


CHRONOMAT 44

“WELCOME TO OUR WORLD”

Thom Richard is one of the few pilots in the world to possess the talent, experience and courage required to compete 

in the fi nal of the famous Reno Air Races – the world’s fastest motorsport. Less than ten champions are capable of 

vying with each other at speeds of almost 800 km/h, fl ying wing to wing at the risk of their lives, just a few feet 

off the ground. It is for these elite aviators that Breitling develops its chronographs: sturdy, functional and ultra 

high-performance instruments all equipped with movements chronometer-certifi ed by the COSC – the highest offi cial 

benchmark in terms of reliability and precision. Welcome to the Breitling world.

Richard2014_Chro44AcOnyx_416x275_ChronographGeorgien.indd   Alle Seiten 09.01.14   11:53
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12 |  ფაქტი და კომენტარი
დადგა დრო, შიდა საგადასახადო სამსახურს 

დაფინანსება შეუწყდეს  
ავტორი: სტივ ფორბსი

Leaderboard
18  |  წმინდა სისხლის იტალიელი 

20  |  რეიტინგი: 100 ყველაზე 
გავლენიანი ვარსკვლავი

22  |  ჩაძირული ძვირფასეულობის 
ბიზნესი

  

მოსაზრება
24  |   მშვიდობა სისუსტის მეშვეობით   

ავტორი: დევიდ მალპასი

forbes

სარჩევი - სექტემბერი 2014

60 | CEO მეწარმეები

50 | CEO მეწარმეები
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23, Rustaveli Ave., 0108 Tbilisi, Georgia - Tel.: +995 32 29 22292 - Fax: +995 32 2921656 - E-mail: georgia@geneva.ge

0108, საქართველო, თბილისი, რუსთაველის გამზირი 23 - ტელ.: +995 32 29 22292 - ფაქსი: +995 32 2921656 - ელ. ფოსტა: georgia@geneva.ge
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28  |  ვენჩურული კაპიტალი: 
ინვესტირებადი ტრენდები 

ავტორი: რიჩ კარლგაარდი

30  |  მთავარი თემა: 
მიკროფინანსები 

მიკროფინანსები გაჩნდა იქ, სადაც 
ტრადიციული საბანკო მოდელი ძალზე სუსტი 

იყო. 2005 წელს გაეროს გენერალურმა 
მდივანმა კოფი ანანმა მიკროფინანსები 

სიღარიბის დაძლევის „კრიტიკულ იარაღად“ 
გამოაცხადა და დღეს მიკროფინანსებით უკვე 

განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკური 
პოლიტიკის ავტორებიც ინტერესდებიან. 

ავტორი: არჩილ ბაკურაძე

მოსაზრება
38  |  აფხაზეთზე გამავალი 

რკინიგზის შესახებ 
ავტორი: რომან გოცირიძე

44  |  ბრძენი ქართველი ერი: 
განათლების პრობლემა ქვეყანაში 

ავტორი: ნატალია ვახტანგაშვილი 

48  |  თბილისის არქიტექტურული 
ასავალ–დასავალი   

ავტორი: სანდრო თარხან–მოურავი

Ceo
50  |  ყველაფერი ჩერგოლეიშვილის 

შესახებ 
ავტორი: ვანო ზირბითელი 

38 | მოსაზრება

70 | მეწარმეები

30 | მთავარი თემა

88 | სტრატეგიები
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forbes

60  |  წინსვლა „პორშეს“ 
სისწრაფით 

„თეგეტა პრემიუმ ვიიქელსის“ 
გენერალური მენეჯერის, მათემატიკოს 
ირაკლი პაპიაშვილის კარიერული ზრდა 

„თეგეტა მოტორსში“ გეომეტრიული 
პროგრესიის ნაბიჯებით წარიმართა. 

კომპანია ავითარებდა მას თუ პირიქით? 
– ამ კითხვაზე პასუხი „პორშეში“ დევს. 

ჩასხედით და ვნახოთ. 
ავტორი: შოთა დიღმელაშვილი

მეწარმეები
66  |  ვუაიერისტული კაპიტალი

რატომ დავასაჩუქროთ ხალხი მხოლოდ 
რაიმეს შეძენის გამო? სირიაკ რედინგის 

ულტრაბგერაზე მომუშავე აპლიკაცია 
მილიონებს იმით აკეთებს, რომ ხალხს 

აქეზებს, უბრალოდ დაათვალიერონ.  
ავტორი: ჰოლი სლეიდი

70  |  კონცეპტუალისტი დიზაინერი
 „იყიდეთ ჩემი დღეები, ჩემი კვირები და 
თქვენ მიიღებთ მომენტებს, რომლებიც 

არავის დაავიწყდება“, – ამბობს 3i-ს, 
Mothercare-ის, Ministry of Sound-ის, 

Citibank and Citigroup-ის, Sony Ericsson-
ის, ლონდონის 2012 წლის ოლიმპიური 

თამაშების, Mercedes-Benz-ის, USA Today-ს, 
Windows-ის, Skype-ის დიზაინერი. 

ავტორი: ნინო ნადიბაიძე

სტრატეგიები
74  |  ენერგეტიკის მწვანე გზა

კომპანია NRG Energy ქვეყნის ნახშირბადის 
მიმღები ელექტროსადგურების უმსხვილესი 

ოპერატორია. გასაკვირი არ არის, რომ 
მისი აღმასრულებელი დირექტორი, დევიდ 

კრეინი, ალტერნატიული ენერგეტიკის 
იმპერატორად გახდომისკენ მიისწრაფვის.  

ავტორი: კრისტოფერ ჰელმანი 

78  |  საქართველოს საგარეო 
პოლიტიკა    

ავტორი: ელენე ხოშტარია 

82  | „გამასხრებული“ ფუფუნება     
ავტორი: ანა მუსელიანი

88  | გამორჩეული დამსაქმებელი
Japan Tobacco International (JTI) 

საქართველოსა და ევროპის გამორჩეულ 
დამსაქმებლად დასახელდა. Forbes Georgia 
კომპანია JTI-ს HR დირექტორს კავკასიაში, 

ინა იაკოვჩუკს ესაუბრა.     

48 | მოსაზრება

96 | მოსაზრება

24 | მოსაზრება



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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აღმასრულებელი რედაქტორი
შოთა დიღმელაშვილი

არტდირექტორი
ანა შუხაევა

ლიტერატურული რედაქტორი
ირინა ბიაშვილი

ვებდირექტორი
გოგი ქავთარაძე

დამკაბადონებელი, ფოტო რედაქტორი
სერგი ნემსიწვერიძე

მთარგმნელები
შპს "ბეიკერლოო"

ფოტოგრაფი
ხათუნა ხუციშვილი

ჟურნალ Forbes Georgia-ს გამოსცემს 
სააქციო საზოგადოება 

Media Partners

გამომცემელი
მაია მირიჯანაშვილი

გაყიდვების დირექტორი  
თინა ოსეფაშვილი

ლოგისტიკის მენეჯერები
ლევან ლორთქიფანიძე

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

VICE CHAIRMAN Christopher Forbes 
VICE PRESIDENT, BUSINESS DEVELOPMENT Miguel Forbes

ჟურნალი Forbes დაარსდა 1917 წელს

სექტემბერი 2014 N: 34

რედაქციის მისამართი: საქართველო, 0179, თბილისი, 
ფალიაშვილის ქ. 15; ტელ.: (+995 32) 223 77 07; ი-მეილი: info@forbes.ge
Forbes Georgia არის ყოველთვიური გამოცემა. საცალო ფასი 7 ლარი. 

ჟურნალი გამოდის 2011 წლის დეკემბრიდან. Forbes Georgia დარეგისტრირებულია საქართველოს 
პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის მიერ 2011 წლის 

16 ნოემბერს. ISSN 2233-3487

Copyright 2011 სააქციო საზოგადოება Media Partners, საავტორო უფლებები დაცულია. ჟურნალში 
გამოქვეყნებული მასალების ნაწილობრივ ან მთლიანად გამოყენება აკრძალულია. Copyright 2011 

Forbes, as to materials published in the US Edition of Forbes. All rights reserved. სამარკო ნიშანი Forbes 
წარმოადგენს Forbes Inc.-ის საკუთრებას. გამოყენების უფლებით სარგებლობს სააქციო საზოგადოება 
Media Partners შესაბამისი სალიცენზიო ხელშეკრულებით. Forbes Georgia is published by the Media 
Partners JSC under a license agreement with Forbes Media LLC, 60 Fifth Avenue, New York, New 

York 10011. Forbes is a trademark used under the license from FORBES LLC.

UDC (UAK) 338.22 (051.2) F-75
გამოცემა იყენებს ბესარიონ გუგუშვილის BPG-InfoTech ფონტებს: 

„ბპგ გარდიან ეგვიპტური“ და „ბპგ პრიმა“.

მთავარი რედაქტორი
გუგა სულხანიშვილი

Forbes Georgia - 
საერთაშორისო სავაჭრო პალატის 

მედიაპარტნიორი

ინვესტიციები
92  | მარტივი მიდგომის საფონდო  

სტრატეგია      
ავტორი: ჯიმ ობერვეისი

94  | ევროს გასაჭირი       
ავტორი: ა. გერი შილინგი

96  | სათამაშო ბიზნესის ზეგავლენა  
ეკონომიკაზე        

ავტორი: ნუცა თოხაძე

Forbes LiFe

100  |  „მისტერ ჩაის“ თავგადასავალი  
ეპიკურელი ინდიანა ჯონსის მსგავსად, როდრიკ 
მარკუსი მაღალი კლასის ჩაის ეძებს, ასევე სხვა 

ეგზოტიკურ ინგრედიენტებს მსოფლიოს საუკეთესო შეფ-
მზარეულებისთვის და საუზმედ ტრიუფელის ბურბუშელას 

მიირთმევს.
ავტორი: ჰანტერ ეტკინსი 

104  |  აზრები
მიკროფინანსების შესახებ

ფოტო ყდაზე: ხათუნა ხუციშვილი

100 | FORBES LIFE





12 | FORBES      სექტემბერი  2014        

forbes

ფაქტი და კომენტარი - სტივ ფორბსი

დადგა დრო, შიდა 
საგადასახადო სამსახურს 

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

ში და სა გა და სა ხა დო 
სამ სა ხურ ში (IRS) მიმ დი ნა რე 

სკან და ლე ბი უფ რო მას შ ტა ბუ რი ა, 

ვიდ რე უოტერ გე ი ტი, რო მე ლიც 

70-იან წლებ ში მოხ და და 20-იანი 

წლების ტი პოტ - დო უ მის სკან და ლი. 

ყვე ლა ზე ძა ლო ვა ნი და სა ში ში სამ-

თავ რო ბო სა ა გენ ტო მო ქა ლა ქე თა 

იმ ჯგუ ფე ბის წი ნა აღ მ დეგ გა მო-

ი ყე ნე ბო და, რომ ლე ბიც, თეთ რი 

სახ ლი სა და კონ გ რეს მენ დე მოკ-

რა ტე ბის აზ რით, მათ ძა ლა უფ ლე-

ბას საფ რ თხეს უქ მ ნიდ ნენ. პრე ზი დენ ტი ფრან კ ლინ 

რუზ ველ ტი IRS-ს თა ვი სი ოპო ნენ ტე ბის წი ნა აღ მ დეგ 

იყე ნებ და, ასე ვე იქ ცე ოდ ნენ პრე ზი დენ ტე ბი ჯონ 

კე ნე დი, ლინ დონ ჯონ სო ნი და რი ჩარდ ნიქ სო ნი. 

კონ სერ ვა ტო რი ანა ლი ტი კო სე ბი სა მარ თ ლი ა ნად 

ეჭ ვო ბენ, რომ კლინ ტო ნის ად მი ნის ტ რა ცი ის დროს 

მათ სა გა და სა ხა დო აუდი ტის თ ვის სპე ცი ა ლუ რად 

არ ჩევ დ ნენ. მაგ რამ არც ერთ ბრალ დე ბას ისე თი 

გა მოხ მა უ რე ბა არ მოჰყოლია, რო გორც იმას, რო მე-

ლიც 2010 წელს რი გით მა მო ქა ლა ქე ებ მა წა მო ა ყე-

ნეს. ისი ნი სპონ ტა ნუ რად უამ რავ ორ გა ნი ზა ცი ა ში 

გა ერ თი ან დ ნენ, რა თა არ სე ბუ ლი რე ჟი მის აღ მაშ-

ფო თე ბე ლი პო ლი ტი კი სა და თა ვი სუფ ლე ბისთვის 

შექ მ ნი ლი საფ რ თხე ე ბის წი ნა აღ მ დეგ ებ რ ძო ლათ.

IRS-ის და ნა შა უ ლი ობა მას ად მი ნის ტ რა ცი ის თ ვი-

საც და მა ხა სი ა თე ბე ლი ა. კა ნო ნის შეც ვ ლა აღ მას რუ-

ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ, კა ნო ნის შე მო ღე ბა 

მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბით და კა ნო ნის დარ ღ ვე ვა 

მოქ მე დი სა მარ თალ დამ ც ვე ლე ბის 

მი ერ ფე დე რა ლურ სა ა გენ ტო ებ ში ამ 

რეს პუბ ლი კის სა ფუძ ველს ფუნ და-

მენ ტა ლუ რად აზი ა ნებს და საფ რ-

თხეს უქ მ ნის.

თა ვი სუფ ლე ბის დამ ც ვე ლებ მა, 

გან სა კუთ რე ბით კი რეს პუბ ლი კე-

ლებ მა, სტრა ტე გი უ ლად უნ და იფიქ-

რონ და იმოქ მე დონ. ეს ნიშ ნავს 

იმას, რომ სა ზო გა დო ე ბის გა ნათ ლე-

ბის თ ვის, იმას თან და კავ ში რე ბით, 

თუ რა ხდე ბა, კონ კ რე ტუ ლი კამ პა ნი-

ე ბი უნ და გა ტარ დეს. ეს გა აზ რე ბულ და მი ზან და სა-

ხულ თავ დას ხ მებს ნიშ ნავს.

გა ნათ ლე ბა ახ ლა უნ და და იწყოს. ის, რომ უმაღ-

ლეს მა სა სა მარ თ ლომ ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რებ რი ვი 

ურ თი ერ თო ბე ბის დი რექ ტორ თა საბ ჭოს პრე ზი დენ-

ტის მი ერ და ნიშ ვ ნე ბი არა კა ნო ნი ე რად მიიჩნია, 

ბრწყინ ვა ლე ახა ლი ამ ბა ვი ა. ამას და უ ყოვ ნებ ლივ 

უნ და მოჰ ყ ვეს თავ დას ხ მე ბი, რო მელ თა კულ მი ნა-

ცია IRS-ის თით ქ მის ყვე ლა გან ყო ფი ლე ბის თ ვის და-

ფი ნან სე ბის შემ ცი რე ბა ა შუ ა ლე დუ რი არ ჩევ ნე ბის 

შემ დეგ, რომ ლებ შიც დე მოკ რა ტე ბი კა ტას ტ რო ფუ-

ლად და მარ ცხ დ ნენ. უკ ვე აღარ გა მო ი ცე მა რე ზო ლუ-

ცი ე ბი, რომ ლე ბიც გა და სა ხა დე ბის შემ გ რო ვე ბელ 

სა ა გენ ტოს საქ მი ა ნო ბის ჩვე უ ლებ რი ვად გან ხორ-

ცი ე ლე ბის სა შუ ა ლე ბას აძ ლე ვენ, მი უ ხე და ვად იმი სა, 

რომ კონ გ რესს ფი ნან სუ რი კა ნონ პ რო ექ ტი არ 

მი უ ღი ა. თუ კი მთავ რო ბის მუ შა ო ბის დას რუ ლე ბის 

თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად რე ზო ლუ ციაა აუცი ლე ბე ლი , 

„ყოველთა მოსახვეჭელთაგან მოიხვეჭე სიბრძნე“
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მა შინ უნ და მი ი ღონ ერ თი, მაგ რამ ისე თი, 

რო მე ლიც IRS-ის თით ქ მის ნუ ლო ვან და ფი-

ნან სე ბას და ა წე სებ და (გამონაკლისი იქ ნე ბა 

რამ დე ნი მე კლერ კი, რომ ლე ბიც რე ფი ნან სი-

რე ბა ზე მუ შა ო ბენ), ვიდ რე სკან და ლე ბი სრუ-

ლად და სან დოდ გა მო ძი ე ბუ ლი იქ ნე ბა.

თუ პრე ზი დენ ტი ვე ტო ებს და ა წე სებს, მა-

გა ლი თად, ბი უ ჯე ტის რე ზო ლუ ცი ას, პა სუ ხის მ-

გებ ლო ბა და ე კის რე ბა მას და არა კონ გ რესს.

შემ დე გი მაკნამარა
რო ბერტ სტრე ინჯ მაკ ნა მა რა აშ შ -ის თავ-

დაც ვის მი ნის ტ რი 1961-68 წლებ ში გახ ლ დათ. 

თა ნამ დე ბო ბა ზე ყოფ ნის პე რი ოდ ში ის ტექ-

ნოკ რა ტი ის გე ნი ო სად ით ვ ლე ბო და. ადა მი-

ა ნად, რო მელ საც ყვე ლაფ რის ბრწყინ ვა ლედ 

მარ თ ვა შე ეძ ლო (ის ჯერ Ford Motor-ის პრე-

ზი დენ ტად და ი ნიშ ნა, შემ დეგ ახ ლა დარ ჩე ულ-

მა პრე ზი დენ ტ მა, ჯონ კე ნე დიმ პენ ტა გო ნის 

უფ რო სად და ნიშ ნა) კრი ზი სუ ლი სი ტუ ა ცი ე ბის 

ცი ვი და მეც ნი ე რუ ლი ანა ლი ზე ბის გა სა ო ცა-

რი მრა ვალ მ ხ რი ვო ბის გა მო. მაკ ნა მა რამ 

თა ვი სი გრან დი ო ზუ ლი აზ როვ ნე ბა გა მო ი ყე-

ნა, რა თა სამ ხ რეთ ვი ეტ ნამ ში, პრობ ლე მურ 

და მზარდ კო მუ ნის ტურ დაზ ვერ ვა ზე ზე წო ლა 

მო ეხ დი ნა. ის ფიქ რობ და, რომ „ესკალაცია“ 

იყო გა მარ ჯ ვე ბის გა სა ღე ბი, რომ აშ შ -ის 

მზარ დი სამ ხედ რო ძა ლე ბის ეტა პობ რი ვი გა-

მო ყე ნე ბა აიძუ ლებ და ჩრდი ლო ეთ ვი ეტ ნამს, 

რო მე ლიც სამ ხ რე თის მე ამ ბო ხე ე ბის ხელ-

მ ძღ ვა ნე ლი და დამ ხ მა რე იყო, თა ვი სი და-

მარ ცხე ბა ეღი ა რე ბი ნა. მაკ ნა მა რამ ძა ლი ან 

დი დი ფსო ნი გა ა კე თა მტრის „დაღუპულების 

აღ რიცხ ვა ზე“ და სხვა მო ნა ცე მებ ზე, რა თა 

გა ე გო, თუ ჩვენ გა მარ ჯ ვე ბას თან რამ დე ნად 

ახ ლოს ვი ყა ვით. აშშ-მ პირ ვე ლი ომი წა ა გო. 

მაკ ნა მა რა გვერ დ ზე ძა ლი ან გვი ან გად გა.

და მამ შ ვი დე ბე ლი პრი ზის სა ხით, მაკ-

ნა მა რამ მსოფ ლიო ბან კის პრე ზი დენ ტის 

პოს ტი მი ი ღო, სა დაც ის „სიღარიბესთან 

ბრძო ლის თ ვის“ გა მო ყო ფილ თან ხებს იყე-

ნებ და. მი ე ცით საკ მა რი სი თან ხე ბი მე სა მე 

სამ ყა როს ქვეყ ნებს და ეგ არის, და ა ვა-

დე ბა თა რიცხ ვი შემ ცირ დე ბა, სკო ლე ბი 

ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას და იწყებს და ეკო ნო მი კა 

გაძ ლი ერ დე ბა, ვი ნა ი დან ყვე ლა სფე რო ში 

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბი გან-

ხორ ცი ელ დე ბა. სამ წუ ხა როდ, სი ღა რი ბე 

არ სე ბობს და კო რუფ ცია ვი თარ დე ბა.

მაკ ნა მა რა დი დი ხნის წინ გარ და იც ვა-

ლა, მაგ რამ ყო ფი ლი ფი ნან ს თა მი ნის ტ-

რის, ჰენკ პოლ სო ნის სა ხით, ბი უ ჯე ტის 

ცუ დი და გეგ მა რე ბის გრან დი ო ზუ ლო ბა 

კვლავ ცოცხა ლი და ჯან მ რ თე ლი ა. 

ის არ კმა ყო ფილ დე ბა იმით, რომ მას 

ეკო ნო მი კის ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე რთულ 

კრი ზის ზე ძი რი თა დი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა 

ეკის რე ბა – მუდ მი ვი შეც დო მე ბის გა მო, 

მი სი საქ მი ა ნო ბის შე დე გებ მა ჩვენ და 

მთე ლი სამ ყა რო ამ დღე ში ჩაგ ვაგ დო და 

ახ ლა მას სურს გა უძღ ვეს გა მოწ ვე ვას, 

რა თა გლო ბა ლუ რი დათ ბო ბის გან გა დაგ-

ვარ ჩი ნოს. New York Times-ი პოლ სონს 

მო იხ სე ნი ებს, რო გორც ადა მი ანს, რო მე-

ლიც გა მუდ მე ბით იმე ო რებს ერ თ სა და 

იმა ვე წუ ხილს, რომ თუ ჩვენ არ გა ვა თა-

ვი სუფ ლებთ პლა ნე ტას ნახ შირ ჟან გის გა-

მო ნა ბოლ ქ ვის გან, მას ზე გა და სა ხა დე ბის 

და წე სე ბის გზით, ის და იწ ვე ბა, სა ნა პი რო ფ
ო
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პრეზიდენტი კენედი (მარჯვნივ) ხვდება თავდაცვის მინისტრ რობერტ ს. მაკნამარასა და გენერალ მაქსველ დ. ტეილორს 
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ფაქტი და კომენტარი  - სტივ ფორბსი

ქა ლა ქე ბი კი ადი დე ბუ ლი ოკე ა ნე ე ბის ქვეშ 

აღ მოჩ დე ბა. 

სად არის ამ ყვე ლაფ რის და საწყი სი, 

სა ვა რა უ დოდ, არა ვინ იცის. ფაქ ტობ რი ვად, 

გლო ბა ლუ რი დათ ბო ბის სა კითხი სა თა ნა-

დოდ გა დაწყ ვე ტი ლი არ არის და მტკი ცე ბუ-

ლე ბა ნი მთე ლი მსოფ ლი ოს ალ გო რე ბის თ-

ვის უფ რო და უფ რო არა სა სურ ვე ლი ხდე ბა. 

ტემ პე რა ტუ რა სხვა დას ხ ვა მი ზე ზის გა მო, 

მათ შო რის, მზე ზე არ სე ბუ ლი ლა ქე ბის გა მოც 

იც ვ ლე ბა. მსგავ სი ცვლი ლე ბე ბი უძ ვე ლე სი 

დრო ი დან ხდე ბო და. ზოგ ექ ს პერტს მი აჩ ნი ა, 

რომ ჩვენ კვლავ აღ დ გე ნის პრო ცეს ში ვიმ-

ყო ფე ბით მცი რე გამ ყინ ვა რე ბის ეპო ქი დან, 

რო მე ლიც და ახ ლო ე ბით 1300 წლებ ში და-

იწყო და 1800-ანი წლე ბის და საწყი სამ დე არ 

დას რუ ლე ბუ ლა. ამ ცი ვი ტალ ღის მოს ვ ლამ-

დე, სამ ხ რეთ ინ გ ლის ში ღვი ნის წარ მო ე ბა 

იყო გავ რ ცე ლე ბუ ლი.

მა ში ნაც კი, თუ თქვენ ან თ რო პო გე ნუ რი 

მი ზე ზით გა მოწ ვე უ ლი კლი მა ტუ რი ცვლი ლე-

ბე ბის გჯე რათ, არა სა სურ ვე ლი სი მარ თ ლე 

მიგ ვი თი თებს, რომ ზო გა დად, დათ ბო ბას 

უფ რო მე ტი და დე ბი თი აქვს, ვიდ რე სა ზი ა ნო. 

მი უ ხე და ვად ამი სა, პოლ სონს სურს, უფ რო 

მე ტი გა და სა ხა დი დაგ ვი წე სოს, რა თა გა ნახ-

ლე ბა დი ენერ გი ის წყა რო ე ბის გა მო ყე ნე ბა 

გვა ი ძუ ლოს. ღმერ თო ჩე მო, ნუ თუ არ წა გი-

კითხავთ გერ მა ნი ი სა და და ნი ის შე სა ხებ, 

რომ ლებ მაც გა ნახ ლე ბა დი ენერ გე ტი კის და-

სა ნერ გად ყვე ლა ფე რი იღო ნეს? გერ მა ნი ა ში 

ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სა ფა სუ რი სამ ჯერ უფ რო 

მა ღა ლი ა, ვიდ რე აშ შ - ში, თუმ ცა პოლ სო ნი 

ენერ გე ტი კის ფა სე ბის სხვა ო ბას ად ვი ლად 

უარ ყოფს, – „განახლებად ენერ გი ას შე უძ ლია 

გან დევ ნოს ბინ ძუ რი საწ ვა ვე ბი მა შინ ვე, 

რო გორც კი და ბინ ძუ რე ბის გა და სა ხა დე ბის 

აღ რიცხ ვა და იწყე ბა“. დი ახ, თუ მო ნა ცე მე ბი 

არ გაწყობთ, და მა ტე ბი თი გა და სა ხა დე ბი 

და ა წე სეთ! რო გორ გა და სა ხადს და ა წე სებს 

ასო ბით ათასს ფრინ ველ ზე, მათ შო რის, 

გა და შე ნე ბის სა შიშ რო ე ბის წი ნა შე მდგომ 

სა ხე ო ბებ ზე, რომ ლე ბიც ქა რის წის ქ ვი ლე ბის 

გა მო იღუ პე ბა?

ბო ლო წლებ ში, გლო ბა ლურ დათ ბო ბას-

თან ბრძო ლის სა ხე ლით, გა ნახ ლე ბა დი 

ენერ გი ის გან ვი თა რე ბის თ ვის სხვა დას-

ხ ვა სა ხის სუბ სი დი ებ ზე და ახ ლო ე ბით $1 

ტრი ლი ო ნი იყო გა მო ყო ფი ლი. ერ თი წუ თით 

და ფიქ რ დით იმა ზე, ამ ყვე ლა რე სურ სით 

კა ცობ რი ო ბის კე თილ დღე ო ბის თ ვის რი სი 

გა კე თე ბა იყო შე საძ ლე ბე ლი, თუ ის ახალ 

პრო დუქ ტებ სა და მომ სა ხუ რე ბებ ში იქ ნე-

ბო და ინ ვეს ტი რე ბუ ლი და გა მო ყე ნე ბუ ლი 

ისე თი და ა ვა დე ბე ბის თ ვის სა ჭი რო კვლე-

ვე ბის თ ვის, რო გო რიც არის, მა გა ლი თად, 

ალ ც ჰე ი მე რი, ან უფ რო მე ტი მო სავ ლის 

მი ღე ბის თ ვის ბრძო ლა ში. სხვა თა შო რის, 

აშ შ - ში ნახ ში რორ ჟან გის გა მო ნა ბოლ ქ ვის 

მო ცუ ლო ბა მცირ დე ბა და ნა წი ლობ რივ ეს 

ბუ ნებ რი ვი აირის მო პო ვე ბა ში მომ ხ და რი 

რე ვო ლუ ცი ის წყა ლო ბით ხდე ბა.

ნაც ვ ლად იმი სა, რომ, მაკ ნა მა რას 

მსგავ სად, გრან დი ო ზუ ლი პრო ექ ტე ბი 

მოგ ვახ ვი ოს თავს, პოლ სო ნი იმა ზე უნ და 

და ფიქ რ დეს, თუ მთე ლი მსოფ ლიო გუ ლის 

გა ჩე რე ბის მტკივ ნე ულ ფი ნან სურ ვერ სი ას 

რა ტომ უახ ლოვ დე ბა.

მთა ვა რი მი ზე ზი სუს ტი დო ლა რის პო-

ლი ტი კა ა, რო მელ საც თა ვად ის და მი სი 

წი ნა მორ ბედ ნი ახორ ცი ე ლებ დ ნენ. სუს ტი 

ფი ნან სუ რი პო ლი ტი კა ყო ველ თ ვის ეკო ნო-

მი კურ კრი ზი სებს წარ მო შობს. ჰკითხეთ 

არ გენ ტი ნას. პოლ სო ნი და მსოფ ლიო ვერ 

ხვდე ბი ან ფუ ლა დი ზო მე ბის ღი რე ბუ ლე-

ბას, იმას, თუ რო გორ გა ნი ზო მე ბა ისი ნი. 

ეს კო მერ ცი ას უსაზღ ვ როდ უწყობს ხელს, 

ბარ ტე რის უიმე დოდ დიდ პრო ცესს ანაც-

ვ ლებს. ფუ ლი პრო დუქ ტებ სა და მომ სა ხუ-

რე ბებ ზე მოთხოვ ნი ლე ბას წარ მო ად გენს 

ისე ვე, რო გორც პალ ტოს ნო მე რი რეს ტო-

რან ში მი სი კუთ ვ ნი ლე ბის და მა დას ტუ რე-

ბე ლი ა. ფუ ლა დი სის ტე მა ნდო ბა ზეა ძლი ერ 

და მო კი დე ბუ ლი. ფალ სი ფი ცი რე ბა არის 

უკა ნო ნო, ვი ნა ი დან ის ქურ დო ბის ფორ მას 

წარ მო ად გენს – არაფ რის გან ქმნის ფულს. 

რო დე საც მთავ რო ბა მხო ლოდ ამას აკე-

თებს, ამას „სტიმულირება“ ეწო დე ბა. ჯონ 

ლო კის ცნო ბი ლი სიტყ ვე ბის თა ნახ მად, 

რო დე საც ხე ლი სუფ ლე ბა ფუ ლის ღი რე ბუ-

ლე ბას ცვლის, კრე დი ტო რი მოტყუ ე ბუ ლი 

რჩე ბა.

რო დე საც ფულს ფიქ სი რე ბუ ლი ღი რე-

ბუ ლე ბა აქვს, რო მე ლიც დო ლარს ოქ როს 

სტან დარ ტით 180 წლის მან ძილ ზე ჰქონ და, 

ეს ყო ველ თ ვის გრძელ ვა დი ან ზრდას 

იწ ვევს.

შე სუს ტე ბუ ლი დო ლა რი პოლ სონს არ 

ანაღ ვ ლებს, ვი ნა ი დან, მი სი აზ რით, აშ შ -ის  

ექ ს პორტს ეს ხელს შე უწყობს. ამის შე-

სა ხებ ჯონ ლო კის მსგავ სად იფიქ რეთ: 

დო ლა რის შე სუს ტე ბა არის მოტყუ ე ბის 

ფორ მა: ის არ გან ს ხ ვავ დე ბა ვინ მეს თ ვის 

ერ თი ფუ თი ყვე ლის მი ყიდ ვის გან, რო მე-

ლიც სი ნამ დ ვი ლე ში 14 უნ ცი ას იწო ნის.

რო დე საც ვა ლუ ტას ასუს ტებთ, ფუ ლი სა-

მომ ხ მა რებ ლო სა ქო ნელ სა და სხვა მყარ 

აქ ტი ვებ ში გა და ი ნაც ვ ლებს. თუმ ცა პოლ-

სო ნი, მი სი უშუ ა ლო წი ნა მორ ბედ ნი და ფე-

დე რა ლუ რი სა რე ზერ ვო სამ სა ხუ რი, სუსტ 

დო ლარ სა და ნავ თო ბის ფა სე ბის ზრდას, 

ან გა ბე რილ ფა სებს უძ რავ ქო ნე ბა ზე, ერ თ-

მა ნეთ თან არას დ როს აკავ ში რებ დ ნენ.

პოლ სონ მა მაკ ნა მა რას, მო ცუ ლო ბით 

მსგავ სი, სხვა შეც დო მე ბიც გა ნა ხორ ცი-

ე ლა: მი სი სი ბე ცე იმ გა მა ნად გუ რე ბე ლი 

ზი ა ნის მი მართ, რო მელ საც არ სე ბუ ლი 

ფა სე ბის მი ხედ ვით გა და ფა სე ბის ახა ლი 

პრინ ცი პე ბი ისე დაც უკ ვე მძი მე მდგო მა რე-

ო ბა ში მყოფ ბან კებს აყე ნე ბენ (როდესაც 

2009 წლის მარ ტ ში წარ მო მად გე ნელ თა 

პა ლა ტამ ვირ ტუ ა ლუ რი შე ჩე რე ბა შე მო ი-

ღო, დათ ვის ბა ზა რი უეც რად გა ჩერ და და 

აქ ცი ე ბის ფა სებ მა მო ი მა ტა); მი სი გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბა, და ეხ მა როს Bear Stearns-ის კრე-

დი ტო რებს (შექმნა მო ლო დი ნი, რომ Leh-

man Bros-ი ანა ლო გი უ რად მო იქ ცე ო და და 

რო დე საც ეს არ მოხ და, პა ნი კა და იწყო); 

მის მა და უ მუ შა ვე ბელ მა „შემოთავაზებამ, 

რო მელ ზეც უარს ვერ იტყ ვით“, აიძუ ლა გა-

დახ დი სუ ნა რი ა ნი ბან კე ბი მი ე ღოთ Tarp-ის 

ფუ ლი, რის შე დე გა დაც ისი ნი ფე დე რა ლუ-

რი მთავ რო ბის ვირ ტუ ა ლურ ვა სა ლე ბად 

იქ ც ნენ; და მი სი უამ რა ვი შემ თხ ვე ვი თი 

არ ჩე ვა ნი, თუ რო მელ და წე სე ბუ ლე ბებს 

და ა დოს ყა და ღა, რომ ლებ მა უნ და შეწყ-

ვი ტონ არ სე ბო ბა და რომ ლებ მა გა აგ რ ძე-

ლონ საქ მი ა ნო ბა.

ამ ყვე ლა ფერ მა შექ მ ნა კა ტას ტ რო ფუ-

ლი არე უ ლო ბა, რო მელ მაც სა ში ნე ლი დოდ 

- ფ რან კის კა ნო ნის მი ღე ბა და კონ ს ტი ტუ-

ცი ის მა სობ რი ვი დარ ღ ვე ვე ბი გა მო იწ ვი ა. 

მათ შო რის ფე დე რა ლუ რი სა რე ზერ ვო 

სამ სა ხუ რის მი ერ უპ რე ცე დენ ტო ძა ლა-

უფ ლე ბის მით ვი სე ბა. არ არის გა საკ ვი რი, 

რომ აშ შ -ი სა და მსოფ ლი ოს ეკო ნო მი კა 

რთულ მდგო მა რე ო ბა ში აღ მოჩ ნ და. 
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LEADERBOARD

წარმოშობის ისტორია 

ამ წლის და საწყის ში, არი ზო ნაში ჩატარებულ აუქ ცი ონ ზე, 1956 წლის Ferrari 410 
Superamerica Series 1 Coupe $3,3 მი ლი ო ნად გა ი ყი და – ერ თი მი ლი ო ნით უფ რო ძვი რად, 
ვიდ რე ანა ლი ტი კო სე ბი წი ნას წა მეტყ ვე ლებ დ ნენ. შე საძ ლო ა, მათ მე ტის მო ლო დი ნი უნ და 
ჰქო ნო დათ. შექ მ ნის დროს Superamerica უს წ რა ფე სი იყო იმ მან ქა ნებს შო რის, რაც კი 
Ferrari-ს ოდეს მე გა მო უშ ვი ა: 4,9-ლიტრიანი V-12 ძრა ვა თი, რო მე ლიც 340 ცხე ნის ძა ლას 
გა მო ი მუ შა ვებ და, მაქ სი მა ლუ რი სიჩ ქა რით 150 მი ლი/ სა ათ ში. ამ მოდელის მხო ლოდ 16 
მანქანა გამოუშვეს. იან ვ რის გა ყიდ ვას მისი  პატ რო ნის მე ექ ვ სე ჯერ გა მოც ვ ლა დაემთხვა, 
მაგ რამ ის თა ვი სი არაჩ ვე უ ლებ რი ვი ის ტო რი ით ამა ყობს, რად გან მას დრო დად რო ფლობ-
დ ნენ იტა ლი ე ლი სარ ბო ლო ავ ტო მო ბი ლე ბის მძღო ლი, Du Pont-ის მემ კ ვიდ რე და კა ცი, რო-
მელ მაც კურტ კო ბე ინს ის სა სიკ ვ დი ლო იარა ღი მიჰ ყი და. 

წმინდა სისხლის იტალიელი 
ზაფხული 1956

Du Pont-ის მემ კ ვიდ რე, 

იახ ტ ს მე ნი და სპორ ტუ ლი 

თევ ზა ო ბის ჩემ პი ო ნი, 

უილი ამ კემბლ კარ-

პენ ტე რი, დე ლა ვე რის 

მონ ტ ჩე ნი ნი დან, 410 

Superamerica-ს $17 000-ად 

ყი დუ ლობს. კარ პენ ტე რის 

მა მა, რო ბერტ რუ ლიფ 

მორ გან კარ პენ ტე რი, 

DuPont-ის სა მეთ ვალ-

ყუ რეო საბ ჭო ში იყო 

და ბე ის ბო ლის გუნდ 

Philadelphia Phillies-ს 

1943-დან 1949 წლამ დე 

ფლობ და. 

2001–02
ბე ი კე რის ათო ბით ავ ტო მო ბი ლის კო-

ლექ ცი ა, 1955 წლის Mercedes-Benz 300SL 

Gullwing-ის (თოლიისფრთიანი) და 1954 

წლის Ferrari Europa-ს ჩათ ვ ლით, თან და თა-

ნო ბით იყი დე ბა. სი ეტ ლელ მა ავ ტო მო ბი-

ლე ბის კო ლექ ცი ო ნერ მა, კენ მაკ ბ რა იდ მა, 

იყი და რა Superamerica, გა ნა ახ ლა მი სი 

წი ნა სა ვარ ძ ლე ბი და ინ ტე რი ე რის დი-

ზა ი ნი. 2007 წლის კო ლო რა დოს დიდ 

რა ლი ზე ამ მან ქა ნას მაკ ბ რა ი დი 

კი დევ ერ თხელ მარ თავს და 

ჟურ ნა ლის ტებს ეუბ ნე ბა, რომ 

თა ვი სი კო ლექ ცი ი დან მას 

ის ყვე ლა ზე მე ტად უყ-

ვარს, უფ რო მე ტა დაც 

კი, ვიდ რე თა ვი სი 275 

GTB Ferrari და 250 

SWB Ferrari.

2014
ოთხ წელიწადში, მას შემდეგ, რაც მაკბრაიდი 59 წლის 

ასაკში გარდაიცვალა, მისი Superamerica, Gooding & 

Co.-ს აუქციონზე, არიზონის ქალაქ სკოტსდეილში, $2,25 

მილიონად არის შეფასებული. კერძო კოლექციონერი 

პენსილვანიიდან მას $3,3 მილიონად ყიდულობს. 

1961
კარ პენ ტე რი 410 

Superamerica-ს მიჰ ყი-

დის ლო რენ და ჰე ი ზელ 

დე ნე ნებს, რომ ლე ბიც კა-

ლი ფორ ნი ის მენ დო სი ნოს 

ოლ ქის მახ ლობ ლად სას-

ტუმ რო Heritage House-ს 

ფლო ბენ. ეს სას ტუმ რო 

1978 წელს, ალან ალ დას 

ფილ მით გახ და ცნო ბი-

ლი. წყვი ლი ამ მან ქა ნას 

ოთხი წლის გან მავ ლო ბა-

ში ფლობ და. შემ დეგ, 1965 

წელს, მათ მან ქა ნა ექიმს, 

სა ხე ლად ჯორჯ კე რი გენს, 

მიჰ ყი დეს. 

1968
სტენ ბე ი კე რი კა ლი ფორ ნი ის ქა ლაქ 

ორინ და ში კე რი გენს პო უ ლობს და 

მას არ წ მუ ნებს, რომ მან ქა ნა გა ყი დოს. 

ბე ი კე რი იარა ღის ექ ს პერ ტი იყო, რო-

მე ლიც სი ეტ ლ ში მა ღა ზია Stan Baker 

Sports-ს ფლობ და, სა დაც Nirvana-ს 

სო ლის ტ მა, კურტ კო ბე ინ მა, $307,38 

გა და ი ხა და Remington-ში, რომ ლი თაც 

მან 1994 წელს თა ვი მო იკ ლა. ბე ი კე რი 

ფლობს 410-ს, რო მე ლიც წი ნათ ვერ-

ცხ ლის ფე რი იყო და ახ ლა კაშ კა შა 

წით ლად არის შე ღე ბი ლი. 

ივლისი 1982
ბეიკერი ამ Ferrari-ს საზოგადოებას ორეგონის ქალაქ 

იუჯინში, Village Green Resort-ში, Concours d’Elegance-ზე 

პირველად წარუდგენს. ორი წლის შემდეგ ის მას კვლავ 

წარმოადგენს კალიფორნიის დასახლება კერმელ-ველიში, 

ამერიკის საერთაშორისო ყრილობის Ferrari Club-ში, სადაც 

მანქანა, თავის კლასში, უნაკლო მდგომარეობისა და 

უკიდურესი იშვიათობის წყალობით იმარჯვებს. 

1994
ბე ი კე რი Superamerica-ს 

მარ თავს 1000-მილიან 

დიდ რა ლი ზე, კო ლო რა-

დოს კლდო ვა ნი მთე ბის 

გავ ლით. იმა ვეს იმე ო-

რებს 1997 წელს, თა ვი სი 

კო ლე გის, ავ ტო მო ბი ლე-

ბის მოყ ვა რუ ლის, ბობ 

ლუ კა რე ლის დახ მა რე-

ბით. ბე ი კე რი სა მი წლის 

შემ დეგ იღუ პე ბა. 

მარტი 1956
ლუ ი ჯი კი ნე ტი, Alfa Romeo-ს 

მე ქა ნი კო სი და სარ ბო ლო 

ავ ტო მო ბი ლე ბის მძღო ლი, 

რო მე ლიც აშ შ - ში მე ო რე 

მსოფ ლიო ომის დროს გა და-

ვი და, 410-ის იმ პორ ტი რე ბას 

ახორ ცი ე ლებს და მის დე-

მონ ს ტ რი რე ბას ნი უ -ი ორ კის 

სა ერ თა შო რი სო ავ ტო შო უ ზე 

ახ დენს. კი ნე ტი იყო ცნო ბი ლი 

მრბო ლე ლი, რო მე ლიც ლე- 

მა ნის 24-საათიან რბო ლებ ში 

ზე დი ზედ 22-ჯერ მო ნა წი ლე-

ობ და და სამ ჯერ გა ი მარ ჯ ვა. 

 250,000- 
ყოველწლიური სტუმრების 

რაოდენობა Museo Ferrari-ში 
კომპანიის მუზეუმში, იტალიის 

ქალაქ მარანელოში. 



While you are watching your favorite 
food is perfectly being cooked 
inside the Bosch oven, thanks to its 
range of specialist programmes 
designed to ensure ideal conditions 
for whatever you’re cooking.  

მადის აღმძვრელია საკვები, რომელიც
იდეალურადაა მომზადებული ბოშის 
ღუმელში, ეს ყველაფერი კი 
სპეციალური პროგრამების
დამსახურებაა. ისინი შექმნილია 
იმისთვის, რომ საკვების მომზადების
პროცესი იდეალური იყოს.

Turn your kitchen into
a world of wonders!
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სიმდიდრისა და ძალაუფლების შეფასება

LEADERBOARD

$50 M |        |       |

შემოსავალი | ფინანსური რეიტინგი | პრესის რეიტინგი | სოციალური რეიტინგი

პირ ვე ლად მას შემ დეგ, რაც 2004 წელს FORBES-ის Celebrity 100-ში ბე ი ონ-

სეს დე ბი უ ტი შედ გა, მომ ღე რალ მა ჩვენს სი ა ში წამ ყ ვა ნი პო ზი ცია მო ი პო-

ვა, ძი რი თა დად თავისი მას შ ტა ბუ რი Mrs. Carter World Tour-ის წყა ლო ბით. 

ბე ი ონ სე უფ რო მე ტი ა, ვიდ რე მუ სი კა. მი სი ბიზ ნე სიმ პე რია სა მოს სა და 

პარ ფი უ მე რი ას მო ი ცავს. ის, Facebook-ზე არ სე ბუ ლი 63 მი ლი ო ნი თა ვი სი 

ფა ნა ტი სა და Instagram-ში 13 მი ლი ო ნი მიმ დევ რის ყუ რადღე ბას იპყ რობს. 

Celebrity 100-ის რე ი ტინ გი, შე მო სავ ლებს, პრე სა ში მოხ სე ნი ე ბას, სო ცი-

ა ლურ ქსე ლებ ში ავ ტო რი ტეტ სა და „კულტურულ გავ ლე ნას“ მო ი ცავს. 

ჩვენს მო ნა წი ლე ებს შო რის ყვე ლა ზე მა ღა ლი შე მო სა ვა ლი დოქ ტორ 

დრეს აქვს – ბო ლო 12 თვის მან ძილ ზე მის მა შე მო სა ვალ მა სა ოც რად 

მა ღა ლი თან ხა, $620 მი ლი ო ნი შე ად გი ნა (ყველაზე მე ტი სე ლებ რი ტებს 

შო რის). ეს იმის წყა ლო ბით მოხ და, რომ Apple-მა მი სი ყურ სას მე ნე ბის, 

Beats-ის ხა ზი $3 მი ლი არ დად შე ი ძი ნა. მა დო ნა, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 

გა სულ წელს მე ხუ თე ად გილ ზე იყო, სი ი დან ამო ვარ და. FORBES-ის Celeb-

rity 100-ში ბრედ ლი კუ პერ ისა და ჯი მი ფა ლონ ის დე ბი უ ტი შედგა.

ყველაზე გავლენიანი 
ვარსკვლავები

100 სელებრიტი

ბეიონსე ნოულზი

მაილი საირუსი

ჯასტინ ბიბერი

ჯიმი ფალონი

ტაილერ პერი

სერენა უილიამსი

ელენ დეჯენერესი

კელვინ ჰარისი

ლი ნა

ანჯელინა ჯოლი

ჯონ ჰემი

ლებრონ ჯეიმსი

ტეილორ სვიფტი

კევინ დიურანტი

ლიონელ მესი

გორდონ რამზი

კენი ჩესნი

ჯეი-ზი

ტაიგერ ვუდსი

სინ ჰანიტი

კევინ სპეისი

გვინეტ პელტროუ

დოქტორ დრე

ლედი გაგა

ფლოიდ მეივეზერი

დაიან ჯონსონი

ჯენიფერ ლოპესი

ავიჩი

რაშ ლიმბაუჰი

ჯ. ჯ. აბრამსი

სეტ მაკფარლინი

უილ სმიტი

კეიტ მოსი

ოპრა უინფრი

კენი უესტი

რიანა

რაფაელ ნადალი

სანდრა ბულოკი

ბრედლი კუპერი

ჯონ სტიუარტი

ნილ პატრიკ ჰარისი

ბრაიან კრენსტონი

სკარლეტ იოჰანსონი

მერილ სტრიპი

2

51

14

90

21

74

11

62

3

38

49

65

23

65

52

19

29

57

26

42

46

21

23

72

41

45

39

44

85

78

95

1

55

2

32

31

62

78

92

82

92

85

77

57

95

1

48 3

19

12

4

13

61

73

43

9

23

35

37

78

11

8

22

79

5

4

17

7

6

10

1

42

34

58

23

25

40

18

12

19

78

90

60

22

5

36

15

61

45

11

26

65

2

31

90

90

54

51

73

30

4

6

21

57

75

90

90

90

80

53

71

16

90
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$115 M

$36 M

$80 M

$12 M

$70 M

$22 M

$24 M

$72 M

$64 M

$32 M

$65 M

$47 M

$44 M

$30 M

$620 M

$33 M

$28 M

$35 M

$82 M

$30 M

$18 M
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LEADERBOARD
 $1,825.97 - 

ერთი უნცია ოქროს ფასი 2011 წლის 
აგვისტოში, ინფლაციის გათვალისწინებით. 

ყველაზე დიდი თანხაა, რაც კი ოდესმე ამ 
ლითონში გადაუხდიათ.

XX
X

X
X

X

X

X

რუკაზე დატანილი წერტილები 

ჩაძირული 
გემების 
ბიზნესი

ყო ვე ლი სა ვარ ძელ ში მო კა ლა თე ბუ ლი მე კობ რე ჩა ძი რუ ლი გან ძის პოვ ნა ზე ოც-
ნე ბობს, მაგ რამ გა მო დის, რომ ოქ როს ზო დე ბი თა და პე სო ე ბით სავ სე ზან დუ კე ბი გა სამ დიდ რებ ლად 
უსარ გებ ლო გზა ა. ამო ღე ბა, ჩვე უ ლებ რივ, მი ლი ო ნო ბით დო ლა რი ჯდე ბა და მანამდე, სა ნამ ნა დავ ლი 
ხმე ლეთ ზე აღ მოჩ ნ დე ბა, უკვე შე გიძ ლი ათ ელო დოთ სა სა მარ თ ლო სარ ჩე ლებს დამ ზღ ვე ვე ბი სა და 
სხვა მო სარ ჩე ლე ე ბის მხრი დან. რამ დე ნი მე წლის წინ კომ პა ნია ODYSSEY MARINE ExPLORATION-მა, 
– უმ ს ხ ვი ლეს მა მო თა მა შემ ამ სფე რო ში – ჩა ძი რუ ლი ეს პა ნუ რი გე მი დან და ახ ლო ე ბით $500 მი ლი ო ნის 
ოქ როს მო ნე ტე ბის ამო ღე ბა ზე $2,6 მი ლი ო ნი და ხარ ჯა და შემ დეგ იძუ ლე ბე ლი გახ და, ეს ყვე ლა ფე რი 
ეს პა ნე თის თ ვის და ებ რუ ნე ბი ნა და დამატებით $1 მი ლი ო ნი ჯა რი მა გა და ე ხა და. და მა ლუ ლი სა გან ძუ-
რის სა ცო და ო ბის ჩვენს რუ კა ზე ეს მხო ლოდ ერ თ -ერ თი ფა თე რა კი ა. 

PORT NICHOLSON
2008 წელს გრეგ ბრუკ-

სი, გან ძის მა ძი ე ბე ლი 

მე ნი დან, მე ო რე მსოფ-

ლიო ომის ბრი ტა ნულ 

სატ ვირ თო გემს პო უ-

ლობს და მოგ ვი ა ნე ბით 

ამ ტ კი ცებს, რომ გე მი 

$3 მი ლი არ დის ძვირ-

ფა სი ლი თო ნით იყო 

დატ ვირ თუ ლი. დი დი 

ბრი ტა ნე თი აცხა დებს, 

რომ ბორ ტ ზე ცო ტა თი 

უფ რო მე ტია, ვიდ რე 

ავ ტო- და იარა ღის 

ნა წი ლე ბი – და ასე თუ 

ისე, ის ამ ყვე ლა ფერს 

ფლობს. 

NUESTRA SENORA 
DE ATOCHA
1622 წელს ჩა ძი რუ ლი 

ეს პა ნუ რი გე მი 1970-იან 

წლებ ში იქ ნა აღ მო ჩე-

ნი ლი თავ გა და სავ ლე-

ბის მა ძი ებ ელი მელ 

ფი შე რის მი ერ, რო მე-

ლიც ამ ტ კი ცებს, რომ 

გე მი $400 მი ლი ო ნის 

ოქ რო თი არის დატ ვირ-

თუ ლი. ის ტო რი კო სე ბი 

ეჭ ვო ბენ, რომ ეს ციფ რი 

$20 მი ლი ონ თან უფ რო 

ახ ლო ა. ფი შე რის მემ კ-

ვიდ რე ე ბი გემის ჩა ძირ-

ვის ად გი ლას ყვინ თ ვას 

გა ნაგ რ ძო ბენ.

SAN JOSE
სა მაშ ვე ლო კომ პა ნია 1984 წელს ხელს აწერს კო ლუმ ბი ას თან გა რი გე ბას 

იმ გე მის პოვ ნა სა და მო გე ბის გა ყო ფა ზე, რო მე ლიც, სა ვა რა უ დოდ, მი ლი-

არ დო ბით დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის ეს პა ნუ რი გან ძით არის დატ ვირ თუ ლი. 

მას შემ დეგ, რაც კომ პა ნია აცხა დებს, რომ ხო მალ დის ად გილ მ დე ბა რე ო ბა 

გან საზღ ვ რა, კო ლუმ ბია გა რი გე ბას არ ღ ვევს და სრულ მფლო ბე ლო ბას მო-

ითხოვს. 30 წლის შემ დეგ საქ მე კვლავ სა სა მარ თ ლო წარ მო ე ბა ში რჩე ბა.

REPUBLIC
ორ თ ქ ლ მა ვა ლი გე მი 1865 წელს 

შტორ მის დროს ჩა ი ძი რა და Odyssey-ს 

მი ერ 2003 წელს იქ ნა აღ მო ჩე ნი ლი. 

Odyssey-მ იშ ვი ა თი წარ მა ტე ბით ამო-

ი ღო საკ მაო რა ო დე ნო ბის ოქ როსა 

და ვერ ცხ ლის მო ნე ტე ბი და შემ დ გომ 

ისინი $43 მი ლი ო ნად გა ყი და. 

CENTRAL AMERICA
გან ძის მა ძი ე ბელ მა ტო მი ტომ პ სონ მა 

1987 წელს ოქ როს ცი ებ - ცხე ლე ბის დრო ს 

ჩაძირული გე მი აღ მო ა ჩი ნა. რო გორც 

ცნო ბი ლი ა, მან სა ბო ლო ოდ $52 მი ლი ო-

ნის ოქ რო გა ყი და და შემ დეგ ქა ლა ქი ისე 

და ტო ვა, რომ თა ვი სი ინ ვეს ტო რე ბის თ ვის 

ერ თი ცენ ტიც არ გა და უხ დი ა. 2014 წელს 

მათ Odyssey გე მის ამო ღე ბის გა საგ რ ძე-

ლებ ლად აირ ჩი ეს და ამ გა ზაფხულს კომ-

პა ნი ამ თა ვი სი პირ ვე ლი 60 ფუნ ტი მი ი ღო. 

WHYDAH GALLY
1717 წელს მე კობ რე ე ბის გე მი 

თავ თხელ ზე დაჯ და. 1982 მი სი აღ-

მომ ჩე ნე ბი ამ ტ კი ცე ბენ, რომ ის $400 

მი ლი ო ნის გან ძით იყო დატ ვირ თუ-

ლი. მაშ ვე ლებ მა იპო ვეს ისე თი არ-

ტე ფაქ ტე ბი, რო გო რი ცაა ზარ ბაზ ნე ბი 

და გე მის ზა რი, მაგ რამ არა ოქ როს 

ზოდები.

BLACK SWAN
2007 წელს Odyssey აცხა დებს აღ მო ჩე ნის შე სა ხებ, რო მელ-

საც ის ანი ჭებს კო დურ სა ხელ წო დე ბას, Black Swan-ს („შავი 

გე დი“), და და ახ ლო ე ბით ნა ხე ვა რი მი ლი არ დის ღი რე ბუ ლე-

ბის მო ნე ტა ამო აქვს. ეს პა ნე თი მფლო ბე ლო ბის მო სა პო ვებ-

ლად სა სა მარ თ ლო დავას იწყებს, აცხა დებს რა, რომ გე მი 

1804 წელს ჩა ძი რუ ლი სამ ხედ რო- საზღ ვაო ფრე გა ტია და 

სა სა მარ თ ლოს იგებს. Odyssey ვე რა ფერს ვერ იღებს და მას, 

ეს პა ნე თის სა სარ გებ ლოდ, „არაკეთილსინდისიერებისა და 

არა მარ თ ლ ზო მი ე რი სა სა მარ თ ლო წარ მო ე ბის თ ვის“,  

$1 მი ლი ონს ახ დე ვი ნე ბენ.

GAIRSOPPA
2010 წელს Odyssey გერ მა ნუ ლი წყალ ქ ვე შა 

ნა ვის მი ერ 1941 წელს ჩა ძი რუ ლი სატ ვირ-

თო გე მის ამო ღე ბის თ ვის სა ჭი რო სა მუ-

შა ო ებ ზე დიდ ბრი ტა ნეთ თან კონ ტ რაქტს 

იგებს. ის იღებს $80 მი ლი ო ნის ვერცხლს, 

რაც ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად მი სი ყვე ლა ზე 

მო გე ბი ა ნი ნა დავ ლია და მას, ყვე ლა 

ხარ ჯის და ფარ ვი სა და ბრი ტა ნე თის თ ვის 

სა ჭი რო თან ხის გა დახ დის შემ დეგ, ნა ხე-

ვარ ზე ცო ტა მე ტი რჩე ბა. 
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მოსაზრება
დევიდ მალპასი — მიმდინარე მოვლენები

 მშვიდობა სისუსტის მეშვეობით
აშშ და იაპონია გაცხარებით 

კამათობენ 
აშშ-მ „სიძლიერის მეშ ვე ო-
ბით მშვი დო ბის“ დოქ ტ რი-
ნა გვერ დ ზე გა და დო და მის 

მა გივ რად, იმედ სა და მრა ვალ მ ხ რი ვო-

ბას ეყ რ დ ნო ბა. New York Times-მა ამის 

შე დე გე ბი ერა ყის შე სა ხებ 23 ივ ნი სის 

სა თა უ რებ ში და ა ფიქ სი რა: „რეალობა 

უს წ რებს იმედს“. ეს უბ რა ლოდ, პო ლი ტი-

კის წა რუ მა ტებ ლო ბის უახ ლე სი მტკი ცე-

ბუ ლე ბა ა.

რუ სეთ მა ყი რი მი ხე ლახ ლა მი ი ერ-

თა და ამით მას შე საძ ლებ ლო ბა მი ე ცა, 

უკ რა ი ნის აღ მო სავ ლეთ ნა წი ლებს 

აკონ ტ რო ლებ დეს და ამავდროულად 

სხვა მე ზობ ლებ საც აში ნებ დეს. ამას წი-

ნათ, აუდი ო ჩა ნა წერ ზე აღ ბეჭ დილ იქ ნა 

პო ლო ნე თის – აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში 

აშ შ -ის სა უ კე თე სო მე გობ რის – სა გა რეო 

საქ მე თა მი ნის ტ რის სა უ ბა რი, რო მე-

ლიც, სა დი ლის დროს, ყო ფილ ფი ნან ს თა 

მი ნისტრს ეუბ ნე ო და, რომ კავ ში რე ბი 

აშ შ - თან უსარ გებ ლო ა. 

ჩი ნეთ მა რუ სეთ თან მსხვი ლი ენერ-

გე ტი კუ ლი გა რი გე ბა და დო და მჭიდ-

როდ მუ შა ობს კა ნა დას თან, რო მე ლიც 

კა ნა დის ში და კონ ტი ნენ ტუ რი ნავ თო ბის 

ტრან ს პორ ტი რე ბა ზე აშ შ -ის მხრი დან 

უარის გა მო, ღრმად იმედ გაც რუ ე ბუ-

ლი უნ და იყოს. ჩი ნე თის ეკო ნო მი კუ რი 

სიძ ლი ე რე მას ბევრ აფ რი კულ ქვე ყა ნა ში 

პო პუ ლა რულს ხდის, იმის გათ ვა ლის-

წი ნე ბი თაც კი, რომ ის, ჰონ კონ გი დან 

სამ ხ რე თით, 800 მილ ზე მდე ბა რე კუნ ძუ-

ლებ ზე პრე ტენ ზი ას აცხა დებს.

ეს აზი ა ში მა სი ურ პრობ ლე მას ქმნის. 

იაპო ნი ის პარ ლა მენ ტი ვერ შე თან ხ მ და 

1947 წლის კონ ს ტი ტუ ცი ის მეცხ რე მუხ-

ლის გა ნახ ლე ბა ზე, რო მე ლიც გუ ლის ხ-

მობს უარს ომ ზე, ძა ლის გა მო ყე ნე ბა ზე, 

შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის მხარ და ჭე რა სა 

და სა ო მარ მოქ მე დე ბებ ზე. ეს დიდ სი-

ცა რი ე ლეს ტო ვებს, რად გან აშშ თა ვის 

გლო ბა ლურ გავ ლე ნას ამ ცი რებს. 

ობა მას ად მი ნის ტ რა ცია იმე დოვ ნებს, 

რომ კონ ფ ლიქ ტე ბი აზი ა ში გან ხილ ვე ბის 

და მო ლა პა რა კე ბე ბის მეშ ვე ო ბით ნელ - 

ნე ლა გა და იჭ რე ბა, მაგ რამ ეს სტრა ტე გია 

მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში იმუ შა ვებ და, 

თუ ამე რი კუ ლი და იაპო ნუ რი ეკო ნო მი-

კაც ძლი ე რი იქ ნე ბო და. 

ჩი ნე თის მშპ წელს $10 ტრი ლი ონს 

გა და ა ჭარ ბებს – ეს ორ ჯერ მე ტი ა, ვიდ რე 

იაპო ნი ი სა და ის სწრა ფად იზ რ დე ბა. 

შე და რე ბის თ ვის, პრე მი ერ - მი ნის ტ რ 

სინ ძო აბეს სტრუქ ტუ რუ ლი რე ფორ მე ბი 

წა რუ მა ტებ ლად დას რულ და და იაპო ნია 

საკ რე დი ტო- ფუ ლად პო ლი ტი კას ფე დე-

რა ლუ რი რე ზერ ვის სტილ ში ატა რებს 

(მეტი მთავ რო ბა, ნაკ ლე ბი ზრდა). ეს 

იმას ნიშ ნავს, რომ იაპო ნი ის ეროვ ნუ ლი 

სიმ დიდ რე იფან ტე ბა. სა ო ჯა ხო წმინ და 

ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი ($15 ტრი ლი ო ნი) 

უფ რო ნე ლა იზ რ დე ბო და, ვიდ რე სა ხელ-

მ წი ფო და ვა ლი ა ნე ბა ($14 ტრი ლი ო ნი), 

რაც ქვეყ ნის მო ხუ ცე ბუ ლი მო ქა ლა ქე ე ბი-

სათ ვის ან საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის 

გაზ რ დის თ ვის არა ნა ირ სა რე ზერ ვო 

მა რაგს არ ტო ვებ და. 

მყა რი მსყიდ ვე ლო ბი თი 
უნა რის მქო ნე ფულს  
გა დამ წყ ვე ტი  
მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს 
ვა ლუ ტე ბი ყვე ლა ამ მოვ ლე ნა ში საკ-

ვან ძო როლს ას რუ ლე ბენ. 20 წლის 

გან მავ ლო ბა ში, იუანი აშშ დო ლარს არ 

ჩა მო უ ვარ დე ბო და ან მას ზე ძლი ე რი იყო, 

რაც სტა ბი ლუ რო ბას ქმნი და და ზრდას 

ხელს უწყობ და. ჩი ნეთ მა 1997-99 წლე ბის 

დე ვალ ვა ცი ის კრი ზი სი აზი ა ში უარ ყო და 

მა შინ დელ მა პრე მი ერ მა, ჩჟუ ჟუნ ც ზიმ 

გა მო აცხა და, რომ იუანი „ძლიერი და 

სტა ბი ლუ რი“ იქ ნე ბო და. 

დევიდ მალპასი, გლობალური ეკონომისტი, EnciMA GlobAl llc-ის პრეზიდენტი; პოლ ჯონსონი, გამოჩენილი ბრიტანელი ისტორიკოსი და მწერალი; ემიტი შლაესი, 4% GRowTh PRoJEcT-ის 

დირექტორი, ჯორჯ ბუშის ინსტიტუტი; და ლი კუან იუ, სინგაპურის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ენაცვლებიან ერთმანეთს ამ სვეტის დაწერისას. მიმდინარე მოვლენების წინა სვეტების 

სანახავად, ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე www.FoRbES.coM/cURREnTEvEnTS
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ჩი ნე თის ინი ცი ა ტი ვის შემ დეგ, ვლა-

ვლადი მირ პუ ტინ მა 2000 წელს, რო დე საც 

ის რუ სე თის პრე ზი დენ ტი გახ და, რუბ-

ლის სტა ბი ლუ რო ბა უზ რუნ ველ ყო. 2002 

წლი დან 2008 წლის ჩათ ვ ლით, რო დე საც 

Lehman Bros. გა კოტ რ და, რუბ ლი უფ რო 

ძლი ე რი იყო, ვიდ რე დო ლა რი და იუანი, 

ეს იყო მიღ წე ვა, რო მელ მაც პუ ტი ნის 

მმარ თ ვე ლო ბა გა ამ ყა რა და რუბლს ხე ლი 

შე უწყო აშ შ -ი სა და ევ რო პის ბო ლოდრო-

ინდელ სან ქ ცი ებს გამ კ ლა ვე ბო და. 

ამის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, იენ მა ღი რე ბუ-

ლე ბის ძლი ე რი რყე ვე ბი გა და ი ტა ნა, ისი ნი 

კი, რო გორც წე სი, ინ ვეს ტი რე ბას ხელს 

უშ ლის. იუანის ფონ ზე, აზი ის კრი ზი სის 

დროს, მან დო ლა რის 40% და კარ გა და 

მას შემ დეგ ფარ თო დი ა პა ზონ ში წინ და 

უკან რყე ვას გა ნიც დის. 2012 წლის დე კემ-

ბერ ში, სინ ძო აბეს პრე მი ერ -  

მი ნის ტ რად არ ჩე ვის შემ დეგ, იაპო ნია 

სტრუქ ტუ რუ ლი რე ფორ მე ბის აღ დ გე ნის 

შე საძ ლებ ლო ბას კარ გავს. თა ვი დან და-

საწყე ბად, ბა ტონ მა აბემ, იენის ღი რე ბუ- ფ
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ლე ბის სტა ბი ლი ზე ბის თ ვის, 100 იენის 

ნიშ ნულ ზე ზე და ზღვა რი ერთ დო ლარ ზე 

უნ და და ნიშ ნოს, რო გორც შვე ი ცა რია მო-

იქ ცა თა ვის ფრან კ თან, შე უწყო რა ხე ლი 

მის ზრდას. 

ღე ლავს რა აშ შ - სა და დო ლარ ზე, 

ფე დე რა ლუ რი რე ზერ ვი აცხა დებ ს ,  რომ 

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი ნუ ლის ტო ლი 

უნ და დარ ჩეს. ეს პო ლი ტი კა მდიდ რებს 

ამ დიდ რებს, ცხოვ რე ბის სა შუ ა ლო დო ნეს 

კი ზა რალს აყე ნებს. ყო ვე ლი თვე, რომ-

ლის გან მავ ლო ბა შიც ფე დე რა ლუ რი რე-

ზერ ვი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებს ნუ ლის 

დო ნე ზე ინარ ჩუ ნებს, ბა ზარ ზე დამ ყა რე-

ბულ სა ინ ვეს ტი ციო გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს 

ამა ხინ ჯებს, ამას თან ლი ბე რა ლურ ეკო-

ნო მი კას ზი ანს აყე ნებს და გლო ბა ლურ 

ეკო ნო მი კას კა პი ტა ლიზ მის გან აშო რებს. 

ზრდა ბირ თ ვულ ფი ზი კას არ წარ მო-

ად გენს. ის მო ითხოვს მყა რი მსყიდ ვე-

ლო ბი თი უნა რის მქო ნე ფულს, ბა ზარ ზე 

დამ ყა რე ბულ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთს, 

და ბალ სა გა და სახ დო ტა რი ფებს უნი ვერ-

სა ლურ ბა ზა ზე, ლი ბე რა ლურ სა ვაჭ რო 

გა რე მოს და მოქ მედ სტან დარ ტებს. ამ 

სტრა ტე გი ებს არ იცა ვენ და შე დე გად 

აშშ გლო ბა ლუ რი ლი დე რის მნიშ ვ ნე ლო-

ვან პო ზი ცი ას კარ გავს, რაც რის კის ქვეშ 

მშვი დო ბას აყე ნებს. 

წინ მძი მე არ ჩე ვა ნი ა. თუ ჩვენ გვინ და, 

რომ აშშ უფ რო ძლი ე რი იყოს და და ვი ნა-

ხოთ, რომ მსოფ ლიო უფ რო მშვი დო ბი ა ნი 

გახ და, ეკო ნო მი კურ პო ლი ტი კას გა უმ ჯო-

ბე სე ბა სჭირ დე ბა. სა ნამ დო ლა რი სუს ტია 

და ნავ თო ბის ფა სე ბი მა ღა ლი, და სავ-

ლე თის სან ქ ცი ე ბი რუ სე თის წი ნა აღ მ დეგ 

და სავ ლეთს მეტ ზი ანს მო უ ტანს, ვიდ რე 

რუ სეთს ან ირანს. სა სა ქონ ლო ფა სე ბის 

შე სამ ცი რებ ლად, გა მო სა ვა ლი დო ლა რის 

გამ ყა რე ბა, ინ ვეს ტი ცი ე ბი სა და სა მუ შაო 

ად გი ლე ბის მო ზიდ ვა იქ ნე ბა. ეს აგ რეთ ვე 

აშ შ -ის რე ა ლურ სა შუ ა ლო შე მო სა ვალს 

გაზ რ დი და, რომ ლის ვარ დ ნაც ძი რი თა დი 

მი ზე ზი იყო შე მო სავ ლის უთა ნას წო რო-

ბი სა და გლო ბა ლუ რი აღ ქ მი სა, რომ აშშ 

სუს ტი ა.  

forbes

მოსაზრება - მიმდინარე მოვლენები
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მოსაზრება
რიჩ კარლგაარდი - ინოვაციის წესები

ვენჩურული კაპიტალი 
ინვესტირებადი ტრენდები

Hewlett-Packard-მა, 1939 წელს, მოღ ვა-

წე ო ბა კა ლი ფორ ნი ის ქა ლაქ პა ლო - 

ალ ტო ში, ავ ტო ფა რეხ ში და იწყო და ცნო-

ბი ლი გახ და, რო გორც სი ლი კო ნის ვე ლის 

პირ ვე ლი სტარ ტა პი. მაგ რამ ტერ მი ნი 

„სილიკონის ვე ლი“, პირ ვე ლად 32 წლის 

შემ დეგ იქ ნა გა მო ყე ნე ბუ ლი. მწე რალ მა, 

დონ ჰეფ ლერ მა, 1971 წელს ის ყო ველ-

კ ვი რე ულ გა ზეთ ში სტა ტი ე ბის სე რია 

Electronic News- თვის (ელექტრონული 

ახა ლი ამ ბე ბი) სა თა უ რად გა მო ი ყე ნა. 

„სილიკონი“ აღ ნიშ ნავ და ამ ტე რი ტო რი-

ის ნა ხევ რად გამ ტა რე ბის მწარ მო ე ბელ 

კომ პა ნი ებს: Fairchild Semiconductor-ს, 

National Semiconductor-სა და მათ შო რის, 

სა მი წლის სტარ ტაპს – Intel-ს. 

ვენ ჩუ რუ ლი კა პი ტა ლი სი ლი კო ნის 

ველ ში და ახ ლო ე ბით იმა ვე დროს ამოძ-

რავ და. Kleiner Perkins Caufield & Byers-მა 

საქ მი ა ნო ბა 1972 წელს და იწყო. შემ დეგ 

მან AOL-ის, Amazon-ის, Compaq-ის,  

Genentech-ის, Sun Microsystems-ის, 

Netscape-ისა და Google-ის ფი ნან სი რე ბას 

მიჰ ყო ხე ლი. 1972 წელს, აგ რეთ ვე კონ კუ-

რენ ტი ფირ მა, Sequoia Capital-ი და არ ს და. 

შემ დეგ მან Apple-ის, Oracle-ის, Cisco-ის, 

Electronic Arts-ის, Google-ის, YouTube-ის, 

LinkedIn-ისა და WhatsApp-ის (რომელიც 

წელს, ცო ტა ხნის წინ, $19 მი ლი არ დად 

Facebook-ს მიჰ ყი დეს) ფი ნან სი რე ბა 

მო ახ დი ნა. ტექ ნო ლო გი ის/ ვენ ჩუ რუ ლი 

კა პი ტა ლის პარ ტ ნი ო რო ბა წმინ და წყლის 

ოქ რო ა. გლო ბა ლურ ეკო ნო მი კა ში სი ლი-

კო ნის ვე ლი მან ჩემ პი ო ნად აქ ცი ა. ველ მა 

წა რუ მა ტებ ლო ბე ბიც გა და ი ტა ნა, – გან-

სა კუთ რე ბით 2000-02-ის დოტ კო მე ბის 

კრა ხი – მაგ რამ ძი რი თა დად ის ბუ მი დან 

ბუ მამ დე ამ ძლი ე რი შეწყ ვი ლე ბის წყა-

ლო ბით ხტე ბო და. 

მაშ, სი ლი კო ნის ვე ლის ვენ ჩუ რუ ლი 

კა პი ტა ლის ტე ბი დღეს რო მელ ტექ ნო-

ლო გი ებს აფი ნან სე ბენ? ჩემ მა კო ლე გამ 

FORBES-იდან, ბრი უს აპ ბინ მა და მე, ამას 

წი ნათ ვე ლის ტოპ - ვენ ჩუ რუ ლი კა პი ტა-

ლის კომ პა ნი ე ბის მი ერ და ფი ნან სე ბის 

ტენ დენ ცი ე ბის შე სა ხებ საბ ჭო ჩა ვა ტა-

რეთ. 

  სა წარ მოს სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო-

გია რა დი კა ლუ რად იქ ნე ბა ტრან ს ფორ მი-

რე ბუ ლი. უპი რა ტე სო ბის მქო ნე კომ პა ნი ე-

ბი, რო გო რი ცაა IBM, HP, Cisco და Oracle-ი 

ახა ლი კონ კუ რენ ტე ბის – სტარ ტა პე ბის 

წი ნა შე აღ მოჩ ნ დე ბი ან, რომ ლე ბიც 

ბუ ღალ ტე რი ის, ინ ვენ ტა რის მარ თ ვი სა 

და ლო გის ტი კის სფე რო ებ ში თა მა შის 

მსგავს პროგ რა მულ უზ რუნ ველ ყო ფას 

შე მო ი ტა ნენ. 

  კო მერ ცი ულ ბან კებს შე და რე ბი თი 

გა უ ა რე სე ბა ელით. თა ნა ბა რუფ ლე ბი ა-

ნი დაკ რე დი ტე ბის (Peer-to-peer lending) 

მო დე ლე ბი, Lending Club-ის სტილ ში, ტრა-

დი ცი უ ლი სა ბან კო სის ტე მის მომ ხ მა რებ-

ლებს გა და ი ბი რე ბენ. 

სახ ლის ციფ რუ ლი ქსე ლე ბი, რომ ლე ბიც, 

ტე ლე ვი ზო რე ბი თა და ტე ლე ფო ნე ბით 

დაწყე ბუ ლი, გათ ბო ბი სა და ჰა ე რის კონ-

დი ცი რე ბის სის ტე მით დამ თავ რე ბუ ლი, 

ყვე ლა ფერს აკავ ში რე ბენ, სა ყო ველ თაო 

გახ დე ბა. 

  მაგ რამ აქ ბნე ლი მხა რეც არ სე ბობს. 

სახ ლის ციფ რუ ლი ქსე ლე ბი ჰა კე რე-

ბის თ ვის სა მოთხედ იქ ცე ვა. მო ზარ დი 

ხუ მა რე ბი სახ ლ ში კი არ და გი რე კა ვენ, 

რა თა გკითხონ, მუ შა ობს თუ არა თქვე ნი 

მა ცი ვა რი, ისი ნი, უბ რა ლოდ, თქვე ნი სახ-

ლის ქსელს გა ტე ხენ და თქვენს მა ცი ვარს 

გა მორ თა ვენ. პრო ფე სი ო ნა ლი ჰა კე რე ბი 

საკ რე დი ტო ბა რა თე ბი სა და სა ბან კო პა-

რო ლე ბის თ ვის თქვენს სახ ლის ქსელს გა-

მო იკ ვ ლე ვენ. ამი ტომ სახ ლის ციფ რუ ლი 

უსაფ რ თხო ე ბა დი დი ბიზ ნე სი გახ დე ბა. 

  ჯან მ რ თე ლო ბის დაზღ ვე ვის ინ დუს ტ-

რი ას დამ ქი რა ვებ ლე ბი ხელს სე რი ო ზუ-

ლად შე უშ ლი ან. კომ პა ნი ე ბის უმე ტე სო ბა 

500-ზე მე ტი მუ შა კით თვით დაზღ ვე ვას 

გა ნა ხორ ცი ე ლებს. ისი ნი ექი მე ბის 

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

www.FoRbES.coM/KARlGAARd.
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ქსე ლე ბი სა და გა დახ დის სის ტე მე ბის 

გა სა უქ მებ ლად ტექ ნო ლო გი ურ ქსე ლებს 

გა მო ი ყე ნე ბენ. მო მა ვა ლი შე იძ ლე ბა 

და ვი ნა ხოთ სტენ ფორ დის სა მე დი ცი ნო 

სკო ლა ში, რო მელ საც სი ლი კო ნის ვე ლის 

ბევრ კომ პა ნი ას თან უშუ ა ლო კონ ტ რაქ-

ტე ბი აქვს და დე ბუ ლი. 

  უმ ცი რე სი დე ტა ლე ბის ტექ ნო ლო გია და 

დი დი მო ნა ცე მე ბი სა მე დი ცი ნო დი აგ-

ნოს ტი კი სა და მკურ ნა ლო ბის კურ სე ბის 

ტრან ს ფორ მი რე ბას მო ახ დენს – ისე ვე 

რო გორც 1966 წლის სა მეც ნი ე რო- ფან-

ტას ტი კუ რი ტრი ლე რის ფან ტას ტი კუ რი 

ვო ი ა ჟის ერთ ეპი ზოდ ში, რო მელ შიც 

პა ცი ენ ტი უმ ცი რეს ჩიპს ყლა პავს ან 

ინი ექ ცი ის სა ხით ღე ბუ ლობს, მე რე კი 

ეს ჩი პი მიკ რო ბი ო მი კუ რი (მეცნიერება 

ჩვენს სხე უ ლებ ში ადა მი ა ნის უჯ რე დე ბი-

სა და მიკ რო ბუ ლი სი ცოცხ ლის ფორ მე-

ბის ურ თი ერ თ ბ ლო კი რე ბის სის ტე მე ბის 

შე სა ხებ) მო ნა ცე მე ბის უზარ მა ზარ 

მო ცუ ლო ბებს გად მოს ცემს. ეს ექი მე ბის 

მი ერ გა ა ნა ლიზ დე ბა და ანა ლი ტი კუ რი 

ძრა ვე ბის მი ერ შე ის წავ ლე ბა, რა თა დი-

აგ ნო ზი იქ ნას დას მუ ლი და მკურ ნა ლო ბის 

გეგ მა შედ გეს.

  „ბოლო წა მის ეკო ნო მი კა“ გა ნაგ რ ძობს 

ზრდას. ამის უკ ვე წარ მა ტე ბუ ლი მა გა ლი-

თია Uber-ი – ავ ტოტ რან ს პორ ტის გა ქი-

რა ვე ბის სერ ვი სი, რო მე ლიც მო ბი ლუ რი 

ტე ლე ფო ნის აპ ლი კა ცი ის მეშ ვე ო ბი თაა 

ხელ მი საწ ვ დო მი. უფ რო და უფ რო მეტ 

მომ სა ხუ რე ბებს – ექი მის მომ სა ხუ რე-

ბა საც კი – ინ ტერ ნე ტის რე ა ლურ დრო ში 

აუქ ცი ო ნის შე ფა სე ბის სა ფუძ ველ ზე და ე-

დე ბა ფა სი. 

  სფოტ - ფა სე ბის (მიმდინარე ფა სე ბის) 

წარ მოქ მ ნა სა მე დი ცი ნო პრო ცე დუ რე ბის-

თ ვის ნორ მა გახ დე ბა. ავი ღოთ მაგ ნი-

ტურ - რე ზო ნან სუ ლი ტო მოგ რა ფი ა. ახა ლი 

ტო მოგ რა ფის ღი რე ბუ ლე ბა და ახ ლო ე ბით 

$2 მი ლი ო ნი ა, ამას თან ერ თად, რო გორც 

წე სი, ის დი ლის 9-დან სა ღა მოს 5 სა ა თამ-

დე გა მო ი ყე ნე ბა. რა ტომ არ შევ ქ მ ნათ 

ბა ზა რი ფას დაკ ლე ბუ ლი მაგ ნი ტურ - რე ზო-

ნან სუ ლი ტო მოგ რა ფი ის თ ვის, რო მე ლიც 

არა სა მუ შაო სა ა თებ შია და ნიშ ნუ ლი – 

მა გა ლი თად, 50% ფას დაკ ლე ბა სა ღა მოს 

11 სა ათ ზე, 80% ფას დაკ ლე ბა ღა მის 3 

სა ათ ზე? ეს მა ლე მოხ დე ბა, ამ ბო ბენ ვენ-

ჩუ რუ ლი კა პი ტა ლის ტე ბი.

ქა ლი მე წარ მე (რაც ველ ში შე და რე ბით 

იშ ვი ა თი ა) კომ პა ნი ას $50 მი ლი არ დი 

გა მოს ვ ლის გეგ მით (თავდაპირველი 

სა ჯა რო შე მო თა ვა ზე ბის ან შეს ყიდ ვის 

სა ხით) შექ მ ნის. ეს მას Facebook-ის მას შ-

ტა ბის კომ პა ნი ად აქ ცევს. მაგ რამ იქ ნე ბა 

ეს პირ ვე ლი შემ თხ ვე ვა? Cisco 1984 წელს 

სან დ რა ლერ ნე რი სა და ლე ო ნარდ ბო-

სე კის მი ერ იქ ნა შექ მ ნი ლი, რომ ლე ბიც 

იმ დროს ქორ წი ნე ბა ში იმ ყო ფე ბოდ ნენ. 

მის მა სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბამ 2000 წლის 

და საწყის ში $555 მი ლი არდს მი აღ წი ა, 

ამი ტომ გარ კ ვე უ ლი თვალ საზ რი სით ეს 

უკ ვე მოხ და. 

  სმარ ტ ფო ნე ბი უფ რო თხე ლი, მსუ ბუ ქი 

იქ ნე ბა. საკ რე დი ტო ბა რა თე ბი უფ რო 

მრა ვალ ფუნ ქ ცი უ რი გახ დე ბა და აპ ლი-

კა ცი ე ბი ექ ნე ბა, ზუს ტად ისე ვე, რო გორც 

მო ბი ლურ ტე ლე ფო ნებს. ომი თქვე ნი სა-

ფუ ლის მარ თ ვის თ ვის დაწყე ბუ ლი ა. 

სი ლი კო ნის ვე ლის ვენ ჩუ რუ ლი კა პი ტა-

ლის ტე ბი დღეს ინ ვეს ტი რე ბას ამ იდე ებ ში 

ახორ ცი ე ლე ბენ. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ 

ვენ ჩუ რუ ლი კა პი ტა ლის ტე ბი იმე დოვ ნე-

ბენ, რომ ის იდე ე ბი ხუთ წელ ში გან ვი-

თარ დე ბა, ათ წე ლი წად ში კი ფულს მო ი-

ტანს. თვა ლი ადევ ნეთ მოვ ლე ნებს. ფ
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მთავარი თემა

კაპიტალის მოძრაობა

მიკროსაფინანსო  
სამყარო

მიკროფინანსები გაჩნდა იქ, სადაც ტრადიციული საბანკო მოდელი ძალზე სუსტი იყო. 
2005 წელს გაეროს გენერალურმა მდივანმა კოფი ანანმა მიკროფინანსები სიღარიბის 

დაძლევის „კრიტიკულ იარაღად“ გამოაცხადა და დღეს მიკროფინანსებით უკვე 
განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკური პოლიტიკის ავტორებიც ინტერესდებიან. 

მიკროფინანსებს შესწევთ იმ „ნაპრალების“ ამოვსების უნარი, რომლებიც ეკონომიკაში 
ფინანსებზე წვდომის კუთხით არსებობს. როგორ ვითარდება მიკროსაფინანსო 

სექტორი საქართველოsa და მსოფლიოში და რა ინოვაციებს ჰპირდება იგი 
მომხმარებლებსა და ინვესტორებს?

ავტორი: არჩილ ბაკურაძე
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მ
იკ რო ფი ნან სე ბი ფი ნან სუ რი შუ ა მავ ლო ბის სა ხე ო ბა ა, 

რო მე ლიც კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის ალ ტერ ნა ტი ვას წარ-

მო ად გენს. მი სი და მა ხა სი ა თე ბე ლი ნიშ ნე ბი ა: სეს ხის 

მცი რე ზო მა, დაკ რე დი ტე ბა უზ რუნ ველ ყო ფის გა რე შე 

და და ბა ლი შე მო სავ ლე ბის მქო ნე მე წარ მე ე ბი, რომ ლებ საც 

საკ რე დი ტო ის ტო რი ი სა და სეს ხის უზ რუნ ველ სა ყო ფად სა ჭი-

რო აქ ტი ვე ბის უქონ ლო ბის გა მო არა აქვთ წვდო მა სა ბან კო 

მომ სა ხუ რე ბა ზე. მიკ რო ფი ნან სე ბის ად რე უ ლი მო დე ლე ბი 

სამ ხ რეთ -აღ მო სავ ლეთ აზი ა ში თით ქ მის 40 წლის წინ გაჩ ნ და 

და მათ ბან გ ლა დე შე ლი ეკო ნო მი კის პრო ფე სო რის, ნო ბე ლის 

პრე მი ის ლა უ რე ა ტის, მუ ჰა მედ იანუ სის სა ხელს უკავ ში რე ბენ. 

მან პირ ველ მა სცა და სო ლი და რუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბით ჯგუ-

ფუ რი სეს ხის გა ცე მა, რა შიც საკ მა ოდ წარ მა ტე ბუ ლი აღ მოჩ-

ნ და. აღ ნიშ ნულ მო დელ ში საკ რე დი ტო რის კი შემ ცი რე ბუ ლი 

იყო მსეს ხე ბელ თა ჯგუ ფის წევ რე ბის მი ერ სო ლი და რუ ლად 

გა ზი ა რე ბუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბით. თუ ერ თი მსეს ხე ბე ლი ვალს 

ვერ აბ რუ ნებ და, მის ნაც ვ ლად სესხს ის ტუმ რებ დ ნენ ჯგუ ფის 

და ნარ ჩე ნი წევ რე ბი. სო ლი და რულ მა პა სუ ხის მ გებ ლო ბამ ჩა ა-

ნაც ვ ლა სეს ხის აქ ტი ვე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა, რომ ლის უქონ-

ლო ბა ან არა საკ მა რი სო ბა წარ მო ად გენ და ბა რი ერს სა ბან კო 

სეს ხის მი ღე ბი სას. 

გა საკ ვი რი არ არის, რომ სა ბან კო მომ სა ხუ რე ბის ალ ტერ-

ნა ტი ვა – მიკ რო ფი ნან სე ბი – გაჩ ნ და იქ, სა დაც ძალ ზე სუს ტი 

იყო ტრა დი ცი უ ლი სა ბან კო მო დე ლი. დღეს მიკ რო ფი ნან სე ბით 

უკ ვე გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის 

ავ ტო რე ბიც ინ ტე რეს დე ბი ან, რად გან მიკ რო ფი ნან სებს იმ 

„ნაპრალების“ ამოვ სე ბის უნა რი შეს წევთ, რომ ლე ბიც ეკო-

ნო მი კა ში ფი ნან სებ ზე წვდო მის კუთხით არ სე ბობს. ღრმა 

ფი ნან სუ რი შუ ა მავ ლო ბის მქო ნე ეკო ნო მი კებ შიც, რო გო რი ცა ა, 

მა გა ლი თად, ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი და ევ რო კავ ში-

რის ქვეყ ნე ბი, გან სა კუთ რე ბით ფი ნან სუ რი კრი ზი სის შემ დეგ, 

მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რად მოწყ ვ ლა დი ფე ნა ვერ მი მარ თავს 

ტრა დი ცი ულ პრო ვა ი დე რებს – კო მერ ცი ულ ბან კებს, ამი ტომ 

მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი გო ნივ რულ ალ ტერ ნა ტი ვას 

წარ მო ად გენს. 

თუმ ცა ყვე ლა ზე გან ვი თა რე ბუ ლი მიკ რო სა ფი ნან სო ინ დუს-

ტ რია ლა თი ნურ ამე რი კა სა და სამ ხ რეთ -აღ მო სავ ლეთ აზი ა ში 

არ სე ბობს, სა დაც ად რი ა ნად მოხ და დარ გის კო მერ ცი ა ლი ზა-

ცი ა. 

თავ და პირ ვე ლად ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბის ამ ინო ვა ცი უ-

რი ფორ მით სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტო ე ბი და 

მა თი დო ნო რე ბი და ინ ტე რეს დ ნენ, რომ ლებ მაც მას ში სი ღა რი-

ბის დაძ ლე ვის იაფი გზა და ი ნა ხეს. 2005 წელს გა ე როს გე ნე რა-

ლურ მა მდი ვან მა კო ფი ანან მა მიკ რო ფი ნან სე ბი სი ღა რი ბის 

დაძ ლე ვის „კრიტიკულ იარა ღად“ გა მო აცხა და. ყვე ლა ხიბლს 

ემა ტე ბო და ისიც, რომ მიკ რო სა ფი ნან სო მომ სა ხუ რე ბის მომ ხ-

მა რებ ლებს ძი რი თა დად ქალ ბა ტო ნე ბი წარ მო ად გენ დ ნენ. 

ეიფო რია მა ლე ვე დას რულ და, რო ცა აღ მოჩ ნ და, რომ მიკ რო-

ფი ნან სე ბი სი ღა რი ბის დაძ ლე ვის „პანაცეას“ არ წარ მო ად გენ-

და და შე მო სავ ლე ბის გარ კ ვე ულ ზღვარს ქვე მოთ მათ უარ-

ყო ფი თი გავ ლე ნის მოხ დე ნა შე ეძ ლო მსეს ხებ ლის ფი ნან სურ 

მდგო მა რე ო ბა ზე. აღ მოჩ ნ და, რომ „კაპიტალზე წვდო მა“, რაც 

თით ქოს და მდი დარს გა ნას ხ ვა ვებ და ღა რი ბის გან, არ იყო 

საკ მა რი სი სი ღა რი ბის და საძ ლე ვად. ფი ნან სებ ზე წვდო მამ 

გა სა გე ბი მი ზე ზე ბის გა მო ვერ გა მო იწ ვია მსეს ხებ ლე ბის სრულ-

ყო ფი ლი ინ ტეგ რა ცია ეკო ნო მი კურ პრო ცე სებ ში. უფ რო მე ტიც, 

ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი ფუ ლა დი 

ნა კა დე ბი წა რი მარ თა სა მომ ხ მა რებ ლო სა ჭი რო ე ბე ბის და სა-

ფი ნან სებ ლად. გა და ჭარ ბე ბულ მო ლო დი ნებს იმედ გაც რუ ე ბა 

მოჰ ყ ვა და მიკ რო ფი ნან სე ბის ოპო ნენ ტე ბი მიკ რო ფი ნან სე ბის 

„სასიკვდილო მა ხე ზე“ ალა პა რაკ დ ნენ. 

აღ ნიშ ნულ კრი ტი კას ხე ლი შე უწყო ინ დუს ტ რი ის სწრაფ მა 

კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ამ და კა პი ტა ლის მოზღ ვა ვე ბამ. სა ინ ვეს ტი-

ციო წრე ებ ში გაჩ ნ და ახა ლი სა ინ ტე რე სო ინ ს ტ რუ მენ ტი, რო მე-

ლიც ხა სი ათ დე ბო და მა ღა ლი დაბ რუ ნე ბა დო ბით, არ იყო კო რე-

ლი რე ბუ ლი ეკო ნო მი კურ ციკ ლებ თან და რო მელ საც და დე ბი თი 

ეფექ ტის მოხ დე ნა შე ეძ ლო სი ღა რი ბე ზე, რაც გარ და ფი ნან-

სუ რი უკუ გე ბი სა, მნიშ ვ ნე ლო ვან რე პუ ტა ცი ულ დი ვი დენდს 

ჰპირ დე ბო და ინ ვეს ტო რებს. ამ ინ ფორ მა ცი ამ დი დი კა პი ტა ლი 

მი ი ზი და ჯერ კი დევ მყი ფე მიკ რო სა ფი ნან სო ინ დუს ტ რი ა ში, 

რო მელ საც არ გა აჩ ნ და საკ მა რი სი სიმ ძ ლავ რე ე ბი და – რაც 

მთა ვა რია – პო ლი ტი კუ რი რის კე ბის მო გე რი ე ბის გა მოც დი ლე-

ბა. 2010 წლამ დე, მა გა ლი თად, ინ დო ე თის შტატ ან დ რა პრა დე-

შის მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში ინ ვეს ტო რე ბის რი გე ბი 

იდ გა. მიკ რო სა ფი ნან სო სექ ტორ ში ინ ვეს ტი ცი ე ბი კომ პა ნი ის 

სა ბუ ღალ ტ რო ღი რე ბუ ლე ბას თან შე და რე ბით 10-დან 15-მდე 

მულ ტიპ ლი კა ტო რით ხორ ცი ელ დე ბო და. მიკ რო სა ფი ნან სო 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბი გამ ს ხ ვილ დ ნენ, შე ა ვიწ რო ეს გა ზარ მა ცე ბუ ლი 

ბან კე ბი, რი თაც დიდ კორ პო რა ცი ულ ინ ტე რე სებს და უ პი რის-

პირ დ ნენ. 

ან დ რა პრა დეშ ში მიკ რო ფი ნან სე ბის კრი ზი სი რამ დე ნი-

მე სა გა ზე თო სტა ტი ით 2010 წლის შე მოდ გო მა ზე და იწყო, 

რო მე ლიც პო ლი ტი კურ მა პარ ტი ებ მა აიტა ცეს და პო პუ ლა რულ 

ტალ ღა ზე საკ რე დი ტო არ და დე გე ბის გა მოცხა დე ბით პრაქ ტი კუ-

ლად მოს პეს ფი ნან სუ რი ინ დუს ტ რი ის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი. 

ჟურ ნა ლის ტე ბის ინ ტე რე სი გა მო იწ ვია თვით მ კ ვ ლე ლო ბე ბის 

მო მა ტე ბულ მა შემ თხ ვე ვებ მა, რომ ლე ბიც მიკ რო სა ფი ნან სო 

ორ გა ნი ზა ცი ებს უკავ შირ დე ბო და. უარ ყო ფი თი ტალ ღა გა ნავ-

რ ცო მსოფ ლიო მე დი ამ და გარ კ ვე უ ლი დრო ის გან მავ ლო ბა ში 

ტაბ ლო ი დე ბი დან არ ქრე ბო და კრი ტი კა მიკ რო სა ფი ნან სო 
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ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის, კლი ენ ტე ბის გა-

ღა რი ბე ბი სა და დი დი მიკ რო სა ფი ნან სო მა ხის შე სა ხებ. დღე საც 

მიმ დი ნა რე ობს პო ლე მი კა იმის თა ო ბა ზე, თუ რამ გა მო იწ ვია 

„თვითმკვლელობების სე ზო ნი“ ინ დო ე თის ხსე ნე ბულ შტატ ში 

– მიკ რო სა ფი ნან სო ინ დუს ტ რი ის აგ რე სი ულ მა ქცე ვამ, გე ნე ტი კუ-

რად მო დი ფი ცი რე ბულ მა საკ ვებ მა პრო დუქ ტებ მა, თუ უბ რა ლოდ 

და ბალ მო სავ ლი ან მა წელ მა, რაც ის ტო რი უ ლად წარ მო ად გენ და 

მო მა ტე ბუ ლი თვით მ კ ვ ლე ლო ბე ბის მი ზეზს ინ დო ე თის ფერ მე რე-

ბით და სახ ლე ბულ შტა ტებ ში. 

პო ლი ტი კურ შე ტე ვას დე ფოლ ტე ბის სე რია მოჰ ყ ვა, რა მაც 

ინ ვეს ტო რე ბი და აფ რ თხო და და ბან დე ბა საგ რ ძ ნობ ლად შე-

ამ ცი რა. ამან, თა ვის მხრივ, ად გი ლობ რი ვი ბიზ ნე სის მხრი დან 

ფი ნან სებ ზე წვდო მა გა ა უ ა რე სა და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ეკო ნო მი-

კუ რი დაღ მას ვ ლა გა ნა პი რო ბა. მსგავ სი კრი ზი სი სხვა დას ხ ვა 

ფორ მით გან მე ორ და ნი კა რა გუ ა ში, პა კის ტან ში, ნი გე რი ა სა და 

ბოს ნი ა- ჰერ ცე გო ვი ნა ში. 

რა საკ ვირ ვე ლი ა, მიკ რო სა ფი ნან სო ინ დუს ტ რი ის კრი ზი სის 

თა ვი დან აცი ლე ბა აღ ნიშ ნულ ქვეყ ნებ ში შე საძ ლე ბე ლი იყო, 

მ
იკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შე სა ხებ სა ქარ-

თ ვე ლოს კა ნო ნი 2007 წელს შე იქ მ ნა, რის შემ დეგ 

მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რე გის ტ რა ცია 

და „მსუბუქი“ რე გუ ლი რე ბა სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ 

ბანკს და ე ვა ლა. მა ნამ დე კი 2003 წელს სა მო ქა ლა ქო კო დექ ს ში 

გაჩ ნ და „სპეციალიზებული მიკ რო სა ფი ნან სო ფონ დის“ ცნე ბა. 

ის წარ მო ად გენ და გარ და მა ვალ ფორ მას დო ნო რე ბის მი ერ 

და ფი ნან სე ბულ სუბ სი დი რე ბულ მიკ რო სა ფი ნან სო პროგ რა-

მებ სა და კო მერ ცი ულ მიკ რო სა ფი ნან სო ინ დუს ტ რი ას შო რის. 

მა შა სა და მე, სა ქარ თ ვე ლო ში ყვე ლა ზე ძვე ლი მიკ რო სა ფი ნან სო 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბი დო ნო რე ბის მი ერ მხარ და ჭე რი ლი პრო ექ ტე ბი-

დან იღებს სა თა ვეს. 

რო გორც ზე მოთ აღ ვ ნიშ ნეთ, მიკ რო სა ფი ნან სო საქ მი ა ნო ბა 

გუ ლის ხ მობს მცი რე მე წარ მე ე ბი სა და ფერ მე რე ბის დაკ რე დი-

ტე ბას, რო მე ლიც ხორ ცი ელ დე ბა მა თი შე მო სავ ლის ანა ლი ზი სა 

და არა სეს ხის უზ რუნ ველ ყო ფა ში ჩა დე ბუ ლი ქო ნე ბის შე ფა-

სე ბის სა ფუძ ველ ზე. ამ გან საზღ ვ რე ბის თა ნახ მად, მიკ რო სა-

ფი ნან სო ინ დუს ტ რია მო ი ცავს რამ დე ნი მე მიკ რო სა ფი ნან სო 

ინ ს ტი ტუტს და კო მერ ცი ულ ბანკს (ჯამში, სა ვა რა უ დოდ, 20 

და წე სე ბუ ლე ბას), რომ ლე ბიც წარ მა ტე ბით ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბენ 

ქარ თულ მიკ რო სა ფი ნან სო ბა ზარ ზე. 

მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ის („მისო“) სტა ტუ სის მქო ნე 

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ ბან კ ში და რე გის ტ რი რე ბუ ლი 70-მდე 

ინ ს ტი ტუ ტი დან უმ რავ ლე სო ბა თა ვი სი ში ნა არ სით სა მომ ხ მა-

რომ არა მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ისე თი უხე ში 

შეც დო მე ბი, რო გო რი ცაა ზრდის მა ღა ლი ტემ პით გა მოწ ვე უ ლი 

მომ ხ მა რებ ლე ბის ჭარ ბ ვა ლი ა ნო ბა, სა სეს ხო ხელ შეკ რუ ლე ბის 

გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის პრობ ლე მე ბი და სეს ხის ამო ღე ბის აგ რე სი უ-

ლი პრაქ ტი კა. 

ამ მწა რე გაკ ვე თი ლის გა მო მიკ რო სა ფი ნან სო ინ დუს ტ რია 

შე იც ვა ლა – უფ რო თვით კ რი ტი კუ ლი, ფრთხი ლი და პა სუ ხის მ-

გებ ლი ა ნი გახ და. ის ნელ - ნე ლა იბ რუ ნებს და კარ გულ სა ხელს. 

ამ გად მო სა ხე დი დან ნა თე ლი ა, რომ სწო რი რე გუ ლი რე ბის ან 

თვით რე გუ ლი რე ბის პი რო ბებ ში მიკ რო ფი ნან სებს უაღ რე სად 

და დე ბი თი წვლი ლის შე ტა ნა შე უძ ლი ათ მოწყ ვ ლა დი სო ცი ა ლუ-

რი ფე ნის ფი ნან სუ რი ინ ტეგ რა ცი ი სა და ინ კ ლუ ზი უ რი ეკო ნო მი-

კუ რი ზრდის სტი მუ ლი რე ბის საქ მე ში. ფი ნან სუ რი შუ ა მავ ლო ბის 

ვერც ერ თი ფორ მა, მათ შო რის მიკ რო ფი ნან სე ბი, ცალ კე აღე-

ბუ ლი, ვერ გა ნა პი რო ბებს ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას, მაგ რამ 

მას შე უძ ლია ეკო ნო მი კუ რი ცხოვ რე ბის არას ტა ბი ლუ რო ბი სა-

გან მომ ხ მა რებ ლის დაც ვა და ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბა ში მი სი 

ეფექ ტუ რი ინ ტეგ რი რე ბა. 

რებ ლო ფი ნან სე ბის კომ პა ნი ას წარ მო ად გენს. მა თი საქ მი ა ნო-

ბა აბ სო ლუ ტუ რად ლე გი ტი მუ რი ა, მაგ რამ გა სეს ხე ბა ეფუძ ნე ბა 

არა მომ ხ მა რებ ლის ფი ნან სე ბის ანა ლიზს, არა მედ მის მი ერ 

სეს ხის უზ რუნ ველ სა ყო ფად წარ მოდ გე ნი ლი ნივ თის ან ქო ნე ბის 

(ძვირფასეულობა, ავ ტო მო ბი ლი ან უძ რა ვი ქო ნე ბა) შე ფა სე ბას, 

ხო ლო სახ ს რე ბი მი ე მარ თე ბა არა ბიზ ნე სის და სა ფი ნან სებ-

ლად, არა მედ ნე მის მი ე რი სა მომ ხ მა რებ ლო სა ჭი რო ე ბი სათ ვის. 

გა სეს ხე ბის აღ ნიშ ნულ მო დელ ში იგ ნო რი რე ბუ ლია მომ ხ მა რებ-

ლის ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის ანა ლი ზი, რაც შე საძ ლო ა, ჭარ-

ბი საკ რე დი ტო ტვირ თის წარ მო შო ბის მი ზე ზი გახ დეს. ამი ტომ 

მცდა რია წარ მოდ გე ნა, რომ ყვე ლა „მისო“ თა ვი სი არ სით არის 

მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ა. სა სურ ვე ლი ა, არ სე ბუ ლი სტა-

ტუ სი შე იც ვა ლოს და მსგავს კომ პა ნი ებს და ერ ქ ვას სა კუ თა რი 

მთავარი თემა კაპიტალის მოძრაობა

მიკროსაფინანსო  
ორგანიზაციები საქართველოში
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სა ხე ლი, მა გა ლი თად – „რეგისტრირებული ფი ნან სუ რი კომ პა-

ნი ა“ და მათ გან მხო ლოდ მცი რე ნა წილს მი ე ნი ჭოს მიკ რო სა-

ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ის სტა ტუ სი. იგი ვე სტა ტუ სი შე იძ ლე ბა 

მი ე ნი ჭოს კო მერ ცი ულ ბან კებ სა და საკ რე დი ტო კავ ში რებს, 

რომ ლე ბიც იცა ვენ პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი დაკ რე დი ტე ბის პრინ ცი-

პებს, ორი ენ ტი რე ბულ ნი არი ან ბიზ ნე სის და ფი ნან სე ბა ზე, დაკ-

რე დი ტე ბის პრო ცეს ში კი ეყ რ დ ნო ბი ან გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბის 

ანა ლიზს და არა ქო ნე ბის შე ფა სე ბას. 

აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სავ სე ბით შე საძ ლე ბე ლი ა, მიკ-

რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ბიზ ნეს - დაკ რე დი ტე ბას თან 

ერ თად გას ცემ დ ნენ სა მომ ხ მა რებ ლო სეს ხებს ან აწარ მო ებ დ-

ნენ სა ლომ ბარ დო ოპე რა ცი ებს, მაგ რამ სა მომ ხ მა რებ ლო ფი-

ნან სე ბის ელე მენ ტი ამ ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბის საკ რე დი ტო 

პორ ტ ფე ლის მცი რე ნა წილს უნ და შე ად გენ დეს. 

რე გის ტ რი რე ბულ ფი ნან სურ კომ პა ნი ებს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

ად გი ლი უჭი რავთ ფი ნან სურ ლან დ შაფ ტ ზე და მა თი რე გუ ლი რე-

ბა უნ და გაგ რ ძელ დეს მი ნი მუმ არ სე ბუ ლი ფორ მით. პრობ ლე-

მუ რი ა, რომ დღეს დღე ო ბით რე გუ ლი რე ბის მიღ მაა დარ ჩე ნი ლი 

მრა ვა ლი ფი ნან სუ რი კომ პა ნი ა, ლომ ბარ დი, ინ ტერ ნეტ გამ-

სეს ხე ბე ლი თუ კერ ძო პი რი. რე გუ ლი რე ბის მიღ მა მო მუ შა ვე 

ფი ნან სუ რი შუ ა მავ ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში თით ქ მის არ არ სე ბობს 

მომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის გა რან ტი ა. ეს კი ქმნის 

ბა ზარ ზე მტა ცებ ლუ რი დაკ რე დი ტე ბის პრაქ ტი კის გავ რ ცე ლე-

ბის საფ რ თხეს, რომ ლის მსხვერ პ ლი გა უთ ვით ც ნო ბი ე რე ბე ლი 

მომ ხ მა რე ბე ლი ხდე ბა. დღეს დღე ო ბით სა ქარ თ ვე ლო ში მომ-

ხ მა რებ ლე ბის, მას მე დი ი სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ თა 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი ვერ გა ნას ხ ვა ვე ბენ მიკ რო სა ფი ნან სო 

ორ გა ნი ზა ცი ებს ყვე ლა და ნარ ჩე ნი არა სა ბან კო საკ რე დი ტო 

ინ ს ტი ტუ ტის გან, ამი ტომ ხში რად კრი ტი კა ხვდე ბა წი ლად მათ, 

ვინც ამას ნამ დ ვი ლად არ იმ სა ხუ რებს. 

სა ინ ტე რე სო ა, რომ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სოფ ლის მე ურ ნე-

ო ბის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დამ ფი ნან სე ბე ლი მიკ რო სა ფი-

ნან სო სექ ტო რი იყო. სებ -ის მო ნა ცე მე ბით, სოფ ლის მე ურ ნე ო-

ბის თ ვის გა ცე მუ ლი სეს ხე ბით ბო ლო სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში 

მი სო -ე ბი ლი დე რობ დ ნენ. აღ ნიშ ნუ ლი ტენ დენ ცია შე იც ვა ლა მას 

შემ დეგ, რაც სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის 

მეშ ვე ო ბით და იწყო იაფი აგ როკ რე დი ტის პროგ რა მის სუბ სი-

დი რე ბა. 
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მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

მისო-ების რაოდენობა 15 26 39 49 62 63 67

მთლიანი აქტივები (ათასი ლარი) 68,389 137,052 185,209 309,516 443,917 678,959 811,936

წმინდა სესხები (ათასი ლარი) 56,443 111,203 130,109 229,530 348,668 518,557 620,394

მათ შორის სოფ. მ-ბა და მეტყევეობა 9,437 23,570 29,140 62,184 92,417 143,203 145,977

სოფ. მ-ბის წილი მთელ პორტფელში 16.7% 21.2% 22.4% 27.1% 26.5% 27.6% 23.5%

კომერციული ბანკები 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ბანკების რაოდენობა 18 20 19 19 19 20 21
მთლიანი აქტივები (ათასი ლარი) 7,208,158 8,865,627 8,292,546 10,564,217 12,679,085 14,354,701 17,153,774

წმინდა სესხები (ათასი ლარი) 4,421,259 5,792,847 4,984,641 5,946,310 7,449,543 8,372,207 10,423,655
მათ შორის სოფ. მ-ბა და მეტყევეობა 56,672 53,990 49,461 47,219 59,868 59,206 153,711
სოფ. მ-ბის წილი მთელ პორტფელში 1.3% 0.9% 1.0% 0.8% 0.8% 0.7% 1.5%
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ა
რ სე ბობს ფარ თოდ დამ კ ვიდ რე ბუ ლი „ექსპერტული“ 

მო საზ რე ბა, რომ მიკ რო სა ფი ნან სო სექ ტო რის 

მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი გა მომ დი ნა რე-

ობს მო ჭარ ბე ბუ ლი საკ რე დი ტო რის კი სა და მას თან 

და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯის გან. თუ და ვაკ ვირ დე ბით წამ ყ ვა ნი 

მიკ რო სა ფი ნან სო და წე სე ბუ ლე ბე ბის საკ რე დი ტო პორ ტ ფე ლის 

ხა რისხს (სტანდარტულად იზო მე ბა 30 დღე ზე მე ტი ვა და გა და-

ცი ლე ბის მქო ნე სეს ხე ბის წი ლი სა ერ თო სა სეს ხო პორ ტ ფელ ში) 

ის ტო რი ულ პერ ს პექ ტი ვა ში და ვი ნა ხავთ, რომ მიკ რო სა ფი ნან-

სო ორ გა ნი ზა ცი ებს ბან კებ ზე უკე თე სი საკ რე დი ტო პორ ტ ფე-

ლე ბი გა აჩ ნი ათ. მა შა სა და მე, სა ეჭ ვო ვა ლე ბის და რე ზერ ვე ბის 

ხარ ჯი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი არა ა. მა შინ რა ტომ არის მიკ რო სა ფი-

ნან სო საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი სა ბან კო ზე მა ღა ლი? მთა ვა რი 

მი ზე ზი – ოპე რა ცი უ ლი და ნა ხარ ჯე ბი ა. მი სო -ებს უწევთ დი დი 

რა ო დე ნო ბის მცი რე ზო მის სეს ხე ბის (საშუალოდ და ახ ლო ე ბით 

1,900 ლა რი) ად მი ნის ტ რი რე ბა ვრცელ გე ოგ რა ფი ულ არე ალ ში, 

რაც თა ვის თა ვად შრო მა ტე ვა დი საქ მე ა. შე გახ სე ნებთ, რომ 

გა სეს ხე ბის პრო ცე სი მო ი ცავს კლი ენ ტი სა და მი სი ბიზ ნე სის 

სიღ რ მი სე ულ შეს წავ ლას, რაც მო ითხოვს სეს ხის ექ ს პერ ტის 

მა ღალ კომ პე ტენ ცი ას, სპე ცი ფი კურ უნა რებ სა და ტექ ნო ლო გი-

ე ბის გა მო ყე ნე ბას. მა გა ლი თის თ ვის, თუ 50 მი ლი ო ნი ლა რის 

პორ ტ ფე ლის მარ თ ვას მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ა ში ემ სა-

ხუ რე ბა და ახ ლო ე ბით 300 თა ნამ შ რო მე ლი, აღ ნიშ ნუ ლი ზო მის 

საკ რე დი ტო პორ ტ ფე ლი შე იძ ლე ბა იმარ თე ბო დეს რამ დე ნი მე 

კორ პო რა ცი უ ლი ბან კი რის მი ერ. ამი ტო მაც შე უ და რე ბე ლია 

ოპე რა ცი უ ლი ხარ ჯი და მის გან გა მომ დი ნა რე საპ რო ცენ ტო გა-

ნაკ ვე თი ბან კ სა და მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ა ში. 

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებ ში გან ს ხ ვა ვე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნ 

მი ზე ზს ასე ვე ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის ღი რე ბუ ლე ბა წარ მო-

ად გენს. კო მერ ცი ულ ბან კებს ხე ლი მი უწ ვ დე ბათ ეკო ნო მი კა ში 

ყვე ლა ზე იაფ საკ რე დი ტო რე სურ ს ზე, მა შინ რო ცა მიკ რო სა-

ფი ნან სო ე ბი ნა წი ლობ რივ თა ვად კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბი დან 

ფი ნან ს დე ბი ან. 

გა უ თა ვე ბე ლი მსჯე ლო ბა მა ღალ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებ ზე 

არ ეფუძ ნე ბა ფაქ ტე ბის ანა ლიზს და, რო გორც წე სი, ემო ცი უ რი 

ან იდე ო ლო გი უ რი მსჯე ლო ბის ფორ მას ატა რებს. მა გა ლი თად, 

იშ ვი ა თად იღე ბენ მხედ ვე ლო ბა ში მცი რე სეს ხე ბის ბა ზარ ზე 

გავ რ ცე ლე ბულ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებს, რო მელ თა მიმ წო-

დებ ლე ბად, მი სო -ე ბის გარ და, ბან კე ბი და არა ფორ მა ლუ რი 

გამ სეს ხებ ლე ბი გვევ ლი ნე ბი ან. ამ შემ თხ ვე ვა ში კონ კუ რენ ცია 

მკაც რად აყა ლი ბებს ფა სებს და მი სო -ე ბი სა შუ ა ლო ზე და ბა-

ბ
ევ რად უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია აქ ცენ ტე ბის გა და ტა-

ნა საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი დან ჭარ ბ ვა ლი ა ნო ბის 

პრობ ლე მის ანა ლიზ ზე. სხვა ქვეყ ნე ბის პრაქ ტი კამ 

გვიჩ ვე ნა, რომ ბა ზა რი ხში რად უძ ლუ რია აღ კ ვე თოს 

ჭარ ბ ვა ლი ა ნო ბა და მის გან გა მომ დი ნა რე საკ რე დი ტო კრი ზი სი. 

სა ქარ თ ვე ლოს ახ ლო პერ ს პექ ტი ვა ში არ ემუქ რე ბა  

აშ შ -ი სა და ევ რო პის ზო გი ერ თი ქვეყ ნის იპო თე კუ რი კრი ზი სით 

გა მოწ ვე უ ლი ფი ნან სუ რი პრობ ლე მე ბის მსგავ სი სირ თუ ლე ე-

ლი ფა სით გა მო ირ ჩე ვი ან. შეც დო მით მი სო-ს სესხს ადა რე ბენ 

იპო თე კით უზ რუნ ველ ყო ფილ სა ბან კო სეს ხ საც, ან ისიც კი 

მომ ხ და რა ქარ თულ მე დი ა სივ რ ცე ში, რომ მი სო -ე ბის სა შუ ა ლო 

გა ნაკ ვე თე ბი შე ა და რეს ევ რო პის ცენ ტ რა ლუ რი ბან კის მო ნე-

ტა რუ ლი ფი ნან სუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის (MFI – Monetary Financial 

Instrument ემ თხ ვე ვა Micro Finance Institution-ს) საპ რო ცენ ტო 

გა ნაკ ვე თებს, რაც სა შუ ა ლოდ მი ლი ო ნი ევ როს მო ცუ ლო ბის სეს-

ხე ბის თ ვის ბან კებ ში არ სე ბულ სა შუ ა ლო გა ნაკ ვეთს ასა ხავს. 

რა თქმა უნ და, არ არის მარ თე ბუ ლი შე ვა და როთ ათა სი ევ როს 

მო ცუ ლო ბის სოფ ლად გა ცე მუ ლი სეს ხის სა შუ ა ლო საპ რო ცენ ტო 

გა ნაკ ვე თი სა ქარ თ ვე ლო ში, მა გა ლი თად, მი ლი ო ნი ევ როს სეს-

ხის გა ნაკ ვეთს ფი ნეთ ში. მაგ რამ იშ ვი ა თად ხდე ბა მიკ რო სა ფი-

ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 25-35%-იანი გა ნაკ ვე თე ბის შე და რე ბა 

700%-იან ინ ტერ ნეტ სეს ხე ბის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებ თან. 

დღეს დღე ო ბით მრა ვა ლი მომ ხ მა რე ბე ლი ვერც კი წარ მო იდ-

გენს, რომ აღ ნიშ ნულ მცი რე სეს ხებ ზე ეფექ ტუ რი საპ რო ცენ ტო 

გა ნაკ ვე თი ამ დე ნად მა ღა ლი შე იძ ლე ბა იყოს. 

თუ გვსურს, მარ თ ლაც სიღ რ მი სე უ ლად გა ვი გოთ საპ რო ცენ-

ტო გა ნაკ ვე თე ბის ადეკ ვა ტუ რო ბა, უნ და გა ვა ა ნა ლი ზოთ, თუ რა 

გავ ლე ნას ახ დენს ესა თუ ის სა სეს ხო პრო დუქ ტი მომ ხ მა რებ-

ლის ფი ნან სურ პო ზი ცი ა ზე. აქ აღ სა ნიშ ნა ვია ორი პა რა მეტ რი: 

ლიკ ვი დუ რო ბა – რა გავ ლე ნას ახ დენს სეს ხის გას ტუმ რე ბა 

(სესხის ვა დი ა ნო ბი დან და გა დახ დის გრა ფი კი დან გა მომ დი ნა-

რე) მომ ხ მა რებ ლის ფი ნან სურ ნა კა დებ ზე, ანუ რა ძა ლის ხ მე ვის 

ხარ ჯ ზე უმ კ ლავ დე ბა მომ ხ მა რე ბე ლი სეს ხის მომ სა ხუ რე ბას, 

და მე ო რე – საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ხარ ჯი: რა წი ლი უჭი რავს 

საპ რო ცენ ტო ხარჯს მომ ხ მა რებ ლის ბიზ ნე სის სა ერ თო ხარ-

ჯებ ში, ანუ რამ დე ნად ამ ცი რებს პრო ცენ ტი ბიზ ნე სის წმინ და 

მო გე ბას ან მომ ხ მა რებ ლის შე მო სა ვალს. თუ ბიზ ნე სი მა ღალ-

მარ ჟი ა ნი ა, ერ თი შე ხედ ვით მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი 

შე საძ ლოა უმ ნიშ ვ ნე ლო ხარჯს წარ მო ად გენ დეს, მა შინ რო ცა 

სეს ხის გა რე შე შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და ბიზ ნე სის ციკ ლის გან-

ხორ ცი ე ლე ბა. ამი ტომ დრო ა, საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებ ზე მსჯე-

ლო ბა თვი სებ რი ვად ახალ ეტაპ ზე გა და ვი დეს.

მთავარი თემა კაპიტალის მოძრაობა

რატომ აქვთ მაღალი 
საპროცენტო განაკვეთი 
მიკროსაფინანსო 
ორგანიზაციებს?

ჭარბვალიანობა 
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ბი, რად გან ჩვე ნი იპო თე კუ რი დაკ რე დი ტე ბის სექ ტო რი ჯერ 

კი დევ გან ვი თა რე ბის უმ ნიშ ვ ნე ლო დო ნით ხა სი ათ დე ბა, ხო ლო 

ეკო ნო მი კის ფი ნან სუ რი სიღ რ მე (ჯამური კრე დი ტი მშპ-თან 

შე და რე ბით) საკ მა ოდ და ბა ლი ა. უფ რო სა ში შია ბოს ნი ა-  

ჰერ ცე გო ვი ნას საკ რე დი ტო კრი ზი სის ტი პის სცე ნა რი. მი სი 

და მა ხა სი ა თე ბე ლი ნი შა ნია პა რა ლე ლუ რი სეს ხე ბის მო ჭარ-

ბე ბა, რო ცა მსეს ხებ ლე ბი დაღ მა ვა ლი ეკო ნო მი კუ რი ციკ ლის 

შე დე გად მი ღე ბუ ლი ზა რა ლის გა მო არ სე ბუ ლი სეს ხის მომ სა ხუ-

რე ბას ვერ ახერ ხე ბენ და ამი ტომ უფ რო დი დი სეს ხის თ ვის სხვა 

ფი ნან სურ ინ ს ტი ტუ ტებს მი მარ თა ვენ. კრი ზი სი იწყე ბა მა შინ, 

რო ცა საკ რე დი ტო და წე სე ბუ ლე ბე ბი წყვე ტენ ამ „პირამიდის“ 

და ფი ნან სე ბას. სამ წუ ხა როდ, თა ვი სუ ფა ლი ბა ზა რი ვერ უზ რუნ-

ველ ყოფს ზრდის ტემ პის შე ნე ლე ბას ფი ნან სურ ინ ს ტი ტუ ტებ ში, 

რად გან მო ნა წი ლე ე ბი ბაზ რის წი ლი სა და მო გე ბის მაქ სი მი ზა-

ცი ა ში არი ან ჩარ თუ ლი. სა ქარ თ ვე ლო ში ორად არის გა ყო ფი ლი 

აზ რი იმის თა ო ბა ზე, თუ რამ დე ნად ახ ლოა ფი ნან სუ რი კრი ზი-

სი. ამის მი ზე ზი სან დო ეკო ნო მი კუ რი კვლე ვის არარ სე ბო ბა ა, 

რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას მოგ ვ ცემს, შე ვა და როთ ჩვე ნი და სხვა 

ქვეყ ნე ბის ფი ნან სუ რი ბაზ რის პა რა მეტ რე ბი. ასე თი კვლე ვა ით-

ვა ლის წი ნებს ჭარ ბ ვა ლი ა ნო ბის მრა ვალ მ ხ რივ შე ფა სე ბას და 

კრი ტი კუ ლი ინ დი კა ტო რე ბის მო ნი ტო რინგს. 

მსგავ სი კვლე ვის ჩა ტა რე ბას გეგ მავს სა ქარ თ ვე ლოს მიკ-

რო სა ფი ნან სო ასო ცი ა ცია სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კი სა 

და სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტე ბის მხარ და ჭე რით. 

კვლე ვის ჩა ტა რე ბამ დე ად რეა ვიმ ს ჯე ლოთ, არ სე ბობს თუ არა 

სა ქარ თ ვე ლო ში ჭარ ბ ვა ლი ა ნო ბის გა მო საკ რე დი ტო კრი ზი სის 

საფ რ თხე. ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად ასე ვე რთუ ლი სათ ქ მე ლი ა, თუ 

ვის გან მო დის დაკ რე დი ტე ბის აგ რე სი უ ლი ტალ ღა – მი სო - 

ე ბის, ბან კე ბი სა თუ რე გუ ლი რე ბის მიღ მა მოქ მე დი ინ ს ტი ტუ ტე-

ბი სა გან. აქაც საქ მე გვაქვს დამ კ ვიდ რე ბულ სტე რე ო ტიპ თან, 

თით ქოს ჭარ ბ ვა ლი ა ნო ბის მთა ვა რი მი ზე ზი სწრა ფად მზარ დი 

მიკ რო სა ფი ნან სო სექ ტო რის გან მომ დი ნა რე ობს. ცო ტა არ იყოს 

პა რა დოქ სია ბაზ რის „გაფუჭება“ და ვაბ რა ლოთ ბან კებ თან 

შე და რე ბით აქ ტი ვე ბის ზო მით 15-ჯერ მცი რე სექ ტორს, თა ნაც 

კონ კ რე ტუ ლი ეკო ნო მი კუ რი ანა ლი ზი სა და ფაქ ტებ ზე და ფუძ ნე-

ბუ ლი მსჯე ლო ბის გა რე შე. 

სხვა ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბა კი სა პი რის პი რო ზე მეტყ ვე-

ლებს: კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბი, რომ ლებ საც უმ ცირ დე ბათ მო გე ბა 

კორ პო რა ცი უ ლი ბიზ ნე სი დან, აღ მო ა ჩე ნენ რა შე და რე ბით 

მა ღალ მარ ჟებს მიკ რო სა ფი ნან სო ბა ზარ ზე, თა ვი ან თი უზარ მა-

ზა რი რე სურ სე ბით ავან ტი უ რის ტუ ლად შე დი ან აღ ნიშ ნულ სეგ-

მენ ტ ზე (პროცესს უწო დე ბენ downsizing-ს). სწო რედ ბან კე ბის 

აგ რე სი უ ლი ზრდა მიკ რო სა ფი ნან სო ბა ზარ ზე იქ ცე ვა ჭარ ბ ვა-

ლი ა ნო ბის მი ზე ზად. ამი ტომ მხო ლოდ და მო უ კი დე ბე ლი და 

გა მარ თულ მე თო დო ლო გი ა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი კვლე ვა მოგ ვ ცემს 

იმის თქმის სა შუ ა ლე ბას, თუ რა მდგო მა რე ო ბა გვაქვს სა ქარ თ-

ვე ლო ში ჭარ ბ ვა ლი ა ნო ბის კუთხით. 

ე
როვ ნუ ლი ბან კი აწარ მო ებს მიკ რო სა ფი ნან სო ორ-

გა ნი ზა ცი ე ბის რე გის ტ რა ცი ას, რა დრო საც გარ კ ვე ულ 

სტან დარ ტებს უწე სებს კან დი დატ კომ პა ნი ებს, მათ 

დამ ფუძ ნებ ლებ სა და დი რექ ტო რებს. მი სო -ე ბი სებ-ს 

რე გუ ლა რუ ლად აბა რე ბენ ან გა რიშს, ხო ლო ცენ ტ რა ლუ რი ბან-

კის სა ზე დამ ხედ ვე ლო ჩარ ჩო მი მარ თუ ლია მომ ხ მა რე ბელ თა 

უფ ლე ბე ბის დაც ვის, უკა ნო ნო შე მო სავ ლე ბის ლე გა ლი ზე ბი სა 

და ტე რო რიზ მის და ფი ნან სე ბის პრე ვენ ცი ის კენ. ეროვ ნუ ლი 

ბან კი არ ახ დენს მი სო -ე ბის სიღ რ მი სე ულ რე გუ ლი რე ბას, რა საც 

ად გი ლი აქვს კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის შემ თხ ვე ვა ში. აღ ნიშ ნუ-

ლი ნა კარ ნა ხე ვია სა ჯა რო ინ ტე რე სით, რა თა სა ზო გა დო ე ბის 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლის დე პო ზი ტე ბი ფი ნან სუ რად ჯან საღ 

ინ ს ტი ტუ ტებ ში იყოს გან თავ სე ბუ ლი. ამი ტო მაც, ბან კე ბის გან 

გან ს ხ ვა ვე ბით, მი სო -ებს ეკ რ ძა ლე ბათ მო სახ ლე ო ბის გან დე პო-

ზი ტე ბის მო ზიდ ვა. მიკ რო სა ფი ნან სო სექ ტო რის პრაქ ტი კო სე-

ბის მო საზ რე ბით, სებ -ი მიკ რო სა ფი ნან სო ინ დუს ტ რი ას უფ რო 

სე რი ო ზუ ლად აღიქ ვამს, რი სი დას ტუ რიც არის გახ ში რე ბუ ლი და 

მო წეს რი გე ბუ ლი კო მუ ნი კა ცია დარ გის ასო ცი ა ცი ას თან და მომ-

ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით და ა ნონ სე ბუ-

ლი რე ფორ მე ბი. ასე ვე აღ სა ნიშ ნა ვია სებ -ის, გა ნათ ლე ბი სა და 

მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ რო სა და მიკ რო სა ფი ნან სო ასო ცი ა ცი ის 

წლე ვან დე ლი ერ თობ ლი ვი ინი ცი ა ტი ვა, რო მე ლიც ემ სა ხუ რე ბა 

სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბი დან სტუ დენ ტე ბის სტა ჟი რე-

ბას. 

მი სო -ე ბი მნიშ ვ ნე ლო ვან ფი ნან სურ ინ ფ რას ტუქ ტუ რას წარ-

მო ად გენს, გან სა კუთ რე ბით რე გი ო ნებ ში მცხოვ რე ბი მიკ რო- და 

მცი რე მე წარ მე ე ბი სა და ფერ მე რე ბი სათ ვის. ეტა პობ რი ვად 

ხდე ბა იმის აღი ა რე ბა, რომ აქ ტი ვე ბის ზო მით, მსეს ხე ბელ თა 

რა ო დე ნო ბით, რის კე ბის მარ თ ვი სა და გა სეს ხე ბის სტან დარ ტე-

ბით წამ ყ ვა ნი მი სო -ე ბი არათუ ჩა მორ ჩე ბი ან, არა მედ უს წ რე ბენ 

კი დეც მცი რე ზო მის კო მერ ცი ულ ბან კებს. 

ეროვნული ბანკისა და 
მიკროსაფინანსოების 
ურთიერთობა

ეტაპობრივად ხდება იმის აღიარება, 
რომ აქტივების ზომით, მსესხებელთა 
რაოდენობით, რისკების მართვისა 

და გასესხების სტანდარტებით 
წამყვანი მისო-ები არათუ 

ჩამორჩებიან, არამედ უსწრებენ 
კიდეც მცირე ზომის კომერციულ 

ბანკებს.
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მ
იკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ემ სა ხუ რე ბი ან 

მომ ხ მა რე ბელ თა დიდ რა ო დე ნო ბას სა ქარ თ ვე ლოს 

რე გი ო ნებ ში, სა დაც ნაკ ლე ბა დაა გან ვი თა რე ბუ ლი კო-

მერ ცი უ ლი სა ბან კო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა. დღეს დღე ო ბით 

და ახ ლო ე ბით 350 ათა სი მსეს ხე ბე ლი იღებს შე სა ბა მი სი ხა რის-

ხის მომ სა ხუ რე ბას, ხო ლო მი სო -ე ბის ქსე ლი მო ი ცავს 300-მდე 

ფი ლი ალს, რომ ლებ შიც ჯა მუ რად და საქ მე ბუ ლია 3,200-მდე 

ადა მი ა ნი. წვდო მა ფი ნან სებ ზე, საკ რე დი ტო დის ციპ ლი ნა და 

ფი ნან სუ რი გა ნათ ლე ბა არის იმ წვლი ლის მცი რე ნა წი ლი, რო-

მე ლიც მიკ რო სა ფი ნან სო სექ ტორს სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კის 

გან ვი თა რებ ში შე აქვს. სეს ხე ბის გარ და მი სო -ე ბი მომ ხ მა რებ-

ლებს მიკ რო დაზღ ვე ვას, ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის, სა გა და სა ხა დო 

და ვა ლუ ტის გა დაც ვ ლის მომ სა ხუ რე ბას სთა ვა ზობს. მიკ რო-

სეს ხე ბის დი დი ნა წი ლი მი ე მარ თე ბა ბიზ ნე სი სა და სოფ ლის 

მე ურ ნე ო ბის დაკ რე დი ტე ბის კენ, ამა ვე დროს საგ რ ძ ნო ბია 

მიკ რო სეს ხე ბის გა მო ყე ნე ბის სიხ ში რე ისე თი სა მომ ხ მა რებ-

ლო მიზ ნე ბი სათ ვის, რო გო რი ცაა საცხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბის 

გა უმ ჯო ბე სე ბა, სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის და ფი ნან სე ბა და 

რ
ო გორც ზე მოთ აღ ვ ნიშ ნეთ, მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა-

ნი ზა ცი ებს ეკ რ ძა ლე ბათ მო სახ ლე ო ბის გან დე პო ზი-

ტე ბის მო ზიდ ვა. მი სო -ე ბი ასე ვე მოკ ლე ბულ ნი არი ან 

შე საძ ლებ ლო ბას, მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ ეროვ ნუ ლი 

ბან კის რე ფი ნან სი რე ბის აუქ ცი ონ ში, ამი ტომ და ფი ნან სე ბის მთა-

ვარ წყა როს წარ მო ად გენს უცხო უ რი სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი ფონ დე ბი-

დან მი ღე ბუ ლი სა სეს ხო კა პი ტა ლი და სა ბან კო კრე დი ტი. სა ქარ-

თ ვე ლო ში აქ ტი უ რია 20-მდე სა ინ ვეს ტი ციო ფონ დი ან კომ პა ნია 

ისე თი ქვეყ ნე ბი დან, რო გო რი ცაა შვე ი ცა რი ა, ნი დერ ლან დე ბი, 

საფ რან გე თი, გერ მა ნი ა, ბელ გია და ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე-

ბი. მიკ რო სა ფი ნან სო ინ დუს ტ რი ის მნიშ ვ ნე ლო ვან მხარ დამ ჭე რებს 

შო რის არი ან ევ რო პის გან ვი თა რე ბი სა და რე კონ ს ტ რუქ ცი ის ბან კი 

(EBRD), გერ მა ნუ ლი KFW და სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო კორ პო-

რა ცია (IFC). ბო ლო წლებ ში გა ი ზარ და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პი დან და 

ის რა ე ლი დან კერ ძო ინ ვეს ტო რე ბის მი ერ სექ ტო რის და ფი ნან სე ბა. 

სა ინ ტე რე სო ტენ დენ ცია შე ი ნიშ ნე ბა ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის 

ბა ზარ ზე. ვახ სე ნეთ, რომ მი სო -ებს ეკ რ ძა ლე ბათ დე პო ზი ტე ბის 

მო ზიდ ვა, მაგ რამ მათ შე უძ ლი ათ თა მა სუ ქე ბის გა მოშ ვე ბა, რაც 

დღე ვან დელ სა ფი ნან სო ბა ზარ ზე დე პო ზი ტებ ზე არ სე ბუ ლი და ბა ლი 

გა ნაკ ვე თე ბის ფონ ზე მიმ ზიდ ველ ინ ს ტ რუ მენტს წარ მო ად გენს. 

გა ნათ ლე ბა ში ინ ვეს ტი რე ბა. აქაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, და ვი ნა ხოთ 

გან ს ხ ვა ვე ბა არა სა სურ ველ და აუცი ლე ბელ სა მომ ხ მა რებ ლო 

დაკ რე დი ტე ბას შო რის. თით ქ მის შე უძ ლე ბე ლია მიკ რო სეს ხე-

ბის და ნიშ ნუ ლე ბის კონ ტ რო ლი, რად გან ბიზ ნე სის თ ვის გა ცე მუ-

ლი სეს ხი შე საძ ლოა ირი ბად აფი ნან სებ დეს რა ი მე სა მომ ხ მა-

რებ ლო სა ჭი რო ე ბას. მა გა ლი თად, თუ ფერ მე რი მი ი ღებს უარს 

სეს ხ ზე შვი ლის ქორ წი ლის თ ვის, ის და უ ფიქ რებ ლად გა ყი დის 

ძრო ხას, გა და იხ დის ქორ წილს და მე ო რე დღეს წარ მა ტე ბით 

მი ი ღებს სესხს ძრო ხის შე სა ძე ნად. ამი ტომ ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რი 

მე თო დი მომ ხ მა რე ბელ თა გა ნათ ლე ბა და ფი ნან სუ რი დის ციპ-

ლი ნის გა მო მუ შა ვე ბა ა, რო ცა მომ ხ მა რე ბელს შე უძ ლია უარი 

თქვას ისე თი ხარ ჯე ბის კრე დი ტით და ფი ნან სე ბა ზე, რო მელ-

თა და ფი ნან სე ბა შე საძ ლე ბე ლია გარ კ ვე უ ლი დრო ის შემ დეგ, 

და ნა ზო გის მეშ ვე ო ბით. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მიკ რო სა-

ფი ნან სო ასო ცი ა ცი ამ, სა ბან კო, სა დაზღ ვე ვო ასო ცი ა ცი ებ თან 

და სა ქარ თ ვე ლოს სა ფონ დო ბირ ჟას თან ერ თად სა მო ქა ლა ქო 

სა ზო გა დო ე ბი სა და ექ ს პერ ტე ბის მხარ და ჭე რით და იწყო ფი-

ნან სუ რი გა ნათ ლე ბის ინი ცი ა ტი ვა, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს 

სა ფი ნან სო სექ ტო რის რო ლის ამაღ ლე ბას სა ზო გა დო ე ბის 

ფი ნან სუ რი გა ნათ ლე ბი სა და ფი ნან სე ბის მარ თ ვის უნა რე ბის 

გაძ ლი ე რე ბა ში. 

მი სო -ებს არა აქვთ ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის სა ჯა რო გან თავ სე ბის 

უფ ლე ბა. თუ მი სო-ს დამ ფი ნან სე ბელ თა რა ო დე ნო ბა გა და ა ჭარ ბებს 

და წე სე ბულ ზღვარს, სებ-ს უჩ ნ დე ბა ჩა რე ვის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, რის 

შე დე გად ის ამ კაც რებს მი სო-ს რე გუ ლი რე ბის ჩარ ჩოს. ბა ზარ ზე ასე ვე 

არ სე ბობს ფი ნან სუ რი კომ პა ნი ე ბი, რომ ლებ საც არა ნა ი რი რე გის ტ-

რა ცია ან ან გა რიშ გე ბა არ გა აჩ ნი ათ ეროვ ნულ ბან კ თან. მათ მი ერ 

და ა ნონ სე ბუ ლი თა მა სუ ქის გა ნაკ ვე თე ბი კი აშ კა რად აღე მა ტე ბა 

გო ნივ რულ მო ლო დინს. ასე თი კომ პა ნი ე ბის შემ თხ ვე ვა ში მომ ხ მა რე-

ბე ლი საკ მა ოდ და უც ვე ლი ა, რად გან მა რე გუ ლი რე ბელს არ გა აჩ ნია 

მა თი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სა მარ თ ლებ რი ვი სა ფუძ ვე ლი. ამი ტომ 

მომ ხ მა რებ ლებ მა თა ვად უნ და შე ის წავ ლონ მსგავ სი კომ პა ნი ე ბის 

ფი ნან სუ რი მდგრა დო ბა და რის კე ბის სა თა ნა დო ანა ლი ზის შემ დეგ 

და ა ბან დონ სა კუ თა რი სახ ს რე ბი.

მი სო -ე ბის ნა წილს მი აჩ ნი ა, რომ დე პო ზი ტე ბის მო ზიდ ვის უფ ლე ბა 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რად გან ის და ფი ნან სე ბის და მა ტე ბი თი წყა როა 

და ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა დე პო ზი ტო ან გა რი შე ბის შე თა ვა ზე ბით 

და ბალ შე მო სავ ლი ან მომ ხ მა რებ ლებ ში და ზოგ ვის კულ ტუ რის სტი-

მუ ლი რე ბა. მაგ რამ ამა ვე დროს აშ კა რაა რე გუ ლი რე ბის და მა ტე ბი თი 

ტვირ თი, რო მელ საც მი სო მი ი ღებს სებ -ის გან დე პო ზი ტე ბის მო ზიდ ვის 

უფ ლე ბის სა ნაც ვ ლოდ. ამი ტომ ჯერ ჯე რო ბით დე პო ზი ტე ბის მი ღე ბის 

უფ ლე ბა არ ასა ხუ ლა მიკ რო სა ფი ნან სო ასო ცი ა ცი ის მი ერ მოთხოვ ნი-

ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის სი ა ში. ამა სო ბა ში კი ორი წამ ყ ვა-

ნი მი სო გარ და იქ მ ნა კო მერ ცი ულ ბან კად. 

მთავარი თემა კაპიტალის მოძრაობა

მიკროსაფინანსოების როლი 
საქართველოს ეკონომიკაში

მიკროსაფინანსოების 
დაფინანსება
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ს
ა ქარ თ ვე ლოს მიკ რო სა ფი ნან სო ასო ცი ა ცია აერ-

თი ა ნებს მა ღა ლი სტან დარ ტე ბის მქო ნე 17 მიკ რო-

სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ა სა და ჯერ ჯე რო ბით ერთ 

კო მერ ცი ულ ბანკს. ასო ცი ა ცია სრუ ლად ფი ნან ს დე ბა 

სა წევ რო შე ნა ტა ნე ბით. მის გან ვი თა რე ბა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

წვლი ლი შე ი ტა ნა აშ შ -ის სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ-

ტომ (USAID). ასო ცი ა ცი ას მარ თავს მი სი წევ რე ბის გან არ ჩე უ ლი 

გამ გე ო ბა. არ ჩევ ნე ბი წე ლი წად ში ერ თხელ იმარ თე ბა ყვე ლა 

წე სის დაც ვით: სა არ ჩევ ნო კო მი სი ა, კან დი და ტე ბი, პროგ რა მე-

ბი, სა არ ჩევ ნო ყუ თი და კენ ჭის ყ რის „კაბინაც“ კი. ასო ცი ა ცი ამ 

შარ შან მი ი ღო ეთი კის კო დექ სი, რო მელ ზეც მი სი წევ რე ბი თით-

ქ მის ერ თი წე ლი მუ შა ობ დ ნენ. ეთი კის კო დექ ს ში დეკ ლა რი რე-

ბუ ლია მომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი 

ზე მოქ მე დე ბის ის პრინ ცი პე ბი, რო მელ თაც ასო ცი ა ცი ის თი თო-

ე უ ლი წევ რი ეთან ხ მე ბა და იცავს. ეთი კის კო დექ სი „ფარატინა 

ქა ღალ დად“ რომ არ დარ ჩე ნი ლი ყო, ასო ცი ა ცი ამ შექ მ ნა ეთი კის 

კო მი ტე ტი, რო მე ლიც იხი ლავს მომ ხ მა რებ ლე ბი სა და წევ რე ბის 

სა ჩივ რებს, გას ცემს რე კო მენ და ცი ებს და აწე სებს სან ქ ცი ებს. 

ქარ თუ ლი ასო ცი ა ცი ის საქ მი ა ნო ბა მა ღალ შე ფა სე ბას იმ სა-

ხუ რებს გლო ბა ლურ ინ დუს ტ რი ა ში. გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე-

სო შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნ დეს ასო ცი ა ცი ის რო ლი ჭარ ბ ვა ლი ა ნო ბის 

გა ზომ ვი სა და თვით რე გუ ლი რე ბის კუთხით. 

მიკ რო სა ფი ნან სო სექ ტო რი გა ნაგ რ ძობს გან ვი თა რე ბას 

და მრა ვალ ინო ვა ცი ას ჰპირ დე ბა რო გორც მომ ხ მა რე ბელს, 

ასე ვე ქარ თ ველ თუ უცხო ელ ინ ვეს ტო რებს. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 

რომ დარ გის ლი დე რე ბი აც ნო ბი ე რე ბენ პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი 

დაკ რე დი ტე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას და უფ რ თხილ დე ბი ან რო გორც 

სექ ტო რის, ასე ვე სა კუ თარ პრო ფე სი ულ რე პუ ტა ცი ას. სწო რედ 

მიკ რო სა ფი ნან სო სექ ტო რი და მი სი მომ ხ მა რებ ლე ბი უნ და 

გახ დ ნენ ინ კ ლუ ზი უ რი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის პო ლი ტი-

კის მთა ვა რი მო სარ გებ ლე ე ბი. ინ დუს ტ რი ა ში ყვე ლა იზი ა რებს 

მო მავ ლის ხედ ვას, რომ დღე ვან დე ლი თვით და საქ მე ბუ ლი 

მე წარ მე ე ბი და მიკ რო ფერ მე რე ბი ვი ხი ლოთ მზარ დი მცი რე და 

სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის ლი დე რე ბად, რომ ლებ საც თვი სებ რი ვად 

ახა ლი ეკო ნო მი კუ რი და დე მოკ რა ტი უ ლი რე ა ლო ბის შექ მ ნა შე-

უძ ლი ათ სა ქარ თ ვე ლო ში. 

ეროვნული ასოციაციის როლი

დარგის ლიდერები აცნობიერებენ პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების 
მნიშვნელობას და უფრთხილდებიან როგორც სექტორის, ასევე საკუთარ 
პროფესიულ რეპუტაციას. სწორედ მიკროსაფინანსო სექტორი და მისი 

მომხმარებლები უნდა გახდნენ ინკლუზიური ეკონომიკური განვითარების 
პოლიტიკის მთავარი მოსარგებლეები. 
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მოსაზრება
რომან გოცირიძე – მიმდინარე მოვლენები

გახსნა-არგახსნა,  
საკითხავი აი, ეს არის!

აფხა ზეთ ზე გა მა ვა ლი რკი-
ნიგ ზის სა კითხი შე საძ ლოა ისევ აქ-

ტუ ა ლუ რი გახ დეს. რუ სე თის სარ კი ნიგ ზო 

ხა ზე ბის პრე ზი დენ ტი ვლა დი მირ იაკუ ნი ნი 

ად გი ლობ რივ მე დი ას თან სა უბ რი სას 

აცხა დებს, რომ აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტის აღ-

დ გე ნა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. მი სი თქმით, ეს 

თე მა მან სომ ხე თის პრე ზი დენ ტ თან თბი-

ლის ში მის გამ გ ზავ რე ბამ დე გა ნი ხი ლა. 

თუმ ცა თბი ლის ში ვი ზი ტი სას აღ ნიშ ნულ 

სა კითხ ზე რა ი მე სა ხის მო ლა პა რა კე ბა 

არ გა მარ თუ ლა. „სერიოზული სა უ ბა რი ამ 

თე მა ზე არ ყო ფი ლა, თუმ ცა ჩვენ გვინ და, 

რომ ამ გზამ ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა და იწყოს. 

ეს ჩვენ თ ვის სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი ა. რკი ნიგ ზის გახ ს ნა არა მხო ლოდ 

სომ ხეთ სა და რუ სეთ ზეა და მო კი დე ბუ ლი, 

არა მედ სხვა მხა რე ებ ზეც და ჩვენ აქ ტი უ-

რად ვი მუ შა ვებთ ამ თე მა ზე“, – გა ნაცხა და 

სარ გ სი ან მა ქარ თ ველ ჟურ ნა ლის ტებ თან 

სა უბ რი სას.

რამ დე ნად რე ა ლუ რია რკი ნიგ ზის 

აფხა ზე თის მო ნაკ ვე თის გახ ს ნა და შე დის 

თუ არა იგი სა ქარ თ ვე ლოს ინ ტე რე სებ ში? 

ამ ეტაპ ზე აფხა ზეთ ზე გა მა ვა ლი რკი ნიგ-

ზის გახ ს ნა ზე სა უ ბა რი მხო ლოდ თე ო რი ის 

სფე რო და ნაა და მის დაძ ვ რას უამ რა ვი 

წი ნა აღ მ დე გო ბის გა და ლახ ვა მო უ წევს, 

დაწყე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი, სა ბა ჟო და სა ვი-

ზო ხა სი ა თის სირ თუ ლე ე ბით, დამ თავ რე-

ბუ ლი ჩვე ნი ქვეყ ნი სათ ვის მი სი ეკო ნო მი-

კუ რი მი ზან შე წო ნი ლო ბის გან საზღ ვ რის 

ჩათ ვ ლით. რთუ ლი იქ ნე ბა მო ლა პა რა კე ბა 

სა ბა ჟო სა კითხებ ზე, ვი ნა ი დან სა ქარ თ ვე-

ლო ევ რო პას თან ასო ცი რე ბის რე ჟი მით 

რომან გოცირიძე არის საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის თავმჯდომარე.
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გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი წე სე ბით და იწყებს 

მა ლე ცხოვ რე ბას, ხო ლო სომ ხე თი ევ რა-

ზი ის ეკო ნო მი კუ რი გა ერ თი ა ნე ბის სა ბა ჟო 

კავ ში რის (რუსეთი, ყა ზა ხე თი, ბე ლო რუ სი) 

წევ რი ხდე ბა. სა ერ თოდ, წარ მო უდ გე-

ნე ლია დღე ვან დე ლი გა და სა ხე დი დან 

სამ გ ზავ რო გა და ზიდ ვებ ზე სა უ ბა რი, რუ-

სეთ თან სა ვი ზო რე ჟი მის არარ სე ბო ბი სა 

და აფხა ზეთ თან რა ი მე ლე გა ლუ რი სა ხის 

გა და ად გი ლე ბის მე ქა ნიზ მის უქონ ლო ბის 

გა მო. ცალ კე გა მო სა ყო ფია აზერ ბა ი ჯა ნის 

თე მაც, რო მე ლიც ამ ფაქტს მტკივ ნე უ ლად 

აღიქ ვამს და ეს ქმე დე ბა არა კე თილ მე-

ზობ ლუ რად მი აჩ ნი ა. ჩვენ თ ვის ყვე ლა ზე 

მთა ვა რი მი სი ეკო ნო მი კუ რი მი ზან შე წო-

ნი ლო ბის სა კითხი ა. ამა ზე სე რი ო ზუ ლად 

არა ვის უმუ შა ვი ა. სა ჭი როა კომ პე ტენ ტუ-

რი კვლე ვის ჩა ტა რე ბა, რა თა ვი ცო დეთ 

რე ა ლუ რი სუ რა თი და შეგ ვეძ ლოს იმის 

გან საზღ ვ რა, ღირს თუ არა ამ სა კითხის 

დრო დად რო შე მოგ დე ბი სას  დი ა ლოგ ში 

აყო ლა. 

დღე ვან დე ლი თვალ თა ხედ ვით, ალ ბა-

თო ბა მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბი სა გა ცი ლე ბით 

ნაკ ლე ბი ა, ვიდ რე ისე თი ვე გა ურ კ ვე ველ 

მდგო მა რე ო ბა ში და ტო ვე ბი სა, რო გო-

რიც ამ ჟა მა და ა, არა მხო ლოდ უახ ლო ეს 

რამ დე ნი მე წე ლი წად ში, არა მედ უფ რო 

შო რე ულ პერ ს პექ ტი ვა შიც. 

რკი ნიგ ზის აფხა ზე თის მო ნაკ ვე თი 

აგერ უკ ვე ოცი წე ლია (1993 წლი დან), არ 

ფუნ ქ ცი ო ნი რებს. ამ პე რი ოდ ში სატ რან ს-

პორ ტო გა და ზიდ ვებ მა მო ახ დი ნეს ადაპ-

ტი რე ბა შექ მ ნი ლი ვი თა რე ბი სად მი და ეს 

თე მა მხო ლოდ წე ლი წად ში ერ თხელ თუ 

გა ახ სენ დე ბა ვინ მეს. რო გორც წე სი, მი სი 

გა ცოცხ ლე ბა ხდე ბა სომ ხე თის ოფი ცი ა-

ლუ რი პი რე ბის ქვე ყა ნა ში ვი ზი ტე ბი სას, 

ან რე გი ონ ში სამ ხედ რო და ძა ბუ ლო ბის 

დროს თუ ახ სენ დე ბათ იგი, სომ ხეთ ში 

გან ლა გე ბუ ლი რუ სუ ლი ბა ზე ბის მო მა რა-

გე ბის კონ ტექ ს ტ ში. დღე საც რომ იყოს 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ღე ბუ ლი, მის აშე ნე ბა-

სა და რე ა ბი ლი ტა ცი ას (190 კი ლო მეტ რი) 

რამ დე ნი მე წე ლი დას ჭირ დე ბა. ინ გი რი-

დან ოჩამ ჩი რემ დე (34 კი ლო მეტ რი), სა-

ერ თოდ არა ფე რი არის დარ ჩე ნი ლი. ტყეა 

ამო სუ ლი ტრა სა ზე. დან გ რე უ ლია ხი დე ბი. 

ოჩამ ჩი რე- სო ხუ მის მო ნაკ ვე თი (54 კმ) 

რუ სებ მა სას წ რა ფოდ, უხა რის ხოდ აღად-

გი ნეს 2008 წლის აგ ვის ტოს ომის წინ და 

ამას წმინ და სამ ხედ რო მო ტი ვი ჰქონ და. 

სო ხუ მი- ფ სო უს მო ნაკ ვე თი, ანუ რუ სე თის 

საზღ ვ რამ დე (102 კმ), ასე თუ ისე ექ ს პ ლუ-

ა ტა ცი ა ში ა. 

სხვა დას ხ ვა ექ ს პერ ტუ ლი გათ ვ ლით, 

მთლი ა ნად ამ ხა ზის აღ დ გე ნას 150 მი ლი-

ო ნი დო ლა რი დან 250 მი ლი ონ დო ლა რამ-

დე დას ჭირ დე ბა. რკი ნიგ ზის აღ დ გე ნა ზე 

და ხარ ჯუ ლი თან ხე ბის უკან ამო ღე ბას 

კი ოპ ტი მის ტუ რი სცე ნა რით მო უნ დე ბა 

100 წე ლი, ხო ლო პე სი მის ტუ რით – კი დევ 

უფ რო მე ტი. 

რა ეკო ნო მი კუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს 

მის აღ დ გე ნას სა ქარ თ ვე ლო სათ ვის? ერ-

თი შე ხედ ვით, ყოვ ლის მომ ც ვე ლი ანა ლი-

ზის გა რე შეც, რჩე ბა შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ 

მას სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის რა ი მე სე რი ო ზუ-

ლი პირ და პი რი ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტი არ 

გა აჩ ნი ა. პი რი ქით, შე იძ ლე ბა სა ზი ა ნოც კი 

აღ მოჩ ნ დეს ქვეყ ნის თ ვის.

ერ თა დერ თი სარ გებ ლის მომ ტა ნი 

იქ ნე ბა სომ ხე თის თ ვის, ისიც სა ქარ თ ვე-

ლოს ხარ ჯ ზე. ეს ეფექ ტიც არ ც თუ ისე დი დი 

იქ ნე ბა, თუ სომ ხეთს მო უ წევს რკი ნიგ-

ზის აფხა ზე თის მო ნაკ ვე თის აღ დ გე ნის 

ხარ ჯე ბის ნა წი ლობ რი ვი და ფი ნან სე ბა. 

რუ სეთ თან სომ ხე თის ვაჭ რო ბა არ ც თუ 

ისე დი დია და ტვირ თე ბის წო ნი თი მო ცუ-

ლო ბაც ძა ლი ან მცი რე ა. აფხა ზე თის თ ვის 

ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტი უმ ნიშ ვ ნე ლო ა, 

ისე ვე რო გორც რუ სე თი სათ ვის. გარ და 

აღ დ გე ნი სათ ვის სა ჭი რო ხარ ჯე ბი სა, 

რკი ნიგ ზის ეს ნა წი ლი გან წი რუ ლია მუდ-

მი ვი წა გე ბი ა ნო ბი სათ ვის. ერ თა დერ თი 

მი ზან შე წო ნი ლო ბა რუ სე თი სათ ვის არის 

სომ ხეთ ში არ სე ბუ ლი სამ ხედ რო ბა ზე ბის 

სტა ბი ლუ რად მო მა რა გე ბის უზ რუნ ველ ყო-

ფა. თუმ ცა, წმინ და ეკო ნო მი კუ რი კუთხით, 

ამ ჟა მინ დე ლი არა სახ მე ლე თო მო მა რა-

გე ბის გზა მა ინც უფ რო იაფი გა მო დის, 

ვიდ რე ის ხარ ჯე ბი, რაც რუ სეთ მა უნ და 

გას წი ოს და შემ დ გომ ში მო უ წევს. სხვა 

სა კითხია წმინ და სამ ხედ რო კომ პო ნენ-

ტი, რე გი ონ ში სამ ხედ რო მოქ მე დე ბე ბის 

დაწყე ბის შემ თხ ვე ვა ში.

რაც შე ე ხე ბა ზა რალს, რო მე ლიც შე იძ-

ლე ბა გა ნი ცა დოს სა ქარ თ ვე ლომ: პირ ველ 

რიგ ში ზა რა ლი მი ად გე ბა სა ავ ტო მო ბი-

ლო გა და ზიდ ვებს, ქვეყ ნის შა ვი ზღვის 

პორ ტებ სა და ახალ, ბა ქო- თ ბი ლი სი-ახალ-

ქა ლა ქი-ყარ სის რკი ნიგ ზა საც. თვით ეს 

რკი ნიგ ზა, რო მე ლიც ძა ლი ან ძვი რი დაჯ და 

და ჩვე ნი მო ნაკ ვე თი აზერ ბა ი ჯა ნის კრე-

დი ტით შენ დე ბა (დაახლოებით 775 მლნ 

დო ლა რი, 25 წლის ვა დით, წლი უ რი ერ თი 

პრო ცენ ტი სარ გებ ლით, და ფარ ვა მოხ დე-

ბა ამ რკი ნიგ ზის ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ით მი ღე ბუ-

ლი შე მო სავ ლე ბი დან), უფ რო გე ოს ტ რა-

ტე გი უ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბი სა ა. მის ეფექტს 

უფ რო შო რე ულ პერ ს პექ ტი ვა ში უნ და 

ვე ლო დოთ. იგი კონ კუ რენ ტია ქარ თუ ლი 

სახ მე ლე თო, საზღ ვაო და სარ კი ნიგ ზო გა-

და ზიდ ვე ბი სა. თა ვი დან იკ ლებს აზერ ბა-

ი ჯა ნი დან წა მო სუ ლი ტვირ თე ბის ნა კა დი 

შა ვი ზღვის პორ ტე ბი სა კენ, შე სა ბა მი სად, 

რკი ნიგ ზის ძი რი თად მარ შ რუტ საც მო აკ-

ლ დე ბა ტვირ თე ბის გარ კ ვე უ ლი ნა წი ლი. 

სა მო მავ ლოდ, მი სი კომ პენ სი რე ბა უნ და 

მოხ დეს აზერ ბა ი ჯა ნი დან და შუა აზი ი დან 

ტვირ თ ბ რუნ ვის მა ტე ბის შე დე გად. მსოფ-

ლიო ბან კის გა ან გა რი შე ბით, აზერ ბა ი ჯა-

ნი დან ნავ თო ბის ექ ს პორ ტი გა იზ რ დე ბა 

2012 წელს არ სე ბუ ლი 9,5 მი ლი ო ნი ტო ნი-

დან 15 მი ლი ონ ტო ნამ დე 2015 წლი სათ ვის.

ბა ქო- თ ბი ლი სი- ყარ სის რკი ნიგ ზით 

პირ ველ ეტაპ ზე გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 

წე ლი წად ში 6,5 მი ლი ო ნი ტო ნა ტვირ თის 

ტრან ს პორ ტი რე ბა და და ახ ლო ე ბით ერ თი 

მი ლი ო ნი მგზავ რის გა დაყ ვა ნა. პერ ს პექ-

ტი ვა ში მას შე ეძ ლე ბა 15 მი ლი ო ნი ტო ნა 

ტვირ თის გა ტა რე ბა.

იმ რა ო დე ნო ბის ტვირ თი, რო მელ მაც 

უნ და გა ი ა როს სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო-

რი ა ზე რუ სე თის მი მარ თუ ლე ბით, რომ 

აფხა ზე თის მო ნაკ ვე თი რენ ტა ბე ლუ რი 

გახ დეს, რე გი ონ ში, ფაქ ტობ რი ვად, არ არ-

სე ბობს და არც შო რე ულ პერ ს პექ ტი ვა ში 

არის მო სა ლოდ ნე ლი მი სი იმ მო ცუ ლო ბით 

ზრდა, რო მე ლიც ამ მარ შ რუტს მი ა ნი ჭებს 

უპი რა ტე სო ბას და არა არ სე ბულ, სხვა ალ-
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ტერ ნა ტი ულ მი მარ თუ ლე ბებს.

1992 წლი სათ ვის რკი ნიგ ზის აფხა ზე-

თის მო ნაკ ვეთ ზე დღე- ღა მე ში მოძ რა ობ და 

17 წყვი ლი სატ ვირ თო და 16 წყვი ლი სამ გ-

ზავ რო მა ტა რე ბე ლი. სატ ვირ თო გა და ზიდ-

ვე ბის მაქ სი მა ლუ რი ოდე ნო ბა – 24 წყვი ლი 

მა ტა რე ბე ლი მო დი ო და 1988 წელ ზე. 

სამ გ ზავ რო მა ტა რებ ლებ ზე ახ ლა რა ი მე 

სა ხის მსჯე ლო ბა არა სე რი ო ზუ ლი ა. მა შინ 

ბა ქო და ნაც მოძ რა ობ და მა ტა რე ბე ლი, 

ერევ ნი და ნაც, თბი ლი სი და ნაც მოს კო ვი სა 

და რუ სე თის სხვა ქა ლა ქე ბის მი მარ თუ-

ლე ბით. რაც შე ე ხე ბა სატ ვირ თო გა და ზიდ-

ვებს, 1991-1992 წლებ ში მი სი მო ცუ ლო ბა 

წე ლი წად ში 10 მი ლი ო ნი ტო ნა იყო. 

თუ გა ვა ა ნა ლი ზებთ სა ქარ თ ვე ლოს 

იმ პორ ტ -ექ ს პორტს, მის გე ოგ რა ფი ას, 

ტვირ თე ბის სა ხე ო ბა სა და გა მო ყე ნე ბულ 

ტრან ს პორტს, და ვი ნა ხავთ, რომ რუ სეთ ში 

ან რუ სე თის გავ ლით დსთ-ის სხვა ქვეყ-

ნებ ში, მი სი მო ცუ ლო ბა ძა ლი ან მცი რეა და 

ახ ლო პერ ს პექ ტი ვა შიც ისე თი არ სე ბი თი 

ხა სი ა თის ცვლი ლე ბე ბი არაა მო სა ლოდ ნე-

ლი, რომ ლე ბიც ტვირ თ ბ რუნ ვა ზე მნიშ ვ-

ნე ლოვ ნად შე იძ ლე ბა აისა ხოს. ასე თი ვე 

ვი თა რე ბაა სომ ხეთ თან და კავ ში რე ბი-

თაც. ჩვე ნი უხე ში გათ ვ ლე ბით, რკი ნიგ ზის 

ტვირ თ ნა კად მა აფხა ზე თის მო ნაკ ვე თის 

გავ ლით შე იძ ლე ბა შე ად გი ნოს წე ლი წად-

ში ორი მი ლი ო ნი ტო ნი დან სა შუ ა ლო ვა-

დი ან პე რი ოდ ში და მაქ სი მუმ 3,5 მი ლი ონ 

ტო ნამ დე შო რე ულ პერ ს პექ ტი ვა ში, ისიც 

ქარ თუ ლი პორ ტე ბი სა და სა ავ ტო მო ბი ლო 

გა და ზიდ ვე ბის კლე ბის ხარ ჯ ზე. თე ო რი-

უ ლად, შე საძ ლე ბე ლია ირან - სომ ხე თის 

და მა კავ ში რე ბე ლი რკი ნიგ ზის აშე ნე ბა და 

და მა ტე ბით და ახ ლო ე ბით 0,5 მი ლი ო ნი 

ტო ნა ტვირ თის წა მოს ვ ლა სა ქარ თ ვე ლოს 

მი მარ თუ ლე ბით. თუმ ცა ეს ნაკ ლე ბად რე ა-

ლის ტუ რი პრო ექ ტი ა. რუ სეთს ეს არა ფერ-

ში აწყობს (სომხეთის რკი ნიგ ზა რუ სეთ მა 

იყი და და ამ მხრივ რა ი მე და მო უ კი დე ბე-

ლი პო ლი ტი კის წარ მო ე ბა სომ ხეთს არ 

შე უძ ლი ა), რად გან უკ ვე და იწყო რუ სე თი -

ა ზერ ბა ი ჯა ნი -ი რა ნის და მა კავ ში რე ბე ლი 

სარ კი ნიგ ზო პრო ექ ტის რე ა ლი ზე ბა და 

პა რა ლე ლუ რი ხა ზის აშე ნე ბა მათ თ ვის 

აზრს კარ გავს. ახ ლა ხან რუ სე თის რკი ნიგ-

ზის ხელ მ ძღ ვა ნელ მა ვლა დი მირ იაკუ ნინ-

მა პრე სას თან სა უ ბარ ში გა ნაცხა და, რომ 

მათ თ ვის არ არის სა ინ ტე რე სო სომ ხეთ 

-ი რა ნის და მა კავ ში რე ბე ლი ახა ლი რკი-

ნიგ ზის მშე ნებ ლო ბა, რად გან უფ რო იაფი, 

მარ ტი ვი და მოკ ლე ვა და ში რე ა ლი ზე ბა დი 

სწო რედ აზერ ბა ი ჯა ნის გავ ლით ირან-

თან და მა კავ ში რე ბე ლი უკ ვე დაწყე ბუ ლი 

პრო ექ ტი ა. 

მოკ ლედ, სა უ კე თე სო ვა რი ან ტ ში და 

ისიც შო რე ულ პერ ს პექ ტი ვა ში 4 მი ლი ო ნი 

ტო ნა ტვირ თის გა და ზიდ ვის შემ თხ ვე ვა-

შიც კი ეს რკი ნიგ ზა (მისი აფხა ზე თის მო-

ნაკ ვე თი) წა გე ბი ა ნი იქ ნე ბა და არც ისე თი 

ირი ბი ეფექ ტია მო სა ლოდ ნე ლი, რო მელ-

მაც შე იძ ლე ბა ზა რალ ზე თვა ლი და ა ხუჭ-

ვი ნოს ვინ მეს, პირ ველ რიგ ში, რა გინდ 

გა საკ ვი რი უნ და იყოს, რუ სეთს. ვეც ნო ბით 

რა რუ სე თის სარ კი ნიგ ზო ოფი ცი ო ზის 

მო საზ რე ბებს, აშ კა რად ჩანს, რომ ჯერ ჯე-

რო ბით ეკო ნო მი კურ მხა რე ზე მათ არც კი 

უფიქ რი ათ, შე იძ ლე ბა არც აინ ტე რე სებთ.

რა თქმა უნ და, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია 

სა ქარ თ ვე ლოს და ზო გა დად, რე გი ო ნის 

ეკო ნო მი კის ზრდის ფაქ ტო რი, რად გან 

ეს ტვირ თე ბის მო ცუ ლო ბა საც გაზ რ დის. 

მაგ რამ აქ მთა ვა რია ექ ს პორ ტ -იმ პორ ტის 

რე გი ო ნა ლუ რი თა ვი სე ბუ რე ბე ბის ასახ ვა 

და ტვირ თე ბის ნა ირ სა ხე ო ბე ბის გარ კ ვე-

ვა. მა გა ლი თად, თუ სა ქარ თ ვე ლო გა ი ტანს 

მხო ლოდ რკი ნიგ ზით 10 მი ლი ონ ბოთლ 

ღვი ნოს წე ლი წად ში (ამისთვის სა ჭი როა 

და ახ ლო ე ბით 325 ვა გო ნი ანუ მა ტა რებ-

ლის 7- 8 შე მად გენ ლო ბა), ეს ნიშ ნავს 

რკი ნიგ ზის ხა ზის მთლი ან დატ ვირ თ ვას 

ერ თი დღის გან მავ ლო ბა ში. თუ გა ი ტანს 

50 მი ლი ონ ბოთლს – შე სა ბა მი სად, ეს 

5 დღის დატ ვირ თ ვა ა. თუ გა ვი ტანთ 50 

მი ლი ონ ლიტრ მი ნე რა ლურ წყალს, ეს 

ერ თი კვი რით დატ ვირ თავს რკი ნიგ ზას და 

ასე შემ დეგ. ასე ვე მარ ტი ვად შე იძ ლე ბა 

ხი ლით, ციტ რუ სე ბითა თუ სხვა სა ქონ ლით 

რკი ნიგ ზის დატ ვირ თ ვის მაჩ ვე ნებ ლე ბის 

გა ან გა რი შე ბა. ისე ვე, რო გორც რუ სე თი-

დან ხორ ბ ლის ან ნავ თობ პ რო დუქ ტე ბის 

შე მო ტა ნი სას არაა ძნე ლი ამის დად გე ნა. 

მა გა ლი თად, ტვირ თ ბ რუნ ვის თვალ საზ რი-

სით დი დი მო ცუ ლო ბის სა ქონ ლის, რო გო-

რი ცაა სა ქარ თ ვე ლო ში წარ მო ე ბუ ლი მი ნე-

რა ლუ რი სა სუ ქე ბი ან ფე რო შე ნად ნო ბე ბი, 

ტრან ს პორ ტი რე ბა ხდე ბა საზღ ვაო გზით, 

თა ნაც მსოფ ლი ოს სხვა ბაზ რებ ზე და არა 

რუ სეთ ში, ამი ტომ მა თი გა მოშ ვე ბის ზრდა 



დავრჩეთ ერთმანეთთან 
ბიზნესკონტაქტზე!

გადაცემა

ბიზნესკონტაქტი

ყოველ 
სამუშაო 

დღეს

9:30
12:30

www.facebook.com/businesscontact

ზე



42 | FORBES      სექტემბერი  2014        

forbes

მოსაზრება - მიმდინარე მოვლენები

რკი ნიგ ზის ტვირ თ ბ რუნ ვა ზე არა ვი თარ 

გავ ლე ნას არ მო ახ დენს. იგი ვე შე იძ ლე ბა 

ვთქვათ უამ რა ვი და სა ხე ლე ბის სა ქარ თ ვე-

ლო ში წარ მო ე ბულ სხვა სა ქო ნელ ზეც. 

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის ფაქ ტო რიც, 

რომ, რო გორც ზე მოთ აღი ნიშ ნა, შე იძ ლე-

ბა მოხ დეს რო გორც ჩვე ნი ქვეყ ნის, ასე ვე 

სხვა ქვეყ ნე ბის გარ კ ვე უ ლი კა ტე გო რი ის 

ტვირ თე ბის გა და მი სა მარ თე ბა სა ქარ თ ვე-

ლოს შა ვი ზღვის პორ ტე ბი დან ან სა ავ ტო-

მო ბი ლო გზე ბი დან აღ დ გე ნი ლი რკი ნიგ ზის 

მარ შ რუტ ზე, რაც, რა თქმა უნ და, და ეტყო ბა 

ქვეყ ნის შე მო სა ვალს. ფი ნან სუ რი და ნა-

კარ გე ბი დი დი იქ ნე ბა, ისე ვე რო გორც 

მოხ დე ბა სა მუ შაო ად გი ლე ბის შემ ცი რე ბა.

ბო ლო ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში სა-

ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ ზის მი ერ გა და ზი დუ-

ლი ტვირ თე ბის მო ცუ ლო ბა იყო და ახ ლო-

ე ბით 20 მი ლი ო ნი ტო ნა წე ლი წად ში (მისი 

მაქ სი მა ლუ რი პო ტენ ცი ა ლი შე ად გენს 

30 მი ლი ონ ტო ნას, ახა ლი, ბა ქო- თ ბი ლი-

სი- ყარ სის სა ქარ თ ვე ლოს მო ნაკ ვე თის 

გა რე შე). აქე დან, თით ქ მის 65 პრო ცენ ტი 

არის ტრან ზი ტუ ლი ტვირ თე ბი, ძი რი თა-

დად აზერ ბა ი ჯა ნი დან და სომ ხე თი დან 

წა მო სუ ლი (დაახლოებით 12-13 მი ლი ო ნი 

ტო ნა, რომ ლის უდი დე სი ნა წი ლი, და ახ-

ლო ე ბით 10,5 მი ლი ო ნი ტო ნა იყო ნავ თო ბი 

და ნავ თობ პ რო დუქ ტე ბი). სა მო მავ ლოდ, 

აზერ ბა ი ჯა ნის ტვირ თე ბის გარ კ ვე უ ლი 

ნა წი ლი გა და ი ნაც ვ ლებს ბა ქო- თ ბი ლი სი- 

ყარ სის მი მარ თუ ლე ბით, ისე ვე რო გორც 

ქარ თუ ლი ტვირ თე ბის ნა წი ლიც. პო ლი ტი-

კუ რი სირ თუ ლე ე ბის გა მო მოხ დე ბა თუ 

არა სომ ხე თის მი ერ ამ ახა ლი რკი ნიგ ზის 

გა მო ყე ნე ბა, ძნე ლი სათ ქ მე ლი ა. უფ რო მო-

სა ლოდ ნე ლი ა, რომ სომ ხე თის ტვირ თე ბის 

საკ მაო ნა წი ლი გა და მი სა მარ თ დეს ერე-

ვა ნი- თ ბი ლი სი- სო ხუ მის მი მარ თუ ლე ბით 

(ისევე, რო გორც იმ ტვირ თე ბის ნა წი ლიც, 

რო მე ლიც ამ ჟა მად ავ ტო მან ქა ნე ბით 

გა და ი ზი დე ბა რუ სეთ ში სა ქარ თ ვე ლოს 

გავ ლით).

რაც შე ე ხე ბა სა ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ-

ზით გა და ტა ნი ლი ტვირ თე ბის და ნარ ჩენ 

35 პრო ცენტს, აქე დან და ახ ლო ე ბით 15 

პრო ცენ ტი მო დის ად გი ლობ რივ გა და ზიდ-

ვებ ზე (3 მი ლი ო ნი ტო ნა), ხო ლო და ნარ-

ჩე ნი (დაახლოებით 4,5 მი ლი ო ნი ტო ნა) 

– ესაა სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ ექ ს პორ ტ ზე 

გა ტა ნი ლი და უცხო ე თი დან იმ პორ ტი რე ბუ-

ლი ტვირ თი. აქე და ნაც გარ კ ვე უ ლი ნა წი ლი 

და აკ ლ დე ბა ნავ სად გუ რებს რკი ნიგ ზის აღ-

დ გე ნი სას. ზო გა დად, მთლი ა ნი სატ ვირ თო 

გა და ზიდ ვე ბის მო ცუ ლო ბა სა ქარ თ ვე ლო-

ში საკ მა ოდ და ბა ლია (დაახლოებით 50 

მი ლი ო ნი ტო ნა, გა და ტა ნი ლი ყვე ლა სა ხის 

ტრან ს პორ ტის მი ერ), და მათ მა მკვეთ რ მა 

გა და მი სა მარ თე ბამ შე იძ ლე ბა უარ ყო ფი-

თად იმოქ მე დოს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ზე.

რკი ნიგ ზის გახ ს ნა -არ გახ ს ნა ში არის 

სტრა ტე გი უ ლი პო ლი ტი კუ რი სა კითხიც. 

სომ ხეთ ზე დი დია რუ სე თის გავ ლე ნა 

რო გოც სამ ხედ რო, ასე ვე ეკო ნო მი კუ რი 

თვალ საზ რი სით. რო გორც ირ კ ვე ვა, 2008 

წლის აგ ვის ტოს ომის დროს სომ ხე თი 

არ და ე მორ ჩი ლა რუ სე თის მოთხოვ ნას, 

გა მო ყე ნე ბუ ლი ყო ფი ლი ყო სომ ხეთ-

ში გან ლა გე ბუ ლი რუ სე თის სა ჯა რი სო 

შე ნა ერ თე ბი და ავი ა ცია სა ქარ თ ვე ლოს 

წი ნა აღ მ დეგ. სომ ხე თი სათ ვის სა სი-

ცოცხ ლოდ აუცი ლე ბე ლი სა ქარ თ ვე ლოს 

სატ რან ს პორ ტო (მათ შო რის რუ სეთ თან 

და მა კავ ში რე ბე ლი მა გის ტ რა ლუ რი გაზ-

სა დე ნი) ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა სე რი ო ზუ ლი 

შე მა კა ვე ბე ლი ფაქ ტო რია სე პა რა ტიზ მი სა 

და სა ქარ თ ვე ლოს სა წი ნა აღ მ დე გო პო-

ლი ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის შე საძ ლო 

მი ღე ბის შემ თხ ვე ვა ში. პირ ველ რიგ ში, 

რუ სე თის მხრი დან პრო ვო ცი რე ბუ ლი ქმე-

დე ბე ბის მხარ და ჭე რის კუთხით.

ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქ მუ ლი დან გა მომ დი-

ნა რე, რო გორც ჩანს, სომ ხე თის მი მარ თუ-

ლე ბა კვლავ სარ კი ნიგ ზო ჩი ხად დარ ჩე ბა. 

აფხა ზე თის მი მარ თუ ლე ბა ასე ვე ჩი ხი ა, 

ოღონდ ეს უკ ვე არა გე ოგ რა ფი უ ლი, არა-

მედ პო ლიტ -ე კო ნო მი კუ რი ხა სი ა თის. ასე 

რომ, ამ პრო ექტს არა მგო ნია ჰქონ დეს 

სა მო მავ ლო პერ ს პექ ტი ვა. თუმ ცა ქვეყ ნის 

ხე ლი სუფ ლე ბას ყვე ლა კითხ ვა ზე უნ და 

ჰქონ დეს პა სუ ხი, აწარ მო ოს ზუს ტი გათ ვ-

ლე ბი და არ უნ და ჩა ე ბას მო უმ ზა დებ ლად, 

სხვე ბის მი ერ ინი ცი რე ბულ რა ი მე სა ხის 

მო ლა პა რა კე ბებ ში, რომ ლი და ნაც გა მოს-

ვ ლა შე იძ ლე ბა საკ მა ოდ ძნე ლი გახ დეს, 

მო სა ლოდ ნე ლი უარ ყო ფი თი რო გორც 

პო ლი ტი კუ რი, ასე ვე ეკო ნო მი კუ რი შე დე-

გე ბი თურთ.  

რა ეკონომიკური მნიშვნელობა აქვს მის 
აღდგენას საქართველოსათვის? ერთი შეხედვით, 

ყოვლისმომცველი ანალიზის გარეშეც, რჩება 
შთაბეჭდილება, რომ მას საქართველოსთვის რაიმე 

სერიოზული პირდაპირი ეკონომიკური ეფექტი არ 
გააჩნია. პირიქით, შეიძლება საზიანოც კი აღმოჩნდეს 

ქვეყნისთვის.
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მოსაზრება
ნატალია ვახტანგაშვილი  – განათლება

ბრძენი ქართველი ერი 
განათლების პრობლემა 

ქვეყანაში
ამ ბო ბენ, გა ნათ ლე ბის დო-
ნის მაჩ ვე ნე ბე ლი ქვეყ ნის წარ-

მა ტე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ერ თ -ერ თი 

მთა ვა რი ინ დი კა ტო რი ა ო. რამ დე ნა დაც 

გა ნათ ლე ბუ ლია ერი, იმ დე ნად წარ მა ტე-

ბუ ლია თი თო ე უ ლი ქვე ყა ნა და პი რი ქით. 

გა ნათ ლე ბუ ლი ხალ ხე ბი ქმნი ან ძლი ერ 

ინ ს ტი ტუ ტებს, რომ ლებ ზეც, თა ვის მხრივ, 

ფუძ ნ დე ბა ძლი ე რი სა ხელ მ წი ფო.

სა ნამ უშუ ა ლოდ კონ კ რე ტულ ციფ-

რებ ზე გა და ვალთ და იმ მო ნა ცე მებ ზე 

ვი სა უბ რებთ, რომ ლე ბიც ქვე ყა ნა ში გა-

ნათ ლე ბის დო ნის კუთხით ფიქ სირ დე ბა, 

ცო ტა თი უკან და ვი ხი ოთ და რამ დე ნი მე 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნა გა ვიხ სე ნოთ. 

არ ვი ცი, ამის თ ვის მად ლო ბა ვის 

უნ და გა და ვუ ხა დო, შე საძ ლო ა, სა მად-

ლო ბე ლიც არა ფე რი ა, მაგ რამ, ფაქ ტი ა, 

რომ სწო რედ იმ თა ო ბას მი ვე კუთ ვ-

ნე ბი, რო მელ მაც საბ ჭო თა პე რი ოდ ში 

და ბა დე ბაც მო ას წ რო, მი სი დან გ რე-

ვით გა მოწ ვე უ ლი სა ზე ი მო გან წყო ბაც 

გა ი ზი ა რა (ბავშვურად, მაგ რამ მა ინც), 

90-იანი წლე ბიც გა მო ი ა რა, ბევ რი ომიც 

ნა ხა და დღემ დე მო ვი და. ვინ მეს თ ვის 

შე საძ ლოა ზედ მე ტად პა თე ტი კუ რად 

ჟღერს, თუმ ცა ასე ა. ჩვენს მეხ სი ე რე ბა ში 

იმ დე ნი შა ვი თა რი ღი და ი ლე ქა, რომ ვინ 

მოთ ვ ლის. მოკ ლედ, ამ თე მა ზე ბევ რის 

წე რა შე იძ ლე ბა, თუმ ცა ეს ყვე ლა ფე რი 

ის ტო რი უ ლი რა კურ სის თ ვის თვა ლის გა-

და სავ ლე ბად არ მიხ სე ნე ბი ა, უბ რა ლოდ 

იმის ხაზ გას მა მინ და, რომ სა შუ ა ლო 

სკო ლა ში (მაშინ ჯერ კი დევ ასე იწო-

დე ბო და) სწავ ლა ზუს ტად იმ შავ ბ ნელ 

პე რი ოდ ში მო მი წი ა, ჩვე ნი დე დე ბი რომ 

ამ ბობ დ ნენ: „ისეთი დრო ა, ფე ხი რომ 

გა რეთ დაგ რ ჩეს, იმა საც მო გაჭ რი ა ნო“. 

ეს ყვე ლა ფე რი თა ვის თა ვად ისა ხე ბო და 

ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბა ზე, თით ქ მის ბო-

ლომ დე იყო მოშ ლი ლი ყვე ლა სა ხელ მ წი-

ფო სტრუქ ტუ რა თუ ინ ს ტი ტუ ტი. ამ მხრივ 

გა მო ნაკ ლი სი არც გა ნათ ლე ბის სის ტე მა 

ყო ფი ლა. სხვი სი არ ვი ცი, მაგ რამ ჩე მი 

სას კო ლო ცხოვ რე ბი დან ბევ რი ისე-

თი ეპი ზო დი მახ სენ დე ბა, რომ ლებ ზეც, 

წე სით, სუ ლაც არ უნ და გვე ცი ნა, მაგ რამ 

ვი ცი ნო დით, არ უნ და მიგ ვე ღო, მაგ რამ 

ვი ღებ დით, ვით მენ დით და ვი თა ვი სებ-

დით. სა ბო ლოო ჯამ ში კი ძირ გა მომ პალ 

სტრუქ ტუ რამ დე მივ დი ო დით, რა საც 

ქვეყ ნის გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ერ ქ ვა. 

მას წავ ლებ ლე ბის მხრი დან არა სა თა-

ნა დო და მო კი დე ბუ ლე ბას რომ თა ვი 

და ვა ნე ბოთ, კლას ში და საჯ დო მად და 

გაკ ვე თი ლის მო სას მე ნად პი რო ბე ბიც 

არ იყო მა ინ ც და მა ინც სა ხარ ბი ე ლო. 

ჩვე ნი თა ო ბის თ ვის არც ზამ თ რო ბით 

გა თო ში ლი სა ხე ე ბი და ფონ დის ფუ ლი 

იყო უცხო, რომ ლი თაც, რო გორც წე სი, 

გა ყი ნუ ლი კედ ლე ბი სა და სხე უ ლე ბის 

გა სათ ბო ბად შე შა სა და ნავთს ვი მა რა-

გებ დით. რთუ ლი იყო სას წავ ლო გან-

წყო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა – მას წავ ლებ ლე ბი, 

რომ ლე ბიც, ფაქ ტობ რი ვად, ანაზღა უ რე-

ბის გა რე შე მუ შა ობ დ ნენ, მო ტი ვა ცი ას 

იყ ვ ნენ მოკ ლე ბუ ლე ბი და გა მუდ მე ბით 

სა ათ ზე იყუ რე ბოდ ნენ, რომ რო გორ მე 

ეს მტან ჯ ვე ლი 45 წუ თი გა სუ ლი ყო და იმ 

კა ტორ ღის გან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლიყ ვ ნენ, 

რა საც ჩვენ თ ვის გა ნათ ლე ბის მო ცე მა 

ერ ქ ვა. ცხა დი ა, იყ ვ ნენ გა მო ნაკ ლი სე-

ბიც, რო მელ თა გაკ ვე თილ ზე ჯდო მაც და 

მოს მე ნა ერ თი სი ა მოვ ნე ბა იყო, თუმ ცა 

ამ გ ვა რი პე და გო გე ბის რა ო დე ნო ბა 

საკ მა ოდ მცი რე იყო და დღეს მა თი გახ-

სე ნე ბაც ჭირს, რად გან ზო გის სა ხე ლი 

ეძ ლე ვა მი ვიწყე ბას, ზო გის გვა რი, ზო გის 

კი გა მო სა ხუ ლე ბაც ქრე ბა მეხ სი ე რე ბი-

დან.

მახ სოვს, ბაშ ვო ბა ში ყვე ლა იმა ზე 

ფიქ რობ და, მო მა ვალ ში ვინ რა პრო ფე-

სი ას აირ ჩევ და. ვა რი ან ტე ბი ბევ რი იყო, 

მაგ რამ არას დ როს გვა ვიწყ დე ბო და ის 

ლე გენ დე ბი, რომ ლე ბიც უნი ვერ სი ტეტ ში 

ჩა ბა რე ბას თან ასო ცირ დე ბო და. არა-

ვის თ ვის იყო უცხო, რომ ე.წ. „სტავკები“ 

ფა კულ ტე ტე ბი სა და პრო ფე სი ე ბის 

მი ხედ ვით გა ნი საზღ ვ რე ბო და. მოკ ლედ, 

თუ კი მა მი კოს ჯი ბე სა ჭი რო ზო მი სა და 

წო ნის იყო, სტუ დენ ტო ბა ყო ველ გ ვა რი 

ძა ლის ხ მე ვის გა რე შე გა რან ტი რე ბუ ლი 

გქონ და. 

ასე თი იყო იმ წლე ბის პრაქ ტი კა, ვიდ-

რე 2003 წელს ვარ დე ბის რე ვო ლუ ცი ის 

შემ დეგ, ახალ მა მთავ რო ბამ გა ნათ ლე-

ბის რე ფორ მა ქვეყ ნის ერ თ -ერთ მთა-

ვარ პრი ო რი ტე ტად არ აქ ცი ა. უმაღ ლეს 

სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში კო რუფ-

ცი ის აღ მოფხ ვ რის მიზ ნით სის ტე მუ რი 

რე ფორ მა გან ხორ ცი ელ და. და ი ნერ გა 

ერ თი ა ნი ეროვ ნუ ლი გა მოც დე ბი, რა მაც, 
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მი უ ხე და ვად უამ რა ვი კრი ტი კი სა, დროს 

გა უძ ლო და დღე საც ეფექ ტი ა ნად მუ შა-

ობს. ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის მმარ-

თ ვე ლო ბის დროს მიღ წე ულ ამ შე დეგს 

თით ქ მის ყვე ლა სა თა ნა დოდ აფა სებს 

და არა ვინ უარ ყოფს, რომ ეს იყო ერ თ - 

ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და ძი-

რე უ ლი ცვლი ლე ბა, რო მელ მაც უამ რავ 

აბი ტუ რი ენტს შე საძ ლებ ლო ბა მის ცა, 

რომ უმაღ ლეს სას წავ ლე ბელ ში სწავ ლის 

მან და ტი სწო რედ სა კუ თა რი ცოდ ნის 

სა ფუძ ველ ზე მო ე პო ვე ბი ნა. 

წლე ბის გან მავ ლო ბა ში გა ნათ ლე ბის 

სის ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით ბი უ-

ჯე ტი დან მი ლი ო ნო ბით ლა რი გა მო ი ყო, 

სხვა დას ხ ვა სას ტი პენ დიო პროგ რა მის 

ფარ გ ლებ ში უამ რავ სტუ დენტს შე საძ-

ლებ ლო ბა მი ე ცა, სწავ ლა უცხო ეთ ში 

გა ეგ რ ძე ლე ბი ნა და იქა უ რი გა მოც დი-

ლე ბა მი ე ღო. და ფი ნან ს და რო გორც 

სა ბა კა ლავ რო, ისე სა მა გის ტ რო და 

სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბი. ცვლი ლე ბე ბი 

შე ე ხო სა ჯა რო სკო ლებ საც. პე და გო გე-

ბი სათ ვის ამოქ მედ და სხვა დას ხ ვა წა მა-

ხა ლი სე ბე ლი პროგ რა მა. ეტა პობ რი ვად 

მოხ და სა ხელ ფა სო სის ტე მის ცვლი ლე-

ბაც. თუმ ცა აღ ნიშ ნუ ლი საკ მა რი სი არ 

აღ მოჩ ნ და და პრობ ლე მა პრობ ლე მად 

დარ ჩა. ქვე ყა ნა ში გა ნათ ლე ბის დო ნის 

მაჩ ვე ნე ბე ლი არ ც თუ ისე სა ხარ ბი ე ლო ა. 

ბო ლო კვლე ვე ბის მი ხედ ვით, რომ ლე ბიც 

აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით ჩა ტარ და,  

15 წლამ დე ასა კის მო ზარ დე ბის გა ნათ-

ლე ბის დო ნით ერ თ -ერთ ბო ლო ად გილ-

ზე ვართ. 

მო დი, აღ ნიშ ნუ ლი დე ტა ლუ რად მი მო-

ვი ხი ლოთ. 

ბო ლო კვლე ვა, რო მე ლიც ქვე ყა ნა ში 

15 წლამ დე ასა კის მო ზარ დე ბის უნა-

რე ბის დო ნის დასადგენად ჩატარდა, 

2011 წელს გა მოქ ვეყ ნ და. ეს გახ ლავთ 

OECD-ის (Organization for Economic 

Co-operation and Development) მოს წავ-

ლე ე ბის სა ერ თა შო რი სო შე ფა სე ბის 

პროგ რა მა PISA (Programme for Interna-

tional Student Assessment). აღ ნიშ ნუ ლი 

პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში მო ზარ დე ბი 

წა კითხუ ლის გა აზ რე ბა ში, მა თე მა ტი კა სა 

და სა ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლო მეც ნი ე რე ბებ ში 

გა მო ი ცად ნენ. 

PISA მიზ ნად ისა ხავს იმ უნა რე ბი სა 

და ცოდ ნის გა მოვ ლე ნას, რომ ლე ბიც 

სა ზო გა დო ე ბის სრულ ფა სო ვა ნი წევ-

რო ბის თ ვის არის აუცი ლე ბე ლი. გარ და 

ამი სა, ის კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ქვეყ-

ნე ბის მთავ რო ბე ბი სათ ვის ერ თ გ ვა რი 

გზამ კ ვ ლე ვის ფუნ ქ ცი ას ას რუ ლებს, 

რა თა მათ ისე თი პო ლი ტი კის გა ტა რე-

ბის შე საძ ლებ ლო ბა მის ცენ, რო მე ლიც 

გა ნათ ლე ბის კუთხით არ სე ბულ შე დე-

გებს გა მო ას წო რებს და სის ტე მას უფ რო 

ეფექ ტი ანს გახ დის. აღ ნიშ ნულ კვლე ვას 

რე გუ ლა რუ ლი ხა სი ა თი აქვს და ის სამ 

წე ლი წად ში ერ თხელ ტარ დე ბა. 

PISA-ს მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 

კვლე ვის მიგ ნე ბე ბის მი ხედ ვით, ფო-

კუ სი რე ბა ხდე ბა ისეთ სა კითხებ ზე, 

რო გო რი ცა ა: რამ დე ნად კარ გად არი ან 

მო ზარ დე ბი მზად სა მო მავ ლო გა მოწ ვე-

ვე ბის თ ვის, რამ დე ნად შე უძ ლი ათ მათ 

იდე ე ბის ეფექ ტუ რად წარ მო ჩე ნა, რა 

უნა რებს ფლო ბენ ისი ნი სა ზო გა დო ე ბა-

ში სწრა ფი ადაპ ტი რე ბი სათ ვის, რამ დე-

ნად თა ნას წო რია გა ნათ ლე ბა ქვე ყა ნა ში 

ან მის ფარ გ ლებს გა რეთ და ა.შ. 

თავ და პირ ვე ლად (2009 წელს) აღ ნიშ-

ნულ კვლე ვა ში 64-მა ქვე ყა ნამ მი ი ღო მო-

ნა წი ლე ო ბა, შემ დეგ კი კვლე ვას კი დევ 

10 ქვე ყა ნა შე უ ერ თ და, მათ შო რის იყო 

სა ქარ თ ვე ლოც. და ნარ ჩე ნი 64 ქვეყ ნი სა-

გან გან ს ხ ვა ვე ბით, აღ ნი შულ 10 ქვე ყა-

ნა ში კვლე ვა 2009 წლის ნაც ვ ლად 2010 

წელს ჩა ტარ და და სა ბო ლოო ან გა რი შის 

სა ხით შე დე გე ბი, რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ-

ნეთ, 2011 წელს გა მოქ ვეყ ნ და. 

10 და მა ტე ბი თი ქვეყ ნი დან, კვლე ვის 

ფარ გ ლებ ში, ტეს ტი რე ბა 46 000 მოს წავ-

ლეს ჩა უ ტარ და. უფ რო დე ტა ლუ რად კი  

15 წლამ დე მო ზარ დებ ში ზო გა დი გა ნათ-

ლე ბის დო ნის გა მო სავ ლე ნად ჩა ტა რე-

ბუ ლი კვლე ვე ბის მი ხედ ვით, სა ქარ თ ვე-

ლოს შე დე გე ბი ასე გა მო ი ყუ რე ბა:

•კითხვითიუნარებისმიხედვით, 
რაც წა კითხუ ლი ტექ ს ტის გა აზ რე ბას 

გუ ლის ხ მობს, სა ქარ თ ვე ლო 374 ქუ ლით 

74 ქვეყ ნას შო რის ბო ლო დან მერ ვე ად-

გილს იკა ვებს და სა ბო ლოო მაჩ ვე ნებ-

ლის მი ხედ ვით, ისე თი ქვეყ ნე ბის კა ტე-

გო რი ა ში ხვდე ბა, რო გო რი ცა ა: ყა ტა რი, 

პე რუ და პა ნა მა. წა კითხუ ლის გა აზ რე ბის 

უნა რი სა ქარ თ ვე ლო ში მოს წავ ლე ე ბის 

მხო ლოდ 38%-ს აქვს, რაც უტოლ დე-

ბა ან აღე მა ტე ბა შე სა ბა მის სა ბა ზი სო 

მოთხოვ ნას. შე სა ბა მი სად, მოს წავ ლე ე-

ბის უმ რავ ლე სო ბის უნა რე ბი სა ბა ზი სო 

მოთხოვ ნებს ვერ აკ მა ყო ფი ლებს; 

•მათემატიკურიუნარების
კუთხით, სა ქარ თ ვე ლოს 74 ქვე ყა ნას 

შო რის 379 ქუ ლით, ბო ლო დან მე სა მე 

ად გი ლი უკა ვია და რამ დე ნი მე ქუ ლით 

უს წ რებს ისეთ ქვეყ ნებს, რო გო რი ცა ა: 

ალ ბა ნე თი, ტუ ნი სი, ინ დო ნე ზი ა, ყა ტა რი, 

პე რუ, პა ნა მა და ა.შ. კვლე ვის შე დე გე-

58%

60%

62%

64%

66%

69%

64%

62%

68%

70%

არა აქვთ საბაზისო 
მათემატიკური უნარები

არა აქვთ საბაზისო უნარები 
საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში

წაკითხულის გააზრება 
უჭირთ

PISA-ს კვლევის შედეგები
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მოსაზრება - განათლება

ბის მი ხედ ვით, მა თე მა ტი კუ რი უნა რე ბის 

სა ბა ზი სო დო ნე ქარ თ ვე ლი მო ზარ დე-

ბის მხო ლოდ 31%-ს აქვს. აღ სა ნიშ ნა ვია 

ისიც, რომ, სტა ტის ტი კის თვალ საზ რი-

სით, გო გო ნე ბი სა და ბი ჭე ბის მა თე მა-

ტი კურ შე საძ ლებ ლო ბებს შო რის რა ი მე 

ტი პის გან ს ხ ვა ვე ბა არ ფიქ სირ დე ბა;

•საბუნებისმეტყველომეცნიე
რებებშისაქართველო 373 ქუ ლით 

ბო ლო დან მე ხუ თე ად გილს იკა ვებს. 

აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით სა ბა ზი სო 

უნა რე ბი ქარ თ ვე ლი მოს წავ ლე ე ბის  

34%-ს აქვს და, სტა ტის ტი კუ რი მო-

ნა ცე მე ბით, გო გო ნე ბი სა და ბი ჭე ბის 

შე საძ ლებ ლო ბებს შო რის 19-ქულიანი 

სხვა ო ბა გო გო ნე ბის სა სარ გებ ლოდ 

ფიქ სირ დე ბა.

რაც შე ე ხე ბა ევ რო პის მას შ ტა ბით და-

ფიქ სი რე ბულ შე დე გებს, სა ქარ თ ვე ლო  

15 წლამ დე ასა კის მო ზარ დე ბის კითხ ვი-

თი უნა რე ბის მი ხედ ვით ბო ლო ად-

გილ ზე ა, მა თე მა ტი კუ რი კომ პო ნენ ტის 

მი ხედ ვით მხო ლოდ 12 ქუ ლით უს წ რებს 

აზერ ბა ი ჯანს, სა ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლო 

მეც ნი ე რე ბებ ში კი 12 ქუ ლით სჯობ ნის 

ალ ბა ნეთს და სა ბო ლოო შე დე გის სა ხით 

ყვე ლა ზე ცუ დი მაჩ ვე ნე ბე ლი აქვს ევ რო-

პა ში. 

აღ ნიშ ნუ ლი შე დე გე ბის ფონ ზე სა ინ-

ტე რე სოა ის მაჩ ვე ნებ ლე ბიც, რომ ლე ბიც 

სა ჯა რო სკო ლე ბის პე და გო გე ბის სერ-

ტი ფი ცი რე ბის შე დე გად ვლინ დე ბო და. 

პე და გოგ თა ბო ლო სა სერ ტი ფი კა ციო 

გა მოც და 2013 წელს ჩა ტარ და. გა მოც-

დის თ ვის 26 000-ზე მე ტი პე და გო გი 

და რე გის ტ რირ და, მა თი 17-18% გა მოც-

და ზე არ გა მოცხად და. ტეს ტი რე ბის შე-

დე გად შემ დე გი სუ რა თი და ფიქ სირ და: 

მა თე მა ტი კა ში სა ვალ დე ბუ ლო 60%-იანი 

ბა რი ე რი პე და გოგ თა 86%-მა ვერ გა-

და ლა ხა: ქი მი ა ში – 91%-მა, ფი ზი კა ში – 

96%-მა, ბი ო ლო გი ა ში – 77%-მა, სა მო ქა-

ლა ქო გა ნათ ლე ბა ში – 83%-მა, სახ ვით 

ხე ლოვ ნე ბა ში – 74%-მა. ბევ რი ამას 

მას წავ ლებ ლის სა ხელ ფა სო სის ტე მას 

უკავ ში რებს და ამ ბობს, რომ არა სა თა-

ნა დო ანაზღა უ რე ბის გა მო პე და გო გე ბის 

და ინ ტე რე სე ბა და მო ტი ვა ცია და ბა ლია 

და შე დე გიც შე სა ბა მი სი ა, მა თი დი დი 

ნა წი ლი მი ნი მა ლურ საკ ვა ლი ფი კა-

ციო მოთხოვ ნებს ვერ აკ მა ყო ფი ლებს. 

მო ცე მუ ლი მო მენ ტი სათ ვის სა ჯა რო 

სკო ლის პე და გო გის სა ბა ზო ხელ ფა სის 

მაქ სი მა ლუ რი ოდე ნო ბა 305 ლარს შე ად-

გენს. ამას ემა ტე ბა სხვა დას ხ ვა ტი პის 

და ნა მა ტი, რო მე ლიც პე და გო გე ბის თ ვის 

შე სა ბა მი სი კრი ტე რი უ მე ბის მი ხედ ვით 

გა ი ცე მა. 

სა ინ ტე რე სო ა, რა ვი თა რე ბაა მას წავ-

ლებ ლე ბის ხელ ფა სე ბის თვალ საზ რი სით 

სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა ში. მი მო ვი ხი ლოთ 

რამ დე ნი მე მათ გა ნი. პო ლო ნეთ ში პე და-

გო გის სა შუ ა ლო ხელ ფა სი 800 ამე რი-

კულ დო ლარს შე ად გენს. გერ მა ნი ა ში 

მას წავ ლებ ლის სა შუ ა ლო ხელ ფა სი 4600 

დო ლარს აღ წევს, ბრი ტა ნეთ ში სა შუ ა-

ლო დო ნის პე და გო გის ხელ ფა სი 2092 

გირ ვან ქა სტერ ლინგს უტოლ დე ბა, რაც 

3500 აშშ დო ლა რის ეკ ვი ვა ლენ ტუ რი ა, 

თურ ქეთ ში – 100 აშშ დო ლა რი, სომ ხეთ-

ში – 370 აშშ დო ლა რი, აზერ ბა ი ჯან ში კი 

269 მა ნა თი, რაც და ახ ლო ე ბით 344 ამე-

რი კუ ლი დო ლა რის ეკ ვი ვა ლენ ტი ა. 

აღ სა ნიშ ნა ვია დი რექ ტო რე ბის სერ-

ტი ფი ცი რე ბის კონ კურ სიც, რო მე ლიც 

2005 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, ეტა პობ რი-

ვად თით ქ მის ყო ველ წელს ტარ დე ბო და. 

დღე ის თ ვის სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით 

არ სე ბუ ლი 2084 სკო ლი დან სერ ტი ფი ცი-

რე ბუ ლი და შე სა ბა მი სი წე სის მი ხედ ვით 

და ნიშ ნუ ლი დი რექ ტო რი მხო ლოდ  

7 სა ჯა რო სკო ლა ში ა. სა ჯა რო სკო ლე-

ბის დი რექ ტო რე ბის სერ ტი ფი ცი რე ბის 

ერ თ -ერ თი ბო ლო კონ კურ სი 2013 წლის 

25 ივ ლისს და იწყო და 26 დე კემ ბერს 

დას რულ და. კონ კურ ს ში მო ნა წი ლე ო-

ბა 3107-მა კან დი დატ მა მი ი ღო, მათ გან 

ტეს ტი რე ბით დად გე ნი ლი ბა რი ე რი 

1617-მა გა და ლა ხა. მთლი ა ნად სერ ტი ფი-

ცი რე ბის ეტა პი კი 981- მა კან დი დატ მა 

გა ი ა რა. შე დე გად, 2014 წელს გა ნათ-

ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ რომ 

ხე ლა ხა ლი კონ კურ სი გა მო აცხა და. 

კონ კურ ს ში მო ნა წი ლე 1738 კან დი და ტი-

დან ტეს ტი რე ბით დად გე ნი ლი ბა რი ე რი 

584-მა კან დი დატ მა გა და ლა ხა, მთლი ა-

ნად სერ ტი ფი ცი რე ბის ეტა პი კი წარ მა ტე-

ბით 327-მა მათ გან მა გა ი ა რა. რაც იმა ზე 

მი უ თი თებს, რომ სერ ტი ფი ცი რე ბის თით-

ქ მის ყვე ლა ეტაპ ზე, დი რექ ტო რო ბის კან-

დი და ტე ბის ნა ხე ვარ ზე მე ტი შე სა ბა მის 

მოთხოვ ნებს ვერ აკ მა ყო ფი ლებ და. სა-

ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე-

ბის სა მი ნის ტ როს გან მარ ტე ბით, სა ჯა რო 

სკო ლე ბის სა მე ურ ვეო საბ ჭო ე ბის თ ვის 

დი რექ ტო რო ბის კან დი და ტე ბის წარ დ გე-

ნა უახ ლო ეს მო მა ვალ ში მოხ დე ბა.

მი ღე ბუ ლი სუ რა თი ასე თი ა: 15 წლამ დე 

მოს წავ ლე ე ბის უმ რავ ლე სო ბა წა კითხუ-

ლის გა აზ რე ბა ში, მა თე მა ტი კა სა და სა ბუ-

ნე ბის მეტყ ვე ლო მეც ნი ე რე ბე ში სა ბა ზი სო 

მოთხოვ ნებს ვერ აკ მა ყო ფი ლებს. პე და-

გო გე ბის დი დი ნა წი ლი სა კუ თარ სა გან ში 

მი ნი მა ლუ რი კომ პე ტენ ცი ის ზღვარს ვერ 

სცდე ბა, დი რექ ტო რე ბის უმე ტე სო ბას კი 

სას კო ლო პრო ცე სის მარ თ ვის თ ვის სა თა-

ნა დო შე საძ ლებ ლო ბე ბი არ გა აჩ ნი ა. 

ამ მხრივ იმე დის მომ ცე მი არც უმაღ-

ლე სი სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი ა. 

ფაქ ტი ა, რომ მა თი უმე ტე სი ნა წი ლი კონ-

კუ რენ ცი ას ვერ უძ ლებს. ქვეყ ნის შიგ ნით 

მი ღე ბუ ლი აკა დე მი უ რი ხა რის ხი და საქ-

მე ბის ბა ზარ ზე არ ც თუ ისე გა ყიდ ვა დი ა. 

პრი ო რი ტე ტი უცხო ურ დიპ ლომს ენი ჭე ბა 

და ქვეყ ნის ფარ გ ლებს მიღ მა მი ღე ბუ ლი 

გა ნათ ლე ბა დამ საქ მე ბელ თა მხრი დან 

ნელ - ნე ლა მთა ვარ მოთხოვ ნა დაც კი ყა-

ლიბ დე ბა.

ყო ვე ლი ვე ზე მოთ თქმუ ლის გათ ვა-

ლის წი ნე ბით, ნა თე ლი ა, რომ ქვე ყა ნა 

გა ნათ ლე ბის პრობ ლე მის წი ნა შე დგას, 

რომ ლის გა დაჭ რაც ერ თ -ერთ მთა ვარ 

პრი ო რი ტე ტად უნ და იყოს ქცე უ ლი. აუცი-

ლე ბე ლია მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და ძი რე უ ლი 

ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა, რა თა ახალ-

გაზ რ დებს ჰქონ დეთ სა თა ნა დო გა ნათ-

ლე ბის მი ღე ბი სა და მი ღე ბუ ლი ცოდ ნის 

შემ დ გო მი რე ა ლი ზე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, 

რაც სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 

ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბი სა და წინ ს ვ ლი-

სათ ვის. 



ნუ მკითხავ რატომ!

გვისმინე

radioshokoladi.com

2 985 985 | info@radioshokoladi.com |  facebook.com/shokoladi
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მოსაზრება
სანდრო თარხან–მოურავი – მიმდინარე მოვლენები

არქიტექტურული 
ასავალ-დასავალი

სა ჭი როა თუ არა ნა ცი ო ნა ლუ-
რი მოძ რა ო ბის არ ქი ტექ ტუ რუ-
ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის კრი ტი კა? 

ცალ სა ხად, კი. არ ქი ტექ ტუ რუ ლი შეც დო მე-

ბი ისეთ ქვეყ ნებ შიც კი ხდე ბა, სა დაც გა-

ცი ლე ბით ძლი ე რია ტრა დი ცი ე ბი და გა ცი-

ლე ბით და ლა გე ბუ ლია გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 

მი ღე ბის პრო ცე სი. კრი ტი კა თა ვის თა ვად 

არ ნიშ ნავს ნგრე ვას, მაგ რამ აუცი ლე ბე-

ლია იმის თ ვის, რომ შევ თან ხ მ დეთ, რა 

და რო გორ გა ვა კე თოთ მო მა ვალ ში. არც 

ნგრე ვა უნ და იყოს ტა ბუ ი რე ბუ ლი, თუ ამის-

თ ვის ძლი ე რი არ გუ მენ ტე ბი არ სე ბობს.

თუმ ცა ყვე ლა ფე რი ზე მოთ თქმუ ლი 

არ ნიშ ნავს, რომ დღეს არ ქი ტექ ტუ რუ ლი 

პო ლი ტი კა უფ რო კომ პე ტენ ტუ რი ან უკე-

თე სი შე დე გის მომ ტა ნი ა, ვიდ რე იყო სა მი 

ან ხუ თი წლის წინ. სამ წუ ხა როდ, იქ მ ნე ბა 

შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ მოქ მე დი ხე ლი სუფ-

ლე ბის მიდ გო მა უფ რო პი რად ინ ტე რე-

სებ ზე, პო ლი ტი კურ პი არ ზე ან ზე და პი რულ 

ემო ცი ებ ზეა აგე ბუ ლი, ვიდ რე ინ ფორ მი რე-

ბუ ლო ბა სა და გრძელ ვა დი ან ხედ ვა ზე.

პირ ველ რიგ ში, აბ სურ დია ნა ცი ო ნა ლუ-

რი მოძ რა ო ბის პე რი ო დის გა მო ყო ფა ისე, 

თით ქოს არ ქი ტექ ტუ რუ ლი პრობ ლე მე ბი სა-

ქარ თ ვე ლო ში ნა ცი ო ნა ლე ბით და იწყო და 

დამ თავ რ და. არ ქი ტექ ტუ რულ სა კითხებ ზე 

სე რი ო ზუ ლი მუ შა ო ბის მა გივ რად, „იმ ცხრა 

წლის“ არ ქი ტექ ტუ რის ერ თ გ ვარ გა სა-

მარ თ ლე ბას ვუ ყუ რებთ. ხე ლი სუფ ლე ბის 

წარ მო მად გენ ლე ბი ისე ლა პა რა კო ბენ 

„სააკაშვილის აშე ნე ბულ“ ნა გე ბო ბებ ზე, 

გე გო ნე ბა, თა ლი ბა ნი სა არ იყოს, გან-

სას ჯელ თა სკამ ზე მყო ფი პი როვ ნე ბე ბი 

იყ ვ ნენ. რომც და ვუშ ვათ, რომ 2004 – 2012 

წლე ბი არ ქი ტექ ტუ რუ ლად ყვე ლა ზე მძი მე 

იყო ჩვენს ის ტო რი ა ში, ასე თი მიდ გო მა თა-

ვის თა ვად გა მო რიცხავს ობი ექ ტუ რო ბას. 

ყვე ლა ზე მარ ტი ვი შე კითხ ვა ასე ჟღერს: თუ 

აქ ტი უ რად გა ნი ხი ლე ბა მშვი დო ბის ხი დის 

დე მონ ტა ჟი, რა ტომ არ გა ნი ხი ლე ბა ეგ რეთ 

წო დე ბუ ლი ბიზ ნეს ცენ ტ რის სა კითხი? 

ხე ლი სუფ ლე ბის რი ტო რი კის მი ხედ ვით, 

თუ შე ნო ბა თა ნა მედ რო ვე ა, უჩ ვე უ ლოა და 

ძველ ქა ლაქ ში ან მის სი ახ ლო ვეს მდე ბა-

რე ობს, ეს საკ მა რი სია საკ რი ტი კოდ თუ 

არა, „პერიფერიაში“ გა და სა ტა ნად. არ გუ-

მენ ტი და შე კითხ ვა, რაც ივა ნიშ ვი ლის ბიზ-

ნეს ცენ ტ რ თან და კავ ში რე ბით შე იძ ლე ბა 

მო გა ფიქ რ დეს, საკ მა რის ზე მე ტი ა:

რა ტომ არ შე ი ძი ნა ამ შე ნო ბამ დღემ დე 

ბიზ ნეს ცენ ტ რის ფუნ ქ ცია და რა და ნიშ ნუ-

ლე ბა ექ ნე ბა მო მა ვალ ში?

რამ დე ნად ნორ მა ლუ რი ა, რომ სა ქარ-

თ ვე ლოს დე და ქა ლა ქის ხედ ში ამ დე ნად 

თვალ ში სა ცემ ად გილს იკა ვებს ერ თი რი-

გი თი მო ქა ლა ქის უფუნ ქ ციო სა კუთ რე ბა? 

რამ დე ნად მი სა ღე ბი და პრო პორ ცი უ ლია 

სა ერ თოდ ამ შე ნო ბის მას შ ტა ბი, რო მე ლიც 

ლა მის მთის ხე ლა ა, უშუ ა ლოდ ძველ ქა-

ლაქს ად გას თავ ზე და ზო მით ჩრდი ლავს 

ყვე ლა ფერს, ნა რი ყა ლის ცი ხის, პრე ზი-

დენ ტის სა სახ ლი სა და სა მე ბის ტაძ რის 

ჩათ ვ ლით?

რა ზი ა ნი მი ა ყე ნა უკ ვე ამ შე ნო ბამ და 

მის მა და ნა მა ტებ მა ბუ ნე ბას, მწვა ნე სა-

ფარს, და რა ზი ანს მი ა ყე ნებს მო მა ვალ ში?

რამ დე ნად და მა ჯე რე ბე ლია ბიზ ნეს ცენ-

ტ რის ფონ ზე რი ყის არ ქი ტექ ტუ რის გმო ბა 

იმ სა ბა ბით, რომ ის ძვე ლი ქა ლა ქის სტილს 

არ შე ე სა ბა მე ბა?

შე კითხ ვე ბის დას მის ნაც ვ ლად, 

კულ ტუ რის მი ნის ტ რის მაშინდელი მო-

ად გი ლისგან, მა რი ნე მი ზან და რის გან 

ვის მენდით, რომ ბიზ ნეს ცენ ტ რი არის 

„გაბედული, შე მოქ მე დე ბი თი, ძა ლი ან 

სა ინ ტე რე სო ხე ლოვ ნე ბის ქმნი ლე ბა“. აქ, 

არა თან მიმ დევ რუ ლო ბას რომ თა ვი და-

ვა ნე ბოთ, ლექ სი კაც კი ერ თობ და მა ეჭ ვე-

ბე ლი ა.

მაგ რამ სა კითხი არ შე მო ი ფარ გ ლე ბა 

უბ რა ლო პა რა ლე ლე ბით ბიზ ნეს ცენ ტ რ სა 

და რი ყეს შო რის: სა ინ ტე რე სოა გახ სე ნე ბა, 

რომ ნა ცი ო ნა ლე ბის პირ ველ წლებ ში რი-

ყის „შესავსებად“ გა ცი ლე ბით მა სი უ რი და 

რა დი კა ლუ რი პრო ექ ტი გა ნი ხი ლე ბო და. 

მთე ლი რი ყე ერთ უზარ მა ზარ ნა გე ბო ბას 

უნ და და ე ფა რა, რო მე ლიც ერ თ გ ვა რი 



სექტემბერი  2014    FORBES | 49

„ნისკარტით“ მტკვრის მე ო რე ნა პირ საც 

გა დას წ ვ დე ბო და, რო გორც მა შინ ამ ბობ დ-

ნენ, ის ტო რი უ ლი შე ნო ბე ბის ნგრე ვის ხარ-

ჯ ზე. „ნისკარტიანი“ გი გან ტი მას შ ტა ბით 

ივა ნიშ ვი ლის ბიზ ნეს ცენტრს შე ე ჯიბ რე ბო-

და და ბიზ ნეს ცენ ტ რი სა ვე არ ქი ტექ ტო რის, 

შინ ტა კა მა ცუს დაპ რო ექ ტე ბუ ლი იყო. ეს 

ფაქ ტე ბი ამ ყა რებს ეჭვს, რომ ივა ნიშ ვილს 

მარ თ ლაც ჰქონ და პი რა დი ინ ტე რე სი 

რი ყეს თან და კავ ში რე ბით და სწო რედ 

ამ ინ ტე რე სის და უკ მა ყო ფი ლებ ლო ბამ 

გა მო იწ ვია ხი დი სა თუ ეგ რეთ წო დე ბუ ლი 

„ტრუბების“ მო ცი ლე ბის ვნე ბა.

ბი ძი ნას ინ ტე რე სე ბის ლან დი დაჰ კ-

რავს ახა ლი სა ბა გი რო ე ბის პრო ექ ტ საც. 

„პანორამა თბი ლი სის“ ფარ გ ლებ ში 

და გეგ მი ლია სა ბა გი როს გაყ ვა ნა ბიზ ნეს-

ცენ ტ რამ დე და „პირველი მო ქა ლა ქის გან“ 

მი წე ბის შეს ყიდ ვა. თა ნაც მშე ნებ ლო ბას 

რი ყის მახ ლობ ლად მდე ბა რე ის ტო რი უ ლი 

ძეგ ლი უნ და შე ე წი როს, რაც ისევ გვა ფიქ-

რე ბი ნებს, რომ ის ტო რი ულ იერ სა ხე ზე 

წუ ხი ლი ყალ ბი ა. უკე თეს შემ თხ ვე ვა ში, 

ჩვენ ვაკ ვირ დე ბით ბი ძი ნას ეგოს მი შას 

ეგოს თან ჭი დილს. უარეს შემ თხ ვე ვა ში, 

პი რა დი მერ კან ტი ლუ რი ინ ტე რე სე ბის სა-

ხელ მ წი ფოს ხე ლით გა ტა რე ბას.

თუ წი ნა წლე ბის არ ქი ტექ ტუ რუ ლი პო-

ლი ტი კის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრობ ლე მა იყო 

სა ა კაშ ვი ლის ერ თ პი როვ ნუ ლი გა დაწყ ვე-

ტი ლე ბე ბი, დღეს ივა ნიშ ვი ლის გე მოვ ნე ბის 

იმე დად გვი წევს ყოფ ნა. ოღონდ ამ ჯე რად 

ხე ლი სუფ ლე ბა ისე გვე ლა პა რა კე ბა, თით-

ქოს თი თო ე ულ სა კითხ ზე პლე ბის ცი ტი 

იყოს ჩა ტა რე ბუ ლი. ამის მა გა ლი თია ის 

ფაქ ტი, რომ თბი ლი სის მე რი ნარ მა ნია 

გვამ ც ნობს: თუ მშვი დო ბის ხიდს ან ცნო-

ბილ „ველოსიპედის ძეგლს“ გა რე უ ბან ში 

ვერ გა და ვი ტანთ, ნა ცი ო ნა ლე ბის მმარ-

თ ვე ლო ბის „კიდევ ერთ დაღ თან შე გუ ე-

ბა“ მოგ ვი წევს. სა კითხის ასე და ყე ნე ბა 

გა სა გე ბი იქ ნე ბო და, მშვი დო ბის ხი დის 

წი ნა აღ მ დეგ მა სობ რი ვი აქ ცი ე ბი რომ 

ეწყო ბო დეს, ან გან სა კუთ რე ბით აქ ტი უ-

რობ დ ნენ პრო ფე სი ო ნალ თა ჯგუ ფე ბი. რე ა-

ლუ რად, აზ რე ბი გა ყო ფი ლია და მათ თ ვი-

საც კი, ვი საც დი დად არ მოს წონს, ხი დი სა 

და ვე ლო სი პე დის სა კითხი აშ კა რად არაა 

პირ ველ ხა რის ხო ვან თა რიგ ში.

ნარ მა ნი ას გან ცხა დე ბა, რომ ვე ლო სი-

პე დის ძეგ ლი „უსახური და გა ურ კ ვე ვე ლი 

წარ მო მავ ლო ბი სა ა“, ნიშ ნავს, რომ მერს 

დი დად არ ეს მის, რა ზე ლა პა რა კობს. ოდ ნავ 

გარ კ ვე უ ლი ადა მი ა ნის თ ვი საც აშ კა რა ა, და 

არც ყო ფი ლა და მა ლუ ლი, რომ ეს კონ ცეპ-

ტუ ა ლუ რი ძეგ ლი ა. კარ გია თუ ცუ დი, მი სი 

შე ფა სე ბა გა სა გე ბი იქ ნე ბო და ში ნა არ სის, 

მაგ რამ არა „სილამაზის“ კრი ტე რი უ მით, და 

„წარმომავლობაც“ ად ვი ლი გა სარ კ ვე ვი ა: 

ავ ტო რი ფრან გი ჟან დი უ პი უ ი ა.

ვი საც ნა ნა ხი აქვს, ნარ მა ნი ას გან ცხა-

დე ბა ზე შე იძ ლე ბა გა ახ სენ დეს პა ტარ ძ ლის 

კა ბა ში გა მოწყო ბი ლი მხატ ვა რი გია ეძ გ ვე-

რა ძე, რო მე ლიც კად რ ში „დაფარფატებს“და 

ირო ნი უ ლი აღ ფ რ თო ვა ნე ბით გა ი ძა ხის 

„beautiful, beautiful!“. თა ვის თა ვად, ვე ლო სი-

პე დის ძეგ ლის ხა რის ხ ზე, იდე ის სიღ რ მე ზე 

ან მდე ბა რე ო ბა ზე შე იძ ლე ბა და ვა. მაგ რამ 

თუ თბი ლი სი თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ოს - 

თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, ცოცხა ლი ქა ლა ქი 

უნ და გახ დეს და არა გი გან ტუ რი მუ ზე უ მი, 

ჩვენს ელი ტას ის მა ინც უნ და ეს მო დეს, რა 

არის კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი ხე ლოვ ნე ბა.

უხერ ხუ ლო ბას კი დევ უფ რო ზრდის 

ის და მო კი დე ბუ ლე ბა, რომ რაც არ ვარ-

გა ან ზედ მე ტად უჩ ვე უ ლო ა, გა რე უბ ნებ ში, 

„პერიფერიაში“, „შემოგარენში“ უნ და 

გან თავ ს დეს. მე ტიც, ნარ მა ნი ას თქმით, 

შე მო გა რენ ში ვე ლო სი პე დის დად გ მით ჩვენ 

„დავანახებთ ტუ რის ტებს, რო გო რი მიდ გო მე-

ბი იყო ძეგ ლებ თან და სა ერ თოდ არ ქი ტექ ტუ-

რას თან და კავ ში რე ბით“. ისე თი ამ ბა ვი გა მო-

დის, ძირ ნა ყა რი გა უ რეცხა ვად ჭა მო და კუ ჭი 

რომ აგ ტ კივ დე ბა, იტი რო – „მწამლავენო“: 

გა სა გე ბი ა, ვინც აღ მოჩ ნ დე ბა და სა ცი ნი.

გა რე უბ ნე ბის ერ თ გ ვარ არ ქი ტექ ტუ რულ 

ნა გავ საყ რე ლად გან ხილ ვა თა ვის თა ვად 

არას წო რი ა, მაგ რამ არა ნაკ ლე ბი აბ სურ დი ა, 

რაც ხში რად არამ ხო ლოდ ხე ლი სუფ ლე ბის-

გან გვეს მის: თით ქოს უჩ ვე უ ლო და თა ნა-

მედ რო ვე მხო ლოდ ახალ უბ ნებს შე ე ფე რე ბა. 

მსოფ ლიო არ ქი ტექ ტუ რა ში უამ რა ვი მა გა-

ლი თი ა, რო დე საც ორი გი ნა ლუ რი ნა გე ბო ბა 

სწო რედ ძველ უბან ში შენ დე ბა და ის ტო რი-

ულ არ ქი ტექ ტუ რას თან კონ ტ რას ტ ში ხდე ბა 

სა ინ ტე რე სო. აქ ბუ ნებ რი ვია გა გახ სენ დეს 

თუნ დაც ეიფე ლის კოშ კი, რო მე ლიც სა ეჭ ვო ა, 

ამ დე ნად მიმ ზიდ ვე ლი ყო ფი ლი ყო რო მე ლი-

მე „საძილე“ გა რე უბ ნის ფონ ზე. ონ ტა რი ოს სა-

მე ფო მუ ზე უმს ტო რონ ტო ში რამ დე ნი მე წლის 

წინ პირ და პი რი მნიშ ვ ნე ლო ბით მი ად გეს 

დე ნი ელ ლი ბეს კინ დის მიბ რე ცილ - მობ რე ცი-

ლი „კრისტალი“. თა ნა მედ რო ვე არ ქი ტექ ტუ-

რის ერ თ -ერ თი ცნო ბი ლი ნი მუ ში, „მოცეკვავე 

სახ ლი“ პრა ღა ში, ბა რო კო სა და არ ტ - ნუ ვოს 

პე რი ო დის შე ნო ბებს შო რის არის ჩად გ მუ-

ლი. თუ და ვაკ ვირ დე ბით, აქ ვე კი დევ ერ თი 

მა გა ლი თი ა: არ ტ - ნუ ვოს არ სე ბო ბა ბა რო კოს 

გვერ დით შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და, პრა ღა 

რომ თა ნა მედ რო ვე სა და ის ტო რი უ ლის შე-

უ თავ სებ ლო ბის იდე ით გან ვი თა რე ბუ ლი ყო. 

ასე ვე შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და თბი ლის ში 

ფი ლარ მო ნი ის და თვით მრა ვალ ტან ჯუ ლი 

პარ ლა მენ ტის შე ნო ბის არ სე ბო ბაც კი. სა ერ-

თო დაც, თბი ლი სი არ იქ ნე ბო და თბი ლი სი, 

თა ვი სი კო ლო რი ტუ ლი მრა ვალ შ რი ა ნო ბის 

გა რე შე.

გა ვი მე ო რებ, რომ ნე ბის მი ე რი პრო ექ ტის 

კრი ტი კა და საშ ვე ბია და სა ჭი როც, იქ ნე ბა 

ეს ფუქ სა სის „დოქები“ (იგივე „ტრუბები“) თუ 

სხვა. გან ხილ ვი სას აუცი ლებ ლად გაჩ ნ დე ბა 

ბევ რი სუ ბი ექ ტუ რი აზ რიც. პი რა დად ჩემ თ ვის, 

თუ რა მე არის აშ კა რად და სან გ რე ვი, ეს თა ვი-

სუფ ლე ბის მო ე დან ზე მდე ბა რე მო ნუ მენ ტი ა. 

მაგ რამ ორი წი ნა პი რო ბის გა რე შე მხო ლოდ 

უარეს შე დეგს მი ვი ღებთ: აუცი ლე ბე ლია თა-

მა შის წე სებ ზე შე თან ხ მე ბა – ვინ და რო გორ 

იღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს, და აუცი ლე ბე ლია 

მი ვაღ წი ოთ, რო გორც სა ზო გა დო ე ბამ, რომ 

აშ კა რა ტყუ ილს მა ინც არ გვე უბ ნე ბოდ ნენ.

და ბო ლოს: სამ წუ ხა როდ, მხო ლოდ ოც-

ნე ბა გვი წევს, რომ მთავ რო ბა ც და არა სამ-

თავ რო ბო აქ ტი ვის ტე ბიც ოდეს მე აქ ტი უ რად 

ალა პა რაკ დ ნენ იმ არ ქი ტექ ტუ რულ ბარ ბა რო-

სო ბა ზე, რო მე ლიც მთელ ქვე ყა ნა ში ყო ველ 

ნა ბიჯ ზე ა. საკ მა რი სია ნე ბის მი ერ ძველ უბან-

ში გავ ლა, რომ შეგ ხ ვ დეს ფა სა დის გა ნად-

გუ რე ბის, ძვე ლი აივ ნე ბის „ჟესტის“ გა უ გებ-

რო ბე ბით ჩა ნაც ვ ლე ბის და, ზო გა დად, ჩვე ნი 

უკულ ტუ რო ბის უამ რა ვი მა გა ლი თი. ადა მი-

ა ნე ბი, რომ ლე ბიც ამ ყოვ ლის მომ ც ველ უბე-

დუ რე ბას არ თუ ვერ ამ ჩ ნე ვენ და მხო ლოდ 

იმა ზე წუ ხან, რამ დე ნად „კარგად ჯდე ბა“ „იმ 

ცხრა წლის“ მო რი გი ნა გე ბო ბა გა რე მო ში, არ 

არი ან მზად არ ქი ტექ ტუ რუ ლი პრობ ლე მე ბის 

გა და საწყ ვე ტად, ან, უბ რა ლოდ, გულ წ რ ფე ლე-

ბი არ არი ან. 
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ყველაფერი 
ჩერგოლეიშვილის 
შესახებ
ავტორი: ვანო ზირბითელი 2013 წლის თე ბერ ვ ლის და საწყის ში სა პარ ლა მენ ტო უმ რავ ლე სო ბამ მი ი ღო 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბა – პრე ზი დენ ტის ყო ველ წ ლი უ რი მი მარ თ ვა პარ ლა მენ ტ ში 

გა ურ კ ვე ვე ლი ვა დით გა და ე დო. პრე ზი დენ ტ მა მი მარ თ ვის გა კე თე ბა მა ინც 

მო ინ დო მა და მი სი გა მოს ვ ლა 8 თე ბერ ვალს, თბი ლის ში, ფურ ცე ლა ძი სა და 

გუ დი აშ ვი ლის ქუ ჩე ბის კვე თა ზე მდე ბა რე პარ ლა მენ ტის ბიბ ლი ო თე კა ში და ი გეგ მა. 

მიწ ვე ულ სტუ მარ თა შო რის იყ ვ ნენ ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის წევ რე ბი, სა მო ქა ლა-

ქო სა ზო გა დო ე ბის, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და დიპ ლო მა ტი უ რი კორ-

პუ სის წარ მო მად გენ ლე ბი. მიწ ვე უ ლი იყო „ტაბულას“ დამ ფუძ ნე ბე ლი და მთა ვა რი 

მეწარმეები
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რე დაქ ტო რი თა მარ ჩერ გო ლე იშ ვი ლიც. 

პრე ზი დენ ტის გა მოს ვ ლა 6 სა ათ ზე იყო 

და გეგ მი ლი. ად გილ ზე სხვებ თან ერ თად 

„ტაბულას“ ჟურ ნა ლის ტი სა ლო მე უგუ ლა ვა 

მუ შა ობ და. დი ლი დან ვე ნა თე ლი გახ და, 

რომ პარ ლა მენ ტის ბიბ ლი ო თე კას თან და-

ძა ბუ ლო ბა მწიფ დე ბო და. უმ რავ ლე სო ბის 

მი ერ პო ლი ტი კუ რი პა ტიმ რის სტა ტუს მი ნი-

ჭე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი პარ ტი ის წევ რებ თან 

ან გა რის წო რე ბას აპი რებ დ ნენ. 

 „ახალ ამ ბებს გა დავ ხე დე და ვი ფიქ რე 

– თუ კვერ ცხი უნ და მომ ხ ვ დეს, ჯობს ფორ-

მა ში დავ ხ ვ დე. ამი ტომ სა გულ და გუ ლოდ 

მო ვემ ზა დე, გა ვი კე თე მა კი ა ჟი, წა ვის ვი 

წი თე ლი პო მა და, ჩავ ჯე ქი მან ქა ნა ში და 

ბიბ ლი ო თე კის კენ და ვი ძა რი – მარ ტო! შუა 

გზა ში სა ლო მემ და მი რე კა, აღელ ვე ბუ-

ლი იყო, მითხ რა, რომ ვი თა რე ბა ძა ლი ან 

და ძა ბუ ლი ა, რომ ცოცხ მო მარ ჯ ვე ბუ ლი 

ადა მი ა ნე ბი ძა ლი ან აგ რე სი უ ლე ბი არი ან 

და ძა ლა დო ბას არ ერი დე ბი ან. შფო-

თავ და, მე უბ ნე ბო და, რომ ჩე მი მის ვ ლა 

მი ზან შე წო ნი ლი არ არის. გი გას გა და ვუ-

რე კე, რო მელ მაც არც იცო და, სა ჯა რო ში 

მის ვ ლას თუ ვა პი რებ დი და მთხო ვა მას-

თან შე მევ ლო“. 

ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის წევ რე ბი 

ჯერ კი დევ მსჯე ლობ დ ნენ – „ერთი მხრივ, 

ჩან და, რომ ძა ლა დობ რი ვი სცე ნა რი გარ-

და უ ვა ლი იყო, თვით მ ხილ ვე ლე ბის გან 

ვი ცო დით, რომ პო ლი ცია სრულ უმოქ მე-

დო ბას იჩენ და. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო, რომ 

ძა ლა დო ბის მაპ რო ვო ცი რებ ლად ნა ცი ო-

ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა არ გა მო ჩე ნი ლი ყო, 

მე ო რე მხრივ – არ მის ვ ლაც არ შე იძ ლე ბო და. გა მო ვი დო და, რომ 

მთავ რო ბის მი ერ ორ კეს ტ რი რე ბულ ორას ადა მი ანს შე ეძ ლო 

სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტის, მი სი თა ნა გუნ დე ლე ბი სა და მხარ-

დამ ჭე რე ბის გეგ მე ბი შე ეც ვა ლა, რაც, ცხა დი ა, მი უ ღე ბე ლი იყო. 

თუ ჩხუ ბი ა, ჩხუ ბი იყოს – ვფიქ რობ დი ჩემ თ ვის. ისე მოხ და, რომ 

პარ ტი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ჩემს მო საზ რე ბას და ემ თხ ვა. გი გამ 

თა ვი დან სცა და ეთ ქ ვა, რომ დავ რ ჩე ნი ლი ყა ვი, მაგ რამ მა ლე ვე 

მიხ ვ და, რომ აზ რი არ ჰქონ და. ასე აღ მოვ ჩ ნ დი სა ჯა რო ბიბ ლი ო-

თე კის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ა ზე“. 

თუმ ცა წას ვ ლამ დე, გი გას კა ბი ნეტ ში, გარ და უ ვა ლი შეხ ლა-  

შე მოხ ლის მო ლო დინ ში, თა მარ მა თვა ლი მო ავ ლო მის თა რო ზე 

შე მოწყო ბილ ნივ თებს. „თავდაცვა ხომ ჩე მი კონ ს ტი ტუ ცი უ რი 

უფ ლე ბა ა“ – მე უბ ნე ბა სი ცი ლით. თა რო ებ ზე უცხო ე ლი კო ლე გე ბის 

მი ერ ნა ჩუ ქა რი სუ ვე ნი რე ბი ელა გა: მი ნი ა ტუ რუ ლი კა პი ტო ლი უ მი, 

ლი თო ნის ბიგ ბე ნი... თა მარ მა თავ დაც ვის იარა ღად ბრო ლის 

პა რა ლე ლე პი პედ ში მო თავ სე ბუ ლი ბუნ დეს ტა გის შე ნო ბა შე არ-

ჩია და ჩან თა ში ჩა ი დო. „ისე ავი ღე, რომ გი გას არ და უ ნა ხავს, 

მე რე ვაჩ ვე ნე, რო ცა ყვე ლა ფე რი დამ თავ რ და – ამ ბი ვა ლენ ტუ რი 

რე აქ ცია ჰქონ და“. 

ბიბ ლი ო თე კას თან გან ვი თა რე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბი ყვე ლამ, ან 

ბევ რ მა, ნა ხა ტე ლე ვი ზი ით. ოღონდ იქ მე არ და მი ნა ხავს, რომ 

თურ მე ჩოჩ ქოლ ში თა მარ მა გი გა და კარ გა, ხო ლო მის ძებ ნა ში – 

სხვა მეგ ზუ რე ბიც და მარ ტო აღ მოჩ ნ და გა ა ვე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის 

პი რის პირ, ასე 2-3 მეტ რის დის ტან ცი ა ზე. „დასისხლიანებული 

ჩი ო რა კი გა მახ სენ და, მაგ რამ სხვა რა გზა მქონ და, ცხვი რი 

ავ წი ე, წელ ში გა ვი მარ თე, ცა ლი ხე ლით გი გას ვუ რე კავ დი, რომ 

მეთ ქ ვა – ცოცხა ლი და მთე ლი ვარ, მე ო რე ხე ლით ჩან თა ში 

ბრო ლის ბუნ დეს ტა გი ჩავ ბღუ ჯე, რომ თავ დას ხ მის შემ თხ ვე ვა ში 

„დანიშნულებისამებრ“ გა მო მე ყე ნე ბი ნა“. გა ა ვე ბუ ლი ადა მი ა ნე-

ბი მიშ ტე რე ბოდ ნენ, მაგ რამ არა ვინ დაძ რუ ლა. მას შემ დეგ, რაც 

გი გას ად გილ სამ ყო ფე ლი გა არ კ ვი ა, რკა ლი მშვი დად გა არ ღ ვი ა. 

ბრო ლის ბუნ დეს ტა გი ჩან თა ში დარ ჩა.

„ბავშვობაში მე უბ ნე ბოდ ნენ, რომ მა წან წა ლა ძაღ ლი მა შინ 

გერ ჩის, თუ იგ რ ძ ნობს, რომ გე ში ნი ა“, – მე უბ ნე ბა ნა ხევ რად ხუმ-

რო ბით. მი აჩ ნი ა, რომ ადა მი ა ნებ საც ახა სი ა თებთ მსგავ სი რამ. 

თუ მაგ რად დად გე ბი, თავ დას ხ მის შან სი მცირ დე ბა. 

რამ დე ნი მე დღე ში თა მა რი 8 თე ბერ ვ ლის მოვ ლე ნებს ასე 

აღ წერს სტა ტი ა ში, რო მე ლიც, ცხა დი ა, „ტაბულაში“ გა მოქ ვეყ-

ნ და: „ცა ცის ფე რი ა, ბა ლა ხი – მწვა ნე, სა ხელ მ წი ფოდ კი მა შინ 

შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს სა ზო გა დო ე ბა, თუ მი სით და სახ ლე ბულ 

ტე რი ტო რი ა ზე ძა ლა დო ბის ლე გი ტი მა ცი ის წყა რო ექ ს კ ლუ ზი უ-

რად სა ხელ მ წი ფო ა. ცხა დი ა, ლე გი ტი მუ რი ძა ლა დო ბის ძი რი თა-

დი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი პო ლი ცია და ჯა რი ა..... სა ხელ მ წი ფოს მი ერ 

ძა ლა დო ბა ზე მო ნო პო ლი ის და კარ გ ვის ტენ დენ ცია ბევ რად სა-

ხი ფა თო ა, ვიდ რე თა ვად სა ხელ მ წი ფო ძა ლა დო ბა, ანუ ის, რა საც 

ქარ თ ვე ლი ამომ რ ჩე ვე ლი პირ ველ ოქ ტომ ბერს გა ექ ცა“.

მე „ფორბსისთვის“ ვწერ. „ფორბსი“ – წარ მა ტე ბულ ადა მი-

ა ნებ ზე. ნამ დ ვი ლად პირ ვე ლი შემ თხ ვე ვა ა, რო დე საც ვწერთ 

იმ წარ მა ტე ბულ ადა მი ან ზე, ვინც სა კუ თა რი თა ვის დაც ვა არა 

პო ლი ცი ას, არა მედ ხელ ში შემ თხ ვე ვით მოგ დე ბულ ბრო ლის 

სუ ვე ნირს მი ან დო. 

ხუ თი სა ა თის გან მავ ლო ბა ში ვი სა უბ რეთ. მთელ სა უ ბარს 

ლა იტ მო ტი ვად მა მის თე მა მიჰ ყ ვე ბა. ეტყო ბა, რომ ოჯახს, სა დაც 

გა ი ზარ და, დიდ პა ტივს სცემს, მაგ რამ მა მას მა ინც გან სა კუთ-

რე ბუ ლად ახ სე ნებს. „ხასიათით ვგა ვარ ძა ლი ან! და ამა ზე გი გაც 

ბევრს ხუმ რობს“. 

ბე ბი ა, რო მე ლიც უკ ვე 14 წე ლი ა, რაც გარ და იც ვა ლა და ყვე-

ლა ზე მე ტად ენატ რე ბა – ოსი იყო. „თბილისში და ი ბა და, მთაწ-

მინ და ზე, ათარ ბე გო ვის ქუ ჩა ზე გა ი ზარ და და პირ ვე ლი სკო ლა 

და ამ თავ რა. შო ვი ნიზ მით გა ჯე რე ბულ ყო ფა ში, სა დაც თით ქ მის 

ყვე ლა ცდი ლობ და „ქართველი“ ყო ფი ლი ყო და გან ს ხ ვა ვე ბულ 

ეთ ნი კურ წარ მო მავ ლო ბას მა ლავ და, ბე ბი ა ჩე მი – ეკითხე ბოდ-

ნენ, თუ არა – ყველ გან ხმა მაღ ლა და ამა ყად აცხა დებ და რომ 

ოსი ა, თით ქოს ამით გა მოწ ვე ვას უგ დებ და სა ზო გა დო ე ბას“. 
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ან ტი საბ ჭო თა ატ მოს ფე რო ში ჩა მო ყა ლიბ და. იცო და, რომ 

საბ ჭო თა ნაკ რე ბის თ ვის არა სო დეს უნ და ეგულ შე მატ კივ რა. 

ისიც იცო და, რომ საბ ჭო თა კავ ში რი ბო რო ტე ბა იყო და სადღაც 

თა ვი სუ ფა ლი სამ ყა რო ეგუ ლე ბო და, რომ ლის სიმ ბო ლოც თა ვი-

სუფ ლე ბის ქან და კე ბა იყო. „ერთხელ, მახ სოვს, დე და ჩემს ვე-

ჯე ქი კალ თა ში, ტრო ლე ი ბუ სით მივ დი ო დით სახ ლ ში, ჩა ვი ა რეთ 

ფი ლარ მო ნი ას თან, რომ ლის გვერ დ ზეც ბრეჟ ნე ვის ბა ნე რი იყო 

გა მოკ რუ ლი. სა მი ან ოთხი წლის ვი ყა ვი – ალ ბათ სადღაც მქონ-

და გა გო ნი ლი და ხმა მაღ ლა და ვიყ ვი რე, რომ ბა ნერ ზე გა მო სა-

ხუ ლი კა ცი მა ი მუნს ჰგავს. დე დამ პირ ზე ხე ლი ამა ფა რა. კარ გა 

ხანს ვერ ვხვდე ბო დი – რა ტომ“. 

ფიქ რობს, მი სი ოჯა ხი გარ კ ვე ულ წი ლად პრო ტეს ტან ტუ ლი 

ეთი კის ნიშ ნებს ატა რებს, რაც შრო მა სა და ფულ თან და მო კი დე-

ბუ ლე ბა ში გა მო ი ხა ტე ბა – „ყველა ცდი ლობ და, თა ვი სი შე მო სა-

ვა ლი ჰქო ნო და, თა ვი სი წვლი ლი შე ე ტა ნა ოჯა ხის კე თილ დღე ო-

ბა ში, ერ თი მე ო რის კმა ყო ფა ზე არ ყო ფი ლიყ ვ ნენ. მი უ ხე და ვად 

იმი სა, რომ არ ენა ნე ბო დათ, მშობ ლე ბის თ ვის ფუ ლის თხოვ ნა 

ყო ველ თ ვის უხერ ხუ ლო ბას მიქ მ ნი და. ამი ტომ ჯი ბის ფულს 

ერ თ სა და იმა ვე ად გი ლას მი ტო ვებ დ ნენ და იქი დან ვი ღებ დი. 

თა ვი დან ყვე ლა ფე რი კარ გად იყო, მა მა ჩე მი გე ო ფი ზი კის ინ ს ტი-

ტუტ ში მუ შა ობ და, დე და ჩე მი გა მოთ ვ ლით ცენ ტ რ ში, ბა ბუა გე ო-

ლო გი იყო, ბე ბი ა ჩემს სა ხელ მ წი ფო სამ სა ხუ რე ბი ეზიზღე ბო და – 

ვერ სად ვერ გაძ ლო, ამ ბობ და, რომ ყველ გან ყვე ლა ყვე ლა ფერს 

იპა რავს – ამი ტომ სახ ლ ში კე რავ და; ძა ლი ან კარ გი გე მოვ ნე ბა 

და ხე ლი ჰქონ და და ბევ რი კლი ენ ტი ჰყავ და“. 

90-იანებში, რო ცა ყვე ლას გა უ ჭირ და, ისი ნიც რთულ მდგო მა-

რე ო ბა ში აღ მოჩ დ ნენ. სა მეც ნი ე რო ინ ს ტი ტუ ტებს სა ხელ მ წი ფო 

ვე ღარ ინა ხავ და. მა მა მისს გე ო ფი ზი კის ინ ს ტი ტუტ ში ხელ ფასს 

აღარ უხ დიდ ნენ. კო მუ ნა ლუ რი სერ ვი სე ბი მო ი შა ლა – შე სა ბა-

მი სად, სა ბი ნაო სამ მარ თ ვე ლო სა და „თელასის“ გა მოთ ვ ლი თი 

ცენ ტ რიც უფუნ ქ ცი ოდ დარ ჩა, ხო ლო დე და – უხელ ფა სოდ. „თუმცა 

ახალ გა რე მო ე ბებ თან ადაპ ტა ცია მა ლე ვე შეძ ლეს – დე და 

რამ დე ნი მე თვე ერ თ -ერ თი ამე რი კუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის უცხო ე-

ლი თა ნამ შ რომ ლის დამ ლა გებ ლად მუ შა ობ და, ნამ ცხ ვ რებ საც 

აცხობ და. მა მა საც მო უ წია პრო ფე სი ის გა მოც ვ ლა. „არანაირი 

შრო მა არ არის სა თა კი ლო, სირ ცხ ვი ლი სხვის კმა ყო ფა ზე ყოფ ნა 

და ქურ დო ბაა – ამ პრინ ცი პით ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ დ ნენ თა ვად და 

მე და ჩემს დებ საც ასე გვზრდიდ ნენ. ფუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იმ-

დე ნად, რამ დე ნა დაც თა ვი სუფ ლე ბას მა ნი ჭებს, რო ცა ღირ სე უ ლი 

შე მო სა ვა ლი მაქვს, შე მიძ ლია უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვან რა ღა ცებ ზე 

ვი ფიქ რო“.

1996 წელს, 20 წლის ასაკ ში, გა ნაცხა დი შე აქვს ორ ვა კან სი ა-

მეწარმეები CEO - თამარ ჩერგოლეიშვილი 
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თამარ ჩერგოლეიშვილი 2013 წლის  
8 თებერვალს პარლამენტის ბიბლიოთეკის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე.
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ზე – ფონდ „ღია სა ზო გა დო ე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში“ (სოროსის ფონ-

დი) და გა ერ თი ა ნე ბუ ლი მე თო დის ტუ რი ეკ ლე სი ის ჰუ მა ნი ტა რულ 

მი სი ა ში (UMCOR). ფონ დ ში გა სა უბ რე ბა ზე ვე სთა ვა ზო ბენ სამ-

სა ხურს, ნა ხე ვარ გა ნაკ ვეთ ზე მუ შა ო ბა ში 120 დო ლარს უხ დი ან. 

თა მა რი თან ხ მ დე ბა, ოღონდ იმა საც ატყო ბი ნებს, რომ რამ დე-

ნი მე დღე ში სხვა ორ გა ნი ზა ცი ი და ნაც ელის პა სუხს. მე ო რე დღეს 

იგებს, რომ UMCOR-იც თა ნახ მაა მას თან თა ნამ შ რომ ლო ბა ზე და 

ეს არ ჩი ა. „395 დო ლა რი რომ მითხ რეს, და ვი ბე ნი და ზე მო ვა კი-

დან, აბა შე ლის ქუ ჩი დან დი დუ ბემ დე ფე ხით ისე მი ვე დი, ვერც 

მივ ხ ვ დი. 400 დო ლა რი 1996 წელს ძა ლი ან დი დი ფუ ლი იყო. დე-

და ჩემს 10 დო ლა რად მთე ლი დე ზერ ტი რე ბის ბა ზა რი მოჰ ქონ და 

სახ ლ ში. უცებ მივ ხ ვ დი, რომ ყვე ლა პირ ვე ლა დი მნიშ ვ ნე ლო ბის 

პრობ ლე მა მოგ ვარ და ჩემ თ ვის და ჩე მი ოჯა ხის თ ვის. ძა ლი ან 

კარ გი შეგ რ ძ ნე ბა იყო, გან სა კუთ რე ბით იმის გათ ვა ლის წი ნე-

ბით, რომ 20 წლის ვი ყა ვი და ჯერ ყვე ლა ფე რი წინ მქონ და“.

თუმ ცა UMCOR-ი არ იყო თა მა რის პირ ვე ლი სამ სა ხუ რი, 

მა ნამ დე „ალდაგში“ მუ შა ობ და უხელ ფა სოდ; თვლი და, რომ ხელ-

ფა სი ა ნი სამ სა ხუ რის პოვ ნა ში და ეხ მა რე ობ და. პა რა ლე ლუ რად 

სა მი მო წა ფე ჰყავ და ინ გ ლი სურ ში, რო მელ თა მშობ ლე ბიც ჯამ ში 

50 დო ლარს უხ დიდ ნენ თვე ში. ინ გ ლი სურ ზე კერ ძო მას წავ ლე-

ბელ თან და დი ო და პა ტა რა ასა კი დან და თვლის, რომ დღეს 

ქარ თუ ლი ვით იცის. ფრან გუ ლი – უარე სად, რუ სუ ლი ვით. 

 „კიდევ ერ თი მოს წავ ლე მყავ და, იმას მარ ტო ინ გ ლი სურს 

კი არა, ზო გა დად, სა ში ნაო და ვა ლე ბის მომ ზა დე ბა ში ვეხ მა რე-

ბო დი. სა მეგ რე ლო დან იყ ვ ნენ წა მო სუ ლე ბი, სა მო ქა ლა ქო ომს 

გა მო ექ ც ნენ. შეძ ლე ბუ ლი ოჯა ხი იყო. მა მა მოს კოვ ში მუ შა ობ და. 

მა შინ პუ რი ჭირ და. უზარ მა ზა რი რი გე ბი იყო. მე რიგ ში დგო მა არ 

მინ დო და, არც პუ რის თ ვის ჩხუ ბის ყუ რე ბა, ამი ტომ პურს რა ღაც 

პე რი ო დი სა ერ თოდ არ ვჭამ დი. ჩე მი მოს წავ ლის დე და ძა ლი ან 

მა გარ პურს აცხობ და სახ ლ ში და მა ტან და ხოლ მე. ასე მო ვაგ ვა-

რე პუ რის პრობ ლე მა“, – იხ სე ნებს ღი მი ლით. 

UMCOR-ში წე ლი წად ზე მეტ ხანს იმუ შა ვა ოფი სის ასის ტენ-

ტის პოს ტ ზე. ამა სო ბა ში უნი ვერ სი ტე ტიც და ამ თავ რა და უფ რო 

სა ინ ტე რე სო სამ სა ხუ რის ძებ ნა და იწყო. თა ნაც UMCOR-ში ხელ-

მ ძღ ვა ნე ლო ბა შე იც ვა ლა და ახა ლი დი რექ ტო რი არ მოს წონ და. 

„საერთაშორისო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ცნო ბა რი გა დავ შა ლე და 

პირ ვე ლი ვე ორ გა ნი ზა ცი ა ში დავ რე კე – American Bar Association 

– ამე რი კის იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ა ში. ვა კან სია რომ მო ვი კითხე, 

მითხ რეს, რომ ამე რი კე ლი იურის ტის თ ვის თა ნა შემ წეს ეძებ დ-

ნენ. იმა ვე დღეს მოვ ხ ვ დი გა სა უბ რე ბა ზე. მი მაჩ ნი ა, რომ ეს დღე 

ჩემს ცხოვ რე ბა ში გარ დამ ტე ხი იყო. გა ვი ცა ნი ჩე მი და სა ქარ-

თ ვე ლოს დი დი მე გო ბა რი, ბარ ბა რა სვა ნი, რო მელ მაც სა უბ რის 

დაწყე ბი დან ორ წუთ ში შე მომ თა ვა ზა სამ სა ხუ რი. ვფიქ რობ, 

ჩე მი მუ შა ო ბის კულ ტუ რა ზე ოჯა ხის შემ დეგ ყვე ლა ზე დი დი გავ-

ლე ნა ბარ ბა რამ მო ახ დი ნა. უნი ვერ სი ტეტ ში ნამ დ ვი ლად არ მი-

მი ღია იმ დე ნი ცოდ ნა, რაც მას თან მუ შა ო ბის პრო ცეს ში მი ვი ღე“. 

მა ლე ვე და წი ნა ურ და – სამ თვე ში პრო ექ ტის კო ორ დი ნა ტო რი 

გახ და. 

ამე რი კის იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ა ში თით ქ მის ორი წე ლი გა ა-

ტა რა. ეს გან სა კუთ რე ბუ ლი პე რი ო დია მის ცხოვ რე ბა ში – პო ლი-

ტი კას პირ ვე ლად ABA-ში შე ე ხო – „ჩემი პირ ვე ლი და ვა ლე ბა მი შა 

სა ა კაშ ვილ თან შეხ ვედ რის და ნიშ ვ ნა იყო. გა გო ნი ლი მქონ და 

მის შე სა ხებ, ბე ბი ა ჩემს მოს წონ და, მაგ რამ 1997 წლის ოქ ტომ ბ-

რამ დე თვა ლით არ მყავ და ნა ნა ხი. შეხ ვედ რა ზე ბარ ბა რას თან, 

ამე რი კის სა ელ ჩო სა და USAID-ის წარ მო მად გენ ლებ თან ერ თად 

მი ვე დი, უც ნა უ რი და ძა ლი ან მხი ა რუ ლი ადა მი ა ნი დამ ხ ვ და, ვარ-

დის ფე რი პე რან გით, აჩე ჩი ლი თმით, რო მელ საც სა უბ რის გან-

მავ ლო ბა ში კი დევ უფ რო იწე წავ და ხე ლე ბით. სა მარ თ ლებ რივ 

რე ფორ მა ზე სა უბ რობ დ ნენ, არ სი დი დად არ მეს მო და – მე ო რე 

თუ მე სა მე დღე იყო ახალ პოს ტ ზე. რომ გა მო ვე დით, ბარ ბა რას 

ვკითხე, ვინ იყო ეს უც ნა უ რი არ სე ბა და რას წარ მო ად გენ და. პა-

სუ ხად მი ვი ღე, რომ ის შე საძ ლოა ჩე მი მო მა ვა ლი პრე ზი დენ ტი ა. 

იგი ვე 2001 წელს გი გამ გა უ მე ო რა, არა სე რი ო ზუ ლად მი იჩ ნი ა, 

და ნაძ ლევ დ ნენ – წა ა გო. 

„ძალიან მიყ ვარ და, რა საც ვა კე თებ დი, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 

მი მაჩ ნ და და იმი ტომ – სა სა მარ თ ლო რე ფორ მა, სიტყ ვის თა ვი-

სუფ ლე ბის კა ნონ მ დებ ლო ბა, მე დი ა, კონ ფე რენ ცი ე ბი გუ და ურ-

ში“. ABA-ში მუ შა ო ბის დროს ვე გა იც ნო გი გა ბო კე რი ა, ლე ვან 

რა მიშ ვი ლი, გი ვი თარ გა მა ძე, და თო უსუ ფაშ ვი ლი, მინ დია 

უგ რე ხე ლი ძე, ნუგ ზარ სა ჯა ი ა, ზუ რაბ ჟვა ნია – მოკ ლედ ყვე ლა, 

ვინც იმ დრო ის და არა მხო ლოდ იმ დრო ის სა ქარ თ ვე ლოს პო-

ლი ტი კას ქმნი და. „გი გა პირ ვე ლად კონ ფე რენ ცი ა ზე ვნა ხე, 1997 

წელს, ვი ღა ცას ეკა მა თე ბო და. მო ნუს ხუ ლი ვუს მენ დი – ძა ლი ან 

შთამ ბეჭ და ვი იყო. რო გორც გა ირ კ ვა, არც მას დავ რ ჩი ყუ რადღე-

ბის მიღ მა. სა დი ლად დამ პა ტი ჟა, დავ თან ხ მ დი – და აგ ვი ა ნა და 

არ და ვე ლო დე. მე რე თა ვი დან დამ პა ტი ჟა – ისევ და აგ ვი ა ნა და 

ისევ არ და ვე ლო დე, თან გავ ბ რაზ დი. ვი ფიქ რე, რომ შე უ რაცხ ყო-

ფას მა ყე ნებ და. მოგ ვი ა ნე ბით გა ვარ კ ვი ე, რომ მე არა ფერ შუ ა ში 

ვი ყა ვი – უბ რა ლოდ დრო ის აღ ქ მა არა აქვს და მი სი დაგ ვი ა ნე ბა 

ისე თი ვე ნორ მა ა, რო გორც ის, რომ დი ლით მზე ამო დის, მაგ რამ 

იმ ეტაპ ზე ჩვე ნი ურ თი ერ თო ბის გან მხო ლოდ მე გობ რო ბა გა მო-

ვი და“. 

1999 წელს ABA-დანაც წა მო ვი და, ბარ ბა რა ამე რი კა ში დაბ-

რუნ და, მის შემ ც ვ ლელ თან მუ შა ო ბა კი არ მო ი სურ ვა. უმუ შევ-

რო ბის ორი კვი რა სა მოგ ზა უ როდ გა მო ი ყე ნა. ამ ს ტერ და მი დან 

ახალ დაბ რუ ნე ბულს ბე ბი ამ პუ რის ყიდ ვა სთხო ვა – „ქუჩაში რომ 

გა მო ვე დი, გო გო ნა შემ ხ ვ და, ხელ ში CV ეჭი რა; „თელასი“ სად 

არი სო – მკითხა. ეს ის პე რი ო დი ა, „თელასი“ რომ AES-მა იყი და. 

მივ ხ ვ დი, რომ ვა კან სი ე ბი იყო. ცხა დი ა, გო გო ნას მი ვას წავ-

ლე გზა, თა ვად სახ ლ ში ავ ბ რუნ დი, გა მო ვიც ვა ლე, CV ავი ღე და 

„თელასში“ გა და ვე დი – პირ და პირ ცხოვ რო ბენ ჩე მი მშობ ლე ბი. 

მი ვე დი, გა ვე სა უბ რე AES-ის ამე რი კელ თა ნამ შ რო მელს და იმ 

დღეს ვე ამიყ ვა ნეს. ძა ლი ან მა ღა ლი ხელ ფა სი, 800 დო ლა რი შე-

მომ თა ვა ზეს, ზუს ტად იმ დე ნი ვე, რაც ABA-დან წა მოს ვ ლის დროს 
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მქონ და“. 

„თელასზე“ სა უბ რი სას პო ზი ცი ა საც ვერ იხ სე ნებს. ეტყო ბა, 

რომ არ აინ ტე რე სებ და, რა საც აკე თებ და. ქა ო სი და შე ნო ბა ში 

გამ ჯ და რი შარ დის სუ ნი ახ სოვს. რო გორც თა ვად ხსნის, ხელ-

ფა სის გა მო მუ შა ობ და, პა რა ლე ლუ რად სხვა სამ სა ხურს ეძებ და, 

თან თარ გ მა ნის შეკ ვე თებს იღებ და და სახ ლ შიც მუ შა ობ და. 

„სწრაფად ვთარ გ მ ნი დი, დღე ში 10 გვერდს. ერთ გვერ დ ში 10 

დო ლარს იხ დიდ ნენ, თუ სას წ რა ფო იყო, მეტს – 14 დო ლარს. 

სინ ქ რო ნულ თარ გ მან საც ვა კე თებ დი – სა ათ ში 100 დო ლა რი 

ღირ და“. 

თა ვის უნა რებ ზე სა უ ბარს გვერდს უვ ლის და ენერ გი უ ლად 

მიხ ს ნის, რომ მთა ვა რი შრო მის მოყ ვა რე ო ბა ა. შრო მის მოყ ვა-

რე ო ბა და სა კუ თა რი თა ვის რწმე ნა. „რატომ ვერ უნ და შეძ ლო?“ 

– ეუბ ნე ბო და მა მა ბავ შ ვო ბი დან. და მა ნაც იცო და, რომ შე უძ ლი ა. 

მე იშ ვი ა თად მი ნა ხავს თა ვის შე საძ ლებ ლო ბებ ში და თა ვის სი-

მარ თ ლე ში ასე დარ წ მუ ნე ბუ ლი ადა მი ა ნი. 

1999 წელს სა ქარ თ ვე ლო ევ რო პის საბ ჭოს წევ რი გახ და. 

გა მოცხად და კონ კურ სი სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბის თ ვის. 

ოჯა ხის ახ ლო ბელ მა და უ რე კა – ძველ, გა დაგ დე ბულ გა ზეთ ში 

ვა კან სია უნა ხავს სტრას ბურ გ ში. სა ბუ თე ბის გაგ ზავ ნის ვა და 

გა და ცი ლე ბუ ლი იყო. და რე კა ევ რო საბ ჭო ში და ნე ბა დარ თეს 

სა ბუ თე ბი მა ინც გა ეგ ზავ ნა. 9 სხვა კან დი დატ თან ერ თად 2000 

წლის მარ ტ ში გა სა უბ რე ბა ზე გა ემ გ ზავ რა, სა დაც უთხ რეს – შე ნო, 

არ სე ბუ ლი პო ზი ცი ის თ ვის (სასამართლოში ად მი ნის ტ რა ცი უ-

ლი თა ნა შემ წე) ზედ მე ტად კვა ლი ფი ცი უ რი (overqualified) ხა რო. 

თა მარს უხუმ რია – ფრთხი ლად იყა ვით, ნაკ ლებ კ ვა ლი ფი ცი უ რი 

(underqualified) არ აიყ ვა ნოთ შემ თხ ვე ვი თო – და თბი ლის ში 

გა მობ რუნ და, პრაქ ტი კუ ლად უიმე დოდ. ორ დღე ში და უ რე კეს 

სტრას ბურ გი დან: მი გი ღეთ და პირ ველ ივ ნისს აქ უნ და იყო ო.

თა მარ ჩერ გო ლე იშ ვი ლის პოს ტი ფე ის ბუკ ზე:

Tamara Chergoleishvili
May 6, 2013

აბორტი ის იშვიათი საკითხია, რაზეც მკვეთრად ჩამოყალიბებული 
აზრი არ მაქვს. ვიცი ყველა არგუმენტი, გაუპატიურებიდან დაწყებული, 
ქალის ჯანმრთელობით დასრულებული. ისიც ვიცი, რომ მისი აკრძალვა 
აბორტების იატაკქვეშეთში გადასვლას გამოიწვევს. რემარკის 
„ტრიუმფალური თაღიც“ წაკითხული მაქვს და არასასურველი ბავშვის 
ამქვეყნად მოვლინებასთან დაკავშირებულ პრობლემებსაც ვაცნობიერებ. 

მაგრამ ყველა ამ არგუმენტს აბათილებს გულისცემა, რომელიც 
ექოსკოპიაზე მისულ სამი კვირის ორსულს ესმის.

(საერთოდ, ვერ წარ მო მედ გი ნა, ამ ადა მი ანს თუ რა ი მე ზე შე-

ეძ ლო მკა ფიო მო საზ რე ბა არ ჰქო ნო და ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი.)

ამ ბობს, რომ არც ერ თი ფეხ მ ძი მო ბა და გეგ მი ლი არ ჰქო ნი ა. 

სხვა გეგ მე ბი ჰქონ და. პირ ვე ლი შვი ლი – კა ტო – 1997 წლის იან-

ვარ ში გაჩ ნ და. მე ო რე – კე სო – 2006 წლის მა ის ში. უხა რი ა, რომ 

თა ვის პირ ველ მე უღ ლეს თან დღემ დე კარ გი ურ თი ერ თო ბა აქვს 

თვი თო ნაც და კა ტო საც. გი გა ბო კე რი ას თან 2006 წელს იქორ-

წი ნა ხან გ რ ძ ლი ვი მე გობ რო ბის შემ დეგ. დღე საც მი აჩ ნი ა, რომ 

გი გა პირ ველ რიგ ში მი სი მე გო ბა რია და შემ დეგ – ქმა რი. 

თა მარ ჩერ გო ლე იშ ვილ მა სტრას ბურ გ ში თან 3 წლის შვი ლი 

და 13 წლით უმ ც რო სი და ნი ნო წა იყ ვა ნა. „ვინ ვის უვ ლი და, ვერ 

გა ი გებ დი“, – მე უბ ნე ბა. 

წარ მო იდ გი ნეთ ჩრდი ლო -აღ მო სავ ლეთ საფ რან გე თის კოხ-

ტა, მყუდ რო ქა ლა ქი, და უ ძა ბა ვი და მშვი დი ატ მოს ფე რო. ამას 

და ურ თეთ მა ღა ლი ანაზღა უ რე ბა – და ახ ლო ე ბით 4 000 ევ რო და 

ახალ გაზ რ დუ ლი სუ ლის კ ვე თე ბა. თა მარ მა სტრას ბურ გ ში 6 წე ლი 

გა ა ტა რა, ფრან გუ ლი ის წავ ლა, რომ ლის არ ცოდ ნაც თა ვი დან 

გა რე მოს თან სრულ ადაპ ტა ცი ა ში ხელს უშ ლი და, ევ რო საბ ჭო ში 

პო ზი ცია გა ი უმ ჯო ბე სა. თუმ ცა სა ქარ თ ვე ლო ში მიმ დი ნა რე პო-

ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის მი მართ ინ ტე რე სი არ გა ნე ლე ბი ა. მუდ-

მი ვი კონ ტაქ ტი ჰქონ და სტრას ბურ გ ში ინ ტენ სი უ რად მო სი ა რუ ლე 

ქარ თ ველ პო ლი ტი კო სებ თან, რო მელ თა ნა წილ თან ისე დაც 

მე გობ რო ბა აკავ ში რებ და. 

იხ სე ნებს, რო გორ გა ა სინ ჯა სტრას ბურ გ ში ჩა სულ ზუ რაბ 

ჟვა ნი ას მა რი ხუ ა ნა. „ზურა ჩე მი სახ ლის გვერ დით ჩერ დე ბო და 

ხოლ მე, სას ტუმ რო ში, სა ღა მო ო ბით ჩემ თან გად მო დი ო და, ჩა ის 

სვამ და და მე სა უბ რე ბო და. ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო მო სა უბ რე იყო 

– მსი ა მოვ ნებ და მას თან ერ თად ჩა ის სმის პრო ცე სი. ერ თხელ 

და ჟი ნე ბით გა მომ კითხა, რას ვა კე თებ დი პიკ ნიკ ზე, მის ოპე რა-

ტორ თან ერ თად რომ მო ვე ფა რე თვალს. ხომ არ მო ვატყუ ებ დი – 

ვუთხა რი, რომ მა რი ხუ ა ნა მოვ წიე და ზრდი ლო ბის გა მო ვკითხე, 

თვი თო ნაც ხომ არ უნ დო და. ეგ რე ვე დამ თან ხ მ და, ბავ შ ვო ბას 

გა ვიხ სე ნე ბო – მითხ რა“. 

ეს ის პე რი ო დი ა, რო დე საც ზუ რაბ ჟვა ნი ა სა შე ვარ დ ნა ძეს შო-

რის კონ ფ ლიქ ტი გამ ძაფ რ და და ჟვა ნია ოპო ზი ცი ა ში გა და ვი და. 

„მეორე დღეს გა მო ვარ თ ვი ჩემს მე გო ბარს ბა ლა ხი, გა ვა კე თე და 

მი ვე ცი. ზუ რამ გა ა ბო ლა და მიმ ტ კი ცებ და, რომ არაფ რად არ ვარ-

გა. კი ვუხ ს ნი დი, ბ-ნო ზუ რა, ძა ლი ან ნუ გა უ თა მამ დე ბით - მეთ ქი, 

მაგ რამ არ და მი ჯე რა და ბო ლოს გა მო მიცხა და, ახ ლა მე ცუ დად 

ვარ და სას წ რა ფოს გა მო უ ძა ხე ო. სას ტი კი უარი ვტკი ცე. ვი ცო დი, 

რომ მა რი ხუ ა ნის გან არა ფე რი და ე მარ თე ბო და. სწო რა დაც მო-

ვი ქე ცი – ცო ტა ხან ში კარ გად გახ და, დი ლის 6 სა ა თამ დე მა ცი ნა, 

ძი რი თა დად შე ვარ დ ნა ძე ზე. თვი თო ნაც გუ ლი ა ნად იცი ნა. კარ გი 

იყო“. 

მი აჩ ნი ა, რომ დღე ვან დელ დღეს ბა ლა ხის მო წე ვის თ ვის 

ადა მი ა ნის და ჭე რა იმას ნიშ ნავს, რომ ევ რო პა არ ხარ – „წინა 

მთავ რო ბა საც იმა ვეს ვუმ ტ კი ცებ დი გაშ მა გე ბით, მაგ რამ ვე რა-

ფერს გავ ხ დი“. 

2006 წელს თა მარ ჩერ გო ლე იშ ვი ლი თბი ლის ში ჩა მო ვი და 

ხან გ რ ძ ლი ვი მივ ლი ნე ბით – ევ რო პის საბ ჭოს სა მარ თ ლებ რივ 

ჯგუფს ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და. მი სი მი სია იყო სა ქარ თ ვე ლოს 

კა ნონ მ დებ ლო ბა ევ რო პულ სტან დარ ტებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში 

მო ეყ ვა ნა ეკო ნო მი კუ რი და ნა შა უ ლის, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის, 

მე დი ი სა და სის ხ ლის სა მარ თ ლის მი მარ თუ ლე ბით. მი სი უშუ ა-

მეწარმეები CEO - თამარ ჩერგოლეიშვილი 
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ლო მო ნა წი ლე ო ბით და ი წე რა ან ტი კო რუფ ცი უ ლი სტრა ტე გია და 

სა მოქ მე დო გეგ მა, სტა ლი ნუ რი რეპ რე სი ე ბის დროს მეს ხე თი-

დან დე პორ ტი რე ბულ თა რე პატ რი ა ცი ის კა ნო ნი, მა უწყე ბელ თა 

ეთი კის კო დექ სი, ხე ლი მო ე წე რა ევ რო პის საბ ჭოს კონ ვენ ცი ას 

კი ბერ ნე ტი კუ ლი და ნა შა უ ლის შე სა ხებ. ის აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე-

ობ და სის ხ ლის სა მარ თ ლის ახა ლი საპ რო ცე სო კო დექ სი სა და 

პარ ტი ე ბის და ფი ნან სე ბის შე სა ხებ კა ნონ მ დებ ლო ბის შე მუ შა ვე-

ბის პრო ცეს ში. 2006 – 2010 წლებ ში მი სი ხელ ფა სი 9 000 ევ როს 

შე ად გენ და. 

2009 წლის ბო ლოს მომ წიფ და „ტაბულას" და ფუძ ნე ბის იდე ა. 

2010 წელს სამ წ ლი ა ნი უხელ ფა სო შვე ბუ ლე ბა აიღო ევ რო პის 

საბ ჭო დან და „ტაბულას“ კე თე ბას შე უდ გა ლე ვან რა მიშ ვილ თან 

ერ თად. 

მე მარ ჯ ვე ნე ცენ ტ რის ტუ ლი ჟურ ნა ლის შექ მ ნის მთა ვა რი 

მო ტი ვა ცია ის იყო, რომ მა შინ დელ ხე ლი სუფ ლე ბას ძი რი თა დად 

მე მარ ცხე ნე პო ზი ცი ი დან აკ რი ტი კებ დ ნენ, რაც ხე ლი სუფ ლე ბას 

მე მარ ცხე ნე (პოპულისტური) ნა ბი ჯე ბის გა დად გ მის კენ უბიძ-

გებ და. ეს მა სა და მის თა ნა მო აზ რე ებს ძა ლი ან აშ ფო თებ და. 

მე მარ ჯ ვე ნე ფლან გის ხმა არ ის მო და. ზო გა დად მი იჩ ნევს, რომ 

მე მარ ცხე ნე ო ბა იოლი ა, ეს გა ნა პი რო ბებს მის პო პუ ლა რო ბა საც. 

იოლია თქვა, რომ სა ხელ მ წი ფომ უნ და გა ჭა მოს, გას ვას, გი პო-

ვოს სამ სა ხუ რი, მო ი ლა პა რა კოს შენ ნაც ვ ლად შენს დამ საქ მე-

ბელ თან, გიმ კურ ნა ლოს. „ეს ყვე ლა ფე რი კარ გად ჟღერს, გან სა-

კუთ რე ბით მათ თ ვის, ვი საც ფიქ რი ეზა რე ბა და ვერ ხვდე ბა, რომ 

ყვე ლა ეს ერ თი შე ხედ ვით კე თილ შო ბი ლუ რი პრო ექ ტი სხვი სი, 

ანუ გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის ფუ ლით კეთ დე ბა, ფულს კი ერ-

თი ცუ დი თვი სე ბა აქვს – თავ დე ბა“. 

ერ თი სიტყ ვით, 2009 წლის ბო ლოს კა ხა ბენ დუ ქი ძის, ლა დო 

გურ გე ნი ძი სა და და ვით კე ზე რაშ ვი ლის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე-

რით და ფუძ ნ და ჟურ ნა ლი „ტაბულა“. მას უმალ მიჰ ყ ვა ვებ გ ვერ დი 

„ტაბულა“, რო მე ლიც დღეს უკ ვე ძა ლი ან პო პუ ლა რუ ლი ა, ხო ლო 

2012 წლის ბო ლოს საც დე ლი მა უწყებ ლო ბა და იწყო ტე ლე ვი ზი ა-

მაც. 

„თავიდანვე „ტაბულამ“ The Economist-ის სტრა ტე გია აირ-

ჩია – მას მკა ფიო სა რე დაქ ციო პო ლი ტი კა აქვს და მკითხ ველს 

პრო ფე სი უ ლი სტან დარ ტე ბის დაც ვას, ფაქ ტებ ზე დამ ყა რე ბულ 

ანა ლიზს და კონ კ რე ტულ პო ზი ცი ას სთა ვა ზობს – ჩვე ნი ჟურ ნა ლი 

მხარს უჭერს პი როვ ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბას, თა ვი სუ ფალ ბა ზარს, 

პა ტა რა მთავ რო ბას, სე კუ ლა რულ სა ხელ მ წი ფო მოწყო ბას, და-

სავ ლეთ ში ინ ტეგ რა ცი ას რო გორც ქვეყ ნის და მო უ კი დებ ლო ბის 

გა რან ტი ას. არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი ძა ლე ბი დან ყვე ლა ზე მე ტად 

მმარ თ ვე ლი პარ ტი ის (იგულისხმება ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის 

ხე ლი სუფ ლე ბა, ავ ტო რი) ხედ ვას იზი ა რებს – თუმ ცა არ მოს წონს 

ხე ლი სუფ ლე ბის ხარ ჯ ვი თი პო ლი ტი კა, სკეპ ტი კუ რა დაა გან წყო-
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ბი ლი ბო ლო დროს გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 

ცვლი ლე ბე ბის მი მართ, არ ეთან ხ მე ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 

სფე რო ში გა დად გ მულ ნა ბი ჯებს, უკ მა ყო ფი ლოა ხე ლი სუფ ლე ბი-

სა და მო სახ ლე ო ბის კო მუ ნი კა ცი ის ხა რის ხით“, – წერ და ჩერ გო-

ლე იშ ვი ლი „ტაბულას“ და ფუძ ნე ბი დან მა ლე ვე, 2011 წელს.

ამ ჟა მად „ტაბულას“ სა ერ თო წლი უ რი ბი უ ჯე ტი და ახ ლო ე ბით 

მი ლი ო ნი დო ლა რია და მას ში 70 ადა მი ა ნი მუ შა ობს. თა მა რის 

ყო ველ თ ვი უ რი ხელ ფა სი და ახ ლო ე ბით ორ - ნა ხე ვარ ჯერ ნაკ ლე-

ბი ა, ვიდ რე მი სი ბო ლო ხელ ფა სი ევ რო პის საბ ჭო ში. პრობ ლე მა 

ბევ რია – „ვინც ფი ნან სუ რად გვეხ მა რე ბო და, ხე ლი სუფ ლე ბა 

ყვე ლას ერ ჩის, ყვე ლას მი მართ რა ღაც სა ხის გა მო ძი ე ბა მიმ დი-

ნა რე ობს, რაც, ცხა დი ა, ჩვე ნი მე დი ის არ სე ბო ბა სა და გან ვი-

თა რე ბას არ თუ ლებს. თუმ ცა არა უშავს, ჩვენ ამას გა მოწ ვე ვად 

ვი ღებთ, რო მელ საც ად რე თუ გვი ან დავ ძ ლევთ, ცხა დი ა, მკითხ-

ვე ლის, მა ყუ რებ ლი სა და გულ შე მატ კივ რე ბის დახ მა რე ბით“, – 

ამ ბობს თა მა რი. 

ამ ეტაპ ზე „ტაბულა“ თით ქ მის მთლი ა ნად დო ტა ცი უ რი ა. 

„ეს გა საკ ვი რი არ არის – ძა ლი ან სწრა ფად გავ ფარ თოვ დით, 

ხე ლოვ ნუ რად შექ მ ნი ლი დაბ რ კო ლე ბე ბი რომ არა, ვფიქ რობ, 

უფ რო მოკ ლე დრო ში მი ვაღ წევ დით ფი ნან სურ მდგრა დო ბას, 

ვიდ რე ახ ლა, რო დე საც გულ შე მატ კი ვარ ბიზ ნეს მე ნებს ურ ჩევ ნი-

ათ ინ კოგ ნი ტოდ დაგ ვეხ მა რონ, ვიდ რე რეკ ლა მა გა ნა თავ სონ. 

ვერც გა ვამ ტყუ ნებ – სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ე ბის თავ გა სუ ლო ბა 

ჩვენს ქვე ყა ნა ში ახა ლი ხი ლი არ არის. თუმ ცა ვთვლი, რომ ეს 

ვი თა რე ბა შე იც ვ ლე ბა. ჩვენ არ ც თუ მრა ვალ რიცხო ვა ნი, მაგ რამ 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი აუდი ტო რია გვყავს, სა შუ ა ლო ზე მე ტად გა ნათ-

ლე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი, opinion-maker-ები, ჩვე ნი აუდი ტო რია ბიზ-

ნესს არა ნაკ ლებ სჭირ დე ბა, ვიდ რე ხე ლი სუფ ლე ბის კე თილ გან-

წყო ბა. თუ სწო რად ვი მუ შა ვებთ, ბიზ ნე სი ამას მა ლე მიხ ვ დე ბა“. 

სა ნამ მდგო მა რე ო ბა გა მოს წორ დე ბა, მა ნამ დე ჟურ ნალს 

აჩე რებს და რე სურ სის მო ბი ლი ზე ბას ტე ლე ვი ზი ის მი მარ თუ ლე-

ბით ახ დენს – და სა ნა ნი ა, მაგ რამ ამ პი რო ბებ ში სხვა გა მო სა-

ვა ლი არა აქვს, მით უმე ტეს, რო ცა ავ ტო რე ბი სა და მკითხ ვე ლის 

შე ნარ ჩუ ნე ბა ვებ გ ვერ დის მეშ ვე ო ბით შე უძ ლია – „ჯერჯერობით 

ჩვე ნი ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლი პრო დუქ ტი ვე ბი ა. იმის გათ ვა ლის-

წი ნე ბით, რომ ჩვენ არც სა ინ ფორ მა ციო სა ა გენ ტო ვართ და არც 

ყვი თელ, სენ სა ცი ა ზე ორი ენ ტი რე ბულ მა სა ლას ვაქ ვეყ ნებთ, ნა-

ხე ვარ მი ლი ონ ზე მე ტი უნი კა ლუ რი ვი ზი ტო რი გვყავს. ეს ძა ლი ან 

მა ღა ლი რიცხ ვია სა ქარ თ ვე ლოს ზო მის ქვე ყა ნა ში სე რი ო ზუ ლი, 

ანა ლი ტი კუ რი მე დი ის თ ვის“. 

„ტაბულასთან“ და კავ ში რე ბით თა მარს კი დევ ერ თი მი ზა-

ნი აქვს. „როცა „ტაბულადან“ წა მო ვალ, მინ და, სულ ცო ტა, 50 

პრო ფე სი ო ნა ლი ჟურ ნა ლის ტი დავ ტო ვო“. მას ძა ლი ან არ მოს-

წონს თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი მე დი ა. რო დე საც ის და ლე ვან 

რა მიშ ვი ლი „ტაბულასთვის“ ჟურ ნა ლის ტებს არ ჩევ დ ნენ, არ 

მო ი სურ ვეს გა მოც დი ლი ჟურ ნა ლის ტე ბის აყ ვა ნა, გა მო უც დე ლე-

ბი და ი ქი რა ვეს, რომ ლებ საც ჯერ არ ჰქონ დათ ად გი ლობ რი ვი 

მე დი ის დამ ღა. მა გა ლი თად, ირაკ ლი კიკ ნა ვე ლი ძე მხო ლოდ 15 

წლის იყო და შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბა მას თან დე დის თან ხ მო-

ბით გა ა ფორ მეს. 

მი აჩ ნი ა, რომ „ტაბულას“ ათამ დე ჟურ ნა ლის ტი მა ღალ პ რო-

ფე სი ულ სტან დარტს სრუ ლად აკ მა ყო ფი ლებს და მუდ მი ვად 

ვი თარ დე ბა. მის თ ვის მა ღა ლი ჟურ ნა ლის ტუ რი სტან დარ ტი 

ხელ შე უ ხე ბე ლი ღი რე ბუ ლე ბა ა. ვფიქ რობ, „ტაბულას“ მთა ვა რი 

რე დაქ ტო რის გან ცხა დე ბა ამის დას ტუ რი ა:

Tamara Chergoleishvili
February 12, 2014

„ტაბულას“ რედაქცია ბოდიშს უხდის საქართველოს პრემიერ-მინისტრ 
ირაკლი ღარიბაშვილსა და მკითხველს, 12 თებერვალს, ინტერნეტგვერდ 
tabula.ge-ზე გამოქვეყნებული ნიუსის სათაურსა და ტექსტში, პრემიერ-
მინისტრის ციტატის არასწორად მოყვანისთვის.
„ტაბულა“ ფაქტების მიუკერძოებლად, ზედმიწევნით ზუსტად და 
დაუმახინჯებლად გადმოცემის სტანდარტის ერთგულია. რედაქცია ვერ 
დაუშვებს, ერთი ჟურნალისტის შეცდომის გამო ჩრდილი მიადგეს მის 
თანამშრომლებს, სწორედ ამიტომ, მორიგე ჟურნალისტი, რომელმაც 
პრემიერ-მინისტრს მიაწერა ის, რაც მას არ უთქვამს, სამსახურიდან 
გათავისუფლებულია. ნიუსი სათაურით: „ღარიბაშვილი: წლის დასაწყისში 
ველოდები დიდ რუსულ ინვესტიციებს საქართველოში” – უკვე წაშლილია.
იმედს ვიტოვებთ, რომ მთავრობაც ისეთივე პასუხისმგებლობით მოეკიდება 
საკუთარ შეცდომებს, როგორც „ტაბულას“ რედაქცია“.

და ეს ივა ნიშ ვილ - ღა რი ბაშ ვი ლის ხე ლი სუფ ლე ბის ერ თ -ერ თი 

ყვე ლა ზე მწვა ვე კრი ტი კო სის გან.

თვი თონ „ტაბულაში“ მუდ მი ვად აქ ვეყ ნებს ანა ლი ტი კურ 

სტა ტი ებს, კვი რა ში ორ ჯერ გა დის მი სი სა ავ ტო რო გა და ცე მა 

„თეორემა“, მის რეს პონ დენ ტებს შო რის არი ან: ამე რი კე ლი 

პო ლი ტი კუ რი მი მომ ხილ ვე ლე ბი ჩარლზ კრა უტ ჰა მე რი, რო ბერტ 

კა გა ნი, ან აპელ ბა უ მი, ჯონ ფან დი, შვე დე თის სა გა რეო საქ მე თა 

მი ნის ტ რი კარლ ბილ დ ტი, ამე რი კე ლი პო ლი ტი კუ რი აქ ტი ვის ტი 

ბრიუს ჯექ სო ნი, შვე დე თის მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის წევ რი 

ჰანს როს ლინ გი, ამე რი კე ლი კონ გ რეს მე ნე ბი, ევ რო პარ ლა მენ-

ტის წევ რე ბი, ქარ თ ველ პო ლი ტი კოს თა და პო ლი ტი კურ მი მომ-

ხილ ველ თა ელი ტა.

რო დე საც ივა ნიშ ვილ სა და ღა რი ბაშ ვილ ზე ვე კითხე ბი, მპა სუ-

ხობს, რომ სთა ვა ზობს, მაგ რამ არ თან ხ მ დე ბი ან. „არც მიკ ვირს, 

მათ „ასავალ-დასავალი“ ურ ჩევ ნი ათ „ტაბულას“. ჩვენ მა თი 

გე მოვ ნე ბის მიღ მა ვართ – ეს მა თი პრობ ლე მა ა, ჩე მი არა, ისი ნი 

მე კი არა, „ტაბულას“ მკითხ ველ სა და მა ყუ რე ბელს ეუბ ნე ბი ან 

უარს. მთა ვა რი ის არის, რომ მე ვთა ვა ზობ, მზად ვარ წი ნას წარ 

კითხ ვე ბიც გა ვუგ ზავ ნო, რომ პა სუ ხე ბი გა უ ი ოლ დეთ“. 

ფე ის ბუ კი თა მარ ჩერ გო ლე იშ ვი ლის საქ მი ა ნო ბა ში ცალ კე 

თე მა ა. დღე ში ორ - სამ პოსტს დებს. ძი რი თა დად პო ლი ტი კუ რი 

ში ნა არ სის (თუმცა ლი რი კულ მა სა ლა საც გა მო უ რევს ში გა და შიგ, 

ვთქვათ, ოჯა ხუ რი გა რე მოს ან მშობ ლე ბის ფო ტო ებს). ამ პოს-

ტე ბის გარ შე მო აქ ტი უ რად ერ თ ვე ბა დის კუ სი ებ ში. მი აჩ ნი ა, რომ 

ფე ის ბუ კის მოხ მა რე ბა საც ცოდ ნა უნ და. 

მეწარმეები CEO - თამარ ჩერგოლეიშვილი 
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„თავიდან ვერ ვხვდე ბო დი, რომ ჩე მი პოს ტე ბი ფარ თო ინ-

ტე რესს იწ ვევ და“ – პირ ვე ლი „გარღვევა“ მა შინ მოხ და, რო ცა 

რო ბერტ სტუ რუ ას „სირი“ უწო და. სტუ რუ ამ სა ა კაშ ვი ლის „სიცუდე“ 

მის „სომხურ წარ მო შო ბას“ და აბ რა ლა. თა მა რი კა ტე გო რი უ ლად 

უარ ყოფს იმას, რომ თა ვი სი პოს ტით სა ა კაშ ვილს გა მო ე სარ ჩ ლა. 

ამ ბობს, რომ სომ ხუ რი წარ მო შო ბის ადა მი ა ნე ბის შე უ რაცხ ყო-

ფამ, აშ კა რად გა მო ხა ტულ მა ქსე ნო ფო ბი ამ გა ა ღი ზი ა ნა. ოღონდ, 

სრუ ლე ბით დარ წ მუ ნე ბუ ლი იყო, რომ სტუ რუა ში ნა ურ წრე ში 

შე ამ კო. „მეგონა, რომ ჩემს სამ ზა რე უ ლო ში ვთქვი, არ ვე ლო დი 

ასეთ რე ზო ნანს. რომ მცოდ ნო და, გა ზე თე ბი გა და ბეჭ დავ დ ნენ, 

ალ ბათ სხვა სიტყ ვას გა მო ვი ყე ნებ დი, მაგ რამ ამ გად მო სა ხე დი-

დან დი დად არ ვნა ნობ – ცუ დი ისა ა, რომ იმ მო მენ ტ ში სტუ რუ ას 

უმ ს გავ სო ბი დან ყუ რადღე ბა ამ ერთ სიტყ ვა ზე გა და ვი ტა ნე ჩემ და 

უნე ბუ რად, თუმ ცა შემ დეგ ბა ტონ მა რო ბერ ტ მა ბევ რი „შრომა გას-

წი ა“, რა თა სა ზო გა დო ე ბა ჩე მი შე ფა სე ბის სის წო რე ში და ერ წ მუ-

ნე ბი ნა. მად ლო ბა მას“. 

ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის წევ რი არ არის. მხარ დამ ჭე რი ა. 

დღეს დღე ო ბით უკე თეს პო ლი ტი კურ ძა ლას ვერ ხე დავს. თვლის, 

რომ ქვე ყა ნას არ სჭირ დე ბა ისე თი ხე ლი სუფ ლე ბა, რო მე ლიც 

ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი არა ხალ ხის, არა მედ ერ თი ოლი გარ ქის 

წი ნა შე ა, რო მელ მაც ხალ ხი მო ატყუ ა, შე უძ ლე ბელს დაჰ პირ და და 

შე საძ ლე ბე ლიც ვერ შეძ ლო, ეკო ნო მი კა შე ა ფერ ხა, ყვე ლა სტრა-

ტე გი უ ლი პარ ტ ნი ო რი შე აშ ფო თა და ქვე ყა ნას სა ერ თა შო რი სო 

იზო ლა ცი ის რე ა ლუ რი საფ რ თხე შე უქ მ ნა. 

მი აჩ ნი ა, რომ ივა ნიშ ვი ლის მი ზა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის 

მოს პო ბა იმი ტო მა ა, რომ, სა ნამ ეს პარ ტია არ სე ბობს, ძა ლა უფ-

ლე ბის და კარ გ ვის ში ში არ ას ვე ნებს. ფიქ რობს, ივა ნიშ ვი ლის 

სურ ვი ლი ა, ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა გაქ რეს და პრო და სავ ლუ-

რი ოპო ზი ცი ის ნი ში უსუ ფაშ ვილ -ა ლა სა ნი ას ფრთამ და ი კა ვოს, 

რო მელ თაც, ად რე თუ გვი ან, გაყ რის კო ა ლი ცი ი დან, მაგ რამ მა ინც 

თა ვის ჭკუ ა ზე ატა რებს. ფიქ რობს, რომ პრო რუ სუ ლი ძა ლე ბის გაძ-

ლი ე რე ბით ივა ნიშ ვილ მა მარ ცხი იგე მა – თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 

არ ჩევ ნე ბის პირ ველ მა ტურ მა აჩ ვე ნა, რომ პუ ტი ნის ტურ მა დაჯ გუ-

ფე ბებ მა ხმე ბი მას წა არ თ ვეს და არა ნა ცი ო ნა ლურ მოძ რა ო ბას. 

ერ თ -ერთ სტა ტი ა ში თა მა რი აღ ნიშ ნავს, რომ ქარ თუ ლი ოც ნე-

ბის მარ ცხი გარ და უ ვა ლი ა, მაგ რამ „ქართული ოც ნე ბის მარ ცხ ზე 

ბევ რად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და მტკივ ნე უ ლი ის ფა სი იქ ნე ბა, რა საც 

ქა ოს ში გახ ვე უ ლი ქვე ყა ნა მმარ თ ვე ლი ძა ლის შეც დო მებ ში გა-

და იხ დის“. 2013 წლის მა ის ში თა მარ ჩერ გო ლე იშ ვილს ევ რო პის 

საბ ჭო ში აღე ბუ ლი სამ წ ლი ა ნი უხელ ფა სო შვე ბუ ლე ბის ვა და ამო-

ე წუ რა. მას უნ და გა და ეწყ ვი ტა – სტრას ბურ გ ში და უბ რუნ დე ბო და 

მშვიდ ცხოვ რე ბას და მა ღალ, სა პენ სიო ასა კამ დე გა რან ტი რე ბულ 

ხელ ფასს თუ ტურ ბუ ლენ ტურ სა ქარ თ ვე ლო ში დარ ჩე ბო და. „მე და 

გი გამ ვიმ ს ჯე ლეთ და გა დავ წყ ვი ტეთ, რომ მა ნამ, სა ნამ სა ქარ-

თ ვე ლოს ივა ნიშ ვი ლი მარ თავს, ჩვენ აქე დან არ წა ვალთ. მე რე 

შე იძ ლე ბა ცო ტა ხნით და ვის ვე ნოთ“. წე რი ლი თა მარ ჩერ გო ლე ი- 

შ ვი ლის ფე ის ბუ კის ინ ბოქ ს ში:

Tamara Chergoleishvili

ქალბატონო თამარ სულმოუთქმელად ველი, როდის 
დაიჭერნენ გიგა ბოკერიას. ეს მხოლოდ და მხოლოდ 
სამართლიანობას აღდგენა იქნება.

P.S.
მაინტერესებს რამდენს გიხდიან ნაციონალები, რომ იჯდეთ 
არხ ტაბულაზე და მათი დავალებები შეასრულოთ.

მეც სულმოუთქმელად ველი, ქ-ნო თამო :)

7/13, 8:41 pm

3:29 pm

 გი გა რომ და ი ჭი რონ? – ვე კითხე ბი. 

თით ქ მის მთე ლი ჩვე ნი სა უბ რის გან მავ ლო ბა ში თა მა რი 

სა ვარ ძ ლის სა ზურ გე ზეა მიყ რ დ ნო ბი ლი. ხმის ჩამ წე რი მის წინ 

მა გი და ზე დევს, ასე ერთ მეტ რ ში. რო ცა ამ სტა ტი ის წე რი სას 

ყურ სას მენ ში ჩვენს სა უ ბარს ვუს მენ, ხმაც შე სა ბა მი სი დის-

ტან ცი ი დან მეს მის. ნე ბის მი ერ შე კითხ ვა ზე და უ ფიქ რებ ლად 

მპა სუ ხობს. ბევ რი შე კითხ ვა დას რუ ლე ბუ ლი არ მაქვს – პა სუხს 

იწყებს. რო ცა ეს შე კითხ ვა და ვუს ვი, პა უ ზა გა ა კე თა. უხერ ხულ სი-

ჩუ მემ დე ცო ტა აკ ლ და. თა ვის სა ვარ ძელ ში გას წო რე ბა სცა და, თუ 

რა იყო არ ვი ცი, წინ გად მო ი წია და ძა ლა უ ნე ბუ რად დიქ ტო ფონს 

მი უ ახ ლოვ და, ეტყო ბა. იმი ტომ, რომ ჩემს ყურ სას მენ ში გა წე ლი-

ლი პა უ ზის მე რე ხმა მაღ ლა, სულ ახ ლოს, ძა ლი ან მკა ფი ოდ გა ის-

მა ერ თი სიტ ვა: „დაიჭირონ“. ამ სტა ტი ა ში ემო ცი ე ბის ად გი ლი 

არ არის, მაგ რამ გარ წ მუ ნებთ, ძა ლი ან ბევ რი იყო იმ სიტყ ვა ში. 

ტე ლე ფონ ში მაქვს. ვი საც სურ ვი ლი, გაქვთ მო გას მე ნი ნებთ. 

თა მარ ჩერ გო ლე იშ ვი ლის პოს ტი ფე ის ბუკ ზე 2013 წლის 17 

მა ისს:

Tamara Chergoleishvili
May 17, 2013

თუ გსურდათ, გენახათ ჯოჯოხეთი როგორ გამოიყურება, თავისუფლების 
მოედანზე უნდა მდგარიყავით. 
ამ ჯოჯოხეთზე პასუხისმგებლობა ეკისრება საქართველოს ახალ 
მთავრობას, რომელმაც პოლიტპატიმრებად შერაცხა ფუნდამენტალისტები 
და ამით არათუ მათი ლეგიტიმაცია მოახდინა, არამედ მწვანე შუქი აუნთო 
მათ შემდგომ აგრესიას. 
ამ ჯოჯოხეთზე პასუხისმგებლობა ეკისრება ირაკლი ღარიბაშვილს (მაშინ 
შსს მინისტრი, ავტორი), რომელმაც ვერ დაგეგმა ოპერაცია. პოლიცია 
არ იყო საკმარისი რაოდენობით მობილიზებული. შავრაზმელებმა და 
„ტაბურეტკებით” შეიარაღებულმა მღვდლებმა იოლად მოახერხეს მათი 
კორდონის გარღვევა. 
LGBT პირები, როგორც კეთროვნები ისე შეყარეს ყვითელ ავტობუსებში 
და იქაურობას გაარიდეს – ცხადია ეს უკეთესია, ვიდრე მათი ცემა. მაგრამ 
ფაქტია, რომ ქართულმა სახელმწიფომ ვერ შეძლო უზრუნველეყო 
მოქალაქეების ფუნდამენტური უფლება – გამოხატვის თავისუფლება. 
მიუხედავად ღარიბაშვილის უუნარობისა, მადლობა მინდა ვუთხრა რიგით 
პოლიციელებს, რომლებიც ჩემს დაცვას ცდილობდნენ გავეშებული 
ბრბოსგან – ჩერგოლეიშვილო შე ბოზო – ყვიროდნენ ისინი. 
პოზიტიური ისაა, რომ გაირკვა – როცა უნდათ, ჩემი გვარის სწორად 
წარმოთქმაც შეუძლიათ. 
როგორც ვიცი, LGBT პირები ახლაც არ არიან უსაფრთხოდ.
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17 მა ისს თა ვი სუფ ლე ბის მო ე დან ზე მის ვ ლას სა ერ თოდ არ 

გეგ მავ და. თუმ ცა მზა დე ბის პრო ცესს თვალ ყურს ადევ ნებ და. 

„ვიცოდი, რომ ღა რი ბაშ ვილს აქ ტი უ რად ხვდე ბოდ ნენ სა ერ თა შო-

რი სო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი და უხ ს ნიდ ნენ, რამ დე-

ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია უმ ცი რე სო ბე ბის გა მო ხატ ვის უფ ლე ბის უზ-

რუნ ველ ყო ფა, ისიც ვი ცო დი, რომ შსს იმ დ რო ინ დელ მა მი ნის ტ რ მა 

„პირად კონ ტ როლ ზე აიყ ვა ნა“ ღო ნის ძი ე ბა, ისიც ვი ცო დი, რომ 

იდენ ტო ბა და შსს მჭიდ როდ თა ნამ შ რომ ლობ დ ნენ, რა თა ლგბტ 

აქ ტი ვის ტე ბი აგ რე სი ის გან და ეც ვათ“. თუმ ცა 17 მა ისს დი ლი დან ვე 

ნა თე ლი გახ და, რომ დღე მშვი დად არ ჩა ივ ლი და. თა მა რი თა ვის 

ორ მე გო ბარ თან, ელე ნე ხოშ ტა რი ა სა და ეკა ჩა გე ლიშ ვილ თან 

ერ თად თა ვი სუფ ლე ბის მო ედ ნის კენ გა ე მარ თა. „მივხვდი, რომ 40 

უწყი ნა რი ადა მი ა ნი უსა მარ თ ლოდ უნ და და ე ჩაგ რათ და იმი ტომ 

წა ვე დი, მინ დო და მათ გვერ დ ზე ვყო ფი ლი ყა ვი“.

თა ვი სუფ ლე ბის მო ე დან ზე რომ მოხ ვედ რი ლი ყო, კონ ტ რაქ ცი ის 

მო ნა წი ლე თა მა სა უნ და გა ევ ლო. და ა დო თა ვი და შე ვი და ხალ ხ ში. 

„უარყოფით ენერ გი ას ვგრძნობ დი, მაგ რამ მი ზან და სა ხუ ლი ნა ბი-

ჯე ბით ვცდი ლობ დი დამენახებინა, რომ მე მა თი არ მე ში ნი ა. იმ 

მო მენ ტ ში არც მე ში ნო და. მე რე, კად რებს რო ცა ვუ ყუ რე, მივ ხ ვ დი, 

რომ სა ში ში იყო. ისე გა ვი ა რეთ, ხმა მაღ ლა არა ვის არა ფე რი უთ-

ქ ვამს, მაგ რამ ოთხი თუ ხუ თი მეტ რით გავ ც დით თუ არა ხალ ხის 

მა სას, უცებ იხუვ ლეს – ჩერ გო ლე იშ ვი ლო, შე ბო ზო. რა უნ და მექ ნა, 

უპა სუ ხოდ ხომ არ დავ ტო ვებ დი, შე მოვ ტ რი ალ დი და თით ქოს ჩე მი 

გულ შე მატ კივ რე ბი იყ ვ ნენ, ღი მი ლით ხე ლი და ვუქ ნი ე. ლა კა და 

ჩა გე ლა დიდ ხანს დამ ცი ნოდ ნენ ამის გა მო“. 

უც ნო ბი მა მა კა ცის წე რი ლი ფე ის ბუ კის ინ ბოქ ს ში:

თუ აქ ხარ მომ წე რე და და მე ლა პა რა კე რი სი თა ვი გაქვს  
ნა ძი რა ლა „ქალბატონო“

2/14, 9:32 pm

ამა ზე გა ცი ლე ბით უხამ სი წე რი ლე ბიც მი უ ღი ა, რო მელ თა გა-

მოქ ვეყ ნე ბა არა კო რექ ტუ ლი იქ ნე ბო და. 

ვე კითხე ბი, რას გა ნიც დის, რო ცა უცხო ადა მი ა ნე ბის გან ასეთ 

ნე გა ტი ურ და მო კი დე ბუ ლე ბას გრძნობს. მე უბ ნე ბა, რომ ხალ ხ ზე 

ვერ ბრაზ დე ბა. არც ამ წე რი ლე ბის ავ ტო რებ ზე ბრაზ დე ბა. არც 17 

მა ისს გაბ რა ზე ბუ ლა მათ ზე, ვინც ლან ძღავ და. მაგ დღეს ხე ლი-

სუფ ლე ბა ზე გაბ რაზ და, რო მელ მაც წეს რი გი და მო ქა ლა ქე თა 

გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა ვერ უზ რუნ ველ ყო. გაბ რაზ და სა პატ რი-

არ ქო ზე, რო მელ მაც ეს ადა მი ა ნე ბი აგ რე სი ით და მუხ ტა და მა თით 

მა ნი პუ ლი რებ და. 

„წარმოიდგინე, რო გორ უნ და გი ჭირ დეს და რა არა რე ა ლი ზე ბუ-

ლი უნ და იყო, 40 უწყი ნარ ადა მი ანს ქუ ჩა ში გა მო ე კი დო ჩა სა ქო-

ლად იმი ტომ, რომ მა თი პი რა დი ცხოვ რე ბის წე სი არ მოგ წონს 

და გე ში ნი ა, რომ თავს მო გახ ვე ვენ. მე ამ მდგო მა რე ო ბა ში მყოფ 

ადა მი ა ნებ ზე ვერ გავ ბ რაზ დე ბი. ვინც ამ ადა მი ა ნე ბით მა ნი პუ-

ლი რებს, მათ ზე ძა ლი ან ვბრა ზობ, ვინც ამ ადა მი ა ნებს კა ნო ნის 

მი ხედ ვით არ სჯის, რომ მო მა ვალ ში მსგავ სი ქცე ვა აღ კ ვე თოს – 

მათ ზეც ვბრა ზობ“. 

მე უბ ნე ბა, რომ შე უ რაცხ ყო ფა ზე ისე რე ა გი რებს, რო გორც 

სარ კე მზის სხივ ზე – ირეკ ლავს. ახერ ხებს, რომ დის ტან ცი რე ბა 

მო ახ დი ნოს. „პატარაობიდან ვი ცო დი, რომ ყვე ლას გულს ვერ მო-

ვი გებ დი. ასე გამ ზარ დეს“. 

თუმ ცა იმა საც აღ ნიშ ნავს, რომ ბო ლო რამ დე ნი მე თვე ა, შე უ-

რაცხ ყო ფამ მკვეთ რად იკ ლო და გამ ხ ნე ვე ბამ და მხარ და ჭე რამ 

იმა ტა – ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, მი სი ფე ის ბუ კის ფოს ტა ამას ადას-

ტუ რებს. მის და მი გან წყო ბის ცვლი ლე ბის ზუსტ ინ დი კა ტო რად, 

ცხა დი ა, არ მი იჩ ნევს, მაგ რამ თვლის, რომ გარ კ ვე ულ ტენ დენ ცი ას 

ასა ხავს. „როცა მთავ რო ბას თან და ახ ლო ე ბუ ლი პი რი ხარ, ხალ ხი 

სა კუ თარ გა ჭირ ვე ბას შენც გაბ რა ლებს და აგ რე სი ას შენ მი მარ-

თაც ავ ლენს, ოპო ზი ცი ა ში ყოფ ნა უფ რო იოლი ა“. 

თა მა რის რჩე უ ლი იდე ო ლო გი ილია ჭავ ჭა ვა ძე ა. თვლის, რომ 

მი სი შე ხე დუ ლე ბე ბი სა ხელ მ წი ფოს მოწყო ბა ზე, ეკო ნო მი კა ზე, 

რუ სეთ თან და მო კი დე ბუ ლე ბა ზე ისე თი ვე აქ ტუ ა ლუ რი ა, რო გო რიც 

მე-19 სა უ კუ ნის ბო ლოს იყო. რჩე უ ლი პო ლი ტი კო სე ბი ჩერ ჩი ლი 

და ტეტ ჩე რი არი ან. პო ლი ტი კუ რი ხედ ვის გარ და, მა თი იუმო რის 

თაყ ვა ნის მ ცე მე ლი ა. მი აჩ ნი ა, რომ იუმო რის გა რე შე პო ლი ტი კო-

სის ფა სი ნუ ლის ტო ლია და სჯე რა, „რომ თუ ჯო ჯო ხეთს გა დი ხარ, 

ჯობს არ გა ჩერ დე და იარო“.

პო ლი ტი კა ში მოს ვ ლას არ გა მო რიცხავს. მგო ნი, პირ ვე ლი 

ტრი ვი ა ლუ რი პა სუ ხი ა, რაც ჩვე ნი შეხ ვედ რის დღეს მის გან მო ვის-

მი ნე: ყვე ლა ასე ამ ბობს, ვინც მა ლე პო ლი ტი კა ში მო დის. თუმ ცა 

იქ ვე აღ ნიშ ნავს, რომ ეს 2020 წლამ დე არ მოხ დე ბა. რა ფორ მით, 

ჯერ არ იცის. მე ჯი უ ტად ვუბ რუნ დე ბი ფარ თო ელექ ტო რა ტის მის 

მი მართ ნე გა ტი უ რად გან წყო ბის სა კითხს. დარ წ მუ ნე ბუ ლი ა, რომ 

თუ მო ი სურ ვებს, გან წყო ბის შე მობ რუ ნე ბა შე უძ ლი ა, უბ რა ლოდ ამ 

მი მარ თუ ლე ბით უნ და იმუ შა ოს, შეხ ვ დეს, ესა უბ როს.

„მოატყუებ?“ – ვე კითხე ბი. „ტყუილი მე ჯავ რე ბა“, – ხის ტად მპა-

სუ ხობს, „თავმოყვარეობას მი ლა ხავს – უბ რა ლოდ და ვარ წ მუ ნებ. 

გი გას თან და ნაძ ლე ვე ბუ ლიც კი ვარ, რომ, თუ მო ვინ დო მე, მეს ტი ა-

შიც კი მო ვი გებ მა ჟო რი ტა რულ არ ჩევ ნებს. ვი მუ შა ვებ და მო ვი გებ“. 

თა მარ ჩერ გო ლე იშ ვი ლის პოს ტი ფე ის ბუქ ში:

Tamara Chergoleishvili
December 19, 2013

„ბევრი ვი ფიქ რე და და ვად გი ნე, რომ პუ ტი ნის გარ და არა ვინ მძულს!“

მეწარმეები CEO - თამარ ჩერგოლეიშვილი 

თუ მოვინდომე, მესტიაშიც 
კი მოვიგებ მაჟორიტარულ 

არჩევნებს.
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წინსვლა  
„პორშეს“ სისწრაფით

ავტორი: შოთა დიღმელაშვილი

ფოტო: ხათუნა ხუციშვილი

რ
ა კარ გი ფე ხი გაქვთ, დღეს ორი მან ქა ნა გავ ყი დე“, 

– მე უბ ნე ბა თხელ კუ ბოკ რულ პე რან გ სა და ჯინსის 

შარ ვალ ში გა მოწყო ბი ლი ოც და ა თი ო დე წლის 

ახალ გაზ რ და. ჩვენ „პორშეს“ შო უ რუმ ში ვართ, 

რო მე ლიც აღ მა შე ნებ ლის ხე ივ ნის 12 კმ, #5-ში მდე ბა რე ობს. აქ 

„თეგეტა მო ტორ სის“ სა თა ვო ოფი სი ა, თუმ ცა გამ ვ ლე ლე ბის 

მზე რა ძა ლა უ ნე ბუ რად გვერ დ ზე გარ ბის – ავ ტო სა ლო ნი სა კენ, 

სა დაც სა ქარ თ ვე ლო ში „პორშეს“ ერ თა დერთ ოფი ცი ა ლურ დი-

ლერს და უ დევს ბი ნა. 

„თეგეტა მო ტორ სი“ სა ავ ტო მო ბი ლო პრო დუქ ტე ბი სა და 

მომ სა ხუ რე ბის უდა ვო ლი დე რია სა ქარ თ ვე ლო ში. თუმ ცა 

ჰოლ დინ გის თ ვის, რო მელ მაც ავ ტო მო ბი ლე ბის გა ყიდ ვი სა და 

მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში უამ რა ვი სა ერ თა შო რი სო ხა რის ხის 

სერ ტი ფი კა ტი მო ი პო ვა და ბიზ ნეს პ რო ცე სე ბის ავ ტო მა ტი ზა ცი-

ი სა და მუ შა ო ბის ეფექ ტუ რო ბის გაზ რ დის მიზ ნით სხვა დას ხ ვა 

ინო ვა ცი უ რი ტექ ნო ლო გია და ნერ გა, მხო ლოდ სა ქარ თ ვე ლო 

საკ მა რი სი არ არის. „თეგეტა მო ტორ სი“ რე გი ო ნუ ლი ბაზ რის 

დაპყ რო ბის თ ვის იბ რ ძ ვის. „ჩვენი მი ზა ნია ქვეყ ნის ფარ გ ლებს 

გა რეთ გა ვი ტა ნოთ უნი კა ლუ რი ნო უ- ჰა უ, რო მე ლიც მრა ვალ წ-

ლი ა ნი წარ მა ტე ბუ ლი გან ვი თა რე ბის შე დე გად შევ ქ მე ნით“, – 

ვკითხუ ლობთ ჰოლ დინ გის მი სი ა ში.

ამ ჟა მად ჰოლ დინ გი აერ თი ა ნებს 5 შვი ლო ბილ კომ პა ნი ას: 

„თეგეტა თრაქ ენდ ბასს“ (Nutzfahrzeuge AG”-ის  ოფი ცი ა ლუ რი 

წარ მო მად გე ნე ლი), „თეგეტა ქონ ს თ რაქ შენ ექ ვიფ მენთს“ (JCB-

ის ოფი ცი ა ლუ რი წარ მო მად გე ნე ლი); ტრან ს კავ კა სი ურ სა დის ტ-

რი ბუ ციო კომ პა ნი ას (Shell Lubricants-ის ოფი ცი ა ლუ რი წარ მო-

მად გე ნე ლი); „ტოიოტა ცენტრ თე გე ტას“ (TOYOTA-ს დი ლე რი 

და ავ ტო რი ზე ბუ ლი სერ ვის ცენ ტ რი სა ქარ თ ვე ლო ში) და ამ თა-

ი გუ ლის გა მორ ჩე ულ სა ხეს – შპს „თეგეტა პრე მი უმ ვი ი ქელსს“, 

რო მე ლიც 2010 წლი დან „პორშესა“ და „მაზდას“ ოფი ცი ა ლუ რი 

წარ მო მად გე ნე ლი გახ ლავთ სა ქარ თ ვე ლო ში. სწო რედ ამ უკა-

ნას კ ნე ლის გე ნე რა ლუ რი მე ნე ჯე რია ირაკ ლი პა პი აშ ვი ლი. 

„პორშეს“ შო უ რუმ ში გრი ლა, თუმ ცა ფან ჯ რებს მიღ მა, 

ას ფალტს ადე ნი ლი ოხ ში ვა რი ჰა ერს ამ ძი მებს. „პორშეს“ სხვა-

დას ხ ვა მო დე ლის დი ნა მი კუ რი ფორ მე ბი სიცხით შეს ქე ლე ბულ 

პე ი ზაჟს ალე სი ლი და ნა სა ვით ერ ჭო ბა. მან ქა ნე ბი ისე ვე ელა-

ვენ, რო გორც  ირაკ ლი პა პი აშ ვი ლის თვა ლე ბი მათ და ნახ ვა ზე. 

მი სი მზე რა მო უს ვენ რად დახ ტის, თით ქოს უნ და, მთე ლი სა ლო-

ნი ერ თად მო იც ვას, ყვე ლა ფე რი ერ თად და ი ნა ხოს.  

შო უ რუმ ში ჩამ წ კ რი ვე ბუ ლია რამ დე ნი მე მო დე ლის „პორშე 

მა კა ნი“, რო მელ თა ფა სი 55 ათა სი დან 77 ათას ევ რომ დე მერ-

ყე ობს, გა მორ ჩე უ ლი ად გი ლი კი „პანამერას“ მო დელს უკა ვი ა, 

რომ ლის ფა სიც 158 ათას ევ როს აღ წევს. ორის გა ყიდ ვა მარ თ-

ლაც სარ ფი ან დღეს უნ და ნიშ ნავ დეს.

ახალ გაზ რ და ტოპ მე ნე ჯე რი ავ ტო მო ბი ლებს შო რის და ი ა-

რე ბა და გა ნუწყ ვეტ ლივ სა უბ რობს ტე ლე ფონ ზე – რო გორც ჩანს, 

ერ თ -ერ თი ბან კის წარ მო მად გე ნელ თან არ კ ვევს გა ყი დუ ლი 

მან ქა ნის გან ვა დე ბის დე ტა ლებს, შემ დეგ ტე ლე ფონს თი შავს 

და ერ თი -ორ მძი მე წო ნი ან „ქათინაურსაც“ არ იშუ რებს არა-

კომ პე ტენ ტუ რი თა ნა მო სა უბ რის მისამართით, მე რე ჩემ კენ 

„თეგეტა პრემიუმ ვიიქელსის“ გენერალური მენეჯერის, მათემატიკოს 
ირაკლი პაპიაშვილის კარიერული ზრდა „თეგეტა მოტორსში“ 

გეომეტრიული პროგრესიის ნაბიჯებით წარიმართა. კომპანია ავითარებდა 
მას თუ პირიქით? – ამ კითხვაზე პასუხი „პორშეში“ დევს. ჩასხედით და 

ვნახოთ.

CEO
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ბრუნ დე ბა და ღი მი ლით მე უბ ნე ბა – თუ გინ და, ეგეც და წე რეთ. 

ამ გ ვა რი მე გობ რუ ლი ღი მი ლი და არა ფორ მა ლუ რი კო მენ ტა რე-

ბი ინ ტერ ვი უს მთელ გზას წყვე ტი ლი თეთ რი ზო ლი ვით გას დევს. 

ვი ცო დი, რომ „პორშეს“ შო უ რუმ ში მის ვ ლა სა ინ ტე რე სო რეს-

პონ დენ ტის გაც ნო ბის წი ნა პი რო ბა იყო. რთუ ლია ქვე ყა ნა ში, 

სა დაც მე რი ტოკ რა ტია მხო ლოდ გა მორ ჩე უ ლი კორ პო რა ცი უ ლი 

კულ ტუ რის კომ პა ნი ებ ში გვხვდე ბა, აბ სო ლუ ტუ რი ნო ლი დან 

და იწყო და 30 წლის ასაკ ში ქვეყ ნის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე წარ-

მა ტე ბუ ლი ჰოლ დინ გის შვი ლო ბი ლი კომ პა ნი ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი 

გახ დე, გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო ცა გა ნათ ლე ბა სრუ ლი ად 

სხვა სფე რო ში გაქვს მი ღე ბუ ლი. 

გაფ რ თხი ლებთ, ობი ექ ტუ რი ვე რაფ რით ვიქ ნე ბი, რად გან ახ-

ლა არა მხო ლოდ ჩემს თა ნა ტოლ წარ მა ტე ბულ მე ნე ჯერ ზე ვწერ, 

არა მედ თა ნა ტოლ წარ მა ტე ბულ მე ნე ჯერ ზე, რო მე ლიც ამავ- 

 დ რო უ ლად ჩემი კო ლე გაც იყო – ირაკ ლი პა პი აშ ვი ლი გა მო-

ყე ნე ბი თი მა თე მა ტი კი სა და კომ პი უ ტე რულ მეც ნი ე რე ბა თა 

ფა კულ ტე ტის კურ ს დამ თავ რე ბუ ლი ა. რო ცა მე მე კითხე ბი ან 

– სად მა თე მა ტი კა და სად ბეჭ დუ რი მე დი ა, ვცდი ლობ კითხ-

ვა ავის ხ ლი ტო, ან გაც ვე თი ლი ხუმ რო ბა დავ დო „ლირიკოს-

მათემატიკოსებზე“. ირაკ ლი პა პი აშ ვი ლი კი უჩ ვე უ ლოდ გულ წ-

რ ფე ლი ა. 

„მაშინ საკ მა ოდ ცუ დი დრო იყო, სამ სა ხუ რის ამ ბავ ში. რე-

ა ლუ რად, არ ჩევ ნის წი ნა შე არც დავმდგარვარ – მეს წავ ლა თუ 

მე მუ შა ვა, აუცი ლებ ლად მჭირ დე ბო და სამ სა ხუ რი. ერ თა დერ-

თი ხელ საყ რე ლი რაც იყო, იმას მო ვე ჭი დე – მო ვე დი „თეგეტა 

მო ტორ ს ში“, – ამ ბობს ირაკ ლი პა პი აშ ვი ლი და იქ ვე სი ცი ლით 

ამა ტებს, – ტყუ ი ლით, სხვა თა შო რის“.

მო გეხ სე ნე ბათ, 2004 წელს შრო მით ბა ზარ ზე არ სა ი დან გზის 

გაკ ვ ლე ვა არც ისე ად ვი ლი იყო, არ არ სე ბობ და სპე ცი ა ლი ზე ბუ-

ლი ინ ტერ ნეტ პორ ტა ლე ბი. თა ვად „თეგეტა მო ტორ ს ს “ იმ ჟა მად 

ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის დე პარ ტა მენ ტი სულ არ ჰქონ და. 

მა შინ იქ ოცამ დე ადა მი ა ნი მუ შა ობ და. ამ დროს მე ო რე კურ სის 

სტუ დენ ტი რე კავს კომ პა ნი ა ში. მას პირ და პირ გე ნე რა ლუ რი 

დი რექ ტო რი პა სუ ხობს და ეკითხე ბა, რო მელ კურ სე ლი ა. „მე 

ვუთხა რი – მე ო რე კურ სე ლი. სტუ დენ ტე ბი არ გვჭირ დე ბა – მი-

პა სუ ხა მან. – კარ გი, – და ვემ შ ვი დო ბე. მე ო რე დღეს დავ რე კე, 

მკითხა, რო მე ლი კურ სე ლი ხარ? ვუთხა რი – მე ოთხე კურ სე-

ლი. მა შინ კარ გი, მო დიო და და ვიწყე მუ შა ო ბა – თა ვი დან 

„კომპიუტერშჩიკად“ საწყობ ში – ასე ეძახ დ ნენ მა შინ ყვე ლას, 

სოფ ტის მწე რალ საც და ჰარ დ ვე არ ზე მო მუ შა ვე საც, მაგ რამ მა-

ლე ვე გა მო ვავ ლი ნე პრო დუქ ტის მი მართ ინ ტე რე სი“, – იხ სე ნებს 

პა პი აშ ვი ლი. 

მომ დევ ნო ათი წლის გან მავ ლო ბა ში ირაკ ლი პა პი აშ ვი ლის 

უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო ბე ბი „თეგეტა მო ტორ ს ში“ გე ო მეტ რი უ ლი 

პროგ რე სი ით იზ რ დე ბო და. ის და კომ პა ნია ერ თად იძენ დ ნენ 

მას შ ტა ბებს. 

კა რი ე რა და იწყო ცენ ტ რა ლუ რი საწყო ბის ოპე რა ტო რად, 

შემ დეგ კო მერ ცი ამ გა ი ტა ცა და ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა მაც ნდო ბა 

გა მო უცხა და – კონ სულ ტან ტად გა და იყ ვა ნეს კა ხე თის გზატ კე ცი-

ლის, ე.წ. „პეპელას“ ფი ლი ალ ში. იქ ბევ რი უცხო უ რი სატ ვირ თო 

მან ქა ნა შე დი ო და, რო მელ თაც ზეთს უც ვ ლიდ ნენ. მარ თა ლი ა, 

მხო ლოდ კონ სულ ტან ტო ბა ევა ლე ბო და, მაგ რამ ირაკ ლი პა პი-

აშ ვილ მა მომ სა ხუ რე ბის გა ფარ თო ე ბის ბიზ ნეს პერ ს პექ ტი ვა 

და ი ნა ხა – აღ მოჩ ნ და, რომ უცხო უ რი სატ ვირ თო მან ქა ნე ბის 

სა რე მონ ტო და ნა წი ლე ბის ბა ზა რი აუთ ვი სე ბე ლი იყო და კომ-

პა ნი ის დამ ფუძ ნებ ლებ თან ამ ინი ცი ა ტი ვით გა მო ვი და. 

„დღემდე თავს წარ მა ტე ბუ ლად იმი ტომ მი ვიჩ ნევ, რომ ყო-

ველ თ ვის ისე თი ადა მი ა ნე ბი არი ან ჩემ ირ გ ვ ლივ – რო გორც ჩე-

მი დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი, ისე ზემ დ გო მიც – რომ ლე ბიც გა ნა პი რო-

ბე ბენ ამ წარ მა ტე ბას. დამ ფუძ ნებ ლის შემ თხ ვე ვა შიც ასე იყო 

– ნდო ბა გა მო მიცხა და, – ამ ბობს ირაკ ლი პა პი აშ ვი ლი, – თა ვად 

და ვიწყე მომ წო დებ ლე ბის მო ძი ე ბა, ასორ ტი მენ ტის გან საზღ ვ-

რა და დღეს დღე ო ბით ეს მი მარ თუ ლე ბა ცალ კე მი მარ თუ ლე ბად 

ჩა მო ყა ლიბ და – უცხო უ რი სატ ვირ თო ტექ ნი კის ნა წი ლე ბი. დღეს 

კი სა ქარ თ ვე ლო ში პირ ვე ლი ად გი ლი სატ ვირ თო სერ ვის სა და 

ნა წი ლებ ში „თეგეტა მო ტორსს“ უკა ვი ა“. 

ჩა მო ტა ნილ სა ქო ნელს გა ყიდ ვა და შემ დ გო მი მე ნეჯ მენ ტი 

სჭირ დე ბო და და ირაკ ლი პა პი აშ ვილ მა სატ ვირ თო ნა წი ლე ბის 

პრო დუქ ტ მე ნე ჯე რის პო ზი ცია მო ირ გო. ცო ტა ხან ში კომ პა ნი ა ში 

სტრუქ ტუ რუ ლი ცვლი ლე ბე ბი მოხ და. პა ტა რა გან ყო ფი ლე ბე ბი, 

რომ ლე ბიც პრო დუქ ტის კონ კ რე ტულ ჭრილ ზე მუ შა ობ დ ნენ,  ერ-

თ მა ნეთს შე ერ წყ ნენ და ჩა მო ყა ლიბ დ ნენ ორ მაკ რო გან ყო ფი-

ლე ბად – შეს ყიდ ვე ბი და გა ყიდ ვე ბი. ჰოლ დინ გის ხელ მ ძღ ვა ნე-

ლო ბამ გა დაწყ ვი ტა, ნი ჭი ე რი მე ნე ჯე რი შეს ყიდ ვე ბის უფ რო სად 

გა ეშ ვა: „მე გა მი ხარ და, რად გან შეს ყიდ ვე ბი და გეგ მ ვას თან, 

ანა ლი ტი კას თან, სტა ტის ტი კის და მუ შა ვე ბას თან არის და კავ ში-

მეწარმეები CEO - ირაკლი პაპიაშვილი

„დღემდე თავს წარმატებულად იმიტომ მივიჩნევ, რომ 
ყოველთვის ისეთი ადამიანები არიან ჩემ ირგვლივ 

– როგორც ჩემი დაქვემდებარებული, ისე ზემდგომიც – 
რომლებიც განაპირობებენ ამ წარმატებას. 
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რე ბუ ლი და ჩე მი მა თე მა ტი კუ რი ბექ გ რა უნ დი მა გის სა შუ ა ლე ბას 

მაძ ლევ და. საკ მა ოდ მომ ხიბ ვ ლე ლი თა ნამ დე ბო ბა იყო“, – ამ-

ბობს პა პი აშ ვი ლი. 

თუმ ცა ახალ გაზ რ და მე ნე ჯე რის ამ ბი ცია ამ წარ მა ტე ბას 

არ და უკ მა ყო ფი ლე ბი ა. პა რა ლე ლუ რად იგი მსუ ბუ ქი ნა წი ლე-

ბის კუთხი თაც აგ რ ძე ლებ და მუ შა ო ბას. შეს ყიდ ვე ბის უფ რო სი 

იყო, მაგ რამ პრო დუქ ტ მე ნე ჯე რის ფუნ ქ ცი ებ საც ითავ სებ და. 

„ყოველთვის მომ წონ და სი ახ ლე ე ბი – რა ღაც ახა ლი ბრენ დე ბის 

ჩა მო ტა ნა, ახა ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი – მო დი, გავ ხ ს ნათ ოფ რო უდ 

მი მარ თუ ლე ბა, მო დი, პრე მი უმ სა მუხ რუ ჭე ხუნ დე ბი შე მო-

ვი ტა ნოთ, ან ღვე დე ბი არ გვაქვს, მო დი, და ვიწყოთ. - ეგეთი 

ინი ცი ა ტი ვე ბით გა მოვ დი ო დი“. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ეს 

თე მე ბი მი სი სა მუ შაო პო ზი ცი ის კომ პე ტენ ცი ას სცილ დე ბო და, 

ჩანს, ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა მიხ ვ და, რომ ირაკ ლი პა პი აშ ვი ლის 

იდე ე ბის თ ვის კარ ტ ბ ლან ში უნ და მი ე ცა – „ყოველთვის რა ტომ-

ღაც დას ტურს ვი ღებ დი ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის გან“, – მხრებს იჩეჩს 

იგი. რო გორც შემ დ გომ ში აღ მოჩ ნ და, ყვე ლა ამ მი მარ თუ ლე ბამ 

გა ა მარ თ ლა. დღეს იმა ვე მსუ ბუქ ავ ტო მო ბილ თა სერ ვის შიც 

„თეგეტა მო ტორ სი“ მო წი ნა ვე ა. 

გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დის შემ დეგ შეს ყიდ ვე ბი მის თ ვის მო-

საწყე ნი გახ და: „მაგ დრო ის თ ვის ოპ ტი მა ლუ რად იყო ყვე ლა-

ფე რი გა კე თე ბუ ლი და ჩე მი კა რი ე რუ ლი გან ვი თა რე ბის თ ვის, 

სადღაც წე ლი წად - ნა ხევ რის წინ, გა დავ წყ ვი ტე „პორშეში“ გად-

მოვ სუ ლი ყა ვი ხელ მ ძღ ვა ნე ლის პო ზი ცი ა ზე“. 

მას შემ დეგ, რაც ირაკ ლი პა პი აშ ვილ მა „პორშეს“ „საჭე“ 

ხელთ იგ დო, კომ პა ნია ერ თი ო რად და წი ნა ურ და. 2013 წელს 

გა ყიდ ვე ბის რა ო დე ნობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბი 2012-თან შე და რე-

ბით 90%-ით გა ი ზარ და, ხო ლო 2012-ში, წი ნა წელ თან შე და რე-

ბით - 50%-ით. შარ შან დელ მა შე დეგ მა აჩ ვე ნა, რომ გარ კ ვე ულ 

მო დე ლებ ში „პორშეს“ გა ყიდ ვე ბი თით ქ მის და ე წია 7 – 10 წლის 

წინ გახ ს ნი ლი კომ პა ნი ე ბი სას. „პორშე“ არაა ისე თი მა სობ რი-

ვი ბრენ დი, რომ ყვე ლა სეგ მენ ტ ში თა ვი სი მო დე ლი ჰყავ დეს 

წარ მოდ გე ნი ლი. ყვე ლა ზე კარ გად ე.წ. „ჯიპები“ – „კაიენები“ იყი-

დე ბა. „კაიენის“ კონ კუ რენ ტე ბი არის „ემ ელი“, „იქს 5“, „რეინჯ 

რო ვერ სპორ ტი“. მა გათ თით ქ მის და ვე წიე გა ყიდ ვე ბით. ეს 

სა მი წლის კომ პა ნი ის თ ვის ძა ლი ან კარ გი შე დე გი ა, რად გან ეს 

მო თა მა შე ე ბი ბა ზარ ზე გა ცი ლე ბით დი დი ხა ნი არი ან წარ მოდ-

გე ნილ ნი“. 

თუმ ცა გა ყიდ ვებ ზე დიდ პო ტენ ცი ალს ირაკ ლი პა პი აშ ვი ლი 

მან ქა ნე ბის მომ სა ხუ რე ბა ში ხე დავს: „გაცილებით შე მო სავ ლი ა-

ნი თე მა ა. რი თაც ამა ყი ვარ, სა ქარ თ ვე ლო ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი 

ყვე ლა „პორშეს“ [500-მდე მან ქა ნა] 70% ჩე მი სერ ვი სის კლი ენ-

ტი ა, მი უ ხე და ვად მან ქა ნის სიძ ვე ლი სა“. 

„პორშეს“ after sales-ის სფე რო ში მთე ლი არ სე ბუ ლი 

„პორშეების“ ავ ტო პარ კის 70% უკა ვი ა, რაც წარ მო უდ გე ნე ლი 

შე დე გი ა. „საავტომობილო სფე რო ში ასე ა: პირ ველ მან ქა ნას 

ყი დის გამ ყიდ ვე ლი, მე ო რე მან ქა ნას კი უკ ვე სერ ვი სი, – მე უბ-

ნე ბა იგი. – ბრენ დებს არ ჩა მოვ თ ვ ლი, მაგ რამ კარ გი, ვთქვათ, 

„აუდის“ ცენ ტ რი. ვი ნა ი დან არა ვი თა რი სერ ვი სი არ არ სე ბობს, 

გა ყიდ ვე ბი სხვა წლებ ში უფ რო კარ გი ჰქონ დათ, შარ შან კი მხო-

ლოდ 5 მან ქა ნა გა ყი დეს. ათ ჯერ მე ტი მე გავ ყი დე – არც ერთ 

ლო გი კას არ შე ე სა ბა მე ბა. ეგ არის სერ ვი სის დამ სა ხუ რე ბა“. 

მომ სა ხუ რე ბის უმაღ ლე სი სტან დარ ტი „პორშეს“ იაფი არ უჯ-

დე ბა: ხე ლოს ნე ბი ტრე ნინ გებს გერ მა ნი ა ში, ჩე ხეთ ში, ავ ს ტ რი ა-

სა და უკ რა ი ნა ში გა დი ან, თუმ ცა სა კუ თარ ადა მი ა ნურ რე სურ-

ს ში ინ ვეს ტი რე ბა აშ კა რად შე დე გი ა ნია – რო გორც გა ყიდ ვის 

შემ დ გო მი მომ სა ხუ რე ბის თვალ საზ რი სით, ისე წარ მა ტე ბუ ლი 

ბიზ ნეს მო დე ლის სხვა კომ პო ნენ ტე ბით „პორშეს“ ქარ თუ ლი 

წარ მო მად გენ ლო ბა სა ერ თა შო რი სო არე ნა ზეც ბრწყი ნავს. 

მა გა ლი თად, წელს, „მაკანის“ მო დე ლის პრე ზენ ტა ცი ის თ ვის 

„პორშეს“ ქარ თუ ლი წარ მო მად გენ ლო ბის მარ კე ტინ გულ აქ ტი-

ვო ბას პირ ვე ლი ად გი ლი მი უ ჩი ნა „პორშეს“ აღ მო სავ ლეთ და 

ცენ ტ რა ლუ რი ევ რო პის ოფის მა. 26 ქვე ყა ნას შო რის სა ქარ თ ვე-

ლომ და იმ სა ხუ რა ჯილ დო, რომ ლის მო სა პო ვებ ლა დაც გა ყიდ-

ვე ბის კუთხით ისე თი ტი ტა ნე ბი ერ კი ნე ბოდ ნენ, რო გო რი ცაა 

პო ლო ნე თი, უკ რა ი ნა და თურ ქე თი.

თუმ ცა ირაკ ლი პა პი აშ ვი ლი კვლა ვაც ბევრ „იამკას“ აწყ დე ბა 

კომ პა ნი ის წარ მა ტე ბის კენ მი მა ვალ გზა ზე. მას რთუ ლი გა მოწ-

ვე ვე ბი ელის და ამ გა მოწ ვე ვა თა გან უმ თავ რე სია შეც ვა ლოს 

მომ ხ მა რებ ლის ქცე ვა, რო მე ლიც არა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბით ან 

სტე რე ო ტი პე ბით არის გან პი რო ბე ბუ ლი: „პორშეზე ინ ფორ მი-

რე ბუ ლე ბი ძა ლი ან ცო ტა ნი არი ან. ჰგო ნი ათ, რომ ან ძა ლი ან 

ძვი რი ღირს, ან არაპ რაქ ტი კულ მან ქა ნად მი იჩ ნე ვენ. ან უარე სი, 

ჰგო ნი ათ, რომ ყიდ ვის მე რე მძი მე შე სა ნა ხი ა. სი ნამ დ ვი ლე ში, 

„პორშეს“ ყვე ლა კლი ენ ტი სა პი რის პი როს ამ ბობს. რე ა ლუ რად, 

თუ კონ კუ რენ ტებს შე ვა და რებთ, „კაიენსა“ და „ემელის“ ფა სს 

შორის  მხო ლოდ 10%-ია სხვა ო ბა, რაც ამ ხე ლა მან ქა ნის თ ვის 

უმ ნიშ ვ ნე ლო ა“.

ერ თ -ერ თი უმ თავ რე სი პრობ ლე მა ქარ თ ველ მძღო ლებ ში 

დამ კ ვიდ რე ბუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი ა: ყვე ლას უნ და დი დი და შა ვი 

ფე რის მან ქა ნა – „ლენდ კრუ ი ზერ 200“, „ჯი-ელის მერ სე დე-

სი“, „რეინჯ რო ვერ ვო გი“. „პორშე კა ი ე ნი“ ჩა მოთ ვ ლი ლებ ზე 

გა ცი ლე ბით პა ტა რა ა. იგი უფ რო „ემ-ელის“ კონ კუ რენ ტია და 

არა „ჯი-ელის“. „ხალხი პრაქ ტი კუ ლო ბას არაა მიჩ ვე უ ლი, – ამ-

ბობს ირაკ ლი პა პი აშ ვი ლი, – იგი ვე, ახა ლი მო დე ლის, „მაკანის“ 

გა მოს ვ ლი სას, ბევ რი შემ თხ ვე ვა მქო ნი ა, რომ უთ ქ ვამთ „აუ, 

ძა ლი ან პა ტა რა ა“. არა და, შე უძ ლე ბე ლი ა, ადა მი ან მა „მაკანში“ 

ძა ლი ან თა ვი სუფ ლად არ იგ რ ძ ნო თა ვი“. 

„პორშეს“ გან სა კუთ რე ბუ ლო ბა კომ ფორ ტი სა და სპორ ტუ-

ლო ბის უნი კა ლურ ნა ზავ ში ა, რაც მო დე ლე ბის უფ რო კომ პაქ ტურ, 

დი ნა მი კურ, მაგ რამ ამავ დ რო უ ლად მძღო ლი სა და მი სი თა ნამ-

გ ზავ რე ბის თ ვის სა სი ა მოვ ნო ან ტუ რაჟს გუ ლის ხ მობს. ხაზ გა-

სას მე ლია უსაფ რ თხო ე ბის მო მენ ტიც – „პორშეს“ სა მუხ რუ ჭე 

სის ტე მა ცნო ბი ლია მსოფ ლი ო ში, რო გორც ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე 
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სტა ბი ლუ რი – უმ ცი რე სი სა მუხ რუ ჭე მან ძი ლით. 

თუმ ცა ქარ თ ვე ლი მომ ხ მა რებ ლის თ ვის სპორ ტულ ლა კო ნი-

უ რო ბას თან ერ თად შე მო თა ვა ზე ბუ ლი კომ ფორ ტი და უსაფ რ-

თხო ე ბა არც ისე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი ა. რჩე ბა შთა ბეჭ დი-

ლე ბა, თით ქოს მის თ ვის გა დამ წყ ვე ტი ისა ა, თუ რამ დე ნად დიდ 

ად გილს იკა ვებს ესა თუ ის მო დე ლი გზა ზე, რამ დე ნად შე ა ვიწ-

რო ებს სხვებს. „ჩვენ გან დი დე ბის მა ნია გვაქვს, – ირო ნი უ ლად 

ერ თ ვე ბა ირაკ ლი პა პი აშ ვი ლი, – ვი ყი დით შა ვი ფე რის „იქს-5“-ს, 

4.8 ძრა ვა თი, რო მელ საც ჩვენს ნა ცი ო ნა ლურ მან ქა ნას ვე ძა ხი 

და მე რე ბენ ზი ნის ჩას ხ მის სა შუ ა ლე ბა არ გვაქვს. მივ ლენ, 100 

ლა რად იყი დი ან მე ო რად სა ბუ რავს, რო მე ლიც 700 ლა რი ღირს. 

სწრაფ მან ქა ნებ ში სა ბუ რავს კრი ტი კუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს 

უსაფ რ თხო ე ბის თ ვის! არ ვი ცი, ეს ექ ს კ ლუ ზი უ რად ქარ თუ ლი 

მიდ გო მაა თუ ზო გა დად აზი უ რი“, – და იქ ვე მა გა ლი თად მოჰ-

ყავს დუ ბა ი, რუ სე თი და აზერ ბა ი ჯა ნი, სა დაც ავ ტო მო ბი ლის 

მომ ხ მა რე ბელს იდენ ტუ რი ქცე ვა აქვს. 

„განდიდების მა ნი ის“ გარ და, „პორშე“ ქარ თ ვე ლი ავ ტო მოყ-

ვა რუ ლის მენ ტა ლი ტე ტის სხვა თა ვი სე ბუ რე ბას თა ნაც მო დის 

კონ ფ ლიქ ტ ში. სპორ ტუ ლო ბის მი უ ხე და ვად „პორშე“ ყვე ლა ფერს 

აკე თებს, რა თა მომ ხ მა რე ბელს შეს თა ვა ზოს ავ ტო მო ბი ლი, 

რო მე ლიც მი ნი მა ლურ ზი ანს აყე ნებს ეკო ლო გი ას და ენერ გო ე-

ფექ ტუ რიც იქ ნე ბა: ზო გი ერ თი მო დე ლის საწ ვა ვის ხარ ჯი სა მი 

ლიტ რი დან იწყე ბა, ყვე ლა ზე ძვირ ფა სი მო დე ლი  – „სპაიდერ 

918“ – ჰიბ რი დია და ელექ ტ რო ნუ ლად იმუხ ტე ბა. „ალბათ ამა ნაც 

გა ნა პი რო ბა, რომ დი დი ზო მის „კაიენების“ გარ და სა შუ ა ლო 

სეგ მენ ტის „მაკანებიც“ გა მო უშ ვეს, რომ ლე ბიც საკ მა ოდ ეკო ნო-

მი უ რი ა, – ამ ბობს „თეგეტა პრე მი უმ ვი ი ქელ სის“ გე ნე რა ლუ რი 

მე ნე ჯე რი,  – მაგ რამ „პორშე“ პირ ველ რიგ ში მა ინც სპორ ტ კა რია 

და სპორ ტუ ლო ბას რო ცა ეხე ბა საქ მე, კომ პ რო მის ზე არ მი დის“. 

რაც შე ე ხე ბა დი ზე ლის ძ რა ვი ან მან ქა ნებს – აქაც პრობ-

ლე მა ა: „შარშან ძა ლი ან ბევ რი დრო დამ ჭირ და იმი სათ ვის, 

რომ დი ზე ლის ძრა ვებ ზე გა და მეს ვა ხალ ხი – არაპ რე მი უ მად 

ით ვ ლე ბა. არა და, სა ერ თოდ არ შე ე სა ბა მე ბა ეს რე ა ლო ბას. 

დი ზე ლის 4.2 ძრა ვე ბი გა ცი ლე ბით უფ რო მეტ სის წ რა ფეს სთა-

ვა ზობს მძღოლს, ნაკ ლე ბი საწ ვა ვის ხარ ჯით, ვიდ რე ბენ ზი ნის 

4.8 ძრა ვე ბი“, – ამ ბობს პა პი აშ ვი ლი. მომ ხ მა რე ბელ მა ხში რად 

არ იცის, რომ თი თო ე უ ლი მო დე ლი, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლო ში 

იყი დე ბა, ექ ს კ ლუ ზი უ რად სა ქარ თ ვე ლოს პი რო ბე ბის თ ვი საა 

ადაპ ტი რე ბუ ლი. სპე ცი ა ლის ტე ბი საწ ვა ვის სინ ჯებს იღე ბენ 

და მო დელს შე სა ბა მის ძრა ვას არ გე ბენ, ამი ტომ პრობ ლე მე ბი 

დი ზე ლის ძრა ვებ ზე, იგი ვე ხმა უ რი ა ნო ბის მო მენ ტი, აბ სო ლუ-

ტუ რად გა მო რიცხუ ლი ა. „არ გვქო ნია არც ერ თი სა გა რან ტიო 

შემ თხ ვე ვა დი ზე ლის ძრა ვებ ზე. უფ რო სტე რე ო ტი პი სა და 

მენ ტა ლი ტე ტის პრობ ლე მე ბია სა ქარ თ ვე ლო ში“, – დას ძენს 

ირაკ ლი პა პი აშ ვი ლი.

„პორშეს“ ზედ მე ტად სპორ ტუ ლი იმი ჯი კი დევ ერ თი სტე-

რე ო ტი პი ა, რომ ლის მორ ღ ვე ვა საც ცდი ლობს გე ნე რა ლუ რი 

მე ნე ჯე რი, გარ კ ვე უ ლი მო დე ლე ბის გა ყიდ ვე ბის გა საზ რ დე ლად. 

მა გა ლი თად, „პორშე 911“-ს ქარ თ ვე ლი მომ ხ მა რე ბე ლი არაპ-

რაქ ტი კულ სპორ ტ კა რად მო ი აზ რებ და, რო მელ საც ყო ველ-

დღი ურ ცხოვ რე ბა ში ვერ გა მო ი ყე ნებ და. „ჩვენ მაქ სი მა ლუ რად 

შე ვე ცა დეთ, პო ტენ ცი ურ კლი ენ ტე ბამ დე მიგ ვე ტა ნა ინ ფორ-

მა ცი ა, რომ ეს მან ქა ნა ყო ველ დღი უ რი ა: შე გიძ ლი ათ მი სით 

სამ სა ხურ შიც იაროთ, ბავ შ ვე ბიც გა მო იყ ვა ნოთ სკო ლი დან და 

რომ იგი საკ მა ოდ უპ რობ ლე მო მან ქა ნა ა“, – ამ ბობს პა პი აშ ვი-

ლი. შე დეგ მაც არ და ა ყოვ ნა, შარ შან „პორშე 911“-ის 4 მო დე ლი 

გა ი ყი და, მა შინ რო ცა მა ნამ დე ვერც ერთ აღ ნიშ ნულ ავ ტო მო-

ბილს ვერ ყიდ დ ნენ. წელს „პორშეს“ ხელ მ ძღ ვა ნე ლი უკე თე სი 

შე დე გის ჩვე ნე ბას გეგ მავს. 

ირაკ ლი პა პი აშ ვილს უნ და, ყვე ლა მო დე ლის თ ვის ჰყავ დეს 

ტეს ტ დ რა ი ვის მან ქა ნე ბი და ფიქ რობს, რომ ამ გ ვა რად გა ყიდ ვე-

ბი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა იზ რ დე ბა. თუმ ცა მო დე ლე ბის ფა სის გა მო 

ჯერ ჯე რო ბით ტეს ტ დ რა ი ვის მან ქა ნე ბის ყო ლა ყვე ლა მო დელ ზე 

ვერ ხერ ხ დე ბა. „კაიენისა“ და „პანამერას“ მო დე ლებ ზე ასე თი 

მან ქა ნე ბი არ სე ბობს, მაგ რამ ირაკ ლის უნ და, ყვე ლას შე ეძ ლოს 

„პორშეს“ სიმ ბო ლო ებ ზე – სპორ ტ კა რებ ზე – „პორშე 911“-სა და 

„პორშე კა ი მან ზე“ ამ ხედ რე ბა.

ვინ ტე რეს დე ბი, რა ტომ ფიქ რობს, რომ ტეს ტ დ რა ი ვის მან ქა-

ნე ბი დრა მა ტუ ლად გაზ რ დი და გა ყიდ ვებს. პა სუ ხი იმა ზე შთამ-

ბეჭ და ვი მი ვი ღე, ვიდ რე ვე ლო დი: „ყოველი ახა ლი „პორშეს“ გა-

მოს ვ ლის დროს მი წევს მი სი ტეს ტი რე ბა. არა მარ ტო „პორშეს“ 

ვტეს ტავ. „პორშეს“ აქვს ის პლუ სი, რომ გვერ დ ზე გი ყე ნე ბენ 

კონ კუ რენ ტებს, ოღონდ უმაღ ლე სი შეს რუ ლე ბით. „მერსედესის“ 

შემ თხ ვე ვა ში მა გა ლითდ „ემ-ჯის“ გი ყე ნე ბენ 5.5 ძრა ვა თი, 

„რეინჯ რო ვერ საც“ ყვე ლა ზე მა ღა ლი მო ცუ ლო ბის ძრა ვა ზე... 

„პორშეს“ რომ მარ თავ, ძა ლი ან დიდ უპი რა ტე სო ბას ხე დავ. 

რომ ჩა მო დი ხარ, ერ თა დერ თი იმა ზე ფიქ რობ, ეს „პორშე“ რო-

გორ შე ი ძი ნო. არ გა ინ ტე რე სებს არც შვი ლის მო მა ვა ლი, არც 

იპო თე კუ რი სეს ხი, გინ და რომ ეს ყვე ლა ფე რი შეც ვა ლო და ერ-

თი „პორშე 911“ იყი დო. არ ვარ ავ ტო მო ბი ლის ტი, სა ერ თოდ არ 

მიყ ვარს მან ქა ნე ბი, არ ვარ ის ტი პი, მან ქა ნის მარ თ ვის გან სი-

ა მოვ ნე ბას რომ იღებს, მაგ რამ „პორშე“ სხვა არის. „პორშეში“ 

რომ ჯდე ბი, ტა რე ბის გან კი არა, სა ერ თოდ ცხოვ რე ბის გან 

იღებ სი ა მოვ ნე ბას. ცხოვ რე ბის სხვა ეტა პი ა. ხვდე ბი, ამ დე ნი 

სპორ ტუ ლო ბა და ამ დე ნი კომ ფორ ტი რო გორ შე იძ ლე ბა მი ი ღო 

ერ თ დ რო უ ლად. შეგ რ ძ ნე ბე ბის დო ნე ზეც ლაქ შე რი ა: თი თო ე უ ლი 

დე ტა ლი ძა ლი ან გათ ვ ლი ლი ა, თი თო ე უ ლი დე ტა ლი აღ ფ რ თო ვა-

ნე ბას იწ ვევს“.

„ავტომობილისტი არ ვარ“ ყურს მხვდე ბა. არ არის სა ხა სი-

ა თო, მან ქა ნი სად მი გულ გ რილ მა მა თე მა ტი კოს მა ისე იცო დეს 

ავ ტო მო ბი ლი, რომ ავ ტო ნა წი ლე ბის გა ყიდ ვე ბის კონ სულ ტან-

ტო ბა შე ეძ ლოს, ირაკ ლი პა პი აშ ვილ მა კი ამით და იწყო „თეგეტა 

მო ტორ ს ში“. აქამ დე მე გო ნა, რომ, რეს პონ დენ ტის სა ხით, საქ მე 

მქონ და ადა მი ა ნე ბის იმ კა ტე გო რი ას თან, ავ ტო მო ბი ლის სიყ-
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ვა რუ ლი ად რე უ ლი ასა კი დან რომ უვი თარ დე ბათ და სა ბო ლო ოდ 

ნე ბის მი ერ „პროფილაქტიკოსზე“ უკეთ იც ნო ბენ ავ ტო მო ბი ლებს, 

მაგ რამ ირაკ ლი პა პი აშ ვი ლის შემ თხ ვე ვა ში საქ მე სხვაგ ვა რა და ა: 

„ძალიან მნიშ ვ ნე ლო ვან მო მენ ტად მი მაჩ ნია სა კუ თა რი საქ მის 

სიყ ვა რუ ლი. სულ ერ თი იყო, რა პო ზი ცი ა ზე ვი ყა ვი – ოპე რა ტო რი, 

კონ სულ ტან ტი, პრო დუქ ტ მე ნე ჯე რი, შეს ყიდ ვე ბის უფ რო სი თუ 

დი რექ ტო რი... საქ მე შე იძ ლე ბა შე ნი არ იყოს, მაგ რამ რომ იწყებ 

საქ მეს, უნ და შე იყ ვა რო. წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში ნათ ლად 

უნ და მქო ნო და ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი, რა საქ მე მიყ ვარს და იმის კენ 

მევ ლო – ეგ არ მაქვს, შე სა ბა მი სად, ყვე ლა საქ მეს, რა საც ხელს 

მოვ კი დებ – შე ვიყ ვა რებ“.

დიქ ტო ფონ ზე და ვი ხე დე, უკ ვე სა ათ - ნა ხე ვა რი ა, რაც ვსა-

უბ რობთ. ვი სა უბ რეთ ყვე ლა ფერ ზე, რაც აინ ტე რე სებს: კი ნო ზე, 

ლი ტე რა ტუ რა ზე, სპორ ტულ ბა ი კებ ზე... სე რი ა ლებ ზეც კი: (გაიხსენა 

„კალიფორნიკეიშენის“ ერ თ -ერ თი სე რი ა, სა დაც დე ვიდ დუ ხოვ-

ნი, ჰე დო ნისტ მწე რალ ჰენკ მუ დის როლ ში, სა კუ თარ „პორშეზე“ 

სა უბ რობს: „არაფერში გავ ც ვ ლი ამ მან ქა ნას, რად გან მას თა ვი სი 

ხა სი ა თი და თა ვი სი სუ ნი აქვს – სექ სის სუ ნი“). და ახ ლა, რო ცა 

„პორშეზეც“ იმა ვე სუ ლის კ ვე თე ბით ალა პა რაკ და, ინ ტერ ვი უს თ-

ვის გა მო ყო ფი ლი დრო იწუ რე ბა და ბო ლო კითხ ვაც უნ და დავ ს ვა. 

ვა ღი ა რებ, ჩარლზ ბუ კოვ ს კი სად მი „პორშეს“ დი რექ ტო-

რის სიყ ვა რუ ლი ჩემ თ ვის აბ სო ლუ ტუ რი მო უ ლოდ ნე ლო ბა იყო, 

მაგ რამ უფ რო დი დი სი ურ პ რი ზი წინ მე ლო და. ტრა დი ცი ულ 

უკა ნას კ ნელ კითხ ვა ზე, თუ რა თვი სე ბებს გა მოჰ ყოფ და, რაც კა-

რი ე რულ წინ ს ვ ლა ში და ეხ მა რა, ასე თი პა სუ ხი Forbes Georgia-ში 

ჩე მი თით ქ მის ოთხ წ ლი ა ნი მუ შა ო ბის მან ძილ ზე არ მსმე ნი ა. 

სა ერ თოდ, რო ცა ამ კითხ ვას ვსვამ, რეს პონ დენ ტე ბი ძი რი თა-

დად მი ზან და სა ხუ ლო ბას, ამ ბი ცი უ რო ბას, კრი ზის მე ნეჯ მენ ტ სა 

და კორ პო რა ცი ულ კონ ტექ ს ტ ში სხვა პო ზი ტი ურ თვი სე ბებ ზე 

აკე თე ბენ აქ ცენტს. ირაკ ლი პა პი აშ ვი ლი კი უც ნა უ რად და დუმ და. 

დუ მილ მა რამ დე ნი მე წამს გას ტა ნა. 

– თვით დის ციპ ლი ნა? – „წავეშველე“ მე უხერ ხუ ლი სი ჩუ მის 

და სარ ღ ვე ვად. 

– აუ, ინ ტერ ვი უ ში რა ცუ დად გა მოჩ ნ დე ბა, – ჩა ი ცი ნა მან, – პი-

რი ქით – სი ზარ მა ცემ.

მე მახ სენ დე ბა, რა გვითხ რეს პირ ველ კურ სელ მა თე მა ტი-

კო სებს: „მათემატიკა ზარ მა ცებ მა მო ი გო ნეს, რად გან მა თე მა-

ტი კო სე ბი ყო ველ თ ვის ყვე ლა ზე სწრაფ, იოლ და ეფექ ტურ გზას 

პო უ ლო ბენ ამო ცა ნის გა და საჭ რე ლად“. 

ირაკ ლი პა პი აშ ვი ლი ასე თი ა. 
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მეწარმეები

ინტერნეტვაჭრობა

ვუაიერისტული კაპიტალი
რატომ დავასაჩუქროთ ხალხი მხოლოდ რაიმეს შეძენის გამო? სირიაკ რედინგის 
ულტრაბგერაზე მომუშავე აპლიკაცია მილიონებს იმით აკეთებს, რომ ხალხს აქეზებს, 
უბრალოდ დაათვალიერონ. 
ავტორი: ჰოლი სლეიდი

ნ
ი უ -ი ორ კის 34-ე ქუ ჩა ზე მდე ბა რე Macy-ს 

წამ ყ ვა ნი მა ღა ზი ის პირ ველ სარ თულ ზე, 

მო დერ ნი ზე ბუ ლი დახ ლე ბის თავ ზე, სენ-

სო რუ ლი გა დატ ვირ თ ვა მიმ დი ნა რე ობს. 

ცნო ბი ლი პი როვ ნე ბე ბის მი ერ რეკ ლა მი რე ბუ ლი 

არო მა ტე ბის ღრუბ ლებს იქით, გი გან ტუ რი ტე ლე-

ვი ზო რე ბი MAC-ის პო დი უ მე ბის შო უ ებს აჩ ვე ნე ბენ. 

ალ ბათ ასამ დე გამ ყიდ ვე ლი მყიდ ვე ლე ბი სა და ტუ-

რის ტე ბის ნა კადს გარს ერ ტყ მის და ჯე რო ვა ნი ყუ-

რადღე ბით მხედ ვე ლო ბი თი კონ ტაქ ტის დამ ყა რე-

ბას ცდი ლობს. Shopkick-ს ამ არე უ ლო ბა ში შე უძ ლია 

გზა გა გიკ ვ ალოთ და თქვე ნი და ჟი ნე ბუ ლო ბის თ ვის 

და გა ჯილ დო ოთ. ის, მა ღა ზი ა ში შეს ვ ლის თა ნა ვე, 

აპ ლი კა ცი ის გახ ს ნას შე გახ სე ნებთ, რო მე ლიც იმ 

ყვე ლა ზე პო პუ ლა რულ პრო დუქ ტებს გიჩ ვე ნებთ, 

რო მელ თა შე ძე ნაც Macy-ში შე გიძ ლი ათ და ამა ვე 

დროს, 50-დან 200-მდე kick-ით გა სა ჩუქ რებთ. ზო-

გი ერთ მა ღა ზი ა ში თქვენ 500-ით მე ტი შე გიძ ლი ათ 

მი ი ღოთ სპონ სი რე ბუ ლი სა ქონ ლის სკა ნი რე ბის თ-

ვის და 1000-ით მე ტი, თუ საკ რე დი ტო ან სა დე ბე ტო 

ბა რა თე ბი დან $75-ზე მეტს და ხარ ჯავთ. თქვენ ეს 

kick-ები შე გიძ ლი ათ გა ა ნაღ დოთ Macy-ში სა ჩუქ-

რის, ან რა ი მე სხვა სა ხით, Starbucks-ის ბა რა თი დან 

(1250 kick-ი) აიპა დამ დე (125 000 kick-ი).

ეს იმ უხი ლა ვი აპ ლი კა ცი ე ბის სა უ კუ ნეა, 

„რომლებიც უბ რა ლოდ გვატყო ბი ნე ბენ, რო დე საც 

რა ი მე ხდე ბა“, – რო გორც ამას წი ნათ სა ბაზ რო 

ტენ დენ ცი ე ბის სპე ცი ა ლის ტ მა და ვენ ჩუ რულ მა ინ-

სმარტფონების გამოყენება 
პოტენციური მყიდველების 
ნამდვილ მყიდველებად 
გადასაქცევად: Shopkick-
ის თანადამაარსებელი და 
მთავარი აღმასრულებელი 
დირექტორი, სირიაკ 
რედინგი.
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ვეს ტორ მა, მე რი მი კერ მა თქვა. 41 წლის სი რი აკ რე-

დინ გ მა მყიდ ვე ლე ბის ყუ რადღე ბის მიპყ რო ბა 2010 

წელს და იწყო. Shopkick-ის თა ნა და მა არ სე ბელ მა 

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

გერ მა ნელ მა ექ ს პატ რი ან ტ მა ეს ულ ტ რაბ გე რის, 

მა ღალ სიხ ში რი ა ნი სიგ ნა ლის მეშ ვე ო ბით გა ა კე თა, 

რო მე ლიც აპ ლი კა ცი ას უკავ შირ დე ბა და ად გენს, 

თუ რო დის იმ ყო ფე ბი ან მყიდ ვე ლე ბი მა ღა ზი ის 

შიგ ნით და მათ kick-ებს სთა ვა ზობს. „მე გარ კ ვე ულ-

წი ლად ფა სე უ ლო ბა თა გა და ფა სე ბა მო ვახ დი ნე“, 

– ამ ბობს რე დინ გი, რო მელ საც აინ ტე რე სებ და, თუ 

„რა არის მო ბი ლუ რი და ფი ზი კუ რი სამ ყა რო ე ბის 

გა დაკ ვე თა. პა სუ ხი მარ ტი ვი იყო: ამას ეწო დე ბა 

შო პინ გი“.

 Shopkick-მა 7,5 მი ლი ო ნი მომ ხ მა რე ბე ლი მო აგ-

რო ვა. ყო ველ თ ვის, რო დე საც ისი ნი აპ ლი კა ცი ას 

იყე ნე ბენ 150-დან ერ თ -ერთ ბრენ დ თან და 15 სა ცა-

ლო მო ვაჭ რე პარ ტ ნი ორ თან – American Eagle-ისა 

და Sports Authority-ს ჩათ ვ ლით – Shopkick-ი 

გა სამ რ ჯე ლოს იღებს. გა სულ წელს მის მა მთლი-

ან მა მო გე ბამ, სა ვა რა უ დოდ, $26,3-მი ლი ო ნი ა ნი 

შე მო სავ ლის 45% შე ად გი ნა; გა ყიდ ვე ბი ყო ველ 

წელს ორ მაგ დე ბო და. რე დინ გი ამ ბობს, რომ ის 

2012 წლი დან რენ ტა ბე ლუ რი ა. და ფი ნან სე ბის 

ორ რა უნ დ ში – ერ თი Kleiner Perkins-ის, მე ო რე კი 

Greylock Partners-ის მი ერ ჩა ტარ და – Shopkick-მა, 

სა ერ თო ჯამ ში, $20 მი ლი ო ნი მი ი ღო. 2010 წელს 

ჩა ტა რე ბულ მა ბო ლო რა უნ დ მა კომ პა ნი ას $75 მი-

ლი ო ნი სა ვა რა უ დო შე ფა სე ბა მი ა ნი ჭა. მას შემ დეგ 

ის, შე საძ ლო ა, სამ ჯერ გა ი ზარ და. 

სფე როს პი ო ნერს, ბუ ნებ რი ვი ა, უპი რა ტე სო ბა 

აქვს, მაგ რამ რე დინ გის თ ვის ად გი ლის შე ნარ ჩუ-

ნე ბა რთუ ლი ა. ის ახალ კონ კუ რენ ტებს თა ვი დან 

იცი ლებს – გან სა კუთ რე ბით მას შემ დეგ, რაც გა სულ 

წელს Apple-მა iBeacon-ი წარ მო ად გი ნა – ბლუ თუ სის 

სიგ ნა ლი, რო მე ლიც ახ ლომ დე ბა რე ტე ლე ფო ნებ ზე 

ისე თი შეტყო ბი ნე ბე ბის გაგ ზავ ნის სა შუ ა ლე ბას 

იძ ლე ვა, რო გო რი ცაა ფლეშ - სე ი ლე ბი და ფას დაკ-

ლე ბე ბი. Shopkick-ი ბლუ თუ სის ვერ სი ა ზე მუ შა ობ-

და, მაგ რამ გა დაწყ ვი ტა iBeacon-ი თა ვის სა კუ თარ 

ტექ ნო ლო გი ა ში ჩა ე შე ნე ბი ნა და ShopBeacon-ი 

შექ მ ნა. შე დე გი: მი ღე ბუ ლია ხელ საწყო, რო მე ლიც 

მა უწყე ბელ შეტყო ბი ნე ბებ ზე თან ხ მო ბა მი ცე მულ და 

უშუ ა ლოდ მა ღა ზი ა ში (ავტოსადგომის ან სა ვაჭ რო 

კომ პ ლექ სის რო მე ლი მე სხვა ად გი ლის მა გივ რად) 

მყოფ მყიდ ვე ლებს უგ ზავ ნის სიგ ნალს და ეუბ ნე-

ბა, რომ გახ ს ნან აპ ლი კა ცი ა, რა თა მიზ ნობ რი ვი 

შეტყო ბი ნე ბე ბი მი ი ღონ. სამ თვე ში რე დინ გ მა 

ShopBeacon-ი გა მო ცა და Macy-ში, „შავი პა რას კე-

ვის“ წინ. სა ცა ლო ვაჭ რო ბის ქსელს ის მო ე წო ნა, 

რად გან, რო გორც კი მა ღა ზი ა ში აღ მოჩ ნ დე ბით, 

მი სი დახ მა რე ბით თქვენ, სა ვა რა უ დოდ, რა ი მეს 

იყი დით. „კონვერსიის კო ე ფი ცი ენ ტე ბი ძა ლი ან 

მა ღა ლი ა, – ამ ბობს რე დინ გი, – სადღაც 20%-დან 

95%-მდე. „ეს არის ონ ლა ინ - შო პინ გის სა პი რის პი-

რო, სა დაც კონ ვერ სი ის კო ე ფი ცი ენ ტე ბი სა ში ნე-

ლი ა“, – შე საძ ლოა 3%. 

Shopkick-ი უფ რო ძლი ე რი აღ მოჩ ნ და გე ო ლო-

კა ცი უ რი მო ბი ლუ რი შო პინ გის შე საძ ლებ ლო ბის 

ათ ვი სე ბა ში, რომ ლის და ნერ გ ვა საც Google-ის ან 

eBay-ს ტექ ნი კუ რი ჯგუ ფე ბი აპი რე ბენ. ახ ლა, რო დე-

საც iBeacon-ები სწრა ფად ვრცელ დე ბა, Wal-Mart-ი, 

Virgin Atlantic-ი და Duane Reade-ი – ყვე ლა თა ვი სი 

სა კუ თა რი აპ ლი კა ცი ე ბის გა და ხედ ვას ახ დენს. 

მა თი მო გე ბა აუცი ლებ ლად Shopkick-ის წა გე ბა 

არ არის: იმის გა მო, რომ ის ბრენ დ - ს პე ცი ფი კუ რი 

არა ა, მას შე უძ ლია და ა მა ტოს სა ცა ლო მო ვაჭ რე ე ბი 

და მყიდ ვე ლებს თა ვი დან ააცი ლოს შემ დე გი დის-

კომ ფორ ტი – ყო ვე ლი მა ღა ზი ის თ ვის სხვა დას ხ ვა 

აპ ლი კა ცი ის გად მოტ ვირ თ ვა. ბო ლოს, რო დე საც 

Nielsen-მა Shopkick-ი შე ა მოწ მა (2014 წ.), ის, აპ ლი-

კა ცი ის გა მო ყე ნე ბის მი ხედ ვით, მე-2 ად გილ ზე იყო 

(1 სა ა თი და 18 წუ თი თვე ში) ნე ბის მი ერ შო პინ გის 

აპ ლი კა ცი ას თან შე და რე ბით. 

გერ მა ნი ის ქა ლაქ ფრან კ ფურ ტის გა რე უ ბან ში 

გაზ რ დი ლი რე დინ გი ბავ შ ვო ბა ში კომ პი უ ტე რე ბით 

თა მა შობ და. მან ხა რის ხი სა ინ ჟინ რო საქ მი ა ნო ბა-

სა და ბიზ ნე სის ად მი ნის ტ რი რე ბა ში მი ი ღო, სა ნამ 

მე ნეჯ მენ ტის შე სას წავ ლად ტო კი ო ში გა ემ გ ზავ-

რე ბო და. იქ, რა ღაც და მა ინ ტ რი გე ბე ლი შე ამ ჩ ნია 

ხალ ხ სა და მათ მან ქა ნებ თან და კავ ში რე ბით. „მათ 

სა კუ თა რი მან ქა ნე ბის სა ხუ რა ვებ ზე ძა ლი ან დი დი 

ან ტე ნე ბი ჰქონ დათ. ვი ფიქ რე, ‘ღმერთო ჩე მო, რა 

არის ეს?’ აღ მოჩ ნ და, რომ მათ მან ქა ნებ ში მო ბი-

ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბი ჰქონ დათ. და მე ვი ფიქ რე, რომ 

ხალ ხი სწო რედ ასე იცხოვ რებს და ერ თ მა ნეთს 

და უ კავ შირ დე ბა. მე ვი ფიქ რე, ‘ეს ყვე ლა ფერს შეც ვ-

ლის’“. რო დე საც გერ მა ნი ა ში დაბ რუნ და, მან მო ბი-

ლუ რი რეკ ლა მის დამ წყე ბი კომ პა ნი ის, 12snap-ის,  

თა ნა და ა არ სე ბა ში მი ი ღო მო ნა წი ლე ო ბა. 

რე დინგს სი ლი კო ნის ველ ზე გამ გ ზავ რე ბა და 

რა ი მე საქ მის დაწყე ბა ძა ლი ან უნ დო და, მაგ რამ 

გრინ - ქარ დი არ ჰქონ და. „კონტაქტების დამ ყა რე ბა 

გი ჟუ რი ტემ პით მი წევ და – ალ ბათ ეს იყო ყვე ლა ზე 

რთუ ლი გა ყიდ ვა, რაც კი ოდეს მე გან ვა ხორ ცი ე-

ლე“, – იხ სე ნებს ის. ბო ლოს, CBS-ის ლოს -ან ჯე ლე სის 

ფი ლი ალ მა მის სპონ სი რე ბა ზე თან ხ მო ბა გა ნაცხა-

და. რე დინ გ მა მო ბი ლუ რი გან ყო ფი ლე ბა გახ ს ნა 

ტენდენციები

რაზე საუბრობს Forbes.com-ის 60 
მილიონი მომხმარებელი? ამის უკეთ 
გასარკვევად თვალი გადაავლეთ ქვემოთ 
მოცემულ ტექსტს ან აკრიფეთ შემდეგი 
მისამართი: Forbes.com/entrepreneurs

იდეა
ლოიალურობა = დაბალი 
ხელფასი 
თა ნამ შ რომ ლე ბი, რომ ლე ბიც ერ თ სა 

და იმა ვე ფირ მა ში ორ წელ ზე მე ტი 

დრო ის გან მავ ლო ბა ში რჩე ბი ან, მთე-

ლი ცხოვ რე ბის მან ძილ ზე, მი ნი მუმ, 

50%-ით ნაკ ლებს შო უ ლო ბენ, ვიდ რე 

ის ადამიანები, რომ ლე ბიც სა მუ შაო 

ად გილს რე გუ ლა რუ ლად იც ვ ლი ან. 

პერ სო ნა ლის შერ ჩე ვის სპე ცი ა ლის-

ტე ბი, მაქ სი მა ლუ რი ანაზღა უ რე ბის 

მი სა ღე ბად, ყო ველ სამ -ოთხ წე ლი-

წად ში ახა ლი სამ სა ხუ რის მო ძებ ნას 

გვირ ჩე ვენ. 

პიროვნება 
ალექსანდრა დევისი
მას, სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბე-

ბი დან მე წარ მე ო ბამ დე, არაჩ ვე უ ლებ-

რი ვი გზა ჰქონ და გავ ლი ლი, რო დე საც 

2010 წელს COBRA SOCIETy გახ ს ნა. 

მა რო კო ე ლი ხე ლოს ნე ბის მი ერ შექ მ-

ნი ლი ფუ ფუ ნე ბის საგ ნე ბის გა ყიდ ვის 

პრო ცეს ში მან დაპ რო ექ ტე ბა, მო ძი ე ბა, 

იმ პორ ტი რე ბა, დის ტ რი ბუ ცია და გა-

ყიდ ვა თა ვა დაც შე ის წავ ლა. 

კომპანია 
EMOTIENT
რე ა ლუ რად რო გო რი და მო კი დე ბუ ლე-

ბა გაქვთ პრო დუქ ტის მი მართ? სა მი 

კა ლი ფორ ნი ე ლი მეც ნი ე რე ბა თა დოქ-

ტო რის მი ერ და არ სე ბუ ლი Emotient-ი 

ემ ყა რე ბა სა ხის გა მო მეტყ ვე ლე ბის 

ამომ ც ნობ პროგ რა მულ უზ რუნ ველ ყო-

ფას მომ ხ მა რე ბელ თა გან წყო ბის და-

სად გე ნად, რო დე საც ისი ნი მა ღა ზი ებ ში 

შე დი ან და იქი დან გა მო დი ან.
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და თა ვად ვე მარ თავ და მას. ის კონ ფე რენ ცი ებ ზე 

ხში რად და დი ო და. მა ლე Kleiner-ის პარ ტ ნი ორს, მეტ 

მერ ფის შეხ ვ და. მი სი ცოდ ნა ყო ველ თ ვის დიდ შთა-

ბეჭ დი ლე ბას ახ დენ და ჩემ ზე, რად გან იმ მო მენ ტ ში, 

მო ბი ლუ რი კავ ში რის სფე რო ში, თით ქ მის არა ვის 

რე ა ლუ რად არ უმუ შა ვი ა“, – იხ სე ნებს მერ ფი, რო-

მელ მაც მოგ ვი ა ნე ბით, რე დინ გი მო იწ ვი ა, რა თა ის 

Kleiner-ის ფირ მა ში მო მუ შა ვე მე წარ მე გამ ხ და რი ყო. 

„ფირ მას გამ ყინ ვა რე ბის პე რი ო დის პირ ველ 

დღეს შე ვუ ერ თ დი, – იხ სე ნებს რე დინ გი, – 2008 

წლის 15 სექ ტემ ბერს, იმა ვე დღეს, რო დე საც Lehman 

Brothers-მა კრა ხი გა ნი ცა და. „ყოველდღე, რო ცა 

სამ სა ხურ ში მოვ დი ო დი, ვფიქ რობ დი, რის თ ვის 

ვჭირ დე ბი მათ აქ? მა ინც არა ვის არაფ რის ინ ვეს-

ტი რე ბა არ უნ და!“ მაგ რამ სარ დაფ ში, Kleiner-ის 

მა გი დას თან, აპ ლი კა ცია ჩა მო ყა ლიბ და. თა ვი დან 

მან გა ფილ ტ რა 5000 ბიზ ნეს გეგ მა, რომ ლე ბიც 

ფირ მას $200-მილიონიანი iFund-ისთვის ჰქონ და 

მი ღე ბუ ლი. მაგრამ რო დე საც ვე რა ფე რი შე სა ფე რი-

სი ვერ ნა ხა, საკუთარი გეგმის განხორციელებას 

შეუდგა. „მე ხში რად ვა კე თებ დი შო პინგს, ხალხს 

ვაკ ვირ დე ბო დი, სხვა დას ხ ვა ად გი ლას დავ დი ო დი 

და მა შინ დელ ჩემს სა ცო ლეს თან, ახ ლა კი ცოლ თან 

ერ თად დროს ვა ტა რებ დი“, – ამ ბობს რე დინ გი, რო-

მე ლიც მსუ ბუ ქი ტევ ტო ნუ რი აქ ცენ ტით ლა პა რა კობს. 

იმ დროს ეს იდეა სრუ ლი ად უცხო იყო. „ზოგიერთ 

შო პინ გ სერ ვის საც კი, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, 

Groupon-ი, მო ბი ლუ რი აპ ლი კა ცია ჯერ არ ჰქონ და 

გაშ ვე ბუ ლი, – ამ ბობს მერ ფი. – არა ვინ არ ფიქ რობ და 

იმა ზე, თუ რო გორ უნ და შექ მ ნა რა ი მე, რაც ონ ლა ინ 

და ოფ ლა ინ სამ ყა როს აკავ ში რებს“. 

სა ნამ ეკო ნო მი კა დაღ მავ ლო ბას გა ნიც დი და, 

რე დინ გის თ ვის ყვე ლა ზე დი დი სირ თუ ლე სა ცა-

ლო მო ვაჭ რე ე ბის პარ ტ ნი ო რე ბად მო ზიდ ვა იყო. 

Kleiner-ს მო ე წო ნა იდე ა, მაგ რამ არ იყო დარ წ მუ ნე-

ბუ ლი, რომ ის და ი ნერ გე ბო და. „პირველი რე აქ ცია 

Best Buy-გან იყო, – ‘დიახ, ეს სა ინ ტე რე სო ა, მაგ რამ 

ამას ერ თი წე ლი ან 18 თვე დას ჭირ დე ბა, – იხ სე ნებს 

მერ ფი. – სი რი აკ მა ეს ექვს თვე ში მო ა ხერ ხა“. მა ინც 

ორ მო ცი შეხ ვედ რა გახ და სა ჭი რო, სა ნამ Best Buy-მ 

ხელ შეკ რუ ლე ბას ხე ლი მო ა წე რა. 

„Target-მა სი რი აკს სამ ჯერ თუ ოთხ ჯერ უარი 

უთხ რა. Target-ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნის მიზ ნით, 

სი რი ა კი, ორ გა ნი ზა ცი ის სხვა დას ხ ვა დო ნე ზე, ბრენ-

დებ თან მუ შა ო ბას აგ რ ძე ლებ და, კვლავ ცდი ლობ და 

მათ გან თან ხ მო ბა მი ე ღო. ეკო ნო მი კუ რი ღი რე ბუ-

ლე ბის სხვა დას ხ ვა სქე მა საც სთა ვა ზობ და, – ამ ბობს 

მერ ფი. – იმის თ ვის, რომ სა ცა ლო მო ვაჭ რეს თან 

კონ ტ რაქ ტი მო გე გო, ათი სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფი უნ და 

და გერ წ მუ ნე ბი ნა. სი რი აკს ამის თ ვის საკ მა რი სი სი-

ჯი უ ტე, მოთ მი ნე ბა და კრე ა ტი უ ლო ბა ჰქონ და“. 

კი დევ ერ თი დი დი პრობ ლე მა სა ცა ლო მო ვაჭ-

რე ე ბის თ ვის იყო ის იდე ა, რომ მომ ხ მა რებ ლე ბი 

მათ მა ღა ზი ებ ში შე დი ოდ ნენ, მაგ რამ სა სა ჩუქ რე ბა-

რა თე ბის არ ჩე ვა და მი ღე ბა კონ კუ რენ ტე ბის გა ნაც 

შე ეძ ლოთ. ის ფაქ ტი კი, რომ ShopBeacon-ს შე ეძ ლო 

ზუს ტად გა ნე საზღ ვ რა მყიდ ვე ლის ად გილ მ დე ბა რე-

ო ბა, სა ცა ლო მო ვაჭ რე ებს მო ე წო ნათ. რო გორც კი 

მყიდ ვე ლი მა ღა ზი ა ში შე ვა, ShopBeacon-ს შე უძ ლია 

გა უგ ზავ ნოს შეტყო ბი ნე ბა, რომ კა ბა, რო მე ლიც 

სახ ლ ში აპ ლი კა ცი ის დათ ვა ლი ე რე ბი სას მას მო ე-

წო ნა, გა სა ყი და დაა გა მო ტა ნი ლი, იმავ დ რო უ ლად ვე 

შე უძ ლია შეს თა ვა ზოს აქ ცია ფლოს ტებ ზე, რო დე საც 

ის ფეხ საც მ ლის რიგს ჩა უვ ლის. 

რე დინ გი ამ ბობს, რომ აპ ლი კა ცი ას, სულ ცო ტა, 

წე ლი წად ში ერ თხელ კა პი ტა ლურ შე მოწ მე ბას უტა-

რებს. „ჩვენ მო ნა ცე მე ბი დან ძა ლი ან ბევრს ვი გებთ 

იმის შე სა ხებ, თუ რა უნ დათ, ან რა არ უნ დათ მომ ხ-

მა რებ ლებს, შემ დეგ ჩვენს ცოდ ნას ახალ პრო დუქ-

ტად ვაქ ცევთ“. მა გა ლი თი: ეგ რეთ წო დე ბუ ლი დი-

ვა ნის რე ჟი მი, რო მე ლიც მყიდ ვე ლებს სა შუ ა ლე ბას 

აძ ლევს, აპ ლი კა ცია მა ღა ზი ე ბის ფარ გ ლებს გა რეთ 

გა მო ი ყე ნონ. 

ერ თი პრობ ლე მა, რო მე ლიც მან ვერ გა დაჭ რა, 

არის იმის უზ რუნ ველ ყო ფა, რომ აქ ტი ვი ზე ბუ ლი 

აპ ლი კა ცია მუდ მივ, შე მა წუ ხე ბელ უხერ ხუ ლო ბად არ 

იქ ცეს (მინიშნება: გა მორ თეთ ბლუ თუ სი). 

ლი დე რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის მიზ ნით, რე დინ გი 

შო პინ გის ან თ რო პო ლო გი ას მუდ მი ვად შე ის წავ-

ლის. მო მა ვალ ში, მი სი აზ რით, ის სასიამოვნო 

გასეირნებას უფ რო და ემ ს გავ სე ბა, ვიდ რე აუცი ლე-

ბე ლი საგ ნის სა ყიდ ლად რიგ ში დგო მას. „ეს პა ტა რა 

დას ვე ნე ბის მსგავ სი აქ ცია გახ დე ბა“, 

– ამ ბობს ის. ზო გი ერ თ მა ამას შე იძ ლე ბა 

სა ცა ლო ვაჭ რო ბის თე რა პია უწო დოს. 

რე დინ გ მა კი LeisureKick-ი უწო და. 

მეწარმეები ინტერნეტვაჭრობა

შემაჯამებელი აზრი

 „თუ თქვენ ცდილობთ დაარწმუნოთ ხალხი, რომ რაიმე გააკეთონ, ან რაიმე შეიძინონ, ჩემი აზრით, 

თქვენ მათი ენა უნდა გამოიყენოთ“.  – დევიდ ოგილვი



დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: ტელ.: +995 (32) 223 77 07

გამოიწერეთ ყოველთვიური ჟურნალი

ყველაზე გავლენიანი
ქართული ბიზნესგამოცემა

ჟურნალის ბეჭდური და ელექტრონული ვერსიების პლასტიკური 
ბარათით გამოწერა უკვე შესაძლებელია ჩვენი განახლებული 

ვებგვერდიდან:

www.forbes.ge/subscribe
ბეჭდური ვერსია: 

6 თვე - 36 ლარი, 12 თვე - 72 ლარი

ელექტრონული ვერსია: 
3 თვე - 11 ლარი, 6 თვე - 21 ლარი, 12 თვე - 42 ლარი

ჟურნალის გამოწერა ასევე შეგიძლიათ TBC ბანკის 
ნებისმიერ ფილიალში: ს.ს. Media Partners. 

ბანკის კოდი: TBCBGE 22.
ანგარიშის ნომერი: GE09TB722 563 608 01 00001

ს.კ. 404408690.
ან

ან TBC Pay Box-დან 
(სერვისი: სხვადასხვა - პრესა - ფორბსი)
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მეწარმეები

დიზაინი

კონცეპტუალისტი 
დიზაინერი 
„იყიდეთ ჩემი დღეები, ჩემი კვირები და თქვენ 
მიიღებთ მომენტებს, რომლებიც არავის 
დაავიწყდება“, – ამბობს 3i-ს, Mothercare-ის, Ministry 
of Sound-ის, Citibank and Citigroup-ის, Sony Ericsson-
ის, ლონდონის 2012 წლის ოლიმპიური თამაშების, 
Mercedes-Benz-ის, USA Today-ს, Windows-ის, Skype-
ის დიზაინერი. 

ავტორი: ნინო ნადიბაიძე; ფოტო: ირაკლი ბლუიშვილი

ი
ვ ლის ში სა ქარ თ ვე ლოს მსოფ ლი ოს 

ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი გრა ფი კოს 

- დი ზა ი ნე რი, მა იკლ ვულ ფი ეწ ვი ა, ის აქ 

სა ქარ თ ვე ლოს ბან კის უნი ვერ სი ტე ტის 

მოწ ვე ვით ჩა მო ვი და. ვულ ფ მა ლექ ცია უნი ვერ-

სი ტე ტის მო მა ვალ მა გის ტ რან ტებს ჩა უ ტა რა. 

ლექ ცი ის თე მა ბრენ დის იდენ ტო ბა იყო. რა გა-

ნა პი რო ბებს წარ მა ტე ბუ ლი ბრენ დე ბის სი ცოცხ-

ლი სუ ნა რი ა ნო ბას და რო გორ იქ მ ნე ბა ემო ცი უ რი 

კავ ში რი კომ პა ნი ა სა და მომ ხ მა რე ბელს შო რის 

– სწო რედ ამ თე მებ ზე მე სა უბ რა მეც. პირ ვე ლი შეხ-

ვედ რი სას მან ჩემ ზე საკ მა ოდ უბ რა ლო ადა მი ა ნის 

შთა ბეჭ დი ლე ბა მო ახ დი ნა: ის სა უბ რობს მშვი დად 

და დინ ჯად, უყ ვარს ხუმ რო ბა და სა ერ თო ჯამ ში, 

ასა კის მი უ ხე და ვად, თა ნა მედ რო ვე და აქ ტი უ რია 

და ეს ალ ბათ არც არის გა საკ ვი რი, მა იკლ ვულ ფი 

დი ზა ი ნის, ბრენ დინ გი სა და მარ კე ტინ გის სფე-

რო ში ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ძვი რად ღი რე ბუ ლი და 

აღი ა რე ბუ ლი პერ სო ნა ა. მი სი კლი ენ ტე ბი არი ან: 

3i, Mothercare-ი, Ministry of Sound-ი, Citibank-ი და 

Citigroup-ი, Sony Ericsson-ი, ლონ დო ნის 2012 წლის 

ოლიმ პი უ რი თა მა შე ბი, Mercedes-Benz-ი, USA To-

day , Windows-ი , Skype-ი და ა.შ. ინ ტერ ვი უს დროს 

ვულ ფ მა ბევ რი ისა უბ რა სპე ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბის 

ადა მი ა ნე ბის პრობ ლე მებ ზე ყო ველ დღი ურ ცხოვ-

რე ბა ში და დი ზა ი ნის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე ინ კ ლუ ზი ა ში, 

სი ღა რი ბე სა და ბიზ ნე სის როლ ზე მის დაძ ლე ვა ში, 

ის ემ ხ რო ბა მა რი ხუ ა ნის დეკ რი მი ნა ლი ზა ცი ას და 

ამ ქ ვეყ ნად ალ ბათ დე ტა ლებ ზე ყვე ლა ზე მე ტად 

დაკ ვირ ვე ბუ ლი ადა მი ა ნი ა.

„ჩემს ცხოვ რე ბა ში ორი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი მო მენ ტი მახ სოვს, ამ ფაქ ტებ მა ბევ რი რამ 

გა დაწყ ვი ტეს ჩემს ცხოვ რე ბა ში. და ახ ლო ე ბით 

ხუ თი წლის ვი ყა ვი, რო დე საც ჩე მი პირ ვე ლი ვე ლო-

სი პე დი მყავ და, ეს ვე ლო სი პე დი კი ამ ქ ვეყ ნად ყვე-

ლა ზე სა ო ცა რი და და უ ჯე რე ბე ლი ლურ ჯი ფე რის 

იყო. კარ გად მახ სოვს, რომ მთე ლი ჩე მი გუ ლი და 

გო ნე ბა ამ ფე რით იყო მო წამ ლუ ლიც და შთა გო ნე-

ბუ ლიც. მა შინ მივ ხ ვ დი, თუ რამ ხე ლა მნიშ ვ ნე ლო ბა 

აქვს საგ ნე ბის ფერს. დღე საც თუ მკითხავთ, რა 

აქვს უნი კა ლუ რი Volkswagen Beetle-ს, გი პა სუ ხებთ, 

რომ ის ალ ბათ ერ თ -ერ თი იმ უიშ ვი ა თეს მან ქა-

ნა თა გა ნი ა, რო მელ საც აქვს ფე რი – შთამ ბეჭ და-

ვი, და სა მახ სოვ რე ბე ლი და გა მორ ჩე უ ლი ფე რი. 

მე ო რე შემ თხ ვე ვა, რო მელ მაც ასე ვე ბევ რი რამ 

შეც ვა ლა ჩემ ში, იყო ბა ნა ნის ნახ ვა პირ ვე ლად, 

მე ო რე მსოფ ლიო ომის შემ დეგ. მახ სოვს, რომ 

ბა ნა ნის სტრუქ ტუ რამ, სუნ მა, ფერ მა მა შინ ძა ლი ან 

დი დი გავ ლე ნა იქო ნია ჩემ ზე. ახ ლაც, რო დე საც 

ვას წავ ლი, ვცდი ლობ სტუ დენ ტე ბის ყუ რადღე ბა 

გა ვა მახ ვი ლო ასეთ თე მებ ზე, თუნ დაც ფორ თო-

ხალ ზე, მის გან სა კუთ რე ბულ და თა ვი სე ბურ ფერ ზე, 

სუნ ზე, ფორ მა ზე, ფაქ ტუ რა ზე; რომ მი სი ფორ მა, 

ფაქ ტობ რი ვად, ფან ტას ტი კუ რი ა, ში და სტრუქ ტუ რა, 

ფე რე ბი, არო მა ტი, რა დი კა ლუ რად გან ს ხ ვავ დე ბა 

ყვე ლაფ რის გან. სწო რედ ეს არის ჩე მი პრო ფე სი ა, 

ერთ ფორ მა ში არ სე ბუ ლი უამ რა ვი შეგ რ ძ ნე ბა, 

აღ ქ მა თი თო ე უ ლი ნივ თი სა, რო მე ლიც აღ ძ რავს 

ერ თ მა ნე თის გან სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბულ ინ-

დი ვი დუ ა ლურ ემო ცი ებ სა და გა მოც დი ლე ბას, 

– ამ ბობს მა იკლ ვულ ფი, – დი ზა ი ნი არის იდენ ტო-

ბის კამ პა ნია და ამ ბიზ ნეს ში ყოფ ნის დროს დიდ 

ყუ რადღე ბას აქ ცევ სი კე თეს, სულ გ რ ძე ლო ბას. არ 

მინ და უხე შად გა მო მი ვი დეს, მაგ რამ ჩე მი ხან გ რ-

ძ ლი ვი პრაქ ტი კის მან ძილ ზე ძა ლი ან ცო ტა ასეთ 

ბიზ ნეს ლი დერს შევ ხ ვედ რი ვარ. დღეს დღე ო ბით, 

თუ და ვაკ ვირ დე ბით, ბიზ ნესს დო მი ნან ტი ბუ ნე ბის 

მა მა კა ცე ბი მარ თა ვენ და სა ერ თო დაც, ბიზ ნეს მა 

ძა ლი ან მავ ნებ ლუ რი და გარ ყ ვ ნი ლი სა ხე მი ი ღო, 

ვგუ ლის ხ მობ იმას, რომ დღეს, რო დე საც ბიზ ნე სი 

და მი სი ფუ ლი მსოფ ლი ოს მარ თავს, ძა ლი ან ცო ტა 

ადა მი ა ნი არის უკი დუ რე სად მდი და რი და მი ლი-

ო ნო ბით და მი ლი არ დო ბით ადა მი ა ნი – უკი დუ რე-

სად ღა ტა კი, რო მელ თა გან უმე ტე სო ბა ყო ველ დღე 
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შიმ ში ლით იღუ პე ბა. სწო რედ ეს გა ნა პი რო ბებს 

მსოფ ლი ოს პო ლა რი ზე ბას. მე ვმუ შა ობ ბიზ ნეს თან, მე 

ვეხ მა რე ბი მათ გან ვი თა რე ბას, ისი ნი ასაზ რ დო ე ბენ 

ჩემს კომ პა ნი ას, თუმ ცა ვფიქ რობ, რომ ჩვენ მა ინც 

ძა ლი ან ფრთხი ლად უნ და ვი ყოთ და მუდ მი ვად ვი-

ფიქ როთ იმა ზე, თუ რო გორ ზე მოქ მე დებს კა პი ტა ლიზ-

მი ჩვენს ყო ფა ზე.

როგორიიყოთქვენიგზაწარმატებისკენ,რა
არისმაიკლვულფისწარმატებისსაიდუმ
ლო?
იცით, ეს ძა ლი ან კარ გი კითხ ვა ა. მე მა ინც ვფიქ რობ, 

რომ ეს სა ი დუმ ლო უშიშ რო ბა ში ა. ადა მი ა ნე ბი სად მი 

ჩე მი პა ტი ვის ცე მა გა მო ი ხა ტე ბა იმა ში, რომ მე მათ 

ვაძ ლევ იმ ყვე ლა ფერ სა უ კე თე სოს, რაც შე მიძ ლია 

და რაც გა მაჩ ნი ა, მე არას დ როს მრცხვე ნია აღი ა-

რე ბა, რომ რა ღაც არ ვი ცი, ან რა ღაც არ შე მიძ ლი ა, 

თუმ ცა არც არას დ როს ვე რი დე ბი იმის თქმას, რომ 

რაღაც ძა ლი ან კარ გად ვი ცი. დი ახ, მე ძა ლი ან კარ გი 

სტრა ტე გი ვარ დი ზა ი ნის სამ ყა რო ში და მე ვი ცი, რომ 

ეს სა უ კე თე სოდ გა მომ დის. შე იძ ლე ბა სა უ კე თე სო 

მუ სი კო სი არ ვი ყო, თუმ ცა ყო ველ გ ვა რი მო რი დე ბის 

გა რე შე შე მიძ ლია ვთქვა, რომ ნამ დ ვი ლად ვარ იდე ე-

ბის სა უ კე თე სო გამ ტა რი, ეს სი მარ თ ლე ა. მე ძლი ე რი 

კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი დი ზა ი ნე რი ვარ, შეპყ რო ბი ლი ვარ 

დე ტა ლებ ზე დაკ ვირ ვე ბუ ლო ბით – დე ტა ლებ ზე, რომ-

ლე ბიც საგ ნებ სა და მოვ ლე ნებს სრუ ლი ად უნი კა ლურ 

სა ხეს აძ ლევს. მე ასე ვე ძა ლი ან ვარ და ინ ტე რე სე ბუ-

ლი და გა ტა ცე ბუ ლი ინ კ ლუ ზი უ რი დი ზა ი ნით, რად გან, 

თუნ დაც ATM ბან კო მა ტე ბი რომ ავი ღოთ, ეტ ლით მო-

სარ გებ ლე ადა მი ა ნებს უწევთ დახ მა რე ბის თ ვის მი-

მარ თონ სხვებს, რად გან ბან კო მა ტე ბის პრო ექ ტი რე-

ბი სას ძა ლი ან ცო ტა ით ვა ლის წი ნებს მათ სპე ცი ა ლურ 

სა ჭი რო ე ბებს, იმ ადა მი ა ნე ბის ინ ტე რე სებს, ვი საც 

არ ეს მის, ვინც ცუ დად ხე დავს, ვი საც გა და ად გი ლე ბა 

უჭირს და ა.შ. და თუ ჩვენ ვი ფიქ რებთ ამ ადა მი ა ნებ-

ზე, მი ვი ღებთ გა ცი ლე ბით უკე თეს, დახ ვე წილ ინ კ ლუ-

ზი ურ დი ზა ინს. კი დევ ერ თი რამ, რაც ბან კო მა ტებ თან 

და კავ ში რე ბით არ მომ წონს: რო დე საც მომ ხ მა რე-

ბელს გა მო აქვს ფუ ლი, სის ტე მა წერს ასეთ ფრა ზას 

Remove your Card, რაც საკ მა ოდ უხეშ მი მარ თ ვად 

ით ვ ლე ბა გა ერ თი ა ნე ბულ სა მე ფო ში. გა აზ რე ბუ ლი 

დი ზა ი ნის კონ ცეფ ცი ის შექ მ ნი სას, მე ვურ ჩევ დი 

ბან კებს, და ე წე რათ „ისიამოვნეთ თქვე ნი ფუ ლით“ 

(Enjoy your Money), ან არ და გა ვიწყ დეთ ბა რა-

თის აღე ბა. მე ვფიქ რობ, რომ კარ გად ვხვდე ბი, 

რას გრძნო ბენ ადა მი ა ნე ბი, სწო რედ ამა შია ჩე მი 

წარ მა ტე ბის სა ი დუმ ლო, მე არ მინ და ადა მი ანს 

ბან კო მატ თან ურ თი ერ თო ბი სას ჰქონ დეს უხერ ხუ-

ლო ბის შეგ რ ძ ნე ბა, თით ქოს ის სხვის ფულს იღებს 

ამ მოწყო ბი ლო ბი დან, ვფიქ რობ, ბან კო მა ტი სა და 

ადა მი ა ნის ურ თი ერ თო ბა გა ცი ლე ბით რბი ლი და 

უშუ ა ლო უნ და იყოს. 

ე.წ. წარ მა ტე ბის გზა ზე ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნი ა, კონ ცეპ ტუ ა ლისტს ახ სოვ დეს, რომ ადა მი ა-

ნე ბი იც ვ ლე ბი ან, იც ვ ლე ბა მა თი წარ მოდ გე ნე ბი, 

გე მოვ ნე ბა, მოთხოვ ნე ბი, აღ ქ მე ბი. ყო ველ თ-

ვის, რო დე საც საყ ვა რელ წიგნს კითხუ ლობ, მას 

სულ სხვა დას ხ ვა ნა ი რად აღიქ ვამ, რად გან შენ, 

რო გორც მკითხ ვე ლი, იც ვ ლე ბი, ახალ ემო ცი ებს 

იწ ვევს შენ ში ეს წიგ ნი და ვფიქ რობ, რომ ზუს ტად 

იმა ვე ნა ი რად აღიქ ვამს ადა მი ა ნი ნე ბის მი ერ დი-

ზა ინს – ყო ველ ჯერ ზე ახ ლე ბუ რად, ამი ტომ არის 

აუცი ლე ბე ლი გა აზ რე ბუ ლი მიდ გო მა, ჩვენ ვქმნით 

დი ზა ინს, რო მე ლიც ყო ველ ჯერ ზე უნი კა ლუ რი ა. 

ყვე ლა ფე რი შე იძ ლე ბა იყოს უკე თე სი – ეს არის 

ჩე მი საქ მი ა ნო ბი სა და მუ შა ო ბის მთა ვა რი მა მოძ-

რა ვე ბე ლი ძა ლა. მა გა ლი თის თ ვის, ბორ ბა ლი გა-

მო ი გო ნეს რვა ათა სი წლის წინ, გორ გო ლა ჭე ბი ა ნი 

ჩე მოდ ნის გა მო გო ნე ბას კი 7960 წე ლი დას ჭირ და, 

წარ მო გიდ გე ნი ათ, რამ დე ნი რამ არ არის ჯერ და-

კავ ში რე ბუ ლი ერ თ მა ნეთს? წარ მო გიდ გე ნი ათ, მო-

მა ვალ ში რამ დე ნი რამ შე იძ ლე ბა იყოს უკე თე სად?

დი ზა ი ნი არის ცნო ბის მოყ ვა რე ო ბა (ეს არის 

თვი სე ბა, რო მე ლიც მუდ მი ვად უნ და გა მო ი მუ შაო 

და გა ნა ვი თა რო), ადა მი ა ნი ყო ველ თ ვის უნ და 

სვამ დეს შე კითხ ვას – რა ტომ? რომ და ფიქ რ დეთ, 

ყვე ლა ადა მი ა ნი თა ვის მხრივ დი ზა ი ნე რი ა, ცნო-

ბის მოყ ვა რე ო ბა კი ზრდის ხა რისხს და აუმ ჯო ბე-

სებს გე მოვ ნე ბას. მნიშ ვ ნე ლო ბით მე ო რე ფაქ ტო-

რი დი ზა ინ ში გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ხედ ვა ა. ნე ბის მი ე რი 

ადა მი ა ნი ერ თ სა და იმა ვე სა განს სხვა დას ხ ვა-

ნა ი რად ხე დავს, უნი ვერ სა ლუ რი დი ზა ი ნი ყვე ლა 

ხედ ვის თ ვის მი სა ღე ბი და მას ზე მორ გე ბუ ლი უნ და 

იყოს.

მეწარმეები დიზაინი

ბიზნესმენები ითხოვენ ჩემთან შეხვედრას 
კვირაში ერთხელ, მათ სურთ გაიგონ, რას 
ვფიქრობ მათზე თვეში ერთხელ, სწორედ 
ამიტომ დაწესებული მაქვს დღიური 
ღირებულება ჩემი ფიქრებისთვის,
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თქვენსკლიენტებზემოგვიყევით,ვინიყ
ვნენპირველიდამკვეთები,როგორიიყო
მათთანმუშაობა?
პირ ვე ლი კლი ენ ტე ბი ჩე მი დი ზა ი ნე რუ ლი მოღ ვა-

წე ო ბის ძა ლი ან ად რე ულ სა ფე ხურ ზე გაჩ ნ დ ნენ. 

იმ პე რი ოდ ში სულ რამ დე ნი მე დი ზა ი ნე რუ ლი 

კომ პა ნია არ სე ბობ და და ჩე მი იყო ერ თ -ერ თი 

მათ შო რის. ჩვენ ყო ველ დღი უ რად გვი წევ და 

კომ პა ნი ე ბის თ ვის იმის მტკი ცე ბა, რომ მათ ჩვე ნი 

მომ სა ხუ რე ბა სჭირ დე ბო დათ, რომ ჩვენ შეგ ვეძ-

ლო უკეთ შეგ ვე ფუ თა მა თი საქ მი ა ნო ბა. იმ პე რი-

ოდ ში ძა ლი ან ცო ტა კომ პა ნია ხვდე ბო და, რომ 

ისი ნი ვალ დე ბუ ლე ბი იყ ვ ნენ, პრო დუქ ტი უფ რო 

სა სი ა მოვ ნო და პრაქ ტი კუ ლი გა ე ხა დათ მყიდ ვე-

ლის თ ვის. 40-იანების ბო ლოს ეს გა აც ნო ბი ე რა 

IBM-მა, General Motors-მაც, მაგ რამ ძა ლი ან ბევ რი 

კომ პა ნია ამას ვერ ხვდე ბო და და, შე სა ბა მი სად, 

ჩვენც ბევ რი საქ მე გვქონ და. იმ პე რი ოდ ში ვი ყა ვი 

დი ზა ი ნის უფ ლე ბა დამ ც ვე ლი, ერ თ გ ვა რი ად ვო-

კა ტი. მე ვარ წ მუ ნებ დი ბიზ ნეს მე ნებს, რომ ის, თუ 

რო გორ გა მო ი ყუ რე ბა პრო დუქ ტი, რა სუ ნი აქვს, რა 

შე ფუთ ვა, რა ემო ცი ებს აღ ძ რავს ის, მნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნია არა იმი ტომ, რომ გო ნივ რუ ლი და გეგ მ ვა ბევრ 

ფულს მო ი ტანს, არა მედ იმი ტომ, რომ ეს ადა მი-

ა ნებს, მყიდ ვე ლებს უფ რო ბედ ნი ერს გახ დის. აი, 

ასე და ვიწყეთ მუ შა ო ბა.

თქვენთვისყველაზესაინტერესოკლიენ
ტივინიყო?ანრამდენადრთულიაკლიენ
ტებთანურთიერთობადღეს?
ყვე ლა კლი ენ ტი სა ინ ტე რე სო ა, მაგ რამ იცით, მე 

ძა ლი ან გა მი მარ თ ლა, რომ ბიზ ნე სის წარ მო ე ბის 

აუცი ლებ ლო ბა აღარ მაქვს, მე უბ რა ლოდ ჩე მი სი ა-

მოვ ნე ბის თ ვის ვმუ შა ობ. ამი ტო მაც არ მი წევს იმის 

კე თე ბა, რი სი კე თე ბაც არ მომ წონს. არ ვმუ შა ობ 

იმ ადა მი ა ნებ თან, ვის თა ნაც მუ შა ო ბა არ მინ და. 

თუმ ცა ამ დენ წ ლი ა ნი გა მოც დი ლე ბის შე დე გად 

შე მიძ ლია ვთქვა, რომ ყვე ლა ჩემს კლი ენტს პა-

ტივს ვცემ და მათ გა ნაც ყო ველ თ ვის იმა ვეს ვი ღებ. 

შე საძ ლოა რო მე ლი მე მათ გან თან ურ თი ერ თო ბა 

და მის რუ ლე ბია კიდევაც, თუმ ცა არას დ როს და მი-

კარ გავს ისი ნი. 

რამდენადძვირიღირსთქვენი
მომსახურება?
იცით, მე ვფიქ რობ, რომ ღი რე ბუ ლე ბა ამ ყვე ლაფ-

რის ერ თა დერ თი სა ზო მი ა. მე ვყი დი ჩემ თ ვის 

ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვანს, ჩემს დროს, თუმ ცა 

ხში რად გე ნი ა ლუ რი იდე ე ბი ერთ წამ ში მო დის. 

ასე რომ, მე ვყი დი დროს. მე ვე უბ ნე ბი ჩემს კლი-

ენ ტებს, იყი დეთ ჩე მი დღე ე ბი, ჩე მი კვი რე ბი და 

თქვენ მი ი ღებთ მო მენ ტებს, რომ ლე ბიც არა ვის 

და ა ვიწყ დე ბა. თქვენ ყი დუ ლობთ მო მენ ტებს, 

ყი დუ ლობთ ჩემს გო ნე ბას, ნიჭ სა და ტა ლანტს. 

ბიზ ნეს მე ნე ბი ითხო ვენ ჩემ თან შეხ ვედ რას კვი-

რა ში ერ თხელ, მათ სურთ გა ი გონ, რას ვფიქ რობ 

მათ ზე თვე ში ერ თხელ, სწო რედ ამი ტომ და წე სე-

ბუ ლი მაქვს დღი უ რი ღი რე ბუ ლე ბა ჩე მი ფიქ რე-

ბის თ ვის, მათ იცი ან, რომ ამ სფე რო ში ერ თ - 

ერ თი ყვე ლა ზე ძვი რად ღი რე ბუ ლი ადა მი ა ნი ვარ 

და მე არ მე ში ნია ამის თქმის, რად გან, კი დევ 

ვი მე ო რებ, ძა ლი ან კარ გად ვი ცი, რა გა მომ დის 

ყვე ლა ზე უკეთ.

რასიტყვითსაქართველოზე?
ამ ქვე ყა ნას ეტყო ბა, რომ აქ რე ლი გია ძა ლი ან 

მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს სა ხელ მ წი ფო სა 

და სა ზო გა დო ე ბის ცხოვ რე ბა ში, თუმ ცა ისიც გა-

ვი გე, რომ ხში რად ტარ დე ბა აქ ცი ე ბი მა რი ხუ ა ნის 

დეკ რი მი ნა ლი ზა ცი ის მოთხოვ ნით. ვფიქ რობ, 

რომ თუ დეკ რი მი ნა ლი ზა ცია არ მოხ დე ბა, ეს 

იქ ნე ბა ძა ლი ან შორს, უკან გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი. 

ყვე ლა ქვე ყა ნას აქვს რა ღაც, რაც მას უკან ხევს, 

ამე რი კის შემ თხ ვე ვა ში ეს არის აღ მა ტე ბუ ლო ბის 

ილუ ზი უ რი გან ც და, რუ სე თის შემ თხ ვე ვა ში ეს 

არის არას რულ ფა სოვ ნე ბის კომ პ ლექ სი. სა ქარ-

თ ვე ლო ში რაც ყვე ლა ზე მე ტად მომ ხ ვ და თვალ ში, 

არის ადა მი ა ნე ბის მე გობ რუ ლი და მო კი დე ბუ-

ლე ბა. მე ვფიქ რობ, რომ აქ ცხოვ რე ბა ძა ლი ან 

მარ ტი ვი ა, თუ შე საძ ლებ ლო ბებს და ი ნა ხავთ. 

თუმ ცა მე მხო ლოდ ერ თი დღე ა, რაც აქ ვარ და 

არ გა მოვ რიცხავ, რომ ვცდე ბო დე.

რასურჩევდითქართველმარკეტოლო
გებს,დიზაინერებსადაCEOებს?
სწავ ლას. არას დ როს შეწყ ვი ტოთ სწავ ლა. იყა-

ვით მა მა ცე ბი, მაგ რამ ნუ რას დ როს იქ ნე ბით 

ბო ლომ დე დარ წ მუ ნე ბუ ლე ბი, რომ მარ თ ლე ბი 

ხართ, აიღეთ მა გა ლი თი სხვე ბის გან, მაგ რამ 

შე ი ნარ ჩუ ნეთ თქვე ნი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი, კრე ა ტი-

უ ლი მე. ნუ ეც დე ბით სხვე ბის იმი ტა ცი ას, რად გან 

სა ქარ თ ვე ლო ში არის პო ტენ ცი ა ლი, შე იქ მ ნას 

მსოფ ლიო მნიშ ვ ნე ლო ბის ბრენ დე ბი. 

და კი დევ, ბევ რი იმოგ ზა უ რეთ. 
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სტრატეგიები

ამერიკის ხელახლა გამოგონება

ენერგეტიკის მწვანე გზა
კომპანია NRG Energy ქვეყნის ნახშირბადის მიმღები 
ელექტროსადგურების უმსხვილესი ოპერატორია. გასაკვირი არ 
არის, რომ მისი აღმასრულებელი დირექტორი, დევიდ კრეინი, 
ალტერნატიული ენერგეტიკის იმპერატორად გახდომისკენ 
მიისწრაფვის.
ავტორი: კრისტოფერ ჰელმანი 

ე
ლექ ტ რო ე ნერ გი ის მწარ მო ე ბე ლი 

გი გან ტის, NRG-ის აღ მას რუ ლე ბე ლი 

დი რექ ტო რის, დე ვიდ კრე ი ნის სახ ლი 

ნი უ- ჯერ სის შტა ტის ქა ლაქ პრინ ს ტონ ში 

მდე ბა რე ობს და მის სარ დაფ ში სა რე ზერ ვო გე-

ნე რა ტო რი არის გან თავ სე ბუ ლი. მას Beacon 10  

ეწო დე ბა და ის სკუ ტე რის, Segway-ის გა მომ-

გო ნებ ლის, დინ კა მე ნის მი ერ არის შექ მ ნი ლი. 

მოწყო ბი ლო ბა ბუ ნებ რივ აირ ზე მუ შა ობს, რო-

მე ლიც მას კრე ი ნის სახ ლ ში შეყ ვა ნი ლი აირის 

მი ლით მი ე წო დე ბა.

მაქ სი მა ლურ სიმ ძ ლავ რე ზე მას ელექ ტ რო ე-

აქ ამოდის მზე: NRG-
ის აღმასრულებელი 

დირექტორი დევიდ კრეინი 
ამბობს, რომ მომავალი 

დამოკიდებულია 
აშშ-ის სახლების 

ელექტროენერგიით 
მომარაგების სუფთა 

გზების პოვნაზე.
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ნერ გი ის 10 კი ლო ვა ტი შე უძ ლია აწარ მო ოს, რაც 

და ახ ლო ე ბით სამ ჯერ უფ რო მე ტია იმ რა ო დე-

ნო ბა ზე, რო მელ საც სა შუ ა ლოდ ერ თი სახ ლი სა-

ჭი რო ებს. დღე ი სათ ვის ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი სხვა 

სა რე ზერ ვო გე ნე რა ტო რე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, 

Beacon 10 არის ე.წ. სტირ ლინ გის (ან ეკო ლო გი უ-

რად სუფ თა) ძრა ვა (პისტონები გან თავ სე ბუ ლია 

და ხუ რულ კა მე რა ში, რომ ლის მოძ რა ო ბის სიჩ ქა-

რე კა მე რის ზე და პირ თან მი წო დე ბუ ლი სით ბოს 

რა ო დე ნო ბით გა ნი საზღ ვ რე ბა). კა მენ მა ათი 

წე ლი წა დი იმუ შა ვა იმის თ ვის, რომ სტირ ლინ-

გის წუნ და უ დე ბე ლი ვერ სია შე ექ მ ნა, რო მე ლიც 

ჩვე უ ლებ რივ დი ზე ლის სა რე ზერ ვო გე ნე რა ტორ ზე 

უფ რო ეფექ ტი ა ნი ა. 

კრე ი ნის თქმით, კა მე ნის გეგ მა ა მომ დევ ნო 

18 თვის მან ძილ ზე კვან ძე ბის შექ მ ნა (კრეინის 

და ნად გა რი ლა ბო რა ტო რი ა ში შექ მ ნი ლი მე ო რე 

და ნად გა რი ა) და მოწყო ბი ლო ბის ფა სის და-

ახ ლო ე ბით $10 000-მდე შემ ცი რე ბა – ეს არის 

სა კითხი, რო მე ლიც, სა ვა რა უ დოდ, იმ სახ ლე ბის 

მე პატ რო ნე ებს და ა ინ ტე რე სებთ, რომ ლე ბიც 

ქა რიშ ხ ლე ბის: სენ დის, კატ რი ნა სა და აიკის 

მძვინ ვა რე ბის დროს, რამ დე ნი მე კვი რა უშუ ქოდ 

დარ ჩ ნენ. „ჩემი მო ლო დი ნით, ორ წე ლი წად ში, 

მა ღა ლი კლა სის სახ ლე ბის მშე ნებ ლე ბი მას და ა-

ინ ს ტა ლი რე ბენ“, – ამ ბობს კა მე ნი.

ყვე ლა ზე მე ტად კრე ი ნი აღ ტა ცე ბუ ლია იმით, 

რომ ბუ ნებ რი ვი აირი საკ მა ოდ იაფი ა, Beacon 10 

უფ რო მე ტი ა, ვიდ რე სა რე ზერ ვო გე ნე რა ტო რი და 

ის სა ხუ რავ ზე და მონ ტა ჟე ბულ მზის პა ნე ლებ თან 

ერ თად გა ნუწყ ვეტ ლივ მუ შა ობს. მი სი თქმით, 

მო მა ვა ლი მას ეკუთ ვ ნის. თუ ფა სი შე სა ბა მი სი 

იქ ნე ბა, რო გორ არ გენ დო მე ბათ, რომ თქვენს 

სახ ლ ში თქვე ნი ვე ელექ ტ რო ე ნერ გია აწარ მო ოთ 

და მომ წო დე ბელ ზე და მო კი დე ბულ ნი არ იყოთ? 

სა ხუ რავ ზე და მონ ტა ჟე ბუ ლი მზის ენერ გი ის 

პა ნე ლე ბი NRG-ის სწრა ფად ზრდა დი ბიზ ნე სი ა. 

კრე ი ნი დარ წ მუ ნე ბუ ლი ა, რომ Beacon 10-ს შე უძ-

ლია უფ რო დი დი გახ დეს. „დაფიქრდით, თუ რა 

სი სუ ლე ლეა 21-ე სა უ კუ ნე ში ვა შე ნოთ ელექ ტ-

რო სის ტე მა, რო მე ლიც 120 მი ლი ონ ხის ბოძ ზეა 

და მო კი დე ბუ ლი“, – იხუმ რა 55 წლის კრე ინ მა 

კო მუ ნა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბე ლი კომ-

პა ნი ე ბის კონ ფე რენ ცი ა ზე, რო მე ლიც ამ წლის 

და საწყის ში გა ი მარ თა.

მაგ რამ სა კითხა ვი ის არის, თუ რა ტო მაა 

კრე ი ნი ამით და ინ ტე რე სე ბუ ლი. NRG-ი ქვეყ ნის 

უმ ს ხ ვი ლე სი ავ ტო ნო მი უ რი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 

მწარ მო ე ბე ლი ა, რომ ლის წლი უ რი შე მო სა ვა ლი 

$12 მი ლი არდს შე ად გენს. ჯერ მხო ლოდ ორი 

წლის წინ მან ორ გა ნუ ლი საწ ვა ვით მო მუ შა ვე 

რამ დე ნი მე ელექ ტ რო სად გუ რი მი ი ღო, რო დე საც 

$5,5 მი ლი არ დად GenOn-ი შე ი ძი ნა. დღე ი სათ ვის 

მი სი კუთ ვ ნი ლი 105 ელექ ტ რო სად გუ რი 24 შტატ ში 

ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 46 000 მე გა ვატს აწარ მო ებს, 

რომ ლის 54% ბუ ნებ რი ვი აირი დან წარ მო იქ მ ნე-

ბა, 29% – ნახ ში რი დან და 3,5%-ზე ნაკ ლე ბი ისე თი 

ალ ტერ ნა ტი უ ლი ენერ გი ის წყა რო ე ბი დან, რო გო-

რიც არის ქა რი და მზე.

ასე ა, ნამ დ ვი ლად ასე ა, ვი ნა ი დან NRG-ი იმ-

დე ნა დაა ნახ შირ ზე და მო კი დე ბუ ლი, რომ კრე ი ნი 

ალ ტერ ნა ტი უ ლი ენერ გი ის ბიზ ნე სის სფე რო ე ბის 

გა ფარ თო ე ბას ჩქა რობს. ვი ნა ი დან აშ შ - ში ნახ-

შირ ბად ზე გა და სა ხა დი არ არის, EPA-ს (გარემოს 

დაც ვის სა ა გენ ტოს) მი ერ ნახ შირ ზე მო მუ შა ვე 

ელექ ტ რო სად გუ რე ბის თ ვის და წე სე ბუ ლი ზრდა-

დი რე გუ ლა ცი ე ბი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სფე რო ში 

არ სე ბულ ინ ვეს ტო რებს აღელ ვებს – გან სა კუთ რე-

ბით NRG-ის ინ ვეს ტო რებს. Bernstein Research-ის 

ანა ლი ტი კოს მა, ჰიუ ვინ მა, იმის მო დე ლი რე ბა 

გა ა კე თა, თუ ქვეყ ნის ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ყვე ლა 

დიდ მწარ მო ე ბელ ზე რა ზე გავ ლე ნას მო ახ დენ და 

ჰი პო თე ტუ რი გა და სა ხა დი – ნახ შირ ჟან გ ბა დის 

გა მო ნა ბოლ ქ ვის ერთ ტო ნა ზე $10-ის და წე სე ბა. 

მან გა მო იკ ვ ლი ა, რომ ყვე ლა ზე მე ტად NRG-ი 

და ზა რალ დე ბო და და თა ვი სი შე მო სავ ლის 50%-ს 

და კარ გავ და. შემ დეგ ყვე ლა ზე ცუ დი მდგო მა-

რე ო ბა, შე მო სავ ლე ბის 3%-ის და კარ გ ვით, AES 

Corp.-ს შე ექ მ ნე ბო და. რა იწ ვევ და ასეთ დიდ 

დარ ტყ მას? NRG-ი კო მუ ნა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბე-

ბის კომ პა ნია არ არის და ის ვერ მი მარ თავს 

რე გუ ლა ტორს იმის თ ვის, რომ მან ნე ბა მის ცეს 

ნახ შირ ბა დის გა და სა ხა დე ბი გა დამ ხ დე ლე ბის-

გან აინაზღა უ როს.

NRG-ის სა ბედ ნი ე როდ, ნახ შირ ბად ზე გა და-

სა ხა დი კი დევ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში არ იქ ნე ბა 

შე მო ღე ბუ ლი. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ „კრეინს ლა-

პა რა კის თ ვის ძა ლი ან ბევ რი დრო აქვს, – ამ ბობს 

კვლე ვი თი კომ პა ნია Tudor, Pickering, Holt & Co.-ს 

დი რექ ტო რი ბრენ დონ ბლო მა ნი, – და შე მო სავ-

ლის ახა ლი წყა რო ე ბის შექ მ ნა ზე და ხარ ჯუ ლი 

უამ რა ვი ფუ ლი ნახ ში რის გე ნე რა ცი ას თან არ 

ტენდენციები

რაზე საუბრობს Forbes.com-ის 60 
მილიონი მომხმარებელი? ამის უკეთ 
გასარკვევად თვალი გადაავლეთ ქვემოთ 
მოცემულ ტექსტს ან აკრიფეთ შემდეგი 
მისამართი: Forbes.com/business

პიროვნება
რიჩარდ ანდერსონი 
აქ ცი ე ბის სწრა ფი ზრდა, მყა რი მო გე ბა, 

გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი რე პუ ტა ცი ა: DELTA-ს 

აღ მას რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა ავი ა-

ბიზ ნე სის ყვე ლა კაპ რი ზი იცის, ყო ველ 

შემ თხ ვე ვა ში – დღე ი სათ ვის. 

კომპანია 
PHILLIPS 66
უკა ნას კ ნე ლი 12 თვის ყვე ლა ზე ცხე ლი 

IPO? შეზღუ დუ ლი პარ ტ ნი ო რუ ლი ორ-

გა ნი ზა ცი ა, რო მე ლიც ფლობს მილ სა-

დე ნებ სა და ლო გის ტი კის აქ ტი ვებს და 

23 ივ ლის მომ ხ და რი დე ბი უ ტის შემ დეგ 

მი სი აქ ცი ე ბის ფა სი იზ რ დე ბა. 

ორგანიზაცია 
EX-IM BANK
ბრძო ლამ ამე რი კის Export-Import 

Bank-ზე გა მო ავ ლი ნა GOP-ში არ-

სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი დი დი ბიზ ნე სის 

კონ სერ ვა ტო რებ სა, რომ ლე ბიც მას 

მარ თა ვენ, და სხვა დას ხ ვა ტი პის დამ-

ს წ რე სა ზო გა დო ე ბას შო რის, რომ ლებ-

საც მი სი შერ ყე ვა სურთ.
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არის და კავ ში რე ბუ ლი“.

იმის თ ვის, რომ NRG-ი სუფ თა მწვა ნე ელექ-

ტ რო ე ნერ გი ის მომ წო დე ბე ლი გახ დეს, კრე ი ნი 

აპი რებს სახ ლე ბის მე პატ რო ნე ებს ათო ბით 

ათა სი მზე ზე მო მუ შა ვე ელექ ტ რო სად გუ რი, 

სტირლინგის ძრა ვე ბი და სმარ ტ - ტერ მოს ტა-

ტე ბი მიჰ ყი დოს. ეს არის ბიზ ნეს გეგ მა, მსგავ-

სი ელონ მას კის SolarCity -ის სტრა ტე გი ი სა 

– ეს გახ ლავთ მზის ენერ გი ა ზე მო მუ შა ვე ში და 

ელექ ტ რო სად გუ რე ბის და მა ინ ს ტა ლი რე ბე ლი 

ქვეყ ნის უმ ს ხ ვი ლე სი კომ პა ნი ა, რო მე ლიც 

ბო ლო წლებ ში ძა ლი ან კარ გად მუ შა ობს და 

მი სი გა ყიდ ვე ბის წლი უ რი შე მო სა ვა ლი $200 

მი ლი ონს შე ად გენს, ხო ლო $6-მილიარდიანი 

სა ბაზ რო კა პი ტა ლი ზა ცია ჯერ კი დევ პრო ცეს-

ში ა). კრე ი ნი აპი რებს ზო გი რამ NRG-ში გად-

მო ი ტა ნოს (რომელსაც მხო ლოდ ორ მა გი ბაზ-

რის კა პი ტა ლი ზა ცია აქვს). „ჩვენ ვა პი რებთ 

შევ ქ მ ნათ სა შუ ა ლე ბა, რო მე ლიც SolarCity-ის 

და ა მარ ცხებს, – ამ ბობს კრე ი ნი. – ჩვე ნი უპი-

რა ტე სო ბა ის არის, რომ ჩვენ მას ში ყვე ლა 

ჯვა რე დი ნი პრო დუქ ტი გვაქვს ჩა შე ნე ბუ ლი“.

ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სა ცა ლო მიმ წო დებ-

ლის, Reliant Energy-ის წყა ლო ბით, NRG-ს  

2 მი ლი ონ ზე მე ტი მომ ხ მა რე ბე ლი ჰყავს. კრე-

ი ნი იმე დოვ ნებს, რომ მწვა ნე ენერ გო სის ტე-

მა ზე გა დას ვ ლა მათ შე ნარ ჩუ ნე ბას ხელს შე-

უწყობს“. ამ მომ ხ მა რებ ლე ბის ლო ი ა ლუ რო ბა 

ჩვენ მი მართ თით ქ მის ნულს უდ რის, – ამ ბობს 

კრე ი ნი. – ჩვე ნი გა სავ ლის წლი უ რი დო ნე  

30%-ს შე ად გენს. ზო გი ადა მი ა ნი, ელექ ტ რო-

ე ნერ გი ის მიმ წო დე ბელს კი ლო ვატ / სა ათ ში 

ერ თი მე ა თე დი ცენ ტის გა მო გა მო იც ვ ლის“. 

ვი ნა ი დან მზის ენერ გი ის ში და და ნად გა რე-

ბის 80% 20-წლიანი იჯა რით გა ცე მულ სახ-

ლებ ში და ინ ს ტა ლი რე ბუ ლი ა, „ეს ნიშ ნავს, რომ 

მო მა ვა ლი 20 წე ლი თქვენ ჩე მი მომ ხ მა რე ბე-

ლი იქ ნე ბით. თქვენ არ წახ ვალთ“.

იმი სათ ვის, რომ ახალ მა აღ ჭურ ვი ლო ბამ 

NRG-ზე გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს, ბევ რი სა მუ შაო 

არის ჩა სა ტა რე ბე ლი. გა სულ წელს მზის გან 

მი ღე ბუ ლი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის გა ყიდ ვე ბი დან 

მან მხო ლოდ $200 მი ლი ო ნის (2011 წელს არა-

ფე რი არ მი უ ღი ა) მო გე ბა ნა ხა. წელს ეს მაჩ-

ვე ნე ბე ლი შე საძ ლოა გა ორ მაგ დეს, ვი ნა ი დან 

NRG-მა შე ი ძი ნა Roof Diagnostics-ი, რო მე ლიც 

მზის ბა ტა რე ებს აინ ს ტა ლი რებს, ასე ვე კა ლი-

ფორ ნი ა ში, ქვე ყა ნა ში ყვე ლა ზე დიდ მზის და ნად-

გარ ზე, Ivanpah-ზე მუ შა ო ბა დას რუ ლე ბუ ლი ა.

რა თა სა მო მავ ლოდ NRG-ის „გადანაწილებულ 

გე ნე რა ცი ა ზე“, მა გა ლი თად, მზის პა ნე ლებ სა და 

სარ და ფის გე ნე რა ტო რებ ზე გა დას ვ ლა და ა სა-

ბუ თოს, კრე ი ნი სა უბ რობს თა ვის რწმე ნა ზე იმის 

შე სა ხებ, რომ აშ შ -ის ენერ გო ბა დე და ექ ვემ დე ბა-

რე ბა ნელ სიკ ვ დილს, რო მელ საც ნახ შირ ბა დე ბის 

სა წი ნა აღ მ დე გო რე გუ ლა ცი ე ბი და მუ დამ უფ რო 

და ბალ ფა სი ა ნი ალ ტერ ნა ტი უ ლი წყა რო ე ბი, მა-

გა ლი თად, სა ხუ რავ ზე და მონ ტა ჟე ბუ ლი და ნად-

გა რე ბი გა მო იწ ვე ვენ. მი სი თქმით, ეს აშ შ -ის სა-

ფოს ტო სამ სა ხურს ჰგავს. ყვე ლა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

სა ფოს ტო გზავ ნი ლი უკ ვე UPS-ისა და FedEx-ის 

სა შუ ა ლე ბით იგ ზავ ნე ბა. ამის გა მო, სა ფოს ტო 

სამ სა ხუ რი სა სიკ ვ დი ლო სპი რალ ზე იმ ყო ფე ბა: ის 

ზრდის მიმ დი ნა რე გა სავ ლის და ფარ ვის დო ნეს, 

მაგ რამ გაზ რ დი ლი ფა სე ბის გა მო მან მომ ხ მა რე-

ბელ თა უმე ტე სო ბა და კარ გა. ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 

მიმ წო დე ბელ მა კომ პა ნი ებ მა ანა ლო გი უ რი პა სუ-

ხის გა ცე მა და იწყეს და იმ სახ ლებს, რომ ლებ ზეც 

მზის ელე მენ ტე ბია და ყე ნე ბუ ლი, ახა ლი გა და სა-

ხა დე ბი და უ წე სეს იმის თ ვის, რომ ისი ნი ბა დე ში 

არი ან ჩარ თუ ლი.

კრე ი ნი კითხ ვის ქვეშ აყე ნებს დოგ მას, რომ 

ბუ ნებ რი ვი აირი ნახ შირ ბა დის გან სა მუ და მოდ 

დაგ ვი ცავს: იდე ის არ სი ის გახ ლავთ, რომ საკ-

მა რი სი ბუ ნებ რი ვი აირი არ სე ბობს, რა თა ყვე ლა 

სახ ლი გა ვათ ბოთ, ყვე ლა ენერ გო სად გუ რი ვა მუ-

შა ოთ, ყვე ლა სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბა საწ ვა-

ვით უზ რუნ ველ ვ ყოთ და გა ზის ექ ს პორ ტი მო ვახ-

დი ნოთ. „მე მჯე რა, რომ და ყო ფა (დისტილაცია) 

სა ო ცა რი ა, – ამ ბობს ის, – მაგ რამ იქ ნე ბა თუ არა 

ის ყვე ლაფ რის თ ვის საკ მა რი სი?“

რაც შე ე ხე ბა მის სარ დაფ ში გან თავ სე ბულ 

მოწყო ბი ლო ბას, კრე ინს სჯე რა, რომ და ბალ-

ფა სი ა ნი ბუ ნებ რი ვი აირის ში და ელექ ტ რო სად-

გუ რის თ ვის გა მო ყე ნე ბას დი დი ხნის მან ძილ ზე 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი უპი რა ტე სო ბა ექ ნე ბა, გან სა-

კუთ რე ბით მას შემ დეგ, რაც რე გუ ლა ტო რე ბი 

ითხო ვენ, რომ, მი უ ხე და ვად კო მუ ნა ლუ რი მომ სა-

ხუ რე ბის სა ფა სუ რი სა, გა ზის მი წო დე ბა სახ ლებ ში 

არას დ როს არ იყოს შეწყ ვე ტი ლი, – ამის წყა ლო-

ბით, არც ერთ ბე ბი ას გა ყინ ვით სიკ ვ დი ლი არ 

და ე მუქ რე ბო და.

კარ გად გა ნათ ლე ბუ ლი (პრინსტონი, ჰარ ვარ-

დის იური დი უ ლი სკო ლა) სა ინ ვეს ტი ციო ბან კი რი 

სტრატეგიები ამერიკის ხელახლა გამოგონება

nrG–ის სიმძლავრე საწვავის 
ტიპის მიხედვით
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კლივ ლენ დ ში გა ი ზარ და. კრე ი ნი ელექ ტ რო ე-

ნერ გი ის ბიზ ნეს ში 90-იან წლებ ში მო ვი და და 

კომ პა ნია Lehman Brothers-ში მუ შა ობ და. შემ დეგ 

ის ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სა ბი თუ მო მწარ მო ე ბელ 

International Power-ს მა ნამ დე მარ თავ და, ვიდ რე 

2013 წელს ის NRG -ს აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო-

რი გახ დე ბო და. იმ დრო ის თ ვის NRG-ი გა კოტ-

რე ბის შემ დ გომ აღ დ გე ნის პრო ცეს ში იყო. მი სი 

თა ნამ დე ბო ბა ზე და ნიშ ვ ნი დან მოკ ლე დრო ის 

შემ დეგ NRG-მა რამ დე ნი მე ელექ ტ რო სად გუ რი 

გა ყი და, შემ დეგ კი, 2006 წელს, $8,3 მი ლი არ დად 

Texas Genco შე ი ძი ნა, რა თა მო გე ბი ან ტე ხა-

სურ ბა ზარ ზე ად გი ლი მო ე პო ვე ბი ნა. მან ასე ვე 

წა მო იწყო $13-მილიარდიანი (და მე ტი) გეგ მა, 

რა თა ორი და მა ტე ბი თი რე აქ ტო რი აეშე ნე ბი-

ნა სამ ხ რეთ ტე ხა სის პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში 

და არ სე ბულ ბირ თ ვულ ქარ ხა ნა ში, მაგ რამ 2011 

წელს (მან გან ვი თა რე ბის თ ვის დახარჯული $300 

მი ლი ო ნი ჩა მო წე რა) რთუ ლად მი სა ღე ბი ნე ბარ თ-

ვე ბის გა მო სა წარ მო გა ა უქ მა. შემ დეგ, 2012 წელს, 

მან GenOn-ი შე ი ძი ნა. ანა ლი ტი კოს თა თქმით, 

კრე ინ მა დრო თა გან მავ ლო ბა ში მი მარ თუ ლე ბის 

შეც ვ ლის უნა რი გა მო ავ ლი ნა.

მა შინ, რო დე საც ეს NRG-ის „კულტურული გა-

მოწ ვე ვა“ იქ ნე ბა, გა ნა წი ლე ბუ ლი გე ნე რა ცი ის კენ 

გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი „აბსოლუტურად გა მარ თ-

ლე ბუ ლია“, – ამ ბობს Rocky Mountain Institute-ის 

მმარ თ ვე ლი დი რექ ტო რი, ჯონ კრე იტ სი. „ჩვენ იმ 

დრო ში შევ დი ვართ, რო დე საც ადა მი ა ნე ბი შეძ-

ლე ბენ Home Depot-ში ჩას ვ ლა სა და ახა ლი ში და 

გე ნე რა ტო რის არ ჩე ვას ზუს ტად ისე, რო გორც 

ისი ნი არ ჩე ვენ ახალ ღუ მელს თა ვი ან თი სახ-

ლის თ ვის“. RMI (რომელსაც ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს 

ენერ გე ტი კის ცნო ბი ლი თე ო რე ტი კო სი ამო რი 

ლო ვინ სი) მუ შა ობ და NRG-თან, რა თა კრე ი ნის 

მე ო რე გა მორ ჩე უ ლი სა ტეს ტე ად გი ლის თ ვის 

სის ტე მა შე ექ მ ნა – კუნ ძუ ლი ნე კე რი ბრი ტა ნე-

თის ვირ ჯი ნი ის კუნ ძუ ლებ ზე, რო მე ლიც რი ჩარდ 

ბენ სონ მა და უთ მო. მი ლი არ დე რი დი დი ხნის 

მან ძილ ზე ცდი ლობ და, მი სი კუნ ძუ ლი კა რი ბებ ზე 

გავ რ ცე ლე ბუ ლი დი ზე ლის გე ნე რა ტო რე ბის გან 

გა ე თა ვი სუფ ლე ბი ნა.

დი ზე ლი მარ ტი ვი და სა ი მე დო სა შუ ა ლე ბა ა, 

მაგ რამ მის გან წარ მო ე ბუ ლი ელექ ტ რო ე ნერ-

გი ის სა ფა სუ რი ერთ კი ლო ვატ ზე 27 ცენტს 

შე ად გენს. კონ ტი ნენ ტის აირის ტურ ბი ნე ბი 

კი ლო ვატს 7 ცენ ტად აწარ მო ე ბენ, ოფ შო რუ ლი 

ქა რი – 20 ცენ ტად და მზის პა ნე ლე ბი – და ახ-

ლო ე ბით 13 ცენ ტად  – უფ რო მსუ ბუ ქი ნახ შირ-

ბა დის გა მო ნა ბოლ ქ ვით. ამი ტო მაც ბრენ სონ-

მა NRG-თან კონ ტ რაქ ტი და დო, რა თა ნე კე რის 

მიკ რო ბა დე აეშე ნე ბი ნა.

სის ტე მის სა ი დუმ ლო არის სა მომ ხ მა რებ-

ლო პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა, რო მე-

ლიც კუნ ძულ ზე არ სე ბულ ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 

მოთხოვ ნებს აბა ლან სებს, იმ ენერ გი ის ნაც ვ-

ლად, რაც გე ნე რი რე ბუ ლი ქა რის ტურ ბი ნე ბი-

თა და მზის პა ნე ლე ბით გამომუშავდებოდა. 

ზედ მე ტი ენერ გია ბა ტა რე ა ში ინა ხე ბა. დღის 

სა მ სა ათ ზე, რო დე საც ქა რი ქრის და მზე ანა-

თებს, ბა ტა რე ე ბი არის სავ სე და ბა დე უკუ ოს-

მო ი სის სის ტე მით ოპე რი რებს, რა თა ოკე ა ნის 

წყა ლი გა ამ ტ კ ნა როს.

„ჩვენ იმის იმე დი გვაქვს, რომ გა მო ვი-

ყე ნებთ ნე კერს, რო გორც სა ტეს ტე კუნ ძულს, 

რა თა ვნა ხოთ, თუ რი სი გა კე თე ბაა შე საძ ლე-

ბე ლი, – ამ ბობს ბრენ სო ნი. – ერ თა დერ თი გზა, 

რომ ლი თაც ჩვენ ვა პი რებთ გა ვი მარ ჯ ვოთ ამ 

ომ ში, არის კრე ა ტი უ ლი მე წარ მე ო ბა“. კა რი ბის 

დიდ კუნ ძუ ლებ ზე ელექ ტ რო მო ბი ლე ბის თ ვის 

ზედ მე ტი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის წარ მო ე ბის პო-

ტენ ცი ა ლი არ სე ბობს. დრო თა გან მავ ლო ბა ში 

ზო გი კუნ ძუ ლი დი ზე ლის იმ პორ ტის შემ ცი რე-

ბას შეძ ლებს. ანა ლო გი უ რი მე თო დე ბის თ ვის 

მი მარ თ ვა შე საძ ლე ბე ლია აშ შ -იც, სა დაც 

ელექ ტ რო კა რე ბი ეფექ ტუ რად გა მო ი ყე ნე ბა, 

რო გორც ბა ტა რე ე ბის მო ბი ლუ რი ფლო ტი, 

რო მე ლიც ელექ ტ რო ე ნერ გე ტი კის ბა დის სტა-

ბი ლი ზა ცი ას ხელს შე უწყობს, რო დე საც ბა ტა-

რე ე ბი პარ კი რე ბუ ლი ან ქსელ ში შე ერ თე ბუ ლი 

იქ ნე ბა. „ბადეზე მიბ მუ ლი ორ მოც და ა თი მი-

ლი ო ნი ელექ ტ რო მო ბი ლი აშ შ - თ ვის საკ მა ოდ 

კარ გი შემ ნახ ვე ლი სის ტე მა იქ ნე ბა, – ამ ბობს 

კრე ი ნი. – მაგ რამ ამას ბევ რი დრო 

დას ჭირ დე ბა“. დღე ი სათ ვის ის 

ისევ სარ დაფ ში დგას.

შემაჯამებელი აზრი

 „მე არ მინდა ისეთი რაღაცის შექმნა, რაც არ გაიყიდება. გაყიდვები ამტკიცებენ მის გამოსადეგობას, 

ხოლო გამოსადეგობა წარმატებაა“.  – ტომას ედისონი

მწვანე, ყვითელი,  
წითელი

რომელი ლიგა მოიგებს ამ 

სეზონის ძალიან კონკურენტიან 

ბაზარს ფანატების 

ყურადღებისთვის?

  FIFA
უამ რა ვი ქუ ლა (ყოველ შემ თხ ვე ვა ში 

fútbol-ის) და ბევ რ მა მი მარ თუ ლე ბამ 

ბრა ზი ლი უ რი გუნ დის უმოქ მე დო ბით 

გა მოწ ვე უ ლი ში ში დაძ ლი ა. ამე რი კუ-

ლი ტე ლე არ ხე ბის აუდი ტო რია თით ქ-

მის აღე მა ტე ბო და BCS-ის მა ყუ რე ბელ-

თა რიცხვს. ბო ლოს და ბო ლოს ხომ არ 

დად გა ფეხ ბურ თის დრო? 

  PGA TOUR
რა თქმა უნ და el Tigre დაბ რუნ და, 

მაგ რამ 38 ვერ იქ ნე ბა ისე თი სა ო ცა რი. 

გამ ჭ რი ახ ფა ნა ტებს აში ნებს ტევ ტო ნუ-

რი რო ბო ტი მარ ტინ კა ი მე რი, რო მელ-

მაც რვა დარ ტყ მით მო ი გო U.S. Open-ი 

და ტე ლე მა ყუ რე ბელ თა რა ო დე ნო ბის 

46%-ით ზრდა გა მო იწ ვი ა.

  MLB
დას წ რე ბა შემ ცირ და. ჰო კე ის ჩვე ნე ბამ 

ტე ლე ვი ზი ით! Fox-ით ნაჩ ვე ნე ბი ბე-

ის ბო ლის წამ ყ ვა ნი თა მა შე ბი NHL-ის 

ფი ნა ლუ რი თა მა შე ბის დროს. ამ უსას-

რუ ლო თე ბერ ვალ - ნო ემ ბ რის კამ პა ნი-

ის ყუ რე ბა ში ატა რებს ხალ ხი დროს.
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მოსაზრება
ელენე ხოშტარია – მიმდინარე მოვლენები

საქართველოს  
საგარეო პოლიტიკა

სა გა რეო პო ლი ტი კა ნე ბის მი ე რი 

სუ ვე რე ნუ ლი სა ხელ მ წი ფოს აუცი ლე ბელ 

ატ რი ბუტს წარ მო ად გენს. სა ქარ თ ვე-

ლოს თ ვის, რო გორც რთუ ლი გე ო პო ლი-

ტი კის მქო ნე პატარა სა ხელ მ წი ფოს თ ვის, 

მწყობ რი სა გა რეო პო ლი ტი კა გა დამ წყ ვე-

ტია უსაფ რ თხო ე ბი სა და სუ ვე რე ნი ტე ტის 

უზ რუნ ველ სა ყო ფად. მი სი რო ლი კი დევ 

უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ხდე ბა კრი ზი სე-

ბის პე რი ოდ ში. რომ და ვა კონ კ რე ტოთ, 

გა ნუ ზომ ლად დი დი რე სურ სე ბის მქო ნე 

რუ სე თის მი ერ ჩვე ნი ქვეყ ნის ნა წი ლის 

ოკუ პა ცი ის პი რო ბებ ში სუ ვე რე ნი ტე ტის 

დაც ვი სა და უსაფ რ თხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო-

ფის მთა ვა რი სა შუ ა ლე ბა სა ერ თა შო რი სო 

თა ნა მე გობ რო ბის მზარ დი მხარ და ჭე რის 

უზ რუნ ველ ყო ფა ა.

უკ რა ი ნა ში რუ სე თის მი ერ წარ მო ე ბუ-

ლი ომი კი დევ ერ თხელ ნათ ლად აჩ ვე ნებს, 

რომ რუ სე თი რე გი ონ ში არა ნორ მა ლურ 

ურ თი ერ თო ბებს, არა მედ ექ ს კ ლუ ზი უ რი 

გავ ლე ნის სფე როს მო პო ვე ბას გან სა-

კუთ რე ბუ ლი აგ რე სი უ ლო ბით ცდი ლობს. 

ამ ექ ს კ ლუ ზი უ რი სფე როს ერ თ -ერ თი 

უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ნა წი ლი კი სა ქარ თ ვე-

ლო ა. ამ პი რო ბებ ში სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის 

გა მარ თუ ლი და ეფექ ტუ რი სა გა რეო პო-

ლი ტი კა, რო მე ლიც მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა ევ-

რო ატ ლან ტი კურ ინ ტეგ რა ცი ა ზე, რო გორც 

უსაფ რ თხო ე ბის გა რან ტი ის ერ თა დერთ 

სა შუ ა ლე ბა ზე, და სავ ლე თის სა ხელ მ წი ფო-

ე ბის მზარდ ჩარ თუ ლო ბა სა და მხარ და ჭე-

რა ზე, გა დამ წყ ვე ტი ხდე ბა სა ქარ თ ვე ლოს 

სა ხელ მ წი ფო ებ რი ო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბი სათ-

ვის.

სწო რედ ამ კონ ტექ ს ტ ში და ამ კონ კ რე-

ტუ ლი გად მო სა ხე დი დან არის მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი სა ქარ თ ვე ლოს დღე ვან დე ლი 

სა გა რეო პო ლი ტი კის ანა ლი ზი. რამ დე ნად 

მკა ფი ო, მწყობ რი და ეფექ ტუ რია დღე-

ვან დე ლი სა გა რეო პო ლი ტი კა? თუ ორი 

წლის წინ ამ სა კითხ ზე მხო ლოდ დას მუ ლი 

კითხ ვე ბით და შე საძ ლო პროგ ნო ზე ბით 

შე მო ვი ფარ გ ლე ბო დით, დღეს უკ ვე კონ კ-

რე ტუ ლი სა გა რე ო პო ლი ტი კუ რი ქმე დე ბე-

ბი სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის ანა ლი ზია 

შესაძლებელი. 

სა ნამ უშუ ა ლოდ ანა ლიზ ზე გა და ვალთ, 

სა ჭი როდ მეჩ ვე ნე ბა სა გა რეო პო ლი ტი კის 

მოკ ლე გან მარ ტე ბა – რას წარ მო ად გენს 

სა გა რეო პო ლი ტი კა? ეს სა ჭი რო ე ბა გა-

მოწ ვე უ ლია არა თე ო რი უ ლი აუცი ლებ ლო-

ბით, არა მედ დღე ვან დე ლი პო ლი ტი კუ რი 

დის კურ სით, რო დე საც ხში რად გვეს მის 

კა მა თი იმის თა ო ბა ზე, თუ რა მნიშ ვ ნე-

ლო ბა აქვს ქვეყ ნის პირ ვე ლი პი რე ბის 

სა ჯა რო გან ცხა დე ბებს, რა მნიშ ვ ნე ლო ბა 

აქვს სა ერ თა შო რი სო პრე სას, ლო ბის ტებს; 

საკ მა რი სია თუ არა სა გა რეო პო ლი ტი-

კუ რი კურ სის მხო ლოდ დეკ ლა რი რე ბა, 

რამ დე ნად გა და ჯაჭ ვუ ლია იგი ში და პო ლი-

ტი კურ პრო ცე სებ თან. ამ რი გად, მნიშ ვ-

ნე ლო ვა ნია შევ თან ხ მ დეთ, თუ რო გორ 

ვზო მავთ სა გა რეო პო ლი ტი კის კურსს და 

ეფექ ტუ რო ბას.

სა გა რეო პო ლი ტი კუ რი კურ სი შედ-

გე ბა გან ცხა დე ბე ბი სა და ქმე დე ბე ბის 

ერ თობ ლი ო ბი სა გან. თა ვის მხრივ, 

გან ცხა დე ბე ბი წარ მო ად გენს: ა) ოფი ცი-

ა ლურ დო კუ მენ ტებ ში – უსაფ რ თხო ე ბის 

კონ ცეფ ცი ა ში, სა გა რეო პო ლი ტი კის 

კონ ცეფ ცი ა ში, სამ ხედ რო დოქ ტ რი ნა ში, 

პარ ტი ის პროგ რა მა სა თუ სხვა ოფი ცი-

ა ლურ დო კუ მენ ტებ ში დეკ ლა რი რე ბუ ლი 

დე ბუ ლე ბე ბი; ბ) ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე ბის 

(აღმასრულებელი და სა კა ნონ მ დებ ლო 

ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი); მი-

ერ გა კე თე ბუ ლი ოფი ცი ა ლუ რი გან ცხა დე-

ბე ბი (ქვეყნის შიგ ნით და გა რეთ);  

გ) სა ერ თა შო რი სო პრე სას თან გა კე თე-

ბუ ლი გან ცხა დე ბე ბი და „გზავნილები“; დ) 

სა ერ თა შო რი სო დო კუ მენ ტებ ში და ფიქ-

სი რე ბუ ლი პო ზი ცი ე ბი. სა გა რეო პო ლი ტი-

კუ რი ქმე დე ბე ბი წარ მო ად გენს: ა) დიპ-

ლო მა ტი უ რი ქმე დე ბე ბი (ოფიციალური, 

სა მუ შაო ვი ზი ტე ბი, შეხ ვედ რე ბი და ა.შ.); 

ბ) სა ერ თა შო რი სო ინი ცი ა ტი ვე ბი; გ) სა-

ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში აქ ტი უ რო-

ბა; დ) სა ერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 

შეს რუ ლე ბა; ე) დიპ ლო მა ტი უ რი ქმე დე ბე-

ბის დამ ხ მა რე სა შუ ა ლე ბა, ლო ბის ტე ბის 

მუ შა ო ბა. სწო რედ ამ კომ პო ნენ ტე ბის 

ერ თობ ლი ო ბა და, რაც უფ რო მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი ა, თან ხ ვ დე ნა წარ მო ად გენს ქვეყ ნის 

სა გა რეო პო ლი ტი კის სა ზომს. 

დღე ვან დე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის სა გა რეო 

პო ლი ტი კუ რი კურ სის ერ თ -ერთ მთა ვარ 

პრობ ლე მას სწო რედ ამ კომ პო ნენ ტე ბის 

თან ხ ვ დე ნის არარ სე ბო ბა წარ მო ად გენს, 

რაც იწ ვევს ლე გი ტი მურ შე კითხ ვებს სა გა-

რეო კურ სის შე სა ხებ. მა გა ლი თად, რო გორ 

უნ და გან ვ საზღ ვ როთ ჩვე ნი ქვეყ ნის და-

მო კი დე ბუ ლე ბა რუ სე თი დან მომ დი ნა რე 

საფ რ თხე ებ თან მი მარ თე ბით, რო დე საც 

პარ ლა მენ ტის თავ მ ჯ დო მა რე, თავ დაც ვის 

მი ნის ტ რი, ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ-

რა ცი ის მი ნის ტ რი ხში რად სა უბ რო ბენ 

რუ სე თი დან მომ დი ნა რე საფ რ თხე ებ სა 

და მათ ზე და სავ ლე თის რე ა გი რე ბის აუცი-

ლებ ლო ბა ზე, ხო ლო პრე მი ერ - მი ნის ტ რი 

ან მუდ მი ვად გა ურ ბის ამა ზე სა უ ბარს ან 
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მე ტიც, სა უბ რობს რუ სეთ თან ურ თი ერ-

თო ბე ბის პო ზი ტი ურ დი ნა მი კა ზე. რო გორ 

უნ და გან ვ საზღ ვ როთ ქვეყ ნის და მო კი დე-

ბუ ლე ბა, მა გა ლი თად, აფხა ზეთ ში მიმ დი-

ნა რე ბო ლო მოვ ლე ნებ თან მი მარ თე ბით, 

რო დე საც ქვეყ ნის თავ დაც ვის მი ნის ტ რი 

ანექ სი ის საფ რ თხე ზე მი უ თი თებს, ხო ლო 

პრე მი ერ - მი ნის ტ რი „შიდა სა კად რო გა და-

ად გი ლე ბად“ აფა სებს მათ. რო გორ უნ და 

გან ვ საზღ ვ როთ ჩვე ნი და მო კი დე ბუ ლე ბა 

ნა ტო ში ინ ტეგ რა ცი ის მი მართ, რო დე საც 

სექ ტემ ბერ ში და გეგ მი ლი ნა ტოს სა მი ტის 

წი ნა, რო გორც მი ნი მუმ, ექ ვ სი თვის პე-

რი ოდ ში, პრე მი ერ - მი ნის ტ რის არც ერ თი 

სა ერ თა შო რი სო ვი ზი ტის დროს ნა ტო ში 

ინ ტეგ რა ცი ის თე მა ტი კა, არ გუ მენ ტა ცია 

არ ყო ფი ლა ვი ზი ტის ცენ ტ რა ლუ რი თე მა, 

ან ხში რად – სა ერ თოდ ნახ სე ნე ბიც კი. 

რო გორ უნ და გან საზღ ვ რო ქვეყ ნის და მო-

კი დე ბუ ლე ბა ევ რო პას თან ასო ცი რე ბის 

ხელ შეკ რუ ლე ბის მი მართ, რო დე საც მი სი 

გან ხორ ცი ე ლე ბის წინ მა თი ინი ცი ა ტო რი 

პარ ტ ნი ო რი ქვეყ ნის უმაღ ლე სი რან გის 

წარ მო მად გე ნელს (შვედეთის სა გა რეო 

საქ მე თა მი ნის ტ რი) ქვეყ ნის პრე მი ერ -  

მი ნის ტ რი შე უ რაცხ მ ყო ფე ლი რი ტო რი კით 

მი მარ თავს („სააკაშვილის კლუ ბის წევ რე-

ბი“). რო გორ უნ და გან საზღ ვ რო ქვეყ ნის 

და მო კი დე ბუ ლე ბა ნა ტო ში ინ ტეგ რა ცი ის 

მი მართ, რო დე საც ნა ტოს სამ ხედ რო 

კო მი ტე ტის ვი ზი ტის წინ ქვეყ ნის გენ შ ტა-

ბის უფ როსს (მათ მთა ვარ მას პინ ძელს) 

აპა ტიმ რებ, რო გორც მა ლე ვე აღ მოჩ ნ და, 

ყო ველ გ ვა რი სა მარ თ ლებ რი ვი აუცი ლებ-

ლო ბის გა რე შე. 

სამ წუ ხა როდ, ბევ რი ამ გ ვა რი მა გა-

ლი თის მოყ ვა ნა შე იძ ლე ბა. თუმ ცა ჩვე ნი 

ამო ცა ნაა არა უბ რა ლოდ პრობ ლე მე ბის 

ჩა მოთ ვ ლა, არა მედ მა თი ანა ლი ზი, მა თი 

მი ზე ზე ბი სა და შე დე გე ბის გან საზღ ვ რა, 

რაც, სურ ვი ლის შემ თხ ვე ვა ში, შე საძ ლო ა, 

მა თი გა მოს წო რე ბის სა წინ და რი გახ დეს.

დეკ ლა რი რე ბუ ლად ხე ლი სუფ ლე ბის 

სა გა რეო კურ სი პრო და სავ ლუ რად რჩე ბა, 

მე ტიც, ხელ მო წე რი ლია ევ რო პას თან ასო-

ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა, რაც ამ მი მარ თუ-

ლე ბით კონ კ რე ტულ შე დეგ ზე მი უ თი თებს. 

თუმ ცა დღე ვან დელ სა გა რეო პო ლი ტი კას 

თან სდევს ორი სტრა ტე გი უ ლი ხარ ვე ზი, 

რა მაც შე საძ ლოა ამ დეკ ლა რი რე ბუ ლი 

კურ სის კრა ხი გა მო იწ ვი ოს: 

ილუ ზი ა, რომ რუ სეთ თან ურ თი ერ-

თო ბე ბის ნორ მა ლი ზე ბა შე საძ ლე ბე ლია 

და სავ ლეთ თან ინ ტეგ რა ცი ის პა რა ლე-

ლუ რად და ამი სათ ვის აუცი ლე ბე ლია, 

არაფ რის დი დე ბით არ გა ვა ღი ზი ა ნოთ 

რუ სე თი. აღ ნიშ ნუ ლი დე ბუ ლე ბა ქარ თუ ლი 

ოც ნე ბის პო ლი ტი კურ მა გუნ დ მა ჯერ კი დევ 

ხე ლი სუფ ლე ბა ში მოს ვ ლამ დე გა ნაცხა და. 

შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, ეს მათ მთა ვარ სა გა-

რეო პო ლი ტი კურ ამო ცა ნად გა ნი საზღ ვ-

რა. პრაქ ტი კუ ლად, ქვეყ ნის და სავ ლუ რი 

ინ ტეგ რა ცი ის ამო ცა ნა, „დასავლური 

ინ ტეგ რა ცი ის რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბის 

ნორ მა ლი ზე ბის პა რა ლე ლუ რად“ თე ზის მა 

ჩა ა ნაც ვ ლა, რაც, გარ და ამ ამო ცა ნის არა-

რე ა ლის ტუ რო ბი სა, ორი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 

რამ არის. 

ამ ამო ცა ნე ბის შე უ თავ სებ ლო ბა 

ზე და პირ ზე დევს და ბევრ კვლე ვას არ 

მო ითხოვს. რუ სეთს ოფი ცი ა ლურ დო კუ-

მენ ტებ ში აქვს დეკ ლა რი რე ბუ ლი ნა ტო ში 

გა ფარ თო ე ბა რო გორც რუ სე თის სა გა რეო 

პო ლი ტი კუ რი საფ რ თხე. ამის მი უ ღებ-

ლო ბა ზე მუდ მი ვად სა უბ რო ბენ ქვეყ ნის 

პირ ვე ლი პი რე ბი. გა ვიხ სე ნოთ მედ ვე დე-

ვის 2011 წლის გან ცხა დე ბა, რო დე საც იგი 

სა ქარ თ ვე ლო ში 2008 წელს შე მო სულ 58-ე 

არ მი ის წარ მო მად გენ ლებს ესა უბ რე ბო და 

და ხაზ გას მით გა ნაცხა და – „რომ არა 2008 

წლის ომი, ნა ტო უკ ვე ჩვენს საზღ ვ რებ თან 

იქ ნე ბო და მო სუ ლი“. უკ რა ი ნის მოვ ლე ნებ-

მა, კერ ძოდ, უკ რა ი ნის მი ერ ასო ცი რე ბის 

ხელ შეკ რუ ლე ბის ხელ მო წე რა ზე რუ სე თის 

სამ ხედ რო რე აქ ცი ამ ის ილუ ზი აც გა ა-

ქარ წყ ლა, რომ რუ სე თი მხო ლოდ ნა ტო ში 

ხე დავს საფ რ თხეს და რე გი ონ ში ევ რო-

კავ ში რის შე მოს ვ ლა მის თ ვის პრობ ლე მას 

არ წარ მო ად გენს. მუ ქა რის გან ცხა დე ბე ბი 

ჟღერ და აგ რეთ ვე მედ ვე დე ვის ვრცელ ფ
ო

ტ
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ინ ტერ ვი უ ში რუს თა ვი2 - თან, სა დაც მან სა-

ქარ თ ვე ლოს და სავ ლურ ინ ტეგ რა ცი ას თან 

მი მარ თე ბით შეგ ვახ სე ნა, რომ რუ სე თი 

ბირ თ ვუ ლი სა ხელ მ წი ფო ა. ასო ცი რე ბის 

ხელ შეკ რუ ლე ბის ხელ მო წე რის თა ნა ვე გა-

კეთ და რუ სე თის ოფი ცი ა ლუ რი გან ცხა დე-

ბა, რომ მა თი მხრი დან შემ ხ ვედ რი ზო მე ბი 

იქ ნე ბა მი ღე ბუ ლი. დღეს, ფაქ ტობ რი ვად, 

აღა რა ვინ და ობს მსოფ ლი ო ში იმის შე სა-

ხებ, რომ რუ სე თის სტრა ტე გი ულ ამო ცა ნას 

საბ ჭო თა კავ ში რის მსგავ სი წარ მო ნაქ-

მ ნის რე ა ნი მი რე ბა წარ მო ად გენს და 

ამ რი გად, მათ თ ვის მი უ ღე ბე ლია ნე ბის მი-

ე რი პრო ცე სი, რო მე ლიც ე.წ. პოს ტ საბ ჭო-

თა ქვეყ ნე ბის მი სი გავ ლე ნის სფე რო დან 

გას ვ ლას უზ რუნ ველ ყოფს. შე სა ბა მი სად, 

სა ქარ თ ვე ლოს და სავ ლუ რი ინ ტეგ რა ცია 

ეწი ნა აღ მ დე გე ბა რუ სე თის მთა ვარ სტრა-

ტე გი ულ ამო ცა ნას, რაც ამ ორი ამო ცა ნის 

თა ნა არ სე ბო ბას გა მო რიცხავს.

ამ ამო ცა ნის ფონ ზე, სა ქარ თ ვე ლოს სა-

გა რეო პო ლი ტი კამ კვლავ „ბალანსირების“ 

პო ლი ტი კის ფორ მა შე ი ძი ნა. სხვა ქვეყ ნე-

ბის მა გა ლი თებს რომ თა ვი და ვა ნე ბოთ, 

„ბალანსირების“ პო ლი ტი კის წა რუ მა ტებ-

ლო ბა თა ვად გვაქვს გა მოც დი ლი 90-იან 

წლებ ში, რო დე საც და სავ ლეთ თან და რუ-

სეთ თან ბა ლან სი რე ბის მცდე ლო ბამ არც 

რუ სეთ თან მოგ ვი ტა ნა რა ი მე შე დე გი და 

არც და სავ ლეთ თან. დღეს, რო დე საც რუ-

სე თი სა და და სავ ლე თის და პი რის პი რე ბა 

უმ წ ვა ვეს ფა ზა შია შე სუ ლი და ბევრს „ცივი 

ომის“ პე რი ოდს აგო ნებს, სა ქარ თ ვე ლოს 

„ბალანსირების“ პო ლი ტი კა სა ქარ თ ვე-

ლოს, რო გორც ორი ენ ტა ცი ი სა და პო ზი-

ცი ის არ მ ქო ნე ქვე ყა ნად წარ მოგ ვა ჩენს. 

სწო რედ ამ ორი ენ ტი რის არ ქო ნა ზე მი უ თი-

თებს ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის 

ურ თი ერ თ გა მომ რიცხა ვი გან ცხა დე ბე ბი 

და ქმე დე ბე ბი ისეთ პრინ ცი პულ სა კითხებ-

ზე, რო გო რიც არის აფხა ზეთ ში მიმ დი ნა რე 

მოვ ლე ნე ბი, ოკუ პა ცი ა, ეთ ნი კუ რი წმენ და, 

უკ რა ი ნა და ა.შ.

 „ბალანსირებისა“ და რუ სე თის 

„არგაღიზიანების“ პო ლი ტი კის ყვე ლა-

ზე ნა თე ლი მა გა ლი თია უკ რა ი ნას თან 

მი მარ თე ბით სა ქარ თ ვე ლოს პო ზი ცი ა, 

რო მე ლიც მოკ ლედ შე იძ ლე ბა დის ტან-

ცი რე ბით და ხა სი ათ დეს. ეს პო ლი ტი კა, 

გარ და მო რა ლუ რი მი უ ღებ ლო ბი სა, პრაგ-

მა ტუ ლად ნე გა ტი უ რი შე დე გე ბის მომ-

ტა ნი ა. თა ვის თა ვად ვინ მეს, მათ შო რის 

რუ სე თის, „გაღიზიანება“ არ შე იძ ლე ბა 

პო ზი ტი უ რი ან სწო რი მიდ გო მა იყოს. თუმ-

ცა მთა ვა რი კითხ ვა ა, რის ფა სად ხდე ბა ეს 

„არგაღიზიანება“ და რი სი მომ ტა ნია იგი. 

იმის ფონ ზე, რომ „არგაღიზიანება“ რუ სე-

თის სტრა ტე გი ულ ამო ცა ნას, დაგ ვაბ რუ-

ნოს თა ვი სი გავ ლე ნის სფე როს ქვეშ ვერ 

შეც ვ ლის, დღეს უკ ვე შე იძ ლე ბა კონ კ რე ტუ-

ლად ით ქ ვას, რა უჯ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს 

ეს პო ლი ტი კა. პირ ველ რიგ ში ეს არის 

სა ერ თა შო რი სო ყუ რადღე ბის მო დუ ნე ბა 

სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ-

ვ ნე ლო ვან პრობ ლე მებ თან მი მარ თე ბით. 

არ სობ რი ვად რუ სე თის მხრი დან ყი რი მის 

ანექ სია თუ აღ მო სავ ლეთ უკ რა ი ნა ში ომი 

იდენ ტუ რია ჩვენს ქვე ყა ნა ში ბო ლო ოცი 

წლის გან მავ ლო ბა ში რუ სე თის ქმე დე ბე-

ბი სა. ამ ფონ ზე, მა შინ რო დე საც მთე ლი 

მსოფ ლიო (საერთაშორისო პრე სა, მსოფ-

ლი ოს წამ ყ ვა ნი ლი დე რე ბი, სა ერ თა შო რი-

სო ბი უ როკ რა ტი ა) სა უბ რობს უკ რა ი ნა ში 

რუ სე თის ქმე დე ბე ბის მი უ ღებ ლო ბა ზე, 

პრაქ ტი კუ ლად გამ ქ რა ლია მსოფ ლიო რი-

ტო რი კი დან აფხა ზე თი სა და ცხინ ვა ლის 

რე გი ო ნის ოკუ პა ცი ის თე მა ტი კა. მკა ფიო 

პო ზი ცი ის და ფიქ სი რე ბი სა და აქ ტი უ რი 

სა გა რეო პო ლი ტი კის პი რო ბებ ში ყი რი-

მი სა და აფხა ზე თის, ცხინ ვა ლის რე გი ო-

ნე ბის დე ო კუ პა ცი ის თე მა ტი კა რუ სეთ ზე 

ზე წო ლის რი ტო რი კის თა ნა ბა რი ნა წი ლე-

ბი უნ და იყოს. გარ და გან ცხა დე ბე ბი სა, 

სა ქარ თ ვე ლოს თე მა ტი კა არ ფი გუ რი რებს 

რუ სე თის მი მართ კონ კ რე ტუ ლი რე ზო-

ლუ ცი ე ბი სა თუ სან ქ ცი ე ბის კონ ტექ ს ტ შიც. 

ამით სა ქარ თ ვე ლო რუ სეთ ზე ზე წო ლის 

უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს სა ერ თა შო რი სო სა-

მარ თ ლებ რივ მე ქა ნიზმს კარ გავს. 

ეს ორ მა გად სა ში შია იმ პი რო ბებ ში, 

რო დე საც ჩვე ნი ამო ცა ნა არა მხო ლოდ 

უკ ვე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა 

(დეოკუპაცია, ეთ ნი კუ რი წმენ და), არა მედ 

მიმ დი ნა რე პრობ ლე მე ბი სა და მყი სი ე რი 

საფ რ თხე ე ბის (მავთულხლართების გავ-

ლე ბა, აფხა ზე თი სა და ცხინ ვა ლის რე გი ო-

ნის ანექ სი ის საფ რ თხე) ნე იტ რა ლი ზე ბა ა. 

ა.წ. მა ის ში აფხა ზეთ ში მომ ხ და რი მოვ-

ლე ნე ბი ორი ცენ ტ რა ლუ რი თე მა – გა ლის 

მო სახ ლე ო ბი სათ ვის ე.წ. პას პორ ტე ბის 

ჩა მორ თ მე ვი სა და აფხა ზე თის რუ სეთ-

თან ასო ცი რე ბის გეგ მე ბი – პრაქ ტი კუ ლად 

შე უმ ჩ ნე ვე ლი რჩე ბა მსოფ ლი ოს თ ვის. 

სწო რედ რუ სე თის „არგაღიზიანების“ პო-

ლი ტი კი დან გა მომ დი ნა რე ამ თე მა ზე არ 

გა უ მახ ვი ლე ბია ყუ რადღე ბა პრე მი ერ - 

 მი ნისტრს ისე თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ვი ზი ტე-

ბის დროს, რო გო რიც იყო ა.წ. მა ის სა და 

ივ ნის ში ბერ ლინ ში ან ბრი უ სელ ში ვი ზი-

ტე ბი, სა დაც სა შუ ა ლე ბა გვეძ ლე ო და, ამ 

საფ რ თხე ებ ზე ყუ რადღე ბა რო გორც ოფი-

ცი ა ლურ პი რებ თან, ასე ვე სა ერ თა შო რი სო 

პრე სა ში გაგ ვე მახ ვი ლე ბი ნა. რო დე საც ამ 

პრობ ლე მე ბის პრე ვენ ცი ის ერ თა დერ თი 

უკრაინის მიერ ასოცირების ხელშეკრულების 
ხელმოწერაზე რუსეთის სამხედრო რეაქციამ ის 

ილუზიაც გააქარწყლა, რომ რუსეთი მხოლოდ ნატოში 
ხედავს საფრთხეს და რეგიონში ევროკავშირის 

შემოსვლა მისთვის პრობლემას არ წარმოადგენს.
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სა შუ ა ლე ბა სა ერ თა შო რი სო ყუ რადღე ბა 

და რუ სეთ ზე სა ერ თა შო რი სო დიპ ლო მა ტი-

უ რი და სა მარ თ ლებ რი ვი ზე წო ლა ა, ამა ზე 

არ სა უ ბა რი დი დი და კონ კ რე ტუ ლი ფა სი ა, 

რო მელ საც „არგაღიზიანების“ პო ლი ტი კა-

ში ვიხ დით. 

დღე ვან დე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მე ო რე 

ძი რე ულ პრობ ლე მას, რო მე ლიც ზი ანს 

აყე ნებს ქვეყ ნის და სავ ლურ კურსს, წარ-

მო ად გენს ში და- და გა რე პო ლი ტი კუ რი 

პრო ცე სე ბის გა და ჯაჭ ვუ ლო ბის გა უ აზ რებ-

ლო ბა. მე ტიც  –  მზა ო ბა, ვიწ რო პო ლი ტი კურ 

ინ ტე რე სებს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა გა რე ო პო-

ლი ტი კუ რი ამო ცა ნე ბი შე ე წი როს. 

მას შემ დეგ, რაც სა ქარ თ ვე ლო ში ხე ლი-

სუფ ლე ბა პირ ვე ლად არ ჩევ ნე ბის გზით შე-

იც ვა ლა, სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბა 

ერ თხ მად და რე გუ ლა რუ ლად მი უ თი თებს 

ჩვენს მთავ რო ბას, რომ და უშ ვე ბე ლია პო-

ლი ტი კუ რი ოპო ნენ ტე ბის დევ ნა და შერ ჩე-

ვი თი სა მარ თა ლი. სხვა დას ხ ვა სიმ წ ვა ვი სა 

და ფორ მა ტის გან ცხა დე ბე ბი ამის შე სა ხებ 

მუდ მი ვად კეთ დე ბა 2012 წლის შე მოდ-

გო მი დან დღემ დე. მსგავს გან ცხა დე ბებს 

აკე თე ბენ რო გორც ის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, 

რომ ლებ ში ინ ტეგ რა ცი აც ჩვენს ამო ცა ნას 

წარ მო ად გენს – ევ რო კავ ში რი, ნა ტო – აგ-

რეთ ვე ჩვე ნი სტრა ტე გი უ ლი პარ ტ ნი ო რე ბი 

და მე გო ბა რი ქვეყ ნე ბი: აშშ, შვე დე თი, 

პო ლო ნე თი, ლიტ ვა და ა.შ. ეს გან ცხა დე-

ბე ბი კეთ დე ბა რო გორც ოფი ცი ა ლურ დო-

კუ მენ ტებ ში (მაგალითად, სა ქარ თ ვე ლოს 

ევ რო პას თან ასო ცი რე ბის დღის წეს რი გი 

2014-2016), ასე ვე ოფი ცი ა ლუ რი პი რე ბის 

გან ცხა დე ბებ სა და სა ერ თა შო რი სო პრე-

სა ში. ამ გან ცხა დე ბებ თან მი მარ თე ბით 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გვეს მო დეს რამ დე ნი მე 

ას პექ ტი: ა) ეს არის ორი წლის გან მავ ლო-

ბა ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო 

აზ რი და არა ცალ კე უ ლი პო ლი ტი კო სე ბის 

პო ზი ცი ა; ბ) ისი ნი არ სა უბ რო ბენ, რომ არ 

უნ და იყოს გა მო ძი ე ბუ ლი რა ი მე და ნა შა-

უ ლი. ისი ნი სა უბ რო ბენ, რომ გა მო ძი ე ბა 

უნ და იყოს კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის დაც ვით 

და არ უნ და ხდე ბო დეს ოპო ნენ ტებ ზე პო-

ლი ტი კუ რი დევ ნის სა ხით; გ) ისი ნი იცა ვენ 

არა ცალ კე ულ ადა მი ა ნებს სა ქარ თ ვე ლო-

ში, არა მედ ჩვენს ქვე ყა ნა ში დე მოკ რა ტი ის 

გან ვი თა რე ბას.

ნაც ვ ლად იმი სა, რომ ჩვე ნი ხე ლი სუფ-

ლე ბა ყუ რადღე ბით მო ე კი დოს ცი ვი ლი-

ზე ბუ ლი სამ ყა როსა და ჩვე ნი უსაფ რ თხო-

ე ბის თ ვის სა სი ცოცხ ლოდ აუცი ლე ბე ლი 

ქვეყ ნე ბის პო ზი ცი ას, ორი წლის გან მავ-

ლო ბა ში ჩა მო ყა ლიბ და ამ კრი ტი კა ზე 

რამ დე ნი მე ტი პუ რი რე აქ ცი ა, რო მე ლიც 

მათ თან და პი რის პი რე ბა სა და ხშირ შემ-

თხ ვე ვა ში შე უ რაცხ მ ყო ფელ და პი რის პი რე-

ბას მო ი ცავს: ა) მა თი პო ზი ცია ნა ცი ო ნა ლუ-

რი მოძ რა ო ბის ტყუ ი ლის შე დე გია; ბ) ისი ნი 

ერე ვი ან ჩვენს სა ში ნაო საქ მე ებ ში; გ) მა თი 

პო ზი ცია უმ ნიშ ვ ნე ლოა; დ) ისი ნი პო ლი ტი-

კუ რად ან გა ჟი რე ბუ ლე ბი არი ან. ამის მა გა-

ლი თია ბი ძი ნა ივა ნიშ ვი ლის კო მენ ტა რი 

Washington Post-ის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბულ 

კრი ტი კულ სტა ტი ა ზე, სა დაც მან Washing-

ton Post-ის სა რე დაქ ციო საბ ჭო მი ხე ილ 

სა ა კაშ ვი ლის სა სარ გებ ლოდ მუ შა ო ბა ში 

და ა და ნა შა უ ლა: „ეს მარ თ ლაც გა სა ო ცა-

რია და აუცი ლებ ლად გა ვარ კ ვევ, რო გორ 

მო ა ხერ ხა სა ა კაშ ვილ მა, რომ ასე თი სტა-

ტია გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ყო“. ასე ვე პარ ლა მენ-

ტის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბა თა კო მი ტე ტის 

თავ მჯ დო მა რე თე დო ჯა ფა რი ძის ღია 

წე რი ლი, რაც უცხო ე ლი პარ ტ ნი ო რე ბის 

მი ერ გა მო ხა ტულ შეშ ფო თე ბას მოჰ ყ ვა: 

„მართლმსაჯულების და მო უ კი დებ ლო ბის 

პრინ ცი პი დან გა მომ დი ნა რე, გან ხილ ვის 

პრო ცეს ში არ სე ბუ ლი საქ მის ში ნა არ სის 

კო მენ ტა რე ბის გან თავს შე ვი კა ვებ. იმა ვე 

პრინ ცი პის გა მო, მსგავ სი კო მენ ტა რე ბის-

გან ჩვენ მა უცხო ელ მა მე გობ რებ მაც თა ვი 

უნ და შე ი კა ვონ, იმ გა მო ნაკ ლი სის გარ და, 

რო ცა საკ მა რი სი მტკი ცე ბუ ლე ბა აქვთ 

სა მარ თ ლი ა ნი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის პრინ-

ცი პის დარ ღ ვე ვის თა ო ბა ზე“. 

გარ და იმი სა, რომ ჩვე ნი სტრა ტე გი უ ლი 

პარ ტ ნი ო რე ბის გან ცხა დე ბე ბის უგუ ლე-

ბელ ყო ფა თა ვის თა ვად ზი ა ნის მომ ტა-

ნია და წი ნა აღ მ დე გო ბა ში მო დის ჩვენს 

დეკ ლა რი რე ბულ სა გა რეო პო ლი ტი კურ 

კურ ს თან, იგი კონ კ რე ტუ ლი საფ რ თხე ე ბის 

შემ ც ვე ლია ჩვე ნი სა გა რეო პო ლი ტი კუ რი 

ამო ცა ნე ბის თ ვის. იმ ფონ ზე, რო დე საც 

სა ქარ თ ვე ლოს უსაფ რ თხო ე ბა და მო კი-

დე ბუ ლია ამ ქვეყ ნე ბის ჩარ თუ ლო ბის 

ხა რის ხ ზე და მე ტიც, ჩვენ ვიმ ყო ფე ბით 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა ერ თა შო რი სო გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბე ბის მო ლო დინ ში (ასოცირების 

ხელ შეკ რუ ლე ბის იმ პ ლე მენ ტა ცი ა, ნა ტოს 

სა მი ტი სექ ტემ ბერ ში) ეს აძ ლი ე რებს 

მო საზ რე ბას, რომ სა ქარ თ ვე ლო დე მოკ-

რა ტი უ ლი გან ვი თა რე ბის თვალ საზ რი-

სით არ იმ სა ხუ რებს შემ დ გომ ეტა პებ ზე 

გა დას ვ ლას და ქმნის ნე გა ტი ურ გა რე მოს 

ჩვე ნი ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის 

შემ დ გო მი ნა ბი ჯე ბის გან ხილ ვი სას. ეს ვი-

თა რე ბა კი დევ უფ რო მძიმ დე ბა უკ რა ი ნის 

მა გა ლი თით, სა დაც დეკ ლა რი რე ბუ ლი იყო 

ევ რო პა ში ინ ტეგ რა ცი ა, თუმ ცა ხდე ბო და 

პო ლი ტი კუ რი ოპო ნენ ტე ბის დევ ნა და 

სა ბო ლოო ჯამ ში კურ სი დან გა დახ ვე ვა. ამ 

მა გა ლით მა სა ქარ თ ვე ლოს თან მი მარ თე-

ბით უკ ვე გა იჟ ღე რა ისე თი ავ ტო რი ტე ტუ ლი 

ორ გა ნი ზა ცი ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლის მხრი დან, 

რო გო რიც არის ფრი დომ ჰა უ სის თავ მ ჯ-

დო მა რე დე ვიდ კრე ი მე რი: „ჩემი აზ რით, 

სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის მდგო მა-

რე ო ბა გა არ თუ ლა ყო ფი ლი პრე ზი დენ-

ტი სათ ვის წა ყე ნე ბულ მა და მა ტე ბით მა 

ბრალ დე ბამ, რო მე ლიც 2005 წლით მოვ ლე-

ნებს ეხე ბა. იქ მ ნე ბა შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ 

სწო რედ ასე იქ ცე ო და იანუ კო ვი ჩი იულია 

ტი მო შენ კოს წი ნა აღ მ დეგ. იგუ ლის ხ მე ბა 

სხვა დას ხ ვა ბრალ დე ბის წა ყე ნე ბა იქამ დე, 

სა ნამ სა ა კაშ ვილს ცი ხე ში არ ჩას ვა მენ. 

სწო რედ ეს წარ მო შობს შე საძ ლებ ლო ბას 

ვი ფიქ როთ, რომ პრო კუ რა ტუ რა სა მარ თ-

ლებ რივ პრო ცესს პო ლი ტი კუ რი მიზ ნე ბი-

სათ ვის იყე ნებს“. ასო ცი რე ბის კურ სი დან 

გა დახ ვე ვის საფ რ თხე ზე სა უბ რობ და ასე ვე 

შვე დე თის სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტ რი, 

კარლ ბილ დ ტი. სა ქარ თ ვე ლოს გარ შე მო 

მსგავ სი აზ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა პირ ველ 

რიგ ში ჩვე ნი დე მოკ რა ტი უ ლი გან ვი თა რე-

ბი სა და ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის 

ამო ცა ნებს აზა რა ლებს.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, თუ 

გა ვა ა ნა ლი ზებთ სა ქარ თ ვე ლოს მიმ დი ნა-

რე სა გა რეო პო ლი ტი კას, მი სი ყვე ლა კომ-

პო ნენ ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით, არ სე ბობს 

რე ა ლუ რი საფ რ თხე, რომ შეგ ნე ბუ ლი თუ 

შე უგ ნე ბე ლი ქმე დე ბე ბის შე დე გად ჩვე ნი 

ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცია შე ე წი როს 

ან რუ სეთ თან არა გო ნივ რულ პო ლი ტი კას, 

ან მცდარ ში და ვიწ რო პო ლი ტი კურ ამო ცა-

ნებს.  
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სტრატეგიები

ფუფუნების საგნები

„გამასხრებული“ ფუფუნება
ავტორი: ანა მუსელიანი

ო
დეს მე გქო ნი ათ შე ნა ძე ნის არ ჩე ვა ნი – დი ო რის ორი 

ათას ევ როდ ღი რე ბუ ლი ჩან თა, თუ მი სი ანა ლო გი, 

ანუ იგი ვე „ფეიქი“ ორას დო ლა რად? ან თუნ დაც რო-

ლექ სის ცხრა ა თა სევ რო ი ა ნი სა ა თი თუ მი სი ყალ ბი 

ვერ სია – სა მას დო ლა რად? 

ეს სა კითხი თუ თქვე ნი სა ფიქ რა ლის ნუს ხას არ გა ნე კუთ ვ ნე ბა, 

მა შინ მსოფ ლიო მო სახ ლე ო ბის იმ 20%-ში შე დი ხართ, რო მე ლიც 

ყალ ბი პრო დუქ ცი ის შე ძე ნით არ გა მო ირ ჩე ვა, ხო ლო და ნარ ჩე ნი 

80% რე გუ ლა რუ ლად იძენს და მო იხ მარს გა ყალ ბე ბულ ნივ თებს. 

მყიდ ველ თა ეს ნა წი ლი ყიდ ვის პრო ცეს ში ხში რად დგე ბა „ფეიქი“- 

ორი გი ნა ლის დუ ე ლის წი ნა შე. მა ტე რი ა ლის ტუ რი ვნე ბე ბით 

შეპყ რო ბი ლი მსოფ ლიო თა ვის შვიდ მი ლი არდ მკვიდ რ საც ამ 

ვნე ბის გარ შე მო ატ რი ა ლებს. ბრენ დე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბამ თით ქ მის 

საკ რა ლუ რი დატ ვირ თ ვა მი ი ღო. მარ ქ სი სე უ ლი სა სა ქონ ლო ფე-

ტი შიზ მი ახა ლი ფორ მით აღ მო ცენ და მო დერ ნის ტულ სამ ყა რო ში 

– ნივ თე ბი თა და ბრენ დე ბით ტრფო ბა ადა მი ან თა ყო ფის ამ სახ ველ 

რე ა ლო ბად იქ ცა. ეკო ნო მი კა კი, თა ვის მხრივ, ამ უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნეს გა მოწ ვე ვას სრულ მზად ყოფ ნა ში დახ ვ და, მოთხოვ ნა- მი წო-

დე ბის პრინ ცი პი სრუ ლი სვლით აამუ შა ვა და მომ ხ მა რე ბელს არა 

მხო ლოდ ბრენ დუ ლი პრო დუქ ცი ის სრუ ლი მრა ვალ ფე როვ ნე ბა შეს-

თა ვა ზა, არა მედ ბა ზა რი ამ პრუ დუქ ცი ის ას ლე ბი თაც კი გა ა ნე ბივ რა. 

ყალ ბი პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა უძ ვე ლე სი ცი ვი ლი ზა ცი ე ბი-

დან იღებს სა თა ვეს, რო დე საც ბა ბი ლო ნელ მა და ეგ ვიპ ტელ მა 

ხე ლოს ნებ მა თა ვი ან თი პრო დუქ ცი ი სათ ვის პირ ვე ლად შექ მ ნეს 

სა სა ქონ ლე ნიშ ნე ბი, რა თა მა თი ერ თ მა ნე თი სა გან დი ფე რენ ცი-

რე ბა მო ეხ დი ნათ. წარ მა ტე ბუ ლი ხე ლოს ნე ბის ნა მუ შევ რებს მა ლე 

გა მო უჩ ნ და ას ლე ბი, რო მელ თაც სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რეს ყალ ბი 

პრო დუქ ტ წარ მო ე ბის მსოფ ლიო ის ტო რი ას. სა უ კუ ნე ე ბის გან მავ-

ლო ბა ში ეს მოვ ლე ნა ევო ლუ ცი ი სა და გან ვი თა რე ბის სხვა დას ხ ვა 

ეტაპს გა დი ო და. ასე თი მას შ ტა ბუ რი ტენ დენ ცი ის სა ხე კი მხო ლოდ 

1970 წლის შემ დ გომ მი ი ღო. სა ერ თა შო რი სო სა ვაჭ რო პა ლა ტის 

მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით შეგ ვიძ ლია გან ვაცხა დოთ, რომ 2015 

წლი სათ ვის ყალ ბი პრო დუქ ცი ით ვაჭ რო ბა აპო გე ას მი აღ წევს, რაც 

მსოფ ლიო ეკო ნო მი კას 1.7 ტრი ლი ო ნი დო ლა რით აზა რა ლებს. კონ- ფ
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კ რე ტუ ლად, ყალ ბი ლუქ ს - პ რო დუქ ცი ის ბა ზა რი მთე ლი ფუ ფუ ნე ბის 

ინ დუს ტ რი ის, რო მე ლიც 320 მი ლი არდ დო ლა რად არის შე ფა სე ბუ ლი, 

7%-ს წარ მო ად გენს და 22 მი ლი არდ დო ლა რად ფას დე ბა. 2015 წლი-

სათ ვის კი 7%-იანი მაჩ ვე ნე ბე ლი გა ორ მაგ დე ბა და თა ვის უმაღ ლეს 

ნიშ ნულს მი აღ წევს. 

ყალ ბი – ზუს ტი თუ არა ზუს ტი კო პი რე ბის შე დე გად შექ მ ნი-

ლი – პრო დუქ ცი ა, გა ყალ ბე ბუ ლი სა სა ქონ ლო ნიშ ნის მა ტა რე ბე ლი 

ცრუბ რენ დე ბი მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი გახ და. 

მსოფ ლიო ყალ ბი ბრენ დო მა ნი ა, არც მე ტი არც ნაკ ლე ბი, გლო ბა ლურ 

სე ნად იქ ცა და დღი თი დღე უფ რო პროგ რე სი რებს, ვი თარ დე ბა და 

იხ ვე წე ბა. ამ ტი პის პრუ დუქ ცი ის 78.50% ჩი ნეთ ში იწარ მო ე ბა, რი სი 

წყა ლო ბი თაც ეს ქვე ყა ნა მო წი ნა ვე პო ზი ცი ას იკა ვებს და, შე იძ ლე-

ბა ით ქ ვას, ამ სფე რო ში და უძ ლე ველ სუ პერ ძა ლად ჩა მო ყა ლიბ და. 

მა ლა ი ზი ა, ტა ი ლან დი, ინ დო ნე ზი ა, იაპო ნი ა, ფი ლი პი ნე ბი, სამ ხ რე თი 

კო რე ა, სინ გა პუ რი და ვი ეტ ნა მი – ეს იმ ქვეყ ნე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი ა, 

რო მელ თაც ჩი ნეთ თან ერ თად თა ვი ან თი წვლი ლი შე აქვთ ბრენ დ - 

ა ნა ლო გე ბის წარ მო ე ბა ში. თუმ ცა ჩი ნე თი ერ თ პი როვ ნუ ლი ლი დე რი ა, 

რო მე ლიც მსოფ ლიო ფუ ფუ ნე ბის ბა ზარს ძა ლი ან ცუ დად ეხუმ რე ბა. 

პირ და პირ რომ ვთქვათ, გა ა მას ხ რა და ნელ - ნე ლა სულ ახალ სი-

მაღ ლე ებს აღ წევს ამ პა რო დი ულ საქ მი ა ნო ბა ში. თუმ ცა რე ა ლუ რად 

საქ მე არ ც თუ ისე სა ხუ მა რო და ა. მე ტიც, ჯე იმს მუ დიმ, ფე დე რა ლუ რი 

სა გა მო ძი ე ბო ბი უ როს კრი მი ნალ თან ბრძო ლის ყო ფილ მა უფ როს მა, 

გა ნაცხა და, რომ გა ყალ ბე ბა 21-ე სა უ კუ ნის ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე დიდ 

და ნა შა უ ლად ჩა მო ყა ლიბ დე ბო და. ასეც მოხ და. 

პე კინ ში, ცნო ბილ აბ რე შუ მის ქუ ჩა ზე, იმა ვე აბ რე შუ მის ბა ზარ ზე 

თუ მოხ ვედ რილ ხართ, გა გა ოგ ნებ დათ ცრუბ რენ დუ ლი პრო დუქ ცი ის 

სიმ რავ ლე. ეს სი ყალ ბის მე ქა, რო მე ლიც 1700 სა ვაჭ რო ობი ექტს მო ი-

ცავს და დღე ში 20 ათას ტუ რის ტ სა და მომ ხ მა რე ბელს მას პინ ძ ლობს, 

ხო ლო შა ბათ - კ ვი რას – 60 ათასს, ზღაპ რის ქა ლაქს წა ა გავს, სა დაც 

არა ფე რი ნამ დ ვი ლი არ არის. მო ვაჭ რე ე ბი იმ დე ნად არა რე ა ლუ რად 

და ბალ ფა სად სთა ვა ზო ბენ მომ ხ მა რე ბელს „ლუქს-პროდუქციას” 

(მართალია, ცუ დი ხა რის ხის, მაგ რამ ხში რად საკ მა ოდ კარ გად კო-

პი რე ბულს), რომ მყიდ ვე ლი დი დი სი ა მოვ ნე ბით და ნე ბა ყოფ ლო ბით 

იხ ვევს თავს ამ ილუ ზი ის ბოლ ში. მაგრამ რე ა ლუ რად მოტყუ ე ბუ ლი 

არა ვი ნა ა, აქ ყვე ლა სა კუ თა რი სურ ვი ლი სა მებრ იტყუ ებს თავს. აბ-

რე შუ მის ქუ ჩა ზე მი სუ ლი მყიდ ვე ლი ზუს ტად არის ინ ფორ მი რე ბუ ლი, 

თუ რა სა ხის პრუ დუქ ცი ის შე ძე ნაა აქ შე საძ ლე ბე ლი. პა რა დოქ სუ ლი 

კი ის არის, რომ თა ვად ხე ლი სუფ ლე ბა მაც ზუს ტად იცის ამ ქუ ჩის 

არ სე ბო ბის დე ტა ლე ბი, თუმ ცა არა ნა ი რი კონ კ რე ტუ ლი ნა ბი ჯე ბი არ 

იდ გ მე ბა ამ სი ყალ ბის ბაზ რის გა საქ რო ბად. 2006 წელს ხუთ მა უმ ს ხ-

ვი ლეს მა პრე მი უმ - კ ლა სის ბრენ დ მა – პრა დამ, გუჩიმ, ლუი ვი უ ტონ მა, 

შა ნელ მა და ბარ ბე რიმ, თი თო ე ულ მა 2500 დო ლა რის კომ პენ სა ცია 

მი ი ღო მო ვაჭ რე ე ბი სა გან, რო მელ თა ნაც მა თი სა მარ თ ლებ რი ვი და-

ვა მიმ დი ნა რე ობ და კა ნონ დარ ღ ვე ვით წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ი სა 

და სა მარ კო ნიშ ნე ბის რე გუ ლა ცი ის უგუ ლე ბელ ყო ფის გა მო. თუმ ცა, 

რო გორც აღ მოჩ ნ და, ამ ქმე დე ბით მი ღე ბუ ლი შე დე გი აბ სო ლუ ტუ რად 

უმ ნიშ ვ ნე ლო და მი ზე რუ ლი იყო. იმა ვე წელს ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა-

კუთ რე ბის უფ ლე ბა თა დაც ვის ფონ დ მა აბ რე შუ მის ბა ზა რი და ა ჯა რი-

მა 3.8 მი ლი ო ნი დო ლა რით, რო მე ლიც მთლი ა ნო ბა ში ყვე ლა მო ვაჭ-

რის სა ერ თო ძა ლის ხ მე ვით შეგ როვ და. აქე დან 1.3 მი ლი ო ნი მა ლე ვე 

უკან და უბ რუნ და მო ვაჭ რე ებს, მა თი მხრი დან იმა ვე ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ-

რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა თა დაც ვის პა ტი ვის ცე მი სათ ვის. 2006 წლის 

აგ ვის ტო ში კი მო ვაჭ რე ე ბის 80%-მა ოფი ცი ა ლუ რი ავ ტო რი ზა ცია 

მი ი ღო, რის შე დე გა დაც, არც ხე ლი სუფ ლე ბა სა და არც ბრენ დე ბის 

სა ერ თა შო რი სო წარ მო მად გენ ლო ბას აბ რე შუ მის ქუ ჩას თან აღა რა-

ნა ი რი სა მარ თ ლებ რი ვი და ვა არ ჰქო ნი ა. 

თუმ ცა სა ნამ პრო დუქ ცია აბ რე შუ მის ბა ზარ ზე და მსოფ ლიო მი წო-

დე ბის სხვა დას ხ ვა ქსელ ში მოხ ვ დე ბა, მა ნამ დე ჩი ნე თის არა ერთ 

ქა ლაქ სა თუ რე გი ონ ში აქ ტი უ რი წარ მო ე ბის პრო ცესს გა დის. ათი ა-

თა სო ბით ქარ ხა ნა, სა ხე ლოს ნო და მი ლი ო ნო ბით მუ შა ხე ლი ძვი რად 

ღი რე ბუ ლი ბრენ დე ბის ანა ლო გებს ქმნი ან. ჩი ნე თის პრო ვინ ცი ებ სა 

და ქა ლა ქებ ში შექ მ ნი ლი პრო დუქ ცია ძა ლი ან დიდ თავ სატ კი ვარს 

წარ მო ად გენს რო გორც ბრენ დე ბის წარ მო მად გე ნელ თათ ვის, ასე ვე 

მათი ლო ი ა ლუ რი მომ ხ მა რებ ლე ბის თ ვის. პრე მი უმ - კ ლა სის ბრენ-

დე ბის ერ თ -ერ თი მთა ვა რი უპი რა ტე სო ბა მის ექ ს კ ლუ ზი უ რო ბა ში ა. 

მსგავ სი ტი პის ბრენ დე ბი აქ ტი უ რად უნ და სარ გებ ლობ დეს პო პუ-

ლა რო ბით, თუმ ცა არ უნ და იყოს ხელ მი საწ ვ დო მი ფარ თო მა სე ბი-

სათ ვის. ამი ტომ ზუს ტი კო პი რე ბის მე თო დით შექ მ ნი ლი ბრენ დე ბის 

ასეთ მა მომ რავ ლე ბამ და ჩი ნე თის უმე ტე სი ფაბ რი კე ბის მხრი დან 

წარ მო ე ბის ხა ზის დახ ვე წამ ექ ს კ ლუ ზი ვის არ სი ერ თი ო რად და აკ-

ნი ნა. მი უ ხე და ვად ამი სა, ყვე ლა ანა ლო გი ზუს ტი კო პი რე ბი სა გან, 

რა თქმა უნ და, შორს არის. ზო გა დად, ყალ ბი ლუქ ს - ბ რენ დე ბის 

კლა სი ფი ცი რე ბა შემ დეგ ნა ი რად ხდე ბა: „ლუქს-ფეიქები“, ანუ იგი ვე 

„ლუქს-რეპლიკები“, ყვე ლა ზე მა ღა ლი ხა რის ხი თა და ორი გი ნალ თან 

მი მარ თე ბით დი ზა ი ნის მაქ სი მა ლუ რი სი ზუს ტით გა მო ირ ჩე ვა. ამ 

კა ტე გო რი ა ში მოხ ვედ რილ პრო დუქ ცი ას ორ გან შ ტო ე ბად ახა რის-

ხე ბენ: 1. „ბრენდ-რეპლიკა“, რო მე ლიც ზუსტ დი ზა ინ -ასლს წარ მო ად-

გენს. ვი ზუ ა ლუ რად ამ ტი პის პრო დუქ ტის ორი გი ნა ლი სა გან გარ ჩე ვა, 

ფაქ ტობ რი ვად, შე უძ ლე ბე ლი ა, თუმ ცა ხა რის ხით ვე რაფ რით უტოლ-

დე ბა ნამ დ ვილ პრო დუქტს. 2. „1:1 რეპ ლი კა“, რო მე ლიც არც დი ზა ი ნი-

თა და არც ხა რის ხით თით ქ მის არ გან ს ხ ვავ დე ბა ორი გი ნა ლი სა გან. 

ამ ტი პის ას ლე ბი ფა სი თაც საკ მა ოდ ძვი რად ღი რე ბულ სი ა მოვ ნე ბას 

წარ მო ად გენს. მა გა ლი თი სათ ვის, შა ნე ლის ჩან თა, რომ ლის ორი გი-

ნა ლის ღი რე ბუ ლე ბა თუ და ახ ლო ე ბით 5000 დო ლარს წარ მო ად გენს, 

მი სი „ლუქს-ფეიქის“ შე ძე ნას 800-1000 დო ლა რა დაც შეძ ლებთ. 

მე ო რე, ე.წ. „გარდამავალი“ ტი პის ბრენ დ -ა ნა ლო გე ბი, და ახ ლო ე-

ბი თი, მიმ ს გავ სე ბუ ლი ვერ სი ე ბია ორი გი ნა ლი სა, თუმ ცა მა თი ამოც-

ნო ბა ყვე ლა სათ ვის მარ ტი ვი არ არის. პრო ცენ ტუ ლად ამ კა ტე გო რი-

ის ას ლე ბი სხვა არ სე ბულ ყალბ პრო დუქ ცი ას შო რის ყვე ლა ზე დი დი ა. 

„გარდამავალი“ ანა ლო გე ბი საკ მა ოდ უხა რის ხო მა სა ლით არის 

დამ ზა დე ბუ ლი, გა რეგ ნუ ლად კი მეტ - ნაკ ლე ბად იმე ო რებს ნამ დ ვი ლი 

ვერ სი ის დი ზა ინს და სა სა ქონ ლე ნი შან საც იმი ტი რე ბუ ლი ბრენ დის 

სა ხე ლო ბი სას ატა რებს. თა ვის თა ვად ეს სა სა ქონ ლე ნი შა ნი ყო ველ-

გ ვა რი რე გუ ლი რე ბის მიღ მა არის დარ ჩე ნი ლი. 

მე სა მე კა ტე გო რი ა ში შე დის სა ქო ნე ლი, რო მე ლიც საკ მა ოდ და ბა-

ლი დო ნის იმი ტა ციაა რო გორც დი ზა ი ნით, ასე ვე ხა რის ხით და სხვა-

დას ხ ვა ძვი რად ღი რე ბუ ლი ბრენ დის პრო დუქ ცი ი სად მი მსგავ სე ბის 

სუსტ მცდე ლო ბას წარ მო ად გენს. 

ბო ლო ტი პის „ფეიქები“ მხო ლოდ გა რეგ ნუ ლი ნიშ ნით წა ა გავს 

კონ კ რე ტულ ლუქ ს - ბ რენდ პრო დუქტს და სა ერ თოდ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
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სა სა ქონ ლე ნიშ ნით იყი დე ბა. ამ ტი პის ას ლე ბის დი ზა ი ნი ორი გი-

ნალ თან შე და რე ბით შეს რუ ლე ბის უზუს ტო ბით გა მო ირ ჩე ვა და 

ხა რის ხიც თა ვის თა ვად საკ მა ოდ და ბა ლი ა. 

თა ვად ბა ზარ მა ამ პრო დუქ ცი ის ყიდ ვა- გა ყიდ ვის პრო ცე სი ორი 

მი მარ თუ ლე ბით და ა რე გუ ლი რა: ერ თი მხრივ, „ნებაყოფლობითი“ 

– რო დე საც მომ ხ მა რე ბე ლი აც ნო ბი ე რებს, რომ ყი დუ ლობს ყალბ 

პრო დუქ ცი ას და თა ნახ მაა ამ ტრან ზაქ ცი ი სა, მე ო რე მხრივ კი 

საქ მე გვაქვს „მოტყუებითი“ ვაჭ რო ბის ფორ მას თან, რო დე საც 

მყიდ ვე ლი შეც დო მა ში შეჰ ყავთ და რე ა ლუ რის ნაც ვ ლად, სა ბო ლოო 

ჯამ ში იღებს ყალბ პრო დუქ ცი ას (ასეთი შემ თხ ვე ვე ბი უმე ტეს წი-

ლად ინ ტერ ნეტ ვაჭ რო ბის შე დე გი ა). „მოტყუებითი“ ფორ მა ასე ვე 

აქ ტი უ რად გვხვდე ბა ისეთ ვი თა რე ბა ში, რო დე საც მყიდ ვე ლი-

სათ ვის რთუ ლი გა სარ ჩე ვია ორი გი ნა ლი და ანა ლო გი. ნე ბის მი ერ 

შემ თხ ვე ვა ში, „ფეიქი” წარ მა ტე ბუ ლი ვაჭ რო ბის სი ნო ნი მი გახ და. 

გა ყალ ბე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის გა ყიდ ვე ბის მო ნა ცემ თა და სტა ტის ტი-

კის დად გე ნა საკ მა ოდ რთუ ლია ინ დუს ტ რი ის არა ლე გა ლუ რო ბის 

გათ ვა ლის წი ნე ბით. თუმ ცა სა ერ თა შო რი სო სა ვაჭ რო პა ლა ტის 

მი ერ შექ მ ნი ლი „ყალბ პრო დუქ ცი ას თან მებ რ ძო ლი სა ი ნი ცი ა ტი ვო 

ჯგუ ფი“ BASCAP (Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy) 

ყო ველ წ ლი უ რად აქ ვეყ ნებს გარ კ ვე ულ მო ნა ცე მებს, რო მელ თა 

თა ნახ მა დაც, პრო დუქ ტის ტი პე ბის მი ხედ ვით, ლუქ ს -ას ლე ბის მომ-

ხ მა რე ბელ თა პრე ფე რენ ცია შემ დეგ ნა ი რად არის გა და ნა წი ლე ბუ-

ლი: ჩან თე ბი და სა ფუ ლე ე ბი – 50%, სა ა თე ბი და სამ კა უ ლე ბი – 25%, 

ტან საც მე ლი და აქ სე სუ ა რე ბი – 15%, ფეხ საც მე ლი – 10%. სწო რედ 

ამ მოთხოვ ნის გათ ვა ლის წი ნე ბით არის აჭ რე ლე ბუ ლი მსოფ ლიო 

დახ ლე ბი და სხვა დას ხ ვა მი წო დე ბის ქსე ლე ბი. ყალ ბი სა ქო ნე ლი 

აქ ტი უ რად იყი დე ბა მსოფ ლი ოს გარ შე მო სხვა დას ხ ვა მა ღა ზი ა სა 

და შო უ რუმ ში. სა ქარ თ ვე ლოც თა ვის თა ვად არ არის გა მო ნაკ ლი სი, 

ბევ რი სათ ვის სა ი დუმ ლოს არ წარ მო ად გენს იმ მა ღა ზი ე ბი სა თუ სა-

ვაჭ რო ობი ექ ტე ბის და სა ხე ლე ბე ბი, სა დაც ყო ველ გ ვა რი და მალ ვის 

გა რე შე ბრენ დ -ას ლებს შე ი ძენთ. უფ რო მე ტიც, თბი ლის ში არ სე-

ბობს რამ დე ნი მე მა ღა ზი ა, სა დაც „1:1 რეპ ლი კის“ ტი პის პრო დუქ ცი-

აც კი იყი დე ბა და რომ ლის სა მომ ხ მა რებ ლო წრე ში საკ მა ოდ ბევ რი 

მა ღა ლი სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის მქო ნე ადა მი ა ნი შე დის. მაგ რამ 

მრა ვალ ქვე ყა ნა ში ყალ ბი პრო დუქ ცი ით ვაჭ რო ბა დას ჯა დი აქ ტი ა, 

ამი ტომ, „ფეიქ“ -ინდუსტრისაათვის მა ღა ზი ე ბი არ ც თუ ისე აქ ტუ ა-

ლუ რი გა ყიდ ვის პუნ ქ ტი ა. ყვე ლა ზე დი დი პო პუ ლა რო ბით სარ გებ-

ლობს ინ ტერ ნეტ- და ახ ლად დამ კ ვიდ რე ბუ ლი ინ ს ტაგ რამ ვაჭ რო ბა. 

კი ბერ სივ რ ცე და მი სი ათა სო ბით ვებ გ ვერ დი გა ჯე რე ბუ ლია ყალ ბი 

სა ქონ ლით. ამ ტი პის ვებ მა ღა ზი ე ბის პო პუ ლა რუ ლო ბის მთა ვა რი 

მი ზე ზი არ ც თუ ისე რთუ ლი მი სახ ვედ რია – მყიდ ვე ლი სათ ვის შექ მ-

ნი ლი სრუ ლი კომ ფორ ტი, რო მე ლიც ყიდ ვა- მი წო დე ბის პრო ცე სის 

ანო ნი მუ რო ბა ში, არ ჩე ვა ნის მრა ვალ ფე როვ ნე ბა სა და სერ ვი-

სის სი მარ ტი ვე ში გა მო ი ხა ტე ბა. ინ ს ტაგ რამ მა კი ეს საქ მე კი დევ 

უფ რო გა ა ი ო ლა – სო კო ე ბი ვით აღ მო ცე ნე ბუ ლი სულ ახალ -ა ხა ლი 

ინ ს ტაგ რამ გ ვერ დე ბი პრე მი უმ - კ ლა სის ბრენ დე ბის უახ ლე სი კო-

ლექ ცი ე ბის ანა ლო გე ბის სუ რა თებს აქ ვეყ ნე ბენ, მყიდ ვე ლი ირ ჩევს 

სა სურ ველ პრო დუქ ცი ას და wechat-ისა და whatsapp-ის მეშ ვე ო ბით 

უკავ შირ დე ბა შუ ა მა ვალს, რო მე ლიც ნე ბის მი ე რი ზო მი სა და ფე რის 

სა სურ ველ მო დელს და ახ ლო ე ბით ერთ კვი რა ში აწ ვ დის მყიდ ველს. 

ყიდ ვის ასეთ მა სი მარ ტი ვემ კი დევ უფრო დიდი სტი მუ ლი მის ცა 

მოთხოვ ნის ზრდას. პირ ველ რიგ ში, ადა მი ა ნე ბი ანო ნი მუ რო ბის 

ფაქ ტორ მა წა ა ხა ლი სა, მე ო რე – მათ იცი ან, რომ არ არი ან მარ ტო ნი 

ამ უვ ნე ბელ „ცოდვაში“ და მე სა მე – არ ჩე ვა ნის ასეთ მა სიმ რავ ლემ 

და დი ზა ი ნის ხა ზის დახ ვე წამ მომ ხ მა რე ბე ლი 2015 წლი სათ ვის კი-

დევ უფ რო ლო ი ა ლუ რად გა ნაწყო „სიყალბისადმი“. 

თუ ამ მოვ ლე ნის გე ოგ რა ფი ულ გა ნა წი ლე ბას და ვუკ ვირ დე ბით, 

ვნა ხავთ, რომ „ფეიქომანია“ ამ ეტაპ ზე ყვე ლა ზე აქ ტი ურ ფა ზა ში აშ შ - 

ში, რუ სეთ ში, პოს ტ საბ ჭო თა ქვეყ ნებ სა და აზი ურ სა ხელ მ წი ფო ებ ში ა. 

ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად კი ყალ ბი პრო დუქ ცი ი სად მი მიდ რე კი ლე ბე ბი 

სკან დი ნა ვი ის ქვეყ ნებ ში, ავ ს ტ რა ლი ა სა და და სავ ლეთ ევ რო პა-

ში ვლინ დე ბა. თუმ ცა ამ ქვეყ ნებ მაც რა ღაც დო ზით გა მო ი ა რეს ეს 

ცი ებ - ცხე ლე ბა. ზო გა დად, თა ვად ლუქ ს - ბ რენ დე ბის აქ ტუ ა ლუ რო ბის 

ზრდას პირ და პირ პ რო პორ ცი უ ლად ეხ მა უ რე ბა ანა ლო გე ბი სად მი 

ინ ტე რე სის გაღ ვი ვე ბა. ამი ტომ არ არის გა საკ ვი რი, რომ იმ სა ხელ მ-

წი ფო ებ ში, სა დაც ლუქ ს - ბ რენ დე ბი სად მი ინ ტე რე სი ამა თუ იმ ფორ-

მით სო ცი უ მის მდგო მა რე ო ბას ასა ხავს, ყალ ბი პრო დუქ ცი ი სად მი 

მოთხოვ ნაც მა ღალ ნიშ ნულ ზე იქ ნე ბა. აგ რეთ ვე ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ - 

კულ ტუ რუ ლი მდგო მა რე ო ბა და გან ვი თა რე ბის დო ნე მნიშ ვ ნე ლო ვან 

როლს თა მა შობს მი სი ვე სა ზო გა დო ე ბის კონ კ რე ტუ ლი ინ ტე რე სე ბის 

ჩა მო ყა ლი ბე ბი სას. რუ სე თი და უკ რა ი ნა ამ ჟა მად ყვე ლა ზე დი დი 

ბა ზა რია ბრენ დ -ა ნა ლო გე ბი სათ ვის. მი ზე ზი კი მარ ტი ვი ა: სა ზო გა-

დო ებ რივ ცნო ბი ე რე ბა ში ღრმად არის გამ ჯ და რი ის ფაქ ტო რი, რომ 

ბრენ დე ბის მოხ მა რე ბა პრეს ტი ჟი სა და თვით წარ მო ჩე ნის სა უ კე თე-

სო სა შუ ა ლე ბა ა. მო სახ ლე ო ბის უმე ტე სი ნა წი ლი უყუ რებს მა ღა ლი 

სტა ტუ სი სა და შე მო სავ ლის მქო ნე ფე ნას, რო მე ლიც მხო ლოდ 

ბრენ დებს ანი ჭებს უპი რა ტე სო ბას და ცდი ლობს მას გა უ ტოლ დეს, 

თუმ ცა რად გან ამის მა ტე რი ა ლუ რი რე სურ სი არ გა აჩ ნი ა, მი მარ თავს 

ანა ლო გე ბის ყიდ ვის პრაქ ტი კას, რაც მი სი ში ნა გა ნი შე ფა სე ბის კრი-

ტე რი უმს, მარ თა ლი ა, ყალ ბად, მაგ რამ მა ინც ამაღ ლებს. ევ რო პულ 

ქვეყ ნებ ში კი, სა დაც სა ზო გა დო ე ბა თვით რე ა ლი ზა ცი ა სა და თა ვის 

დამ კ ვიდ რე ბას ბრენ დე ბის გა რე შეც ახერ ხებს, სა დაც ხში რად სტი-

ლი უპი რა ტე სია ბრენ დის სა ხელ ზე, მოთხოვ ნა ყალბ პრო დუქ ცი ა ზეც 

შე სა ბა მი სად ნაკ ლე ბი ა. 

სა ბო ლოო ჯამ ში, სწო რედ ამ მოთხოვ ნის არ სე ბო ბა ეკო ნო-

მი კი სათ ვის არ ც თუ ისე სა ხარ ბი ე ლო შე დე გებს გა ნა პი რო ბებს. 

22-მილიარდიანი და ნა კარ გი, რო მე ლიც შემ დ გო მი წლი სათ ვის გა-

ორ მა გე ბის ზღვარ ზე ა, არ არის ერ თა დერ თი ზი ა ნი, რაც ფუ ფუ ნე ბის 

საგ ნე ბის გა ყალ ბე ბამ ეკო ნო მი კას მი ა ყე ნა. მი ლი არ დე ბით და ზა რა-

ლე ბუ ლი ლე გი ტი მუ რი ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბე ბი „ჩრდილოვანი 

ეკო ნო მი კი სათ ვის“ ხელ შემ წყო ბი გა მოდ გა, რა მაც ჯამ ში არა ერ თი 

ქვეყ ნის მთავ რო ბას სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის შე მო სავ ლე ბი საკ მა ოდ 

შე უმ ცი რა, სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დე ბი კი დევ უფ რო გა ზარ და, ასი-

ა თა სო ბით ლე გა ლუ რი სა მუ შაო ად გი ლი, ფაქ ტობ რი ვად, გა აქ რო და 

მომ ხ მა რე ბე ლი რე ა ლუ რი კრი მი ნა ლის თა ნამ ზ რახ ვე ლი გა ხა და. თა-

ვად ძვი რად ღი რე ბუ ლი ბრენ დე ბი პირ და პი რი შე მო სავ ლის კლე ბას, 

სტრატეგიები ფუფუნების საგნები
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თუ და ცე მას, სა ვაჭ რო ნიშ ნის არა ლე გა ლუ რი გა მო ყე ნე ბი სა და ამ 

არა ლე გა ლურ საქ მი ა ნო ბას თან ბრძო ლის საქ მე ში მა ტე რი ა ლუ რი 

და ნა კარ გე ბის პრობ ლე მა ტი კას მძაფ რად გა ნიც დი ან. სხვადასხ-

ვა ბრენ დ მა ამ მა ქი ნა ცი უ რი ინ დუს ტ რი ის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის 

სხვა დას ხ ვა მე თო დი გა მო ი ყე ნა. თუ მოგ ზა უ რო ბა გი წევთ, ალ ბათ 

გა გახ სენ დე ბათ ევ რო პის აერო პორ ტებ ში გან თავ სე ბუ ლი ბა ნე რე-

ბი. ერ თ -ერ თი მათ გა ნის ში ნა არ სი ასე თი ა: „ნამდვილი ქალ ბა-

ტო ნე ბი ყალბ პრო დუქ ცი ას არ მო იხ მა რენ – ყალ ბი პრო დუქ ცი ის 

შე ძე ნა სამ წ ლი ან პა ტიმ რო ბას და 30 ათა სი ევ როს ჯა რი მას ით ვა-

ლის წი ნებს“. ასე თი ბა ნე რე ბი და ახ ლო ე ბით მსგავ სი დატ ვირ თ ვის 

სლო გა ნე ბით Comite Colbert–ის ერ თ გ ვა რი მა ნი ფეს ტი იყო ყალ ბი 

ბრენ დ -ინ დუს ტ რი ის წი ნა აღ მ დეგ. ეს ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მე ლიც 

ფუ ფუ ნე ბის ბაზ რის გან ვი თა რე ბა სა და პო პუ ლა რი ზა ცი ას ისა ხავს 

მიზ ნად, 1954 წელს ჟან - ჟაკ გერ ლე ნის მი ერ იქ ნა და არ სე ბუ ლი. ამ 

ეტაპ ზე მას ში 75 პრე მი უმ - კ ლა სის ბრენ დი არის გა ერ თი ა ნე ბუ ლი. 

თუმ ცა ეს საპ რო ტეს ტო აქ ტი, რო გორც ყალ ბი სა ქონ ლის მწარ მო ე-

ბელ თათ ვის, ისე მომ ხ მა რებ ლე-

ბის თ ვის უმ ნიშ ვ ნე ლო აღ მოჩ ნ და. 

საფ რან გეთ ში ამ მხრივ ყვე ლა ზე 

მკაც რი კა ნონ მ დებ ლო ბა 1994 

წლი დან მოქ მე დებს. ბრი ტა ნეთ სა 

და აშ შ - ში ყალ ბი პრო დუქ ცი ით 

ვაჭ რო ბი სათ ვის სას ჯე ლის ფორ-

მად ათ წ ლი ა ნი პა ტიმ რო ბა არის 

დად გე ნი ლი. 2012 წელს ევ რო კავ-

შირ მა 161 მი ლი ო ნი დო ლა რის ყალ ბი პრო დუქ ცი ის ამო ღე ბა შეძ-

ლო,  აშშ-მ კი – 155 მი ლი ო ნის, თუმ ცა იმ მონსტრ ინ დუს ტ რი ას თან 

ბრძო ლა ში, რა საც ყალ ბი პრო დუქ ცი ით ვაჭ რო ბა წარ მო ად გენს, ეს 

მიდ გო მა საკ მა რი სი არ არის. თა ვად ჩი ნეთ ში ამ მხრივ სა კა ნონ-

მ დებ ლო ბა ზა ყო ველ წელს იხ ვე წე ბა, თუმ ცა რა ი მე სა ხის ეფექ ტი 

ჯერ ჯე რო ბით ვერც ამან მო ახ დი ნა. 2011 წელს ჩი ნე თის მთავ რო-

ბამ მას შ ტა ბუ რი სა დამ ს ჯე ლო ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა და იწყო 

გამ ყალ ბებ ლებ თან ბრძო ლის კუთხით, რა საც 9 ათა სი ადა მი ა ნის 

და კა ვე ბა, 530 მი ლი ო ნი დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის სა ქონ ლის ამო-

ღე ბა და 14 ათა სი არა ლე გა ლუ რი ფაბ რი კის და ხურ ვა მოჰ ყ ვა. 2012 

წელს კი 182 მი ლი ო ნი დო ლა რის პრო დუქ ცია იქ ნა ამო ღე ბუ ლი, ორი 

ათა სი ადა მი ა ნი და კა ვე ბუ ლი, ხო ლო 1100 ფაბ რი კა და ხუ რუ ლი. 

თუმ ცა ხში რად ის მის ბრალ დე ბა, რომ 2011 და 2012 წლე ბის რე ი დის 

ტი პის მსგავ სი ღო ნის ძი ე ბე ბი დად გ მუ ლი სა ნა ხა ო ბა იყო, ხო ლო 

ჩი ნე თის ხე ლი სუფ ლე ბა სა ქა ლა ქო და რე გი ო ნა ლუ რი მას შ ტა ბით 

კო რუფ ცი უ ლი გა რი გე ბე ბის სპე ცი ა ლუ რი სქე მის შექ მ ნა შიც კი ამ ხი-

ლეს. თუმ ცა ამით რე ა ლუ რად არც არა ფე რი შეც ვ ლი ლა. ბან გ კოკ ში 

ყალ ბი პრო დუქ ცი ი სად მი მიძღ ვ ნი ლი მუ ზე უ მიც კი გა იხ ს ნა, რო მე-

ლიც და მო უ კი დე ბე ლი იური დი უ ლი კომ პა ნია Tilleke & Gibbins-ის 

და არ სე ბუ ლია და რომ ლის შექ მ ნის იდეა სა ზო გა დო ე ბის თ ვის იმის 

შეხ სე ნე ბას ისა ხავს მიზ ნად, რომ გა ყალ ბე ბა, ყალ ბი პრო დუქ ცი ით 

ვაჭ რო ბა და ამ პრო დუქ ცი ის შეს ყიდ ვა და ნა შა უ ლებ რი ვი ქმე დე ბა ა. 

სა ერ თა შო რი სო სა ვაჭ რო პა ლა ტის მი ერ და არ სე ბუ ლი BASCAP -იც 

კრი მი ნა ლურ საქ მი ა ნო ბას თან ბრძო ლას, ბაზ რის კვლე ვას, სა მომ ხ-

მა რებ ლო ტრენ დე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა სა და ყვე ლა არ სე ბუ ლი ხერ ხით 

ამ მოვ ლე ნას თან გამ კ ვ ლა ვე ბას ისა ხავს მიზ ნად. მი უ ხე და ვად 

ყვე ლაფ რი სა, აქამ დე მი ღე ბუ ლი ზო მე ბი არა საკ მა რი სი და უშე დე გო 

აღ მოჩ ნ და. სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის კა ნონ მ დებ ლო ბა რე ა ლუ რად იძ ლე-

ვა იმის შე საძ ლებ ლო ბას, რომ უფ რო ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბი გა და იდ გას, 

მაგ რამ ვერც ამ რე გუ ლა ცი ე ბის იმ პ ლე მენ ტა ცია და ვერც აღ ს რუ ლე ბა 

სა თა ნა დო დო ნე ზე ვერ ხორ ცი ელ დე ბა, რა საც სა ვა ლა ლო შე დე გამ-

დე მივ ყა ვართ. 

იქ, სა დაც მტკი ცე ადა მი ა ნუ რი ნე ბა არ სე ბობს, კა ნო ნი ხში რად 

უძ ლუ რი ა. სა ზო გა დო ე ბა სრულ მზა ო ბას გა მო ხა ტავს, იყოს მოტყუ-

ე ბუ ლი და ამ ტყუ ილ ში თან ხაც გა და ი ხა დოს. სა ზო გა დო ებ რი ვი 

შეგ ნე ბა კი იმ მდგო მა რე ო ბამ დე მი ვი და, რო დე საც თვით დამ კ ვიდ-

რე ბის პრო ცეს ში ტყუ ი ლი, მი ბაძ ვა და იმი ტა ცია ერ თ -ერ თი მთა ვა რი 

იარა ღი ა. პრეს ტი ჟუ ლი კონ სი ერ ჟ - სერ ვი სი Quintessentially თა ვი სი 

ექ ს კ ლუ ზი უ რო ბით არის ცნო ბი ლი. ამ კლუ ბის წევ რო ბა ავ ტო მა ტუ-

რად უდი დეს პრი ვი ლე გი ებ სა და 

სტა ტუსს ანი ჭებს ადა მი ანს. ეს 

სა ა გენ ტო მხო ლოდ მსოფ ლი ოს 

რამ დე ნი მე ასე ულ მი ლი ო ნერს თუ 

მი ლირ დერს ემ სა ხუ რე ბა. უფ რო 

ზუს ტად რომ ვთქვათ, მათ ყვე ლა 

ახი რე ბას აკ მა ყო ფი ლებს. ჯერ 

კი დევ 2010 წელს ამ სა ა გენ ტოს 

რე გი ო ნა ლურ დი რექ ტორს მი-

ლა ნის ოფის ში შევ ხ ვ დი. მახ სოვს, მი სი ტე ლე ფო ნი არ ჩერ დე ბო და, 

მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა კუთხი დან მას ხან სა ა მი რო ე ბის შე ი ხე ბი 

ურე კავ დ ნენ, ხან რუ სი ოლი გარ ქე ბი და ხა ნაც – მექ სი კე ლი ბიზ ნეს-

მაგ ნა ტე ბი. მა შინ მა თი მოთხოვ ნე ბი იმ დე ნად არა რე ა ლუ რი და 

სა სა ცი ლო მეჩ ვე ნა, რომ გა მე ღი მა კი დეც, თუმ ცა რომ და ვი ნა ხე, 

რო გორ წა მებ ში შე უდ გა ლუქ ს - სერ ვის - პ რო ვა ი დე რი მა თი სურ ვი ლე-

ბის შეს რუ ლე ბას, ღი მი ლი გა ო ცე ბა ში გა და მი ვი და. ნა ხე ვა რი სა ა თის 

გან მავ ლო ბა ში შე ი ხის ცოლს ვინ ტა ჟის ტი პის ერ მე სის ალი გა ტო რის 

ტყა ვი სა გან დამ ზა დე ბუ ლი და ბრი ა ლი ან ტის თვლე ბით გაწყო ბი ლი 

ჩან თა უშო ვეს, რო მე ლიც რომ ში იტა ლი ე ლი არის ტოკ რა ტე ბის სახ-

ლი დან შე ის ყი დეს. რუს ოლი გარქს სარ დი ნი ა ზე სა უ კე თე სო ვი ლა 

გა უმ ზა დეს თავისი მომ სა ხუ რე პერ სო ნა ლით და ფე რა რის უახ ლე სი 

მო დე ლე ბი შე ურ ჩი ეს, ათი დღით პორ ტო- ჩერ ვო ში გა და სა ად გი-

ლებ ლად. შეხ ვედ რის პრო ცეს ში დიდ ხანს ვი სა უბ რეთ ლუქ ს - ბაზ რის 

სა მო მავ ლო ბედ ზე და ზო გად კონ დი ცი ა ზე. მან გა ნაცხა და, რომ 

სწო რედ მი სი სა მომ ხ მა რებ ლო სეგ მენ ტის ცხოვ რე ბის სტი ლის მიმ-

ბაძ ვე ლო ბით ვი თარ დე ბა ყალ ბი ინ დუს ტ რი ის სფე რო – ყვე ლას უნ და 

ცხოვ რე ბა ფუ ფუ ნე ბა ში, სა დაც ნე ბის მი ე რი დე ტა ლი პრეს ტიჟ სა და 

მა ღალ სტა ტუს ზე მეტყ ვე ლებს. ხო ლო ისი ნი, ვი საც ამის სა შუ ა ლე ბა 

არ გა აჩ ნი ა, ფუ ფუ ნე ბის იმი ტი რე ბას ცდი ლო ბენ. გარ კ ვე ულ წი ლად 

ასეც არის. ამ სა კითხს ფსი ქო ლო გი უ რი კუთხით რომ მი ვუდ გეთ, 

მძაფ რად გა მო ხა ტულ არას რულ ფა სოვ ნე ბის კომ პ ლექსს აღ მო ვა-

ბრიტანეთსა და აშშ-ში ყალბი 
პროდუქციით ვაჭრობისათვის 
სასჯელის ფორმად ათწლიანი 
პატიმრობა არის დადგენილი. 
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ჩენთ. ადამიანები, რომ ლე ბიც სხვი სი მა ტე რი ა ლუ რი სი დი ა დით 

იმ დე ნად არი ან მო ხიბ ლულ ნი, რომ ყვე ლა ნა ი რად ცდი ლო ბენ მათ 

გა უ ტოლ დ ნენ, სა ბო ლოო ჯამ ში, ვი ღა ცის იაფ ფა სი ან ას ლე ბად 

ყა ლიბ დე ბი ან. უდა ვო ა, ფუ ფუ ნე ბა ში ცხოვ რე ბა და ექ ს კ ლუ ზი უ რი, 

ძვი რად ღი რე ბუ ლი ბრენ დე ბის პრო დუქ ცი ის შე ძე ნა ყვე ლას სურს 

და აქ სა გან გა შო არა ფე რი ა. მთა ვა რი პრობ ლე მა ისა ა, თუ რამ დე-

ნად შორს არის წამ ს ვ ლე ლი ზო გი ერ თი ადა მი ა ნი არარ სე ბუ ლი 

ფუ ფუ ნე ბის ძი ე ბა ში! მიმ ბაძ ვე ლო ბი ს სინ დ რო მი პან დე მი უ რად 

მო ე დო მთელ მსოფ ლი ოს, ვაქ ცი ნა კი ალ ბათ თა ვად ადა მი ან ში ვე ა, 

თუმ ცა ამოქ მე დე ბა, სამ წუ ხა როდ, ერ თე უ ლებს გა მოს დით. ვნე ბა, 

რომ სა ზო გა დო ე ბას მო აჩ ვე ნო თა ვი იმად, რაც არ ხარ და მი ბა ძო 

მათ, ვინც სო ცი უ მის მი ერ და კა ნო ნე ბუ ლი შაბ ლო ნე ბის მი ხედ ვით 

იდე ალს უტოლ დე ბა, ახალ მძლავრ ფა ზა ში შე ვი და. ში ნა გა ნი თა ვი-

სუფ ლე ბა და კარ გუ ლი ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც უფ რ თხი ან სა კუ თა რი 

მეს გა მო ხატ ვას და ურ ჩევ ნი ათ სა ერ თო, მა სობ რივ ტრენ დებს ამო-

ა ფა რონ თა ვი, სი ყალ ბის პრო პა გან დის ნა წი ლი ხდე ბი ან. მსოფ-

ლი ო, რო მე ლიც ყო ველ გ ვა რად ცდი ლობს დაგ ვა ნა ხოს ბრჭყვი ა ლა 

ფუ ფუ ნე ბის უპი რა ტე სო ბა და დი დე ბუ ლე ბა, ცბი ე რად გვიხ მობს ამ 

ყო ვე ლი ვეს ნა წი ლი გავ ხ დეთ. ის ადა მი ა ნე ბი კი, ვინც ამ გა მო-

ძა ხილს მიჰ ყ ვე ბი ან, ნებ სით თუ უნებ ლი ეთ ავან ტი უ რის ნა წი ლი 

ხდე ბი ან. რად გან გახ დე ის, რაც ფაქ ტობ რი ვად თუ თე ო რი უ ლად 

არ ხარ, შე ი ძი ნო ის, რაც შენს შე საძ ლებ ლო ბებს აღე მა ტე ბა, ფლი-

დო ბის ზღვარ ზე გა ყე ნებს. რო დე საც ადა მი ანს უჩ ნ დე ბა სურ ვი ლი, 

თა ვი მი ა კუთ ვ ნოს იმ სო ცი ა ლურ ფე ნას, რო მელ საც იგი რე ა ლუ რად 

არ ეკუთ ვ ნის და ამი სათ ვის სხვი სი ცხოვ რე ბის სტი ლის იმი ტა ცი-

ას ახ დენს, ცდი ლობს გა ი გივ დეს წარ მა ტე ბას თან, მა ღალ სო ცი-

ა ლურ სტა ტუს თან და ამის დამ ტ კი ცე ბას სი ყალ ბის სა შუ ა ლე ბით 

ახორ ცი ე ლებს, უდა ვოდ არა ჯან სა ღი მოვ ლე ნა ა. ფსი ქო ლო გე ბის 

გან ცხა დე ბით, ყალ ბი პრო დუქ ცი ის შე ძე ნი სას, ემო ცი ე ბიც ყალ ბი ა, 

ანუ რე ა ლუ რად რამ დე ნად ზუს ტიც არ უნ და იყოს ბრენ დის ას ლი, 

ფსი ქო ლო გი უ რად მი სი შე ძე ნა არაფ რით არ უტოლ დე ბა იმ ეიფო-

რი ულ გან ც დას, რო მელ საც ორი გი ნა ლის ფლო ბა იწ ვევს. თუმ ცა ეს 

შეგ რ ძ ნე ბე ბი მე ო რე ხა რის ხო ვა ნი გახ და არა რე ა ლუ რი სტა ტუ სის 

დამ ტ კი ცე ბის პრო ცეს ში. მომხმარებლის ძა ლი ან დი დი პრო ცენ ტი-

სათ ვის პრეს ტი ჟი ხა რის ხ ზე უპი რა ტე სი ა. „ფეიქი“ აძ ლევს სა შუ ა-

ლე ბას მყიდ ველს, შე ი ძი ნოს ბრენ დი, რო გორც სტა ტუ სის სიმ ბო ლო 

და არა რო გორც ხა რის ხის გა რან ტი. ბრენ დ -აკ ვი ა ტე ბამ იმ დე ნად 

ღრმა ზე გავ ლე ნა მო ახ დი ნა სა ზო გა დო ე ბის ძა ლი ან დიდ ნა წილ ზე 

და იმოქ მე და ქვეც ნო ბი ერ ზე, რომ ადა მი ა ნე ბი უკ ვე გაც ნო ბი ე რე ბუ-

ლად ყი დუ ლო ბენ ყალბ ბრენ დულ პრო დუქ ცი ას. 

მაგ რამ სა უ ბა რი ამ პრობ ლე მის მხო ლოდ ფსი ქო ლო გი ურ ას-

პექ ტ ზე რე ა ლურ სუ რათს სრულ ყო ფილს თა ვის თა ვად ვერ გახ დის. 

არ სე ბობს კი დევ რამ დე ნი მე ფაქ ტო რი, რაც გა ნა პი რო ბებს ბო ლო 

წლებ ში ყალ ბი პრო დუქ ცი ი სად მი ინ ტე რე სის მძლავრ მა ტე ბას. 

გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის პი რო ბებ ში, რო დე საც მომ-

ხ მა რე ბელ თა შე მო სა ვალ მა საგ რ ძ ნობ ლად იკ ლო, და იწყო ძი ე ბა 

შე და რე ბით და ბალ ფა სად იმა ვე ან მსგავ სი პრო დუქ ცი ის შე სა-

ძე ნი ახა ლი გზე ბი სა. მომ ხ მა რე ბელ თა შეს ყიდ ვი თი პო ტენ ცი ა ლის 

კლე ბას თან ერ თად, გა ი ზარ და მოთხოვ ნა ბრენ დუ ლი პრო დუქ ცი ის 

ას ლებ ზე. იმ სა მომ ხ მა რებ ლო ჩვე ვებ მა, რომ ლე ბიც სა ზო გა დო ე ბის 

დიდ ნა წილ ში წლე ბის მან ძილ ზე გამ ჯ და რი იყო, კრი ზის თან ერ თად 

მო დი ფი ცი რე ბა გა ნი ცა და. მომ ხ მა რე ბე ლი დად გა პრობ ლე მის 

წი ნა შე, საგ რ ძ ნობ ლად შეკ ვე ცი ლი ფი ნან სუ რი შე საძ ლებ ლო ბე-

ბის პი რო ბებ ში რო გორ გა ეგ რ ძე ლე ბი ნა შეს ყიდ ვა პრო დუქ ცი ი სა, 

რომ ლის მი მარ თაც ლო ი ა ლუ რო ბა წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ჩა მო უ ყა-

ლიბ და. შე დე გად, ხალ ხ მა იმა ვე პრო დუქ ცი ის იაფ ფა სი ა ნი, თუნ დაც 

გა ყალ ბე ბუ ლი სუბ ს ტი ტუ ტის შეს ყიდ ვა და იწყო. შე იქ მ ნა მოთხოვ-

ნა არა ლე გა ლურ და ყალბ პრო დუქ ცი ა ზე, რა მაც, თა ვის მხრივ, 

„ჩრდილოვანი ეკო ნო მი კის“ ზრდის სტი მუ ლი რე ბას შე უწყო ხე ლი. 

თუმ ცა სა გუ ლის ხ მოა ის ფაქ ტი, რომ ბო ლო წლებ ში გლო ბა ლუ რი 

ეკო ნო მი კუ რი კონ დი ცი ის ზო გად მა გა უმ ჯო ბე სე ბამ და დას ტა ბი-

ლუ რე ბამ პირ და პირ პ რო პორ ცი უ ლად კი არ გა მო იწ ვია „ფეიქებზე“ 

ინ ტე რე სის კლე ბა, არა მედ პი რი ქით, გა ყიდ ვებ მა საგ რ ძ ნობ ლად 

იმა ტა. სა ზო გა დო ე ბამ ამ ფორ მით ყიდ ვის პრი ვი ლე გი ე ბი გა ი თა ვი სა 

და ისურ ვა კვლავ ას ლე ბის შე ძე ნით და ეკ მა ყო ფი ლე ბი ნა სა მომ ხ-

მა რებ ლო მოთხოვ ნი ლე ბე ბი. კვლევების უმე ტე სო ბა გვიჩ ვე ნებს, 

რომ მსგავ სი პრო დუქ ტის შე ძე ნის პრო ცეს ში და ბა ლი ფა სი მთა ვა რი 

მო ტი ვა ტო რი ა, რად გა ნაც მომ ხ მა რე ბელს და ზოგ ვის სა შუ ა ლე ბა ეძ-

ლე ვა, მა შა სა და მე, ამ პრუ დუქ ცი ის აღ ქ მუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა (ფასი და 

ხა რის ხის რა ცი ო) საკ მა ოდ მა ღა ლი ა. 

მე დი ის ზე გავ ლე ნა აგ რეთ ვე ერ თ -ერ თი უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი 

ფაქ ტო რია ამ სა კითხ ში. მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბი, ძვი რად ღი რე ბუ ლი 

სა რეკ ლა მო კამ პა ნი ე ბი, პი არ ტექ ნო ლო გი ე ბი მთე ლი დატ ვირ თ ვით 

მუ შა ობს, რა თა ბრენ დის არ სი და მნიშ ვ ნე ლო ბა იმ დე ნად ფა სე უ ლი 

გა ხა დოს სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის, რომ იგი ჩვე უ ლი ყო ფის ნა წი ლად 

გა და იქ ცეს. მე დი ის მი ერ სო ცი უ მი სათ ვის დად გე ნი ლი ნორ მე ბი 

ფორ სი რე ბას უწევს ბრენ დო მა ნი ის გაძ ლი ე რე ბას და ფუ ფუ ნე ბის გა-

ფე ტი შე ბას. იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ მსოფ ლიო მო სახ ლე ო ბის ძა-

ლი ან დიდ პრო ცენტს არ გა აჩ ნია შე საძ ლებ ლო ბა, შეწ ვ დეს ფუ ფუ ნე-

ბის ბაზ რის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბულ არა ა დეკ ვა ტუ რად მა ღალ ფა სებს, 

სა ზო გა დო ე ბა ავ ტო მა ტუ რად ცდი ლობს სა ა მი სოდ ხელ მი საწ ვ დო მი 

სა შუ ა ლე ბე ბი აღ მო ა ჩი ნოს. ფუ ფუ ნე ბა ას პი რა ცი უ ლი მოვ ლე ნა ა, ის 

არას დ როს ყო ფი ლა იოლად მი საღ წე ვი ყვე ლა სათ ვის და სა ნამ მე-

დია ამ ლუქ ს - ბ რენ დე ბის პრო დუქ ცი ას მსოფ ლი ოს აწ ვ დის რო გორც 

„მასტ-ჰევს“, მა ნამ დე ყალ ბი პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის ინ დუს ტ რი ის 

ზრდა თა ვის თა ვად გარ და უ ვა ლი იქ ნე ბა.

აქ ვე სა გუ ლის ხ მოა კი დევ ერ თი მო მენ ტი, რა საც ტენ დენ ცი-

ე ბის, იმა ვე ტრენ დე ბის სწრა ფი ცვა ლე ბა დო ბა ეწო დე ბა. ლუქს-

კატეგორიის მო დის სახ ლე ბის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ტრენ დე ბი სა 

და, შე სა ბა მი სად, პრო დუქ ცი ის უს წ რა ფეს მა ცვლი ლე ბებ მა ყიდ ვა- 

გა ყიდ ვის ისე თი პრო ცე სი გა მო იწ ვი ა, სა დაც კონ კ რე ტუ ლი ნივ თის 

სა სი ცოცხ ლო ციკ ლი მხო ლოდ ერთ სე ზონს გრძელ დე ბა. ზო გა დად, 

არ სე ბუ ლი პრინ ცი პის თა ნახ მად, რო დე საც რო მე ლი მე ნივთს 

„მოდური“ სტა ტუ სის და ღი ეს მე ვა, ის მა შინ ვე იწყებს „მოდიდან გას-

სტრატეგიები ფუფუნების საგნები
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ვ ლას“. ამი ტომ ხალხს ურ ჩევ ნი ა, სე ზო ნურ სი ახ ლე ში რაც შე იძ ლე ბა 

ნაკ ლე ბი თან ხა გა და ი ხა დოს. პრე მი უმ - კ ლა სის ბრენ დე ბის მი ერ ნა-

კარ ნა ხე ბი ტრენ დე ბის მიმ დევ რო ბა თა ვის თავ ში მი ბაძ ვას გუ ლის ხ-

მობს – ადა მი ა ნი, რო მე ლიც მის დევს მო დის ტენ დენ ცი ას, ცდი ლობს, 

გა ნას ხ ვა ოს და გა მო ყოს სა კუ თა რი თა ვი სხვე ბი სა გან და იმავ დ რო-

უ ლად ამ ტ კი ცებს, რომ ის მი ე კუთ ვ ნე ბა ამა თუ იმ ფე ნა სა თუ ჯგუფს. 

შე უძ ლე ბე ლია ტრენ დის არ სე ბო ბა მი ბაძ ვის კენ სწრაფ ვი სა და კო-

ლექ ტივ თან შერ წყ მის გა რე შე. თა ვად ტრენ დის არ სიც იმა ში მდგო-

მა რე ობს, რომ ის ერ თ დ რო უ ლად ახა ლიც არის და გარ და მა ვა ლიც, 

რაც დრო ის დი ნე ბის შეგ რ ძ ნე ბას იძ ლე ვა. ყვე ლა ზე დი დი პრო ცენ ტი 

ლუქ ს -ას ლე ბის მომ ხ მა რებ ლე ბი სა მერ ყე ობს 25-დან 35 წლამ დე ასა-

კობ რივ სპექ ტ რ ში და, ბუ ნებ რი ვი ა, ტრენ დე ბი სად მი ინ ტე რე სიც ამ 

სეგ მენ ტის ინ ტე რეს თა სფე რო ში მო წი ნა ვე პო ზი ცი ა ზე ა. ახალ გაზ რ-

და ადა მი ანს ხში რად არა აქვს იმის შე საძ ლებ ლო ბა, ყვე ლა სე ზო ნის 

ახა ლი მო დის ახი რე ბე ბი და აკ მა ყო ფი ლოს, კო ლო სა ლურ თან ხად 

შე ი ძი ნოს პრო დუქ ცი ა, რო მე ლიც მხო ლოდ ერთ სე ზონს გას ტანს და 

მის მო დურ სტა ტუსს მა ლე ვე გა მუჩ ნ დე ბა კონ კუ რენ ტი. ამი ტომ ისი ნი 

ხში რად მო დის გა მო ძა ხილს ყალ ბი პრო დუქ ცი ით შე ი ა რა ღე ბუ ლე ბი 

ხვდე ბი ან. 

სა გუ ლის ხ მოა კი დევ ერ თი ფაქ ტი. მსოფ ლიო სა ზო გა დო ე ბის 

გარ კ ვე უ ლი ნა წი ლი საკ მა ოდ სკეპ ტი კუ რად ეკი დე ბა პრე მი უმ - კ ლა-

სის ბრენ დე ბის ფას თ წარ მოქ მ ნის სტრა ტე გი ას და მი იჩ ნევს, რომ 

ბრენ დე ბი მხო ლოდ სა ხელს ყი დი ან. გა ბუ ქე ბუ ლი ფა სე ბი ხში რად 

ბრენ დის პრეს ტი ჟის დამ სა ხუ რე ბად მი იჩ ნე ვა. ეს ძა ლი ან ხში რად 

გა ნა პი რო ბებს მოვ ლე ნას, რო დე საც მა ღა ლი შე მო სავ ლი სა თუ 

სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის მქო ნე ადა მი ა ნე ბიც არ ამ ბო ბენ უარს „ლუქს-

რეპლიკების“ შე ძე ნა ზე. „ფეიქის“ ყიდ ვი სას მა თი უმ თავ რე სი არ გუ-

მენ ტი ა, რომ ბრენ დე ბის მხრი დან თავს მოტყუ ე ბუ ლად გრძნო ბენ და 

მი იჩ ნე ვენ, რომ რე ა ლუ რად ათა სი ევ როს ღი რე ბუ ლე ბის პრო დუქ ტი 

არ უნ და ღირ დეს ორი ათა სი მხო ლოდ ბრენ დის სა ხე ლის გა მო. მე-

ო რე არ გუ მენ ტი ფუ ლის გა ცე მის, ზო გა დად ხარ ჯ ვის კულ ტუ რას უკავ-

შირ დე ბა, რო მე ლიც ყვე ლა ადა მი ა ნის თ ვის სხვა დას ხ ვა ა. ზო გი ერ-

თი სათ ვის წარ მო უდ გე ნე ლი ა, იყი დოს ნივ თი, რომ ლის ღი რე ბუ ლე ბა 

ხუ თი ათა სი ევ როა და ამა ვე დროს იცო დეს, რომ ფაქ ტობ რი ვად ანა-

ლო გი უ რი ნივ თის შე ძე ნას, თა ნაც დი დი რა ო დე ნო ბით, იგი იმა ვე ან 

ნაკ ლებ ფა სად შეძ ლებს. ნებისმიერ შემ თხ ვე ვა ში ნა თე ლია ერ თი 

რამ – სა ზო გა დო ე ბა გან წყო ბი ლი ა, მზად არის და მონ დო მე ბუ ლი ა, 

შე ი ძი ნოს ყალ ბი პრო დუქ ცია და ყვე ლა ის ფაქ ტო რი, რაც მეტ -  

ნაკ ლე ბად გან ვი ხი ლეთ, ერთ ჯაჭ ვურ პრო ცე სად იკ ვ რე ბა, რო მე ლიც 

სა ბო ლოო ჯამ ში მოთხოვ ნის არ სე ბო ბას გა ნა პი რო ბებს. 

სა ზო გა დო ე ბა ამ პრობ ლე მას სიღ რ მი სე უ ლად ვერ აღიქ ვამს და 

რო გორც არა რე ლე ვან ტურს, ისე უდ გე ბა. ეს არ არის ტი პუ რი „შავი 

ბა ზა რი“, სა დაც არა ლე გა ლუ რი ნარ კო ტი კი სათ ვის, იარა ღი სა თუ 

ძვირ ფა სი თვლე ბი სათ ვის ადა მი ა ნის სი ციცხ ლე საფ რ თხის ქვეშ 

დგე ბა. მსოფ ლიო მო სახ ლე ო ბის ძა ლი ან დი დი ნა წი ლი სათ ვის გა-

ყალ ბე ბა „უმსხვერპლო“, მსუ ბუ ქი კრი მი ნა ლი ა. გამ ყალ ბებ ლე ბი არ 

გა ნი ხი ლე ბი ან იმა ვე და ნა შა უ ლებ რივ კონ ტექ ს ტ ში, რო გორც ნარ-

კო მო ვაჭ რე ე ბი ან სხვა მძი მე ტი პის კრი მი ნა ლე ბი, თუმ ცა სა ზო გა-

დო ე ბა რა ტომ ღაც არი დებს თავს იმ ფაქ ტე ბის გა ა ნა ლი ზე ბას, რომ 

გამ ყალ ბე ბელ თა ქმე დე ბე ბი მსოფ ლიო ეკო ნო მი კას მრა ვა ლი მი-

ლი არ დი დო ლა რით აზა რა ლებს, აქ ტი უ რად უწყობს ხელს ლე გა ლუ-

რი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შემ ცი რე ბას, სტი მუ ლი რე ბას უწევს და ბა ლი 

გა სამ რ ჯე ლო სა და ცუ დი სა მუ შაო პი რო ბე ბის შექ მ ნას. სა ო ცა რი ა, 

თუმ ცა არც ის აზ რი, რომ ადა მი ა ნი თა ვად ხდე ბა და ნა შა უ ლებ რი ვი 

ქმე დე ბის თა ნამ ზ რახ ვე ლი, არ წარ მო ად გენს შე მა ჩე რე ბელ ძა ლას 

სა ი მი სოდ, რომ მსგავ სი ფაქ ტე ბი კი დევ გა მოვ ლინ დეს. გა მო სა ვა-

ლი კი რე ა ლუ რად მხო ლოდ ერ თია – გლო ბა ლუ რი კო ორ დი ნა ცია და 

ყალბ ინ დუს ტ რი ას თან ბრძო ლის მე თო დე ბის მაქ სი მა ლუ რი გაძ-

ლი ე რე ბა, რე გუ ლა ცი ე ბი სა და კა ნონ მ დებ ლო ბის იმ პ ლე მენ ტა ცია 

და, რაც მთა ვა რი ა, სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ როვ ნე ბი სა და და მო კი დე-

ბუ ლე ბის ცვლი ლე ბა. ერ თობ ლი ო ბა ში ამ სა მი ფაქ ტო რის უტი ლი-

ზე ბამ, ყვე ლა ზე დი დი შან სი ა, ამ პრობ ლე მა ტი კას თან ბრძო ლა ში 

რე ა ლუ რი ძვრა მო ახ დი ნოს. 

მა ნამ დე კი მსოფ ლი ოს კვლავ რჩე ბა და ზა რა ლე ბუ ლი ეკო ნო მი-

კა, ექ ს კ ლუ ზი უ რო ბა და კარ გუ ლი ფუ ფუ ნე ბა, რო მე ლიც გა მას ხ რე ბუ-

ლის პო ზი ცი ა ში აღ მოჩ ნ და და სა ზო გა დო ე ბა, რო მე ლიც მორ ჩი ლად 

იტყუ ებს თავს, იმი ტი რე ბულ რე ა ლო ბა საა ამო ფა რე ბუ ლი და კრი მი-

ნა ლის ნა წი ლი ხდე ბა. ფ
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სტრატეგიები

ადამიანური რესურსები

გამორჩეული დამსაქმებელი
Japan Tobacco International (JTI) საქართველოსა და ევროპის გამორჩეულ 
დამსაქმებლად დასახელდა. Forbes Georgia კომპანიის HR დირექტორს  
კავკასიაში, ინა იაკოვჩუკს გაესაუბრა.

დ
ი დი მიღ წე ვა ა, სა ზო გა დო ე ბა და ა ინ

ტე რე სო ინო ვა ცი უ რი კონ ცეფ ცი ით 

ახა ლი ტერ მი ნე ბის ერა ში, მით უფ

რო – გა ჯე რე ბულ შრო მით ბა ზარ ზე. 

თუმ ცა თა ვად ახალ ერას მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი აღი ა

რე ბა მო აქვს კომ პა ნი ე ბი სათ ვის. 

გა მორ ჩე უ ლი დამ საქ მე ბე ლი – სა ზო გა დო ე ბა 

ასე უწო დებს კორ პო რა ცი ას, ბიზ ნესს, რო მე ლიც 

შრო მის სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე მა ღა ლი კორ

პო რა ცი უ ლი კულ ტუ რი თა და სა უ კე თე სო პი რო ბე

ბით გა მო ირ ჩე ვა, რი თაც იზი დავს, ავი თა რებს და 

ინარ ჩუ ნებს ნი ჭი ერ თა ნამ შ რომ ლებს. 

Japan Tobacco Internationalის (JTI) თა ნამ შ

რომ ლე ბი ბიზ ნეს თან ერ თად იზ რ დე ბი ან და ვი

თარ დე ბი ან. თა ნამ შ რო მე ლი კომ პა ნი ის უმაღ ლე

სი ფა სე უ ლო ბა და უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი აქ ტი ვი ა. 

იგი პირ ვე ლი ა, ვინც იღებს ნა თელ ინ ფორ მა ცი ას 

კომ პა ნი ის მიზ ნე ბის შე სა ხებ, რაც მას კა რი ე რუ ლი 

გან ვი თა რე ბის და გეგ მ ვა სა და სა თა ნა დო შე დე

გე ბის მიღ წე ვა ში ეხ მა რე ბა. 

Japan Tobacco Internationalი თამ ბა ქოს წამ ყ

ვა ნი სა ერ თა შო რი სო მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნი ა ა, 

Japan Tobacco კომ პა ნი ა თა ჯგუ ფის წევ რი. კომ პა

ნია 15 წლის წინ შე იქ მ ნა. აქ ას ზე მე ტი ეროვ ნე ბის 

27,000 თა ნამ შ რომ ლი სათ ვის მე გობ რუ ლი გა რე

მოა შექ მ ნი ლი. მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით 364 ფი ლი

ა ლის სა თა ვო ოფი სი ჟე ნე ვა შია გან თავ სე ბუ ლი. 

JTI სა ქარ თ ვე ლო ში პირ ვე ლად 2000 წელს 

შე მო ვი და. 2011 წელს კი თბი ლის ში კავ კა სი ის 

რე გი ო ნუ ლი სა თა ვო ოფი სი და არ ს და, სა დაც 

12 ეროვ ნე ბის 220ზე მე ტი ადა მი ა ნი მუ შა ობს. 

სა ქარ თ ვე ლო ში ძი რი თა დი პორ ტ ფე ლი წარ მოდ

გე ნი ლია „ვინ ს ტო ნის”, „ქე მე ლის”, „სობ რა ნი ეს”, 

„LD”ისა და „მაგ ნას” ბრენ დე ბით.

2014 წელს JTI სა ქარ თ ვე ლო სა და ევ რო პის Top 

Employerად და სა ხელ და თა ნამ შ რო მელ თა მი

მართ ერ თ გუ ლე ბის, გა მორ ჩე უ ლი მზრუნ ვე ლო ბის, 

მა თი გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბი სა და სა უ კე თე

სო შრო მი თი პი რო ბე ბი სათ ვის.

რას ნიშ ნავს Top Employerის ჯილ დო? – ძი რი

თა დი და და მა ტე ბი თი ბე ნე ფი ტე ბი, სა მუ შაო პი

რო ბე ბი, ტრე ნინ გი და გან ვი თა რე ბა, კა რი ე რუ ლი 

ზრდა, მე ნეჯ მენ ტი მულ ტი ნა ცი ო ნა ლურ გა რე მო ში 

– ეს მცი რე ჩა მო ნათ ვა ლია იმ ფაქ ტო რე ბი სა, რომ

ლებ მაც JTIს Top Employerის სტა ტუ სი მო უ ტა ნა. 

ჯილ დოს გა და ცე მას წინ უძღო და დე ტა ლუ რი 

კვლე ვა. გულ დას მით შე ფას და ისე თი ფაქ ტო

რე ბი, რო გო რი ცაა ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრა ტე გი ა, 

ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თ ვა, კო მუ ნი კა ცი ა, 

კორ პო რა ცი უ ლი სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, 

თა ნამ შ რო მელ თა პო ტენ ცი ა ლი სა და მა თი გან ვი

თა რე ბის სწო რი მარ თ ვა, ანაზღა უ რე ბა და აღი ა

რე ბა, სა მუ შაო პი რო ბე ბი და კე თილ დღე ო ბა. 

JTIის გა მორ ჩე უ ლო ბას კი დევ უფ რო მე ტად 

ამ ყა რებს Top Employerის ჯილ დო, რაც გან სა

კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია კომ პა ნი ის ამ ჟა მინ

დე ლი და პო ტენ ცი უ რი თა ნამ შ რომ ლე ბი სათ ვის. 

ინა იაკოვჩუკი
JTI-ს HR 

დირექტორი 

კავკასიაში
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ეს აღი ა რე ბა თა ვის თა ვად გუ ლის ხ მობს მუდ მივ 

სწრაფ ვას სრულ ყო ფი სა კენ: კარგ სა მუ შაო პი რო

ბებს, სა ინ ტე რე სო ტრე ნინ გებს თა ნამ შ რო მელ თა 

მრა ვალ ფე რო ვა ნი გუნ დი სათ ვის, სა ერ თა შო რი

სო გა მოც დი ლე ბას და, ამავ დ რო უ ლად, ძა ლი ან 

თბილ და მე გობ რულ გა რე მოს. 

რა ფაქ ტო რე ბის გა მო გა ი ა რა JTI-მ 
სერ ტი ფი ცი რე ბა, რა ტომ ჩათ ვა ლა კომ პა-
ნი ის მე ნეჯ მენ ტ მა აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სი 
აუცი ლებ ლად? ეს გლო ბა ლუ რი ინი ცი ა ტი-
ვა იყო თუ ად გი ლობ რი ვი?

თა ვი დან ვე ვი ცო დით, რომ Top Employerის 

ჯილ დო არის დამ სა ხუ რე ბუ ლი აღი ა რე ბა გა მორ

ჩე უ ლო ბის თ ვის მსოფ ლი ოს წამ ყ ვან კომ პა ნი ებს 

შო რის. ასე ვე ვი ცო დით, რომ Top Employer სტა

ტუ სი კი დევ უფ რო გა ამ ყა რებ და ჩვენს გა მორ ჩე

ულ ად გილს ქვე ყა ნა ში და მის გა რეთ, წარ მოგ

ვა ჩენ და, რო გორც პა სუ ხის მ გებ ლო ბის მქო ნე 

სა ი მე დო დამ საქ მე ბელს, რაც ასე გვეხ მა რე ბა 

რეკ რუ ტინ გის, ნი ჭი ერ თა ნამ შ რო მელ თა შე ნარ

ჩუ ნე ბი სა და ბიზ ნეს ში მა თი ჩარ თუ ლო ბის მი მარ

თუ ლე ბით. ჩვენ გვსურ და, მთე ლი სა ზო გა დო ე ბის

თ ვის გვეც ნო ბე ბი ნა, რომ ჩვე ნი კომ პა ნი ი სათ ვის 

უმ თავ რე სი სწო რედ ჩვე ნი თა ნამ შ რო მე ლი ა. 

სერ ტი ფი ცი რე ბა, რო გორც პრო ცე სი, ძა ლი ან 

ეფექ ტუ რი აღ მოჩ ნ და JTIში დამ კ ვიდ რე ბუ ლი 

პრაქ ტი კი სა და მიდ გო მე ბის შე სა და რებ ლად 

ევ რო პის სხვა წამ ყ ვა ნი კომ პა ნი ე ბის პა რა მეტ

რებ თან. ცხა დი ა, მე ტად გა მო იკ ვე თა ის სფე რო

ე ბი, რო მელ თა გა სა ვი თა რებ ლად მე ტი მუ შა ო ბაა 

ჩა სა ტა რე ბე ლი. 

Top Employerის სერ ტი ფი ცი რე ბის პრო ცესს 

JTI მრა ვალ ქვე ყა ნა ში მი მარ თავს. სა ქარ თ ვე ლო

ში ეს იყო სრუ ლი ად ნე ბა ყოფ ლო ბი თი პრო ცე სი, 

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე

ბა, რო მელ საც სი ა მა ყით და უდი დე სი პა სუ ხის მ

გებ ლო ბით მო ვე კი დეთ. 

რა შე იც ვა ლა სერ ტი ფი ცი რე ბის  
შემ დეგ?

ექ ს კ ლუ ზი უ რი და გლო ბა ლუ რად აღი ა რე ბუ

ლი Top Employerის სა ზო გა დო ე ბის წევ რო ბა 

გვი ბიძ გებს HRის და დე ბი თი მხა რის მე ტად გან

ვი თა რე ბის კენ. სერ ტი ფი ცი რე ბის შემ დეგ ჩვენ 

გა ვე ცა ნით ინო ვა ცი ურ მიდ გო მებს ამ სფე რო ში. 

შე დე გად, შეგ ვიძ ლია ახ ლე ბუ რად და სწო რად 

გან ვ ჭ ვ რი ტოთ, დავ გეგ მოთ და გან ვ ვი თარ დეთ. 

სერ ტი ფი ცი რე ბის შემ დეგ ჩვენ თ ვის ხელ მი საწ

ვ დო მია ბევ რი ახა ლი, სა ინ ტე რე სო მიდ გო მა 

შრო მი თი ურ თი ერ თო ბე ბის სფე რო ში. გან სა კუთ

რე ბით სა ინ ტე რე სო კი ყვე ლა ზე ობი ექ ტურ HR 

კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა იყო. 

ცხა დი ა, Top Employerის ჯილ დო ამ ყა რებს 

ჩვე ნი კომ პა ნი ის, რო გორც სა ი მე დო დამ საქ

მებ ლის, ბრენ დ სა და პო ზი ცი ას. ჩვენ ვა მა ყობთ 

ამით. 

რო გორ შე ა ფა სებთ JTI-ს, რო გორც 
დამ საქ მე ბელს, რი სი თქმა გსურთ პო-
ტენ ცი უ რი კან დი და ტე ბის თ ვის?

JTI სა ერ თა შო რი სო კომ პა ნი ა ა. ჩვენ ყო

ველ დღი უ რად აქ ტი უ რად ვთა ნამ შ რომ ლობთ 

სხვა დას ხ ვა ჯგუფ თან, ამ ჟა მინ დე ლი და პო

ტენ ცი უ რი თა ნამ შ რომ ლე ბის ჩათ ვ ლით. დღეს, 

რო გორც არა სო დეს, ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 

მკა ფიო მიზ ნე ბი და ფა სე უ ლო ბე ბი. 

რა ტომ არის JTI გა მორ ჩე უ ლი? 
კომ პა ნი ას ორი მხა რე აქვს: ერ თი მხრივ დი

ნა მი კუ რი, შე მოქ მე დე ბი თი, ენერ გი ით აღ სავ

სე ა, ხო ლო მე ო რე მხრივ  ზუს ტი, გრძელ ვა დი ან 

შე დეგ სა და მა ღალ ხა რის ხ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი. 

კომ პა ნი ის ფა სე უ ლო ბე ბი ერ თ გ ვა რი გა რან

ტია იმი სა, რომ კომ პა ნია მი აღ წევს და სა ხულ 

მი ზანს და გახ დე ბა ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლი 

თამ ბა ქოს კომ პა ნია მსოფ ლი ო ში. კომ პა ნია 

მუდ მი ვად ის წ რაფ ვის სი ახ ლის კენ და შე უძ

ლი ა, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მიდ გო მით აკე თოს საქ მე. 

კომ პა ნია გახ ს ნი ლია და მრა ვალ ფე როვ ნე ბით 

საზ რ დო ობს, მუდ მი ვად ვი თარ დე ბა და უდი დეს 

მნიშ ვ ნე ლო ბას ანი ჭებს ხა რისხს. 

რო გორც დამ საქ მე ბე ლი, JTI სწო რედ ის 

კომ პა ნი ა ა, სა დაც ადა მი ა ნი ბიზ ნეს თან ერ თად 

მე ტად სა ინ ტე რე სო გა რე მო ში ვი თარ დე ბა და 

სა დაც უმაღ ლე სი ხა რის ხი უკ ვე დი დი ხა ნია 

სტან დარ ტა დაა ქცე უ ლი. 

რით გა მო ირ ჩე ვით შრო მით ბა ზარ ზე?
ნე ბის მი ე რი კომ პა ნია ადა მი ა ნე ბით გა მო

ირ ჩე ვა. დღეს ბევრს სა უბ რო ბენ კორ პო რა ცი

ულ კულ ტუ რა ზე. რა არის ეს? ძა ლი ან მარ ტი ვია 

რო მე ლი მე წარ მა ტე ბუ ლი კომ პა ნი ის კულ ტუ რის 

გად მო ღე ბა, სა კუ თარ ში და ნერ გ ვა და პირ ვე ლი

ვე დღი დან მი სი ამოქ მე დე ბა. თუმ ცა ჯან სა ღი 

ატ მოს ფე რო სა და კომ პა ნი ის ცოცხა ლი ფა სე უ

ლო ბე ბის შექ მ ნას წლე ბი სჭირ დე ბა. 

კომ პა ნი ა ში კულ ტუ რას ადა მი ა ნე ბი აცოცხ

ლე ბენ, ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც სწო რად 

ირ ჩე ვენ თა ნამ შ რომ ლებს, ზრდი ან და ავი თა

რე ბენ მათ. რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნეთ, JTIის 

თა ნამ შ რომ ლებს გან ვი თა რე ბის ფარ თო და 

მრა ვალ ფე რო ვა ნი შე საძ ლებ ლო ბე ბი აქვთ რო

Top Employer-ის ჯილ დოს 
მსოფ ლი ო ში გას ცემს Top 
Employer ინ ს ტი ტუ ტი, წარ-
სულ ში ცნო ბი ლი, რო გორც CRF 
ინ ს ტი ტუ ტი, რომ ლის სა თა ვო 
ოფი სი ჰო ლან დი ა ში მდე ბა რე-
ობს. ინ ს ტი ტუ ტი 1991 წლი დან 
არ ჩ ევს სა უ კე თე სო დამ საქ მებ-
ლებს. უპირ ვე ლე სი ფაქ ტო რი, 
რა საც Top Employer ინ ს ტი-
ტუ ტი აფა სებს, არის გა რე მო სა 
და პი რო ბე ბის მა ღა ლი ხა რის ხი, 
რო მელ საც კომ პა ნია თა ნამ შ-
რომ ლე ბის თ ვის უზ რუნ ველ ყოფს. 
თა ვის თა ვად, კარ გი გა რე მო  
თა ნამ შ რომ ლე ბის პერ სო ნა ლუ რი 
და პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბას ქმნის, რაც, თა-
ვის მხრივ, კომ პა ნი ის მუდ მი ვი 
ზრდი სა და გან ვი თა რე ბი სათ ვის 
ძლი ე რი სტი მუ ლი ა.  
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გორც სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა ში, ასე ვე ფუნ ქ ცი ე ბის 

მი ხედ ვით. ჩვენ მა ღა ლი სტან დარ ტე ბით ვმუ შა ობთ 

და, რაც მთა ვა რი ა, გულ წ რ ფე ლე ბი ვართ, გვი ხა რია 

მრა ვალ ფე როვ ნე ბა და დი ნა მი კუ რო ბა. სწო რედ ეს 

გა მოგ ვარ ჩევს სხვა კომ პა ნი ე ბის გან. 

სა ი დან იცით, კონ კ რე ტუ ლად რა ესა ჭი-
რო ე ბა თქვენს თა ნამ შ რო მელს?

სამ სა ხუ რი და სა მუ შაო გა რე მო მა ში ნაა კარ გი, 

რო დე საც თა ნამ შ რო მელს დი ლით სამ სა ხურ ში 

მოს ვ ლა უხა რი ა, რო დე საც ის ახ დენს პო ტენ ცი ა

ლის რე ა ლი ზა ცი ას, მუ შა ობს ბიზ ნე სის წარ მა ტე

ბის თ ვის. ასე თი პი რო ბე ბის შე საქ მ ნე ლად კი ორი 

გზა არ სე ბობს: გა ვი ხე დოთ გა რეთ და ჩა ვი ხე დოთ 

შიგ ნით. 

JTI ახორ ცი ე ლებს გა რე კვლე ვებს და აანა ლი

ზებს შე დე გებს შრო მის ბაზ რი სა და სხვა მსხვი ლი 

სა ერ თა შო რი სო კომ პა ნი ე ბის პრაქ ტი კის შე სა ფა

სებ ლად. ტარ დე ბა სა ხელ ფა სო კვლე ვე ბიც. რო

გორც ვახ სე ნეთ, ბო ლო პე რი ოდ ში Top Employer 

ინ ს ტი ტუ ტის კვლე ვა ში მი ვი ღეთ მო ნა წი ლე ო ბა. 

იმი სათ ვის, რომ გა ვი გოთ, რა სჭირ დე ბა თა ნამ

შ რომ ლებს, არ არის სა ჭი რო დი დი ფი ლო სო ფია 

– უბ რა ლოდ ესა უბ რეთ მათ. ისეთ დიდ ორ გა ნი ზა

ცი ა ში, რო გო რიც ჩვე ნი ა, ტარ დე ბა თა ნამ შ რო მელ

თა ჩარ თუ ლო ბის კვლე ვე ბი. ეს არ არის თა ნამ შ რო

მელ თა აზ რის, მა თი კმა ყო ფი ლე ბის კვლე ვა – მი სი 

სა შუ ა ლე ბით კონ კ რე ტუ ლად მა თი ჩარ თუ ლო ბის 

დო ნე დგინ დე ბა. 

ასეთ კვლე ვას ორ  სამ წე ლი წად ში ერ თხელ 

მივ მარ თავთ. კვლე ვა ბრწყინ ვა ლე სა შუ ა ლე ბაა 

იმი სათ ვის, რომ შე ვა ფა სოთ, რამ დე ნად ჯან სა ღია 

გა რე მო. იგი მო ი ცავს ისეთ სა კითხებს, რო გო რი

ცაა ლი დე რო ბა, უშუ ა ლო მე ნეჯ მენ ტი, ანაზღა

უ რე ბი სა და ეფექ ტი ა ნო ბის მარ თ ვა, ტრე ნინ გი 

და გან ვი თა რე ბა, ოპე რა ცი უ ლი ეფექ ტი ა ნო ბა, 

ორ გა ნი ზა ცი უ ლი მი მარ თუ ლე ბა და ცვლი ლე ბა და 

სხვა. შე დე გად, თა ნამ შ რო მელ თა სა ჭი რო ე ბა ნი 

360გრადუსიან პერ ს პექ ტი ვა ში ჩანს. მო მა ვა ლი 

ასე თი კვლე ვა 2015 წელს ჩა ტარ დე ბა. 

რო გორ არ ჩევთ თა ნამ შ რომ ლებს, რა 
არის ძი რი თა დი კრი ტე რი უ მი? 

ბო ლო ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში JTI მნიშ ვ

ნე ლოვ ნად გა ი ზარ და. კომ პა ნი ა ში თა ნამ შ რო

მელ თა რა ო დე ნო ბა გა სამ მაგ და. ვა მა ყობთ, რომ 

ჩვენ თან პრო ფე სი ო ნა ლე ბი მუ შა ო ბენ. ვა კან ტუ რი 

თა ნამ დე ბო ბი სათ ვის ძი რი თა დად გა მოც დილ, 

მო ტი ვი რე ბულ ადა მი ა ნებს ვე ძებთ. თუმ ცა ჩვენ

თ ვის ასე ვე ძა ლი ან სა ინ ტე რე სოა მო ტი ვი რე

ბუ ლი, ნი ჭი ე რი, გა ნათ ლე ბუ ლი ახალ გაზ რ დე ბი. 

ჩვენ აგ ვ ყავს ადა მი ა ნი, რო მელ საც აქვს სწო რი, 

ჯან სა ღი მიდ გო მა, მზად არის ჩვე ნი კულ ტუ რის 

გა სა ზი ა რებ ლად. ვთვლით, იგი შემ დ გომ ში შე სა

ბა მი სი ტრე ნინ გე ბი სა და პრაქ ტი კის სა შუ ა ლე ბით 

ცოდ ნა საც გა იღ რ მა ვებს და გა მოც დი ლე ბა საც 

შე ი ძენს. 

რა წვლი ლი შე გაქვთ ახალ გაზ რ და 
პრო ფე სი ო ნალ თა და ზო გა დად ბიზ ნეს გა-
რე მოს გან ვი თა რე ბა ში?

ახალ გაზ რ და ნი ჭი ე რი ადა მი ა ნე ბის გან ვი თა

რე ბა უდი დე სი პრი ო რი ტე ტი ა. კომ პა ნი ა ში მე სა

მე და მე ოთხე კურ სე ლე ბი სა და ახა ლი კურ ს დამ

თავ რე ბუ ლე ბი სათ ვის სტა ჟი რე ბის ბრწყინ ვა ლე 

შე საძ ლებ ლო ბე ბი ა, რომ ლე ბიც ისეა და გეგ მი ლი, 

რომ სტა ჟი ორ მა ჩვენ თან შე ი ძი ნოს მაქ სი მა

ლუ რი გა მოც დი ლე ბა და წარ მა ტე ბუ ლი კა რი ე რა 

და იწყოს. სა ინ ტე რე სო გა მოც დი ლე ბის, კონ კუ

რენ ტუ ლი ანაზღა უ რე ბის, პრაქ ტი კუ ლი ტრე ნინ გის, 

მრა ვალ ფე რო ვა ნი პრო ექ ტი სა და სა ერ თა შო რი

სო ბიზ ნეს გა რე მოს ჰარ მო ნი უ ლი კომ ბი ნა ცია – აი, 

რას იღებს ნი ჭი ე რი ახალ გაზ რ და, რო მელ საც 

სურს ის წავ ლოს და ჩვენს კომ პა ნი ას თან ერ თად 

გან ვი თარ დეს. სტუ დენ ტებს სას წავ ლო პრო ცეს ში 

ხელს არ ვუშ ლით, მათ თ ვის სპე ცი ა ლუ რად გვაქვს 

მოქ ნი ლი სა მუ შაო გრა ფი კი. 612 თვი ან სტა ჟი რე

ბას ვაცხა დებთ შე მოდ გო მა ზე, ხო ლო ორ თ ვი ანს 

– ზაფხულ ში. 

სა მომ ხ მა რებ ლო ვაჭ რო ბი სა და მარ კე ტინ გის, 

ფი ნან სე ბის, ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თ ვის, 

იური დი უ ლი, სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი სა 

სტრატეგიები ადამიანური რესურსები

რეზი აბესაძე
ძირითად კლიენტებთან ურთიერთობის სპეციალისტი

რა გრძნო ბა აქვს ადა მი ანს, რო მე ლიც მუ შა ობს Top Employer-
ად აღი ა რე ბულ კომ პა ნი ა ში? მე მო გიყ ვე ბით, რა შეგ რ ძ ნე ბა 
გა მიჩ ნ და, რო დე საც პირ ვე ლად შე მო ვა ღე JTI-ის კა რი. წარ მო-
იდ გი ნეთ, რომ შე მო დი ხართ პრო ფე სი ო ნა ლე ბის, მაგ რამ, ამა ვე 
დროს, თბილ და მე გობ რულ წრე ში. პირ ვე ლი ვე დღი დან გა ვი ა რე 
ძა ლი ან მკა ფიო და სა სარ გებ ლო გაც ნო ბი თი პროგ რა მა. თი თო ე უ ლი მე ნე ჯე რი 
მზა და ა, პი რა დად გა გი წი ოთ კონ სულ ტა ცი ა, მოგ ცეთ სა სარ გებ ლო რჩე ვა. 
 „მე ამას შევ ძ ლებ“ - ეს არის პირ ვე ლი შეგ რ ძ ნე ბა, რო მე ლიც და გე უფ ლე ბათ პირ-
ვე ლი ვე დღეს და სა მუ და მოდ გაგ ყ ვე ბათ. ვგრძნობ, რომ უკ ვე დი დი ოჯა ხის წევ რი 
ვარ, ბევრს ვმუ შა ობ, რა თა მი ვაღ წიო კომ პა ნი ის მი ზანს, რო მე ლიც სრუ ლი ად 
შე უმ ჩ ნევ ლად უკ ვე ჩემს სა კუ თარ მიზ ნად ქცე უ ლა...
გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ჩვენ თ ვის ყვე ლას თ ვის თა ნაბ რად ახ ლო სა ა. ხში-
რად ვეს წ რე ბით ბევრ სა ინ ტე რე სო ტრე ნინ გ სა და სე მი ნარს. მთა ვა რია სწო რი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა, და თუ სწავ ლა და გან ვი თა რე ბა გინ დათ, თქვენ მას აუცი ლებ-
ლად მი ი ღებთ.
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და კორ პო რა ცი უ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი სა და კო მუ

ნი კა ცი ის დე პარ ტა მენ ტებ ში სტუ დენ ტებს სა ინ ტე

რე სო პრო ექ ტე ბი და ძა ლი ან მე გობ რუ ლი გა რე მო 

ელის. 

სტა ჟი რე ბის პროგ რა მა ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე 

წარ მა ტე ბუ ლი პრო ექ ტია ჩვენს კომ პა ნი ა ში. სტა ჟი

ორ თა 70% კომ პა ნი ის თა ნამ შ რო მე ლი გახ და. 

ჩვენ თ ვის აბ სო ლუ ტუ რად გა სა გე ბი ა, რომ წარ

მა ტე ბის სა წინ და რი სწავ ლა ა. ამ დე ნად, JTIის 

კი დევ ერ თი უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი პრი ო რი ტე ტია 

სტი პენ დი ე ბი – სწავ ლის სა ფა სუ რი, რო მელ საც 

კომ პა ნია სტუ დენ ტებს უხ დის. უნი ვერ სი ტე ტის 

დრო ის უზ რუნ ვე ლი პე რი ო დი ა, რო დე საც სტუ

დენტს ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად უნ და აღელ ვებ დეს 

ფი ნან სუ რი პრობ ლე მე ბი. მან მე ტი ყუ რადღე ბა 

სწავ ლას უნ და და უთ მოს. სწო რედ ამი ტომ, ვფიქ

რობთ, ჩვე ნი სტი პენ დი ის პროგ რა მა მათ ცოდ ნის 

მი ღე ბა ში და ეხ მა რე ბა. 

JTI სა ქარ თ ვე ლო ში სხვა სო ცი ა ლურ აქ ტი ვო

ბებ საც ახორ ცი ე ლებს. კომ პა ნი ის ფი ლან თ რო

პი უ ლი პრო ექ ტე ბი ორ მი მარ თუ ლე ბას მო ი ცავს: 

ადა მი ა ნე ბი და ხე ლოვ ნე ბა. კომ პა ნია ეხ მა რე ბა 

გა ჭირ ვე ბულ ადა მი ა ნებს. უკ ვე რამ დე ნი მე წე ლი ა, 

სა ქარ თ ვე ლო ში კომ პა ნია საქ ველ მოქ მე დო ფონდ 

„კარიტასს“ ეხ მა რე ბა. შე დე გად, 200 მო ხუ ცი თბი

ლის ში ყო ველ დღი უ რად ცხელ კერძს იღებს. 

მხარს ვუ ჭერთ კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბას სა

ქარ თ ვე ლო ში. ვთა ნამ შ რომ ლობთ მარ ჯა ნიშ ვი ლის 

თე ატ რ თან, თბი ლი სის სა ერ თა შო რი სო თე ატ რა

ლურ ფეს ტი ვალ სა და სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ 

მუ ზე უმ თან. კომ პა ნი ის იაპო ნუ რი წარ მო შო ბის 

პა ტივ სა ცე მად, ინ ვეს ტი ცი ებს სა ქარ თ ვე ლო ში 

იაპო ნუ რი კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე

ბი თაც ვა ხორ ცი ე ლებთ, ვმარ თავთ კონ ცერ ტებ სა 

და წარ მოდ გე ნებს იაპო ნე ლი მუ სი კო სე ბი სა და 

მსა ხი ო ბე ბის მო ნა წი ლე ო ბით. 

JTIის თა ნამ შ რომ ლე ბი თა ვად მო ნა წი ლე ო ბენ 

სო ცი ა ლურ აქ ტი ვო ბებ ში. ასეთ დღეს კომ პა ნი ა ში 

„მოხალისეთა დღეს“ ვუ წო დებთ. ჩვე ნი თა ნამ

შ რომ ლე ბი თა ვად ასუფ თა ვე ბენ ახ ლომ დე ბა რე 

ად გი ლებ სა და პარ კებს. ვცდი ლობთ, გავ ზარ დოთ 

მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნე, რომ 

თი თო ე უ ლი ადა მი ა ნი უფ რო გო ნი ე რი გახ დეს და 

პა სუ ხის მ გებ ლო ბით მო ე კი დოს გა რე მო სა და ეკო

ლო გი ას.

რა ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვე ბი და მი მარ-
თუ ლე ბე ბი გაქვთ 2015 წელს?

რო გორც უკ ვე 

გითხა რით, ვემ ზა დე

ბით თა ნამ შ რო მელ თა 

ჩარ თუ ლო ბის კვლე

ვი სათ ვის 2015 წელს. 

კვლე ვა ძა ლი ან მნიშ

ვ ნე ლო ვა ნია ჩვენ თ

ვის, რამ დე ნა დაც იგი 

გვიჩ ვე ნებს დი ნა მი

კა სა და პროგ რესს 2012 წლის შემ დეგ. ჩვენ თ ვის ბო

ლო პე რი ოდ ში აქ ტუ ა ლუ რი გახ და „კეთილდღეობის“ 

კონ ცეფ ცი ა. მას მრა ვალ ნა ი რი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს. 

ჩვენ თ ვი საც ის საკ მა ოდ ფარ თო, კომ პ ლექ სუ რი 

ცნე ბა ა. იგი გა ცი ლე ბით მე ტი ა, ვიდ რე მხო ლოდ ჯან

მ რ თე ლო ბა, ან ბედ ნი ე რე ბის შეგ რ ძ ნე ბა. 

თა ნამ შ რომ ლის კე თილ დღე ო ბა რამ დე ნი მე 

ნა წი ლის გან შედ გე ბა: ფი ნან სუ რი (რამდენად შე

უძ ლია ადა მი ანს, იცხოვ როს და მო უ კი დებ ლად და 

თა ვი ფი ნან სუ რად უზ რუნ ველ ყო ფი ლად იგ რ ძ ნოს), 

კა რი ე რუ ლი (მოსწონს თუ არა ადა მი ანს ის, რა საც 

აკე თებს – ეს კე თილ დღე ო ბის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა

ნი ელე მენ ტი ა), სო ცი ა ლუ რი (ადამიანები და მათ თან 

ურ თი ერ თო ბა), ფი ზი კუ რი (რომელიც სუ ბი ექ ტუ რი 

ცნე ბა ა) და სა ზო გა დო ებ რი ვი (ადგილი, სა ზო გა დო

ე ბა, სა დაც ცხოვ რობ). ყვე ლა ელე მენ ტი მნიშ ვ ნე ლო

ვა ნი ა, ზო გი ერთ მათ განს უფ რო მე ტი ზე მოქ მე დე ბა 

აქვს მთლი ა ნად კე თილ დღე ო ბის შეგ რ ძ ნე ბა სა და 

ჩარ თუ ლო ბის დო ნე ზე.

მო მა ვალ წელს ბევრს ვი მუ შა ვებთ კე თილ დღე

ო ბის კონ ცეფ ცი ა ზე. ოფის ში უკ ვე და ნერ გი ლია 

რამ დე ნი მე სა ინ ტე რე სო ინო ვა ცი უ რი პრო ექ ტი 

(მაგალითად, ჯან სა ღი კვე ბის კამ პა ნი ა). ვაკ ვირ დე

ბით, და მა ტე ბით რა შე იძ ლე ბა შევ თა ვა ზოთ თა ნამ

შ რო მელს. 

გარ და ამი სა, ჩვენ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბას 

შე ვი ნარ ჩუ ნებთ არ სე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის ხა რის ხით, 

აქ ტი ვო ბი თა და მომ სა ხუ რე ბით, რო მელ საც ვუ წევთ 

ჩვენს თა ნამ შ რომ ლებს. 

რა მო ცუ ლო ბის ინ ვეს ტი ცი ას ახორ ცი ე-
ლებთ თქვე ნი თა ნამ შ რომ ლე ბის ტრე ნინ გე-
ბი სა და გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით?

იმი სათ ვის, რომ ადა მი ა ნი კომ პა ნი ა ში გა ი

ზარ დოს, აუცი ლე ბე ლია ინ ვეს ტი რე ბა სწავ ლის 

(ტრენინგის) და გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით. 

2014 წლის ბი უ ჯე ტი, რო მე ლიც გა მო ყო ფი ლია ტრე

ნინ გ ზე, ორ ნა ხე ვარ ჯერ აღე მა ტე ბა ამ მიზ ნით 2012 

წელს გა მო ყო ფილ ბი უ ჯეტს. 

ბო ლო ოთხი წლის გან მავ
ლო ბა ში JTI მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
გა ი ზარ და. კომ პა ნი ა ში თა
ნამ შ რო მელ თა რა ო დე ნო ბა 
გა სამ მაგ და. ვა მა ყობთ, რომ 
ჩვენ თან პრო ფე სი ო ნა ლე ბი 
მუ შა ო ბენ.
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ინვესტიციები
ჯიმ ობერვეისი — მცირე აქციები

მარტივი მიდგომა
საფონდო სტრატეგია

ის ტო რი ის უბ რა ლო მშვე ნი-
ე რე ბა ყო ველ თ ვის სა თა ნა დოდ შე ა-

ფა სეთ. მას შემ დ გომ, რაც 20 წე ლი წა დი 

მცი რე კა პი ტა ლი ზა ცი ის მქო ნე აქ ცი ე ბის 

ზრდას ვსწავ ლობ დი, მე სი მარ ტი ვი-

სა და გარ კ ვე უ ლო ბის უპი რა ტე სო ბებს 

ვხე დავ. კომ პა ნი ე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც 

სწრა ფი ზრდის რე ჟიმ ში არ სე ბო ბენ, 

საქ მის ნა ხე ვარს ზრდის სტრა ტე გი ის 

გან საზღ ვ რა წარ მო ად გენს, მე ო რე ნა ხე-

ვარს კი – მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბა. ყვე ლა-

ფე რი უფ რო მარ ტი ვი ხდე ბა, რო დე საც 

თა ნამ შ რომ ლე ბი სა და ინ ვეს ტო რე ბის-

თ ვის ად ვი ლად გა სა გე ბი და ზუს ტი გეგ-

მა არ სე ბობს. ქვეყ ნის კე თილ დღე ო ბის 

თვალ საზ რი სით, მარ ტი ვი გეგ მა ხელს 

უწყობს გუნ დის შექ მ ნას, შე დე გე ბის 

გა ზომ ვა სა და თა ნამ შ რომ ლე ბის წარ მა-

ტე ბის თ ვის კომ პენ სი რე ბის გადახდას. 

ინ ვეს ტორ თა თვალ საზ რი სით, მარ ტი ვი 

ის ტო რია ინ ვეს ტო რებს ბიზ ნე სის გა გე-

ბა ში ეხ მა რე ბა, ასე ვე მათ სა შუ ა ლე ბას 

აძ ლევს, პროგ რესს თვა ლი ადევ ნონ და 

წარ მა ტე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბა და იღ ბა ლი 

ერ თ მა ნე თი სა გან გა ნას ხ ვა ონ (ასევე 

სწრა ფად შე იტყონ პრობ ლე მის წარ მო-

შო ბის შე სა ხებ). წარ მო გიდ გენთ მცი რე 

კა პი ტა ლი ზა ცი ის მქო ნე აქ ცი ა თა მარ ტი-

ვი და ლო გი კუ რი ზრდის ჩე მე ულ გეგ მას:

ტე ხა სის შტა ტის ქა ლაქ ოს ტინ ში მდე-

ბა რე კომ პა ნია RETAILMENOT (SALE, 

27) მსოფ ლი ო ში ციფ რუ ლი კუ პო ნე ბის 

ყვე ლა ზე მსხვი ლი ბაზ რით ოპე რი რებს. 

მომ ხ მა რებ ლე ბი ფულს ზო გა ვენ, ვი ნა ი-

დან ისი ნი RetailMeNot.com-ზე გა რი-

გე ბებს დე ბენ 70,000-ზე მეტ სა ცა ლო 

მო ვაჭ რე კომ პა ნი ას თან, მათ შო რის 

Best Buy-თან, Macy’s-სა და Amazon-თან. 

თა ვის მხრივ, სა ცა ლოდ მო ვაჭ რე კომ პა-

ნი ე ბი RetailMeNot-ს გა ყიდ ვე ბის სა კო-

მი სი ოს უხ დი ან. აი, მარ ტი ვი ის ტო რი ა: 

RetailMeNot-ი მარ თავ და ელექ ტ რო ნუ ლი 

ვაჭ რო ბის ტალ ღას და ბო ლო სა მი წლის 

მან ძილ ზე მი სი წლი უ რი შე მო სავ ლე ბის 

ზრდამ 51%, ხო ლო და უ ბეგ რა ვი შე მო-

სავ ლის წლი ურ მა ზრდამ 25% შე ად გი-

ნა. ვი ნა ი დან შე მო სავ ლე ბი იზ რ დე ბა, 

RetailMeNot-ს 40%-იანი და უ ბეგ რა ვი 

შე მო სავ ლის ზღვა რი ნაღ დი ფუ ლის 

რა ო დე ნო ბის ზრდას წარ მო შობს. თუმ ცა 

ახ ლო პერ ს პექ ტი ვა ში ერ თი შე ფერ ხე-

ბაა მოსალოდნელი: Google-ის სა ძი ე ბო 

ალ გო რით მ ში ბო ლო ხა ნებ ში გან ხორ-

ცი ე ლე ბულ მა ცვლი ლე ბამ ამ კვარ ტალ ში 

RetailMeNot-ის სა ძი ე ბო რე ი ტინ გე ბის 

და წე ვა გა მო იწ ვია (ასევე მი სი აქ ცი ების 

ფა სის შემ ცი რე ბა, რო მე ლიც ცვლი-

ლე ბის მი ღე ბამ დე $31 შე ად გენ და). ნუ 

ნერ ვი უ ლობთ, კომ პა ნია ალ გო რით მულ 

ცვლი ლე ბებს წარ სულ ში უკ ვე უმ კ ლავ დე-

ბო და მას შემ დ გომ, რაც და წე უ ლი ფა სის 

აქ ცი ე ბი იყი და. იყი დეთ და ბალ ფა სი ა ნი 

აქ ცი ე ბი. 

სწრა ფად მზარ დი CHINA MOBILE 

GAMES & ENTERTAINMENT (CMGE, 16) 

ჩი ნე თის უმ ს ხ ვი ლე სი გა მომ ცე მე ლი 

და მო ბი ლუ რი თა მა შე ბის წამ ყ ვა ნი 

შემ ქ მ ნე ლი ა. კომ პა ნია იყე ნებს მო დელ 

freemium-ს, რო მე ლიც სა ბა ზი სო მო დე-

ლის უფა სოდ შე თა ვა ზე ბას გუ ლის ხ მობს, 

მაგ რამ უფ რო მა ღა ლი დო ნის გა მო ყე ნე-

ბის თ ვის სა ფა სურს აწე სებს. ტრა ფი კის 

გე ნე რა ცი ის თ ვის, CMGE-მა სა ტე ლე კო-

მუ ნი კა ციო გი განტ China Mobile-თან 

მო გე ბის გა ნა წი ლე ბის შე თან ხ მე ბე ბი 

და დო. 

CMGE-ის გა ყიდ ვე ბის და ახ ლო ე ბით 

65% მი ი ღე ბა ლი ცენ ზი რე ბუ ლი თა მა შე-

ბი დან, რომ ლე ბიც სხვა კომ პა ნი ე ბის 

მი ერ არის შექ მ ნი ლი, 35% კი – სა კუ თა რი 

ჯიმ ობერვეისი obERwEiS ASSET MAnAGEMEnT-ის პრეზიდენტი და ThE obERwEiS-ის რედაქტორი. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ www.FoRbES.coM-ს. 



სექტემბერი  2014    FORBES | 93

თა მა შე ბი დან, მათ შო რის, სო ცი ა ლურ 

ქსე ლებ ში პო პუ ლა რუ ლი Joyful Da Ying 

Jia-დან – პო კე რის თა მა ში დან. CMGE-ს 

აქვს ზრდის მკა ფიო გეგ მა: ჩი ნეთ ში 

სმარ ტ ფო ნე ბის ჩა ნერ გ ვის ამა ფეთ ქე-

ბე ლი ტალ ღა გა ა ტა როს და მო ბი ლუ რი 

თა მა შე ბის ბუ მი მო ახ დი ნოს. IDC-ის თა-

ნახ მად, წლის ბო ლოს ჩი ნეთ ში სმარ ტ- 

ფო ნე ბის მომ ხ მა რე ბელ თა რიცხ ვი 700 

მი ლი ონს გა და ა ჭარ ბებს. ცო ტა ხნის წინ 

მე ნეჯ მენ ტ ში წარ მოქ მ ნი ლი რყე ვის ირ-

გ ვ ლივ მომ ხ დარ მა დაბ ნე უ ლო ბამ აქ ცი-

ე ბის ფა სის და წე ვა გა მო იწ ვი ა. მე ამის 

გრძელ ვა დი ან შე დე გებს არ ვე ლო დე ბი. 

მე ცო ტა ხნის წინ შევ ხ ვ დი მე ნეჯ მენტს 

ჩი ნეთ ში და ფა სი სა და მო გე ბის კო ე-

ფი ცი ენ ტი ჩემ მი ერ შე ფა სე ბულ წმინ და 

მო გე ბა ზე 11-ჯერ მე ტია – $1.50, აქ ცი ე ბი 

იაფი ა.

დენ ვერ ში მდე ბა რე BONANZA CREEK 

ENERGY (BCEI, 58) ნავ თო ბი სა და ბუ ნებ-

რი ვი აირის მომ პო ვე ბე ლი კომ პა ნი ა ა,  

რო მე ლიც ამ ჟა მად კო ლო რა დო ში, 

ნე ობ რა რა ში ფიქ ლის ნავ თო ბი სა და 

არ კან ზას ში, ქა ლაქ კო ტონ - ვე ლი ში, ნავ-

თო ბის მო პო ვე ბა ზე არის კონ ცენ ტ რი-

რე ბუ ლი. Bonanza Creek-ის წარ მო ე ბის, 

და ახ ლო ე ბით 70% მა ღალ მო გე ბი ა ნი 

ნავ თო ბის გან მი ი ღე ბა და 2014 წელს 

კომ პა ნია წარ მო ე ბის 48% გაზ რ დას წი-

ნას წარ მეტყ ვე ლებს. კომ პა ნი ის მარ ტი ვი 

ზრდის სტრა ტე გი ა: არ სე ბულ ფარ თო-

ბებ ზე წარ მო ე ბის ეფექ ტუ რი ზრდა და, 

რო დე საც ფა სი მი სა ღე ბი იქ ნე ბა, უფ რო 

მე ტი ფარ თო ბის იჯა რით აღე ბა. მა ის ში 

Bonanza-მ კო ლო რა დო ში 35,000 აკ რის 

ყიდ ვის მის თ ვის სა სურ ველ ფა სად 

– $226 მი ლი ო ნად – გა რი გე ბის შე სა-

ხებ გა მო აცხა და. გა რი გე ბის შე დე გად 

კომ პა ნი ამ 700 ახა ლი ბურ ღ ვის ად გი ლი 

მი ი ღო. ერ თი რის კი ა: იან ვარ ში დამ ფუძ-

ნე ბე ლი და აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო-

რი, მა იკლ სტარ ზე რი, გა დად გა. აქ ცი ე ბი 

წმინ და მო გე ბის $3.10 ჩე მე ულ პროგ ნოზ-

ზე 18-ჯერ უფ რო ძვი რად იყი დე ბა. ფ
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ინვესტიციები
ა. გერი შილინგი — ფინანსური სტრატეგია

ევროს გასაჭირი
წლე ბის მან ძილ ზე ევ რო სტა-

ბი ლუ რო ბას ვერ ინარ ჩუ ნებს. 1999 წელს 

ევ რო პის ტევ ტო ნურ მა ჩრდი ლო ეთ მა და 

ხმელ თა შუა ზღვის კლუ ბის სამ ხ რეთ მა 

ერ თი ა ნი მო ნე ტა რუ ლი სის ტე მა მი ი ღო, 

მაგ რამ ევ რო ზო ნის 18 წევრს სა ერ თო 

ფი ნან სუ რი პო ლი ტი კა არა აქვს. ამის 

გა მო ევ რო სა სურ ვე ლი ვა ლუ ტა ვერ იქ-

ნე ბო და.

მი უ ხე და ვად ამი სა, ფი ნან სუ რი 

კრი ზი სის დროს, 1.60-დან 1.20-მდე აშშ 

დო ლა რის შემ ცი რე ბის შემ დეგ, მა ის ში 

ევ რო 1.39-მდე გა ი ზარ და და ეს ევ რო-

ზო ნა ში კრი ზი სის მომ დევ ნო 2011-13 

წლებ ში მოხ და. გარ და ამი სა, ამის შემ-

დეგ რე ა ლუ რი მშპ-ის დო ნე წე ლი წად ში 

მხო ლოდ 0.9%-ით გა ი ზარ და და ამ წლის 

პირ ველ კვარ ტალ ში ზრდა სულ 0.2% იყო.

მარ თა ლი ა, ფი ნან სუ რი კრი ზი სი ევ-

როზო ნა ში მას შემ დ გომ შემ ცირ და, რაც 

2012 წლის ივ ლის ში ევ რო პუ ლი ცენ ტ რა-

ლუ რი ბან კის პრე ზი დენ ტ მა, მა რიო დრა-

გიმ გა ნაცხა და, რომ ცენ ტ რა ლუ რი ბან კი 

„მზად იყო ყვე ლა ფე რი გა ე კე თე ბი ნა 

იმი სათ ვის, რა თა ევ რო შე ე ნარ ჩუ ნე ბი-

ნა“, მაგ რამ ევ როს სიძ ლი ე რის დღე ე ბი, 

დეფ ლა ცი ის მზარ დი ში შე ბის გა მო, შე იძ-

ლე ბა დას რულ დეს. 

გა სულ წელ თან შე და რე ბით, მა ის ში, 

ევ რო ზო ნის სა მომ ხ მა რებ ლო ფა სე ბის 

ინ დექ სი 0.5%-ით გა ი ზარ და. სა ბერ ძ ნე-

თი, პორ ტუ გა ლია და კვიპ რო სი უკ ვე გა-

ნიც დი ან დეფ ლა ცი ას. ხო ლო ირ ლა ნდი ა-

ში, ეს პა ნეთ სა და იტა ლი ა ში ინ ფ ლა ცი ის 

დო ნე თით ქ მის ნულს უდ რის.

მთე ლი მსოფ ლი ოს ცენ ტ რა ლუ რი 

ბან კი რე ბი ძალ ზე შე წუ ხე ბულ ნი არი ან 

იმის გა მო, რომ ევ რო ზო ნა ში არ სე ბუ ლი 

მწი რი ინ ფ ლა ცია შე იძ ლე ბა ქრო ნი კულ 

დეფ ლა ცი ად გა და იქ ცეს. ამი ტო მაც მათ, 

რე ზერ ვის სა ხით, 2%-იანი ინ ფ ლა ცი ის 

არ სე ბო ბა სურთ. იან ვარ ში სა ერ თა შო-

რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის მმარ თ ველ მა, 

დი რექ ტორ მა კრის ტინ ლა გარ დ მა, დეფ-

ლა ცი ას უწო და „კაციჭამია, რო მე ლიც 

სა ბო ლო ოდ უნ და და ვა მარ ცხოთ“.

ევ რო პის ცენ ტ რა ლურ ბან კ სა და სხვა 

ცენ ტ რა ლურ ბან კებს ინ ფ ლა ცი ის ეში ნი-

ათ, რადგან ინფლაცია აიძულებს ბიზ ნეს-

მე ნებ სა და მომ ხ მა რებ ლებს ფა სე ბის 

და წე ვის და ელოდონ. ასე რომ, მა რა გი 

და და მა ტე ბი თი პო ტენ ცი ა ლი იზრდება, 

ფა სი კი ხელოვნურად მცირდება, რაც 

შე ფერ ხე ბებს იწ ვევს. შე დე გი არის ნე ლი 

ეკო ნო მი კუ რი ზრდა, რო გორ საც იაპო-

ნია ორი წლის მან ძილ ზე გა ნიც დი და.

დეფ ლა ცი ის დროს სეს ხე ბი რე ა ლურ 

დრო ში იზ რ დე ბა. ახა ლი კრე დი ტე ბი არ 

მტკიც დე ბა და გა კოტ რე ბის შემ თხ ვე ვე ბი 

მა ტუ ლობს. 5 ივ ნისს ევ რო პის ცენ ტ რა-

ლურ მა ბან კ მა იმ ნა ბი ჯე ბის შე სა ხებ გა-

მო აცხა და, რომ ლე ბიც ევ როს შე ა სუს ტე-

ბენ, ვი ნა ი დან მათ მი აჩ ნი ათ, რომ დი დი 

ნა წი ლი დეფ ლა ცი ის საფ რ თხი სა მან 

გა მო იწ ვი ა. მყა რი ვა ლუ ტა იმ პორ ტის ფა-

სებს ამ ცი რებს და ში და კონ კუ რენ ტებს 

აიძუ ლებს, ფა სე ბი ასე ვე შე ამ ცი რონ.

ევ რო პის ცენ ტ რა ლურ მა ბან კ მა 

თა ვი სი მთა ვა რი საკ რე დი ტო გა ნაკ ვე-

თი 0.25%-დან რე კორ დუ ლად და ბალ, 

0.15%-მდე შე ამ ცი რა. მან ასე ვე მოკ ლე-

ვა დი ა ნი დე პო ზი ტის გა ნაკ ვე თი ნუ ლი-

დან – 0.1%-მდე შე ამ ცი რა, რის შე დე-

გა დაც კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბი ევ რო პის 

ცენ ტ რა ლურ ბანკს თა ვი ან თი ფუ ლის 

შე ნახ ვის თ ვის გა და უხ დი ან და მათ 

კრე დი ტე ბის გა ცე მის სტი მუ ლი ექ ნე ბათ. 

ცენ ტ რა ლურ მა ბან კ მა ასე ვე გა მო აცხა-

და, რომ ამ წლის ბო ლოს ბან კებს, სა ნამ 

ისი ნი კერ ძო სექ ტო რის თ ვის სეს ხებს 

გას ცე მენ, იაფი კრე დი ტე ბის თ ვის €400 

მი ლი არდს გა მო უ ყოფს. ევ რო პის ცენ ტ-

რა ლურ ბანკს პირ და პი რი რა ო დე ნობ-

რი ვი შემ სუ ბუ ქე ბა ჯერ არ უც დი ა, თუმ ცა 

არა პირ და პი რი მას უკ ვე გა უ კე თე ბი ა. 

2011 წლის ბო ლოს და 2012 და საწყის ში 

მან თა ვის 800 წევრ ბანკს €1 ტრი ლი-

ო ნი ასეს ხა, რომ ლის გა დახ დის ვა და 

უპ რე ცე დენ ტო იყო – სა მი წე ლი. თა ვის 

მხრივ, ბან კებ მა ეს ფუ ლი ძი რი თა დად 

მათ თ ვის მთა ვა რი სა კითხე ბის გა და-

საჭ რე ლად გა მო ი ყე ნეს. ეს პა ნურ მა 

ბან კებ მა ეს პა ნე თის მთავ რო ბის ობ ლი-

გა ცი ე ბი შე ი ძი ნეს, იტა ლი ურ მა ბან კებ მა 

გერი შილინგი არის A. GARy ShillinG & co. პრეზიდენტი და წიგნის, ეპოქა სესხების გარეშე: საინვესტიციო სტრატეგიები ნელი ზრდისა და დეფლაციის ათწლეულისთვის ავტორი (John 

wilEy & SonS, 2011). www.FoRbES.coM/ShillinG.
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– იტა ლი ის მთავ რო ბის ობ ლი გა ცი ე ბი და 

ა.შ. ამ რთულ პე რი ოდ ში სხვა ბა რი ე რე-

ბიც იყო, ანუ ევ რო პის ცენ ტ რა ლურ მა 

ბან კ მა ძა ლა უფ ლე ბა მო ი პო ვა.

რა ო დე ნობ რი ვი შემ სუ ბუ ქე ბა ფე დე რა-

ლუ რი სა რე ზერ ვო სამ სა ხუ რის, ინ გ ლი სის 

ბან კი სა და იაპო ნი ის ბან კის სკა ლით რომ 

გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ყო, ევ რო ზო ნის თ ვის 

ნაკ ლე ბად ეფექ ტუ რი იქ ნე ბო და, ვი ნა ი-

დან ფი ნან სი რე ბა კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლია იმ 

ბან კებ ში, რო მელ თა 70% კორ პო რა ცი უ-

ლად ფი ნან ს დე ბა. ევ რო პის ცენ ტ რა ლურ 

ბანკს კვლავ შე უძ ლია შე ი ძი ნოს ფა სი ა ნი 

ქა ღალ დე ბი, მა გა ლი თად, იპო თე კით, 

ავ ტო სეს ხე ბით, მცი რე ბიზ ნე სის კრე დი-

ტე ბით, კორ პო რა ცი უ ლი და ვა ლი ა ნე ბით, 

სა ბან კო კრე დი ტე ბის პა კე ტე ბი თა და 

ასე ვე სა ხელ მ წი ფო და ვა ლი ა ნე ბე ბით.

დარ წ მუ ნე ბუ ლი იყა ვით, რომ ევ რო პის 

ცენ ტ რა ლუ რი ბან კი ევ როს გა სა ნად გუ-

რებ ლად უფ რო მეტს გა ა კე თებს. პორ ტ-

ფე ლებ ში, რომ ლებ საც ჩვენ ვმარ თავთ, 

ჩვენ ევ რო სა და დო ლარს ვყი დით. ასე ვე, 

ევ რო პის ცენ ტ რა ლუ რი ბან კის იაპო ნი-

ა სა და ჩი ნეთ თან გა ერ თი ა ნე ბა გვკარ-

ნა ხობს კონ კუ რენ ცი უ ლი დე ვალ ვა ცი ის 

გლო ბა ლუ რი რა უნ დის შე სა ხებ, რომ ლის 

მი ზა ნი სუს ტი ში ნა უ რი ეკო ნო მი კის 

პი რო ბებ ში ექ ს პორ ტის ზრდა ა. წმინ და 

შე დე გი უფ რო დი დი შე მო სა ვა ლი იქ ნე ბა, 

რო მე ლიც ასე ვე სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა, 

რო გორც თავ შე სა ფა რი გლო ბა ლუ რი ფი-

ნან სუ რი ალი ა ქო თის დროს. ფ
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ინვესტიციები
ნუცა თოხაძე – კაპიტალის მოძრაობა

სათამაშო ბიზნესიდან 
მიღებული შემოსავლების 

ზეგავლენა ეკონომიკაზე

მსოფ ლიო ბან კის კლა სი ფი-
კა ცი ის მი ხედ ვით, 2013 წელს სა ქარ-

თ ვე ლო მეშ -ის (მთლიანი ეროვ ნუ ლი 

შე მო სავ ლის GNI per capital-Atlas Method) 

ერთ სულ მო სახ ლე ზე გა ან გა რი შე ბით 

-$3,570-იანი მაჩ ვე ნებ ლით, და ბალ - სა შუ ა-

ლო შე მო სავ ლის მქო ნე ქვეყ ნე ბის ჯგუფს 

(lower-middle-income, 1,036$ – 4,085$: 

სომ ხე თი, ინ დო ე თი, მოლ დო ვა, მა რო-

კო და ა.შ) მი ე კუთ ვ ნე ბა. აქე დან და ბალ 

(მეშ-ი ერთ სულ მო სახ ლე ზე $1,035 ან 

ნაკ ლე ბი უნ და იყოს; მაგ.: ბან გ ლა დე ში, 

კამ ბო ჯა, უგან და, ჰა ი ტი და ა.შ) და და ბალ 

- სა შუ ა ლო შე მო სავ ლის მქო ნე ქვეყ ნებს 

გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებს უწო დე ბენ. 

გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კის 

ზრდის ტემ პი გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ-

თან შე და რე ბით მუდ მი ვი ვა რი ა ცი ე ბით 

ხა სი ათ დე ბა და უფ რო არას ტა ბი ლუ რი ა. 

აქე დან გა მომ დი ნა რე, სა ქარ თ ვე ლო ში 

ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მაჩ ვე ნებ ლე ბიც 

ხშირ ცვლი ლე ბებს გა ნიც დის, რი სი გა-

მომ წ ვე ვი მი ზე ზიც სხვა დას ხ ვაა ხოლ მე. 

ერ თ -ერთ ასეთ ცვლი ლე ბას 2014 წლის 

აპ რილ ში ჰქონ და ად გი ლი, რო ცა ეკო ნო-

მი კის 2.7%-იანი ზრდა და ფიქ სირ და. ეს 

მაჩ ვე ნე ბე ლი წი ნა თვე ე ბის ეკო ნო მი კუ რი 

ზრდის მო ნა ცე მებ თან შე და რე ბით საგ-

რ ძ ნობ ლად და ბა ლი იყო, რის გა მომ წ ვევ 

ერ თ -ერთ მი ზე ზად ფი ნან ს თა მი ნის ტ რ მა, 

ნო დარ ხა დურ მა, სა თა მა შო ბიზ ნეს ში 

ბრუნ ვის შემ ცი რე ბა და ა სა ხე ლა. მათგან, 

სა ინ ტე რე სოა სა ქარ თ ვე ლო ში სა თა მა შო ფ
ო
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ბიზ ნე სი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის სი-

დი დე, ამ სფე რო ში არ სე ბუ ლი აქ ტი ვო ბა 

და მი სი ზე გავ ლე ნა ეკო ნო მი კა ზე მი მო ვი-

ხი ლოთ. 

2007 წელს ეკო ნო მი კის 12.3%-იანი 

ზრდის შემ დეგ (2007 წე ლი გა სულ 

და მომ დევ ნო წლებ თან შე და რე ბით 

„ეკონომიკური ბუ მის“’ პე რი ო დი იყო) 

მშპ-ის ზრდის ტემ პი 2008 წლი დან 2010 

წლამ დე კლე ბის ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე-

ბო და (რუსეთ-საქართველოს შო რის ომი-

სა და მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის 

პე რი ო დე ბი). მშპ 2009 წელს წი ნა – 2008 

წელ თან შე და რე ბით არათუ გა ი ზარ და, 

არა მედ შემ ცირ და და -3.8%-იან მაჩ ვე ნე-

ბელ ზე და ფიქ სირ და (2008 წელს სა ქარ-

თ ვე ლო ში აგ ვის ტოს ომი სა და მსოფ ლიო 

ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის მოვ ლე ნე ბის 

ასახ ვა 2009 წელს მოხ და). 2010-დან 

2012 წლამ დე მშპ-ის ზრდის ტემ პი კვლავ 

მატულობს, ხო ლო 2012 და 2013 წლებ ში 

ისევ კლე ბის ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა 

(საპარლამენტო და საპ რე ზი დენ ტო არ-

ჩევ ნე ბის შე დე გად, ქვე ყა ნა ში გა მოწ-

ვე უ ლი ეკო ნო მი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი 

არას ტა ბი ლუ რი მდგო მა რე ო ბის შე დე გი). 

რაც შე ე ხე ბა მიმ დი ნა რე – 2014 წელს, იან-

ვ რი დან ივ ნი სის ჩათ ვ ლით ეკო ნო მი კუ რი 

ზრდის მაჩ ვე ნებ ლე ბი (წინასწარი შე ფა-

სე ბით) ძი რი თა დად 5.4-8.3% ფარ გ ლებ ში 

მერ ყე ობს; ერ თა დერ თი გა მო ნაკ ლი სი 

აპ რი ლის თვეა – 2.7%-იანი მაჩ ვე ნებ ლით. 

სწო რედ ამ ჩა ვარ დ ნის ერ თ -ერთ მი ზე-

ზად ნო დარ ხა დურ მა აპ რილ ში სა თა მა შო 

ბიზ ნეს ში არ სე ბუ ლი ბრუნ ვის შემ ცი რე-

ბა და ა სა ხე ლა. რაც შე ე ხე ბა მთლი ა ნად 

2014 წლის ორი კვარ ტა ლის ეკო ნო მი კის 

სა შუ ა ლო ზრდის მო ნა ცემს, წი ნას წა რი 

შე ფა სე ბით 6 თვე ში ეკო ნო მი კის სა შუ ა-

ლოდ 6%-იანი ზრდა და ფიქ სირ და, რაც 

ამ ეტაპ ზე ნორ მა ლუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლია 

და პროგ ნო ზის მი ხედ ვით 2014 წელს 

5%-იანი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მიღ წე ვის 

სა შუ ა ლე ბას ჯერ ჯე რო ბით იძ ლე ვა. 

იმი სათ ვის, რომ გა ვარ კ ვი ოთ, თუ 

რო გორ აღი რიცხე ბა და ეკო ნო მი კის 

ზრდა ზე რო გორ ახ დენს ზე გავ ლე ნას სა-

თა მა შო ბიზ ნე სი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ-

ლე ბი, ამის თ ვის მშპ-ის რე ა ლუ რი ზრდის 

მაჩ ვე ნებ ლე ბი ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა-

ნო ბის სა ხე ე ბის მი ხედ ვით მი მო ვი ხი-

ლოთ. სა თა მა შო ბიზ ნე სი დან მი ღე ბუ ლი 

შე მო სავ ლე ბის ცალ კე გა მო ყო ფა არ 

ხდე ბა, ის „სხვა კო მუ ნა ლუ რი, სო ცი ა-

ლუ რი და პერ სო ნა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის 

გა წე ვის“ სექ ტორ ში აღი რიცხე ბა, სხვა 

(პროფკავშირების საქ მი ა ნო ბა, კი ნო- 

და ვი დე ო ფილ მე ბის წარ მო ე ბა და ა.შ.) 

ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის სა ხე ებ თან 

ერ თად. 2008 წლი დან 2014 წლის მარ ტის 

ჩათ ვ ლით (2014 წლის მე ო რე კვარ ტა ლის 

მო ნა ცე მე ბი ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის 

სა ხე ე ბის მი ხედ ვით ოფი ცი ა ლუ რად სექ-

ტემ ბ რის ბო ლოს თ ვის იქ ნე ბა ცნო ბი ლი) 

ეკო ნო მი კის ზრდა ძი რი თა დად და მა მუ-

შა ვე ბე ლი მრეწ ვე ლო ბი სა და სა ფი ნან-

სო საქ მი ა ნო ბის დარ გ ში წარ მო ე ბუ ლი 

პრო დუქ ცი ისა და მომ სა ხუ რე ბის ზრდის 

დამ სა ხუ რე ბა იყო. არც ერთ წელს „სხვა 

კო მუ ნა ლუ რი, სო ცი ა ლუ რი და პერ სო ნა-

ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის“ სექ ტორ ში 

წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცია და მომ სა ხუ რე-

ბა ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ძი რი თად გან მ-

საზღ ვ რელ ფაქ ტორს არ წარ მო ად გენ და. 

2013 წლის ბო ლო კვარ ტალ ში ამ სექ ტო-

რის ზრდა უარ ყო ფი თი (-2.2%) იყო, ხო ლო 

2014 წლის პირ ველ კვარ ტალ ში 5.1%-იანი 

მაჩ ვე ნებ ლით თვრა მეტ სხვა დას ხ ვა 

სექ ტორ ში წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ი სა 

და მომ სა ხუ რე ბის ზრდის ტემ პ თან ერ-

თად მე ა თე ად გილ ზე დგას. ეს საკ მა ოდ 

და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია და 2014 წლის 

აპ რილ ში, ან თუნ დაც მე ო რე კვარ ტალ ში 

მთლი ა ნად, სა თა მა შო ბიზ ნე სი დან მი ღე-

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური; geostat.ge
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ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის სიმ ცი რე ეკო ნო მი-

კის ზრდის ტემ პ ზე ამ ხე ლა ზე მოქ მე დე ბას 

ნაკ ლე ბად თუ მო ახ დენ და.

მდგო მა რე ო ბის უფ რო ნა თე ლი ანა ლი-

ზის თ ვის, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ამ მო ნა ცე-

მებ თან ერ თად სა თა მა შო ბიზ ნე სი დან 

მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის ოდე ნო ბაც 

მი მო ვი ხი ლოთ.

ბი უ ჯე ტი, იგი ვე შე მო სუ ლო ბე ბი, შედ-

გე ბა: შე მო სავ ლე ბის, არა ფი ნან სუ რი, 

ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის კლე ბი სა და ვალ-

დე ბუ ლე ბე ბის ზრდის გან. შე მო სავ ლე ბი 

თა ვის თავ ში მო ი ცავს გა და სა ხა დე ბი-

დან, გრან ტე ბი დან და სხვა შე მო სავ ლე-

ბი დან მი ღე ბულ შე მო სავ ლებს, სა ი და ნაც 

ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის ყვე ლა ზე 

რე ა ლუ რი ამ სახ ვე ლი გა და სა ხა დე ბი ა. სა-

თა მა შო ბიზ ნე სი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ-

ლე ბი, იგი ვე მო საკ რებ ლე ბი, გა და სა ხა-

დებ ში აღი რიცხე ბა, რაც, რო გორც ცხრილ 

2-დან ვხე დავთ, 2008 წლი დან 2013 წლის 

ჩათ ვ ლით ძი რი თა დად ზრდის ტენ დენ ცი-

ით ხა სი ათ დე ბო და. რაც შე ე ხე ბა მიმ დი-

ნა რე წელს, 2014 წლის იან ვარ ში სა თა მა-

შო ბიზ ნე სის მო საკ რე ბე ლი 1,155 ათა სი 

ლა რი იყო, თე ბერ ვალ ში – 201 ათა სი 

ლა რი, ხო ლო მარ ტ ში – 13,659 ათა სი ლა-

რი. რო გორც ვხე დავთ, მარ ტ ში სა თა მა შო 

ბიზ ნე სი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი 

წი ნა თვე ებ თან შე და რე ბით მნიშ ვ ნე ლოვ-

ნად გა ი ზარ და. აპ რილ ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 

-803 ათა სი ლა რამ დე შემ ცირ და, მა ის ში 

-349 ათას ლა რამ დე, ხო ლო ივ ნის ში 

14,262 ათას ლა რამ დე კვლავ გა ი ზარ და. 

ამ მო ნა ცე მე ბი დან ცხა დი ა, რომ აპ რილ-

ში სა თა მა შო ბიზ ნე სი დან მი ღე ბუ ლი 

შე მო სავ ლე ბი, მარ ტის მაჩ ვე ნე ბელ თან 

შე და რე ბით, მარ თ ლაც შემ ცირ და, თუმ-

ცა ეს მო ნა ცე მი 2014 წლის და ნარ ჩე ნი 

თვე ე ბის მაჩ ვე ნებ ლებ თან შე და რე ბით 

არც იმ დე ნად და ბა ლია (მაისში სა თა მა-

შო ბიზ ნე სი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი 

აპ რი ლის მო ნა ცემ ზე ნაკ ლე ბი იყო, მა შინ 

რო ცა მა ის ში ეკო ნო მი კის უფ რო მა ღა ლი 

– 6.3% იანი ზრდა და ფიქ სირ და).

სა თა მა შო ბიზ ნე სი დან მი ღე ბუ ლი 

შე მო სავ ლე ბის კი დევ უფ რო რე ა ლუ რი 

სი დი დის და სად გე ნად, ამ შე მო სავ ლე-

ბის პრო ცენ ტუ ლი წი ლი გა და სა ხა დებ ში, 

მთლი ან შე მო სავ ლებ სა და ასე ვე შე მო-

სუ ლო ბებ შიც მი მო ვი ხი ლოთ. 

2008 წლი დან 2014 წლის ივ ნი სის 

ჩათ ვ ლით სა თა მა შო ბიზ ნე სი დან მი-

ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი 

წი ლი გა და სა ხა დებ ში 0.05% – 2.75%-ის 

ფარ გ ლებ ში მერ ყე ობს; შე მო სავ ლებ ში 

0.04% – 2.66% ინ ტერ ვალ ში ა, ხო ლო შე-

მო სუ ლო ბებ ში – 0.03% – 2.25% ფარ გ ლებ-

ში, რაც საკ მა ოდ და ბა ლი მაჩ ვე ნებ ლე-

ბი ა. მარ თა ლი ა, 2014 წლის აპ რილ ში ეს 

მო ნა ცე მე ბი გა სულ თვე ებ სა და წლებ თან 

შე და რე ბით ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე და ბა-

ლი ა, თუმ ცა ეს მაჩ ვე ნებ ლე ბი და ნარ ჩენ 

პე რი ო დებ შიც ასე ვე საგ რ ძ ნობ ლად 

მცი რეა და აპ რი ლის თვის მო ნა ცე მე-

ბის გან მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ნამ დ ვი ლად არ 

გან ს ხ ვავ დე ბა.

ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი ანა ლი ზი დან 

ცხა დი ა, რომ 2008 წლი დან 2014 წლის 

მარ ტის ჩათ ვ ლით, ეკო ნო მი კუ რი ზრდა 

ძი რი თა დად და მა მუ შა ვე ბე ლი მრეწ-

ვე ლო ბის და სა ფი ნან სო საქ მი ა ნო ბის 
წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; mof.ge

წლები 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 IV 2014 I

მშპ-ს რეალური ზრდა 2.3 -3.8 6.3 7.2 6.2 3.2 7.1 7.1
სოფ. მეურნეობა, ნადირობა და სატყეო მეურნეობა; თევზჭერა, მეთევზეობა -4.4 -6.8 -4.8 8.0 -3.7 9.8 12.3 2.7
სამთომოპოვებითი მრეწველობა 16.7 9.4 4.6 -8.5 6.6 -0.1 6.5 -13.6
დამამუშავებელი მრეწველობა -1.5 -8.5 20.2 13.9 13.6 8.4 20.6 16.7
ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება 3.7 6.2 2.0 7.2 0.5 4.0 11.3 0.3
პროდუქციის გადამუშავება შინამეურნეობის მიერ -4.5 -1.8 -4.6 7.1 -2.2 5.6 14.5 1.1
მშენებლობა -11.1 -3.1 6.5 7.1 13.6 -10.6 -3.2 14.0
ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმისა და პირადი 

მოხმარების საგნების რემონტი
11.8 -16.3 14.1 5.6 7.2 5.1 7.4 11.1

სასტუმროები და რესტორნები 4.9 -4.4 13.1 8.0 11.3 7.2 19.6 6.7
ტრანსპორტი -9.5 0.5 13.0 6.7 6.7 4.9 14.7 9.2
კავშირგაბმულობა 15.8 -3.4 10.4 8.1 9.9 2.3 1.1 4.6
საფინანსო საქმიანობა 4.3 1.5 14.7 24.3 15.0 7.4 6.6 5.9
ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისთვის მომსახურების 

გაწევა
2.4 -4.1 10.1 11.3 5.3 7.5 10.8 10.1

საკუთარი საცხოვრისის გამოყენების პირობითი რენტა 3.2 2.8 2.6 2.9 3.7 3.1 2.9 3.0
სახელმწიფო მმართველობა 9.9 1.2 0.8 3.3 3.2 2.2 2.5 2.8
განათლება 13.1 4.7 3.1 2.7 2.9 4.6 9.2 4.2
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 6.8 8.7 2.9 1.3 2.8 0.0 2.3 1.2

სხვა კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების 
გაწევა 1.6 -13.0 11.6 7.8 6.9 -0.8 -2.2 5.1

შინამოსამსახურის საქმიანობა და შინამეურნეობის საქმიანობა, 

დაკავშირებული საქონლისა და მომსახურების წარმოებასთან საკუთარი 

მოხმარებისთვის

5.8 2.7 9.5 15.3 7.0 -0.7 13.8 6.8

მშპ-ის რეალური ზრდის მაჩვენებლები ეკონომიკური საქმიანობის სახეების 
მიხედვით (პროცენტული მაჩვენებლები)

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური; geostat.ge
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სექ ტორ ში წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ი სა 

და მომ სა ხუ რე ბის დამ სა ხუ რე ბა იყო. არც 

ერთ წელს „სხვა კო მუ ნა ლუ რი, სო ცი ა-

ლუ რი და პერ სო ნა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის 

გა წე ვის“ სექ ტორ ში (რაც ასე ვე სა თა მა-

შო ბიზ ნე სი დან მი ღე ბულ შე მო სავ ლებ-

საც მო ი ცავს) წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცია 

და მომ სა ხუ რე ბა ეკო ნო მი კის ზრდის 

ძი რი თად გან მ საზღ ვ რელ ფაქ ტორს არ 

წარ მო ად გენ და. ასე ვე აპ რილ ში, სა თა მა-

შო ბიზ ნე სი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი, 

მარ ტის მაჩ ვე ნე ბელ თან შე და რე ბით, 

მარ თ ლაც შემ ცირ და, თუმ ცა ეს მო ნა ცე მი 

2014 წლის და ნარ ჩე ნი თვე ე ბის მაჩ ვე-

ნებ ლებ თან შე და რე ბით არც იმ დე ნად 

და ბა ლია (მაისში, სა თა მა შო ბიზ ნე სი-

დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი აპ რი ლის 

მო ნა ცემ ზე ნაკ ლე ბი იყო, რო ცა მა ის ში 

ეკო ნო მი კის უფ რო მა ღა ლი – 6.3%-იანი 

ზრდა და ფიქ სირ და). სა თა მა შო ბიზ ნე სი-

დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის პრო ცენ ტუ-

ლი წი ლი გა და სა ხა დებ ში, შე მო სავ ლებ სა 

და შე მო სუ ლო ბებ ში აპ რი ლის თვე ში 

ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე და ბა ლი ა, თუმ ცა, 

ვი ნა ი დან და ნარ ჩენ პე რი ო დებ შიც ეს 

მაჩ ვე ნებ ლე ბი საგ რ ძ ნობ ლად მცი რეა და 

აპ რი ლის მო ნა ცე მე ბის გან თით ქ მის არ 

გან ს ხ ვავ დე ბა, ამი ტომ აპ რი ლის თვის 

მაჩ ვე ნებ ლე ბის ზე გავ ლე ნა ეკო ნო მი კა ზე 

უმ ნიშ ვ ნე ლო ა. აქე დან, 2014 წლის აპ რილ-

ში ეკო ნო მი კის 2.7%-იანი ზრდის მი ზე ზი, 

სა ვა რა უ დოდ, სა ხელ მ წი ფოს ფის კა ლუ რი 

პო ლი ტი კის შე ნე ლე ბა იყო. 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები (ათას ლარებში) 

სათამაშო ბიზნესიდან მიღებული შემოსავლების პროცენტული წილი 
გადასახადებში, შემოსავლებსა და შემოსულობებში

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; mof.ge; treasury.gov.ge

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; mof.ge; treasury.gov.ge

წლები 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014.01 2014.02 2014.03 2014.04 2014.05 2014.06

შემოსულობები 7,175,094.4 6,362,461.2 7,097,828.1 7,447,727.1 8,004,006.1 7,717,436.0 591,934.0 578,796.2 840,721.0 566,864.6 635,526.3 634,822.5

შემოსავლები 5,517,689.6 4,916,960.1 5,421,474.0 6,442,307.7 7,115,329.3 6,839,493.6 528,618.4 456,831.0 707,317.1 524,791.6 577,430.0 535,459.3
1. გადასახადები 4,541,553.2 4,161,738.6 4,592,367.6 5,801,989.3 6,311,078.1 6,287,685.0 512,909.1 440,781.3 685,633.0 481,369.3 562,843.8 519,374.3

1.1 სათამაშო 
ბიზნესის 

მოსაკრებელი
37,279.1 37,046.5 52,559.6 53,389.1 53,767.8 55,341.2 1,155.4 201.2 13,659.6 803.1 348.9 14,262.8

1.2 სხვა 
გადასახადები

4,504,274.1 4,124,692.1 4,539,808.0 5,748,600.2 6,257,310.3 6,232,343.8 511,753.7 440,580.1 671,973.4 480,566.2 562,494.9 505,111.5

2. გრანტები 617,153.2 387,677.6 471,422.9 223,096.7 269,634.9 238,861.1 42.6 57.9 276.3 59.9 651.7 21.3
3. სხვა 

შემოსავლები
358,983.2 367,543.9 357,683.4 417,221.7 534,616.4 312,947.4 15,666.6 15,991.8 21,407.8 43,362.3 13,934.6 16,063.8

არაფინანსური 
აქტივების კლება 568,763.0 160,342.3 146,775.9 189,820.3 80,223.8 77,514.5 8,543.9 9,273.1 20,389.6 72.4 996.6 11,862.5

ფინანსური 
აქტივების 
კლება (ნაშთის 
გამოკლებით)

15,404.9 238,754.6 82,333.7 80,669.5 60,243.7 62,536.4 9,216.6 214.4 2,595.2 1,729.8 6,843.5 11,580.7

ვალ დე ბუ ლე ბე-
ბის ზრდა 1,073,237.0 1,046,404.2 1,447,244.5 734,929.6 748,209.3 737,891.5 45,555.1 112,477.7 110,419.1 40,270.8 50,256.2 75,920.0
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პროცენტული წილი გადასახადებში პროცენტული წილი შემოსავლებში პროცენტული წილი შემოსულობებში
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„მისტერ ჩაის“ თავგადასავალი 
ეპიკურელი ინდიანა ჯონსის მსგავსად, როდრიკ მარკუსი მაღალი კლასის ჩაის ეძებს, 
ასევე სხვა ეგზოტიკურ ინგრედიენტებს მსოფლიოს საუკეთესო შეფ-მზარეულებისთვის 
და საუზმედ ტრიუფელის ბურბუშელას მიირთმევს.
ავტორი: ჰანტერ ეტკინსი 

სა ბო ლო ოდ მა მულ თან გა ჩერ და, ავ ტო მო ბი ლე ბი-

დან ორ მო ცი შე ი ა რა ღე ბუ ლი კა ცი გად მო ვი და. ის 

შიგ ნით შე იყ ვა ნეს. მის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი 

მთლი ა ნად შა ვი ან სამ ბ ლით – კოს ტი უ მი, პე რან გი 

და გუ ლის ჯი ბის ცხვირ სა ხო ცი ყო ველ თ ვის ერ თ-

მა ნეთ თან შე ხა მე ბუ ლია – უკან გა და წე უ ლი თმით, 

ერ თი დღის მოვ ლი ლი წვე რი თა და Mykita-ს სათ-

ვა ლით, მარ კუ სი ბირ თ ვუ ლი იარა ღის დი ლე რი ვით 

გა მო ი ყუ რე ბო და, სი ნამ დ ვი ლე ში იგი აქ მხო ლოდ 

ჩა ის თ ვის იყო მო სუ ლი. ძა ლი ან ეგ ზო ტი კუ რი ჩა-

ის თ ვის. 

რ
ო დე საც მის მა ყველ გან მა ვალ მა უფ რო 

ღრმად შეს ვ ლა გა ბე და ინ დო ე თის 

ჩრდი ლო -აღ მო სავ ლე თის მო შო რე ბულ 

კუთხე ში, რო მე ლიც ქათ მის კი სრის 

სახელითაა ცნობილი, როდ რიკ მარ კუს მა შე ამ ჩ-

ნი ა, რომ მი სი უსაფ რ თხო ე ბის დაც ვა გაძ ლი ერ და. 

ად გი ლობ რივ მა გიდ მა გან მარ ტა, რომ ეს იყო უკომ-

პ რო მი სო მე სა მე მსოფ ლი ო, ისე თი ად გი ლი, სა დაც 

„ნებისმიერ მო მენ ტ ში მოვ ლე ნე ბი შე იძ ლე ბა რა ღაც 

არა ნორ მა ლურ ში გა და ი ზარ დოს“. უფ რო მე ტი 

ყველ გან მა ვა ლი გა მოჩ ნ და და, რო დე საც ბად რა გი ფ
ო

ტ
ო

: 
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R
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ნა წი ლობ რივ ინ დი ა ნა ჯონ სი, ნა წი ლობ რივ ვი-

ლი ვონ კა, 42 წლის მარ კუ სი ამე რი კის სა უ კე თე სო 

რეს ტორ ნებს (ჯეიმს ბირ დის ჯილ დოს მქო ნე) სამ-

ზა რე უ ლოს რე პუ ტა ცი ის შე ნარ ჩუ ნე ბა ში ეხ მა რე ბა 

იმით, რომ მსოფ ლი ოს უიშ ვი ა თე სი ინ გ რე დი ენ-

ტე ბის იმ პორ ტი რე ბას ახ დენს. თა ვი სი მა ღა ლი 

კუ ლი ნა რუ ლი ხე ლოვ ნე ბის თვის კრეატიულობის 

შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად მთე ლი ქვეყ ნის პა ტივ ცე მუ ლი 

შეფ - მ ზა რე უ ლე ბი – მათ შო რის, ტო მას კე ლე რი 

და ვოლ ფ განგ პა კი – მის ეგ ზო ტი კურ სა ქო ნელს 

ირჩევენ. ყო ველ მე ნი უ ში, რო მე ლიც გრან ტ -ა ჩატცს 

ოდეს მე შე უ თა ვა ზე ბია კლიენტებისთვის თა ვისი 

სა მი მიშ ლე ნის ვარ ს კ ვ ლა ვის მქო ნე ჩი კა გოს 

რეს ტო რან Alinea-ში, მარ კუ სის არ სე ნა ლი დან 

მოპოვებული დე ლი კა ტე სე ბი იყო გამოყენებული. 

ექვს თვე ში ჩი კა გო ში Madame Zuzu’s Teahouse-ის 

(მადამ ზუ ზუს ჩა ი ხა ნა) გახ ს ნის შემ დეგ, Smashing 

Pumpkins-ის წამ ყ ვან მა ვო კა ლის ტ მა, ბი ლი კორ-

გან მა, მარ კუ სი თა ვის ექ ს კ ლუ ზი ურ მიმ წო დებ ლად 

აქ ცი ა.

უსა ხუ რი ქუ ჩის კუთხე ში, რკი ნიგ ზის ლი ან დაგ-

თან, ჩი კა გოს ერ თ -ერთ უბან ში, რე ი ვენ ს ვუდ ში 

მდე ბა რე მარ კუ სის იშ ვი ა თი ჩა ის სარ და ფი მთე-

ლი მსოფ ლი ო დან მო ზი დუ ლი საოცარი საკ ვე ბი 

პრო დუქ ტე ბის სავ სე პა ტა რა საწყობს წარ მო ად-

გენს. თი თი სე ბუ რი ლა ი მე ბი ახა ლი ზე ლან დი ი დან, 

ლი მო ნის ქერ ქი – სწო რედ იმ სა ხე ო ბის, რო მე ლიც 

მხო ლოდ ეგ ვიპ ტის პი რა მი დებ თან იზ რ დე ბა, სა-

ფი რო ნის მა რი ლი ჰი მა ლა ი დან, თაფ ლის ტრი უ ფე-

ლე ბი უნ გ რე თი დან, ორ თავ თა ვი ა ნი ეფედ რა ოკი-

ნა ვი დან, ხის ფი სი მა რო კო დან, ზურ მუხ ტის ფე რი 

ფსტა  სი ცი ლი ი დან, წი წა კის მარ ც ვ ლე ბი ტას მა ნი-

ი დან და ჩა ის 450 სა ხე ო ბა – იმ პე რა ტო რის კერ ძო 

მა რა გი დან, „ჰი მა ლა ის ოც ნე ბის” ($8000-ად ერ თი 

კი ლო) ჩათ ვ ლით, რო მე ლიც მხო ლოდ სავ სე მთვა-

რის შუქ ზე დაკ რე ფი ლი ჩა ის სა უ კე თე სო ფოთ ლე-

ბის გა ნაა დამ ზა დე ბუ ლი. 

ეპი კუ რე უ ლი ერო ტიზ მი, გრძნო ბე ბის ღრმა 

აგ ზ ნე ბა არის ის, რა საც მარ კუ სი მომ ხ მა რე ბელს 

სთა ვა ზობს მას შემ დეგ, რაც 2005 წელს სარ და-

ფი გახ ს ნა. თავ და პირ ვე ლად ის ექ ს პე რი მენ ტებს 

ჩა ის შე რე ვა ზე ატა რებ და – ფოთ ლებს ბურ ბო ნის 

კას რებ ში აძ ვე ლებ და, ხან ისეთ ძლი ერ მოქ მედ 

ინ გ რე დი ენ ტებს ურევ და, რო გო რი ცაა კა კა ოს 

გაფ ც ქ ვ ნი ლი მარ ც ვ ლე ბი ან ციტ რუ სის ქერ ქი, 

მაგ რამ მი სი ბიზ ნე სი მა შინ ამოქ მედ და, რო დე საც 

ად გი ლობ რივ მა მზა რე უ ლებ მა დახ ვე წი ლი და-

ნა მა ტე ბის გან ცალ კე ვე ბით მოთხოვ ნა და იწყეს, 

რა თა თა ვი ან თი სა კუ თა რი კერ ძე ბის მომ ზა დე-

ბა შეძ ლე ბო დათ. ახ ლა მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა 

კუთხე ში მდე ბა რე 1200 რეს ტო რა ნი და სას ტუმ რო 

მი სი მა ღა ზი ი დან 1600 ინ გ რე დი ენტს ყი დუ ლობს.

„ნებისმიერმა პი როვ ნე ბამ, რო მელ თა ნაც 

ვმუ შა ობ, იცის, რომ მე ყო ველ თ ვის მინ და ის, რაც 

ჩა მო ნათ ვალ ში არ არის“, – ამ ბობს მარ კუ სი თა ვის 

ინ გ რე დი ენ ტებ ზე, რომ ლე ბიც ხან და ხან შა ვი ბაზ-

რის სა ქო ნელს ჰგავს. „საინტერესოა ჩა ის მო ძი ე ბა 

მო შო რე ბულ ად გი ლებ ში, მაგ რამ ამა ვე დროს, თუ 

ის რა ღაც სა ში ნე ლის ჩრდილ შია მოქ ცე უ ლი, მე 

მი სი ხე ლის ხლე ბა არ მინ და, – თით ქ მის ისე, რო-

გორც სის ხ ლი ა ნი ალ მა სე ბის“. 

„ის მზა რე უ ლე ბის თ ვის ისეთ მა სა ლებს ეძებს, 

რო გორ საც სხვა ვე რა ვინ იპო ვის“, – ამ ბობს კერ ტი 

და ფი, Grace-ის მზა რე უ ლი და მე სა კუთ რე ჩი კა გო-

ში, რო მე ლიც წელს ორი მიშ ლე ნის ვარ ს კ ვ ლა ვით 

და ჯილ დოვ და. „არ არ სე ბობს ინ გ რე დი ენ ტი, რო-

მელ ზეც არ შე მიძ ლია ვუთხ რა როდს, ‘შეგიძლია 

ჩემ თ ვის ეს იშო ვო ან სხვას აშოვ ნი ნო?’ ორი 

დღის, ერ თი კვი რის შემ დეგ, მას ის ნა პოვ ნი აქვს 

და არა მარ ტო ნა პოვ ნი, ინ გ რე დი ენ ტი, სა ვა რა უ-

დოდ, სა უ კე თე სო ხა რის ხის იქ ნე ბა მათ შო რის, 

რი სი შოვ ნაც კი შე იძ ლე ბა“. და ფის მოს წონს ნარ-

ჩე ვი კერ ძე ბის შეკ მაზ ვა ერ თი წვე თი მარ კუ სის 

არ გა ნის ზე თით, ძვი რად ღი რე ბუ ლი და უჩ ვე უ ლო 

პრო დუქ ტით: თხე ბი არ გა ნის კაკ ლებს ჭა მენ და 

ინე ლე ბენ, რაც არ ბი ლებს ნა ჭუ ჭებს, რო მელ თა გა-

ტე ხაც თით ქ მის შე უძ ლე ბე ლი ა. შემ დეგ თხე ბი მათ 

გა მო ყო ფენ. დამ მუ შა ვებ ლე ბი ნა კელს გა და არ ჩე-

ვენ და დარ ბი ლე ბულ კაკ ლებს ზე თად აქ ცე ვენ. 

მარ კუსს სა უ კე თე სო ზაფ რა ნის თ ვის დუ ბა ის 

ბაზ რე ბის ფსკე რი აქვს გა მოკ ვ ლე უ ლი. მან, ორე-

გონ ში, მალ ფუ ჭე ბა დი ძირ ნა ყო ფას მო პო ვე ბის თ-

ვის ინ დი ე ლე ბის ბე ლა დის გან ნე ბარ თ ვა მი ი ღო. 

ერ თხელ ის ჩი კა გოს მო წი ნა ვე მო ლე კუ ლა რუ ლი 

გას ტ რო ნო მი ის რეს ტო რან ში, Moto-ში შე ვარ და 

Zero Halliburton-ის ფო ლა დის ჩე მოდ ნით, რო მე-

ლიც მა ჯა ზე ხელ ბორ კი ლით ჰქონ და მი მაგ რე ბუ-

ლი. ის სამ ზა რე უ ლოს მა გი და ზე და დო და ავ ს ტ რა-

ლი ი დან ჩამოტანილი 1,75-ფუნტიანი ტრი უ ფე ლი 

ამო ი ღო, რო მე ლიც $7000 ღირ და. 

მზა რე უ ლებ მა გი გან ტუ რი ტრი უ ფე ლი ბურ ბუ შე-

ლად და თა ლეს და იმ სა ღა მოს ოფი ცი ანტს მა სი უ-

რი სო კო ყვე ლა სტუ მარ თან დე მონ ს ტ რა ცი უ ლად 

და შე უზღუ და ვი რა ო დე ნო ბით გა მოჰ ქონ და. 

გსურთ უფ რო მა ღა ლი ხა რის ხის ჩა ი, ვიდ რე 

ინ გ ლი სის დე დო ფა ლი სვამს? მარ კუ სი იმ პე რა-

ტო რის დაძ ვე ლე ბულ კი მუნს გთა ვა ზობთ. გინ დათ 

ფუ ლი ამა ზე მე ტად გაფ ლან გოთ? იშ ვი ა თი ჩა ის 

ტენდენციები

რაზე საუბრობს Forbes.com-ის 60 
მილიონი მომხმარებელი? ამის უკეთ 
გასარკვევად თვალი გადაავლეთ ქვემოთ 
მოცემულ ტექსტს ან აკრიფეთ შემდეგი 
მისამართი: Forbes.com/liFestyle

პიროვნება
ერინ ლაუდერი 
გა უშ ვა რა თა ვი სი ლუქ სის კლა სის 

ცხოვ რე ბის სტი ლის ბრენ დი 2012 

წელს, ერინ ლა უ დერ მა (პატივცემული 

ეს ტეს შვილ თაშ ვილ მა) ამას წი ნათ 

გა ა ფარ თო ვა ბრენ დი და და ა მა ტა სახ-

ლის დე კო რი და აქ სე სუ ა რე ბი. 

კომპანია 
BENTLEY
პა ტივ ცე მულ მა ბრი ტა ნულ მა ავ-

ტომ წარ მო ე ბელ მა თა ვი სი ყვე ლა ზე 

სწრა ფი ავ ტო მო ბი ლის გა მოშ ვე ბის 

შე სა ხებ გა ნაცხა და. შეზღუ დუ ლი გა-

მოშ ვე ბის CONTINENTAL GT 3-R-ს აქვს 

4-ლიტრიანი ორ მა გი ტურ ბო V8 ძრა ვა 

და ის 3,6 წამ ში 0-დან 60-მდე სიჩ ქა რეს 

ავი თა რებს.

იდეა 
ელექტრიკული HARLEY
ღო რები ფრე ნას შეძლებენ, თუ 

Harley-Davidson-ი ივ ნის ში მარ თ ლაც 

წარ მო ად გენს ელექ ტ რო მო ტო ციკლს! 

ის თით ქოს და ერე ტი კუ ლი ელექ ტ-

რო ნუ ლი ბა ი კის პრო ტო ტი პი ა; Harley 

უშ ვებს ამ მო დელს მხო ლოდ იმის თ-

ვის, რომ მომ ხ მა რებ ლის ინ ტე რე სი 

გა მოს ცა დოს. 
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სარ დაფს აქვს 1949 წლის ვინ ტა ჟუ რი პუ ე რის ჩა ი, 

რომ ლის ერ თი დაწ ნე ხი ლი ნა ჭე რი $30 000-ად იყი-

დე ბა. ზო გი ერ თი რა მ, მა გა ლი თად, ამ ბ რის (ვე შა პის 

ექ ს კ რე მენ ტი) ნა ჭე რი, რომ ლის გა ყიდ ვაც სი ნამ დ ვი-

ლე ში კა ნო ნით ის ჯე ბა, მას მხო ლოდ საჩ ვე ნებ ლად 

გა მო აქვს. მან კაკ ლის ზო მის გამ ხ მა რი გუნ და იყი და 

ბი ჭის გან, რო მელ მაც ის ინ გ ლის ში, ჩრდი ლო ე თის 

ზღვის სა ნა პი რო ზე იპო ვა. „მე არ მინ და ასე თი რა მე-

ე ბის კონ ტ რა ბან და“, – ამ ბობს მარ კუ სი. 

ჰა ი ლენ დ - პარ კ ში, ილი ნო ის ში გაზ რ დი ლი მარ კუ სი 

ყო ველ თ ვის გრძნობ და „ამ მარ თ ლაც ძლი ერ კავ-

შირს საკ ვებ სა და ალ კო ჰო ლურ სას მე ლებ თან“. ვერ-

მონ ტის უნი ვერ სი ტე ტის ფსი ქო ლო გი ის ფაკულტეტის 

დამ თავ რე ბის შემ დეგ ის დახ ვე წი ლი სა ქონ ლის 

მი მართ თა ვის გა ტა ცე ბას მი ე ცა და მოკ რ ძა ლე ბუ ლი 

ბიზ ნე სი წა მო იწყო: ღვი ნო სა და სი გა რებს თა ვი სი 

მან ქა ნი დან ყიდ და. მან თა ვი სი მომ ხ მა რებ ლე ბი სა 

და პრო დუქ ტე ბის ქსე ლი ინ ტერ ნე ტის მეშ ვე ო ბით 

მა ლევე გა ა ფარ თო ვა. 

მაგ რამ მან, ცვალებადი ბაზრის ათვისების 

მცდელობისას, წა რუ მა ტებ ლო ბის წლე ბიც გაიარა:  

„მე თით ქ მის ათ ჯერ, თხუთ მეტ ჯერ გავ კოტ რ დი“. 

მარ კუ სი ხში რად მოკ რ ძა ლე ბულ ხელ ფასს იღებ და 

და, რო დე საც გა ჭირ ვე ბუ ლი დრო დგე ბო და ან ბა-

ზა რი ვარ დ ნას გა ნიც დი და, ის თა ვი სი შე მო სავ ლის 

90%-ს ბიზ ნეს ში აბ რუ ნებ და. მას უწევს მე სა მე მსოფ-

ლი ოს ქვეყ ნებ ზე დაყ რ დ ნო ბა, რომ ლებ შიც ვე რა ფე რი 

მო ი ფიქ რეს იმის გარ და, რომ ძვი რად ღი რე ბუ ლი 

მალ ფუ ჭე ბა დი სა ქო ნე ლი პო ლი ე თი ლე ნის პარ კით 

ან თხე ლი მუ ყა ოს ყუ თით გა მოგ ზავ ნონ. მას იმის 

იმე დად ყოფ ნა უწევს, რომ მზა რე უ ლე ბი, რომ ლებ საც 

ის უზ რუნ ველ ყოფს, და მო უ კი დებ ლე ბი იქ ნე ბი ან და 

ბიზ ნეს ში დარ ჩე ბი ან. ეს ყვე ლა ფე რი აზარ ტუ ლი თა-

მა ში ა. „ჩემი ბიზ ნე სის ზრდის გათ ვა ლის წი ნე ბი თაც 

კი შე საძ ლო ა, მე უკა ნას კ ნე ლი ადა მი ა ნი აღ მოვ ჩ ნ დე, 

ვი საც ფულს გა და უხ დი ან. უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 

ბიზ ნე სის ზრდა და ნა კა დის შე ნარ ჩუ ნე ბა, ვიდ რე 

ფუ ლის ამო ღე ბა“. 

ახ ლა, ბო ლოს და ბო ლოს წარ მა ტე ბუ ლი მარ კუ სი 

ცდი ლობს თა ვი სი, რო გორც დახ ვე წი ლი გე მოვ ნე ბის 

მქო ნე ადა მი ა ნის, იმი ჯი შე ი ნარ ჩუ ნოს. თა ვი სუ ფალ 

დროს ის იბე რი უ ლი შე ბო ლი ლი შაშ ხის ფე ხე ბის 

გა მოჭ რა ში ვარ ჯი შობს. ის უპი რა ტე სო ბას ბურ გერ ში 

ძვლის ტვინ თან ერ თად გა ტა რე ბულ ხორცს ანი ჭებს, 

ხო ლო ტრი უ ფე ლის ბურ ბუ შე ლის და სამ ზა დე ბე ლი 

ხელ საწყო ყო ველ თ ვის თან და აქვს, რად გან მას უყ-

ვარს, რომ „ყველაფერს მო ა ყა როს ის“. 

მარ კუ სი თა ვის სარ დაფ ში სა კუ თარ პრო დუქ ტებს 

ერ თ მა ნეთ ში ურევს – მა გა ლი თად, იშ ვი ა თი მცე ნა რე-

ე ბის გან დამ ზა დე ბულ მწა რე სას მე ლებს. ნეგ რო ნით 

გა ტა ცე ბუ ლი და შთა გო ნე ბუ ლი მარ კუ სი Boyd&Blair-

თან თა ნამ შ რომ ლობ და, რა თა ამ ზაფხულს,  

25 ინ გ რე დი ენ ტის გან დამ ზა დე ბუ ლი თეთ რი ბალ ზა-

მის ვერ მუ ტი გა მო ეშ ვა. მას იმედი აქვს, რომ ეს ქმნი-

ლე ბა ჩი კა გოს კოქ ტე ი ლე ბის სამ ყა როს მნიშ ვ ნე ლოვ-

ნად შეც ვ ლის. ის ელო დე ბა მთავ რო ბის ნე ბარ თ ვის 

გა ცე მას ამ ალ კო ჰო ლურ სას მელ ზე, რომ ლის ერ თი 

წვე თი, რო გორც ის აცხა დებს, ნე ბის მი ე რი და ბა ლი 

ხა რის ხის ლი ქი ორს გემ რი ელ ექ ს კ ლუ ზი ურ კოქ ტე-

ი ლად აქ ცევს. „ეს ნამ დ ვი ლად ყვე ლა ზე დი დი რამ 

არის, რა საც კი ოდეს მე შევ ხე ბი ვარ“, – ამ ბობს ის. 

მაგ რამ ინ გ რე დი ენ ტე ბის ბა ზარს ის ყო ველ-

თ ვის სწო რად ვერ აფა სებ და. მა გა ლი თად, მი სი 

გა მომ შ რა ლი სა ზამ თ როს ფხვნი ლი, „ცარცისებური“ 

იყო და სუ ლაც არ ჰგავ და სა ზაფხუ ლო აფეთ ქე ბას, 

რო გორც ის ვა რა უ დობ და. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 

გა მოყ ვა ნი ლი ძრო ხის ხორ ცის (ბასტურმის) ჩაი 

„საინტერესო“ იყო, მან მი სი გა ყიდ ვა ვერ შეძ ლო. 

„არსებობს ისე თი რა მე ე ბი, რაც მარ თ ლაც ხელ მი საწ-

ვ დო მია და არ სე ბობს ისე თი რა მე ე ბიც, რომ ლე ბიც 

შე იძ ლე ბა გარ კ ვე უ ლი დახ ვე წი ლი გე მოვ ნე ბის თ ვის 

მე ტის მე ტად აღ მაშ ფო თე ბე ლი იყოს, მაგ რამ ისი ნი 

საუკეთესოა თქვენ გა მო საღ ვი ძებ ლად! მე მათ ვე-

ძა ხი ‘F.U. ინ გ რე დი ენ ტებს’, რო მელ თაც მე ნი უ ში ასე 

აღ წერთ: იმის მა გივ რად, რომ გა მო ი ყე ნოთ პე კა ნი, 

თქვენ იყე ნებთ გა რე უ ლი ჰი კო რის კაკ ლებს, რომ ლე-

ბიც ათ ჯერ უფ რო ძვი რი ა, იმი ტომ რომ მათ დამ ტ ვ-

რე ვას ოთხი სა ა თი სჭირ დე ბა“. 

თუმ ცა, მე ო რე მხრივ, როდ რიკ მარ კუ სი რე ვო ლუ-

ცი უ რი საკ ვე ბის მი მართ ინ ტე რე სის თ ვის ცხოვ რობს. 

„ეს ერ თ -ერ თი ისე თი რა მე ა, რა საც მე ნი უ ში წერთ და 

ხალ ხი კითხუ ლობს, ‘ნუთუ ეს ნამ დ ვი ლი ა?’ ან „ნეტა, 

რო გორ მო ი პო ვეს ეს?’ მე მიყ ვარს ასე თი რა მე ე ბი. 

თი თო ე უ ლი მე ნი უ, რო მელ შიც არის პა ტა-

რა რამ, რაც მას გა მო არ ჩევს ან უც ნა უ რო-

ბას მი ა ნი ჭებს – უბ რა ლოდ ჯა დოს ნუ რი ა“.

FORBES LIFE სადილი

შემაჯამებელი აზრი

 მე მჯერა, რომ, თუ როდისმე კანიბალად  გადაქცევა მომიწევდა, შესაძლოა გადამეტანა ეს, თუკი 

საკმარისი ტარხუნა მექნებოდა“.  – ჯეიმს ბირდი



გვეწვიეთგანახლებულ
ვებგვერდზე

www.forbes.ge

გვიპოვეთ
ყველგან:

facebook.com/
forbesgeo 

twitter.com/
forbesgeorgian

youtube.com/
forbesgeorgian

pinterest.com/
forbesgeorgia

linkedin.com/company/
forbes-georgia

instagram.com/
forbesgeorgia
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მიკროფინანსურმა სფერომ იცის, 
რომ ღარიბ ადამიანებს ცოდნისა 
და ენერგიის გამორჩეული მარაგი 
აქვთ. ფინანსური სერვისის 
ნაკლებობა სიღარიბის ნიშანია. 
მაგრამ დღეს ვხვდებით, რომ იგი 
აგრეთვე წინაპირობაა, შეიქმნას 
ახალი ბაზრები, მოიზიდოს 
ადამიანები დაბალი სოციალური 
ფენებიდან და აღჭურვოს ისინი 
იარაღით, რომლითაც საკუთარ თავს 
დაეხმარებიან. 

გლობალიზაციის ყველაზე 
სახიფათო შედეგი დიდი კაპიტალის 
კონცენტრირებაა ადამიანთა 
პატარა ჯგუფის ხელში მაშინ, როცა 
ასეულობით მილიონი ადამიანი 
კვლავ სიღატაკის ზღვარს ქვევით 
ცხოვრობს. თუმცა მიკროფინანსები 
ძლიერი იარაღია ვითარების 
შესაცვლელად. 

მიეცი კაცს  თევზი 
და იმ დღეს მას არ 
მოშივდება. მიეცი ქალს 
მიკროკრედიტი და იგი, 
მისი ქმარი, შვილები 
და სანათესავო მთელი 
ცხოვრება და მაძღარნი 
იქნებიან. 

მიკროფინანსები 
გახლავთ ყველაზე 
პერსპექტიული და 
რენტაბელური იარაღი 
გლობალური სიღარიბის 
წინააღმდეგ ბრძოლაში. 

მცირე სესხებს სიცოცხლეების 
ტრანსფორმაცია შეუძლია. მას 
შეუძლია შეცვალოს ქალებისა და 
ბავშვების ცხოვრება. ღარიბებს 
შეუძლიათ გაძლიერდნენ, ნაცვლად 
იმისა, რომ სამოქალაქო უფლებები 
დაკარგონ. შესაძლებელია აშენდეს 
სახლები, გაჩნდეს სამუშაო 
ადგილები, შეიქმნას ახალი 
ბიზნესები და ადამიანებმა კვლავ 
შეიგრძნონ საკუთარი თავის ფასი. 

მიკროფინანსების შესახებ

აზრები

− კოფი ანანი

- ბონო

- ნატალი პორტმანი

- ჯონათან მერდოკი

- მარილუ ვან გოლშტაინ ბროუერსი




