერ შე-

დის. პირ ველ ად გილს იკა ვებს ჩი ნე თის 

Industrial & Commercial Bank-ი, რომ ლის 

სა ბან კო აქ ტი ვე ბი $3 ტრი ლი ონს უდ რის, 

Deutsche Bank-ი $2,4 ტრი ლი ო ნით მერ ვე 

ად გილ ზე ა, თუმ ცა დღეს სა ბან კო სექ-

შვეიცარიელი ბანკირების 
ამერიკაში გადარჩენისთვის 
რობერტ მაკკენმა გოლფი 
დაივიწყა.
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ტორ ში აქ ცი ე ბის მო ცუ ლო ბა არ არის რე-

ლე ვან ტუ რი; ნამ დ ვი ლი ბრძო ლა მი დის 

მსოფ ლი ოს $135-ტრილიონიანი კერ ძო 

კა პი ტა ლის გა კონ ტ რო ლე ბა ზე. ჩი ნე თი სა 

და სხვა გან ვი თა რე ბა დი ეკო ნო მი კე ბის 

გამ დიდ რე ბის წყა ლო ბით, ეს თან ხა კი-

დევ უფ რო გა იზ რ დე ბა.

რა თქმა უნ და, შვე ი ცა რი ის ყო ფი ლი 

Union Bank-ი დი დი ხნის მან ძილ ზე იყო 

კერ ძო ბან კის სექ ტო რის ანუ შეძ ლე ბუ-

ლი ადა მი ა ნე ბის აქ ტი ვე ბის მარ თ ვის 

მთა ვა რი მო თა მა შე. დღეს დღე ო ბით 

კომ პა ნი ის ამე რი კის ფარ გ ლებს გა რეთ 

მცხოვ რე ბი კლი ენ ტე ბის დი დი წი ლი მო-

დის ევ რო პა ზე და ამ გან ყო ფი ლე ბას  

46 წლის ზელ ტ ნე რი მარ თავს. მაკ კე-

ნის აქ ტი ვე ბის მარ თ ვის გან ყო ფი-

ლე ბა UBS-ს მი უ ერ თ და 2000 წელს, 

PaineWebber-ის შე ძე ნის შემ დეგ.

2011 წელს, კომ პა ნი ა ში მოს ვ ლის 

შემ დეგ, ერ მო ტის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე 

ჭკვი ა ნუ რი სვლა იყო UBS-ის ამე რი კი-

დან გა მოს ვ ლა ზე უარის თქმა, მი უ ხე და-

ვად იმი სა, რომ უოლ - ს ტ რიტ ზე და ჟი ნე-

ბით სა უბ რობ დ ნენ იმა ზე, რომ სა კუ თარ 

ქვე ყა ნა ში კონ ცენ ტ რი რე ბა ბან კის თ ვის 

უფ რო მი ზან შე წო ნი ლი იქ ნე ბო და. 

ფაქ ტობ რი ვად, მკვეთ რი ნა ბი ჯის 

გა დად გ მის გა რე შე, ერ მო ტიმ მაკ კენს 

აქ ტი ვე ბის მარ თ ვის სფე რო ში თა ნამ შ-

რო მელ თა შერ ჩე ვი სა და და ქი რა ვე ბის 

მთლი ა ნი უფ ლე ბა გა დას ცა. ერ მო ტი 

ამ ბობს: „თუ ჩვენ თავს ვთვლით შეძ ლე-

ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის აქ ტი ვე ბის მარ თ ვის 

მსოფ ლი ოს სა უ კე თე სო კომ პა ნი ად, 

მა შინ შე უძ ლე ბე ლი ა, არ ვი ყოთ ძლი ე რი 

მო თა მა შე მსოფ ლი ოს უდი დეს ამე რი-

კულ ბა ზარ ზე“.

რო დე საც 2009 წელს მაკ კე ნი UBS-ის 

შეძ ლე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის აქ ტი ვე ბის 

მარ თ ვის ამე რი კუ ლი გან ყო ფი ლე ბის 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლი გახ და, UBS-ი კარ გავ და 

მრჩე ვე ლებ საც და აქ ტი ვებ საც. წი ნა სამ 

წე ლი წად ში ბრო კერ თა რიცხ ვი 8,248- 

დან 6,796- მდე შემ ცირ და, გა ტა ნი ლ იქ ნა 

კლი ენ ტ თა $32 მი ლი არ დის აქ ტი ვე ბი. 

გან ყო ფი ლე ბის და ნა კარ გი თით ქ მის 

$900 მი ლი ონს აღ წევ და.

ამა ზე უარე სი იყო მუდ მი ვი დარ ტყ მე-

ბი ბან კის რე პუ ტა ცი ა ზე, რაც აში ნებ და 

პო ტენ ცი ურ მომ ხ მა რებ ლებ სა და კარგ 

თა ნამ შ რომ ლებს. 2008 წელს, გა და სა-

ხა დე ბის თა ვი დან აცი ლე ბის სქე მის 

გა მო, UBS-ის და პი რის პი რე ბა ჰქონ-

და ფე დე რა ლებ თან. ბან კი იძუ ლე ბუ-

ლი გახ და $780 მი ლი ო ნი გა და ე ხა და 

და ფაქ ტობ რი ვად აღი ა რა, რომ მი სი 

ფი ნან სუ რი კონ სულ ტან ტე ბი გა და სა ხა-

დებ თან და კავ ში რე ბულ თაღ ლი თო ბებს 

ახორ ცი ე ლებ დ ნენ და თა ვი ანთ ამე რი-

კელ კლი ენ ტებს საზღ ვარ გა რეთ ფუ ლის 

შე ნახ ვა ში ეხ მა რე ბოდ ნენ.

ისე ვე რო გორც Merrill-ს, UBS-საც 

ჰქონ და ტოქ სი კუ რი, მა ღალ რის კი ა ნი 

და ვა ლი ა ნე ბე ბი. ბო ლოს და ბო ლოს, ის 

იძუ ლე ბუ ლი გახ და, აუქ ცი ო ნის ფა სად, 

$22 მი ლი არ დად გა მო ეს ყი და საკ რე დი-

ტო კრი ზი სის დროს გა უ ფა სუ რე ბუ ლი 

ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბი. შემ დეგ მოხ და 

არა კონ ტ რო ლი რე ბად სა ბირ ჟო მაკ ლერ-

თან და კავ ში რე ბუ ლი სკან და ლი, რომ-

ლის გა მოც გრუ ბელ მა თა ნამ დე ბო ბა 

და კარ გა. 2012 წელს კი გა მო აშ კა რავ და, 

რომ ბან კი მო ნა წი ლე ობ და საპ რო ცენ ტო 

გა ნაკ ვე თე ბის ფალ სი ფი ცი რე ბის სა ერ-

თა შო რი სო შეთ ქ მუ ლე ბა ში. ამ და ნა შა უ-

ლის თ ვის UBS-მა გა და ი ხა და რე კორ დუ-

ლად მა ღა ლი ჯა რი მა – $1,5 მი ლი არ დი 

თაღ ლი თო ბის თი თო ე ულ ფაქ ტ ზე. ცო ტა 

ხნის წინ UBS-ის წი ნა აღ მ დეგ ისევ შე-

ი ტა ნეს რამ დე ნი მე სარ ჩე ლი, რად გან 

აღ მოჩ ნ და, რომ მი სი ბრო კე რე ბი დი დი 

და ვა ლი ა ნე ბე ბის მქო ნე პუ ერ ტო რი კუ ლი 

მუ ნი ცი პა ლუ რი ღია ტი პის სა ინ ვეს ტი ციო 

ფონ დე ბის ბონ დე ბით უმ ს ხ ვი ლე სი მო-
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ვაჭ რე ე ბი იყ ვ ნენ. 

მაკ კენს თა ვი სი საქ მი ა ნი ცხოვ რე ბის 

უდი დე სი ნა წი ლი Merrill-ში აქვს გა ტა რე-

ბუ ლი, ამი ტომ მან ძა ლი ან კარ გად იცის, 

რამ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია რე პუ ტა ცია 

ფი ნან სურ ბიზ ნეს ში. მი სი ოც და ექ ვ ს - 

წ ლი ა ნი ვარ ს კ ვ ლა ვუ რი კა რი ე რა Merrill 

Lynch-ში, Bank of America-თან იძუ ლე-

ბით და კავ ში რე ბის გა მო, 2009 წელს 

დას რულ და. მაკ კე ნის თ ვის, რო მელ მაც 

1982 წლი დან დაწყე ბუ ლი გრძე ლი გზა 

გა ი ა რა სტა ჟი ო რი დან წამ ყ ვან ტრე ი დე-

რამ დე და შემ დეგ კომ პა ნი ის ვი ცე-  

თავ მ ჯ დო მა რემ დე, ეს ამ ბა ვი ძა ლი-

ან გულ სატ კე ნი იყო. „მე ვი ყა ვი Merrill 

Lynch-ის ერ თ გუ ლი და Merrill Lynch-ი 

უკ ვე აღარ არ სე ბობ და“, – თქვა მაკ კენ მა, 

რო მე ლიც უკ ვე მან ჰე ტენ ში, UBS-ის მე-14 

სარ თულ ზე მდე ბა რე კუთხის ოფის ში, 

თა ვის კა ბი ნეტ ში იჯ და მწვა ნე ფე რის 

მიკ რო ბოჭ კო ვა ნი ქსო ვი ლის დი ვან ზე. 

მაკ კენ მა რვათ ვი ა ნი შვე ბუ ლე ბა 

აიღო. ის ღი რე ბუ ლე ბე ბის გა და ფა სე ბით 

იყო და კა ვე ბუ ლი, თა მა შობ და გოლფს 

და თა ვის მე უღ ლეს თან ერ თად, ნი უ - 

ი ორ კის უნი ვერ სი ტეტ ში კი ნოს ლექ ცი ებ-

ზე და დი ო და, რო დე საც გრუ ბელ მა შვე ი-

ცა რი ი დან და უ რე კა და აშ შ - ში UBS-ის  

ოპე რა ცი ე ბის მო წეს რი გე ბა სთხო ვა. ეს 

იყო ნამ დ ვი ლი შვე ლა შრო მის მოყ ვა-

რე ბან კი რის თ ვის. მაკ კე ნის პირ ვე ლი 

ნა ბი ჯი იყო Merrill Lynch-ის ყო ფი ლი 

თა ნამ შ რომ ლე ბის გან თა ვი სი მთა ვა რი 

გუნ დის შექ მ ნა, რომ ლის წევ რე ბი გახ დ-

ნენ კერ ძო კლი ენ ტებ თან მუ შა ო ბის ოპე-

რა ტო რე ბი – რო ბერტ მალ ჰო ლან დი და 

ბრა ი ან ხა ლი; მარ კე ტინ გუ ლი გან ყო ფი-

ლე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პა უ ლა პო ლი ტი; 

მთა ვა რი კონ სულ ტან ტი როზ მა რი ბერ კე-

რი და სა ფონ დო კრე დი ტე ბის სა ერ თა-

შო რი სო გან ყო ფი ლე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი 

ჯონ ბრა უ ნი. მას უნ და მო ე პო ვე ბი ნა 

სა ხე ლი და და ეწყო ფასიანი ქაღა ლ დე-

ბის გა მოს ყიდ ვა, ამავ დ რო უ ლად უნ და 

აეცი ლე ბი ნა „მინი Merrill-ის“ შექ მ ნის 

კრი ტი კა. მან და ა წი ნა უ რა UBS-ის რამ-

დე ნი მე ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, ხოლო ამე რი კუ-

ლი გან ყო ფი ლე ბის ფი ნან სურ დი რექ ტო-

რად ტომ ნა რა ტი ლი და ტო ვა.

 „კარიერის მხრივ, არც ერთ ჩვენ-

განს არა ფე რი ჰქონ და და სამ ტ კი ცე ბე-

ლი, ჩვენ უკ ვე ძა ლი ან დი დი მიღ წე ვე ბი 

გვქონ და, – ამ ბობს პო ლი ტო. – უფ რო 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო გუნ დის კი დევ 

ერ თხელ გა ერ თი ა ნე ბა ბო ბის ხელ მ ძღ-

ვა ნე ლო ბით და რა ღაც ექ ს ტ რა ორ დი ნა-

რუ ლის გა კე თე ბა“.

ჯგუ ფის შექ მ ნის მო მენ ტის თ ვის 

ბრო კერ თა მო რა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა 

ძა ლი ან მძი მე იყო, ნა წი ლობ რივ მუდ მი-

ვი წნე ხის გა მო, ნა წი ლობ რივ კი იმი ტომ, 

რომ კონ სულ ტან ტე ბი გრძნობ დ ნენ 

იგ ნო რი რე ბას შვე ი ცა რი ა ში მდე ბა რე 

ზუს ტად იმ სა თა ვო ოფი სის მხრი დან, 

რო მე ლიც მათ უხა რის ხო პრო დუქ ტე ბით 

ტვირ თავ და.

ერ თი მა გა ლი თი ამი სა არის UBS-ის 

საკ რე დი ტო ბა რა თი, რო მე ლიც 2005 

წელს თავს მო ახ ვი ეს ბრო კე რებ სა და 

მათ კლი ენ ტებს. ვი ზა- ბა რა თი არ ღ ვევ და 

ისეთ მკაცრ ან ტი თაღ ლი თურ აკ რ ძალ-

ვებს, რომ, UBS Bank USA-ის ხელ მ ძღ ვა-

ნე ლის, ბერ კე რის თქმით, 50%-ზე მეტ 

შემ თხ ვე ვა ში ვერ ახორ ცი ე ლებ და გა-

დახ დებს. UBS-ის ერ თ -ერ თ მა კონ სულ-

ტან ტ მა ურ ჩია ბერ კერს, არ გა მო ე ყე ნე-

ბი ნა ბა რა თი. „ეს ცუ დი ნი შა ნი ა, – ამ ბობს 

იგი. – ის იმ დე ნად მო უ წეს რი გე ბე ლი იყო, 

რომ მაკ კე ნის მე უღ ლის საკ რე დი ტო ბა-

რათ მაც ვერ შე ას რუ ლა მოთხოვ ნა“.

ჩა მოს ვ ლი დან ერთ თვე ში მაკ კენ-

მა UBS-ის წამ ყ ვა ნი 270 კონ სულ ტან ტი 

ნი უ -ი ორ კის რეს ტო რან Gotham Hall-ში 

მდიდ რულ სა დილ ზე და პა ტი ჟა. სა დი ლის 

დროს მან და ი ფი ცა, რომ ბან კ ში მუ შა-

ო ბის პირ ველ 100 დღეს და უთ მობ და 

მა თი პრობ ლე მე ბის მოს მე ნას და რაც 

შე იძ ლე ბა სწრა ფად მათ მოგ ვა რე ბას, 

შე ი მუ შა ვებ და რა ახალ სტრა ტე გი ას. 

მარ თ ლაც, მომ დევ ნო სა მი თვე მაკ კენ-

მა და მის მა კო ლე გებ მა Merrill-დან, 

რომ ლებ საც კომ პა ნი ა ში „განახლების“ 

გუნდს ეძახ დ ნენ, ბრო კე რებ თან სა ტე-

ლე ფო ნო სა უბ რებ ში გა ა ტა რეს. უს მენ დ-

ნენ მათ პრობ ლე მებს და და უ ყოვ ნებ ლივ 

აგ ვა რებ დ ნენ იმ სა კითხებს, რომ ლე ბის 

გა დაწყ ვე ტაც ად ვი ლად იყო შე საძ ლე ბე-

ლი. ამას და ერ ქ ვა ე.წ. „სწრაფი გა მარ ჯ-

ვე ბე ბი“. 

სწრა ფი გა მარ ჯ ვე ბე ბის ფარ გ ლებ-

ში 400 ცვლი ლე ბა გან ხორ ცი ელ და. 

შე ჩერ და პა რა ნო ი დუ რი საკ რე დი ტო 

ბა რა თე ბის გა მო ყე ნე ბა, მარ კე ტინ გუ ლი 

მა სა ლე ბის დამ ტ კი ცე ბა გა და ე ცა და ბა-

ლი რან გის თა ნამ შ რომ ლებს და სწრა ფი 

კრე დი ტის დამ ტ კი ცე ბის ხა ზი შეძ ლე ბუ-

ლი კლი ენ ტე ბის თ ვის $4-დან $5 მი ლი ო-

ნამ დე გა ი ზარ და.

გა ნახ ლე ბის გუნ დ მა ასე ვე შექ მ ნა 

ფი ნან სუ რი კონ სულ ტან ტე ბის საბ ჭო, 

რო მე ლიც მრჩე ველ თა პრობ ლე მებს 

პირ და პირ მაკ კენს გა დას ცემ და. საბ ჭოს 

პირ ვე ლი ხელ მ ძღ ვა ნე ლი გახ და კონ-

სულ ტან ტი მარ ტინ ჰალ ბ ფინ გე რი, რო მე-

ლიც მარ თავ და $3 მი ლი არ დის აქ ტი ვებს. 

დად გე ნი ლი წე სით, ნე ბის მი ერ სა ჩი ვარ-

ზე პა სუ ხი ერ თი დღის ვა და ში უნ და გა-

ცე მუ ლი ყო. „ადრე არ სე ბობ და უბ რა ლოდ 

შა ვი ხვრე ლი, სა დაც ჩვენ ვგზავ ნი დით 

ჩვენს სა ჩივ რებს, მაგ რამ მა ლე ვე და ვი-

ნა ხეთ, თუ რო გორ შე იც ვა ლა ყვე ლა ფე-

რი“, – ამ ბობს ჰალ ბ ფინ გე რი.

„ადამიანებს არ სჯე რო დათ, რომ 

მე ვპა სუ ხობ დი მათ ი- მე ი ლებ სა და 

სა ტე ლე ფო ნო ზა რებს. ზოგს ეს შა ყი რი 

ეგო ნა და ყურ მილს მიკიდებდა“, – ჰყვე-

ბა მაკ კე ნი.

„ადამიანებს არ 
სჯეროდათ, რომ 
მე ვპასუხობდი 
მათ ი-მეილებსა 
და სატელეფონო 
ზარებს. ზოგს ეს 
შაყირი ეგონა 
და ყურმილს 
მიკიდებდა“.
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Gotham Hall-ში გა მარ თუ ლი გა დამ წყ-

ვე ტი შეხ ვედ რი დან 99 დღე ში მაკ კე ნის 

გა ნახ ლე ბის გუნ დ მა წარ მო ად გი ნა 

თა ვი სი გრან დი ო ზუ ლი სტრა ტე გი ა: მკაც-

რი ფო კუ სირება შეძ ლე ბულ და ძა ლი ან 

შეძ ლე ბულ კლი ენ ტებ ზე ამე რი კის 25 

უდი დეს ქა ლაქ ში. ფი ნან სუ რი კონ-

სულ ტა ცი ე ბი კლი ენ ტ ზე მი მარ თუ ლი და 

ორი ენ ტი რე ბუ ლი უნ და გამ ხ და რი ყო. 

„ამ მე სი ჯის სწო რად მი წო დე ბა ძა ლი ან 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო“, – ამ ბობს მაკ კე ნი.

მა ლე კი დევ ერ თი რამ გახ და ცნო-

ბი ლი. მაკ კენს არ უყ ვარს ზარ მა ცი ადა-

მი ა ნე ბი. ვი სი წლი უ რი სა კო მი სიო და 

გა და სა ხა დე ბი $250 000 ნაკ ლე ბი იყო, 

მათ ხელ ფასს უმ ცი რებ და. ცო ტა ხნის 

წინ მაკ კენ მა ეს ზღვა რი $325000-მდე 

გა ზარ და.

ის ასე ვე გა მო ვი და თა ნამ შ რო მელ თა 

შტა ტის გა ბერ ვის წი ნა აღ მ დეგ. მაკ კენ-

მა და იწყო ზო გი ერ თი გან ყო ფი ლე ბის 

და ხურ ვით და გა ერ თი ა ნე ბით, შე ამ ცი რა 

მმარ თ ველ თა ფე ნე ბი, მათ შო რის  

25 მმარ თ ვე ლი დი რექ ტო რი მოხ ს ნა. 

არა ფი ნან სუ რი მრჩე ვე ლე ბის რიცხ ვი 

2009 წლი დან 11 200-მდე, 2013 წელს 9 

191-მდე შემ ცირ და. ხარ ჯე ბი სა და შე მო-

სავ ლე ბის თა ნა ფარ დო ბა 2009 წელს არ-

სე ბუ ლი 100% -დან 87%-მდე შემ ცირ და.

იმის თ ვის, რომ და ეწყო აქ ტი ვე ბის 

მკვეთ რი მო ზიდ ვა, მაკ კე ნი ატა რებ და 

წამ ყ ვა ნი კონ სულ ტან ტე ბის და ქი რა ვე-

ბის აგ რე სი ულ პო ლი ტი კას და მათ დიდ 

საწყის ბო ნუ სებს სთა ვა ზობ და. მხო ლოდ 

2012 წელს UBS-მა ახა ლი ბრო კე რე ბის 

ასაყ ვა ნად $679 მი ლი ო ნი და ხარ ჯა. „ეს 

იყო მაკ კე ნის გან ყო ფი ლე ბის წლი უ რი 

წმინ და მო გე ბის 10%. ეს გვიჩ ვე ნებს, თუ 

რა მნიშ ვ ნე ლო ბას ანი ჭებ და მაკ კე ნი 

კარ გი თა ნამ შ რომ ლე ბის აყ ვა ნას“, – ამ-

ბობს ბოს ტო ნუ რი Aite Group-ის ანა ლი-

ტი კო სი ალო ის პირ კე რი.

ეს მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გან ს ხ ვავ დე ბა 

ამ სფე რო ში მი ღე ბუ ლი მიდ გო მის გან – 

„აიყვანე რაც შე იძ ლე ბა მე ტი თა ნამ შ რო-

მე ლი“. მაკ კენს ჰყავს 7 000 ფი ნან სუ რი 

კონ სულ ტან ტი. Bank of America Merrill 

Lynch-ს, Morgan Stanley-სა და Wells 

Fargo-ს – 15 000–18 000, მაგ რამ მაკ კე-

ნის თა ნამ შ რომ ლე ბი უფ რო პრო ფე სი-

ო ნა ლე ბი არი ან. სა შუ ა ლო ბრო კერს 

წლი უ რად მო აქვს $1 მი ლი ო ნის მო გე ბა, 

Morgan Stanley-ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი $848 

000 შე ად გენს, Wells Fargo-ში – $865 

000. ამ კუთხით, UBS-ისთვის კონ-

კუ რენ ციის გაწევა მხო ლოდ Bank of 

America Merrill Lynch-ს შეუძლია, სა დაც 

მაკ კე ნი ად რე მუ შა ობ და. Sanford C. 

Bernstein-ის ანა ლი ტი კო სი ბრედ ჰინ-

ზი ამ ბობს: „UBS-ი ეძებს სა უ კე თე სო 

კონ სულ ტან ტებს და ამ ტ კი ცებს, რომ 

ხა რის ხი რა ო დე ნო ბა ზე უფ რო მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი ა“.

და ეს პრინ ცი პი ამარ თ ლებს. ბო ლო 

ორი წლის მან ძილ ზე აშ შ -ის გან ყო-

ფი ლე ბის წმინ და შე მო სა ვალ მა $36 

მი ლი არ დი შე ად გი ნა და 2012 წელს 

მაკ კე ნის გან ყო ფი ლე ბამ მი აღ წია წი-

ნა სა გა და სა ხა დო მო გე ბის რე კორ დულ 

მაჩ ვე ნე ბელს, $873 მი ლი ონს, რაც 40%-

იან ზრდა ზე მეტყ ვე ლებს. 2013 წელს 

შე დე გე ბი კი დევ უკე თე სი უნ და იყოს. 

შემ ცი რე ბა და ვარ და 15,3%-დან 2009 

წელს 2,2% -მდე 2013-ში.

მაკ კე ნის წარ მა ტე ბა და ფა სე ბულ 

იქ ნა. ის არის UBS-ის სა ერ თა შო რი სო 

აღ მას რუ ლე ბე ლი საბ ჭოს წევ რი და ბან-

კის რი გით მე ო რე მა ღა ლა ნაზღა უ რე ბა-

დი აღ მას რუ ლე ბე ლი. გა სულ წელს მის მა 

შე მო სა ვალ მა $9,4 მი ლი ო ნი შე ად გი ნა. 

პირ ველ ად გი ლას ერ მო ტი დგას.

მაკკენი უკ ვე უბ რა ლოდ კი არ მარ-

თავს ამე რი კელ ბრო კე რებს, ერ მო ტიმ 

ის აშ შ -ის სა ინ ვეს ტი ცი ო- სა ბან კო და 

აქ ტი ვე ბის მარ თ ვის გან ყო ფი ლე ბე ბის 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლად და ნიშ ნა, მაგ რამ არა-

ვინ ფიქ რობს, რომ პიც ბურ გის მკვიდრ 

მაკ კენს, რო მე ლიც ერ მო ტი ზე მხო ლოდ 

ორი წლით არის უფ რო სი, აქვს შან სი 

მი ი ღოს მთა ვა რი პოს ტი შვე ი ცა რი ის 

ბან კ ში. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რამ-

დენ ყუ რადღე ბას აქ ცევს UBS-ი შეძ ლე-

ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის აქ ტი ვე ბის მარ თ ვას 

და ამე რი კის ზრდა დი გან ყო ფი ლე ბის 

მუ შა ო ბას, ერ მო ტიმ უნ და ეძი ოს ახა ლი 

გზე ბი, რა თა მი სი იღ ბ ლი ა ნი თა ნამ შ რო-

მე ლი კმა ყო ფი ლი იყოს. 
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რისკებს – არა, სიმდიდრეს – კი 
რისკის მიხედვით შეწონილი აქტივები განსაზღვრავენ, თუ რამდენი კაპიტალი 
უნდა ჰქონდეს ბანკს. ერმოტის სტრატეგიის შედეგად სარისკო აქტივები 
თითქმის 45%-ით შემცირდა.

სიმდიდრის 
მენეჯმენტი, ბანკინგი, 

კორპორაციული,
აქტივების მენეჯმენტი

რისკის მიხედვით შეწონილი აქტივები

არაძირითადი და 
ვადაგასული აქტივები

საინვესტიციო ბანკი
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დატკბი 
სურათით, 
სანამ 
შეგიძლია...
23 წლის ევან შპიგელმა და 25 
წლის ბობი მერფიმ Snapchat-ი და 
თვითწაშლადი ფოტოები ამერიკელი 
მოზარდების საყვარელ აპლიკაციად 
გადააქციეს, რომელიც საკმაოდ 
პოპულარული აღმოჩნდა იმისათვის, 
რომ მის შემქმნელებს Facebook-გან 
$3-მილიარდიანი შემოთავაზება მიეღოთ. 
გადაიქცევიან ისინი ორ, ყველაზე 
ახალგაზრდა, მილიარდერად, თუ  მალევე 
გაუჩინარდებიან ბიზნესის ანალებში?
ავტორი: ჯ.ჯ. კოლაუ

მეწარმეები

Snapchat

ცა  მე  ტი თვის წინ, ოც წელს გა  და  ცი  ლე  ბულ   მა ყვე  ლა  ზე მდი -

დარ   მა ახალ   გაზ   რ   დამ, Facebook-ის და  მა  არ   სე  ბელ   მა მარკ ცუ  კერ  -

ბერ   გ   მა მოწ   ვე  ვა გა  უგ   ზავ   ნა Snapchat-ის შემ   ქ   მ   ნელ ევან შპი  გელს, 

რო  მე  ლიც ზე  დამ   ხედ   ვე  ლო  ბას უწევს შე  და  რე  ბით ნაკ   ლებ   შე  მო  სავ  -

ლი  ან ფო  ტო  ე  ბის წამ   შ   ლელ აპ   ლი  კა  ცი  ას. მოწ   ვე  ვა  ში, რო  მე  ლიც ევა -

ნის პი  რად ელექ   ტ   რო  ნულ ფოს   ტა  ზე იყო გაგ   ზავ   ნი  ლი, ეწე  რა: „მოდი 

მენ   ლო-   პარ   კ   ში (ცუკერბერგის ად   გილ   სამ   ყო  ფე  ლი) და ერ   თ   მა  ნე  თი 

გა  ვიც   ნოთ“. შპი  გე  ლი ახ   ლა 23 წლი  საა და ყვე  ლა  ზე თავ   ხე  დი ვუნ  -

დერ   კინ   დის სა  ხელს ატა  რებს, თუ არ ჩავ   თ   ვ   ლით ცუ  კერ   ბერგს და 

მის და  ვას სა  სა  მარ   თ   ლო  ში კო  ლე  ჯის მე  გო  ბარ   თან, რო  მე  ლიც მას 

კომ   პა  ნი  ის შექ   მ   ნა  ში და  ეხ   მა  რა. აი, შპი  გელ   მა კი, რომ   ლის   თ   ვი  საც 

ცუ  კერ   ბერ   გი მი  სა  ბა  ძი მა  გა  ლი  თი იყო, ასე უპა  სუ  ხა მას: ძა  ლი  ან 

გა  მი  ხარ   დე  ბა შენ   თან შეხ   ვედ   რა... თუ შენ მოხ   ვალ ჩემ   თან. 

მარ   თ   ლაც, Facebook-ის მთა  ვა  რი ოფი  სის დი  ზა  ი  ნის საქ   მეს  -

თან და  კავ   ში  რე  ბით, არ   ქი  ტექ   ტორ ფრენკ გე  რის   თან შეხ   ვედ   რის 

წი  ნა  პი  რო  ბით შე  ი  ა  რა  ღე  ბუ  ლი ცუ  კერ   ბერ   გი შპი  გე  ლის მშობ   ლი  ურ 

ქა  ლაქ ლოს   -ან   ჯე  ლეს   ში გა  დაფ   რინ   და და წი  ნას   წარ ისე მო  აგ   ვა  რა 

საქ   მე, რომ ეს სა  ი  დუმ   ლო შეხ   ვედ   რა კერ   ძო ბი  ნა  ში ჩა  ტა  რე  ბუ  ლი -
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ყო. შპი  გე  ლი თა  ვის თა  ნა  დამ   ფუძ   ნე  ბელ   თან, ბო  ბი მერ   ფის   თან, 

ერ   თად მი  ვი  და, რო  მე  ლიც Snapchat-ის ტექ   ნი  კუ  რი დი  რექ   ტო  რის 

თა  ნამ   დე  ბო  ბა  ზე მოღ   ვა  წე  ობს. ცუ  კერ   ბერგს შეხ   ვედ   რის ჩა  სა  ტა -

რებ   ლად გან   საზღ   ვ   რუ  ლი დღის წეს   რი  გი ჰქონ   და მომზადებული. ის 

შე  ე  ცა  და გად   მო  ე  ცა ის ხედ   ვა, რო  მე  ლიც პარ   ტ   ნი  ო  რებს Snapchat-

თან და  კავ   ში  რე  ბით აქვთ და შემ   დეგ სტუმ   რებს Facebook-ის ახა  ლი 

პრო  დუქ   ტი, Poke-ი გა  აც   ნო – ფო  ტო  ე  ბის გა  ზი  ა  რე  ბი  სა და შემ   დეგ მა -

თი გაქ   რო  ბის მო  ბი  ლუ  რი აპ   ლი  კა  ცი  ა. მი  სი თქმით, ამ აპ   ლი  კა  ცი  ის 

დე  ბი  უ  ტი რამ   დე  ნი  მე დღე  ში შედ   გე  ბო  და. ბო  ლოს, თით   ქოს რა  ღაც 

გა  ახ   სენ   და  ო, და  ა  ყო  ლა, რომ მა  ლე ის აპი  რებ   და Silicon Valley-ის 

კამ   პუ  სის შე  სას   ვ   ლელ   თან გა  მო  ფე  ნი  ლი Facebook-ის სა  კულ   ტო სიმ  -

ბო  ლოს, „like“-ის აღ   მ   ნიშ   ვ   ნე  ლი „ცერი მაღ   ლას“ შეც   ვ   ლას Poke-ის 

სიმ   ბო  ლო  თი. შპი  გე  ლი იხ   სე  ნებს: „თითქოს მე  უბ   ნე  ბო  და, ‘ჩვენ შენს 

გა  ნად   გუ  რე  ბას ვა  პი  რებთ’“.

შპი  გე  ლი და მერ   ფი და  უ  ყოვ   ნებ   ლივ ოფის   ში დაბ   რუნ   დ   ნენ და 

მა  თი კომ   პა  ნი  ის ექ   ვ   სი  ვე თა  ნამ   შ   რომ   ლის   თ   ვის სუნ ცუს წიგ   ნი, The 

Art of War („ომის ხე  ლოვ   ნე  ბა“) შე  უკ   ვე  თეს.

Snapchat-ი წარ   მო  ად   გენს უდი  დეს ეგ   ზის   ტენ   ცი  ა  ლურ საფ   რ   თხეს 

და ის ასე  ვე Facebook-ის უძ   ლი  ე  რე  სი გუნ   დის არ   სე  ბო  ბა  საც ემუქ   რე -

ბა. დღეს მო  ზარ   დებ   მა შე  ით   ვი  სეს ერ   თი რამ, რა  საც თა  ვის დრო  ზე 

ალ   ღო ვერ აუღეს მათ   მა უფ   როს   მა მე  გობ   რებ   მა – ის, რა  საც სო  ცი  ა -

ლურ მე  დი  ა  ში გა  მო  აქ   ვეყ   ნებ – კარგს, ცუდს, მი  უ  ღე  ბელს, – სა  მუ  და -

მოდ რჩე  ბა იქ. ამი  ტო  მაც ისი  ნი რე  გის   ტ   რირ   დე  ბი  ან Snapchat-ში. 

Forbes-ის შე  ფა  სე  ბით, ამ   ჟა  მად 50 მი  ლი  ო  ნი ადა  მი  ა  ნი სარ   გებ  -

ლობს ამ აპ   ლი  კა  ცი  ით. მათი სა  შუ  ა  ლო ასა  კი  18 წე  ლია. ამ დროს, 

სა  ყო  ველ   თაო აღი  ა  რე  ბის თა  ნახ   მად, Facebook-ი პო  პუ  ლა  რო  ბას 

კარ   გავს მო  ზარ   დებ   ში. მის მომ   ხ   მა  რე  ბელ   თა სა  შუ  ა  ლო ასა  კი და  ახ  -

ლო  ე  ბით 40 წლამ   დე ავი  და. 

ცუ  კერ   ბერ   გ   მა საფ   რ   თხე იგ   რ   ძ   ნო, რი  თაც შე  იძ   ლე  ბა აიხ   ს   ნას მი -

სი თა  მა  ში სა  ეჭ   ვო მე  თო  დე  ბით. Poke-ის დე  ბი  უ  ტის შემ   დეგ,  

2012 წლის 21 დე  კემ   ბერს, ცუ  კერ   ბერ   გ   მა შპი  გელს ელექ   ტ   რო  ნუ -

ლი წე  რი  ლი მის   წე  რა. წე  რილ   ში იგი იმედს გა  მოთ   ქ   ვამ   და, რომ 

შპი  გე  ლი დი  დად ნა  სი  ა  მოვ   ნე  ბი დარ   ჩა მი  სი ახა  ლი პრო  დუქ   ტით. 

შპი  გელ   მა, რო  მელ   მაც გა  ა  უქ   მა სა  კუ  თა  რი გვერ   დი Facebook-ში, 

სას   წ   რა  ფოდ გა  მო  ი  ძა  ხა მერ   ფი ცუ  კერ   ბერ   გის ახა  ლი პრო  დუქ   ტის 

გან   სა  ხილ   ვე  ლად. მერ   ფიმ პირ   ქუ  შად გა  მოთ   ქ   ვა თა  ვი  სი აზ   რი – ეს 

იყო ჩვე  ნი აპ   ლი  კა  ცი  ის თით   ქ   მის ზუს   ტი ას   ლი. 

მაგ   რამ სა  სა  ცი  ლო რამ მოხ   და და  ბე  რე  ბის   კენ მი  მა  ვალი 

Facebook-ის გზა  ზე. Poke-მა, სა  კუ  თა  რი დე  ბი  უ  ტი  დან მე  ო  რე დღეს   ვე, 

პირ   ვე  ლი ად   გი  ლი და  ი  კა  ვა iPhone-ის აპ   ლი  კა  ცი  ე  ბის მა  ღა  ზი  ა  ში, 

მაგ   რამ სამ დღე  ში, 25 დე  კემ   ბერს, Snapchat-მა და  ი  კა  ვა მო  წი  ნა  ვე 

პო  ზი  ცია რეკ   ლა  მის დახ   მა  რე  ბით, რად   გან Facebook-ის აპ   ლი  კა -

ცია აღარ იყო ყვე  ლა  ზე პო  პუ  ლა  რუ  ლი 30 აპ   ლი  კა  ცი  ის   გან შემ   დ   გარ 

სი  ა  ში. შპი  გე  ლი იცი  ნის: „თითქოს გა  ის   მო  და, „ბედნიერ შო  ბას 

გი  ლო  ცავ, Snapchat!’“

ეს ნა  თელს ჰფენს იმას, თუ რა მოხ   და შე  მოდ   გო  მა  ზე, რო  დე  საც 

ცუ  კერ   ბერ   გი ხელ   მე  ო  რედ და  უ  კავ   შირ   და შპი  გელს. ის მზად იყო 

კა  პი  ტუ  ლა  ცი  ის   თ   ვის ქა  ღალ   დ   ზე და  წე  რი  ლი ისე  თი დიდ   სუ  ლო  ვა  ნი 

პი  რო  ბე  ბით, რომ მათ   თ   ვის აბ   სურ   დუ  ლიც კი შე  გეძ   ლოთ გე  წო  დე -

ბი  ნათ. იმ ადა  მი  ა  ნე  ბის სიტყ   ვე  ბით, რომ   ლე  ბის   თ   ვი  საც ცნო  ბი  ლია 

ცუ  კერ   ბერ   გის შე  მო  თა  ვა  ზე  ბა, ეს იყო 3 მი  ლი  არ   დი დო  ლა  რი ნაღ   დი 

ფუ  ლით ორი წლის აპ   ლი  კა  ცი  ის   თ   ვის, შე  მო  სავ   ლის გა  რე  შე და შე -

მო  სავ   ლის   თ   ვის გან   რი  გის და  წე  სე  ბის გა  რე  შე (Facebook-მა უარი 

გა  ნაცხა  და ამ სტა  ტი  ის კო  მენ   ტარ   ზე). კი  დევ უფ   რო აბ   სურ   დუ  ლი 

იყო, რა თქმა უნ   და, ის, რომ შპი  გელ   მა უარი უთხ   რა ცუ  კერ   ბერგს 

ამ წი  ნა  და  დე  ბა  ზე. ეს იყო გა  სუ  ლი წლის გან   მავ   ლო  ბა  ში 

ყვე  ლა  ზე გულ   დას   მით მო  ფიქ   რე  ბუ  ლი გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბა, 

რო  მე  ლიც ეფუძ   ნე  ბო  და თავ   ბ   რუ  დამ   ხ   ვევ მა  თე  მა  ტი  კას. 

Forbes-ის გა  მოთ   ვ   ლით, იმ დრო  ი  სათ   ვის შპი  გე  ლი და 

მერ   ფი, თი  თო  ე  უ  ლი მათ   გა  ნი, Snapchat-ის 25%-იანი სა -

აქ   ციო პა  კე  ტის მფლო  ბე  ლე  ბი იყ   ვ   ნენ, რაც იმას ნიშ   ნავს, 

რომ ისი  ნი თავს იკა  ვებ   დ   ნენ ცი  დან ჩა  მო  ვარ   დ   ნი  ლი 750 

მი  ლი  ო  ნი დო  ლა  რის მო  გე  ბის მი  ღე  ბისგან. „ვხვდები, 

რა  ტომ არის ეს სტრა  ტე  გი  უ  ლად მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი 

Facebook-თვის, – უთხ   რა Forbes-ს ერ   თ   -ერ   თ   მა სა  რის   კო წა  მოწყე -

ბის კა  პი  ტა  ლის მფლო  ბელ   მა, – მაგ   რამ ღირს კი ის შე  დე  გი, რა  საც 

ეს ნა  ბი  ჯი მო  ი  ტანს, 3 მი  ლი  არ   დი დო  ლა  რი? ჩე  მი აზ   რით, არც ერთ 

სამ   ყა  რო  ში, რო  მელ   საც კი ვიც   ნობ“. 

თუმ   ცა ამ გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბის წარ   მო  მავ   ლო  ბა ნა  თე  ლი იყო ყვე -

ლას   თ   ვის, ვინც იცო  და იმ სა  ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლოს შე  სა  ხებ, რო  მე  ლიც 

შპი  გელ   მა და მერ   ფიმ თა  ვი  ან   თი გუნ   დის ყვე  ლა წევრს და  უ  რი  გეს. 

წიგ   ნის, „ომის ხე  ლოვ   ნე  ბა“, მე  ექ   ვ   სე თავ   ში სა  უ  ბა  რია იმა  ზე, რომ 

სა  ჭი  როა მტერ   ზე იერი  შის მი  ტა  ნა, რო  დე  საც ის ამ   ჟ   ღავ   ნებს თა  ვის 

სი  სუს   ტეს. შპი  გე  ლი და მერ   ფი გრძნო  ბენ ნაპ   რა  ლის არ   სე  ბო  ბას და 

მტკი  ცედ არი  ან დარ   წ   მუ  ნე  ბუ  ლე  ბი, რომ აპ   ლი  კა  ცი  ის გა  ყიდ   ვის ნაც  -

ვ   ლად, მათ უნ   და გა  და  ატ   რი  ა  ლონ სო  ცი  ა  ლუ  რი მე  დი  ის იერარ   ქია 

50 მი  ლი  ო  ნი დო  ლა  რის ბი  უ  ჯე  ტით შე  ი  ა  რა  ღე  ბუ  ლებ   მა, რო  მე  ლიც 

მათ დე  კემ   ბერ   ში მი  ი  ღეს, მი  სი შე  და  რე  ბით და  ბა  ლი (მაგრამ მა  ინც 

ღირ   ს   შე  სა  ნიშ   ნა  ვი) ღი  რე  ბუ  ლე  ბის, 2 მი  ლი  არ   დი დო  ლა  რის პი  რო -

ბებ   ში. „უაღრესად მცი  რეა იმ ადა  მი  ა  ნე  ბის რიცხ   ვი მსოფ   ლი  ო  ში, 

რომ   ლე  ბიც ცდი  ლო  ბენ ბიზ   ნე  სი ამ გზით ააწყონ, – ამ   ბობს შპი  გე  ლი. 

– მე ვფიქ   რობ, რომ გარ   კ   ვე  უ  ლი მოკ   ლე  ვა  დი  ა  ნი მო  გე  ბის   თ   ვის თა -

მა  ში სა  ინ   ტე  რე  სო არ არის“. 

მათ   თ   ვის, ვინც ან   გა  რიშს აწარ   მო  ებს: „მოკლევადიანი მო  გე  ბა“ 

23 წლის ახალ   გაზ   რ   და კა  ცის   თ   ვის, რო  მე  ლიც ჯერ კი  დევ მა  მის 

მეწარმეები Snapchat

როდესაც შპიგელი და 
ცუკერბერგი ერთმანეთს 
შეხვდნენ, ცუკერბერგს თითქოს 
უნდოდა ეთქვა: „ჩვენ შენს 
განადგურებას ვაპირებთ“.
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სახ   ლ   ში ცხოვ   რობს, ახ   ლა, რო  გორც ჩანს, მი  ლი  არ   დი დო  ლა  რის 

სა  მი მე  ოთხე  დის ტო  ლი  ა. უფ   რო გრძელ   ვა  დი  ა  ნი მო  გე  ბის   თ   ვის შპი -

გე  ლის მი  ერ წა  მოწყე  ბუ  ლი ბრძო  ლა ან იმით დას   რულ   დე  ბა, რომ ის 

დი  დი მი  ლი  არ   დე  რი ვუნ   დერ   კინ   დის ამ   პ   ლუ  ა  ში მოგ   ვევ   ლი  ნე  ბა, ან 

კი  დევ ეს იქ   ნე  ბა ახალ   გაზ   რ   დუ  ლი სი  ა  მა  ყის   თ   ვის ჭკუ  ის სას   წავ   ლე -

ბე  ლი ამ   ბა  ვი. 

6,1 ფუ  ტის სი  მაღ   ლის აყ   ლა  ყუ  და. ღი  ლებ   იანი პე  რან   გი, 

დი  ზა  ი  ნე  რუ  ლი ჯინ   სი და უბ   რა  ლო, თეთ   რი სპორ   ტუ  ლი ფეხ   საც   მე  ლი 

მეტყ   ვე  ლებს, რომ ევან შპი  გელს მო  უ  ხე  შა  ვი მო  ზარ   დის ჯავ   შა -

ნი ჯერ არ გა  და  უგ   დი  ა. ვე  ნის ბიჩ   ზე მდე  ბა  რე Snapchat-ის ახალ 

მთა  ვარ ოფის   ში მე  დიის   თ   ვის პირ   ვე  ლი სე  რი  ო  ზუ  ლი ინ   ტერ   ვი  უს 

მი  ცე  მი  სას, ევა  ნის ხრინ   წი  ან სი  ცილს სწრა  ფად ცვლის გა  ყი  ნუ  ლი 

მზე  რა, ამას   თან ერ   თად, ის გა  უ  თა  ვებ   ლად მუ  ჭა  ში იყ   რის ჟე  ლეს 

და  თუ  ნი  ებს და Goldfish-ის კრე  კე  რებს. მი  სი სა  უ  ბა  რი სავ   სეა სიტყ  -

ვე  ბით: „როგორც“ და „რაც გინ   და იყოს“. მა  შინ, რო  დე  საც შპი  გე  ლი 

თავს ამ   ჟ   ღავ   ნებს უკი  დუ  რე  სად თავ   და  ჯე  რე  ბულ მო  სა  უბ   რედ ისეთ 

თე  მებ   ზე, რო  გო  რი  ცაა პო  ლი  ტი  კა, მუ  სი  კა, ის უარს აცხა  დებს კომ   პა -

ნი  ის მარ   თ   ვას   თან და  კავ   ში  რე  ბულ ყვე  ლა  ზე უბ   რა  ლო სა  კითხე  ბის 

გან   ხილ   ვა  ზეც კი, ისე  თის, რო  გო  რი  ცაა მი  სი იდე  ა  ლუ  რი მარ   თ   ვის 

გუნ   დი, ან Snapchat-ის მი  სე  უ  ლი გრძელ   ვა  დი  ა  ნი ხედ   ვა.

თუმ   ცა, თუ თქვენ საკ   მა  რი  სი მოთ   მი  ნე  ბის უნა  რი გაქვთ, – ერ   თ   -

ერ   თი ჩე  მი სა  უ  ბა  რი მას   თან ორ   სა  ათ   -   ნა  ხე  ვა  რს გაგ   რ   ძელ   და – ჩვე  ნი 

სა  უბ   რის მთლი  ან წი  ნა  ის   ტო  რი  ას მი  ი  ღებთ, რო  მელ   შიც კარ   გად 

მჟღავ   ნ   დე  ბა მი  სი უც   ნა  უ  რი მსგავ   სე  ბა მის მტერ   თან, ცუ  კერ   ბერ   გ  -

თან. 

ცუ  კის მსგავ   სად შპი  გელ   მაც შე  და  რე  ბით პრი  ვი  ლე  გი  ურ პი  რო -

ბებ   ში გა  ა  ტა  რა ბავ   შ   ვო  ბა. ორი წარ   მა  ტე  ბუ  ლი ად   ვო  კა  ტის (დედა, 

მე  ლი  სა, ჰარ   ვარ   დის სა  მარ   თ   ლის ფა  კულ   ტეტ   ზე სწავ   ლობ   და და 

პრაქ   ტი  კას გა  დი  ო  და სა  გა  და  სა  ხა  დო სა  მარ   თალ   ში შპი  გე  ლის და -

ბა  დე  ბამ   დე, ხო  ლო მა  მა  მი  სი, სა  სა  მარ   თ   ლოს ად   ვო  კა  ტი ჯონ შპი  გე -

ლი, იელის უნი  ვერ   სი  ტე  ტის კურ   ს   დამ   თავ   რე  ბუ  ლი, სერ   გეი ბრი  ნი  სა 

და Warner Bros-ის ინ   ტე  რე  სე  ბის დამ   ც   ვე  ლი იყო) პირ   ვე  ლი შვი  ლი 

მშობ   ლებ   თან ერ   თად Pacific Palisades-ის ფე  შე  ნე  ბე  ლურ რა  ი  ონ   ში, 

მა  ლი  ბუს ზუს   ტად აღ   მო  სავ   ლე  თით ცხოვ   რობ   და. ცუ  კერ   ბერ   გის 

მსგავ   სად, ისიც სა  შუ  ა  ლო სკო  ლის „ნერდი“ მოს   წავ   ლე გახ   ლ   დათ, 

რო  მელ   მაც თავ   შე  სა  ფა  რი ტექ   ნო  ლო  გი  ურ სფე  რო  ში ჰპო  ვა. თა  ვი  სი 

პირ   ვე  ლი კომ   პი  უ  ტე  რი მე  ექ   ვ   სე კლას   ში სწავ   ლი  სას ააწყო, სკო  ლის 

კომ   პი  უ  ტე  რულ ლა  ბო  რა  ტო  რი  ა  ში ექ   ს   პე  რი  მენ   ტებს ატა  რებ   და 

ფო  ტო  შოპ   ში და ყო  ვე  ლი კვი  რის ბო  ლოს, ად   გი  ლობ   რი  ვი სა  შუ  ა  ლო 

სკო  ლის ზე  და კლა  სე  ბის არ   ტ   ლა  ბო  რა  ტო  რი  ა  ში მუ  შა  ო  ბას ან   დო -

მებ   და. „ჩემი სა  უ  კე  თე  სო მე  გო  ბა  რი კომ   პი  უ  ტე  რის მას   წავ   ლე  ბე  ლი, 

დე  ნი იყო“, – იცი  ნის შპი  გე  ლი. 

ზე  და კლა  სებ   ში შპი  გელ   მა გამ   ბე  და  ო  ბის გა  მომ   ჟ   ღავ   ნე  ბა და -

იწყო, რაც ცუ  კერ   ბერ   გ   მა უფ   რო მოგ   ვი  ა  ნე  ბით მო  ა  ხერ   ხა. შპი  გე  ლის 

მხრი  დან ეს გა  მო  ი  ხა  ტე  ბო  და კლუ  ბებ   სა და ბა  რებ   ში Red Bull-ის 

რეკ   ლა  მის გა  კე  თე  ბა  სა და სა  კუ  თა  რი მშობ   ლე  ბის გან   ქორ   წი  ნე  ბის 

ბერ   კე  ტულ ტაქ   ტი  კად გა  მო  ყე  ნე  ბა  ში. მა  მას   თან საცხოვ   რებ   ლად 

პირ   ვე  ლად მა  შინ გა  და  ვი  და, რო  დე  საც ამ უკა  ნას   კ   ნელ   მა ნე  ბა 

დარ   თო თვი  თონ გა  და  ეწყ   ვი  ტა სა  კუ  თა  რი ოთა  ხის მოწყო  ბი  სა და 

სტუმ   რე  ბის არ   ჩე  ვის სა  კითხი. „რამდენიმე ხმა  უ  რი  ა  ნი წვე  უ  ლე  ბა 

მო  ვაწყ   ვე“, – ამ   ბობს ის თავ   მომ   წო  ნე ღი  მი  ლით. რო  ცა მა  მამ BMW-ს 

იჯა  რის   თ   ვის ფუ  ლის მი  ცე  მა  ზე უარი გა  ნუცხა  და, ის დე  დას   თან 

გა  და  ბარ   გ   და. კო  ლე  ჯის დამ   თავ   რე  ბი  დან მო  ყო  ლე  ბუ  ლი, მან სა  მუ -

და  მოდ და  ი  დო ბი  ნა მა  მას   თან, ქვით მო  პირ   კე  თე  ბუ  ლი ფა  სა  დის 

მქო  ნე დიდ სახ   ლ   ში, რო  მე  ლიც ოკე  ა  ნის   გან ნა  ხე  ვა  რი მი  ლი  თაა 

და  შო  რე  ბუ  ლი. „ცხოვრებაში ძა  ლი  ან ბევ   რი რამ ძა  ლი  ან სწრა  ფად 

იც   ვ   ლე  ბა, ამი  ტომ სა  სი  ა  მოვ   ნო  ა, რომ ეს ერ   თი რამ მა  ინც მუდ   მი  ვია 

ჩემს ცხოვ   რე  ბა  ში, – ამ   ბობს ის თით   ქოს   და თა  ვის გა  მარ   თ   ლე  ბის 

მიზ   ნით. – ეს ასე  ვე საკ   მა  ოდ მეხ   მა  რე  ბა მი  წა  ზე დაშ   ვე  ბა  ში“. 

მან სწავ   ლა სტენ   ფორ   დის უნი  ვერ   სი  ტეტ   ში, პრო  დუქ   ტის დი  ზა -

ი  ნის მი  მარ   თუ  ლე  ბით გა  აგ   რ   ძე  ლა და 2010 წელს, მე  ო  რე კურ   ს   ზე 

ყოფ   ნის პე  რი  ოდ   ში, Kappa Sigma-ს სტუ  დენ   ტურ საცხოვ   რე  ბელ   ში 

და  სახ   ლ   და. ბო  ბი მერ   ფი, მა  თე  მა  ტი  კა  სა და გა  მოთ   ვ   ლით მეც   ნი -

ე  რე  ბებ   ში წარ   მა  ტე  ბუ  ლი უფ   როს   კურ   სე  ლი, კო  რი  დო  რის მე  ო  რე 

მხა  რეს ცხოვ   რობ   და. „ჩვენ „მაგარი ბი  ჭე  ბი“ არ ვი  ყა  ვით, – ამ   ბობს 

მერ   ფი სტუ  დენ   ტუ  რი სა  ერ   თო საცხოვ   რებ   ლის შე  სა  ხებ, – ამი  ტომ 

ვცდი  ლობ   დით რა  ღა  ცე  ბი შეგ   ვექ   მ   ნა, რა  თა სხვების ყუ  რადღე  ბა 

მიგ   ვეპყ   რო“. 

სა  ნამ შპი  გე  ლი გაცხო  ვე  ლე  ბით ლა  პა  რა  კობს, მი  უ  ხე  და  ვად 

იმი  სა, რომ თი  თო  ე  ულ სიტყ   ვას ფრთხი  ლად არ   ჩევს, მერ   ფის, სა -

ხელ   მ   წი  ფო მო  სამ   სა  ხუ  რე  ე  ბის ვაჟს (დედამისი ემიგ   რან   ტია ფი  ლი -

პი  ნე  ბი  დან), მშვი  დად გა  და  უ  დია ფე  ხი ფეხ   ზე და მე  გო  ბარს უს   მენს. 

„ის ბერს უფ   რო მა  გო  ნებს, – ამ   ბობს დე  ვიდ კრა  ვი  ცი, Snapchat-ის 

პირ   ვე  ლი და  ქი  რა  ვე  ბუ  ლი თა  ნამ   შ   რო  მე  ლი. – ვერ ვიხ   სე  ნებ, ოდეს   მე 

აღელ   ვე  ბუ  ლი მე  ნა  ხოს“. სტენ   ფორ   დ   ში სწო  რედ მერ   ფიმ და  ი  ქი  რა  ვა 

პირ   ვე  ლად შპი  გე  ლი, რო  მელ   საც Google Circles-ით შთა  გო  ნე  ბუ  ლი 

ონ   ლა  ინ სო  ცი  ა  ლუ  რი ქსე  ლის დი  ზა  ი  ნის შექ   მ   ნა და  ა  ვა  ლა, რაც უშე -

დე  გოდ დას   რულ   და. 

და მა  ინც, თან   და  თან, შპი  გელს ყუ  რადღე  ბა მი  აქ   ცი  ეს. Intuit-ის 

და  მა  არ   სე  ბელ   ზე, სკოტ კუკ   ზე დი  დი შთა  ბეჭ   დი  ლე  ბა მო  ახ   დი  ნა 

მის   მა პა  სუხ   მა, რო  დე  საც კუ  კი, მოწ   ვე  უ  ლი ლექ   ტო  რის რან   გ   ში, პე -

ტერ ვენ   დე  ლის პო  პუ  ლა  რუ  ლი გა  მო  საშ   ვე  ბი კურ   სის გაკ   ვე  თილ   ზე 

ატა  რებ   და ლექ   ცი  ას თე  მა  ზე, „მეწარმეობა და სა  რის   კო კა  პი  ტა  ლი“. 

„როდესაც გაკ   ვე  თი  ლი დას   რულ   და, კო  მენ   ტა  რი გა  ვა  კე  თე, კერ   ძოდ, 

ამ სტუ  დენ   ტის გო  ნე  ბა  მახ   ვი  ლო  ბა  სა და და  სა  ბუ  თე  ბის უნარ   ზე, – ამ  -

ბობს კუ  კი. – პრო  ფე  სორ   მა ვენ   დელ   მა კი მითხ   რა, გა  გიკ   ვირ   დე  ბათ, 

მაგ   რამ ის არ არის ბიზ   ნე  სის მარ   თ   ვის მა  გის   ტ   რა  ტუ  რის სტუ  დენ   ტი. 

ის ბო  ლო კურ   სის სტუ  დენ   ტი  ა, რო  მე  ლიც ზე  დამ   ხედ   ვე  ლო  ბას უწევს 

ამ კლასს’“. კუკ   მა მა  შინ   ვე და  ი  ქი  რა  ვა შპი  გე  ლი, რო  მელ   საც Intuit-

ის ერთ პრო  ექ   ტ   ზე უნ   და ემუ  შა  ვა. ამ პრო  ექ   ტის სა  შუ  ა  ლე  ბით, ვებ   ზე 

და  ფუძ   ნე  ბუ  ლი ინ   ფორ   მა  ცი  ა, ტექ   ს   ტუ  რი შეტყო  ბი  ნე  ბის მეშ   ვე  ო  ბით, 

ინ   დო  ეთ   ში გა  და  ი  ცე  მა. 

თუმ   ცა შპი  გე  ლი მე  ტის   მე  ტად ჩქა  რობ   და, რომ ბევ   რი აეთ   ვი  სე -



90 | FORBES      მარტი  2014        

ბი  ნა რო  გორც მოს   წავ   ლეს. 2010 წლის ზაფხულ   ში მან და მერ   ფიმ 

შე  ი  მუ  შა  ვეს Future Freshman-ი – ონ   ლა  ინ პროგ   რა  მუ  ლი უზ   რუნ  -

ველ   ყო  ფის კომ   პ   ლექ   ტი, რო  მე  ლიც მიზ   ნად ისა  ხავ   და მშობ   ლე  ბის, 

უფ   როს   კ   ლა  სე  ლე  ბი  სა და მე  თო  დის   ტე  ბის დახ   მა  რე  ბას კო  ლეჯ   ში 

სტუ  დენ   ტე  ბის მი  ღე  ბის პრო  ცე  სის მარ   თ   ვის გან   სა  ხორ   ცი  ე  ლებ   ლად. 

„ყველაფერი იმით დას   რულ   და, რომ ის გა  და  იქ   ცა არაჩ   ვე  უ  ლებ  -

რი  ვად სრულ   ფუნ   ქ   ცი  ურ ვებ   გ   ვერ   დად“, – იხ   სე  ნებს მერ   ფი. ერ   თი 

პრობ   ლე  მა, რო  მე  ლიც წა  მო  იჭ   რა, იყო ის, რომ „დაახლოებით 

ხუ  თი თა  ნამ   შ   რო  მე  ლი და  ვი  ქი  რა  ვეთ მი  სი მომ   სა  ხუ  რე  ბის   თ   ვის“, 

– ამ   ბობს შპი  გე  ლი. სწო  რედ მა  შინ სტუ  დენ   ტუ  რი საცხოვ   რებ   ლის 

კი  დევ ერ   თი ბი  ნად   რის, რე  გი ბრა  უ  ნის სა  ხით, შპი  გე  ლის ოთახ   ში 

იღ   ბალ   მა შე  მო  ა  ბი  ჯა. ბრა  უ  ნი მას   თან სა  ლა  პა  რა  კოდ მო  ვი  და. ის 

აღელ   ვე  ბუ  ლი იყო, რად   გან ვი  ღა  ცას გა  უგ   ზავ   ნა ფო  ტო, რა  საც ახ   ლა 

ძა  ლი  ან ნა  ნობ   და. შემ   დეგ ყვე  ლა  ფე  რი სწრა  ფად გან   ვი  თარ   და.

მა  შინ, რო  დე  საც Snapchatზე სა  კუთ   რე  ბის უფ   ლე 
ბა ცხელ დე  ბა  ტებს იწ   ვევს, რო  გორც ჩანს, მი  სი წარ   მო  შო  ბის სა -

კითხ   თან და  კავ   ში  რე  ბით ერ   თ   სუ  ლოვ   ნე  ბა სუ  ფევს: ბრა  უნს რა  ღაც 

ამის მაგ   ვა  რი უთ   ქ   ვამს: „ნეტავ არ   სე  ბობ   დეს სუ  რა  თე  ბის გამ   გ   ზავ   ნი 

ისე  თი აპ   ლი  კა  ცი  ა, რო  მე  ლიც შემ   დეგ ამ სუ  რა  თებს გა  აქ   რობ   და“. 

მან უარი თქვა Forbes-თან სა  უ  ბარ   ზე სა  სა  მარ   თ   ლო  ში მიმ   დი  ნა  რე 

და  ვის მი  ზე  ზით, მაგ   რამ ამ ის   ტო  რი  ა  ში მი  სი რო  ლის შე  სა  ხებ მა  ინც 

ცნო  ბი  ლი გახ   და უამ   რა  ვი სა  სა  მარ   თ   ლო დო  კუ  მენ   ტის (მათ შო  რის, 

ფი  ცით ჩვე  ნე  ბის მი  ცე  მის) შე  სა  ხებ სა  სა  მარ   თ   ლო  დან გა  მო  ჟო  ნი -

ლი ხმე  ბის მეშ   ვე  ო  ბით. ბრა  უ  ნის სიტყ   ვე  ბის თა  ნახ   მად, შპი  გე  ლი 

„ძალიან გა  მო  ცოცხ   ლ   და“ და ბრა  უ  ნის ნათ   ქ   ვამს გა  ნუწყ   ვეტ   ლივ 

„მილიონდოლარიან იდე  ას“ უწო  დებ   და (შპიგელი აღი  ა  რებს, რომ 

ის ძა  ლი  ან აღელ   ვე  ბუ  ლი იყო, მაგ   რამ კო  მენ   ტა  რი არ გა  უ  კე  თე  ბია 

„მილიონდოლარიანი იდე  ის“ შე  სა  ხებ). იმ ღა  მეს   ვე დე  ვე  ლო  პე  რის 

ძებ   ნას შე  უდ   გ   ნენ. ბრა  უ  ნი აცხა  დებს, რომ ორ   მა კან   დი  დატ   მა უარი 

გა  ნაცხა  და; ბო  ლოს მერ   ფის შეს   თა  ვა  ზეს, რო  მელ   საც ის   -ის იყო 

დიპ   ლო  მი მი  ე  ღო. 

თავ   და  პირ   ვე  ლად რო  ლე  ბი სა  მარ   თ   ლი  ა  ნად გა  ნა  წილ   და: მერ   ფი 

ტექ   ნი  კუ  რი დი  რექ   ტო  რი გახ   და, ბრა  უ  ნი – მარ   კე  ტინ   გის დი  რექ  -

ტო  რი, შპი  გე  ლი – გე  ნე  რა  ლუ  რი დი  რექ   ტო  რი. შპიგელი ამ იდე  ას 

ასევე ავი  თა  რებ   და დი  ზა  ი  ნის კურ   ს   ზე, რო  მელ   საც ის გა  დი  ო  და. 

პირ   ვე  ლად იყო მო  უ  ხე  შა  ვი ვებ   გ   ვერ   დი, რო  მე  ლიც მომ   ხ   მა  რებ   ლებს 

ფო  ტოს ჩატ   ვირ   თ   ვას და მის გაგ   ზავ   ნამ   დე ტა  ი  მე  რის ჩარ   თ   ვას 

სთხოვ   და. „ევრიკას“ მო  მენ   ტი მხო  ლოდ მა  შინ დად   გა, რო  დე  საც 

ამ იდე  ამ მო  ბი  ლურ   ზე გა  და  ი  ნაც   ვ   ლა. „რაღაც მო  მენ   ტ   ში ეს იყო აღ  -

მო  ჩე  ნა, ტე  ლე  ფონ   ზე ხომ კა  მე  რა არის, ეს უფ   რო იოლი არ იქ   ნე  ბა?“ 

– ამ   ბობს შპი  გე  ლი. 

ამ სა  მუ  შა  ოს კულ   მი  ნა  ცია გახ   და სა  რის   კო წა  მოწყე  ბის კა  პი -

ტა  ლის მფლო  ბე  ლე  ბის ჯგუ  ფის   თ   ვის გა  კე  თე  ბუ  ლი პრე  ზენ   ტა  ცი  ა. 

ბრა  უნ   მა აპ   ლი  კა  ცი  ის სა  ხე  ლი გა  მო  ი  გო  ნა –Picaboo, ხო  ლო მერ   ფი 

დღე  ში 18 სა  ა  თს მუ  შა  ობ   და იმი  სათ   ვის, რომ მოქ   მე  დი პრო  ტო  ტი  პი 

მი  ე  ღო. „მეწარმეების მხრი  დან რე  აქ   ცია ძი  რი  თა  დად ასეთ ხა  სი -

ათს ატა  რებ   და, – ჰმმმმმმ, კე  თი  ლი, გმად   ლობთ თქვე  ნი პრო  ექ   ტი 

მეწარმეები Snapchat

სოციალური რაოდენობრივი მაჩვენებლები
როგორია Snapchat-ის მონაცემები სოციალური მედიის ჩამოყალიბებულ ფავორიტებთან 

შედარებით?

1
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$100,000 შეფასება ($მლნ) FACeBooK
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InStAGrAM

SnAPChAt
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რომ გვაჩ   ვე  ნეთ“, – იხ   სე  ნებს შპი  გე  ლი. ერ   თ   მა ინ   ვეს   ტორ   მა 

ურ   ჩი  ა, რომ Best Buy-ის პარ   ტ   ნი  ო  რე  ბი გამ   ხ   და  რიყ  -

ვ   ნენ. ბევრს უკ   ვირ   და, სა  ერ   თოდ რა  ტომ უნ   და 

მო  ენ   დო  მე  ბი  ნა ვინ   მეს თვით   წაშ   ლა  დი ფო  ტოს 

გაგ   ზავ   ნა. 

პირ   ვე  ლი ვერ   სი  ის დე  ბი  უ  ტი iOS-ის 

აპ   ლი  კა  ცი  ე  ბის მა  ღა  ზი  ა  ში შედ   გა 2011 

წლის 13 ივ   ლისს... ყო  ველ   გ   ვა  რი ხმა  უ -

რის გა  რე  შე. აპ   ლი  კა  ცი  ამ, სა  ხე  ლად 

„Instagram-ის ზღა  პა  რი“ – იმ დღეს  

25 000 ჩა  მოტ   ვირ   თ   ვა და  აგ   რო  ვა. 

„თუმცა ასე სჯობ   და“, – მა  ლავს უკ   მა -

ყო  ფი  ლე  ბას მერ   ფი. გუნ   დ   მა ბევ   რი 

იმუ  შა  ვა, მაგ   რამ გვერ   დი აუარა ერთ 

ფა  ტა  ლურ ნაკლს – ის ფაქ   ტი, რომ 

ფო  ტოს მიმ   ღებს შე  უძ   ლია ეკ   რანს გა -

და  უ  ღოს სუ  რა  თი და ამ   გ   ვა  რად ფო  ტო, 

რო  მე  ლიც ქრე  ბა, სა  მუ  და  მოდ შე  ი  ნარ   ჩუ -

ნოს. შე  დე  გად შე  იქ   მ   ნა სის   ტე  მა, რო  მე  ლიც 

ფო  ტოს გამ   გ   ზავნს ატყო  ბი  ნებს, თუ მი  სი ფო -

ტო „დაასკრინშოტეს“, რაც მძლავ   რი სო  ცი  ა  ლუ  რი 

შე  კა  ვე  ბის იარა  ღი  ა. და მა  ინც ზაფხუ  ლის ბო  ლოს  -

თ   ვის, Picaboo-ს მხო  ლოდ 127 მომ   ხ   მა  რე  ბე  ლი ჰყავ   და. 

პა  თე  ტი  კუ  რი  ა. 

2013 წლის 
ოქტომბერი, 

მომხმარებელთა 
რაოდენობა

1,2 მლრდ

2013 წლის ოქტომბერი, 
მომხმარებელთა 

რაოდენობა

230 მლნ

2013 წლის დეკემბერი, 
მომხმარებელთა 

რაოდენობა 

50 მლნ

2013 წლის სექტემბერი, 
მომხმარებელთა 

რაოდენობა

150 მლნ

2004 წლის 
დეკემბერი, 

მომხმარებელთა 
რაოდენობა

1 მლნ

2006 წლის აგვისტო, 
მომხმარებელთა 

რაოდენობა

1 800

2011 წლის 
სექტემბერი, 

მომხმარებელთა 
რაოდენობა

127

2010 წლის 
ოქტომბერი, 

მომხმარებელთა 
რაოდენობა

25 000

FacebooK

TWiTTer

inSTagram 

FacebooK

$6,87 მლრდ

TWiTTer

$534,5 მლნ

SnapchaT

0

შემოსავალი 
ბოლო ოთხი კვარტალი, 
2013 წლის სექტემბრის 
ჩათვლით
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შეც   დო  მა შემ   დეგ   ში იყო: ბრა  უ  ნი პოზიციონირებას უწევდა 

აპ   ლი  კა  ცი  ას, რო  გორც სექ   სუ  ა  ლუ  რი ხა  სი  ა  თის შეტყო  ბი  ნე  ბე  ბის 

გაგ   ზავ   ნის ინ   ს   ტ   რუ  მენტს („Picaboo სა  შუ  ა  ლე  ბას აძ   ლევს წყვი  ლებს 

ერ   თ   მა  ნეთს გა  უგ   ზავ   ნონ ფო  ტო  ე  ბი სა  ნა  ხა  ვად და არა შე  სა  ნა  ხად!“ 

– წე  რია მისი ავტორობით გამოშვებულ პირ   ველ პრეს   რე  ლიზ   ში). 

მერ   ფის მშობ   ლე  ბი ევედ   რე  ბოდ   ნენ შვილს, რომ რე  ა  ლუ  რი სამ   სა -

ხუ  რი ეშო  ვა და შპი  გელ   მაც, რო  გორც ჩანს, და  იწყო მოქ   მე  დე  ბა 

ჯგუ  ფის გა  მო  საფხიზ   ლებ   ლად. ბრა  უ  ნის სიტყ   ვე  ბის თა  ნახ   მად, 

ბრა  უნ   მა გა  ი  გო  ნა, რო  გორ გეგ   მავ   დ   ნენ შპი  გე  ლი და მერ   ფი მის 

გა  და  ყე  ნე  ბას. 

გარ   და  ტე  ხის მო  მენ   ტი მა  შინ დად   გა, რო  დე  საც საქ   მე სა  აქ   ციო 

კა  პი  ტა  ლის წი  ლე  ბის გა  ყო  ფამ   დე მი  ვი  და. 16 აგ   ვის   ტოს შინ, სამ  -

ხ   რეთ კა  რო  ლი  ნა  ში დაბ   რუ  ნე  ბულ   მა ბრა  უნ   მა ორი  ვე პარ   ტ   ნი  ორს 

და  უ  რე  კა და თა  ვი  სი მოთხოვ   ნა ამ   ც   ნო: მას კომ   პა  ნი  ის აქ   ცი  ე  ბის 

და  ახ   ლო  ე  ბით 30% სურ   და, რაც ერ   გე  ბო  და მის მი  ერ შე  ტა  ნი  ლი 

წვლი  ლის მი  ხედ   ვით, ასე  ვე თა  ნამ   დე  ბო  ბი  დან გა  თა  ვი  სუფ   ლე  ბის 

გა  მო. პრო  დუქ   ტის თავ   და  პირ   ვე  ლი იდეა მას ეკუთ   ვ   ნო  და, სა  ხე  ლი 

Picaboo მი  სი გა  მო  გო  ნი  ლი იყო და ამ   ჟა  მად ცნო  ბი  ლი მოჩ   ვე  ნე  ბის 

ლო  გოც – მი  სი შექ   მ   ნი  ლი. შპი  გე  ლი და მერ   ფი შე  ე  პა  სუხ   ნენ, რომ 

ის არ იმ   სა  ხუ  რებ   და არა  ფერს ამ   დაგ   ვარს. რო  დე  საც ბრა  უნ   მა 

გა  ნაცხა  და, რომ ის შპი  გე  ლი  სა და მერ   ფის „ნიჭს ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლო -

ბდა“, მერ   ფი იხ   სე  ნებს, რომ გან   რის   ხე  ბულ   მა შპი  გელ   მა ყურ   მი  ლი 

და  კი  და. შპი  გელ   მა და მერ   ფიმ შეც   ვა  ლეს ად   მი  ნის   ტ   რა  ცი  უ  ლი პა -

რო  ლე  ბი აპ   ლი  კა  ცი  ის   თ   ვის და ბრა  უნ   თან კავ   ში  რი გაწყ   ვი  ტეს; მხო -

ლოდ რამ   დე  ნი  მე და  ძა  ბუ  ლი ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი წე  რი  ლი გა  უგ   ზავ   ნეს 

მო  სა  ლოდ   ნე  ლი პა  ტენ   ტის შე  სა  ხებ. ბრა  უ  ნი თა  მაშ   გა  რე მდგო  მა  რე -

ო  ბა  ში იმ   ყო  ფე  ბო  და. ტყუპ ძმა უინ   კელ   ვო  სებ   სა და ედუ  არ   დო სა  ვე -

რინს შო  რის არ   სე  ბუ  ლი უთან   ხ   მო  ე  ბის მსგავ   სი Snapchat-ის ვერ   სია 

თა  მაშ   დე  ბო  და (რამდენადაც გა  საკ   ვი  რი უნ   და იყოს, ბრა  უნ   თან 

ბრძო  ლა  ში Snapchat-მა იქი  რა  ვა იურის   ტე  ბის გუნ   დი, რო  მე  ლიც 

თა  ვის დრო  ზე, ტყუ  პი ძმის, უინ   კელ   ვო  სე  ბის, ინ   ტე  რე  სებს იცავ   და 

Facebook-ის წი  ნა  აღ   მ   დეგ.)

ორი კა  ცის მფლო  ბე  ლო  ბა  ში მყოფ   მა ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ამ სა  ხე  ლი 

Picaboo შე  იც   ვა  ლა და Snapchat-ი მას შემ   დეგ გახ   და, რაც იმა  ვე 

სა  ხე  ლის მქო  ნე ფო  ტო  წიგ   ნის კომ   პა  ნი  ამ წე  რი  ლი გა  მო  უგ   ზავ   ნა 

თხოვ   ნით, რომ შე  ეწყ   ვი  ტათ უკა  ნო  ნო მოქ   მე  დე  ბა. „ეს იყო რა  ღაც 

უდი  დე  სი შვე  ბის მომ   გ   ვ   რე  ლი მო  მენ   ტი“, – იხ   სე  ნებს შპი  გე  ლი. 

მაგ   რამ მა  ში  ნაც კი, რო  დე  საც შპი  გელ   მა და მერ   ფიმ აპ   ლი  კა  ცი  ას 

ფო  ტო  ზე წარ   წე  რის ფუნ   ქ   ცია და  ა  მა  ტეს, რო  გორც ჩან   და, ისი  ნი 

გან   წი  რუ  ლე  ბი იყ   ვ   ნენ იმი  სათ   ვის, რომ გან   მე  ო  რე  ბუ  ლი  ყო მა  თი 

წი  ნა პრო  ექ   ტის, Future Freshman-ის გა  მოც   დი  ლე  ბა – ტექ   ნი  კუ  რად 

გა  მარ   თუ  ლი პრო  დუქ   ტი, რო  მე  ლიც, ფაქ   ტობ   რი  ვად, არა  ვის სურ   და. 

შპი  გე  ლი სტენ   ფორ   დ   ში და  უბ   რუნ   და ბო  ლო კურსს; მერ   ფიმ iPad-ის 

კლი  ენ   ტე  ბის მომ   სა  ხუ  რე  ბის პუნ   ქ   ტ    Revel Systems-ში და  იწყო მუ  შა  ო -

ბა, სა  დაც პროგ   რა  მულ კო  დებს წერ   და. 

შე  მოდ   გო  მა  ზე Snapchat-ს უკ   ვე მა  ჯის   ცე  მა შე  ე  ნიშ   ნე  ბო  და. 

რო  დე  საც მი  სი მომ   ხ   მა  რებ   ლე  ბის რიცხ   ვი 1000-ს მი  უ  ახ   ლოვ   და, 

უც   ნა  უ  რი მო  დე  ლი ჩა  მო  ყა  ლიბ   და: ამ აპ   ლი  კა  ცი  ის გა  მო  ყე  ნე  ბა პიკს 

აღ   წევ   და დი  ლის 9 სა  ა  თი  დან ნა  შუ  ადღე  ვის 3 სა  ა  თამ   დე და ზუს   ტად 

ემ   თხ   ვე  ო  და სკო  ლის სა  ა  თებს. შპი  გე  ლის დე  დამ თა  ვის ძმის   შ   ვილს 

შე  ატყო  ბი  ნა ამ აპ   ლი  კა  ცი  ის შე  სა  ხებ და გო  გო  ნას სკო  ლის, Orange 

County-ის, უფ   როს   კ   ლა  სე  ლე  ბი უმალ Snapchat-ობანამ მო  იც   ვა, 

რა  საც სკო  ლის მი  ერ და  რი  გე  ბუ  ლი iPad-ების სა  შუ  ა  ლე  ბით ახორ   ცი -

ე  ლებ   დ   ნენ. რად   გან Facebook-ის გა  მო  ყე  ნე  ბა აკ   რ   ძა  ლუ  ლი იყო, ეს 

აპ   ლი  კა  ცია მათ სა  შუ  ა  ლე  ბას აძ   ლევ   და, გაკ   ვე  თი  ლის მიმ   დი  ნა  რე -

ო  ბი  სას ვი  ზუ  ა  ლუ  რი ბა  რა  თე  ბი გა  ეგ   ზავ   ნათ ერ   თ   მა  ნე  თის   თ   ვის და 

თანაც ყვე  ლა მტკი  ცე  ბუ  ლე  ბა მო  მენ   ტა  ლუ  რად ქრე  ბო  და. 

მი  სი გა  მო  ყე  ნე  ბა კი  დევ უფ   რო იზ   რ   დე  ბო  და არ   და  დე  გე -

ბის გან   მავ   ლო  ბა  ში, რად   გან მოს   წავ   ლე  ებს შე  და  რე  ბით 

სწრა  ფი iPhone-ბი უჩ   ნ   დე  ბო  დათ. მომ   ხ   მა  რებ   ლე  ბის რიცხ  -

ვ   მა დე  კემ   ბერ   ში 2 241-ს მი  აღ   წი  ა. იან   ვ   რის თვის   თ   ვის 

მა  თი რიცხ   ვი 20 000-მდე გა  ი  ზარ   და, აპ   რილ   ში კი  

100 000-ს მი  აღ   წი  ა. 

მაგ   რამ მომ   ხ   მა  რე  ბელ   თა რიცხ   ვის ზრდას   თან ერ   თად 

სერ   ვე  რის გა  და  სა  ხა  დიც გა  ი  ზარ   და. მა  შინ რო  დე  საც შპი  გე  ლი ამ გა -

და  სა  ხადს ბა  ბუ  ა  მი  სის ფუ  ლით იხ   დი  და, მერ   ფის თა  ვი  სი ხელ   ფა  სი -

დან უწევ   და მი  სი გა  დახ   და. რო  დე  საც თვი  ურ   მა გა  და  სა  ხად   მა 5000 

დო  ლარს მი  აღ   წი  ა, აუცი  ლე  ბე  ლი გახ   და დო  ტა  ცი  ა  ზე გა  დას   ვ   ლა. 

ბო  ლოს ისი  ნი Lightspeed Venture Partners-ის პარ   ტ   ნი  ორ   მა, ჯე -

რე  მი ლი  უმ გა  და  არ   ჩი  ნა. მი  სი პარ   ტ   ნი  ო  რის ქა  ლიშ   ვი  ლის   გან მან 

შე  იტყო, რომ სი  ლი  კო  ნის ველ   ზე მდე  ბა  რე სკო  ლა  ში, სა  დაც გო  გო  ნა 

სწავ   ლობ   და, Snapchat-ი ისე  თი  ვე პო  პუ  ლა  რუ  ლი გამ   ხ   და  რი  ყო, 

რო  გორც Instagram-ი და Angry Birds-ი, მაგ   რამ შპი  გელ   თან და მერ  -

ფის   თან და  კავ   ში  რე  ბა არც ისე იოლი აღ   მოჩ   ნ   და; მა  თი ვებ   გ   ვერ   დი 

არ შე  ი  ცავ   და სა  კონ   ტაქ   ტო ინ   ფორ   მა  ცი  ას და არც ერ   თი მათ   გა  ნი 

არ იმ   ყო  ფე  ბო  და LinkedIn-ის გვერ   დ   ზე. ბო  ლოს ლი  უმ „whois“ („ვინ 

არის“) საძიებელ პროგ   რა  მას მი  მარ   თა აპ   ლი  კა  ცი  ის ვებ   დო  მე  ნის 

მე  სა  კუთ   რის ვი  ნა  ო  ბის გა  სა  გე  ბად და გა  მო  არ   კ   ვი  ა, რომ ეს უცნობი 

წარ   მო  შო  ბის შპს და  რე  გის   ტ   რი  რე  ბუ  ლი იყო შპი  გე  ლის სა  ხელ   ზე და 

სა  ბო  ლო  ოდ ის Facebook-ის სა  შუ  ა  ლე  ბით მო  ძებ   ნა. „მისი პრო  ფი -

ლის სუ  რათ   ში ლიუ გა  და  ღე  ბუ  ლი იყო ობა  მას   თან ერ   თად, – მხრებს 

იჩეჩს შპი  გე  ლი, – ამი  ტომ ვი  ფიქ   რე, რომ კა  ნონ   მორ   ჩილ პი  როვ   ნე -

ბას   თან გვქონ   და საქ   მე“. 

2012 წლის აპ   რილ   ში Lightspeed-მა კომ   პა  ნი  ა  ში 485 000 დო -

ლა  რი და  ა  ბან   და კომ   პა  ნი  ის 4,25 მი  ლი  ონ დო  ლა  რად შე  ფა  სე  ბის 

სა  ფუძ   ველ   ზე. „ეს იყო ყვე  ლა  ზე სა  ო  ცა  რი შეგ   რ   ძ   ნე  ბა, რაც კი ოდეს   მე 

მეწარმეები Snapchat

როდესაც ფული ანგარიშზე 
დაჯდა, შპიგელი მივიდა თავის 
ლექტორთან და თავი დაანება 
სწავლას. 
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დამუფლებია, – ამ   ბობს შპი  გე  ლი. – არა  ფე  რი შე  ედ   რე  ბა მას“. იმ 

დღეს, რო  დე  საც ფუ  ლი კომ   პა  ნი  ა  ში გად   მო  რიცხეს, ის აუდი  ტო  რი -

ა  ში იჯ   და, გამ   ყიდ   ვე  ლი  -ავ   ტო  მა  ტის შე  სა  ხებ ლექ   ცი  ას უს   მენ   და და 

თა  ვის iPhone-ზე საქ   მი  ა  ნად ანახ   ლებ   და Wells Fargo-ს აპ   ლი  კა  ცი  ას 

(რომელიც გა  მო  ი  ყე  ნე  ბა სა  ბან   კო ან   გა  რიშ   ში სწრა  ფად და უფა  სოდ 

შე  სას   ვ   ლე  ლად) . ცუ  კერ   ბერ   გის   თ   ვის სა  ბო  ლოო პა  ტი  ვის მი  გე  ბა 

იყო, რო  დე  საც ფუ  ლის ან   გა  რიშ   ზე დაჯ   დო  მის შემ   დეგ, დიპ   ლო  მის 

აღე  ბამ   დე ზუს   ტად რამ   დე  ნი  მე კვი  რით ად   რე, ის მი  ვი  და თა  ვის 

ლექ   ტორ   თან და კურ   ს   საც და სტენ   ფორ   დის უნი  ვერ   სი  ტეტ   საც თა  ვი 

და  ა  ნე  ბა.

 

SNAPCHATმა რამ   დენ   ჯერ   მე შე  იც   ვა  ლა ად   გილ   
მ   დე  ბა  რე  ო  ბა მას   ში თავ   და  პირ   ვე  ლი ინ   ვეს   ტი  ცი  ის გან   ხორ  -

ცი  ე  ლე  ბის შემ   დეგ, რად   გან კომ   პა  ნია გა  ი  ზარ   და, თუმ   ცა მი  სი გუნ   დი 

ჯერ კი  დევ მცი  რე  რიცხო  ვა  ნია და მხო  ლოდ 35 კაცს შე  ად   გენს. 

მი  სი ახა  ლი ოფი  სე  ბი გან   ლა  გე  ბუ  ლია ყო  ფილ სამ   ხატ   ვ   რო სტუ  დი -

ა  ში, ერთ კვარ   ტალ   ში ვე  ნის-ბი  ჩის პრო  მე  ნა  დი  დან – შე  სა  ბა  მი  სად, 

ანო  ნი  მუ  რი  ა. მხო  ლოდ ერ   თი პა  ტა  რა მოჩ   ვე  ნე  ბის ლო  გო ამ   შ   ვე  ნებს 

მათ, რა  თა მიგ   ნე  ბა შე  საძ   ლე  ბე  ლი იყოს. თუმ   ცა Snapchat-ის გან   ვი -

თა  რე  ბის უმე  ტე  სი ნა  წი  ლი, რო  მელ   მაც მას ვი  რუ  სუ  ლი სენ   სა  ცი  ის 

სა  ხე  ლი მო  უ  ტა  ნა, 2012 წელს გან   ხორ   ცი  ელ   და, რო  დე  საც კომ   პა  ნი  ის 

შტაბ   ბი  ნა შპი  გე  ლის ბა  ბუ  ის სახ   ლ   ში იყო გან   თავ   სე  ბუ  ლი. „მან დაგ  -

ვარ   წ   მუ  ნა, რომ მიგ   ვე  ტო  ვე  ბი  ნა სტენ   ფორ   დი და გა  დავ   სუ  ლი  ყა  ვით 

ლოს   -ან   ჯე  ლეს   ში და ეს მხო  ლოდ ერ   თი სა  უბ   რის გან   მავ   ლო  ბა  ში 

მო  ა  ხერ   ხა“, – ამ   ბობს დე  ნი  ელ სმი  ტი, რო  მე  ლიც კრა  ვიც   თან ერ   თად 

აიყ   ვა  ნეს Snapchat-ში სა  მუ  შა  ოდ. 

გუნ   დი 24 სა  ა  თის გან   მავ   ლო  ბა  ში მუ  შა  ობ   და და სა  დაც მუ  შა  ობ  -

და, იქ   ვე იძი  ნებ   და. „სმიტი ცხოვ   რობ   და შპი  გე  ლის დის ოთახ   ში, 

რომ   ლის კედ   ლებს გო  გო  ნე  ბის საყ   ვა  რე  ლი ნა  რინ   ჯის   ფე  რი და 

ვარ   დის   ფე  რი კოპ   ლე  ბი ამ   შ   ვე  ნებ   და, რაც მშფოთ   ვა  რე შეგ   რ   ძ   ნე -

ბას ბა  დებ   და, – იხ   სე  ნებს შპი  გე  ლი. – ბო  ბის ჩვე  ვად ჰქონ   და კო  დის 

მო  დი  ფი  კა  ცი  ის პრო  ცე  სის დაწყე  ბა და შემ   დეგ და  სა  ძი  ნებ   ლად 

წას   ვ   ლა, – ამ   ბობს შპი  გე  ლი, რო  მე  ლიც შემ   დეგ იძუ  ლე  ბუ  ლი იყო თვი -

თონ და  ეს   რუ  ლე  ბი  ნა სა  მუ  შა  ო. – დი  ლას ვიღ   ვი  ძებ   დი და ვიწყებ   დი: 

,ოჰ, ღმერ   თო ჩე  მო!’“ მერ   ფი ამა  ტებს: „დღესაც კი კოშმარივით 

მახსენდება კი  ბე  ზე ჩა  მა  ვა  ლი მი  სი ნა  ბი  ჯე  ბის ხმა“. 

Lightspeed-თან და  დე  ბუ  ლი შე  თან   ხ   მე  ბა სა  ოც   რად ეფექ   ტიანი 

აღ   მოჩ   ნ   და. Lightspeed-ის პარ   ტ   ნი  ო  რი ლიუ აღ   ნიშ   ნავს: „მათ შე  უძ  -

ლი  ათ ერ   თ   მა  ნეთს უშ   ვე  რი სიტყ   ვე  ბი ეძა  ხონ, მაგ   რამ შემ   დეგ თავ   ში 

უკე  თე  სი იდე  ე  ბი მოს   დით“. ის, რაც მათ შექ   მ   ნეს, იყო აპ   ლი  კა  ცი  ა, 

რო  მელ   საც უფ   რო მე  ტად, ვიდ   რე ინ   ს   ტ   რუ  მენტს Facebook-ის „like“-

ბისთვის, შე  უძ   ლია მის   თ   ვის კონ   კუ  რენ   ცი  ის გა  წე  ვა. იღ   ბ   ლი  სა და 

დი  ზა  ი  ნის წყა  ლო  ბით, Snapchat-ი სამ გა  მაფ   რ   თხი  ლე  ბელ სიგ   ნალს 

აძ   ლევს Facebook-ს. პირ   ვე  ლი – ის უფ   რო ინ   ტი  მუ  რი და ექ   ს   კ   ლუ  ზი  უ -

რი  ა. ისე  ვე, რო  გორც Facebook-მა აიღო ანო  ნი  მუ  რი ინ   ტერ   ნე  ტი და 

გა  და  აქ   ცია ის კონ   კ   რე  ტუ  ლი ადა  მი  ა  ნე  ბის სივ   რ   ცედ, რომ   ლებ   საც 

თქვენ იც   ნობთ. Snapchat-ი Facebook-ის „მეგობრების“ სი  ას, რო  მე -

ლიც თქვე  ნი ნაც   ნო  ბე  ბის ფარ   თო სპექ   ტ   რ   საც მო  ი  ცავს, დაწყე  ბუ  ლი 

დი  დი ხნის მი  ვიწყე  ბული კლა  სე  ლე  ბით და დამ   თავ   რე  ბუ  ლი ბუზღუ  ნა 

დე  ი  დე  ბით – თქვენს სა  ტე  ლე  ფო  ნო კონ   ტაქ   ტე  ბამ   დე ავიწ   რო  ებს – იმ 

ადა  მი  ა  ნე  ბამ   დე, რომ   ლებ   საც თქვენ რე  ა  ლუ  რად ელა  პა  რა  კე  ბით. 

მე  ო  რე – ის აღიქ   მე  ბა, რო  გორც უფ   რო ახალ   გაზ   რ   დუ  ლი და უფ   რო 

„მაგარი“. Facebook-ში მო  ზარ   დე  ბის უმე  ტე  სო  ბა ალ   ბათ სა  კუ  თარ ბე -

ბი  ას ან ბა  ბუ  ას პო  უ  ლობს. ის ფაქ   ტი, რომ Snapchat-ის წარ   მო  მავ   ლო  ბა 

მო  ბი  ლუ  რი  დან იღებს სა  თა  ვეს, აპ   ლი  კა  ცი  ე  ბი  სად   მი დი  დი ნდო  ბის 

ფაქ   ტორს აჩენს გაზ   რ   დილ თა  ო  ბებ   ში, რომ   ლე  ბიც პერ   სო  ნა  ლურ კომ  -

პი  უ  ტე  რებს სულ უფ   რო ხში  რად მი  იჩ   ნე  ვენ ისე  ვე მოძ   ვე  ლე  ბუ  ლად, რო -

გორადაც მა  თი მშობ   ლე  ბი მი  იჩ   ნევ   დ   ნენ შავ   -   თეთრ ტე  ლე  ვი  ზო  რებს. 

Facebook-ის მშობ       ლე    ბის მი   ერ კონ       ტ       რო    ლი    სა და „შურისსაძიებელი  

პორ       ნოგ       რა    ფი   ის“ (ყოფილი პარ       ტ       ნი   ო    რე    ბი სა    ჯა    როდ აქ       ვეყ       ნე    ბენ 

ყო    ფი    ლი საყ       ვარ       ლე    ბის შიშ       ველ ფო    ტო   ებს) ეპო    ქა    ში, თვით       გა    ნად      -

გუ    რე    ბის ფუნ       ქ       ცია სულ უფ       რო რე    ზო    ნან       სუ    ლი ხდე    ბა. „ეს არ არის 

სუ    ლე    ლუ    რი მცი    რე ზო    მის შეტყო    ბი    ნე    ბე    ბის გამ       გ       ზავ       ნი აპ       ლი    კა    ცი   ა, 

– და    ჟი    ნე    ბით იმე   ო    რებს ლი   უ. – ის სა    შუ   ა    ლე    ბას აძ       ლევს ადა    მი   ა    ნებს, 

დაბ       რუნ       დ       ნენ იმ დრო    ში, რო    დე    საც მათ არა    სო    დეს არ სჭირ       დე    ბო   -

დათ თვით       ცენ       ზუ    რა    ზე ზრუნ       ვა“. 

მთე  ლი ქვე  ინ   დუს   ტ   რი  ა, ეგ   რეთ წო  დე  ბუ  ლი ეფე  მე  რუ  ლი, ან დრო  ე -

ბი  თი სო  ცი  ა  ლუ  რი მე  დია აღ   მო  ცენ   და მის ნი  ა  დაგ   ზე (Poke-ის გარ   და, 

რომ   ლის პო  პუ  ლა  რო  ბა  მაც საკ   მა  ოდ იკ   ლო), მათ შო  რი  საა Clipchat-ი 

(Snapchat-Twitter-ის ჰიბ   რი  დი), Wickr-ი (გაუჩინარებადი ტექ   ს   ტე  ბი) 

და ათო  ბით მა  თი აპ   ლი  კა  ცი  ა, რომ   ლე  ბიც ციფ   რუ  ლი კო  მუ  ნი  კა  ცი  ის 

საზღ   ვ   რებს უკან სწე  ვენ იმ სივ   რ   ცემ   დე, რა  საც ოდეს   ღაც ტე  ლე  ფო  ნის 

ლა  პა  რაკს ვუ  წო  დებ   დით – კო  მუ  ნი  კა  ცი  ის მე  თო  დი, რომ   ლის დრო  საც 

ძალ   ზე მცი  რე საფ   რ   თხეა იმი  სა, რომ ოდეს   ღაც ის ბუ  მე  რან   გი  ვით უკან 

და  გიბ   რუნ   დე  ბა და ზი  ანს მო  გა  ყე  ნებს.

თუმ   ცა ყვე  ლა ისი  ნი ერთ ად   გი  ლას გა  ჩერ   დ   ნენ და წინ ვე  ღარ მი  დი -

ან, ამი  ტო  მაც თვალს არ აშო  რე  ბენ შპი  გელსა და მერ   ფის, რომ   ლებ   მაც 

მო  ა  ხერ   ხეს Snapchat-ის უფ   რო მხი  ა  რულ და იოლ აპ   ლი  კა  ცი  ად გა  დაქ  -

ცე  ვა. მო  მენ   ტა  ლუ  რი ფო  ტოს მომ   ხ   მა  რე  ბელ   თა მი  ერ თა  ვი  ან   თი ტე  ლე -

ფო  ნე  ბის ეკ   რა  ნებ   ზე თი  თის გარ   კ   ვე  უ  ლი დრო  ით და  ჭე  რის აუცი  ლებ  -

ლო  ბა ასე  ვე შე  იძ   ლე  ბა გან   ხი  ლულ იქ   ნას, რო  გორც მი  ზან   და  სა  ხუ  ლად 

შექ   მ   ნი  ლი სიძ   ნე  ლე იმი  სათ   ვის, რომ მის მომ   ხ   მა  რებ   ლებს გა  უ  ჭირ   დეთ 

მე  ო  რე კა  მე  რით ეკ   რა  ნის   თ   ვის ფო  ტოს გა  და  ღე  ბა. გაქ   რო  ბა  დი ვი  დეო 

ამ   ჟა  მად არ   ჩე  ვა  ნის შე  საძ   ლებ   ლო  ბას იძ   ლე  ვა. მა  შინ, რო  დე  საც მო -

ზარ   დე  ბი ფლო  ბენ სივ   რ   ცეს, სა  დაც მათ ვერ მის   წ   ვ   დე  ბი  ან აბე  ზა  რა 

ცნო  ბის   მოყ   ვა  რე მშობ   ლე  ბი ან მო  მა  ვა  ლი დამ   ქი  რა  ვებ   ლე  ბი, მოზ   რ   დი -

ლე  ბი ცდი  ლო  ბენ და  ე  წი  ონ მათ. მთლი  ა  ნო  ბა  ში, Snapchat-ის მომ   ხ   მა -

რებ   ლე  ბი გზავ   ნი  ან 400 მი  ლი  ონ ფო  ტოს და ვი  დე  ოს ყო  ველ   დღე, რაც 

Facebook-სა და Instagram-ში ფო  ტო  ე  ბი  სა და ვი  დე  ო  ბის ატ   ვირ   თ   ვე  ბის 

ერ   თად აღე  ბულ რა  ო  დე  ნო  ბას შე  ე  სა  ბა  მე  ბა. 

„რა თქმა უნ   და, იმი  სათ   ვის არ დაგ   ვი  ბან   დე  ბია მას   ში კა  პი  ტა  ლი, 

რომ შემ   დეგ გავ   ყი  დოთ ის“, – ამ   ბობს მიჩ ლას   კი, Snapchat-ის დი  რექ  -

ტორ   თა საბ   ჭოს წევ   რი და სა  რის   კო წა  მოწყე  ბის კა  პი  ტა  ლის ფირ   მის, 

Benchmark Capital-ის პარ   ტ   ნი  ო  რი, რო  მე  ლიც ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლობ   და 
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Snapchat-ის 13,5 მი  ლი  ო  ნი დო  ლა  რის ფი  ნან   სე  ბის მო  ზიდ   ვის რა -

უნდს ერ   თი წლის წინ (მათ ასე  ვე მო  ი  ზი  დეს 60 მი  ლი  ო  ნი დო  ლა -

რის და  ფი  ნან   სე  ბა ივ   ნის   ში Institutional Venture Partners-გან) – და 

რო  მელ   მაც ჯერ კი  დევ 2009 წელს Twitter-ში კა  პი  ტალ   და  ბან   დე  ბა 

გა  ნა  ხორ   ცი  ე  ლა. 

ყვე  ლა ამ გან   საც   ვიფ   რე  ბელ ზრდა  ზე, შე  ფა  სე  ბებ   სა 

და და  მო  უ  კი  დე  ბელ მო  მა  ვალ   ზე სა  უბ   რი  სას ერ   თი მო  მენ   ტი გვა -

ვიწყ   დე  ბა – შე  მო  სა  ვა  ლი. აზი  ას აქვს შე  საძ   ლო პრო  ექ   ტის შე  მო -

თა  ვა  ზე  ბა (იხ. ტა  ბუ  ლა შემდეგ გვერდზე). იქ ერ   თი მუ  ჭა, სა  ოც   რად 

პო  პუ  ლა  რუ  ლი მო  ბი  ლუ  რი შეტყო  ბი  ნე  ბე  ბის სერ   ვი  სე  ბი დარ   წ   მუ -

ნე  ბის გზით აიძუ  ლე  ბენ მომ   ხ   მა  რებ   ლებს ზედ   მე  ტი „აპლიკაციების 

ში  და  -აპ   ლი  კა  ცი  ე  ბი შე  ი  ძი  ნონ“. რო  დე  საც შპი  გე  ლი შე  მო  სავ   ლის 

სტრა  ტე  გი  ა  ზე სა  უბ   რობს, ისე  თი გრძნო  ბა ჩნდე  ბა, თით   ქოს ის 

და  წე  რილ ტექსტს კითხუ  ლობ   ს: „აპლიკაციების ში  და  -აპ   ლი  კა  ცი  ის 

გა  რი  გე  ბე  ბი, რომ   ლებ   საც მოჰ   ყ   ვე  ბა სა  რეკ   ლა  მო კამ   პა  ნი  ა, აი, ეს 

არის ის გეგ   მა, რო  მე  ლიც უნ   და გან   ვა  ხორ   ცი  ე  ლოთ“. 

ზო  გი  ერ   თი კომ   პა  ნი  ის შე  სა  ხებ ინ   ფორ   მა  ცი  ის დე  ტა  ლუ  რად 

შეს   წავ   ლა, რო  მელ   საც შპი  გე  ლი ეყ   რ   დ   ნო  ბა, შე  კითხ   ვას უფ   რო მეტს 

ბა  დებს, ვიდ   რე პა  სუხს. ჩი  ნუ  რი WeChat-ი, მა  სობ   რი  ვი შეტყო  ბი  ნე -

ბე  ბის აპ   ლი  კა  ცი  ა, რო  მე  ლიც ჩი  ნე  თის ინ   ტერ   ნე  ტის უმ   ს   ხ   ვი  ლე  სი 

კომ   პა  ნი  ის, Tencent-ის, კუთ   ვ   ნი  ლე  ბა  ა, ხელს უწყობს მომ   ხ   მა  რებ  -

ლებს, რომ გა  მო  ი  წე  რონ ცნო  ბი  ლი ადა  მი  ა  ნე  ბის მი  სალ   მე  ბე  ბი და 

შე  ი  ძი  ნონ მა  ტე  რი  ა  ლუ  რი სა  ქო  ნე  ლი, მაგ   რამ ეს უმე  ტე  სად ტექ   ს  -

ტუ  რი აპ   ლი  კა  ციაა და ამ აპ   ლი  კა  ცი  ის შეტყო  ბი  ნე  ბე  ბი არ ქრე  ბა. 

კო  რე  უ  ლი KakaoTalk-ი და იაპო  ნუ  რი Line-ი თა  ვი  ან   თი შე  მო  სავ   ლე -

ბის უდი  დეს ნა  წილს მო  ბი  ლუ  რი თა  მა  შე  ბი  დან იღე  ბენ, რომ   ლე  ბიც 

ბუ  ნებ   რივ ჰარ   მო  ნი  ა  ში არ იმ   ყო  ფე  ბა Snapchat-თან. და, რა  ღა თქმა 

უნ   და, ციფ   რუ  ლი პრო  დუქ   ცი  ა, რო  გო  რი  ცაა წა  მა  ხა  ლი  სე  ბე  ლი სტი  კე -

რე  ბის პა  კე  ტე  ბი, ღი  მი  ლის სიმ   ბო  ლო  ე  ბი („სმაილები“) და ანი  მა -

ცი  ე  ბი, ასე  ვე შე  მო  სავ   ლის წყა  როა აზი  ა  ში, თუმ   ცა შპი  გე  ლის   თ   ვის, 

რო  გორც ჩანს, ეს მი  უ  ღე  ბე  ლი  ა. „ამას აზ   რი ექ   ნე  ბა Snapchat-ის 

მე  თო  დით მოქ   მე  დე  ბის შემ   თხ   ვე  ვა  ში, მაგ   რამ ეს არ იქ   ნე  ბა სტი  კე -

რე  ბი“, – ამ   ბობს ის.

Snapchat-ის რეკ   ლა  მაც ასე  ვე ეშ   მა  კუ  რი რამ არის. მომ   ხ   მა  რებ  -

ლე  ბის მო  ზიდ   ვის თვალ   საზ   რი  სით, Snapchat-ის მთა  ვა  რი უპი  რა -

ტე  სო  ბე  ბი (თქვენი კონ   ფი  დენ   ცი  ა  ლუ  რო  ბა და  ცუ  ლია და თქვე  ნი 

სუ  რა  თე  ბი ქრე  ბა!) ზი  ანს აყე  ნე  ბენ მი  ზან   და  სა  ხულ რეკ   ლა  მას, 

რო  მელ   საც სო  ცი  ა  ლუ  რი მე  დი  ა  კომ   პა  ნი  ე  ბის უმე  ტე  სო  ბა ეყ   რ   დ   ნო  ბა 

(Snapchat-ს ცო  ტა უფ   რო მე  ტი ინ   ფორ   მა  ცია აქვს, ვიდ   რე ი-   მე  ი  ლი, 

ასა  კი, ტე  ლე  ფო  ნის ნო  მე  რი – ამას   თან თქვე  ნი სა  რეკ   ლა  მო გან   ცხა -

დე  ბა ქრე  ბა!) 

მაგ   რამ მას აქვს ერ   თი უპი  რა  ტე  სო  ბა, რო  მე  ლიც, ფაქ   ტობ   რი  ვად, 

არც ერთ სხვა ციფ   რუ  ლი რეკ   ლა  მის კომ   პა  ნი  ას არა აქვს – გა  რან  -

ტი  რე  ბუ  ლი ვალ   დე  ბუ  ლე  ბა. მომ   ხ   მა  რებ   ლებს გარ   კ   ვე  უ  ლი დრო  ის 

გან   მავ   ლო  ბა  ში თი  თი და  ჭე  რი  ლი უნ   და ჰქონ   დეთ ფო  ტო  ზე ან ვი  დე -

ო  ზე იმი  სათ   ვის, რომ ნა  ხონ ის – ეს ეხე  ბა ასე  ვე მას   ში ჩაგ   დე  ბულ 

ნე  ბის   მი  ერ სა  რეკ   ლა  მო გან   ცხა  დე  ბა  საც. Snapchat-ს სრუ  ლი თავ  -

და  ჯე  რე  ბით შე  უძ   ლია უთხ   რას რეკ   ლა  მის გან   მ   თავ   სებ   ლებს, მა  თი 

რეკ   ლა  მა ნა  ნა  ხი იქ   ნა თუ არა, რაც იშ   ვი  ა  თი მო  ნა  ცე  მია მეტ   რუ  ლი 

მო  ნა  ცე  მე  ბით მარ   თულ ციფ   რულ სამ   ყა  რო  ში. 

Facebook-ის მსგავ   სად, ამ კომ   პა  ნი  ა  საც შე  უძ   ლია და  ა  და  ნა -

შა  უ  ლოს კომ   პა  ნი  ე  ბი ბრენ   დი  რე  ბუ  ლი ან   გა  რი  შე  ბის შექ   მ   ნა  ში. 

Acura, Taco Bell-ი და New Orleans Saints-ი უკ   ვე იყე  ნე  ბენ ამ აპ   ლი -

კა  ცი  ას ახა  ლი პრო  დუქ   ტე  ბის დე  ბი  უ  ტი  რე  ბის მიზ   ნით და სცე  ნის 

მიღ   მა კად   რე  ბის საჩ   ვე  ნებ   ლად. კომ   პა  ნი  ის ფუნ   ქ   ცია „Stories“ 

(„ისტორიები“), რო  მე  ლიც მომ   ხ   მა  რებ   ლებს სა  შუ  ა  ლე  ბას აძ   ლევს 

აჩ   ვე  ნონ ბო  ლო 24 სა  ა  თის გან   მავ   ლო  ბა  ში გა  და  ღე  ბუ  ლი მო  მენ  -

ტა  ლუ  რი ფო  ტო  ე  ბის ნაკ   რე  ბე  ბი, სა  სარ   გებ   ლოა ბრენ   დე  ბის   თ   ვის, 

რო  მელ   თაც კლი  ენ   ტე  ბის   თ   ვის უფ   რო გრძე  ლი ამ   ბის შე  თა  ვა  ზე  ბის 

იმედს აძ   ლევს. მა  გა  ლი  თი: ინ   ტერ   ნეტ   მა  ღა  ზია Karmaloop-ი იყე  ნებს 

ამ ფუნ   ქ   ცი  ას იმი  სათ   ვის, რომ აჩ   ვე  ნოს ფას   დაკ   ლე  ბის კო  დე  ბი  ა -

ნი ახა  ლი მო  დე  ლე  ბი და ახა  ლი სა  ქო  ნე  ლი. სხვებ   მა, რო  გო  რი  ცა  ა, 

მა  გა  ლი  თად, გა  ყი  ნუ  ლი იოგურ   ტის მა  ღა  ზი  ე  ბის ქსე  ლი,16 Handles-ი, 

ექ   ს   პე  რი  მენ   ტე  ბი ჩა  ა  ტა  რეს „ფეთქებად კუ  პო  ნებ   ზე“. 

შპი  გე  ლი და მერ   ფი, რომ   ლე  ბიც კო  ლე  ჯის წლებ   ში ნე  ლი ტემ   პე -

ბით ეგუ  ე  ბოდ   ნენ ახ   ლად   შექ   მ   ნილ ციფ   რულ პლატ   ფორ   მებს, ასე  ვე 

ყვე  ლა  ნა  ი  რად ცდი  ლო  ბენ   ,ი  გი  ვე შეც   დო  მა აღარ და  უშ   ვან. სექ   ტემ  -

ბერ   ში, მა  გა  ლი  თად, Snapchat-ს დე  ბი  უ  ტი ჰქონ   და Samsung Galaxy 

Gear-ის ჭკვი  ა  ნი სა  ა  თის მე  ქა  ნიზ   მ   ზე (smartwatch). „ხალხს აზ   რა  დაც 

არ მოს   ვ   ლია ახა  ლი გა  მომ   თ   ვ   ლე  ლი პლატ   ფორ   მე  ბის გა  მო  ყე  ნე  ბა“, 

– ამ   ბობს თო  მას ლა  ფონ   ტი, ჰეჯ   -   ფონდ Coatue-ს აღ   მას   რუ  ლე  ბე  ლი 

დი  რექ   ტო  რი, რო  მელ   საც ეკუთ   ვ   ნის ყვე  ლა  ზე ბო  ლოდ   რო  ინ   დე  ლი  

50 მი  ლი  ო  ნი დო  ლა  რის კა  პი  ტალ   და  ბან   დე  ბა, – ერ   თი შე  ხე  ბით 

იღებთ ფო  ტოს, კი  დევ ერ   თი შე  ხე  ბა და შე  გიძ   ლი  ათ გა  ა  ზი  ა  როთ ის. 

წარ   მო  იდ   გი  ნეთ [სიძნელე], რო  გო  რია Instagram-ში ფო  ტოს გა  მოქ  -

ვეყ   ნე  ბა Google Glass-ის მოწყო  ბი  ლო  ბი  დან“. 

აჰ, Instagram-ი. ცუ  კერ   ბერ   გის Poke-ი შე  საძ   ლოა ძა  ლას კარ   გავს, 

მაგ   რამ ცუ  კერ   ბერგს ჯერ კი  დევ აქვს მი  ლი  არ   დი დო  ლა  რის ღი -

რე  ბუ  ლე  ბის ბო  ლო აპ   ლი  კა  ცია იმი  სათ   ვის, რომ სტენ   ფორ   დი  დან 

გა  რეთ გა  მო  ვი  დეს. კე  ვინ სის   ტ   რო  მის მი  ერ მის   თ   ვის 1 მი  ლი  არდ 

დო  ლა  რად მი  ყი  დუ  ლი Instagram-ი, რი  თაც ხში  რად ამარ   თ   ლე  ბენ 

Snapchat-ის მი  ერ Facebook-ის პრი  ო  რი  ტე  ტულ მი  ლი  არ   დებ   ზე უარის 

თქმას. (Instagram-ის ფა  სი ახ   ლა ათ   ჯერ მე  ტი იქ   ნე  ბა.) ცუ  კერ   ბერ   გი 

კვლავ მე  ო  რე ად   გილს იკა  ვებს Snapchat-ის შემ   დეგ, Instagram-ის 

მცი  რე სა  ხეც   ვ   ლი  ლე  ბით Instagram Direct-ით, რო  მე  ლიც Snapchat-ის 

გა  დამ   ღე  რე  ბაა ერ   თი ძი  რი  თა  დი გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბით, სუ  რა  თე  ბი თა -

ვი  სით არ ქრე  ბა, თუ მომ   ხ   მა  რებ   ლე  ბი თვი  თონ არ შევ   ლენ და არ 

წაშ   ლი  ან მათ. 

შპი  გელ   სა და მერ   ფის კი  დევ ერ   თი თა  ვის ტკი  ვი  ლი აქვთ – ბრა -

უ  ნის სარ   ჩე  ლი, რომ   ლის მი  ხედ   ვით ის ითხოვს კომ   პა  ნი  ის ერთ 

მე  სა  მედს და  მა  ტე  ბუ  ლი ზი  ა  ნის ანაზღა  უ  რე  ბის სა  დამ   ს   ჯე  ლო ზო  მე -

ბი, რაც წელს შესაძლოა სა  სა  მარ   თ   ლო  ზე იქ   ნას გა  ტა  ნი  ლი. თან   ხა, 

რო  მელ   საც ვითხოვთ უდა  ვოდ ერთ მი  ლი  არდ დო  ლარს აჭარ   ბებს“, 

მეწარმეები Snapchat
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– ამ   ბობს ლუ  ან ტრე  ნი, ბრა  უ  ნის სა  მი ად   ვო  კა  ტი  დან ერ   თ   -ერ   თი. ამ 

ამ   ბავ   ში გათ   ვით   ც   ნო  ბი  ე  რე  ბუ  ლი პი  რე  ბი ამ   ბო  ბენ, რომ Snapchat-ს 

სურს სა  სა  მარ   თ   ლოს ჩა  ტა  რე  ბა, მაგ   რამ, სა  ვა  რა  უ  დოდ, ბრა  უ  ნის 

გუნ   დის ხელ   შეწყო  ბით, სა  სა  მარ   თ   ლო  დან გა  ჟო  ნი  ლი ჩვე  ნე  ბის 

მი  ცე  მის ვი  დე  ო  ჩა  ნა  წე  რებ   ში შპი  გე  ლი და მერ   ფი ბევ   რად უფ   რო 

სა  ეჭ   ვოდ და გულ   მა  ვიწყად გა  მო  ი  ყუ  რე  ბი  ან, ვიდ   რე მა  თი ოპო  ნენ  -

ტი. „მე უბ   რა  ლოდ დი  დი იმე  დი მაქვს, რომ ეს საქ   მე მოგ   ვარ   დე  ბა 

და არ აღ   მოჩ   ნ   დე  ბა, რომ ეს ყუ  რადღე  ბის გა  და  ტა  ნის სა  შუ  ა  ლე  ბა  ა“, 

– ამ   ბობს ლას   კი.

კომ   პა  ნი  ა  ში ლე  გენ   და  რუ  ლი „მოზრდილები“ იქ   ნენ მოწ   ვე  უ  ლე  ბი, 

მათ შო  რის, ფი  ლიპ ბრა  უ  ნინ   გი – მო  ნე  ტი  ზა  ცი  ის ვი  ცე-   პ   რე  ზი  დენ   ტი, 

რო  მე  ლიც CBS-დან გად   მო  იყ   ვა  ნეს, და ოპე  რა  ტი  უ  ლი დი  რექ   ტო  რი 

ემი  ლი უაიტი, რო  მე  ლიც, დი  ა  ხაც, Instagram-ის ბიზ   ნე  სის გან   ყო  ფი -

ლე  ბი  დან გად   მო  ი  ბი  რეს, მაგ   რამ კომ   პა  ნი  ამ თა  ვი  დან აიცი  ლა რო -

მე  ლი  მე მათ   გა  ნის   თ   ვის Forbes-ის მი  ერ ინ   ტერ   ვი  უს ჩა  მორ   თ   მე  ვა. 

ამ   რი  გად, მო  ცე  მულ მო  მენ   ტ   ში, ის ადა  მი  ა  ნე  ბი ჭარ   ბო  ბენ, რომ  -

ლებ   საც ეჭ   ვი ეპა  რე  ბათ კომ   პა  ნი  ის მო  მა  ვალ   ში. „არსებობს თით   ქ   მის 

რი  ტუ  ა  ლუ  რი მა  გი  უ  რი ფორ   მუ  ლა: რო  დე  საც ეს ამ   ბე  ბი მი  აღ   წევს 

ყო  ველ   დღი  უ  რად მოქ   მე  დი 50 მი  ლი  ო  ნი მომ   ხ   მა  რებ   ლის ყუ  რამ   დე, 

ხალ   ხი იტყ   ვის – მათ არა  ვი  თა  რი შე  მო  სა  ვა  ლი არა აქვთ, – ამ   ბობს 

ლას   კი. – უპა  ტი  ოს   ნო საქ   ცი  ე  ლია ელო  დო, რომ ეს მო  გი  ტანს შე  მო  სა -

ვალს ასე სწრა  ფად გან   ვი  თა  რე  ბის ფონ   ზე“. მი  სი თვალ   საზ   რი  სით, 

იმა  ვეს ამ   ბობ   დ   ნენ Twitter-სა და Facebook-ზეც, მაგ   რამ მა  ში  ნაც ამას 

წარ   მოთ   ქ   ვამ   დ   ნენ ინ   ტერ   ნეტ   კომ   პა  ნი  ის ორა  კუ  ლე  ბი კა  ტას   ტ   რო -

ფის წი  ნადღეს, 15 წლის წინ. Snapchat-იც და  სუს   ტ   დე  ბა MySpace-ის 

მსგავ   სად და მაქ   სი  მა  ლურ ფა  სად გა  ი  ყი  დე  ბა, რო  გორც მარკ კუ  ბან   მა 

გა  ყი  და Broadcast.com-ი? თუ ახალ უდი  დეს ღია სა  აქ   ციო კომ   პა  ნი  ად 

წარ   მო  ა  ჩენს თავს? პა  სუ  ხი ამ კითხ   ვა  ზე ორი წლის თავ   ზე უნ   და მი -

ვი  ღოთ, ზუს   ტად მა  შინ, რო  დე  საც შპი  გე  ლი მო  წი  ფუ  ლო  ბის ასაკს – 25 

წელს მი  აღ   წევს. 

liNe. სო ცი ა ლუ რი შეტყო ბი-

ნე ბე ბის გაგ ზავ ნის პლატ-

ფორ მა დი დია და სა შუ ა ლე ბას 

აძ ლევს მის მომ ხ მა რებ ლებს, 

ერ თ მა ნეთს გა უ ზი ა რონ 

თა მა შე ბი და საყ ვა რე ლი ციფ-

რუ ლი სტი კე რე ბი, რომ ლებ მაც 

ერ თად მე სა მე კვარ ტალ ში 

მი სი 154 მი ლი ო ნი დო ლა რის 

ოდე ნო ბის შე მო სავ ლე ბის 

80% შე ად გი ნა. ინ ჟინ რე ბის 

მი ერ 2011 წელს შექ მ ნილ ამ 

აპ ლი კა ცი ას სამ ხ რეთ კო რე უ-

ლი კომ პა ნი ის, Naver Corp.-ის, 

იაპო ნი ის ფი ლი ალ ში ამ ჟა მად 

300 მი ლი ო ნი მომ ხ მა რე ბე ლი 

ჰყავს. ყო ველ თ ვი უ რი აქ ტი ვე-

ბის სი დი დე იდუ მა ლე ბით არის 

მო ცუ ლი, მაგ რამ მი სი მე ტო ქე 

აპ ლი კა ცი ის ერ თ -ერ თი პარ ტ-

ნი ო რი ეჭ ვობს, რომ ის 27%-ია. 

LINE-ი, რო გორც ამ ბო ბენ, გეგ-

მავს აქ ცი ე ბის პირ ვე ლად გან-

თავ სე ბას სა ფონ დო ბირ ჟა ზე 

2014 წელს, რომ ლის სი დი დე, 

ანა ლი ტი კუ რი გა მოთ ვ ლე ბის 

სა ფუძ ველ ზე, 8 მი ლი არ დი 

დო ლა რი ა. ახ ლა ხან მან გახ-

ს ნა ოფი სე ბი აშ შ - ში ცნო ბი ლი 

პი რე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის 

მი ზიდ ვის მიზ ნით.

wechAT. ჩი ნე თის მე-

გა ჰოლ დინ გურ მა კომ პა ნია 

Tencent-მა ჟურ ნა ლის ტებ-

თან სა უ ბარ ში უარ ყო, რომ 

ამ წლის და საწყის ში მან 

ბლო კი რე ბა გა უ კე თა და ახ-

ლო ე ბით 270 მი ლი ო ნი მომ-

ხ მა რებ ლის (მათი მე სა მე-

დი სხვა ქვეყ ნე ბი დან არის) 

შეტყო ბი ნე ბებს, რომ ლე ბიც 

შე ი ცავ დ ნენ სიტყ ვებს, Falun 

Gong (სიტყვასიტყვით ნიშ-

ნავს „მორალის ბორ ბ ლის 

პრაქ ტი კა,“ რაც წარ მო-

ად გენს ჩი ნურ სპი რი ტუ ა-

ლურ დის ციპ ლი ნას). ახ ლა 

კომ პა ნია გა ფარ თო ე ბას 

და სა კუ თა რი ფი ლი ა ლე ბის 

გახ ს ნას გეგ მავს იტა ლი ა ში, 

მექ სი კა სა და ბრა ზი ლი ა ში. 

მან დე პო ზი ტებ თან და გა-

და სა ხა დებ თან და კავ ში-

რე ბუ ლი ექ ს პე რი მენ ტე ბი 

ჩა ა ტა რა და ამი სათ ვის 

300-მდე WeChat-ის 

გამ ყიდ ვე ლი ავ ტო მა ტი 

დად გა პე კი ნის მეტ რო ში, 

სა დაც მომ ხ მა რებ ლებს, 

აპ ლი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბით, 

ფას დაკ ლე ბით შე უძ ლი ათ 

სა სუს ნა ვის შე ძე ნა.

kAkAoTAlk.  
თა მა შებ ზე ფო კუ სი-

რე ბუ ლი ტექ ს ტუ რი 

შეტყო ბი ნე ბე ბის შვი დი 

წლის პლატ ფორ მამ, 

გა ყიდ ვე ბით მი ღე ბუ ლი 

თან ხე ბის თა მა შე ბის 

დე ვე ლო პე რულ კომ პა-

ნი ებ თან, Apple-სა და 

Google-თან გა ყო ფის 

შემ დეგ, 65 მი ლი ო ნი 

დო ლა რის შე მო სა ვა ლი 

და ა რე გის ტ რი რა 2013 

წლის პირ ველ ნა ხე ვარ-

ში, რაც პრო დუქ ცი ის 

გა სა ღე ბის შე დე გად 

მი ღე ბუ ლი თან ხა ა. ის 

მომ ხ მა რე ბელს სთა-

ვა ზობს 250 თა მაშს და 

უფა სო ჯგუ ფურ ზარს და, 

რო გორც ამ ბო ბენ, ეს 

აპლიკაცია სამ ხ რეთ კო-

რე ის, დე და მი წა ზე ერ თ -

ერ თი ყვე ლა ზე უც ნა უ რი 

ქვეყ ნის, თით ქ მის ყვე ლა 

ტე ლე ფონ ზე შე გიძ ლი ათ 

იხი ლოთ. აპ ლი კა ცი ის 

მფლო ბელ თა გან ცხა-

დე ბით, მას 110 მი ლი ო ნი 

და რე გის ტ რი რე ბუ ლი 

მომ ხ მა რე ბე ლი ჰყავს.

kik MesseNger.  
დაფუძნდა მას შემდეგ, 

რაც BlackBerry-ის ყოფილი 

სტაჟიორი არ დაეთანხმა 

კომპანიას მის პოლიტიკაში, 

რომლის თანახმადაც 

BlackBerry-ის მესენჯერი სხვა 

ტელეფონებზე ვერ გაგზავნიდა 

შიდა შეტყობინებებს. 

სტაჟიორმა კომპანია 

დატოვა და შექმნა Water-

loo – კომპანია, რომლის 

წარმოებული აპლიკაციაც 

შეტყობინებებს ყველა 

სმარტფონზე გზავნის.

ახლა მის მესენჯერს 100 

მილიონი რეგისტრირებული 

მომხმარებელი ჰყავს, 

ნახევარი მათგანი 

აშშ-ის ტერიტორიაზე. 

ინტერნეტქსელში ბაზირებული 

მესენჯერი უნიკალურია 

თავისი ვებბრაუზინგის 

შესაძლებლობით – მას 

წვდომა აქვს ინტერაქტიურ 

ვებსაიტებზე, როგორიცაა You-

tube; 26 წლის დამფუძნებელი 

იმედოვნებს, რომ იგი 

გარდაიქმნება მობილურ 

ბრაუზერად, მესიჯობის 

საბაზისო ფუნქციით.

whATsApp. მსოფ ლი ო ში 

პო პუ ლა რულ შეტყო ბი ნე ბე-

ბის გამ გ ზავნ აპ ლი კა ცი ას 400 

მი ლი ო ნი აქ ტი უ რი მომ ხ მა რე-

ბე ლი ჰყავს ყო ველ თ ვი უ რად. 

ის პირ ვე ლი შეტყო ბი ნე ბე ბის 

გამ გ ზავ ნი სერ ვი სი ა, რო მე ლიც 

სინ ქ რო ნი ზე ბუ ლი იყო სა ტე-

ლე ფო ნო ცნო ბარ თან; მი სი 

ნახ ვა შე გიძ ლი ათ თით ქ მის 

ყვე ლა სმარ ტ ფონ ზე ეს პა ნეთ-

ში, მაგ რამ ნაკ ლე ბად არის 

ცნო ბი ლი აშ შ - ში. გა მო წე რა ზე 

და ფუძ ნე ბულ მა ამ აპ ლი კა-

ცი ამ – წე ლი წად ში 1 დო ლა რი 

ღირს მას შემ დეგ, რაც პირ-

ვე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში 

მომ ხ მა რე ბე ლი უფა სოდ 

ისარ გებ ლებს მი სი მომ სა ხუ-

რე ბით – 8 მი ლი ო ნი დო ლა რი 

მი ი ღო Sequoia Capital-გან 2011 

წელს და მას შემ დეგ ერი დე ბა 

და ფი ნან სე ბის მი ღე ბას, მე დი ა-

სა და რეკ ლა მას. უახ ლო-

ეს მო მა ვალ ში არ გეგ მავს 

გა ფარ თო ე ბას თა მა შე ბი თა და 

სტი კე რე ბით, არა მედ აპი რებს 

ეს გა ა კე თოს მხო ლოდ შეტყო-

ბი ნე ბე ბის, ფო ტო ე ბი სა და ვი-

დე ო ე ბის გაგ ზავ ნით ნე ბის მი ერ 

მო ბი ლურ ტე ლე ფონ ზე.

ევან შპი გე ლი მო ბი ლუ რი ტექ ს ტუ რი შეტყო ბი ნე ბე ბის პო პუ ლა რო ბას შო რე ულ აღ მო სავ-
ლეთ ში პო ტენ ცი ურ ბიზ ნეს მო დელს უწო დებს Snapchat-სთვის. აქ მოყ ვა ნი ლია ინ ფორ მა ცია 
ლი დე რე ბის შე სა ხებ. 

აზია იწ ვევს

 ავტორი: პარ მი ოლ სო ნი
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ინვესტიციები
კენ ფიშერი – პორტფელის მართვის სტრატეგია 

გასახარი მოულოდნელობა 
2014 წლისათვის

სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რი, გან-

სა კუთ რე ბით პრო ფე სი ო ნა ლებს შო რის 

(რომლებიც, რო გორც ჯგუ ფი, თით ქ მის 

ყო ველ თ ვის ცდე ბა), ერ თ სუ ლოვ ნად მი იჩ-

ნევს, რომ S&P 500 (Standard & Poor’s-ი) 

კომ პა ნი ის ამო ნა გე ბი მიმ დი ნა რე წელს 

6%-ს მი აღ წევს. რო ცა ასე თი ერ თ სუ ლოვ-

ნე ბა შე ი ნიშ ნე ბა, ჩე მი კვლე ვე ბი მიჩ ვე-

ნებს, რომ აქ ცი ე ბის საქ მე ან ბევ რად 

უკე თე სად იქ ნე ბა, ან ბევ რად უარე სად. 

უკე თე სის იმე დი ვი ქო ნი ოთ!

დი ახ, ამ სპე კუ ლა ცი ურ მა „ხარების“ 

ბა ზარ მა უკან მო ი ტო ვა ძვე ლი პე სი მიზ მი, 

მაგ რამ დარ ჩე ნი ლი სკეპ ტი კო სე ბი მა ინც 

გრძნო ბენ ეიფო რი ას, რაც ჩვე უ ლე ბი-

სა მებრ დამ ღუპ ვე ლია აქ ცი ე ბის თ ვის. 

„ხარების“ ბა ზა რი ნა წი ლობ რივ კი დევ 

მოგ ვ ცემს უფ რო ტრა დი ცი ულ სა ფუძ-

ველს ოპ ტი მიზ მი სათ ვის და ეს 2014 წლის 

რო მე ლი მე პე რი ოდ შია მო სა ლოდ ნე ლი. 

ბედ ნი ე რი დრო ა, ნამ დ ვი ლად! შე საძ ლე-

ბე ლი ა, რომ საქ მე ე ბი უარე სო ბის კენ წა-

ვი დეს? რა თქმა უნ და, მაგ რამ ნუ და დებთ 

სა ნაძ ლე ოს ამა ზე. 

ჩემ თ ვის ყვე ლა ზე და დე ბი თი ხა-

სი ა თის მო უ ლოდ ნე ლო ბა 2014 წელს? 

რამ დე ნად კარ გად იმუ შა ვებს მსოფ ლი ო, 

რო დე საც „რაოდენობრივი შემ სუ ბუ ქე ბა“ 

სა ბო ლო ოდ შეწყ დე ბა? ბევ რ ჯერ მო მი წო-

დე ბია დე ტა ლუ რი ახ ს ნა. ფაქ ტობ რი ვად, 

ყვე ლა შეც დო მით და უკუღ მა აღიქ ვამს 

მო ცე მულ მოვ ლე ნას. რა ო დე ნობ რი ვი 

შემ სუ ბუ ქე ბა არ არის ექ ს პან სი უ რი ან 

სპე კუ ლა ცი უ რი – სწო რედ სა პი რის პი რო ა. 

რო დე საც რა ო დე ნობ რი ვი შემ სუ ბუ ქე ბა 

სრულ დე ბა, დღე სას წა უ ლის დრო დგე ბა, 

რად გან შე მო სავ ლი ა ნო ბა ფარ თოდ 

ნა წილ დე ბა, ბო ლოს და ბო ლოს იწყე ბა 

ბან კე ბის მი ერ სეს ხე ბის გა ცე მა, თან ხე-

ბის მო წო დე ბა და ეკო ნო მი კუ რი ზრდა. ეს 

ძა ლი ან კარ გად გა მოჩ ნ და გა ერ თი ა ნე-

ბუ ლი სა მე ფოს ეკო ნო მი კა ში, რო დე საც 

ქვე ყა ნამ შეწყ ვი ტა ამ არა გო ნივ რუ ლი 

ზო მის მძი მე ფორ მით გან ხორ ცი ე ლე ბა. 

ამე რი კა ში ფუ ლა დი სახ ს რე ბის მო წო-

დე ბა ყვე ლა ზე ნე ლი ტემ პით გა ი ზარ და 

იმ ექ ს პან სი ებ თან შე და რე ბით, რა საც 

ყო ვე ლი თქვენ გა ნი თა ვის ცხოვ რე ბა ში 

მოს წ რე ბი ა. მა ლე დე ზე ბის მოშ ვე ბის 

დრო დად გე ბა. ისი ა მოვ ნეთ ჯი რი თით. 

2013 წელს ჩე მი შე და რე ბით ცუ დად 

გათ ვ ლი ლი არ ჩე ვა ნი: CHINA MOBILE 
(CHL, 52) (21 იან ვ რი დან მი სი ღი რე ბუ ლე-

ბა $58-ს შე ად გენს). კომ პა ნი ის მაჩ ვე-

ნე ბელ მა ვერ გა ა მარ თ ლა ამო ნა გებ თან 

და კავ ში რე ბუ ლი მო ლო დი ნე ბი. 

მო ლო დი ნი ამ ჯე რად ისე თი დი დი 

აღარ არის. მე ეს მომ წონს. ისე ვე, რო-

გორც ჩი ნე თის 8%-იანი ეკო ნო მი კუ რი 

ზრდა, მო ბი ლუ რებ ზე მოთხოვ ნაც ქვეყ ნის 

შიგ ნით იქ ნე ბა კონ ცენტ რი რე ბუ ლი. 

ელო დეთ ისე თი აქ ცი ე ბის მოკ რ ძა ლე-

ბულ ზრდას, რო მელ თა მაჩ ვე ნებ ლე ბი 

უც ვ ლე ლი ა, რად გან 2013 წელს ზრდა არ 

და ფიქ სი რე ბუ ლა. ჩე მი გათ ვ ლე ბით, 2014 

წელს აქ ცი ე ბის ღი რე ბუ ლე ბა შე მო სავ ლე-

ბის 11-მაგს გა უ ტოლ დე ბა, 3,8%-იანი დი ვი-

დენ დე ბის შე მო სავ ლი ა ნო ბით.

მი ხა რი ა, რომ არ შე ვარ ჩიე ბრა ზი-

ლი ის EMBRAER (ERJ, 31), თვით მ ფ რი-

ნა ვე ბის წარ მო ე ბის სი დი დით მე ოთხე 

მე გა კომ პა ნი ა. ეს კომ პა ნი აც ჩა მორ ჩე-

ბო და 2013 წელს. მდგო მა რე ო ბა უნ და 

შე მობ რუნ დეს 2014 წელს. ინ ვეს ტო რებს 

სძულთ ეს – მე კი ძა ლი ან მომ წონს და კი-

დევ, მე მიყ ვარს ბრა ზი ლი ა. მე სა მე, კომ-

პა ნი ას ვარ ს კ ვ ლა ვი აღ მას რუ ლე ბე ლი, 

ფრე დე რი კო კუ რა დო ჰყავს და დამ წყებ 

ბაზ რებ ში ავი ა ხა ზებ EMBRAER-ის კლი ენ-

ტე ბის რიცხ ვი იზ რ დე ბა (განვითარებული 

ქვეყ ნე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით). 

მე ოთხე – EMBRAER სუ პერ ძ ლი ე რია 

კორ პო რა ცი ულ ბა ზარ ზე და ამა ვე დროს 

მცი რე ზო მის თვით მ ფ რი ნა ვებ შიც. მე ხუ-

თე – გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში, მო-

პო ვე ბის ტექ ნო ლო გი ე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა 

აიაფებს წი ა ღი სე უ ლი საწ ვა ვის მო პო ვე-

ბას, რაც ზრდის თვით მ ფ რი ნა ვე ბის მი ერ 

საფონდო მენეჯერის, კენ ფიშერის უახლესი წიგნია „ბაზარი არაფერს ივიწყებს (რასაც ვერ ვიტყვით ადამიანებზე)“ (Markets NeVer Forget (bUt PeoPLe do)) (JohN wiLey, 2011). 

ეწვიეთ მის მთავარ გვერდს მისამართზე www.Forbes.coM/Fisher.
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ამ საწ ვა ვის მოხ მა რე ბას. და ბო ლოს, ერთ 

ფაქტს მო ვიყ ვან: Forbes-ის გა მომ ცე მე ლი 

რიჩ კარ ლ გა არ დი ბევრს გა და იხ დი და 

იმა ში, რომ თვით მ ფ რი ნავ Phenom 300-

ის სა ჭეს თან დამ ჯ და რი ყო, რაც რა ღა ცის 

მთქმე ლია ჩემ თ ვის. EMBRAER-ის გა ყიდ-

ვის ფა სი შე მო სავ ლე ბის 90%-ს შე ად გენს 

და 17-ჯერ აღე მა ტე ბა შე მო სავ ლე ბის 

201-იან ჩე მე ულ შე ფა სე ბას.

რე გუ ლა რულ მა მკითხ ველ მა კარ გად 

იცის, რომ მიყ ვარს წამ ლე ბის მწარ მო-

ე ბე ლი კომ პა ნი ე ბის აქ ცი ე ბი, რო დე-

საც სპე კუ ლა ცი უ რი ბა ზა რი მწიფ დე ბა. 

ჩე მი რე ცეპ ტია PFIZER (PFE, 31). დი დი 

ბრენ დე ბით დაწყე ბუ ლი, რო გო რი ცაა 

„ადვილი“, „ვიაგრა“ და პოს ტ პა ტენ ტის 

დაც ვით აღ ჭურ ვი ლი ისე თი ბლოკ ბას ტე-

რე ბი, რო გო რი ცაა „ლიპიტორი“ (Lipitor), 

„დიფლუკანი“ (Diflucan) და „ზოლოფტი“ 

(Zoloft), ლე ი კე მი ის ახა ლი წამ ლით, 

„ბოსულიფით“ ( Bosulif), დამ თავ რე ბუ ლი, 

Pfizer-ის ა- დან ჰოე- მ დე პრო დუქ ტე ბის 

ხა ზი ზო მი ე რი ზრდის მაჩ ვე ნებ ლებს 

მი აღ წევს და ეს მოხ დე ბა აშ შ -ის ბუ მე რე-

ბის (აშშ-ში 70-იან წლებ ში და ბა დე ბუ ლი 

თა ო ბა) და დამ წყე ბი ბაზ რე ბის ხარ ჯ-

ზე. კომ პა ნი ის აქ ცი ე ბის ღი რე ბუ ლე ბა 

ჩემ მი ერ გათ ვ ლილ 2014 წლის EPS-ს 

(შემოსავლები აქ ცი ებ ზე) 12-ჯერ აღე მა ტე-

ბა და ახა სი ა თებს 3,1%-იანი შე მო სა ვა ლი 

დი ვი დენ დ ზე. 

გა ერ თი ა ნე ბულ სა მე ფო ში მოქ მე დი 

GLAXOSMITHKLINE (GSK, 52) ასე ვე 

ა- დან ჰო ე- მ დე წამ ლე ბის მწარ მო ე ბე ლი 

კომ პა ნი ა ა, რო მელ საც, მსგავ სად წი ნა 

კომ პა ნი ი სა, კარ გი 2014 წე ლი უნ და ჰქონ-

დეს. კომ პა ნი ას ახა სი ა თებს უფ რო მოკ-

ლე პა ტენ ტის სა შუ ა ლო ვა და და მე ტი არა-

მე დი კა მენ ტუ რი ტი პის სა მომ ხ მა რებ ლო 

და სა ხე ლე ბე ბი, რო გო რი ცაა „აკვაფრეში“ 

და „სენსოდინი“. კომ პა ნი ის აქ ცი ე ბის ღი-

რე ბუ ლე ბა ჩემ მი ერ გათ ვ ლილ 2014 წლის 

EPS-ს (შემოსავლები აქ ცი ებ ზე) 16-ჯერ 

აღე მა ტე ბა და ახა სი ა თებს 5%-იანი შე მო-

სა ვა ლი დი ვი დენ დ ზე.

AFFILIATED MANAGERS GROUP 
(AMG, 208), აქ ტი ვე ბის მმარ თ ვე ლი 

კომ პა ნი ე ბის (ჩემი ინ დუს ტ რი ა) მფლო-

ბე ლი, დი დი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ეს 

ორ გა ნი ზა ცია ზედ მე ტად არის შე ფა სე ბუ-

ლი, ახა სი ა თებს ინ ვეს ტო რე ბის მხრი დან 

ზედ მე ტად პო ზი ტი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა 

და ამას თან, კომ პა ნი ის ის ტო რია მის 

მო მა ვალს აღე მა ტე ბა. სპე კუ ლა ცი ურ 

ბა ზარ ზე ძლი ე რი აქ ცი ე ბის უცებ გა ყიდ ვა 

მხო ლოდ სუ ლე ლე ბის თ ვის და მა ხა სი ა თე-

ბე ლი თა მა შია – გარ და იმ შემ თხ ვე ვი სა, 

რო ცა პა რა ლე ლუ რად იმა ვე რა ო დე ნო ბის 

და კი დევ უფ რო ძლი ერ აქ ცი ებს, რო გორც 

ერთ აქ ცი ას ყი დუ ლობ.

უნ და ვე ლო დოთ, რომ LEGG MA-
SON (LM, 43), ცო ტა თი უფ რო მსხვი-

ლი აქ ტი ვე ბის მმარ თ ველ - მ ფ ლო ბე ლი 

კომ პა ნია AFFILIATED MANAGERS 

GROUP-ს აჯო ბებს. რა ტომ? კომ პა ნია 

უფ რო იაფი ა. ინ ვეს ტო რებს ეს სძულთ. 

კომ პა ნი ას ჰყავს ახა ლი, ძალ ზე ფო კუ სი-

რე ბუ ლი და წარ მა ტე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ-

ლი აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი – ჯო 

სა ლი ვა ნი. კომ პა ნი ის მფლო ბე ლო ბა შია 

ლე გენ და რუ ლი სა ხე ლე ბი, რო გო რი ცაა 

Batterymarch-ი, Brandywine-ი, Permal-ი 

და Royce-ი. სა ო ცა რი ა, მაგ რამ ანა ლი ტი-

კო სე ბის 85%-ის რე ი ტინ გით, კომ პა ნი ის 

აქ ცი ე ბის შეს ყიდ ვა ზე თა ვის შე კა ვე ბა ან 

მა თი გა ყიდ ვაა რე კო მენ დე ბუ ლი. ასე თი 

ნე გა ტი უ რი კონ სენ სუ სის მა ნი ფეს ტი რე ბა 

იშ ვი ა თად ხდე ბა. 

და ვა მა ტოთ ორი ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი 

კომ პა ნია და ხელ ში გი ჭი რავთ შე ძე ნი სა 

და მოკ ლე ვა და ში გა ყიდ ვის პერ ს პექ-

ტი ვა ერ თ დ რო უ ლად. შე დე გად, თქვე ნი 

2014 წლის პორ ტ ფე ლი კარ გი სა ნაძ ლეო 

მა სა ლა ა, რაც სპე კუ ლა ცი ას გაგ რ ძე ლე ბის 

სა შუ ა ლე ბას მის ცემს. ფ
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ინვესტიციები
ჯონ ბუკინგემი – პორტფელის მართვის სტრატეგია 

საპნის ბუშტზე 
საუბრები გაბერილია

რო დე საც აქ ცი ე ბის ფა სე ბის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი თით ქ მის ის ტო რი ულ 

მაქ სი მუმს აღ წევს, ფი ნან სუ რი გა მო ცე-

მე ბი და ბაზ რის სა კითხებ ში გან ს წავ-

ლუ ლი პი რე ბი ამ ძაფ რე ბენ სი ტუ ა ცი ას, 

ჰა ერს უმა ტე ბენ უკ ვე გა ბე რილ „საპნის 

ბუშტს“, სა უბ რო ბენ რა აქ ცი ე ბის ბა ზარ ზე 

შექ მ ნილ „საპნის ბუშ ტ ზე“. მთე ლი ეს 

სა უ ბა რი სა პი რის პი რო პერ ს პექ ტი ვი დან 

პო ზი ტი უ რი ა, მა ში ნაც კი, რო ცა აშ შ -ის 

უდი დეს ბაზ რებ ზე სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნებ-

ლე ბი მა თი ის ტო რი უ ლი დი ა პა ზო ნის 

მაქ სი მუმს უახ ლოვ დე ბა. 12 თვის ფა-

სი/ შე მო სავ ლე ბის (P/E) კო ე ფი ცი ენ ტი 

25,5-ს შე ად გენს S&P 600-ის ინ დექ-

სის თ ვის (მცირე კა პი ტა ლი ზი ა ცი ა) და 

23,3-ს S&P 400 ინ დექ სის თ ვის (საშუალო 

კა პი ტა ლი ზა ცი ა). ეს მაჩ ვე ნებ ლე ბი 

მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მა ღა ლია 1995 წლის 

ფა სი/ შე მო სავ ლე ბის (P/E) კო ე ფი ცი ენ-

ტე ბის მე დი ა ნურ მაჩ ვე ნე ბელ ზე – 21,9 და 

20,9. თუ შე ვა და რებთ მცი რე აქ ცი ე ბის 

შე ფა სე ბე ბის შე და რე ბით მა ღალ დო ნეს, 

დი დი კა პი ტა ლი ზა ცი ის აქ ცი ე ბი მა ინც 

იაფად გა მო ი ყუ რე ბა. S&P 500 კომ პა ნი ე-

ბის ვაჭ რო ბის დო ნე ამ მო მენ ტი სათ ვის 

16,9-მაგ შე მო სავ ლებს უტოლ დე ბა, რაც 

ჩა მო უ ვარ დე ბა 19-წლიან 18,3-ის ტოლ 

მე დი ა ნას, ამას თან მიმ დი ნა რე დი ვი-

დენ დებ ზე შე მო სავ ლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 

1,93%-ით მა ღა ლი ა, ვიდ რე 1,8%-იან 

მე დი ა ნა ზე. 

დღე ვან დე ლი ფა სე ბის პი რო ბებ შიც 

კი, მე მა ინც ვპო უ ლობ მიმ ზიდ ველ აქ ცი-

ებს. რა თქმა უნ და, არ სე ბობს მრა ვა ლი 

მზარ დი აქ ცი ა, რომ ლე ბიც ბა ზარ ზე მა ღა-

ლი შე ფა სე ბით გა მო ირ ჩე ვა, მაგ რამ აქ-

ტი უ რი პორ ტ ფე ლის მარ თ ვის მიმ ზიდ ვე-

ლო ბა სწო რედ იმა ში მდგო მა რე ობს, რომ 

არ არის სა ჭი რო ფლობ დე მათ. მა გა ლი-

თად, თუ გან ვი ხი ლავთ S&P 500 კომ პა ნი-

ე ბის სი ას, ვნა ხავთ, რომ მი სი ერ თ -ერ თი 

ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ ლი კომ პო ნენ ტი არის 

Netflix-ი – ვი დე ო ზე ხელ მო წე რე ბის სერ-

ვი სი, რომ ლის აქ ცი ე ბის ფა სი 300-ჯერ 

გაზ რ დილ შე მო სა ვალს უტოლ დე ბა. 

ზოგ ჯერ აქ ცი ე ბის ღი რე ბუ ლე ბის ზრდა 

მრა ვალ ჯე რა დად ხდე ბა, მაგ რამ Netflix-

ის შემ თხ ვე ვა ში მი ჭირს ასე თი მა ღა ლი 

შე ფა სე ბის და სა ბუ თე ბა. უფ რო ად ვი ლი 

აღ საქ მე ლია ისე თი მსოფ ლიო კლა სის 

ფრან ჩი ზის, რო გო რი ცაა APPLE (AAPL, 
545), მოკ რ ძა ლე ბუ ლი შე ფა სე ბა, რომ ლის 

აქ ცი ე ბით ვაჭ რო ბა 14-ჯერ გაზ რ დი ლი 

შე მო სავ ლე ბის დო ნე ზეა და ამას თან, აქ-

ცი ო ნე რე ბი ჯან საღ 2,1%-იან შე მო სა ვალს 

იღე ბენ დი ვი დენ დე ბის სა ხით. შე გიძ-

ლი ათ და მი ჯე როთ, ან არ და მი ჯე როთ, 

მაგ რამ Apple-ს რომ Netflix-ის მსგავ სი 

შე მო სავ ლე ბის ჯე რა დი ახა სი ა თებ დეს, 

მა შინ სა მომ ხ მა რებ ლო ელექ ტ რო ნი კის 

სუ პერ ვარ ს კ ვ ლა ვი სა კუ თარ აქ ცი ებს თა-

ვი სუფ ლად გა ყიდ და 12 000 აშშ დო ლა-

რად (ერთ აქ ცი ა ში).

ასე თი ვე მა ღა ლი ჯე რა დე ბით ხა სი-

ათ დე ბა მოგ ზა უ რო ბის და სა ჯავ შ ნი სხვა-

დას ხ ვა ვებ გ ვერ დი S&P 500-ზე. Expedia, 

Priceline-ი და TripAdvisor-ი – თი თო ე უ ლი 

მათ გა ნის აქ ცი ე ბის ღი რე ბუ ლე ბა ბა ზარ ზე 

30-ჯერ აღე მა ტე ბა შე მო სავ ლებს. მრა-

ვა ლი დამ წყე ბი ტექ ნი კუ რი კომ პა ნი ის-

გან გან ს ხ ვა ვე ბით, რომ ლე ბიც ახ ლა ხან 

იქ ნა გა მო ტა ნი ლი სა ჯა როდ გა სა ყი დად, 

თი თო ე უ ლი ეს კომ პა ნია მო გე ბას იღებს, 

მაგ რამ ტექ ნო ლო გი ის სექ ტორ ში აქ ცი ე ბი 

ბევ რად უფ რო იაფი ა – ეს გან სა კუთ რე-

ბით ამ სექ ტო რის დიდ მო თა მა შე ებს 

ეხე ბა. მა გა ლი თად, ქსე ლუ რი აპა რა ტუ-

რის კომ პა ნია CISCO SYSTEMS (CSCO, 

ჯონ ბუკინგემი არის საინვესტიციო დირექტორი aL FraNk iNVestMeNt MaNageMeNt-ში და the PrUdeNt sPecULator-ის რედაქტორი. დამატებითი ინფორმაციისათვის 

იხილეთ ბმული: www .aLFraNk.coM .

APPle-ს რომ NeTflix -ს მსგავსი 
შემოსავლების ჯერადი ახასიათებდეს, 
მაშინ ერთ აქციას თავისუფლად გაყიდდა 
12 000 აშშ დოლარად.
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21), პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის მე ფე 

MICROSOFT (MSFT, 36) – მიკ რო ჩი პე ბის 

ტი ტა ნი INTEL (INTC, 25) და ინ ფორ მა-

ცი ულ - ტექ ნო ლო გი უ რი გა დაწყ ვე ტე ბის 

მომ წო დე ბე ლი. ყვე ლა ამ კომ პა ნი ის 

აქ ცი ე ბით ვაჭ რო ბა ოთხ მა გი შე მო სავ ლე-

ბის დო ნე ზე ხორ ცი ელ დე ბა, ამას თან ისი-

ნი აქ ცი ე ბის მფლო ბე ლებს უზ რუნ ველ ყო-

ფენ S&P 500 კომ პა ნი ე ბის თ ვის ბევ რად 

მა ღა ლი დი ვი დენ დე ბის გა ცე მის დო ნით, 

სა უ ბა რია 3,6%-იან ამო ნა გებ ზე. 

ნაკ ლე ბად ძვი რი, დი დი კა პი ტა ლი ზა-

ცი ის კომ პა ნი ე ბის რიცხ ვი S&P 500 კომ-

პა ნი ებ ში არ შე მო ი ფარ გ ლე ბა მხო ლოდ 

ტექ ნო ლო გი ე ბის სექ ტო რით. გან სა კუთ-

რე ბით მომ წონს კა პი ტა ლუ რი და სა ხე ლე-

ბე ბის სექ ტო რის – სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 

და ნად გა რე ბის მწარ მო ე ბე ლი DEERE & 
CO. (DE, 89)-ისა და სამ შე ნებ ლო და ნად-

გა რე ბის მწარ მო ე ბე ლი კონ ცერნ CAT-
ERPILLAR (CAT, 88)-ის აქ ცი ე ბი. ეს ორი 

კომ პა ნია ხა სი ათ დე ბა და ბა ლი ფა სი/ შე-

მო სავ ლე ბი სა და მა ღა ლი დი ვი დენ დე ბის 

გა ცე მის მაჩ ვე ნებ ლე ბით.

ფარ თო მოხ მა რე ბის და სა ხე ლე ბე ბის 

სფე როც ხა სი ათ დე ბა აქ ცი ე ბის კარ-

გი ფა სით, ასე თი კომ პა ნი ე ბი მო ი ცავს 

ნავ თო ბის მომ პო ვე ბელ ENSCO (ESV, 
56)-ს, რომ ლის აქ ცი ე ბის სა ვაჭ რო ფა სი 

მი სი შე მო სავ ლე ბის 11-მაგს შე ად გენს 

და დი ვი დენ დე ბის შე მო სავ ლი ა ნო ბა 

4%-ს უტოლ დე ბა, ასე ვე მომ პო ვე ბე ლი და 

ენერ გე ტი კის კონ გ ლო მე რა ტი FREE-
PORT-MCMORAN COPPER & GOLD 
(FCX, 35), რომ ლის ფა სი/ შე მო სავ ლე ბის 

(P/E) მაჩ ვე ნე ბე ლი 12%-ს უტოლ დე ბა, 

დი ვი დენ დე ბის გა ცე მის მაჩ ვე ნე ბე ლი 

კი – 3,6%-ს. თუ გან ვი ხი ლავთ და ბა ლი 

(არაადეკვატურად) შე ფა სე ბის მქო-

ნე კომ პა ნი ებს, ესე ნი არი ან: სა ცა ლო 

ვაჭ რო ბის კომ პა ნია KOHL’S (KSS, 55), 

კო მუ ნა ლუ რი გა და სა ხა დე ბის ოპე რა-

ტო რი ENTERGY (ETR, 62), სა მე დი ცი ნო 

და ნად გა რე ბის მწარ მო ე ბე ლი BAXTER 
INTERNATIONAL (BAX, 67) და სა ბან-

კო გი გან ტი WELLS FARGO (WFC, 45), 

თით ქ მის ყვე ლა ამ კომ პა ნი ის აქ ცი ე ბით 

ვაჭ რო ბა სა შუ ა ლო ზე და ბა ლი ფა სი/ შე-

მო სავ ლე ბის (P/E) კო ე ფი ცი ენ ტით ხდე ბა, 

ამას თან დი ვი დენ დე ბის შე მო სავ ლე ბი 

სა შუ ა ლო ზე მა ღა ლი ა.

გა ით ვა ლის წი ნეთ: მი უ ხე და ვად იმი სა, 

რომ ფე დე რა ლურ მა რე ზერ ვ მა თა ვი-

სი ბონ დე ბის შეს ყიდ ვის პროგ რა მის 

გან ხორ ცი ე ლე ბა და იწყო, საპ რო ცენ ტო 

გა ნაკ ვე თე ბი მა ინც ის ტო რი ულ მი ნი მუმს 

უახ ლოვ დე ბა. ფუ ლის ბა ზარ ზე ფონ დე-

ბის შე მო სავ ლი ა ნო ბა დღეს სა შუ ა ლოდ 

0,01%-ს უტოლ დე ბა; შე და რე ბის თ ვის, 

2000 და 2007 წლებ ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 

4,5%-ს აღ წევ და ბაზ რის პი კუ რი მდგო მა-

რე ო ბის პი რო ბებ ში.

ეს ფაქ ტი, ჩე მი ჰოლ დინ გე ბის ნაკ ლე-

ბად ძვირ შე ფა სე ბებ თან ერ თად, წუ ხილს 

იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ ჩე მი აქ ცი-

ე ბი გა ბე რილ „ბუშტს“ ჰგავს, აქარ წყ ლებს. 

გა სუ ლი წლის მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი ნუ 

შე გაც ვ ლე ვი ნებთ აზრს. იაფი აქ ცი ე ბი 

ჯერ კი დევ არის ბა ზარ ზე. ფ
ო

ტ
ო
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FORBES LIFE
მოგზაურობა

სამოთხე 2.0
შეუძლია თუ არა ლარი ელისონს 
ჰავაის კუნძულ ლანა’ის 
მომავლის მოდელირება?
ავტორი: ლორი ვერნერი

რ
ო დე საც Oracle-ის გე ნე რა ლურ მა 

დი რექ ტორ მა, ლა რი ელი სონ მა, 

2012 წელს (სავარაუდოდ, 300-დან 

500 მი ლი ონ დო ლა რად) ჰა ვა ის 

კუნ ძულ ლა ნა ’ის 98% შე ი ძი ნა, შო კის ტალ ღებ-

მა გა და უ ა რა მი ძი ნე ბულ, თვალ წარ მ ტაც ყუ რეს. 

კუნ ძუ ლის 3 100 მცხოვ რე ბი უკ ვე კარ გა ხა ნია 

შეჩ ვე უ ლია კუნ ძუ ლის ნა ხევ რად ფე ო და ლუ რი 

სა კუთ რე ბის სტრუქ ტუ რას – 1860-იანი წლე ბი დან 

მო ყო ლე ბუ ლი აქ ერ თ მა ნეთს მე მა მუ ლე თა გრძე-

ლი რი გი ენაც ვ ლე ბო და. მათ შო რის იყო ანა ნა-

სის მე ფე ჯე იმს დო უ ლი, რო მე ლიც 1985 წელს, 

დო უ ლის მძი მე მდგო მა რე ო ბა ში ჩა ვარ დ ნი ლი 

კომ პა ნი ის ქო ნე ბის ხელ ში ჩაგ დე ბის შემ დეგ, მი-

ლი არ დერ მა დე ვიდ მარ დოკ მა ჩა ა ნაც ვ ლა. ლა რი 

ელი სო ნი კი დევ უფ რო ღრმა ჯი ბე ე ბი თა და 

დი დი გეგ მე ბით მო ვი და კუნ ძულ ზე და პი რო ბა 

და დო, რომ შეც ვ ლი და კუნ ძუ ლის სა ხეს, სრუ ლი-

ად გა და ას ხ ვა ფე რებ და ად გილს, სა დაც გზებ ზე 

შუქ ნიშ ნე ბიც კი არ დგას, სა დაც 141 კვად რა ტუ-

ლი მი ლის ფარ თობ ზე, მო კირ წყ ლუ ლი ქუ ჩე ბის 

რიცხ ვი ძალ ზე მცი რეა და რო გორც კუნ ძუ ლის 

ერ თ -ერ თი მცხოვ რე ბი ამ ბობს: „აქ ცხოვ რე ბის 

ნე ლი ტემ პი კი არ არის, არა მედ ტემ პი სა ერ თოდ 

არ არ სე ბობს“.

ის, რი სი ნახ ვაც ამ ჟა მად ლა ნა ’ი ზე ჩა სულ სტუ-

მარს შე უძ ლია მა უ ის სა ნა პი რო დან 8 მი ლის მან-

ძილ ზე, ეს არის ძვე ლი ჰა ვა ი, რო მე ლიც მხო ლოდ 

ად გილ -ად გილ ღა შე მორ ჩე ნი ლა შე და რე ბით 

დიდ კუნ ძუ ლებ ზე. აქ ყვე ლა ფე რი ძვე ლე ბუ რა და ა. 

აქა უ რე ბი დი ლა ო ბით ჯერ კი დევ იკ რი ბე ბი ან 

სა ჭო რა ოდ ან „ამბების მო სა ყო ლად“ ისეთ მომ-

ც რო, მოკ რ ძა ლე ბულ კა ფე ებ ში, რო გო რი ცაა Blue 

Ginger-ი. კა ფე ე ბი დე და ქა ლაქ ში – ლა ნა ’ი- სი ტი ში 

– მდე ბა რე Dole Park-ის გარ შე მო შე მო ჯა რუ ლან. 

თვალ წინ გაშ ლი ლი ზღაპ რუ ლი პე ი ზა ჟი იმ დე-

ნად იტა ცებს თვალს, რომ გოლ ფის მო თა მა შე ე-

ბი ხშირ შეს ვე ნე ბებს იწყო ბენ იმი სათ ვის, რომ 

ეს სი ლა მა ზე მთლი ა ნად შე ის რუ ტონ. ქვი ში ა ნი 

პლა ჟე ბი და მა თი უშუ ა ლო მო საზღ ვ რე სა ნა პი რო 

წყლე ბი სრუ ლი ად გა უ და ბუ რე ბუ ლი ა, სა მა გი ე-

როდ, უამ რა ვი კუ მი მო ფან ტუ ლა ირ გ ვ ლივ. 

ეს მდგო მა რე ო ბა შე იც ვ ლე ბა, თუ ამ ჟა მად 

გან ხილ ვის პრო ცეს ში მყო ფი პრო ექ ტე ბის 

გან ხორ ცი ე ლე ბა და იწყე ბა. ელი სო ნის მი ერ 

და ქი რა ვე ბუ ლი მკვლე ვა რე ბი წყლის გა მამ ტ კ ნა-

რე ბე ლი ქარ ხ ნის პრო ექ ტ ზე მუ შა ო ბენ, რო მე ლიც 

ით ვა ლის წი ნებს სუფ თა წყლის სა ტუმ ბი სიმ ძ ლავ-

რის გაზ რ დას ამ ჟა მად არ სე ბუ ლი 2,5 მი ლი ო ნი 

გა ლო ნი დან 10 მი ლი ონ გა ლო ნამ დე დღე ში; რე-

კონ ს ტ რუქ ცია უტარ დე ბა ორ სას ტუმ როს: Resort 

Lana’i -ს – მა ნე ლე- ბე ი ში და Lodge-ს – კო ე ლე ში. 

ისი ნი წე ლი წა დის ოთხი სე ზო ნის გან მავ ლო ბა ში 

მი ი ღე ბენ დამ ს ვე ნებ ლებ სა და ტუ რის ტებს. ასე ვე 

გა ნი ხი ლე ბა მე სა მე ფე შე ნე ბე ლუ რი სას ტუმ როს 

მშე ნებ ლო ბა. 

ეს მხო ლოდ და საწყი სი ა. იგეგ მე ბა პა ტა რა, 

კომ პაქ ტუ რი, 1930-იანი წლე ბის ეპო ქის დრო ინ-

დე ლი, კაშ კა შა ფე რებ ში გა დაწყ ვე ტი ლი პლან-

ტა ტო რუ ლი სტი ლის კო ტე ჯე ბით დამ შ ვე ნე ბუ ლი, 

ლა ნა ’ი- სი ტის გა ფარ თო ე ბა და სა უ ნი ვერ სი ტე ტო 

ქა ლა ქის გან ვი თა რე ბა. ელი სო ნის მი ერ ლა ნა ’ის 

მთა ვა რი სა ჰა ე რო ხა ზე ბის Island Air-ის შე ძე ნის 

კვალ დაკ ვალ, ახა ლი ასაფ რე ნი ბი ლი კი სა და 

აერო პორ ტის ნა გე ბო ბე ბის მშე ნებ ლო ბა და იწყო 

კონ ტი ნენ ტი დან პირ ვე ლი, პირ და პი რი ფრე ნე-

ბის მი სა ღე ბად. მიმ დი ნა რე ობს მრა ვალ მ ხ რი ვი, 

გეგ მა ზო მი ე რი მუ შა ო ბა, რაც ით ვა ლის წი ნებს 

სამ რეწ ვე ლო დარ გე ბის გან ვი თა რე ბას, მზის 

ენერ გი ა ზე მო მუ შა ვე მოწყო ბი ლო ბე ბის სპექ ტ-

რის გა ფარ თო ე ბას, ელექ ტ რუ ლი ავ ტო მო ბი ლე-

ბის შე მოყ ვა ნას და, სა ბო ლო ოდ, მო სახ ლე ო ბის 

და ახ ლო ე ბით 6 000 კა ცამ დე გაზ რ დას.

გა საკ ვი რი არა ა, რომ მო სახ ლე ო ბა სხვა-

დას ხ ვა ნა ი რად ხვდე ბა და გეგ მილ ცვლი ლე ბებს. 

ბევ რი კუნ ძუ ლის კო ლო რი ტუ ლი ხა სი ა თის შე ნარ-

ჩუ ნე ბა ზე ზრუ ნავს. ერ თ -ერ თი მათ გა ნი ამ ბობს: 

„ერთმა ჩემ მა მე გო ბარ მა ახ ლა ხან მითხ რა, რომ 

რო დე საც წმინ და ად გი ლე ბის მო სა ნა ხუ ლებ ლად 

მი დის, სულ იმა ზე ფიქ რობს, რო გორ იგ რ ძ ნობს 

თავს, რო დე საც იქ ისე თი ნიშ ნე ბი დახ ვ დე ბა, 

რომ ლე ბიც იქ მის ვ ლას აუკ რ ძა ლა ვენ. ბრენ დინ-

ტალღები მიმართულებას 
იცვლიან: ლანა’ის სვითჰართ
როკის კლდეები; კუნძულის 
ახალი მამასახლისი  ლარი 
ელისონი
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გის სპე ცი ა ლის ტე ბი უკ ვე ეს ტუმ რ ნენ აქა უ რო ბას 

და კითხ ვე ბი დას ვეს იმის შე სა ხებ, თუ რო გორ 

უნ და „გაყიდონ“ კუნ ძუ ლი. ეს ძა ლი ან უსი ა მოვ ნო 

გრძნო ბას გვი ტო ვებს“. 

მაგ რამ კუნ ძუ ლე ლებ მა იცოდ ნენ, რომ რა ღაც 

აუცი ლებ ლად უნ და შეც ვ ლი ლი ყო. მარ დო კის 

რე ჟი მის ბო ლო ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში კუნ-

ძუ ლის ეკო ნო მი კა აღ მავ ლო ბას გა ნიც დი და. 

1990-იანი წლე ბის და საწყის ში მარ დოკ მა ანა-

ნა სის პლან ტა ცი ე ბი საზღ ვარ გა რეთ გა და ი ტა ნა, 

აქ ცენ ტი კი ტუ რიზ მის კენ მი მარ თა, გახ ს ნა რა 

ზღვას თან ახ ლოს, კუნ ძუ ლის ყვე ლა ზე ამა ღლე-

ბულ და გრილ ად გი ლას ორი სას ტუმ რო – Manele 

Bay და ინ გ ლი სუ რი, სა ნა დი რო სტი ლის Lodge 

at-ი. კუნ ძულ ზე იყო კი დევ ერ თი, საკ მა ოდ სა და 

სა ს ტუმ რო, 11-ნომრიანი Hotel Lana’i, რო მე ლიც 

დო უ ლის მე ნე ჯე რე ბის თ ვის აეშე ნე ბი ნათ 1923 

წელს. მაგ რამ ეს შე ნო ბე ბიც და მათ თან ერ თად 

კუნ ძუ ლის სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბაც ნელ - ნე ლა 

დეგ რა და ცი ას გა ნიც დი და. 

„დასაწყისში მარ დოკს წარ მო უდ გენ ლად კარ-

გი ხედ ვა ჰქონ და“, – ამ ბობს მე რი ჩარ ლ ზი, რო-

მელ საც იჯა რით აქვს აღე ბუ ლი სას ტუმ რო Hotel 

Lana’i, – მაგ რამ 2008 წელს მსოფ ლიო კრი ზის მა 

მო იც ვა; ის უამ რავ ფულს კარ გავ და [როგორც 

ვა რა უ დო ბენ, 20 მი ლი ო ნი დან 30 მი ლი ონ დო-

ლა რამ დე წე ლი წად ში], რა მაც ამ კუნ ძუ ლი სად მი 

ინ ტე რე სი და ა კარ გ ვი ნა. მო სახ ლე ო ბა მცირ დე-

ბო და, კომ პა ნი ე ბი იხუ რე ბო და, მომ სა ხუ რე ბა 

სას ტუმ რო ებ სა და ად გი ლობ რივ თემ ში ჭი ა ნურ-

დე ბო და. მზად ვი ყა ვით თა ვი და მარ ცხე ბუ ლად 

გვეც ნო“. მარ დოკს, რო მელ მაც ამ სტა ტი ის თ ვის 

ინ ტერ ვი უ ზე უარი გვითხ რა, კუნ ძუ ლის თ ვის შე-

მო სავ ლის მი ღე ბის ახა ლი გეგ მა ჰქონ და – ქა რის 

წის ქ ვი ლე ბის ფერ მის აშე ნე ბა, რომ ლის სა შუ ა-

ლე ბი თაც შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა ელექ ტ რო ე ნერ-
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გია მი ე ყი დოს ჰა ვა ის მთა ვარ კუნ ძულს, ოაჰუს. 

კუნ ძუ ლე ლე ბის უმე ტე სო ბა ამ გეგ მის მი მართ 

უარ ყო ფი თად იყო გან წყო ბი ლი. ეს კარ გად ჩან-

და იმ წარ წე რებ ში, რომ ლე ბიც წი ნა ეზო ებ ში გა-

მო ეკ რათ: „არც ერ თი ქა რის წის ქ ვი ლი ლა ნა ’ი ზე. 

მაგ რამ წი ნა აღ მ დე გო ბა ერ თ სუ ლო ვა ნი არ იყო 

და ქა რის წის ქ ვი ლე ბის მომ ხ რე თა და მო წი ნა აღ-

მ დე გე თა შო რის გან ხეთ ქი ლე ბამ შუ ა ზე გახ ლი ჩა 

ერთ დროს მჭიდ როდ შეკ რუ ლი სა ზო გა დო ე ბა. 

„გვქონდა ტრან ს პა რან ტე ბი, გვყავ და მო მი-

ტინ გე ე ბი, ყვე ლა ფერ მა ძა ლი ან მა ხინ ჯი სა ხე 

მი ი ღო, – გან მარ ტავს ალ ბერ ტა დე ჯეთ ლი, ყო-

ველ თ ვი უ რი გა ზე თის, Lana’i Today-ის გა მომ ცე მე-

ლი. – კა მა თი უკ ვე არა რა ცი ო ნა ლუ რი ხდე ბო და. 

ხალ ხი იმ ფაქტს კი ვერ აც ნო ბი ე რებ და, რომ 

ელექ ტ რო ე ნერ გია ოაჰუ ზე წა ვი დო და, არა მედ 

მხო ლოდ იმას, რომ ჩვენ მო გე ბა დაგ ვ რ ჩე ბო და“.

რო დე საც აშ კა რა გახ და, რომ ეკო ნო მი კუ რი 

გან ვი თა რე ბის ამ გეგ მის თ ვის გზა და კე ტი ლი 

იყო, მარ დოკ მა მი სი კუთ ვ ნი ლი წი ლის გა ყიდ ვა 

გა დაწყ ვი ტა. უმალ გა ვარ და ხმე ბი პო ტენ ცი უ რი 

მყიდ ვე ლე ბის შე სა ხებ, მათ შო რის ხში რად იხ-

სე ნი ებ დ ნენ ბილ გე იტსს, რო მელ მაც 1994 წელს, 

სა კუ თა რი ქორ წი ლის თ ვის, Lana’i’-ის ყვე ლა სას-

ტუმ რო ნო მე რი და მი სი ავი ა კომ პა ნი ის ყვე ლა 

ად გი ლი და ჯავ შ ნა. ასე ვე მო იხ სე ნი ებ დ ნენ ჩი-

ნელ და რუს დე ვე ლო პე რებს. უცხო ე ლი დე ვე ლო-

პე რე ბის მი ერ კუნ ძუ ლის ყიდ ვის პერ ს პექ ტი ვით 

შე ში ნე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბა ეიფო რი ით შეხ ვ და 

ელი სო ნის მყიდ ვე ლად და სა ხე ლე ბას. „ლარი 

ელი სო ნი ღმერ თ მა გა მოგ ვიგ ზავ ნა, – ამ ბობს დე 

ჯეთ ლი. – მას საკ მა რი სი ფუ ლი აქვს იმი სათ ვის, 

რომ უფ რო მა ღალ დო ნე ზე აიყ ვა ნოს კუნ ძუ ლის 

გან ვი თა რე ბა და დაგ ვეხ მა როს მდგრა დი ეკო ნო-

მი კის შექ მ ნა ში“.

მაგ რამ კუნ ძუ ლის გაც ნო ბის პრო ცეს ში 

ელი სო ნის თ ვის რამ დე ნი მე რთუ ლი მო მენ ტი გა-

მო იკ ვე თა. ახა ლი ამ ბა ვი მი სი გეგ მე ბის შე სა ხებ 

პირ ვე ლად CNBC-ის ტე ლე არ ხის თ ვის მი ცე მუ ლი 

ინ ტერ ვი უ დან გავ რ ცელ და. „ამბობდნენ, რომ, 

მი სი ვე სიტყ ვე ბი დან გა მომ დი ნა რე, კუნ ძუ ლის 

ლა ბო რა ტო რი ად გა მო ყე ნე ბას აპი რებ და, – აღ-

ნიშ ნავს რო ბინ კეიე კუნ ძუ ლის სა ად ვო კა ტო 

ჯგუ ფი დან Friends of Lana’i-დან. – ჩვენ ამ კუნ ძულ-

ზე ვცხოვ რობთ. ჩვენ საკ ვ ლე ვი ცხო ვე ლე ბი არ 

ვართ. მეს მის, რი სი თქმა უნ დო და მას, მაგ რამ 

მა ინც...“ 

რო გორც ჩანს, ელი სო ნი იმას გუ ლის ხ მობ და, 

რომ მას ეკო ნო მი კუ რი მდგრა დო ბის მსოფ ლიო 

კლა სის მო დე ლის შექ მ ნა ეწა და მის კუთ ვ ნილ 

კუნ ძულ ზე. „მან ლა ნა ’ის კუნ ძულ ში და ი ნა ხა იმ 

სა უ ბარ ში ჩაბ მის შე საძ ლებ ლო ბა, რო მე ლიც 

მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით მიმ დი ნა რე ობს 

– საკ ვებ თან, უსაფ რ თხო ე ბას თან, ენერ გომ დ გ რა-

დო ბას თან და კავ ში რე ბით – და არა თა მაშ გა რე 

მდგო მა რე ო ბა ში დარ ჩე ნა და უბ რა ლოდ ფონ დის 

შექ მ ნა“, – გან მარ ტავს ლა ნა ’ის მკვიდ რი კურტ 

მა ცუ მო ტო, რო მე ლიც სას ტუმ რო ე ბის მმარ თ-

ვე ლი იყო მარ დო კის მე სა კუთ რე ო ბის დროს 

და ამ ჟა მად ელი სო ნის მარ თ ვის კომ პა ნი ის, 

Pulama-Lana’i-ის მთა ვა რი ოპე რა ტი უ ლი დი რექ-

ტო რი ა. Pulama „სათუთად მოვ ლას“ ნიშ ნავს, რაც 

ად გი ლობ რი ვი მცხოვ რებ ლე ბის თ ვის გან კუთ ვ ნი-

ლი ეშ მა კუ რი მე სი ჯია და იმას გუ ლის ხ მობს, რომ 

ელი სო ნი იმე დოვ ნებს, მი სი ძა ლის ხ მე ვა კი არ 

და ან გ რევს კუნ ძულს, არა მედ გა აძ ლი ე რებს მას. 

„ის მა ღალ შე ფა სე ბას აძ ლევს კუნ ძუ ლის ბუ-

ნებ რივ სი ლა მა ზეს, – ამ ბობს მა ცუ მო ტო, – მაგ რამ, 

ჩე მი აზ რით, მი სი მთა ვა რი მო ტი ვა ცია მდგო მა-

რე ობს იმ შე საძ ლებ ლო ბა ში, რომ მი აღ წი ოს წარ-

მა ტე ბას და უკე თე სო ბის კენ შეც ვა ლოს კუნ ძულ ზე 

არ სე ბუ ლი ცხოვ რე ბა“ (პრესასთან ურ თი ერ თო-

ბის თვალ საზ რი სით სა ყო ველ თა ოდ მორ ცხ ვად 

აღი ა რე ბულ მა ელი სონ მა უარი გა ნაცხა და ჩვე ნი 

ჟურ ნა ლის თ ვის კო მენ ტა რის გა კე თე ბა ზე, მაგ რამ 
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ერ თ -ერთ ინ ტერ ვი უ ში მან უკ ვე გან მარ ტა ლა ნა ’ი-

სად მი სიყ ვა რუ ლი იმ დრო ის გახ სე ნე ბით, რო ცა 

ჯერ კი დევ ოცი წლის ყმაწ ვი ლი იყო. მას ახ სოვს 

სეს ნა ზე ფრე ნი სას რო გორ გა და ხე დავ და ხოლ მე 

ანა ნა სე ბის ვე ლებს და რა აღ ფ რ თო ვა ნე ბუ ლი 

რჩე ბო და ამ ად გი ლის სი ლა მა ზით. მან თქვა, 

რომ ჯერ კი დევ მა შინ გა უჩ ნ და ამ კუნ ძუ ლის შე-

ძე ნის სურ ვი ლი).

კუნ ძუ ლის შე ძე ნის შემ დეგ ელი სონ მა ად გი-

ლობ რი ვი თე მის მი სა მარ თით და უ ყოვ ნებ ლივ 

გა ა კე თა რამ დე ნი მე კე თი ლი ნე ბის ჟეს ტი: გა ა უმ-

ჯო ბე სა და ხე ლახ ლა გახ ს ნა სა ზო გა დო ებ რი ვი 

სა ცუ რაო აუზი, რო მე ლიც მარ დოკ მა და ხუ რა 

ფუ ლის და ზოგ ვის მიზ ნით, და ა ფი ნან სა ახალ გაზ-

რ დუ ლი რეკ რე ა ცი უ ლი და სა გან მა ნათ ლებ ლო 

პროგ რა მე ბი, შე ა კე თა შე ნო ბე ბი ქა ლაქ ში და 

გა ა ფარ თო ვა კუნ ძულ ზე არ სე ბუ ლი ერ თ -ერ თი 

სა სურ სა თო მა ღა ზი ა, Richard’s Market–ი.

სას ტუმ რო ებ ში სა რე მონ ტო სა მუ შა ო ე ბიც 

მა შინ ვე და იწყო. Resort Lana’i-ში, მა ნე ლე- ბე ის 

სა ზო გა დო ებ რივ ტე რი ტო რი ებ ზე, მარ დო კის ჩი-

ნუ რი ავე ჯი და ან ტიკ ვა რუ ლი ნივ თე ბი შეც ვა ლეს 

უფ რო პრი ა ლა, უფ რო კოს მო პო ლი ტუ რი სტი ლის 

ნე იტ რა ლუ რი ფე რის ავე ჯით და უფ რო ღია არ-

ქი ტექ ტუ რით, რომ ლი და ნაც იხ ს ნე ბა ხე დე ბი ყუ-

რე ზე და მას ში მო ცუ რა ვე მხი ა რულ დელ ფი ნებ სა 

და ვე შა პებ ზე. გა ნა ახ ლეს რეს ტორ ნე ბიც, რად გან 

ელი სონ მა კუნ ძულ ზე Nobu-ს ფი ლი ა ლი შე იტყუ ა, 

რო მე ლიც 2012 წლის დე კემ ბერ ში მი სი სა შო ბაო 

ვი ზი ტის თ ვის გა იხ ს ნა. 

მა ნე ლე- ბე ი ში მიმ დი ნა რე სა რე კონ ს ტ რუქ ციო 

სა მუ შა ო ე ბი ახ ლა ხან ჩა ტა რე ბუ ლი სა ზო გა დო-

ებ რი ვი შეკ რე ბის ყუ რადღე ბის ცენ ტ რ ში მო ექ ცა. 

ეს იყო ერ თ -ერ თი მო რი გი შეხ ვედ რა კომ პა-

ნი ის წარ მო მად გენ ლებ თან, რო მე ლიც Pulama 

Lana’i-ის მთა ვარ მა ოპე რა ტი ულ მა დი რექ ტორ მა, 

მა ცუ მო ტომ მო აწყო. ამ შეკ რე ბის მო ნა წი ლე ე ბი 

წრე ში შეჯ გუ ფე ბულ სკა მებ ზე ის ხ დ ნენ. დის-

კუ სი ას უძღ ვე ბო და თა ვა ზი ა ნი ლინ მაკ რო რი, 

სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის უფ რო სი 

ვი ცე- პ რე ზი დენ ტი. იგი თავს ევ ლე ბო და სა ზო გა-

დო ე ბის წევ რებს და სთხოვ და, რომ გა ე სინ ჯათ, 

ან სახ ლ ში წა ე ღოთ მათ გა სა მას პინ ძ ლებ ლად 

მო ტა ნი ლი გა მომ ცხ ვა რი პრო დუქ ტე ბის დი დი 

მა რა გი. იქ შეკ რე ბი ლი ორ მო ცი მო ნა წი ლის მი ერ 

დას მუ ლი შე კითხ ვე ბი ფარ თო სპექტრს მო ი-

ცავ და: სად იცხოვ რებ დ ნენ მშე ნე ბე ლი მუ შე ბი, 

რო მე ლი მა ღა ზი ე ბი გა იხ ს ნე ბო და მა ნე ლე-  

ბე ი ში (ნახსენებ სა ხე ლებს შო რის იყო Burberry 

და Jimmy Choo).

კუნ ძუ ლის მცხოვ რებ თა უმე ტე სო ბა გუ ლი-

თა დად იწო ნებს ამ შეხ ვედ რებს და ელი სო ნის 

მარ თ ვის კომ პა ნი ის ხელ მ ძღ ვა ნელ თა ნამ დე-

ბო ბა ზე მა ცუ მო ტოს არ ჩე ვას. „კურტმა იცის, 

რო გორ და ამ ყა როს კო მუ ნი კა ცი ა, რო გორ 

ჭრის ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბა სა კუ თარ 

პრობ ლე მებს, – ამ ბობს ბუჩ ჯი მა, სა ზო გა დო ე-

ბის სა ად ვო კა ტო ჯგუ ფის, Lana’ians for Sensible 

Growth-ის („ლანა’იელები გო ნივ რუ ლი გან ვი-

თა რე ბის თ ვის“) პრე ზი დენ ტი.მნიშვნელოვანი 

იყო იმის ცოდ ნა, რომ მულ ტი ნა ცი ო ნა ლურ 

კორ პო რა ცი ას გო ნივ რუ ლი შორ ს მ ჭ ვ რე ტე-

ლო ბა აღ მო აჩ ნ და და ად გი ლობ რი ვი კად რი 

შე არ ჩი ა“.

მაგ რამ ყვე ლა რო დი და ამ შ ვი და შეკ რე ბა ზე 

ჩა ტა რე ბულ მა დის კუ სი ამ. Coalition for a Drug 

Free Lana’i-ის („ლანა’ი ნარ კო ტი კე ბის გა რე შე 

კო ა ლი ცი ა“) დი რექ ტო რი ჯო ე ლე აოკი ამ ბობს, 

რომ ის მად ლო ბე ლია პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე-

ბის თ ვის. „მაგრამ ყო ველ თ ვის, რო ცა კი ასე თი 

შეხ ვედ რე ბი დან გა მოვ დი ვარ, შეშ ფო თე ბის 

გრძნო ბა მე უფ ლე ბა. ძა ლი ან ვღე ლავ იმას-

თან და კავ ში რე ბით, შეძ ლებს თუ არა ლა ნა ’ის 

სა ზო გა დო ე ბა აქამ დე არ სე ბუ ლი ცხოვ რე ბის 

წე სის შე ნარ ჩუ ნე ბას. რა იქ ნე ბა, თუ შუა გზა ზე 

ის კუნ ძუ ლის გა ყიდ ვას გა დაწყ ვეტს?“

კურტ მა ცუ მო ტო და ჟი ნე ბით ამ ტ კი ცებს, 

რომ ელი სონს გრძელ ვა დი ა ნი ინ ტე რე სი აქვს 

და რომ მო სახ ლე ო ბის ზრდა ორ გა ნუ ლი, თან-

და თა ნო ბი თი პროგ რე სი ის მსგავ სი პრო ცე სი 

იქ ნე ბა. ის გან მარ ტავს, რომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

და ფი ნან სე ბის ქო ნა სუ ლაც არ ნიშ ნავს იმას, 

რომ ყვე ლა შე მუ შა ვე ბუ ლი პრო ექ ტი მა შინ ვე 

გან ხორ ცი ელ დე ბა. 

ასე რომ, წლე ბი გა ივ ლის მა ნამ, სა ნამ 

ნა თე ლი გახ დე ბა, იქ ცე ვა თუ არა ლა ნა ’ი იმ 

სა მოთხედ, რო მელ საც ელი სო ნი წარ მო იდ-

გენს. ერ თი რამ ცხა დი ა, სა ზო გა დო ე ბა ყო ველ 

ნა ბიჯს გა ა კონ ტ რო ლებს. „ჩემი აზ რით, ამ 

წუ თას მო სახ ლე ო ბა ში ფრთხი ლი ოპ ტი მიზ მის 

გან წყო ბა სუ ფევს, – აცხა დებს რო ბინ კე ი. – ეს 

კი 180 გრა დუ სით შე მობ რუ ნე ბას ნიშ ნავს თავ-

და პირ ვე ლი პო ზი ცი ი დან, რო მელ შიც მხო ლოდ 

სა სო წარ კ ვე თი ლე ბა არ სე ბობ და. 

ტენდენციები

რაზე საუბრობს forbes.comის 55 
მილიონი მომხმარებელი? ამის უკეთ 
გასარკვევად თვალი გადაავლეთ ქვემოთ 
მოცემულ ტექსტს ან აკრიფეთ შემდეგი 
მისამართი: ForbeS.com/liFeSTyle

იდეა 
სახლში მიტანის უპილოტო 
თვითმფრინავები  
სახ ლ ში მი ტა ნის ფუნ ქ ცი ის შემ ს რუ-

ლე ბე ლი ვერ ტ მ ფ რე ნე ბი Amazon-ის 

მყიდ ველ თა წარ მო სახ ვას აღ ვი ძე ბენ, 

იწ ვე ვენ ახალ ღა მის კოშ მა რებს ფოს-

ტა სა და სა მარ თალ დამ ცავ უწყე ბებ ში.  

ხარჯები 
მწვანე მწვანისთვის 
ვე ლუ რი ბუ ნე ბის დაც ვის მომ ხ რე ე ბი 

თავს არი დე ბენ ხმის მი ცე მას ბი უ ჯე ტის 

შემ ცი რე ბის შე სა ხებ ამ ჟა მად მიმ დი-

ნა რე დე ბა ტებ ში, მაგ რამ შე ა ჩე რებს 

კი სა ბო ლოო ვერ სია და ფი ნან სე ბის 

შემ ცი რე ბის ათ წ ლე უ ლებს?  

აპლიკაცია 
APPLE-ის IBEAcON  
თქვე ნი ტე ლე ფო ნი, რო გორც ტრე კინ-

გის მოწყო ბი ლო ბა: მა ღა ზი ებ მა იცი ან, 

რო დე საც იქ შე დი ხართ, სტა დი ო ნე ბი 

ელექ ტ რო ნუ ლი ხელ საწყო სა შუ ა ლე-

ბე ბით თქვენს ად გი ლამ დე მი გა-

ცი ლე ბენ. კარ გად ჟღერს? ჩარ თეთ 

iBeacon-ი – ის უკ ვე ინ ს ტა ლი რე ბუ ლია 

Ios სის ტე მის 200 მი ლი ო ნამ დე მოწყო-

ბი ლო ბა ზე.
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კლდიდან კლდეზე 
ხტომა მძიმე ტვირთით 

და არდაცემა გაცილებით 
მარტივია, ვიდრე ჟღერს: შენ 
უბრალოდ ვერ წაიქცევი, თუ 
ცეკვის რიტმს დაიჭერ.

ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად 
მა ინ ტე რე სებს, რო გორ 
მოძ რა ო ბენ ადა მი ა ნე-
ბი. სა ინ ტე რე სო ისა ა, 
რა ამოძ რა ვებთ მათ.

ცეკვა სულის ფარული ენაა. 

მოდი, ვიკითხოთ 
და მოდი, 
ვიცეკვოთ; ეს ორი 
თავშესაქცევი 
არასოდეს ავნებს 
სამყაროს.

ვიღაცამ ერთხელ თქვა – 
მოცეკვავეები ისევე მძიმედ მუშაობენ, 
როგორც პოლიციელები – ყოველთვის 
ყურადღება აქვთ მოკრებილი, 
ყოველთვის დაძაბულები არიან. მე 
არ ვეთანხმები. პოლიციელებისთვის 
სულაც არაა აუცილებელი, 
რომ ამავდროულად ლამაზად 
გამოიყურებოდნენ. 

კაცობრიობის ყოველი სიავე, 
ყოველი ტრაგიკული მარცხი, 
რომლითაც სავსეა ისტორიის 
წიგნები, დიადი ლიდერების 
ყოველი პოლიტიკური წაბორძიკება 
გამოწვეულია უბრალო მიზეზით: 
ცეკვის უნარის ნაკლებობით.

მანამ ცხოვრობ, სანამ 
ცეკვავ.

მოცეკვავე ადამიანებს გიჟებად 
ჩათვლიან ისინი, ვისაც მუსიკის 
ხმა არ ესმის.

ცეკ ვა არის ვერ ტი კა ლუ რი სურ ვი-
ლის ჰო რი ზონ ტა ლუ რად გა მო ხატ ვა. 

ცეკვის შესახებ

აზრები

− ჯეკ კერუაკი

- ჯორჯ ბალანჩინი

- მოლიერი - ვოლტერი

- პინა ბაუში

- რუდოლფ ნურიევი 

- მარტა გრეჰემი

- ფრიდრიხ ნიცშე

- რობერტ ფროსტი




