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12 |  ფაქტი და კომენტარი
განსაზღვრავს თუ არა ალფრედ ე. ნოიმანი აშშ-ის 

საგარეო პოლიტიკას?   
ავტორი: სტივ ფორბსი

Leaderboard
18  |  ახალი მილიარდერები და ყველაზე 

დიდი შემოსავლის მქონე დი-ჯეები 

20  |  სად უნდა შეიძინოთ საზაფხულო 
სახლი?

22  |  მოდური ადამიანები Forbes–ის 30 
წლამდელების რეიტინგიდან

  

მოსაზრება
24  |   ისლამის მიმდინარე სპაზმი    

ავტორი: პოლ ჯონსონი

28  |  50 წლის შემდეგ ინტეგრაცია კვლავ 
მიუღწეველია 
ავტორი: ავიკ როი

30  |  სოციოლოგიის ეროვნულ-
დემოკრატიული შუქ-ჩრდილები  

ავტორი: დავით ზურაბიშვილი

36  |  რეცეპტი: სურვილები და 
შესაძლებლობები 

ავტორი: სანდრო ურუშაძე 

40  |  დასავლეთის სანქციების გავლენა 
რუსეთზე    

ავტორი: ბესო ნამჭავაძე

45  |  ქართული ეკონომიკა და ადამიანის 
ხასიათის თავისებურებანი    

ავტორი: ნიკა რურუა

50  |  სახიფათო ცვლილებები     
ავტორი: შოთა უტიაშვილი

56  |  ინტერვიუ პრეზიდენტთან
Forbes Georgia-ს მთავარი რედაქტორი 
საქართველოს პრეზიდენტს, გიორგი 

მარგველაშვილს ქვეყნის მიმდინარე პოლიტიკური 
მოვლენების შესახებ ესაუბრა.     
ავტორი: გუგა სულხანიშვილი

forbes

სარჩევი - ოქტომბერი 2014

exclusive

12 | ფაქტი და 
კომენტარი

50 | ექსკლუზივი
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სარჩევი - ოქტომბერი 2014

Ceo
66  |  როცა მთავარი 

ორთაბრძოლა მოგებულია... 
საკუთარ თავთან

მისი კომპანია ფარმაცევტულ ბაზარზე 
90-იან წლებში შევიდა, როცა ბაზარი 

„ველური“ იყო და ამ ხნის განმავლობაში 
ათეული მილიონის ინვესტიცია 

განახორციელა. GPC-ის დამფუძნებლისა 
და გენერალური დირექტორის, დავით 
კილაძის წარმატებას ყოველთვის ორი 

მთავარი ფაქტორი განაპირობებდა – მან 
ორთაბრძოლა მოუგო საკუთარ თავს და 
არასოდეს შეშინებია მომდევნო დღის. 

ავტორი: ანა ცხოვრებოვა

მეწარმეები
72  |  სიმების თეორია

უკვე ოთხი თაობის მანძილზე 
დ’ადარიოები ვიოლინოსა და 

გიტარის სიმების წარმოებაში მცირე 
ინოვაციებით, მაგრამ დიდი შედეგებით 

მნიშვნელოვან წარმატებას აღწევენ.   
ავტორი: კარსტენ შტრაუსი

28 | მოსაზრება

30 | მეწარმეები

40 | მოსაზრება

48 | სტრატეგიები

66 | CEO მეწარმეები



23, Rustaveli Ave., 0108 Tbilisi, Georgia, tel.: +995 32 2922292 - Fax: +995 32 2921656, e-mail: georgia@geneva.ge
0108, საქართველო, თბილისი, რუსთაველოს გამზირი 23, ტელ.: +995 32 2922292 - ფაქსი: +995 32 2921655, ელ. ფოსტა: georgia@geneva.ge 
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forbes

სტრატეგიები
76  |  ნაპერწკლებიანი Zippo

მართალია, ამერიკელები უკვე იმდენს 
აღარ ეწევიან, რამდენსაც ადრე, 

მაგრამ მიუხედავად ამისა, სიგარეტის 
სანთებელას მწარმოებელი ლეგენდარული 
კომპანიისთვის ეს წელი, მისი არსებობის 

ისტორიაში, საუკეთესო იყო.  
ავტორი: აბრამ ბრაუნი 

80  |  ეკრანზეა იდეალური 
საქართველო    

ავტორი: ჯიმი გიტინჯი  

82  |   საქართველოს 
ენერგობალანსი და მისი 

გამოწვევები     
ავტორი: ნუცა თოხაძე   

ტექნოლოგიები
86  |   როდესაც ტენდერი თქვენზეა

ადგილობრივი მომსახურების ონლაინ 
შეძენა ჯერ ისევ უგემური ლუკმაა, მაგრამ ამ 

უგემური ლუკმის მოცულობა დაახლოებით 
800 მილიარდ დოლარს შეადგენს. 

რამდენიმე საჯარო სფეროს ახალგაზრდა 
წარმომადგენელი ფიქრობს, რომ მათ 

უკეთეს გზას მიაგნეს.      
ავტორი: რაიან მაკი

90  |  ფუფუნების საიდუმლო 
იმპერია

„ჰერმესის“ უკან მდგომი ოჯახი, ხმაურის 
გარეშე, ბეჯითი შრომითა და $25 

მილიარდზე დიდი ქონებით მსოფლიოში 
ერთ-ერთი უმდიდრესი ოჯახი გახდა. 
ოჯახმა ამას არა მხოლოდ მშვენიერი 

ფუფუნების საგნების გაყიდვით მიაღწია, 
არამედ პლანეტაზე არსებული სხვა 

კომპანიის მსგავსად, თავისი აურის 
გაყიდვით.        

ავტორი : სუზან ადა 

98  |  გენური ინჟინერია
დნმ-ის თანმიმდევრობის ანალიზი 

რევოლუციურ სიახლეს წარმოადგენს 
სიმსივნით დაწყებული და დაუნის 

სინდრომით დასრულებული დაავადებების 
დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის 

სფეროში; რაც საოცარი სისწრაფით 
და სამუდამოდ ცვლის ჯანმრთელობის 

დაცვის სისტემას. ძნელი დასაჯერებელია, 
მაგრამ ამ ყველაფერს შესაძლებელს 

მხოლოდ ერთი კომპანია – Illumina – ხდის. 
ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ არის.        

ავტორი: მეტიუ ჰერპერი 

28 | მოსაზრება

90 | რეიტინგი

რ ე ი ტ ი ნ გ ი :  მ ს ო ფ ლ ი ო ს 

1 0 0  ყ ვ ე ლ ა ზ ე 
ი ნ ო ვ ა ც ი უ რ ი  კ ო მ პ ა ნ ი ა

86 | ტექნოლოგიები
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სარჩევი - ოქტომბერი 2014

აღმასრულებელი რედაქტორი
შოთა დიღმელაშვილი

არტდირექტორი
ანა შუხაევა

ლიტერატურული რედაქტორი
ირინა ბიაშვილი

ვებდირექტორი
გოგი ქავთარაძე

დამკაბადონებელი, ფოტორედაქტორი
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

ოქტომბერი 2014 N: 35

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

Forbes LiFe

108  |  $210 000-იანი საფარი  
ერთ დროს ვილდენშტეინების ოჯახის საკუთრებაში არსებული, 

58 000 აკრის ფართის ოლ ჯოგის რანჩოს დაქირავება 
ექსკლუზიური, ძვირად ღირებული საფარის გამოცდილების 

მისაღებად, დღეს უკვე შესაძლებელია. 
ავტორი: ანა აბელი

112  |  „ღირსების ბრენდების“ ძალა  
და მიზიდულობა  

მსოფლიოში უამრავი ბრენდია, უამრავი სახელოსნო – დიდი და 
პატარა, კონტინენტებზე გაშლილიც და სადღაც, სარდაფებში 

გამომწყვდეულიც... ყველა ვერ გეცოდინება, ყველას ვერ 
დაიმახსოვრებ, ყველა არც არასოდეს დაგჭირდება და ამით 

არც არაფერი დაგაკლდება... თუმცა არსებობენ „ღირსების 
ბრენდები“, რომლებიც შეუძლებელია არ იცოდე. 

ავტორი: ელისო მეტრეველი

 116  |  აზრები
პრეზიდენტობის შესახებ

ფოტო ყდაზე: ხათუნა ხუციშვილი

112 | FORBES LIFE



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

Breguet, the innovator.

HORA_EU-Forbes_208x275.indd   2 13.08.14   14:15
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ფაქტი და კომენტარი - სტივ ფორბსი

განსაზღვრავს თუ არა 
ალფრედ ე. ნოიმანი აშშ-ის 
საგარეო პოლიტიკას?

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

პრე ზი დენტ ობა მას და მო კი-

დე ბუ ლე ბა და ნარ ჩე ნი მსოფ ლი-

ოს მი მართ შე იძ ლე ბა შე ვა ჯა-

მოთ, რო გორც ჟურ ნალ Mad-ის 

გა მო გო ნე ბუ ლი პერ სო ნა ჟის, 

ალ ფ რედ ე. ნო ი მა ნის დე ვი ზი: 

„რა? – მე ვდარ დობ?“. ობა მას 

გულ წ რ ფე ლად სჯე რა, რომ უკა-

ნას კ ნელ ათ წ ლე ულ ში მსოფ ლი ოს 

მას შ ტა ბით აშ შ -ის ქმე დე ბებ მა 

პრო ცე სე ბი უფ რო გა ა უ ა რე სა, 

ვიდ რე გა ა უმ ჯო ბე სა; და ნარ ჩენ 

მსოფ ლი ო ზე ჩვენ უარ ყო ფით გავ ლე ნას ვახ-

დენთ; ოკე ა ნის გა დაღ მა სამ ყა როს საქ მე ებ ში, 

ჯო ბი ა, აშშ ნაკ ლე ბად ჩა ე რი ოს, გარ და იმი სა, 

რომ სა ერ თა შო რი სო შეხ ვედ რებ ში მო ნა წი ლე-

ო ბა მი ი ღოს მხო ლოდ გან ხილ ვე ბის ფორ მატ-

ში და გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის 

პრე ტენ ზი ებს და ე თან ხ მოს. თუმ ცა ის ტო რი ის 

უბ რა ლო თვა ლის გა დავ ლე ბაც ცხად ყოფს, რომ 

აშ შ -ის პა სი უ რო ბა სა შიშ ქმე დე ბებს მწვა ნე 

შუქს უნ თებს. ეს კი, სა ბო ლოო ჯამ ში, ისევ ჩვენს 

უსაფ რ თხო ე ბას აყე ნებს ზი ანს. ძა ლი ან ცუ დია 

ის, რომ პრე ზი დენტ ობა მას არ შე უს წავ ლი ა, თუ 

რა ხდე ბო და 1930-1970-იან წლებ ში, რო დე საც 

ვა შინ გ ტო ნი სუსტ, წარ მა ვა ლი გავ ლე ნის მქო ნე 

იმ პე რი ის დე და ქა ლა ქად აღიქ მე ბო და.

ჩვენ წი ნა შე უამ რა ვი პრობ ლე მა დგას – მათ 

შო რის ზო გი ერ თი ძა ლი ან სე რი ო ზუ ლი – ამ ჟა მინ-

დე ლი პრე ზი დენ ტი და მი სი კა ბი ნე ტის წევ რე ბი 

ნაკ ლე ბად თუ აფა სე ბენ იმას, რაც 

ჩვენს ქვე ყა ნას აქამ დე გა უ კე თე-

ბია და არც ის იცი ან, უკ ვე აშ კა რად 

გა მო ხა ტუ ლი კრი ზი სი ეფექ ტი ა-

ნად რო გორ მო აგ ვა რონ. 

• შუა აღ მო სავ ლე თი. პრე ზი-

დენ ტ მა ობა მამ პი რო ბა და დო, 

რომ იგი აშ შ -ის სახ მე ლე თო 

სამ ხედ რო ძა ლებს ერაყ ში საბ-

რ ძოლ ვე ლად აღარ და აბ რუ ნებს. 

ამ ნა ბი ჯის გა დად გ მა მის თ ვის 

კა ტას ტ რო ფის ტოლ ფა სი იქ ნე ბო-

და და აშ კა რას გახ დი და იმას, რომ, 2012 წლის 

სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ის დროს წარ მოთ ქ მუ ლი 

მი სი და მა ი მე დე ბე ლი სიტყ ვე ბი ერა ყის შე სა ხებ 

უბ რა ლოდ სიც რუე იყო. ამ ჟა მად რე გი ონ ში, რო-

მელ ზე დაც ვსა უბ რობთ, უაღ რე სად ბო რო ტი ძა ლა 

იკ ვე თე ბა სა ხელ წო დე ბით ერა ყი სა და სი რი ის 

ის ლა მუ რი სა ხელ მ წი ფო (ISIS). ამ არა ფორ მა-

ლურ მა სა ხელ მ წი ფომ ერა ყი სა და სი რი ის ნა წი-

ლე ბი უკ ვე ხელ ში ჩა იგ დო და მკვლე ლი ექ ს ტ რე-

მის ტე ბის ახა ლი ხა ლი ფა ტის შექ მ ნას ცდი ლობს.

ახ ლა მთა ვა რი კითხ ვა ის კი არ გახ ლავთ, 

ერაყ ში დავ ბ რუნ დეთ თუ არა, არა მედ, რო გორ 

ვა პი რებთ ამ ეშ მა კი სე უ ლი ძა ლის და მარ ცხე ბას. 

თუ კი ერა ყი სა და სი რი ის ის ლა მუ რი სა ხელ მ წი-

ფოს შექ მ ნის მცდე ლო ბა წარ მა ტე ბით დაგ ვირ-

გ ვინ დე ბა, მა შინ ჩა მო ყა ლიბ დე ბა გლო ბა ლუ რი 

ტე რო რიზ მი სათ ვის სა სათ ბუ რე პი რო ბე ბის მქო-

ნე ნავ სა ყუ დე ლი, რო მე ლიც მთელ მსოფ ლი ოს და 

„ყოველთა მოსახვეჭელთაგან მოიხვეჭე სიბრძნე“
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გან სა კუთ რე ბით აშ შ - სა და მის მო ქა ლა ქე-

ებს სა შიშ რო ე ბას შე უქ მ ნის. ჩვენ უკ ვე ვი-

ხი ლეთ ალ - ქა ი დას ნა მოქ მე და რი ავ ღა ნეთ-

ში გან თავ სე ბუ ლი მი სი ბა ზე ბი დან და 11 

სექ ტემ ბ რის ტე რაქ ტი. სა კუ თა რი ტე რი ტო-

რი ე ბის და სა ცა ვად ამ ბო ხე ბუ ლი ქურ თე ბი-

სათ ვის საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბის იარა ღის 

მი ცე მა და ISIS-ის შე სა ჩე რებ ლად სა ჰა ე რო 

დარ ტყ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა – რა თა მათ 

მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი, ქრის ტი ა ნე ბის წი ნა-

აღ მ დეგ მი მარ თუ ლი გეგ მე ბი ჩავ შა ლოთ 

– აუცი ლე ბე ლი ნა ბი ჯე ბი ა, მაგ რამ მხო ლოდ 

დრო ე ბი თი შე დე გის მომ ტა ნი. არ სე ბი-

თი და ფუნ და მენ ტუ რი კითხ ვა ისევ ღი ად 

რჩე ბა: მათ გან მომ დი ნა რე საფ რ თხის 

სა ბო ლო ოდ და სა მარ ცხებ ლად რა გეგ მა 

გვაქვს? გარ და მათ წი ნა აღ მ დეგ სახ მე ლე-

თო ბრძო ლე ბის გა მარ თ ვი სა, პრე ზი დენტს 

აქვს კი სხვა რა ი მე მო სა წო ნი იდე ა? 

სამ წუ ხა რო ა, მაგ რამ ობა მას ასე ვე 

არა ნა ი რი გეგ მა არ გა აჩ ნია იმი სათ ვის, 

რომ ირა ნის ატო მუ რი იარა ღის შექ მ ნი-

სა კენ სწრაფ ვა შე ა ჩე როს და ამ ქვე ყა ნას 

და უ კარ გოს სურ ვი ლი, სხვა თა შო რის, 

სა ში ში სურ ვი ლი, შო რე ულ ტე რი ტო რი ებ ზე 

მოქ მე დი ბა ლის ტი კუ რი ჭურ ვე ბის შექ მ ნი-

სა. თუ კი ირა ნი მო ა ხერ ხებს და ატო მურ 

იარაღს შექ მ ნის, თურ ქეთს, ეგ ვიპ ტე სა 

და სა უ დის არა ბეთს ასე ვე გა უჩ ნ დე ბათ 

ცდუ ნე ბა მსგავ სი მცდე ლო ბე ბი თა ვა დაც 

გა ნა ხორ ცი ე ლონ.

• ავ ღა ნე თი. ავ ღა ნელ მა ცუდ მა ბი ჭებ მა 

კარ გად იცი ან, რომ ობა მას ავ ღა ნე თის 

რაც შე იძ ლე ბა სწრა ფად და ტო ვე ბა უნ და. 

ამი ტომ ეს ცუ დი ბი ჭე ბი მზად არი ან ძა ლა-

უფ ლე ბის ხელ ში ჩა საგ დე ბად, რო გორც კი 

ჩვე ნი ძა ლე ბი ავ ღა ნე თი დან გა მოვ ლენ. 

უკ ვე დე მო რა ლი ზე ბუ ლი ავ ღა ნე თის მოქ მე-

დი ხე ლი სუფ ლე ბაც ამას კარ გად აც ნო ბი ე-

რებს. და, რო გორც ჩანს, თეთრ სახლს ისიც 

და ა ვიწყ და, თუ ოსა მა ბინ ლა დენ მა  

11 სექ ტემ ბ რის ტე რაქ ტი სად და გეგ მა. 

ავ ღა ნეთ ში მოვ ლე ნე ბის ამ სცე ნა რით 

გან ვი თა რე ბა ძა ლი ან მძი მე გავ ლე ნას 

მო ახ დენს მე ზო ბელ პა კის ტან ზე – უაღ რე-

სად პრობ ლე მა ტურ და ატო მუ რი იარა ღის 

მქო ნე სა ხელ მ წი ფო ზე, სა დაც ის ლა მის ტი 

ექ ს ტ რე მის ტე ბი ხელთ სულ უფ რო მეტ ძა-

ლა უფ ლე ბას იგ დე ბენ. თუ კი ალ - ქა ი და და 

მი სი მოძ მე ე ბი კონ ტ როლს და ამ ყა რე ბენ 

ატო მუ რი იარა ღის მქო ნე ქვე ყა ნა ზე, რე ა-

ლო ბა ში შის მომ გ ვ რე ლი იქ ნე ბა.

ამ შემ თხ ვე ვა შიც პრე ზი დენტს, ამ 

სა შიშ რო ე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად, რე-

ა ლუ რი სტრა ტე გია არ გა აჩ ნი ა.

• უკ რა ი ნა. თეთ რი სახ ლის ად მი ნის ტ რა-

ცი ამ უფ რო მე ტი უნ და გა ა კე თოს, ვიდ რე 

კი ე ვი სათ ვის ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის 

გაგ ზავ ნა ა. უკ რა ი ნა ში შე ი ა რა ღე ბუ ლი 

კონ ფ ლიქ ტი ა. ვლა დი მირ პუ ტინ მა ჩვე ნი 

პრე ზი დენ ტი უკ ვე კარ გად შე ის წავ ლა და 

გრძნობს, რომ და მო უ კი დე ბელ უკ რა ი ნა-

ზე რე ა ლუ რი კონ ტ რო ლის დამ ყა რე ბა და 

მი სი ტე რი ტო რი ე ბის უფ რო დი დი ნა წი ლის 

მით ვი სე ბა შე უძ ლი ა, თან ისე, რომ ამას 

მის თ ვის რა ი მე გრძელ ვა დი ა ნი შე დე გი არ 

მოჰ ყ ვე ბა.

ჩვენ უკ რა ი ნა ში დი დი რა ო დე ნო ბის 

შე ი ა რა ღე ბა უნ და გავ გ ზავ ნოთ, რად გან ეს 

ქვე ყა ნა – ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, მი სი უდი-

დე სი ნა წი ლი – და მო უ კი დებ ლო ბის შე სა-

ნარ ჩუ ნებ ლად იბ რ ძო ლებს, თუ კი სა ა მი სო 

რე სურ სე ბი ხელთ ექ ნე ბა. უნ და გვახ სოვ-

დეს, რომ უკ რა ი ნე ლი ოფი ცე რი საბ ჭო თა 

არ მი ის ხერ ხე მა ლი იყო. 

ჩვენ, ასე ვე დი დი ალ ბა თო ბით, 

NATO-ს ძა ლე ბის, მათ შო რის, ამე რი კუ-

ლი შე ნა ერ თე ბის გან თავ სე ბა მოგ ვიხ დე-

ბა პო ლო ნეთ სა და ბალ ტი ის ქვეყ ნებ ში: 

ეს ტო ნეთ ში, ლიტ ვა სა და ლატ ვი ა ში. ისი-

ნი NATO-ს წევ რი ქვეყ ნე ბი არი ან და შე-

თან ხ მე ბის მი ხედ ვით ჩვენ ვალ დე ბულ ნი 

ვართ, და ვიც ვათ. ამ ქვეყ ნებ ში NATO-ს 

ძა ლე ბის გან თავ სე ბა – რაც ერ თ გ ვა რი 

ავა რი უ ლი ღი ლა კის როლს შე ას რუ ლებს 

– იქ ნე ბა ერ თა დერ თი ყვე ლა ზე უფ რო და-

მა ჯე რე ბე ლი ნა ბი ჯი, რო მე ლიც რუ სე თის 

მა ქი ნა ცი ებს შე ა ჩე რებს. 

რაც შე ე ხე ბა ეკო ნო მი კის სფე როს 

– ჩვენ არა მხო ლოდ უკ რა ი ნის ეკო ნო მი-

კის კო ლაფ სი უნ და შე ვა ჩე როთ, არა მედ 

ეკო ნო მი კა უნ და გა ვაძ ლი ე როთ კი დე-

ვაც. რო გორც მე უკ ვე აღ ვ ნიშ ნე forbes.

com-ზე 15 აგ ვის ტოს გა მოქ ვეყ ნე ბულ 

სტა ტი ა ში: „უკრაინამ და უ ყოვ ნებ ლივ 

უნ და შე მო ი ღოს სა ვა ლუ ტო ბორ დი, რო-

მე ლიც გრივ ნას პირ და პირ აშშ დო ლარ-

ზე მი ა ბამ და“.

პრე ზი დენტ ობა მას შე საძ ლოა სურს, 

მსოფ ლი ოს იგ ნო რი რე ბა გა უ კე თოს, 

მაგ რამ მსოფ ლიო ჩვენ იგ ნო რი რე ბას 

არ გაგ ვი წევს. ფ
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გზავ ნი ლი ვლა დი მირ  
პუ ტინს: წა ი კითხეთ ადამ 
სმი ტის ნაშ რო მე ბი
რუ სეთ მა აშ შ -ი სა და ევ რო კავ ში რის 

სან ქ ცი ებს უც ნა უ რი, თვით გა მა ნად გუ რე-

ბე ლი რეპ რე სი უ ლი ზო მე ბით უპა სუ ხა: მან 

სან ქ ცი ე ბის დამ წე სე ბე ლი ქვეყ ნე ბი დან 

ერ თი წლით აკ რ ძა ლა სხვა დას ხ ვა საკ ვე-

ბი პრო დუქ ცი ის იმ პორ ტი. მათ შო რი სა ა: 

ორა გუ ლი ნორ ვე გი ი დან, ვაშ ლი პო ლო-

ნე თი დან, ყვე ლი და ნი ა- ნი დერ ლან დე-

ბი დან, მსხა ლი ბელ გი ი დან და ქათ მის 

ხორ ცი აშ შ - დან. მაგ რამ მო დი, კარ გად 

გა ვი აზ როთ, თუ რა გა ა კე თა რუ სეთ მა. 

მან, არ სე ბი თად, სა ვაჭ რო ემ ბარ გო სა-

კუ თარ თავს და უ წე სა. წარ მო იდ გი ნეთ, 

რო გორ გა ცეცხ ლ დე ბო და ოპო ზი ცი ა, 

თუ კი ვა შინ გ ტო ნი ან ბრი უ სე ლი გა ნაცხა-

დებ და, რომ ისი ნი რუ სეთ ში სურ სა თის 

ექ ს პორტს კრძა ლა ვენ, რი თაც, რე ა ლუ-

რად, რუ სე თის მო ქა ლა ქე თა კვე ბის 

რე ჟიმს და ა ზა რა ლებ დ ნენ და რუ სეთ ში 

წარ მო ე ბულ სურ სათ ზე ფა სე ბის ზრდას 

ხელს შე უწყობ დ ნენ (რადგან იმ პორ ტის 

შემ ცი რე ბის პი რო ბებ ში, მოთხოვ ნა რუ-

სულ საკ ვებ პრო დუქ ტებ ზე გა იზ რ დე ბა). 

კრი ტი კო სე ბი ერთ ამ ბავს ატეხ დ ნენ, რომ 

ჩვენ ამ ნა ბი ჯით უბ რა ლო, უდა ნა შა უ ლო 

რუს ხალხს ვსჯით, იმის მა გივ რად, რომ 

მი ზან ში პუ ტი ნი, მი სი ოლი გარ ქე ბი, მა თი 

ბან კე ბი და კომ პა ნი ე ბი ამო ვი ღოთ. მაგ-

რამ ფაქ ტი ა, რომ რუ სეთ მა ეს ყო ვე ლი ვე 

სა კუ თარ თავს და ხალხს თა ვად გა უ კე თა. 

რუ სე თის ხე ლი სუფ ლე ბა „ფასების გაზ რ-

დი სა“ და „მარაგების შექ მ ნის“ წი ნა აღ მ-

დეგ დეკ რე ტებს უკ ვე ამ ზა დებს.

მსგავ სი რამ არ მომ ხ და რა მას შემ-

დეგ, რაც პრე ზი დენ ტ მა ტო მას ჯე ფერ სონ-

მა აშ შ -ის იმ პორ ტ ზე, 1807 წელს, ანა ლო-

გი უ რი თვით დეს ტ რუქ ცი უ ლი ბლო კა და 

და ა წე სა. ჩვენ მა „აღმასრულებელმა 

დი რექ ტორ მა“ ბრი ტა ნეთ სა და საფ რან-

გეთ თან ვაჭ რო ბა აკ რ ძა ლა, რად გან ომ ში 

ჩარ თუ ლი ქვეყ ნე ბი ამე რი კულ ხო მალ-

დებს ხელ ში იგ დებ დ ნენ. ჯე ფერ სონ მა 

რა ტომ ღაც და ას კ ვ ნა, რომ თუ იგი ამ ორ 

ქვე ყა ნას თან სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბებს 

შე ამ ცი რებ და ან სა ერ თოდ შე ა ჩე რებ-

და, ისი ნი გონს მო ე გე ბოდ ნენ და აღარ 

შეგ ვა წუ ხებ დ ნენ. თუმ ცა ამ გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბის რე ა ლუ რი შე დე გი, ახალ 

ინ გ ლის სა და აშ შ -ის სხვა, ვაჭ რო ბა ზე 

და მო კი დე ბულ რე გი ო ნებ ში მკვეთ რი 

ეკო ნო მი კუ რი ვარ დ ნა იყო, რად გან 

ამე რი კუ ლი ხო მალ დე ბი მშობ ლი ურ 

პორ ტებ ში ბლო კი რე ბულ ნი აღ მოჩ ნ დ-

ნენ არა მო წი ნა აღ მ დე გის ბლო კა დის 

გა მო, არა მედ სა კუ თა რი პრე ზი დენ ტის 

ბრძა ნე ბით. ახა ლი ინ გ ლი სი ამ გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბამ იმ დე ნად აღ აშ ფოთ ა, რომ 

აშ შ - გან გა მო ყო ფის სე რი ო ზუ ლი მოძ რა-

ო ბა და იწყო. ჯე ფერ სო ნის გა დაწყ ვე-

ტი ლე ბა სრუ ლი კრა ხი იყო (საბოლოოდ 

ჩვენ, 1812 წელს, ჩა ვერ თეთ ბრი ტა ნე თის 

წი ნა აღ მ დეგ კონ ფ ლიქ ტ ში, რო მელ საც 

ჩვე ნი ქვეყ ნი სათ ვის ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი შე დე გე ბი არ მო უ ტა ნი ა, მაგ რამ 

რო მე ლიც მეხ სი ე რე ბა ში დაგ ვ რ ჩა 

ნი უ -ორ ლე ან თან ბრწყინ ვა ლე გა მარ ჯ-

ვე ბით. ბრძო ლა მას შემ დეგ გა ი მარ თა, 

რაც სამ შ ვი დო ბო შე თან ხ მე ბას ხე ლი 

მო ე წე რა, თუმ ცა ამის შე სა ხებ ინ ფორ-

მა ცი ამ აშ შ - ში გვი ან ჩა მო აღ წი ა).

მოს კოვ მა აშ კა რად გათ ვა ლა, რომ 

ამ ემ ბარ გო თი საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის 

და ზა რა ლე ბუ ლი მწარ მო ებ ლე ბი წი ნა-

აღ მ დე გო ბას გა წე ვენ, რის გა მოც მა თი 

მთავ რო ბე ბი იძუ ლე ბულ ნი გახ დე ბი ან, 

უკან და ი ხი ონ და პუ ტი ნის აგ რე სი ულ 

ზრახ ვებ ზე უკ რა ი ნას თან მი მარ თე ბით, 

ასე ვე მა ლა ი ზი ის ავი ა ხა ზე ბის თვით-

მ ფ რი ნა ვის ბარ ბა რო სულ ჩა მოგ დე ბა-

ზე თვა ლი და ხუ ჭონ. სულ მცი რე, ამის 

შემ დეგ და სავ ლუ რი სამ ყა როს ქვეყ ნე-

ბის ხე ლი სუფ ლე ბა ნი ორ ჯერ და ფიქ-

რ დე ბი ან იმა ზე, თუ რო გო რი რე აქ ცია 

ჰქონ დეთ პუ ტი ნის შემ დ გომ ნა ბი ჯებ ზე, 

რომ ლის მი ზა ნი უკ რა ი ნის რუ სე თის ვა-

სა ლად გა დაქ ცე ვა ა. 

თუმ ცა კონ კ რე ტუ ლად აღე ბუ ლი კომ-

პა ნი ე ბი სათ ვის დამ დ გა რი უარ ყო ფი თი 

შე დე გის გარ და, პუ ტი ნის ემ ბარ გო ევ-

რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის ეკო ნო-

მი კა ზე რა ი მე გავ ლე ნას ნაკ ლე ბად თუ 

მო ახ დენს. აშ შ -ის ეკო ნო მი კაც მას სულ 

მცი რედ თუ იგ რ ძ ნობს. უფ რო მე ტიც, ეს 

ემ ბარ გო რუს მომ ხ მა რებ ლებს გა ცი ლე-

ბით უფ რო და ა ზა რა ლებს და ისე დაც 

სუსტ რუ სულ ეკო ნო მი კას კი დევ უფ რო 

შე არ ყევს. 

კრემ ლი იმ ილუ ზი ის ტყვე ო ბა ში აღ-

მოჩ ნ და, რომ ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის 

სი უხ ვე – გან სა კუთ რე ბით ნავ თო ბი სა 

და გა ზის – რუ სეთს გლო ბა ლურ იმ პე რი-

ად აქ ცევს. ცუ დი ხე ლი სუფ ლე ბა ქვეყ ნის 

ენერ გო პო ტენ ცი ალს კი დევ უფ რო აზა-

რა ლებს და ახა ლი მიღ წე ვე ბი ნავ თო ბის 

მო პო ვე ბის ტექ ნო ლო გი ის სფე რო ში, 

მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით, მოს-

კო ვის მნიშ ვ ნე ლო ბა სა და გავ ლე ნას 

კი დევ უფ რო შე ამ ცი რებს. 

მოს კო ვი სათ ვის მე ტად ავის მო მას-

წავ ლე ბე ლია ის ფაქ ტი, რომ უკა ნას-

კ ნე ლი ათ წ ლე უ ლის და საწყი სი დან 

მო ყო ლე ბუ ლი, სუს ტი დო ლა რის გა მო, 

ნავ თო ბი სა და ბუ ნებ რი ვი აირის ფა-

სე ბი ხე ლოვ ნუ რად იყო გაზ რ დი ლი. 

სა ბო ლო ოდ აშშ მის მცდარ მო ნე ტა-

რულ პო ლი ტი კას გა მო ას წო რებს ისე ვე, 

რო გორც ეს ად რე ულ, 1980-იან წლებ ში 

მოხ და, რო დე საც ათ წ ლე უ ლის მან ძილ-

ზე არას წო რი მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის 

წყა ლო ბით ერ თი ბა რე ლი ნავ თო ბის 

ფა სი 3 დო ლა რი დან 40 დო ლა რამ დე 

გა ი ზარ და. ეს ცუ დი პე რი ო დი დას-

რულ და თუ არა, რო ნალდ რე ი გა ნი სა 

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

მის იმ ჟა მინ დე ლი პრე ზი დენ ტის, პოლ 

ვოლ კე რის დამ სა ხუ რე ბით, ნავ თო ბის 

ფა სი 10 დო ლა რამ დე და ე ცა. 1980-იანი 

წლე ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი სა უ კუ ნის 

და სას რუ ლამ დე, ბა რე ლი ნავ თო ბის 

სა შუ ა ლო ფა სი 21 დო ლარს შე ად გენ-

და. ნავ თო ბის ფა სე ბის ეს მკვეთ რი 

შემ ცი რე ბა იყო ის ერ თ -ერ თი მთა ვა რი 

ფაქ ტო რი, რო მელ მაც საბ ჭო თა კავ ში-

რის ნგრე ვა გა მო იწ ვია – დო ლა რე ბის 

შად რე ვა ნი უცებ დაშ რა და რე ჟი მის 

მთა ვა რი და საყ რ დე ნიც ჩა მო ი შა ლა. 

დღე საც რუ სე თის ეკო ნო მი კა, რო გორც 

საბ ჭო თა კავ ში რი სა, ნა სეს ხე ბი დრო ით 

ცხოვ რობს. 

ამ უკა ნას კ ნე ლი წლე ბის მან ძილ ზე 

პუ ტინ მა ვერ დაგ ვარ წ მუ ნა იმა ში, რომ, 

მის საბ ჭო თა წი ნა მორ ბე დებ თან შე და-

რე ბით, ეროვ ნუ ლი ძლი ე რე ბის წყა როს 

უკე თე სად აც ნო ბი ე რებ დეს. 
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Forbes 400
რეიდ ჰოფმანი 

+$750 მილიონი
წმინდა ღირებულება: $4 მილიარდი ლინკდინის (LinkedIn) შემოსავლები 

47%-ით გაიზარდა, რადგან უფრო მეტი კომპანია იხდის 900 დოლარს 

თვეში, რათა რეზიუმეებზე გაფართოებული წვდომა ჰქონდეს.

ახალი მილიარდერები

კითხვა 50 მილიარდერს

სიგნალი 
გერ მა ნელ ძმებს, სამ ვე რებს (ალექსანდერი – 39 წლის; ოლი ვე რი – 42 

წლის და მარ კი – 43 წლის) ამე რი კუ ლი ტექ - კომ პა ნი ე ბის კო პი რე ბის 

გა მო აკ რი ტი კე ბენ. მაგ რამ ამ გ ვარ მა იმი ტა ცი ამ კარ გი შე დე გე ბი 

გა მო ი ღო. ფი ლი პი ნე ბის „შორ მან ძილ ზე ტე ლე ფო ნე ბის“ კომ პა ნი ამ 

აგ ვის ტო ში $445 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რი გა და ი ხა და თა ვი სი სა ინ-

კუ ბა ციო კომ პა ნი ის, „როკეტ ინ ტერ ნე ტის“ 10%-იან წილ ში. სხვებ მა 

ინ ვეს ტი ცია ერ თი კვი რით გვი ან გა ნა ხორ ცი ე ლეს, რა მაც კომ პა ნი ის 

შე ფა სე ბა კი დევ უფ რო გა ზარ და. სა მი ძმი დან, რო მელ თა 54%-იანი წი-

ლის ღი რე ბუ ლე ბა კომ პა ნი ა ში $3 მი ლი არდს უტოლ დე ბა და რო მელ თაც 

„ზაპოს“ კლონ „ზალანდოში“ წი ლი გა აჩ ნი ათ, თი თო ე უ ლის ქო ნე ბის 

ღი რე ბუ ლე ბა 1,3 მი ლი არდ აშშ დო ლარს შე ად გენს. ეს ძალ ზე კარ გი 

შე დე გია ტრი ოს თ ვის, რო მე ლიც მე ო ცე სა უ კუ ნის 90-იან წლებ ში ჩა ვი და 

სან - ფ რან ცის კო ში, სა დაც ოლი ვე რი ამე რი კის ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლი 

სტარ ტა პე ბის თა ნა ავ ტო რი გახ და. გერ მა ნი ა ში, 1999 წელს, მათ ონ ლა ინ 

სა ა უქ ცი ო ნო სახ ლი „ალანდო“ შექ მ ნეს და რამ დე ნი მე თვე ში კომ პა ნია 

eBay-ს მიჰ ყი დეს 43 მი ლი ონ აშშ დო ლა რად. მას შემ დეგ მათ 75-ზე მე ტი 

კომ პა ნია შექ მ ნეს და კომ პა ნია Rocket-ის სა ფონ დო ბირ ჟა ზე გა მო ტა-

ნას გეგ მა ვენ. 

მართავთ თქვენს საკუთარ მანქანას?

ყველაზე დიდი შემოსავლების მქონე 
დი-ჯეები

დიახ

73%
არა 

18%
პასუხი არ გასცა

10%

ვართ თუ არა სა ცეკ ვაო მუ სი კის ფი ნან სურ ბუშ ტ ში? შე საძ ლო ა, მაგ რამ ერ თა-

დერ თი რამ, რაც ხმა უ რი ა ნად „სკდება“, დი- ჯე ე ბის შე მო სავ ლე ბი ა. პირ ველ მა 

ათე ულ მა წელს $268 მი ლი ო ნი გა მო ი მუ შა ვა, რაც გა სუ ლი წლის მაჩ ვე ნე ბელ ზე 

11%-ით მა ღა ლი ა.

1. კალ ვინ ჰა რი სი: $66 მი ლი ო ნი

სა სურ სა თო მა ღა ზი ის ყო ფილ მა მომ მა რა გე ბელ მა თა ვი სი მო წო დე ბა პოპ მუ-

სი კა ში იპო ვა. მუ შა ობს რი ა ნა სა და კე შას თ ვის; ერთ სა ღა მო ში ექ ვ ს ციფ რი ან 

შე მო სა ვალს იღებს.

2. დე ვიდ გე ტა: $30 მი ლი ო ნი

ვე გას ში დი დი მოთხოვ ნი ლე ბის არ სე ბო ბის მი უ ხე და ვად, ეს ერთ დროს პა რი-

ზუ ლი კლუ ბის მე ნე ჯე რი, კვი რა ში ერ თხელ სა მუ შა ოდ იბი ცა ში ჩა დის.

3. ავი ცი: $28 მი ლი ო ნი 

ეს 24 წლის დი- ჯეი შვე დე თის ჰი ტის ავ ტო რი ა. Wake Me Up-ი ის პირ ვე ლი 

ელექ ტ რო ნუ ლი სიმ ღე რაა, რომ ლის გა ყიდ ვე ბის რა ო დე ნო ბამ აშ შ - ში 4 მი ლი-

ონ ერ თე ულს გა და ა ჭარ ბა. 

3. ტი ეს ტო: $28 მი ლი ო ნი

და ნი ელ მა დი- ჯე იმ გა სულ წელს 100-ზე მეტ შო უ ზე იმუ შა ვა და 24 თვის გან მავ-

ლო ბა ში მას ზე მე ტი შე მო სა ვა ლი მხო ლოდ ჰა რისს ჰქონ და.

5. სტივ აოკი: $23 მი ლი ო ნი

ბე ნი ჰა ნას დამ ფუძ ნებ ლის ვა ჟიშ ვილს დი დი მას შ ტა ბე ბის ბიზ ნე სი აქვს. გა სუ ლი 

წლის გან მავ ლო ბა ში მას 277 შოუ ჰქონ და, რაც ჩვენს ჩა მო ნათ ვალ ში ნე ბის მი ე-

რი პი რის შო უ ე ბის მთლი ან რა ო დე ნო ბას თით ქ მის ორ ჯერ აღე მა ტე ბა.

6. აფ რო ჯე კი: $22 მი ლი ო ნი

მა ის ში დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში ნა ნატ რი სტუ დი უ რი ალ ბო მი „დაივიწყე სამ-

ყა რო“ (Forget the World) გა მოს ცა, მაგ რამ მი სი შე მო სავ ლე ბის დი დი ნა წი ლი 

მა ინც მის თით ქ მის 150 შო უ ზე მო დის. 

7. ზე დი: $21 მი ლი ო ნი 

სკრი ლექ სის 24 წლის პრო ტე ჟე ახ ლა მის მენ ტორ ზე მეტ შე მო სა ვალს გა მო ი-

მუ შა ვებს, რა საც ჯას ტინ ბი ბე რი სა და ლე დი გა გას ჰი ტებს უნ და უმად ლო დეს. 

8. კას კა დი: $17 მი ლი ო ნი

სა მი შვი ლის მა მამ გა სუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში 120-ზე მე ტი შოუ ჩა ა ტა რა, 

აქე დან 30 შოუ – ლას - ვე გას ში. 

9. სკრი ლექ სი: $16.5 მი ლი ო ნი

გა მოს ცა ახა ლი ალ ბო მი „რეცესია“ (Recess), მაგ რამ სკივ რის გა სავ სე ბად რე-

კორ დუ ლი გა ყიდ ვე ბი არ სჭირ დე ბა. იგი დიდ თან ხებს ცოცხალი შო უ ებითა და 

თა ვი სი სა კუ თა რი სა ვაჭ რო ნიშ ნიდან გა მო ი მუ შა ვებს. 

10. დედ მა უსი: $16 მი ლი ო ნი

ამ ჩა მო ნათ ვალ ში წამ ყ ვან პო ზი ცი ებ ზე წარ მოდ გე ნი ლი დი- ჯე ე ბის შო უ ე ბის 

ერ თი მე ა თე დი ჩა ა ტა რა, მაგ რამ ეს შო უ ე ბი ძალ ზე მო გე ბი ა ნი იყო. 
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სიმდიდრისა და ძალაუფლების შეფასება

LEADERBOARD

სქემა

სად უნდა შეიძინოთ საზაფხულო სახლი?
დროა, დაიწყოთ შემდეგი წლის დასასვენებელ 
სახლზე (ან ზამთარში განმარტოებაზე) 
ფიქრი. ხართ თუ არა მალიბუში დიდი სახლის 
მფლობელის ტიპი? თუ ბერმუდებზე ბუნგალოს 
მფლობელის ტიპი? ან რას იტყვით ჰავაიზე 
ყველასგან განმარტოებით დასვენებაზე?

დაიწყეთ აქ

სად 
ცხოვრობთ?

სადღაც შუაში

ხართ ბაფეტი?

რა არის თქვენთვის 
მნიშვნელოვანი?

ნეტავ! დიახ

სრიალებთ 
თხილამურებზე?

ალოჰა! და კეთილი იყოს თქვენი 
მობრძანება კაჰალაზე 

ალოჰა! და კეთილი იყოს თქვენი 
მობრძანება კუკიოზე 

ჯექსონ-ჰოული, 
ვაიომინგი

განმარტოება

პლაჟები

თხილამურები

სახლთან 
ახლოს?

ნამდვილად

არა!

ცნობილი პირი 
ხართ?

შენ იცი, ვინ 
ვარ მე

აშკარად

ორმაგი შავი 
ბრილიანტი

სიმართლე რომ 
ვთქვა, ჩემი მეგაიახტა 

მირჩევნია

სადღაც კარიბის ზღვაში

დასავლეთი სანაპირო

ჩემი ცხენი ისევ 
სწავლობს

სან-ველი, აიდაჰო

მალიბუ

ბოუზმანი, მონტანა

ასპენი, კოლორადო
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29.7% 
- ზრდა დასასვენებელი სახლების გაყიდვებისა 

მთელი ქვეყნის მასშტაბით, 2013 წლის 

განმავლობაში წინა წელთან შედარებით.

სად უნდა შეიძინოთ საზაფხულო სახლი? რა არის თქვენთვის 
მნიშვნელოვანი?

ბიენვენიუ, საფრანგეთი

ომაჰა, ნებრასკა

განმარტოება

თხილამურები

პლაჟები

თევზაობა

ცნობილ 
პირებთან 
ერთად?

პრეზიდენტებთან 
ერთად?

ექს-
პრეზიდენტებთან  

ერთად?

რესპუბლიკელები?

ყოფილ მერებთან  
ერთად?

არსებობს სხვა 
გზა?

ალბათ

ჰამპტონები

ბერმუდები

სენტ-ბარტსი

ფიშერის კუნძულიპალმ-ბიჩი

აღმოსავლეთი სანაპირო

ყოფილ ცოლებთან  
ერთად?

ყოფილ სუპერ 
მოდელებთან 

ერთად?

დემოკრატები?

არა, აქ საკმაოდ 
ცივა

ა
ვ

ტ
ო

რ
ი

: 
მ

ა
ი

კ
ლ

 ს
ო

ლ
ო

მ
ო

ნ
ი

მარტას ვენახები

მეინი
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LEADERBOARD

Forbes 400
ჯეფ ბეზოსი  

-$3,5 მილიარდი
„ამაზონის“ ხელმძღვანელი $126-მილიონიანი 

კვარტალური დანაკარგისა და აქციების ფასის 

დღეში 10%-იანი დაცემის შესახებ აცხადებს.

30 პირი 30 წლამდე

თვალის 
მომჭრელები 
მოდური ადამიანები Forbes-ის 30 
წლამდელების რეიტინგიდან – 30 ან 
ნაკლებ სიტყვაში.

ფერინ ვეინერი
მაიკლ კორსი | 29

ვეს გორდონი 
დიზაინერი | 28

მარია ალეგრე  
CHARTBOOST | 29

მიმ დი ნა რე წელს 

„ნიუიორკერმა“ ათი 

ქვეყ ნის გარ შე მო 

იმოგ ზა უ რა, ახორ ცი ე-

ლებ და რა მა იკლ კორ-

სის რეკ ლა მი რე ბას; 

შექ მ ნა 19-მილიონიანი 

მიმ დე ვა რი ფა ნე ბის 

ბა ზა სო ცი ა ლუ რი მე-

დი ა ში და ჩი ნეთ ში დი-

ზა ი ნერ თა ელი ტა რუ ლი 

ნა წი ლის კამ პა ნია 

და იწყო.

დი ზა ი ნერ მა მი შელ 

ობა მა სა და გვი ნეტ 

პელ ტ რო უს ჩაც მუ-

ლო ბა უზ რუნ ველ ყო 

მის მი ერ აღ წე რი ლი 

„მოდერნიზირებული 

ამე რი კე ლის“ დი ზა ი-

ნით და თა ვის პორ-

ტ ფელ ში ათი ახა ლი 

სა ცა ლო მო ვაჭ რე 

და ი მა ტა, Mitchells-ისა 

და Net- a-porter-ის 

ჩათ ვ ლით.

ალეგ რეს კომ პა ნია 

პროგ რა მუ ლი უზ რუნ-

ველ ყო ფის შემ ქ მ ნე-

ლებს ეხ მა რე ბა, ამ 

თა მა შებ ში რეკ ლა მე-

ბის გან თავ სე ბის გზით, 

თა ვი ან თი თა მა შე ბი 

ფუ ლად რე სურ სად 

გარ დაქ მ ნან. დღეს-

დღე ო ბით ქსე ლი 60 000 

თა მაშს მას პინ ძ ლობს 

და პე კი ნის Chukong-

ის ტექ ნო ლო გი ებ თან 

პარ ტ ნი ო რო ბით ჩი-

ნეთ ში ინაც ვ ლებს.

შეთხზული სიმდიდრე

შეთხზული სიმდიდრე

პრაიმ ტაიმის 
წარმატება 
მიმ დი ნა რე წლის სა უ კე თე სო დრა მა ტუ ლი 
სე რი ა ლის ემის პრე ტენ დენ ტე ბი ყვე ლა ზე 
ბინ ძუ რი გა რი გე ბე ბი სა და უდი დე სი სიმ-
დიდ რის თე მებ ზეა შექ მ ნი ლი. ჩვენ მი ერ 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ამ შეთხ ზუ ლი იმ პე-
რი ე ბის რე ა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბის ყვე ლა ზე 
სა უ კე თე სო შე ფა სე ბა 2014 წლის მო ნა ცე მე-
ბით, კონ ვერ ტი რე ბუ ლი აშშ დო ლა რებ ში.

დამფუძნებლები 
საუკეთესოდ  
მუშაობენ  
S&P 500-ში შე მა ვა ლი კომ პა ნი-
ე ბი დან მი სი დამ ფუძ ნებ ლე ბი 
მხო ლოდ 19-ს მარ თა ვენ. აქე-
დან, ბო ლო ათი წლის გან მავ-
ლო ბა ში სა ჯა როდ გა სა ყი დად 
გა მო ტა ნილ მა 14-მა კომ პა ნი ამ 
ზო გად ტენ დენ ცი ებს მნიშ ვ ნე-
ლოვ ნად გა უს წ რო.

სამეფო კარის თამაშები 
IROn BAnk: $ 1.8 ტრილიონი (აქტივები)
მიუხედავად გამუდმებული ტრაბახისა იმის 

შესახებ, რომ ლანისტერები თავიანთ ვალებს 

ყოველთვის ფარავენ, სამეფო კარი უდიდესი 

ფინანსური ინსტიტუტის, ბრაავოსის ვალებში 

ღრმადაა ჩაფლული.

ბანქოს სახლი
ქსანდერ ფენგი: $50 მილიარდი
რეიმონდ ტასკი: $38 მილიარდი (წმინდა 
კაპიტალი)
ფენგის მილიარდების გამომუშავება ტელეკომუნიკაციების სფეროში მოხდა, ამასთან ტასკი 

ბირთვული ენერგეტიკის მაგნატია. მაგრამ ორივე მაგნატი სხვათა ზურგს უკან მოქმედებით 

გამოირჩევა, ტოვებს რა თავის შემდეგ სავაჭრო გარიგებებთან დაკავშირებულ დავებსა და 

ჩაბნელებულ რეგიონებს.

შეშლილი კაცები
ძირითადი წილი ST ERLIng COOpER & pARTnERS–ში: $215,3 მილიონი
ცხოვრებაში საუკეთესო მომენტები შეიძლება უფასო იყოს, მაგრამ კონკურენტი McCann 

Erickson-ის მიერ გაკეთებული მოულოდნელი შემოთავაზება იწვევს განწყობის – და საბანკო 

ანგარიშების – გაუმჯობესებას მედისონ-სკვერის კრეატიულ მოაზროვნეთა შორის.

დაუნტაუნ ები
დაუნტაუნ ები: $54,5 მილიარდი (ფასი საფონდო ბირჟაზე)
მიღებული მემკვიდრეობის იურიდიული შეზღუდვებიდან პირველი მსოფლიო ომის შემდგომი 

ქონების მენეჯმენტის საკითხებთან დაკავშირებულ სიძნელეებამდე, ფისკალური სასამართლო 

პროცესები და ვერდანტ იორკშირის მცხოვრებლების აღშფოთება – ამ ყველაფერმა ხელი 

შეუწყო, ოთხი სეზონის განმავლობაში, სერიალის ტრანსატლანტიკურ სივრცეში ჰიტად 

შენარჩუნებას. 

მძიმე დანაშაული
უოლტის „ყულაბა“: $ 9,7 მილიონი
უოლტერ უაიტის ქიმიური იმპერიიდან მიღებული მოგების პიკმა, ფულადი სახით, $80 

მილიონი შეადგინა, მაგრამ გარდაცვლილი უოლტერის მიერ უოლტერ უმცროსისთვის 

დატოვებული მემკვიდრეობა კონკურენტი დილერების მიერ ჩადენილი ქურდობის გამო 

საგრძნობლად შემცირდა.
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მოსაზრება
პოლ ჯონსონი – მიმდინარე მოვლენები

ისლამის მიმდინარე სპაზმი

კონ ვულ სი ა, რო მე ლიც ამ
ჟა მად ის ლამ ში შე ი ნიშ ნე ბა – და, 

რო მე ლიც მე ოთხე დი სა უ კუ ნის წი ნათ 

და იწყო – უაღ რე სად ჩახ ლარ თუ ლი ა. 

სამ წუ ხა რო ა, რომ იმ და სავ ლელ მი მომ-

ხილ ველ თა შო რის, რომ ლე ბიც ახ ლო 

აღ მო სავ ლე თის პო ლი ტი კა ზე წე რენ, 

მხო ლოდ მცი რე ო დენს გა აჩ ნია ცოდ-

ნა ან მოთ მი ნე ბა, რომ ეს სირ თუ ლე ე ბი 

დღის სი ნათ ლე ზე გა მო ი ტა ნონ.

სი რი ა ში, სა დაც უკ ვე ორი წე ლი ა, 

სა მო ქა ლა ქო ომი გრძელ დე ბა, რო მელ-

მაც 100 ათა სი ადა მი ა ნი იმ ს ხ ვერ პ ლა და 

მო სახ ლე ო ბის ნა ხე ვარ ზე მე ტი უსახ ლ - 

კა როდ და ტო ვა, ბა შარ ალ -ა სა დის რე-

ჟი მის წი ნა აღ მ დეგ „აჯანყებულების“ 

მხარ და ჭე რა ინ ს ტინ ქ ტუ რად ხდე ბა. 

ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში ასე თია ზო გი ერ თი 

და სავ ლე ლი ლი დე რის ამ სა კითხი სად მი 

და მო კი დე ბუ ლე ბა. ძა ლი ან უხერ ხუ ლი 

ფაქ ტია ის, რომ ასა დი ქრის ტი ა ნებს 

იცავს (ანუ და სავ ლურ ელე მენ ტებს), 

მა შინ რო დე საც ზო გი ერ თი აჯან ყე ბუ ლი 

– სი რი ა ში უამ რა ვი სხვა დას ხ ვა მოძ რა-

ო ბა ა, რო მე ლიც რე ჟი მის წი ნა აღ მ დეგ 

იბ რ ძ ვის – მა თი და ხოც ვი სა კენ არის 

მიდ რე კი ლი. 

მე ყო ველ თ ვის ვფიქ რობ დი, რომ 

ძა ლა დობ რი ვი უწეს რი გო ბე ბი ის ლა მის 

ის ტო რი ის ნა წი ლია და გრძელ ვა დი ან 

პერ ს პექ ტი ვა ში, და სავ ლე თის ყვე ლა ზე 

გო ნივ რუ ლი პო ლი ტი კა – მოთ მი ნე ბა ა. ეს 

უწეს რი გო ბა ნი ნელ - ნე ლა ჩაცხ რე ბა. ამ-

ჟა მინ დე ლი სირ თუ ლე ე ბი ორი ძი რი თა-

დი ფაქ ტო რი თაა გა მოწ ვე უ ლი: პრო ცეს-

ში და სავ ლე თის მო უქ ნე ლი ჩარ თუ ლო ბა 

და რუ სე თის გა მიზ ნუ ლი, პრობ ლე მე ბის 

შექ მ ნა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პო ლი ტი კა. 

სი რი ა სა და ნე ბის მი ერ სხვა რე გი ონ ში 

შე ი ა რა ღე ბი სა და ფუ ლის შე ტა ნა სა მო-

ქა ლა ქო ომის სი სას ტი კეს ხელს უწყობს 

და აძ ლი ე რებს. ცხა დი ა, ერ თ -ერ თი 

მე ქა ნიზ მი, რო მე ლიც და სავ ლეთ მა ამ 

პრობ ლე მა ტურ რე გი ო ნებ ში შე იძ ლე ბა 

გა მო ი ყე ნოს, იარა ღის გა ყიდ ვი სა და მი-

წო დე ბის აკ რ ძალ ვა ა. ამ ჟა მად და სავ ლე-

თის პო ლი ტი კა და და მო კი დე ბუ ლე ბა უც-

ნა უ რი და ურ თ-ი ერ თ სა წი ნა აღ მ დე გო ა. 

საბ რ ძო ლო მა სა ლე ბის უდი დე სი ნა წი ლი 

საფ რან გე თი დან, აშ შ - სა და NATO-ს 

წევ რი სხვა ქვეყ ნე ბი დან მი ე დი ნე ბა, რა 

თქმა უნ და, რუ სე თი და ნაც, რო მე ლიც, 

ცალ კე აღე ბუ ლი, იარა ღის ყვე ლა ზე დი დი 

მიმ წო დე ბე ლი ა.

და რაც შე ე ხე ბა მოთ მი ნე ბას? მე 

ყო ველ თ ვის ვამ ტ კი ცებ, რომ არ სე ბუ-

ლი კონ ვულ სი ის შე სუს ტე ბის პრო ცე სი 

შეგ ვიძ ლია ამო ვიც ნოთ. ამის მთა ვა რი 

ნი შა ნია ის, რომ კონ ფ ლიქ ტი აღარაა 

არის, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, ქსე ნო ფო ბი უ-

რი ან ან ტი და სავ ლუ რი და ის მხო ლოდ, 

ერ თი მხრივ, დაჯ გუ ფე ბებს შო რის 

წარ მოქ მ ნილ და, მე ო რე მხრივ, ის ლა მის 

დოქ ტ რი ნა თა არ სე ბულ გან ს ხ ვა ვე ბებს 

ეფუძ ნე ბა. 

და ამ ჟა მად იმის ნიშ ნე ბი იკ ვე თე ბა, 

რომ მი ნე ლე ბის პრო ცე სი მიმ დი ნა რე-

ობს. ერა ყი სა და სი რი ის ის ლა მუ რი 

სა ხელ მ წი ფოს შექ მ ნის მცდე ლო ბა, 

რო მე ლიც ფორ მა ლუ რად და დოქ ტ რი-

ნით სუ ნი ტუ რია და რო მე ლიც სა კუ თა-

რი ხა ლი ფა ტის შექ მ ნას ცდი ლობს, ამ 

მხრივ ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. აქამ დე 

ის ლა მის ყვე ლა ზე უფ რო აქ ტი უ რი და 

შე უ რი გე ბე ლი მებ რ ძო ლე ბი იყ ვ ნენ ში-

ი ტე ბი, რო მელ თაც იდე ო ლო გი უ რად და 

ფი ნან სუ რად ირა ნი მარ თავს. ირა ნის 

მუს ლი მა ნი მო სახ ლე ო ბის უდი დე სი ნა-

წი ლი ში ი ტია და ეს ქვე ყა ნა ყო ველ თ ვის 

გამ ძაფ რე ბუ ლი ექ ს ტ რე მიზ მის ცენ ტ რი 

იყო. სუ ნი ტე ბი, რომ ლე ბიც ის ლა მის ორ-

თო დოქ სულ ელე მენტს წარ მო ად გე ნენ 

და მე ქას ირ გ ვ ლივ და სა უ დის არა ბეთ ში 

არი ან ბა ზი რე ბუ ლი, აქამ დე მოვ ლე ნებ ზე 

ყო ველ თ ვის რე ა გი რებ დ ნენ და მათ ინი-

ციი რე ბას არ ახ დენ დ ნენ. 

თუმ ცა ერა ყი სა და სი რი ის ის ლა მურ 

სა ხელ მ წი ფოს, სხვა დას ხ ვა სუ ნი ტუ რი 

სა ხელ მ წი ფო სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით,  იარა-

ღი სა და ფუ ლი სად მი ფარ თო ხელ მი საწ-

ვ დო მო ბა გა აჩ ნი ა. თუ კი ირა ნი ში ი ტი 

აჯან ყე ბუ ლე ბის მხარ და ჭე რა სა და მო მა-

რა გე ბას გა აგ რ ძე ლებს, ხო ლო პარ ტი ზა-

ნე ბი, სა უ დის არა ბე თი და სპარ სე თის 

ყუ რის სხვა ქვეყ ნე ბი ერა ყი სა და სი რი ის 



200 10 10
www.greenbudapest.ge

• 11.700 მ2 გაშენებული ევროსტანდარტის იზოლირებული საცხოვრებელი კომპლექსი

• 3500 კმ.მ. რეკრეაციული ზონა

• მრავალფეროვანი ინფრასტრუქტურა

• მაღალხარისხიანი ევროპული სამშენებლო და სარემონტო მასალები

• მომხმარებლის მოთხოვნილებებზე მორგებული გარემო და პირობები

• ევროპული სტანდარტის დაცვისა და უსაფრთხოების სისტემა

• გადახდის მოქნილი პირობები

პრიორიტეტები:

„მწვანე ბუდაპეშტი“ იქნება თავისი მაცხოვრებლების კომფორტის გარანტი, როგორც სახლში, ასევე 
მის გარეთაც. ეს არის შანსი იცხოვროთ ისეთ გარემოში, სადაც სხვები მხოლოდ ისვენებენ.

საქართველო, თბილისი 0160, გ. ფანჯიკიძის ქ. 22 (ბუდაპეშტის ქ.), ტელ: (995 32) 200 10 10, ფაქსი: (995 32) 200 12 12, info@greenbudapest.ge, www.greenbudapest.ge



26 | FORBES      ოქტომბერი  2014        

ის ლა მუ რი სა ხელ მ წი ფოს მხარ და ჭე-

რას, მა შინ მთე ლი რე გი ო ნის მას შ ტა ბით 

რე ლი გი უ რი ომი გარ და უ ვა ლი ა. მსგავ სი 

რამ მოხ და მე-16 სა უ კუ ნე ში, რო ცა რო-

მა ნელ მა კა თო ლი კე ებ მა და მებ რ ძოლ მა 

პრო ტეს ტან ტებ მა მთე ლი ქრის ტი ა ნუ ლი 

სამ ყა რო ევ რო პა ზე ბა ტო ნო ბი სათ ვის 

გა ჩა ღე ბულ ომ ში ჩა ით რი ეს. 

ჩე მი ვა რა უ დით, რო დე საც ის ლა მუ რი 

სამ ყა როს ავ ტო რი ტა რუ ლი ფი გუ რე ბის 

საკ მაო რა ო დე ნო ბა გა აც ნო ბი ე რებს, 

რომ მსგავ სი ომი მთელ ის ლა მურ სა-

ზო გა დო ე ბას ანა წევ რებს და ამ დროს 

არა კე თილ მო სურ ნე ნი ცეცხ ლ ზე ნავთს 

ას ხა მენ, ისი ნი თა ვი ანთ დეს ტ რუქ ცი ულ 

რი ტო რი კას შე არ ბი ლე ბენ და რა ცი ო-

ნა ლუ რი ადა მი ა ნე ბი ვით და იწყე ბენ 

მოქ ცე ვას. სწო რედ მა შინ ის ლა მუ რი 

მღელ ვა რე ბის ის ეპო ქა, რო მელ შიც ჩვენ 

ვცხოვ რობთ, ნელ - ნე ლა დას რულ დე ბა.

მხარ და სა ჭე რი ამ ბო ხი
ამა ვე დროს და სავ ლეთ მა რა უნ და მო ი-

მოქ მე დოს? იქ ნე ბი ან ისე თე ბი, ვი სი აზ-

რი თაც, აჯო ბებს „შერჩევითი ჩა რე ვის“ 

გა მო ყე ნე ბა – დახ მა რე ბის აღ მო ჩე ნა იმ 

მხა რი სათ ვის, რო მე ლიც პო ზი ცი ებს კარ-

გავს, შე სა ბა მი სად, მუს ლი მა ნე ბის მი ერ 

სხვა მუს ლი მა ნე ბის გა ნად გუ რე ბა ში 

ხე ლის შეწყო ბა. ეს უგუ ნუ რი პო ლი ტი კა ა, 

რო მე ლიც არა სო დეს არა ვინ არ უნ და გა-

მო ი ყე ნოს. რაც უნ და გა ვა კე თოთ, გარ და 

რე გი ონ ში იარა ღის მი ყიდ ვის აკ რ ძალ-

ვი სა, არის ის, რომ წა ვა ხა ლი სოთ ის 

სე კუ ლა რის ტუ ლი ელე მენ ტე ბი, რომ ლე-

ბიც ის ლა მურ ტე რი ტო რი ებ ზე აშ კა რად 

არ სე ბო ბენ და რო მელ თა რიცხ ვი, სა ვა-

რა უ დოდ, კი დევ უფ რო გა იზ რ დე ბა, თუ კი 

დოქ ტ რი ნის შე სა ხებ კა მა თი ინ ტენ სი ურ 

ხა სი ათს მი ი ღებს.

კონ კ რე ტუ ლად, ჩვენ უნ და შე ვი მუ შა-

ოთ პროგ რა მე ბი, რომ ლე ბიც გა მიზ ნუ ლი 

იქ ნე ბა მუს ლი მა ნი ქა ლე ბის თ ვის, რო-

მელ თა ტან ჯ ვა უკა ნას კ ნე ლი მოვ ლე ნე-

ბის ჩუ მი თა ნამ გ ზავ რი ა. ჩვენ უნ და გა ვა-

კე თოთ ყვე ლა ფე რი, რაც შე საძ ლე ბე ლი ა, 

რომ ეს ქა ლე ბი წა ვა ხა ლი სოთ, უაზ რო 

რე ლი გი უ რი ხოც ვა- ჟ ლე ტის წი ნა აღ მ დეგ 

პრო ტეს ტი გა მო ხა ტონ. და ვეხ მა როთ 

მათ გავ ლე ნი ა ნი პო ზი ცი ე ბის და კა ვე-

ბა ში, რო მელ შიც ისი ნი ამ ბრძო ლის 

მსხვერ პ ლ ნი კი არ იქ ნე ბი ან, არა მედ ამ 

ბრძო ლა ში აგენ ტე ბი გახ დე ბი ან. მსგავ-

სი რე ვო ლუ ცია არის ის ლა მუ რი ამ ბო ხის 

ის ფორ მა, რო მელ საც და სავ ლე თის 

მხრი დან სრუ ლი და უპი რო ბო მხარ და-

ჭე რა უნ და გა აჩ ნ დეს. 
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მოსაზრება - მიმდინარე მოვლენები



Silk Up

რა არის Silk Up?

უფასო მობილური აპლიკაცია, 
რომლის დაინსტალირება 
შესაძლებელია ანდროიდზე და 
iOS-ზე. 

SILK DIGITAL პროდუქტები

My.Silknet.com

რა არის my.silknet.com?

სპეციალურად Silknet-ის 
მომხმარებლებისთვის შექმნილი 
პორტალი.

რა არის 
silkmovies.ge?
პირველად საქართველოში 
ლეგალური ფილმების უფასო 
პორტალი, რომელიც 
საქართველოს ტერიტორიაზე 
ხელმისაწვდომი იქნება 
ყველასთვის.

Silk TV აპლიკაცია

რა არის Silk TV 
აპლიკაცია?

ინტერაქტიული ტელევიზია 
ტელევიზორის გარდა ახლა უკვე 
სხვა მოწყობილობებზეც.
Silk TV-ის უნიკალური ფუნქციები 
(გადახვევა, დაპაუზება, და ა.შ) და 
ხარისხი უკვე ყველასთვის 
ხელმისაწვდომია.

Silkmovies.ge

SILK DIGITAL პროდუქტები
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მოსაზრება
ევიკ როი – კაპიტალის ნაკადები

50 წლის შემდეგ ინტეგრაცია  
კვლავ მიუღწეველია 

1964 წლის ივ ლის ში ლინ დონ 

ჯონ სო ნის მი ერ „სამოქალაქო უფ ლე ბე-

ბის აქ ტ ზე“ ხე ლის მო წე რი დან 50 წე ლი 

გა ვი და. „სამოქალაქო უფ ლე ბე ბის აქ ტის“ 

მნიშ ვ ნე ლო ბას არა ვინ უარ ყოფს. 1964 

წელს ადა მი ა ნი ძნე ლად თუ წარ მო იდ გენ-

და, რომ ჩვენ შავ კა ნი ა ნი პრე ზი დენ ტი, 

შავ კა ნი ა ნი მი ლი არ დე რე ბი და შავ კა ნი-

ან თა ფარ თო სა შუ ა ლო ფე ნა ასე მა ლე 

გვე ყო ლე ბო და, მაგ რამ მე ო ცე სა უ კუ ნის 

ორ მოც და ა თი ა ნი წლე ბის ამე რი კე ლე ბი 

ალ ბათ შავ კა ნი ან თა სი ღა რი ბის დო მი-

ნი რე ბის გა მოც გა ო ცე ბულ ნი დარ ჩე ბოდ-

ნენ, მი უ ხე და ვად ისე თი ყუ რადღე ბი სა, 

რო გორ საც ამ პრობ ლე მას ფე დე რა ლუ რი 

მთავ რო ბა უთ მობს. 

აშ შ -ის აღ წე რის ბი უ როს მო ნა ცე მე ბით, 

2011 წელს თეთ რ კა ნი ან თა 12% სი ღა რი ბე-

ში ცხოვ რობ და, ამას თან იგი ვე მო ნა ცე მე-

ბი შავ კა ნი ა ნე ბის თ ვის 26%-ს შე ად გენ და. 

1959 წლის მო ნა ცე მებ თან შე და რე ბით, 

რო ცა შავ კა ნი ან ოჯახ თა შო რის სი ღა რი-

ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 55%-ს აღ წევ და, სი ტუ ა-

ცია გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი ა, მაგ რამ, რო გორც 

ჩანს, მაქ სი მუმს მი ვაღ წი ეთ. მი უ ხე და ვად 

იმი სა, რომ სი ღა რი ბის აღ მოფხ ვ რის 

პროგ რა მებ ზე წლი უ რად 1 ტრი ლი ო ნი აშშ 

დო ლა რი იხარ ჯე ბა, 2000 წლის შემ დეგ 

სი ღა რი ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი შავ კა ნი ა ნებს 

შო რის გა ი ზარ და. 

მე მარ ცხე ნე ე ბი სათ ვის, შავ კა ნი ან-

თა შო რის სი ღა რი ბის დო მი ნი რე ბა, 

სის ტე მუ რი რა სიზ მი სა და შე სა ბა მი სი 

სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მე ბის არა ა დეკ ვა-

ტუ რი სი დი დი სა და მას შ ტა ბე ბის შე დეგს 

წარ მო ად გენს. კონ სერ ვა ტო რე ბი ხში რად 

სა წი ნა აღ მ დე გო ზე მი უ თი თე ბენ. მა თი 

აზ რით, სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მე ბი შავ კა-

ნი ან თა წარ მა ტე ბის შე ფერ ხე ბას ახ დე ნენ 

და არა მის ხელ შეწყო ბას. 

ორი ვე თვალ საზ რისს თა ვი სი ძლი ე-

რი და სუს ტი მხა რე გა აჩ ნი ა. ერ თი რამ, 

რაც გა სუ ლი რამ დე ნი მე ათ წ ლე უ ლის 

მან ძილ ზე კარ გად გა ვი აზ რეთ, არის ის, 

რომ ფე დე რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის შე-

საძ ლებ ლო ბე ბი, რომ ლე ბიც ამ პრობ ლე-

მე ბის გა დაწყ ვე ტის თ ვი საა აუცი ლე ბე ლი, 

შეზღუ დუ ლი ა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 

ჩვენ სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბა ზე წლი უ რად 

450 მი ლი არდ აშშ დო ლარს ვხარ ჯავთ, 

სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბა ზე მყოფ შავ კა ნი-

ან თა ჯან მ რ თე ლო ბის მდგო მა რე ო ბა არ 

გან ს ხ ვავ დე ბა იმ შავ კა ნი ან თა ჯან მ რ თე-

ლო ბის მდგო მა რე ო ბის გან, რო მელ თაც 

დაზღ ვე ვა სა ერ თოდ არ გა აჩ ნი ათ. 

მაგ რამ ტრა დი ცი უ ლი კონ სერ ვა ტი უ ლი 

პო ზი ცია – მთავ რო ბა ჩა მო ვი შო როთ და 

ყვე ლა პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტის გზა მო ი-

ძებ ნე ბა – შავ კა ნი ან თა შო რის არ სე ბუ ლი 

ქრო ნი კუ ლი, თა ო ბი დან თა ო ბა ზე გა და სუ-

ლი სი ღა რი ბის და საძ ლე ვად საკ მა რი სი 

არ არის. 

ამე რი კა ში მო ნა თა შთა მო მა ვა ლი 

ოჯა ხე ბი ცხოვ რო ბენ, რო მელ თაც სა შუ-

ა ლო კლა სის კე თილ დღე ო ბის გე მო არა-

სო დეს გა უ გი ათ; რო მელ თაც კა რი ე რუ ლი 

კავ ში რე ბი, სა გან მა ნათ ლებ ლო შე საძ-

ლებ ლო ბე ბი ან კულ ტუ რუ ლი რე სურ სე ბი 

არ გა აჩ ნი ათ – ის ყვე ლა ფე რი, რა საც სხვა 

ამე რი კე ლე ბი ჩვე უ ლებ რივ მო ცე მუ ლო ბად 

აღიქ ვა მენ. მათ წი ნა შე არ სე ბუ ლი სირ თუ-

ლე ე ბი ჩვენს ყუ რადღე ბას სა ჭი რო ებს. ფ
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ავიკ როი – „ფორბსის“ მოსაზრებათა რუბრიკის რედაქტორი და მანჰეტენის პოლიტიკური კვლევის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო საზოგადოების წევრია.



სა ო ცა რი ა, მაგ რამ ფაქ ტი ა, რომ შავ კა-

ნი ან ების სხვა ამე რი კე ლებ თან ინ ტეგ რა-

ცია სრულ ყო ფი ლი არ არის. ამ მოვ ლე ნის 

ერ თ -ერთ სა ზომს შე რე უ ლი ქორ წი ნე ბე-

ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი წარ მო ად გენს. მო დი, 

ამ ფაქტს ასე შევ ხე დოთ: გსურს თუ არა 

მი ი ღო სხვა ეთ ნი კუ რი წარ მო მავ ლო ბის 

პი რი შენს ოჯახ ში – ინ ტეგ რა ცი ის ზუს ტი 

გან მ საზღ ვ რე ლი სწო რედ ეს გახ ლავთ.

შე რე უ ლი ქორ წი ნე ბა იმ ერ თ -ერთ 

ფაქ ტორს წარ მო ად გენს, რო მე ლიც 

ემიგ რან ტე ბის უფ რო ფარ თო ამე რი კულ 

სა ზო გა დო ე ბა ში შე რე ვას გა ნა პი რო ბებს. 

„პიუს კვლე ვით მა ცენ ტ რ მა“ და ად გი ნა, 

რომ „მეორე თა ო ბის ამე რი კე ლე ბის 

სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი მი ჯაჭ ვუ ლო-

ბის ძი რი თა დი მაჩ ვე ნებ ლე ბი [პირველი 

თა ო ბის] ემიგ რან ტე ბის იმა ვე მაჩ ვე-

ნებ ლებ თან შე და რე ბით, ბევ რად უფ რო 

მა ღა ლი ა. მათ უფ რო დი დი შე მო სავ ლე ბი 

გა აჩ ნი ათ; კო ლეჯ დამ თავ რე ბულ თა და 

სახ ლის მე პატ რო ნე თა მაჩ ვე ნე ბე ლიც 

უფ რო მა ღა ლი ა; სი ღა რი ბე ში უფ რო მცი რე 

რა ო დე ნო ბა ცხოვ რობს. ყვე ლა ამ გან ზო-

მი ლე ბა ში მა თი მაჩ ვე ნებ ლე ბი მსგავ სია 

აშ შ -ის მთლი ა ნი ზრდას რუ ლი მო სახ ლე ო-

ბის იმა ვე მაჩ ვე ნებ ლე ბი სა“.

სხვა კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ 2010 წელს 

ეს პა ნუ რი წარ მო შო ბის პირ თა 26% და-

ქორ წინ და არა ეს პა ნუ რი წარ მო შო ბის 

ამე რი კელ ზე; აზი უ რი წარ მო შო ბის პირ თა 

28%  და ქორ წინ და არა ა ზი უ რი წარ მო შო-

ბის პირ ზე. ამას თან, შავ კა ნი ან პირ თა 

მხო ლოდ 17% და ქორ წინ და სხვა ეთ ნი-

კუ რი წარ მო შო ბის პირ ზე. მაჩ ვე ნებ ლებს 

შო რის ამ ტი პის სხვა ო ბამ აფ რი კულ -ა მე-

რი კუ ლი სა ზო გა დო ე ბის კვლავ მიმ დი-

ნა რე გე ოგ რა ფი ულ სეგ რე გა ცი ა ში ასე ვე 

გარ კ ვე უ ლი რო ლი ითა მა შა. 

გე ოგ რა ფი უ ლი კონ ცენ ტ რა ცია ნიშ-

ნავს იმას, რომ შავ კა ნი ა ნებს ძვი რად უჯ-

დე ბათ, ქა ლა ქის სკო ლებ ში სწავ ლას რომ 

ვერ ახერ ხე ბენ. ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ-

ლე ბე ბი მშობ ლებს მა თი შვი ლე ბის თ ვის 

უკე თე სი გა ნათ ლე ბის ძი ე ბა ში ხელს უშ-

ლი ან და კო ლე ჯის დამ თავ რე ბას ღა რიბ 

შავ კა ნი ან თა უფ რო ნაკ ლე ბი რა ო დე ნო ბა 

ახერ ხებს. კო ლე ჯე ბი, თა ვი ან თი და დე-

ბი თი ხა სი ა თის სა მოქ მე დო პო ლი ტი კის 

მი უ ხე და ვად, სა ბო ლოო ჯამ ში, ხა რისხს 

ძი რი თა დად მდი და რი შავ კა ნი ა ნი მშობ-

ლე ბის ბავ შ ვებს ანი ჭე ბენ. უკე თეს პო ლი-

ტი კას მოკ ლე ბუ ლი, მო უქ ნე ლი ფე დე რა-

ლუ რი სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბი თი კა ნო ნე ბი 

შავ კა ნი ან თა სა ზო გა დო ე ბას ახალ გაზ-

რ და მა მა კა ცებს არ თ მე ვენ. აბა, სცა დეთ 

სამ სა ხუ რის შოვ ნა, თუ კი ცი ხე ში ხართ 

ნაჯ დო მი. ყო ფილ დამ ნა შა ვე ებს შო რის 

ოჯა ხის არ შექ მ ნის ტენ დენ ცია არ სე-

ბობს; ეს ძალ ზე დი დი პრობ ლე მა ა, რად-

გან შავ კა ნი ა ნი მარ ტო ხე ლა დე დე ბის 

სი ღა რი ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 48%-ს აღ წევს 

(დაქორწინებული შავ კა ნი ა ნი წყვი ლე ბის 

მაჩ ვე ნე ბე ლი მხო ლოდ 8%-ია).

შავ კა ნი ან თა ეკო ნო მი კუ რი თა ნას-

წო რო ბა არც ფე დე რა ლუ რი და ნა ხარ ჯე-

ბის გაზ რ დით იქ ნე ბა მიღ წე უ ლი და არც 

გა და სა ხა დე ბის შემ ცი რე ბით. 1964 წლის 

და ნა პი რე ბის სრუ ლად შე სას რუ ლებ ლად, 

ყვე ლა ჩვენ გან მა – რეს პუბ ლი კელ მა და 

დე მოკ რატ მა; ქა ლა ქის თუ და სახ ლე ბუ-

ლი პუნ ქ ტის მცხოვ რებ მა; შავ კა ნი ან მა, 

თეთ რ კა ნი ან მა და ყა ვის ფერ კა ნი ან მა 

– უბ რა ლოდ მე ტი უნ და გა ვა კე თოთ იმის-

თ ვის, რომ ერ თად ვიცხოვ როთ, რო გორც 

მე ზობ ლებ მა და ნა თე სა ვებ მა. ყვე ლაფ-

რის კა ნონ მ დებ ლო ბის ჩარ ჩო ში მოქ ცე ვა 

შე უძ ლე ბე ლი ა.  

შავკანიანი მოსახლეობის 
სიღარიბე ნაწილობრივ ამერიკის 
წარუმატებელი ინტეგრაციის 
მცდელობის შედეგია.

გააპიარე 
შენი
კლინიკა

TSAMALI.GE

info@TSAMALI.GE

მოიზიდე 
ახალი 
პაციენტები

ონლაინ
დაჯავშნის
სისტემა

კალენდრის
მოდული
ექიმებს და 
კლინიკებს

ვიდეო
კონსულტაცია

პრომო
ფასდაკლებები
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კომპანია „სილქნეტი“ პარტნიორულ 
თანამშრომლობას იწყებს გლობალური 
ტელეკომუნიკაციების ერთ-ერთ ლიდერ 
კომპანია „Orange SA”-თან და Orange 
Alliance-ს უერთდება.

ამ პროგრამის ფარგლებში, „სილქნეტი“ 
მოიპოვებს წვდომას Orange ჯგუფის 
ტექნოლოგიური, ოპერაციული და 
მარკეტინგის სფეროებში დაგროვილ 
ინფორმაციაზე, რაც ხელს შეუწყობს 
კომპანიის განვითარებას 
ტელეკომუნიკაციების დინამიურ და რთულ 
ბაზარზე. კომპანია Orange ასევე დაეხმარება 
„სილქნეტს“, მუდმივად განვითარებად 
სფეროში დარჩეს ლიდერ კომპანიად 
ქართულ ბაზარზე.

პირველ ეტაპზე სილქნეტი Orange-ისგან 
მიიღებს ინტელექტუალურ, ექსპერტულ 
რეკომენდაციებს გაყიდვის არხებისა  და 
ინოვაციურ მომსახურებაზე.  პარტნიორობის 
შემდგომ ეტაპზე განიხილება სხვა 
სფეროებიც. 

„სილქნეტი“  Orange Alliance-ის
პარტნიორული პროგრამის წევრი ხდება

“მოხარულები ვართ, რომ შევუერთდით 
Orange  Alliance პროგრამას, რომელიც 
დაგვაახლოვებს მსოფლიო 
სატელეკომუნიკაციო სექტორს. ჩვენი 
მომხმარებლები პირველები იგრძნობენ 
ცვლილებებს, კომპანია დანერგავს Orange  
Alliance-ის ახალმეთოდებს, რაც აისახება  
სტანდარტების გაუმჯობესებაზე 
და  მომსახურების ხარიხის ამაღლებაზე; 
ამას გარდა Orange  Alliance-ში გაწევრიანება 
საშუალებას მიცემს ჩვენ კომპანიას რომ 
ყველაზე თანამედროვე და ინოვაციური 
სერვისები და პროდუქტები შეთავაზოს 
მომხმარებელს ქართულ 
სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე “ - განაცხადა 
კომპანია სილქნეტის კომერციულმა 
დირექტორმა ბაჩო ჩინჩალაძემ.
 

მოსაზრება
დავით ზურაბიშვილი - მიმდინარე მოვლენები

სოციოლოგიის ეროვნულ-
დემოკრატიული შუქჩრდილები 
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არ ვი ცი, სხვა პოს ტ საბ ჭო თა 

თუ პოს ტ კო მუ ნის ტურ სა ხელ მ წი ფო ებ ში 

რო გო რა ა, ამ სა კითხით სპე ცი ა ლუ რად არ 

და ვინ ტე რე სე ბულ ვარ, მაგ რამ სა ფუძ ვ ლი-

ა ნი ეჭ ვი მაქვს, რომ არ სად ისე დის კ რე-

დი ტი რე ბუ ლი არაა სო ცი ო ლო გი უ რი გა მო-

კითხ ვა, რო გორც აქ, ამ ქვე ყა ნა ში.

გან სა კუთ რე ბით არ გა უ მარ თ ლა აშ შ -ის 

ეროვ ნულ - დე მოკ რა ტი ულ ინ ს ტი ტუტს (NDI. 

ანუ იგი ვე ენ - დი -ა ი). მი სი ეგი დით ჩა ტა რე-

ბუ ლი კვლე ვე ბის მი მართ, ფაქ ტობ რი ვად, 

მხო ლოდ ერ თი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის წევ-

რე ბი და მომ ხ რე ე ბი გა მო ხა ტა ვენ ხოლ მე 

ღია ნდო ბას, უმ რავ ლე სო ბა კი მი იჩ ნევს, 

რომ ეს კვლე ვე ბი მხო ლოდ ზე მო აღ ნიშ-

ნუ ლი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის ინ ტე რე სებს 

ემ სა ხუ რე ბა. ინ ს ტი ტუ ტის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი 

ლუ ის ნა ვა რო კი ლა მის ლე გენ და რულ ფი-

გუ რად და გა ყალ ბე ბუ ლი გა მო კითხ ვე ბის 

სიმ ბო ლოდ იქ ცა.

ასე თი და მო კი დე ბუ ლე ბა მხო ლოდ 

ცალ კე უ ლი პო ლი ტი კუ რი ჯგუ ფე ბის მხრი-

დან რომ იყოს, კი დევ არა უშავს, მაგ რამ 

საქ მეც ისა ა, რომ ეს გა ცი ლე ბით ფარ თო 

წრეს მო ი ცავს და ქვეყ ნის პო ლი ტი კუ რი თუ 

სა ზო გა დო ებ რი ვი ყო ფის სხვა მნიშ ვ ნე ლო-

ვან ას პექ ტებ საც ეხე ბა. 

რას ნიშ ნავს ეს?

აშ შ -ის ეროვ ნულ - დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს-

ტი ტუ ტი არ არის მრა ვალ თა გან ერ თ -ერ თი 

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა. ის პირ და-

პი რაა და კავ ში რე ბუ ლი აშ შ -ის დე მოკ რა ტი-

ულ პარ ტი ას თან – იმ პარ ტი ას თან, რომ ლის 

ლი დე რიც დღეს ამე რი კის პრე ზი დენ ტი ა. 

მას, ისე ვე რო გორც რეს პუბ ლი კურ ინ ს ტი-

ტუტს (IRI) ამე რი კის სა გა რეო პო ლი ტი კის 

გან ხორ ცი ე ლე ბა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფუნ-

ქ ცია აკის რი ა. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ეს 

ორი ინ ს ტი ტუ ტი, ისე ვე რო გორც ამე რი კის 

შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა ერ თა შო რი სო 

გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტო (USAID) წარ მო-

ად გენს ამე რი კუ ლი პო ლი ტი კის ფუნ და მენ-

ტურ შე მად გე ნელს მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა 

ქვე ყა ნა ში. 

ბუ ნებ რი ვი ა, რო დე საც ქარ თ ვე ლი 

პო ლი ტი კო სი, მით უმე ტეს ხე ლი სუფ ლე-

ბის წარ მო მად გე ნე ლი ამ ბობს, რომ ის 

არ ენ დო ბა ეროვ ნულ - დე მოკ რა ტი უ ლი 

ინ ს ტი ტუ ტის ხელ მ ძღ ვა ნელს (რომელიც 

ვი ცე- პ რე ზი დენ ტ მა ბა ი დენ მა ქარ თულ 

პო ლიტ ს პექტრს თა ვის დრო ზე წა რუდ გი ნა, 

რო გორც მი სი პი რა დი მე გო ბა რი) და მი სი 

ეგი დით ჩა ტა რე ბულ კვლე ვას, ეს ნე ბის მი-

ერ შემ თხ ვე ვა ში აღიქ მე ბა ან ტი ა მე რი კულ 

გან ცხა დე ბად. „ენ-დი-აის ვენ დო ბით, 

ნა ვა როს – არა“ ტი პის კო მენ ტა რე ბი საქ მეს 

არ შვე ლის, ისე ვე რო გორც მთა ვა რი პრე-

ტენ ზი ის გა და მი სა მარ თე ბა ამე რი კუ ლი 

ინ ს ტი ტუ ტის ქარ თ ველ, არა კე თილ სინ დი-

სი ერ პარ ტ ნი ო რებ ზე. 

რო დე საც ვამ ბობ, ან ტი ა მე რი კულ 

გან ცხა დე ბად აღიქ მე ბა- მეთ ქი, აქ მარ ტო 

ამე რი კე ლებს არ ვგუ ლის ხ მობ. ცხა დი ა, 

ამე რი კე ლებს არა ნა ი რად არ სი ა მოვ ნებთ, 

რო ცა მა თი ქვეყ ნის ოფი ცი ა ლურ წარ მო-

მად გენ ლო ბას ყალ ბის მ ქ მ ნე ლო ბა ში სდე-

ბენ ბრალს, მაგ რამ არა ნაკ ლებ მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნია თა ვად ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბის 

და მო კი დე ბუ ლე ბა. ნა ვა რო და ენ - დი -ა ის 

კვლე ვე ბი იმ დე ნად ასო ცი რე ბუ ლია ნაც-

მოძ რა ო ბას თან, რომ ამ შემ თხ ვე ვა ში ამე-

რი კა პირ და პირ წარ მოჩ ნ დე ბა, რო გორც 

ქარ თ ვე ლი ხალ ხის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ-

ლე სო ბის თ ვის მი უ ღე ბე ლი ნაც მოძ რა ო ბის 

დამ ც ვე ლი.

და ეს არც ისე მარ ტი ვი ამ ბა ვი ა, რად გან 

ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბის ის ნა წი ლი, რომ-

ლის თ ვი საც ნაც მოძ რა ო ბის მმარ თ ვე ლო-

ბა კა ტე გო რი უ ლად მი უ ღე ბე ლი იყო, არა 

მხო ლოდ უმ რავ ლე სო ბა ა, არა მედ მო ი ცავს 

იდე ო ლო გი ი სა და შე ხე დუ ლე ბე ბის ძა ლი ან 

ფარ თო სპექტრს, პრო და სავ ლე ლი ლი ბე-

რა ლე ბით დაწყე ბუ ლი და ან ტი და სავ ლე ლი 

ფა შის ტე ბით დამ თავ რე ბუ ლი. ყვე ლა მათ-

გან მა ნაც მოძ რა ო ბის მარ ცხი არ ჩევ ნებ ში 

სა კუ თარ გა მარ ჯ ვე ბად აღიქ ვა, რაც არაა 

გა საკ ვი რი, მაგ რამ რამ დე ნა დაც მმარ თ-

ვე ლი კო ა ლი ცია იდე ო ლო გი უ რი თვალ-

საზ რი სით დღემ დე ინარ ჩუ ნებს გარ კ ვე ულ 

ეკ ლექ ტუ რო ბას, ამე რი კუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის 

კრი ტი კა ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ-

ლის მხრი დან მთე ლი ან ტი და სავ ლუ რი 

სპექ ტ რის მი ერ აღიქ მე ბა რო გორც მა თი 

იდე ო ლო გი ის მხარ და ჭე რა და ეს ასე ვე 

აღიქ მე ბა შე და რე ბით ნე იტ რა ლუ რი სა ზო-

გა დო ე ბის მი ე რაც. 

მოკ ლედ, იმის თქმა მინ და, რომ სა-

ბო ლოო ჯამ ში ეს ყვე ლა ფე რი ან ტი ა მე-

რი კუ ლი და ზო გა დად ან ტი და სავ ლუ რი 



კომპანია „სილქნეტი“ პარტნიორულ 
თანამშრომლობას იწყებს გლობალური 
ტელეკომუნიკაციების ერთ-ერთ ლიდერ 
კომპანია „Orange SA”-თან და Orange 
Alliance-ს უერთდება.

ამ პროგრამის ფარგლებში, „სილქნეტი“ 
მოიპოვებს წვდომას Orange ჯგუფის 
ტექნოლოგიური, ოპერაციული და 
მარკეტინგის სფეროებში დაგროვილ 
ინფორმაციაზე, რაც ხელს შეუწყობს 
კომპანიის განვითარებას 
ტელეკომუნიკაციების დინამიურ და რთულ 
ბაზარზე. კომპანია Orange ასევე დაეხმარება 
„სილქნეტს“, მუდმივად განვითარებად 
სფეროში დარჩეს ლიდერ კომპანიად 
ქართულ ბაზარზე.

პირველ ეტაპზე სილქნეტი Orange-ისგან 
მიიღებს ინტელექტუალურ, ექსპერტულ 
რეკომენდაციებს გაყიდვის არხებისა  და 
ინოვაციურ მომსახურებაზე.  პარტნიორობის 
შემდგომ ეტაპზე განიხილება სხვა 
სფეროებიც. 

„სილქნეტი“  Orange Alliance-ის
პარტნიორული პროგრამის წევრი ხდება

“მოხარულები ვართ, რომ შევუერთდით 
Orange  Alliance პროგრამას, რომელიც 
დაგვაახლოვებს მსოფლიო 
სატელეკომუნიკაციო სექტორს. ჩვენი 
მომხმარებლები პირველები იგრძნობენ 
ცვლილებებს, კომპანია დანერგავს Orange  
Alliance-ის ახალმეთოდებს, რაც აისახება  
სტანდარტების გაუმჯობესებაზე 
და  მომსახურების ხარიხის ამაღლებაზე; 
ამას გარდა Orange  Alliance-ში გაწევრიანება 
საშუალებას მიცემს ჩვენ კომპანიას რომ 
ყველაზე თანამედროვე და ინოვაციური 
სერვისები და პროდუქტები შეთავაზოს 
მომხმარებელს ქართულ 
სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე “ - განაცხადა 
კომპანია სილქნეტის კომერციულმა 
დირექტორმა ბაჩო ჩინჩალაძემ.
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გან წყო ბე ბის გაღ ვი ვე ბას უწყობს ხელს. 

რა ხა რის ხით და რა დო ზით, ცალ კე სა-

კითხი ა, მაგ რამ, სამ წუ ხა როდ, მთე ლი ამ 

აჟი ო ტა ჟის ერ თა დერ თი რე ა ლუ რი შე დე გი 

მხო ლოდ ეს არის. 

რა ტომ მოხ და ასე?

მა ინც რა ტომ არ ენ დო ბა ეროვ ნულ - 

დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტის კვლე ვებს 

ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბა და რა ტო მაა ლუ ის 

ნა ვა რო მი შის ტე ბად შე რაცხუ ლი ისე თი 

უცხო ე ლი პო ლი ტი კო სე ბის რიგ ში, რო გო-

რიც არი ან მეტ ბრა ი ზა, ვოლ ფ განგ მარ ტენ-

სი, კარლ ბილ დ ტი და სხვე ბი?

ამ კითხ ვა ზე, კაც მა რომ თქვას, პა-

სუ ხი ძა ლი ან მარ ტი ვი და ცალ სა ხა ა: 

იმი ტომ რომ წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბის დროს 

ეროვ ნულ - დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტის 

კვლე ვე ბი ყო ველ თ ვის ზუს ტად ემ თხ ვე ო-

და იმ არ ჩევ ნე ბის ოფი ცი ა ლურ შე დე გებს, 

მთე ლი ოპო ზი ცი უ რი სპექ ტ რი და ქარ თუ ლი 

სა ზო გა დო ე ბის დი დი ნა წი ლი სრუ ლი ად 

სა მარ თ ლი ა ნად რომ მი იჩ ნევ და გა ყალ ბე-

ბუ ლად.

მე პი რა დად ვმო ნა წი ლე ობ დი იმ დროს 

გა მარ თულ ყვე ლა სა არ ჩევ ნო ბა ტა ლი ა ში 

და დი დი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი არ მჭირ დე-

ბა იმა ში და სარ წ მუ ნებ ლად, თუ რა ო დენ 

სე რი ო ზუ ლი ზე წო ლა იყო ამომ რ ჩევ ლებ ზე. 

აღა რა ფერს ვამ ბობს 2008 წლის საპ რე-

ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ ზე, რო დე საც ყვე ლა 

მო ნა ცე მე ბით მე ო რე ტუ რი იყო და ორ მოც-

და ათ პ რო ცენ ტი ა ნი ბა რი ე რის გა და ლახ ვა 

მი ხე ილ სა ა კაშ ვილ მა მხო ლოდ ოქ მე ბის 

გა და წე რის შე დე გად მო ა ხერ ხა. ისიც 

კარ გად მახ სოვს, სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის 

მოთხოვ ნა კონ კ რე ტულ უბ ნებ ზე და მონ-

ტა ჟე ბუ ლი ვი დე ო კა მე რე ბის ჩა ნა წერ თა 

ნახ ვა ზე რომ არ შე იმ ჩ ნია ხე ლი სუფ ლე ბამ 

და კა ნო ნის უხე ში დარ ღ ვე ვით ომ ბუდ ს-

მე ნის ოფი ცი ა ლუ რი მი მარ თ ვა, ვი თომ არ 

ყო ფი ლა ო, ისე და ა იგ ნო რა. 

ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ ეს ყვე ლა ფე რი 

დამ კ ვირ ვე ბელ თა დას კ ვ ნებ შიც აისა ხე ბო-

და, მაგ რამ პო ლი ტი კუ რი კო ნი უნ ქ ტუ რი დან 

გა მომ დი ნა რე, სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ა თა 

სა ბო ლოო დას კ ვ ნე ბი გა ცი ლე ბით ლო ი ა-

ლუ რი იყო ხოლ მე ხე ლი სუფ ლე ბის მი მართ, 

ვიდ რე ეს შე იძ ლე ბო და დაგ ვეს კ ვ ნა თა ვად 

ამ დამ კ ვირ ვე ბელ თა მი ერ და ფიქ სი რე-

ბუ ლი დარ ღ ვე ვე ბის წმინ და მე ქა ნი კუ რი 

შე ჯა მე ბით. 

და რა გა მო დის აქე დან? თუ კი და ვუშ-

ვებთ, რომ ენ - დი -ა ის კვლე ვე ბი ობი ექ-

ტურ რე ა ლო ბას ასა ხავ და, მა შინ უნ და 

და ვას კ ვ ნათ, რომ ოპო ზი ცი ის ბრალ დე-

ბე ბი ნაც მოძ რა ო ბის მი მართ არ ჩევ ნე ბის 

გა ყალ ბე ბის თა ო ბა ზე უსა ფუძ ვ ლო იყო, 

რად გან არ ჩევ ნე ბის შე დე გე ბი ყო ველ თ ვის 

ემ თხ ვე ო და კვლე ვის მო ნა ცე მებს. ხო ლო 

თუ არ ჩევ ნე ბის გა ყალ ბე ბას მი ვი ღებთ 

ფაქ ტად, მა შინ კვლე ვის ობი ექ ტუ რო ბა 

ეჭ ვ ქ ვეშ დგე ბა კი არა, ყო ველ გ ვა რი ეჭ ვის 

გა რე შე გა მო ი რიცხე ბა. 

მოკ ლედ, ორი დან ერ თი ა: ან ნაც მოძ-

რა ო ბის მმარ თ ვე ლო ბის დროს ტარ დე-

ბო და დე მოკ რა ტი უ ლი და სა მარ თ ლი ა ნი 

არ ჩევ ნე ბი, ან ეროვ ნულ - დე მოკ რა ტი უ ლი 

ინ ს ტი ტუ ტის კვლე ვე ბი არ შე ე სა ბა მე ბო და 

რე ა ლო ბას. ეს შე უ სა ბა მო ბა ამე რი კუ ლი ინ-

ს ტი ტუ ტის ქარ თ ვე ლი პარ ტ ნი ო რე ბის (ანუ 

მა თი, ვინც უშუ ა ლოდ ატა რებ და გა მო კითხ-

ვებს) მა ქი ნა ცი ე ბის შე დე გი იყო, პი რა დად 

ლუ ის ნა ვა როს ტენ დენ ცი უ რო ბი სა თუ 

სა ერ თოდ ვა შინ გ ტო ნი დან იღებ დ ნენ ნაც-

მოძ რა ო ბის მხარ და ჭე რის და ვა ლე ბებს, 

ცალ კე სა კითხი ა. უბ რა ლოდ არ ჩევ ნე ბის 

გა ყალ ბე ბის ფაქ ტის აღი ა რე ბა ავ ტო მა ტუ-

რად მი უ თი თებს ამ კვლე ვე ბის ტენ დენ ცი-

უ რო ბა ზე. 

აქე დან გა მომ დი ნა რე, ისი ნი, ვინც 

თვლის, რომ ნაც მოძ რა ო ბის მმარ თ ვე-

ლო ბის დროს არ ჩევ ნე ბი ყალ ბ დე ბო და, 

ეროვ ნულ - დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტის 

კვლე ვე ბის შე დე გებს, რო გორც მი ნი მუმ, 

სკეპ ტი კუ რად უყუ რე ბენ. კი დევ ერ თხელ 

გა ვი მე ო რებ: აქ არ არის ლა პა რა კი ქარ თუ-

ლი სა ზო გა დო ე ბის რა ღაც მარ გი ნა ლურ ან 

მხო ლოდ ბნელ და რე აქ ცი ულ ნა წილ ზე. ნაც-

მოძ რა ო ბის წი ნა აღ მ დე გი იყო და არის სა-

ზო გა დო ე ბის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა 

და პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა ნა ი რი იდე ო ლო-

გი ი სა და შე ხე დუ ლე ბე ბის მქო ნე ფე ნა- 

ჯ გუ ფე ბი. ამ შემ თხ ვე ვა ში ნაც მოძ რა ო ბის 

მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა კი ბუ ნებ რი ვად 

ვრცელ დე ბა ეროვ ნულ - დე მოკ რა ტი ულ ინ-

ს ტი ტუტ ზეც.

სა გუ ლის ხ მო ა, რომ ერ თა დერ თი შემ-

თხ ვე ვა, რო დე საც კვლე ვის შე დე გე ბი არ 

და ემ თხ ვა არ ჩევ ნე ბის შე დე გებს, 2012 

წლის 1 ოქ ტომ ბ რის არ ჩევ ნე ბი იყო და აქაც 

ლუ ის ნა ვა რომ სიტყ ვა სიტყ ვით გა ი მე ო რა 

ის ღრმად არას წო რი მო საზ რე ბა, რა საც 

მხო ლოდ ნაც მოძ რა ო ბის აქ ტი ვის ტე ბი და 

მომ ხ რე ე ბი ამ ბო ბენ ხოლ მე: თით ქოს და 

კვლე ვე ბის შე დე გე ბი კი ზუს ტი იყო (ანუ 

ნაც მოძ რა ო ბას ოც ნე ბა ზე მე ტი მხარ დამ-

ჭე რი ჰყავ და), მაგ რამ ცი ხის კად რე ბის 

გავ რ ცე ლე ბამ შეც ვა ლა გან წყო ბე ბი და 

გა ნა პი რო ბა კო ა ლი ცი ის გა მარ ჯ ვე ბა. ამის 

შემ დეგ, თუ კი ვინ მეს ეჭ ვი ეპა რე ბო და 

ნა ვა როს მი შის ტო ბა ში, ეს ეჭ ვი თუ სა ბო-

ლო ოდ არ გა უ ქარ წყ ლ და, სა ფუძ ვ ლი ა ნად 

ნამ დ ვი ლად შე ერ ყა. 

ყვე ლა ფე რი არ ჩევ ნე ბის თ-
ვის, ანუ გა მარ ჯ ვე ბის ტექ-
ნო ლო გია
რო გორც ზე მოთ აღ ვ ნიშ ნე, პი რა დად ჩემ თ-

ვის არ ჩევ ნე ბის გა ყალ ბე ბა -არ გა ყალ ბე ბა 

ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის მმარ თ ვე ლო-

ბის დროს სა კა მა თო არ არის, მაგ რამ ეს 

გა ყალ ბე ბა არ იყო უბ რა ლოდ შე დე გე ბის 

გა დას ხ ვა ფე რე ბა. არ ჩევ ნებ ზე ზრუნ ვა არ-

ჩევ ნე ბამ დე გა ცი ლე ბით ად რე იწყე ბო და. 

ნა ცი ო ნა ლურ მა მოძ რა ო ბამ, შე იძ ლე ბა 

ით ქ ვას, არ ჩევ ნე ბის მო გე ბის აწყო ბი ლი 

მე ქა ნიზ მი ჩა მო ა ყა ლი ბა, რო მელ შიც მთე-

ლი სა ხელ მ წი ფო მან ქა ნა იყო ჩარ თუ ლი. 

უფ რო ზუს ტად, თავად სა ხელ მ წი ფო მან-

ქა ნა იყო არ ჩევ ნე ბის მო გე ბის მე ქა ნიზ მი. 

ცენ ტ რა ლუ რი სტრუქ ტუ რა იყო ში ნა გან საქ-

მე თა სა მი ნის ტ რო, რო მე ლიც გამ გე ო ბე ბი-

სა და ბი ნათ მე სა კუთ რე თა ამ ხა ნა გო ბე ბის 

დახ მა რე ბით აწარ მო ებ და ხე ლი სუფ ლე ბი-

სა და ოპო ზი ცი ის მომ ხ რე თა სკრუ პუ ლო-

ზურ აღ რიცხ ვას, რის შემ დე გაც ხე ლი-

სუფ ლე ბა ყო ველ მ ხ რივ უზ რუნ ველ ყოფ და 

აღ რიცხუ ლი მომ ხ რე ე ბის გა მოცხა დე ბას 

სა არ ჩევ ნო უბ ნებ ში. ოპო ზი ცი ის მომ ხ რე ებ-

ზე კი ხორ ცი ელ დე ბო და სხვა დას ხ ვა სა ხის 

ზე მოქ მე დე ბა – ვი ღა ცას ემუქ რე ბოდ ნენ, ვი-

ღა ცას აშან ტა ჟებ დ ნენ, ვი ღა ცას ქრთა მავ-

დ ნენ, ვი ღა ცას ახ ლობ ლის პა ტიმ რო ბი დან 

გა მოშ ვე ბას ჰპირ დე ბოდ ნენ. იყო ამომ რ-

ჩე ველ თა ისე თი კა ტე გო რი აც, რო მელ თა 

მი მართ სა ერ თოდ არა ნა ირ ზე მოქ მე დე ბას 

არ ჰქონ და ად გი ლი – ერ თი მხრივ იმი ტომ, 

რომ ისი ნი არ ექ ვემ დე ბა რე ბოდ ნენ არც 

მოს ყიდ ვას და არც და ში ნე ბას, მე ო რე 

მხრივ კი იმი ტომ, რომ არ ჩევ ნე ბის დე მოკ-

forbes

მოსაზრება - მიმდინარე მოვლენები
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რა ტი უ ლად გა სა ღე ბა პრინ ცი პუ ლად შე უძ-

ლე ბე ლი იქ ნე ბო და, თუ კი ოპო ზი ცია რა ღაც 

პრო ცენ ტებს არ და აგ რო ვებ და. 

გარ და ამი სა, ხე ლი სუფ ლე ბის არ სე ნალ-

ში იყო დუბ ლი რე ბუ ლი პი რა დო ბის მოწ მო-

ბე ბი, სა კუ თა რი აქ ტი ვის ტე ბის მა სობ რი ვი 

მი წე რე ბი იმ უბ ნებ ზე, სა დაც წი ნას წა რი 

მო ნა ცე მე ბით ხე ლი სუფ ლე ბას პრობ ლე მე-

ბი ჰქონ და და ა.შ. რეს პუბ ლი კუ რი პარ ტი ის 

ოფის ში დღე საც ინა ხე ბა 2008 წელს გა მო-

ყე ნე ბუ ლი რამ დე ნი მე ყალ ბი პი რა დო ბის 

მოწ მო ბა.

ასე თი ტო ტა ლუ რი მო ბი ლი ზე ბა ხე ლი-

სუფ ლე ბას სა შუ ა ლე ბას აძ ლევ და, პრაქ ტი-

კუ ლად წი ნას წარ მო ეხ დი ნა არ ჩევ ნე ბის 

სა სურ ვე ლი შე დე გის უზ რუნ ველ ყო ფა. 

სრუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბით მინ და გან-

ვაცხა დო, რომ ეს იყო სე რი ო ზუ ლი ნო უ- ჰა უ. 

არც ერ თი პოს ტ საბ ჭო თა ქვე ყა ნა, მსოფ-

ლი ოს არც ერ თი ნა ხევ რად დე მოკ რა ტი უ-

ლი თუ ნა ხევ რად ავ ტო რი ტა რუ ლი რე ჟი მი 

(დემოკრატიულსა და ავ ტო რი ტა რულ ზე 

რომ არა ფე რი ვთქვათ) არ იც ნობს არ ჩევ-

ნე ბის გა ყალ ბე ბის ასეთ ყოვ ლის მომ ც ველ 

ტექ ნო ლო გი ას. თუმ ცა ამ თით ქ მის იდე ა-

ლურ მე ქა ნიზმს ჰქონ და ერ თი არ სე ბი თი 

ხა სი ა თის ნაკ ლი, რა მაც სა ბო ლოო ჯამ ში 

სა ბე დის წე რო რო ლი ითა მა შა ნაც მოძ რა ო-

ბის თ ვის, მაგ რამ ამა ზე ქვე მოთ.

ასეა თუ ისე, ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქ მუ-

ლი დან გა მომ დი ნა რე, პრაქ ტი კუ ლად 

წარ მო უდ გე ნე ლი ა, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის 

ყუ რადღე ბის გა რე შე დარ ჩე ნი ლი ყო აშ შ -ის 

ეროვ ნულ - დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტის 

(ისევე რო გორც ამე რი კის რეს პუბ ლი კურ 

პარ ტი ას თან აფი ლი რე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი-

ის, რეს პუბ ლი კუ რი ინ ს ტი ტუ ტის) კვლე ვე ბი, 

რომ ლე ბიც პირ და პირ უკავ შირ დე ბო და 

არ ჩევ ნებს და რომ ლე ბიც ერ თ გ ვარ სა ზო მა-

დაც გა მო ი ყე ნე ბო და ამე რი კის ად მი ნის ტ-

რა ცი ის მი ერ სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა ტა რე ბუ ლი 

არ ჩევ ნე ბის შე ფა სე ბის დროს. მე ტიც, ეს 

კვლე ვე ბი უბ რა ლოდ შე უძ ლე ბე ლი ა, არ ყო-

ფი ლი ყო ზე მოთ აღ წე რი ლი ტექ ნო ლო გი უ რი 

მე ქა ნიზ მის ნა წი ლი. სა ა კაშ ვი ლის ხე ლი სუფ-

ლე ბა ძლი ერ იყო და მო კი დე ბუ ლი ამე რი კის 

შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის კე თილ გან წყო ბა ზე. 

ნაც მოძ რა ო ბის ლი დე რე ბის თ ვის ძა ლი-

ან დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა ჰქონ და, თუ რა 

შე დე გე ბი და ი დე ბო და ამე რი კის მთა ვა რი 

პარ ტი ე ბის და ფუძ ნე ბუ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბის 

მი ერ. ამი ტომ სავ სე ბით ბუ ნებ რი ვი ა, რომ ამ 

ინ ს ტი ტუ ტე ბის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას და გან სა-

კუთ რე ბით კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბას, ხე ლი-

სუფ ლე ბა უყუ რადღე ბოდ არ და ტო ვებ და. 

ამ ყუ რადღე ბის დას ტუ რად, ყვე ლა ფერს 

რომ თა ვი და ვა ნე ბოთ, ის ფაქ ტიც გა მოდ-

გე ბო და, რომ რეს პუბ ლი კუ რი ინ ს ტი ტუ ტის 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლი სა ქარ თ ვე ლო ში, დი მიტ რი 

შაშ კი ნი, მოგ ვი ა ნე ბით სა ა კაშ ვი ლის ხე-

ლი სუფ ლე ბის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ოდი-

ო ზუ რი ფი გუ რა გახ და, ხო ლო ეროვ ნულ 

დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტის ერ თ -ერ თი 

ტოპ - მე ნე ჯე რი თი ნა თინ ბო კუ ჩა ვა სა ქარ-

თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის წევ რია ნა ცი ო ნა-

ლუ რი მოძ რა ო ბი დან. სა ზო გა დო ე ბის თ ვის 

ასე ვე კარ გა დაა ცნო ბი ლი, რომ ამე რი კუ ლი 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ და ქი რა ვე ბუ ლი ქარ-

თუ ლი კომ პა ნი ე ბი, რომ ლე ბიც ე.წ. ველ ზე 

მოქ მე დებ დ ნენ (ანუ, ფაქ ტობ რი ვად, ისი ნი 

ატა რებ დ ნენ გა მო კითხ ვებს), ასე ვე არ არი-

ან თა ვი სუ ფა ლი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის 

გავ ლე ნე ბის გან. 

სა გუ ლის ხ მო ა, რომ ყვე ლა ჩა ტა რე-

ბულ კვლე ვა ში ძა ლი ან მა ღა ლი იყო მა თი 

პრო ცენ ტი, ვინც უარს ამ ბობ და პა სუხ ზე. ეს 

კვლე ვის ავ ტო რებს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევ და, 

ნე ბის მი ე რი აც დე ნა წარ მოდ გე ნი ლი ციფ რე-

ბის გან იმ მდუ მა რე რეს პონ დენ ტე ბის თ ვის 

მი ე წე რათ. თუმ ცა ასე თი რამ მათ არას - 

დ როს დას ჭირ ვე ბი ათ. მდუ მა რე თა პრო ცენ-

ტი ყო ველ თ ვის სას წა უ ლებ რი ვი პრო პორ ცი-

უ ლო ბით ნა წილ დე ბო და ყვე ლა სუ ბი ექ ტ ზე.

მა გა ლი თად, თუ კი კვლე ვის მი ხედ ვით 

40 პრო ცენ ტი მხარს უჭერ და ნაც მოძ რა ო-

ბას, 20 პრო ცენ ტი – ოპო ზი ცი ის ამა თუ იმ 

პარ ტი ას, 5 პრო ცენ ტი – არა ვის, ხო ლო 35 

პრო ცენ ტი უარს ამ ბობ და პა სუხ ზე, არ ჩევ-

ნე ბის დროს ეს 35 პრო ცენ ტი ისე კოხ ტად 

გა და ნა წილ დე ბო და ხოლ მე ყვე ლა ზე, 

რომ ხე ლი სუფ ლე ბას, ოპო ზი ცი ა სა და 

„არავისტებს“ შო რის თა ნა ფარ დო ბა ოდ ნა-

ვა დაც არ იც ვ ლე ბო და. 

და ასე ხდე ბო და ყო ველ თ ვის. ერ თა-

დერ თი გა მო ნაკ ლი სი იყო 2012 წლის 1 

ოქ ტომ ბე რი. რა ტომ? იმი ტომ, რომ ნაც მოძ-

რა ო ბის შექ მ ნილ, იდე ა ლურ თან მი ახ ლო-

ე ბულ გა ყალ ბე ბის ამ სის ტე მას აქვს ერ თი 

არ სე ბი თი ნაკ ლი – ის მუ შა ობს მხო ლოდ იმ 

შემ თხ ვე ვა ში, რო დე საც სა ზო გა დო ე ბა დარ-

წ მუ ნე ბუ ლი ა, რომ არ ჩევ ნე ბით ხე ლი სუფ ლე-

ბის შეც ვ ლა შე უძ ლე ბე ლი ა. ამ შემ თხ ვე ვა ში 

ამომ რ ჩე ველ თა უმ რავ ლე სო ბა უბ რა ლოდ 

ვერ ხე დავს ხე ლი სუფ ლე ბის თ ვის წი ნა აღ-

მ დე გო ბის გა წე ვის აზრს, რო გო რა დაც არ 

უნ და სძულ დეს ის. მაგ რამ თუ კი ამომ რ ჩე-

ველ მა ირ წ მუ ნა, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის შეც ვ-

ლა არ ჩევ ნე ბის მეშ ვე ო ბით შე საძ ლე ბე ლი ა, 

მა შინ მოს ყიდ ვა- და ში ნე ბის მე ქა ნიზ მი არ 

იმუ შა ვებს. ხალხს ურ ჩევ ნია ერ თხელ გა-

რის კოს და მო ი შო როს სა ძულ ვე ლი რე ჟი მი, 

დღეს, როდესაც მიხეილ სააკაშვილის გუნდი 
აღარაა ხელისუფლებაში, ეროვნულ-დემოკრატიული 

ინსტიტუტის მიმართ ბრალდებები ნაცმოძრაობის 
მხარდაჭერის თაობაზე არასერიოზულად 

გამოიყურება და, გარდა ამისა, უკვე დაუფარავად 
ანტიამერიკულ შინაარსს იძენს.
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ვიდ რე კვლავ ოთხი წლით გა ი ხან გ რ ძ ლი-

ვოს და აიტა ნოს დამ ცი რე ბა. 

ქარ თ ველ ამომ რ ჩე ველს ხე ლი სუფ ლე-

ბის შეც ვ ლის რწმე ნა მის ცა ბი ძი ნა ივა ნიშ-

ვი ლის ჩარ თ ვამ პო ლი ტი კა ში. სწო რედ ეს 

რწმე ნა იყო „ქართული ოც ნე ბის“ ტრი უმ-

ფის მი ზე ზი და არა ფუ ლი ან რა ი მე კონ კ რე-

ტუ ლი და პი რე ბე ბი ივა ნიშ ვი ლის მხრი დან, 

რო გორც ეს დღემ დე ჰგო ნია ნაც მოძ რა ო-

ბა სა და მას თან და ახ ლო ე ბულ ექ ს პერ ტებს. 

თუმ ცა ეს სულ სხვა თე მაა და აქ მხო-

ლოდ გა ყალ ბე ბის ტექ ნო ლო გი ის ნაკ ლო ვა-

ნე ბის სა ი ლუს ტ რა ცი ოდ მო ვიხ მეთ. უფ რო 

ზუს ტად, იმის სა ი ლუს ტ რა ცი ოდ, თუ რა ტომ 

არ იმუ შა ვა ამ ტექ ნო ლო გი ამ. 

რა ვქნათ?

ერ თ გ ვა რად შე ვა ჯა მოთ ყო ვე ლი ვე 

ზე მოთ ქ მუ ლი: 

პი რა დად ჩემ თ ვის არა ნა ირ ეჭვს არ 

იწ ვევს, რომ ენ - დი -ა ის კვლე ვე ბი ნაც მოძ-

რა ო ბის „გამარჯვების ტექ ნო ლო გი ის“ 

გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი იყო. რამ დე ნად იყო 

საქ მის კურ ს ში აქ თა ვად ინ ს ტი ტუ ტის ხელ-

მ ძღ ვა ნე ლო ბა და ზო გა დად ამე რი კუ ლი 

მხა რე, ძნე ლი სათ ქ მე ლი ა. ვფიქ რობ, ამე-

რი კე ლე ბი უშუ ა ლოდ არ მო ნა წი ლე ობ დ ნენ 

ნაც მოძ რა ო ბის თ ვის სა სურ ვე ლი ციფ რე-

ბის შედ გე ნა ში, მაგ რამ დი დად არც იმას 

და გი დევ დ ნენ, თუ რამ დე ნად ობი ექ ტუ რად 

ასა ხავ და ეს ციფ რე ბი რე ა ლო ბას. 

აქ ვე გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ერ თი 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, პო ლი ტი კუ რი მო მენ ტი. 

ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი და სრუ-

ლი ად და სავ ლე თი კარ გა ხანს მი იჩ ნევ და 

ნა ცი ო ნა ლურ მოძ რა ო ბას ერ თა დერთ, 

უალ ტერ ნა ტი ვო პრო და სავ ლურ ძა ლად სა-

ქარ თ ვე ლო ში. ყვე ლა და ნარ ჩე ნი პო ლი ტი-

კუ რი პარ ტი ე ბი ან არ მი იჩ ნე ო და ასე თად, 

ან მი იჩ ნე ო და ძა ლი ან სუს ტად იმის თ ვის, 

რა თა პრე ტენ ზია ჰქო ნო და ხე ლი სუფ ლე-

ბა ზე. რამ დე ნად სწო რი იყო ეს მიდ გო მა, 

ცალ კე სა კითხი ა, მაგ რამ ფაქ ტი ა, რომ 

ამ გ ვა რი და მო კი დე ბუ ლე ბი დან გა მომ დი-

ნა რე, ნდო ბა ხე ლი სუფ ლე ბის მი მართ იყო 

საკ მა ოდ დი დი და ოპო ზი ცი ის პრე ტენ ზი-

ე ბი, მათ შო რის არ ჩევ ნე ბის გა ყალ ბე ბა ზე, 

მა ინ ცდამა ინც სე რი ო ზუ ლად არ გა ნი-

ხი ლე ბო და. მით უმე ტეს მი უ ღე ბე ლი იყო 

მათ თ ვის ამე რი კუ ლი ინ ს ტი ტუ ტის კრი ტი კა 

ამ კონ ტექ ს ტ ში. 

დღეს ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა აღა რაა 

ხე ლი სუფ ლე ბა ში, თუმ ცა მი სი მმარ თ ვე ლო-

ბის შე დე გე ბი მა ინც სე რი ო ზულ გავ ლე ნას 

ახ დენს მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ ზე. სწო რედ 

ზე მოთ ნახ სე ნე ბი „გამარჯვების ტექ ნო ლო-

გი ის“ ერ თ -ერ თი შე დე გია ის, რომ ქარ თულ 

სა ზო გა დო ე ბა ში დამ კ ვიდ რე ბუ ლია უნ დობ-

ლო ბა არა მხო ლოდ ეროვ ნულ - დე მოკ რა-

ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტის კვლე ვე ბის, არა მედ სა-

ერ თოდ სო ცი ო ლო გი უ რი გა მო კითხ ვე ბის 

მი მართ. სო ცი ო ლო გია ჩვენ თან უფ რო პო-

ლი ტი კუ რი ბრძო ლის იარა ღად აღიქ მე ბა, 

ვიდ რე მეც ნი ე რე ბად და სა ზო გა დო ებ რი ვი 

გან წყო ბე ბის გა მოვ ლე ნის მე თო დად. 

ასე ვე არაა უმ ნიშ ვ ნე ლო სა კითხი ისიც, 

რომ ენ - დი -ა ის კვლე ვე ბის მი მართ ასე თი 

და მო კი დე ბუ ლე ბა არ ც თუ პო ზი ტი უ რად 

აისა ხე ბა ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე-

ბის იმიჯ ზე სა ქარ თ ვე ლო ში. ბუ ნებ რი ვი ა, 

ამე რი კე ლე ბი არას დ როს აღი ა რე ბენ იმას, 

მა თი ერ თ -ერ თი წარ მო მად გენ ლო ბი თი 

სტრუქ ტუ რა, ფაქ ტობ რი ვად, ად გი ლობ რი ვი 

ხე ლი სუფ ლე ბის მა ნი პუ ლა ცი ე ბის იარა-

ღად რომ იყო ქცე უ ლი – ეს არა მხო ლოდ 

ეროვ ნულ - დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტის, 

არა მედ სა ერ თოდ ამე რი კის რე პუ ტა ცი ის 

შე ლახ ვა იქ ნე ბო და და არამარ ტო სა ქარ-

თ ვე ლოს მას შ ტა ბით. მე ო რე მხრივ, თა ვად 

ამე რი კე ლე ბიც და ინ ტე რე სე ბუ ლე ბი უნ და 

იყ ვ ნენ იმა ში, რომ ინ ს ტი ტუ ტის კვლე ვე ბის 

მი მართ სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბა მო ი პო ვონ. 

გარ კ ვე ულ წი ლად ალბათ ამი თაა გან პი-

რო ბე ბუ ლი ის ფაქ ტი, რომ ლუ ის ნა ვა რო 

გაწ ვე ულ იქ ნა ინ ს ტი ტუ ტის ხელ მ ძღ ვა ნე-

ლის პოს ტი დან. 

ასე ვე ცალ კე სა კითხია სა ქარ თ ვე ლოს 

ხე ლი სუფ ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა. სად 

და ხე ლი სუფ ლე ბა ში ნამ დ ვი ლად უნ და 

აც ნო ბი ე რებ დ ნენ იმ ფაქტს, რომ დღეს, რო-

დე საც მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლის გუნ დი აღა რაა 

ხე ლი სუფ ლე ბა ში, ეროვ ნულ - დე მოკ რა ტი-

უ ლი ინ ს ტი ტუ ტის მი მართ ბრალ დე ბე ბი 

ნაც მოძ რა ო ბის მხარ და ჭე რის თა ო ბა ზე 

არა სე რი ო ზუ ლად გა მო ი ყუ რე ბა და, გარ და 

ამი სა, უკ ვე და უ ფა რა ვად ან ტი ა მე რი კულ 

ში ნა არსს იძენს, რაც ნამ დ ვი ლად არ 

შე დის ქარ თუ ლი სა ხელ მ წი ფოს ინ ტე რე-

სებ ში. 

პი რი ქით, სწო რედ სა ქარ თ ვე ლოს 

ხე ლი სუფ ლე ბა უნ და იყოს სა სი ცოცხ ლოდ 

და ინ ტე რე სე ბუ ლი იმა ში, რომ ამე რი კუ ლი 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პრეს ტი ჟი, რო მე ლიც, 

უნ და ვა ღი ა როთ და, ქარ თუ ლი სა ზო გა დო-

ებ რი ვი აზ რის დო ნე ზე საკ მა ოდ შე ლა ხუ-

ლი ა, კვლავ აღ დ გეს. არა იმი ტომ, რომ ჩვენ 

რა ღაც გან სა კუთ რე ბუ ლი სიყ ვა რუ ლი უნ და 

გვქონ დეს ყო ვე ლი ვე ამე რი კუ ლის მი მართ, 

არა მედ იმი ტომ, რომ ამას ქარ თუ ლი სა-

ხელ მ წი ფოს სტრა ტე გი უ ლი ინ ტე რე სე ბი 

მო ითხოვს.

სა ქარ თ ვე ლოს სტრა ტე გი უ ლი ორი ენ ტა-

ცი ა, ჩვე ნი სწო რე ბა ევ რო კავ შირ სა და ნა-

ტო ზე, გა ცი ლე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ვიდ რე 

ჩვე ნი და მო კი დე ბუ ლე ბა ნაც მოძ რა ო ბი სა 

თუ „ქართული ოც ნე ბის“ მი მართ. აქე დან 

გა მომ დი ნა რე, ისიც უნ და გვეს მო დეს, რომ 

ყვე ლა ფე რი, რაც აზა რა ლებს და სავ ლე თის 

პრეს ტიჟს სა ქარ თ ვე ლო ში, ასე ვე აზა რა-

ლებს ქარ თუ ლი სა ხელ მ წი ფოს ინ ტე რე სებ-

საც და რა ო დენ სა ფუძ ვ ლი ა ნიც არ უნ და 

იყოს უნ დობ ლო ბა ამე რი კუ ლი ინ ს ტი ტუ ტის 

მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბის მი მართ, 

ჩვენ არ უნ და შე ვუწყოთ ხე ლი ამ უნ დობ-

ლო ბის გამ ყა რე ბა სა და გაღ ვი ვე ბას. 

დღეს, ფაქ ტობ რი ვად, არა ნა ი რი მე ქა-

ნიზ მი არ არ სე ბობს იმი სა, რომ რო მე ლი მე 

პო ლი ტი კურ პარ ტი ას შე ეძ ლოს ამე რი-

კუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი 

კვლე ვის შე დე გე ბით მა ნი პუ ლი რე ბა. თუ კი 

მა ინც და ვუშ ვებთ ასეთ შე საძ ლებ ლო ბას, 

ამის თ ვის პირ ველ რიგ ში ხე ლი სუფ ლე ბა ში 

ყოფ ნაა სა ჭი რო. ამი ტო მა ცაა არა სე რი ო-

ზუ ლი ნაც მოძ რა ო ბის წარ მო სახ ვა რა ღაც 

ყოვ ლის შემ ძ ლე მონ ს ტ რად, რო მე ლიც 

ხე ლი სუფ ლე ბი დან წას ვ ლის შემ დე გაც 

ახერ ხებს თა ვის ჭკუ ა ზე ატ რი ა ლოს ამე რი-

კის ხე ლი სუფ ლე ბა და მი სი ინ ს ტი ტუ ტე ბი. 

ამ გ ვა რი ლო გი კით თა ვი სუფ ლად შეგ-

ვიძ ლია გა ვი ზი ა როთ, ვთქვათ „ასავალ-

დასავლის“ ტი პის გა მო ცე მე ბის მყა რი 

რწმე ნა იმის შე სა ხებ, რომ ამე რი კე ლებს 

მხო ლოდ მი შა მოს წონთ და სა ქარ თ ვე-

ლოს დაქ ცე ვა- გა ნად გუ რე ბა სურთ. ასე 

რომ დრო ა დამ თავ რ დეს ეს პერ მა ნენ ტუ-

ლი აჟი ო ტა ჟი კვლე ვე ბის გა მო, რო მე ლიც 

მხო ლოდ აზა რა ლებს ქარ თუ ლი სა ხელ მ-

წი ფოს ინ ტე რე სებს. 

წარ სუ ლის კვლე ვა კი და ვუ ტო ვოთ ანა-

ლი ტი კო სებ სა და მი მომ ხილ ვე ლებს. თუნ-

დაც სა მო მავ ლო გაკ ვე თი ლე ბის თ ვის.  
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მოსაზრება
სანდრო ურუშაძე – ფარმაცევტიკა

რეცეპტი: სურვილები და 
შესაძლებლობები

1 სექ ტემ ბ რი დან სა ქარ თ ვე
ლო ში აიკ რ ძა ლა რე ცეპ ტის გა რე შე 

მე ო რე ჯგუ ფის მე დი კა მენ ტე ბის გა ყიდ ვა. 

აკ რ ძალ ვა 1 იან ვ რი დან უნ და შე სუ ლი-

ყო ძა ლა ში. გა და ვა დე ბის ერ თ -ერთ ოფი-

ცი ა ლურ მი ზე ზად და სა ხელ და ის ფაქ ტი, 

რომ 1 სექ ტემ ბ რამ დე 6 წლამ დე ბავ შ ვე ბი-

სა და ასა კით პენ სი ო ნერ თა სა დაზღ ვე ვო 

მომ სა ხუ რე ბას ჯერ ისევ კერ ძო სა დაზღ-

ვე ვო კომ პა ნი ე ბი ახორ ცი ე ლებ დ ნენ; 

თუმ ცა ისიც სა ვა რა უ დო ა, რომ მთავ რო-

ბამ პო ლი ტი კუ რი მი ზან შე წო ნი ლო ბის 

გა მო სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის 

ამოქ მე დე ბა ად გი ლობ რი ვი არ ჩევ ნე ბის 

შემ დეგ გა დაწყ ვი ტა. 

ფარ მა ცევ ტულ ბა ზარ ზე და წე სე ბულ მა 

ახალ მა აკ რ ძალ ვებ მა ჩვე ნი სა ზო გა-

დო ე ბა ორ ნა წი ლად გა ყო. სა ზო გა დო-

ე ბის ერ თი ნა წი ლი „გაგებით მო ე კი და“ 

შე მო თა ვა ზე ბულ ცვლი ლე ბას. ისი ნი 

იმე დოვ ნე ბენ, რომ ახა ლი აკ რ ძალ ვე ბი 

შე ამ ცი რებს „სააფთიაქო ნარ კო მა ნი-

ის“ საფ რ თხეს და თვით მ კურ ნა ლო ბის 

შემ თხ ვე ვებს, ხელს შე უწყობს წამ ლე ბის 

რა ცი ო ნა ლურ მოხ მა რე ბას. ახა ლი აკ რ-

ძალ ვე ბის მო წი ნა აღ მ დე გე ე ბი კი ფიქ რო-

ბენ, რომ ახა ლი რე გუ ლა ცი ე ბი მხო ლოდ 

კე თილ სინ დი სი ერ მყიდ ველს შე უქ მ ნის 

პრობ ლე მას, გაზ რ დის მე დი კა მენ ტე ბის 

შე სა ძე ნად სა ჭი რო ხარ ჯებს (პირდაპირს 

და არა პირ და პირს) და ერ თა დერ თი შე-

დე გი, რა საც მი ვი ღებთ – მე დი კა მენ ტებ ზე 

კი დევ უფ რო შემ ცი რე ბუ ლი ხელ მი საწ ვ-

დო მო ბა იქ ნე ბა.

ამ სტა ტი ის მი ზა ნი არ არის ზო გა დად 

რე ცეპ ტის ინ ს ტი ტუ ტის მნიშ ვ ნე ლო ბა-

ზე სა უ ბა რი. რე ცეპ ტის სა ჭი რო ე ბა არც 

არა ვის და უ ყე ნე ბია კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა ვა ა ნა ლი ზოთ, რა 

სა ფუძ ვე ლი აქვს სა ზო გა დო ე ბის აშ კა რა 

უკ მა ყო ფი ლე ბას ახალ რე გუ ლა ცი ებ თან 

და კავ ში რე ბით და წი ნას წარ გან ვ საზღ ვ-

როთ ის საფ რ თხე ე ბი, რომ ლე ბიც ახა ლი 

აკ რ ძალ ვე ბის ამოქ მე დე ბას თან არის 

და კავ ში რე ბუ ლი. 

რას ნიშ ნავს მე ო რე ჯგუ ფის მე დი კა-

მენ ტე ბი?

სა ნამ უშუ ა ლოდ ჯან დაც ვის სა მი ნის ტ-

როს მი ერ შე მო ღე ბულ აკ რ ძალ ვებს შე ვე-

ხე ბით, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ვი ცო დეთ, რომ 

მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბის შე სა ბა მი სად 

(საქართველოს კა ნო ნი „წამლისა და 

ფარ მა ცევ ტუ ლი საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ“), 

ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო დუქ ტი რეკ ლა მი სა 

და სა ცა ლო რე ა ლი ზა ცი ის მიზ ნით სამ 

ჯგუ ფად იყო ფა: პირ ველ ჯგუფს გა ნე კუთ-

ვ ნე ბა სპე ცი ა ლურ კონ ტ როლს დაქ ვემ-

დე ბა რე ბუ ლი ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო დუქ-

ტი; მე ო რე ჯგუფს გა ნე კუთ ვ ნე ბა ისე თი 

ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო დუქ ტი, რომ ლის 

არა სა თა ნა დო გა მო ყე ნე ბამ შე იძ ლე ბა 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზი ა ნი მი ა ყე ნოს ადა მი ა-

ნის ჯან მ რ თე ლო ბა სა და სი ცოცხ ლეს ან / 

და რომ ლის მი ღე ბაც არ არის შე საძ ლე ბე-

ლი მხო ლოდ ინ ს ტ რუქ ცი ის შე სა ბა მი სად, 

ექი მის და ნიშ ნუ ლე ბის გა რე შე; ხო ლო 

მე სა მე ჯგუფს გა ნე კუთ ვ ნე ბა ფარ მა ცევ-

ტუ ლი პრო დუქ ტი, რომ ლის მი ღე ბაც ინ ს-

ტ რუქ ცი ის შე სა ბა მი სად შე საძ ლე ბე ლია 

ექი მის და ნიშ ნუ ლე ბის გა რე შეც. 

ახა ლი რე გუ ლა ცი ის ამოქ მე დე ბამ დე 

სა მი ნის ტ რომ მო ახ დი ნა მე ო რე და მე-

სა მე ჯგუფ ში შე მა ვა ლი მე დი კა მენ ტე ბის 

რეკ ლა სი ფი კა ცი ა, რომ ლის შე დე გა დაც 

რე ცეპ ტის გა რე შე გა ყიდ ვის აკ რ ძალ ვა ფ
ო
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შე ე ხო ერ თ დ რო უ ლად 1121 და სა ხე ლე ბის 

გე ნე რი ულ სამ კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბას, ან 

მათ კომ ბი ნა ცი ას, რაც ჯამ ში 5689 სხვა-

დას ხ ვა სა ვაჭ რო და სა ხე ლე ბას აერ თი-

ა ნებს. 

მე დი კა მენ ტე ბის რე ცეპ ტით გა სა-

ცემ (Rx – prescription) და თა ვი სუ ფალ 

გა ყიდ ვა ში (OTC – over-the-counter ) 

არ სე ბულ ჯგუ ფე ბად და ყო ფა მი ღე ბუ ლი 

სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა ა. ზო გი ერთ 

შემ თხ ვე ვა ში შე საძ ლე ბე ლია გა მოვ ყოთ 

მე დი კა მენ ტე ბის კი დევ ერ თი ჯგუ ფი: 

რო ცა წამ ლის რე ა ლი ზა ცია რე ცეპ ტის 

გა რე შე, მაგ რამ მხო ლოდ ფარ მა ცევ ტის 

მეთ ვალ ყუ რე ო ბი თაა დაშ ვე ბუ ლი (P). 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია აღი ნიშ ნოს, რომ გან ვი-

თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში მე დი კა მენ ტის ერ თი 

ჯგუ ფი დან მე ო რე ში გა დას ვ ლას სპე ცი-

ა ლუ რი წე სე ბი არე გუ ლი რებს. რე ცეპ-

ტით გა სა ცე მი პრე პა რა ტის თა ვი სუ ფალ 

გა ყიდ ვა ში გა დას ვ ლას კი გა ნა პი რო ბებს 

პრე პა რა ტის რო გორც ფარ მა კო ლო გი უ-

რი, ასე ვე ფი ნან სუ რი (ბიუჯეტის შე საძ ლო 

და ნა ზო გე ბი) და სო ცი ა ლუ რი ას პექ ტე ბი. 

ისიც აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ერ თი და იგი ვე 

პრე პა რა ტი შე საძ ლოა ევ რო პის ერთ 

ქვე ყა ნა ში რე ცეპ ტით გა ი ცე მო დეს და 

მე ო რე ში თა ვი სუ ფალ გა ყიდ ვა ში იყოს. 

რო გორც წე სი, რე ცეპ ტით გა სა ცე მი მე-

დი კა მენ ტის ღი რე ბუ ლე ბას მთლი ა ნად, 

ან ნა წი ლობ რივ სა დაზღ ვე ვო ფონ დე ბი 

ანაზღა უ რე ბენ, მა შინ რო ცა თა ვი სუ ფალ 

გა ყიდ ვა ში არ სე ბუ ლი მე დი კა მენ ტის სა-

ფა სუ რის გა დახ და უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში 

თა ვად მყიდ ველს უწევს.

რე ცეპ ტი და მას თან  
და კავ ში რე ბუ ლი  
სურ ვი ლე ბი 
სა ქარ თ ვე ლო ში მცი რე გა მო ნაკ ლი სე ბის 

გარ და (სპეციალიზებული მე დი კა მენ-

ტე ბით მო სახ ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის 

სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მა და სა დაზღ ვე ვო 

პა კეტ ში შე სუ ლი ანაზღა უ რე ბა დი ესენ-

ცი უ რი მე დი კა მენ ტე ბი) მე დი კა მენ ტე ბის 

ხარ ჯებს მთლი ა ნად მო სახ ლე ო ბა იხ დის. 

ფარ მა ცევ ტულ პრო დუქ ცი ა ზე ჩვე ნი 

სა ერ თო ყო ველ წ ლი უ რი და ნა ხარ ჯი 1 მი-

ლი არდ ლარს აღ წევს, რაც ქვეყ ნის მშპ-ის 

4%-ზე მე ტი ა. შე და რე ბის თ ვის: სა ხელ მ წი-

ფო ბი უ ჯეტ მა 2013 წელს ჯან დაც ვის ყვე-

ლა პროგ რა მა ზე ერ თად 480 მლნ ლა რი 

და ხარ ჯა. დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ობით, 

„საყოველთაო ჯან დაც ვის“ პროგ რა მის 

ამოქ მე დე ბის მი უ ხე და ვად, ჯან დაც ვის 

მთლი ა ნი ხარ ჯე ბის 70%-ზე მეტს ოჯა ხე-

ბი ისევ სა კუ თა რი ჯი ბი დან იხ დი ან და ამ 

ხარ ჯებ ში ლო მის წი ლი მე დი კა მენ ტე ბის 

შე ძე ნა ზე მო დის. 2010 წელს სა მე დი ცი ნო 

მომ სა ხუ რე ბის თ ვის გა დახ დი ლი ყო ვე ლი 

100 ლა რი დან 40 ლა რი მე დი კა მენ ტე ბის 

შე სა ძე ნად იყო გა დახ დი ლი. ეს ციფ რი 

თით ქ მის ორ ჯერ აღე მა ტე ბა სა შუ ა ლო 

ევ რო პულ მაჩ ვე ნებ ლებს და შე დე გია რო-

გორც მე დი კა მენ ტებ ზე არაპ რო პორ ცი უ-

ლად მა ღა ლი ფა სის, ასე ვე მე დი კა მენ ტე-

ბის არა რა ცი ო ნა ლუ რი მოხ მა რე ბის. 2010 

წელს ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ 

მთა ვა რი ფი ნან სუ რი ტვირ თი ჩვე ნი ოჯა-

ხე ბის ბი უ ჯე ტის თ ვის სწო რედ წამ ლებ-

თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბია (HUES. 

2010). ეს ტვირ თი კი დევ უფ რო აუტა ნე-

ლია ღა რი ბი ოჯა ხე ბის ა და ქრო ნი კუ ლი 

პა ცი ენ ტე ბის თ ვის, ვი საც წამ ლის მი ღე ბა 

ყო ველ დღი უ რად უწევს.

უნ და ვი ვა რა უ დოთ, რომ ახა ლი 

აკ რ ძალ ვე ბის ინი ცი ა ტორ თა სურ ვი ლი  

თვით მ კურ ნა ლო ბის შემ თხ ვე ვე ბის შემ-

ცი რე ბა და ფარ მა ცევ ტულ პრო დუქ ცი ა ზე 

მუდ მი ვად მზარ დი ხარ ჯე ბი სა გა კონ ტ-

რო ლე ბა ა. 

ჯან დაც ვის სა მი ნის ტ როს მი ერ შე მო-

ღე ბუ ლი ახა ლი აკ რ ძალ ვე ბის შე ფა სე-

ბი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ვი ცო დეთ, 

შე უწყობს თუ არა ხელს ახა ლი აკ რ ძალ ვე-

ბი ამ პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბას. 

„სააფთიაქო ნარ კო მა-
ნი ა“ და თვით მ კურ ნა ლო-
ბის შემ თხ ვე ვე ბი
ახა ლი აკ რ ძალ ვე ბის სა ჭი რო ე ბას თან 

და კავ ში რე ბით ჯან დაც ვის სა მი ნის ტ-

როს ორი მთა ვა რი არ გუ მენ ტი აქვს: ე.წ. 

„სააფთიაქო ნარ კო მა ნი ას თან ბრძო ლა“ 

და თვით მ კურ ნა ლო ბის შემ თხ ვე ვე ბის 

შემ ცი რე ბა. 

„სააფთიაქო ნარ კო მა ნი ის“ პრობ-

ლე მა ნამ დ ვი ლად არ სე ბობს და მას-

თან ბრძო ლის სა ჭი რო ე ბას არც არა ვინ 

უარ ყოფს. 1 სექ ტემ ბ რამ დე არ სე ბუ ლი 

მდგო მა რე ო ბით ნარ კო ტი კუ ლი და მა თი 

შემ ც ვე ლი სა შუ ა ლე ბე ბი, ცალ კე უ ლი ფსი-

ქოტ რო პუ ლი და ძლი ერ მოქ მე დი ნივ თი-

ე რე ბე ბი მი ე კუთ ვ ნე ბოდ ნენ (და დღე საც 

მი ე კუთ ვ ნე ბი ან) პირ ვე ლი ჯგუ ფის მე-

დი კა მენ ტებს და ექ ვემ დე ბა რე ბი ან სპე-

ცი ა ლურ კონ ტ როლს. მა თი გა მო წე რა და 

გა ცე მა რე ცეპ ტის სპე ცი ა ლუ რი ფორ მით 

ხორ ცი ელ დე ბო და (და ხორ ცი ელ დე ბა). 

ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სა მი ნის ტ რო სა-

ჭი რო ე ბი სა მებრ ავ სებს არ სე ბულ ნუს ხებს 

ად გი ლობ რი ვი ნარ კო ლო გი უ რი სი ტუ ა-

ცი ი სა და სა სა მარ თ ლო- სა გა მო ძი ე ბო 

ორ გა ნო ე ბის პრაქ ტი კის გათ ვა ლის წი ნე-

ბით (საქართველოს კა ნო ნი „წამლისა და 

ფარ მა ცევ ტუ ლი საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ“). 

ძნე ლი სათ ქ მე ლი ა, რას შეც ვ ლის ამ 

მი მარ თუ ლე ბით მე ო რე ჯგუ ფის მე დი კა-

მენ ტე ბის მხო ლოდ რე ცეპ ტით გა სა ცემ 

კა ტე გო რი ა ში გა დაყ ვა ნა. ამ მხრივ უფ რო 

მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მეჩ ვე ნე ბა უკ ვე არ სე ბუ-

ლი წე სე ბის მკაც რი დაც ვა, მო სახ ლე ო ბის 

სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბა და მომ ხ მა რე-

ბელ თა ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა-

ცია (სამწუხაროა, რომ ბევრ სხვა სა ჭი რო 

პრო ექ ტ თან ერ თად გა ჩერ და ბა ზა ლე თის 

ტბა ზე ნარ კო და მო კი დე ბუ ლი პი რე ბის-

თ ვის რე ა ბი ლი ტა ცი ის ცენ ტ რის მშე ნებ-

ლო ბაც). 

თვით მ კურ ნა ლო ბის შემ თხ ვე ვებ თან 

და კავ ში რე ბით სა ინ ტე რე სო შე დე გი 

აჩ ვე ნა 2010 წელს სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა ტა-

რე ბულ მა ჯან დაც ვის მოხ მა რე ბი სა და 

და ნა ხარ ჯე ბის კვლე ვამ (HUES. 2010). ამ 

კვლე ვის მი ხედ ვით, თვით მ კურ ნა ლო ბის 

შემ თხ ვე ვე ბის რიცხ ვი 2010 წელს მნიშ-

ვ ნე ლოვ ნად იყო შემ ცი რე ბუ ლი (59.3% 

1000 მო სახ ლე ზე) 2007 წელ თან შე და-

რე ბით (80.3% 1000 მო სახ ლე ზე), რაც 

მო სახ ლე ო ბის მხო ლოდ 6%-ს შე ად გენს. 

ეს მო ნა ცე მე ბიც ადას ტუ რებს, რომ თვით- 

 მ კურ ნა ლო ბის შემ თხ ვე ვე ბის შემ ცი რე-

ბა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს 

ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი 

მდგო მა რე ო ბა და სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ-

რე ბა ზე ფი ნან სუ რი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა; 

წამ ლე ბის ურე ცეპ ტოდ გა ცე მა კი არ არის 
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მთა ვა რი ფაქ ტო რი მი სი შემ ცი რე ბის თ-

ვის. 

რე ცეპ ტი და ჩვე ნი შე საძ-
ლებ ლო ბე ბი
არა ვის თ ვის სა ი დუმ ლო არ არის (და ეს 

ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი კვლე ვის შე დე გი თაც 

დას ტურ დე ბა), რომ არა რა ცი ო ნა ლუ რი 

მოხ მა რე ბი სა და ფარ მა ცევ ტულ პრო-

დუქ ცი ა ზე მუდ მი ვად მზარ დი ხარ ჯე ბის 

მთა ვა რი მა მოძ რა ვე ბე ლი არა თვით მ-

კურ ნა ლო ბა, არა მედ მე დი კა მენ ტე ბის 

ფა სებ ზე კარ ტე ლუ რი გა რი გე ბე ბი და 

ფარ მა ცევ ტუ ლი კომ პა ნი ე ბის გავ ლე ნაა 

სა მე დი ცი ნო პერ სო ნალ ზე. ახა ლი რე-

გუ ლა ცი ე ბის შე დე გად მო სა ლოდ ნე ლია 

ფარ მა ცევ ტუ ლი სექ ტო რის კი დევ უფ რო 

გა აქ ტი უ რე ბა ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი სერ ვი სე-

ბის მი წო დე ბის მი მარ თუ ლე ბით. 

ფარ მა ცევ ტუ ლი ბაზ რის წამ ყ ვა ნი 

მო თა მა შე ე ბი შე ეც დე ბი ან გა ა ფარ თო ონ 

სა კუ თა რი ამ ბუ ლა ტო რი ე ბის ქსე ლი და /

ან მე ტი გავ ლე ნა მო ი პო ვონ პჯდ და ჰოს-

პი ტა ლურ ქსელ ში და საქ მე ბულ სა მე დი ცი-

ნო პერ სო ნალ ზე. ამის პირ ვე ლი ნიშ ნე ბი 

უკ ვე გაჩ ნ და ე.წ. „სააფთიაქო ექი მე ბის“ 

სა ხით, რო მელ თა მთა ვა რი ფუნ ქ ცია 

არა დი აგ ნოს ტი რე ბა და და ნიშ ნუ ლე ბის 

მი ცე მა, არა მედ კონ კ რე ტუ ლი აფ თი ა ქის 

მი ერ რე ა ლი ზე ბულ წამ ლებ ზე რე ცეპ ტის 

გა მო წე რა ა.

„ფარულ ჩა ნა წერ ში ჟურ ნა ლის ტი ექი-

მის კა ბი ნეტს ეწ ვი ა. კითხ ვა ზე, შე უძ ლია 

თუ არა ექიმს მის თ ვის რე ცეპ ტის გა მო-

წე რა, ექი მი პა სუ ხობს, რომ შე უძ ლი ა, 

მაგ რამ მხო ლოდ „ავერსის“ მომ ხ მა-

რებ ლის თ ვის. ჟურ ნა ლის ტის რეპ ლი კა-

ზე, თუ რა მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს მის თ ვის 

(ექიმისთვის), თუ რო მელ აფ თი აქ ში იყი-

დის გა ცე მულ რე ცეპ ტ ზე მი თი თე ბულ წამ-

ლებს, ექი მი პა სუ ხობს – „თქვენთვის არა, 

მაგ რამ სა მა გი ე როდ ამას ჩემ თ ვის აქვს 

მნიშ ვ ნე ლო ბა“ – ეს დი ა ლო გი „ბიზნეს 

კუ რი ე რის“ ერ თ -ერ თი სი უ ჟე ტი და ნა ა, 

რო მე ლიც ახა ლი აკ რ ძალ ვე ბის შე მო ღე-

ბის შემ დეგ მომ ზად და და ადას ტუ რებს 

ჩვენს მო საზ რე ბებს, რომ „სააფთიაქო 

ექი მე ბის“ პრობ ლე მა უკ ვე რე ა ლურ საფ-

რ თხედ იქ ცა.

ახა ლი რე გუ ლა ცი ე ბი „აიძულებს“ მო-

ქა ლა ქეს, იმ წამ ლე ბის უმ რავ ლე სო ბის 

სა ყიდ ლად, რომ ლე ბიც სულ რამ დე ნი მე 

კვი რის წინ თა ვი სუ ფალ გა ყიდ ვა ში იყო, 

რე ცეპ ტის ასა ღე ბად მი მარ თოს ექიმს 

და ამ იძუ ლე ბას სა მი ნის ტ რო ამა ვე მო-

ქა ლა ქის ჯან მ რ თე ლო ბა სა და კე თილ-

დღე ო ბა ზე ზრუნ ვით ხსნის. სა მი ნის ტ როს 

გეგ მით, რე ცეპ ტის აღე ბა და მა ტე ბით 

ხარ ჯებ თან არ იქ ნე ბა და კავ ში რე ბუ ლი, 

რად გან მო ქა ლა ქე ებ მა სწო რედ იმ ექიმს 

და იმ სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბას უნ და 

მი მარ თონ, სა დაც მათ „საყოველთაო 

ჯან დაც ვის“ პროგ რა მა უფა სო მომ სა ხუ-

რე ბას ჰპირ დე ბა. 

ეს მო დე ლი კა ბი ნეტ ში გა მო კე ტი ლი 

ჩი ნოვ ნი კის, ან სა ქარ თ ვე ლო ში ორი 

დღით ჩა მო სუ ლი უცხო ე ლი ექ ს პერ ტის ნა-

აზ რევს ჰგავს, რო მე ლიც ნაკ ლე ბად უწევს 

ან გა რიშს ქვე ყა ნა ში შექ მ ნილ რე ა ლო ბას. 

რე ცეპ ტ თან და კავ ში რე ბუ ლი მო ლო-

დი ნე ბის გა მარ თ ლე ბა ში მთა ვა რი რო ლი 

პირ ვე ლად ჯან დაც ვა ში (პჯდ) და საქ მე-

ბულ მა ექი მებ მა უნ და შე ას რუ ლონ (და 

არა სა ხელ მ წი ფო ჩი ნოვ ნი კებ მა). დღეს 

მო მუ შა ვე ოჯა ხის ექი მე ბის, სოფ ლის 

ექი მე ბის, პე დი ატ რე ბი სა და ექიმ - ს პე ცი-

ა ლის ტე ბის პრო ფე სი ო ნა ლიზ მ სა და მო-

უს ყიდ ვე ლო ბა ზე იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი, 

რამ დე ნად შე ამ ცი რებს მე დი კა მენ ტე ბის 

არა რა ცი ო ნა ლურ მოხ მა რე ბას 1 სექ ტემ ბ-

რი დან ამოქ მე დე ბუ ლი აკ რ ძალ ვე ბი. 

დღეს არ სე ბუ ლი სტა ტის ტი კით, ყო ვე-

ლი მე ო რე პა ცი ენ ტი ექი მის კონ სულ ტა-

ცი ას პჯდ-ის გვერ დის ავ ლით იღებს. პჯდ 

სექ ტორ ში მი მარ თ ვი ა ნო ბის მაჩ ვე ნებ-

ლის მი ხედ ვით სა ქარ თ ვე ლოს ბო ლო დან 

პირ ვე ლი ად გი ლი მყა რად უჭი რავს ევ რო-

პის რე გი ონ ში (HSPA. 2011). პა ცი ენ ტი არ 

ენ დო ბა სოფ ლის ექი მი სა თუ პო ლიკ ლი-

ნი კის პერ სო ნა ლის კვა ლი ფი კა ცი ას და 

ცდი ლობს სა კუ თა რი ჯან მ რ თე ლო ბის 

პრობ ლე მებ თან და კავ ში რე ბით ჰოს პი-

ტა ლურ სექ ტორ ში მო მუ შა ვე, ან კერ ძო 

პრაქ ტი კის მქო ნე უფ რო მა ღა ლი კვა ლი-

ფი კა ცი ის სპე ცი ა ლისტს მი მარ თოს. 

ახა ლი აკ რ ძალ ვე ბის შე მო ღე ბის შემ-

დეგ ბევ რი პა ცი ენ ტი არ ჩე ვა ნის წი ნა შე 

დად გე ბა: ჩად გეს რიგ ში სა ყო ველ თაო 

ჯან დაც ვის მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი უფა სო 

მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად, თუ სა კუ თა რი 

ჯი ბი დან გა და ი ხა დოს კონ სულ ტა ცი ის სა-

ფა სუ რი. ამ არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა მო უ წევს 

რო გორც ქა ლა ქის, ისე სოფ ლის მო სახ-

ლე ო ბას. ახა ლი აკ რ ძალ ვე ბი გან სა კუთ-

რე ბით იმ ქრო ნი კუ ლი პა ცი ენ ტე ბის თ ვის 

იქ ნე ბა მი უ ღე ბე ლი, ვინც ბევრ ექიმ ზე 

უკე თე სად იც ნობს სა კუ თარ და ა ვა დე ბას 

და წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ერ თი და იმა-

თვითმკურნალობის შემთხვევების შემცირებაზე 
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქვეყანაში 
არსებული ეკონომიკური მდგომარეობა და 

სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური 
ხელმისაწვდომობა; წამლების ურეცეპტოდ გაცემა კი 

არ არის მთავარი ფაქტორი მისი შემცირებისთვის.
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ვე მე დი კა მენ ტის მოხ მა რე ბა უწევს. ასეთ 

პა ცი ენ ტებს ექ ს პერ ტ - პა ცი ენ ტებ საც უწო-

დე ბენ და ბევრ ევ რო პულ ქვე ყა ნა ში მათ 

მო ნა წი ლე ო ბას თვით მ კურ ნა ლო ბის პრო-

ცეს ში მხო ლოდ მი ე სალ მე ბი ან. დე რე გუ-

ლა ცი ე ბი ფარ მა ცევ ტულ სექ ტორ ში ბევრ 

ევ რო პულ ქვე ყა ნა შიც დი დი პო პუ ლა რო-

ბით სარ გებ ლობს. ამ მიდ გო მის მი ზა ნია 

მე დი კა მენ ტებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის 

გაზ რ დის უსაფ რ თხო და მოქ ნი ლი მე ქა-

ნიზ მე ბის მო ძებ ნა, რო ცა სა ზო გა დო ე ბა 

მე ტი უფ ლე ბე ბი თა და, შე სა ბა მი სად, მე ტი 

პა სუ ხის მ გებ ლო ბით არის აღ ჭურ ვი ლი 

სა კუ თა რი ჯან მ რ თე ლო ბის მი მართ (იხ. 

http://www.npc.nhs.uk/patients_medicines/

self_admin).

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის გა რე-

მო ე ბაც, რომ სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის 

და ფი ნან სე ბის პი რო ბებ ში სა მე დი ცი ნო 

პერ სო ნა ლის მხო ლოდ დატ ვირ თ ვა გა იზ-

რ დე ბა და არა ხელ ფა სი. ასეთ ვი თა რე-

ბა ში ფარ მა ცევ ტუ ლი კომ პა ნი ე ბის შან სი, 

სა კო მი სი ო ან სხვა რა ი მე სარ გებ ლის 

დახ მა რე ბით მო ი პო ვონ გავ ლე ნა და-

ბალ ხელ ფა სი ან პერ სო ნალ ზე, მნიშ ვ ნე-

ლოვ ნად იზ რ დე ბა. არ სე ბობს საფ რ თხე, 

რომ რე ცეპ ტის გა მო სა წე რად მი სუ ლი 

პა ცი ენ ტი დარ ჩე ბა პი რის პირ ექიმ თან, 

რო მე ლიც კონ კ რე ტუ ლი ფარ მა ცევ ტუ ლი 

კომ პა ნი ის წამ ლე ბის რე ა ლი ზა ცი ით უფ-

რო არის და ინ ტე რე სე ბუ ლი, ვიდ რე მი სი 

ჯან მ რ თე ლო ბით. 

ჯან დაც ვის სა მი ნის ტ-
როს სურ ვი ლე ბი და 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი
ნე ბის მი ე რი ცვლი ლე ბა და რე გუ ლა ცია 

ჯან დაც ვის სფე რო ში, რო გო რი კარ გი 

და კე თი ლი სურ ვი ლე ბიც უნ და იდ გეს ამ 

ინი ცი ა ტი ვე ბის უკან, მხო ლოდ იმ შემ თხ-

ვე ვა ში ჩა ით ვ ლე ბა წარ მა ტე ბუ ლად, თუ 

ის გა ა უმ ჯო ბე სებს და არ გა ა უ ა რე სებს 

არ სე ბულ მდგო მა რე ო ბას. გა სათ ვა ლის-

წი ნე ბე ლია ის გა რე მო ე ბაც, რომ და ბა ლი 

და სა შუ ა ლო და ბა ლი შე მო სავ ლე ბის 

ქვეყ ნებ ში (საქართველოც ამ ქვეყ ნე ბის 

ჯგუფს მი ე კუთ ვ ნე ბა) არ სე ბობს და მა-

ტე ბი თი წი ნა აღ მ დე გო ბე ბი, რაც მნიშ ვ-

ნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს რე ფორ მის 

სა ბო ლოო შე დე გებ ზე. ამ წი ნა აღ მ დე-

გო ბებ ში ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

ფაქ ტო რი სა ჯა რო სამ სა ხუ რე ბის ად მი-

ნის ტ რა ცი უ ლი და პრო ფე სი უ ლი შე საძ-

ლებ ლო ბე ბი ა.

ზო გა დად, რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი ე-

ლე ბა ორი გზით არის შე საძ ლე ბე ლი: აკ რ-

ძალ ვე ბის და წე სე ბით (ე.წ. წი თე ლი ხა ზის 

კონ ცეფ ცი ა) და ახა ლი შე საძ ლებ ლო ბე-

ბის შექ მ ნით, ანუ წა ხა ლი სე ბით (მწვანე 

შუ ქის კონ ცეფ ცი ა). 

„მწვანე შუ ქის“ იდე ით ჩა ტა რე ბუ ლი 

ფარ მა ცევ ტუ ლი რე ფორ მის მა გა ლი-

თი იყო 2009 წელს გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 

რე ფორ მა, რო მელ მაც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 

შე უწყო ხე ლი ამ სექ ტორ ში თა ვი სუ ფა ლი 

კონ კუ რენ ცი ის გან ვი თა რე ბას, წა ა ხა-

ლი სა მა ღა ლი ხა რის ხის ფარ მა ცევ ტუ ლი 

პრო დუქ ცი ის იმ პორ ტი სა ქარ თ ვე ლო ში 

და შექ მ ნა პი რო ბე ბი მე დი კა მენ ტებ ზე 

(განსაკუთრებით ე.წ. ბრენ დ - მე დი კა მენ-

ტებ ზე) ფას ნა მა ტე ბის მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 

შემ ცი რე ბის თ ვის. 1 სექ ტემ ბერს გან ხორ-

ცი ე ლე ბულ ცვლი ლე ბებს სხვა ში ნა არ სი 

აქვს. 

ბო ლო თვე ე ბის გან მავ ლო ბა ში ჯან-

დაც ვის სა მი ნის ტ რო ცდი ლობს და არ წ მუ-

ნოს სა ზო გა დო ე ბა რე ცეპ ტის ინ ს ტი ტუ ტის 

სა ჭი რო ე ბა ში. რე ცეპ ტის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე 

სა უბ რო ბენ ტე ლე ეკ რა ნე ბი დან სა ზო გა-

დო ე ბის თ ვის ცნო ბი ლი და პა ტივ ცე მუ-

ლი ექი მე ბიც. მათ პო ზი ცი ას რე ცეპ ტის 

თა ო ბა ზე მეც ვი ზი ა რებ, მაგ რამ შექ მ ნილ 

ვი თა რე ბა ში ეს ყვე ლა ფე რი ღია კა რის 

მტვრე ვას ჰგავს. რე ცეპ ტის წი ნა აღ მ დე გი 

არა ვინ არ არის. კითხ ვე ბი ჩნდე ბა თა ვად 

სა მი ნის ტ როს სტრა ტე გი ის, კვა ლი ფი კა-

ცი ი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის თა ო ბა ზე. 

მე ო რე ჯგუ ფის მე დი კა მენ ტე ბის სი ის 

დამ ტ კი ცე ბი დან ათი დღის შემ დეგ სა-

მი ნის ტ რომ გა ნაცხა და, რომ მზად არის 

ფარ მა ცევ ტუ ლი კომ პა ნი ე ბის წარ მო მად-

გენ ლებ თან კონ სულ ტა ცი ის შემ დეგ გა და-

ხე დოს მის შე მად გენ ლო ბას და გარ კ ვე-

უ ლი მე დი კა მენ ტე ბი ისევ თა ვი სუ ფალი 

ვაჭ რო ბის რე ჟიმ ში და აბ რუ ნოს. ბევ რ მა 

მა ღა ლი დო ნის ექ ს პერ ტ მა სა ფუძ ვ ლი ა-

ნი ეჭ ვი გა მოთ ქ ვა, რომ მე დი კა მენ ტე ბის 

სი ის შედ გე ნას მე ტი კვა ლი ფი კა ცია და 

ყუ რადღე ბა სჭირ დე ბა, რაც შე ამ ცი რებს 

კო რუფ ცი უ ლი გა რი გე ბე ბის რისკს და 

უფ რო გამ ჭ ვირ ვა ლეს გახ დის მე დი კა-

მენ ტე ბის რეკ ლა სი ფი კა ცი ის პრო ცესს 

(გ. კავ კა სი ძე. „რატომ და რის თ ვის არის 

სა ჭი რო რე ცეპ ტი“ www. iveria.biz). სხვა 

შემ თხ ვე ვა ში არ სე ბობს სე რი ო ზუ ლი საფ-

რ თხე, რომ ახალ მა რე გუ ლა ცი ებ მა მნიშ ვ-

ნე ლოვ ნად გა ა უ ა რე სოს მე დი კა მენ ტებ ზე 

ისე დაც და ბა ლი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა. 

ბო ლო წლებ ში გან სა კუთ რე ბულ შეშ-

ფო თე ბას იწ ვევს ჯან დაც ვის სა მი ნის-

ტ როს მი ერ დამ კ ვიდ რე ბუ ლი ნა ცი ო ნა-

ლი ზა ცი ის (დეპრივატიზაციის) პრაქ ტი კა 

ჯან დაც ვის სფე რო ში შექ მ ნი ლი პრობ ლე-

მე ბის სა პა სუ ხოდ. სა მე დი ცი ნო დაზღ-

ვე ვა ში არ სე ბულ პრობ ლე მებ ზე სა უ ბა რი 

კერ ძო კომ პა ნი ე ბის ბაზ რი დან გა ძე ვე-

ბითა და სა ხელ მ წი ფო ფონ დის შექ მ ნით 

დას რულ და, სას წ რა ფო გა და უ დე ბე ლი 

სამ სა ხუ რის მუ შა ო ბის გა უმ ჯო ბე სე-

ბა – კერ ძო კომ პა ნი ე ბის სა კუთ რე ბა ში 

არ სე ბუ ლი ავ ტო პარ კის ნა ცი ო ნა ლი ზა-

ცი ითა და სა ხელ წი ფო სა წარ მო „03“-ის 

აღ დ გე ნით. ჰოს პი ტა ლურ სექ ტორ ში 

კერ ძო ინ ვეს ტი ცი ე ბის მხარ და ჭე რის მა-

გივ რად სა მი ნის ტ რომ ბი უ ჯე ტის ხარ ჯ ზე 

„საჩვენებელი“ სა ხელ მ წი ფო კლი ნი კე ბი-

სა და ამ ბუ ლა ტო რი ე ბის მშე ნებ ლო ბა და-

ა ა ნონ სა. ყო ვე ლი ვე ამის გათ ვა ლის წი ნე-

ბით, არ გა მიკ ვირ დე ბა, თუ ფარ მა ცევ ტულ 

სექ ტორ ში არ სე ბუ ლი ყვე ლა პრობ ლე მა 

კერ ძო ფარ მა ცევ ტულ კომ პა ნი ებ სა და 

ფარ მა ცევ ტუ ლი სექ ტო რის პრი ვა ტი ზე ბას 

დაჰბ რალ დე ბა. ალ ბათ ძნე ლი არ იქ ნე ბა 

ამ მი მარ თუ ლე ბით სა ზო გა დო ე ბის გან-

წყო ბით მა ნი პუ ლი რე ბა და პრობ ლე მის 

მოგ ვა რე ბის ერ თა დერთ გზად სა ხელ მ წი-

ფო აფ თი ა ქე ბის ქსე ლის გან ვი თა რე ბის 

შე მო თა ვა ზე ბა. იმე დი მაქვს, ამ ყვე ლა ზე 

პე სი მის ტურ სცე ნარს გან ხორ ცი ე ლე ბა 

არ უწე რი ა, თო რემ ნამ დ ვი ლად გა მარ თ-

ლ დე ბა ის ეჭ ვე ბი, რომ ლე ბიც სა ზო გა დო-

ე ბა ში გაჩ ნ და და ახა ლი რე გუ ლა ცი ე ბის 

შე მო ღე ბა „ძველი ნაც ნო ბი მაშ კე ვი ჩის“ 

სა ხელს და უ კავ ში რა. სა ხელ მ წი ფო 

აფ თი ა ქე ბის ქსე ლის ექ ს კ ლუ ზი უ რი მო მა-

რა გე ბა ხომ ყვე ლა მდი და რი ოლი გარ ქის 

ოც ნე ბა ა. 
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მოსაზრება
ბესო ნამჭავაძე – გეოპოლიტიკა

დასავლეთის სანქციების 
გავლენა რუსეთზე

სან ქ ცი ე ბის ქრო ნო ლო გია
უკ რა ი ნა სა და რუ სეთს შო რის ურ თი ერ-

თო ბა 2013 წლის ნო ემ ბ რი დან და ი ძა ბა, 

რო დე საც რუ სე თის ზე წო ლის შე დე გად, 

უკ რა ი ნის პრე ზი დენ ტ მა ვიქ ტორ იანუ კო-

ვიჩ მა უარი გა ნაცხა და ევ რო კავ შირ თან 

ასო ცი რე ბის შე თან ხ მე ბის ხელ მო წე რა ზე. 

ამ ფაქტს მოჰ ყ ვა მა სობ რი ვი საპ რო ტეს-

ტო გა მოს ვ ლე ბი უკ რა ი ნის სხვა დას ხ ვა 

ქა ლაქ ში. საპ რო ტეს ტო მოძ რა ო ბის ეპი-

ცენ ტ რი კი ევ ში იყო, და მო უ კი დებ ლო ბის 

მო ე დან ზე. შემ დ გომ, საპ რო ტეს ტო მოძ რა-

ო ბამ „ევრომაიდანის“ სა ხელ წო დე ბა მი-

ი ღო. ხე ლი სუფ ლე ბა სა და „ევრომაიდანს“ 

შო რის და პი რის პი რე ბა 2014 წლის 24 

თე ბერ ვალს „ევრომაიდანის“ გა მარ ჯ ვე-

ბით დას რულ და, რაც გა მო ი ხა ტა უკ რა ი ნის 

მთავ რო ბის ქვეყ ნი დან გაქ ცე ვით. თუმ ცა 

სამ თ ვი ან და პი რის პი რე ბას 100-მდე 

უკ რა ი ნე ლის სი ცოცხ ლე შე ე წი რა და 600-

მდე და შავ და. 

„ევრომაიდანის“ გა მარ ჯ ვე ბის შემ დეგ 

რუ სეთ მა უკ რა ი ნა ში დეს ტა ბი ლი ზა ცი ის 

მხარ და ჭე რა ღი ად და იწყო. იანუ კო ვი-

ჩის გა დად გო მი დან რამ დე ნი მე კვი რა ში, 

2013 წლის მარ ტ ში, რუ სეთ მა ჩა ა ტა რა 

რე ფე რენ დუ მი ყი რი მის ნა ხე ვარ კუნ ძუ-

ლის მო მა ვალ სტა ტუს თან და კავ ში რე ბით. 

რე ფე რენ დუმ ში მო ნა წი ლე თა უმ რავ ლე-

სო ბამ მხა რი და უ ჭი რა ყი რი მის რუ სე თის 

შე მად გენ ლო ბა ში შეს ვ ლას. სა ერ თა შო-

რი სო სა ზო გა დო ე ბამ არ აღი ა რა რე ფე-

რენ დუ მის შე დე გე ბი, რუ სე თი ყი რი მის 

ანექ სი ა ში და ა და ნა შა უ ლა და სან ქ ცი ე ბი 

და უ წე სა. ეს იყო სან ქ ცი ე ბის პირ ვე ლი 

რა უნ დი. ევ რო კავ შირ მა, აშ შ - მა, კა ნა დამ, 

ნორ ვე გი ამ, ავ ს ტ რა ლი ამ და იაპო ნი ამ 

თა ვი ანთ ტე რი ტო რი ა ზე შეს ვ ლა აუკ რ ძა-

ლეს რუ სე თი სა და უკ რა ი ნის იმ მა ღალ ჩი-

ნოს ნებს, რომ ლე ბიც პირ და პირ კავ შირ ში 

იყ ვ ნენ ყი რი მის ანექ სი ას თან.

მი უ ხე და ვად სან ქ ცი ე ბი სა, რუ სეთ მა 

ახა ლი და პი რის პი რე ბის კე რე ბი გახ ს-

ნა აღ მო სავ ლეთ უკ რა ი ნის ქა ლა ქებ ში, 

გან სა კუთ რე ბით დონ ბას ში (დონეცკის 

აუზ ში), რო მე ლიც მო ი ცავს დო ნეც კი სა 

და ლუ გან ს კის ოლ ქებს და არის უკ რა-

ი ნის ყვე ლა ზე მსხვი ლი ინ დუს ტ რი უ ლი 

ცენ ტ რი. რუ სე თის არ მი ის მხარ და ჭე რით 

წა ქე ზე ბულ მა ტე რო რის ტებ მა მო ინ დო მეს 

დონ ბა სის უკ რა ი ნის გან გა მო ყო ფა, რა საც 

მოჰ ყ ვა ომის დაწყე ბა უკ რა ი ნის სამ თავ-

რო ბო ძა ლებ სა და პრო რუს სე პა რა ტის-

ტებს შო რის. თუმ ცა ეს და პი რის პი რე ბა 

რე ა ლუ რად უკ რა ი ნა- რუ სე თის ომია და, 

შე სა ბა მი სად, და სავ ლეთ მა რუ სე თის შე-

კა ვე ბის მიზ ნით, 28 აპ რილს გა ა აქ ტი უ რა 

სან ქ ცი ე ბის მე ო რე რა უნ დი. 

მე ო რე რა უნ დის სან ქ ცი ე ბის ფარ გ ლებ-

ში აშ შ - მა და ევ რო კავ შირ მა გა ა ფარ თო-

ვეს რო გორც პერ სო ნა ლუ რი სან ქ ცი ე ბი 

რუ სი მა ღალ ჩი ნოს ნე ბის მი მართ, ასე ვე 

დაბ ლო კეს 17 რუ სუ ლი კომ პა ნი ის ბიზ ნეს- 

ტ რან ზაქ ცი ე ბი თა ვი ანთ ტე რი ტო რი ა ზე. 

17 ივ ლისს პრო რუ სი ტე რო რის ტე ბის 

მი ერ კონ ტ რო ლი რე ბად ტე რი ტო რი ა ზე 

(დონეცკის ოლ ქ ში) ჩა მოგ დე ბულ იქ ნა 

მა ლა ი ზი ის ავი ა ხა ზე ბის კუთ ვ ნი ლი სა-

მო ქა ლა ქო თვით მ ფ რი ნა ვი ბო ინგ-777, 

რომ ლი თაც 298 ადა მი ა ნი ამ ს ტერ და მი-

დან კუ ა ლა- ლუმ პურ ში მი ემ გ ზავ რე ბო და. 

კა ტას ტ რო ფის წი ნას წა რი შე ფა სე ბით და-

დას ტურ და, რომ თვით მ ფ რი ნა ვი აფეთ ქ-

და ტე რო რის ტე ბის კონ ტ რო ლი რე ბა დი ტე-

რი ტო რი ი დან გას რო ლი ლი „მიწა-ჰაერის“ 

რა კე ტით. ეს ფაქ ტი და ე დო სა ფუძ ვ ლად 

ეკო ნო მი კუ რი სან ქ ცი ე ბის მე სა მე რა უნდს 

რუ სე თის წი ნა აღ მ დეგ.

სან ქ ცი ე ბის მე სა მე რა უნ დ ში აშ შ - მა 

აკ რ ძა ლა ორი დი დი რუ სუ ლი ენერ გო-

კომ პა ნი ის („როსნეფტი“ და „ნოვატეკი“) 

და ორი ბან კის („გაზპრომბანკი“, 
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„ვნეშეკონომბანკი“) ტრან ზაქ ცი ე ბი თა ვის 

ტე რი ტო რი ა ზე. ივ ლი სის ბო ლოს ევ რო კავ-

შირ მა სან ქ ცი ე ბი გა ა ფარ თო ვა რუ სე თის 

23 მო ქა ლა ქე ზე და 21 კომ პა ნი ა ზე. ევ რო-

კავ ში რის მე სა მე რა უნ დის სან ქ ცი ებ მა 

მო იც ვა მთავ რო ბის მფლო ბე ლო ბა ში არ-

სე ბუ ლი ბან კე ბის უმე ტე სი ნა წი ლი. ასე ვე 

ემ ბარ გო და ა წე სა რუ სეთ თან ენერ გო- და 

სამ ხედ რო ტექ ნო ლო გი ე ბით ვაჭ რო ბა ზე. 

სექ ტო რულ სან ქ ცი ებს შე უ ერ თ და კა ნა და, 

ნორ ვე გია და ავ ს ტ რა ლი ა. ევ რო პი სა და 

იაპო ნი ის გან ვი თა რე ბის ბან კებ მა შე ა ჩე-

რეს პრო ექ ტე ბი რუ სე თის ტე რი ტო რი ა ზე. 

ასე ვე, აგ ვის ტოს და საწყის ში იაპო ნი ამ 

გა ყი ნა რუ სე თის იმ მო ქა ლა ქე ე ბი სა და 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბის აქ ტი ვე ბი, რომ ლე ბიც 

და კავ ში რე ბუ ლი არი ან ყი რი მის ანექ სი-

ას თან და აკ რ ძა ლა ყი რიმ ში წარ მო ე ბუ-

ლი პრო დუქ ცი ის იმ პორ ტი. 14 აგ ვის ტოს 

შვე ი ცა რი ამ თა ვის ტე რი ტო რი ა ზე შეს ვ ლა 

აუკ რ ძა ლა სე პა რა ტის ტე ბის მხარ დამ-

ჭერ რუ სე თი სა და უკ რა ი ნის 26 მო ქა-

ლა ქეს, ხო ლო აგ ვის ტოს ბო ლოს სა ფი-

ნან სო ბა ზარ ზე წვდო მა შე უზღუ და ხუთ 

დიდ რუ სულ ბანკს („სბერბანკი“, „ვთბ“, 

„გაზპრომბანკი“, „ვნეშეკონომბანკი“, 

„როსსელხოზბანკი“). 

14 აგ ვის ტოს უკ რა ი ნამ სან ქ ცი ე ბი და-

უ წე სა სე პა რა ტის ტე ბის მხარ დამ ჭერ 172 

პირს და 65 რუ სულ ორ გა ნი ზა ცი ას. 

სან ქ ცი ე ბის პა სუ ხად, რუ სეთ მაც და უ-

წე სა სან ქ ცი ე ბი და სავ ლე თის ქვეყ ნებს. 

20 მარტს რუ სე თის ტე რი ტო რი ა ზე შეს ვ ლა 

აეკ რ ძა ლა რვა ამე რი კელ სე ნა ტორს და 

ობა მას ორ მრჩე ველს. 24 მარტს სან ქ ცი-

ე ბი გავ რ ცელ და კა ნა დის ხე ლი სუფ ლე ბის 

13 პირ ზე. 6 აგ ვის ტოს რუ სეთ მა აკ რ ძა-

ლა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის 

(ხილი, ბოს ტ ნე უ ლი, ხორ ცი, თევ ზი, რძის 

პრო დუქ ტე ბი) იმ პორ ტი აშ შ - დან, ევ რო-

კავ ში რი დან, კა ნა დი დან, ნორ ვე გი ი დან 

და ავ ს ტ რა ლი ი დან. თუმ ცა სექ ტემ ბ რის 

და საწყის ში რუ სეთ მა გარ კ ვე ულ პრო დუქ-

ტებ ზე ემ ბარ გო მოხ ს ნა. 

მი უ ხე და ვად 3-რაუნდიანი სან ქ ცი ე-

ბი სა, რუ სეთ მა კვლავ გა ნაგ რ ძო სე პა-

რა ტის ტე ბის მხარ და ჭე რა და გა ზარ და 

უკ რა ი ნის ტე რი ტო რი ა ზე შეჭ რი ლი 

რუ სუ ლი ჯა რე ბი სა და ტექ ნი კის ოდე ნო ბა. 

მხა რე ებს შო რის ცეცხ ლის შეწყ ვე ტის მიზ-

ნით, აგ ვის ტოს ბო ლოს გა ი მარ თა მინ ს კის 

სა მი ტი, სა დაც ევ რო კავ ში რის ლი დე რე ბის 

თან დას წ რე ბით ერ თ მა ნეთს შეხ ვ დ ნენ 

რუ სე თის პრე ზი დენ ტი ვლა დი მირ პუ ტი ნი 

და უკ რა ი ნის პრე ზი დენ ტი პეტ რო პო-

რო შენ კო. მხა რე ებ მა თით ქოს მი აღ წი ეს 

შე თან ხ მე ბას ცეცხ ლის შეწყ ვე ტა სა და 

მძევ ლე ბის გაც ვ ლა ზე, მაგ რამ რუ სე თის 

მი ერ მხარ და ჭე რილ მა სე პა რა ტის ტებ მა 

კვლავ გა ნაგ რ ძეს უკ რა ი ნის ქა ლა ქე ბი სა 

და სოფ ლე ბის დაცხ რილ ვა. 

8 სექ ტემ ბერს ევ რო კავ შირ მა და აშ შ - 

მა მი ი ღეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, სან ქ ცი ე ბის 

მე ოთხე რა უნ დი აემოქ მე დე ბი ნათ. ამ 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბას წინ უძღო და გა ერ თი-

ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს პრე მი ერ - მი ნის ტ რის 

დე ვიდ კა მე რო ნის გან ცხა დე ბა, რომ თან-

და თა ნო ბით გა ა ნად გუ რებ დ ნენ რუ სე თის 

ეკო ნო მი კას. და სავ ლეთ მა 12 სექ ტემ ბ რამ-

დე მის ცა დრო რუ სეთს ცეცხ ლის შეწყ ვე-

ტის რე ა ლუ რი შე დე გე ბის საჩ ვე ნებ ლად. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ რუ სეთ მა უკან 

გა იწ ვია რუ სუ ლი ჯა რის ნა წი ლი და მოხ-

და მხა რე ებს შო რის მძევ ლე ბის გაც ვ ლა, 

ცეცხ ლი არ შეწყ ვე ტი ლა და შე თან ხ მე ბა 

ცეცხ ლის შეწყ ვე ტა ზე სის ტე მა ტუ რად ირ ღ-

ვე ო და. თა ვის მხრივ, პეტ რო პო რო შენ კომ 

გა ნაცხა და, რომ ომი არ დას რულ დე ბა, 

სა ნამ უკ რა ი ნის ტე რი ტო რი ა ზე ერ თი რუ სი 

სამ ხედ რო მა ინც იმ ყო ფე ბა. 

12 სექ ტემ ბერს ევ რო კავ შირ მა და 

აშ შ - მა აამოქ მე დეს მე ოთხე რა უნ დის სან-

ქ ცი ე ბი. ევ რო კავ ში რის ახა ლი სან ქ ცი ე ბი 

შე ე ხო 22 რუ სულ კომ პა ნი ას და 24 რუს 

სა ხელ მ წი ფო მო ხე ლეს. ახალ სან ქ ცი ებ-

ში მოჰ ყ ვ ნენ ისე თი დი დი კომ პა ნი ე ბი, 

რო გო რი ცა ა: „როსნეფტი“, „გაზპრომ 

ნეფ ტი“, „ტრანსნეფტი“, „კალაშნიკოვი“ და 

სხვა. კომ პა ნი ებს აეკ რ ძა ლათ და სავ ლე-

თის ბაზ რე ბი დან კა პი ტა ლის მო ზიდ ვა 

და შე ეზღუ დათ ტექ ნო ლო გი ებ ზე წვდო მა. 

ამას თან, ევ რო პულ კომ პა ნი ებს აეკ რ ძა-

ლათ რუ სეთ ში ნავ თო ბის სა ბა დო ე ბის 

დაზ ვერ ვა სა და და მუ შა ვე ბა ში მო ნა წი ლე-

ო ბის მი ღე ბა. 12 სექ ტემ ბ რი დან მე ოთხე 

რა უნ დის სან ქ ცი ე ბი აამოქ მე და აშ შ - მაც. 

სან ქ ცი ე ბი გავ რ ცელ და რო გორც ინ დი-

ვი დუ ა ლურ პი რებ ზე (24 პი რი), ასე ვე 

სა ფი ნან სო, ენერ გე ტი კუ ლი და იარა ღის 

მწარ მო ე ბე ლი დარ გე ბის კომ პა ნი ებ ზე, 

მათ შო რის: „ლუკოილზე“, „გაზპრომ ნეფ-

ტ ზე“, „კალაშნიკოვზე“, „როსნეფტზე“ და 

სხვ. აღ ნიშ ნულ კომ პა ნი ებს წვდო მა აღარ 

ექ ნე ბათ გრძელ ვა დი ან (3 თვე ზე მე ტი) 

კა პი ტალ ზე და უახ ლეს ტექ ნო ლო გი ებ ზე 

აშ შ -ის ტე რი ტო რი ა ზე.

სა ბო ლოო ჯამ ში აშ შ - მა სა ვი ზო სან-

ქ ცი ე ბი და უ წე სა რუ სე თი სა და უკ რა ი ნის 

40 ფი ზი კურ პირს, ევ რო კავ შირ მა – 106 

ფი ზი კურ პირს, ნორ ვე გი ამ – 21-ს, კა ნა დამ 

– 65-ს, შვე ი ცა რი ამ – 117-ს და ავ ს ტ რა ლი-

ამ – 9-ს. ხო ლო ეკო ნო მი კუ რი სან ქ ცი ე ბი 

გავ რ ცელ და 40-მდე რუ სულ კომ პა ნი ა ზე. 

15 სექ ტემ ბერს რუ სე თის მთავ რო ბამ 

გა ნაცხა და, რომ შე იქ მ ნე ბა ან ტიკ რი ზი-

სუ ლი ფონ დი, რო მე ლიც და ეხ მა რე ბა სან-

ქ ცი ებ ში მო ყო ლილ რუ სულ კომ პა ნი ებს. 

ფონ დ ში მო ბი ლი ზე ბუ ლია 8 მი ლი არ დი 

დო ლა რი, მაგ რამ „როსნეფტმა“ უკ ვე გა-

ნაცხა და, რომ 40 მი ლი არდ დო ლა რამ დე 

სჭირ დე ბა. 

სან ქ ცი ე ბის შე დე გე ბი -
აქ ცი ე ბის ფა სე ბი
ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბი პირ-

ველ რიგ ში სა ფონ დო ბირ ჟებ ზე აისა ხე ბა. 

კომ პა ნი ე ბის აქ ცი ებ ზე ფა სე ბის მნიშ ვ ნე-

ლოვ ნად და ტენ დენ ცი უ რად კლე ბა ეკო ნო-

მი კუ რი კრი ზი სის და საწყი სის მაჩ ვე ნე ბე-

ლი ა. რუ სე თის სა ფონ დო ბირ ჟის ყვე ლა ზე 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ დექ სია RTS-ი (Russia 

Trading System). მას ში წარ მოდ გე ნი ლია 

რუ სე თის 50 უმ ს ხ ვი ლე სი კომ პა ნი ის აქ ცი-

ე ბის სა ფა სო კო ტი რე ბა. RTS-მა ვარ დ ნა 

2013 წლის დე კემ ბ რი დან და იწყო, რო დე-

საც და სავ ლე თი რუ სე თის მი მართ ჯერ 

მხო ლოდ შეშ ფო თე ბებს გა მო ხა ტავ და. 

2014 წლის 14 მარტს, სან ქ ცი ე ბის პირ ვე ლი 

რა უნ დის გა მოცხა დე ბის შე დე გად, 2013 

წლის 20 დე კემ ბ რის მო ნა ცემ თან (1454) 

შე და რე ბით RTS-ი 27 %-ით და ე ცა და 1062 

ნიშ ნულ ზე გა ჩერ და. მომ დევ ნო თვე ებ ში 

RTS-ი არას ტა ბი ლუ რო ბით გა მო ირ ჩე ო-

და, მა ღა ლი იყო ცვლი ლე ბის ამ პ ლი ტუ და, 

მაგ რამ სა ბო ლოო ჯამ ში 15 სექ ტემ ბ რის თ-

ვის 1190 ნიშ ნულ ზე გა ჩერ და. რაც ნიშ ნავს, 

რომ გა სუ ლი წლის ბო ლოს თან შე და რე-

forbes

მოსაზრება - გეოპოლიტიკა
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ბით ინ დექ სი 18%-ით არის გა უ ა რე სე ბუ ლი.

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სან ქ ცი ე ბის გავ ლე-

ნის ჩვე ნე ბა კონ კ რე ტუ ლი კომ პა ნი ე ბის აქ-

ცი ე ბის ფას ზე. მა გა ლი თად, 2014 წლის 15 

სექ ტემ ბ რის თ ვის, 2013 წლის ბო ლოს თან 

შე და რე ბით, „სბერბანკის“ 1 აქ ცი ის ფა სი 

შემ ცირ და 25 %-ით, „გაზპრომის“ – 10.5 

%-ით, ვთბ-ის – 22 %-ით, „ნოვატეკის“ – 13 

%-ით, „როსნეფტის“ – 20 %-ით. 

ვა ლუ ტის კურ სი
აქ ცი ე ბის ფა სებ თან ერ თად ეკო ნო მი-

კა ში მიმ დი ნა რე ცვლი ლე ბე ბი სწრა ფად 

აისა ხე ბა ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის გაც ვ ლით 

კურ ს ზე. რუბ ლ მა აშშ დო ლა რი სა და ევ-

როს მი მართ გა უ ფა სუ რე ბა 2013 წლის 24 

დე კემ ბ რი დან და იწყო. 24 დე კემ ბერს  

1 აშშ დო ლა რი 32.6 რუბ ლი ღირ და, ხო ლო  

1 ევ რო – 44.7 რუბ ლი. 2014 წლის 16 მარ ტის-

თ ვის რუბ ლის კურ სი დო ლა რის მი მართ 

12.6%-ით იყო გა უ ფა სუ რე ბუ ლი, ხო ლო ევ-

როს მი მართ 14.1%-ით (1 დო ლა რი ღირ და 

36.7 რუბ ლი, ხო ლო 1 ევ რო – 51 რუბ ლი). ეს 

იყო რე კორ დუ ლად მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 

ევ როს მი მართ. მომ დევ ნო თვე ებ ში რუბ-

ლ მა თან და თა ნო ბით გამ ყა რე ბა და იწყო 

და 26 ივ ნი სის თ ვის 1 დო ლა რი 33.7 რუბ ლი 

ღირ და, ხო ლო 1 ევ რო 45.8 რუბ ლი. რუბ ლი 

გა უ ფა სუ რე ბის ტენ დენ ცი ას ივ ლი სი დან, 

სან ქ ცი ე ბის მე სა მე რა უნ დის შემ დეგ 

და უბ რუნ და და სექ ტემ ბ რის და საწყის ში 

1 დო ლა რის მი მართ რე კორ დულ მაჩ ვე ნე-

ბელს – 37.8 რუბლს მი აღ წი ა, ხო ლო  

1 ევ როს მი მართ 49 რუბლს. ჯამ ში, გა სუ ლი 

წლის დე კემ ბ რის ბო ლო დან 2014 წლის  

12 სექ ტემ ბ რამ დე, რუბ ლი აშშ დო ლა რის 

მი მართ 16%-ით გა უ ფა სურ და, ხო ლო ევ-

როს მი მართ – 9.6 %-ით. 

ვა ლუ ტის კურ სის გა უ ფა სუ რე ბის შე-

ჩე რე ბის თ ვის რუ სე თის ცენ ტ რა ლურ მა 

ბან კ მა 1 მი ლი არდ დო ლარ ზე მე ტი გა ყი და 

სა ვა ლუ ტო აუქ ცი ონ ზე. 

სა გა რეო ვაჭ რო ბა და უცხო-
უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი
2014 წლის პირ ველ ორ კვარ ტალ ში 

(იანვარი-ივნისი) რუ სე თის ექ ს პორ ტი 290 

მი ლი არ დი აშშ დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის 

იყო და გა უ ტოლ და გა სუ ლი წლის პირ ვე ლი 

ორი კვარ ტა ლის მაჩ ვე ნე ბელს (289 მი ლი-

არ დი აშშ დო ლა რი). რუ სე თის ექ ს პორ ტ ში 

49% ნავ თობ სა და ნავ თობ პ რო დუქ ტებს 

უჭი რავს, 12% – ბუ ნებ რივ აირს. 2014 წლის 

პირ ველ 2 კვარ ტალ ში რუ სე თის ენერ-

გო რე სურ სე ბის ექ ს პორ ტი არ შემ ცი რე-

ბუ ლა. შემ ცირ და რუ სეთ ში პრო დუქ ცი ის 

იმ პორ ტი. შე დე გად, 2014 წლის პირ ვე ლი 

ნა ხევ რის და დე ბით მა სა ვაჭ რო ბა ლან ს მა 

14 მი ლი არ დი დო ლა რით გა და ა ჭარ ბა 2013 

წლის ანა ლო გი ურ მაჩ ვე ნე ბელს.

გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბაა უცხო უ-

რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის კუთხით. 2014 წლის 

პირ ველ ექვს თვე ში, რუ სე თის კერ ძო 

სექ ტო რი დან 74.6 მი ლი არ დი დო ლა რით 

მე ტი კა პი ტა ლი გა ე დი ნა, ვიდ რე შე მო-

ვი და. კა პი ტა ლის გა დი ნე ბის გა მო, 2013 

წლის პირ ვე ლი დე კემ ბ რი დან 2014 წლის 

პირ ველ სექ ტემ ბ რამ დე რუ სე თის სა ერ-

თა შო რი სო რე ზერ ვე ბი 56 მი ლი არ დი 

დო ლა რით შემ ცირ და და 419 მი ლი არდ 

დო ლარ ზე და ფიქ სირ და. 

ეკო ნო მი კუ რი ზრდა და  
ინ ფ ლა ცია
2013 წლის ბო ლოს რუ სე თის ხე ლი სუფ ლე-

ბა 2014 წლი სათ ვის 3%-იან ეკო ნო მი კურ 

ზრდას პროგ ნო ზი რებ და. 2014 წლის აპ-

რილ ში აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 1.3 %-მდე  

შემ ცირ და. 2014 წლის აგ ვის ტო ში მსოფ-

ლიო ბან კ მა რუ სე თის ეკო ნო მი კუ რი 

ზრდის პროგ ნო ზი 0.5 %-მდე შე ამ ცი რა. 

სხვა დას ხ ვა ანა ლი ტი კუ რი ცენ ტ რი კი 

0.2-0.3 %-იან ზრდას პროგ ნო ზი რებს. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ შემ ცი რე ბულ საპ როგ-

ნო ზო მაჩ ვე ნე ბელ ში ასა ხუ ლი არ არის 

სან ქ ცი ე ბის მე ოთხე რა უნ დის შე დე გე ბი. 

ზრდის პროგ ნო ზის 3%-დან 0.5%-მდე კლე-

ბა ნიშ ნავს, რომ რუ სე თის ეკო ნო მი კამ და-

კარ გა 59 მი ლი არ დი დო ლა რი (რუსეთის 

მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტი 2 ტრი ლი ონ 

დო ლარ ზე მე ტი ა). 

2013 წელს რუ სეთ ში უმუ შევ რო ბის 

დო ნე 5.5% იყო, 2014 წლის ბო ლოს თ ვის 

კი 6.2%-ს პროგ ნო ზი რე ბენ. 0.7% პუნ ქ ტით 

ზრდა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა უ ა რე სე ბა ა. ეს 

ნიშ ნავს, რომ უმუ შევ რე ბის რიცხვს და ე-

მა ტე ბა და ახ ლო ე ბით ნა ხე ვა რი მი ლი ო ნი 

ადა მი ა ნი. 

2014 წლის და საწყის ში რუ სეთ ში სა-

მომ ხ მა რებ ლო პრო დუქ ცი ა ზე ფა სე ბის 

ზრდის (ინფლაცია) პროგ ნო ზი 5% იყო. 

რუ სე თის მი ერ და სავ ლუ რი წარ მო ების 

კვე ბის პრო დუქ ტებ ზე ემ ბარ გოს და წე სე-

ბის შემ დეგ სა მომ ხ მა რებ ლო პრო დუქ-

ცი ის ფა სებ მა ზრდა და იწყო. წლი უ რი 

პროგ ნო ზი 5%-დან 7.5%-მდე გა ი ზარ და. 

ივ ლი სის ბო ლოს კი 12 თვის ინ ფ ლა ცი ამ 

7.8%-ს მი აღ წი ა. ინ ფ ლა ცი ის შე სა ჩე რებ-

ლად რუ სე თის ცენ ტ რა ლურ მა ბან კ მა წლის 

გან მავ ლო ბა ში მო ნე ტა რუ ლი გა ნაკ ვე თი 

(კომერციულ ბან კებ სა და ცენ ტ რა ლურ 
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ბანკს შო რის ვაჭ რო ბის მი ნი მა ლუ რი პრო-

ცენ ტი) 2.5% პუნ ქ ტით გა ზარ და და 8%-ზე 

და ა ფიქ სი რა. აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის 

ზრდა ამ ცი რებს მი მოქ ცე ვა ში არ სე ბუ ლი 

ფუ ლის რა ო დე ნო ბას და, შე სა ბა მი სად, 

ინ ფ ლა ცი ურ რის კებ საც, მაგ რამ აძ ვი რებს 

კა პი ტალს და უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს 

ეკო ნო მი კურ ზრდა ზე. რუ სე თის ეკო ნო-

მი კა ში გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის სა შუ ა ლო სა-

ბაზ რო წლი უ რი პრო ცენ ტი 9.2%-დან (2014 

წლის იან ვა რი) 10.6 %-მდე გა ი ზარ და. 

სა ვა რა უ დო ა, რომ სან ქ ცი ე ბის მე ოთხე 

რა უნ დის ამოქ მე დე ბის შემ დეგ რუ სე-

თის ეკო ნო მი კუ რი პა რა მეტ რე ბი კი დევ 

უფ რო გა უ ა რეს დე ბა და 2014 წელს სტაგ-

ფ ლა ცი ით და ას რუ ლებს – შემ ცირ დე ბა 

ეკო ნო მი კა, მო სახ ლე ო ბის შე მო სა ვა ლი 

(სტაგნაცია) და გა იზ რ დე ბა სა მომ ხ მა რებ-

ლო პრო დუქ ცი ის ფა სე ბი (ინფლაცია).

ფე დე რა ლუ რი ბი უ ჯე ტი
რუ სე თის ფე დე რა ლურ ბი უ ჯეტს შე მო-

სავ ლე ბის 50% (360 მი ლი არ დი დო ლა რი) 

ნავ თო ბი სა და გა ზის სექ ტო რი დან აქვს. 

შე სა ბა მი სად, ნავ თო ბის ფა სის ცვლი ლე ბა 

დი დ გავ ლე ნას ახდენს ბი უ ჯე ტის შე მო-

სავ ლებ სა და დე ფი ციტ ზე. აქ ვე აღ სა ნიშ-

ნა ვი ა, რომ რუ სე თის მთავ რო ბას არა აქვს 

მა ღა ლი ვა ლი, მი სი და ვა ლი ა ნე ბა მშპ-ის 

13.4%-ია (275 მი ლი არ დი დო ლა რი). ასე თი 

მდგო მა რე ო ბა და მა ხა სი ა თე ბე ლია ნავ-

თო ბექ ს პორ ტი ო რი ქვეყ ნე ბი სათ ვის. 2014 

წლის ბი უ ჯე ტის დე ფი ცი ტი მშპ-ის – 0.6%-ზე 

არის და გეგ მი ლი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 

გა ი ზარ და თავ დაც ვის ხარ ჯე ბი (0.8% პუნ-

ქ ტით მშპ-ის მი მართ), რუ სე თის მთავ რო-

ბამ შე ამ ცი რა სო ცი ა ლუ რი ხარ ჯე ბი  

(1% პუნ ქ ტით მშპ-ის მი მართ) და შე ი ნარ-

ჩუ ნა ბი უ ჯე ტის და გეგ მი ლი ბა ლან სი. რუ-

სე თის ბი უ ჯე ტის თ ვის საფ რ თხეს ისევ და 

ისევ წარ მო ად გენს ნავ თო ბის მსოფ ლიო 

ფა სის ცვლი ლე ბა, რო მე ლიც 2014 წლის 

სექ ტემ ბ რის მდგო მა რე ო ბით 9%-ით შემ-

ცირ და (107 დო ლა რი დან 97 დო ლა რამ დე 

ერთ ბა რელ ზე). თუმ ცა ცვლი ლე ბას ციკ ლუ-

რი ხა სი ა თი ჰქონ და, გა ზაფხულ ზე ფა სე ბი 

მცირ დე ბო და, ივ ნის ში ისევ გა ი ზარ და 

(„ისლამური ხა ლი ფა ტის“ პრობ ლე მის გა-

მო) და აგ ვის ტო დან კვლავ კლე ბა და იწყო 

(აშშ-მა გა ზარ და მი წო დე ბა). ექ ს პერ ტე ბი 

ვა რა უ დო ბენ, რომ რუ სე თის მი მართ და-

წე სე ბუ ლი ახა ლი სან ქ ცი ე ბი, რომ ლე ბიც 

ზღუ დავს რუ სე თის ტე რი ტო რი ა ზე ახა ლი 

სა ბა დო ე ბის მო ძი ე ბას და ენერ გო სექ ტო-

რის თ ვის ტექ ნო ლო გი ე ბის მი წო დე ბას, 

ნავ თო ბის ფა სის კლე ბას შე ა ჩე რებს. რუ-

სე თის ფე დე რა ლურ ბი უ ჯეტ ში სე რი ო ზუ ლი 

პრობ ლე მე ბის გა მო საწ ვე ვად სა ჭი როა 

ნავ თო ბის ფა სი (Brent Crude ნავ თობ ზე) 

ერთ ბა რელ ზე 96 დო ლარს ქვე მოთ გა ჩერ-

დეს. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში, რუ სეთს მო უ წევს 

ბი უ ჯე ტის სეკ ვეს ტ რი რე ბა, რად გან გაზ-

რ დი ლი დე ფი ცი ტის და სა ფი ნან სებ ლად 

კა პი ტა ლის ბა ზარ ზე ახა ლი ფი ნან სე ბის 

მო ზიდ ვა გა უ ჭირ დე ბა. 

შე ჯა მე ბა
და სავ ლე თის მი ერ რუ სე თის მი მართ 

და წე სე ბულ მა ეკო ნო მი კურ მა სან ქ ცი ებ მა 

შე დე გი უკ ვე გა მო ი ღო. ნე გა ტი უ რი ტენ-

დენ ცი ე ბია რუ სე თის სა ფონ დო ბაზ რებ ზე, 

რუბ ლი თან და თა ნო ბით უფა სურ დე ბა, 

ქვეყ ნი დან უცხო ურ მა კა პი ტალ მა გა დი ნე-

ბა და იწყო, სა ერ თა შო რი სო რე ზერ ვე ბი 

მცირ დე ბა, ძვირ დე ბა სა მომ ხ მა რებ ლო 

პრო დუქ ცი ა, შემ ცირ და ეკო ნო მი კუ რი 

ზრდის პროგ ნო ზი 3-დან 0.5%-მდე და მე-

ოთხე რა უნ დის სან ქ ცი ე ბის გათ ვა ლის წი-

ნე ბით ად გი ლი ექ ნე ბა რე ცე სი ას. იზ რ დე ბა 

უმუ შევ რო ბა. 2014 წლის პირ ვე ლი ექ ვ სი 

თვის მო ნა ცე მე ბით არ შემ ცი რე ბუ ლა პრო-

დუქ ცი ის ექ ს პორ ტი. ნავ თობ ზე ფა სის შემ-

ცი რე ბის მი უ ხე და ვად, რუ სეთ მა გა სუ ლი 

წლის პირ ველ ნა ხე ვარ თან შე და რე ბით მე-

ტი ნავ თო ბის ექ ს პორ ტი გა ნა ხორ ცი ე ლა. 

შემ ცი რე ბაა მომ სა ხუ რე ბის ექ ს პორ ტ ში, 

ძი რი თა დად ტრან ს პორ ტ სა და ტუ რიზ-

მ ში. ასე ვე, ჯერ ჯე რო ბით სე რი ო ზუ ლი 

პრობ ლე მე ბი არ შეჰ ქ მ ნია ფე დე რა ლურ 

ბი უ ჯეტს. შე მო სავ ლე ბის ნა წილ ში და ნაკ-

ლი სი არ არის, ხო ლო ხარ ჯე ბის ნა წილ ში 

მო ა ხერ ხეს ომის ხარ ჯე ბი სო ცი ა ლუ რი 

ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბის შე დე გად და ე ფი-

ნან სე ბი ნათ. 

სან ქ ცი ე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის პი რო ბებ ში 

მო მა ვალ თვე ებ ში ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი-

სის გამ ძაფ რე ბაა მო სა ლოდ ნე ლი, რად-

გან სა ფი ნან სო სექ ტორს დას ჭირ დე ბა 

ახა ლი კა პი ტა ლის მო ზიდ ვა, და სავ ლე თის 

ბაზ რე ბი კი უკ ვე ჩა ი კე ტა 3 თვე ზე მე ტი 

ხან გ რ ძ ლი ვო ბის სა სეს ხო კა პი ტა ლის 

მო სა ზი დად. ასე ვე მძი მე დარ ტყ მა იქ ნე ბა 

რუ სე თის თ ვის ევ რო პა ში რუ სუ ლი გა ზი სა 

და ნავ თო ბის ექ ს პორ ტის სხვა ქვეყ ნე ბის 

რე სურ სით ჩა ნაც ვ ლე ბა, რა ზეც სა უ ბა რი 

უკ ვე აქ ტუ ა ლუ რად მიმ დი ნა რე ობს. 

ასე ვე გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია „მესამე 

ქვეყ ნე ბის“ ფაქ ტო რიც. მე სა მე ქვეყ ნებ ში 

ვგუ ლის ხ მობთ იმ ქვეყ ნებს, რომ ლებ-

მაც არ და უ წე სეს სან ქ ცი ე ბი რუ სეთს. 

ეს არის ძი რი თა დად გან ვი თა რე ბა დი 

ეკო ნო მი კის მქო ნე ქვეყ ნე ბი. არამ ხო-

ლოდ სან ქ ცი ე ბი არ და უ წე სეს, ზო გი ერ თი 

მათ გა ნი ოპ ტი მიზ მით გა ნეწყო რუ სეთ ში 

თავისი პრო დუქ ცი ის ექ ს პორ ტის ზრდი-

სად მი (მაგალითად, სა ქარ თ ვე ლო). ეს 

ქვეყ ნე ბი ცდი ლო ბენ, ისარ გებ ლონ იმ 

„შესაძლებლობით“, რაც ცი ვი ლი ზე ბუ ლი 

სამ ყა როს მხრი დან რუ სუ ლი სე პა რა-

ტიზ მი სა და ტე რო რიზ მის წი ნა აღ მ დეგ 

კონ სო ლი დი რე ბამ გა ა ჩი ნა რუ სე თის 

ბაზ რებ ზე. „მესამე ქვეყ ნე ბის“ ეკო ნო მი კა 

ჯამ ში 28 ტრი ლი ონ დო ლა რამ დე არის 

(მსოფლიო ეკო ნო მი კის 38%). აქე დან 

გა მომ დი ნა რე, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მა თი პო-

ზი ცია – უფ რო მჭიდ რო თა ნამ შ რომ ლო ბას 

და იწყე ბენ რუ სეთ თან, თუ შე უ ერ თ დე ბი ან 

და სავ ლე თის გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის 

პო ზი ცი ას. ამ მხრივ ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნია ჩი ნე თის პო ზი ცი ა, რო მელ თა ნაც 

აქ ტი უ რად მუ შა ობს რუ სე თი ნავ თო ბი სა 

და გა ზის ექ ს პორ ტის ზრდის თ ვის.

სა ბო ლო ოდ, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ 

რუ სე თის ეკო ნო მი კის თ ვის წამ ზო მი 

ჩარ თუ ლია (რომელიც ნე ლა, მაგ რამ 

მუ შა ობს). ამას ემა ტე ბა უკ რა ი ნი სად მი 

დახ მა რე ბა რო გორც ფი ნან სუ რად, ასე ვე 

სამ ხედ რო შე ი ა რა ღე ბის მხრივ. უკ რა ი ნის 

თავ დაც ვი სუ ნა რი ა ნო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა 

ზრდის ომის წარ მო ე ბის ხარ ჯებს რუ სე-

თის თ ვის, თა ნაც იმ პი რო ბებ ში, რო დე საც 

და მა ტე ბი თი ფი ნან სე ბის მო ძი ე ბა მას 

სულ უფ რო გა უ ჭირ დე ბა. შე დე გად, ახ ლა 

ჯე რი რუ სეთ ზე ა, შე ა ჩე რებს ეკო ნო მი კუ-

რი კრი ზი სის გაღ რ მა ვე ბას, თუ იმ პე რი ა-

ლის ტუ რი მიზ ნე ბის ბო ლომ დე მიყ ვა ნას 

შე ეც დე ბა. 

forbes

მოსაზრება - გეოპოლიტიკა
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მოსაზრება
ნიკა რურუა - მაკროეკონომიკა

ქართული ეკონომიკა და ადამიანის 
ხასიათის თავისებურებანი 

ყვე ლას, ან თით ქ მის ყვე
ლას სა ქარ თ ვე ლო ში უყ ვარს ხინ კა ლი, 

რომ ლის წარ მო შო ბას ზო გი მონ ღოლ თა 

შე მო სე ვას უკავ ში რებს, ზო გიც ჩვე ნი ვე 

მთის სამ ზა რე უ ლოს მი ა წერს. ნე ბის მი ერ 

შემ თხ ვე ვა ში ხინ კ ლის პო პუ ლა რო ბას ეს 

არ ემუქ რე ბა. მას ასე ვე ყვე ლა სტუ მარ საც 

დი დი სი ა მა ყით ვა სინ ჯებთ ხოლ მე და 

გულ წ რ ფე ლად აღ ვ ფ რ თო ვან დე ბით, რო-

ცა ხინ კ ლის წვე ნით გა წუ წუ ლი სტუ მა რიც 

ღი მი ლით აკან ტუ რებს თავს, რაც აშ კა რა 

მო წო ნე ბის ნიშ ნად უნ და მი ვიჩ ნი ოთ.

არა ვის ეგო ნოს, რომ მი სა მარ თი 

შე მე შა ლა, და შეც დო მით კუ ლი ნა რუ-

ლი გა მო ცე მის თ ვის და წე რი ლი სტა ტია 

გა მოვ გ ზავ ნე. სუ ლაც არა, და შე ვეც დე ბი 

აგიხ ს ნათ, რა ტომ.

ხინ კ ლის პო პუ ლა რო ბა, რო მე ლიც 

უდა ვოდ აშ კა რა ა, ჩვენ ში სუ ლაც არ გა-

ნა პი რო ბებს მის კარგ ხა რისხს. არა და, 

ყვე ლა ნა ი რი ლო გი კით – ეკო ნო მი კუ რით, 

ფსი ქო ლო გი უ რით, უბ რა ლოდ, სა ღი აზ-

რით, ის, რა ზეც მოთხოვ ნა დი დი ა, წე სით, 

კარ გი ხა რის ხით უნ და გა მო ირ ჩე ო დეს და 

მი წო დე ბის დი დი რა ო დე ნო ბით უნ და ხა-

სი ათ დე ბო დეს. მი წო დე ბის რა ო დე ნო ბა, 

სწო რედ რომ, პრობ ლე მა არაა – თით ქ მის 

ყვე ლა ქა ლა ქის უბან სა თუ გა რე უ ბან ში 

მრა ვა ლი სა ხინ კ ლე ა, მაგ რამ არ სად, ან 

თით ქ მის არ სად არ ამ ზა დე ბენ ნამ დ ვილ, 

ხა რის ხი ან და ძა ლი ან გემ რი ელ ხინ კალს; 

აი, ისეთს, რომ ლის გე მოც ბავ შ ვო ბი დან 

გვახ სოვს და არ გვა ვიწყ დე ბა. ასე თი ხინ-

კა ლი აღარ სა და ა. ყვე ლა სა ხინ კ ლე ყი დის 

სა შუ ა ლო ან ცუ დი ხა რის ხის ხინ კალს, 

ხალ ხი მა ინც მი ირ თ მევს მას და აძა ლებს 

იმა ვეს ხათ რი ან სტუ მარს, ვინც უარს 

იშ ვი ა თად თუ გვი ბე დავს, მას პინ ძ ლის 

გა ნაწყე ნე ბის ში შით.

ხან და ხან თუ გა მოკ რ თე ბა სად მე ახა-

ლი და წე სე ბუ ლე ბა, რომელსაც, რო გორც 

კი ხმა და ირ ხე ვა, რომ კარგ ხინ კალს 

აკე თე ბენ, მომ ხ მა რე ბე ლი მი აწყ დე ბა 

ხოლ მე. მაგ რამ საკ მა რი სია ამ რეს ტო-

რანს მრა ვალ რიცხო ვა ნი და რე გუ ლა-

რუ ლი მუშ ტა რი გა უჩ ნ დეს, ხა რის ხი იქაც 

კა ტას ტ რო ფუ ლად ეცე მა და პრო დუქ ცია 

(ხინკალი) ისევ სა ეჭ ვო, მაგ რამ კარ გად 

ნაც ნობ, გე მოვ ნე ბით ტო ნა ლო ბებს უბ რუნ-

დე ბა; ანუ ისე ვე უვარ გის დე ბა, რო გორც 

სხვა გან.

მომ ხ მა რე ბელ თა უმე ტე სო ბა კი ამა ზე 

ხან მოკ ლე და წუ წუ ნე ბის შემ დეგ, ბედს 

შე გუ ე ბუ ლი, ისევ აგ რ ძე ლებს იქ რა ღაც 

დრო ის გან მავ ლო ბა ში სი ა რულს, სა ნამ ეს 

კერ ძი მთლად აუტა ნე ლი არ ხდე ბა, რის 

მე რეც ერთ დროს პო პუ ლა რუ ლი რეს ტო-

რა ნი ან იყი დე ბა, ან სა ერ თოდ იხუ რე ბა 

ხოლ მე.

აქ ის მის ორი, სრუ ლი ად ლე გი ტი მუ-

რი კითხ ვა: 1. რა ტო მა ა, რომ პრო დუქ ტი, 

რო მელ ზეც დი დი მოთხოვ ნა ა, ასე თი 

უხა რის ხო ა? და 2. თუ პრო დუქ ტი ასე თი 

უხა რის ხო ა, რა ტო მაა მას ზე ისევ ისე თი 

მოთხოვ ნა – ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, რა ღაც 

პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში?

აქ დი დია ცდუ ნე ბა, რომ ყვე ლა ფე რი 

ჩვენს სპე ცი ფი კურ, საბ ჭო თა და პოს ტ-

საბ ჭო თა იდენ ტო ბას გა და ვაბ რა ლოთ, 

მაგ რამ ეს იოლი პა სუ ხი და მსჯე ლო ბის 

მა გი ერ დას კ ვ ნის გა კე თე ბა იქ ნე ბა.

ამი ტომ, მო დი, ვიმ ს ჯე ლოთ.

წე სით და რი გით, ზემოთ მოყ ვა ნი-

ლი მა გა ლი თის ეფექ ტი ხომ არ სე ბუ ლის 

სა პი რის პი რო უნ და იყოს: თუ პრო დუქ ტ ზე 

მოთხოვ ნა დი დი ა, ის ხა რის ხი ა ნად და 

მოთხოვ ნის შე სა ბა მი სად არ უნ და მი ე-

წო დოს მომ ხ მა რე ბელს? და პი რი ქით, თუ 

პრო დუქ ტი გა ფუჭ და და აღარ ვარ გა, გა ნა 

მომ ხ მა რე ბელ მა სწრა ფად ვე არ უნ და გა-

ნაცხა დოს უარი მას ზე?

კი, ეს ასე ა, თუ პრე ზუმ ფ ცია გვაქვს 

ისე თი, რო მე ლიც ამ ტ კი ცებს, რომ მომ ხ მა-

რე ბე ლიც რა ცი ო ნა ლუ რია და თვი თინ ტე-

რე სით მარ თუ ლი და ასე თი ვეა მიმ წო-

დე ბე ლიც (ამ შემ თხ ვე ვა ში პა ტივ ცე მუ ლი 

მე ხინ კ ლე).

მაგ რამ, რო გორც ვხე დავთ, ასე შე-

იძ ლე ბა არც იყოს და სრუ ლი ად თა ვი სუ-

ფალ მა ეკო ნო მი კურ მა ურ თი ერ თო ბამ 

აუხ ს ნე ლი, პა რა დოქ სუ ლი სა ხე მი ი ღოს, 

რო გორც მი ნი მუმ და ფა ტა ლუ რი (ვთქვათ, 

ვი ღა ცის მო წამ ვ ლის) შე დე გით დამ თავ რ-

დეს, რო გორც მაქ სი მუმ.

პრე ზუმ ფ ცი ე ბი, რო მელ თა გა რე შეც 

გაგ ვი ჭირ დე ბო და ამ გ ვა რი, თუ სხვაგ-

ვა რი ანა ლი ზის კე თე ბა ჩვენ გარ შე მო 

მყოფ სამ ყა რო ში არ სე ბულ ურ თი ერ თო-

ბებ სა თუ მოვ ლე ნებ ზე, ზოგ ჯერ მცდა რია 

ხოლ მე.

მაგ რამ ზოგ ჯერ არც ისე, რო გორც ეს 

ერ თი შე ხედ ვით მო ჩანს. მო დი, გავ ყ ვეთ 

„...იურისტს, რომელსაც ეკონომიკა არ უსწავლია, 
აქვს დიდი შანსი საზოგადოების მტრად ქცევისა“.

- ლუის ბრენდაისი, ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლოს 
წევრი, ამერიკელი სამართალმცოდნე და განმანათლებელი.
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ხმა მაღ ლა მსჯე ლო ბის ძაფს.

მოყ ვა ნილ მა გა ლით ში, დი დი ვა რა უ-

დით, საქ მე გვაქვს სა კუ თა რი ინ ტე რე სე-

ბი სად მი სა ზი ა ნო ქმე დე ბას თან, რო გორც 

მომ ხ მა რებ ლის, ისე მომ წო დებ ლის 

მხრი დან.

მომ ხ მა რებ ლის პო ზი ცია ასე თუ ისე 

„გასაგებია“ – მას ში ა, და ბევ რი სხვა 

არ ჩე ვა ნის არარ სე ბო ბის გა მო, ისევ იქ 

მი დის, სა დაც მიჩ ვე უ ლია სი ა რულს, სა ნამ 

იქა უ რო ბა მთლად სა ში ნე ლე ბად არ გა-

და იქ ცე ვა.

აი, მიმ წო დებ ლის პო ზი ცია კი უფ რო 

სა ინ ტე რე სოა ჩვე ნი სა უბ რი სათ ვის.

მან, ანუ მიმ წო დე ბელ მა, ხომ იცის, 

რომ რაც უფ რო დიდ ხანს შე ი ნარ ჩუ ნებს 

სა კუ თა რი პრო დუქ ტის ხა რისხს, მით უფ-

რო სტა ბი ლუ რად ექ ნე ბა მას შე მო სა ვა ლი 

ერ თ გუ ლი მომ ხ მა რებ ლის გან. მაგ რამ, 

ნუ რას უკაც რა ვად – მიმ წო დე ბე ლი რა-

ტომ ღაც არ ჩევს სწრაფ, მოკ ლე ვა დი ან 

მო გე ბას პირ ვე ლა დი, მა ღა ლი ხა რის ხით 

ბევ რი ხალ ხის მო ზიდ ვის ხარ ჯ ზე, და 

შემ დეგ სა კუ თარ კარგ რე პუ ტა ცი ას ბო-

რო ტად იყე ნებს, რო ცა ხა რისხს აგ დებს 

და ცუდ პრო დუქტს, რო გორც კარგს, ისე 

ასა ღებს. მას უკ ვე სა კუ თა რი გრძელ-

ვა დი ა ნი რე პუ ტა ცია აღარ ადარ დებს, 

რო მე ლიც აუცი ლებ ლად შე ი ლა ხე ბა გა ფუ-

ჭე ბუ ლი პრო დუქ ტის მი წო დე ბით და სულ 

მა ლე მთე ლი საქ მის კრა ხიც გარ და უ ვა ლი 

გახ დე ბა.

მი უ ხე და ვად მიმ წო დებ ლის საქ ცი ე-

ლის აშ კა რა ირა ცი ო ნა ლო ბი სა, მას ასე 

მოქ მე დე ბის რა ღაც მო ტი ვა ცია მა ინც 

უნ და გა აჩ ნ დეს.

სა ინ ტე რე სო ა, რა ში მდგო მა რე ობს ის?

და თუ დავ ფიქ რ დე ბით, ეს ერ თი შე-

ხედ ვით ალო გი კუ რი და ირა ცი ო ნა ლუ რი 

საქ ცი ე ლი მიმ წო დებ ლი სა მა ინც ექ ვემ-

დე ბა რე ბა ახ ს ნას. მის ზე მოთ მოყ ვა ნილ 

და ჩვენ თ ვის კარ გად ნაც ნობ საქ ცი ელს 

გა ნა პი რო ბებს ერ თი, ძა ლი ან სა ბა ზი სო 

და კარ გად ნაც ნო ბი გრძნო ბა.

ეს გრძნო ბა გახ ლავთ ში ში – ში ში 

არაპ როგ ნო ზი რე ბა დი მო მავ ლის მი-

მართ, რაც აიძუ ლებს მას მაქ სი მა ლუ რი 

მო გე ბა მი ი ღოს დღეს, ახ ლა, აწ მ ყო ში, 

სა ნამ ყვე ლა ფე რი უარე სის კენ არ შეც-

ვ ლი ლა – სა ნამ არ დაწყე ბუ ლა კი დევ 

ერ თი ომი, ან არ მომ ხ და რა კი დევ ერ თი 

გა დატ რი ა ლე ბა, ან ახა ლი რე ვო ლუ ცი ა, 

არ გა აქ ტი უ რე ბუ ლა მი ძი ნე ბუ ლი დამ ნა შა-

ვე თა და გა მომ ძალ ველ თა სამ ყა რო, არ 

გა უ ფა სუ რე ბუ ლა დღე ვან დე ლი ეროვ ნუ ლი 

ვა ლუ ტა, ან არ მომ ხ და რა ეშ მაკ მა უწყის 

რა – მოვ ლე ნა თა ყვე ლა ნა ი რი არა სა სურ-

ვე ლი გან ვი თა რე ბა.

ამი ტო მაც მიმ წო დე ბე ლი არაფ რად 

და გი დევთ გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი-

ვას, ის დღეს ვე ცდი ლობს სა კუ თა რი 

დღე ვან დე ლი მაქ სი მუ მის მი ღე ბას. და 

თუ მარ თ ლა გა ვით ვა ლის წი ნებთ ჩვე ნი 

ქვეყ ნის დღე ვან დელ გე ო პო ლი ტი კურ 

კონ დი ცი ებს, მტერ - მოყ ვ რის მხრი დან 

მო სა ლოდ ნე ლი ხი ფა თი სა და სი კე თის 

ურ თი ერ თ შე ფარ დე ბის პრო პორ ცი ებს, 

შე იძ ლე ბა ჩვე ნი ნაც ნო ბი მე ხინ კ ლის 

საქ ცი ე ლი ირა ცი ო ნა ლუ რად სუ ლაც აღარ 

გვეჩ ვე ნოს. პი რი ქით – ის, გა მომ დი ნა რე 

არ სე ბუ ლი გლო ბა ლუ რი თუ ლო კა ლუ რი 

საფ რ თხე ე ბი დან, იღებს სა კუ თა რი თა-

ვის თ ვის მაქ სი მა ლუ რად რა ცი ო ნა ლურ 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბას – მას დღე ვან დე ლი, 

ნაღ დი კვერ ცხი ურ ჩევ ნია ხვა ლინ დელ, 

თით ქ მის ეფე მე რულ ქა თამს, მი უ ხე და ვად 

იმი სა, რომ ეს გვერ დი დან მის ახ ლომ-

ხედ ვე ლო ბად შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ.

მო დი, ერ თი წუ თით ნაც ნო ბი მე ხინ-

კ ლე ჩა ვა ნაც ვ ლოთ რო მე ლი მე უფ რო 

„დალაგებული“ და „სოლიდური“ პრო ფე-

სი ის ადა მი ა ნით, ვთქვათ, ბან კი რით, და 

გა ვიხ სე ნოთ, თუ რო გორ იქ ცე ვი ან ისი ნი 

ჩვენს ქვე ყა ნა ში. თით ქ მის ზე და პი რუ ლი 

დაკ ვირ ვე ბაც კი საკ მა რი სი ა, რომ და ვი-

ნა ხოთ – ისე ვე, რო გორც ჩვე ნი მე ხინ კ ლე-

ე ბი! აქ გან ს ხ ვა ვე ბა ამ ორი პრო ფე სი ის 

წარ მო მად გე ნელს შო რის მხო ლოდ ის 

გახ ლავთ, რომ საკ ვე ბის ხა რის ხის გა ფუ-

ჭე ბა (მეხინკლის შემ თხ ვე ვა ში) ბან კი რის 

შემ თხ ვე ვა ში გა სა ცემ სეს ხებ ზე უაზ როდ 

დი დი პრო ცენ ტით დაბ რუ ნე ბის მოთხოვ-

ნის ფორ მას იღებს – თით ქ მის არ სად, 

მე სა მე სამ ყა როს ქვეყ ნე ბის გარ და, არ 

არის ბან კის გა ცე მულ კრე დი ტებ ზე ამ 

სი დი დის პრო ცენ ტე ბი და რიცხუ ლი. იგი ვე 

ით ქ მის მო ბი ლუ რი კავ ში რე ბის ოპე რა ტო-

რებ ზეც – აქაც აქ ცენ ტი დღე ვან დელ, ძვირ 

მომ სა ხუ რე ბა ზეა და არა შედარებით 

მცირე, მაგ რამ გრძელ ვა დი ა ნი მო გე ბის 

გათ ვ ლა ზე.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ეს არ სე ბუ ლი 

რე ა ლო ბა ჩვენ ყვე ლას გვა ზა რა ლებს, 

ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლილ ბიზ ნე სის წარ მო მად-

გენ ლებს ბრალს ვერ დავ დებთ – ისი ნი 

ოპე რი რე ბენ მო ცე მულ სი ტუ ა ცი ა ში, 

რო მელ საც რე ა ლუ რი და კონ კ რე ტუ ლი ფ
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რის კე ბი გა აჩ ნი ა, რაც გა ნა პი რო ბებს მათ, 

ანუ სერ ვის თა მიმ წო დებ ლე ბის, ქცე ვა სა 

და აზ როვ ნე ბას.

იმი სათ ვის, რომ არა მხო ლოდ ვირ წ-

მუ ნოთ ჩე მი სიტყ ვე ბის, არა მედ შევ ძ-

ლოთ მა თი ლო გი კის და ჯე რე ბა, სა ჭი როა 

მცი რე ექ ს კურ სის გა კე თე ბა ადა მი ა ნის 

ზო გა დი ხა სი ა თის თა ვი სე ბუ რე ბებ ში.

მკითხ ვე ლის თ ვის შე ვეც დე ბი ადა მი ა-

ნის ზო გა დი ხა სი ა თის თა ვი სე ბუ რე ბა თა 

დე მონ ს ტ რი რე ბას ე.წ. „კანონის ეკო ნო-

მი კუ რი ანა ლი ზის“ (Economic Analysis of 

Law) გა მო ყე ნე ბით.

„კანონის ეკო ნო მი კუ რი ანა ლი ზი“ შე-

და რე ბით ახა ლი ანა ლი ტი კუ რი ინ ს ტ რუ-

მენ ტი ა. ის 1960-იანი წლე ბი დან შე იქ მ ნა 

ამე რი კე ლი იურის ტე ბი სა და ეკო ნო მის-

ტე ბის თა ნამ შ რომ ლო ბის შე დე გად. ამ 

მე თოდ მა ორი ვე დის ციპ ლი ნის წარ-

მო მად გენ ლებს სა შუ ა ლე ბა მის ცა, რომ 

ერ თი მე ო რის არ სე ნალს და სეს ხე ბოდ ნენ: 

ეკო ნო მის ტებს კა ნო ნი სთა ვა ზობს არა 

მარ ტო სა ინ ტე რე სო პრობ ლე მებს, არა მედ 

კონ კ რე ტუ ლი კა ტე გო რი ე ბით აზ როვ ნე ბას; 

ხო ლო ეკო ნო მი კა კა ნონს მიკ რო ე კო-

ნო მი კუ რი თე ო რი ი სა და მა თე მა ტი კუ რი 

ეკო ნო მი კი დან ჩა მო ყა ლი ბე ბულ აბ ს ტ რაქ-

ცი ებს აწ ვ დის, რაც კა ნონს მი სი ზო გა დი 

მიზ ნე ბის (მოგებიანობის, ეფექ ტი ა ნო ბის) 

გან ზო გა დე ბის უნარს ანი ჭებს.

ამ მე თო დის გა სა გე ბად ეკო ნო მი კის 

სფე რო ში მცი რე ექ ს კურ სი დაგ ვ ჭირ დე ბა. 

რო გორც ვი ცით, ეკო ნო მი კა (სხვა მიზ ნებ-

თან ერ თად) წარ მო ად გენს მეც ნი ე რე ბას, 

რო მე ლიც შე ის წავ ლის ადა მი ა ნის (ასევე 

კორ პო რა ცი ე ბი სა და სხვა ეკო ნო მი კუ რი 

აქ ტო რე ბის) რა ცი ო ნა ლურ საქ ცი ელ სა და 

არ ჩე ვანს.

მსოფ ლი ო ში, ანუ იმ სამ ყა რო ში, სა დაც 

რე სურ სე ბი ადა მი ან თა უსაზღ ვ რო სურ ვი-

ლებ თან შე და რე ბით შეზღუ დუ ლი ა, ადა მი-

ან თა მოთხოვ ნა–სურ ვი ლე ბი მთლი ა ნად 

არას დ როს კმა ყო ფილ დე ბა: ჩვენ ყო ველ თ-

ვის გვსურს კი დევ ერ თი მოგ ზა უ რო ბა, კი-

დევ ერ თი გარ თო ბა, კი დევ ერ თი აგა რა კი, 

კი დევ ერ თი ახა ლი მან ქა ნა და ა.შ. ცხა დი ა, 

ადა მი ან თა ამ სურ ვი ლე ბის მთლი ა ნად 

შეს რუ ლე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა, რად გა ნაც, რო-

გორც ვთქვით, ჩვენ გარ შე მო ეს რე სურ სე-

ბი ლი მი ტი რე ბუ ლი ა, გან ს ხ ვა ვე ბით ჩვე ნი 

სურ ვი ლე ბი სა გან, რომ ლე ბიც უსას რუ ლო ა.

ჩვენც, ადა მი ა ნე ბიც, ანუ ამ რე სურ ს თა 

მსურ ვე ლე ბიც ისე თი სხვა დას ხ ვა ფაქ ტო-

რით ვართ შეზღუ დუ ლე ბი, რო გო რი ცაა 

მხარ ჯ ვე ლო ბი თი უნა რი, ანუ ფი ნან სუ რი 

პო ტენ ცი ა ლი, კონ კუ რენ ცი ა, ჯან მ რ თე-

ლო ბა, სი ცოცხ ლის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა და ა.შ. 

ამი ტო მაც იძუ ლე ბუ ლე ბი ვართ გა ვა კე თოთ 

არ ჩე ვა ნი სა სურ ველ ქმე დე ბა თა, სა გან თა 

და სი ტუ ა ცი ა თა შო რის.

ამ გ ვა რად და ხა სი ა თე ბუ ლი ეკო ნო მი-

კის ფუნ ქ ცია წარ მო ად გენს იმ პრე ზუმ ფ-

ცი ის ანა ლიზს, რო მე ლიც ამ ტ კი ცებს, რომ 

ადა მი ა ნი სა კუ თარ მი ზან თა და სი ა მოვ-

ნე ბა თა „რაციონალური მაქ სი მა ლის ტი ა“, 

ანუ თვი თინ ტე რე სის სფე რო ში მაქ სი მუ მის 

მსურ ვე ლი. ეს გუ ლის ხ მობს, რომ ადა მი ა-

ნი ირ ჩევს იმ ნივთს ან ქმე დე ბას, რაც მას, 

მი სი აზ რით, მეტ სარ გებ ლო ბას, მეტ მო გე-

ბას, მეტ სი ა მოვ ნე ბას, მეტ კმა ყო ფი ლე ბას 

მო უ ტანს. ეს დას კ ვ ნა არ გუ ლის ხ მობს 

იმას, რომ ადა მი ა ნის ყო ვე ლი საქ ცი ე ლი 

აუცი ლებ ლად ცი ვი გო ნე ბით გან ს ჯი ლი 

ქმე დე ბა ა. ეს პრე ზუმ ფ ცია უფ რო იმას ნიშ-

ნავს, რომ ადა მი ა ნის საქ ცი ე ლი რა ცი ო-

ნა ლუ რი არ ჩე ვა ნის მო დელს შე ე სა ბა მე ბა 

(თვითინტერესი ასე ვე არ ნიშ ნავს, რომ 

ინ დი ვი დე ბი აუცი ლებ ლად ხარ ბი და ან გა-

რე ბი ა ნი ეგო ის ტე ბი არი ან – რა ცი ო ნა ლუ რი 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ მა მო გე ბა, ანუ 

სი ა მოვ ნე ბა, შე იძ ლე ბა სხვი სი გა ბედ ნი ე-

რე ბი თაც მი ი ღოს).

თვი თინ ტე რე სის პრე ზუმ ფ ცია იმი თა-

ცაა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, რომ ის სა შუ ა ლე ბას 

აძ ლევს ეკო ნო მის ტებს, იწი ნას წარ მეტყ ვე-

ლონ ადა მი ა ნის ეკო ნო მი კუ რი ცვლი ლე ბე-

ბით (მაგალითად, რა ი მე რე სურ სებ ზე ფა-

სე ბის ცვლით) გა მოწ ვე უ ლი რე აქ ცი ა. ასე თი 

ცვლი ლე ბე ბის ვი თა რე ბა ში „რაციონალური 

მაქ სი მა ლის ტის“ საქ ცი ე ლი პროგ ნო ზი რე-

ბა დი ა. ეს ნიშ ნავს, რომ თუ რე ა ლო ბის (ანუ, 

პი რო ბი თად, „ფასების“) ცვლი ლე ბა ადა მი-

ა ნის კე თილ დღე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის სა შუ-

ა ლე ბას იძ ლე ვა, იგი შე სა ბა მი სად შეც ვ ლის 

სა კუ თარ საქ ცი ელ საც. ამ დას კ ვ ნას ისევ 

და ვუბ რუნ დე ბით.

ბრი ტა ნულ იურის პ რუ დენ ცი ა ში ის-

ტო რი უ ლად არ სე ბობს მო საზ რე ბა, რომ 

„ადამიანი და არ ღ ვევს კა ნონს, თუ ის ამ 

საქ ცი ე ლით მო გე ბას მი ი ღებს“. ეს საკ მა ოდ 

ცი ნი კუ რი და პე სი მის ტუ რი პრე ზუმ ფ ცია 

ადა მი ა ნის საქ ცი ელ ზე ხან გ რ ძ ლი ვი დაკ-

ვირ ვე ბი დან გა მომ დი ნა რე სა სარ გებ ლო 

რე ზულ ტა ტი ა, რომ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბი-

თაც იქ მ ნე ბო და თით ქ მის ყვე ლა ინ გ ლი-

სუ რი კა ნო ნი. თუმ ცა ეს მო საზ რე ბა არ 

ნიშ ნავს, რომ ინ გ ლი სელ კა ნონ მ დებ ლებს 

არ სწამ დათ უან გა რო და პა ტი ო სა ნი ხალ-

ხის არ სე ბო ბა. მათ უბ რა ლოდ იცოდ ნენ, 

რომ შე უძ ლე ბე ლია ცალ - ცალ კე კა ნო ნე ბის 

შექ მ ნა უან გა რო თა და ან გა რე ბი ან თათ-

ვის. მათ კარ გად უწყოდ ნენ, რომ ვე რა-

ნა ი რი ორ გა ნი ზე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბა ვერ 

იარ სე ბებ და ში ში სა და ვალ დე ბუ ლე ბის 

პრინ ცი პე ბის გა რე შე. და რომ პა ტი ო სა ნი 

მო ქა ლა ქე ვალ დე ბუ ლე ბის მორ ჩი ლი ა, ხო-

ლო უწე სო მო ქა ლა ქე – მხო ლოდ სას ჯე ლის 

ში ში სა.

თუმ ცა ბრი ტა ნელ თა ამ პრაგ მა ტულ 

შე ხე დუ ლე ბას არ ც თუ ისე უსა ფუძ ვ ლო კონ-

ტ რარ გუ მენ ტი გა აჩ ნი ა. მი სი ავ ტო რი მე-18 

სა უ კუ ნის ბრი ტა ნეთ ში მტრად შე რაცხუ ლი, 

დღეს კი დე მოკ რა ტი ი სა და ამე რი კუ ლი 

სამართლიან და ეკონომიკურად 
ზომიერ, არასაზიანო კანონებს 
ადამიანი ხალისით ემორჩილება 
და იცავს.
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კონ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლიზ მის ერ თ -ერთ ფუ ძემ-

დებ ლად აღი ა რე ბუ ლი თო მას ჯე ფერ სო-

ნი ა, რო მე ლიც ამ ბობ და, რომ „ადამიანებს 

სურთ იცხოვ რონ პა ტი ოს ნად, თუ მათ თ ვის 

ამის სა შუ ა ლე ბა არ სე ბობს“.

ჩე მი აზ რით, ეს ორი მიდ გო მა 

(ბრიტანული და ამე რი კუ ლი) ერ თ მა ნეთს 

სუ ლაც არ გა მო რიცხავს. პი რი ქით – ისი ნი 

შე იძ ლე ბა ერ თი მედ ლის ორ მხა რედ 

მი ვიჩ ნი ოთ, რომ ლე ბიც ერ თ მა ნე თის მარ-

თე ბუ ლო ბა ს ადასტურებს: ადა მი ან თა ბუ-

ნე ბა ზე ზო გა დი დაკ ვირ ვე ბა გვარ წ მუ ნებს, 

რომ სა მარ თ ლი ან და ეკო ნო მი კუ რად 

ზო მი ერ, არა სა ზი ა ნო კა ნო ნებს ადა მი ა ნი 

ხა ლი სით ემორ ჩი ლე ბა და იცავს.

ამ მო საზ რე ბის სა მა გა ლი თოდ მი ვუბ-

რუნ დეთ ზე მოთ და ხა სი ა თე ბუ ლი კა ნო ნის 

ეკო ნო მი კურ ანა ლიზს. თუ ამ მე თოდს 

ეკო ნო მი კის ფა სადს მო ვა ცი ლებთ და 

ადა მი ა ნის ქმე დე ბის სხვა კონ ტექსტს 

მი ვუ სა და გებთ, შევ ნიშ ნავთ, რომ ინ დი ვი-

დის, რო გორც „რაციონალური მაქ სი მა-

ლის ტის“ მო ტი ვა ცია ისევ ძა ლა ში რჩე ბა. 

იგი ვე აბ ს ტ რაქ ცია ადა მი ა ნის სა ვა რა-

უ დო, ნე ბის მი ე რი საქ ცი ე ლის პროგ ნო-

ზი რე ბის თ ვის ისევ კარგ ინ ს ტ რუ მენ ტად 

გა მოდ გე ბა.

ამის სა დე მონ ს ტ რა ცი ოდ ერთ მა გა-

ლითს მო ვიყ ვან: თუ მო ქა ლა ქეს კა ნო ნი სა 

და სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან პი რა დი სა-

კუთ რე ბის დაც ვის მყა რი გა რან ტია ექ ნე-

ბა, მას სა კუ თა რი კა პი ტა ლის დაგ რო ვე ბი-

სა და გაზ რ დის მო ტი ვა ცი ა, ანუ ინ სენ ტი ვი 

(Incentive) გა უჩ ნ დე ბა.

სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან გა რან ტი-

რე ბუ ლი სა კუთ რე ბის ხელ შე უ ხებ ლო ბის 

უფ ლე ბის გა რე შე კი მო ქა ლა ქეს ამ უფ ლე-

ბის სა კუ თა რი ძა ლე ბით დაც ვა მო უ წევს 

– ისე თით, რო გო რი ცაა შე ი ა რა ღე ბა, ხე-

ლი სუფ ლე ბის კო რუმ პი რე ბულ წარ მო მად-

გე ნელ თა ან დამ ნა შა ვე თა სამ ყა როს გან 

პრო ტექ ცი ის ყიდ ვა და ა.შ. რო ცა ხე ლი-

სუფ ლე ბას მო ქა ლა ქის შრო მის პრო დუქ-

ტის დაც ვა მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხად არ 

მი აჩ ნი ა, პრო დუქ ტი უ ლო ბი სათ ვის სუს ტი 

მო ტი ვა ცია იქ მ ნე ბა. მაგ რამ, თუ სა ხელ მ-

წი ფოს მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი კა ნო ნი ან 

რე გუ ლა ცია მო ქა ლა ქის პი რა დი ინ ტე-

რე სის თ ვის მო გე ბი ა ნო ბით გა მო ირ ჩე-

ვა, ადა მი ა ნი, რო გორც „რაციონალური 

მაქ სი მა ლის ტი“, ასე თი კა ნო ნი სად მი 

ლო ი ა ლუ რი ა. რო დე საც მო ქა ლა ქე აც ნო-

ბი ე რებს, რომ ამა თუ იმ რე გუ ლა ცი ი სად მი 

მორ ჩი ლე ბა მის თ ვის უფ რო მო გე ბი ა ნი ა, 

ვიდ რე ურ ჩო ბა, იგი ავ ტო მა ტუ რად, თუმ ცა 

სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბით მარ თუ ლი, მთე-

ლი სა ზო გა დო ე ბის თ ვის მარ თუ ლი ხდე ბა; 

ანუ, თუ მი სი „ხარჯი“ ურ ჩო ბის შემ თხ-

ვე ვა ში მე ტია „დანაკარგზე“, რო მელ საც 

იგი კა ნო ნის მორ ჩი ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში 

გა ნიც დის, ადა მი ა ნი კა ნო ნის მორ ჩი ლე-

ბას ამ ჯო ბი ნებს.

რო გორც ვნა ხეთ, მა ში ნაც კი, რო დე-

საც ადა მი ა ნი ერ თი შე ხედ ვით ირა-

ცი ო ნა ლუ რად იქ ცე ვა და დღე ვან დელ, 

აწ მ ყო ში მი ღე ბულ მო გე ბას ამ ჯო ბი ნებს 

სა მო მავ ლოდ მი სა ღებ უფ რო მეტ ხე ირს, 

ის სი ნამ დ ვი ლე ში, იმ ინ ფორ მა ცი ი დან 

გა მომ დი ნა რე, რაც მას ხელ თა აქვს, რა ცი-

ო ნა ლუ რად იქ ცე ვა – მან იცის, რომ ხვალ, 

მოვ ლე ნა თა არა სა სურ ვე ლი გან ვი თა რე-

ბის პი რო ბებ ში, შე იძ ლე ბა ყვე ლა ფე რი 

და კარ გოს, და ამი ტომ ის დღე ვან დელ, 

უფ რო მცი რე მო გე ბის სა სარ გებ ლოდ აკე-

თებს არ ჩე ვანს.

აქ ვხე დავთ, თუ რო გორ გა დამ წყ ვეტ 

როლს თა მა შობს ე.წ. გა რე ფაქ ტო რე ბი, 

რომ ლებ საც ეკო ნო მის ტე ბი და იურის ტე ბი 

„ექსტერნალობის“ (Externality) სა ხე ლით 

მო იხ სე ნი ე ბენ. ამ გ ვა რად, სა ნამ იარ სე-

ბებს ეს გა რე ფაქ ტო რე ბი, ანუ ნე გა ტი უ რი, 

საფ რ თხის შემ ც ვე ლი ექ ს ტერ ნა ლო ბე ბი, 

ჩვე ნი ეკო ნო მი კუ რი აქ ტო რე ბის გან, მე-

ხინ კ ლე იქ ნე ბა იგი, ბან კი რი თუ მო ბი-

ლუ რი ქსე ლე ბის ოპე რა ტო რი, არ იქ ნე ბა 

მო სა ლოდ ნე ლი მა თი ვე მოქ მე დე ბე ბის 

უკე თე სო ბის კენ ცვლი ლე ბა, რაც ჩვენ თ-

ვის, ანუ მომ ხ მა რებ ლის თ ვის, ხა რის ხის 

გა უმ ჯო ბე სე ბა სა და სერ ვი სის გა ი ა ფებას 

ნიშ ნავს. ეს, ბუ ნებ რი ვი ა, ყო ვე ლი ჩვენ გა-

ნის ყო ფა ზე ძა ლი ან უარ ყო ფი თად არის 

ასა ხუ ლი.

ზე მოთ თქმუ ლი დან ორი დას კ ვ ნის გა-

მო ტა ნაა შე საძ ლე ბე ლი. 

პირ ვე ლი დას კ ვ ნა მდგო მა რე ობს იმა-

ში, რომ ადა მი ა ნი ყვე ლა ზე არაპ როგ ნო-

ზი რე ბად სი ტუ ა ცი ებ შიც კი „რაციონალურ 

მაქ სი მა ლის ტად“ რჩე ბა. მე ო რე დას კ ვ ნა 

კი ისა ა, რომ იმის თ ვის, რომ ადა მი ან მა 

ან ადა მი ან თა ჯგუფ მა არა მოკ ლე ვა დი-

ან, არა მედ გრძელ ვა დი ან მო გე ბა ზე და, 

შე სა ბა მი სად, სა ზო გა დო ე ბის თ ვი საც 

მე ტად მო გე ბი ან ქმე დე ბა ზე შე ა ჩე როს 

სა კუ თა რი არ ჩე ვა ნი, სა ჭი როა მას მაქ სი-

მა ლუ რად პროგ ნო ზი რე ბა დი, უსაფ რ თხო 

და მო უ ლოდ ნე ლო ბე ბის გან თა ვი სუ ფა ლი 

გა რე მო შე ექ მ ნას.

სწო რედ მა შინ, რო დე საც ჩვენს 

ქვე ყა ნა ში ასე თი ჟა მი და ი სად გუ რებს, 

გა მოს წორ დე ბა ხინ კა ლიც, გა ი აფ დე ბა 

კრე დი ტიც და სხვა ყვე ლა ფე რიც, რო-

მელ თა ჩა მოთ ვ ლაც აქ საკ მა ოდ შორს 

წაგ ვიყ ვანს.

ძა ლი ან მოკ ლედ რომ ვთქვათ, ამ 

გრძელ მა გზამ იმ დას კ ვ ნამ დე მიგ ვიყ ვა-

ნა, რაც ინ ტუ ი ცი უ რად ისე დაც ვი ცო დით 

– იმი სათ ვის, რომ ეკო ნო მი კურ აქ ტორ-

თა საქ ცი ე ლი უფ რო მო გე ბი ა ნი, უფ რო 

ეფექ ტი ა ნი და ქვეყ ნი სა და სა ზო გა დო ე-

ბის თ ვის მე ტი სი კე თის მომ ტა ნი გახ დეს, 

მას ესა ჭი რო ე ბა ორი რამ: გო ნივ რუ ლი, 

ადა მი ა ნის ბუ ნე ბის ცოდ ნა სა და მის საქ-

ცი ელ ზე დაკ ვირ ვე ბი დან გა მომ დი ნა რე 

და გა მოც დი ლე ბა ზე დაყ რ დ ნო ბით მი ღე-

ბუ ლი კა ნო ნე ბი და უსაფ რ თხო, პროგ ნო-

ზი რე ბა დი გა რე მო.

და ბო ლოს, ალ ბათ თქმაც ზედ მე ტი ა, 

რომ სწო რედ ამი ტო მაა უმ ნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნე სი და აუცი ლე ბე ლი სა ქარ თ ვე ლოს 

უს წ რა ფე სი ინ ტეგ რა ცია ევ რო პულ და 

ჩრდი ლო ატ ლან ტი კურ სივ რ ცე ში, რაც ყვე-

ლა ნა ირ ნე გა ტი ურ ექ ს ტერ ნა ლო ბებს, ანუ 

მო უ ლოდ ნელ გა რე ფაქ ტო რებს ასა ტან, 

არა სა ხი ფა თო ხა რის ხამ დე შე ამ ცი რებს 

და ადა მი ა ნებს სა კუ თა რი საქ მი ა ნო ბის 

გრძელ ვა დი ა ნი და გეგ მ ვის სა შუ ა ლე ბას 

მის ცემს.

მა ნამ დე კი ისევ მოგ ვი წევს ცუ დი 

ხინ კ ლის ატა ნა, სხვა ზე რომ არა ფერ ზე 

ვი ლა პა რა კოთ. და ეს სრუ ლი ად ბუ ნებ რი-

ვი რამ იქ ნე ბა. 

forbes

მოსაზრება - მაკროეკონომიკა
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მოსაზრება
შოთა უტიაშვილი – მიმდინარე მოვლენები

სახიფათო  
ცვლილებები

კა ხე თის გზატ კე ცილ ზე, 10 ნო
მერ ში მდე ბა რე ობს ტალ ღის ფორ მის 

გამ ჭ ვირ ვა ლე, ლა მა ზი შე ნო ბა, რო მე ლიც 

თა ნა მედ რო ვე არ ქი ტექ ტუ რის თით ქ მის 

ყვე ლა კა ტა ლოგ შია შე სუ ლი. შე ნო ბის მე-

ო რე სარ თულ ზე, მარ ცხე ნა მხა რეს დი დი 

თეთ რი კა ბი ნე ტია გან ლა გე ბუ ლი. მი უ ხე-

და ვად იმი სა, რომ ეს ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე 

კომ ფორ ტუ ლი და მო ხერ ხე ბუ ლი კა ბი ნე-

ტია სა ქარ თ ვე ლო ში, ორ წელ ზე მე ტი ა, ის 

ცა რი ე ლი ა. ბო ლო სამ მა ში ნა გან საქ მე თა 

მი ნის ტ რ მა – ახა ლა ი ამ, ღა რი ბაშ ვილ მა და 

ჭი კა ი ძემ – არ მო ი სურ ვა მი სი და კა ვე ბა. 

ახა ლაია მო დულ ში დაჯ და, ორი უკა ნას-

კ ნე ლი მი ნის ტ რი კი – ორ თა ჭა ლა ში, კა ხა 

თარ გა მა ძი სე ულ კა ბი ნეტ ში.

რა ტომ გა ი ზარ და და ნა შა უ ლი ასე 

მკვეთ რად (თუ თქვენ ფიქ რობთ, რომ ად-

რე უფ რო მე ტი და ნა შა უ ლი ხდე ბო და და 

გი მა ლავ დ ნენ, ჯობს ამ სტა ტი ის კითხ ვა 

აქ ვე შეწყ ვი ტოთ) და რა ტომ გა მო ი ყუ რე ბა 

ერთ დროს ყოვ ლის შემ ძ ლე რე პუ ტა ცი ის 

მქო ნე ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ რო ასე 

უსუ სუ რად? რა შე იც ვა ლა ბო ლო ორ წე-

ლი წად ში, სა ით მივ დი ვართ და სად არის 

გა მო სა ვა ლი?

2004 წელს, რო დე საც მა შინ დელ 

უშიშ რო ე ბის სა მი ნის ტ რო ში (ამავე წლის 

ბო ლოს ში ნა გან საქ მე თა და უშიშ რო ე ბის 

სა მი ნის ტ რო ე ბი გა ერ თი ან და) მუ შა ო ბა 

და ვიწყე, მა შინ ვე ორი პრობ ლე მის წი ნა შე 

დავ დე ქი. ერ თი იყო სა პირ ფა რე შოს სა-

ში ნე ლი სუ ლი, რო მე ლიც მთელ შე ნო ბა ში 

იდ გა და რო მე ლიც მა ლე გაქ რა, და მე ო რე 

–  გა უ თა ვე ბე ლი ზა რე ბი ნაც ნობ - მე გობ რე-

ბი სა გან.

თით ქ მის ყვე ლა ჩე მი ნაც ნო ბი თვლი-

და, რომ მე, რო გორც თა ნამ დე ბო ბის 

პირს, მე კის რე ბო და წმი და თაწ მი და მო-

ვა ლე ო ბა, მათ „რამეში გა მოვ დ გო მო დი“. 

თა ნაც არა მხო ლოდ მათ, არა მედ მათ 

ნაც ნო ბებ სა და ნა თე სა ვებ საც. თა ვი დან 

თხოვ ნე ბი ასა ტა ნი იყო და ძი რი თა დად 

ეხე ბო და იმას, რომ ვი ღა ცის ახ ლო ბელს 

სახ ლი გა უ ტე ხეს ან მან ქა ნა მოჰ პა რეს 

და გა მომ ძი ე ბელს თუ ვინ მე „ზემოდან 

და ა ვა ლებს“, საქ მე უფ რო მა ლე გა იხ ს ნე ბა. 

ასე თი ზა რე ბის გა და მი სა მარ თე ბა ად ვი-

ლი საქ მე იყო და მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 

ათი დან ათ შემ თხ ვე ვა ში „ზემოდან ზა რი“ 

საქ მის გახ ს ნა -არ გახ ს ნა ზე არა ვი თარ გავ-

ლე ნას არ ახ დენს, პო ლი ცი ის უფ როს თან 

და რეკ ვა და თხოვ ნა, რომ ამა და ამ კა ცის 

საქ მის თ ვის ყუ რადღე ბა მი ექ ცი ათ, არა-

ფერს აფუ ჭებ და. თა ნაც სა მი -ოთხი წლის 

შემ დეგ ასე თი ზა რე ბი სა ერ თოდ შეწყ და.

თხოვ ნე ბის მე ო რე ტი პი შე ე ხე ბო და 

ნაც ნო ბებს, რომ ლებ საც, თა ვის მხრივ, 

ჰყავ დათ ნაც ნო ბე ბი, რომ ლე ბიც იყ ვ ნენ 

ნი ჭი ე რე ბი, ჩვე ნი ა ნე ბი (ეს ჩვე ნი ა ნი დღემ- ფ
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დე ვერ მივ ხ ვ დი, რას ნიშ ნავს) და მათ 

პო ლი ცი ა ში მუ შა ო ბის დაწყე ბის და უძ ლე-

ვე ლი სურ ვი ლი გა უჩ ნ დათ. ასე თი ზა რე ბიც 

არ იყო პრობ ლე მა, იმი ტომ რომ კან დი-

დატს გაგ ზავ ნი დი აკა დე მი ა ში ტეს ტი რე-

ბა ზე და თუ ვერ ჩა ა ბა რებ და, მხო ლოდ 

სა კუ თა რი თა ვი სათ ვის შე ეძ ლო და ებ რა-

ლე ბი ნა.

ნამ დ ვი ლი, სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მა 

იყო მე სა მე ტი პის ზა რე ბი. რომ ლე ბიც, რო-

გორც წე სი, იწყე ბო და ასე: „აშველებდა“, 

„უბრალოდ იქ იყო“, „საერთოდ არა ფე რი 

არ და უ შა ვე ბი ა“, მხო ლოდ ასი დან ერთ 

შემ თხ ვე ვა ში პრო ტექ ტო რი უშ ვებ და იმის 

თე ო რი ულ შანსს, რომ პრო ტე ჟე შე იძ ლე-

ბა დამ ნა შა ვე ყო ფი ლი ყო. ერ თა დერ თი 

შემ თხ ვე ვა მახ სოვს, რო დე საც ნაც ნობ მა 

სა უ ბა რი იმით და იწყო, რომ და კა ვე ბუ-

ლი „სიფხიზლეში ძა ლი ან კარ გი ბი ჭი ა“, 

რი თაც და უშ ვა, რომ სიმ თ ვ რა ლე ში არ 

შე იძ ლე ბა ყო ფი ლი ყო ასე თი ვე კარ გი. და, 

რა თქმა უნ და, ყვე ლას შე ეძ ლო ეხ სე ნე-

ბი ნა ვი ღაც სხვა მე სა მე პი რი, რო მელ მაც 

ბევ რად უფ რო სე რი ო ზუ ლი და ნა შა უ ლი 

ჩა ი დი ნა და და უს ჯე ლი და დის.

 ჩვე ნამ დე ასე თი ზა რე ბი, რო გორც 

წე სი, სწრა ფად გა და იზ რ დე ბო და მარ ტივ 

არით მე ტი კულ ამო ცა ნად და ციფ რის სწო-

რად და სა ხე ლე ბის, გა მოკ ლე ბი სა და გა-

ყო ფის შემ დეგ მხა რე ე ბი ურ თი ერ თ სა სარ-

გებ ლო გა რი გე ბამ დე მი დი ოდ ნენ. 2003 

წლი დან, მას შემ დეგ რაც ეს აღებ მი ცე მო-

ბა დამ თავ რ და, კი დევ უფ რო ინ ტენ სი უ რი 

გახ და „პატრონის ძებ ნა“.

ასეთ ზა რებს იღებს ყვე ლა, დაწყე ბუ ლი 

უბ ნის ინ ს პექ ტო რით, დამ თავ რე ბუ ლი ში-

ნა გან საქ მე თა მი ნის ტ რი თა და გე ნე რა-

ლუ რი პრო კუ რო რით, მა თი მე გობ რე ბი თა 

და ოჯა ხის წევ რე ბით. სო ცი ა ლუ რი ზე წო-

ლა უზარ მა ზა რი ა. რე კავს ყვე ლა – მე გობ-

რე ბი, კო ლე გე ბი, თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი, 

„ცნობილი სა ხე ე ბი“, პო ლი ტი კო სე ბი, მტე-

რი და მოყ ვა რე. ის, თუ რამ დე ნად შე უძ-

ლია პო ლი ცი ას ასეთ ზე წო ლას გა უძ ლოს, 

ხში რად გან საზღ ვ რავს, რამ დე ნად წარ მა-

ტე ბუ ლი ან წა რუ მა ტე ბე ლია პო ლი ცი ა.

თუ გა დავ ხე დავთ ბო ლო დროს თბი-

ლის ში მომ ხ დარ გახ მა უ რე ბულ მკვლე ლო-

ბებს (ბარნოვზე და ავ ლა ბარ ში ჩა დე ნი ლი 

და ნა შა უ ლე ბი), ერ თი გა რე მო ე ბა გვე ცე მა 

თვალ ში: მკვლე ლე ბი არი ან ადა მი ა ნე ბი, 

რომ ლე ბიც, რომ არა ეს სო ცი ა ლუ რი ზე წო-

ლა, და ნა შა უ ლის ჩა დე ნის დროს ცი ხე ში 

უნ და მსხდა რიყ ვ ნენ, ან, უკი დუ რეს შემ თხ-

ვე ვა ში, გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლე ბი, სა პო ლი-

ციო კონ ტ რო ლის ქვეშ აუცი ლებ ლად უნ და 

ყო ფი ლიყ ვ ნენ და იარა ღით სი ა რუ ლი ვერ 

გა ე ბე დათ.

თბი ლი სის პო ლი ცი ის შე მად გენ ლო-

ბას რომ გა და ხე დოთ, მა თი უდი დე სი 

ნა წი ლი ძვე ლი თა ნამ შ რომ ლე ბი არი ან. 

მეტ - ნაკ ლე ბად მსგავ სი ვი თა რე ბაა სხვა 

და ნა ყო ფებ შიც. ანუ, პო ლი ცი ე ლე ბი ისევ 

ისი ნი არი ან, ვინც რამ დე ნი მე წლის წინ 

თბი ლი სი ევ რო პის ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე 

უსაფ რ თხო ქა ლა ქად აქ ცი ა. ისი ნი პრო ფე-

სი ო ნა ლე ბი არი ან, და ნა შა უ ლის პრე ვენ-

ცი აც მშვე ნივ რად შე უძ ლი ათ და ძა ლი ან 

რთუ ლი საქ მე ე ბის გახ ს ნაც. ამის მი უ ხე-

და ვად, დღეს მათ ღამ ღა მო ბით რე ი დებ ზე 

უწევთ დგო მა.

რა ტომ?

წარ მო ვიდ გი ნოთ ერ თი თბი ლი სუ რი 

უბა ნი და და ვუშ ვათ, რომ ამ უბანს ჰყავს 

ერ თი უბ ნის ინ ს პექ ტო რი და ერ თი, გნე-

ბავთ „ძველი ბი ჭი“ ვუ წო დოთ, გნე ბავთ 

მოკ რი მი ნა ლო ელე მენ ტი. უბ ნის სიმ შ-

ვი დეს ამ ორ ადა მი ანს შო რის ძალ თა 

ბა ლან სი გან საზღ ვ რავს. პო ლი ცი ე ლი 

ცდი ლობს, ეს ძვე ლი ბი ჭი ან ცი ხე ში ჰყავ-

დეს ან, თუ გა რეთ არის, მაქ სი მა ლუ რად 

კონ ტ რო ლის ქვეშ აიყ ვა ნოს და აიძუ ლოს, 

რომ ნორ მა ლუ რად მო იქ ცეს. თუ ეს ძვე ლი 

ბი ჭი „დაჩმორებულია“, ეს სიგ ნა ლია და-

ნარ ჩე ნი უბ ნელებისთვის. სხვე ბი მას თან 

არ ძმა კა ცო ბენ, შა რი ა. თა ნა ტო ლე ბი და 

მას ზე უმ ც რო სე ბი მას არ ბა ძა ვენ - მა გა-

ლი თად, იარა ღით არ და დი ან.

ასეთ სი ტუ ა ცი ა ში, რა შან სი აქვს, თა-

ვის მხრივ, ძველ ბიჭს? იგი იძუ ლე ბუ ლია 

გავ ლე ნი ა ნი ნაც ნო ბე ბი ეძე ბოს, თა ნამ-

დე ბო ბის პი რე ბის შვი ლებ თან იძ მა კა ცოს, 

მათ სა ჭი რო სამ სა ხუ რი (ხშირად სა ჩო-

თი რო საქ მე ებ ში) გა უ წი ოს, ანუ მო ძებ ნოს 

ისე თი მო კავ ში რე, რო მელ საც შე უძ ლი ა, 

მი სი და ჭე რის შემ თხ ვე ვა ში, პო ლი ცი ას-

თან დარეკოს და გა მო აშ ვე ბი ნოს.             

თუ მან ერ თხელ მა ინც მო ა ხერ ხა, რომ 

სე რი ო ზუ ლი და ნა შა უ ლი ჩა ი დი ნა და სას-

ჯელს გა და ურ ჩა, ეს ან გ რევს უბან ში ძალ-

თა ბა ლანსს. პო ლი ცი ე ლი და ჩაგ რუ ლი ა, 

მან იცის, რომ კრი მი ნა ლის და ჭე რა არ 

შე უძ ლი ა, ამი ტომ გან ყო ფი ლე ბა ში იკე ტე-

ბა და ცდი ლობს, შარს გა ექ ცეს. კრი მი ნა-

ლი, თა ვის მხრივ, გა ლა ღე ბუ ლი ა, იწყებს 

იარა ღით სი ა რულს, სა ჯა როდ აგი ნებს და 

დას ცი ნის პო ლი ცი ას და უბან ში ლი დე რი 

ხდე ბა, რო მელ საც სხვე ბიც ბა ძა ვენ. უბან-

ში ჩნდე ბა ბირ ჟა. უბან ში ჩხუ ბის შემ თხ ვე-

ვა ში, პო ლი ცი ე ლი ცდი ლობს არ ჩა ე რი ოს 

და ვი თა რე ბის მოგ ვა რე ბის პრი ვი ლე გი ას 

ძველ ბიჭს უთ მობს. მსხვერ პ ლი, რო მე ლიც 

ად რე პო ლი ცი ას მი მარ თავ და, ახ ლა ხვდე-

ბა, რომ და უც ვე ლია და კა ნო ნის ენით 

სა უბ რის ნაც ვ ლად, ურ ჩევ ნია პრობ ლე მა 

კრი მი ნალ თან კომ პ რო მი სით მო აგ ვა როს.

 ეს ხდე ბა დღეს თბი ლი სი სა და სა-

ქარ თ ვე ლოს ბევრ უბან ში. რაც უფ რო 

„ელიტარულია“ უბა ნი, მით უფ რო მწვა ვეა 

პრობ ლე მა. ბუ ნებ რი ვი ა, „ელიტარულ“ 

კრი მი ნა ლებს „ელიტარული“ მფარ ვე ლე ბი 

ჰყავთ. შე უ ი ა რა ღე ბე ლი თვა ლით, პრო-

ცე სი ძნე ლი შე სამ ჩ ნე ვი ა, რად გან, ერ თი 

შე ხედ ვით, პო ლი ცი ე ლიც იგი ვეა და კრი მი-

ნა ლიც, მაგ რამ ძალ თა ბა ლან ს ში თით ქოს 

უმ ნიშ ვ ნე ლო ცვლი ლე ბამ მათ შო რის ურ-

თი ერ თო ბე ბი ძირ ფეს ვი ა ნად შეც ვა ლა.

ხე ლი სუფ ლე ბამ, რო მელ მაც 15 000-ზე 

მე ტი დამ ნა შა ვე ხე ლის ერ თი მოს მით გა-

მო უშ ვა ცი ხი დან, პრაქ ტი კუ ლად და კარ გა 

უნა რი, გა უძ ლოს ამ ტი პის სო ცი ა ლურ ზე-

წო ლას. რო დე საც მკვლე ლი გყავს შეწყა-

ლე ბუ ლი, რო გორ გინ და, მა გა ლი თად, 

შე ნი ვე პარ ლა მენ ტის წევრს, ან რო მე ლი მე 

ცნო ბილ ინ ტე ლი გენტს უარი უთხ რა რი გი-

თი ხუ ლიგ ნო ბის ბრალ დე ბით და კა ვე ბუ ლი 

„ბავშვის“ გა მოშ ვე ბა ზე, ან და ბრალ დე ბის 

კვა ლი ფი კა ცი ის შეც ვ ლა ზე. არა და, თი თო-

ე უ ლი ასე თი გა მოშ ვე ბუ ლი „ბავშვი“ არის 

ლურ ს მა ნი კა ნონ მორ ჩი ლი სა ზო გა დო ე-

ბის კუ ბო ში.

მე თუ მკითხავთ, პო ლი ცი ის რე ფორ მა 

არ დაწყე ბუ ლა პატ რუ ლის ახა ლი მან ქა-

ნე ბი თა და გამ ჭ ვირ ვა ლე შე ნო ბე ბით. ის 

და იწყო ერ თი, თით ქოს უმ ნიშ ვ ნე ლო, 

ეპი ზო დით. 2004 თუ 2005 წელს ბა თუმ ში 
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ერ თ -ერ თი ცნო ბი ლი ქარ თუ ლი თე ატ რის 

მსა ხი ობ მა პო ლი ცი ელს რეს ტო რან ში თავ-

ზე ბოთ ლი გა და ამ ტ ვ რი ა. მსა ხი ო ბი და ა კა-

ვეს. თე ატ რის ხელ მ ძღ ვა ნელ მა მა შინ დელ 

ში ნა გან საქ მე თა მი ნისტრს და უ რე კა და 

მსა ხი ო ბის გა მოშ ვე ბა სთხო ვა, თან აღუთ-

ქ ვა, მე თვი თონ დავ ს ჯი ო. მი ნის ტ რი გა-

ო ცე ბუ ლი დარ ჩა, რომ თე ატ რის ხელ მ ძღ-

ვა ნელ მა ეს გა ბე და და ცი ვი უარი უთხ რა. 

თა ვის მხრივ, თე ატ რის ხელ მ ძღ ვა ნე ლიც 

გა ო ცე ბუ ლი დარ ჩა, რომ უარი აკად რეს და 

სა ოც რად უნი ჭო სპექ ტაკ ლი დად გა, რო-

მელ შიც მთა ვარ უარ ყო ფით პერ სო ნა ჟად 

სწო რედ ეს მი ნის ტ რი გა მო იყ ვა ნა.

ამ გ ვა რად მოგ ვარ და „მესამე ტი პის“ 

ზა რე ბის პრობ ლე მა. მა შინ დელ მა ში ნა გან 

საქ მე თა მი ნის ტ რ მა და გე ნე რა ლურ მა 

პრო კუ რორ მა თა ვის თავ ზე აიღეს პო ლი-

ცი ე ლე ბის წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თუ ლი სო-

ცი ა ლუ რი წნე ხი. ამან პო ლი ცი ე ლე ბი სა და 

პრო კუ რო რე ბის ცხოვ რე ბა გა ა მარ ტი ვა. 

ნე ბის მი ე რი თხოვ ნა ან ზე წო ლა გა და მი სა-

მარ თ დე ბო და ზე მოთ, სა დაც უკ ვე არა ნა ი-

რი ნაც ნო ბო ბა (როგორც წე სი) არ ჭრი და. 

თუმ ცა ისიც უნ და ით ქ ვას, რომ თი თო ე უ ლი 

ის შემ თხ ვე ვა, რო დე საც ეს პრინ ცი პი და-

ირ ღ ვა, მა შინ დელ ხე ლი სუფ ლე ბას ძა ლი ან 

ძვი რად და უჯ და.

იმი სათ ვის, რომ ში ნა გან საქ მე თა 

მი ნის ტ რ მა და გე ნე რა ლურ მა პრო კუ რორ-

მა ამ გ ვარ ზე წო ლას გა უძ ლონ (ცხადია, 

ზე წო ლა უმე ტეს წი ლად სა კუ თა რი გუნ დის 

გავ ლე ნი ა ნი წევ რე ბი სა თუ ცნო ბი ლი მხარ-

დამ ჭე რე ბი სა გან მო დის), მათ პირ ველ 

რიგ ში სა კუ თა რი გუნ დის შიგ ნით უნ და 

ჰქონ დეთ შე სა ბა მი სი ავ ტო რი ტე ტი. სხვა 

მი ნის ტ რებ მა, დე პუ ტა ტებ მა და ცნო ბილ მა 

სა ხე ებ მა ვერ უნ და გა უ ბე დონ მათ, მოს-

თხო ვონ დამ ნა შა ვე ე ბი სად მი ლო ი ა ლო-

ბის გა მო ჩე ნა. მა თაც და ყვე ლას უნ და 

ახ სოვ დეთ, რომ პო ლი ცი ე ლი, რო მელ საც 

ერ თხელ მა ინც „ზემოდან“ და უ რე კეს და 

დამ ნა შა ვის უკა ნო ნოდ გაშ ვე ბა აიძუ ლეს, 

პო ლი ცი ე ლი აღარ არის.

რა მოხ დე ბა, თუ ასე გაგ რ ძელ და? მოხ-

დე ბა ის, რომ ორ გა ნი ზე ბუ ლი კრი მი ნა ლი 

შეძ ლებს სა კუ თარ გავ ლე ნას და უქ ვემ დე-

ბა როს სა ზო გა დო ე ბის სულ უფ რო დი დი 

ნა წი ლი. პა ტა რა მა ღა ზი ე ბის მფლო ბე ლე ბი 

ჩათ ვ ლი ან, რომ ჯო ბია ად გი ლობ რივ ავ-

ტო რი ტე ტებს ყო ველ თ ვი უ რი ხარ კი უხა-

დონ, ვიდ რე რის კ ზე წა ვიდ ნენ და პო ლი ცი-

ას მი მარ თონ. ბევრს ახ სოვს რამ დე ნი მე 

თვის წინ მომ ხ და რი ფაქ ტი, რო დე საც 

სა ზამ თ როს გამ ყიდ ველ მა სა სიკ ვ დი ლოდ 

დაჭ რა იმ „უბნის ბი ჭე ბი დან“ ერ თ -ერ თი, 

რომ ლე ბიც მას თან ხარ კის ასაკ რე ფად 

მო ვიდ ნენ. თუ ასე გაგ რ ძელ და, სხვა სა-

ზამ თ როს გამ ყიდ ვე ლე ბი მო მა ვალ ში ხარ-

კის გა დახ დას არ ჩე ვენ. თუ ფუ ლი, გავ ლე-

ნა, ძვირ ფა სი მან ქა ნე ბი და სახ ლე ბი ისევ 

კრი მი ნა ლე ბის ხელ ში აღ მოჩ ნ და, მა შინ 

შე იძ ლე ბა და ვუბ რუნ დეთ 90-იანი წლე ბის 

ბო ლოს ქუ თა ის ში არ სე ბულ ვი თა რე ბას, 

რო დე საც, სო ცი ო ლო გი უ რი გა მო კითხ ვის 

თა ნახ მად, სა შუ ა ლო სკო ლე ბის და მამ-

თავ რე ბე ლი კლა სე ბის ბი ჭე ბის 30%-ს 

ქურ დო ბა, ხოლო გო გო ნე ბის 40%-ს ქურ-

დის ცო ლო ბა უნ დო და. პო ლი ცია კი ვერ 

შეძ ლებს ამას წინ აღუდ გეს. არა იმი ტომ, 

რომ პო ლი ცი ე ლე ბი სუს ტე ბი ან კო რუმ პი-

რე ბუ ლე ბი არი ან, არა მედ იმი ტომ, რომ 

სა ზო გა დო ე ბის სტრუქ ტუ რა შე იც ვ ლე ბა 

და ამ ცვლი ლე ბის წი ნა შე პო ლი ცი ე ლე ბი 

უძ ლუ რე ბი იქ ნე ბი ან.

იმ ვი თა რე ბა ში, რო დე საც მთავ რო ბას 

არ უნ და ან არ შე უძ ლია პრობ ლე მის არსს 

შე ებ რ ძო ლოს, ის ახ დენს კრი მი ნალ თან 

ბრძო ლის იმი ტა ცი ას. იმი ტა ცი ის ხერ ხე ბი 

სხვა დას ხ ვა ა. ტე ლე ვი ზი ით ხში რად ვხე-

დავთ ადა მი ა ნებს, რომ ლე ბიც პროს ტი-

ტუ ცი ის თ ვის და ა კა ვეს. რამ დენ ჯერ მე 

გა ი ზარ და ნარ კო ტი კე ბის შე ნახ ვა-  

მოხ მა რე ბი სათ ვის და კა ვე ბულ პირ თა 

რა ო დე ნო ბა. სხვა დას ხ ვა წვრილ მა ნი და-

ნა შა უ ლის თ ვის და კა ვე ბუ ლი უცხო ე ლე ბის 

ჩვე ნე ბა შსს-ის ახა ლი ჰო ბი ა. ეს ყვე ლა-

ფე რი კარ გი, მაგ რამ უნ და ვი ცო დეთ, რომ 

კრი მი ნო გე ნურ ვი თა რე ბა ზე ასე თი და კა-

ვე ბე ბი ნუ ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს.

სუ ლაც უარ ყო ფით გავ ლე ნას ახ დენს 

ეს კარ გად და ვიწყე ბუ ლი ძვე ლი სი ახ ლე – 

რე ი დე ბი. მა შინ რო დე საც ღა მით ასო ბით 

მშვი დო ბი ა ნი მო ქა ლა ქე და მამ ცი რე ბელ 

პრო ცე დუ რებს გა დის, ეს ახ ლად გა მო ჩე-

კი ლი ძვე ლი ბი ჭე ბი ნაც ნო ბო ბის წყა ლო-

ბით ად ვი ლად აღ წე ვენ თავს რე ი დებს 

და კი დევ უფ რო იმაღ ლე ბენ ავ ტო რი ტეტს 

თა ვი ან თი სა ვა რა უ დო მიმ დევ რე ბი სა თუ 

მსხვერ პ ლის თვალ ში.

თუ გვინ და, და ნა შა ულს ეფექ ტუ რად 

ვებ რ ძო ლოთ, სულ უნ და გვახ სოვ დეს ზე-

მოთ მოყ ვა ნი ლი „უბნის ბა ლან სი“ და არ 

უნ და და ვუშ ვათ, რომ ის დამ ნა შა ვი სა კენ 

გა და ი ხა როს.

ამ ბო ლო დროს ხში რად ცდი ლო ბენ, 

ვი თა რე ბა ისე წარ მო ა ჩი ნონ, თით ქოს 

არ ჩე ვა ნი მდგო მა რე ობს, ერ თი მხრივ, 

„ცოცხებსა“ და, მე ო რე მხრივ, ოდ ნავ 

გაზ რ დილ კრი მი ნალ თან გა გე ბით მო კი-

დე ბას შო რის. ეს ყალ ბი არ ჩე ვა ნი ა. რო-

გორც საბ ჭო თა, ისე და მო უ კი დებ ლო ბის 

მო პო ვე ბის შემ დეგ ქარ თუ ლი მი ლი ცია 

და პო ლი ცია რე გუ ლა რუ ლად იყე ნებ დ ნენ 

უსას ტი კეს მე თო დებს და ნა შა უ ლის გა-

სახ ს ნე ლად (დენზე შე ერ თე ბა, ბოთ ლი თა 

და ე.წ. „დუბინკით“ გა უ პა ტი უ რე ბა, აირ-

წი ნა ღით წა მე ბა), მაგ რამ პრაქ ტი კუ ლად 

შე დეგს ვერ აღ წევ დ ნენ. მი უ ხე და ვად 

ცალ კე უ ლი გა მო ნაკ ლი სე ბი სა, ამ გ ვა რი 

მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბა მი ნი მუ მამ დე 

შემ ცირ და 2003 წლის შემ დეგ და სწო რედ 

მა შინ იქ ცა სა ქარ თ ვე ლო ევ რო პის ერ თ -

ერთ ყვე ლა ზე უსაფ რ თხო ქვეყ ნად.

არის ბევ რი სხვა ფაქ ტო რიც, რო მე ლიც 

დამ ნა შა ვე ო ბა ზე დიდ გავ ლე ნას ახ დენს: 

ეფექ ტუ რი კონ ტ რო ლი ცი ხე ებ ზე, პო ლი-

ცი ე ლე ბის შერ ჩე ვი სა და და წი ნა უ რე ბის 

ეფექ ტუ რი, და არა ნე პო ტიზ მ ზე და ფუძ ნე-

ბუ ლი სის ტე მა, სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან 

ზო მი ე რად მკაც რი სის ხ ლის სა მარ თ ლებ-

რი ვი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა. და ნა შა უ ლის 

და მალ ვა სა და სტა ტის ტი კის გა ყალ ბე-

ბა ზე უარის თქმა. თუმ ცა მთა ვა რი მა ინც 

სო ცი ა ლუ რი ბა ლან სი ა. სა ზო გა დო ე ბა 

ყო ველ თ ვის უნ და ხე დავ დეს, რომ ყვე ლა-

ზე და ბა ლი თა ნამ დე ბო ბის პო ლი ცი ე ლი 

უფ რო ძლი ე რი ა, ვიდ რე უბ ნის ყვე ლა ზე 

„ავტორიტეტული“ კრი მი ნა ლი.

და ბო ლოს, რომ და ვუბ რუნ დეთ იმას, 

რი თაც და ვიწყეთ. დღე ვან დელ სა ქარ-

თ ვე ლოს სჭირ დე ბა პო ლი ცი ის ისე თი 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, რო მელ საც ეყო ფა გავ-

ლე ნა და ავ ტო რი ტე ტი, პო ლი ტი კურ და 

სო ცი ა ლურ ზე წო ლას გა უძ ლოს; მი ნის ტ-

რი, რო მე ლიც თეთრ კა ბი ნეტ ში შეს ვ ლას 

გა ბე დავს. 



საქართველოში დამზადებული 
საქართველოს წამყვან ფარმაცევტულ კომპანიაში, PSP-ში, ადგილობრივი წარმოების შექმნის 
იდეა 1998 წელს დაიბადა. ერთ წელიწადში საერთაშორისო სტანდარტის პირველი ქართული 

ფარმაცევტული საწარმო GM Pharmaceuticals-ი პრეპარატის დამზადების სრულ ტექნოლოგიურ 
ციკლს საქართველოში ახორციელებდა. დღეს GM Pharmaceuticals-ი 150-მდე დასახელების, 

სხვადასხვა ჯგუფის, ახალი თაობის მედიკამენტებს უახლესი აპარატურითა და ტექნოლოგიით, 
ფარმაცევტული წარმოების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად აწარმოებს. 

Forbes Georgia-ს კითხვებს ქართული ფარმაცევტული საწარმოს მიმდინარე მდგომარეობასა და 
სამომავლო მიზნებზე GM Pharmaceuticals-ის გენერალური დირექტორი გიორგი ანთიძე პასუხობს.

GM Pharmaceuticals 1999 წლი დან ოპე რი რებს ქარ თულ ბა ზარ ზე. 

რამ დე ნი და სა ხე ლე ბის მე დი კა მენ ტის წარ მო ე ბით და იწყო კომ პა-

ნი ამ და რამ დე ნი და სა ხე ლე ბის მე დი კა მენტს აწარ მო ებს იგი დღეს? 

დღე ი სათ ვის 150-მდე და სა ხე ლე ბის პრე პა რატს ვა წარ მო ებთ, 

მაგ რამ წარ მა ტე ბის გა სა ღე ბი მხო ლოდ რა ო დე ნო ბა ში არ არის. 

1999 წელს, რო დე საც ეს პრო ექ ტი და ვიწყეთ, არც სა ხელ მ წი ფო მა-

რე გუ ლი რე ბე ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბის მხრი დან და არც ქარ თულ ბა ზარ-

ზე მა ღა ლი სტან დარ ტის მოთხოვ ნე ბი არ არ სე ბობ და. მი უ ხე და ვად 

ამი სა, ჩვენ იმ თა ვით ვე ავირ ჩი ეთ ფარ მა ცევ ტუ ლი წარ მო ე ბის სა-

ერ თა შო რი სო სტან დარ ტი, რო გორც ბა ზარ ზე წარ მა ტე ბით დამ კ-

ვიდ რე ბი სა და შემ დ გო მი ექ ს პორ ტის გა ფარ თო ე ბის სა წინ და რი.

კომ პა ნი ის მე დი კა მენ ტე ბი წარ მო ე ბის სრულ ციკლს სა ქარ თ ვე-

ლო ში გა დი ს, რაც, ალ ბათ, სა წარ მოო პრო ცესს მე ტად არ თუ ლებს 

– თქვენ გი წევთ 3000-მე ინ გ რე დი ენ ტის მომ წო დე ბელ თან ურ თი-

ერ თო ბის წარ მარ თ ვა. რამ გა ნა პი რო ბა კომ პა ნი ის მი ერ ამ გზის 

არ ჩე ვა? 

მხო ლოდ ამ გზით არის შე საძ ლე ბე ლი 100%-ით პა სუ ხის მ გე ბე-

ლი იყო სა კუ თა რი პრო დუქ ცი ის ხა რის ხ ზე. ხა რის ხის გა რან ტი რე ბა 

ბევ რად უფ რო რთუ ლი ა, რო დე საც პრო დუქ ტის სრულ სა წარ მოო 

ციკ ლ ზე არ მი გიწ ვ დე ბა ხე ლი. აქ მხო ლოდ მი ღე ბუ ლი მა სა ლე ბის 

ხა რის ხის კონ ტ როლ ზე არაა სა უ ბა რი. თა ნა მედ რო ვე ხა რის ხის 

კონ ცეფ ცია გუ ლის ხ მობს იმას, რომ ხა რის ხი კი არ უნ და აკონ ტ-

რო ლო მხო ლოდ, არა მედ უნ და შექ მ ნა პრო დუქ ტ თან ერ თად. ის 

„ჩაქსოვილი“ უნ და იყოს პრო დუქ ტ ში, ეს კი ბევ რად უფ რო ად ვი-

ლი ა, რო დე საც პრო დუქ ტის მთე ლი სა სი ცოცხ ლო ციკ ლი შენს ხელ-

ში ა. 

მარ თა ლი ა, 3000-მდე საწყი სი ინ გ რე დი ენ ტის გა მო ყე ნე ბა გვი-

წევს, მაგ რამ მომ წო დე ბელ თა რიცხ ვი ბევ რად მცი რე ა. ჩვენ ვარ 

რეკლამა

გიორგი ანთიძე



რეკლამა / GM Pharmaceuticals

აპი რებს თუ არა GM Pharmaceuticals ევ რო პი სა და ამე რი კის ბაზ რის 

ათ ვი სე ბას, რა არის ძი რი თა დი ბა რი ე რე ბი ამ გზა ზე და რო გორ აპი-

რებს კომ პა ნია მათ დაძ ლე ვას?

რო გორც ზე მოთ მო გახ სე ნეთ, ბა ზარ ზე დაშ ვე ბის პრო ცე დუ რე ბი ყვე-

ლა ქვე ყა ნა ში საკ მა ოდ რთუ ლი ა. მით უმე ტეს, მა ღა ლია ბა რი ე რე ბი 

აშ შ - სა და ევ რო კავ შირ ში. ამ ქვეყ ნე ბის ექ ს პერ ტი ზის გავ ლას საკ მაო 

დრო და ძა ლის ხ მე ვა სჭირ დე ბა, ფი ნან სე ბის ჩათ ვ ლით. ჩვენ ამის თ-

ვის ვემ ზა დე ბით და ვი მე დოვ ნებთ, რომ უახ ლო ეს წლებ ში შევ ძ ლებთ 

გა ნაცხა დი გა ვა კე თოთ ჯერ ევ რო კავ ში რის და შემ დეგ უკ ვე აშ შ -ის ბა-

ზარ ზე. ამის არა მარ ტო პო ტენ ცი ა ლი, არა მედ მწყობ რი გეგ მა გაგ ვაჩ-

ნი ა. მოწ ვე უ ლი გვყავს რამ დე ნი მე უცხო ე ლი კონ სულ ტან ტი, რომ ლე-

ბიც ამ მიზ ნის მიღ წე ვა ში გვეხ მა რე ბი ან. 

ევ რო პი სა და ამე რი კის ფარ მა ცევ ტუ ლი ბაზ რე ბი იმ დე ნად გა ჯე რე ბუ-

ლი ა, რომ შე საძ ლოა ამ ბაზ რებ ზე შეს ვ ლა არც იყოს დი დი გარ ღ ვე ვა 

კო მერ ცი უ ლი თვალ საზ რი სით, მაგ რამ კომ პა ნი ის იმი ჯი სათ ვის უდა-

ვოდ დი დი ნა ბი ჯი იქ ნე ბა. 

სა ქარ თ ვე ლოს ბაზ რის რა წი ლი უჭი რავს ად გი ლობ რი ვად წარ მო ე-

ბულ პრო დუქ ცი ას? 

ძნე ლია ზუს ტი შე ფა სე ბა, რად გან, სამ წუ ხა როდ, ქარ თუ ლი ფარ მა-

ცევ ტუ ლი ბაზ რის კვა ლი ფი ცი უ რი სტა ტის ტი კუ რი ანა ლი ზი დი დი ხა-

ნი ა, აღარ ტარ დე ბა. ად რე ამას წამ ლის სა ა გენ ტო ახერ ხებ და, ახ ლა კი 

მხო ლოდ კერ ძო კომ პა ნი ე ბი აკე თე ბენ ბაზ რის სხვა დას ხ ვა მო თა მა შის 

დაკ ვე თით და მო ნა ცე მე ბის გა სა ჯა რო ე ბას, რო გორც წე სი, ერი დე ბი ან. 

მი ახ ლო ე ბი თი შე ფა სე ბით ალ ბათ ად გი ლობ რი ვი პრო დუქ ცი ის წი-

ლი 15%-ს არ აღე მა ტე ბა. ეს არც კარ გია და არც ცუ დი – ეს სუ რა თი 

უბ რა ლოდ ასა ხავს იმას, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ფარ მა ცევ ტუ ლი ბაზ რის 

მა ღა ლი გახ ს ნი ლო ბი სა და უმ ძაფ რე სი კონ კუ რენ ცი ის ფონ ზე ად გი-

ლობ რივ მა ფარ მა ცევ ტულ მა პრო დუქ ცი ამ შეძ ლო ამ ზო მის ნი შის და-

კა ვე ბა. ხვალ რა იქ ნე ბა, არა ვინ იცის (რადგან, სა ბედ ნი ე როდ, გეგ მუ რი 

ეკო ნო მი კის აბ სურ დი დან დი დი ხნის გა მო სუ ლე ბი ვართ), შე საძ ლოა 

ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე ჩვე ნი წი ლი შემ ცირ დეს კი დეც, მაგ რამ სა მა-

გი ე როდ ექ ს პორ ტის ზრდის ხარ ჯ ზე კომ პა ნია ერ თი ა თად გა ი ზარ დოს. 

დღეს თუ სა ქარ თ ვე ლო ში ვა წარ მო ებთ მე დი კა მენ ტებს, ხვალ შე იძ-

ლე ბა საზღ ვარ გა რე თის სხვა ქვე ყა ნა შიც გავ ხ ს ნათ წარ მო ე ბა და ლო-

კა ლუ რი კომ პა ნი ი დან გლო ბა ლურ კომ პა ნი ად ვიქ ცეთ, ამის ამ ბი ცია 

ნამ დ ვი ლად გვაქვს.

რა ვი თა რე ბაა ბა ზარ ზე ად გი ლობ რი ვი მწარ მო ებ ლის გა ჩე ნას თან 

მი მარ თე ბით, ხა რის ხის კონ ტ რო ლის რა მე ქა ნიზ მე ბი აქვს სა ხელ მ წი-

ფოს და არის თუ არა და მა ტე ბი თი რე გუ ლა ცი ე ბის გა ჩე ნის აუცი ლებ-

ლო ბა? 

აქ ცენ ტის გა კე თე ბა ხა რის ხის სა ხელ მ წი ფო კონ ტ რო ლის გაძ ლი ე-

რე ბა ზე, ერ თი მხრივ, და დე ბით ტენ დენ ცი ად შე იძ ლე ბა წარ მოჩ ნ დეს 

– დღე ი სათ ვის ასე თი სის ტე მის სრუ ლი კო ლაფ სის ფონ ზე – მაგ რამ 

სა ხელ მ წი ფო კონ ტ როლ ზე აქ ცენ ტი რე ბამ მე ო რე უკი დუ რე სო ბა ში არ 

უნ და ჩაგ ვაგ დოს. უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ, რომ წამ ლის ხა რის ხის 

ტო ტა ლუ რი სა ხელ მ წი ფო კონ ტ რო ლი და უძ ლე ვე ლი ამო ცა ნაა ისე თი 

დი დი და მდი და რი ქვეყ ნე ბის თ ვი საც კი, რო გო რიც აშშ და ევ რო პის 

წამ ყ ვა ნი სა ხელ მ წი ფო ე ბი არი ან. შე სა ბა მი სად, ეს ქვეყ ნე ბი დი დი ხა-

ნია გა და ვიდ ნენ ხა რის ხის სა ხელ მ წი ფო კონ ტ რო ლი დან – სა ხელ მ წი-

ჩევთ ექ ს კ ლუ ზი ურ, ევ რო პულ კომ პა ნი ებს, რო მელ თაც პირ ველ 

რიგ ში პრო დუქ ტი სა და მომ სა ხუ რე ბის თვალ საზ რი სით კარ გი სა ერ-

თა შო რი სო რე პუ ტა ცია აქვთ. 

მომ წო დე ბელ თან ურ თი ერ თო ბა ში მხო ლოდ ყიდ ვა- გა ყიდ ვის ოპე-

რა ცი ე ბი არ იგუ ლის ხ მე ბა. ყვე ლა მომ წო დე ბე ლი ექ ვემ დე ბა რე ბა ხა-

რის ხის სის ტე მის ჩვე ნი მხრი დან აუდიტს, ჩვენ მი ერ და ქი რა ვე ბუ ლი 

სა ერ თა შო რი სო აუდი ტო რე ბი ჩა დი ან ად გილ ზე და ინ ს პექ ტი რე ბას 

უტა რე ბენ მომ წო დე ბელ კომ პა ნი ებს, მათ სა წარ მო ებს. ამის შემ დეგ 

ხდე ბა მომ წო დებ ლის „დამტკიცება“ და მას თან კო მერ ცი უ ლი ურ თი-

ერ თო ბე ბის დაწყე ბა. კო მერ ცი ულ კონ ტ რაქ ტ თან ერ თად იდე ბა ე.წ. 

„ხარისხის კონ ტ რაქ ტი“, სა დაც დე ტა ლუ რად არის გა წე რი ლი მომ წო-

დებ ლის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ამ ას პექ ტ ში. 

მე დი კა მენ ტე ბის რამ დენ ერ თე ულს აწარ მო ებს კომ პა ნია ყო ველ-

წ ლი უ რად და რამ დენ პ რო ცენ ტი ა ნი ზრდა აქვს რო გორც ლო კა ლურ, 

ისე სა ექ ს პორ ტო ბაზ რებ ზე? 

და ახ ლო ე ბით 15 მი ლი ო ნი ერ თე უ ლი ვა წარ მო ეთ 2014 წლის გან-

ვ ლილ პე რი ოდ ში. აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის მას შ ტა ბით ერ თ -ერ თი 

სწრა ფად მზარ დი ფარ მა ცევ ტუ ლი კომ პა ნია ვართ და წლი უ რი ბრუნ-

ვის ზრდა სა შუ ა ლოდ 25%-ს შე ად გენს.

გა ყიდ ვე ბის რა პრო ცენ ტუ ლი შე ფარ დე ბა მო დის დღე ი სათ ვის სა-

ში ნა ო/ სა გა რეო ბა ზარ ზე და ამ თვალ საზ რი სით რო გო რი ინ დი კა ტო-

რის მიღ წე ვას ცდი ლობს კომ პა ნი ა? 

დღე ის მდგო მა რე ო ბით 40/60% თა ნა ფარ დო ბაა ექ ს პორ ტის სა-

სარ გებ ლოდ. თუმ ცა უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ზრდის შე საძ ლებ ლო ბა 

ექ ს პორ ტის მი მარ თუ ლე ბით უფ რო გვაქვს. ში და ბა ზა რი თა ვის თა-

ვად მცი რეა და საკ მა ოდ გა ჯე რე ბუ ლი. ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე ზრდას 

ძი რი თა დად ახა ლი, ინო ვა ცი უ რი პრე პა რა ტე ბის და ნერ გ ვით ვა ხერ-

ხებთ. წე ლი წად ში სა შუ ა ლოდ 10 ახალ პრე პა რატს ვა რე გის ტ რი რებთ 

სა ქარ თ ვე ლო ში. ექ ს პორ ტის ზრდა კი პირ ველ რიგ ში გუ ლის ხ მობს 

ახალ ქვეყ ნებ ში შეს ვ ლას და იქ სა კუ თა რი ნი შის გაზ რ დას.

რამ დენ და რო მელ ქვეყ ნებ ში ექ ს პორ ტირ დე ბა GM Pharmaceuticals-

ის პრო დუქ ცია და რო გო რია ამ ქვეყ ნებ ში გა ყიდ ვე ბის დი ნა მი კა? 

დღეს 12 ქვე ყა ნა ში ვყი დით ჩვენს მე დი კა მენ ტებს. გან ს ხ ვა ვე ბით 

სხვა პრო დუქ ტე ბის გან, ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო დუქ ტით შეღ წე ვა ამა თუ 

იმ ბა ზარ ზე საკ მა ოდ დი დი ბა რი ე რე ბის დაძ ლე ვას თა ნაა და კავ ში რე-

ბუ ლი. პრე პა რა ტის თი თო ე უ ლი დო ზა და და სა ხე ლე ბა ყვე ლა ქვე ყა-

ნა ში გა დის ე.წ. რე გის ტ რა ცი ის პრო ცე დუ რას, ანუ გა დის ამ ქვეყ ნის 

შე სა ბა მის წამ ლის მი მოქ ცე ვის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის 

მხრი დან შე მოწ მე ბას და ექ ს პერ ტი ზას. პა რა ლე ლუ რად ეს ქვეყ ნე ბი 

გზავ ნი ან ჩვენ თან აუდი ტო რებს, რომ ლე ბიც ამოწ მე ბენ ჩვე ნი წარ მო-

ე ბის პი რო ბებ სა და სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტ თან შე სა ბა მი სო ბას. 

ეს პრო ცე დუ რე ბი სა შუ ა ლოდ 1,5-2 წე ლი წადს გრძელ დე ბა და წა-

მა ლი ბა ზარ ზე მხო ლოდ ამის შემ დეგ და იშ ვე ბა. აქე დან გა მომ დი ნა-

რე, მე დი კა მენ ტე ბის ექ ს პორ ტი საკ მა ოდ რთუ ლი პრო ცე სია და ჩვენ 

ვა მა ყობთ, რომ უკ ვე 12 ქვე ყა ნა ში მო ვა ხერ ხეთ 100-მდე მე დი კა მენ-

ტის დაშ ვე ბის ნე ბარ თ ვის მი ღე ბა. ექ ს პორ ტი მზარ დი ა, რად გან ჩვე ნი 

მე დი კა მენ ტე ბი ად ვი ლად იკა ვე ბს სა თა ნა დო ნიშს ამა თუ იმ ქვეყ ნის 

ფარ მა ცევ ტულ ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი ფა სი სა და მა ღა ლი ხა-

რის ხის წყა ლო ბით.



ფოს მი ერ ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის სის ტე მე ბის კონ ტ რო ლის მე ქა-

ნიზ მ ზე. 

ეს სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი კონ ცეფ ცი ა ა, სა დაც ხა რის ხ ზე პა სუ-

ხის მ გე ბე ლია მე წარ მე, რო მე ლიც ვალ დე ბუ ლი ა, და ნერ გი ლი ჰქონ-

დეს ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის სის ტე მე ბი, ხო ლო სა ხელ მ წი ფო 

ამოწ მებს ამ სის ტე მე ბის შე სა ბა მი სო ბას სა ერ თა შო რი სოდ აღი ა რე-

ბულ სტან დარ ტებ თან. ამ შემ თხ ვე ვა ში სა ხელ მ წი ფოს ფუნ ქ ცია ხა-

რის ხის „მაკონტროლებლიდან“ ადის უფ რო მა ღალ – „მაღიარებლის“ 

რან გ ში. სა ხელ მ წი ფო ადას ტუ რებს ამა თუ იმ კომ პა ნი ა ში ხა რის ხის 

უზ რუნ ველ ყო ფის სის ტე მის არ სე ბო ბას, ხო ლო ეს უკა ნას კ ნე ლი ბუ-

ნებ რი ვად გა ნა პი რო ბებს ბაზ რის დაც ვას უხა რის ხო ფარ მა ცევ ტუ ლი 

პრო დუქ ცი ის გან. 

რაც შე ე ხე ბა რე გუ ლა ცი ებს, ქვეყ ნის პო ლი ტი კუ რი ვექ ტო რი გა-

მოკ ვე თი ლია და, შე სა ბა მი სად, ყვე ლა დარ გ ში ნა ბიჯ - ნა ბიჯ უნ და 

გან ხორ ცი ელ დეს კა ნონ მ დებ ლო ბის ჰარ მო ნი ზა ცია ევ რო პულ კა-

ნონ მ დებ ლო ბას თან. ფარ მა ცევ ტუ ლი დარ გი შე სა ნიშ ნა ვად არის 

რე გუ ლი რე ბუ ლი ევ რო კავ ში რის კა ნონ მ დებ ლო ბით. სამ წუ ხა როდ, 

ჰარ მო ნი ზა ცი ის თვალ საზ რი სით, ყვე ლა ზე ჩა მორ ჩე ნი ლი სწო რედ 

ფარ მა ცევ ტულ რე გუ ლა ცი ებ ში ვართ. დრო ა, ამ მი მარ თუ ლე ბით სე-

რი ო ზუ ლი მუ შა ო ბა და იწყოს, უარი უნ და ვთქვათ „ველოსიპედის გა-

მო გო ნე ბა ზე“ და ის გზა გა ვი ა როთ, რაც ჩვე ნამ დე აღ მო სავ ლეთ ევ-

რო პის სხვა ქვეყ ნებ მა გა ი ა რეს.

რა უპი რა ტე სო ბე ბი აქვს მე დი კა მენ ტე ბის ად გი ლობ რი ვად წარ მო ე-

ბას რო გორც კომ პა ნი ის თ ვის, ასე ვე მო სახ ლე ო ბის თ ვის? 

სი მარ თ ლე გითხ რათ, არ მიყ ვარს პრო დუქ ცი ის წარ მო შო ბის გე ოგ-

რა ფი ა ზე მძაფ რი აქ ცენ ტე ბის გა კე თე ბა. დღე ვან დე ლი გლო ბა ლუ რი 

ეკო ნო მი კის პი რო ბებ ში სა ქონ ლის წარ მო შო ბის გე ოგ რა ფია ეფე მე-

რუ ლი ცნე ბა ა. 

ასე ვე გა უ მარ თ ლებ ლად მი მაჩ ნია გე ოგ რა ფი უ ლი ნიშ ნით კომ პა-

ნი ე ბი სათ ვის პრო ტექ ცი ო ნის ტუ ლი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა სა ხელ მ-

წი ფოს მხრი დან. ნე ბის მი ე რი კომ პა ნი ის გან ვი თა რე ბის ერ თა დერ თი 

სწო რი გზა ღი ა, კონ კუ რენ ტულ ბა ზარ ზე გა დის და არა პრი ვი ლე გი ებ-

ზე. ჩვენ ვა წარ მო ებთ მა ღა ლი ხა რის ხის პრო დუქ ცი ას და ღია ბა ზარ ზე 

ვცდი ლობთ კონ კუ რენ ტებს ფა სი თა და ხა რის ხით (მათ შო რის – მომ-

სა ხუ რე ბის ხა რის ხით) ვა ჯო ბოთ. 

ის, რომ მთე ლი სა წარ მოო ციკ ლი ჩვენს ხელ ში ა, სა შუ ა ლე ბას გვაძ-

ლევს, პრო დუქ ტის თვით ღი რე ბუ ლე ბა შე ვამ ცი როთ და ფა სე ბის 

ფორ მი რე ბი სას უფ რო მოქ ნი ლე ბი ვი ყოთ. ეს, ერ თი მხრივ, გარ კ ვე-

ულ კონ კუ რენ ტულ უპი რა ტე სო ბას გვა ნი ჭებს, ხო ლო მე ო რე მხრივ 

მო სახ ლე ო ბას მნიშ ვ ნე ლოვ ნად უმ სუ ბუ ქებს წამ ლებ ზე და ნა ხარ ჯე ბის 

ტვირთს. ესაა და ეს მთე ლი ჩვე ნი „საიდუმლო“. 

2013 წელს F. Hoffmann - La Roche-სა და GM Pharmaceuticals-ის შო-

რის პარ ტ ნი ო რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა გა ფორ მ და. შვე ი ცა რი ა ში დამ-

ზა დე ბუ ლი C ჰე პა ტი ტის სამ კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბა, პე გინ ტერ ფე რო-

ნის აქ ტი უ რი მოქ მე დი ნივ თი ე რე ბა, წარ მო ე ბის ბო ლო ეტაპს GM 

Pharmaceuticals-ში გა დის. რა „გამოცდების“ ჩა ბა რე ბა მო უ წია GM 

Pharmaceuticals-ს F. Hoffmann - La Roche-სთვის და არ სე ბობს თუ არა 

პარ ტ ნი ო რო ბის გეგ მა ინ დუს ტ რი ის სხვა სა ერ თა შო რი სო გი გან ტებ-

თან? 

ეს იყო პირ ვე ლი შემ თხ ვე ვა ქარ თუ ლი ფარ მა ცევ ტუ ლი ინ დუს ტ რი-

ის ის ტო რი ა ში, რო დე საც გლო ბა ლურ მა ფარ მა ცევ ტულ მა „გიგანტმა“ 

ასე თი ხელ შეკ რუ ლე ბა ქარ თულ კომ პა ნი ას თან გა ა ფორ მა. ჩვენ დღეს 

ვა წარ მო ებთ ამ პრო დუქტს Hoffmann-La Roche-ს ლი ცენ ზი ით, რომ-

ლის მო პო ვე ბაც უზარ მა ზარ ძა ლის ხ მე ვას თან იყო და კავ ში რე ბუ ლი. 

მო გეხ სე ნე ბათ, რომ ასე თი კომ პა ნი ე ბი ლი ცენ ზი ებს უბ რა ლოდ არ 

არი გე ბენ. ამას წინ უძღო და ხან გ რ ძ ლი ვი მუ შა ო ბა პირ ველ რიგ ში 

წარ მო ე ბის იმ სტან დარ ტე ბამ დე ასაყ ვა ნად, რომ ლე ბიც Hoffmann-

La Roche-ს და აკ მა ყო ფი ლებ და. ჩვენ გა ვი ა რეთ არა ერ თი აუდი ტი და 

მხო ლოდ მას შემ დეგ გად მოგ ვ ცეს ლი ცენ ზი ა, რო ცა დარ წ მუნ დ ნენ, 

რომ ამ პრო დუქ ტის წარ მო ე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში ზუს ტად ისე ვე წა რი-

მარ თე ბო და, რო გორც ეს შვე ი ცა რი ა ში ხდე ბა. ასე თი ერ თობ ლი ვი 

პრო ექ ტე ბი ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ჩვე ნი კომ პა ნი ი სა და ზო გა დად 

ქვეყ ნი სათ ვის. ეს ჩვე ნი ფარ მა ცევ ტუ ლი ინ დუს ტ რი ის გან ვი თა რე ბის 

ერ თ -ერ თი პერ ს პექ ტი უ ლი გზა ა. 

რაც შე ე ხე ბა სა მო მავ ლო გეგ მებს, უკ ვე მე ო რე შვე ი ცა რი ულ კომ-

პა ნიასთან, Lallemand Pharma-სთან გვაქვს ასე თი ვე კონ ტ რაქ ტი და აქ 

ვა წარ მო ებთ მათ მი ერ ლი ცენ ზი რე ბულ პრე პა რატ „ისმიჟენს“, რო მე-

ლიც უნი კა ლურ იმუ ნოს ტი მუ ლა ტორს წარ მო ად გენს. 

რა თქმა უნ და, ამ მი მარ თუ ლე ბით დი დი გეგ მე ბი გვაქვს და სხვა და-

სავ ლურ კომ პა ნი ებ თა ნაც ვა წარ მო ებთ მო ლა პა რა კე ბებს. 
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ვფიქ რობ, პეტ რო პო რო შენ კოს ინა უ გუ რა ცი ა-

ზე ჩას ვ ლა ძალ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო. თვა ლი 

გა და ვავ ლოთ იმ ეტაპ ზე მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებს. 

პრე ზი დენ ტის არ ჩევ ნე ბი უკ რა ი ნა ში არა ორ-

დი ნა რულ ვი თა რე ბა ში გა ი მარ თა. ეს მოხ და 

მა შინ, რო დე საც წი ნა პრე ზი დენ ტი უც ბად გაქ რა 

პო ლი ტი კუ რი სივ რ ცი დან და ქვე ყა ნა ში სამ ხედ-

რო აგ რე სია ხორ ცი ელ დე ბო და. გა ი მარ თა ახა ლი 

არ ჩევ ნე ბი და დად გა გა დამ წყ ვე ტი მო მენ ტი 

უკ რა ი ნის პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სის კონ სო ლი და-

ცი ის თვალ საზ რი სით. მა შინ მარ თ ლაც ძა ლი ან 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო, რომ უკ რა ი ნა ში ჩა სუ ლიყ ვ-

ნენ რო გორც სა ქარ თ ვე ლოს, ისე სხვა ქვეყ ნე ბის 

ლი დე რე ბი. სწო რედ იმ დროს უნ და გა დაჭ რი-

ლი ყო პრობ ლე მე ბი და სა ფუძ ვე ლი ჩაჰ ყ რო და 

სტა ბი ლუ რო ბას. ამი ტო მაც კი ევ ში ბევ რი ქვეყ ნის 

ლი დე რებ მა მო ი ყა რეს თა ვი. ინა უ გუ რა ცია წარ-

მო მად გენ ლო ბი თი იყო და მი მაჩ ნ და, რომ ამ 

უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს მო მენ ტ ში ჩვენც აუცი ლებ ლად 

უნ და ვყო ფი ლი ყა ვით იქ. ამის შემ დეგ პეტ რო პო-

რო შენ კოს ვე სა უბ რე ტე ლე ფო ნით, უელ ს შიც კო-

ორ დი ნი რე ბუ ლად ვცდი ლობ დით, პო ლი ტი კუ რად 

წა მოგ ვე წია ჩვე ნი სა კითხი. ამას გარ და, ჩვენ 

ყვე ლა დო ნე ზე გა მოვ ხა ტავთ მტკი ცე მხარ და ჭე-

რას უკ რა ი ნის სუ ვე რე ნი ტე ტი სა და ტე რი ტო რი უ-

ლი მთლი ა ნო ბი სად მი. არა ერ თხელ ხაზ გას მით 

აღ გ ვი ნიშ ნავს, რომ 2008 წელს სა ქარ თ ვე ლოს 

წი ნა აღ მ დეგ გან ხორ ცი ე ლე ბულ სამ ხედ რო აგ რე-

სი ას მოჰ ყ ვა რუ სე თის ასე თი ვე ქმე დე ბე ბი უკ რა ი-

ნის მი მართ. ამი ტო მაც უნ და მოხ დეს სა ერ თა შო-

რი სო ძა ლის ხ მე ვის გა ერ თი ა ნე ბა ახალ გაზ რ და 

დე მოკ რა ტი ე ბის დაც ვი სათ ვის, რაც ერ თ -ერ თი 

მთა ვა რი პრობ ლე მაა სა ერ თო ევ რო პულ უსაფ რ-

თხო ე ბა ში. შე სა ბა მი სად, უკ რა ი ნას თან ძა ლი-

ან მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბა გვაქვს, რაც კი დევ 

ერ თხელ და დას ტურ და ჯან დაც ვის მი ნის ტ რის, 

და ვით სერ გე ენ კოს, ვი ზი ტით და იმ პრო ექ ტე ბით, 

რო მელ თა გან ხორ ცი ე ლე ბაც და იწყო. 

Forbes Georgia-ს მთავარი რედაქტორი 
საქართველოს პრეზიდენტს, გიორგი 

მარგველაშვილს, ქვეყნის მიმდინარე პოლიტიკური 
მოვლენების შესახებ ესაუბრა. 

ავტორი: გუგა სულხანიშვილი
ფოტოები: ხათუნა ხუციშვილი

უკ რა ი ნის თე მით მინ და და ვიწყო. 2008 წლის აგ ვის ტო ში უკ რა ი ნის პრე ზი დენ-
ტი იუშ ჩენ კო 12 აგ ვის ტოს რუს თა ველ ზე იდ გა სა ქარ თ ვე ლოს მხარ და სა ჭე-
რად. ახ ლა, რო ცა უკ რა ი ნა ში ასე თი კრი ზი სი ა, სა ქარ თ ვე ლოს ლი დერ თა გან 
იქ მხო ლოდ თქვენ იყა ვით. რით არის გან პი რო ბე ბუ ლი ასე თი არა თა ნა ზო მი-
ე რი მხარ და ჭე რა? 

ინტერვიუ პრეზიდენტთან
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მაგ რამ სერ გე ენ კო პო ლი ტი-
კუ რი ლი დე რი არ არის, სერ გე-
ენ კო მი ნის ტ რი ა...
და ვით სერ გე ენ კო სწო რედ იმ უწყე ბის 

მი ნის ტ რი ა, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც 

სა ქარ თ ვე ლოს რე ა ლუ რად შე უძ ლია და-

ეხ მა როს უკ რა ი ნას. მე კი იმ კრი ტი კულ 

მო მენ ტ ში წარ მო ვად გენ დი ჩვენს ქვე ყა-

ნას, რო გორც სა ხელ მ წი ფოს მე თა უ რი. 

პრე ზი დენ ტი პო რო შენ კო სა ქარ თ ვე ლო-

ში მო ვიწ ვიე კი დეც, მაგ რამ, ბუ ნებ რი ვი ა, 

შექ მ ნი ლი ვი თა რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 

მის თ ვის ჯერ რთუ ლია ჩა მოს ვ ლა. შე სა-

ბა მი სად, მი მაჩ ნი ა, რომ ქარ თულ -უკ რა-

ი ნულ ურ თი ერ თო ბა ში კითხ ვის ნიშ ნის 

დას მა სა ფუძ ველს მოკ ლე ბუ ლია და ის 

შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ პო ლი ტი კუ რი 

ოპო ზი ცი ის დღის წეს რიგ ში იდ გეს, რაც, 

რა თქმა უნ და, ოპო ზი ცი ის უფ ლე ბა ა. 

მის თ ვის ჩვე უ ლი ფორ მა ტი ა, თქვას, რომ 

მი სი მუ შა ო ბა უფ რო ეფექ ტი ა ნი იყო, 

ვიდ რე მოქ მე დი ხე ლი სუფ ლე ბი სა. რე ა-

ლუ რად კი ქარ თულ -უკ რა ი ნუ ლი თა ნამ შ-

რომ ლო ბა სულ უფ რო ღრმავ დე ბა. ამას 

ადას ტუ რებს უკ რა ი ნე ლი მი ნის ტ რე ბის 

სა ქარ თ ვე ლო ში ვი ზი ტიც... 

სა ქარ თ ვე ლო არ შე უ ერ თ და 
რუ სე თის წი ნა აღ მ დეგ და-
სავ ლე თის მი ერ და წე სე ბულ 
სან ქ ცი ებს. ზო გი ერ თ მა პო ლი-
ტი კოს მა, კერ ძოდ, სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის მი ნის ტ რ მა ისიც 
კი თქვა, რომ ჩვენ შე იძ ლე ბა 
ეს მო მენ ტი რუ სეთ თან ეკო-
ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბის 
აღ სად გე ნად გა მო ვი ყე ნოთ... 
პრაგ მა ტუ ლი და ეთი კუ რი 
თვალ საზ რი სით, რამ დე ნად 
სწო რი გგო ნი ათ ეს პო ზი ცია 
და ხომ არ გვა შო რებს ასე თი 
მიდ გო მა და სავ ლურ კონ-
ტექსტს? 
მო დი, შევ ხე დოთ რე ა ლო ბას. პირ ვე ლი 

– ეს არის ის, რომ რუ სეთ თან ეკო ნო მი-

კუ რი ურ თი ერ თო ბის აღ დ გე ნა და ვიწყეთ 

არა დღეს და ახ ლა, არა მედ ორი წლის 

წი ნათ. ეს იყო სა ქარ თ ვე ლოს ახა ლი 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის დეკ ლა რი რე ბუ ლი 

პო ზი ცია და მინ და ხაზ გას მით აღ ვ ნიშ-

ნო, რომ ეს მა ნამ დე იყო დეკ ლა რი რე-

ბუ ლი, სა ნამ უკ რა ი ნის კრი ზი სი გაჩ ნ დე-

ბო და. ამის თ ვის სპე ცი ა ლუ რად შე იქ მ ნა 

კი დეც პრე მი ერ - მი ნის ტ რის სა გან გე ბო 

წარ მო მად გენ ლის თა ნამ დე ბო ბა, რო-

მე ლიც ზუ რაბ აბა ში ძემ და ი კა ვა და მას 

სწო რედ ამ სა კითხებ ზე უნ და ემუ შა ვა. 

ამ მხრივ გაცხა დე ბუ ლი პრი ო რი ტე ტე ბი 

არა ნა ი რად არ შეც ვ ლი ლა და ეს იყო ჩვე-

ნი ტრა დი ცი უ ლი პრო დუქ ცი ის – ალ კო-

ჰო ლუ რი სას მე ლე ბი სა და მი ნე რა ლუ რი 

წყლის დაბ რუ ნე ბა რუ სე თის ბა ზარ ზე. 

მე ო რე – რაც შე ე ხე ბა ჩვენს და სავ-

ლუ რო ბას. რუ სე თის ბა ზარ ზე ქარ თუ ლი 

პრო დუქ ცი ის დაბ რუ ნე ბა ჩვენს ევ რო-

პულ ინ ტეგ რა ცი ას ვერ და ა ზა რა ლებს. 

კარ გად და ვაკ ვირ დეთ ევ რო პას თან 

ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის სუ ლის კ-

ვე თე ბას. ეს არ არის თა ნამ შ რომ ლო ბა 

ვინ მეს წი ნა აღ მ დეგ. ჩვე ნი ევ რო პუ ლი 

ინ ტეგ რა ცია უნ და გა ვაღ რ მა ოთ ასო ცი-

რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბი სა და იმ ღრმა და 

ყოვ ლის მომ ც ვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო-

ბის შე თან ხ მე ბის სა ფუძ ველ ზე, რო მელ-

საც ხე ლი მო ვა წე რეთ. იგი ვე ლო გი კა 

ვრცელ დე ბა ჩვენს სხვა სა ვაჭ რო პარ ტ-

ნი ო რებ თან ურ თი ერ თო ბა შიც. შე სა ბა მი-

სად, ამ ორ თე მას ასე არ და ვა კავ ში რებ-

დი. ჩვენ ვაგ რ ძე ლებთ იმ სტრა ტე გი ულ 

პო ლი ტი კას, რო მე ლიც ორი წლის წინ 

გა ნი საზღ ვ რა და რო მე ლიც ასა ხუ ლია 

ევ რო კავ შირ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის 

ფუ ძემ დებ ლურ დო კუ მენ ტებ ში. მეტ საც 

გეტყ ვით, მინ და გა ვიხ სე ნო რამ დე ნი მე 

შეხ ვედ რა ევ რო კავ ში რის ლი დე რებ თან, 

რომ ელთა დრო საც ხაზ გას მით ვთქვი, 

რომ აქ ტი უ რად ვცდი ლობთ ბა ლან სის 

დაც ვას და სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბის გაღ-

რ მა ვე ბას ჩვენს სო მეხ პარ ტ ნი ო რებ თან 

იმის მი უ ხე და ვად, რომ სა ქარ თ ვე ლო, 

ფაქ ტობ რი ვად, უკ ვე გახ და ევ რო პუ ლი 

ბაზ რის ნა წი ლი, ხო ლო სომ ხეთს სხვა მი-

მარ თუ ლე ბა აქვს არ ჩე უ ლი – ევ რა ზი უ ლი 

ეკო ნო მი კუ რი კავ ში რი. ჩვენ უნ და ვიზ-

რუ ნოთ სა ვაჭ რო ბა ლან სის შე ნარ ჩუ ნე-

ბა ზე და ამას ყვე ლა უჭერს მხარს. საქ მე 

ისა ა, რომ ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რე ბის 

ხელ შეკ რუ ლე ბის ხელ მო წე რა არა ვის 

წი ნა აღ მ დეგ არ არის მი მარ თუ ლი. ჩვე ნი 

პო ლი ტი კა – და ვაბ რუ ნოთ ქარ თუ ლი 

პრო დუქ ცია რუ სე თის ბა ზარ ზე – არა ნა ი-

რად არ შეც ვ ლი ლა.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ევ-
რო კავ ში რი, ამე რი კა, კა ნა და 
და სხვა ქვეყ ნე ბი აგ რე სი უ ლი 
პო ლი ტი კის გა მო მე ზობ ლე ბის 
მი მართ რუ სეთს სან ქ ცი ებს 
უწე სე ბენ, ჩვე ნი პო ლი ტი კა მა-
ინც უც ვ ლე ლი რჩე ბა?
უპირ ვე ლე სად, უნ და ვთქვა, რომ ჩვე ნი 

პო ლი ტი კა რჩე ბა უც ვ ლე ლი, რაც სა-

ქარ თ ვე ლოს ნა ტო სა და ევ რო კავ შირ-

ში სა ბო ლოო გა წევ რი ა ნე ბას და სხვა 

სა ხელ მ წი ფო ებ თან კე თილ მე ზობ ლურ 

ურ თი ერ თო ბას გუ ლის ხ მობს. მე ო რე, 

ჩვე ნი პო ლი ტი კა არ არის ორი ენ ტი რე ბუ-

ლი იმა ზე, რომ რა ი მე ტი პის სარ გე ბე ლი 

ვნა ხოთ დრა მა ტუ ლი ვი თა რე ბი დან. ეს 

დი დი ხნის წი ნათ გან საზღ ვ რუ ლი პო ლი-

ტი კა ა. 

ბა ტო ნო პრე ზი დენ ტო, თქვე-
ნი თა ნა გუნ დე ლე ბი ეძე ბენ 
„ძველ გი ორ გის”, – ასე თქვეს 
მათ. სად გაქ რა „ძველი გი ორ-
გი”? სა ერ თოდ, რა სა ფუძ ვე ლი 
აქვს იმ კონ ფ ლიქტს, რო მელ-
საც ყვე ლა ნი მას მე დი ის სა შუ-
ა ლე ბით ვა დევ ნებთ თვალს? 
სად არის ამ კონ ფ ლიქ ტის 
სა თა ვე? რა მოხ და თქვენ სა 
და ივა ნიშ ვილს შო რის?
ვფიქ რობ, ქარ თუ ლი პო ლი ტი კა უფ რო 

მაღ ლა უნ და იდ გეს და გას ც დეს ჭო რა-

ო ბის ფარ გ ლებს. რე ა ლურ პო ლი ტი კურ 

თე მებ ზე ვი სა უბ როთ...

ბო დი ში, მე რომ კონ ფ ლიქ ტი 
ვახ სე ნე, ეგ ხომ არ არის ჭო-
რა ო ბა?
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არა, არა. თე მის გარ ჩე ვის ფორ მატს 

ვგუ ლის ხ მობ. მო დი, გან ვი ხი ლოთ ის 

გან ცხა დე ბე ბი, პო ლი ტი კუ რი შე ფა სე ბე-

ბი თუ კო მენ ტა რე ბი, რომ ლებ საც ბო ლო 

ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში პი რა დად 

მე ვა კე თებ დი. ამა ზე ვი სა უბ როთ. 

თქვენ ვერც ერთ მათ გან ში ვერ იპო ვით 

„ქართული ოც ნე ბი სა” და იმ ფუ ძემ დებ-

ლუ რი ფა სე უ ლო ბე ბის სა წი ნა აღ მ დე გო 

ფრა ზას, რომ ლებ ზეც ახ ლა ვსა უბ რობთ. 

შე საძ ლო ა, მთელ რიგ შემ თხ ვე ვებ ში ჩე-

მი და კო ა ლი ცი ის ლი დე რე ბის ლექ სი კა 

გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი იყოს, მაგ რამ პო ლი ტი-

კუ რი ორი ენ ტი რე ბი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი არ 

იქ ნე ბა. 

მხო ლოდ ლექ სი კა შია საქ-
მე? ბე სე ლი ა თი დაწყე ბუ ლი, 
ფან ჯი კი ძემ, ცა გა რე იშ ვილ მა 
– ყვე ლამ გა გაკ რი ტი კათ...
ლექ სი კის თე მას და ვუბ რუნ დე ბი... მგო-

ნი ა, რომ კარ გიც არის, თუ ჩვე ნი ლექ სი-

კა ერ თ მა ნე თის გან გან ს ხ ვავ დე ბა. ჩვენ 

უნ და შე ვეჩ ვი ოთ იმას, რომ დე მოკ რა-

ტი ულ სა ზო გა დო ე ბა ში ვცხოვ რობთ და 

ამ სა ზო გა დო ე ბა ში პო ლი ტი კო სე ბი 

თა ვი სუ ფა ლი ადა მი ა ნე ბი არი ან. მათ 

უნ და ჰქონ დეთ სა შუ ა ლე ბა, ისა უბ რონ 

თა ვი ან თი ენით და გა მოთ ქ ვან სა კუ თა-

რი მო საზ რე ბე ბი. ვფიქ რობ, ეს ძა ლი ან 

კარ გი ა. 

ახ ლა რაც შე ე ხე ბა თქვენს შე კითხ-

ვას. ბევ რი კო მენ ტა რი მო ვის მი ნე, 

ბევ რის შე სა ხებ სხვე ბის გან შე ვიტყ ვე... 

მე ვერც ერთ მათ გან ზე ვერ გი პა სუ ხებთ, 

რად გან, რე ა ლუ რად, არც ერ თ ში არ არის 

პო ლი ტი კუ რი ში ნა არ სი. პო ლი ტი კას 

ვერც ერ თ ში ვერ იპო ვით. სა უ ბა რი არის 

რა ღაც სხვა ზე. 

მა გა ლი თად?
ნე ბის მი ე რი გა იხ სე ნეთ. ამას თუ მივ ყ-

ვე ბით, ჩვე ნი დი ა ლო გი, ჩვე ნი ინ ტერ-

ვიუ ჭო რა ო ბის კონ ტექ ს ტ ში გა და ვა. ამ 

შე კითხ ვა ზე პა სუ ხი იქ ნე ბა ამოგ ლე ჯი-

ლი ფრა ზე ბი ჩვე ნი ურ თი ერ თო ბი დან. 

შე საძ ლო ა, მო სას მე ნად ეს სა ინ ტე რე სო 

იყოს, მაგ რამ ეს ქარ თულ პო ლი ტი კურ 

ცხოვ რე ბას ძა ლი ან მდა რეს გახ დის. 

დრო ა, ქარ თუ ლი პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რა 

გა და ვი დეს გან ცხა დე ბე ბი სა და კო მენ-

ტა რე ბის კე თე ბის, პო ზი ცი ე ბის გა მო-

ხატ ვის რე ჟიმ ში; თუნ დაც ამ ინ ტერ ვი უს 

დროს ჩე მი შე ხე დუ ლე ბე ბის კრი ტი კის, 

მი უ ღებ ლო ბის ან მხარ და ჭე რის რე ჟიმ-

ში. სი მარ თ ლე გითხ რათ, მე არც მგო ნი ა, 

რომ ჩე მი თა ნა გუნ დე ლე ბი რა მეს მერ ჩი-

ან – რომ მერ ჩოდ ნენ, ალ ბათ მეც აღელ-

ვე ბუ ლი ვიქ ნე ბო დი. 

ვფიქ რობ, ეს არის პო ლი ტი კუ რი პრო-

ცე სი, რო მელ საც აქვს გარ კ ვე უ ლი ემო-

ცი უ რი შე მად გე ნე ლი და ექ ნე ბა თა ვი სი 

პო ზი ტი უ რი გა მო სა ვა ლი, მით უმე ტეს 

მა შინ, რო ცა მე ნაკ ლე ბად ვღი ზი ან დე ბი. 

და პი რის პი რე ბის პიკ მა გა და-
ი ა რა, თუ კი დევ უნ და ვე ლო-
დოთ რა ი მე გან ვი თა რე ბას ამ 
მი მარ თუ ლე ბით?
საქ მე ისა ა, რომ პი კი უკავ შირ დე ბა ხოლ-

მე ბი ძი ნა ივა ნიშ ვი ლის ინ ტერ ვი უ ებს. 

აქე დან გა მომ დი ნა რე, თუ კი დევ იქ ნე ბა 

ინ ტერ ვი უ, შე სა ბა მი სად, იქ ნე ბა ვნე ბა-

თა ღელ ვაც. თუმ ცა ვფიქ რობ, შევ ძ ლებთ 

ვი სა უბ როთ პო ლი ტი კა ზე და არა პი როვ-

ნულ სა კითხებ ზე. 

ღირ და თქვე ნი ამ რე ზი დენ ცი-
ა ში გად მოს ვ ლა ივა ნიშ ვი ლის 
გა ნაწყე ნე ბად?
ბუ ნებ რი ვი ა, ამ ნა ბი ჯით ვინ მეს გა ნაწყე-

ნე ბა არც მი ფიქ რი ა. ის სრუ ლად იყო 

გან პი რო ბე ბუ ლი იმით, რომ ელე მენ ტა-

რუ ლი სა მუ შაო პი რო ბე ბი არ მქონ და. 

პრო ექ ტი, რომ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა საც 

ვგეგ მავ დი, არ ხორ ცი ელ დე ბო და და 

ეს ნათ ლად და ვი ნა ხე. პო ლი ტი კო სე ბი 

თა ვი დან ვე ამ ბობ დ ნენ, რომ ის, რაც 

მე მინ დო და, არ გა მო ვი დო და და სხვა 

პრო ექ ტებს ავი თა რებ დ ნენ, რო მელ თა 

გან ხორ ცი ე ლე ბა ამ შე ნო ბა ში არას წო-

რად მი მაჩ ნ და. თა ნაც ვფიქ რობ, სა ქარ-

თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტ მა უნ და წარ მო-

ად გი ნოს არა სა კუ თა რი თა ვი, არა მედ 

ქვე ყა ნა, და მი მაჩ ნი ა, რომ ამის თ ვის ეს 

ადეკ ვა ტუ რი ად გი ლი ა. 

თა ვი დან ასე არ ფიქ რობ-
დით...
რო დე საც ვსა უბ რობთ ამ რე ზი დენ ცი ა ზე, 

ვი სა უბ როთ სხვებ ზეც. ხომ ვი ცით, რომ 

ეს ერ თა დერ თი რე ზი დენ ცია არ არის? 

რე ზი დენ ცი ე ბი სა ქარ თ ვე ლოს თით ქ მის 

ყვე ლა კუთხე ში იყო, რომ ლე ბიც გა და-

ვა ბა რე მთავ რო ბას და არც კი ვი ცი, რო-

გორ გან კარ გა ვენ და რა ბე დი ეწია მათ. 

რაც შე ე ხე ბა ავ ლაბ რის რე ზი დენ ცი ას, 

რო დე საც და ვი ნა ხე, რომ ჩე მი თავ და-

პირ ვე ლი პრო ექ ტი არ ხორ ცი ელ დე ბო და, 

არ მქონ და სა მუ შაო პი რო ბე ბი და იყო 

პრე ზი დენ ტის ინ ს ტი ტუ ტის გა ფერ მ კ რ თა-

ლე ბის აშ კა რა მცდე ლო ბა, ბუ ნებ რი ვი ა, 

გა დავ დ გი პო ლი ტი კუ რი ნა ბი ჯი. ამით 

ნათ ლად გა მოჩ ნ და, რომ პრე ზი დენ ტის 

ინ ს ტი ტუ ტის დაკ ნი ნე ბას არ და ვუშ ვებ-

დი. 

შე სა ბა მი სად, ჩე მი მო ტი ვა ცია ვინ მეს 

გა ნაწყე ნე ბა არც მაშინ ყო ფი ლა და არც 

მო მა ვალ ში იქ ნე ბა. ჩე მი მო ტი ვა ცია და 

ღრმად არ ვარ 
ჩახედული 

პროკურატურის 
სისტემის 

ფუნქციონი-
რებაში და 

ნამდვილად 
არ მაქვს 

ინფორმაცია 
იმის შესახებ, 

რომელ 
პროკურორს რა 
განწყობა აქვს.
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მი ზა ნი არის სულ სხვა რამ – აშენ დეს 

ძლი ე რი სა ქარ თ ვე ლო ძლი ე რი ინ ს ტი ტუ-

ტე ბით.

თქვენ ბრძა ნეთ, რომ პო ლი-
ტი კუ რი სარ ჩუ ლი არ ჰქონ და 
უთან ხ მო ე ბას თქვენ სა და 
თქვენს თა ნა გუნ დე ლებს შო-
რის, მაგ რამ გა მო დის, რომ 
პრე ზი დენ ტის ინ ს ტი ტუ ტის 
„არგაფერმკრთალება“ თქვე-
ნი პო ლი ტი კუ რი პო ზი ცი ა ა. მა-
ინც პო ლი ტი კურ სარ ჩუ ლამ დე 
მი ვე დით… 
მე გი პა სუ ხეთ კო მენ ტა რებ თან და კავ-

ში რე ბით… იქ ხომ პო ლი ტი კუ რი ტექ ს ტი 

არა ნა ი რად არ იკითხე ბა? არ მგო ნი ა, 

რომ ჩე მი ფუნ ქ ცია მხო ლოდ პრე ზი დენ-

ტის ინ ს ტი ტუ ტის წარ მო ჩე ნა ა. ჩე მი ფუნ ქ-

ციაა კონ ს ტი ტუ ცი ის დაც ვა და პრე ზი დენ-

ტის ინ ს ტი ტუ ტი მხო ლოდ ერ თი მათ გა ნია 

ძი რი თად ინ ს ტი ტუ ტებს შო რის. რა თქმა 

უნ და, ეს არის პარ ლა მენ ტის გაძ ლი ე რე-

ბა; რა თქმა უნ და, ეს არის მთავ რო ბის-

თ ვის ეფექ ტი ა ნი სა მუ შაო პი რო ბე ბის 

შექ მ ნა; რა თქმა უნ და, ეს არის ძლი ე რი 

და და მო უ კი დე ბე ლი სა სა მარ თ ლო და 

ჩვენ ამის შე სა ხებ უკ ვე ვი სა უბ რეთ. ასე 

რომ, ნუ წარ მო ვიდ გენთ, რომ ჩე მი რო-

ლი პრე ზი დენ ტის ინ ს ტი ტუ ტის დაც ვით 

შე მო ი ფარ გ ლე ბა. ჩე მი რო ლია და ვიც-

ვა ყვე ლა, მათ შო რის კი, ბუ ნებ რი ვი ა, 

პრე ზი დენ ტის ინ ს ტი ტუ ტი, რად გან ეს 

ინ ს ტი ტუ ტი უფ რო მე ტად შე იც ვა ლა წი ნა 

კონ ს ტი ტუ ცი ას თან მი მარ თე ბით. 

რამ დე ნად შე ე სა ბა მე ბა სი-
ნამ დ ვი ლეს ის ინ ფორ მა ცი ა, 
რომ უკა ნას კ ნე ლი რჩე ვა 
ამე რი კა ში არ წას ვ ლას თან 
და კავ ში რე ბით მას პინ ძე ლი 
მხა რის გან მი ი ღეთ და იყო თუ 
არა და პი რე ბა, რომ სა ნაც ვ-
ლოდ, უახ ლო ეს მო მა ვალ ში 
საკ მა ოდ წარ მო მად გენ ლო ბი-
თი ვი ზი ტი გექ ნე ბათ შტა ტებ-
ში?
მე თა ვი დან ვე გან ვაცხა დე იმის თა ო-

ბა ზე, რომ ვი ზიტ თან და კავ ში რე ბით გარ-

კ ვე უ ლი სირ თუ ლე ე ბი იყო. ასე ვე ვთქვი, 

რომ იყო და ინ ტე რე სე ბა, არ წავ სუ ლი-

ყა ვი ამე რი კა ში, თუმ ცა კონ კ რე ტუ ლად 

არ მი მი თი თე ბი ა, რო მე ლი მხა რე იყო 

ამა ში და ინ ტე რე სე ბუ ლი. აღ ვ ნიშ ნე ისიც, 

exclusive
forbes

ინტერვიუ პრეზიდენტთან



ოქტომბერი  2014    FORBES | 61

რომ ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით არის 

ინ ფორ მა ცი ა, რო მე ლიც არ იქ ნე ბა სა-

სარ გებ ლო ქარ თუ ლი სა ხელ მ წი ფოს - 

თ ვის. სხვა დე ტა ლებს ამ მი მარ თუ ლე-

ბით ვერ მო გახ სე ნებთ. 

რა ემო ცია და გე უფ ლათ, რო-
დე საც გა ი გეთ, რომ სა გა რეო 
საქ მე თა სა მი ნის ტ რომ ოთხი 
თვით და გიგ ვი ა ნათ წე რი ლი 
და, პრაქ ტი კუ ლად, ხელს გიშ-
ლი დათ ვი ზი ტის გან ხორ ცი ე-
ლე ბა ში? 
სა უ ბა რი და ვიწყეთ იმით, რომ ემო ცი ებ-

ზე არ ვი ლა პა რა კებ დით...

მაგ რამ ადა მი ა ნე ბი ვართ...
რა თქმა უნ და, ძა ლი ან კარ გი ა, რომ ადა-

მი ა ნე ბი ვართ და არა რო ბო ტე ბი. მარ-

თა ლი გითხ რათ, სე რი ო ზუ ლი ემო ცი უ რი 

შო კი არ მახ სოვს.

ერ თ -ერ თი გა მოს ვ ლი სას 
თქვენ ბრძა ნეთ, რომ სა ქარ-
თ ვე ლოს არ უნ და ჰყავ დეს 
დი რექ ტო რი. რა იგუ ლის ხ მე-
ბო და ამა ში და სა ერ თოდ, რა 
გავ ლე ნა აქვს ბი ძი ნა ივა ნიშ-
ვილს ქარ თულ პო ლი ტი კა ზე?
ბი ძი ნა ივა ნიშ ვილ თან ურ თი ერ თო ბა 

უკ ვე ათი თვე ა, არ მქო ნი ა. შე სა ბა მი-

სად, ბი ძი ნა ივა ნიშ ვი ლის გავ ლე ნა 

ჩემ ზე, რო გორც პო ლი ტი კურ ფი გუ რა-

ზე, შე იძ ლე ბა და ვა ხა სი ა თოთ იმ ღია 

გან ცხა დე ბე ბით, რომ ლე ბიც ბა ტონ მა 

ბი ძი ნამ გა ა კე თა. მის ორი ვე გან ცხა დე-

ბა ში იყო ჩე მი კრი ტი კა, რო მელ საც ვერც 

ვუ პა სუ ხებ, რად გან არც მის კრი ტი კა ში 

იყო პო ლი ტი კუ რი კონ ტექ ს ტი. არ სად არ 

არის ლა პა რა კი იმის თა ო ბა ზე, რომ მე 

სხვა პო ლი ტი კუ რი ორი ენ ტი რი ავირ ჩი ე. 

სა უ ბა რია ისევ ჩვე ნი პი რა დი ურ თი-

ერ თო ბე ბი დან ამოგ ლე ჯილ ფრა ზებ-

ზე, შეგ რ ძ ნე ბებ ზე, ემო ცი ებ ზე... ამა ზე 

პო ლი ტი კო სე ბი არ უნ და სა უბ რობ დ ნენ. 

ჯერ ერ თი, ასეთ თე მებ ზე ძა ლი ან ძნე-

ლია ლა პა რა კი ტე ლე ვი ზი ით და მე ო რე 

– ჩემ თ ვის კა ტე გო რი უ ლად მი უ ღე ბე ლია 

პი რა დი ურ თი ერ თო ბი დან რა ღაც ნა წი-

ლი ამოვ გ ლი ჯო. ჯო ბია, ერ თ მა ნეთ თან 

ტე ლე ვი ზი ით დი ა ლო გებს მო ვე რი დოთ. 

იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ 
ბი ძი ნა ივა ნიშ ვილს არა აქვს 
პო ლი ტი კუ რი თა ნამ დე ბო ბა, 
რა პო ლი ტი კურ ფორ მა ცი ა ში 
ვცხოვ რობთ?
ჩვენ ვა შე ნებთ ევ რო პულ დე მოკ რა ტი ას 

ახა ლი კონ ს ტი ტუ ცი ით. ეს კონ ს ტი ტუ ცია 

გან საზღ ვ რავს, რა თქმა უნ და, პარ ლა-

მენ ტის მუ შა ო ბას, აღ მას რუ ლე ბე ლი 

ხე ლი სუფ ლე ბის მუ შა ო ბას და პრე ზი-

დენ ტის ინ ს ტი ტუტს. ბუ ნებ რი ვი ა, ამის 

მორ გე ბა თა ვი დან რთუ ლი ა, მაგ რამ ეს 

კონ ს ტი ტუ ცია უნ და გა ვი აზ როთ, მი ვი-

ღოთ და მო ვერ გოთ მას. ასე რომ, ეს 

არის კონ სო ლი დი რე ბუ ლი დე მოკ რა ტი ის 

პრო ცე სი; დე მოკ რა ტი ი სა, რო მელ მაც 

გა ი ა რა სა მი არ ჩევ ნე ბი; იმ დე მოკ რა-

ტი უ ლი სის ტე მის, რო მელ საც კი დევ 

დი დი გზა აქვს გა სავ ლე ლი, რად გან, 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სის ტე მა გვაქვს, 

ტრა დი ცი ე ბი ჯერ კი დევ და სა ფუძ ნე ბე-

ლია და ყვე ლა მო თა მა შემ უნ და იპო ვოს 

სა კუ თა რი თა ვი. მჯე რა, რომ ქარ თუ ლი 

პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რა ისე ამაღ ლ დე ბა, 

რომ პო ლი ტი კო სე ბის არ ჩე ვა ნი სულ უფ-

რო ნა თე ლი, მკა ფიო გახ დე ბა. შე სა ბა მი-

სად, ყვე ლა ფე რი – თუნ დაც პო ლი ტი კუ რი 

დის კუ სი ე ბი, აზ რ თა სხვა დას ხ ვა ო ბა – 

კონ ს ტი ტუ ცი ურ სივ რ ცე ში წა რი მარ თე ბა. 

მე ამის მჯე რა, მაგ რამ ეს გზა ჯერ კი დევ 

გა სავ ლე ლი ა. 

რამ დე ნად აზი ა ნებს სა ქარ-
თ ვე ლოს, რო გორც დე მოკ-
რა ტი უ ლი ქვეყ ნის, იმიჯს 
პო ლი ტი კუ რი ოპო ნენ ტე ბის 
და ჭე რე ბი?
ამას თან და კავ ში რე ბით მე არა ერ თხელ 

მო მი წია გან მარ ტე ბე ბის გა კე თე ბა მა-

ღა ლი რან გის ვი ზი ტე ბის, ჩა მო სუ ლი დე-

ლე გა ცი ე ბის მი ღე ბისა თუ ჩემს ევ რო პელ 

კო ლე გებ თან სა ტე ლე ფო ნო კო მუ ნი კა-

ცი ის დროს. ეს არის სა კითხი, რომ ლის 

თა ო ბა ზე ახ ლა ხან არ ც თუ სა სი ა მოვ ნო 

გან ცხა დე ბა გა ა კე თა შე ერ თე ბუ ლი შტა-

ტე ბის სა ხელ მ წი ფო დე პარ ტა მენ ტ მა. ეს 

არის შე კითხ ვა, რო მელ საც არა თუ არ 

უნ და წა ვუყ რუ ოთ, არა მედ აუცი ლებ ლად 

უნ და გავ ცეთ პა სუ ხი. ჩვენ უნ და ვაც ნო-

ბი ე რებ დეთ, რომ ის ხალ ხი, რო მელ საც 

ეს შე კითხ ვა უჩ ნ დე ბა, ჩვენ თ ვის უმ-

ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი პარ ტ ნი ო რე ბი არი ან. 

ისი ნი სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფოს 

პარ ტ ნი ო რე ბი არი ან და არა რო მე ლი მე 

პო ლი ტი კუ რი ფი გუ რის. ძა ლი ან ბევ რი ის 

პო ლი ტი კო სი, რო მელ თაც სა ქარ თ ვე ლო 

წლე ბის გან მავ ლო ბა ში წას წი ეს წინ და 

ის წარ მა ტე ბე ბი, რომ ლებ საც დღეს ცალ-

სა ხად ვუ ჭერთ მხარს და ვა ღი ა რებთ, 

როდესაც დავინახე, რომ ჩემი 
თავდაპირველი პროექტი არ 

ხორციელდებოდა, არ მქონდა 
სამუშაო პირობები და იყო 
პრეზიდენტის ინსტიტუტის 

გაფერმკრთალების აშკარა 
მცდელობა, ბუნებრივია, გადავდგი 

პოლიტიკური ნაბიჯი.
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თუნ დაც ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა, 

თუნ დაც უელ სის სა მიტ ზე მიღ წე უ ლი 

წარ მა ტე ბა, სწო რედ ამ პო ლი ტი კო სე ბის, 

ამ ქვეყ ნე ბის, ამ პო ლი ტი კუ რი ძა ლე ბის 

ძა ლი ან ინ ტენ სი უ რი ჩაბ მუ ლო ბის შე დე-

გად მი ვი ღეთ. ეს პო ლი ტი კო სე ბი ჩვენს 

ქვე ყა ნას მხარს უჭერ დ ნენ არა მხო ლოდ 

2012 წლამ დე, არა მედ შემ დე გაც. ისი ნი 

დღე საც ჩვე ნი მხარ დამ ჭე რე ბი არი ან 

და, დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, მო მა ვალ შიც იქ-

ნე ბი ან. შე სა ბა მი სად, გუ ლის ყუ რით უნ და 

მო ვე კი დოთ მათ კო მენ ტა რებს… 

რამ დე ნად დიპ ლო მა ტი უ რი 
იყო ამ ადა მი ა ნე ბის სა ა კაშ ვი-
ლის კლუ ბის წევ რე ბად მოხ სე-
ნი ე ბა? 
ჩე მი და მო კი დე ბუ ლე ბა ამ ადა მი ა ნე ბის 

მი მართ, ვფიქ რობ, მკა ფი ოდ გა მოვ ხა ტე 

და აღ ვ ნიშ ნე მა თი დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა. 

ეს ჩანს არა მხო ლოდ ჩემს გან ცხა დე-

ბებ ში, არა მედ მათ თან ჩე მი პი რა დი 

ურ თი ერ თო ბის დრო საც. 

რო დე საც კონ სო ლი დი რე ბულ დე მოკ-

რა ტი ა ზე ვლა პა რა კობთ, რო ცა ვსა უბ-

რობთ დე მოკ რა ტი უ ლად ჩა ტა რე ბულ 

არ ჩევ ნებ ზე, ჩვენ უნ და მი ვი ღოთ და 

გა ვი აზ როთ ის, რომ არ ჩევ ნებ ზე ხალ ხის 

მი ერ გა მო ტა ნი ლი „ვერდიქტი” ამა თუ 

იმ პო ლი ტი კუ რი ძა ლის მი მართ სა ბო-

ლოოა და მი სი შეც ვ ლა რა ი მე ფორ მით 

გა მო რიცხუ ლი ა. ერ თ მა პო ლი ტი კურ მა 

ძა ლამ უნ და და ტო ვოს ხე ლი სუფ ლე ბა, 

ხო ლო მე ო რემ – და ი კა ვოს. პო ლი ტი კუ რი 

ან გა რიშ ს წო რე ბა მთავ რ დე ბა ხმე ბის 

დათ ვ ლას თან ერ თად. შე სა ბა მი სად, 

ნე ბის მი ე რი დაც დე ნაც კი იმი სა, რომ 

მო გე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი ძა ლა პო ლი ტი-

კუ რი მიზ ნე ბით ახორ ცი ე ლებს რო მე ლი-

მე ინ დი ვი დის ან პო ლი ტი კუ რი ძა ლის 

დევ ნას, არის მი უ ღე ბე ლი გა დახ ვე ვა 

დე მოკ რა ტი უ ლი პრინ ცი პე ბი დან. თუმ ცა, 

ბუ ნებ რი ვი ა, არ სე ბობს კონ კ რე ტუ ლი 

სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი შე კითხ ვე-

ბი, რო მელ თა მი მართ ყვე ლას დი დი 

პა სუ ხის მ გებ ლო ბა გვე კის რე ბა. ყვე ლა – 

ხე ლი სუფ ლე ბაც და ოპო ზი ცი აც – ვალ დე-

ბუ ლი ვართ ვუ პა სუ ხოთ ამ შე კითხ ვებს, 

რად გან ეს არის ჩვე ნი სა ხელ მ წი ფოს 

პა ტი ვის ცე მის სა კითხი. პი რა დად მე 

რამ დენ ჯერ მე მო ვუ წო დე პრე ზი დენტ 

სა ა კაშ ვილს, პა სუ ხი გა ე ცა პრო კუ რა ტუ-

რის შე კითხ ვებ ზე, მი უ ხე და ვად იმი სა, 

რომ მას ეს მა ინ ც და მა ინც არ მოს წონს. 

არა ვინ არ მე გუ ლე ბა მსოფ ლი ო ში, ვი საც 

პრო კუ რა ტუ რის კითხ ვებ ზე პა სუ ხის 

გა ცე მა ახა რებს, მაგ რამ მი სი ვალ დე-

ბუ ლე ბა ამ შემ თხ ვე ვა ში ორ მა გია – იგი 

ორ ჯერ იყო სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტი, 

მშვი დო ბი ა ნად გა დას ცა ხე ლი სუფ ლე-

ბა ახალ პო ლი ტი კურ ჯგუფს და თა ვის 

ძი რი თად და ნა ტოვ რად სა ხელ მ წი ფო ინ-

ს ტი ტუ ტებს მი იჩ ნევს. სწო რედ ამ სა ხელ-

მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტებს უნ და სცეს პა ტი ვი 

და პა სუ ხი გას ცეს შე კითხ ვებს. 

მე ო რე მხრივ, თი თო ე უ ლი ჩვენ გა-

ნის ფუნ ქ ცია და რო ლი არის ის, რომ 

ყუ რადღე ბით ვა დევ ნოთ თვა ლი ამ 

პრო ცესს და არც ერთ მხა რეს არ მივ ცეთ 

სა შუ ა ლე ბა, პო ლი ტი კურ კონ ტექ ს ტ ში 

გა და ი ტა ნოს ეს თე მე ბი. ჩვე ნი სა სა მარ-

თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა-

მოც დის წი ნა შე დგას და ეს გა მოც და უნ-

და ჩა ა ბა როს. სა ა კაშ ვი ლის პე რი ო დის 

სა სა მარ თ ლო სის ტე მის გან გან ს ხ ვა ვე-

ბით, დღეს სა ინ ტე რე სო ტენ დენ ცი ებს 

ვამ ჩ ნევ და მი მაჩ ნი ა, რომ ეს ტენ დენ-

ცი ე ბი გა საღ რ მა ვე ბე ლი ა. პრინ ციპ ში, 

სა სა მარ თ ლო აღარ არის ის სის ტე მა, 

რო მელ საც 99-პროცენტიანი ურ თი ერ თ-

გა გე ბა ჰქონ და პრო კუ რა ტუ რას თან. 

თქვენ, რო გორც სა ყო ველ თაო 
არ ჩევ ნე ბით მო სულ პრე ზი-
დენტს, შე გიძ ლი ათ სა ქარ თ ვე-
ლოს მო სახ ლე ო ბას უთხ რათ, 
რომ, რო დე საც პრო კუ რა ტუ-
რამ სა ა კაშ ვილ ზე საქ მე აღ ძ-
რა და ძებ ნა გა მო აცხა და, ის 
სრუ ლი ად თა ვი სუ ფა ლი იყო 
მმარ თ ვე ლი გუნ დის პო ლი ტი-
კუ რი წნე ხის გან?
 ასე ღრმად არ ვარ ჩა ხე დუ ლი პრო კუ-

რა ტუ რის სის ტე მის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა ში 

და ნამ დ ვი ლად არ მაქვს ინ ფორ მა ცია 

იმის შე სა ხებ, რო მელ პრო კუ რორს რა 

გან წყო ბა აქვს. იმე დი მაქვს, რომ ეს 

იყო დე პო ლი ტი ზე ბუ ლი პრო ცე სი. თუმ ცა, 

ვი ლა პა რა კო იმ სა კითხებ ზე, რო მელ თა 

სიღ რ მი სე უ ლი გან ხილ ვის შე საძ ლებ ლო-

ბა და რე სურ სი არ გა მაჩ ნი ა, სწო რი არ 

იქ ნე ბა – პრო კუ რა ტუ რა არ ექ ვემ დე ბა რე-

ბა სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენტს. 

სა სა მარ თ ლოს გან ჩი ნე ბით, 
გი გი უგუ ლა ვას არ შე ეზღუ და 
საზღ ვ რის გა დაკ ვე თის უფ ლე-
ბა… რამ დე ნი მე სა ათ ში გი გი 
უგუ ლა ვა პრო კუ რა ტუ რამ და ა-
პა ტიმ რა სწო რედ ამ უფ ლე ბის 
გა მო ყე ნე ბის თ ვის. რა შე ფა-
სე ბას მის ცემთ ამ ფაქტს?
 ის, რომ გი გი უგუ ლა ვას არ შე ეზღუ და 

საზღ ვ რის გა დაკ ვე თის უფ ლე ბა, ადას ტუ-

რებს ჩემს თე ზას – სა სა მარ თ ლო და ად გა 

და მო უ კი დებ ლო ბის გზას, თუმ ცა ამ 

მი მარ თუ ლე ბით ჯერ კი დევ ბევ რი რამ 

არის გა სა კე თე ბე ლი. რაც შე ე ხე ბა კონ კ-

რე ტულ დი ნა მი კას უგუ ლა ვას თან მი მარ-

თე ბით, ეს არის პრო ცე სი, რო მელ საც 

ყვე ლა ეტაპ ზე უნ და და ვაკ ვირ დეთ. ეს 

უნ და გა ვი აზ როთ. ისიც და საშ ვე ბი ა, რომ 

სა სა მარ თ ლოს მე ო რე გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 

სხვა არ გუ მენ ტე ბით იყო მო ტი ვი რე ბუ ლი. 

ბა ტო ნო პრე ზი დენ ტო, მი გაჩ-
ნი ათ, რომ კრი მი ნალ მა იკ ლო 
და სა ზო გა დო ე ბის მღელ ვა რე-
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ბა მხო ლოდ 100-პროცენტიანი 
გა შუ ქე ბის შე დე გი ა?
კრი მი ნალ მა იკ ლო? ეს შე კითხ ვა სტა-

ტის ტი კას ეხე ბა?

ეს არის ინ ფორ მა ცი ა, რო-
მელ საც ავ რ ცე ლებს ში ნა გან 
საქ მე თა სა მი ნის ტ რო – მი სი 
მო ნა ცე მე ბით, კრი მი ნალ მა 
იკ ლო და სა ზო გა დო ებ რი ვი 
მღელ ვა რე ბა გა მოწ ვე უ ლია 
მას მე დი ის მი ერ დაკ ლე ბუ ლი 
კრი მი ნა ლის ას პ რო ცენ ტი ა ნი 
გა შუ ქე ბით... 
ღმერ თ მა და ი ფა როს, მაგ რამ თუ თქვენ 

შე გემ თხ ვათ რა მე და რო მე ლი მე ტი პის 

ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი გახ დით, რა 

მნიშ ვ ნე ლო ბა ექ ნე ბა თქვენ თ ვის, და-

ნა შა ულ თა გახ ს ნის 99-პროცენტიანი 

მაჩ ვე ნებ ლის დროს მოხ და თქვენ მი-

მართ ძა ლა დო ბა თუ 10-პროცენტიანის? 

თქვენ თ ვის, რო გორც ადა მი ა ნის თ ვის, 

რო მელ საც ზი ა ნი მი ა ყე ნეს, მნიშ ვ ნე-

ლო ბა არა აქვს, რო გო რია გახ ს ნის 

მაჩ ვე ნე ბე ლი და რო გო რია სტა ტის ტი-

კა. მი მაჩ ნი ა, რომ ყვე ლა შემ თხ ვე ვა 

(სამწუხაროდ, შემ ზა რა ვი შემ თხ ვე ვე ბი 

მოხ და) უაღ რე სად მძი მეა და ყვე ლა 

იმ ოჯა ხის თ ვის, რო მელ საც მსგავ სი 

რამ და ე მარ თა, ძა ლი ან მტკივ ნე უ ლი. 

თი თო ე უ ლი მათ გა ნის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნია არა სტა ტის ტი კუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი 

საქ მის გახ ს ნის შე დე გად, არა მედ მა თი 

სა კითხის გა დაწყ ვე ტა. რო დე საც იცით, 

რომ თქვე ნი საქ მე გა მო ძი ე ბუ ლი ა, კმა-

ყო ფი ლი ხართ იმით, რომ თქვე ნი უფ ლე-

ბე ბი და ცუ ლი ა. შე სა ბა მი სად, ამ სა კითხს 

სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით 

არ მი ვუდ გე ბო დი. მი მაჩ ნი ა, რომ უმ ნიშ-

ვ ნე ლო ვა ნე სია არა მხო ლოდ ეფექ ტი ა ნი 

ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში ნა-

გან საქ მე თა სა მი ნის ტ როს მი ერ, არა-

მედ ამ ღო ნის ძი ე ბებ ში სა ზო გა დო ე ბის 

ძა ლი ან აქ ტი უ რი ჩაბ მა. ეს მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნია ორი მი მარ თუ ლე ბით: პირ ვე ლი – 

რო დე საც სა ზო გა დო ე ბა აქ ტი უ რად არის 

ჩაბ მუ ლი და მი აჩ ნი ა, რომ პო ლი ცი ე ლი, 

პატ რუ ლის თა ნამ შ რო მე ლი, პრო კუ რო რი 

მი სი უფ ლე ბე ბის დამ ც ვე ლი ა, ავ ტო მა-

ტუ რად მა ტუ ლობს გახ ს ნი ლი საქ მე ე ბის 

რა ო დე ნო ბა. მე ო რე მო მენ ტი კი ისა ა, 

რომ სა ზო გა დო ე ბის ჩაბ მუ ლო ბი სა და 

თა ნამ შ რომ ლო ბის პი რო ბებ ში ავ ტო მა-

ტუ რად გა მო ი რიცხე ბა მი სი უფ ლე ბე ბის 

დარ ღ ვე ვა. ეფექ ტი ა ნი სა მარ თალ დამ ც-

ვე ლი ყო ველ თ ვის ზღვარ ზეა ადა მი ა ნის 

უფ ლე ბა თა დაც ვის თვალ საზ რი სით და 

თუ კი სა ზო გა დო ე ბას ჩარ თავ, ეს თე მაც 

მაქ სი მა ლუ რად მოგ ვა რე ბუ ლი გექ ნე ბა. 

რო გორ ხე დავთ სა ქარ თ ვე-
ლოს ინ ტეგ რა ცი ას რე გი ო ნულ 
და გლო ბა ლურ ეკო ნო მი კურ 
სივ რ ცე ში? 
ეს ძალ ზე სა ინ ტე რე სო და მნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნი თე მა ა, გან სა კუთ რე ბით მას შემ დეგ, 

რაც ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბას მო ე-

წე რა ხე ლი. სა ქარ თ ვე ლოს ინ ტეგ რა ცია 

თა ვის დრო ზე და იწყო პრე ზი დენ ტ მა 

შე ვარ დ ნა ძემ და გა და იდ გა ძა ლი ან 

სა ინ ტე რე სო გე ო პო ლი ტი კუ რი ნა ბი ჯე-

ბით. ბა ქო ში ვი ზი ტის დროს ყვე ლა ჩვე ნი 

პარ ტ ნი ო რი აღ ნიშ ნავ და, რამ დე ნად 

სე რი ო ზუ ლი რო ლი შე ას რუ ლა ედუ არდ 

შე ვარ დ ნა ძემ ბა ქო- თ ბი ლი სი- ჯე ი ჰა ნის 

ნავ თობ სა დე ნის – BP-ის პრო ექ ტის გან-

ხორ ცი ე ლე ბა ში. შემ დ გომ ეს პრო ექ ტე ბი 

გაღ რ მავ და უკ ვე არა მარ ტო ნავ თობ-

სა დე ნის თვალ საზ რი სით, არა მედ წი ნა 

ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი და 

დაწყე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ვი თა რე-

ბის მი მარ თუ ლე ბი თაც. გაზ სა დე ნის ეს 

პრო ექ ტი კი დევ უფ რო სა ინ ტე რე სოდ 

ვი თარ დე ბა თურ ქე თის ტე რი ტო რი ა ზე 

და უკ ვე თურ ქე თის ტე რი ტო რი ი დან რე-

სურსს უქ მ ნის ევ რო პას გა ზის მი წო დე-

ბის მხრივ. ეს ძალ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 

რად გან ევ რო პის თ ვის არის ალ ტერ-

ნა ტი უ ლი რე სურ სე ბის წყა რო. ასე ვე 

ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ბა ქო- თ ბი-

ლი სი- ყარ სის რკი ნიგ ზის მო ნაკ ვე თის 

ბო ლომ დე და დრო უ ლად დას რუ ლე ბა. 

ესეც უაღ რე სად სა ინ ტე რე სო პრო ექ ტი ა, 

რად გან ის გა მო ყოფს სა ქარ თ ვე ლოს გე-

ო პო ლი ტი კუ რად მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს 

აზი ა -ევ რო პის ვაჭ რო ბის სის ტე მებ ში. 

ძა ლი ან გა აქ ტი უ რე ბუ ლია ჩი ნე თიც აბ-

რე შუ მის გზის პრო ექ ტე ბის ინ ტენ სი ფი-

კა ცი ის თვალ საზ რი სით. სა ქარ თ ვე ლო 

ამ მი მარ თუ ლე ბი თაც მუ შა ობს. ღრმა და 

ყოვ ლის მომ ც ვე ლი სა ვაჭ რო ხელ შეკ რუ-

ლე ბის ხელ მო წე რის შე დე გად, სა ინ ტე-

რე სო პერ ს პექ ტი ვა გვაქვს...

ჩვენ გავ ხ დით ევ რო პუ ლი, მსოფ ლი ო-

ში ყვე ლა ზე ძლი ე რი ბაზ რის ნა წი ლი, რაც 

გუ ლის ხ მობს იმას, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში 

ჩა დე ბუ ლი ინ ვეს ტი ცი ა, ეს არის პირ და-

პი რი ინ ვეს ტი ცია ევ რო პულ ბა ზარ ზე; ეს 

ასე ვე გუ ლის ხ მობს იმას, რომ ამ სტრა-

ტე გი უ ლი მარ შ რუ ტე ბის თუნ დაც ლო-

გის ტი კუ რი მომ სა ხუ რე ბა უფ რო მაღ ლა 

აყე ნებს და ზრდის ჩვენს ეკო ნო მი კურ 

პო ტენ ცი ალს. ასე რომ, სა ქარ თ ვე ლოს 

ინ ტეგ რა ცია დი დი ხნის დაწყე ბუ ლი ა. 

ვერ ვიტყ ვით, რომ ეს დი დი ტემ პით ვი-

თარ დე ბო და, მაგ რამ ჩვენს რე გი ონ ში 

ასე თი და ძა ბუ ლო ბა რომ არ ყო ფი ლი ყო, 

ბევ რად მე ტად ვი ხე ი რებ დით. კარ გი ა, 

რომ ურ თი ერ თო ბე ბი ამ მხრი ვაც ღრმავ-

დე ბა და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი ხდე ბა. 

მო ი აზ რებს სა ქარ თ ვე ლოს 
ხე ლი სუფ ლე ბა და სავ ლეთ სა 
და მოს კოვს შო რის მიმ დი-
ნა რე გე ო პო ლი ტი კუ რი კონ-
ფ ლიქ ტის მი ზე ზად კრემ ლის 
აგ რე სი ულ მცდე ლო ბას, აღად-
გი ნოს კონ ტ რო ლი ისეთ ქვეყ-
ნებ ზე, რო გო რი ცაა სა ქარ თ-
ვე ლო, უკ რა ი ნა, მოლ დო ვა, 
სომ ხე თი, ბალ ტი ის პი რე თი და 
კვლავ მო აქ ცი ოს ისი ნი მოს-
კო ვის პო ლი ტი კურ ბლოკ ში? 
რაც არ უნ და ვთქვათ ჩვენ, ეს არის ის, 

რა საც პირ და პირ აცხა დე ბენ რუ სე თის 

ხე ლი სუფ ლე ბის უმაღ ლე სი თა ნამ დე ბო-

ბის პი რე ბი. რუ სე თის სა გა რეო პო ლი ტი-

კის დოქ ტ რი ნის მი ხედ ვით, ყო ფი ლი საბ-

ჭო თა კავ ში რის ტე რი ტო რია მო ი აზ რე ბა 

ინ ტე რეს თა პრი ვი ლე გი რე ბულ ზო ნად. 

ჩე მი აზ რით, ეს სა ერ თა შო რი სო ურ თი-
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ერ თო ბე ბის გა დახ რის მაჩ ვე ნე ბე ლია და 

არა მხო ლოდ. თუ რო გორ ხორ ცი ელ დე ბა 

ეს პო ლი ტი კა, არის ის, რაც პრობ ლე მას 

უქ მ ნის თა ვად რუ სეთს. ბუ ნებ რი ვი ა, ჩვე-

ნი ურ თი ერ თო ბა, ყვე ლა ამ ყო ფი ლი რეს-

პუბ ლი კის პო ლი ტი კა რუ სე თის მი მართ 

ბო ლო 20 წლის გან მავ ლო ბა ში, მას შემ-

დეგ, რაც საბ ჭო თა კავ ში რი და ი შა ლა და 

მო მა ვალ შიც, არ შე იძ ლე ბა იყოს აგ რე-

სი უ ლი (ვგულისხმობ ყვე ლა იმ ქვე ყა ნას, 

ვი საც მო კავ ში რე რეს პუბ ლი კე ბი ერ ქ ვა, 

ბალ ტი ის ქვეყ ნე ბის ჩათ ვ ლით, მაგ რამ 

ბალ ტი ის ქვეყ ნე ბი გა ცი ლე ბით მშვი-

დო ბი ან და და ცულ ბა ნაკ ში ა). არც ერთ 

ქვე ყა ნას რუ სეთ თან გა სა ყო ფი არა ფე რი 

არა აქვს. მე არ ვი ცი ქვე ყა ნა, რო მელ-

საც აქვს აგ რე სი უ ლი პო ლი ტი კა. ზო გი 

მე ტად დიპ ლო მა ტი უ რია, ზო გი – ნაკ ლე-

ბად, მაგ რამ ყვე ლას ინ ტე რე სი ა, იყოს 

და ცუ ლი და რუ სე თის ფე დე რა ცი ას თან 

აწარ მო ოს ეფექ ტი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი, 

კულ ტუ რუ ლი, სა ვაჭ რო -ე კო ნო მი კუ რი დი-

ა ლო გი. დი ა ლო გი, რომ ლის სა ფუძ ვე ლიც 

არის ერ თ მა ნე თის და მო უ კი დებ ლო ბი სა 

და სუ ვე რე ნი ტე ტის აღი ა რე ბა და პა ტი-

ვის ცე მა. რა თქმა უნ და, ნა თე ლი ა, რომ 

რუ სე თი ბევ რად დი დი ქვე ყა ნა ა, მაგ რამ 

ეს არ ნიშ ნავს იმას, რომ ჩვე ნი თა ვი სუ-

ფა ლი არ ჩე ვა ნი არ უნ და იყოს და ცუ ლი. 

დი დი ქვე ყა ნა, რე გი ო ნა ლუ რი ლი დე რი 

ყო ველ თ ვის ახ დენს გავ ლე ნას მე ზო ბელ-

ზე, თუმ ცა ამან არ უნ და მი ი ღოს ჩაგ ვ რის 

ფორ მა. ეს ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მო მენ-

ტი. ამი ტომ, შე მიძ ლია ვთქვა, რომ ყვე ლა 

ქვეყ ნის პო ზი ცია რუ სე თის მი მართ მხო-

ლოდ თა ნამ შ რომ ლო ბა ა. 

სამ წუ ხა როდ, რუ სეთს მი აჩ ნი ა, 

რომ აქვს სე რი ო ზუ ლი უფ ლე ბე ბი, რაც 

გა მო ი ხა ტა ოკუ პი რე ბულ ცხინ ვალ ში, 

ოკუ პი რე ბულ აფხა ზეთ ში, ანექ სი რე ბულ 

ყი რიმ ში, იმა ში, რაც დღეს აღ მო სავ ლეთ 

უკ რა ი ნა ში ხდე ბა; ასე ვე გა მო ი ხა ტა იმ 

პრობ ლე მებ ში, რაც აქვს დღეს მოლ დო-

ვას. ახ ლა ნა ხეთ, არც ერთ ამ პრობ ლე-

მას რუ სე თის თ ვის არ მო აქვს სარ გე ბე-

ლი. რუ სე თის თ ვის პრი ვი ლე გი რე ბუ ლი 

ინ ტე რე სე ბი გა მო ი ხა ტე ბა მი სი საზღ ვ-

რე ბის გარ შე მო გა ჩე ნი ლი უკონ ტ რო ლო 

ტე რი ტო რი ე ბით, რომ ლებ საც რუ სე თის 

მხრი დან სე რი ო ზუ ლი ფი ნან სუ რი მხარ-

და ჭე რა სჭირ დე ბა. ამ ტე რი ტო რი ებ ზე არ 

არის კონ ტ რო ლი ნარ კო ტი კებ სა თუ სხვა 

პრო ცე სებ ზე. ამ უკონ ტ რო ლო ტე რი ტო-

რი ე ბის სარ ტყე ლი რუ სე თის თ ვის კარ-

გის მომ ტა ნი არ არის, მა შინ რო დე საც, 

ამის ნაც ვ ლად, რუ სეთს შე ეძ ლო მი ე ღო 

სტა ბი ლუ რი, დე მოკ რა ტი უ ლი, ერ თი ა ნი 

სა ქარ თ ვე ლო, რო მე ლიც მი სი სამ ხ რეთ 

საზღ ვ რე ბის სტა ბი ლუ რი დამ ც ვე ლი 

იქ ნე ბო და; შე ეძ ლო მი ე ღო სტა ბი ლუ რი, 

დე მოკ რა ტი უ ლი, ეკო ნო მი კუ რად ძლი-

ე რი უკ რა ი ნა, რო მე ლიც და ი ცავ და მის 

და სავ ლეთ საზღ ვ რებს. შე ეძ ლო ევაჭ რა 

უკ რა ი ნას თან და ისე თი ვე წარ მა ტე ბუ ლი 

სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბა ჰქო ნო და უკ რა ი-

ნას თან, სა ქარ თ ვე ლო სა და მოლ დო ვას-

თან, რო გო რიც აქვს ბალ ტი ის პი რე თის 

ქვეყ ნებ თან. ამით რუ სე თი ნამ დ ვი ლად 

იხე ი რებ და. შე სა ბა მი სად, მარ ტი ვი 

ჭეშ მა რი ტე ბა ა, რომ არც ერ თი ჩვენ გა-

ნი რუ სე თის თ ვის არ არის მტე რი. ჩვენ 

მხო ლოდ ჩვე ნი ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა-

ნო ბი სა და სუ ვე რე ნი ტე ტის აღი ა რე ბას 

ვითხოვთ. ამ პი რო ბებ ში რუ სეთს ექ ნე ბა 

შე საძ ლებ ლო ბა, ბევ რად უფ რო ძლი ე რი 

სა ხელ მ წი ფო ააშე ნოს. ჩე მი აზ რით, ეს 

არის ნა თე ლი ჭეშ მა რი ტე ბა, რო მე ლიც 

უნ და მი ვი დეს მოს კო ვამ დე და, ბუ ნებ რი-

ვი ა, უნ და და ვიწყოთ ამ პრობ ლე მე ბის 

გა დაჭ რის, სირ თუ ლე ე ბის დაძ ლე ვი სა და 

ურ თი ერ თო ბის აღ დ გე ნის პრო ცე სი.

 

რა ტომ ხდე ბა, რომ ბევ რი პოს-
ტ საბ ჭო თა ქვე ყა ნა პუ ტი ნის 
ევ რა ზი ულ კავ შირს პრო ევ რო-
პულ, პრო და სავ ლურ კურსს 
ამ ჯო ბი ნებს? 
მარ ტი ვად შევ ხე დოთ: რუსეთის ეკო ნო-

მი კის მო ცუ ლო ბა, რამ დე ნა დაც მახ-

სოვს, 2 ტრი ლი ო ნი ა, ევ რო კავ ში რის კი, 

და ახ ლო ე ბით, 14-მდე. ევ რო პის ბა ზა რი 

უფ რო დი დია და უფ რო სა ინ ტე რე სო. 

კი დევ ერ თხელ მინ და ვთქვა – არა ვის 

წი ნა აღ მ დეგ და არა ვის ხარ ჯ ზე. რას 

ნიშ ნავს, ქარ თ ვე ლე ბი უარ ყო ფი თად 

არი ან გან წყო ბი ლი რუ სე ბის მი მართ ან 

რუ სე თის სა ხელ მ წი ფოს მი მართ? თუ მე 

ვვაჭ რობ უფ რო ძლი ერ ბა ზარ თან და ის 

უფ რო სა ინ ტე რე სოა ჩემ თ ვის წმინ და 

ეკო ნო მი კუ რი თვალ საზ რი სით, ეს იმას 

არ ნიშ ნავს, რომ ჩვენ მი ერ რუ სეთ თან 

არ სე ბუ ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის რე-

ჟი მი უნ და გა და ი სინ ჯოს. ეს არც იმას 

ნიშ ნავს, რომ რუ სი ინ ვეს ტო რე ბის თ ვის 

სა ქარ თ ვე ლო გახ ს ნი ლი არ არის. ასე 

რომ აქ მარ ტი ვი ეკო ნო მი კუ რი გათ ვ ლა ა. 

სხვა ქვეყ ნებს თა ვი ან თი გათ ვ ლა აქვთ, 

მაგ რამ სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის აქეთ არის 

ორი, იქით არის თოთხ მე ტამ დე, თა ნაც 

ის პი რო ბე ბი უფ რო სტა ბი ლუ რი ა.

რო გორ და ა ხა სი ა თებ დით 
ვლა დი მირ პუ ტინს, რო გორც 
პო ლი ტი კურ ფი გუ რას?
რთუ ლია ასეთ ღია დის კუ სი ა ში პუ ტინ-

ზე სა უ ბა რი. ვფიქ რობ, პუ ტი ნი ჩემ თ ვის 

სა ინ ტე რე სო ა, რო გორც სა ქარ თ ვე-

ლოს თ ვის ყვე ლა ზე რთუ ლი სა კითხე ბის 

რე ა ლუ რად გა დამ წყ ვე ტი ადა მი ა ნი. მას 

პი რა დად არ ვიც ნობ, მაგ რამ, იმე დი 

მაქვს, ის არის რა ცი ო ნა ლუ რი, რა ცი ო-

ნა ლუ რი პო ლი ტი კის მომ ხ რე და ჩვე ნი 

ქვეყ ნე ბის ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა-

რე, გარ კ ვე ულ მო მენ ტ ში შე საძ ლე ბე ლი 

იქ ნე ბა ქარ თულ - რუ სუ ლი ურ თი ერ თო ბის 

აგე ბა. მე ამის იმე დი მაქვს.

თუ არ სე ბობს რუ სე თის გან კი-
დევ ერ თი სამ ხედ რო აგ რე სი-
ის საფ რ თხე?
სწო რედ რუ სე თის ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი 

დოქ ტ რი ნი დან გა მომ დი ნა რე, ვხდე ბით 

ხოლ მე მომ ს წ რე იმი სა, რომ სხვა დას ხ ვა 

ად გი ლას უც ბად ჩნდე ბა და ძა ბუ ლო ბის 

კე რე ბი.

ამ ქმე დე ბებ ში, სა ვა რა უ დოდ, 
დევს პუ ტი ნის ირა ცი ო ნა ლო-
ბა...
გა აჩ ნი ა, რო გო რია მი სი ხედ ვა. თუ მას 

მი აჩ ნი ა, რომ რუ სე თის სიძ ლი ე რე უნ-
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და აღ დ გეს არა კე თილ მე ზობ ლო ბით, 

არა მედ სამ ხედ რო აგ რე სი ით, იმის 

მი უ ხე და ვად, რომ ამით შე საძ ლე ბე ლია 

კონ კ რე ტულ მო მენ ტებ ში პა ტარ - პა ტა რა 

სარ გე ბე ლი ნა ხოს, სა ბო ლო ოდ, ეს არ 

არის მო გე ბი ა ნი პო ლი ტი კა. შე იძ ლე ბა, 

რუ სე თის თ ვის ცხინ ვა ლის ოკუ პა ცია 

გარ კ ვე ულ მო მენ ტებ ში სა ინ ტე რე სო 

იყოს ძა ლის დე მონ ს ტ რი რე ბის თვალ-

საზ რი სით, მაგ რამ შორს მი მა ვალ 

გეგ მებ ში ცხინ ვა ლის რე გი ო ნი მის თ-

ვის ეკო ნო მი კუ რად სა ინ ტე რე სო ვერ 

იქ ნე ბა და ვე რა ფერს მო უ ტანს რუ სე თის 

სა ხელ მ წი ფოს. კი დევ უფ რო შორს რომ 

წა ვი დეთ, რუ სე თი არის ქვე ყა ნა, რო მელ-

საც ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად სჭირ დე ბა ტე-

რი ტო რი ე ბი. მსოფ ლი ო ში არ არ სე ბობს 

ქვე ყა ნა ასე თი უხ ვი ტე რი ტო რი უ ლი თუ 

ბუ ნებ რი ვი რე სურ სით. ამ უზარ მა ზა რი, 

ნა ხე ვა რი გლო ბუ სის ხე ლა ქვეყ ნის თ ვის 

ცხინ ვა ლის და მა ტე ბა, ვფიქ რობ, არა-

ნა ი რი ლო გი კით არ შე იძ ლე ბა აიხ ს ნას. 

აქე დან გა მომ დი ნა რე, მჯე რა, რომ 

გარ კ ვე ულ მო მენ ტ ში ყვე ლა დე ტა ლუ რად 

გა ვი აზ რებთ იმას, რომ ამ აგ რე სი უ ლი 

ქმე დე ბე ბით შე უძ ლე ბე ლია მი ი ღო რა ი მე 

სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი სარ გე ბე ლი. ასეა 

ცხინ ვა ლი სა და აფხა ზე თის შემ თხ ვე ვა-

შიც – აქ მო გე ბუ ლი არა ვი ნა ა. რა თქმა 

უნ და, სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ე ბი 

ოკუ პი რე ბუ ლი ა, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ 

ჩვენ წა ვა გეთ. ასე ვე, იქა უ რი მო სახ ლე-

ო ბა ცხოვ რობს ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო-

რი ებ ზე, ამ კვა ზი სა ხელ მ წი ფო ებ ში, ამის 

შე დე გად არც მა თი ცხოვ რე ბა გა მოს წო-

რე ბუ ლა, შე სა ბა მი სად, მა თაც წა ა გეს. 

იქა უ რი მო სახ ლე ო ბა ჩვენ თან გად მოს ვ-

ლას და ურ თი ერ თო ბას ცდი ლობს, სურთ, 

რომ სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა მი ი ღონ 

ქარ თუ ლი სა ხელ მ წი ფოს გან და ამი ტო-

მაც უვ ლე ბენ მავ თულ ხ ლარ თებს. იქი დან 

აქეთ წა მოს ვ ლა უნ და ხალხს. რუ სეთ მა 

ამ ხე ლა ტე რი ტო რი ას მი ა მა ტა ცხინ ვა-

ლი და ამით სა ერ თა შო რი სო არე ნა ზე 

სე რი ო ზუ ლი დარ ტყ მა მი ა ყე ნა სა კუ თარ 

თავს... 

კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი ა ში ომებს ყო-

ველ თ ვის აწარ მო ებ დ ნენ რა ღაც ლო გი-

კით, მა გა ლი თად, რო მე ლი მე რე სურ სის 

ან ტე რი ტო რი ის მო სა პო ვებ ლად, ან 

თუნ დაც გე ო პო ლი ტი კუ რი გარ ღ ვე ვის 

მიზ ნით. გარ კ ვე უ ლი ლო გი კა იყო... 

ვფიქ რობ, უნ და დას რულ დეს ირა ცი ო ნა-

ლუ რი ომე ბის წარ მო ე ბა და რე გი ონ ში 

რა ცი ო ნა ლუ რი პო ლი ტი კის წარ მო ე ბა ზე 

გა და ვი დეთ.

მი გაჩ ნი ათ, რომ ახა ლი რკი-
ნის ფარ და ეშ ვე ბა რუ სეთ სა 
და და სავ ლეთს შო რის?
ძა ლი ან არ მო მინ დე ბო და, ასე ყო ფი-

ლი ყო, მაგ რამ თუ მავ თულ ხ ლარ თე ბის 

რა ო დე ნო ბა გა იზ რ დე ბა ცხინ ვალ თან, 

აფხა ზეთ თან, მას გა ავ ლე ბენ უკ რა-

ი ნა სა და სხვა ად გი ლებ ში, მო ე დე ბა 

მთელ ევ რო პას. ამ დე ნი აკ რ ძა ლუ ლი და 

გა უ გე ბა რი ბა რი ე რის გა ჩე ნა ევ რო პის 

რუ კა ზე, სა ბო ლო ოდ, რთულ რე ა ლო ბამ-

დე მიგ ვიყ ვანს. ამი ტო მაც, ვფიქ რობ, 

ჩვენ მა პარ ტ ნი ო რებ მა დღეს ვე უნ და 

გა მო ხა ტონ, რომ ეს მათ თ ვის მი უ ღე ბე-

ლი ა. ამას აკე თე ბენ კი დეც და, ბუ ნებ-

რი ვი ა, მა თი მხრი დან არა ღი ა რე ბის 

პო ლი ტი კა, რო მელ საც ისი ნი აქ ტი უ რად 

ავი თა რე ბენ, ამის მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. მავ-

თულ ხ ლარ თე ბის თი თო ე უ ლი მეტ რის 

გავ ლე ბას ისი ნი მკვეთრ გან ცხა დე ბებს 

უპი რის პი რე ბენ, მაგ რამ ეს ხდე ბა კონ კ-

რე ტუ ლი შემ თხ ვე ვე ბის დროს. მი მაჩ-

ნი ა, რომ სა ჭი რო და აუცი ლე ბე ლია 

პო ლი ტი კუ რი კონ სენ სუ სის მიღ წე ვა არა 

კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე ვებ თან და კავ ში-

რე ბით, მა გა ლი თად, ცხინ ვა ლის, ლუ გან-

ს კის, სო ხუ მის შემ თხ ვე ვა ში, არა მედ 

გლო ბა ლუ რად. 

გმად ლობთ. 

თუ კიდევ იქნება ბიძინა 
ივანიშვილის ინტერვიუ, 

შესაბამისად, იქნება 
ვნებათაღელვაც.
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მეწარმეები

როცა მთავარი ორთაბრძოლა 
მოგებულია ... საკუთარ თავთან

ავტორი: ანა ცხოვრებოვა

ფოტო: ხათუნა ხუციშვილი

კ
ვი რა სა ღა მოს „შერატონის“ ჰო ლი თით ქ მის ცა რი ე ლია 

და ჰოლ ში მა გი დას თან მომ ლო დი ნე რეს პონ დენ ტიც 

შო რი დან ვე შევ ნიშ ნე. მი უ ხე და ვად ხალ ხ ნაკ ლე ბო ბი სა, 

ინ ტერ ვი უს თ ვის წყნა რი ად გი ლი შე ვარ ჩი ეთ და იქ გა-

და ვი ნაც ვ ლეთ. გა მო სას ვ ლელ დღე ებ ში ინ ტერ ვი უს ჩა წე რა იმის 

გა მო მოგ ვიხ და, რომ და ვით კი ლა ძე მომ დევ ნო დღეს სინ გა პურ-

ში მი ემ გ ზავ რე ბა. მოგ ზა უ რო ბა მი სი ერ თ -ერ თი გა მორ ჩე უ ლად 

საყ ვა რე ლი საქ მი ა ნო ბა ა, თუმ ცა ამ ჯე რად – „საქმეზე მი დის“. 

„მზად ვარ, მკითხეთ, რაც გნე ბავ თო“, და სა უ ბა რიც მიმ დი ნა რე 

მოვ ლე ნე ბით და ვიწყეთ – ჯან დაც ვის სის ტე მა ში დაბ რუ ნე ბუ ლი 

რე ცეპ ტის პრაქ ტი კით.

აღ დ გე ნი ლი ჯაჭ ვი
„მისასალმებელია, უდა ვოდ, რომ ფარ მა ცევ ტუ ლი ბა ზა რი ცი ვი-

ლურ სა ხეს იღებს. ეს და სა ბა მი დან ვე ჩე მი სურ ვი ლიც იყო და 

ოც ნე ბაც. პი რა დად მე და ჩემ მა კომ პა ნი ა მაც ცო ტა არ გა ვა კე-

თეთ იმის თ ვის, რომ ფარ მა ცევ ტუ ლი ბა ზა რი ასე ცი ვი ლუ რად 

გან ვი თა რე ბუ ლი ყო“, – ამ ბობს და ვით კი ლა ძე.

მი სი თქმით, ჯან დაც ვის სის ტე მის მთა ვა რი მი სი ის – პა ცი ენ-

ტის ჯან მ რ თე ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ში ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან 

როლს მე დი კო სი და ფარ მა ცევ ტი ას რუ ლე ბენ: ერ თი – დი აგ ნოს-

ტი კით, ხო ლო მე ო რე – ამ დი აგ ნოს ტი კის შეს რუ ლე ბით.

„აქამდე, იმის გა მო, რომ რე ცეპ ტი არ არ სე ბობ და, ეს პრო ცე-

სი თით ქოს გაწყ ვე ტი ლი იყო. კი ბა ტო ნო, იყო მი მარ თ ვი ა ნო ბა 

ექიმ თან, იყო თვით მ კურ ნა ლო ბის ძა ლი ან მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 

ჩვენ თან – სამ წუ ხა როდ, ისევ და ისევ იმის გა მო, რომ ჯან დაც-

ვის სის ტე მა გა მარ თუ ლი არ იყო და იყო ფარ მა ცევ ტი, რო მე ლიც 

თით ქოს გან ყე ნე ბუ ლად საქ მი ა ნობ და აფ თი აქ ში. ახ ლა კი რე-

ცეპ ტი ამ მნიშ ვ ნე ლო ვან მო თა მა შე ებს აქ ცევს ერ თი პა სუ ხის მ-

გებ ლო ბის ქვეშ და ეს პა სუ ხის მ გებ ლო ბა თა ნაბ რად გა ნა წილ დე-

ბა ექიმ სა და პა ცი ენ ტ ზე. აი, რას წარ მო ად გენს ინ ს ტი ტუ ცი უ რად 

რე ცეპ ტი“, – გან მარ ტავს და ვით კი ლა ძე.

თუმ ცა აღი ა რებს, ყვე ლა პრო ცე სის იმ პ ლე მენ ტა ცი ას თა ვი სი 

„შუქ-ჩრდილები დას დევს“ და რომ რე ცეპ ტის და ნერ გ ვის პირ ველ 

47 წლის ასაკში თავს ისეთ ბიზნესმენად მიიჩნევს, რომელმაც საკუთარი 
თავი თავად შექმნა. მისი კომპანია ფარმაცევტულ ბაზარზე 90-იან 

წლებში შევიდა, როცა ბაზარი “ველური” იყო და ამ ხნის განმავლობაში 
ათეული მილიონის ინვესტიცია განახორციელა. GPC-ის დამფუძნებლისა 

და გენერალური დირექტორის, დავით კილაძის აზრით, კომპანიამ 
არცთუ უმნიშვნელო როლი შეასრულა ქვეყნის ფარმაცევტული ბაზრის 

ფორმირებაში, ხოლო მისი, როგორც ბიზნესმენის წარმატებას ყოველთვის 
ორი მთავარი ფაქტორი განაპირობებდა – მან ორთაბრძოლა მოუგო 

საკუთარ თავს და არასოდეს შეშინებია მომდევნო დღის.

CEO
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ეტაპ ზე მო სა ლოდ ნე ლია, რომ ფარ მა ცევ ტუ ლი ბაზ რის მო თა მა-

შე ებს გა ყიდ ვე ბი შე უმ ცირ დეთ, თუმ ცა თა ვის თა ვად რე ცეპ ტის 

და ნერ გ ვის ფაქ ტორს ფარ მა ცევ ტუ ლი ბაზ რის შემ დ გო მი ზრდის-

თ ვის გარ და უ ვალ წი ნა პი რო ბად მი იჩ ნევს.

„ჩვენს შემ თხ ვე ვა ში ამის პო ზი ტი უ რი ეფექ ტი იმ დე ნად 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა, რომ დრო ე ბი თი მოვ ლე ნა, რო მე ლიც 

შე იძ ლე ბა სულ რამ დე ნი მე კვი რას ან თვეს გაგ რ ძელ დეს, ჩე მი 

აზ რით, მხედ ვე ლო ბა ში მი სა ღე ბიც კი არ არის“, – დას ძენს GPC-ის 

გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი.

და ვით კი ლა ძის აზ რით, რე ცეპ ტი ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

კომ პო ნენ ტია ე.წ. რე იმ ბერ ს მენტ (reimbursement) სის ტე მა ში, 

ხო ლო ფარ მა კო ე კო ნო მი კის გან ვი თა რე ბას თან ერ თად, შე საძ-

ლე ბე ლი გახ დე ბა მე ტი პრე ვენ ცი ა, რად გან მე ტი ვი ზი ტი ექიმ თან 

აუცი ლებ ლად მო ი ტანს შე დე გად მეტ პრე ვენ ცი ას.

GPC-ის აფ თი ა ქებ ში უკ ვე წლე ბია, ფუნ ქ ცი ო ნი რებს „ექსპრეს-

კლინიკები“, რომ ლე ბიც კომ პა ნი ამ ამე რი კუ ლი CVS Pharmacy 

Store-ის, Minuteclinic-ის მო დე ლით შექ მ ნა და რომ ლე ბიც 

პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის ერ თე უ ლებს წარ მო ად გე ნენ. და ვით კი-

ლა ძე ამ ბობს, რომ რე ცეპ ტის და ნერ გ ვას თან ერ თად „ექსპრეს-

კლინიკები“ და მა ტე ბით როლს შე ი ძენს.

„ექსპრეს-კლინიკები“ პა ცი ენ ტე ბის პირ ვე ლა დი სორ ტი რე ბის 

მიზ ნით შე იქ მ ნა. აქ არიან ოჯა ხის ექი მე ბი, რომ ლე ბიც მი მარ თუ-

ლე ბას აძ ლე ვენ არაქ რო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბე ბის შემ თხ ვე ვა ში, აქ 

შე საძ ლე ბე ლია სის ხ ლის ანა ლი ზის აღე ბა, წნე ვის გა ზომ ვა და 

ა.შ. ამი ტომ, ცხა დი ა, რე ცეპ ტე ბის ინ ს ტი ტუ ტის დამ კ ვიდ რე ბას-

თან ერ თად ისი ნი და მა ტე ბით ფუნ ქ ცი ა საც შე ი ძე ნენ, რო ცა პირ-

ვე ლა დი ვი ზი ტი ექიმ თან შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა, მაგ რამ არამც 

და არამც ღრმა და ნიშ ნუ ლე ბის მი ღე ბის მიზ ნით“, – გან მარ ტავს 

GPC-ის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი და დას ძენს, რომ კომ პა ნი ას 

ამ თვალ საზ რი სით სხვა რე სურ სიც გა აჩ ნი ა. კერ ძოდ, პარ ტ ნი-

ო რებ თან ერ თად მან რამ დე ნი მე წლის წინ ყო ფი ლი მე ხუ თე 

სამ შო ბი ა რო შე ი ძი ნა, რო მე ლიც მულ ტიპ რო ფი ლურ ჰოს პიტ ლად 

გარ და იქ მ ნა და ამ ჟა მად იქ ახა ლი სერ ვი სე ბის და ნერ გ ვა მიმ დი-

ნა რე ობს.

და ვით კი ლა ძე სწო რედ მე ხუ თე სა ა ვად მ ყო ფო ში გეგ მავს კი-

დევ ერ თი ახა ლი პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბას და ამით ნამ დ ვი-

ლი ჰოს პი ტა ლუ რი ფარ მა ცი ის პრე ცე დენ ტის შექ მ ნას, რო მე ლიც 

ქვე ყა ნა ში აქამ დე არ არ სე ბობ და.

„ეს იქ ნე ბა ისე ვე 100%-ით ჩვენ თან ასო ცი ირე ბუ ლი პრო ექ ტი, 

რო გო რიც ჯე ნე რი კე ბის შემ თხ ვე ვა ში იყო. ფარ მა ცია ჯან დაც-

ვის სის ტე მის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლია და ისე თი შეგ რ ძ ნე ბა მაქვს, 

რომ ჩვენ თან ის გან ყე ნე ბუ ლი ა. ჯერ კი დევ გა რიჟ რა ჟი ა, ხომ 

გეს მით, კი დევ ბევ რი რამ უნ და გან ვი თარ დეს“, – ამ ბობს და ვით 

კი ლა ძე.

ჯან დაც ვის სის ტე მა სა და მას ში ფარ მა ცი ის როლ ზე ისე თი 

გა ტა ცე ბით სა უბ რობს, რომ ვხვდე ბი, თე მა თუ არ შევ ც ვა ლეთ, 

შე საძ ლო ა, სა ა თე ბი გა ვი დეს. მი სი პრო ფე სი ის გა გე ბის შემ დეგ, 

მი სი ასე თი და მო კი დე ბუ ლე ბაც გა სა გე ბი გახ და, პრო ფე სი ით 

პე დი ატ რი ა, თუმ ცა, ჩემ და გა საკ ვი რად, ექი მო ბა მი სი ოც ნე ბა არ 

ყო ფი ლა: არც მე ტი, არც ნაკ ლე ბი – ფეხ ბურ თე ლო ბა ზე ოც ნე ბობ და.

ფი ზი კა მა თე მა ტი კი დან  
დიდ მე დი ცი ნამ დე
„თბილისის „დინამო“ მა შინ ზე ნიტ ში იყო, დავ დი ო დი კი დეც 

ფეხ ბურ თ ზე, მაგ რამ ზარ მა ცი ვი ყა ვი. მახ სოვს, პირ ვე ლი ვე დღეს 

ვარ ჯი ში სას მო ედ ნის თ ვის წრის დარ ტყ მის ნაც ვ ლად, მოკ ლე ზე 

გა დავ ჭე რი და წარ სულ ში ერ თ მა ცნო ბილ მა ფეხ ბურ თელ მა მა მა-

ჩემს უთხ რა: და ა ნე ბეთ თა ვი, ამის გან ფეხ ბურ თე ლი არ გა მო ვა, 

ზარ მა ცი ა ო. ისე აგიხ დათ ყვე ლა ფე რი, რო გორც იმ კა ცის ნათ ქ ვა-

მი გა მარ თ ლ და“, – ამ ის ტო რი ას ახ ლა ხა ლი სით იხ სე ნებს, თუმ ცა 

დღემ დე მი აჩ ნი ა, რომ ზარ მა ცია და სა კუ თარ ში ნა გან სი ზარ მა-

ცეს მთე ლი ცხოვ რე ბა ებ რ ძ ვის.

„არ მჯე რა იმ ადა მი ა ნის, რო მე ლიც იტყ ვის, რომ ზარ მა ცი არ 

არის. ჩე მი რჩე ვა ყვე ლას თ ვის ეს არის და ჩემს შვი ლებ საც სულ 

ამას ვე უბ ნე ბი, რომ ადა მი ანს ყვე ლა ზე მთა ვა რი ორ თაბ რ ძო ლა 

სა კუ თარ თავ თან აქვს. სა კუ თარ თავ ში პირ ველ რიგ ში სი ზარ მა-

ცეს უნ და მო ე რი ო, ეს არის აუცი ლე ბე ლი ფაქ ტო რი, ყვე ლა სხვა 

და ნარ ჩე ნი ამის შე დე გი ა. თუ სა კუ თარ თავს ერე ვი, თუ სა კუ თა-

რი თა ვის მარ თ ვა შე გიძ ლი ა, აუცი ლებ ლად მო ა ხერ ხებ სე რი ო-

ზუ ლი საქ მე ე ბის კე თე ბას“, – მი აჩ ნია და ვით კი ლა ძეს, რო მელ მაც 

სა კუ თარ თავ ზე უკ ვე გა ი მარ ჯ ვა საკ მა ოდ დი დი ხნის წინ, რო ცა 

ერთ მშვე ნი ერ დღეს გა დაწყ ვი ტა, რომ სე რი ო ზუ ლი საქ მე ე ბის 

კე თე ბა შე ეძ ლო და 1995 წელს GPC და ა არ სა.

თუმ ცა მა ნამ დე იყო სა მე დი ცი ნო კა რი ე რა. იმის გა მო, რომ 

ფი ზი კა- მა თე მა ტი კუ რი სკო ლა ჰქონ და დამ თავ რე ბუ ლი, ხო ლო 

სა მე დი ცი ნო ზე მოხ ვედ რა ერ თი ნიშ ნით იყო შე საძ ლე ბე ლი, 

ოჯა ხის სურ ვი ლი სა მებრ სა მე დი ცი ნო უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტი 

გახ და და მე სა მე კურ სი დან ექი მის პრო ფე სია პრაქ ტი კა შიც აით-

ვი სა. ნევ რო ლო გი ა, ტოქ სი კო ლო გი ა, ბავ შ ვ თა კარ დი ო ლო გია 

– სა კუ თა რი თა ვი არა ერთ მი მარ თუ ლე ბა ში მო სინ ჯა და ბო ლოს 

კვა ლი ფი კა ცი ის ასა მაღ ლებ ლად საფ რან გეთ შიც აღ მოჩ ნ და, 

თუმ ცა სწო რედ იქ მიხ ვ და, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში დაბ რუ ნე ბის 

შემ დეგ ექი მის კა რი ე რას აღარ გა აგ რ ძე ლებ და. გან ს ხ ვა ვე ბა 

დი დი იყო, ექი მი იქ და აქ სხვა დას ხ ვა პი როვ ნე ბა იყო, სხვა დას-

ხ ვა დო ნე ეკა ვა სა ზო გა დო ე ბა ში, აქა უ რი ექი მო ბის პერ ს პექ ტი ვა 

აღარ ხიბ ლავ და.

„მედიკოსი ვი ყა ვი, სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბა მქონ და და 

ვხვდე ბო დი, რომ ძა ლი ან მძაფ რი დე ფი ცი ტი იყო მე დი კა მენ ტე-

ბის. სა აფ თი ა ქო ბა ზე ბი არ აღ მოჩ ნ დ ნენ მზად ამ პრობ ლე მის 

მო საგ ვა რებ ლად და გა დავ წყ ვი ტე, რომ ეს არის ის სფე რო, რო-

მელ შიც მე ჩე მი თა ვის რე ა ლი ზე ბა შე მიძ ლი ა“, – იხ სე ნებს და ვით 

კი ლა ძე.

დღე ვან დე ლი გა და სა ხე დი დან ამ ბობს, რომ ძა ლი ან რთუ ლია, 

და იწყო რა ღაც, რაც აქ ტუ ა ლუ რია იმ გა რე მო ში, სა დაც სრუ ლი 

მეწარმეები CEO - დავით კილაძე
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ქა ო სი ა.

„ჩვენ გვიშ ვე ლა ძა ლი ან მა ღალ მა პრო ფე სი ო ნა ლიზ მ მა და 

ძა ლი ან კარ გ მა ცოდ ნამ იმი სა, რა საც ვა კე თებ დით; ძა ლი ან 

კარ გად გაც ნო ბი ე რე ბამ იმი სა, რომ უაღ რე სად დიდ პა სუ ხის მ-

გებ ლო ბას ვე ჭი დე ბო დით და იმა ნაც, რომ ხვა ლინ დე ლი დღის არ 

გვე ში ნო და, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ არა ნა ი რი ბიზ ნეს გა ნათ ლე-

ბა არ გვქონ და“, – ამ ბობს და ვით კი ლა ძე.

ბიზ ნეს გა ნათ ლე ბის არ ქო ნის მი უ ხე და ვად, რო გორც ყვე ლა 

მი სი თა ო ბის წარ მო მად გე ნელს, ბევ რი რამ მა საც ცხოვ რე ბამ 

ას წავ ლა. პირ ვე ლი, რაც გა ა კე თა, ის იყო, რომ შე ი ძი ნა ან ტი ბი ო-

ტი კი, რო მე ლიც ქვე ყა ნა ში არ იშო ვე ბო და – სულ 50 ფლა კო ნი და 

პირ ვე ლი ვე დღეს 46 გა ყი და. 

„ეს ნიშ ნავ და იმას, რომ რა ღაც ძა ლამ მწვა ნე შუ ქი მოგ ვ ცა 

ჩვე ნი საქ მი ა ნო ბის და საწყი სის პირ ვე ლი ვე სა ა თის გან მავ ლო-

ბა ში“, – ამ ბობს ბიზ ნეს მე ნი. 

მას შემ დეგ დი დი დრო გა ვი და, GPC მა ლე 20 წლის გახ დე ბა. 

და ვით კი ლა ძის თქმით, ამ ხნის გან მავ ლო ბა ში კომ პა ნია ყვე ლა-

ფერ ში პი ო ნე რი იყო. 

„სიახლეებში ერ თი ნა ბი ჯით ყო ველ თ ვის წინ ვუს წ რებ დით 

კონ კუ რენ ტებს“, – ამ ბობს ბიზ ნეს მე ნი და დას ძენს, რომ ეს ყო-

ველ თ ვის ასე ხდე ბო და იმის მიუხედავად, რომ GPC ბა ზარ ზე 

სი დი დით მე სა მე ა.

„კი ბა ტო ნო, ჩვე ნი კომ პა ნია არ არის ისეთი დი დი, რო გო რიც 

კონ კუ რენ ტი კომ პა ნი ე ბი. არ შე იძ ლე ბა, არ იცო დე შე ნი კონ კუ-

რენ ტის ფა სი, შე იძ ლე ბა შე ნი პარ ტ ნი ო რის ფა სი არ იცო დე და 

ეს კი დევ კომ პენ სი რე ბა დი იყოს, მაგ რამ აუცი ლებ ლად უნ და 

იცო დე შე ნი კონ კუ რენ ტის ფა სი და სა ღი თვა ლით უნ და შე ა ფა-

სო, თუ კი ის შენ ზე ძლი ე რი ა. ვა ფა სებ, ვა ღი ა რებ, რომ ძა ლი ან 

ძლი ე რი მო თა მა შე ე ბი არი ან; უდა ვოდ ღირ სე უ ლი ადა მი ა ნე ბი 

არი ან პირ ველ რიგ ში იმის გა მო, რომ ყვე ლა მათ განს სა კუ თა რი 

ბიზ ნე სი სა კუ თა რი შრო მით აქვს შექ მ ნი ლი, აქვთ გან ვი თა რე ბუ-

ლი წარ მო ე ბაც. წარ მა ტე ბა მეტყ ვე ლებს მათ ზე, რად გან წარ მა-

ტე ბას აღ წევს ის, ვინც მზად არის, მას მი აღ წი ოს. ჯერ შენ ხარ 

მზად წარ მა ტე ბის თ ვის და მე რე წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა არის უკ ვე 

ფაქ ტის კონ ს ტა ტი რე ბა. თუ შენ წარ მა ტე ბი სათ ვის მზად არ ხარ, 

ვე რას დ როს ვერ მი აღ წევ. სა ერ თო ჯამ ში, აბ სო ლუ ტუ რად დარ წ-

მუ ნე ბულ მა შე მიძ ლია ვთქვა, რომ ძა ლი ან კონ კუ რენ ტუ ლე ბი ვი-

ყა ვით, ვართ და ვიქ ნე ბით მო მა ვალ ში ნე ბის მი ერ კონ კუ რენ ტულ 

გა რე მო ში“, – დას ძენს და ვით კი ლა ძე.

კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ასა მაღ ლებ ლად ამ ჟა მად კომ პა ნია 

სა წარ მოს გან ვი თა რე ბა ზე მუ შა ობს. და ვით კი ლა ძე ამ ბობს, რომ 

არ სე ბობს ძა ლი ან ნა თე ლი ხედ ვა და ამი სათ ვის კონ კ რე ტუ ლი 

ნა ბი ჯე ბი იდ გ მე ბა, თუმ ცა მე ტი ინ ფორ მა ცი ის გამ ჟ ღავ ნე ბი სა გან 

თავს იკა ვებს. ამ ბობს მხო ლოდ იმას, რომ ეს იქ ნე ბა მა ღა ლი სა-

ექ ს პორ ტო პო ტენ ცი ა ლის მქო ნე, აბ სო ლუ ტუ რად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 

სა წარ მო. იმ დე ნად, რომ მო მა ვა ლი ხუ თი წლის თავ ზე მი ნი მუმ 

ათი ქვეყ ნის ბა ზარ ზე, საკ მა ოდ სო ლი დუ რი პორ ტ ფე ლით იქ ნე ბა 

წარ მოდ გე ნი ლი.

მო საზ რე ბას, რომ ფარ მა ცევ ტუ ლი ბა ზა რი სა ქარ თ ვე ლო ში 

ახა ლი მო თა მა შე ე ბის თ ვის და ხუ რუ ლი ან მო ნო პო ლის ტუ რი ა, კა-

ტე გო რი უ ლად არ ეთან ხ მე ბა. და ვით კი ლა ძის აზ რით, ის ფაქ ტი, 

რომ ამ ბა ზარ ზე ყო ველ თ ვის იყო რამ დე ნი მე მსხვი ლი მო თა მა-

შე, რაც დღე ის თ ვის ხუთს უტოლ დე ბა, ამ მო ცე მუ ლო ბას ეწი ნა აღ-

მ დე გე ბა. 

„მეტი რა ღა უნ და იყოს კონ კუ რენ ცია და კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე-

მო ისეთ პა ტა რა ქვე ყა ნა ში, სა დაც სულ 22 რე გი ო ნი ა?“ – მი აჩ ნია 

GPC-ის გე ნე რა ლურ დი რექ ტორს.

„ჩემი კომ პა ნი ის მა გა ლით ზე გეტყ ვით, რომ არას დ როს არა-

ნა ი რი დახ მა რე ბა და პო ლი ტი კუ რი მხარ და ჭე რა მას არ ჰქო ნი ა. 

მე ჩე მი თა ვი ჩე მით შევ ქ მე ნი ისე თი, რო გო რიც ვარ“, – ამ ბობს 

და ვით კი ლა ძე და დას ძენს, რომ, მი სი ინ ფორ მა ცი ით, მის მა კონ-

კუ რენ ტებ მაც ანა ლო გი უ რად მი აღ წი ეს წარ მა ტე ბას.

მარ თა ლი ა, აღი ა რებს, რომ გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დის გან მავ ლო-

ბა ში, რო დე საც მე დი კა მენ ტე ბის იმ პორ ტი ძი რი თა დად რუ სე თი-

დან ხორ ცი ელ დე ბო და, სა ქარ თ ვე ლო ში ისი ნი სხვა ბაზ რებ თან 

შე და რე ბით უფ რო ძვი რი ღირ და, მაგ რამ დარ წ მუ ნე ბუ ლი ა, რომ 

დღეს, მას შემ დეგ, რაც პა რა ლე ლუ რი იმ პორ ტი და იწყო, სა ქარ-

თ ვე ლო ში მე დი კა მენ ტე ბი ბევ რად იაფი ა, ვიდ რე სხვა, თუნ დაც 

„მედიკოსი ვიყავი, სამედიცინო განათლება მქონდა 
და ვხვდებოდი, რომ ძალიან მძაფრი დეფიციტი 

იყო მედიკამენტების. სააფთიაქო ბაზები არ 
აღმოჩნდნენ მზად ამ პრობლემის მოსაგვარებლად და 

გადავწყვიტე, რომ ეს არის ის სფერო, რომელშიც მე 
ჩემი თავის რეალიზება შემიძლია“.
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მე ზო ბელ ქვეყ ნებ ში. მი სი თქმით, ამის თ ვის ფარ მა ცევ ტულ კომ-

პა ნი ა თა ასო ცი ა ცია კვლე ვა საც კი ატა რებს, რა თა დად გინ დეს, 

რა გან ს ხ ვა ვე ბაა მე დი კა მენ ტე ბის ფა სებს შო რის სა ქარ თ ვე ლო-

სა და სხვა ქვეყ ნებ ში.

მინ და ნელ - ნე ლა საქ მე ზე სა უბ რი დან უფ რო პერ სო ნა ლურ 

სა კითხებ ზე გა და ვი დეთ. ვე კითხე ბი, რა მი ზა ნი, აქვს, რომ ლის- 

თ ვი საც ჯერ არ მი უღ წე ვი ა. არც გამ კ ვირ ვე ბი ა, რომ ისევ ფარ მა-

ცევ ტულ სფე როს და ვუბ რუნ დით.

„ჩემი სურ ვი ლი ა, რომ ჩვენ ვი ყოთ წარ მა ტე ბუ ლი ქვეყ ნის 

სა მა გა ლი თო მო ქა ლა ქე ე ბი. მზად ვარ, ამ სურ ვი ლის რე ა ლო ბად 

გა და საქ ცე ვად ერ თი პა ტა რა აგუ რი მეც მი ვი ტა ნო იმ საქ მით, 

რო მე ლიც კარ გად მეს მის. რას ვგუ ლის ხ მობ: რო ცა მო ვი ცავთ 

მთელ ქვე ყა ნას, რო ცა ყვე ლა რე გი ონ ში, ყვე ლა და სახ ლე ბულ 

პუნ ქ ტ ში, რომ ლე ბიც დღეს, სამ წუ ხა როდ, არ არის სო ცი ა ლურ - 

ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის იმ დო ნე ზე, რომ იქ ვი ყოთ წარ-

მოდ გე ნი ლი, იქ ნე ბა GPC-ის აფ თი ა ქი, მა შინ ვიტყ ვი, რომ ქვე ყა-

ნა ში არის გა რე მო, რომ ლის თ ვი საც ყვე ლამ ერ თად ვიღ ვა წეთ. 

ერ თი რამ არის მთა ვა რი  –  შენ უნ და შექ მ ნა გა რე მო შენ გარ შე-

მო. მა გა ლი თად, ფარ მა ცევ ტუ ლი დარ გის გან ვი თა რე ბამ ფარ მა-

ცევ ტის პრო ფე სია მოთხოვ ნა დი გა ხა და, ანუ მო მა ვა ლი შე უქ მ ნა 

ამ პრო ფე სი ას, ხომ?“ – ამ ბობს და ვით კი ლა ძე.

ვხე დავ, რომ აშ კა რად რთუ ლია ფარ მა ცევ ტუ ლი დარ გის 

ორ ბი ტი დან შე და რე ბით მსუ ბუქ, უფ რო პერ სო ნა ლურ ორ ბი ტა ზე 

გად მო ვიყ ვა ნო, ამი ტომ მო რი გი კითხ ვა ა: ბევრს მუ შა ობთ? 

იქ, სა დაც ბიზ ნე სი არ არის
...და პა სუ ხი ისევ საქ მეს ეხე ბა: „არ შე მიძ ლი ა, რა ღაც არ ვა კე თო, 

მუდ მი ვად და კა ვე ბუ ლი უნ და ვი ყო. ყვე ლა ზე ღი რე ბუ ლი გაქვს 

დრო, ის ყო ველ თ ვის ლი მი ტი რე ბუ ლია და შენ არ გა ნა გებ. ამი-

ტომ მი სი გაფ ლან გ ვის უფ ლე ბა არ გაქვს. იმ დე ნად ხარ ღი რე ბუ-

ლი, რამ დე ნა დაც სარ გე ბე ლი მო გაქვს გარ შე მომ ყო ფე ბის თ ვის 

და თუ სარ გე ბე ლი მო გაქვს, მი სი თან მ დე ვი ფუ ლა დი შე მო სა ვა-

ლიც უკ ვე შე გიძ ლია გა და აქ ციო იმად, რაც გინ და – მან ქა ნა იყი-

დო, სახ ლი. . .  მაგ რამ ჩემ თ ვის ეს ღი რე ბუ ლი არ არის, მე ძა ლი ან 

მიყ ვარს მოგ ზა უ რო ბა“, – ამ ბობს და ვით კი ლა ძე და ვხვდე ბი, რომ 

ეს ის არის, რა საც ვე ლო დი – მი სი მე ო რე სამ ყა რო, სამ ყა რო ფარ-

მა ცევ ტუ ლი ბაზ რის მიღ მა.

მოგ ზა უ რო ბა პირ ველ რიგ ში იმის გა მო უყ ვარს, რომ ენე ბის 

მი მართ ინ ტე რე სი აქვს. უკ ვე სა უბ რობს ფრან გულ, რუ სულ, ინ-

გ ლი სურ და ეს პა ნურ ენებ ზე, თუმ ცა ამა ზე შე ჩე რე ბას, რო გორც 

ჩანს, არ აპი რებს.

„არც ერთ ქვე ყა ნა ში არა სო დეს სტუმ რად არ ვგრძნობ თავს“, 

– მე უბ ნე ბა ჩე მი რეს პონ დენ ტი და დას ძენს, რომ ლა თი ნუ რი 

ამე რი კა მის თ ვის გან სა კუთ რე ბით გა მორ ჩე უ ლი ა. უკ ვე მო ი ა რა 

ბრა ზი ლი ა, არ გენ ტი ნა, კუ ბა, მექ სი კა, მო მა ვა ლი წლის თ ვის ჩი-

ლე სა და ურუგ ვა ი ში გეგ მავს მოგ ზა უ რო ბას. ლა თი ნუ რი ამე რი კა 

პირ ველ რიგ ში იმი ტომ უყ ვარს, რომ ეს პა ნურ ენას იუმ ჯო ბე სებს 

და ამას თან იქ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ატ მოს ფე რო ხვდე ბა – ადა მი ა ნებ თან 

სა ერ თო ენას ად ვი ლად პო უ ლობს. მი აჩ ნი ა, რომ კო მუ ნი კა ბე ლუ რო-

ბა მი სი ერ თ -ერ თი მთა ვა რი მა ხა სი ა თე ბე ლი ა. 

 ძი რი თა დად ოჯახ თან ერ თად მოგ ზა უ რობს, თუმ ცა ხში რად მარ-

ტოც და თავს მარ ტო სუ ლაც არ გრძნობს. 

„ჩემი გო გო ხში რად ამ ბობს, რომ სა დაც არ უნ და ჩა ვი დე, ვინ მეს 

სა ურ თი ერ თოდ მა ინც ვპო უ ლობ“, – ღი მი ლით ამ ბობს და ვით კი ლა ძე.

ორი შვი ლი ჰყავს: 20 წლის ვა ჟი, რო მე ლიც ბოს ტონ ში სწავ ლობს 

ბიზ ნე სის ად მი ნის ტ რი რე ბას და 16 წლის ქა ლიშ ვი ლი, რო მე ლიც სა კუ-

თარ მო მა ვალ გეგ მებს საფ რან გეთს უკავ ში რებს.

„ძალიან ვცდი ლობ, მე გობ რუ ლი ვი ყო შემ დ გომ თა ო ბას თან. 

ჩემს შვი ლებ თან, ჩე მი მე გობ რე ბის შვი ლებ თან ყო ველ თ ვის გან-

სა კუთ რე ბუ ლად ვცდი ლობ მე გობ რო ბას. ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 

ადა მი ა ნის თ ვის, მუდ მი ვად იყოს ახალ გაზ რ და ადა მი ა ნებ თან ურ-

თი ერ თო ბა ში. ჩე მი რო გორც მე ნე ჯე რის, კომ პა ნი ის დი რექ ტო რის 

დამ სა ხუ რე ბა ა, რომ მი ნი მუმ შვი დი ადა მი ა ნი ჩემს კომ პა ნი ა ში ჩა-

მო ყა ლიბ და მა ღა ლი დო ნის მე ნე ჯე რად და მე ამა ში პა ტა რა წვლი ლი 

არ მი მიძღ ვის. ამით ძა ლი ან ვა მა ყობ და ბედ ნი ე რი ვარ“, – ამ ბობს 

და ვით კი ლა ძე.

გარ და ამი სა, ბედ ნი ე რი ა, რო ცა დი ლით სამ სა ხურ ში მი ეჩ ქა რე-

ბა, ხო ლო სა ღა მოს – სახ ლ ში. ფრა ზას კო ლე გას და ე სეს ხა, თუმ ცა 

მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად ეთან ხ მე ბა. მი სი აზ რით, ბედ ნი ე რე ბა ა, რო ცა 

სა კუ თა რი თა ვი გაქვს ნა პოვ ნი, მის რე ა ლი ზა ცი ას ახ დენ და გრძნობ, 

რომ ვი ღა ცას სჭირ დე ბი.

„შერატონის“ ეზო ზე გა მა ვა ლი ფან ჯა რა იუწყე ბა, რომ გა რეთ უკ ვე 

საკ მა ოდ ჩა მობ ნელ და და ჩვენც ინ ტერ ვი უს დას რუ ლე ბის გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბას ვი ღებთ იმ პი რო ბით, რომ უკა ნა გზა ზე აუცი ლებ ლად 

მი მიყ ვანს მან ქა ნით. 

ბარ თან გან თავ სე ბულ პლაზ მა ზე თვა ლი მოჰ კ რა, რომ სა ფეხ-

ბურ თო მატ ჩი დას რულ და, გა ჩერ და და თვა ლის მი დევ ნე ბა და იწყო. 

მან ქა ნამ დე მის ვ ლი სას გა ირ კ ვა, რომ ბრა ზი ლი ის გულ შე მატ კი ვა რია 

და გან სა კუთ რე ბით კი ნე ი მა რის, რომელიც, მი სი აზ რით, ძა ლი ან 

ნი ჭი ე რი ფეხ ბურ თე ლი ა. 

ჩემ და გა საკ ვი რად, ვერ ცხ ლის ფერ „ტოიოტას“ ჯიპს თა ვად მარ-

თავს, თუმ ცა სა მო მავ ლოდ მძღო ლის ყო ლას ისევ გეგ მავს. გზა ში 

ისევ მოგ ზა უ რო ბა სა და ტუ რიზ მ ზე ვსა უბ რობთ, უფ რო მეტს – სა ქარ-

თ ვე ლო ში სა მე დი ცი ნო ტუ რიზ მის პო ტენ ცი ალ ზე. მი სი აზ რით, სა ქარ-

თ ვე ლოს ამის სრუ ლი პო ტენ ცი ა ლი აქვს, ბე ნე ფი ტი კი ის იქ ნე ბა, რომ 

ექი მი კი დევ უფ რო მოთხოვ ნა დი პრო ფე სია გახ დე ბა. „ექიმის პრო-

ფე სია ქარ თ ველ ადა მი ან თან გე ნე ტი კუ რად ახ ლო სა ა“, – მი იჩ ნევს 

და ვით კი ლა ძე და ამის დას ტუ რად ის ფაქ ტი მოჰ ყავს, რომ საზღ ვარ-

გა რეთ ქარ თ ვე ლი ემიგ რან ტე ბის წარ ჩი ნე ბულ ფე ნას ძი რი თა დად 

სწო რედ ექი მე ბი შე ად გე ნენ.

ამა სო ბა ში და ნიშ ნუ ლე ბის ად გილ საც ვუ ახ ლოვ დე ბით. დამ შ ვი-

დო ბე ბამ დე მირ ჩევს, აუცი ლებ ლად მო ვი ნა ხუ ლო კო მოს ტბა იტა ლი-

ა ში, ლომ ბარ დი ის რე გი ონ ში, რო მელ მაც მას ზე გან სა კუთ რე ბუ ლი 

შთა ბეჭ დი ლე ბა მო ახ დი ნა. 

მეწარმეები CEO - დავით კილაძე
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მეწარმეები

საოჯახო ბიზნესი

სიმების 
თეორია
უკვე ოთხი თაობის მანძილზე 
დ’ადარიოები ვიოლინოსა და 
გიტარის სიმების წარმოებაში 
მცირე ინოვაციებით, 
მაგრამ დიდი შედეგებით 
მნიშვნელოვან წარმატებას 
აღწევენ. 
ავტორი: კარსტენ შტრაუსი

ნ
ი უ -ი ორ კის აღ მო სავ ლე თით, ერ თი 

სა ა თის სა ვალ მან ძილ ზე მდე ბა რე 240 

ათა სი კვად რა ტუ ლი ფუ ტის ფარ თო ბის 

ქარ ხა ნა ში რამ დე ნი მე ასე უ ლი მუ შა 

სხვა დას ხ ვა ცვლა ში მუ შა ობს და ვი ო ლი ნოს-

თ ვის, გი ტა რის თ ვის, ბერ ძ ნუ ლი ბუ ზუ კი სა და 

თურ ქუ ლი უდი სათ ვის სი მებს ამ ზა დებს, დღე ში 

და ახ ლო ე ბით 700 ათას სიმს. სხვა დას ხ ვა 

სა მუ შაო სექ ცია ნი კე ლის ან ბრინ ჯა ოს თხელ 

მავ თულს ფო ლა დის წვრი ლი ღერ ძის ირ გ ვ ლივ 

ახ ვევს. ეს ყვე ლა ფე რი ლა ზე რის მეშ ვე ო ბით 

უმაღ ლე სი სი ზუს ტით კეთ დე ბა. პრო დუქ ცი ას 

შემ დეგ ით ვ ლი ან, ფუ თა ვენ და მსოფ ლი ოს სხვა-

დას ხ ვა ქვე ყა ნა ში გზავ ნი ან. ის მე ქა ნიზ მე ბი და 

და ნად გა რე ბი, რომ ლე ბი თაც სი მებს ამ ზა დე ბენ, 

უცხო პი რე ბი სათ ვის მი უწ ვ დო მე ლი ა, რად გან 

მა თი პრო ექ ტი და დი ზა ი ნი კერ ძო სა კუთ რე ბას 

და უაღ რე სად კარ გად და ცულ სა ი დუმ ლოს წარ-

მო ად გენს. 

ჯიმ დ’ა და რი ო, ბა ბუ ა მი სის მი ერ და ფუძ ნე ბუ-

ლი ბიზ ნე სის 65 წლის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ-

ტო რი, თა ვის სა წარ მოს შე უ ნიღ ბა ვი სი ა მა ყით 

გას ც ქე რის. მან და მის მა უფ როს მა ძმამ, ჯონ მა, 

კომ პა ნია სწო რედ იმ სა ხით შექ მ ნეს, რომ ლი-

თაც იგი დღეს წარ მოგ ვიდ გე ბა. „როდესაც ის 

პა ტა რა მა ღა ზია მახ სენ დე ბა, სა დაც ბა ბუ ა ჩემ მა 

ბიზ ნე სი და იწყო, თით ქ მის წარ მო უდ გენ ლად 

მეჩ ვე ნე ბა, რომ ჩვე ნი საქ მი ა ნო ბის ასეთ მას შ-

ტა ბე ბამ დე მიყ ვა ნა შევ ძე ლით“. 

დღე ვან დე ლი დღე სა ოც რად გან ს ხ ვავ დე ბა 

იმ ძვე ლის გან, მა შინ დე ლის გან, რო დე საც ძმე ბი 

დ’ა და რი ო ე ბი, ნი უ -ი ორ კის ქუ ინ ზის რა ი ონ ში, 

მა თი ბა ბუ ი სა და ბე ბი ის სარ დაფ ში პირ ვე ლად 

ჩა ვიდ ნენ. ეს იყო ად რე ულ, 1950-იან წლებ ში. 

სარ დაფ ში, სა კი დებ ზე ცხო ველ თა ნაწ ლა ვე ბი 

გა და ე ჭი მათ, რის გა მოც უსი ა მოვ ნო სუ ნი იდ გა. 

სი მე ბი ვი ო ლი ნოს, ჩე ლო სა და ჰარ პე ბი სათ ვის 

სწო რედ მა თი დაგ რე ხით მი ი ღე ბო და. დ’ა და რი-

ო ე ბის ბა ბუ ა, ჩარ ლ ზი, მთე ლი კვი რის მან ძილ ზე, 

დამ ხ მა რე მუ შებ სა და ოჯა ხის წევ რებ თან ერ-

თად, მძი მედ შრო მობ და მა ნამ, სა ნამ მო ამ-

ზა დებ და პრო დუქ ცი ას, რო მელ საც სა კუ თა რი 

ავ ტო მო ბი ლი დან ბოს ტო ნელ და ვა შინ გ ტო ნელ 

მუ სი კო სებს მიჰ ყიდ და. „იგი ყო ველ დღი უ რად 

სრულ კოს ტი უმს იც ვამ და და შემ დეგ, ამ კოს ტი-

უმ ზე, წინ სა ფარს ჩა მო ი ფა რებ და, – ამ ბობს ჯი მი. 

– მა ში ნაც კი, რო ცა ტემ პე რა ტუ რა 37 გრა დუსს აღ-

წევ და, იგი სარ დაფ ში ჩა დი ო და და მუ შა ობ და“. 

გა სულ წელს დ’ა და რი ომ წმინ და მო გე ბის 

სა ხით 12 მი ლი ო ნი დო ლა რი მი ი ღო და მუ სი კა-

ლუ რი აქ სე სუ ა რე ბის გა ყიდ ვე ბის მო ცუ ლო ბამ 

სარდაფიდან საწარმოს 
იატაკამდე: ჯიმ დ’ადარიო 
(ზემოთ) და მისი ძმა ჯონ 
უმცროსი ბიზნესში არიან 
ჩართულნი მას შემდგომ, 
რაც მან ევოლუცია 
განიცადა ცხოველური 
ნაწლავებიდან 
ნეილონისა და ფოლადის 
სიმებამდე.
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169 მი ლი ო ნი დო ლა რი შე ად გი ნა. კომ პა ნია ყო-

ველ წ ლი უ რად წე ლი წად ში სა შუ ა ლოდ 6,2%-ით 

იზ რ დე ბა. ამ კომ პა ნი ის მუ სი კა ლურ აქ სე სუ ა-

რებს ისე თი მუ სი კო სე ბი იწო ნე ბენ, რო გო რე ბიც 

არი ან: ლე ნი კრა ვი ცი, კე იტ ურ ბა ნი, პი ტერ ფრემ-

ტო ნი და დე ივ მა ტი უ სი. კომ პა ნია ახ ლა ასე ვე 

ფსონს დებს და სარ ტყამ და სა სუ ლე ინ ს ტ რუ მენ-

ტებ ზე, აგ რეთ ვე ძი რი თად მუ სი კა ლურ აქ სე სუ-

ა რებ ზე. კომ პა ნი ის საზღ ვარ გა რეთ გა ყიდ ვე-

ბის ნა ხე ვა რი სწო რედ მათ ზე მო დის. „ყველა 

პრო დუქ ტის კა ტე გო რი ა ში ისი ნი კონ კუ რენ ტებს 

შო რის პირ ველ ან მე ო რე ად გილ ზე არი ან“, – ამ-

ბობს ბრა ი ან მა ჯეს კი, ბაზ რის მი მომ ხილ ვე ლი 

და ჟურ ნალ The Music Trades-ის რე დაქ ტო რი. 

დ’ა და რიო ამ მო წი ნა ვე ად გილს ინარ ჩუ ნებს 

იმით, რომ ძალ ზე მცი რე, მაგ რამ ამა ვე დროს 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინო ვა ცი ე ბით ჩვე უ ლებ რივ 

პრო დუქტს აუმ ჯო ბე სებს. 

ოჯა ხის ეს საქ მი ა ნო ბა და სა ბამს მე-17 სა უ-

კუ ნე ში, იტა ლი ის ქა ლაქ სა ლე დან იღებს. 1905 

წლის მი წის ძ ვ რის შემ დეგ, რო მელ მაც მა თი 

ქა ლა ქი და ან გ რი ა, ოჯახ მა სი მე ბის დამ ზა დე ბის 

ხე ლოვ ნე ბა აშ შ - ში გა და ი ტა ნა. ძმე ბი – ჩარ ლ ზი 

და რო კო – ქუ ინ ზის ერ თ -ერთ უბან ში, ას ტო რი-

ა ში და ფუძ ნ დ ნენ (თუმცა რო კო სამ შობ ლო ში 

მა ლე ვე დაბ რუნ და). თავ და პირ ვე ლად ისი ნი 

სი მე ბის იმ პორტს ახ დენ დ ნენ, შემ დეგ კი ად-

გილ ზე წარ მო ე ბა და იწყეს და ერთ შეკ ვ რას 2,5 

დო ლა რად ყიდ დ ნენ. ჩარ ლ ზის შვილ მა, ჯონ მა, 

ოჯა ხის უკ ვე მე ო რე თა ო ბის აღ მას რუ ლე ბელ-

მა დი რექ ტორ მა, ისე თი სინ თე ტი კუ რი მა სა-

ლე ბის უპი რა ტე სო ბა გა აც ნო ბი ე რა, რო გო რიც 

იყო DuPont-ის მი ერ 1935 წელს გა მო გო ნე ბუ ლი 

ნე ი ლო ნი. „ბევრი მუსიკოსი გა ო ცე ბუ ლი იყო, 

რად გან ნე ი ლო ნი სა გან დამ ზა დე ბუ ლი სი მე ბი 

ტო ნა ლო ბას უფ რო დიდ ხანს ინარ ჩუ ნებ და და 

ნეს ტის გან არ ზი ან დე ბო და“, – იხ სე ნებს ჯონ უმ-

ც რო სი, რო მე ლიც ამ ჟა მად 71 წლის არის.

ჩარ ლ ზ მა პა უ ზა აიღო, რო დე საც ელ ვის მა და 

ფოლ კის ბუმ მა სცე ნა ზე, პირ ველ პლან ზე გი ტა რა 

და ა ყე ნა. „მამაჩემი უფ რო მე ტად ამ ბი ცი უ რი და 

ცნო ბის მოყ ვა რე იყო“, – ამ ბობს ჯონ უმ ც რო-

სი. ამ რი გად, 1965 წელს ჯონ უფ რო სი გა მო ე ყო 

კომ პა ნია Archaic Musical String Manufacturing 

Co-ს (რომელსაც შემ დ გომ Darco Music Strings-ი 

ეწო და), რა თა ფო ლა დის სი მე ბი ისე თი კომ პა-

ნი ე ბი სათ ვის და ემ ზა დე ბი ნა, რო გო რი ცაა C.F. 

Martin-ი, Gretsch-ი, Guild-ი და D’Angelico (ექვსი 

წლის შემ დეგ იგი კომ პა ნია D’Addario-ს შე უ ერ თ-

და). მან სი მე ბის ფო ლა დის ღერ ძი ცი ლინ დ რუ-

ლის ნაც ვ ლად ჰექ სა გო ნის ფორ მით და ამ ზა და, 

რა მაც მავ თუ ლებს, რომ ლებ საც ამ ღერ ძის ირ გ ვ-

ლივ ახ ვევ დ ნენ, და საყ რ დე ნი გა უ ჩი ნა. შე სა ბა-

მი სად, სტა ბი ლუ რი, ძლი ე რი სი მე ბი იქ მ ნე ბო და, 

რო მელ თა ჟღე რა დო ბაც უფ რო ზუსტი იყო. მან 

ასე ვე ფო ლა დის ღერ ძის ნი კე ლის ფე ნით და-

ფარ ვა და იწყო, რაც დღეს ამ ინ დუს ტ რი ა ში უკ ვე 

სტან დარ ტად ით ვ ლე ბა. ჯონ უმ ც რო სი ბიზ ნე-

სის ირ გ ვ ლივ ტრი ა ლებ და. ჯი მი გი ტა რის ტი და 

ტექ ნი კო სი იყო. „მე მიყ ვარს ჩხირ კე დე ლა ო ბა“, 

– ამ ბობს იგი. 

1960-იანი წლე ბის და სას რუ ლი სათ ვის კომ-

პა ნია Darco-ს გა ყიდ ვე ბი 600 000 დო ლარს 

შე ად გენ და, მაგ რამ მას მა ინც ბაზ რი დან გაქ რო-

ბის სა შიშ რო ე ბა ემუქ რე ბო და. CBS-მა Fender-ი, 

Steinway და სხვა ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის მწარ მო ებ ლე-

ბი შე ი ძი ნა; Norlin Crop.-მა Gibson-ი და Lowrey 

გა დაყ ლა პა. იმი სათ ვის, რომ გა დარ ჩე ნი ლი-

ყო, ჯონ უფ როს მა გა დაწყვი ტა Darco მი ე ყი და 

Martin-ისათვის, რო მე ლიც ბაზ რის 30%-ზე მეტს 

ფლობ და. თუმ ცა ეს სვლა წარ მა ტე ბუ ლი არ 

აღ მოჩ ნ და: Martin-ი კომ პა ნი ის გაზ რ დის მთელ 

იმედს აქ ცი ე ბის სა ჯა რო გან თავ სე ბა ზე ამ ყა რებ-

და, რაც არა სო დეს გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა და ასე ვე, 

მი სი რამ დე ნი მე შე ნა ძე ნიც წა რუ მა ტე ბე ლი აღ-

მოჩ ნ და. შე სა ბა მი სად, დ’ა და რი ო ე ბის ოჯა ხი ამ 

კომ პა ნი ას გა მო ე ყო და 1974 წელს და მო უ კი დებ-

ლად საქ მი ა ნო ბას თა ვი დან შე უდ გა. 

ახ ლა უკ ვე დრო მო ვი და, რომ კომ პა ნი ას 

ჯონ უმ ც რო სი და ჯი მი გაძღო ლოდ ნენ. მა თი 

მა მის დე ვი ზი, რო მე ლიც სწრაფ მოქ მე დე ბებ-

ზე იყო ორი ენ ტი რე ბუ ლი, ბაზ რის კვლე ვი სა და 

წეს რი გის მა თე ულ იდე ას ეწი ნა აღ მ დე გე ბო-

და. „ეს და ახ ლო ე ბით პრო დუქ ტე ბის მა ღა ზი ის 

მენ ტა ლი ტე ტი უფ რო იყო, ვიდ რე გლო ბა ლუ რი 

ბიზ ნე სის მარ თ ვის მენ ტა ლი ტე ტი, – აბობს ჯი მი, 

– იგი ვე რას დ როს გა ი გებ და და მიხ ვ დე ბო და, თუ 

დღეს რა უნ და გაგ ვე კე თე ბი ნა“. პირ ვე ლ წელს 

ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნი ე ბი სათ-

ვის სი მებს მხო ლოდ 20 თა ნამ შ რო მე ლი ამ ზა-

დებ და. ავი თა რებ და რა პირ და პი რი გა ყიდ ვე ბის 

სტრა ტე გი ას, D’Addario-მ 1 მი ლი ო ნის გა ყიდ ვებს 
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მი აღ წი ა. „გასულ პა რას კევს, – ამ ბობს ჯი მი, 

– მხო ლოდ ერ თი დღის გან მავ ლო ბა ში, ჩვენ 

2,7-მილიონიან გა რი გე ბას მი ვაღ წი ეთ“.

სა მი ათ წ ლე უ ლის მან ძილ ზე, ბიზ ნე სის 

ზრდას თან ერ თად, ისი ნი თა ვი ანთ ავ ტო მა-

ტი ზე ბულ მან ქა ნა- და ნად გა რებს გა მუდ მე ბით 

აუმ ჯო ბე სებ დ ნენ. „რაიმე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინო-

ვა ცი ის მიღ წე ვი სას, ჩვენ მა შინ ვე აღ ჭურ ვი ლო-

ბას ვა ახ ლებ დით“, – გვიხ ს ნის ჯი მი. მა გა ლი თე-

ბი: ადა მი ა ნუ რი შეც დო მე ბის გა მო სა რიცხად, 

დამ ხ ვევ მან ქა ნებ ში მა ღა ლი პო ტენ ცი ა ლის 

ძრა ვე ბის და ყე ნე ბა, აგ რეთ ვე ციფ რუ ლი კონ ტ-

რო ლის მე ქა ნიზ მე ბის გა მო ყე ნე ბა (გირვანქის 

მე ა თე დის სი ზუს ტით) მავ თუ ლის და ჭი მუ ლო-

ბის შესამოწმებლად. „მე ამ სა კონ ტ რო ლო პა-

ნე ლებს ჩვე ნი სახ ლის სარ დაფ ში ვამ ზა დებ დი 

სა დი ლის შემ დეგ“, – იხ სე ნებს ჯი მი.

2007 წელს, Toyota-ს წარ მო ე ბის ეფექ ტი-

ა ნო ბის სის ტე მის და ნერ გ ვით, კომ პა ნი ამ 

წუნ დე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის წი ლის შემ ცი რე ბა 

3%-დან 0.2%-მდე შეძ ლო. „ისეთი კონ კუ რენ ტე-

ბის გვერ დით, რო გო რიც Martin-ი და Fender-ი 

არი ან, რომ ლე ბიც მექ სი კა ში სი მებს უფ რო 

და ბა ლი თვით ღი რე ბუ ლე ბით აწარ მო ე ბენ, ჩვენ 

მხო ლოდ ის ღა დაგ ვ რ ჩე ნი ა, რომ უმაღ ლე სი 

ხა რის ხის პრო დუქ ცია და ბა ლი და ნა ხარ ჯე ბით 

ვა წარ მო ოთ“, – ამ ბობს ჯი მი. 2008 წლის რე ცე-

სი ის პი რო ბებ ში კომ პა ნი ამ ჩი ნეთ ში წარ მო-

ე ბუ ლი კომ პო ნენ ტე ბის მო ცუ ლო ბა 13%-დან 

5%-მდე შე ამ ცი რა. 

D’Addario ეფექ ტი ა ნი წარ მო ე ბის სა ი დუმ-

ლო ე ბებს კომ პა ნი ე ბის შე ძე ნი თაც იღებს. მის 

შე ნა ძე ნებს შო რისაა: Evans Drumheads-ი, Pro-

Mark Drumsticks-ი და PureSound Percussion-ი, 

აგრეთვე Rico Reeds-ი, რომ ლის შე ძე ნა ასე ვე 

გერ მა ნულ Pirastro-სა და ფრან გულ Vandoren-ს 

სურ დათ. გი ტა რის სი მე ბის სფე რო ში D’Addario 

კონ კუ რენ ცი ას Ernie Ball-ს, Elixir Strings-სა და, 

რა თქმა უნ და, Martin-ს უწევს.

გა სულ წელს, აშ შ - ში, აქ სე სუ ა რე ბის გა-

ყიდ ვის მო ცუ ლო ბამ 500 მი ლი ონ დო ლარს 

მი აღ წი ა. მუ სი კა ლუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის ბაზ რის 

მო ცუ ლო ბას თან შე და რე ბით, რო მე ლიც 3,1 

მი ლი არდ დო ლარს შე ად გენს, ეს უმ ნიშ ვ ნე ლო 

თან ხა ა. მაგ რამ აქ სე სუ ა რე ბის ბაზ რის სეგ-

მენ ტი წე ლი წად ში, სა შუ ა ლოდ 5%-ით იზ რ დე-

ბა. რა ტომ? „იმიტომ, რომ გი ტა რა, ვი ო ლი ნო 

და სხვა სი მე ბი ა ნი საკ რა ვე ბი დღეს ძალიან 

ხარისხიანად მზად დე ბა და ისე ხში რად ჩა-

ნაც ვ ლე ბას აღარ სა ჭი რო ებს, – აცხა დებს ჯო 

ლე მონ დი, მუ სი კა ლურ მო ვაჭ რე თა ეროვ ნუ ლი 

ასო ცი ა ცი ის პრე ზი დენ ტი და აღ მას რუ ლე ბე ლი 

დი რექ ტო რი, – მაგ რამ და სარ ტყა მი ინ ს ტ რუ მენ-

ტე ბის ჯო ხე ბი, სი მე ბი და სხვა აქ სე სუ ა რე ბი მა-

ინც ხში რად გვჭირ დე ბა. ეს აქ სე სუ ა რე ბი ცვდე ბა 

და მა თი ხში რი ჩა ნაც ვ ლე ბა აუცი ლე ბე ლი ა“, 

– ამ ბობს იგი.

ერ თა დერ თი, რაც, რო გორც ჩანს, არ ცვდე ბა, 

ოჯა ხის მე ნეჯ მენ ტის ნი ჭი ა. ჯონ III სა ო ჯა ხო 

ბიზ ნე სის 43 წლის ბიზ ნეს მე ნი, ქარ ხა ნა ში, პრო-

დუქ ცი ის ლო გის ტი კის მი მარ თუ ლე ბით, ყო ველ 

ზაფხულს მუ შა ობ და. რიჩ მონ დის უნი ვერ სი ტე-

ტის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, სა დაც ბიზ ნე სის სფე-

რო ში ხა რის ხი მი ი ღო, მან სა მი წე ლი კოს მე ტი-

კუ რი სა შუ ა ლე ბე ბის და მამ ზა დე ბელ კომ პა ნი ა ში 

გა ა ტა რა და სა ბო ლო ოდ მშობ ლი ურ სა ო ჯა ხო 

ბიზ ნესს, კომ პა ნია D’Addario-ს, შე უ ერ თ და, 

სა დაც ინ ჟი ნე რი ა, პრო დუქ ცი ის გან ვი თა რე ბა, 

სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბა და გა ყიდ-

ვე ბის ხე ლოვ ნე ბა ის წავ ლა (ბიზნესში ოჯა ხის 

და ახ ლო ე ბით 30 წარ მო მად გე ნე ლია ჩარ თუ ლი, 

რო გორც მე წი ლე ე ბი, რომ ლე ბიც მა თი წი ლის 

შე სა ბა მის დი ვი დენ დებს იღე ბენ, მაგ რამ კომ-

პა ნი ის ლი დერ თა რი გებ ში მხო ლოდ რამ დე ნი მე 

მათ გა ნია). „დღესდღეობით, რო დე საც მე კომ პა-

ნი ის კა რებს ყო ველ დღი უ რად ვა ღებ, ვი ცი, რომ 

გა მა დი დე ბე ლი შუ შით მაკ ვირ დე ბი ან, – ამ ბობს 

ჯონ III – და ნე ბის მი ე რი უმ ნიშ ვ ნე ლო რამ, რა საც 

ვა კე თებ, დიდ ყუ რადღე ბას იპყ რობს“. 

J3-ს, რო გორც მას შე მოკ ლე ბით ეძა ხი ან, მზე-

რა მო მავ ლის კენ აქვს მიპყ რო ბი ლი. „მე ვხე დავ 

ჩვენს კომ პა ნი ას, რო მე ლიც ინ ვეს ტი ცი ებს დრო-

ში, რე სურ სებ სა და ახალ, მა ღა ლი ხა რის ხის 

ნედ ლე ულ ში ახორ ცი ე ლებს“, – ამ ბობს იგი. მა გა-

ლი თად, რო მელ ახალ ნედ ლე ულ ში? ამ კითხ ვა ზე 

პა სუ ხი კი უკ ვე კო მერ ცი უ ლი სა ი დუმ ლო ე ბა ა. 

მეწარმეები საოჯახო ბიზნესი

დასკვნითი აზრი

„სიმების ჟღერადობას საკუთარი გეომეტრია გააჩნია; სფეროთა სივრცეებში კი თავისებური მუსიკა 

არსებობს“  – პითაგორა



დავრჩეთ ერთმანეთთან 
ბიზნესკონტაქტზე!

გადაცემა

ბიზნესკონტაქტი

ყოველ 
სამუშაო 

დღეს

9:30
12:30

www.facebook.com/businesscontact

ზე
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სტრატეგიები

ამერიკის ხელახლა გამოგონება

ნაპერწკლებიანი Zippo
მართალია, ამერიკელები უკვე იმდენს აღარ ეწევიან, რამდენსაც ადრე, მაგრამ 
მიუხედავად ამისა, სიგარეტის სანთებელას მწარმოებელი ლეგენდარული 
კომპანიისთვის ეს წელი, მისი არსებობის ისტორიაში, საუკეთესო იყო.

ავტორი: აბრამ ბრაუნი

Zippo Manufacturing Co.ს მე სა კუთ რეს, 

ჯორჯ ბლე იზ დელ დი უკს, რო მე ლიც მე სა მე თა ო-

ბის წარ მო მად გე ნე ლი ა, ერ თი კითხ ვა ყო ველ თ-

ვის აცო ფებს: „თქვენ ისევ ბიზ ნეს ში ხართ?“ ამ 

კითხ ვის მი ზე ზი ხალ ხის ცი ნი კუ რი გან წყო ბა არ 

გახ ლავთ – უბ რა ლოდ, ამე რი კე ლე ბი სან თე ბე-

ლას ისე ხში რად აღარ იყე ნე ბენ, ანუ სი გა რეტს 

იმ დენს აღარ ეწე ვი ან, რამ დენ საც ად რე. შე სა-

ბა მი სად, სი გა რე ტის სან თე ბე ლას მწარ მო ე ბე-

ლი მსოფ ლი ოს ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი კომ პა ნი ის 

მი მართ ეს საკ მა ოდ გო ნივ რუ ლი კითხ ვა ა. ამ 

კითხ ვა ზე დი უკს უკ ვე კარ გად აპ რო ბი რე ბუ ლი 

პა სუ ხი აქვს. „რა თქმა უნ და, ჩვენ ისევ ბიზ ნეს ში 

ვართ, ჩვე ნი ბიზ ნე სის საქ მე ძა ლი ან, ძა ლი ან 

კარ გად მი დის“, – ამ ბობს იგი და სკა მი დან დგე-

ბა, რა თა მა გი და ზე და დე ბუ ლი Marlboro და მი სი 

პერ სო ნა ლუ რი Zippo აიღოს. 

რე ა ლუ რად მა თი ბიზ ნე სი ასე თი წარ მა-
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ტე ბუ ლი არას დ როს ყო ფი ლა. მი უ ხე და ვად იმ 

ფაქ ტი სა, რომ 1950-იანი წლე ბის მე რე, რო დე-

საც სი გა რე ტის მო წე ვა აშ შ - ში პო პუ ლა რუ ლი 

იყო, სი გა რე ტის მწე ველ თა რა ო დე ნო ბა 50%-ით 

შემ ცირ და, Zippo-ს გა ყიდ ვებ მა გა სულ წელს 

რე კორ დუ ლი თან ხა – 200 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა-

რი შე ად გი ნა და გა ყიდ ვე ბის მი ხედ ვით 2014 

წელს კომ პა ნი ის თ ვის სა უ კე თე სო მა ი სი სა და 

ივ ნი სის თვე აღ მოჩ ნ და. Forbes-ის შე ფა სე ბით, 

კომ პა ნი ის რე ა ლი ზა ცი ის მაჩ ვე ნე ბე ლი ბო ლო 

სა მი წლის მან ძილ ზე სა ერ თო ჯამ ში 14%-ით 

გა ი ზარ და, რაც მი სი არამ წე ვე ლი აღ მას რუ ლე-

ბე ლი დი რექ ტო რის, გრეგ ბუ თის დამ სა ხუ რე ბა ა, 

რო მელ მაც სან თე ბე ლას მწარ მო ე ბე ლი 82 წლის 

კომ პა ნი ის გა ყიდ ვე ბი ახალ გაზ რ დე ბი სა კენ 

მი მარ თა და ბიზ ნე სი ჩი ნეთ ში გა ა ფარ თო ვა. 

ახალ მა პრო დუქ ტებ მა – (საკმაოდ მომ ხიბ ვ ლე-

ლი) ტან საც მ ლის ხა ზი და კემ პინ გის აღ ჭურ ვი-

ლო ბა – და მათ მა პირ ველ მა სა ცა ლო მა ღა ზი-

ებ მა ხომ ცეცხ ლ ზე ნავ თი და ას ხეს. „Zippo-მ 

თა ვი სი ლე გენ და რუ ლო ბა შე ი ნარ ჩუ ნა, – ამ ბობს 

ტი მო ტი დო ნა ჰი უ, ბაზ რის მი მომ ხილ ვე ლი და 

Tobacoo Reporter-ის რე დაქ ტო რი, – და კომ პა ნი-

ამ ასე ვე მო ა ხერ ხა საკ მა ოდ კარ გად გა ნე ხორ-

ცი ე ლე ბი ნა პრო დუქ ცი ის დი ვერ სი ფი ცი რე ბა“. 

პირ ვე ლი Zippo-სგან დი დი გზა გა მო ი ა რეს. 

იგი ჯორჯ ბლე იზ დელ მა შექ მ ნა მას შემ დეგ, 

რაც პენ სილ ვა ნი ის შტა ტის ქა ლაქ ბრედ ფორ-

დ ში, 1932 წლის ერთ ქა რი ან დღეს უც ქი რა, თუ 

რო გორ წვა ლობ და მი სი მე გო ბა რი სი გა რე ტის 

მო კი დე ბის დროს. Zippo-ს სა თა ვო ოფი სი ალე-

გა ნი ის მთებ ში გან ლა გე ბულ სწო რედ ამ პა ტა რა 

ქა ლაქ ში მდე ბა რე ობს.

სა ბო ლო ოდ მან ისე თი სან თე ბე ლა შექ მ ნა, 

რო მელ საც ქა რი ვე რა ფერს აკ ლებ და, მის თ ვის 

და მა ხა სი ა თე ბე ლი გან მას ხ ვა ვე ბე ლი თავ სა ხუ-

რით – და თან სან თე ბე ლას მუდ მი ვი გა რან ტი აც 

მი ა ყო ლა, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ Zippo ყო ველ-

თ ვის შე ა კე თებს სან თე ბე ლას, რო დე საც მი სი 

მე პატ რო ნე მას ქარ ხა ნას გა უგ ზავ ნის. მას შემ-

დეგ, რაც მე ო რე მსოფ ლიო ომის დროს ჯა რის-

კა ცებ მა სწო რედ ეს სან თე ბე ლა მი ი ღეს, Zippo-მ, 

მომ დევ ნო ნა ხე ვა რი სა უ კუ ნის გან მავ ლო ბა ში, 

რო გორც პრაქ ტი კულ მა, ამე რი კა ში დამ ზა დე-

ბულ მა პრო დუქ ცი ამ, წარ მა ტე ბით მო ახ დი ნა 

სა კუ თა რი თა ვის რეკ ლა მი რე ბა. 

ოჯა ხის არა წევ რი ადა მი ა ნი კომ პა ნი ას 1978 

წლი დან ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და ბლე იზ დე ლის სიკ-

ვ დი ლის შემ დეგ, რო მელ მაც Zippo თა ვის ოჯახს 

და უ ტო ვა. 1990-იანი წლე ბი სათ ვის მის მა ქა ლიშ-

ვილ მა, სა რა ნორ ნ მა და ქა ლიშ ვი ლის შვილ მა, 

დი უკ მა ოჯა ხის სხვა წევ რე ბი სა გან მთე ლი წი-

ლი გა მო ის ყი დეს. „რაც უფ რო მე ტი ოჯა ხის წევ-

რი არის კომ პა ნი ის მე პატ რო ნე, მით უფ რო მე ტი 

მი მარ თუ ლე ბით ფიქ რო ბენ ისი ნი კომ პა ნი ის 

გან ვი თა რე ბას. ხში რად კერ ძო მფლო ბე ლო ბა ში 

არ სე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბი ვერ აღ წე ვენ წარ მა ტე-

ბას, – ამ ბობს დი უ კი, რო მელ მაც შემ დეგ დე და-

მი სის კუთ ვ ნი ლი წი ლიც გა მო ის ყი და. – ხან და-

ხან ხალხს მო უთ მენ ლო ბა ეუფ ლე ბა დრო ე ბი თი 

წა რუ მა ტებ ლო ბის გა მო, ეს უნ და ვა ღი ა როთ“.

2000 წელს Zippo-ს გა ყიდ ვებ მა და ბალ 

ზღვარს მი აღ წი ა. დი უ კი არ აზუს ტებს, თუ რამ დე-

ნად შემ ცირ და გაყიდვა, მაგ რამ მი სი უკ მა ყო ფი-

ლე ბა Zippo-ს შე დე გე ბით იმ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში 

იგ რ ძ ნო ბო და, რომ ლის შე დე გა დაც მან, 2001 

წელს, კომ პა ნი ის აღ მას რუ ლე ბელ დი რექ ტო-

რად ბუ თი და ნიშ ნა (იმ დრომ დე ბუ თი Zippo-ს 

და ნე ბის მწარ მო ე ბელ გან ყო ფი ლე ბას ხელ მ ძღ-

ვა ნე ლობ და). შე სა ბა მი სად, დი უ კი და ე ლო და, 

თუ ბუ თი მძი მე მდგო მა რე ო ბი დან გა მო სა ვალს 

რო დის იპო ვი და.

იმ დრო ი სათ ვის Zippo-ს კლი ენ ტე ბის ძი რი-

თა დი ნა წი ლი 30-50 წლამ დე ასა კის ადა მი ა ნე ბი 

იყ ვ ნენ. კომ პა ნი ას უნ და და ეწყო ახალ გაზ რ-

დუ ლად ფიქ რი. ან არა და, რო გორც ბუ თი მა შინ 

ფიქ რობ და, „ყველა მყიდ ველს, zippo სა კუ თარ 

კუ ბო ში ექ ნე ბო და, რო გორც ფრენკ სი ნატ რას“. 

(კრუნერი თა ვის სა ი მე დო ვერ ცხ ლის zippo-

სთან ერ თად და მარ ხეს, 1998 წელს. იმ სან თე ბე-

ლას რეპ ლი კე ბი მი სი დაკ რ ძალ ვის ცე რე მო ნი ა-

ზე და ა რი გეს). 

ახ ლა უკ ვე სა ჭი რო იყო, რომ Zippo-ს ახალ-

გაზ რ და თა ო ბამ დე მი ეღ წია – 18-24 წლის ახალ-

გაზ რ დე ბამ დე, რომ ლე ბიც ბავ შ ვე ბი იყ ვ ნენ, 

რო დე საც სი ნატ რა გარ და იც ვა ლა. ამის მი საღ-

წე ვად კომ პა ნი ამ რეკ ლა მა Google AdWord-ზე 

გა და ი ტა ნა და ასე ვე მუ სი კა ლუ რი კონ ცერ ტე ბის 

სე რი ის სპონ სო რიც გახ და. მათ გა მო უშ ვეს სან-

თე ბე ლა Jack Daniel’s-ისა და სხვა თა გა მო სა ხუ-

ლე ბით, რო მელ თა შთა გო ნე ბის წყა რო სა ტე ლე-

ვი ზიო შო უ, Sons of Anarchy იყო. (გამოსახულება 

შეჩერდით

წადით,

აწონ-დაწონეთ,

Old Navy

იაფფასიანი და კარგი ხარისხის 

საბავშვო ტანისამოსის ჰიტი. იგი Gap-

ის მფლობელობაშია და მშობლების 

უკანასკნელ გამოკითხვაში 27 სხვა 

საცალო გამყიდველთა ნუსხაში 

პირველი აღმოჩნდა. მისი სარეკლამო 

კამპანიაც განსაკუთრებულია. მარჯვე 

ემი პოელერი საუკეთესო შეფასებას 

იმსახურებს.  

 

Wal-mart, target

ტანისამოსისა და სასკოლო ნივთების 

სხვა მიმწოდებლები Old Navy-ს 

ბრძოლას უცხადებენ მშობლების 

სიმპათიის დასამსახურებლად. 

ამავე „ლიგაში“ იბრძვიან ნაკლებად 

გლამურული, მაგრამ სანდო მოლები: 

JC Penney, Kohl’s-ი, Macy’s–ი, Sears-ი, 

Marshalls-ი და Kmart-ი.  

  abercrOmbie &  
     Fitch 

ბრძოლა გრძელდება 

რეპუტაციისთვის მავნე წლის შემდეგ. 

მშობლები მას ყველაზე დაბალი 

ქულით აფასებენ გადახდილი ფასის 

სანაცვლოდ მიღებული დაბალი 

ღირებულების გამო. სხვა მაღაზიები, 

რომლებიც „დაისაჯნენ“ გახლავთ: 

წუწურაქი Wet Seal-ი, მოდური Urban 

Outfitters-ი და ძვირი J. Crew-ი.

კლასობრივი 
ბრძოლა 
მონაცემები მოწმობს, რომ წელს 

აშშ-ის ოჯახები საშუალოდ 

$677-ს დახარჯავენ სასკოლო 

ატრიბუტიკაზე. რომელი 

მაღაზიები იმსახურებენ მაღალ 

ნიშანს? 
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თა ვის ქა ლე ბით გან სა კუთ რე ბით პო პუ ლა რუ ლი 

გახ და). Zippo-მ გა სულ წელს 30,800 უნი კა ლუ რი 

დი ზა ი ნის სან თე ბე ლა გა მო უშ ვა – ათ წ ლე უ ლის 

წინ ეს რიცხ ვი 8,900 შე ად გენ და, ანუ გა მო იკ ვე-

თა 246%-იანი ზრდა, რაც ნა წი ლობ რივ ახა ლი 

Zippo.com-ითაა გან პი რო ბე ბუ ლი, სა დაც თქვენ 

თქვე ნი სან თე ბე ლას დი ზა ი ნი თა ვად შე გიძ ლი-

ათ შექ მ ნათ. Zippo-მ და იწყო სა კუ თა რი თა ვის, 

რო გორც წარ მა ტე ბის მომ ტა ნი თი ლის მი სა და 

სხვა, ქამ რის ბალ თის მსგავ სი, აქ სე სუ ა რე ბის 

მწარ მო ებ ლის პო ზი ცი ო ნი რე ბა. „Zippo-ს სან-

თე ბე ლა გე მოვ ნე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი ნივ თი ა, – ამ-

ბობს ბუ თი. – ხში რად მას ადა მი ა ნე ბი უბ რა ლოდ 

სტი ლის გა მო იყე ნე ბენ“.

სწო რედ ამ იდე ას მიჰ ყ ვე ბა Zippo ჩი ნეთ შიც. 

რო დე საც ბუ თი კომ პა ნი ის სა თა ვე ში მო ვი-

და, Zippo-ს საქ მი ა ნო ბას ჩი ნეთ ში მხო ლოდ 

პულ სი თუ ესინ ჯე ბო და, ახ ლა კი ჩი ნე თის წი ლი 

კომ პა ნი ის შე მო სავ ლე ბის 13%-ს შე ად გენს 

(კომპანიის გა ყიდ ვე ბის 60% ქვეყ ნის გა რეთ 

წარ მო ე ბულ ოპე რა ცი ებ ზე მო დის). Zippo-მ ჩი-

ნეთ ში პირ ვე ლი კი ოს კე ბი 2012 წელს გახ ს ნა 

და დღე ი სათ ვის მას ამ ქვეყ ანა ში, კერ ძოდ 

პე კინ ში, 15 ადა მი ა ნი სა გან შემ დ გა რი ჯგუ ფი 

ჰყავს. კომ პა ნი ამ ჩი ნეთ ში 14 სა ცა ლო ვაჭ რო-

ბის მა ღა ზია გახ ს ნა – ეს იყო Zippo-ს პირ ვე ლი 

ნა ბი ჯე ბი სა კუ თა რი მა ღა ზი ე ბის გახ ს ნი სა – და 

2015 წლი სათ ვის კი დევ 35 ახა ლი მა ღა ზი ის გახ-

ს ნა იგეგ მე ბა, რო მელ თა მთა ვა რი შტრი ხი არის 

ის, რომ Zippo ამე რი კუ ლი ცხოვ რე ბის წე სის 

ბრენ დი ა. ბრენ დუ ლი მა ღა ზი ე ბის გახ ს ნამ გა ა-

მარ თ ლა და წლის და საწყი სი სათ ვის კომ პა ნი ას 

უკ ვე ორი ახა ლი მა ღა ზია ჰქონ და ლას - ვე გას ში: 

ერ თი – სას ტუმ რო Luxor-ში, ხო ლო მე ო რე კა ზი-

ნო Planet Hollywood-ში. Zippo ახა ლი მა ღა ზი ე-

ბის და მა ტე ბით გახ ს ნას ახ ლა უკ ვე ლას - ვე გას ში 

გეგ მავს.

ბრენ დის ახალ მი მარ თუ ლე ბას კემ პინ გის 

აქ სე სუ ა რე ბი წარ მო ად გენს (გრილი, ქუ რე ბი, 

შუქ დი ო დუ რი სა ნა თე ბი). ახა ლი მი მარ თუ ლე ბა 

კომ პა ნი ამ 2012 წელს და იწყო და გა სულ წელს 

გა ყიდ ვე ბის მო ცუ ლო ბამ 3 მი ლი ო ნი დო ლა რი 

შე ად გი ნა; 2016 წლი სათ ვის კომ პა ნი ის გეგ მე-

ბით, ამ მი მარ თუ ლე ბის პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზა-

ცი ამ 20 მი ლი ონ დო ლარს უნ და მი აღ წი ოს. 

დღე ი სათ ვის ამ ახა ლი პრო დუქ ცი ის ნა წი ლს 

ჩი ნეთ ში აწარმოებენ. გა ყიდ ვე ბის უფ რო დი დი 

მო ცუ ლო ბა ეკო ნო მი კუ რად მი ზან შე წო ნილს 

გახ დის სა მუ შაო ად გი ლე ბის ბრედ ფორ დ ში 

(რომლის მო სახ ლე ო ბაც 8,600 ადა მი ანია) 

გა და ტა ნას, სა დაც Zippo დღემ დე და საქ მე ბის 

მთა ვარ წყა როდ რჩე ბა ტექ ნი კუ რი მუ შა კე ბი-

სათ ვის, რო მელ თა რა ო დე ნო ბა და ახ ლო ე ბით 

950 შე ად გენს. ბლე იზ დე ლის ოჯა ხი ამ ქა ლა ქის 

მთა ვა რი მფარ ვე ლია და ასე ვე იმ გან ს ხ ვა ვე ბას 

ფა რავს, რო მელ საც წა გე ბი ა ნი მრა ვალ ფუნ ქ ცი უ-

რი კლუ ბი ქმნის.

თუმ ცა ყვე ლა წა მოწყე ბა, რო მე ლიც Zippo-ს 

ჰქონ და, წარ მა ტე ბუ ლი რო დი იყო. თავ და პირ-

ვე ლად ბუთ მა შექ მ ნა გეგ მა, რომ ლის მი ხედ ვი-

თაც, 2010 წლი სათ ვის კომ პა ნი ას 300 მი ლი ო ნის 

მო ცუ ლო ბის გა ყიდ ვე ბის თ ვის უნ და მი ეღ წი ა: 

„ჩვენ ეკო ნო მი კუ რი ვარ დ ნა გვქონ და. ამ მოვ-

ლე ნამ მნიშ ვ ნე ლოვ ნად უკან დაგ ვ ხია გა ყიდ ვე-

ბის თვალ საზ რი სით“. Zippo ასე ვე მრა ვა ლი სხვა 

კომ პა ნი ის შე ძე ნას გეგ მავ და, თუმ ცა დიდ წი-

ლად ეს გეგ მა არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა.

მაგ რამ მიღ წე უ ლი წარ მა ტე ბა საკ მა რი სია 

იმი სათ ვის, რომ დი უკს, 2015 წლი სათ ვის, ბუ თის 

მი ერ კომ პა ნი ის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რის 

თა ნამ დე ბო ბის და ტო ვე ბის ეში ნო დეს. მი სი შემ-

ც ვ ლე ლი, სა ვა რა უ დოდ, ისევ კომ პა ნი ის შიგ ნით 

არ სე ბუ ლი ადა მი ა ნუ რი რე სურ სი დან გა მო ი-

ძებ ნე ბა. თა ვად დი უ კი ამ პო ზი ცი ის და კა ვე ბას 

არ აპი რებს, მაგ რამ იგი აქ ტი უ რად ცდი ლობს 

და ი ყო ლი ოს ორი ვე ვა ჟიშ ვი ლი, რო მელ თა ასა კი 

30-ს არ აღე მა ტე ბა, თა ვი ან თი ად გი ლე ბი და ი კა-

ვონ. ერ თ -ერ თ მა მათ გან მა, კო ლე ჯის არ და-

დე გე ბის დროს, ახა ლი სან თე ბე ლას დი ზა ი ნის 

შექ მ ნა ზე უკ ვე იმუ შა ვა. „ეს უბ რა ლოდ მე ტა ლის 

ყუ თი ა, – ამ ბობს დი უ კი, თან Zippo-ს ხელ ში ათა-

მა შებს და სი გა რე ტის ღრმა ნა ფაზ საც არ ტყამს, 

– მე ტა ლის ყუთ თან მი მარ თე ბით უამ რა ვი რა მის 

გა კე თე ბა შე იძ ლე ბა“.

სტრატეგიები ამერიკის ხელახლა გამოგონება

Zippo-ს მესაკუთრე ჯორჯ 
დიუკი საკუთარ ბიზნესს 
ისეთ ლეგენდარულ 
ფოტოებზე აწყობს, 
როგორიც ფრენკ სინატრას 
ზემოთ მოყვანილი ფოტოა.

დასკვნითი აზრი

„გენიოსობა არის მოგიზგიზე ინიციატივა“  – ჰოლბრუკ ჯეკსონი



ნუ მკითხავ რატომ!

გვისმინე

radioshokoladi.com

2 985 985 | info@radioshokoladi.com |  facebook.com/shokoladi
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სტრატეგიები
ჯიმი გიტინჯი – კინოწარმოება

ეკრანზეა იდეალური 
საქართველო 

იქ ნე ბა ეს ზო ნა მდი და რი კლი-

მა ტუ რი პი რო ბე ბით თუ ტუნ დ რა, მა ღალ - 

მ თი ა ნი ზო ნის ალ პუ რი მდე ლო თუ უღ რა ნი 

ტყე, მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში თოვ ლით 

და ფა რუ ლი მწვერ ვა ლე ბი თუ მშვი დი, 

თვალ წარ მ ტა ცი ვე ლე ბი, ხმა უ რი ა ნი კავ-

კა სი უ რი ქუ ჩე ბი თუ მრა ვალ სა უ კუ ნო ვა ნი 

ის ტო რი უ ლი ნა გე ბო ბე ბი – კა მე რე ბი გა და-

სა ღე ბად მზა და ა. მსოფ ლი ოს კი ნე მა ტოგ-

რა ფის ტე ბი მუდ მი ვად ეძე ბენ არაჩ ვე უ-

ლებ რივ ად გი ლებს, რომ ლებ საც სცე ნა რის, 

შეს რუ ლე ბის სტი ლი სა და რე ჟი სო რუ ლი 

კრე ა ტი უ ლო ბის გარ და, რე ა ლუ რად შე უძ-

ლი ათ ფილ მის ბე დი გა დაწყ ვი ტონ. 

შექ მ ნი ლი მო წი ნა ვე ტექ ნო ლო გია 

კი ნე მა ტოგ რა ფის ტებს დიდ დახ მა რე ბას 

უწევს. ის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, რე ა ლის-

ტუ რი ფო ნე ბი და ხუ რულ სტუ დი ებ ში ან 

გა რეთ, მა თი მუდ მი ვი გან ლა გე ბის ად გი-

ლებ ში და ი გეგ მოს და აიგოს. ეს, რა თქმა 

უნ და, ხარ ჯებ საც ამ ცი რებს. მაგ რამ ამ 

ყვე ლაფ რის მი უ ხე და ვად, ფარ თო მას შ ტა-

ბი ა ნი ფილ მის გა და სა ღე ბად, გა დამ ღე ბი 

ჯგუ ფის საზღ ვარ გა რეთ წაყ ვა ნას არა ფე-

რი შე ედ რე ბა. კი ნოს მომ ხიბ ვ ლე ლო ბა 

გა და ღე ბის ბუ ნებ რი ვო ბა ში მდგო მა რე-

ობს, ხო ლო ად გი ლი ფილ მის წარ მა ტე ბა ში 

ძი რი თად როლს თა მა შობს. 

გარ და ამი სა, ად გი ლი ხელს უწყობს 

ქა ლა ქის ან ქვეყ ნის სა ხის შექ მ ნას, რო-

მე ლიც შემ დ გომ ში ტუ რის ტებს იზი დავს, 

შე მო სა ვა ლი მო აქვს და ად გი ლობ რივ 

ეკო ნო მი კა ზე გავ ლე ნას ახ დენს. თა ვად 

ფილ მის შექ მ ნი თა და შემ დ გო მი ტუ რიზ-

მის გან ვი თა რე ბით მი ღე ბუ ლი შე მო სავ-

ლის გე ნე რი რე ბის პერ ს პექ ტი ვა ასე ვე 

გა ნა პი რო ბებს დი დი შე მო სავ ლის წყა როს 

– კი ნო ტუ რიზ მის შექ მ ნას, რო მე ლიც ადა-

მი ა ნებს ეხ მა რე ბა ეკ რან ზე ნა ნა ხი ად გი-
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ჯიმი გიტინჯი კინემატოგრაფისტი/ბიზნესმენი კენიიდან, რომელმაც მსოფლიოს ყველაზე ეგზოტიკურ და მოშორებულ კუთხეებში, 97-ზე მეტ ქვეყანაში, კინემატოგრაფიაში კარიერა 

შეიქმნა, რაც სხვა საქმიანობასთან ერთად, naTional gEogRaphiC-სა და diSCovERy ChannEl-ისთვის გადაღებას მოიცავს. ჯიმი ახლა საქართველოს დედაქალაქში, თბილისში მოღვაწეობს. 

საკუთარ კომპანიაში, JEMak FilMS–ში, ამჟამად მრავალი საინტერესო პროექტის შემუშავებას ახორციელებს, ბათუმის ფესტივალის ჩათვლით, რომელიც 2015 წელს დაიწყება.
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ლე ბი გა ი თა ვი სონ, წარ მო იდ გი ნონ, თით-

ქოს თვი თო ნაც ნამ ყო ფე ბი არი ან იქ და 

ამით სი ა მოვ ნე ბა პი რა დად გა მოს ცა დონ. 

კი ნო ტუ რიზ მი ტუ რის ტუ ლი მარ კე ტინ გის თ-

ვის არა მარ ტო შე სა ნიშ ნა ვი სა შუ ა ლე ბა ა, 

ის აგ რეთ ვე პრო დუქ ტის გან ვი თა რე ბის 

ისეთ ახალ შე საძ ლებ ლო ბებს წარ მოგ ვიდ-

გენს, რო გო რი ცაა ლო კა ცი უ რი ტუ რე ბი, 

ფილ მის მუ ზე უ მე ბი, გა მო ფე ნე ბი და არ სე-

ბუ ლი ტუ რის ტუ ლი ღირ ს შე სა ნიშ ნა ო ბე ბის 

ფილ მ თან და კავ ში რე ბუ ლი თე მა ტი ზა ცი ა. 

მსოფ ლი ოს ქვეყ ნე ბი მჭიდ როდ თა ნამ შ-

რომ ლო ბენ სა ერ თო ინ ტე რე სე ბის მქო ნე 

სა წარ მოო პარ ტ ნი ო რებ თან: ავი ა ხა-

ზებ თან, სას ტუმ რო და სატ რან ს პორ ტო 

კომ პა ნი ებ თან, რა თა მსხვილ ბი უ ჯე ტი ა ნი 

კინოს ტუ დი ე ბი და ვარ ს კ ვ ლა ვუ რი პლე ა-

დე ბი თა ვი ანთ ტე რი ტო რი ებ ზე მო ი ზი დონ. 

უფ რო და უფ რო მე ტი ქვეყ ნის მთავ რო ბა 

ქმნის სპე ცი ა ლურ კი ნო კო მი სი ებს, რა თა 

შე ა ფა სონ კი ნო გა და ღე ბის შე საძ ლებ ლო-

ბე ბი და უფ რო ფარ თო სუ რა თი და ი ნა ხონ 

იმ ზე გავ ლე ნი სა, რო მე ლიც მათ ად გი ლობ-

რივ ეკო ნო მი კა სა და ამ ად გი ლის შე სა ხებ 

სა ერ თო ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ზე გავ რ ცელ-

დე ბა. 

სა ქარ თ ვე ლოს ამ გა მოც დი ლი მე თო-

დე ბის ათ ვი სე ბის შე საძ ლებ ლო ბა აქვს. 

მა თი სა შუ ა ლე ბით ქვე ყა ნა ახა ლი ეკო ნო-

მი კუ რი აქ ტი ვო ბის და უ ყოვ ნე ბელ გე ნე რი-

რე ბას მო ახ დენ და. სრუ ლი პო ტენ ცი ა ლით 

გა მო ყე ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში, ამ მე თო დე-

ბი დან ზო გი ერ თი, ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ში 

კი დევ უფ რო მეტ კა პი ტალს მო ი ზი დავ და. 

მარ ტი ვად რომ ვთქვათ, კი ნო ტუ რიზ მი არ-

სე ბობს და მი სი ზე გავ ლე ნის პო ტენ ცი ა ლი 

სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კა ზე არა სა თა ნა-

დოდ შე ფა სე ბუ ლი არ უნ და იქ ნას. 

ეკო ნო მი კუ რი სარ გე ბე ლი სა ქარ თ-

ვე ლოს თ ვის შე იძ ლე ბა არ სე ბი თი იყოს 

- სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნი თა და 

ახალ გაზ რ დო ბის მო ზიდ ვით დაწყე ბუ ლი, 

სა ერ თა შო რი სო მო წო ნე ბი თა და აღი ა რე-

ბით დამ თავ რე ბუ ლი. კი ნო ინ დუს ტ რი ას 

აქვს სა შუ ა ლე ბა, სა ქარ თ ვე ლო ისე აჩ ვე-

ნოს, რო გორც ვერც ერთი სხვა დარგი ვერ 

შეძლებს. დო კუ მენ ტუ რი ფილ მე ბი, გა და ცე-

მე ბი მოგ ზა უ რო ბის შე სა ხებ, კუ ლი ნა რუ ლი 

პროგ რა მე ბი და მო დის შო უ ე ბი რამ დე-

ნი მე მა გა ლი თია იმი სა, თუ რა ზე გავ ლე ნა 

შე უძ ლია მო ახ დი ნოს დიდ მა და პა ტა რა 

ეკ რან მა ადა მი ა ნებ ზე და მო მა ვალ ში, მათ 

მი ერ თა ვი ან თი შემ დე გი და სას ვე ნე ბე ლი 

ად გი ლის არ ჩე ვა ზე.

კი ნო სა და სა ტე ლე ვი ზიო პროგ რა მე-

ბის პრო ფე სი ო ნა ლებ მა უნ და იცოდ ნენ, 

რომ თა ვი სი მრა ვალ ფე რო ვა ნი პე ი ზა-

ჟე ბით, შე სა ნიშ ნა ვი საცხოვ რე ბე ლი და 

არა საცხოვ რე ბე ლი ლა მა ზი ად გი ლე ბით, 

მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში ზო მი ე რი 

კლი მა ტით, მრა ვა ლე რო ვა ნი სტუ მარ თ-

მოყ ვა რე ხალ ხით, სა ქარ თ ვე ლო ვი დე ო-

გა და ღე ბის თ ვის „გამზადებული“ ქვე ყა ნა ა, 

რო მე ლიც მა ღა ლი ხა რის ხის გა და სა ღებ 

ად გი ლებს და ბალ ფა სად გვთა ვა ზობს. 

ეს პი რო ბე ბი იდე ა ლუ რი მხატ ვ რუ ლი 

ფილ მე ბის გა და სა ღე ბად ან კო მერ ცი უ ლი 

სა ტე ლე ვი ზიო გა და ცე მე ბის შე საქ მ ნე ლად 

ყვე ლა კი ნე მა ტოგ რა ფის ტის თ ვის ნამ დ-

ვი ლად მიმ ზიდ ვე ლი და სა ინ ტე რე სო ა. 

სა ერ თა შო რი სო კო მერ ცი უ ლი შე საძ ლებ-

ლო ბე ბიც სე რი ო ზუ ლია სა ქარ თ ვე ლო ში, 

ხო ლო მარ თ ლაც სა სურ ველ გან ლა გე ბას 

შეუძლია ნე ბის მი ე რი მას შ ტა ბის გა და-

ღე ბულ მა სა ლას ნამ დ ვი ლი წარ მა ტე ბა 

მო უ ტა ნოს. ეს ყვე ლა ფე რი ად გი ლობ რივ 

კომ პა ნი ებს გლო ბა ლურ პერ ს პექ ტი ვას 

შეს თა ვა ზებ და და სა ქარ თ ვე ლო ში გა და-

ღე ბის პი რო ბე ბის შე სა ხებ პრე ზენ ტა ცი ის 

ფუნ ქ ცი ას შე ას რუ ლებ და. 

ერ თ -ერ თი უდი დე სი უპი რა ტე სო ბა ის 

გახ ლავთ, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში გა და ად-

გი ლე ბა სულ რამ დე ნი მე სა ათს იკა ვებს, 

რაც ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბა სა და მუ შა ო ბის 

პრო ცე სის დაჩ ქა რე ბას ნიშ ნავს. პრო დი-

უ სე რე ბი სა ერ თა შო რი სო აერო პორ ტის 

კომ ფორ ტით (პირდაპირი ფრე ნე ბი 200-ზე 

მეტ ქა ლაქ ში) ისარ გებ ლებ დ ნენ, რაც მა თი 

გა დამ ღე ბი ჯგუ ფის წამ ყ ვა ნი და ძი რი თა-

დი წევ რე ბის სწრა ფად შე მოს ვ ლასა და 

გას ვ ლას გა ა ად ვი ლებ და. ამას თან ერ თად, 

თოვ ლით და ფა რუ ლი მთე ბი, მზი ა ნი პლა-

ჟე ბი, ცა რი ე ლი უდაბ ნო ე ბი და უღ რა ნი 

ტყე ე ბი დიდ პო ტენ ცი ალს გვთა ვა ზობს არა 

მარ ტო ამ ად გი ლე ბის ტრა დი ცი უ ლი კი ნო-

ბიზ ნე სის თ ვის გა მო სა ყე ნებ ლად, არა მედ 

აგ რეთ ვე ხე ლოვ ნე ბის სფე რო ში მოქ მე დი 

უცხო ე ლი ინ ვეს ტო რე ბის  მოსაზიდადაც, 

რომ ლებ საც თვალ წარ მ ტა ცი ფო ნე ბის 

მქო ნე ფილ მე ბის შექ მ ნა მცი რე და ნა ხარ-

ჯე ბით სურთ.

უშუ ა ლოდ ეკო ნო მი კურ სარ გე ბელ თან 

ერ თად, გრძელ ვა დი ა ნი პო ტენ ცი უ რი სარ-

გე ბე ლი კი ნო გა და ღე ბის ისეთი და მა ტე-

ბი თი საქ მი ა ნო ბე ბის გან ვი თა რე ბა სა და 

დამ კ ვიდ რე ბას მო ი ცავს, რო გო რი ცაა ვი-

დე ო მონ ტა ჟი, ხმის წარ მო ე ბა, კრე ა ტი უ ლი 

და შე მოქ მე დე ბი თი მოღ ვა წე ო ბა, ისე თი 

კა პი ტა ლუ რი ობი ექ ტე ბის მშე ნებ ლო ბა, 

რო გო რი ცაა ხმის ჩამ წე რი პა ვი ლი ო ნე ბი 

და სტუ დი ე ბი; დარ გე ბი, რომ ლე ბიც და მო-

უ კი დე ბელ კი ნო გა და ღე ბას თან, დო კუ მენ-

ტურ ფილ მებ თან, მუ სი კა ლურ კლი პებ თან, 

რეკ ლა მა სა და ინ ტე რაქ ტი უ რი მე დი ის 

წარ მო ე ბას თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი. უფ რო 

ფარ თო მას შ ტა ბებ ში, ად გი ლობ რივ კი ნე-

მა ტოგ რა ფის ტებს შე ეძ ლოთ გამ ხ და რიყ-

ვ ნენ მზარ დი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის ნა წი ლი, 

რო მე ლიც მათ ახალ პრო ექ ტებ ზე თა ნამ შ-

რომ ლო ბის ფარ გ ლებ ში აამუ შა ვებს. 

კი ნო ინ დუს ტ რია დი დი შე მო სავ ლის 

გე ნე რა ტო რი ა, რო მე ლიც ბიზ ნესს სა ქარ თ-

ვე ლო ში სა ინ ტე რე სო ზრდის უფ რო მეტ შე-

საძ ლებ ლო ბას შეს თა ვა ზებ და. გა დამ ღე ბი 

ჯგუ ფის, მსა ხი ო ბე ბი სა და ტექ ნი კუ რი 

პერ სო ნა ლის თ ვის მა ღა ლა ნაზღა უ რე ბა დი 

სამ სა ხუ რე ბის გარ და, სა შუ ა ლო სტა ტის ტი-

კუ რი ფილ მის გა და ღე ბა ბიზ ნესს ასო ბით 

და მეტ მიმ წო დე ბელ თან აკავ ში რებს. 

სა წარ მოო საქ მი ა ნო ბის მას შ ტა ბი ფარ-

თო ა, რაც შე დე გად ად გი ლობ რი ვი ბიზ-

ნე სის სუ ბი ექ ტებ თან არ სე ბით თანხებს 

მო ი ზიდავ და. მოხ დე ბო და სა ქონ ლი სა 

და მომ სა ხუ რე ბის შეს ყიდ ვა მრა ვა ლი 

სა ხის ად გი ლობ რი ვი ბიზ ნეს სუ ბი ექ ტე-

ბის გან: სას ტუმ რო ე ბის, რეს ტორ ნე ბის, 

უძ რა ვი ქო ნე ბის გა ქი რა ვე ბის, ხე ლოვ ნე-

ბის ნი მუ შე ბის მა ღა ზი ე ბის, ხე- ტყი სა და 

სამ ღებ რო კომ პა ნი ე ბის, აღ ჭურ ვი ლო ბი სა 

და წვე უ ლე ბის მო საწყო ბი ინ ვენ ტა რის 

გამ ქი რა ვე ბე ლი პუნ ქ ტე ბის, კოს ტი უ მე ბის 

გამ ქი რა ვე ბე ლი პუნ ქ ტე ბის, სა კო მი სიო 

მა ღა ზი ე ბის, ქსო ვი ლე ბის მა ღა ზი ე ბის, 

საგ ზაო ნიშ ნე ბი სა და მა ნიშ ნებ ლე ბის 

და მამ ზა დე ბე ლი სა ამ ქ რო ე ბის, ავ ტო მო ბი-

ლე ბის გამ ქი რა ვე ბე ლი პუნ ქ ტე ბის, ყა ვა ხა-

ნე ბი სა და სხვე ბის ჩათ ვ ლით.  
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წლები 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 

იანვარი-
აგვისტო

სულ გამომუშავება (მლნ.კვტ.სთ) 2 757,3 8 345,7 8 450,5 8 407,7 10 057,7 10 104,5 9 697,6 10 058,8 7 108,2

თბოსადგურები სულ 944,5 1 514,5 1 281,5 990,7 682,8 2 212,1 2 477,1 1 787,7 1 103,9
თბოსადგურების რაოდენობა 3 3 3 3 3 4 4 3 3

ჰიდროსადგურები სულ 1 812,7 6 831,2 7 169,0 7 417,0 9 374,9 7 892,5 7 220,5 8 271,0 6 004,3
ჰიდროსადგურების % გამომუშავებაში 65,7 81,9 84,8 88,2 93,2 78,1 74,5 82,2 84,5

ექსპლოატაციაში მყოფი ჰიდროსადგურების 

რაოდენობა
41 41 46 49 52 50 54 55 61

იმპორტი სულ 60,1 433,3 649,0 254,8 222,1 471,0 614,6 484,1 362,2
რუსეთიდან 12,8 176,8 560,1 223,3 211,9 447,6 517,0 460,5 221,8

აზერბაიჯანიდან 15,5 107,4 34,6 31,5 10,1 23,4 97,5 23,6 139,2
სომხეთიდან 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
თურქეთიდან 31,8 149,0 54,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

იმპორტის % წილი მთლიან 
მოხმარებაში 2,2 5,1 7,4 3,0 2,2 4,6 6,2 4,8 5,0

მომხმარებელზე მიწოდება 2 616,9 7 815,4 8 074,8 7 642,1 8 441,1 9 256,6 9 379,4 9 690,2 6 686,9

ექსპორტი სულ 61,8 625,5 679,6 749,4 1 524,3 930,6 528,2 450,4 497,5
რუსეთში 0,6 300,2 432,7 525,8 1 117,1 588,6 369,4 370,6 160,0

აზერბაიჯანში 30,0 109,6 30,9 21,5 14,3 5,9 11,8 6,6 8,0
სომხეთში 0,0 0,0 0,0 19,8 89,4 117,5 67,9 73,2 140,5
თურქეთში 31,3 215,6 216,0 182,3 303,4 218,6 79,0 0,0 189,0

ექსპორტის % წილი მთლიან 
მოხმარებაში 2,3 7,4 7,8 8,9 15,3 9,1 5,3 4,4 6,9

სულ მოხმარება 2 678,7 8 440,9 8 754,4 8 391,5 9 965,4 10 187,2 9 907,5 10 140,6 7 184,4

სა ქარ თ ვე ლოს ბუ ნებ რივ 
სიმ დიდ რე ებს (ნახშირი, ნავ თო ბი, 

ბუ ნებ რი ვი აირი და სხვა) შო რის პირ ველ 

ად გილ ზე წყალ თან და კავ ში რე ბუ ლი 

რე სურ სე ბი დგას. ქვეყ ნის ჰიდ რო ე ნერ გე-

ტი კუ ლი პო ტენ ცი ა ლი (მდინარეები, ტბე ბი, 

მყინ ვა რე ბი, წყალ სა ცა ვე ბი, მი წის ქ ვე შა 

წყლე ბი, ჭა ო ბე ბი), ქვეყ ნის მთლი ა ნი 

ფარ თობის გათ ვა ლის წი ნე ბით მსოფ ლი-

ო ში ერ თ -ერთ პირ ველ ად გილს იკა ვებს. 

სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე 26 060 

მდი ნა რე და 860-მდე ტბა ა. მდი ნა რე ე ბის 

სა ერ თო სიგ რ ძე 60 ათას კმ-ს აღ წევს. 

ტბე ბის უმე ტე სო ბა მცი რე ზო მი საა და 

ამი ტო მაც მა თი სა ერ თო ფარ თო ბი 170 

კვ.კმ-ს არ აღე მა ტე ბა (ქვეყნის ტე რი ტო-

რი ის 0.24%). სა ქარ თ ვე ლო ში ჰიდ რო-

ე ლექ ტ რო სად გუ რებ სა და ირი გა ცი ულ 

სის ტე მებს 43 წყალ სა ცა ვი ემ სა ხუ რე ბა. 

მათ გან 35 აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თ ვე ლო ში 

მდე ბა რე ობს. დღეს ქვე ყა ნა ში ელექ ტ რო-

ე ნერ გი ის 80%-ზე მე ტი ჰიდ რო ე ლექ ტ რო-

სად გუ რებ ში გა მო მუ შავ დე ბა. 

სა ქარ თ ვე ლო ში ჰე სე ბის ფარ თო მშე-

ნებ ლო ბა მე ო ცე სა უ კუ ნის ოცი ა ნი წლე ბი-

დან და იწყო. 1927 წელს ავ ჭა ლის ჰიდ რო-

ე ლექ ტ რო სად გუ რი „ზაჰესი“ (დადგმული 

სიმ ძ ლავ რე-36,8 მგვტ.) აშენ და, 1928 წელს 

– „აბჰესი“, 1934 წელს კი – „რიონჰესი“. 

1941 წლის თ ვის სა ქარ თ ვე ლოს ელექ ტ-

რო სად გუ რე ბის სა ერ თო სიმ ძ ლავ რემ 

180 მგვტ შედ გი ნა. 1945-1960 წლებ ში სულ 

ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ა ში 11 ჰიდ რო ე ლექ ტ რო სად-

გუ რი შე ვი და. 2013 წლის მო ნა ცე მე ბით, 

სა ქარ თ ვე ლო ში 58 ჰიდ რო სად გუ რი ფუნ-

ქ ცი ო ნი რებს, რო მელ თა გან 10 მხო ლოდ 

სე ზო ნუ რი ა. ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ - 

ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის 

– „საქართველო 2020“ პრო ექ ტის მი ხედ-

ვით, დღეს ჰიდ რო რე სურ სე ბის წლი უ რი 

ჯა მუ რი პო ტენ ცი უ რი სიმ ძ ლავ რე 15 ათა სი 

მგვტ-ის, სა შუ ა ლო წლი უ რი ენერ გია კი 

50 მლრდ კვტ. სა ა თის ეკ ვი ვა ლენ ტუ რი ა. 

ამას თან, ჰიდ რო რე სურ სე ბის პო ტენ ცი-

ა ლის 80% აუთ ვი სე ბე ლი ა, ანუ სა ქარ-

თ ვე ლოს მთლი ა ნი ჰიდ რო რე სურ სე ბის 

მხო ლოდ 20%-ია გა მო ყე ნე ბუ ლი. 

იმის გა სა გე ბად, თუ ქვე ყა ნა ში რა 

ოდე ნო ბის ელექ ტ რო ე ნერ გი ის გა მო მუ შა-

ვე ბა (რა წი ლი მო დის თბო- და ჰიდ რო-

სად გუ რე ბი დან მი ღე ბულ ენერ გი ა ზე), 

გა მო ყე ნე ბა, ექ ს პორ ტი და იმ პორ ტი 

ხდე ბა და ზო გა დად რა პრობ ლე მე ბია ამ 

სფე რო ში დღეს, ქვეყ ნის ენერ გო ბა ლან სი 

დაწ ვ რი ლე ბით მი მო ვი ხი ლოთ. 

ელექ ტ რო ე ნერ გი ის გა მო მუ შა ვე-

ბა 2006 წლი დან დღემ დე ძი რი თა დად 

ზრდის ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა. გა მო-

ნაკ ლი სი მხო ლოდ 2009 და 2012 წლე ბი ა: 

2009 წელს 2008 წელ თან შე და რე ბით 

ელექ ტ რო ე ნერ გი ის გა მო მუ შა ვე ბა 42.3 

მლნ კვტ. სა ა თით, ხო ლო 2012 წელს წი ნა 

წელ თან შე და რე ბით 406.9 მლნ კვტ. სა-

ა თით შემ ცირ და (2009 წელს მსოფ ლიო 

ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სი სა და რუ სეთ - 

 სა ქარ თ ვე ლოს შო რის ომის შემ დეგ 

თით ქ მის ყვე ლა მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი ინ-

დი კა ტო რი გა უ ა რეს და, ხო ლო 2012 წელს 

სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა ტა რე ბულ მა სა პარ ლა-

მენ ტო არ ჩევ ნებ მა ქვე ყა ნა ში ეკო ნო მი-

კურ და პო ლი ტი კურ არას ტა ბი ლუ რო ბას 

შე უწყო ხე ლი, რაც ასე ვე არა ერ თი მაკ რო-

საქართველოს ელექტროენერგიის ბალანსი დინამიკაში

წყარო: ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი; esco.ge 
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მოსაზრება - მაკროეკონომიკა

ე კო ნო მი კუ რი ინ დი კა ტო რის გა უ ა რე სე-

ბა ში გა მო ი ხა ტა). აქე დან, ჰიდ რო სად გუ-

რე ბი დან მი ღე ბუ ლი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 

პრო ცენ ტუ ლი წი ლი მთლი ან გა მო მუ შა ვე-

ბა ში 65.7% – 93.2% ფარ გ ლებ ში მერ ყე ობს, 

რაც კი დევ ერ თხელ ადას ტუ რებს იმას, 

რომ დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში ელექ ტ რო - 

ე ნერ გი ას ძი რი თა დად ჰე სე ბი გა მო ი მუ-

შა ვე ბენ. ასე ვე ცხრი ლი დან აღ სა ნიშ ნა ვია 

ისიც, რომ 2006 წლი დან დღემ დე ექ ს- 

 პ ლუ ა ტა ცი ა ში მყო ფი ჰიდ რო სად გუ რე ბის 

ოდე ნო ბა ძი რი თა დად ზრდის ტენ დენ ცი-

ით ხა სი ათ დე ბა, რაც ქვეყ ნის თ ვის და დე-

ბი თი ფაქ ტი ა.

რაც შე ე ხე ბა იმ პორ ტი რე ბუ ლი ელექ ტ-

რო ე ნერ გი ის პრო ცენ ტულ წილს ელექ ტ-

რო ე ნერ გი ის მთლი ან მოხ მა რე ბა ში (რაც 

მომ ხ მა რებ ლის თ ვის მი წო დე ბი სა და 

ექ ს პორ ტის ჯა მი ა) ის 2.2% – 7.4% ფარ გ-

ლებ ში მერ ყე ობს, ხო ლო ექ ს პორ ტის პრო-

ცენ ტუ ლი წი ლი – 2.3%-15.3% ფარ გ ლებ ში. 

შე დე გად, ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ექ ს პორ-

ტის პრო ცენ ტუ ლი წი ლი თით ქ მის ყვე ლა 

წელს იმ პორ ტის წილ ზე მე ტი ა, რაც უხე ში 

გათვლით (გააჩნია, რა ფა სად ხდე ბა ექ ს-

პორ ტი და იმ პორ ტი ამა თუ იმ ქვე ყა ნა ში), 

ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ვაჭ რო ბი დან ქვეყ ნის 

მი ერ სარ გებ ლის მი ღე ბა ზე მი უ თი თებს. 

ერ თა დერ თი გა მო ნაკ ლი სი უკა ნას კ ნე ლი 

2012 და 2013 წლე ბია – ახა ლი მთავ რო ბის 

ხე ლი სუფ ლე ბა ში მოს ვ ლის პე რი ო დი, 

რო ცა იმ პორ ტის წი ლი ექ ს პორტს აღე მა-

ტე ბო და.

ყო ველ წელს გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ელექ-

ტ რო ე ნერ გი ის მო ცუ ლო ბა მომ ხ მა რებ-

ლის თ ვის მი წო დე ბუ ლი ელექ ტ რო ე ნერ-

გი ის მო ცუ ლო ბა ზე მე ტი ა. ამის მი ზე ზი 

კი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის გა მო მუ შა ვე ბის 

სე ზო ნუ რო ბა და სა სად გუ რე და ასე ვე 

ელექ ტ რო გა დამ ცემ ხა ზებ ში არ სე ბუ ლი 

და ნა კარ გე ბი ა. ამ გა რე მო ე ბე ბის გა მო 

კი ქვე ყა ნა წლის გარ კ ვე ულ პე რი ო დებ ში 

ელექ ტ რო ე ნერ გი ის იმ პორ ტ სა და ექ ს-

პორტს სა ჭი რო ებს.

იმი სათ ვის, რომ ვნა ხოთ, თუ რო მელ 

ქვე ყა ნას თან რო გო რი სა ვაჭ რო ურ თი ერ-

თო ბე ბი გვაქვს, რო მელ ქვე ყა ნა ზე ვართ 

შე და რე ბით და მო კი დე ბულ ნი და რო მე-

ლია ჩვენ ზე შე და რე ბით უფ რო და მო კი-

დე ბუ ლი, ამის თ ვის ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 

სა ექ ს პორ ტო და სა იმ პორ ტო ქვეყ ნე ბის 

მო ნა ცე მე ბი მი მო ვი ხი ლოთ. 

2007 წლი დან დღემ დე ელექ ტ რო ე ნერ-

გი ის იმ პორ ტის ყვე ლა ზე დი დი პრო ცენ-

ტუ ლი წი ლით სა ქარ თ ვე ლოს მთლი ან 

იმ პორ ტ ში რუ სე თი გა მო ირ ჩე ვა. მი სი 

მაჩ ვე ნებ ლე ბი 40.8% – 95.1%-ის ფარ გ ლებ-

ში მერ ყე ობს, რაც საკ მა ოდ მა ღა ლი მო ნა-

ცე მი ა; რუ სე თის შემ დეგ მე ო რე ად გილ ზე 

ძი რი თა დად აზერ ბა ი ჯა ნი დგას, მე სა მე 

ად გილ ზე – თურ ქე თი, ხო ლო მე ოთხე ზე – 

სომ ხე თი. 

რაც შე ე ხე ბა სა ქარ თ ვე ლო დან ელექ ტ-

რო ე ნერ გი ის ექ ს პორ ტის მაჩ ვე ნებ ლებს, 

2007 წლი დან დღემ დე ყვე ლა ზე დი დი 

ოდე ნო ბით ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ექ ს პორ-

ტი ასე ვე რუ სეთ ში ხდე ბა. მი სი მაჩ ვე-

წყარო: ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი; esco.ge 

წყარო: ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი; esco.ge 

რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან და 
თურქეთიდან იმპორტირებული ელექტროენერგიის 
პროცენტული წილი მთლიან იმპორტში

რუსეთში, აზერბაიჯანში, სომხეთსა და თურქეთში 
ექსპორტირებული ელექტროენერგიის პროცენტული წილი 
მთლიან ექსპორტში.

2006

2006

0,0

0,0

20,0

10,0

40,0

20,0

60,0

30,0

80,0

40,0

100,0

50,0

120,0

60,0

70,0

80,0

90,0

21,3

1,0

25,8

48,5

52,9

50,6

40,8

48,0

24,8

17,5

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014
იანვარი-
აგვისტო

2014
იანვარი-
აგვისტო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,6

0,0

5,9

0,0

12,6

0,0

12,9

0,0

16,2

0,5

28,2

0,0

24,3

0,0

19,9

0,0

23,5

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

38,0

34,4

34,5

86,3

63,7

87,6

70,2

12,4

2,9

95,4

73,3

95,0

63,2

5,0

0,6

84,1

69,9

15,9

2,2

95,1

82,3

4,9

1,5

61,2

32,2

38,4

1,6

4,5

0,9

5,3

4,5

8,4

31,8

რუსეთიდან

რუსეთში

აზერბაიჯანიდან

აზერბაიჯანში

სომხეთიდან

სომხეთში

თურქეთიდან

თურქეთში
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ნებ ლე ბი 48.0% – 82.3%-ის ფარ გ ლებ ში 

მერ ყე ობს, რაც ასე ვე საკ მა ოდ მა ღა ლი 

მო ნა ცე მე ბი ა. ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ექ ს-

პორ ტით მე ო რე ად გილ ზე ძი რი თა დად 

თურ ქე თი დგას, ხო ლო მე სა მე ად გილ ზე 

სომ ხე თი და აზერ ბა ი ჯა ნი ენაც ვ ლე ბი ან 

ერ თ მა ნეთს.

სა ქარ თ ვე ლო, მის ოთხ მე ზო ბელ ქვე-

ყა ნას შო რის, ყვე ლა ზე მე ტად რუ სე თის 

ბა ზარ ზეა და მო კი დე ბუ ლი (როგორც იმ-

პორ ტის, ასე ვე ექ ს პორ ტის მხრივ), რაც კი-

დევ ერ თხელ მი უ თი თებს სა ქარ თ ვე ლოს 

რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბის კი დევ უფ რო 

მე ტად გა ფუ ჭე ბის შემ დეგ მო სა ლოდ ნელ 

უარ ყო ფით შე დე გებ ზე (მანამდე, სა ნამ 

ჩვენს რე სურ სებს სრუ ლად არ გა მო ვი ყე-

ნებთ, ან სხვა ალ ტერ ნა ტი უ ლი და უფ რო 

რა ცი ო ნა ლუ რი სა ვაჭ რო ბაზ რე ბი არ მო ი-

ძებ ნე ბა, თუ ეს სა ერ თოდ შე საძ ლე ბე ლი ა). 

რო გორც ზე მოთ უკ ვე აღ ვ ნიშ ნეთ, 

სა ქარ თ ვე ლო ში ელექ ტ რო ე ნერ გი ას ძი-

რი თა დად ჰე სე ბი გა მო ი მუ შა ვე ბენ, თუმ ცა 

ამის მი უ ხე და ვად, დღეს ჰიდ რო რე სურ სე-

ბის მხო ლოდ 20%-ია გა მო ყე ნე ბუ ლი. შე-

სა ბა მი სად, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ინ ვეს-

ტი რე ბა ენერ გე ტი კა ში, გან სა კუთ რე ბით 

კი ჰე სე ბის მშე ნებ ლო ბა ში მოხ დეს, რაც, 

სე ზო ნუ რო ბი დან გა მომ დი ნა რე, ელექ ტ-

რო ე ნერ გი ის იმ პორ ტის შემ ცი რე ბა სა და 

ექ ს პორ ტის ზრდას შე უწყობს ხელს.

სა ქარ თ ვე ლო ში პირ და პი რი უცხო-

უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი ყვე ლა ზე დი დი 

ოდე ნო ბით 2007, 2008 და 2010 წლებ ში 

ტრან ს პორ ტ სა და კავ შირ გაბ მუ ლო ბა ში 

გან ხორ ცი ელ და; 2009 და 2011 წლებ ში 

– უძ რავ ქო ნე ბა ში, 2012 და 2013 წლებ ში 

კი – ენერ გე ტი კა ში (2012 წელს – 19.7% და 

2013 წელს – 26.0%, ახა ლი მთავ რო ბის 

ხე ლი სუფ ლე ბა ში მოს ვ ლის პე რი ო დი). 

აქე დან ნა თე ლი ა, რომ ენერ გე ტი კის 

სექ ტორ ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ მა პირ და-

პირ მა უცხო ურ მა ინ ვეს ტი ცი ებ მა გა სულ 

წლებ თან შე და რე ბით მის მაქ სი მუმს 2013 

წელს – 26.0%-იანი მაჩ ვე ნებ ლით მი აღ წია 

(თუმცა 2012 და 2013 წლებ ში სულ FDI-ს 

მო ცუ ლო ბა წი ნა – 2011 წელ თან შე და რე-

ბით შემ ცირ და). რაც შე ე ხე ბა 2014 წლის 

ბო ლოს თ ვის არ სე ბულ მო ნა ცემს, იან ვა-

რი -აგ ვის ტოს წი ნას წარ მაჩ ვე ნე ბელ ზე 

– 13.7%-ზე დაყ რ დ ნო ბით წლის ბო ლოს თ-

ვის ენერ გე ტი კის სექ ტორ ში გან ხორ ცი-

ე ლე ბუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის პრო ცენ ტუ ლი 

წი ლი და ახ ლო ე ბით 2013 წლის მაჩ ვე ნებ-

ლის მსგავ სი იქ ნე ბა, თუმ ცა ამ ჯე რად 

და მა მუ შა ვე ბე ლი მრეწ ვე ლო ბის დარ გი 

– 25.1%-იანი მაჩ ვე ნებ ლით, სა ვა რა უ დოდ, 

ინ ვეს ტო რე ბის თ ვის უფ რო პრი ო რი ტე ტუ-

ლი სფე რო გახ დე ბა. 

ზე მოთ არ სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი დან და 

ანა ლი ზი დან ნა თე ლი ა, რომ დღეს სა ქარ-

თ ვე ლო ში ქვეყ ნის ჰიდ რო რე სურ სე ბის 

მხო ლოდ მე ხუ თე დია გა მო ყე ნე ბუ ლი. 

ასე ვე, ელექ ტ რო ე ნერ გი ის ექ ს პორ ტი-

სა და იმ პორ ტის მხრივ სა ქარ თ ვე ლო 

ყვე ლა ზე მე ტად რუ სე თის ბა ზარ ზეა 

და მო კი დე ბუ ლი, რაც, ჩვე ნი და რუ სე თის 

ურ თი ერ თო ბი დან გა მომ დი ნა რე, არც 

იმ დე ნად სა ხარ ბი ე ლო ფაქ ტი ა. ვი ნა ი-

დან სა ქარ თ ვე ლოს ჰე სე ბის მშე ნებ ლო-

ბის კუთხით დი დი პო ტენ ცი ა ლი გა აჩ ნი ა, 

ამი ტომ ამ სფე რო ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის 

გან ხორ ცი ე ლე ბა, რაც ელექ რო ე ნერ გი ის 

იმ პორტს შე ამ ცი რებს, ხო ლო ექ ს პორტს 

გაზ რ დის კენ უბიძ გებს, მარ თ ლაც მნიშ-

ვ ნე ლო ვა ნი ა. ამას თან ერ თად უმ ჯო ბე-

სია ორი ენ ტი რი სხვა დას ხ ვა რე გი ონ ში, 

მცი რე ჰე სე ბის მშე ნებ ლო ბა ზე გა კეთ-

დეს, რაც, რო გორც გა რე მოს ზი ანს, ასე ვე 

სტი ქი უ რი მოვ ლე ნე ბის რის კ სა და ელექ-

ტ რო ე ნერ გი ის შორ მან ძილ ზე გა ნა წი ლე-

ბის ხარ ჯებ საც შე ამ ცი რებს.  

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური; geostat.ge 

საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ეკონომიკური 
სექტორების მიხედვით (პროცენტული მაჩვენებლები)

წლები 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 

იანვარი-
აგვისტო

სულ FDI (ათასი აშშ დოლარი) 2 014 841,6 1 563 962,4 658 400,6 814 496,6 1 117 244,1 911 564,3 941 902,6 415 783,2

% წილი მთლიან FDI-ში
სოფლის მეურნეობა, თევზჭერა 0,8 0,5 3,4 1,1 1,3 1,8 1,3 1,5

სამთომოპოვებითი მრეწველობა 4,3 1,2 2,3 6,6 3,6 0,5 4,6 6,2

დამამუშავებელი მრეწველობა 15,5 12,0 19,0 21,5 10,8 18,4 10,6 25,1

ენერგეტიკა 18,0 18,9 -0,3 2,7 18,3 19,7 26,0 13,7

მშენებლობა 8,5 3,6 16,0 0,6 4,3 4,6 5,3 6,3

სასტუმროები და რესტორნები 12,0 11,6 5,7 2,1 2,0 1,9 -1,4 0,0

ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 20,7 27,0 15,0 26,4 11,3 8,0 14,9 34,9

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 0,0 0,0 0,0 0,1 1,5 1,9 0,1 0,1

უძრავი ქონება 1,5 17,8 22,4 14,6 20,1 5,8 4,5 12,5

დანარჩენი სექტორები 10,9 6,7 9,1 11,1 11,7 19,5 16,5 -9,2

საფინანსო სექტორი 7,8 0,7 7,5 13,2 15,0 17,8 17,7 8,8
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ტექნოლოგიები

კომერცია

როდესაც ტენდერი თქვენზეა
ადგილობრივი მომსახურების ონლაინ შეძენა ჯერ ისევ უგემური ლუკმაა, მაგრამ 
ამ უგემური ლუკმის მოცულობა დაახლოებით 800 მილიარდ დოლარს შეადგენს. 
რამდენიმე საჯარო სფეროს ახალგაზრდა წარმომადგენელი ფიქრობს, რომ მათ 
უკეთეს გზას მიაგნეს.

ავტორი: რაიან მაკი

კ
ომ პა ნია Thumbtack-ის აღ მას რუ ლე ბელ-

მა დი რექ ტორ მა, მარ კო ზა პა კოს ტამ, 

ყო ველ თ ვის იცო და, რომ მი სი ახა ლი 

წა მოწყე ბა სა ო ჯა ხო საქ მედ იქ ცე ო და. 

ეს ყვე ლა ფე რი 2009 წელს, მი სი ძმის სახ ლ ში და-

იწყო. უფ როს მა ძმამ მის იდე ებს ვე ღარ გა უძ ლო 

და იგი სახ ლი დან გა მო აგ დო. ზა პა კოს ტამ თა ვი სი 

ახა ლი ვებ გ ვერ დის პირ ველ გა მომ ც დე ლე ბად სა-

კუ თა რი მშობ ლე ბი შე არ ჩი ა. ვებ გ ვერ დის მეშ ვე ო-

ბით, მომ ხ მა რებ ლე ბი სხვა დას ხ ვა ად გი ლობ რი ვი 

მომ სა ხუ რე ბის შე მომ თა ვა ზე ბელ ადა მი ა ნებს 

უკავ შირ დე ბი ან, მა გა ლი თად, იატა კის დამ გებ-

ლებს, სარ ბე ნი ბი ლი კის შემ კე თებ ლებ სა და 

ბარ მე ნებს. იმი სათ ვის, რომ მუ შა ო ბის მე ქა ნიზ მი 

უკე თე სად გა ე გო, იგი ფრან გი შეფ - მ ზა რე უ ლის 

სტა ტუ სით და რე გის ტ რირ და და მომ ხ მა რებ ლებს 

სამ ზა რე უ ლოს რე ცეპ ტებს სთა ვა ზობ და, ძი რი თა-

დად დე ი და მი სის რე ცეპ ტებს – სახ ლ ში დამ ზა დე-

ბუ ლი რა ვი ო ლი სა და ბატ კ ნის რა გუ სათ ვის. 

მი სი მხრი დან ნა თე სა ვე ბი სად მი კე თილ გან-

წყო ბის მაჩ ვე ნე ბელ ქმე დე ბად ჩა ით ვა ლა, რო დე-

საც მან აგ ვის ტოს თვის და საწყის ში, ოთხ შა ბათ 

სა ღა მოს, სა ო ჯა ხო სა დი ლი მო აწყო. ეს მოხ და 

მა ნამ, სა ნამ Thumbtack-ი Google Capital-ის მი ერ 

კომ პა ნი ა ში დი დი მო ცუ ლო ბის, 100 მი ლი ო ნი დო-

ლა რის, ინ ვეს ტი ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე სა ხებ 

სა ჯა როდ გა ნაცხა დებ და. სამ ხ რეთ იტა ლი ა ში 

მდე ბა რე აბ რუ ზო დან წა მო სუ ლი ემიგ რან ტე ბის 

შვი ლი, სან - ფ რან ცის კო ში, სა სა დი ლო მა გი-

დას თან სკამ ზე კომ ფორ ტუ ლად გა და წო ლი ლი, 

სქელ წარ ბი ა ნი და წვე რი ა ნი მარ კო ზა პა კოს ტა 

მხო ლოდ იღი მე ბო და. მარ ცხ ნივ მჯდო მი ბი ძა მი-

სი მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნით ვი ღა ცას რო მა ნუ ლი 

აქ ცენ ტით ესა უბ რე ბო და, მის გან მარ ჯ ვ ნივ მი სი 

სი ძე ე ბი ის ხ დ ნენ, ხო ლო პირ და პირ მჯდო მი დე-

და მი სი გა ო ცე ბუ ლი აკ ვირ დე ბო და სა ხეც ვ ლილ 

ნა გე ბო ბას, ახ ლა უკ ვე საწყობს, რო მელ საც კომ-

პა ნია სა კუ თარ სახლს ეძა ხის.

ხუ თი წე ლი გა ვი და. Thumbstack-ი კი უკ ვე 

დი დი ხა ნი ა, რაც სა კუ თა რი, ზა პა კოს ტას ოჯა ხის 

საზღ ვ რებს გას ც და. კომ პა ნი ის ახა ლი ფი ნან სუ-

რი პო ლი ტი კი სა და გო ნივ რუ ლი ბიზ ნეს მო დე ლის 

სახურავების შეკეთება 
უფრო სახალისოა, 
ვიდრე სოციალური 
უზრუნველყოფის საკითხის 
მოგვარება: Thumbtack-
ის თანადამფუძნებლები 
ზაპაკოსტა და სვანსონი. ფ
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წყა ლო ბით იგი მა ლე ად გი ლობ რივ კო მერ ცი ა ში 

ისეთ უდი დეს სა ხე ლებს შე უ ერ თ დე ბა, რო გო-

რიცაა Yelp-ი და Angie’s List-ი. ასე ვე, სა ვა რა უ-

დოდ, ისე თი გი გან ტე ბის წარ მა ტე ბას გა ი მე ო-

რებს, რო გო რიც Amazon-ი და eBay-ია.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ად გი ლობ რი ვი კო-

მერ ცი უ ლი ბაზ რის მო ცუ ლო ბა 400 მი ლი არ დი დო-

ლა რი დან 800 მი ლი არდ დო ლა რამ დე მერ ყე ობს, 

ჯერ ჯე რო ბით ეს მა ინც სა ოც რად არა ე ფექ ტი ა ნი 

ბა ზა რი ა, რო მე ლიც ისევ და ისევ ძი რი თა დად 

სა ტე ლე ფო ნო ზა რებს, ყვი თელ პრე სას, ბრმა 

რწმე ნასა და მცი რე სა სა მარ თ ლო გარ ჩე ვებს 

ეფუძ ნე ბა. Yelp-ი და Angie’s List-ი, უკ ვე ათ წ ლე უ-

ლე ბის გან მავ ლო ბა ში, იმ სხვა დას ხ ვა მე თოდ სა 

და გზებს აუმ ჯო ბე სე ბენ, რო მელ თა სა შუ ა ლე ბი-

თაც სან ტექ ნი კო სის ან ქორ წი ლის წვე უ ლე ბი სათ-

ვის დი- ჯე ის მო ძი ე ბა უფ რო ად ვი ლი საქ მე გახ დე-

ბა, მაგ რამ, მი უ ხე და ვად ამი სა, ისი ნი კლი ენ ტებს 

ისევ გაც ვე თილ მო ნა ცემ თა ბა ზას სთა ვა ზო ბენ. 

„ისინი უბ რა ლოდ ინ ფორ მა ცი ას გაწ ვ დი ან და 

შემ დეგ მთე ლი სა მუ შაო თქვენ ვე უნ და გას წი-

ოთ“, – ამ ბობს Thumbtack-ის თა ნა დამ ფუძ ნე ბე ლი 

ჯო ნა თან სვან სო ნი. 

Thumbtack-ი უფ რო მე ტად ბა ზარს წა ა-

გავს, რო გორც მა გა ლი თად, HomeAdvisor-ი და 

Redbeacon-ი, მაგ რამ მას მომ სა ხუ რე ბის ბევ რად 

უფ რო ფარ თო არ ჩე ვა ნი აქვს, ვიდ რე ამ უკა ნას-

კ ნე ლებს. და ასე ვე, რაც Thumbtack-ის შემ თხ-

ვე ვა ში ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო ა, მომ სა ხუ რე ბის 

მომ წო დებ ლე ბი თქვენს, ანუ მომ ხ მა რებ ლის 

მო სა პო ვებ ლად ვაჭ რო ბენ. მა გა ლი თად, თუ კი 

თქვენ ეძებთ ად ვო კატს, ავ ტო მო ბი ლის არაფხი-

ზელ მდგო მა რე ო ბა ში მარ თ ვი სათ ვის და კა ვე ბის 

ფაქ ტის გა მო, ან მუც ლის ცეკ ვის ინ ს ტ რუქ ტორს, 

თქვენ დე ტა ლურ კითხ ვარს ავ სებთ – ბა ლა დის 

სტი ლის მუც ლის ცეკ ვა გა ინ ტე რე სებთ თუ რაკ ს -

ალ - შარ კის? – შემ დეგ Thumbtack-ის პროგ რა მუ ლი 

უზ რუნ ველ ყო ფა თქვენს მოთხოვ ნას ავ რ ცე ლებს 

თქვენ თან ტე რი ტო რი უ ლად ახ ლოს მყოფ შე სა ბა-

მი სი სფე როს პრო ფე სი ო ნა ლებ თან, რომ ლე ბიც 

შემ დ გომ მათ მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი მომ სა ხუ რე-

ბის აღ წე რი თა და ფა სით გეხ მა უ რე ბი ან. 

სა შუ ა ლოდ, მომ სა ხუ რე ბის სა ნაც ვ ლოდ 

მოთხოვ ნი ლი თან ხა Thumbtack-ზე 600 დო ლარს 

შე ად გენს და ამის სა ნაც ვ ლოდ კომ პა ნია ბიზ ნე-

სის წარ მო მად გენ ლებს ინი ცი ა ტი ვი სათ ვის 3-25 

დო ლა რამ დე ახ დე ვი ნებს. ამ ერ თ გ ვარ სა კო მი-

სი ოს სვან სო ნი იმ „მარკეტინგის და ნა ხარ ჯებს“ 

უკავ ში რებს, რო მელ თაც ისი ნი Google-ზე ან 

Yelp-ზე სა რეკ ლა მო გა ნაცხა დის გან თავ სე ბის 

სა ნაც ვ ლოდ გას ცემ დ ნენ. კვლე ვი თი კომ პა ნი ის, 

BIA/Kesley-ის მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, პრო ფე სი-

ო ნა ლე ბი ყო ველ წ ლი უ რად ად გი ლობ რივ სა რეკ-

ლა მო ინ ტერ ნეტ გან ცხა დე ბებ ზე და ახ ლო ე ბით 

64.6 მი ლი არდ დო ლარს ხარ ჯა ვენ. 

70,000 გა დამ ხ დე ლი პრო ფე სი ო ნა ლი სა და 

წე ლი წად ში 3 მი ლი ო ნი წარ მა ტე ბუ ლი გა რი გე ბის 

შე დე გად, Thumbtack-მა აშ შ -ის ად გი ლობ რივ 

კომ პა ნი ებს და ახ ლო ე ბით 1.8 მი ლი არ დის მო ცუ-

ლო ბის სა მუ შაო მი ა წო და. კომ პა ნი ას იმ დე ნი ვე 

გა დამ ხ დე ლი პრო ფე სი ო ნა ლი ჰყავს, რამ დე ნიც 

Yelp-სა და Thumbtack-ზე რეკ ლა მის გან თავ სე ბის 

მსურ ვე ლია. საქ მი ა ნო ბის უდი დე სი ნა წი ლი მო ბი-

ლუ რი ხელ საწყო ე ბის მეშ ვე ო ბით ხორ ცი ელ დე ბა. 

„ეს არის ახა ლი ყვი თე ლი პრე სა იმ სამ ყა რო სათ-

ვის, რო მელ შიც ჩვენ ვცხოვ რობთ“, – აცხა დებს 

ზა პა კოს ტა.

თუმ ცა ამ გან ცხა დე ბას არ იზი ა რე ბენ უფ რო 

მსხვი ლი კომ პა ნი ე ბი, რომ ლე ბიც მომ სა ხუ რე ბის 

ვირ ტუ ა ლუ რი ბაზ რის შექ მ ნას ახ ლა ცდი ლო ბენ, 

მათ შო რის eBay და Amazon-ი. Yelp-მა აგ ვის ტო ში 

არ სე ბო ბის ათი წლის იუბი ლე იზე ი მა. Angie’s List-

ის მარ კე ტინ გის დი რექ ტო რი და კომ პა ნი ის მო სა-

ხე ლე, ენ ჯი ჰიქ სი, მიგ ვა ნიშ ნებს იმ ფაქ ტ ზე, რომ 

მი სი კომ პა ნი ა, აგერ უკ ვე 19 წე ლი ა, მი მო ხილ-

ვე ბი სა და ურ თი ერ თო ბე ბის კა ტა ლო გე ბად სის ტე-

მა ტი ზა ცი ას ახ დენს. ის ამ ბობს, რომ „უხილავს 

ბევ რი ახალ ბე და კომ პა ნი ა, რომ ლე ბიც ამ სფე რო-

ში შე მო დის, მაგ რამ მას მა ლე ვე ტო ვებს“.

მაგ რამ თუ ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის მო ძი ე-

ბას საპ როგ ნო ზო კრი ტე რი უ მად გა მო ვი ყე ნებთ, 

მა შინ კომ პა ნია Thumbtack-ს, ახ ლო მო მა ვალ ში, 

ბაზ რი დან გაქ რო ბა ნამ დ ვი ლად არ ემუქ რე ბა, 

თუ კი იგი უფ რო დიდ მა კომ პა ნი ამ არ გა დაყ ლა პა. 

Thumbtack-მა, მა ი სის თვე ში, Sequoia Capital-ისა 

და Tiger Global-ისაგან 30-მილიონიანი, ხო ლო, 

რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნეთ, აგ ვის ტოს თვე ში 

Google-ისაგან 100-მილიონიანი და ფი ნან სე ბა მი-

ი ღო. კომ პა ნია VC Experts-ისა და Forbes-ის შე ფა-

სე ბით, ამ გა რი გე ბე ბის შემ დეგ Thumbtack-ის ღი-

რე ბუ ლე ბა 830 მი ლი ონს შე ად გენს. „მე უკ ვე დი დი 

ხა ნი ა, ად გი ლობ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის მო წო დე ბის 

სფე რო ში მოქ მედ კომ პა ნი ებს ვაკ ვირ დე ბი, – ამ-

ბობს Google Capital-ის წარ მო მად გე ნე ლი დე ვიდ 

ლო უ ი, – და ეს ნამ დ ვი ლად პირ ვე ლი კომ პა ნი ა ა, 

რო მელ მაც ამ ბაზ რის ‘გატეხა’ შეძ ლო“.

29 წლის ზა პა კოს ტა და 31 წლის სვან სო ნი თა-

ვად ვე და გი დას ტუ რე ბენ, რომ Thumbtack-ი, ტე ლე-

ვი ზო რის შემ კე თე ბე ლი ხე ლოს ნის ფუ ჭი ძი ე ბის 

შემ დეგ მი ღე ბულ პერ სო ნა ლუ რი აღ მო ჩე ნის შე-

ტენდენციები

რაზე საუბრობს Forbes.com-ის 60 
მილიონი მომხმარებელი? ამის უკეთ 
გასარკვევად თვალი გადაავლეთ ქვემოთ 
მოცემულ ტექსტს ან აკრიფეთ შემდეგი 
მისამართი: Forbes.com/technology

კომპანია
AppLE
მო ი მარ ჯ ვეთ MaStERCaRd-ები ახ ლა-

ვე – 9 სექ ტემ ბე რი IPhONE 6-ის ბა ზარ-

ზე გა მო ტა ნის დღე იყო. პროგ ნო ზი: 

aPPLE-ი მოხ ს ნის გა ყიდ ვე ბის სა კუ თარ 

რე კორდს და სამ თვე ში, სა შო ბა ოდ, 51 

მი ლი ონ ტე ლე ფონს გა ყი დის. 

იდეა
საფულეთა ომები
aMazON-ი სა ზე ი მოდ ხდის ფარ დას 

სა კუ თა რი წარ მო ე ბის საკ რე დი ტო 

ბა რა თე ბის წამ კითხ ველს, რომ ლე ბიც 

პა ტა რა სა ვაჭ რო ობი ექ ტე ბის თ ვი საა 

გან კუთ ვ ნი ლი. ბე ზო სი დორ სის წი ნა-

აღ მ დეგ? ვერ ვიტყ ვით, რომ პა ტი ო სა-

ნი ორ თაბ რ ძო ლა ა. 

ადამიანი 
ალექს ჰოლდენი
უსაფ რ თხო ე ბის მკვლე ვა რის კომ პა-

ნი ამ (სახელწოდებით hold Security) 

აღ მო ა ჩი ნა, რომ რუს მა ჰა კე რებ მა 1,2 

პა რო ლი მო ი პა რეს და სთა ვა ზობს 

კომ პა ნი ებს რე გუ ლა რულ მო ნი ტო-

რინგს – გარ კ ვე ულ ფა სად. რამ დე ნად 

ენ დო ბით უსაფ რ თხო ე ბის კომ პა ნი ას, 

რო მელ საც პრე სის ყუ რადღე ბა „შია“?
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დეგს არ წარ მო ად გენს. ეს ორი ადა მი ა ნი რა ი მე 

სა ხის დი დი ბიზ ნე სის წა მოწყე ბის შე სა ხებ იდე-

ე ბის გე ნე რი რე ბას უკ ვე მას შემ დეგ ახ დენს, რაც 

ისი ნი პირ ვე ლად კო ლეჯ ში შეხ ვ დ ნენ ერ თ მა ნეთს 

(ზაპაკოსტას გარ კ ვე უ ლი სა მე წარ მეო გე ნე ბი გა-

აჩ ნი ა  –  მა მა მი სი Logitech-ის თა ნა დამ ფუძ ნე ბე-

ლი იყო). თავ და პირ ვე ლად ისი ნი გა ერ თი ან დ ნენ 

პო ლი ტი კუ რი ად ვო კა ტი რე ბის ჯგუ ფის შე საქ მ ნე-

ლად, რო მე ლიც სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის რე-

ფორ მებს ბიძგს მის ცემ და. იმი სათ ვის, რომ მა თი 

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია ჯერ ვა შინ გ ტონ ში 

და შემ დეგ კი დევ უფ რო შორს და ე ფუძ ნე ბი ნათ, 

ორ თა ვემ აკა დე მი უ რი შვე ბუ ლე ბა აიღო სას წავ-

ლებ ლე ბი დან – ზა პა კოს ტამ კო ლუმ ბი ის, ხო ლო 

სვან სონ მა იელის უნი ვერ სი ტე ტი დან. სა ბო ლო-

ოდ ისი ნი ჯორჯ ბუშ უმ ც რო სის ეკო ნო მი კუ რი 

მრჩევ ლე ბის და სავ ლე თის ფრთის დამ ხ მა რე ე ბი 

გახ დ ნენ, მაგ რამ ღა მე ებს თეთ რად ათე ნებ დ ნენ 

და იდე ებს ეძებ დ ნენ, რო მელ თა დახ მა რე ბი თაც 

და გან ხორ ცი ე ლე ბი თაც, სა მუ შა ოს მი ტო ვე ბას 

შეძ ლებ დ ნენ. მათ მა ერ თ -ერ თ მა იდე ამ პერ სო ნა-

ლუ რი ფი ნან სე ბის მარ თ ვის ხელ საწყოს შე სა ხებ, 

ინ ვეს ტორ თა ყუ რადღე ბა მი იქ ცი ა, მაგ რამ 2007 

წელს Mint-ის დე ბი უტ მა მა თი გეგ მე ბი შე ი წი რა. 

თუმ ცა რწმე ნა შე ურ ყე ვე ლი იყო და ეს წყვი ლი 

(როდესაც იმის გარ კ ვე ვას ცდი ლობ და, თუ ეს 

სფე რო ეფექ ტი ა ნად რა ტომ არ მუ შა ობ და), სა ბო-

ლო ოდ ად გი ლობ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის ინ დუს-

ტ რი ას გა და ე ყა რა. „მაგალითად, მე ვხე დავ დი 

გა ზო ნის მკრე ჭავს, რო მე ლიც გა ნა თე ბის ბოძ ზე 

გან ცხა დე ბას აკ რავ და, გან ცხა დე ბას კი მი სი 

ტე ლე ფო ნის ნომ რე ბი ჰქონ და მი მაგ რე ბუ ლი. და 

გაჩ ნ და კითხ ვა: რა ტომ იყე ნებ დ ნენ ისი ნი ისევ 

ამ მოძ ვე ლე ბულ მე თო დებს?“ – ამ ბობს სვან სო ნი. 

დარ წ მუ ნე ბულ ნი იმა ში, რომ ისი ნი ამ მულ ტი მი-

ლი არ დი ან ინ დუს ტ რი ა ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნას 

შეძ ლებ დ ნენ, მათ თა ნა დამ ფუძ ნებ ლებ თან, სან-

დერ დე ნი ელ ს თან და ჯე რე მი ტე ნელ თან ერ თად, 

TimeStrapped-ი და ა არ სეს (მოგვიანებით, მას შემ-

დეგ, რაც ინ ტერ ნეტ სივ რ ცე ში დო მე ი ნი სათ ვის  

36 000 დო ლა რი გა და ი ხა დეს, კომ პა ნი ას სა ხელ-

წო დე ბა შე უც ვა ლეს და Tumbtack-ი უწო დეს) და 

2009 წელს სან - ფ რან ცის კო ში გა და ვიდ ნენ.

და საწყის ში ზა პა კოს ტა სა და სვან სო ნის წი ნა-

შე კვერ ცხი სა და ქათ მის დი ლე მა გაჩ ნ და, ისე ვე 

რო გორც ყო ვე ლი არე უ ლი ბიზ ნე სის სფე რო ში: 

რო გორ ვა წარ მო ოთ საკ მა რი სი მი წო დე ბა ვებ-

გ ვერ დ ზე (მომსახურების მიმ წო დე ბე ლი ად გი-

ლობ რი ვი პრო ფე სი ო ნა ლე ბი), რომ მოთხოვ ნა 

მი ვი ღოთ (მომხმარებლები, რომ ლე ბიც ეძე ბენ 

მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლებს)? მათ ტრა დი-

ცი უ ლი და გაც ვე თი ლი, პირ და პი რი სა ტე ლე ფო-

ნო ზა რე ბის მე თო დი უარ ყ ვეს, ამის ნაც ვ ლად, 

Thumbtack-ის ინ ჟინ რებ მა მი ლი არ დო ბით ვებ გ-

ვერ დი გა დაჩხ რი კეს, რა თა მომ სა ხუ რე ბის ად გი-

ლობ რივ მიმ წო დებ ლებ ზე ინ ფორ მა ცია შე ექ მ ნათ 

და მო ე ძი ე ბი ნათ. ამ გზით მათ გა მო იკ ვ ლი ეს, თუ 

მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლე ბი ახალ ბიზ ნეს შე-

საძ ლებ ლო ბებს უფ რო სად ეძებ დ ნენ. შემ დეგ მათ 

შე სა ბა მის ვებ გ ვერ დებ ზე (Google-ი, Facebook-ი, 

Bing-ი), მიზ ნობ რი ვი ინ ტერ ნეტ რეკ ლა მა გა ნა ხორ-

ცი ე ლეს, რა თა ეს მიმ წო დებ ლე ბი მო ე ზი დათ და 

ისი ნი მათ ვებ გ ვერ დ ზე და რე გის ტ რი რე ბუ ლიყ-

ვ ნენ. უკ ვე იმ დრო ი სათ ვის კომ პა ნი ას, ახა ლი 

ბიზ ნეს შე საძ ლებ ლო ბე ბის მო ძი ე ბის მიზ ნით, 

ერ თ გუ ლი და მუ ყა ი თი გა ყიდ ვე ბის ჯგუ ფის თა ნამ-

შ რომ ლე ბი სჭირ დე ბო და. 

რაც თავ და პირ ვე ლად Thumbtack-მა ვერ 

გა არ კ ვი ა, იყო ის, თუ ამ წა მოწყე ბი დან რო გორ 

უნ და მი ე ღო შე მო სა ვა ლი. მათ, დას რუ ლე ბუ ლი 

პრო ექ ტე ბის სა ნაც ვ ლოდ, გარ კ ვე უ ლი გა სამ რ ჯე-

ლოს და წე სე ბა სცა დეს, მაგ რამ ამ შემ თხ ვე ვა ში 

ად გი ლობ რი ვი მიმ წო დებ ლე ბის კე თილ სინ დი-

სი ე რე ბა ზე იყ ვ ნენ და მო კი დე ბულ ნი, რომ ისი ნი 

პრო ექ ტის შეს რუ ლე ბის შე სა ხებ შე სა ბა მის ინ-

ფორ მა ცი ას თა ვად მი აწ ვ დიდ ნენ. ეს იდეა წარ მა-

ტე ბუ ლი არ გა მოდ გა. მათ ხელ მო წე რის მო დე ლიც 

სცა დეს, რო დე საც მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლებს, 

გან საზღ ვ რუ ლი სა ფა სუ რის გა დახ დის შემ დეგ, 

პო ტენ ცი უ რი კლი ენ ტე ბი სათ ვის გა ნუ საზღ ვ რე ლი 

რა ო დე ნო ბის სა რეკ ლა მო გზავ ნი ლე ბის მი წო დე-

ბის შე საძ ლებ ლო ბა ეძ ლე ო დათ. მაგ რამ ამ შემ-

თხ ვე ვა ში უკ ვე მომ ხ მა რებ ლე ბის ელექ ტ რო ნუ ლი 

ფოს ტე ბი მათ თ ვის არა სა სურ ვე ლი და უინ ტე რე სო 

სა რეკ ლა მო წი ნა და დე ბე ბით და შე თა ვა ზე ბე ბით 

გა და ივ სო. ეს მიდ გო მა, მომ ხ მა რებ ლის თვალ საზ-

რი სით, სა სი ა მოვ ნო ნამ დ ვი ლად არ იყო. 

და ახ ლო ე ბით ორ მოც მა საწყი სი კა პი ტა ლის 

მიმ წო დე ბელ მა კომ პა ნი ამ უარ ყო Thumbtack-ის 

თხოვ ნა და ფი ნან სე ბა ზე, სა ნამ Javelin Venture 

Partners-მა, 2012 წლის და საწყის ში, მას 4.5 მი ლი ო-

ნის მო ცუ ლო ბის კა პი ტა ლი არ მი ა წო და. „ჩვენ უკ-

ვე და ნე ბე ბას ვა პი რებ დით“, – იხ სე ნებს სვან სო ნი.

ამ და ფი ნან სე ბის მი ღე ბით, Thumbtack-მა 

ტექნოლოგიები კომერცია



ამო ი სუნ თ ქა და და ახ ლო ე ბით ერ თი წლით გა ი-

ხან გ რ ძ ლი ვა პრობ ლე მის ეფექ ტი ა ნი გა დაწყ ვე-

ტის ძი ე ბის პე რი ო დი. და 2013 წლის და საწყის ში 

მო ი ძებ ნა გა დაწყ ვე ტა, რაც იმა ში მდგო მა რე ობ-

და, რომ მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლე ბი პო ტენ ცი-

ურ მომ ხ მა რებ ლებს სა კუ თარ ფასს მხო ლოდ იმ 

პრო ექ ტებ ის თაობაზე მი ა წო დებ დ ნენ, რო მელ თა 

შეს რუ ლე ბაც მათ თ ვის შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და. 

„ამ იდე ის გე ნი ა ლო ბა იმა ში მდგო მა რე ობს, რომ 

თქვენ მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შაოს ხა რის-

ხის მი ხედ ვით იხ დით. ეს მიდ გო მა ეფექ ტი ა ნად 

აზა ვებ და რო გორც მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლე-

ბის, ასე ვე Thumbtack-ის მო ტი ვა ცი ას“, – ამ ბობს 

Sequoia Capital-ის წარ მო მად გე ნე ლი ბრა ი ან შრა-

ი ე რი, რო მე ლიც კომ პა ნი ის წარ მო მად გენ ლებს 

უამ რავ ჯერ შეხ ვ და, სა ნამ 2013 წლის ივ ნის ში 12.5 

მი ლი ო ნის მო ცუ ლო ბის ინ ვეს ტი ცი ას გა ნა ხორ ცი-

ე ლებ და. ახალ ბიზ ნეს მო დელს, შე დე გად, მიმ დი-

ნა რე წელს შე მო სავ ლის ხუთ ჯერ გაზ რ და მოჰ ყ ვა 

და შე სა ბა მი სი წყა როს ინ ფორ მა ცი ით, კომ პა ნია 

წელს უკ ვე 30-მილიონიან შე მო სა ვალს უმიზ ნებს. 

მი ნე სო ტის შტა ტის ქა ლაქ სენ ტ - პოლ ში მდე ბა რე 

ფო ტოს ტუ დი ის მფლო ბე ლი, ჯი ლი ან მენ ს ფელ დ ტი 

ამ ბობს, რომ მან მომ ხ მა რებ ლე ბის მო სა ზი დად 

უამ რა ვი სა ხის ინ ტერ ნეტ რეკ ლა მა გა მო ი ყე ნა, 

მაგ რამ იმ შე დეგს, რო მელ საც ელო და, ვე რას-

დ როს მი აღ წი ა, „რადგან მი ნე სო ტა სავ სეა ფო-

ტოგ რა ფე ბით“. Thumbtack-ზე იგი 4.50 დო ლარს 

წი ნას წარ იხ დის და მან იცის, რომ ხუ თი დან ერ თი 

შე თა ვა ზე ბა რე ა ლუ რი სა მუ შა ო თი დას რულ დე ბა, 

რო მე ლიც მას სა შუ ა ლოდ 250 დო ლარს მო უ ტანს. 

მენ ს ფელ დ ტის შე ფა სე ბით, იმა ვე შე დე გის სა-

ნაც ვ ლოდ, Google-ზე იგი თვე ში და ახ ლო ე ბით 75 

დო ლარს ხარ ჯავ და. პერ სო ნა ლუ რი მწვრთნე ლი 

ფლო რი დის შტა ტის ქა ლაქ სე ნ ტ - პე ტერ ს ბურ გი-

დან, Thumbtack-ით სარ გებ ლო ბი სათ ვის თვე ში 

და ახ ლო ე ბით 1000 დო ლარს ხარ ჯავს, რად გან 

მი სი სა რეკ ლა მო „ინვესტიციის“ რე ა ლუ რი შე დე-

გის ნახ ვა შე უძ ლი ა, გან ს ხ ვა ვე ბით Facebook-ისა 

და Google-ის „უზარმაზარი ფუ ლის მყლა პა ვი მან-

ქა ნე ბი სა გან“. 

მაგ რამ მომ სა ხუ რე ბის სხვა მიმ წო დებ ლებ მა 

Facebook-ზე შექ მ ნეს ან ტი-Thumbtack ჯგუ ფი, რა-

თა სა ჯა როდ გა ნაცხა დონ თაღ ლი თუ რი წი ნას წა-

რი გა დახ დის სის ტე მისა და იმ და ბალ კ ვა ლი ფი-

ცი უ რი კონ კუ რენ ტე ბის შე სა ხებ, რომ ლე ბიც მათ 

ბიზ ნესს აზა რა ლე ბენ. Yelp-ის აღ მას რუ ლე ბელ 

დი რექ ტორს მი აჩ ნი ა, რომ მომ ხ მა რებ ლებს ისე 

ეპყ რო ბი ან, რო გორც „სატყუარას ზვი გე ნე ბი სათ-

ვის“, რად გან ვებ გ ვერ დი და მი სი მომ სა ხუ რე ბა 

მოკ ლე ბუ ლია შე ფა სე ბი სა და აზ რ თა გა ზი ა რე ბის 

სის ტე მას, რო მე ლიც მომ ხ მა რე ბელს უკე თე სი 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში ეხ მა რე ბა. „რეალობა 

ის არის, – ამ ბობს ზა პა კოს ტა, – რომ ჩვენ თან 

საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბით პო უ ლო ბენ გა რი გე ბებს, 

წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში ჩვე ნი მომ სა ხუ რე ბის 

მიმ წო დებ ლე ბი დაგ ვ ტო ვებ დ ნენ“. და მა ინც, არ სე-

ბულ ნაკ ლო ვა ნე ბებს იგი აღი ა რებს და იმე დოვ-

ნებს, რომ მათ აღ მოფხ ვ რი ან 485 ადა მი ა ნი სა გან 

შემ დ გა რი ხა რის ხის კონ ტ რო ლის ჯგუ ფის შექ მ-

ნით, რო მე ლიც ფი ლი პი ნებ ზე გან თავ ს დე ბა, რა თა 

მან არა სა სურ ვე ლი შეტყო ბი ნე ბე ბი გაცხ რი ლოს 

და მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლის სა ი მე დო ო ბა 

გა და ა მოწ მოს. Thumbtack-ი ასე ვე გა მოც დის ვებ-

გ ვერ დ ზე ტი პუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა შუ ა ლო ფა სის 

ასახ ვის იდე ას, რომ ლის დახ მა რე ბი თაც მომ ხ მა-

რე ბელს წარ მოდ გე ნა შე ექ მ ნე ბა, თუ შე სა ბა მი სი 

მომ სა ხუ რე ბა რა უნ და ღირ დეს.

Thumbtack-მა სტა ბი ლუ რი გა უმ ჯო ბე სე ბე ბი უნ-

და გა ნა ხორ ცი ე ლოს, – და ახ ლა ხან მო ზი დუ ლი 100 

მი ლი ო ნი დო ლა რის დი დი ნა წი ლი მომ ხ მა რე ბელ-

თა რა ო დე ნო ბის გაზ რ და ზე და ხარ ჯოს – რა თა ამ 

სფე რო ში მო თა მა შე დი დი კომ პა ნი ე ბის ფონ ზე 

გა მოჩ ნ დეს. ბო ლო ცხრა თვის გან მავ ლო ბა ში 

eBay ცდის eBay Hire-ს, რო მე ლიც, მა გა ლი თად, 

მომ ხ მა რე ბელს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, რო დე საც 

იგი სა ფეხ ბურ თო ბუ ცებს ყი დუ ლობს, ფეხ ბურ თის 

გაკ ვე თი ლებ ზე ჩა ე წე როს. Amazon-იც, Amazon Lo-

cal Sevices-ის დახ მა რე ბით, ამა ვე მი მარ თუ ლე ბას 

ავი თა რებს და ელექ ტ რო სა ქონ ლის მონ ტა ჟი სა და 

შე კე თე ბის მომ სა ხუ რე ბას სი ეტ ლ ში, ლოს - 

ან ჯე ლეს სა და ნი უ -ი ორ კ ში ცდის. 

„Amazon-ი ში შის მომ გ ვ რე ლი ა, რად გან იგი 

დი დი და ძლი ე რი კომ პა ნი ა ა“, – ამ ბობს ზა პა კოს-

ტა, რო მელ საც მრა ვალ ჯერ უსა უბ რია Amazon-ის 

წარ მო მად გენ ლებ თან, რო დე საც იგი ამ სფე რო სა 

და ბა ზარს შე ის წავ ლი და. „მაგრამ იგი არ სე ბი-

თად ყვე ლა კომ პა ნი ის კონ კუ რენ ტია დე და მი წა ზე. 

ჩვენ კი ერთ საქ მე ზე ვართ კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი და 

ვა პი რებთ, ყვე ლას ვა ჯო ბოთ“.

გაჯეტები, რომლებიც 
გვიყვარს

ხმა მღაღადებლისა 
უდაბნოსა შინა

მი დი ხართ კემ პინ გ ზე იოსე მიტ ში, ბი ჭებ თან 

ერ თად, მაგ რამ არ გინ დათ გა მე ორ დეს 

შარ შან დე ლი ამ ბა ვი – რო დე საც ბო ბი და ი-

კარ გა და კო ი ო ტებ მა შე ჭა მეს? წა ი ღეთ თან 

gotenna (წინასწარი შეკ ვე თით 2 ცა ლი $150-

ად; იხ. gotenna.com), მე ტა ლი სა და ნე ი ლო-

ნის კომ პაქ ტუ რი მოწყო ბი ლო ბა, რო მე ლიც 

Bluetooth-ის სა შუ ა ლე ბით სინ ქ რო ნიზ დე ბა 

თქვენს ტე ლე ფონ თან და რა დი ო ტალ ღე ბის 

მეშ ვე ო ბით დიდ მან ძილ ზე გზავ ნის შეტყო-

ბი ნე ბებს, მა გა ლი თად: „SOS“, „10 წუთ ში 

დავ ბ რუნ დეთ ბა ნაკ თან“, „ვისკი მჭირ დე ბა, 

გთხოვ“ და ა.შ. ეს ყო ვე ლი ვე მა შინ, რო ცა 

თქვე ნი ტე ლე ფო ნი ვე რა ნა ირ სიგ ნალს ვერ 

იჭერს – სა უ ბა რი აღა რაა Wifi-ზე. თუმ ცა 

ლან დ შაფ ტი და სი მაღ ლე დიდ გავ ლე ნას 

ახ დენს gotenna-ს კავ ში რის მან ძილ ზე. თუ 

თქვენ მთის წვერ ზე ხართ და იოსე მი ტის 

ვე ლის გა დაღ მა გსურთ მე გო ბარს და უ კავ-

შირ დეთ, თქვე ნი მე გო ბა რი 80 კი ლო მეტ რის 

ფარ გ ლებ ში უნ და იყოს. თუმ ცა რო დე საც 

ველ ზე და ეშ ვე ბით მან ძი ლი 8 კი ლო მეტ რამ-

დე მცირ დე ბა (ქალაქში მან ძი ლი ორ კი ლო-

მეტ რ ზე ნაკ ლე ბი ა, მაგ რამ ეს ხომ ქა ლა ქი ა. 

ჩვე უ ლებ რი ვი მე სი ჯი გაგ ზავ ნეთ). მე ო რე 

ამ ბა ვი, რო მე ლიც უნ და გა ით ვა ლის წი ნოთ 

არის ის, რომ gotenna მხო ლოდ gotenna-

თი აღ ჭურ ვილ ტე ლე ფო ნებს უგ ზავ ნის 

სიგ ნალს, ამი ტომ თქვე ნი ჯგუ ფის თი თო ე უ-

ლი წევ რი აღ ჭურ ვეთ, სა ნამ ცი ვი ლი ზა ცი ას 

მოწყ დე ბო დეთ. ეს ის მოწყო ბი ლო ბა ა, 

რა საც ბო ბი – ღმერ თ მა გა ა ნათ ლოს მი სი 

სუ ლი – აუცი ლებ ლად ისურ ვებ და. 

– ბრა ი ან და უ სო ნი

დასკვნითი აზრი

„ჩვენ ხშირად ხელიდან ვუშვებთ შესაძლებლობებს იმიტომ, რომ ისინი შემოსილნი არიან და 

გამოიყურებიან, როგორც სამუშაო“. – ავტორი უცნობია
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ინოვატორები

ჰერმესი

ფუფუნების 
საიდუმლო იმპერია

„ჰერმესის“ უკან მდგომი ოჯახი, ხმაურის გარეშე, ბეჯითი შრომითა და 
$25 მილიარდზე დიდი ქონებით, მსოფლიოში ერთ-ერთი უმდიდრესი 

ოჯახი გახდა. ოჯახმა ამას არა მხოლოდ მშვენიერი ფუფუნების საგნების 
გაყიდვით მიაღწია, არამედ ჩვენს პლანეტაზე არსებული სხვა კომპანიების 

მსგავსად, თავისი აურის გაყიდვით.
ავტორი : სუზან ადა

ა
ქ სელ დი უ მას, ჰერ მე სის ფუ ფუ-

ნე ბის საგ ნე ბის მწარ მო ე ბე ლი 

დი ნას ტი ის მე ექ ვ სე თა ო ბის 

შთა მო მა ვალს და მიმ დი ნა რე 

წლის თე ბერ ვ ლი დან კომ პა ნი ის აღ მას რუ-

ლე ბელ დი რექ ტორს, სა ი დუმ ლო აქვს. იგი 

მე ა თე სარ თულ ზე გან თავ სე ბულ ოფის ში 

ზის, რომ ლის ფან ჯ რე ბი და ნაც მონ მარ ტ-

რის ხე დი იშ ლე ბა, და იმ შეხ ვედ რას ელო-

დე ბა, რომ ლის და ნიშ ვ ნა საც ხან გ რ ძ ლი ვი 

მო ლა პა რა კე ბე ბი დას ჭირ და. დი უ მას 

ოთხი დღე დარ ჩა „ჰერმესის“ ქალ თა 

ტან საც მლის ხა ზის, მა ღა ლი რე პუ ტა ცი ის 

მქო ნე დი ზა ი ნე რის, კრის ტოფ ლე მა რის,  

ჩა ნაც ვ ლე ბამ დე. 

და რის შე სა ხებ სურს 44 წლის აღ-

მას რუ ლე ბელ დი რექ ტორს სა უ ბა რი? 

„ჰერმესის“ ძი რი თა დი სიძ ლი ე რე ხე ლოს-

ნო ბის სიყ ვა რულ ში მდგო მა რე ობს“, – ეს 

არის მი სი პირ ვე ლი სიტყ ვე ბი, რო მელ თაც 

სრულ ყო ფი ლი, მაგ რამ აქ ცენ ტი ა ნი ინ გ-

ლი სუ რით გა მოთ ქ ვამს. ათი წა მის შემ-

დეგ: „ჩვენ ჩვენს თავს შე მოქ მე დე ბით ოს-

ტა ტე ბად გან ვი ხი ლავთ“. კი დევ ოც და ა თი 

წუ თი გა ვი და და ის ამა ტებს: „ჰერმესის“ 

ფი ლო სო ფია ხე ლოს ნო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას 

გუ ლის ხ მობს“. ორი სა ა თის შემ დე გაც კი 

დი უ მა თავს იკა ვებს დე ტა ლებ ზე სა უბ რის-

გან, მა გა ლი თად, რო გორ მო ა ხერ ხა, 300 

მი ლი არ დი აშშ დო ლა რის მო ცუ ლო ბის 

ფუ ფუ ნე ბის ბა ზარ ზე, „ჰერმესისთვის“ 

ყვე ლა ზე სწრა ფად მზარ დი კომ პა ნი ის 

სტა ტუ სი მი ე ნი ჭე ბი ნა. არა აქვს მნიშ ვ ნე-

ლო ბა, მას ამ გ ვარ კითხ ვებს რა სა ხით 

ვუს ვამ. არა ნა ი რი მი თი თე ბე ბი იმა ზე, თუ 

რა ში მდგო მა რე ობს 94 000-დოლარიანი 

ნი ან გის ტყა ვის მა ი სუ რით დაწყე ბუ ლი 

და 1 275 დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის ზღვის 

პირ სა ხო ცე ბით დამ თავ რე ბუ ლი და სა ხე-

ლე ბე ბის გა ყიდ ვის ხე ლოვ ნე ბა. რა თქმა 

უნ და, არა ნა ი რი გა დაკ რუ ლი სიტყ ვა იმა-

ზე, რომ უახ ლო ეს მო მა ვალ ში ლე მა რის 

ჩანაცვლება დი ზა ი ნის 36 წლის დი რექ ტო-

რით, ნა დეჟ ვან ჰი- ცი ბულ ს კით იგეგ მე ბა; 

თუმ ცა კარ გად იცის, რომ ჩემ თ ვის, ისე ვე 

რო გორც მთე ლი მსოფ ლი ოს თ ვის, ეს ახა-

ლი ამ ბა ვი მა ლე ცნო ბი ლი გახ დე ბა. 

მაგ რამ ეს იდუ მა ლე ბა, ინ ფორ მა ცი ის 

და ფარ ვა, ის ერ თ -ერ თი ფაქ ტო რი ა, რა მაც 

გა სუ ლი 5 წლის გან მავ ლო ბა ში „ჰერმესის“ 

აქ ცი ე ბის ღი რე ბუ ლე ბის 175%-ით გაზ რ და 

გა ნა პი რო ბა. Forbes-ის თან დარ თულ 

ყვე ლა ზე ინო ვა ცი უ რი კომ პა ნი ე ბის 

(საფონდო ბირ ჟა ზე) სი ა ში, 177-წლიანი 

ის ტო რი ის მქო ნე „ჰერმესს“ მე ცა მე ტე 

ად გი ლი უკა ვი ა; იგი წინ უს წ რებს ისეთ 

კომ პა ნი ებს, რო გო რი ცაა „ნეტფლიქსი“, 

„პრაისლაინი“ და „სტარბაქსი“. სი ა, 

რო მე ლიც იმ კომ პა ნი ე ბის შე ფა სე ბით 

შედ გა (რომელთა აქ ცი ე ბით ვაჭ რო ბის 

მაჩ ვე ნებ ლე ბი მათ ფი ნან სურ და აქ ტი ვე-

ბის მდგო მა რე ო ბას ბევ რად აღე მა ტე ბა), 

ზო მავს თი თო ე უ ლი კომ პა ნი ის ბა ზარ ზე 

ტეს ტი რე ბულ პრე მი უმს მათ ინო ვა ცი ა ზე. 

LVMH-ის აშ კა რა ინ ტე რეს მა დი უ მას კომ-

პა ნი ის მი მართ და რამ დე ნი მე წლის წინ 

მი სი შე ძე ნის გა მოკ ვე თილ მა სურ ვილ მა 

მა ღა ლი ღი რე ბუ ლე ბის აქ ცი ე ბის ფა სის 

გაზ რ და გა მო იწ ვი ა, რაც იმ ტექ ნო ლო გი ურ 

ეფექ ტი ა ნო ბას არ ემ ყა რე ბა, რო მე ლიც ამ 

ჩა მო ნათ ვალ ში წარ მოდ გე ნი ლი მრა ვა-

ლი კომ პა ნი ის შე დე გებს გა ნა პი რო ბებს. 

არც მის მი ერ მრა ვალ ჯერ ხსე ნე ბუ ლი 

„ხელოსნობა“ წარ მო ად გენს ამ შე დე-

გე ბის სა ფუძ ველს, თუმ ცა ეს ერ თ -ერ თი 

გან მ საზღ ვ რე ლი ფაქ ტო რი ა. 

„ჰერმესში“ ნე ბის მი ე რი ხან გ რ ძ ლი ვი 

მოქ მე დე ბის პრე მი უ მი მის ტი კის შე დე გი ა. 

ბო ლოს და ბო ლოს, სა ქონ ლის გა ყიდ ვა 

ერთ ფაქ ტორ ზე – ფას ზეა და მო კი დე ბუ ლი, 

მაგ რამ აქ ხომ იმ მშვე ნი ე რი ნივ თე ბის 
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სადავეების მპყრობელი: 
აღმასრულებელი დირექტორი 
აქსელ დიუმა გვარწმუნებს, რომ 
„ჰერმესი“ მემკვიდრეობით 
მეშვიდე თაობასაც გადაეცემა.

გა ყიდ ვა ზეა სა უ ბა რი, რო მელ თა რე ა ლუ-

რი სა ჭი რო ე ბა ადა მი ა ნებს არ გა აჩ ნი ათ? 

ასე თი გა ყიდ ვე ბი უფ რო რთუ ლი ფორ-

მუ ლის გა მო ყე ნე ბას სა ჭი რო ებს, რა შიც 

„ჰერმესი“ თა ვის ოს ტა ტო ბას ავ ლენს: 

გა სულ წელს კომ პა ნი ამ რე კორ დი და ამ-

ყა რა, მი ი ღო რა $1,69 მი ლი არ დის სი დი-

დის სა ო პე რა ციო მო გე ბა $5 მი ლი არ დის 

გა ყიდ ვე ბი დან. ის, თა ვის სფე რო ში, 

გა სუ ლი ექ ვ სი წლის გან მავ ლო ბა ში ყვე-

ლა ზე სწრა ფად მზარ დი კომ პა ნი ა ა. ამ 

ზრდას სა ფუძ ვ ლად უდევს ბრენ დი რე ბი სა 

და მარ კე ტინ გის ოს ტა ტო ბა, რო მე ლიც 

ისე თი ვე სი ზუს ტით ხა სი ათ დე ბა, რო გო-

რი თაც გვი რის ტი მის ცნო ბილ „ბირკინის“ 

ჩან თებ ზე. 

ამ, უფ რო რბი ლი ტი პის, ინო ვა ცი ი დან 

მი ღე ბუ ლი ამო ნა გე ბი საკ მა რი სია სო ცი-

ა ლუ რი ტი პის მე დი ას ტარ ტა პის შემ ქ მ-

ნე ლის სა ხე ზე ალ მუ რის გა მო საწ ვე ვად. 

„ჰერმესის“ სა კუთ რე ბის სტრუქ ტუ რუ ლი 

შეს წავ ლის შე დე გად, Forbes-ის შე ფა-

სე ბით, ოჯა ხის სულ მცი რე ხუ თი წევ რი 

მსოფ ლიო მი ლი არ დე რე ბის სი ა ში შე დის. 

დი უ მას ოჯა ხის კო ლექ ტი უ რი სიმ დიდ რე 

ამ ჟა მად 25 მი ლი არდ აშშ დო ლარს აჭარ-

ბებს – რაც როკ ფე ლე რე ბის, მე ლო ნე ბისა 

და ფორ დე ბის ოჯა ხე ბის ჯა მურ ქო ნე ბას 

აღე მა ტე ბა. 

მსოფ ლი ო ში ერ თ ერ თი ყვე
ლა ზე დი დე ბუ ლი სიმ დიდ რის მან ქა ნის 

შექ მ ნა – მან ქა ნის, რო მე ლიც ოჯა ხის 

გარ კ ვე ულ წი ლად დაქ საქ სულ სტრუქ ტუ-

რას ემ ყა რე ბა და რო მელ შიც ინო ვა ცი ის 

ჩახ შო ბი სა და არა მი სი გან ვი თა რე ბის 

ტენ დენ ცია იკ ვე თე ბა – სამ თა რიღს უკავ-

შირ დე ბა. 

პირ ვე ლი თა რი ღია 1837 წე ლი, რო დე-

საც ტყა ვის აღ კაზ მუ ლო ბის მწარ მო ე ბელ-

მა, ტი ე რი ჰერ მეს მა, პა რიზ ში მა ღა ზია 

გახ ს ნა. მა ღა ლი სა ზო გა დო ე ბის კოპ წია 

წარ მო მად გენ ლე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც 

აღ კაზ მუ ლო ბას მოგ ზა უ რო ბის დროს იყე-

ნებ დ ნენ, „ჰერმესის“ მი ერ დამ ზა დე ბუ ლი 

აღ ვი რი სა და სხვა აქ სე სუ ა რე ბის ხა რის-

ხ სა და სი ლა მა ზეს მე ტო ქე არ ჰყავ და. 

ტი ე რის მხო ლოდ ერ თი შვი ლი ჰყავ და 

– შარ ლ -ე მი ლი. მან ბიზ ნე სი შემ დეგ მი სა-

მარ თ ზე გა და ი ტა ნა – 24 Rue du Faubourg 

Saint-Honoré, ეს მი სა მარ თი დღე საც უც ვ-

ლე ლი ა. შარ ლ -ე მილს, თა ვის მხრივ, ორი 

ვა ჟი ჰყავ და – ადოლ ფი და ემილ - მო რი სი, 

რო მლებმაც ბიზ ნე სი – Hermès Frères-ად 

გარ დაქ მ ნეს. მაგ რამ ადოლფს მი აჩ ნ და, 

რომ უცხე ნო ტრან ს პორ ტი რე ბის ერა ში 

ბიზ ნესს დი დი მო მა ვა ლი არ ეწე რა, 

შე სა ბა მი სად, მან ბიზ ნე სი ემილს და უ-

ტო ვა. ემილს ოთხი ქა ლიშ ვი ლი ჰყავ და 

(ერთ-ერთი მათ გა ნი 1920 წელს გარ და იც-

ვა ლა), სწო რედ ეს ხსნის იმ ფაქტს, რომ 

სა ო ჯა ხო ბიზ ნეს ში ჩარ თუ ლი არც ერ თი 

პი რის გვა რი არ არის ჰერ მე სი. სწო რედ 

ამ ოჯა ხის შთა მო მა ვა ლი, – მე ხუ თე და 

მე ექ ვ სე თა ო ბა – აკონ ტ რო ლებს დღეს 

კომ პა ნი ას. 

„ჰერმესისთვის“ მე ო რე გა დამ წყ ვე ტი 

მო მენ ტი უფ რო ახ ლო წარ სუ ლით – 1989 

წლით თა რიღ დე ბა. მე ო ცე სა უ კუ ნის 

გან მავ ლო ბა ში, „ჰერმესი“ ფუ ფუ ნე ბის 

საგ ნე ბი თა და ბრენ დე ბით მო ვაჭ რე 

მსოფ ლი ოს ერ თ -ერთ სა უ კე თე სო კომ პა-

ნი ას წარ მო ად გენ და, მაგ რამ მის მი ერ 

არ ჩე უ ლი ხე ლოს ნებ ზე ფო კუ სი რე ბული 

სტრა ტე გი ის გა მო (კომპანიის ტყა ვის 

ნა წარ მი ხე ლით არის დამ ზა დე ბუ ლი. 

საფ რან გეთ ში ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბად 12 სა-

ამ ქ რო ში ამ ნა წარმს 3 000 გა მოც დი ლი 

მუ შა ამ ზა დებ და) „ჰერმესს“ მხო ლოდ 

ნა ბიჯ - ნა ბიჯ და არა ნახ ტო მი სე ბუ რი 

წინ ს ვ ლა ელო დე ბო და. აქ სელ დი უ მას ბი-

ძის, ჟან - ლუი დი უ მას (1978 წლი დან 2006 

წლამ დე „ჰერმესის“ აღ მას რუ ლე ბე ლი 

დი რექ ტო რი), თა ოს ნო ბით ოჯა ხის სა კუთ-

რე ბა ში არ სე ბუ ლი ქო ნე ბის დი დი ნა წი ლი, 
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რუ სუ ლი „მატრიოშკას“ სა თა მა შო სა ვით, 

ჰოლ დინ გუ რი კომ პა ნი ის ექვს ჯგუ ფად 

და ი ყო. ამ ჰოლ დინ გებს თავ ზე ორ შ რი-

ა ნი მე ნეჯ მენ ტის სტრუქ ტუ რა მო ექ ცა, 

რო მე ლიც კომ პა ნი ა ში ჟან - ლუ ის მი ერ 

და ი ნერ გა. ერ თი ფე ნა ძი რი თა დად სა-

კუთ რე ბას თან იყო და კავ ში რე ბუ ლი – მხო-

ლოდ ოჯა ხის მფლო ბე ლო ბა ში არ სე ბუ ლი 

კომ პა ნი ა სა ხელ წო დე ბით – ემილ ჰერ მეს 

სარლი (სახელწოდება ოჯა ხის წი ნაპ რე-

ბის გან მო დის). ეს კომ პა ნია უმთავრესად 

ბი უ ჯე ტებს ად გენს, სეს ხებს ამ ტ კი ცებს და 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში 

ვე ტოს და დე ბის უფ ლე ბა გა აჩ ნი ა. მე ო რე 

ფე ნა – „ჰერ მეს ინ ტერ ნე იშ ნა ლი” კომ პა-

ნი ის ყო ველ დღი ურ მე ნეჯ მენტს ხელ მ ძღ-

ვა ნე ლობს და გა რე პი რებ საც (ოჯახის 

არა წევ რებს ამ ჟა მად მმარ თ ვე ლი 11 ად გი-

ლი დან 4 ად გი ლი უკა ვი ათ) მო ი ცავს. 

რო გორც ყვე ლა სხვა შემ თხ ვე ვა ში, 

ეს პრო ცე სიც ძალ ზე ჩახ ლარ თუ ლად და 

მტკივ ნე უ ლად წა რი მარ თა, მაგ რამ მან 

იმუ შა ვა. ახა ლი სტრუქ ტუ რა „ჰერმესს“ 

1993 წელს თა ვი სი აქ ცი ე ბის 4 %-ის სა ჯა-

როდ გა ყიდ ვა ში და ეხ მა რა, რა მაც ახალ-

გაზ რ და თა ო ბას სა შუ ა ლე ბა მის ცა, კომ-

პა ნი ის ნა წი ლი გა ე ყი და; ამას თან ოჯახს 

კონ ტ რო ლის სა და ვე ე ბი და უ ტო ვა. ახალ მა 

გა მოწ ვე ვამ „ჰერმესს“ ხე ლი შე უწყო 

იმაში, რომ უფ რო მასშტაბურად ეაზ როვ-

ნა, ვიდ რე ამას ტყა ვის უბ რა ლო მწარ მო-

ებ ლის როლ ში გა ა კე თებ და. ჟან - ლუი დი უ-

მამ კომ პა ნი ის საქ მი ა ნო ბა გა ა ფარ თო ვა 

და მან მა მა კა ცის მზა აღ კაზ მუ ლო ბა, 

ჭურ ჭე ლი და ავე ჯი მო იც ვა. 1989 წლი დან 

2006 წლამ დე პე რი ოდ ში კომ პა ნია ოთხ-

ჯერ გა ი ზარ და და მის მა ღი რე ბუ ლე ბამ 1,9 

მი ლი არდ აშშ დო ლარს მი აღ წი ა. ეს გეგ მა 

უსაფ რ თხო ჯერ მა ინც არ იყო. ბერ ნარ 

არ ნომ, მსოფ ლი ო ში ფუ ფუ ნე ბის საგ ნე ბის 

ყვე ლა ზე მსხვი ლი კომ პა ნი ის LVMH (Moët 

Hennessy Louis Vuitton) ხელ მ ძღ ვა ნელ მა 

„ჰერმესის“ ზრდა შე ამ ჩ ნი ა. „ჰერმესი“, 

„დიორისა“ და „ფენდის“ მსგავ სად, მის 

მზარდ პორ ტ ფელ ში კარ გად ჯდე ბო და. 

2002 წელს არ ნომ აქ ცი ე ბის დაგ რო ვე ბა 

და იწყო. იყე ნებ და იმავე, ნაღ დი ფუ ლის 

სა ფუძ ველ ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი კა პი ტა-

ლის სვო პის ტრან ზაქ ცი ე ბის სტრა ტე გი ას, 

რი თაც, ტექ ნი კუ რად გა მო ჩე ნის აუცი ლებ-

ლო ბის გა რე შე, პო ზი ცი ებს იმ ტ კი ცებ და. 

2010 წელს, არ ნომ სა ჯა როდ გა მო აცხა და, 

რომ ის „ჰერმესის“ 17%-ს აკონ ტ რო ლებ და 

და კომ პა ნი ის ხელ ში ჩაგ დე ბა თით ქოს 

გარ და უ ვა ლი იყო. ამ სპე კუ ლა ცი ის შე-

დე გად აქ ცი ე ბის ღი რე ბუ ლე ბა 30%-ით 

გა ი ზარ და. ამ პი რო ბებ ში მო სა ლოდ ნე ლი 

იყო, რომ ჰერ მე სის ოჯა ხის დარ ჩე ნი ლი 

სა მი შტო ფულს აიღებ და და კომ პა ნი ას 

და ტო ვებ და. 

ამის სა ნაც ვ ლოდ, არ ნოს ნა ბიჯ მა 

კომ პა ნი ის სა ბო ლოო გარ დაქ მ ნას მის ცა 

ბიძ გი. იმის მა გივ რად, რომ აქ ცი ებ ში 

ფუ ლი აეღო, ოჯა ხი ერთ მუშ ტად შე იკ რა. 

პატ რიკ ტო მამ, რო მე ლიც ოჯა ხის წევ რი 

არ გახ ლ დათ, მაგ რამ კომ პა ნი ის აღ მას-

რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რის პოს ტი ეკა ვა ჟან 

- ლუი დი უ მა სა და აქ სელ დი უ მას შო რის 

პე რი ოდ ში, ასე თი ცნო ბი ლი გან ცხა დე ბა 

გა ა კე თა: „თუ მშვე ნი ე რი ქა ლის შეც დე ნა 

გსურს, მი სი ზურ გი დან გა უ პა ტი უ რე ბა არ 

უნ და და იწყო“. 

კი დევ ერ თი თა მა მი ნა ბი ჯი – 2011 

წელს ტი ე რი ჰერ მე სის 50-ზე მეტ მა შთა-

მო მა ვალ მა მათ სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი 

აქ ცი ე ბის გა ერ თი ა ნე ბა მო ახ დი ნა ერთ, 

16 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რის მო ცუ ლო ბის 

კო ო პე რა ცი ა ში, რო მელ საც H51 ეწო და. 

მო ნა წი ლე ე ბი – ისი ნი კომ პა ნი ის 50.2%-ის 

აქ ცი ე ბის მფლო ბე ლებს წარ მო ად გენ დ ნენ 

– კონ ტ რაქ ტის პი რო ბე ბით შე თან ხ მ დ ნენ, 

რომ შემ დე გი ოცი წლის გან მავ ლო ბა ში 

აქ ცი ებს არ გა ყიდ დ ნენ. დარ ჩე ნილ მა 

ორ მა უმ ს ხ ვი ლეს მა აქ ცი ო ნერ მა, ოჯა ხის 

მე ხუ თე თა ო ბის შთა მო მავ ლებ მა, ბერ ტ-

რან პუ ეშ მა, რო მე ლიც ამ ჟა მად 78 წლი საა 

და ნი კო ლა პუ ეშ მა (71 წლის), თა ვი ან თი 

აქ ცი ე ბი და ი ტო ვეს და H51-ში არ გა ერ თი-

ან დ ნენ, მაგ რამ LVMH-ის სა წი ნა აღ მ დე გო 

პო ზი ცია შე ი ნარ ჩუ ნეს და თან ხ მო ბა გა-

ნაცხა დეს, მათ მი ერ აქ ცი ე ბის გა ყიდ ვის 

შემ თხ ვე ვა ში, უპი რა ტე სი უფ ლე ბა ოჯა ხის 

წევ რე ბის თ ვის და ეთ მოთ. 

ოჯახის გენეალოგიური ხის თვა ლის 

შევ ლე ბამ შე იძ ლე ბა ადა მი ანს თავ ბ-

რუ და ახ ვი ოს. LVMH-ი და „ჰერმესი“ 

მფლო ბე ლო ბით სტრუქ ტუ რა ზე ბრძო ლას 

სა სა მარ თ ლო ში აგ რ ძე ლე ბენ. ამას თან 

„ჰერმესი“ საქ მის სის ხ ლის სა მარ თ-

ლებ რივ გან ხილ ვა საც კი მო ითხოვს 

ში და პი რებ თან გა რი გე ბებ ში შეს ვ ლის 

სა ფუძ ვ ლით. LVMH-მა სა სა მარ თ ლო ში, 

ყალ ბი ბრალ დე ბის სა ფუძ ვ ლით, სა პა-

სუ ხო სარ ჩე ლი შე ი ტა ნა („ჩემი თა ო ბის 

ბრძო ლა,“ – აცხა დებს აქ სელ დი უ მა. – 

„‘ჰერმესი’ არ იყი დე ბა და ჩვენ, და მო უ კი-

დებ ლო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად, ბრძო ლას 

ვა პი რებთ“). ამას თან, ოჯა ხის გა ერ თი ა-

ნე ბუ ლი ფრონ ტის შექ მ ნა „ჰერმესისთვის“ 

მო გე ბი ა ნი აღ მოჩ ნ და. კომ პა ნი ის თ ვის 

გა მო ყო ფი ლი ოც წ ლი ა ნი პე რი ო დი მას 

სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, კერ ძო კომ პა ნი ის 

მსგავ სად, გრძელ ვა დი ა ნი გა დაწყ ვე ტი-

ლე ბე ბი მი ი ღოს, რაც ოჯა ხის თ ვის გე მე-

ბის დაწ ვის მსგავ სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა იყო 

და ეს ჩა კე ტი ლი პე რი ო დი იმას ნიშ ნავს, 

რომ წევ რე ბი მი ღე ბუ ლი დი ვი დენ დე ბით 

უნ და დაკ მა ყო ფილ დ ნენ, თუმ ცა ნი კო ლა 

პუ ე შის თ ვის (და მი სი მსგავ სი წევ რე ბის თ-

ვის) რომ ლის 2,1 მი ლი არ დი აშშ დო ლა-

რის ღი რე ბუ ლე ბის წი ლი წე ლი წად ში 

და ახ ლო ე ბით 20 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის 

მო ცუ ლო ბის დი ვი დენს ქმნის, ეს თან ხა 

მის ეს პა ნურ მა მულ ში მდიდ რუ ლი ცხოვ-

რე ბის თ ვის სავ სე ბით საკ მა რი სი ა. ტი ე რი 

ჰერ მე სი ასეთ გეგ მას ალ ბათ უყოყ მა ნოდ 

მი ი ღებ და. 

მის ტი კის მიღ წე ვა საკ მა ოდ 
რთუ ლი ა, კი დევ უფ რო რთუ ლია მი სი ორი 

სა უ კუ ნის გან მავ ლო ბა ში შე ნარ ჩუ ნე ბა. 

მაგ რამ ქვე მოთ იხი ლეთ იმის მა გა ლი თი, 

თუ რო გორ ფრთხი ლად ახ დენს „ჰერმესი“ 

თა ვი სი იმი ჯის კულ ტი ვი რე ბა სა და დახ-

ვე წას: მსოფ ლი ოს ყვე ლა ზე ელე გან ტუ რი 

კარ ნა ვა ლი უოლ - ს ტ რი ტის დი დე ბულ 

ფარ თ ში – ფი ნან სისტ ჯ.პ. მორ გა ნის, 

უოლ - ს ტ რი ტის 23 ნო მერ ში გან ლა გე ბულ 

ლე გენ და რულ ბუნ კერ ში მა ის ში მო ეწყო. 

კა რუ სე ლე ბის ცხე ნებ ზე ამ ხედ რე ბუ ლი 

ცნო ბი ლი სტუმ რე ბის და სა ფიქ სი რებ-

ინოვატორები

ჰერმესი
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ბერტრან პუეში $2.4 მლრდ  
მარტინ ფაური 

ამელი პუეშ-ბესკოპი

ეტიენ პუეში 

ჟან-ბაპტისტ პუეში

ისალინ პუეშ გინესტი

ისალინ პუეში   
ბერნარ მომეჯა 

რენო მომეჯა

ლორენ მომეჯა

ოლივიე მომეჯა

მარი-ფრანს პუეში 
ჟერარ ბაუერი

ანრი-ლუი ბაუერი 

შარლ-ერიკ ბაუერი

აგნე პუეში $1.3 მლრდ 
ტიერი ჰარტი

კლეოფე ტორჯმანი

კაპუცინ ბრუე

ნიკოლა პუეში $2.1 მლრდ

ოდილ პუეში

 

ჟან-ლუი დიუმა $1.7 მლრდ 
რენა გრეგორიადესი

პიერ-ალექსის დიუმა

სანდრინ დიუმა-ბრეკე 

ოლივიე დიუმა  
მიშელ მარტინი

აქსელ დიუმა

მეთიუ დიუმა

ფილიპ დიუმა $1.9 მლრდ 
კატრინ ფენდერი 

რობერ დიუმა

ლუი დიუმა

ჟან დიუმა

ემილ დიუმა

ალის შარბენ-დიუმა

ტიერი დიუმა  
ოდილ ფოლენფანი

სტეფან დიუმა

ჟან-კრისტოფ დიუმა

დოროთეა ალტმაიერი

კატრინ დიუმა  
პიერ დე სეინე

ერიკ დე სეინე

გიიომ დე სეინე

კორინ მელე

სოფი დე სენ-მიშელ  
               დიუნეზა

ფრედერიკ დიუმა $2 მლრდ 
ლინ გაჩა-ტავა

ედუარდ დიუმა
შარლ დიუმა
ედნა ბოლ-დიუმა
სოლინკა დიუმა

 

ჟერომ გერანდი $1.9 მლრდ 
კაროლინ ნიკოლა

ედუარდ გერანდი 

ჟიული გერანდი

ბლეზ გერანდი

მირიან გერანდი   
პიერ სიგრისტი

ერმინ რედელი

ჰაელ დე მედელსონ 
      –ბარტოლდი

პასკალ მიუსარი

ვალერი დე ქვედიკ დე კერერანი

პატრიკ გერანდი  
მარტინ ბორგო

ლიონელ გერანდი 

ოლაფ გერანდი

მათიას გერანდი 

 
 
 
ჰუბერტ გერანდი  
როზალინდა პერეირა  
დე მელო

ოლიმპია გერანდი

        სიმონ ქსავიერ გერანდი

ოჯახის სიმდიდრის შიგნით
2005 წლიდან, წლიური ანგარიშების მონაცემების საფუძველზე, Forbes-მა ჰერმესის ოჯახის სიმდიდრე 25 მილიარდ აშშ დოლარად შეაფასა. ბიზნესში მათი წილით, 

ტიერი ჰერმესის მეხუთე თაობის მინიმუმ ხუთი შთამომავალი მილიარდერია – მარტო ან მათ უშუალო ოჯახთან ერთად (კომპანიის იურისტის საშუალებით ოჯახი 

ასაჩივრებს ასეთ ინდივიდუალურ შეფასებას). ერთის გარდა, ყველა იდენტიფიცირებული ოჯახის წევრი თავის წილს ფლობს ჰოლდინგური კომპანიების საშუალებით, 

ყველა მათგანის შემთხვევაში ისინი მოხსენიებულნი არიან, როგორც ერთეულთან „დაკავშირებული“ პირები. 2011 წლის მდგომარეობით, ოჯახის აქციონერების 

უდიდესმა ნაწილმა (ტიერი ჰერმესის სამი შვილთაშვილი – ივონი, ჟაკლინი და ალინი – შთამომავლები) მოახდინა შესაბამისი ჰოლდინგური კომპანიის წილის 

გადატანა ერთ ჰოლდინგურ კომპანიაში, სახელწოდებით h51 და მათ შორის დაიდო ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც ისინი ვალდებულებას იღებენ, 2040 

წლამდე h51-ის არც ერთი აქცია გარეშე პირს არ მიჰყიდონ. ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს იმას, რომ მეშვიდე თაობა მემკვიდრეობით „ჰერმესს“ მიიღებს. 

ივონ პუეშის 
შთამომავლები

ჟაკლინ დიუმას 
შთამომავლები

ალინ გერანდის 
შთამომავლები

„პოლუქს ეტ კონსორციუმი“ 
ღირებულება: $2.2 მლრდ

ბერტრან პუეში

რენო მომეჯა

ანრი-ლუი ბაუერი

ნიკოალ პუეში

გიიომ დე სეინე

ერიკ დე სეინე

აქსელ დიუმა

პიერ-ალექსის დიუმა

ედუარდ გერანდი

ჰუბერტ გერანდი

H2 SAS. 
ღირებულება: 
$2.4 მლრდ

ჰოლდინგური 
კომპანიები

FlècHe SAS. ღირებულება: $2 მლრდ

ფალეზი.ღირებულება: $1.9 მლრდ

SDH SAS. ღირებულება: 
$3.3 მლრდ

ჯაკივალი.  
ღირებულება: $1.9 მლრდ

სქემის გასაღები:

აღმასრულებელი დირექტორები  
(მიმდინარე და ყოფილი) 

სამეთვალყურეო საბჭო

ემილ ჰერმეს სარლის მენეჯმენტის საბჭო

მილიარდერები

შემოქმედებითი მმართველი დირექტორი
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ლად ფო ტო კი ოს კი იქ ნა და მონ ტა ჟე ბუ ლი, 

ასე ვე შეს რულ და ხე ლოვ ნუ რი სინ ქ რო-

ნუ ლი ცურ ვის ნო მე რი და მოწ ვე უ ლი იყო 

მკითხა ვი, რო მე ლიც აბ რე შუ მის თავ საფ-

რე ბის გა მო ყე ნე ბით მო მა ვალს წი ნას წარ-

მეტყ ვე ლებ და. 

ასე ახ დენს „ჰერმესი“ ამე რი კის 

შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში პირ ველ ქალ თა 

შო უს დღე ო ბის აღ ნიშ ვ ნას. წარ მა ტე-

ბუ ლი, ემო ცი ე ბით დატ ვირ თუ ლი სპექ-

ტაკ ლის ჩა ტა რე ბის თ ვის მო ლოც ვებს 

მარ კე ტინ გის გან ყო ფი ლე ბა მი ი ღებ და 

– გე მოვ ნე ბი სა (შამპანურით გა მას პინ-

ძ ლე ბა „სამაჯურების ბა რი დან“ ხდე ბო-

და, რო მელ საც „ჰერმესის“ მი ნან ქ რის 

სა მა ჯუ რის ფორ მა ჰქონ და) და სა უცხოო 

არო მა ტე ბის თ ვის (თეთრი, ნორ ჩი ყვა-

ვი ლე ბი ბრენ დის უახ ლე სი სუ ნა მოს სურ-

ნელს აფ რ ქ ვევ დ ნენ, ის მო და ჩურ ჩუ ლი: 

„გსურთ „Jour d’Hermès Absolu“-ს სურ ნე ლი 

შეიგ რ ძ ნოთ?“) – მაგ რამ ეს შე უძ ლე ბე ლია 

– „ჰერმესს“ მარ კე ტინ გის დე პარ ტა მენ ტი 

არ გა აჩ ნი ა. 

ან რა ტომ უნ და გა აჩ ნ დეს? მაკ კინ ზის 

სა კონ სულ ტა ციო გან ყო ფი ლე ბა არა აქვს 

და არც მა იკ რო სოფტს აქვს პროგ რა-

მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის გან ყო ფი ლე ბა. 

მარ კე ტინ გი ხომ „ჰერმესის“ ძი რი თა დი 

საქ მი ა ნო ბა ა. 

„ჰერმესის“ მარ კე ტინ გის დე ფაქ ტო 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლი – აქ სელ დი უ მა, კარ ნა-

ვალ ზე, წი თელ ხა ლი ჩა ზე იდ გა და 800 

VIP პირს ეგე ბე ბო და, მათ შო რის ანა 

ვინ ტურს, ჯო დი ფოს ტერ სა და მარ ტა 

სტი უ არტს. 

„ჩვენი ბიზ ნე სი სურ ვი ლის შექ მ ნას 

ემ სა ხუ რე ბა, – აცხა დებს იგი. – ჩვე ნი ბიზ-

ნე სი შე იძ ლე ბა ცვა ლე ბა დი იყოს, რად გან 

სურ ვი ლე ბიც ცვა ლე ბა დი ა, მაგ რამ ჩვენ 

ვცდი ლობთ, კრე ა ტი უ ლე ბი ვი ყოთ და მო-

მენ ტი გა ვა ხან გ რ ძ ლი ვოთ“.

 კომ პა ნი ის ერ თო ბის შე სა ნარ ჩუ-

ნებ ლად  ყვე  ლა ახა  ლი თა  ნამ   შ   რო  მე  ლი 

„ჰერმესის“ სურ   ვი  ლის შემ   ქ   მ   ნელ სამ  -

ყა  რო  ში ეფ   ლო  ბა, რომ   ლის სა  ხელ   წო -

დე  ბაა „ნარინჯისფერი ყუ  თის შიგ   ნით“ 

(სახელწოდება კომ   პა  ნი  ის   თ   ვის და  მა  ხა -

სი  ა  თე  ბე  ლი შე  ფუთ   ვი  დან მო  დის). სე  სი  ე  ბი 

სამ დღეს გრძელ   დე  ბა. სე  მი  ნა  რე  ბი მო  ი -

ცავს კომ   პა  ნი  ის ის   ტო  რი  ას ტი  ე  რი ჰერ   მე -

სის ეპო  ქი  დან და ახალ თა  ნამ   შ   რომ   ლებს 

თი  თო  ე  უ  ლი პრო  დუქ   ტის კა  ტე  გო  რი  ის 

ის   ტო  რი  ას აც   ნობს. ამ   გ   ვა  რად, „ჰერმესის“ 

თი  თო  ე  ულ თა  ნამ   შ   რო  მელს შე  უძ   ლია 

წარ   მოდ   გე  ნა შე  იქ   მ   ნას კე  ლის ჩან   თა  ზე 

– 1890-იანი წლე  ბის ტრა  პე  ცი  ის ფორ   მის 

უნა  გი  რის ჩან   თა  ზე, რო  მე  ლიც აქ   სელ დი  უ -

მას ბა  ბუ  ამ ქა  ლის ხელ   ჩან   თად გარ   დაქ   მ   ნა 

და, რო  მე  ლიც გრე  ის კე  ლიმ სიმ   ბო  ლურ 

ჩან   თად აქ   ცი  ა.

მაგ რამ „ჰერმესის“ მის ტი კის მთა ვა რი 

დამ ცა ვი თვით ჰერ მე სის ოჯა ხი ა. 

„ჰერმესის“ ყო ფი ლი აღ მას რუ ლე ბე ლი 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლის, – რო მე ლიც ფუ ფუ-

ნე ბის სა კითხე ბის კონ სულ ტან ტია და 

„ჰერმესთან“ მჭიდ რო კავ ში რე ბი აქვს, 

და კომ პა ნი ის აღ მას რუ ლე ბე ლი აზი ე-

ლი ხელ მ ძღ ვა ნე ლის (ორივე მათ გან მა 

და ჟი ნე ბით მო ითხო ვა ანო ნი მუ რო ბის შე-

ნარ ჩუ ნე ბა) სიტყ ვე ბით, ოჯა ხის არა წევ რი 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პი რე ბი, სტრა ტე გი ა სა და 

ბრენ დიგ ზე „ჰერმესის“, სულ მცი რე, ერ თი 

შთა მო მავ ლის მო ნა წი ლე ო ბის გა რე შე 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს იშ ვი ა თად იღე ბენ; 

ამას თან, მრა ვა ლი მათ გა ნი კომ პა ნი ა ში 

სხვა დას ხ ვა ფუნ ქ ცი ას ითავ სებს და, შე სა-

ბა მი სად, კომ პა ნი ის მრა ვალ მი მარ თუ ლე-

ბა ში ერ კ ვე ვა. 

„თუ მა გი დის გარ შე მო სა მი ან ხუ თი 

პი რია და ოჯა ხის წევ რი „კის“ აცხა დებს, 

ვინ იტყ ვის „არას“? – ამ ბობს ერ თ -ერ თი 

კონ სულ ტან ტი. – არა ვის გა აჩ ნია შე წი ნა-

აღ მ დე გე ბი სათ ვის საკ მა რი სი ძა ლა უფ-

ლე ბა“.

პრო დუქ ტი სა და მარ კე ტინ გის დე ტა-

ლებ ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის შემ-

დეგ, გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში, ორ შ რი-

ა ნი ზე და მე ნეჯ მენ ტის წნე ხის ქვეშ მყოფ 

ლე ი ტე ნან ტე ბის ჯგუფს უკ ვე ეძ ლე ვათ 

მა ღა ლი ხა რის ხის ავ ტო ნო მი ა. შე მოქ მე-

დე ბი თი დი რექ ტო რი, პი ერ -ა ლექ სის  

დი უ მა (აქსელ დი უ მას პირ ვე ლი რი გის 

ბი ძაშ ვი ლი) გან საზღ ვ რავს ტონს, მაგ რამ 

კომ პა ნი ის პარ ფი უ მე რი (სხვაგვარად 

„ცხვირი“), ჟან - კ ლოდ ელე ნა, ლა ბო რა-

ტო რი ას მარ თავს თა ვის სახ ლ ში, ქა ლაქ 

გრა სის  გარეუბანში და „ჰერმესის“ სუ-

ნა მო ებს ქმნის. კი დევ ერ თი ბი ძაშ ვი ლი, 

პას კალ მი უ სა რი  ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს Petit 

h გან ყო ფი ლე ბას, რო მე ლიც აბ რე შუ მის 

ნარ ჩე ნე ბის გან, ნი ან გის ტყა ვის ნა კუ წე-

ბის გან ერ თე ულ ობი ექ ტებს ამ ზა დებს. 

ღო ნის ძი ე ბე ბის ორ გა ნი ზა ტო რი გუნ დე ბი, 

იღე ბენ რა სა მუ შა ო ე ბის დაწყე ბის გან-

კარ გუ ლე ბას, სა კუ თარ ახი რე ბებს თა ვი-

ინოვატორები

ჰერმესი

სურვილის ობიექტები: „ჰერმესის“ არტდიზაინერები ქმნიან ყველაფერს – კალათბურთის ბურთებითა და მანქანის სპეციალური 
ინტერიერებით დაწყებული, ბირკინის ჩანთებითა და ველოსიპედებით დამთავრებული.
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სუფ ლად ახორ ცი ე ლე ბენ. „ჩვენ ყო ველ თ ვის 

ვაცხა დებთ, რომ სა კუ თარ თავს სე რი ო ზუ-

ლად არ აღ ვიქ ვამთ „ჰერმესში“, – აცხა დებს 

კომ პა ნი ის აშ შ -ის ფი ლი ა ლის აღ მას რუ ლე-

ბე ლი დი რექ ტო რი, რო ბერტ ჩა ვე სი. 

სა ცა ლო დო ნე ზე ავ ტო ნო მია კი დევ 

უფ რო მა ღალ ხა რისხს აღ წევს. წე ლი წად ში 

ორ ჯერ, მა ღა ზი ე ბის 1000-ზე მე ტი წარ-

მო მად გე ნე ლი პა რიზ ში ე.წ. „პოდიუმის“ 

ღო ნის ძი ე ბა ზე იკ რი ბე ბა, სა დაც ის და სა-

ხე ლე ბე ბი ირ ჩე ვა, რომ ლებ საც წარ მო მად-

გენ ლე ბი სა კუ თარ მა ღა ზი ებ ში წა ი ღე ბენ. 

ოჯა ხის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, თი თო ე ულ მა 

ფლაგ მან მა მა ღა ზი ამ, თი თო ე ულ მი მარ თუ-

ლე ბა ში – 11-დან, მი ნი მუმ, ერ თი და სა ხე ლე-

ბა უნ და შე არ ჩი ოს, რი თაც მათ აიძუ ლე ბენ 

გას ც დ ნენ ხელ ჩან თებ ზე, თავ შ ლებ სა და 

ჰალ ს ტუ ხებ ზე მი ჯაჭ ვუ ლო ბას და პარ ფი უ მე-

რი ა ზე, სამ კა უ ლებ ზე, სა ა თებ სა და სახ ლის 

აქ სე სუ ა რებ ზე გა და ი ნაც ვ ლონ. მე ნე ჯე რებს 

ასარ ჩე ვად დახ ვე წილ მე ნი უს წა რუდ გე ნენ, 

ამას თან თი თო ე უ ლი მა ღა ზია იმ და სა ხე ლე-

ბას ირ ჩევს, რო მე ლიც მის თ ვის უნი კა ლუ რი 

იქ ნე ბა. მსოფ ლი ოს გარ შე მო მოგ ზა უ რო ბით 

და კა ვე ბუ ლი ფუ ლი ა ნი პი რე ბი, რომ ლე ბიც 

„ჰერმესის“ კლი ენ ტ თა ბა ზას ქმნი ან, სა გან-

ძუ რის ძი ე ბა ში თა ვი ანთ თავს, მუდ მი ვად, 

მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით აღ მო ა ჩე-

ნენ. მა გა ლი თად, მათ 12 900 აშშ დო ლა რის 

ღი რე ბუ ლე ბის კა ლათ ბურ თის ბურ თი მხო-

ლოდ ბე ვერ ლი- ჰილ ზ ში შე უძ ლი ათ იპო ვონ, 

112 000 აშშ დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის წიგ-

ნე ბის კა რა და კი ექ ს კ ლუ ზი უ რად მხო ლოდ 

კოს ტა მე სას მა ღა ზი ა ში იყი დე ბა. ამ დე ნად, 

რო დე საც მათ სურთ  

11 300 -დოლარიანი ვე ლო სი პე დის შე ძე ნა, 

მი სი შოვ ნის აუცი ლებ ლო ბა ჩნდე ბა, რად-

გან კომ პა ნი ის ვებ გ ვერ დი, მი უ ხე და ვად 

იმი სა, რომ ფუ ფუ ნე ბის საგ ნე ბის გამ ყიდ-

ველ კონ კუ რენტ კომ პა ნი ებ ზე წინ დგას, 

მყიდ ველს „ჰერმესის“ პრო დუქ ტე ბის ხა-

ზე ბის მხო ლოდ შეზღუ დულ და სა ხე ლე ბებს 

სთა ვა ზობს. 

„ნარინჯისფერი ყუ თის შიგ
ნით“, ინ დოქ ტ რი ნა ცი ის პრო ცეს ში 

წარ მოდ გე ნი ლი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა-

1 SAleSFORce.cOM                                                        75.93
პროგრამული უზრუნველყოფა / აშშ
სე ილს ფორ სი უკ ვე ზე დი ზედ მე ოთხე წე ლია, სი ის პირ ველ ად გილ ზე ა, 
ნა წი ლობ რივ, ქლა უ დის პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის გამ ყიდ ვე ლის 
უნა რის გა მო, შე ი ნარ ჩუ ნოს ნი ჭი ე რი თა ნამ შ რომ ლე ბი. ათი წლის წინ 
კომ პა ნი ა ში არ სე ბუ ლი და ახ ლო ე ბით 500 თა ნამ შ რომ ლი დან ნა ხე ვარ-
ზე მე ტი ისევ ად გილ ზე რჩე ბა. მათ ახალ პრო ექ ტებ ზე მუ შა ო ბის თა ვი-
სუფ ლე ბა აკა ვებთ. წლი ურ ში და სა მუ შაო შეხ ვედ რა/ ბაზ რო ბა ზე ინ ჟინ-
რებს შე უძ ლი ათ ერ თი პრო ექ ტი დან იმ ახალ პრო ექ ტ ზე გა დახ ტო მა, 
რო მე ლიც მათ ყუ რადღე ბას მი იპყ რობს; კითხ ვე ბის დას მა არ ხდე ბა. 
„ისინი ჩემ გან არ უნ და ელოდ ნენ ყვე ლა კითხ ვა ზე პა სუხს, – გა ნუცხა-
და ‘ფორბსს’ მთა ვარ მა აღ მას რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა, მარკ ბე ნი-
ოფ მა, – მე არ ვი ცი პა სუ ხე ბი და ეს არ არის ჩვე ნი კულ ტუ რა. არ ვარ 
ვალდებული, ერ თა დერ თი ადა მი ა ნი ვიყო, რო მელ საც ხედ ვა გა აჩ ნი ა“.

2 AleXION PHARMAceutIcAlS                                     71.43
ბიოტექნოლოგია / აშშ
იშ ვი ა თი და ა ვა დე ბე ბი „ალექ სი ონს“ კვლავ შე მო სავ ლებს უზ რ დის. ბო-
ლო 12 თვის გან მავ ლო ბა ში მი სი მე დი კა მენ ტის, Soliris-ის მსოფ ლიო 
გა ყიდ ვე ბის გაზ რ დის იმე დით, აქ ცი ე ბის ფას მა 62%-ით მო ი მა ტა. ეს მე-
დი კა მენ ტი გან კუთ ვ ნი ლია თირ კ მე ლე ბის იშ ვი ა თი და ა ვა დე ბის თ ვის. 
ახა ლი მკურ ნა ლო ბის ფარ გ ლებ ში, ევ რო პის მე დი კა მენ ტე ბის სა ა გენ-
ტომ სულ ახ ლა ხან ახა ლი მე დი კა მენ ტი fotase alfa დაამტკიცა, რო მე-
ლიც გან კუთ ვ ნი ლია კი დევ უფ რო იშ ვი ა თი ძვლე ბის და ა ვა დე ბის თ ვის. 
ამ ბო ბენ, რომ აშშ-ის სურ სა თი სა და მე დი კა მენ ტე ბის სა ა გენ ტოს თ ვის 
(Fda) გა ნაცხა დის ჩა ბა რე ბაც ახ ლო მო მა ვალ ში მოხ დე ბა. შე მო სავ ლე-
ბი 2011 წლი დან გა ი ზარ და ორ ჯერ და მე ტად.

ავტორები: ჯეფ დაიერი და ჰალ გრეგერსენი

ინო ვა ცი ის მი ხედ ვით დამ სა ხუ რე ბუ ლი რე ი ტინ გი პო პუ ლა რო ბის მო სა პო ვებ ლად გა-

მარ თულ შე ჯიბრებას არ უნ და წარ მო ად გენ დეს. ჩვე ნი მე თო დი ემ ყა რე ბა ინ ვეს ტო რე-

ბის მი ერ გა აზ რე ბულ ვა რა უდს იმის შე სა ხებ, თუ ახალ, მო გე ბი ან ზრდას რო მე ლი კომ-

პა ნი ე ბი გა აგ რ ძე ლე ბენ. ეს მო მენ ტი გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ინო ვა ცი ის პრე მი უმ ში (IP), 

სხვა ო ბა კომ პა ნი ის სა წარ მოო ღი რე ბუ ლე ბა სა და არ სე ბუ ლი ბიზ ნე სე ბი დან ფუ ლა დი 

სახ ს რე ბის მი მოქ ცე ვის დღე ვან დელ წმინდა ღი რე ბუ ლე ბას შო რის (რაც ეფუძ ნე ბა FIN-

StRa CONSULtING-ისა და INNOvatORS dNa-ის ერ თობ ლივ ანა ლიზს; ამას თან იყე ნებს 

hOLt-ის, CREdIt SUISSE-ის გან ყო ფი ლე ბის მო ნა ცე მებს და ქო ნებ რი ვი შე ფა სე ბე ბის მო-

დელს. წლე ვან დე ლი წლის სია მრა ვალ ფე რო ვა ნია და მო ი ცავს ფუ ფუ ნე ბის საგ ნე ბის 

მწარ მო ებ ლებს, სა ცა ლო გამ ყიდ ვ ელებს, ძი რი თა დი მოხ მა რე ბის სურ სა თის მწარ მო-

ებ ლებს, სა ინ ჟინ რო და სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის მომ სა ხუ რე ბებს. კომ პა ნი ე ბის 

ერ თი მე ოთხე დი აზი ი და ნა ა, მაგ რამ ჩა მო ნათ ვალ ში აშშ დო მი ნი რებს. კომ პა ნი ებ მა უნ და 

წარ მო ად გი ნონ შვი დი წლის სა ჯა რო ფი ნან სუ რი ინ ფორ მა ცია (და 10 მი ლი ო ნი აშშ დო-

ლა რი სა ბაზ რო კე პი), რა თა მა თი სი ა ში შეყ ვა ნა მოხ დეს; სწო რედ ამი ტომ ზო გი ისე თი 

აშ კა რა კან დი და ტი, რო გო რი ცაა FaCEBOOK-ი და ტეს ლა tESLa MOtORS-ი, წლე ვან დელ 

სი ა ში შეყ ვა ნი ლი არ არის. სა ყუ რადღე ბო ფაქ ტი: სა ვა რა უ დოდ, ტეს ლა მო მა ვა ლი წლის 

სი ა ში პირ ვე ლი იქ ნე ბა (მისი ინო ვა ცი ის პრე მი უ მი (IP) 80%-ს უტოლ დე ბა), თუ შემ დე გი 

ხუ თი თვის გან მავ ლო ბა ში მწვერ ვა ლი დან უცებ არ ჩა მო ვარ და. ჩვენს მოთხოვ ნებ ში შე-

დის მი ნი მა ლუ რი და ნა ხარ ჯე ბი კვლე ვა სა და გან ვი თა რე ბა ზე, შე სა ბა მი სად, ბან კე ბი ამ 

მოთხოვ ნას ვერ აკ მა ყო ფი ლე ბენ. იგი ვე მდგო მა რე ო ბაა ენერ გე ტი კი სა და ნედ ლე უ ლის 

მომ პო ვე ბე ლი ფირ მე ბის შემ თხ ვე ვა შიც, რო მელ თა სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბა უფ რო მე ტად 

არის და კავ ში რე ბუ ლი ფას თან, ვიდ რე ინო ვა ცი ას თან. ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა ხის გაფ-

რ თხი ლე ბა – ჩვე ნი მე თო დი ინ ვეს ტო რე ბის შემ დ გომ ამო ნა გე ბებ თან კო რე ლა ცი ა ში არ 

არის, რად გან დღე ვან დე ლი ღი რე ბუ ლე ბა ფი ნან სურ შე დე გებ ში ამ მო სა ლოდ ნელ გა უმ-

ჯო ბე სე ბას უკ ვე მო ი ცავს. თქვენ შე გიძ ლი ათ მე ტი ინ ფორ მა ცია მი ი ღოთ იმის შე სა ხებ, თუ 

რო გორ ვზო მავთ ინო ვა ცი ას და რა აქ ცევს კარგ მე ნე ჯე რებს ცუდ ინო ვა ტო რე ბად შემ დეგ 

ბმულ ზე: FORBES.COM/INNOvatIvE-COMPaNIES.

მსოფლიოს 100 ყველაზე 
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ნი გან ხი ლუ ლი მა გა ლი თი, იმ პი რების 

თქმით, ვინც ასეთ სე მი ნარს დას წ რე ბი ა, 

„ჰერმესის ბირ კი ნის“ ჩან თის ის ტო რიაა 

და ეს ასეც უნ და იყოს. ბირ კი ნი, კე ლის 

ჩან თის მშვე ნი ე რი „ბიძაშვილი“, რო მე-

ლიც 8 300 –დან 150 000 აშშ დო ლა რამ დე 

ფა სად იყი დე ბა, მო ი ცავს ყვე ლა ფერს, 

რაც „ჰერმესის“ ბრენდს ასეთ მო გე ბი ა ნო-

ბას უნარ ჩუ ნებს. 

იგი ასე ვე უმაღ ლე სი ხა რის ხით 

წარ მო ად გენს დი უ მას მი ერ სა ა რა კოდ 

ქცე ულ ხე ლოს ნო ბას. პა რი ზის გა რე უ ბან-

ში, პან ტენ ში არ სე ბულ ექ ვ ს სარ თუ ლი ან 

სა ამ ქ რო ში სტუმ რო ბი სას, მე ვუ ყუ რებ დი 

ფრანგ ტყა ვის დამ მუ შა ვებ ლებს, რომ ლე-

ბიც, ბირ კი ნის სა მუ შა ო ე ბის შეს რუ ლე ბის 

უფ ლე ბის მი ღე ბამ დე, სულ მცი რე, სამ წ-

ლი ან ტრე ნინ გებს გა დი ან, რის შემ დე გაც 

ნი ან გი სა თუ თხის ტყა ვის თი თო ე ულ ნა-

ჭერს ხე ლით აგ ვი რის ტე ბენ ორი ნემ სი სა 

და ფუტ კ რის თაფ ლით და ფა რუ ლი ძა ფის 

გა მო ყე ნე ბით და მი ნი ა ტუ რუ ლი ზო მის 

ლურ ს მ ნებს აჭე დე ბენ, რო მელ თა სა შუ ა-

ლე ბი თაც ბალ თას ტყავ ზე ამაგ რე ბენ. ეს 

არც მე ტი, არც ნაკ ლე ბი, ვერ ტი კა ლუ რად 

ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ტყა ვი ა, ანუ კი დევ ერ თი 

მა გა ლი თი, რო მე ლიც გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 

ტი პის ინო ვა ცი ას ეხე ბა. „ჰერმესმა“ 2010 

წელს შე ის ყი და ნი ან გე ბის ორი ფერ მა 

ავ ს ტ რა ლი ა ში და ალი გა ტო რე ბის ფერ მა 

ლუ ი ზი ა ნა ში, მა ღა ლი ხა რის ხის ტყა ვის 

მა რა გე ბის სა წარ მო ებ ლად. 

მაგ რამ, რად გა ნაც გე მოვ ნე ბა, ზე მოთ 

აღ ნიშ ნუ ლის მი ხედ ვით, ცვა ლე ბა დი ა, 

ბირ კი ნის, რო გორც ტან საც მ ლის მნიშ-

ვ ნე ლო ვან სიმ ბო ლოდ შე ნარ ჩუ ნე ბის 

შე საძ ლებ ლო ბა საკ მა ოდ მძი მე საქ მე 

გამოდგა. წარ მო შო ბის ის ტო რია გვეხ მა-

რე ბა: რო გორც კე ლის ჩან თის შემ თხ ვე ვა-

ში, ისიც მო დის სიმ ბო ლო თი და იწყო. 1981 

წელს ჯე ინ ბირ კი ნი, ბრი ტა ნე ლი მსა ხი ო ბი 

და ცნო ბი ლი პი როვ ნე ბა, ლონ დო ნის სო-

ცი ა ლუ რი და სექ სუ ა ლუ რი თა ვი სუფ ლე ბის 

ეპო ქი დან – 60-იანებიდან, თვით მ ფ რი-

ნავ ში ჟან - ლუი დი უ მას გვერ დით იჯ და 

პა რი ზი- ლონ დო ნის რე ის ზე, რო დე საც მან 

(ჟან-ლუი დი უ მამ) მი სი გა დატ ვირ თუ ლი 

ჩა ლის ჩან თა შე ამ ჩ ნი ა. „თქვენ ჯი ბი ა ნი 

ჩან თა უნ და გქონ დეთ, – უთხ რა მან ქალს. 

– ასე თი ჩან თა მა შინ მექ ნე ბა, რო დე საც 

„ჰერმესი“ ჯი ბი ა ნი ჩან თე ბის წარ მო ე ბას 

და იწყებს“, – უპა სუ ხა ჯე ინ მა. „მაგრამ მე 

ჰერ მე სი ვარ“, – გა ნაცხა და მა მა კაც მა. 

მან კე ლის ჩან თის ვა რი ა ცი ა, მსგავ სი 

ბალ თი თა და გა სა ღე ბი ა ნი სა კე ტით, მა-

ლე ვე შე უკ ვე თა. „ბირკინის“ დე ბი უ ტი სამ 

წე ლი წად ში გან ხორ ცი ელ და და მა შინ ვე 

ჰი ტად იქ ცა. 

„ჰერმესის“ ოფი ცი ა ლუ რი უარ ყო ფის 

მი უ ხე და ვად, რომ ბირ კი ნის ჩან თის 

ყიდ ვის პრო ცეს ში ცნო ბი ლი სა ხე ე ბი 

გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბით სარ-

გებ ლო ბენ („ჩვენ ყვე ლა ჩვენს კლი ენტს, 

გარ კ ვე უ ლი თვალ საზ რი სით, სა ხელ გან თ-

ქ მუ ლად მი ვიჩ ნევთ“, – აცხა დებს ჩა ვე სი), 

ბირ კი ნის ჩან თა ათ წ ლე უ ლე ბის მან ძილ-

ზე თა ვის გზას მა ინც პო უ ლობს ყვე ლა ზე 

თა ნა მედ რო ვე გე მოვ ნე ბის შემ ქ მ ნელ თა 

მკლავ ზე. ბი ონ სეს, ლე დი გა გას და კიმ 

კარ და ში ანს – ყვე ლას აქვს ერ თი ასე თი 

ჩან თა. ამ ბო ბენ, რომ ვიქ ტო რია ბეკ ჰემს 

ბირ კი ნის ჩან თე ბის კო ლექ ცია აქვს, რომ-

ლის ღი რე ბუ ლე ბა $2 მი ლი ონს აღე მა ტე ბა. 

LVMH-ში ცნო ბი ლი პი რე ბის მი ერ და სა ხე-

ლე ბე ბის მო წო ნე ბა, სა ფა სუ რის სა ნაც ვ-

ლოდ, ხე ლოვ ნე ბას წარ მო ად გენს, მა იკლ 

ვი ლი ამ სის მი ერ ლუი ვი უ ტო ნის ჩან თე ბის 

წარ მოდ გე ნით დაწყე ბუ ლი და შარ ლიზ ტე-

რო ნის დი ო რის სუ ნა მოს სა ხედ წარ მოდ-

გე ნით დამ თავ რე ბუ ლი; „ჰერმესში“ იმის 

აღ ქ მა (და რე ა ლო ბა), რომ მთა ვა რი სი ის 

წარ მო მად გე ნე ლი მი სი კლი ენ ტი ა, ნაკ ლე-

ბად ძვირ და უფ რო ავ თენ ტურ მო წო ნე ბას 

ეფუძ ნე ბა. 

თქვენ ვერ იპო ვით ბირ კი ნის ან კე ლის 

ჩან თას ონ ლა ინ მა ღა ზი ებ ში ან თუნ დაც 

მა ღა ზი ა ში. „ჰერმესი“ აცხა დებს, რომ 

უკვე აქვს სა ხელ გან თ ქ მუ ლი პი რე ბის სია, 

რომ ლე ბიც ჩან თე ბის მო ლო დინ ში არი ან. 

„ამ ჩან თე ბის დამ ზა დე ბას ალბათ შვი დი-

დან ათ წლამ დე დას ჭირ დე ბა, – აცხა დებს 

ჩა ვე სი. – თუ ხვლი კის ან ნი ან გის ტყა ვის 

ჩან თა გნე ბავთ, შე იძ ლე ბა უფ რო მეტ ხანს 

მო გი წი ოთ ლო დი ნი“. 

ექ ს კ ლუ ზი უ რი კლუ ბე ბის უმ რავ ლე-

სო ბის მსგავ სად, წევ რო ბის საკ ვა ლი-

ფი კა ციო მოთხოვ ნე ბი გან ზ რახ ბუნ დო-

ვა ნი ა. „არ არ სე ბობს კონ კ რე ტუ ლი წე სი, 

– აცხა დებს დი უ მა. ჩა ვე სის სიტყ ვე ბიც 

ადას ტუ რებს ამ აზრს – სის ტე მა რე ა ლუ-

რად არ არ სე ბობს“. 

რა თქმა უნ და, რო დე საც ნი უ -ი ორ კ -  

სი ტი ში, მე დი სონ - ს კ ვერ ზე გან თავ-

სე ბულ ფლაგ მან მა ღა ზი ას ბირ კი ნის 

ჩან თის ყიდ ვის სურ ვი ლით ვეს ტუმ რე, 

მი პა სუ ხეს, რომ ბირ კი ნის ჩან თა გა ყიდ-

ვა ში არ ჰქონ დათ.

„როდის მი ი ღებთ?“ – ვი კითხე გუ-

ლუბ რ ყ ვი ლოდ.

„ვერ გეტყ ვით“.

„შეგიძლიათ ჩე მი სა კონ ტაქ ტო 

ინ ფორ მა ცია ჩა ი წე როთ და შე მატყო ბი-

ნოთ, რო დე საც ჩან თას მი ი ღებთ?“

„ამ მა ღა ზი ა ში ასეთ რა მეს არ ვა კე-

თებთ“.

„როგორც გა ვი გე, ჩან თის ყიდ ვის 

მსურ ველ თა სია არ სე ბობს“.

„ამ მა ღა ზი ა ში ასეთ რა მეს არ ვა კე-

თებთ“.

„როდის გქონ დათ ბო ლოს ბირ კი ნის 

ჩან თა გა ყიდ ვა ში?“

„ვერ გეტყ ვით“.

„როგორც გა ვი გე, თუ კარ გი კლი ენ ტი 

ვარ და დიდ თან ხას დავ ხარ ჯავ, ბირ კი-

ნის ჩან თის მი ღე ბის მე ტი შან სი მაქვს“.

„ამ მა ღა ზი ა ში ასეთ რა მეს არ ვა კე-

თებთ“.

მე გა გავ ლე ნის არ ქო ნის შემ თხ-

ვე ვა ში, სა სურ ვე ლი ჩან თის ყიდ ვის 

უტყუ ა რი გზა მი სი აუქ ცი ონ ზე შე ძე ნა ა. 

„ჰერმესის“ ჩან თე ბის ფა სე ბის ზრდა 

გა სა ო ცა რი ა, ეს გან სა კუთ რე ბით ეგ-

ზო ტი კუ რი ტყა ვის ჩან თებს ეხე ბა. 2013 

წელს, ჰე რი თიჯ აუქ ცი ონ მა ბირ კი ნე ბის 

კო ლექ ცია გა ყიდ ვის წი ნა შე ფა სე ბის 

თან ხა ზე სამ ჯერ ან ხუთ ჯერ უფ რო მეტ 

თან ხად გა ყი და. ბირ კი ნის ფა სის რე-

კორ დია $203 150; ეს თან ხა კო ლექ ცი-

ო ნერ მა 2011 წელს გა და ი ხა და წი თე ლი 

ფე რის ნი ან გის ტყა ვის ჩან თა ში, თეთ რი 

ოქ რო სა და ბრი ლი ან ტის დე ტა ლე ბით. 

ინოვატორები

ჰერმესი



ოქტომბერი  2014    FORBES | 97

ეს მის ტი კაა – მისი ყვე ლა ზე მდიდ რული 

გა მო ხა ტუ ლე ბით.

აქ სელ დი უ მა თა ვის ლან ჩ საც 

კი ჰერ მე სუ ლად უკ ვეთს. „დღეს თქვენს 

სა უ კე თე სო სტე იკს მი ვირ თ მევ“, – ამ ბობს 

იგი ნიუ–იორ კის „ კა პი ტალ გრილ ში” სა დი-

ლო ბი სას და მე ნი უს ნაკ ლებ ყუ რადღე ბას 

აქ ცევს. 

იგი კომ პა ნი ის შემ დეგ ნა ბი ჯებ ზე 

სა უბ რობს. „ჰერმესს“ დღეს 318 მა ღა ზია 

აქვს ხუთ კონ ტი ნენ ტ ზე; კომ პა ნი ა მიმ დი-

ნა რე თვეს შან ხა ი ში (ქალაქში „ჰერმესს“ 

უკ ვე სა მი მა ღა ზია აქვს) ახალ ფლაგ მან 

მა ღა ზი ას ხსნის და მა შინ, რო ცა დი უ მა 

მა ღა ზი ებს ინ დო ნე ზი ა ში, ტა ი ვან სა და 

ლონ დონ ში არე მონ ტებს, შემ დე გი წლის 

გეგ მე ბი ამე რი კას უკავ შირ დე ბა – შვი დი 

მა ღა ზი ის გა ფარ თო ე ბი სა და ახა ლი მა ღა-

ზი ე ბის გახ ს ნის ჩათ ვ ლით, რაც მან ჰე ტენ-

ზე, მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ის 

ახ ლოს, პარ ფი უ მე რი ის მა ღა ზი ის გახ ს ნას 

და მა ი ა მი ში ახალ ფარ თ ში გა დას ვ ლას 

მო ი ცავს. 

თუმ ცა დი უ მა ბევრ სხვა წა მოწყე ბას 

ჩვე უ ლე ბი სა მებრ ფრთხი ლად უდ გე ბა. 

მას ერ თი რა მის უზ რუნ ველ ყო ფა სურს: 

„ჰერმესი“, იური დი უ ლი ბრძო ლე ბის მი უ-

ხე და ვად, LVMH-ს არ და უთ მობს. „ოჯახის 

გან წყო ბა ყო ველ თ ვის ძლი ე რი და გან-

საზღ ვ რუ ლი იყო, – აცხა დებს იგი. – ჩვენ აქ 

დი დი ხნით ვართ“. 

წარ მო უდ გე ნია თუ არა მას, რომ მი სი 

ვა ჟიშ ვი ლი ან ქა ლიშ ვი ლი კომ პა ნი ა ში მის 

გზას გაჰ ყ ვე ბა? 

იგი ამ ბობს, რომ მათ დარ წ მუ ნე ბას 

არ ეც დე ბა, მაგ რამ იმა საც ხაზს უს ვამს, 

რომ არ სე ბობს მო ლო დი ნი, რომ მეშ ვი დე 

თა ო ბის რო მე ლი მე წარ მო მად გე ნე ლი 

პრო დუქ ტის სრულ ყო ფი ლე ბი სა და გა-

ყიდ ვე ბის მის ტი კის ტრა დი ცი ას გა აგ რ ძე-

ლებს: „შემდეგი თა ო ბის თ ვის მე მხო ლოდ 

დრო ე ბი თი ბი ნა და რი ვარ“.

და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცია მო ამ ზა დეს ჰა ნა ელი-
ოტ მა (hannah Elliott) და არო ო ბა ხან მა. 

t h e  t O p  1 O O

ARM HOlDINGS

uNIleVeR INDONeSIA

AMAZON-ის აღმასრულებელი დირექტორი  
 ჯეფ ბეზოსი

cP All PuBlIc

3 ARM HOlDINGS 65.57
ნახევარგამტარები  / დიდი ბრიტანეთი 
მი სი საპ რო ცე სო დი ზა ი ნე ბი უკ ვე სმარ ტ ფო ნე-
ბის 95%-შია. შემ დე გი და გეგ მი ლი სი ახ ლეა  
Internet of things; ამ პრო ექ ტის თ ვის გა მო ყე ნე-
ბუ ლი იქ ნე ბა aRM-ის და ბა ლი ენერ გი ის მომ ხ-
მა რე ბე ლი Cortex-M0+ დი ზა ი ნი, რომ ლის სი გა-
ნე ადა მი ა ნის თმის ღე რის ტოლია, მო ი ცავს 32 
ბი ტი ან ტვინს და ჩა ნერ გილ სენ სო რებს. 

4 uNIleVeR INDONeSIA 65.13
საოჯახო საქონელი / ინდონეზია
და ნი უ რი სა მომ ხ მა რებ ლო სა ქონ ლის გი გან ტის 
სუბ სი დი რე ბუ ლი კომ პა ნია ყი დის ისეთ ბრენ-
დებს, რო გო რი ცაა „და ვი“, „რინ ზო“ და „მაგ ნუ-
მის“ ნა ყი ნი. ამ უკა ნას კ ნელ მა ახ ლა ხან ვარ დის-
ფე რი და შა ვი ნა ყი ნის ფი ლე ბის დე ბი უ ტი რე ბა 
მო ახ დი ნა. კომ პა ნი ამ 5 მი ლი ონ ინ დო ნე ზი ელს 
სთხო ვა, ხმა მი ე ცა მი სი საყ ვა რე ლი ფე რის თ ვის 
– ვარ დის ფერ მა გა ი მარ ჯ ვა. 

5 ReGeNeRON  
PHARMAceutIcAlS 64.67
ბიოტექნოლოგია / აშშ
კომ პა ნია ფო კუ სი რე ბუ ლია ახა ლი ჯგუ ფის ან-
ტის ხე უ ლე ბის წამ ლებ ზე - ქო ლეს ტე რო ლის, 
რევ მა ტი უ ლი არ თ რი ტი სა და ას თ მი სათ ვის; ეს 
სა მუ შა ო ე ბი კომ პა ნი ის თა ნა დამ ფუძ ნებ ლის სა-
მუ შა ოს სა ფუძ ველ ზეა წა მოწყე ბუ ლი – იგი დაკ-
ვირ ვე ბას ახ დენს თაგ ვებ ზე, რომ ლე ბიც ადა მი ა-
ნის და ა ვა დე ბა თა მო დე ლებს წარ მო ად გენ ენ. 

6 AMAZON.cOM 62.36
საცალო ვაჭრობა ინტერნეტში / აშშ
მი სი და ნა ხარ ჯე ბი კვლე ვა სა და გან ვი თა რე ბა ზე, 
2010 წლის შემ დეგ, თით ქ მის ხუთ ჯერ გა ი ზარ და, 
ამას თან შე მო სავ ლე ბი გა სამ მაგ და. არ სე ბობს 
კო მერ ცი ის რა ღაც სფე რო ე ბი, რო მელ თაც ამა-
ზო ნი არ წყა ლობს.

7 BIOMARIN  
PHARMAceutIcAl 58.89
ბიოტექნოლოგია / აშშ
კომ პა ნი ის მე დი კა მენ ტი vimizim-ი, Morquio a-ს 
და ა ვა დე ბის სამ კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბა, რო მე-
ლიც აშშ-ის 800 პა ცი ენტს აწუ ხებს, თე ბერ ვ ლი-
დან იყიდება; მი სი სა შუ ა ლო სა ბი თუ მო ფა სია 
$380,000 ერთ პა ცი ენ ტ ზე ერთ წე ლი წად ში. გა-
ყიდ ვე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი უკ ვე 60%-ით აღე მა ტე-
ბა პროგ ნო ზი რე ბულს.

8 cP All PuBlIc  57.80
სურსათით საცალო ვაჭრობა / ტაილანდი 
ტა ი ლან დის გი გან ტის, CP Group-ის სა ფონ დო 
ბირ ჟა ზე არსებული გან ყო ფი ლე ბა, რო მელ საც 
მი ლი არ დე რი ჩე რა ვა ნონ ტი აკონ ტ რო ლებს, მა-
ღა ლი რენ ტა ბე ლო ბის მქო ნე 7-Eleven-ის მა ღა-
ზი ე ბის ქსელს ამუ შა ვებს.

9 VMWARe 57.62
პროგრამული უზრუნველყოფა / აშშ
კომ პა ნი ის პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა 
ასიათა სო ბით კლი ენ ტის 40 მი ლი ონ ვირ ტუ ა-
ლურ მან ქა ნას მარ თავს, ასე ვე, ქსე ლი დან და 
უსაფ რ თხო ე ბის მომ სა ხუ რე ბი დან და მა ტე ბი თი 
შე მო სავ ლე ბის მი ღე ბის მიზ ნით, მა სი ურ პო ტენ-
ცი ურ ბა ზარს ქმნის.

10 ASPeN PHARMAcARe 57.13
ფარმაცევტული წარმოება /  
სამხრეთ აფრიკა
აფ რი კა ში უმ ს ხ ვი ლე სი წამ ლე ბის მწარ მო ე ბე-
ლი ა. ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დურ ბან ში, სამ ხ რეთ აფ-
რი კაში, გა და კე თე ბულ სახ ლ ში და იწყო, გა ყიდ-
ვებ ს  1 5 0 - ზე მეტ ქვე ყა ნა ში აწარ მო ებს. წელს 
მი სი შე მო სავ ლე ბი 33%-ით გა ი ზარ და. 

რეიტინგი კომპანია             ინოვაციის 
ინდუსტრია / ქვეყანა                  პრემიუმი
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ინოვატორები

ჯანდაცვის ინოვაცია

გენური ინჟინერია
დნმ-ის თანმიმდევრობის ანალიზი რევოლუციურ სიახლეს წარმოადგენს 

სიმსივნით დაწყებული და დაუნის სინდრომით დასრულებული 
დაავადებების დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის სფეროში; რაც საოცარი 

სისწრაფით და სამუდამოდ ცვლის ჯანმრთელობის დაცვის სისტემას. 
ძნელი დასაჯერებელია, მაგრამ ამ ყველაფერს შესაძლებელს მხოლოდ 

ერთი კომპანია – Illumina – ხდის. ყველაფერი ჯერ კიდევ წინ არის. 
ავტორი: მეტიუ ჰერპერი 

დნმ-ის დინამო: ფლეტლის მიერ 
Illumina-ს მართვის 14 წლის 
განმავლობაში, ადამიანის დნმ-ის 
რუკის შედგენის ხარჯი 100 მილიონი 
აშშ დოლარიდან სულ რაღაც 1000 
აშშ დოლარამდე შემცირდა.
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ე ნი ვა ლინ ტის ქა ლიშ ვი-
ლი, შელ ბი, 2000 წელს 
და ი ბა და. იგი ძა ლი ან 

სუს ტი ჩან და, ძველ თო ჯი ნას 

ჰგავ და. შელ ბიმ სი ა რუ ლი და ლა პა რა კი ის-

წავ ლა, მაგ რამ დი დი დაგ ვი ა ნე ბით. გან ვი-

თა რე ბის ყვე ლა მნიშ ვ ნე ლო ვან სა ფე ხურს 

დაგ ვი ა ნე ბით გა დი ო და. 4 წლის ასაკ ში იგი 

ინ ვა ლი დის სა ვარ ძელს მი ე ჯაჭ ვა, ხო ლო 

მე ხუ თე კლას ში, კო მუ ნი კა ცი ის მიზ ნით, 

კომ პი უ ტე რი ზე ბუ ლი ხმის გა მო ყე ნე ბა და-

იწყო. სა სო წარ კ ვე თილ მა რე ნიმ გო გო ნა 

ფი ნიქ სი დან რო ჩეს ტერ ში, მი ნე სო ტის 

შტატ ში, Mayo–ს კლი ნი კა ში გა და იყ ვა ნა 

ახა ლი გა მოკ ვ ლე ვე ბი სა და ქვეყ ნის წამ ყ-

ვან ექი მებ თან კონ სულ ტა ცი ე ბის კვი რის 

ჩა სა ტა რებ ლად.

„მათ ყვე ლამ ხე ლე ბი ას წი ეს და თქვეს, 

ვერ ვად გენთ, რა სჭირს მას, – იხ სე ნებს 

რე ნი. – ამ მო მენ ტ ში მას უკ ვე მოძ რა ო ბაც 

აღარ შე ეძ ლო. მე ვა ბა ნა ვებ დი, ვაჭ მევ დი. 

მას ყლაპ ვაც კი არ შე ეძ ლო. იძუ ლე ბუ ლი 

ვი ყა ვი, სითხე ე ბი შე მეს ქე ლე ბი ნა და ისე 

მი მე ცა, რომ მას გა დაც დე ნის გა რე შე გა-

და ეყ ლა პა. ეს ყვე ლა ფე რი კოშ მარს ჰგავ-

და. ეს იყო და ეს. წა სას ვ ლე ლი აღარ სად 

გვქონ და“.

მაგ რამ სწო რედ ამ დროს, ფი ნიქ სის 

Translational Genomics-ის კვლე ვი თი ინ ს ტი-

ტუ ტის ექი მებ მა, შელ ბის გე ნე ბის გა სა ა ნა-

ლი ზებ ლად, ახა ლი ტექ ნო ლო გია გა მო ი-

ყე ნეს – დნმ-ის სეკ ვენ სი რე ბა (გარკვეული 

თან მიმ დევ რო ბით და ლა გე ბა). ნა წი ლობ-

რივ ამ მე თო დი კით მი ღე ბუ ლი დას კ ვ ნე ბის 

სა ფუძ ველ ზე მათ ივა რა უ დეს, რომ შელ ბის 

ორ გა ნიზმს შე საძ ლოა კარ გი რე აქ ცია ჰქო-

ნო და ისე თი ვე ტი პის დო ფა მი ნის გა მაძ-

ლი ე რე ბელ მე დი კა მენ ტებ ზე, როგორსაც 

პარ კინ სო ნით და ა ვა დე ბულ პა ცი ენ ტებს 

უნიშ ნავ დ ნენ. სა მი თვის შემ დეგ შელ ბი 

ინ ვა ლი დის სა ვარ ძ ლი დან ად გა. მე ო რე 

დღეს იგი სკო ლა ში ფე ხით წა ვი და და მას 

შემ დეგ ინ ვა ლი დის სა ვარ ძე ლი აღარ გა-

მო უ ყე ნე ბი ა. ახ ლა მას ცეკ ვა უყ ვარს. 

მსგავ სი ის ტო რი ე ბი დნმ-ის სეკ ვენ სი-

რე ბის და ნად გა რე ბის შე სა ხებ სა ო ცა რი 

სის წ რა ფით მზარდ ბა ზარს ქმნი ან. უმ ს ხ ვი-

monster  
beverage
კო კა- კო ლამ სულ ახ ლა ხან გა-

და ი ხა და 2 მი ლი ა რი აშშ დო ლა-

რი Monster-ში 17%-იანი წი ლის 

შე სა ძე ნად და ენერ გე ტი კუ ლი 

სას მე ლე ბის პორ ტ ფე ლის კონ-

ტ რო ლის სა და ვე ე ბი მთლი ა ნად 

გა დას ცა მის აღ მას რუ ლე ბელ 

დი რექ ტორს, როდ ნი სეკს და 

პრე ზი დენტს, ჰილ ტონ შლოს-

ბერგს (hilton Schlosberg).

ტ ო პ  1 O O

hermÈs 
177 წლის ის ტო რი ის მქო ნე კომ პა ნია გვევ ლი ნე ბა რო გორც 

ყვე ლა ზე მზარ დი კომ პა ნია 300 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რის 

მო ცუ ლო ბის ფუ ფუ ნე ბის საგ ნე ბის ბა ზარ ზე; კომ პა ნია ყი-

დის ყვე ლა ფერს, დაწყე ბუ ლი 94 000 აშშ დო ლა რის ღი რე-

ბუ ლე ბის ნი ან გის ტყა ვის მა ი სუ რითა და დამ თავ რე ბუ ლი 20 

700 აშშ დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის ჭად რა კის კომ პ ლექ ტით. 

iliad 
მი ლი არ დერ მა, ქსა-

ვი ერ ნილ მა, შექ მ ნა 

ერო ტი კუ ლი სა უბ რე ბის 

მომ სა ხუ რე ბა წარ მა ტე-

ბუ ლი მა ღალ გამ ტა რი ა ნი 

კო მუ ნი კა ცი ის მომ წო დებ-

ლის ბა ზა ზე, რო მე ლიც კო მუ-

ნი კა ცი ებს საფ რან გე თის მე-

ოთხედს აწ ვ დის. ახ ლა ხან მან 

თა მა მი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღო 

და შე ის ყი და t-Mobile - აშ შ - ში 

უსა დე ნო ინ ტერ ნე ტის სი დი დით მე-

ოთხე მომ წო დე ბე ლი.

netFlix
სტრი მინ გის სერ ვის მა უამ-

რა ვი EMMY-ს ჯილ დო და-

იმ სა ხუ რა ისე თი შო უ ე ბის-

თ ვის, რო გო რი ცა ა: house 

of Cards-ი და Orange is the 

New Black-ი. ამ ზაფხულს 

მან ფა სი ა ნი გა მომ წე რე-

ბის 50-მილიონიანი ზღვა-

რი გა და ლა ხა.

11 VeRteX PHARMAceutIcAlS  56.84
ბიოტექნოლოგია / აშშ 

12 ReD HAt 56.41
პროგრამული უზრუნველყოფა / აშშ 

13 HeRMeS INtl 55.73
ფუფუნების საგნები / საფრანგეთი 

14 INDuStAN uNIleVeR 54.70
საცალო ვაჭრობა ინტერნეტში / აშშ

15 MONSteR BeVeRAGe 54.14
სასმელები / აშშ

16 PRIcelINe GROuP  52.53 
ინტერნეტი და საცალო კატალოგები / აშშ

17 RAKuteN 51.93
ინტერნეტი და საცალო კატალოგები / 
იაპონია

18 MARRIOtt INtl 51.66
სასტუმროები  / აშშ

19 FASteNAl 50.89
ვაჭრობა და დისტრიბუცია  / აშშ

20 cHIPOtle MeXIcAN GRIll 50.48
რესტორნები  / აშშ

21 SteRIcYcle 50.10
კომერციული მოწოდებები  / აშშ

22 ceRNeR 49.62
ჯანდაცვის ტექნოლოგია  / აშშ

23 cOlOPlASt 49.61
ჯანდაცვის პროდუქტები  / დანია

24 HeNAN SHuANGHuI 49.61
საკვები პროდუქტები  / ჩინეთი

25 tINGYI HOlDING 48.60
საკვები პროდუქტები  / ჩინეთი

26 HeNGAN INtl 48.15
პირადი მოხმარების საგნები  / ჩინეთი

27 AMBeV 47.89
სასმელები  / ბრაზილია

28 eXPReSS ScRIPtS HOlDING 47.76
ჯანდაცვის მომსახურებები  / აშშ

29 IlIAD 47.28
ტელეკომუნიკაციის მომსახურებები  / 
საფრანგეთი

30 NetFlIX 47.15
ინტერნეტი/ საცალო  / აშშ

31 BAIDu 46.54
ინტერნეტმომსახურებები  / ჩინეთი

32 MASteRcARD 46.22
საინფ. ტექნოლოგიური მომსახურებები  / 
აშშ

33 StARBucKS 45.58
რესტორნები  / აშშ
 

რეიტინგი კომპანია             ინოვაციის 
ინდუსტრია / ქვეყანა                  პრემიუმი
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ლე სი ონ კო ლო გი უ რი ცენ ტ რე ბი იყე ნე ბენ 

ამ და ნად გა რებს მე დი კა მენ ტე ბის 

შერ ჩე ვის სტან დარ ტუ ლი პრო ცე დუ რის 

ფორ მით, იმ პა ცი ენ ტე ბის თ ვის, ვი საც 

სხვა იმე დი თით ქ მის აღარ დარ ჩე ნი ა. 

დნმ-ის სეკ ვენ სი რე ბის და ნად გა რე ბი 

ახ ლა სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, დე დის სის-

ხ ლის გა მო ყე ნე ბით, ჩა ნა სა ხის ეტაპ-

ზევე დად გინ დეს ისე თი პა თო ლო გი ე ბი, 

რო გო რი ცაა და უ ნის სინ დ რო მი და სხვა 

და ა ვა დე ბე ბი. ეს მე თო დე ბი უფ რო ძველ 

და უფ რო ძვი რად ღი რე ბულ გე ნე ტი კუ რი 

ანა ლი ზე ბის მე თო დებს ანაც ვ ლებს. 

ცვლი ლე ბე ბი სა ო ცა რი ტემ პით ხორ-

ცი ელ დე ბა. რამ დე ნად სწრა ფად? 1980-

იან და 1990-იან წლებ ში პერ სო ნა ლუ რი 

კომ პი უ ტე რის რე ვო ლუ ცი ის წყა როს 

წარ მო ად გენ და „ინტელის“ ლე გენ და რუ-

ლი თა ნა დამ ფუძ ნებ ლი სა და თავ მ ჯ-

დო მა რის, გორ დონ მუ რის აღ მო ჩე ნა, 

რო მე ლიც მან რო გორც მკვლე ვარ მა 1965 

წელს გა ა კე თა: გამ ტა რე ბის რა ო დე ნო ბა 

ინ ტეგ რი რე ბულ წრე დებ ში ყო ველ ორ 

წე ლი წად ში ერ თხელ ორ მაგ დე ბა. ეს იყო 

მეც ნი ე რუ ლი კა ნონ ზო მი ე რე ბა – ეს იყო 

ნე ბის კა ნონ ზო მი ე რე ბა: ეს იყო მი ზა-

ნი, რომ ლის თ ვი საც მეც ნი ე რებს უნ და 

მი ეღ წი ათ. 

მაგ რამ გა სუ ლი 13 წლის გან მავ ლო ბა-

ში დნმ-ის სეკ ვენ სი რე ბას თან და კავ-

ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბი მუ რის კა ნონ თან 

შე და რე ბით 1000-ზე მე ტად შემ ცირ და 

– 100 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რი დან ერ თი 

ადა მი ა ნის გე ნომ ზე, სულ რა ღაც 1000 

აშშ დო ლა რამ დე ერთ ადა მი ან ზე. 

სა ოც რად მა ღალ ტემ პ თან ერ თად 

სეკ ვენ სი რე ბის რე ვო ლუ ცი ის კი დევ ერ-

თი არა ორ დი ნა რუ ლი მა ხა სი ა თე ბე ლი 

არის ის, რომ მი სი ბე ნე ფი ცი ა რი ერ თი 

კომ პა ნი ა ა, სან - დი ე გო ში ფუნ ქ ცი ო ნი-

რე ბა დი Illumina და ცვლი ლე ბის ტემ პის 

ზრდა ძი რი თა დად ერ თი მე წარ მის, მთა-

ვა რი აღ მას რუ ლებ ლის – ჯეი ფლეტ ლის 

დამ სა ხუ რე ბა ა. სწო რედ ფლეტ ლის ლი-

დე რო ბას უნ და ვუ მად ლო დეთ იმას, რომ 

რვა წლის წინ Illumina-მ თა ვი სი ად გი ლი 

და იმ კ ვიდ რა, რო გორც დნმ-ის სეკ ვენ-

სი რე ბის და ნად გა რე ბის ძი რი თად მა 

მწარ მო ე ბელ მა და ბა ზარ ზე 80%-იანი წი-

ლი შე ი ნარ ჩუ ნა, მი უ ხე და ვად რამ დე ნი მე 

კარ გად და ფი ნან სე ბუ ლი კონ კუ რენ ტის-

გან გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი შე ტე ვი სა. 

2008 წლის შემ დეგ Illumina-ს გა-

ყიდ ვე ბი სა და მო გე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი, 

ორი ვე 147%-ით გა ი ზარ და, შე სა ბა მი სად, 

1,42 მი ლი არდ აშშ დო ლა რამ დე და 125 

მი ლი ონ დო ლა რამ დე; აქ ცი ე ბის ღი რე ბუ-

ლე ბა 617%-ით გა ი ზარ და და კომ პა ნი ის 

სა ბაზ რო კა პი ტა ლი ზა ცი ამ 23 მი ლი არდ 

აშშ დო ლარს მი აღ წი ა. 

„ჩვენ გვყავს ბაზ რის ზო მის წი ნას-

წარ მეტყ ვე ლე ბი, – აცხა დებს 61 წლის 

ფლეტ ლი. – ყვე ლა ფე რი, რაც აქამ დე 

გვი კე თე ბი ა, აჩ ვე ნებს, რომ თუ ჩვე ნი 

დრო ის ჰო რი ზონ ტ ში, რაც ხუთ ან ათ 

წელს გუ ლის ხ მობს, ჩვენ შე ვი ნარ ჩუ ნებთ 

ლი დე რო ბას სეკ ვენ სი რე ბის და ნად გა-

რე ბის წარ მო ე ბა ში, მა შინ შევ ძ ლებთ 

ჩვე ნი კომ პა ნი ის გაზ რ დას ბევ რად 

უფ რო ფან ტას ტი კუ რი ამო ნა გე ბით ინ-

ვეს ტი ცი ებ ზე“.

Macquarie Securities-ის პროგ ნო ზით, 

დნმ-ის სეკ ვენ სი რე ბის და ნად გა რე ბის 

ბა ზა რი შე საძ ლოა ათ ჯერ გა ი ზარ დოს 

და 23 მი ლი არდ აშშ დო ლა რის მო ცუ ლო-

ბას მი აღ წი ოს. Illumina კი თა ნამ შ რომ-

ლე ბის აყ ვა ნი სა და და ნად გა რე ბის წარ-

მო ე ბის ინ ტენ სი ურ ეტაპს იწყებს, მიზ ნად 

ისა ხავს რა წლი უ რად 5 მი ლი არ დი აშშ 

დო ლა რი დან 10 მი ლი არდ აშშ დო ლა-

რამ დე ღი რე ბუ ლე ბის დნმ-ის სეკ ვენ სი-

რე ბის აპა რა ტუ რის წარ მო ე ბას. 

„იშვიათია ისე თი კომ პა ნი ა, რო-

მელ საც გა აჩ ნია ბაზ რის 80%-იანი ან 

90%-იანი წი ლი და მა ინც  ტექ ნო ლო გია 

ისე სწრა ფად მიჰ ყავს წინ, რომ ვე რა ვინ 

ახერ ხებს და წე ვას, – აცხა დებს კე ი ტი 

ვუ დი, ARK Investment Management-ის 

მთა ვა რი სა ინ ვეს ტი ციო ოფი ცე რი. – ეს 

მი სი ჩვი ლო ბის პე რი ოდია. მეს მის, რომ 

შეშ ლი ლის ნათ ქ ვა მი ვით ჟღერს, თუ იმას 

გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ ღი რე ბუ ლე ბა 

20 მი ლი არდ აშშ დო ლარს შე ად გენს, 

მაგ რამ ეს სი მარ თ ლე ა“.

LLumina-ს ის ტო რია არ 
უკავ შირ დე ბა ფუნ და მენ-

ტურ იდე ას ან ევ რი კის ისეთ 

მო მენტს, რო მე ლიც სხვას 

ინოვატორები

ჯანდაცვის ინოვაცია

ფლეტლის კანონი
illUMina-ს სცენაზე გამოჩენის შემდეგ გენების სეკვენსირების ხარჯი მურის კანონით 

გათვალისწინებულზე ბევრად უფრო სწრაფად შემცირდა. 

წყარო: ადამიანის გენომის კვლევის ეროვნული ინსტიტუტი.

Illumina- 
შედის დნმ-ის 
სეკვენსირების 

ბაზარზე.

logarithmic scale
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‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14

$10 ათასი

$100 ათასი

$1 მილიონი

$10 მილიონი

$100 მილიონი

გენომის ფასი

მურის კანონი
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არ გას ჩე ნი ა. ამის სა ნაც ვ ლოდ, ეს არის 

მძი მე შრო მის თით ქ მის სრულ ყო ფი-

ლი შეს რუ ლე ბის ის ტო რი ა, რო მელ საც 

მთა ვა რი აღ მას რუ ლებ ლის, ფლეტ ლის 

(სტენფორდის ინ დუს ტ რი უ ლი ინ ჟი ნე რი-

ის კურ ს დამ თავ რე ბუ ლი) მი ერ კომ პა ნი-

ა ში შექ მ ნილ გა რე მოს თან მივ ყა ვართ. 

„მე მეც ნი ე რი არ გახ ლა ვართ, – აცხა დებს 

ფლეტ ლი. – გულ წ რ ფე ლად რომ გითხ-

რათ, Illumina-ში იმის თ ვის არ ვარ, რომ 

მეც ნი ე რულ გარ ღ ვე ვას მი ვაღ წი ოთ. მე 

აქ იმის თ ვის ვარ, რომ ჩვენ შევ ძ ლოთ 

ძა ლი ან კარ გი პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე-

ბა და ამ პრო დუქ ტე ბის, რაც შე იძ ლე ბა 

სწრა ფად, ბაზ რის თ ვის მი წო დე ბა“. 

ფლეტ ლი სა სი ა მოვ ნო ადა მი ა ნი ა, 

მაგ რამ ამა ვე დროს საკ მა ოდ მო საწყე-

ნი ცა ა. იგი პა ტა რა ზო მის გა და ტიხ რულ 

ოთახ ში ზის, რად გან ოფი სე ბის არ 

სწამს; აც ვია საყელოსთან შეხსნილი 

ცისფერი პე რან გი; მას არ უყ ვარს აღ ტა-

ცე ბუ ლი მა ღალ ფარ დო ვა ნი სა უბ რე ბი 

სამ ყა როს შეც ვ ლა ზე. მი სი გე ნო მიც კი 

მო საწყე ნად გა მო ი ყუ რე ბო და, რო დე საც 

მან პირ ვე ლად მი სი სეკ ვენ სი რე ბა მო ახ-

დი ნა. ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო მის გე ნომ ში 

იყო ის, რომ ფლეტ ლის გა აჩ ნია მოშ ლი-

ლო ბის გე ნი, რო მელ საც ოჯა ხუ რი ცი ვი 

ავ ტო აღ გ ზ ნე ბის სინ დ რო მი ეწო დე ბა; 

მას ამ აშ ლი ლო ბის ერ თი სიმ პ ტო მი ახა-

სი ა თებს: სი ცი ვე ში ბავ შ ვი ვით ნა სიცხა-

რე ბი უჩ ნ დე ბა. მაგ რამ აღ ს რუ ლე ბა ზე 

მი სი კონ ცეტ რა ცი ის გა მო, იგი, შე იძ ლე ბა 

ით ქ ვას, ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ეფექ ტი ა ნი 

მთა ვა რი აღ მას რუ ლე ბე ლი ოფი ცე რია 

სა ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლო სფე რო ში – ან ნე-

ბის მი ერ სფე რო ში. 

Illumina 1998 წელს შე იქ მ ნა პრო დუქ-

ტის ან პრო ტო ტი პის არ სე ბო ბის გა რე შე. 

კომ პა ნი ის დამ ფუძ ნებ ლებ მა 1999 წელს 

ფლეტ ლი და ი ქი რა ვეს, რად გან მან 

თა ვი სი ბო ლო და ნად გა რის – Molecular 

Dynamics-ის წარ მა ტე ბით, 300 მი ლი ონ 

აშშ დო ლა რად გა ყიდ ვა შეძ ლო. 

ამ პე რი ოდ ში Illumina-ს ამო ცა ნას 

არ წარ მო ად გენ და პი როვ ნე ბის დნმ-ის 

ყვე ლა ელე მენ ტის სეკ ვენ სი რე ბა – მა შინ 

ტ ო პ  1 O O

novozymes
სა წარ მოო ფერ მენ ტე ბის და ნი ელ მა მწარ მო ე ბელ მა გა-

მო ი გო ნა ფერ მე რუ ლი ნარ ჩე ნე ბი სა და სხვა ბი ო მა სის-

გან საწ ვა ვი სა და პლას ტ მა სის წარ მო ე ბის უფ რო ეფექ იანი 

ტექ ნო ლო გი ა. მსოფ ლი ო ში უდი დე სი ბი ო რა ფი ნი რე ბის 

კომ პა ნი ას შემ დეგ წელს ჩი ნეთ ში შეს ვ ლა და მი სი ფერ-

მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბა აქვს გა დაწყ ვე ტი ლი.

Fast retailing
იაპო ნუ რი Uniqlo-ს ქსე ლის დამ ფუძ ნე ბე ლი არის ახა ლი ძე-

ნის ოს ტა ტი და ხელ მი საწ ვ დო მი ყო ველ დღი უ რი ტან საც მ ლის 

მწარ მო ე ბე ლი. მი ლი არ დე რი დამ ფუძ ნე ბე ლი ტა და ში იანაი 

გეგ მავს 2020 წლამ დე აშ შ - ში 1,000 მა ღა ზი ის გახ ს ნას.

dassault
კომ პა ნი ის 3d პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა, საბ რ-

ძო ლო ხო მალ დე ბით დაწყე ბუ ლი და მძი მე ტექ ნი კით 

დამ თავ რე ბუ ლი, ყვე ლაფ რის წარ მო ე ბის და გეგ მ ვი სა 

და დი ზა ი ნის თ ვის გა მო ი ყე ნე ბა. 

34 WHOle FOODS MARKet  45.57
საკვები პროდუქტები, საცალო ვაჭორბა 
/ აშშ 

35 FANu 44.08
მანქანა-დანადგარები / იაპონია 

36 IlluMINA 43.71
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები / აშშ 

37 teNceNt HOlDINGS 43.14
ინტერნეტი / ჩინეთი 

38 NOVOZYMeS 43.10
ქიმიური ნივთიერებები / დანია

39 SBA cOMMuNIcAtIONS  42.97 
უსადენო სისტემები / აშშ

40 uNIcHARM 42.63
საოჯახო ნივთები / იაპონია

41 lI & FuNG 42.61
ტანსაცმელი და ფუფუნების საგნები  / 
ჰონკონგი

42 KONe 42.44
მანქანა-დანადგარები  / ფინეთი

43 INtuItIVe SuRGIcAl 42.39
ჯანდაცვის დანადგარები  / აშშ

44 KeuRIG GReeN MOuNtAIN 42.31
საკვები პროდუქტები  / აშშ

45 PeRRIGO 42.27
ფარმაცევტიკა  / აშშ

46 FASt RetAIlING 42.07
სპეციალიზებული საცალო ვაჭრობა  / 
იაპონია

47 RecKItt BeNcKISeR 40.58
საოჯახო საქონელი / დიდი ბრიტანეთი

48 BROWN-FORMAN 40.57
სასმელები / აშშ

48 eSSIlOR INtl cOMPAGNIe 
GeNeRAle OPtIQueD 40.57
ჯანდაცვის აპარატურა / საფრანგეთი

50 BuReAu VeRItAS 40.55
პროფესიული მომსახურებები / 
საფრანგეთი

51 luXOttIcA GROuP 40.54
ფუფუნების საგნები / იტალია

52 BeIeRSDORF 40.39
პირადი მოხმარების საგნები / გერმანია

53 NAVeR 40.14
ინტერნეტის მომსახურებები / კორეა

54 eStee lAuDeR 39.96
პირადი მოხმარების საგნები / აშშ

55 KeYeNce 39.69
ელექტროაპარატურა / იაპონია

56 DASSAult SYSteMeS 39.63
პროგრამული უზრუნველყოფა / 
საფრანგეთი

რეიტინგი კომპანია             ინოვაციის 
ინდუსტრია / ქვეყანა                  პრემიუმი
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სეკ ვენ სი რე ბის ღი რე ბუ ლე ბა ერთ პირ ზე 

360 მი ლი ონ აშშ დო ლარს შე ად გენ და. 

კომ პა ნი ის ამო ცა ნა იყო ინ დი ვი დუ ა ლუ-

რი გე ნე ბის მო მენ ტა ლუ რი და ფიქ სი რე-

ბა. მე ო რე კომ პა ნი ას, Affymetrix-ს ზე-

მოთ ხსე ნე ბუ ლი ბა ზა რი თა ვი სი დნმ-ის 

მატ რი ცე ბით ჩა კე ტი ლი ჰქონ და – ეს იყო 

მცი რე ზო მის შუ შის სლა ი დე ბი მათ ზე 

კონ კ რე ტუ ლი გე ნე ტი კუ რი შაბ ლო ნე ბით. 

ტექ ნო ლო გი ა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო ის 

ფაქ ტი, რონ დნმ-ის ოთხა სო ი ან კოდ ში 

– A, G, T, C – ელე მენ ტე ბი კონ კ რე ტუ ლი 

მი მარ თე ბით არი ან და კავ ში რე ბუ ლი, A 

შე ე სა ბა მე ბა T-ს, G კი C-ს, ორ სა პი რის-

პი რო ჯაჭ ვ ზე. თუ, მა გა ლი თად, სის ხ ლ ში 

ად გი ლი აქვს სა პი რის პი რო თან მიმ დევ-

რო ბას, იგი და ე მაგ რე ბა გე ნის ნა წილს, 

რო გორც სა მაგ რი. მაგ რამ Illumina-მ 

უკე თე სი გზა გამონახა: ბრტყე ლი სლა ი-

დე ბის ნაც ვ ლად, დნმ-ე ბის ჯაჭ ვებ ზე გან-

ლა გე ბით, იქ მ ნე ბო და მე ტი ზე და პი რუ ლი 

ფარ თი, სიგ ნალ სა და ხმა ურს შო რის 

უკე თე სი თა ნა ფარ დო ბა. კომ პა ნია იმე-

დოვ ნებ და, რომ შე დე გე ბიც უფ რო ზუს ტი 

იქ ნე ბო და. 

ფლეტ ლიმ შეძ ლო 100 მი ლი ო ნი აშშ 

დო ლა რის ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვა იმ 

პე რი ოდ ში, რო დე საც გე ნე ტი კის სფე რო-

ში აქ ცი ე ბის ღი რე ბუ ლე ბა ძალ ზე მა ღა ლი 

იყო. მან უზ რუნ ველ ყო Illumina-სთვის 

სა რე ზერ ვო გეგ მის არ სე ბო ბა, მა შინ რო-

დე საც კომ პა ნი ის პარ ტ ნი ო რი, იმ დრო-

ის თ ვის დნმ-ის სეკ ვენ სი რე ბის აპა რა ტე-

ბის დო მი ნან ტი მწარ მო ე ბე ლი, Applied 

Biosystems-ი და ი შა ლა. მან შე ი ნარ ჩუ ნა 

პი რა დი კონ ტაქ ტე ბი – თი თო ე ულ თა ნამ-

შ რო მელს უგ ზავ ნი და და ბა დე ბის დღის 

მი სა ლოც ბა რა თებს – მა ნამ დე, სა ნამ 

2006 წელს Illumina-მ 500 თა ნამ შ რო მე-

ლი არ აიყ ვა ნა. 

იგი გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას 

აქ ცევ და იმას, რომ სა მუ შა ოდ აყ ვა ნი-

სას სწო რად შე ერ ჩია ადა მი ა ნე ბი. ერთ 

მო მენ ტ ში, ერ თ -ერ თი თა ნა დამ ფუძ ნე-

ბე ლი, მთა ვა რი სა მეც ნი ე რო ოფი ცე რი 

– ენ ტო ნი ჩარ ნი კი გა ა თა ვი სუფ ლა კი დეც. 

ჩარ ნიკ მა გა ნაცხა და, რომ ფლეტ ლიმ 

იგი სამ სა ხუ რი დან გა ა თა ვი სუფ ლა 

მი სი კლი ნი კუ რი დეპ რე სი ის გა მო; მან 

კომ პა ნი ას უჩივ ლა და 7.2 მი ლი ო ნი აშშ 

დო ლა რი (იმ პე რი ოდ ში Illumina-ს წლი-

უ რი ზა რა ლის 20%) მო უ გო, 2002 წელს. 

ფლეტ ლი ამ ბობს, რომ სა სა მარ თ ლო 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის მო მენ ტი 

მი სი კა რი ე რის ყვე ლა ზე ცუდ მო მენტს 

წარ მო ად გენს. 

ინ ვეს ტო რე ბი გე ნე ტი კის სფე რო ში 

აქ ცი ე ბი სად მი რწმე ნას კარ გავ დ ნენ იმ 

არას წო რად წარ მარ თუ ლი პრო ცე სე ბის 

გა მო, რომლებიც ადა მი ა ნის გე ნო მის 

პრო ექტს უკავ შირ დე ბო და. 2003 წელს 

Illumina-ს აქ ცი ე ბი, რო მელ თა გა სა ყი დი 

ღი რე ბუ ლე ბა, და ყო ფის შე დე გე ბის გათ-

ვა ლის წი ნე ბის შემ დეგ, 1 აშშ დო ლარ ზე 

22 აშშ დო ლარს აღ წევ და, დაბ ლა და ე ცა. 

მაგ რამ Illumina-მ სწო რედ ამ დროს, 

ქი მი უ რი და ოპ ტი კუ რი ელე მენ ტე ბის 

დახ ვე წის გზით, თავისი და ნად გა რი 

იმ დო ნემ დე გა ა უმ ჯო ბე სა, რომ მი სი 

ჩი პე ბი Affy-ს ჩი პებ ზე უფ რო ზუსტ შე დე-

გებს იძ ლე ო და. 2006 წელს Illumina-ს 

გა ყიდ ვე ბის მაჩ ვე ნე ბელ მა 184 მი ლი ონ 

აშშ დო ლარს მი აღ წი ა, Affymetrix-ის 

355 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის სა პი რის პი-

როდ. შემ დეგ წელს Illumina უკ ვე დნმ-ის 

მატ რი ცე ბის ყვე ლა ზე მსხვილ მწარ მო-

ებ ლად იქ ცა. დღეს Illumina-ს ჩი პებს 

იყე ნებს ყვე ლა, მსხვილ ფე ხა პი რუტყ ვის 

რან ჩო ე ბი (ჯიშების გა მოყ ვა ნის მიზ ნით) 

და 23andMe – გე ნე ტი კუ რი წი ნაპ რე ბის 

დამ დ გე ნი კომ პა ნი ა, რო მე ლიც Mountain 

View-ში, კა ლი ფორ ნი ის შტატ ში ფუნ ქ-

ცი ო ნი რებს. Affy ზა რა ლი ან კომ პა ნი ად 

იქ ცა, რომ ლის სა ბაზ რო კა პი ტა ლი ზა ცია 

650 მი ლი ონ აშშ დო ლარს შე ად გენს.

მაგ რამ ფლეტ ლის უკ ვე ეჭ ვი ეპა რე-

ბო და მატ რი ცე ბის მო მა ვალ ში. მატ რი ცა 

ყო ველ თ ვის დარ ჩე ბა უბ რა ლო მო მენ-

ტა ლურ გა მო სა ხუ ლე ბად, რაც მხო ლოდ 

გე ნის ერ თი კონ კ რე ტუ ლი ვა რი ან ტის 

გა მო სა ხუ ლე ბა ა. შე საძ ლე ბე ლი ხომ არ 

იყო გე ნის ყვე ლა ასოს, ან ერ თი პი რის 

გე ნო მის წა კითხ ვის ხარ ჯის მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი შემ ცი რე ბა? ბრედ ფორ დ ში, 

კო ნექ ტი კუტ ში მო მუ შა ვე მეც ნი ერ თა 

ჯგუფ მა, სა ხელ წო დე ბით 454 Life Sci-

ences, შე ი მუ შა ვა დნმ-ის სეკ ვენ სე რი, 

რო მე ლიც მომ ხ მა რე ბელს ადა მი ა ნის 

გე ნო მის წა კითხ ვას ჰპირ დე ბო და არა 

100 მი ლი ონ აშშ დო ლა რად, არა მედ 

250,000 აშშ დო ლა რად. ფლეტ ლიმ თა-

ვი სი კომ პა ნი ის საბ ჭოს გა ნუცხა და, რომ 

Illumina-ს შე ეძ ლო დი დე ბის სა ხე ლით 

ტკბო ბა და შე მო სუ ლი ფუ ლის თვლა გა-

ეგ რ ძე ლე ბი ნა, მაგ რამ ამას სა ბო ლოო 

ჯამ ში აუცი ლებ ლად მე თო დის მოძ ვე ლე-

ბა მოჰ ყ ვე ბო და. 

პრობ ლე მის მი სე ბუ რი გა დაწყ ვე ტა – 

დი დი შეს ყიდ ვა გახლდათ. 2007 წლის 

და საწყის ში ფლეტ ლიმ 600 მი ლი ო ნი აშშ 

დო ლა რი აქ ცი ებ ში და ხარ ჯა – Illumina-ს 

წლი უ რი გა ყიდ ვე ბის სამ მა გი ოდე ნო ბა 

– Solexa-ს შე სა ძე ნად; Solexa-ს ექ სპე რი-

მენ ტუ ლი დნმ-ის სეკ ვენ სე რი გა აჩ ნ და, 

რო მე ლიც დნმ-ის დაშ ლი სა და მი სი 

უმ ცი რე სი ნა წი ლე ბი თა და მა სი უ რი მას შ-

ტა ბე ბით ხე ლა ხა ლი აწყო ბის გზით მუ შა-

ობ და. შემ დეგ კომ პი უ ტე რე ბის გა მო ყე-

ნე ბით შე დე გე ბის გა შიფ ვ რა ხდე ბო და. 

გა რი გე ბა გარ ღ ვე ვის წი ნა პი რო ბა იყო. 

2008 წლის თ ვის ახა ლი ტექ ნო ლო გი ის 

მქო ნე Illumina-ს და ნად გა რებს ადა მი ა-

ნის გე ნო მის სეკ ვენ სი რე ბა 100 000 აშშ 

დო ლა რის ოდე ნო ბის ხარ ჯის პი რო ბებ-

ში შე ეძ ლო. 

ამა სო ბა ში კარ გი და ფი ნან სე ბის 

მქო ნე კონ კუ რენ ტე ბის ჯგუ ფი, რო მე ლიც 

მო ი ცავ და Life Technologies–ს, 4 მი ლი არ-

დი აშშ დო ლა რის გა ყიდ ვე ბის კომ პა ნი-

ა სა და Pacific Biosciences–ს – სტარ ტაპს, 

რო მელ მაც კერ ძო ინ ვეს ტო რე ბის გან 

და სა ფონ დო ბაზ რი დან 570 მი ლი ო-

ნი აშშ დო ლა რი მო ი ზი და, ცდი ლობ და 

Illumina-ს დას წე ო და; მაგ რამ კონ კუ რენ-

ტებ მა მას თან ახ ლოს მის ვ ლაც კი ვერ 

შეძ ლეს. Life Technologies–ის ორი გი ნა-

ლუ რი ტექ ნო ლო გია კონ კუ რენ ტუ ლი იყო 

გარ კ ვე უ ლი დრო ის გან მავ ლო ბა ში, მაგ-

რამ მან ტემ პი ვერ შე ი ნარ ჩუ ნა. PacBio 

მომ ხ მა რე ბელს დაჰ პირ და, რომ დნმ-ის 

სეკ ვენ სი რე ბი სას ლა ზერს გა მო ი ყე-

ინოვატორები

ჯანდაცვის ინოვაცია
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ნებ და, მაგ რამ ტექ ნო ლო გი ას მა ღა ლი 

შეც დო მის მაჩ ვე ნე ბე ლი აღ მო აჩ ნ და და 

Illumina-ს შე დე გებს ვერ უტოლ დე ბო და. 

„დღევანდელ დღეს რთუ ლია და ი ნა ხო 

ისე თი ტექ ნო ლო გი ა, რო მე ლიც მა თი 

დო მი ნი რე ბის წი ნა აღ მ დეგ გა ლაშ ქ რე-

ბას შეძ ლებს, – აცხა დებს და ნი ელ მა-

კარ ტუ რი, მა სა ჩუ სე ტის სა ა ვად მ ყო ფოს 

გე ნე ტი კო სი. – თით ქ მის ყო ვე ლი ტრან-

ს ფორ მა ცი უ ლი წინ ს ვ ლა ჩემს სფე რო ში 

Illumina-ს ტექ ნო ლო გი ის გა მო ყე ნე ბას 

უკავ შირ დე ბა. ეს სა ო ცა რი მიღ წე ვა ა“.

Illumina-ს წინ ს ვ ლა იმ დე ნად სწრა ფი 

იყო, რომ იგი ხში რად მის ოპო ნენ ტებს 

პირ ღი ას ტო ვებ და. ფლეტ ლი იხ სე ნებს 

2010 წელს ჯო ნა თან როტ ბერ გ თან, 454-

ის დამ ფუძ ნე ბელ თან შეხ ვედ რას, რო-

მელ მაც მას სა მა გი დო დნმ-ის სეკ ვენ-

სე რი აჩ ვე ნა. იგი ნა ხე ვარ გამ ტა რე ბის 

ტექ ნო ლო გი ას ემ ყა რე ბო და, რაც უფ რო 

მცი რე მო ცუ ლო ბი სა იყო და ხარ ჯიც, შე-

სა ბა მი სად, უფ რო მცი რე თან ხას, 50 000 

აშშ დო ლარს შე ად გენ და. ეს Illumina-ს 

მი ერ ერ თე ულ ზე გა წე უ ლი ხარ ჯის მე ა-

თედი გახლდათ (როტბერგს მი ეძღ ვ ნა 

„ფორბსის“ პირ ველ გვერ დ ზე გან თავ სე-

ბუ ლი სტა ტია 2011 წელს). ფლეტ ლიმ მას 

ჰკითხა, ვინ იყო მი სი კონ კუ რენ ტი. „ჩვენ 

არ გვყავს კონ კუ რენ ტი, – უპა სუ ხა როტ-

ბერ გ მა. – ეს არის პრო დუქ ტი, რო მე ლიც 

აიძუ ლებს მსოფ ლი ოს აღი ა როს, რომ ეს 

არ ქი ტექ ტუ რა რე ა ლუ რი ა“. 

ეს ძალ ზე პო ზი ტი უ რად ჟღერ და, 

თუმ ცა 2010 წელს, როტ ბერ გის და ნად გა-

რის წარ მო ე ბა ში ჩაშ ვე ბი დან მხო ლოდ 

რამ დე ნი მე კვი რა ში, Illumina-მ თა ვი სი 

სა კუ თა რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი ფა სის 

მქო ნე და ნად გა რის შე სა ხებ გა მო აცხა-

და. ფლეტ ლის გუნ დი ამ და ნად გარ ის 

შესაქმნელად 2008 წლი დან მუ შა ობ და 

და თუმ ცა Life Technologies–მა როტ-

ბერ გის სტარ ტა პი 275 მი ლი ონ აშშ 

დო ლა რად შე ის ყი და, იგი Illumina-ს 

ტემ პის აყო ლას მა ინც ვერ ახერ ხებ და. 

„შესრულება ყვე ლა სხვა ფაქ ტორ ზე 

უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო“, – აცხა დებს 

მუს ტა ფა რო ნა გი, დნმ-ის სეკ ვენ სი რე ბის La
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h&m
კომ პა ნი ის მი ლი არ დე რი აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი, სტე ფან 

პერ სო ნი და ინ ტე რე სე ბუ ლია ორ გა ნუ ლი ნა წარ მით (ცალობით მო-

ვაჭ რე წარ მო ად გენს მსოფ ლი ო ში ორ გა ნუ ლი ბამ ბის ყვე ლა ზე 

მსხვილ მომ ხ მა რე ბელს). h&M მო ახ დენს ბამ ბის ტან საც მ ლის დო-

ნა ცი ის სა ხით გა და ცე მას რის კის ქვეშ მყოფ პი რებ ზე თი თო ე უ ლი 

ბამ ბის ნა წარ მის შეს ყიდ ვის სა ნაც ვ ლოდ მიმ დი ნა რე „უკან სკო ლა-

ში“ სე ზო ნის გან მავ ლო ბა ში. 

larsen & toubro
ინ დუ რი ფირ მა, რო მე ლიც 1938 წელს შექ მ ნა ორ მა და ნი ელ მა 

ემიგ რან ტ მა; კომ პა ნია მუ შა ობს დე ლის მეტ როს მშე ნებ ლო-

ბა ზე და ზე დამ ხედ ვე ლობს ახალ მეტ როს ჰა ი და რა ბად ში.

lindt & sprÜngli
169 წლის ის ტო რი ის 

მქო ნე შვე ი ცა რი ულ მა 

შო კო ლა დის მწარ მო-

ე ბელ მა გა ნა ხორ ცი-

ე ლა თავისი ყვე ლა ზე 

დი დი იერი ში აშ შ - ზე 

Russell Stover-ის 1.4 

მი ლი არდ აშშ დო ლა-

რად შე ძე ნის გზით. 

57 tAtA cONSultAcNcY SVcS  39.58
საინფორმაციო ტექნოლოგიები, 

მომსახურება / ინდოეთი 

58 lARSeN & tOuBRO 39.40
მშენებლობა და ინჟინერული მომსახურება 

/ ინდოეთი 

59 DAIRY FARM INtl 39.37
საკვები პროდუქტებით საცალო ვაჭრობა / 
ჰონკონგი 

60 cAPItA 39.08
პროფესიონალური მომსახურებები /  
დიდი ბრიტანეთი 

61 GeBeRIt 38.94
სამშენებლო პროდუქტები / შვეიცარია

62 JeRONIMO MARtINS SGPS   38.88 
საკვები პროდუქტებით საცალო ვაჭრობა / 
პორტუგალია

63 FAlABellA SAcI 38.75
მრავალდარგობრივი საცალო ვაჭრობა / 
ჩილე 

64 GRIFOlS SA 38.67
ბიოტექნოლოგია / ესპანეთი

65 SuN PHARMAceutIcAlS 38.34
ფარმაცევტიკა / ინდოეთი

66 StARWOOD HOtelS & ReSORtS   37.84
სასტუმროები / აშშ

67 DIAGeO 37.28
სასმელები / დიდი ბრიტანეთი

68 ROPeR INDuStRIeS 37.13
საწარმოო კონგლომერატი / აშშ

69 PeRNOD RIcARD 36.96
სასმელები / საფრანგეთი

70 lINDt & SPRuNGlI 36.88
საკვები პროდუქტები / შვეიცარია 

71 AMeRISO uRceBeRGeN 36.49
ჯანდაცვის მომსახურებები / აშშ

72 cOcA-cOlA 35.81
სასმელები / აშშ

73 SGS 35.79
პროფესიული მომსახურებები / შვეიცარია

74 H&M 35.76
სპეციალიზებული საცალო ვაჭრობა / შვედეთი

75 ORIeNtAl lAND 35.47
სასტუმროები / იაპონია

76 PAYcHeX 34.97
ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

მომსახურებები / აშშ

77 cOlGAte-PAlMOlIVe 34.89
საოჯახო ნივთები / აშშ

78 ecOlAB 34.76
ქიმიური ნივთიერებები / აშშ

79 ANHeuSeR-BuScH INBeV 34.65
სასმელები / ბელგია
 

რეიტინგი კომპანია             ინოვაციის 
ინდუსტრია / ქვეყანა                  პრემიუმი
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ძი რი თა დი ტექ ნო ლო გი ის გა მომ გო ნე-

ბე ლი და ამ ჟა მად Illumina-ს მთა ვა რი 

ტექ ნო ლო გი ე ბის ოფი ცე რი. 

Roche-მ, შვე ი ცა რი ულ მა წამ ლე ბის 

მაგ ნატ მა, Illumina-ს ხელ შე უ ხებ ლო-

ბა შე ამ ჩ ნი ა, მა შინ რო ცა მი სი დნმ-ის 

სეკ ვენ სი რე ბის მცდე ლო ბე ბი შე დე გებს 

იყო მოკ ლე ბუ ლი. 2011 წლის დე კემ ბერ-

ში მთა ვა რი აღ მას რუ ლე ბე ლი ოფი ცე-

რი, ფრანც ჰუ მე რი, ფლეტ ლის შეხ ვ და 

და ძა ლი ან გარ კ ვე ვით უთხ რა მას, 

რომ Illumina-ს ყიდ ვას აპი რებ და. მი სი 

თქმით, იგი ამ ჯო ბი ნებ და, რომ შეს ყიდ-

ვა მე გობ რუ ლი ხა სი ა თის ყო ფი ლი ყო. 

ფლეტ ლი შეც ბა. სა ბო ლოო ჯამ ში, 

ფლეტ ლიმ და კომ პა ნი ის ბორ დ მა გა-

ნაცხა დეს, რომ Roche-ს შე მო თა ვა ზე ბა, 

5,7 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რი, ძა ლი ან და-

ბა ლი ფა სი იყო. Roche Illumina-ს მთა ვა-

რი ფი ნან სუ რი ოფიც რის, მარკ სტეპ ლის 

მი მართ, მას თან მუ შა ო ბის პირ ვე ლი ვე 

დღი დან მტრუ ლად იყო გან წყო ბი ლი. „მე 

და ვი ნა ხე პი როვ ნე ბა, რო მელ მაც კომ-

პა ნია ზარ და ათი წლის გან მავ ლო ბა ში 

და რო მე ლიც სულ იმე ო რებ და: – ‘ჩვენ 

გა ვა კე თებთ იმას, რაც სა უ კე თე სო შე დე-

გებს მო უ ტანს ჩვენს დამ ფუძ ნებ ლებს”, 

– აცხა დებს ფლეტ ლი. 

Illumina-ს ბან კი რებ მა ფლეტ ლის 

აუხ ს ნეს, რომ საქ მე მხო ლოდ დრო ში 

იყო: ახ ლო წარ სულ ში წამ ყ ვა ნი ბი ო ტექ-

ნო ლო გი უ რი კომ პა ნი ის Genentech-ის 

შეს ყიდ ვამ აჩ ვე ნა, რომ Roche–ს უკან 

არას დ როს და უ ხე ვი ა. მაგ რამ ფლეტ-

ლის აქ ცი ო ნე რე ბი უმაგ რებ დ ნენ ზურგს. 

Illumina-ს სი დი დით მე სა მე დამ ფუძ-

ნებ ლის, მორ გან სტენ ლის წარ მო მად-

გე ნელ მა, ჯე ი სონ იან გ მა, გა მო აცხა და, 

რომ იგი კომ პა ნი ას არა ნა ირ ფა სად არ 

გა ყიდ და. ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი დამ ფუძ-

ნებ ლის მომ სა ხუ რე ბე ბი Illumina-ს მხარ-

ში ედ გა. ბო ლოს და ბო ლოს, Roche-მ 

უკან და ი ხი ა. „მადლობა ღმერთს, რომ 

ჩვენ ფან ტას ტი კუ რი მხარ დამ ჭე რე ბი 

გვყავ და, – აცხა დებს ფლეტ ლი. – გარ-

კ ვე უ ლი თვალ საზ რი სით კარ გი ა, რომ 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ღრმა ჯი ბე ე ბის 

პატ რო ნე ბი იყ ვ ნენ, მათ მოკ ლე ხე ლე ბი 

აღ მო აჩ ნ დათ, ასე რომ მა ლე დათ მეს პო-

ზი ცი ე ბი“. Illumina-ს ღი რე ბუ ლე ბა ბა ზარ-

ზე ამ ჟა მად ოთხ ჯერ აღე მა ტე ბა Roche-ს 

შე მო თა ვა ზე ბას. 

oche-ს უკან და ხე ვის 
შემ დეგ, ფლეტ ლიმ ახალ 

ბაზ რებ ზე შეს ვ ლა და იწყო. 

მეც ნი ე რებ მა აღ მო ა ჩი ნეს, 

რომ ფეხ მ ძი მე ქა ლის სის ხ ლ ში დნმ-ის 

მარ კე რე ბის დათ ვ ლით შე საძ ლე ბე ლია 

დარ ღ ვე ვე ბის, პა თო ლო გი ე ბის დად-

გე ნა, და უ ნის სინ დ რო მის ჩათ ვ ლით. 

2013 წლის იან ვარ ში Illumina-მ Verinata 

Health-ი შე ის ყი და – კომ პა ნი ა, რო მელ-

საც, მი სი აზ რით, მო ცე მულ სფე რო ში 

სა უ კე თე სო ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი ქო ნე ბა 

გა აჩ ნ და. პრე ნა ტა ლუ რი სის ხ ლის ტეს ტე-

ბის გა ყიდ ვე ბი უკ ვე და ახ ლო ე ბით 300 

მი ლი ონ აშშ დო ლარს აღ წევს, მაგ რამ 

ანა ლი ტი კო სე ბი აცხა დე ბენ, რომ მთე ლი 

მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით გა ყიდ ვე ბის მაჩ-

ვე ნე ბელ მა შე საძ ლოა 3 მი ლი არდ აშშ 

დო ლარს მი აღ წი ოს. 

ერ თი წლის შემ დეგ Illumina-მ დი დი 

ხნის ნა ნატ რი ეტა პი გა და ლა ხა: მან 

წარ მო ე ბა ში X10 ჩა უშ ვა – პრო დუქ ტი, 

რო მელ საც ადა მი ა ნის გე ნო მის სეკ ვენ სი-

რე ბა მხო ლოდ 1000 აშშ დო ლა რად შე უძ-

ლი ა, ცვე თის ჩათ ვ ლით; და ეს არის ისევ 

მძი მე შრო მი სა და და ნად გა რის ქი მი ურ 

ელე მენ ტებ ში ნა ბიჯ - ნა ბიჯ მიღ წე უ ლი გა-

უმ ჯო ბე სე ბის შე დე გი. Illumina 1 მი ლი ო ნი 

აშშ დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის ერ თე ულს 

ყი დის მხო ლოდ ათი ან მე ტი ერ თე უ ლის 

ჯგუ ფე ბად, მაგ რამ ეს ნიშ ნავს, რომ მეც-

ნი ე რე ბი ახ ლა უკ ვე აღარ არი ან შეზღუ-

დუ ლე ბი მხო ლოდ რამ დე ნი მე ათა სი 

პა ცი ენ ტის გე ნო მის დათ ვა ლი ე რე ბით. 

ინოვატორები

ჯანდაცვის ინოვაცია
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„დანადგარების მიღ წე უ ლი ხა რის ხი 

საკ მა რი სია იმის თ ვის, რომ თა მა მად 

გან ვაცხა დოთ – ჩვენ 10 000, 20 000,  

30 000 ადა მი ა ნის სენ კ ვენ სი რე ბას ვა პი-

რებთ“, – აცხა დებს ერიკ ლენ დე რი, MIT 

და Harvard–ის ინ ს ტი ტუ ტე ბის გა ერ თი ა ნე-

ბუ ლი ინ ს ტი ტუ ტის დი რექ ტო რი, რო მელ-

მაც 14 ასე თი და ნად გა რი შე ი ძი ნა. ახალ 

კომ პა ნი ა ში, Human Longevity-ში, კრე იგ 

ვენ ტერ მა შე ი ძი ნა 20X10 და ნად გა რი, 

და ბე რე ბის სა ი დუმ ლოს თან შერ კი ნე ბის 

მიზ ნით. მი ლი არ დერ მა პატ რიკ სუნ - ში-

ონ გ მა  და Providence Health System-მა, 

და სავ ლეთ სა ნა პი როს სა ა ვად მ ყო ფო-

ე ბის ქსელ მა, 10 და ნად გა რი შე ი ძი ნა 

წე ლი წად ში 22 000 ახა ლი სიმ სივ ნით 

და ა ვა დე ბუ ლი პა ცი ენ ტის თ ვის ანა ლი ზის 

ჩა სა ტა რებ ლად. 

უფ რო ძვე ლი გე ნე ტი კის შემ ს წავ ლე-

ლი/ მა ტეს ტი რე ბე ლი კომ პა ნი ე ბი, რო-

გო რი ცაა Myriad Genetics-ი და Genomic 

Health-ი Illumina-ს და ნად გა რე ბის გა მო-

ყე ნე ბა ზე გა და ერ თ ვ ნენ. ახა ლი კომ-

პა ნი ე ბი ასე ვე ფიქ რო ბენ ამ ბაზ რებ ში 

შე მოს ვ ლას. კომ პა ნია Invitae, რო მე ლიც 

Genomic Health-ის დამ ფუძ ნე ბელ მა, რენ-

დი სკოტ მა, და ა არ სა, პა ცი ენ ტებს ნე ბის-

მი ერ ანა ლიზს 3,000 გე ნე ტი კუ რი ანა ლი-

ზი დან, ფიქ სი რე ბულ 1,500 აშშ დო ლა რის 

სა ფა სუ რად შეს თა ვა ზებს. Counsyl-ი 

რო მე ლიც სან - ფ რან ცის კო ში ფუნ ქ ცი ო-

ნი რებს, ტექ ნო ლო გი ას მემ კ ვიდ რე ო ბი-

თი სიმ სივ ნუ რი გე ნე ბის ანა ლი ზე ბი სა და 

მო მა ვა ლი მშობ ლე ბის თ ვის ანა ლი ზე ბის 

შე თა ვა ზე ბის მიზ ნით იყე ნებს. 

ყვე ლა ზე დი დი შე საძ ლებ ლო ბე ბი ონ-

კო ლო გი ურ სფე რო ში ა. მსოფ ლიო მას შ-

ტა ბით ბაზ რის მო ცუ ლო ბამ შე საძ ლოა 11 

მი ლი არდ აშშ დო ლარს მი აღ წი ოს. მა გა-

ლი თის თ ვის შეგ ვიძ ლია 60 წლის ჰი ზერ 

ფოლ ვე ი ე რის ის ტო რია მო გითხ როთ. 

მას, ვი ეტ ნამ სა და კამ ბო ჯა ში შვე ბუ ლე-

ბა ში ყოფ ნის დროს, თა ვის ტკი ვი ლე ბი 

და ეწყო და მოძ რა ო ბის პრობ ლე მე ბი 

შე ექ მ ნა. სახ ლ ში დაბ რუ ნე ბის შემ დეგ 

აპოპ ლექ სი უ რი დამ ბ ლა და ე მარ თა. 

დი ლის 2 სა ათ ზე სას წ რა ფოს მი ერ ჩა ტა-

Kuehne + nagel intl
ეს შვე ი ცა რი უ ლი ლო გის ტი კის გი გან ტი ახორ ცი ე ლებს ახა ლი ვე ბაპ-

ლი კა ცი ის და ნერ გ ვას, რაც და აჩ ქა რებს ფა სე ბის მო წო დე ბას, და ჯავ-

შ ნასა და სა ჰა ე რო ტვირ თე ბის მო ნი ტო რინგს. შემ დე გი სფე რო ე ბია 

სა ო კე ა ნო და სატ ვირ თო მან ქა ნე ბით გა და ზიდ ვე ბი.

sherwin-williams
ორ მა გად უფ რო ჯან სა ღი სა ღე ბა ვი: მი სი ბრენ დი harmony არ 

შე ი ცავს მავ ნე შე ნა ერ თებს, ამას თან უზ რუნ ველ ყოფს ში ნა უ რი 

ცხო ვე ლე ბის, საჭ მ ლის კე თე ბი სას გა ჩე ნი ლი და ა.შ. სუ ნის შე-

ნო ბის შიგ ნით გაქ რო ბას. 

ტ ო პ  1 O O

assa abloy
ახა ლი ელექ ტ რო მე ქა ნი კუ რი გა სა ღე ბი ბრენდ Mul-

t-Lock-ისგან მუ შა ობს ჩვე უ ლებ რივ სა კე ტებ ზე, ამას-

თან სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს მომ ხ მა რე ბელს, მო ახ-

დი ნოს სხვა ადა მი ა ნე ბის მი ერ ამ სა კე ტის მოკ ლე 

პე რი ო დით გა მო ყე ნე ბის ავ ტო რი ზე ბა. 

80 HeRSHeY  34.29
საკვები პროდუქტები / აშშ 

81 AutODeSK 33.87
პროგრამული უზრუნველყოფა / აშშ 

82 INDIteX 33.73
სპეციალიზებული საცალო ვაჭრობა / 
ესპანეთი 

83 GRuPO BIMBO 33.72
საკვები პროდუქტები / მექსიკა 

84 PROcteR & GAMBle 33.71
საოჯახო საქონელი / აშშ

85 YAHOO JAPAN   33.66 
ინტერნეტი / იაპონია

86 DANONe 33.60
საკვები პროდუქტები / საფრანგეთი 

87 SINGAPORe tecHNOlOGIeS  
eNGINeeRING 33.57
საჰაერო სისტემები და თავდაცვა / 
სინგაპური

88 INNeR MONGOlIA YIlI tRINIADlu S 
GROuP 33.46
საკვები პროდუქტები / ჩინეთი

89 SODeXO   33.25
დასვენება / საფრანგეთი

90 KueHNe + NAGel INtl 33.18
სასმელები / დიდი ბრიტანეთი

91 GeNeRAl MIllS 33.13
საკვები პროდუქტები / აშშ

92 BRF 32.97
საკვები პროდუქტები / ბრაზილია

93 ASSA ABlOY 32.76
სამშენებლო მასალები / შვედეთი 

94 NIDec 32.54
ელექტროაპარატურა / იაპონია

95 WAlMeX 32.43
საცალო ვაჭრობა / მექსიკა

96 BAJAJ AutO 31.73
ავტომანქანები / ინდოეთი

97 eXPeRIAN 31.62
პროფესიონალური მომსახურებები /  
დიდი ბრიტანეთი

98 clOROX 31.53
საოჯახო ნივთები / აშშ

99 SHeRWIN-WIllIAMS 31.37
ქიმიური ნივთიერებები / აშშ

100   DIGI.cOM BeRHAD 31.32
უსადენო მომსახურება / მალაიზია
 

რეიტინგი კომპანია             ინოვაციის 
ინდუსტრია / ქვეყანა                  პრემიუმი
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რე ბულ მა CAT სკა ნი რე ბამ ტვი ნის არე ში 

სიმ სივ ნე და ა ფიქ სი რა, რო მე ლიც სხვა 

არე ებ ზეც იყო გა და სუ ლი. ექი მებ მა მას 

სიმ სივ ნე ამოჰ კ ვე თეს. 

მაგ რამ შემ დეგ ფოლ ვე ი ერ მა, პენ სი-

ა ზე გა სულ მა ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბე-

ბის პრო ფე სი ო ნალ მა, აღ მო ა ჩი ნა, რომ 

კი დევ ერ თი სიმ სივ ნე ჰქონ და ნაწ-

ლა ვებ ში. ექი მებ მა გაჭ რეს იგი, ნა ხეს, 

რომ სიმ სივ ნე ძალ ზე დი დი ზო მი სა იყო 

ამო საჭ რე ლად და სახ ლ ში გა უშ ვეს. „მე 

უბ რა ლოდ ხე ლი ჩა ვიქ ნი ე“, 

– გა ნაცხა და მან. მაგ რამ 

ერ თ -ერ თ მა მის მა ექიმ მა 

სიმ სივ ნის ნი მუ ში Founda-

tion Medicine-ში გა დაგ ზავ ნა 

(ამ სტარ ტაპს ბილ გე იტ სი 

და Google Ventures-ი აფი-

ნან სე ბენ) . კომ პა ნი ამ 236 

მუ ტა ცი ის ლო კა ლი ზე ბის თ-

ვის Illumina-ს სეკ ვენ სე რი 

გა მო ი ყე ნა, რო მელ საც პირ-

და პი რი მე დი კა მენ ტო ზუ რი 

მკურ ნა ლო ბის გან საზღ ვ რის 

პრო ცეს ში შე იძ ლე ბა დახ მა-

რე ბა აღ მო ე ჩი ნა. ანა ლი ზის 

შე დე გად პა ცი ენტს Pfizer–ის 

„ქსალკორი“ და უ ნიშ ნეს, 

რა მაც ნაწ ლა ვე ბის სიმ სივ ნე 

და უ ფიქ სი რე ბელ ზო მამ დე 

შე ამ ცი რა და ამას თან ეს ზო მა წელ ზე 

მე ტი ხნის გან მავ ლო ბა ში შე ნარ ჩუნ და. 

„ვერანაირ გან ს ხ ვა ვე ბას ვერ ვგრძნობ 

ჩემს დღე ვან დელ და ორწე ლი წად - ნა ხევ-

რის წი ნან დელ მდგო მა რე ო ბას შო რის“, 

– აცხა დებს პა ცი ენ ტი ფოლ ვე ი ე რი. 

სიმ სივ ნე იმ დე ნად დი დი თე მა ა, 

რომ ფლეტ ლის თვე ე ბი დას ჭირ და იმი-

სათ ვის, რომ და ერ წ მუ ნე ბი ნა რი ჩარდ 

კლა უს ნე რი, ეროვ ნუ ლი სიმ სივ ნის 

ინ ს ტი ტუ ტის ყო ფი ლი დი რექ ტო რი, 

Illumina-ს მთა ვა რი სა მე დი ცი ნო ოფი ცე-

რი გამ ხ და რი ყო. სა დილ ზე კლა უს ნე რი, 

ფიქ რობ და რა, რომ უბ რა ლო რჩე ვას იძ-

ლე ო და, Illumina-ს სა მო მავ ლო გეგ მე ბის 

მო ნა ხა ზი წარ მო ად გი ნა. ბო ლოს ფლეტ-

ლიმ უთხ რა მას: „სწორედ მაგ მი მარ თუ-

ლე ბით გვსურს წას ვ ლა, მაგ რამ მე ვერ 

წარ ვ მარ თავ კომ პა ნი ას ამ მი მარ თუ ლე-

ბით. თქვენ კი ამას შეძ ლებ დით“.

შემ დე გი დი დი შე საძ ლებ ლო ბა, – 

აცხა დებს კლა უს ნე რი, – იქ ნე ბა დნმ-ის 

იდენ ტი ფი კა ცია სიმ სივ ნის უჯ რე დებ ზე 

ან სის ხ ლ ში. ამ დე ნად შე საძ ლე ბე ლი 

გახ დე ბა ონ კო ლო გი უ რი პა ცი ენ ტე ბის 

მო ნი ტო რინ გის სის ხ ლის ანა ლი ზით 

გან ხორ ცი ე ლე ბა და აღარ გახ დე ბა 

სა ჭი რო CAT სკა ნი რე ბა (Illumina-ს 

ერ თ -ერ თი კლი ენ ტი Sequenta, აკე თებს 

ამას სის ხ ლის ზო გი ერ თი სიმსივნური 

და ა ვა დე ბის თ ვის). მო მა ვალ ში შე იძ ლე-

ბა შე საძ ლე ბე ლი გახ დეს პა ცი ენ ტე ბის 

ონ კო ლო გი ურ და ა ვა დე ბებ ზე შე მოწ მე ბა 

სის ხ ლის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე, რაც 

გა ნა პი რო ბებ და და ა ვა დე ბის ად რე დად-

გე ნას. იმავ დ რო უ ლად, კლა უს ნე რი გეგ-

მავს ჯან მ რ თე ლო ბის დამ ზღ ვე ვებ თან 

მუ შა ო ბას იმის და სამ ტ კი ცებ ლად, რომ 

სა მე დი ცი ნო ტექ ნო ლო გი ე ბის უმ რავ ლე-

სო ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, დნმ-ის სეკ ვენ-

სი რე ბის შე დე გად გა უმ ჯო ბე სე ბულ მა 

დი აგ ნოს ტი კის მაჩ ვე ნებ ლებ მა შე საძ-

ლოა რე ა ლუ რად მო ახ დი ნოს ჯან მ რ თე-

ლო ბის დაც ვის ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბა 

და არა მა თი გაზ რ და. დი აგ ნოს ტი რე ბა 

ხში რად გარ და იქ მ ნე ბა ხოლ მე ფარ თო 

მოხ მა რე ბის და სა ხე ლე ბად, მაგ რამ 

კლა უს ნე რი დარ წ მუ ნე ბუ ლი ა, რომ ეს 

სეკ ვენ სი რე ბას არ ემუქ რე ბა. 

სხვა კონ კუ რენ ტე ბიც არ სე ბო ბენ 

ფლან გებ ზე: გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს 

Oxford Nanopore-ი, Illumina-ს ყო ფი ლი 

პარ ტ ნი ო რი უკ ვე სა უბ რობს სეკ ვენ სერ-

ზე, რო მე ლიც მეხ სი ე რე ბის მიკ როდ რა ი-

ვერ ზე მცი რე ზო მი სა ა; Roche-მ შე ის ყი და 

Mountain View-ს Genia Technologies-ი, 

კი დევ ერ თი სტარ ტა პი, და-

ახ ლო ე ბით 350 მი ლი ონ აშშ 

დო ლა რად. მაგ რამ ფლეტ ლი 

დარ წ მუ ნე ბუ ლი ა, რომ Illumina-ს 

ტექ ნო ლო გი ა, რაც არა მხო ლოდ 

და ნად გა რებს, არა მედ გე ნო მუ-

რი მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბა ზე 

სპე ცი ა ლი ზე ბულ პროგ რა მულ უზ-

რუნ ველ ყო ფას მო ი ცავს, რთულს 

ხდის კომ პა ნი ას თან კონ კუ რენ-

ცი ას. 

შეუძლებელია, არ და ე თან ხ-

მო მას. დღეს ადა მი ა ნის დნმ-ის 

სეკ ვენ სი რე ბის ხარ ჯი ასი ათას-

ჯერ ნაკ ლე ბი ჯდე ბა 14 წლის 

წინ ფლენ ჩ ლის მი ერ Illumina-ს 

სა თა ვე ში მოს ვ ლამ დე ამ პრო-

ცე დუ რის ხარ ჯ თან შე და რე-

ბით. Illumina იმე დოვ ნებს, რომ 

შეძ ლებს ფა სის კი დევ უფ რო და წე ვას. 

რო ნა გი, მთა ვა რი ტექ ნი კუ რი ოფი ცე რი 

აცხა დებს, რომ ბაზ რის მდგო მა რე ო-

ბა ირ ღ ვე ო და ყვე ლა იმ შემ თხ ვე ვა ში, 

რო დე საც სეკ ვენ სი რე ბის ფა სი ეცე მო და 

ხუთ ჯერ ან ათ ჯერ. მი სი პროგ ნო ზით 

დნმ-ის სეკ ვენ სე რე ბი, რო მელ თა ღი რე-

ბუ ლე ბა შე საძ ლოა 10 000 აშშ დო ლარს 

შე ად გენ დეს, Illumina-ს 250 000 აშშ 

დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის სა შუ ა ლო მო-

დე ლებ თან შე და რე ბით გახ ს ნის ახალ 

ბაზ რებს – და გან კურ ნე ბის ახალ სა შუ ა-

ლე ბებს. ფლეტ ლი აცხა დებს: „ჩვენი გზამ-

კ ვ ლე ვე ბი საკ მა ოდ სუ ლის შემ ძ ვ რე ლად 

გა მო ი ყუ რე ბა, მთა ვა რი ა, სა დამ დე მიგ-

ვიყ ვანს ტექ ნო ლო გია შემ დე გი სა მი დან 

ხუ თი წლის პე რი ოდ ში“. 

ინოვატორები

ჯანდაცვის ინოვაცია

აქციების ხელახალი დაბადება
2000-იანი წლე ბის გე ნო მის ბუ მის დროს საქ მი ა ნო ბის დაწყე ბის შემ-
დეგ illUMina-ს აქ ცი ე ბის ღი რე ბუ ლე ბა და ე ცა. შემ დეგ კი კომ პა ნი ამ 
სამ ყა რო შეც ვა ლა. 
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მოგზაურობა

$210 000-იანი საფარი
ერთ დროს ვილდენშტეინების ოჯახის საკუთრებაში არსებული 58 000 აკრის 
ფართის ოლ ჯოგის რანჩოს დაქირავება ექსკლუზიური, ძვირად ღირებული საფარის 
გამოცდილების მისაღებად, დღეს უკვე შესაძლებელია. 

ავტორი: ანა აბელი

კე ნი ა ში მდე ბა რე ვილ დენ შ ტე ი ნის 

ოჯა ხის კუთ ვ ნი ლი ოლ ჯო გის რან ჩოს ბრწყინ ვა ლე 

დე ტა ლე ბით ად ვი ლად მო ი ხიბ ლე ბით: ლამ პი ო ნე-

ბის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი ვე ნე ცი უ რი შუ შის სფე რო ე ბი, 

„ჰერმესის“ სა უცხოო თეთ რე უ ლი, ჩი ნე ბუ ლად გაპ-

რი ა ლე ბუ ლი ბუ ჩე ლა ტის ვერ ცხ ლი... მაგ რამ მთა ვა რი 

ხიბ ლი ამ დე ტა ლებ ში არ ძევს. დი ახ, სახ ლ ში ბევ რი 

დი დე ბუ ლი სა გა ნი ა, მაგ რამ ეს ყვე ლა ფე რი მხო ლოდ 

დე კო რა ციაა – ამ ად გი ლის მო მა ჯა დო ე ბე ლი ძა ლა 

მის ვე ლურ ბუ ნე ბა ში ა. აქ წარ მო უდ გე ნელ მრა ვალ ფე-

როვ ნე ბას ვხვდე ბით. სპი ლო ე ბის მიგ რი რე ბის, ასე ვე, 

მსოფ ლი ო ში დარ ჩე ნი ლი გრე ვის ზებ რის 15%-ის პო-

პუ ლა ცი ი სა და 790-დან 40-ზე მე ტი, ისევ აღ მო სავ ლეთ 

აფ რი კა ში შე მორ ჩე ნი ლი შა ვი მარ ტორ ქის ჩათ ვ ლით. 

გა მოც დი ლე ბა, ამ შემ თხ ვე ვა ში, უჩ ვე უ ლო ა, რამ დე ნა-

დაც მი წა მთლი ა ნად სტუმ რე ბის კუთ ვ ნი ლე ბა ში ა. ოლ 

ჯო გი (ეს სა ხე ლი ად გი ლობ რი ვი ჩირ გ ვ ნა რის გა მო 

და ერ ქ ვა) ლა ი კი პი ას პლა ტოს 58 000 აკ რი სა გან 

შედ გე ბა. უფ რო ად რე, და ახ ლო ე ბით 35 წლის გან მავ-

ლო ბა ში, რქო სა ნი პი რუტყ ვის მე ურ ნე ო ბა ოჯა ხის სა-

კუთ რე ბა ში არ სე ბულ ნა გე ბო ბა სა და ვე ლუ რი ბუ ნე ბის 

„ტაძარს“ წარ მო ად გენ და; გა სულ წელს მოხ და მი სი, 

რო გორც ექ ს კ ლუ ზი უ რი და ნიშ ნუ ლე ბის ვი ლის, სა ზო-

გა დო ე ბი სათ ვის წარ დ გე ნა.

„ვერ ვი ტან, რო დე საც თავს ტუ რის ტად ვგრძნობ“, 

– აცხა დებს ალეკ ვილ დენ შ ტე ი ნი, ოჯა ხის ქო ნე ბის 34 

წლის მემ კ ვიდ რე, რო მელ მაც პირ ვე ლად ოლ ჯო გი ში 

6 თვის ასაკ ში იმოგ ზა უ რა; მან, მა მის გარ დაც ვა ლე-
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ბის შემ დეგ, 2008 წელს, მმარ თ ვე ლო ბა თა ვის 

თავ ზე აიღო. – აქ კი თავს ტუ რის ტად არ გრძნობ“, 

– ამ ბობს ის და ამ სიტყ ვებ ში მცი რე ზო მის სპი ლო-

ე ბის ნა ხი რის ირ გ ვ ლივ პარ კი რე ბუ ლი ათი „ლენდ 

კრუ ი ზე რის“ ნახ ვას არ გუ ლის ხ მობს, რო გორც ეს 

ბევრ პარ კ სა და ნაკ რ ძალ ში ხდე ბა. არც წე სებს 

უნ და მიჰ ყ ვე – გარ და ოლ ჯო გის რე ინ ჯე რე ბის 

კონ კ რე ტუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი სა, – 

ღა მით მგზავ რო ბის, ლაშ ქ რო ბე ბი სა და ცხე ნე ბით 

სა ფა რის მოწყო ბის დროსაც კი.  ხალ ხი აქ ფე ხით 

გადაადგილდება და თა ვის თავ ზე იღებს რისკს, 

რო მელ საც კარ გად აც ნო ბი ე რებს“.

ნე ბის მი ე რი ადა მი ა ნი, რო მე ლიც ამ შე სა ნიშ ნა-

ვი „ოთხბორბლიანი“ მიგ რა ცი ის მო ნა წი ლე იყო, 

და ა ფა სებს ამ ხედს, მთა ვა რი სახ ლის ვე რან და ზე 

გაშ ლი ლი სა სა დი ლო მა გი დი დან რომ მო ჩანს. 

უკა ნა ეზოს სარ წყა ვ არ ხსა და მა რი ლი ა ნ წყა როზე 

ვე ლური ცხოველები იკლავენ წყურვილს. ხუთ დღი-

ა ნი ჩე მი აქ ყოფ ნის პე რი ოდ ში დავრწმუნდი, რომ 

ეს არის ად გი ლი, რო მე ლიც უსაფ რ თხო შეკ რე ბის 

წერ ტი ლია ბე ჰე მო ტე ბის თ ვის, სპი ლო ე ბის თ ვის, 

ზებ რე ბის თ ვის, კა მე ჩე ბის თ ვის, შავ წინ წ კ ლე ბი ა ნი 

ან ტი ლო პა იმ პა ლა სათ ვის, ქურ ცი კე ბი სათ ვის, ან-

ტი ლო პა გნუ სა და სხვა დას ხ ვა ფრინ ვე ლი სათ ვის. 

ერ თ -ერ თ მა სტუ მარ მა და ი ნა ხა, რო გორ დგე ბო და 

მარ ტორ ქა ჩრდილ ში დად გ მუ ლი ტახ ტი დან. შე სა-

ნიშ ნა ვია ისიც, რომ ბუნ კე რამ დე გრძე ლი გვი რა ბი 

მი დის, მას ფან ჯ რე ბი თვა ლის დო ნე ზე აქვს გან-

თავ სე ბუ ლი. ეს გვი რა ბი ბუ ნე ბის შვი ლე ბის თავ-

მოყ რის ად გი ლი დან რამ დე ნი მე მეტ რ ში ა. მი სი 

დახ მა რე ბით, სტუმ რებს დღი სი თა და ღა მით ცხო-

ველ თა თვალ ყუ რის დევ ნე ბა შე უძ ლი ათ. ზოგ ჯერ 

ვე ლუ რი ბუ ნე ბა ისეთ სი ურ პ რი ზებს გვიმ ზა დებს, 

რო მელ თა აქ გად მო ცე მაც შე უძ ლე ბე ლი ა. სწო რედ 

ეს არის ოლ ჯო გის მა ხა სი ა თე ბე ლი ნი შან - თ ვი-

სე ბა, რო მე ლიც მას სა ო ცარ ღი რე ბუ ლე ბას სძენს. 

$210 000 კვი რა ში, 14 ადა მი ა ნი სათ ვის – ეს არის 

ამ მშვე ნი ე რე ბა ში ყოფ ნის სა ფა სუ რი (თუმცა, თუ 

და ი ან გა რი შებთ, ეს ფა სი, სა ფა რის ტოპ - სახ ლებ-

ში ერთ პირ ზე გან საზღ ვ რულ ტა რი ფებს სრუ ლი ად 

შე ე სა ბა მე ბა).

გა რე მოს მგზნე ბა რე დამ ც ვე ლის, ვილ დენ შ ტე ი-

ნის, დი დი ხნის სურ ვი ლი იყო ოლ ჯო გის, რო გორც 

კუ რორ ტის, გახ ს ნა. „სახლი აშენ და იმ თა ო ბი სათ-

ვის, რო მე ლიც გა ცი ლე ბით ექ ს ტ რა ვა გან ტუ რი იყო, 

ვიდ რე მე ვარ“, – აცხა დებს ვილ დენ შ ტე ი ნი, რო მე-

ლიც ყო ვე ლი წე ლი წა დის და ახ ლო ე ბით ნა ხე ვარს 

ად გილ ზე გა რე მოს დაც ვის პროგ რა მე ბის მარ თ ვა-

ზე ხარ ჯავს და თა ვი სი სხვა გა ტა ცე ბე ბის თ ვი საც 

– ფრე ნი სა და ბუჩ ქ ნა რის ჰო რი ზონ ტის შედ გე ნის-

თ ვი საც იც ლის. მი სი სურ ვი ლია, ამ საქ მი ა ნო ბა ში 

მე ტის და ხარ ჯ ვა შეძ ლოს. მის მშობ ლებს სახ ლ ში 

გარ თო ბა უყ ვარ დათ, „მაგრამ მე ამას მარ ტი ვად 

ვუდ გე ბი. მე მოკ რ ძა ლე ბუ ლი ვარ. მე სულ რამ დე ნი-

მე მე გო ბა რი მყავს, რომ ლე ბიც სტუმ რად მო დი ან 

ხოლ მე. მე იმ წე სე ბით არ ვცხოვ რობ, რის თ ვი საც 

ოლ ჯო გი შე იქ მ ნა. ამ დე ნად, მსურს ვი ხი ლო ხალ-

ხი, რო მე ლიც მო ვა და მას იმი სათ ვის გა მო ი ყე-

ნებს, რა და ნიშ ნუ ლე ბის თ ვი საც იყო გან კუთ ვ ნი ლი. 

მე კი სი ა მოვ ნე ბას აქა უ რი გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა-

რე ბით, რე ლაქ სი რე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის ხილ ვი თა 

და ბუ ნე ბას თან კონ ტაქ ტით მი ვი ღებ“.

უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ის, რომ შე მო სავ ლის 

გა მო მუ შა ვე ბით მას გა რე მოს დაც ვა ში თა ვი სი 

ინ ვეს ტი ცი ის გა ორ მა გე ბა შე უძ ლი ა. მი სი მი ზა ნია 

მი აღ წი ოს იმას, რომ სტუ მარ თა შე ნა ტა ნებ მა გა-

რე მოს დაც ვი თი საქ მი ა ნო ბა მთლი ა ნად უზ რუნ-

ველ ყოს, რის შე დე გა დაც ის თა ვის საქ მი ა ნო ბას 

და მო უ კი დე ბელს გახ დის და გა აგ რ ძე ლებს უკ ვე 

მი სი პი რა დი და ფი ნან სე ბის გა რე შე. ამას თან, ეს 

მო დე ლი რე გი ონ ში გა რე მოს დაც ვი თი და თე მის 

გან ვი თა რე ბის სხვა პრო ექ ტე ბი სათ ვის კერ ძო 

სა წარ მოს საჩ ვე ნე ბე ლი სა ხე იქ ნე ბა. 

ვე ლუ რი ბუ ნე ბი სა და უსაფ რ თხო ე ბის მე ნე ჯე-

რი, ჯე მი გე ი მე რი, აღ ნიშ ნავს, რომ რან ჩო ე ბის 

ვე ლუ რი ბუ ნე ბის გა დარ ჩე ნის ცენ ტ რე ბის მი ერ 

შენი საკუთარი კენია: 
ნაირობიდან, ოლ ჯოგის 
რანჩოდან, თვითმფრინავით 
45 წუთით მგზავრობა. 
რანჩო (სახლი „ლიმოჟის“ 
ფაიფურითა და „ჰერმესის“ 
თეთრეულით) სახლისთვის 
დამახასიათებელი 
კომფორტის ყველა ნიშანს 
ატარებს. ოთახებიდან 
დაბლობის პანორამული 
ხედები იშლება, ასევე არის 
დიდ ველურ ცხოველებზე 
ნადირობის ხილვის 
შესაძლებლობა.



მოწყობილიტურებისმიზანსიმცხოველთარეაბი

ლიტაციაწარმოადგენს,რომელთაც,ადამიანის

მიზეზით,ზიანიმიადგათ.ასევეუფასოსაგანმა

ნათლებლოპროგრამებისწარმართვა70000

კენიელისტუდენტისათვის.„ყოველივეესჩვენი

შესაძლებლობებისმაქსიმუმსწარმოადგენს“.

გეიმერიზედამხედველობს:120რეინჯერსადა

დაცვისთანამშრომელს,მეძებრებსადათავ

დამსხმელძაღლებს,მოწინავეტექნოლოგიებს,

კვალიფიციურვეტერინარებსადასამედიცინო

აღჭურვილობას(ძირითადისაფრთხეაღმოსავ

ლეთაფრიკასემუქრება.ამჟამადმარტორქისრქა

აზიურშავბაზარზეშესაძლოა$30000–ადგაიყი

დოს),რათაცხოველებიბრაკონიერებისაგანდა

იცვას.ოლჯოგიწარმოადგენსერთერთიმმცირე

ადგილთაგანსკენიაში,რომელსაცშეუძლიაშეი

ფაროსცხოველები,ჰყავდესისინიუსაფრთხოდ

დაგამოკვებოს,ასევე,ადგილობრივითემების

ადამიანებსშეუქმნასმოტივაცია,იმდაჭრილცხო

ველებსდაეხმარონ,რომლებიცმზრუნველობას

საჭიროებენ;კენიისველურიბუნებისსამსახური

ნებართვისმიღებასცდილობდა,რათაგადაშენე

ბისსაფრთხისწინაშემყოფიცხოველებიამქვე

ყანაშიგადმოეყვანა(უსაფრთხოებისფაქტორს

სტუმრებისდაცვისმეორადიეფექტიგააჩნია).

მთავარინაგებობადადამოუკიდებლადმდე

ბარეკოტეჯებიდეკორაციებითმორთესალეკის

მშობლებმა,რომელთაცნაირფერობისაღქმის

უნარიგააჩნდათ.სტუმრებისე.წ.„ოთახთა”

(უფროსახლისმსგავსი)უმეტესობაგულმოდ

გინედარისდამუშავებულივიტრაჟულიშუშის

ფანჯრებით,რომლებიცველურიბუნებისპეიზა

ჟებითაამოხატული,უძრავნივთებსვენეციური

შუშაამკობს,ავეჯიკიხელითაადამზადებული.

აქსააუქციონოსახლისკატალოგისშესავსებად

საკმარისირაოდენობისანტიკვარულნივთებს

იხილავთ.ქალისადამამაკაცისგასახდელი

ოთახებიდასააბაზანოებიგანცალკევებულია.

სააბაზანოებიწვიმისებურისაშხაპეთიდაჯაკუ

ზითაააღჭურვილი.უდავოდფუფუნებისსაგნები,

მორთულობამოკაზმულობააქბევრია,მაგრამ

იძულებითიანთეატრალიზებულიარაფერია–ეს

არარისსტუმრებისათვისგათვლილიხელოვნება,

ესარისუბრალოდის,რაცამოჯახისსახლშიიყო.

ამასემატებაათწლეულებისგანმავლობაშიაქ

მომუშავემომსახურეპერსონალისინტუიციუ

რიმომსახურება–დასტუმრებითავსსაკუთარ

სახლშიგრძნობენ(ამკომფორტისგანწყობას

არცმასაჟისგანსწავლულითერაპევტიგამო

ძახებითარაზიანებს).ვახშამზე,მაგიდასთან,

რომელიცდეკორატიულისანთლებითადაკვარ

ცულიჭრისბროლითარისსავსე,შესაძლოა

თეთრხელთათმანებიანიმიმტანიმოგემსა

ხუროთ,მაგრამთქვენშეგიძლიათკედებსა

დაჯინსებშიგამოცხადდეთ.გეიმერიდამისი

მეუღლე,კეროლი,ოლჯოგისკლიენტთებთან

ურთიერთობისმენეჯერი,მაგიდებთანხშირად

ჩნდებიან,რათასტუმრებსთავიანთიცხოვრე

ბისადასამუშაოსშესახებმოახსენონ,როგორც

ამასვილდენშტეინიაკეთებს,თუისიქვეადა

მოწვეულია.

რაცშეეხებასაკვებს,რომელიცსპეციალური

დაკვეთითდამზადებულფაიფურისჭურჭლითაა

მორთმეული,ისგანსაკუთრებულია.ადგი

ლობრივიმცხოვრებიფრანგიშეფმზარეული

ვილდენშტეინებისბაბუასთანმუშაობდა(ხოლო

მანამდეისროტშილდებისოჯახსემსახურე

ბოდა)და,შესაბამისად,უკვეათწლეულების

განმავლობაშიოჯახისწევრადითვლება.

სადილებისახლშიორგანიზებულიაკრეა

ტიულისალათებისბუფეტებით.პროდუქტის

უმეტესობამოკრეფილიამწყრისბუდეებიდან

დაბაღებიდან,რომლებიცშეფმზარეულის

სახლისგარშემოაგაშენებული,ანკენიის

სანაპიროზეაშერჩეულიდაამპროდუქტე

ბისმოწოდებავილდენშტეინებისფრენების

საშუალებითხორციელდება.სადილებიუფრო

ოჯახურიტიპისაა,სადაცსუფრისმომსახურება

ვერცხლისჭურჭლითხდება;ბუჩქნარშიანმთის

მწვერვალზეგამართულისადილებისსტილი

არანაკლებადდახვეწილია.ესყველაფერი,რა

თქმაუნდა,ყოველთვისსიუხვითგამოირჩევა:

აქდარჩენამხოლოდველურბუნებაშიღრმად

ჩართვასარუზრუნველყოფს,არამედკონკრე

ტულცხოვრებისწესსაცგულისხმობს.დამაინც,

ველურიბუნებააქმთავარია.„ესგანცდაარ

უკავშირდებასახლს,–ამბობსვილდენშტეინი.–

ცალკეაღებულისახლიმცდარშთაბეჭდილებას

შეგიქმნით.ოლჯოგიარისგამოცდილებებისა

დაბუნებისერთიანობისგანცდა“.

FORBES LIFE მოგზაურობა ჯანსაღი ცხოვრების წესი

ამერიკის დრო
და ლა სის კოვ ბო ე ბის გუნ დი 
„ჰუბლოტთან“ გა ერ თი ან და, 
რა თა სა მი ახა ლი, შეზღუ
დუ ლი რა ო დე ნო ბით დამ ზა
დე ბუ ლი ძვი რად ღი რე ბუ ლი 
სა ა თი შე ექ მ ნათ.

დალასისკოვბოებსსუპერთასი1995წლი

დანარმოუგიათ,მაგრამმფლობელმა,

ჯერიჯოუნსმა,ისევიცის,თულიგაშიყვე

ლაზეღირებულიგუნდისათვისმოგებიანი

მარკეტინგულიგარიგებითგამარჯვება

როგორმოიპოვოს.მიმდინარეთვეში,შვე

იცარიულისაათებისბრენდ„ჰუბლოტთან“,

სამიძვირადღირებულისაათისშექმნის

მიზნით,კოვბოებმაპარტნიორობაგამო

აცხადეს.„ჰუბლოტმა“ფეხბურთისსხვა

გუნდებისათვის–სახელდობრ,მიუნხენის

ბაიერნისადაპარიზისსენჟერმენის

თვისუკვემიაღწიაწარმატებას,მაგრამ

კოვბოებისშემთხვევაში,ესეროვნული

ფეხბურთისლიგასთან(NFL)პირველი

პარტნიორულიურთიერთობაა.ესარის

სამისაათი:45მილიმეტრიანიტიტანის

შენადნობისკლასიკურისაათი($18300),

42მილიმეტრიანიტიტანისშენადნობისადა

კერამიკულიმასალითდამუშავებულიქა

ლისსაათი($20000)და48მილიმეტრიანი

კერამიკაშიჩასმულისაათი($25200და

მეტი).თითოეულისაათისციფერბლატის

დამახასიათებელინიშანიიქნებაკოვბოე

ბისფერები–ვერცხლისფერიდალურჯი;

სასაქონლონიშნისვარსკვლავიგანთავსე

ბულიიქნება–5საათისნიშნულზე(რათა

მოხდესმათიხუთისუპერთასისმოგების

მოვლენისაღნიშვნა).ისინიასევეწარმოდ

გენილიიქნებასპეციალურადდამზადებუ

ლიშეფუთვითანსაათისყუთით,რომელიც

AT&Tსტადიონისმოდელისგამოყენებით

იქნებაშექმნილი.განსაზღვრულიაშეზღუ

დულირაოდენობისსაათებისგამოშვება

გასაყიდად,მხოლოდ50ცალამდე(სამი

საათისთვის)–მათიშეძენაშესაძლებელი

იქნებამადლიერებისდღეს,„ჰუბლოტის“

ბუტიკში;ამასთანდალასში,სავარაუდოდ,

უფრომეტისაათისდამზადებაიგეგმება,ამ

პროდუქტზეუფროდიდიმოთხოვნისგამო.

დასკვნითი აზრი

„არმახსენდებაარცერთიდილააფრიკაში,როდესაცგაღვიძებისასთავსბედნიერადარ

ვგრძნობდი“.– ერნესტ ჰემინგუეი



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)

ჯანსაღი ცხოვრების წესი
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„ღირსების ბრენდების” ძალა 
და მიზიდულობა
მსოფლიოში უამრავი ბრენდია, უამრავი სახელოსნო – დიდი და პატარა, კონტინენტებზე 
გაშლილიც და სადღაც, სარდაფებში გამომწყვდეულიც... ყველა ვერ გეცოდინება, 
ყველას ვერ დაიმახსოვრებ, ყველა არც არასოდეს დაგჭირდება და ამით არც არაფერი 
დაგაკლდება... თუმცა არსებობენ „ღირსების ბრენდები”, რომლებიც შეუძლებელია 
არ იცოდე, ადრე თუ გვიან მათ შესახებ ყველაფერს იგებ, ისინი აუცილებლად მოდიან 
და... რჩებიან! მათ აქვთ ძალა და მიზიდულობა, მათ აქვთ ფასი და ისტორია, მათ აქვთ 
მომავალი! 

„კრისტოფლი” (Christofle) და „როზენტალი” (Rosenthal) – ორი „ღირსების ბრენდი” – დიდი 
ისტორიით, მრავალფეროვანი დღევანდელობით და კიდევ უფრო საინტერესო მომავლით. 
ავტორი: ელისო მეტრეველი

„კრისტოფლი” 
„მხოლოდ ერ   თი ხა  რის   ხი –  
სა  უ  კე  თე  სო!”
სამ   კა  უ  ლე  ბი და სუფ   რის ატ   რი  ბუ  ტე  ბი, ჭურ   ჭე  ლი და სა  სა  ჩუქ   რე 

ნივ   თე  ბი, და  ნა-   ჩან   გა  ლი და დე  კო  რა  ტი  უ  ლი საგ   ნე  ბი, სამ   ზა  რე  უ -

ლოს მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბი და სა  ბავ   შ   ვო სე  რი  ე  ბი, ათო  ბით კო  ლექ   ცია 

და ათა  სო  ბით დე  ტა  ლი ხა  რის   ხის, სან   დო  ო  ბი  სა და ელე  გან   ტუ -

რო  ბის მა  ღა  ლი სტან   დარ   ტით – ასე  თია დღეს „კრისტოფლის” 

ფრან   გუ  ლი სახ   ლი. 

ორ ათე  ულ წელ   ზე ცო  ტა ნაკ   ლე  ბიც და „კრისტოფლი” ზუს   ტად 

ორი სა  უ  კუ  ნის გახ   დე  ბა.  მსოფ   ლი  ო  ში ცნო  ბი  ლი ბრენ   დი 1830 

წელს და  ა  არ   სა შარლ  კრის   ტოფ   ლ   მა. კრის   ტოფ   ლი და  ი  ბა  და 

მე  წარ   მე  ე  ბის ოჯახ   ში, რო  მელ   თა სპე  ცი  ა  ლი  ზა  ცი  აც ძვირ   ფა  სი 

ლი  თო  ნე  ბის და  მუ  შა  ვე  ბა გახ   ლ   დათ. კრის   ტოფ   ლი 15 წლის ასაკ   ში 

იწყებს სა  ი  უ  ვე  ლი  რო პრო  ფე  სი  ის და  უფ   ლე  ბას. 10 წლის შემ  -

დეგ ის სა  თა  ვე  ში უდ   გე  ბა ოჯა  ხურ ბიზ   ნესს და „კრისტოფლის” 

ოფი  ცი  ა  ლუ  რი ის   ტო  რი  აც იწყე  ბა. 1830 წელს „კრისტოფლი”  იყო 

ვერ   ცხ   ლის ნივ   თე  ბის მწარ   მო  ე  ბე  ლი პა  ტა  რა ფირ   მა, ერ   თი ან ორი 

ხე  ლოს   ნით და უზარ   მა  ზა  რი ამ   ბი  ცი  ით... 

შარლ კრის   ტოფ   ლ   მა იცის, რომ მას სჭირ   დე  ბა დრო – შე  საქ  -

მ   ნე  ლად და ტე  რი  ტო  რი  ე  ბი – გა  სავ   რ   ცე  ლებ   ლად. ის რამ   დე  ნი -

მე ათე  უ  ლი წლით უს   წ   რებს დროს, რო  მელ   შიც ცხოვ   რობს და 

მსოფ   ლი  ოს, რო  მე  ლიც ძა  ლი  ან მა  ლე „კრისტოფლის” და  უძ   ლე  ველ 

ხიბ   ლ   ში მო  ექ   ცე  ვა. ის იწყებს ექ   ს   პორტს ჯერ ევ   რო  პის, შემ   დეგ კი 

ამე  რი  კის კონ   ტი  ნენ   ტ   ზე. სულ რა  ღაც 10 წე  ლი და „კრისტოფლი” იმ 

დრო  ის საფ   რან   გეთ   ში ერ   თ   -ერთ ყვე  ლა  ზე მსხვილ მწარ   მო  ებ   ლად 

იქ   ცე  ვა. 1945 წლი  დან „კრისტოფლის” სახ   ლი იწყებს ვერ   ცხ   ლ  -
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თან ერ   თად სხვა ლი  თო  ნე  ბი  სა  და მა  სა  ლე  ბის 

გა  მო  ყე  ნე  ბას, რომ   ლე  ბიც „არანაკლებ მდიდ   რუ -

ლი  ა”, ვიდ   რე ვერ   ცხ   ლი. მას უკ   ვე ყვე  ლა იც   ნობს, 

„კრისტოფლი” სჭირ   დე  ბა ყვე  ლას – წვრილ ბურ   ჟუ  ა -

ზი  ა  სა თუ სა  იმ   პე  რა  ტო  რო კარს.

„კრისტოფლის” პირ ვე ლი ცნო ბი ლი მომ ხ მა რე-

ბე ლი გახ ლ დათ საფ რან გე თის მე ფე ლუ ი- ფი ლი პი, 

ხო ლო იმ პე რა ტორ ნა პო ლე ონ III-ს მემ კ ვიდ რე ო-

ბით ერ გო „კრისტოფლის“ ნივ თე ბიც და სიყ ვა რუ-

ლიც. მი სი პირ ვე ლი შეკ ვე თა გახ ლ დათ ას კა ცი ა ნი 

სუფ რის აღ ჭურ ვი ლო ბა ტი უ ილ რის სა სახ ლი სათ-

ვის. ამის შემ დეგ „კრისტოფლი“ სა იმ პე რა ტო-

რო კა რის ოფი ცი ა ლუ რი პარ ტ ნი ო რი ა, სწო რედ 

ამის შემ დეგ იწყე ბა მსოფ ლი ოს ელე გან ტუ რად 

„დაპყრობის” ის ტო რი აც: „კრისტოფლის“ მომ ხ მა-

რე ბე ლია მექ სი კის იმ პე რა ტო რი მაქ სი მი ლი ა ნი, 

თურ ქე თის სულ თა ნი აბ დულ აზი ზი... ამ დრო ი დან 

ის ამა რა გებს არა მხო ლოდ სა კონ სუ ლო ებს, პარ-

ლა მენ ტებ სა და სა მი ნის ტ რო ებს მთელ მსოფ ლი-

ო ში, არა მედ მა ღა ლი კლა სის სას ტუმ რო ებ სა თუ 

ცნო ბილ საზღ ვაო და სარ კი ნიგ ზო კომ პა ნი ებს. 

„კრისტოფლის“ ცნო ბილ მომ ხ მა რე ბელ თა შო-

რი საა სა სახ ლე „ნორმანდია“, ლე გენ და რუ ლი 

სას ტუმ რო ე ბი პა რიზ ში, ლონ დონ ში, ლი სა ბონ ში, 

ნი უ -ი ორ კ ში, ლას - ვე გას ში, ტო კი ო სა და სხვა ქა-

ლა ქებ ში... „კრისტოფლმა“ აღ ჭურ ვა პრე ზი დენ ტის 

რე ზი დენ ცია საფ რან გეთ ში, ლორ დ თა პა ლა ტა და 

სე ნა ტი... „კრისტოფლის“ მომ ხ მა რე ბელ თა შო რის 

არი ან სა უ დის არა ბე თი სა და მა რო კოს მე ფე ე ბი, 

ტომ კრუ ზი, შე რონ სტო უ ნი და სხვანი...

ბაზ რის კა ნო ნე ბის დაც ვი თა და ტექ ნო ლო გი უ-

რი სი ახ ლე ე ბის და ნერ გ ვით,  „პირველაღმომჩენის 

სუ ლი თა” და დრო ში გა მოც დი ლი პრო ფე სი ო ნა-

ლიზ მით, „კრისტოფლი” ინარ ჩუ ნებს გან სა კუთ რე-

ბულ ად გილს გე მოვ ნე ბი ან და „მაღალი კლა სის” 

მსოფ ლი ო ში. მი სი სა ხე ლი ყო ველ თ ვის ასო ცირ-

დე ბა ცნო ბილ იუვე ლი რებ სა და დი ზა ი ნე რებ თან, 

სა ხე ლოვ ნე ბო და შე მოქ მე დე ბით წრე ებ თან. 

XXI სა უ კუ ნის და საწყის ში კომ პა ნი ამ წარ სუ ლი 

„გააცოცხლა” და კვლავ და უბ რუნ და ვერცხლს. შე-

იქ მ ნა 20 სრუ ლი ად ფან ტას ტი კუ რი კო ლექ ცი ა. 

„კრისტოფლის” და  მა  არ   სე  ბე  ლი და „ვერცხლის 

სუ  ლის” მფლო  ბე  ლი შარლ კრის   ტოფ   ლი ამ   ბობ   და: 

„მხოლოდ ერ   თი ხა  რის   ხი – სა  უ  კე  თე  სო!..”

„როზენტალი”
„ფაიფურის სა  მე  ფო” –  
მო  ნუს   ხ   ვის ხე  ლოვ   ნე  ბა  
და ფი  ლო  სო  ფია

„როზენტალი” – ბრენ   დი, რო  მე  ლიც თა  ვის თავ   ში 

კი  დევ რამ   დე  ნი  მე ბრენდს აერ   თი  ა  ნებს. არ   ც   თუ 

ისე დი  დი ხნის წი  ნათ კომ   პა  ნი  ამ და  არ   სე  ბი -

დან 130 წლის იუბი  ლე იზე  ი  მა. „როზენტალის” 

„ფაიფურის სა  მე  ფო” დღეს საკ   მა  ოდ შთამ   ბეჭ  -

და  ვად გა  მო  ი  ყუ  რე  ბა: ათო  ბით ფი  ლი  ა  ლი მთელ 

მსოფ   ლი  ო  ში, სა  ფირ   მო მა  ღა  ზი  ე  ბი დიდ ქა  ლა  ქებ  -

ში, 8000 კვად   რა  ტულ მეტ   რ   ზე გაშ   ლი  ლი მუ  ზე  უ  მი 

გერ   მა  ნი  ა  ში – ქვე  ყა  ნა  ში, სა  დაც ყვე  ლა  ფე  რი 

და  იწყო. „როზენტალის” წარ   მო  ე  ბა ერ   თ   -ერ   თი 

ყვე  ლა  ზე მას   შ   ტა  ბუ  რია თა  ნა  მედ   რო  ვე სამ   ყა  რო  ში 

და ეს მას   შ   ტა  ბუ  რო  ბა ამ შემ   თხ   ვე  ვა  ში ხა  რისხს, 

მრა  ვალ   ფე  როვ   ნე  ბა  სა და უზარ   მა  ზარ პრეს   ტიჟ  -

საც გუ  ლის   ხ   მობს. 

1879 წელს ფი  ლიპ რო  ზენ   ტა  ლის მი  ერ გახ  -

ს   ნილ მცი  რე სა  წარ   მო  ში მხო  ლოდ მზა ფა  ი  ფუ -

რის მო  ხატ   ვას ახერ   ხებ   დ   ნენ. უფ   რო სწო  რად, 

ახერ   ხებ   და, რად   გან იმ დროს თა  ვად გახ   ლ   დათ 

კომ   პა  ნი  ის და  მა  არ   სე  ბე  ლიც და ერ   თა  დერ   თი 

დი  ზა  ი  ნერ   -   თა  ნამ   შ   რო  მე  ლიც. რამ   დე  ნი  მე წლის 

შემ   დეგ ფი  ლიპ რო  ზენ   ტა  ლი „იძულებული გახ   და” 

სა  კუ  თა  რი წარ   მო  ე  ბა და  ეწყო, ანუ ეკე  თე  ბი  ნა ის, 

რაც არა  ვის შე  ეძ   ლო მის გარ   და; მხო  ლოდ ის, რაც 

მის გე  მოვ   ნე  ბა  სა და მკაცრ მოთხოვ   ნებს შე  ე  სა -

„კრისტოფლის” და მა-
არ სე ბე ლი და „ვერცხლის 

სუ ლის” მფლო ბე ლი შარლ 
კრის ტოფ ლი ამ ბობ და: 

„მხოლოდ ერ თი ხა რის ხი – 
სა უ კე თე სო!..”
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ბა  მე  ბო  და. ეს ეხე  ბო  და ფორ   მა  სა და სტილს, მა  სა -

ლის ხა  რის   ხ   სა და დამ   ზა  დე  ბის ტექ   ნო  ლო  გი  ას – მოკ  -

ლედ, ყვე  ლა  ფერ იმას, რა  საც დღეს „როზენტალის” 

ბრწყინ   ვა  ლე ის   ტო  რი  ა  სა და ტრა  დი  ცი  ას ვუ  წო  დებთ. 

„როზენტალი” წლე  ბის გან   მავ   ლო  ბა  ში რამ   დე -

ნი  მე ნა  ბი  ჯით უს   წ   რებს კონ   კუ  რენტ კომ   პა  ნი  ებს. 

აქ კარ   გად იცი  ან, რომ სა  უ  კე  თე  სო პრო  დუქ   ცია არ 

იქ   მ   ნე  ბა მდი  და  რი წარ   მო  სახ   ვი  სა და პრო  ფე  სი -

უ  ლი სი  თა  მა  მის გა  რე  შე, წლე  ბის გან   მავ   ლო  ბა  ში 

მათ   თან თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბენ ცნო  ბი  ლი მხატ   ვ   რე  ბი 

და დი  ზა  ი  ნე  რე  ბი, რომ   ლე  ბიც ქმნი  ან ფა  ი  ფუ  რი  სა და 

მი  ნის კო  ლექ   ცი  ებს, უფ   რო სწო  რად, ხე  ლოვ   ნე  ბის 

ნი  მუ  შებს. აქ ყა  ლიბ   დე  ბა ავან   გარ   დუ  ლი თუ ფუ  ტუ -

რის   ტუ  ლი ფორ   მე  ბი, ან   ტი  კუ  რი და კლა  სი  ციზ   მის 

ეპო  ქე  ბის ანა  ბეჭ   დე  ბი, სრულ   ყო  ფი  ლი გე  ო  მეტ   რია 

და „ფილოსოფია”...  კომ   პა  ნი  ა  ში კარ   გად ეს   მით ექ   ს  -

პე  რი  მენ   ტე  ბი  სა და სი  ახ   ლე  ე  ბის ფა  სი, ამი  ტო  მაც არ 

ერი  დე  ბი  ან ახალ ტექ   ნო  ლო  გი  ებს, ინო  ვა  ცი  უ  რია მა -

თი პო  ლი  ტი  კა რო  გორც წარ   მო  ე  ბი  სა და დი  ზა  ი  ნის, 

ისე ბა  ზარ   ზე დამ   კ   ვიდ   რე  ბის თვალ   საზ   რი  სით.

ამ   ჟა  მად კომ   პა  ნია რამ   დე  ნი  მე ძი  რი  თად 

ბრენ   დ   -   მი  მარ   თუ  ლე  ბას ამუ  შა  ვებს: Studio-Line-ს, 

Selection-ს, Versace-ს, Sambonet-ს, Thomas-სა და 

Hutschenreuther-ს. ეს მი  მარ   თუ  ლე  ბე  ბი აერ   თი  ა  ნებს 

მა  ღა  ლი ხა  რის   ხის ფა  ი  ფუ  რის, ბრო -

ლი  სა და სხვა მა  სა  ლის პრო  დუქ   ცი  ას, 

მსოფ   ლი  ოს სა  უ  კე  თე  სო მო  დის სახ   ლე -

ბი  სა და დი  ზა  ი  ნე  რე  ბის მი  ერ შექ   მ   ნილ 

კო  ლექ   ცი  ებს, სამ   ზა  რე  უ  ლოს აღ   ჭურ   ვი -

ლო  ბა  სა და ყვე  ლა  ფერს სახ   ლის დი  ზა  ი  ნი  სა 

და დე  კო  რა  ცი  ი  სათ   ვის, სე  რი  ებს კლა  სი  კუ  რი 

ფორ   მე  ბი  თა და ვა  რი  ა  ცი  ე  ბით კლა  სი  კის თე  მა -

ზე, გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი სტი  ლი  სა და ში  ნა  არ   სის 

ნივ   თებს, გა  მორ   ჩე  ულ ნა  წარმს...  აქვთ სა  შუ  ა  ლო 

შე  საძ   ლებ   ლო  ბის მქო  ნე ბაზ   რი  სათ   ვის შექ   მ   ნი  ლი 

მშვე  ნი  ე  რი და ამა  ვე დროს პრაქ   ტი  კუ  ლი მოხ   მა -

რე  ბის ჭურ   ჭე  ლი და სა  ყო  ფაცხოვ   რე  ბო ნივ   თე  ბი;  

ამა  რა  გე  ბენ მა  ღა  ლი კლა  სის სას   ტუმ   რო  ებ   სა და 

რეს   ტორ   ნებს.

„როზენტალისთვის” გან   სა  კუთ   რე  ბით წარ  -

მა  ტე  ბუ  ლი აღ   მოჩ   ნ   და „ვერსაჩეს” (Versace) 

სახ   ლ   თან თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბა, რო  მე  ლიც 1993 წელს 

და  იწყო. დღეს დი  დი პო  პუ  ლა  რო  ბით სარ   გებ  -

ლობს „როზენტალ-ვერსაჩეს” ხა  ზით წარ   მო  ე -

ბუ  ლი პრო  დუქ   ცია – ყა  ვი  სა და ჩა  ის სერ   ვი  ზე  ბი, 

ჭი  ქე  ბი და თეფ   შე  ბი, სამ   ზა  რე  უ  ლო  სა და სუფ   რის 

სხვა ატ   რი  ბუ  ტე  ბი, სა  სა  ჩუქ   რე კომ   პ   ლექ   ტე  ბი, 

შეზღუ  დუ  ლი რა  ო  დე  ნო  ბის ორი  გი  ნა  ლუ  რი სე -

რი  ე  ბი ტრა  დი  ცი  უ  ლი და თა  ნა  მედ   რო  ვე დე  კო -

რით. სა  ო  ცა  რი ხა  რის   ხი  სა და ფორ   მე  ბის გარ   და 

„როზენტალ-ვერსაჩეს” ყვე  ლა სხვა ნივ   თის   გან 

გა  მო  არ   ჩევს „მომნუსხველი” სა  ფირ   მო ნი  შა  ნი – 

მე  დუ  ზა გორ   გო  ნას გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბა...  

„უნივთო” სამ ყა როს არა ვინ ირ ჩევს. 

„უნივთოდ” ცხოვ რე ბა მო საწყე ნი ა, მაგ რამ ყვე-

ლა ზე უარე სი ალ ბათ მა ინც ცუ დი ნივ თე ბით სავ სე 

სამ ყა რო ში ცხოვ რე ბა ა. ზოგ ჯერ ბედ ნი ე რე ბის-

თ ვის სულ მცი რე დიც საკ მა რი სია – დე კო რა ცი ის 

უმ ცი რე სი ნა წი ლი სახ ლ ში ან ერ თი პა ტა რა დე-

ტა ლი სამ ზა რე უ ლო ში,  კოვ ზი ან ფი ა ლა, ყა ვა-

და ნი ან ჩან გა ლი, თეფ ში ან სა კა რა ქე, ფინ ჯა ნი 

ან სა ფერ ფ ლე, ან... ყვე ლა ფე რი ერ თად... და ეს 

ყვე ლა ფე რი უკ ვე სა ქარ თ ვე ლო ში ა! თბი ლი სიც 

შე უ ერ თ და „კრისტოფლისა” და „როზენტალის” 

დიდ და გე მოვ ნე ბი ან სამ ყა როს!..  აჩუ ქე ადა მი-

ა ნებს ის, რაც სჭირ დე ბათ; ის, რა საც „წარსული” 

აქვს; ის, რაც ყო ველ თ ვის „ილაპარაკებს”, ის, 

რი სი „შინაარსიც” მო სა წო ნი ა, ფორ მაც და 

„ფილოსოფიაც”. „კრისტოფლი” და „როზენტალი” 

– ბრენ დე ბი, რომ ლე ბიც ყვე ლა სა სა ჩუქ რე იდე ა სა 

და ფან ტა ზი ას იტე ვენ.  

forbes LIfe silvEr mOmEnt

 „როზენტალთან” თა ნამ შ რომ ლო-
ბენ ცნო ბი ლი მხატ ვ რე ბი და დი ზა ი-
ნე რე ბი, რომ ლე ბიც ქმნი ან ავან გარ-
დუ ლ თუ ფუ ტუ რის ტუ ლი ფორ მე ბს, 
ან ტი კუ რი და კლა სი ციზ მის ეპო ქე ბის 
ანა ბეჭ დე ბს, სრულ ყო ფი ლ გე ო მეტ-
რიასა და „ფილოსოფიას”. 
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forbes

მედიაში ადამიანები ამბობენ, რომ 
პრეზიდენტს მიკროსკოპით უნდა 

დააკვირდნენ. მიკროსკოპს არ 
ვდარდობ, მაგრამ, ბიჭებო, როცა 
პროქტოსკოპს იყენებთ, ეს  უკვე 

მეტისმეტია. 

პრეზიდენტებს არ 
ირჩევენ. პრეზიდენტებს 
ამოარჩევენ. 

 პრეზიდენტობა ჰგავს სახედრობას 
სეტყვაში. ერთადერთი, რაც 
შეგიძლია გააკეთო – ადგილზე იდგე 
და გაუძლო. 

აშშ–ის პრეზიდენტობის 
შერცხვენითა და 
დეგრადირებით, თეთრი 
სახლიდან სნეული 
ფინიასავით გაქცევით, 
რიჩარდ ნიქსონმა 
ამერიკული ოცნების 
გული დაამსხვრია. 

რაც შეეხება 
პრეზიდენტობას – 
ორი საუკეთესო დღე 
ჩემს ცხოვრებაში იყო 
გაპრეზიდენტების დღე 
და ოფისის დათმობის 
დღე.  

ვერც ერთი ადამიანი უკან ვერ 
გამოიტანს პრეზიდენტობიდან იმ 
რეპუტაციას, რომელსაც წვლილი 
მიუძღვის მის პრეზიდენტობაში. 

პრეზიდენტობის შესახებ

აზრები

− რიჩარდ მ. ნიქსონი

- ჰანტერ ს. ტომპსონი

- ტომას ჯეფერსონი

- მარტინ ვან ბურენი

- ლინდონ ბ. ჯონსონი

- ფრანკლინ დ. რუზველტი




