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14  |  ფაქტი და კომენტარი
მოსკოვი ინანებს 

ავტორი: სტივ ფორბსი

Leaderboard
20  |  NBA-ს ყველაზე 

მაღალანაზღაურებადი მოთამაშეები

22  | 50 მილიარდერის გამოკითხვა 
შვებულების შესახებ

24  |  საქველმოქმედო სარგებელი

26  |  ხართ თუ არა სტარტაპი?
  

მოსაზრება
28  |  ხუთი გიგანტური ნაბიჯი 

გლობალური ეკონომიკის უფრო 
სწრაფი ზრდის მიმართულებით

ავტორი: დევიდ მალპასი

forbes

სარჩევი - აპრილი 2014

96 | მეწარმეები
68 | ტექნოლოგიები

76 | მეწარმეები

28 | მოსაზრება
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forbes

სარჩევი - აპრილი 2014

30  |  გადამწყვეტ პოლიტიკურ 
ბრძოლაში ობამა ცუდ შედეგებს 

აჩვენებს
 ავტორი: პოლ ჯონსონი

32  |  Blackberry-ს ჯონ ჩენი 
გადარჩენის შესახებ
 ავტორი: რიჩ კარლგაარდი

34  |  დასავლეთის პასიური 
რეაგირების 6 უნებლიე შედეგი

 ავტორი: ვასილ ჯაიანი

38  |  რუსეთის უკრაინული 
ენდშპილი

 ავტორი: ზაზა ბიბილაშვილი

42  |  საქართველოს სახელმწიფო 
ვალი და მისი ზეგავლენა 

ეკონომიკაზე 
ავტორი: ნუცა თოხაძე 

 
 

სტრატეგიები
46  |  46 შეუძლია თუ არა გუნდს 

ქალაქის გარდაქმნა?
ჩვენ გვინახავს, რომ ზოგჯერ შეუძლია, 
ზოგჯერ – არა, მაგრამ ამან არ შეაჩერა 

„დიდი მონაცემების“ პიონერი ვივეკ 
რანადივე. მან NBA გამოიყენა, რათა 

Sacramento-ზე $1-მილიარდიანი  
ფსონი დაედო.

ავტორი: ტომ ვან რიპერი

50  |  საფულეების ომი
PAYPAL-ი ორი ბრძოლის ცენტრში 

იმყოფება: ერთი ბრძოლა მიმდინარეობს 
ჩვენს პლანეტაზე განხორციელებულ 

თითოეულ ტრანზაქციაზე კონტროლის 

122 | სპეცპროექტი

38 | მოსაზრება

42 | მოსაზრება
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8 | FORBES      აპრილი  2014        

დასაწესებლად, მეორე კი თვითონ PayPal-ის 
ბედის გადასაწყვეტად.

ავტორი: სტივენ ბერტონი

58  |  ბიზნესსექტორში 
დასაქმებულთა რაოდენობა: 

პოლიტიკური სპეკულაციების თემა 
ავტორი: დავით ქუტიძე

ტექნოლოგიები
62  |  ქრაუდსორსინგის 

კაპიტალისტები
Duolingo მილიონობით ადამიანს უფასოდ 

ასწავლის ინგლისურს, ისევე როგორც 
არაკომერციული Khan Academy („ხანის 

აკადემია“) ასწავლის მათემატიკას, მაგრამ 
მის შემქმნელებს დიდი ფულის შოვნა სურთ 
– ასე რომ Duolingo მუშაობას განაგრძობს. 

ავტორი: პარმი ოლსონი

66  |  ჰაკერების მოტყუება
სტარტაპი, რომელიც 26 მილიონი 

დოლარითაა დაფინანსებული, ჰაკერებს 
მათივე ხრიკების გამოყენებით ებრძვის. 

ავტორი: ენდი გრინბერგი

68  |  Google-საც კარგები  
თავისთვის უნდა

დაივიწყეთ მინიატურული კომპიუტერები 
და თვითმავალი ავტომობილები. ძებნის 

გიგანტი ძველებურად გააგრძელებს 
ბატონობას და 20 მილიარდ დოლარს 
მიიღებს ზოგიერთი ძალიან ნაცნობი 

კომპანიის მალული საცავებიდან.
ავტორი: რობერტ ჰოფი

მეწარმეები
76  |  ფული, როგორც თავისუფლება

„გეოპლანტის“, „გეოფლაუერისა“ და 
„ნიკორას“ ლოკომოტივი დავით დუმბაძე 

საქმიანი ადამიანის იმიჯის გარშემო 
შექმნილ ყველანაირ სტერეოტიპს არღვევს.

ავტორი: მარიტა ჭანიშვილი

80  |  გერლფრენდის ძალა
რატომ უცხადებს მხარდაჭერას სილიკონის 

ველი პატარა ბიუთი-ბრენდს? 
მითითება: Julep-მა იცის, როგორ უნდა 

გამოიყენოს სოციალური მედია.
ავტორი: კეროლ ტაისი

88  |  ბრუკლინელი მილიარდერი
ნაღ დი ფუ ლის კრი ზი სი, პო ლი ტი კუ რი ხა სი ა-
თის წი ნა აღ მ დე გო ბა, თვით მ კ ვ ლე ლო ბა – ამ 
ყვე ლა ფერ მა არ შე ა ჩე რა დე ვიდ ვა ლენ ტა სი, 

რა თა მას მი ეღ წია ათ ციფ რი ა ნი სიმ დიდ-
რის თ ვის ნი უ -ი ორ კ ში მთე ლი რა ი ო ნის 

შექ მ ნის გზით. ვა ლენ ტა სი ახ ლაც იმა ვეს 
გა კე თე ბას აპი რებს.

ავტორი: ქალებ მელბი

forbes

სარჩევი - აპრილი 2014

88 | მეწარმეები

30 | მოსაზრება



tank mc
M A N U F A C T U R E  M O V E M E N T  1 9 0 4  M C

Since the creation of the firSt tank watch in 1917, the tank collection haS 

continued to break new ground. the incredibly refined aeStheticS of the 

new tank mc watch are fitted with the cartier manufacture movement 

1904 mc. eStabliShed in 1847, cartier createS exceptional watcheS that 

combine daring deSign and watchmaking Savoir-faire.
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forbes

სარჩევი - აპრილი 2014

96  |  ყველაზე მოკლე გზა 
სიმდიდრისკენ

აფრიკის კონტინენტის ყველაზე ახალგაზრდა 
მილიარდერი – და ანგოლის პრეზიდენტის 

ქალიშვილი. სამი მილიარდი დოლარის 
ოდენობის ქონების დაგროვების გზა 

ნათლად მეტყველებს დიდი ფულის მქონე 
კლეპტოკრატიის პროგრესირებაზე მთელ 

განვითარებად სამყაროში.
ავტორები: კერი ა. დოლანი,  
რაფაელ მარკეს დე მორაისი

102  |  მეფე წარსულსა და მომავალში
თამაშიდან გასვლამდე მაიკლ სტეინჰარდტმა 

ჰეჯ-ფონდების საშუალებით მილიონების 
მოპოვების ახალი მოდელი შეიმუშავა. 
ის კვლავ დაბრუნდა თავისი კომპანია 

WisdomTree-ით იმისათვის, რომ თავდაყირა 
დააყენოს უოლ-სტრიტი – ამჯერად ფონდით 

რიგითი ინვესტორებისთვის და არა 
მილიარდერებისთვის.
ავტორი: მაიკლ ნოერი

 
ინვესტიციები

112  |  დარტყმა აქციებზე
ფინანსური მენეჯმენტის კომპანიათა 

უმრავლესობა არსებობს მოგებიანი დევიზით 
მოქმედებს – წავიდეთ წინ, ან წახვალ სახლში. 

Beck, Mack & Oliver-ი უფრო ცივილიზებულ 
მიდგომას იყენებს.

ავტორი: სტივ შეფერი 

116  |  პირდაპირი უცხოური 
ინვესტიციები: მოცულობის 

ცვლილება და საბოლოო შედეგი 
ავტორი: თეონა აბსანძე

120  |  ყველაფერი ან არაფერი  
2014 წელს 

ავტორი: კენ ფიშერი

სპეცპროექტი: ამერიკის 
ყველაზე პერსპექტიული 

კომპანიები
122  |  სრულიად წვნიანი

ორმა ახალგაზრდა მეწარმემ,  უფროსი 
ასაკის ორ პარტნიორთან ერთად და მათი 

ზედამხედველობით შექმნა ერთ-ერთი 
ყველაზე სწრაფად ზრდადი სასმელების 

მწარმოებელი კომპანია - Suja Juice-ი
ავტორი: ჯ. ჯ. კოლაო

127  |  პატარა, მაგრამ ელიტარული
ეს კერძო კომპანიები შერჩეულ იქნა, როგორც 

უდავო გამარჯვებულები სწრაფი ზრდისა და 
გამორჩეული მართვის გამო.
რედაქტორები: ჰოლი სლეიდი  

და ემილი ინვერსო

84 | მეწარმეები

102 | მეწარმეები

62 | მეწარმეები



ე ს არის Hublot Manufacture-ის თა ვის 
ქა ლას სე რი ე ბის ნა წი ლი, რომ ლის 
ის რის წრებ რუნ ვა ძა ლი ან გან ს-
ხ ვავ დე ბა ჩვე უ ლებ რი ვი სა ა თის 
ის რის მოძ რა ო ბის გან. გლუ ვი და 

თა ნა მედ რო ვე, მაგ რამ სა მა რა დი სო ელე-
გან ტუ რო ბის მქო ნე ეს სა ა თი შექ მ ნი-
ლია სა ა თე ბის კე თე ბის იმ ტრა დი ცი-
ულ ფა სე უ ლო ბებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, 
რომ ლე ბიც გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა 
გარ თუ ლე ბულ მე ქა ნი კურ სა ა-
თებს შო რის მე ფე- სა ა თის შე საქ-
მ ნე ლად. კე რა მი კით შე მო სი ლი 
ალუ მი ნი ნა კე თო ბას ჭეშ მა რი-
ტად შთამ ბეჭ დავ შე სა ხე და ო ბას 
სძენს. 

სა ათ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი მა სა-
ლა, რო მე ლიც სრუ ლი ად ახა ლია 
Hublot-თვის, მი ი ღე ბა ზე და პი რის ისე-
თი და მუ შა ვე ბით, რო მელ საც პლაზ მუ-
რი ელექ ტ რო ლი ტუ რი ჟან გ ვის პრო ცე სი 
ეწო დე ბა, რომ ლის დრო საც ხდე ბა ზე და-
პი რის ელექ ტ რო ქი მი უ რი და მუ შა ვე ბა ელექ-
ტ რო ლი ტურ ხსნარ ში პლაზ მის გან მუხ ტ ვის 
სა შუ ა ლე ბით. ამის შე დე გად წარ მო იქ მ ნე ბა 
კე რა მი კუ ლი ფე ნა, რო მე ლიც მყა რი, სქე ლი 
და წე ბო ვა ნი ა. მიკ რობ ლას ტუ რი გა საწყო ბი 
კეთ დე ბა ხე ლით ხეხ ვის გზით, რაც სა ა თის 
ბუ დეს ან ტიკ ვა რულ სიძ ვე ლეს ანი ჭებს და 
თი თო ე უ ლი სა ა თის უნი კა ლურ შე სა ხე და ო ბას 
უზ რუნ ველ ყოფს. და ბო ლოს, ეს მა სა ლა შე სა ნიშ ნა ვი სიმ ყა-
რით ხა სი ათ დე ბა. მი სი რე ი ტინ გი, ამ თვალ საზ რი სით, და-
ახ ლო ე ბით 1000 ვი კერსს (სიმყარის ერ თე უ ლი) უტოლ დე ბა. 
მას ასე ვე ბრწყინ ვა ლე გამ ძ ლე ო ბა აქვს კო რო ზი ი სა და ხა-
ხუ ნის მი მართ და ორ ჯერ უფ რო მსუ ბუ ქი ა, ვიდ რე კე რა მი კა. 

Hublot-ის ცნო ბი ლი ხე ლით და სა ქო ქი ჩონ ჩხის წრებ რუნ-
ვი თი მოძ რა ო ბი სა და ხუთ დღი ა ნი ენერ გი ის შე ნახ ვის უნა-
რის მქო ნე სა ათ მა, რომ ლის მთე ლი დი ზა ი ნი და წარ მო ე ბა 
Hublot Manufacture-ის სა ხე ლოს ნო ებ ში შე იქ მ ნა და გან ხორ-

ცი ელ და, მრა ვა ლი ტრან ს ფორ მა ცია გა-
ნი ცა და. ეს გან სა კუთ რე ბით ეხე ბა მის 
ხი დებ სა და ფირ ფი ტებს, რომ ლებ მაც 
3D-ს ტი პის მე ქა ნი კუ რი და მუ შა ვე ბა გა-
ნი ცა დეს: ლა ზე რუ ლი მე ქა ნი კუ რი და-
მუ შა ვე ბის ფა ზის შე დე გად ბრტყე ლი 
ხი დე ბი გარ და იქ მ ნა, რა მაც ამ კომ-
პო ნენ ტე ბის შემ სუ ბუ ქე ბა გა მო იწ-

ვი ა. უაღ რე სად ფა ქი ზი ტექ ნი კით 
შეს რუ ლე ბულ მა ნა მუ შე ვარ მა 

სა ათს 3D-ს შე სა ხე და ო ბა 
შეს ძი ნა, რაც ასე ვე დიდ იშ-
ვი ა თო ბას წარ მო ად გენს 
სა ა თე ბის წარ მო ე ბის საქ-
მე ში, რად გან ზო გა დად 

თუ ვი ლა პა რა კებთ, ხი დე ბი 
ბრტყე ლი ა. სა ა თის კომ პო ნენ-

ტე ბის თეთ რი ზე და პი რი გალ-
ვა ნი ზა ცი ის პრო ცე სის შე დე გად 

მი ი ღე ბა, რო დე საც ეს კომ პო ნენ-
ტე ბი რო დი უ მით იფა რე ბა (იმის 

მა გივ რად, რომ შე ნარ ჩუნ დეს ლი-
თო ნის ფე რი), გა ფორ მე ბის ეტა პი კი 

მიკ რობ ლას ტინ გით ხორ ცი ელ დე ბა, 
რაც ნა კე თო ბის ზე და პირს თეთრ ფერს 
სძენს. 
მა თი ძვლის მოყ ვა ნი ლო ბის დი ზა ი ნი 

თა ვის ქა ლას ფორ მის წუ თე ბის ის რის 
წრებ რუნ ვის ქუ დით (რომელიც სრულ 
ბრუნს ერ თი წუ თის გან მავ ლო ბა ში აკე-

თებს) ნა კე თო ბას უჩ ვე უ ლო და გან ს ხ ვა ვე ბულ სა ხეს აძ-
ლევს: ტრა დი ცი უ ლი და მო დერ ნის სტი ლის ერ თ მა ნეთ თან 
იდე ა ლუ რად შერ წყ მა, სა ა თე ბის წარ მო ე ბის ხე ლოვ ნე ბა-
ში, წარ სუ ლის ოს ტა ტუ რი ხე ლოვ ნე ბი სა და 21-ე სა უ კუ ნის 
შე მოქ მე დე ბი თი ხედ ვის ერ თობ ლი ო ბას წარ მო ად გენს. 
კი დევ ერ თი პა ტა რა დე ტა ლი, რო მე ლიც უფ რო მეტ ორი-
გი ნა ლო ბას მა ტებს მას: სა ა თის მაჩ ვე ნებ ლე ბი რო მა უ ლი 
ციფ რე ბი თაა შეს რუ ლე ბუ ლი, რაც ასე ვე პირ ვე ლად არის 
გა მო ყე ნე ბუ ლი Hublot-ის მი ერ.

რეკლამა

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

მაჯის საათი – The Classic Fusion 
Tourbillon Skull: დისიდენტური 

Grand Complication

www.hublot.com
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მთავარი რედაქტორი
გუგა სულხანიშვილი

Forbes Georgia - 
საერთაშორისო სავაჭრო პალატის 

მედიაპარტნიორი

129  |  საიდუმლო ცხოვრება
AnchorFree საშუალებას გაძლევთ შეხვიდეთ ინტერნეტში 

ანონიმურად – ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ დროს. 
ეს შესანიშნავია კონფიდენციალურობისთვის, მაგრამ     

ეს გაუთავებელი რეკლამები!
ავტორი: კერსტენ სტროსი

Forbes LiFe

132  |  სტალინის ღამის კოშმარი
ერთ დროს საბჭოთა სადემონსტრაციო ნიმუში, „უკრაინა“, ახლა 

ევროპის ყველაზე მდიდრულ სასტუმროს წარმოადგენს. 
ავტორი: კენეტ რაპოზა 

136  |  უკანასკნელი საზღვარი
მოგზაურობა ეთიოპიის მდინარე ომოს ხეობაში, სადაც 

მსოფლიოს ერთ-ერთი უკანასკნელი ხელუხლებელი ადგილი 
გაქრობის ზღვარზეა. 

ავტორი: დევიდ ჰოჩმენი

140  |  აზრები 
სიმდიდრის შესახებ

50 | სტრატეგიები
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ფაქტი და კომენტარი - სტივ ფორბსი

მოსკოვი 
ინანებს

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

რუსეთისმიერყირიმის 

(და ვინ იცის, უკ რა ი ნის კი დევ 

რამ დე ნი ნა წი ლის) ხელ ში ჩაგ დე-

ბით, პუ ტინ მა უხე ში სტრა ტე გი უ-

ლი შეც დო მა და უშ ვა. ეს შეც დო მა 

კონ კუ რენ ცი ას უწევს საბ ჭო თა 

კავ ში რის მი ერ 1979 წელს ავ ღა-

ნეთ ში შეჭ რას. მოს კოვ მა, რო-

მელ საც და სავ ლე თის სი სუს ტის 

იმე დი აქვს, ხან მოკ ლე პერ ს პექ-

ტი ვა ში შე იძ ლე ბა წარ მა ტე ბით 

მო ახ დი ნოს უკ რა ი ნის და ყო ფა ან 

ამ ქვეყ ნის 22-წლიანი და მო უ კი-

დებ ლო ბის სრუ ლი გა უქ მე ბა. ასეთ მა ვი თა რე ბამ 

მოძ რა ო ბა ში მო იყ ვა ნა ძა ლე ბი, რომ ლე ბიც სე რი-

ო ზულ ზი ანს მი ა ყე ნე ბენ რუ სეთს და ასე ვე თა ვად 

პუ ტი ნის მმარ თ ვე ლო ბას. 

პუ ტინ მა უხე შად გა და ა თა მა შა თა ვი სი პარ ტი ა, 

რად გან სი რი ა სა და ირან ში ბა რაკ ობა მა ზე მო-

პო ვე ბუ ლი უპი რა ტე სო ბით იყო გაბ რუ ე ბუ ლი. რუ-

სე თის „მეფემ“ ზუს ტად გან საზღ ვ რა, რომ ობა მას 

ხა სი ა თის ისე თი ვე სიმ ტ კი ცე გა აჩ ნი ა, რო გო რიც 

ეკ ლერს. ად რე, საბ ჭო თა ბოს მა, ლე ო ნიდ ბრეჟ ნევ-

მა, ზუს ტად ასე ვე გათ ვა ლა, რომ პრე ზი დენ ტი ჯი მი 

კარ ტე რი სუს ტი მე ტო ქე იყო და ავ ღა ნე თის საბ ჭო-

თა ოკუ პა ცი ა ზე რე ა გი რე ბას არ მო ახ დენ და. 

ბრეჟ ნე ვი სა შინ ლად შეც და. შოკ მა, რო მე ლიც 

ამ შეჭ რამ გა მო იწ ვი ა, კარ ტერს ისე თი ნა ბი ჯე-

ბი გა და ად გ მე ვი ნა, რო გორ საც ჩვე ნი უგერ გი ლო 

პრე ზი დენ ტი ვერც წარ მო იდ გენს, დაწყე ბუ ლი 

მოს კო ვის თ ვის ხორ ბ ლის მი ყიდ ვის შეწყ ვე ტით, 

მო ახ ლო ე ბუ ლი მოს კო ვის ოლიმ პი ა დის მი მართ 

ბო ი კო ტის გა მოცხა დე ბი თა (რომელსაც ბევ რი 

სხვა ქვე ყა ნა შე უ ერ თ და) და ჩვე ნი სა ხი ფა თოდ 

მოძ ვე ლე ბუ ლი სამ ხედ რო ძა ლე ბის აღ დ გე ნით 

დამ თავ რე ბუ ლი. რო ნალდ რე ი-

გა ნი კი დევ უფ რო შორს წა ვი და, 

რო დე საც ან ტი საბ ჭო თა პარ ტი ზა-

ნე ბი არ სე ბი თად შე ა ი ა რა ღა და 

თა მა მად და ა წი ნა უ რა ჩვე ნი სამ-

ხედ რო ძა ლე ბი ისე თი მას შ ტა ბით, 

რო გორ საც კარ ტე რი ვე რა სო დეს 

წარ მო იდ გენ და. 

სსრკ-მ წა ა გო ცი ვი ომი 

და და ი შა ლა. 

იმის მი უ ხე და ვად, რომ ობა მა 

გა ცი ლე ბით უფ რო მი ზან ს წ რა ფუ-

ლია თა ვის სი სუს ტე სა და არაპ-

რო ფე სი ო ნა ლიზ მ ში, ვიდ რე კარ ტე რი, ის მა ინც 

იძუ ლე ბუ ლი გახ და, სოჭ ში და გეგ მი ლი დი დი რვი ა-

ნის ეკო ნო მი კუ რი სა მი ტის გა და ტა ნას და თან ხ მე-

ბუ ლი ყო. თუ პუ ტი ნი ახ ლა არ შე ჩერ დე ბა, რუ სე-

თის აგ რე სია უფ რო და უფ რო მა ღალ და ნა კარგს 

გა მო იწ ვევს. 

 ეკონომიკა. ის უკ ვე სუს ტ დე ბო და სა სა ქონ ლო 

ფა სე ბის ვარ დ ნის გა მო. პუ ტი ნის შეჭ რის შე დე-

გად, ვის ენ დო მე ბა ახ ლა რუ სეთ ში ინ ვეს ტი რე ბა? 

სან ქ ცი ე ბი მო სა ლოდ ნე ლია და მა თი ფარ გ ლე ბი 

გა იზ რ დე ბა, თუ მოს კო ვი და ნარ ჩე ნი უკ რა ი ნის მი-

მარ თუ ლე ბით გზას გა ნაგ რ ძობს. 

 დიდირვიანი. იმის მი უ ხე და ვად, რომ ობა მა სა 

და ევ რო პე ლებს ეს არ მო ე წო ნე ბათ, ეს ჯგუ ფი გახ-

დე ბა დი დი შვი დი ა ნი. 

 რუბლი. ის დი დი ზე წო ლის ქვეშ მო ექ ცე ვა, გან-

სა კუთ რე ბით იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ მთავ-

რო ბა, რო მელ მაც არა ფე რი იცის ჯან საღ ვა ლუ ტა სა 

და ეკო ნო მი კურ ოს ტა ტო ბას შო რის კავ ში რის 

შე სა ხებ, უკ ვე ცდი ლობ და ვა ლუ ტის „ცოტათი“ გა-

უ ფა სუ რე ბას. ნუ თუ პუ ტინს არ ახ სოვს, 1998 წლის 

რუბ ლის ვარ დ ნამ ელ ცი ნის რე ჟიმს რა უქ ნა? 

„ყოველთა მოსახვეჭელთაგან მოიხვეჭე სიბრძნე“
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 გაქცეულიკაპიტალი. რუ სე ბი, 

ოლი გარ ქე ბით დაწყე ბუ ლი და ქვე მოთ, 

ცდი ლო ბენ სას წ რა ფოდ გაგ ზავ ნონ თა-

ვი ან თი ფუ ლი უფ რო უსაფ რ თხო ად გი-

ლას, იმის მა გივ რად, რომ სამ შობ ლო ში 

შე ი ნა ხონ, სა დაც კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბა, 

რბი ლად რომ ვთქვათ, ჯერ კი დევ არ 

არის გან ვი თა რე ბუ ლი. ეს რუ სე თის 

ზრდას მო მა ვალ ში ზი ანს მი ა ყე ნებს. 

 არაკანონიერიგზითგამდიდ
რებულები. ჩვენ, ისე ვე რო გორც ეს 

უკ რა ი ნის გა ძე ვე ბუ ლი პრე ზი დენ ტის 

შემ თხ ვე ვა ში გა ვა კე თეთ, ოლი გარ-

ქე ბი სა და პო ლი ტი კუ რი ლი დე რე ბის 

უკა ნო ნო აქ ტი ვე ბის გა ყინ ვა უნ და 

და ვიწყოთ. 

 ბანკები. რუ სე თის საქ მი ან წრე ებს, 

და სავ ლე თის სა ფი ნან სო და წე სე-

ბუ ლე ბე ბის (ინსტიტუტების) წვდო მა 

სჭირ დე ბა. ამის შეზღუდ ვა ან აკ რ ძალ ვა 

ბევ რ ნა ი რად შე იძ ლე ბა. ეს ხელს შე უშ-

ლი და რუ სე თის და ნარ ჩენ მსოფ ლი-

ოს თან ბიზ ნე სის წარ მო ე ბის უნარს და 

შე ა ფერ ხებ და ზრდას. ასე ვე გა არ თუ-

ლებ და უსაფ რ თხო ზო ნებ ში ფუ ლის 

შე ნახ ვას. 

 ვიზები. რუს ოლი გარ ქებს უკი დუ რე-

სად სჭირ დე ბათ და სავ ლე თის ქვეყ ნებ-

თან წვდო მის შე ნარ ჩუ ნე ბა. აკ რ ძალ ვა 

ან სე რი ო ზუ ლი შეზღუდ ვა ზი ა ნის მომ-

ტა ნი იქ ნე ბა. 

 ბუნებრივიაირი. მოს კოვს მი აჩ-

ნი ა, რომ მას ევ რო პი სა და უკ რა ი ნის 

წი ნა შე უპი რა ტე სო ბა გა აჩ ნია რუ სე თის 

ბუ ნებ რივ აირ ზე მა თი და მო კი დე ბუ ლე-

ბის გა მო, მაგ რამ ეს შე იც ვ ლე ბა. აშშ 

გა ა ფარ თო ებს ობი ექ ტე ბის მშე ნებ ლო-

ბას გათხე ვა დე ბუ ლი ბუ ნებ რი ვი აირის 

ექ ს პორ ტის თ ვის, რო მე ლიც ჩვენ ახ ლა 

მზარ დი სი უხ ვით გვაქვს. ის რა ელს 

უზარ მა ზა რი რე ზერ ვე ბი გა აჩ ნი ა, რაც 

მო მა ვალ ში ევ რო პის თ ვის აგ რეთ ვე 

გა ზის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წყა რო იქ ნე ბა. 

უკ რა ი ნის მი მართ რუ სე თის აგ რე სი ის 

გა მო, საფ რან გე თი და გერ მა ნი ა, სურ-

ვი ლის არ ქო ნის მი უ ხე და ვად, ქა ნე ბის 

ჰიდ რავ ლი კურ რღვე ვა ზე და წე სე ბულ 

შეზღუდ ვებს მოხ ს ნი ან, რა თა მოს კოვ-

ზე თა ვი ან თი ენერ გე ტი კუ ლი და მო კი-

დე ბუ ლე ბა შე ამ ცი რონ. 

 ვაჭრობა. რუ სე თის პარ ტ ნი ო რე ბი 

ეც დე ბი ან, მი ნი მუ მამ დე შე ამ ცი რონ 

კომ პა ნი ებ თან ვაჭ რო ბა ისეთ ქვე ყა ნა-

ში, სა დაც კლა ნუ რი კა პი ტა ლიზ მი ასე 

გავ რ ცე ლე ბუ ლი ა. 

 ბუნებრივირესურსებისწყევლა. 

რუ სეთ ში ნავ თო ბის, გა ზის, ალუ მი ნი სა 

და სხვა ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სი უხ ვე 

უფ რო უნი ვერ სა ლუ რი ეკო ნო მი კის გან-

ვი თა რე ბას აფერ ხებ და. და სავ ლეთ თან 

გა ფუ ჭე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი ამ სფე-

რო ში რე ფორ მებს ხელს არ შე უწყობს.

 რაკეტსაწინააღმდეგოთავდაც
ვისსისტემები. მოს კო ვის და სამ შ-

ვი დებ ლად, ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კა სა და 

პო ლო ნეთ ში ამ სის ტე მე ბის და ყე ნე ბა 

ობა მამ გა ა უქ მა, მი უ ხე და ვად იმი სა, 

რომ ისი ნი ირა ნის თ ვის, რო მე ლიც 

ბა ლის ტი კურ რა კე ტებს შე ი მუ შა ვებ- ფ
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ლეონიდ ბრეჟნევის გადაწყვეტილებამ 
ავღანეთში შეჭრის შესახებ ხელი შეუწყო 
საბჭოთა კავშირის შიგნიდან დაშლას.
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და, შეტყო ბი ნე ბის გა საგ ზავ ნად იყო 

გან კუთ ვ ნი ლი. ობა მა – ან და ნამ დ ვი ლე-

ბით მი სი უფ ლე ბა მო ნაც ვ ლე – თა ვის ამ 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბას შეც ვ ლის და შემ დეგ 

გა ა ფარ თო ებს პროგ რა მას. 

 ირანი. კონ გ რეს მა უნ და გა ა ტა როს 

ზო გი ერ თი უფ რო მკაც რი სან ქ ცი ე ბი, 

რო მელ თა გა მო ყე ნე ბაც თეთრ სახლს 

არ სურს რუ სე თის ამ მო კავ ში რის წი ნა-

აღ მ დეგ. უნ და ვა ღი ა როთ, რომ ნე ბის-

მი ე რი მო ლა პა რა კე ბა თვალ თ მაქ ცო ბა 

იქ ნე ბო და. 

ბო ლოს, რო დე საც უკ რა ი ნის ოპო-

ზი ცია ხე ლი სუფ ლე ბა ში მო ვი და, მან 

თა ვი სი შე საძ ლებ ლო ბე ბი სრუ ლი ად 

აურ - და უ რი ა, რად გან კო რუმ პი რე ბუ ლი 

იყო (უკრაინაში კო რუფ ცია კი დევ უფ რო 

გავ რ ცე ლე ბუ ლი ა, ვიდ რე რუ სეთ ში). ამი-

ტომ დაბ რუნ და პრო რუ სუ ლი რე ჟი მი ხე-

ლი სუფ ლე ბა ში; შემ დეგ ხე ლი სუფ ლე ბამ 

თა ვის წი ნა მორ ბედ ზე უარე სი გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბე ბი მი ი ღო. პუ ტი ნი შე სა ფე რის 

მო მენტს, მოვ ლე ნე ბის გან ვი თა რე ბას 

უნ და და ლო დე ბო და და თან და თა ნო ბით 

აღედ გი ნა რუ სე თის გავ ლე ნა. აქამ დე ის 

მოთ მე ნის ოს ტა ტი იყო. 

მაგ რამ არა ამ ჯე რად. 

არ და უშ ვათ, რომ სა ერ თა შო-
რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დი  
პუ ტი ნის ინ ს ტ რუ მენ ტი გახ დეს. 
პუ ტი ნი იმე დოვ ნებს, რომ უკ რა ი ნის 

ეკო ნო მი კის კრა ხი და ეხ მა რე ბა რუ-

სეთს ეფექ ტი ა ნად აღად გი ნოს კონ ტ-

რო ლი ქვეყ ნის იმ ნა წი ლებ ზე, რო მელ თა 

ოკუ პი რე ბაც არ მო უხ დე ნი ა. უკ რა ი ნა 

დატ ვირ თუ ლია ბერ ძ ნუ ლი პრო პორ ცი-

ე ბის და ვა ლი ა ნე ბით, და მი სი ვა ლუ ტა, 

გრივ ნა, ვარ დ ნის პრო ცეს ში ა. 

ყვე ლა ზე სწო რი ნა ბი ჯი, რო მე-

ლიც უკ რა ი ნამ უნ და გა დად გას, არის 

სა ვა ლუ ტო საბ ჭოს შექ მ ნა, რო მე ლიც 

გრივ ნის სწრა ფად სტა ბი ლი ზე ბას 

მო ახ დენ და. ამ სა მუ შა ოს შე სას რუ ლებ-

ლად მთავ რო ბამ და უ ყოვ ნებ ლივ უნ და 

მო იწ ვი ოს ექ ს პერ ტი სტივ ჰენ კი, ჯონს 

ჰოპ კინ სის უნი ვერ სი ტე ტი დან. ჰენ კ მა 

ასე თი ვე საბ ჭო ე ბი ბულ გა რეთ ში, ლიტ-

ვა სა და უამ რავ სხვა სა ხელ მ წი ფო ში 

შექ მ ნა. ამ მე ქა ნიზ მის ფარ გ ლებ ში 

გრივ ნა ევ რო ზე მიბ მუ ლი იქ ნე ბო და. არ 

მოხ დე ბო და არც ერ თი გრივ ნის გა მოშ-

ვე ბა, რო მე ლიც ევ რო თი არ იქ ნე ბო და 

გამ ყა რე ბუ ლი. ცენ ტ რა ლურ ბანკს მოქ-

მე დე ბის თა ვი სუფ ლე ბა არ ექ ნე ბო და. 

სა ვა ლუ ტო საბ ჭოს და დე ბი თი თვი-

სე ბე ბი ბრწყინ ვა ლედ არის გად მო ცე-

მუ ლი 26 თე ბერ ვალს გა მო სულ Wall 

Street Journal-ის ერ თ -ერთ სტა ტი ა ში, 

„სავალუტო საბ ჭო უკ რა ი ნის თ ვის“, 

რომ ლის ავ ტო რია ჯუ დი შელ ტო ნი. შელ-

ტო ნი კი დევ ერ თი იშ ვი ა თი ექ ს პერ ტი ა, 

რო მელ საც ფუ ლის სა კითხი რე ა ლუ რად 

ეს მის. 

სა ვა ლუ ტო საბ ჭოს გა რე შე, სა ერ თა-

შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დი ვლა დი მირ 

პუ ტი ნის უნებ ლიე მო კავ ში რე გახ დე ბა. 

სამ წუ ხა როდ, ეს ორ გა ნი ზა ცია აზ რ ზე 

არ არის, რო გორ უნ და და ეხ მა როს 

პრობ ლე მე ბის მქო ნე ეკო ნო მი კას უფ-

რო ეფექ ტი ა ნად.

ავი ღოთ კი ე ვის თ ვის მო ცე მულ მო-

მენ ტ ში ყვე ლა ზე აქ ტუ ა ლუ რი სა კითხი 

– ვა ლუ ტა. სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო 

ფონდს, რო მე ლიც მე ო რე მსოფ ლიო 

ომი დან არ სე ბობს, კვლავ არ ეს მის, 

რომ ფუ ლით ღი რე ბუ ლე ბა იზო მე ბა, 

ისე ვე რო გორც სას წო რი ზო მავს წო ნას, 

სა ა თი კი – დროს. ეკო ნო მი კუ რი ტრა-

დი ცი უ ლი შე ხე დუ ლე ბის გან გან ს ხ ვა ვე-

ბით, ფუ ლი ეკო ნო მი კას არ აკონ ტ რო-

ლებს. ის, გა რი გე ბე ბის ხელ შეწყო ბის 

გზით, ვაჭ რო ბის მოთხოვ ნი ლე ბებს 

აკ მა ყო ფი ლებს. ფუ ლის გა ი ა ფე ბა ზუს-

ტად ისე ვე ვერ უწყობს ხელს მდგრა დი 

ზრდის მიღ წე ვას, რო გორც სას წო რით 

მა ნი პუ ლი რე ბა ვერ უწყობს ხელს სიმ-

სუქ ნის შემ ცი რე ბას. 

თუ კი ე ვი არ და ამ ტ კი ცებს სა ვა ლუ-

ტო საბ ჭოს, მან უნ და და იც ვას ევ რო/ 

გრივ ნის არ სე ბუ ლი მი მარ თე ბა, თა ვი სი 

ვა ლუ ტის უცხო უ რი სა ვა ლუ ტო რე ზერ ვე-

ბის მეშ ვე ო ბით ყიდ ვის გზით. მან ასე ვე 

უნ და შე ამ ცი როს თა ვი სი მო ნე ტა რუ ლი 

ბა ზა სა ხელ მ წი ფო ობ ლი გა ცი ე ბის გა-

ყიდ ვის გზით. აქ გა დამ წყ ვე ტი ფაქ ტო-

რი არის ის, რომ მთავ რო ბამ თა ვის 

ში და ეკო ნო მი კა ში ფუ ლი ხე ლახ ლა არ 

უნ და და აბ რუ ნოს. ეს არის მარ ცხის თ-

ვის გან წი რუ ლი პრო ცე სი, რო მელ საც 

სტე რი ლი ზა ცია ეწო დე ბა.

უკ რა ი ნამ ასე ვე უნ და შე ამ ცი როს სა-

გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თე ბი. მას გარ კ ვე-

ულ წი ლად გა აჩ ნია ფიქ სი რე ბუ ლი გა და-

სა ხა დი (არსებობს მცი რე და მა ტე ბი თი 

გა და სა ხა დი შე მო სავ ლის გარ კ ვე უ ლი 

რა ო დე ნო ბის ზე ვით) – 15%. ის არ უნ და 

გა ი ზარ დოს. მკვლე ლი გა და სა ხა დია 

38%-იანი მო საკ რე ბე ლი სა ხელ ფა სო 

ფონ დ ზე, და ვი ნა ი დან ის ხელს უწყობს 

გა და სა ხა დე ბის გა დახ დის გან თა ვის 

არი დე ბას და აფერ ხებს და საქ მე ბას, 

უნ და გა ნა ხევ რ დეს ან მე ტი და აკ ლ დეს. 

მთავ რო ბამ აგ რეთ ვე უნ და შე ამ ცი როს 

კორ პო რა ცი უ ლი გა და სა ხა დის გა ნაკ-

ვე თი ირ ლან დი ა ში არ სე ბულ დო ნემ დე 

– 12,5%-მდე. 

ში და სტრუქ ტუ რუ ლი რე ფორ მის-

თ ვის არ არ სე ბობს უკე თე სი სა ხელ მ-

ძღ ვა ნე ლო, ვიდ რე მსოფ ლიო ბან კის 

ყო ველ წ ლი უ რი მი მო ხილ ვა – ბიზ ნე სის 

წარ მო ე ბა. მას ში შე ფა სე ბუ ლია მსოფ-

ლი ოს 189 ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა 11 კრი ტე-

რი უ მის მი ხედ ვით, ბიზ ნე სის დაწყე ბის 

სი მარ ტი ვე, რამ დე ნად რთუ ლია ბიზ ნე-

სის თ ვის კრე დი ტის აღე ბა და სა ი მე დო 

ელექ ტ რო მო მა რა გე ბის მი ღე ბა. უკ რა-

ი ნა სტა ბი ლუ რად ხვდე ბა მი მო ხილ ვის 

რე ი ტინ გის ქვე და ნა ხე ვარ ში. 

სუბ სი დი ე ბი მომ ხ მა რებ ლე ბის თ ვის? 

სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დი 

იშ ვი ა თად ხვდე ბა, რომ სუბ სი დი ე ბის 

შემ ცი რე ბა კრი ზი სულ პე რი ოდ ში კი დევ 

უფ რო მეტ პო ლი ტი კურ ქა ოსს იწ ვევს. 

უკ რა ი ნის ხე ლი სუფ ლე ბამ, მო ცე მულ 

მო მენ ტ ში, თა ვის სუბ სი დი ებს ბუ ნებ-

რივ აირ ზე ხე ლი არ უნ და ახ ლოს. ჩვენ 

ვერ შევ ძე ლით არ დაგ ვეშ ვა პუ ტი ნის 

შეს ვ ლა უკ რა ი ნა ში, მაგ რამ ჩვენ შეგ-

ვიძ ლია არ და ვუშ ვათ იქ სა ერ თა შო რი-

სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის შეს ვ ლა. 
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LEADERBOARD $90 მილიონი - 
ლებრონ ჯეიმსის მიერ 2003 წელს – როდესაც 

ის ჯერ კიდევ საშუალო სკოლის მოსწავლე იყო – 
 Nike-თან ხელმოწერილი სარეკლამო

ხელშეკრულების ღირებულება.

კალათბურთი ერ თა დერ თი სპორ ტია აშ შ -ის ოთხი 
მსხვი ლი გუნ დუ რი სპორ ტის სა ხე ო ბი დან, რო მე ლიც 
ზღუ დავს ცალ კე უ ლი მო თა მა შე ე ბის ხელ ფასს, მაგ რამ 
პრო ფე სი ო ნა ლი მო თა მა შე წე ლი წად ში სა შუ ა ლოდ 
თით ქ მის $5 მი ლი ონს მა ინც შო უ ლობს. ლი გის ელი ტა 
რამ დე ნი მე ჯერ მეტს გა მო ი მუ შა ვებს, ამას ემა ტე ბა მი-
ლი ო ნო ბით შე მო სა ვა ლი რეკ ლა მე ბი დან. სა უ კე თე სო 

მო თა მა შე ებს წე ლი წად ში $10 მი ლი ონ ზე მე ტის მი ი ღე ბა 
შე უძ ლი ათ Nike-ისა და Adidas-ის მსგავ სი კომ პა ნი ე ბის-
გან, მა თი პრო დუქ ცი ის მსოფ ლიო მას შ ტა ბით რეკ ლა მი-
რე ბით. ათი ყვე ლა ზე მა ღა ლა ნაზღა უ რე ბა დი მო თა მა შე 
წელს ჯამ ში $358 მი ლი ონს მი ი ღებს, სპონ სო რე ბის გან 
მი ღე ბუ ლი $149 მი ლი ო ნის ჩათ ვ ლით. და მა ტე ბი თი ინ-
ფორ მა ცი ის თ ვის ეწ ვი ეთ www.forbes.com/nba-ს. 

ფული სპორტში 

NBA-ს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მოთამაშეები

1.კობიბრაიანტი Los AngeLes LAkers
შე მო სა ვა ლი: $64,5 მლნ • ხელ ფა სი: $30,5 მლნ • რეკ ლა მე ბი: $34 მლნ
ბრა ი ან ტ მა ნო ემ ბერ ში ხე ლი მო ა წე რა ორ წ ლი ა ნი, $48,5-მილიონიანი კონ ტ რაქ-

ტის გაგ რ ძე ლე ბას, რომ ლის თა ნახ მა დაც, მი სი სპორ ტუ ლი ხელ ფა სი NBA-ში 

ყვე ლა ზე მა ღა ლი იქ ნე ბა. 

2.ლებრონჯეიმსი MiAMi HeAt
შე მო სა ვა ლი: $61,1 მლნ • ხელ ფა სი: $19,1 მლნ • რეკ ლა მე ბი: $42 მლნ 

NBA-ს ტოპ - თავ დამ ს ხ მე ლის პარ ტ ნი ო რებს შო რის არი ან: Nike-ი, McDonald’s-ი, 

Coca-Cola, Samsung-ი და Dunkin’ Donuts-ი. 

3.დერიკროუზი CHiCAgo BuLLs
შე მო სა ვა ლი: $38,6 მლნ • ხელ ფა სი: $17,6 მლნ • რეკ ლა მე ბი: $21 მლნ 
რო უ ზი ბო ლო სამ სე ზონს ტრავ მე ბის გა მო გა მო ე თი შა, მაგ რამ იგი Bulls-ის ხელ-

ფასს სრუ ლი ოდე ნო ბით იღებს, ასე ვე შე მო სა ვალს – $185 მი ლი ონს, Adidas-თან 

და დე ბუ ლი 13-წლიანი კონ ტ რაქ ტის მი ხედ ვით. 

4.კევინდიურანტიokLAHoMA City tHunder
შე მო სა ვა ლი: $31,8 მლნ • ხელ ფა სი: $17,8 მლნ • რეკ ლა მე ბი: $14 მლნ
სამ გ ზის გა მარ ჯ ვე ბუ ლი ჩემ პი ო ნი ივ ნის ში შე უ ერ თ და ჯეი ზის Roc Nation Sports-ს, 

რო გორც სა ა გენ ტოს პირ ვე ლი კლი ენ ტი NBA-დან. 

5.დუეინუეიდი MiAMi HeAt
შე მო სა ვა ლი: $30,7 მლნ • ხელ ფა სი: $18,7 მლნ • რეკ ლა მე ბი: $12 მლნ
უეიდი ყი დის სა კუ თარ ჰალ ს ტუ ხებ სა და წინ დებს. გარ და ამი სა, მას აქვს სა-

რეკ ლა მო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი Li-Ning-თან, Gatorade-თან, Hublot-თან, Pepperidge 

Farm-სა and Dove-თან. 

6.კარმელოენტონი new york kniCks
შე მო სა ვა ლი: $30,4 მლნ • ხელ ფა სი: $21,4 მლნ • რეკ ლა მე ბი: $9 მლნ
ამ ზაფხულს ელო დე ბი ან, რომ მე ლო უარს იტყ ვის Knicks-თან თა ვი სი 

$23,3-მილიონიანი კონ ტ რაქ ტის ბო ლო წე ლი წად ზე, უფ რო მო გე ბი ა ნი და გრძელ-

ვა დი ა ნი გა რი გე ბის სა ნაც ვ ლოდ. 

7.ამარესტუდემაირი new york kniCks
შე მო სა ვა ლი: $28,2 მლნ • ხელ ფა სი: $21,7 მლნ • რეკ ლა მე ბი: $6,5 მლნ
„ყველა ვარ ს კ ვ ლა ვის“ მატ ჩის ექ ვ ს ჯერ გა მარ ჯ ვე ბულს ერ თი წე ლი დარ ჩა Knicks-

თან თა ვი სი $99,7-მილიონიანი კონ ტ რაქ ტის დას რუ ლე ბამ დე, რო მელ საც 2010 

წლის ივ ლის ში მო ა წე რა ხე ლი. 

8.დუაიტჰოვარდი Houston roCkets
შე მო სა ვა ლი: $26,5 მლნ• ხელ ფა სი: $20,5 მლნ • რეკ ლა მე ბი: $6 მლნ
ჰო ვარ დ მა ივ ლის ში თან ხ მო ბა გა ნაცხა და ოთხ წ ლი ან, $88-მილიონიან და მო უ კი-

დე ბელ კონ ტ რაქ ტ ზე Houston-თან, ასე ვე აქვს მო გე ბი ა ნი გა რი გე ბა Adidas-თან. 

9.დირკნოვიცკი dALLAs MAveriCks
შე მო სა ვა ლი: $23,2 მლნ• ხელ ფა სი: $22,7 მლნ• რეკ ლა მე ბი: $500 000
ნო ვიც კის ერ თა დერ თი სა რეკ ლა მო ხელ შეკ რუ ლე ბა აქვს Nike-თან. რა ტომ? ყვე-

ლა ზე ღი რე ბულ ყო ფილ მო თა მა შეს არა სო დეს და უ ქი რა ვე ბია სპორ ტუ ლი აგენ ტი. 

10.კრისპოლიLos AngeLes CLippers
შე მო სა ვა ლი: $22,7 მლნ • ხელ ფა სი: $18,7 მლნ• რეკ ლა მე ბი: $4 მლნ
პოლ მა ივ ლის ში და დო ხუთ წ ლი ა ნი, $107,3-მილიონიანი ხელ შეკ რუ ლე ბა Clippers-

თან და ერ თი თვის შემ დეგ არ ჩე ულ იქ ნა კა ლათ ბურ თის მო თა მა შე თა ეროვ ნუ ლი 

ასო ცი ა ცი ის პრე ზი დენ ტად.
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მილების საოცრად დიდი რაოდენობა  
ერთ გალონზე, რომელსაც Ferrari 

458 Speciale-ი მიუთითებს, როგორც 
საწვავის დანახარჯს ტრასაზე.  

ანდრესფაბრისიდაენდიჩენი TRAXO
40 წლის ფაბ რის მა და ლას ში გან ლა გე ბუ ლი Traxo 2009 წელს პირ ვე ლად ჩა ი ფიქ რა, რო გორც ქსე ლუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტი, რომ არ ჩა მორ ჩე-

ნო და თა ვი ს მა გის ტ რა ტუ რის კურ სე ლებს. მოგ ვი ა ნე ბით თა ნა და მა არ სე ბელ, ასე ვე 40 წლის, ჩენ თან ერ თად მან გარ დაქ მ ნა ის „იდეალურ 

სა მოგ ზა უ რო ციფ რულ სა ფუ ლედ“. მი სი აპ ლი კა ცია აერ თი ა ნებს მომ ხ მა რებ ლის სა მოგ ზა უ რო ინ ფორ მა ცი ას 100-ზე მე ტი სა ი ტი დან, აწო-

დებს რე კო მენ და ცი ებ სა და ინ ფორ მა ცი ას ფას დაკ ლე ბე ბის შე სა ხებ და სურ ვი ლის მი ხედ ვით აზი ა რებს მარ შ რუ ტებს. ის ასე ვე აწარ მო ებს 

მოგ ზა უ რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ბო ნუს - ქუ ლე ბის აღ რიცხ ვას და იწერს მომ ხ მა რებ ლის მოგ ზა უ რო ბის არ ქივს. კომ პა ნი ამ მი ი ღო $5,7 

მი ლი ო ნი და ფი ნან სე ბა, რომ ლის დი დი ნა წი ლიც მო ვი და ოქ ტომ ბერ ში დას რუ ლე ბულ რა უნ დ ზე. 

იოჰანესრეკიდატაოტაოGETYOURGUIDE
ორ მა 29 წლის ბიზ ნეს მენ მა 2008 წელს და ა არ სა GetYourGuide-ი რო გორც უნი ვერ სა ლუ რი ინ ტერ ნეტ რე სურ სი მოგ ზა უ რე ბის თ ვის, რომ ლე-

ბიც ეძე ბენ სა უ კე თე სო გა სარ თობს მსოფ ლი ოს ნე ბის მი ერ მსხვილ ქა ლაქ ში. ცი უ რიხ სა და ბერ ლინ ში გან ლა გე ბუ ლი კომ პა ნია გა სულ წელს 

აშ შ - მ დე გა ფარ თოვ და და დღეს ღირ ს შე სა ნიშ ნა ო ბე ბი სა და აქ ტი ვო ბე ბის უმ ს ხ ვი ლეს ინ ტერ ნეტ რე სურსს წარ მო ად გენს, 25 000-ზე მე ტი 

ჩა ნა წე რით კა ტა ლოგ ში და სა უ კე თე სო ფა სე ბის გა რან ტი ე ბით. ინ ვეს ტო რე ბი კომ პა ნი ას $16 მი ლი ონს დაჰ პირ დ ნენ, ხო ლო GetYourGuide-ი 

აცხა დებს, რომ სა იტ ზე ყო ველ თ ვი უ რად მი ლი ონ ზე მე ტი სტუ მა რი შე დის. 

სემშენკიდაჯერედსაიმონიHOTELTONIGHT
„სამი და ჭე რით და თი თის გას მით“ აპ ლი კა ცია HotelTonight-ის მომ ხ მა რებ ლებს შე უძ ლი ათ იმა ვე დღის თ ვის და ჯავ შ ნონ ნო მე რი 5000 

სას ტუმ რო ში, მსოფ ლი ოს 250-ზე მეტ ქა ლაქ ში. 40 წლის შენ კ მა და 39 წლის სა ი მონ მა ეს აპ ლი კა ცია 2011 წელს გა უშ ვეს; ის უფა სო ა, ხელ მი-

საწ ვ დო მია ხუთ ენა ზე და თით ქ მის 9 მი ლი ონ ჯერ იქ ნა გად მოტ ვირ თუ ლი. მომ ხ მა რებ ლებს შე უძ ლი ათ და ჯავ შ ნონ ნო მე რი ხუთ ღა მემ დე 

პე რი ო დით, ნე ბის მი ერ დროს, დი ლის 9 სა ა თი დან ღა მის 2 სა ა თამ დე, ად გი ლობ რი ვი დრო ით. სექ ტემ ბერ ში მი ღე ბულ $45 მი ლი ონ და ფი-

ნან სე ბას თან ერ თად კომ პა ნი ა ში და ბან დე ბულ მა სა ერ თო თან ხამ $80 მი ლი ო ნი შე ად გი ნა. 

გზამკვლევი გიდები
წარმატებული მეწარმეები 

ეს ბიზნესმენები იზრუნებენ იმაზე, რომ თქვენ თავი დააღწიოთ ზამთრის დეპრესიას და არასოდეს 
დაგავიწყდეთ მილების დათვლა. 

შვებულებისთვის რამდენ კვირას იღებთ 
ჩვეულებრივ ერთ წელიწადში? 

50 მილიარდერის გამოკითხვა

სათამაშოები

დროის მოგება

სწრაფი დემონი
Ferrari 458 Speciale-ის, 2014 წლის ყვე ლა ზე შთამ ბეჭ და ვი ახა ლი მან ქა ნის 

მარ თ ვა ნიშ ნავს იმას, რომ თქვენ და უ ყოვ ნებ ლივ შე გეც ვ ლე ბათ წარ მოდ გე ნა 

იმა ზე, თუ რო გო რი უნ და იყოს სუ პერ მო ბი ლი. მას უფ რო სწრა ფად ერ თ ვე ბა 

სიჩ ქა რე ე ბი, ის უფ რო კარ გად უხ ვევს და უფ რო სწრა ფად ჩერ დე ბა, ვიდ რე 

მი სი კონ კუ რენ ტე ბი. 597-ცხენისძალიანი ძრა ვა თი და წი ნა 458 Italia-ზე 200 

ფუნ ტით უფ რო მსუ ბუ ქი ძა რით, ის სა ათ ში 60 მი ლი სიჩ ქა რით მიჰ ქ რის სამ 

წამ ზე ნაკ ლე ბი დრო ის გან მავ ლო ბა ში და მაქ სი მა ლურ სიჩ ქა რეს 202 მი ლი/ ს-

თ - ზე აღ წევს. ის იყი დე ბა ისე ვე სწრა ფად, რო გორც და დის: პირ ვე ლი წლის 

გა მოშ ვე ბა, თი თო ე უ ლი და ახ ლო ე ბით $298 000-ის ღი რე ბუ ლე ბის, უკ ვე რე-

ზერ ვი რე ბუ ლი ა. თუ მას ვერ იშო ვით, Lamborghini Aventador-ს, ან Aston Martin 

Vantage-ს დას ჯერ დით. 
FORBES-ის მსოფლიოს მილიარდერთა სიის 50 წევრის 
ანონიმური გამოკითხვის შედეგები. 

28,9%
ორ ან სამ 

დღეს
20%

დაახლოებით 
ხუთ დღეს

4,4%
8 კვირაზე 

მეტი
4,4%

არც ერთი

11,1%
დაახლოებით 

8 კვირა

13,3%
2 კვირაზე 
ნაკლები

17,8%
დაახლოებით 

2 კვირა
48,9%

დაახლოებით 
4 კვირა
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LEADERBOARD $328 მილიონი -
 თანხა, რომელიც შეადგინა ელექტრონული წიგნების – 

ყველაზე შემოსავლიანი ფორმატის – გაყიდვებმა აშშ-ში, 
2013 წლის პირველ კვარტალში. 

(მეორე ადგილზეა რბილყდიანი წიგნები – $306,6 მილიონი)
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ქველმოქმედება

აუცილებელად წასაკითხი

საქველმოქმედო სარგებელი

2013 წლის საუკეთესო წიგნები

უდი დე სი საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი უამ რავ შე წი რუ ლე ბას იღე ბენ, მა თი ბო სე ბი კი – საკ მა ოდ კარგ ხელ ფა სებს. მაგ რამ ამ ორი ციფ რის თა ნა ფარ დო ბა მნიშ-

ვ ნე ლოვ ნად მერ ყე ობს: SALVATION ARMY (ხსნის არ მი ა) აგ რო ვებს თით ქ მის სამ ჯერ მეტს ყო ველ დო ლარ ზე, რო მელ საც თა ვის უფ როსს უხ დის. ასე ვეა United Way-

ის შემ თხ ვე ვა შიც. გა გაც ნობთ აშ შ -ის 10 უდი დეს საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცი ას და მათ მი ერ შეგ რო ვე ბუ ლი თან ხის შე და რე ბას მა თი ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბის ხელ ფა-

სებ თან. 50 უმ ს ხ ვი ლე სი საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცი ი სა და მათ თან და კავ ში რე ბუ ლი ვრცე ლი მო ნა ცე მე ბის გა საც ნო ბად გა და დით www.forbes.com/charities.-ზე.

FORBES -ის თა ნამ შ რომ ლებ მა შე არ ჩი ეს წლის სა უ კე თე სო გა სარ თო ბი და სა მეც ნი ე რო- შე მეც ნე ბი თი 
წიგ ნე ბი. თი თო ე ულ წიგ ნ თან და კავ ში რე ბუ ლი ვრცე ლი ინ ფორ მა ცია იხი ლეთ Forbes.com/books.-ზე.

     კომპენსაციის ერთ დოლარზე 

დასახელება ($მილიონი) ხელმძღვანელი კომპენსაცია შეწირული დოლარი

 1. UNITED WAY $3,926 ბრაიან გალაჰერი $1.5 მილიონი¹ $2,607

 2. SALVATION ARMY 1,885 უილიამ ა.რობერტსი  250,000 7,544

 3. TASK FORCE FOR GLOBAL HEALTH  1,660 მარკ როზენბერგი 320,000  5,189

 4. FEEDING AMERICA  1,511 ბობ იკანი 431,000  3,506

 5. CATHOLIC CHARITIES USA  1,447 ლარი სნაიდერი 354,000 4,091

 6. GOODWILL INDUSTRIES INTERNATIONAL  949 ჯიმ გიბონსი  725,000 1,308

 7. FOOD FOR THE POOR 891 რობინ გ. მანჰუდი 411,000 2,166

 8. AMERICAN CANCER SOCIETY 889 ჯონ ა. სეფრინი 832,000 1,068

 9. YMCA 827 ნეილ ნიკოლი 501,000 1,650

 10. WORLD VISION 826 რიჩარდ ე. სტერნსი 457,000 1,809

მი  ლი  არ   დე -
რი და მე  ქა -

ნი  კო  სი
როგორშე

იკვრნენლარი
ელისონიდა

ავტომექანიკო
სისაიალქნო
სპორტში
ყველაზე

მნიშვნელო
ვანირბოლის
მოსაგებად.

ავტორი: 
ჯულიან გატრი 

აგურ-აგურ 
როგორ
შეცვალა
LEGOმ

ინოვაციების
წესებიდა
დაიპყრო

სათამაშოების
მსოფლიო
ინდუსტრია.

ავტორი: დევიდ 
ს. რობერტსონი

ფრაკერები  
ნავთობის
მაძიებელ

ახალ
მილიარდერთა

საოცარი
ისტორია.
ავტორი: 
გრეგორი 

ცუკერმანი

დი დი  
გაქ ცე ვა  

ჯანმრთელობა,
სიმდიდრედა
უთანასწორო
ბისმიზეზები.

ავ ტო რი: 
ანგუს დიტონი

ტვიტერის 
შექმნა   

ნამდვილი
ამბავიფულის,
ძალაუფლების,
მეგობრობისა
დაღალატის
შესახებ.
ავ ტო რი: 

ნიკ ბილტონი

იდეალისტი    
ჯეფრისაქსი
დასიღარიბის
აღმოფხვრის
კენსწრაფვა.

ავ ტო რი: 
ნინა მუნკი

მე შევ ქ მე ნი 
თა ნა მედ-

რო ვე ეპო ქა     
ჰენრიფორდის
აღმასვლის
ისტორია.
ავ   ტო  რი: 

რიჩარდ სნოუ

ერთი 
ზაფხული      
ამერიკა,1927

ავ   ტო  რი: 
ბილ ბრაისონი

ვაჭ რო ბის 
სა ფუძ ვ ლე ბი       
ამბავიუოლ
სტრიტის,
აზარტული
თამაშებისა

დაბეისბოლის
შესახებ.

(ამთანმიმ
დევრობს

დაცვააუცილე
ბელიარაა.)

ავ       ტო    რი: 
ჯო პეტა

ერ       თი 
‘დაწკაპუნება’
ჯეფბეზოსიდა
Amazon.comის

აღმასვლა.
ავ               ტო        რი: 

რიჩარდ ლ. 

ბრანდტი

¹ მოიცავს ბოლო საანგარიშო ფინანსური პერიოდის ხელფასებს, დახმარებებს, ერთჯერად გადასახადებსა და სხვადასხვა კომპენსაციას. შესაძლოა კომპენსაციები მიღებული იყოს 

წინა ხელმძღვანელთა მიერ. წყარო: IRS-ის ფორმა 990 ან კერძო ქველმოქმედთა დეკლარაციები .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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სიმდიდრისა და ძალაუფლების შეფასება

LEADERBOARD

სამეწარმეო პროცესის სქემა

არის თუ არა 
თქვე ნი კომ-
პა ნია სწრაფ 
ზრდა ზე ორი-
ენ ტი რე ბუ ლი?

ფიქრობთ თუ არა 

IPO-ზე, თუ თქვენ 

აქციები უკვე 

გამოტანილი გაქვთ 

გასაყიდად?

გიცხადებთ თუ 

არა მხარდაჭერას 

ვენჩურული 

ფონდი?

გაქვთ თუ არა ერთ 

ოფისზე მეტი?

დაიწყეთ თუ 

არა ბიზნესი 

ყოველგვარი 

მხარდაჭერის 

გარეშე?

ხართ თუ არა 

მომავალი Netflix-ი, 

ან Uber-ი?

ხომ არ 

შეუძენიხართ სხვა 

კომპანიას?

აბანდებს თუ არა 

მარ ანდრესენი 

ინვესტიციებს 

თქვენს 

კომპანიაში?

მიგაჩნიათ თუ 

არა, რომ თქვენი 

ბიზნესი არის 

„თამაშის წესების 

შემცვლელი“?

გაცვიათ თუ 

არა სამსახურში 

კოსტიუმი?

გყავთ თუ არა 80 

თანამშრომელზე 

მეტი?

თქვენ გაქვთ გე ნი ა ლუ რი იდეა და მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის 
ყვე ლა ძა ლის ხ მე ვას მი მარ თავთ, მაგ რამ რე ა ლუ რად ხართ თქვენ 
ახა ლი კომ პა ნი ა, რო მე ლიც სე რი ო ზულ ვენ ჩუ რულ ინ ვეს ტო რე ბის 
მა დას აღუძ რავს? ამის გა სარ კ ვე ვად ქვე მოთ მი თი თე ბულ ხა ზებს 
გაჰ ყე ვით.

ხართ თუ არა სტარტაპი?

არა

არა

არა

კი

კი

არაარა

არა

არა

არა

კი

კი

კი

კი კი

კი

არა

არა კი

უკაც რა ვად, 
თქვენ ხართ 
რი გი თი, პა-
ტა რა, ძველ-

მო დუ რი 
ბიზ ნე სი.

მშვე ნი ე რი სა-
მუ შა ო ა, მაგ რამ 
სტარ ტა პის თ ვის 
თქვენ ძა ლი ან 
მსხვი ლი კომ-
პა ნია ხართ.

კი

კი

არა



გაუყიდიათ თუ არა 

დამფუძნებლებს 

თავიანთი აქციები?

გაგიკეთებიათ თუ 

არა პოლ გრემის 

ციტირება?

არის თუ არა 

თქვენი მოგება $20 

მილიონზე მეტი?

ხართ თუ არა Twitter-ში 

ვენჩურული ინვესტორის კრის 

საკას მიმდევარი? 

ბრეინსტორმინგის 

დროს პინგპონგით 

ისვენებთ?

ინაწილებთ თუ არა 

საოფისე ფართს 

სხვა კომპანიასთან?

გაქვთ თუ არა 

სასადილო?

არის თუ არა 

თქვენი კომპანია 

სამზე მეტი წლის?

არის თუ არა 

თქვენს დი რექ ტორ-

თა საბ ჭო ში ხუთ 

წევ რ ზე მე ტი?

აპი რებთ, ან ხომ არ 

გან გი ხორ ცი ე ლე ბი-

ათ თქვე ნი ბიზ ნე სის 

ძი რი თა დი სა ფუძ ვ-

ლე ბის შეც ვ ლა?

უსმენთ თუ არა 

თქვენს სამუშაო 

ადგილას მუსიკას?

არის თუ 

არა თქვენი 

სამაგიდო წიგნი 

„ხელმომჭირნე 

სტარტაპი“?

ხართ თუ არა 

მოგებიანი?

აწყობთ თუ არა 

ყოველკვირეულ 

სადილებს 

თანამშრომლებისთვის?

არა

არა

არა

კი

კი

კი

კი

კი

არა

არა

არა

არა

კი

კი

არაკი კი
კი

კი

არა

არა

არა

არა

კი

კი

არა

არა

გილოცავთ! 
თქვენ ხართ 

სტარტაპი!

კი

დაფრინავთ თუ არა 

პირველი კლასით?

არა

კი
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მოსაზრება
დევიდ მალპასი – მიმდინარე მოვლენები

ხუთი გიგანტური ნაბიჯი
გლობალურიეკონომიკის

უფროსწრაფიზრდის
მიმართულებით

საპროცენტოგანაკვეთები 

იმ დე ნად დიდ ხანს იყო ნულ თან მი ახ-

ლო ე ბულ დო ნე ზე შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი, რომ 

უკ ვე ნორ მა ლუ რად გვეჩ ვე ნე ბა, მაგ რამ 

ეს შეც დო მა ა. სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის 

უფა სო კრე დიტ ზე ამუ შა ვე ბა და ახ ლო ე-

ბით იგი ვე ა, რაც მი სი ამუ შა ვე ბა უფა სო 

ბენ ზინ ზე, ან უფა სო სა მუ შაო ძა ლა ზე. ეს 

სარ გებ ლო ბის მომ ტა ნია მთავ რო ბი სა 

და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი პი რე ბის-

თ ვის, მაგ რამ არა და ნარ ჩე ნე ბის თ ვის, 

გან სა კუთ რე ბით – მცი რე ბიზ ნე სი სა და 

შრო მი თი სტა ჟის არ მ ქო ნე მუ შა კე ბის თ-

ვის. ამის შე დე გია ძლი ერ და მა ხინ ჯე ბუ-

ლი გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კა, ზრდის ნორ-

მის და მან გ რე ვე ლი „ახალი სტან დარ ტი“ 

და მრა ვალ წ ლი ა ნი ჩა ვარ დ ნა რე ა ლურ 

სა შუ ა ლო შე მო სა ვალ ში, რაც აუარე სებს 

შე მო სავ ლე ბის უთა ნას წო რო ბას.

 მიეცითსაპროცენტოგანაკვე
თებსზრდისსაშუალება. ყვე ლა ზე 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გან ვი თა რე ბის სტრა-

ტე გია 2014 წელს იქ ნე ბო და ის, რომ ფე-

დე რა ლურ რე ზერვს სა ფუძ ვე ლი ჩა ე ყა რა 

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის ზრდის თ ვის, 

რო გორც მან ეს 2013 წელს ობ ლი გა ცი ე-

ბის შეს ყიდ ვე ბის და საკ ლე ბად გა ა კე თა. 

სწო რედ შე სა ფე რი სი დრო ა, რომ ფე-

დე რა ლუ რი რე ზერ ვი გას ც დეს ნუ ლო ვან 

გა ნაკ ვე თებს – 0,5%-იანი საპ რო ცენ ტო 

გა ნაკ ვე თიც კი საკ რე დი ტო ბაზ რებს უკე-

თე სად მუ შა ო ბის სა შუ ა ლე ბას მის ცემ და. 

 დავალიანების(სახელმწიფო
დავალიანების)ლიმიტი. ვა შინ გ-

ტონ მა ასე ვე უნ და შე ას წო როს და ვა-

ლი ა ნე ბის ლი მი ტი, რა თა შეზღუ დოს 

ხარ ჯე ბის ზრდა და ბო ლო მო უ ღოს 

ყვე ლა ზე არა ე ფექ ტი ან და ნა ხარ ჯებს. 

ამ ჟა მინ დე ლი და ვა ლი ა ნე ბის ლი მი ტი 

წარ მო ად გენს სა ხი ფა თო თვალ თ მაქ ცო-

ბას, რო მე ლიც მთავ რო ბამ და ნა ხარ ჯი სა 

და და ვა ლი ა ნე ბის გა ფარ თო ე ბის მიზ ნით 

მო ი გო ნა. და ვა ლი ა ნე ბის მი ერ ლი მი ტის 

გა და ჭარ ბე ბის შემ თხ ვე ვა ში, საწყი სი 

წერ ტი ლი იქ ნე ბო და ახა ლი შემ წე ო ბე ბის 

აკ რ ძალ ვა, ხო ლო არ სე ბუ ლე ბის გაზ რ-

დის შეზღუდ ვა. კონ გ რეს მა უნ და შე ამ ცი-

როს კონ გ რე სი სა და აღ მას რუ ლე ბე ლი 

თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის სა მო მავ ლო 

გა დახ დე ბი და ჯან მ რ თე ლო ბის დაზღ ვე-

ვის სუბ სი დი ე ბი, რო დე საც და ვა ლი ა ნე ბა 

ლი მიტს სცდე ბა. 

 იენისლიმიტი.იაპო ნი ამ უნ და 

და ა წე სოს ლი მი ტი იენ ზე ისე ვე, რო გორც 

შვე ი ცა რი ამ ეს თა ვის ფრან კ ზე გა ა კე თა. 

სა ნამ იენის კი დევ ერ თი დი დი ნახ ტო მის 

რის კი არ სე ბობს, ზრდა და ინ ვეს ტი ცი ე ბი 

დევიდ მალპასი, გლობალური ეკონომისტი, encima Global llc-ს პრეზიდენტი; პოლ ჯონსონი, გამოჩენილი ბრიტანელი ისტორიკოსი და მწერალი; ემიტი შლაესი, % Growth project-

ის დირექტორი, ჯორჯ ბუშის ინსტიტუტი და ლი კუან იუ, სინგაპურის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ამ სვეტში ერთმანეთს ცვლიან. მიმდინარე მოვლენების ადრინდელი პუბლიკაციების 

სანახავად ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე www.forbes.com/currentevents.

საბაზრო ეკონომიკის უფასო კრედიტზე 
ამუშავება დაახლოებით იგივეა, რაც 
მისი ამუშავება უფასო ბენზინზე, ან 
უფასო სამუშაო ძალაზე. ეს სარგებლობის 
მომტანია მთავრობისა და მასთან 
დაკავშირებული პირებისთვის, მაგრამ არა 
დანარჩენებისთვის. 



მსოფ ლი ოს მე სა მე უმ ს ხ ვი ლე სი ეკო ნო-

მი კის მქო ნე ქვე ყა ნა ში არა საკ მა რი სად 

ეფექ ტი ა ნი იქ ნე ბა. უკა ნას კ ნე ლი წლის 

გან მავ ლო ბა ში იაპო ნი ამ შე ა სუს ტა იენა, 

მაგ რამ მის ინ ს ტ რუ მენ ტებს სან დო ო ბა 

(კრედიტუნარიანობა) აკ ლი ა. უოლ - 

 ს ტ რი ტის ტრე ი დე რე ბი ისე ვე ხმა მაღ ლა 

და იწყე ბენ უკ მა ყო ფი ლე ბის გა მო ხატ ვას 

იენის მაქ სი მა ლურ ლი მიტ თან და კავ ში-

რე ბით, რო გორც ისი ნი ამას აკე თებ დ ნენ 

ფე დე რა ლუ რი რე ზერ ვის მი ერ ობ ლი გა-

ცი ე ბის შეს ყიდ ვე ბის შემ ცი რე ბის გა მო, 

რად გან მათ ვა ლუ ტის არას ტა ბი ლუ რო ბა 

ურ ჩევ ნი ათ. ბიზ ნე სი და სა მუ შაო ად გი-

ლე ბი უკე თე სად ვი თარ დე ბა, რო დე საც 

ქვეყ ნე ბი ით ვი სე ბენ ძლი ერ და სტა ბი-

ლურ ვა ლუ ტებს. იაპო ნი ას უკ ვე გა აჩ ნია 

მე ქა ნიზ მე ბი იმის თ ვის, რომ გა ნა ხორ-

ცი ე ლოს შვე ი ცა რი უ ლი სტი ლის ლი მი ტი, 

რო მელ საც შე უძ ლია ას წი ოს მი სი ზრდის 

ტემ პი $4-მდე, ერთ ღა მე ში. 

 მთავრობებისშემცირება.
ევ რო პის ქვეყ ნებ მა უნ და მო ახ დი ნონ 

თა ვი ან თი ხის ტი ეკო ნო მი კუ რი პროგ რა-

მე ბის ორი ენ ტი რე ბის შეც ვ ლა მთავ-

რო ბე ბის შემ ცი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით, 

მა თი კერ ძო სექ ტო რებ ზე ორი ენ ტი რე-

ბის მა გივ რად. ევ რო პუ ლი პროგ რა მე-

ბი კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლია უფ რო მა ღალ 

გა და სა ხა დებ ზე, სა ხელ მ წი ფო კომ პა-

ნი ე ბის თ ვის შე ღა ვა თი ან გა რი გე ბებ ზე, 

შრო მი თი ბაზ რე ბი სა და ჯან მ რ თე ლო ბის 

დაც ვის სა ხელ მ წი ფო კონ ტ როლ ზე. ამან 

ევ როს ზო ნა ში უმუ შევ რო ბის სა შუ ა ლო 

დო ნე 12,1%-ი გა ხა და, ამას თან ზო გი ერთ 

ქვე ყა ნა ში ის 25%-ია. ეკო ნო მის ტე ბი ამ 

პროგ რა მებს „შიდა დე ვალ ვა ცი ას“ უწო-

დე ბენ, რაც გუ ლის ხ მობს უფ რო და ბალ 

ხელ ფა სებ სა და პენ სი ებს კერ ძო სექ ტო-

რის თ ვის. ისი ნი შე მუ შა ვე ბუ ლია სა ხელ მ-

წი ფო ბი უ როკ რა ტი უ ლი მან ქა ნე ბის მი ერ 

მთავ რო ბის სი დი დის შე სა ნარ ჩუ ნებ-

ლად. ევ რო პუ ლი პარ ლა მენ ტის მა ი სის 

არ ჩევ ნე ბი სა კა მა თო იქ ნე ბა. ევ რო პის 

პერ ს პექ ტი ვე ბი გა უმ ჯო ბეს დე ბო და, თუ 

ზრდის ახა ლი გეგ მე ბი ფო კუ სირ დე ბო-

და მთავ რო ბის შემ ცი რე ბა ზე და არა მის 

სა მუ და მოდ და კონ სერ ვე ბა ზე.

 ვაჭრობისლიბერალიზაცია.ეს 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გლო ბა ლუ რი ზრდის თ-

ვის, მაგ რამ პროგ რე სი ჩიხ ში ა. ამის ძი-

რი თა დი მი ზე ზი ის არის, რომ მთავ რო ბე-

ბი ერ თ მა ნეთს აფა სე ბენ მა თი სა შუ ა ლო 

ტა რი ფე ბის სა ფუძ ველ ზე და იგ ნო რი-

რე ბას უკე თე ბენ ყვე ლა ზე სა ხი ფა თო 

სა ვაჭ რო შეზღუდ ვებს. დრო თა გან მავ-

ლო ბა ში სა ხელ მ წი ფო და წე სე ბუ ლე ბებ მა 

ვაჭ რო ბის ლი ბე რა ლი ზა ცია უსას რუ ლო 

მო ლა პა რა კე ბე ბის საგ ნად აქ ცი ეს სამ-

თავ რო ბო იურის ტებს შო რის, რა მაც 

რთუ ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბით გავ სე ბუ-

ლი ათა სო ბით გვერ დი შე ად გი ნა. ეს კი 

მთავ რ დე ბა ზრდი სა და მომ სა ხუ რე თათ-

ვის ზი ა ნის მი ყე ნე ბით. ეს იგი ვე ა, რაც 

მას წავ ლებ ლე ბის შე ფა სე ბა მა თი დო ნის 

სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნებ ლის სა ფუძ ველ ზე, 

რაც ამ ცი რებს მათ გან ყვე ლა ზე სუს ტის 

მი ერ მო ტა ნი ლი ზი ა ნის მნიშ ვ ნე ლო ბას. 

მსოფ ლიო მო ი გებ და ყვე ლა ზე შემ ზღუდ-

ვე ლი სა ვაჭ რო კვო ტე ბი სა და ტა რი ფე ბის 

ამოც ნო ბით და აღ მოფხ ვ რით. ამ ჟა მად 

სამ თავ რო ბო მომ ლა პა რა კებ ლე ბი სა და 

ლო ბის ტე ბის დი დი გუნ დე ბი მუ შა ო ბენ 

ისე თი მე გა შე თან ხ მე ბე ბის მი მარ თუ ლე-

ბით, რო მელ თა მი ზა ნია სა შუ ა ლო ტა რი-

ფე ბის მხო ლოდ უმ ნიშ ვ ნე ლო გა უმ ჯო ბე-

სე ბა, რაც ბევრს არა ფერს გა ა კე თებ და 

ვაჭ რო ბის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის თ ვის, ან 

გლო ბა ლუ რი ზრდის მო მა ტე ბის თ ვის. 

მთავ რო ბე ბის დი დი ნა წი ლი 2014 

წელს იმა ვე კურ სის შე ნარ ჩუ ნე ბას გეგ-

მავს. იმე დოვ ნე ბენ, რომ სხვა ქვეყ ნებ ში 

საკ მა ოდ აღ დ გე ბა ზრდა, რაც მათ ხე ლი-

სუფ ლე ბას შე უ ნარ ჩუ ნებს. ეს შე საძ ლე ბე-

ლი ა, მაგ რამ თი თო ე უ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე-

ბა სტა ტუს - კ ვოს შე ნარ ჩუ ნე ბის შე სა ხებ 

ნიშ ნავს სა მუ შაო ად გი ლე ბის რა ო დე-

ნო ბის უფ რო ნე ლი ტემ პით ზრდას. ეს კი 

ვერ და აკ მა ყო ფი ლებს მო ხუ ცე ბულ თა 

მო სა ლოდ ნე ლი მზარ დი რა ო დე ნო ბის 

მოთხოვ ნებს. ამ ხუ თი ნა ბი ჯი დან ნე ბის-

მი ე რის გან ხორ ცი ე ლე ბა შე იძ ლე ბა 2014 

წელს, რაც არ სე ბი თად გა ა უმ ჯო ბე სებ და 

ზრდის გლო ბა ლურ პერ ს პექ ტი ვებს.  

„emefiqs grup 
jorjia“ gaZlevT 

savaluto bazrebze 
gasvlis  

SesaZleblobas 
ჩვენი დახმარებით თქვენ შეძლებთ:

• 2000$-დან კაპიტალის, პროფესიონალი 
ტრეიდერების მმართველობაში გადაცემას; 
• სეგრეგირებული ანგარიშის გახსნას
• სავალუტო ბაზრებზე ვაჭრობის შესწავლას, 
ტექნიკური და ფუნდამენტალური ანალიზის 
გამოყენებას. 
• საკუთარი კაპიტალის მართვას Forex 
ბაზარზე სპეციალურად შექმნილ Trading 
Room-ში.

VIP კლიენტები აგრეთვე მიიღებენ პირადი 
კონსულტანტის სერვისს.

MFX Group Georgia - 
Tqveni kapitalis 

gazrdis inovaciuri 
meTodi.

www.mfx.ge

 ტელ.: 2 158 999

GEORGIA

VIP კლიენტებისთვის: 577 99 10 29
მის.: ჭავჭავაძის 34, ბიზნეს ცენტრი „პიქსელი“, 

მე-6 სართული

ემეფიქს 
გრუპ ჯორჯია
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მოსაზრება
პოლ ჯონსონი – მიმდინარე მოვლენები

გადამწყვეტ პოლიტიკურ ბრძოლაში 
ობამაცუდშედეგებსაჩვენებს
პრეზიდენტობამას პრობ ლე მა, 

რო მე ლიც ამ ჟა მად ხელ მო ცა რუ ლი ა, 

იმა ში მდგო მა რე ობს, რომ მას სულ 

უფ რო ხში რად ადა რე ბენ ვლა დი მირ 

პუ ტინს და ას კ ვ ნი ან, რომ მას ნაკ ლო ვა-

ნე ბე ბი გა აჩ ნი ა. 

თე ო რი უ ლად ბ-ნ ობა მას ყვე ლა 

უპი რა ტე სო ბა უნ და ჰქონ დეს. რუ სე თი 

ჩა მორ ჩე ნი ლი სა ხელ მ წი ფო ა, რომ ლის 

არ ყის მსმე ლი მო სახ ლე ო ბა ვარ დ-

ნის ზღვარ ზე ბა ლან სი რებს. მას არა 

აქვს თა ნა მედ რო ვე სამ რეწ ვე ლო ბა ზა, 

თუმ ცა მი სი უზარ მა ზა რი ტე რი ტო რია 

შე ი ცავს მდი დარ ბუ ნებ რივ რე სურ სებს, 

კერ ძოდ ისე თებს, რომ ლე ბიც გა მო ი ყე-

ნე ბა ენერ გი ის მი სა ღე ბად. ამ რე სურ სე-

ბით ფი ნან ს დე ბა ქვე ყა ნა და მი სი უზარ-

მა ზა რი შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბი, მაგ რამ 

რუ სეთს არ გა აჩ ნია სა შუ ა ლე ბა და უნა-

რი თა ვი სი ხალ ხის ცხოვ რე ბის დო ნის 

ასა მაღ ლებ ლად. მა თი და აყ ვა ვე ბუ ლი 

და სავ ლე თის ცხოვ რე ბის დო ნეს შო რის 

გან ს ხ ვა ვე ბა ყო ველ წელს იზ რ დე ბა. 

ობა მა მო გე ბი ან მდგო მა რე ო ბა ში 

უნ და იყოს. აშ შ -ის ეკო ნო მი კა თა ნა-

მედ რო ვე ის ტო რი ა ში ყვე ლა ზე უარე სი 

კრი ზი სი დან სწრა ფი აღ დ გე ნის პრო-

ცეს ში ა. უმუ შევ რო ბა იკ ლებს, იქ მ ნე ბა 

მი ლი ო ნო ბით ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლი. 

ჰიდ რავ ლი კუ რი რღვე ვა უდი დეს ბიძგს 

აძ ლევს ენერ გო მა ტა რებ ლე ბის მი წო-

დე ბას, რა მაც ათ წ ლე უ ლის ბო ლომ დე 

აშშ-ს ენერ გე ტი კუ ლი და მო უ კი დებ ლო-

ბა უნ და მო უ ტა ნოს. მი უ ხე და ვად ამი სა, 

ეს სა სი ხა რუ ლო ცვლი ლე ბე ბი ობა მას 

არ მი ე წე რე ბა. რო გორც წე სი, პრე ზი-

დენ ტის მხარ და ჭე რა იზ რ დე ბა, რო დე-

საც ეკო ნო მი კა ყვა ვის, მაგ რამ ობა მას 

რე ი ტინ გი კვლავ ერთ ად გილ ზე დგას, 

ან დრო დად რო ეცე მა. 

რაც უნ და ვი ფიქ როთ პუ ტი ნის მო რა-

ლურ პრინ ცი პებ ზე – რომ ლე ბიც სა ვა ლა-

ლოა – ის ით ვ ლე ბა ძლი ერ, და მა ჯე რე-

ბელ და ენერ გი ულ ლი დე რად, რო მე ლიც 

რუ სე თის ინ ტე რე სებს ყო ველ თ ვის 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წარ მა ტე ბით ატა რებს. 

მის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ობა მას აღ წე რენ, 

რო გორც სუს ტ სა და მერ ყევ ლი დერს, 

რო მელ საც არ გა აჩ ნია გარ კ ვე უ ლი 

მოკ ლე- და გრძელ ვა დი ა ნი მიზ ნე ბი. ის 

იღებს მა ღალ შე ფა სე ბას რი ტო რი კის-

თ ვის, მაგ რამ იღებს ნუ ლო ვან შე ფა სე-

ბას მოქ მე დე ბის თ ვის – მოკ ლედ რომ 

ვთქვათ, ის უბ რა ლოდ ყბე დი ა. 

ამ ორ ლი დერს შო რის გან ს ხ ვა-

ვე ბებს ხაზს უს ვამს ორი კრი ტი კუ ლი 

სფე რო. სი რი ა ში პუ ტი ნი მხარს უჭერ და 

ადა მი ანს, რო მე ლიც აშ კა რად იგებს 

– პრე ზი დენტ ბა შარ ალ -ა სადს. ეს ცი-

ნი კუ რი და და უნ დო ბე ლი მმარ თ ვე ლი, 

სა ვა რა უ დოდ, პა სუხს აგებს 100 000-ზე 

მე ტი სი რი ე ლის სიკ ვ დილ ზე, მაგ რამ 

მი სი ჯა რე ბი გეგ მა ზო მი ე რად ამ ყა რე-

ბენ თა ვი ანთ პო ზი ცი ებს, ის მზარ დი 

თავ და ჯე რე ბუ ლო ბით მოქ მე დებს. 

პუ ტი ნი ასადს მხარს უჭერ და იარა ღით, 

დიპ ლო მა ტი უ რი დახ მა რე ბით და ძვე ლი 

საბ ჭო თა სტი ლის აგი ტა ცი ა- პ რო პა გან-

დის მე ქა ნიზ მე ბის ყვე ლა რე სურ სით და 

თან და თა ნო ბით მი ზანს მი აღ წი ა. 

ობა მას მო რა ლუ რი კარ ტის გა თა მა-

შე ბის თ ვი საც კი არ მი ე წე რა დამ სა ხუ-

პოლ ჯონსონი, გამოჩენილი ბრიტანელი ისტორიკოსი და მწერალი; დევიდ მალპასი, გლობალური ეკონომისტი, encima Global llc-ს პრეზიდენტი; ემიტი შლაესი, % Growth project-

ის დირექტორი, ჯორჯ ბუშის ინსტიტუტი და ლი კუან იუ, სინგაპურის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ამ სვეტის წერისას ერთმანეთს ენაცვლებიან. მიმდინარე მოვლენების ადრინდელი 

პუბლიკაციების სანახავად ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე www.forbes.com/currentevents.



რე ბა, რად გან მი სი მოქ მე დე ბე ბი იყო 

მერ ყე ვი, ურ თი ერ თ სა წი ნა აღ მ დე გო 

და არა ე ფექ ტი ა ნი. მი სი, ან ტი ა სა დუ რი 

ჯგუ ფე ბის თ ვის იარა ღის მი წო დე ბის 

პო ლი ტი კა, თუ კი ის არ სე ბობს, გა ურ კ-

ვე ვე ლი ა. ის ტო ვებს შთა ბეჭ დი ლე ბას, 

რომ მას ეს ყვე ლა ფე რი ისე დი დად არ 

ადარ დებს; რომ მი სი ემო ცი ე ბი ამა ში 

ჩარ თუ ლი არ არის. 

უკ რა ი ნა ში არე უ ლო ბის დროს 

პუ ტინ მა კვლავ აჩ ვე ნა სიძ ლი ე რე და 

თან მიმ დევ რუ ლო ბა, თუმ ცა არას წო-

რი მი მარ თუ ლე ბით. მას მტკი ცედ აქვს 

გა დაწყ ვე ტი ლი, უკ რა ი ნა რუ სე თის 

გავ ლე ნის სფე როს ნა წი ლად და ტო ვოს. 

უკ რა ი ნე ლე ბის დიდ ნა წილს აშ კა რად 

უნ და, რომ ევ რო პის სა ზო გა დო ე ბის ნა-

წი ლი გახ დეს, რაც მათ თ ვის თა ვი სუფ-

ლე ბა სა და პროგ რესს ნიშ ნავს. 

უკ რა ი ნის მეშ ვე ო ბით ობა მას შე საძ-

ლებ ლო ბა აქვს მხა რი და უ ჭი როს პო პუ-

ლა რულ იდე ას აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის 

ძი რი თად ქვე ყა ნა ში. ამის წარ მა ტე ბით 

შეს რუ ლე ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა აძ ლი ე-

რებ და დე მოკ რა ტი ის ძა ლებს ევ რო პა-

ში და, ამა ვე დროს, ევ რო პის სა ზო გა-

დო ე ბას ასე აუცი ლე ბელ იდე ა ლის ტურ 

პრინ ცი პებს მის ცემ და, რო მელ თა 

გარ შე მოც გა ერ თი ა ნე ბა შე იძ ლე ბო და. 

ეს აგ რეთ ვე სა სიკ ვ დი ლო დარ ტყ მას 

მი ა ყე ნებ და პუ ტი ნის სა გა რეო პო ლი ტი-

კას. მაგ რამ, რო გორც ჩანს, ობა მა ვერ 

იაზ რებს გან სა ხილ ვე ლი სა კითხე ბის 

მნიშ ვ ნე ლოვ ნე ბას ან იმას, თუ რა ტომ 

არის ამე რი კის მხარ და ჭე რა ასე არ სე-

ბი თად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი აღ მო სავ ლეთ 

ევ რო პის დე მოკ რა ტი უ ლი ძა ლე ბის თ-

ვის. ისიც კი არ არის გარ კ ვე უ ლი, გა აჩ-

ნია თუ არა ობა მას რე ა ლუ რად რა ი მე 

პო ლი ტი კა. 

მე ო რე ვა დის ტრა გე დია
პრე ზი დენ ტი ობა მა კარ გავს ორ გა-

დამ წყ ვეტ შანსს, მხა რი და უ ჭი როს 

ღირ სე ბა სა და კაც თ მოყ ვა რე ო ბას 

ბო რო ტი ძა ლე ბის წი ნა აღ მ დეგ და 

პუ ტინს ად ვილ გა მარ ჯ ვე ბას გა დას-

ცემს. ის ტო რი ამ ობა მა ჩა ა ყე ნა ისეთ 

მდგო მა რე ო ბა ში, რო მელ შიც მას ეკის-

რე ბა პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ორი ხალ ხის 

თა ვი სუფ ლე ბა ზე ან მო ნო ბა ზე. პუ ტინს 

გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბი რე სურ სე ბი აქვს, 

მაგ რამ ის მათ საქ მის ცოდ ნით, თან-

მიმ დევ რუ ლო ბი თა და სიმ ტ კი ცით იყე-

ნებს. სა შინ ლად სამ წუ ხა რო ა, რომ ამ 

ეტაპ ზე აშშ-ს მარ თავს ადა მი ა ნი, რო-

მელ საც ასე ნაკ ლე ბად აწუ ხებს თა ვი სი 

ქვეყ ნის რო ლი თა ვი სუფ ლე ბის დაც ვა-

სა და გავ რ ცე ლე ბა ში და რომ ბო როტ-

მა ძა ლებ მა უნ და მო ი გონ ბრძო ლე ბი 

ასე თი მცი რე ძა ლის ხ მე ვით.  
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მოსაზრება
რიჩ კარლგაარდი – ინოვაციის წესები 

ჯონ ჩენი 
BLAckBERRy-ს

გადარჩენისშესახებ
სტივჯობსმაესApple-ში გა ა კე-

თა. ლუ გერ ს ტ ნერ მა და სემ პალ მი სა ნომ 

ეს IBM-ში გა ა კე თეს. მაგ რამ ტექ ნი კურ 

სფე რო ში აღ დ გე ნა იშ ვი ა თად ხდე ბა. 

ჯონ ჩე ნი, ნო ემ ბ რის შემ დეგ BlackBerry-ს 

მთა ვა რი აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი, 

კვლავ ცდი ლობს ამის გა კე თე ბას. Black-

Berry არის ჩე ნის აღ დ გე ნის მე ო რე დი დი 

მცდე ლო ბა. მი სი პირ ვე ლი მცდე ლო ბა 

იყო Sybase-ი, პი ო ნე რი მო ნა ცემ თა ბა ზის 

სფე რო ში, რო მე ლიც კომ პა ნია Oracle-მა 

გა ა ნად გუ რა. ჩე ნი მო ვი და, იპო ვა ნი ში 

მო ბი ლუ რი მო ნა ცე მე ბის სფე რო ში და 

2010 წელს Sybase SAP-ს $5,8 მი ლი არ დად 

მიჰ ყი და. იან ვარ ში მე შევ ხ ვ დი ჩენს, რა თა 

მე სა უბ რა BlackBerry-ს აღ დ გე ნას თან და-

კავ ში რე ბით მი სი გეგ მე ბის შე სა ხებ. 

რატომარისსაჭიროესმცდე
ლობა?მე ვფიქ რობ დი, რომ მსოფ ლი-

ოს თ ვის უკე თე სი იქ ნე ბო და ძლი ე რი 

BlackBerry-ს არ სე ბო ბა. რო გორც იცით, 

კომ პა ნი ას 44 000 პა ტენ ტი გა აჩ ნი ა. მე 

ვი ფიქ რე, რომ ამის გა მოს წო რე ბა შე იძ-

ლე ბო და. ეს რთუ ლი ამო ცა ნა ა, მაგ რამ რა 

სა ჭი რო იქ ნე ბო და ძა ლის ხ მე ვა, ეს ად ვი-

ლი რომ ყო ფი ლი ყო? 

AndroidიდაAppleიფლობენმო
ბილურბაზარს.ძლიერიMicrosoftიც
კიიბრძვისმისთვის.აქვსთუარა
მცირემოთამაშესგადარჩენის
შანსი? რა თქმა უნ და. ავი ღოთ სა ავ ტო-

მო ბი ლო მრეწ ვე ლო ბა; საქ მე მთლი ა ნად 

მო ცუ ლო ბა ში არ არის. რას უწო დებთ 

Porsche-ს? რას უწო დებთ Lamborghini-ს? 

Porsche-ს დი დი წარ მა ტე ბე ბი აქვს. ამ ჟა-

მად Porsche ემ სა ხუ რე ბა ბაზ რის კონ კ რე-

ტულ სეგ მენტს, სარ გე ბე ლი მო აქვს თა ვი სი 

აქ ცი ო ნე რე ბი სა და მფლო ბე ლე ბის თ ვის. 

ის ყო ველ თ ვის მუ შა ობს ბა ზარ ზე გარ კ ვე-

უ ლი მიზ ნით, რა შიც მდგო მა რე ობს მთე ლი 

არ სი. 

ხან მოკ ლე პერ ს პექ ტი ვა ში, არ სე ბობს 

სე რი ო ზუ ლი სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო-

გი ე ბის საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბის მომ ხ მა-

რებ ლე ბი – იმ გა გე ბით, რომ ამით ისი ნი 

ფულს შო უ ლო ბენ, ასეთ ნა ი რად მუ შა ო ბენ 

– მათ სჭირ დე ბათ კლა ვი ა ტუ რა. არ სე-

ბო ბენ მსხვი ლი კომ პა ნი ე ბის CEO-ები 

(გენდირექტორები), რომ ლე ბიც იყე ნე ბენ 

თა ვის BlackBerry-ს კლა ვი ა ტუ რის გა მო. 

მათ აპ ლი კა ცი ე ბი არ ადარ დებთ. სხვა თა 

შო რის, უსაფ რ თხო ე ბის თვალ საზ რი სით, 

მე ვიწყებ ღელ ვას იმას თან და კავ ში რე-

ბით, თუ სი ნამ დ ვი ლე ში სა ი დან მო დის ეს 

აპ ლი კა ცი ე ბი. 

რამდენიპოტენციურიმომხმა
რებელიშეესაბამებაამპროფილს
–უნდათკლავიატურა,მაგრამარ
უნდათაპლიკაციები?ნე ბის მი ე რი 

რე გუ ლი რე ბა დი დარ გის თ ვის არ სე ბობს 

ბაზ რის უზარ მა ზა რი სეგ მენ ტი: მთავ-

რო ბა, ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბა, ჯან-

მ რ თე ლო ბის დაც ვა. მე მი მაჩ ნი ა, რომ 

ჩვენ შეგ ვიძ ლია მა თი ხელ ში ჩაგ დე ბა და 

გა მარ ჯ ვე ბა. ახ ლა მე მაქვს ორი კომ პა ნია 

ევ რო პა ში, რო მელ მაც შეც ვა ლა ეს თა ვი სი 

პო ლი ტი კა ხალ ხის თ ვის სამ სა ხუ რის გა სა-

წე ვად თა ვი სი სა კუ თა რი ხელ საწყო ე ბის 

მო ტა ნის ნე ბარ თ ვას თან და კავ ში რე ბით. 

ეს წარ მო ად გენს მე ტის მეტ რისკს უსაფ-

რ თხო ე ბის თ ვის. მას შემ დეგ, რაც ან გე ლა 

მერ კე ლი ჰა კე რე ბის მსხვერ პ ლი გახ და, ის 

პირ და პირ BlackBerry-ზე გა და ვი და. 

თუდავუშვებთ,რომBlackBerry
გადარჩებახანმოკლეპერსპექ
ტივაში,როგორიიქნებათქვენი
გრძელვადიანიგეგმები? ხელ საწყო-

ე ბი შე იც ვ ლე ბა, მაგ რამ უსაფ რ თხო ე ბის, 

პრო დუქ ტი უ ლო ბი სა და კო მუ ნი კა ცი ის 

მოთხოვ ნი ლე ბა ზრდას გა ნაგ რ ძობს. ეს 

არის ინ ტერ ნე ტის და „კავშირის“ ყვე ლა 

ას პექ ტის სა მი სტრუქ ტუ რუ ლი ელე მენ ტი. 

უსაფ რ თხო ე ბა წარ მო ად გენს თვალ თ ვა-

ლის, მოს მე ნი სა და კო პი რე ბის თა ვი დან 

აცი ლე ბის ამო ცა ნა ზე მეტს. ის აგ რეთ ვე 

და კავ ში რე ბუ ლია მო ნა ცე მე ბის უსაფ რ-

რიჩ კარლგაარდი არის პუბლიცისტი forbes-ში. მისი შემდეგი წიგნი „რბილი ზღვარი: სად პოულობენ დიდი კომპანიები მყარ წარმატებას?“ (the soft edGe: where Great companies find 

lastinG success), აპრილში გამოვა. მისი წინა სტატიებისა და ბლოგების სანახავად ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე www.forbes.com/KarlGaard.
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თხო ე ბას თან. თქვენს თავს უფ ლე ბას ვერ 

მის ცემთ, რომ ვინ მეს მო ა პარ ვი ნოთ ან 

შე აც ვ ლე ვი ნოთ თქვე ნი მო ნა ცე მე ბი. 

რამდენადდიდიაბაზარიმომ
ხმარებლებისთვის,ვისთვისაც
პროდუქტიულობადაუსაფრთხო
ებაკომუნიკაციაზეუფრომნიშვნე
ლოვანია? რე გუ ლი რე ბა დი დარ გე ბის 

წი ლი IT (საინფორმაციო ტექ ნო ლო გი ე-

ბის) და ნა ხარ ჯებ ში შე ად გენს 30%-ს. მე 

ვვა რა უ დობ იმა ვე პრო ცენტს ტე ლე კო მუ-

ნი კა ცი ე ბის და ნა ხარ ჯე ბის თ ვის – 30%-ს. 

რატომარისტექნიკურსფერო
შიაღდგენაასეთიძნელი? იმი ტომ 

რომ დრო ის რა ო დე ნო ბა, რო მე ლიც 

გაქვთ თქვე ნი გეგ მის გან სა ხორ ცი ე ლებ-

ლად, თქვენ მა კონ კუ რენ ტებ მა შე იძ ლე-

ბა მკვეთ რად შეც ვა ლონ. არ არის დრო 

შეც დო მე ბის გა მო სას წო რებ ლად. თქვენ 

თით ქ მის ყო ველ თ ვის მარ თა ლი უნ და 

იყოთ. 

თქვენსტრატეგიაგჭირდებათ,
თუსაკმაოდსწრაფირეფლექსები
გაქვთ? თქვენ უნ და გქონ დეთ მოკ ლე-, 

სა შუ ა ლო- და გრძელ ვა დი ა ნი სტრა ტე გი-

ე ბი. და დრო ის დი დი ნა წი ლის გან მავ-

ლო ბა ში თქვენ თა მაშ ში უნ და შე იყ ვა ნოთ 

სა შუ ა ლო ვა დი ა ნი სტრა ტე გი ა. მე ბევ რ ჯერ 

მო მი წია ამის გა კე თე ბა Sybase-ში. ჩვენ 

გავ ყე ვით ამ გზებს, ზო გი ერ თ მა იმუ შა ვა, 

ზოგ მა კი – არა. მაგ რამ ჩვენ შე მუ შა ვე ბუ-

ლი გვქონ და გრძელ ვა დი ა ნი გეგ მა, სა შუ-

ა ლო ვა დი ა ნი გეგ მა და მოკ ლე ვა დი ა ნი 

გეგ მა. თუმ ცა, თუ მოკ ლე ვა დი ა ნი გეგ მა არ 

მუ შა ობ და, ამოქ მედ დე ბო და სა შუ ა ლო ვა-

დი ა ნი გეგ მა. ბევრ კომ პა ნი ას მხო ლოდ 

ერ თი გეგ მა გა აჩ ნი ა. ეს შე სა ნიშ ნა ვი ა, თუ 

ყვე ლა ფე რი სრულ ყო ფი ლად მი დის და 

არც ისე კარ გი ა, რო დე საც ყვე ლა ფე რი 

ინ გ რე ვა. 

რაახასიათებსკარგაღმდგენ
გუნდს?და ჟი ნე ბუ ლო ბა და ყოვ ლის-

მომ ც ვე ლი ყუ რადღე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

სა კითხე ბის მი მართ. თქვენ ქმნით გუნდს 

იმ შე სა ფე რი სი ადა მი ა ნე ბის შერ ჩე ვის 

გზით, – ყვე ლა ფე რი შე სა ფე რის ადა მი ა-

ნე ბამ დე მი დის – რო მელ თაც ეს ეს მით. 

შემ დეგ თქვენ ამ ადა მი ა ნებს პა სუ ხის მ-

გებ ლო ბას აკის რებთ. მთა ვარ მა აღ მას რუ-

ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა და გუნ დ მა უნ და 

იცოდ ნენ დე ტა ლე ბი. თქვენ ვერ გე ცო დი-

ნე ბათ უწ ვ რი ლე სი დე ტა ლე ბი ყვე ლაფ რის 

შე სა ხებ, მაგ რამ თქვენ უნ და იცო დეთ 

დე ტა ლე ბი. რე ა ნი მა ცი ის გან ყო ფი ლე ბა ში 

ექი მი პრაქ ტი კულ სა მუ შა ოს ას რუ ლებს, 

ხო ლო აკა დე მი ურ კლი ნი კა ში ექიმს, რო-

გორც იცით, შე უძ ლია უბ რა ლოდ მო იქ ცეს 

რო გორც პე და გო გი და მი თი თე ბე ბი მის-

ცეს სხვას პრო ცე დუ რის გან მავ ლო ბა ში. 

აღ დ გე ნის პრო ცე სე ბი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა; 

ისი ნი რე ა ნი მა ცი ის გან ყო ფი ლე ბას ჰგავს 

და არ შე იძ ლე ბა, რომ სის ხ ლის და ნახ ვის 

გე ში ნო დეთ. 

ჯონ ჩენი Blackberry-ს 
აღმასრულებელი 
დირექტორი
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მოსკოვმაჯარები შე ნიღ ბუ-

ლად შე იყ ვა ნა ყი რიმ ში, უკ რა ი ნა ში. 

ამით შე ლა ხა მი სი ტე რი ტო რი უ ლი 

მთლი ა ნო ბა და ის ვალ დე ბუ ლე ბე ბი 

და არ ღ ვი ა, რომ ლე ბიც რუ სე თის ყო-

ფილ მა პრე ზი დენ ტ მა, ელ ცინ მა, აიღო 

ბუ და პეშ ტ ში. მო უ ლოდ ნე ლი მოვ ლე ნე-

ბით დაბ ნე უ ლი ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი 

შტა ტე ბი, ევ რო გა ერ თი ა ნე ბა და მი სი 

მო კავ ში რე ნი, რუ სე თის ქმე დე ბებს 

გმო ბენ, ამას თა ნა ვე ინ ტენ სი უ რად 

ფიქ რო ბენ, რო გორ მო ახ დი ნონ სა-

თა ნა დო რე ა გი რე ბა. ექ ს პერ ტე ბი და 

პო ლი ტი კო სე ბი მი ზე ზებს იკ ვ ლე ვენ, 

მსჯე ლო ბენ, რო გო რი უნ და იყოს მა თი 

პა სუ ხი მოვ ლე ნა ზე, რო მელ საც სა გა-

რეო საქ მე თა მი ნის ტ რ მა, უილი ამ ჰე-

იგ მა, „ყველაზე დი დი კრი ზი სი უწო და“ 

და რომ ლის პი რის პირ, 21-ე სა უ კუ ნე ში, 

ევ რო პა აღ მოჩ ნ და, თუმ ცა ბევრს არ 

სა უბ რო ბენ იმ შე დე გე ბის შე სა ხებ, 

რომ ლე ბიც შე საძ ლოა და სავ ლე თის 

პა სი უ რო ბას მოჰ ყ ვეს. ეს შე დე გე ბი, 

სა ვა რა უ დოდ, აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის 

საზღ ვ რებს გას ც დე ბა და მსოფ ლი ო ში 

ამ ჟა მად არ სე ბულ წეს რიგ ზე ზე გავ ლე-

ნას მო ახ დენს. 

უკ რა ი ნის კრი ზი სის შე დე გად საფ რ-

თხე ემუქ რე ბა: სა ერ თა შო რი სო შე თან-

ხ მე ბე ბის მი მართ არ სე ბულ ნდო ბის 

ფაქ ტორს; აშ შ -ი სა და მი სი მო კავ ში-

რე ე ბის მი ერ გა ცე მულ უშიშ რო ე ბის 

გა რან ტი ებს; ვა შინ გ ტო ნი სა და ბრი უ-

სე ლის გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, და ეხ მა რონ 

გარ და მა ვა ლი ეკო ნო მი კის მქო ნე აღ-

მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებს, რომ ლე-

ბიც და სავ ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის კენ 

ამ ჟ ღავ ნე ბენ სწრაფ ვას, დე მოკ რა ტი ის 

გან მ ტ კი ცე ბა ში და სავ ლე თის ქვეყ ნე-

ბის უნარ სა და მზა ო ბას, შე ა ჩე რონ და 

ხე ლი შე უ შა ლონ არა სა ი მე დო რე ჟი-

მებს იმ ქმე დე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა-

ში, რო მელ თაც, შე საძ ლო ა, საფ რ თხე 

შე უქ მ ნან სა ერ თა შო რი სო მშვი დო ბა სა 

და უშიშ რო ე ბას მსოფ ლი ოს ნე ბის მი ერ 

კუთხე ში. მო დი, ცალ - ცალ კე გან ვი ხი-

ლოთ თი თო ე უ ლი მათ გა ნი: 

1.საერთაშორისოშეთანხმებები
სულუფროკარგავსთავანთმნიშ
ვნელობას.
1994 წელს რუ სეთ მა, აშშ-მ და დიდ მა 

ბრი ტა ნეთ მა, უკ რა ი ნის მი ერ მნიშ ვ ნე-

ლო ვან ბირ თ ვულ არ სე ნალ ზე უარის 

თქმის სა ნაც ვ ლოდ, ხე ლი მო ა წე რეს 

შე თან ხ მე ბას, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, 

მათ „პატივი უნ და ეცათ უკ რა ი ნის 

და მო უ კი დებ ლო ბის, სუ ვე რე ნი ტე ტი სა 

და არ სე ბუ ლი საზღ ვ რე ბის თ ვის, თა ვი 

შე ე კა ვე ბი ნათ ყო ველ გ ვა რი მუ ქა რი სა 

და ძა ლის გა მო ყე ნე ბის გან, უკ რა ი ნის 

ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბი სა და მი სი 

პო ლი ტი კუ რი და მო უ კი დებ ლო ბის წი ნა-

აღ მ დეგ“. უკ რა ი ნის კუთ ვ ნილ ტე რი ტო-

რი ა ზე, ყი რიმ ში, ჯა რე ბის შეყ ვა ნით 

რუ სე თი აშ კა რად არ ღ ვევს მის მი ერ 

აღე ბულ ვალ დე ბუ ლე ბებს და ასე ვე, 

პრე ზი დენტ ელ ცი ნის მი ერ, ბუ და პეშ ტ ში 

ხელ მო წე რილ მე მო რან დუმს უშიშ რო ე-

ბის გა რან ტი ე ბის შე სა ხებ. 

თუ აშშ და ევ რო კავ ში რი ქმე დით 

პა სუხს არ გას ცე მენ სა ერ თა შო რი სო 

ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ასე აშ კა რა უგუ ლე-

ბელ ყო ფას, ამან შე იძ ლე ბა დი დი დარ-

ტყ მა მი ა ყე ნოს მსოფ ლი ო ში დღეს დღე-

ო ბით არ სე ბულ მსოფ ლიო წეს რიგ სა და 

უშიშ რო ე ბას, რო მე ლიც, ნა წი ლობ რივ, 

ორ მ ხ რივ და მრა ვალ მ ხ რივ შე თან ხ მე-

ბებ სა და პაქ ტებს ემ ყა რე ბა. თუ და სავ-

ლე თი უპა სუ ხოდ და ტო ვებს რუ სე თის 

მი ერ სა ერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 

დარ ღ ვე ვას, ეს მცდარ აზრს შე უქ მ ნის 

მსოფ ლი ოს ბევრ ქვე ყა ნას, რომ ისი ნი, 

სა ერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 

შე უს რუ ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, და-

უს ჯელ ნი დარ ჩე ბი ან. სა ერ თა შო რი სო 

ვალ დე ბუ ლე ბე ბის მი მართ ნდო ბის და-

კარ გ ვა კი დი დი სა შიშ რო ე ბის წი ნა შე 

და ა ყე ნებს მსოფ ლი ოს. 

2.უფრომეტიქვეყანაჩათვლის
ბირთვულიარაღსსაკუთარი
უშიშროებისგარანტიად.
თუ აშშ და ევ რო კავ ში რი ვერ მო ა ხერ ხე-

ბენ სა თა ნა დო რე ა გი რე ბის მოხ დე ნას 

რუ სე თის მი ერ ყი რი მის ოკუ პა ცი ა ზე და 

მას თან და კავ ში რე ბით მხო ლოდ აღ შ-

ფო თე ბის გა მო ხატ ვი თა და მი სი ქმე დე-

ბე ბის დაგ მო ბით შე მო ი ფარ გ ლე ბი ან, 

ამან შე საძ ლო ა, საფ რ თხე შე უქ მ ნას 

და სავ ლე თის ძა ლის ხ მე ვას ბირ თ ვუ ლი 

იარა ღის გავ რ ცე ლე ბის და უშ ვებ ლო-

ბის შე სა ხებ. თა ვის დრო ზე, უკ რა ი ნის 

მი ერ მსოფ ლი ო ში სი დი დით მე სა მე 

ბირ თ ვულ არ სე ნალ ზე უარის თქმა იმ 

მო ლო დინს ეფუძ ნე ბო და, რომ აშშ და 

დი დი ბრი ტა ნე თი და ეხ მა რე ბოდ ნენ მას 

საზღ ვ რე ბი სა და ტე რი ტო რი უ ლი მთლი-

ა ნო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა ში. რუ სე თის შეჭ რა 

უკ რა ი ნის ტე რი ტო რი ა ზე და ამ დრომ დე 

ექსპერტები და პოლიტიკოსები მიზეზებს 
იკვლევენ, მსჯელობენ, როგორი უნდა 
იყოს მათი პასუხი მოვლენაზე, რომელსაც 
საგარეო საქმეთა მინისტრმა, უილიამ ჰეიგმა, 
„ყველაზე დიდი კრიზისი უწოდა“ და რომლის 
პირისპირ, 21-ე საუკუნეში, ევროპა აღმოჩნდა, 
თუმცა ბევრს არ საუბრობენ იმ შედეგების 
შესახებ, რომლებიც შესაძლოა დასავლეთის 
პასიურობას მოჰყვეს. 
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და სავ ლე თის უუნა რო ბა, სა კად რი სი 

პა სუ ხი გას ცეს ბ-ნი პუ ტი ნის სამ ხედ რო 

ავან ტი უ რას ყი რიმ ში, უფ ლე ბას გვი ტო-

ვებს უსი ა მოვ ნო დას კ ვ ნა გა ვა კე თოთ: 

უარი არ უნ და თქვა ბირ თ ვულ იარაღ ზე, 

თუ გსურს შე ი ნარ ჩუ ნო უსაფ რ თხო ე ბა. 

და სავ ლე თის მი ერ ირა ნი სა და მი სი 

მსგავ სი ქვეყ ნე ბის თ ვის გაგ ზავ ნი ლი მე-

სი ჯი სი მარ თ ლეს არ შე ე სა ბა მე ბა. 

3.ნატოდარუსეთი–კონფლიქტის
მთავარიმონაწილეები.
რუ სე თის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბამ სა ში ში 

ჩვე ვა გა მო ი მუ შა ვა ეთ ნი კუ რი რუ სე ბი სა 

და რუ სი მო ქა ლა ქე ე ბის დაც ვას თან და-

კავ ში რე ბით საზღ ვარ გა რე თის ქვეყ ნებ-

ში. პირ ვე ლად რუ სეთ მა სა ქარ თ ვე ლოს 

სუ ვე რე ნუ ლი სა ხელ მ წი ფოს კუთ ვ ნილ 

ტე რი ტო რი ებ ზე, აფხა ზეთ სა და სამ-

ხ რეთ ოსეთ ში, „შეაბიჯა“ რუ სი მო ქა-

ლა ქე ე ბის დაც ვის სა ბა ბით, რა საც წინ 

უძღო და, წლე ბის მან ძილ ზე, რუ სე ბის ამ 

ტე რი ტო რი ებ ზე და სახ ლე ბის აგ რე სი უ-

ლი პო ლი ტი კა და სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა-

ლა ქე ე ბის თ ვის რუ სუ ლი პას პორ ტე ბის 

და რი გე ბა. ეს, სა ბო ლო ოდ, რუ სე თის 

მი ერ ამ ტე რი ტო რი ე ბის ოკუ პი რე ბით 

დას რულ და. ყი რიმ ში პუ ტინს პას პორ-

ტე ბის და რი გე ბაც კი არ უც დი ა. ამ ნა ხე-

ვარ კუნ ძუ ლის მო სახ ლე ო ბის 60% ხომ 

ისე დაც ეთ ნი კუ რი რუ სი ა. მი უ ხე და ვად 

იმი სა, რომ არა ნა ი რი სარ წ მუ ნო ცნო-

ბე ბი არ არ სე ბუ ლა რა ი მე საფ რ თხის 

შე სა ხებ, რო მე ლიც ეთ ნი კუ რად რუს 

მო სახ ლე ო ბას ემუქ რე ბო და, პუ ტი ნის 

თქმით, ისი ნი დაც ვას სა ჭი რო ებ დ ნენ. 

ამი ტომ რუ სე თის ჯა რე ბი, სა კუ თა რი მო-

ქა ლა ქე ე ბის „დაცვის“ მიზ ნით, ამ ჟა მად 

ყი რიმ ში იმ ყო ფე ბი ან და მათ თა ვი ან თი 

მე ზო ბე ლი ქვეყ ნის კუთ ვ ნი ლი ტე რი ტო-

რია უკა ვი ათ. 

თუ აშშ და მი სი ევ რო პე ლი მო კავ-

ში რე ე ბი ვერ შეძ ლე ბენ უკ რა ი ნა ში 

წერ ტი ლი და უს ვან მოს კო ვის აღ ნიშ ნულ 

ტრა დი ცი ას, მა შინ ახა ლი მსხვერ პ ლი 

ბევ რი სხვა რუ სე თის მე ზო ბე ლი ქვე ყა ნა 

შე იძ ლე ბა გახ დეს. უამ რა ვი რუ სი ცხოვ-

რობს ყო ფილ საბ ჭო თა ქვეყ ნებ ში, რომ-

ლებ საც შე იძ ლე ბა „დაცვა“ დას ჭირ დეთ 

მი სი მხრი დან. გან სა კუთ რე ბით დი დი 

რა ო დე ნო ბით რუ სი ცხოვ რო ბს ლატ ვი ა-

სა და ყა ზა ხეთ ში. პუ ტინ მა მრა ვალ ჯერ 

გა მო ხა ტა უკ მა ყო ფი ლე ბა იმით, თუ 

რო გორ ეპყ რო ბი ან ეთ ნი კურ რუ სებს 

ლატ ვი ა ში. თუ ის გა ნიზ რა ხავს და იც ვას 

ისი ნი ლატ ვი ა ში, რო მე ლიც ნა ტოს წევ-

რი ქვე ყა ნა ა, ამან შე საძ ლოა ბევ რად 

უფ რო მძაფ რი კრი ზი სი გა მო იწ ვი ოს, 

ვიდ რე ყი რი მის კრი ზი სი ა. 

4.არასანდორეჟიმებინაკლებად
თავშეკავებულებიიქნებიან.

რო დე საც რუ სე თი მი სი მე ზო ბე-

ლი პა ტა რა ქვეყ ნის, სა ქარ თ ვე ლოს 

ტე რი ტო რი ა ზე შე იჭ რა 2008 წელს, 

და სავ ლეთ მა სას ტი კად დაგ მო მი სი 

ქმე დე ბა, მაგ რამ თა ვი შე ი კა ვა რუ სე-

თის იზო ლა ცი ის გან და არც ქმე დი თი 

ნა ბი ჯე ბი გა და უდ გამს იმი სათ ვის, 

რომ სა თა ნა დო პო ლი ტი კუ რი საზღა-

უ რი მი ეზღო მის თ ვის. სა ქარ თ ვე ლოს 

ტე რი ტო რი ე ბის ოკუ პა ცი ას თან და კავ-

ში რე ბით და სავ ლე თის უმოქ მე დო ბამ 

ბ-ნ პუ ტინს გამ ბე და ო ბა შეს ძი ნა, რომ 

„მე-19 სა უ კუ ნის მე თო დე ბით ემოქ მე-

და და კი დევ ერ თი ქვეყ ნის ტე რი ტო-

რი ა ზე შე ეყ ვა ნა ჯა რე ბი სრუ ლი ად 

უსა ფუძ ვ ლო მი ზე ზით“, – რო გორც ეს 

აშ შ -ის სა ხელ მ წი ფო მდი ვან მა ჯონ კე-

რიმ გა ნაცხა და. თუ და სავ ლე თის ქმე-

დე ბე ბი რუ სე თის მი მართ, უკ რა ი ნის 

ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის ხელ ყო-

ფის გა მო, შეშ ფო თე ბის გა მო ხატ ვა სა 

და დაგ მო ბა ზე უფ რო შორს არ წა ვა, 

ამან შე იძ ლე ბა წა ა ქე ზოს სხვა არა სან-

დო რე ჟი მე ბი და აგ რე სი უ ლი ქვეყ ნე ბი 

მთელ მსოფ ლი ო ში იმის კენ, რომ ძა-

ლის გა მო ყე ნე ბით შე ე ცა დონ მათ მი ერ 

და სა ხუ ლი სა გა რეო პო ლი ტი კუ რი მიზ-

ნე ბის მიღ წე ვას. რამ დე ნი მე წე ლი წად-

ში, ალ ბათ, გა საკ ვი რი აღარ იქ ნე ბა 

ასე თი სა თა უ რი: „ჩინეთის ფლოტ მა 

დი ა ო უს კუნ ძუ ლებს ალ ყა შე მო არ ტყა; 

იაპო ნი ა, მი სი ტე რი ტო რი უ ლი მთლი-

ა ნო ბის დარ ღ ვე ვის თ ვის წი ნა აღ მ დე-

გო ბის გა სა წე ვად, ჰა ერ ში რე აქ ტი ულ 

თვით მ ფ რი ნა ვებს უშ ვებს“. 

5.ამერიკისსიტყვასსერიოზუ
ლადაღარავინმიიღებს.
ამე რი კის სიტყ ვა, რო მელ საც ქვეყ ნის 

სამ ხედ რო და ეკო ნო მი კუ რი ძლი ე-

რე ბა უმაგ რებს ზურგს, ყო ველ თ ვის 

ვა შინ გ ტო ნის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი აქ ტი ვი 

იყო სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბებ-

ში. პრე ზი დენ ტის, ვი ცე- პ რე ზი დენ ტი სა 

და სა ხელ მ წი ფო მდივ ნის გან ცხა-

დე ბებს მხო ლოდ მა შინ აქვთ წო ნა, 

რო დე საც მა თი სიტყ ვის უკან აშშ დგას. 

თუ რუსეთის ხელმძღვანელობა 
მნიშვნელოვან პოლიტიკურ საფასურს არ 
გადაიხდის უკრაინასა და საქართველოში 
განხორციელებული სამხედრო 
ავანტიურისთვის, მაშინ მოლდავეთის, 
ბელორუსიისა და სომხეთის მსგავსი 
ქვეყნები, ალბათ, მოტივაციას დაკარგავენ 
დემოკრატიის მშენებლობისა და 
მოდერნიზების განსახორციელებლად. 
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მას შემ დეგ, რაც ობა მამ არ შე ას რუ ლა 

თა ვი სი სიტყ ვა და არ ჩა ე რია სი რი ა-

ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებ ში იმ დროს, 

რო ცა იქ „წითელი ხა ზი“ გა და იკ ვე თა, 

„ამერიკულმა სიტყ ვამ“ ფა სი და კარ გა 

(ყოველ შემ თხ ვე ვა ში, რუ სე თი სა და მი-

სი მსგავ სე ბის თვალ ში). თუ აშშ ვერ მო-

ა ხერ ხებს არ სე ბი თად და ეფექ ტი ა ნად 

რე ა გი რე ბას რუ სე თის ქმე დე ბებ ზე უკ-

რა ი ნა ში, ვა შინ გ ტო ნი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 

და კარ გავს ნდო ბას, ხო ლო ამე რი კუ ლი 

სიტყ ვის მი მართ ნდო ბის და კარ გ ვა 

აშშ-ს იმ რის კის წი ნა შე და ა ყე ნებს, რომ 

ირან მა, ჩი ნეთ მა, ან ვე ნე სუ ე ლამ შე-

საძ ლოა მო მა ვალ ში მი სი იგ ნო რი რე ბა 

მო ახ დი ნონ.

6.ქვეყნები,რომლებიცცდილო
ბენ,უფროდემოკრატიულები

გახდნენ,საფრთხისქვეშაყენე
ბენთავიანთეროვნულუსაფრ
თხოებას.

დი ახ, სწო რად წა ი კითხეთ. დე მოკ-

რა ტი ის მშე ნებ ლო ბა და სა ხელ მ წი ფოს 

მო დერ ნი ზა ცი ის მცდე ლო ბა პოს ტ საბ-

ჭო თა სივ რ ცე ში შე იძ ლე ბა ეროვ ნუ ლი 

უშიშ რო ე ბის თ ვის საფ რ თხის შემ ც ვე ლი 

იყოს. ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, რუ სუ ლი 

ჯა რე ბის უკ რა ი ნა ში შეჭ რით და სა ქარ-

თ ვე ლოს ოკუ პა ცი ის გაგ რ ძე ლე ბით, 

რუ სე თი ყო ფილ საბ ჭო თა კავ ში რის 

რეს პუბ ლი კებს ასეთ მე სიჯს უგ ზავ ნის. 

ორი ვე ქვე ყა ნამ, სა ქარ თ ვე ლო მაც და 

უკ რა ი ნა მაც, გა მო ხა ტა მო დერ ნი ზა ცი-

ი სა და დე მოკ რა ტი ის მშე ნებ ლო ბის 

სურ ვი ლი, რაც ნიშ ნავს პოს ტ საბ ჭო თა 

ბა ნა კის და ტო ვე ბას, რომ ლის სა თა ვე ში 

რუ სე თი დგას. რუ სე თი ვერ შე უ რიგ-

დე ბო და ამ ფაქტს, ამი ტომ მან ხელ ყო 

რო გორც სა ქარ თ ვე ლოს, ისე უკ რა ი ნის 

მთლი ა ნო ბა. 

თუ რუ სე თის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა 

მნიშ ვ ნე ლო ვან პო ლი ტი კურ სა ფა სურს 

არ გა და იხ დის უკ რა ი ნა სა და სა ქარ თ-

ვე ლო ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სამ ხედ რო 

ავან ტი უ რის თ ვის, მა შინ მოლ და ვე თის, 

ბე ლო რუ სი ი სა და სომ ხე თის მსგავ სი 

ქვეყ ნე ბი, ალ ბათ, მო ტი ვა ცი ას და კარ-

გა ვენ დე მოკ რა ტი ის მშე ნებ ლო ბი სა და 

მო დერ ნი ზე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. 

ასეთ შემ თხ ვე ვა ში, ერ თა დერ თი რა-

ცი ო ნა ლუ რი არ ჩე ვა ნი იქ ნე ბო და ისევ 

ეკო ნო მი კუ რად ჩა მორ ჩე ნილ პოს ტ კო-

მუ ნის ტურ სა ზო გა დო ე ბა ში დარ ჩე ნა. 

ვინ იცის, იქ ნებ საბ ჭო თა კავ ში რის 

აღ დ გე ნა არც ისე უტო პი უ რი პერ ს პექ ტი-

ვა იყოს. ფ
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მოსაზრება
ზაზა ბიბილაშვილი - გეოპოლიტიკა

რუსეთის უკრაინულიენდშპილი

მოვლენებიიმდენად სწრა ფად 

ვი თარ დე ბა, რომ ამ წე რი ლის და წე რი-

დან მის გა მოქ ვეყ ნე ბამ დე მიმ დი ნა რე 

პრო ცე სე ბის შე სა ხებ გა კე თე ბუ ლი ნე ბის-

მი ე რი დას კ ვ ნა შე იძ ლე ბა უკ ვე მოძ ვე ლე-

ბუ ლი აღ მოჩ ნ დეს. ამი ტომ, შე ვეც დე ბი ყუ-

რა ღე ბა ისეთ სა კითხებ ზე გა ვა მახ ვი ლო, 

რაც ჟურ ნა ლის ამ ნომ რის და ბეჭ დ ვის 

შემ დე გაც შე ი ნარ ჩუ ნებს აქ ტუ ა ლო ბას.

მაშ ასე, რა მოხ და 
უკ რა ი ნა ში?
მა სობ რი ვი გა მოს ვ ლე ბი მას შემ დეგ და-

იწყო, რაც უკ რა ი ნის პრე ზი დენ ტ მა და ა-

ნონ სე ბულ თა რი ღამ დე რამ დე ნი მე დღით 

ად რე უარი გა ნაცხა და ევ რო კავ შირ თან 

ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის პა რა ფი რე-

ბა ზე. რე ა ლის ტი დამ კ ვირ ვებ ლე ბის თ ვის 

არც მა ნამ დე წარ მო ად გენ და სა ი დუმ-

ლოს, რომ, მი უ ხე და ვად პრო და სავ ლუ რი 

რი ტო რი კი სა, იანუ კო ვი ჩის მი ზა ნი ქვეყ-

ნის რუ სულ ორ ბი ტა ზე დაბ რუ ნე ბა იყო. 

შე სა ბა მი სად, მი სი დეკ ლა რი რე ბუ ლი 

მიზ ნე ბი იმ თა ვით ვე სკეფ სისს იწ ვევ და. 

მი უ ხე და ვად ამი სა, და სავ ლურ კურ ს-

ზე უარი მა ინც მო უ ლოდ ნე ლად ტლან ქი 

ფორ მით და ფიქ სირ და, რა მაც საპ რო ტეს-

ტო აქ ცი ე ბის გარ და სხვა არ ჩე ვა ნი არ 

და უ ტო ვა მოტყუ ე ბულ უკ რა ი ნე ლებს.

შემ დეგ იყო მკაც რი უკ რა ი ნუ ლი 

ზამ თა რი, რომ ლის მან ძილ ზეც უკ რა ი ნე-

ლებ მა მსოფ ლი ოს გამ ძ ლე ო ბი სა და გამ-

ბე და ო ბის მა გა ლი თი აჩ ვე ნეს. ისი ნი ვერ 

გა ტე ხა ვერც „ბერკუტის“ დარ ბე ვებ მა და 

ვერც 25-გრადუსიანმა ყინ ვამ. მათ უკან 

არ და ი ხი ეს მა ში ნაც, რო ცა სნა ი პე რებ მა 

მა ი დან ზე შეკ რე ბი ლი პრო ტეს ტან ტე ბის 

გა ნურ ჩევ ლად ხოც ვა და იწყეს, რა საც 

ასამ დე ადა მი ა ნის, მათ შო რის ჩვე ნი ფ
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თა ნა მე მა მუ ლე ე ბის, სი ცოცხ ლე შე ე წი რა 

(ქართველებმა კი პირ და პირ ეთერ ში 

იხი ლეს, თუ რას ნიშ ნავ და სი ნამ დ ვი ლე ში 

„ქუჩებში ჩაცხ რი ლუ ლი ასო ბით ვაჟ კა ცი“).

სა ბო ლო ოდ, უკ რა ი ნა ში გა ი მარ ჯ ვა 

თა ვი სუფ ლე ბის თ ვის მებ რ ძოლ მა ხალ ხ-

მა. რუ სე თი კი და მარ ცხ და. და მარ ცხ და 

არა კონ კ რე ტუ ლად რუ სუ ლი ვექ ტო რის 

მხარ დამ ჭე რი ხე ლი სუფ ლე ბა ან რუ სე თის 

მი ერ თავ ს მოხ ვე უ ლი „ევრაზიული კავ-

ში რი“, არა მედ რუ სე თი, რო გორც იდე ა. 

და მარ ცხ და ქვე ყა ნა, რო მე ლიც არა ვის 

უყ ვარს. ქვე ყა ნა, რო მე ლიც პრაქ ტი კუ ლად 

ყვე ლა მე ზო ბელს სძულს გა სა გე ბი, სა პა-

ტი ო, ადა მი ა ნუ რი მი ზე ზე ბის გა მო.

პა სუხ მა არ და ა ყოვ ნა: 11 მარტს ყი-

რი მის უმაღ ლეს მა რა დამ და მო უ კი დებ-

ლო ბა გა მო აცხა და. 16 მარტს გა ი მარ თა 

რე ფე რენ დუ მი ყი რი მის სტა ტუს თან 

და კავ ში რე ბით. მომ დევ ნო დღეს ვე 

რუ სეთ მა აღი ა რა ყი რი მის და მო უ კი-

დებ ლო ბა. 21 მარტს რუ სე თის დუ მა უკ ვე 

ყი რი მის ფე დე რა ცი ას თან მი ერ თე ბის 

სა კითხს გა ნი ხი ლავს და, სა ვა რა უ დოდ, 

„დააკმაყოფილებს“. ამა სო ბა ში, რუ სუ ლი 

ჯა რი გას ც და ყი რიმს და ნელ - ნე ლა აფარ-

თო ებს ოკუ პი რე ბულ ზო ნას უკ რა ი ნის 

სამ ხ რეთ -აღ მო სავ ლეთ ში.

ამ რი გად, რუ სე თი ცდი ლობს ცალ მ ხ-

რი ვად შეც ვა ლოს ცი ვი ომის დას რუ ლე-

ბის შემ დეგ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი საზღ ვ რე ბი 

და მსოფ ლიო წეს რი გი. ჯერ ჯე რო ბით 

მას ეს გა მოს დის. ის მოქ მე დებს იმა ვე 

სცე ნა რით, რო მელ საც წარ მა ტე ბით იყე-

ნებ და პოს ტ საბ ჭო თა სივ რ ცე ში 20 წლის 

მან ძილ ზე. მე ტი და მა ჯე რებ ლო ბის თ ვის, 

რუ სუ ლი გეგ მა ყო ველ თ ვის სტა დი ე ბად 

ხორ ცი ელ დე ბო და. თი თო ე ულ სტა დი ას 

თან ახ ლ და გუ ლი ს ა მა ჩუ ყე ბე ლი პრო-

პა გან და „ჩაგრული“ ად გი ლობ რი ვე ბი სა 

და ფა შის ტუ რი მეტ რო პო ლი ის შე სა ხებ 

(ნარატივი, რო მელ საც ხში რად მეტ რო-

პო ლი ებ ში მცხოვ რე ბი „სასარგებლო 

იდი ო ტე ბიც“ იტა ცებ დ ნენ), და მო უ კი დებ-

ლო ბის მოთხოვ ნა, რო გორც უკი დუ რე სი 

აუცი ლებ ლო ბით ნა კარ ნა ხე ვი გა მო სა ვა-

ლი, რუ სე თის მი პა ტი ჟე ბა „ხალხის“ მი ერ, 

და ბო ლოს, კე თილ შო ბი ლი მე ზობ ლის 

უან გა რო ინ ტერ ვენ ცი ა... ოღონდ, თუ სა-

ქარ თ ვე ლოს შემ თხ ვე ვა ში, დრო ი თი და 

გე ოგ რა ფი უ ლი ფაქ ტო რე ბის გა მო, რუ სე-

თის გეგ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა აუჩ ქა რებ-

ლად იყო შე საძ ლე ბე ლი (ისე, რომ აფხა ზი 

და ოსი მე ო მარ მხა რედ წარ მო ჩე ნი ლი-

ყო, ხო ლო რუ სი – მშვი დო ბის მ ყო ფე ლად), 

უკ რა ი ნის შემ თხ ვე ვა ში, სა ერ თა შო რი სო 

თა ნა მე გობ რო ბის გა მოფხიზ ლე ბა აიძუ-

ლებს რუ სეთს ეს ფორ მა ლურ - პ რო პა-

გან დის ტუ ლი სტა დი ე ბი დაჩ ქა რე ბუ ლი 

წე სით, წლე ბის ნაც ვ ლად კვი რებ სა და 

დღე ებ ში გა ი ა როს.

რა უნ და და უ პი რის პი-
როს ცი ვი ლი ზე ბულ მა 
სამ ყა რომ რუ სეთს?
ამო სა ვა ლი წერ ტი ლი დი აგ ნო ზის დას მა ა. 

მხო ლოდ მას შემ დეგ, რაც სა ერ თა შო რი-

სო თა ნა მე გობ რო ბა სწო რი დი აგ ნო ზის 

სა ფუძ ველ ზე გა და ხე დავს რუ სეთ თან 

ურ თი ერ თო ბის დოქ ტ რი ნას, გახ დე ბა 

შე საძ ლე ბე ლი ეფექ ტი ა ნი მიდ გო მე ბის 

გა მო ნახ ვა არ სე ბუ ლი პრობ ლე მის გა და-

საჭ რე ლად. შე უძ ლე ბე ლია კონ ფ ლიქ ტ ში 

გა მარ ჯ ვე ბა, თუ კონ ფ ლიქ ტის არ სე ბო ბას 

არ ვა ღი ა რებთ. შე სა ბა მი სად, პირ ვე ლი, 

რაც და სავ ლეთ მა ღი ად უნ და გა ნაცხა-

დოს, არის ის, რომ ცი ვი ომი დაბ რუნ და. 

და სავ ლეთს აღარ შე უძ ლია გა აგ რ ძე ლოს 

თა ვის მო კა ტუ ნე ბა და მტკი ცე ბა, რომ 

რუ სე თი სტრა ტე გი უ ლი პარ ტ ნი ო რი ან, 

უარეს შემ თხ ვე ვა ში, მო უ ხე შა ვი მე ტო ქე ა. 

უნ და და ფიქ სირ დეს, რომ ბო რო ტე ბის იმ-

პე რი ის ნგრე ვა არ დას რუ ლე ბუ ლა (რაზეც 

და სავ ლე თი ჯი უ ტად თვალს ხუ ჭავ და 

საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დ გომ). 

პოს ტ საბ ჭო თა რუ სე თი არაა ჩვე უ ლებ რი-

ვი სა ხელ მ წი ფო, რო მელ საც ხან და ხან 

რა ღა ცე ბი ეშ ლე ბა და რო მე ლიც ხან და ხან 

„ცუდად იქ ცე ვა“. რუ სე თი რე ვან შის ტუ ლი 

იდე ა ფიქ სით შეპყ რო ბი ლი აგ რე სი უ ლი 

სა ხელ მ წი ფო- რე ცი დი ვის ტი ა. რუ სე თი 

არაა საბ ჭო თა კავ ში რი (რითაც ხში რად 

თავს იმ შ ვი დებ და და სავ ლე თი), მაგ რამ 

მას აქვს ამ ბი ცია და ყვე ლა ფერს აკე თებს 

იმის თ ვის, რომ გახ დეს რე ინ კარ ნი რე ბუ-

ლი საბ ჭო თა კავ ში რი.

მე ო რე, რაც და სავ ლეთ მა უნ და 

გა აც ნო ბი ე როს, არის ის, რომ პუ ტი ნი 

უკა ნას კ ნე ლი ათ წ ლე უ ლე ბის ყვე ლა-

ზე დი დი სა ერ თა შო რი სო დამ ნა შა ვე ა. 

მის „აქტივშია“ ჩეჩ ნე თის გე ნო ცი დი, 

ბეს ლა ნი სა და ნორ დ -ოს ტის ტრა გე დი-

ე ბი, ტე რო რის ტუ ლი აქ ტე ბი რუ სეთ ში 

(მოსკოვი, ბუ ი ნაკ ს კი, ვოლ გო დონ ს კი) და 

სხვა ქვეყ ნებ ში (ლიტვინენკო – ინ გ ლის ში, ფ
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ჩეჩ ნე თის ექ ს პ რე ზი დენ ტი იან დარ ბი ე ვი 

– ყა ტარ ში), სა ქარ თ ვე ლოს და ახ ლა უკ ვე 

უკ რა ი ნის ოკუ პა ცი ა. პუ ტი ნი იყე ნებს ზუს-

ტად იმ ტაქ ტი კას, რო მელ საც იყე ნებ და 

ჰიტ ლე რი მე ო რე მსოფ ლიო ომის წინ. მი-

სი გაცხა დე ბუ ლი მო ტი ვა ცი აც (იმპერიის 

ნგრე ვის შე დე გად სხვა სა ხელ მ წი ფო ე ბის 

მო ქა ლა ქე ე ბად ქცე უ ლი თა ნა მე მა მუ ლე-

ე ბის დაც ვა) პრაქ ტი კუ ლად იდენ ტუ რი ა. 

მი უ ხე და ვად ამი სა, პრობ ლე მა პუ ტინ ში 

არა ა. პუ ტი ნი მხო ლოდ გა ნა სა ხი ე რებს 

გა და უწყ ვე ტე ლი ემო ცი ე ბით დამ ძი მე ბულ 

იმ პე რი ულ ეგოს, მაგ რამ არ გან საზღ ვ-

რავს მას. პრობ ლე მა რუ სე თის იმ პე რი ა ა, 

რო მე ლიც გა ნაგ რ ძობს არ სე ბო ბას ნა ხევ-

რად დაშ ლი ლი ფორ მით.

გა მომ დი ნა რე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან, 

ნე ბის მი ე რი სან ქ ცი ის მი ზა ნი და სა სურ-

ვე ლი შე დე გი უნ და იყოს არა მხო ლოდ 

რუ სე თის კონ კ რე ტუ ლი ქმე დე ბის გა ნე იტ-

რა ლე ბა (მაგალითად, ყი რი მის დე ო კუ პა-

ცი ა), არა მედ რუ სე თი სა და მი სი modus 

operandi-ს ტო ტა ლუ რი, ში ნა გა ნი ტრან ს-

ფორ მა ცი ა. არას წო რია სან ქ ცი ე ბის ახ ს ნა 

რუ სე თის შემ დ გო მი მოქ მე დე ბე ბის ში-

შით („თუ ახ ლა უკ რა ი ნა ში არ შე ვა ჩე რეთ, 

რუ სე თი ხვალ უარესს იზამს“). უკ რა ი ნა 

(როგორც მა ნამ დე სა ქარ თ ვე ლო), თა ვის-

თა ვად, უკ ვე საკ მა რი სი სა ფუძ ვე ლია მოქ-

მე დე ბის თ ვის, ისე ვე, რო გორც ერა ყის 

მი ერ ქუ ვე ი თის ანექ სია იყო საკ მა რი სი 

სა ერ თა შო რი სო კო ა ლი ცი ის მო ბი ლი ზე-

ბის თ ვის. თვით კ მა ყო ფი ლე ბას არ უნ და 

მი ვე ცეთ, თუ ყი რი მის კრი ზი სი ცხე ლი 

ომის ფა ზა ში არ გა და ი ზარ და ან თუ 

რუ სეთ მა ყი რი მის მიღ მა ტე რი ტო რი ე ბი 

და ტო ვა. ეს მხო ლოდ გა და ა ვა დებს ძი რი-

თად კონ ფ ლიქტს, რო მე ლიც ნე ბის მი ე რი 

თვალ საზ რი სით გა ცი ლე ბით უფ რო ძვი რი 

და უჯ დე ბა მსოფ ლიო თა ნა მე გობ რო ბას.

სამ წუ ხა როდ, დღეს და სავ ლეთს არ 

ჰყავს ვი ზი ო ნე რი, იდე ა ლის ტი ლი დე რე-

ბი, რომ ლე ბიც ამ გ ვარ გა ბე დულ გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბებს მი ი ღებ დ ნენ. და სავ ლე თის 

მთა ვა რი მი ნუ სი პრო ცე დუ რუ ლი დე-

მოკ რა ტი ის ჭა ობ ში ჩაფ ლუ ლი უსა ხუ-

რი, უხერ ხემ ლო ჩი ნოვ ნი კე ბი არი ან, 

რომ ლებ საც უზე ნა ე სი ირო ნი ის ძა ლით 

და სავ ლუ რი ცი ვი ლი ზა ცი ის ბედ -იღ ბა-

ლი აბა რი ათ. აქამ დე ისი ნი იმ ჩ ნევ დ ნენ 

და ებ რ ძოდ ნენ მხო ლოდ კონ კ რე ტულ, 

მათ თ ვის უხერ ხულ სიმ პ ტო მებს და 

არა ამ სიმ პ ტო მე ბის გა მომ წ ვევ მი ზე-

ზებს. მი ზე ზებ თან ბრძო ლა სა არ ჩევ ნო 

ციკ ლ ში ვერ ეს წ რე ბა ან მოკ ლე ვა დი ან 

პერ ს პექ ტი ვა ში კონ ტ რ პ რო დუქ ტი უ ლი ა. 

ამ დე ნად, არ ჩევ ნე ბი დან არ ჩევ ნე ბამ დე 

მო სულ დ გ მუ ლე ბი უ როკ რა ტე ბი, რო გორც 

წე სი, მარ ცხ დე ბი ან დიქ ტა ტო რებ თან და 

მათ მი ერ ხელ დას ხ მულ რე ჟი მებ თან, 

რომ ლებ საც მხო ლოდ ის მო ეთხო ვე ბათ, 

თა ვი ანთ პრობ ლე მებ ზე სა უბ რით აშ კა რა 

მო რა ლუ რი დის კომ ფორ ტი არ შე უქ მ ნან 

და სავ ლეთს... მი უ ხე და ვად ამი სა, უკ ვე 

არის პირ ვე ლი ნიშ ნე ბი იმი სა, რომ ცი ვი-

ლი ზე ბულ სამ ყა რო ში პუ ტი ნის რუ სე თის 

მი მართ კონ სენ სუ სი ყა ლიბ დე ბა. დღე ის 

მდგო მა რე ო ბით, და სავ ლე თის მი ერ მი-

ღე ბუ ლი ზო მე ბი არც საკ მა რი სია და არც 

სა თა ნა დოდ მკაც რი. მაგ რამ მთა ვა რი ა, 

რომ და სავ ლე თი იღ ვი ძებს და ხან გ რ ძ-

ლი ვი ბრძო ლის თ ვის ემ ზა დე ბა.

სად იყო ამა სო ბა ში 
სა ქარ თ ვე ლო?
სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის ლი დე-

რე ბი, მი უ ხე და ვად მათ შო რის თით ქოს 

არ სე ბუ ლი იდე ო ლო გი უ რი თუ ღი რე ბუ-

ლე ბი თი სხვა ო ბე ბი სა, უკ რა ი ნის შე სა ხებ 

შე სა შურ უნი სონ ში სა უბ რობ დ ნენ. ისი ნი 

ერ თხ მად მო უ წო დებ დ ნენ უკ რა ი ნე ლებს 

არ და ე ჯე რე ბი ნათ სა ა კაშ ვი ლის თ ვის 

(რომელიც, თა ვის მხრივ, უკ რა ი ნე ლებს, 

არ და ნე ბე ბი სა და რუ სეთ თან ბო ლომ დე 

ბრძო ლის კენ მო უ წო დებ და), ამ ტ კი ცებ დ-

ნენ, რომ კრი ზი სი არ სცდე ბო და კი ე ვის 

ერ თ -ერთ ცენ ტ რა ლურ ქუ ჩას, გვარ წ მუ-

ნებ დ ნენ, რომ არ ღირ და უკ რა ი ნუ ლი 

მოვ ლე ნე ბის ზედ მე ტი რო მან ტი ზე ბა 

და უხ ვად გვა მა რა გებ დ ნენ ტექ ს ტე ბით, 

რომ ლებ საც სი ა მოვ ნე ბით ცი ტი რებ დ ნენ 

რუ სუ ლი სა ინ ფორ მა ციო სა ა გენ ტო ე ბი. ამ 

ფონ ზეც კი, მო უ ლოდ ნე ლი იყო მმარ თ ვე-

ლი კო ა ლი ცი ის ერ თ -ერ თი ლი დე რის გან-

ცხა დე ბა, რო მელ მაც პა რა ლე ლი გა ავ ლო 

ყი რი მის აღი ა რე ბა სა და კო სო ვოს შო რის 

და გა ნაცხა და, რომ ეს პრო ცე სი და სავ-

ლეთ მა და იწყო, რი თიც სიტყ ვა სიტყ ვით 

გა ი მე ო რა კრემ ლის პრო პა გან დის ტუ ლი 

მე სი ჯი.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ არც რე ვო ლუ-
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ცი ის მიმ დი ნა რე ო ბი სას (ნოემბრიდან 

თე ბერ ვ ლამ დე) და არც ახა ლი მთავ რო-

ბის ფორ მი რე ბის შემ დეგ, სა ქარ თ ვე-

ლოს ხე ლი სუფ ლე ბი დან კი ევ ში არა ვინ 

ჩა სუ ლა. მე ტიც, ხე ლი სუფ ლე ბას არა ნა-

ი რი პა ტი ვი არ მი უ გია ევ რო მა იდ ნის 

ქარ თ ვე ლი გმი რე ბის თ ვის, რომ ლებ მაც 

სი ცოცხ ლე გა წი რეს უკ რა ი ნი სა და სა ქარ-

თ ვე ლოს თა ვი სუფ ლე ბის თ ვის. პრაგ მა-

ტიზ მ ზე რომ არა ფე რი ვთქვათ, ამ გ ვა რი 

საქ ცი ე ლი ხაზ გას მუ ლი უმა დუ რო ბაა იმ 

ერის მი მართ, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს 

გვერ დით იდ გა უკა ნას კ ნე ლი 20 წლის 

მან ძილ ზე წარ მო ე ბულ ყვე ლა ომ ში – ხალ-

ხი სა, რომ ლის პრე ზი დენ ტიც 2008 წელს 

სა კუ თა რი სხე უ ლით იცავ და ქვე ყა ნას 

რუ სუ ლი ბომ ბე ბი სა გან და რო მელ საც 

მად ლო ბა მი სი აბა ნოს ან გა რი შის გა მო-

ძი ე ბით გა და უ ხა დეს...

რით შე იძ ლე ბა აიხ ს ნას 
სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი-
სუფ ლე ბის პა სი უ რო ბა?
არა და მა ჯე რე ბე ლია მა ა მებ ლუ რი პო-

ლი ტი კის „არაკონფრონტაციული და 

აკა დე მი უ რი სტი ლით“ ახ ს ნა. არაკ რე-

დი ბი ლუ რია „აკადემიურობა“ ხე ლი სუფ-

ლე ბი სა, რომ ლის წარ მო მად გენ ლებს ID 

ბა რა თებ ში ჩა ბუ დე ბუ ლი მხე ცის ნიშ ნის 

ეში ნი ათ, მაგ რამ „მშიშარას“ ეძა ხი ან 

ყო ფილ მთა ვარ სარ დალს, რო მე ლიც 

ომის დროს ფრონ ტის ხაზ ზე იდ გა. კო-

მი კუ რია სა უ ბა რი იმ ხე ლი სუფ ლე ბის 

„აკადემიურობაზე“, რომ ლის წარ მო-

მად გენ ლებს სჯე რათ, რომ ყო ფი ლი 

პირ ვე ლი ლე დი ადა მი ა ნის ორ გა ნო ე-

ბით ვაჭ რობ და, მაგ რამ ვერ იჯე რე ბენ, 

რომ რუ სე თი მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის 

ტე რი ტო რი ე ბის დაპყ რო ბას ცდი ლობს... 

ამ დე ნად, რა ცი ო ნა ლურ სამ ყა რო ში 

ამ კითხ ვა ზე მხო ლოდ ორი შე საძ ლო 

პა სუ ხი არ სე ბობს: ან სა ქარ თ ვე ლოს ხე-

ლი სუფ ლე ბის პო ლი ტი კას რუ სე თი სად-

მი ლო ი ა ლუ რად გან წყო ბი ლი ძა ლე ბი 

გან საზღ ვ რა ვენ (რომლებიც კო ლა ბო რა-

ცი ო ნიზმს „სტრატეგიულ მოთ მი ნე ბად“ 

ასა ღე ბენ), ან ხე ლი სუფ ლე ბა უბ რა ლოდ 

უუნა რო ა, უკ რა ი ნას სა კუ თა რი მხარ და-

ჭე რა და ა ნა ხოს.

რას ნიშ ნავს უკ რა ი ნის 
მოვ ლე ნე ბი სა ქარ თ ვე-
ლოს თ ვის?
სა გა რე ო პო ლი ტი კუ რი თვალ საზ რი სით, 

უკ რა ი ნის მოვ ლე ნე ბი სა ქარ თ ვე ლო ზე 

ცალ სა ხად და დე ბი თად აისა ხე ბა. ამის 

სა პირ წო ნედ, სე რი ო ზულ პრობ ლე მებს 

უნ და ვე ლო დოთ სა ში ნაო კუთხით.

სა გა რეო ფრონ ტ ზე შე იც ვა ლა ის, რომ 

რუ სეთს ჩვენ თ ვის არ სცა ლი ა, მას გა ცი-

ლე ბით დი დი პრობ ლე მა აქვს საჩ ქა როდ 

გა და საჭ რე ლი. ამას თა ნა ვე, და სავ ლეთ მა 

და იწყო გაც ნო ბი ე რე ბა, რომ სა ქარ თ ვე-

ლოს ევ რო პულ სივ რ ცე ში ინ ტეგ რა ცია 

თა ვად მის ინ ტე რე სებ საც პა სუ ხობს. შე სა-

ბა მი სად, ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი-

უ ლი პრო ცე სე ბი აუცი ლებ ლად დაჩ ქარ დე-

ბა – თუ რამ დე ნად, ეს უახ ლო ეს თვე ებ ში 

გა მოჩ ნ დე ბა. პა რა დოქ სი ა, მაგ რამ 

მი უ ხე და ვად სა ქარ თ ვე ლოს ამ ჟა მინ დე ლი 

ხე ლი სუფ ლე ბის სა პი რის პი რო ძა ლის ხ მე-

ვი სა, სა ქარ თ ვე ლო ისევ ხდე ბა რუ სეთ - და-

სავ ლე თის და პი რის პი რე ბის სა გა ნი და ეს 

სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის ცალ სა ხად კარ გი ა.

რაც შე ე ხე ბა უკ რა ი ნის კრი ზი სის 

ში და პო ლი ტი კურ რა მი ფი კა ცი ებს: 

კრი ზი სის მას შ ტა ბე ბი დან გა მომ დი ნა-

რე, და სავ ლეთს რე სურ სი აღარ რჩე ბა 

„წვრილმანებისთვის“ ყუ რადღე ბის 

მი საქ ცე ვად, რაც ხელ - ფეხს უხ ს ნის 

„ქართულ ოც ნე ბას“ და ხელ საყ რელ 

ფან ჯა რას ქმნის ქვეყ ნის შიგ ნით „შავი 

საქ მე ე ბის“ გა სა კე თებ ლად. ამას თან, 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს 

ნო მი ნა ლუ რი ლი დე რის ამე რი კულ ტურ-

ნეს კონ კ რე ტუ ლი შე დე გი არ მოჰ ყო ლია 

(გარდა დე ლე გა ცი ის წევ რე ბის მი ერ გა-

და ღე ბუ ლი სა მახ სოვ რო ფო ტო ე ბი სა და 

პრე ზი დენტ ობა მას თ ვის ხე ლის ჩა მორ-

თ მე ვით გან ც დი ლი აღ მაფ რე ნი სა), ხე ლი-

სუფ ლე ბა შე გუ ლი ა ნე ბუ ლია აშ შ -ის მხარ-

და ჭე რით და ამას არა სა ქარ თ ვე ლოს, 

არა მედ სა კუ თა რი პო ლი ტი კუ რი ძა ლის 

მხარ და ჭე რად აღიქ ვამს. შე სა ბა მი სად, 

ყო ველ დღი უ რად იზ რ დე ბა ში და პო ლი-

ტი კუ რი დევ ნი სა და ან გა რიშ ს წო რე ბის 

ფაქ ტე ბი რე ა ლუ რად პრო და სავ ლუ რი 

ძა ლე ბის წი ნა აღ მ დეგ, ხო ლო თვით ნე ბო-

ბა და უკა ნო ნო ბა უკ ვე რუ ტი ნულ ხა სი ათს 

ატა რებს. თუ ხე ლი სუფ ლე ბამ მო ა ხერ ხა 

პრო და სავ ლუ რი ძა ლე ბის ინ კა პა ცი რე ბა 

(რისი მცდე ლო ბაც აშ კა რა ა), მა შინ იზ რ-

დე ბა საფ რ თხე, რომ სა ჭი რო მო მენ ტ ში 

სა ქარ თ ვე ლოც უარს იტყ ვის და სავ-

ლურ არ ჩე ვან ზე, რო გორც ეს გა ა კე თა 

იანუ კო ვიჩ მა უკ რა ი ნა ში. უკ რა ი ნის გან 

გან ს ხ ვა ვე ბით, არ ჩე ვა ნის მო მენ ტი სა-

ქარ თ ვე ლოს თ ვის ჯერ არ დამ დ გა რა, რაც 

ნიშ ნავს, რომ მთა ვა რი გან საც დე ლიც 

წი ნა ა.

ამა სო ბა ში, რუ სეთ - და სავ ლე თის 

კრი ზი სი დღი თი დღე მწვავ დე ბა. და მი-

უ ხე და ვად სა ქარ თ ვე ლოს ამ ჟა მინ დე ლი 

ხე ლი სუფ ლე ბის პო ლი ტი კი სა, გრძელ-

ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში, პროგ ნო ზი 

ოპ ტი მის ტუ რი ა: ძნე ლია ით ქ ვას, კი დევ 

რამ დენ სვლას გა ა კე თე ბენ მო თა მა შე-

ე ბი, მაგ რამ არა ნა ირ ეჭვს არ იწ ვევს ამ 

პარ ტი ა ში და სავ ლე თის მი ერ რუ სე თის 

სა ბო ლოო და შა მა თე ბა. სა კითხა ვი მხო-

ლოდ ისა ა, რა ო დენ დრო უ ლად აღი ა რებს 

რუ სე თი და მარ ცხე ბას და რამ დე ნად 

ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბით და ზავ დე ბა იგი 

და სავ ლეთ თან. ფ
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სახელმწიფოვალი სა გა რეო და 

სა ში ნაო ვა ლის გან შედ გე ბა. სა გა რეო ვა-

ლი მთავ რო ბი სა და სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ-

ნუ ლი ბან კის სა გა რეო ვალს მო ი ცავს, 

სა ში ნაო კი სა ხა ზი ნო და სხვა სა ხელ მ-

წი ფო ფა სი ან ქა ღალ დებს (სახელმწიფო 

ობ ლი გა ცი ე ბი ღია ბაზ რის ოპე რა ცი ე ბის-

თ ვის, სა ხელ მ წი ფო ობ ლი გა ცია სებ - 

ის თ ვის). სა ხელ მ წი ფო ვა ლის სი დი დის 

გან საზღ ვ რის თ ვის შემ დე გი ინ დი კა-

ტო რე ბი გა მო ი ყე ნე ბა: ვა ლის ბი უ ჯე ტის 

შე მო სავ ლებ თან, ექ ს პორ ტ თან და მშპ-

სთან პრო ცენ ტუ ლი თა ნა ფარ დო ბა. ყვე-

ლა ამ კრი ტე რი უმს თა ვი სი ზღვა რი აქვს 

და სა ბო ლო ოდ სა მი ვე ერ თად ქვეყ ნის 

ფის კა ლურ მდგო მა რე ო ბას გვიჩ ვე ნებს, 

თუმ ცა აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ამ ინ დი კა-

ტო რებს შო რის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი მა ინც ვა ლის ნო მი ნა ლურ მშპ-თან 

თა ნა ფარ დო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. რო გორც 

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

ერ არის ცნო ბი ლი, ვა ლის მდგრა დო ბის 

შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ-

ნე ბის თ ვის ვა ლი მშპ-ის 60%-ს არ უნ და 

აღე მა ტე ბო დეს, ხო ლო გან ვი თა რე ბა დი 

ქვეყ ნე ბის თ ვის – 50%-40%-ს. 

იმის გან საზღ ვ რის თ ვის, თუ ზო გა დად 

სა ხელ მ წი ფო ვა ლის სი დი დე ქვეყ ნის 

ეკო ნო მი კა ზე რა გავ ლე ნას ახ დენს, 

რამ დე ნი მე ქვეყ ნის მა გა ლი თი მი მო ვი-

ხი ლოთ. 

რო გორც გრა ფი კი დან ჩანს, 2013 წელს 

ზე მოთ მოხ სე ნე ბულ ქვეყ ნებს შო რის 

ვა ლის მშპ-თან ფარ დო ბის ყვე ლა ზე 

მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ამე რი კის შე ერ თე-

ბულ შტა ტებს – 111.7% და იაპო ნი ას – 245% 

აქვს, ხო ლო ყვე ლა ზე და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე-

ლი რუ სეთს – 9.9% და სა უ დის არა ბეთს 

– 5.3%. 

რო გორც ცნო ბი ლი ა, ქვეყ ნის გან-

ვი თა რე ბის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან 

მაჩ ვე ნე ბელს წარ მო ად გენს მშპ ერთ სულ 

მო სახ ლე ზე ნო მი ნა ლურ ფა სებ ში. მსოფ-

ლიო ბან კის კლა სი ფი კა ცი ით და ბა ლი შე-

მო სავ ლის მქო ნე ქვე ყა ნა ში მშპ ერთ სულ 

მო სახ ლე ზე $1,035 ან ნაკ ლე ბი უნ და იყოს 

(ბანგლადეში, კამ ბო ჯა, უგან და, ჰა ი ტი); 

და ბალ / სა შუ ა ლო შე მო სავ ლის მქო ნე 

ქვე ყა ნა ში $1,036 - $4,085 (ფილიპინები, 

ინ დო ე თი, მოლ დო ვა, მა რო კო); ზე და/ სა-

შუ ა ლო შე მო სავ ლის თ ვის (upper-middle-

income) $4,086 - $12,615 (ბრაზილია, ტა ი-

ლან დი, ბულ გა რე თი, სერ ბი ა) და მა ღა ლი 

შე მო სავ ლის მქო ნე ქვე ყა ნა ში კი – $12,616 

და მე ტი (ავსტრალია, სინ გა პუ რი, იტა ლი ა, 

ირ ლან დი ა). აქე დან და ბა ლი და და ბა ლი/ 

სა შუ ა ლო შე მო სავ ლის მქო ნე ქვეყ ნებს 

გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებს უწო დე ბენ. ამ 

კლა სი ფი კა ცი ის მი ხედ ვით, 2012 წელს 

ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი მშპ-ის 

ერთ სულ მო სახ ლე ზე – $51,749 ოდე ნო-

ბით და იაპო ნია – $46,720 მაჩ ვე ნებ ლით, 

კა ნა და, გერ მა ნი ა, ნორ ვე გი ა, შვე დე თი, 

საფ რან გე თი, ლუქ სემ ბურ გი, რუ სეთ თან 

– $14,037 და სა უ დის არა ბეთ თან – $25,136 

ერ თად მა ღა ლი შე მო სავ ლის მქო ნე 

ქვეყ ნებ ში შე დის. რაც შე ე ხე ბა ჩი ნეთ სა 

და აზერ ბა ი ჯანს, ისი ნი ზე და/ სა შუ ა ლო 

შე მო სავ ლის მქო ნე ქვეყ ნებს მი ე კუთ-

ვ ნე ბა; ხო ლო სომ ხე თი, სა ქარ თ ვე ლოს 

მსგავ სად, და ბალ / სა შუ ა ლო შე მო სავ ლის 

მქო ნე ქვეყ ნებს. 

ვი ნა ი დან სა ქარ თ ვე ლოს 2013 წლის 

(მეოთხე კვარ ტა ლის) მშპ ერთ სულ მო-

სახ ლე ზე ნო მი ნა ლურ ფა სებ ში არც მსოფ-

ლიო ბან კია და არც სა ქარ თ ვე ლოს სტა-

ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რისთვის 

ჯერ არ არის ცნო ბი ლი, ჩვენ 2013 წლის 

მე ოთხე კვარ ტა ლის მშპ-ის წი ნას წა რი 

რე ა ლუ რი ზრდის ტემ პ ზე დაყ რ დ ნო ბით 

2013 წლის მშპ ერთ სულ მო სახ ლე ზე გა-
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მო ვით ვა ლეთ და და ახ ლო ე ბით $3,623 მი-

ვი ღეთ. შე სა ბა მი სად, ეს მო ნა ცე მი კი დევ 

ერ თხელ ადას ტუ რებს, რომ სა ქარ თ ვე ლო 

მსოფ ლიო ბან კის კლა სი ფი კა ცი ით და-

ბალ / სა შუ ა ლო შე მო სავ ლის მქო ნე ქვეყ-

ნებს მი ე კუთ ვ ნე ბა (2012 წელს მსოფ ლიო 

ბან კის მი ხედ ვით მშპ ერთ სულ მო სახ ლე-

ზე ნო მი ნა ლურ ფა სებ ში $3,490 იყო). 

რო გორც ამ მო ნა ცე მე ბი დან ვხე დავთ, 

ვა ლის სი დი დე ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ 

გან ვი თა რე ბა ზე პირ და პირ არ არის და-

მო კი დე ბუ ლი; მი სი მო ცუ ლო ბა ქვეყ ნის 

ფი ნან სურ სტა ბი ლუ რო ბას გან საზღ ვ რავს 

– მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბის 

ინ დი კა ტორს, რაც ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ 

გან ვი თა რე ბა ზე ზე გავ ლე ნას ირი ბად 

ახ დენს. ვა ლის მშპ-თან გარ კ ვე უ ლი პრო-

ცენ ტუ ლი თა ნა ფარ დო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა 

ვა ლის მდგრა დო ბის თ ვის არის მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი, თუმ ცა, გარ და მდგრა დო ბი სა, 

ქვეყ ნის გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბა არა ნაკ-

ლებ ყუ რად სა ღე ბია. 

გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბა ქვეყ ნის 

გარ კ ვე ულ პე რი ოდ ში ორი მხა რის შე-

თან ხ მე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ, ვა ლის 

გარ კ ვე უ ლი პრო ცენ ტი სა და ძი რის 

გა დახ დის თ ვის მზა ო ბას უჩ ვე ნებს. შე სა-

ბა მი სად, ის ფაქ ტი, რომ ზოგ გან ვი თა რე-

ბულ ქვე ყა ნას – მაგ. ამე რი კას, იაპო ნი ას, 

თუნ დაც კა ნა დას, გერ მა ნი ას ან საფ-

რან გეთს დი დი ვა ლი აქვს, ნიშ ნავს, რომ 

ისი ნი გა დახ დი სუ ნა რი ა ნე ბი არი ან და 

ამი ტომ მათ დე ფოლ ტი ნაკ ლე ბად ემუქ-

რე ბათ (მოკლევადიან პე რი ოდ ში მა ინც). 

მა გა ლი თად, იგი ვე შე იძ ლე ბა იყოს კერ ძო 

კომ პა ნი ე ბის შემ თხ ვე ვა შიც. კომ პა ნი ა, 

რო მელ საც ვა ლი სა ერ თოდ არ გა აჩ ნია 

და მხო ლოდ თა ვის მცი რე კა პი ტალ ზე 

მუ შა ობს, შე იძ ლე ბა ნაკ ლე ბად ძლი ე რი 

იყოს და გან ვი თა რე ბის ტემ პიც ნაკ ლე ბი 

ჰქონ დეს; ხო ლო კომ პა ნი ას, რო მელ საც 

ბევ რი ვალ დე ბუ ლე ბა აქვს, ანუ მო ზი დულ 

კა პი ტალ ზე მუ შა ობს და ამ თან ხებს წარ-

მა ტე ბით და მო გე ბი ა ნად მარ თავ ს -ა ბან-

დებს, მი სი რო გორც გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო-

ბა, ასე ვე გან ვი თა რე ბის ტემ პიც მა ღა ლი 

იქ ნე ბა. თუმ ცა გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში 

(10-30 წე ლი) ვა ლი, რა თქმა უნ და, პრობ-

ლე მას წარ მო ად გენს და ქვეყ ნებს მი სი 

შემ ცი რე ბის თ ვის გარ კ ვე უ ლი გეგ მე ბი 

უნ და ჰქონ დეთ (ჩამოწერა, რეს ტ რუქ ტუ-

რი ზა ცი ა, გა და ვა დე ბა და ა.შ).

რაც შე ე ხე ბა სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ-

მ წი ფო ვალს, ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ზრდა 

2008 წლი დან 2011 წლამ დე მუდ მი ვი 

ვა რი ა ცი ე ბით ხა სი ათ დე ბა. 2011 წელს 

აღე ბუ ლი ვა ლის ოდე ნო ბა 2010 წელ თან 

შე და რე ბით თით ქ მის ნა ხევ რ დე ბა და 

ის 712 მლნ ლა რით იკ ლებს. ამის მი ზე ზი 

კი სა ქარ თ ვე ლო- რუ სეთს შო რის ომის 

შემ დეგ ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი რთუ ლი 

ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე-

სე ბა ა, რაც მშპ-ის ზრდის ტემ პ შიც გა მო-

ი ხა ტა. 2008-2013 წლებ ში მშპ-ის ზრდამ 

მაქ სი მუმს 2011 წელს – 7.2% მაჩ ვე ნებ ლით 

მი აღ წია და შემ დეგ ისევ კლე ბა და იწყო. 

ვალ დე ბუ ლე ბე ბი 2012 წელს 2011 წელ თან 

შე და რე ბით იზ რ დე ბა, ხო ლო 2013 წელს 

მცი რე დით ისევ იკ ლებს. 2014 წელს 2013 

წელ თან შე და რე ბით ბი უ ჯე ტის გეგ მით 

გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 

ოდე ნო ბა 2.2-ჯერ იზ რ დე ბა და 1,636 მლნ 

ლარს აღ წევს. 2014 წელს 2008, 2009, 

2010, 2011 და 2012 წლებ თან შე და რე ბით 

გეგ მით გა სას ტუმ რე ბე ლი ვა ლის მო ცუ-

ლო ბა გან სა კუთ რე ბით დი დია – 598 მლნ 

ლა რი; თუმ ცა 2014 წელს გეგ მით ასა ღე ბი 

ვა ლის ოდე ნო ბა – 1,636 მლნ ლა რი გა სულ 

წლებ თან შე და რე ბით გა ცი ლე ბით უფ რო 

მა ღალ მაჩ ვე ნე ბელს წარ მო ად გენს. 

რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნეთ, ქვეყ-

ნის ეკო ნო მი კის თ ვის მთა ვა რი ვა ლის 

მდგრა დო ბა და ქვეყ ნის გა დახ დი სუ-

ნა რი ა ნო ბა ა, ამი ტომ სა ქარ თ ვე ლოს 

სა ხელ მ წი ფო ვა ლის მდგრა დო ბი სა და 

ქვეყ ნის გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბის სა კითხი 

გან ვი ხი ლოთ.

სა ხელ მ წი ფო ვა ლის ზღვრუ ლი მო ცუ-

ლო ბა (აკუმულირებული წლე ბის გან მავ-

ლო ბა ში) 2004 წლი დან 2008 წლამ დე 

კლე ბის ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა 

(ეკონომიკური აღ მავ ლო ბის პე რი ო დი), 

2008 წლი დან კი ზრდის ტენ დენ ცი ით 

(რუსეთ-საქართველოს შო რის ომის 

შემ დ გო მი პე რი ო დი). 2008, 2009 და 2010 

წლებ ში ვა ლე ბი წი ნა წლებ თან შე და რე-

ბით სა შუ ა ლოდ 1,2-ჯერ იზ რ დე ბა. 2011 

წლი დან (ეკონომიკური მდგო მა რე ო ბის 

კვლავ გა უმ ჯო ბე სე ბის პე რი ო დი) კი სა-

ხელ მ წი ფო ვა ლის ზრდის ტემ პი კლე ბუ-

ლობს და და ახ ლო ე ბით 1-მდე ჩა მო დის. 

2014 წელს ის კვლავ ზრდას იწყებს და 

2013 წელ თან შე და რე ბით სა ხელ მ წი ფო 

ვა ლის ზრდის ტემ პი ისევ 1,2-ჯერ იმა-

ტებს. 

2003 წლი დან 2007 წლამ დე მთლი ა ნი 

სა ხელ მ წი ფო ვა ლის პრო ცენ ტუ ლი წი ლი 

ნო მი ნა ლურ მშპ-თან მი მარ თე ბით კლე-

ბის ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა – კვლავ 

ეკო ნო მი კის აღ მავ ლო ბის გა მო. 2007 

წლი დან 2010-ის ჩათ ვ ლით კი ზრდის 
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ტენ დენ ცი ით – ისევ ომის შემ დ გო მი პე რი-

ო დის გა მო. 2010 წლი დან 2013 წლამ დე 

ის ისევ კლე ბას იწყებს და 2013 წელს 

32,2%-მდე ჩა მო დის. 2014 წლის პროგ ნო-

ზის მი ხედ ვით, ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი კვლავ 

იზ რ დე ბა და 35,5% -ს აღ წევს. 

რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნეთ, სა ერ თა-

შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის მი ხედ-

ვით, გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის თ ვის 

(მაგალითად, სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის) 

სა ხელ მ წი ფო ვა ლი მშპ-ის და ახ ლო ე ბით 

50%-40%-ს არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს; 

თუმ ცა, ამის მი უ ხე და ვად, სა ქარ თ ვე ლოს 

პარ ლა მენ ტის მი ერ 2011 წელს მი ღე ბუ ლი 

„ეკონომიკური თა ვი სუფ ლე ბის აქ ტის“ 

(ძალაში 2013 წლის 31 დე კემ ბ რი დან 

შე ვი და) მი ხედ ვით, სა ხელ მ წი ფო ვა ლი 

მშპ-ის 60%-ზე მე ტი არ უნ და იყოს. ამ 

აქ ტის მხედ ვე ლო ბა ში მი ღე ბით და ვალ-

დე ბუ ლე ბე ბის ცვლი ლე ბე ბის სტა ტის ტი კის 

მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით შეგ ვიძ ლია 

ვიმ ს ჯე ლოთ, რომ 2014 წლის ბი უ ჯე ტის 

პროგ ნო ზით ასა ღე ბი – 1,636 მლნ ლა რი 

ვა ლის ოდე ნო ბა და 10,410 მლნ ლა რი 

ვა ლის ზღვრუ ლი მო ცუ ლო ბა, რაც მშპ-ის 

35,5% წარ მო ად გენს, 2014 წელს სა გან გა შო 

ნამ დ ვი ლად არ იქ ნე ბა. მთა ვა რი ა, ვა ლის 

ასე თი ზრდის ტენ დენ ცია მო მა ვალ შიც არ 

შე ნარ ჩუნ დეს. მაგ რამ თუ სა ვა ლუ ტო ფონ-

დის დას კ ვ ნას მივ ყ ვე ბით (განვითარებადი 

ქვეყ ნე ბის თ ვის ვა ლის მშპ-თან 50-40% 

თა ნა ფარ დო ბას თან და კავ ში რე ბით), 

მა შინ სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ვა ლის 

მდგრა დო ბის სა კითხი შე და რე ბით უფ რო 

დი დი რის კის ქვეშ დად გე ბა. 

რაც შე ე ხე ბა სა ქარ თ ვე ლოს გა დახ დი ს-

უ ნა რი ა ნო ბას, 2008 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი 

ქვე ყა ნა ვა ლის გა დახ დის ყო ველ წ ლი ურ 

გეგ მას მეტ წი ლად ას რუ ლებს. მა გა ლი-

თად, 2008 წელს სა ხელ მ წი ფოს მი ერ 

გა დახ დილ მა ვალ მა ამა ვე წლის თ ვის 

გეგ მით გა და სახ დე ლი ოდე ნო ბის 99.2% 

შე ად გი ნა. 2009 წელს გეგ მა 98,6%-ით 

შეს რულ და; 2010 წელ ს - 9 7 ,9 % -ით; 2011 

წელ ს - 9 9 , 9 % -ით; 2012 წელ ს - 9 6 ,7 % -ით, 

ხო ლო 2013 წელს – 96%-ით. რაც შე ე ხე ბა 

2014 და მო მა ვალ წლებს, ქვეყ ნის გა-

დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბა აღე ბუ ლი ვა ლე ბის 

რა ცი ო ნა ლურ ხარ ჯ ვა ზე იქ ნე ბა და მო-

კი დე ბუ ლი. თუ კი ვა ლე ბი ისე იქ ნე ბა 

გა მო ყე ნე ბუ ლი, რომ შემ დეგ ის ქვე ყა ნას 

დიდ უკუ გე ბას მო უ ტანს, მა შინ ეს ხელს 

შე უწყობს რო გორც ქვეყ ნის გა დახ დი სუ-

ნა რი ა ნო ბის, ასე ვე გან ვი თა რე ბის მა ღალ 

ტემ პ ზე გა დას ვ ლა საც. 

ში და ვა ლის აღე ბი დან მი ღე ბუ ლი 

სახ ს რე ბი ძი რი თა დად ბი უ ჯე ტის და სა-

წლები 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ვალდებულებების ცვლილება 
(ათას ლარებში) 962,203 697,408.7 1,275,920.4 568,551.4 608,843.2 318,617.7 1,037,918.7

ვალდებულებების ზრდა 1,073,237.0 1,046,404.2 1,447,244.4 734,929.6 748,209.3 735,309.2 1,636,000.0
საგარეო ვალდებულებების ზრდა 1,073,237.0 786,896.8 1,275,380.8 644,219.3 689,894.3 585,778.2 1,036,000.0
საშინაო ვალდებულებების ზრდა 259,507.4 171,863.6 90,701.3 58,315.0 149,531.0 600,000.0

ვალდებულებების კლება 111,033.3 348,995.5 171,324.0 166,378.2 139,366.1 513,865.1 598,081.3
საგარეო ვალდებულებების კლება 58,633.3 115,880.2 122,908.6 111,158.6 96,113.7 454,215.7 532,000.0
საშინაო ვალდებულებების კლება 52,400.0 233,115.3 48,415.4 55,219.6 43,525.4 59,649.4 66,081.3

ვალდებულებების ცვლილების სტატისტიკა

ვალის ზღვრული მოცულობა

წლები 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ვალ დე ბუ-
ლე ბე ბის 
ცვლი ლე ბა 
(ათას 
ლარებში)

4,963,726 4,644,681 4,419,538 4,338,942 5,945,556 6,483,400 8,032,150 8,185,069 8,449,243 8,640,844 10,410,116

სა ხელ-
მ წი ფო 
საგარეო 
ვა ლი

3,390,226 3,109,781 2,908,638 2,849,042 4,486,640 5,700,554 6,979,304 7,016,223 7,218,397 7,295,978 7,825,945

სა ხელ-
მ წი ფო 
საშინაო 
ვა ლი

1,573,500 1,534,900 1,510,900 1,489,900 1,458,916 782,846 1,052,846 1,168,846 1,230,846 1,344,866 2,584,171
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ფი ნან სებ ლად გა მო ი ყე ნე ბა. 2014 წელს 

სა ხელ მ წი ფოს ში და ვა ლის (წმინდა) 

ზრდა 600 მლნ ლა რით არის გან საზღ-

ვ რუ ლი, სა ი და ნაც სა ხელ მ წი ფო 600 

მლნ ლარს კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბი დან 

სეს ხუ ლობს (ფასიანი ქა ღალ დე ბის 

გა მოშ ვე ბის მეშ ვე ო ბით) და სა დაც 200 

მლნ ლარს ისევ კვლავ ბან კებს ასეს-

ხებს. 2014 წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის 

მი ხედ ვით 200 მლნ ლა რი ეკო ნო მი კის 

გრძელ ვა დი ა ნი რე სურ სით უზ რუნ ველ-

ყო ფის ხელ შეწყო ბის თ ვის გა მო ი ყე ნე ბა. 

ეს გუ ლის ხ მობს 2 და 5 წლის ვა დი ა ნო-

ბის სა ხელ მ წი ფო ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის 

ემი სი ას წი ნას წარ გან საზღ ვ რუ ლი მო ცუ-

ლო ბით და მათ შე თა ვა ზე ბას კო მერ ცი-

უ ლი ბან კე ბის თ ვის იმა ვე ვა დი თა და 

გა ნაკ ვე თით, რაც აღე მა ტე ბა შე სა ბა-

მი სი ემი სი ის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთს. 

შე დე გად, კო მერ ცი ულ ბან კებს გა უჩ ნ დე-

ბათ გრძელ ვა დი ა ნი რე სურ სი ეკო ნო-

მი კის დაკ რე დი ტე ბის თ ვის (ბანკები 

დღეს დღე ო ბით დაკ რე დი ტე ბი სათ ვის 

ძი რი თა დად მოკ ლე ვა დი ან დე პო ზი ტებს 

ფლო ბენ ლარ ში) და ექ ნე ბათ შე საძ ლებ-

ლო ბა ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბი გა მო ი ყე ნონ 

გი რა ოდ მოკ ლე ვა დი ა ნი მოთხოვ ნე ბის 

და საკ მა ყო ფი ლებ ლად. 

და მა ტე ბი თი, 200 მლნ ემი სი ის სქე-

მის გა მო ყე ნე ბა სა ხელ მ წი ფოს მი ერ 

კერ ძო ბიზ ნე სის საქ მი ა ნო ბა ში პირ და-

პირ ჩა რე ვას გა მო რიცხავს. აღ ნიშ ნუ ლი 

კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის თ ვის შე საძ ლებ-

ლო ბას წარ მო ად გენს და არა ვალ დე ბუ-

ლე ბას, რომ მი ი ღოს წვდო მა და მა ტე ბით 

გრძელ ვა დი ან ფი ნან სურ რე სურ ს ზე. ეს 

კი ბან კებს შე საძ ლებ ლო ბას მის ცემს 

გას ცენ გრძელ ვა დი ა ნი კრე დი ტე ბი და 

ხე ლი შე უწყონ ბიზ ნე სის გარ კ ვე ულ-

წი ლად გან ვი თა რე ბას. შე სა ბა მი სად, 

სა ხელ მ წი ფოს კონ ტ რა გენტს მხო ლოდ 

კო მერ ცი უ ლი ბან კი წარ მო ად გენს და 

ეს ურ თი ერ თო ბა გან საზღ ვ რუ ლია მხო-

ლოდ ამ ტი პის ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის 

წე სით და ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ რო სა და 

კო მერ ცი ულ ბანკს შო რის და დე ბუ ლი 

ხელ შეკ რუ ლე ბით. რო გორც უკ ვე აღ ვ-

ნიშ ნეთ, ეს მე ქა ნიზ მი რო გორც ბან კებს 

გარ კ ვე უ ლი გრძელ ვა დი ა ნი რე სურ სით 

მო ა მა რა გებს, ასე ვე სა ქარ თ ვე ლო ში ბიზ-

ნე სის გარ კ ვე ულ წი ლად გან ვი თა რე ბა საც 

შე უწყობს ხელს; თუმ ცა უნ და აღი ნიშ ნოს, 

რომ 200 მლნ ლა რი არც იმ დე ნად დი დი 

ოდე ნო ბის თან ხა ა, რომ ქვე ყა ნა ში ბიზ ნე-

სი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე იძ ლე ბა გა ნა ვი-

თა როს. 600 მლნ-დან დარ ჩე ნი ლი 400 

მლნ ლა რი კი ბი უ ჯე ტის გა და სახ დე ლე ბის 

და სა ფი ნან სებ ლად გა მო ი ყე ნე ბა. 

რაც შე ე ხე ბა სა გა რეო ვა ლი დან მი ღე-

ბულ სახ ს რებს, ის ძი რი თა დად კონ კ რე ტუ-

ლი პრო ექ ტე ბის და სა ფი ნან სებ ლად არის 

განკუთ ვ ნი ლი. 2014 წელს სა ხელ მ წი ფოს 

სა გა რეო ვა ლის (წმინდა) ზრდა 1,036 მლნ 

ლა რით არის გან საზღ ვ რუ ლი, სა ი და ნაც 

ძი რი თა დი თან ხა ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი 

პრო ექ ტე ბის და სა ფი ნან სებ ლად გა მო ი-

ყე ნე ბა, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, მდგრა-

დი ურ ბა ნუ ლი ტრან ს პორ ტის გან ვი თა-

რე ბის სა ინ ვეს ტი ციო პროგ რა მა (აზიის 

გან ვი თა რე ბის ბან კი) – 65 მლნ ლა რი; 

აღ მო სავ ლეთ - და სავ ლე თის ჩქა როს ნუ ლი 

ავ ტო მა გის ტ რა ლის ზეს ტა ფო ნი–ქუ თა ი სი–

სამ ტ რე დი ის მო ნაკ ვე თის მშე ნებ ლო ბა 

–რე კონ ს ტ რუქ ცია (იაპონიის სა ერ თა შო-

რი სო თა ნამ შ რომ ლო ბის სა ა გენ ტო) – 89 

მლნ ლა რი; წყლის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის 

გა ნახ ლე ბის პრო ექ ტი II (ევროპის სა ინ-

ვეს ტი ციო ბან კი, ევ რო კავ ში რი) – 51 მლნ 

ლა რი და სხვა. 2014 წლის ბი უ ჯე ტის გეგ-

მის მი ხედ ვით სა ქარ თ ვე ლოს მრა ვალ-

მ ხ რივ კრე დი ტო რებს შო რის ყვე ლა ზე 

დი დი ვა ლი მსოფ ლიო ბან კის (3,294 მლნ 

ლა რი) და აზი ის გან ვი თა რე ბის ბან კის 

(972 მლნ ლა რი) მი მართ აქვს, ხო ლო ორ-

მ ხ რივ კრე დი ტო რებს შო რის გერ მა ნი ის 

(589 მლნ ლა რი) და იაპო ნი ის მი მართ 

(350 მლნ ლა რი).

რო გორც სა კითხის ანა ლი ზი დან 

გა მოვ ლინ და, დღეს დღე ო ბით სა ქარ-

თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ვა ლის მდგო-

მა რე ო ბა არც იმ დე ნად სა გან გა შო ა. 

იმის მი უ ხე და ვად, რომ სა ქარ თ ვე ლო 

2014 წელს გა სულ წლებ თან შე და რე-

ბით გან სა კუთ რე ბით დი დი ოდე ნო ბის 

ვა ლის აღე ბას გეგ მავს, ის მდგრა დო-

ბას ჯერ ჯე რო ბით მა ინც ინარ ჩუ ნებს 

(როგორც „საქართველოს ეკო ნო  მი კურ 

აქ ტ ში“ წარ მოდ გე ნი ლი ლი მი ტე ბით, 

ასე ვე მსოფ ლიო სა ვა ლუ ტო ფონ დის 

კრი ტე რი უ მე ბი თაც). მთა ვა რი ა, რომ 

ვა ლის ასე თი ზრდის ტემ პი მო მა ვალ შიც 

არ შე ნარ ჩუნ დეს. თუ ვი სა უბ რებთ ქვეყ-

ნის გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბა ზე, გა სუ ლი 

წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ქვე ყა ნა მას ზე 

და კის რე ბულ ვალ დე ბუ ლე ბებს უმე ტეს წი-

ლად ას რუ ლებ და და ვა ლებს დრო უ ლად 

იხ დი და. რაც შე ე ხე ბა მო მა ვალ ში მის 

გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბას, ის ქვეყ ნის მი-

ერ ფი ნან სუ რი სახ ს რე ბის რა ცი ო ნა ლურ 

ხარ ჯ ვა სა და მის ეფექ ტი ან მე ნეჯ მენ ტ ზე 

იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი.  

სახელმწიფო ვალი პროცენტულად ნომინალურ მშპ-თან
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სტრატეგიები

ფული სპორტში

შეუძლია თუ არა გუნდს 
ქალაქისგარდაქმნა?
ჩვენ გვინახავს, რომ ზოგჯერ შეუძლია, ზოგჯერ – არა, მაგრამ ამან არ შეაჩერა „დიდი 
მონაცემების“ პიონერი ვივეკ რანადივე. მან NBA გამოიყენა, რათა Sacramento-ზე 
$1-მილიარდიანი ფსონი გაეკეთებინა.
ავტორი: : ტომ ვან რიპერი

S acramento Kings-ისა და Dallas 

Mavericks-ის თა მა შის წინ ვი ვეკ რა-

ნა დი ვე იმ ყო ფე ბა თა ვი სი გუნ დის 

სა ვარ ჯი შო ბა ზა ზე მდე ბა რე მოკ-

რ ძა ლე ბულ ოფის ში. შემ დეგ უკე თე სი იდეა 

უჩ ნ დე ბა: „მოდი, ეზო ში ჩა ვი დეთ. ჩე მი ვა ჟი 

იქ სრო ლა ში ვარ ჯი შობს“.

Kings-ის ახა ლი მფლო ბე ლი სა ვარ ჯი შო 

დარ ბა ზის, Sleep Train Arena-ს წინ, პლას-

ტ მა სის სკამ ზე ზის და უყუ რებს, რო გორ 

ის ვ რის მი ზან ში მი სი 26 წლის ვა ჟი ან დ რე. 

ის მშვი დად იღი მის, კა ლათ ბურ თის ბურ თის 

მო ნო ტო ნუ რი დარ ტყ მე ბის ფონ ზე თა ვის ბუ-

ნებ რი ვად რბილ ხმას უწევს და ჩვენ ვი გებთ, 

რომ მი ლი არ დი დო ლა რი, რო მე ლიც მან და 

მის მა პარ ტ ნი ო რებ მა Sacramento-ში და ა ბან-

დეს, „ათწლეულის სა უ კე თე სო ინ ვეს ტი ცი ა“ 

იქ ნე ბა. 

- თქვე ნი და თქვე ნი პარ ტ ნი ო რე ბის სა უ-

კე თე სო ინ ვეს ტი ცი ას გუ ლის ხ მობთ? 

- არა, ყვე ლას.

გე პა ტი ჟე ბით ვი ვეკ 

რა ნა დი ვუს სამ ყა როს 

კარ გად გა საც ნო ბად. 

მან გა ნათ ლე ბა მა სა-

ჩუ სეტ სის ტექ ნო ლო-

გი ურ უნი ვერ სი ტეტ სა 

და ჰარ ვარ დის ბიზ-

ნეს ს კო ლა ში მი ი ღო. 

56 წლის რა ნა დი ვემ 

ქო ნე ბა მო მა ვალ 

სი ლი კო ნის ველ ზე 

შე ი ძი ნა, რო დე საც 

უოლ - ს ტ რი ტის თ ვის 

პირ ველ მა შექ მ ნა 

ინ ფორ მა ცი ის რე ა ლურ რე ჟიმ ში და მუ შა ვე ბის 

სა შუ ა ლე ბე ბი (მისი წი ლი მის მი ერ და ფუძ ნე-

ბულ სა ფი ნან სო კომ პა ნია Tibco-ში $150 მი-

ლი ონს აღე მა ტე ბა). მოგ ვი ა ნე ბით რა ნა დი ვემ 

ახ ლე ბუ რად გა ი აზ რა კა ლათ ბურ თი და მი სი 

12 წლის ქა ლიშ ვი ლის პა ტა რა გუნ დი, რო მე-

ლიც მუდ მი ვი პრე სით ღლი და უფ რო ძლი ერ 

და გა მოც დილ მო წი ნა აღ მ დე გე ებს, ლა მის 

ნა ცი ო ნა ლურ ჩემ პი ო ნად აქ ცი ა (დავითისა და 

გო ლი ა თის ამ ბა ვი 2009 წელს გახ და პო პუ ლა-

რუ ლი, New Yorker-ში გა მოქ ვეყ ნე ბის შემ დეგ). 

მი სი პირ ვე ლი ნა ბი ჯი NBA-ში იყო პა ტა რა 

(10%-ზე ნაკ ლე ბი) წი ლი Golden State Warriors-

ში, რო მე ლიც სამ წე ლი წად ში თით ქ მის გა ორ-

მაგ და, ვი ნა ი დან, თა ნა მედ რო ვე სტა დი ო ნის 

წყა ლო ბით, გუნ დის ღი რე ბუ ლე ბა $450-დან 

$800-მდე გა ი ზარ და. რა ნა დი ვემ ის Kings-ის 

შე ძე ნის შემ დეგ გა ყი და. 

„ეს სუ ლაც არ ნიშ ნავს, რომ ის არას ტან-

დარ ტუ ლად აზ როვ ნებს. მი სი აზ როვ ნე ბა 

წე სებ ზე მაღ ლა დგას, – ამ ბობს კე ვინ მა ნე ი, 

რო მე ლიც რა ნა დი ვეს თან ერ თად წიგნ The 

Two-Second Advantage-ის  ავ ტო რი გახ ლავთ, 

– და ი ვიწყეთ ყვე ლა ფე რი იმის შე სა ხებ, თუ 

რო გორ აკე თებ დით ყვე ლა ფერს და იფიქ რეთ 

იმა ზე, თუ რო გორ იმოქ მე დებ დით წე სე ბის 

არარ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში“.

სხვა რომ არა ფე რი ვთქვათ, რო დე საც 

რა ნა დი ვემ გა სუ ლი წლის ივ ნის ში Kings-ის 

სა კონ ტ რო ლო პა კე ტი მო ი პო ვა, მან ყვე ლა ფე-

რი იღო ნა იმის თ ვის, რომ გუნ დი ქა ლა ქი დან 

არ წა მო სუ ლი ყო. „ჩვენ ვქმნით 21-ე სა უ კუ-

ნის ქა ლაქს, – გვიხ ს ნის ის და მის ხმა ში არც 

ეჭ ვი ისმის და არც ირო ნი ა. – ასე იყო რო მის 

იმ პე რი ა ში. ქა ლა ქე ბი კო ლი ზე უ მე ბის ირ გ ლივ 

„ეს სუ ლაც არ ნიშ ნავს, რომ ის 
არას ტან დარ ტუ ლად აზ როვ-
ნებს. მი სი აზ როვ ნე ბა წე სებ-
ზე მაღ ლა დგას... თუ რო გორ 
აკე თებ დით ყვე ლა ფერს და 
იფიქ რეთ იმა ზე, თუ რო გორ 
იმოქ მე დებ დით წე სე ბის არარ-
სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში“.
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შენ დე ბო და“. საკ რა მენ ტოს გარ დაქ მ ნის თ ვის 

ქა ლაქს ექ ნე ბა ახა ლი სტა დი ო ნი და Kings-ი მის 

ირ გ ვ ლივ გან ვი თარ დე ბა, რაც ქა ლა ქის აღორ-

ძი ნე ბას შე უწყობს ხელს.

თა ვის აზარ ტულ თა მაშ ში რა ნა დი ვე ხში რად 

აკე თებს მცდე ლო ბებს, ხში რად არ უმარ თ ლებს 

ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის მო დე ლის გან-

ხორ ცი ე ლე ბა ში, რო მე ლიც ამ ჯე რად სან - ფ რან-

ცის კო დან გად მო ი ღო. მი სი თქმით, Bay Area-ზე 

ფა სე ბის ზრდა ხელს შე უწყობს აღ მო სავ ლე თის 

მი მარ თუ ლე ბით 90 მი ლის მან ძილ ზე მიგ რა ცი-

ას, რაც საკ რა მენ ტო ზე მოთხოვ ნას შექ მ ნის. „აქ 

არის კვე ბის სა წარ მო ე ბი, ჯან დაც ვის ინ დუს ტ-

რი ა. სან - ფ რან ცის კო უფ რო ძვი რი ხდე ბა“, – ამ-

ბობს ის და ჩუმ დე ბა, ფიქრს იწყებს იმა ზე, რომ 

საკ რა მენ ტო არ არის სან - ფ რან ცის კო (რასაც 

სან - ფ რან ცის კოს ნე ბის მი ე რი მცხოვ რე ბი მა-

შინ ვე გეტყ ვით). რაც შე ე ხე ბა ახალ სტა დი ონს, 

სა ქა ლა ქო და ფი ნან სე ბა ჯერ ჯე რო ბით დამ ტ-

კი ცე ბუ ლი არ არის. ის ამა ზე არ ნერ ვი უ ლობს. 

„დიდ ქა ლაქ ში შეს ვ ლას აზ რი არა აქვს, – 

ამ ბობს ის, – უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რა ღა ცა 

აქ ავა შე ნოთ“.

რა თქმა უნ და, ნე ბის მი ე რი სპორ ტუ ლი 

ეკო ნო მის ტი გეტყ ვით, რომ ამის თ ვის ის 

მე ო რე რო ბერტ მო ზე სი უნ და ყო ფი ლი ყო. 

შტა ტის დე და ქა ლა ქი საკ რა მენ ტო გან სა-

კუთ რე ბით სა რის კო ა. და ვიწყოთ იმით, რომ 

ეს არ არის კორ პო რა ცი უ ლი ქა ლა ქი – აქ არ 

ტრი ა ლებს იმ დე ნი ფუ ლი, რამ დე ნიც სი ლი-

კო ნის ველ ზე. უმუ შევ რო ბა 8%-ს შე ად გენს. 

უმ რავ ლე სო ბა სა ჯა რო სექ ტორ შია და საქ მე-

ბუ ლი და არა რო მე ლი მე კერ ძო სა წარ მო ში. 

გარ და ამი სა, სა ო ფი სე ვა კან სი ე ბის დო ნე 

20%-ზე არის შე ჩე რე ბუ ლი. ძნე ლი წარ მო-

სად გე ნი ა, ვინ უნ და იცხოვ როს რა ნა დი ვეს 

მო მავ ლის ქა ლაქ ში.

მას ჯერ კი დევ ჰყავს ადა მი ა ნე ბი, რომ-

ლებ საც ამის სჯე რა და მათ უკ ვე სა ფუ ლე-

ე ბიც ამო ი ღეს. ის და მი სი პარ ტ ნი ო რე ბი, 

უამრავი გეგმის მქონე 
ადამიანის, Sacra-
mento Kings-ის ახალი 
მფლობელის, ვივეკ 
რანადივეს „აზროვნება 
წესებზე მაღლა დგას“.
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– Qualcomm-ის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი 

პოლ იაკობ სი, Facebook-ის ყო ფი ლი აღ მას-

რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი კრის კე ლი, 24-Hour 

Fitness-ის დამ ფუძ ნე ბე ლი მარკ მას ტ რო ვი და 

NBA-ს ლე გენ და რუ ლი მო თა მა შე შა კილ ო’ ნი ლი, 

ფლო ბენ Kings-ის აქ ცი ე ბის 65% წილს, რო მე-

ლიც მათ ყო ფი ლი მე პატ რო ნე ე ბის გან, ჯო და 

გე ვინ მა ლუ ფე ბის გან $348 მი ლი ო ნად შე ი ძი-

ნეს. ამ გა რი გე ბის წყა ლო ბით კლუ ბის გა ყიდ ვის 

ფას მა $534 მი ლი ო ნი შე ად გი ნა – ეს რე კორ დუ-

ლად მა ღა ლი ფა სია (გარიგებასთან მი ახ ლო-

ე ბუ ლი წყა რო ე ბი იუწყე ბი ან, რომ გუნ დის ყიდ-

ვის თ ვის მათ თან ხის 43% NBA-ს საკ რე დი ტო 

გან ყო ფი ლე ბი დან ისეს ხეს). მას შემ დეგ, რაც 

ად გი ლობ რივ მა უძ რა ვი ქო ნე ბის დე ვე ლო პერ-

მა, რო მელ მაც თა ვი ბან კ რო ტად გა მო აცხა და, 

ბობ კუპ მა აქ ცი ე ბი შე ი ძი ნა, მა თი წი ლი 72%-მდე 

გა ზარ და.

მათ ასე ვე და ა ბან დეს $190 მი ლი ო ნი 

$448-მილიონიან ცენ ტ რა ლურ სტა დი ონ ში, 

სტრატეგიები ფული სპორტში

ღირებულება

სტერნის ეფექტი რამდენად ნაყოფიერი აღმოჩნდა ლიგის მფლობელთათვის დევიდ სტერნის 

საქმიანობა, რომელმაც თებერვალში NBA-ს კომისრის თანამდებობა დატოვა? გაეცანით ამ ინფორმაციას: 1983 

წელს, ერთი წლით ადრე, ვიდრე ის მუშაობას დაიწყებდა, 

Sacramento $10,5 მილიონად გაიყიდა. 2013 წელს ის $534 

მილიონად გაიყიდა – 14%-იანი ერთობლივი წლიური ზრდა 

30 წელზე მეტი დროის განმავლობაში.
      
        
 ნომერი  გუნდი  / მფლობელი (შეძენის წელი) ($მლნ)    

 1 new york kniCks / MAdison squAre gArden (’97) $1,400 27% 0% $287 $96.3

 2 Los AngeLes LAkers / ბასების ოჯახი, ფ.ანშუცი (’79, ’98) 1,350 35 8 295 66.4

 3 CHiCAgo BuLLs / / ჯერი რეინსდორფი  (’85) 1,000 25 6 195 52.2

 4 Boston CeLtiCs / ვიკლიფ და ირვინგ გრუსბეკები (’02) 875 20 18 169 46.8

 5 BrookLyn nets / მიხაილ პროხოროვი, ბრიუს რატნერი (’10, ’04) 780 47 36 190 -19.0

 6 Houston roCkets / ლესლი ალექსანდერი (’93) 775 36 13 191 63.7

 7 MiAMi HeAt / მიკი არისონი (’88)   770 23 13 188 29.2

 8 dALLAs MAveriCks / მარკ კიუბანი (’00) 765 12 26 162 37.5

 9 goLden stAte wArriors / ჯო ლეიკობი, პიტერ გუბერი (’10) 750 35 20 160 43.0

 10 sAn Antonio spurs / პიტერ ჰოლტი (’96) 660 25 11 167 39.4

 11 okLAHoMA City tHunder / კლეიტონ ბენეტი (’06) 590 24 24 144 33.3

 12 portLAnd trAiL BLAzers / პოლ ალენი (’88) 587 28 18 140 30.0

 13 Los AngeLes CLippers / დონალდ სტერლინგი (’81) 575 34 0 128 15.0

 14 pHoenix suns / რობერტ სარვერი (’04) 565 19 33 137 28.2

 15 orLAndo MAgiC / რიჩარდ დევოსი (’91) 560 19 21 139 12.3

 16 sACrAMento kings / ვივეკ რანადივე (’13) 550 5 43 115 12.5

 17 utAH JAzz / გეილ მილერი (’86) 525 22 10 131 17.5

 18 toronto rAptors / Bell CANAdA, როჯერს კომსი (’12) 520 28 30 149 28.8

 19 CLeveLAnd CAvALiers / დენ გილბერტი (’05) 515 19 39 145 10.8

 20 denver nuggets / სტენლი კროენკე (’00) 495 16 2 124 8.0

 21 wAsHington wizArds / ტედ ლეონსისი (’10) 485 22 27 122 7.0

 22 indiAnA pACers / ჰერბერტ საიმონი (’83) 475 24 32 121 11.6

 23 pHiLAdeLpHiA 76ers / ჟოშუა ჰარისი, დევიდ ბლიცერი (’11) 469 12 32 117 -3.8

 24 MeMpHis grizzLies / რობერტ პერა (’12) 453 20 39 126 11.2

 25 detroit pistons / ტომ გოურსი (’11) 450 12 41 139 10.3

 26 MinnesotA tiMBerwoLves / გლენ ტეილორი (’95) 430 18 23 116 -2.7

 27 AtLAntA HAwks / ბრიუს ლევენსონი, მაიკლ გერონი (’04) 425 34 55 119 -3.6

 28 new orLeAns peLiCAns / ტომ ბენსონი (’12) 420 24 30 116 11.2

 29 CHArLotte BoBCAts / მაიკლ ჯორდანი (’10) 410 30 37 115 7.0

 30 MiLwAukee BuCks / ჰერბერტ კოლი (’85) 405 30 19 109 11.5

  ლიგის საშუალო 634 24 24 152 23.7
1 2102-13 წლის სეზონის შემოსავალი და ოპერაციული შემოსავალი (შემოსავალი პროცენტებისა და გადასახადების გადახდამდე, დევალვაციასა და ამორტიზაციამდე). 2 შედის სტადიონის დავალიანება.
კურტ ბადენჰაუზენი, მაიკლ ოზანიანი და კრისტინა სეტი.

ერ თი 
წლის 

შემ დეგ 
მიღ წე უ-

ლი ცვლი-
ლე ბა

მიმ დი-
ნა რე1

და ვა-
ლი ა ნე-
ბა/ ღი-
რე ბუ-
ლე ბა2

შე მო სა-
ვა ლი 
(მლნ)

ოპე რა-
ცი უ ლი 

შე მო სა-
ვა ლი
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რო მე ლიც 2016 წელს გა იხ ს ნე ბა, და მთა ვა რი 

– $500-მილიონიანი ინ ვეს ტი ცი ა, მის მიმ დე-

ბა რე ტე რი ტო რი ა ზე და გეგ მილ, მაგ რამ ჯერ 

და უ ზუს ტე ბელ პრო ექ ტ ში, რო მელ შიც გან თავ-

ს დე ბა სა ო ფი სე ფარ თე ბი, სა ცა ლო მა ღა ზი ე ბი, 

კონ დო მი ნი უ მე ბი და რეს ტორ ნე ბი.

პარ ტ ნი ო რე ბის $1-მილიარდიანმა ვალ დე-

ბუ ლე ბამ გავ ლე ნა მო ახ დი ნა NBA-ს მმარ-

თ ველ საბ ჭო ზე, რო მელ საც არ სურ და სხვა 

გუნ დის წა წე ვა და უარი თქვა Microsoft-ის 

CEO-ს, სტივ ბალ მე რი სა და ჰეჯ - ფონ დის მმარ-

თ ვე ლის კრის ჰან სე ნის (რომელსაც Kings-ის 

სი ეტ ლ ში გა დაყ ვა ნა უნ დო და) მი ერ შე მო თა-

ვა ზე ბულ უფ რო მა ღალ ფას ზე.

ასე ვე სა სი კე თოა რა ნა დი ვეს მზად ყოფ ნა, 

უარი თქვას ლი გი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლის 

გა ნა წი ლე ბა ზე, მხა რი და უ ჭი როს საკ რა მენ-

ტოს მერს, კე ვინ ჯონ სონს, რო მე ლიც NBA-ს 

ვარ ს კ ვ ლა ვი იყო Phoenix Suns-ში და რო მელ-

საც, რო გორც პო ლი ტი კოს თა უმ რავ ლე სო-

ბას, ეში ნო და გამ ხ და რი ყო ბი ჭი, რო მელ მაც 

„დაღუპა ჩვე ნი გუნ დი“. ჯონ სონ მა პი რა დად 

და ი ქი რა ვა რა ნა დი ვეს გუნ დი და და ეხ მა რა 

ბრო კერს სტა დი ო ნის მშე ნებ ლო ბის ხელ შეკ-

რუ ლე ბის გა ფორ მე ბა ში. „ეს მძი მე ბრძო ლა 

იყო. ჩვენ აქ არ უნ და ვყო ფი ლი ყა ვით“, –  

ამ ბობს ჯონ სო ნი. 

ისე ჩანს, რომ ისი ნი ჯერ და საწყის ში არი-

ან. გა ურ კ ვე ველ ფი ნან სურ მდგო მა რე ო ბა ში 

მყო ფი Kings-ი, რო მელ საც 2006 წლის შემ დეგ 

არ ჰქო ნია პოს ტ სე ზო ნუ რი მატ ჩე ბი, არ ჰგავს 

ურ ბა ნუ ლი გა ნახ ლე ბის კა ტა ლი ზა ტორს. 1948 

წელს ნი უ -ი ორ კის შტა ტის ქა ლაქ რო ჩეს ტერ ში 

შექ მ ნი ლი გუნ დი, 1985 წელს, საკ რა მენ ტო ში 

გად მოს ვ ლამ დე, თა მა შობ და ცინ ცი ნა ტი ში, 

კან ზას - სი ტი სა და ომა ჰა ში. 2000 წლე ბის 

და საწყი სი დან შუ ამ დე, წარ მა ტე ბის მიღ წე-

ვის შემ დეგ, რო დე საც ისი ნი რე გუ ლა რუ ლად 

იგებ დ ნენ და ჰყავ დათ ნი ჭი ე რი მო თა მა შე ე ბი 

– კრის ვე ბე რი, მა იკ ბი ბი და პე ჟა სტო ი ა კო-

ვი ჩი – მდგო მა რე ო ბა უარე სო ბის კენ ძა ლი ან 

მკვეთ რად შე იც ვა ლა. მა ლუფ მა, რო მე ლიც გა რე 

ფი ნან სურ პრობ ლე მებს გა ნიც დი და, მო თა მა-

შე ებს ხელ ფა სე ბი შე უმ ცი რა, გუნ დი და ა სუს ტა 

და გულ შე მატ კივ რე ბი და კარ გა. 2012-13-ში მას 

ლი გა ში ყვე ლა ზე და ბა ლი დას წ რე ბა ჰქონ და, 

რო მე ლიც 13,700 შე ად გენ და. ამ ბობ დ ნენ, რომ 

Kings-ი გა და ვი დო და ვირ ჯი ნი ა- ბიჩ ში, ან ანა-

ჰე იმ ში, ვიდ რე არ გა მოჩ ნ და თეთ რი რა ინ დი 

რა ნა დი ვე და სი ეტ ლ ში გა დას ვ ლა გა და დო.

მმარ თ ვე ლო ბა ში მოს ვ ლის შემ დეგ რა-

ნა დი ვე, მის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი თავ-

და ჯე რე ბით, პრო ექ ტ ში ჩა ერ თო. უჩ ვე უ ლო 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს მი აგ ნო იმ პრობ ლე მე ბის 

მო საგ ვა რებ ლად, რომ ლე ბიც სხვებს გა ა ღი-

ზი ა ნებ და. ეს იყო ახა ლი კა მე რე ბი მო ე დან ზე, 

კომ პი უ ტე რე ბი, მო პო ვე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი, რომ-

ლე ბიც შეც ვ ლი ან NBA-ს ვარ ჯი შებს, რო გორც 

ეს ბე ის ბოლ სა და ფეხ ბურ თ ში მოხ და. მო ედ ნის 

ფარ გ ლებს გა რეთ მი სი გუნ დი გახ და ლი გის 

პირ ვე ლი წევ რი, რო მელ მაც ტრან ზაქ ცი ე ბის თ-

ვის მო დუ რი ვა ლუ ტის, ბიტ კო ი ნე ბის მი ღე ბა და-

იწყო. Qualcomm-ის მი ერ შექ მ ნილ აპ ლი კა ცი ას 

მი სი მომ ხ მა რებ ლე ბის შე სა ხებ უპ რე ცე დენ ტოდ 

დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მა შე უძ ლი ა. სად 

ცხოვ რო ბენ, რას ჭა მენ და სა შუ ა ლოდ რამ დენს 

ხარ ჯა ვენ. „ეს იმას ჰგავს, რო ცა კა ზი ნომ იცის, 

რომ ბლეკ ჯე კის მო თა მა შემ ზე დი ზედ სამ ჯერ 

წა ა გო და მას თან გზავ ნის ოფი ცი ანტს, რო მე-

ლიც სას მელს სთა ვა ზობს, – ამ ბობს Kings-ის 

პრე ზი დენ ტი კრის გრე ინ ჯე რი. – ჩვენ ყვე ლა 

დე ტალს ვაქ ცევთ ყუ რადღე ბას“.

ახა ლი სტა დი ო ნის ხელ შეკ რუ ლე ბის დამ ტ კი-

ცე ბის მო ლო დინ ში Kings-ი უფ რო პა ტა რა ინი ცი-

ა ტი ვებს ახორ ცი ე ლებს. ის ახ დენს სპონ სო რე-

ბის ინ ტეგ რი რე ბას ფა ნა ტებ თან, რომ ლებ საც, 

გუნ დის სა შუ ა ლე ბით, Kings-ის ოფი ცი ა ლუ რი 

სა მე დი ცი ნო კომ პა ნი ის, Kaiser Permanente-ის 

ჯან დაც ვის მომ სა ხუ რე ბა ზე შე უძ ლი ათ ჩა წე რა. 

წელს გა ყი დუ ლი ყო ვე ლი ახა ლი სე ზო ნის ბი ლე-

თის სა ფა სუ რის 10% ერიცხე ბა ად გი ლობ რივ 

საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცი ას და მი უ ხე და-

ვად კი დევ ერ თი ცუ დი სტარ ტი სა (16 იან ვარს 

ისი ნი იყ ვ ნენ 14–23), ფა ნა ტე ბი მხარს უჭე რენ 

ახალ მფლო ბე ლებს. ამ სე ზონ ში გუნ დ მა გა ყი და 

თით ქ მის 5 000 ახა ლი სე ზო ნუ რი ბი ლე თი — 

ყვე ლა ზე მე ტი ლი გის წევ რებს შო რის. თა მაშ ზე 

სა ერ თო დას წ რე ბა 17%-ით გა ი ზარ და და 16,000 

შე ად გენს.

თუმ ცა, ნე ბის მი ე რი ანა ლი ზის თა ნახ მად, 

თა ვი სი სა კა ლათ ბურ თო გუნ დის გაძ ლი ე რე ბის-

თ ვის რან დი ვეს კი დევ დი დი გზა აქვს გა სავ ლე-

ლი. მო მავ ლის ქა ლა ქი? ჩვენ ამა ში წარ მა ტებს 

ვუ სურ ვებთ. მას ის ნამ დ ვი ლად სჭირ დე ბა. 

ტენდენციები

რაზე საუბრობს Forbes.com-ის 55 
მილიონი მომხმარებელი? ამის უკეთ 
გასარკვევად თვალი გადაავლეთ ქვემოთ 
მოცემულ ტექსტს ან აკრიფეთ შემდეგი 
მისამართი: FORBES.COM/BUSINESS

კომპანია 
BeST BUY (ისევ)  
2013 წელს ჩვენ არა სა ხარ ბი ე ლოდ 

წა მოვ წი ეთ კომ პა ნია სა კითხი? 

და ი ვიწყეთ ეს. აქ ცი ე ბი იყი დე ბა, 

სადღე სას წა უ ლო ფას დაკ ლე ბე ბის 

პა თო სუ რი ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე-

ბის შემ დეგ. 

პიროვნება 
სკოტ შიფერი  
Texas CPA-მ აც ნო ბა FORBES-ს, რომ 

მის მა Southwest Airlines-ის რე ის მა 

შეც დო მით მო ახ დი ნა დაშ ვე ბა მი სუ-

რის აერო პორ ტ ში. ცნო ბა ამის შე სა ხებ 

მსოფ ლი ოს სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ა ლე-

ბებ ში გავ რ ცელ და. 

ადგილი 
პუერტო-რიკო   
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მუ ნი ცი პა ლუ-

რი ბა ზა რი და ძა ბუ ლია ვა ლე ბის პო-

ტენ ცი უ რი რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ის გა მო, 

ბი ძია სე მი იქ სა ვა რა უ დოდ არ შე ვა.





საფულეების 
ომი

paypal-ი ორი ბრძოლის ცენტრში იმყოფება: 

ერთი ბრძოლა მიმდინარეობს ჩვენს 

პლანეტაზე განხორციელებულ თითოეულ 

ტრანზაქციაზე კონტროლის დასაწესებლად, 

მეორე კი თვითონ paypal-ის ბედის 

გადასაწყვეტად.

ავტორი: სტივენ ბერტონი

სან-ხოსესმანქანებითგადაჭედილი გზე ბი სავ სეა ტო ი ო ტა პრი უ სის მარ კის ავ ტო-

მო ბი ლე ბით. ეს გზა დე ვიდ მარ კუ სის თ ვის დაბ რ კო ლე ბას არ წარ მო ად გენს, მის თ ვის ის სლა ლო-

მის მსგავს, მიხ ვე ულ - მოხ ვე ულ ტრა სად ქცე უ ლა, რო მელ ზეც იან ვ რის ერ თ -ერთ სა ღა მოს, თა ვის შავ 

პორ შე პა ნა მე რა ტურ ბო ზე ამ ხედ რე ბუ ლი, ავ ტო მო ბი ლებს შო რის სრი ა ლით მი იკ ვ ლევს გზას. მას 

შემ დეგ, რაც 21 თვის წინ, PayPal-ის 40 წლის პრე ზი დენ ტი ამ თა ნამ დე ბო ბა ზე და ი ნიშ ნა, ის მუ დამ 

სადღაც მი იჩ ქა რის. მარ კუ სი ზე დამ ხედ ვე ლო ბას უწევ და და უწევს ამ კომ პა ნი ის ტექ ნო ლო გი ის რა-

დი კა ლურ გარ დაქ მ ნას. მი სი ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით და ი ნერ გა დი დი რა ო დე ნო ბის ახა ლი პრო დუქ ტი 

იმი სათ ვის, რომ 143 მი ლი ონ მომ ხ მა რე ბელს შე საძ ლებ ლო ბა მის ცე მო და ტე ლე ფო ნე ბის სა შუ ა ლე-

ბით გა და ე ხა და. ის მომ ს წ რეა იმი სა, თუ რო გორ მო ექ ცა PayPal-ის დამ ფუძ ნე ბე ლი კომ პა ნია eBay 

თა ვი სი აქ ცი ე ბით სა ზო გა დო ებ რი ვი ყუ რადღე ბის ცენ ტ რ ში, – ზუს ტად კომ პა ნი ა ზე კონ ტ რო ლის 

და სამ ყა რებ ლად ატე ხი ლი ბრძო ლის დაწყე ბამ დე კარლ იკან მა მშვი დად და აგ რო ვა აქ ცი ე ბის 2% 

– eBay-ს შვი ლო ბი ლი კომ პა ნი ის, PayPal-ის ფა სი კი, რო მელ საც ის მარ თავს, დღი თი დღე იზ რ დე ბა 

და მა ლე გა და ა ჭარ ბებს იმ კომ პა ნი ის ღი რე ბუ ლე ბას, რო მელ მაც ოდეს ღაც ის შე ი ძი ნა. 

იმი სათ ვის, რომ თა ნა მედ რო ვე მა გი ის ნა წი ლი მა ინც ვაჩ ვე ნოთ, სი ლი კო ნის ველ ზე მდე ბა რე 

ხორ ცი ა ნი კერ ძე ბის რეს ტორ ნის კენ, Birks-კენ მივ ქ რი ვართ. აქ PayPal-ელები სა დი ლო ბენ. მარ კუ სი 

PayPal-ის iPhone-ის აპ ლი კა ცი ას რთავს, რო მე ლიც გან საზღ ვ რავს მის ად გილ მ დე ბა რე ო ბას რეს-

ტო რან ში და სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს მას, სა დი ლის დაწყე ბამ დე სკა ნი რე ბა გა უ კე თოს შტრიხ - კოდს 

და გა ნახ ლე ბე ბის შე მოწ მე ბას რე ა ლურ დრო ში უყუ როს. მთა ვა რი იდეა იმა ში მდგო მა რე ობს, რომ 

ინ ტერ ნეტ შო პინ გის სის წ რა ფე და სი მარ ტი ვე რე ა ლურ მა ღა ზი ა ში და ი ნერ გოს. „მომწონს მი სი მატ-

რი ცად წარ მოდ გე ნა“, – იცი ნის მარ კუ სი. სა უ ბარ ში აქ ცენ ტი იგ რ ძ ნო ბა, რო მე ლიც მის ფრან გულ და 

შვე ი ცა რი ულ ფეს ვებს ამ ჟ ღავ ნებს. 

ამ მატ რი ცა ში პრობ ლე მე ბიც არის. რეს ტო რან ში არ მოქ მე დებს პროგ რა მის ყვე ლა ზე ბო ლო 

ვერ სი ა. არ არ სე ბობს შტრიხ - კო დი სკა ნი რე ბის თ ვის და გა ნახ ლე ბე ბის შე სა მოწ მებ ლად. ამის 

გა მო მარ კუ სი იძუ ლე ბუ ლი ხდე ბა ჩე კის ბო ლოს მო თავ სე ბუ ლი შვიდ ციფ რი ა ნი რიცხ ვი ჩა ბეჭ დოს. 

რო დე საც ჩე კი ჩნდე ბა, კო დი აღარ ჩანს. „პრობლემა გვაქვს, – ამ ბობს მარ კუ სი და ძა ლი ან ცდი-

ლობს, იმედ გაც რუ ე ბა და მა ლოს. – პრობ ლე მა არა მხო ლოდ ტექ ნო ლო გი ის მას შ ტა ბის შეც ვ ლა ა, 

არა მედ ხალ ხის მი ერ მი სი მუ შა ო ბის მე ქა ნიზ მის წვდო მაც“. ათი წუ თის შემ დეგ ოფი ცი ან ტი კო დით 

ბრუნ დე ბა. მარ კუსს პი რა დი ინ ფორ მა ცია შეჰ ყავს, ან გა რიშს iPhone-ის სა შუ ა ლე ბით იხ დის და შვე-

ბი თაც ამო ი სუნ თ ქავს. – რო დე საც ის მარ თ ლა იმუ შა ვებს, ლო დი ნი სულ არ მო გი წევთ“, – ამ ბობს ის. 
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სტრატეგიები PayPal

მარ კუსს და PayPal-ს დაბ რ კო ლე ბე ბი სა 

და ლო დი ნის თ ვის დრო არა აქვთ. ფუ ლი 

მო ბი ლუ რი ხდე ბა. რბო ლა მი ლი არ დო ბით 

სმარ ტ ფონ ზე, მი ლი ო ნო ბით ონ ლა ინ სა და 

ფი ზი კურ ად გილ მ დე ბა რე ო ბებ ზე, ბი ტე ბი-

სა თუ ნაღ დი ფუ ლის ნა კა დებ ზე კონ ტ რო-

ლის მო სა პო ვებ ლად უკ ვე დაწყე ბუ ლი ა. 

კვლე ვი თი ფირ მა Gartner-ის შე ფა სე ბით, 

2017 წლის თ ვის გა სუ ლი წლის მო ბი ლუ რი 

გა დახ დე ბი 235 მი ლი არ დი დო ლა რი დან 720 

მი ლი არდ დო ლარს მი აღ წევს. ეს მაჩ ვე ნებ-

ლე ბი მა ღალ პო ტენ ცი ალ ზე მი უ თი თებს: 2013 

წელს ადა მი ა ნებ მა 15 ტრი ლი ო ნი დო ლა-

რის ღი რე ბუ ლე ბის სა ცა ლო ტრან ზაქ ცი ე ბი 

გა ნა ხორ ცი ე ლეს. ის, ვინც ოდეს მე ამ ახალ 

ციფ რულ ეკო სის ტე მა ზე კონ ტ როლს მო ი პო-

ვებს, მი ლი არ დებს მო იმ კის ტრან ზაქ ცი ე ბის 

სა კო მი სიო გა სამ რ ჯე ლო ე ბით, დი დი რა ო-

დე ნო ბის მომ ხ მა რე ბელ თა მო ნა ცე მებს შე-

აგ რო ვებს და გარ კ ვე უ ლი ტი პის მიზ ნობ რივ 

რეკ ლა მა ზე კონ ტ როლს გა ნა ხორ ცი ე ლებს, 

რა ზეც ბაზ რის მო ნა წი ლე ე ბი ოც ნე ბო ბენ. 

ყვე ლა ისეთ გი განტს, რო გო რი ცაა Apple-ი, 

Am¬azon-ი, Google-ი, Visa და Master¬Card-ი, 

სურს იყოს თქვე ნი მო ბი ლუ რი ციფ რუ ლი 

სა ფუ ლე ისე ვე, რო გორც რამ დე ნი მე კარ გად 

და ფი ნან სე ბულ სტარ ტაპს, Square-ის ჩათ ვ-

ლით, რო მე ლიც და ფუძ ნე ბუ ლია Twitter-ის 

მი ლი არ დე რის, ჯეკ დორ სის მი ერ. 

ყვე ლა ამ მოვ ლე ნის ცენ ტ რ შია Pay¬Pal-ი 

–ინ ტერ ნეტ კომ პა ნი ე ბის ბუ მის ნა ად რე ვად 

გან ვი თა რე ბუ ლი პირ მ შო, რო მე ლიც ახ ლა 

ისეთ და მან გ რე ველ ზე მოქ მე დე ბას ახ დენს 

კომ პა ნი ა ზე, რო მელ მაც ის წარ მოქ მ ნა, რო-

გორ საც, მას ამის იმე დი აქვს, მო მა ვალ ში 

მო ახ დენს მსოფ ლიო სა ბან კო სის ტე მა ზე. 

გა სულ წელს Pay¬Pal-მა 180 მი ლი არ დი 

დო ლა რი 26 სხვა დას ხ ვა ვა ლუ ტის სა ხით 

193 ქვე ყა ნა ში გა ა ნა წი ლა და მი სი შე მო სა-

ვა ლი 20%-დან 6,6 მი ლი არდ დო ლა რამ-

დე გა ი ზარ და. ეს არის eBay-ის მთლი ა ნი 

შე მო სავ ლის 41% და მი სი მო გე ბის 36%. 

ფაქ ტობ რი ვად, აღარ იქ ნე ბო და მარ თე ბუ-

ლი, რომ eBay-თვის ონ ლა ი ნის სა ა უქ ცი ო ნო 

კომ პა ნია გვე წო დე ბი ნა. eBay-მ PayPal-ი 

2002 წელს 1,5 მი ლი არდ დო ლა რად შე ი ძი-

ნა, რა საც მა შინ აღ მაშ ფო თე ბელ ფა სად 

მი იჩ ნევ დ ნენ. თუმ ცა ახ ლა, რო დე საც ის 

სა ბაზ რო კა პი ტა ლი ზა ცი ის მი ხედ ვით, სულ 

ცო ტა, eBay-ს ნა ხე ვარ ფასს მა ინც შე ად გენს, 

ბევ რი ადა მი ა ნი მას უფ რო მა ღალ შე ფა სე-

ბას აძ ლევს. 

„Pay¬Pal-ის აქ ცი ე ბის სა ჯა რო აუქ ცი ონ ზე 

გა ტა ნის შემ თხ ვე ვა ში, გა სამ რ ჯე ლო უზარ-

მა ზა რი თან ხა იქ ნე ბო და იმის გა მო, რომ 

ეს კომ პა ნია ზრდის პრო ცეს ში ა“, – ამ ბობს 

იკა ნი, რო მე ლიც კომ პა ნი ის გა ყიდ ვას ან 

eBay-გან მის გა მო ყო ფას მო ითხოვს. მი ლი-

არ დე რი ერუ დი ტი ელონ მას კი, რო მე ლიც 

Tesla-სა და SpaceX-ის უკან დგას და რო მელ-

მაც პირ ვე ლად ქო ნე ბა PayPal-ის თა ნა დამ-

ფუძ ნებ ლო ბით და აგ რო ვა, კი დევ უფ რო 

პირ და პი რი ა: „უაზრობაა, რო დე საც გლო-

ბა ლუ რი გა დახ დე ბის სის ტე მა სა ა უქ ცი ო ნო 

ვებ გ ვერ დის ფი ლი ა ლი ა. ეს და ახ ლო ე ბით 

იმას ჰგავს, Target-ი რომ Visa-ს ეკუთ ვ ნო დეს 

ან რა ღაც ამის მსგავსს“. შემ დეგ ის დას-

ძენს: „ Amazon Pay¬ments-ი ან სხვა, Apple-ის 

მსგავ სი კომ პა ნი ე ბი ან კი დევ სტარ ტა პე ბი 

სა ბო ლო ოდ PayPal-ს ნა წი ლე ბად დაშ ლი-

ან, თუ ის ბო ლომ დე eBay-ის კუთ ვ ნი ლე ბად 

დარ ჩე ბა“. ამ გ ვა რი გან წყო ბი ლე ბე ბი კი დევ 

უფ რო ამ ძაფ რე ბენ დაწყე ბულ ოქ როს 

ცი ებ - ცხე ლე ბას. მო ბი ლუ რი გა დახ დე ბის 

ბიზ ნეს თან და კავ ში რე ბუ ლი, კარს მომ დ გა-

რი ბრძო ლის გა მარ ჯ ვე ბუ ლი ის იქ ნე ბა, ვინც 

PayPal-ზე კონ ტ როლს იგ დებს ხელთ. 

იმ მოვ ლე ნას, რომ ყვე ლა დრო ის ერ-

თ -ერ თი ყვე ლა ზე ინო ვა ცი უ რი სტარ ტა პი, 

EBAY, ახ ლა ტლან ქად მოძ რავ გი გან ტად 

გა დაქ ცე უ ლა, ის ტო რი უ ლი სა ფუძ ვე ლი აქვს, 

ხო ლო მო მა ვალ წარ მა ტე ბებ ზე დაყ რ დ ნო-

ბილ PayPal-ის პრე ტენ ზი ას იმის შე სა ხებ, 

რომ ამ ჟა მად ის წარ მო ად გენს ყვე ლა 

დრო ის ყვე ლა ზე ან ტ რეპ რე ნი ო რუ ლი და წე-

სე ბუ ლე ბის გუნდს, ლე გი ტი მუ რი სა ფუძ ვე ლი 

აქვს. 

მას კი (Tesla, SpaceX) თა ვი დან შე ი ერ თა 

პი ტერ ტილ მა (Facebook, Palantir) და მაქს 

ლევ ჩინ მა (Yelp, Slide), იმ მი სი ით, რომ ლის 

მსგავ სის შეს რუ ლე ბას Bitcoin-ი მოგ ვი ა ნე-

ბით,15 წლის შემ დეგ ცდი ლობს, კერ ძოდ 

– მთავ რო ბი სა და ცენ ტ რა ლუ რი ბან კე ბის-

გან და მო უ კი დე ბე ლი ინ ტერ ნეტ ვა ლუ ტის 

შექ მ ნას. მა ლე მათ შე უ ერ თ დე ბი ან: რა იდ 

ჰოფ მა ნი (LinkedIn), დე ვიდ საქ სი (Yammer), 

ჯე რე მი სტო პელ მა ნი (Yelp), ჩად ჰარ ლი და 

სტივ ჩე ნი (YouTube). თით ქ მის შე უძ ლე ბე-

ლია რო მე ლი მე დი დი სტარ ტა პის პოვ ნა, 

რო მელ საც კავ ში რი არ ექ ნე ბა PayPal-ის 

„მაფიასთან“. 

PayPal-ის პირ ვე ლი დი დი წარ მა ტე ბა 

გახ ლ დათ იმის გან საზღ ვ რა, თუ რო გორ 

უნ და გა ე ნა წი ლე ბი ნათ დო ლა რე ბი მცი რე 

ზო მის კომ პი უ ტე რულ მოწყო ბი ლო ბებ ზე, 

Palm Pilot-ებზე და შემ დეგ ნაღ დი ფუ ლის 

სა ხით გა და ეგ ზავ ნათ შე სა ბა მი სი იმე ი ლის 

სა შუ ა ლე ბით. საკ რე დი ტო კომ პა ნი ე ბის 

მსგავ სად, PayPal-ი თი თო ე უ ლი ტრან ზაქ ცი-

ი დან გამ ყიდ ველს 3%-იან გა სამ რ ჯე ლოს 

სთხოვ და, მაგ რამ კომ პა ნი ის დამ ფუძ-

ნებ ლე ბი მიხ ვ დ ნენ, რომ ტრან ზაქ ცი ე ბის 

და მუ შა ვე ბის და ბა ლი გა დახ დი სუ ნა რი ა ნი 

ბიზ ნე სი დან კარგ მო გე ბას იმ შემ თხ ვე ვა ში 

მი ი ღებ დ ნენ, თუ ხალხს შე ა გუ ლი ა ნებ დ ნენ, 

გა და სა ხა დე ბი მიმ დი ნა რე ან გა რი შე ბი დან 

გა და ე ხა დათ. ეს PayPal-ს სა შუ ა ლე ბას აძ-

ლევ და თა ვი დან აეცი ლე ბი ნა საკ რე დი ტო 

ბა რა თე ბის გამ ცე მი ბან კე ბის თ ვის გამ ყიდ-

ვე ლი კომ პა ნი ე ბის გან მი ღე ბუ ლი 3%-იანი 

გა სამ რ ჯე ლოს გაგ ზავ ნა. დღე ვან დ ლამ დე 

სა ბან კო ან გა რი შებ თან ასე თი პირ და პი რი 

კავ ში რი ის უპი რა ტე სო ბა ა, რო მე ლიც ასე 

აკ ლი ათ Amazon-ს, Google-სა და Square-ს.

 PayPal-ისთვის და მა ხა სი ა თე ბელ მა სის-

წ რა ფემ, მო ხერ ხე ბუ ლო ბამ და უსაფ რ თხო-

ე ბამ მას პო პუ ლა რო ბა მო უ ტა ნა eBay-ის 

წვრილ გამ ყიდ ვე ლებს შო რის. 2000 წლის 

ბო ლოს თ ვის კომ პა ნი ის მომ სა ხუ რე ბით 

უკ ვე 3 მი ლი ო ნი მომ ხ მა რე ბე ლი სარ გებ-

ლობ და. 11 სექ ტემ ბ რის ამ ბე ბის შემ დ გომ, 

ვაჭ რო ბის პირ ვე ლი ვე დღის მო ნა ცე მე ბით, 

აქ ცი ე ბის პირ ვე ლად მა გა ყიდ ვებ მა PayPal 

-ის შე მო სა ვა ლი 50%-ით გა ზარ და. ერ თი 

წლის შემ დეგ კი eBay-მ შე ის ყი და ის 1,5 

მი ლი არდ დო ლა რად. PayPal-ის თავ და პირ-

ვე ლი თა ნამ შ რომ ლე ბის გან შემ დ გარ მა 

გუნ დ მა მუ შა ო ბა გა აგ რ ძე ლა მა ნამ, სა ნამ 

მა თი კონ ტ რაქ ტე ბის დრო ამო ი წუ რე ბო და, 

შემ დეგ კი მათ კომ პა ნია და ტო ვეს. იმ დრო-

ი სათ ვის eBay-ის დამ ფუძ ნე ბე ლი გუნ დის 
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დი დი ნა წი ლიც წა ვი და კომ პა ნი ი დან. 

„eBay ძალ ზე გან ს ხ ვა ვე ბუ ლად ას რუ-

ლებ და სა მუ შა ოს, – ამ ბობს ერიკ ჯეკ სო ნი, 

Caplinked-ის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი, 

რო მე ლიც გარ და მა ვალ პე რი ოდ ში PayPal-

ის ვი ცე- პ რე ზი დენ ტი იყო მარ კე ტინ გის 

დარ გ ში, და მოგ ვი ა ნე ბით წიგ ნიც კი და წე რა 

The PayPal Wars („PayPal-ის ბრძო ლე ბი“). 

– უამ რა ვი კრე ბა და PowerPoint-ის პრე ზენ-

ტა ცი ა, ათა სო ბით კო მი ტე ტი, გა დაწყ ვე ტი-

ლე ბის მი ღე ბის პრო ცე სი – ყო ვე ლი ვე ამან 

ტემ პი და კარ გა“.

მი სი სა ინ ჟინ რო გან ყო ფი ლე ბა, ცხრა 

ჯგუ ფის მი ერ რე სურ სე ბის მო სა პო ვებ ლად 

მუდ მი ვი ბრძო ლი თა და მძი მე შრო მით, ხში-

რად უსარ გებ ლო პრო დუქ ცი ის (სისტემაში 

შე სას ვ ლე ლი ეკ რა ნი, სა რე გის ტ რა ციო 

ფორ მე ბის, შეკ ვე თის გა ფორ მე ბის გვერ დი) 

გა მოშ ვე ბის პრო ცე სის წარ მ მარ თ ვე ლად 

იქ ცა. მთე ლი მსოფ ლი ოს პროგ რა მის ტებ მა 

მის თ ვის კო დის ძა ლი ან მცი რე ზო მის მო-

ნაკ ვე თე ბი ისე და წე რეს, რომ ამის შე სა ხებ 

არც კი იცოდ ნენ ან ისე, რომ სა ბო ლოო 

პრო დუქ ტი არ აინ ტე რე სებ დათ. „ისინი უბ-

რა ლოდ ბორ ბალს ხე ლახ ლა იგო ნებ დ ნენ, 

– ამ ბობს ჰილ ფერ გი უ სო ნი, PayPal-ის მთა-

ვა რი პრო დუქ ტის მე ნე ჯე რი. – ყო ველ თ ვის, 

რო ცა კი რა მეს შეც ვ ლი დი, ეს სხვა დას ხ ვა 

დროს 30-ჯერ უნ და გა გე კე თე ბი ნა. ეს იყო 

თავ ბ რუ დამ ხ ვე ვი ტექ ნი კუ რი ვალ დე ბუ ლე-

ბა“. რამ დე ნი მე დღის მა გივ რად, 

თით ქ მის ორი თვე დას ჭირ და 

ახა ლი სერ ვე რის და ყე ნე ბას 

და და ახ ლო ე ბით 70-დღე 

მთა ვარ გვერ დ ზე ტექ ს ტის 

შეც ვ ლას. „ძველი ფორ-

მა ტით მო მუ შა ვე ბევ რ მა 

პრო ფე სი ო ნალ მა ტექ ნი-

კურ მა სპე ცი ა ლის ტ მა და-

ტო ვა სა მუ შა ო, – ამ ბობს 

მარ კუ სი. – თუ Google-სა 

და PayPal-ს შო რის არ ჩე ვა ნის 

გა კე თე ბის შე საძ ლებ ლო ბა გექ-

ნე ბო და, რა თქმა უნ და, მათ გან 

პირ ველს აირ ჩევ დი“.

ვებ გ ვერდს დი ზა ი ნი ძალ ზე ტლან ქი 

ჰქონ და (ვებგვერდი თა ვის მომ ხ მა რებ-

უნდა გამოეყონ თუ არა 
ერთმანეთს PAYPAl-ი და eBAY?
ყველა სხვა ურთიერთობის მსგავსად, ამ 
შემთხვევაშიც ყველას თავისი აზრი აქვს.
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„PayPal-ი 
მარ გა ლი-
ტი ა, eBay კი 
ფა რავს მის 
ფა სე უ ლო ბას“.
კარლ იკანი

„უაზრობაა, 
რო დე საც გლო-
ბა ლუ რი გა დახ-
დე ბის სის ტე მა 
სა ა უქ ცი ო ნო 
ვებ გ ვერ დის 
ფი ლი ა ლი ა. 
ეს და ახ ლო ე-
ბით იმას ჰგავს, 
Target-ი რომ 
Visa-ს ეკუთ ვ-
ნო დეს ან რა ღაც 
ამის მსგავსს“.
ელონ მასკი

„Ebay-მ დააჩქარა და 
გააძლიერა PayPal-ის 
წარმატება, საშუალება 

მისცა მას, რომ 
ყოფილიყო უფრო 

აგრესიული, გამბედავი 
და უფრო მეტი 

რისკით ემოქმედა, 
ვიდრე ამას ცალკე 

ყოფნის შემთხვევაში 
შეძლებდა“.

ჯონ დონაჰიუ

„ჩვენ უფ რო სწრა-
ფად ვიზ რ დე ბით ამ 
კონ ფი გუ რა ცი ა ში, 
ვიდ რე სხვა რო მე-

ლი მე ში“.
დე ვიდ მარ კუ სი

„PayPal-თვის სა შუ ა-
ლე ბა რომ მი ე ცათ, სა-
კუ თარ ბედ ზე თა ვად 
ეზ რუ ნა, არ სე ბობს 
ნა ბი ჯე ბი, რო მელ თა 
გა დად გ მის შემ თხ-
ვე ვა ში ის შეძ ლებ და 
მსოფ ლი ოს უმ ს ხ ვი ლე-
სი ფი ნან სუ რი კომ პა ნია 
გამ ხ და რი ყო“.
დევიდ საქსი 
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ლებს ისევ შაბ ლო ნუ რი ში ნა არ სის ფო ტო თი 

ესალ მე ბო და, რო მელ ზეც ქა ლი და მა მა კა ცი 

ერ თ მა ნეთს კოც ნიდ ნენ. ეს ფო ტო მხო ლოდ 

ორი წლის წინ შე იც ვა ლა) და მომ ხ მა რე ბელ-

თა სერ ვი სი ცუ დი ხა რის ხის იყო. „ისეთი 

შთა ბეჭ დი ლე ბა იქ მ ნე ბო და, თით ქოს, 

ვებ გ ვერ დის ერ თა დერთ მი ზანს კომ პა ნი-

ის გა ნად გუ რე ბა წარ მო ად გენ და, – ამ ბობს 

eBay-ის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი ჯონ დო-

ნა ჰიუ ისე თი თავ შე კა ვე ბით, რო გო რიც მხო-

ლოდ ყო ფი ლი მარ თ ვის კონ სულ ტან ტის-

თ ვის შე იძ ლე ბა იყოს და მა ხა სი ა თე ბე ლი. 

–აუცი ლე ბე ლი იყო ჩვე ნი მომ ხ მა რებ ლე ბი სა 

და დი დი გა სავ ლის მქო ნე პრო დუქ ტე ბის 

გა ნახ ლე ბა და გა ცოცხ ლე ბა“. 

დო ნა ჰი უს თ ვის და PayPal-ის ყო ფი ლი 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლის თ ვის, სკოტ თომ პ სო ნის-

თ ვის გლო ბა ლურ მა ზრდამ უპი რა ტე სო ბა 

მო ი პო ვა Square-ის მსგავ სი სტარ ტა პე ბის 

ინო ვა ცი უ რი პრო დუქ ტე ბის დევ ნის პრო ცეს-

ზე. „რა ჯობს, გქონ დეთ დი დი, გლო ბა ლუ-

რი გა დახ დის სის ტე მა, რო მე ლიც ფარ თო 

მას შ ტა ბე ბით მუ შა ობს, თუ ფო კუ სი რე ბა 

მო ახ დი ნოთ ში ნა ურ სის ტე მა ზე აიფონ ზე 

მი მაგ რე ბუ ლი მოწყო ბი ლო ბის თ ვის, რო-

მე ლიც გან საზღ ვ რუ ლია ძა ლი ან პა ტა რა, 

ძი რი თა დად ინ ტერ ნე ტის გა რეთ მოღ ვა წე 

გამ ყიდ ვე ლის თ ვის?“ – კითხუ ლობს თომ პ-

სო ნი. – ძნე ლია ამა ზე კა მა თი. ერ თა დერ თი 

გზა, რო მე ლიც სწორ პა სუ ხამ დე მი გიყ ვანთ 

ისა ა, რომ უკან გა ი ხე დოთ და გა იხ სე ნოთ, 

რა ხდე ბო და ათი წლის წი ნათ“. თომ პ სო-

ნის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის დროს PayPal-ის 

შე მო სა ვა ლი ორ ჯერ და მე ტად გა ი ზარ და 

– 1,9 მი ლი არ დი დო ლა რი დან 4,4 მი ლი არდ 

დო ლარს მი აღ წი ა. 

თუმ ცა, რაც შე ე ხე ბა იკანს, მის თ ვის 

PayPal-ი ყო ველ თ ვის მხო ლოდ წინ წამ ყ ვა ნი 

ტალ ღა იყო. „არა მგო ნი ა, eBay კარ გად მარ-

თუ ლი კომ პა ნია იყოს. რო დე საც ინ ტე რე სის 

ახა ლი ტალ ღა იწყე ბა ხოლ მე, ყვე ლა ფე რი 

კარ გად მი დის. შე ა და რეთ eBay Amazon-ს. 

PayPal-ი მარ გა ლი ტი ა, რომ ლის ფა სე უ ლო ბა-

საც eBay მა ლავს. „მაშინ, რო დე საც eBay-ის 

აქ ცი ე ბის ფა სი 80%-ით გა ი ზარ და, მას 

შემ დეგ, რაც კომ პა ნი ას დო ნა ჰიუ ჩა უდ გა სა-

თა ვე ში, 2008 წლის მარ ტი დან, იმა ვე დრო ის 

გან მავ ლო ბა ში Amazon-ის აქ ცი ე ბის ფა სი 

400%-ით გა ი ზარ და; Visa-ს და MasterCard-

ის აქ ცი ე ბის ღი რე ბუ ლე ბის ზრდამ კი 245% 

შე ად გი ნა. 

eBay-ის ახა ლი მტრო ბა კი დევ უფ რო 

არ თუ ლებს PayPal-ის მო ნა წი ლე ო ბით ტექ-

ნო ლო გი ე ბის ყვე ლა ზე სა შიშ გი გან ტებ თან 

მიმ დი ნა რე ომს. Google-მა გა მო უშ ვა ახა ლი 

პრო დუქ ტი, ციფ რუ ლი სა ფუ ლე მი სი, თით-

ქ მის მი ლი არ დი, ან დ რო ი დის მომ ხ მა რებ-

ლის თ ვის და ხე ლი მო ა წე რა კონ ტ რაქტს 

MasterCard-თან, რაც მას მი ლი ო ნო ბით 

მა ღა ზი ას თან კავ ში რის დამ ყა რე ბის სა შუ ა-

ლე ბას მის ცემს. Apple-მა შეძ ლო სა კუ თა რი 

მა ღა ზი ე ბის ლა ბო რა ტო რი ე ბად გა მო ყე ნე-

ბა. Apple-ის მეს ვე უ რე ბი ფიქ რო ბენ, რომ 

შე უძ ლი ათ iTunes-ის და ახ ლო ე ბით 600 

მი ლი ო ნი კლი ენ ტი ოფ ლა ინ მომ სა ხუ რე ბის 

მომ ხ მა რებ ლად აქ ცი ონ; მათ ასე ვე აზ რად 

მო უ ვი დათ, რომ iPhone 5-თვის დი დი თი თის 

ანა ბეჭ დის წამ კითხ ვე ლი და ე მა ტე ბი ნათ, 

საკ რე დი ტო ბა რა თე ბის ხელ მო წე რე ბის 

ჩა სა ნაც ვ ლებ ლად. Amazon-მა ახ ლა ხან 

გა ნაცხა და, რომ ის Kindle-ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 

გა დახ დის სის ტე მის შე მუ შა ვე ბა ზე მუ შა ობს 

იმი სათ ვის, რომ 230 მი ლი ონ მომ ხ მა-

რე ბელს სა შუ ა ლე ბა მის ცეს, ერ თ მა ნეთს 

ფუ ლი გა უგ ზავ ნონ და მა ღა ზი ებ ში ნა ყი დი 

სა ქონ ლის თ ვის ან გა რიშ ს წო რე ბა ჩე კით 

გა ნა ხორ ცი ე ლონ. 

ყვე ლა ზე მე ტად იმედ გა მაც რუ ე ბე ლი 

pAypAL
და დე ბი თი მხა რე ე-
ბი: საკ რე დი ტო ბა რა თე-

ბის შემ დეგ სა უ კე თე სო 

ონ ლა ინ გა დახ დე ბის არ-

ჩე ვა ნი. ის 193 ქვე ყა ნა ში, 

26 ვა ლუ ტა ში, მიმ დი ნა რე 

სა ბან კო ან გა რი შებ საც 

უკავ შირ დე ბა. 

უარ ყო ფი თი მხა რე-
ე ბი: და მო კი დე ბუ ლია 

სხვა ადა მი ა ნე ბის ტექ ნი-

კურ უზ რუნ ველ ყო ფა ზე. 

ყველ გან საყ ვა რე ლი 

ბრენ დი არ არის. 

გლო ბა ლუ რი დო მი-
ნი რე ბის კო ე ფი ცი ენ-
ტი: 5-1

AMAzon
და  დე  ბი  თი მხა -
რე  ე  ბი: 230 მი ლი ო ნი 

აქ ტი უ რი ან გა რი ში. 

დო მი ნი რებს ონ ლა ინ შო-

პინ გ ში. ფლობს ძა ლი ან 

დი დი რა ო დე ნო ბის მო-

ნა ცე მებს და ნა ხარ ჯე ბის 

შე სა ხებ. ჯეფ ბე ზო სი. 

უარ   ყო  ფი  თი მხა -
რე  ე  ბი: სა ცა ლო მო ვაჭ-

რე ებს არც ისე ძა ლი ან 

უყ ვართ AMAzON-ი. არ 

არ სე ბობს პრო დუქ ტი ან 

AMA¬zON-ის ტე ლე ფო ნი 

– ჯერ ჯე რო ბით.

კო ე ფი ცი ენ ტი: 8-1

squAre
და  დე  ბი  თი მხა  რე  ე -
ბი: მო ხერ ხე ბუ ლი ყიდ-

ვა და ან გა რიშ ს წო რე ბა 

მცი რე მო ვაჭ რე ე ბის თ ვის 

სტარ ტა პის სიჩ ქა რით 

იზ რ დე ბა. მა ღა ლი გა-

ნახ ლე ბის ფაქ ტო რი, ჯეკ 

დორ სის ხელ მ ძღ ვა ნე-

ლო ბით.

უარ   ყო  ფი  თი მხა -
რე  ე  ბი: მო ხერ ხე ბუ ლი 

ყიდ ვა და ან გა რიშ ს წო-

რე ბა მცი რე მო ვაჭ რე-

ე ბის თ ვის სტარ ტა პის 

სიჩ ქა რით იზ რ დე ბა. 

მა ღა ლი გა ნახ ლე ბის 

ფაქ ტო რი, ჯეკ დორ სის 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით.

კო ე ფი ცი ენ ტი: 12-1

AppLe
და  დე  ბი  თი მხა -
რე  ე  ბი: 600 მი ლი ო ნი 

საკ რე დი ტო ბა რა თი 

საქ მე ში. თი თის ანა-

ბეჭ დის წამ კითხ ვე ლით 

აღ ჭურ ვი ლი IPHONE 5-ის 

ერ თ გუ ლი ფა ნე ბი.

უარ   ყო  ფი  თი მხა -
რე  ე  ბი: ჯერ არ აქვს 

პრო დუქ ტი. ალ ბათ 

არა სო დეს ექ ნე ბა ან დ-

რო იდ ზე. არა აქვს ცოდ ნა 

ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე-

ბის სფე რო ში. 

კო ე ფი ცი ენ ტი: 6-1

googLe
და  დე  ბი  თი მხა -
რე  ე  ბი: 1 მი ლი არ დი 

ან დ რო ი დის ტე ლე ფო ნი. 

მსხვი ლი პარ ტ ნი ო რე ბი 

და ღრმა ჯი ბე ე ბი.

უარ   ყო  ფი  თი მხა  რე -
ე  ბი: ოდეს მე უხ მა რი ათ 

GOOGLE-ის სა ფუ ლე? 

(დიახაც). შე უძ ლე ბე-

ლია IOS-ის გა მო ყე ნე ბა 

რე ა ლურ სამ ყა რო ში. 

გა დახ დე ბი მი სი მთა ვა რი 

სფე რო არ არის (მაგრამ 

არც რო ბო ტი მან ქა-

ნე ბი ა).

კო ე ფი ცი ენ ტი: 7-1

visA
და  დე  ბი  თი მხა  რე -
ე  ბი: ყვე ლა ზე დი დი 

ქსე ლი – 2013 წელს 

მი ღე ბუ ლი აქვს 4,4 ტრი-

ლი ო ნი დო ლა რი ყიდ ვით 

და 74,2 მი ლი არ დი ტრან-

ზაქ ცი ე ბით.

უარ   ყო  ფი  თი მხა -
რე  ე  ბი: არა აქვს 

პირ და პი რი კავ ში რი 

მომ ხ მა რებ ლებ თან. 

იძუ ლე ბუ ლია იმუ შა ოს 

ბან კე ბის მეშ ვე ო ბით. 

მი სი V.ME PAYPAL-ის 

კლო ნი ა. 

კო ე ფი ცი ენ ტი: 4-5

MAsterCArd
და  დე  ბი  თი მხა  რე  ე  ბი: 
თვით გა მოცხა დე ბუ ლი უს წ-

რა ფე სი ქსე ლი – მი ღე ბუ ლი 

აქვს 3 ტრი ლი ო ნი დო ლა რი 

ყიდ ვე ბით და 45,5 მი ლი არ-

დი ტრან ზაქ ცი ა.

უარ   ყო  ფი  თი მხა  რე -
ე  ბი: იხი ლეთ VISA, ეს კი 

მას ზე პა ტა რა ა.

კო ე ფი ცი ენ ტი: 1-1

ვის აბარია თქვენი მობილური საფულე?
საცალო ვაჭრობის მილიარდები თამაშშია. საკრედიტო ბარათების მესვეურები არ წააგებენ, მაგრამ ვინ მოიგებს? 
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PayPal-თვის Square-ის წინ ს ვ ლა ა, რო მელ-

საც მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი გი გან ტის თ ვის 

და მა ხა სი ა თე ბე ლი არც ერ თი უპი რა ტე სო ბა 

არ გა აჩ ნი ა, მაგ რამ მა ინც შე იქ მ ნა პლატ-

ფორ მა ნუ ლი დან, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა მო-

ბი ლუ რი გა დახ დე ბის სტან დარ ტი გახ დეს. 

„განცვიფრებული ვარ, რომ PayPal-ს ჯერ 

არ ჰქო ნია რა ი მე ამის მაგ ვა რი“, – ამ ბობს 

მარ კუ სი, რო მე ლიც ორი წლის წინ გახ და 

eBay-ის კუთ ვ ნი ლი კომ პა ნი ის პრე ზი დენ-

ტი. PayPal-ის ყო ფი ლი მთა ვა რი ოპე რა ტი-

უ ლი დი რექ ტო რი დე ვიდ სტარ კი ამ ბობს: 

„PayPal-თვის სა შუ ა ლე ბა რომ მი ე ცათ, 

სა კუ თარ ბედ ზე თვი თონ ვე ეზ რუ ნა, შე ეძ ლო 

მსოფ ლი ო ში უდი დე სი ფი ნან სუ რი კომ პა ნია 

გამ ხ და რი ყო“. მაგ რამ ის ჯერ კარ გად უნ და 

მო ემ ზა დოს ამი სათ ვის. 

ის ამ ორომ ტ რი ალ ში შემ თხ ვე ვით მოხ ვ-

და. 2011 წლის აგ ვის ტომ დე დე ვიდ მარ კუ სი 

სე რი უ ლი მე წარ მე გახ ლ დათ, რო მელ საც 

თა ვის დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში 250 თა ნამ შ რო-

მელ ზე მე ტი არ ჰყო ლი ა. მე სა მე ცდა ზე მას 

ძა ლი ან გა უ მარ თ ლა მო ბი ლუ რი გა დახ დის 

კომ პა ნია Zong-თან და კავ ში რე ბით, რო დე-

საც მან ის PayPal-ს 240 მი ლი ონ დო ლა რად 

მიჰ ყი და ნაღ დი ფუ ლა დი ან გა რიშ ს წო რე-

ბით. მარ კუსს აღარ ჰქონ და იქ მუ შა ო ბის 

ვალ დე ბუ ლე ბა. ის ადას ტუ რებს, რომ მის 

კუთ ვ ნი ლე ბა ში იყო Zong-ის დი დი წი ლი, მაგ-

რამ თომ პ სონ მა, რო მელ მაც იცო და, თუ რა 

გა მო უ ვალ მდგო მა რე ო ბა ში იმ ყო ფე ბოდ ნენ 

პრო დუქ ტის მხა რეს თან და კავ ში რე ბით, 

სთხო ვა მას, რომ PayPal-ის მო ბი ლუ რი გან-

ყო ფი ლე ბის მარ თ ვა თა ვის თავ ზე აეღო. 

ამ გა მოწ ვე ვამ და ა ინ ტე რე სა მარ კუ სი. 

პა რიზ ში და ბა დე ბუ ლი და ჟე ნე ვა ში, მდი დარ 

ოჯახ ში გაზ რ დი ლი (ბაბუამისი წარ მა ტე-

ბუ ლი მე წარ მე იყო), რვა წლის ასა კის თ ვის 

საკ მა რი სად გან ვი თა რე ბუ ლი კომ პი უ ტე-

რუ ლი ფა ნა ტი გახ ლ დათ, შემ დ გომ ში კი 

თა ვი სი Mac 512K-ით თა მა შე ბის პროგ რა-

მი რე ბას ახ დენ და. ის ჟე ნე ვის უნი ვერ სი-

ტეტ ში სწავ ლობ და, სა ნამ ბა ბუ ას ფა სი ა ნი 

ქა ღალ დე ბით თა მა ში კრა ხით არ დას რულ-

და „ბერლინის კედ ლის“ და ცე მის შემ დეგ, 

რა მაც ოჯა ხი მძი მე ფი ნან სურ მდგო მა რე ო-

ბა ში ჩა აგ დო. „საშინელი დრო იყო, – ამ ბობს 

მარ კუ სი, რო მელ მაც სწავ ლა მი ა ტო ვა და 

ოჯა ხის და სახ მა რებ ლად ბან კ ში და იწყო მუ-

შა ო ბა. – მაგ რამ ეს, ალ ბათ, სა უ კე თე სო რამ 

იყო, რაც კი ოდეს მე თავს გა დამ ხ დე ნი ა“. 

 ამას იმი ტომ ამ ბობს, რომ ბან კ ში მუ შა-

ო ბა იმის გაც ნო ბი ე რე ბა ში და ეხ მა რა, რომ 

კომ პა ნი ე ბის შექ მ ნა უკე თე სი საქ მე იყო, 

ვიდ რე მათ თ ვის სა ბან კო მომ სა ხუ რე ბის 

გა წე ვა. რო დე საც შვე ი ცა რი ამ ტე ლე კო მის 

ინ დუს ტ რი ის ლი ბე რა ლი ზა ცია მო ახ დი ნა, 

მარ კუს მა თა ვი სი პირ ვე ლი კომ პა ნია გახ ს-

ნა, რო მე ლიც შვე ი ცა რი ა ში, სი დი დით მე სა-

მე ფიქ სი რე ბუ ლი ხა ზის გა დამ ტან ში ჩარ თო 

და 2000 წელს Atlanta’s World Access-ს 

მიჰ ყი და აქ ცი ებ ში, და ახ ლო ე ბით 50 მი ლი-

ონ დო ლა რად. 27 წლის მარ კუ სი უკ ვე 10 

მი ლი ო ნი დო ლა რის მფლო ბე ლი იყო – ფა სი-

ა ნი ქა ღალ დე ბით. შემ დეგ ინ ტერ ნეტ ბუშ ტ მა 

კრა ხი გა ნი ცა და, World Access-ი გა კოტ რ და 

და მარ კუ სის სიმ დიდ რეც თან წა ი ღო. 

მარ კუს მა გა მო იგ ლო ვა და ნა კარ გი 

და ახა ლი კომ პა ნი ა, Echovox-ი, შექ მ ნა, 

რო მე ლიც ხმის ამომ ც ნობ პროგ რა მულ 

უზ რუნ ველ ყო ფას აწარ მო ებ და ფი ჭუ რი 

ტე ლე ფო ნე ბის თ ვის (მაგალითად, Siri ძველ-

მო დუ რი Nokia-ს ფირ მის ტე ლე ფო ნე ბის თ-

ვის). კომ პა ნი ამ ვერ გა ა მარ თ ლა, ამი ტომ 

ის გა და ერ თო ტექ ს ტურ მარ კე ტინ გ სა და 

შოუ American Idol-ის („ამერიკული კერ პი“) 

ევ რო პუ ლი ვერ სი ის თ ვის ხმის მი ცე მის სის-

ტე მის მარ თ ვა ზე. იმ დრო ი სათ ვის Zynga-ს 

მსგავ სი სო ცი ა ლუ რი თა მა შის კომ პა ნი ე ბის 

აპ ლი კა ცი ე ბი ინ თე ბო და სმარ ტ ფო ნებ ში, 

მაგ რამ სა კუ თა რი საკ რე დი ტო ბა რა თის 

ინ ფორ მა ცი ის შეყ ვა ნა 1$-ზე ნაკ ლე ბი თან-

ხის და სა ხარ ჯად Farmville cow-ზე არა ვის 

სურ და. მარ კუს მა შექ მ ნა Echovox-ის ფი ლი-

ა ლი, რო მელ საც Zong-ი უწო და. ეს კომ პა ნია 

სა შუ ა ლე ბას აძ ლევ და მო თა მა შე ებს, რომ 

იაფ ფა სი ა ნი ვირ ტუ ა ლუ რი სა ქო ნე ლი შე ე ძი-

ნათ მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბის ან გა რი შებ ზე 

არ სე ბუ ლი თან ხე ბი დან. 2008 წლის აპ რილ-

ში მან მთე ლი მი სი ოჯა ხი სან - ფ რან ცის კოს-

თან მდე ბა რე Bay Area-ში გა და იყ ვა ნა და 

ბიზ ნე სის აწყო ბას შე უდ გა. სა მი წლის შემ დ-

გომ PayPal-მა მი სი კომ პა ნია Zong-ი შე ი ძი ნა 

და მარ კუ სი უეც რად მო ბი ლუ რი კომ პა ნი ის 

მმარ თ ვე ლის თა ნამ დე ბო ბა ზე აღ მოჩ ნ და.

ოფის ში ის პირ ვე ლი ვე დღი დან შე უდ გა 

Square-kill¬er-ის შექ მ ნას, რო მელ საც ახ ლა 

PayPal Here ჰქვი ა. ის სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს 

მცი რე სა ვაჭ რო ობი ექ ტებს, მი ი ღონ საკ რე-

დი ტო ბა რა თი ტე ლე ფო ნის ან ტაბ ლე ტის 

გა მო ყე ნე ბით. მის გა მო გო ნე ბას შვი დი 

თვე დას ჭირ და. „გულწრფელად ვამ ბობ, ეს 

ალ ბათ პირ ვე ლი დი დი პრო დუქ ტი იყო, რაც 

PayPal-ს შე უქ მ ნია წლე ბის გან მავ ლო ბა ში“, – 

ამ ბობს მარ კუ სი. 

თით ქ მის იმავ დ რო უ ლად თომ პ სო ნი 

გა და ვი და Yahoo-ს მმარ თ ვე ლად (ის მა ლე ვე 

და ითხო ვეს სამ სა ხუ რი დან, რო დე საც აღ-

მო ა ჩი ნეს, რომ მის რე ზი უ მე ში აღ ნიშ ნუ ლი 

კომ პი უ ტე რუ ლი მეც ნი ე რის დიპ ლო მი სი ნამ-

დ ვი ლე ში არ არ სე ბობ და). eBay-ის ხელ მ ძღ-

ვა ნე ლი დო ნა ჰიუ თომ პ სო ნის შემ ც ვ ლელს 

სა მი თვის გან მავ ლო ბა ში ეძებ და. „ერთი 

წა მი თაც კი არ და მიშ ვი ა, რომ ისი ნი ჩემ თ-

ვის სამ სა ხუ რის მო ცე მას იფიქ რებ დ ნენ“, 

– ამ ბობს მარ კუ სი. სა ბო ლო ოდ დო ნა ჰი უმ 

სამ სა ხუ რი შეს თა ვა ზა: „Mobile-ი მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი პლატ ფორ მა იყო მი მარ თუ ლე ბის 

შე საც ვ ლე ლად. პრო დუქ ტის შექ მ ნის მარ თ-

ლაც ძლი ე რი უნა რე ბი სა და მომ ხ მა რებ ლუ-

რი ინ ს ტინ ქ ტე ბის მქო ნე პრო ფე სი ო ნა ლი 

გვჭირ დე ბო და“. 

მარ კუ სი ყოყ მა ნობ და: „სტარტაპებში 

ვი რი ვით მუ შა ობ, მაგ რამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას 

ყო ველ თ ვის შენ თვი თონ იღებ... აქ კი ჩე მი 

სა მუ შაო გრა ფი კის ყო ვე ლი წუ თი გა წე რი ლი 

უნ და ყო ფი ლი ყო. უფ რო მე ტი მოგ ზა უ რო ბა 

მო მი წევ და და, შე სა ბა მი სად, უფ რო ნაკ ლე-

ბად შევ ძ ლებ დი ჩე მი ცო ლი სა და შვი ლე ბის 

ნახ ვას. სა კუ თარ თავს კითხ ვას ვუს ვამ დი: 

ნუ თუ მარ თ ლა მინ და ეს?“ იმ ღა მეს მან და 

დო ნა ჰი უმ გა დაწყ ვი ტეს და ე ლი ათ და თან 

მი სი რო ლის შე სა ხებ ესა უბ რათ. და ლე ვა 

სა დილ ში გა და ი ზარ და პორ ტო ლა- ვე ლი ში 

მდე ბა რე კო მერ ცი ულ ცენ ტ რ ში, რა საც უფ რო 

მე ტი სას მე ლი მოჰ ყ ვა. დო ნა ჰიუ ცდი ლობ და 

და ერ წ მუ ნე ბი ნა მარ კუ სი, მი ე ღო მი სი წი ნა-

და დე ბა. მარ კუს მა უთხ რა დო ნა ჰი უს, რომ 

სამ სა ხურ ზე და თან ხ მე ბის შემ თხ ვე ვა ში, მას 

დას ჭირ დე ბო და უფ ლე ბა მო სი ლე ბა იმი სათ-

ვის, რომ კომ პა ნია „თავიდან ფე ხე ბამ დე“ 
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შე ეც ვა ლა. დო ნა ჰი უმ და არ წ მუ ნა მარ კუ სი, 

რომ ეს პრობ ლე მას არ წარ მო ად გენ და და 

ის არ გუ მენ ტი მო უყ ვა ნა, რომ სტა ტუს - კ ვოს 

სურ ვი ლის შემ თხ ვე ვა ში ამ თა ნამ დე ბო ბას 

ვინ მე უფ რო ტრა დი ცი უ ლი სტი ლის მქო ნეს 

შეს თა ვა ზებ და. 

ასე რომ მარ კუ სი ამ ჟა მად იმ ეტაპ ზე 

იმ ყო ფე ბა, რო მელ საც „უჩინარ დიდ ცვლი-

ლე ბას“ უწო დებს. ის PayPal-ის რე ორ გა ნი-

ზა ცი ას ახორ ცი ე ლებს, სა ნამ შე მო სავ ლის 

ზრდა ჯერ კი დევ მა ღა ლი ა. მან მა შინ ვე გა-

ა უქ მა ცხრა ფუნ ქ ცი ო ნა ლუ რი ქვე და ნა ყო-

ფე ბი ა ნი სის ტე მა და უფ რო ადაპ ტი რე ბა დი 

პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის ინ ს ტ რუ-

მენ ტე ბის ნაკ რე ბი შექ მ ნა. PayPal-ში რე ორ-

გა ნი ზა ცი ის შე დე გად ინ ჟინ რე ბის მცი რე 

ჯგუ ფე ბი შე იქ მ ნა, რომ ლე ბიც პრო დუქ ტის 

თა ვი დან ბო ლომ დე შექ მ ნა ზე მუ შა ო ბენ. 

ამ ჯგუ ფე ბის სა თა ვე ში PayPal-მა Netflix-

დან, Google-დან, Amazon-დან და Box-დან 

ტექ ნო ლო გი უ რი სფე როს სე რი ო ზუ ლი და 

ნი ჭი ე რი პრო ფე სი ო ნა ლე ბი გა და ი ბი რა 

და იმავ დ რო უ ლად ნელ–ნე ლა სამ სა ხუ-

რი დან ითხოვს ინ ჟი ნერ თა გუნ დის ერთ 

მე სა მედს. 

მარ კუს მა PayPal-ის კულ ტუ რა თა ვის 

ფეს ვებს მა შინ და უბ რუ ნა, რო დე საც და-

იწყო 1 მი ლი არ დი დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის 

სტარ ტა პე ბის გა ყიდ ვა ისეთ სფე რო ებ ში, 

რომ ლებ საც სუსტ წერ ტი ლე ბად თვლი და 

და ამ გან ყო ფი ლე ბის უმაღ ლე სი პოს ტე-

ბის ისე თი პრო ფე სი ო ნა ლი მე წარ მე ე ბით 

და კომ პ ლექ ტე ბა, რო მელ თა უმ რავ ლე სო-

ბა, მის მსგავ სად, PayPal-ის მი ერ მა თი ვე 

სტარ ტა პე ბის შე ძე ნის გზით მოხ ვ დ ნენ. 

„უჩვეულოა მულ ტი ნა ცი ო ნა ლუ რი კომ-

პა ნი ის თ ვის, რომ მი სი კორ პო რა ცი უ ლი 

სტრა ტე გი ის უფ რო სი რუ სი ყმაწ ვი ლი ა, 

რო მელ საც არ გა აჩ ნია დიპ ლო მი ბიზ ნე სის 

დარ გ ში და არ სჯე რა სტრა ტე გი ის“, – ამ-

ბობს სტენ ჩუდ ნოვ ს კი, რომ ლის მო ნა ცემ-

თა კომ პა ნია IronPearl-ი PayPal-მა შარ შან 

გა ზაფხულ ზე შე ი ძი ნა. 

 „[2013 წელს] გა მო ვუშ ვით 28 სხვა დას-

ხ ვა და სა ხე ლე ბის პრო დუქ ტი. ერ თი წლით 

ად რე კი ფაქ ტობ რი ვად, ნო ლი“, – ამ ბობს 

მთა ვა რი პრო დუქ ტის მე ნე ჯე რი ჰილ ფერ-

გი უ სო ნი, რო მე ლიც მო ნა წი ლე ო ბას იღებ-

და Zong-ის შექ მ ნა ში. 

გა ნახ ლე ბუ ლი, უფ რო ჩქა რი PayPal-ის 

მი სია ახ ლა იმ დე ნად მარ ტი ვი ა, რამ დე ნა-

დაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი: ყვე ლა ტრან ზაქ ცი ის 

ცენ ტ რ ში, ყველ გან PayPal-ის სის ტე მა ა. ეს 

სის ტე მა პლატ ფორ მის გან და მო უ კი დე ბე-

ლი ა, იქ ნე ბა ეს ინ ტერ ნე ტის თუ ფი ზი კუ რი 

პლატ ფორ მა. 

 „ერთი შე კითხ ვა, რო მე ლიც კომ პა ნი-

ამ თა ვის თავს უნ და და უს ვას, შემ დეგ ში 

მდგო მა რე ობს: მი სი არარ სე ბო ბის შემ-

თხ ვე ვა ში, იქ ნე ბო და თუ არა სი ცა რი ე ლე 

ხალ ხის ცხოვ რე ბა ში? „ვისურვებდი, რომ 

ეს ასე ყო ფი ლი ყო, – ამ ბობს მარ კუ სი. – მა-

ღალ ტექ ნო ლო გი ურ კომ პა ნი ებ ში ბევ რი არ 

არის ასე თი, მხო ლოდ Google და Apple-ია 

და ეს არის სულ“. სამ წუ ხა როდ, მარ კუ სის-

თ ვის ეს კომ პა ნი ე ბია PayPal-ის ყვე ლა ზე 

მთა ვა რი კონ კუ რენ ტე ბი. 

თა ვის მხრივ, PayPal-ი რჩე ბა ინ ტერ-

ნეტ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი გა რი გე ბე ბის 

ყვე ლა ზე მძლავ რი სა შუ ა ლე ბა და მარ კუ სის 

მი ერ დე კემ ბერ ში 800 მი ლი ონ დო ლა რად 

შე ძე ნი ლი სტარ ტა პი, Braintree, კომ პა ნი-

ას ამ ბიზ ნეს ში მის მი ერ მო პო ვე ბუ ლი 

ტე რი ტო რი ის შე ნარ ჩუ ნე ბა ში და ეხ მა რე ბა: 

„ერთი დაწ კა პუ ნე ბით გა დახ დის“ ეს პროგ-

რა მა, რო მე ლიც მუ შა ობს მომ სა ხუ რე ბის 

ისეთ პო პუ ლა რულ კომ პა ნი ებ ში, რო გო-

რი ცაა Uber-ი, Fab.com-ი და HotelTonight-ი, 

ად ვი ლად და იაფად თავ ს დე ბა ნე ბის მი ერ 

მო ბი ლურ აპ ლი კა ცი ა ში. 

თუმ ცა რე ა ლუ რად არ სე ბუ ლი მა ღა-

ზი ე ბის ამ ახა ლი ტი პის მომ სა ხუ რე ბის 

მომ ხ მა რებ ლე ბად გა დაქ ცე ვა ის სფე რო ა, 

რომ ლის და პატ რო ნე ბის სურ ვი ლი და 

მცდე ლო ბა სხვა კომ პა ნი ებს უკ ვე გა მო უ-

ჩე ნი ათ. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ აქ 

ნაღ დი ფუ ლი თა და პლას ტი კუ რი ბა რა თე-

ბით ან გა რიშ ს წო რე ბის სის ტე მა კარ გად 

მუ შა ობს, გამ ყიდ ვე ლე ბი სა და მყიდ ვე ლე-

ბის თ ვის სა ჭი როა ძლი ე რი წა მა ხა ლი სე-

ბე ლი სტი მუ ლი რე ბა, რო მე ლიც თი თო ე ულ 

მათ განს ახა ლი გა დახ დის სის ტე მა ზე 

გა დას ვ ლას აიძუ ლებს – გან სა კუთ რე ბით 

მა შინ, რო დე საც ეს სის ტე მა ჯერ კი დევ 

არ არის მო თავ სე ბუ ლი მომ ხ მა რებ ლე ბის 

კომ პი უ ტე რულ მოწყო ბი ლო ბებ ში. 

მაგ რამ PayPal-ი მა ინც უფ რო კონ ცენ-

ტ რი რე ბუ ლია გამ ყიდ ვე ლებ ზე და თა ვი სი 

პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის ლი ცენ-

ზი რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ზე, სა ვაჭ რო 

წერ ტილ ში არ სე ბულ მოწყო ბი ლო ბებ ში 

მა თი გა მო ყე ნე ბის მიზ ნით, რა მაც მი ლი ონ-

ზე მე ტი არა ვირ ტუ ა ლუ რი მა ღა ზია უნ და 

მო იც ვას. ახ ლა PayPal-ით შე საძ ლე ბე ლია 

შე ძე ნი ლი სა ქონ ლის თ ვის ჩე კის მი ღე ბა 

მო ბი ლუ რის სა შუ ა ლე ბით ისეთ მა ღა ზი-

ებ ში, რო გო რი ცაა Home Depot-ი, Foot 

Locker-ი, Toys “R” Us-ი, Jamba Juice-ი და 

Dollar General-ი. მარ კუ სი იმე დოვ ნებს, რომ 

სა ცა ლო მო ვაჭ რე ე ბი თვი თონ მი აკ ვ ლე ვენ 

სა უ კე თე სო ხერხს იმი სათ ვის, რომ მათ მა 

მომ ხ მა რებ ლებ მა გა დახ დე ბის გან სა ხორ-

ცი ე ლებ ლად ტე ლე ფო ნე ბი გა მო ი ყე ნონ. 

ეს მა ღა ზი ე ბის თ ვის იქ ნე ბო და სა-

ლა რო ე ბის გა რე შე გა დახ დე ბი, რი გე ბის 

არარ სე ბო ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, პერ-

სო ნა ლი ზე ბუ ლი კუ პო ნე ბი და მყი სი ე რი 

კრე დი ტი. სხვა დას ხ ვა მა ღა ზი ას სხვა დას-

ხ ვა მა ხა სი ა თე ბე ლი სჭირ დე ბა და მარ კუ სი 

არც აპი რებს ისე თი პრო დუქ ტის წარ მო-

ე ბას, რო მე ლიც ყვე ლა ფერს მო ერ გე ბა. 

ზუს ტად Apple-სა და Google-ის მსგავ სად 

– რო გორც ისი ნი მო იქ ც ნენ აპ ლი კა ცი ებ-

თან და კავ ში რე ბით, მარ კუ სიც მიზ ნად 

ისა ხავს ოპე რა ტი უ ლი სის ტე მის შექ მ ნას 

მო ბი ლუ რი გა დახ დე ბის თ ვის და ამი ტომ 

ძი რი თად ქსელს, პროგ რა მებ სა და ტექ ნი-

კურ უზ რუნ ველ ყო ფას ქმნის, რაც სა ცა ლო 

მო ვაჭ რე ებ სა და პროგ რა მუ ლი უზ რუნ-

ველ ყო ფის დე ვე ლო პე რებს პრო დუქ ცი ის 

შექ მ ნის სა შუ ა ლე ბას მის ცემს. „ისეთივე 

პრო ცე სი უნ და გახ დეს, რო გო რიც დღეს 

გვაქვს ონ ლა ინ გა დახ დის დროს, – ამ ბობს 

მარ კუ სი. – ძა ლი ან სწრა ფად იყი დი იმას, 

რაც გსურს, მარ თ ლა ძა ლი ან სწრა ფად გა-

და იხ დი და გა მოხ ვალ და გამ ყიდ ველ საც 

მე ტი მო ნა ცე მე ბი ექ ნე ბა მყიდ ვე ლის შე სა-

ხებ, რაც მყიდ ვე ლის უკეთ მომ სა ხუ რე ბას 

უზ რუნ ველ ყოფს“.

იმი სათ ვის, რომ და ი ნა ხოთ, რამ დე-

ნად უკე თე სია – გან სა კუთ რე ბით PayPal-ის 
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– მო ბი ლუ რი ფუ ლი, მი ა კითხეთ Starbucks-

ის კა ფეს. ამ ყა ვის გამ ყიდ ვე ლი ქსე ლის 

მო ნა ცე მე ბით, თით ქ მის 10 მი ლი ო ნი მომ-

ხ მა რე ბე ლი ფულს მო ბი ლუ რი აპ ლი კა ცი ის 

სა შუ ა ლე ბით იხ დის – რო გორც PayPal-ის, 

ისე Square-ის გა მო ყე ნე ბით – რაც და ახ ლო-

ე ბით 5 მი ლი ო ნი ტრან ზაქ ციაა კვი რა ში. 

აპ ლი კა ცია სა შუ ა ლე ბას გაძ ლევთ, რომ 

ჩატ ვირ თოთ ფუ ლი თქვენს Starbucks-ის 

ან გა რიშ ზე, გა და ი ხა დოთ ტე ლე ფო ნით 

და ავ ტო მა ტუ რად შე აგ რო ვოთ პრე მი უ ლი 

ქუ ლე ბი. უფ რო მე ტი გა მო ყე ნე ბა უფ რო მეტ 

ბო ნუსს ნიშ ნავს – უფა სო საჭ მელს, უფა სო 

შევ სე ბა სა და უფა სო ციფ რულ მუ სი კას. 

ასე ვე შე გიძ ლი ათ მო ძებ ნოთ ღია მა ღა ზი ე-

ბის ად გილ მ დე ბა რე ო ბა, იპო ვოთ მე ნიუ და 

სა სა ჩუქ რე სას მე ლე ბი მე გობ რე ბის თ ვის. 

შე საძ ლოა ამ აპ ლი კა ცი ას გა დამ წყ ვე ტი 

მნიშ ვ ნე ლო ბა არა აქვს, მაგ რამ ის უფ რო 

მო ხერ ხე ბუ ლი ა, უფ რო მეტ ინ ფორ მა ცი ას 

და უფ რო მე ტი ფუ ლის და ზოგ ვის სა შუ ა ლე-

ბას იძ ლე ვა. PayPal-ის მეს ვე ურ თა აზ რით, 

ის საკ მა რი სად მო ხერ ხე ბუ ლია იმი სათ ვის, 

რომ თქვე ნი ციფ რუ ლი სა ფუ ლე იქო ნი ოთ. 

რაც შე ე ხე ბა ტექ ნი კურ უზ რუნ ველ ყო-

ფას, წელს, ცო ტა მოგ ვი ა ნე ბით, მარ კუ სი 

ახორ ცი ე ლებს Beacon-ის და ნერ გ ვას 

(არ შე გე შა ლოთ ის Apple-ის ანა ლო გი ურ 

iBeacon)-ში – იაფ ფა სი ა ნი, ასან თის კო-

ლო ფის ზო მის Bluetooth-იანი გა დამ ცე მი 

ხელ საწყო სი, რო მე ლიც თქვენს სმარ ტ-

ფონს მა ღა ზი ის გა დახ დის სის ტე მას თან 

აკავ ში რებს. PayPal-ის ახა ლი მო ბი ლუ რი 

სა ფუ ლის აპ ლი კა ცი ას თან ერ თად Beacon-ი 

სა შუ ა ლე ბას მოგ ცემთ, რომ საკ რე დი ტო 

ბა რა თის ან სა ბან კო ან გა რი შის სა შუ ა ლე-

ბით გა და ი ხა დოთ, გა მო ი ყე ნოთ კუ პო ნე ბი 

და შე აგ რო ვოთ ერ თ გუ ლე ბის ქუ ლე ბი ისე, 

რომ ტე ლე ფო ნი ჯი ბი დან არც კი ამო ი ღოთ. 

კულ ტუ რუ ლი პრობ ლე მე ბი მა ინც რჩე ბა. 

ში ნა გა ნად eBay ეჭ ვით უყუ რებს PayPal-ს, 

რად გან დო ნა ჰიუ ამ ტ კი ცებს, რომ eBay-

თან კავ ში რებ მა მის ცეს მას შე საძ ლებ ლო-

ბა, უფ რო აგ რე სი უ ლად ემოქ მე და. ბუ ნებ-

რი ვი სი ნერ გი ე ბი ქრე ბა – PayPal-ს, გა სუ ლი 

წლის ონ ლა ინ ტ რან ზაქ ცი ე ბი დან მი ღე ბუ ლი 

180 მი ლი არ დი დო ლა რი დან მხო ლოდ 30% 

მო დი ო და eBay-ზე, 2008 წლის 51%-თან 

შე და რე ბით. „ამ კომ პა ნი ა ში 13 000 კა ცი 

მუ შა ობს, სა დაც ყვე ლა ფერს ვცვლით და 

მთე ლი კულ ტუ რის გა ნახ ლე ბას ვა ხორ ცი-

ე ლებთ, – ამ ბობს მარ კუ სი. – ნამ დ ვი ლად 

სას ტი კი პრო ცე სი ა... დიდ კომ პა ნი ებ ში 

ყო ველ თ ვის აღ მოჩ ნ დე ბა ვინ მე, ვი საც 

რა ი მე მი ზე ზი აქვს, რომ რა მე არ გა ა კე თოს 

– სა კუ თა რი თა ვის და ზოგ ვა ძა ლი ან სამ წუ-

ხა რო და არა სა სი ა მოვ ნო ფაქ ტი ა“. 

ზუს ტად ეს გრძნო ბა – გარ და ამი სა, 

არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა, რო მე-

ლიც მზა დაა მის სა კუ თარ ჯი ბე ში მო სახ-

ვედ რად – ამოძ რა ვებს იკანს. საქ მე ის კი 

არ გახ ლავთ, რომ, მი სი აზ რით, PayPal-ი 

და მო უ კი დე ბე ლი უნ და იყოს; ის ამ ბობს, 

რომ უბ რა ლოდ უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბო და თუ 

eBay PayPal-ს ბუ ნებ რი ვად უფ რო შე სა ბა-

მის კომ პა ნი ას მიჰ ყიდ და, ისეთს, რო გო-

რი ცაა Visa. „იმავე სივ რ ცის კი დევ ერ თი 

გი გან ტი გა და იხ დი და უდი დეს გა სამ რ ჯე-

ლოს PayPal-ში“. 

მას კი და სხვა PayPal-ელები, 

(მაგალითად, საქ სი) ამ ჯო ბი ნებ დ ნენ, 

რომ მათ კომ პა ნი ას და მო უ კი დებ ლად 

ემუ შა ვა და ამ ტ კი ცე ბენ, რომ რო გორც კი 

მას გა ა თა ვი სუფ ლე ბენ, მი სი ღი რე ბუ ლე ბა 

სა ბო ლო ოდ 100 მი ლი არდ დო ლა რამ დე 

ავა (მის დღე ვან დელ ღი რე ბუ ლე ბას თან – 

და ახ ლო ე ბით 40 მი ლი არდ დო ლარ თან შე-

და რე ბით). „ან და ი ღუ პე ბა, ან გა მო ე ყო ფა, 

– ამ ბობს მას კი. – კარლ იკა ნიც კი ხე დავს 

ამას, ის კი ტექ ნო ლო გი ებ ში დი დად ვერ 

ერ კ ვე ვა“. 

მას კი რა ღა ცა ში მარ თა ლი ა. იკან მა, 

ცნო ბილ მა „ლუდიტმა“, ანუ ყო ველ გ ვა-

რი მე ქა ნი ზა ცი ი სა და ავ ტო მა ტი ზა ცი ის 

მტერ მა, შე საძ ლოა არ იცო დეს, ზუს ტად 

რო გორ მუ შა ობს PayPal-ი, მაგ რამ (ის ზო-

გა დად სა უბ რობს ამის შე სა ხებ და ისე თი 

ადა მი ა ნე ბი მოჰ ყავს მა გა ლი თად, რომ-

ლე ბიც ჯერ ჯე რო ბით იმე ი ლი თაც კი არ 

სარ გებ ლო ბენ) გრძნობს მის პო ტენ ცი ალს. 

PayPal-თვის ის კი არ უნ და იყოს უფ რო 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კითხ ვა, შე უძ ლია თუ არა 

იკანს სა ბო ლო ოდ მი აღ წი ოს მი სი eBay-გან 

გა მო ყო ფას, არა მედ მი სი მსგავ სი ხალ ხი 

თუ შეძ ლებს სა ბო ლო ოდ ასე თი სის ტე მის 

მი ღე ბა სა და გა მო ყე ნე ბას. 
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წყარო: IntERactIvE Data vIa FactSEt RESEaRch SyStEmS.
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სტრატეგიები
დავით ქუტიძე – დასაქმება

ბიზნესსექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა:
პოლიტიკურისპეკულაციებისთემა

გასულწელსსაქართველოს 

ეკო ნო მი კის ზრდის ტემ პი, წი ნა წლე ბის-

გან გან ს ხ ვა ვე ბით, კლე ბის ტენ დენ ცი ით 

გა მო ირ ჩე ო და. ბუ ნებ რი ვი ა, ეს მოვ ლე-

ნა სა ზო გა დო ე ბის დი დი ინ ტე რე სის 

სა განს წარ მო ად გენ და. სა პარ ლა მენ ტო 

ოპო ზი ცია („ნაციონალური მოძ რა ო ბა“) 

ეკო ნო მი კის ზრდის შე ფერ ხე ბის მთა ვარ 

მი ზე ზად მთავ რო ბის არას წორ პო ლი-

ტი კას ასა ხე ლებ და. არა სა ხარ ბი ე ლო 

ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის ერ თ -ერთ 

ინ დი კა ტო რად „ნაციონალური მოძ რა ო-

ბის“ წარ მო მად გენ ლებს ბიზ ნეს სექ ტორ-

ში და საქ მე ბულ თა რიცხ ვის მკვეთ რი 

შემ ცი რე ბა მოჰ ყავ დათ. და საქ მე ბულ თა 

რა ო დე ნო ბის თე მა დღის წეს რიგ ში, 

გან სა კუთ რე ბით მწვა ვედ, გა სუ ლი წლის 

ივ ნი სის შემ დეგ დად გა.

2013 წლის 4 ივ ნისს სა ქარ თ ვე ლოს 

სტა ტის ტი კის ეროვ ნულ მა სამ სა ხურ-

მა გა სუ ლი წლის პირ ვე ლი კვარ ტა ლის 

მი ხედ ვით, ბიზ ნეს სექ ტო რის მდგო მა რე-

ო ბის ამ სახ ვე ლი მო ნა ცე მე ბი გა მო აქ ვეყ-

ნა. სტა ტის ტი კის თა ნახ მად, 2013 წლის 

პირ ველ კვარ ტალ ში ბიზ ნეს სექ ტორ ში 

485 700 ადა მი ა ნი იყო და საქ მე ბუ ლი. მის 

წი ნა, ანუ 2012 წლის მე ოთხე კვარ ტალ ში 

და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბა 527 800-ს შე-

ად გენ და. იმ დრო ის თ ვის სა პარ ლა მენ ტო 

ოპო ზი ცია სწო რედ ამ მო ნა ცე მებს იშ ვე-

ლი ებ და და ამ ტ კი ცებ და, რომ „ქართული 

ოც ნე ბის“ ხე ლი სუფ ლე ბა ში მოს ვ ლი დან 

სულ რამ დე ნი მე თვე ში 42 000 სა მუ-

შაო ად გი ლი და ი კარ გა. ამის შე სა ხებ 

„ნაციონალურმა მოძ რა ო ბამ“ ოფი ცი ა ლუ-

რა დაც გა ნაცხა და. ოპო ზი ცი უ რი პარ ტია 

ამ მო ნა ცე მე ბის სა ფუძ ველ ზე უმუ შევ-

რო ბის სწრაფ ზრდა ზე მი უ თი თებ და და 

სი ტუ ა ცი ის გა მოს წო რე ბის 

მიზ ნით, მთავ რო ბას კონ კ რე-

ტულ რჩე ვებ საც სთა ვა ზობ და. 

უმუ შევ რო ბის ზრდის შე სა ხებ 

ოპო ზი ცი ის მხრი დან პარ ლა-

მენ ტ შიც არა ერ თი გან ცხა დე ბა 

გა კეთ და.

ოპო ზი ცი ის ბრალ დე ბებს 

ფი ნან ს თა მი ნის ტ რი ნო დარ 

ხა დუ რი თა ვი სი არ გუ მენ ტე ბით 

უპასუხებდა. ის ამ ტ კი ცებ და, 

რომ „ნაციონალური მოძ რა ო-

ბის“ წარ მო მად გენ ლე ბი მო ნა-

ცე მებს არას წო რად ადა რებ დ-

ნენ. ხა დუ რის თქმით, პირ ვე ლი 

და მე ოთხე კვარ ტა ლის მო ნა ცე-

მე ბის შე და რე ბა არა მარ თე ბუ-

ლი იყო და პირ ვე ლი კვარ ტა-

ლის მო ნა ცე მე ბი წი ნა წლის 

ანა ლო გი ურ კვარ ტალ თან უნ და 

შე და რე ბუ ლი ყო.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ „ნაციონალური 

მოძ რა ო ბის“ მი ერ გა მო ყე ნე ბულ შე და-

რე ბის მე თოდს არც „საქსტატში“ იზი ა-

რებ დ ნენ. „საქსტატის“ იმ დ რო ინ დე ლი 

აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი და სხვა 

წარ მო მად გენ ლე ბი აღ ნიშ ნავ დ ნენ, რომ 

მე ოთხე და პირ ვე ლი კვარ ტა ლე ბის შე და-

რე ბა მი ზან შე წო ნი ლი არ არის, რად გან 

მე-4 კვარ ტალ ში პიკს აღ წევს ბიზ ნე სის აქ-

ტი ვო ბა. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის მო სავ ლის 

აღე ბი სას იზ რ დე ბა ბრუნ ვა, ვაჭ რო ბა და 

და საქ მე ბა. ასე ვე დი დია მომ სა ხუ რე ბის 

სფე რო ში არ სე ბუ ლი აქ ტი ვო ბა. წი ნა სა-

ა ხალ წ ლო პე რი ოდ ში იზ რ დე ბა სა ცა ლო 

ვაჭ რო ბა. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია მშე-

ნებ ლო ბაც, რად გან სამ შე ნებ ლო პრო ექ-

ტე ბის დამ თავ რე ბა ძი რი თა დად სა ბი უ ჯე-

ტო წლის დას რუ ლე ბას ემ თხ ვე ვა. პირ ველ ფ
ო
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კვარ ტალ ში კი მსგავ სი აქ ტი ვო ბა არ არის 

არც სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში, არც ვაჭ რო-

ბა ში და არც მშე ნებ ლო ბა ში. „საქსტატის“ 

წარ მო მად გენ ლე ბის გან მარ ტე ბით, ამა 

თუ იმ კვარ ტა ლის წი ნა კვარ ტალ თან შე-

და რე ბა იმ შემ თხ ვე ვა შია შე საძ ლე ბე ლი, 

თუ მო ნა ცემ თა დათ ვ ლი სას ზე მო ჩა მოთ-

ვ ლი ლი, სე ზო ნუ რო ბას თან და კავ ში რე ბუ-

ლი, ფაქ ტო რე ბი გა მო ი რიცხე ბა. აღ სა-

ნიშ ნა ვი ა, რომ ამ ეტაპ ზე სა ქარ თ ვე ლოს 

სტა ტის ტი კის ეროვ ნულ სამ სა ხურს სე ზო-

ნუ რო ბის ცვა ლე ბა დო ბის გა მომ რიცხა ვი 

მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის მე თო დო ლო-

გია არ გა აჩ ნი ა. შე სა ბა მი სად, ამა თუ იმ 

კვარ ტა ლის წი ნა (ან ნე ბის მი ერ სხვა) 

კვარ ტალ თან შე და რე ბა ვერ ხერ ხ დე ბა 

და მო ცე მუ ლი კვარ ტა ლის შე და რე ბა მხო-

ლოდ წი ნა წლის იმა ვე კვარ ტალ თა ნაა 

შე საძ ლე ბე ლი. აქ ვე უნ და ით ქ ვას, რომ იმ 

შემ თხ ვე ვა ში, რო ცა მო ნა ცემ თა დათ ვ-

ლი სას სე ზო ნუ რო ბის ფაქ ტო რი გა მო-

რიცხუ ლი არ არის, კვარ ტა ლის წი ნა წლის 

ანა ლო გი ურ კვარ ტალ თან შე და რე ბა არა 

მხო ლოდ სა ქარ თ ვე ლო ში გვხვდე ბა. ამის 

სა ი ლუს ტ რა ცი ოდ გერ მა ნი ის მა გა ლი თის 

მოყ ვა ნაც შე იძ ლე ბა, რომ ლის სტა ტის ტი-

კის სამ სა ხუ რი და საქ მე ბულ თა რა ო დე-

ნო ბას, მარ თა ლი ა, ორი ვე მე თო დით 

ით ვ ლის, მაგ რამ „საქსტატის“ მსგავ სი 

მე თო დით დათ ვ ლი სას, ამა თუ იმ კვარ-

ტალს წი ნა წლის ანა ლო გი ურ კვარ ტალ-

თან ადა რებს.

თუ და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბას 

„საქსტატის“ მი ერ რე კო მენ დე ბუ ლი მე-

თო დის მი ხედ ვით (კონკრეტული კვარ ტა-

ლის წი ნა წლის ანა ლო გი ურ კვარ ტალ თან 

შე და რე ბა) და ვით ვ ლით, აღ მოჩ ნ დე ბა, 

რომ და საქ მე ბულ თა რიცხ ვი 2013 წლის 

პირ ველ ოთხ თვე ში, 2012 წლის ანა ლო გი-

ურ პე რი ოდ თან შე და რე ბით, არ შემ ცი რე-

ბუ ლა. უფ რო მე ტიც, ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი  

15 700–ით გა ი ზარ და.

 და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბის კლე ბა 

(მონაცემთა რე კო მენ დე ბუ ლი შე და რე ბის 

მი ხედ ვით) არც 2013 წლის მე ო რე კვარ-

ტალ ში შე ი ნიშ ნე ბო და. 2012 წლის მე ო რე 

კვარ ტალ თან შე და რე ბით და საქ მე ბულ თა 

რა ო დე ნო ბის მცი რე დი ზრდა (400 ადა-

მი ა ნი) მა ინც შე იმ ჩ ნე ო და. მი უ ხე და ვად 

ამი სა, „ნაციონალური მოძ რა ო ბა“, ასე ვე 

მა თი პარ ტი ის საპ რე ზი დენ ტო კან დი და-

ტი კვლავ აცხა დებ დ ნენ, რომ ქვე ყა ნა ში 

42 000 სა მუ შაო ად გი ლი და ი კარ გა.

2013 წლის 4 დე კემ ბერს ბიზ ნეს სექ-

ტორ ში მე სა მე კვარ ტალ ში და საქ მე-

ბულ თა რიცხ ვის ამ სახ ვე ლი სტა ტის ტი კა 

გა მოქ ვეყ ნ და. სტა ტის ტი კამ აჩ ვე ნა, რომ 

გა სუ ლი წლის მე სა მე კვარ ტალ ში 2012 

წლის ანა ლო გი ურ პე რი ოდ თან შე და რე-

ბით, და საქ მე ბულ თა რიცხ ვი 9 200-ით 

შემ ცირ და, რაც, სა ვა რა უ დოდ, გა სულ 

წელს და ფიქ სი რე ბუ ლი ეკო ნო მი კის 

ზრდის შე ფერ ხე ბუ ლი ტემ პის ლო გი კუ რი 

ეფექ ტი იყო.

ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი მო ნა ცე მე ბის 

გა მოქ ვეყ ნე ბას ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის 

საკ მა ოდ სა ინ ტე რე სო კო მენ ტა რი მოჰ ყ-

ვა. ნო დარ ხა დუ რი აცხა დებ და, რომ „2013 

წელს და ფიქ სი რე ბუ ლი შე ფერ ხე ბუ ლი 

ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მი უ ხე და ვად, წლის 

და საწყი სი დან მე სა მე კვარ ტა ლის ჩათ-

ვ ლით და ახ ლო ე ბით 30 ათა სი ახა ლი სა-

მუ შაო ად გი ლი შე იქ მ ნა, ანუ უმუ შევ რო ბა 

მცირ დე ბა“. ამ გან ცხა დე ბა ში მი ნის ტ რი, 

სა ვა რა უ დოდ, 2013 წლის პირ ვე ლი და მე-

სა მე კვარ ტა ლის მო ნა ცე მებს ადა რებ და, 

რად გან მსგავ სი შე და რე ბის შე დე გად მი-

280

280

2012
i კვარტალი

2012
i კვარტალი

2012
ii კვარტალი

2012
ii კვარტალი

2012
iii კვარტალი

2013
i კვარტალი

2012
iv კვარტალი

2013
ii კვარტალი

2013
i კვარტალი

320

320

360

360

400

400

440

440

480

480

520

520

560

560

470.0

470.0

503.1

503.1

516.6

485.7

527.8

503.5

485.7

ათ
ას

ი 
კა

ცი
ათ

ას
ი 

კა
ცი

ბიზნესსექტორში დასაქმებულთა რაოდენობის 
ცვლილება კვარტალების მიხედვით

ბიზნესსექტორში დასაქმებულთა რაოდენობის 
ცვლილება კვარტალების მიხედვით

წყარო: „საქსტატი“

წყარო: „საქსტატი“



60 | FORBES      აპრილი  2014        

forbes

სტრატეგიები - დასაქმება

ღე ბუ ლი რიცხ ვი (21,700) უფ რო ახ ლო საა 

ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის მი ერ და სა ხე ლე-

ბულ მო ნა ცემ თან (30,000). თუმ ცა, რო-

გორც უკ ვე გან ვ მარ ტეთ, ასე თი შე და რე ბა 

არას წო რი ა, რად გან „საქსტატის“ მი ერ 

დათ ვ ლი ლი მო ნა ცე მე ბი სე ზო ნუ რო ბის 

ფაქ ტორს ვერ გა მო რიცხავს და მსგავ სი 

შე და რე ბა ნაკ ლე ბად იძ ლე ვა რე ა ლუ რი 

სუ რა თის და ნახ ვის სა ფუძ ველს.

აქ ვე აუცი ლებ ლად უნ და აღი ნიშ ნოს, 

რომ მო ნა ცემ თა შე და რე ბის ამ მე თოდს 

(კონკრეტული კვარ ტა ლის წი ნა კვარ ტალ-

თან შე და რე ბა), თა ვად ნო დარ ხა დუ რი 

რამ დე ნი მე თვის წინ აქ ტი უ რად ეწი ნა-

აღ მ დე გე ბო და. იგი აცხა დებ და, რომ ამა 

თუ იმ კვარ ტა ლის შე და რე ბა მხო ლოდ 

წი ნა წლის ანა ლო გი ურ კვარ ტალ თან იყო 

შე საძ ლე ბე ლი. მის ამ არ გუ მენ ტ ზე ზე მოთ 

უკ ვე ვი სა უბ რეთ. თუმ ცა ამ ჯე რად იგი 

სხვაგ ვა რად მო იქ ცა და 2013 წლის მე სა მე 

კვარ ტალ ში ბიზ ნეს სექ ტორ ში და საქ მე-

ბულ თა რა ო დე ნო ბა პირ ვე ლი კვარ ტა ლის 

მო ნა ცე მებს შე ა და რა.

თა ვი დან ვე ცხა დი იყო, რომ ბო ლო 

ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში ბიზ ნეს სექ-

ტორ ში და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბის შე-

სა ხებ დას მულ კითხ ვებ სა და ბუნ დო ვან 

სი ტუ ა ცი ას ნა თელს 2013 წლის მე ოთხე 

კვარ ტა ლის მო ნა ცე მე ბი მოჰ ფენ და. აღ-

ნიშ ნუ ლი სტა ტის ტი კა მიმ დი ნა რე წლის 

6 მარტს გა მოქ ვეყ ნ და, რომ ლის მი ხედ-

ვი თაც 2013 წლის მე ოთხე კვარ ტალ ში 

519 ათა სი და საქ მე ბუ ლი აღი რიცხე ბო-

და, რაც 8 800-ით ჩა მორ ჩე ბა 2012 წლის 

იმა ვე მაჩ ვე ნე ბელს.

დღეს, ერ თ წ ლი ა ნი ურ თი ერ თ ბ რალ-

დე ბე ბის მოს მე ნის შემ დეგ, შეგ ვიძ ლია 

ვთქვათ, რომ ბიზ ნეს სექ ტორ ში და საქ-

მე ბულ თა რა ო დე ნო ბის რიცხ ვი მარ თ-

ლაც შემ ცირ და, თუმ ცა არა 42 ათა სით, 

რო გორც ამას სა პარ ლა მენ ტო ოპო ზი ცია 

აცხა დებ და. რო გორც ზე მოთ აღ ვ ნიშ ნეთ, 

2013 წლის მე სა მე კვარ ტალ ში და საქ მე-

ბულ თა რა ო დე ნო ბა 8 800-ით ნაკ ლე ბი 

იყო, ვიდ რე 2012 წლის იმა ვე პე რი ოდ ში. 

აქ ვე უნ და ით ქ ვას, რომ შე იძ ლე ბა ეს ციფ-

რი ას პ რო ცენ ტი ა ნი სი ზუს ტით არ ასა ხავს 

რე ა ლო ბას, თუმ ცა დღეს ჩვენ ხელთ არ-

სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი დან ყვე ლა ზე უფ რო 

ახ ლოს დგას სი ნამ დ ვი ლეს თან.

მარ ტ ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მო ნა ცე-

მი 2013 წელს და საქ მე ბულ თა სა შუ ა ლო 

რიცხ ვის გა მოთ ვ ლი სა და მი სი 2012 

წლის სა შუ ა ლო რა ო დე ნო ბას თან შე და-

რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა საც გვაძ ლევს. 

„საქსტატის“ სტა ტის ტი კა ზე დაყ რ დ ნო-

ბით, შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ 2013 წელს 

ბიზ ნეს სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა სა შუ ა-

ლო მაჩ ვე ნე ბე ლი 503 900 -ს შე ად გენ და, 

რაც უმ ნიშ ვ ნე ლოდ ჩა მორ ჩე ბა 2012 წლის 

სა შუ ა ლო (504 375) მო ნა ცემს. 

და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბის შე სა ხებ 

ზე მოთ მოყ ვა ნილ მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ-

ნო ბით შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ სა პარ-

ლა მენ ტო ოპო ზი ცი ის პა თო სი სა მუ შაო 

ად გი ლე ბის მკვეთრ (42 000–ით) შემ ცი რე-

ბას თან და კავ ში რე ბით გა და ჭარ ბე ბუ ლი 

იყო. აქ ვე ისიც აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სი მარ-

თ ლეს არც ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის მი ერ 

და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბის ზრდის 

შე სა ხებ გა კე თე ბუ ლი გან ცხა დე ბა შე ე სა-

ბა მე ბა. და საქ მე ბის მხრივ რა ვი თა რე ბა 

იქ ნე ბა წელს, ან შემ დ გომ წლებ ში, ამას 

მო მა ვა ლი გვიჩ ვე ნებს, დღეს კი რე ა ლო ბა 

ასე თი ა: 2013 წელს ბიზ ნეს სექ ტორ ში და-

საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბა არ გაზ რ დი ლა, 

მე ტიც, ოდ ნავ შემ ცირ და კი დეც. 
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ბიზნესსექტორში დასაქმებულთა რაოდენობის 
ცვლილება კვარტალების მიხედვით

ბიზნესსექტორში დასაქმებულთა რაოდენობის 
ცვლილება კვარტალების მიხედვით

წყარო: „საქსტატი“

წყარო: „საქსტატი“



ტელ :  225 04 06

info@ucgroup.ge

www.ucgroup.ge

ექსკლუზიური დისტრიბუტორი 

საქართველოში UCG Georgia
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ტექნოლოგიები

პროგრამული უზრუნველყოფა

ქრაუდსორსინგის 
კაპიტალისტები
Duolingo მილიონობით ადამიანს უფასოდ ასწავლის 
ინგლისურს, ისევე როგორც არაკომერციული Khan 
Academy ასწავლის მათემატიკას, მაგრამ მის 
შემქმნელებს დიდი ფულის შოვნა სურთ – ასე რომ Du-
olingo მუშაობას განაგრძობს. 
ავტორი: პარმი ოლსონი

რ
ო დე საც ვე რაკ რუს ში, მექ სი-

კა ში, ღა მის ცა ზე ვარ ს კ ვ ლა-

ვე ბი ჩნდე ბა, 23 წლის უსი ელ 

ალე ხან დ რო ლო პე სი სახ ლ ში 

ბრუნ დე ბა თა ვის ან დ რო ი დულ სმარ ტ ფონ-

ზე სა თა მა შოდ. მი სი თი თე ბი დას რი ა ლე-

ბენ კაშ კა შა ფე რე ბით გა ნა თე ბულ ეკ რან-

ზე, მაგ რამ ეს ჩვე უ ლებ რი ვი თა მა ში არ 

არის. ის ინ გ ლი სურს სწავ ლობს Duolingo-

ში, სმარ ტ ფო ნე ბის უფა სო აპ ლი კა ცი ა ში, 

რო მე ლიც შე იქ მ ნა ალე ხან დ როს გან 1700 

მი ლით და შო რე ბულ ად გი ლას, პენ სილ ვა-

ნი ის შტა ტის ქა ლაქ პიტ ს ბურ გ ში მდე ბა-

რე ტექ ნო ლო გი ურ სტარ ტაპ ში. ლო პეს მა 

უამ რა ვი გაკ ვე თი ლი გა ი ა რა ერ თი თვის 

გან მავ ლო ბა ში, ბევ რად უფ რო სწრა ფად, 

ვიდ რე ეს ენის შე სას წავლ ათ ზე მეტ სხვა 

აპ ლი კა ცი ა ში გა უ კე თე ბი ა. 

Duolingo-ს პროგ რა მის უკან კომ პი უ ტე- ფ
ო

ტ
ო

: 
fl

ic
K

r



ნუ მკითხავ რატომ!

2 985 985 | info@radioshokoladi.com |  facebook.com/shokoladi

გვისმინე

radioshokoladi.com
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რუ ლი მეც ნი ე რე ბის დარ გ ში მოღ ვა წე, ბი ჭუ რი 

სა ხის მქო ნე 34 წლის Carnegie Mellon-ის უნი-

ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი დგას. მას ზოგ ჯერ 

ქრა უდ სორ სინ გის მა მა საც ეძა ხი ან, რად გან 

ის ცნო ბი ლია მის მი ერ შექ მ ნი ლი პროგ რა მის 

CAPTCHA-ს წყა ლო ბით, ეს არის ტალ ღო ვა ნი 

სიტყ ვა (თუ სიტყ ვე ბი). ეს სიტყ ვა თუ სიტყ ვე-

ბი უნ და შე იყ ვა ნო პა რო ლით და ცულ ველ ში. 

Google-მა იყი და მი სი კომ პა ნია reCAPTCHA 

და ყო ველ გ ვა რი სა ფა სუ რის გა რე შე იყე ნებს 

ინ ტერ ნე ტის მომ ხ მა რე ბელ თა შრო მას წიგ ნე-

ბი დან ამო ღე ბუ ლი ასო ბით მი ლი ო ნი სიტყ ვის 

ამო საც ნო ბად, რომ ლებ საც მი სი სკა ნე რე ბი ვერ 

არ ჩე ვენ. 

ანა ლო გი უ რი ქრა უდ სორ სინ გუ ლი თვი სე ბის 

გა მო, Duolingo ბევ რად უფ რო მეტ სტა ბი ლუ-

რო ბას ინარ ჩუ ნებს ბიზ ნეს ში, ვიდ რე ისე თი 

სა გან მა ნათ ლებ ლო არა კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი-

ზა ცი ა, რო გო რი ცაა Khan Academy. რო დე საც ამ 

აპ ლი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბით ახალ გაზ რ და ლო პე სი 

ენის რამ დე ნი მე გაკ ვე თილს სწავ ლობს, ეს იმას 

ნიშ ნავს, რომ ის და შე საძ ლოა Duolingo-ს კი დევ 

30-მდე სხვა მომ ხ მა რე ბე ლი თა ვი ან თი უნა რე-

ბის სრულ ყო ფას Wikipedia-ს სტი ლის სა რე დაქ-

ტო რო გვერ დებ ზე გან საზღ ვ რუ ლი ტექ ს ტე ბის 

თარ გ მ ნით ახორ ცი ე ლე ბენ. თუ ისი ნი „The 35 

Gayest Moments From Duck Dynasty“ -ის („35 

ყვე ლა ზე მხი ა რუ ლი მო მენ ტი Duck Dynasty-დან) 

გარ ჩე ვის პრო ცეს ში აღ მოჩ ნ დე ბი ან, ეს იმის 

მა უწყე ბე ლი ა, რომ ახა ლი ამ ბე ბის ვებ გ ვერდ 

BuzzFeed-ის სტა ტი ას წას წყ დო მი ან. 

2013 წლის შე მოდ გო მა ზე 

BuzzFeed-მა და CNN-მა და იწყეს 

Duolingo-თვის ფუ ლის გა დახ და, 

დღე ში რამ დე ნი მე ათე უ ლო ბით სტა-

ტი ის ეს პა ნურ და სხვა ენებ ზე თარ-

გ მა ნის შეს რუ ლე ბა ში. ვონ ანი და 

მი სი 29 წლის პარ ტ ნი ო რი, სე ვე რინ 

ჰა კე რი (ეს მი სი ნამ დ ვი ლი გვა რი ა, 

ის ბა ვა რი ე ლი ა), ამ ბო ბენ, რომ სხვა 

გა მომ ცემ ლო ბებ თან პარ ტ ნი ო რო ბა 

გარ და უ ვა ლი ა. ლო პე სის მსგავ სი 

მომ ხ მა რებ ლე ბი დღე ში და ახ ლო ე-

ბით 600 სტა ტი ას თარ გ მ ნი ან, მაგ რამ მხო-

ლოდ მა თი 10%-ია Duolingo-თვის შე მო სავ ლის 

მომ ტა ნი, ამი ტომ ჯერ კი დევ ფარ თო სივ რ ცე 

არ სე ბობს შე მო სავ ლის გა საზ რ დე ლად. 

ზო გი ერ თის მტკი ცე ბით, ასე თი მო დე ლი 

არა ე თი კუ რი ა. „მოსწავლეები ისე თი აბ ს ტ-

რაქ ტუ ლი სა ფა სუ რის სა ნაც ვ ლოდ მუ შა ო ბენ, 

რო გო რიც ცოდ ნა ა“, – ამ ბობს მა იკლ თომ სე ნი, 

მრა ვა ლე ნო ვა ნი ტექ ნო ლო გი უ რი მწე რა ლი, 

რო მელ მაც Duolingo-თან გა ხუ რე ბუ ლი ელექ ტ-

რო ნუ ლი მი წერ - მო წე რა გა ა ბა მას შემ დეგ, რაც 

თომ სენ მა გა მო აქ ვეყ ნა ბლო გი იმის შე სა ხებ, 

თუ რა ო დენ ექ ს პ ლუ ა ტა ტო რუ ლი ხა სი ა თი 

აქვს Duolingo-ს. „ბევრი მსგავ სი მომ სა ხუ რე ბა 

არ სე ბობს, რო მე ლიც და სა ბამს სი ლი კო ნის 

ვე ლი დან იღებს. ისი ნი ამ იდე ა ლის ტუ რი რი-

ტო რი კის ნა კა დით შე მო დი ან, მათ სა თა ვე ში 

კი ძი რი თა დად მო გე ბი სა და ზა რა ლის სქე მა 

დგას“. 

Duolingo, ისე ვე რო გორც მი სი კლი ენ ტი 

BuzzFeed-ი და Facebook-ის მსგავ სი სხვა 

ინ ტერ ნეტ კომ პა ნი ე ბი, მას შ ტა ბურ ბიზ ნეს ში 

არი ან. Duolingo-ს ათო ბით მი ლი ო ნი მომ ხ მა-

რე ბე ლი ესა ჭი რო ე ბა იმ დე ნი ვე შე მო სავ ლის 

მი სა ღე ბად, რამ დენ საც მას ზე უფ რო სი და 

ტრა დი ცი უ ლი მე ტო ქე ბევ რად ნაკ ლე ბი რა ო-

დე ნო ბის მომ ხ მა რებ ლით ახერ ხებს. ეს ენის 

შეს წავ ლის „იაფფასიანი და არა ე ფექ ტი ა ნი 

ვერ სი ა ა“, – ამ ბობს თომ სე ნი. 

ჰა კე რი ძლივს იკა ვებს თავს ამ შე ნიშ ვ ნის 

მოს მე ნი სას. „უფასო გა ნათ ლე ბა მარ თ ლაც 

შეც ვ ლის სამ ყა როს, – ამ ბობს ის. – თუ ჩვენ ამას 

მი ვაღ წევთ, მა შინ ყვე ლა სხვა პრობ ლე მებს 

ჩემ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ბა არა აქვს“. 

და საწყის ში Duolingo-ს მეს ვე უ რებს თით ქ-

მის გა დაწყ ვე ტი ლი ჰქონ დათ, რომ ეს აპ ლი-

კა ცი ა, Khan Academy-ის მსგავ სად, არა კო-

მერ ცი უ ლი ყო ფი ლი ყო, მაგ რამ შემ დეგ ვონ 

ანი მიხ ვ და, რომ ამ შემ თხ ვე ვა ში ეს ბიზ ნე სი 

სტა ბი ლუ რი არ იქ ნე ბო და. „იძულებული ხარ 

და არ წ მუ ნო მი ლი არ დე რე ბი, რომ მუდ მი ვად 

გა ფი ნან სონ“, – ამ ბობს ის კა ლი ფორ ნი ა ში, 

მა უნ ტინ - ვი უს სას ტუმ რო ში. (Khan Academy-მ 15 

მი ლი ონ დო ლარ ზე მე ტი შე აგ რო ვა გე იტ სე ბის 

მსგავ სი ფონ დე ბი სა და Google-ის სა შუ ა ლე-

ბით.)

Duolingo არა მარ ტო 500 000 დო ლა რის 

ოდე ნო ბის ყო ველ თ ვი უ რი ხარ ჯე ბის და ფარ ვას 

იმე დოვ ნებს, არა მედ წელს პირ ვე ლი მო გე ბის 

მი ღე ბა საც ელის. Duolingo, რო მელ საც ყო ველ-

თ ვი უ რად და ახ ლო ე ბით 8 მი ლი ო ნი აქ ტი უ რი და 

სი ლი კო ნის ვე ლი-
დან გა მო სუ ლი ბევ რი 

მომ სა ხუ რე ბა იდე ა-
ლის ტუ რი რი ტო რი კის 

ნა კა დით შე მო დის, სა-
თა ვე ში კი მო გე ბი სა და 

წა გე ბის სქე მა უდ გას. 

ტექნოლოგიები პროგრამული უზრუნველყოფა
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მზარ დი მომ ხ მა რე ბე ლი ჰყავს, ახ ლა ყვე ლა ზე 

პო პუ ლა რუ ლი ენის შემ ს წავ ლე ლი აპ ლი კა ცი-

ა ა. ის ას წავ ლის ექვს ენას, ხო ლო რუ სუ ლი, 

იაპო ნუ რი და ჩი ნუ რი პროგ რა მე ბი შექ მ ნის 

პრო ცეს ში ა. სტარ ტა პი იმოწ მებს და მო უ კი დე-

ბე ლი კვლე ვის შე დე გებს, რომ ლე ბიც აჩ ვე ნებს, 

რომ მის მომ ხ მა რებ ლებს შე უძ ლი ათ მი ი ღონ 

კო ლე ჯის 34-საათიანი პირ ვე ლი სე მეს ტ რი სა 

და რო სე ტა- ს ტო უ ნის 55-საათიანი ეს პა ნუ რი 

ენის კურ სის ეკ ვი ვა ლენ ტუ რი ცოდ ნა. 

ეს კომ პა ნია მას შემ დეგ და ი ბა და, რაც ვონ 

ან მა თა ვი სი კომ პა ნია reCAPTCHA Google-ს 

25 მი ლი ონ დო ლარ ზე მა ღალ ფა სად მიჰ ყი და 

და უფ რო მსხვი ლი ამო ცა ნე ბის გა დაჭ რა ზე 

ფიქ რი და იწყო. ჰა კე რი ვონ ანის დოქ ტო რან-

ტუ რის სტუ დენ ტი იყო და სწო რედ მის ოფის ში, 

მა თი ყო ველ კ ვი რე უ ლი ნა ხე ვარ სა ა თი ა ნი შეხ-

ვედ რე ბი სას, რომ ლებ საც 2009 წლი დან 2011 

წლამ დე მიმ დი ნა რე ობ და, გა ნი ხი ლავ დ ნენ 

ენას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრო ექ ტის შექ მ ნის 

სა კითხებს. ვონ ანი და ი ბა და და გა ი ზარ და 

გვა ტე მა ლა ში და სა კუ თა რი გა მოც დი ლე ბით 

იცო და, თუ რამ დე ნად ძვი რად ღი რე ბუ ლი სი-

ა მოვ ნე ბა იყო ინ გ ლი სუ რის შეს წავ ლა, მა შინ 

რო დე საც ჰა კე რი შვე ი ცა რი ა ში გა ტა რე ბუ ლი 

ბავ შ ვო ბი სას მომ ს წ რე იყო – ოთხე ნო ვა ნი სა-

სურ სა თო ეტი კე ტე ბი სა და საგ ზაო ნიშ ნე ბი სა. 

მათ და იწყეს ფუ ლის მო ზიდ ვა და 18,3 მი ლი-

ო ნი დო ლა რი შე აგ რო ვეს ისე თი ვენ ჩუ რუ ლი 

კომ პა ნი ე ბის გან, რო გო რი ცაა Union Square 

Ventures-ი, ამ საქ მე ში ასე ვე ჩა ერ თო ჰო ლი ვუ-

დის მსა ხი ო ბი ეშ ტონ კატ ჩე რი. 

„მსოფლიოში 1,2 მი ლი არ დი ადა მი ა ნი 

სწავ ლობს უცხო ენას“, – ამ ბობს ვონ ანი. და-

ახ ლო ე ბით 800 მი ლი ონს სურს ინ გ ლი სუ რის 

შეს წავ ლა უკე თე სი სა მუ შა ოს შოვ ნის მიზ ნით 

და მათ ძა ლი ან აღი ზი ა ნებთ ის გა რე მო ე ბა, 

რომ ბევ რი იძუ ლე ბუ ლია რო სე ტა სტო უ ნის 

პროგ რა მის ყვი თელ ყუ თებ ში 125 დო ლა რი გა-

და ი ხა დოს. უფა სო ინ ტერ ნე ტალ ტერ ნა ტი ვე ბი, 

რო გო რი ცაა Duolingo, Anki და Memrise-ი უკ ვე 

ზე წო ლას ახორ ცი ე ლე ბენ 22-წლიანი სტა ჟის 

მქო ნე რო სე ტა სტო უ ნის პროგ რა მა ზე. ახ ლა 

რო სე ტა სტო უ ნი ვა რა უ დობს, რომ ზე დი ზედ 

მე სა მედ წა გე ბუ ლი დარ ჩე ბა; 2009 წელს აქ ცი-

ე ბის გა სა ყი დად გა მო ტა ნი დან მო ყო ლე ბუ ლი 

მი სი აქ ცი ე ბის ფა სი ორ ჯერ შემ ცირ და. 

BuzzFeed-ის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი 

დაო ნგუ ე ნი ამ ბობს, რომ Duolingo-ს ქრა უდ-

სორ სინ გით, ანუ ინ ტერ ნე ტის მომ ხ მა რე ბელ-

თა უფა სო შრო მით შეს რუ ლე ბუ ლი თარ გ მა-

ნე ბი კარ გი ა, მაგ რამ უკე თე სი შე იძ ლე ბო და 

ყო ფი ლი ყო, თუ ისე თი რამ შე იქ მ ნე ბო და, რაც 

უზ რუნ ველ ყოფ და მუ შა ო ბის გაგ რ ძე ლე ბას 

ტექ ს ტ ზე, შეც დო მე ბის გას წო რე ბა სა და სწო რი 

ტექ ს ტის უკან გაშ ვე ბას Duolingo-ს ალ გო რით-

მის გა ვარ ჯი შე ბის მიზ ნით. ყო ველ შემ თხ ვე ვა-

ში, ასე თი თარ გ მა ნი ბევ რად უფ რო იაფი ჯდე-

ბა ჩვე უ ლებ რი ვი თარ გ მა ნის სა შუ ა ლო ფას თან 

შე და რე ბით, რაც სიტყ ვა ში 5 ცენ ტი დან 20 

ცენ ტამ დე მერ ყე ობს – ხა რის ხის შე სა ბა მი სად. 

კომ პა ნია Duolingo ამ ჟა მად მო ლა პა-

რა კე ბას აწარ მო ებს ლა თი ნუ რი ამე რი კის 

მო ბი ლურ ოპე რა ტო რებ თან ახალ სმარ ტ ფო-

ნებ ზე ამ აპ ლი კა ცი ის წი ნას წარ და ყე ნე ბის 

შე სა ხებ; ერ თ -ერ თი უდი დე სი მთარ გ მ ნე ლო-

ბი თი კომ პა ნია და ინ ტე რე სე ბუ ლია მათ თან 

კონ ტ რაქ ტის და დე ბით. „მე შთა ბეჭ დი ლე ბის 

ქვეშ ვიმ ყო ფე ბი, – ამ ბობს მარკ ლან კას ტე რი, 

SDL-ის დამ ფუძ ნე ბე ლი, რომ ლის მთლი ა ნი 

შე მო სა ვა ლი 330 მი ლი ონ დო ლარს შე ად გენს 

და აღ ნიშ ნულ შე მო სა ვალს ფირ მა სა თარ გ მ ნი 

პროგ რა მე ბი სა და ადა მი ა ნუ რი მომ სა ხუ რე-

ბის გა ყიდ ვით იღებს. – თარ გ მა ნის უკ მა რი სო-

ბის პრობ ლე მა ნამ დ ვი ლად არ არის“. ერ თ -

ერ თი კვლე ვის თა ნახ მად, მთარ გ მ ნე ლო ბი თი 

მომ სა ხუ რე ბის პრო ვა ი დე რე ბი სა თარ გ მ ნი 

მა სა ლე ბის მხო ლოდ 0,000000687%-ის თარ-

გ მა ნის გან ხორ ცი ე ლე ბას ახერ ხე ბენ ყო ველ-

დღი უ რად. „მთავარია, რამ დე ნად ეფექ ტი ა ნად 

იქ ნე ბა სა მუ შაო შეს რუ ლე ბუ ლი“, – ამ ბობს ის.

ვონ ანს მსხვილ მა კომ პა ნი ებ მა უკ ვე 

შეს თა ვა ზეს მი სი აქ ცი ე ბის სა კონ ტ რო ლო 

პა კე ტის ყიდ ვა და უარიც მი ი ღეს. მას შემ დეგ, 

რაც Google-მა მი სი ბო ლო ორი კომ პა ნია 

შე ის ყი და, ის ყვე ლა ზე უფ რო სა ვა რა უ დო 

მე ტო ქედ ისა ხე ბა. ამ აპ ლი კა ცი ის მყიდ ვე ლი 

შეძ ლებ და აპ ლი კა ცი ა ში ჩა ეტ ვირ თა გა-

ნაცხა დი, ან მოთხოვ ნა Nike-ის, ან Pepsi-ის 

მი ე რი თარ გ მა ნი სა. ვონ ანი თა ნახ მაა ამა ზე 

იმ პი რო ბით, რომ აპ ლი კა ცია კვლავ უფა სო 

იქ ნე ბა. თუ ეს მას კა პი ტა ლის ტად აქ ცევს, ის 

ამა ზეც თა ნახ მა ა: „მე კა პი ტა ლიზ მის წი ნა აღ-

მ დე გი არ ვარ“.  

მოწყობილობები,  
რომლებიც გვიყვარს

თქვენ გსურთ ულ ტ რა HD (ზემაღალი 
სიმ კ ვეთ რე) ცხოვ რე ბით იცხოვ როთ და 
ამი ტომ შე ი ძი ნეთ 5 000-დოლარიანი ტე-
ლე ვი ზო რი 4K. ნამ დ ვი ლი 4K-ის ხა რის ხი 
სულ სხვა არის. Ultra-HD BlU-ray 
დის კე ბი დი დი იშ ვი ა თო ბა ა. გა ზაფხუ ლი-
დან NEtFlix-ი იწყებს 4K სტრი მინ გის 
გაზ რ დას. საქ მე სა კუ თარ ხელ ში აიღეთ 
SoNy-ის „ხელმისაწვდომი“ 4K ვი დე-
ო კა მე რით (2 000 დო ლა რი). მას ერ თი 
ინ ჩი სა და 14,2-მეგაპიქსელიანი სენ სო რი 
აქვს, რო მელ საც შე უძ ლია გა და ი ღოს 4K 
სრულ რე ზო ლუ ცი ა ში 24, ან 30 კად რი 
წამ ში სიჩ ქა რით xaVC ციფ რუ ლი სიგ ნა-
ლის მო ნა ცემ თა სიმ ბო ლო ე ბის კო დი რე-
ბით, 12 x ოპ ტი კურ ზუ მი ა ნი ლინ ზე ბით, 
ZEiSS-ით და ხმა უ რის შემ ცი რე ბის 
უნა რით, რო მე ლიც ამ ცი რებს ლა პა რა კის 
ხმას კა მე რის მიღ მა. ჯერ ჯე რო ბით ვერ პო-
უ ლობთ ისე თი ხა რის ხის გან სა ხი ე რე ბას, 
რო გორ საც თქვენ ანი ჭებთ უპი რა ტე სო-
ბას? შექ მე ნით თქვე ნი სა კუ თა რი ვერ სი ა.

— ბრიუს აპბინი

ვიდეოკამერა Sony 4k 
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უსაფრთხოება

ჰაკერების მოტყუება
სტარტაპი, რომელიც 26 მილიონი დოლარითაა დაფინანსებული, ჰაკერებს მათივე 
ხრიკების გამოყენებით ებრძვის. 
ავტორი: ენდი გრინბერგი

ა
თ წ ლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში სა ინ-

ფორ მა ციო უსაფ რ თხო ე ბის ინ დუს ტ რი-

ის ძი რი თა დი პრობ ლე მა იყო და არის 

ვი რუ სი ან ტი ვი რუ სის წი ნა აღ მ დეგ – 

ჰა კე რე ბის იარა ღის გა მო სა აშ კა რა ვებ ლად მიმ-

დი ნა რე უსარ გებ ლო რბო ლა, რად გან ვი რუ სე ბი 

მუდ მივ სა ხეც ვ ლი ლე ბას გა ნიც დი ან. ამ ჟა მად 

უსაფ რ თხო ე ბის რამ დე ნი მე ვე ტე რა ნი თა მაშს 

სხვა მი მარ თუ ლე ბით იწყებს: სა ხეც ვა ლე ბა დი 

პროგ რა მუ ლი კო დის ფრაგ მენ ტის გა შიფ ვ რა 

ნიშ ნავს, რომ თავ დამ ს ხ მე ლე ბი პრობ ლე მე ბის 

წი ნა შე აღ მოჩ ნ დე ბი ან. 

იან ვ რის ბო ლოს Google-ის მე წარ მე თა ჯგუფ-

მა და თავ დაც ვის სამ ყა რომ სა ზე ი მოდ გახ ს ნეს 

სტარ ტა პი Shape Security. მა უნ ტინ - ვი უ ში, კა ლი-

ფორ ნი ის შტატ ში მდე ბა რე 58-კაციანი კომ პა ნია 

ყი დის პი ცის ყუ თის ზო მის მოწყო ბი ლო ბას, რო-

მელ საც ShapeShifter-ი ჰქვი ა. ეს მოწყო ბი ლო ბა 

ირ თ ვე ბა კომ პა ნი ის ქსელ ში და თავ გ ზას უბ ნევს 

მომ ხ მა რებ ლის ვებ გ ვერ დის მიღ მა არ სე ბულ 

კოდს. ის ცვა ლე ბად პა რა მეტ რებს ასე ვე მუ დამ 

ცვა ლე ბა დი სიმ ბო ლო ე ბის ქა ო სუ რი რი გე ბით 

ანაც ვ ლებს, რომ ლე ბიც ყო ველ თ ვის სხვა ფერ დე-

ბა, რო ცა კი გვერ დი იტ ვირ თე ბა და ეს ისე ხორ-

ცი ელ დე ბა, რომ ვებ გ ვერ დი ყო ველ გ ვა რი ცვლი-

ლე ბის გა რე შე ჩნდე ბა მომ ხ მა რებ ლის წი ნა შე. ეს ფ
ო

ტ
ო

: 
s

h
u

tt
er

s
to

c
K



აპრილი  2014    FORBES | 67

ხრი კი, რო მე ლიც პო ლი მორ ფიზ მის სა ხე ლი თაა 

ცნო ბი ლი, ძა ლი ან არ თუ ლებს კი ბერ ნე ტი კუ ლი 

კრი მი ნა ლე ბის მი ერ ავ ტო მა ტუ რი აპა რა ტე ბის 

გა მო ყე ნე ბას პა რო ლე ბის გა სა ტე ხად, ათა სო-

ბით ვებ გ ვერ დი დან ინ ფორ მა ცი ის გა და სა ღე-

ბად, ან მავ ნე ბე ლი კო დე ბით და ვი რუ სე ბუ ლი 

პერ სო ნა ლუ რი კომ პი უ ტე რე ბის გა მო ყე ნე ბას 

მსხვერ პ ლ თა ონ ლა ინ ბან კინ გის ან გა რი შე ბის 

სათ ვალ თ ვა ლოდ. 

„მივხვდით, რომ ამ გ ვა რი მო წი ნა ვე ჰა კე რო-

ბა ასე თი ავ ტო მა ტი ზე ბუ ლი სცე ნა რის მო დე ლით 

ხდე ბო და, – ამ ბობს Shape-ის გე ნე რა ლუ რი დი-

რექ ტო რი დე რეკ სმი ტი. – ასე წარ მო იშ ვა იდეა 

იმის შე სა ხებ, რომ პო ლი მორ ფიზ მი ჰა კე რე ბის 

წი ნა აღ მ დეგ მიგ ვე მარ თა“. 

კომ პა ნია Shape-ი, 2010 წელს, Department of 

Defense-ში („თავდაცვის დე პარ ტა მენ ტი“) და-

ი ბა და, სა დაც თა ნა დამ ფუძ ნებ ლე ბი სმი ტი და 

Google-ის ყო ფი ლი მო ბი ლუ რი გან ყო ფი ლე ბის 

უფ რო სი სუ მიტ აგარ ვა ლი ერ თ მა ნეთს შეხ ვ დ ნენ 

მას შემ დეგ, რაც სმიტ მა თა ვი სი ბო ლო უსაფ რ-

თხო ე ბის ფირ მა Oakley Networks-ი Raytheon-ს 

მიჰ ყი და. მაგ რამ კო დის ცვა ლე ბა დო ბის მთა-

ვა რი იდე ა, Oakley-ში გა მოც დი ლე ბა შე ძე ნი ლი 

კი დევ ერ თი წარ მო მად გენ ლის გან, ჯას ტინ 

კო ლის გან მომ დი ნა რე ობ და, რო მელ მაც მა ლე 

Shape-ის ტექ ნი კუ რი დი რექ ტო რის თა ნამ დე ბო-

ბა და ი კა ვა. აგარ ვალ მა მო იყ ვა ნა კომ პა ნი ა ში 

სტრა ტე გი ის ვი ცე- პ რე ზი დენ ტი შუ მან გო უს მა-

ჯუმ დე რი, კი დევ ერ თი Google-ელი, რო მე ლიც 

საკ მა ოდ ხან გ რ ძ ლი ვი დრო ის გან მავ ლო ბა ში 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და ამ ძებ ნის გი გან ტის დი დი 

მნიშ ვ ნე ლო ბის მქო ნე ბრძო ლას ინ ტერ ნეტ თაღ-

ლი თო ბის (სწორედ რო ბო ტუ ლი პროგ რა მის 

თავ დას ხ მის სა ხე ო ბა, რო მელ საც, Shape იმე-

დოვ ნებს, რომ ზი ანს მი ა ყე ნებს) წი ნა აღ მ დეგ. 

მას შემ დეგ მან სულ 26 მი ლი ო ნი დო ლა-

რი შე აგ რო ვა ინ ვეს ტო რე ბის გან, რო მელ თა 

შო რის არი ან Kleiner Perkins Caufield & Byers-ი, 

Venrock-ი და Google Ventures-ი. მი უ ხე და ვად 

იმი სა, რომ ეს მხო ლოდ და საწყი სი ა, მას უკ ვე 

ჰყავს 20 მომ ხ მა რე ბე ლი, რომ ლე ბიც ტეს ტი რე-

ბას უკე თე ბენ ამ ტექ ნო ლო გი ას და სულ ცო ტა 

რვა ციფ რი ა ნი სი დი დის შე მო სა ვალს ელის 2014 

წლის თ ვის. რო დე საც მი სი პრო დუქ ტი ტეს ტი-

რე ბას გა ივ ლის, ის გეგ მავს მი ლი ონ დო ლარ ზე 

მე ტი გა და სა ხა დის და წე სე ბას ერთ მომ ხ მა რე-

ბელ ზე წე ლი წად ში. 

Shape-ის ამო ცა ნებს შო რი საა უსაფ რ თხო ე-

ბის სამ სა ხუ რის უფ რო სე ბის დარ წ მუ ნე ბა, რომ 

კი დევ ერ თი უსაფ რ თხო ე ბის მოწყო ბი ლო ბა 

და ა მა ტონ თა ვი ანთ ისე დაც გა დატ ვირ თულ სა-

ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რებ ში და მა თი დარ წ მუ ნე ბა 

იმა ში, რომ ამ მოწყო ბი ლო ბით გან ხორ ცი ე ლე-

ბა დი კო დის - და შიფ ვ რის ხრი კი არ შე ა ნე ლებს 

მომ ხ მა რებ ლის ხალ ხ მ რა ვალ ვებ გ ვერდს, ან 

შე სა ხე და ო ბას არ შე უც ვ ლის მას, – ამ ბობს ჯე-

რე მია გროს მა ნი, White-Hat Security-ის მთა ვა რი 

ტექ ნი კუ რი დი რექ ტო რი და ინ ტერ ნეტ ში მოქ მე-

დი ჰა კე რე ბის საქ მი ა ნო ბის ცნო ბი ლი მკვლე ვა-

რი. „თუ ვინ მეს ძა ლუძს ამ სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბა, 

ეს სწო რედ ეს გუნ დი ა“, – ამ ბობს ის. 

თუ ShapeShift-ელები მარ თ ლაც გა იკ ვა ლა ვენ 

სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რე ბის კენ მი მა ვალ გზას, 

მა შინ მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ კი ბერ ნე ტი კულ 

კრი მი ნა ლებს ახა ლი გზე ბის ძი ე ბა მო უ წევთ მათ-

თ ვის გვერ დის ასავ ლე ლად. თუ კრი მი ნა ლე ბი 

ვერ შეძ ლე ბენ HTML-ის წა კითხ ვას იმი სათ ვის, 

რომ გა მო არ კ ვი ონ, ვებ გ ვერ დის რო მელ ნა-

წილ ზე მი ი ტა ნონ შე ტე ვა, შე იძ ლე ბა სუ რა თე ბის 

ამოც ნო ბის მე თო დი გა მო ი ყე ნონ ვებ გ ვერ დის 

შე სა ხე და ო ბის შე სას წავ ლად, ან შე იძ ლე ბა ადა-

მი ა ნე ბიც კი და ი ქი რა ონ პროგ რა მა- რო ბო ტე ბის 

შე სავ სე ბად. Shape-ს უკ ვე გა ნაცხა დი შე აქვს ამ 

თა მა შის შემ დე გი ეტა პის პა ტენ ტ ზე სა კუ თა რი 

უფ ლე ბე ბის და სა ფიქ სი რებ ლად, თუმ ცა ჯერ-

ჯე რო ბით ამ ხრი კე ბის შე სა ხებ კომ პა ნი ა ში არ 

სა უბ რო ბენ, რა თა ცუ დი ბი ჭე ბი წი ნას წარ არ და-

აფ რ თხონ, კომ პა ნი ის გეგ მე ბი არ გა უმ ხი ლონ. 

მაგ რამ ამ წუ თის თ ვის, გო უს მა ჯუმ დე რი მი უ-

თი თებს, რომ ძვი რად ღი რე ბულ, ახალ პროგ-

რა მა- რო ბოტ ში ფუ ლის გა დახ დის მა გივ რად, 

თავ დამ ს ხ მე ლე ბის თ ვის ბევ რად უფ რო რა ცი-

ო ნა ლუ რი მიდ გო მა იქ ნე ბა, იმ ასო ბით ვებ გ-

ვერ დის მი ზან ში ამო ღე ბა, რომ ლებ ზეც მა თი 

ავ ტო მა ტი ზე ბუ ლი შე ტე ვა ჯერ კი დევ მოქ მე დებს. 

თუ პე რიფ რა ზი რე ბას გა ვუ კე თებთ ერთ ძველ 

გა მო ნათ ქ ვამს, „დათვის გა დას წ რე ბის შე სა ხებ“, 

მა შინ სწო რი იქ ნე ბა შემ დე გი: სულ არ არის აუცი-

ლე ბე ლი, რომ ჰა კე რებ ზე უფ რო ჭკვი ა ნი იყო. 

უბ რა ლოდ სა ჭი რო ა, რომ მათ სხვა სა მიზ ნე ებ ზე 

უფ რო ჭკვი ა ნი აღ მოჩ ნ დე. 



GooGle-საც კარგები 
თავისთვის უნდა
დაივიწყეთ მინიატურული კომპიუტერები და თვითმავალი 
ავტომობილები. ძებნის გიგანტი ძველებურად გააგრძელებს 
ბატონობას და 20 მილიარდ დოლარს მიიღებს ზოგიერთი ძალიან 
ნაცნობი კომპანიის მალული საცავებიდან.
ავტორი: რობერტ ჰოფი



Google-ის Brandlab-ი მისივე youtube-ის 
მთავარ ოფისში: „ბუნაგი“ გამყიდველებისთვის.
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ს
ექ ტემ ბ რის შუა რიცხ ვე ბია 

და ამე რი კუ ლი Volkswagen-ი 

ერ თი პრობ ლე მის წი ნა შე 

დგას: ახა ლი მო დე ლე ბი მას 

გა ზაფხუ ლამ დე არ ექ ნე ბა. 

მომ ხ მა რებ ლე ბის გო ნე ბა ში VW-თვის 

მო წი ნა ვე და ცენ ტ რა ლუ რი ად გი ლის 

შე ნარ ჩუ ნე ბის მიზ ნით, კომ პა ნია სა კუ თა-

რი მარ კე ტინ გუ ლი გან ყო ფი ლე ბის ერთ 

ჯგუფს და ორ სა რეკ ლა მო სა ა გენ ტოს 

Google’s BrandLab-ში გზავ ნის, რო მე ლიც 

მი სი ვე კუთ ვ ნი ლი YouTube-ის შტაბ - ბი ნა ში 

მდე ბა რე ობს, სან - ფ რან ცის კოს სამ ხ რეთ 

ნა წილ ში. „ბრენდის შექ მ ნის ხე ლოვ ნე ბი სა 

და მეც ნი ე რე ბის პრო პა გან დი სად მი“ მიძღ-

ვ ნი ლი კარ გად აღ ჭურ ვი ლი შეხ ვედ რე ბის 

სივ რ ცე ძი რი თა დად რეკ ლა მის შემ ქ მ ნელ-

თა ბუ ნა გი ა, ზედ მე ტი რბი ლი სა ვარ ძ ლე-

ბით, ალ კო ჰო ლუ რი სას მე ლე ბი თა და დიდ 

ეკ რა ნებ ზე უფ რო დი დი ეკ რა ნით, რო მელ-

საც ერ თად და მონ ტა ჟე ბუ ლი 32 თხე ვად-

კ რის ტა ლი ა ნი მო ნი ტო რის ერ თობ ლი ო ბა 

ქმნის 300 კვად რა ტუ ლი ფუ ტის ვი დე ო ე ბით 

გა დატ ვირ თულ ფარ თობ ზე. 

BrandLab-ის ერთ კუთხე ში Google-ის 

თა ნამ შ რო მე ლი ჯეფ რო ზი კი იწყებს 

მუ შა ო ბას და VW-ის თა ნამ შ რომ ლებს 

ნაჩ ქა რე ვად და არ ბე ნი ნებს ერ თი ვი დე ო-

სა რეკ ლა მო კამ პა ნი ი დან მე ო რის კენ. ეს 

ის სა რეკ ლა მო კამ პა ნი ე ბი ა, რომ ლე ბიც, 

BrandLab-ის აზ რით, წარ მა ტე ბით მუ შა ო-

ბენ. მის მი ერ ნა წარ მო ე ბი მნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნი პრო დუქ ცია კარ გად არის გა ლე სი ლი 

100-ზე მე ტი ერ თ მა ნე თის მსგავ სი „კერძო 

სე მი ნა რის“ წყა ლო ბით, რომ ლე ბიც მთე ლი 

გა სუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში გან კუთ ვ ნი-

ლი იყო პო ტენ ცი უ რი რეკ ლა მის გან მ ცხა-

დებ ლე ბის თ ვის, Coca-Cola-თი დაწყე ბუ ლი 

და Toyota-თი დამ თავ რე ბუ ლი. VW კონ კუ-

რენ ტებს უნ და და ე წი ოს – ეს ის სა კითხი ა, 

რო მელ საც გან ზ რახ, ან გან ზ რახ ვის გა რე შე 

აყე ნებს რო ზი კი, VW-ის კონ კუ რენ ტის, Nis-

san Mexico-ს, მი ერ შექ მ ნი ლი, მოგ ზა უ რო ბი-

სად მი მიძღ ვ ნი ლი 13 სა რეკ ლა მო რგო ლის 

პირ ველ პლან ზე წა მო წე ვით. მი სი აზ რით, 

ამ ბა ვი არ უნ და იყოს გა დატ ვირ თუ ლი 

მე ტის მე ტად ღია მო წო დე ბე ბით მოქ მე-

დე ბის კენ „ხომ არ უნ და მო ვი ბო დი შოთ 

იმის გა მო, რომ ავ ტო მო ბი ლე ბის გა ყიდ ვას 

ვცდი ლობთ“, – გა მოთ ქ ვამს პრო ტესტს 

VW-ის ერ თ -ერ თი ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პი რი. 

„მართალია, – ის ვ რის პა სუ ხად რო ზი კი, – 

მაგ რამ კარ გად უნ და იცო დე, რო დის მოჰ ყ-

ვე ამ ბავს და რო დის გა ყი დო პრო დუქ ცი ა“. 

სა მარ თ ლი ა ნი შე ნიშ ვ ნა ა. რო ზი კი, 

ცხა დი ა, ყი დის – და ეს ის პრო დუქ ტი ა, 

რო მელ მაც უნ და შეც ვა ლოს Google-ის 

მი მარ თუ ლე ბა. დაწ კა პუ ნე ბის მე ფე ახ ლა 

ლექ ცი ას უკითხავს მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე 

წარ მა ტე ბულ სა რეკ ლა მო გან მ ცხა დებ-

ლებს იმი სათ ვის, რომ ეს დაწ კა პუ ნე ბე ბი 

და ვიწყე ბას მი ე ცეს და ის ბრენ დის რეკ ლა-

მის მწარ მო ებ ლის იმი ჯამ დე ამაღ ლ დეს. 

Google-ის გე ნე რა ლურ დი რექ ტორ სა და 

თა ნა დამ ფუძ ნე ბელს, ლა რი პე იჯს, შე უძ-

ლი ა, რამ დე ნიც უნ და, იმ დე ნი ილა პა რა კოს 

თვით მა ვალ ავ ტო მო ბი ლებ ზე, მი ნი ა ტუ რულ 

კომ პი უ ტე რებ ზე, ან კომ პა ნი ის ნე ბის მი ერ 

სხვა სას წა ულ ზე, მაგ რამ Google-ი, თა ვი სი 

არ სით, მა ინც გა სუ ლი ნა ხე ვა რი სა უ კუ ნის 

ყვე ლა ზე მძლავრ სა რეკ ლა მო კომ პა ნი ად 

რჩე ბა. რად გან მი სი მთლი ა ნი შე მო სა-

ვა ლი გა ნა ხევ რ და – 29%-დან 15%-მდე 

და იკ ლო ბო ლო ორი წლის გან მავ ლო ბა ში 

(ნაწილობრივ Facebook-ისა და Twitter-ის 

წყა ლო ბით), ახ ლა ის სრუ ლი სვლით მი ის წ-

რაფ ვის სა რეკ ლა მო ოქ რო თი სავ სე უზარ-

მა ზა რი ტომ რის კენ, რომ ლის მფლო ბე ლიც 

ჯერ ჯე რო ბით არ გახ ლავთ – ეს არის ბრენ-

დე ბის რეკ ლა მა, პრეს ტი ჟუ ლი სა რეკ ლა მო 

გან ცხა დე ბე ბი, რო მელ თა ნახ ვაც პრი ა ლაყ-

დი ან ძვირ ფას ჟურ ნა ლებ სა და სა ტე ლე ვი-

ზიო გა და ცე მებ ში შე გიძ ლი ათ. 

ინ ტერ ნეტ ში გან თავ სე ბუ ლი სა რეკ ლა-

მო გან ცხა დე ბე ბის უმე ტე სო ბა – ბა ნე რე ბი, 

რომ ლე ბი თაც სავ სეა ყო ვე ლი კო მერ ცი უ-

ლი ვებ გ ვერ დი და, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, 

Google-ის სა ძი ე ბო სა რეკ ლა მო გან ცხა დე-

ბე ბი – ვერ და ეხ მა რა ბაზ რის მო ნა წი ლე ებს 

ისე თი კლა სი კუ რი სა რეკ ლა მო შე დე გე-

ბის მიღ წე ვა ში, რო გო რი ცაა ბრენ დის 

ცნო ბა დო ბა და მი სი შე ძე ნის გან ზ რახ ვა. 

ამის მა გივ რად, ამ სა რეკ ლა მო გან ცხა დე-

ბებს მნახ ვე ლე ბი მხო ლოდ პრო დუქ ტის 

ვებ გ ვერ დამ დე მიჰ ყავთ, 

სა დაც მათ ყიდ ვის ღი ლაკ ზე 

დაწ კა პუ ნე ბის სა შუ ა ლე ბა 

ეძ ლე ვათ. პირ და პი რი მარ კე-

ტინ გი მო გე ბი ა ნი ა: სა ძი ე ბო 

სის ტე მა ჯერ ჯე რო ბით იძ ლე-

ვა Google-ის მი ერ რეკ ლა მით 

მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლის 60%-

ზე მა ღალ მაჩ ვე ნე ბელს, რაც 

მას, შე ფა სე ბის თა ნახ მად, 

2013 წელს წმინ და მო გე ბის 

15,8%-ის გა მო მუ შა ვე ბის 

შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს, 

მაგ რამ ბრენ დის სა რეკ ლა მო 

გან ცხა დე ბე ბი მა ლე და იპყ-

რო ბენ ციფ რუ ლი რეკ ლა მის 

ბა ზარს და ეს ამ ათ წ ლე ულ ში 

მოხ დე ბა. 

და აკ ვირ დით ციფ რებს: 

eMarketer-ის თა ნახ მად, წელს 

ციფ რუ ლი ბრენ დის რეკ ლა მა 

$18 მი ლი არ დი ან ბა ზარს წარ-

მო ად გენს. მი სი პროგ ნო ზის 

მი ხედ ვით, 2018 წლის თ ვის 

ეს ციფ რი გა ორ მაგ დე ბა. ამ დრო ის თ ვის 

მას გავ ლი ლი ექ ნე ბა ძებ ნი სა და პირ და პი-

რი მარ კე ტინ გის ეტა პე ბი, რის შე დე გა დაც 

ზრდის დი დი პო ტენ ცი ა ლი გა უჩ ნ დე ბა. სა-

ტე ლე ვი ზიო რეკ ლა მა, რო მე ლიც თით ქ მის 

მთლი ა ნად მო ი ცავს პრეს ტი ჟულ, ანუ ბრენ-

დის სა რეკ ლა მო გან ცხა დე ბებს, ამ ჟა მად 

200-მილიარდიანი გლო ბა ლუ რი ბა ზა რი ა, 

თუმ ცა საკ მა ოდ მოწყ ვ ლა დი, რად გან 

გან ცხა დე ბე ბით მო ტა ნი ლი შე მო სავ ლე ბის 

უმე ტეს რა ო დე ნო ბა ზე სამ კ ვ დ რო- სა სი-

ცოცხ ლოდ ჩაბღა უ ჭე ბულ ამ შუ ა მა ვალს 

არც ისე მტკი ცე პო ზი ცია აქვს. მი ზე ზი 

მარ ტი ვი ა: ახალ გაზ რ დო ბა, უმე ტეს წი ლად, 

YouTube-ისა და Netflix-ის ხში რი სტუ მა რი ა, 

თუ Snapchatting-ით ან Instagramming-ით 

არ არის და კა ვე ბუ ლი სა კუ თარ აიფო ნებ ზე 

და თუ მა ინც მი უბ რუნ დე ბა ტე ლე ვი ზი ას, 

მთლი ა ნად ტო ვებს რეკ ლა მებს ტე ლე გა და-

ცე მე ბის ციფ რუ ლი ვი დე ო ჩამ წე რე ბის სა შუ-

ა ლე ბით. Advertising Bureau-მ („სარეკლამო 

ბი უ რო“) ჩა ა ტა რა ინ ტე რაქ ტი უ რი გა მო-

კითხ ვა, რო მელ შიც 5000 ხელ მ ძღ ვა ნე-
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ლი პი რი მო ნა წი ლე ობ და. გა მო კითხ ვის 

შე დე გე ბის თა ნახ მად, რეს პონ დენ ტე ბის 

და ახ ლო ე ბით 75% მო ე ლის, რომ მო მა ვალ 

წელს სა რეკ ლა მო ხარ ჯე ბის ნა წი ლი სა ტე-

ლე ვი ზიო სფე რო დან ციფ რულ ვი დე ოს ფე-

რო ში გა და ი ნაც ვ ლებს. 

სწო რედ ამით აიხ ს ნე ბა ციფ რუ ლი 

რეკ ლა მის შემ ქ მ ნელ თა ბუ ნა გის არ სე ბო-

ბა. You-Tube-ი უდი დეს შე ნა ძე ნად რჩე ბა 

ინ ტერ ნე ტის ერა ში. ლა რიმ და სერ გე იმ 1,65 

მი ლი არ დი დო ლა რი გა და ი ხა დეს 2006 

წელს იმ საქ მე ში, რო მე ლიც დღეს სა შუ ა-

ლოდ 20 მი ლი არ დის ღი რე ბუ ლე ბი საა და 

რო მელ საც ბა და ლი არ ჰყავს, რო გორც 

უნი კა ლურ პრო დუქტს. მაშ, საკ მა რი სი იქ-

ნე ბო და კი დევ 400 მი ლი ო ნი დო ლა რი, ან 

და ახ ლო ე ბით ამ დე ნი, მას ზე სა რეკ ლა მო 

ბიზ ნე სის მი სა შე ნებ ლად? 

შე მო სა ვა ლი საკ მა ოდ სწრა ფად მი ი-

ღეს: ოქ ტომ ბერ ში Publicis-ის MediaVest-მა, 

Coca-Cola-ს, Honda-ს და სხვა მსხვი ლი სა-

რეკ ლა მო გან მ ცხა დებ ლე ბის სა რეკ ლა მო 

სა ა გენ ტო ებ მა ხე ლი მო ა წე-

რეს შე თან ხ მე ბას, მო მა ვა ლი 

წლის გან მავ ლო ბა ში Google-ის 

ვი დე ო ზე, ჩვე ნე ბა სა და სა რეკ ლა მო გან-

ცხა დე ბებ ზე ათო ბით მი ლი ო ნი დო ლა რის 

და ხარ ჯ ვის თა ო ბა ზე. ეს იყო Google-ის 

პირ ვე ლი კონ ტ რაქ ტი ასეთ ინ ტერ ნეტ-

პარ ტ ნი ორ თან გან ცხა დე ბე ბის წი ნას წარ 

შე ძე ნის თა ო ბა ზე, რა საც სა ა გენ ტო ე ბი და 

ბაზ რის მო ნა წი ლე ნი ტე ლე ვი ზი ა ში აკე თე-

ბენ. ნო ემ ბერ ში Publicis-ის სა ა გენ ტო ე ბი 

DigitasLBi და Razorfish-ი უფ რო გა ი ზარ-

დ ნენ, მას შემ დეგ, რაც, ახა ლი წლი დან 

დაწყე ბუ ლი, 100 მი ლი ო ნი დო ლა რი და ხარ-

ჯეს YouTube-ისა და Google-ის ბა ნე რებ სა 

და მო ბი ლუ რი სა რეკ ლა მო გან ცხა დე ბე ბის 

ქსელ ზე. „Google-ი ერ თ -ერ თი იმ მო თა მა-

შე თა გა ნი ა, რო მელ საც საკ მა ოდ დი დი და 

ფარ თო პლატ ფორ მა გა აჩ ნია ამ დო ლა-

რე ბის მო სა ზი დად“, – ამ ბობს Razorfish-ის 

გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი პიტ სტე ი ნი. 

Google-ის სა ინ ფორ მა ციო წყა რო ე ბი 

ამ ტ კი ცე ბენ, რომ მა ლე კი დევ უფ რო მე ტი 

ამ დაგ ვა რი „ავანსით გა დახ დი ლი“ გა რი გე-

ბის შე სა ხებ გახ დე ბა ცნო ბი ლი. გა რი გე-

ბე ბის უკან ოპ ტი მის ტუ რად გან წყო ბი ლი 

ინ ვეს ტო რე ბი (რომლებმაც აქ ცი ე ბის ღი რე-

ბუ ლე ბა დი დი ხა ნი არა ა, რაც რე კორ დულ 

ნიშ ნუ ლამ დე, 1150 დო ლა რამ დე გა ზარ დეს) 

დგა ნან. ტიმ გრის კი, აქ ტი ვე ბის სამ მარ-

თ ვე ლო ფირ მის, Google-ის ინ ვეს ტო რის, 

Solaris Group-ის ინ ვეს ტი ცი ე ბის დი რექ-

ტო რი ფიქ რობს, რომ კომ პა ნი ას შე უძ ლია 

და ე პატ რო ნოს სა ტე ლე ვი ზიო რეკ ლა მე ბის 

6%-ს, რო მე ლიც 2020 წლის თ ვის და ი ხარ-

ჯე ბა, რაც წე ლი წად ში 20 მი ლი არდ დო-

ლარს შე ად გენს, იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 

რომ Google-ის მთლი ა ნი შე მო სა ვა ლი წელს 

და ახ ლო ე ბით 60 მი ლი არ დი დო ლა რი იქ-

ნე ბა. ეს სწო რედ ის თან ხა ა, რო მე ლიც 

კომ პა ნი ის შემ დ გო მი წინ ს ვ ლი სათ ვის 

და ამ სფე რო ში უპი რა ტე სო ბის შე სა ნარ ჩუ-

ნებ ლად არის სა ჭი რო. 

ს
უ ზან ვო ი ცი კი, Google-

ის მე თექ ვ ს მე ტე და-

ქი რა ვე ბუ ლი თა ნამ შ-

რო მე ლი იყო. მა რი სა 

მე ი ე რი რამ დე ნი მე 

თა ნამ შ რომ ლის შემ დეგ მო ვი და 

კომ პა ნი ა ში სა მუ შა ოდ, თუმ ცა 

სწო რედ მე ი ე რი, ამ ჟა მად Yahoo-ს 

გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი, გახ ლ დათ 

ის ადა მი ა ნი, რო მე ლიც Google-ის მყვი რა-

ლა ცნო ბად სა ხედ იქ ცა. ამას მნიშ ვ ნე ლო ბა 

არა აქვს. ვო ი ცი კი, მთა ვა რი ვი ცე- პ რე ზი-

დენ ტი, რომ ლის გამ გებ ლო ბა შიც Google-ის 

ყვე ლა სა რეკ ლა მო პრო დუქ ტი ა, მა რი სას 

სა პი რის პი რო როლს ას რუ ლებს. ოფის ში 

მუ შა ო ბი სას, მას ჯინ სი და კა პი უ შო ნი ა ნი 

ზე და აც ვი ა. ვო ი ცი კის იმი ჯი თვით კ რი ტი-

კუ ლო ბი სა და უბ რა ლო ე ბის გა მომ სახ ვე-

ლი ა. ერ თ -ერ თი ყო ფი ლი თა ნამ შ რომ ლის 

სიტყ ვე ბით, ის მას აგო ნებს მე ბა ღე ჩანსს 

კი ნო ფილ მი დან Being There („იმყოფებოდე 

იმ ად გი ლას“). „იგი არა სო დეს გრძნობ და 

სა ჭი რო ე ბას, ყვე ლა ზე ჭკვი ან ადა მი ა ნად 

გა მო ჩე ნი ლი ყო ოთახ ში“, – ამ ბობს კი დევ 

ერ თი მი სი ყო ფი ლი კო ლე გა.

სა მა გი ე როდ, ის სა რეკ ლა მო სფე როს 

ყვე ლა ზე გავ ლე ნი ან ადა მი ა ნად იქ ცა 

რო გორც ქა ლებს, ისე მა მა კა ცებს შო რის. 

იგი, ყო ველ გ ვა რი დრა მა ტიზ მის გა რე შე, 

სუზან ვოიციკს 
ყოველგვარი 

დაძაბულობის გარეშე 
შეაქვს მილიარდები 

რეკლამის 
შემოსავალში.
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ეფექ ტი ა ნად მარ თავს და წარ მა ტე ბით 

უძღ ვე ბა ისეთ პროგ რა მებს, რო გო რი-

ცა ა, მა გა ლი თად, AdSense, რო მე ლიც სხვა 

ვებ გ ვერ დებს უხ დის ფულს Google-ის 

გან ცხა დე ბე ბის გაშ ვე ბის თ ვის (ახლა მი სი 

ღი რე ბუ ლე ბა 13 მი ლი არ დი დო ლა რი ა); 

მის გამ გებ ლო ბა შია ასე ვე DoubleClick-ი, 

სა რეკ ლა მო მომ სა ხუ რე ბის პი ო ნე რი და 

თვით YouTube-ი. „წვრილ-წვრილი პრობ-

ლე მე ბი მას არ ეხე ბა, ის მხო ლოდ მსხვი ლი 

პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა ზე მუ შა ობს“, – ამ-

ბობს კომ პა ნია ShareThis-ის გე ნე რა ლუ რი 

დი რექ ტო რი კურტ აბ რა ამ სო ნი, რომ ლის 

უშუ ა ლო ხელ მ ძღ ვა ნე ლიც სწო რედ ვო ი ცი კი 

იყო ამ ათი ო დე წლის წინ. 

რო გო რია სა რეკ ლა მო საქ მის (და შე სა-

ბა მი სად Google-ისაც) მო მავ ლის მი სე უ ლი 

კონ ცეფ ცი ა? რად გა ნაც სა ინ ფორ მა ციო 

მა სა ლა ამ დე ნი ციფ რუ ლი მოწყო ბი ლო ბის 

გავ ლით მი დის მომ ხ მა რებ ლამ დე – ტენ-

დენ ცი ა, რომ ლის აჩ ქა რე ბა საც Google-ი 

ისე თი ინი ცი ა ტი ვე ბის მეშ ვე ო ბით ცდი-

ლობს, რო გო რი ცაა მი სი მოწყო ბი ლო ბა 

Chromecast-ი ინ ტერ ნეტ ში არ სე ბუ ლი ვი დე-

ოს ტე ლე ვი ზო რებ ში გა საშ ვე ბად და მი სი 

ან დ რო ი დის სმარ ტ ფო ნე ბი სა და ტაბ ლე ტე-

ბის შე მოჭ რით ატე ხი ლი აურ ზა უ რი – მი სი 

პროგ ნო ზით, თით ქ მის მთე ლი რეკ ლა მაც, 

შე სა ბა მი სად, ციფ რულ სფე რო ში გა და ი-

ნაც ვ ლებს და პირ და პირ Google-ის სა ჭის 

ჭრილ ში მო ექ ცე ვა. 

 „რეკლამის გან მ ცხა დებ ლე ბი იძუ-

ლე ბულ ნი გახ დე ბი ან თა ვი ანთ მომ ხ მა-

რებ ლებს კუდ ში მიჰ ყ ვ ნენ, დო ლა რე ბის 

დი დი პარ ტიაა მო სა ლოდ ნე ლი, – ამ ბობს 

ვო ი ცი კი. ის ოფის თან ახ ლოს მდე ბა რე 

Googleplex-ში (Google-ის შტაბ - ბი ნა ში) 

ზის და ნე კერ ჩხ ლის სი რო ფი ან ლი მო ნათ 

“detox”-ს წრუ პავს. 

ვო ი ცი კი ცხა დად წარ მო იდ გენს რეკ-

ლა მის თ ვის სა ჭი რო ოპე რა ცი ულ სის-

ტე მას, რო მელ საც სა ძი ე ბო და ეკ რან ზე 

მო ნა ცემ თა გა მო სა ტან სის ტე მებ თან, 

YouTube-თან და ბრენ დის ინ ფორ მა ცი ას-

თან და კავ ში რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ექ ნე ბა 

– ამ ყვე ლაფ რის ერ თობ ლი ო ბას, შეკ რულს 

ერთ სა რეკ ლა მო კამ პა ნი ა ში, რო მე ლიც 

მო ი ცავს კომ პი უ ტე რებს, სმარ ტ ფო ნებს, 

ტაბ ლე ტებს, ციფ რულ ტე ლე ვი ზი ებს და – ვინ 

იცის? – შე იძ ლე ბა Google Glass-საც კი. ზო-

გი ერ თი გამ ყიდ ვე ლი სწრა ფად მი ი წევს ამ 

მი მარ თუ ლე ბით. არც ისე დი დი ხნის წინ, D 

Rose 4-ის მარ კის სპორ ტუ ლი ფეხ საც მ ლის 

მა ღა ზი ა თა ქსელ ში გა საშ ვე ბად Adidas-მა 

სა რეკ ლა მო გან ცხა დე ბე ბი გა ნა თავ სა 

YouTube-სა და the Google Display Network-

ში, რო მე ლიც და ახ ლო ე ბით 2 მი ლი ო ნი 

ვებ გ ვერ დის ერ თობ ლი ვი 

ამ ხა ნა გო ბა ა. მათ ზურგს 

უმაგ რე ბენ მო ბი ლუ რი 

რეკ ლა მე ბი, „მეორადი ეკ რა ნის გა მოც დი-

ლე ბის თ ვის“ (მეორადი ეკ რა ნი ნიშ ნავს 

კომ პი უ ტე რუ ლი მოწყო ბი ლო ბე ბის გა მო-

ყე ნე ბას ტე ლე ვი ზი ა ში ნაჩ ვე ნე ბი რეკ ლა მე-

ბის გა საძ ლი ე რებ ლად) და სა ძი ე ბო სის ტე-

მის სა რეკ ლა მო გან ცხა დე ბე ბი, რო მელ თა 

მი ზა ნი ა, იმ მომ ხ მა რებ ლე ბის ყუ რადღე ბა 

მი იქ ცი ონ, რომ ლებ საც და უ ყოვ ნებ ლივ 

სურთ პრო დუქ ცი ის შე ძე ნა. 

ცო ტა ხანს ვო ი ციკ მა „იდეალური 

რეკ ლა მის“ შე სა ხებ ისა უბ რა – ისე თი 

რეკ ლა მის შე სა ხებ, რო მელ თა ნახ ვა ადა-

მი ა ნებს შე ეძ ლე ბათ ზუს ტად იმ მო მენ ტ ში, 

რო დე საც მო ი სურ ვე ბენ ინ ფორ მა ცი ის 

მი ღე ბას გარ კ ვე უ ლი პრო დუქ ტის შე სა ხებ, 

ან რო დე საც ისი ნი მზად იქ ნე ბი ან მის შე სა-

ძე ნად. სა ძებ ნი სა რეკ ლა მო გან ცხა დე ბე ბი 

ახ ლა ამ იდე ალს უახ ლოვ დე ბა პირ და პი რი 

შე ძე ნის თვალ საზ რი სით, მაგ რამ ვო ი ცი კი 

წარ მო იდ გენს რეკ ლა მას, რო მე ლიც აღ-

ჭურ ვი ლია იმ მო ნა ცე მე ბით, რომ ლებ საც 

მყიდ ვე ლი პი რა დად ანი ჭებს უპი რა ტე სო-

ბას, რო მელ თაც ამას თა ნა ვე ბრენ დის, ან 

პრო დუქ ტის უპი რა ტე სო ბის თეს ლის ჩაგ-

დე ბის უნა რიც გა აჩ ნი ათ მომ ხ მა რე ბელ თა 

გუ ლებ ში. სა რეკ ლა მო საქ მის აქ სი ო მა ა: 

ტე ლე ვი ზო რის სა ყუ რებ ლად, სა ვარ ძ ლებ-

ში ჩამ ს ხ და რი ადა მი ა ნე ბი უფ რო კარ გად 

ით ვი სე ბენ შეტყო ბი ნე ბებს, ვიდ რე რო ცა 

ისი ნი ინ ტერ ნეტ ში გარ კ ვე უ ლი საქ მი-

ა ნო ბით არი ან და კა ვე ბუ ლე ბი. ვო ი-

ცი კი ამ ტ კი ცებს, რომ პო ტენ ცი ა ლი 

სრუ ლი ად სა წი ნა აღ მ დე გო ში ძევს. 

„თუ მომ ხ მა რებ ლე ბი და კა ვე ბუ ლე ბი 

არი ან რა ღაც საქ მი ა ნო ბით ინ ტერ ნეტ-

ში, ისი ნი ამ საქ მი ა ნო ბას ამ ჯო ბი ნე ბენ 

და არა რეკ ლა მის ნახ ვას“, – ამ ბობს ის. 

Google-ს შე უძ ლია გა მო ი ყე ნოს ის, რა საც 

მომ ხ მა რე ბე ლი ანი ჭებს უპი რა ტე სო ბას 

იმი სათ ვის, რომ კი დევ უფ რო მე ტი შე სა ბა-

მი სი რეკ ლა მა მი ა წო დოს მას. 

ამ რი გად, რო გორ მუ შა ობს ინ ტერ ნე ტის 

დის პ ლე ის რეკ ლა მა (ანუ სა ი ლუს ტ რა ცი ო- 

გა მომ სახ ვე ლო ბი თი რეკ ლა მა) – უმე ტეს წი-

ლად, ავად სახ სე ნე ბე ლი ბა ნე რი? 

ზე და სარ თულ ზე, Google-ის დის პ ლე-

ის რეკ ლა მის მთა ვარ ოფის ში, მთა ვა რი 

Google-ის 
თანამშრომელი ნილ 
მოჰანი დისპლეის 

სარეკლამო განცხადებებს 
აქცევს ბაზრად, სადაც არ 
არსებობს დაბრკოლებები 

და უთანხმოებები. 
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კამ პუ სის გა რეთ, მა უნ ტინ - ვი უ ში, კა ლი-

ფორ ნი ა ში, კედ ლის ზო მის თეთ რი და ფა 

ნაჯღაბ ნი გან ტო ლე ბე ბი თაა გავ სე ბუ ლი. 

ეს გან ტო ლე ბე ბი იმ უზო მოდ რთუ ლი 

მა თე მა ტი კუ რი ფორ მუ ლის ნაგ ლე ჯე ბი ა, 

რო მელ საც მოქ მე დე ბა ში მოჰ ყავს მი სი 12,5 

მი ლი ო ნი დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის დის პ-

ლე ის ქსე ლის ბიზ ნე სი. „ეს ნაჯღაბ ნი იქ ცე ვა 

მდი და რი მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბის ლა მაზ გან-

ცხა დე ბე ბად“, – აღ ნიშ ნავს მე ოც ნე ბე სა ხით 

ნილ მო ჰა ნი, Google-ის ვი ცე- პ რე ზი დენ ტი 

დის პ ლე ის რეკ ლა მის დარ გ ში. 

რო დე საც ლა რი პე იჯ მა 2011 წელს გე ნე-

რა ლუ რი დი რექ ტო რის პოს ტი და ი კა ვა, მან 

მო ჰანს დის პ ლე ის სა რეკ ლა მო გან ცხა დე-

ბე ბის „საფუძვლიანად შეც ვ ლა“ და ა ვა-

ლა, რა თა ისი ნი, Google-ის უაღ რე სად 

მო გე ბი ა ნი სა ძი ე ბო სის ტე მის სა რეკ ლა მო 

გან ცხა დე ბე ბის მსგავ სად, სარ გებ ლის 

მომ ტა ნი გამ ხ და რი ყო. მო ჰა ნი, ჯერ კი დევ 

Google-მდელი DoubleClick-ის ვე ტე რა ნი თა-

ნამ შ რო მე ლი, ჭეშ მა რი ტი მორ წ მუ ნეა (მის 

შე სა ხებ არ სე ბუ ლი ცნო ბე ბის თა ნახ მად, 

სა აქ ციო გრან ტე ბის მფლო ბელს, რომ-

ლე ბიც 100 მი ლი ონ დო ლარს შე ად გე ნენ 

და რომ ლებ საც მას იმა ში უხ დი ან, რომ 

Facebook-ისა და Twitter-ის like-ებს გა სა ქა-

ნი არ მის ცეს, არ ამოძ რა ვებს უფ რო მე ტი 

ფუ ლის მოხ ვე ჭის სა ჭი რო ე ბა). მან იყი და, 

ან ააშე ნა ის, რაც წარ მო ად გენს პროგ-

რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის ყვე ლა ზე დიდ 

ნაკ რებს, რო მე ლიც სა ჭი როა რეკ ლა მის 

გან მ ცხა დებ ლე ბი სა და გა მომ ცემ ლე ბის-

თ ვის იმი სათ ვის, რომ გა ყი დონ და გა ნა-

თავ სონ სა რეკ ლა მო გან ცხა დე ბე ბი. ამას 

კონ კუ რენ ტე ბიც კი აღი ა რე ბენ. ეს ნაკ რე ბი 

მო ი ცავს ულ ტ რა თა ნა მედ რო ვე სა რეკ ლა-

მო ბირ ჟას, რო მე ლიც ისე ვე შე უ ფერ ხებ-

ლად ყი დის ად გი ლებს რეკ ლა მის თ ვის, 

რო გორც Nasdaq-ი ვაჭ რობს აქ ცი ე ბით. 

მო ჰა ნი, რო მე ლიც სი ა მოვ ნე ბით აკ რი-

ტი კებს სა ტე ლე ვი ზიო რეკ ლა მას, ამ ბობს, 

რომ „უწყვეტი ავ ტო მა ტუ რი ჯე რის მსგავ სი“ 

სა ტე ლე ვი ზიო რეკ ლა მის 40% უაზ როდ 

იხარ ჯე ბა სხვა დას ხ ვა ტი პის მა ყუ რე-

ბელ თა აუდი ტო რი ა ზე და გვთა ვა ზობს 

მო მავ ლის სუ რათს, რო მელ შიც Google-ს ინ-

დი ვი დუ ა ლუ რი მომ ხ მა რებ ლე ბის შე სა ხებ 

მის ხელთ არ სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი სა და სა-

ტე ლე ვი ზიო მი საწ ვ დო მო ბის გა ერ თი ა ნე ბა 

და ასე ვე მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის შე მოწ მე ბა 

შე ეძ ლე ბა. Google-ს შე უძ ლია ამ მი საწ ვ დო-

მო ბის გა მო მუ შა ვე ბა სა კუ თა რი დის პ ლე ის 

ქსე ლის მეშ ვე ო ბით, რო მე ლიც მერ ყე ობს 

ციც ქ ნა მოწყო ბი ლო ბი დან New York Times-

მდე და USA Today-მდე. ის აწარ მო ებს 

სა რეკ ლა მო მომ სა ხუ რე ბას ამ ვებ გ ვერ-

დებ ზე მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლის ნა წი ლის 

სა ფა სუ რად (შთამბეჭდავია ის ფაქ ტი, რომ 

NBC-ც კი სარ გებ ლობს ამით, თუმ ცა Google-

მა ის მი ზან ში ამო ი ღო). ეს ქსე ლი აღ წევს 

ინ ტერ ნე ტის მო სახ ლე ო ბის 90%-მდე და 

ემ სა ხუ რე ბა მი ლი არ დო ბით ადა მი ა ნის 

შთა ბეჭ დი ლე ბებს ერ თი თვის გან მავ ლო-

ბა ში, მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით. თუმ-

ცა საწყის სტა დი ა ში ეს საკ მა ოდ რთუ ლი 

მსვლე ლო ბა იყო, რად გან სა რეკ ლა მო გან-

ცხა დე ბებ მა გაქ ნილ ნი შურ ვებ გ ვერ დებ ზე 

და იწყეს გა მო ჩე ნა, მაგ რამ ამ ჟა მად მიმ-

დი ნა რე წმენ დის კამ პა ნია სულ უფ რო მეტ 

და ინ ტე რე სე ბას იწ ვევს სა მარ კო პრო დუქ-

ცი ის რეკ ლა მის გან მ ცხა დებ ლებს შო რის. 

იმ რეკ ლა მის გან მ ცხა დე ბელ თა რიცხ ვი, 

რომ ლე ბიც რეკ ლა მის ად გილს რამ დე ნი მე 

თვით ად რე ჯავ შ ნი ან – ქმე დე ბა, რო მელ-

საც ძი რი თა დად იყე ნე ბენ ბაზ რის მსხვი ლი 

მო თა მა შე ე ბი იმ მიზ ნით, რომ ზე მოქ მე-

დე ბა მო ახ დი ნონ ბრენ დის მოხ მა რე ბა ზე 

– ოთხ ჯერ გა ი ზარ და გა სუ ლი წლის შემ დეგ, 

მაგ რამ Google-ი მათ არა ფერს გან სა კუთ-

რე ბულს არ სთა ვა ზობს. 

მი უ ხე და ვად ამი სა, ბა ნე რის რეკ ლა მას 

მა ინც სჯობ ნის „ნამდვილი“ რეკ ლა მა, რო-

მე ლიც ხალ ხის ყუ რადღე ბის მი საპყ რო ბად 

იყე ნებს ში ნა არსს და არა მო მა ბეზ რე ბელ 

ბა ნე რებს. „ამჟამად Facebook-ი უფ რო 

ძლი ე რი სა შუ ა ლე ბაა ჩვენ თ ვის, ვიდ რე 

YouTube-ი“, – ამ ბობს ლო რენტ ფა რა ჩი, 

Reckitt Benckiser-ის ამე რი კუ ლი მარ კე ტინ-

გის გან ყო ფი ლე ბის დი რექ ტო რი, ისე თი 

ბრენ დე ბის მფლო ბე ლი, რო გო რი ცაა 

Lysol-ი და Clearasil-ი. სა მა გი ე როდ, მო ჰა ნი 

მთა ვარ იმე დებს დის პ ლე ის ქსე ლის თ ვის 

მა ღალ შე მო სავ ლი ან „საქმიანობის რეკ-

ლა მა ზე“ ამ ყა რებს. მა გა ლი თად, მომ ხ მა-

რე ბელს შე უძ ლია გა აგ რ ძე ლოს ვი დე ოს 

ყუ რე ბა, თა მა ში, ან აპ ლი კა ცი ით სარ გებ ლო-

ბა მხო ლოდ ორ წა მი ა ნი რეკ ლა მის ყუ რე ბის 

შემ დეგ. ახ ლა ხან Samsung-მა მი ლი ო ნო ბით 

ასე თი რეკ ლა მა გა უშ ვა, რომ ლის ყუ რე ბა 

აუცი ლე ბე ლი იყო ცოცხა ლი ვი დე ოს სა ნა-

ხა ვად ახალ სმარ ტ ფო ნებ სა და სმარ ტ ვოტ-

ჩებ ზე. 

ეს გან ცხა დე ბე ბი ნელ - ნე ლა იწყებს შე დე-

გის მო ტა ნას. ახ ლა საქ მი ა ნო ბის სა რეკ ლა-

მო გან ცხა დე ბებს დღე ში 1000 სა რეკ ლა მო 

კამ პა ნი ა ში იყე ნე ბენ, სწო რედ ამი ტო მაც, 

ისი ნი ინ ტერ ნეტ ში მბრძა ნებ ლო ბას იწყე-

ბენ, მა თი ფა სი ორ მაგ დე ბა სტან დარ ტულ 

სა რეკ ლა მო ბა ნე რებ თან შე და რე ბით, 

რო მელ თა ღი რე ბუ ლე ბა, რაც უნ და უც ნა უ-

რად ჟღერ დეს, სა შუ ა ლოდ და ახ ლო ე ბით 3 

დო ლა რია იმ ათას მნახ ველ ზე, რომ ლამ დეც 

მან მი აღ წი ა. ეს ნა წი ლობ რივ იმით არის 

გა მოწ ვე უ ლი, რომ რეკ ლა მის გან მ ცხა დებ-

ლებს შე უძ ლი ათ არა ფე რი არ გა და ი ხა დონ, 

თუ ვინ მემ ნამ დ ვი ლად არ ნა ხა ის რეკ ლა მე-

ბი – იმათ მსგავ სად, რომ ლე ბიც ბა ნე რე ბის 

სამ ყა რო ში ფულს იხ დი ან უფ რო დაწ კა პუ ნე-

ბებ ში, ვიდ რე ნახ ვა ში – ამი ტო მაც საქ მი ა ნო-

ბის რეკ ლა მე ბი უფ რო ძვი რად ღი რე ბუ ლი ა. 

და მა ინც, სა მარ კო პრო დუქ ცი ის რეკ ლა მა 

ნამ დ ვი ლი გა მოწ ვე ვაა კომ პა ნი ის თ ვის, 

რომ ლის წარ მა ტე ბა ჯერ კი დევ ცი ვი მა თე-

მა ტი კი დან გა მომ დი ნა რე ობს. 

და ვუბ რუნ დეთ BrandLab-ს. ორი ათე უ ლი, 

კვარ ცხ ლ ბეკ ზე და მონ ტა ჟე ბუ ლი, ციფ რუ ლი 

ფო ტო- ჩარ ჩო ელე გან ტუ რა დაა გან ლა გე ბუ-

ლი. ყვე ლა მათ გა ნი აჩ ვე ნებს ცეცხ ლის ალის 

ვი დე ოს. „შესანიშნავ ის ტო რი ებს ჰყვე ბი ან 

ხოლ მე კო ცო ნის გარ შე მო“, – ამ ბობს Google-

ის პრო ექ ტის მე ნე ჯე რი. მშვე ნი ე რი ა, მაგ რამ 

არა იმ შემ თხ ვე ვა ში, რო დე საც ეს კო ცო ნი 

სით ბოს არ იძ ლე ვა. ამი სათ ვის Google-ს 

ჰო ლი ვუ დუ რი ალი სჭირ დე ბა.

ჰ
ო ლი ვუ დის სამ ხ რეთ - და სავ ლე-

თით თავ მოყ რი ლი გა და სა ღე ბი 

პა ვი ლი ო ნე ბი და ხმის ჩამ წე რი 

სტუ დი ე ბი სავ სეა კა მე რე ბით, 

გა ნა თე ბის და სხვა ხელ საწყო-
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ე ბი თა და ნა ხევ რად ცა რი ე ლი ყა ვის 

ჭი ქე ბით. ერ თ -ერთ პა ვი ლი ონ ში წარ მოდ-

გე ნი ლია სცე ნე ბი ისე თი სა ში ნე ლე ბა თა 

ფილ მე ბი დან, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, 

The Shining („ნათება“). მე ო რე სტუ დი ა ში 

სა მი ქალ ბა ტო ნი, რო მელ თა გან ერ თ -ერ თი 

მაკ რატ ლი თაა შე ი ა რა ღე ბუ ლი, ემ ზა დე ბა 

სა რეკ ლა მო რგო ლის გა და სა ღე ბად, რო-

მე ლიც გას წავ ლით, რო გორ უნ და შე იჭ რათ 

თმა შუბ ლ ზე. ლოს -ან ჯე ლეს ში მდე ბა რე 

ეს 41000 კვად რა ტუ ლი ფუ ტის ფარ თო ბის 

შე ნო ბა, ერთ დროს ან გა რი, რო მელ შიც 

Hughes Aircraft-მა 1940-იან წლებ ში თვით-

მ ფ რი ნა ვი, სა ხე ლად Spruce Goose, ააგო, 

ახ ლა YouTube-ის სა რეკ ლა მო საქ მის თ-

ვის გან კუთ ვ ნი ლი სივ რ ცეა . შე საძ ლო ა, 

ეს არის მსოფ ლი ო ში უდი დე სი სა წარ მო 

შე ნო ბა, რო მე ლიც ინ ტერ ნე ტის ვი დე ორ გო-

ლებს ქმნის. 

ეს YouTube-ის უახ ლე სი მცდე ლო ბა ა, 

რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს მი სი ვი დე ორ-

გო ლის „ძაღლი სკე იტ ბორ დით“ გავ რ ცე-

ლე ბას და იქა უ რო ბის უფ რო სუფ თა, უფ რო 

გა ნა თე ბულ ად გი ლად გა დაქ ცე ვას მსხვი-

ლი სა ტე ლე ვი ზიო რეკ ლა მის გან მ ცხა დებ-

ლე ბის თ ვის. ეს საქ მი ა ნო ბა რამ დე ნი მე 

წლის წინ და იწყო, რო დე საც 300 მი ლი ო ნი 

დო ლა რით შე გუ ლი ა ნე ბულ მა YouTube-მა 

და ახ ლო ე ბით 200 ვი დე ო არ ხის შექ მ ნა 

გა დაწყ ვი ტა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ჯერ-

ჯე რო ბით YouTube-ს არა აქვს უაღ რე სად 

პო პუ ლა რუ ლი სა ტე ლე ვი ზიო ქსე ლე ბი, მან 

რეკ ლა მა ზე ისე თი მა ღა ლი ფა სის და წე სე-

ბა შეძ ლო, რომ სა ტე ლე ვი ზიო რეკ ლა მის 

ფა სებს მი უ ახ ლოვ და, ხო ლო ინ ტერ ნე-

ტის დის პ ლე ის რეკ ლა მის ფა სებ თან 

შე და რე ბით მი სი მა ღა ლიც კი აღ მოჩ ნ და. 

eMarketer-ის თა ნახ მად, YouTube-ის სა ერ-

თო შე მო სა ვა ლი 51%-ით გა ი ზარ და და 2013 

წელს 5,6 მი ლი არ დი დო ლა რი შე ად გი ნა, 

წმინ და მო გე ბა კი 2 მი ლი არ დი დო ლა რი 

იყო, რეკ ლა მის გა და ღე ბა ში მო ნა წი ლე ე-

ბი სა და პარ ტ ნი ო რე ბის თ ვის კუთ ვ ნი ლი 

გა სამ რ ჯე ლოს გა დახ დის შემ დეგ. 

თუმ ცა ერ თი სა სა ცი ლო ფაქ ტიც გა მო-

იკ ვე თა: თურ მე, ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ ლი 

არ ხე ბი დან ზო გი ერ თი არ წარ მო ად გენს 

ქსე ლურ მიმ ბაძ ველს, არა მედ შექ მ ნი ლია 

ისე თი მწარ მო ებ ლე ბის მი ერ, რო გო რი ცაა 

PiuDiPai· და ჯე ნა მარ ბ ლ ზი, უხი ლა ვე ბი 

მათ თ ვის, ვინც 30 წელს გა და ცი ლე ბუ ლი ა. 

ანა ლო გი უ რად, ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ ლი 

რეკ ლა მე ბი დან ზო გი ერ თი არაფ რით არ 

ჩა მოჰ გავს ტე ლე რეკ ლა მას, რო მელ თა 

ხელ ში ჩაგ დე ბას Google -ი იმე დოვ ნებ და. 

ბაზ რის დი დი მო თა მა შე ე ბის თ ვის, დაწყე-

ბუ ლი American Express-ითა და დამ თავ რე-

ბუ ლი General Electric-ით, თან და თან ნა თე-

ლი ხდე ბა, რომ ონ ლა ი ნის სო ცი ა ლუ რი და 

ინ ტე რაქ ტი უ რი ბუ ნე ბის გა მო სა ყე ნებ ლად 

მათ ახა ლი მგრძნო ბი ა რო ბის შექ მ ნა სჭირ-

დე ბათ, და არა უბ რა ლოდ სა ტე ლე ვი ზიო 

რეკ ლა მე ბის გა დამ ღე რე ბა. 

„ნამდვილი სი ლა მა ზი სად მი მიძღ ვ ნი-

ლი“ მი სი ხან გ რ ძ ლი ვი კამ პა ნი ის მი მართ 

არ სე ბუ ლი ახა ლი მიდ გო მის თა ნახ მად, 

მა გა ლი თად, Dove-მა აპ რილ ში YouTube-ზე 

გა უშ ვა ვი დე ორ გო ლი, რო მელ შიც ნაჩ ვე-

ნე ბი იყო, რო გორ ქმნი და „გამოძიების 

ფე დე რა ლუ რი ბი უ როს“ მი ერ გაწ ვ რ თ ნი ლი 

სა სა მარ თ ლოს მხატ ვა რი ორი ქალ ბა ტო-

ნის პორ ტ რეტს. თავ და პირ ვე ლად მხატ-

ვარს ქალ ბა ტო ნე ბი მათ მი ერ სა კუ თა რი 

თა ვის აღ წე რის მი ხედ ვით უნ და და ე ხა ტა, 

მე ო რედ კი უც ნო ბის მი ერ ამ ქალ ბა ტო ნე-

ბის აღ წე რას უნ და დაყ რ დ ნო ბო და; მე ო რე 

შემ თხ ვე ვა ში პორ ტ რე ტე ბი ბევ რად უფ რო 

მიმ ზიდ ვე ლი გა მო ვი და. მა ი სის თ ვის, 

Unilever-ის მი ერ გაშ ვე ბულ მა ბრენ დის 

გუ ლი სა მა ჩუ ყე ბელ მა სამ წუ თი ან მა ვი დე-

ორ გოლ მა 114 მი ლი ონ ზე მე ტი ნახ ვა და ა-

ფიქ სი რა მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით 

და ყვე ლა ზე ხში რად ნა ნა ხი ინ ტერ ნე ტის 

ვი დე ორ გო ლის სა ხე ლი მო ი პო ვა. „ეს არ 

არის უბ რა ლოდ 30-წამიანი რეკ ლა მა, – ამ-

ბობს YouTube-ის დი რექ ტო რი სა ინ ფორ მა-

ციო ში ნა არ სის სტრა ტე გი ის დარ გ ში, ჯე მი 

ბირ ნი, – აქ იქ მ ნე ბა რა ღაც, რას თან შე ხე ბი-

სა და მი სი მე გობ რე ბის თ ვის გა ზი ა რე ბის 

სურ ვი ლი უჩ ნ დე ბა მომ ხ მა რე ბელს“. 

რო ზი კის სა რეკ ლა მო კამ პა ნი ის მი ერ, 

BrandLab-ში მოწყო ბი ლი სას წავ ლო ბა ნა-

კე ბის ანა ლო გი უ რად, ლოს -ან ჯე ლეს ში, 

ბირ ნ საც მოჰ ყავს ოთხ დღი ან სე მი ნარ ზე 

YouTube-ში ისე თი კომ პა ნი ე ბი, რო გო რი ცაა 

PepsiCo და Johnson & Johnson-ი – მიმ ზიდ-

ვე ლი და და მა ჯე რე ბე ლი ის ტო რი ე ბის, 

ვი დე ორ გო ლე ბი სა და YouTube-ის არ ხე ბის 

შე საქ მ ნე ლად. ის მიზ ნად ისა ხავს, რომ 

წელს 100-ზე მე ტი რეკ ლა მის გან მ ცხა დე ბე-

ლი მო იყ ვა ნოს გა და ცე მა ში, რო გორც ლოს 

-ან ჯე ლე სის YouTube-ში, ისე კომ პა ნი ის 

ახალ სტუ დი ა ში და BrandLab-ში, რო მე ლიც 

ამ ჟა მად ნი უ -ი ორ კ ში შენ დე ბა. 

იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ბირ ნი თა ვი სას 

მი აღ წევს, ინ ტერ ნე ტუ ლი ბრენ დის მარ კე-

ტინ გის ახა ლი სამ ყა რო ძა ლი ან და ემ ს გავ-

სე ბა ნა დი რო ბას სა და, ნე ო ეკ ლექ ტი კუ რი 

სტი ლის სახ ლ ში ანა ჰე იმ - ჰილ ს ზე, ლოს -ან-

ჯე ლე სი დან სამ ხ რეთ -აღ მო სავ ლე თის მი-

მარ თუ ლე ბით 45 წუ თის სა ვალ ზე. სას ტუმ რო 

ოთახ ში ექ ვ ს კა ცი ა ნი გა დამ ღე ბი ჯგუ ფი 

იღებს Grace’s Faces-ის („გრეისის სა ხე ე ბი“) 

მე ექ ვ სე ეპი ზოდს YouTube-ზე Bobbi Brown 

Cosmetics-ის, „მე მიყ ვარს მა კი ა ჟის“ არ ხ ზე 

გა საშ ვე ბად. მას ში მო ნა წი ლე ობს გრე ის 

ჰელ ბი გი, YouTube-ის 28 წლის ვარ ს კ ვ ლა ვი, 

რომ ლის მი ერ შექ მ ნი ლი არ ხი, Daily Grace-ი, 

ცხოვ რე ბა ზე გრე ი სის სუ ლე ლუ რი შე ხე დუ-

ლე ბე ბით, 2 მი ლი ონ ზე მეტ მომ ხ მა რე ბელს 

იზი დავს. ამ ახა ლი შო უს თ ვის ჰელ ბი გი მის 

კო ლე გებ თან, YouTube-ის ვარ ს კ ვ ლა ვებ თან 

მი დის მა კი ა ჟის გა სა კე თებ ლად. 

ამ დღეს მი სი მა კი ა ჟის ობი ექ ტი ხდე ბა 

რე ბე კა ბლე კი, 16 წლის გო გო ნა, რო მე-

ლიც 2011 წლის და საწყის ში ვარ ს კ ვ ლა ვად 

მა შინ ვე იქ ცა, რო გორც კი მი სი ვე გა მო-

გო ნი ლი მო ნო ტო ნუ რი პოპ - ჰი ტი „Friday” 

(„პარასკევი“) წარ მო ად გი ნა; ეს ვი დეო 

იმ წლის ყვე ლა ზე ხში რად ნა ნახ ვი დე ოდ 

იქ ცა YouTube-ზე. მარკ რე ი გა ნი, სამ ხატ ვ-

რო ხე ლოვ ნე ბის მე ნე ჯე რი Bobbi Brown-ში, 

აჩ ვე ნებს ბლეკს, რო გორ უნ და გა ა კე თოს 

სხვა დას ხ ვა ტი პის მა კი ა ჟი. გა რაჟ ში გა-

მო კე ტი ლი ძაღ ლის მო ნო ტო ნუ რი ყე ფა, 

რო გორც ჩანს, კი დევ უფ რო აძ ლი ე რებ და 

იქა უ რი ატ მოს ფე როს ავ თენ ტუ რო ბას. 

ჰელ ბი გი კად რ ში ხტე ბა და ირო ნი უ ლად 

ამ ბობს,– „ანგელოზს ჰგავ ხარ!“ მე ო რე 

თან მ ხ ლებ შო უ ში, რომ ლის სა ხელ წო დე ბაა 

Touching Your Stuff („შენი ნივ თე ბის შე ხე-



აპრილი  2014    FORBES | 75

ბა“), ჰელ ბი გი და ე ხე ტე ბა მთელ სახ ლ ში და 

იქე ქე ბა სა კუ თარ ნივ თებ ში. „ამ გა რე მო ში 

შე გიძ ლია შე ნი დი დე ბის მო მენტს მი აღ წიო 

ისე, რომ მი ლი ო ნი დო ლა რის გა დახ და არ 

მო გიხ დეს“, – ამ ბობს რე ზა იზე დი, რომ ლის 

Collective Digital Studio ქმნის „მე მიყ ვარს 

მა კი აჟს“ და 200-ზე მეტ სხვა არხს – მა გა-

ლი თად, ისეთს, რო გო რი ცაა the Annoying 

Orange („აბეზარი ფორ თო ხა ლი“) – მო ლა პა-

რა კე ციტ რუ სის ნა ჭე რი, რო მე ლიც კრი ტი-

კუ ლი შე ნიშ ვ ნე ბით ცხრი ლავს სხვა ხილს 

მა ნამ, სა ნამ მას და ნით არ ჭრი ან. 

ყვე ლა ფე რი საკ მა ოდ შეშ ლი ლად გა მო-

ი ყუ რე ბა, მაგ რამ Grace’s Faces-ს არა ფე რი 

აქვს სა ერ თო მოყ ვა რულ ვი დე ოს თან, ან 

თუნ დაც – ღი ად კო მერ ცი ულ თან. Bobbi 

Brown-ს არ სად არ იხ სე ნი ე ბენ Grace’s 

Faces-ში იმის და მი უ ხე და ვად, რომ მის 

კოს მე ტი კას იყე ნე ბენ. და მა ინც, კომ პა-

ნი ის სიტყ ვე ბით, ისი ნი კმა ყო ფი ლე ბი 

არი ან იმით, რომ პირ ველ კვი რას არ ხი 

300 000-ჯერ მო ი ნა ხუ ლეს, ხო ლო შემ დე გი 

ორი კვი რის გან მავ ლო ბა ში კი მან 70 000 

აბო ნენ ტი მი ი ზი და. „ვიგრძენით, რომ თუ 

ჩვე ნი კო მე დი უ რი ჟან რის პროგ რა მა ჩვე ნი 

სა ფირ მო პერ სო ნის შე სა ბა მი სი იქ ნე ბო და, 

უფ რო ახალ გაზ რ დუ ლი აუდი ტო რი ის მხრი-

დან მი ი ღებ და გა მოხ მა უ რე ბას“, – ამ ბობს 

Bobbi Brown-ის პრე ზი დენ ტი მო რინ კე ი სი. 

რეკ ლა მის გან მ ცხა დებ ლე ბი არ უხ დი ან 

ფულს YouTube-ს ამ შო უ ე ბის გაშ ვე ბის-

თ ვის, მაგ რამ ისი ნი დი ა ხაც რომ უხ დი ან 

ფულს უამ რა ვი სა რეკ ლა მო გან ცხა დე ბის 

გაშ ვე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც მომ ხ მა რებ-

ლებს ამ შო უ ე ბის ნახ ვის კენ უბიძ გე ბენ. 

Google-ი სა ბო ლო ოდ გა ი მარ ჯ ვებს ამ 

რბო ლა ში ერ თი მარ ტი ვი მი ზე ზის გა მო: 

„ვიდეორეკლამები უკე თე სი შე დე გე ბის 

მომ ტა ნი ა, ვიდ რე ტე ლე რეკ ლა მე ბი, – ამ-

ბობს დე ვიდ კო ე ნი, Universal McCann-ის 

ინ ვეს ტი ცი ე ბის დი რექ ტო რი, მი სი ვე სა ა-

გენ ტოს მი ერ ჩა ტა რე ბულ მრა ვალ ჯე რად 

კვლე ვებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, – მაგ რამ სა ტე-

ლე ვი ზიო რეკ ლა მა და უბ რ კო ლე ბე ლი სის-

ტე მა ა, კარ გად და ზე თი ლი მან ქა ნა“, – დას-

ძენს ის. Google-ს შე უძ ლია შე იქ ცი ოს თა ვი 

ლა რი პე ი ჯის მი ერ მთვა რე ზე გაშ ვე ბუ ლი 

ხო მალ დე ბით, რო მელ თა გან ერ თ -ერ თი 

ბო ლოს და ბო ლოს მი წა ზე და ეშ ვე ბა, მაგ-

რამ რით გა და იხ დის იმ ძვი რად ღი რე ბუ ლი 

ფრე ნე ბის ხარ ჯებს? ციფ რუ ლი რეკ ლა მის 

და უბ რ კო ლე ბელ სის ტე მად ქცე ვით, რა საც, 

Google-მა იცის, რო გორ უნ და მი აღ წი ოს. ეს 

მხო ლოდ დრო ის სა კითხი ა.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Applied Semantics

DoubleClick
AdMob

Invite Media
Admeld Wildfire Interactive

YouTube
ITA Software

Channel Intelligence

Android

Like.com Zagat

FeedBurner Aardvark

Global IP Solutions
Waze

Current Communications Group

PushLife DailyDeal

GrandCentral
On2
BumpTop

Slide.com

Jambool

BeatThatQuote.com

Bu�erBox
Nest

Motorola Mobility
Meebo

Wavii

Flutter

FlexyCore

Postini Quiksee

2003 2005 2007 2009 20112004 2006 2008 2010 2012 2013 2014

Teracent

Next New Networks

Makani Power
Boston Dynamics

როგორც ბავშვი საკონდიტროში
GooGLE-მა, შენაძენებით გაუსწრო ყველა თავის მეტოქეს. აქ მოყვანილია 

გარიგებები, რომელთა რეიტინგები განსაზღვრულია სარეკლამო 

ბიზნესის მიმართ რელევანტურობის მიხედვით. 

= $100 მლნ. = $1 მლრდ.

შენაძენების ფასი       

ს
ა

რ
ე

კ
ლ

ა
მ

ო
 ბ

ი
ზ

ნ
ე

ს
ი

ს
 მ

ი
მ

ა
რ

თ
 რ

ე
ლ

ე
ვ

ა
ნ

ტ
უ

რ
ო

ბ
ა

შეძენის თარიღი



ფული, როგორც 
თავისუფლება
„გეოპლანტის“, „გეოფლაუერის“ და „ნიკორას“ ლოკომოტივი 
დავით დუმბაძე საქმიანი ადამიანის იმიჯის გარშემო 
შექმნილ ყველანაირ სტერეოტიპს არღვევს.

ავტორი: მარიტა ჭანიშვილი

ფ
ო

ტ
ო

: 
ხ

ა
თ

უ
ნ

ა
 ხ

უ
ც

ი
შ

ვ
ი

ლ
ი

მეწარმეები





78 | FORBES      აპრილი  2014        

ჩ
ე მი სტა ტი ის გმი რი არ ჰგავს სხვა მდი დარ ადა მი ა-

ნებს. მო დი, თა ვი დან ვე შევ თან ხ მ დეთ, რომ არ სე-

ბობს სტე რე ო ტი პი, რო მე ლიც არ ც თუ ისე იშ ვი ა თად 

მდი დარ ადა მი ა ნებს ანი ჭებს მო საწყე ნი, ერ თ ფე რო-

ვა ნი, ციფ რებ ში გახ ვე უ ლი და და კარ გუ ლი ადა მი ა ნის 

იარ ლიყს, რომ ლებ საც გათ ვ ლი ლი აქვთ ყო ვე ლი წა მი, და გეგ მი-

ლი აქვთ მომ დევ ნო 20 წე ლი და თით ქ მის არას დ როს სცა ლი ათ 

ოჯა ხის თ ვის. საქ მი ან შეხ ვედ რებ სა და შეხ ვედ რებს შო რის 

ჟურ ნა ლის ტებს ინ ტერ ვი უ ებ საც აძ ლე ვენ და ცდი ლო ბენ საქ მი ა ნი 

იმი ჯი არც ასეთ დროს და კარ გონ: ინ ტერ ვი უს დროს ტე ლე ფონს 

არ თი შა ვენ, დრო დად რო ფოს ტას ამოწ მე ბენ, თა ნა შემ წე ებს და-

ვა ლე ბებს აძ ლე ვენ და ძვირ ფას სა ათ ზეც იყუ რე ბი ან, ანუ ირი ბად 

გა ნიშ ნე ბენ, დრო ცო ტა მაქ ვ სო.

მოკ ლედ, ეს შე სა ვა ლი დამ ჭირ და იმის თ ვის, რომ მეთ ქ ვა: მე 

არას დ როს მყო ლია რეს პონ დენ ტი კა ცი კოპ ლე ბი ა ნი შარ ფით. 

უფ რო ზუს ტად, ლურ ჯი შარ ფით, რო მელ საც მუ ქი ყვი თე ლი კოპ-

ლე ბი აქვს. კი დევ არ მყო ლია რეს პონ დენ ტი, რომ ლის პი ჯაკ საც 

სა ხე ლო ზე წი თე ლი, ყვი თე ლი, მწვა ნე და ცის ფე რი ღი ლე ბი აქვს. 

არა, გა მახ სენ და, გატყუ ებთ: მე მყო ლია მსგავ სი ჩაც მის სტი ლის 

რეს პონ დენ ტე ბი, ოღონდ არა „ფორბსისთვის“ და არა საქ მი ა ნი 

მდიდ რე ბი. ანუ იმის თქმა მინ და, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში ერ თ -ერ თი 

წარ მა ტე ბუ ლი ბიზ ნეს მე ნი და ვით დუმ ბა ძე არ ღ ვევს ჩარ ჩო ში მოქ-

ცე უ ლი საქ მი ა ნი ადა მი ა ნის ყვე ლა ნა ირ სტე რე ო ტიპს და მე ტიც, 

სა მუ შაო ოთახ ში, აივან თან მოწყო ბილ ტე ლეს კოპს მაჩ ვე ნებს, 

სა ი და ნაც, რო ცა ღრუბ ლე ბი არ არის, დიდ ხანს აკ ვირ დე ბა ვარ ს-

კ ვ ლა ვებს.

მაგ რამ მხო ლოდ ამ თვი სე ბე ბით არ გა მო ირ ჩე ვა იგი სხვა 

საქ მი ა ნი ადა მი ა ნე ბის გან. ამა ზე შემ დეგ გვერ დებ ზე წა ი კითხავთ, 

ამი ტომ მო გი წევთ ბო ლომ დე ჩა ი კითხოთ სტა ტია ბიზ ნეს მენ 

და ვით დუმ ბა ძე ზე, რო მელ საც თოვ ლის ეში ნი ა, უფ რო სწო რად, 

კი არ ეში ნი ა, რო გორც მითხ რა, რა ღაც ნა ირ ემო ცი ას იწ ვევს, რომ 

ვერ ავ ხ სე ნი, ისეთ სო. მი სი მახ სოვ რო ბა თოვ ლი დან მო დის. ანუ, 

პირ ვე ლი კად რი, რაც მის მახ სოვ რო ბას შე მორ ჩა, დი დი თოვ ლი ა, 

ის ავად არის და მშობ ლე ბი ეუბ ნე ბი ან, „გარეთ თუ გახ ვალ, ვე ღარ 

მორ ჩე ბი“.

ტან ტე ლი ლი დან „მარტინ ბა უ ე რამ დე“
და ვით დუმ ბა ძე 1957 წელს თბი ლის ში, გერ მა ნის ტე ბის ოჯახ ში და-

ი ბა და და მის მშობ ლებ საც დიდ ხანს არ უფიქ რი ათ, ოთხი წლის 

ასაკ ში ის აღ საზ რ დე ლად გერ მა ნელ ქალს, ტან ტე ლი ლის მი ა ბა-

რეს, რო მელ მაც გერ მა ნუ ლი ენა თა მა შით შე ას წავ ლა. მას შემ დეგ 

და ვით დუმ ბა ძის თ ვის გერ მა ნუ ლი მე ო რე მშობ ლი ურ ენად იქ ცა 

და მოგ ვი ა ნე ბით მის წარ მა ტე ბულ ბიზ ნეს კა რი ე რა ში ერ თ -ერთ 

გა დამ წყ ვეტ ფაქ ტო რა დაც იქ ცა.

1979 წელს და ამ თავ რა თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი-

ტე ტის გე ოგ რა ფი ა- გე ო ლო გი ის ფა კულ ტე ტი საზღ ვარ გა რე თის 

ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი გე ოგ რა ფი ის სპე ცი ა ლო ბით და სწავ ლა 

ამ ჯე რად მოს კო ვის მსოფ ლიო ეკო ნო მი კი სა და სა ერ თა შო რი-

სო ურ თი ერ თო ბე ბის ინ ს ტი ტუ ტის ას პი რან ტუ რა ში გა აგ რ ძე ლა. 

დი სერ ტა ცი ის დაც ვის შემ დეგ, რო მე ლიც გერ მა ნი ის ეკო ნო მი-

კის სტრუქ ტუ რულ ცვლი ლე ბებს ეძღ ვ ნე ბო და, სა ქარ თ ვე ლო ში 

დაბ რუნ და და ჯერ სა ვაჭ რო პა ლა ტის საზღ ვარ გა რე თის გან ყო-

ფი ლე ბა ში და იწყო მუ შა ო ბა წამ ყ ვან სპე ცი ა ლის ტად, შემ დეგ კი 

მი ნის ტ რ თა საბ ჭოს პრე ზი დი უ მის საზღ ვარ გა რე თის ქვეყ ნებ თან 

ურ თი ერ თო ბის კო მი სი ის პა სუ ხის მ გე ბელ მდივ ნად. 1990 წელს 

და თო დუმ ბა ძე სა ქარ თ ვე ლოს ტო ვებს და გერ მა ნი ა ში მი დის 

საცხოვ რებ ლად.

სამ სა ხუ რის პოვ ნა გერ მა ნი ა ში არ გას ჭირ ვე ბი ა. და ვით 

დუმ ბა ძემ ჯერ მან ქა ნათ მ შე ნებ ლო ბის ფირ მა KOMEG GMBH -ში 

და იწყო მუ შა ო ბა, სა დაც აღ მო სავ ლე თის ქვეყ ნებ თან ურ თი ერ თო-

ბის გან ყო ფი ლე ბის გამ გედ და ი ნიშ ნა, მოგ ვი ა ნე ბით კი მსოფ-

ლი ო ში ცნო ბილ ჩა ის მრეწ ვე ლო ბის კომ პა ნია „მარტინ ბა უ ერ ში“ 

გა და ი ნაც ვ ლა: „მარტინ ბა უ ერ ში გა დას ვ ლა კომ პა ნი ის მფლო-

ბელ მა ადოლფ ვე დელ მა შე მომ თა ვა ზა. დიდ ხანს არ მი ფიქ რი ა, 

კომ პა ნი ა ში აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის მი მარ თუ ლე ბა ჩა მა ბა რეს. 

სწო რედ 90-იანი წლე ბის და საწყის ში იწყებ და „მარტინ ბა უ ე რი“ 

აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში აქ ტი ურ შე მოს ვ ლას და სჭირ დე ბო დათ 

ადა მი ა ნი, რო მე ლიც ლა პა რა კობ და რამ დე ნი მე უცხო ენა ზე და 

შე ეძ ლო კუ რა ტო რო ბა გა ე წია სხვა დას ხ ვა პრო ექ ტის თ ვის“, – მე-

უბ ნე ბა და ვით დუმ ბა ძე და იმ წლებს იხ სე ნებს, რო დე საც „მარტინ 

ბა უ ერ მა“ რუ სეთ ში პირ ვე ლი ქარ ხ ნე ბი იყი და, რომ ლე ბიც დღე საც 

ფუნ ქ ცი ო ნი რებს და სა დაც ძი რი თა დად სამ კურ ნა ლო მცე ნა რე ე-

ბი სა და ჩა ის და სამ ზა დებ ლად გან კუთ ვ ნი ლი ხი ლის და ფა სო ე ბა 

ხდე ბა. რუ სეთს მოჰ ყ ვა პო ლო ნე თი და სლო ვე ნი ა, თუმ ცა და ვით 

დუმ ბა ძის ერ თ -ერთ მთა ვარ მი ზანს „მარტინ ბა უ ე რის“ სა ქარ თ ვე-

ლო ში შე მოყ ვა ნა წარ მო ად გენ და.

გერ მა ნუ ლი კომ პა ნია „მარტინ ბა უ ე რი“ ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი 

კომ პა ნი ა ა, რო მელ მაც სა ქარ თ ვე ლო ში მსხვი ლი ინ ვეს ტი რე ბა 

გა ნა ხორ ცი ე ლა. კომ პა ნი ის წარ მო მად გენ ლე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში 

1995 წელს ჩა მო ვიდ ნენ, შე ის წავ ლეს არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა, 

ნა ხეს, რომ აქ სამ რეწ ვე ლო პო ტენ ცი ა ლი და პლან ტა ცი ე ბი გა-

დარ ჩე ნი ლი იყო, და ა არ სეს კომ პა ნია „მარტინ ბა უ ერ გე ორ გი ა“ 

და შე ის ყი დეს 15 ფაბ რი კა სა მეგ რე ლო ში, გუ რი ა სა და იმე რეთ ში: 

„ინვესტიციამ პირ ველ ეტაპ ზე 30 მი ლი ო ნი დო ლა რი შე ად გი ნა. მე 

ამ კომ პა ნი ის პრე ზი დენ ტად და ვი ნიშ ნე. სრუ ლად გა და ვა ი ა რა-

ღეთ ფაბ რი კე ბი და, რაც მთა ვა რი ა, იქ ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო-

ბა და ვა საქ მეთ“, – ჰყვე ბა და ვით დუმ ბა ძე.

„ცაში ვი ყა ვი გა მო კი დე ბუ ლი“, – მე უბ ნე ბა ის. რო ცა „მარტინ ბა-

უ ე რი“ სა ქარ თ ვე ლო ში შე მო ვი და, და ვით დუმ ბა ძე ჯერ კი დევ გერ-

მა ნი ა ში მუ შა ობ და, ამი ტომ თით ქ მის ყო ველ კ ვი რა უწევ და გერ-

მა ნი ი დან სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა მოს ვ ლა და შემ დეგ უკან გაბ რუ ნე ბა: 

„ეს ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე რთუ ლი პე რი ო დი იყო ჩემს ცხოვ რე ბა ში, 

მაგ რამ მა შინ გა ცი ლე ბით ახალ გაზ რ და ვი ყა ვი და ამ სირ თუ ლე-

ე ბის არ მე ში ნო და. დიდ ფი ზი კურ შრო მას მო ითხოვ და საქ მის 

მეწარმეები დავით დუმბაძე
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აწყო ბა, მით უმე ტეს, რომ ჩა ის დარ გ ში აბ სო ლუ ტუ რად გა მო უც-

დე ლი ვი ყა ვი. თუმ ცა, სა ბედ ნი ე როდ, მყავ და ბევ რი მე გო ბა რი, 

რომ ლე ბიც ამ დარ გ ში კარ გად იყ ვ ნენ გათ ვით ც ნო ბი ე რე ბულ ნი და 

მათ მა პრო ფე სი ო ნა ლიზ მ მა და ჩემ მა მე ნე ჯე რულ მა გა მოც დი ლე-

ბამ მო ა ხერ ხა ის, რომ იმ დრო ი სათ ვის სტრა ტე გი უ ლად მნიშ ვ-

ნე ლო ვა ნი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი მი ვი ღეთ, რა მაც ჩვე ნი კომ პა ნი ის 

წარ მა ტე ბა გა ნა პი რო ბა“, – მე უბ ნე ბა და ვით დუმ ბა ძე და ამა ტებს: 

„ჩაის ბიზ ნე სით ას ტ რო ნო მი ულ თან ხებს ვერ და აგ რო ვებ, თუმ ცა 

იმ პე რი ოდ ში ჩვე ნი წლი უ რი ბრუნ ვა 7-8 მი ლი ონ დო ლარს შე ად-

გენ და, რაც ცო ტა არ იყო. ეს ძა ლი ან შრო მა ტე ვა დი დარ გი ა, რო მე-

ლიც ხა რის ხის თ ვის და უ ღა ლავ ბრძო ლას მო ითხოვს“.

„დაწყევლილები“ გა ფარ თო ე ბის თ ვის
მოგ ვი ა ნე ბით „მარტინ ბა უ ერ გე ორ გი ას“ სა ხე ლი შე ეც ვა ლა და მას 

„გეოპლანტი“ ეწო და. თუ კი თავ და პირ ვე ლად კომ პა ნია და უ ფა-

სო ე ბე ლი ჩა ის წარ მო ე ბა ზე მუ შა ობ და, დღეს ის ოთხი ბრენ დის 

ქვეშ 25-მდე და სა ხე ლე ბის ჩა ის აერ თი ა ნებს. „გეოპლანტმა“ 2010 

წელს ქარ თუ ლი ჩა ის ბრენ დი „გურიელი ექ ს პორ ტი“ წა რუდ გი ნა 

მომ ხ მა რე ბელს. რო გორც და ვით დუმ ბა ძე მიხ ს ნის, კომ პა ნი ის 

პრო დუქ ცია გა მო ირ ჩე ვა არო მა ტუ ლი თვი სე ბე ბით და არის სა ექ-

ს პორ ტო პო ტენ ცი ა ლის მქო ნე უმაღ ლე სი ხა რის ხის ჩა ი, რო მე ლიც 

ეკო ლო გი უ რად სუფ თა გა რე მო შია მოყ ვა ნი ლი, სე ზო ნის სა უ კე თე-

სო პე რი ოდ ში ხე ლით იკ რი ფე ბა და ყო ველ გ ვა რი ქი მი უ რი და ნა-

მა ტე ბის გა რე შე მუ შავ დე ბა.

მიმ დი ნა რე წელს „გურიელი“ ქოლ გა- ბ რენ დად ჩა მო ყა ლიბ-

და. თე ბერ ვალ ში გა ყიდ ვა ში პრე მი უმ - კ ლა სის „პრინცი გუ რი ე ლი“ 

გა მო ვი და. და სა ყე ნე ბელ ჩა ის თან ერ თად „პრინცი გუ რი ე ლი“ პირ-

ვე ლი ქარ თუ ლი ბრენ დი ა, რო მე ლიც ქარ თუ ლი ჩა ის ორას წ ლო ვან 

ის ტო რი ა სა და ტრა დი ცი ას თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ებ თან 

აერ თი ა ნებს და მომ ხ მა რე ბელს ჩა ის „პირა-პაკის“ (პირამიდა) 

და ფა სო ე ბას სთა ვა ზობს. სულ ცო ტა ხნის წინ კომ პა ნი ამ წა რად-

გი ნა „გურიელი მცე ნა რე უ ლი ჩა ი“ – და სა ყე ნე ბე ლი გვი რი ლის, 

დე კი სა და პიტ ნის ჩა ის სა ხით. გან სა კუთ რე ბუ ლი სი ა მა ყით სა უბ-

რობს და ვით დუმ ბა ძე „გურიელი ხი ლის ჩა ის“ შე სა ხებ, რო მე ლიც 

ქარ თუ ლი კენ კ რის, სუბ ტ რო პი კუ ლი და ტყის ხი ლის სა ხე ო ბებს 

მო ი ცავს და, მი სი თქმით, უნი კა ლუ რი პრო დუქ ტი ა: „ამჟამად 

პლან ტა ცი ე ბი გვაქვს სა მეგ რე-

ლო სა და გუ რი ა ში, და ახ ლო ე-

ბით 1200 ჰექ ტ რამ დე. ქარ ხ ნე ბი 

გვაქვს ზუგ დიდ ში, ოზურ გეთ სა 

და სა მეგ რე ლო ში. დღეს დღე ო-

ბით „გურიელის“ წლი უ რი ბრუნ ვა 

4 მი ლი ონ დო ლარს შე ად გენს, 

თუმ ცა აუცი ლებ ლად ვგეგ მავთ 

ექ ს პორ ტის გაზ რ დას, რას თან 

ერ თად გა იზ რ დე ბა ჩვე ნი წლი უ-

რი ბრუნ ვაც“, – მე უბ ნე ბა და ვით 

დუმ ბა ძე და „მარტინ ბა უ ე რის“ პრე ზი დენ ტის სიტყ ვებს იხ სე ნებს, 

რო მე ლიც ადოლფ ვე დელ მა მას წლე ბის წინ უთხ რა: „კომპანიას, 

რო მე ლიც არ ფიქ რობს გა ფარ თო ე ბა ზე, დი დი დღე არ უწე რი ა. 

ჩვენ „დაწყევლილები“ ვართ გა ფარ თო ე ბის თ ვის“...

ეს ფრა ზა ჩე მი ბიზ ნეს კა რი ე რის ერ თ -ერთ მთა ვარ კრე დოდ 

იქ ცა ო, მე უბ ნე ბა და ვით დუმ ბა ძე და მის მი ერ შექ მ ნილ კი დევ ერთ 

კომ პა ნი ა ზე –„გეოფლაუერზე“ მიყ ვე ბა:

„ამბროლაურში ავა შე ნეთ ფაბ რი კა, სა დაც ჩა ის სა წარ მო ებ-

ლად ხილს ვა მუ შა ვებთ. მა გა ლი თად, პან ტა ვაშ ლს, რო მელ საც 

სა ო ცა რი არო მა ტი აქვს. რაც მთა ვა რი ა, ამ პრო ცეს ში აქ ტი უ-

რად არის ჩარ თუ ლი ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბა. მო სახ ლე ო ბა 

აბა რებს პან ტას, ჩვენს ფაბ რი კა ში კი მი სი გა და მუ შა ვე ბა ხდე ბა. 

ქარ ხა ნა სრუ ლად შე ე სა ბა მე ბა მსოფ ლიო სტან დარ ტებს. ცო ტა 

ხნის წინ მოგ ვე ნი ჭა ISO სტან დარ ტი. ამას გარ და, ამ ბ რო ლა უ რის 

ქარ ხა ნა ში ვა მუ შა ვებთ სამ კურ ნა ლო მცე ნა რე ებს, რი თაც ძა ლი ან 

მდი და რია რა ჭა- ლეჩხუ მის რე გი ო ნი. ამ ჟა მად „გეოფლაუერს“ 

წე ლი წად ში მი ლი ონ ევ რომ დე აქვს ბრუნ ვა. ერ თი პა ტა რა სა წარ-

მოს თ ვის და იქა უ რი ხალ ხის თ ვის, ვფიქ რობ, ამ საქ მეს დი დი 

მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს“. – რო გორც ჩანს, „გეოფლაუერი“ და ვით დუმ-

ბა ძის ერ თ -ერ თი სა ა მა ყო საქ მე ა.

„ნიკორა“ – ერ თი ფარ დუ ლით დაწყე ბუ-
ლი წარ მა ტე ბუ ლი ის ტო რია
კი დევ ერ თი წარ მა ტე ბუ ლი ქარ თუ ლი ბრენ დი, რომ ლის ერ თ - 

ერ თი მფლო ბე ლი და ვით დუმ ბა ძე ა, კომ პა ნია „ნიკორაა“, რო მე-

ლიც 1998 წელს და ფუძ ნ და. და ვით დუმ ბა ძე „ნიკორას“, მე გობ რე-

ბის თხოვ ნით, და ფუძ ნე ბი დან ერთ წე ლი წად ში შე უ ერ თ და და, 

რო გორც მე უბ ნე ბა, მას მე რე ყო ველ დღი უ რად ადევ ნებს თვალს 

კომ პა ნი ის გან ვი თა რე ბას: „ნიკორამ“ საქ მი ა ნო ბა ერ თი პა ტა რა 

ფარ დუ ლი თა და ორი სა ხე ო ბის სო სი სით და იწყო, მაგ რამ დღეს 

თა მა მად შე მიძ ლია გითხ რათ, რომ ის კვე ბის პრო დუქ ტე ბის ბაზ-

რის უც ვ ლე ლი ლი დე რი ა. „მე გობ რებ მა გა დავ წყ ვი ტეთ, რომ პირ-

ვე ლი წლე ბი კომ პა ნი ი დან დი ვი დენ დე ბი არ აგ ვე ღო და მუდ მი ვი 

რე ინ ვეს ტი რე ბის რე ჟიმ ში გვე მუ შა ვა. ამ სტრა ტე გი ამ გა ა მარ თ ლა. 

2013 წელს „ნიკორას“ წლი ურ მა ბრუნ ვამ 160 მი ლი ო ნი ლა რი შე ად-

გი ნა. 15-წლიანი არ სე ბო ბის მან ძილ ზე კომ პა ნია „ნიკორამ“ ბი უ 

გერმანული კომპანია „მარტინ ბაუერი“ ერთ-ერთი 
პირველი კომპანიაა, რომელმაც საქართველოში 
მსხვილი ინვესტირება განახორციელა. „ჩაის 
ბიზნესით ასტრონომიულ თანხებს ვერ დააგროვებ, 
თუმცა იმ პერიოდში ჩვენი წლიური ბრუნვა 7-8 
მილიონ დოლარს შეადგენდა“, – ამბობს „მარტინ 
ბაუერ გეორგიას“ პრეზიდენტი დავით დუმბაძე.
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ჯეტ ში 200 მი ლი ონ ლარ ზე მე ტი შე ი ტა ნა“, – მე უბ ნე ბა ბიზ ნეს მე ნი.

ამ ჟა მად კომ პა ნი ის ჰოლ დინ გ ში ხორ ც პ რო დუქ ტე ბის, ნა ხე-

ვარ ფაბ რი კა ტე ბის, თევ ზე უ ლის, რძის ნა წარ მის, ნა ყი ნის, პურ - 

ფუნ თუ შე უ ლის, გა ყი ნუ ლი სა კონ დიტ რო ნა წარ მი სა და ღვი ნის 

სა წარ მო ე ბია გა ერ თი ა ნე ბუ ლი. ამას გარ და, „ნიკორას“ ერ თ - 

ერ თი შვი ლო ბი ლი კომ პა ნია „ინტრეიდი“ არა ერ თი სა ხე ო ბის 

კვე ბის პრო დუქ ტი სა და სხვა დას ხ ვა გერ მა ნუ ლი ლუ დის ექ ს კ ლუ-

ზი უ რი იმ პორ ტი ო რია სა ქარ თ ვე ლო ში.

კომ პა ნი ის მფლო ბე ლო ბა შია რე გი ო ნა ლუ რი სა წარ მო ფოთ ში, 

სა კალ მა ხე მე ურ ნე ო ბა ოზურ გეთ ში და სა სა ქონ ლე ფერ მა გარ-

დაბ ნის რა ი ონ ში. ამას თა ნა ვე, უნ და აღი ნიშ ნოს ისიც, რომ სწო-

რედ „ნიკორა“ გახ ლ დათ კომ პა ნი ა, რო მელ მაც სა ქარ თ ვე ლო ში 

პირ ველ მა და იწყო სა ფირ მო ქსე ლის გან ვი თა რე ბა და მომ ხ მა რე-

ბელს მა ღა ზი ებ ში მი სი ვე დამ ზა დე ბუ ლი პრო დუქ ცია შეს თა ვა ზა.

დღეს „ნიკორა“ ქარ თულ ბა ზარ ზე ყვე ლა ზე მრა ვალ რიცხო ვა ნი 

სა ვაჭ რო ქსე ლით – 92 სუ პერ მარ კე ტი თაა წარ მოდ გე ნი ლი. კომ პა-

ნია 500-მდე და სა ხე ლე ბის პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა- რე ა ლი ზე ბას 

ეწე ვა, თა ნამ შ რომ ლე ბის რიცხ ვი კი 2200-ს აღ წევს. კომ პა ნია 

უკ ვე რამ დე ნი მე წე ლი ა, ფლობს ხა რის ხის მარ თ ვი სა და სურ სა-

თის უვ ნებ ლო ბის სა ერ თა შო რი სო სერ ტი ფი კა ტებს: „ჩვენთვის 

უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ფაქ ტო რი იყო ნდო ბის მო პო ვე ბა. რო ცა საქ მე 

კვე ბის პრო დუქ ტ თან გაქვს, გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 

ხა რის ხ ზე ზრუნ ვა. ამ დარ გ ში თუ ხა რის ხ ზე არ ხარ ორი ენ ტი რე-

ბუ ლი, წინ ს ვ ლა და გან ვი თა რე ბა წარ მო უდ გე ნე ლი ა. ერ თხელ თუ 

გა გე პა რა შეც დო მა, ჩათ ვა ლე, რომ ყვე ლა ფე რი დამ თავ რე ბუ ლი ა. 

არას დ როს გაგ ვი წე ვია ეკო ნო მია ხა რის ხის ხარ ჯ ზე. რო ცა საქ მეს 

ხა რის ხი ა ნად აკე თებ, არ არ სე ბობს, რომ სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე-

მე ბი შე გექ მ ნას“, – მე უბ ნე ბა „ნიკორას“ პრო დუქ ცი ის ხა რის ხ ში 

დარ წ მუ ნე ბუ ლი ბიზ ნეს მე ნი, რო მელ საც კონ კუ რენ ტე ბის შე სა ხებ 

ვე კითხე ბი.

„რა თქმა უნ და, არის ქარ თუ ლი კომ პა ნი ე ბი, რომ ლებ საც მე 

კონ კუ რენ ტე ბად მი ვიჩ ნევ, თუმ ცა მა თი ჩა მოთ ვ ლის გან ამ ჯე რად 

თავს შე ვი კა ვებ და მად ლო ბა ღმერთს, რომ კონ კუ რენ ტე ბი არ სე-

ბო ბენ, რად გან ყო ველ თ ვის მო ბი ლი ზე ბუ ლი და მო ტი ვი რე ბუ ლი 

ხარ. კონ კუ რენ ცია ეკო ნო მი კის ლო კო მო ტი ვი ა. რო გორც კი კვდე-

ბა კონ კუ რენ ცი ა, კვდე ბა ეკო ნო მი კაც“, – ამ ბობს და ვით დუმ ბა ძე.

ბიზ ნე სის ნა ირ სა ხე ო ბა
თუ კი და ვით დუმ ბა ძის ბიზ ნეს საქ მი ა ნო ბის ჩა მო ნათ ვალს 

გა დავ ხე დავთ, მა შინ აუცი ლებ ლად უნ და ვახ სე ნოთ თბი ლის ში 

მდე ბა რე რეს ტო რა ნი „მეტეხის ჩრდი ლი“. დუმ ბა ძე რეს ტორ ნის 

ერ თ -ერ თი დამ ფუძ ნე ბე ლია და, რო გორც მე უბ ნე ბა, თა ვის პარ ტ-

ნი ო რებ თან ერ თად საქ მი ა ნო ბის გა ფარ თო ე ბას ამ მი მარ თუ ლე-

ბით გეგ მავს.

სულ ცო ტა ხნის წინ ჩა ერ თო და ვით დუმ ბა ძე სამ შე ნებ ლო 

ბიზ ნეს შიც. მის მფლო ბე ლო ბა შია სამ შე ნებ ლო კომ პა ნია DUD 

Construction-ი. ამ ჟა მად კომ პა ნია აშე ნებს საცხოვ რე ბელ სახლს 

ავ ლა ბარ ში და რო გორც ყვე ლა სხვა ბიზ ნეს ში, და ვით დუმ ბა ძე 

სამ შე ნებ ლო საქ მი ა ნო ბის გა ფარ თო ე ბა საც გეგ მავს.

კი დევ ერ თი ბიზ ნე სი, რომ ლის დამ ფუძ ნე ბე ლიც და ვით დუმ-

ბა ძე ა, არის აგუ რის ქარ ხა ნა სამ ტ რე დი ა ში, სა დაც იწარ მო ე ბა 

რამ დე ნი მე სა ხე ო ბის აგუ რი და მათ შო რის – ქარ თუ ლი აგუ რი. 

რო გორც ბიზ ნეს მე ნი მე უბ ნე ბა, ქარ თულ აგურ ზე გან სა კუთ რე ბუ ლი 

მოთხოვ ნაა და ქარ ხა ნაც საკ მაო წარ მა ტე ბით ფუნ ქ ცი ო ნი რებს.

თით ქ მის 20 წე ლი გა ვი და მას შემ დეგ, რაც და ვით დუმ ბა ძემ 

პირ ვე ლი ნა ბი ჯე ბი გა დად გა ბიზ ნეს ში და, რო გორც მე უბ ნე ბა, 

ახ ლა უკ ვე აქვს იმის შე საძ ლებ ლო ბა, რომ ყვე ლა იმ კომ პა ნი ას, 

რო მე ლიც მან და ა ფუძ ნა, ჰყავ დეს თა ვი სი მე ნეჯ მენ ტი, პრო ფე სი-

ო ნა ლე ბის გუნ დი, რო მე ლიც კომ პა ნი ის ყო ველ დღი ურ გან ვი თა-

რე ბა ზე ზრუ ნავს: „წავიდა ის დრო, რო ცა მე ვი ყა ვი კომ პა ნი ე ბის 

გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი. ახ ლა მხო ლოდ სტრა ტე გი უ ლი გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ში ვმო ნა წი ლე ობ და ყო ველ დღი უ რი რუ ტი ნა 

მე აღარ მე ხე ბა. ჩემ მი ერ და ფუძ ნე ბუ ლი ყვე ლა კომ პა ნია ნამ დ ვი-

ლი პრო ფე სი ო ნა ლე ბის ხელ ში ა. ასე რომ, სა ნერ ვი უ ლო არა ფე რი 

მაქვს“, – მე უბ ნე ბა და ვით დუმ ბა ძე.

- ფიქ რობთ, რომ წარ მა ტე ბუ ლი ბიზ ნეს მე ნი ხართ? – ვე კითხე ბი 

მას, რა ზეც და უ ფიქ რებ ლად მპა სუ ხობს.

- ბიზ ნე სი რთუ ლი საქ მე ა, ნუ რა ვინ იფიქ რებს, რომ ბიზ ნეს მე ნის 

ცხოვ რე ბა ად ვი ლი ა, გა და ი დებს ფეხს ფეხ ზე და ფუ ლი თა ვი სით 

მო დის. წლე ბის გან მავ ლო ბა ში მუხ ლ ჩა უხ რე ლად ვშრო მობ დი, 

ხან ცა ში ვი ყა ვი გა მო კი დე ბუ ლი, ხან გზა ზე გა დე ბუ ლი. მთე ლი ამ 

წლე ბის მან ძილ ზე ერთ რა მეს მივ ხ ვ დი: თუ შე ნი საქ მე არ გიყ-

ვარს, იმ საქ მეს სულ რომ თა ვი და აკ ლა, წარ მა ტე ბას ვერ მი აღ წევ. 

დღეს ისე თი კონ კუ რენ ცი ა ა, თუ არ გა უ თა ნაბ რ დი მსოფ ლიო დო-

ნეს, ჩა ი ძი რე ბი. კი დევ ერ თი ფაქ ტო რი, რაც ბიზ ნეს მე ნის წარ მა ტე-

ბას გა ნა პი რო ბებს, ის სა მუ შაო პი რო ბე ბი ა, რა საც სა ხელ მ წი ფო 

გვთა ვა ზობს. ვთვლი, რომ იმ კომ პა ნი ებს, რომ ლე ბიც აწარ მო ე ბენ 

პრო დუქტს რო გორც ში და ბაზ რის თ ვის, ისე ექ ს პორ ტის თ ვის, სა-

ხელ მ წი ფომ გან ვი თა რე ბის პი რო ბე ბი უნ და შე უქ მ ნას.

თა ვის წარ მა ტე ბას ბიზ ნეს მე ნი, გარ და შრო მის მოყ ვა რე ო ბი სა, 

ალ ღო საც უკავ ში რებს: „ალბათ ვხვდე ბო დი, რა დროს რა უნ და გა-

მე კე თე ბი ნა და კი დევ ერ თი: არას დ როს გა მი წე ვია უაზ რო რის კი“.

რა არის ფუ ლი? – ვე კითხე ბი ბიზ ნეს მენს. თა ვი სუფ ლე ბა ო, და უ-

ფიქ რებ ლად მპა სუ ხობს: „შეგიძლია ბევ რი რა მის კე თე ბა რო გორც 

სა კუ თა რი თა ვის თ ვის, ისე სხვე ბის თ ვი საც. თუმ ცა რა ღაც ეტაპ ზე 

ხვდე ბი, რომ ფუ ლი არ არის მთა ვა რი ცხოვ რე ბა ში. სი მარ თ ლე 

გითხ რათ, ახ ლა აღარ ვფიქ რობ ფულ ზე. იმ დღეს სადღაც წა ვი-

კითხე მუ სი კოს ერიკ კლაპ ტო ნის სიტყ ვე ბი: „მე ფულს ფან ჯ რი დან 

ვყრი და კა რი დან მიბ რუნ დე ბა ო“. აი, ამ პრინ ცი პით უნ და იცხოვ-

რო. ძა ლი ან არ მიყ ვარს ქველ მოქ მე დე ბა ზე ხმა მაღ ლა სა უ ბა რი, 

მაგ რამ ვიტყ ვი, რომ ჩვენს კომ პა ნი ებს აქ ტი უ რად შე აქვთ ქველ-

მოქ მე დე ბა ში წვლი ლი. სხვა ნა ი რად არც წარ მო მიდ გე ნი ა. და სა-

ერ თოდ მე მიყ ვარს ფუ ლის ხარ ჯ ვა. არას დ როს ვაგ რო ვებ ფულს 

და ნურც იმას მკითხავთ, რა თან ხის მფლო ბე ლი ვარ“.
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„ამპირი“ – ინ ტე რი ე რი 
წი ნა სა უ კუ ნე ე ბი დან
და, რო გორც ჩანს, და ვით დუმ ბა ძეს 

ფუ ლის ხარ ჯ ვა მარ თ ლა უყ ვარს. ეს 

აზ რი იმ წუ თი დან გა მიჩ ნ და თავ-

ში, რაც მის სახ ლ ში შევ დ გი ფე ხი. 

წყნეთ ში, თა ნა მედ რო ვე დი ზა ი ნით 

ნა გე ბი სახ ლი სა ო ცარ სიძ ვე ლეს 

იტევს. ნაც რის ფე რი კა რის მიღ მა, 

სამ სარ თუ ლი ა ნი, დიდ ფან ჯ რე ბი ა ნი 

სახ ლი „ამპირის“ სტი ლის ავე ჯი თა 

და აქ სე სუ ა რე ბით არის გაწყო ბი ლი. 

თი თო ე უ ლი ნივ თი, სკა მი, სა ვარ ძე-

ლი, მა გი და თუ სარ კე თა ვის ის ტო-

რი ას ატა რებს. მა თი დი დი ნა წი ლი 

და ვით დუმ ბა ძეს სა ქარ თ ვე ლო ში 

აქვს შე ძე ნი ლი. თუმ ცა მათ შო რი სა ა 

Christie’s-ის აუქ ცი ონ ზე შე ძე ნი ლი 

ნივ თე ბიც. და ვით დუმ ბა ძე გა ტა-

ცე ბით მათ ვა ლი ე რე ბი ნებს მის თ ვის გან სა კუთ რე ბით საყ ვა რელ 

ავეჯს, რო მელ თა შო რი საა ხის ტახ ტი ოქ როს ფე რი ორ ნა მენ ტე-

ბით: „როგორც მითხ რეს, ეს შა ლი ა პი ნის ნა ქო ნი ტახ ტი ა“, – მე უბ ნე-

ბა და ვით დუმ ბა ძე.

ან ტიკ ვა რუ ლი ავე ჯი თა და ნივ თე ბით გა ტა ცე ბას კი ბავ შ ვო ბას 

უკავ ში რებს: „პლეხანოვზე გა ვი ზარ დე. მთე ლი ბავ შ ვო ბა აღ მა შე-

ნებ ლის გამ ზი რის სა ო ცარ არ ქი ტექ ტუ რას ვუ ყუ რებ დი და ალ ბათ 

ამა ნაც გა ნა პი რო ბა ჩე მი სიყ ვა რუ ლი სიძ ვე ლი სად მი“...

და ვით დუმ ბა ძის სახ ლის კედ ლებ ზე, გარ და „ამპირის“ სტი ლის 

სარ კე ე ბი სა და შან დ ლე ბი სა, ბევ რია ნა ხა ტე ბიც, მათ შო რის ისე თი 

ცნო ბი ლი ავ ტო რე ბის, რო გო რი ც არიან ლა დო გუ დი აშ ვი ლი, მა მუ-

კა ცეცხ ლა ძე, ირაკ ლი ფარ ჯი ა ნი, კო კა იგ ნა ტო ვი, პეტ რე ოცხე ლი, 

ირი ნა შტემ ბერ გი.

და თო + The Beatles
და არის კი დევ ერ თი გა ტა ცე ბა, რა შიც არ ენა ნე ბა ფუ ლის ხარ ჯ ვა 

და ვით დუმ ბა ძეს. მას გი ტა რე ბის კო ლექ ცია აქვს. გი ტა რე ბის შეგ-

რო ვე ბა კი იმ სიყ ვა რულს უკავ შირ დე ბა, რა საც 60-იანი წლე ბის 

მსოფ ლიო ახალ გაზ რ დო ბი სა და არა მხო ლოდ ახალ გაზ რ დო ბის 

დი დი ნა წი ლი „შეეწირა“. The Beatles – ოთხე უ ლი, რო მელ მაც და-

ვით დუმ ბა ძე ჯერ კი დევ ექ ვ სი წლის ასაკ ში მო ა ჯა დო ვა და მა თი 

სიყ ვა რუ ლი ჰო ბიდ ექ ცა.

„მახსოვს, ჩე მი მე ზობ ლის აივ ნი დან ზაფხულ ში სა ო ცა რი 

მუ სი კა ის მო და ხოლ მე და ეს მუ სი კა ჩემ გან და მო უ კი დებ ლად, 

გა უც ნო ბი ე რებ ლად მიპყ რობ და. მე რე ტრან ზის ტო რი დან, ჩე მი 

ძმის წყა ლო ბით უფ რო ახ ლოს მო ვის მი ნე ეს მუ სი კა. ის კონ კ რე ტუ-

ლი სიმ ღე რაც კი მახ სოვს, Roll Over Beethoven… და მივ ხ ვ დი, რომ 

შეპყ რო ბი ლი ვი ყა ვი. მე რე გი ტა რა ჩა მი ვარ და ხელ ში და რა საც 

ვის მენ დი, სმე ნით ვაწყობ დი. იმისთვის, რომ გა მე გო, რა ზე მღე-

რო და „ბიტლზი“, ინ გ ლი სუ რის სწავ ლა და ვიწყე. ეს იყო გა ტა ცე ბა, 

რო მე ლიც სხვას არა ფერს ჰგავ და. და წლე ბის მე რე, რო ცა წყნეთ ში 

გად მო ვე დი საცხოვ რებ ლად, გა დავ წყ ვი ტე, სა კუ თა რი მი ნის ტუ დია 

გა მე კე თე ბი ნა, სა დაც მე გობ რებ თან ერ თად და ვუკ რავ დი“...

გი ტა რე ბი, და სარ ტყა მი ინ ს ტ რუ მენ ტი, კლა ვი შე ბი, მიკ რო ფო-

ნე ბი, ნო ტე ბი, პოს ტე რე ბი, ფო ტო ე ბი, ავ ტოგ რა ფე ბი, ალ ბო მე ბი 

და სა ერ თოდ ყვე ლა ფე რი, რაც კი „ბიტლზისა“ და 60-იანი წლე ბის 

ბრი ტა ნულ მუ სი კას უკავ შირ დე ბა – და ვით დუმ ბა ძის მი ნის ტუ დი ი-

დან ხში რად ის მის ცოცხა ლი მუ სი კის ხმა. ის თა ვის მე გობ რებ თან 

ერ თად სა ღა მო ო ბით უკ რავს და მღე რის: „ძალიან მსი ა მოვ ნებს 

ეს პრო ცე სი. რო ცა სახ ლ ში დაღ ლი ლი ვბრუნ დე ბი, გი ტა რას ვი ღებ 

და ვუკ რავ. ვერ წარ მო იდ გენ, რო გორ მამ შ ვი დებს, სულ სხვა სიბ რ-

ტყე ში გა დავ ყა ვარ მუ სი კას“, – მე უბ ნე ბა ის და თან თორ მეტ სი მი ან 

აკუს ტი კურ გი ტა რა ზე აკორ დებს იღებს...

...და სხვა
და თო დუმ ბა ძის კი დევ ერ თი გა ტა ცე ბა მოგ ზა უ რო ბა ა. „ხში რად 

პოლ მაკარტნი და 
დავით დუმბაძე,
 კიევი, 2008 წ.
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ვმოგზაურობ და მინ და კი დევ უფ რო ბევ რი ვი მოგ ზა უ რო. ცო ტა 

ხნის წინ სე ი შე ლის კუნ ძუ ლებ ზე ვი ყა ვი ჩემს მე გო ბარ თან. სა ო ცა-

რი შთა ბეჭ დი ლე ბა და ტო ვა იქა უ რო ბამ. დავ ბო დი ა ლობ დი სა ნა პი-

რო ზე და ბავ შ ვო ბა ში მე კობ რე ებ ზე წა კითხუ ლი წიგ ნე ბი მახ სენ დე-

ბო და. ახ ლა გე მით კა რი ბის კუნ ძუ ლებ ზე მოგ ზა უ რო ბას ვა პი რებ“.

მოგ ზა უ რო ბის სიყ ვა რუ ლით იყი და და თო დუმ ბა ძემ აპარ-

ტა მენ ტი თურ ქეთ ში, ქა ლაქ ალა ნი ა ში, სა დაც ხში რად ჩა დის 

და სას ვე ნებ ლად, თუმ ცა ამ ბობს, რომ მე ტი სახ ლის ყიდ ვას საზღ-

ვარ გა რეთ არ აპი რებს, „უაზროდ და ხარ ჯუ ლი ფუ ლი ა. რა სა ჭი როა 

გქონ დეს სახ ლი იქ, სა დაც არ იცხოვ რებ“.

„ბოლო პე რი ო დი ა, ერთ რა მე ზე მწყდე ბა გუ ლი, მე უბ ნე ბა ბიზ-

ნეს მე ნი და თან სი ა მა ყით მათ ვა ლი ე რე ბი ნებს კა რა დას, სა დაც 

„ბიტლზის“ შე სა ხებ გა მო ცე მუ ლი თით ქ მის ყვე ლა ალ ბო მი თუ 

წიგ ნი აქვს შე ნა ხუ ლი. – ოც ნე ბის გა რე შე ვი ძი ნებ. ძი რი თა დად 

პრობ ლე მებ ზე ფიქ რ ში მე ძი ნე ბა ხოლ მე, რამ დე ნი ხა ნი ა, ოც ნე-

ბით აღარ და მი ძი ნი ა, დავ ფიქ რ დი და მივ ხ ვ დი, რომ ეს სა ში ნე-

ლე ბა ა“...

ძალიანბანალურიკითხვაა,მაგრამრაარისთქვე
ნიბედნიერება?

- ჩე მი ბედ ნი ე რე ბა ჩე მი ახ ლობ ლე ბის ბედ ნი ე რე ბა და ბედ ნი ერ 

ქვე ყა ნა ში ცხოვ რე ბა ა.

რისიგეშინიათ?
- მე ში ნია არე უ ლო ბის, ომი სა და სის ხ ლის ღ ვ რის.

როგორწარმოგიდგენიათ20წლისმერეთქვენი
თავი?

- მე ყო ველ თ ვის შორს ვი ყუ რე ბი. ვი ცი, ვერც 20 წლის მე რე გავ-

ჩერ დე ბი უსაქ მოდ, მაგ რამ ყო ველ დღი ურ რუ ტი ნა ში ალ ბათ ვე ღარ 

ვიქ ნე ბი ჩარ თუ ლი. რაც ნამ დ ვი ლად ვი ცი, ძა ლი ან ბევრს ვი მოგ ზა-

უ რებ.

თვისება,რომელიცარგაქვთდაგინდათრომგქონ
დეთ?

- ძა ლი ან მინ და დი ლით ად რე ად გო მა და ნორ მა ლუ რი ვარ ჯი ში 

მო ვა ხერ ხო. არა, ახ ლაც კი ვვარ ჯი შობ, მაგ რამ ისე ვერ, რო გორც 

მე მინ და.

თვისება,რომელიცყველაზემეტადმოგწონთსაკუ
თართავში?

- ვარ მომ თხოვ ნი და მიყ ვარს დე ტა ლებ ში გარ კ ვე ვა.

მაია და თოს ცო ლი ა. ელე ნე – და თოს შვი ლი. ელე ნე ნი უ -ი ორ-

კ ში ცხოვ რობს. მაია წუხს, რომ ელე ნეს ხში რად ვერ ხე დავს და 

დრო ში გან ს ხ ვა ვე ბის გა მო ვერც ტე ლე ფო ნით ელა პა რა კე ბა ხში-

რად. და თო სა და მა ი ას სახ ლ ში გერ მა ნუ ლი ნა გა ზი ჰელ გა ჰყავთ. 

მაია დარ დობს, რომ ჰელ გა და ბერ და. და თოს, მა ი ა სა და ჰელ გას 

ფე ხით სე ირ ნო ბა უყ ვართ. და თო ხუმ რობს, მე და ჰელ გა მა ლე 

ვიღ ლე ბით, მაია ჩვენ ზე ყო ჩა ღი ა ო. მაია მე უბ ნე ბა, რომ მის ბაღ ში 

მოყ ვა ნი ლი ყვა ვი ლე ბი იჭ მე ვა და ის პა ნა ხის ხვე ულ თან ერ თად, 

თეფ შ ზე დაყ რილ ყვი თელ გუ ლა იასამ ნის ფერ ფუ რი სუ ლას მაწ ვ-

დის. ფუ რი სუ ლა მარ თ ლაც გემ რი ე ლი ა. 

მეწარმეები დავით დუმბაძე
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მეწარმეები

ინტერნეტვაჭრობა

გერლფრენდის ძალა
რატომ უცხადებს მხარდაჭერას სილიკონის ველი პატარა ბიუთი-ბრენდს? 
მითითება: Julep-მა იცის, როგორ უნდა გამოიყენოს სოციალური მედია.
ავტორი: კეროლ ტაისი

ა
ნ დ რე ე სენ ჰო რო ვიც მა გა ო ცე ბა წარ-

ბე ბის აწე ვით გა მო ხა ტა, რო ცა გა სუ ლი 

წლის თე ბერ ვალ ში მის მა ფონ დ მა  

B სე რი ის მე ო რე რა უნ დის და ფი ნან სე-

ბი სას $10,3 მი ლი ო ნი გა მო ყო იმ კომ პა ნი ის თ-

ვის, რო მე ლიც ფრჩხი ლე ბის ლა ქით, კა ნის მოვ-

ლის სა შუ ა ლე ბე ბი თა და კოს მე ტი კით ვაჭ რობს. 

Julep Beauty-ის დამ ფუძ ნე ბე ლი და მთა ვა რი 

აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი, ჯე ინ პარ კი 

კარ გი ოჯა ხი და ნა ა, მი ღე ბუ ლი აქვს ხა რის ხი-

ა ნი გა ნათ ლე ბა. მუ შა ობ და Boston Consulting 

Group-სა და Starbucks-ში, მაგ რამ, კარ გი რა, 

ამ დე ნი ფუ ლი პრო დუქ ცი ი დან, რო მე ლიც QVC-ზე 

და მის სა კუ თარ სა ლო ნებ ში, – Sephora-სა და 

Nordstrom-ში იყი დე ბა?

ჰო, კარ გი. ახა ლი პრო დუქ ტე ბის სწრა ფად 

შექ მ ნის, ტეს ტი რე ბი სა და გა ყიდ ვის თ ვის Julep-ი 

ასე ვე იყე ნებს ინ ტერ ნეტ ვაჭ რო ბა სა და სო ცი ა-

ლურ ქსე ლებს. ამით გა წო ნას წო რე ბულ სი ლა მა-

ზის ბიზ ნესს საკ მა ოდ ენერ გი ულ ბიძგს აძ ლევს. 

ლო ი ა ლუ რი მომ ხ მა რებ ლე ბის გან ონ ლა ინ ან მის 

სა ლო ნებ ში პი რა დად მი ღე ბუ ლი გა მოხ მა უ რე-

ბე ბის გა მო ყე ნე ბით, შვი დი წლის წინ და ფუძ-

ნე ბულ მა კომ პა ნი ამ 2013 წელს თა ვის ვებ გ ვერ-

დ ზე 300-ზე მე ტი ახა ლი პრო დუქ ტი წა რად გი ნა 

– პა ტა რა კომ პა ნი ის თ ვის ეს სა ოც რად მა ღა ლი 

რიცხ ვი ა! „ჩვენ არ ვე უბ ნე ბით მომ ხ მა რებ ლებს, 

რა უნ დათ მათ, – ამ ბობს 42 წლის პარ კი. – ჩვენ 

Julep-ის მთავარი 
აღმასრულებელი 
დირექტორი და 
დამფუძნებელი, ჯეინ 
პარკი, მომხმარებლებს 
საქონლის შექმნის, 
ტესტირებისა და 
გაყიდვისთვის იყენებს.
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ვეხ მა უ რე ბით მათ სურ ვი ლებს”.

2012 წლი დან 2013-მდე ონ ლა ინ ბიზ ნე სი სამ-

მა გად გა ი ზარ და. FORBES-ის გა მოთ ვ ლე ბით, 

გა სულ წელს Julep-ის სა ერ თო მო გე ბა $20 მი ლი-

ონ ზე ოდ ნავ უფ რო მა ღა ლი იყო, ხო ლო ბო ლო 

ორი წლის მან ძილ ზე თი თო ე უ ლი წლის გა ყიდ-

ვე ბის რიცხ ვი ორ ჯერ მე ტად გა ი ზარ და. გარ და 

ანდრეესენისა, სი ეტ ლ ში არ სე ბულ მა კომ პა ნი ამ 

ფუ ლი მო ი ზი და Maveron-ის (Howard Schultz-სა 

Dan Levitan-ის ვენ ჩუ რუ ლი და ნა ყო ფი) Version 

One Ventures-სა და Precedent Investments-გან 

(რომლის სპონ სო რე ბი არი ან უილ და ჯა და პინ-

კეტ - ს მი ტე ბი და ჯეი ზის Roc Nation-ი) — ბო ლო 

ორ წე ლი წად ში მი ღე ბულ მა თან ხამ $26,9 მი ლი-

ო ნი შე ად გი ნა.

ან დ რე ე სენ ჰო რო ვი ცის პარ ტ ნი ო რი, მარ გიტ 

უენ მა ჩერ სი, რო მელ მაც მო ი გო ნა, რო გორ გა აა-

ნა ლი ზოს და და აკ მა ყო ფი ლოს წე ლი წად ში $160 

მი ლი არ დის ღი რე ბუ ლე ბის სი ლა მა ზის სფე როს 

მომ ხ მა რე ბელ თა მოთხოვ ნე ბი, Julep-ს სი ლა მა-

ზე ზე კონ ცენ ტ რი რე ბულ სოფ ტ ვე ა რის კომ პა ნი-

ად მი იჩ ნევს. „ჩვენ ვთვლით, რომ სოფ ტ ვე ა რი 

შთან თ ქავს მსოფ ლი ოს, – ამ ბობს ის. – ეს არის 

ძა ლი ან დიდ და ტრა დი ცი ულ ბა ზარ ზე სოფ ტ ვე-

ა რის კომ პა ნი ის შე მოჭ რის კლა სი კუ რი მა გა ლი-

თი“. 

სა ცა ლო მო ვაჭ რე ე ბი ეთან ხ მე ბი ან. „ეს არის 

ძა ლი ან მო ხერ ხე ბუ ლი, კრე ა ტი უ ლი და შერ წყ-

მუ ლი კომ პა ნი ა, რო მელ საც სწრა ფად შე უძ ლია 

ყვე ლაფ რის შეც ვ ლა, – ამ ბობს Nordstrom-ის 

უფ რო სი გამ ყიდ ვე ლი დე ბი ჰარ ტ ლი- ტ რი ე ში. 

წელს Nordstrom-ს გა სა ყი დად გა მო ტა ნი ლი აქვს 

Julep-ის 25 სხვა დას ხ ვა სა ხე ო ბის პრო დუქ ტი, 

რო მელ თა რე ა ლი ზა ცი ას ის სი ეტ ლის ოთხ მა ღა-

ზი ა სა და Nordstrom.com-ზე ახორ ცი ე ლებს.

პარ კ მა პირ ვე ლად გა უ სინ ჯა გე მო მე წარ მე-

ო ბას, რო დე საც სა ფოს ტო იარ ლი ყებს ბეჭ დავ-

და კომ პი უ ტერ ზე Commodore 64 და რო დე საც 

კო რე ი დან ემიგ რი რე ბუ ლი მა მის კუთ ვ ნილ, 

სუ რა თე ბი თა და ჩარ ჩო ე ბით მო ვაჭ რე მა ღა ზი ის 

რეკ ლა მას აკე თებ და. „მაშინ გა მიჩ ნ და ინ ტე-

რე სი, – ამ ბობს ის, – აღ ფ რ თო ვა ნე ბუ ლი ვი ყა ვი, 

გა ყიდ ვე ბი რომ და იწყო და მე შე დე გის და ნახ ვა 

შევ ძე ლი“. 

თუმ ცა თა ვის კა რი ე რა ში მან სულ სხვა ტრა-

ექ ტო რია გა ი ა რა. პრინ ს ტონ ში სა ხელ მ წი ფო 

პო ლი ტი კის ფა კულ ტე ტის წარ ჩი ნე ბით დამ თავ-

რე ბი სა და იელის უნი ვერ სი ტეტ ში იური დი უ ლი 

გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის შემ დეგ პარ კი ცო ტა ხანს 

მუ შა ობ და კონ სულ ტან ტად BCG-ში, შემ დეგ 

Starbucks-ში გა და ვი და, ახა ლი ობი ექ ტე ბის დი-

რექ ტო რის თა ნამ დე ბო ბა ზე. სი ლა მა ზის ნიშ ში 

ის გა და იყ ვა ნა სა სი ა მოვ ნო მო გო ნე ბებ მა იმა ზე, 

თუ რო გორ იკე თებ და მა კი აჟს თა ვის ორ და სა 

და მე გობ რებ თან ერ თად. იმ დროს ინ დუს ტ რია 

ტოქ სი კუ რი შე მად გენ ლე ბის მქო ნე წი თელ და 

ვარ დის ფერ ფრჩხი ლე ბის ლაქს აწარ მო ებ და.

 „ისინი არ ქმნიდ ნენ მრა ვა ლი ფე რი სა და 

ჯან სა ღი შე მად გენ ლო ბის ფრჩხი ლე ბის ლაქს“, 

– იხ სე ნებს პარ კი. მან და იწყო იმით, რომ სწრა-

ფი მო დის კონ ცეფ ცია პო პუ ლა რუ ლი გა ხა და 

ტან საც მ ლი სა და კოს მე ტი კის სფე რო ებ ში. 2011 

წელს პარ კ მა შე მო ი ღო ყო ველ თ ვი უ რი გა მო წე-

რის მომ სა ხუ რე ბა Julep Maven-ზე, რაც სა შუ ა ლე-

ბას აძ ლევ და მომ ხ მა რებ ლებს, გა მო ე ყე ნე ბი ნათ 

ახა ლი ტო ნა ლო ბე ბი და გა და სუ ლიყ ვ ნენ შემ დეგ 

პრო დუქ ტ ზე.

დრო თა გან მავ ლო ბა ში მან გა ა ფარ თო ვა 

ფრჩხი ლე ბის ლა ქის წარ წე რე ბი ა ნი ხა ზი, რო-

მელ თა გან თი თო ე უ ლი ქა ლის სა ხელს ატა რებ და, 

ასე ვე გა ზარ და ინო ვა ცი უ რი კოს მე ტი კი სა და 

კა ნის მოვ ლის სა შუ ა ლე ბე ბის არ ჩე ვა ნი. სი ეტ-

ლის ცენ ტ რ ში, სა ნა პი რო ზე მდე ბა რე Julep-ის 

ხმა უ რი ან, თეთ რ - ვარ დის ფერ ოფის ში ბო ლო 

ვი ზი ტის დროს ყვე ლა აღ ფ რ თო ვა ნე ბუ ლი იყო 

ახა ლი ფრჩხი ლე ბის ლა ქით, რო მე ლიც მა ის ში 

უნ და გა ი ყი დოს. 

IDEO-ს მი ერ შექ მ ნი ლი (რო მელ საც ასე ვე 

ეკუთ ვ ნის Apple-ის მა უ სი), მოქ ნი ლი ჩხი რი Plié, 

გარ დაქ მ ნის Julep-ის ლა ქის მოკ ლე და მსხვილ 

თავ სა ხურს უფ რო ად ვი ლად კონ ტ რო ლი რე ბად, 

პას ტი სებრ აპ ლი კა ტო რად, რო მე ლიც ნე ბის მი ე-

რი სა სურ ვე ლი კუთხით ტრი ა ლებს. Plié-ის წარ-

მო ე ბის თ ვის თან ხე ბის მო სა ძი ებ ლად Julep-მა 

თა ვი სი ინ ტერ ნეტ ვაჭ რო ბის სა ი ტის სა შუ ა ლე ბით 

ფი ზი კუ რი პი რე ბის გან იმ დე ნი და ფი ნან სე ბა 

მო ი ზი და, რომ წი ნას წარ გა დახ დი ლი შეკ ვე თე-

ბის და ფარ ვა და საწყი სი წარ მო ე ბის დაწყე ბა 

შეძ ლე ბო და. 

ახა ლი პრო დუქ ტე ბის იდე ე ბის თ ვის Julep-ი 

კითხუ ლობს მომ ხ მა რებ ლე ბის კო მენ ტა რებს 

Facebook-ზე, Pinterest-სა და Twitter-ში, ბი უ თი-  

ტენდენციები

რაზე საუბრობს Forbes.com-ის 55 
მილიონი მომხმარებელი? ამის უკეთ 
გასარკვევად თვალი გადაავლეთ ქვემოთ 
მოცემულ ტექსტს ან აკრიფეთ შემდეგი 
მისამართი: FORBES.COM/ENTREPRENEURS

იდეა
გახდებით თუ არა 
პოპულარული ინტერნეტში?  
Roadblock-სა და Stagger-ის ეფექ ტე ბის 

შეს წავ ლის წყა ლო ბით, თქვენ შეძ-

ლებთ იწი ნას წარ მეტყ ვე ლოთ, იქ ნე ბა 

თუ არა პოს ტი, ტვი ტი პო პუ ლა რუ ლი 

თუ მას მა ლე ვე და ი ვიწყე ბენ. 

კომპანია 
SYNCHRoNoSS 
მი სი WorkSpace-ი შე საძ ლებ ლო ბას 

გაძ ლევთ დეს კ ტოპ ზე, პლან შეტ სა თუ 

სმარ ტ ფონ ზე გქონ დეთ Box-ის და 

Dropbox-ის ღრუბ ლო ვა ნი შე საძ ლებ-

ლო ბე ბი. ის იდე ა ლუ რად მო სა ხერ ხე-

ბე ლია მცი რე ბიზ ნე სის თ ვის.

პიროვნება 
ჯეს იზლერუ   
რე პე რი გარ და იქ მ ნა ინ ვეს ტო რად, 

რო მე ლიც სტარ ტა პებ ში კერ ძო ინ-

ვეს ტი ცი ებს ახორ ცი ე ლებს და იძ ლე ვა 

კონ სულ ტა ცი ებს პო ტენ ცი უ რი ინ ვეს-

ტო რე ბის და ინ ტე რე სე ბის თ ვის. 
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ბ ლო გე რე ბის მი მო ხილ ვებს და უს მენს სი ეტ ლ ში 

მდე ბა რე მი სი მა ნი კი უ რის სა ლო ნე ბის კლი ენ-

ტებს. ის ფრჩხი ლე ბის ლა ქი, რო მე ლიც აღარ 

დარ ჩე ბა სა ლო ნის თა რო ებ ზე, ამ თვე ში Julep-ის 

ასორ ტი მენ ტ ში შე ვა და მა ღა ზი ებ ში გა მოჩ ნ დე-

ბა. ფო ტო ებს თან ერ თ ვის გა ყიდ ვებ ში მო ნა-

წი ლე ო ბის მო წო დე ბე ბი, ისე თი, რო გო რი ცაა უკა-

ნას კ ნე ლი შე მო თა ვა ზე ბა – $100-იანი სა სა ჩუქ რე 

სერ ტი ფი კა ტი მის თ ვის, ვინც გა და ი ღებს მა ნი-

კი უ რის ფო ტოს, რო მე ლიც Facebook-ზე ყვე ლა ზე 

მეტ „like“-ს და აგ რო ვებს. პარ კი ამ ბობს: „ასე 

ჩვენ ვუ კავ შირ დე ბით ჩვე ნი სა ლო ნე ბის მომ ხ-

მა რებ ლებს, მა თი ჩარ თ ვა ონ ლა ინ სა უბ რებ ში 

ბუ ნებ რი ვი ა“.

ეს სა უ ბა რი ყო ველ თ ვის სა სი ა მოვ ნო არ 

გახ ლავთ. კომ პა ნია არ მა ლავს და არ შლის 

ნე გა ტი ურ კო მენ ტა რებს – საყ ვე დუ რე ბი რჩე ბა 

Facebook-ის გვერ დ ზე და მათ ყო ველ თ ვის მოჰ-

ყ ვე ბა გა მოხ მა უ რე ბა, რაც კომ პა ნი ას იმის გარ-

კ ვე ვის სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, თუ რი სი გა უმ ჯო ბე-

სე ბაა სა ჭი რო პრო დუქ ტ სა თუ პრო ცეს ში.

კომ პა ნი ის პირ ველ ხაზს ტეს ტი რე ბას უტა-

რე ბენ „ექსპერტები“. ისი ნი ყო ველ თ ვი უ რად 

იხ დი ან $19,99-ს იმ ფრჩხი ლე ბის ლაქ სა და სხვა 

კოს მე ტი კურ სა შუ ა ლე ბებ ში, რომ ლე ბიც მომ ხ-

მა რებ ლე ბის თ ვის შერ ჩე ულ ნაკ რებ ში შე დის. ეს 

სა ცა ლო ფას ზე უფ რო იაფი ა (როგორც წე სი, ლა-

ქის ერ თი პა ტა რა ფლა კო ნი $14 ღირს). შემ დეგ 

სო ცი ა ლურ ქსელ ში იწყე ბა სა უ ბა რი. მი ღე ბუ ლი 

კო მენ ტა რე ბი და გა კე თე ბუ ლი მა ნი კი უ რის ფო-

ტო ე ბი Julep-ის თა ნამ შ რომ ლებს იმის ნახ ვის 

სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, თუ რო გორ გა მო ი ყე ნე ბა 

მა თი პრო დუქ ცი ა.

ზო გი „ექსპერტი“ ასე ვე ვი დე ობ ლო გე რი ცა ა, 

რო მე ლიც YouTube-ზე Julep-ის ყო ველ თ ვი უ რი 

ამა ნა თის „გახსნის“ ვი დე ოს პოს ტავს. „ეს არის 

Reese – მშვე ნი ე რი 

ვარ დის ფე რი ფე-

რი!“- ამ ბობს ვი დე-

ობ ლო გე რი ნი კოლ 

გუ ე რი ე რო, რომ ლის 

ეს ვი დეო 57 000 

ადა მი ან მა ნა ხა. 

ზო გი თა ვი სი სურ ვი-

ლით პოს ტავს. ბევ-

რი ვი დე ობ ლო გე რი 

სა კო მი სი ოს იღებს 

გა ყიდ ვე ბის ლინ კი დან, რო მე ლიც YouTube-ის 

მათ გვერ დ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი.

პარ კის მი სი მე გო ბა რი გო გო ე ბი და ეხ მარ ნენ 

Julep-ისთვის უმ ს ხ ვი ლე სი კლი ენ ტე ბის მო-

ზიდ ვა ში. ერ თ მა მათ გან მა, Nordstrom Rack-ის 

მე ნე ჯერ მა, ამ ქსელ ში გზა გა უხ ს ნა მას. მო დის 

რე დაქ ტორ მა ბიზ ნეს მე ნი ქალ ბა ტო ნი გა აც ნო, 

რო მელ მაც, თა ვის მხრივ, ის QVC-ის ბა ი ერ თან 

და ა კავ ში რა. იგი ეძებ და ისეთ ბი უ თი- ბ რენდს, 

რო მე ლიც 60 დღე ზე ნაკ ლებ ვა და ში შექ მ ნი და  

4 ივ ლი სის სადღე სას წა უ ლო შო უს თ ვის მიძღ ვ-

ნილ ლა ქის ფერს.

დღე ი სათ ვის Julep-ი რა დი კა ლუ რად გან ს-

ხ ვავ დე ბა პარ კის საწყი სი იდე ის გან, შე ექ მ ნა 

მა ნი კი უ რის სა ლო ნე ბი, რომ ლებ შიც უნი კა ლუ რი, 

შეზღუ დუ ლი გა მოშ ვე ბის პრო დუქ ცია გა ი ყი დე-

ბო და. 2007 წელს მან მი მარ თა თა ვის ყო ფილ 

უფ რო სებს BCG-ში, რა თა მი ე ღო ფუ ლი იმის თ ვის, 

რომ თა ვი სი პირ ვე ლი სა ლო ნი გა ეხ ს ნა სი ეტ ლის 

ჩრდი ლო ეთ ნა წილ ში მდე ბა რე ფე შე ნე ბე ლურ სა-

ვაჭ რო ცენ ტ რ ში, University Village-ში. მან მი მარ-

თა Maveron-ს და სას ტი კი უარი მი ი ღო, იხ სე ნებს 

მი სი პარ ტ ნი ო რი ჯე ი სონ სტო ფე რი.

ფი ნან სუ რი კრი ზი სის დროს სა ლო ნის კლი ენ-

ტე ბი გა უ ჩი ნარ დ ნენ და პარ კ მა თა ვი სი მო დე ლის 

გარ დაქ მ ნა ზე ფიქ რი და იწყო. მან ბევრს მი აღ წია 

ონ ლა ინ გა ყიდ ვებ სა და სო ცი ა ლუ რი მე დი ის 

მარ კე ტინ გ ზე კონ ცენ ტ რი რე ბით და სა ლო ნე ბი 

ბაზ რის კვლე ვე ბის თ ვის შე ი ნარ ჩუ ნა. 2011 წელს 

Maveron-ში და რე კა სი ეტ ლის ყო ველ დღი უ რი 

გა ყიდ ვე ბის წამ ყ ვა ნი სა ი ტის, Zulily-ის მთა-

ვარ მა აღ მას რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა, და რელ 

კა ვენ ს მა: შე ა მოწ მეთ პარ კი და Julep-ი. ამ ჟა მად 

Maveron-ი და ინ ტე რეს და. „სილამაზე არის ბიზ ნე-

სი, სა დაც ქალ ბა ტო ნე ბი ერ თ მა ნეთ თან სა უბ რო-

ბენ სხვა დას ხ ვა პრო დუქ ცი ა ზე, რო მელ საც ისი ნი 

სინ ჯა ვენ, – ამ ბობს სტო ფე რი, – ეს არის ყვე ლა ზე 

ძლი ე რი სო ცი ა ლუ რი ბიზ ნე სი“.

Julep-ის პა ტა რა და ფო ტო გე ნურ დამ ფუძ ნე-

ბელ ში სტო ფე რი ხე დავს იმას, ვინც ინ ტუ ი ცი უ რად 

იგებს მრა ვა ლარ ხი ან მარ კე ტინგს, რო მე ლიც 

არის მი საწ ვ დო მი, მო დუ რი და არას ნო ბუ რი. 

„ადრეც, Estée Lauder-ის სი ლა მა ზის კომ პა ნი ებს 

ქა რიზ მა ტუ ლი ქალ ბა ტო ნე ბი მარ თავ დ ნენ, რომ-

ლებ საც საქ მე ში ფხის გა მო ჩე ნის უნი კა ლუ რი უნა-

რი ჰქონ დათ, – ამ ბობს ის, – ჯე ი ნიც ზუს ტად ასე თი 

ვარ ს კ ვ ლა ვუ რი ქალ ბა ტო ნი ა“. 

მეწარმეები ინტერნეტვაჭრობა

„სილამაზე არის ბიზნესი, სადაც 
ქალბატონები ერთმანეთთან 
საუბრობენ სხვადასხვა 
პროდუქციაზე, რომელსაც ისინი 
სინჯავენ. ეს არის ყველაზე 
ძლიერი სოციალური ბიზნესი“.
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მეწარმეები

დევიდ ვალენტასი

ბრუკლინელი 
მილიარდერი
ნაღდი ფულის კრიზისი, პოლიტიკური ხასიათის 
წინააღმდეგობა, თვითმკვლელობა – ამ ყველაფერმა 
არ შეაჩერა დევიდ ვალენტასი, რათა მას მიეღწია 
ათ-ციფრიანი სიმდიდრისთვის ნიუ-იორკში მთელი 
რაიონის შექმნის გზით. ვალენტასი ახლაც იმავეს 
გაკეთებას აპირებს.
ავტორი: ქალებ მელბი

ბ
რუკ ლი ნი სა და მან ჰე ტე ნის სა კულ ტო 

და კი დე ბუ ლი ხი დე ბის ქვეშ ჩა მა ლუ ლი 

უბა ნი, რო მელ საც კარ გად არ იც ნო ბენ 

ნი უ -ი ორ კის გა რეთ, ფილ მის გა და სა-

ღე ბი მო ე და ნი ვით კაშ კა შებს. სწო რედ კი ნო-

ფილ მე ბი ვით, თუ ორ ფილმს „სანაპირო ზოლ სა“ 

და „სექსს დიდ ქა ლაქ ში“ ერ თად გა ვიხ სე ნებთ. 

ბრუკ ლი ნის დამ ბოს რა ი ონ ში ქუ ჩე ბი რი ყის 

ქვი თაა მო კირ წყ ლუ ლი. უზარ მა ზარ სამ რეწ ვე ლო 

შე ნო ბებს ომის წი ნა პე რი ო დის მომ ხიბ ვ ლე ლო ბა 

შე უ ნარ ჩუ ნე ბი ათ. კომ პა ნი ე ბის და ახ ლო ე ბით ერ-

თი მე ოთხე დი Big Apple-ის დი ზა ინ სა და ტექ ნო-

ლო გი ურ ბუმს ასა ხავს – ეს კომ პა ნი ე ბი მო ი ცავს 

West Elm-სა და Etsy-ის. შე ნო ბე ბი ხე ლოვ ნე ბის 

გა ლე რე ე ბის, ხე ლო სან თა სა ამ ქ რო ე ბი სა და ბუ-

ტი კე ბის გვერ დი თაა გან თავ სე ბუ ლი და გა მო ირ-

ჩე ვა ისე თი ძვირ ფა სი სა ხე ლე ბით, რო გო რი ცაა 

Peas & Pickles-ი, Recycle-a-Bicycle-ი. უზარ მა ზა რი 

საცხოვ რე ბე ლი სხვე ნე ბი, რო მელ თა უმ რავ ლე-

სო ბას არაჩ ვე უ ლებ რი ვი ხე დი აქვს ოკე ა ნე ზე, 

ქი რავ დე ბა ან იყი დე ბა მათ მან ჰე ტე ნურ ეკ ვი ვა-

ლენ ტებ ზე უფ რო მა ღალ ფა სად. 

ამ ურ ბა ნუ ლი სრულ ყო ფი ლე ბის არ ქი ტექ ტო-

რი, რო მე ლიც დის ნე ის გა მომ გო ნებ ლის დო ნის 

აკ ვი ა ტე ბუ ლი აზ რე ბით არის შეპყ რო ბი ლი, ზის 

უფან ჯ რო სა კონ ფე რენ ციო ოთახ ში შე ნო ბის 

მე ექ ვ სე სარ თულ ზე, სი ტი ში, რო მე ლიც სა მი 

სა უ კუ ნის მან ძილ ზე იზ რ დე ბო და და ყვა ო და 

კა პი ტა ლის ტუ რი ქა ო სის სა ფუძ ვ ლებ ზე. დამ ბო-

ში არა ფე რია შემ თხ ვე ვი თი და ეს ყვე ლა ფე რი 

დე ვიდ ვა ლენ ტა სის პრო დუქ ტი ა.

ოც დათხუთ მე ტი წლის წინ ვა ლენ ტას მა 12 მი-

ლი ო ნი აშშ დო ლა რი ისეს ხა ამ უბან ში ორი მი-

ლი ო ნი კვად რა ტუ ლი ფუ ტი ფარ თის შე სა ძე ნად 

– ამ დროს ფარ თის დი დი ნა წი ლი მო მაკ ვ დავ 

ინ დუს ტ რი ულ უბანს წარ მო ად გენ და, რო მე ლიც 

ცა რი ე ლი საწყო ბე ბით იყო სავ სე. დღეს კი აქ 

იპო ვით დამ ბოს ბი ნებს, მო დურ პენ ტ ჰა უ სებს 

სა ა თის ძველ კოშ კუ რა ში, რომ ლის სა ბაზ რო 

ფა სი დღეს 15 მი ლი ონ აშშ დო ლარს შე ად გენს. 

საწყი სი ფარ თი დან 700 000 კვად რა ტუ ლი 

ფუ ტის გა ყიდ ვი სა და და მა ტე ბი თი ქო ნე ბის 

დაგ რო ვე ბის შემ დეგ – მი სი 2,3 მი ლი ო ნი კვად-

რა ტუ ლი ფუ ტის ფარ თის პორ ტ ფე ლი და მა ტე-

ბი თი აქ ტი ვე ბით – დღეს ვა ლენ ტა სის ქო ნე ბა 

1,4 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბი სა ა. 

მან ჰე ტენ ზე უამ რა ვი უძ რა ვი ქო ნე ბის მაგ ნა ტი 

და ბა დე ბუ ლა, მაგ რამ მხო ლოდ რამ დე ნი მე მათ-

გა ნი გამ დიდ რე ბუ ლა მა სე ბი სათ ვის ბი ნე ბის 

მშე ნებ ლო ბით ისეთ ად გი ლებ ში, რო გო რი ცაა 

ქუ ინ სი. ვა ლენ ტა სი ის პირ ვე ლი მი ლი არ დე რი ა, 

რო მელ მაც თა ვი სი ქო ნე ბა თით ქ მის მთლი ა ნად 

ნი უ -ი ორ კის ყვე ლა ზე „მაგარ“ უბან ში შექ მ ნა. 

„ეს იყო ხე ლუხ ლე ბე ლი ინ დუს ტ რი უ ლი უბა ნი, 

– აცხა დებს იგი, ერ თი ფე ხი (თეთრ „ნაიკში“) 
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სა კონ ფე რენ ციო მა გი დის კი დე ზე აქვს 

მიბ ჯე ნი ლი, მე ო რე ფე ხით კი 75 წლის 

ასა კის ადა მი ა ნის გან მო უ ლოდ ნე ლი 

სი ზუს ტით ხა ზავს კუთხეს. – ჩვენ მთე ლი 

უბა ნი შე ვი ძი ნეთ. ნი უ -ი ორ კ ში ახა ლი 

უბ ნის შექ მ ნის სა შუ ა ლე ბა გვქონ და და 

ყვე ლა ფე რი, რა საც ერ თი შე ნო ბი სათ-

ვის ვა კე თებ დით, ღი რე ბუ ლე ბას მა ტებ-

და სხვა შე ნო ბებს“.

რეტ როს პექ ტი ვა ში ეს იყო ნი უ -ი-

ორ კის უძ რავ ქო ნე ბებ ზე გა რი გე ბე ბის 

ის ტო რი ა ში ერ თ -ერ თი სა უ კე თე სო 

გა რი გე ბა მას შემ დეგ, რაც მან ჰე ტე ნი, 

მცი რე ღი რე ბუ ლე ბის ძვირ ფა სე უ ლო-

ბი სა და მძი ვე ბის სა ნაც ვ ლოდ, პი ტერ 

მი ნუ იტ მა შე ი ძი ნა. იქა ურ მა მცხოვ რებ-

ლებ მა შე ამ ზა დეს ეს მო უ ხერ ხე ბე ლი 

სა ხე ლი (ეს მან ჰე ტე ნის ხი დის გა და სას-

ვ ლე ლის ქვეშ არ სე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის 

აკ რო ნი მი ა) სამ შე ნებ ლო კომ პა ნი ე ბის 

და საფ რ თხო ბად – თუმ ცა ერ თ მა წარ მა-

ტე ბას და ვე ბი თა და სი ცოცხ ც ლის მოს-

წ რაფ ვით მი აღ წი ა, მე ო რემ კი თა ვის 

მდგო მა რე ო ბას უფ რო გრან დი ო ზუ ლი 

პო ტენ ცი ა ლი მის ცა და ეს გახ ლავთ ქა-

ლა ქის მე რი ბილ დე ბლა სი ო. 

დ
ამ ბო თავ და პირ ველ 

მდგო მა რე ო ბა ში ერ თ გ-

ვარ გა მოწ ვე ვას წარ მო-

ად გენ და ვა ლენ ტა სის-

თ ვის, რო მე ლიც თა ვად გა ხუ ნე ბუ ლი 

სამ რეწ ვე ლო ქა ლა ქი დან – რო ჩეს ტე-

რი და ნაა წარ მო შო ბით და დღე საც სი-

ღა რი ბე ში გაზ რ დი ლი ადა მი ა ნის უხე ში 

მა ნე რე ბით გა მო ირ ჩე ვა. მის მა მას, 

ფოს ტის მუ შას, სის ხ ლის გა ჟონ ვა და-

ე მარ თა და პა რა ლი ზე ბუ ლი დარ ჩა. ვა-

ლენ ტა სი ამ დროს 5 წლის იყო. დე და მი-

სი ორ ად გი ლას მუ შა ობ და ძმი სა და მის 

სარ ჩე ნად. რო დე საც ეს შე მო სა ვა ლიც 

არ ჰყოფ ნი დათ, დე და ბი ჭებს მე ზო ბელ 

ფერ მებ ში გზავ ნი და საცხოვ რებ ლად 

და სა მუ შა ოდ. „ჩვენ ფერ მა ში „ობოლსა 

და ხელ შეკ რუ ლე ბით მო მუ შა ვე მსა ხურს 

შო რის სტა ტუ სით“ დღე ე ბის გან მავ ლო-

ბა ში ვცხოვ რობ დით – იხ სე ნებს ვა ლენ-

ტა სი. ისი ნი ას რუ ლებ დ ნენ ყო ველ დღი-

ურ წვრილ მან სა მუ შა ო ებს, რო გო რიც 

იყო „თხრილების ამოთხ რა ან ძრო ხის 

მოწ ვე ლა“. იგი სკო ლას ხში რად აც დენ-

და და ხუთ ჯერ იყო სკო ლი დან გაგ დე-

ბუ ლი, მაგ რამ მა ინც მო ა ხერ ხა კლა სის 

პრე ზი დენ ტის პო ზი ცი ის მიღ წე ვა და 

ვირ ჯი ნი ის უნი ვერ სი ტეტ ში ოთხ წ ლი ა ნი 

ROTC და ფი ნან სე ბი სათ ვის სა ჭი რო მა-

ღა ლი ნიშ ნე ბით სკო ლის დამ თავ რე ბა. 

მი სი ყალ თა ბან დუ რი ქცე ვა ამით არ 

დას რუ ლე ბუ ლა. უნი ვერ სი ტეტ ში სწავ-

ლის პირ ველ წელს და ფი ნან სე ბა გა უ უქ-

მ და იმის გა მო, რომ ქალ თა სკო ლა ში 

სა ი დუმ ლო ვი ზი ტებს ახორ ცი ე ლებ და. 

იგი რო ჩეს ტერ ში დაბ რუნ და და ვირ ჯი-

ნი ის უნი ვერ სი ტეტ ში და საბ რუ ნებ ლად 

საკ მა რი სი თან ხის დაგ რო ვე ბამ დე 

მუ შა ობ და. მან ვირ ჯი ნი ის უნი ვერ სი ტე-

ტი მე ქა ნი კის ინ ჟინ რის ხა რის ხით 1961 

წელს და ას რუ ლა და გრინ ლან დი სა კენ 

გა ე მარ თა. მუ შა ობ და სამ ხედ რო სა კა-

ნა ლი ზა ციო სის ტე მე ბის გა სუფ თა ვე ბა-

ზე, „ამისთვის ფერ მა ში გა ტა რე ბულ მა 

დღე ებ მა მო მამ ზა და“, – აცხა დებს იგი. 

ეს იყო კარ გი, სწრა ფი ფუ ლი და ხუ თი 

თვის შემ დეგ იგი თა ვის ძმას ეს ტუმ რა, 

რო მე ლიც ამ დროს მად რიდ ში სა ჰა ე რო 

ძა ლებ ში მსა ხუ რობ და. მა ლე ფუ ლის გა-

რე შე დარ ჩა, იყი და რა თეთ რი ფოლ კ ს-

ვა გე ნის ხო ჭო. ; შემ დეგ კა საბ ლან კა ში 

გა ემ გ ზავ რა, სა დაც დღე ებს ნავ მი სად-

გომ ზე ატა რებ და და ეძებ და გემს, რო მე-

ლიც მას სახ ლ ში წა იყ ვან და, ღა მე ებს კი 

– ჰოს ტე ლებ ში, სა დაც ტი ლებს იკი დებ-

და. ბო ლოს და ბო ლოს პა ტა რა, და ნი უ რი 

სატ ვირ თო გე მი, მუ შის შრო მის სა ნაც ვ-

ლოდ, ვა ლენ ტა სი სა და მი სი ფოლ კ ს ვა-

გე ნის წაყ ვა ნას და თან ხ მ და. 

1962 წელს გე მი ბრუკ ლი ნის და სავ-

ლეთ ნავ სად გომს მი ად გა. ვა ლენ ტა სი 

აცხა დებს, რომ სწო რედ აქ, ამ ქა ლაქ-

ში გა მო ი მუ შა ვა თა ვი სი პირ ვე ლი 10 

დო ლა რი – ნა ხე ვა რი ლიტ რი სის ხ ლი 

ჩა ა ბა რა; ეს ფუ ლი საჭ მ ლის სა ყიდ-

ლად გა მო ი ყე ნა, ჩა ას ხა საწ ვა ვი თა ვის 

მან ქა ნა ში და დაბ რუნ და რო ჩეს ტერ ში. 

კი დევ ოთხი წე ლი გა ვი და ნი უ -ი ორ კ-

ში დაბ რუ ნე ბამ დე. ამ პე რი ოდ ში მან 

ვირ ჯი ნი ის უნი ვერ სი ტეტ ში ბიზ ნე სის 

ად მი ნის ტ რი რე ბის მა გის ტ რის ხა რის ხი 

მი ი ღო. მუ შა ობ და სა კე რა ვი მან ქა ნე-

ბის მწარ მო ე ბელ ზინ გე რის ქარ ხა ნა-

ში ავ ს ტ რა ლი ა სა და იაპო ნი ა ში. იგი 

ნი უ -ი ორ კ ში 1966 წელს დაბ რუნ და და 

მუ შა ო ბა სა კონ სულ ტა ციო კომ პა ნია 

Peat Marwick-ში და იწყო. 

სამ სა ხუ რის შემ დეგ ღა მე ებს ნი უ -

ი ორ კის გა რე უბ ნებ ში ატა რებ და. „მე, 

უბ რა ლოდ, ძა ლი ან მინ დო და უძ რა ვი 

ქო ნე ბის მე ნა შე ნე, მშე ნე ბე ლი გავ მ ხ-

და რი ყა ვი – აცხა დებს იგი. – მი ზი დავ და 

იმის შე საძ ლებ ლო ბა, რომ მე შე ნე ბი-

ნა, ამეკ რი ფა ქი რა, უძ რა ვი ქო ნე ბის 

მფლო ბე ლი ვყო ფი ლი ყა ვი“. მაგ რამ მას 

არას დ როს ჰქო ნია საკ მა რი სი ფუ ლი, 

არც ბან კე ბი იყ ვ ნენ და ინ ტე რე სე ბულ ნი, 

ფუ ლი ესეს ხე ბი ნათ კონ სულ ტან ტის თ-

ვის, რო მელ საც უძ რა ვი ქო ნე ბის სფე რო-

ში გა მოც დი ლე ბა არ გა აჩ ნ და.

ეს იყო ნიუ-იორკის უძრავ ქონებებზე 
გარიგებების ისტორიაში ერთ-ერთი 
საუკეთესო გარიგება მას შემდეგ, 

რაც მანჰეტენი, მცირე ღირებულების 
ძვირფასეულობისა და მძივების სანაცვლოდ, 

პიტერ მინუიტმა შეიძინა.
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ბო ლოს და ბო ლოს იგი და უ მე გობ რ-

და ჯეფ ბა ი ერსს, უ. რ. გრე ი სის ოჯა ხის 

მე სა მე თა ო ბის წარ მო მად გე ნელს. 

ეს ოჯა ხი ერ თ -ერ თი უმ დიდ რე სი იყო 

მან ჰე ტენ ში. სიმ პა თი უ რი და მო დუ-

რი ბა ი ერ სი ბევრ მდი დარ ადა მი ანს 

იც ნობ და, თუმ ცა თა ვად დი დი ფუ ლი 

არ გა აჩ ნ და. წყვილ მა შექ მ ნა კომ პა ნია 

Two Trees-ი. კომ პა ნი ის სა ხელ წო დე ბა 

შთა გო ნე ბუ ლი იყო ბა ი ერ სის ბე ბი ის 

ფერ მის სა ხელ წო დე ბით; კომ პა ნი ამ მო-

ი ზი და 40 000 აშშ დო ლა რი, ამ თან ხის 

დი დი ნა წი ლი ბა ი ერ სის მე გობ რე ბი სა-

გან და ოჯა ხის გან 1967 წელს ჰარ ლე მის 

საზღ ვარ ზე გა სა ქი რა ვებ ლად აღე ბუ ლი 

პირ ვე ლი შე ნო ბის ინ ვეს ტი ცი ის თ ვის. 

ბა ი ერ სი ინ ვეს ტო რებს ხვდე ბო და, ვა-

ლენ ტა სი კი ოპე რა ცი ებს ხელ მ ძღ ვა ნე-

ლობ და, ისეთ პრობ ლე მებს აგ ვა რებ და, 

რო გო რიც იყო წყლის გა ჟონ ვა და ქი რის 

თან ხე ბის შეგ რო ვე ბა. შემ დე გი ათი 

წლის გან მავ ლო ბა ში პარ ტ ნი ო რებ მა შე-

ნო ბე ბი შე ი ძი ნეს ბრონ ქ ს ში, ქვინ ს ში და 

თვით ატ ლან ტა სა და ბალ ტი მორ ში. 

ერ თხე ლაც ბა ი ერ ს მა ვა ლენ ტასს 

აც ნო ბა, რომ კომ პა ნია Two Trees-დან 

გარ კ ვე უ ლი თან ხის ამო ღე ბა სურ და. 

ვა ლენ ტას მა პარ ტ ნი ორს უარი უთხ რა. 

შემ დეგ, 1977 წელს, ბა ი ერ ს მა თვით-

მ კ ვ ლე ლო ბით და ას რუ ლა სი ცოცხ ლე, 

თა ვის გა მო სათხო ვარ წე რილ ში იგი 

„ბიზნესპრობლემებზე“ მი უ თი თებ და. ვა-

ლენ ტა სი აცხა დებს, რომ იგი არა ფერს 

ნა ნობს – მი სი აზ რით, თვით მ კ ვ ლე ლო ბა 

ბა ი ერ სის ზღვარ ს გა და სუ ლი ცხოვ რე ბის 

სტი ლის გა მო ძა ხი ლი იყო, მაგ რამ ბა ი-

ერ სის ბევ რი ახ ლო ბე ლი პარ ტ ნი ო რის 

სიკ ვ დილ ში ვა ლენ ტასს ადა ნა შა უ ლებ-

და. მას შემ დეგ, რაც ვა ლენ ტას მა ბა ი-

ერ სის ოჯახს 1,8 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რი 

გა და უ ხა და კომ პა ნია Two Trees-ში მი სი 

წი ლის სა ნაც ვ ლოდ, ვა ლენ ტა სი ფუ ლის 

გა რე შე აღ მოჩ ნ და, ამას თან იგი მოწყ-

ვე ტი ლი იყო მდი დარ ინ ვეს ტო რებს, 

მათ თან ხომ ბა ი ერ სი ურ თი ერ თობ და 

და ახ ლა ისი ნი ვა ლენ ტა სის მი მართ 

მტრუ ლად იყ ვ ნენ გან წყო ბილ ნი. 

კარუსელი ბრუკლინში,30 აპრილი, 2013. 
ეს ისტორიული და შესანიშნავად აღდგენილი 
კარუსელია, რომელიც 1922 წელს აიგო.
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მეწარმეები დევიდ ვალენტასი

ვა ლენ ტა სი გა სა ქი რა ვე ბე ლი ქო ნე-

ბის პატ რო ნის როლ ში გარ კ ვე ულ წი ლად 

გარ ყ ვ ნილ პო ლი ტი კას ახორ ცი ე ლებ და: 

იგი თა ვის აგენ ტებს სთხოვ და, ყვე-

ლა პო ტენ ცი ურ ქალ დამ ქი რა ვე ბელს 

მას თან ჰქო ნო და პი რა დი ინ ტერ ვი უ. 

ამ პო ლი ტი კამ გარ კ ვე უ ლი სარ გე ბე ლი 

მო უ ტა ნა ვა ლენ ტასს. მი სი მე ო რე ცო ლი, 

ჯე ი ნი, რო მელ მაც ვა ლენ ტასს თა ვი სი 

მი ლი არ დ დო ლა რი ა ნი გზა წა მო აწყე-

ბი ნა, Cli¬nique-ის, Estée Lauder-ის 

(რომელსაც რო ნალდ ლა უ დე რი, კოს-

მე ტი კის კომ პა ნი ის დამ ფუძ ნებ ლის 

უმ ც რო სი ვა ჟი მარ თავ და) გან ყო ფი ლე-

ბის მხატ ვ რუ ლი დი რექ ტო რი გახ ლ დათ. 

ორი ვე 25-წლამდე ასა კის იყ ვ ნენ, ჯე ი ნი 

და რო ნალ დი და მე გობ რ დ ნენ. პარ ტ ნი-

ო რის სიკ ვ დი ლი დან ერ თი წლის თავ ზე, 

1978 წელს, ვა ლენ ტას მა რო ნალ დი და 

მი სი ძმა ლე ო ნარ დი და ი თან ხ მა, 2 მი-

ლი ო ნი დო ლა რის ინ ვეს ტი ცია ჩა ე დოთ 

შე ნო ბა Silk Building-ში, გრინ ვიჩ - ვი ლიჯ-

ში. ეს მი სი ყვე ლა ზე დი დი გა რი გე ბა იყო 

დღე ვან დელ დღემ დე. 

ცო ტა ხნის შემ დეგ, ლან ჩ ზე გა სუ ლი 

ვა ლენ ტა სი დამ ბოს რა ი ონ ში და ი კარ-

გა – ამ უბანს მა შინ ჯერ კი დევ Fulton 

Landing-ის სა ხე ლით იც ნობ დ ნენ. ტე-

რი ტო რია სა შინ ლად სა რე მონ ტო იყო, 

დან გ რე ვის პი რას მი სუ ლი შე ნო ბე ბით, 

მი ტო ვე ბუ ლი პორ ტი თა და უამ რა ვი 

არა ლე გა ლუ რი და სახ ლე ბე ბით. მაგ რამ 

ვა ლენ ტას მა ამ უბან ში უოლ - ს ტ რი ტის 

კომ პა ნი ე ბის ავან პოს ტის პო ტენ ცია 

და ი ნა ხა. ეს კომ პა ნი ე ბი სწრა ფად იზ რ-

დე ბო და და ნი უ- ჯერ სი ში მა თი გა ფარ-

თო ე ბის სა შიშ რო ე ბა იქ მ ნე ბო და. 

ერ თი წლის პე რი ოდ ში, ვა ლენ ტას მა 

შეძ ლო ლე გენ და რუ ლი ჰა რი ჰელ მ ს-

ლის გან 2 მი ლი ო ნი კვად რა ტუ ლი ფუ ტის 

ფარ თის ძვე ლი სამ რეწ ვე ლო შე ნო ბე-

ბის შე ძე ნა. შე თან ხ მე ბუ ლი ფა სი, 6 აშშ 

დო ლა რი კვად რა ტულ ფუტ ში, ამას თან 

6 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რი სეს ხის სა ხით, 

ძა ლი ან კარ გი შე თა ვა ზე ბა გახ ლ დათ, 

რად გან შე ნო ბებ ში ფარ თებ ზე კვად-

რა ტულ ფუტ ში 2 აშშ დო ლა რის ქი რის 

აგ რო ვე ბა ხდე ბო და. მი უ ხე და ვად ამი სა, 

არც ერ თი ბან კი არ იყო და ინ ტე რე სე-

ბუ ლი, გა ე ცა ასე თი სეს ხი. ამი ტომ იგი 

ისევ მი უბ რუნ და ძმე ბი ლა უ დე რე ბის 

ბანკს, რო მელ თაც მას 6 მი ლი ო ნი აშშ 

დო ლა რი ასეს ხეს. „მე და რო ნალ დი 

ვფიქ რობ დით, რომ უკე თე სი იყო მხა რი 

დაგ ვე ჭი რა ადა მი ა ნე ბი სათ ვის და არა 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის, – იხ სე ნებს 

ლე ო ნარ დი, რომ ლის ქო ნე ბა 7,9 მი ლი-

არდ აშშ დო ლარს შე ად გენს, – დე ვი დი 

„კარგი ხალ ხის“ ერ თ -ერ თი წარ მო მად-

გე ნე ლი იყო”.

პირ ვე ლი შე ხედ ვით, ბან კე ბი მარ-

თ ლე ბი იყ ვ ნენ, თავს რომ იკა ვებ დ-

ნენ ამ სეს ხის გა ცე მის გან. დამ ბო და 

ვა ლენ ტა სის გეგ მა, მო ეხ დი ნა ამ უბ ნის 

აღ დ გე ნა 40 მი ლი ონ აშშ დო ლა რად, 

სე რი ა ლის სი უ ჟეტს წა ა გავ და. მე რის, ედ 

კო ჩის ად მი ნის ტ რა ცი ამ უარი გა ნაცხა-

და უბ ნის ხე ლა ხალ ზო ნი რე ბა ზე; ასე თი 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მე რის მო ად გი ლის, 

კე ნეტ ლი პე რის გან, – ვა ლენ ტა სის გარ-

დაც ვ ლი ლი პარ ტ ნი ო რის მე გობ რი სა და 

Two Trees-ის ყო ფი ლი ინ ვეს ტო რის გან 

– მო დი ო და. ვა ლენ ტა სი ისევ იმ აზ რ ზე ა, 

(როგორც ამას New York Magazin-ი აცხა-

დებ და – რომ ლი პერ მა დამ ბოს პრო ექ-

ტი დაბ ლო კა, რად გან ის ერ თ -ერ თი იმ 

პი როვ ნე ბა თა გა ნი იყო, ვინც ვა ლენ ტასს 

ბა ი ე რის თვით მ კ ვ ლე ლო ბა ში ადა ნა-

შა უ ლებ და. ლი პე რი აცხა დებ და, რომ 

ვა ლენ ტა სი უბ რა ლოდ არ შე ე ფე რე ბო და 

ამ სა მუ შა ოს. ლი პერ მა უარი გა ნაცხა და 

ამის შე სა ხებ კო მენ ტა რის გა კე თე ბის-

გან. 

ქა ლა ქის მეს ვე უ რე ბის მა ნევ რებ-

მა ვა ლენ ტა სის მთელ ინ ვეს ტი ცი ას 

საფ რ თხე შე უქ მ ნა. ვა ლენ ტას მა ახალ 

გამ გე ბელს, მა რიო ქუ ო მოს მი მარ თა, 

რო მე ლიც ერ თხელ ეწ ვია ტე რი ტო რი ას 

და პი რო ბა მის ცა ვა ლენ ტასს,  და ეც ვა 

მწარ მო ე ბელ თა სა მუ შაო ად გი ლე ბი. 

ვა ლენ ტა სის მო ნა ყო ლით, ქუ ო მოს 

ოფის მა სა უ კე თე სო გა მო სა ვა ლი შეს-

თა ვა ზა: მათ ურ ჩი ეს ვა ლენ ტასს, სა-

ჯა როდ გა მო ეცხა დე ბი ნა მუ ქა რა, რომ 

არ გა უგ რ ძე ლებ და იჯა რას მრეწ ველ 

მე ი ჯა რე ებს, რომ ლე ბიც ჯამ ში 1 700 

სა მუ შაო ად გილს ქმნიდ ნენ. ვა ლენ ტა სი 

სწო რედ ასე მო იქ ცა და გა რი გე ბაც მა ლე 

გან ხორ ცი ელ და. გა რი გე ბის მი ხედ ვით, 

ვა ლენ ტა სი გა უ ახ ლებ და იჯა რებს ყვე ლა 

და ინ ტე რე სე ბულ მე ი ჯა რეს (არსებულს), 

ხო ლო სა ხელ მ წი ფო შრო მის დე პარ ტა-

მენ ტის ოფი სებს, 1000 და საქ მე ბუ ლის 

ჩათ ვ ლით, მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ცენ ტ-

რი დან დამ ბო ში მდე ბა რე შე ნო ბა ში 

გა და ი ტან და. გა რი გე ბამ ვა ლენ ტასს 

მის თ ვის ასე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნაღ დი 

ფუ ლი მო უ ტა ნა, ამას თან იჯა რა 50%-ით 

და ბა ლი იყო, რაც ნი უ -ი ორ კის შტატს 

უზ რუნ ველ ყოფ და გა და სა ხა დე ბის გა-

დამ ხ დელ თა ფუ ლის და ზოგ ვით. მაგ რამ 

დამ ბოს ხე ლა ხა ლი ზო ნი რე ბა 1997 

წლამ დე, რუ დი ჯუ ლი ა ნის მე რო ბამ დე, 

არ მომ ხ და რა.

ამ პე რი ო დის თ ვის ლა უ დე რე ბი უკ ვე 

აღარ მო ნა წი ლე ობ დ ნენ პრო ექ ტ ში. 

1980-იანი წლე ბის ბო ლოს მათ თა ვი ან-

თი წი ლე ბი მე სა მე პი რებს მიჰ ყი დეს. 

„დადგა ისე თი მო მენ ტი, რო დე საც 

ნი უ -ი ორ კის უძ რა ვი ქო ნე ბის ინ ვეს ტო-

რო ბა რის კი ა ნი საქ მე გახ და – აცხა დებს 

ლე ო ნარ დი, რო მე ლიც არ ამ ხელს, თუ რა 

მო გე ბა მი ი ღეს დამ ბო დან. – ჩვე ნი პრო-

ფი ლი უკ ვე საკ მა ოდ ფარ თო იყო. ჩვენ 

არ გვინ და ისე თი ტი პის ინ ვეს ტი ცი ის 

გან ხორ ცი ე ლე ბა, რაც ჩვენ თ ვის რა ი მე 

სა ხის სა ჯა რო ურ თი ერ თო ბებ თან და-

კავ ში რე ბულ რის კ თან იქ ნე ბა ასო ცი რე-

ბუ ლი“. დამ ბოს გან ვი თა რე ბას თან ერ-

თად, ვა ლენ ტას მა1 9 9 0 -ი ა ნი წლე ბის შუა 

პე რი ოდ ში ახა ლი პარ ტ ნი ო რე ბი სა გან 

წი ლე ბის გა მოს ყიდ ვა შეძ ლო. მას უკ ვე 

აღარ სჭირ დე ბო და თან ხე ბის მო ზიდ ვა 

გა რე ინ ვეს ტო რე ბის გან. იგი შე ნო ბე ბის 

რიგ რი გო ბით კონ ვერ ტი რე ბას ახ დენ და 

და ახა ლი პრო ექ ტის და საწყე ბად დას-

რუ ლე ბულ პრო ექტს ყიდ და. ნელ - ნე ლა 

შე იქ მ ნა ახა ლი უბა ნი. მან მო ახ დი ნა 

700 000 კვად რა ტუ ლი ფუ ტის ხე ლა ხა-

ლი გა ნა შე ნე ბა და გა ყიდ ვა საწყი სი 

ფარ თი დან, ამა ვე პე რი ოდ ში შე ი ძი ნა 



ლეონ ჩერნი
წმინდა ღირებულება:  
$1,3 მილიარდი

ჯი მი კარ ტე რის ყო ფი-

ლი მრჩე ვე ლი, შე ი ძი-

ნა One Times Square-ი 

კარ ტე რის მი ერ წა-

გე ბუ ლი ხე ლა ხა ლი არ ჩევ ნე-

ბის ღა მეს. ამ ჟა მად ფლობს სამ 

ცა თამ ბ ჯენს Times Square-ზე, 

რო მელ შიც 1,2 მი ლი ო ნი კვად-

რა ტუ ლი ფუ ტი კო მერ ცი უ ლი 

ფარ თე ბია გან თავ სე ბუ ლი.

რიჩარდ ლეფრაკი
წმინდა ღირებულება:  
$5,6 მილიარდი

სა მი შტა ტის ფარ-

გ ლებ ში ერ თ -ერ-

თი ყვე ლა ზე დი დი 

გა ქი რა ვე ბუ ლი შე-

ნო ბე ბის პატ რო ნი, ფლობს 

5000-ბინიან კომ პ ლექსს კო-

რო ნა ში, (ქვინსი) ბა ბუა ჰა-

რიმ ქო ნე ბის გან ვი თა რე ბა 1901 

წელს და იწყო; მა მა სემ მა ბიზ-

ნე სი გა ა ფარ თო ვა.

ჯეფ სატონი
წმინდა ღირებულება:  
$2,7 მილიარდი  

ფარ თე ბი სი ტის სა მო-

დე ლო ბრენ დებს მი-

ა ქი რა ვა, ფლობს 120 

სა ხე ო ბის ქო ნე ბას, ძი-

რი თა დად, სა უ კე თე სო ფარ თებს 

სა ცა ლო ვაჭ რო ბის თ ვის; აკონ ტ-

რო ლებს ქვე ყა ნა ში ყვე ლა ზე მა-

ღა ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა ქი რა ვე-

ბულ ფარ თებს, მათ შო რი საა 19 

მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის ღი რე ბუ-

ლე ბის წლი უ რი იჯა რა Prada-თვის, 

მე ხუ თე ავე ნი უ ზე. 

შელდონ სოლოუ
წმინდა ღირებულება:  
$3,5 მილიარდი 

ბრუკ ლინ ში და ბა-

დე ბუ ლი კა ლა ტო ზის 

ვა ჟიშ ვი ლი. მშე ნებ-

ლო ბა ში მცი რე გა-

მოც დი ლე ბა ჰქონ და, რო დე საც 

ყვე ლა ფე რი გა რის კა და და-

იწყო პრო ექ ტი 9 W. 57th ქუ ჩა ზე. 

Marquee-ს სა კუთ რე ბა ში მყოფ 

შე ნო ბებ ში ახ ლა ბი ნად რობს 

KKR-ი, Apollo; მი სა მარ თი გახ-

და Nine West-ი – ფეხ საც მე ლე ბის 

ბრენ დის შთა გო ნე ბის წყა რო.

სტივენ როსი
წმინდა ღირებულება:  
$4,8 მილიარდი

მშე ნებ ლო ბა და იწყო 

თა ვის 20 მი ლი არ-

დის ღი რე ბუ ლე-

ბის Hudson Yards-ში, 

მთე ლი უბა ნი მან ჰე ტე ნის და-

სავ ლეთ ნა წილ ში. მე ო ცე სა-

უ კუ ნის სა მოც და ა თი ა ნი წლე-

ბი დან აშე ნებს ხელ მი საწ ვ დომ 

სახ ლებს Hunter’s Point South-

ში, ქუ ინ ს ში.

დონალდ ტრამპი
წმინდა ღირებულება:  
$3,5 მილიარდი 

ბრუკ ლინ ში მოღ ვა-

წე მშე ნებ ლის ვაჟ მა 

მან ჰე ტე ნი მე ო ცე სა-

უ კუ ნის სა მოც და ა-

თი ან წლებ ში და იპყ რო. დღეს 

სხვა ქო ნე ბებს შო რის ფლობს 

Trump Tower-ს მე ხუ თე ავე ნი-

უ ზე და 67-სართულიან Trump 

Building-ს 40 უოლ - ს ტ რიტ ზე.

დევიდ ვალენტასი
წმინდა ღირებულება:  
$1,4 მილიარდი

1979 წელს შე ი ძი ნა 2 მი-

ლი ო ნი კვად რა ტუ ლი 

ფუ ტი ფარ თი დამ ბო ში 

12 მი ლი ონ აშშ დო ლა-

რად, იგი გარ დაქ მ ნა ბრუკ ლი ნის 

ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე მბრწყი ნავ 

უბ ნად. ამ ჟა მად გეგ მავს 1,5 მი-

ლი არ დი დო ლა რის და ხარ ჯ ვას 

ახა ლი ცა თამ ბ ჯე ნე ბის ასა შე ნებ-

ლად ვი ლი ამ ს ბურ გ ში,  

რო მე ლიც ასე ვე ბრუკ ლინ ში ა.

ჯერი სპეიერი
წმინდა ღირებულება:  
$3,5 მილიარდი 

მი სი მა მა ნა ცის ტუ-

რი გერ მა ნი ი დან გა-

მო იქ ცა. ჯე რიმ გერ-

მა ნუ ლი კო ლუმ ბი ის 

უნი ვერ სი ტეტ ში შე ის წავ ლა. 

კომ პა ნია Tishman Speyer-ი შექ-

მ ნა თა ვის ყო ფილ სი მამ რ-

თან ერ თად 1978 წელს, ფლობს 

წი ლებს ისეთ ღირ ს შე სა ნიშ-

ნავ შე ნო ბებ ში, რო გო რი ცაა 

Chrysler-ის შე ნო ბა, როკ ფე ლე-

რის ცენ ტ რი და MetLife-ი.

მორტ ცუკერმანი
წმინდა ღირებულება:  
$2,3 მილიარდი 

ბოს ტო ნის ქო ნე ბე-

ბი, კომ პა ნია REIT-ის 

თა ნა დამ ფუძ ნე ბე-

ლია 1970 წლი დან და 

ისევ მარ თავს მას რო გორც 

აღ მას რუ ლე ბე ლი თავ მ ჯ დო-

მა რე, ფლობს General Motors-

ის 50-სართულიანი შე ნო ბის 

60%-ს, მი სა მარ თ ზე მე ხუ თე 

ავე ნი უ, 767, რო მელ შიც ბი-

ნად რობს Apple-ის „Cube“-ის 

მა ღა ზი ა.

უძრავი ქონების 
  როიალტი
ნი უ -ი ორ კ - სი ტის უძ რა ვი ქო ნე ბის ბა-
ზა რი გუ გუ ნებს, რად გან საცხოვ რე ბე-
ლი და კო მერ ცი უ ლი ფარ თე ბის ფა-
სე ბი იზ რ დე ბა და უზარ მა ზა რი ახა ლი 
პრო ექ ტე ბი იწყე ბა. იხი ლეთ ქვე მოთ 
უმ დიდ რე სი ცხრა მაგ ნა ტი სამ შე ნებ-
ლო ბიზ ნეს ში, რომ ლე ბიც მთე ლი 
თა ვი სი არ სით არი ან ჩარ თულ ნი ამ 
თა მაშ ში. აქ არ არის მოყ ვა ნი ლი ის 
ცნო ბი ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის სფე რო-
ში მოღ ვა წე დი ნას ტი ე ბი, რო მელ თა 
სიმ დიდ რე გა ნა წი ლე ბუ ლია ოჯა ხის 
მრა ვალ წევრს შო რის.

225 reCtor pLACe

40 wALL st

LeFrAk City

Hudson yArds

CHrysLer BuiLding

roCkeFeLLer Center

tiMe wArner Center

9 w 57tH street

gM BuiLding

tiMes squAre tower

ფერადი ფიგურები მილიარდერების შესაბამისი მნიშვნელოვანი ქონებების აღმნიშვნელია ნიუ-
იორკ-სიტიში. ზოგიერთ შემთხვევაში, ისინი მხოლოდ წილს ან შენობების ნაწილს ფლობენ. 

truMp tower
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მეწარმეები დევიდ ვალენტასი

და მა ტე ბით 1 მი ლი ო ნამ დე კვად რა ტუ ლი 

ფარ თი, რო მელ საც აქამ დე არ ფლობ და.

ვ
ა ლენ ტა სი სა კუ თა რი წარ მა ტე-

ბის მსხვერ პ ლი ა. იგი სა სა-

ცი ლოდ იგ დებს Starbucks-ს, 

რო მე ლიც Two Trees-ის 

ოფი სის ახ ლოს მდე ბა რე შე ნო ბა შია 

გან თავ სე ბუ ლი, Starbucks-ი აქ ახალ მა 

დე ვე ლო პერ მა შე მო იყ ვა ნა. „მე არას-

დ როს არ გან ვა თავ სებ დი Starbucks-ს 

ამ ტე რი ტო რი ა ზე“, – აცხა დებს იგი, 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ კა ფე თით ქ მის 

ყო ველ თ ვის სავ სეა მომ ხ მა რებ ლე ბით. 

და იგი აღარ ყი დუ ლობს ფართს დამ-

ბო ში, თუმ ცა ისევ ამ უბან ში ცხოვ რობს 

– მან თა ვად გან დევ ნა სა კუ თა რი თა ვი 

ამ უბ ნი დან, სა კუ თა რი ვე სა ფა სო პო-

ლი ტი კით. ოქ ტომ ბერ ში ივან კა ტრამ პის 

ქმარ მა, ჯა რედ კუშ ნერ მა, 375 მი ლი ო ნი 

აშშ დო ლა რი გა და უ ხა და იეჰო ვას მოწ-

მე ებს ექვს შე ნო ბა ში გან თავ სე ბულ 1,2 

მი ლი ონ კვად რა ტულ ფუტ ში, რო მე ლიც 

სა რე მონ ტო იყო – ეს, უხე ში დათ ვ ლით, 



აპრილი  2014    FORBES | 95

50-ჯერ აღე მა ტე ბა ვა ლენ ტა სის მი ერ 

თავ და პირ ვე ლად გა დახ დილ თან ხას. 

„როდესაც ასეთ აქ ტივს გან ვი ხი ლავთ, 

ჩვენ შე ნო ბის ის ტო რი ულ მნიშ ვ ნე ლო-

ბა სა და სიძ ვე ლეს ვით ვა ლის წი ნებთ, 

– აცხა დებს ვა ლენ ტა სი. – რო დე საც 

ჯა რედ კუშ ნე რი გა ნი ხი ლავს აქ ტივს, 

იგი ადა რებს ამ აქ ტი ვის ღი რე ბუ ლე ბას 

სხვა უძ რა ვი ქო ნე ბე ბის ღი რე ბუ ლე ბას 

ქა ლაქ ში. და ჩვენ რა დი კა ლუ რად გან ს ხ-

ვა ვე ბულ შე დე გებს ვი ღებთ“.

„ჩემი აზ რით, ჩვენ თ ვის უფ რო რა ცი-

ო ნა ლუ რია შემ დე გი კითხ ვის დას მა: არ-

სე ბობს თუ არა მაქ სი მა ლუ რი ფა სი და 

მოხ დე ბა თუ არა ფა სის და უს რუ ლე ბე ლი 

ზრდა? –აცხა დებს ვა ლენ ტა სის ვა ჟი, 39 

წლის ჯე დი, რო მე ლიც მა მის კომ პა ნი ას 

Two Trees-ს 1997 წელს შე უ ერ თ და და 

ახ ლა აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რის 

თა ნამ დე ბო ბა ზე მუ შა ობს. – ჩვენ ვცდი-

ლობთ სიფ რ თხი ლე გა მო ვი ჩი ნოთ და 

მა ინ ც და მა ინც არ და ვუ ჯე როთ ჩვენს 

სა კუ თარ სა ბა ლან სო უწყისს“ . 

ამის რე ა ლი ზა ცი ა/ გაც ნო ბი ე რე ბამ 

კომ პა ნია სხვა არე ა ლამ დე მი იყ ვა ნა, 

მან ჰე ტე ნის ჩათ ვ ლით. ცო ტა ხნის წინ 

ჯე დი ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და 600 მი ლი ო ნი 

აშშ დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის პრო ექტს – 

მერ სე დე სის სახ ლის მშე ნებ ლო ბა ენ რი-

კე ნორ ტე ნის დი ზა ი ნით – 1,2 მი ლი ო ნი 

კვად რა ტუ ლი მეტ რი ფარ თის იარუ სე-

ბად გან ლა გე ბუ ლი, შუ შით მო პირ კე თე-

ბუ ლი მდიდ რუ ლი შე ნო ბა, მან ჰე ტენ ში 

Hell’s Kitchen-ის უბ ნის ცენ ტ რ ში. შე ნო ბა 

მთლი ა ნად იქ ნა გა ქი რა ვე ბუ ლი ბა ზარ ზე 

ერთ წელ ზე ოდ ნავ მეტ ხან ში. მაგ რამ 

ახ ლა ბრუკ ლი ნის პორ ტის ექვს კორ პუსს 

და ვუბ რუნ დეთ სა დაც ისი ნი სა კუ თარ 

მო მა ვალს ქმნი ან – ახ ლა უკ ვე ვი ლი-

ამ ს ბურ გ ში. მის მფლო ბე ლებს შო რის 

გა ჩა ღე ბუ ლი ბრძო ლის შემ დეგ, 2012 

წლის ოქ ტომ ბერ ში, Two Trees-მა შე ი-

ძი ნა Domino-ს შაქ რის რა ფი ნი რე ბის 

ქარ ხა ნა და 11 აკ რი მი წა მის გარ შე მო 

185 მი ლი ონ აშშ დო ლა რად, ეს ფა სი 30 

მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რით აღე მა ტე ბო და 

საწყის შე თა ვა ზე ბას. 

„მათ იცი ან, რო გორ უნ და იმუ შა ონ 

პორ ტებ ში, რაც საკ მა ოდ რთუ ლი ა. მათ 

იცი ან, რო გორ შექ მ ნან ხელ მი საწ ვ დო მი 

სახ ლე ბი, სა ო ფი სე ფარ თე ბი, მშე ნებ-

ლო ბე ბი ნუ ლი დან, ის ტო რი უ ლი ად გი-

ლე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია – ეს ყვე ლა ფე რი 

ამ პრო ექ ტის ნა წი ლი ა, – აცხა დებს კრის 

ჰე ი ვენ სი, Two Trees-ის ყო ფი ლი თა ნამ-

შ რო მე ლი, რო მე ლიც ახ ლა კო მერ ცი უ ლი 

ბრო კე რი ა. – მათ ასე ვე კარ გად იცი ან, 

რო გორ აწარ მო ონ პო ლი ტი კა, რო გორ 

გა და უ ხა დონ სა მა გი ე რო“. 

ამ უკა ნას კ ნე ლის გა მოც და მოხ დე-

ბა. მა მა- შ ვილ მა ვა ლენ ტა სებ მა ერ თი 

წე ლი მი უძღ ვ ნეს ახა ლი გა ნა შე ნი ა ნე ბის 

პრო ექ ტის დახ ვე წა სა და და მუ შა ვე ბას, 

ით ვა ლის წი ნებ დ ნენ რა სა ზო გა დო ე ბის 

გა მოხ მა უ რე ბას, წი ნა მფლო ბე ლე ბის 

გეგ მი დან შე ექ მ ნათ უფ რო და ბა ლი 

კოშ კე ბის ხუ თი ჯგუ ფი, ისი ნი მი ვიდ-

ნენ დას კ ვ ნამ დე, აეგოთ ოთხი უფ რო 

მა ღა ლი, და ახ ლო ე ბით 50-სართულიანი 

ცა თამ ბ ჯე ნი, შე ექ მ ნათ სა ჯა რო პორ ტის 

პარ კი და ახა ლი სა ხალ ხო პარ კი. კოშ-

კებ ში გან თავ სე ბუ ლი იქ ნე ბა 2200 ბი ნა, 

აქე დან 660 – რო გორც ხელ მი საწ ვ დო მი 

ბი ნა. კოშ კებს ექ ნე ბათ Tetris-ის ფორ მა, 

ერ თ -ერთ მათ განს ექ ნე ბა „O“-ს ფორ მა, 

მე ო რეს – შებ რუ ნე ბუ ლი “L”-ის ფორ მა; 

შე ნო ბე ბის დი ზა ი ნი ით ვა ლის წი ნებს 

უფ რო მე ტი სა ღა მოს შუ ქის შეღ წე ვას 

უკან მდე ბა რე უბან ში. ვა ლენ ტა სის 

ხე ლი ამ პრო ექ ტ შიც ჩანს: Domino-ს 

შაქ რის რა ფი ნი რე ბის ქარ ხ ნის შე ნო ბა 

ხე ლუხ ლე ბე ლი დარ ჩე ბა, სიმ ბო ლურ 

ნი შან თან ერ თად, ოღონდ სა ო ფი სე 

ფარ თად გარ და იქ მ ნე ბა. პრო ექ ტის სა-

ერ თო ღი რე ბუ ლე ბა – 1,5 მი ლი არ დი აშშ 

დო ლა რი ა. 

ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ე ბის საბ-

ჭომ და ბრუკ ლი ნის რა ი ო ნის პრე ზი დენ-

ტ მა ამ გეგ მას მხა რი და უ ჭი რეს მა იკლ 

ბლუმ ბერ გის ნი უ -ი ორ კის მე რო ბის ვა-

დის დას რუ ლე ბამ დე. („მინდოდა ბლუმ-

ბერ გი აქ მუდ მი ვად ყო ფი ლი ყო“, – აცხა-

დებს ვა ლენ ტა სი, მაგ რამ ახ ლა მას საქ მე 

ბილ დე ბლა სი ოს თან აქვს, რო მე ლიც 

მტრუ ლად არის გან წყო ბი ლი მდიდ რე ბის 

მი მართ და ქა ლა ქის უფ რო ლი ბე რა ლურ 

საკ რე ბუ ლოს თავ მ ჯ დო მა რეს თან – რთუ-

ლი კომ ბი ნა ცი ა ა! „იმედია, გა ვუძ ლებთ 

ჩვენს ახალ მერს, – აცხა დებს იგი. – ეს 

უკავ შირ დე ბა იმას, თუ რა მუ შა ობს და 

რა არა. დე ბლა სი ოს არას დ როს უმარ-

თია არა ფე რი. ნი უ -ი ორ კ - სი ტის მარ თ ვა 

ბიზ ნე სი ა. იგი აქ ვერ გა მო ი ყე ნებს თა ვის 

პო ლი ტი კურ მე გობ რებს, მაგ რამ იმე დი ა, 

იმ დე ნად გამ ჭ რი ა ხი ა, რომ ამ გ ვა რად არ 

მო იქ ცე ვა“. 

დამ ბოს საწყი სი დღე ე ბის გან გან-

ს ხ ვა ვე ბით, ვა ლენ ტასს სა თა და რი გო 

გეგ მა გა აჩ ნი ა: შე ნო ბე ბის ხუ თი ჯგუ ფის 

თავ და პირ ვე ლი გეგ მა ად რე იყო დამ ტ-

კი ცე ბუ ლი. „ჩვენ არ ვა პი რებთ უბ რა ლოდ 

ჯდო მას და არაფ რის კე თე ბას“, – აცხა-

დებს ჯე დი. ასე ვე, დამ ბოს გან გან ს ხ ვა-

ვე ბით, ვა ლენ ტასს გა რე ინ ვეს ტო რე ბი 

არ სჭირ დე ბა. სა კუ თა რი ფუ ლი თა და აქ-

ტი ვე ბის ნაკ რე ბით მას თა ვად შე უძ ლია 

პრო ექ ტის დი დი ნა წი ლის და ფი ნან სე ბა, 

რო მე ლიც მო ი ცავს შემ დე გი ათ წ ლე უ ლის 

გან მავ ლო ბა ში ბრუკ ლი ნის პორ ტის მახ-

ლობ ლად ახა ლი უბ ნის შექ მ ნას – შე ნო ბა- 

შე ნო ბა, დე ტალ - დე ტალ... 

„ჩემი აზრით, ჩვენთვის უფრო რაციონალურია 
შემდეგი კითხვის დასმა: არსებობს თუ არა 

მაქსიმალური ფასი და მოხდება თუ არა ფასის 
დაუსრულებელი ზრდა?“
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მეწარმეები

ისაბელ დუშ სანტუში

ყველაზე 
მოკლე გზა 
სიმდიდრისკენ
აფრიკის კონტინენტის ყველაზე ახალგაზრდა 
მილიარდერი – და ანგოლის პრეზიდენტის 
ქალიშვილი. სამი მილიარდი დოლარის 
ოდენობის ქონების დაგროვების გზა ნათლად 
მეტყველებს დიდი ფულის მქონე კლეპტოკრატიის 
პროგრესირებაზე მთელ განვითარებად სამყაროში.
ავტორები: კერი ა. დოლანი, რაფაელ მარკეს დე მორაისი

გ
ა სულ დე კემ ბერს ისა ბელ დუშ სან ტუშ მა 

კონ გო ელ ბიზ ნეს მენ სინ დი კა დო კო-

ლოს თან თა ვი სი ქორ წი ნე ბის მე ა თე 

წლის თა ვი გრან დი ო ზუ ლი წვე უ ლე ბით 

აღ ნიშ ნა. ამ წვე უ ლე ბის მე ნიუ დახ ვე წი ლო ბით 

ნამ დ ვი ლად არ გა მო ირ ჩე ო და. მან უამ რა ვი 

მე გო ბა რი და ნა თე სა ვი ჩა მო იყ ვა ნა გერ მა ნი ი-

დან და ბრა ზი ლი ი და ნაც კი, რომ ლე ბიც ასო ბით 

ად გი ლობ რივ სტუ მარ თან ერ თად ან გო ლა ში გა-

მარ თულ ამ მდიდ რულ წვე უ ლე ბა ზე შე იკ რიბ ნენ, 

რო მე ლიც სა მი დღის გან მავ ლო ბა ში გაგ რ ძელ-

და და რა მაც დე და ქა ლაქ ლუ ან და ში მდე ბა რე 

სან - მი გე ლის ცი ხე სი მაგ რე ში ჩა ტა რე ბუ ლი ქე ი ფი 

და მუ სუ ლოს ნა ხე ვარ კუნ ძულ ზე, ზღვის პი რას 

გა მარ თუ ლი მდიდ რუ ლი კვი რადღის ბრან ჩი მო-

იც ვა. ერ თ -ერ თი დამ ს წ რის სიტყ ვე ბით, მოწ ვე ვა 

პრი ა ლა თეთ რი ყუ თით მო ვი და და „სიყვარულის 

ათ წ ლე უ ლის / მე გობ რო ბის ათ წ ლე უ ლის /ა სი წლის 

ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე ათი წლის...“ ღირ სე უ ლად 

აღ ნიშ ვ ნის პი რო ბას იძ ლე ო და. 

3 მი ლი არ დი დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის ათ წ ლე-

უ ლი – მი სი ცხოვ რე ბის ამ პე რი ოდს ეს სა ხე ლი უფ-

რო უხ დე ბა. 40 წლის ასაკ ში ისა ბელ დუშ სან ტუ ში 

აფ რი კის ერ თა დერ თი ყვე ლა ზე ახალ გაზ რ და 

მი ლი არ დე რი ქალ ბა ტო ნი ა. მას მო გე ბის სწრა-

ფად და სის ტე მა ტუ რად მომ ტა ნი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

წი ლე ბი გა აჩ ნია ან გო ლის სტრა ტე გი უ ლი მრეწ ვე-

ლო ბის დარ გებ ში – სა ბან კო საქ მე ში, ცე მენ ტის 

წარ მო ე ბა ში, ალ მა სებ სა და ტე ლე კომ ში – რაც მას 

თა ვის თა ვად აქ ცევს ან გო ლა ში ბიზ ნე სის ყვე ლა-

ზე გავ ლე ნი ან წარ მო მად გენ ლად. მი სი აქ ტი ვე ბის 

ნა ხე ვარ ზე მე ტი სა ჯა როდ მო ვაჭ რე პორ ტუ გა ლი-

უ რი კომ პა ნი ე ბის ხელ ში ა, რაც მათ სა ერ თა შო რი-

სო ნდო ბის ფაქ ტორს უქ მ ნის. რო დე საც FORBES-

მა იან ვარ ში იგი მი ლი არ დე რის როლ ში სა ჯა როდ 

წა რუდ გი ნა მსოფ ლი ოს, ან გო ლის მთავ რო ბამ 

ეს ახა ლი ამ ბა ვი ეროვ ნუ ლი სი ა მა ყის გრძნო ბით 

გა მო აცხა და, რო გორც იმის ცოცხა ლი მტკი ცე ბუ-

ლე ბა, რომ 19-მილიონიანმა ქვე ყა ნამ წარ მა ტე ბას 

მი აღ წი ა. 

თუმ ცა სი ნამ დ ვი ლე ში საქ მე იმას ეხე ბა, 

თუ რო გორ მო ი პო ვა დუშ სან ტუშ მა – ან გო ლის 

პრე ზი დენ ტის ჟო ზე ედუ არ დო დუშ სან ტუ შის 

უფ როს მა ქა ლიშ ვილ მა – სიმ დიდ რე. გა სულ წელს 

FORBES-ი ისა ბელ დუშ სან ტუ შის ქო ნე ბამ დე მი მა-
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ვალ კვალს მი უყ ვე ბო და და ამის თ ვის მას ათო ბით დო კუ მენ ტის 

შეს წავ ლა და ან გო ლა ში ათო ბით ადა მი ან თან სა უ ბა რი დას ჭირ-

და. რამ დე ნა დაც აღ ნიშ ნუ ლი კვა ლი გვაჩ ვე ნებს, დუშ სან ტუ შის 

მი ერ გა კე თე ბუ ლი თი თო ე უ ლი მსხვი ლი ან გო ლუ რი ინ ვეს ტი ცია 

მომ დი ნა რე ობს ან იმ კომ პა ნი ა ში წი ლის და სა კუთ რე ბით, რო-

მელ საც ბიზ ნე სის წარ მო ე ბა სურს ქვე ყა ნა ში, ან პრე ზი დენ ტის 

მი ერ კალ მის ერ თი მოს მის შე დე გად, სა კუ თა რი ქა ლიშ ვი ლის 

საქ მე ში შეყ ვა ნის მეშ ვე ო ბით. მი სი ის ტო რია წარ მო ად გენს იშ-

ვი ათ სარ კ მელს იმა ვე ტრა გი კუ ლი კლეპ ტოკ რა ტი უ ლი ტენ დენ-

ცი ის და სა ნა ხად, რო მელ მაც რე სურ სე ბით მდი და რი ქვეყ ნე ბი 

მო იც ვა მთელ მსოფ ლი ო ში. 

პრე ზი დენტ დუშ სან ტუ შის თ ვის ეს უსაფ რ თხო გზაა თა ვი სი 

ქვეყ ნი დან ფუ ლის ამო სა ღე ბად ისე, რომ თა ვად ყვე ლაფ რის-

გან შორს დარ ჩეს. თუ კი 71 წლის პრე ზი დენ ტის ხე ლი სუფ ლე ბას 

და ამ ხო ბენ, იგი ფულს სა კუ თარ ქა ლიშ ვილს მოს თხოვს. თუ 

ხე ლი სუფ ლე ბის სა თა ვე ში ყოფ ნი სას მოკ ვ დე ბა, ნა ძარ ც ვი მის 

ოჯახს დარ ჩე ბა. ისა ბელს შე უძ ლია გა დაწყ ვი ტოს, თუ კი, რა თქმა 

უნ და, ხელ გაშ ლი ლი ა, რომ თა ვი სი სიმ დიდ რის ნა წი ლი სა ზო გა-

დო ე ბის თ ვის ცნო ბილ მის ნა ხე ვარ და- ძ მებს გა უ ნა წი ლოს. ან არ 

გა უ ნა წი ლოს. მთელ მა ან გო ლამ იცის მა თი ერ თ მა ნე თი სად მი 

სი ძულ ვი ლის შე სა ხებ.

„შეუძლებელია ამ სიმ დიდ რის გა მარ თ ლე ბა, რო მე ლიც ასე 

უსირ ცხ ვი ლოდ არის გა მო ფე ნი ლი,“ – გა ნუცხა და FORBES-ს 

ან გო ლის ყო ფილ მა პრე მი ერ - მი ნის ტ რ მა მარ კო ლი ნო მო კომ. 

„ეჭვგარეშეა, რომ ეს ქო ნე ბა მა მის მოხ ვე ჭი ლი ა“.

ისა ბელ დუშ სან ტუშ მა უარი თქვა ამ სტა ტი ის თ ვის FORBES-

თან სა უ ბარ ზე. მის მა წარ მო მად გენ ლებ მა დე ტა ლუ რი პა სუ-

ხე ბი ვერ გას ცეს ჩვენ მი ერ მათ თ ვის თვე ე ბის წინ გაგ ზავ ნილ 

შე კითხ ვებს, მაგ რამ გა სულ კვი რას გან ცხა დე ბა კი გა ა კე თეს: 

„ქ-ნი ისა ბელ დუშ სან ტუ ში და მო უ კი დე ბე ლი ბიზ ნეს მე ნი ქა ლი და 

კერ ძო ინ ვეს ტო რი ა, რო მე ლიც წარ მო ად გენს მარ ტო ო დენ სა კუ-

თარ ინ ტე რე სებს. მი სი ინ ვეს ტი ცი ე ბი ან გო ლურ და /ან პორ ტუ გა-

ლი ურ კომ პა ნი ებ ში გამ ჭ ვირ ვა ლე ა; ისი ნი მკაც რად კო მერ ცი ულ 

საწყი სებ ზე დაყ რ დ ნო ბით ჩა ტა რე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი ოპე რა ცი-

ე ბის სა შუ ა ლე ბით ხორ ცი ელ დე ბო და და ისეთ და წე სე ბუ ლე ბებს 

მო ი ცავ და, რო გო რი ცაა მა ღა ლი რე პუ ტა ცი ის მქო ნე ბან კე ბი 

და ფირ მე ბი“. სა მა გი ე როდ, ქალ ბა ტონ დუშ სან ტუ შის წარ მო-

მად გე ნე ლი ბრალს სდებს ამ სტა ტი ის თა ნა ავ ტორს, ან გო ლელ 

გა მომ ძი ე ბელ ჟურ ნა ლისტს, რომ ის პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში 

მო ნა წი ლე აქ ტი ვის ტი ა. ან გო ლის მთავ რო ბამ 1999 წელს მარ კეს 

დე მო რა ი ში იმ სტა ტი ე ბის თ ვის და ა პა ტიმ რა, რომ ლებ შიც იგი 

რე ჟიმს აკ რი ტი კებ და და ახა ლი ცი ლის მ წა მებ ლუ რი ბრალ დე ბე-

ბი წარ მო ად გი ნა მის წი ნა აღ მ დეგ ჟურ ნა ლის ტის მი ერ 2011 წელს 

და წე რი ლი წიგ ნის – „სისხლიანი ბრი ლი ან ტე ბი – კო რუფ ცია და 

წა მე ბა ან გო ლა ში“ – გა მო.

ბო ლოს ქ-ნ დუშ სან ტუ შის წარ მო მად გე ნელ მა თქვა, რომ 

ნე ბის მი ე რი გან ცხა დე ბა რა ი მე სიმ დიდ რეს თან და კავ ში რე ბით 

უკა ნო ნო გა რი გე ბა ზე მთავ რო ბა სა და მას შო რის „საფუძველს 

მოკ ლე ბუ ლი და სრუ ლი ად აბ სურ დუ ლი ა“. შე საძ ლო ა, ეს მარ თა-

ლიც იყოს. რო დე საც ყვე ლა ფერს მა მა შე ნი მარ თავს და შე უძ ლია 

გი კარ ნა ხოს, რო მე ლი ეროვ ნუ ლი სიმ დიდ რე გა ი ყი და და რა 

ფა სად, ქვე ყა ნა ში სა ზო გა დო ებ რი ვი რე სურ სე ბის ქურ დო ბას შე-

იძ ლე ბა კა ნო ნი ე რი სა ხე მი ე ნი ჭოს კალ მის ერ თი მოს მით. 

შე უძ ლე ბე ლია ჟო ზე ედუ არ დო დუშ სან ტუშ თან მოხ ვედ რა 

კო მენ ტა რის მი სა ღე ბად. არა და სამ წუ ხა რო ა, რად გან მო კოს 

სიტყ ვე ბით დუშ სან ტუ შებს „აქვთ სათ ქ მე ლი“. 

სა მი სა უ კუ ნის მან ძილ ზე პორ ტუ გა ლი ე ლე ბი იღე ბენ სიმ დიდ-

რეს აფ რი კის სამ ხ რეთ - და სავ ლეთ სა ნა პი რო ზე მდე ბა რე ამ 

მი ნე რა ლე ბით მდი და რი ქვეყ ნი დან. ან გო ლის მი ერ და მო უ კი-

დებ ლო ბის მო პო ვე ბის თა ნა ვე 1975 წელს, სხვა დას ხ ვა ში და დაჯ-

გუ ფე ბამ ერ თ მა ნეთ თან ბრძო ლა და იწყო ზუს ტად იმა ვე საქ მი ა-

ნო ბა ზე მო ნო პო ლი ის მო სა პო ვებ ლად. ამ ქა ო სი დან, რო მე ლიც 

27 წელს გრძელ დე ბო და, სა ბო ლო ოდ, 1979 წელს, დუშ სან ტუ ში 

გა მოჩ ნ და, რო მე ლიც ნავ თო ბის სა ინ ჟინ რო საქ მეს აზერ ბა ი-

ჯან ში სწავ ლობ და და და მო უ კი დებ ლო ბამ დე ქვეყ ნის სა გა რეო 

საქ მე თა მი ნის ტ რის პოს ტიც ეკა ვა. მას შემ დეგ ძა ლა უფ ლე ბა მის 

ხელ ში ა, რი თაც იგი მსოფ ლი ო ში მე სა მე ად გილს იკა ვებს ხე ლი-

სუფ ლე ბა ში ყვე ლა ზე ხან გ რ ძ ლი ვად მყოფ არა სა მე ფო წარ მო-

მავ ლო ბის სა ხელ მ წი ფო მე თა უ რებს შო რის. 

პრე ზი დენ ტი თა ვის პირ ველ ცოლს (სულ ცო ტა, ორ ჯერ მა ინც 

ყო ფი ლა და ქორ წი ნე ბუ ლი) ტა ტი ა ნა კუ კა ნო ვას აზერ ბა ი ჯან ში 

სწავ ლის დროს შეხ ვედ რია და მი სი პირ ვე ლი შვი ლი – ისა ბე ლი – 

იქ ვე და ბა დე ბუ ლა. 6 წლის ასა კის თ ვის ისა ბელ დუშ სან ტუ ში უკ ვე 

ან გო ლის საპ რე ზი დენ ტო სა სახ ლე ში ცხოვ რობ და. შე საძ ლოა 

დუშ სან ტუ შე ბის ცხოვ რე ბის წე სი არც ისე გა და ჭარ ბე ბით თა ვაშ-

ვე ბუ ლი გახ ლ დათ სხვა აფ რი კე ლი დიქ ტა ტო რე ბის სტან დარ ტებ-

თან შე და რე ბით (თუ არ ჩავ თ ვ ლით პრე ზი დენ ტის ცელ ქო ბებს 

– შვი ლე ბი დან, სულ ცო ტა, ხუ თი მა ინც სხვა დას ხ ვა საყ ვარ ლის-

გან ჰყავს), მაგ რამ ოჯა ხურ სა შო ბაო არ და დე გებ ზე ნი უ -ი ორ კ ში 

გა დაფ რე ნა და 500 000 დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის შუშ ხუ ნე ბის 

იმ პორ ტი ლი სა ბო ნის რეს ტორ ნი დან მათ თ ვის ჩვე ულ საქ მეს 

წარ მო ად გენ და, რაც საკ მა რი სი პი რო ბა იყო იმი სათ ვის, რომ 

ისა ბე ლის თ ვის მეტ სა ხე ლად „პრინცესა“ შე ერ ქ მი ათ. 

ისა ბე ლის ზრდის პე რი ოდ ში ან გო ლის ეკო ნო მი კა ში არე-

უ ლო ბა სუ ფევ და, რად გან მას ორი ფაქ ტო რი აყე ნებ და ზი ანს: 

მიმ დი ნა რე სა მო ქა ლა ქო ომი და დუშ სან ტუ შის სო ცი ა ლის ტუ რი 

პო ლი ტი კა. „წინა სა უ კუ ნის 80-იან წლებ ში სუ პერ მარ კე ტე ბის 

თა რო ებ ზე მხო ლოდ მა კა რონს თუ იპო ვი დით. ბევ რი არა ფე რი 

იყი დე ბო და“, – ამ ბობს სამ ხ რეთ კა ლი ფორ ნი ის უნი ვერ სი ტე ტის 

დამ სა ხუ რე ბუ ლი დო ცენ ტი ჯე რალდ ბენ დე რი, რო მე ლიც ან გო-

ლას 1968 წლი დან იკ ვ ლევს. საპ რე ზი დენ ტო სა სახ ლე ში მცხოვ-

რე ბი ისა ბე ლის თ ვის რე ა ლო ბა, რო გორც ჩანს, უხი ლა ვი იყო; იგი 

ლონ დო ნის King’s College-ის სტუ დენ ტი გახ და და ბა კა ლავ რის 

ხა რის ხიც მო ი პო ვა. დე და მი სი ამ ჟა მად სწო რედ ლონ დონ ში 

ცხოვ რობს და ბრი ტა ნე თის მო ქა ლა ქე ა. 

თუმ ცა, რო დე საც 1992 წელს ან გო ლა ში კვლავ და იწყო სა მო-

ქა ლა ქო ომი, ისა ბე ლი სას წ რა ფოდ დე და ქა ლაქ ლუ ან და ში დაბ-

რუნ და, მას შემ დეგ, რაც ლონ დონ ში მის სი ცოცხ ლეს საფ რ თხე 
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და ე მუქ რა. 

90-იანი წლე ბის ბო ლოს, რო დე საც სა მო ქა ლა ქო ომი და-

სას რულს მი უ ახ ლოვ და (2002 წელს ოფი ცი ა ლუ რი გან ცხა დე ბა 

გა კეთ და სრო ლის შეწყ ვე ტის თა ო ბა ზე), პრე ზი დენ ტ მა დუშ სან-

ტუშ მა საბ ჭო თა კავ ში რის მსგავ სად, სა დაც იგი 60-იან წლებ ში 

სწავ ლობ და, „მიითვისე, რაც კი შე იძ ლე ბა“ ფორ მის კა პი ტა ლის-

ტუ რი წყო ბა და ამ ყა რა. ბო ლო ათ წ ლე უ ლის მან ძილ ზე ან გო ლა 

მსოფ ლი ოს ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე სწრა ფად მზარ დი ეკო ნო მი კუ რი 

სის ტე მის მქო ნე ქვეყ ნად იქ ცა. 2002-დან 2011 წლამ დე მთლი ა ნი 

ში და პრო დუქ ტი წლი უ რი 11,6 %-იანი ტემ პით იზ რ დე ბო და. ამ ტემ-

პის მა მოძ რა ვე ბელ ძა ლას ნავ თო ბის წარ მო ე ბის ორ ჯერ უფ რო 

მე ტად ზრდა წარ მო ად გენ და, რაც დღე ში 1,8 მი ლი ონ ბა რელს შე-

ად გენ და. სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი 6,3 მი ლი არ დი დო ლა რი დან ათი 

წლის გან მავ ლო ბა ში 69 მი ლი არდ დო ლა რამ დე გა ი ზარ და. 

მაგ რამ, რო გორც მო სა ლოდ ნე ლი იყო, ხალ ხის თ ვის თით ქ-

მის არა ფე რი შეც ვ ლი ლა. ან გო ლე ლე ბის და ახ ლო ე ბით 70%-ის 

შე მო სა ვა ლი დღე ში 2 დო ლარს შე ად გენს. ხო ლო თა ვად მთავ-

რო ბის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, ქვეყ ნის 

მო სახ ლე ო ბის 10% ყო ველ დღი უ რად იბ რ ძ ვის ერ თი ნა ჭე რი 

პუ რის სა შოვ ნე ლად გვალ ვი სა და ბი უ როკ რა ტი უ ლი უყუ რადღე-

ბო ბის გა მო. მაშ, ის მის კითხ ვა, სად მი დის ფუ ლი? და ვიწყოთ იმ 

პა რა ნო ი დუ ლი ფაქ ტით, რა საც „სამუდამო პრე ზი დენ ტი“ ჰქვი ა. 

სა ხელ მ წი ფო უშიშ რო ე ბის აპა რატს ბი უ ჯე ტი დან უფ რო მე ტი 

თან ხე ბი მი აქვს, ვიდ რე ჯან დაც ვას, გა ნათ ლე ბა სა და სოფ ლის 

მე ურ ნე ო ბას ერ თად აღე ბულს. დი დი თან ხე ბი, ცხა დი ა, უგ ზო -უკ ვ-

ლოდ იკარ გე ბა: სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის თა ნახ მად, 

2007 წლი დან 2010 წლამ დე ნავ თო ბი დან შე მო სუ ლი შე მო სავ ლე-

ბი დან სულ ცო ტა 32 მი ლი არ დი დო ლა რი უგ ზო -უკ ვ ლოდ და ი კარ-

გა ფე დე რა ლუ რი სა ბუ ღალ ტ რო აღ რიცხ ვე ბი დან. სა ერ თა შო რი სო 

სა ვა ლუ ტო ფონ დის მი ერ მოგ ვი ა ნე ბით ჩა ტა რე ბუ ლი გა მო ძი ე-

ბის შე დე გად დად გინ და, რომ ფუ ლის დი დი ნა წი ლი „ნახევრად 

ფის კა ლურ ოპე რა ცი ებ ში ჩა ინ თ ქა“. ან გო ლა 176-დან ისეთ 157 

ქვე ყა ნას შო რის მოხ ვ და, რომ ლებ საც Transparency International-

ის („საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა“) Corruption Perceptions 

Index-ი (კორუმპირებული რე პუ ტა ცი ის ინ დექ სი) მი ე ნი ჭათ. ის 

მი უყ ვე ბა პარ ტი ცი პა ტო რუ ლი დე მოკ რა ტი ის ისე თი გა მორ ჩე უ ლი 

მიმ დევ რე ბის ნაკ ვა ლევს, რო გო რი ცაა იემე ნი და ყირ გი ზე თი. 

სწო რედ ასეთ გა რე მო ში ამო ტივ ტივ და დუშ სან ტუ ში, თა ვი სი 

3-მილიარდიანი ქო ნე ბით. 

ისა ბელ დუშ სან ტუ შის საქ მი ა ნი გა მოც დი ლე ბა მა ი ა მი- ბი ჩით 

და იწყო. ეს ფლო რი დის ქა ლა ქი კი არა, სოფ ლუ რი სი კოხ ტა ვის 

მქო ნე სა ნა პი რო ბა რი და რეს ტო რა ნი გახ ლავთ ლუ ან და ში, 

რო მე ლიც ცდი ლობს სა შუ ა ლო ხა რის ხის საკ ვე ბი თა და გულ გ-

რი ლი მომ სა ხუ რე ბით მე ტო ქე ო ბა გა უ წი ოს იმ ად გილს, რომ ლის 

სა ხელ საც ატა რებს. 1997 წელს მის მფლო ბელს, რუი ბა რა ტას, 

პრობ ლე მე ბი ჰქონ და ან გო ლის ჯან დაც ვის ინ ს პექ ტო რებ თან და 

სა გა და სა ხა დოს წარ მო მად გენ ლებ თან. გა მო სა ვა ლი, რო მე-

ლიც მან იპო ვა: იმ დრო ი სათ ვის 24 წლის ისა ბელ დუშ სან ტუ შის 

საქ მე ში შეყ ვა ნა თა ვის პარ ტ ნი ო რად. რო გორც თა ნა მედ რო ვე ნი 

ამ ბო ბენ, მას იმე დი ჰქონ და, რომ პრე ზი დენ ტის ქა ლიშ ვი ლის 

სა ხე ლი აბე ზარ სა ხელ მ წი ფო მო ხე ლე ებს მი სი ბა რის გან შორ 

მან ძილ ზე და ა კა ვებ და. ამ გა რი გე ბის მცოდ ნე პი რის სიტყ ვე ბით, 

ისა ბე ლის თავ და პირ ვე ლი ინ ვეს ტი ცია უმ ნიშ ვ ნე ლო იყო, მაგ რამ 

რეს ტო რა ნი ყვა ო და: თექ ვ ს მე ტი წლის შემ დეგ ის ჯერ კი დევ უიკ -

ენ დე ბის ცხელ წერ ტი ლად რჩე ბა. 

ამ გაკ ვე თილს, რო გორც ჩანს, უშე დე გოდ არ ჩა უვ ლია ისა ბელ 

დუშ სან ტუ შის თ ვის, რო მე ლიც ქა ლიშ ვი ლო ბა ში ზუს ტად იმ დროს 

შე დი ო და, რო დე საც ან გო ლის ბუ ნებ რივ სიმ დიდ რე ებს კლი ტე 

ეხ ს ნე ბო და. აი, რა მოხ და შემ დ გომ: 

თავ და პირ ვე ლად – ალ მა სე ბის ხელ ში ჩაგ დე ბა. ან გო ლა 

მსოფ ლი ო ში ალ მა სე ბის მე ოთხე უმ ს ხ ვი ლე სი მწარ მო ე ბე ლი 

ქვე ყა ნა ა, რო მე ლიც ყო ველ წელს 1 მი ლი არ დად შე ფა სე ბულ პრო-

დუქ ცი ას ყი დის. ამ პრო დუქ ცი ის მო პო ვე ბა ქვეყ ნის ჩრდი ლო -აღ-

მო სავ ლე თით მდე ბა რე მა ღა რო ე ბი დან წარ მო ებს. მა ღა რო ე ბის 

ექ ს კ ლუ ზი უ რი კონ ცე სი ის მფლო ბე ლი სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე ბა-

ში მყო ფი კომ პა ნია Endiama გახ ლავთ.

1999 წელს პრე ზი დენ ტ მა დუშ სან ტუშ მა გზა გა უ კა ფა 

Endiama-ს იმი სათ ვის, რომ ალ მა სე ბით მო ვაჭ რე კომ პა ნია 

შე ექ მ ნა. სა მი ის რა ე ლე ლი, ალ მა სე ბით მო ვაჭ რე ლევ ლე ვი ე ვის 

ჩათ ვ ლით, რო მე ლიც FORBES-ის შე ფა სე ბით 1,5 მი ლი არ დი დო-

ლა რის მფლო ბე ლი ა, პრე ზი დენტს კონ ტაქ ტებ სა და ექ ს პერ ტი ზას 

დაჰ პირ და. ბრი ტა ნუ ლი სა სა მარ თ ლო ჩა ნა წე რე ბის თა ნახ მად, 

ამ რის კი ა ნი წა მოწყე ბის უკან იარა ღით მო ვაჭ რე ვინ მე არ კა დი 

გა ი და მა კი იდ გა რუ სე თი დან – პრე ზი დენტ დუშ სან ტუ შის ყო ფი-

ლი ნდო ბით აღ ჭურ ვი ლი პი რი 1992 – 2002 წლე ბის სა მო ქა ლა ქო 

ომის დროს. ახალ კომ პა ნი ას სა ხე ლად Ascorp-ი ეწო და. 

ლე ვი ევ სა და მის პარ ტ ნი ო რებს, გა ი და მა კის ჩათ ვ ლით, 

Ascorp-ის 24,5% ეკუთ ვ ნო დათ. სა ხელ მ წი ფოს წი ლი 51% იყო. ყვე-

ლას გა სა ოც რად ყვე ლა ზე დი დი წი ლის მფლო ბე ლი ისა ბელ დუშ 

სან ტუ ში გახ და, რო მელ საც 24,5% ერ გო გიბ რალ ტა რის სა ინ ვეს-

ტი ციო კომ პა ნია Trans Africa Investment Services-ის მეშ ვე ო ბით, 

რო მე ლიც მან, TAIS-ის ყო ველ წ ლი უ რი ან გა რი შის თა ნახ მად, 

დე და მის თან ერ თად და ა ფუძ ნა. (ლევიევმა არ მო ინ დო მა კო-

მენ ტა რის გა კე თე ბა ამ თე მას თან და კავ ში რე ბით, გა ი და მაკ თან 

და კავ ში რე ბა კი ვერ მო ხერ ხ და).

2010 წლის ან გო ლის კონ ს ტი ტუ ცია უკ რ ძა ლავს პრე ზი დენტს 

სა ზო გა დო ე ბის კუთ ვ ნი ლი თან ხე ბის მით ვი სე ბას და კო რუპ ცი-

ას, რაც, რო გორც ჩანს, იმას უნ და ნიშ ნავ დეს, რომ პრე ზი დენტს 

ეკ რ ძა ლე ბა თა ნამ დე ბო ბის გა მო ყე ნე ბა სა კუ თა რი ოჯა ხის 

გამ დიდ რე ბის მიზ ნით. ამის და მი უ ხე და ვად, ან გო ლის მი ნის ტ-

რ თა საბ ჭომ, რო მელ საც ისა ბე ლის მა მა აკონ ტ რო ლებს, მა ინც 

და ამ ტ კი ცა Ascorp-ი. „გამიჯნული ძა ლა უფ ლე ბი სა და რე ა ლუ რი 

დე მოკ რა ტი ის ქვე ყა ნა ში, პრე ზი დენ ტის მი ერ სა კუ თა რი ოჯა ხის 

გამ დიდ რე ბის მიზ ნით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ამ გ ვა რი ქმე დე ბე ბი 

მეწარმეები ისაბელ დუშ სანტუში
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იური დი უ ლი პრო ცე დუ რე ბის ჩა ტა რე ბის აუცი ლებ ლო ბას გა მო იწ-

ვევ და მი სი იმ პიჩ მენ ტის მიზ ნით“, – ამ ბობს ად ვო კა ტი სალ ვა-

დორ ფრე ი რე, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დამ ც ვე ლი ჯგუ ფის, Maos 

Livres-ის, პრე ზი დენ ტი.

ბრი ტა ნუ ლი სა სა მარ თ ლო ჩა ნა წე რე ბის თა ნახ მად, Ascorp-ი 

ნაღ დი ფუ ლის მო საწ ველ ძრო ხად იქ ცა, რო მელ საც თვე ში მი-

ლი ო ნო ბით დო ლა რი მოჰ ქონ და დი ვი დენ დე ბის სა ხით, მაგ რამ 

რო დე საც „სისხლიანი ალ მა სე ბის“ საქ მემ 2000-იანი წლე ბის შუა 

პე რი ოდ ში სა ერ თა შო რი სო ყუ რადღე ბა მი იპყ რო, დუშ სან ტუშ-

მა TAIS-ზე კონ ტ რო ლი დე და მისს გა და უ ლო ცა. ახ ლა კომ პა ნი-

ას სა ხე ლიც გა და არ ქ ვეს და Iaxonh Limited-ი უწო დეს, რა საც 

FORBES-მა Gibraltar’s Registry of Companies-ის („გიბრალტარის 

კომ პა ნი ე ბის რე გის ტ რა ცი ა“) ჩა ნა წე რებ ში მი აკ ვ ლი ა. საკ მა ოდ 

მო სა ხერ ხე ბე ლი პო ზი ციაა ბიზ ნე სის თ ვის, რო მე ლიც უსაფ რ-

თხოდ არ სე ბობს ბრი ტა ნე ლი მო ქა ლა ქის ფრთის ქვეშ, ხო ლო 

თა ვად ისა ბელ დუშ სან ტუ ში მშვი დად ზის ან გო ლა ში და იმავ-

დ რო უ ლად დე და მი სის ერ თა დერ თი მემ კ ვიდ რე ა. კო მენ ტა რის 

მი სა ღე ბად ვერც დე დას თან მო ხერ ხ და და კავ ში რე ბა. 

ტე ლე კო მი: მა მამ ყვე ლა ზე კარ გად იცის. 1997 წელს პრე-

ზი დენ ტ მა დუშ სან ტუშ მა გა მოს ცა ბრძა ნე ბუ ლე ბა მუდ მი ვად 

მზარ დი ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე ტე ლე კო მუ ნი კა ცი ე ბის სპექ ტ რ თან 

და კავ ში რე ბით: ახა ლი ტე ლე კო მის ლი ცენ ზი ის სა ჯა რო აუქ ცი ო-

ნის პრო ცე სი მთავ რო ბას თა ვის თავ ზე უნ და აეღო.

ორი წლის შემ დეგ მან გა ა უქ მა თა ვი სი სა კუ თა რი ბრძა ნე ბუ-

ლე ბა ახა ლი ბრძა ნე ბუ ლე ბის გა მოშ ვე ბით. მთავ რო ბას შე ეძ ლო 

ამ გ ვა რი ლი ცენ ზი ის გა და ცე მა სა ჯა რო 

ტენ დე რის გა რე შე იმ პი რო ბით, რომ 

ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მელ საც ეს ლი ცენ ზია 

გა და ე ცე მო და, იქ ნე ბო და ერ თობ ლი ვი სა-

წარ მო, რომ ლის პარ ტ ნი ო რიც სა ხელ მ წი-

ფო გახ დე ბო და. კი დევ თერ თ მე ტი თვის 

შემ დეგ პრე ზი დენ ტ მა, რო მელ საც მხარს 

უჭერ და მი სი მა რი ო ნე ტუ ლი მი ნის ტ რ თა 

საბ ჭო, Unitel-ს უფ ლე ბა მი ა ნი ჭა, ქვეყ ნის 

პირ ვე ლი კერ ძო მო ბი ლუ რი კავ ში რის 

ოპე რა ტო რი გამ ხ და რი ყო – იმ პი რო ბით, 

რომ მხო ლოდ პრე ზი დენტს ექ ნე ბო და 

პრო ექ ტის დამ ტ კი ცე ბი სა და კომ პა ნი ის 

სა აქ ციო სტრუქ ტუ რის შე სა ხებ გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბა, რად გან 

იგი სა ხელ მ წი ფო ფონ დებს მო ი ცავ და. 

სა ხელ მ წი ფო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბულ მა 

ნავ თობ კომ პა ნი ამ 25%-იანი წი ლი მი ი ღო, 

ისა ბელს კი თა ვი სი 25% შეხ ვ და. ისა ბელ 

დუშ სან ტუ შის წარ მო მად გე ნელ მა გა-

ნაცხა და, რომ მან კა პი ტა ლი და ა ბან და 

Unitel-დან მი ღე ბუ ლი წი ლის სა ნაც ვ ლოდ, 

მაგ რამ უარი თქვა რა ო დე ნო ბის და ზუს ტე ბა ზე. ერ თი წლის შემ-

დეგ პორ ტუ გა ლი ის ტე ლე კომ მა 12,6 მი ლი ო ნი დო ლა რი გა და ი ხა-

და 25%-იანი წი ლის მი სა ღე ბად.

ეს იყო ინ ვეს ტი ცი ე ბის ბუ მი. მო ბი ლურ მა ტე ლე ფო ნებ მა 

რე ვო ლუ ცი უ რი ცვლი ლე ბა მო ახ დი ნეს აფ რი კა ში და რო გორც მო-

ბი ლუ რი კავ ში რის ერ თ -ერ თ მა ქსელ მა, Unitel-მა 9 მი ლი ო ნამ დე 

ხელ მომ წე რი შე აგ რო ვა. გა სუ ლი წლის შე მო სავ ლებ მა 2 მი ლი ო ნი 

დო ლა რი შე ად გი ნეს, რა მაც ის ან გო ლის უმ ს ხ ვი ლეს კერ ძო კომ-

პა ნი ად აქ ცი ა. 

სხვა დას ხ ვა ანა ლი ტი კოს თან დის კუ სი ებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, 

რომ ლე ბიც კარ გად იც ნო ბენ პორ ტუ გა ლი ის ტე ლე კომს, ნა თე-

ლი გახ და, რომ ისა ბე ლის წი ლი სულ ცო ტა 1 მი ლი არდ დო ლარს 

უტოლ დე ბა. 

სა ბან კო საქ მე: მე გო ბა რი ევ რო პა ში. რო დე საც ისა ბელ დუშ 

სან ტუშ მა 2005 წელს მის ან გო ლურ ბიზ ნე სინ ტე რე სებ ში მრა ვალ-

ფე როვ ნე ბა შე ი ტა ნა, მან ასე ვე გავ ლე ნი ა ნი მფარ ვე ლე ბის ქსელ-

შიც შე ი ტა ნა მრა ვალ ფე როვ ნე ბა. ისა ბელ მა საქ მე ში შე იყ ვა ნა 

ამე რი კო ამო რი მი, პორ ტუ გა ლი ე ლი მი ლი არ დე რი, რო მე ლიც 4,3 

მი ლი არ დი დო ლა რის მფლო ბე ლი გახ ლავთ. მან მთე ლი თა ვი სი 

ცხოვ რე ბა ოჯა ხუ რი ბიზ ნე სის იმ პე რი ის გა ფარ თო ე ბას მო ახ მა-

რა – დაწყე ბუ ლი კორ პით და დამ თავ რე ბუ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბით, 

ტუ რიზ მი თა და გან სა კუთ რე ბით ნავ თო ბით. ეს მი ლი არ დე რი, 

რო მელ მაც კო მენ ტა რი არ გა ა კე თა, ცდი ლობ და გა რი გე ბე ბი და-

ე დო ან გო ლა ში სა ო მა რი მოქ მე დე ბე ბის დას რუ ლე ბის შემ დეგ. 

კომ პა ნი ის ყო ველ წ ლი უ რი ან გა რი შე ბის თა ნახ მად, რო დე საც 

ანგოლას მმართველი ოჯახი: ხოსე ედუარდო დუშ სანტუში და პირველი ლედი ანა 
პაულა დუშ სანტუში.
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2005 წელს დუშ სან ტუ შე ბის კლან მა სა ბან კო საქ მე ში გა და ი ნაც-

ვ ლა, მან პარ ტ ნი ო რო ბა წა მო იწყო ამო რიმ თან და ფერ ნან დო 

ტე ლეს თან, რო მე ლიც პორ ტუ გა ლი ის მო ქა ლა ქე და ან გო ლის 

ერ თ -ერ თი ბან კის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი იყო. მათ ოფი ცი ა-

ლუ რად გახ ს ნეს Banco Internacional de Credito („საერთაშორისო 

კრე დი ტე ბის ბან კი“), ცნო ბი ლი, რო გორც BIC. 

ისა ბე ლის მა მის „გრძელმა ხელ მა“ კვლა ვაც თა ვი სი რო ლი 

ითა მა შა: პრე ზი დენ ტ მა დუშ სან ტუშ მა, რო გორც მი ნის ტ რ თა 

საბ ჭოს ხელ მ ძღ ვა ნელ მა, ოფი ცი ა ლუ რი სან ქ ცი ით ნე ბა დარ თო 

ბან კის კა პი ტალ ში უცხო უ რი კა პი ტა ლის და ბან დე ბას. ზუს ტი 

ინ ფორ მა ცია იმის შე სა ხებ, თუ რო გორ და ფი ნან ს და ეს ბან კი, 

ბნე ლით არის მო ცუ ლი, რად გა ნაც არ არ სე ბობს ისე თი სა ჯა რო 

ჩა ნა წე რე ბი, რომ ლე ბიც გვაჩ ვე ნებ და, თუ ვინ და ა ბან და ფუ ლი ამ 

ბან კ ში. BIC-ის ბო ლოდ რო ინ დე ლი წლი უ რი ან გა რი ში აჩ ვე ნებს, 

რომ Amorim-ს ბან კის 25% ეკუთ ვ ნის. სხვა დას ხ ვა დო კუ მენ ტით 

მჟღავ ნ დე ბა, რომ კი დევ ერთ 25%-იან პა კეტს სა ინ ვეს ტი ციო 

მე ქა ნიზ მე ბის სა შუ ა ლე ბით ისა ბელ დუშ სან ტუ ში აკონ ტ რო ლებს. 

მი სი წარ მო მად გე ნე ლი კი აცხა დებს, რომ იგი ბან კის ერ თ -ერ თი 

დამ ფუძ ნე ბე ლი გახ ლავთ და და მო უ კი დე ბე ლი ფუ ლა დი სა შუ ა-

ლე ბე ბიც გა აჩ ნია იმი სათ ვის, რომ თა ვი სი წი ლი მი სი კუთ ვ ნი ლი 

სხვა სა წარ მო ე ბი დან გა და ი ხა დოს. 

თა ვის თა ვად BIC-ი ბან კებს შო რის ნამ დ ვილ ჰი ტად იქ ცა, რაც 

მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად გა ნა პი რო ბა იმ გა რი გე ბამ, რომ ლი თაც 

მან ფუ ლი ასეს ხა... ან გო ლის მთავ რო ბას. სა ხელ მ წი ფომ 450 

მი ლი ო ნი დო ლა რის ოდე ნო ბის ვა ლი აიღო BIC-გან, იმ 350 მი ლი-

ო ნი დო ლა რის გარ და, რო მე ლიც კერ ძო კომ პა ნი ებს ჰქონ დათ 

აღე ბუ ლი. 2012 წელს, BIC-ის აქ ტი ვე ბი 6,9 მი ლი არდ დო ლარს 

შე ად გენ და. ბან კის მი ერ უკა ნას კ ნელ წლი ურ ან გა რიშ ში წარ-

მოდ გე ნი ლი სა აღ რიცხ ვო ინ ფორ მა ცი ის თა ნახ მად, რომ ლი თაც 

FORBES-ი ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და, ისა ბელ დუშ სან ტუ შის წი ლი, სულ 

ცო ტა, 160 მი ლი ონ დო ლარს შე ად გენს. კო მენ ტა რის თ ვის ვერც 

BIC-ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლებ თან მო ხერ ხ და და კავ ში რე ბა. 

ნავ თო ბი: უც ნა უ რი პარ ტ ნი ო რო ბა. ნავ თო ბი ან გო ლის უდი-

დე სი ბუ ნებ რი ვი რე სურ სი გახ ლავთ. ქვე ყა ნა წე ლი წად ში 650 

მი ლი ონ ბა რელ ნავ თობს მო ი პო ვებს, რომ ლის უმე ტე სი ნა წი ლი 

ექ ს პორ ტის თ ვის არის გან კუთ ვ ნი ლი. სა ხელ მ წი ფო სა კუთ რე-

ბა ში არ სე ბუ ლი ნავ თო ბის კომ პა ნია Sonangol-ი ისე თი მა ღა ლი 

მო გე ბის მქო ნე სა წარ მო ა, რომ მხო ლოდ დრო ის სა კითხი გახ ლ-

დათ, დუშ სან ტუ შის ოჯა ხი მის წარ მა ტე ბა ზე ხელს რო დის მო ით-

ბობ და. სა ბან კო საქ მე ში ისა ბე ლის პარ ტ ნი ორ მა, მი ლი არ დერ მა 

ამე რი კო ამო რიმ მა ამა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი ითა მა შა. 

2005 წელს ამო რიმ მა და ა ფუძ ნა ფი ლი ა ლი Amorim Energia. 

55%-იანი წი ლით ამო რი მი მი სი სა კონ ტ რო ლო პა კე ტის მფლო-

ბე ლი იყო. დარ ჩე ნი ლი 45%, ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში და საწყის ში 

მა ინც, Sonangol-ში მი დი ო და ჰო ლან დი უ რი ჰოლ დინ გის კომ პა-

ნი ის Esperaza Holding B.V.-ის მეშ ვე ო ბით. პრე სა ში გა მოქ ვეყ-

ნე ბუ ლი ცნო ბე ბის თა ნახ მად, წლის ბო ლოს Amorim Energia-მ 

შეს ყიდ ვე ბი და იწყო და პორ ტუ გა ლი ის ყო ფი ლი სა ხელ მ წი ფოს 

კუთ ვ ნი ლი ნავ თობ კომ პა ნი ის Galp Energia-ს 33,3%, და ახ ლო ე ბით 

1 მი ლი არდ დო ლა რად შე ი ძი ნა. არა კო მერ ცი უ ლი სა გა მო ძი ე ბო 

ორ გა ნი ზა ცია Global Witness -ის თა ნახ მად, 2006 წლის ბო ლოს 

Sonangol-ის 40% Esperaza-ში შვე ი ცა რი ულ მა კომ პა ნი ამ, Exem 

Holding-მა, შე ი ძი ნა. შე უძ ლე ბე ლია იმ დო კუ მენ ტე ბის პოვ ნა, 

რომ ლე ბიც და ა დას ტუ რე ბენ Exem Holding-ის კავ შირს ისა ბელ 

დუშ სან ტუშ თან, მაგ რამ მი სი ნა თი თუ რე ბი ყველ გა ნა ა. Global 

Witness-ის თა ნახ მად, მი სი მე უღ ლე სინ დი კა დო კო ლო, Amorim 

Energia-ს დი რექ ტორ თა საბ ჭო ში თა ვად Esperaza-ს მოთხოვ ნით 

მოხ ვ და. სა ჯა რო ცნო ბე ბის თა ნახ მად კი ისა ბელ დუშ სან ტუ შის 

ჰოლ დინ გუ რი კომ პა ნი ის თავ მ ჯ დო მა რე, ასე ვე Exem Holding-ის 

ფი ლი ა ლის Fidequity-ისა და სა წარ მო ე ბის Exem Energy-სა და 

Exem Oil & Gas-ის დი რექ ტორ თა საბ ჭო შიც გახ ლავთ წარ მოდ-

გე ნი ლი. გა სულ წელს Amorim Energia-მ 726 მი ლი ო ნი დო ლა რი 

გა და ი ხა და Galp-ის და მა ტე ბი თი 5%-თვის. სა ფონ დო დო კუ მენ-

ტე ბი დან გა მომ დი ნა რე, Galp-ში ისა ბე ლის კუთ ვ ნი ლი 6,9%, ამ ჟა-

მად 924 მი ლი ო ნი დო ლა რის ტოლ ფა სი გახ ლავთ. 

ცე მენ ტი: „საზოგადოებრივი ინ ტე რე სე ბის“ დაც ვა. პრე ზი დენტ 

დუშ სან ტუ შის მმარ თ ვე ლო ბის უმე ტეს პე რი ოდ ში ან გო ლა ში 

მხო ლოდ ერ თი ცე მენ ტის ქარ ხა ნა იყო, რო მელ საც ფირ მა Nova 

Cimangola ფლობ და. 2004 წლის შუა პე რი ოდ ში მი სი 39,8% სა-

ხელ მ წი ფო სა კუთ რე ბა გახ ლ დათ, სა ხელ მ წი ფო მფლო ბე ლო ბა ში 

არ სე ბულ ბანკ BAI-ს 9,5% ეკუთ ვ ნო და, ხო ლო დარ ჩე ნი ლი 49% 

შვე ი ცა რი უ ლი ფირ მა Scanang-ის ხელ ში იყო, რო მე ლიც პორ ტუ-

გა ლი უ რი ცე მენ ტის კომ პა ნი ის Cimpor-ის სა კუთ რე ბა ში გა დას-

ვ ლის პრო ცეს ში იმ ყო ფე ბო და. მთავ რო ბამ უფ რო დი დი წი ლის 

მეწარმეები ისაბელ დუშ სანტუში

ფაქტები ანგოლაზე
10-წლიანი სისხლიანი სამოქალაქო ომის დასრულების შემდეგ ანგოლა 
მსოფლიოს ერთ-ერთი სწრაფად ზრდადი ეკონომიკის მქონე ქვეყნად იქცა, 
რომლის მამოძრავებელი ძალაა ნავთობწარმოების გაორმაგება 1,8 მილიონ 
ბარელამდე დღეში.

მშპ მსყიდველობითი უნარი
(2012 წლის მონაცემებით)

$130.4 
მლრდ
გლობალური კატეგორია: 66

მშპ ერთ სულ მოსახლეზე

$6,500
გლობალური კატეგორია: 144

რეალური მშპ ზრდის ტემპი 

8.4%
გლობალური კატეგორია: 15

მოსახლეობა: 18,565,269  
(2013 წლის ივლისის მონაცემები)

დედაქალაქი: ლუანდა, 5,6 მილიონი 
ენები: პორტუგალიური (ოფიციალური), ბანტუ
საშუალო ასაკი: 17.7 (აშშ-ში - 37)
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წყარო: cIa WORLD FactBOOK.
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მოთხოვ ნა და იწყო, რა საც იმ მი ზე ზით ხსნი და, რომ ეს ქარ ხა ნა 

ომის შემ დ გომ პე რი ოდ ში სტრა ტე გი უ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბის სა წარ-

მოს წარ მო ად გენ და ეროვ ნუ ლი რე კონ ს ტ რუქ ცი ის საქ მე ში. 2006 

წლის 29 ოქ ტომ ბერს პრე ზი დენ ტ მა, მი ნის ტ რ თა საბ ჭოს 78/06 

რე ზო ლუ ცი ის თა ნახ მად, Cimpor-ის შე სა ძე ნად 74 მი ლი ო ნი დო-

ლა რის გა და სა ხა დი და ამ ტ კი ცა და გა ნაცხა და, რომ ეს ხარ ჯი 

აუცი ლე ბე ლი იყო „საზოგადოებრივი ინ ტე რე სის და სა ცა ვად 

კა ნო ნი ე რე ბის აღ დ გე ნი სა და Nova Cimangola-ს სა აქ ციო პა კეტ-

ზე ან გო ლა ში და ფუძ ნე ბუ ლი ეროვ ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ 

კონ ტ რო ლის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის“. 74 მი ლი ო ნი დო ლა რი 

ან გო ლის გა ზე თის თა ნახ მად BIC-დან იქ ნა აღე ბუ ლი, ბან კი დან, 

რო მე ლიც სა ნა ხევ როდ ეკუთ ვ ნო დათ ამო რიმ სა და ისა ბელ დუშ 

სან ტუშს. სა ხელ მ წი ფო ახ ლა 89%-ს ფლობ და, მა შინ რო დე საც 

BAI და ან გო ლე ლი მო ქა ლა ქე ე ბი დარ ჩე ნილ 11% აკონ ტ რო ლებ-

დ ნენ.

თუმ ცა ყო ვე ლი ვე იმან, რაც ამას შემ დ გომ მოჰ ყ ვა, აჩ ვე ნა, 

რომ სი ნამ დ ვი ლე ში მთა ვა რი მი ზა ნი არა ან გო ლის თ ვის უფ რო 

დი დი წი ლის და ტო ვე ბა იყო, არა მედ – გარ კ ვე უ ლი ან გო ლე ლე-

ბის თ ვის. ან გო ლა ში კომ პა ნია Ciminvest-ი უფ რო ად რე და ფუძ-

ნ და, ვიდ რე მას მი ნის ტ რ თა საბ ჭო და ამ ტ კი ცებ და. და საწყის ში 

Ciminvest-ის სა თა ვე ში იდ გა პრე ზი დენ ტის ყო ფი ლი მრჩე ვე ლი 

იური დი ულ სა კითხებ ში. შემ დეგ კი მი სი აქ ცი ე ბის 30% პორ ტუ-

გა ლი ელ მა მი ლი არ დერ მა ამე რი კო ამო რიმ მა შე ი ძი ნა, მაგ რამ 

ამო რი მის წარ მო მად გე ნე ლი ამ ტ კი ცებს, რომ მან 2009 წელს 

თა ვი სი წი ლი სხვას გა დას ცა, თუმ ცა არ აკონ კ რე ტებს არც იმ 

ადა მი ა ნის ვი ნა ო ბას, ვინც ამო რი მის წი ლის მფლო ბე ლი გახ და 

და არც იმ თან ხის სი დი დეს, რაც მას ში გა და ი ხა დეს. საქ ვეყ ნოდ 

არის ცნო ბი ლი, რომ მი სი ამ ჟა მინ დე ლი მფლო ბე ლე ბი ისა ბელ 

დუშ სან ტუ ში და მი სი ქმა რი არი ან, თუმ ცა ის დო კუ მენ ტე ბი, რომ-

ლე ბიც ამას ადას ტუ რებს, სა ჯა როდ ხელ მი საწ ვ დო მი არ არის. 

ამის მი უ ხე და ვად, ისა ბე ლი თა ვის რე ზი უ მე ში აღი ა რებს, რომ 

იგი თავ მ ჯ დო მა რე ობს Nova Cimangola-ს დი რექ ტორ თა საბ ჭოს, 

რო მელ საც Ciminvest-ის სა შუ ა ლე ბით აკონ ტ რო ლებს. ვი თომც 

არა ფე რი ა ო, კომ პა ნი ა, რო მე ლიც საპ რე ზი დენ ტო ბრძა ნე ბუ ლე-

ბის თა ნახ მად „ეროვნული ორ გა ნი ზა ცი ე ბის“ მი ერ უნ და ყო ფი-

ლი ყო გა კონ ტ რო ლე ბუ ლი, ისა ბელ დუშ სან ტუ შის კონ ტ რო ლის 

ქვეშ მო ექ ცა. 

ისა ბელ დუშ სან ტუ შის ჰოლ დინ გებ მა საკ მა რი სი რა ო დე ნო-

ბის მა რა გე ბი შე იქ მ ნეს, მა თი ისეთ შემ თხ ვე ვა ში გა მო ყე ნე ბის 

მიზ ნით, თუ კი ოდეს მე წვი მი ა ნი ამინ დი და უდ გე ბათ. ისი ნი დიდ 

დი ვი დენ დებს გას ცე მენ, რაც მათ უფ რო მე ტი აქ ტი ვის შე ძე ნის 

სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს ისეთ სა წარ მო ებ ში, რომ ლე ბიც, რო გორც 

ჩანს, არ არი ან და კავ ში რე ბუ ლი ან გო ლის უძ რა ვი სა კუთ რე ბის 

ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ას თან, მა გა ლი თად, რო გო რიც მი სი 500 მი ლი ო-

ნი დო ლა რის ოდე ნო ბის წი ლი გახ ლავთ პორ ტუ გა ლი ურ მე დია 

ფირ მა ZON-ში.

ამა სო ბა ში მა მა მი სი სა თა ნა დო ნა ბი ჯებს დგამს იმი სათ ვის, 

რომ კა ნო ნი ე რად და იც ვას სა კუ თა რი თა ვი მის მი ერ ჩა დე ნი ლი 

ძარ ც ვის გა მო. ან გო ლის კა ნონ მ დებ ლო ბით, პრე ზი დენტ დუშ 

სან ტუ შის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა Unitel-თვის ლი ცენ ზი ის მი ნი ჭე ბის 

შე სა ხებ, მი სი ქა ლიშ ვი ლის პი რა დი სარ გებ ლის გა მო, სულ თა-

ვი სუფ ლად შე იძ ლე ბა, რომ ძა ლა უფ ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე-

ბად ჩა ით ვა ლოს. სა კუ თა რი უკა ნო ნო ქმე დე ბე ბის და სა ფა რად 

1992 წელს პრე ზი დენ ტ მა კა ნო ნის მოთხოვ ნე ბი ორ სფე რომ დე 

და იყ ვა ნა: ქრთა მის აღე ბა და ქვეყ ნის ღა ლა ტი. ტექ ნი კუ რად მას 

შე უძ ლია და ამ ტ კი ცოს, რომ Unitel-ის შემ თხ ვე ვა ში არც ერ თი 

დარ ღ ვე უ ლა და არც მე ო რე. 

მაგ რამ მი სი უფ რო შორ ს მი მა ვა ლი სტრა ტე გია იმა ში მდგო-

მა რე ობს, რომ ისა ბე ლი გმი რად წარ მო ად გი ნონ. იან ვარ ში, მას 

შემ დეგ, რაც FORBES-მა იგი მი ლი არ დე რად გა მო აცხა და, ან გო-

ლის რე ჟი მის რუ პორ მა (და ქვეყ ნის ერ თა დერ თ მა ყო ველ დღი-

ურ მა გა ზეთ მა) Jornal de Angola-მ გა ნაცხა და: „სანამ ჩვენ ვიბ რ-

ძ ვით ან გო ლის თ ვის სი ღა ტა კის გა რე შე, გვამ ხ ნე ვებს ის ფაქ ტი, 

რომ ბიზ ნეს მე ნი ქალ ბა ტო ნი ისა ბელ დუშ სან ტუ ში, მა გა ლი თად 

იქ ცა ფი ნან სე ბის სამ ყა რო ში“. ამ გან ცხა დე ბას ან გო ლე ლე ბი უნ-

და მო ეკ ლა, და არა სი ა მა ყით აევ სო მა თი გუ ლე ბი.  

ხუთი ყველაზე მდიდარი აფრიკელი
როგორც ყველაზე მდიდარი ქალი აფრიკაში, ისაბელ დუშ სანტუში თავისი სიმდიდრით საკმაოდ ჩამორჩება აფრიკელი მამაკაცების მრავალფეროვან ჯგუფს, 

რომელთა ქონება ზრდადი ეკონომიკის საფუძვლებიდან წარმოდგება. 

ალიკოდანგოტე
ნიგერია  

$20,8 მილიარდი 
ცემენტი, შაქარი, ფქვილი

ნასეფსავირისი
ეგვიპტე  

$6,5 მილიარდი 
მშენებლობა, ცემენტი

მიკეადენუგა
ნიგერია  

$4,7 მილიარდი 
ტელეკომი, ნავთობი

ნიკი
ოპენჰაიმერი&

ოჯახი
სამხრეთი აფრიკა   

$6,2 მილიარდი 
ალმასები

იოჰანრუპერტი
დაოჯახი

სამხრეთი აფრიკა  
$7,7 მილიარდი 
ფუფუნების საგნები
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მეფე 
წარსულსა და 
მომავალში

თამაშიდან გასვლამდე მაიკლ სტეინჰარდტმა ჰეჯ-
ფონდების საშუალებით მილიონების მოპოვების 
ახალი მოდელი შეიმუშავა. ის კვლავ დაბრუნდა 

თავისი კომპანია WisdomTree-ით იმისათვის, რომ 
თავდაყირა დააყენოს უოლ-სტრიტი – ამჯერად 
ფონდით რიგითი ინვესტორებისთვის და არა 

მილიარდერებისთვის.

ავტორი: მაიკლ ნოერი
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ს
ა მი ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში, რო დე საც უოლ - ს ტ-

რი ტი იზ რ დე ბო და, ტრან ს ფორ მა ცი ას გა ნიც დი და და 

სა ბო ლო ოდ, ჯენ ტ ლ მე ნე ბის სა ინ ვეს ტი ციო კლუ ბი დან 

გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი სამ ყა როს საყ რ დე ნად გა და-

იქ ცა, მა იკლ სტე ინ ჰარ დ ტი ცნო ბი ლი გახ და, რო გორც მსოფ ლი ოს 

უდი დე სი ტრე ი დე რი. 1967 წლი დან 1995 წლამ დე მი სი პი ო ნე რუ ლი 

ჰეჯ - ფონ დი წლი უ რად სა შუ ა ლოდ 24,5%-ის შე მო სა ვალს აძ ლევ-

და ინ ვეს ტო რებს, იმის მი უ ხე და ვად, რომ მო გე ბის 20% სტე ინ-

ჰარდტს მიჰ ქონ და. სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, სტე ინ ჰარ დ ტის 

მი ერ 1967 წელს ფონ დ ში ჩა დე ბუ ლი 10 000 დო ლა რი 4,8 მი ლი ონ 

დო ლარს გა უ ტოლ დე ბო და იმ დღეს, რო დე საც სტე ინ ჰარ დ ტი 

და ხუ რავ და მას (იმავე სი დი დის ინ ვეს ტი ცია S&P-ში 190 000 დო-

ლა რამ დე გა იზ რ დე ბო და). სწო რედ ასე თი საქ მი ა ნო ბის გა მო მოხ-

ვ და ის The Forbes 400-ის სი ა ში 1993 წელს, 300 მი ლი ონ დო ლარ ზე 

მე ტი ღი რე ბუ ლე ბის კა პი ტა ლით. 

ტრე ი დინ გი – ეს არის დრო ის შერ ჩე ვის ფაქ ტო რი და კი დევ 

ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რამ, რა შიც სტე ინ ჰარ დ ტ მა მარ ცხი გა ნი-

ცა და. 50 წელს გა და ცი ლე ბუ ლი სტე ინ ჰარ დ ტი მა შინ გა მო ვი და 

ბიზ ნე სი დან, რო დე საც ჰეჯ - ფონ დე ბი ფუ ლის ყვე ლა ზე პო ტენ-

ცი ურ მკე თე ბელ მან ქა ნე ბად იქ ც ნენ ყვე ლა იმ მან ქა ნას შო რის, 

რაც კი ოდეს მე მო ე გო ნე ბი ნა კა ცობ რი ო ბას. იმ დროს რომ არ 

მი ე ტო ვე ბი ნა ბიზ ნე სი, ახ ლა ის ერ თ -ერ თი უმ დიდ რე სი ადა მი ა ნი 

იქ ნე ბო და მსოფ ლი ო ში და ისე თი მდი და რი ადა მი ა ნე ბის გვერ-

დით და ი კა ვებ და ად გილს, რო გო რე ბიც არი ან ჯორჯ სო რო სი (20 

მი ლი არ დი დო ლა რით) და სტივ კო ე ნი (9,4 მი ლი არ დი დო ლა-

რით). „ვფიქრობდი, რომ სამ ყა რო ში უნ და ყო ფი ლი ყო რა ღაც 

უფ რო უმ წიკ ვ ლო, უფ რო გა მა კე თილ შო ბი ლე ბე ლი საქ მი ა ნო ბე ბი, 

ვიდ რე მდი და რი ხალ ხის კი დევ უფ რო გამ დიდ რე ბა ა, – ამ ბობს 

სტე ინ ჰარ დ ტი. – არა ვი თა რი ცოდ ვა არ არის იმა ში, რომ მდი და-

რი ხალ ხი კი დევ უფ რო გა ამ დიდ რო, მაგ რამ ეს ის საქ მი ა ნო ბა არ 

გახ ლავთ, რომ ლის წყა ლო ბი თაც პირ და პირ სა მოთხე ში მოხ ვ დე-

ბით“. 

ამას სტე ინ ჰარ დ ტი უაღ რე სად თა ვა ზი ა ნად ამ ბობს – მა მობ-

რი ვი მზრუნ ვე ლო ბი თაც კი – რაც მას ძლი ერ გა ნას ხ ვა ვებს იმ 

გა მო უს წო რებ ლად ფეთ ქე ბა დი „მყვირალასგან,“ რო გო რიც იგი 

მი სი ახალ გაზ რ დო ბის ხა ნა ში იყო. ის ზო მი ერ ცხოვ რე ბას ეწე ვა 

უოლ - ს ტ რი ტის გან მო შო რე ბით; მის საქ მი ა ნო ბებს შო რი საა პო-

ლი ტი კა (ის ბილ კლინ ტო ნის ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი მხარ დამ ჭე რი 

გახ ლ დათ), ებ რა უ ლი კულ ტუ რუ ლი ფა სე უ ლო ბე ბი (მიუხედავად 

იმი სა, რომ ათე ის ტი ა, ებ რა უ ლი ტრა დი ცი ე ბის მგზნე ბა რე მხარ-

დამ ჭე რი ა), ცხო ვე ლე ბი (მის მა მულ ში მდე ბა რე ობს მსოფ ლი ო ში 

ერ თ -ერ თი უდი დე სი კერ ძო ზო ო პარ კი) და ფრან გუ ლი მინ დ ვ რის 

მარ წყ ვი fraise du bois-ი, რომ ლის გა ხა რე ბა საც ოდეს ღაც კო მერ-

ცი უ ლი მიზ ნე ბით ცდი ლობ და მი სი მე უღ ლე ჯუ დი. 

მაგ რამ მან ჰე ტენ ზე მდე ბა რე, ხა ლი ჩე ბით მო ფე ნილ ოფის ში, 

შუ შის სა წერ მა გი დას თან მჯდომ მა იკლ სტე ინ ჰარდტს კი დევ ერ-

თი შეტყო ბი ნე ბა აქვს, რო მელ საც უოლ - ს ტ რიტ მა ყუ რადღე ბა უნ და 

მი აქ ცი ოს: ის დაბ რუნ და და იმის მა გივ რად, რომ იმა ვე წე სე ბით 

იმოქ მე დოს, რო მელ თა დამ ყა რე ბა საც თვი თონ ვე შე უწყო ხე ლი, 

სტე ინ ჰარ დ ტი უარ ყოფს მათ და რი გი თი ადა მი ა ნის დამ ც ვე ლის 

როლს ირ გებს – თა ნაც ამ პრო ცეს ში ახალ ქო ნე ბას შო უ ლობს. 

დღეს სტე ინ ჰარ დ ტი კომ პა ნია WisdomTree Investments-ის 

დი რექ ტორ თა საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რე და კომ პა ნი ის მფლო ბელ-

თა შო რის ერ თა დერ თი უმ ს ხ ვი ლე სი აქ ცი ო ნე რია 14,7%-ით, რაც 

330 მი ლი ონ დო ლარს შე ად გენს; ეს კომ პა ნი ა, რომ ლის სა შუ ა-

ლე ბი თაც სა ბირ ჟო ფონ დე ბის მარ თ ვა ხორ ცი ელ დე ბა, ჯო ნა თან 

„ჯონო“ სტე ინ ბერ გის, აწ გარ დაც ვ ლი ლი კორ პო რა ცი უ ლი რე ი-

დე რის, სოლ სტე ინ ბერ გის ვა ჟის მი ერ არის შექ მ ნი ლი. სა ყო ველ-

თა ოდ ცნო ბი ლი ა, რა კრა ხი გა ნი ცა და მან სა კუ თა რი კა რი ე რის 

მეწარმეები მაიკლ სტეინჰარდტი

წი ნას წარ გა და ი ხა დე
სა კუ თა რი შე ფა სე ბის თა ნახ მად, მა იკლ სტე ინ ჰარ დ ტი წე ლი წად ში 20 მი ლი ონ დო ლარს 

გას ცემს. „ვიმედოვნებ, საკ მა რი სად გა ბე დუ ლი და შორ ს მ ჭ ვ რე ტე ლი ვარ და სი ცოცხ ლეს 

სი ღა ტა კე ში არ და ვას რუ ლებ“, – ამ ბობს ის. ქვე მოთ იხი ლეთ მის მი ერ გა კე თე ბუ ლი რამ დე-

ნი მე საქ ველ მოქ მე დო საქ მე: 

the Brooklyn Botanic Garden („ბრუკლინის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღი“): The 

Steinhardt Conservatory-მ ერ თი წე ლი მი უძღ ვ ნა 1987 წლის ბაზ რის კრახს. სტე ინ ჰარ დ ტის 3 

მი ლი ო ნი დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის სა ჩუ ქარ მა ბრუკ ლი ნის ბო ტა ნი კუ რი ბა ღი კრა ხით გა-

მოწ ვე უ ლი გა ნად გუ რე ბის გან იხ ს ნა – იმ მო მენ ტის თ ვის ეს იყო ყვე ლა ზე მსხვი ლი სა ჩუ ქა რი, 

რაც კი ოდეს მე გა და უ ცი ათ ბრუკ ლი ნის და წე სე ბუ ლე ბის თ ვის. 

the israel Museum („ისრაელის მუ ზე უ მი“): ერთ დროს არც ისე მონ დო მე ბულ მა 

კო ლექ ცი ო ნერ მა სტე ინ ჰარ დ ტ მა 2001 წელს რემ ბ რან დ ტის ტი ლო „მუხლმოყრილი პეტ რე 

მო ცი ქუ ლი“ სა ჩუქ რად უძღ ვ ნა იერუ სა ლი მის ამ ღირ ს შე სა ნიშ ნა ო ბას. თვი თონ სტე ინ-

ჰარდტს ძალ ზე ძვირ ფა სი კო ლექ ცია აქვს, Judaica-ის tzedakah- ს- ებ რა ელ თა საქ ველ მოქ-

მე დო ყუ თე ბის ჩათ ვ ლით. 

Birthright israel: და ფუძ ნ და იმ ორ გა ნი ზა ცი ის კუთ ვ ნი ლი 9 მი ლი ო ნი დო ლა რით, 

რო მელ შიც სტე ინ ჰარ დ ტი 1999 წელს მუ შა ობ და. ორ გა ნი ზა ცი ამ 350 000-ზე მე ტი ახალ გაზ რ და 

ებ რა ე ლი ის რა ელ ში ვი ზი ტით გაგ ზავ ნა. 

the Democratic leadership Council („დემოკრატიული ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის 
საბ ჭო“): 1980-იანი წლე ბის შუა ხა ნებ ში სტე ინ ჰარ დ ტი ჩა ერ თო DLC-ში, რო მე ლიც მიზ ნად 

ისა ხავ და დე მოკ რატ თა პარ ტი ის თ ვის უფ რო ზო მი ე რი ხა სი ა თის მი ცე მას და ეხ მა რე ბო და 

ბილ კლინ ტო ნის არ ჩე ვა ში. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მას შემ დეგ სტე ინ ჰარ დ ტ მა უარი თქვა 

პო ლი ტი კას თან რა ი მე კავ ში რის ქო ნა ზე, ერ თხელ მა ინც იქ ცა DLC-ის დო ნო რად და პარ ტი-

ას, ათი წლის გან მავ ლო ბა ში, ყო ველ წ ლი უ რად 250 000 დო ლარს გა დას ცემ და. 

the Steinhardt School: სტე ინ ჰარ დ ტ მა და მის მა მე უღ ლემ 20 მი ლი ო ნი დო ლა რი უსა-

ჩუქ რეს ნი უ -ი ორ კის უნი ვერ სი ტე ტის კულ ტუ რის, გა ნათ ლე ბი სა და ადა მი ა ნის გან ვი თა რე ბის 

სკო ლას, რო მე ლიც მას შემ დეგ მათ სა ხელს ატა რებს. 

— სა მან ტა შარ ფი
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ბო ლოს. სტე ინ ჰარ დ ტი ძა ლი ან ად რე აღ მოჩ ნ და ჰეჯ - ფონ დე ბის 

ბიზ ნეს ში – მი სი ჰეჯ - ფონ დი პირ ველ ათე ულ ში იყო (ამჟამად 8000 

ჰეჯ - ფონ დი არ სე ბობს). ის ფიქ რობს, რომ სა ბირ ჟო- სა ინ დექ სო 

ფონ დებს ისე თი ვე კარ გი პო ტენ ცი ა ლი აქვთ, რაც ინ დი ვი დუ ა ლურ 

ინ ვეს ტო რებს (და ზო გი ერთ მა სა ვით საზ რი ან ოპე რა ტორს), რომ-

ლე ბიც მო გე ბას იღე ბენ. 

„მხოლოდ ერთ რა მე ზე ვზრუ ნავ დი, – ამ ბობს სტე ინ ჰარ დ ტი 

თა ვის ტრე ი დე რო ბის წლებ თან და კავ ში რე ბით. – ჩემ თ ვის მთა ვა-

რი იყო, ყვე ლა ზე უკე თე სი შე დე გე ბი მქო ნო და მთელ ამე რი კა ში, 

– ამ ბობს ის და ცო ტა ხნის შემ დეგ დას ძენს: მთე ლი პა სუ ხის მ გებ-

ლო ბით ვაცხა დებ, ჩე მი თვალ საზ რი სით, ჯო ნო სტე ინ ბერ გი ერ თა-

დერ თი უდი დე სი მე ნე ჯე რია მსოფ ლი ო ში ფი ნან სუ რი მე ნეჯ მენ-

ტის სფე რო ში, ბო ლო რვა თუ ცხრა წლის გან მავ ლო ბა ში“.

უოლ - ს ტ რი ტის ინ ტე რე სი ჯო ნო სტე ინ ბერ გ ში იმით აიხ ს ნე ბა, 

რომ ის და ქორ წინ და მა რია ბარ ტი რო მო ზე, ბიზ ნე სის ტე ლე ვი ზი ის 

პო პუ ლა რულ ჟურ ნა ლის ტ ზე. 1980-იან წლებ ში ჯო ნომ ვერ მი ი ღო 

ბა კა ლავ რის დიპ ლო მი ბიზ ნე სის დარ გ ში, უორ ტო ნის უნი ვერ სი-

ტეტ ში (სტეინჰარდტიც იმა ვე უნი ვერ სი ტეტ ში სწავ ლობ და), მი უ-

ხე და ვად იმ ფაქ ტი სა, რომ მა მა მი სის სა ხე ლი ამ უნი ვერ სი ტე ტის 

ერ თ -ერთ შე ნო ბა ზეა ამოტ ვიფ რუ ლი. მან მოგ ვი ა ნე ბით გა მო ი ყე ნა 

მი სი ოჯა ხის ფუ ლი პრო პა გან დის ტუ ლი ჟურ ნა ლის, Penny Stock 

Journal-ის, Individual Investor-ად გა და სა კე თებ ლად, რო მე ლიც 

2001 წელს გა კოტ რ და. უფ რო კრი ტი კუ ლად თუ მი ვუდ გე ბით, კა ცის-

თ ვის, რო მელ საც სტე ინ ჰარ დ ტი მი სი თა ო ბის უდი დეს ფი ნან სურ 

მე ნე ჯერს უწო დებს, არა სო დეს არა ვის ჩა უ ბა რე ბია სა მარ თა ვად 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რა ო დე ნო ბის ფუ ლი. 

ეს, რა თქმა უნ და სტე ინ ჰარ დ ტის პი რა დი შე ხე დუ ლე ბა ა. სა-

ბირ ჟო ინ დექ სის ფონ დე ბი კლი ენ ტე ბის გან, ჩვე უ ლებ რივ, უფ რო 

და ბალ სა ფა სურს იღე ბენ მომ სა ხუ რე ბის თ ვის და უფ რო მო გე ბი-

ა ნე ბი არი ან მათ თ ვის სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბის თვალ საზ რი-

სით, ტრა დი ცი ულ სა წი ლო- სა ინ ვეს ტი ციო ფონ დებ თან შე და-

რე ბით. ისი ნი ასე ვე მთლი ა ნად გამ ჭ ვირ ვა ლე არი ან: შეშ ლილ 

სა ბირ ჟო ინ დექ სის სა ფონ დო ინ ვეს ტორს შე უძ ლია მი სი ფონ დის 

ჰოლ დინ გე ბი ყო ველ დღი უ რად შე ა მოწ მოს და არა კვარ ტა ლუ-

რად, რაც ნორ მაა უმე ტე სი სა წი ლო ფონ დე ბის თ ვის. ეს მა გი უ რი 

კომ ბი ნა ცია – უფ რო იაფი, უფ რო და ბა ლი გა და სა ხა დე ბით და 

უფ რო მე ტი გამ ჭ ვირ ვა ლო ბით (და ხში რად სა წი ლო სა ინ ვეს ტი ციო 

ფონ დე ბის ანა ლო გი უ რი სა ინ ვეს ტი ციო სტრა ტე გი ა) – ნიშ ნავს, 

რომ გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში სა ბირ ჟო ინ დექ სის ფონ დებს 

შე უძ ლი ათ მო ლო დი ნი ჰქონ დეთ, რომ სა წი ლო ფონ დის ინ დუს ტ-

მაიკლ და ჯუდი  
სტეინჰარდტი
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რი ის კუთ ვ ნი ლი აქ ტი ვე ბი დან კარ გა დიდ თან ხას 12,1 ტრი ლი ონ 

დო ლარს მი ი ღე ბენ (აქტივების ღი რე ბუ ლე ბის თა ნახ მად).

35 მი ლი არ დი დო ლა რით WisdomTree-ს მმარ თ ვე ლო ბის ქვეშ 

მყო ფი ეს კომ პა ნია ბაზ რის მხო ლოდ 2,1% ფლობს 1,7 ტრი ლი ო-

ნი დო ლა რის (აქტივები) ღი რე ბუ ლე ბის სა ბირ ჟო სა ინ ვეს ტი ციო 

ფონ დე ბი დან, მაგ რამ ეს ბევ რად უფ რო მე ტია 2010 წლის 1%-ზე 

ნაკ ლებ მაჩ ვე ნე ბელ თან შე და რე ბით და ის თან და თა ნო ბით ხელ-

ში იგ დებს ბაზ რის სულ უფ რო მეტ ნა წილს, რო მელ საც ისეთ კომ-

პა ნი ებს არ თ მევს, რო გო რიც არი ან BlackRock-ი და State Street-ი, 

რო მელ თა ერ თობ ლი ვი ბაზ რის წი ლი 61.9%-ს შე ად გენს. კომ პა ნია 

იყე ნებს სა მეც ნი ე რო- სა ინ ვეს ტი ციო თე ო რი ას სა ბირ ჟო ინ დექ სის 

ფონ დე ბის შე საქ მ ნე ლად, რომ ლე ბიც გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი-

ვა ში მნიშ ვ ნე ლოვ ნად წინ უს წ რე ბენ ბა ზარს, თუმ ცა – მხო ლოდ ერ-

თი ან ორი პუნ ქ ტით. ეს ძა ლი ან გან ს ხ ვავ დე ბა მა იკლ სტე ინ ჰარ დ-

ტის S&P-ის ძალ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მო გე ბე ბის გან, სა მა გი ე როდ, 

ხელ მი საწ ვ დო მია ყვე ლა სათ ვის, და არა მხო ლოდ რამ დე ნი მე 

რჩე უ ლის თ ვის. WisdomTree ასე ვე ერ თა დერ თი კომ პა ნი ა ა, რო მე-

ლიც ერ თი სა ხის საქ მი ა ნო ბას ეწე ვა, მარ თავს სა ბირ ჟო სა ინ ვეს-

ტი ციო ფონ დებს და ბირ ჟა ზე მი სი აქ ცი ე ბით ვაჭ რო ბენ. გა სუ ლი 

წლის და საწყი სი დან მი სი აქ ცი ე ბის ღი რე ბუ ლე ბა 171,9%-მდე 

გა ი ზარ და, Nasdaq Composite-ის 35,6%-ისა და შე სა ბა მი-

სი აქ ტი ვე ბის მე ნე ჯე რე ბის სა ბაზ რო კა პი ტა ლი ზა ცი ით 

დატ ვირ თუ ლი კა ლა თის 47,7%-ის წი ნა აღ მ დეგ.

ამ მწარ მო ებ ლუ რო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ჯო ნო 

სტე ინ ბერ გი შე საძ ლოა გა სუ ლი წლის სა უ კე თე სო 

ფი ნან სურ მე ნე ჯე რად ჩა ით ვა ლოს – ის იმ დე ნად დი-

დი მე ნე ჯე რი ა, რომ მი სი მეშ ვე ო ბით სტე ინ ჰარ დ ტ მა 

უმ ს ხ ვი ლეს მო გე ბას გა მოჰ კ რა ხე ლი. სტე ინ ჰარ დ ტი კი 

აღარ არის ის ლე გენ და რუ ლი ჰეჯ ფონ დე ლი, ის მზა დაა 

ინ ვეს ტი რე ბის საქ მე ში ორ რე ვო ლუ ცი ურ სა ინ ვეს ტი ციო 

ტენ დენ ცი ას ჩა უდ გეს ავან გარ დ ში – ორ ტენ დენ ცი ას, 

რომ ლე ბიც დი ა მეტ რა ლუ რად გან ს ხ ვავ დე ბა ერ თ მა ნე-

თის გან. 

რ
ო დე საც მა იკლ სტე ინ ჰარ დ ტ მა Steinhardt, 

Fine, Berkowitz & Co. (შემდგომში უბ რა-

ლოდ Steinhardt Partners-ი) და ა ფუძ ნა, ის, 

ამ სიტყ ვის პირ და პი რი მნიშ ვ ნე ლო ბით, 

„ჰეჯ“- ფონდს წარ მო ად გენ და, რო მელ საც, რო გორც 

ამას მი სი სა ხე ლი გუ ლის ხ მობს, სურ და რო გორც მოკ-

ლე ვა დი ა ნი, ისე გრძელ ვა დი ა ნი პო ზი ცი ის გახ ს ნა, 

რი თაც ის რის კის გან იცავ და და ბა ლი შე მო სავ ლე ბის 

მქო ნე მომ ხ მა რებ ლის თ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბულ ბაზ-

რებს, რომ ლე ბიც მომ რავ ლე ბუ ლი იყო 60-იან და 70-იან 

წლებ ში. 

„მე უმე ტეს წი ლად მარ თ ლაც მოკ ლე ვა დი ა ნი პო ზი ცი-

ით ვმოქ მე დებ დი. მომ წონ და მოკ ლე ვა დი ა ნი პო ზი-

ცი ა, – ამ ბობს სტე ინ ჰარ დ ტი. – ბევ რად უფ რო მეტ კმა ყო ფი ლე ბას 

იწ ვევ და ჩემ ში მოკ ლე ვა დი ა ნი პო ზი ცი ით მო გე ბის მი ღე ბა, ვიდ რე 

გრძელ ვა დი ა ნი პო ზი ცი ით მოქ მე დე ბა მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 

მოკ ლე ვა დი ა ნით მოქ მე დე ბა ბევ რად უფ რო სა ში შია და ფუ ლის 

შოვ ნაც უფ რო ძნე ლი ა“.

გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში მყო ფი ფონ დის გაქ ნი ლი მმარ თ-

ვე ლე ბი გა ჭირ ვე ბის ჟამს მარ თ ლა იცავ დ ნენ თა ვი ანთ ინ ვეს-

ტო რებს, – სტე ინ ჰარ დ ტ მა ფუ ლიც კი იშო ვა იმ თავ ზარ დამ ცე მი 

1973-74 წლე ბის ე.წ. „დათვის ბა ზარ ზე“, ანუ ფა სე ბის შემ ცი რე ბის 

ტენ დენ ცი ის მქო ნე ბა ზარ ზე, მაგ რამ ყვე ლა ზე სა ყუ რადღე ბო ფაქ-

ტი ის იყო, რომ, მი უ ხე და ვად სა ინ ვეს ტი ციო კლი მა ტი სა, შე მო სავ-

ლი ა ნო ბა ჩვე უ ლებ რივ ზე ბევ რად მა ღა ლი იყო. „ის ლე გენ დაა და 

სა ო ცა რი ფი ნან სუ რი მე ნე ჯე რი“, – ამ ბობს ჰეჯ - ფონ დის მი ლი-

არ დე რი მფლო ბე ლი ჯუ ლი ან რო ბერ ტ სონ უმ ც რო სი, რო მელ მაც, 

სტე ინ ჰარ დ ტის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, 13 წლის შემ დეგ და იწყო მოღ-

ვა წე ო ბა. 

„ჩემთვის ჰეჯ - ფონ დე ბის მარ თ ვა ხე ლოვ ნე ბის ტოლ ფა სი იყო. 

ეს იყო რა ღაც, რი სი კე თე ბაც, ჩე მი აზ რით, გა მორ ჩე უ ლად კარ გად 

შე მეძ ლო, მა შინ რო დე საც უმე ტე სო ბას ამის გა კე თე ბა არ შე უძ-

ლი ა, – ამ ბობს სტე ინ ჰარ დ ტი. – სა სო წარ კ ვე თი ლე ბა მე უფ ლე ბო და, 

მეწარმეები მაიკლ სტეინჰარდტი

ფონდზე უკეთესი
ყველაზე კარგი საინვესტიციო შესაძლებლობა, რომელიც გასულ წელს 

WisdomTree-ის მიეცა, იყო WisdomTree-ის საკუთარი აქციები, რომლებიც 

2013 წლის დასაწყისიდან თითქმის გასამმაგდა. 
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თუ ცუ დი დღე, ცუ დი კვი რა ან ცუ დი წე ლი წა დი მქონ და“. 

სტე ინ ჰარ დ ტი აგ რე სი უ ლი, ინ ს ტინ ქ ტუ რად მოქ მე დი ტრე ი დე რი 

იყო, რო მელ საც უოლ - ს ტ რიტ ზე ძა ლი ან ცუდ უფ რო სად მი იჩ ნევ დ-

ნენ. მი სი თა ნამ შ რომ ლე ბი მის კომ პა ნი ა ში მუ შა ო ბის აღ წე რი სას, 

„ისეთ გა მოთ ქ მებს იყე ნებ დ ნენ, რო გო რი ცაა ‘სასტიკი მოპყ რო ბა,’ 

‘მენტალური დამ ცი რე ბა,’ ‘ქაოსური ძა ლა დო ბა’ და ‘მძვინვარების 

აშ ლი ლო ბა’“, – მოგ ვითხ რობს სტე ინ ჰარ დ ტი თა ვის ავ ტო ბი ოგ-

რა ფი ა ში (No Bull: My Life In and Out of Markets („არა – ხა რი: ჩე მი 

ცხოვ რე ბა ბა ზარ ზე და ბაზ რის გა რეთ“).

 „როდესაც საქ მე ე ბი კარ გად მიმ დი ო და, თავს ბედ ნი ე რად 

ვგრძნობ დი, – ამ ბობს სტე ინ ჰარ დ ტი. – რო დე საც წარ მა ტე ბას ვერ 

ვაღ წევ დი, შე უწყ ნა რე ბელ და რთულ ადა მი ა ნად ვიქ ცე ო დი ხოლ მე 

და ხა სი ა თიც აუტა ნე ლი მიხ დე ბო და“. 

თით ქ მის და საწყი სი დან ვე, უოლ - ს ტ რი ტის უფ რო ცი ვი ლი-

ზე ბულ – და შე და რე ბით და ბა ლი შე მო სავ ლე ბის მქო ნე – კომ-

პა ნი ებ ში ხმე ბი და დი ო და იმის შე სა ხებ, რომ სტე ინ ჰარ დ ტის 

ჰეჯ - ფონ დის ანა ლო გი უ რი კომ პა ნი ე ბი კა ნო ნის გვერ დის ავ ლით 

მოქ მე დებ დ ნენ. სხვა გო ნივ რუ ლი ახ ს ნა- გან მარ ტე ბის მო ძებ ნა მა-

თი უზარ მა ზა რი შე მო სავ ლე ბის გა სა მარ თ ლებ ლად შე უძ ლე ბე ლი 

იყო. მაგ რამ „კვალიფიციური“ ინ ვეს ტო რე ბი ჰეჯ - ფონ დებს მე ო რე-

ხა რის ხო ვან კომ პა ნი ე ბად მი იჩ ნევ დ ნენ, „ფასიანი ქა ღალ დე ბის 

კო მი სი ას“ (SEC) კი სხვა პრი ო რი ტე ტე ბი ჰქონ და იმი სათ ვის, 

რომ ყუ რადღე ბა და ეთ მო მდი და რი ხალ ხის სხვა მდი და რი ხალ-

ხის გან დაც ვის თ ვის. 

თუმ ცა 1990-იანი წლე ბის და საწყის ში ეს სი ტუ ა ცია მკვეთ-

რად შე იც ვა ლა. 80-იან წლებ ში, სა ინ ვეს ტი ციო ბა ზარ ზე, 

ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი ინ ვეს ტო რე ბის გან დი დი მო ცუ ლო ბით 

შე მო სუ ლი ნაღ დი ფუ ლის წყა ლო ბით, თავ და პირ ვე ლი ჰეჯ - ფონ-

დე ბი ახ ლა უზარ მა ზარ კომ პა ნი ე ბად გა და იქ ც ნენ, ხო ლო მა თი 

მმარ თ ვე ლე ბი უდი დეს სიმ დიდ რეს იხ ვეჭ დ ნენ, რად გან ახ ლა 

ისი ნი მარ თავ დ ნენ უოლ - ს ტ რიტს. სტე ინ ჰარ დ ტი, რო მელ მაც 

1967 წელს თა ვი სი ბიზ ნე სი მი სი მმარ თ ვე ლო ბის ქვეშ არ სე ბუ-

ლი 7,7 მი ლი ო ნი დო ლა რით და იწყო, ახ ლა 5 მი ლი არდ დო ლარს 

მარ თავ და და სულ უფ რო მსხვილ მაკ რო ე კო ნო მი კურ ფსო ნებს 

ჩა მო დი ო და ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის ბაზ რებ ზე. 

1991 წელს „ფასიანი ქა ღალ დე ბის კო მი სი ამ“ ოთხი ჰეჯ - ფონ-

დის მე ნე ჯე რის – სტე ინ ჰარ დ ტის, სო რო სის, რო ბერ ტ სო ნი სა და 

ბრი უს კოვ ნე რის – საქ მი ა ნო ბის გა მო ძი ე ბა წა მო იწყო, რა თა 

მა თი სა ი დუმ ლო კავ ში რი გა მო ევ ლი ნა Salomon Brothers-თან 

ორ წ ლი ა ნი სა ხა ზი ნო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ბაზ რის მო ნო პო ლი ზა-

ცი ის მიზ ნით. ბო ლოს რო ბერ ტ სო ნი და სო რო სი გა მო ძი ე ბამ 

ეჭ ვ მი ტა ნილ თა სი ი დან ამო ი ღო, მაგ რამ 1994 წელს სტე ინ-

ჰარ დ ტი, კოვ ნე რი და Salomon-ი დას თან ხ მ დ ნენ ჯა რი მის 

გა დახ დას, სა სა მარ თ ლოს მი ერ წა ყე ნე ბუ ლი ბრალ დე ბე ბის 

შე სა ბა მი სად. Salomon-მა 290 მი ლი ო ნი დო ლა რი გა და ი ხა და 

– იმ დრო ი სათ ვის მე ო რე ყვე ლა ზე მსხვი ლი ჯა რი მა უოლ - ს-

ტ რი ტის ის ტო რი ა ში – მა შინ, რო დე საც Steinhardt Partners-მა 

მხო ლოდ 70 მი ლი ო ნი დო ლა რი გა და ი ხა და, რომ ლის 75% 

მა იკ ლ მა სა კუ თა რი ჯი ბი დან და დო. 

ეს წე ლი სხვა მხრი ვაც სა ში ნე ლი იყო მა იკლ სტე ინ ჰარ-

დ ტის თ ვის. მის მა ფონ დ მა 1994 წე ლი 31%-იანი შემ ცი რე ბით 

და ას რუ ლა იმის გა მო, რომ უცხო ურ ობ ლი გა ცი ებ ზე ფსო ნებს 

უდ რო ოდ ჩა მო ვი და. ეს, უდა ვოდ, ყვე ლა ზე ცუ დი ოპე რა ცია 

იყო, რაც კი ოდეს მე მას გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბია თა ვი სი კლი ენ ტე-

ბის სამ სა ხურ ში. მან ფი ცი და დო, რომ ყვე ლა ფერს გა ა კე თებ-

და იმი სათ ვის, რომ თა ვი სი კლი ენ ტე ბის თ ვის რაც შე იძ ლე ბა 

მე ტი ფუ ლი და ებ რუ ნე ბი ნა. შემ დეგ წე ლი წადს მი სი შე მო სა ვა-

ლი 26%-ით გა ი ზარ და. შემ დეგ კი ის ბიზ ნე სი დან წა ვი და. 

„დაბალი და სა შუ ა ლო ფე ნის ბრუკ ლი ნის ებ რა ულ უბან-

ში გაზ რ დილ მა არ ვი ცო დი, რა ში და მე ხარ ჯა ამ დე ნი ფუ-

ლი, – იხ სე ნებს ის. – ფუ ლი არ მა ინ ტე რე სებ და. ჩე მი ყვე ლა ზე 

დი დი ოც ნე ბა იყო, რომ სა უ კე თე სო მე ნე ჯე რი ვყო ფი ლი ყა ვი, 

სა უ კე თე სოდ შე მეს რუ ლე ბი ნა ჩე მი სა მუ შაო და ჩე მი ინ ვეს-

ტო რე ბის თ ვის მო გე ბის სა უ კე თე სო მაჩ ვე ნებ ლე ბი მქო ნო და“. 

– ამ ბობს სტე ინ ჰარ დ ტი. თუ ამე რი კის სა უ კე თე სო ფი ნან სუ რი 

მე ნე ჯე რი ვერ გახ დე ბო და, მა შინ მე ნე ჯე რო ბას სა ერ თოდ 

და ა ნე ბებ და თავს.

უძლიერესი მოთამაშეები
ჯერემი სიგელი და მაიკლ სტეინჰარდტი WisdomTree-ის 

ადრეული რეკლამის ვარსკვლავები იყვნენ.
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ფ
ი ნან სუ რი მმარ თ ვე ლე ბის შე ფა სე ბი სას, უოლ - ს-

ტ რიტ ზე გა ნას ხ ვა ვე ბენ ბე ტას – მთლი ან სა ბაზ რო 

მო გე ბას, რო მე ლიც ჩვე უ ლებ რივ ისე თი სა ერ თო 

სა ო რი ენ ტა ციო ინ დექ სით იზო მე ბა, რო გო რი ცაა 

S&P 500 – და ალ ფას, რო მე ლიც აჩ ვე ნებს, თუ თა ვი სი საქ მი ა-

ნო ბის შე დე გად მე ნე ჯერ მა რამ დე ნად წინ გა უს წ რო ბა ზარს. 

სპორ ტის მოყ ვა რულ თათ ვის ალ ფა იმა ვე კონ ცეფ ცი ის სა ზო მი 

ერ თე უ ლი ა, რო მე ლიც შე მოკ ლე ბით WAR-ის სა ხელ წო დე ბით 

არის ცნო ბი ლი და გან საზღ ვ რავს მო გე ბე ბის რიცხვს, სა თა-

და რი გო მო თა მა შის გა მო ყე ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში მო გე ბე ბის 

რიცხ ვ თან შე და რე ბით. ალ ფას სა შუ ა ლე ბით შე გიძ ლი ათ გა მოთ-

ვა ლოთ, შე მო სავ ლი ა ნო ბის რა ნა მატს მი ი ღებ დით ინ ვეს ტი-

ცი ის თ ვის შემ თხ ვე ვით ამორ ჩე უ ლი 1000 აქ ცი ის შე მო სავ ლი ა-

ნო ბას თან შე და რე ბით. ალ ფა ის ერ თა დერ თი კო ე ფი ცი ენ ტი ა, 

რის გა მოც უნ და ან დოთ მე ნე ჯერს თქვე ნი ფუ ლის მარ თ ვა და 

ეს მა ხა სი ა თე ბე ლი ბო ლო დროს სულ უფ რო ძნე ლი სა პოვ ნე-

ლი ა: სა წი ლო ფონ დე ბის მე ნე ჯე რე ბის შე სა ხებ ჩა ტა რე ბუ ლი 

ერ თ -ერ თი გრძელ ვა დი ა ნი კვლე ვის თა ნახ მად, ნა თე ლი გახ და, 

რომ 30 წე ლი წად ში – 1976-დან 2006 წლამ დე – მხო ლოდ 0,6%-მა 

გა მო ავ ლი ნა ბაზ რის თ ვის წინ გას წ რე ბის თა ნა მიმ დევ რუ ლი 

უნა რი და ამ ფი ნან სუ რი პრო ფე სი ო ნა ლე ბის მხო ლოდ 25%-მა 

გა ნაცხა და უარ ყო ფი თი ალ ფას მქო ნე მო გე ბის შე სა ხებ. არც 

ჰეჯ - ფონ დე ბი აღ წე ვენ უკე თეს მაჩ ვე ნებ ლებს: არ ც თუ დი დი 

ხნის წინ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ერ თ -ერ თი ან გა რი შის დას კ ვ ნის 

მი ხედ ვით, 100 უმ ს ხ ვი ლე სი ჰეჯ - ფონ დი დან მხო ლოდ 16 აჩ ვე ნა 

S&P-ს ინ დექ სის ზრდა ზე უფ რო მა ღა ლი შე მო სავ ლი ა ნო ბა გა სუ-

ლი წლის გან მავ ლო ბა ში. 

 „მათი რიცხ ვი გა ცი ლე ბით მე ტი ა, – ამ ბობს რო ბერ ტ სო ნი, – 

რაც იმას ნიშ ნავს, რომ კონ კუ რენ ცი აც უფ რო მე ტი ა“. 

ამ ტი პის კვლე ვე ბი, რომ ლე ბიც მუდ მი ვად ტარ დე ბო და 

ფარ თო სპექ ტ რის სა ინ ვეს ტი ციო სტრა ტე გი ე ბის თ ვის, სხვა-

დას ხ ვა სა ბაზ რო პი რო ბებ ში, ხში რად გა მო ი ყე ნე ბა ფი ნან სუ რი 

ბაზ რე ბის იმ მეც ნი ე რუ ლი თე ო რი ის მხარ და სა ჭე რად, რო მელ-

საც ეფექ ტი ა ნი ბაზ რის ჰი პო თე ზა ეწო დე ბა. ეს თე ო რია პოს-

ტუ ლა ტად მი იჩ ნევს, რომ ყვე ლა ხელ მი საწ ვ დო მი ინ ფორ მა ცია 

უკ ვე შე სუ ლია ინ დი ვი დუ ა ლუ რი აქ ცი ის ფას ში და უარ ყო ფი თი 

შე დე გი გახ ლავთ ის, რომ არა ვის ძა ლუძს ბაზ რის თა ნა მიმ დევ-

რუ ლად და მარ ცხე ბა, ამი ტომ არც კი უნ და ეცა დოს ამას. 

ამის მა გივ რად, მათ თ ვის უმ ჯო ბე სია ბე ტას შე ძე ნა და 

მთე ლი ბაზ რის დო ნე ზე შე მო სავ ლის მი ღე ბა, რაც მი ნი მა ლურ 

ფა სა დაა შე საძ ლე ბე ლი. სწო რედ ასე თი აზ როვ ნე ბის შე დე გად 

წარ მო იქ მ ნენ ზე და ბა ლი ღი რე ბუ ლე ბის ინ დექ სის მქო ნე სა წი-

ლო ფონ დე ბი, რომ ლებ საც უფ რო ფორ მუ ლე ბი მარ თა ვენ, ვიდ რე 

ადა მი ა ნე ბი. ამ ფონ დე ბი დან ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი, the Vanguard 

500 Index Fund-ი, 1975 წელს იმი სათ ვის შე იქ მ ნა, რომ კერ ძო 

ინ ვეს ტო რე ბის თ ვის S&P 500-ში და ბან დე ბის სა შუ ა ლე ბა მი ე ცა 

ძა ლი ან და ბა ლი სა ფა სუ რის (ამჟამად აქ ტი ვე ბის 0,17%) სა ნაც-

ვ ლოდ. მას 160 მი ლი არ დი დო ლა რის აქ ტი ვე ბი ეკუთ ვ ნის, რაც 

აშ შ -ის ყვე ლა სა წი ლო ფონ დის და ახ ლო ე ბით 1,3%-ს შე ად გენს. 

მაგ რამ ეფექ ტი ა ნი ბაზ რის ჰი პო თე ზა შე იძ ლე ბა საღ აზრს 

ეწი ნა აღ მ დე გე ბო დეს – მა გა ლი თად, თე ო რი ის თ ვის და უშ ვე-

ბე ლია სა აქ ციო ბუშ ტე ბის არ სე ბო ბა ბა ზარ ზე, რამ დე ნა დაც ის 

და ჟი ნე ბით ამ ტ კი ცებს, რომ ყვე ლა აქ ტი ვი – ფლო რი დის უძ რა ვი 

ქო ნე ბა 2005 წელს თუ ინ ტერ ნე ტის აქ ცი ე ბი 1999 წელს – ყო ველ-

თ ვის მა თი რის კის დო ნის შე სა ბა მი სად და სა თა ნა დოდ ფას-

დე ბა. ის იგ ნო რი რე ბას უკე თებს იმ ფაქტს, რომ ინ ფორ მა ცი ის 

გა ზი ა რე ბა და მი სი ინ ტერ პ რე ტა ცია თა ნაბ რად და სა თა ნა დოდ 

არ ხორ ცი ელ დე ბა. გარ და ამი სა, თე ო რია ყუ რადღე ბის ღირ სად 

არ თვლის მა იკლ სტე ინ ჰარ დ ტყის თა ნა გა მო ჩე ნილ ტრე ი დე-

რებს, რო გორც ყვე ლა ზე იღ ბ ლი ან ადა მი ა ნებს. 

სწო რედ უახ ლეს ის ტო რი ა ში მომ ხ და რი ერ თ -ერ თი ასე თი 

სა აქ ციო ბუშ ტის გა ხეთ ქ ვის შემ დეგ იყო (ინტერნეტკომპანიების 

ბუ მი 1990-იანი წლე ბის ბო ლოს), რომ ზო გი ერ თ მა სე რი ო ზუ ლად 

და იწყო სა ფონ დო აქ ცი ე ბის ახ ლე ბუ რად გა აზ რე ბა. რა იქ ნე ბა, 

ინ დექსს სა ფუძ ვ ლად, სა ბაზ რო კა პი ტა ლი ზა ცი ის მა გივ რად 

– რომ ლის შე დე გად ინ ვეს ტორ თა გან კარ გუ ლე ბა ში სა ბაზ რო 

ბუშ ტის დროს უფ რო მე ტი აქ ცი ე ბი აღ მოჩ ნ და, რო მელ თა ფა სი 

ხე ლოვ ნუ რად იყო გაზ რ დი ლი – ისე თი ფუნ და მენ ტუ რი მაჩ ვე-
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ნებ ლე ბი რომ და ე დოს, რო გო რი ცაა მო გე ბა და დი ვი დენ დე ბი? 

შეძ ლებ და ასე თი პრო დუქ ტი სა ი მე დო გა მარ ჯ ვე ბის მო პო ვე ბას 

ბა ზარ ზე გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში? ეს არ იყო ალ ფა – ასე-

თი ინ დექ სე ბი კომ პი უ ტე რე ბი თა და ალ გო რით მე ბით იმარ თე ბა 

და არა უოლ - ს ტ რი ტის პრო ფე სი ო ნა ლე ბის მი ერ – მაგ რამ ეს არც 

სუფ თა ბე ტა იყო. მას, უკე თე სად შე სატყ ვი სი სიტყ ვის არარ სე-

ბო ბის გა მო, ბე ტა- პ ლუ სი ვუ წო დოთ. 

კომ პა ნი ა ში, რო მე ლიც შემ დ გომ ში WisdomTree გახ და, სა მი 

სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ადა მი ა ნის ხედ ვა და ემ თხ ვა ერ თ მა-

ნეთს ამ პერ ს პექ ტი ვას თან და კავ ში რე ბით. პირ ვე ლი მათ გა ნი 

იყო ჯე რე მი სი გე ლი, ღრმად პა ტივ ცე მუ ლი ფი ნან სე ბის პრო ფე-

სო რი უორ ტო ნი დან და პო პუ ლა რუ ლი ბეს ტ სე ლე რე ბის ავ ტო-

რი, რო მელ მაც იმით გა ით ქ ვა სა ხე ლი, რომ ჯერ კი დევ 2000 

წლის და საწყის ში იწი ნას წარ მეტყ ვე ლა მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი 

აქ ცი ე ბის კრა ხის შე სა ხებ. მე ო რე იყო ჯო ნო სტე ინ ბერ გი, რო-

მე ლიც გა დარ ჩე ნის გზებს ეძებ და მო რი გი ინ ტერ ნეტ კომ პა ნი ის 

ფი ნან სუ რი კრა ხის შემ დეგ, რო მელ მაც მი სი ბიზ ნე სი გა ა ნად-

გუ რა, ხო ლო მე სა მე – მა იკლ სტე ინ ჰარ დ ტი, ალ ფა- კო ე ფი ცი ენ-

ტის ნამ დ ვი ლი ოს ტა ტი, რო მელ მაც ათ წ ლი ა ნი პა უ ზის შემ დეგ 

გა დაწყ ვი ტა დაბ რუნ დე ბო და უოლ - ს ტ რიტს ბე ტა- კო ე ფი ცი ენ ტის 

ლი დე რის როლ ში. 

ჯ
ო ნო სტე ინ ბერ გ მა პირ ვე ლად სა-

ბირ ჟო ინ დექ სის ფონ დე ბის (ETF) 

შე სა ხებ 1997 წელს შე იტყო, ჯერ 

კი დევ მა შინ, რო დე საც ჟურ ნალ 

Individual Investor-ს მარ თავ და და უეც რად მი სი 

გო ნე ბა „განათდა“. 

 „როდესაც მივ ხ ვ დი, რამ დე ნად ლიკ ვი დუ-

რი, გამ ჭ ვირ ვა ლე და სა გა და სა ხა დო თვალ-

საზ რი სით ეფექ ტი ა ნი იყო სა ბირ ჟო ინ დექ სის 

ფონ დე ბის სტრუქ ტუ რა, გა მიჩ ნ და იდე ა, რომ 

შე იძ ლე ბო და გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი ინ დექ სის 

ფონ დის შექ მ ნა და მი სი ამ სა ბირ ჟო ფონ დე ბის 

სტრუქ ტუ რას თან შე ერ თე ბა ინ ვეს ტო რე ბის თ-

ვის უკე თე სი სა ინ ვეს ტი ციო შე საძ ლებ ლო ბე ბის 

შე საქ მ ნე ლად“, – ამ ბობს ის. 

მაგ რამ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, სა ნამ ჯო-

ნო სა და მი სი ჟურ ნა ლის აღ მავ ლო ბის ხა ნა იყო 

ბა ზარ ზე, ეს იდეა მხო ლოდ იდე ად რჩე ბო და. 

რო დე საც 2000 წლის მარ ტ ში სა ფონ დო ბირ ჟამ 

კრა ხი გა ნი ცა და, ეს ძა ლი ან დი დი სირ თუ ლე ე ბი 

ყვე ლა ფი ნან სურ პუბ ლი კა ცი ა ზე აისა ხა, მაგ რამ 

ყვე ლა ზე მე ტად ის გა მო ცე მე ბი და ზა რალ დ ნენ, 

რომ ლე ბიც ყვე ლა ზე ხმა მაღ ლა მო უ წო დებ დ ნენ 

აქ ცი ე ბის ინ ვეს ტი რე ბას. 2001 წლის ზაფხულ-

ში, რო დე საც რეკ ლა მე ბის რა ო დე ნო ბა სამ ჯერ 

შემ ცირ და, ხო ლო ჟურ ნა ლის აქ ცი ე ბი Nasdaq-ის 

ჩა მო ნათ ვ ლი დან გა მო ი რიცხა (როგორც თვი თონ ამ ტ კი ცებს – 

სა კუ თა რი სურ ვი ლით), სტე ინ ბერ გი იძუ ლე ბუ ლი გახ და, ჟურ ნა ლი 

Individual Investor-ი და ე ხუ რა და პერ სო ნა ლი სამ სა ხუ რი დან და-

ეთხო ვა. ჟურ ნა ლის გა მომ წერ თა სია მან Kiplinger-ის სა გა მომ ცემ-

ლო სახლს მიჰ ყი და, მაგ რამ და ი ტო ვა უფ ლე ბა შე მო სავ ლი ა ნო ბის 

მი ხედ ვით აწო ნილ სა ბაზ რო ინ დექ ს ზე, რო მელ საც America’s Fast-

est Growing Companies-ი („ამერიკის ყვე ლა ზე სწრა ფად მზარ დი 

კომ პა ნი ე ბი“) ეწო დე ბა. ამ ინ დექ სი სა და სა ბირ ჟო ინ დექ სის ფონ-

დე ბის იდე ის ამა რა დარ ჩე ნილ მა, 2002 წელს კომ პა ნი ას სა ხე ლი 

შე უც ვა ლა და Index Development Partners-ი და არ ქ ვა, რის შემ დეგ 

„კარებზე კა კუნს“ შე უდ გა. 

„ის ყველ გან რეკ ლა მას უკე თებ და თა ვის იდე ას“, – ამ ბობს 

ვენ ჩუ რუ ლი კა პი ტა ლის ტი ჯიმ რო ბინ სონ IV, რომ ლის ფირ მამ RRE 

Ventures-მა თა ვი დან უკუ აგ დო ჯო ნოს წი ნა და დე ბა (რობინსონის 

მა მა ჯიმ რო ბინ სონ III-ეა, RRE-ის დამ ფუძ ნე ბე ლი და მთა ვა რი 

პარ ტ ნი ო რი, რო მე ლიც 1977-დან 1993 წლამ დე American Express-ს 

მარ თავ და). „ვიცოდით, რომ სა ბირ ჟო ინ დექ სის ფონ დე ბი სა ინ ტე-

რე სო იდეა იყო, მაგ რამ იმა ზე ვღე ლავ დით, თუ რო გორ მო ა ხერ-

ხებ და წინ ს ვ ლას ერ თი პა ტა რა, უც ნო ბი კომ პა ნი ა. გულ წ რ ფე ლად 

რომ ვთქვა, ეჭ ვი გვე პა რე ბო და, რომ ჟურ ნა ლის გა მომ ცე მე ლი ამ 

ბიზ ნე სის მარ თ ვას შეძ ლებ და“. 

მაიკლის 
მოხეტიალე 
ზოოპარკი
სტე ინ ჰარ დ ტი მის 57-აკრიან მა მულს ბედ-

ფორ დ ში, ნი უ -ი ორ კის შტატ ში – რო მე-

ლიც ძა ლი ან ახ ლო საა მარ ტა სტი უ არ ტის 

აგა რაკ თან – ასე იხ სე ნი ებს: „ერთადერთი 

სა კუთ რე ბა ჩემს ცხოვ რე ბა ში, რო მე ლიც 

ჭეშ მა რიტ სი ა მოვ ნე ბას მა ნი ჭებს“. ეს არის 

ეგ ზო ტი კუ რი ცხო ვე ლე ბი სა და საჭ მე ლად 

ვარ გი სი მცე ნა რე ე ბის ნამ დ ვი ლი ნო ეს 

კი დო ბა ნი. მას ში თავ მოყ რი ლია 90 წლის 

ასა კის ხმე ლე თის კუ ე ბი, ან ცი მა კა კე-

ბი, აფ რი კუ ლი ვე ლუ რი კა ტე ბი, იშ ვი ა თი 

ზონ კე ბი (ნახევრად ზებ რა და ნა ხევ რად 

ვი რი) და ვაშ ლის მოყ ვა რუ ლი აქ ლე მე-

ბი. ასე ვე უამ რა ვი კენ კ რა: ხურ ტ კ მე ლი, 

იოშ ტა (მოცხარისა და ხურ ტ კ მე ლის ჰიბ-

რი დი), მაყ ვა ლი, მოც ვი, წი თე ლი მოც ვი. 

„მინდოდა კენ კ რის ყვე ლა ხელ მი საწ ვ-

დო მი სა ხე ო ბა გა მე ხა რე ბი ნა“. შე მოდ-

გო მა ზე ნე კერ ჩხ ლის ბა ღი, რო მელ შიც 

400-500 სხვა დას ხ ვა ხე ა, ცეცხ ლის ფ რად 

აკაშ კაშ დე ბა ხოლ მე. სტე ინ ჰარ დ ტის 

სიტყ ვე ბით, ის „საოცრად ლა მა ზი ა. მი სი 

ნა თე ბა თით ქ მის ცამ დე აღ წევს“. – მ.ნ.

ლამა დიდ, ძლიერ და 
სველ კოცნას სთავაზობს 

აგარაკზე მყოფ მაიკლ 
სტეინჰარდტს.
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რამ დე ნი მე თვის შემ დეგ ჯო ნო სტე ინ ბერ გ მა ისევ და უ რე კა 

რო ბინ სონს – რო მელ საც ათ წე ლი წად ზე მე ტი ხნის გან მავ ლო ბა ში 

იც ნობ და – და უთხ რა, რომ მის ან კესს მსხვი ლი თევ ზი წა მოჰ გე-

ბო და: ეს იყო მა იკლ სტე ინ ჰარ დ ტი, რო მე ლიც, რო გორც ჩან და, 

და ინ ტე რე სე ბუ ლი ყო ამ იდე ით. მაგ რამ სტე ინ ჰარ დ ტი მხო ლოდ 

მა შინ გა ა კე თებ და ინ ვეს ტი ცი ას, თუ ჯო ნო პარ ტ ნი ორს უპო ვი და. 

გარ კ ვე უ ლი დრო ის გან მავ ლო ბა ში თა ვის პარ ტ ნი ო რებ თან ამ 

სა კითხის გან ხილ ვის შემ დეგ, რო ბინ სო ნი და თან ხ მ და და 2004 

წელს RRE-მა და სტე ინ ჰარ დ ტ მა ერ თად 9 მი ლი ო ნი დო ლა რი 

და ა ბან დეს Index Development Partners-ში, რო მე ლიც ერ თი წლის 

შემ დეგ WisdomTree გახ და. ეს იყო კომ პა ნი ის მთლი ა ნი კა პი ტა-

ლი ზა ცი ა. 

„ჯონოსთან ერ თად ფუ ლი იმი ტომ და ვა ბან დე, რომ, მთე ლი 

ჩე მი სა ინ ვეს ტი ციო ცხოვ რე ბის გა მოც დი ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 

ვი ცო დი, უოლ - ს ტ რი ტი უბ რა ლო ადა მი ანს კარგ მომ სა ხუ რე ბას არ 

უწევ და, – ამ ბობს სტე ინ ჰარ დ ტი. – ის იძუ ლე ბუ ლი ხდე ბო და საქ მე 

და ე ჭი რა ვი ღაც სუ ლელ ბრო კერ თან, ან ურ თი ერ თო ბა უხ დე ბო და 

რო მე ლი ღაც მე ო რე ხა რის ხო ვან სა წი ლო ინ ვეს ტი რე ბის ფონ დ-

თან. შე მო სავ ლი ა ნო ბის მი ხედ ვით არც ერ თი მათ გა ნი არ იყო 

ნამ დ ვი ლად კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი უფ რო გამ ჭ რი ახ, ან უფ რო მე ტი 

ფუ ლის მქო ნე ადა მი ა ნებ თან შე და რე ბით. ვფიქ რობ დი, რომ უოლ - 

ს ტ რი ტი შე სა ნიშ ნა ვი ად გი ლი არ იყო, რად გან ის არ იცავ და იმათ 

ინ ტე რე სებს, ვი საც ყვე ლა ზე მე ტად სჭირ დე ბო და მი სი ფი ნან სუ რი 

მომ სა ხუ რე ბა. ჯო ნოს ბაზ რის წინ გას წ რე ბის საკ მა ოდ ჭკვი ა ნუ-

რი სტრა ტე გია ჰქონ და, – აგ რ ძე ლებს სტე ინ ჰარ დ ტი. – შე საძ ლოა 

ისე თი მა ღა ლი შე მო სავ ლი ა ნო ბის მქო ნე არ იქ ნე ბო და, რო გო რიც 

ჰეჯ - ფონ დე ბი ა, მაგ რამ ის აუცი ლებ ლად გა ას წ რებ და ბა ზარს“.

და სტე ინ ჰარ დ ტი რის სტე ინ ჰარ დ ტი იქ ნე ბო და, რომ ბრწყინ-

ვა ლე ინ ვეს ტი ცი ე ბი არ გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნა: მან სა მი -ოთხი 

ინ ვეს ტი ცია გა ა კე თა კომ პა ნი აW i s d o m T r e e - ში, რო დე საც მი სი 

აქ ცი ე ბი ჯერ კი დევ ძა ლი ან იაფი იყო – 1 აქ ცია სულ რამ დე ნი მე 

ცენ ტი ღირ და – (სულ ცო ტა ხნის წინ ამ კომ პა ნი ის აქ ცი ე ბით ვაჭ-

რო ბა შეწყ და და მა თი ბო ლო ფა სი იყო 1 აქ ცია – 17,59 დო ლა რი). 

ჯო ნო სტე ინ ბერგს ეკუთ ვ ნის აქ ცი ე ბის მხო ლოდ 4%. აბ სო ლუ ტუ რი 

ციფ რე ბით თუ ვიმ ს ჯე ლებთ, სტე ინ ჰარ დ ტ მა უფ რო მე ტი კა პი ტა ლი 

და აგ რო ვა WisdomTree-ის ინ ვეს ტი ცი ით, ვიდ რე 28 წლის გან მავ-

ლო ბა ში მო წი ნა ვე ჰეჯ - ფონ დის მარ თ ვით. FORBES-ის მი ლი არ დე-

რე ბის ბო ლოს გა მოქ ვეყ ნე ბულ სი ა ში 30 ამე რი კე ლი ჰეჯ ფონ დე ლი 

მოხ ვ და, მაგ რამ მხო ლოდ WisdomTree-ის ბო ლოდ რო ინ დე ლი 

წარ მა ტე ბე ბის – და ასე ვე უოლ - ს ტ რიტ ზე სამ სა ხუ რით მი ღე ბუ ლი 

ძვე ლი შე მო სავ ლე ბი სა და დი დი არ ტ კო ლექ ცი ის – წყა ლო ბით, 

სტე ინ ჰარ დ ტი ამ სი ა ში პირ ვე ლად მოხ ვ და. 

ს
ტე ინ ჰარ დ ტის ინ ვეს ტი ცი ებ მა მა შინ ვე პერ ს პექ ტი უ ლი 

კომ პა ნი ის სა ხე ლი მო უ ტა ნეს WisdomTree-ს, მაგ რამ 

კომ პა ნი ას მა ინც სჭირ დე ბო და ვინ მე, ვინც უფ რო 

მეტ ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ მნიშ ვ ნე ლო ბას შეს ძენ და ჯო-

ნოს იდე ას ფუნ და მენ ტუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის მი ხედ ვით აქ ცი ე ბის 

აწო ნის შე სა ხებ, ვიდ რე ეს, რო გორც ჩანს, თვით იდე ის ავ ტორს 

შე ეძ ლო. ბედ ნი ე რი გა რე მო ე ბე ბის წყა ლო ბით, ჯე რე მი სი გე ლი, 

რო მე ლიც შო რი დან იც ნობ და ჯო ნოს, მი სი წი ნა ცხოვ რე ბი დან 

ჟურ ნალ Individual Investor-ის მი მომ ხილ ვე ლის რან გ ში, უკ ვე 

ფიქ რობ და ამ მი მარ თუ ლე ბით. 

 „მე Vanguard-ისა და სა ბაზ რო კა პი ტა ლი ზა ცი ის აწო ნის დი დი 

მხარ დამ ჭე რი ვი ყა ვი, – ამ ბობს სი გე ლი. – 2000 წელს მომ ხ და რი 

ინ ტერ ნეტ კამ პა ნი ის კრა ხის შე დე გად და ვიწყე ჩე მი პო ზი ცი ის 

შეც ვ ლა ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით. გა დავ ხე დე ჩე მი პორ-

ტ ფე ლის შე მად გენ ლო ბას და ვთქვი, ‘ღმერთო ჩე მო, ნე ტავ არ 

მქონ დეს მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი კომ პა ნი ე ბის ამ დე ნი აქ ცი ა. 

წე სით, უნ და არ სე ბობ დეს ისე თი ინ დექ სი, რო მე ლიც თა ვი ან თი 

ფუნ და მენ ტუ რი ღი რე ბუ ლე ბის ფარ გ ლებს გა რეთ 

გა სულ აქ ცი ებს მათ თ ვის შე სა ბა მის და ბალ წო-

ნი ან ად გილს მი უ ჩენ და ფა სის თვალ საზ რი სით. 

სწო რედ ამი ტომ და ვინ ტე რეს დი ალ ტერ ნა ტი უ ლი 

ინ დექ სა ცი ის კვლე ვით“. 

სი გელ მა წა ი ღო ჯო ნოს ინ დექ სე ბი და თა ვის 

ასის ტენ ტ თან ერ თად მთე ლი კვი რა და ხარ ჯა 

მათ შე მოწ მე ბა ზე – უზარ მა ზარ მო ნა ცემ თა ბა ზა-

ში წი ნა, არ სე ბუ ლი აქ ცი ე ბის კურსს ადა რებ და. 

მი ღე ბულ მა შე დე გებ მა იმ დე ნად დი დი შთა ბეჭ-

დი ლე ბა მო ახ დი ნა მას ზე (ძალიან გრძელ ვა დი ა-

ნი მო ნა ცე მე ბით, ფუნ და მენ ტუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის 

მი ხედ ვით აწო ნი ლი ინ დექ სე ბი სტა ტის ტი კუ რად 

შე მო სავ ლი ა ნო ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა მატს იძ ლე-

ოდ ნენ), რომ სურ ვი ლი გა უჩ ნ და, სა კუ თა რი სა ხე-

ლი და რე პუ ტა ცია ემ ბ რი ო ნულ მდგო მა რე ო ბა ში 

მყოფ კომ პა ნი ას თან, WisdomTree-თან და ე კავ-

მეწარმეები მაიკლ სტეინჰარდტი

Wisdomtree-ს დამფუძნებელი 
ჯონათან სტეინბერგი
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ში რე ბი ნა მი სი აქ ცი ე ბის სა ნაც ვ ლოდ. 

სი გე ლის თა ნახ მად, მა ღა ლი შე მო სავ ლი ა ნო ბის სა ი დუმ ლოს 

წარ მო ად გენს ის, რა საც ყო ველ თ ვის გვას წავ ლიდ ნენ ისე თი 

დი დი ინ ვეს ტო რე ბი, რო გო რე ბიც არი ან ბენ ჯა მინ გრე ჰე მი და 

უორენ ბა ფე ტი – ფა სე უ ლო ბა.

„ადამიანები ძა ლი ან ხში რად ტყუვ დე ბი ან ხოლ მე ეკო ნო მი-

კუ რი ზრდის ის ტო რი ე ბით, – ამ ბობს სი გე ლი, – ისი ნი ზედ მეტს 

იხ დი ან ზრდა დი ფა სის მქო ნე აქ ცი ებ ში და ყუ რადღე ბას არ აქ ცე-

ვენ კარ გი კომ პა ნი ე ბის მდგრა დი ზრდის ტემ პის მქო ნე აქ ცი ებს. 

ისი ნი იგ ნო რი რე ბას უკე თე ბენ ნე ლი ტემ პით ზრდად აქ ცი ებს. 

ასეთ აქ ცი ებს ხში რად სა თა ნა დოდ ვერ აფა სე ბენ. შე სა ბა მი სად, 

გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში ისი ნი უკე თეს შე მო სა ვალს იძ ლე-

ვი ან“.

დი დი ავ ტო რი ტე ტის მქო ნე სი გე ლი სა და სტე ინ ჰარ დ ტის 

კარ გი შე ფა სე ბით შე ი ა რა ღე ბულ მა WisdomTree-მ შეძ ლო Merrill 

Lynch-ის ყო ფი ლი ხელ მ ძღ ვა ნე ლის, მაგ რამ იმ მო მენ ტის თ ვის 

პენ სი ა ზე მყო ფი სა ლერ ნოს სამ შე ნებ ლო ბიზ ნე სის მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი სა კითხე ბის კონ სულ ტან ტის თა ნამ დე ბო ბა ზე და ნიშ ვ ნა. 

(„მათ ჰქონ დათ იდე ა,– ამ ბობს სა ლერ ნო, – მაგ რამ მათ შო რის 

არა ვინ იყო ისე თი, ვი საც გა მოც დი ლე ბა ექ ნე ბო და აქ ტი ვე ბის 

მარ თ ვის ბიზ ნეს ში, რა თა ეს იდეა გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნა“). არ ტურ 

ლე ვი ტი, რო მე ლიც „ფასიანი ქა ღალ დე ბის კო მი სი ის“ თავ მ ჯ დო-

მა რე იყო 1993-დან 2001 წლამ დე, მიწ ვე ულ იქ ნა დი რექ ტორ თა 

საბ ჭო ში მა რე გუ ლი რებ ლებ თან ურ თი ერ თო ბის ხელ შეწყო ბის 

მიზ ნით. ლე ვიტს „ფასიანი ქა ღალ დე ბის კო მი სი ის“ თავ მ ჯ დო მა-

რის თა ნამ დე ბო ბა ზე მუ შა ო ბა სულ ცო ტა ხნის წინ ჰქონ და დაწყე-

ბუ ლი, რო დე საც სტე ინ ჰარდტს 70 მი ლი ო ნი დო ლა რის შტრა ფის 

გა დახ და მო უხ და, რაც მი სი ჰეჯ - ფონ დე ბის ბიზ ნე სი დან წას ვ ლის 

ერ თ -ერთ მი ზე ზად იქ ცა. ლე ვი ტი ამ ბობს, რომ მა შინ არ იც ნობ და 

სტე ინ ჰარდტს. ახ ლა, რო დე საც ისი ნი მო კავ ში რე ე ბი გახ დ ნენ, 

ლე ვი ტი ამ ბობს, რომ სწო რედ სტე ინ ჰარ დ ტის სიბ რ ძ ნეა ჩა დე ბუ-

ლი WisdomTree-ში, ანუ „სიბრძნის ხე ში“: „მე უზო მოდ აღ ფ რ თო-

ვა ნე ბუ ლი ვარ ადა მი ა ნით, რო მე ლიც ბევ რად უფ რო მრა ვალ მ-

ხ რი ვი ა, ვიდ რე ის ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ თა ნაც უოლ - ს ტ რიტ ზე 

მქო ნია საქ მე“. 

Morningstar-ის თა ნახ მად, WisdomTree-ს შექ მ ნის დღი დან 

მი სი ფონ დე ბის 85% უფ რო მა ღა ლი შე მო სავ ლი ა ნო ბით ხა სი ათ-

დე ბა, ვიდ რე სხვა კომ პა ნი ე ბის ასე თი ვე ფონ დე ბი. მაგ რამ ეს 

ინ ფორ მა ცი ა, ცო ტა არ იყოს, და მაბ ნე ვე ლი ა, რად გან მი სი აქ ტი-

ვე ბის 49% მხო ლოდ ორ ფონ დ შია კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი – იაპო ნურ 

ფონდ Japan Hedged Equity-სა (36,5%) და ფონდ Emerging Markets 

Equity Income -ში (12,5%). იაპო ნურ მა ფონ დ მა, რო მე ლიც სა შუ ა-

ლე ბას აძ ლევს ამე რი კელ ინ ვეს ტო რებს, კა პი ტა ლი დიდ იაპო ნურ 

კომ პა ნი ებ ში და ა ბან დონ და, ამას თან ერ თად, ნუ ლამ დე და იყ ვა-

ნონ სა ვა ლუ ტო რის კე ბი, მი სი გა ნად გუ რე ბა და იწყო მას შემ დეგ, 

რაც Bank of Japan-მა, გა სულ წელს, გა მარ ტი ვე ბუ ლი საკ რე დი ტო 

პო ლი ტი კის უფ რო აგ რე სი უ ლად გა ტა რე ბა და იწყო. 2013 წლის 

გან მავ ლო ბა ში ფონ დ ში ჩა დე ბუ ლი იყო 9,8 მი ლი არ დი დო ლა რი 

– WisdomTree-ს წმინ და შე მო მა ვა ლი აქ ტი ვე ბი დან ან მთლი ა ნი 

აქ ტი ვე ბის 68%. მას არა ფე რი სა ერ თო არა აქვს იმას თან, რა საც 

WisdomTree უკე თებს რეკ ლა მას, რო გორც თა ვის სა ფირ მო სო-

უსს: იქ ნე ბა ეს ბე ტა- პ ლუს მიდ გო მა, თუ აწო ნის მე თო დი ფუნ და-

მენ ტუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის შე სა ბა მი სად. 

თვი თონ კომ პა ნი ის ან გა რი შის მი ხედ ვით, WisdomTree-ის 

მიმ დი ნა რე 61 სა ბირ ჟო ინ დექ სის ფონ დი დან 14 ბე ტა- პ ლუ სის 

მიდ გო მით ახორ ცი ე ლებს მოქ მე დე ბებს სა აქ ციო წი ლებ ზე, თუმ-

ცა მა თი ბევ რი სხვა პრო დუქ ტი ფუნ და მენ ტუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის 

მი ხედ ვით აწო ნის მე თო დის ელე მენ ტებს შე ი ცავს. ამ კომ პა ნი ის 

გახ ს ნის დღი დან, ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი 14 ფონ დი დან 10 წინ უს წ რებს 

შე სა ბა მის ძი რი თად ინ დექ სებს, ზო გი ერ თი მათ გა ნი – მნიშ ვ ნე-

ლოვ ნად. და ნარ ჩე ნი ოთხი ვე ში და დი ვი დენ დის მი ხედ ვით აწო-

ნი ლი ფონ დი ბა ზარს შე მო სავ ლი ა ნო ბის მი ხედ ვით ჩა მორ ჩე ბა. 

„6-7 წე ლი ჰქონ დათ ამ იდე ის გა მო საც დე ლად და ჯერ ჯე-

რო ბით არა ფე რი და უმ ტ კი ცე ბი ათ, ა- რ -ა- ფ -ე- რ -ი, – ხაზ გას მით 

აცხა დებს „ჯეკ“ ბოგ ლი, Vanguard Group-ის დამ ფუძ ნე ბე ლი და 

და ბა ლი გა და სა ხა დის მქო ნე ინ დექ სის ფონ დე ბის სუ ლი ე რი 

მა მა. – ვერც იმას იტყ ვი, რომ ამ იდე ამ არ გა ა მარ თ ლა და ვერც 

იმას, რომ გა ა მარ თ ლა“. 

შემ დეგ აგ რ ძე ლებს: „ამ ფონ დის თავ და პირ ვე ლი კონ ცეფ ცი-

ის თა ნახ მად, რო მე ლიც სავ სე ბით ჭკვი ა ნუ რი იყო, არ არ სე-

ბობ და მტკი ცე გა რან ტია იმი სა, რომ მო ი გებ დით, მაგ რამ, რა 

თქმა უნ და, არ სე ბობ და გა რან ტია იმი სა, რომ ძა ლი ან ბევრს არ 

წა ა გებ დით და რომ შე საძ ლე ბე ლი იყო მო გე ბა – ის ახ ლა იმარ-

თე ბა კომ პა ნი ის ფონ დებ ში ჩა დე ბუ ლი აქ ტი ვე ბის მხო ლოდ 5 

პრო ცენ ტით. WisdomTree მარ კე ტინ გუ ლი კომ პა ნი ა ა, რო მე ლიც 

ისე თი და ფი ნან სე ბის წა მოწყე ბას ცდი ლობს, სა ზო გა დო ე ბას 

რომ აინ ტე რე სებს და სურს. 

სა პა სუ ხოდ სტე ინ ჰარ დ ტი მხრებს იჩეჩს. ჰეჯ - ფონ დის მმარ-

თ ვე ლო ბის წლებ ში იმით იყო ცნო ბი ლი, რომ ელ ვი სუს წ რა ფე სად 

ცვლი და გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს – ჰყვე ბი ან ის ტო რი ებს იმის შე სა-

ხებ, თუ რო გორ შე ეძ ლო მას და ე ხუ რა რო მე ლი მე ტრე ი დე რის 

მი ერ გახ ს ნი ლი პო ზი ცი ა, სა ნამ ეს უკა ნას კ ნე ლი შეს ვე ნე ბა ზე 

საჭ მე ლად იყო გა სუ ლი. მაგ რამ მას მტკი ცედ სჯე რა, რომ ბე ტა- პ-

ლუ სის მიდ გო მა გა ი მარ ჯ ვებს ბა ზარ ზე გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ-

ტი ვა ში. თუ ბა ზარს სურს იაპო ნუ რი სა ვა ლუ ტო ჰეჯ - ფონ დი დღეს, 

სწო რედ მას გა ყი დის WisdomTree. „ის მხო ლოდ იმას ამ ტ კი ცებს, 

რომ ისი ნი აგ რ ძე ლე ბენ რა ღაც ახ ლის გა მო გო ნე ბას“, – ამ ბობს 

სტე ინ ჰარ დ ტი. 

ამა სო ბა ში WisdomTree-მ სტე ინ ჰარ დ ტის სა ხე ლი და იმი ჯი 

სა კუ თა რი მარ კე ტინ გი სა და რეკ ლა მის თ ვის გა მო ი ყე ნა, რა თა 

ფი ნან სუ რი მრჩევ ლე ბის თ ვის ეც ნო ბე ბი ნა, რომ სა ბირ ჟო ინ დექ-

სის ფონ დებს სა ი მე დო პატ რო ნი ჰყავთ. თავ და პირ ვე ლი ჰეჯ - 

ფონ დე ბის ტე რო რი 21-ე სა უ კუ ნის ჩარლზ შვა ბის ანა ლო გი უ რად? 

ეს ჩვე უ ლებ რი ვი წარ მა ტე ბის ის ტო რიაა უოლ - ს ტ რიტ ზე. 
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ინვესტიციები

ერთობლივი ფონდები

დარტყმააქციებზე
ფინანსური მენეჯმენტის კომპანიათა უმრავლესობა მოგებიანი დევიზით მოქმედებს – 
წავიდეთ წინ, ან წახვალ სახლში. Beck, Mack & Oliver-ი უფრო ცივილიზებულ მიდგომას 
იყენებს.

ავტორი: სტივ შეფერი

ფ
ი ნან სუ რი მე ნე ჯე რი, ზა ჰა რი უიდ-

რა, მთე ლი თა ვი სი ცხოვ რე ბა New 

York Yankees-ს გულ შე მატ კივ რობს, 

მაგ რამ მი სი ოფი სის კე დელ ზე 

Boston Red Sox-ის დამ რ ტყ მე ლის, ტედ უილი ამ-

სის ფო ტო სუ რა თი ჰკი დი ა. Bronx Bombers-ის 

ზო გი ერ თი გულ შე მატ კივ რის თ ვის ეს შე იძ ლე ბა 

ამაზ რ ზე ნი იყოს, მაგ რამ უიდ რას ეს ფო ტო მი სი 

სა ინ ვეს ტი ცი ოს ფი ლო სო ფი ის ძი რი თად არსს 

ახ სე ნებს.

უილი ამ სი იყო ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ძლი ე რი 

შემ ტე ვი ბე ის ბო ლის ის ტო რი ა ში. მი სი სა ი დუმ-

ლო „დარტყმის ზო ნის“ 77 თა ნა ბარ ნა წი ლად 

და ყო ფა გახ ლ დათ. ის ბურთს მხო ლოდ იმ და ნა-

ყო ფე ბი დან აწო დებ და, რომ ლებ საც წარ მა ტე ბუ-

ლად თვლი და.

უიდ რა Beck, Mack & Oliver-ის ფი ნან სუ რი მე ნე-

ჯე რი ა. ამ პარ ტ ნი ო რუ ლი ფონ დის 160 მი ლი ო-

ნი (აქტივები) ისეთ სა ინ ვეს ტი ციო ფონ დებ ში 

მი ე მარ თე ბა, რო მელ თა აქ ცი ე ბის ღი რე ბუ ლე ბა 

მერ ყე ობს $530 მი ლი ო ნი დან (საბაზრო კა პი ტა-

ლი ზა ცი ა) – PICO Holdings, $200 მი ლი არ დამ დე 

– გი გან ტი IBM-ი. მაგ რამ უილი ამ სის მსგავ სად, 

უიდ რა რამ დე ნი მე აქ ცი ის შერ ჩე ვა ზეა კონ ცენ-

ტ რი რე ბუ ლი. ამ ჟა მად მა თი რიცხ ვი 29 უდ რის. 

ეს მის თ ვის ყვე ლა ზე ეფექ ტი ა ნი ხერ ხი ა. სხვა ფ
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სიტყ ვე ბით, მის მა გუნ დ მა ჩა ა ტა რა ფუნ და მენ ტა-

ლუ რი, დე ტა ლუ რი კვლე ვა და თვლის, რომ წარ მა-

ტე ბის მიღ წე ვის შან სე ბი ბევ რად გა და ძა ლავს 

ყვე ლა რისკს.

მას შემ დ გომ, რაც 2009 წელს უიდ რას ფონ-

დ მა სტა ტუ სი შე იც ვა ლა და ღია ერ თობ ლივ 

ფონ დად იქ ცა, მან და ა რე გის ტ რი რა 16%-იანი 

წლი უ რი ზრდა და ყო ველ წ ლი უ რად, გარ და 2013 

წლი სა, რო დე საც მას ჰქონ და ნაღ დი ფუ ლის 17% 

და და იბ რუ ნა მხო ლოდ 21%, S&P 500-ში სა უ კე თე-

სო შე ფა სე ბას იღებ და. „თუ მიმ ზიდ ველ ღი რე ბუ-

ლე ბებს ვე ძებთ, – ამ ბობს უიდ რა, – ეტა ლო ნი დან 

გა დახ რა ნორ მა ლუ რი ა“.

უიდ რას მიდ გო მა გად მო ტა ნი ლია ბენ ჯა მენ 

გრე მის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო დან – ღი რე ბუ ლე ბებ ზე 

და ფუძ ნე ბუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბი. მას აქვს უფ ლე ბა, 

და ა ბან დოს აქ ტი ვე ბის 50% მი სი ჰოლ დინ გე ბის 

ტოპ -ა თე ულ ში და ის ეძებს კომ პა ნი ებს, რომ-

ლე ბიც ელო დე ბი ან ფუ ლის ნა კადს; ან ძველ 

სა წარ მო ებს, რომ ლებ საც შე უძ ლი ათ გა უძ ლონ 

კონ კუ რენ ცი ას. მას ასე ვე აინ ტე რე სებს აქ ტი ვებ-

თან და კავ ში რე ბუ ლი გა რი გე ბე ბი. ეს ყვე ლა ფე რი 

უკავ შირ დე ბა ბაზ რის არას წო რი შე ფა სე ბის გან 

გა მომ დი ნა რე დი დი მო გე ბის მი ღე ბას.

უიდ რას ფონ დის თით ქ მის 40% და ბან დე ბუ-

ლია კომ პა ნი ებ ში, რო მელ თაც ბაზ რის პა ტა რა 

კა პი ტა ლი ზა ცია აქვთ, მაგ რამ მის უმ ს ხ ვი ლეს 

ჰოლ დინ გად რჩე ბა IBM-ი. მი სი თქმით, მომ დევ-

ნო ათ წე ლი წად ში IBM შეძ ლებს თა ვი სი აქ ცი ე-

ბის 50% დაბ რუ ნე ბას, რაც თი თო ე უ ლი აქ ცი ი დან 

მი ღე ბულ შე მო სა ვალს გა ა ორ მა გებს, თუმ ცა 

მი სი დას კ ვ ნე ბი Big Blue-თან და კავ ში რე ბით 

ფი ნან სუ რი ინ ჟი ნე რი ის ფარ გ ლებს სცდე ბა. მი სი 

თქმით, უოლ - ს ტ რიტ მა არ გა ით ვა ლის წი ნა IBM-

ის პო ტენ ცი ა ლი ღრუბ ლო ვან გა მოთ ვ ლებ ში.

„რამდენიმე ღრუბ ლო ვა ნი კომ პა ნია კარ გად 

აწარ მო ებს ვაჭ რო ბას და მა თი IPO იზ რ დე ბა“, 

– ამ ბობს 42 წლის უიდ რა. სი ნამ დ ვი ლე ში, 2013 

წელს, მი უ ხე და ვად არა მო გე ბი ა ნო ბი სა, Rally 

Software-სა და Benefitfocus-ის აქ ცი ე ბის ფას მა 

აიწი ა. ამ დროს IBM-ის აქ ცი ე ბი 2014 წლის მო სა-

ლოდ ნელ შე მო სა ვალ ზე მხო ლოდ 11-ჯერ უფ რო 

მე ტად იყი დე ბა.

„როდესაც ბიზ ნე სი ღრუბ ლო ვა ნი გახ დე ბა, 

ხომ არ ფიქ რობთ, რომ IBM-ც ჩა ერ თ ვე ბა ამა-

ში?“ – კითხუ ლოს უიდ რა. ის იმ ყო ფე ბა თა ვი სი 

კომ პა ნი ის სა კონ ფე რენ ციო დარ ბაზ ში, სა დაც 

დგას ფი ნან სუ რი წიგ ნე ბით სავ სე თა რო ე ბი, 

„ქურდების ბუ ნა გით“ დაწყე ბუ ლი, „გონიერი ინ-

ვეს ტო რით“ დამ თავ რე ბუ ლი.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ უიდ რას წამ ყ ვა ნი 

ფონ დი შე სუს ტე ბუ ლია ინ დუს ტ რი უ ლი სტან დარ-

ტე ბით, ის და მი სი პარ ტ ნი ო რე ბი კომ პა ნი ი დან 

სა ერ თო ჯამ ში $5 მი ლი არდს მარ თა ვენ. Beck, 

Mack & Oliver-ი გახ ლავთ 1931 წელს უოლ -  

ს ტ რიტ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ძვე ლი სკო ლის კომ პა-

ნი ა. თუმ ცა სხვა მცი რე ვიწ როს პე ცი ა ლი ზე ბუ ლი 

საბ რო კე რო კომ პა ნი ე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, 

ის ზრდის თ ვის დიდ ზე წო ლას არ გა ნიც დის. 

სიმ სუ ბუ ქის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად მი სი ფონ დი 

და ი ხუ რე ბა მა შინ, რო დე საც აქ ტი ვე ბი $1,5 მი ლი-

არდს მი აღ წევს. რო გორც Berkshire Hathaway-ის 

ახა ლი აქ ცი ო ნე რე ბი და ა დას ტუ რე ბენ, ზო მას 

მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს, რო დე საც ეს ეხე ბა შე დე-

გი ა ნო ბას, გან სა კუთ რე ბით, თუ თქვე ნი მი სია 

და ბალ ფა სი ა ნი აქ ცი ე ბის ძი ე ბაა (Berkshire-ის 

ჯა მუ რი ბრუნ ვა ხუ თი წლის მან ძილ ზე შე ად გენს 

85%, S&P 500 კი – 141%).

თა ვი სი უნი კა ლუ რი კულ ტუ რი სა და სტრუქ-

ტუ რის წყა ლო ბით, BM&O-მ გა უძ ლო ზრდის სურ-

ვილს. კომ პა ნი ას მხო ლოდ შვი დი პარ ტ ნი ო რი 

ჰყავს და ყვე ლა მათ გა ნი ფლობს აქ ცი ებს. ყვე-

ლა იღებს პრო ცენ ტულ შე მო სა ვალს მო გე ბი დან 

და მო გე ბა ყო ველ წ ლი უ რად გა და იხ დე ბა. ფაქ-

ტი ა, უიდ რას უმ ცი რეს, ურ თი ერ თ დახ მა რე ბის 

ფონდს შე და რე ბით და ბა ლი, 1%-იანი სა ხარ ჯო 

წი ლი აქვს და ამის ერ თა დერ თი მი ზე ზი ისა ა, 

რომ კომ პა ნია არა ფერს ხარ ჯავს მარ კე ტინ გის-

თ ვის.

პარ ტ ნი ო რე ბის თ ვის სირ თუ ლეს წარ მო ად-

გენს ის, რომ 65 წლის ასაკ ში, ისი ნი ვალ დე ბულ-

ნი არი ან, ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში, თა ვი სი 

წი ლი კა პი ტა ლი კომ პა ნი ა ში ახალ გაზ რ დებს გა-

დას ცენ. თუ კი პარ ტ ნი ო რუ ლი აქ ცი ე ბი ნუ ლამ დე 

და ე ცე მა, ის კომ პა ნი ის გან შე მო სა ვალს აღარ 

მი ი ღებს. ეს უნარ ჩუ ნებს კომ პა ნი ას 70 წელ ზე 

ახალ გაზ რ და აქ ცი ა თა მფლო ბე ლებს და ყო ვე ლი 

პარ ტ ნი ო რის აქ ცია კი და მო კი დე ბუ ლი ხდე ბა 

კლი ენ ტე ბის რა ო დე ნო ბა სა და შე მო სავ ლის 

გა მო მუ შა ვე ბა ზე.

ამის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, უოლ - ს ტ რი ტის კომ პა-

ნი ე ბის ახალ გაზ რ და პარ ტ ნი ო რებს ძვე ლი პარ-

ტენდენციები

რაზე საუბრობს Forbes.com-ის 55 
მილიონი მომხმარებელი? ამის უკეთ 
გასარკვევად თვალი გადაავლეთ ქვემოთ 
მოცემულ ტექსტს ან აკრიფეთ შემდეგი 
მისამართი: FORBES.COM/INVESTING

კომპანია 
BeAM  
იაპო ნურ მა Suntory-მ ალ კო ჰო ლუ რი 

სას მე ლე ბის ამე რი კუ ლი კომ პა ნია 

$16 მი ლი არ დად შე ის ყი და. ბო ლომ დე 

და ლი ეთ! 

პიროვნება 
ტაი უორნერი  
Beanie Babies-ის მფლო ბე ლი და მი-

ლი არ დე რი, რო მელ საც გა და სა ხა დე-

ბის გა და უხ დე ლო ბის გა მო, 60-თვიანი 

პა ტიმ რო ბა ემუქ რე ბო და, და კა ვე ბას 

გა და ურ ჩა.

იდეა 
მოთხოვნა საკაბელო 
ტელევიზიაზე   
Charter Communications-ს სურს Time 

Warner Cable-ის რაც შე იძ ლე ბა მე ტი 

აქ ცი ის ყიდ ვა, თუმ ცა შე საძ ლე ბე ლია 

სხვა მსურ ვე ლე ბიც გა მოჩ ნ დ ნენ. 
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ტ ნი ო რე ბის აქ ცი ე ბის სა ყიდ ლად ხში რად უწევთ 

სეს ხის აღე ბა. ეს გავ ლე ნას ახ დენს იმა ზე, რომ 

კომ პა ნი ამ უფ რო მე ტი მი ი ღოს და, შე სა ბა მი-

სად, ზრდის აქ ტი ვე ბის სა კო მი სიო შე მო სა ვალს, 

მო გე ბა სა და ფუ ლის დაბ რუ ნე ბის შე საძ ლებ ლო-

ბას. „ფინანსურ სფე რო ში ყვე ლა, რო გორც წე სი, 

ბო ლო დო ლა რამ დე იბ რ ძ ვის“, – ამ ბობს უიდ რა, 

რო მე ლიც ამ ჟა მად თა ვი სი კომ პა ნი ის 10%-ზე 

მეტს ფლობს. ნაც ვ ლად იმი სა, რომ გა ა ტა რონ 

უსას რუ ლო სა ა თე ბი ახა ლი ბიზ ნე სის ძი ე ბა ში, 

პარ ტ ნი ო რე ბი თა ვი ანთ დროს უთ მო ბენ აქ ცი ე-

ბის გა მოკ ვ ლე ვას, ან შეხ ვედ რებს ინ ვეს ტი ცი ის 

უპი რა ტე სო ბე ბის გან სა ხილ ვე ლად. უიდ რას 

თქმით, „ყოველთვის, რო დე საც ვინ მეს რე კო-

მენ და ცი ას ვუ წევთ, ჯერ ჩვე ნი პარ ტ ნი ო რებს წინ 

გვი წევს მი სი დაც ვა, მე რე კი კლი ენ ტებ თან“.

უიდ რამ უჩ ვე უ ლო გზა გა მო ი ა რა BM&O-ში, 

ინ ვეს ტი ცი ე ბის ფუნ და მენ ტა ლურ ანა ლი ტი კო-

სამ დე. ის მე დი ცი ნას ბრა უ ნის უნი ვერ სი ტეტ ში 

სწავ ლობ და, რო მე ლიც 1994 წელს და ამ თავ რა. 

სა მე დი ცი ნო ში სწავ ლის დროს უიდ რას სის ხ ლის 

და ნახ ვა ზე მუხ ლე ბი უკან კა ლებ და. „სასწრაფო 

დახ მა რე ბის გან ყო ფი ლე ბა ში ჩხუბ ში და შა ვე-

ბუ ლი ახალ გაზ რ და შე მო იყ ვა ნეს, – იხ სე ნებს 

უიდ რა. – ჩე მი თა ნა კურ სე ლი მის და სახ მა რებ-

ლად გა ე შუ რა, მე კი ვფიქ რობ დი ’არ მინ და, რომ 

სის ხ ლით და ვის ვა რო’“.

უიდ რამ და ტო ვა მე დი ცი ნა და თა ვი სი მე გო-

ბა რი ვით სა ბან კო საქ მე ში წა ვი და. „მას წე ლი-

წად ში $80 000 ჰქონ და, – ამ ბობს უიდ რა, – მე არ 

ვი ცო დი, რა იყო სა ბუ ღალ ტ რო ბა ლან სი, მაგ რამ 

ხელ ფა სი ძა ლი ან მომ წონ და“.

ბო ლოს და ბო ლოს უიდ რამ მი ი ღო Wharton-ის 

ბიზ ნე სის ად მი ნის ტ რი რე ბის მა გის ტ რის წო დე ბა 

და ანა ლი ტი კო სად და იწყო მუ შა ო ბა ფლო რი-

და ში, ჯეკ სონ ვილ ში მდე ბა რე ჰეჯ - ფონდ Water 

Street Capital-ში, რო მე-

ლიც ჯუ ლი ან რო ბერ ტ სო-

ნის ერ თ -ერ თი „ვეფხვის 

ბოკ ვე რის”, გილ ქ რისტ 

ბერ გის მი ერ იყო და ფუძ-

ნე ბუ ლი. უოლ - ს ტ რიტ ზე 

უიდ რა გახ და ფონ დის 

ერ თ -ერ თი ანა ლი ტი კო-

სი, რომ ლის წყა ლო ბი-

თაც ფონ დ მა 2004 წელს 

Apple-ის აქ ცი ე ბი იყი და 

და ძა ლი ან დი დი შე მო სა ვა ლი მი ი ღო. უიდ რამ 

აღიქ ვა iPod-ი, რო გორც ტრო ას ცხე ნი, რო მე-

ლიც მო ი ზი დავ და მყიდ ვე ლებს Apple-ში უფ რო 

მსხვი ლი სა ქონ ლის, მა გა ლი თად, ლეპ ტო პე ბის 

სა ყიდ ლად. უიდ რამ სწრა ფად შე ის წავ ლა მომ ხ-

მა რებ ლის საქ ცი ე ლი, დე ტა ლუ რად გა ეც ნო კომ-

პა ნი ის დო კუ მენ ტა ცი ას, ხვდე ბო და მე ნეჯ მენტს, 

მომ ხ მა რებ ლებ სა და კონ კუ რენ ტებს და ამოწ მებ-

და ნე ბის მი ერ ინ ფორ მა ცი ას რის კე ბის შე სა ხებ.

BM&O-ც ანა ლო გი ურ მიდ გო მას იყე ნებ და და 

2005 წელს კომ პა ნი ა ში გა დას ვ ლა მის თ ვის რთუ-

ლი არ გამ ხ და რა. პირ ვე ლი აქ ცი ა, რო მელ საც 

უიდ რამ რე კო მენ და ცია გა უ წია კომ პა ნი ა ში, იყო 

წყალ გაყ ვა ნი ლო ბის ტექ ნო ლო გი ე ბის კომ პა ნია 

Nalco Holding-ი. ფი ნან სუ რი კრი ზი სის დროს და-

ვა ლი ა ნე ბის დი დი დატ ვირ თ ვის მქო ნე კომ პა ნი-

ის აქ ცი ე ბი 75%-ით, $7,80-მდე იყო შემ ცი რე ბუ ლი.

უიდ რამ იცო და, რომ Nalco-ს მომ ხ მა რებ ლებს, 

მა გა ლი თად, ნავ თობ გა და მა მუ შა ვე ბელ კომ პა-

ნი ებს, არ შე უძ ლი ათ მუ შა ო ბა მი სი პრო დუქ ცი ი სა 

და მხარ და ჭე რის გა რე შე. მან გათ ვა ლა, რომ 

მი სი ფი ნან სუ რი ნა კა დი საკ მა ოდ სა ი მე დო იქ ნე-

ბო და აუცი ლე ბე ლი საპ რო ცენ ტო გა და სა ხა დე ბის 

გა კე თე ბის თ ვის; ფი ნან სუ რი კრი ზი სის დროს ის 

შუა წყალ ში ჩაგ დე ბულ ბავშვს ჰგავ და. 

BM&O-მ აამაღ ლა Nalco-ს პო ზი ცი ა, რო მე ლიც 

ნუ ლამ დე იყო და წე უ ლი. ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბამ 

გა ა მარ თ ლა, რო დე საც 2011 წელს EcoLab-მა კომ-

პა ნი ის თი თო აქ ცი ა ში $38,80 გა და ი ხა და.

უიდ რამ რამ დე ნი მე მარ ცხიც გა ნი ცა და. 2008 

წელს მან და დო გა უ მარ თ ლე ბე ლი ფსო ნი AIG-ზე, 

რის გა მოც წლი ურ მა შემ ცი რე ბამ 42% შე ად გი ნა.

უიდ რა ამ ტ კი ცებს, რომ მი სი დარ ტყ მის ზო ნა, 

აქ ცი ებ თან მი მარ თე ბით, უკავ შირ დე ბა ფუნ და-

მენ ტა ლუ რი ცნე ბე ბის გა გე ბას და არა ზო მა სა და 

სექ ტორს. ამი ტო მაც მას სურს და იწყოს ზე მო დან 

მე გა კა პი ტა ლი ზა ცი ის თ ვის და ქვე მო დან ისე თი 

შე უ ფა სე ბე ლი პა ტა რა აქ ცი ე ბის თ ვის, რო გო რიც 

გახ ლავთ კა ლი ფორ ნი ის PICO Holdings-ის La 

Jolla – კომ პა ნი ა, რო მე ლიც ინ ვეს ტი ცი ებს წყლის 

შე ნახ ვი სა და წყლის რე სურ სე ბის მარ თ ვა ში, უძ-

რავ ქო ნე ბა სა და აგ რო ბიზ ნეს ში ახორ ცი ე ლებს. 

უიდ რას თქმით, „PICO-ს გა აჩ ნია კარ გი მე ნეჯ-

მენ ტი გა ურ კ ვე ვე ლი აქ ტი ვე ბის და ბალ ფა სად 

ყიდ ვი სა და მა თი უფ რო მა ღალ ფა სად გა ყიდ ვის-

თ ვის“. ის, რა თქმა უნ და, ასა ბუ თებს იმას, რა ზეც 

სა უბ რობს. 

ინვესტიციები ერთობლივი ფონდები

„ფინანსურ სფეროში ყველა, 
როგორც წესი, სისხლის 
ბოლო წვეთამდე იბრძვის“, 
– ამბობს უიდრა, რომელსაც 
სისხლის დანახვაზე მუხლები 
უკანკალებს.
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ინვესტიციები
თეონა აბსანძე - ინვესტიციები

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
მოცულობისცვლილებადა

საბოლოოშედეგი
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პირდაპირიუცხოურიინ ვეს-

ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 

იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც ის ქვეყ ნის 

პო ლი ტი კურ და ეკო ნო მი კურ სტა ბი ლუ-

რო ბას უს ვამს ხაზს და ხელს უწყობს 

ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბას. ამას თან, 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია ქვეყ ნის შიგ-

ნით გან ხორ ცი ე ლე ბულ მთლი ან ინ ვეს-

ტი ცი ა ში სა ხელ მ წი ფოს მო ნა წი ლე ო ბის 

შემ ცი რე ბა, მა შინ რო ცა არ მცირ დე ბა 

მთლი ა ნი ინ ვეს ტი ცი ის ჯა მუ რი ოდე ნო-

ბა. აღ ნიშ ნუ ლი პირ და პირ მი უ თი თებს 

კერ ძო სექ ტო რის მიერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ-

ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ცუ ლო ბის ზრდა ზე. 

სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის 

წი ნას წა რი მო ნა ცე მე ბით, 2013 წელს სა-

ქარ თ ვე ლო ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პირ-

და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ცუ-

ლო ბამ 914 მლნ აშშ დო ლა რი შე ად გი ნა. 

2012 წლის და ზუს ტე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბით, 

ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 912 მლნ აშშ დო ლა რი 

იყო. რო გორც ვხე დავთ, 2013 წელს პირ-

და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ცუ-

ლო ბა 2 მლნ აშშ დო ლა რით აღე მა ტე ბა 

წი ნა წლის და ზუს ტე ბულ მო ნა ცე მებს.

2013 წლის II და III კვარ ტა ლებ ში პირ-

და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ცუ-

ლო ბის ზრდა ფიქ სირ დე ბა რო გორც წი ნა 

წლის შე სა ბა მის პე რი ოდ თან, ასე ვე წი ნა 

კვარ ტალ თან შე და რე ბით. თუმ ცა 2013 

წლის I და IV კვარ ტა ლებ ში აღ ნიშ ნუ ლი 

მო ნა ცე მე ბი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შემ ცირ და 

რო გორც წი ნა წლის შე სა ბა მის პე რი ოდ-

თან, ასე ვე წი ნა კვარ ტალ თან შე და რე-

ბით. 

პირ ვე ლი კვარ ტა ლი ეკო ნო მი კუ რად 

ყვე ლა ზე პა სი უ რად მი იჩ ნე ვა, ყო ვე ლი 

მომ დევ ნო კვარ ტა ლი კი წი ნა მორ ბედ ზე 

აქ ტი უ რი ა. შე სა ბა მი სად, ყვე ლა ზე აქ ტი უ-

რი მე ოთხე კვარ ტა ლია და ეკო ნო მი კუ რი 

აქ ტი ვო ბაც, ინ ვეს ტი ცი ე ბის ჩათ ვ ლით, 

რო გორც წე სი, ყვე ლა ზე მა ღა ლი ა. თუმ ცა 

2013 წლის IV კვარ ტა ლი 2013 წლის სხვა 

კვარ ტა ლებ თან შე და რე ბით ყვე ლა ზე 

პა სი უ რი აღ მოჩ ნ და.

2013 წლის IV კვარ ტალ ში 217 მლნ 

აშშ დო ლა რის პირ და პი რი უცხო უ რი 

ინ ვეს ტი ცია გან ხორ ცი ელ და, რაც წი ნა 

წლის ამა ვე პე რი ო დის და ზუს ტე ბულ მო-

ნა ცე მებ ზე 7%-ით ნაკ ლე ბი ა. 2013 წელს 

ყვე ლა ზე დი დი მო ცუ ლო ბის პირ და პი რი 

უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცია III კვარ ტალ ში 

და ფიქ სირ და – 239 მლნ აშშ დო ლა რი, 

რაც წი ნა წლის შე სა ბა მი სი პე რი ო დის 

მაჩ ვე ნე ბელს 20%-ით აღე მა ტე ბო და. 

2013 წლის II კვარ ტა ლის მო ნა ცე მე ბი კი 

7%-ით აღე მა ტე ბა წი ნა წლის ანა ლო გი უ-

რი პე რი ო დის მაჩ ვე ნე ბელს. 2013 წლის  

I კვარ ტალ ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ მა ინ ვეს-

ტი ცი ებ მა 226 მლნ აშშ დო ლა რი შე ად გი-

ნეს, რაც 16%-ით ნაკ ლე ბი იყო წი ნა წლის 

ამა ვე კვარ ტალ თან შე და რე ბით. 

2013 წლის წი ნას წა რი მო ნა ცე მე-
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ინვესტიციები - მოსაზრება

ბით უმ ს ხ ვი ლე სი პირ და პი რი უცხო უ რი 

ინ ვეს ტო რი ქვეყ ნე ბის ჩა მო ნათ ვალ ში 

ლი დე რო ბენ: ნი დერ ლან დე ბი – 20%-ით ; 

ლუქ სემ ბურ გი – 16%-ით, ჩი ნე თი – 11%-ით. 

შემ დეგ ად გი ლებს იკა ვე ბენ აზერ ბა ი-

ჯა ნი – 10%-ით, თურ ქე თი – 8%-ით, აშშ 

– 6%-ით და სხვე ბი.

2013 წლის 9 თვის მო ნა ცე მე ბით 

ყვე ლა ზე დი დი ინ ვეს ტი ცია ეკო ნო მი კის 

შემ დეგ სექ ტო რებ ში გან ხორ ცი ელ და: 

ენერ გე ტი კა – 198 მლნ აშშ დო ლა რი, რაც 

მთლი ა ნი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ის 22%-

ია. სა ფი ნან სო სექ ტო რი 170 მლნ აშშ 

დო ლა რი – 19%, ტრან ს პორ ტი/ კავ შირ-

გაბ მუ ლო ბა 138 მლნ აშშ დო ლა რი – 15%, 

და მა მუ შა ვე ბე ლი მრეწ ვე ლო ბა 124 მლნ 

აშშ დო ლა რი – 13%, მშე ნებ ლო ბა 54 მლნ 

აშშ დო ლა რი – 6% და სხვე ბი.

პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის 

ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი – 2 015 

მლნ აშშ დო ლა რი 2007 წელს და ფიქ სირ-

და, რაც 69,3%-ით აღე მა ტე ბა წი ნა წლის 

მო ნა ცემს. ინ ვეს ტი ცი ე ბის მა ღა ლი ტემ პი 

შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი იყო 2008 წლის აგ ვის-

ტომ დე. 2012 წელს, სა ქარ თ ვე ლო ში 912 

მლნ აშშ დო ლა რის პირ და პი რი უცხო უ რი 

ინ ვეს ტი ცია გან ხორ ცი ელ და, რაც 18%-ით 

ნაკ ლე ბია 2011 წლის მო ნა ცე მებ ზე. 2013 

წლის წი ნას წა რი მო ნა ცე მე ბი 2012 წლის 

მო ნა ცე მებს 0,3%-ით აღე მა ტე ბა.

პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის 

ზრდის პა რა ლე ლუ რად, ქვეყ ნის შიგ ნით 

გან ხორ ცი ე ლე ბულ ინ ვეს ტი ცი ებ ში სა-

ხელ მ წი ფოს წი ლი შემ ცირ და, შე სა ბა მი-

სად, გა ი ზარ და კერ ძო სექ ტო რის მი ერ 

გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო-

ცუ ლო ბა (როგორც პრო ცენ ტუ ლად, ასე ვე 

რა ო დე ნობ რი ვად).

2013 წლის ნა ერთ ბი უ ჯეტ ში არა-

ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის შე ძე ნამ (რაც 

წარ მო ად გენს სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან 

ქვე ყა ნა ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ ინ ვეს ტი-

ცი ებს) 9 თვის (იანვარი-სექტემბერი) 

მო ნა ცე მე ბით 544.5 მლნ ლა რი შე ად გი ნა. 

სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი 

სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე ბით კი ძი რი თა-

დი კა პი ტა ლის მთლი ან მა ფორ მი რე ბამ 

2013 წლის პირ ვე ლი სა მი კვარ ტა ლის 

მო ნა ცე მე ბით, 4 მი ლი არდ 193 მლნ ლა რი 

შე ად გი ნა. შე სა ბა მი სად, 2013 წელს (სამი 

კვარ ტა ლის მო ნა ცე მე ბით) სა ხელ მ წი-

ფოს ინ ვეს ტი ცი ამ მთლი ან ინ ვეს ტი ცი ა ში 

და ახ ლო ე ბით 13% შე ად გი ნა, ხო ლო კერ-

ძო ინ ვეს ტი ცი ის მო ცუ ლო ბამ – 87%.

2012 წელს არა ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე-

ბის შე ძე ნამ 1 მი ლი არდ 498 მლნ ლა რი 

შე ად გი ნა, ხო ლო ძი რი თა დი კა პი ტა ლის 

მთლი ან მა ფორ მი რე ბამ 6 მი ლი არდ 496 

მლნ ლა რი. რაც იმას ნიშ ნავს, რომ 2012 

წელს ქვეყ ნის შიგ ნით გან ხორ ცი ლე ბულ 

მთლი ან ინ ვეს ტი ცი ა ში სა ხელ მ წი ფო 

ინ ვეს ტი ცი ის ოდე ნო ბამ და ახ ლო ე ბით 

23%, ხო ლო კერ ძო ინ ვეს ტი ცი ებ მა 77% 

შე ად გი ნა.

2009 – 2012 წლის სტა ტის ტი კის მი-

ხედ ვით, სა ხელ მ წი ფო ინ ვეს ტი ცი ე ბის 

წი ლი მთლი ან ინ ვეს ტი ცი ებ ში მცირ დე ბა 

(როგორც პრო ცენ ტუ ლად, ასე ვე თან ხობ-

რი ვად). რო გორც ვხე დავთ, ეს პრო ცე სი 

2013 წელ საც გაგ რ ძელ და.

2013 წლის პირ ველ კვარ ტალ ში 

პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის 

შემ ცი რე ბას ოპო ზი ცი ის მხრი დან ხე ლი-

სუფ ლე ბის კრი ტი კა მოჰ ყ ვა. 2013 წლის 

მე ო რე და მე სა მე კვარ ტალ ში პირ და-

პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის ზრდა ზე 

ყუ რადღე ბას ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო-

მად გენ ლე ბი ამახ ვი ლებ დ ნენ. მე ოთხე 

კვარ ტალ ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ცუ ლო ბა 

ისევ შემ ცირ და. სა ბო ლოო ჯამ ში კი 2013 

წელს გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პირ და პი რი 

უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მთლი ა ნი მო ცუ-

ლო ბის უმ ნიშ ვ ნე ლო ზრდა და ფიქ სირ და. 

შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის 

გა ა ნა ლი ზე ბის შე დე გად ვერ ვიტყ ვით, 

რომ ინ ვეს ტი ცი ე ბის მხრივ მდგო მა რე ო-

ბა გა უ ა რეს და ან გა უმ ჯო ბეს და. 

კერძო ინვესტიციები (% მთლიანი ინვესტიციები)
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პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 
ზრდის პარალელურად, ქვეყნის შიგნით 
განხორციელებულ ინვესტიციებში 
სახელმწიფოს წილი შემცირდა, შესაბამისად, 
გაიზარდა კერძო სექტორის მიერ 
განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობა. 
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ინვესტიციები
კენ ფიშერი – პორტფელის მართვის სტრატეგია 

ყველაფერი ან არაფერი 
2014წელს

2013 წელს ხარ თა უმ რავ ლე სო ბას 

ბაზ რის ზრდის ეში ნო და: ძა ლი ან 

ბევ რი, ძა ლი ან სწრა ფად! ახ ლა რთუ-

ლი ა, ვი პო ვოთ სა ი მე დო პროგ ნო ზე ბის 

გამ კე თე ბე ლი ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე-

ბიც წელს, მო სა ლოდ ნე ლი კო რექ ცი ის 

გათ ვა ლის წი ნე ბით, 13%-ზე მეტ ზრდას 

იწი ნას წარ მეტყ ვე ლე ბენ. (შეიძლება 

მოხ დეს! შე იძ ლე ბა – არა!) მუდ მი ვად 

არა ვინ აკე თებს კო რექ ცი ის პროგ ნო ზი-

რე ბას და ეს არც არა ვის უც დი ა, ამი ტომ 

რის კის იგ ნო რი რე ბა ყო ველ თ ვის ჯო ბი ა. 

საუკეთესო შემ თხ ვე ვა ში, დათ ვე ბის 

ბაზ რის ნა წი ლობ რი ვი იგ ნო რი რე ბა 

შე საძ ლე ბე ლი ა, მაგ რამ კო რექ ცი ე ბის 

გა კე თე ბის ნაც ვ ლად სხვა რა მის კე თე ბა 

თქვენ ორ მაგ ზი ანს მო გა ყე ნებთ. ასე თი 

პე რი ო დი ა.

გარ და ამი სა, 2013 წელ მა კი დევ უფ რო 

და ღა ლა დათ ვ თა უმ რავ ლე სო ბა, ურ თუ-

ლე სი 2008 წლის შემ დეგ, რო ცა, მი უ ხე-

და ვად მა თი უსას რუ ლო მო წო დე ბე ბი სა, 

არ მოხ და წარ სუ ლის აჩ რ დი ლე ბის ახალ 

სა ში ნელ არ სე ბე ბად მა ტე რი ა ლი ზე ბა. 

ისი ნი გა ნიც დიდ ნენ სინ დ რომს  „ბი ჭი, 

რო მე ლიც ყვი რო და, მგე ლი!” და თქვენ 

ვერ იპო ვით იმ ადა მი ა ნებ ზე უფ რო სა-

ი მე დო პროგ ნო ზე ბის გამ კე თებ ლებს, 

რომ ლე ბიც წელს 6%-იან შემ ცი რე ბას 

ელო დე ბი ან. 

უკ ვე გვაქვს გა მოც დი ლე ბა, რომ  

19%–იანი ზრდა იწ ვევს ფა სე ბის და წე ვას, 

ამის მი ხედ ვით, ბა ზა რი ზრდას გა ნაგ რ-

ძობს, სა ვა რა უ დოდ, 20%-იანი მა ტე ბით, 

ან ოფი ცი ა ლუ რი კო რექ ცი ით 10%-ზე მე ტი 

შემ ცი რე ბით. ყვე ლა ფე რი, ან არა ფე რი 

და მა ხა სი ა თე ბე ლია თით ქ მის ყვე ლას-

თ ვის.

ვარ დ ნა შე იძ ლე ბა მოხ დეს, თუ გა მოჩ-

ნ დე ბა გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი დი დი, ცუ დი 

ძა ლა. აირი დეთ ეს და სი ურ პ რი ზე ბი აღ-

მას ვ ლის გზა ზე და გე ლო დე ბათ. ამ ჟა მად 

ასე ვფიქ რობ.

რით ვი ყა ვი და კა ვე ბუ ლი გა სულ 

წელს? FORBES-ის სტა ტის ტი კის დე პარ-

ტა მენ ტ მა გა მოთ ვა ლა, რომ 2013 წლის 

თორ მე ტი ჩე მი რუბ რი კი დან შერ ჩე ულ 

ყო ველ აქ ცი ა ზე მო ვი და თა ნა ბა რი თან ხა 

1%-ზე ნაკ ლე ბი საბ რო კე რო რის კით. 

ნა წი ლობ რივ ეს გა მომ დი ნა რე ობ და იქი-

დან, რომ ჩე მი არ ჩე ვა ნი იყო გლო ბა ლუ-

რი, რო დე საც აშ შ -ის აქ ცი ებ მა (the S&P 

500) უცხო უ რებს გა და ა ჭარ ბეს. FORBES-

ში 18-წლიანი მუ შა ო ბის პე რი ოდ ში ეს 

იყო ჩა მორ ჩე ნის მე ხუ თე წე ლი. ვი მე დოვ-

ნებ, რომ 2014 წელს ფორ მას და ვუბ რუნ-

დე ბი და, ჩე მი აზ რით, ამა ში ამ ხუ თი 

კომ პა ნი ის აქ ცი ე ბი და მეხ მა რე ბა.

ისე ჩანს, რომ ბიზ ნეს პ რე სა გა ურ კ-

ვევ ლო ბა ში ა, ეს პა ნურ ბან კებს კი საქ მე 

ცუ დად აქვთ. ეს პა ნე თის გა მოწ ვე ვა 

გახ ლავთ მა თი გა დაქ ცე ვა პი რო ბით 

ოლი გო პო ლი ა ში. BANCOSANTANDER
(SAN,9.3) ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლია  

32%-იანი ზრდით, რო გორც ეს გა სუ ლი 

წლის აპ რილ ში იყო რე კო მენ დე ბუ ლი და 

ასე ვე მას გა აჩ ნია უკან და სა ხე ვი სივ-

რ ცე. მი სი ყვე ლა სერ ვი სის სრუ ლი ალ-

ტერ ნა ტი ვა არ არ სე ბობს. მსოფ ლი ო ში 

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის გრძელ ვა დი-

ა ნი ზრდის მსგავ სად, ასე ვე მა ტუ ლობს 

Santander-ის გა ყიდ ვე ბი და შე მო სა ვა ლი. 

ეს ცხრა ჯერ უფ რო მე ტია 2014 წლის ჩემს 

გა ან გა რი შე ბულ შე მო სავ ლებ ზე, 2014 

წელს დი ვი დენ დე ბის სა ვა რა უ დო 7%-

იანი ზრდით.

დღე ი სათ ვის ყვე ლა ზე მოთხოვ ნილი 

აქ ცია – ის ხა სი ათ დე ბა სი ე ბის უმე ტე-

სო ბა ში რო გორც „საუკეთესო ბრენ დი“, 

„ყველაზე პა ტივ სა ცე მი“, „ყველაზე ინო ვა-

ცი უ რი“, „ყველაზე მე ტი ახა ლი პა ტენ ტის 

მქო ნე“ და ა. შ. – გახ ლავთ INTERNA
TIONALBUSINESSMACHINES(IBM,
189). წლე ბის მან ძილ ზე მე მის თ ვის 

რე კო მენ და ცია არ გა მი წე ვი ა. ეს კარ-

გი ა. ეს იყო მო დუ რი. ახ ლა დად გა ამის 

დრო. რა ტომ? ახ ლა მხო ლოდ იმას უნ და 

ელო დო, თუ რო დის გა და ა ჭარ ბებს ის 

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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მო ლო დი ნებს. IBM-ს ძა ლი ან ბევ რი რამ 

გა აჩ ნი ა, რა მაც შე იძ ლე ბა პო ზი ტი უ რად 

გა გაკ ვირ ვოთ (მაგალითად, კონ სულ ტა-

ცი ე ბი კი ბე რუ საფ რ თხო ე ბის თა ო ბა ზე), 

გან ს ხ ვა ვე ბით დღე ვან დე ლი ბაზ რის სა-

ში ნე ლი ხა რის ხის მქო ნე აქ ცი ე ბი სა გან, 

რომ ლე ბიც ცხრა ჯერ უფ რო მე ტია 2014 

წლის ჩემს გა ან გა რი შე ბულ შე მო სავ ლებ-

ზე, 2%-იანი დი ვი დენ დე ბის ზრდით.

კი დევ ერ თი ნა წი ლობ რივ ჩა მორ ჩე-

ნი ლი კომ პა ნი ა, რო მელ მაც მა ლე უნ და 

და იწყოს ზრდა, არის დი ვერ სი ფი ცი რე-

ბუ ლი სა მე დი ცი ნო პრო დუქ ცი ის მწარ-

მო ე ბე ლი ABBOTTLABORATORIES
(ABT,40). მას შე მო სა ვა ლი შე უმ ცირ და 

ანა ლო გი უ რი კომ პა ნი ის, AbbVie-ის, $80 

მი ლი არ დად სა ბაზ რო კა პი ტა ლი ზა ცი ის 

შემ დეგ (დასრულდა გა სულ წელს). მე 

მომ წონს Abbott-ის პრო დუქ ცი ის ფარ თო 

ხა ზი, გრან დი ო ზუ ლი კვლე ვე ბი, უოლ -  

ს ტ რი ტის იმი ჯის და ცინ ვა და გა რი გე-

ბის და დე ბის შემ დ გომ ახალ ბიზ ნეს ზე 

კონ ცენ ტ რი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. იგი 

ყი დის 2014 წლის თ ვის ჩემ მი ერ გა ან-

გა რი შე ბულ შე მო სა ვალ ზე 16-ჯერ უფ რო 

მეტს, ყო ველ წ ლი უ რი 2,2%-იანი დი ვი-

დენ დე ბის ზრდით.

მყა რი აქ ცი ა, რო მე ლიც კი დევ უფ რო 

უნ და გაძ ლი ერ დეს, არის SEAGATE
TECHNOLOGY(STX,61), – ერ თ -ერ თი, 

მეხ სი ე რე ბის ბა რა თე ბის შემ ქ მ ნე ლი ორი 

წამ ყ ვა ნი კომ პა ნი ი დან. ძა ლი ან ცნო ბი-

ლი კომ პა ნია Moore’s Law-ის მსგავ სად, 

რო მე ლიც თით ქ მის 50 წლის მან ძილ-

ზე იღებს უპ რე ცე დენ ტო შე მო სა ვალს 

ნა ხე ვარ გამ ტა რე ბის გა ყიდ ვე ბი დან, 

Kryder’s Law (სახელი და ერ ქ ვა ფი ზი კო-

სი სა და კომ პა ნი ის მთა ვა რი ტექ ნი კუ რი 

დი რექ ტო რის, Mark Kryder–ის პა ტივ სა-

ცე მად) ასე ვე სწრა ფად, ან კი დევ უფ რო 

სწრა ფად მოქ მე დებს. Seagate-ი იპყ რობს 

ძვი რად ღი რე ბუ ლი სა ქონ ლის ბა ზარს, 

მაგ რამ 2015 წლის ივ ნი სის შე მო სავ ლე-

ბით, ჩე მი გა ან გა რი შე ბით, მხო ლოდ მე ა-

თე ად გილ ზე ა, დი ვი დენ დე ბის 2,8%-იანი 

ზრდით.

ამე რი კელ თა ნა ხე ვა რი ვერ იტანს 

WALMARTSTORESს(WMT,77), ნა ხე-

ვარს ის უყ ვარს. ნე ბის მი ე რი ნა ხე ვა რი 

ჩემ თ ვის საკ მა ოდ დი დი ა. შემ დეგ მო დი ს 

უცხო უ რი ბაზ რე ბი, რომ ლებ საც ის ძი რი-

თა დად უყ ვართ. ელო დეთ შე მო სავ ლი სა 

და მო გე ბის ზო მი ერ ზრდას. ის შე თან ხ მ-

და 2,4% -ით დი ვი დენ დე ბის ზრდა ზე და 

50%-იან წლი ურ მო გე ბა ზე, რაც 13-ჯერ 

უფ რო მე ტია 2015 წლის იან ვ რის თ ვის ჩემ 

მი ერ ნა ვა რა უ დევ შე მო სა ვალ ზე. ფ
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„უბრალოდ,ჯანსაღისაჭმლის მომ ზა დე ბა მიყ ვარ-

და, საკ მა ოდ მშვი დი ცხოვ რე ბის სტი ლი მქონ და, მივ დევ დი 

სერ ფინგს და ძა ლი ან ინ ტენ სი უ რად ვი ყა ვი ჩაბ მუ ლი იოგა ში“, 

– ამ ბობს 30 წლის ერიკ ეთან სი. დაჭ მუჭ ნილ შავ მა ი სურ სა და 

ნაც რის ფერ ჯინ ს ში გა მოწყო ბი ლი ერი კი ჯამ ში ახ ლად დაჭ რილ 

ავო კა დოს ლი მონს აწუ რავს, შემ დეგ ხე ლით ცდი ლობს უკან გა-

და ი წი ოს თვა ლებ ზე ჩა მოყ რი ლი, მზის გან გა ხუ ნე ბუ ლი თმის კუ-

ლუ ლი, რო მელ საც წყნა რი ოკე ა ნის მა რი ლი ა ნი სურ ნე ლი ას დის. 

„ამან, – ამ ბობს ის და მი უ თი თებს თა ვის 26 წლის კომ პა ნი ონ ზე, 

ენი ლო ლეს ზე, – მარ თ ლაც დი დი რო ლი ითა მა შა იმა ში, რომ მე 

სა კუ თარ ძა ლებ ში დავ რ წ მუ ნე ბუ ლი ყა ვი და და მე ჯე რე ბი ნა, რომ 

ერთ მშვე ნი ერ დღეს ოჯა ხის უზ რუნ ველ ყო ფას შევ ძ ლებ დი“. ლო-

ლე სი იცი ნის: „არაააა, არა, ამა ზე ნუ ღარ ლა პა რა კობ“. 

ეს, ერ თი პა ტა რა, ლა მა ზი ამ ბა ვია იმის შე სა ხებ, თუ რო გორ 

შე ამ ხა ნაგ დ ნენ პი ჟო ნი სერ ფე რი, რო მე ლიც ამას თა ნა ვე თვით-

ნას წავ ლი მზა რე უ ლი იყო და იური დი უ ლი სას წავ ლებ ლი დან 

გა რიცხუ ლი სტუ დენ ტი, რო მე ლიც იოგას ინ ს ტ რუქ ტო რად გა დაქ-

ცე უ ლი ყო და რო გორ შექ მ ნეს ორ გა ნუ ლი წვე ნე ბის მწარ მო ე ბე-

ლი ყვე ლა ზე სწრა ფად ზრდა დი სა წარ მო. წე ლი წად - ნა ხე ვარ ზე 

ნაკ ლებ დრო ში, სან - დი ე გოს გა რე უ ბან ში, ბუჩ ქ ნა რით და ფა რულ 

მი და მო ში, სა ო ფი სე კომ პ ლექ ს ში გან ლა გე ბუ ლი მა თი კომ პა ნი-

ის, Suja Juice-ის მი ნი მა ლურ მა შე მო სა ვალ მა 18 მი ლი ონ დო ლარს 

მი აღ წია 2013 წელს, რო მე ლიც მი სი ოპე რი რე ბის 

პირ ვე ლი სრუ ლი წე ლი წა დი იყო. წელს სა წარ მო 

მზა დაა პრო დუქ ცი ის გა ყიდ ვით 50 მი ლი ო ნი დო-

ლა რის გა მო სა მუ შა ვებ ლად. „არა მგო ნი ა, ვინ მე 

ოდეს მე ვა რა უ დობ და, რომ ასეთ კარგ შე დეგს 

მი ვი ღებ დით“, – ამ ბობს ეთან სი. 

 „ანუ ყვე ლა ზე სა უ კე თე სოს“, – წარ მოთ ქ ვამს სა-

კონ ფე რენ ციო ოთახ ში მყო ფი მე ო რე დამ ს წ რე. ეს 

ჯეფ ჩერ ჩი ა, 52 წლის, ჰარ ვარ დის ბიზ ნეს ს კო ლის 

კურ ს დამ თავ რე ბუ ლი, კერ ძო სა აქ ციო კა პი ტა ლის ვე ტე რა ნი და 

2012 წლის მა ი სი დან Suja-ს გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი. მის გა-

რე შე ეს ყვე ლა ფე რი მხო ლოდ მა ღა ზი ა ში ნა ყი დი პრო დუქ ტე ბის 

სამ ზა რე უ ლო ში დამ ზა დე ბი სა და რამ დე ნი მე სა წუ რი აპა რა ტით 

წვე ნის გა მო წურ ვის პრო ცე სი და მრა ვალ ჯე რად ბოთ ლებ ში 

ჩა მოს ხ მუ ლი ქო ქო სის წვე ნი იქ ნე ბო და. Suja გახ ლავთ ამ ბა ვი 

ახალ გაზ რ და მე წარ მე ე ბი სა, რომ ლებ მაც კარ გი ინ ტუ ი ცი ის წყა-

ლო ბით, რამ დე ნი მე უფ რო სი თა ნამ შ რო მე ლი და ი ქი რა ვეს მათ 

მი ერ შექ მ ნი ლი სა წარ მოს თ ვის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის გა სა წე ვად. 

მი უ ხე და ვად ამი სა, ეს მა ინც ვე ლუ რი, ინ ს ტინ ქ ტე ბით ნა კარ-

ნა ხე ვი და ინ ს ტ რუქ ცი ე ბის გა რე შე ჩა ტა რე ბუ ლი მოგ ზა უ რო ბა 

აღ მოჩ ნ და. 

დღეს Suja აწარ მო ებს ხი ლის, ბოს ტ ნე უ ლი სა და ეგ ზო ტი კუ რი 

ამერიკის 
ყველაზე პერსპექტიული 

კომპანიები

სრულიად წვნიანი
ორმა ახალგაზრდა მეწარმემ, ორ უფროსი ასაკის 

პარტნიორთან ერთად და მათი ზედამხედველობით 
შექმნა ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად ზრდადი სასმელების 

მწარმოებელი კომპანია - Suja Juice-ი.

ავტორი: ჯეი. ჯეი. კოლაო
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კომ პო ნენ ტე ბის გან დამ ზა დე ბუ ლი წვე ნე ბის სამ ხაზს. სა ცა ლო 

ვაჭ რო ბის მა ღა ზი ებ ში ერ თი ბოთ ლი The Classic-ის მარ კის წვე ნი 

8,99 დო ლა რად იყი დე ბა; ექ ვ სი სხვა დას ხ ვა გე მოს მქო ნე ამ 

წვე ნე ბის ნაკ რებს (დიახ, თით ქ მის 54 დო ლა რად) შე უძ ლია ჩა ა-

ნაც ვ ლოს მთე ლი დღის კვე ბის რა ცი ო ნი გან ტ ვირ თ ვის დი ე ტი-

სას. ნაკ ლე ბად რა დი კა ლუ რი მარ კაა Elements-ი, რო მე ლიც ცხრა 

სხვა დას ხ ვა გე მოს გან შედ გე ბა და თი თო ე უ ლი 4,99 დო ლა რი 

ღირს; ეს უფ რო მსუ ბუ ქი სა უზ მე, ან და ნა მა ტი ა. მა ლე ახა ლი მარ-

კის გა მოს ვ ლა იგეგ მე ბა სა ხელ წო დე ბით Essentials-ი, რო მე ლიც 

მკვე ბა ვი ნივ თი ე რე ბე ბის შე და რე ბით მცი რე რა ო დე ნო ბით 

ხა სი ათ დე ბა და რომ ლის ერ თი ბოთ ლი 3,99 დო ლა რი ეღი რე ბა. 

ეთან სის თავ და პირ ველ მა რე ცეპ ტებ მა გრძე ლი გზა გა მო ი ა რა, 

სა ნამ იმ პრო დუქ ტე ბად იქ ცე ო და, რომ ლებ საც კომ პა ნია ამ ჟა-

მად აწარ მო ებს. 

სა შუ ა ლო სკო ლის უფ როს კლას ში მყოფ ეთანსს, გარ კ ვე უ ლი 

დრო ის გან მავ ლო ბა ში, სახ ლ ში ამე ცა დი ნებ დ ნენ. მან მხო ლოდ 

ორი წე ლი წა დი გაძ ლო Golden West-ის კო ლეჯ ში, სა ნამ ენ სი-

ნი ტას ში (კალიფორნია) უმი საკ ვე ბის რეს ტო რანს გახ ს ნი და, 

სა ხელ წო დე ბით Raw Food Guy („უმი კვე ბის ყმაწ ვი ლი“); მა შინ 

ეთან სი იქ ვე, სა წარ მოს მახ ლობ ლად მდე ბა რე პრო ფე სი ო ნა ლი 

სერ ფე რის სახ ლ ში ცხოვ რობ და. რო დე საც მის მა საქ მემ მარ ცხი 

გა ნი ცა და, ის ინ დო ნე ზი ა ში, კუნ ძულ ბა ლი ზე გა და იხ ვე წა, რა საც 

ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში წყნა რი ოკე ა ნის გარ შე მო ისეთ ად-

გი ლებ ში მოგ ზა უ რო ბა მოჰ ყ ვა, სა დაც სერ ფინ გის სპორ ტი იყო 

Suja-ს ერთ-ერთი დამფუძნებელი ენი ლოლესი
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გავ რ ცე ლე ბუ ლი, – ავ ს ტ რა ლი ა, ფი ჯი, ჰა ვა ის კუნ ძუ ლე ბი – რომ-

ლის დრო საც რეს ტორ ნებ ში უბ რა ლო მზა რე უ ლად და დამ ს ვე ნებ-

ლე ბის თ ვის კერ ძო შეფ - მ ზა რე უ ლად მუ შა ობ და. 

კა ლი ფორ ნი ა ში 2007 წელს დაბ რუნ და და გახ ს ნა რეს ტო-

რა ნი, სა ხელ წო დე ბით Blissfull-ი („ნეტარებით სავ სე“), ასე ვე 

კლი ენ ტე ბის თ ვის წვე ნის მი ტა ნის მომ სა ხუ რე ბა სან - დი ე გო ში. ის 

ექ ვ სი თვის შემ დეგ და ი ხუ რა. „საკმარისი კა პი ტა ლი არ გვქონ-

და“, – ამ ბობს ეთან სი. კი დევ ერთ მარცხს კვლავ კუნ ძულ ბა ლი ზე 

მოგ ზა უ რო ბა მოჰ ყ ვა და ისევ უკან, კა ლი ფორ ნი ა ში დაბ რუ ნე ბა. 

იოგას ცენ ტ რ ში, La Jolla-ში სი ა რუ ლის დროს გა იც ნო ლო ლე სი, 

მიმ ღებ ში მო მუ შა ვე რე გის ტ რა ტო რი, იოგას მას წავ ლე ბე ლი და 

სან - დი ე გოს სა უ ნი ვერ სი ტე ტო კო ლე ჯის სა მარ თ ლის ფა კულ ტე-

ტის სტუ დენ ტი. 

ფი ნიქ ს ში და ბა დე ბუ ლი ლო ლე სი ჩვე უ ლებ რი ვი ცხოვ რე ბის 

წესს მის დევ და, სწავ ლობ და ფი ლო სო ფი ას არი ზო ნის შტატ ში, 

მუ შა ობ და კო მერ ცი უ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის ფირ მა ში და და დი ო და 

სან - დი ე გო ში. წე ბოგ ვა რა თი და ა ვა დე ბულ მა (წებოგვარას გა და-

მუ შა ვე ბის უუნა რო ბა) გო გო ნამ ბავ შ ვო ბი დან და იწყო სახ ლ ში 

წვე ნე ბის გა მო წურ ვა სა კუ თა რი ორ გა ნიზ მის საკ ვე ბი და ნა მა-

ტე ბით გა სამ დიდ რებ ლად. ერთ დღეს, 2011 წლის მარ ტ ში, მან 

თვა ლი მოჰ კ რა ეთანსს, რო მე ლიც, სახ ლ ში დამ ზა დე ბუ ლი მწვა ნე 

წვე ნით ხელ ში, იოგას ცენ ტ რ ში შე დი ო და. 

მა ლე ახალ-

გაზ რ დებ მა 

საკ მა ოდ ცუ დად 

ორ გა ნი ზე ბუ ლი, 

სა კუ თა რი წარ-

მო ე ბის წვე ნე ბით 

ვაჭ რო ბის ბიზ-

ნე სი წა მო იწყეს. 

მა თი მომ ხ მა რებ-

ლე ბი იოგას სტუ-

დენ ტე ბი იყ ვ ნენ. 

ლო ლე სი ერ თი ხე ლის მოს მით არ ჩევ და იდე ა ლუ რი, საკ ვე ბი 

ნივ თი ე რე ბე ბით მდი და რი ნა რე ვის მო სამ ზა დებ ლად სა ჭი რო 

ინ გ რე დი ენ ტებს, ეთან სი კი იმა ზე იმ ტ ვ რევ და თავს, რო გორ 

მი ე ცა მათ თ ვის გემ რი ე ლი და პი კან ტუ რი გე მო ისე თი უც ნა უ რი 

ინ გ რე დი ენ ტე ბის და მა ტე ბით, რო გო რი ცაა ამე რი კუ ლი შა ვი კაკ-

ლის ნა ჭუ ჭი და ლა ვან და. Whole Foods-ში ისი ნი ქო ქო სის წყალს 

ყი დუ ლობ დ ნენ და შემ დეგ და ცა რი ე ლე ბულ ბოთ ლებ ში სა კუ თარ 

პრო დუქ ცი ას ას ხამ დ ნენ. მა ლე ათი თა ნამ შ რო მე ლი აიყ ვა ნეს, 

რომ ლე ბიც სა ა თობ რი ვი ანაზღა უ რე ბით მუ შა ობ დ ნენ; ისი ნი, 

ეთან სის ლა- ჯო ლას მახ ლობ ლად მდე ბა რე ზღვის პი რა ბუნ გა-

ლო დან, „იგლუს“ გა მაგ რი ლე ბელ კონ ტე ი ნე რებ ში ჩაწყო ბი ლი 

წვე ნის ბოთ ლე ბით ამა რა გებ დ ნენ მსურველებს. „მათ, გა და უ ჭარ-

ბებ ლად რომ ვთქვათ, მომ ხ მა რებ ლის თ ვის პირ და პირ სახ ლ ში 

მიჰ ქონ დათ პრო დუქ ტი და თვი თონ ვე აკუ რა ტუ ლად უწყობ დ ნენ 

ბოთ ლებს მა ცი ვარ ში, – გაკ ვირ ვე ბას ვერ მა ლავს ჩერ ჩი, – ამ 

დროს ალ ბათ უამ რავ კა ნონს არ ღ ვევ დ ნენ“. 

რეს ტორ ნი სა და ღა მის კლუ ბის მფლო ბე ლი ჯე იმს ბრე ნა ნი 

რომ არა, ეთან სი და ლო ლე სი, შე საძ ლო ა, არა სო დეს შეხ ვედ-

როდ ნენ ჩერჩს. და მა ინც შემ თხ ვე ვით მოხ და მა თი შეხ ვედ-

რა. 40 წლის ბრე ნა ნი, რო მელ საც ტალ ღო ვა ნი თმა უკან აქვს 

გა და წე უ ლი, უფ რო ნიუ–იორ კ - სი ტის მე ხან ძ რეს მო გა გო ნებთ, 

ვიდ რე ცი ვი წნე ხის მე თო დით დამ ზა დე ბუ ლი წვე ნე ბის დიდ 

მოყ ვა რულს. სწრა ფად მო ლა პა რა კე ნი უ ი ორ კე ლი მათ მგზნე-

ბა რე კლი ენ ტად მას შემ დეგ იქ ცა, რაც მის მა ფეხ მ ძი მე ცოლ მა 

და იწყო ამ წვე ნე ბის ყიდ ვა 2011 წლის შე მოდ გო მა ზე. მან მე უღ-

ლის გან გა ი გო, თუ რა ძვი რი იყო ეს წვე ნი და ძა ლი ან გა უკ ვირ და. 

„ცნობისმოყვარეობა მკლავ და, მა ინ ტე რე სებ და, რო გორ შე იძ-

ლე ბო და 11 დო ლა რი ღი რე ბუ ლი ყო სას მე ლი, რო მე ლიც ალ კო-

ჰოლს არ შე ი ცავ და“, – იხ სე ნებს ბრე ნა ნი. 

მან, ეთან სის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით, წვე ნე ბით ორ გა ნიზ მის 

წმენ დის ათ დღი ა ნი პრო ცე დუ რა ჩა ი ტა რა, შემ დეგ კი დევ 30 

დღის გან მავ ლო ბა ში წვე ნე ბის, რო გორც საკ ვე ბი და ნა მა ტე ბის, 

მი ღე ბა საჭ მელ თან ერ თად გა აგ რ ძე ლა. „ორ კვი რა ში მთლი ა ნად 

წა მო ვე გე ან კეს ზე, – ნაჩ ქა რე ვად და და უ ფიქ რებ ლად შეს რუ ლე-

ბულ სა მუ შა ო ზე დაკ ვირ ვე ბის შემ დეგ, ბრე ნან მა ახალ გაზ რ დებს 

დახ მა რე ბა შეს თა ვა ზა: „მე ვუთხა რი, თუ ოდეს მე რა მის გა კე თე-

ბა მო გინ დეთ, ძა ლი ან ბევ რი რე სურ სი გა მაჩ ნია ამი სათ ვის. მზა-

რე უ ლე ბი და სამ ზა რე უ ლო ე ბი, რა საც კი მო ი სურ ვებთ“. (ბრენანმა 

არც ისე დი დი ხნის წინ მი სი Enlightened Hospitality Group-ის 51% 

კომ პა ნია Hakkasan-ს მიჰ ყი და.) ეთან ს მა და ლო ლეს მა ერთ ყურ-

ში შე უშ ვეს და მე ო რი დან გა მო უშ ვეს ეს შე მო თა ვა ზე ბა, მაგ რამ 

ერ თი თვის შემ დეგ, გვი ან ღა მით, ბოთ ლე ბის წვე ნით ავ სე ბით 

გა დაღ ლილ მა პარ ტ ნი ო რებ მა, რომ ლე ბიც ძლივს ინაზღა უ რებ დ-

ნენ და ნა ხარჯს, ბრე ნა ნის წი ნა და დე ბა გა იხ სე ნეს. 

ბრე ნან მა გა აც ნო მათ ჩერ ჩი, ად გი ლობ რი ვი მე წარ მე და ბა ი - 

ა უ ტე ბის (კომპანიის ყიდ ვა და შემ დეგ მი სი გა ყიდ ვა) ოს ტა ტი; 

ორი ვეს, ბრე ნან სა და ჩერჩს, ინ ვეს ტი ცია ჰქონ და გან ხორ ცი ე-

ლე ბუ ლი Flank Marketing-ში, ციფ რულ მარ კე ტინ გულ სტარ ტაპ ში. 

კლივ ლენ დ ში და ბა დე ბულ მა და გაზ რ დილ მა ჩერჩმა, შრო მი-

თი კა რი ე რა Ernst & Young-ში ბუ ღალ ტ რად მუ შა ო ბით და იწყო, 

შემ დეგ მან ბიზ ნე სის მარ თ ვის დიპ ლო მიც აიღო ჰარ ვარ დის 

უნი ვერ სი ტეტ ში. ის 10 წე ლი მოღ ვა წე ობ და კლივ ლენ დის სამ-

რეწ ვე ლო ელექ ტ რო ნუ ლი აღ ჭურ ვი ლო ბის სა წარ მოს Erico-ს 

მაჩ ვე ნებ ლე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად. მი სი კუთ ვ ნი ლი აქ ცი ე ბის 

ღი რე ბუ ლე ბა 100 000 დო ლა რი დან რამ დე ნი მე მი ლი ონ დო ლა-

რამ დე გა ი ზარ და 1998 წელს, რო დე საც ის სა მუ შა ო დან წა ვი და.

მას დი დი სურ ვი ლი ჰქონ და, სა კუ თა რი შე ნა ძე ნი გა ე კე თე ბი-

ნა და ამ მიზ ნით იმა ვე წელს ლოს -ან ჯე ლეს ში გა ემ გ ზავ რა, სა დაც 

13 მი ლი ონ დო ლა რად Aztec Concrete Accessories-ი იყი და, რო-

მე ლიც ბე ტო ნის კონ ს ტ რუქ ცი ე ბის თ ვის პლას ტი კურ სა მაგ რებს 

ამ ზა დებ და. რო დე საც მან ეს კომ პა ნია 2000 წელს ინ ვეს ტო რებს 

მიჰ ყი და, სა წარ მო შვიდ ჯერ მეტ მო გე ბას იძ ლე ო და. 2006 წელს 

გა ყი და Lynx Grills-ის აქ ცი ე ბი. ამ პე რი ო დის თ ვის კომ პა ნი ის 

ამერიკის ყველაზე პერსპექტიული კომპანიები        suJA

ზუსტად კომპანიის 
შესამოწმებლად, 

FdA-მოსვლის წინ, 
მათ სასწრაფოდ 
შეღებეს კიბის 

უჯრედის კედლები და 
გააპრიალეს იატაკები.
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მო გე ბის სი დი დე რვა ჯერ უფ რო მა ღა ლი იყო თავ და პირ ველ მო-

ნა ცე მებ თან შე და რე ბით. ნაკ ლე ბი წარ მა ტე ბა ხვდა წი ლად სამ-

შე ნებ ლო პრო დუქ ტის მწარ მო ე ბელ კომ პა ნია Universal Building 

Projects-ს, რო მე ლიც მან 2006 წელს შე ი ძი ნა, ხო ლო ოთხი წლის 

შემ დეგ კომ პა ნია ბან კ რო ტად გა მოცხად და. 

თვი თა ღი ა რე ბუ ლი, შუა და სავ ლე თის „ძალზე მნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნი“ პერ სო ნა, ჩერ ჩი, და ე თან ხ მა კუ რა ტო რის რან გ ში ეთან ს თან 

შეხ ვედ რას, მაგ რამ წი ნას წარ გა აფ რ თხი ლა მე წარ მე ე ბი, რომ 

მა თი წვე ნი, შე იძ ლე ბა, არ მოს წო ნე ბო და. „გავსინჯე და გავ შეშ-

დი“, – იგო ნებს ჩერ ჩი. ეთან ს თან არ ც თუ დი დი ხნის ვაჭ რო ბის 

შემ დეგ თან ხ მო ბა შედ გა. ჩერ ჩ მა შე კითხ ვე ბი და ა ყა რა მას 

ბიზ ნე სის, მა თი ვებ გ ვერ დის ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი პა რო ლე ბის 

შე სა ხებ, ეთანსს კი თით ქოს ენა ჩა უ ვარ და ო, ხმას ვერ იღებ და. 

„მე და ენი საკ მა ოდ პა რა ნო ი დუ ლე ბი ვართ ამ სა კითხ ში“, – იხ სე-

ნებს ეთან სი. მა თი ში ში გა ქარ წყ ლ და, რო ცა შეხ ვედ რის შემ დეგ 

ჩერ ჩ მა მათ 1000 დო ლა რის შეკ ვე თა მის ცა. 

ამ ორი თა ო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის რე გუ ლა რულ მა შეხ ვედ-

რებ მა და სა უბ რებ მა ისი ნი ერ თ მა ნეთ თან და ა ახ ლო ვა. ჩერ ჩ მა 

გა დაწყ ვი ტა, უფ რო მე ტი გა ე კე თე ბი ნა მა თი კომ პა ნი ის თ ვის და 

მხო ლოდ კუ რა ტო რად არ დარ ჩე ნი ლი ყო. მი სი მე უღ ლე ეთან სი სა 

და მი სი პარ ტ ნი ო რის წვე ნე ბის დი დი გულ შე მატ კი ვა რი გახ და, 

რად გან ეს წვე ნე ბი არ თ რი ტის ტკი ვი ლე ბის დაძ ლე ვა ში ეხ მა რე-

ბო და ქალს. ჩერ ჩ მა და ბრე ნან მა გა დაწყ ვი ტეს თავ - თა ვი ან თი 

წი ლი ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა გა ე წი ათ საქ მის თ ვის, რაც ჯამ ში  

1,2 მი ლი ონ დო ლარს შე ად გენ და. მაგ რამ მთა ვა რი მა თი სა ფიქ-

რე ლი ბიზ ნე სის გა ფარ თო ე ბა იყო. 

ცი ვი წნე ხის ტექ ნო ლო გი ით დამ ზა დე ბუ ლი წვე ნი ძა ლი ან 

ფას დე ბა, რად გან არ იკარ გე ბა არც ერ თი მკვე ბა ვი ნივ თი ე რე ბა, 

ტრა დი ცი უ ლი ცხე ლი პას ტე რი ზა ცი ის პრო ცე სის გან გან ს ხ ვა ვე-

ბით, მაგ რამ იმის გა მო, რომ ის უმი ა, მი სი ვარ გი სო ბის ვა და 

მხო ლოდ 3-4 დღე ა. სწო რედ ეს იყო მი ზე ზი იმი სა, რომ ეთან ს სა 

და ლო ლესს არა სო დეს უც დი ათ მი სი გა ყიდ ვა დის ტ რი ბუ ტო-

რე ბის მეშ ვე ო ბით, რად გან ასეთ შემ თხ ვე ვა ში, პრო დუქ ტი უკ ვე 

ვა და გა სუ ლი იქ ნე ბო და. მაგ რამ ჩერ ჩ მა აღ მო ა ჩი ნა მა ღალ წ ნე ვი-

ა ნი გა და მუ შა ვე ბის მე თო დი (HPP), რო მელ საც მა თი კონ კუ რენ ტი 

ფირ მა BluePrint-ი იყე ნებ და წვე ნე ბის დამ ზა დე ბი სას, პა თო-

გე ნე ბის გა ნად გუ რე ბის მიზ ნით, მი სი გაცხე ლე ბის გა რე შე. HPP 

გა და მუ შა ვე ბის ტექ ნო ლო გია შემ დეგ ში მდგო მა რე ობს: წვე ნით 

სავ სე პლას ტი კუ რი ბოთ ლე ბი თავ ს დე ბა სპე ცი ა ლურ მე ქა ნიზ მ-

ში, სა დაც ისი ნი ექ ვემ დე ბა რე ბა ძლი ერ წყლის წნე ვას, რო მე-

ლიც ერთ კვად რა ტულ ინ ჩ ზე 87 ფუნტს შე ად გენს, რაც ხუთ ჯერ 

აღე მა ტე ბა ოკე ა ნის ფსკერ ზე მდე ბა რე ყვე ლა ზე ღრმა მა რი ა ნის 

ღრმულ ში არ სე ბულ წნე ვას. ეს კლავს მიკ რო ბებს, მაგ რამ საკ ვებ 

ნივ თი ე რე ბებს ცოცხალს ინა ხავს, და პრო დუქ ტის ვარ გი სო ბის 

ვა დას ათ ჯერ ზრდის. 

ეთანსს ში ში ჰქონ და, რომ ეს პრო ცე სი პრო დუქტს გე მოს და-

უ კარ გავ და. რო დე საც ლონ გ - ბიჩ ში, კა ლი ფორ ნი ა ში, რამ დე ნი მე 

ბოთ ლ ზე გა მოს ცა დეს HPP-ის მოქ მე დე ბა, ეთან სი დარ წ მუნ და, 

რომ გე მო იგი ვე დარ ჩა, მაგ რამ არ სჯე რო და, რომ ამ ბოთ ლებ მა 

სა ერ თოდ გა ი ა რეს გა და მუ შა ვე ბის პრო ცე სი. „ჯერაც არ შე მიმ-

ჩ ნე ვია რა ი მე გან ს ხ ვა ვე ბა“, – აღი ა რებს ის. გა ფარ თო ე ბის პერ-

ს პექ ტი ვის მქო ნე მო დე ლით შე ი ა რა ღე ბუ ლი ჩერ ჩი იმა ვე წლის ფ
ო
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მა ის ში კომ პა ნი ის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი გახ და. 

შემ დე გი სა ფე ხუ რი პრო დუქ ტის ხე ლა ხა ლი ბრენ დი რე ბა იყო. 

წვენს სა ხე ლი და ბოთ ლის ახა ლი დი ზა ი ნი სჭირ დე ბო და. ერ თი 

თვის უშე დე გო ძი ე ბის შემ დეგ, ერ თხე ლაც ეთან ს მა ად გი ლობ რი-

ვი ჯან სა ღი საკ ვე ბის მა ღა ზი ის ერ თ -ერთ ფარ დულ ში, ერთ ქალ-

ბა ტონ თან გა ა ბა სა უ ბა რი. ლა პა რაკ ში ქალ მა ახ სე ნა, რომ სუ ჯა 

ერ ქ ვა, რაც ჰინდიზე „ხანგრძლივ და ლა მაზ სი ცოცხ ლეს“ ნიშ ნავ-

და. ეთან სი გა ხა რე ბუ ლი გა მო ვი და მა ღა ზი ი დან; დი ზა ი ნე რულ მა 

ფირ მამ სწრა ფად და ამ ზა და იარ ლი ყი და ლო გო (რამდენიმე 

თვის შემ დეგ, სუ ჯა გა ო ცე ბუ ლი დარ ჩა, რო დე საც ერ თ -ერთ 

გა მო ფე ნა- ბაზ რო ბა ზე და ი ნა ხა, რო გორ ავ სებ და ეთან სი რო მე-

ლი ღაც უც ნო ბი წვე ნე ბის კომ პა ნი ის ჯი ხურს მი სი სა ხე ლის მქო ნე 

პრო დუქ ცი ით. სა მა გი ე როდ, ეთან სი ამ ბობს, რომ სუ ჯა სი ცოცხ-

ლის ბო ლომ დე უფა სოდ მი ი ღებს მის პრო დუქ ცი ას).

შემ დეგ ეტაპ ზე დის ტ რი ბუ ცი ის სა კითხი დგე ბო და. ჩერ ჩის 

კუთ ვ ნი ლი სტარ ტა პის, ბოთ ლებ ში ჩა მოს ხ მის კომ პა ნი ის Nika 

Water-ის წყა ლო ბით, რო მე ლიც სა კუ თარ მო გე ბას სწი რავს 

წყლის რე სურ სე ბის ინი ცი ა ტი ვებს გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში, ის 

ად გი ლობ რივ მყიდ ვე ლებს იც ნობ და Whole Foods-დან. „როგორც 

წე სი, ერ თ წუ თი ა ნი შეხ ვედ რის თ ვის ოთხი თვე გი წევს ლო დი ნი, 

ისიც, თუ ბედ მა გა გი ღი მა“, – ამ ბობს ის. მაგ რამ Presence Market-

ing -ში, რო მე ლიც ნა ტუ რა ლუ რი საკ ვე ბის ბრენ დებს მიჰ ყი დის 

სა ცა ლო მო ვაჭ რე ებს მთე ლი ქვეყ ნის მას შ ტა ბით, კომ პა ნი ის 

პრო დუქ ცი ის მი ერ შექ მ ნილ მა კარ გ მა რე პუ ტა ცი ამ დი დი რო ლი 

ითა მა შა. Presence Marketing-მა Suja-ს პრო დუქ ცი ის ნი მუ შე ბი 

კლი ენ ტებს და უ რი გა სამ ხ რეთ კა ლი ფორ ნი ის რე გი ონ ში. „ისინი 

გა ოგ ნე ბუ ლე ბი დარ ჩ ნენ“, – ამ ბობს ჩერ ჩი. აღ ფ რ თო ვა ნე ბულ მა 

Whole Foods-მა იმა ვე წლის სექ ტემ ბერ ში Suja-ს 2500 ბოთ ლი 

შე უკ ვე თა. 

ამ შეკ ვე თის შეს რუ ლე ბა იოლ ამო ცა ნას არ წარ მო ად გენ და. 

Suja-მ, დრო ე ბი თი სა წარ მოო ხა ზის თ ვის, მი ით ვი სა ბრე ნა ნის, 

სან - დი ე გოს ღა მის კლუ ბის მე სა მე სარ თულ ზე მდე ბა რე ყი ნუ ლის 

კა რა და. კომ პა ნი ის შე სა მოწ მებ ლად, FDA-ის მოს ვ ლამ დე ცო ტა 

ხნით ად რე, ბრე ნან მა სას წ რა ფოდ და ა ვა ლა თა ვი სი გუნ დის 

წევ რებს კი ბის უჯ რე დე ბის შე ღებ ვა და იატა კე ბის გაპ რი ა ლე ბა, 

შემ დეგ კი ინ ს პექ ტო რე ბი სა გულ და გუ ლოდ ორ გა ნი ზე ბუ ლი მარ-

შ რუ ტით გა უშ ვა სა წარ მოს და სათ ვა ლი ე რებ ლად. 

„ღამის კლუ ბე ბი არც ისე კარ გად გა მო ი ყუ რე ბი ან დღის სი-

ნათ ლე ზე“, – სიტყ ვა მოს წ რე ბუ ლად შე ნიშ ნავს ჩერ ჩი. სა ნამ ის 

და ლო ლე სი გა ყიდ ვებ სა და მარ კე ტინ გ ზე ზრუ ნავ დ ნენ, ეთან სი 

კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი იყო პრო დუქ ცი ის ბო ლო ვა დებ ზე, ის თა ვის 

ოჯახ თან და მე გობ რებ თან ერ თად დღე ში ასო ბით ბოთლს უტა-

რებ და გა და მუ შა ვე ბას ღა მის კლუ ბის გა რეთ. საქ მე იქამ დე მი ვი-

და, რომ ჩერ ჩ მა თვი თონ წა ი ღო ბოთ ლე ბი ლონ გ - ბიჩ ზე მდე ბა რე 

HPP-ის ქარ ხა ნა ში გა და სა მუ შა ვებ ლად და გზად ზე დამ ხედ ვე ლო-

ბას უწევ და მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნის სა შუ ა ლე ბით. 

მხო ლოდ მას შემ დეგ, რაც გუნ დ მა Whole Foods-ის მი ერ მი ცე-

მუ ლი შეკ ვე თის შეს რუ ლე ბა და ას რუ ლა, ჩერ ჩ მა აღ მო ა ჩი ნა, რომ 

Suja-ს იარ ლიყს არ ჰქონ და სპე ცი ა ლუ რი ლა ქი, რო მე ლიც მას 

HPP-ის ჰიდ რავ ლი კუ რი წნე ვის გან და ი ცავ და. Whole Foods-ის 

შეკ ვე თით დამ ზა დე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის მთე ლი პარ ტია ისე თი 

იარ ლი ყით იყო აღ ჭურ ვი ლი, რო მე ლიც თი თის ერ თი და ჭე რით 

იკაწ რე ბო და, მაგ რამ, სა ბედ ნი ე როდ, Whole Foods-ს არ შე უმ ჩ-

ნე ვია ეს და პრობ ლე მა ახალ შეკ ვე თას თან ერ თად გა და იჭ რა. 

ლო ლესს, რო მელ მაც წი ნა გა ზაფხულ ზე თა ვი და ა ნე ბა იური დი ულ 

ფა კულ ტეტ ზე სწავ ლას, მშობ ლებ თან ერ თი სიტყ ვაც არ წა მოს ც-

დე ნია თა ვი სი ახა ლი პრო ექ ტის შე სა ხებ, სა ნამ ბოთ ლე ბი Whole 

Foods-ის თა რო ებ ზე იდ გა. „არ ვა პი რებ დი მათ თ ვის იმის თქმას, 

რომ იური დი ულ ფა კულ ტეტ ზე სწავ ლას წვე ნის სა კე თებ ლად და-

ვა ნე ბე თა ვი“, – ამ ბობს ლო ლე სი. 

2012 წლის შე მოდ გო მა ზე სამ ხ რეთ კა ლი ფორ ნი ა ში Suja-მ  

45 მა ღა ზია გახ ს ნა. ისი ნი ხში რად მთელ პრო დუქ ცი ას რამ დე-

ნი მე დღე ში ყიდ დ ნენ. „ხალხს ეს აოგ ნებ და“, – ამ ბობს ეთან სი. 

მას შემ დეგ კომ პა ნია Whole Foods-თან ერ თად სა ერ თა შო რი სო 

ას პა რეზ ზე გა ვი და და ამ ჟა მად ყო ველ კვი რას 250 000 ბოთლს 

უშ ვებს სა სურ სა თო მა ღა ზი ე ბის თ ვის, ასე ვე Kroger-ის, Costco-სა 

და Safeway-თვის. გა სულ წელს გა ყი დუ ლი სა ქონ ლის და ახ ლო ე-

ბით ნა ხე ვა რი, 7,5 მი ლი ო ნი დო ლა რი, გა სულ კვარ ტალ ზე მო დის. 

კომ პა ნია ჯერ არ არის მო გე ბი ა ნი, მაგ რამ, მი სი გან ცხა დე ბით, 

მთლი ა ნი მო გე ბა 40%-დან 50%-მდეა. 

ჩერ ჩ მა 10 მი ლი ო ნი დო ლა რი, ან მი ახ ლო ე ბით ამ დე ნი, ად-

გი ლობ რი ვი ქარ ხ ნის მშე ნებ ლო ბა ში და ა ბან და, რო მე ლიც მა ლე 

და იწყებს დღე ში 200 000 ბოთ ლის წარ მო ე ბას; წელ ს ვე, ცო ტა 

მოგ ვი ა ნე ბით, ახა ლი ქარ ხა ნა გა იხ ს ნე ბა ფი ლა დელ ფი ა ში. 

კომ პა ნი ის კუთ ვ ნილ ორ გა ნულ ფერ მებ ში მოყ ვა ნი ლი ახა ლი 

ხი ლი და ქორ ფა ბოს ტ ნე უ ლი ხა ზის ერთ ბო ლო ში დაწყე ბუ ლი 

წარ მო ე ბის პრო ცესს გა დის და სულ რამ დე ნი მე სა ა თის შემ დეგ 

ხა ზის მე ო რე ბო ლო ში ბოთ ლებ ში ჩა მოს ხ მულ წვე ნად იქ ცე ვა. 

მზა რე უ ლე ბი, რომ ლე ბიც სწავ ლას Culinary Institute of America-

ში („ამერიკის კუ ლი ნა რუ ლი ინ ს ტი ტუ ტი“) გა დი ან, თი თო ე ულ 

პარ ტი ას სინ ჯა ვენ. ისი ნი ხში რად თვი თონ ვე წყვე ტენ პარ ტი ის 

წარ მო ე ბას გე მო სა და სურ ნე ლის შე სა მოწ მებ ლად. ამ თვე ში 

Suja სა კუ თარ HPP-ის და ნად გარს და ა მონ ტა ჟებს.

რო გორ უნ და გა და ი ხა დონ ამ ყვე ლაფ რის სა ფა სუ რი? 2012 

წლის მარ ტ ში სა წარ მოს ამუ შა ვე ბი დან ექ ვ სი თვის შემ დეგ, 

სექ ტემ ბ რის თვე ში, Suja-მ კი დევ ერ თი $2,5 - მი ლი ო ნი ა ნი და ფი-

ნან სე ბა მი ი ღო გა რე ინ ვეს ტო რე ბის გან. გა სუ ლი წლის ივ ლის ში 

ბულ დერ ბრან დ ს მა, Smart Balance-ის მე სა კუთ რემ, უხელ მ ძღ ვა-

ნე ლა $10-მილიონიან რა უნდს, ხო ლო დე კემ ბერ ში Suja-მ კი დევ 

17,5 მი ლი ო ნი დო ლა რი მი ი ღო Alliance Consumer Growth-გან, 

ნი უ -ი ორ კის კერ ძო სა აქ ციო ფირ მის გან, რა მაც კომ პა ნი ის ღი რე-

ბუ ლე ბა 150 მი ლი ონ დო ლარს გა უ ტო ლა. Suja-ს კვარ ტე ტი ამ ბობს, 

რომ კომ პა ნი ის აქ ცი ე ბის 50%-დან 60%-მდე მა ინც მათ ხელ შია 

და და ახ ლო ე ბით ოთხად იყო ფა. 

Suja აწარ მო ებს 20 სხვა დას ხ ვა ტი პის წვენს. მი სი თავ და პირ-

ვე ლი Classic-ის მარ კის გე მო შე ი ცავს Fuel-ს, რო მე ლიც მზად დე ბა 
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სტა ფი ლოს, ფორ თოხ ლის, ლი მო ნი სა და ყვი-

თე ლი კო ჭას გან; 12 Essential-ის მარ კის წვე ნი 

კი შედ გე ბა ნი ა ხუ რის, კიტ რის, კომ ბოს ტოს, 

წი თე ლი მხა ლი სა და ჩვე უ ლებ რი ვი კო ჭას გან. 

Elements-ის ცხრა ნა ირ სა ხე ო ბას შო რის, Whole 

Foods-თვის ექ ს კ ლუ ზი უ რად დამ ზა დე ბუ ლი ხა-

ზის სა ხელ წო დე ბაა – Mango Fuego, ანუ „მანგოს 

ცეცხ ლი“ (ვაშლი, ბა ნა ნი, მან გო, ბა ო ბა ბი, 

ჭო ტა, ჩი ლი, ლა ი მი, კა მუ- კა მუ, ასე ვე ამა ზო ნის 

ტყის ისე თი ხი ლი, რო გო რი ცაა ალუ ბა ლი) და 

Green Charge (ვაშლი, ანა ნა სი, ბა ნა ნი, მან გო, 

კი ვი, კომ ბოს ტო, ის პა ნა ხი, ჩი ის მარ ც ვ ლე ბი, 

სე ლის თეს ლი და სხვ.). Elements-ის ახა ლი ხა-

ზის და სამ ზა დებ ლად ნაკ ლე ბად ეგ ზო ტი კუ რი 

კომ პო ნენ ტე ბი გა მო ი ყე ნე ბა და გურ მა ნე ბის 

უფ რო ფარ თო წრის თ ვის არის გან კუთ ვ ნი ლი; 

სულ ცო ტა ხან ში მი სი შე ძე ნის შე საძ ლებ ლო ბა 

გექ ნე ბათ Safeway-სა და Costco-ს მა ღა ზი ა თა 

ქსელ ში.

ამ ჟა მად Suja წარ მო ად გენს მხო ლოდ ცი ვი 

წნე ხის ტექ ნო ლო გი ით და წუ რუ ლი წვე ნე ბის 

და მო უ კი დებ ლად მწარ მო ე ბელ მსხვილ კომ-

პა ნი ას. ანა ლო გი უ რად აწარ მო ე ბენ თა ვი-

ანთ პრო დუქ ცი ას მი სი ბევ რად უფ რო დი დი 

კონ კუ რენ ტე ბი, ისე თი ბრენ დე ბი, რო გო რი-

ცაა Starbucks-ის Evolution Fresh-ი და Hain 

Celestials-ის Blue-Print-ი, რომ ლე ბიც და ჟი ნე ბით 

უთ ვალ თ ვა ლე ბენ Suja-ს ყო ველ ნა ბიჯს.

 „ბედნიერი ვიქ ნე ბო დი, ჩვე ნი ფირ მა იმ 

კომ პა ნი ე ბის მე ოთხე დი მა ინც რომ იყოს“, – ამ-

ბობს ეთან სი.

კომ პა ნი ე ბის გა ფარ თო ე ბის (და ყიდ ვა- გა-

ყიდ ვის) დი დი გა მოც დი ლე ბის მქო ნე ჩერ ჩი, 

რო გორც ჩანს, ცო ტა სხვა ნა ი რად ფიქ რობს. 

ის და ჟი ნე ბით ამ ტ კი ცებს, რომ Suja-ს გა აჩ ნია 

პო ტენ ცი ა ლი, რომ გახ დეს მო მა ვა ლი Chobani 

– და მო უ კი დე ბე ლი სა კუთ რე ბა – ბერ ძ ნუ ლი 

იოგურ ტის ბრენ დი, რომ ლის გა ყიდ ვე ბით 

მი ღე ბულ მა შე მო სა ვალ მა გა სულ წელს 1 მი ლი-

არ დი დო ლა რი შე ად გი ნა. 

უნ და შე გახ სე ნოთ, რომ Suja-ს მსგავ სად, 

Chobani-იც Whole Foods-ის მიმ წო დე ბე ლი 

იყო, სა ნამ გა სულ წელს მო უ ლოდ ნე ლად არ 

შეწყ ვი ტა ეს საქ მი ა ნო ბა. გან ს ხ ვა ვე ბა იმა ში 

მდგო მა რე ობს, რომ Whole Foods-ზე მო დი ო და 

Chobani-ის სა ცა ლო გა ყიდ ვე ბის 0,5%-ზე ნაკ-

ლე ბი, მა შინ რო ცა Suja-ს ბიზ ნე სის 30% მას თან 

არის გა და ჯაჭ ვუ ლი. 

1. Fuhu 
2013 წლის შემოსავალი: 175 მილიონი დოლარი 
აწარმოებს საგანმანათლებლო დანიშნულების მქონე ანდროიდულ პლანშეტებს ბავშვებისთვის.  

2. AiRpush 
შემოსავალი: 98 მილიონი დოლარი 
სარეკლამო განცხადებებს აწვდის 120 000 მობილურ აპლიკაციას. 

3. sujA 
შემოსავალი: 18 მილიონი დოლარი 
აწარმოებს და ყიდის ორგანულ ცივი წნეხის წესით დამზადებულ წვენებს.  

4. EvOLEnt 
შემოსავალი: 40 მილიონი დოლარი 
ყიდის პროგრამულ უზრუნველყოფას და საკონსულტაციო 
მომსახურებას საავადმყოფოებისთვის. 

5. LEnDing cLuB 
შემოსავალი: 98 მილიონი დოლარი 
სთავაზობს სწორუფლებიანი სესხის პირობებს. 

6. smAshBuRgER 
შემოსავალი: 228 მილიონი დოლარი 
ყიდის ჰამბურგერებს ფასტ-ფუდის უსისტემო ქსელში. 

7. utEst 
შემოსავალი: 24,1 მილიონი დოლარი 
იყენებს 100 000 გამომცდელს, რომლებიც არასრულ სამუშაო დღეს მუშაობენ, აპლიკაციებში  
ვირუსების საპოვნელად.  

8. AnchORFREE 
შემოსავალი: 35 მილიონი დოლარი 
უზრუნველყოფს ვირტუალურ კერძო ქსელს უსაფრთხო ნავიგაციისთვის. 

9. yODLE 
შემოსავალი: 163 მილიონი დოლარი 
სთავაზობს ინტერნეტის მარკეტინგულ მომსახურებას მცირე ბიზნესის საწარმოებს. 

10. hiREvuE 
შემოსავალი: 9,3 მილიონი დოლარი 
მართავს სკრინინგისთვის, მოსამსახურეების დასაქირავებლად და გასაუბრების ჩასატარებლად  
გათვალისწინებულ ციფრულ პლატფორმას. 

11. OnDEck 
შემოსავალი: 65 მილიონი დოლარი 
იყენებს ინტერნეტის პროგრამულ უზრუნველყოფას მცირე ბიზნესისთვის სესხების უზრუნველსაყოფად. 

12. tA pAD 
შემოსავალი: 23 მილიონი დოლარი 
რეკლამის განმცხადებლებს საშუალებას აძლევს თვალყური ადევნონ მომხმარებლებს მათ კომპიუტერებში.  

პატარა, მაგრამ ელიტარული
ეს კერძო კომპანიები შერჩეულ იქნა, როგორც უდავო 
გამარჯვებულები სწრაფი ზრდისა და გამორჩეული 
მართვის გამო.
რედაქტორები: ჰოლი სლეიდი და ემილი ინვერსო

ბავშვების სივრცე: Fuhu-ს თანადამფუძნებელმა და პრეზიდენტმა რობ ფუჯიოკამ და 
გენერალურმა დირექტორმა ჯიმ მიტჩელმა ხელი მოაწერეს გარიგებას DreamWorks 
animation-თან.

        რეიტინგი
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13. isEnD 
შემოსავალი: 158,6 მილიონი დოლარი 
ეხმარება ემიგრანტებსა და სხვა ქვეყნების ყოფილ მოქალაქეებს ელექტრონული 
გადასახადების გადახდაში.  

14. cARDcAsh 
შემოსავალი: 55 მილიონი დოლარი  
ყიდულობს და შემდეგ ყიდის უსარგებლო სასაჩუქრე ბარათებს. 

15. thRiLList 
შემოსავალი: 83 მილიონი დოლარი 
სთავაზობს მომხმარებლებს ქალაქის გიდების მომსახურებას; JackThreads-ი ატარებს 
„ცხელ გაყიდვებს“ მოდის მიმდევარი მამაკაცებისთვის. 

16. mEnchiE’s 
შემოსავალი: 188 მილიონი დოლარი 
ამუშავებს გაყინული იოგურტების თვითმომსახურების მაღაზიების ქსელს.  

17. icRAckED 
შემოსავალი: 10 მილიონი დოლარი 
მართავს Apple-ის ფირმის მოწყობილობების შეკეთების პროფესიულ სახელოსნოებს.  

18. cOLLEctivE BiAs 
შემოსავალი: 15,6 მილიონი დოლარი 
სამსახურში აჰყავს შტატგარეშედ, მარკეტინგული კამპანიებისთვის მომუშავე 
ბლოგერები.  

19. cRAFtsy 
შემოსავალი: 23,1 მილიონი დოლარი 
მომხმარებლებს ინტერნეტში სთავაზობს ინტერაქტიურ ვიდეოგაკვეთილებს 
მოყვარულთათვის. 

20. yExt 
შემოსავალი: 33,4 მილიონი დოლარი 
კრებს და მართავს მონაცემებს ოფისში და არა ინტერნეტში მომუშავე 
კომპანიებისთვის 

21. WORk mARkEt 
შემოსავალი: 40 მილიონი დოლარი 
მომსახურებას უწევს კონტრაქტორებსა და შტატგარეშე მოსამსახურეებს, როგორც 
სამსახურების საბაზრო ადგილი. 

22. DELphix 
შემოსავალი: 15 მილიონი დოლარი 
კომპანიებს ეხმარება მონაცემების სწრაფად და ეფექტიანად მოპოვებაში.  

23. OnEsOuRcE viRtuAL 
შემოსავალი: 37 მილიონი დოლარი 
ისეთი ფუნქციების მმართველია, როგორიცაა ადამიანური რესურსები და ფინანსური 
მომსახურება.  

24. 24hR hOmEcARE 
შემოსავალი: 29,2 მილიონი დოლარი 
ხანშიშესულ ადამიანებს სახლში დამხმარე პერსონალით უზრუნველყოფს. 

25. ApARtmEntList 
შემოსავალი: 18,1 მილიონი დოლარი 
სახლების დამქირავებლებისთვის ციფრულ პლატფორმას მართავს.  

26. vmtuRBO 
შემოსავალი: 12,5 მილიონი დოლარი 
ყიდის მონიტორინგის პროგრამულ უზრუნველყოფას საინფორმაციო ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტებისთვის.  

27. WEDDingWiRE 
შემოსავალი: 34,1 მილიონი დოლარი 
ეხმარება დანიშნულებს ქორწილისთვის მომსახურე პერსონალის დაქირავებაში. 

28. cAREcLOuD 
შემოსავალი: 10,5 მილიონი დოლარი 
ინტერნეტის პროგრამულ უზრუნველყოფას სთავაზობს ექიმებს სამედიცინო პრაქტიკის 
განსახორციელებლად.  

29. smuLE 
შემოსავალი: 21 მილიონი დოლარი 
ქმნის მუსიკალურ აპლიკაციებს მობილური ტელეფონებისა და ტაბლეტებისთვის.  

30. BiLLups WORLDWiDE 
შემოსავალი: 102 მილიონი დოლარი 
უზრუნველყოფს კვლევებსა და შეძენას ბილბორდებისა და ტაქსის რეკლამისთვის.  

31. BLuEkAi 

შემოსავალი: 64 მილიონი დოლარი 
მართავს ინტერნეტის მონაცემთა მართვის პლატფორმას მყიდველებისთვის.  

32. piRch 
შემოსავალი: 57,8 მილიონი დოლარი 
ყიდის ელიტურ სამზარეულოებს, აბაზანებსა და სხვა პროდუქტებს. 
 
33. sEvOnE 
შემოსავალი: 39,5 მილიონი დოლარი 
ეხმარება კომპანიებს მონიტორინგსა და ქსელური პრობლემების თავიდან აცილებაში.  

34. mAgnEt 360 
შემოსავალი: 25,5 მილიონი დოლარი 
აყენებს Salesforce.com-ის სისტემებს. 

35. shOpkick 
შემოსავალი: 26 მილიონი დოლარი 
უზრუნველყოფს სავაჭრო გარიგებებს იმავე ადგილმდებარეობაზე დაფუძნებული 
აპლიკაციების მეშვეობით. 

36. phunWA RE 
შემოსავალი: 22 მილიონი დოლარი 
ქმნის მობილურ აპლიკაციებსა და ანალიზებს ბრენდებისთვის.  

37. kABBAgE 
შემოსავალი: 16,8 მილიონი დოლარი 
უზრუნველყოფს მცირე ბიზნესის დაფინანსებას. 

38. pk4 mEDiA 
შემოსავალი: 7,1 მილიონი დოლარი 
უზრუნველყოფს სარეკლამო განცხადებებისა და ვიდეოს გავრცელებას სხვადასხვა 
პლატფორმაზე.  

39. intERsEct Ent 
შემოსავალი: 17,8 მილიონი დოლარი 
ქმნის სტეროიდების გამომყოფ იმპლანტანტს ქრონიკული სინუსიტისთვის. 

40. RitAni 
შემოსავალი: 13 მილიონი დოლარი 
ინტერნეტში ნიშნობისა და საქორწინო ბეჭდების დიზაინის შექმნის საშუალებას 
იძლევა.  

41. thERApEARL 
შემოსავალი: 9,5 მილიონი დოლარი 
ქმნის მოქნილ, ცხელი და ცივი თერაპიის პაკეტებს.  

42. cpx i 
შემოსავალი: 111,4 მილიონი დოლარი 
მართავს სხვადასხვა ციფრულ სარეკლამო კომპანიას.  

43. ORiBE 
შემოსავალი: 26,3 მილიონი დოლარი 
ყიდის ძვირად ღირებულ თმის მოვლის საშუალებებს.  

44. cODE42 
შემოსავალი: 40 მილიონი დოლარი 
ქმნის ქლაუდზე დაფუძნებულ სარეზერვო სისტემებს.  

45. ZEtA intERAc tivE 
შემოსავალი: 112,3 მილიონი დოლარი 
ახორციელებს პოტენციური მყიდველების მითითებას მონაცემებისა და ელექტრული 
ფოსტის მარკეტინგის საშუალებით. 

46. pEtpLAn 
შემოსავალი: 53 მილიონი დოლარი 
უზრუნველყოფს ჯანმრთელობის დაზღვევას ძაღლებისა და კატებისთვის.  

47. DstiLLERy 
შემოსავალი: 50 მილიონი დოლარი 
ეხმარება ბრენდებს ციფრული მომხმარებლების მიზანში ამოღებაში.  

48. sOLvE mEDiA 
შემოსავალი: 13 მილიონი დოლარი 
CAPTCHA-ებს სარეკლამო შესაძლებლობად აქცევს.  

49. Big Ass FAns 
შემოსავალი: 115 მილიონი დოლარი 
ქმნის სამრეწველო, სასოფლო-სამეურნეო და სახლების ვენტილატორების დიზაინს. 

50. jOBvitE 
შემოსავალი: 15 მილიონი დოლარი 
ონლაინ ვიდეოგასაუბრებასა და მოსამსახურეების დაქირავების პლატფორმას 
სთავაზობს მომხმარებლებს.

ამერიკის ყველაზე პერსპექტიული კომპანიები        რეიტინგი
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ამერიკის ყველაზე პერსპექტიული კომპანიები

მისიმოკრძალებული,
აგურითა და თი ხის ფი ლე-

ბით მო პირ კე თე ბუ ლი, National 

Avenue-ზე გან ლა გე ბუ ლი სა თა-

ვო ოფი სი დან გა მომ დი ნა რე, 

ვერ მიხ ვ დე ბო დით, მაგ რამ 

კა ლი ფორ ნი ის მა უნ ტინ - ვი უ ში 

არ სე ბუ ლი მი სი ბევ რი, უფ რო 

მსხვი ლი მე ზობ ლის მსგავ სად, 

AnchorFree-ს მი ზა ნი სამ ყა როს 

შეც ვ ლა ა. არა უმ ს ხ ვი ლეს სა-

ძი ე ბო სის ტე მად (და რეკ ლა-

მის მან ქა ნად), ან პლა ნე ტა ზე 

ყვე ლა ზე უზარ მა ზარ პრო ფე სი-

ულ ქსე ლად გა დაქ ცე ვის გზით, 

არა მედ იმით, რომ სა შუ ა ლე ბას 

გაძ ლევთ, ანო ნი მუ რად და ათ-

ვა ლი ე როთ ინ ტერ ნე ტი – და 

გი ცავთ ბო რო ტი გან ზ რახ ვის 

მქო ნე ჰა კე რე ბის გან, მთავ რო-

ბის გან, რო მე ლიც ცდი ლობს 

მო ი პა როს თქვე ნი პი რა დი 

მო ნა ცე მე ბი, ან ჩვე უ ლებ რი ვი 

ცნო ბის მოყ ვა რე ე ბის გა ნაც კი 

იმით, რომ გთა ვა ზობთ ეგ რეთ 

წო დე ბუ ლი აქ ტი ვო ბის და შიფ-

ვ რას ნე ბის მი ე რი მომ ხ მა რებ-

ლის თ ვის, ვინც ქსელ ში შე დის. 

„ისევე, რო გორც ან ტი ვი რუ სი 

იცავს თქვენს კომ პი უ ტერს, 

ჩვენ ვი ცავთ ყვე ლა ფერს, 

რა საც თქვენ აკე თებთ ონ ლა-

ინ რე ჟიმ ში, – ამ ბობს დე ვიდ 

გო რო დი ან ს კი, 31 წლის თა ნა-

და მა არ სე ბე ლი და გენ დი რექ-

ტო რი. – ჩვენ გვინ დო და, რომ 

მსოფ ლიო უკე თე სი ად გი ლი 

გამ ხ და რი ყო“. 

მსოფ ლი ოს გა უმ ჯო ბე სე ბა 

შე იძ ლე ბა საკ მა ოდ კარ გი ბიზ-

ნე სი აღ მოჩ ნ დეს. AnchorFree-ს 

მხარს უჭე რენ დი სი დენ ტუ რი 

მოძ რა ო ბე ბი ახ ლო აღ მო-

სავ ლეთ ში, ტა ი ლან დ სა და 

თურ ქეთ ში. მან ასე ვე მო ი-

პო ვა ფა ნე ბი აშ შ - ში, ეროვ ნუ-

ლი უშიშ რო ე ბის სა ა გენ ტოს, 

Google-ისა და Facebook-ის 

საიდუმლო ცხოვრება
AnchorFree საშუალებას გაძლევთ შეხვიდეთ ინტერნეტში 
ანონიმურად – ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ დროს.  
ეს შესანიშნავია კონფიდენციალურობისთვის, მაგრამ,  
ეს გაუთავებელი რეკლამები!
ავტორი: კერსტენ სტროსი

„ეს ფასიანი Wi-Fi უნდა 
მომკვდარიყო“, - კომპანიის 

თანადამაარსებელი დევიდ 
გოროდიანსკი.
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ამერიკის ყველაზე პერსპექტიული კომპანიები     AnCHorFree

მო ნა ცე მე ბის და უ ღა ლა ვი შემ გ რო ვებ ლე ბის მი ერ თვალ ყუ-

რის დევ ნე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის ფონ ზე. 

კომ პა ნი ის ვირ ტუ ა ლუ რი კერ ძო ქსე ლის აპ ლი კა ცია Hotspot 

Shield-ი, 2007 წლის ბო ლო დან დაწყე ბუ ლი, 200-მილიონჯერ 

იქ ნა გად მოტ ვირ თუ ლი; ამის გარ და, ყო ველ დღი უ რად 250 000 

ადა მი ა ნი ხელ მო წე რას აფორ მებს. 30% შე მო სავ ლი ა ნო ბის კო-

ე ფი ცი ენ ტით (წმინდა შე მო სავ ლით), AnchorFree-მ გა სულ წელს 

$35 მი ლი ო ნი მო ი პო ვა, 2012 წელს მი ღე ბუ ლი $25 მი ლი ო ნის გან 

გან ს ხ ვა ვე ბით. შე მო სავ ლის ნა ხე ვა რი მო დის თით ქ მის უწყ-

ვე ტი სა რეკ ლა მო ჩა ნარ თე ბი დან (pop-up რეკ ლა მე ბი დან) და 

ფა სი ა ნი კონ ტენ ტი დან; და ნარ ჩე ნი კი მი სი ბა ზი დან, რო მე ლიც 

25 მი ლი ო ნი ყო ველ თ ვი უ რი ხელ მომ წე რის გან შედ გე ბა. ხელ-

მომ წე რე ბი $30-ს იხ დი ან წე ლი წად ში მი სი Elite (რეკლამების 

გა რე შე და უფ რო სწრა ფი) მომ სა ხუ რე ბის თ ვის. 

გო რო დი ან ს კი სა და კომპანიის თა ნა და მა არ სე ბელს, იუჯინ 

მა ლობ როდ ს კის (ასევე 31 წლის) გარ კ ვე უ ლი დრო დას ჭირ-

დათ თა ვი ან თი ყუ რადღე ბის ცენ ტ რის მო სა პო ვებ ლად. ორი ვე 

მათ გა ნი დაშ ლი ლი საბ ჭო თა კავ ში რი დან სი ლი კო ნის ველ ში 

ემიგ რი რე ბუ ლი კომ პი უ ტე რუ ლი ინ ჟინ რე ბის შვი ლი ა. ისი ნი, პა-

ლო -ალ ტოს სი ნა გო გა ში შეხ ვ დ ნენ ერ თ მა ნეთს 18 წლის წინ და 

მას შემ დეგ აღარც და შო რე ბუ ლან. გო რო დი ან ს კიმ, ექ ს ცენ ტ-

რი ულ მა, სწრა ფად მო ლა პა რა კე მოს კო ველ მა და მა ლობ როდ-

ს კიმ, ლიტ ვა ში და ბა დე ბულ მა, აუჩ ქა რე ბელ მა ტექ ნი კოს მა თა-

ვი სი პირ ვე ლი სა წარ მო 2002 წელს შექ მ ნეს. ეს იყო Intelligent 

Buying-ი, - ქსე ლუ რი აღ ჭურ ვი ლო ბის გა ყიდ ვის პლატ ფორ მა, 

რომ ლის შე მო სა ვალ მაც $1 მი ლი ონს მი აღ წი ა. 

ამ წყვილს უფ რო მა ღა ლი მიზ ნე ბი ჰქონ და. სა ნამ ბიზ ნესს 

აწარ მო ებ დ ნენ და კო ლეჯ-

ში სწავ ლობ დ ნენ, ისი ნი 

კა ფე ებ ში ხვდე ბოდ ნენ 

ერ თ მა ნეთს და უკ მა ყო-

ფი ლე ბას გა მო ხა ტავ დ ნენ. 

„ეს ფა სი ა ნი Wi-Fi უნ და 

მოკ ვ დეს, – იხ სე ნებს გო-

რო დი ან ს კი თა ვის აზ რებს. 

– ის უნ და იყოს უფა სო და 

ის უნ და იყოს უსაფ რ თხო“. 

რა ტომ არ უნ და უზ რუნ ველ-

ყონ ასე თი მომ სა ხუ რე ბა 

და მათ ქსელ ში ხილ ვა დო-

ბის თ ვის რეკ ლა მის შემ კ-

ვე თებს გა და ახ დე ვი ნონ, 

და ფა რონ ინ ფ რას ტ რუქ ტუ-

რის ხარ ჯე ბი და და ი-

ტო ვონ პა ტა რა მო გე ბა? 

AnchorFree სცე ნა ზე 2005 

წელს გა მო ვი და. 

კლა სი კუ რი სა მე წარ-

მეო ფორ მით, მათ სრუ ლად და ცა ლეს თა ვი ან თი საკ რე დი ტო 

ბა რა თე ბი, და ხარ ჯეს რა და ახ ლო ე ბით $50 000 Wi-Fi ან ტე-

ნე ბის და ფი ნან სე ბა ზე პა ლო -ალ ტოს ცენ ტ რ სა და სან - ფ რან-

ცის კო ში. ამ ღო ნის ძი ე ბამ რამ დე ნი მე ათა სი მომ ხ მა რე ბე ლი 

მო ი ზი და და სან - ფ რან ცის კოს მა შინ დე ლი მე რის, გე ვინ ნი უ-

სო მის ყუ რადღე ბაც მი იპყ რო. მან მო იწ ვია გო რო დი ან ს კი მის 

ტექ ნი კურ საბ ჭოს თან კონ სულ ტა ცი ის თ ვის, რო მელ შიც შე დი-

ოდ ნენ Craigslist-ის და მა არ სე ბე ლი კრე იგ ნი უ მარ კი და Google-

ის ხალ ხი. და მა არ სებ ლე ბი შეხ ვ დ ნენ MCI Communications-ის 

ყო ფილ გენ დი რექ ტორ ბერტ რო ბერტსს, რო მელ მაც და არ წ მუ ნა 

და ლა სის კომ პა ნია RENN Capital-ი, 2006 წელს $6-მილიონიანი 

A სე რი ის რა უნ დი გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნა. 

შე სა ნიშ ნა ვი იდე ა ა, მაგ რამ ფუ ლი ცო ტა ა. „შენახვისა და 

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის ხარ ჯე ბი უბ რა ლოდ ვერ გა მო ი მუ შა ვებს 

საკ მა რის შე მო სა ვალს თა ვი სი თა ვის ანაზღა უ რე ბის თ ვის, – 

გან მარ ტავს მა ლობ როდ ს კი, – ამი ტომ ჩვენ და ვიწყეთ იმა ზე 

ფიქ რი, თუ რა სა ხის პრო დუქ ტი შეძ ლებ და ამას“. 

AnchorFree-მ თა ვი დან მო ი შო რა ყვე ლა ფე რი Hotspot 

Shield-ის გარ და. აი, რო გორ მუ შა ობს ის: რო დე საც თქვენ 

გად მოტ ვირ თავთ და გა ა აქ ტი უ რებთ ამ პროგ რა მას მა გი დის 

კომ პი უ ტერ ზე, პლან შეტ ზე ან მო ბი ლურ ზე, თქვენ შე დი ხართ 

კომ პა ნი ის სა ი ტებ ზე აშ შ - ში, ნი დერ ლან დებ ში, გერ მა ნი ა ში, 

შვე ი ცა რი ა სა და იაპო ნი ა ში გან ლა გე ბუ ლი სერ ვე რე ბის მეშ ვე-

ო ბით. ისი ნი შლი ან ნე ბის მი ერ ინ ფორ მა ცი ას (IP მი სა მარ თე-

ბის ჩათ ვ ლით), რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც შე საძ ლე ბე ლია თქვე ნი 

ად გილ მ დე ბა რე ო ბის ან პი რა დო ბის დად გე ნა. სის ტე მი დან გა-

მოს ვ ლის შემ დეგ თქვე ნი მო ნა ცე მე ბი იშ ლე ბა. უფა სო გად მოტ- ფ
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ვირ თ ვა ძა ლი ან პო პუ ლა რუ ლი გახ და. „ჩვენ გვი წევ და ახა ლი 

სერ ვე რე ბის და მა ტე ბა მარ თ ლაც ყო ველ ორ დღე ში ერ თხელ, 

რად გან ისი ნი მე ტის მე ტად გა დავ სე ბუ ლი გვხვდე ბო და“, – იხ-

სე ნებს მა ლობ როდ ს კი. 

შემ ცი რე ბუ ლი კომ პა ნია პო პუ ლა რუ ლო ბას იკ რებს ყო ველ-

თ ვის, რო დე საც რეპ რე სი უ ლი რე ჟი მე ბი ზო მებს ამ კაც რე ბენ. 

2010 წელს, ჩი ნე თის ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ სა ი ტის დაბ ლოკ-

ვის შემ დეგ, AnchorFree-მ შე მოვ ლი თი გზა შე არ ჩი ა: მან მთელ 

თა ვის მომ ხ მა რე ბელ თა ბა ზას გა უგ ზავ ნა ელექ ტ რო ნუ ლი წე-

რი ლე ბი ბმუ ლე ბით, Hotspot Shield-ის, Mac-ისა და Windows-ის 

ვერ სი ე ბის გად მო სა წე რად; იმის გა მო, რომ ინ ტერ ნე ტის მომ-

ხ მა რებ ლე ბი გო რო დი ან ს კის სერ ვე რე ბით სარ გებ ლობ დ ნენ, 

მათ შეძ ლეს ცენ ზო რე ბის თ ვის თა ვის არი დე ბა. „ეს დაგ ვეხ მა-

რა ტრე ფი კის გა ოთხ მა გე ბა ში“, – ამ ბობს ის. 

2011 წლის არა ბუ ლი გა ზაფხუ ლის პე რი ოდ ში, რო დე-

საც მთავ რო ბებ მა გა თი შეს ისე თი სა ი ტე ბი, რო გო რი ცაა 

Facebook-ი, YouTube-ი და Twitter-ი, პრო ტეს ტის მომ ხ რე ე ბი 

Hotspot Shield-ს მი აწყ დ ნენ. იმ იან ვ რის თვე ში, რო დე საც ბრბო 

ტაჰ რი რის მო ე დან ზე ეგ ვიპ ტის პრე ზი დენ ტის, ჰოს ნი მუ ბა რა-

ქის, გა ძე ვე ბას ცდი ლობ და, Hotspot Shield-ის გად მოტ ვირ თ ვე-

ბი გა ათ მაგ და – ერთ ღა მე ში 1 მი ლი ო ნამ დე. „ჩვენ ერ თა დერ თი 

გზა ვი ყა ვით სო ცი ა ლუ რი მე დი ის წვდო მის თ ვის, კავ ში რი სა და 

გა ზი ა რე ბის თ ვის“, – ამ ბობს გო რო დი ან ს კი. გა სულ წელს, რო-

დე საც თურ ქე თის პრე მი ერ - მი ნის ტ რი რე ჯეფ თა იფ ერ დო ღა ნი 

იმუქ რე ბო და სტამ ბულ ში პარ კის გა ნად გუ რე ბით, ათა სო ბით 

ადა მი ან მა აღ მო ა ჩი ნა AnchorFree-ს თავ და საძ ვ რო მი, რი თაც 

მომ ხ მა რე ბელ თა ბა ზა 1000%-ით გა ზარ და ქვეყ ნის მას შ ტა ბით. 

თქვენ შე იძ ლე ბა იფიქ როთ, რომ ორი ყო ფი ლი საბ ჭო თა 

და მა არ სე ბე ლი შთა გო ნე ბუ ლი იყო ლე გენ და რუ ლი დი სი დენ ტე-

ბით, ან დ რეი სა ხა რო ვით და ნა თან შა რან ს კით. გო რო დი ან ს კი, 

ერთ დროს Forbes.com-ის მა სა ლე ბის ავ ტო რი, თავს აქ ნევს. 

„ჩვენ ძი რი თა დად აქ გა ვი ზარ დეთ“. ის იხ სე ნებს თა ვის ბა ბუ ას 

მა მის მხრი დან, აარონ ლე ო ნიდს, წი თე ლი არ მი ის დაზ ვერ-

ვის ფო ტოგ რაფს მე ო რე მსოფ ლიო ომის დროს, რო მე ლიც მას 

ეუბ ნე ბო და ხოლ მე: „არ შე ჩერ დე მხო ლოდ იმი ტომ, რომ შენ 

წინ კე დე ლი ან კა რი ა. გა ნაგ რ ძე გზა!“ არა ბუ ლი გა ზაფხუ ლის 

აჯან ყე ბებ მა, რო გო რი იმე დის გა მაც რუ ე ბე ლი არ უნ და აღ მო-

ჩე ნი ლი ყო, ნათ ლად გა მო ხა ტა AnchorFree-ს მი სი ა. გო რო დი ან-

ს კი ამ ბობს: „ჩვენ გვინ დო და ბიზ ნე სი, რო მელ საც ფი ნან სუ რი 

სუ ლის მა გივ რად რე ა ლუ რი სო ცი ა ლუ რი მი სია ექ ნე ბო და“. 

სიმ დიდ რის მო პო ვე ბა ხან და ხან ეწი ნა აღ მ დე გე ბა ამ უფ რო 

მა ღალ მი ზანს. ად ვი ლად ხელ მი საწ ვ დომ კო მუ ნი კა ცი ა სა და 

ინ ტერ ნე ტის დათ ვა ლი ე რე ბას თა ვი სი ფა სი აქვს – უზარ მა ზა რი 

რა ო დე ნო ბის უწყ ვე ტი რეკ ლა მა, რომ ლე ბიც ქსელ ში ქინ ქ ლე ბი-

ვით დაგ ყ ვე ბა. ზო გი ერ თი მათ გა ნი წარ მო ად გენს პუბ ლი კა ტო-

რე ბის კონ ტენ ტის ანონ სებს; AnchorFree ავ რ ცე ლებს კონ-

ტენტს ისე თი გა მომ ცემ ლო ბე ბის თ ვის, რო გო რი ცაა AP, UPI, PC 

World-ი, Mac World-ი, National Geographic-ი და News Distribution 

Network-ი, რომ ლე ბიც მომ სა ხუ რე ბის სა ფა სურს იხ დი ან. ბევ რი 

რეკ ლა მა მო მა ბეზ რე ბე ლი და შემ თხ ვე ვი თია – გხვდე ბათ გაც-

ნო ბის სერ ვი სის რეკ ლა მა, რო დე საც, ვთქვათ, შე სუ ლი ხართ 

მუ სი კა ლუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის სა იტ ზე, რო მელ საც ემ სა ხუ რე ბა 

Google-ის, Yahoo-ს ან AOL-ის სა რეკ ლა მო ქსე ლი. გო რო დი-

ან ს კის თქმით, „თუ არ მოგ წონთ რეკ ლა მე ბი, გა და ი ხა დეთ Elite-

მომსახურების ღი რე ბუ ლე ბა“. 

მაგ რამ ეს აპ ლი კა ცია შე საძ ლოა პრობ ლე მად იქ ცეს ზო გი-

ერ თი რეკ ლა მის შემ კ ვე თის თ ვი საც. იმის გა მო, რომ AnchorFree 

არ აგ რო ვებს ცალ კე უ ლი პი რე ბის მო ნა ცე მებს და შლის ყვე ლა-

ფერს, დრო ე ბი თი ფა ი ლე ბის გარ და, ბრენ დე ბის რეკ ლა მის შემ-

კ ვე თე ბი კრე ფენ მხო ლოდ ყვე ლა ზე მი ნი მა ლურ ინ ფორ მა ცი ას 

პო ტენ ცი უ რი მყიდ ვე ლე ბის შე სა ხებ. მათ იცი ან, რომ სა იტ ზე 

შე სუ ლი ხართ აპ ლი კა ცი ის მეშ ვე ო ბით და იმე დოვ ნე ბენ, რომ 

გაჩ ვე ნე ბენ ისეთ რა მეს, რა ზეც თქვენ და აკ ლი კებთ. 

AnchorFree-ს რა ღაც მო მენ ტ ში შე იძ ლე ბა მო უ წი ოს თა ვი-

სი საქმიანობის კონ კუ რენ ტულ ინ ტე რე სებ თან შე თავ სე ბა. 

და ფი ნან სე ბის სამ რა უნ დ ში მან $63 მი ლი ო ნი მი ი ღო. მი სი 

უმ ს ხ ვი ლე სი დამ ფი ნან სე ბე ლია Goldman Sachs-ი, რო მელ მაც 

$52-მილიონიანი C სე რი ის რა უნ დი 2012 წლის მა ის ში გა ნა ხორ-

ცი ე ლა, რი თაც AnchorFree-ს $250 მი ლი ო ნის შე ფა სე ბა მი ა ნი ჭა 

(Goldman-მა უარი თქვა თა ვი სი ინ ვეს ტი ცი ის შე სა ხებ კო მენ-

ტა რის გა კე თე ბა ზე). ამ ფუ ლის ნა ხე ვა რი წა ვი და ზო გი ერ თი 

ად რინ დე ლი ინ ვეს ტო რი სა და თა ნამ შ რომ ლე ბის გას ტუმ რე-

ბა ზე. კა პი ტა ლის და ახ ლო ე ბით ერ თი მე სა მე დი კვლავ რჩე ბა 

და მა არ სებ ლე ბი სა და მა თი 70 თა ნამ შ რომ ლის ხელ ში. 

ბერტ რო ბერ ტ სი, MCI-ს ყო ფი ლი ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, რო მე-

ლიც ფლობს AnchorFree-ს 10%-ზე მეტს, ჯერ ჯე რო ბით თა ვი სი 

ფუ ლის მარ თ ვა ში არ ერე ვა. შე საძ ლე ბე ლია ად გი ლი ჰქონ დეს 

ერ თი, ან ორი კომ პა ნი ის შეს ყიდ ვას, რო მე ლიც შე ი მუ შა ვებს 

უსაფ რ თხო ე ბი სა და სა ი დენ ტი ფი კა ციო ინ ფორ მა ცი ის მარ თ-

ვის აპ ლი კა ცი ებს მო ბი ლუ რე ბის თ ვის. AnchorFree აგ რეთ ვე ატა-

რებს პორ ტა ლის ბე ტა- ტეს ტი რე ბას, სა ხელ წო დე ბით KaboomIt.

com, რო მე ლიც მომ ხ მა რებ ლებს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, გა მო ხა-

ტონ თა ვი ან თი თა ვი და გა ა ზი ა რონ ინ ფორ მა ცი ა, სუ რა თე ბი და 

ვი დე ო ე ბი, სა ნამ სა ი ტი მათ Snapchat-ის სტილ ში გა აქ რობ დეს. 

რო ბერ ტ სი სა უბ რობს მომ ხ მა რე ბელ თა ისე თი ბა ზის შექ მ ნა ზე, 

რო მე ლიც არ ჩა მორ ჩე ბა სი ლი კო ნის ვე ლის იმ სხვა ტი ტა ნე ბის 

ბა ზებს, სამ ყა როს შეც ვ ლას რომ ცდი ლო ბენ. ის ამ ტ კი ცებს, რომ 

AnchorFree-ს „ამგვარი პო ტენ ცი ა ლი გა აჩ ნი ა“. 

„ჩვენ გვინდოდა ბიზნესი, 
რომელსაც ფინანსური სულის 

მაგივრად რეალური სოციალური 
მისია ექნებოდა“.
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forBes life
მოგზაურობა 

სტალინის ღამისკოშმარი
ერთ დროს საბჭოთა სადემონსტრაციო ნიმუში, „უკრაინა“, ახლა ევროპის ყველაზე 
მდიდრულ სასტუმროს წარმოადგენს. 
ავტორი: კენეტ რაპოზა 

მ
ოს კო ვის „კუტუზოვსკი“ პროს პექ ტი-

დან ხმა მა ღა ლი, შე მაშ ფო თე ბე ლი 

ხმა უ რი მო დის, რო გორც გაბ რა ზე ბუ ლი 

ბზი კე ბის ბუ დი დან. ხმა ახ ლოვ დე-

ბა – მბზი ნა ვი წი თე ლი Ferrari თა ვის ად გილს 

იკა ვებს. მის გვერ დით ორი ქა ლი თეთრ Porsche 

Cayenne-ში მას ყუ რადღე ბას არ აქ ცევს. ორი-

ვე მან ქა ნა ლუქ სის კლა სის ავ ტო მო ბი ლე ბით 

გავ სე ბულ სად გომ ზე შე დის, რო მე ლიც Radisson 

Royal-ს, წი ნათ სა კულ ტო სას ტუმ რო „უკრაინას“, 

ეკუთ ვ ნის. აქ ამ მან ქა ნე ბის და ნახ ვა იგი ვე ა, რაც 

სამ ყა რო ე ბის შე ჯა ხე ბის ნახ ვა. 

ერ თ -ერ თი ცა თამ ბ ჯე ნი, იოსებ სტა ლი ნის 

„შვიდი დი დან“ (სტალინის ცა თამ ბ ჯე ნე ბი დან) – ფ
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ზე სა ხელ მ წი ფოს აღ მავ ლო ბის სიმ ბო ლო ე ბი დან 

– 34-სართულიანი „უკრაინა“, მი სი გახ ს ნის შემ-

დეგ, 1957 წლი დან, ათ წ ლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა-

ში წარ მო ად გენ და ყვე ლა ზე მა ღალ სას ტუმ როს 

მსოფ ლი ო ში და ში და საბ ჭო თა პო ლი ტი კუ რი 

ინ ტ რი გე ბის ეპი ცენტრს. სას ტუმ რო კვლავ ინარ-

ჩუ ნებს გან სა კუთ რე ბულ, წარ სუ ლი დან შე მორ ჩე-

ნილ სი ლა მა ზეს, გა სუ ლი ეპო ქის სტილს, რი თაც 

მუდ მი ვად გა ჯე რე ბუ ლია მოს კო ვი: ბა რო კოს 

გვერ დი თაა გო ტი კა, რო მე ლიც მე ზობ ლობს 

რუ სულ იმ პე რი ულ სტილ თან. უყუ რებთ ამ მო ნუ-

მენ ტურ ნა გე ბო ბას მდი ნა რე მოს კო ვის თავ ზე, 

თა ვი სი სა კუ თა რი ნე ო ნის კი რი ლი ცის ჰო რი-

ზონ ტით და თით ქ მის გეს მით სტინ გის ომის 

წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თუ ლი სიმ ღე რა „Russians“ 

(„რუსები“).

მაგ რამ სტა ლი ნი საფ ლავ ში გა დაბ რუნ დე ბო-

და, რომ და ე ნა ხა ეს ად გი ლი ახ ლა, მას შემ დეგ, 

რაც ამ საქ მე ში გო დი ჩა ე რი ა. 

ახა ლი ათას წ ლე უ ლის ზღურ ბ ლ ზე „უკრაინა“ 

თა ვი სი თა ვის გაც რე ცილ ჩრდილს და ემ ს გავ-

სა. მა შინ, 2005 წელს, ის აუქ ცი ონ ზე მშვი დად 

შე ის ყი დეს მი ლი არ დერ მა მშე ნებ ლებ მა გოდ 

ნი სა ნოვ მა და ზა რაჰ ილი ევ მა (მათ გა ნა წი-

ლე ბუ ლი აქვთ 34-ე ად გი ლი Forbes რუ სე თის 

ყვე ლა ზე მდი და რი ადა მი ა ნე ბის სი ა ში), რომ-

ლებ მაც მა შინ ამ უძ რავ ქო ნე ბა ში 7 მი ლი არ დი 

(დაახლოებით $241 მი ლი ო ნი) რუბ ლი გუ ლუხ ვად 

გა და ი ხა დეს. ეს იყო გარ კ ვე ულ წი ლად ავან სი, 

სას ტუმ რო ში და მის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ა ზე 

მოსკოვის radis-
son royal-ის, 
იმავე სასტუმრო 
„უკრაინას“ ფოიე, 
სადაც საბჭოთა ეპოქის 
ჭერის მოხატულობა, 
უკრაინული 
ხორბლის მოსავლის 
გამოსახულებით, 
მეზობლობს ნამდვილ 
კაპიტალისტურ 
სიმდიდრესთან.



134 | FORBES      აპრილი  2014        

მათ მი ერ და გეგ მი ლი გა უმ ჯო ბე სე ბის თ ვის. 

„გოდი და მე „უკრაინათი“ ძა ლი ან ვა მა ყობთ, 

– ამ ბობს ილი ე ვი. – ჩვენ შევ ძე ლით რუ სე თის 

კულ ტუ რი სა და ხე ლოვ ნე ბის ამ უნი კა ლუ რი ძეგ-

ლის აღ დ გე ნა, რა თა მო მა ვალ მა თა ო ბებ მა და ა-

ფა სონ თა ვი ან თი წი ნაპ რე ბის მიღ წე ვე ბი“. 

მფლო ბე ლებ მა და კე ტეს „უკრაინა“ და მის 

მო დერ ნი ზა ცი ას სამ წ ლი ა ნი პე რი ო დის გან მავ-

ლო ბა ში ახორ ცი ე ლებ დ ნენ. 2010 წლის აპ რილ-

ში კი ხე ლახ ლა გახ ს ნეს. ისი ნი სას ტუმ რო ე ბის 

ფირ მის, Rezidor Group-ის პარ ტ ნი ო რე ბი გახ დ-

ნენ, ამი ტომ სას ტუმ როს ბრენ დი რე ბა Radisson 

Royal-ის სა ხელ წო დე ბით მო ახ დი ნეს, თუმ ცა 

ძვე ლი ფირ ნი ში, „უკრაინა“, კვლავ მთა ვა რი 

შე სას ვ ლე ლის თავ ზეა მი მაგ რე ბუ ლი და სას ტუმ-

როს ბლან კე ბი სა და რეკ ლა მის კორ პო რა ცი ულ 

ლო გოდ რჩე ბა. 

ქურ ქებ ში ჩაც მუ ლი ქალ ბა ტო ნე ბი Porsche 

Cayenne-იდან შიგ ნით შე დი ან, მათ ტრენ ჩ კო უ-

ტის (ფორმალურ ვერ სი ა ში ჩაც მუ ლი შვე ი ცა რი 

ესალ მე ბა. შემ დეგ, მე ტა ლის დე ტექ ტო რის გავ-

ლით, დიდ მბრუ ნავ კარ ში გა დი ან და თბილ ფო-

ი ე ში ხვდე ბი ან. რა გინდ ელე გან ტუ რი უნ და იყოს 

„უკრაინა“, თა ვი სი მარ მა რი ლო თი მორ თუ ლი 

სივ რ ცით, ის რა ღაც ნა ი რად ახერ ხებს სიმ ყუდ-

რო ვის შეგ რ ძ ნე ბის გად მო ცე მას – ასე ვთქვათ, 

ეს შე სა ნიშ ნა ვი ად გი ლია სი ცი ვის გან თა ვის 

და საღ წე ვად. აქ, ყო ფილ „ხალხის სა სახ ლე ში“, 

გარ კ ვე უ ლი სი ურ რე ა ლიზ მის ატ მოს ფე რო-

ცა ა. თვალ ში სა ცე მი ად გი ლობ რი ვე ბი ფო ი ე ში 

გა და ად გილ დე ბი ან, ერე ვი ან კონ სერ ვა ტი ულ 

სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნეს მე ნებს, მე კო რი დო რე ბი-

forBes life მოგზაურობა 
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სტუმართმოყვარეობის 
ციხესიმაგრე, „უკრაინა“, 
კვლავ ყველაზე მაღალი 
სასტუმროა ევროპაში.
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ჭებს, წი თელ კოს ტი უ მებ ში ჩაც მულ სას ტუმ როს 

მომ სა ხუ რე ქა ლებს, გაშ ტე რე ბულ ტუ რის ტებ სა 

და დაც ვის თა ნამ შ რომ ლებს, რომ ლე ბიც ადა მი-

ან თა იმ ტიპს ჰგვა ნან, ვინც შე იძ ლე ბა დე ნი ელ 

კრე იგს ეცე მა ჯე იმს ბონ დის ფილ მ ში. რა ღაც 

მო მენ ტ ში გა ო ცე ბუ ლი უცხო ე ლი სტუ მა რი, ფუმ-

ფუ ლა თეთრ ხა ლათ ში, ლიფ ტი დან გა მო დის. 

სარ თუ ლის დაც ვა მას და უ ყოვ ნებ ლივ უკან მი ა-

ცი ლებს. აქ მყუდ რო ატ მოს ფე რო ა, მაგ რამ არც 

ამ დე ნად მყუდ რო. 

სას ტუმ როს, მარ ცხე ნა მხრი დან, მოს კოვ ში 

არ სე ბუ ლი Rolls-Royce-ის ერ თა დერ თი ავ ტო სა-

ლო ნი ესაზღ ვ რე ბა. მარ ჯ ვე ნა მხრი დან, ბუ ტი-

კე ბის რიგს რომ გას ც დე ბით, სა დაც $500-იანი 

პე რან გე ბი იყი დე ბა, Tatler Club-ია გან ლა გე ბუ-

ლი, ლონ დონ ში მცხოვ რე ბი რუ სუ ლი კერ ძე ბის 

მე ფის, არ კა დი ნო ვი კო ვის ფორ პოს ტი. ეს არის 

ერ თ -ერ თი რეს ტო რა ნი იმ ათი რეს ტორ ნი დან, 

რო მე ლიც მე ზობ ლად არის გან ლა გე ბუ ლი – ან 

„რედისონის“ ყი ნულ მ ჭ რე ლი იახ ტე ბის ფლო ტის 

ბორ ტებ ზე – რო მელ საც ნი სა ნო ვი ფლობს. 

„უკრაინამ“ გა მო ი ა რა გზა გამ ქ რა ლი საბ-

ჭო თა დი დე ბი დან ტოპ - ხუთ ვარ ს კ ვ ლა ვი ან 

ბიზ ნეს სას ტუმ რომ დე ევ რო პა ში. მსოფ ლიო 

ტუ რის ტუ ლი ჯილ დო ე ბის (World Travel Awards) 

თა ნახ მად, ეს ის ად გი ლი ა, რო მე ლიც ლონ-

დო ნურ პარ ფი უ მე რულ სახლს Penhaligon’s-ს 

ფულს უხ დის მი სი ვეს ტი ბი უ ლე ბის სა ფირ მო 

არო მა ტის და პა ტენ ტე ბის თ ვის. გა სულ წელს 

აქ სკარ ლეტ იოჰან სო ნი გა ჩერ და, მაგ რამ 

მის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი საპ რე ზი დენ ტო ლუქ სი 

მან თან მ ხ ლებ პი რებს გა დას ცა, რად გან ის 

მი სი გე მოვ ნე ბის თ ვის მე ტის მე ტად დი დი იყო. 

სა მა გი ე როდ, ეს ლუქ სი ჰე ლი ბე რიმ და ერა ყის 

პრე მი ერ - მი ნის ტ რ მა, ნუ რი ალ - მა ლი კიმ მო იხ-

დი ნეს. ერ თი რამ, რი სი იმე დიც ყვე ლა სტუ მარს 

შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს – ნი სა ნოვ სა და ილი ევს 

სას ტუმ როს კე თილ მოწყო ბა ჯერ არ და უმ თავ-

რე ბი ათ. 

„მე რე გუ ლა რუ ლად ვე სა უბ რე ბი გოდს და 

ზა რაჰს სას ტუმ რო ში მა თი სა ინ ვეს ტი ციო 

პრო ექ ტე ბის შე სა ხებ“, – ამ ბობს სას ტუმ როს 

გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი ჯას პერ ჰენ რიკ სე ნი. 

გეგ მა ში შე ტა ნილ ობი ექ ტებს შო რის იგუ ლის-

ხ მე ბა 18 000 კვად რა ტუ ლი ფუ ტი ფარ თო ბის 

მი წის ქ ვე შა სა კონ ფე რენ ციო დარ ბა ზის მშე-

ნებ ლო ბა და მდი ნა რე მოს კო ვის გას წ ვ რივ 

მდე ბა რე ელი ტა რუ ლი ტა ი ლან დუ რი რეს ტორ-

ნის, Blue Elephant-ის მსგავ სი რეს ტორ ნე ბის 

რიცხ ვის გაზ რ და. 

„რუსებს გამ ძაფ რე ბუ ლი აქვთ მოთხოვ-

ნი ლე ბა, რომ თა ვი სი სი დი ა დის დე მონ ს ტ-

რი რე ბა და ასახ ვა მო ახ დი ნონ“, – მი აჩ ნია 

ბენ ჯა მინ სო ი ერს, რუ სე თის ის ტო რი ის პრო-

ფე სორს ცენ ტ რა ლუ რი ტე ნე სის სა ხელ მ წი ფო 

უნი ვერ სი ტე ტი დან (Middle Tennessee State 

University), – „ჩვენ ვხე დავ დით ამას საბ ჭო თა 

ეპო ქა ში და ჩვენ ვხე დავთ ამას ახ ლა“. სას-

ტუმ რო „უკრაინაში“ თქვენ ორი ვეს და ნახ ვა 

შე გიძ ლი ათ. ფო ი ე ში დო მი ნი რებს მსხვილ-

მას შ ტა ბი ა ნი სო ცი ა ლის ტუ რი რე ა ლიზ მის 

სტი ლის ნა ხა ტი ოქ როს ნამ გ ლი თა და ურო თი, 

ცენ ტ რა ლუ რი ელე მენ ტის სა ხით. „ეს არის უკ-

რა ი ნა ში ხორ ბ ლის აღე ბის ზე ი მი“, – გან მარ-

ტავს ჰენ რიკ სე ნი. მთელ შე ნო ბა ში კი დია ამ 

პე რი ო დის ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შე ბი და ჭა ღე ბი, 

მაგ რამ ახ ლა ისი ნი მხო ლოდ ღირ ს შე სა ნიშ-

ნა ო ბას წარ მო ად გენს. „სასტუმრო ,უკრაინა’, 

– ამ ბობს ჰენ რიკ სე ნი, – არის კა პი ტა ლიზ მი 

სტე რო ი დებ ზე“. 

მარ თ ლაც, „უკრაინა“ მოვ ლე ნე ბის ცენ-

ტ რ შია გან ლა გე ბუ ლი. ფან ჯ რი დან ხე დი 

იშ ლე ბა ევ რო პის ყვე ლა ზე მა ღალ შე ნო ბა ზე, 

მოს კო ვის სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნეს ცენ ტ რ ში 

მდე ბა რე Mercury City Tower-ზე – ად გილ ზე, 

რო მე ლიც, რო გორც მთავ რო ბა იმე დოვ ნებს, 

ერ თხე ლაც კონ კუ რენ ცი ას გა უ წევს ფრან კ-

ფურ ტის სა ფონ დო ბირ ჟას. 

ამა სო ბა ში, თუ Radisson Royal-ში წარ სუ-

ლის სუ ლი დარ ჩა, ის ჩუმ ექოდ იქ ცე ვა. თუ 

თქვენ გსურთ მი ე ცეთ ნოს ტალ გი ას რე ვო-

ლუ ცი ის შე სა ხებ და თან გა ა ბო ლოთ კუ ბუ რი 

Cedros de Luxe No. 2 Romeo y Julieta-სგან, 

თქვენ ამას გა ა კე თებთ ფე შე ნე ბე ლურ 

სა წარ მო მად გენ ლო სას ტუმ რო ში, სა დაც 

თქვენ გარ შე მო აუღელ ვებ ლად იტ რი ა ლე ბენ 

მდი და რი სტუმ რე ბი, ფუ ფუ ნე ბით გა ჯე რე ბულ 

ქა ლაქ ში. მო გინ დე ბა იმის თქმა, რომ დღეს 

სას ტუმ რო „უკრაინა“ არის რუ სუ ლი სუ ლის 

სიმ ბო ლო, რო მე ლიც გა ყო ფი ლია წარ სულ სა 

და მო მა ვალს შო რის. შე საძ ლო ა, სი ნამ დ ვი-

ლე ში ის სრუ ლი ად სხვა რა მის სიმ ბო ლოა – 

კა პი ტა ლის ტუ რი მო მავ ლის უკან მო უ ხე და ვად 

არ ჩე ვის სიმ ბო ლო. 

ტენდენციები

რაზე საუბრობს Forbes.com-ის 55 
მილიონი მომხმარებელი? ამის უკეთ 
გასარკვევად თვალი გადაავლეთ ქვემოთ 
მოცემულ ტექსტს ან აკრიფეთ შემდეგი 
მისამართი: FORBES.COM/LIFESTYLE

იდეა
სატელეფონო 
მეთვალყურეობა   
ძვე ლი სტი ლის პო ლი ცი ის სა მუ შა ო: 

თვალ ყუ რი ადევ ნეთ ეჭ ვ მი ტა ნი ლის 

ყო ველ ნა ბიჯს ერ თი თვის გან მავ-

ლო ბა ში ($168 000). ეკო ნო მი კუ რი 

თა ნა მედ რო ვე ო ბა: თვალ ყუ რი 

ადევ ნეთ მას (ან თქვენ) მო ბი ლუ რი 

სა ტე ლე ფო ნო კავ ში რის პრო ვა ი დე რის 

მეშ ვე ო ბით ($30).  

ხალხი 
ძმები სილნები 
ყვე ლა დრო ის სა უ კე თე სო გა რი გე ბა. 

„უვადო“ უფ ლე ბე ბის პუნ ქ ტ მა NBA-ს 

მი ერ 1976 წელს ABA-ს (ამერიკული 

სა კა ლათ ბურ თო ასო ცი ა ცი ის) უკ ვე 

არარ სე ბუ ლი St. Louis Spirits-ის გა-

მოს ყიდ ვა ში ყო ფილ მფლო ბე ლებს 

და ახ ლო ე ბით $800 მი ლი ო ნი მო უ ტა ნა 

მა შინ, რო დე საც ლი გამ სა ბო ლო ოდ 

გა მო ის ყი და ის. 

კომპანია 
APPle ITUNeS   
ათი წლის შემ დეგ iTunes-ის მა ღა ზია 

წი ნა აღ მ დე გო ბას გა და აწყ და, რად გან 

ციფ რუ ლი მუ სი კის გა ყიდ ვე ბი პირ ვე-

ლად ჩა ვარ და. ნა კა დუ რი ტრან ს ლა-

ცი ის (სტრიმინგის) ზრდას თან ერ თად, 

ხომ არ მი ე მარ თე ბა გად მოტ ვირ თ ვე ბი 

– სწრა ფად – კომ პაქ ტ დის კე ბის გზით? 
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forBes life
მოგზაურობა

უკანასკნელი საზღვარი
მოგზაურობა ეთიოპიის მდინარე ომოს ხეობაში, სადაც მსოფლიოს ერთ-ერთი 
უკანასკნელი ხელუხლებელი ადგილი გაქრობის ზღვარზეა. 

რუ ი ზე რე ბი ბორ ძიკ - ბორ ძი კით, ფე ხით მო სი ა რუ-

ლის სიჩ ქა რით მი იზ ლაზ ნე ბი ან ბუჩ ქ ნა რით და-

ფა რულ გზა ზე. ყო ველ ას იარ დ ში მან ქა ნე ბი ახალ 

დაბ რ კო ლე ბას აწყ დე ბი ან და ჩერ დე ბი ან. კა რე ბი 

იღე ბა და მძღო ლე ბი და მეგ ზუ რე ბი გად მო დი ან, 

რა თა გა არ კ ვი ონ, ამ ჯე რად რა გვი ღო ბავს გზას 

– თხრი ლი, ხე თუ ნა კა დუ ლი. ძა ლი ან ცხე ლა – მხო-

ლოდ დი ლის 10 სა ა თია და უკ ვე 48 გრა დუ სია – და 

გარს უამ რა ვი ბუ ზი ცე ცე გვახ ვე ვი ა. 

მცე ნა რე უ ლო ბით და ფა რუ ლი ღარ ტა ფით ან 

იმ ხე ო ბით თუ ვიმ ს ჯე ლებთ, რომ ლის შუ ა გულ-

შიც ვმოძ რა ობთ, ვეჭ ვობ, ტერ ნე რი ზედ მე ტად 

მოკ რ ძა ლე ბუ ლი იყო, რო დე საც ხუთ -ექვს წელ ზე 

ავტორი: დევიდ ჰოჩმენი

ქ
ვეყ ნის ცენ ტ რა ლუ რი ნა წი ლის კენ – მურ-

სის კენ – მი მა ვა ლი გზა გრძე ლია და 

უამ რა ვი დაბ რ კო ლე ბით სავ სე. თუმ ცა 

რამ დე ნად შე იძ ლე ბა მას გზა ეწო დოს, 

ეს სხვა სა კითხი ა. ჩვე ნი მეგ ზუ რი, სტივ ტერ ნე-

რი კე ნი ის Origins Safaris-იდან, გვე უბ ნე ბა, რომ 

ავ ტო მო ბილს უკა ნას კ ნე ლად აქ ხუ თი -ექ ვ სი წლის 

წინ გა უვ ლი ა. ჩვენ მი ვე მარ თე ბით ეთი ო პი ის 

მდი ნა რე ომოს ხე ო ბა ში მო ბი ნად რე „გაქრობის“ 

ზღვარ ზე მყოფ ტო მებ თან შე სახ ვედ რად. ეს არის 

აფ რი კის – და მთე ლი მსოფ ლი ოს – ერ თ -ერ თი 

უკა ნას კ ნე ლი „დაკარგული“ სამ ყა რო. 

ჩვენ ნელ - ნე ლა მი ვი წევთ წინ. ჩვე ნი ლენ დ - კ-

პატარა კუნძული მდინარე ომოზე – ჩვენი 
მოგზაურობის დანიშნულების პუნქტი.
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ლა პა რა კობ და. „მოდი, და ვიძ რათ“, – ამ ბობს ის. 

წი ნა ლენ დ - კ რუ ი ზე რი მცე ნა რე უ ლო ბით და ფა რუ-

ლი თხრი ლი სა კენ მი ცო ცავს და მა შინ ვე ჩერ დე ბა. 

დო ინ ჯ შე მოყ რი ლი ტერ ნე რი ქვე მოთ იყუ რე ბა. 

„ჰოო, - ამბობს ის. – თხრა მოგ ვი წევს“.

ტერ ნერ მა თა ვი დან ვე გა მაფ რ თხი ლა, რომ ეს 

ად ვი ლი მოგ ზა უ რო ბა არ იქ ნე ბო და. ჩვენს გლო-

ბა ლურ „ყველაფრის“ სა უ კუ ნე შიც კი 15 ეთ ნი კუ რი 

ჯგუ ფი, რომ ლე ბიც გო რა კებ სა და მდი ნა რე ომოს 

ნა პი რებ ზე სახ ლო ბენ, ისე არი ან მოწყ ვე ტი ლე ბი 

ცი ვი ლი ზა ცი ას, რომ არც დამ წერ ლო ბა აქვთ და 

არც კა ლენ დ რე ბი (ომოს „საათი“ არის კვან ძე-

ბი ა ნი თო კი; კვან ძე ბი აჩ ვე ნე ბენ მზის ჩას ვ ლებს 

შეკ რე ბე ბის ან რა ი მე ცე რე მო ნი ის წინ). მა მაც მა 

უცხო ე ლებ მა კონ ტაქ ტი ისეთ ტო მებ თან, რო გო-

რი ცა ა, მა გა ლი თად, მურ სი, გა სუ ლი სა უ კუ ნის 

30-იან წლებ ში და ამ ყა რეს. მაგ რამ ახ ლაც კი ტერ-

ნე რის კომ პა ნია ერ თა დერ თი ა, რო მე ლიც ტუ რებს 

აწყობს მდი ნა რე ომოს ხე ო ბა ში. 

რო დე საც ტერ ნერს ელექ ტ რო ნუ ლი წე რი ლით 

პირ ვე ლად და ვუ კავ შირ დი და ვთხო ვე, დე ტა-

ლუ რი ინ ფორ მა ცია მო ე წო დე ბი ნა მარ შ რუ ტის 

შე სა ხებ, მან მომ წე რა: „თუ აფ რი კა ში ად რეც 

ყო ფილ ხართ, ალ ბათ კარ გად ერ კ ვე ვით ად გილ მ-

დე ბა რე ო ბა ში, მაგ რამ ვფიქ რობ, არას დ როს მოხ-

ვედ რილ ხართ ისეთ მო შო რე ბულ და არას ტუ მარ-

თ მოყ ვა რე ად გი ლას, რო გო რიც მდი ნა რე ომოს 

ხე ო ბა ა. თუ თქვენ თ ვის მი უ ღე ბე ლია სპარ ტა ნუ ლი 

ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბი, ადა მი ა ნებ თან ხში რი და 

ახ ლო კონ ტაქ ტი ან გე ში ნი ათ უც ნო ბი სი ტუ ა ცი ე-

ბის, მა შინ ვწუხ ვარ, მაგ რამ ეს ექ ს პე დი ცია თქვენ-

თ ვის არ არის“. რო დე საც შე ვატყო ბი ნე, რომ 

სი ნამ დ ვი ლე ში ეს ჩე მი პირ ვე ლი მოგ ზა უ რო ბა 

იქ ნე ბო და აფ რი კა ში, მან მი პა სუ ხა: „მოემზადეთ 

არა კომ ფორ ტუ ლი პი რო ბე ბი სათ ვის“.

ბევ რი თვალ საზ რი სით სა სი ა მოვ ნოდ გაკ-

ვირ ვე ბუ ლი დავ რ ჩი. გარ და ტერ ნე რი სა, ჩვენს 

გან კარ გუ ლე ბა ში იყო მე ო რე მეგ ზუ რის, მა იკლ 

ლო რენ ცის პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი (ტერნერი მი სი 

ოპე რა ტო რი ა, რო მე ლიც ად გილ ზე მოქ მე დებს). 

ლო რენ ცის კე იპ ტა უ ნის სა ფა რის კომ პა ნია Pas-

sage to Africa-ს მოგ ზა უ რე ბი დი დად აფა სე ბენ არა-

ორ დი ნა რუ ლი ტუ რე ბის მოწყო ბის გა მო. კომ პა ნია 

უარს ამ ბობს სა კუ თა რი კლი ენ ტე ბის გვა რე ბის 

გამ ჟ ღავ ნე ბა ზე, მაგ რამ იმას კი აცხა დებს, რომ 

მის სტუ მარ თა სი ა ში შე დი ან უოლ - ს ტ რი ტის მი ლი-

არ დე რე ბი, სი ლი კო ნის ვე ლის დამ ფუძ ნებ ლე ბი 

და ჰო ლი ვუ დის პირ ვე ლი კლა სის ვარ ს კ ვ ლა ვე ბი. 

რო გორც წე სი, ექ ს პე დი ცი ამ დე ერ თი თვით ად რე 

ლო რენ ცი თა ვის კლი ენ ტებ თან მიფ რი ნავს, რა თა 

პატარა კუნძული მდინარე ომოზე – ჩვენი 
მოგზაურობის დანიშნულების პუნქტი.
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გა ნუ მარ ტოს ექ ს პე დი ცი ის თი თო ე უ ლი დე ტა ლი: 

კერ ძო ვერ ტ მ ფ რე ნე ბი, მე ბარ გულ თა ჯგუ ფე ბი 

– ყვე ლა ფე რი, რა ზეც შე იძ ლე ბა იოც ნე ბო. ეს კლი-

ენ ტე ბი უბ რა ლოდ ად რე ნა ლინს მოწყუ რე ბუ ლი 

ზურ გ ჩან თი ა ნი მოგ ზა უ რე ბი კი არ არი ან, არა მედ 

„მოგზაურთა მოგ ზა უ რე ბი“, რომ ლებ საც კარ გად 

ეს მით, რომ ყვე ლა ზე დი დი სიმ დიდ რე უნი კა ლუ-

რი გა მოც დი ლე ბის მი ღე ბა ა.

ეს გა მოც დი ლე ბა კი ნამ დ ვი ლად შე იძ ლე-

ბა ჩა ით ვა ლოს ასე თად. მდი ნა რე ომოს ხე ო ბა 

ისე თი ად გი ლი ა, სა დაც, ლო რენ ცის თქმით, 

„ყოველთვის უნ და გქონ დეს სა თა და რი გო გეგ მა“. 

მა გა ლი თად, ერთ დღეს მდი ნა რე ომოს ზე და წე-

ლი სა კენ მი ვუყ ვე ბით ერ თა დერ თი მო ტო რი ა ნი 

ნა ვით. უზარ მა ზა რი ნი ან გე ბი კა კა ოს ფერ წყალ ში 

დგა ფუ ნო ბენ. უეც რად ჩვე ნი პა ტა რა კა ტარ ღა 

ჩერ დე ბა. ლო რენ ც მა, რო მელ მაც შე ამ ჩ ნი ა, რომ 

ავ ღელ დით, გვითხ რა: „ნუ აჰ ყ ვე ბით უსა ფუძ ვ ლო 

პა ნი კას. თუ სა ჭი რო გახ დე ბა, უკან გავ ცუ რავთ და 

ნიჩ ბე ბად ქოლ გებს გა მო ვი ყე ნებთ. ეს სა თა და რი-

გო გეგ მა ა”.

ჩვე ნი პა ტა რა ჯგუ ფი ათ დღი ა ნი მოგ ზა უ-

რო ბის უმე ტე სი დრო ის გან მავ ლო ბა ში – მზის 

ამოს ვ ლი დან შე ბინ დე ბი სას კო ღოს პირ ველ 

კბე ნამ დე – და უ ღა ლა ვად გა და ად გილ დე ბო და; 

ვაკ ვირ დე ბო დით ად გი ლობ რი ვი ტო მე ბის უძ ვე-

ლეს ჩვე უ ლე ბებს, რი ტუ ა ლებ სა და ყო ველ დღი ურ 

საქ მი ა ნო ბას. ზო გი ერ თი ჩვე უ ლე ბა ლა მა ზი ა, თუმ-

ცა უმე ტე სო ბა – სრუ ლი ად შემ ზა რა ვი. ერთ დღეს 

ომო ზე შევ ხ ვ დით კა როს ტო მის ჯან - ღო ნით სავ სე 

ახალ გაზ რ დებს, რომ ლე ბიც სხე ულს თეთ რი სა ღე-

ბა ვით იღე ბა ვენ, ხო ლო თავს თი ხის სამ კა უ ლე-

ბით ირ თა ვენ. ჩვენ მა ქა რიზ მა ტულ მა თარ ჯი მან მა 

და ტო მებ თან ურ თი ერ თო ბის ელ ჩ მა ლა ლე ბი ვამ 

აგ ვიხ ს ნა, რომ და ახ ლო ე ბით 42 ბი ჭი ემ ზა დე ბო და 

კა როს ტო მის უხუ ცეს თა წი ნა შე ინი ცი ა ცი ი სათ-

ვის. ტერ ნერს გა ახ სენ და, რომ მათ სა ჩუქ რად 

ჩა მო ვუ ტა ნეთ სი რაქ ლე მის ბუმ ბუ ლე ბი, რომ ლებ-

მაც ბი ჭებ ზე ისე თი შთა ბეჭ დი ლე ბა მო ახ დი ნა, 

რომ მათ ხტუნ ვა და იწყეს და ეიფო რი უ ლი ყი ჟი ნა 

დას ცეს. რამ დე ნი მე წუ თის შემ დეგ გაძ ვალ ტყა ვე-

ბულ მა მო ხუც მა მა მა კა ცებ მა, რომ ლებ საც გრძე ლი 

მწვა ნე ჯო ხე ბი (და AK-47-ები ანუ კა ლაშ ნი კო ვის 

ავ ტო მა ტე ბი, რომ ლე ბიც ძა ლი ან გავ რ ცე ლე ბუ ლია 

ომოს ხე ო ბა ში) ეპყ რათ ხელთ, ბი ჭე ბის და უნ-

დობ ლად როზ გ ვა და იწყეს და გო რაკ ზე შე ფე ნილ 

სო ფელ დუ სის კენ გა დევ ნეს. იქ მათ ასო ბით თა-

ნა ტო მე ლი შე უ ერ თ და და ყვე ლა ერ თად სა ზე ი მო 

ცეკ ვას ას რუ ლებ და მთე ლი ღა მის გან მავ ლო ბა ში. 

მე ო რე დღეს, რო დე საც ჩვენს პა ტივ სა ცე მად თხას 

სწი რავ დ ნენ მსხვერ პ ლად, გვითხ რეს, რომ ჩვენ 

პირ ვე ლი უცხო ე ლე ბი ვართ, ვინც ასეთ ცე რე მო-

ნი ას ეს წ რე ბა. თუ იქა ურ რე ა ლო ბას გა ვით ვა ლის-

წი ნებთ, შე საძ ლოა ჩვენ უკა ნას კ ნე ლი მოწ მე ე ბიც 

ვი ყოთ ამ დღე სას წა უ ლი სა. 

მო მა ვალ ზაფხულს და გეგ მი ლია მდი ნა რის 

ზე მო წელ ში, აქე დან რამ დე ნი მე ასე ულ მილ ში, 

მდე ბა რე კაშ ხ ლის Gilgel Gibe III Dam ოპე რი რე ბის 

დაწყე ბა. ეს სა და ვო პრო ექ ტი ორ ჯერ გაზ რ დის 

გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის რა ო დე-

ნო ბას ეთი ო პი ა ში, სა დაც ელექ ტ რო ე ნერ გია 

სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის 2 პრო ცენ ტ ზე ნაკ ლე ბის-

თ ვი საა ხელ მი საწ ვ დო მი. მაგ რამ ამის გა მო შე-

საძ ლოა სა ჭი რო გახ დეს 200 000 ად გი ლობ რი ვი 

მკვიდ რის გა და სახ ლე ბა; და ეს მა შინ, რო დე საც 

ეს ხალ ხი მთლი ა ნად და მო კი დე ბუ ლია ომოს 

წყლის ბუ ნებ რივ ციკ ლებ ზე, ახ ლა კი მა თი მი წე ბი 

შე იძ ლე ბა გა მოშ რო ბის საფ რ თხის წი ნა შე აღ მოჩ-

ნ დეს. ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის უმე ტე სო ბას, 

რო მელ საც ჩვენ შევ ხ ვ დით, წარ მოდ გე ნაც არ 

ჰქონ და მო მა ვალ ცვლი ლე ბებ ზე. 

ძა ლი ან ძნე ლია წარ მო იდ გი ნო, რას გა ნიც დის 

და ფიქ რობს ად გი ლობ რი ვი მკვიდ რი. იმ წუ თი-

დან, რო დე საც ჩვე ნი ჩარ ტე რუ ლი თვით მ ფ რი ნა ვი 

Cessna კე ნი ა -ე თი ო პი ის საზღ ვარ თან ახ ლოს, უს-

წორ მას წო რო ასაფ რენ ბი ლიკ ზე და ეშ ვა, პრაქ ტი-

forBes life მოგზაურობა
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კუ ლად ყვე ლა ფე რი, რა საც იქ ვხე დავ დით, ცდი და 

ჩე მი, რო გორც „პირველი სამ ყა როს“ წარ მო მად-

გენ ლის, აღ ქ მის უნარს. მა გა ლი თად, რო გორ რე-

ა გი რებს და სავ ლუ რი ცი ვი ლი ზა ცი ის წარ მო მად-

გე ნე ლი და სა ნე ჩის ტო მის ცე რე მო ნი ა ზე, რომ ლის 

დრო საც ქა ლე ბის წი ნა დაც ვე თას ზე ი მო ბენ. ან 

იმ ცრურ წ მე ნა ზე, რომ ლის თა ნახ მა დაც ბავ შ ვის 

და ბა დე ბი სას მის კარგ თუ ცუდ ბედს თხის ან 

ძრო ხის ნაწ ლა ვე ბი აჩ ვე ნე ბენ? ავი ღოთ თუნ დაც 

მინ გის პრაქ ტი კა, რომ ლის თა ნახ მა დაც ბავ შ ვე-

ბი, რომ ლე ბიც „დაბინძურებულებად“ ით ვ ლე ბი-

ან (ჩამომტვრეული კბი ლის გა მოც კი შე იძ ლე ბა 

ასე თად მი იჩ ნი ონ), უნ და მი ა ტო ვონ ან მოკ ლან, 

რა თა თა ვი დან აიცი ლონ ბე დუ კუღ მარ თო ბა. 

ჩვენ სუ რა თებს ვი ღებთ. პა რა დოქ სი ა, მაგ რამ 

აქ სწო რედ ამი ტომ ვართ. ჩემს თა ნამ გ ზავ რებს 

შო რის – რო მელ თა გან თი თო ე ულ მა $16 000 

დო ლა რი გა და ი ხა და ამ მოგ ზა უ რო ბა ში – არი ან 

მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბის პი რი სი ლი კო ნის ვე ლის 

ტექ ნო ლო გი უ რი კომ პა ნი ი დან და Starbucks-ის ერ-

თ -ერ თი თა ნა დამ ფუძ ნებ ლის მე უღ ლე. მაგ რამ აქ 

ჩვენ მხო ლოდ პა პა რა ცე ბი ვართ. ჰა მა რის ტო მის 

სა ქორ წი ლო რი ტუ ა ლის ერ თ -ერ თი ნა წი ლის, ხარ-

ზე გა დახ ტო მის ცე რე მო ნი ა ზე 100-ზე მეტ ფო ტოს 

ვუ ღებ ბიჭს, რო მე ლიც ფეხ შიშ ვე ლი გა დარ ბის 

სა ქონ ლის ზურ გებ ზე. იმავ დ რო უ ლად მის გო გო ნა 

ბი ძაშ ვი ლებს რი ტუ ა ლუ რად ამათ რა ხე ბენ მი სი 

წა ქე ზე ბის მიზ ნით. მე ო რე დღეს ლა ლე სთხოვს 

ნი ა გა ტო მის ტო მის ქალს, რომ გა ი ხა დოს და სავ-

ლუ რი სტი ლის ტო პი და სა შუ ა ლე ბა მოგ ვ ცეს, ფო-

ტო ე ბი გა და ვუ ღოთ მის თ ვის მი ყე ნე ბულ იარებს. 

დუს ში ღა მის გა სა თე ვად ვრჩე ბით და მზის ჩას ვ-

ლი სას ტერ ნე რი შვე რი ლის პი რას აყე ნებს კა როს 

ტო მის ათო ბით წარ მო მად გე ნელს ისე, რომ მა თი 

ეგ ზო ტი კუ რი სი ლუ ე ტე ბის გა და ღე ბა შევ ძ ლოთ. 

ეს ყვე ლა ფე რი, ცო ტა არ იყოს, უც ნა უ რად 

და შე უ სა ბა მოდ გა მო ი ყუ რე ბა. წარ მო იდ გი ნეთ 

Vogue-ი ჯო ზეფ კონ რა დის რე დაქ ტო რო ბით. 

თა ნაც ამას ისიც ემა ტე ბა, რომ ად გი ლობ რი ვებს 

ფო ტო ე ბი სათ ვის ფუ ლიც უნ და გა და ვუ ხა დოთ – 

უფ რო სებს 5 ბი რი, რაც და ახ ლო ე ბით 25 ცენ ტი ა, 

ხო ლო ბავ შ ვებს 2 ბი რი – და ახ ლო ე ბით 10 ცენ ტი. 

ჩხუბს მა ინც ვერ ავ ც დით. ნი ა გა ტო მის ტო მის 

სო ფელ ში ფო ტო ე ბის გა და ღე ბი სას ვი ფიქ რე, 

რომ ჩემს პა ტი ვის ცე მას გა მოვ ხა ტავ დი, თუ შემ-

ზა რა ვი გა მო მეტყ ვე ლე ბის მქო ნე მო ხუცს (მის 

მკერ დ ზე რი ტუ ა ლუ რი იარე ბი იმის მა ნიშ ნე ბე ლი ა, 

რომ მტე რი ჰყავს მოკ ლუ ლი) სუ რათს პირ ველს 

გა და ვუ ღებ დი, მაგ რამ მო მი წია საშ ვე ლად ლა ლე 

მო მეხ მო, რა თა მის გან თა ვი და მეღ წი ა. ამ შემ თხ-

ვე ვის შემ დეგ თით ქ მის სა ერ თოდ და ვა ნე ბე თა ვი 

ფო ტო ე ბის გა და ღე ბას.

ის დღე, რო დე საც ბო ლოს და ბო ლოს მურ სის 

ტო მი ვი პო ვეთ, ჩვენს სა ოც რად მო სა ხერ ხე ბელ 

ბა ნაკ ში (განცალკევებით მდგა რი, სათ ლე ბი სა გან 

გა კე თე ბუ ლი საშ ხა პე ე ბი, ევ რო პუ ლი თეთ რე უ-

ლი, არაჩ ვე უ ლებ რი ვი მზა რე უ ლი) დი ლის 4:30-ზე 

შე ძა ხი ლე ბით და იწყო, რა თა გზას დი ლა ად რი-

ან დავ დ გო მო დით. ჩვე ნი მგზავ რო ბა 11 სა ათს 

გაგ რ ძელ და, რომ ლის ყო ვე ლი წუ თი ჩვენ თ ვის 

სა ოც რად ღი რე ბუ ლი ა. 

მურ სის ტო მის ქა ლე ბი ტი ნე ი ჯე რე ბის მსგავ-

სად იხ ვ რე ტენ ქვე და ტუჩს და მას ში შვი დი ინ ჩის 

(რაც და ახ ლო ე ბით 17 სმ-ს შე ად გენს) დი ა მეტ რის 

თი ხის ან ხის „ტუჩის თეფშს” იდ გა მენ, რაც მათ 

მიმ ზიდ ვე ლო ბას ანი ჭებს მე უღ ლე ე ბის თვალ ში. 

ზო გი ერთ ახალ გაზ რ და მა მა კაცს გვირ გ ვი ნის გა-

მო სა ხუ ლე ბის რი ტუ ა ლუ რი იარე ბით აქვს სხე უ ლი 

დამ შ ვე ნე ბუ ლი. ამ სა უცხოო მორ თუ ლო ბის ახ ლო 

მან ძი ლი დან დათ ვა ლი ე რე ბა შო კის, ში ში სა და 

სევ დის მომ გ ვ რე ლი ა. ომოს ხე ო ბა ში ყოფ ნი სას 

იძუ ლე ბუ ლი ხარ, ვაჟ კა ცუ რად გა უს წო რო თვა ლი 

გან ს ხ ვა ვე ბულ ტრა დი ცი ებს, რომ ლე ბიც უკი დუ რე-

სად გა ღელ ვებს და თავ გ ზას გი რევს. და სა ინ ტე-

რე სო ა, რო მე ლი მათ გა ნი შე იძ ლე ბა და ი კარ გოს 

უახ ლო ეს მო მა ვალ ში. ფ
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სულ უფრო მეტ, უფრო დახვეწილ 
იარაღს უმდიდრესთა და 
უძლიერესთა არსენალში 
შეუძლია მოკლას უმეცრები, 
დავრდომილები, ღარიბები 
და მშივრები, მაგრამ მას არ 
შეუძლია მოკლას უმეცრება, 
დაავადება, სიღარიბე ან 
შიმშილი. 

თუკი თავისუფალ საზოგადოებას არ ძალუძს 
დაეხმაროს მრავალ უპოვარს, ის ვეღარაფრით 
დაეხმარება ცოტა მდიდარს. 

როცა კარგავ სიმდიდრეს, არაფერს კარგავ; 
როცა კარგავ ჯანმრთელობას, რაღაცას 
კარგავ; როცა კარგავ ღირსებას, ყველაფერს 
კარგავ.

თუ ადამიანი 
ამაყობს 
საკუთარი 
სიმდიდრით, ჩვენ 
არ უნდა ვცეთ მას 
პატივი, სანამ არ 
გვეცოდინება, 
როგორ 
იყენებს იგი ამ 
სიმდიდრეს. 

სიმდიდრე არის 
უნარი, ბოლომდე 
გამოსცადო ცხოვრება.

მე მომწონს ცხოვრება 
ღარიბივით, 
რომელსაც ბევრი 
ფული აქვს. 

დაუტოვეთ შვილებს განათლება, 
ნაცვლად სიმდიდრისა, რადგან 
განათლებული ადამიანის 
იმედები უკეთესია, ვიდრე 
უიმედოების სიმდიდრე. 

კარგად მართულ ქვეყანაში 
სიდუხჭირეა სამარცხვინო, 
ხოლო ცუდად მართულ 
ქვეყანაში –სიმდიდრე.

სიმდიდრის შესახებ

აზრები

− ფიდელ კასტრო

- ჯონ ფ. კენედი

- ბილი გრეჰემი

- ეპიქტეტუსი

- სოკრატე - პაბლო პიკასო 

- ჰენრი დევიდ თორო

- კონფუცი


