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12 |  ფაქტი და კომენტარი
პუტინმა იცის, როგორ ჩაიდინოს წარმოუდგენელი 

ქმედებები   
ავტორი: სტივ ფორბსი

Leaderboard
16  |  ახალბედა მილიარდერები და 

ყველაზე მაღალშემოსავლიანი მწერლები 

18  |  ძვირფასი სათამაშოები: 
მოყვარულთა ფრენა

20  |  გადასახადების უდიდესი 
ამრიდებლები

  

მოსაზრება
22  |   ჯერი ჯონსის თავსატეხი     

ავტორი: რიჩ კარლგაარდი

forbes

სარჩევი - ოქტომბერი 2014

12 | ფაქტი და 
კომენტარი

36 | ექსკლუზივი

12 | ფაქტი და კომენტარი
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forbes

სარჩევი - ოქტომბერი 2014

26  |  პუტინი ადგილზე უნდა 
მოვსვათ  

ავტორი: პოლ ჯონსონი

30  |  საქართველოს ეკონომიკის 
კონკურენტუნარიანობა  

ავტორი: ბესო ნამჩავაძე

36  |  ინტერვიუ მიხეილ 
სააკაშვილთან

Forbes Georgia-ს მთავარი რედაქტორი 
საქართველოს ექსპრეზიდენტს, მიხეილ 

სააკაშვილს ქვეყნის მიმდინარე 
პოლიტიკური მოვლენებისა და მისი 

სამომავლო გეგმების შესახებ ესაუბრა.     
ავტორი: გუგა სულხანიშვილი

Ceo
48  |  თიბისის „ახალი სისხლი“ 

კორპორაციული საბანკო მომსახურების 
განყოფილების 33 წლის ხელმძღვანელი 
დავით წიკლაური საქართველოში ერთი 

მიზნით დაბრუნდა – „თიბისი ბანკის“ 
ლიდერობისთვის საქართველოს 

ბაზარზე. 
ავტორი: მარიტა ჭანიშვილი

მეწარმეები
54   |  მისი მტერი წარმატება

Betterfly DDB-ის დამფუძნებელმა და 
აღმასრულებელმა დირექტორმა, 31 წლის 
დავით ჯაშმა ოთხი თანამშრომლითა და 

ერთი კლიენტით დაწყებული კომპანია 
5 წელიწადში ქვეყნის სარეკლამო 

ინდუსტრიის ერთ-ერთ გამორჩეულ 
ლიდერად აქცია. როგორ მოახერხა ეს? 
– „კარგი საუკეთესოს მტერია“, – ამბობს 

იგი.  
ავტორი: ირინა ხმელიძე

64   |  მხოლოდ სიყვარულია მეტი, 
ვიდრე More is Love

ქალისთვის აქსესუარების, 
სამკაულებისა და ტანისამოსის 

მიმართ სიყვარულზე მეტი შეიძლება 
იყოს მხოლოდ სიყვარული სხვა 

ადამიანის მიმართ. ასეთი კონცეფციით 
და $45-ათასიანი ინვესტიციით 

შეიქმნა პირველი ქართული მოდური 
ინტერნეტმაღაზია, რომლის ბრუნვა 

დღეისთვის $2 მილიონს აღწევს.   
ავტორი: ანა ცხოვრებოვა

68   |  რთული ასვლა
პიტერ მეტკალფმა აუტდორ-ბიზნესი 
Patagonia-ს მფლობელისგან, აივონ 

64 | მეწარმეები

40 | მოსაზრება

exclusive

48 | CEO 

26 | მოსაზრება 98 | ინვესტიციები



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

რეკლამა

0108, საქართველო, თბილისი, რუსთაველის გამზირი 23, ტელ.: +995 32 29 22292, ფაქსი: +995 32 2921656, ელ. ფოსტა: georgia@geneva.ge

23, rustaveli ave., 0108 tbilisi, georgia, tel.: +995 32 29 22292, Fax: +995 32 2921656, e-mail: georgia@geneva.ge

მაჯის საათი – The Classic Fusion 
Tourbillon Skull: დისიდენტური 

Grand Complication

www.hublot.com
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forbes

სარჩევი - ოქტომბერი 2014

forbes

ჩუინარდისგან შეისწავლა, შემდეგ 
მისი აღჭურვილობის დამამზადებელი 
წარუმატებელი კომპანია გამოისყიდა, 

რითაც მეგობრობაში დაძაბულობა შეიტანა. 
ოცდახუთი წლის შემდეგ მათ შორის კვლავ 

უსიამოვნებაა.   
ავტორი: კრისტოფერ შტაინერი

ტექნოლოგიები
72  |   გამოთვლითი მათემატიკის 

მეფე
სად არიან ონლაინგანათლების 

ვარსკვლავები? მათემატიკის 
მასწავლებელი გლობალურ სენსაციად იქცა.      

ავტორი: ჯორჯ ანდერსი 

სტრატეგიები
76  |  საქართველოს ვიზა

რა გავლენას მოახდენს ახალი სავიზო 
პოლიტიკა ტურიზმზე საქართველოში?   

ავტორი: ნატო ჩაკვეტაძე    

რეიტინგი: ამერიკის 
უმდიდრესი ოჯახები

80  |  მამულში დაბადებული 
მეწარმეები

ამერიკის ოქროს ხანის სიმდიდრეთა 
დიდი ნაწილი დროთა განმავლობაში 

გაიფანტა. მაგრამ ორი საუკუნე გავიდა მას 
შემდეგ, რაც თომას მელონი ამერიკაში 

ჩამოვიდა და მისი ოჯახი, რომლის ქონების 
ღირებულება 12 მილიარდ აშშ დოლარს 
შეადგენს, არასდროს ყოფილა ასეთი 

მდიდარი. როგორ მიაღწიეს ამას?         
ავტორები: ადამ ბრაუნი  

და ალექს მორელი 

86  |  დომინანტი დინასტიები
უოლტონები. კენედები. როკფელერები 
– თქვენ ეს გვარები უკვე იცით. ამჟამად 

FORBES-მა ამერიკის უმდიდრესი 
ოჯახების პირველი სრული სია შეადგინა: 
185 ოჯახიდან თითოეულს, სულ მცირე, $1 
მილიარდის ქონება აქვს. საერთო ჯამში, 
ეს თანხა $1,2 ტრილიონს შეადგენს. ბევრი 

მათგანი თავისი სიმდიდრის გაზრდისთვის 
შრომობს. სხვები უბრალოდ მიძინებული 

მემკვიდრეები არიან, რამდენიმე თაობა კი 
მათი ოჯახების აყვავებას მოწყვეტილია.

ინვესტიციები
98  |  შეუძლია თუ არა 

საქართველოს გახდეს ფინანსური 
ცენტრი?   

ავტორი: გიორგი ნარმანია         

80 | რეიტინგი

72 | ტექნოლოგიები

54 | მეწარმეები



სარეკლამო სტატია

24 სექტემბერს, მაღაზია 
„ქრონოგრაფმა“ და Jaquet Droz-მ 
ერთობლივი უნიკალური პროექტი განახორციელეს
ცნო ბი ლი შვე ი ცა რიული სა ა თე ბის ბრენ დის, Jaquet Droz-ს ის-
ტო რია 1738 წლი დან იწყე ბა. კომ პა ნი ის დამ ფუძ ნე ბე ლი პი ერ 
ჟა კე დრო იმ დრო ი სათ ვის გა სა ო ცარ, უნი კა ლურ მე ქა ნი კურ 
სა ა თებს ქმნი და. გა მარ თუ ლი მე ქა ნიზ მი სა და ემალ ზე მი ნი ა ტუ-
რუ ლი მო ხატ ვის დახ ვე წი ლი ტექ ნო ლო გი ის შე დე გად, მის მი ერ 
შექ მ ნი ლი სა ა თე ბი ჭეშ მა რიტ ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შე ბად იქ ცა. 

Jaquet Droz დღემ დე ინარ ჩუ ნებს სა ა თე ბის ბრენ დებს შო რის 
წამ ყ ვან პო ზი ცი ას და მსოფ ლი ოს მრა ვალ ქვე ყა ნა ში წარ მო ა-
ჩენს სა კუ თა რი ბრენ დის უძ ვე ლეს ტრა დი ცი ა სა და ის ტო რი ას. 
მა ნუ ფაქ ტუ რა ქმნის ემა ლისცი ფერ ბ ლა ტი ან სა ა თებ ზე მი ნი ა ტუ-
რულ ნა ხა ტებს, სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნი სა თუ ქა ლა ქის სიმ ბო ლი კით.  

Jaquet Droz გახ ლავთ ლე გენ და რუ ლი ფრან გი ქო რე ოგ რა ფის, 
მო რის ბე ჟა რის სა ბა ლე ტო და სის ოფი ცი ა ლუ რი პარ ტ ნი ო რი. 
Jaquet Droz-სა და ბე ჟა რის სა ბა ლე ტო და სის თა ნამ შ რომ ლო-
ბის დაწყე ბა არაჩ ვე უ ლებ რი ვი წარ მოდ გე ნის თან ხ ლე ბით აღი-

ნიშ ნა ვერ სალ ში, სა დაც ანრი ლუი ჟა კე დრომ 1775 წელს 
პირ ვე ლად წა რუდ გი ნა „ავტომატონი“ ლუი XVI-ს. 

24 სექ ტემ ბერს ბე ჟა რის დას მა თბი ლი სის სა კონ ცერ ტო 
დარ ბაზ ში პრე მი ე რა გა მარ თა.

მა ღა ზია „ქრონოგრაფმა“ Jaquet Droz-ს მი ერ შექ მ ნი-
ლი უნი კა ლუ რი სა ა თის პრე ზენ ტა ცი ა წარ მოდ გე ნის დღეს 
დაამთხვია. ემა ლის ცი ფერ ბ ლატ ზე ხე ლით მო ხა ტუ ლია 
ძვე ლი თბი ლი სის ხე დი, გრა ვი რე ბუ ლი უკა ნა კორ პუ სით. 
თეთ რი და ვარ დის ფერი ოქ რო თი შესრულებული სა ა თი 
ლი მი ტი რე ბუ ლი წარ მო ე ბი სა ა - სულ სა მი ეგზემპლარი. 
„ქრონოგრაფის“ მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტის 
შთა გო ნე ბის წყა როდ დ.ერ მა კო ვის ძვე ლი თბი ლი სის ერ თ - 
ერთი ფოტო იქცა, რო მე ლიც 1870-1917 წლებით თა რიღ-
დე ბა. სა ა თის პრე ზენ ტა ცია მა ღა ზია „ქრონოგრაფში“ მო-
ეწყო. ღო ნის ძი ე ბის პარ ტ ნი ო რი იყო „ვისკის სახ ლი“. 
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პუტინმა იცის, 
როგორ ჩაიდინოს 

წარმოუდგენელი 
ქმედებები

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

აზ რი იმის შე სა ხებ, რომ 

პუ ტი ნი ბალ ტი ის პი რე თის სა ხელ-

მ წი ფო ე ბის – ლიტ ვის, ლატ ვი ი სა 

და ეს ტო ნე თის (ყოველ მათ გან ში 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რა ო დე ნო ბის 

რუ სუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბით) – წი-

ნა აღ მ დეგ გა დად გამს ნა ბიჯს, 

დამ კ ვირ ვე ბელ თა უმ რავ ლე სო-

ბის თ ვის წარ მო უდ გე ნე ლი ა, მარ-

ტო იმი ტომ, რომ ასე თი ნა ბი ჯი 

მთლი ა ნად და ან გ რევს მე ო რე 

მსოფ ლიო ომის შემ დეგ შექ მ ნილ 

და სავ ლე თის უსაფ რ თხო ე ბას, რად გან ეს სა მი 

სა ხელ მ წი ფო ნა ტოს წევ რი ა. ამ შემ თხ ვე ვა ში 

თა ვად უინი ცი ა ტი ვო ბა რაკ ობა მა და ევ რო პის 

მოკ რ ძა ლე ბუ ლი ლი დე რე ბიც კი იძუ ლე ბულ ნი 

იქ ნე ბი ან, გა დამ წყ ვე ტი ხა სი ა თის ნა ბი ჯე ბი გა-

დად გან. 

ეს შე საძ ლოა მოხ დეს, მაგ რამ რუ სე თის მი ერ 

სა ქარ თ ვე ლო სა და უკ რა ი ნა ში შეჭ რას თან და-

კავ ში რე ბით, და სავ ლე თის სუს ტი რე ა გი რე ბის 

გათ ვა ლის წი ნე ბით, უკ რა ი ნის და ნა წევ რე ბის 

შემ დეგ პუ ტინს შე საძ ლო ა, მთე ლი რი გი მცდე-

ლო ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ცდუ ნე ბა გა უჩ ნ დეს. 

იგი ჯა რებ სა და შე ი ა რა ღე ბას არ გაგ ზავ ნის, 

რო გორც ეს უკ რა ი ნის შემ თხ ვე ვა ში გა ა კე თა, 

მაგ რამ ეც დე ბა შექ მ ნას არე უ ლო ბა, რო მე ლიც 

ბალ ტი ის პი რე ლე ბის „შერბილებას“ და მათ მოს-

კო ვის ვა სა ლე ბად გა დაქ ცე ვას გა ნა პი რო ბებს. 

ეს შე იძ ლე ბა ასე თი სა ხით გან ხორ ცი ელ დეს: ამ 

სა ხელ მ წი ფო ებ ში კარ გად მომ ზა-

დე ბუ ლი აგენ ტე ბი სა და პრო ვო-

კა ტო რე ბის შეყ ვა ნა და ზე წო ლის 

შე დე გად ეკო ნო მი კა ზე გავ ლე ნის 

მოხ დე ნა, ზი ა ნის მი ყე ნე ბა. ასეთ 

შემ თხ ვე ვა ში, აშშ-ს და ნა ტოს არ 

ეცო დი ნე ბათ, მო ცე მულ სი ტუ ა ცი-

ა ზე რა რე ა გი რე ბა უნ და მო ახ დი-

ნონ.

საკ მა ოდ ნა თე ლი ა, რას უნ და 

აკე თებ დეს და სავ ლე თი; მაგ რამ 

ამის გან ხორ ცი ე ლე ბა მხო ლოდ 

ამე რი კე ლე ბის მხრი დან ძლი ე რი ხელ მ ძღ ვა ნე-

ლო ბის პი რო ბებ შია შე საძ ლე ბე ლი.

• რუ სე თის ჯა რე ბის ქვეყ ნი დან გან დევ ნი-

სათ ვის უკ რა ი ნის თ ვის შე ი ა რა ღე ბის მი წო დე ბაა 

სა ჭი რო.

• უკ რა ი ნის ვა ლუ ტის საბ ჭოს შექ მ ნა: გრივ ნის 

გან სამ ტ კი ცებ ლად და ეკო ნო მი კუ რი კო ლაფ სის 

თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად. 

• ნა ტოს ძა ლე ბის, აშ შ -ის ძა ლე ბის ჩათ ვ ლით, 

მუდ მი ვად გან თავ სე ბა პო ლო ნეთ სა და ბალ ტი ის-

პი რე თის ქვეყ ნებ ში. ეს პუ ტინს აშ კა რა შე ტე ვის 

გან ხორ ცი ე ლე ბა ში ხელს შე უშ ლის, რად გან 

ასე თი ნა ბი ჯი აშ შ - სა და ევ რო პუ ლი ძა ლე ბის ჩა-

რე ვას გა მო იწ ვევს. მსგავ სი მა ნევ რით ხდე ბო და 

საბ ჭო თა კავ ში რის და სავ ლეთ ევ რო პა ში დაშ ვე-

ბის თა ვი დან აცი ლე ბა ცი ვი ომის პე რი ოდ ში და 

ამ ეტაპ ზე კი ასე თი ქცე ვა ჩრდი ლო ეთ კო რე ას 

სამ ხ რეთ კო რე ა ზე თავ დას ხ მის გან ხორ ცი ე ლე-

„ყოველთა მოსახვეჭელთაგან მოიხვეჭე სიბრძნე“
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ფაქტი და კომენტარი  - სტივ ფორბსი

ბა ში უშ ლის ხელს. 

თუ პუ ტი ნის აგ რე სი ას გა ვით ვა ლის წი-

ნებთ, ნა ტოს მი ერ ახ ლა ხან გა მოცხა დე-

ბუ ლი და პი რე ბე ბი სწრა ფი რე ა გი რე ბის 

ძა ლე ბის შექ მ ნის შე სა ხებ, საკ მა რი სი არ 

იქ ნე ბა. და სავ ლუ რი სამ ხედ რო ძა ლე ბის 

არ სე ბო ბა ბალ ტი ის პი რე თის სა ხელ მ წი-

ფო ე ბის ხე ლი სუფ ლე ბებს გა აძ ლი ე რებს და 

მათ მო რა ლურ სტა ტუსს მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 

გა ა უმ ჯო ბე სებს. ბალ ტი ის პი რე თის სე პა-

რა ტის ტე ბი თა ვი ანთ ქმე დე ბებ ზე უფ რო 

კარ გად და ფიქ რ დე ბი ან, რად გან მათ მოს-

კო ვი დან ეფექ ტი ა ნი დახ მა რე ბის მი ღე ბა 

გა უ ჭირ დე ბათ. 

• რუ სი ოლი გარ ქე ბის, რუ სუ ლი ბან კე ბი-

სა და კორ პო რა ცი ე ბის მზარ დი რა ო დე ნო-

ბის წი ნა აღ მ დეგ ფი ნან სუ რი სან ქ ცი ე ბის 

მკვეთ რი ზრდა. თუ კი მოს კო ვი ნა ტოს წევრ 

ქვე ყა ნა ში შე იჭ რე ბა, რუ სუ ლი ფი ნან სუ რი 

ინ ს ტი ტუ ტე ბი სა ერ თა შო რი სო სა ბან კო 

გა დახ დე ბის სის ტე მი დან გან დევ ნილ ნი 

უნ და იქ ნან, რაც მათ სწრაფ კო ლაფსს გა-

ნა პი რო ბებს. 

• სუს ტი დო ლა რის გა მო, გა სუ ლი ათ წ-

ლე უ ლის და საწყი სი დან, ნავ თო ბი სა და 

გა ზის ექ ს პორ ტი დან რუ სეთ მა ასო ბით 

მი ლი არ დი დო ლა რის მო ცუ ლო ბის შე მო-

სავ ლე ბი მი ი ღო. სტა ბი ლუ რი დო ლა რი 

შე მო სავ ლე ბის ამ ნა კადს მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 

შე ამ ცი რებს, რო გორც ეს 1980-იან წლებ-

ში მოხ და, რო დე საც რონალდ რე ი გან მა 

1970-იანი წლე ბის სა ში ნე ლი ინ ფ ლა ცი ის 

დაძ ლე ვა მო ა ხერ ხა. ნავ თო ბის ფა სე ბი 

და ე ცა, რა მაც საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლა 

და აჩ ქა რა. 

• გათხე ვა დე ბუ ლი ბუ ნებ რი ვი აირის-

თ ვის აშ შ -ის მი ერ მთე ლი რი გი შე მო თა-

ვა ზე ბუ ლი სა ექ ს პორ ტო ტერ მი ნა ლე ბის 

დამ ტ კი ცე ბა იმის სიგ ნა ლი გახ დე ბა 

ევ რო პი სა და და ნარ ჩე ნი მსოფ ლი ოს-

თ ვის, რომ რუ სუ ლი გა ზის ექ ს პორ ტის 

დღე ე ბი დათ ვ ლი ლი ა. 

• აშ შ -ის ეკო ნო მი კუ რი აქ ტის შე-

მუ შა ვე ბა, რო გორც ეს პრე ზი დენ ტ მა 

რე ი გან მა გა ნა ხორ ცი ე ლა 1980-იანი 

წლე ბის და საწყის ში. ჩვენ მა რე ზო ნან-

სუ ლი ხა სი ა თის მა გა ლით მა მოს კო ვის 

სა ში ნე ლი დე მო რა ლი ზა ცია გა მო იწ ვი ა. 

სამ წუ ხა როდ, ამ ნა ბი ჯის გა და სად გ მე-

ლად ახალ პრე ზი დენტს უნ და და ვე ლო-
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LEADERBOARD

Forbes 400
უორენ ბაფეტი 

+$2.3 მილიარდი
წმინდა აქტივები: $66,8 მილიარდი

მკაცრადგააკრიტიკესიმისგამო,რომგადასახადებისინვერსიისხელშეწყობისმიზნით

BurgerKing-ს$3მილიარდიასესხა,მაგრამინვესტორებმაესსწრაფადმოაგვარეს.

ახალბედა მილიარდერები ახალბედა მილიარდერები

გა სუ ლი წლის ნო ემ ბერ ში Snapchat-ის თა ნა დამ ფუძ ნებ-
ლებ მა, ევან შპი გელ მა და ბო ბი მერ ფიმ, უარი თქვეს Facebook-ის 
წი ნა და დე ბა ზე მა თი აპ ლი კა ცი ის $3 მი ლი არ დად ყიდ ვის შე სა ხებ. 
დღე ვან დე ლი გად მო სა ხე დი დან ეს ჭკვი ა ნუ რი ნა ბი ჯი იყო.

აგ ვის ტო ში კა ლი ფორ ნი ულ მა კომ პა ნი ამ, რომ ლის პო პუ ლა რუ-
ლი აპ ლი კა ცი ე ბი მომ ხ მა რებ ლებს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს გაგ ზავ ნონ 
ფო ტო ე ბი და ვი დე ო ე ბი, რომ ლე ბიც ცო ტა ხან ში მოწყო ბი ლო ბე ბი-
დან და სერ ვე რე ბი დან ქრე ბა, $20 მი ლი ო ნი მო ი პო ვეს სი ლი კო ნის 
ვე ლის ლე გენ და რუ ლი ვენ ჩუ რუ ლი კომ პა ნია Kleiner Perkins Caufield 
& Byers-გან და ფი ნან სე ბის რა უნ დ ში, რომ ლის შემ დე გაც კომ პა ნი ის 
ფას მა $10 მი ლი არ დი შე ად გი ნა. ამის წყა ლო ბით 24 წლის შპი გელ მა 
და 26 წლის მერ ფიმ მი ლი არ დე რე ბის სტა ტუ სი მი ი ღეს – თი თო ე უ ლი 
მათ გა ნი ფლობს Snapchat-ის 15%-ს და თი თოს წმინ და აქ ტი ვე ბი $1.5 
მი ლი არ დად არის შე ფა სე ბუ ლი.

მათ ერ თ მა ნე თი სტენ ფორ დის სტუ დენ ტურ კლუბ Kappa Sigma-ში 
გა იც ნეს და 2011 წელს და ა ფუძ ნეს Snapchat-ი (თავიდან Picaboo ერ ქ-
ვა). ამ ჟა მად მათ წი ნა აღ მ დეგ სა სა მარ თ ლო ში სა ჩი ვა რი აქვს შე ტა-
ნი ლი მა თი ვე სტუ დენ ტუ რი კლუ ბის წევრს, რე გი ბრა უნს, რო მე ლიც 
ამ ტ კი ცებს, რომ თა ვი დან ამ აპ ლი კა ცი ის შექ მ ნის იდეა მას გა უჩ ნ და 
და ის, რომ იგი შე მო სა ვალს ვერ იღებს, არა სა მარ თ ლი ა ნი ა.

ახალ ბე და მი ლი არ დე რე ბის მომ დევ ნო პრი ო რი ტე ტი: გა არ კ ვი-
ონ, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა თუნ დაც მცი რე შე მო სავ ლის მი ღე ბა მა თი 
იმ 100 მი ლი ო ნი მომ ხ მა რებ ლის გან, რომ ლე ბიც მათ ყო ველ თ ვი უ-
რად ჰყავთ და რო მელ თა უმე ტე სო ბის ასა კი 25 წელს არ აღე მა ტე ბა.

ბეს ტ სე ლე რე ბის შემ ქ მ ნე ლი, ჯე იმს პა ტერ სო ნი ჩვე ნი ყვე ლა ზე მა-
ღალ შე მო სავ ლი ა ნი წევ რე ბის სი ის სათავეშია. მას შემ დეგ, რაც ერ თი 
წლის მან ძილ ზე პა ტერ სო ნი #2 იყო, მან, 2013 წელს, 13 წიგ ნის გა მო ცე-
მით $90 მი ლი ო ნი მი ი ღო – საკ ვირ ვე ლი 221%-ით უფ რო მე ტი, ვიდ რე 
ყო ფილ მა ლი დერ მა დენ ბრა უნ მა. 

ამ წლის სი ა ში ძი რი თა დად ძვე ლი სა ხე ლე ბი შე ვი და: და ნი ე ლა 
სტი ლი, სტი ვენ კინ გი, ჯო ან რო უ ლინ გი. ერ თი აღ სა ნიშ ნა ვი ახალ ბე და 
გახ ლავთ 26 წლის ვე რო ნი კა რო ტი — ახალ გაზ რ და ვარ ს კ ვ ლა ვი, რომ-
ლის ტრი ლო გი ამ, Divergent-მა, მას $17 მი ლი ო ნი მო უ ტა ნა (მარტში 
გა მოშ ვე ბულ მა კი ნო ვერ სი ამ აშ შ - ში $151 მი ლი ო ნი შე აგ რო ვა).

ამ სი ა ში არ მოხ ვ და ქალ ბა ტო ნი, რო მელ მაც შარ შან პა ტერ სონს 
გა ას წ რო: ე.ლ. ჯე იმ სი, რომ ლის წიგ ნი, „ნაცრისფრის ორ მოც და ა თი 
ელ ფე რი“, 2013 წელს მხო ლოდ 1,8 მი ლი ო ნი ეგ ზემ პ ლა რის  ო დე ნო ბით 
გა ი ყი და, რაც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ცო ტაა გა სულ წელს 29 მი ლი ონ ზე მეტ 
გა ყი დულ წიგ ნ თან შე და რე ბით. მი სი შე მო სა ვა ლი $95-დან $10 მი ლი-
ო ნამ დე შემ ცირ და, რაც, სა ვა რა უ დოდ, საკ მა რი სია იმის თ ვის, რომ ის 
ისევ ხელ ბორ კი ლებ სა და აბ რე შუ მის ყელ სახ ვე ვებ ში რჩე ბო დეს.

ყველაზე მაღალშემოსავლიანი 
მწერლები
ყველაზეკარგადანაზღაურებადსიტყვითმოვაჭრეებსკალმითქაღალდზე

წერამშეიძლებაძალიანსასურველიშედეგიმოუტანოს.

სრულყოფილი 
სურათი
სურათებისგაქრობისეფექტისწყალობით,

Snapchat-ისოცწელსგადაცილებულიორი

დამფუძნებელიმილიარდერიგახდა.

   1.   ჯეიმს პატერსონი    $90 მილიონი

   2.   დენ ბრაუნი    $28 მილიონი

   3.   ნორა რობერტსი    $23 მილიონი

   4.   დანიელა სტილი    $22 მილიონი

   5.   ჯანეტ ივანოვიჩი    $20 მილიონი

   6.   ჯეფ კინი     $17 მილიონი

   6.   ვერონიკა როტი    $17 მილიონი

   6.   ჯონ გრიშმანი    $17 მილიონი

   6.   სტივენ კინგი    $17 მილიონი

  10.  სიუზენ კოლინზი    $16 მილიონი

Divergent-
ის ავტორი 
ვერონიკა 

როტი



ახალბედა მილიარდერები
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LEADERBOARD

Forbes 400
ევან ვილიამსი 

+$400 მილიონი
წმინდა აქტივები: $3 მილიარდი

შეუდგადიდისტატიებისსაიტის,Medium-ისმართვას,მაგრამწარმატებული

აგვისტოსშემდეგმისიწილიTwitter-შიმნიშვნელოვნადგაიზარდა.

სათამაშოები

ინვესტიციები

მოყვარულთა ფრენა

ყველაზე საშინელი თვე

ოდესმეგიოცნებიათ,პირველიმსოფლიოომისპირველი

კლასისმფრინავიყოფილიყავით?დღესაეროდრომის

აეროპლანსამოცნებისგანხორციელებაშეუძლია.

ოქტომბერიიმსახურებსთავისსასტიკრეპუტაციას.

ამ ზაფხულსპირველიმსოფლიოომისმეასე

წლისთავიიყო.თარიღმაამაპოკალიფსური

კონფლიქტისყველაასპექტისმიმართინტე-

რესიგააღვივა–ავიაციისენთუზიასტებსადა

ფანატიკოსებს,რომელთაცპირველიმსოფლიო

ომისგანცდისსურვილიაქვთ,შეუძლიათიგი

სანახაობრივფორმაშიდაიკმაყოფილონHolden,

Mo.კომპანიისAirdromeAeroplanes-ისბიპლანის

საშუალებით,რომელიცმფრინავიობიექტისზუსტ

რეპროდუქციასქმნისდარეალურადდაფრინავს.

დამფუძნებელმარობერტბესლიმ,რომელმაც

თავისიპირველითვითმფრინავიტინეიჯერობის

ასაკშიშექმნა,1989წელსაეროდრომისმშენებ-

ლობადაიწყო.შემდეგმანდაახლოებით600

თვითმფრინავისკომპლექტიააწყო(იმთვითმფ-

რინავებისჩათვლით,რომლებიცშექმნილიიყო

ისეთიფილმებისთვის,როგორიცაა„მფრინავი

ბიჭები“(Flyboys),„ამელია“დაგადაღებისპრო-

ცესშიმყოფიმომავალიფილმი„ალმოდებული“

(OutoftheBurningBlue).შარშანდელმაშემო-

სავალმა$600ათასსმიაღწია.სპეციფიკაციის

ცხრილი:

თუ თქვენ ოქ ტომ ბ რისთვეშისაფონდობირჟაზეარსებულიმდგომარეობისგამონერვიულობთ,პარანოიკიარხართ;უბრალოდ,კარგადიცითის-

ტორია.გარეგნულადმეათეთვეასესაშიშადარგამოიყურება:1901წლიდანდოუმოქტომბერში,ფაქტობრივად,საშუალოდ0.1%-იანზრდასმიაღწია;

თვეებსშორისყველაზეცუდიმაჩვენებლებისმიხედვითესთვემხოლოდმეოთხეადგილზეა(სექტემბერი–მაჩვენებლებმასაშუალოდ1%-ითდაიწია,

რაცყველაზეცუდიშედეგია).საფრთხითადაკატასტროფებისსიხშირითოქტომბერმასახელიგაითქვა.StockTrader’sAlmanac-ისრედაქტორის,ჯეფ-

რიჰერშისთანახმად,1901წლიდანმოყოლებული,დაფიქსირებულია43თვე,როდესაცდოუჯონსისმაჩვენებლებმასულმცირე10%-იანივარდნაგანი-

ცადა;თვეებსშორის,ოქტომბერშიესრვაჯერმოხდა–შიშისმომგვრელიკრახებისჩათვლით,რომლებიც1929,1987და2008წლებშიდაფიქსირდა.

გსურს,მშვიდიკლიენტიიყო?ნუიჩქარებ,რადგანაცოქტომბერსმღელვარებადაუწესრიგობამოაქვს,დეკემბერსდაელოდე(ისტორიულად,ყვე-

ლაზესაუკეთესოთვედოუსმაჩვენებლებით)ანივლისს(საუკეთესოთვეS&P500-თვის).

ხარ ჯი: ერთიკომპლექტისღირებულება,

საკუთარიძალებითაწყობისშემთხვევაში,

$5,5ათასსადა$15ათასსშორისმერყეობს.

ფასი$80ათასსშეადგენს,თუმასაეროდ-

რომიამზადებს.თქვენშეგიძლიათქარხანას

ესტუმროთდათვითმფრინავისაწყობაში

მონაწილეობამიიღოთ,რაცდღეში$750

დაგიჯდებათ.

მა სა ლე ბი: ალუმინისმილებიდასინთეტიკურიბრეზენ-

ტიმნიშვნელოვანისიახლეახესადატილოსთანშედარე-

ბით,რომლებიცსაუკუნისწინგამოიყენებოდა.ბეისლის

ბიპლანებისწონა40%-ითნაკლებია,ვიდრეთავდაპირ-

ველიმოდელის,მაგრამიგივეცხენისძალაგააჩნია;ასე

რომ,ისინისიჩქარესუფროსწრაფადავითარებენდაუკეთ

დაფრინავენ.

სიმაღლე და სიჩქარე: დაახლოებით

3,7ათასმეტრსიმაღლეზეფრენა;მაქსიმუმ

90მილი/საათისიჩქარით.

პე რი ო დის დე ტა ლე ბი: 
თვითმფრინავისდეკორაცია

თქვენსსურვილზეადამოკი-

დებული:ისტორიულადზუსტი

სიმბოლოები,თქვენიოჯახის

გერბი,Snoopy–ისგამოსა-

ხულება,ლამაზმანისფოტო,

პოპულარულისიმღერის„Over

There”ტექსტი...

სამ ხედ რო ტექ ნი კა: 
რათქმაუნდა,არფუნქ-

ციონირებს(უკაცრავად).

ალუმინისტყვიამფრქვე-

ვისზუსტიასლიშესაძ-

ლოათვითმფრინავის

წინანაწილზედამატებით

დამონტაჟდეს,რაც 

$125-195დაგიჯდებათ.

დოუ ჯონსის ყველაზე ცუდი 10 თვე (% დანაკარგი) დოუ ჯონსის ყველაზე ცუდი ხუთი ოქტომბრის თვე 
(% დანაკარგი)

სექტემბერი 
1931

მაისი 
1938

აპრილი 
1932

ოქტომბერი 
1987

მაისი 
1940

ოქტომბერი 
1929

მაისი 
1932

ივნისი 
1930

დეკემბერი 
1931

თებერვალი 
1933

-30.7

-23.7 -25.4 -23.2
-21.7

-20.4 -20.3

-17.7 -17
-15.6

-23.2

-20.4

-14.8 -14.1 -13.5

1987 1929 1907 2008 1932



Siemens dishwashers are equipped with latest technologies always 
to yield brilliant results no matter what! Besides of making your 
dishes shine, the appliance itself shines upon your kitchen with 
its neat and sleek design. Not only that, utilizing advanced drying 
technologies, Siemens dishwashers keep energy consumption to a 
minimum - plus uses only 9 litres of water to wash 10 standard place 
settings in one cycle.

A ‘brilliant’ solution for the dishes…

თქვენი ჭურჭელის ბრწყინვალე დამხმარე

სიმენსის ჭურჭლის სარეცხი მანქანები აღჭურვილი არიან 
უახლესი ტექნოლოგიით, იმისთვის რომ მიიღონ საუკეთესო 
შედეგი! ამასთან ერთად, თქვენი ჭურჭელი ბრწყინავს და რა 
თქმა უნდა, მოწყობილობაც თავისი სუფთა და გლუვი დიზაინით 
ბრწყინავს. გამოიყენებს ძლიერი შრობის ტექნოლოგიას, SIEMENS-
ის ჭურჭლის სარეცხი მანქანა ამცირებს ელექტრო ენერგიის 
მოხმარებას მინიმუმამდე - რაც მთავარია, ამ ყველაფერს ის 
მხოლოდ 9 ლიტრი წყლის მოხმარებით ახდენს.
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სიმდიდრისა და ძალაუფლების შეფასება

LEADERBOARD

Jazz Pharmaceuticals, 79% 

azur Pharma, ირლანდია 

მანამდე 40%; შემდგომ 25%

alkermes, 75% 

elan Drug technologies, 
ირლანდია 

მანამდე 26%; შემდგომ 18% 
ახალიოფიციალურიმისამარ-

თით,ანტიფსიქოზურიწამლების

მწარმოებელიკომპანია,Alkermes

თავისთავადწარმოადგენსმაცდურ

ინვერსიულმიზანს.

tronox, 62% 

exxaro mineral sanDs 
oPerations, ავსტრალია 

პიგმენტისშემქმნელმაTRONOX-მა

დააზღვიაახალიოფიციალურიმისა-

მართიავსტრალიაში,სამხრეთაფ-

რიკისExxaro-სმინერალურიქვიშის

შესყიდვით.

tower grouP, <80% 

canoPius holDings 
bermuDa, ბერმუდები 

ინვერსიისგეგმისგამოცხადების

შემდეგTower-ისაქციებიდაეცა

დაახლოებით18აშშდოლარიდან

2აშშდოლარამდე;SEC-ისგამო-

ძიებადადაგეგმილიგამოსყიდვა

მზღვევლისACPRe-სმიერიმფა-

სად,რაზეცაქციებიდაეცა=2.50

აშშდოლარიერთაქციაში.

liberty global, 64%

Virgin meDia, დიდი ბრიტანეთი

მანამდე 26%; შემდგომ 21%

აშშ-ის კომპანია U.S. PARTNERS-ის აქციონერთა მფლობელობაში არსებული 

შერწყმული კომპანიის %

FoREigN MERgER PARTNER-ი, ოფიციალური ახალი მისამართი

სავარაუდო ეფექტური გადასახადის განაკვეთი

შერწყმამდე %; შერწყმის შემდეგ %

eaton, 73%

cooPer inDustries, ირლანდია

მანამდე 9%; შემდგომ 1%
სანამCooperIndustries-ისაღმასრულე-

ბელიპირებიჯერკიდევმუშაობდნენ

ჰიუსტონში,მოხდაკომპანიისხელახა-

ლიინკორპორაციაბერმუდებზე2002

წელს(მაშინ,როდესაცარა-შერწყმის

ტიპისგარიგებებიჯერკიდევლეგა-

ლურიიყო).ისგადავიდაირლანდიაში

2009წელს.Eaton-ისტოპმენეჯმენტიისევ

მუშაობსკლივლენდში.

$1 მლნ
$1.3 მლნ

$585 მლნ $75 მლნ

M&A ინვერსია (მილიონი აშშ დოლ)  გლობალური  M&A-ის %

Tax Dodgers Inc. 
საკომისიოებსმოწყურებულისაინვესტიციობანკირებისხელშეწყობი-

თადაკონგრესმენებისმიერშეზღუდვებისშემოტანისშიშითშეპყრობილი

აშშ-ისკომპანიებიჩქარობენინვერსიებისგანხორციელებას:უცხოურკომ-

პანიებთანშერწყმისგარიგებებიაძლევსმათქვეყანაშიახალიკომპანიის

სახითოპერირებისსაშუალებასდაბალიკორპორაციულისაშემოსავლო

გადასახადისპირობებში.მხოლოდ2014წლისგანმავლობაში,1996წლიდან

განხორციელებულიყველაინვერსიულიგარიგების(დოლარისერთეულში)

დაახლოებით55%-სჰქონდაადგილი,მათგანუკანასკნელიაBurgerKing-ის

მიერგაკეთებულიშეთავაზებაკანადურიტიმჰორტონისდონატსისმაღაზი-

ათაქსელისშთანთქმისმიზნით.

გარდამომავალშემოსავლებზეგადასახადებისშემცირებისა,ინვერსია

საშუალებასაძლევსმულტინაციონალურკომპანიებს,მოახდინონწარ-

სულიმოგებისრეალიზებადაშექმნანფულადიმარაგებისაზღვარგარეთ,

აშშ-ისგადასახადებისგვერდისავლით.წრეებიაჩვენებსინვერსიული

გარიგებებისზომასადამოცულობას:ოქროსფერი–შემდგარიგარიგებები;

ცისფერი–განხილვისპროცესშიმყოფი,ხოლონაცრისფერი–წარუმა-

ტებელი.აშშ-ისკომპანიამოცემულიაშავად,ასევეშავადარისმოცემული

შერწყმულიკომპანიისისწილი,რომლისმფლობელებიცმიმდინარე

აქციონერებიგახდებიან;ესწილი,საგადასახადოხრიკისასამოქმედებლად,

80%-ზენაკლებიუნდაიყოს.უცხოელიპარტნიორიდაახალისაგადასახადო

მისამართიმოცემულიაწითლად.სავარაუდოადრინდელიდაშემდგომი

ეფექტურისაგადასახადოგანაკვეთი,თუასეთიარსებობს,მოცემულიაშესა-

ბამისადცისფერდაოქროსფერებში.

ინდუსტრიის ატლასი

საკომისიო 
შემოსავლების 
ციებ-ცხელება 
ინვერსიისმოცულობასა-

ოცარიტემპითგაიზარდა,

რამდენადაცWallStreet-ი

ჩქარობსფულისჩადებასიმ

ფანჯარაში,რომელიცშეიძ-

ლებახმაურითდაიხუროს.

წყარო: Credit SuiSSe.

გარიგების 
ღირებულება

Pentair, 48%

tyco, switzerlanD

მანამდე 29%; შემდგომ 25%

$13 bIL

$4.9 bIL
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actaVis, 77%

warner chilcott, ირლანდია

მანამდე 39%; შემდგომ 17%
ესარისახალიირლანდიურიოფიციალუ-

რიმისამართი,რომელიცდაუპატენტე-

ბელიწამლებისმწარმოებელს,Actavis-ს

დაეხმარაForestLaboratorieს-ისშეძენაში,

ერთწელზენაკლებდროში.

omnicom grouP, 50%

Publicis grouPe, დიდი ბრიტანეთი

მსოფლიოშიყველაზემსხვილისარეკლამო

კომპანიისშექმნისგარიგებამგანიცადა

კრახი,რაცგანპირობებულიიყოეგოების

შეჯახებითადაევროპელიმარეგულირებ-

ლებისმიერამგეგმასთან,შერწყმული

კომპანიისნიდერლანდებშიდარეგისტრი-

რებასადასაგადასახადომისამართადგა-

ერთიანებულისამეფოსრეგისტრაციასთან

დაკავშირებითწამოჭრილიკითხვებით.

Perrigo, 71%

elan, irelanD

მანამდე 30%; 
შემდგომ 20%

chiquita branDs international, 51%

FyFFes, ირლანდია 
ესპატარაჯგუფიმსოფლიოშიბანანისტოპ

მწარმოებელიგახდება,წელიწადში 

160მილიონიყუთიბანანისგაყიდვებით

mylan, 79%

abbott non-u.s. 
DeVeloPeD markets, 

ნიდერლანდები

salix Pharmaceuticals, <80%

cosmo technologies, ირლანდია

meDtronic, 70%

coViDien, ირლანდია

მანამდე 20%; შემდგომ 16%

allergan, 44%

Valeant, კანადა

abbVie, 75%

shire, დიდი ბრიტანეთი

მანამდე 22%; შემდგომ 13%

PFizer, 74% 

astrazeneca, დიდი ბრიტანეთი

სანამPfizer-ითავსიცავს,AstraZeneca

იგერიებსანტიინვერსიულშემოტევებსვა-

შინგტონში.მაგრამთავისი49მლნაშშდო-

ლარისსულმცირე70%ფულადირესურსი

დარეზერვებულიაქვსსაზღვარგარეთ.

Pfizer-იჯერკიდეველისინვერსიას.

$19.3 მლრდ

$122.3 მლრდ

$2.7 მლრდ
$505
მლნ $660 მლნ

$1.5 მლრდ
$2.7 მლრდ

წყარო: thomSon reuterS; Credit SuiSSe; tax analyStS;

კომპანიის ანგარიშები

$24 მლრდ

$8.5 
მლრდ

$8.6 
მლრდ

$9.3 მლრდ

$28 bIL

Forest 
laboratories, 35%

actaVis, ირლანდია

$14.1 მლრდ

$5.8 
მლრდ

$14.5 მლრდ

$5.3 
მლრდ

questcor Pharmaceuticals, 49.5%

mallinckroDt, ირლანდია

მილიარდერჯონპოლსონისსაინვესტიციო

ფონდმა(hedgefund),Mallinckrodt-ისყველაზე

მსხვილმააქციონერმა,ბიძგიმისცაგარიგებას,

რომელმაცშესაძლოადაწიოსQuestcor-ისსაგა-

დასახადოგანაკვეთი10%-ით.

auxilium 
Pharmaceuticals, 76%

qlt, კანადა

horizon 
Pharma, 74%

ViDara 
theraPeutics, 

ირლანდია

walgreen

alliance boots, 
შვეიცარია

6აგვისტოს,როდესაც

Walgreen-იმოჰყვა

ზეწოლისქვეშდამანგა-

ნაცხადა,რომთავისისა-

გადასახადომისამართის

(როგორცესდაგეგმილი

იყო)შვეიცარიაშიგადატა-

ნაარუნდა,მისიაქციების

ფასი14%-ითდავარდა.

burger king worlDwiDe 

tim hortons, კანადა 
ახალმაკანადურმასაგადასახადო

მისამართმახელიუნდაშეუწყოს

King-ს,მოახდინოსდაახლოებით500

მილიონიაშშდოლარისმოცულობის

წარსულიმოგებისრეალიზაციააშშ-ის

საგადასახადოდარტყმისგარეშე.

aPPlieD materials, 68%

tokyo electron, 
ნიდერლანდები 

მანამდე 26%; შემდგომ 17%

$53 მლრდ
$47.9 მლრდ

$55 მლრდ

enDo health 
solutions, 

78%

PalaDin labs, 
ირლანდია

მანამდე 29%; 
შემდგომ 20%

2013 2014
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მოსაზრება
რიჩ კარლგაარდი - ინოვაციის წესები

ვენჩურული კაპიტალი 
ინვესტირებადი ტრენდები

$ 3,2 მი ლი არ დით Dallas Cowboys-ი 

ეროვ ნუ ლი სა ფეხ ბურ თო ლი გის ყვე ლა-

ზე ძვირ ფას ფრან ჩი ზას წარ მო ად გენს, 

– აცხა დებს Forbes-ი. ეს Cowboys-თვის 

ზე დი ზედ მერ ვე გა მარ ჯ ვე ბა ა. მი ლოც ვე-

ბი მის მფლო ბელს, ჯე რი ჯონსს. სწო რი 

იქ ნე ბა, თუ ვიტყ ვით, ნა წი ლობ რი ვი 

მი ლოც ვე ბი. 

Forbes-ის მი ერ Cowboys-ის ლი დე რად 

გა მოცხა დე ბი დან ერთ კვი რა ში, Sporting 

News-მა ჯონსს ეროვ ნუ ლი სა ფეხ ბურ თო 

ფე დე რა ცი ის 32 გე ნე რა ლურ მე ნე ჯერს 

შო რის ყვე ლა ზე ცუ დი რე ი ტინ გი მი ა ნი ჭა: 

„მიმდინარე კა ტას ტ რო ფა, რო მელ მაც 

ამე რი კის ყვე ლა ზე ღი რე ბუ ლი ფრან ჩი ზა 

სა შუ ა ლო დო ნის გუნ დად აქ ცი ა“. 

რო გორც მფლო ბელს, ჯონსს, 

Cowboys-ის გე ნე რა ლურ მე ნე ჯე რად 

ყოფ ნის ყვე ლა ნა ი რი უფ ლე ბა აქვს, მაგ-

რამ ეს მიდ გო მა უკ ვე 18 წე ლი ა, ქმე დი თი 

აღა რა ა. ეს ძა ლი ან საწყე ნი ა რო გორც 

და ლა სის ფა ნე ბის, ისე თვით ჯონ სის-

თ ვი საც; ჯონ ს მა Cowboys-ი 1989 წელს 

შე ი ძი ნა და გუნ დის მთა ვარ მწვრთნე-

ლად ჯი მი ჯონ სო ნი და ნიშ ნა, მი სი 

ყო ფი ლი თა ნა გუნ დე ლი არ კან ზა სის 

უნი ვერ სი ტე ტის სა ფეხ ბურ თო გუნ დი-

დან. ჯონ სონ მა Cowboys-ი, 1993–1994 

წლებ ში, 1-15 შე დე გი დან სუ პერ თა სის 

ორ მო გე ბამ დე მი იყ ვა ნა. ამ მო მენ ტ ში 

ჯონ სი იმით გა ღი ზი ან და, რომ ჯონ სო ნი 

მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის თ ვის ზედ მეტ კრე-

დი ტებს იღებ და; მან პრე სას გა ნუცხა და, 

რომ Cowboys-თან ერ თად სუ პერ თა სის 

მო გე ბა ნე ბის მი ერ მწვრთნელს შე ეძ ლო. 

შემ დეგ ჯონ ს მა ჯონ სო ნი სამ სა ხუ რი დან 

დაითხოვა და სა კუ თა რი თა ვი გუნ დის 

გე ნე რა ლურ მე ნე ჯე რად გა მო აცხა და. 

1996 წელს, ბა რი სვი ცე რის მწვრთნე-

ლო ბის პე რი ოდ ში მო გე ბუ ლი სუ პერ-

თა სის შემ დეგ, Cowboys-მა სა შუ ა ლო 

დო ნის თა მა ში და იწყო და კვლავ ამ 

მდგო მა რე ო ბა ში ა. 

ჯონ სის მსგავ სად, რამ დენ მე წარ მეს, 

მფლო ბელს ან აღ მას რუ ლე ბელ დი რექ-

ტორს შე უ ჩე რე ბია არ ჩე ვა ნი სა კუ თარ 

ეგო ზე პო ტენ ცი უ რი სი დი ა დის ნაც ვ ლად? 

სი ა, სამ წუ ხა როდ, ძა ლი ან გრძე ლი ა. 

ალ ბათ გა გახ სენ დე ბათ Apple-ის თა ნა-

დამ ფუძ ნე ბე ლი სტივ ჯობ სი. და საწყის-

ში ჯობ სი იმ დე ნად იყო შეპყ რო ბი ლი 

თა ვი სი ეგო თი, რომ სხვე ბის გა მო გო-

ნე ბებს თა ვის თავს მიაწერდა. მან ჯონ 

სკა ლი აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რის 

თა ნამ დე ბო ბა ზე და ი ქი რა ვა და მა შინ ვე 

მის თ ვის ძი რის გა მოთხ რა და იწყო. 

მაგ რამ მოგ ვი ა ნე ბით სტივ ჯობ ს მა 

გა სა ო ცა რი და იშ ვი ა თი რამ გა ა კე თა: 

მან თა ვი სი ფა ტა ლუ რი ნაკ ლის დაძ ლე ვა 

შეძ ლო. იგი 1970 – 1980-იან წლებ ში მო-

უმ წი ფე ბე ლი ეგო მა ნი ა კის გან სა უ კე თე-

სო გუნ დის ხელ მ ძღ ვა ნე ლად გარ და იქ-

მ ნა და ეს სიკ ვ დი ლამ დე, 2011 წლამ დე, 

შე ი ნარ ჩუ ნა. რამ გა მო იწ ვია ამ გ ვა რი 

ტრან ს ფორ მა ცი ა? Apple-ის მი ერ 1985 

წელს პო ზი ცი ე ბის და კარ გ ვამ? მი სი შვი-

ლო ბი ლი კომ პა ნი ის, NeXT-ის პრობ ლე-

მებ მა? მის მი ერ Pixar-ის შე ძე ნამ, სა დაც 

მან ნაკ ლე ბი ჩა რე ვის მე ნეჯ მენ ტის 

სტი ლი ის წავ ლა? ქორ წი ნე ბამ და ბავ შ-

ვებ მა? (ყველა თვალ საზ რი სით, ჯობ სი 

ერ თ გუ ლი ქმა რი და მა მა იყო). რა საც 

არ უნ და მი ეყ ვა ნა ჯობ სი თა ვი სი ეგოს 

გრძელ ვა დი ა ნი დი დე ბის დათ მო ბამ დე, 

შე დე გი აშ კა რად დად გა. 

რო გორ მი აღ წია 
sTArbUCKs-მა დღე ვან-
დელ მას შ ტა ბებს
Starbucks-ის ჰო ვარდ შულცს იმა ვეს 

გა კე თე ბა მო უხ და. 1980-იანი წლე ბის 

ბო ლოს Starbucks-ი მძი მე მდგო მა რე ო-

ბა ში აღ მოჩ ნ და. შულ ცი მთე ლი აშ შ -ის 

მას შ ტა ბით ფრან ჩი ზის გა ფარ თო ე-

რიჩ კარლგაარდი არის FoRbES-ის გამომცემელი. მისი უკანასკნელი წიგნი, „რბილი ნაპირი“, სადაც კომპანიები ხანგრძლივ წარმატებას პოულობენ (THE SoFT EDGE: WHERE GREaT coMPaNiES 

FiND LaSTiNG SUccESS), მიმდინარე წლის აპრილში გამოვიდა. მის მიერ წარსულში მომზადებული სვეტებისა და ბლოგების წასაკითხად შედით ბმულზე: WWW.FoRbES.coM/kaRLGaaRD
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ბას მაქ სი მა ლუ რად მოკ ლე დრო ში 

ცდი ლობ და, მაგ რამ რა ღაც მო მენ ტ ში, 

რამ დე ნი მე ათე უ ლი მა ღა ზი ის გახ ს ნის 

შემ დეგ, ბიზ ნეს მო დელ მა მსხვრე ვა 

და იწყო. მო დი ო და ან გა რი შე ბი იმის 

შე სა ხებ, რომ კლი ენ ტ თა მომ სა ხუ რე ბის 

ხა რის ხი – აუცი ლე ბე ლი ინ გ რე დი ენ ტი, 

რო მე ლიც ყა ვა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნიც კია – 

უარეს დე ბო და.

შე საძ ლო ა, Starbucks-ის კრი ტი კო სე-

ბი მარ თ ლე ბი იყ ვ ნენ. მა შინ, რო გორც 

ახ ლა, ძა ლი ან რთუ ლი იყო სა კულ ტო 

ბრენ დის მი ერ ნა ცი ო ნა ლუ რი მას შ ტა-

ბე ბის მიღ წე ვა, რომ არა ფე რი ვთქვათ 

მსოფ ლი ო, გლო ბა ლურ მას შ ტა ბებ ზე. 

არა მა ტე რი ა ლუ რი ფაქ ტო რე ბი, კლი ენ-

ტ თა ჯა დოს ნუ რი მომ სა ხუ რე ბის ჩათ ვ-

ლით, ზო მი სა და მას შ ტა ბე ბის მოთხოვ-

ნებს ყო ველ თ ვის ვერ პა სუ ხობს. 

გარ ღ ვე ვა იქ ნა მიღ წე უ ლი მა შინ, რო-

დე საც შულ ც მა აღი ა რა, რომ კლი ენ ტ თა 

მომ სა ხუ რე ბა ხე ლოვ ნე ბა ა, რომ ლის 

არ ს საც იგი თა ვად ვერ წვდე ბო და. კარ-

გი მომ სა ხუ რე ბის კომ პა ნი ის შექ მ ნა 

სა ჭი რო ებს ღრმა ემ პა თი ას თა ნამ შ-

რომ ლე ბის მი მართ და თა ნამ შ რო მელ-

თა შო რის კულ ტუ რის და ნერ გ ვას, რი სი 

უნა რიც შულცს არ გა აჩ ნი ა. იგი არის 

ადა მი ან თა ტი პ A-ა–ს წარ მო მად გე-

ნე ლი, ჰი პერ კონ კუ რენ ტუ ლი, ღა რი ბი 

ბავ შ ვი, რო მე ლიც კო ლეჯ ში სპორ ტის 

გან ხ რით მი ღე ბუ ლი და ფი ნან სე ბით 

მოხ ვ და; ადა მი ა ნი, რო მე ლიც წარ მა-

ტე ბას აღ წევს ყვე ლა ფერ ში, რა საც კი 

ხელს მო კი დებს. ასეთ ადა მი ა ნებს 

თით ქ მის არას დ როს გა აჩ ნი ათ ფა ქი ზი, 

ემ პა თი უ რი ხა სი ა თი. 

სწო რედ ამი ტომ 1989 წელს შულ ც მა 

გა ბე დუ ლი ნა ბი ჯი გა დად გა. მან გვერ დ-

ზე გა და დო თა ვი სი ეგო და გა რეშე პი რი 

და ი ქი რა ვა – მი სი სა პი რის პი რო ტემ პე-

რა მენ ტის მქო ნე ადა მი ა ნი – თა ნამ შ რო-

მელ თა მო რა ლის ასა მაღ ლებ ლად და 

Starbucks-ში კლი ენ ტ თა მომ სა ხუ რე ბის 

ახა ლი მო დე ლის შე საქ მ ნე ლად. უც ნა-

უ რი დამ თხ ვე ვის წყა ლო ბით, გა რეშე 

პი რის სა ხე ლიც ჰო ვარ დი აღ მოჩ ნ და: 

ჰო ვარდ ბე ჰა რი. 

„ჩვენ ისე თი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლე ბი 

ვი ყა ვით, რომ ეს სა სა ცი ლოც კი იყო, 

– იხ სე ნებს ბე ჰა რი, – ჩვენ სხვა დას ხ ვა-

ნა ი რი გა რეგ ნო ბა გვაქვს. ის მა ღა ლი ა, 

ათ ლე ტუ რი აღ ნა გო ბის, ქო რის გა რეგ ნო-

ბის. მე და ბა ლი და მრგვა ლი ვარ. სამ ყა-

რო საც სხვა დას ხ ვაგ ვა რად აღ ვიქ ვამთ. 

ჯო ჯო ხე თი! ჩვენ ვკა მა თობ დით და 

ვჩხუ ბობ დით სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში 

იმა ზე, თუ რამ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

იყო თა ნამ შ რო მელ თა კულ ტუ რის შექ მ ნა 

Starbucks-თვის, რომ მას ნა ცი ო ნა ლუ რი 

და გლო ბა ლუ რი მას შ ტა ბე ბის თ ვის მი-

ეღ წი ა. შულ ცის თ ვის კულ ტუ რა მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი იყო, მაგ რამ –  არა მთა ვა რი. 

ჩემ თ ვის კი კულ ტუ რა ში იყო მთე ლი 

ბიზ ნე სის არ სი“.

ჰო ვარ დ - ჰო ვარ დის ურ თი ერ თო ბას 

რთუ ლი, წი ნა აღ მ დე გო ბე ბით აღ სავ-

სე და საწყი სი ჰქონ და. მაგ რამ ორი ვე 

მთა ვარ მა გმირ მა ეს ურ თი ერ თო ბა 

შე ი ნარ ჩუ ნა. ჰო ვარდ ბე ჰა რი 1995 წელს 

Starbucks International-ის პრე ზი დენ ტი 

გახ და და რამ დე ნი მე წლის გან მავ ლო-

ბა ში ამ პო ზი ცი ა ზე ჰო ვარდ შულ ცის კომ-

პა ნი ა ში მუ შა ობ და. შემ დეგ ორ წ ლი ა ნი 

შეს ვე ნე ბა აიღო. კომ პა ნი ა ში დაბ რუნ-

და რო გორც Starbucks North America-ს 

პრე ზი დენ ტი და ამ პო ზი ცი ა ზე პენ სი ა ში 

გას ვ ლამ დე, 2003 წლამ დე მუ შა ობ და.

სა ოც რე ბე ბი შე იძ ლე ბა მოხ დეს, რო-

დე საც ეგო ებს გვერ დ ზე გა დავ დებთ.  

forbes

მოსაზრება - ინოვაციის წესები

Dallas Cowboy’s-ის მფლობელი ჯერი ჯონსი.
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მოსაზრება
პოლ ჯონსონი – მიმდინარე მოვლენები

პუტინი ადგილზე  
უნდა მოვსვათ 

ახ ლო წარ სულ ში და სავ ლე
თი ცუდ მდგო მა რე ო ბა ში აღ მოჩ ნ და. 

ცი ვი ომის დას რუ ლე ბის შემ დეგ და სავ-

ლე თი ასე დაბ ნე უ ლი, ხო ლო რუ სე თი 

ასე თავ და ჯე რე ბუ ლი აღარ ყო ფი ლა. ეს 

გან სა კუთ რე ბით ნათ ლად ლი დე რე ბის 

კონ ტ რას ტულ ხა სი ა თებ ში გა მოჩ ნ და. 

ბა რაკ ობა მას პრე ზი დენ ტად არ ჩე ვა 

ძი რი თა დად იმის გა მო მოხ და, რომ იგი 

კამ პა ნი ე ბის მჭევ რ მეტყ ვე ლუ რად და 

და მარ წ მუ ნებ ლად ჩა ტა რე ბის უნა რით 

ხა სი ათ დე ბა. ბევ რი ამომ რ ჩე ვე ლი მას 

თა ვის თ ვის ასე სა სურ ვე ლი ცვლი ლე ბე-

ბის მა ტა რებ ლად აღიქ ვამ და. აღ მოჩ ნ და, 

რომ ობა მა გა უ ბე და ვი პრე ზი დენ ტი ა, რო-

მე ლიც არც პა ტი ვის ცე მას აღ ძ რავს მის 

მე კავ ში რე ებ ში და არც შიშს – მის მტრებ-

ში. ამის სა პი რის პი როდ, ვლა დი მირ პუ-

ტი ნი, იოსებ სტა ლი ნის შემ დეგ, რუ სე თის 

ყვე ლა ზე სა ზა რე ლი მბრძა ნე ბე ლი ა. მას 

ნა თე ლი პროგ რა მა გა აჩ ნია – აღად გი ნოს 

საბ ჭო თა კავ ში რი – და ამ მიზ ნის მიღ წე-

ვის გზა ზე აბ სო ლუ ტუ რად და უნ დო ბე ლი ა. 

სუკ - ში მი ღე ბუ ლი გა ნათ ლე ბით, პუ ტი ნი 

ექ ს პერ ტი მატყუ ა რა, გამ ყალ ბე ბე ლი 

და მო ძა ლა დე ა, რომ ლის ინ ს ტინ ქ ტე ბი 

თავ ხე დო ბი სა და მაც დუ რო ბის სა უ კე თე-

სო ნა ზავს წარ მო ად გენს. მის გვერ დით 

ობა მა ბავ შ ვი ვით გა მო ი ყუ რე ბა. 

პუ ტი ნი ასე ვე სარ გებ ლობს რუ სე თის 

აზ რის ძა ლა უფ ლე ბის მქო ნე სეგ მენ ტის 

ენერ გი უ ლი, ენ თუ ზი აზ მით აღ სავ სე მხარ-

და ჭე რით. ასეთ მხარ და ჭე რას მას ძვე ლი 

საბ ჭო თა იერარ ქი ის მრა ვალ ხ მი ა ნი 

წევ რე ბი უცხა დე ბენ – სამ ხედ რო პი რე ბი, 

ბი უ როკ რა ტე ბი და ინ ტე ლი გენ ცია – ორ-

თო დოქ სუ ლი ეკ ლე სი ის კი დევ უფ რო გა-

აფ თ რე ბუ ლი ლი დე რე ბი, რომ აღა რა ფე რი 

ვთქვათ ყო ფი ლი საბ ჭო თა კო ლო ნი ის 

გა და ყე ნე ბულ ლი დე რებ ზე. შე სა ბა მი სად, 

მას შე უძ ლია პო პუ ლის ტის როლ ში გა მო-

ვი დეს და ამას თან იმოქ მე დოს, რო გორც 

ტი რან მა. 

მაგ რამ პუ ტი ნი ასე ვე მოწყ ვ ლა დი-

ცა ა. პუ ტი ნის თა ნამ დე ვი სი სუს ტეა 

პა ტივ მოყ ვა რე ო ბა, რო მელ საც დე მონ ს-

ტ რა ცი უ ლად აცხა დებს სა ჯა რო ფო ტო-

ებ სა და სი უ ჟე ტებ ში, სა დაც იგი თა ვის 

შიშ ველ ტორსს და და კუნ თულ სხე ულს 

გა მომ წ ვე ვად აჩ ვე ნებს (ზუსტად ბე ნი ტო 

მუ სო ლი ნის მსგავ სად). ხში რად ამ გ ვარ 

სი უ ჟე ტებ ში პუ ტი ნი კრემ ლის მო ოქ რულ 

სა ხელ მ წი ფო ოთა ხებ ში მი სე ირ ნობს, ნა-

პო ლე ო ნის ეპო ქის სა ცე რე მო ნიო ფორ-

მებ ში გა მოწყო ბი ლი დაც ვის წევ რე ბი კი 

გა ღე ბუ ლი კა რე ბის უკან თავს უხ რი ან.

პუ ტი ნის ძა ლა უფ ლე ბა მეტ წი ლად მის 

მიმ დი ნა რე წარ მა ტე ბა ზეა და მო კი დე ბუ-

ლი. ჯერ ჯე რო ბით მი სი ასე თი წარ მა ტე ბა 

და სავ ლე თის სი სუს ტემ გა ნა პი რო ბა, 

მაგ რამ პუ ტი ნის შე საძ ლო ბე დის წე რის 

შე სახ სე ნებ ლად, კარ გად უნ და გვახ-

სოვ დეს ის, რაც ნა ხე ვა რი სა უ კუ ნის წინ 

ნი კი ტა ხრუშ ჩოვს და ე მარ თა. ეს უხე ში 

და ენერ გი უ ლი კა ცი, პუ ტი ნის მსგავ სად, 

ამე რი კის სი სუს ტე ზე თა მა შობ და. აშ შ -ის 

სპეც სამ სა ხუ რე ბის კუ ბა ში შეჭ რის ოპე-

რა ცი ის ფი ას კო თი გულ გა მაგ რე ბუ ლი 

ხრუშ ჩო ვი შე ე ცა და საბ ჭო თა რა კე ტე ბი 

კუ ბა ში გა ნე თავ სე ბი ნა და მსოფ ლიო 

თერ მო ბირ თ ვუ ლი ომის ზღვრამ დე მი იყ-

ვა ნა, სა ნამ მი სი იძუ ლე ბი თი და და მამ-

ცი რე ბე ლი უკან და ხე ვა მოხ დე ბო და. თა-

ვის დრო ზე, ხრუშ ჩო ვის პო ლიტ ბი უ როს 

კო ლე გე ბი მის წი ნა აღ მ დეგ ამ ხედ რ დ ნენ 

და იგი „ავანტიურიზმის“ გა მო მო ი შო-

პოლ ჯონსონი გამოჩენილი ბრიტანელი ისტორიკოსი და მწერალი; დევიდ მალპასი ეკონომისტი, ENciMa GLobaL LLc-ის პრეზიდენტი; ამიტი შლეისი THE 4% GRoWTH (4%-იანი ზრდის) 

პროექტის დირექტორი, ჯორჯ ვ. ბუშის ინსტიტუტი; და ლი კუან იუ სინგაპურის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ერთმანეთს ენაცვლებიან ამ სვეტის საავტოროდ. „მიმდინარე მოველენების“ 

სვეტის სანახავად ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს, ბმულზე: WWW.FoRbES.coM/cURRENTEVENTS.



Masterpiece Roue Carrée Seconde    
The world’s first square wheel mechanism and a whole 
new angle on time. The unique, handcrafted movement 
is a tribute to pure craftsmanship, effortlessly combining 

innovative technology with watch making excellence.
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რეს. მან თა ვი სი საქ მი ა ნო ბა მოს კო ვის 

გა რე უ ბან ში, პარ კის სკამ ზე და ას რუ ლა; 

იგი უცხო ადა მი ა ნებს სა სა უბ როდ იწ-

ვევ და და თა ვი სი წარ სუ ლი სი დი ა დით 

ტრა ბა ხობ და. 

შე საძ ლო ა, რომ პუ ტინს იგი ვე ბო ლო 

ელო დე ბო დეს? მის პო ლი ტი კას უკ რა ი-

ნა ში სიტყ ვა „ავანტიურიზმი“ ზუს ტად აღ-

წერს. იგი სი ა მოვ ნე ბას მა ღა ლი რის კის 

შემ ც ვე ლი ნა ბი ჯე ბი თა და აგ რე სი უ ლი 

სა ჯა რო პო ზე ბით იღებს, მაგ რამ და სავ-

ლეთ თან ომის დაწყე ბის ნე ბის მი ე რი 

შე საძ ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში იგი უკან 

და ი ხევს, რად გან ეს ომი ბირ თ ვულ ომად 

გა და იქ ცე ვა. 

უნ და გვახ სოვ დეს ტა ლე ი რა ნის 

ბრძნუ ლი აქ სი ო მა: „რუსეთი არას დ როს 

არ არის ისე თი ძლი ე რი, რო გო რა დაც გა-

მო ი ყუ რე ბა. რუ სე თი არა სო დეს არ არის 

ისე თი სუს ტი, რო გო რა დაც გა მო ი ყუ რე-

ბა“. შე იძ ლე ბა არ სე ბობ დეს ხმა უ რი ა ნი 

ნა ცი ო ნა ლის ტუ რი ფრთა, რო მელ საც 

პუ ტი ნი მხარ და ჭე რი სა და დახ მა რე ბის-

თ ვის მი მარ თავს – და ჩვენ ყო ველ თ-

ვის ჯე როვ ნად უნ და შე ვა ფა სოთ მი სი 

ფეს ვე ბი – მაგ რამ ასე ვე არ სე ბობს დი დი 

და მზარ დი რუ სუ ლი სა შუ ა ლო კლა სი, 

რო მე ლიც ცი ვი ომის შემ დ გომ შექ მ ნილ 

გა რე მო ში საკ მა ოდ კარ გად გრძნობს 

თავს და თა ვი სი კე თილ დღე ო ბი სა და 

მო მა ვა ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე ნარ ჩუ-

ნე ბა სურს. პუ ტი ნი სა და მი სი მხარ დამ-

ჭე რი ნა ცი ო ნა ლის ტე ბის წი ნა აღ მ დეგ 

ქმე დე ბე ბი სას, და სავ ლეთ მა სწო რედ ამ 

კლასს უნ და მი მარ თოს. 

მაგ რამ წარ მა ტე ბის მი საღ წე ვად 

გაძ ლი ე რე ბუ ლი ნა ტოა სა ჭი რო. ევ რო-

კავ ში რი, პო კე რის ტერ მი ნო ლო გი ას თუ 

მო ვიშ ვე ლი ებთ, გა შიფ რუ ლი მო თა მა-

შეა ფლე შით ხელ ში. ევ რო ზო ნა მუდ მივ 

რე ცე სი ა ში ა. თვით გერ მა ნი აც კი ცუდ 

მდგო მა რე ო ბა ში ა. მი სი ლი დე რი, ან გე ლა 

მერ კე ლი, ტევ ტო ნი კუ რი (გერმანული) 

ომის და ნა შა უ ლის შეგ რ ძ ნე ბით ზედ-

მე ტად დამ ძი მე ბუ ლი ა, რა თა ძლი ე რი, 

და მო უ კი დე ბე ლი პო ზი ცია და ი ჭი როს. 

საფ რან გე თის რო მან ტი კუ ლი და იდი ო ტი 

პრე ზი დენ ტი, ფრან სუა ოლან დი, რე ცე-

სი უ ლი ფრან გუ ლი ეკო ნო მი კის აღ დ გე-

ნის უნა ყო ფო მცდე ლო ბე ბით, სა კუ თარ 

სო ცი ა ლის ტურ ბა ზას ან გ რევს. იტა ლი ის 

– არას წო რი მარ თ ვის სა ში ნე ლი მო დე-

ლის – ერთ სულ მო სახ ლე ზე მთლი ა ნი 

ეროვ ნუ ლი პრო დუქ ტის მაჩ ვე ნე ბე ლი 15 

წლის წი ნან დელ ზე და ბა ლი ა. ბი უ როკ-

რა ტია ბრი უ სელ ში – რომ ლის ტი პუ რი 

პრო დუქ ტია მი სი არ ჩე უ ლი პრე ზი დენ-

ტი, ჟან - კ ლოდ იუნ კე რი – ჯერ არ ნა ხულ 

შეზღუდ ვებს აწე სებს. შე დე გად, პუ ტი ნის 

სი სუს ტე ე ბის წი ნა აღ მ დეგ ევ რო კავ ში რის 

წევ რე ბის გა ერ თი ა ნე ბის პერ ს პექ ტი ვა 

არ არ სე ბობს.

გა ბე დუ ლე ბის აღ ზე ვე ბა
ნა ტო გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სა კითხი ა. მი სი 

აღორ ძი ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბა აშ კა რად 

არ სე ბობს, გან სა კუთ რე ბით იმ შემ თხ-

ვე ვა ში, თუ სა თა ვე ში დიდ ბრი ტა ნეთს 

დე ვიდ კა მე რო ნის ნაც ვ ლად ბო რის 

ჯონ სო ნი ჩა უდ გე ბა. მი სი ხმა შე იძ ლე ბა 

და ეხ მა როს ნა ტოს, და იბ რუ ნოს თა ვი სი 

მი სი ის შეგ რ ძ ნე ბა. ევ რო პის ნა წი ლე ბი, 

რო გო რი ცაა პო ლო ნე თი და ბალ ტი ის პი-

რე თის ქვეყ ნე ბი, რომ ლე ბიც დი დი ხნის 

გან მავ ლო ბა ში საბ ჭო თა კავ ში რის მი ერ 

იყ ვ ნენ ოკუ პი რე ბუ ლი და ზუს ტად ეს მით, 

რას ნიშ ნავს რუ სე თის ბა ტო ნო ბის ქვეშ 

ცხოვ რე ბა, თა ვი ან თი გავ ლე ნის ჩვენებას 

იწყე ბენ და სხვებს აიძუ ლე ბენ, მო უს მი-

ნონ მათ. 

მაგ რამ აშ შ -ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის 

გა რე შე ნა ტო ეფექ ტი ა ნად ვერ იმუ შა ვებს. 

მა ნამ დე, სა ნამ კო მა ტო ზურ მდგო მა რე ო-

ბა ში მყო ფი პრე ზი დენ ტი თეთრ სახ ლ ში 

თა ვის ად გილს ინარ ჩუ ნებს, პუ ტი ნის ავან-

ტი უ რიზ მი გაგ რ ძელ დე ბა. სა ჭი როა ამე-

რი კუ ლი გამ ბე და ო ბის აღ დ გე ნა პუ ტი ნის-

თ ვის თა ვი სი ად გი ლის მი სა ჩე ნად – დაე 

იჯ დეს პარ კის სკამ ზე მარ ტო სუ ლად. ფ
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გუგა კობახიძე
სითი კონსალტინგი

მმართველი პარტნიორი

ოთარ ქირია / რუსთავი 2 / წამყვანი მედეა ტაბატაძე / ინსორსი
მმართველი პარტნიორი

ანა ივანიშვილი
უნისონი
მარკეტინგის 
ხელმძღვანელი

ბრა ი ან ტრე ი სი თან ამედ რო ვე ო ბის ერ თ-
ერ თი ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო მო ტი ვა ცი უ რი 
მრჩე ვე ლია პი როვ ნუ ლი გან ვი თა რე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით. სწრა ფი და ეფექ ტუ რი შე დე-
გე ბის გა მო, ტრე ი სის აუდი ტო რია ყო ველ თ ვის 
მრა ვალ რიცხო ვა ნი ა. მას უს მე ნენ ლი დე რე ბი, 
ბიზ ნე სის მფლო ბე ლე ბი, და ყვე ლა ის ადა მი ა ნი, ვის-
თ ვი საც ინ დი ვი დუ ა ლუ რი თუ გუნ დუ რი წარ მა ტე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. 
ის გახ ლავთ ტრე ნე რი და ქო უ ჩე რი ისე თი კომ პა ნი ე ბის ტოპ-მე ნე ჯე-
რე ბის თ ვის, რო გო რი ცაა Enrns & Young; Chevron; Bank of America; IBM; 
Deoitte & Touche - ჯამ ში 1000-მდე გლო ბა ლუ რი ბრენ დი. 
ტრე ი სის შე სა ხებ პირ ვე ლად Forbes- ში წა ვი კითხე. ეს იყო წარ მა ტე ბის 
მიღ წე ვის თ ვის აუცი ლე ბე ლი 12 რჩე ვა, რო მე ლიც მო მე წო ნა იმის გა მო, 
რომ მარ ტი ვია და შე საძ ლე ბე ლი. 
ტრე ი სის ყო ვე ლი ვი დეოლექ ცი ის შემ დეგ, მი ნი მუმ ერთი რჩე ვა გად-
მო მაქვს პრაქ ტი კა ში. მის მა წიგ ნებ მა ჩე მი მუ შა ო ბის თუ გან ვი თა რე ბის 
სტი ლიც კი შეც ვა ლა. 
ძა ლი ან მე სი ა მოვ ნა, რო ცა მაც ნო ბეს, რომ კომ პა ნია გა სას, ფორ ტუ ნას, 
პა ლიტ რა მე დი ი სა და სხვა წარ მა ტე ბუ ლი ქარ თუ ლი ბრენ დე ბის მხარ-
და ჭე რით, 21 თე ბერ ვალს თბი ლი სი ბრა ი ან ტრე ი სის მას ტერ კ ლასს 
უმას პინ ძ ლებს. და უ ფიქ რე ბ ლად გირ ჩევთ: თუ თქვენ თ ვის მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია და გჭირ დე ბათ პროგ რე სი საქ მე სა და პი როვ ნულ გან ვი თა რე ბა-
ში - ეს ამ ბა ვი არაფ რით არ უნ და გა მო ტო ვოთ. ტრე ი სი აუცი ლებ ლად 

შეც ვ ლის თქვე ნი ქცე ვისა და 
აზ როვ ნე ბის სტილს!

თქვე ნი აზ რით, მსოფ ლიო მო სახ ლე ო ბის მხო ლოდ მე ა სე დი რა ტომ 
ფლობს მსოფ ლიო სიმ დიდ რის 96%-ს? გა მოც დი ლე ბის თა ნახ მად, ეს 
რჩე ულ თა ჭკუ ამ და მო ხერ ხე ბუ ლო ბამ გა ნა პი რო ბე ბა. 
ყვე ლა ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბა ში დგე ბა მო მენ ტი, რო ცა უწევს გზის არ ჩე-
ვა და სა ნამ ყვე ლა ფერს იღ ბალს და ვაბ რა ლებთ, გა ვა ა ნა ლი ზოთ - იქ ნებ 
სა კუ თარ თავ ზე მე ტი მუ შა ო ბაა სა ჭი რო.
ყო ველ თ ვის უნ და გვახ სოვ დეს, რომ ცხოვ რე-
ბა - ეს არ არის - იპო ვო სა კუ თა რი თა ვი, ეს 
არის - შექ მ ნა სა კუ თა რი თა ვი.
ამა ში კი უბად ლოდ ჭკვი ა ნი ადა მი ა ნის 
გა მოც დი ლე ბა გვეხ მა რე ბა. მე გე სა უბ რე-
ბით წარ მო შო ბით კა ნა დე ლი ამე რი კე ლის, 
ბრა ი ან ტრე ი სის შე სა ხებ, რო მე ლიც სწო-
რედ ამ ფორ მუ ლით გახ და მი ლი ო ნე რი და 
რა  ხა ნია სხვებ საც უზი ა რებს გა მოც დი ლე ბას.
სა უ კე თე სო ქო უ ჩე რი და ბიზ ნესკონ სულ ტან ტი, 300-
მდე სას წავ ლო პროგ რა მის კონ ს ტ რუქ ტო რი და გა ყიდ ვე ბის მარ თ ლაც 
გუ რუ - ბრა ი ან ტრე ი სი მა ლე თბი ლისს ეწ ვე ვა.
სა მა უწყებ ლო კომ პა ნია რუს თა ვი2 -ის, Forbes-ის სა ერ თა შო რი სო კორ-
პო რა ცია აი- სი -ა რის და სხვა წარ მა ტე ბუ ლი ქარ თუ ლი კომ პა ნი ე ბის 
მხარ და ჭე რით, გრან დი ო ზუ ლი მას ტერ კ ლა სი 21 თე ბერ ვალს ექ ს პო-
ჯორ ჯი ას პა ვი ლი ონ ში შედ გე ბა, რაც, ვფიქ რობ, გა ყიდ ვე ბის არ ც ერ თ მა 
მსურ ველ მა არ უნ და გა მო ტო ვოს. 
უდავ ოდ, ეს ის შემ თხ ვე ვა ა, რო ცა ფულს სა კუ თარ თავს უხ დით და 
არა ვინ მე სხვას. არ და გა ვიწყ-
დეთ - მსურ ვე ლი ბევ რი ა, ად გი ლი 
კი - ცო ტა.

40-წლი ა ნი გა მოც დი ლე ბა გა ყიდ ვებ ში, 300 ათას ზე მე ტი მსმე ნე ლი ყო-
ველ წ ლი უ რად, ასამ დე თე ო რი ე ბის კას კა დი - ეს მცი რე დია იმ მიღ წე ვე ბი-
სა, რომ ლე ბიც მსოფ ლი ო ში ცნო ბილ მე წარ მეს, წარ მა ტე ბულ სპი კერ სა და 
ავ ტორს - ბრა ი ან ტრე ი სის ეკუთ ვ ნის. 
მი სი პო პუ ლა რო ბა დღი თი დღე იზ რ დე ბა, რაც აბ სო ლუ ტუ რად ლო გი კუ-
რი ცა ა, რად გან ასო ბით კომ პა ნი ი სა და ათა სო ბით ადა მი ა ნის წარ მა ტე ბა 
სწო რედ ბრა ი ან ტრე ი სის დამ სა ხუ რე ბა ა. 
შე უძ ლე ბე ლი ა, გა ეც ნო ამ ადა მი ა ნის შე მოქ მე-
დე ბას და მოვ ლე ნე ბი სხვაგ ვა რად არ აღიქ ვა. 
საკ მა რი სია, ტრე ი სის ერ თი წიგ ნი ან ერ თი 
აუდი ენ ცია და ჩათ ვა ლეთ, რომ ენერ გი ით 
აივ სე ბით და გა ცი ლე ბით სწრა ფი ნა ბი ჯე ბით 
გა აგ რ ძე ლებთ სვლას მიზ ნის კენ. 
შე ნი ცხოვ რე ბა შე ნი ვე გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
შე დე გია - ეს ტრე ი სის სიტყ ვე ბია და მე ამის 
მჯე რა. მი ხა რი ა, რომ პირ ვე ლად სწო რედ მე - 
კომ პა ნია სი თი კონ სალ ტინ გის დამ ფუძ ნე ბელს მო-
მე ცა შან სი ბრა ი ან ტრე ი სი თბი ლის ში მო ვიწ ვი ო. ტრე ი სის მას ტერ კ ლასს, 
ალი ანსს ჯგუფ ჰოლ დინ გ თან, სა მა უწყებ ლო კომ პა ნია რუს თა ვი2 -თან და 
სხვა წარ მა ტე ბულ ქარ თულ კომ პა ნი ებ თან ერ თად 21 თე ბერ ვალს წარ მო-
გიდ გენთ. 
გარ წ მუ ნებთ, მას ტერ კ ლას ზე დას წ რე ბა ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ა, რო მე ლიც 
მყარ სა ფუძ ველს ჩა უყ რის თქვენს პი როვ ნულ გან ვი თა რე ბას, შეგ ძენთ 
თვით და ჯე რე ბუ ლო ბას, და გეხ მა რე ბათ მიზ ნე ბის მიღ წე ვა სა და, რაც მთა-
ვა რია სა კუ თა რი თა ვი სა და შე მოქ მე დე ბის გა ყიდ ვა ში.

მო გის მე ნი ათ ბრა ი ან ტრე ი სის თ ვის? პი რა დი წარ მა ტე ბა და ბრა ი ან 

ტრე ი სი სი ნო ნი მე ბი ა. ამ ადა მი ა ნის მო წო დე ბა არა მხო ლოდ რა ღაც 

ტექ ნი კუ რი და ბიზ ნესწარ მა ტე ბის ფორ მუ ლის სწავ ლე ბა ა. 

ეს არის პი როვ ნე ბა, რო მელ საც შე უძ ლია ცხოვ რე ბი სე უ ლი გარ და ტე ხა 

მო ახ დი ნოს შენ ში, შე ნი თა ვი ახ ლი დან აღ მო გა ჩე ნი ნოს, და გა ნა ხოს სა-

კუ თა რი თა ვი იმ მხრი დან, სა ი და ნაც არც გი ფიქ რია და, რაც მთა ვა რია, 

მი სი მოს მე ნის შემ დეგ შენ ის ყვე ლა ფე რი შე გიძ ლია, რა ზეც გე სა უბ რა.

მი სი ლექ ცი ე ბი არის ერ თ გ ვა რი ბიძ გი შე ნი პი რა დი გან ვი თა რე ბის თ-

ვის, სა კუ თა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ბო ლომ დე რე ა ლი ზე ბის თ ვის. ტრე-

ი სი ბევრს და ეხ მა რა ბა რი ე რე ბის დამსხვრევასა  და სა კუ თა რი თა ვის 

განვითარებაში.

ეს არის სუფ თა ჰა ე რი - რო მე ლიც გჭირ დე ბა, მო ტი ვა ცია - რო მე ლიც გაძ-

ლევს ძა ლას, თვით რ წ მე ნა - რო მე ლიც გეხ მა რე ბა მიზ ნის მიღ წე ვა ში.

მე მქო ნია შე საძ ლებ ლო ბა დავ ს წ რე ბო დი ან დის ტან ცი უ რად მო მეს მი ნა 

ბევ რი ტრე ნე რის თ ვის, თუმ ცა გა მი ჭირ დე ბა ვინ მეს შე ვა და რო ბრა ი ან 

ტრე ი სი. ის სა უ კე თე სო ა! 

რო ცა მაც ნო ბეს, რომ სი თი კონ სალ ტინ გის, პა ლიტ რა მე დი ი სა და 

სხვა წარ მა ტე ბუ ლი ქარ თუ ლი კომ პა ნი ე ბის მხარ და ჭე რით ტრე ი სი 

თბი ლის ში ჩა მო დის, მივ ხ ვ დი - ეს არის შან სი, რო მელ საც ხე ლი დან არ 

გა ვუშ ვებ! 

www.briantracytbilisi.ge
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მოსაზრება
ბესო ნამჩავაძე - კაპიტალის მოძრაობა

საქართველოს ეკონომიკის 
კონკურენტუნარიანობა
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სა ქარ თ ვე ლოს სწრა ფი ეკო
ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბი
სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა ქარ თ ვე-

ლოს ეკო ნო მი კა კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი 

გლო ბა ლურ დო ნე ზე იყოს. ქვეყ ნებს 

შო რის გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა-

ნო ბის სა კითხ ზე მუ შა ობს შვე ი ცა რი უ ლი 

ორ გა ნი ზა ცია – მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი 

ფო რუ მი (WEF). აღ ნიშ ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცია 

1979 წლი დან აქ ვეყ ნებს წლი ურ ან გა-

რიშს, სა დაც გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია მსოფ ლი-

ოს ქვეყ ნე ბის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა 

და ბიზ ნეს გა რე მო. ყო ველ წელს დგე ბა 

რე ი ტინ გი, რო მე ლიც ასა ხავს ქვეყ ნე ბის 

კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის პო ზი ცი ებს 

მსოფ ლი ო ში. 

აღ ნიშ ნუ ლი ან გა რი ში მთავ რო ბებს 

ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ხელ შემ შ ლე ლი 

ფაქ ტო რე ბის გა მოვ ლე ნა ში, ხო ლო ბიზ-

ნეს სექ ტორს მო მა ვა ლი ინ ვეს ტი რე ბის 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას ეხ მა რე ბა. 

ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის გან მარ ტე-

ბით, ეკო ნო მი კუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა-

ნო ბა გა მო ი ხა ტე ბა ინ ს ტი ტუ ტე ბის გან-

ვი თა რე ბა ში, პო ლი ტი კა სა და ბუ ნებ რივ 

ფაქ ტო რებ ში, რომ ლე ბიც გა ნა პი რო ბე ბენ 

ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის პრო დუქ ტი უ ლო-

ბის დო ნეს. ჰარ ვარ დის ბიზ ნეს ს კო ლის 

პრო ფე სო რი მა იკლ პორ ტე რი პრო დუქ-

ტი უ ლო ბას ხსნის, რო გორც ბუ ნებ რი ვი 

რე სურ სე ბის, შრო მის, კა პი ტა ლი სა და 

ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბის ეფექ ტი ა-

ნო ბის დო ნეს – რე სურ სე ბი დან მი ღე ბუ-

ლი შე მო სავ ლის სი ჭარ ბეს ხარ ჯებ თან 

მი მარ თე ბით. 

ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბი სა 

და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (OECD) 

გან მარ ტე ბით, კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა 

არის ქვეყ ნის შე საძ ლებ ლო ბა, აწარ მო ოს 

სა ერ თა შო რი სო ბაზ რე ბის მოთხოვ ნის 

შე სა ბა მი სი სა ქო ნე ლი და მომ სა ხუ რე ბა, 

და ამა ვე დროს სტა ბი ლუ რად გა ზარ დოს 

მო სახ ლე ო ბის რე ა ლუ რი შე მო სა ვა ლი 

გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში.

2014 წლის გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ-

ნა რი ა ნო ბის ან გა რი ში მსოფ ლიო ეკო-

ნო მი კურ მა ფო რუმ მა მიმ დი ნა რე წლის 

სექ ტემ ბერ ში გა მო აქ ვეყ ნა. ან გა რიშ ში 

შეს წავ ლი ლია 144 ქვეყ ნის კონ კუ რენ ტ- 

უ ნა რი ა ნო ბა. ანა ლი ზი ჩა ტარ და 2013 

წლის მო ნა ცე მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით. 

თი თო ე უ ლი ქვე ყა ნა შე ფას და 119 კრი-

ტე რი უ მით, აქე დან, 33 კრი ტე რი უ მის 

(მაგალითად, მთავ რო ბის ვა ლი, ბი უ-

ჯე ტის დე ფი ცი ტი, ინ ფ ლა ცი ა, გა და სა-

ხა დე ბის დო ნე, ექ ს პორ ტი, სი ცოცხ ლის 

სა შუ ა ლო ხან გ რ ძ ლი ვო ბა, მოს წავ ლე თა 

და სტუ დენ ტ თა რა ო დე ნო ბა და სხვა) 

მო ნა ცემ თა წყა რო არის ქვეყ ნის ოფი-

ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი, 

ხო ლო და ნარ ჩე ნი კრი ტე რი უ მე ბის თ ვის 

(მაგალითად, სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბი, 

პო ლი ტი კო სე ბი სად მი ნდო ბა, სა სა მარ-

თ ლოს და მო უ კი დებ ლო ბა, პო ლი ტი კის 

გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა, კრი მი ნა ლი, მე დი ცი ნი-

სა და გა ნათ ლე ბის დო ნე, ინ ფ რას ტ რუქ-

ტუ რის ხა რის ხი და სხვა) ინ ფორ მა ცი ის 

წყა რო არის მცი რე. სა შუ ა ლო და დიდ 

სა წარ მო თა პირ და პი რ გა მო კითხ ვას, 

მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მი ახორ-

ცი ე ლებს. გა მო კითხ ვა კონ ფი დენ ცი ა ლუ-

რია და კომ პა ნი ე ბის პა სუ ხე ბის ხილ ვის 

შე საძ ლებ ლო ბა მხო ლოდ შვე ი ცა რი ის 

მხა რეს აქვს. სა ქარ თ ვე ლო დან კვლე-

ვა ში მო ნა წი ლე ო ბას იღებს 200-მდე 

ფირ მა, რომ ლე ბიც შემ თხ ვე ვი თო ბის 

პრინ ცი პით ყო ველ წელს შე ირ ჩე ვა. აქე-

დან გა მომ დი ნა რე, აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვა 

ბიზ ნეს გა რე მოს მი მართ მე წარ მე თა 

და მო კი დე ბუ ლე ბას, აღ ქ მას უფ რო ეყ რ დ-

ნო ბა, ვიდ რე ოფი ცი ა ლურ სტა ტის ტი კურ 

ინ ფორ მა ცი ას. 

კვლე ვა ში შე ტა ნი ლი 144 ქვეყ ნი დან 

ყვე ლა ზე კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი ეკო-

ნო მი კა აქვს შვე ი ცა რი ას, სინ გა პურს, 

აშშ-ს, ფი ნეთს, გერ მა ნი ას, იაპო ნი ას, 

ჰონ კონგს, ხო ლო ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად 

კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნია გვი ნე ა, ჩა დი, 

კონკურენტუნარიანობა მდგრადი 
ეკონომიკური ზრდა

ცხოვრების დონის 
ზრდა
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იემე ნი, მავ რი ტა ნი ა, ან გო ლა, ბუ რუნ დი, 

სი ე რა- ლე ო ნე. 

2014 წლის გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ-

ნა რი ა ნო ბის ინ დექ ს ში სა ქარ თ ვე ლომ 

69-ე ად გი ლი და ი კა ვა, სა მი ად გი ლით 

ზე მოთ გა და ი ნაც ვ ლა 2013 წლის პო ზი ცი ი-

დან. უკ ვე მე ოთხე წე ლი ა, სა ქარ თ ვე ლოს 

და დე ბი თი ტენ დენ ცია აქვს აღ ნიშ ნულ 

ინ დექ ს ში (გრაფიკი 1).

კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის შე ფა სე ბის 

119 კრი ტე რი უ მი 12 თე მა ტურ ჯგუფ ში 

არის გა და ნა წი ლე ბუ ლი. აღ ნიშ ნუ ლი 

ჯგუ ფე ბის მი ხედ ვით, სა ქარ თ ვე ლოს 

ყვე ლა ზე კარ გი პო ზი ცია შრო მის ბაზ რის 

ეფექ ტი ა ნო ბა ში აქვს – მსოფ ლი ო ში 41-ე 

ად გილს იკა ვებს. ხო ლო ყვე ლა ზე და ბალ 

პო ზი ცი ა ზე (121-ე ად გი ლი) ინო ვა ცი ე ბის 

კუთხით არის. 

სა ქარ თ ვე ლო რე ი ტინ გის პირ ველ 

ათე ულ ში შემ დე გი კონ კ რე ტუ ლი კრი ტე-

რი უ მე ბის მი ხედ ვით მოხ ვ და: ბიზ ნე-

სის დაწყე ბის თ ვის სა ჭი რო დღე ე ბის 

მი ხედ ვით – მე-2 ად გი ლი მსოფ ლი ო ში, 

ბიზ ნე სის დაწყე ბის თ ვის სა ჭი რო პრო-

ცე დუ რე ბით – მე-3 ად გი ლი, სა ვაჭ რო 

ბა რი ე რე ბით – მე-6 ად გი ლი, სა ბა ჟო პრო-

ცე დუ რე ბით – მე-7 ად გი ლი, სა ხელ მ წი ფო 

რე გუ ლა ცი ე ბის ტვირ თის მი ხედ ვით – მე-8 

ად გი ლი, გა და სა ხა დე ბის გა ნაკ ვე თე ბის 

დო ნით – მე-10 ად გი ლი. ხო ლო ყვე ლა ზე 

ცუდ პო ზი ცი ებ ზე შემ დე გი კრი ტე რი უ მე-

ბის მი ხედ ვი თა ა: ად გი ლობ რი ვი მიმ წო-

დებ ლე ბის რა ო დე ნო ბით – 138-ე ად გი ლი, 

უნი ვერ სი ტე ტე ბი სა და ბიზ ნე სის კვლე-

ვებ ში თა ნამ შ რომ ლო ბით – 128-ე ად გი ლი, 

ან ტი მო ნო პო ლი უ რი პო ლი ტი კით – 127-ე 

ად გი ლი, კომ პა ნი ე ბის და ნა ხარ ჯით 

კვლე ვებ სა და გან ვი თა რე ბა ზე – 126-ე 

ად გი ლი, ად გი ლობ რი ვი ფი ნან სუ რი ბაზ-

რე ბი დან და ფი ნან სე ბით – 126-ე ად გი ლი, 

მეც ნი ე რე ბი თა და ინ ჟინ რე ბით – 122-ე 

ად გი ლი, ად გი ლობ რი ვი პრო დუქ ცი ის 

ხა რის ხით – 121-ე ად გი ლი.

სა ინ ტე რე სო ა, 2013 წელს რო მე ლი 

კრი ტე რი უ მე ბის მი ხედ ვით გა ნი ცა და 

სა ქარ თ ვე ლომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წინ ს ვ ლა 

ან უკუს ვ ლა 2012 წელ თან შე და რე ბით. 

წინ ს ვ ლა არის შემ დე გი კრი ტე რი უ მე-

ბის მი ხედ ვით: სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის 

დაც ვის მაჩ ვე ნებ ლით 120-ე ად გი ლი დან 

85-ე ად გილ ზე გა და ი ნაც ვ ლა, სა სა მარ-

თ ლოს და მო უ კი დებ ლო ბით 91-დან 65-ე 

ად გილ ზე გა და ი ნაც ვ ლა, ში და კონ კუ რენ-

ცი ის ზრდით 123-დან 105-ზე, ექ ს პორ ტის 

მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის მი მართ მო-

ცუ ლო ბით 97-დან 76-ზე, სა ბან კო სექ ტო-

რის სიძ ლი ე რით 82-დან 67-ზე. აღ სა ნიშ-

ნა ვი ა, რომ ყვე ლა ეს კრი ტე რი უ მი (გარდა 

ექ ს პორ ტი სა) დგინ დე ბა კომ პა ნი ე ბის 

უშუ ა ლო გა მო კითხ ვის გზით და არ ემ ყა-

რე ბა ოფი ცი ა ლურ სტა ტის ტი კას. 

2013 წლის შე ფა სე ბით, შე სამ ჩ ნე ვი 

უკუს ვ ლა იყო შემ დეგ კრი ტე რი უ მებ ში: 

პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი თა 

და ტექ ნო ლო გი ე ბის ტრან ს ფე რით 101-ე 

ად გი ლი დან 113-ე ად გილ ზე გა და ი ნაც ვ-

ლა, სეს ხის აღე ბის სი მარ ტი ვით 98-დან 

110-ზე გა და ი ნაც ვ ლა, სა ხელ მ წი ფო 

ხარ ჯე ბის არა მიზ ნობ რი ვი გა ნა წი ლე-

ბით 58-დან 67-ზე, ელექ ტ რო ე ნერ გი ის 

მი წო დე ბის ხა რის ხით 52-დან 57-ზე, 

გზე ბის ხა რის ხით 60-დან 65-ე ად გილ ზე. 

აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბიც კომ პა ნი ე ბის 

უშუ ა ლო გა მო კითხ ვას ემ ყა რე ბა. 

სა ქარ თ ვე ლოს უპი რა ტე სო ბებ სა და 

ნაკ ლო ვა ნე ბებს თუ შე ვა ჯა მებთ, ასეთ 

სუ რათს მი ვი ღებთ: სა ქარ თ ვე ლო შე და-

რე ბით კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნია ინ ს ტი ტუ ტე-

ბის გან ვი თა რე ბით, ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რით, 

შრო მის ბაზ რის ეფექ ტი ა ნო ბით, და ბა ლი 

გა და სა ხა დე ბი თა და რე გუ ლა ცი ე ბით, სა-

ვა ლუ ტო კონ ტ რო ლის არარ სე ბო ბით, და-

ბა ლი კრი მი ნა ლით, ბიზ ნე სის დაწყე ბი სა 

და წარ მო ე ბის თ ვის ბი უ როკ რა ტი უ ლი 

forbes

მოსაზრება - კაპიტალის მოძრაობა
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გრაფიკი 1. საქართველოს პოზიცია გლობალური 
კონკურენტუნარიანობის ინდექსში

პატარა ქვეყანასაც შეუძლია გახდეს ყველაზე მეტად 
კონკურენტუნარიანი მსოფლიოში და მოიზიდოს იმ 

ოდენობის კაპიტალი, მაღალ ეკონომიკურ ზრდასა და 
ქვეყნის განვითარებას რომ შეუწყობს ხელს.



დავრჩეთ ერთმანეთთან 
ბიზნესკონტაქტზე!

გადაცემა

ბიზნესკონტაქტი

ყოველ 
სამუშაო 

დღეს

9:30
12:30

www.facebook.com/businesscontact

ზე
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პრო ცე დუ რე ბის ნაკ ლე ბო ბით. პრობ ლე-

მე ბია შემ დე გი მი მარ თუ ლე ბით: სა კუთ-

რე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვა ში, ინო ვა ცი ებ-

ში, სა შუ ა ლო და უმაღ ლეს გა ნათ ლე ბა ში, 

მეც ნი ე რე ბა სა და კვლე ვე ბის წარ მო ე ბა-

ში, კონ კუ რენ ცი ის დო ნე ში ში და ბა ზარ ზე, 

ფი ნან სე ბი სად მი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ში, 

პრო ფე სი ო ნალ სა მუ შაო ძა ლა ში, პო ლი-

ტი კო სე ბი სად მი სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბა-

სა და პო ლი ტი კის ს ტა ბი ლუ რო ბა ში. 

პო პუ ლა რუ ლია აზ რი, რომ აღ ნიშ ნულ 

რე ი ტინ გ ში სა ქარ თ ვე ლო ვე რას დ როს 

და ი კა ვებს მო წი ნა ვე პო ზი ცი ებს, რად-

გან მცი რე ბაზ რის მქო ნე ქვე ყა ნა ა. ეს 

არ არის სი მარ თ ლე, რად გან რე ი ტინ-

გ ში მე-2 ად გი ლი უჭი რავს სინ გა პურს, 

რომ ლის მო სახ ლე ო ბა 5.4 მი ლი ო ნია 

(საქართველოს მო სახ ლე ო ბა ზე 1.2-ჯერ 

მე ტი), ტე რი ტო რია 718 კვად რა ტუ ლი 

კი ლო მეტ რია (საქართველოს ტე რი ტო-

რი ა ზე 95-ჯერ მცი რე) და ეკო ნო მი კის 

სი დი დით 40-ე პო ზი ცი ა ზეა მსოფ ლი ო ში. 

პა ტა რა ქვეყ ნის თ ვის შემ ზღუდ ვე ლი ერ-

თა დერ თი კრი ტე რი უ მი, რა საც ინ დექ სი 

მო ი ცავს, მარ თ ლაც არის ბაზ რის ზო მა, 

რომ ლის მი ხედ ვი თაც სა ქარ თ ვე ლოს 

103-ე ად გი ლი უჭი რავს. თუმ ცა აღ ნიშ ნუ-

ლი კრი ტე რი უ მის გავ ლე ნა ქვეყ ნის ჯა მობ-

რივ მაჩ ვე ნე ბელ ზე და ახ ლო ე ბით 5%-ის 

ფარ გ ლებ ში ა. იმა ვე მაჩ ვე ნებ ლით სინ გა-

პუ რი 31-ე პო ზი ცი ა ზე ა, მაგ რამ მსოფ ლი ო-

ში პირ ვე ლი ად გი ლი უჭი რავს პო ლი ტი კო-

სე ბი სად მი სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბი სა და 

მთავ რო ბის პო ლი ტი კის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის 

მი ხედ ვით, ინ ფ ლა ცი ის და ბა ლი დო ნით, 

სა ჰა ე რო ტრან ს პორ ტის ხა რის ხით, დაწყე-

ბი თი გა ნათ ლე ბის დო ნით, მა თე მა ტი კუ რი 

და სა მეც ნი ე რო გა ნათ ლე ბით, სა ბა ჟო 

პრო ცე დუ რე ბის სი მარ ტი ვით. მსოფ ლი-

ო ში მე ო რე ად გი ლი უჭ ირავს სა კუთ რე-

ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვით, ინ ვეს ტო რე ბის 

დაც ვით, ტა ლან ტის მო ზიდ ვით, სა პორ ტო 

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რი თა და ექ ს პორ ტის ეკო-

ნო მი კის მი მართ სი დი დით. 

ეს შე და რე ბა გვიჩ ვე ნებს, რომ პა ტა რა 

ქვე ყა ნა საც შე უძ ლია გახ დეს ყვე ლა ზე 

მე ტად კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი მსოფ ლი ო ში 

და მო ი ზი დოს იმ ოდე ნო ბის კა პი ტა ლი, მა-

ღალ ეკო ნო მი კურ ზრდა სა და ქვეყ ნის გან-

ვი თა რე ბას რომ შე უწყობს ხელს. ამის თ-

ვის არ არის აუცი ლე ბე ლი უხ ვი ბუ ნებ რი ვი 

რე სურ სე ბი, დი დი ტე რი ტო რი ა, ათო ბით 

მი ლი ო ნი მო სახ ლე ო ბა, ევ რო პის ან აშ შ -

ის მე ზობ ლო ბა. ეკო ნო მი კუ რი კე თილ დღე-

ო ბა ხელ საყ რელ ბიზ ნეს გა რე მოს, სა კუთ-

რე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვას, გამ ჭ ვირ ვა ლე 

და ეფექ ტი ან სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კას, 

სან დო სა სა მარ თ ლო სა და ინ ფ რას ტ რუქ-

ტუ რის გან ვი თა რე ბას მო აქვს. 

კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ან გა რიშ ში 

არის გრძე ლი ჩა მო ნათ ვა ლი სა ქარ თ ვე-

ლოს წი ნა შე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი სა, 

რო მელ თა არ სე ბო ბა საც ობი ექ ტუ რი სა-

ფუძ ვ ლე ბი არ გა აჩ ნია და მა თი აღ მოფხ-

ვ რა მხო ლოდ ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე ბის 

პო ლი ტი კურ ნე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი. 

მა გა ლი თად, ასე თე ბი ა: სა კუთ რე ბის უფ-

ლე ბე ბის დაც ვა, სა სა მარ თ ლოს და მო უ-

კი დებ ლო ბა, ფა ვო რი ტიზ მის შემ ცი რე ბა 

მთავ რო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ში, სა ხელ მ-

წი ფო ხარ ჯე ბის მიზ ნობ რი ვად ხარ ჯ ვა, 

სა მარ თ ლებ რი ვი მე ქა ნიზ მე ბის ეფექ ტი ა-

ნად გა მო ყე ნე ბა და ვე ბის გა დაწყ ვე ტი სას, 

მცი რე სა აქ ციო წი ლის მქო ნე მე სა კუთ რე-

თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა, ინ ფ ლა ცი ის დო ნის 

შემ ცი რე ბა, სა ჰა ე რო ტრან ს პორ ტის 

მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, დაწყე ბი-

თი, სა შუ ა ლო და უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის 

ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა, სა მეც ნი ე რო 

გა ნათ ლე ბი სა და კვლე ვი თი შე საძ ლებ-

ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბა, კვლე ვი თი და 

ინო ვა ცი უ რი ცენ ტ რე ბის გან ვი თა რე ბა. 

ზო გა დად, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა 

ხში რად ეყ რ დ ნო ბა სხვა დას ხ ვა რე ი ტინგს 

სა კუ თა რი საქ მი ა ნო ბის შე სა ფა სებ ლად 

და ეს მარ თე ბუ ლი ცა ა. გლო ბა ლუ რი კონ კუ-

რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ან გა რი ში კი რო გორც 

წარ მა ტე ბე ბის, ასე ვე წა რუ მა ტებ ლო ბე ბის 

ყვე ლა ზე კომ პ ლექ სურ სუ რათს იძ ლე ვა და 

მი სი გა ა ნა ლი ზე ბა და ეხ მა რე ბა პო ლი ტი-

კო სებს იმის და ნახ ვა ში, თუ რას აღიქ ვამს 

ქარ თუ ლი კომ პა ნი ე ბი პრობ ლე მად და 

რამ დე ნად მწვა ვეა პრობ ლე მე ბი სხვა 

ქვეყ ნებ ში არ სე ბულ სი ტუ ა ცი ას თან შე და-

რე ბით. ამას თან, არ უნ და დაგ ვა ვიწყ დეს, 

რომ აღ ნიშ ნულ ან გა რიშს ამ ზა დებს ისე თი 

ავ ტო რი ტე ტუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ა, რო გო რიც 

არის მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მი და 

მის შე დე გებს აუცი ლებ ლად გა ით ვა ლის-

წი ნე ბენ მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის 

ინ ვეს ტო რე ბი.  

forbes
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კრიტერიუმები ჯგუფების მიხედვით პოზიცია მსოფლიოში ქულა (მაქსიმუმი 7)
საბაზისომოთხოვნები 48 4.9

ინსტიტუტები 48 4.2

ინფრასტრუქტურა 59 4.3

მაკროეკონომიკურიგარემო 48 5.1

ჯანმრთელობადადაწყებითიგანათლება 63 5.8

ეფექტიანობისმასტიმულირებელი 79 3.9

უმაღლესიგანათლებადატრენინგები 92 3.9

საქონლისბაზრისეფექტიანობა 60 4.4

შრომისბაზრისეფექტიანობა 41 4.5

ფინანსურიბაზრისგანვითარება 76 3.9

ტექნოლოგიურიმზადყოფნა 67 3.8

ბაზრისზომა 103 3.0

ინოვაციებიდასოფისტიკაციისფაქტორები 118 3.1

ბიზნესისსოფისტიკაცია 113 3.5

ინოვაციები 121 2.7

საქართველოს პოზიცია კრიტერიუმების მიხედვით



„მედიკოს“-ი შექ მ ნი ლია მსოფ ლი ო ში აღი ა რე ბუ-

ლი სხვა და სხვა სამ კურ ნა ლო კოს მე ტო ლო გი უ რი 

თე რა პი ი სა და ეს თე ტი უ რი მე დი ცი ნის მე თო დე ბის 

სა ქარ თ ვე ლო ში და ნერ გ ვი სა და გან ხორ ცი ე ლე-

ბის მიზ ნით. 

ჩვე ნი ცენ ტ რი აღ ჭურ ვი ლია უახ ლე სი კოს მე ტო-

ლო გი უ რი და დი აგ ნოს ტი კუ რი აპა რა ტუ რით, ყვე-

ლა სა ჭი რო დამ ხ მა რე ტექ ნი კი თა და ინ ვენ ტა რით, 

ხო ლო მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში გა მო ი ყე ნე ბა 

ბიო პრე პა ტა რე ბი და მხო ლოდ სერ თი ფი ცი რე-

ბუ ლი მე დი კა მენ ტე ბი. ყვე ლა ამ ზე მო თაღ ნიშ ნუ-

ლი ფაქ ტო რის ერ თობ ლი ვო ბა უზ რუნ ველ ყოფს 

პა ცი ენ ტის თ ვის სა სურ ვე ლი შე დე გის ოპ ტი მა ლურ 

პე რი ოდ ში მიღ წე ვა სა და მაქ სი მა ლუ რად ხან გ რ ძ-

ლი ვი დრო ის მან ძილ ზე შე ნარ ჩუ ნე ბას. 

ჩვენ გთა ვა ზობთ კოს მე ტო ლო გი უ რი, ეს თე ტი უ რი 

და 

სამ კურ ნა ლო პრო ცე დუ რე ბი სა და მომ სა ხუ რე ბის 

ფარ თო სპექტრს. 

ჩვენ თან და საქ მე ბუ ლი ექი მე ბი გა მო ირ ჩე ვი ან 

მა ღა ლი სა მე დი ცი ნო კვა ლი ფი კა ცი ი თა და პა ცი-

ენ ტის ჯან მ რ თე ლო ბა ზე ზრუნ ვით. ჩვე ნი მთა ვა-

რი მი ზა ნია პა ცი ენ ტის თ ვის სა სურ ვე ლი შე დე გის 

მიღ წე ვის თ ვის ყვე ლა სა ჭი რო გზის მო ნახ ვა და 

ოპ ტი მა ლუ რად გან ხორ ცი ე ლე ბა.

ჩვენ ვზრუ ნავთ თქვე ნი სი ლა მა ზის სრულ ყო-

ფი სა და სხე უ ლის ჯან მ რ თე ლო ბის თ ვის. 

თბი ლი სი 0102, გ.მაზ ნი აშ ვი ლის ქ #4 

ტელ: +995 32 2052710, +995 579 207070 • www.medicos.ge • info@medicos.ge

სურ ვი ლი აქ ცი ეთ 

რე ა ლო ბად, 

უპა სუ ხეთ გა მოწ ვე ვას 

და გახ დით კი დევ 

უფ რო მიმ ზიდ ვე ლი.

გვან დეთ თქვე ნი 

სი ლა მა ზე.
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სად ცხოვ რობთ და საქ მი ა ნობთ ამ ჟა მად?
ვცხოვ რობ ძი რი თა დად ნი უ -ი ორ კ ში. ამ წლის პირ ვე ლი 

სე მეს ტ რი ვი ყა ვი ტაფ ტის უნი ვერ სი ტე ტის ფლეტ ჩე რის 

დიპ ლო მა ტი ი სა და სა მარ თ ლის სკო ლა ში, მოწ ვე უ ლი 

სა ხელ მ წი ფო მოღ ვა წის სტა ტუ სით. იქ რამ დე ნი მე ლექ ცია 

ჩა ვა ტა რე, მაგ რამ ბევრს ვმოგ ზა უ რობ დი და მა ინ ც და მა-

ინც ბევ რი მუ შა ო ბა იქ მეც ვერ მო ვა ხერ ხე, იმი ტომ რომ 

უკ რა ი ნის რე ვო ლუ ცია და ემ თხ ვა და ძი რი თა დად კი ევ ში 

მი წევ და ყოფ ნა. 

ახ ლა მაქვს შე მო თა ვა ზე ბა ვა შინ გ ტონ ში არ სე ბუ ლი 

ლი დე რე ბის ახა ლი ინ ს ტი ტუ ტი დან, რო მე ლიც ახ ლა ხან შე-

იქ მ ნა. მა თი ოფი სი ჯორ ჯ ტა უნ შია – ეს ვა შინ გ ტო ნის ცენ-

ტ რი ა. იქ მუ შა ო ბას ალ ბათ ნო ემ ბ რი დან და ვიწყებ მუდ მივ 

ხელ ფას ზე. სა ინ ტე რე სო წი ნა და დე ბა ა: ეს ეხე ბა ჩვე ნი 

რე გი ო ნის პო ლი ტი კურ გან ვი თა რე ბას, ახალ კონ ტაქ ტებს 

იქა ურ პო ლი ტი კო სებ თან, რე ფორ მე ბის პრო ექ ტებს. ასე 

exclusive
forbes

ავტორი: გუგა სულხანიშვილი
ფოტოები: ტომაზო შავშიშვილი

„ეს არის ბრძოლა,
სადაც არ შეიძლება  
უკან დახევა“
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რომ, ეს არის კონ კ რე ტუ ლი 

სა მუ შაო ად გი ლი და შე მო

თა ვა ზე ბა. ამას გარ და ბევრს 

ვკითხუ ლობ ლექ ცი ებს, იმი ტომ 

რომ, ჯერ ერ თი, სა ინ ტე რე

სოა და, მე ო რე მხრივ, ეს არის 

ჩე მი შე მო სავ ლის ძი რი თა დი 

წყა რო. 

ახ ლა ხან ორი დღით ჩა სუ

ლი ვი ყა ვი ნი გე რი ის ყო ფილ 

დე და ქა ლაქ ლა გოს ში, სა დაც 

მთე ლი კონ ფე რენ ცია მი ეძღ

ვ ნა ქარ თულ რე ფორ მებს 

და სა დაც ასე ვე წა ვი კითხე 

ლექ ცი ე ბი. ასე ვე ვი ყა ვი ფრა ი

ბურ გის უნი ვერ სი ტეტ ში, სა დაც 

მქონ და ძა ლი ან დი დი და 

სა ინ ტე რე სო სა ჯა რო ლექ ცი ა. 

ამე რი კა ში სხვა დას ხ ვა დროს 

გა მოს ვ ლე ბი მქონ და ჯე იმ

ს ტა უ ნის ფონ დის ჰად სო ნის 

ინ ს ტი ტუტ ში, ახ ლა გა მოვ

დი ვარ ჰარ ვარ დის კლუ ბის 

ორ გა ნი ზე ბულ ლექ ცი ებ ზე. ასე რომ, აი, ეს 

არის ახ ლა ჩე მი საქ მი ა ნო ბა პრო ფე სი უ ლი 

თვალ საზ რი სით.

9 წე ლი დი დი დროა იმის თ ვის, 
რომ სა ყო ფაცხოვ რე ბო საქ მი
ა ნო ბას გა და ეჩ ვი ო: ამ პე რი
ოდ ში, რო გორც პრე ზი დენტს, 
არ გი წევ დათ საჭ მ ლის კე თე ბა, 
სა ყიდ ლებ ზე სი ა რუ ლი. ამ საქ
მე ებს რო გორ აგ ვა რებთ? 
მშვე ნივ რად! ჯერ ერ თი, მა ინ ც და მა ინც 

ამას არა სო დეს ბო ლომ დე არ მოვ წყ ვე

ტილ ვარ, იმი ტომ რომ ყო ველ თ ვის ვცდი

ლობ დი, რომ შე და რე ბით ნორ მა ლუ რი 

ცხოვ რე ბით მეცხოვ რა. თუმ ცა ეს, რა თქმა 

უნ და, ძნე ლი ა, რო ცა დაც ვის თა ნამ შ რომ

ლე ბი და ბევ რი თა ნა შემ წე დაგ ყ ვე ბა. 

მაგ რამ ახ ლა ეს მხო ლოდ სი ა მოვ ნე ბას 

მა ნი ჭებს. ნი უ ი ორ კ ში მარ ტო ვცხოვ რობ. 

ეს ნიშ ნავს იმას, რომ არა ვინ არ მეხ მა რე

ბა. ეს ნიშ ნავს იმას, რომ ჩვე უ ლებ რი ვად 

ყო ველ დი ლას უნ და გა ვი ტა ნო ნა გა ვი, ყო

ველ დღე უნ და წა ვი დე სა ყიდ ლებ ზე, ხან და

ხან მე თვი თონ გა ვა კე თო საჭ მე ლი. ესე თი 

პა ტა რა გრი ლის აპა რა ტი დავ დ გი ჩემ თან 

აივან ზე და მშვე ნივ რად გა მომ დის 

ხორ ცის და თევ ზის შეწ ვა. სტუმ რებ საც 

ბევრს ვპა ტი ჟებ ხოლ მე, მათ შო რის – ჩემს 

სტუ დენ ტებ საც. ასე რომ, ამ მხრივ რა ღაც 

გან სა კუთ რე ბუ ლი არ ხდე ბა. ეს მნიშ ვ ნე

ლო ვა ნი ა, იმი ტომ რომ რა ღაც პე რი ოდ ში 

ყვე ლა ადა მი ან მა, ვი საც რა ღაც თა ნამ დე

ბო ბა ზე უწევს მუ შა ო ბა, უნ და გა ი ა როს ეს 

სტა ჟი რე ბა. ის ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც 20, 

30, 40 წე ლი მარ თა ვენ ქვეყ ნებს და არც კი 

იცი ან, რო გორ გა მო ი ყუ რე ბა ჩვე უ ლებ რი ვი 

ცხოვ რე ბა, ჩემ ში მხო ლოდ სიბ რა ლულს იწ

ვე ვენ, იმი ტომ რომ, თუ არ გაქვს ამას თან 

შე ხე ბა, ამის გა რე შე არა ფე რი გა მო დის.

ამი ტომ, მე მგო ნი, ძა ლი ან დრო ზე 

მო მის წ რო ამ, თუ შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს, 

ჩვე უ ლებ რი ვი ცხოვ რე ბით სტა ჟი რე ბამ, 

სტა ჟი რე ბამ ჩვე უ ლებ რივ ცხოვ რე ბა ში.

სა ქარ თ ვე ლო ში მიმ დი ნა რე 
პო ლი ტი კურ მოვ ლე ნებს რო
გორ შე ა ფა სებთ? 
სა ქარ თ ვე ლოს ჰქონ და უნი კა ლუ რი შან სი 

2012 წელს, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ, რა 

თქმა უნ და, თვი თონ ეს ჯგუ ფი, უფ რო სწო

რად ივა ნიშ ვი ლი, რო მე ლიც მო ვი და და 

მო იყ ვა ნა რა ღაც ჯგუ ფი, ნამ დ ვი ლად არ 

იყო პროგ რეს ზე მი მარ თუ ლი. 

პრაქ ტი კუ ლად მთელ მსოფ ლი ო ში 

მი დის ბრძო ლა რეგ რე სი სა და პროგ რე

სის ძა ლებს შო რის. მთელ მსოფ ლი ო ში. 

ეს მარ ტო სა ქარ თ ვე ლო ში არ ხდე ბა. და 

2012 წელს, რა თქმა უნ და, სა ქარ თ ვე ლო ში 

გა ი მარ ჯ ვა რეგ რე სის ძა ლამ. ეს სა ერ თოდ 

არა ნა ირ ეჭვს არ იწ ვევს. ისი ნი მო ვიდ ნენ 

რეგ რე სის ლო ზუნ გე ბით ღი ად. ფა რუ ლა

დაც კი არა. დაწყე ბუ ლი იმით, რომ ჩვე ნი 

შექ მ ნი ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბი არ მოს წონ დათ, 

დამ თავ რე ბუ ლი იმით, რომ აპი რებ დ ნენ 

შე ნო ბე ბის დან გ რე ვას. მაგ რამ მთა ვა

რი პრობ ლე მა ის არის, რომ ქვე ყა ნა ში 

და ი კარ გა არა მხო ლოდ ტემ პი, არა მედ 

და ი კარ გა გან წყო ბა, გან წყო ბა და აი, ის 

დრა ი ვი, რო მე ლიც ნამ დ ვი ლად არ სე ბობ

და! დრა ი ვი პო ლი ტი კუ რი კა ტე გო რი ე ბით 

არ იზო მე ბა. 

ქვე ყა ნა ში 9 წლი დან 8 წე ლი წა დი პო

ზი ტი უ რი სა ე მიგ რა ციო ბა ლან სი იყო. ეს 

რას ნიშ ნავს: მე ტი ადა მი ა ნი ბრუნ დე ბო

და, ვიდ რე მი დი ო და. ეს არის დრა ი ვის 

უტყუ ა რი ნი შა ნი. იმი ტომ რომ ჩვე ნი ერთ 

სულ მო სახ ლე ზე შე მო სა ვა ლი არ გა ნა

პი რო ბებ და ამ პრო ცესს. ეს გა ნა პი რო ბა 

გან წყო ბამ, ეს გა ნა პი რო ბა მო მავ ლის 

პერ ს პექ ტი ვის გან ც დამ, და, სამ წუ ხა

როდ, ეს არის და კარ გუ ლი. და ამის 

და კარ გ ვა ბევ რად უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა

ნი ა, ვიდ რე ეკო ნო მი კუ რი პა რა მეტ რე ბი, 

რომ ლე ბიც უარეს დე ბა, ან და ნა შა უ ლის 

პა რა მეტ რე ბი. 

ეს არის ოლი გარ ქის მცდე ლო ბა, რე ა

ლუ რად მოკ ლას პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სი, 

ის ცდი ლობს და უგ დოს ფა სი ქვე ყა ნას, 

ამი ტო მაც არის, ის ტე რი უ ლად რომ 

იმე ო რებს, რომ ქვე ყა ნა არის ღა ტა კი, 

ღა რი ბი, უმ ნიშ ვ ნე ლო სო ფე ლი. იმი ტომ 

რომ მთე ლი მი სი ცხოვ რე ბა ის აკე თებ და 

ორ რა ღა ცას: ყი დუ ლობ და ფას დაგ დე

ბულ აქ ტი ვებს, იაფად იგ დებ და ხელ ში და 

მე ო რე – მარ თავ და ოფ შო რი დან თა ვის 

სა წარ მო ებს. ადა მი ა ნე ბი არ იც ვ ლე ბი

ან: ის დღე საც ოფ შო რი დან მარ თავს, 

ოღონდ ეს არ არის კა ი მა ნის კუნ ძუ ლე ბის 

ოფ შო რი, ეს არის სო ლო ლა კის მთის ოფ

შო რი. რას ნიშ ნავს ოფ შო რი დან მარ თ ვა? 

თვი თონ არა ფერ ზე აგებს პა სუხს და 

ყვე ლა ფერს თვი თონ გან კარ გავს, ეს 

არის ოფ შო რის პრინ ცი პი და მე ო რე: ის 

ცდი ლობს, რომ ფა სი და უგ დოს ქვე ყა

ნას, იმი ტომ რომ ასე უფ რო ად ვი ლად 

შე უძ ლია ბო ლომ დე ხელ ში ჩა იგ დოს. 

ამი ტო მაც არის, ასე რომ აკე თებს: რომ 

არ გვინ და ჩვენ მსოფ ლიო რუ კა ზე ბრუნ

ვა, არ გვინ და ხმა უ რის ატე ხა, არ გვინ და 

თა ვის შე წუ ხე ბა, ჩვენ ვართ რე ა ლუ რად 

ღა ტა კი ქვე ყა ნა. მე დამ ჭირ და ძა ლი ან 

დი დი დრო, რომ სიტყ ვა ღა ტა კი ამო მეგ

დო სა ქარ თ ვე ლოს გან საზღ ვ რე ბი დან. 

ყვე ლა უცხო უ რი გა ზე თი სა ქარ თ ვე ლოს 

გან მარ ტავ და რო გორც tiny corrupt, 

corruptionridden country 5, 6, 7 წლის წინ. 

მაგ რამ მთავ რო ბა შეგ ნე ბუ ლად აპი რებ
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დეს უკან ამის დაბ რუ ნე ბას?

 აი, ეს არის პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სის 

მოკ ლე და ხა სი ა თე ბა. 

რას იტყო დით ახ ლან დე ლი 
პრე ზი დენ ტი სა და მმარ თ ვე ლი 
გუნ დის და პი რის პი რე ბა ზე?
მთა ვა რი, რაც მოხ და ქვე ყა ნა ში: ქვე ყა ნა 

სა ერ თოდ გა ვი და კონ ს ტი ტუ ცი უ რი სივ-

რ ცი დან. ამი ტომ ფაქ ტი ა, რომ პრე ზი-

დენ ტი სა და პრე მი ე რის და პი რის პი რე ბა 

არა ფერს ნიშ ნავს, რო ცა არც ერ თი მათ-

გა ნი რე ა ლუ რად არ მარ თავს ქვე ყა ნას. 

მთლი ა ნად კონ ს ტი ტუ ცი უ რი სის ტე მა არ 

ფუნ ქ ცი ო ნი რებს, ეს არის უბ რა ლოდ პა-

ლი ა ტი ვი. რო ცა სი ნამ დ ვი ლე ში მთა ვა რი 

რა ღაც მო ი შა ლა – ქვე ყა ნა იმარ თე ბა 

პო ლი ტი კუ რი ოფ შო რი დან. ქვე ყა ნა ში 

ყვე ლა გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღებს ერ თი კა-

ცი, რო მე ლიც არა ფერ ზე არ აგებს პა სუხს. 

და ამ კაც მა, შეს თა ვა ზა სა ზო გა დო ე ბას 

ეს თა მა შის წე სე ბი და სა ზო გა დო ე ბამ, 

სამ წუ ხა როდ, მი ი ღო თა მა შის ეს წე სე ბი. 

ამი ტომ ყვე ლა არ ჩე ვანს აქვს თა ვი სი 

ფა სი და გაგ რ ძე ლე ბა, თა ვი სი ღი რე ბუ-

ლე ბა და გაგ რ ძე ლე ბა. უფ რო სწო რად, 

თა ვი სი შე დე გე ბი და გაგ რ ძე ლე ბა. ყვე ლა 

არ ჩევ ნე ბის შე დე გად სა ზო გა დო ე ბა 

იხ დის ფასს. სა ზო გა დო ე ბა იხ დის ფასს 

ამე რი კა ში, ნორ ვე გი ა ში და იხ დის სა ქარ-

თ ვე ლო შიც. სა ქარ თ ვე ლოს პი რო ბებ ში, 

ვი ნა ი დან ქვე ყა ნას ეგ ზის ტენ ცი ა ლუ რი 

საფ რ თხე აქვს, ამ ფა სის გა დახ დამ შე იძ-

ლე ბა გა მო იწ ვი ოს ქვეყ ნის ჩა მოშ ლა. 

ამ შემ თხ ვე ვა ში რთუ ლია ლა პა რა კი 

იმა ზე, რომ ინ ს ტი ტუ ტებს შო რის არ სე-

ბობს და ვა. პრაქ ტი კუ ლად ხდე ბა ინ ს-

ტი ტუ ტე ბის ნი ვე ლი რე ბა. ეს და ვა კი არ 

არის, არა მედ ინ ს ტი ტუ ტე ბი არ არის ის, 

რაც უნ და იყოს.

თქვენ წი ნა აღ მ დეგ წარ მო ე
ბულ სა მარ თ ლებ რივ საქ მე ებ
ზე რას იტყო დით?
თა ვი დან ვე ნა თე ლი იყო, რომ ასე მოხ დე-

ბო და. სა ერ თოდ ეჭ ვი არ მე პა რე ბო და და 

არ ეპა რე ბო და ეჭ ვი არა ვის, ვი საც ოდ ნავ 

მა ინც შე ფა სე ბის უნა რი ჰქონ და. ვი ღა-

ცე ბი ამ ბობ დ ნენ, რომ ივა ნიშ ვი ლი ვერ 

გა ბე დავს, მაგ რამ, რა თქმა უნ და, ის მო-

ვი და იმ მან და ტით, იმ გან წყო ბით, რომ 

მშვე ნივ რად გა ბე დავ და. იმი ტომ რომ 

მას აქვს სხვა ვალ დე ბუ ლე ბე ბი. ან გა რიშ-

ვალ დე ბუ ლე ბა, რა თქმა უნ და, პუ ტი ნის 

წი ნა შე. მე არ ვამ ბობ, რომ ივა ნიშ ვი ლი 

ყვე ლა ფერს გა ა კე თებს, რაც რუ სებს უნ-

დათ, მაგ რამ ის ყვე ლა ფერს გა ა კე თებს, 

რაც თვი თონ უნ და. მაგ რამ ამ შემ თხ ვე ვა-

ში რუ სე ბი სა და მი სი ინ ტე რე სე ბი იმ დე-

ნად ემ თხ ვე ო და ერ თ მა ნეთს და იმ დე ნად 

დი დი ზურ გი იყო რუ სე ბის, რომ, რა თქმა 

უნ და, ის ამას გა ა კე თებ და. 

მი სი ფორ მა ლუ რი გა დად გო მის მო-

ტი ვა ცია იყო ორი. უფ რო სწო რად, სა მი: 

ერ თი, რომ ჩა ე ტა რე ბი ნა რეპ რე სი ე ბი 

და ამა ზე პა სუ ხი არ ეგო. არა ერ თხელ 

თვი თო ნაც თქვა – ჩემ გან რა უნ და და-

სავ ლეთს, მე ხომ ფორ მა ლუ რად არა 

ვარ თა ნამ დე ბო ბის პი რი. მე ო რე მი სი ა, 

მო ტი ვა ცია იყო, რომ ფუ ლი ეკე თე ბი ნა. 

ის, რომ უჩა მა მა ცაშ ვი ლი, მი სი დე ი დაშ-

ვი ლი, ახ ლა ყვე ლა დიდ სა წარ მო შია და 

ყვე ლა გა და ზიდ ვის ყვე ლა თე მას აზის, 

ზუს ტად ისე, რო გორც ნუგ ზარ შე ვარ დ-

ნა ძე, ოღონდ უფ რო მე ტა დაც. აი, ერ თად 

რომ ავი ღოთ ნუგ ზარ შე ვარ დ ნა ძე, კა ხა 

თარ გა მა ძე, ქუ თა თე ლა ძე და ჩხარ ტიშ-

ვი ლი, ყვე ლა ფე რი ერ თად, რა საც ისი ნი 

აკე თებ დ ნენ და, ახ ლა ამას აკე თებს 

თით ქ მის მთლი ა ნად უჩა. ეს არის მე ო რე 

მო ტი ვა ცი ა. ფორ მა ლუ რად ივა ნიშ ვი ლი 

არ არის თა ნამ დე ბო ბის პი რი და ახ ლა 

მი სი ნა თე სა ვი თუ რა მეს აკე თებს, ვერ 

მო ე და ვე ბი. და მე სა მე: სა ერ თოდ უნ დო-

და პა სუ ხის მ გებ ლო ბე ბის თა ვი დან არი-

დე ბა. მათ შო რის – თა ვი სი და პი რე ბე ბის. 

მას უნ დო და რეპ რე სი ე ბის ჩა ტა რე ბა 

და მას არ უნ დო და ამა ზე ფორ მა ლუ რად 

პა სუ ხის მ გებ ლო ბა აეღო. მი სი მი ლი-

არ დე ბი არის და სავ ლეთ ში და თუ ის 

ფორ მა ლუ რად პა სუ ხის მ გე ბე ლი იქ ნე ბა, 

ძა ლი ან ად ვი ლი იქ ნე ბო და მას თან ამა ზე 

მო და ვე ბა. 

რო გორ წარ მო გიდ გე ნი ათ 
თქვე ნი აქ ტი უ რი პო ლი ტი კუ რი 
მოღ ვა წე ო ბა იმ პი რო ბებ ში, 
რო ცა ქვე ყა ნა ში ვერ ჩა მო დი
ხართ?
მინ და ვთქვა, რომ ის ხალ ხი, რო მე ლიც 

ამ ბობს, რომ ხე ლი სუფ ლე ბას 2016 წელს 

შევ ც ვ ლით, თავს იწყ ნა რებს და თავს 

ისუ ლე ლებს. 

ივა ნიშ ვილ მა უკ ვე გა ა უქ მა პო ლი ტი-

კუ რი სის ტე მა, მა შინ რო ცა ჩემ ზე აღ ძ რა 

სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე. იმი ტომ რომ 

მან ამით შე საძ ლო ძი რი თა დი კონ კუ რენ-

ტი პო ლი ტი კურ ბრძო ლა ში არ მო იწ-

ვი ა. ჩვენ სრუ ლი ად სა წი ნა აღ მ დე გოდ 

ვმოქ მე დებ დით. იმ პი რო ბებ ში, რო ცა მან 

ავ ტო მა ტუ რად პრაქ ტი კუ ლად ჩა მო ირ თ-

ვა სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ო ბა, იმი ტომ 

რომ გა მო აცხა და, რომ მი ი ღო სხვა 

ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ო ბა, ჩვენ შევ ც ვა ლეთ 

კონ ს ტი ტუ ცია და ვა ი ძუ ლეთ ის, მი ე ღო 

მო ნა წი ლე ო ბა სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ა ში, 

რომ არ დამ ჯ და რი ყო წა მე ბუ ლის მან ტი-

ა ში: რომ აი, მე არ მაძ ლე ვენ სა შუ ა ლე ბას. 

კონ ს ტი ტუ ცია შევ ც ვა ლეთ ამის თ ვის! ის 

აკე თებს ამის სა წი ნა აღ მ დე გოს.

მე ო რე, რაც მე უბ ნე ბა, რომ ის არ 

აპი რებს არა ნა ირ არ ჩევ ნებს, რომ არ-

ჩევ ნე ბი იქ ნე ბა მხო ლოდ ფორ მა ლუ რი, 

არის ის, რაც მოხ და ბო ლო არ ჩევ ნებ ზე, 

გან სა კუთ რე ბით – ქვე მო ქარ თ ლ ში. ქვე-

მო ქარ თ ლ ში, სა დაც ისი ნი იყ ვ ნენ ღია 

წა გე ბის საფ რ თხის ქვეშ, პრაქ ტი კუ ლად 

მოხ და სრუ ლი გა ყალ ბე ბა. სრუ ლი ად 

ურ ცხ ვი, ისე თი, რო გორ საც შე ვარ დ ნა ძეც 

არ აკე თებ და. მაგ რამ, სა ბედ ნი ე როდ, 

სა ქარ თ ვე ლო არის პა ტა რა ქვე ყა ნა, ახა-

ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი იძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბას 

სხვა ნა ი რი ტი პის ორ გა ნი ზე ბის. 

მე ბო ლო ერ თი კვი რის გან მავ ლო-

ბა ში შევ ხ ვ დი 500-მდე ახალ გაზ რ დას 

სა ქარ თ ვე ლო დან, სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა-

ში, სა ქარ თ ვე ლოს თან ახ ლოს თუ შორს. 

გა და ად გი ლე ბის სა შუ ა ლე ბა ბევ რი ა, 

სა ბედ ნი ე როდ, მე არა ნა ი რი შეზღუდ ვა 

არა მაქვს. არა მხო ლოდ შეზღუდ ვა არ 

მაქვს, არა მედ მყავს ბევ რი მე გო ბა რი 
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ძა ლი ან ბევრ ქვე ყა ნა ში და ისი ნი ამ შეხ-

ვედ რებ ში მეხ მა რე ბი ან, რა თა ეს ხალ ხი 

ჩა მო ვიყ ვა ნო და ვე ლა პა რა კო. ვლა პა რა-

კობ კერ ძო პი რებ ზე და ეს ყვე ლა ფე რი, რა 

თქმა უნ და, და კავ ში რე ბუ ლია ფი ნან სებ-

თან, გა და ად გი ლე ბას თან, ლო ჯის ტი კას-

თან და მყავს ბევ რი, რო გორც აღ მოჩ ნ და, 

ბევ რი სა ქარ თ ვე ლოს გულ შე მატ კი ვა რი, 

რომ ლებ საც უნ დათ, რომ ეს ასე მოხ დეს. 

ამას გარ და, მე ფე ის ბუკ ზე მყავს  

400 000 ადა მი ა ნი, ვინც რე გუ ლა რუ ლად 

ჩემს ფე ის ბუკს სტუმ რობს. კითხ ვა დო ბა 

ყო ველ კვი რას ადის მი ლი ონ ადა მი ა ნამ-

დე. ეს არის ძა ლი ან ბევ რი. ერ თ ჯე რა დი 

უნი კა ლუ რი იუზე რე ბი, რო გორც წე სი, 

კვი რა ში არის 300-400 ათა სი. მა თი 

აბ სო ლუ ტუ რი უმე ტე სო ბა, ბუ ნებ რი ვი ა, 

ქარ თ ვე ლე ბი არი ან. ამი ტომ მე ვარ ამ 

ხალ ხ თან აქ ტი ურ კონ ტაქ ტ ში. 

ამას წი ნათ რომ გა მოქ ვეყ ნ და ჩე მი 

პლატ ფორ მა- პ რო ექ ტი, ძა ლი ან ბევ რ მა 

და ა ლა ი ქა. ასე რომ, ეს ურ თი ერ თო ბე-

ბი ბევ რად ად ვი ლია დღეს, ვიდ რე მათ 

წარ მო უდ გე ნი ათ. პა ტა რა ქვე ყა ნა ში 

იზო ლი რე ბა, პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის 

ჩა კეტ ვა არის შე უძ ლე ბე ლი. ივა ნიშ ვი ლი 

იღებს რუ სე თის კალკს, მაგ რამ რუ სე თის 

კალ კი სა ქარ თ ვე ლო ში, რო მელ მაც უკ ვე 

გა უ გო გე მო დე მოკ რა ტი ა საც და დე მოკ-

რა ტი ულ წარ მა ტე ბა საც, ნამ დ ვი ლად არ 

იმუ შა ვებს. 

ახ სე ნეთ „ერთიანი პლატ ფორ
მა ახა ლი დღის თ ვის“. ის თქვე
ნი მომ ზა დე ბუ ლია მხო ლოდ 
თუ ნა ცი ო ნა ლურ მოძ რა ო ბას
თან ერ თად გა ა კე თეთ?
არა, ეს არის ჩე მი მომ ზა დე ბუ ლი. თუმ ცა 

მა ნამ დე მე მქონ და ბევ რი შეხ ვედ რა, 

მათ შო რის – ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის 

აქ ტივ თან. მათ შო რის სხვა დას ხ ვა არა-

სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა სა და ახალ-

გაზ რ დულ ჯგუფ თან.

თუმ ცა, რა თქმა უნ და, პლატ ფორ მა ში 

ად გი ლი უკა ვია ნა ცი ო ნა ლურ მოძ რა-

ო ბას. მაგ რამ მე ამას არ გან ვი ხი ლავ, 

რო გორც პარ ტი ულ დო კუ მენტს. ახ ლა 

სა ერ თოდ იმ სის ტე მურ სი ტუ ა ცი ა ში, რო-

ცა კლა სი კუ რი არ ჩევ ნე ბი აღარ ჩა ტარ-

დე ბა და რო ცა კლა სი კუ რი ბრძო ლა აღარ 

იქ ნე ბა, პარ ტია თა ვის თა ვად ვერ იქ ნე ბა 

ცალ კე მდგო მი სუ ბი ექ ტი. ეს ნა თე ლი ა. 

უნ და იყოს ბევ რი ჯგუ ფის გა ერ თი ა ნე ბა, 

ბევ რი იდე ის გა ერ თი ა ნე ბა- შე ჯე რე ბა, 

რაც გა მო იწ ვევს იმას, რომ რა ღა ცა შე-

იც ვ ლე ბა უკე თე სო ბის კენ. რა ღაც კი არა, 

აუცი ლებ ლად შე მო ვაბ რუ ნებთ სი ტუ ა ცი ას 

უკე თე სო ბის კენ. 

პო ლი ტი კუ რი შეც დო მე ბი ერ
თია და მათ ზე პო ლი ტი კუ რი 
ძა ლა არ ჩევ ნე ბის შე დე გით 
აგებს პა სუხს. მაგ რამ მე მა ინ
ტე რე სებს, თქვე ნი აზ რით, რამ 
გა მო იწ ვია ქარ თუ ლი სა ზო გა

დო ე ბის ერ თი ნა წი ლის აგ რე
სია ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის 
მი მართ და პი რა დად თქვენ 
მი მართ?
მე მინ და ვთქვა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში 

მოხ და კულ ტუ რუ ლი რე ვო ლუ ცი ა. მთლი ა-

ნად შე იც ვა ლა პო ლი ტი კუ რი და მეტ წი-

ლად მენ ტა ლუ რი კულ ტუ რა. ეს არის ბევ-

რად უფ რო დი დი პრო ცე სი, ვიდ რე ხალხს 

წარ მო უდ გე ნი ა. კონ კ რე ტულ პო ლი ტი კურ 

პრო ცე სებს, ფაქ ტებს, მოვ ლე ნებს, და ნა-

შა უ ლებს ასა ხე ლე ბენ. მე ბევ რად უფ რო 

ფარ თოდ შევ ხე დავ დი ამას ყვე ლა ფერს. 

რომ ნა ხოთ სა ქარ თ ვე ლო 9-10 წლის წი-

ნან დე ლი, სა ქარ თ ვე ლო იყო სა ერ თოდ 

სხვა ქვე ყა ნა, სხვა ფე რე ბი იყო ქვე ყა ნა-

ში, ნამ დ ვი ლად, მუ ქი. აღარ ვლა პა რა კობ, 

რომ იყო სიბ ნე ლე და სი ცი ვე. უბ რა ლოდ, 

მარ ტი ვად, ხალ ხი იყო სხვა ნა ი რი. ბო დი-

ლენ გ ვი ჯი იყო სხვა ნა ი რი, გა მო ხედ ვა 

იყო სხვა ნა ი რი. ეს შეგ ვიძ ლია კად რებ ში 

ვნა ხოთ. ახ ლა ბევრს ვუ ყუ რებ კად რებს, 

წიგნს ვწერ და ამი ტომ ვუ ყუ რებ ძველ 

ქრო ნი კებს. აი, რო გორც ძველ საბ ჭო-

თა კად რებს რომ უყუ რებ და გიკ ვირს, 

რომ ეს რა სხვა ხალ ხი იყო, 2003 წლის 

სა ქარ თ ვე ლო იყო რე ა ლუ რად ბევ რ წი-

ლად, მეტ წი ლად, მენ ტა ლუ რად, საქ ცი ე-

ლით, ქმე დე ბე ბით სხვა სა ზო გა დო ე ბა. 

აი, ეს ამოტ რი ალ და 9 წე ლი წად ში. უმე ტეს 

პოს ტ საბ ჭო თა სივ რ ცე ში დარ ჩა კი დევ 

ის სა ზო გა დო ე ბა, ესე იგი სა ქარ თ ვე ლო 

გა დახ ტა ერ თი სა ფე ხუ რით. შე იქ მ ნა 

მთლი ა ნად ახა ლი ურ თი ერ თო ბე ბი, და 

ამას არ შე იძ ლე ბა არ გა მო ეწ ვია კულ ტუ-

რუ ლი შო კი. ეს იგი ვე რა ღა ცა ა, რო გორც 

ახალ ტრან ს პ ლან ტა ცი ას არ იღებს ორ გა-

ნიზ მი, და მუდ მი ვად უარ ყოფს, ზუს ტად 

ასე ვე ბევ რი ეს ცვლი ლე ბა ავ ტო მა ტუ რად 

იწ ვევს უარ ყო ფას. ამი ტომ თა ვი დან 

ამ უარ ყო ფას არ ჰქონ და კონ კ რე ტუ ლი 

ში ნა არ სი: გახ სოვთ ჯღა ნას აქ ცი ა, მა გა-

ლი თად, მო ჭი და ვე ე ბის. ძა ლი ან ბევ რი 

გა მო ვი და ჯღა ნას მხარ და სა ჭე რად. მე 

ეს სა ერ თოდ არ მეს მო და – რა ტომ უნ და 

მოგ წონ დეს ჯღა ნა. მე დარ წ მუ ნე ბუ ლი 

ვარ, იმ ხალხს სა ერ თოდ არ აინ ტე რე სებ-

ივანიშვილი 
დაემხობა. 

მაგრამ მისი 
დამხობა არ 
არის ჩვენი 

თვითმიზანი. 
ჩვენი მიზანია, 

რომ ეს პროცესი, 
რაც არის 

გარდაუვალი, 
მოხდეს ისე, 

რომ არ მოხდეს 
რუსეთის ხელის 

გაშლა და 
საქართველოს 
სუვერენიტეტის 

მოთხრა
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და, ვინ იყო ჯღა ნა. ისი ნი გა უც ნო ბი ე რებ-

ლად თუ გაც ნო ბი ე რე ბუ ლად გა მო ხა ტავ-

დ ნენ პრო ტესტს, ნე ბის მი ე რი სა ბა ბით. 

შემ დეგ იყო ლო ზუნ გე ბი : „დაგვიბრუნეთ 

ღირ სე ბა“. ბუ ნებ რი ვი ა, ძა ლი ან ზო გა დი 

ლო ზუნ გი იყო.

მე რე, რა თქმა უნ და, გაჩ ნ და კონ კ რე-

ტუ ლი თე მე ბი, გირ გ ვ ლი ა ნი, სხვა თე მე ბი. 

და უკ ვე გაჩ ნ და მი ზე ზე ბი და სა ბა ბე ბიც. 

სა ბო ლოო ჯამ ში, რა თქმა უნ და, ცი ხის 

სკან და ლი იყო თა ვი დან ბო ლომ დე 

სა ბა ბი და, მა გა ლი თად, რა ფა ლი ან ცი 

იყო უბინ ძუ რე სი შექ მ ნი ლი სა ბა ბი, უკ ვე 

კლა სი კუ რი სპე ცო პე რა ცი ა! ეს სა ბა ბე ბი 

თა ვის თა ვად ვერ იმუ შა ვებ და, სა ზო გა-

დო ე ბას რომ არ ჰქო ნო და მოთხოვ ნა 

უარ ყო ფის. 

მაგ რამ ეს იყო ნამ დ ვი ლად სო ცი ო-

ლო გი ურ - კულ ტუ რუ ლი ფე ნო მე ნი. ამი ტომ 

ზედ მე ტად ჩხრე კას მი ზე ზებ ში მე არ 

ვუ ჭერ მხარს. რა თქმა უნ და, გაკ ვე თი ლე-

ბი ვის წავ ლეთ საკ მა რის ზე მე ტი. და, რა 

თქმა უნ და, ბევ რი რა ღა ცა სხვა ნა ი რად 

შე იძ ლე ბო და გა კე თე ბუ ლი ყო, მაგ რამ 

ერ თი რა მე არის ცხა დი: რო დე საც ხდე ბა 

სწრა ფი ტრან ს ფორ მა ცი ა, ხდე ბა ასე ვე 

მკვეთ რი უარ ყო ფა. 

რო გორ უნ და რე ა გი რებ დეს 
სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბა 
რუ სე თის აგ რე სი ის ახალ ტალ
ღა ზე? ახა ლი მავ თულ ხ ლარ თე
ბი, აფხა ზეთ თან ხელ შეკ რუ ლე
ბის პრო ექ ტი...
ეს არის ის, რაც გარ და უ ვა ლი იყო. ეს 

არის პრო ვინ ცი ა ლიზ მი, რა საც ივა ნიშ ვი-

ლი ასა ხი ე რებს. მათ ჰგო ნი ათ, რომ ისი ნი 

არი ან მსოფ ლი ოს ჭი პი. და ჰგო ნი ათ რომ 

ყვე ლა, ყვე ლა, ყვე ლა გა ფა ცი ცე ბით უს-

მენს, რა ზეც ისი ნი სა უბ რო ბენ. სიტყ ვა ზე, 

ვინ მე სე სი აშ ვილს, ალ ბათ ჰგო ნი ა, რომ 

სა ღა მოს რას იტყ ვის ტე ლე ვი ზორ ში, ამა-

ზე მე ო რე დი ლას მო ახ სე ნე ბენ პუ ტინს და 

პუ ტი ნი ამას ან მო ი წო ნებს ან და ი წუ ნებს. 

და სი ნამ დ ვი ლე არის ის, რომ პუ ტინს 

სა ერ თოდ ფე ხებ ზეც ჰკი დი ა, ვინ არის 

სე სი აშ ვი ლი. და მათ შო რის – ვინ არის 

ივა ნიშ ვი ლი. მის თ ვის ეს სულ ერ თი ა. 

მას აქვს თა ვი სი გეგ მა, რო მელ საც ის 

მიჰ ყ ვე ბა. მი სი გეგ მა არის ძა ლი ან კონ-

კ რე ტუ ლი. ის კა ცი ამას არ მა ლავს: საბ-

ჭო თა კავ ში რის აღ დ გე ნა რა ღაც ახა ლი 

ფორ მით – ეს არის ევ რა ზი უ ლი კავ ში რი, 

ტე რი ტო რი ე ბის მი ერ თე ბა რუ სე თი სათ-

ვის პირ და პირ. იმი ტომ რომ მას უნ და 

ორი რა ღაც გა ა კე თოს: იყოს პირ ვე ლი რუ-

სი მმარ თ ვე ლი სტა ლი ნის შემ დეგ, ვინც 

გა ა ფარ თო ვა ტე რი ტო რი ე ბი, მო ი ერ თა 

ახა ლი ტე რი ტო რი ა. და მე ო რე: მას უნ და, 

რომ იმ პე რი უ ლი სივ რ ცე რუ სე თის გარ-

შე მო ისევ შე იქ მ ნას სხვა ფორ მით, ერ თი 

მხრივ – სუფ თა რუ სუ ლი ტე რი ტო რია და 

მე ო რე მხრივ – ევ რა ზი უ ლი კავ ში რი. ამ 

exclusive
forbes
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გეგ მას ის მიჰ ყ ვე ბა. ახ ლა შენ აქე დან 

გა მომ დი ნა რე უნ და ააწყო შე ნი სი ტუ ა ცია 

იმა ზე, რო გორ შე იძ ლე ბა მაქ სი მა ლუ რად 

ეს გეგ მა შე ა ფერ ხო და მაქ სი მა ლუ რად 

ამის მსხვერ პ ლი არ გახ დე. ამის თ ვის 

არ სე ბობს ორი გზა: ერ თი – შე ნი სა ხელ-

მ წი ფო ებ რი ვი ინ ს ტი ტუ ტე ბი გა აძ ლი-

ე რო, მაქ სი მა ლუ რად მო მარ თო შე ნი 

სა ხელ მ წი ფო, გა აძ ლი ე რო პატ რი ო ტუ ლი 

სუ ლის კ ვე თე ბა და აჩ ვე ნო, რომ რუ სეთს 

და უჯ დე ბა ეს ძა ლი ან დი დი ფა სი, და მე ო-

რე – გყავ დეს ძლი ე რი მო კავ ში რე ე ბი. 

რო გორ უნ და შე იც ვა ლოს ის 
ხე ლი სუფ ლე ბა სა ქარ თ ვე ლო
ში, რო მე ლიც თქვენ არ მოგ
წონთ? არ ჩევ ნე ბის გზით? თუ 
უშ ვებთ, რომ კი ე ვის მა იდ ნის 
სცე ნა რი შე იძ ლე ბა გან მე ორ
დეს?
მინ და ვთქვა, რომ მა იდ ნის სცე ნა რი გა-

მო იწ ვია არა რა ღაც ჯგუფ მა უკ რა ი ნა ში, 

არა მედ გა მო იწ ვია თვი თონ იანუ კო ვიჩ-

მა. მან პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა ფე რი გა ა-

კე თა, რომ ეს ასე მომ ხ და რი ყო. თა ვი სი 

უტიფ რო ბით, გა უ ტან ლო ბით, მუდ მი ვი 

თავ ზე ხე ლა ღე ბუ ლო ბით ოპო ნენ ტე ბის 

მი მართ. უკ რა ი ნა ში თა ვი დან არ იყო 

გან წყო ბა და ენერ გია ახა ლი რე ვო ლუ-

ცი ის თ ვის. მაგ რამ იმ მდგო მა რე ო ბამ დე 

მი იყ ვა ნეს სი ტუ ა ცი ა, რომ ლის იქით უკ ვე 

შე უძ ლე ბე ლიც იყო გა ჩე რე ბა. ამი ტომ ეს 

ყვე ლა ფე რი არ ჩე ვა ნია ივა ნიშ ვი ლის, ის 

აკე თებს ამ არ ჩე ვანს. ჩვე ნი არ ჩე ვა ნი ეს 

ვერ იქ ნე ბა ვერც ერთ შემ თხ ვე ვა ში. ერ თი 

რამ ცხა დი ა: ივა ნიშ ვილ მა გა დაწყ ვი ტა, 

რომ მან ქვე ყა ნა და იპ რი ვა ტა, გე გო ნე ბა 

მემ კ ვიდ რე ო ბა ში ერ გო და მი აჩ ნი ა, რომ 

ეს ერ თ -ერ თი მი სი აქ ტი ვი ა, რო გორც 

სა აფ თი ა ქო ქსე ლი ჰქონ და, ან რა ღა ცა 

გაზ პ რო მის აქ ცია აქვს. სა ქარ თ ვე ლოც 

არის მი სი ყვე ლა ზე ღი რე ბუ ლი აქ ტი-

ვი. უხა რია ალ ბათ, რომ ასე თი აქ ტი ვი 

გა აჩ ნი ა. მაგ რამ ახ ლა სა ქარ თ ვე ლო არ 

შე იძ ლე ბა არა ვის აქ ტი ვი და სა კუთ რე ბა 

იყოს ძა ლი ან მარ ტი ვი მი ზე ზე ბის გა მო. 

ამი ტომ, აქე დან გა მომ დი ნა რე, სა ზო-

გა დო ე ბა მო ახ დენს რე ორ გა ნი ზა ცი ას 

და სა ზო გა დო ე ბა გას ცემს ამას პა სუხს. 

ამა ში სა ერ თოდ ეჭ ვი არ მე პა რე ბა. დარ-

წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბა არ 

არის სუ ი ცი და ლუ რი, მას აქვს ლტოლ ვა 

უკე თე სი მო მავ ლის კენ. მე ასე მი მაჩ ნი ა. 

მე ვა დებ ზეც ოპ ტი მის ტუ რად ვარ გან წყო-

ბი ლი. ეს მოხ დე ბა ბევ რად უფ რო ჩქა რა, 

ვიდ რე მას წარ მო უდ გე ნი ა, იმი ტომ რომ 

ძა ლი ან სწრა ფად მი დის მოვ ლე ნე ბი. 

სწრა ფად – ანუ რო დის?
მე ვფიქ რობ, რომ ეს არ არის წლე ბის 

სა კითხი, ეს არის თვე ე ბის სა კითხი. 

რო ცა სა ზო გა დო ე ბა ბო ლომ დე რე ორ გა-

ნიზ დე ბა და ივა ნიშ ვილს ხე ლი სუფ ლე ბის 

უზურ პა ცი ის მცდე ლო ბის თ ვის ამა თუ იმ 

ფორ მით გას ცემს შე სა ბა მის პა სუხს და 

მე ო რე – სა ქარ თ ვე ლოს სა ერ თა შო რი სო 

პო ზი ცი ე ბი სა და სა ქარ თ ვე ლოს სუ ვე-

რე ნი ტე ტის ბო ლომ დე მოშ ლის თ ვის. ეს 

არის ორი სა სი ცოცხ ლო საფ რ თხე. 

სა ქარ თ ვე ლო ში ჩნდე ბა ჯგუ ფი ადა-

მი ა ნე ბის, რო მე ლიც კარ გავს მთა ვარ 

რა ღა ცას. რო მელ საც გა უჩ ნ და გან ც და, 

რომ უწიგ ნუ რი, და უ ლა გე ბე ლი ოლი გარ-

ქი არ თ მევს მო მა ვალს. ეს ძა ლი ან მწა რე 

გან ც და ა. ეს არ არის უბ რა ლოდ პო ლი-

ტი კუ რი პრო ცე სე ბის წარ მარ თ ვა -არ წარ-

მარ თ ვა. რო ცა გარ თ მე ვენ მო მა ვალს, 

გარ თ მე ვენ ყვე ლა ფერს, რაც შე იძ ლე ბა 

ძვირ ფა სი იყოს შენ თ ვის. იმ ადა მი ანს 

უკ ვე სულ სხვა ინ ს ტინ ქ ტე ბი უჩ ნ დე ბა, 

თვით გა დარ ჩე ნი სა და მოქ მე დე ბე ბის 

სულ სხვა მო ტი ვა ცია უჩ ნ დე ბა.

იყო ბევ რი ლა პა რა კი ნა ცი ო ნა
ლუ რი მოძ რა ო ბის გა ნახ ლე ბის 
სა ჭი რო ე ბა ზე. თქვე ნი აზ რით, 
ეს პრო ცე სი მოხ და? თუ არ 
მოხ და, რა ტომ არ მოხ და. რა 
ვი თა რე ბაა ამას თან და კავ ში
რე ბით?

ეს პრო ცე სი, ჯერ ერ თი, ხდე ბა. მაგ რამ 

კი დევ ერ თხელ ვი მე ო რებ, რომ ნა ცი ო ნა-

ლუ რი მოძ რა ო ბა თა ვის თა ვად, კლა სი-

კუ რი ფორ მით პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი 

ზო გა დად, ამ ბრძო ლა ში ვერც ჩა ებ მე ბი ან 

და ვერც მო ი გე ბენ. იმი ტომ რომ პრო ცე-

სი გა ვი და ჩვე უ ლებ რი ვი პო ლი ტი კუ რი 

პრო ცე სის, პო ლი ტი კურ - სა მარ თ ლებრივი 

პრო ცე სის ჩარ ჩოს იქით.

ასე მოხ და უკ რა ი ნა ში, უკ რა ი ნამ ის-

წავ ლა ჩვენ გან ვარ დე ბის რე ვო ლუ ცი ის 

შემ დეგ, მო ახ დი ნა თა ვი სი ნა რინ ჯის-

ფე რი რე ვო ლუ ცი ა. ჩვე ნი ხალ ხი ძა ლი ან 

სინ ქ რო ნუ ლად ვი თარ დე ბო და, მაგ რამ 

უკ რა ი ნა ში უფ რო სწრა ფად წა ვი და პრო-

ცე სე ბი და უკ რა ი ნა ში, რო მე ლიც უფ რო 

წა რუ მა ტე ბე ლი იყო და საწყის ში, მოხ და 

მა ი და ნი. იმის გა მო, რომ რე ა ლუ რად 

იანუ კო ვი ჩი ძა ლი ან ჰგავ და, ძა ლი ან 

ბევ რი ქმე დე ბე ბით, ივა ნიშ ვილს, ძა ლი ან 

ჰგავ და. პი როვ ნუ ლად ძა ლი ან ჰგვა ნან 

ერ თ მა ნეთს, და ქმე დე ბე ბით, ლა პა რა-

კით, ორი ვეს თან ბევ რ ჯერ მქო ნია შეხ-

ვედ რა და შე მიძ ლია ეს და ვა დას ტუ რო. 

სა მი ადა მი ა ნი ჰგავს ყვე ლა ზე მე ტად ერ-

თ მა ნეთს, ვინც მი ნა ხავს, მათ გან: ივა ნიშ-

ვი ლი, იანუ კო ვი ჩი და ას ლან აბა ში ძე. ამი-

ტომ ეს ხალ ხი, ეს ერ თი ტი პა ჟის ხალ ხი ა. 

და უკ რა ი ნე ლე ბი ძა ლი ან გვგვა ნან ჩვენ. 

ბევ რი არის მსგავ სი პრო ცე სი, ამი ტომ 

შემ თხ ვე ვი თი არ არის, რომ ივა ნიშ ვი ლის 

მთე ლი ჯგუ ფი მუდ მი ვად ლან ძღავს მა ი-

დანს და მუდ მი ვად გვა ში ნებს მა იდ ნით. 

რე ა ლუ რად ისი ნი, გაც ნო ბი ე რე ბუ ლად 

თუ გა უც ნო ბი ე რებ ლად, დგე ბი ან იანუ-

კო ვი ჩის მხა რეს. ეს ხალ ხი თვი თონ ვე 

აკე თებს იდენ ტი ფი ცი რე ბას იანუ კო ვიჩ-

თან. მსოფ ლი ო ში არ მე გუ ლე ბა კი დევ ვის 

შე იძ ლე ბა მოს წონ დეს იდენ ტი ფი ცი რე ბა 

იანუ კო ვიჩ თან. ამათ აშ კა რად მოს წონთ. 

გვარს არ ამ ბო ბენ, მაგ რამ ყვე ლა ფერ და-

ნარ ჩენს იძა ხი ან, რომ ცუ დია მა ი და ნი და 

მა იდ ნის მხა რეს რაც არის, ყვე ლა ფე რი. 

ვე რა ნა ი რი სა ერ თო ვერ მო ნა ხეს უკ რა-

ი ნის ახალ ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას თან. უკ-

რა ი ნის ხალ ხ მა იცის, სამ წუ ხა როდ, რომ 

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა ახ ლა მხარს 

არ უჭერს. აი, ამ ყვე ლაფ რის ფონ ზე არის 

მოვ ლე ნე ბის ეს გან ვი თა რე ბა. ეს არის 

დამ ღუპ ვე ლი ქვეყ ნის თ ვის გე ო პო ლი ტი-

კუ რად, იმი ტომ რომ ჩვენ ახ ლა მუდ მი ვად 
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უნ და ვე ძებ დეთ მო კავ ში რე ებს, გან სა-

კუთ რე ბით – ახ ლო სა მე ზობ ლო ში. 

მე ო რე – ამას აქვს კონ კ რე ტუ ლი შე დე-

გე ბი ქვეყ ნის შიგ ნით პრო ცე სე ბის თ ვის. 

ბევ რი რა ღა ცა, კი დევ ერ თხელ ვი მე ო რებ, 

პროცესები უკ რა ი ნა სა და სა ქარ თ ვე-

ლო ში მი დის სინ ქ რო ნუ ლად, გან სა კუთ-

რე ბით რო ცა შენ თვი თონ ყვი რი, რომ 

მა ი დანს არ და უშ ვებ. მე მი მაჩ ნი ა, რომ 

ჩვენ უნ და გა ვა კე თოთ ყვე ლა ფე რი იმი-

სათ ვის, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში არ იყოს 

ძა ლა დო ბა. ეს არის ძა ლი ან პრინ ცი პუ ლი 

სა კითხი. იმი ტომ რომ ძა ლა დო ბა სა ქარ-

თ ვე ლო ში გა მო იწ ვევს ავ ტო მა ტუ რად 

რუ სე თის თ ვის ხე ლე ბის გახ ს ნას. ეს არის, 

ერ თი მხრივ, და სუს ტე ბუ ლი სა ქარ თ ვე ლო 

და, მე ო რე მხრივ, ეს სი სუს ტე თუ გა და ი-

ზარ და ძა ლა დო ბა ში, ეს არის იდე ა ლუ რი 

ფო ნი რუ სე თის ქმე დე ბე ბის თ ვის. 

მაგ რამ სა ზო გა დო ე ბა ყვე ლა ნა ი რად 

უნ და იყოს მო ბი ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში, 

რომ არც რუ სეთს არ გა ვუხ ს ნათ ხე ლე ბი 

და არც ბო ლომ დე არ და ვუშ ვათ ქვეყ ნის 

ჩა მოშ ლა და ქვეყ ნის თვით გა ნად გუ რე ბა. 

იმი ტომ რომ ეს უკ ვე და პა უ ზე ბის მე ქა ნიზ-

მი კი არ არის ჩარ თუ ლი, ახ ლა არის თვით-

გა ნად გუ რე ბის მე ქა ნიზ მი ჩარ თუ ლი. და 

ეს არის ორი სხვა დას ხ ვა თე მა. ახ ლა მე 

ვი ყა ვი ბრი უ სელ ში და გუ შინ სა მი ტი იყო 

ევ რო პის სა ხალ ხო პარ ტი ის. პრაქ ტი კუ-

ლად ევ რო პუ ლი ლი დე რე ბის 70% ეს წ რე-

ბო და. დიდ ხანს ჰყვე ბოდ ნენ, რომ მი ლან-

ში მრა ვა ლი სა ა თი გა ნი ხი ლეს სი ტუ ა ცია 

რე გი ონ ში პუ ტინ თან, ოღონდ, რო გორც 

მივ ხ ვ დი, ერ თხელ არ ახ სე ნეს სა ქარ თ-

ვე ლო. რო გორც მივ ხ ვ დი და შემ დეგ რამ-

დე ნი მეს ვკითხე და და მი დას ტუ რეს, იყო 

ლა პა რა კი უკ რა ი ნა სა და მოლ დო ვა ზე. ეს 

რო გორ უნ და მოგ ვე ხერ ხე ბი ნა სა ერ თოდ 

რომ მომ ხ და რი ყო? შემ დეგ კან ც ლერ 

მერ კელს ვკითხე, ცალ კე ვე ლა პა რა კე და 

ვკითხე აფხა ზე თის სი ტუ ა ცი ა ზე და მან 

თქვა, რომ ინ ფორ მა ცი ას სა ერ თოდ არ 

ფლობ და ბო ლო მოვ ლე ნებ ზე აფხა ზეთ ში. 

ეს არის ევ რო პის მთა ვა რი ლი დე რი. ის, 

რაც ხდე ბა აფხა ზეთ ში, ეს არის სე რი ო ზუ-

ლი გა მოწ ვე ვა ევ რო პის წეს რი გის თ ვის. 

მერ კე ლის ბრა ლი ნამ დ ვი ლად არ არის, 

რომ ის არ ფლობს ინ ფორ მა ცი ას. გა ზე-

თებ ში ამა ზე არ იწე რე ბა, იმი ტომ რომ 

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა ყვე ლა ფერს 

აკე თებს, რომ სა ერ თა შო რი სო გა შუ ქე ბა 

სა ქარ თ ვე ლოს თავ ზე გან ვი თა რე ბულ 

მოვ ლე ნებს არ ჰქონ დეს და დიპ ლო მა-

ტი უ რი არ ხე ბით არ ატყო ბი ნე ბენ და აბა, 

სა ი დან უნ და მი ი ღოს ახ ლა? გულ თ მი სა ნი 

ხომ არ არის? 

გან სა კუთ რე ბით პა ტა რა ქვეყ ნის 

პო ლი ტი კო სებს აქვთ კი დევ უფ რო დი დი 

პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, იმი ტომ რომ ის ქვეყ-

ნე ბი შე იძ ლე ბა გაქ რ ნენ, თუ მუდ მი ვად 

არა ვის არ შე ატყო ბი ნეს თა ვი ან თი პრობ-

ლე მე ბის შე სა ხებ.

 სა ქარ თ ვე ლო ში დაბ რუ ნე ბას 
რო დის ფიქ რობთ?
ხში რად ფე ის ბუკ ზე მწე რენ, აი, დაბ-

რუნ დი, დაბ რუნ დი, დაბ რუნ დი... ათა-

სო ბით წე რილს ვი ღებ კვი რა ში ამა ზე, 

რო დაბ რუნ დი, დაბ რუნ დი, დაბ რუნ დი... 

ამა ზე არის ერ თი უნი ვერ სა ლუ რი პა სუ ხი: 

რო გორ? 

იმი ტომ რომ სა ქარ თ ვე ლო ში დაბ რუ-

ნე ბა ჩემ თ ვის არ არის ვი ღაც გა უ ნათ ლე-

ბე ლი, ძა ლი ან უტი ფა რი, ჯა ყოს მსგავ სი 

არ სე ბის პი რად დი ლეგ ში ჩაჯ დო მა, 

რო მე ლიც თავს ჭრის, პირ და პირ ვთქვათ, 

სა ქარ თ ვე ლოს. აი, ამ სი ტუ ა ცი ა ში პუ ტი ნი-

სა და მი სი დამ ქა შის ოც ნე ბის ას რუ ლე ბა 

ჩე მი ამო ცა ნა ნამ დ ვი ლად არ არის. მე, რა 

თქმა უნ და, მიყ ვარს, სა ქარ თ ვე ლო. მით 

უმე ტეს რომ ახა ლი პრობ ლე მა წარ მო იშ-

ვა: ახ ლა უკ ვე ჩემს ცოლ - შ ვილ საც მო უ წია 

წა მოს ვ ლა. იმი ტომ რომ სახ ლი წა არ თ ვეს 

და სკო ლა ში მის დაც ვის თა ნამ შ რომ ლებ-

სა და თა ნა შემ წეს უწყობ დ ნენ ნამ დ ვილ 

ჯო ჯო ხეთს და ახ ლა ამ პი რო ბებ ში იქ 

დარ ჩე ნა შე უძ ლე ბე ლი იყო. მაგ რამ, რა 

თქმა უნ და, ძა ლი ან მინ და ჩემს ქვე ყა ნა-

ში ყოფ ნა. მაგ რამ იქ, სა დაც ჩვე ნი ყო ფი-

ლი მი ნის ტ რე ბი და თბი ლი სის ყო ფი ლი 

მე რი არი ან, იმას ქვე ყა ნა ში ყოფ ნა არ 

ჰქვი ა. იმას ჰქვია ივა ნიშ ვი ლის დი ლეგ-

ში ჯდო მა. და ამას მე ძა ლი ან გან ვიც დი. 

იმი ტომ რომ დი დი უსა მარ თ ლო ბა ხდე ბა 

მათ მი მართ. მაგ რამ მე ნამ დ ვი ლად არ 

ვა პი რებ ამის გა მე ო რე ბას. მით უმე ტეს 

რომ ძა ლი ან ბევ რი კონ კ რე ტუ ლი გეგ მა 

მაქვს.

ეს არის ბრძო ლა, სა დაც არ შე იძ ლე ბა 

უკან და ხე ვა. ეს უნ და ვა კე თო თუ ვიჯ დე 

იქ ივა ნიშ ვი ლის დი ლეგ ში? ძა ლი ან მარ-

ტი ვი არ ჩე ვა ნია ჩემ თ ვის და სა ღი აზ რიც 

ძა ლი ან სწო რად აჩ ვე ნებს ყვე ლა ფერს. 

სა ქარ თ ვე ლოს დღე ვან დელ მთავ რო-

ბას არ უნ და ჩე მი იქ ჩას ვ ლა, იმი ტომ რომ 

ძა ლი ან ეში ნია ჩე მი. ესაა ზო გა დად კომ-

პ ლექ სი ა ნი, მში შა რა ხალ ხის დაჯ გუ ფე ბა, 

რო მელ საც ძა ლი ან ეში ნი ა. 

რო ცა გა მოვ ჩ ნ დი სარ ფ ში, მო ბი ლი-

ზე ბუ ლი იყო მთე ლი პო ლი ცი ა. მთავ რო ბა 

ცვლილება 
არ მოხდება 

ჩვეულებრივი 
კონვენციური 

გზით, არ მოხდება! 
ივანიშვილი 
არ დაუშვებს 

ჩვეულებრივი, 
კლასიკური, 

დემოკრატიული 
არჩევნების 

ჩატარებას, ეს 
გამორიცხულია. 

ამიტომ 
კლასიკური 

გადასვლაც ვერ 
მოხდება.
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გა ჩერ და რამ დე ნი მე დღის გან მავ ლო ბა-

ში და მი ნის ტ რებ სა და მი ნის ტ რის მო ად-

გი ლე ებს ეუბ ნე ბოდ ნენ: მო ი ცა, გა და ი ა-

როს ამ მოვ ლე ნებ მა და მე რე მივ ხე დოთ 

საქ მე სო. არა და, ყო ველ გ ვა რი დაც ვის 

გა რე შე გა მოვ ცხად დი ჩემს რამ დე ნი მე 

თა ნა მო აზ რეს თან ერ თად. მე ტი არა ფე რი 

არ მიქ ნი ა. 

საკ მა რი სი ა, სა ქარ თ ვე ლოს გვერ დ-

ზე რო მე ლი მე ქვე ყა ნა ში შემ თხ ვე ვით 

გა ვი ა რო, და ეს ხში რად ხდე ბა, მო მენ ტა-

ლუ რად ხდე ბა მო ბი ლი ზა ცია პო ლი ცი ის 

რე ი დე ბის. იქ სუ სის თა ნამ შ რომ ლებს 

გზავ ნი ან მივ ლი ნე ბით, პრო კუ რა ტუ რის 

დე ლე გა ცია ჩა მო ირ ბენს ხოლ მე ეგ რე-

ვე იმ ქვე ყა ნა ში. ღა რი ბაშ ვი ლი იწყებს 

რეკ ვას იმ ქვეყ ნის ლი დე რებ თან, ეს 

უკ ვე სა სა ცი ლო დაც აღა რა ვის ყოფ ნის. 

თან ერ თხელ ხომ უნ და მიხ ვ დ ნენ, რომ 

არა ვი საც არ აინ ტე რე სებს მა თი აზ რი და 

არა ვინ არც ჩემს შე კა ვე ბას აპი რებს, ან 

გა ჩე რე ბას, ან გა და ცე მას მით უმე ტეს. 

იმას ხომ ვერ ეტყ ვი ან ივა ნიშ ვილს, რომ 

ეს შე უძ ლე ბე ლი ა? ის ნერ ვი უ ლობს და 

ესე ნიც ჯი უ ტად აწ ვე ბი ან ერ თ სა და იმა ვე 

პრო ცე დუ რას. ეს არის ძა ლი ან მყი ფე 

ხალ ხი. ესე ნი დიდ ხანს, რა თქმა უნ და, 

ვერ გას ტა ნენ, მაგ რამ ჩე მი ამო ცა ნა მარ-

ტო ის კი არ არის, რომ ესე ნი მო შორ დ ნენ 

და სა ქარ თ ვე ლო ერ თხელ და სა მუ და-

მოდ აიც რას ასე თი ტი პის და პი რე ბებ ზე 

და ასე თი ტი პის რე ჟიმ ზე, არა მედ ეს 

მოხ დეს უმ ტ კივ ნე უ ლოდ და რუ სეთს არ 

გა ვუხ ს ნათ ხე ლე ბი. 

ივა ნიშ ვი ლი და ემ ხო ბა. მაგ რამ მი სი 

დამ ხო ბა არ არის ჩვე ნი თვით მი ზა ნი. 

ჩვე ნი მი ზა ნი ა, რომ ეს პრო ცე სი, რაც 

არის გარ და უ ვა ლი, მოხ დეს, ისე რომ 

არ მოხ დეს რუ სე თის ხე ლის გაშ ლა და 

სა ქარ თ ვე ლოს სუ ვე რე ნი ტე ტის მოთხ რა. 

ან სა ქარ თ ვე ლო ში ისე თი ძა ლა დო ბა, 

რო გო რიც მოხ და უკ რა ი ნა ში. ეს არის 

ამო ცა ნე ბი დღეს. და არა თა ვის თა ვად 

ის, რომ ასე თი ტი პა ჟე ბი დიდ ხანს ვერ 

გაძ ლე ბენ, თუნ დაც იმ ქვე ყა ნა ში, სა დაც 

ბევ რი სხვა პრობ ლე მა ა. გან ვი თა რე ბულ 

ქვე ყა ნა ში ესე ნი ვერც მო ვი დოდ ნენ, 

მაგ რამ ჩვე ნი პრობ ლე მე ბი დან გა მომ დი-

ნა რე, მო ვიდ ნენ.

გი ფიქ რი ათ, რომ ახა ლი პო ლი
ტი კუ რი პარ ტია შე გექ მ ნათ?
მე არ მგო ნი ა, რომ ახ ლა რა მე ახა ლი 

პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის შექ მ ნა სა ერ-

თოდ რა მეს გა დაწყ ვეტს. უფ რო მე ტიც, 

ივა ნიშ ვი ლი შე ეც დე ბა, რომ შექ მ ნას 

ახა ლი ოპო ზი ცი უ რი ჯგუ ფე ბი, იმი ტომ 

რომ ერ თა დერ თი მი სი მმარ თ ვე ლო ბის 

გაგ რ ძე ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია ოპო ზი ცი ის 

გა ყო ფის პი რო ბებ ში. დღეს ოპო ზი ცია 

არის ერ თი ა ნი სა ქარ თ ვე ლო ში, ამი ტომ 

ყო ველ გ ვა რი მოძ რა ო ბა რა ღაც პარ ტი ე-

ბის, ჯგუ ფე ბის შექ მ ნის, ეს არის ივა ნიშ-

ვი ლის თა მა ში თა ვი დან ბო ლომ დე. მე 

ამ თა მაშს არ ვი თა მა შებ. მე უბ რა ლოდ 

მი მაჩ ნი ა, მხო ლოდ პარ ტია ვერ გა დაწყ-

ვეტს საქ მეს, მაგ რამ ახა ლი პარ ტი ე ბის 

შექ მ ნა ეს პირ და პირ ივა ნიშ ვი ლის თა-

მა შის თა მა ში ა. სა ერ თოდ ეს არ იწ ვევს 

არა ნა ირ ეჭვს.

სად მო ი აზ რებთ თავს სა ქარ თ
ვე ლო ში დაბ რუ ნე ბის შემ დეგ, 
პო ლი ტი კუ რი სტრუქ ტუ რის რო
მელ ნა წილ ში?
მე მი მაჩ ნი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში ვე-

რა სო დეს ვერ იქ ნე ბა ერ თ პი როვ ნუ ლი 

მმარ თ ვე ლო ბა. გან სა კუთ რე ბით იმ 

გა მოც დი ლე ბის შემ დეგ, რაც ბო ლოს მი-

ვი ღეთ. თან ახა ლი ლი დე რე ბი ჩნდე ბიან, 

ახა ლი ჯგუ ფე ბი იზ რ დე ბა, ახა ლი ჯგუ ფე ბი 

გა მო დის არე ნა ზე. ეს ხალ ხი არ არის 

შეჩ ვე უ ლი ვინ მეს მი თი თე ბებს. ისი ნი ჯერ 

უმ ცი რე სო ბა ში არი ან, მაგ რამ ისი ნი არი-

ან ძა ლი ან აქ ტი უ რე ბი, თვი თონ იღე ბენ 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბას და არა ვის მი თი თე ბას 

არ ელო დე ბი ან და არც მი ი ღე ბენ. აქე დან 

გა მომ დი ნა რე, ეს იქ ნე ბა სულ სხვა ნა ი რი 

სტრუქ ტუ რა, ჩე მი აზ რით, ბევ რად უფ რო 

ჰო რი ზონ ტა ლუ რი. 

ყველ გან, სა დაც საქ მე კეთ დე ბა, მე იქ 

მიყ ვარს ყოფ ნა. და ჩვენ გვაქვს კონ კ-

რე ტუ ლი საქ მე ე ბი. ძა ლი ან ბევ რი ჩვე ნი 

პრო ექ ტი გა ჩე რე ბუ ლი ა. ჩა მო ინ გ რა ზო-

გი ერ თი, მაგ რამ ზო გი ერ თი აღ დ გე ნა დი ა. 

და კი დევ ახა ლი ბევ რი რა ღაც შე იძ ლე ბა 

გა კეთ დეს. მე მი მაჩ ნი ა, რომ მთა ვა რი 

ჩვე ნი აქ ცენ ტი უნ და იყოს გა ნათ ლე ბა ზე. 

გა ნათ ლე ბა არის ახ ლა მთა ვა რი, რა ზეც 

ჩვენ უნ და გა და ვი ტა ნოთ აქ ცენ ტი. მინ და 

მო ვახ დი ნო მთლი ა ნად სა ზო გა დო ე ბის 

რე სურ სე ბის გე ნე რი რე ბა და ამ რე სურ-

სე ბის დი დი ნა წი ლი გა და ვა ნა წი ლო გა-

ნათ ლე ბა ზე, გახ ს ნი ლო ბა ზე. ეს მოგ ვ ცემს 

სა შუ ა ლე ბას, რომ ვმარ თოთ სა ქარ თ ვე ლო 

ახ ლე ბუ რად. და მე ო რე: ჭკუა ვის წავ ლეთ, 

რომ ყვე ლა ფე რი უნ და გა კეთ დეს მხო ლოდ 

რაც არის კარ გი სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის. 

სა ქარ თ ვე ლო ში ამ მთავ რო ბის პი რო-

ბებ ში გაჩ ნ და ისევ მუს ლი მუ რი ფაქ ტო რი, 

ეს ნიშ ნავს იმას, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში 

ახ ლა გაჩ ნ და ისევ რე ლი გი უ რი კონ ფ ლიქ-

ტის საფ რ თხე მუს ლი მებ სა და ქრის ტი ა-

ნებს შო რის. პირ ვე ლად გაჩ ნ და, სხვა თა 

შო რის, სა უ კუ ნე ე ბის გან მავ ლო ბა ში. ერ თი 

მხრივ, რუ სე თი და მე ო რე მხრივ, აი, ეს 

საფ რ თხე. ორ ცეცხლს შუა ვართ ჩა ვარ-

დ ნი ლი. ამი ტომ, ამ სი ტუ ა ცი ა ში, ყვე ლას 

რაც შეგ ვიძ ლი ა, ყვე ლამ უნ და ყვე ლა ფე-

რი გა ვა კე თოთ, რომ ამ სი ტუ ა ცი ი დან 

გა მო ვი დეთ. ასე რომ, ამის თ ვის ვამ ბობ, 

რომ, ჩე მი აზ რით, ახ ლა სა ჭი როა ბევ რი 

ახა ლი ხალ ხის მო ძი ე ბა, ახა ლი ხალ ხით 

გა ჯე რე ბა სა ხელ მ წი ფო აპა რა ტის. მე ვხე-

დავ ჩემს როლს, კი დევ ერ თხელ ვამ ბობ, 

გან სა კუთ რე ბით გა ნათ ლე ბის ნა წილ ში 

და სა მო ქა ლა ქო თან ხ მო ბის ნა წილ ში. მე 

ნამ დ ვი ლად არა მაქვს თა ნამ დე ბო ბის 

ამ ბი ცია თა ვის თა ვად, იმი ტომ რომ, კი დევ 

ერ თხელ ვი მე ო რებ, სა ქარ თ ვე ლო ში თა-

ნამ დე ბო ბე ბით აღარ იქ ნე ბა გან საზღ ვ რა. 

ჩვენ შევ დი ვართ ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო, 

ძა ლი ან სა ხი ფა თო და ძა ლი ან დი დი წი ნა-

აღ მ დე გო ბე ბით აღ სავ სე ეპო ქა ში. შე სუ ლი 

ვართ უკ ვე, სა დაც ფორ მა ლუ რი თა ნამ-

დე ბო ბა არ იქ ნე ბა გა დამ წყ ვე ტი. რა თქმა 

უნ და, ისეთ საც ვე რა ვინ ვერ გა მარ თავს 

ვე რა სო დეს, რომ სადღაც იჯ დეს და იქი-

დან მარ თოს, რო გორც ივა ნიშ ვი ლი. ამას 

სა ზო გა დო ე ბა არ მი ი ღებს. ყვე ლამ უნ და 

ავი ღოთ ჩვე ნი წი ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა. 
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მაგ რამ ეს უნ და იყოს პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, 

რო მე ლიც გა და ნა წილ დე ბა ბევრ ადა მი ან-

ზე. არა სო დეს აღარ იქ ნე ბა ერ თი ადა მი ა-

ნის ხელ ში. 

თუ ნა ცი ო ნა ლურ მა მოძ რა ო ბამ 
ამა თუ იმ ფორ მით არ ჩევ ნე ბი 
მო ი გო და, ვთქვათ, მი ნის ტ რ თა 
კა ბი ნე ტის და კომ პ ლექ ტე ბა ზე 
მიდ გა საქ მე. თქვენ პარ ტი ის 
თავ მ ჯ დო მა რე ხართ და უთ ქ
ვე ნოდ ალ ბათ ეს პრო ცე სი არ 
ჩა ივ ლის. აი, იმ კა ბი ნეტ ში, ახა
ლა ი ას, მე რა ბიშ ვი ლი სა და ადე
იშ ვი ლის ად გი ლი თუ იქ ნე ბა?

კი დევ ერ თხელ ვი მე ო რებ: სა უ ბა რი არის 

სხვა რა ღა ცა ზე. სა ერ თოდ ახა ლი ხალ ხი 

გაჩ ნ დე ბა მთლი ა ნო ბა ში. ჩე მი აზ რით, 

აბ სო ლუ ტუ რი უმე ტე სო ბა იქ ნე ბა ისე თი 

ხალ ხი ახალ მთავ რო ბა ში, რო მელ საც 

შე იძ ლე ბა ახ ლა ძა ლი ან ცო ტა ვინ მე იც-

ნობ დეს სა ზო გა დო ე ბი დან. ეს ასე იქ ნე ბა 

სა ქარ თ ვე ლო ში. 

აი, ახ ლა მქონ და მე შეხ ვედ რე ბი კი დევ 

ერ თხელ ბო ლო დღე ე ბის გან მავ ლო ბა ში 

ძა ლი ან ბევრ სა ინ ტე რე სო ახალ გაზ რ-

დას თან, ახალ გაზ რ და არის 25 წლი დან 

35-40 წლამ დე... ახალ ხალ ხ თან, იმ დე ნად 

სა ინ ტე რე სო ხალ ხი ა, იმ დე ნად... მე თა ვი 

ვიგ რ ძე ნი, რო გორც ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ-

რა ო ბის სულ და საწყის ში, რო ცა სრუ ლი 

აზ რობ რი ვი თან ხ მო ბა იყო და არა ფე რი 

სხვა არ იყო მო წე ბე ბუ ლი და არა ფე რი 

სხვა ნე გა ტი უ რი მუხ ტი არ იყო დაგ რო-

ვი ლი. 

სა ერ თოდ ეს კითხ ვა, რომ ვა ი მე, 

ვი ღა ცა აბ რუ ნებს მმარ თ ვე ლო ბა ში, 

სიტყ ვა ზე, ადე იშ ვილს, ეს არის აბ სურ დი, 

ეს არ მოხ დე ბა! და ეს თა ვის თა ვად არ 

მოხ დე ბა იმი ტომ კი არა, რომ მე გა დავ-

წყ ვეტ ან მე არ გა დავ წყ ვეტ, მე ვფიქ რობ, 

რომ ბუ ნებ რი ვად მოხ დე ბა ახა ლი ხალ-

ხის გა მოს ვ ლა არე ნა ზე. ხდე ბა უკ ვე. ეს 

ხალ ხი იქ ნე ბა, იმი ტომ რომ ცვლი ლე ბა 

არ მოხ დე ბა ჩვე უ ლებ რი ვი კონ ვენ ცი უ-

რი გზით, არ მოხ დე ბა. ივა ნიშ ვი ლი არ 

და უშ ვებს ჩვე უ ლებ რი ვი, კლა სი კუ რი, დე-

მოკ რა ტი უ ლი არ ჩევ ნე ბის ჩა ტა რე ბას, ეს 

გა მო რიცხუ ლი ა. ამი ტომ კლა სი კუ რი გა-

დას ვ ლაც ვერ მოხ დე ბა. და რო ცა ხდე ბა 

სი ტუ ა ცი ის გა დას ვ ლა უფ რო რა დი კა ლურ 

ას პექ ტ ში, რა საც ივა ნიშ ვი ლი გა ა კე თებს, 

ეს სი ტუ ა ცია ბუ ნებ რი ვად წარ მო შობს 

ახალ ლი დე რებს. და ეს, რო გორც წე სი, 

იქ ნე ბი ან ის ლი დე რე ბი, რომ ლე ბიც არ 

არი ან დამ ძი მე ბუ ლი წარ სუ ლის ბი უ როკ-

რა ტი უ ლი წნე ხით, არ არი ან დამ ძი მე ბუ-

ლი თა ვი ან თი წარ სუ ლის რა ღაც ის ტო-

რი ე ბით, წარ სუ ლის ნე გა ტი ვით თუნ დაც 

ან უბ რა ლოდ წარ სუ ლი დაღ ლი ლო ბით, 

იმი ტომ რომ ყვე ლა ადა მი ანს აქვს თა ვი-

სი დაღ ლი ლო ბის რე სურ სი.....

თქვენც გაქვთ ეს დაღ ლი ლო
ბის რე სურ სი?
ალ ბათ არა, იმი ტომ რომ ახ ლა ვარ გა-

დატ ვირ თ ვის რე ჟიმ ში. ახალ პროგ რა მას 

ვტვირ თავ ჩემ ში. მაგ რამ ალ ბათ მეც 

მაქვს და ყვე ლას აქვს, ბუ ნებ რი ვად გროვ-

დე ბა ეს. უბ რა ლოდ, ჩე მი დრა ი ვი არის, 

რომ გვქონ და მო მავ ლის პრო ექ ტე ბი, 

რომ ლე ბიც აუცი ლებ ლად უნ და გა კე თე ბუ-

ლი ყო. და რომ ლე ბიც, რომ არ კეთ დე ბა, 

თა ვის თა ვად მაძ ლევს ენერ გი ას. კი დევ 

ერ თხელ ვი მე ო რებ: ეს არის გა ნათ ლე ბა, 

ეს არის სრუ ლი ად სხვა ეკო ნო მი კუ რი მო-

დე ლის აგე ბა, ეს არის ბევ რად უფ რო თან-

ხ მო ბა ზე დამ ყა რე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბა. და 

ეს არის ის დი დი პრო ექ ტე ბი, რომ ლე ბიც 

მქონ და სა ქარ თ ვე ლო ში. მე მაქვს სა ქარ-

თ ვე ლო ში გრან დი ო ზუ ლი გეგ მე ბი!

კერ ძოდ?
სა ქარ თ ვე ლო უნ და იყოს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, 

მსოფ ლი ოს ერ თ -ერ თი ცენ ტ რი. და არა ვი-

თარ შემ თხ ვე ვა ში სო ფე ლი და რე გი ო ნა-

ლუ რი ნაკ ლებ მ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პროგ რა მა, 

რო გორც ისი ნი ამ ბო ბენ. ამი ტომ ჩვენ 

ერ თხელ უკ ვე გა ვა ნა თეთ სა ქარ თ ვე ლო, 

შემ დე გი ეტა პი უნ და იყოს – ჩვენ უნ და 

გა ვაბ რ წყი ნოთ სა ქარ თ ვე ლო. ასე რომ, მე 

მინ და, რომ ჩვე ნი ქვე ყა ნა ბრწყი ნავ დეს.

ხვალ რომ არ ჩევ ნე ბი იყოს, 
რას ეტყო დით სა ზო გა დო ე ბას?
რაც წი ნა, 2012 წლის, არ ჩევ ნე ბის წინ 

ვუთხა რი: რომ უნ და მი ვი ღოთ გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბა სა ღი აზ რით, ცი ვი გო ნე ბით, 

და არ უნ და ავ ყ ვეთ იმ წუ თის ემო ცი ებს. 

მა შინ სა ზო გა დო ე ბამ ბევ რი ფაქ ტო რის 

გა მო სხვა ნა ი რად გა დაწყ ვი ტა. სა ზო გა-

დე ბა უნ და ამო ვი დეს თა ვი სი რა ცი ო ნა-

ლუ რი მსჯე ლო ბი დან. თუ რა ცი ო ნა ლუ რად 

მსჯე ლობს სა ზო გა დო ე ბა, ყო ველ თ ვის 

სწორ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღებს.  

საერთოდ ეს კითხვა, რომ ვაიმე, 
ვიღაცა აბრუნებს მმართველობაში, 

სიტყვაზე, ადეიშვილს, ეს არის 
აბსურდი, ეს არ მოხდება! და ეს 

თავისთავად არ მოხდება იმიტომ 
კი არა, რომ მე გადავწყვეტ ან მე 

არ გადავწყვეტ, მე ვფიქრობ, რომ 
ბუნებრივად მოხდება ახალი ხალხის 

გამოსვლა არენაზე

exclusive
forbes





დავით ასათიანი

1843 წელს შექ მ ნი ლი Glenmorangie-ი დღეს 
სხვა დას ხ ვა დაძ ვე ლე ბის 10-ზე მე ტი და-
სა ხე ლე ბის ვის კის აწარ მო ებს, რო მელ თა 

გან სა კუთ რე ბუ ლო ბას მი სი წარ მო ე ბის წე სი გან საზღ ვ რავს – ტრა-
დი ცი ა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი და წლე ბის გან მავ ლო ბა ში დახ ვე წი ლი 
ტექ ნო ლო გი ა, ოზარ კის მთებ ზე სა გან გე ბოდ გაზ რ დი ლი ას წ ლო-
ვა ნი მუ ხე ბის გან დამ ზა დე ბუ ლი ძვირ ფა სი კას რე ბი და ნედ ლე უ-
ლი – რო გორც გა მორ ჩე უ ლი შოტ ლან დი უ რი ქე რი, ასე ვე გან სა-
კუთ რე ბუ ლი მი ნე რა ლუ რი სტრუქ ტუ რის წყა ლი. 
კომპანიაშედისLVMH(MoëtHennessy•LouisVuitton)კონგლო

მე რატ ში, რო მე ლიც 60 ძვირ ფას ბრენდს აერ თი ა ნებს.  სა ქარ თ-
ვე ლო ში Glenmorangie-ის დის ტ რი ბუ ტო რია International Brands 
Network-ი. International Brands Network-ის ორ გა ნი ზე ბით სა ქარ-
თ ვე ლო ში ჩა ტარ და Glen-კამპანია, აღი ნიშ ნა ვის კი კლუ ბის და ბა-
დე ბის დღე, გა ი მარ თა გა თა მა შე ბე ბი, რო მელ თა გა მარ ჯ ვე ბუ ლე ბი 
სექ ტემ ბერს გა ემ გ ზავ რენ შოტ ლან დი ა ში, Glenmorangie-ს სახ ლ ში. 

უკა ნას კ ნე ლი 5 წლის გან მავ ლო ბა ში, მსოფ ლი ოს ერ თ -ერთ 
ყვე ლა ზე პრეს ტი ჟულ კონ კურს The International Wine and Spirits 

Competitionზე(IWSC)შოტლანდიურმავისკისამბრენდმაყველა
რე კორ დი მოხ ს ნა. მან 18 ოქ როს მე და ლი და იმ სა ხუ რა, რაც ყვე-
ლა დრო ის სა უ კე თე სო მიღ წე ვაა სხვა დას ხ ვა შოტ ლან დი ურ ერ-
თა ლა ო ი ან ვის კის შო რის. 

Glenmorangie-ის ასე თი და ფა სე ბა მსოფ ლი ოს გა მო ჩე ნილ სო-
მე ლი ე თა გან ნამ დ ვი ლად არ გა გაკ ვირ ვებთ, თუ კი თქვენ ამ ბრენ-
დის ნე ბის მი ე რი მარ კის ვის კი გა გი სინ ჯავთ. ყვე ლა ზე გა უ ვარ ჯი-
შე ბე ლი ცხვი რიც კი ად ვი ლად ამო ი კითხავს ციტ რუ სი სა და მწი ფე 
ატ მის, ვა ნი ლის, კა რა მე ლის, პიტ ნის, შო კო ლა დის, მან და რი ნის, 
ფორ თოხ ლი სა და თხი ლის არო მა ტებს Glenmorangie-ის სხვა დას-
ხ ვა ვის კის დახ ვე წილ გა მა ში, თუმ ცა ის ტო რი ი სა და არო მა ტე ბის 
სულ სხვა შრე ე ბი იხ ს ნე ბა, რო ცა სფე როს პრო ფე სი ო ნა ლი გა გა-
ტა რებთ მთელ გზას – სრულ ყო ფი ლე ბამ დე. 

კა რენ ფუ ლერ ტო ნი Glenmorangie-ის მსოფ ლიო ელ ჩი ა. იგი უკ-
ვე მე ო რედ ეს ტუმ რა სა ქარ თ ვე ლოს – ქვე ყა ნას, რომ ლის მთე ბიც 
მშობ ლი ურ შოტ ლან დი ას აგო ნებს. Forbes-ი მათ რო ბე ლა არო მა-
ტით გაჟ ღენ თი ლი ინ დუს ტ რი ის გა მო ჩე ნილ ფი გუ რას მის საყ ვა-
რელ თე მა ზე გა ე სა უბ რა.  

რეკლამა

Glenmorangie – მოგზაურობა 
სრულყოფილებისკენ



12 წელ ზე მე ტი ა, რაც თქვენ ამ ინ დუს ტ რი ა ში ხართ. რა გა მო არ-
ჩევს Glenmorangie-ის ვის კის?

უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ტექ ნო ლო გი ა: სახ დე ლი და ნად გა რე-
ბის მი ლე ბი ყვე ლა ზე მა ღა ლია შოტ ლან დი ა ში – და ახ ლო ე ბით 
5,14 მეტ რი –  თით ქ მის ზრდას რუ ლი ჟი რა ფის სი მაღ ლის. ეს იმას 
ნიშ ნავს, რომ მხო ლოდ ყვე ლა ზე მსუ ბუ ქი და წმინ და ანა ორ თ-
ქ ლი აღ წევს კას რამ დე, რაც მის არაჩ ვე უ ლებ რი ვად რბილ და 
ელე გან ტურ არო მატს გა ნა პი რო ბებს. 

ეს პრე მი უმ - კ ლა სის ალ კო ჰო ლუ რი სას მე ლი თეთ რი მუ ხის 
კას რებ ში ძველ დე ბა. სა ჭი რო მუ ხა მხო ლოდ „გლენმორანჟის“ 
კუთ ვ ნილ ტყე ში, ოზარ კის მთებ ზე იზ რ დე ბა, მი სუ რის შტატ ში. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კას რე ბი მხო ლოდ ორ ჯე რა დი გა მო ყე ნე ბი-
სა ა, მა შინ რო დე საც სხვა მწარ მო ებ ლე ბი კას რებს ხუთ -ექ ვ ს ჯერ 
იყე ნე ბენ. 

Glenmorangie-ი ერ თა ლა ო ი ა ნი ვის კის შექ მ ნის ახა ლი ტექ ნო-
ლო გი ე ბის პი ო ნე რი ა. მი სი ექ ს პერ ტე ბი დღე საც გა ნაგ რ ძო ბენ 
მთელ მსოფ ლი ო ში სა თა ნა დო კას რე ბის ძებ ნას, რა თა მო ი გო-
ნონ ახა ლი მიდ გო მე ბი, რაც სა ინ ტე რე სო არო მა ტუ ლი შრე ე ბით 
გა ამ დიდ რებს Glenmorangie-ის ორი გი ნა ლურ გე მოს. ექ ს პე რი-
მენ ტე ბის თ ვის ბრენ დ მა ბევ რი დრო, ენერ გია და ფუ ლი და ხარ ჯა. 

მომ დევ ნო კითხ ვა სწო რედ ინო ვა ცი ე ბის კენ სწრაფ ვას შე ე ხე ბა. 
Glenmorangie-ის სა მარ თ ლი ა ნად შე უძ ლია მი ი წე როს შოტ-
ლან დი უ რი ვის კის გე მოვ ნუ რი დი ა პა ზო ნის გა ფარ თო ე ბა, რაც 
კას რე ბით მუდ მივ მა ექ ს პე რი მენ ტი რე ბამ გა ნა პი რო ბა. რო გო-
რია ბრენ დის სტრა ტე გია ახ ლა? – მის გან ვი თა რე ბას კვლავ 
ინო ვა ცი უ რო ბა უზ რუნ ველ ყოფს თუ ფო კუ სი რე ბას უკ ვე დამ კ-
ვიდ რე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის გა ყიდ ვა ზე ახ დენთ? 

ყვე ლა ფე რი 1963 წელს და იწყო, რო ცა კას რ ში დიდ ხანს და-
ვარ გე ბუ ლი ვის კი დან პირ ვე ლი ვა წარ მო ეთ. იგი 22 წლის გან-
მავ ლო ბა ში თეთ რი მუ ხის კას რ ში მწიფ დე ბო და, შემ დეგ ორი 
წე ლი – ეს პა ნუ რი ხე რე სის კას რ ში. ამის შემ დეგ ჩვენ ყო ველ თ-
ვის ვცდი ლობ დით ინო ვა ცი უ რე ბი ვყო ფი ლი ყა ვით, ყო ველ თ ვის 
ვცდი ლობ დით ახა ლი და სა ინ ტე რე სო არო მა ტე ბის შექ მ ნას. ეს 
დღემ დე გრძელ დე ბა, თუმ ცა დამ კ ვიდ რე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბით 
ახა ლი ბაზ რე ბის ათ ვი სე ბა საც არა ნაკ ლე ბი ყუ რადღე ბა ეთ მო ბა.  

მა გა ლი თად, შარ შან 1980-იანი წლე ბის კვლე ვის შე დე გი გა-
მო ვუშ ვით, Glenmorangie Ealanta, რო მელ მაც „ვისკის ბიბ ლი ის“ 
ინი ცი ი რე ბულ მსოფ ლიო და ჯილ დო ე ბა ზე პირ ვე ლი ად გი ლი 
მო ი პო ვა. ამ ვის კის დაძ ვე ლე ბა 19 წლის წინ და იწყო გა ხუ ხულ 
(toasted)დაარაგამომწვარ(charred)კასრში.იმდროსფიქრობ
დ ნენ, რომ ეს ტექ ნო ლო გია „გლენმორანჟის“ გე მოს ელე გან ტუ-
რო ბას ხის ტო ნე ბით და ამ ძი მებ და, მაგ რამ პი რი ქით მოხ და – მი-
ვი ღეთ დი ნა მი კუ რი, რძი ა ნი შო კო ლა დის, ვა ნი ლი სა და კო ჭას 
მსუ ბუ ქი ტო ნე ბით გამ დიდ რე ბუ ლი გან საც ვიფ რე ბე ლი არო მა ტი. 

Glenmorangie-ი კარ გად დამ კ ვიდ რ და აზი ა ში და გა ზარ და წარ-
მო მად გენ ლო ბა ჩვენს რე გი ონ შიც. უკა ნას კ ნე ლი წლე ბის გან-
მავ ლო ბა ში შე ი ნიშ ნე ბა თუ არა ვის კის მომ ხ მა რე ბელ თა გე ოგ-
რა ფი ი სა და დე მოგ რა ფი ის ცვლი ლე ბა?

მა სობ რი ვად! ვის კის სულ უფ რო მე ტი ხალ ხი ეტა ნე ბა. მე ტი 
ადა მი ა ნი ცდი ლობს გა იმ რა ვალ ფე როვ ნოს სა კუ თა რი ცოდ ნა 
და გე მოვ ნე ბა. პოს ტ საბ ჭო თა ქვეყ ნებ ში აშ კა რად იგ რ ძ ნო ბა 
არ ყის მომ ხ მა რე ბელ თა ვის კი ზე გად მორ თ ვა. მათ ახ ლი სა და 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლის, ამავ დ რო უ ლად უფ რო „რთულის“ გა სინ ჯ ვა 
სურთ. 

დე მოგ რა ფი ის თვალ საზ რი სით სეგ მენ ტის ასა კობ რივ მა 
ზღვარ მა დაბ ლა და ი წი ა. მე ტი 25 წლამ დე ახალ გაზ რ და ეტა ნე-
ბა ამ სას მელს (გაცილებით ასა კოვ ნე ბიც ერ თ გულ ნი რჩე ბი ან, 
ცხადია).

გაზ რ დი ლი პო პუ ლა რო ბის ფონ ზე „გლენმორანჟის“ ახა ლი 
გა მოწ ვე ვა გა ყიდ ვე ბის მე ნეჯ მენ ტი ა. ჩვე ნი მთე ლი მა რა გი არ 
უნ და გავ ყი დოთ. ნა წი ლი უნ და დაძ ველ დეს მო მა ვალ ში უფ რო 
ძვი რად ღი რე ბუ ლი მარ კე ბის გა მო საშ ვე ბად.

თქვე ნი უკა ნას კ ნე ლი ვი ზი ტის შემ დეგ შე ამ ჩ ნი ეთ თუ არა 
ქარ თ ვე ლი მომ ხ მა რებ ლის ქცე ვის ცვლი ლე ბა ერ თა ლა ო ი ან 
ვის კის თან მი მარ თე ბით?

სა ქარ თ ვე ლო ში ვის კი სა და კონ კ რე ტუ ლად Glenmorangie-ის 
მოხ მა რე ბა სწრა ფად იზ რ დე ბა. რო გორც ჩანს, ქარ თ ვე ლებ მა 
მა ლე ვე აუღეს ალ ღო და ბა ლან სე ბუ ლი, კომ პ ლექ სუ რი ერ თა-
ლა ო ი ა ნი ვის კის გე მოს და შე იყ ვა რეს იგი. 

მომ დევ ნო კითხ ვა უფ რო პერ სო ნა ლუ რი ხა სი ა თი სა ა: სტე-
რე ო ტი პე ბის სა პი რის პი როდ, თქვენ პირ ვე ლი ქალ ბა ტო ნი 
ბრძან დე ბო დით აშ შ - ში, რო მელ მაც ვის კის ბრენ დის ელ ჩის 
პო ზი ცია და ი კა ვა. რო გორ მოხ ვ დით ვის კის ინ დუს ტ რი ა ში?

მე ინ გ ლის ში ვცხოვ რობ დი, მაგ რამ შოტ ლან დი ა ში ვარ და-
ბა დე ბუ ლი. შეგ რ ძ ნე ბე ბი ღვი ნომ „გამიხსნა“ და ამის შემ დეგ 
ვის კის ვნე ბამ ამი ტა ნა. Glenmorangie-ისა და ჩე მი ურ თი ერ თო-
ბა 2002 წელს და იწყო. ორ წე ლი წად - ნა ხევ რის გან მავ ლო ბა ში 
გა ყიდ ვებს გან ვა გებ დი, შემ დეგ კი Glenmorangie-ის ბრენდის 
ელ ჩად და მა წი ნა უ რეს ამე რი კა ში. 

თა ვი დან ვფიქ რობ დი, რომ ამ სამ ყა რო ში ვერ გა დავ რ ჩე ბო-
დი, „სკოჩი კა ცის თ ვი სა ა, ქა ლის თ ვის კი კოქ ტე ი ლი“, – ამ და-
მო კი დე ბუ ლე ბას ვე ლო დი, თუმ ცა აშ შ - ში ჩას ვ ლი სას სა პი რის-
პი რო გა რე მო დამ ხ ვ და. მახ სოვს, პირ ვე ლი ვე ბარ ში შემ დე გი 
სუ რა თი და ვი ნა ხე – ქა ლი სვამ და ვის კის, კა ცი კი - ვარ დის ფერ 
კოქ ტე ილს. მე რე შევ ნიშ ნე, რომ შტა ტებ ში ბიზ ნეს ში მო მუ შა-
ვე ქა ლე ბი უფ რო ხში რად ეტა ნე ბი ან ვის კის, ვიდ რე სხვა სას-
მელს. ალ ბათ ამას სა კუ თა რი სტა ტუ სის ხაზ გა სას მე ლად აკე-
თე ბენ. 

ქა ლებს შო რის ვის კის პო პუ ლა რი ზე ბა სა ერ თო სა ბაზ რო 
ტენ დენ ცი ა ა. რო ცა მე და ვიწყე, მა შინ, ვფიქ რობ, ვის კის ბრენ-
დის ერ თა დერ თი ქა ლი ელ ჩი ვი ყა ვი. ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, 
სხვა არ მსმე ნი ა. უფ რო ახ ლო წარ სულ ში კი უამ რა ვი წარ მა ტე-
ბუ ლი ქა ლი გა მოჩ ნ და ამ ინ დუს ტ რი ა ში. 

სა ბო ლოო ჯამ ში ქა ლებ საც და კა ცებ საც ვის კი ში ერ თი და 
იგი ვე რამ მოგ ვ წონს – გე მო, არო მა ტი და „თხევადი მოგ ზა უ-
რო ბა“ სრულ ყო ფი ლე ბის კენ.
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თიბისი ბანკის  
„ახალი სისხლი“

ავტორი: მარიტა ჭანიშვილი 

ფოტო: ხათუნა ხუციშვილი

ლ
ონდონშიარასდროსვყოფილვარ.თუმცამაქვს

ბევრისუვენირილონდონიდან,რომლებიც

ძალიანმომწონსდასაერთოდმგონია,რომ

როგორმეუნდაწავიდელონდონში.მოკლედ,

ამსუვენირებიდანყველაზესაყვარელიმაინცცნობილიწი

თელიტელეფონისჯიხურებია.ზოგშიინგლისურიჩაიყრია,

ზოგიგასაღებისაცმაზემიკიდიადაა.შ.ჰოდა,ნამდვილადვერ

წარმოვიდგენდი,როგორისახალისოსიურპრიზიმელოდაწინ

მარჯანიშვილზე,თიბისიბანკისსათავოოფისშიშესულს:აღებ

ბანკისმძიმეხისკარსდაეე,რამაგარია,ხმამაღლაწამოგცდე

ბაწითელიტელეფონისჯიხურებშიუნდაშეხვიდე,რომთიბი

სიბანკისოპერატორებთან,მოლარეებთან,მენეჯერებთანანუ

ბანკისთანამშრომლებთანაღმოჩნდედასაქმეგააკეთო.რაკი

ბანკისფოიეშიგანთავსებულიწითელისატელეფონოჯიხუ

რებისამბავიარვიცოდი,ესიმასარნიშნავს,რომიმასაცვერ

მივხვდი,თურატომგადაწყვიტაბანკისადმინისტრაციამფო

იესგაფერადება.საქმეისაა,რომზაფხულისდასაწყისიდან,

ლონდონისსაფონდობირჟაზეთიბისიბანკისაქციებისპირვე

ლადიშეთავაზება(IPOInitialPublicOffering)განხორციელდა.

ამნაბიჯითკითიბისიბანკიშეუერთდამსოფლიოსუმაღლესი

სტანდარტებისმქონეკომპანიებს,რომლებიცწარმოდგენილ

ნიარიანლონდონისსაფონდობირჟაზეერთერთყველაზე

მსხვილბირჟაზემსოფლიოში.

შაბათიდილაა.ბანკშიცოტახალხიტრიალებს.სიმშვი

დეა.კორპორაციულისაბანკომომსახურებისგანყოფილების

ხელმძღვანელდავითწიკლაურთანშეხვედრა11საათზემაქვს

დანიშნული.მეოთხესართულზე,თიბისისფერებში,ანუცის

ფერფერებშიგადაწყვეტილშეხვედრებისოთახშიშევდივარ.

ფეხდაფეხმომყვებადათოც.ხელშიTakeAwayყავაუჭირავს.

უნდაგამოვტყდე,რომმიძნელდებაკარგიინტერვიუებისწერა

„დოიჩებანკის“წარმატებული
მენეჯერი,33წლისდათოწიკლაური
თიბისიბანკისერთერთყველაზე
ახალგაზრდავიცეპრეზიდენტია.
საქართველოშიისერთიმიზნით
კორპორატიულბაზარზეთიბისი

ბანკისლიდერობისთვისჩამოვიდა.
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შეხ ვედ რე ბის კა ბი ნე ტის გა რე მო ში. ძნე ლია იქ ისე თი სა ინ ტე-

რე სო დე ტა ლე ბის შეგ რო ვე ბა, რომლებიც მე რე მკითხ ველ საც 

და ა ინ ტე რე სებს. თუმ ცა გუ ლი მიგ რ ძ ნობს, საქ მე კარ გად წა ვა. 

ერ თი შე ხედ ვით, და თო თა ვი სუ ფა ლი, ღია ადა მი ა ნის შთა ბეჭ-

დი ლე ბას ტო ვებს. ამის თქმის მი ზეზს ის მაძ ლევს, რომ ყვე ლა 

კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მას ღი მი ლით იწყებს. დრო დად რო, 

სა უბ რი სას მა გი და ზე თი თებს მხი ა რუ ლად აკა კუ ნებს. ზუს ტად 

ისე, რო გორც სა კუ თარ შე საძ ლებ ლო ბებ ში დარ წ მუ ნე ბუ ლი ადა-

მი ა ნე ბი იქცევიან. ისე, მას აშ კა რად აქვს მი ზე ზი იმი სა, რომ 

სა კუ თარ თავ ში დარ წ მუ ნე ბუ ლი ადა მი ა ნი იყოს. 

მი ზან და სა ხუ ლი  
პირ ვე ლი ნა ბი ჯე ბი
და თო ჯერ მხო ლოდ 33 წლი სა ა. უკა ნას კ ნე ლი შვი დი წლის 

მან ძილ ზე ის ლონ დონ ში, „დოიჩე ბან კის“ კა პი ტა ლის ბაზ რე-

ბი სა და ფი ნან სუ რი ოპე რა ცი ე ბის ჯგუ ფის ვი ცე-პრე ზი დენ ტად 

მუშაობდა. თუმ ცა მი სი სა ბან კო გა მოც დი ლე ბა, ჯერ კი დევ 2003 

წელს, სწო რედ თი ბი სი ბან კ ში და იწყო.

ბან კ ში კი, რო გორც თვი თონ მე უბ ნე ბა, შემ თხ ვე ვით აღ მოჩ-

ნ და. სა ერ თოდ, ყველ გან შემ თხ ვე ვით ვხვდე ბო დი ო, იცი ნის. 

პრო ფე სი ით კავ შირ გაბ მუ ლო ბის ინ ჟი ნერ მა პირ ვე ლი სე-

რი ო ზუ ლი სამ სა ხუ რი 2000-იანების და საწყის ში „წვრთნისა 

და აღ ჭურ ვის პროგ რა მის“ ლო გის ტი კის სამ სა ხურ ში მი ი ღო: 

„ყოველთვის აქ ტი უ რი ადა მი ა ნი ვი ყა ვი. არ მიყ ვარ და ერთ 

ად გი ლას გა ჩე რე ბა და ვცდი ლობ დი, ახა ლი და ახა ლი შე საძ-

ლებ ლო ბე ბი მე პო ვა. რამ დენ ჯერ მე მი ვი ღე მო ნა წი ლე ო ბა სტუ-

დენ ტე ბის გაც ვ ლით პროგ რა მა ში და ამა ნაც გა ნა პი რო ბა ჩე მი 

აქ ტი უ რო ბა“, - მე უბ ნე ბა და თო.

რაც შე ე ხე ბა თი ბი სი ბანკს, და საქ მე ბის შე თა ვა ზე ბა ბან კის 

ად მი ნის ტ რა ცი ის გან სწო რედ მა შინ მი ი ღო, რო ცა „წვრთნისა 

და აღ ჭურ ვის პროგ რა მა ში“ მუ შა ობ და: „გამოვტყდები, ბან კ ში 

ანაზღა უ რე ბა გა ცი ლე ბით და ბა ლი იყო, თუმ ცა სხვა გა რე მო ე ბე-

ბის გა მო ამ წი ნა და დე ბამ ძა ლი ან და მა ინ ტე რე სა და ახალ სამ-

სა ხურს დავ თან ხ მ დი“, - იხ სე ნებს და თო, რო მელ მაც მუ შა ო ბა 

სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტე ბის ურ თი ერ თო ბე ბის გან ყო ფი ლე ბა ში 

და იწყო. მას თა ვის თა ნამ შ რომ ლებ თან ერ თად თან ხე ბის მო-

ზიდ ვა ევა ლე ბო და. 

ბან კ ში ორ წ ლი ა ნი მუ შა ო ბის შემ დეგ, და თომ ლონ დონ ში 

წას ვ ლა გა დაწყ ვი ტა. მას კონ კ რე ტუ ლი მი ზა ნი ჰქონ და. მი სი 

მი ზა ნი, არც მე ტი და არც ნაკ ლე ბი, ლონ დო ნის ბიზ ნესსკო ლა ში 

სწავ ლა იყო. ის არც იმას შე უ ში ნე ბი ა, რომ სწავ ლის და სა ფი-

ნან სებ ლად სეს ხის აღე ბა მო უ წი ა: „მიზნის მი საღ წე ვად უკან 

არა ფერ ზე არ უნ და და ი ხი ო. მი თ უ მე ტეს მა შინ, რო ცა გჯე რა, 

რომ ეს მი ზა ნი წარ მა ტე ბას მო გი ტანს. ლონ დო ნის ბიზ ნესსკო-

ლა ერ თ -ერ თი სა უ კე თე სო უნი ვერ სი ტე ტია ამ სფე რო ში. ამი ტომ 

ბევ რი არც მი ფიქ რი ა. სწო რე ბა ამ უნი ვერ სი ტეტ ზე ავი ღე“, - ამ-

ბობს და თო.

და თომ ლონ დო ნის ბიზ ნესსკო ლა ში MBA ხა რის ხი მი ი ღო. 

უნი ვერ სი ტე ტის დამ თავ რე ბის თა ნა ვე კი მუ შა ო ბა „დოიჩე 

ბან კ ში“ და იწყო. ალ ბათ არ არის ად ვი ლი მსოფ ლი ოს ერ თ -

ერთ ლი დერ ბან კ ში მუ შა ო ბის დაწყე ბა. რო გორ მო ა ხერ ხე? 

- ვე კითხებ და თოს, რა ზეც ის და უ ფიქ რებ ლად და სი ცი ლით 

მპა სუ ხობს: „ალბათ lucky ვი ყა ვი“ და თან ამა ტებს: „რა თქმა უნ-

და, მხო ლოდ იღ ბალს ვერ და ვაბ რა ლებ ამ ყვე ლა ფერს. იმა ნაც 

იმოქ მე და, თა ვად დამ საქ მებ ლე ბი, სა ინ ვეს ტი ციო ბან კე ბი და 

ა.შ. და ინ ტე რე სე ბულ ნი არი ან, რომ თა ნამ შ რომ ლე ბი სწო რედ 

მსგავ სი უნი ვერ სი ტე ტე ბი დან მო ი ზი დონ“, - მუ ებ ნე ბა და თო და 

ყა ვას წრუ პავს, თან ცა ლი თვა ლით სა ათ ზე იყუ რე ბა.  

და თო თით ქ მის შვი დი წლის გან მავ ლო ბა ში მუ შა ობ და 

„დოიჩე ბან კის“ სა ინ ვეს ტი ციო ბან კ ში,  sales and Trading-ის 

გან ყო ფი ლე ბა ში. ახ ლა უკ ვე ყო ფილ სამ სა ხურს გა ტა ცე ბით 

იხ სე ნებს და ამ ბობს, რომ იქ, თა ვის გუნ დ თან ერ თად, ბევრ 

და სა ინ ტე რე სო საქ მეს აკე თებ და: „მათ შო რის იყო ფა სი ა ნი 

ქა ღალ დე ბის მი მოს ვ ლა და სტრუქ ტუ რი რე ბა, ფა სი ა ნი ქა ღალ-

დე ბის ემი სი ა, შეს ყიდ ვა და ა.შ. სა ბო ლო ოდ კი დავ ფუძ ნ დი ე.წ. 

ხში რად მსეს ხე ბელ თა ჯგუფ ში, სა დაც და სავ ლუ რი ქვეყ ნე ბის 

წარ მო მად გენ ლებს ვაძ ლევ დით რჩე ვებს, თუ რო გორ უნ და მო-

ეხ დი ნათ თან ხე ბის მო ზიდ ვა. ძი რი თა დად ორი ენ ტი რე ბულ ნი 

ვი ყა ვი ევ რო პულ ქვეყ ნებ ზე, თუმ ცა მო ვი ცა ვით იაპო ნი ის გარ კ-

ვე უ ლი ოლ ქე ბიც“, - ჰყვე ბა და თო. 

და თო ძა ლი ან ახალ გაზ რ და იყო, რო ცა „დოიჩე ბან კ ში“ სე-

რი ო ზუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა უწევ და. არ გი ჭირ და ამ 

პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა კუ თარ თავ ზე აღე ბა? ვე კითხე ბი და თოს 

და ის ძა ლი ან გულ წ რ ფე ლად მპა სუ ხობს: „თავიდან მარ თ ლა 

ძა ლი ან ბევრს ვნერ ვი უ ლობ დი. მაგ რამ დრო თა გან მავ ლო ბა-

ში მი ვეჩ ვი ე. სა ინ ვეს ტი ციო ბან კი საკ მა ოდ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია 

კო მერ ცი უ ლი ბან კის გან. ერთ დღე ში შე იძ ლე ბა და კარ გო  ბევ რი 

ფუ ლი, მაგ რამ მე ო რე დღეს შე საძ ლოა სამ ჯერ მე ტი მო გე ბა 

ნა ხო. მახ სოვს, პირ ველ ხა ნებ ში შე ნა ძენს რომ ვა კე თებ დით, 

ფრჩხი ლებს ვი ჭამ დი ხოლ მე“, - ეცი ნე ბა და თოს და გა ნაგ რ-

ძობს: „მე მქონ და მო ტი ვა ცია და ვი ცო დი, რომ ერ თი ად გი ლი 

არ უნ და მეტ კეპ ნა. მუ შა ო ბა გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი კრი-

ზი სის დროს და ვიწყე. სწო რედ კრი ზი სის დროს ჩნდე ბა ბევ რი 

შე საძ ლებ ლო ბა, რომ ელთა გა მო ყე ნე ბაც სა შე ნოდ შე გიძ ლი ა. 

მე მქონ და დი დი ავ ტო ნო მი ა, ვე ძებ დი კარგ შე საძ ლებ ლო ბებს 

და ამ ყვე ლა ფერს წარ მა ტე ბის თ ვის ვი ყე ნებ დი. რო ცა თა ვი-

სუფ ლე ბა გაქვს, საქ მე ც ორ ჯერ - სამ ჯერ უკეთ გა მოგ დის. მე 

ვსარ გებ ლობ დი ნდო ბით და ამ ნდო ბას ვა მარ თ ლებ დი“, - არ 

თავ მ დაბ ლობს თი ბი სი ბან კის კორ პო რა ტი უ ლი დე პარ ტა მენ-

ტის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი.

დაბ რუ ნე ბა გუნ დ თან,  
რო მელ საც ენ დო ბა
თი ბი სი ბან კის გან სა ქარ თ ვე ლო ში დაბ რუ ნე ბის შე თა ვა ზე ბა 
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და თომ თით ქ მის ერ თი წლის წინ მი ი ღო. ამ წი ნა და დე ბა ზე მან 

შვი დი თვე იფიქ რა და ბო ლოს, 2014 წლის მა ის ში, დაბ რუ ნე ბა 

გა დაწყ ვი ტა. ალ ბათ არ არის ად ვი ლი საზღ ვარ გა რეთ წარ მა ტე-

ბუ ლი კა რი ე რის მი ტო ვე ბა, ვე უბ ნე ბი მას, რა ზეც ის მპა სუ ხობს: 

„კი, ად ვი ლი არ არის და ვერ ვიტყ ვი, რომ ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 

ერ თი ხე ლის მოს მით მი ვი ღე, მაგ რამ ერ თ -ერ თი მთა ვა რი მი ზე-

ზი, რის გა მოც სა ქარ თ ვე ლო ში დაბ რუ ნე ბა გა დავ წყ ვი ტე, ეს იყო 

ნაც ნო ბი გუნ დი. გუნ დი, რო მელ თა ნაც თავს კომ ფორ ტუ ლად 

ვგრძნობ დი, ვენ დო ბო დი და რო მელ საც ვი ცო დი, რომ ძა ლი-

ან დი დი და სე რი ო ზუ ლი გეგ მე ბი ჰქონ და და აქვს. მომ დევ ნო 

წლებ ში თი ბი სი ბან კი სა ქარ თ ვე ლოს ბა ზარ ზე აუცი ლებ ლად 

უნ და იყოს ლი დე რი. მე დავ ბ რუნ დი ამ ბი ცი უ რი გეგ მე ბის გა მო“, 

- ამ ბობს და თო, რო მე ლიც დღეს სწო რედ ამ გეგ მე ბის ერ თ - 

ერ თი გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ა. 

თი ბი სის და და თოს გეგ მე ბი
თი ბი სი ბანკს უკ ვე 22 წე ლია თით ქ მის ერ თი გუნ დი მარ თავს.  

22 წლის თავ ზე, ლონ დო ნის სა ფონ დო ბირ ჟა ზე გას ვ ლის შემ დეგ, 

რო დე საც ბან კის მას შ ტა ბე ბი გა ცი ლე ბით გა ი ზარ და, გუნ დ მა მი ი-

ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რომ მე ნეჯ მენ ტ ში ახა ლი სის ხ ლია სა ჭი რო. 

და თო წიკ ლა უ რიც სწო რედ ეს „ახალი სის ხ ლი ა“. „აქ სწო რედ 

იმი ტომ ჩა მო ვე დი, რომ რა ღაც ახა ლი შევ ქ მ ნა“, - მე უბ ნე ბა და თო 

და აგ რ ძე ლებს: „თიბისის უკ ვე 22 წე ლია ერ თი მე ნეჯ მენ ტი მარ-

თავს. ძლი ე რი გუნ დით, ძლი ე რი სა ხე ლით, ძლი ე რი ბრენ დით. 

მაგ რამ მგო ნი ა, რომ მე ნეჯ მენ ტის გა ნახ ლე ბით თი ბი სიმ სწო რი 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღო. ეს ცხოვ რე ბის ციკ ლი ა. შე იძ ლე ბა 

ვე ლო სი პე დი არ გა მო ვი გო ნოთ, მაგ რამ ისე შევ ფუ თოთ ჩვე ნი 

შე თა ვა ზე ბე ბი კორ პო რა ცი ე ბის თ ვის, რაც მა ნამ დე არ გა კე თე-

ბუ ლა. მა გა ლი თებ ზე ალ ბათ ახ ლა არ ღირს ლა პა რა კი, რად გან 

ეს ჩვე ნი გეგ მე ბი ა, რო მელ თა შე სა ხე ბაც, რო ცა დრო მო ვა, სა ზო-

გა დო ე ბა აუცი ლებ ლად გა ი გებს. ამ ყვე ლა ფერ ზე სწო რედ  ახ ლა 

ვფიქ რობთ. რო ცა ქარ თულ კორ პო რაცი ულ სექ ტორს კარ გად 

შე ვის წავ ლით, რო ცა მეც მო ვერ გე ბი აქა უ რო ბას, ამის შემ დეგ 

უკ ვე დავ ფიქ რ დე ბით, თუ კონ კ რე ტუ ლად რი სი შე თა ვა ზე ბა შეგ-

ვიძ ლია კლი ენ ტე ბის თ ვის“, - ამ ბობს და თო.  

გა ტა ცე ბით სა უბ რობს და თო თა ვის გუნ დ ზე. ამ ბობს, რომ 

კორ პო რაცი ულ დე პარ ტა მენ ტ ში, ისე ვე რო გორც თი ბი სი ბან კის 

სხვა გან ყო ფი ლე ბებ ში, ძა ლი ან ძლი ე რი და კარ გი გუნ დი მუ შა-

ობს. თუმ ცა იმა საც ამ ბობს, რომ კი დევ უფ რო უკე თე სის მო ლო-

დი ნი აქვს: „როგორც სა კუ თა რი თა ვის გან მო ვითხოვ ბევრს, ისე 

მო ვითხოვ სხვე ბის გა ნაც. გვინ და, რომ კორ პო რაცი ულ ნა წილ ში 

ჩვე ნი გუნ დი სა ქარ თ ვე ლოს ბა ზარ ზე იყოს ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბუ-
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ლი. ზუს ტად უნ და ვი ცო დეთ, რა ხდე ბა ჩვენს სექ ტორ ში. გვინ და, 

რომ კორ პო რა ცი ულ ბან კირს ჰქონ დეს მაქ სი მა ლუ რი ცოდ ნა, 

იცო დეს, რა სტკი ვა ამ სექ ტორს, რა აწუ ხებს კონ კ რე ტულ კორ პო-

რა ცი ას და თუ კი ეს ყვე ლა ფე რი გვე ცო დი ნე ბა, დარ წ მუ ნე ბუ ლი 

ვარ, ჩვენ შევ ძ ლებთ კორ პო რა ცი ე ბის თ ვის სწო რედ იმ გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბე ბის შე თა ვა ზე ბას, რო მლებიც მო უვ ლის არა მარ ტო ამ 

ტკი ვილს, არა მედ მათ ისეთ წი ნა და დე ბებს შევ თა ვა ზებთ, რა ზეც 

შე საძ ლოა ამ კორ პო რა ცი ებს სა ერ თოდ არ უფიქ რი ათ“, - მე უბ-

ნე ბა და თო.

ფრთხი ლია თა ნამ შ რომ ლე ბია და გუნ დის წევ რე ბის შერ ჩე-

ვი სას ახალ გაზ რ და მე ნე ჯე რი. რო გორც ის მე უბ ნე ბა, პირ ველ 

რიგ ში, თა ნამ შ რომ ლის შერ ჩე ვი სას, ყუ რადღე ბას გა ნათ ლე ბას 

და მო ტი ვა ცი ას აქ ცევს: „მათ უნ და იცოდ ნენ, რა არის თი ბი სი 

ბან კი, თუ კორ პო რა ცი ულ სექ ტორ ში უნ დათ მუ შა ო ბა, ამ მი მარ-

თუ ლე ბით თუნ დაც პა ტა რა კვლე ვა უნ და ჰქონ დეთ ჩა ტა რე ბუ ლი, 

სამ წუ ხა როდ, ასე თი კან დი და ტე ბი არცთუ ისე ბევ რ ნი არი ან. მე 

არ მჭირ დე ბა ისე თი ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ საც მე უნ და ვუ კარ-

ნა ხო, რა გა ა კე თონ. პი რი ქით, მე მჭირ დე ბა ისე თი ადა მი ა ნი, 

რო მელ მაც თვი თონ იცის, რა აკე თოს. მინ და, რომ მათ დი დი 

ავ ტო ნო მია ჰქონ დეთ. თუ კი ვინ მეს რა ი მე პრობ ლე მა შე ექ მ ნე-

ბა, თა ვი სუფ ლად შე უძ ლია მო ვი დეს და ამ საქ მეს აუცი ლებ ლად 

მო ვაგ ვა რებთ ერ თად. მე ჩემს თა ნამ შ რომ ლებ თან ერ თად, ერთ 

დიდ სივ რ ცე ში ვზი ვარ. იმ 50-მდე ადა მი ანს შო რის, რომ ლე ბიც 

ერ თად ვმუ შა ობთ მო რი დე ბა და უფ როს უმ ც რო სო ბა არ არ სე-

ბობს“, - მე უბ ნე ბა და თო და ისევ სა ათ ზე იყუ რე ბა.

- გეჩ ქა რე ბა? - ვე კითხე ბი.

- არა, ჯერ არა. ნა ხე ვა რი სა ა თი კი დევ მაქვს დრო. 12 სა ათ-

ზე, ქვე ვით, მე ნეჯ მენ ტის შეხ ვედ რა ა. თათ ბი რი 5 სა ა თამ დე 

გას ტანს. 

გან სა ხილ ველ სა კითხ თა შო რის იქ ნე ბა, სა ვა რა უ დოდ, 

სა ქარ თ ვე ლოს სა ინ ვეს ტი ციო გა რე მო. რამ დე ნად ხელ საყ-

რე ლი გა რე მოა დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში ინ ვეს ტო რე ბი სათ ვის? 

სა ინ ტე რე სოა და თო წიკ ლა უ რის აზ რი. მას ასე თი პა სუ ხი აქვს: 

„ინვესტორების მხრი დან ინ ტე რე სი ნამ დ ვი ლად არის. ის მოვ-

ლე ნე ბი, რაც ჩვენს ჩრდი ლო ე თით ხდე ბა, შე საძ ლოა გარ კ ვე ულ-

წი ლად უარ ყო ფი თად მოქ მე დებ დეს სა ქარ თ ვე ლოს სა ინ ვეს-

ტი ციო გა რე მო ზე, თუმ ცა არის მე ო რე მო მენ ტიც. რუ სეთ სა და 

უკ რა ი ნა ში და ძა ბუ ლი სი ტუ ა ცი ის გა მო, შე საძ ლოა ინ ვეს ტო რე ბი 

პი რი ქით, სა ქარ თ ვე ლოს კენ გად მო ვიდ ნენ, რად გან პოს ტ საბ ჭო-

თა სივ რ ცე ში სა ინ ვეს ტი ციო გა რე მოს თვალ საზ რი სით, შე იძ ლე-

ბა ით ქ ვას, რომ სა ქარ თ ვე ლო ერ თ -ერთ მო წი ნა ვე პო ზი ცი ებ ზე ა, 

რა თქმა უნ და, ბალ ტი ის პი რე თის ქვეყ ნებს თუ არ ჩავ თ ვ ლით. 

სა ქარ თ ვე ლო ში დღეს დღე ო ბით საკ მა ოდ და ცუ ლია სა კუთ რე ბის 

უფ ლე ბა. თუ კი ეს სა ფუძ ვე ლი კი დევ უფ რო გა ვამ ყა რეთ, ინ ტე რე-

სი მე ტად გა იზ რ დე ბა. გარ და ამი სა, სა ქარ თ ვე ლო ში კო რუფ ცი ის 

დო ნე და ბა ლი ა, აქ ბიზ ნე სის კე თე ბა შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ მარ-

ტი ვი ა“, - ასე მი აჩ ნია და თო წიკ ლა ურს.

„ცოტა ჩახ ლარ თუ ლი“  
წარ მა ტე ბა
თი ბი სი ბან კის მე ნე ჯე რე ბის შეხ ვედ რამ დე რამ დე ნი მე წუ თი ღა 

რჩე ბა. და თო სულ უფ რო და უფ რო ხში რად იყუ რე ბა სა ათ ზე. 

მი სი ეს ჟეს ტი და თოს ერთ და დე ბით თვი სე ბა ზე უნ და მეტყ ვე-

ლებ დეს. რო გორც ჩანს, ის ძა ლი ან მო წეს რი გე ბუ ლი და პუნ ქ ტუ-

ა ლუ რი ადა მი ა ნი ა. 

რას თვლი შენს და დე ბით თვი სე ბე ბად - მეთ ქი? - ვე კითხე-

ბი მას და იქ ვე ვა მა ტებ: ოღონდ იმ ტრა ფა რე ტულ პა სუხს არ 

მი ვი ღებ, ამა ზე სხვებ მა ილა პა რა კონ - მეთ ქი. ეს იყო კითხ ვა, 

რო მელ ზეც და თომ ბევ რი იფიქ რა. იფიქ რა, იფიქ რა და ბო ლოს 

თქვა: „ყოველთვის მი ხა რია სხვი სი წარ მა ტე ბა და სხვი სი 

კარ გი. არ ვარ შუ რი ა ნი ადა მი ა ნი. რო ცა მეს მის, რომ ვი ღაც 

რა ღა ცას კარ გად აკე თებს და წარ მა ტე ბას აღ წევს, ეს სი ა მოვ ნე-

ბას მა ნი ჭებს“.

რაც შე ე ხე ბა სუსტ მხა რე ებს, ამ ბობს რომ უარ ყო ფი თი თვი-

სე ბე ბი არა აქვს: „იდეალური ტი პი ვარ“, - ოღონდ, რა თქმა უნ და, 

ხუმ რობს: „ადვილად ფეთ ქე ბა დი ვარ. და ამის გა მოს წო რე ბა ზე 

ვმუ შა ობ. შე იძ ლე ბა რა ღა ცამ უცებ გა მო მიყ ვა ნოს წყო ბი დან“.

და თოს მე უღ ლე და ორი მცი რეწ ლო ვა ნი შვი ლი ამ დრომ დე 

ლონ დონ ში ცხოვ რობენ. თუმ ცა, რო გორც და თო მე უბ ნე ბა, ისი-

ნიც უახ ლო ეს მო მა ვალ ში დაბ რუნ დე ბი ან თბი ლის ში. სწო რედ 

ამი ტომ, მის არა ნორ მი რე ბულ გრა ფიკს ახ ლა არა ვინ აპ რო ტეს-

ტებს. სა მუ შაო სა ა თე ბი არა აქვს. მუ შა ო ბას დი ლა ად რი ან იწყებს 

და გვი ან ღა მემ დე აგ რ ძე ლებს: „ძალიან ცო ტა თა ვი სუ ფა ლი 

დრო მრჩე ბა და ვცდი ლობ ეს დრო სახ ლ ში გა ვა ტა რო. უბ რა ლოდ 

და ვის ვე ნო და მე ტი არა ფე რი. თუმ ცა მაქვს ერ თი გა ტა ცე ბა, 

გან ტ ვირ თ ვის სა უ კე თე სო სა შუ ა ლე ბა, თხი ლა მუ რებ ზე სრი ა ლი. 

სე ზონს ვე ლო დე ბი. მე რე უფ რო ში ნა არ სი ა ნად გა ვა ტა რებ ხოლ-

მე თა ვი სუ ფალ დროს“, - ხე ლებს იფ შ ვ ნეტს ბან კი რი. 

ნელ - ნე ლა სა უ ბარს ვას რუ ლებთ. ბლოკ ნოტს ვხუ რავ, და თო, 

სა ვა რა უ დოდ, კაი ხნის წინ გა ცივ ე ბულ ყა ვას სვამს. ბო ლოს კენ 

შე მო ნა ხულ კითხ ვებს ვუს ვამ: 

- შან სი რომ მო გე ცეს, ისევ წახ ვალ საზღ ვა რგარეთ სა მუ შა ოდ?

- არ ვი ცი, შე იძ ლე ბა 10 წლის შემ დეგ სხვა გან გა ვაგ რ ძე ლო კა-

რი ე რა. მაგ რამ ახ ლა აქ ვარ და ამა ზე ად რეა ლა პა რა კი. ჩე მი გეგ-

მე ბი ახ ლა თი ბი სი ბანკს უკავ შირ დე ბა. მი ზა ნი მაქვს, რომ იმას, 

რა საც ხე ლი მოვ კი დე, ბო ლომ დე მივ ყ ვე და შე დე გი ვაჩ ვე ნო.

- ფიქ რობ, რომ წარ მა ტე ბუ ლი ადა მი ა ნი ხარ?

- მე ასე ვიტყო დი: წა რუ მა ტე ბე ლი არ ვარ, მაგ რამ მე ტის 

გა კე თე ბაც შე მიძ ლი ა. მიზ ნად მაქვს და სა ხუ ლი, რომ უფ რო მეტ  

წარ მა ტე ბას მი ვაღ წი ო. რა კი უფ რო მე ტი წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა 

შე მიძ ლი ა, ე.ი. ბო ლომ დე წარ მა ტე ბუ ლი ჯერ არ ვარ. ცო ტა ჩახ-

ლარ თუ ლად გა მო მი ვი და, მაგ რამ ასე ა.

12 სა ათს ორი წუ თი უკ ლი ა. და თო თი ბი სი ბან კის ფარ თო და 

დიდსარ კე ე ბი ან კი ბე ებ ზე ჩარ ბის. ქვე ვით კო ლე გე ბი და საქ მე 

ელო დე ბა. 

მეწარმეები CEo - დავით წიკლაური
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მეწარმეები

CEo

მისი მტერი 
წარმატებაა
Betterfly DDB-ის დამფუძნებელმა და 
აღმასრულებელმა დირექტორმა, 31 წლის 
დავით ჯაშმა ოთხი თანამშრომლითა და 
ერთი კლიენტით დაწყებული კომპანია 
5 წელიწადში ქვეყნის სარეკლამო 
ინდუსტრიის ერთ-ერთ გამორჩეულ 
ლიდერად აქცია. როგორ მოახერხა ეს? – 
„კარგი საუკეთესოს მტერია“, – ამბობს იგი. 

ავტორი: ირინა ხმელიძე

„მე მი ლი ო ნო ბით მკითხ ვე ლი მყავს. „ზაფხულის 

ხი ლი გნე ბავთ? მზის მოზ რ დი ლი ყლუ პი – ყვი თე ლი ატა მი! გახ ლეჩთ 

და ფა ქიზ, ხა ვერ დო ვან კან ქ ვეშ წვნი ან, ენა ზე და სად ნო ბად გამ-

ზა დე ბულ რბი ლობს აღ მო ა ჩენთ“. ჰო, ეს ჩე მი სიტყ ვე ბი ა, „იოპლას“ 

იოგურ ტის ქი ლა ზე. თით ქოს ვხე დავ კი დეც თქვენს მრავ ლის მეტ- 

ყ ველ ღი მილს. მი ლი ო ნო ბით მკითხ ვე ლი... ალ ბათ ფიქ რობთ, რომ 

ქი ლას უმალ სა ნაგ ვე ყუთ ში მო ის ვ რი ან, ვიდ რე ჩემს ნა ტიფ ფრა ზებს 

წა ი კითხა ვენ... არა, არ გე თან ხ მე ბით. პირ ველ რიგ ში, ნე ბა მი ბო ძეთ, 

შე გახ სე ნოთ, რომ მა თი რიცხ ვი, ვინც წიგ ნებს არ კითხუ ლობს, გა ცი-

ლე ბით აღე მა ტე ბა იმათ სას, რომ ლე ბიც ქი ლებ ზე მიკ რულ ეტი კე ტებს 

არ კითხუ ლო ბენ“, – ასე იწყებს ფი ლიპ დე ლერ მი თა ვის სა ტი რულ, 

ავ ტო ბი ოგ რა ფი ულ მოთხ რო ბას, რო მე ლიც სა რეკ ლა მო კომ პა ნი ა ში 

კო პი რა ი ტე რად მუ შა ო ბის შემ დეგ და წე რა, სა კუ თარ (ორივე) პრო-

ფე სი ა ზე გუ ლაყ რილ მა. და ახ ლო ე ბით სამ წე ლი წად ში, 2000 წელს, 

და ი ბეჭ დე ბა მი სი თა ნა მე მა მუ ლის, ფრე დე რიკ ბეგ ბე დე რის წიგ ნი 

„99 ფრან კი“, რო მე ლიც აგ რეთ ვე სა რეკ ლა მო ინ დუს ტ რი ას ეძღ ვ ნე ბა, 

თუმ ცა ქარ თუ ლი პუბ ლი კის დი დი ნა წი ლი ამ ნა წარ მო ებს არა წიგ-

ნით, არა მედ ფილ მით მხო ლოდ 2007 წელს, მი სი ამა ვე სა ხელ წო დე-

ბის ეკ რა ნი ზა ცი ის გა მოს ვ ლის შემ დეგ ეზი ა რა. 

ფრე დე რიკ ბეგ ბე დე რი, რო მე ლიც, მი სი სცე ნა რით შექ მ ნი ლი 

სა რეკ ლა მო ნა წარ მით თუ ვიმ ს ჯე ლებთ, უარე სი კო პი რა ი ტე რი ა, 

ვიდ რე მწე რა ლი (ეს კი უკ ვე „ძალიან ცუდს“ ნიშ ნავს), სა ქარ თ ვე ლოს 

იმ დე ნი ვე „რეკლამშჩიკს“ აჩუ ქებს, რამ დე ნი „ძველი ბი ჭიც“ აღ ზარ-

და მხატ ვ რუ ლი ღი რე ბუ ლე ბით აშ კა რად აღ მა ტე ბულ მა ფილ მ მა 

„ნათლიმამამ“, თუმ ცა პირ ვე ლებ საც იმ დე ნი და აკ ლ დე ბათ კრე ა ტი-

ულ დი რექ ტორ ოქ ტავ პა რან გომ დე, რამ დე ნიც მე ო რე ებს – მი კე ლე 

კორ ლე ო ნემ დე. 

მე ო რე გმი რი რა ტომ არ არის მი სა ბა ძი, ვფიქ რობ, ყვე ლას-

თ ვის გა სა გე ბი ა. რაც შე ე ხე ბა ოქ ტავ პა რან გოს, არც აქ უჩანს 

საქ მეს კარ გი პი რი: სწო რედ ამ პერ სო ნაჟ მა და ამ კ ვიდ რა მი თი, 

რომ სა რეკ ლა მო ინ დუს ტ რი ა ში ჩარ თუ ლი პრო ფე სი ო ნა ლი არაპ-

რო ფე სი უ ლი თვი სე ბე ბის გან ს ხე უ ლე ბა უნ და იყოს. და თუ იგი 

ნი ჭი ე რი ა, მა შინ ხომ არა პუნ ქ ტუ ა ლო ბა და სი ზარ მა ცე პირ და პირ 

მი სი მო რა ლუ რი ვალ დე ბუ ლე ბა ა. ვფიქ რობ, სწო რედ ფრე დე რიკ 

ბეგ ბე დე რის ბრა ლი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში ამ სფე როს მა სობ რი-

ვად და ერ თ დ რო უ ლად, ერ თი მხრივ, ხელ მო ცა რუ ლი ლი ტე რა-

ტო რე ბი, მე ო რე მხრივ კი ბიზ ნეს გა ნათ ლე ბის მქო ნე ის ახალ-

გაზ რ დე ბი მი აწყ დ ნენ, რო მელ თაც ბიზ ნე სის თ ვის შე უ ფე რე ბე ლი 

ბო ჰე მუ რი თვი სე ბე ბის თ ვის ალი ბი სჭირ დე ბო დათ. 

დღეს ქვეყ ნის სა რეკ ლა მო ბა ზა რი გა და ჯე რე ბუ ლია სხვა და-

ს ხ ვა კომ პა ნი ით, რო მელ თა გა ნაც ხა რის ხი ა ნი მარ კე ტინ გუ ლი 

მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა მხო ლოდ რამ დე ნი მეს შე უძ ლი ა. ცო ტაა 

კომ პა ნი ა, რო მე ლიც და კომ პ ლექ ტე ბუ ლია პრო ფე სი ო ნა ლე ბით, 

ვინც მარ კე ტინგს, ბიზ ნე სის ამ უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს კომ პო ნენტს 

სა თა ნა დო პა ტივს მი ა გებს; რომ ლე ბიც ცდი ლო ბენ, კრე ა ტი ვი 

ინ ფან ტი ლუ რი ზრდას რუ ლე ბის ძვირ ფა სი გა სარ თო ბი კი არა, 

ბიზ ნე სი სა და, მა შა სა და მე, სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის 

კა ტა ლი ზა ტო რი იყოს. მაგ რამ მათ გან ერ თა დერ თია კომ პა ნი ა, 

რო მე ლიც, ამას თან ერ თად, კლი ენ ტი კომ პა ნი ის თ ვის სა ჭი რო 

სერ ვი სის ყვე ლა ციკლს მთლი ა ნად მო ი ცავს. 

„ასეთი კომ პა ნი ე ბი ძა ლი ან იშ ვი ა თი ა, სეგ მენ ტი ზი რე ბა, ანუ 

ერთ მი მარ თუ ლე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბა, უფ რო მი ღე ბუ ლი ა, მაგ რამ 

ჩვენ თან ბა ზა რი იმ დე ნად პა ტა რა ა, რომ აუცი ლე ბე ლია სრუ ლ ად 
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მო ვიც ვათ, რო გორც მი ნი მუმ, რენ ტა ბე ლუ რი რომ იყოს. ამი ტომ 

ჯაჭ ვის ყვე ლა კომ პო ნენ ტი, რო მე ლიც სჭირ დე ბა კლი ენტ კომ პა ნი ას, 

კეთ დე ბა ჩვენ თან“, – ამ ბობს Betterfly-ის დამ ფუძ ნე ბე ლი და აღ მას-

რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი და ვით ჯა ში. 

Betterfly-ის ის ტო რია 2008 წელს იწყე ბა, „ერთი მიზ ნით, რა თა 

ქარ თუ ლი სა რეკ ლა მო ბა ზა რი ახა ლი იდე ე ბი თა და სერ ვი სე ბით გაგ-

ვემ დიდ რე ბი ნა“, – მე უბ ნე ბა დამ ფუძ ნე ბე ლი. – რომ და საწყი სი დან ვე 

მძლავ რი, მიზ ნობ რი ვი და კომ პ ლექ სუ რი გა ყიდ ვე ბის კამ პა ნი ე ბი 

გა ეშ ვა ქვეყ ნის უდი დე სი კომ პა ნი ე ბის თ ვის. მოგ ვი ა ნე ბით, კომ პა-

ნი ის ზრდას თან ერ თად, სერ ვი სე ბიც გა ფარ თოვ და და ქარ თუ ლი 

ბაზ რის უმ ს ხ ვი ლე სი მო თა მა შე ე ბის გრძელ ვა დი ა ნი კონ სულ ტი რე ბაც 

გა ი თა ვი სა. 

სადღე ი სოდ კომ პა ნი ას 40-ზე მე ტი თა ნამ შ რო მე ლი ჰყავს, 

რომ ლე ბიც ბრენ დის პლატ ფორ მის შექ მ ნი დან ინ ტეგ რი რე ბუ ლი 
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მარკეტინგულიკომუნიკაციებისთითოეულუწვრილეს

მიმართულებამდე30მსხვილიკლიენტისთვისმომსა

ხურებებისსრულციკლსუზრუნველყოფენ.„თავიდან

დაბალბარიერიანისერვისებისათვისებადავიწყეთ:

იყვნენმედიაბაიერები,ანუმედიისშემსყიდველები,

ტელევიზიაშიგანმთავსებლებიდაBTLმიმართულება,

რაცუფრომოუცველიიყობაზარზე.ნელნელაგავფარ

თოვდით.ახლაგვაქვსჩვენიპრინტსაწარმო,ჩვენით

ვაწარმოებთსაბეჭდმასალებს,გვაქვსკლიპების

წარმოებისსტუდიო,გვაქვსსაკმაოდდიდიდიზაინსტუ

დიოდამსგავსისერვისები,რომლებიცმომსახურების

მთელჯაჭვსქმნის“,–ამბობსდავითჯაშიკომპანიაზე,

რომელიც5წლისწინმხოლოდოთხითანამშრომლისა

დაერთიკლიენტისაგანშედგებოდა.დამეთანმხებით,

განსაცვიფრებელიპროგრესია.

წინსვლაშემთხვევითინამდვილადარყოფილა.

„სარეკლამოკომპანიებისთავაზობენკლიენტებსგარკ

ვეულსერვისს,მომსახურებას–კლიპისგადაღება,ფლა

ერებისბეჭდვა...სერვისებისძალიანდიდიასორტიმენ

ტიგვაქვს.მეამყველაფერსმივუდექიუფროროგორც

მარკეტოლოგიდადავხატემთელიჯაჭვიიმმოთხოვნი

ლებებისადამარკეტინგულიამოცანების–ბრენდპლატ

ფორმისშექმნიდანთითოეულიფლაერისბეჭდვამდე,

განთავსებამდედამსგავსსაკითხებამდედამთელამ

ჯაჭვსნელნელაშევეჭიდეთ“,–მეუბნებარესპონდენტი.

ორწელიწადშიხელშესახებიშედეგიიყო.Betterflyმ

ჩაატარაBeerFestი,რომელიცრეკორდული,30ათასიანი

დასწრებითგამოირჩეოდა.კიდევერთწელიწადშიკი

მიიღესსტრატეგიულიგადაწყვეტილება.დარწმუნებული

იმაში,რომციფრულიმედიაარისმარკეტინგულისაშუ

ალებებისმომავალი,2012წელსBetterflyსწორედსოცი

ალურდაციფრულმედიაზეორიენტირდა.„მარკეტინგი

ნელნელახდებაპერსონალიზებული,მასმედიისსაშუალებები

მიდისერთიერთზეურთიერთობისკენყველანაირისაშუალებით.

მეთუშემიძლიაადამიანსმივწვდემისმობილურზედაარატელე

ვიზიით,რომელიცყველასეხება,უფროპერსონალიზებულინფორ

მაციასმივაწვდი–პერსონალიზებულსმისიდემოგრაფიიდან,

მისიჩვევებიდან,მისიქცევიდანგამომდინარე,ამიტომმასუკეთ

შევთავაზებსერვისებს,პროდუქტებს,ვიდრემასობრივისაკომუ

ნიკაციოარხებით“,–ამბობსდავითჯაში.ვამჩნევ,მარკეტინგზე,

როგორცმეცნიერებაზე,საუბარიმასუსასრულოდშეუძლია,თუმცა

ხალხმრავალიოფისისერთპატარა,სადადმოწყობილოთახში

მოკალათებული31წლისახალგაზრდააბსოლუტურადდაცლილია

იმოქტავპარანგოსეული„სარეკლამორომანტიზმისგან“,რომელ

საცასეხშირადშევხვედრივარქართულიკომპანიებისსაშუალო

დაუმაღლესირგოლისმენეჯერებში.მისთვისმარკეტინგიდარეკ

ლამახელოვნებაა,მაგრამხელოვნება,რომელიცაუცილებლად

კლიენტისსამსახურშიუნდაიდგეს.

„კრეატივისმიმართულებასხანდახანგვეშლებაის,რომვიგო

ნებთკრეატივსკრეატივისთვის.ჩვენუნდაამოვიდეთკლიენტის

მოთხოვნილებებიდან.მასპროდუქციისგაყიდვაუნდადაარა

მხოლოდლამაზიდაკრეატიულიკამპანია.შეიძლებაძალიანკრე

ატიულიკამპანიაარყიდდესპროდუქციას.ვთქვათ,კრეატიული

კამპანიამედიკამენტზეარმოიტანსარაფერს.პირიქით,პირდა

პირი,რაცშეიძლებადამარცვლულიკომუნიკაციაასაჭირო.ესმომ

ხმარებელმაუფროიცის,ვიდრეკომუნიკაციისკომპანიამ.ამიტომ

აუცილებელიამუშაობაკლიენტთან,რომერთობლივადუკეთესი

ღირებულებაშევქმნათ“,–მეუბნებადავითჯაში.

მისამაკადემიურადდისტანცირებულდაკლიენტზეორიენტი

რებულთეორიულწიაღსვლებს,გარდასწრაფი,საკუთართავში

დარწმუნებული,ეჭვისგანდაცლილისაუბრისა,ძალიანკონკრე

ტულიდაგამოთვლადიწარმატებამეტდამაჯერებლობასმატებს,

მეწარმეები CEO - დავით ჯაში
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თუმ ცა „წარმატება“ მოკ რ ძა ლე ბუ ლი სიტყ ვა ა, რო დე საც რე კორ დულ 

მაჩ ვე ნებ ლებ ზე ვსა უბ რობთ. აი, მა გა ლი თად: გა დაწყ ვი ტეს სო ცი ა-

ლუ რი მე დი ის ხა ზი გა ეძ ლი ე რე ბი ნათ? – შექ მ ნეს „ლიკანის“ კამ პა ნია 

– ყვე ლა ზე დი დი ვი რუ სუ ლი ვი დეო სა ქარ თ ვე ლო ში, რო მელ საც სულ 

რა ღაც 7 სა ათ ში 110 ათას ჯერ უყუ რეს და რო მელ მაც სა ბო ლო ოდ, 

და ახ ლო ე ბით ნა ხე ვა რი მი ლი ო ნი უნი კა ლუ რი მნახ ვე ლი მი ი ზი და. 

გა გახ სე ნებთ კრე ა ტი უ ლო ბი თა და ეფექ ტუ რო ბით გა მორ ჩე ულ სამ-

სუნ გის კამ პა ნი ა საც, რო მელ მაც iPhone-ის სექ ტის ყვე ლა ზე ორ თო-

დოქს წევ რებ შიც „ერესი“დათესა.

„თავიდან იყო სწო რი მიდ გო მა. სწო რი მიდ გო მა იმას გუ-

ლის ხ მობს, რომ ჩვენ პრო ექ ტებს ვუ ყუ რებთ, რო გორც ბრენ დის 

გან ვი თა რე ბას და არა უბ რა ლოდ კლი პის გა და ღე ბას. ანუ უფ რო 

მარ კე ტო ლო გე ბი ვართ, ვიდ რე „რეკლამშჩიკები“. – მიხ ს ნის ჯა ში, – 

უმე ტე სი ექა უნთ- თუ კლი ენ ტ - სერ ვი სის მე ნე ჯე რი გა ნათ ლე ბით არის 

მარ კე ტო ლო გი, ან BBA და არა უბ რა ლოდ კრე ა ტივ ზე ორი ენ ტი რე ბუ-

ლი ადა მი ა ნი. ჩვენ თ ვის მთა ვა რია ბრენ დის მი სია და მე რე იწყე ბა 

სხვა კო მუ ნი კა ცი ის სა ხე ე ბი. მე ვთვლი, რომ ეს ჩვე ნი ყვე ლა ზე დი დი 

უპი რა ტე სო ბა ა“. 

და ვით ჯაშ მა, ჩანს, ად რი დან ვე მი ი ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რი სი 

კე თე ბა უნ დო და ცხოვ რე ბა ში. მან 2000 წელს, ESM-ში მარ კე ტინ გის 

შეს წავ ლა და იწყო. მე ო რე კურ სი დან უკ ვე მუ შა ობ და. ბა კა ლავ რი-

ა ტის დამ თავ რე ბი დან სამ წე ლი წად ში კი ევ რო პის ცენ ტ რა ლურ 

უნი ვერ სი ტეტ ში, ბუ და პეშ ტ ში გა ემ გ ზავ რა, რა თა მარ კე ტინ გის MBA 

მო ე პო ვე ბი ნა. შუ ა ლედ ში მან მო ას წ რო ემუ შა ვა კომ პა ნია IPM-ში 

მე დი ა კო ორ დი ნა ტო რად, ACT Consultants-ში მარ კე ტინ გუ ლი კო მუ-

ნი კა ცი ე ბის მე ნე ჯე რად და GPC-ში, მარ კე ტინ გის მე ნე ჯე რის პო ზი-

ცი ა ზე. ამ რი გად, 2007 წელს ბუ და პეშ ტ ში გამ გ ზავ რე ბამ დე, 24 წლის 

ასაკ ში, მას უკ ვე მოს წ რე ბუ ლი ჰქონ და ორი გა მორ ჩე უ ლი პრო დუქ-

ტის – „ზღარბი ბა რა თი სა“, და „წითელი ა“-ს კამ პა ნი ის ინი ცი ი რე ბა. 

2008 წელს უნ გ რე თის „ცენტრალური ევ რო პუ ლი უნი ვერ სი ტე-

ტი დან“ სა ქარ თ ვე ლო ში დაბ რუ ნე ბის დრო ემ თხ ვე ვა Betterfly-ის 

და ფუძ ნე ბას. 

რა ტომ მო გინ დათ გა გე წი ათ რის კი და და გეწყოთ სტარ ტა პი, 

რო დე საც უკ ვე წარ მა ტე ბულ კომ პა ნი ებ ში შე გეძ ლოთ და გე კა ვე ბი-

ნათ უმაღ ლე სი რან გის სა მე ნე ჯე რო პო ზი ცი ა? – შე ვე კითხე რეს პონ-

დენტს. 

მი სი თქმით, გარ კ ვე უ ლი წლე ბის შემ დეგ შე იძ ლე ბა ეს გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბა ენა ნა კი დეც, რად გან სტარ ტა პი ძა ლი ან დიდ ენერ გი ა სა 

და რე სურსს მო ითხოვს. თუმ ცა და ვით ჯაშს სა კუ თა რი შე საძ ლებ-

ლო ბე ბის რწმე ნა ჰქონ და და კი დევ ის, რაც ასე აკ ლი ათ ამ სფე როს 

ახალ გაზ რ და, არო განტ, „ოქტავპარანგო“ მე ნე ჯე რებს – კლი ენ ტის 

პერ ს პექ ტი ვა: „აქამდე ამ ბა ზარს ვუ ყუ რებ დი რო გორც კლი ენ-

ტი, დამ კ ვე თი და ასე თუ ისე, მქონ და წარ მოდ გე ნა, რა მი წო დე ბა 

იყო ბა ზარ ზე. მქონ და ამ ბი ცია და სა კუ თა რი თა ვის რწმე ნა, რომ 

შე მეძ ლო უკეთ მე მარ თა მი წო დე ბის, სერ ვი სის მხა რე, – ამ ბობს 

იგი. – ძა ლი ან დი დი სირ თუ ლე ე ბი ახ ლავს შე ნი საქ მის ქო ნას და 

ხან და ხან ფიქ რობ, რომ ჯო ბი ა, და ქი რა ვე ბუ ლი იყო, ვიდ რე შე ნი 

ბიზ ნე სი გქონ დეს. რის კი იყო თა ვის თა ვად, მაგ რამ, სა ბო ლო ოდ, 

გა ა მარ თ ლა“.

ჩემ და გა საკ ვი რად, მე ნე ჯე რი, რო მე ლიც საკ მა ოდ ად რე დაღ-

ვი ნე ბულ და გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში მო აზ როვ ნე ადა მი ა ნის 

შთა ბეჭ დი ლე ბას ტო ვებს, გა რის კ ვას ახალ გაზ რ დულ თავ ქა რი ა ნო-

ბას აბ რა ლებს: „ახალი ჩა მო სუ ლი ვი ყა ვი და ამ ბი ცია მქონ და მე ტი, 

ვიდ რე შე იძ ლე ბო და მქო ნო და. ეს იდე ა, ზო გა დად, ყვე ლას აქვს 

თავ ში – ჰქონ დეს თა ვი სი ბიზ ნე სი, თა ვი სი საქ მე. ალ ბათ არ სე-

ბობს რა ღაც ასა კობ რი ვი ჭრი ლი, სა დაც გა რის კ ვა წარ მა ტე ბუ ლიც 

შე იძ ლე ბა იყოს. ად რე დაწყე ბა არის სა რის კო, რად გან გა რე მოს 

შე ფა სე ბა ვერ ხდე ბა სა თა ნა დოდ და გვი ან უკ ვე ვე ღარ იწყებ, რად-

გან ძა ლი ან ბევ რი რა მაა და მო კი დე ბუ ლი შენ ზე, იქ ნე ბა ეს ოჯა ხი 

თუ სხვა ფაქ ტო რე ბი. ზო გა დად ასეა – ძა ლი ან ჭკვი ა ნი ხალ ხი თა ვის 

ბიზ ნესს ვერ იწყებს, იმი ტომ რომ ვერ რის კავს, მეტ სა შიშ რო ე ბას ხე-

დავს. ცო ტა „ავარდნილი ჭკუ აც“ გინ და ალ ბათ, რომ რა ღაც და იწყო“, 

– ას კ ვ ნის და ვით ჯა ში. 

პირ ვე ლი ორი წე ლი მის თ ვის რთუ ლი იყო. რეს პონ დენ ტის 

თქმით, სტარ ტა პო ბა ის ეტა პია კომ პა ნი ის ცხოვ რე ბა ში, რო დე საც 

არაც ნო ბა დი ხარ, არა ფერს წარ მო ად გენ და რაც უნ და კარ გი იყოს 

სერ ვი სის მი წო დე ბა – ვერ ყი დი, თუნ დაც პორ ტ ფო ლი ოს უქონ ლო-

ბის გა მო. ამი ტომ Betterfly-ის ათ ჯერ მე ტი შრო მა უწევ და, რა თა 

და ემ ტ კი ცე ბი ნა, რომ „რაღაცის გა კე თე ბა შე ეძ ლო“. მი უ ხე და ვად 

წარ მა ტე ბუ ლი სტარ ტი სა, ახალ გაზ რ და მე ნე ჯერს კომ პა ნი ის და ფუძ-

ნე ბი დან მხო ლოდ ოთხ წე ლი წად ში, 2012 წელს შე ეძ ლო დარ წ მუ ნე-

ბით ეთ ქ ვა, რომ კომ პა ნია შედ გა. 

დღეს კი, მი სი აზ რით, Betterfly ქარ თულ ბა ზარ ზე არ სე ბულ სხვა 

კომ პა ნი ებ თან შე და რე ბით „შეუდარებლად სტა ბი ლუ რი ა“. 

კომ პა ნი ის ბიზ ნეს მო დელ ში სტა ბი ლუ რო ბის შეგ რ ძ ნე ბას და ვით 

ჯა ში გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვ ნე ლო ბას ანი ჭებს. ეს ეხე ბა რო გორც 

ჩვენ პროექტებს ვუყურებთ, როგორც ბრენდის 
განვითარებას და არა უბრალოდ კლიპის გადაღებას. ანუ 
უფრო მარკეტოლოგები ვართ, ვიდრე „რეკლამშჩიკები“.
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მის თა ნამ შ რომ ლებს, ისე კლი ენ ტებს, რომ ლებ თა ნაც ურ თი ერ-

თობს. „მუშაობას ვიწყებთ ათ სა ათ ზე და ვცდი ლობთ, სა მუ შაო შვი-

დამ დე მო ვიმ თავ როთ. მე არ ვარ იმ მო დე ლის მოყ ვა რუ ლი, სა დაც 

მუ შა ო ბენ გვი ა ნო ბი დან – გვი ა ნო ბამ დე. ჩვენს კომ პა ნი ა ში მო მუ შა-

ვე ადა მი ა ნებს სხვა ცხოვ რე ბაც აქვთ, ისი ნი არ ცხოვ რო ბენ კომ პა-

ნი ა ში. კომ პა ნი ა ში შე იძ ლე ბა მე გობ რო ბენ, მაგ რამ აქვთ მრა ვა ლი 

სხვა ცხოვ რე ბა“, – ამ ბობს იგი. ხო ლო რაც შე ე ხე ბა კლი ენ ტის თ ვის 

სტა ბი ლუ რო ბის შე თა ვა ზე ბას, და ვით ჯა შის აზ რით, სწო რედ კომ პა-

ნი ის მდგრა დი ხა სი ა თი და ხა რის ხის ერ თი ა ნი სტან დარ ტი არის ის, 

რა მაც Betterfly-ის სა შუ ა ლე ბა მის ცა, ქვეყ ნის უდი დე სი კომ პა ნი ე ბი 

სა კუ თარ კლი ენ ტ თა ნუს ხა ში და ე გუ ლე ბი ნა. ამას თა ნა ვე, იგი ზრდის 

გზა ზე შე ძე ნილ ადა მი ა ნურ რე სურ ს საც გა მო ყოფს: „ჩვენ არ ვართ 

ქარ ხა ნა და სა წარ მო, ვართ სერ ვის კომ პა ნია და ჩვე ნი ყვე ლა ზე დი-

დი აქ ტი ვი კომ პა ნი ა ში არის ადა მი ა ნუ რი რე სურ სი. ის, ვინც გვყავს 

კომ პა ნი ა ში, არის ძა ლი ან დი დი შე ნა ძე ნი კომ პა ნი ის თ ვის“.

Betterfly-ის აქ ცენ ტი ჯერ აუთ ვი სე ბელ ციფ რულ მე დი ა ზე კარ გად 

ცხად ყოფს მის მო მა ვალ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლო ბას. კომ პა ნი ის ამ 

თვი სე ბას უნებ ლი ეთ ხაზს უს ვამს და ვით ჯა ში, რო დე საც 2012 წელს 

მი ღე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზე ვე კითხე ბი – გამ ხ და რი ყო DDB-ის 

ასო ცი ი რე ბუ ლი წევ რი. 

„რეალურად, მე და ყვე ლა ამ კომ პა ნი ა ში, ვცდი ლობთ, რაც 

შე იძ ლე ბა წინ გა ვი ხე დოთ, თუ რა ტი პის მოთხოვ ნე ბი იარ სე ბებს 

ბა ზარ ზე, რა ტენ დენ ცი ე ბი იქ ნე ბა, რო გო რი ხვა ლინ დე ლი დღე 

იქ ნე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში. აქე დან გა მომ დი ნა რე, გვაქვს ის ამ ბი ცი ა, 

რომ შეგ ვიძ ლია ერ თი ნა ბი ჯით წინ წა ვი დეთ სხვა კომ პა ნი ებ თან 

შე და რე ბით კლი ენ ტ თან ურ თი ერ თო ბის მხრივ, – გან მარ ტავს იგი. – 

ერ თ -ერ თი ფაქ ტო რი, რაც და ვი ნა ხეთ, არის აუცი ლებ ლო ბა, ვი ყოთ 

ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მსოფ ლიო სა რეკ ლა მო ქსელ ში“. 

დღეს Betterfly-ის მსოფ ლი ოს ერ თ -ერ თი უდი დე სი სა კო მუ ნი კა-

ციო ქსე ლის წარ მო მად გენ ლო ბა აქვს. DDB მარ კე ტინ გუ ლი კო მუ ნი-

კა ცი ე ბის ქსე ლი ა, რო მე ლიც მთელ მსოფ ლი ო ში ოპე რი რებს. წი ნა 

სა უ კუ ნის შუა წლებ ში და არ სე ბუ ლი ეს კომ პა ნია ახ ლა Omnicom 

Group Inc.-ის სა კუთ რე ბა ა, რო მე ლიც, თა ვის მხრივ, მსოფ ლი ოს 

ერ თ -ერ თი უდი დე სი სა რეკ ლა მო ჰოლ დინ გი ა. DDB გა მო ირ ჩე ვა 

რო გორც სიძ ლი ე რით, ასე ვე ემო ცი უ რი ბექ გ რა უნ დით. და ფუძ ნე-

ბის წელ ს ვე მან სფე როს გა დატ რი ა ლე ბა მო ახ დი ნა იმ დრო ის თ ვის 

შე და რე ბით ახალ გაზ რ და მეც ნი ე რე ბა ში, მარ კე ტინ გ ში, ახა ლი მიდ-

გო მე ბის დამ კ ვიდ რე ბით, რომ ლე ბიც და ფუძ ნე ბუ ლი იყო კრე ა ტი-

უ ლო ბა ზე, ადა მი ა ნის ბუ ნე ბის სწორ აღ ქ მა სა და მომ ხ მა რებ ლის 

პა ტი ვის ცე მა ზე.

დღე ის თ ვის კომ პა ნი ას გა აჩ ნია „ყველაზე ხში რად და ჯილ დო-

ე ბუ ლი ქსე ლის“ სტა ტუ სი და რე კორ დ ს მე ნია კან ში მო პო ვე ბუ ლი 

ჯილ დო ე ბით, თუმ ცა, მი უ ხე და ვად ამ მრის ხა ნე პრო ფი ლი სა, და ვით 

ჯაშ მა მა ინც სა გულ და გუ ლოდ აწონ - და წო ნა, რამ დე ნად უღირ და 

ასო ცი ი რე ბა: „ცუდი მხა რე ე ბი აქვს ხოლ მე ქსე ლუ რი კომ პა ნი ის შე-

მოს ვ ლას. მე ვთვლი, რომ ჩვე ნი ღი რე ბუ ლე ბა ლო კა ლურ კომ პა ნი ა-

ში ა, Betterfly-შია, ვიდ რე სა ერ თა შო რი სო ში. ჩვე ნი სიძ ლი ე რე არის 

ხალ ხი, რო მე ლიც წარ მო ად გენს Betterfly-ს“. თუმ ცა თა ვად Betterfly 

წარ მო ად გენს DDB-ის სა ერ თა შო რი სო კლი ენ ტე ბის თ ვის. „ის, რომ 

ჩვე ნი არ სე ბუ ლი სიძ ლი ე რე გა და ფა როს ქსე ლურ მა სიძ ლი ე რემ 

შე უძ ლე ბე ლია და არც მოხ დე ბა, მე არ და ვუშ ვებ ამას, – აქ რეს პონ-

დენ ტის სა უ ბარ ში კა ტე გო რი უ ლო ბა გა მოს ჭ ვი ვის. – ზო გი კომ პა ნია 

ირ ქ მევს სა ხელს და ხდე ბა ამ კომ პა ნი ის სა ხე ლი. ეს შე ნი თა ვის და-

უ ფა სებ ლო ბა ა, რად გან ამ დე ნი სა კუ თა რი შრო მა და ღვაწ ლი ჩა ყა რე 

წყალ ში სხვი სი ბიზ ნე სის გან სა ვი თა რებ ლად“. მაგ რამ ახალ გაზ რ-

და აღ მას რუ ლე ბე ლი ასო ცი ი რე ბის და დე ბით მა ხა სი ა თებ ლებ საც 

გა მო ყოფს. პირ ველ რიგ ში სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბას, რაც 

ტექ ნო ლო გი უ რი თუ მარ კე ტინ გუ ლი დი ნა მი კის ეპი ცენ ტ რ ში ყოფ ნას 

გუ ლის ხ მობს. „ყოველთვის იცი, რა ხდე ბა მსოფ ლი ო ში, რა ტენ დენ-

ცია თუ ტრენ დი ა. არ სე ბობს ძა ლი ან ხში რი შეხ ვედ რე ბი, გას ვ ლე ბი, 

ქე ის - ს თა დე ბი, ურ თი ერ თო ბე ბი სხვა დას ხ ვა ქსე ლურ კომ პა ნი ას-

თან. ჩვენ დი დი ოჯა ხის წევ რი ვართ, წარ მო ვად გენთ სა კუ თარ თავს 

და ამავ დ რო უ ლად ვეხ მა რე ბით და ვიხ მართ სხვა დას ხ ვა ეროვ ნე-

ბის ადა მი ა ნებს საქ მი ა ნო ბა ში“, – აღ ნიშ ნავს იგი. 

მას შემ დეგ, რაც დარ წ მუნ და, რომ მი სი და მთე ლი გუნ დის და-

უ ღა ლა ვი შრო მის ნა ყოფს აღა რა ფე რი ემუქ რე ბო და, და ვით ჯაშ მა 

ოჯა ხის შექ მ ნის თ ვი საც მო ი ცა ლა. „ძალიან ძნე ლია ბიზ ნე სის წა-

მოწყე ბა, რო ცა ოჯა ხი გყავს. 25-ის ვი ყა ვი, Betterfly რო ცა და ვა ფუძ ნე. 

თა ვი სუ ფა ლი ვი ყა ვი, საზ რუ ნა ვი ნაკ ლე ბი მქონ და და ვფიქ რობ დი – 

თუ ეს არ გა მო ვა, წა ვალ და საკ რე დი ტო ოფიც რად ვი მუ შა ვებ ბან კ ში, 

იმი ტომ რომ ის სფე როც ვი ცი და ფი ნან სე ბი მარ კე ტინ გ ზე არა ნაკ-

ლებ მე ხერ ხე ბა. ამი ტომ გავ წიე ეს რის კი“, – მე უბ ნე ბა იგი, თუმ ცა ჩვე-

ნი სა უ ბა რის გან მავ ლო ბა ში ოთახ ში შე მო სუ ლი თა ნამ შ რომ ლე ბი სა 

და ზა რე ბის მი ხედ ვით თუ ვიმ ს ჯე ლებთ, ეს „მოცლილობა“ მის თ ვის 

აბ სო ლუ ტუ რად შე ფარ დე ბი თი კა ტე გო რი ა ა, რაც კარ გად გა მოჩ ნ და 

ფრა ზა ში, რო მე ლიც მან სა უბ რის ბო ლოს მითხ რა: „წარმატება ჩე მი 

მტე რი ა. ყვე ლას მტე რია – კარ გი სა უ კე თე სოს მტე რი ა. რაც უფ რო 

მი გაჩ ნი ა, რომ წარ მა ტე ბუ ლი ხარ, მით უფ რო შე ა ფერ ხებს ეს შენს 

წინ ს ვ ლას. მე და ჩე მი კომ პა ნი აც საკ მა ოდ თვით რე ა ლი ზე ბუ ლე ბი 

ვართ, თუმ ცა საკ მა რი სი არას დ როს არა ფე რი ა“. 

„99 ფრან კის“ და საწყის ში ვე ირ კ ვე ვა, რომ ოქ ტავ პა რან გო დიდ-

ხანს ცდი ლობ და გა ე გო, ვის შე ეძ ლო სა ზო გა დო ე ბის შეც ვ ლა, სა ნამ 

არ მიხ ვ და, რომ ვი საც ეძებ და, შე საძ ლოა თა ვად ვე ყო ფი ლი ყო. 

DDB-ის ერ თ -ერ თი დამ ფუძ ნე ბე ლი, ბილ ბერ ნ ბა ხიც ფიქ რობ და, 

რომ ისი ნი, ვინც პრო ფე სი ო ნა ლუ რად არი ან ჩარ თუ ლე ბი ადა მი ან-

თა გრძნო ბე ბის დაპყ რო ბის ინ დუს ტ რი ა ში – სა ზო გა დო ე ბას ცვლი ან. 

თუმ ცა ბერ ნ ბა ხის თ ვის უბ რა ლოდ გავ ლე ნის მოხ დე ნა თვით მი ზა ნი 

არას დ როს ყო ფი ლა. იგი ამ ბობ და: „ჩვენ შეგ ვიძ ლია ამ სა ზო გა დო ე-

ბის ვულ გა რი ზე ბა, ბრუ ტა ლი ზე ბა, ან ახალ დო ნე ზე ამაღ ლე ბაც“. 

სა რეკ ლა მო ინ დუს ტ რი ა ში დამ კ ვიდ რე ბის სურ ვი ლით შეპყ რო-

ბილ მა ახალ გაზ რ და პრო ფე სი ო ნა ლებ მა დრო ა, გა ა კე თონ არ ჩე-

ვა ნი ოქ ტავ პა რან გო სა და ბილ ბერ ნ ბახს შო რის. Betterfly DDB-ის 

დამ ფუძ ნებ ლი თა და მი სი კომ პა ნი ით თუ ვიმ ს ჯე ლებთ, ბიზ ნეს მა ეს 

არ ჩე ვა ნი უკ ვე გა ა კე თა.  

მეწარმეები CEo - დავით ჯაში
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რეკლამა

სარაჯიშვილი:მეოცესაუკუნის
მატიანებოთლში

უძ ვე ლეს მა ქარ თულ მა კომ პა ნი ამ იგი ვე გზა გა მო ი ა რა, რაც თა ვად ქვე ყა ნამ. 
ჯერ რუ სე თის იმ პე რი ის მი ერ გა თა ვი სე ბუ ლი მო უს ვენ რად ეძებ და გზას და
ნარ ჩე ნი სამ ყა როს თ ვის თა ვის წარ სად გე ნად, შემ დეგ საბ ჭო თა საზღ ვ რებ
ში ჩა კე ტილ მა გა ნაგ რ ძო სა კუ თა რი ტრა დი ცი ე ბის ერ თ გუ ლე ბა, ბო ლოს კი, 
ქვეყ ნის გა თა ვი სუფ ლე ბას თან ერ თად, სა ხე ლი და იბ რუ ნა და სა უ კუ ნო ვა ნი 

კულ ტუ რის გამ დიდ რე ბას შე უდ გა.

ვ
ინ იქ ნე ბო და პირ ვე ლი ქარ თ ვე ლი, ვინც Forbesის 
ყდა ზე მოხ ვ დე ბო და?“ – ყვე ლა ზე სწო რი პა სუ ხი, ალ
ბათ, ასე ჟღერს: და ვით ზა ქა რი ას ძე სა რა ჯიშ ვი ლი, 
ქარ თ ვე ლი მე წარ მე და ფი ლან თ რო პი, ქარ თ ველ თა 

შო რის წე რა კითხ ვის გა მავ რ ცე ლე ბე ლი სა ზო გა დო ე ბის ერ
თ ერ თი სუ ლის ჩამ დ გ მე ლი და კი დევ უამ რა ვი სხვა აღი ა რე
ბუ ლი თუ და ფა რუ ლი სტა ტუ სის მფლო ბე ლი.

გა ნათ ლე ბა სწო რედ ისე თი ჰქონ და, ნე ბის მი ერ დღე ვან დელ 
Curriculum Vitaeს რომ და ამ შ ვე ნებ და: თბი ლი სის გიმ ნა ზი ა, 
შემ დეგ პე ტერ ბურ გის უნი ვერ სი ტე ტის სა ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლო 
ფა კულ ტე ტი, მოგ ვი ა ნე ბით მი უნ ხე ნის უნი ვერ სი ტე ტი და სა
ბო ლო ოდ ჰა ი დელ ბერ გის უნი ვერ სი ტე ტის დოქ ტო რის ხა
რის ხი ქი მი ა სა და ფი ლო სო ფი ა ში. „მეორე ტალ ღად“ – ჰო ენ
ჰა ი მი სა და ჰა ლეს უნი ვერ სი ტე ტე ბი და ამ ჯე რად უკ ვე ხა რის ხი 
აგ რა რულ მეც ნი ე რე ბა ში. და ბო ლოს, საფ რან გე თის უმაღ ლე
სი სკო ლა მე ვე ნა ხე ო ბა მეღ ვი ნე ო ბის თე ო რი უ ლი და პრაქ
ტი კუ ლი კურ სე ბის შე სას წავ ლად.

ყვე ლა ჩა მოთ ვ ლი ლი მი მარ თუ ლე ბით მი ღე ბუ ლი ცოდ ნა 
სა ბო ლო ოდ მი სი ცხოვ რე ბის ყვე ლა ზე მსხვილ სამ რეწ ვე ლო 
პრო ექტს და ე დო სა ფუძ ვ ლად. სა ქარ თ ვე ლო ში დაბ რუ ნე
ბულ მა და ვით სა რა ჯიშ ვილ მა მეც ნი ე რუ ლად და ა სა ბუ თა, რომ 
ქარ თუ ლი ყურ ძ ნის ზო გი ერ თი ჯი ში თა ვი სი მა ხა სი ა თებ ლე
ბით ძა ლი ან ახ ლოს იყო იმ ფრან გულ ჯი შებ თან, რო მელ თა
გა ნაც სა კო ნი ა კე სპირ ტი იხ დე ბა.     

სა ქარ თ ვე ლო ში კო ნი ა კის წარ მო ე ბის შექ მ ნის იდე ით შთა
გო ნე ბულ მა სა რა ჯიშ ვილ მა 1884 წელს თბი ლის ში კო ნი ა კის 
ცენ ტ რა ლუ რი საწყო ბი ააშე ნა, სა დაც სა კო ნი ა კე სპირ ტე
ბის დაძ ვე ლე ბას მიჰ ყო ხე ლი. უკ ვე სა მი წლის თავ ზე კი,1887 
წელს, სა რა ჯიშ ვილ მა თბი ლის ში რუ სე თის იმ პე რი ის მას შ ტა



ბით პირ ვე ლი კო ნი ა კის ქარ ხა ნა გახ ს ნა, რო მე ლიც 
მთლი ა ნად ად გი ლობ რივ ნედ ლე ულ ზე მუ შა ობ და. 

მსუ ბუ ქი, ტკბი ლი და მათ რო ბე ლა სას მე ლის ნა
ზი სურ ნე ლი და გე მო პე ტერ ბურ გ ში სა იმ პე რა ტო რო 
კარ საც კი მის წ ვ და. შე დე გად, სას მელ ზე მოთხოვ
ნა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ი ზარ და და გო ნი ერ მე წარ მეს 
გან ვი თა რე ბის ახა ლი სა შუ ა ლე ბე ბი გა უ ჩი ნა: ერ თი 
წლის შემ დეგ კო ნი ა კის სახ დე ლი ყიზ ლარ ში გახ ს ნა, 
მოგ ვი ა ნე ბით – ერე ვან ში, კი ში ნი ოვ ში, ბა ქო სა და იმ
პე რი ის სხვა ქა ლა ქებ ში.

უკ ვე რამ დე ნი მე წე ლი წად ში სა რა ჯიშ ვი ლის სამ რეწ
ვე ლო კომ პა ნია აერ თი ა ნებ და ხუთ სა რექ ტი ფი კა ცი
ოს, თი თო არ ყი სა და ლი ქი ო რის, და შვიდ კო ნი ა კის 
ქარ ხა ნას, აგ რეთ ვე მსხვილ სა საწყო ბო მე ურ ნე ო ბა
თა გან ტოტ ვილ ქსელს თბი ლის ში, მოს კოვ ში, პე ტერ
ბურ გ ში, ხარ კოვ სა და იმ პე რი ის სხვა ქა ლა ქებ ში. 

1911 წლის 20 ივ ნისს სა რა ჯიშ ვი ლის გარ დაც ვა ლე
ბის შემ დეგ, მი სი ვე ან დერ ძის თა ნახ მად, ქო ნე ბის 
უდი დე სი ნა წი ლი სა ქარ თ ვე ლოს სა კუთ რე ბად იქ ცა.  

შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ უძ ვე ლეს მა ქარ თულ მა 
ბრენ დ მა იგი ვე გზა გა მო ი ა რა, რაც თა ვად ქვე ყა ნამ. 
ჯერ რუ სე თის იმ პე რი ის მი ერ გა თა ვი სე ბუ ლი მო
უს ვენ რად ეძებ და გზას და ნარ ჩე ნი სამ ყა როს თ ვის 
თა ვის წარ სად გე ნად (გამოუვიდა კი დეც: 1889 –1912 
სა რა ჯიშ ვი ლის კო ნი ა კი და ჯილ დოვ და ოქ როს მედ
ლე ბით პა რი ზის, ბრი უ სე ლის, ჩი კა გო სა და სხვა გა
მო ჩე ნილ სა ერ თა შო რი სო კონ კურ სებ ზე).  შემ დეგ 

საბ ჭო თა საზღ ვ რებ ში ჩა კე ტილ მა და „თბილისის 
კო ნი ა კის ქარ ხ ნად“ გა და ნათ ლულ მა, სხვა დას ხ ვა 
პრო ფე სი ო ნა ლის ხელ ში, რომ ლე ბიც ტექ ნო ლო გი
ურ პრო ცესს უძღ ვე ბოდ ნენ, გა ნაგ რ ძო უნი კა ლუ რი 
სპირ ტე ბის რე ზერ ვე ბის შექ მ ნა და სა კუ თა რი ტრა დი
ცი ე ბის ერ თ გუ ლე ბა, ბო ლოს კი, 1994 წელს, ქვეყ ნის 
გა თა ვი სუფ ლე ბას თან ერ თად, კერ ძო სა კუთ რე ბა ში 
გა და სულ მა სა ხე ლი და იბ რუ ნა და ათ წ ლე უ ლე ბის 
მან ძილ ზე ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი კულ ტუ რის გამ დიდ რე
ბას შე უდ გა. დღეს კომ პა ნია „სარაჯიშვილი“ კო ნი ა კის 
ინ დუს ტ რი ის ლი დე რია და ქვეყ ნის ბაზ რის 75% უჭი
რავს.

„ნიშანდობლივია, რომ სწო რედ სა ქარ თ ვე ლო
ში მი ე ცა და სა ბა მი რუ სე თის იმ პე რი ა ში კლა სი კუ რი 
კო ნი ა კის წარ მო ე ბას და მი სი ფუ ძემ დე ბე ლი და ვით 
სა რა ჯიშ ვი ლი იყო, – ამ ბობს კომ პა ნი ის მთა ვა რი 
ტექ ნო ლო გი, და ვით აბ ზი ა ნი ძე. – სა ქარ თ ვე ლოს გე
ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა რე ო ბა, მი სი ბუ ნებ რი ვი კლი მა
ტურ  ნი ა და გუ რი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი, აბო რი გე ნუ ლი ვა
ზის ჯი შე ბი, ღვი ნის წარ მო ე ბის მრა ვალ სა უ კუ ნო ვა ნი 
ტრა დი ცი ა, ყვე ლა იმ  აუცი ლე ბელ პი რო ბას აკ მა ყო
ფი ლე ბენ, რაც ესა ჭი რო ე ბა მა ღალ ხა რის ხი ა ნი კო ნი
ა კის წარ მო ე ბას“. 

თუმ ცა კო ნი ა კის წარ მო ე ბა, ისე ვე რო გორც სხვა ნე
ბის მი ე რი დარ გი, მუდ მივ დახ ვე წას სა ჭი რო ებს, რაც 
გა მო ი ხა ტე ბა რო გორც ტექ ნი კურ გა და ი ა რა ღე ბა ში, 
ასე ვე ტექ ნო ლო გი უ რი ნო ვა ცი ე ბის და ნერ გ ვა ში. 



ბო ლო ათი წლის გან მავ ლო ბა ში კომ პა ნი ა ში ძი
რი თა დი სა ამ ქ რო ე ბის გა და ი ა რა ღე ბა მოხ და, რა მაც 
„სარაჯიშვილს“ სა შუ ა ლე ბა მის ცა, კონ კუ რენ ცია გა უ
წი ოს კო ნი ა კის წარ მო ე ბის უფ რო ხან გ რ ძ ლი ვი ტრა
დი ცი ის მქო ნე ქვეყ ნე ბის ნა წარმს. 

„დიდი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა პრო დუქ ცი ის შე ფუთ
ვას, მი სი გა რეგ ნუ ლი სა ხის მუდ მივ დახ ვე წას სა
ერ თა შო რი სო ბაზ რის მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად. 
ყო ვე ლი ვე ამას მკაც რად ით ვა ლის წი ნებს და ახორ
ცი ე ლებს კომ პა ნი ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა სხვა დას ხ ვა 
გუნ დ თან  ერ თად“, – ამ ბობს კომ პა ნი ის მთა ვა რი ტექ
ნო ლო გი და ვით აბ ზი ა ნი ძე. 

რებ რენ დინ გის აუცი ლებ ლო ბა გან სა კუთ რე ბუ ლად 
2006 წელს გა მო იკ ვე თა, რო დე საც რუ სე თის ემ ბარ
გომ ალ კო ჰო ლუ რი სას მე ლე ბის მწარ მო ე ბე ლი ბევ
რი კომ პა ნია გა ა კოტ რა, ხო ლო „სარაჯიშვილის“ 
გა ყიდ ვე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 70%ით შე ამ ცი რა. ამის 
შემ დეგ დღის წეს რიგ ში დად გა უცხო ურ ბაზ რებ ზე 
გას ვ ლის ახა ლი სტრა
ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა.

„2006 წლამ დე კომ
პა ნია სა რა ჯიშ ვი ლის 
ძი რი თად მი წო დე ბის 
ბა ზარს სწო რედ რუ სე
თი წარ მო ად გენ და და 
აღ ნიშ ნულ მა ემ ბარ
გომ დი დი სირ თუ ლე
ე ბი შე უქ მ ნა კომ პა ნი ის 
საქ მი ა ნო ბას. თუმ ცა 
კრი ტი კულ ვი თა რე ბა ში ჩვენ მო ვა ხერ ხეთ ჩვე ნი ძა
ლე ბი სა და რე სურ სე ბის კონ სო ლი დი რე ბა და მცი რე 
პე რი ოდ ში შევ ძე ლით, არა თუ თა ვი დაგ ვეღ წია ამ 
კრი ზი სის თ ვის, არა მედ კი დევ უფ რო მე ტად გავ ძ ლი
ე რე ბუ ლი ყა ვით, ვიდ რე 2006 წლამ დე ვი ყა ვით, – ამ
ბობს კომ პა ნი ის კო მერ ცი უ ლი დი რექ ტო რი, გი ორ გი 
შარ ვა ში ძე და სა ი ლუს ტ რა ცი ოდ ახ ლად ათ ვი სე ბუ
ლი ბაზ რე ბი მოჰ ყავს. – დღე ის თ ვის ვა ხორ ცი ე ლებთ 
პრო დუქ ცი ის 20მდე ქვე ყა ნა ში ექ ს პორ ტი რე ბას. 
პოს ტ საბ ჭო თა ქვეყ ნე ბის გარ და, ნა წარ მი გა დის ევ
რო პა ში, ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში, ჩი ნეთ ში. 
ახ ლა ხან გა ვი მარ ჯ ვეთ კა ნა დის სა ხელ მ წი ფო მო ნო
პო ლი ის მი ერ გა მოცხა დე ბულ ტენ დერ ში, რომ ლის 
შე დე გა დაც 2015 წლის გა ზაფხუ ლი დან კა ნა დე ლი 
მომ ხ მა რე ბე ლიც შეძ ლებს სა რა ჯიშ ვი ლის პრო დუქ
ცი ის და გე მოვ ნე ბას. გეგ მა ში გვაქვს აზი უ რი ქვეყ ნე
ბის მი მარ თუ ლე ბით კი დევ უფ რო გა აქ ტი უ რე ბა“.

რეკლამა

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2005 წელს „სარაჯიშვილი“ პირ
ვე ლი კო ნი ა კის მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნია გახ და ამი
ერ კავ კა სი ა ში, რო მელ საც ISO 9001 ხა რის ხის მარ თ
ვის სერ ტი ფი კა ტი მი ე ნი ჭა და ამ გ ვა რად, მსოფ ლი ოს 
იმ სა უ კე თე სო კომ პა ნი ა თა რიცხ ვ ში ჩად გა, რო მელ თა 
მი ერ წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი აც უმაღ ლე სი ხა რის
ხით გა მო ირ ჩე ვა.

რუ სე თის იმ პე რი ა ში და ბა დე ბულ და საბ ჭო თა კავ
შირ ში აღ ზ რ დილ კომ პა ნი ას თა ნა მედ რო ვე სა ბაზ რო 
ენას თან ადაპ ტი რე ბა დაჩ ქა რე ბულ ტემ პ ში უწევს. სა
რა ჯიშ ვი ლის ცნო ბა დო ბა გე ო პო ლი ტი კუ რი ფაქ ტო რე
ბის გა მო მხო ლოდ რუ სე თის იმ პე რი ი სა და ყო ფი ლი 
საბ ჭო ე თის რეს პუბ ლი კე ბის ტე რი ტო რი ებ ზე ვრცელ
დე ბო და. ჯერ სულ ოცი წე ლი არის გა სუ ლი მას შემ
დეგ, რაც 130 წლის ბრენ დი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის პი
რო ბებ ში, კერ ძო კომ პა ნი ად არ სე ბობს. თუმ ცა „ახალი 
დრო ე ბის“ მოთხოვ ნებს კომ პა ნია ღირ სე უ ლად პა სუ
ხობს. 

ბრენ დის ახა ლი 
სტრა ტე გი ის ფორ მი
რე ბის პა რა ლე ლუ
რად, უკა ნა პლან ზე 
იწე ვენ მე ო რა დი ბრენ
დე ბი, რო გო რი ცაა 
„ენისელი“ და „გრემი“. 
კომ პა ნია ცდი
ლობს თა ვად ბრენდ 
„სარაჯიშვილის“ სა ხე
ლი გა აძ ლი ე როს, რა

თა უკეთ პო ზი ცი ო ნირ დეს სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე. 
„რებრენდინგამდე გა მო ყე ნე ბუ ლი სა ხელ წო დე ბე ბი, 

რო გო რი ცაა „ვარციხე“, „გრემი“ და ა.შ. შე ე სატყ ვი
სე ბო და სა ქარ თ ვე ლოს მეღ ვი ნე ო ბის მიკ რო ზო ნებს, 
– გან მარ ტავს კომ პა ნი ის მარ კე ტინ გი სა და პი არ  სამ
სა ხუ რის უფ რო სი ბახ ვა ბრეგ ვა ძე. – აღ ნიშ ნუ ლი და სა
ხე ლე ბე ბი ხშირ შემ თხ ვე ვა ში გა უ გებ რო ბებს ქმნი და 
სა ერ თა შო რი სო ას პა რეზ ზე, რის გა მოც გა დავ წყ ვი
ტეთ, ისი ნი მთლი ა ნად ამოგ ვე ღო პრო დუქ ცი ის ხა ზი
დან. სა მა გი ე როდ, მივ ყე ვით სა ერ თა შო რი სოდ აპ რო
ბი რე ბულ პრაქ ტი კას და შე მო ვი ღეთ აბ რე ვი ა ტუ რე ბი 
VS, VSOP და XO, რომ ლე ბიც ყვე ლა სათ ვის გა სა გე ბი ა. 
რაც შე ე ხე ბა ახალ პრო დუქ ტებს, მინ და აღ ვ ნიშ ნო, 
რომ ჩვე ნი კომ პა ნი ის სიძ ლი ე რე იმ უძ ვე ლე სი, უნი კა
ლუ რი სპირ ტე ბის მა რა გებ ში ა, რომ ლე ბიც სა შუ ა ლე
ბას გვაძ ლევს, ბა ზარს შევ თა ვა ზოთ არა ერ თი ექ ს კ
ლუ ზი უ რი პრო დუქ ტი, რომ ლის ანა ლო გი მსოფ ლი ო ში 

ასეთიასაკის
სპირტები,უბრალოდ,
ფიზიკურადარავისარ

გააჩნია.



თით ქ მის არ მო ი ძებ ნე ბა. ამ მი მარ თუ ლე ბით მიმ დი
ნა რე ობს აქ ტი უ რი მუ შა ო ბა და ზო გი ერთ ახალ პრო
დუქტს მომ ხ მა რე ბე ლი მიმ დი ნა რე წლის ბო ლომ დე 
იხი ლავს“.

დღე ის თ ვის „სარაჯიშვილის“ მი ერ წარ მო ე ბუ ლი 
პრო დუქ ცია თხუთ მე ტამ დე და სა ხე ლე ბის სას მელს 
ით ვ ლის და კომ პა ნია და სა ხე ლე ბე ბის სა ერ თა შო რი
სო აბ რე ვი ა ტუ რებ ზე გა დაყ ვა ნას თან ერ თად, ახალ, 
კო მერ ცი უ ლად გა მარ თ ლე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის გან
ხორ ცი ე ლე ბა ზეც აქ ტი უ რად მუ შა ობს – ექ ს კ ლუ ზი ურ 
და უნი კა ლურ მარ კებ ზე. 

ამის მშვე ნი ე რი მა გა ლი თია მარ კა „მეოცე სა უ კუ
ნე“, რო მე ლიც ექ ს კ ლუ ზი ურ თან ერ თად, უნი კა ლუ რიც 
არის. უნი კა ლუ რო ბა გა მო ი ხა ტე ბა იმა ში, რომ აღ ნიშ
ნუ ლი მარ კის კუ პაჟ ში მო ნა წი ლე ო ბას იღე ბენ მე ო ცე 
სა უ კუ ნის ყვე ლა ათ წ ლე უ ლის ქარ თუ ლი სა კო ნი ა კე 
სპირ ტე ბი, რო მელ თა გან ყვე ლა ზე ძვე ლი, 1905 წელს 
თვით და ვით სა რა ჯიშ ვი ლის უშუ ა ლო მო ნა წი ლე ო
ბით არის გა მოხ დი ლი, ხო ლო ყვე ლა ზე ახალ გაზ რ და 
– 1993 წელს შე იქ მ ნა. 

„სულ 17 სხვა დას ხ ვა ასა კის სპირ ტია გა მო ყე ნე ბუ
ლი, ზო გი ათ წ ლე უ ლი ერ თი სპირ ტით არის წარ მოდ
გე ნი ლი, ზო გი – ორით, – ამ ბობს მთა ვა რი ტექ ნო ლო
გი. – აღ ნიშ ნუ ლის დამ ზა დე ბა სხვა კომ პა ნი ებს არ 
ძა ლუძთ, რად გან ასე თი ასა კის სპირ ტე ბი, უბ რა ლოდ, 
ფი ზი კუ რად არა ვის არ გა აჩ ნი ა. ერ თ ერთ სა ერ თა შო
რი სო კონ კურ ს ზე აღ ნიშ ნულ მარ კას შე არ ქ ვეს „მეოცე 
სა უ კუ ნის მა ტი ა ნე ბოთ ლ ში“. 

გარ და „მეოცე სა უ კუ ნი სა“, 2003 წელს, და ვით სა რა
ჯიშ ვი ლის იუბი ლეს თან და კავ ში რე ბით, და ამ ზა დეს 
100წლიანი დაძ ვე ლე ბის კო ნი ა კი „სარაჯიშვილი 
სა ი უ ბი ლე ო“, რომ ლის კუ პაჟ ში შე ვი და და ვით სა
რა ჯიშ ვი ლის მო ნა წი ლე ო ბით  1893 და 1905 წლებ ში 

გა მოხ დი ლი ორი სა ხის სპირ ტი. აღ ნიშ ნუ ლი მარ კა 
წარ დ გე ნილ იქ ნა სა ერ თა შო რი სო დე გუს ტა ცი ა ზე და 
და იმ სა ხუ რა უმაღ ლე სი ჯილ დო – „სუპერ გრან  პ რი“.

„გაგვაჩნია ყვე ლა სა ი უ ბი ლეო თა რი ღის შე სა ბა მი სი 
კო ნი ა კი. რაც მთა ვა რი ა, ჩვე ნი უძ ვე ლე სი სა კო ნი ა კე 
სპირ ტე ბის უმ დიდ რე სი მა რა გი რო გორც ასა კის, ისე 
ად გილ წარ მო შო ბის მი ხედ ვით, სა შუ ა ლე ბას გვაძ
ლევს და ვაკ მა ყო ფი ლოთ ნე ბის მი ე რი პარ ტ ნი ო რის 
შეკ ვე თა და და ვამ ზა დოთ შე სა ბა მი სი სიძ ვე ლის კო
ნი ა კი 120 წლის ასა კამ დე“, – გან მარ ტავს კომ პა ნი ის 
მთა ვა რი ტექ ნო ლო გი. 

უნი კა ლუ რი ქარ თუ ლი სპირ ტე ბით და ყე ნე ბუ ლი უძ
ვე ლე სი ქარ თუ ლი ბრენ დის კო ნი ა კებს დღემ დე 17 
გრან  პ რი, 109 ოქ როს, 44 ვერ ცხ ლი სა და 11 ბრინ ჯა ოს 
მე და ლი აქვთ მო პო ვე ბუ ლი, თუმ ცა, ჩანს, სა რა ჯიშ ვი
ლის „მეორე სი ცოცხ ლის“ სა უ კე თე სო წლე ბი ჯერ კი
დევ წი ნა ა. „საყოველთაოდ ცნო ბი ლი გლო ბა ლუ რი 
ბრენ დი“  აი, ამ გ ვა რად ხე დავს „სარაჯიშვილის“ კო
მერ ცი უ ლი დი რექ ტო რი გი ორ გი შარ ვა ში ძე კომ პა ნი
ის მო მა ვალს. ეს ხედ ვა ჰარ მო ნი უ ლად ერ წყ მის კომ
პა ნი ის სუ ლის ჩამ დ გ მე ლის ხა სი ათს, რო მე ლიც მის მა 
თა ნა მედ რო ვე ნოე ჟორ და ნი ამ ამ სიტყ ვე ბით აღ წე
რა: „ის იყო პირ ვე ლი ქარ თ ვე ლი მრეწ ვე ლი ევ რო
პუ ლი ტი პის. შე ა ერ თეთ ქარ თუ ლი გულ კე თი ლო ბა და 
პურ მა რი ლი ევ რო პულ საქ მი ა ნო ბას თან და მი ი ღებთ 
და ვით სა რა ჯიშ ვილს. ამ პი როვ ნე ბა ში სა მა გა ლი თოდ 
იყო შე ზა ვე ბუ ლი სა ქე ბა რი ქარ თ ვე ლო ბა და სა ქე ბა
რი ევ რო პე ლო ბა. ჩვე ნი გა ევ რო პე ლე ბა სწო რედ ამ 
გზით უნ და მოხ დეს – რო ცა თი თო ე უ ლი ჩვენ თა გა ნი 
ის წავ ლის ევ რო პულ საქ მი ა ნო ბას და თან თა ვის ნა
ცი ო ნა ლურ ხა სი ათს არ დაჰ კარ გავს“. 

მარ თ ლაც, სხვა რა არის კო ნი ა კი სა რა ჯიშ ვი ლი, თუ 
არა ნა ცი ო ნა ლუ რი ხა სი ა თის ევ რო პუ ლი საქ მი ა ნო ბა? 
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მეწარმეები

მხოლოდ 
სიყვარულია 
მეტი, ვიდრე 
More is Love

ავტორი: ანა ცხოვრებოვა

ფოტო: ხათუნა ხუციშვილი

ე
რთ წელ ზე ცო ტა მეტ დრო ში 27 წლის ნი ნო ელი ა ვას თ ვის 

More is Love იმა ზე ბევ რად მზარ დი და წარ მა ტე ბუ ლი ბიზ-

ნე სი აღ მოჩ ნ და, ვიდ რე ერ თი წლი სა და რამ დე ნი მე თვის 

წინ იფიქ რებ და, რო დე საც რუ სე თი დან დაბ რუნ და, რა თა 

სა კუ თა რი ბიზ ნე სი სა ქარ თ ვე ლო ში წა მო ეწყო.

სა ქარ თ ვე ლო ში არა სო დეს უცხოვ რი ა. მოს კოვ ში გა ი ზარ-

და და მოს კო ვის სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბა თა ინ ს ტი ტუ ტის 

(МГИМО) ბა კა ლავ რის ხა რის ხი ბიზ ნე სის მე ნეჯ მენ ტის გან ხ რით 

მოგ ვი ა ნე ბით მო დის სტრა ტე გი უ ლი მარ კე ტინ გის სა მა გის ტ რო 

პროგ რა მით გა აგ რ ძე ლა London College of Fashion-ში, რომ ლის 

დას რუ ლე ბის შემ დეგ ოჯახ თან ერ თად სა ქარ თ ვე ლო ში დაბ რუნ და 

და გა უჩ ნ და სურ ვი ლი, სწო რედ აქ და არა სხვა გან შე ექ მ ნა რა მე იმ 

სფე რო ში, რო მე ლიც უყ ვარ და და აინ ტე რე სებ და – მო დის სამ ყა-

რო ში. 

„მინდოდა ისე თი რამ გა მე კე თე ბი ნა, რომ სა ქარ თ ვე ლო სა ერ-

თა შო რი სო დო ნე ზეც გა პი ა რე ბუ ლი ყო. სა ბო ლო ოდ, ასე თი კონ ცეფ-

ცია ჩა მო ვა ყა ლი ბეთ მე და ჩემ მა მე გობ რებ მა, რომ სა ერ თა შო რი-

სო ონ ლა ინ მა ღა ზია უნ და გაგ ვე კე თე ბი ნა, რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც 

შევ ძ ლებ დით ქარ თ ვე ლი თუ უცხო ე ლი ახალ გაზ რ და დი ზა ი ნე რე ბის 

გა პი ა რე ბას ისე, რომ სა ინ ტე რე სო ყო ფი ლი ყო არა მარ ტო კლი ენ-

ტე ბის თ ვის, არა მედ პრე სი სა და მო დის კრი ტი კო სე ბის თ ვი საც“, – 

იხ სე ნებს More is Love-ის შექ მ ნის წი ნა პი რო ბებს ნი ნო ელი ა ვა. 

ფიქ რობს, რომ წი ნას წარ ვე რას დ როს გე ცო დი ნე ბა, რა და რო-

გორ მოხ დე ბა შენს ცხოვ რე ბა ში და ამის მა გა ლი თად სა კუ თა რი 

თა ვი მოჰ ყავს. 

„5-6 წლის წინ ვინ მეს რომ ეთ ქ ვა, მე სა ქარ თ ვე ლო ში ვიცხოვ-

რებ დი და აქ ვი მუ შა ვებ დი, არ და ვი ჯე რებ დი, რად გან მოს კოვ ში 

ქალისთვის აქსესუარების, 
სამკაულებისა და ტანისამოსის 
მიმართ სიყვარულზე მეტი 
შეიძლება იყოს მხოლოდ 
სიყვარული სხვა ადამიანის 
მიმართ. ასეთი კონცეფციით და 
$45-ათასიანი ინვესტიციით შეიქმნა 
პირველი ქართული მოდური 
ინტერნეტმაღაზია, რომლის ბრუნვა 
დღეისთვის $2 მილიონს აღწევს. 

ნინო ელიავა
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თავს მყა რად და კომ ფორ ტუ ლად ვგრძნობ დი, რაც აქ მა შინ შე უძ-

ლე ბე ლი იყო: გა ურ კ ვე ვე ლი იყო, რა მი მარ თუ ლე ბით წა ვი დო და 

ქვე ყა ნა. არც დღეს არის გარ კ ვე უ ლი, მაგ რამ დღეს ჩემ თ ვის აქ 

შე საძ ლე ბე ლია ცხოვ რე ბა, მა შინ არ იყო შე საძ ლე ბე ლი“, – ამ ბობს 

ნი ნო ელი ა ვა.

11 იან ვარს ორი წე ლი შეს რულ დე ბა, რაც More is Love სას ტარ-

ტო რე ჟიმ ში გა ეშ ვა. ამ ხნის გან მავ ლო ბა ში ნი ნო ელი ა ვა და მი სი 

პარ ტ ნი ო რე ბი სა იტ თან ერ თად იზ რ დე ბოდ ნენ. თუ კი თა ვი დან 

მხო ლოდ ბი ჟუ ტე რი ი თა და სამ კა უ ლით და იწყეს, ახ ლა სა იტ ზე უკ ვე 

ტან საც მე ლიც ხელ მი საწ ვ დო მი ა, ფეხ საც მე ლიც და ჩან თე ბიც, ხო-

ლო 30 ბრენ დის ნაც ვ ლად 100-მდე ბრენ დია წარ მოდ გე ნი ლი.

„სახელის თა ო ბა ზე დიდ ხანს ვბჭობ დით. ვი ცო დით, რომ აუცი-

ლებ ლად სა ერ თა შო რი სო სა ხე ლი უნ და ყო ფი ლი ყო, რო მე ლიც 

ნე ბის მი ერ ქვე ყა ნა ში ად ვი ლად წარ მო სათ ქ მე ლი და ად ვი ლად 

ასაკ რე ფი იქ ნე ბო და. ერ თ -ერ თ მა ჩვენ მა პარ ტ ნი ორ მა მოგ ვა წო და 

ეს იდეა და ძა ლი ან მოგ ვე წო ნა: ამა ზე მე ტი არის მხო ლოდ სიყ ვა-

რუ ლი, ანუ ჩვენს სა იტ ზე მე ტი“, – გან მარ ტავს ნი ნო ელი ა ვა.

ნი ნო ელი ა ვას პარ ტ ნი ო რებ თან ერ თად არა ერ თი დაბ რ კო ლე-

ბის გა და ლახ ვა მო უ წი ა. მათ შო რის ონ ლა ინ გა დახ დე ბის სის ტე-

მას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი საც.

„ჩვენამდე სა ქარ თ ვე ლო ში არ არ სე ბობ და სა ი ტი, რო მე ლიც გა ა-

ტა რებ და უცხო ურ სა ბან კო ბა რა თებს და ქარ თულ ბან კებს ამის 
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გა მოც დი ლე ბა არ ჰქონ დათ. შე სა ბა მი სად, პირ ვე ლი ნა ხე ვა რი 

წლის გან მავ ლო ბა ში ჩვენს კლი ენ ტებს თან ხას ლარ ში ვაჭ რი-

დით, რად გან სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით, რე ზი დენტს 

არ შე უძ ლია სხვა ვა ლუ ტა ში აწარ მო ოს ან გა რიშ ს წო რე ბა. თუმ ცა 

მა ლე ვე სხვა სქე მა შე ვი მუ შა ვეთ და დღეს ჩვე ნი სა ი ტი უკ ვე Bank of 

America-ს გა დახ დე ბის სის ტე მა ზეა მიბ მუ ლი, ანუ ნე ბის მი ე რი ბა რა-

თის მი ღე ბა შეგ ვიძ ლია დაწყე ბუ ლი Visa, MasterCard-ით, დამ თავ რე-

ბუ ლი Discovery-თა თუ სა ერ თო დაც, PayPal-ით. Bank of America-თან 

მო ლა პა რა კე ბა საკ მა ოდ რთუ ლი იყო, მაგ რამ შევ ძე ლით და დღეს 

ჩვე ნი კლი ენ ტე ბის თან ხე ბი „საქართველოს ბან კ ში“ ირიცხე ბა, 

თუმ ცა პრო ცე სინ გის სის ტე მა ამე რი კუ ლი ა“, – გან მარ ტავს ნი ნო 

ელი ა ვა.

ამ ბობს, რომ არა ნაკ ლე ბი პრობ ლე მა იყო ლო გის ტი კუ რი სა-

კითხე ბის მოგ ვა რე ბა და კლი ენ ტე ბი სათ ვის შეკ ვე თე ბის მი წო დე-

ბის სის ტე მის შექ მ ნა. 

„ყოველთვის რთუ ლია შექ მ ნა ის, რაც არ არ სე ბობს; რო ცა 

პრე ცე დენ ტი არ არის და პირ ვე ლი ხარ, რად გან გზა არ არის გაკ-

ვა ლუ ლი. ნე ბის მი ერ ქვე ყა ნა ში რთუ ლი ა“, – ამ ბობს ნი ნო ელი ა ვა 

და დას ძენს, რომ More is Love-ის შეკ ვე თე ბი ლო გის ტი კუ რად 

სა ქარ თ ვე ლოს ფოს ტა ზეა მიბ მუ ლი EMS სა ფოს ტო გზავ ნი ლე ბის 

მეშ ვე ო ბით. 

ნი ნო ელი ა ვა სა და მის კომ პა ნი ო ნებს არა ნაკ ლე ბი შრო მა და 

ძა ლის ხ მე ვა დას ჭირ დათ იმის თ ვი საც, რომ ქარ თ ვე ლი დი ზა ი ნე რე-

ბის თ ვის მათ ნა მუ შევ რებ ზე ფას წარ მოქ მ ნის პრინ ცი პე ბი ეს წავ ლე-

ბი ნათ.

„საქართველოში ეს სის ტე მა ახ ლა მუ შავ დე ბა – აქამ დე არ იყო 

დად გე ნი ლი, რომ პრო დუქტს ჰქონ და სა მი ფა სი: თვით ღი რე ბუ ლე-

ბა, სა ბი თუ მო და გა სა ყი დი ფა სი. აქამ დე თვით ღი რე ბუ ლე ბი დან 

პირ და პირ გა სა ყიდ ფას ზე გა და დი ო და ბრენ დე ბის უმ რავ ლე სო-

ბა. ახ ლა ვცდი ლობთ ავუხ ს ნათ, რო გორ მუ შა ობს ეს; ავუხ ს ნათ, 

რომ არ შე იძ ლე ბა, ისი ნი ყიდ დ ნენ სა ბი თუ მო ფას ში“, – ამ ბობს 

ნი ნო ელი ა ვა. პარ ტ ნი ო რებ თან ერ თად იგი არა მარ ტო ქარ თ ვე-

ლი ახალ გაზ რ და დი ზა ი ნე რე ბის გა პი ა რე ბი თა და გა ყიდ ვით არის 

და კა ვე ბუ ლი, არა მედ ცდი ლობს, მთე ლი მსოფ ლი ო დან მო ი ზი დოს 

ახალ გაზ რ და, ნი ჭი ე რი დი ზა ი ნე რე ბი, რომ ლებ საც მო მა ვა ლი აქვთ 

და ისი ნი „სწორ გზა ზე გა უშ ვას“.

თუ კი დი ზა ი ნე რი More is Love-ზეა გან თავ სე ბუ ლი, მას არა 

მხო ლოდ სწორ გზა ზე და ყე ნე ბა, არა მედ სხვა ტი პის PR-იც გა რან-

ტი რე ბუ ლი აქვს. მა გა ლი თად – გა და ღე ბე ბი, ბლო გე რე ბის მო საზ რე-

ბე ბი, პრე სის გა მოხ მა უ რე ბა, ვი ნა ი დან სა ი ტის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა 

აქ ტი უ რად ეკონ ტაქ ტე ბა მათ, ვინც მო დის ინ დუს ტ რი ა ში ტრენ დებს 

ად გენს.

„ვუგზავნით სა ჩუქ რებს ჩვე ნი კომ პა ნი ი დან, რომ გა ტეს ტონ; 

ნა ხონ, რო გო რი პრო დუქ ცი ა ა, რო გო რი ხა რის ხი ა, რამ დე ნად სა ინ-

ტე რე სოა მო დის თვალ საზ რი სით“, – გან მარ ტავს ნი ნო ელი ა ვა.

„ძალიან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რამ დე ნად ნი ჭი ე რი და სა ინ ტე რე-

სოა დი ზა ი ნე რი; რამ დე ნად აქვს სა კუ თა რი, გა მორ ჩე უ ლი ხედ ვა. 

მთა ვა რი ა, პრო დუქ ტი იყოს ჩაც მა დი, ხა რის ხი ა ნი და სა ინ ტე რე სო 

მი მარ თუ ლე ბის, დღე ვან დე ლი ტენ დენ ცი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

ყვე ლა ზე მე ტად მი ვე სალ მე ბით, რო ცა დი ზა ი ნერს აქვს თა ვი სი 

touch“, – ამ ბობს მო დის ახალ გაზ რ და ან ტ რეპ რე ნი ო რი, რო მელ-

საც მი აჩ ნი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში მო დის სფე როს გან ვი თა რე ბის 

ძა ლი ან დი დი პო ტენ ცი ა ლი აქვს: ამი ტო მაც შექ მ ნა სა კუ თა რი კომ-

პა ნია სწო რედ აქ.

„ძალიან ბევ რი ნი ჭი ე რი ადა მი ა ნია ამ თვალ საზ რი სით, რაც 

მე ზო ბელ ქვეყ ნებ ში არ შე ი ნიშ ნე ბა, თუ არ ჩავ თ ვ ლით რუ სეთს, 

სა დაც ხალ ხის კონ ცენ ტ რა ცია და მას შ ტა ბე ბიც დი დი ა“, – ამ ბობს 

ნი ნო ელი ა ვა და დას ძენს: ქარ თ ვე ლი დი ზა ი ნე რე ბის უნი კა ლუ რო-

ბა ზე ის ფაქ ტიც მეტყ ვე ლებს, რომ ისი ნი მოკ ლე დრო ში ძა ლი ან 

პო პუ ლა რუ ლე ბი გახ დ ნენ. მა გა ლი თად, იმა ვე რუ სეთ ში, რო მე ლიც 

More is Love-ის გა ყიდ ვებ ში პირ ველ ად გილს იკა ვებს; დიდ ბრი ტა-

ნეთ ში, რო მე ლიც მე სა მე ად გილ ზე ა; ამე რი კა ში – რო მე ლიც მე ოთხე 

ად გილს იკა ვებს და ასე შემ დეგ. სა ქარ თ ვე ლო ამ ჩა მო ნათ ვალ ში 

მე ო რეა და ქარ თ ვე ლი მომ ხ მა რებ ლე ბი, რა თქმა უნ და, პრი ვი ლე-

გი რე ბულ ნი არი ან, ვი ნა ი დან უფ რო მა ლე იღე ბენ შეკ ვე თებს და 

შვი დი დღის ვა და ში მა თი დაბ რუ ნე ბის, ან გაც ვ ლის სა შუ ა ლე ბაც 

აქვთ.

თუმ ცა ქარ თ ვე ლი იქ ნე ბა მომ ხ მა რე ბე ლი თუ უცხო ე ლი, ერ თი 

რამ ცხა დი ა, მათ More is Love–თან უფ რო ახ ლო ურ თი ერ თო ბა 

სურთ.

„ახლა ვა კე თებთ ახალ ოფისს, ე.წ. შო უ რუმს კლი ენ ტე ბის თ ვის 

სა ბურ თა ლოს ქუ ჩა ზე, რად გან ძა ლი ან ხში რად აქვთ სურ ვი ლი, 

მეწარმეები ნინო ელიავა

„ყოველთვის რთულია შექმნა ის, რაც არ არსებობს; 
როცა პრეცედენტი არ არის და პირველი ხარ, 
რადგან გზა არ არის გაკვალული. ნებისმიერ 

ქვეყანაში რთულია“. 
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მო ვიდ ნენ და მო ი ზო მონ. თვის ბო ლოს შო უ რუ მი უკ ვე მზად იქ ნე ბა 

და გა და ვალთ. ახ ლა რე მონტს ვამ თავ რებთ და ძა ლი ან ჩა ვერ თე 

ინ ტე რი ე რის დი ზა ინ ში. დი ზა ი ნე რი არც აგ ვიყ ვა ნი ა, ერ თობ ლი ვი 

ძა ლე ბით გა ვა კე თეთ და, მგო ნი, სა ინ ტე რე სო გა მო დის – ეკ ლექ-

ტი კუ რი სტი ლი ა, რად გან ბევ რი სტი ლი ერ წყ მის ერ თ მა ნეთს“, – ამ-

ბობს ნი ნო ელი ა ვა.

ძვე ლი ავე ჯის გა და კე თე ბა – მი სი გა ტა ცე ბა ა. ამ გა ტა ცე ბის 

ფონ ზე გა საკ ვი რი არ ცა ა, რომ სა მო მავ ლოდ More is Love-ს ახა ლი 

მი მარ თუ ლე ბა More is Love Home და ე მა ტე ბა. თუმ ცა ეს მი ნი მუმ 

ერ თი წლის შემ დ გო მი პერ ს პექ ტი ვა ა. მა ნამ დე არ სე ბუ ლი სა ი ტის 

დახ ვე წა, გა მარ თ ვა და კლი ენ ტ თა მზარ დი რა ო დე ნო ბის თ ვის 

სა უ კე თე სო სერ ვი სის შე თა ვა ზე ბაა სა ჭი რო, რის თ ვი საც არც ნი ნო 

ელი ა ვა და არც მი სი პარ ტ ნი ო რე ბი, ანა მო ქია და გი ორ გი და ლა-

ქიშ ვი ლი, ძალ - ღო ნეს არ იშუ რე ბენ.

„მიუხედავად იმი სა, რომ ბიზ ნე სი მო გე ბი ა ნი ა, ჯერ ჯე რო ბით 

არც ერთ პარ ტ ნი ორს დი ვი დენ დი არ აგ ვი ღი ა, რად გან გვსურს 

კომ პა ნია მუდ მი ვად იზ რ დე ბო დეს და მთელ დი ვი დენ დებს უკან, 

ბრუნ ვა ში ვდებთ“, – გან მარ ტავს ნი ნო ელი ა ვა და ამ ბობს, რომ 

წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა ში ბევრ რა მეს აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა, მათ შო რის 

იმა საც, რო გო რი ადა მი ა ნე ბი შეგ ხ ვ დე ბა გზად. 

60-მდე ადა მი ა ნი სა გან შემ დ გა რი გუნ დით ამ ეტაპ ზე ძა ლი ან 

კმა ყო ფი ლი ა, მით უმე ტეს, იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ თი თო ე-

ულ მა მათ გან მა თით ქ მის ნუ ლი დან და იწყო, ვი ნა ი დან ასეთ ბიზ-

ნეს ში გა მოც დი ლე ბის დაგ რო ვე ბა შე უძ ლე ბე ლი იყო ბა ზარ ზე მი სი 

არარ სე ბო ბის გა მო. 

„შეიძლება ით ქ ვას, ტენ დენ ცი ებ საც ვქმნით სა ქარ თ ვე ლო ში, 

რად გან ბევ რი სა ი ტი გა იხ ს ნა ან იხ ს ნე ბა. შე სა ბა მი სად, ონ ლა ინ-

ვაჭ რო ბაც ვი თარ დე ბა, რაც კარ გი ა. რთუ ლი ა, რო ცა მარ ტო ხარ, 

კონ კუ რენ ცია უფ რო გა ვი თა რებს“, – აღ ნიშ ნავს ნი ნო ელი ა ვა ინ-

ტერ ვი უს და სას რულს, სა ნამ მას ფო ტოგ რაფს და ვუთ მობ ფო ტო ე-

ბის გა და სა ღე ბად.

„სულ ქარ თ ვე ლი დი ზა ი ნე რე ბი“, – სი ა მა ყით გან გ ვიცხა და მას 

შემ დეგ, რაც თეთ რი, ლურ ჯორ ნა მენ ტე ბი ა ნი პალ ტო თი და ლურ ჯი 

ფეხ საც მ ლით „გადასაღებ მო ე დან ზე“ დაბ რუ ნე ბულ მა ჩვენ ში სა ერ-

თო აღ ტა ცე ბა გა მო იწ ვი ა.

სა უ ბარს ფო ტო სე სი ის გან მავ ლო ბა შიც ვაგ რ ძე ლებთ: მიყ ვე ბა, 

რო გორ ჩა ი ა რა EY-ს „წლის მე წარ მის“ ჟი უ რის თან გა სა უბ რე ბამ, 

რო მე ლიც ცო ტა ხნის წინ გა ი მარ თა. ნი ნო ელი ა ვა More is Love-ის 

შექ მ ნი დან ორი წლის თავ ზე სა ქარ თ ვე ლოს „წლის მე წარ მის“ ტი-

ტუ ლის ერ თ -ერ თი პრე ტენ დენ ტი ა.  
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მეწარმეები

მეტოქეები

რთული 
ასვლა
პიტერ მეტკალფმა აუტდორ-
ბიზნესი Patagonia-ს 
მფლობელისგან, აივონ 
ჩუინარდისგან შეისწავლა, 
შემდეგ მისი აღჭურვილობის 
დამამზადებელი წარუმატებელი 
კომპანია გამოისყიდა, რითაც 
მეგობრობაში დაძაბულობა 
შეიტანა. ოცდახუთი წლის 
შემდეგ მათ შორის კვლავ 
უსიამოვნებაა.

ავტორი: კრისტოფერ შტაინერი 

უკ ვე მე ოთხე დი სა უ კუ ნე გა ვი და, პი ტერ მეტ-

კალ ფ სა და აუტ დო რის სფე როს ლე გენ და რულ მე-

წარ მე სა და გა რე მოს დამ ც ველს, აივონ ჩუ ი ნარდს 

შო რის კი მწვა ვე მე ტო ქე ო ბა არ ჩამ ცხ რა ლა. 

მეტ კალ ფი, ჩუ ი ნარ დის დი დი ხნის პრო ტე ჟე, მის 

კომ პა ნი ას მარ თავ და. კომ პა ნია სამ თო აღ ჭურ ვი-

ლო ბის წარ მო ე ბით უფ რო იყო და კა ვე ბუ ლი, ვიდ-

რე Patagonia-ს ტან საც მ ლით. 1989 წელს Chouinard 

Equipment-ის ბიზ ნე სი გა რე ფაქ ტო რე ბის გა მო, 

და შა ვე ბუ ლი მთამ ს ვ ლე ლე ბის მი ერ შე ტა ნილი 

სა ჩივ რე ბის მი ზე ზით გა მარ თუ ლი მრა ვალ რიცხო-

ვა ნი სა სა მარ თ ლო პრო ცე სის შე დე გად გა ბან კ-

როტ და. მთამ ს ვ ლე ლე ბი აცხა დებ დ ნენ, რომ მა თი 

პრე ტენ ზია „გამაფრთხილებელი მე ქა ნიზ მე ბის 

გა უ მარ თავ მუ შა ო ბას“ ეხე ბო და. სა ბო ლოო ჯამ ში, 

Chouinard Equipment-მა მო რი გე ბით და ას რუ ლა 

უდი დე სი სარ ჩე ლი, რო მე ლიც ტე ტო ნის მთებ ში 

მი სი ერ თ -ერ თი აღ ჭურ ვი ლო ბის გა მო ყე ნე ბი სას 

და ღუ პუ ლი მა მა კა ცის ოჯახ მა სა სა მარ თ ლო ში 

შე ი ტა ნა. ამ დრო ის თ ვის ჩუ ი ნარ დის კომ პა ნი ის 

ლიკ ვი დი რე ბუ ლი აქ ტი ვე ბის შე სა ძე ნად მეტ კალ ფ-

მა ინ ვეს ტო რე ბის ჯგუ ფი შეკ რი ბა და $900 ათასი 

მო ი ზი და.

„ორივემ კარ გი გა რი გე ბა დავ დეთ, – აცხა დებს 

მეტ კალ ფი, რო მე ლიც უკ ვე 59 წლი სა ა, – მაგ რამ 

გა რი გე ბის და დე ბის დროს ყო ვე ლი ჩვენ გა ნი 

ფიქ რობ და, რომ მოგ ვატყუ ეს. აქ ტი ვე ბის გა ყიდ-

ვა მის თ ვის ძა ლი ან მძი მე იყო“, – ამ ბობს იგი 

ჩუ ი ნარ დის შე სა ხებ, რო მე ლიც ახ ლა 75 წლი სა ა; 

მან 1981 წელს ბიზ ნე სის მი მარ თუ ლე ბა შეც ვა-

ლა მო ახ დი ნა და კონ ცენ ტ რა ცია ტან საც მ ლის 

მი მარ თუ ლე ბა ზე გა ა კე თა. მეტ კალ ფ მა სამ თო 

კა რა ბი ნე რე ბის აღ კაზ მუ ლო ბი სა და გა უკ ვა ლავ 

თოვ ლ ში სა სი ა რუ ლო თხი ლა მუ რე ბის ბიზ ნე სე ბი 

გა ა ერ თი ა ნა, კომ პა ნი ას სა ხელ წო დე ბა შე უც-

ვა ლა, Black Diamond Equipment-ი და არ ქ ვა და 

ოპე რა ცი ე ბი პა ტა გო ნი ის სა ნა პი რო ვენ ტუ რა დან, 

სა თა ვო ოფი სით კა ლი ფორ ნი ა ში, სოლ ტ - ლე იკ - სი-

ტი ში გა და ი ტა ნა, სა დაც, მი სი აზ რით, კომ პა ნი ის 

თა ნამ შ რომ ლე ბი სამ სა ხუ რამ დე და სამ სა ხუ რის 

შემ დეგ თხი ლა მუ რებ ზე სრი ა ლით და ალ პი ნიზ მით 

და კავ დე ბოდ ნენ. „ვხედავდი, რომ ადა მი ა ნე ბი უფ-

ტექნიკური ასვლა: მაშინ 
როცა Black Diamond-ი 
დანაკარგებს განიცდის, 
მისი აღმასრულებელი 
დირექტორი მეტკალფი 
ცდილობს გასაყიდად 
გაიტანოს მაღალი 
მოგებიანობის მქონე 
ტანისამოსი, თან 
ამტკიცებს: „ამ კომპანიის 
ოქროს ხანა ჯერ კიდევ 
წინ არის“.
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რო დამ ყო ლე ბი გახ დ ნენ პა ტა გო ნი ა ში, – გვიხ ს ნის 

მეტ კალ ფი. – მსურ და, ზრდა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 

გა რე მო შე მექ მ ნა“. 

დღეს ორი კომ პა ნია ისევ ერ თ მა ნე თის წი ნა-

აღ მ დეგ არის, რად გან Black Diamond-ი ტან საც-

მე ლე ბის ბა ზარ ზე შე დის. ეს არ არის თა ნას წო რი 

მხა რე ე ბის შე ჯიბ რი: 2013 წლის მდგო მა რე ო ბით, 

600 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის შე მო სავ ლე ბით  

Patagonia Black Diamond-ზე სამ ჯერ უფ რო დი დი ა. 

ეს უფ რო მარკ ბე ნი ოფ სა და ლა რი ელი სონს 

შო რის გა მარ თულ გა დამ წყ ვეტ ორ თაბ რ ძო ლას 

ჰგავს, ვიდ რე ბრძო ლას, მა გა ლი თად, სტივ ჯობ ს-

სა და ბილ გე იტსს შო რის.

მეტ კალ ფი, რო მე ლიც კვლავ მთამ ს ვ ლე ლის 

ძარ ღ ვ მა გა რი აღ ნა გო ბი თა და ხში რი ჭა ღა რა ნა-

რე ვი შა ვი თმით გა მო ირ ჩე ვა, დაბ ლობ და სიგ რ ძე-

ზე გა და ჭი მულ კუნ ძულ ზე გა ი ზარ და, ნი უ -ი ორ კ ში. 

მაგ რამ იგი ისევ იხ სე ნებს ტი ნე ი ჯე რო ბის ასაკ ში 

მი ღე ბულ Chouinard Equipment-ის პირ ველ კა-

ტა ლოგს და ავ ტოს ტო პე ბით 100 მი ლის გავ ლას 

ნი უ- პალ ტ ცის (ნიუ-იორ კის შტა ტი) და სავ ლე თით, 

შა ვან გუნ კის ქედ ზე ასას ვ ლე ლად. მან კო ლეჯს თა-

ვი და ა ნე ბა, რა თა შო რე უ ლი მთის მწვერ ვა ლე ბი 

და ეპყ რო, ალას კა სა და ვა ი ო მინ გ ში პირ ვე ლი ას ვ-

ლე ბის ჩათ ვ ლით; ბო ლოს და ბო ლოს, მეტ კალ ფ მა 

კო ლო რა დოს უნი ვერ სი ტეტ ში პო ლი ტი კურ მეც ნი-

ე რე ბებ ში ხა რის ხი მი ი ღო. უც ნა ურ სამ სა ხუ რებ ში 

მუ შა ობ და, რა თა მთა ში თოკ ზე გა ტა რე ბუ ლი დრო 

მაქ სი მუ მამ დე გა ე ზარ და. 1982 წელს მან და არ-

წ მუ ნა ჩუ ი ნარ დი, რო მელ მაც 1970-იან წლებ ში 

Patagonia და ა არ სა, იგი სამ სა ხურ ში აეყ ვა ნა.

Black Diamond-ის სოლ ტ - ლე იკ ზე გა და ტა ნის 

შემ დეგ კომ პა ნი ის წლი ურ მა შე მო სავ ლებ მა თით-

ქ მის $6 მი ლი ონს მი აღ წი ა. მეტ კალ ფ მა ად გი ლობ-

რი ვი ბან კი და არ წ მუ ნა, გი რა ო ში ჩარ ჩე ნი ლი  

6 აკ რის ფარ თის უძ რა ვი ქო ნე ბა ვა სა ჩის მთაგ-

რე ხი ლის ძირ ში, მის თ ვის მი ე ყი და. კომ პა ნი ის 

დღე ვან დე ლი სა თა ვო ოფი სი მი ტო ვე ბულ სურ-

სა თის მა ღა ზი ა ში, 100 000 კვად რა ტუ ლი ფუ ტის 

სა ო ფი სე და სა წარ მოო ფარ თ ში, ექვს შე ნო ბა შია 

გან თავ სე ბუ ლი. კედ ლე ბი და ფა რუ ლია თა ნამ შ რო-

მელ თა გმი რო ბი სა და კომ პა ნი ის აღ ჭურ ვი ლო ბის 

გა მო ყე ნე ბის ამ სახ ვე ლი ფო ტო ე ბით. სა ინ ჟინ რო 

ფა კულ ტე ტის ახალ მა კურ ს დამ თავ რე ბუ ლებ მა 

სიმ ტ კი ცის გა სა ზო მი, ალუ მი ნის მოდ რე კი სა და 

მის გან კა რა ბი ნე ბის და სამ ზა დე ბე ლი ტექ ნი კა 

და ნე ი ლო ნის ტი ლო ე ბის გან აღ კაზ მუ ლო ბის 

და მამ ზა დე ბე ლი და ნად გა რე ბი და აპ რო ექ ტეს; 

და ნად გა რე ბი დღე- ღა მე ში კვლავ 20 სა ა თის 

გან მავ ლო ბა შია ჩარ თუ ლი. 

1990-იან წლებ ში კომ პა ნია ტექ ნი კი სა და 

იარა ღე ბის დამ ზა დე ბა ზე იყო ფო კუ სი რე ბუ ლი; 

კომ პა ნი ამ თა ვის საქ მი ა ნო ბა ში ფა რე ბი სა და 

ზვა ვის დროს გა მო სა ყე ნე ბე ლი აღ ჭურ ვი ლო-

ბის (ნიჩბები და ზონ დე ბი) წარ მო ე ბა მო იც ვა. 

1998 წლის თ ვის გა ყიდ ვე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 

მხო ლოდ $22 მი ლი ონს უტოლ დე ბო და. Black 

Diamond-ი უბ რა ლო მთა იყო ისეთ მწვერ ვა-

ლებს შო რის, რო გო რი ცაა Columbia, The North 

Face-ი, Canada’s Arc’teryx-ი და, რა თქმა უნ და, 

Patagonia – ეს ორი უკა ნას კ ნე ლი კომ პა ნია 

აღ კაზ მუ ლო ბი დან ტან საც მ ლის წარ მო ე ბა ზე გა-

და ერ თო. მაგ რამ – არა მეტ კალ ფი. მან ბიზ ნე სი 

გა უკ ვა ლავ თოვ ლ ში სა სი ა რუ ლო თხი ლა მუ რე-

ბის, გა დაბ მე ბის, მთის ფეხ საც მე ლე ბი სა და 

თხი ლა მუ რე ბის ჩან თე ბის მი მარ თუ ლე ბე ბით 

გა ა ფარ თო ვა. შტატ ში 30 ინ ჟინ რით, კომ პა ნი-

ამ AvaLung-ი გა ნა ვი თა რა, რო მე ლიც გა მო-

ყო ფი ლი ნახ ში რორ ჟან გის მომ ხ მა რე ბელ თა 

თა ვი დან მი სი ზურ გის ქვე და ნა წი ლის კენ 

მი მარ თ ვას ახ დენს, რი თაც ზვა ვის მსხვერპლს 

სი ცოცხ ლის გა და სარ ჩე ნად და მა ტე ბი თი 40 

წუთს აძ ლევს (ამ შე მოდ გო მას კომ პა ნი ამ 

$1,300-ის ღი რე ბუ ლე ბის ზვა ვის პი რო ბებ ში გა-

მო ყე ნე ბუ ლი აღ ჭურ ვი ლო ბის პა კე ტი გა მო უშ ვა, 

რო მელ შიც და ცუ რე ბი სას ზვა ვის გან თავ და სა-

ცა ვად, მთამ ს ვ ლე ლის სა ჰა ე რო ჩან თის გა ბერ-

ვა ხდე ბა. იგი აღ ჭურ ვი ლია ელექ ტ რო ნუ ლად 

კონ ტ რო ლი რე ბა დი ტურ ბო- ვენ ტი ლა ტო რით, 

რო მე ლიც ლი თი უმ -ი ო ნის ბა ტა რე ა ზე მუ შა ობს). 

„კომპანიაში პრო დუქ ტებს ქმნი ან ადა მი ა ნე-

ბი, რომ ლე ბიც თა ვი ან თი არ სით ინ ჟინ რე ბი 

არი ან“, – აცხა დებს ტომ ბო ი ლი, W.L. Gore & 

Associates-ის სტრა ტე გი უ ლი მარ კე ტო ლო გი, ეს 

უკა ნას კ ნე ლი კომ პა ნია Gore-Tex-ის მწარ მო ე-

ბე ლი ა.

2010 წლის თ ვის, რო დე საც Black Diamond-ი 

უკ ვე წლი უ რად 92 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის 

ღი რე ბუ ლე ბის ბრენდს წარ მო ად გენ და, დი დი 

ხნის ერ თ გულ ინ ვეს ტო რებს მო უთ მენ ლო ბა 

და ეტყოთ. შე სა ბა მი სად, მეტ კალ ფ მა უკუ შერ წყ-

მა გა ნა ხორ ცი ე ლა უორენ კან დერ სის დახ მა რე-

ტენდენციები

რაზე საუბრობს Forbes.com-ის 60 
მილიონი მომხმარებელი? ამის უკეთ 
გასარკვევად თვალი გადაავლეთ ქვემოთ 
მოცემულ ტექსტს ან აკრიფეთ შემდეგი 
მისამართი: Forbes.com/entrepreneurs

იდეა
საშინაო დავალება  
თანამშრომლები,რომლებიცდაუღა-

ლავადმუშაობენთავიანთპიჟამებში

გამოწყობილნი,უფრობედნიერები

დაპროდუქტიულებიარიან,ვიდრე

ოფისითშეზღუდულიმათიკოლეგები,

აცხადებსSTANFORd-ისკვლევა:ისინი

შემოქმედებითღელვას,სამუშაო

ჩვევებსადასამსახურებრივ/პირად

შეზღუდვებსუკეთესადუმკლავდე-

ბიან.

პიროვნება 
მელისა ფენსტერსტოკი
მელისადამისიმეუღლებაღლინჯოე-

ბითსავსეაზიურიშვებულებიდანდაბ-

რუნდნენდაკომპანიაAROMAFLAgE

შექმნეს.აქდამზადებულისუნამოები

(30აშშდოლარი0,3უნციაში),რომლე-

ბიცმავნემწერებსაგაშორებენ,ამავე

დროსdEET-სარშეიცავენ.

კომპანია 
ZADY.COM
სტარტაპი„ფერმიდანსაკუჭნაომდე“

მოძრაობისავანგარდშია,ქალებსადა

მამაკაცებსმდგრადიწყაროებისგა-

მოყენებითწარმოებულჩანთებს,სამ-

კაულსადატანსაცმელსსთავაზობს.

ელექტრონულიკომერციისმრავალი

კომპანიისმსგავსად,ესკომპანიაც

საქონელთანერთადგარკვეულის-

ტორიასაცყიდის.



ბით, რო მე ლიც სა თა ვე ში უდ გას Stamford, Conn-ს, 

კერ ძო კა პი ტა ლის ტი პის ფირ მას. მან თა ვი სი 

სიმ დიდ რე ერაყ სა და ავ ღა ნეთ ში აშ შ -ის სამ ხედ-

რო ტექ ნი კის წარ მო ე ბი თა და ამ ტექ ნი კის $4,1 

მი ლი არ დად BAE Systems-თვის მი ყიდ ვით იშო ვა. 

გა რი გე ბა ში კან დერ სის ორი კომ პა ნია იღებ და 

მო ნა წი ლე ო ბას: Clarus Corp. სა ჯა რო, მაგ რამ 

არა ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დი პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ-

ყო ფის მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნია $81 მი ლი ო ნის 

მო ცუ ლო ბის ნაღ დი ფუ ლი თა და $231 მი ლი ო ნის ზა-

რა ლით ბა ლან ს ზე და Gregory Mountain products-ი, 

ზურ გ ჩან თე ბი სა და სხვა სა ქონ ლის მწარ მო ე ბე ლი 

კომ პა ნი ა. ნაღ დი ფუ ლი სა და სეს ხის გა მო ყე ნე-

ბით, Black Diamond-ის აქ ცი ო ნე რებ მა გა რი გე-

ბით მი ი ღეს 90 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რი, ხო ლო 

Gregory-ის დამ ფუძ ნებ ლებ მა – 45 მი ლი ო ნი აშშ 

დო ლა რი, რა მაც გამ ყიდ ვე ლებს სა შუ ა ლე ბა მის ცა 

შე ეს ყი დათ რე კა პი ტა ლი ზე ბუ ლი Black Diamond-ი 

6 აშშ დო ლა რად თი თო აქ ცი ა ში. 24%-იანი წი ლით, 

კან დერ სი კომ პა ნი ის აღ მას რუ ლე ბე ლი თავ მ ჯ დო-

მა რე გახ და. წელს Samsonite-ზე Gregory 85 მი ლი ონ 

აშშ დო ლა რად გა ი ყი და.

ზრდის ძლი ე რი წყა როს ძი ე ბა ში, მეტ კალ ფ-

მა თა ვი სი შე ხე დუ ლე ბა ტან საც მელ ზე შეც ვა ლა. 

სა ერ თო მარ ჟამ შარ ვ ლებ სა და წყალ გა უმ ტარ 

ქურ თუ კებ ზე შე იძ ლე ბა 50%-ს მი აღ წი ოს; მთა ში სა-

სი ა რუ ლო აღ კაზ მუ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში კი – და ახ-

ლო ე ბით 35%-ს. სწო რი და სა ხე ლე ბე ბის სა წარ მო-

ებ ლად, Black diamond-მა Arc’teryx-დან, The North 

Face-სა და Orvis-დან წამ ყ ვა ნი სპე ცი ა ლის ტე ბის 

გად მო ბი რე ბა და იწყო. კომ პა ნი ამ ასე ვე აიყ ვა ნა 

ორი კარ გი რე პუ ტა ცი ის მქო ნე ექ ს პერ ტი, ტიმ ბენ-

ტ ლი და მარ ტინ ლინ დე ნი Patagonia-დან. ჩუ ი ნარ-

დი Black diamond-ს არ ჩა მორ ჩა და Patagonia-ს 

თა ნამ შ რომ ლებს Black diamond-ის ოფი სე ბი დან 

შე მო მა ვა ლი ყვე ლა ზა რი სა და ელექ ტ რო ნუ ლი 

წე რი ლის დაბ ლოკ ვა უბ რ ძა ნა 2011 წელს, გარ კ ვე-

უ ლი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში. „Black Diamond-ი 

აწარ მო ებს მა ღა ლი ხა რის ხის სამ თო აღ ჭურ ვი-

ლო ბას, – აცხა დებს Patagonia-ს სპი კე რი, – მაგ რამ 

ყვე ლა ფე რი ის, რაც ამ კომ პა ნი ამ Patagonia-დან 

ისეს ხა, იყო ტექ ნი კუ რი ცოდ ნა“ – და არა მი სი 

სუ ლი. „ტანსაცმლის წარ მო ე ბის დაწყე ბა რთუ ლი 

იყო,“ – აცხა დებს მეტ კალ ფი. ჩუ ი ნარ დე ბის ოჯა-

ხის შე სა ხებ კი დას ძენს: „ამან საფ რ თხე შე უქ მ ნა 

ჩვენს მე გობ რო ბას“. 

ტექ ს ტი ლის პრო დუქ ცი ა ზე გა დას ვ ლამ ასე ვე 

პრობ ლე მე ბი შექ მ ნა ინ ვეს ტო რებ თან ურ თი ერ თო-

ბა შიც. გა სულ შე მოდ გო მას აქ ცი ე ბის ფა სის 15 აშშ 

დო ლა რამ დე აწე ვის შე მდეგ, Black Diamond-ის აქ-

ცი ე ბის ფა სი და ახ ლო ე ბით გა ნა ხევ რ და. მეტ კალ-

ფი აცხა დებს, რომ აქ ცი ო ნე რე ბი მე ო რე კვარ ტა-

ლის შე დე გე ბით იმედ გაც რუ ე ბულ ნი არი ან, მაგ რამ 

ამ შე დე გე ბით კომ პა ნი ის მი თი თე ბე ბის უბ რა ლოდ 

შეს რუ ლე ბა მოხ და. ორი მი ყო ლე ბით ზა რა ლი ა ნი 

კვარ ტა ლის შემ დეგ ზო გი ერ თი ინ ვეს ტო რი სიფ რ-

თხი ლეს იჩენს, ამას თან Black Diamond-ი, Gregory-

ის გა ყიდ ვის შემ დეგ, თით ქოს დი ნე ბას მიჰ ყ ვე ბა. 

„ამ კომ პა ნი ის ოქ როს ხა ნა ჯერ კი დევ წინ არის“, 

– მა ინც ამ ტ კი ცებს მეტ კალ ფი. 

ალ ბათ უმ ჯო ბე სი ა, წყალ გა უმ ტარ, ცვე თა გამ-

ძ ლე ტან საც მელ ში ოქ რო ჩა ა ყო ლოს კომ პა ნი ამ: 

Black Diamond-ის მი ზა ნია 2020-იანი წლე ბის და-

საწყი სის თ ვის შე მო სავ ლე ბის $250-მილიონიანი 

ზრდის მიღ წე ვა, ერ თი წლის წინ ნუ ლო ვა ნი ზრდის 

არ სე ბო ბის პი რო ბებ ში. გა სულ წელს სრუ ლად 

გა ი ყი და მი სი პირ ვე ლი შე თა ვა ზე ბე ბი – სპორ ტუ-

ლი მო საც მე ლე ბი და სა ი ზო ლა ციო სა ქო ნე ლი – და 

მი სი უდი დე სი კლი ენ ტი REI მე ტი პრო დუქ ცი ის 

შე სა ძე ნად არის მზად. ამ შე მოდ გო მა ზე მეტ კალ ფი 

მომ ხ მა რებ ლებს 120 და სა ხე ლე ბის ტან საც მელს 

შეს თა ვა ზებს, ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 2013 წელს 24-ს 

უტოლ დე ბო და. 

კომ პა ნი ა ში ექ ვ ს წ ლი ა ნი გა მოც დი ლე ბის 

მქო ნე რო უზ მარ კა რი ოს თან ერ თად Patagonia-ც 

ახალ თარ გებს ჭრის. სპორ ტის, თევ ზა ო ბი სა და 

ჩან თე ბის წარ მო ე ბის სფე რო ებ ში აგ რე სი ულ 

შეს ვ ლას თან ერ თად, კერ ძო კომ პა ნი ამ საკ-

ვე ბის წარ მო ე ბის მცი რე ზო მის გან ყო ფი ლე ბა 

გახ ს ნა და გა რე მოს დაც ვის სფე რო ში მო მუ შა ვე 

სტარ ტა პე ბის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რის მიზ ნით, 

20-მილიონიანი ფონ დი შექ მ ნა. მეტ კალ ფ მა კომ-

პა ნი ის ყო ველ დღი უ რი მარ თ ვა ზე ე ნა ფრი მანს, 

Sony-სა და GAP-ის ყო ფილ მე ნე ჯერს გა და ა ბა რა, 

მაგ რამ იგი მა ინც ბრძო ლის გან სი ა მოვ ნე ბას 

იღებს: „ჩვენ 17 წლის ასა კის დამ ნა შა ვე ებს ვგა-

ვართ, რომ ლე ბიც სახ ლი დან გა მო ყა რეს და რომ-

ლებ მაც ახ ლა წარ მა ტე ბას მი აღ წი ეს“. 

მეწარმეები მეტოქეები

დასკვნითი აზრი

„სახეშიმოხვედრილითოვლისგუნდანამდვილადარისხანგრძლივიმეგობრობისსაუკეთესო

დასაწყისი“.– მარკუს ზუსაკი
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ტექნოლოგიები

მათემატიკა

გამოთვლითი მათემატიკის მეფე
სად არიან ონლაინგანათლების ვარსკვლავები? მათემატიკის მასწავლებელი 
გლობალურ სენსაციად იქცა.
ავტორი: ჯორჯ ანდერსი

ო
რი წლის წინ, რო დე საც ონ ლა ინ გა-

ნათ ლე ბის იდე ფიქ სი წარ მო იშ ვა, 

ცნო ბილ მა პრო ფე სო რებ მა ვი დე ო-

კ ლი პე ბის გაშ ვე ბა და იწყეს ისეთ აქ-

ტუ ა ლურ თე მებ ზე, რო გო რი ცაა კრიპ ტოგ რა ფია ან 

სტარ ტაპ -ინ ჟი ნე რი ა. მოძ ვე ლე ბუ ლი მე თო დე ბით 

მა თე მა ტი კის სწავ ლე ბის პი რო ბებ ში, ონ ლა ინ რე-

ჟიმ ში გა მოთ ვ ლი თი მა თე მა ტი კა არა ვის სურ და 

ეს წავ ლე ბი ნა.

მოგ ვი ა ნე ბით ამ სფე რო ში ჯიმ ფო უ ლე რი გა-

მოჩ ნ და. ოჰაიოში მცხოვრები 33 წლის მა თე მა ტი-

კის პრო ფე სო რის ასის ტენ ტი ყო ველ თ ვის მარ ტო-

ხე ლა ჯვა რო სა ნი ვით ცდი ლობ და და ემ ტ კი ცე ბი ნა 

სე კან სე ბის მიმ ზიდ ვე ლო ბა და ინ ტეგ რა ლე ბის 

მომ ხიბ ვ ლე ლო ბა. ფო უ ლერ მა 2012 წლის დე კემ-

ბერ ში გა მოთ ვ ლი თი მა თე მა ტი კის ლექ ცი ე ბის 

სე რი ე ბის ვი დე ოჩ ვე ნე ბე ბი გა უშ ვა და ერ თი თვის 

შემ დეგ თან ხ მო ბა მი ი ღო მი სი კურ სის Coursera-ს 

სა შუ ა ლე ბით ჩა ტა რე ბა ზე, რო მე ლიც მა სობ რი ვი 

ხა სი ა თის ღია ონ ლა ინ გაკ ვე თი ლე ბის MOOC-ის 

წამ ყ ვან პრო ვა ი დერს წარ მო ად გენს.

ლო გი კის სა წი ნა აღ მ დე გოდ, ფო უ ლე რის ფ
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შეშ ლი ლი, მძლავ რი ენერ გი უ ლი სტი ლი გლო ბა-

ლუ რი პო პუ ლა რო ბის მი ზე ზი გახ და. შოტ ლან დი-

უ რი ტი პის ამო ჩა ჩულ პე რან გ ში გა მოწყო ბი ლი 

ფო უ ლე რი მხო ლოდ მა თე მა ტი კურ გან ტო ლე ბებს 

არ წერს და ფა ზე, ის ასე ვე ონ ლა ინ ს ტუ დენ ტებს 

„ბეჭდების მბრძა ნე ბლის“ ცი ტი რე ბით ესალ მე ბა: 

„ადვილად ვერ მოხ ვ დე ბი გა მოთ ვ ლით მა თე მა-

ტი კა ში!“ მა ლე და ფა ზე მბრწყი ნა ვი მრუ დე ბის 

გა მო სა ხუ ლე ბე ბი და გე ო მეტ რი უ ლი სხე უ ლე-

ბი ჩნდე ბა; გო ნე ბა მახ ვი ლუ რი და დახ ვე წი ლი 

ვი დე ო მონ ტა ჟის წყა ლო ბით, ეს ქმნი ლე ბე ბი 

მის წინ ხტუ ნა ო ბენ და მთელ და ფას ფა რა ვენ. 

იმი სათ ვის, რომ ზო გი მა თე მა ტი კუ რი მე თო დით 

სტუ დენ ტებში აღფრთოვანება გამოიწვიოს, ის, 

საკ მა ოდ ენერ გი უ ლი, მუ სი კა ლუ რი სა უნ დ ტ რე კის 

ფონ ზე მსუ ბუ ქად მოძ რა ობს და ლექ ცი ის თე მაც 

ნელ - ნე ლა კულ მი ნა ცი ის წერ ტილს აღ წევს.

მი სი ეს უნა რი, მი იპყ როს ყუ რადღე ბა და შე-

სა ბა მი სი ეფექ ტი მო ახ დი ნოს, კურ სის ძი რი თად 

არ ს თან შე და რე ბით, მხო ლოდ პრე ლუ დი ა ა, 

პრობ ლე მის მკვეთ რად ნი უ ან სი რე ბუ ლი წყე ბის 

პრე ზენ ტა ცი ა ა, რაც ონ ლა ინ ს წავ ლე ბა ში შე დე გი-

დან შე დეგ ზე გა დას ვ ლის სა ფუძ ველს წარ მო ად-

გენს. ხა ნის აკა დე მი ა ში მოღ ვა წე სალ მან ხა ნის, 

დაწყე ბი თი სკო ლის მოს წავ ლე ე ბი სა და სა შუ ა-

ლო სკო ლის სტუ დენ ტე ბის თ ვის ონ ლა ინ მა თე-

მა ტი კის ჩემ პი ო ნის მსგავ სად, ფო უ ლერს სწამს, 

რომ სრულ ყო ფი ლე ბას პრაქ ტი კა ქმნის. სტუ დენ-

ტე ბის თ ვის სწო რი მი მარ თუ ლე ბის მი სა ცე მად, 

ფო უ ლერ მა MOOCulus-ი, ცოდ ნის შე მოწ მე ბის 

(ქვიზების) პროგ რა მა შექ მ ნა, რო მე ლიც სავ სეა 

მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად მო დი ფი ცი რე ბუ ლი 

ქა რაგ მე ბი თა და ავ ტო მა ტუ რად გე ნე რი რე ბა დი 

და მა ტე ბი თი პრობ ლე მე ბით იმ სფე რო ებ ში, რომ-

ლებ შიც ინ დი ვი დუ ა ლურ სტუ დენ ტებს დახ მა რე ბა 

ესა ჭი რო ე ბათ. „ლექციები მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სტუ-

დენ ტე ბის მო ტი ვი რე ბი სათ ვის, – გან მარ ტავს ფო-

უ ლე რი, – მაგ რამ შენ არ სწავ ლობ მა თე მა ტი კას 

მხო ლოდ მა თე მა ტი კის ყუ რე ბით. შენ სწავ ლობ 

მა თე მა ტი კას მა თე მა ტი კის კე თე ბით“.

ფო უ ლე რის პირ ველ მა ექ ვ ს კ ვი რი ან მა კურ ს მა, 

„კალკულუს ერ თ მა“ (Calculus One) 35,000 აქ ტი უ-

რი მსმე ნე ლი მო ი ზი და. ამ დრო ი დან მო ყო ლე ბუ-

ლი, და მა ტე ბით 110,000-მა სტუ დენ ტ მა და იწყო 

23-საათიანი კურ სის გავ ლა, შე სა ბა მი სად, ეს 

კურ სი Coursera-ს შე მო თა ვა ზე ბე ბის წამ ყ ვან 

3%-შია შე სუ ლი. მოთხოვ ნა იმ დე ნად მზარ დი ა, 

რომ Coursera-მ თა ვი სი კლა სი „მუდმივი რე გის-

ტ რა ცი ის“ პრო ცეს ში გა და იყ ვა ნა; შე სა ბა მი სად, 

სტუ დენ ტე ბი აღარ ელო დე ბი ან სე მეს ტ რის ან 

ორ კ ვი რი ა ნი პე რი ო დის გას ვ ლა საც კი კურ სის 

ახა ლი ციკ ლის და საწყე ბად. არა აქვს მნიშ ვ ნე-

ლო ბა, რო დის სურთ სტუ დენ ტებს კურ სის დაწყე-

ბა, გა მოთ ვ ლი თი მა თე მა ტი კის მე ფე თაყ ვა ნის მ-

ცემ ლე ბის გან კარ გუ ლე ბა ში ა.

კო ლე ჯის ასა კის სტუ დენ ტე ბი ფო უ ლე რის 

კურ ს ზე ჩა რიცხულ თა მხო ლოდ 25%-ს შე ად გე ნენ. 

მათ რა ო დე ნო ბას ბევ რად აჭარ ბებს ისე თი უფ-

რო სი ასა კის ადა მი ა ნე ბის რიცხ ვი, რო გო რი ცა ა, 

მა გა ლი თად, რია ფრა ზი ე რი, იატა კე ბის დაგების 

სპე ცი ა ლის ტი და ავ ტომ ტ ვირ თა ვე ბის ტრე ნე რი 

ნი უ- ჯერ სი ში, რო მელ მაც თა ვი სი ფორ მა ლუ რი 

გა ნათ ლე ბა 1980 წელს და ას რუ ლა. იგი ათ წ ლე უ-

ლე ბის წინ სა შუ ა ლო სკო ლის სტუ დენ ტებს შო რის 

მა თე მა ტი კის ვარ ს კ ვ ლა ვი გახ ლ დათ, ახ ლა, 

რო ცა მი სი შვი ლე ბი უკ ვე კო ლე ჯის სტუ დენ ტე ბი 

არი ან, მას სურს კვლავ შე უ ერ თ დეს იდე ე ბის სამ-

ყა როს და ამის მიღ წე ვას ძი რი თა დად MOOCs-ის 

სა შუ ა ლე ბით გეგ მავს.

„მე ონ ლა ინ გაკ ვე თი ლე ბი იმის თ ვის გა ვი ა-

რე, რომ ჩე მი გო ნე ბა გა მო ფიტ ვის გან და მეც ვა“, 

– ამ ბობს ფრაზიერი. ის ხოტ ბას ას ხამს ფო უ ლე-

რის მკა ფი ო ო ბას და მის უნარს, ყო ვე ლი ახა ლი 

ლექ ცია წი ნა ლექ ცი ის სა ფუძ ველ ზე გა შა ლოს. 

„რაც წარ მო უდ გენ ლად რთუ ლად გვეჩ ვე ნე ბო და 

წი ნა კვი რას, უცებ სრუ ლი ად გა სა გე ბი ხდე ბა. 

მე მქონ და ბევ რი „ოოოჰ“ და „აჰა“ მო მენ ტე ბი, 

რო დე საც ის ხსნი და იმას, თუ რა ტომ მუ შა ო ბენ 

ფორ მუ ლე ბი, – და მა ტე ბით აღ ნიშ ნავს ის. – უნ და 

ვა ღი ა რო, რომ ლექ ცი ის დას რუ ლე ბა ჩემ ში სევ-

დას იწ ვევ და“.

გარ შე მომ ყოფ ნი ფო უ ლერს აღიქ ვა მენ ადა-

მი ა ნად, რო მე ლიც გა მოთ ვ ლით მა თე მა ტი კას 

მერ ვე კლას ში და ე უფ ლა – მან ქა ნის მარ თ ვა კი 

მხო ლოდ უმაღ ლეს სას წავ ლე ბელ ში ის წავ ლა – 

და ეს იმი ტომ, რომ მი სი ბი ოგ რა ფია სავ სეა ამ გ-

ვა რი ასინ ქ რო ნუ ლი მო მენ ტე ბით. ის მან ტა კო ში, 

მი ნე სო ტის შტატ ში გა ი ზარ და; არის ბუ ღალ ტე რი 

მა მი სა და დი ა სახ ლი სი დე დის შვი ლი. მე ექ ვ სე 

კლას ში ის იმ დე ნად ღი ზი ან დე ბო და ყო ველ დღი-

უ რი მა თე მა ტი კის სწავ ლე ბის ნე ლი ტემ პით, რომ 

მშობ ლებ მა მი სი ტა რე ბა ახ ლომ დე ბა რე უნი ვერ-

გაჯეტები, რომლებიც 
გვიყვარს

ვინ არის შენი 
საჭურველმტვირთველი?

გოლფისმოთამაშისადასაჭურველმტვირ-

თველისურთიერთობადელიკატურიამბა-

ვია.ძალზემძიმეა,ისმინო16წლისასაკის

ადამიანისგანშენმიერბურთისმოწოდე-

ბისკრიტიკას.მაგრამვისსურსთავისი

მძიმეჩანთისჩაწყობადათრევამთელი

დღისგანმავლობაში?გადაჭერითორივე

პრობლემაახალSTEWART GOLF X9 
FOLLOW-თანერთად($3,000,stewartgolf.

com);ესარისუცნაურიმოძრავიმანქანა,

რომელიცტრანსპონდერთანბლუთუსის

საშუალებითაადაკავშირებული;მანქანა

კვალდაკვალდათავაზიანადდაგყვებათ.

მასაქვსავტომატურადგამოყოლის,დის-

ტანციურიმართვისადახელითმართ-

ვისფუნქციები.მისიბატარეა18ხვრელს

მოგავლევინებთ.დანადგარითქვენმიერ

მითითებულიმიმართულებითდადის;ასე

რომ,ფრთხილადიმოქმედეთტბებისადა

ქვიშა-ხაფანგებისმახლობლად.არაფერია

უფრომარტივიდაკომფორტული,ვიდრე

თამაშიშრომისგარეშე.კეთილიიყოს

თქვენიმობრძანებაახალიკადი-რობო-

ტისსამყაროში–კადნიერიახალგაზრდა,

ვინმედანინუნანიკიგაზონებისსაკრეჭად

გაგზავნეთ.

–ბრაიანდაუსონი



სი ტე ტის ეზო ში არ სე ბულ კო ლეჯ ში გა დაწყ ვი ტეს, იმ 

სპე ცი ა ლუ რი პროგ რა მის შე სას წავ ლად, რო მე ლიც 

გან სა კუთ რე ბუ ლი ნი ჭით და ჯილ დო ე ბუ ლი ბავ შ ვე-

ბი სათ ვის იყო გა მიზ ნუ ლი.

ფო უ ლერ მა მა თე მა ტი კა ში ჰარ ვარ დის ბო ლო 

კურ სის სტუ დენ ტის შე დე გებს მი აღ წია და შემ დეგ, 

უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მი სა ღე ბად, ჩი კა გოს უნი-

ვერ სი ტეტ ში გა და ვი და. აქ მან ქა ლა ქის ში და გა ნა-

შე ნი ა ნე ბის სა კითხებ ზე გაკ ვე თი ლე ბის ჩა ტა რე ბა ში 

მო სინ ჯა თა ვი და სა შუ ა ლო სკო ლის სას წავ ლო 

კურ სის გა ნახ ლე ბა ში მი ი ღო მო ნა წი ლე ო ბა. „თვალი 

ამე ხი ლა, – იხ სე ნებს ფო უ ლე რი. – მე ვხვდე ბო დი 

სტუ დენ ტებს, რომ ლებ მაც არ იცოდ ნენ, თუ რო გორ 

უნ და გა ე ყოთ რიცხ ვი ორ ზე. ზო გი ერთ კლას ში სტუ-

დენ ტე ბი ნივ თებ საც კი მეს როდ ნენ“.

ფო უ ლე რი თა ვის პო ზი ცი ებს არ თმობ და. ბო ლოს 

და ბო ლოს, ფურ ც ლის გან დამ ზა დე ბუ ლი მფრი ნა ვი 

ბურ თე ბის მი სი თა ვის მი მარ თუ ლე ბით სრო ლაც 

დას რულ და; სტუ დენ ტებ მა მი სი უკეთ მოს მე ნა 

და იწყეს. ფო უ ლერ მა თა ვი სი მო წო დე ბა იპო ვა. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მი სი კვლე ვის ინ ტე რე სე ბი 

მას მო წი ნა ვე ტო პო ლო გი უ რი სქე მე ბის რთულ და 

ჩახ ლარ თულ სფე რო ებ ში ით რევ დ ნენ, იგი ურ ყე ვი 

იყო თა ვის სურ ვილ ში, რო გორც პე და გოგს, ზე მოქ-

მე დე ბა მო ეხ დი ნა. 2009 წელს იგი ოჰა ი ოს შტატ ის 

უნივერსიტეტში, პოს ტ დოქ ტო რან ტუ რის პე და გო გის 

პო ზი ცი ა ზე და ი ნიშ ნა.

რიცხ ვე ბით მა ნი პუ ლი-

რე ბის მოყ ვა რუ ლი ფო უ-

ლე რის ან გა რი შით, მი სი 

ონ ლა ინ ს ტუ დენ ტე ბის და-

ახ ლო ე ბით 3% ყო ველ დღე 

ტო ვებს კურსს. მი მოს ვ ლის 

მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ზო-

გა დად MOOCs-ის თა ვი სე-

ბუ რე ბა ა, რად გან ამ გ ვა რი 

კურ სე ბი იზი დავს შემ თხ ვე-

ვით ინ ტერ ნეტ სერ ფე რებს, 

რომ ლე ბიც მხო ლოდ 

იმი სათ ვის რე გის ტ რირ-

დე ბი ან, რომ თა ვად ნა-

ხონ – მი სი დამ თავ რე ბის 

ყო ველ გ ვა რი სე რი ო ზუ ლი 

გან ზ რახ ვის გა რე შე – თუ 

რას წარ მო ად გენს შე მო თა ვა ზე ბუ ლი კურ სი. 

და ისევ, ფო უ ლე რი აგო ნი ა შია – რი სი გა კე თე-

ბა შე უძ ლია მას ამ ნაკ ლო ვა ნე ბის აღ მო საფხ ვ-

რე ლად? იქ ნებ პირ ვე ლი ქვი ზი ძა ლი ან რთუ ლი 

იყო? შე საძ ლო ა, ზო გი სტუ დენ ტი იმედ გაც რუ ე-

ბუ ლია პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის აქამ დე 

და ფიქ სი რე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბით? ფო უ ლერ მა 

1,350 სა ა თი და ხარ ჯა თა ვი სი ონ ლა ინ კურ სის-

თ ვის, იმ არა ერ თი სა ღა მოს ჩათ ვ ლით, რო ცა 

მას სა დის კუ სიო შეხ ვედ რებ ში მო ნა წი ლე-

ო ბის მი ღე ბა უხ დე ბო და, ან ჩა მორ ჩე ნი ლი 

სტუ დენ ტე ბის – პი რის პირ მომ ზა დე ბა.

ამ დე ნი დრო ის ლექ ცი ებ ზე და ხარ ჯ ვის 

პი რო ბებ ში, კვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტის ყვე ლა ზე 

ახალ გაზ რ და პრო ფე სო რე ბიც კი და კარ გავ-

დ ნენ თა ნამ დე ბო ბა ზე დარ ჩე ნის შან სებს, 

მაგ რამ, ამ შემ თხ ვე ვა ში, ფო უ ლე რი ბევ რად 

უკე თეს მდგო მა რე ო ბა ში ა. თავ და პირ ვე ლად 

ოჰა ი ოს უნი ვერ სი ტეტ მა ფო უ ლე რი არა მუდ-

მივ შტატ ში აიყ ვა ნა. თუმ ცა მას შემ დეგ, რაც 

გა მოთ ვ ლი თი მა თე მა ტი კის ონ ლა ინ კურ ს მა 

წარ მა ტე ბას მი აღ წი ა, უნი ვერ სი ტე ტის მე ნეჯ-

მენ ტ მა კი დევ ერ თხელ გა და ხე და ფო უ ლე რის 

სა კითხს და მას უვა დო კონ ტ რაქ ტი შეს-

თა ვა ზა. რო გორც ჩანს, ონ ლა ინ ს წავ ლე ბის 

სფე რო ში გარ ღ ვე ვამ ფო უ ლე რის კა რი ე რუ ლი 

აღ მას ვ ლის თ ვის სა ფუძ ვე ლი შექ მ ნა.

ტექნოლოგიები მათემატიკა

სექსუალური სეკანსები: ჯიმ 
ფოულერის მათემატიკის 
ონლაინლექციები კოლეჯის 
ასაკის სტუდენტებთან 
შედარებით სამჯერ მეტ 
სრულწლოვანს იზიდავს.

დასკვნითი აზრი

„მეერთხელპოლინომიამქონდა.ჩემმაექიმმამომაშორაის“. 

– მაიკლ გრანტი



გვეწვიეთ განახლებულ 
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სტრატეგიები

ტურიზმი

საქართველოს ვიზა
რა გავლენას მოახდენს ახალი სავიზო პოლიტიკა ტურიზმზე საქართველოში? 

ავტორი: ნატო ჩაკვეტაძე

მ
იმ დი ნა რე წლის 1 სექ ტემ ბ რი დან სა ქარ თ ვე ლოს მთავ-

რო ბამ აამოქ მე და ახა ლი სა ვი ზო რე გუ ლა ცი ე ბი, რო მელ-

თა მი ხედ ვი თაც, სა ქარ თ ვე ლოს თან ცალ მ ხ რი ვი უვი ზო 

რე ჟი მი სა და გა მარ ტი ვე ბუ ლი სა ვი ზო რე ჟი მის მქო ნე 

ქვეყ ნებს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი შე ე ხო. ცვლი ლე ბე ბი აისა ხა 

მოკ ლე- და გრძელ ვა დი ა ნი ვი ზის მი ღე ბის პრო ცე დუ რებ სა და სა ვი-

ზო გა და სა ხა დის წეს ზე.

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ 2005-2014 წლებ ში სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ-

მე დი სა ვი ზო ლი ბე რა ლი ზა ცი ის პო ლი ტი კის შე დე გად, ცალ მ ხ რი ვი 

უვი ზო რე ჟი მით სარ გებ ლობ და 121 ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე, მათ შო რის, 

მო ქა ლა ქე ე ბი ისე თი მდი და რი სა ხელ მ წი ფო ე ბი სა, რომ ლე ბიც 

ევ რო კავ ში რი სა და ნა ტოს წევრ ქვეყ ნე ბის რიცხ ვ ში შე დი ან. ყვე ლა 

და ნარ ჩე ნი ქვეყ ნის წარ მო მად გე ნელს ვი ზის მი ღე ბა გა მარ ტი ვე ბუ-

ლი წე სით სა ქარ თ ვე ლოს საზღ ვარ ზე ვე შე ეძ ლო. ვი ზის გაგ რ ძე ლე-

ბის პრო ცე დუ რა სა ქარ თ ვე ლო ში ვე ხორ ცი ელ დე ბო და. აღ ნიშ ნუ ლი 

პო ლი ტი კის მი ზა ნი სა ქარ თ ვე ლო ში ტუ რის ტუ ლი მოგ ზა უ რო ბი სა და 

ხან გ რ ძ ლი ვი ბი ნად რო ბის წა ხა ლი სე ბა იყო, ქვე ყა ნა ში ინ ვეს ტი ცი ე-

ბის ჩა დე ბის, ბიზ ნე სის წარ მო ე ბის, მუ შა ო ბი სა და სწავ ლის მიზ ნით. 

სა ვი ზო ლი ბე რა ლი ზა ცი ის შე დე გად, სა ქარ თ ვე ლო ში მნიშ ვ-

ნე ლოვ ნად იმა ტა ტუ რის ტულ მა ნა კა დებ მა, რა მაც ხე ლი შე უწყო 

სექ ტო რის სწრაფ ზრდას. სწო რედ ამ გახ ს ნი ლო ბის (თუნდაც ცალ-

მ ხ რი ვად) პო ლი ტი კის შე დე გია ის, რაც ქვეყ ნის ეკო ნო მი კამ ბო ლო 

წლე ბის მან ძილ ზე მი ი ღო. კერ ძოდ: 

• სა ქარ თ ვე ლო ში სა ერ თა შო რი სო ვი ზი ტო რე ბის ზრდის დი ნა მი-

კა, UNWTO World Tourism Barometer-ის მი ხედ ვით, აღი ა რე ბულ იქ ნა 

ევ რო პა ში ყვე ლა ზე მა ღალ მაჩ ვე ნებ ლად: 2009 წე ლი – 1,500,049 

ვი ზი ტო რი; 2010 წე ლი – 2,031,717 ვი ზი ტო რი, 2011 წე ლი – 2,822,363 

ვი ზი ტო რი, 2012 წე ლი – 4,428,221 ვი ზი ტო რი, 2013 წე ლი – 5,392,303 

ვი ზი ტო რი.

• 2013 წლის გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ინ დექ ს ში 

ტუ რიზ მის მაჩ ვე ნე ბელ მა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზრდა გა ნი ცა და და და სა-

ხელ და ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე კონ კუ რენ ტულ მი მარ თუ ლე ბად სა ქარ თ-

ვე ლოს ეკო ნო მი კა ში;

• 2013 წელს სა ერ თა შო რი სო ტუ რიზ მი დან მი ღე ბულ მა შე მო სა ვალ-

მა სა ქარ თ ვე ლოს მშპ-ის 6.5% შე ად გი ნა (3 მი ლი არ დი ლა რი); 

• 2012 წელს სა ქარ თ ვე ლოს მთლი ან და საქ მე ბა ში ტუ რიზ მის სექ-

ტორ ში და საქ მე ბის წილ მა 10% შე ად გი ნა;

• 2013 წელს ტუ რიზ მის წილ მა სა ქარ თ ვე ლოს სერ ვი სის ექ ს პორ ტ ში 

58% შე ად გი ნა.

სა ქარ თ ვე ლო ში ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში სა ვი ზო 

შეზღუდ ვე ბის და წე სე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნად შე ა ფერ ხებს სექ ტო რის 

გან ვი თა რე ბას. მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გი ნე გა ტი უ რად აისა ხე ბა 

ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ზე, ვი ნა ი დან ტუ რიზ მი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ-

ლე ბი და ტუ რიზ მის სფე რო ში და საქ მე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის რა ო დე-

ნო ბა სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კის მნიშ ვ ნე ლო ვან წილს შე ად გენ და. 

სა ვი ზო პრო ცე დუ რე ბის გარ თუ ლე ბა და გა და სა ხა დის და წე სე ბა, 

რაც ტუ რისტს და მა ტე ბი თი დრო ი სა და ფი ნან სუ რი რე სურ სის 

ხარ ჯ ვას აიძუ ლებს, სა ქარ თ ვე ლოს, რო გორც ტუ რის ტუ ლი ქვეყ ნის 

ნაკ ლო ვა ნე ბებ ზე მი უ თი თებს და მას ტუ რის ტულ მიმ ზიდ ვე ლო ბა სა 

და ღი რე ბუ ლე ბას აკარ გ ვი ნებს.

ახა ლი სა ვი ზო პო ლი ტი კის ფარ გ ლებ ში, ცალ მ ხ რი ვი უვი ზო რე ჟი-

მის ქვეყ ნე ბის სია 94-მდე შემ ცირ და, თუმ ცა სა ვი ზო შეზღუდ ვე ბი 

მა თაც შე ე ხოთ: თუ ად რე სა ქარ თ ვე ლო ში შე მო სას ვ ლე ლად და ქვე-

ყა ნა ში 360 დღემ დე გა ჩე რე ბის თ ვის მათ ვი ზა არ სჭირ დე ბო დათ, 

ახ ლა, უვი ზო მოკ ლე ვა დი ა ნი ვი ზი ტის შემ თხ ვე ვა ში, ნე ბის მი ერ 

180-დღიან პე რი ოდ ში 90 დღით შე უძ ლი ათ ქვე ყა ნა ში დარ ჩე ნა, ხო-

ლო უფ რო ხან გ რ ძ ლი ვი დრო ით დარ ჩე ნის თ ვის მათ სა ე მიგ რა ციო 

ვი ზის აღე ბა მო უ წევთ. მათ იგი ვე ქმე დე ბა უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლონ 

მოკ ლე ვა დი ა ნი ვი ზი ტის დროს, ვი ზის გაგ რ ძე ლე ბის სურ ვი ლის 

შემ თხ ვე ვა ში. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ უვი ზო რე ჟი მის სი ა ში ვე ღარ 

მოხ ვ დ ნენ ახ ლო აღ მო სავ ლე თის რე გი ო ნის ქვეყ ნე ბი – ირა ნი და 

ერა ყი, ასე ვე ცენ ტ რა ლუ რი და სამ ხ რეთ ამე რი კის ქვეყ ნე ბი: ჩი ლე, 

პე რუ, პა რაგ ვა ი, ურუგ ვა ი, გვა ტე მა ლა, ბო ლი ვი ა, სუ რი ნა მი, კუ ბა, 

სენ ტ - ლუ ჩი ა, დო მი ნი კის თა ნა მე გობ რო ბა, სენ ტ - კიტ სი სა და ნე ვი-

სის ფე დე რა ცი ა, ტრი ნი და დი სა და ტო ბა გოს რეს პუბ ლი კა. 

სა ვი ზო პო ლი ტი კა ში შე სუ ლი ცვლი ლე ბე ბი გავ რ ცელ და სა ქარ-

თ ვე ლოს თან ორ მ ხ რი ვი და მრა ვალ მ ხ რი ვი შე თან ხ მე ბის მქო ნე 

ქვეყ ნებ ზეც, რომ ლებ თა ნაც ქვე ყა ნა ში დარ ჩე ნის ვა დე ბი, წი ნა რე-

გუ ლა ცი ე ბით, გა ნუ საზღ ვ რე ლი იყო. ესე ნი ა: აზერ ბა ი ჯა ნი, სომ ხე თი, 

ბე ლა რუ სი, ტა ჯი კე თი, მოლ დო ვა, უკ რა ი ნა, უზ ბე კე თი, ყირ გი ზე თი. 

ზე მოხ სე ნე ბუ ლი პი რო ბე ბი დღე ი სათ ვის ამ ქვეყ ნებ ზეც ვრცელ დე-

ბა. 

გა უქ მ და ვი ზის საზღ ვარ ზე აღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ისე თი ქვეყ-

ნე ბის თ ვის, რო გო რი ცა ა: ჩი ნე თი, ჰონ კონ გი, ინ დო ე თი, სინ გა პუ-

რი, ინ დო ნე ზი ა, მა ლა ი ზი ა, პა კის ტა ნი, ავ ღა ნე თი, ფი ლი პი ნე ბი, 

შრი- ლან კა, ჩი ლე და სხვა (70 ქვე ყა ნა). საზღ ვარ ზე ვი ზის აღე ბის 
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შე საძ ლებ ლო ბა, რო გორც ტუ რის ტი სათ ვის ხელ საყ რე ლი პი რო-

ბა, ახალ რე გუ ლა ცი ებ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი აღარ არის, რი თაც 

ქვეყ ნის ტუ რის ტუ ლი მიმ ზიდ ვე ლო ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მცირ დე ბა. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ეს ქვეყ ნე ბი მზარდ ტუ რის ტულ ბაზ რებს წარ მო-

ად გენ დ ნენ და მა თი უმ რავ ლე სო ბა წამ ყ ვან ად გილ ზეა სა ქარ თ ვე-

ლოს ვი ზი ტორ თა ბო ლო წლე ბის მო ნა ცე მებ ში, თა ვი ან თი რე გი ო-

ნის მას შ ტა ბით.

ახა ლი სა ვი ზო პო ლი ტი კის გა ტა რე ბამ ასე ვე გა არ თუ ლა გრძელ-

ვა დი ა ნი ვი ზის მი ღე ბის პრო ცე დუ რე ბი. იმი სათ ვის, რომ ცალ მ ხ რი-

ვი უვი ზო რე ჟი მის მქო ნე 94 ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ებ მა სა ქარ თ ვე ლო ში 

90 დღე ზე მე ტი პე რი ო დით დარ ჩე ნის უფ ლე ბა მი ი ღონ, მათ უნ და 

მი მარ თონ სა ქარ თ ვე ლოს სა კონ სუ ლოს თა ვი ანთ ქვე ყა ნა ში, და აკ-

მა ყო ფი ლონ სა შუ ა ლოდ 14-პუნქტიანი დო კუ მენ ტის ჩა მო ნათ ვა ლი 

(დამოკიდებულია ვი ზი ტის მი ზან ზე) და გა და ი ხა დონ 50 აშშ დო ლა-

რი, ხო ლო და ნარ ჩე ნი ქვეყ ნე ბის მო ქა ლა ქე ებ მა იგი ვე ქმე დე ბა უნ-

და გა ნა ხორ ცი ე ლონ მოკ ლე ვა დი ა ნი ვი ზის მი ღე ბის შემ თხ ვე ვა შიც.

ამას თან, ახა ლი პო ლი ტი კის თა ნახ მად, ვი ზის აღე ბა ხდე ბა მხო-

ლოდ სა ქარ თ ვე ლოს სა კონ სუ ლო ში, რო მე ლიც ყვე ლა ქვე ყა ნა ში არ 

არის წარ მოდ გე ნი ლი. ამი ტომ ერა ყის მო ქა ლა ქე ე ბი სა ქარ თ ვე ლოს 

ვი ზის მი სა ღე ბად უნ და გა ემ გ ზავ რონ იორ და ნი ა ში, ავ ღა ნე ლე ბი 

– თურ ქ მე ნეთ ში, ნი გე რი ე ლე ბი – ეგ ვიპ ტე ში ან სამ ხ რეთ აფ რი კის 

რეს პუბ ლი კა ში, პა კის ტა ნე ლე ბი – ირან ში, ფი ლი პი ნე ლე ბი – ინ დო-

ნე ზი ა ში. ხო ლო ჩი ნელ მა და ინ დო ელ მა ასო ბით კი ლო მეტ რი უნ და 

გა ი ა როს დე და ქა ლაქ ში ჩა სას ვ ლე ლად, თუ კი სა ქარ თ ვე ლოს ვი ზის 

აღე ბა სურს. 

ახა ლი სა ვი ზო პო ლი ტი კის ყვე ლა ზე დი დი ხარ ვე ზი გახ ლავთ ის, 

რომ ვი ზის ტი პებ ში არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა მოგ ზა უ რო/ ტუ-

რის ტუ ლი ვი ზა. მა შა სა და მე, სა ქარ თ ვე ლოს ვი ზის მი ღე ბის თ ვის 

ტუ რის ტ მა ფორ მა ლუ რად უნ და აირ ჩი ოს ჩა მო ნათ ვა ლი დან რო მე-

ლი მე ვი ზის ტი პი და და აკ მა ყო ფი ლოს შე სა ბა მი სი მოთხოვ ნე ბი, 

რად გა ნაც სა ქარ თ ვე ლოს ტუ რის ტუ ლი ვი ზის ტი პი არ გა აჩ ნი ა. 

წარ მო ვიდ გი ნოთ ჰი პო თე ტუ რი სი ტუ ა ცი ა: და ვუშ ვათ, სა შუ ა ლო 

ფე ნის ოჯახს, რო მე ლიც ჰონ კონ გ ში ცხოვ რობს, სურს იმოგ ზა უ-

როს სა ქარ თ ვე ლო ში, და ათ ვა ლი ე როს კულ ტუ რუ ლი ძეგ ლე ბი და 

და ა გე მოვ ნოს ქარ თუ ლი ღვი ნო. ახა ლი რე გუ ლა ცი ე ბის შე მო ღე-

ბის გა მო, ისი ნი საზღ ვარ ზე ვი ზის გა კე თე ბას ვე ღარ შეძ ლე ბენ. 

თუმ ცა არ სე ბობს მოკ ლე ვა დი ა ნი ვი ზის მო პო ვე ბის პრო ცე დუ რე ბი 

(ერთადერთი გზა სა ქარ თ ვე ლო ში მოგ ზა უ რო ბის თ ვის). კერ ძოდ, 

სტან დარ ტუ ლი სა ვი ზო დო კუ მენ ტე ბის გარ და (პასპორტი, ფო ტო-

სუ რა თი, სა ვი ზო გა ნაცხა დი, სა ვი ზო მო საკ რებ ლის გა დახ დის 

ქვი თა რი (50 აშშ დო ლა რი ერთ ადა მი ან ზე), ჯან მ რ თე ლო ბის დაზღ-

ვე ვა, დრო ე ბი თი საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის ცნო ბა და ფი ნან სუ რი 

დო კუ მენ ტე ბი) მათ უნ და მო ი პო ვონ მოწ ვე ვა სა ქარ თ ვე ლო დან და 

წა რად გი ნონ უკან დაბ რუ ნე ბის გა რან ტი ე ბის დო კუ მენ ტე ბი. ამას-

თან, მათ უნ და მი უ თი თონ, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში ეკ ლე სი ა/  

მო ნას ტ რე ბის მო ნა ხუ ლე ბის მიზ ნით ჩა მო დი ან (რადგან სხვა, 

ტუ რიზ მ თან მი ახ ლო ე ბუ ლი, ვი ზის ტი პი ჩა მო ნათ ვალ ში არ არის) 

და ამის და სა დას ტუ რებ ლად უნ და წა რად გი ნონ სა ქარ თ ვე ლო ში 

მო სა ნა ხუ ლე ბე ლი წმინ და ად გი ლე ბის სია და მა თი მო ნა ხუ ლე ბის 

დრო ში გა წე რი ლი მარ შ რუ ტი. ამ ყვე ლაფ რის შედ გე ნი სა და შეგ-

რო ვე ბის შემ დ გომ ისი ნი უნ და გა ემ გ ზავ რონ პე კინ ში, რის თ ვი საც 

უნ და გა ი ა რონ 1778 კი ლო მეტ რი. შემ დეგ დაბ რუნ დ ნენ სახ ლ ში და 

და ე ლო დონ პა სუხს 40 დღის გან მავ ლო ბა ში. ყო ვე ლი ვე ამის გათ-

ვა ლის წი ნე ბით, დი დია ალ ბა თო ბა, რომ ამ პი რო ბე ბის გაც ნო ბის 

შემ დეგ, მა თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა შე იც ვ ლე ბა და სა ქარ თ ვე ლო ში 

მოგ ზა უ რო ბის ნაც ვ ლად სხვა ქვეყ ნებ ში გამ გ ზავ რე ბას არჩევენ, 

ტურისტები ჩრდილო-აღმოსავლეთ აზიის 
რეგიონიდან

ტურისტები სამხრეთ და აღმოსავლეთ 
აზიის რეგიონიდან
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რეგიონიდან
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სა დაც გა ცი ლე ბით უფ რო გრან დი ო ზუ ლი და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ის ტო-

რი ულ - კულ ტუ რუ ლი ძეგ ლე ბის მო ნა ხუ ლე ბას შეძ ლე ბენ, გა ცი ლე ბით 

მარ ტივ სა ვი ზო პი რო ბებ ში. სა ქარ თ ვე ლო კი ამით კარ გავს პო ტენ-

ცი ურ ტუ რისტს, რო მე ლიც მოგ ზა უ რო ბის დროს სა შუ ა ლო სტა ტის ტი-

კუ რი მო ნა ცე მე ბით, მი სი სა მომ ხ მა რებ ლო სეგ მენ ტი დან, 1 450 აშშ 

დო ლარს ხარ ჯავს ერთ ადა მი ან ზე. 

აბ სურ დი ა, რომ ამ გ ვა რი სა ვი ზო პო ლი ტი კით სა ქარ თ ვე ლო 

მსოფ ლიო ტუ რის ტულ რუ კა ზე კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი იყოს. სა ქარ თ-

ვე ლო ში ტუ რის ტუ ლი აქ ტი უ რო ბის ზრდა და ტუ რის ტუ ლი მიმ ზიდ ვე-

ლო ბა სწო რედ მოგ ზა უ რო ბის სი მარ ტი ვით იყო გან პი რო ბე ბუ ლი. 

ჩი ნე თი და ინ დო ე თი მზარდ ტუ რის ტულ ბაზ რებს წარ მო ად გე ნენ 

არა მხო ლოდ სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის, არა მედ მსოფ ლი ოს თ ვის. ისი ნი 

მო ი აზ რე ბი ან მო მა ვალ გი განტ ეკო ნო მი კურ და ტუ რის ტულ ქვეყ ნე-

ბად. წამ ყ ვა ნი ტუ რის ტუ ლი ქვეყ ნე ბის საზ რუ ნავს წარ მო ად გენს ამ 

ორ ქვე ყა ნა ში წარ მო მად გენ ლო ბე ბის გაზ რ დი სა და მარ კე ტინ გუ ლი 

აქ ტი ვო ბე ბის გა აქ ტი უ რე ბა, და არა, პი რი ქით – სა მოგ ზა უ რო ბა რი ე-

რე ბის შექ მ ნა.

უნ და ვი ვა რა უ დოთ, რომ ახა ლი სა ვი ზო პო ლი ტი კა ნე გა ტი უ რად 

იმოქ მე დებს აზარ ტუ ლი თა მა შე ბით მო ტი ვი რე ბულ ტუ რიზ მ ზეც, 

რო მე ლიც აჭა რის შე მო სავ ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა წილს წარ მო-

ად გენს. ბა თუ მის სა მო რი ნე ებს ძი რი თა დად თურ ქი, ირა ნე ლი და 

აზერ ბა ი ჯა ნე ლი ვი ზი ტო რე ბი სტუმ რო ბენ, რო მელ თაც 90 დღე ზე 

ხან გ რ ძ ლი ვი ვი ზი ტე ბის თ ვის და უ წეს დათ იგი ვე შეზღუდ ვე ბი, რაც 

სხვა ქვეყ ნე ბის მო ქა ლა ქე ებს. 

მიგ რა ცი ის ახა ლი პო ლი ტი კა ნე გა ტი უ რად იმოქ მე დებს სას წავ-

ლო მიზ ნით ჩა მოს ვ ლის მსურ ვე ლებ ზეც. სა ერ თა შო რი სო სტუ დენ-

ტი სა ინ ტე რე სო სა მომ ხ მა რებ ლო სეგ მენტს წარ მო ად გენს ყვე ლა 

უნი ვერ სი ტე ტის თ ვის, ვი ნა ი დან მათ ზე ვრცელ დე ბა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 

სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კა და მა თი სწავ ლის სა ფა სუ რი სამჯერ 

აღე მა ტე ბა ფიქ სი რე ბულ სა ხელ მ წი ფო სას წავ ლო გა და სა ხადს. სა-

ერ თა შო რი სო სტუ დენ ტე ბის ნა კა დის შემ ცი რე ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 

აისა ხე ბა იმ უნი ვერ სი ტე ტე ბის შე მო სავ ლებ ზე, რომ ლე ბიც სწო რედ 

უცხო ელ სტუ დენ ტებ ზე მუ შა ო ბენ. უცხო ე ლი სტუ დენ ტე ბის რა ო დე-

ნო ბის შემ ცი რე ბა გარ და უ ვა ლი იქ ნე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში, ვი ნა ი დან 

ახა ლი პო ლი ტი კის თა ნახ მად, გრძელ ვა დი ა ნი ვი ზის მი სა ღე ბად 

მკაც რი სა ვი ზო პრო ცე დუ რე ბის გავ ლა მო უ წევთ აზერ ბა ი ჯა ნელ და 

თურქ, ისე ვე რო გორც ინ დო ელ, ნი გე რი ელ, ერა ყელ და შრი ლან კელ 

სტუ დენ ტებს. წარ მო გიდ გენთ სა ქარ თ ვე ლოს უმაღ ლეს სას წავ-

ლებ ლებ ში უცხო ე ლი სტუ დენ ტე ბის რა ო დე ნო ბის სტა ტის ტი კუ რი 

მო ნა ცე მე ბის გრა ფას: 

და ლა სი სა და ბექ ს ლის უნი ვერ სი ტე ტებ ში (Cox School of Busi-

ness, Southern Methodist University; Capital University) ჩა ტარ და 

კვლე ვა, რომ ლის მი ზა ნიც იყო და ედ გი ნათ, რა ზე გავ ლე ნას ახ დენს 

ვი ზის მოთხოვ ნე ბის გამ კაც რე ბა ტუ რის ტულ აქ ტი ვო ბა ზე. მსოფ-

ლიო ბან კი სა და მსოფ ლიო ტუ რიზ მის ორ გა ნი ზა ცი ის მო ნა ცე მებ ზე 

დაყ რ დ ნო ბით მათ შე ი მუ შა ვეს უცხო ე ლი ვი ზი ტო რე ბის თ ვის მოგ-

ზა უ რო ბის სი მარ ტი ვის ინ დექ სი (EOTF – Ease of travel for inbound 

foreign visitors) და მი სი ურ თი ერ თ ქ მე დე ბა სა ვი ზო ბა რი ე რებ თან 

მი მარ თე ბით. EOTF ინ დექ სი ქვეყ ნებს აფა სებს 0-100-ქულიანი 

სის ტე მით. რაც უფ რო ნაკ ლე ბი სა ვი ზო ბა რი ე რი აქვს ქვე ყა ნას, 

მით უფ რო მა ღა ლი ქუ ლე ბი ეწე რე ბა მას შე ფა სე ბი სას. მა გა ლი თად, 

აშშ-ს EOTF ინ დექ ს ში 20-ქულიანი მაჩ ვე ნე ბე ლი ნიშ ნავს, რომ მას 

მსოფ ლი ოს 20%-მდე ქვე ყა ნას თან აქვს მარ ტი ვი ან უვი ზო მი მოს ვ-

ლის რე ჟი მი, ხო ლო და ნარ ჩენ 80%-თან აქვს სა ვი ზო რე ჟი მი. 

კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე, ავ ტო რე ბის გა მოთ ვ ლით, ქვეყ ნის მი ერ 

EOTF ცვლა დის 2%-ით გაზ რ და, რაც სა შუ ა ლოდ სამ ქვე ყა ნას თან 

უვი ზო რე ჟი მის შე მო ღე ბას გუ ლის ხ მობს, იწ ვევს ტუ რის ტუ ლი ნა-

კა დის სა შუ ა ლოდ 5%-ით ზრდას ერ თი ქვეყ ნის თ ვის; ეს კი უდ რის 

90 000-მდე ვი ზი ტორს. სა ვი ზო ლი ბე რა ლი ზა ცია ტუ რიზ მის ზრდას 

იწ ვევს იმ შემ თხ ვე ვა შიც, თუ ქვე ყა ნა უვი ზო რე ჟი მის და წე სე ბას-

თან ერ თად მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ამ კაც რებს სა საზღ ვ რო კონ ტ როლს. 

სწო რედ ამი ტომ ქვეყ ნე ბი ტუ რის ტუ ლი აქ ტი ვო ბის გაზ რ დის თ ვის 

სა ვი ზო რე ჟი მის გა მარ ტი ვე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტებს მი მარ თა ვენ. EOTF 

მაჩ ვე ნებ ლის კლე ბა კი იწ ვევს უკუპ რო პორ ცი ულ ეფექტს. კერ ძოდ, 

ერ თი ქვეყ ნის მი ერ მე ო რე ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის თ ვის სა ვი ზო 

რე ჟი მის შე მო ღე ბა გა ნა პი რო ბებს მე ო რე ქვეყ ნი დან პირ ველ ში ტუ-

რის ტე ბის ნა კა დის 33%-ით შემ ცი რე ბას ყო ველ წ ლი უ რად. 

გან ვი ხი ლოთ სა ქარ თ ვე ლოს შემ თხ ვე ვა: 2014 წლის სექ ტემ ბ-

რამ დე სა ქარ თ ვე ლოს EOTF ინ დექ სით შე ფა სე ბა შე იძ ლე ბა 100 

სტრატეგიები ტურიზმი

ტურისტები აფრიკის ქვეყნებიდან

ტურისტები აფრიკის ქვეყნებიდან

ზიმბაბვე

ანტიგუადაბარბუდა

სმ.აფრიკისრესპუბლიკა

სენტ-კიტსიდანევისი

ნიგერია

პანამა

სხვაქვეყნები

ტრინიდადიდატობაგო

სხვაქვეყნები

35%

20%9%

36%

21%

14%

9%
6%

50%
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ქუ ლით გან ვ საზღ ვ როთ, ვი ნა ი დან 121 ქვე ყა ნა სარ გებ ლობ და უვი ზო 

რე ჟი მით, ხო ლო და ნარ ჩე ნი 70 ქვე ყა ნა გა მარ ტი ვე ბუ ლი პრო ცე დუ რე-

ბით სა ქარ თ ვე ლოს საზღ ვარ ზე იღებ და ვი ზას. ახა ლი სა ვი ზო პო ლი-

ტი კით კი სა ქარ თ ვე ლოს EOTF მაჩ ვე ნე ბე ლი არის  

49 ქუ ლა. 

სა ქარ თ ვე ლო ში უცხო ე ლი ვი ზი ტო რე ბის თ ვის მოგ ზა უ რო ბის 

სი მარ ტი ვის მაჩ ვე ნებ ლის 51%-ით შემ ცი რე ბა აუცი ლებ ლად გა მო-

იწ ვევს ეფექტს მოკ ლე და გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში. კერ ძოდ, 

2013 წლის მო ნა ცე მე ბით იმ ქვეყ ნე ბის ვი ზი ტო რე ბის რა ო დე ნო ბა, 

რო მელ თა ნაც აღ დ გა სა ვი ზო რე ჟი მი და გა უქ მ და ვი ზის საზღ ვარ ზე 

მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, შე ად გენს 300 000-მდე ადა მი ანს. შე სა ბა მი-

სად, ამ სა მომ ხ მა რებ ლო სეგ მენ ტი დან სა ქარ თ ვე ლო ში ტუ რის ტუ ლი 

ნა კა დი შემ ცირ დე ბა 100 000-მდე ვი ზი ტო რით ყო ველ წ ლი უ რად. ჩვე ნი 

პროგ ნო ზით, გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში ციფ რი საკ მა ოდ მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი გახ დე ბა. ძნე ლი ა, გა მოვ თ ვა ლოთ ტუ რის ტუ ლი და ნა კარ გე ბი იმ 

94 ქვეყ ნი დან, რო მელ თათ ვი საც გარ თულ და გრძელ ვა დი ა ნი ვი ზის 

მი ღე ბის პრო ცე დუ რა, ვინ ა ი დან ოფი ცი ა ლურ მო ნა ცე მებ ში არ არის 

გა მიჯ ნუ ლი ვი ზი ტო რე ბი ქვე ყა ნა ში დარ ჩე ნის პე რი ო დის მი ხედ ვით. 

მე ო რე და მაბ რ კო ლე ბე ლი ფაქ ტო რი, რაც ზე გავ ლე ნას ახ დენს 

ტუ რის ტის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზე, იმოგ ზა უ როს თუ არა კონ კ რე ტულ 

ქვე ყა ნა ში, არის ვი ზის სა ფა სუ რი. ზე მო აღ ნიშ ნულ კვლე ვა ში გან ხი ლუ-

ლია აშ შ -ის მა გა ლი თი, რო მელ საც ქვეყ ნე ბის 80%-თან სა ვი ზო რე ჟი მი 

აქვს და ვი ზის სა ფა სუ რი ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მა ღა ლი ა. მი უ ხე და-

ვად ამი სა, აშშ ახერ ხებს სა ერ თა შო რი სო ტუ რის ტუ ლი ჩას ვ ლე ბის 

რა ო დე ნო ბით მსოფ ლი ო ში მე ო რე ად გი ლი სა და სა ერ თა შო რი სო 

ტუ რიზ მი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბით პირ ვე ლი ად გი ლის მყა რად 

შე ნარ ჩუ ნე ბას. კვლე ვის გა მოთ ვ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, თუ აშშ EOTF-ს 

გაზ რ დის 19,79-დან მაქ სი მა ლურ შე საძ ლებ ლო ბამ დე, 100 ქუ ლამ დე, 

შტა ტებ ში ტუ რის ტუ ლი ვი ზი ტე ბი 120%-ით გა იზ რ დე ბა. ამით აშშ მი ი-

ღებს და მა ტე ბით 84 მი ლი ო ნამ დე ვი ზი ტორ სა და 168 მი ლი არ დამ დე 

შე მო სა ვალს ყო ველ წ ლი უ რად. ტუ რიზ მი დან მი ღე ბუ ლი არა პირ და-

პი რი შე მო სავ ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით კი ეს თან ხა 200 მი ლი არ-

დამ დე გა იზ რ დე ბა. თუმ ცა მას ამ ეტაპ ზე ტუ რის ტე ბის დე ფი ციტ ზე 

მე ტად უკონ ტ რო ლო მიგ რა ცი ი სა და სა ერ თა შო რი სო ტე რო რიზ მ თან 

ბრძო ლის პრობ ლე მე ბი აქვს. ამი ტომ, ქვე ყა ნა არ სა ჭი რო ებს გან სა-

კუთ რე ბულ ზო მებს ვი ზი ტო რე ბის რა ო დე ნო ბის გაზ რ დის თ ვის. რაც 

შე ე ხე ბა ჩვენს ქვე ყა ნას, სა ვა რა უ დოდ, სა ქარ თ ვე ლოს ვი ზის 50 აშშ 

დო ლა რამ დე გაზ რ და მნიშ ვ ნე ლო ვან და ნა კარგს მო უ ტანს ქვე ყა ნას 

ტუ რის ტუ ლი აქ ტი ვო ბის თვალ საზ რი სით, ვი ნა ი დან მი სი სა ფა სუ რი 

ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის სა ვი ზო მო საკ რე ბელ საც კი აღე მა ტე ბა. 

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გან ცხა დე ბით, 

სა ვი ზო პო ლი ტი კის გამ კაც რე ბის კენ მი მარ თუ ლი ქმე დე ბა გან პი რო-

ბე ბუ ლი იყო მიგ რა ცი ის პო ლი ტი კის და რე გუ ლი რე ბი სა და ევ რო კავ ში-

რის ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის მოთხოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის 

სა ჭი რო ე ბე ბით. თუმ ცა გა ურ კ ვე ვე ლი ა, რა ტომ უნ და წარ მო ად გენ დეს 

ცენ ტ რა ლურ და სამ ხ რეთ ამე რი კის ქვეყ ნებ თან სა ვი ზო რე ჟი მის აღ დ-

გე ნა ევ რო კავ ში რ- სა ქარ თ ვე ლოს სა სა უბ რო თე მე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან 

ნა წილს. სა ქარ თ ვე ლოს ევ რო კავ შირ თან პირ და პი რი სახ მე ლე-

თო კავ ში რი არა აქვს და რომც ჰქონ დეს, ამე რი კის კონ ტი ნენ ტის 

ქვეყ ნე ბი დან ევ რო პა ში შე საღ წე ვად სა ქარ თ ვე ლოს არ იყე ნე ბენ, 

ვი ნა ი დან პირ და პი რი კავ ში რი აქვთ ოკე ა ნის გავ ლით. არც მიგ-

რა ცი ის პრობ ლე მა არის სა ქარ თ ვე ლო ში აქ ტუ ა ლუ რი, ვი ნა ი დან 

მიგ რა ცი ის სალ დო უარ ყო ფი თი ა. სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის 

დე პარ ტა მენ ტის მო ნა ცე მე ბის სა ფუძ ველ ზე, მიგ რა ცი ის სალ დო 

2012 წლის მო ნა ცე მე ბით არის -21,5, ხო ლო 2013 წლის მო ნა ცე მე ბით 

-2,6. მო ნა ცე მე ბი მი უ თი თებს, რომ სა ქარ თ ვე ლო დან გა ცი ლე ბით 

მე ტი ადა მი ა ნი ემიგ რი რებს საზღ ვარ გა რეთ, ვიდ რე ჩა მო დის სა-

ქარ თ ვე ლო ში საცხოვ რებ ლად. შე სა ბა მი სად, სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის 

მიგ რა ცი ის პო ლი ტი კა ამ ეტაპ ზე სას წ რა ფო წე სით რე გუ ლი რე ბას 

არ სა ჭი რო ებს.

და სას რულს, სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის 

დო ნის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ხე ლი სუფ ლე ბა სწო რედ ტუ რის ტე ბის 

რა ო დე ნო ბის გაზ რ და ზე უნ და იყოს ორი ენ ტი რე ბუ ლი, რა თა ხე ლი 

შე უწყოს ქვეყ ნის სწრაფ ეკო ნო მი კურ ზრდა სა და გან ვი თა რე ბას, 

რაც მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბის წი ნა პი რო ბას წარ მო ად გენს. 

ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის ამ ეტაპ ზე, სამ თავ რო ბო და სა პარ ლა-

მენ ტო უმ რავ ლე სო ბის წარ მო მად გენ ლე ბი დან, სა ქარ თ ვე ლო ში 

სა ვი ზო რე ჟი მის გამ კაც რე ბი სა და სა ფა სუ რის შე მო ღე ბის გა-

სა მარ თ ლებ ლად იმ არ გუ მენ ტის მოყ ვა ნა, რომ აშ შ - ში ტუ რის ტუ-

ლი ნა კა დე ბის თ ვის იგი ვე სა ვი ზო პო ლი ტი კა და მაბ რ კო ლე ბელ 

ფაქ ტორს არ წარ მო ად გენს, ძა ლი ან შე უ სა ბა მო ა. ამ ორ ქვე ყა ნას 

ვერ შე ვა და რებთ ერ თ მა ნეთს მა თი ტუ რის ტუ ლი რე სურ სე ბი თა და 

მსოფ ლიო ტუ რის ტულ ბა ზარ ზე პო ზი ცი ო ნი რე ბით, ვერც ეკო ნო მი კუ-

რი გან ვი თა რე ბის დო ნი თა და ქვეყ ნის დღის წეს რიგ ში არ სე ბუ ლი 

პრობ ლე მე ბით.  

უცხოელისტუდენტებისრაოდენობასაქართველოსუნივერსიტეტებში

ინ
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ეთ
ი
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ერ
ბა
იჯ
ან
ი

თ
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ქე
თ
ი

ნი
გე
რი
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შრ
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ლ
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კა

სხ
ვა

სულ 3,420 უცხოელი სტუდენტი

საქართველოში უცხოელი 
ვიზიტორებისთვის მოგზაურობის 

სიმარტივის ინდექსი 

27% 25%

11%
9% 9%

6%

14%

2014 წლის 1 სექტემბრამდე 2014 წლის 1 სექტემბრიდან
სულქვეყანა 191 100% სულქვეყანა 191 100%

უვიზორეჟიმი 121 63% უვიზორეჟიმი 94 49%

ვიზასაზღვარზე 70 37% სავიზორეჟიმი 97 51%

EOTF ინდექსი 0/191 100 ქულა EOTF ინდექსი 97/191 49 ქულა
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მამულში დაბადებული მეწარმეები

ამერიკის უმდიდრესი ოჯახები 

ე
რ თი შე ხედ ვით, მე თიუ ტა ი ლორ მე ლონ II თა ვი სი 

არის ტოკ რა ტუ ლი სა ხე ლის შე სა ბა მი სად ცხოვ რობს. 

ჩვენ სა დილს მის რჩე ულ ად გი ლას (ლანჩისთვის), 

პა ტა რა იტა ლი ურ რეს ტო რან ში მი ვირ თ მევთ, რო მე-

ლიც მი სი ბი ნის ქვეშ არის გახ ს ნი ლი; მი სი ბი ნა კი მან ჰე ტე ნის 

დი დე ბულ სას ტუმ რო „პიერში“ მდე ბა რე ობს. ალ კო ჰოლ სა და 

ნარ კო ტი კებ თან გრძელ ვა დი ა ნი ბრძო ლის შემ დეგ, უკ ვე ხუ თი 

წე ლი ა, ფხი ზელ ცხოვ რე ბას ეწე ვა. 50 წლის მე თი უს შე სა შუ რად 

გა რუ ჯუ ლი კა ნი ცის ფე რი ფე რის Savile Row-ს კოს ტი უმს და 

Hermes-ის ჰალ ს ტუხს ძალ ზე უხ დე ბა. იგი სა ლათ სა და გა ზი ან 

წყალ ში გა ზა ვე ბულ მოც ვის წვენს უკ ვეთს.

მაგ რამ ჩემ თ ვის მო უ ლოდ ნე ლად, მოს მე ნის ში შით, მიმ ტანს 

სთხოვს, მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნი წა ი ღოს. ამის შემ დეგ ამე რი-

კის ყვე ლა ზე ძლი ე რი სა ბან კო ოჯა ხის შთა მო მა ვა ლი სა უ ბარს 

იწყებს: „ასე მგო ნი ა, რომ მო ქა ლა ქე ებს ყელ ში ჰყავთ ამო სუ ლი 

ბან კ ს ტე რე ბი“. მე თიუ იმ ტერ მინს იყე ნებს, რო მელ საც ალ ბათ, 

Occupy Wall Street-ის საპ რო ტეს ტო მოძ რა ო ბის წარ მო მად-

გენ ლე ბი მო ი წო ნებ დ ნენ. პო ლი ტი კო სე ბის მი მარ თაც მსგავ სი 

მიდ გო მა არ სე ბობს: „ჩვენ უფ რო გამ ჭ ვირ ვა ლე და თა ვი სუ ფა-

ლი დე მოკ რა ტი ის პი რო ბებ ში უნ და ვიცხოვ როთ“. ამ პრობ ლე-

მი დან გა მო სა ვა ლი, მე ლო ნის სიტყ ვე ბით, არის ბიტ კო ი ნე ბი 

(ვირტუალური ფუ ლი). მან ბიტ კო ინ - კომ პა ნი ე ბის ინ კუ ბა ტო რის 

შე საქ მ ნე ლად 2 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის ინ ვეს ტი ცია გა ნა-

ხორ ცი ე ლა, რად გან სწამს, რომ ვირ ტუ ა ლუ რი ფუ ლი დო ლა რის 

ბან კ ნოტს მა ლე ჩა ა ნაც ვ ლებს. „ბანკები სა გო ნე ბელ ში ჩა ვარ-

დე ბი ან“, – აცხა დებს იგი, ღი მი ლი მის მა ღალ ყვრი მა ლებ საც 

სწვდე ბა.

ცო ტა შეშ ლი ლი ა? ნამ დ ვი ლად. მაგ რამ ირო ნი უ ლად თუ შევ-

ხე დავთ ამ ყვე ლა ფერს, მე თიუ მე ლო ნი სწო რედ ისე იქ ცე ვა, 

რო გორც ეს მის დიდ ბა ბუ ას, თო მას მე ლონს წარ მო ედ გი ნა, 

რო დე საც სა თა ვეს უდებ და და ქმნი და სა ო ჯა ხო ბიზ ნესს, 

რო მე ლიც ორ სა უ კუ ნე ზე მე ტი ხა ნი ა, ფი ნან სუ რი დო მი ნან-

ტის პო ზი ცი ას ინარ ჩუ ნებს. თუ Forbes-ის მი ერ შედ გე ნილ 

ყვე ლა ზე მდი და რი ამე რი კუ ლი ოჯა ხე ბის პირ ველ რე ი ტინგს 

გა დავ ხე დავთ, პირ ვე ლი, რაც თვალ ში მოგ ვ ხ ვ დე ბა, არის ის, 

თუ მეცხ რა მე ტე სა უ კუ ნის შუა პე რი ო დის რამ ხე ლა სიმ დიდ რე 

გა იფ ლან გა უკ ვა ლოდ. სიმ დიდ რის შე ნარ ჩუ ნე ბა ვერც ას ტო-

რე ბისა და ვან დერ ბილ ტე ბის, ვერც მორ გა ნე ბი სა და კარ ნე გე-

ბის ოჯა ხებ მა შეძ ლეს. ზოგ შემ თხ ვე ვა ში ეს გუ ლუხ ვო ბი სა და 

მსოფ ლი ოს შემ ც ვ ლე ლი ფი ლან თ რო პი ის შე დეგს წარ მო ად გენ-

და. ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში დაგ რო ვილ სიმ დიდ რეს, ათ წ ლე უ-

ლე ბის მან ძილ ზე, უთავ ბო ლოდ მხარ ჯ ველ მა მემ კ ვიდ რე ებ მა 

მო უ ღეს ბო ლო. ზო გი ერ თი სიმ დიდ რე ორი ვე ზე მოთ მო ცე მუ ლი 

მი ზე ზით გა იფ ლან გა. ამ ჯგუფ ში მე ლო ნე ბი გა მო ირ ჩე ვი ან. 

ამე რი კის მი ლი არ დ დო ლა რი ა ნი დი ნას ტი ე ბი დან თა ვი სი 

სიმ დიდ რე მხო ლოდ დიუ პო ნე ბის ოჯახ მა შე ი ნარ ჩუ ნა. მათ 

გა აჩ ნი ათ ოჯა ხუ რი კომ პა ნი ა, რო მე ლიც სიმ დიდ რის დაგ რო-

ვე ბას მუდ მი ვად აგ რ ძე ლებს. იმა ვეს ვერ ვიტყ ვით მე ლო ნე ბის 

გვარ ზე, რო მელ საც ისე თი ექ ს ცენ ტ რი კუ ლი შთა მო მა ვა ლი 

ჰყავს, რო გო რი ცაა მე თი უ; მო დის ცნო ბილ სა ხე ლებ სა და ბიტ-

კო ი ნის სტარ ტა პებ ში ის მი ლი ო ნებს აბან დებს; თუმ ცა ოჯახ მა 

12 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რის მო ცუ ლო ბის სიმ დიდ რე მა ინც 

შე ი ნარ ჩუ ნა; ქო ნე ბის წმინ და ღი რე ბუ ლე ბის მი ხედ ვით, ეს 

ამე რი კა ში მეცხ რა მე ტე ყვე ლა ზე დი დი ოჯა ხი ა; ეს არის ოჯა ხი, 

რომ ლის ქო ნე ბა აღე მა ტე ბა როკ ფე ლე რე ბი სა და კე ნე დე ბის 

ოჯა ხე ბის ქო ნე ბას ერ თად აღე ბულს. 

და ამ ყვე ლა ფე რს ზედ მე ტი ხმა უ რის გა რე შე მიაღწიეს. 

მე ლო ნე ბის უმ რავ ლე სო ბამ ამ სტა ტი ის თ ვის ინ ტერ ვი უს 

მო ცე მა ზე უარი გა ნაცხა და, ზო გი ერ თ მა მათ გან მა კი სა ჯა-

როდ გა მო ჩე ნის გა რე შე უპა სუ ხა კითხ ვებს. „ჩვენ მოგ ვ წონს 

რა და რის ქვეშ ყოფ ნა“, – აცხა დებს პი ტერ შტეფ ჰა ი ხი, მე თი უს 

ბი ძაშ ვი ლი, რო მე ლიც პიტ ს ბურ გ ში კა ტარ ღე ბის კომ პა ნი ას 

ფლობს. წარ მა ტე ბის სა ი დუმ ლო იმა ში მდგო მა რე ობს, რომ ამ 

ოჯა ხის მთა ვარ, ყვე ლა ზე დიდ ღი რე ბუ ლე ბას წარ მო ად გენს 

ერ თი რამ – კა პი ტა ლის დაც ვა. მიზ ნის არ სე ბო ბის გა რე შე, 

ხრი კე ბით სიმ დიდ რის მემ კ ვიდ რე ო ბით მი ღე ბის მა გა ლი თე ბი 

მრავ ლად არ სე ბობს, მაგ რამ თო მას მე ლონ მა თა ვად შექ მ ნა 

მიდ გო მა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, მარ თა ლი ა, ფუ ლის ხარ ჯ ვა 

მი სა ღე ბი იყო (მეთიუ მე ლო ნის ვერ ტ მფ რე ნე ბის და საშ ვე ბი 

მო ე და ნი სას ტუმ რო „პიერში“, სავარაუდოდ, 7 მი ლი ო ნი აშშ 

დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბი სა ა. და მას უყ ვარს კერ ძო ფრე ნე ბის 

გან ხორ ცი ე ლე ბა), მაგ რამ ასე თი ფუ ლის ხარ ჯ ვის პა რა ლე ლუ-

რად არ სე ბობ და მო ლო დი ნი, რომ ყო ვე ლი თა ო ბა მემ კ ვიდ-

რე ო ბით მი ღე ბულ სიმ დიდ რეს გაზ რ დი და. გვა რის თი თო ე უ ლი 

ხა ზი და მო უ კი დებ ლად მუ შა ობს, მაგ რამ ყვე ლა მათ გა ნი, 

გა მო ნაკ ლი სის გა რე შე, იყე ნებს გა და სა ხა დე ბის მი ნი მუ მამ დე 

შემ ცი რე ბის გო ნივ რულ ხერ ხებს, თა ო ბებ ზე გა და სუ ლი სატ-

რას ტო კომ პა ნი ე ბი სა და აქ ცი ებ ში საქ ველ მოქ მე დო შე ნა ტა ნე-

ბის გა კე თე ბის ჩათ ვ ლით. თუ უფ რო კრი ტი კუ ლად შევ ხე დავთ 

სა კითხს, თო მას მე ლონს გა აჩ ნ და იმის მო ლო დი ნი, რომ მი სი 

მოდ გ მა მე წარ მე ო ბა ში იქ ნე ბო და ჩარ თუ ლი და, მი სი წარ მოდ-

გე ნით, შთა მო მავ ლო ბის საქ მი ა ნო ბა ამე რი კუ ლი ეკო ნო მი კუ-

რი მან ქა ნის გან ვი თა რე ბას ხელს შე უწყობ და. 

ზე მოთ თქმუ ლის გარ და, არ სე ბობ და რამ დე ნი მე პი რო ბა 



ამერიკისოქროსხანისსიმდიდრეთადიდინაწილიდროთაგანმავლობაშიგაიფანტა.
მაგრამორისაუკუნეგავიდამასშემდეგ,რაცთომასმელონიამერიკაშიჩამოვიდა

დამისიოჯახი,რომლისქონებისღირებულება12მილიარდაშშდოლარსშეადგენს,
არასდროსყოფილაასეთიმდიდარი.როგორმიაღწიესამას?

ავტორები: აბრამ ბრაუნი და ალექს მორელი

მეთიუ და ნიკოლა 
მელონები
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და შეზღუდ ვა, მა გა ლი თად, სა ო ჯა ხო ოფი სის არ სე ბო ბი სა და 

ყო ველ წ ლი უ რი შეხ ვედ რე ბის მოთხოვ ნა. მე თიუ მე ლო ნი იხ სე-

ნებს ოჯა ხის „მანტრას“: „ინტუიცია - ეს არის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი სა შუ ა ლე ბა, სა შუ ა ლე ბე ბის მთელ წყე ბას შო რის“. მო-

ცე მუ ლი დე ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი ინ ტუ ი ცი ის შე დე გად იქ მ ნე ბო და 

უამ რა ვი კომ პა ნი ა, სა ბან კო სფე რო სა და მე დი ის, მე ტა ლე ბი სა 

და ენერ გი ის სფე როს ჩათ ვ ლით; და ამ კომ პა ნი ებ მა ამე რი კუ-

ლი ბიზ ნე სის სა ხე შეც ვა ლეს. 

გა ა კე თე თა ვად ტი პის მე ლო ნე ბის კლა ნის 
ბო ლო შეკ რე ბა – ასე თი შეკ რე ბე ბი ათ წე ლი წად ში ერ თხელ 

ხდე ბა – ოთხი წლის წინ გა ი მარ თა. ისი ნი ოჯა ხის წარ მა ტე ბის 

საწყის ად გილ ზე, ტი რო ნის საგ რა ფო ში, ირ ლან დი ა ში, პა ტა რა 

მი წის ნაკ ვეთ ზე შე იკ რიბ ნენ. 

სწო რედ აქ, ფერ მე რე ბის ოჯახ ში, 1813 წელს, თო მას მე ლო ნი 

და ი ბა და. 1818 წელს ოჯა ხი ამე რი კა ში გა და ვი და საცხოვ რებ-

ლად და ნა ხევ რად დან გ რე ულ ხის ქოხ ში და სახ ლ და ნა თე სა-

ვებ თან ახ ლოს, რომ ლე ბიც უფ რო ად რე ჩა მო ვიდ ნენ და სავ-

ლეთ პენ სილ ვა ნი ის იმ ნა წილ ში, რო მელ საც მა შინ სი ღა რი ბის 

წერ ტილს უწო დებ დ ნენ. სულ მა ლე აღ მოჩ ნ და, რომ ამ სა ხელ-

წო დე ბამ თა ვი სი მნიშ ვ ნე ლო ბა არ გა ა მარ თ ლა. 

მის მა მშობ ლებ მა 160 აკ რის ფარ თის მი წის ნაკ ვე თი მა ლე 

ააყ ვა ვეს. თო მა სიც მშობ ლე ბის გვერ დით მი წა ს ამუშავებდა, 

მაგ რამ გუ თან ში შებ მულ ცხე ნებს და სას ვე ნებ ლად რო ცა გა-

მო უშ ვებ დ ნენ, ჩრდილ ში იჯ და და შექ ს პირს კითხუ ლობ და. 

„რაც მეტს ვკითხუ ლობ დი, უფ რო მეტს ვხე დავ დი და სულ უფ რო 

მე ტად ვრწმუნ დე ბო დი იმა ში, რომ მე ტის მიღ წე ვა შე მეძ ლო“, – 

ასე წერს თო მა სი თა ვის ავ ტო ბი ოგ რა ფი ა ში. 

იგი პიტ ს ბურ გ ში გა და ვი და, იურის პ რუ დენ ცია შე ის წავ ლა 

და 1843 წელს და ქორ წინ და სა რა ჯე ინ ნეგ ლი ზე – ერ თი ვა ჟის 

– ან ტედ რი უს და და ნარ ჩე ნი შვი დი შვი ლის დე და. თო მა სი მო-

სა მარ თ ლე გახ და (ამის შემ დეგ იგი ყვე ლა სათ ვის უბ რა ლოდ 

მო სა მარ თ ლის სა ხე ლი თაა ცნო ბი ლი) და მი ღე ბულ შე მო სა-

ვალს უძ რავ ქო ნე ბა ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად 

იყე ნებ და. მან შეს ყი დუ ლი, გი რა ო ში ჩარ ჩე ნი ლი ქო ნე ბი დან 

და ქვა ნახ ში რით მდი და რი მი წე ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე-

ბი ბან კის, T. Mellon&Sons-ის შე საქ მ ნე ლად გა მო ი ყე ნა.  

10 000 აშშ დო ლა რის საწყი სი დე პო ზი ტე ბით ბან კი 1869 წლის 

დე კემ ბერ ში გა იხ ს ნა. სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში დე პო ზი ტე ბის 

მო ცუ ლო ბამ 800 000 აშშ დო ლარს მი აღ წი ა. სწო რედ ამ მცი რე 

ზო მის ბან კით ჩა ე ყა რა სა ფუძ ვე ლი დღეს ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბად  

1.6 ტრი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის მო ცუ ლო ბის (აქტივების ღი რე ბუ-

ლე ბა) BNY Mellon-ს.

ცხოვ რე ბის მოგ ვი ა ნე ბით ეტაპ ზე მო სა მარ თ ლე იმის გან-

საზღ ვ რა ზე იყო კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი, თუ ფი ნან სუ რი ხა სი ა თის 

მის ძა ლის ხ მე ვას რა შე დე გი მოჰ ყ ვე ბო და. თო მასს, მი სი 
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5წლისასაკშითომასმე-

ლონიირლანდიიდან 

აშშ-შიგადადის;ოჯახი

სახლდებადაყიდულობს

ფერმასე.წ.სიღარიბის

წერტილში,პიტსბურგის

სასოფლოტიპისუბანში.

1843
აქტიურიიურიდიული

საქმიანობასადამოგე-

ბიანიინვესტიციებსუძ-

რავქონებაშიშედეგად

მოჰყვებამელონისქონე-

ბისწმინდაღირებულების

გაზრდა12000აშშდო-

ლარამდე(დღევანდელი

კურსით350000აშშდო-

ლარზემეტი).

1859–69
ქვეყნისსასამართლო-

ებშიათწლიანივადით

მუშაობისშემდეგიმ-

სახურებსმეტსახელს

„მოსამართლე“.სასამარ-

თლოდანწამოსვლამ-

დესულცოტახნითადრე

აფუძნებსმცირეზო-

მისკერძობანკT.Mellon

&Sons-ს10000აშშდო-

ლარისმოცულობისდე-

პოზიტებით.ვაჟიენდ-

რიუმთელიმონდომებით

სწავლობსსაბანკოსაქ-

მისსაფუძვლებს.

1883
თავისიმამისასლი,ენ-

დრიუ,მართავსოჯახის

ბანკსდააფართოებსსა-

ინვესტიციოპორტფელს.

ეხმარებაჯონპიტკაირნს

PittsburghPlateglass-

ის,დღევანდელიPPg

Industries-ის,შექმნაში.

1888
გადაიტანესრადიდი

დეპრესია,ენდრიუდა

მისიძმარიჩარდბეტი

მელონიინვესტიციას

ახორციელებენალუმი-

ნისმცირემწარმოებელ-

ში–შემდგომშიკომპანია

ცნობილიგახდაAlcoa-ს

სახელით.

1892
უკვეძალაუფლებისმქო-

ნებიზნესოჯახი,მოსა-

მართლე,მისივაჟიშვი-

ლები–თომასი,ჯეიმსი,

რიჩარდიდაენდრიუ–

დაშვილიშვილიუილიამ

ლარიმერმელონი,თი-

თოეულიმათგანიNew

YorkTribune-ისამერიკე-

ლიმილიონერებისსია-

შიხვდება.ერთობლივი

წმინდაღირებულება2014

წლისეკვივალენტით150

მილიონაშშდოლარზე

მეტსშეადგენს.

1895
ენდრიუდარიჩარდი

StandardOil-ისმაგნატს

ჯონდ.როკფელერსაღი-

ზიანებენპენსილვანიაში

კონკურენტულინავთო-

ბისოპერაციებისდაწყე-

ბით,თუმცამეტოქეები

რიგდებიანდათავიანთ

წილებსStandard-ისშვი-

ლობილკომპანიასმიჰ-

ყიდიან.

1901
იგივედუეტიკიდევერ-

თხელუბრუნდებანავ-

თობს,ინვესტიციასახორ-

ციელებსახლადშექმნილ

ნავთობისრაფინირების

ბიზნესში,პორტ-არტურ-

შიმდებარეკომპანიაTex.

W.L.-შიშემდეგმართავს

სრულფასოვანოპერაცი-

ებსსახელწოდებითgulf

Oil,რომელიცშემდგომში

მელონებისოჯახისერთ

-ერთყველაზემოგებიან

საწარმოდიქცა.

1914–15
დაახლოებით100მილიო-

ნიაშშდოლარისწმინდა

ღირებულებისქონებით,

ენდრიუმელონიმილი-

არდერია–მილიარდზე

ორჯერმეტითანხაგააჩ-

ნია–თუკიმისქონების

ღირებულებისდღევან-

დელეკვივალენტსგანვ-

საზღვრავთ.მელონების

იმპერიაშიგაერთიანე-

ბულიაისეთისფეროე-

ბი,როგორიცაასაბანკო

სფერო,ფინანსები,ნახ-

შირი,ნავთობი,მინა,კო-

მუნალურიმომსახურებე-

ბი,ალუმინი,რკინიგზის

მანქანები,ფოლადიდა

გემთმშენებლობა.

1921–32
ენდრიუმელონიმსა-

ხურობსაშშ-ისხაზინის

მდივნადჰარდინგის,ქუ-

ლიჯისადაჰუვერისხელ-

მძღვანელობისპერიო-

დებში.საკმაოდდიდი

ხნისგანმავლობაშიაამ

პოზიციაზე,შესაბამისად,

ჰუვერთანერთადკრიტი-

კისადალანძღვისობი-

ექტიხდებაამერიკის

დიდდეპრესიაშიშეყვა-

ნისგამო.

1937
ენდრიუმელონი,რუზ-

ველტისმიერჩატარებუ-

ლისაგადასახადოთაღ-

ლითობაზეგამოძიების

დასრულებამდე(მისიგა-

მართლება)გარდაიც-

შრომისმოყვარე 
მელონები

თომას მელონი

ენდრიუ მელონი 

რიჩარდ ბეტი 
მელონი

ხელოვნების ნაციონალური გალერეა
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თა ნა მედ რო ვის, ენ დ რიუ კარ ნე გის მა სობ რი ვი ხა სი ა თის ფი-

ლან თ რო პი უ ლი საქ მი ა ნო ბა არ მოს წონ და (თუმცა მი სი ვა ჟი 

თან ხებს უფ რო ხელ გაშ ლი ლად გას ცემ და – სწო რედ მი სი დახ-

მა რე ბით მოხ და ხე ლოვ ნე ბის ნა ცი ო ნა ლუ რი გა ლე რი ის შექ მ ნა) 

და ამის სა ნაც ვ ლოდ, ქო ნე ბა თა ვის ვა ჟიშ ვი ლებს იმის მო ლო-

დი ნით გა და უ ნა წი ლა, რომ ისი ნი და ნა ტო ვარს გაზ რ დიდ ნენ. 

ისე ვე, რო გორც თო მას მა მშობ ლებს იმის იმე დი, რომ ფერ-

მე რი გახ დე ბო და, გა უც რუ ა, მის მა ვაჟ მაც, ენ დ რი უმ, ოჯა ხის 

იმ პე რი ის ნამ დ ვილ მა შემ ქ მ ნელ მა, თა ვი სი სა კუ თა რი გზა 

აირ ჩი ა: იგი სა უ კუ ნის და საწყი სის ვენ ჩუ რუ ლი კა პი ტა ლის ტი 

გახ და. 1889 წელს ენ დ რი უმ 25 000 აშშ დო ლა რის სეს ხი გას-

ცა ალუ მი ნის მწარ მო ე ბელ Pittsburgh Reduction Co.-თვის და 

მოგ ვი ა ნე ბით კომ პა ნი ა ში წი ლი შე ი ძი ნა. მო გე ბა, 1898 წლის 

87 000 აშშ დო ლა რის მაჩ ვე ნებ ლი დან 1900 წელს 322 000 აშშ 

დო ლა რის მაჩ ვე ნე ბელ ზე ავი და – და შემ დეგ სწრა ფად გა და-

ლა ხა მი ლი ონ დო ლა რი ა ნი ნიშ ნუ ლი. დღეს კომ პა ნია Alcoa-ს 

სა ხე ლით არის ცნო ბი ლი.

ათი წლის შემ დეგ, Union Steel-ის შექ მ ნა ში მან 1 მი ლი ო ნი 

აშშ დო ლა რის ინ ვეს ტი ცია გა ნა ხორ ცი ე ლა. ოთხი წლის შემ დეგ 

კი კომ პა ნია J.P. Morgan-ის U.S. Steel-ს მიჰ ყი და და, სა ვა რა უ-

დოდ, გა ყიდ ვი დან 41 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის მო გე ბა მი ი ღო 

(მოგვიანებით, იგი აშ შ -ის ხე ლი სუფ ლე ბამ Union-ის სა ბა ლან-

სო უწყის ში აქ ტი ვე ბის ღი რე ბუ ლე ბის ხე ლოვ ნურ გაზ რ და ში 

და ა და ნა შა უ ლა). 

იგი ასე ვე ინ ვეს ტი ცი ებს მო მა ვალ თა ო ბებ ში ახორ ცი ე ლებ-

და: ენ დ რი უს ძმის შ ვი ლი, უილი ამ ლა რი მერ მე ლო ნი, თა ვი სი 

ბი ძა სა ვით და ბა ბუ ა სა ვით მო წა დი ნე ბუ ლი იყო, სა კუ თა რი 

შე საძ ლებ ლო ბე ბი და ემ ტ კი ცე ბი ნა. ოჯა ხის გან მი ღე ბუ ლი 

საწყი სი კა პი ტა ლით, 10 000 აშშ დო ლა რით, მო ა ხერ ხა როკ-

ფე ლე რე ბის ნავ თო ბის ბიზ ნე სის თ ვის კონ კუ რენ ცია გა ე წი ა. 

მოგ ვი ა ნე ბით ხსე ნე ბუ ლი კომ პა ნია Gulf Oil-ის სა ხე ლით გახ და 

ცნო ბი ლი. ამ ოპე რა ცი ი დან თით ქ მის ასი წლის შემ დეგ, 1984 

წელს, Gulf Oil-ი 13,3 მი ლი არდ აშშ დო ლა რად Chevron-მა იყი-

და. რო გორც ჩანს, მე ლო ნებ მა კომ პა ნი ის აქ ცი ე ბი შე ი ნარ ჩუ-

ნეს. მო ცე მუ ლი აქ ცი ე ბით მა თი ქო ნე ბა სულ რა ღაც 2,5 მი ლი არ-

დი აშშ დო ლა რით შე იც ვა ლა. 

ენ დ რიუ მსა ხუ რობ და აშ შ -ის ხა ზი ნის მდივ ნის პო ზი ცი ა ზე 

აშ შ -ის სა მი პრე ზი დენ ტის მმარ თ ვე ლო ბის ხა ნა ში, 1921 წლი-

დან 1932 წლამ დე პე რი ოდ ში – მის დამ სა ხუ რე ბად ხმა უ რი ა ნი  

20-იანი წლე ბი მო ი აზ რე ბა, მას ასე ვე ამე რი კის დიდ დეპ რე სი-
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ვალა.ქონებისდიდინა-

წილისშვილებისთვის,

სატრასტოფონდებისადა

ფილანთროპიულიმიზნე-

ბითგანაწილებამდემისი

ქონებისწმინდაღირებუ-

ლება280მილიონაშშდო-

ლარსუტოლდება–დღე-

ვანდელიშეფასებით4

მილიარდიაშშდოლარის.

1941
ენდრიუმელონისმიერ

ორკესტრირებულისაჩუ-

ქარისაზოგადოებას,ხე-

ლოვნებისნაციონალუ-

რიგალერეავაშინგტონში,

რომელსაცსაფუძველი

მისიუზარმაზარიპირადი

კოლექციითჩაეყარა,ხსნის

კარებსვიზიტორებისთვის.

1946
რიჩარდბეტისვაჟირი-

ჩარდკინგმელონი,ენდ-

რიუსძმისშვილიდაოჯახის

საბანკოოპერაციებისპრე-

ზიდენტიდააღმასრულე-

ბელიდირექტორი,ახორ-

ციელებსMellonNational

Bank-ისადაUnionTrust

Co.-ს,მელონებისწამყვანი

ფინანსურიინსტიტუტების

შერწყმას.

1947
იქმნებარიჩარდკინგმე-

ლონისფონდი,რომლის

მიზანიასამხრეთ-დასავ-

ლეთპენსილვანიაშიეკო-

ნომიკურიგანვითარების

ხელშეწყობა.ფონდსდღეს

გააჩნია2,1მილი-

არდიაშშდო-

ლარისმოცუ-

ლობისაქტივები

დაისფუნქციო-

ნირებსBNYმე-

ლონისცენტრის

55-სართულიან

შენობაში,პიტს-

ბურგში.

1959
თომასმელონევანსი,მო-

სამართლისშორეულინა-

თესავი,ჩინებულიფი-

ნანსისტიდაკომპანიების

დაუფლებისხელოვანი,

ახორციელებსდაუნდო-

ბელ,მაგრამწარმატებულ

ბრძოლასწყალსადენი

სისტემებისმომწოდებლის,

CraneCo-ისშესყიდვისთ-

ვის.1980-იანიწლებისშერ-

წყმებისადაშესყიდვების

(M&A)მანიისერთ-ერთ-

მაფუძემდებელმაამგვარი

გარიგებებითმიიღომეტ-

სახელი„ბიზნესისყბა“.

1966
პოლმელონი,ენდრიუსვა-

ჟი,ახორციელებსმოლა-

პარაკებებსმისიმამისადა

რიჩარდბეტისმიერ1913

წელსმოსამართლისპა-

ტივსაცემადშექმნილიმე-

ლონისინსტიტუტისკარნე-

გისტექნიკურინსტიტუტთან

შერწყმისშესახებ.იქმნე-

ბაკარნეგიმელონისუნი-

ვერსტეტი.

1969
თავისდასთანერთად

ფონდებისკომბინაცი-

ისგზით,პოლმელონი

ქმნისენდრიუვ.მელონის

ფონდს,რომელიცმხარს

უჭერსხელოვნებასადა

უმაღლესგანათლებას.ეს

ქვეყანაშიერთ-ერთიუმ-

სხვილესიგრანტებისგამ-

ცემიორგანიზაციაა–დღე-

ვანდელიმდგომარეობით

ორგანიზაციისაქტივების

ღირებულება5,6მილიარდ

აშშდოლარსშეადგენს.

1981
ტიმოთიმელონი,ენდრიუ

მელონისშვილიშვილი,

იწყებსრკინიგზისიმპერი-

ისშექმნასჩრდილო- 

აღმოსავლეთაშშ-ში,ყი-

დულობსისეთკომპანიებს,

როგორიცაა,მაგალითად,

MaineCentralRailroad-ი.

შეისყიდისგაბანკროტებუ-

ლიავიახაზებისPanAm-ის

ბრენდს1998წელს,თავის

კომპანიასსახელადარქ-

მევსPanAmSystems-ს.

1984
Chevron-იყიდულობსgulf

Oil-ს13,3მილიარდაშშდო-

ლარად;კომპანიისაქციო-

ნერიმელონისოჯახისწევ-

რებიაორმაგებენთანხებს

–ამასმოგვიანებითაცხა-

დებსავტორიჯეიმსმელო-

ნი,კომპანიისთანადამ-

ფუძნებლისვ.ლ.მელონის

შვილიშვილი.

1995
პიტერშტეფაიხივ.ლ.მე-

ლონისშვილთაშვილიტო-

ვებსუოლ-სტრიტსდა

სათავეშიუდგებაოჯა-

ხისსაკუთრებაშიარსე-

ბულკომპანიაCampbell

Transportation-ს.როგორც

თავმჯდომარე,აღმასრუ-

ლებელიდირექტორიდა

აქციებისუმრავლესობის

მფლობელიდღესაცხა-

დებს,რომპენსილვანია-

შიდაფუძნებულისაზღვაო

მომსახურებებისადაგადა-

ზიდვებისკომპანიისმიერ

გამომუშავებულიშემოსავ-

ლები100მილიონაშშდო-

ლარსაღემატება.

1996
Forbes-ისშეფასებითმე-

ლონისკლანისქონების

წმინდაღირებულება5,4

მილიარდაშშდოლარსშე-

ადგენს.

1999
რიჩარდმელონსკაი-

ფი,რიჩარდბეტიმელო-

ნისშვილიშვილიდაForbes

400-ისმკვიდრი(2013წლის

მდგომარეობითქონების

წმინდაღირებულება–1,5

მილიარდიაშშდოლარი)

ინვესტიციასახორცი-

ელებსკონსერვა-

ტიულმედიასტარ-

ტაპNewsmax-ში,

რომლისუნიკალურვიზი-

ტორთარაოდენობაყო-

ველთვიურად14მილიონს

აჭარბებს2013წლისათვის.

2007
MellonFinancial-იასრუ-

ლებს16,5მილიარდიაშშ

დოლარისღირებულე-

ბისშერწყმასBankofNew

York-თან,რითაცწყდე-

ბაოფიციალურიკავშირი

ოჯახთან–მოსამართლის

მიერმისიდაფუძნებიდან

138წლისშემდეგ.

2013–14
მეთიუმელონიახდენს2

მილიონიაშშდოლარის

ინვესტირებასCoinApex-

ში,ბიტკოინსტარტაპების

ინკუბატორკომპანიაში.

მზადარისთავისმეუღ-

ლესთანერთადგაუშ-

ვასმოდისხაზიHan-

leyMellon-ი.

კარნეგი მელონის უნივერსიტეტი

რიჩარდ 
მელონ 
სკაიფი

წარმატების საიდუმლო ოჯახის 
ეთოსშია, რომლისთვისაც 
ყველაზე ღირებული ერთი რამ 
არის: კაპიტალის დაცვა.
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ა ში ადა ნა შა უ ლებ დ ნენ. 1973 წელს, გარ დაც ვა ლე-

ბის შემ დეგ, მის მა სიმ დიდ რემ 280 მი ლი ონ აშშ 

დო ლარს მი აღ წია – დღე ვან დე ლი ღი რე ბუ ლე ბით –  

4 მი ლი არდ აშშ დო ლარს – სა უ კუ ნის და საწყის ში 

მის ხელთ არ სე ბუ ლი 50 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რი-

დან – ეს სიმ დიდ რე ენ დ რი უმ მი სი მა მის თ ვის 

წარ მო უდ გე ნე ლი გზე ბით შექ მ ნა. 

დღე ვან დელ დღეს, ოჯა ხის წევ რე ბის თ ვის, 

მე ლო ნე ბის „საბანკო“ სფე რო ში შექ მ ნი ლი სიმ-

დიდ რე უძ ვე ლეს ცნე ბად აღიქ მე ბა. „იმ პი რებ მა, 

რო მელ თაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წი ლე ბი ჰქონ დათ 

ბან კ ში, თა ვი ან თი ფუ ლის უკე თე სი გა მო ყე ნე ბის 

სა შუ ა ლე ბე ბი იპო ვეს, – აცხა დებს მე თი უს ბი ძა 

ჯე იმ სი. – ზო გი ერ თი ჩვენ გა ნი ისევ სარ გებ ლობს 

ბან კებ ში სატ რას ტო და ბან დე ბე ბით, მაგ რამ ეს ის 

ერ თა დერ თი კავ ში რი ა, რო მე ლიც ჩვენ ამ და წე-

სე ბუ ლე ბას თან გვაქვს. გულ წ რ ფე ლად რომ ვთქვა, 

სა ბან კო საქ მე უკ ვე დი დი ხა ნი ა, ინ ტე რესს მოკ ლე-

ბულ ბიზ ნესს წარ მო ად გენს“.

მარ თა ლი ა, თა ნა მედ რო ვე მე ლო ნე
ბი არ არი ან ისე თი ცნო ბი ლი სა ხე ლე ბის მქო-

ნე, რო გო რი ცაა კომ პა ნი ე ბი Alcoa, Gulf Oil-ი, ან 

ოჯა ხის სა ხე ლო ბის ბან კის მფლო ბე ლე ბი, მაგ რამ 

ისი ნი კვლავ ას რუ ლე ბენ მო სა მარ თ ლის მოთხოვ-

ნას – გა ნა ხორ ცი ე ლონ ინ ვეს ტი ცი ე ბი და მო ახ დი-

ნონ დი ვერ სი ფი კა ცი ა. თო მას მე ლონ ევან ს მა 290 

მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რი და აგ რო ვა და 1997 წელს 

გარ და იც ვა ლა მუ ქა რის შემ ც ვე ლი ეპი თე ტით შემ-

კუ ლი: „ბიზნესის ყბე ბი“. მან 1931 წელს მუ შა ო ბა 

Gulf Oil-ის სტა ტის ტი კის დე პარ ტა მენ ტ ში და იწყო 

და კომ პა ნი ე ბის და უფ ლე ბის საქ მის ნამ დ ვი ლი 

ხე ლო ვა ნი გახ და, რო მელ მაც 80-ზე მე ტი კომ პა ნია 

შე ის ყი და შე უმ ც და რი ფორ მუ ლის გა მო ყე ნე ბით: 

კომ პა ნი ის დაშ ლის შემ თხ ვე ვა ში, იგი ღი რე ბუ ლე ბა ზე მეტს 

არას დ როს იხ დი და. 

კი დევ ერთ თა ო ბას თუ გა და ვახ ტე ბით, ტი მო თი მე ლონ მა 

1960-იან წლებ ში საქ მი ა ნო ბა კომ პი უ ტე რუ ლი პროგ რა მი-

რე ბის კომ პა ნი ის შექ მ ნით და იწყო, შემ დეგ ისეთ დარ გებ ში 

გა ფარ თოვ და, რომ ლე ბიც უფ რო მეცხ რა მე ტე სა უ კუ ნის თ ვის 

იყო ტი პუ რი – შექ მ ნა ახა ლი ინ გ ლი სის სარ კი ნიგ ზო კომ პა ნია 

Guilford-ი. დღეს მი სი პი რა დი ქო ნე ბის ღი რე ბუ ლე ბა თით ქ მის  

1 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რი ა. 

ოჯა ხის შემ დე გი წარ მო მად გე ნე ლია რი ჩარდ სკა ი ფი, 82 

წლის; მან 1970 წელს მცი რე ზო მის სა გა რე უბ ნო გა ზე თი შე ი ძი-

ნა და მი სი დღე ვან დელ Pittsburgh Tribune-Review-დ გარ დაქ მ-

ნა შეძ ლო. იგი ცნო ბი ლი ა, რო გორც ადა მი ა ნი, რო მე ლიც მე ო ცე 

სა უ კუ ნის 90-იან წლებ ში ბილ კლინ ტო ნის შე სა ხებ ბინ ძუ რი 

ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბის მცდე ლო ბებს აფი ნან სებ და; სკა ი ფი 

და სავ ლეთ პენ სილ ვა ნი ა ში ალ ბათ ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

მე დი ა მაგ ნა ტი ა, რო მე ლიც ფლობს რამ დე ნი მე ად გი ლობ რივ 

ყო ველ დღი ურ გა ზეთ სა და წილს Newsmax-ში, კონ სერ ვა ტი უ-

ლი ხა სი ა თის ელექ ტ რო ნულ ჟურ ნალ ში. მი სი პი რა დი ქო ნე ბის 

ღი რე ბუ ლე ბა 1,5 მი ლი არდ აშშ დო ლარს შე ად გენს. 

ოჯა ხის ის ტო რი ას მივ ყა ვართ მე თიუ მე ლო ნამ დე, რო მე-

ლიც ოჯა ხის ტრა დი ცი ას აგ რ ძე ლებს და ინ ვეს ტი ცი ებს ფარ თო 

დი ა პა ზო ნის პი რად ბიზ ნეს მის წ რა ფე ბებ ში ახორ ცი ე ლებს. მა-

მა მი სი, კარლ მე ლო ნი, მე თი უს მთე ლი ბავ შ ვო ბის გან მავ ლო-

ბა ში უყუ რადღე ბო მშო ბე ლი იყო და მოგ ვი ა ნე ბით სი ცოცხ ლე 

თვით მ კ ვ ლე ლო ბით და ას რუ ლა. ამ თე მის წა მო წე ვა მე თი უს არ 

სი ა მოვ ნებს. მი სი დე და – ანა და მა მი ნაც ვა ლი, ჯ. რივ ბრა ი თი, 

ერთ დროს რეს პუბ ლი კუ რი პარ ტი ის ად ვო კა ტი და თე ო დორ 

რუზ ველ ტის შო რე უ ლი ნა თე სა ვი, მე თი უს არ უმ ხელ დ ნენ ის-

ტო რი ას მე ლო ნე ბის შე სა ხებ და იმა საც, თუ მემ კ ვიდ რე ო ბის 

ამერიკის უმდიდრესი ოჯახები 

ხელოვნებისნაციონალურიგალერეავაშინგტონშიაზრთაიშვიათითანხვდენისნაყოფიაენ-

დრიუმელონს(რომელსაცბევრიადანაშაულებდაამერიკისდიდდეპრესიაში)დაპრეზიდენტ

ფრანკლინდელანორუზველტს(რომელიცამერიკისხაზინისყოფილიმდივნისსაგადასახადო

თაღლითობისსაკითხზეგამოძიებასაწარმოებდა)შორის.მიუხედავადამისა,ორმაპოლიტიკურ-

მამტერმათავიანთიძალებიგააერთიანა1937წელს,კონგრესშიმუზეუმისშენობისმშენებლობის

დაფინანსებისშესახებაქტისგასატანად;მუზეუმისსაწყისკაპიტალსკიწარმოადგენდაფინან-

სისტის,გამოჩენილიმხატვრების126ნამუშევრისჩათვლით(რაფაელის„მადონაალბას“და26

ქანდაკებისარაჩვეულებრივიკოლექცია.გალერეაშთამბეჭდავადგაფართოვდაენდრიუსვაჟის,

პოლისხელმძღვანელობით(გარდაიცვალა1999წელს).გალერეაშიამჟამად130000-ზემეტიხე-

ლოვნებისნიმუშიათავმოყრილი,აქედან11000ნამუშევარიმუზეუმსმელონებისოჯახმაგადასცა.
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თვალ საზ რი სით, რი სი მო ლო დი ნი შე იძ ლე ბო და ჰქო ნო და. 

ასე რომ, 21 წლის მე თი უს თ ვის შო კის მომ გ ვ რე ლი იყო 25 

მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის 14 სატ რას ტო ფონ დის 

მემ კ ვიდ რე ო ბით მი ღე ბა. „ასეთი გა მო ნათ ქ ვა მი არ სე ბობს: 

მე ტი ფუ ლი – მე ტი პრობ ლე მა ა“, – ამ ბობს მე თი უ. იმის მწი რი 

ცოდ ნით, მე ლო ნე ბის გვა რის შე სა ფე რი სად რო გორ ეცხოვ რა 

ან ფუ ლი რო გორ მო ეხ მა რა, მან, ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მე-

ნე ჯე რის პო ზი ცი ა ზე ოფი ცი ა ლუ რად მუ შა ო ბის დროს, პა ტა რა 

შა ვი ფე რა რით სამ ხ რე თი კა ლი ფორ ნია შე მო ი ა რა და სა ბერ-

ძ ნე თის ტახ ტის მემ კ ვიდ რე პრინ ც თან ერ თად სენ - ტ რო პეს 

ყუ რე გა და ცუ რა. („მართლაც რომ კარ გი ბი ჭი ა“, – აცხა დებს 

პრინ ცი პავ ლო სი). მე თიუ მარ თავ და წვე უ ლე ბებს, კლდე ებ ზე 

შოტ ლან დი უ რი ვის კის სმით იღებ და სი ა მოვ ნე ბას და ნელ - ნე-

ლა კო კა ინ ზე და მო კი დე ბუ ლი ხდე ბო და. 

1998 წელს, ანო ნი მუ რი ალ კო ჰო ლი კე ბის შეხ ვედ რა ზე მან 

თა მა რა იარ დის მიაგნო, რო მე ლიც ამ დროს ფეხ საც მე ლე ბის 

ხაზს – Jimmy Choo-ს ქმნი და. ისი ნი და ქორ წინ დ ნენ და მე-

ლო ნე ბის გენ მა მას შიც გა იღ ვი ძა – პირ ვე ლად Jimmy Choo-ს 

მა მა კა ცე ბის ფეხ საც მე ლე ბის ხა ზის შექ მ ნი სას და შემ დეგ, 

სა კუ თა რი ფეხ საც მე ლე ბის ბრენ დის, Harrys of London-ის 

(სპორტული ფეხ საც მე ლი ვით რბი ლი და უც ნა უ რი, თვით მ ფ რი-

ნა ვის ფრთის ფორ მის ფეხ საც მე ლე ბი) 

შექ მ ნის პრო ცეს ში.

Harrys-მა გარ კ ვე უ ლი პო პუ ლა რო-

ბა მო ი პო ვა, მაგ რამ აღ მოჩ ნ და, რომ 

მან თა ნა მედ რო ვე ო ბას ათ წ ლე უ ლით 

გა უს წ რო. „ჩემი აზ რით, ეს ფეხ საც მე ლი 

დღეს რომ შე მო სუ ლი ყო ბა ზარ ზე, ბევ-

რად დიდ პო პუ ლა რო ბას მო ი პო ვებ და და უფ რო გლო ბა ლურ 

შე დე გებს მი აღ წევ და“, – აცხა დებს მა იკლ ეტ მო რი, Footwear 

News-ის რე დაქ ტო რი. შემ დეგ მეთიუ ისევ ნარ კო ტი კებს და-

უბ რუნ და (ერთ-ერთ ინ ვეს ტი ცი ა ზე მო ლა პა რა კე ბებს, მე თიუ 

ნარ კო და მო კი დე ბუ ლე ბის მკურ ნა ლო ბის ცენ ტ რის ტე ლე ფო-

ნი დან აწარ მო ებ და). ამას მოჰ ყ ვა შე ჩე რე ბუ ლი გა ყიდ ვე ბი, 

დღეს გა ყიდ ვე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 7 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის 

მაჩ ვე ნე ბელ ზეა (მან 2005 წელს ყო ველ დღი უ რი მე ნეჯ მენ ტის 

უფ ლე ბა და კარ გა და სულ მა ლე მი სი ქორ წი ნე ბაც იარ დის თან 

დას რულ და).

თუმ ცა მე ლო ნის გაკ ვე თი ლებ მა მა ინც თა ვი სი შე დე გი 

გა მო ი ღო. („არასდროს არ უნ და შე ე ხო ძი რი თად თან ხას. შენ 

ცდი ლობ მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლის 1% და ხარ ჯო და ყო ველ თ-

ვის მო უ ლოდ ნე ლო ბე ბი ხდე ბა. გა უთ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ-

ვე ვებს ყო ველ თ ვის აქვს ად გი ლი. ყო ველ თ ვის არის საქ ველ-

მოქ მე დო საქ მი ა ნო ბა. და მი ჯე რეთ, რომ სა ბო ლოო ჯამ ში, 

შე მო სავ ლე ბის 20%-ის ხარ ჯ ვამ დე მი დი ხართ“.) და რო დე საც 

გა მოფხიზ ლ და, ინ ვეს ტი ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა და იწყო: ხე-

ლოვ ნე ბის ონ ლა ინ სა ა უქ ცი ო ნო სახლ Paddle-ში, ასე ვე ალექს 

ფონ ფურ ს ტენ ბერ გ ში და დე მი ენ ჰერ ს ტ ში, YouTube-ის არ ხ ში, 

სა ხელ წო დე ბით StyleHaul-ი, რო მე ლიც აწარ მო ებს მოკ ლე მეტ-

რა ჟი ან ფილ მებს თე მა ზე, თუ რო გორ ჩა ვიც ვათ კარ გად.

და მი სი მო და ში არ სე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის-

წი ნე ბით (Jimmy Choo-სა და Harrys-ის გარ და, იგი ასე ვე 

ხვდე ბო და ტო რი ბერჩს კო ლეჯ ში სწავ ლის პე რი ოდ ში), იგი 

კვლავ მო დას და უბ რუნ და. თა ვის მე ო რე ცოლ თან, ნი კოლ 

ჰენ ლის თან (რალფ ლო რე ნის ყო ფი ლი დი ზა ი ნე რი) ერ თად, 

მან ახა ლი კომ პა ნია Hanley Mellon-ი შექ მ ნა, ელექ ტ რო ნუ ლი 

ვაჭ რო ბის მა ღა ზი ით, სა დაც ქა ლის ძვირ ფა სი ტან საც მ ლის 

შე ძე ნა შე იძ ლე ბა. და ახ ლო ე ბით ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში 

კომ პა ნი ა ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ მა ინ ვეს ტი ცი ამ 3 მი ლი ო ნი 

აშშ დო ლა რი შე ად გი ნა. 

ნი კო ლი მო დის ბიზ ნესს უორ ჰო ლის ორი ნა მუ შევ რით 

დამ შ ვე ნე ბუ ლი სას ტუმ რო ოთა ხი დან მარ თავს; ამას თან, 

მე თიუ კონ ცენ ტ რა ცი ას ბიტ კო ინ  - სტარ ტა პე ბის ინ კუ ბა ტორ 

კომ პა ნი ა ზე CoinApex-ზე აკე თებს, რო მე ლიც მის არა კონ-

ვენ ცი ურ შე ხე დუ ლე ბებს კარ გად ესა და გე ბა (ერთ დროს მან 

თან ხა შე ი ტა ნა ჯუ ლი ან ასან ჟის გი რა ო თი გა თა ვი სუფ ლე ბის 

მიზ ნით).

ჯერ ჯე რო ბით ყვე ლა ფე რი არა რე ა ლუ რად კარ გად გა მო ი-

ყუ რე ბა, თუმ ცა მე თიუ ამ ტ კი ცებს, რომ გა მოს ყიდ ვის წი ნა და-

დე ბა, 20 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის ფარ გ ლებ ში, მი ი ღო ყვე ლა-

ზე იმე დის მომ ცემ კომ პა ნი ის Coin.co-ს თა ო ბა ზე. ეს გახ ლავთ 

ბიტ კო ი ნე ბის გა დახ დე ბის პრო ცე სო რი, რო მე ლიც PayPal-ის 

მსგავ სად ახ დენს გამ ყიდ ვე ლებ სა და მყიდ ვე ლებს შო რის 

დო ლა რებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ტრან ზაქ ცი ე ბის და მუ შა-

ვე ბას. „მეთიუ ისე თი ტი პის ადა მი ა ნი ა, რო მელ საც ძა ლი ან 

კარ გად გა მოს დის ნი ჭი ე რი ადა მი ა ნე ბის მო ზიდ ვა, ისი ნი კი 

მას იდე ე ბის ხორ ც შეს ხ მა ში ეხ მა რე ბი ან, – აცხა დებს ჯ. ტოდ 

მორ ლი, Guggenheim Partners-ის დამ ფუძ ნე ბე ლი და მე თი უს 

დი დი ხნის მე გო ბა რი. – რო გორც ვი ცი, ის კარ გა ხა ნია სწავ-

ლობს ბიტ კო ი ნებს და ამ სფე როს წამ ყ ვან წარ მო მად გენ ლებ-

თან მო ლა პა რა კე ბებს აწარ მო ებს“.

მაგ რამ უკ ვე შე იც ვა ლა მე თი უს, რო გორც მე ლო ნის აღ ქ მა. 

მი სი მა მი და, რე ი ჩელ „ბანი“ მე ლო ნი ამ გა ზაფხულ ზე გარ და-

იც ვა ლა. მე თიუ ვირ ჯი ნი ა ში და საფ ლა ვე ბა ზე და სას წ რე ბად 

გა ემ გ ზავ რა – ეს ერ თ -ერ თი იმ იშ ვი ა თ შემ თხ ვე ვა თა გა ნი ა, 

რო მე ლიც მე ლო ნებს ერ თად თავს უყ რის. გარ კ ვე ულ მო მენ ტ-

ში, მე თი უმ ბა ნის ერ თ -ერთ მრჩე ველ თან სა უ ბა რი წა მო იწყო. 

„მან მითხ რა: ’შეიძლება ით ქ ვას, რომ თქვე ნი გო ნე ბა რა ღაც 

უზარ მა ზა რით არის და კა ვე ბუ ლი. თქვენ შე საძ ლო ა, მე ო რე 

ენ დ რიუ მე ლო ნად იქ ცეთ ამ სფე რო ში’, – იხ სე ნებს მე თი უ. – ეს 

სიტყ ვე ბი უდი დეს კომ პ ლი მენ ტად მი ვი ღე“, – აცხა დებს იგი.

ერთ-ერთ ინვესტიციაზე მოლაპარაკებებს 
მეთიუ ნარკოდამოკიდებულების 
მკურნალობის ცენტრის ტელეფონიდან 
აწარმოებდა. 
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ამერიკის უმდიდრესი ოჯახები 

დომინანტი დინასტიები
უოლტონები.კენედები.როკფელერები–თქვენესგვარებიუკვეიცით.ამჟამადFORBES-მაამერიკისუმდიდრესი

ოჯახებისპირველისრულისიაშეადგინა:185ოჯახიდანთითოეულს,სულმცირე,$1მილიარდისქონება
აქვს.საერთოჯამში,ესთანხა$1,2ტრილიონსშეადგენს.ბევრიმათგანითავისისიმდიდრისგაზრდისთვის

შრომობს.სხვებიუბრალოდმიძინებულიმემკვიდრეებიარიან,რამდენიმეთაობაკიმათიოჯახებისაყვავებას
მოწყვეტილია.თითქმისყველამათგანიდაკავშირებულიაამერიკისისტორიაშიყველაზეცნობილკომპანიებსა

დაბრენდებთან,მაგალითადJackdaniels-თან,L.L.Bean-თან,gettyOil-თან,Hallmark-სადაBudweiser-თან.

1. უოლტონი
$152 მილიარდი 6 წევრი
უოლტონებისიმპერია,Wal-Mart-ი,ცუდდღეშია.მსოფ-

ლიოსერთ-ერთიუმსხვილესიკომპანიისთანამშრომ-

ლებიდაბალიხელფასებისწინააღმდეგგაფიცვებს

აწყობენდარობუოლტონისთავმჯდომარისთანამ-

დებობიდანგადადგომისთვისმოძრაობასხელმძღვა-

ნელობენ.მაგრამოჯახისმკაცრიკონტროლისაცალო

ვაჭრობაზედააქციათა51%-ისფლობამათეფექტური

ვეტოსგამოყენებისუფლებასაძლევს.$476მილიარდის

შემოსავლითისკვლავმსოფლიოსუმსხვილესსაცა-

ლომოვაჭრედრჩებადაძალიანგანსხვავდებაიმკომ-

პანიისგან,რომელიც1962წელს,შტატარკანზასისპატა-

რაქალაქშისემუოლტონისადამისიძმისჯეიმსისმიერ

იყოდაარსებული. 

2. კოხი
$89 მილიარდი 4 წევრი
მტკივნეულიგანხეთქილებაიმისმიზეზიგახდა,რომ

1983წელსუილიამმადაფრედერიკმასაოჯახობიზნე-

სისწილიგაყიდეს,როგორცცნობილია–$700მილი-

ონად.ჩარლზმადადევიდმაპასუხისმგებლობააიღეს,

რომმათიკონგლომერატი,KochIndustries-ი,ქვეყნის

რიგითმეორეუმსხვილესკერძოკომპანიამდეგაეფარ-

თოებინათ.უილიამიდაფრედერიკითავსმოტყუებუ-

ლადგრძნობდნენდათითქმისათიწელისასამართლო

პროცესებითიყვნენდაკავებულნი,რათაუფრომეტი

მიეღოთ.მაგრამდღესაქვთუფრონაკლები,ვიდრემათ

გავლენიანძმებს.კომპანიისფესვებიმათიმამისმიერ

დასავლურშტატებშიშექმნილნავთობისგადამამუშავე-

ბელბიზნესსუკავშირდება.

3. მარსი 
$60 მილიარდი 3 წევრი
მსოფლიოსუმსხვილესიტკბილეულისმწარმოებელი

კომპანიის,Mars-ისმემკვიდრეებიმისიდამფუძნებ-

ლისშთამომავლებიარიანდაWonka-სრეცეპტიმათი

საიდუმლოა.სამიდა-ძმისმფლობელობაშიარსებული

კომპანია,1911წელს,მათიბაბუისმიერიყოდაფუძნე-

ბული;მათმამამამ,ფორესტუფროსმა,M&M’s-ისწარ-

მოებადაიწყო(ყოველდღიურადაშშ-ში400მილიონის

შემოსავალიმოაქვს).შემდეგმათდაფასოებულიპრო-

დუქციის(ბრინჯიUncleBen’s-ი)დაშინაურიცხოველე-

ბისსაკვების(Whiskas-ი)წარმოებადაიწყეს.

4. კარგილ/მაკმილანი 
$43 მილიარდი 3 წევრი
სოფლისმეურნეობისგიგანტCargill-შიაქციების88%-ს

ფლობენ.ამერიკისუმსხვილესდახურულსააქციოკომ-

პანიას$137მილიარდისშემოსავალიაქვს.ისამუშავებს

მარცვლეულს,ყიდისსაკვებისინგრედიენტებსდავაჭ-

რობსპროდუქტებით.შოტლანდიელიკაპიტნისვაჟიშ-

ვილმა,უ.უ.კარგილმა,თავისიბიზნესი1985წელსდა-

იწყო.თავდაპირველადმასმარცვლეულისშემნახველი

მცირეკომპანიაჰქონდა.

5. ჯონსონი (FiDELiTY) 
$39 მილიარდი 4 წევრი
დაარსდაედუარდს.ჯონსონII-ისმიერ,1946წელს.მისი

ვაჟიშვილინედჯონსონიდამისიშვილიშვილები,მათ

შორისმისივეპირდაპირიმემკვიდრე,ებიგეილი,ბოს-

ტონურიკომპანიის49%-სფლობენ.ესქვეყნისუმს-

ხვილესისაინვესტიციოფონდისწარმომადგენლო-

ბაგახლავთ,რომელიცცნობილიMagellanFund-თადა

Contrafund-ითოპერირებს.

დიდი მემკვიდრეობა: ეს არის სემ უოლტონის, მისი მეუღლისა და ბავშვების პორტრეტი 
იმაზე რამდენიმე ათეული წლით ადრე გადაღებული, ვიდრე მათი მემკვიდრეები 
ამერიკის ისტორიაში უმდიდრესი დინასტიის წარმომადგენლები გახდებოდნენ. სურათი 
არკანზასის შტატ ქალაქ ბენტონვილში, Wal-Mart-ის მუზეუმშია დაცული.
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6. ჰერსტი 
$35 მილიარდი 64 წევრი
საგამომცემლომაგნატი,უილიამრენდოლფჰერსტი

ორსონუელსის„მოქალაქეკეინის“პროტოტიპიგახ-

და.მისიშვილიშვილი,უილიამრენდოლფჰერსტიIII

ფლობსმედიაიმპერიაHearstCorp.-ს,რომელიცმოი-

ცავს49გაზეთსადათითქმის340ჟურნალსმთელმსოფ-

ლიოშიდასაკაბელოარხების:ESPN-ის,Lifetime-ისდა

A&E-ისაქციებს.

7. კოქსი 
$32 მილიარდი 3 წევრი
ჯეიმსმ.კოქსმათავისიპირველიგაზეთი1898წელსიყი-

და.დღესდღეობითგანვითარებულიმედიაბიზნესი,რო-

მელსაცმისიშთამომავლებიმართავენ,გაზეთებს,საკა-

ბელოტელევიზიას,AutoTrader-სადაKelleyBlueBook-ს

მოიცავს.

8. პრიცკერი 
$29 მილიარდი 13 წევრი
ჩიკაგოსგავლენიანმაოჯახმა2000-იანიწლებიაქტივე-

ბისგამოდაპირისპირებაშიგაატარადაბოლოსდაბო-

ლოსქონებაგაინაწილა.პენიარისაშშ-ისვაჭრობისმი-

ნისტრი;ტომასიხელმძღვანელობსსასტუმროებისქსელ

Hyatt-ს.ე.ნ.პრიცკერმა(გარდაიცვალა1986წელს)და

მისმავაჟიშვილებმადააარსესHyatt-იდაახორციელებ-

დნენინვესტიციებსისეთჰოლდინგებში,როგორიცაა,

მაგალითად,სამეწარმეოკონგლომერატიMarmon-ი.

9. ჯონსონი (ს.კ. ჯონსონი) 
$25,5 მილიარდი 11 წევრი
ს.კ.ჯონსონმასაწმენდისაშუალებებისმწარმოებელი

კომპანიაWisconsin-ი1886წელსდააარსა.შემდეგკომ-

პანიასმისივაჟიშვილი,ჰერბერტი1928წლამდე,გარ-

დაცვალებამდემართავდა.გავრცელებულიინფორმაცი-

ით,გარდაცვალებისწინმასანდერძიარდაუტოვებია,

რაცუძრავიქონებისგამოდაპირისპირებისმიზეზიგახ-

და.ს.კ.ჯონსონისშვილთაშვილიგ.ფისკიაღმასრულე-

ბელიდირექტორიაიმკომპანიისა,რომელიცარისცნო-

ბილიPledge-ით,Windex-თადაZiploc-ით.ფისკისძმა

კურტიოთხითვითიყოდაპატიმრებულიარასრულწ-

ლოვნისმიმართსექსუალურიხასიათისძალმომრები-

თიმოქმედებებისგამო.

10. დუნკანი 
$25,4 მილიარდი 4 წევრი
ღარიბოჯახშიდაბადებულიდაშემდეგგამდიდრებუ-

ლიტეხასელიმაგნატი,დენდუნკანი2010წელსგარდა-

იცვალადათავისოთხშვილსთითქმის$10მილიარდის

ქონებადაუტოვა.ისმათიკუთვნილინავთობგადამა-

მუშავებელიგიგანტურიკომპანიის,EnterpriseProducts

Partners-ისაქციებისზრდისადადიდიდივიდენდების

მიღებისწყალობითგამდიდრდა.

11. ნიუჰაუსი 
$17 მილიარდი 2 წევრი
სიდადონალდიფლობენAdvancePublication-ს,რომე-

ლიცგამოსცემსVogue-ს,theNewYorker-სVanityFair-

სადაგაზეთებსTimes-Picayune-სადაPlaindealer-ს.

მათასევესაკაბელოტელევიზიისგიგანტისdiscovery

Communications-ისაქციათაპაკეტიაქვთ.

12. ლაუდერი  
$15,5 მილიარდი 6 წევრი
ესტერლაუდერმასაქმიანობასახლშიდამზადებული

სახისსაცხებისნიუ-იორკისერთ-ერთუბანში,ქუინს-

შიმდებარესაპარიკმახეროებშიგაყიდვითდაიწყო.1946

წელსმანდამისმამეუღლეჯოზეფმასაკუთარიკომპა-

ნიადააარსეს.კოსმეტიკისფირუზისფერიქილებისრა-

ოდენობაშემცირდადაკომპანიამისეთიბრენდებიდა-

იმატა,როგორიცააBobbiBrown-ი,MAC-იდაClinique-ი.

მისიოჯახიკომპანიის39%-სკვლავფლობს,მაგრამ

მართავსმასკარგადმოვლილიდამუშტადშეკრული

ხელით–არჩევნებშიხმების83%-ითმონაწილეობს.

მისიოთხიშთამომავალი,მათშორისშვილიშვილები,

აირენიდაჯეინი,რომლებიცმილიარდერებიარიან,დი-

რექტორთასაბჭოსწევრებსწარმოადგენენ.

13. დიუ პონი  
$15 მილიარდი 3,500 წევრი (დაახლოებით)
იუჯინდიუპონიფრანგულირევოლუციისდროსპატიმ-

რობაშიიმყოფებოდა,1799წელსმანგაქცევამოახერ-

ხადადელავერშიდაბინავდა,სადაცდააარსათოფის

წამლისმწარმოებელიკომპანია,duPont-ი;ორისაუკუ-

ნისშემდეგმისიშთამომავლებიუკვესარგებელსიღე-

ბენქიმიურიგიგანტისმიერმიღწეულიწარმატებისგან,

რომელმაცნეილონი,კევლარიდატეფლონიმოიგო-

ნა.1977-85წლებშიპიდიუპონიდელავერისგუბერნა-

ტორიიყო.

13. ჰანტი  
$15 მილიარდი 34 წევრი
ლეგენდარულინავთობისმომპოვებელიჰანტიევინგის

დალასისპროტოტიპიგახდა,მასსამიქალისგან15შვი-

ლიჰყავდა(ერთიჩვილობაშიგარდაიცვალა).1960-იანი

წლებიდანჰანტისოჯახიამერიკაშიერთ-ერთუმდიდ-

რესადითვლება.მისმაშთამომავლებმაქონებასხვა-

დასხვასფეროშიიშოვეს:ვაჟიშვილირეილი,HuntOil-ს

მართავს;ვაჟიშვილიჰერბერტიფიქალისგაზისმოპო-

ვებაშიადიდიმოთამაშე.ქალიშვილმაკეროლაინმა

RosewoodHotels&Resorts-იდააფუძნადაშემდეგგაყი-

და;შვილიშვილებიKansasCityChiefs-სფლობენ.

15. ზიფი  
$14,3 მილიარდი 3 წევრი (დაახლოებით)
ბაბუამდააარსა,შემდეგკიმამამართავდასაგამომ-

ცემლოიმპერიას,რომელიცPCMagazine-სადაCarand

driver-სმოიცავს.90-იანიწლებისდასაწყისშიძმებმაზი-

ფებმადააარსესსაოჯახოკომპანია,რათაემართათაქ-

ტივებიმასშემდგომ,რაცმამამისმაგადადგომისწინ

ჟურნალებისგაყიდვადაიწყო.

15. ჯონსონი (FRANKLiN RESoURCES-ი) 
$14 მილიარდი 5 წევრი (დაახლოებით)
ბაბუამდააარსა,შემდეგკიმამამართავდასაგამომ-

ცემლოიმპერიას,რომელიცPCMagazine-სადაCarand

driver-სმოიცავს.90-იანიწლებისდასაწყისშიძმებმაზი-

ფებმადააარსესსაოჯახოკომპანია,რათაემართათაქ-

ტივებიმასშემდგომ,რაცმამამისმაგადადგომისწინ

ჟურნალებისგაყიდვადაიწყო.

17. ბუში   
$13 მილიარდი 30 წევრი
ადოლფბუშმალუდBudweiser-ისპირველიპარტია1876

წელსგამოუშვა.მისიშთამომავლებიAnheuser-Busch-ს

2008წლამდემართავდნენ,ვიდრეისბრაზილიელმაინ-

ვესტორებმა$52მილიარდადარშეიძინეს.

18. დორანსი   
$12,8 მილიარდი 11 წევრი (დაახლოებით)
უკვეერთსაუკუნეზემეტია,რაცქიმიკოსმაჯონტ.დო-

რანსმაCampbellSoupCo-იშექმნა.1897წელს,მანკონ-

დენსირებულიწვნიანისფორმულამოიგონა.მისიმემკ-

ვიდრეებიკომპანიისუმსხვილესიაქციონერებიარიან.

19. მელონი   
$12 მილიარდი 200  წევრი (დაახლოებით)
მოსამართლეტომასმელონმა,1800-ანწლებშისიმდიდ-

რემიწაში,ნახშირში,უძრავქონებასადასაბანკოსაქ-

მეშიიშოვა.მისმავაჟიშვილმა,ენდრიუმქონებაკიდევ

უფროგაზარდა(იხილეთსტატიაამავენომერში).

20. ბრაუნი   
$11,6 მილიარდი 25  წევრი (დაახლოებით)
1870წელსკენტუკისშტატისქალაქლუისვილშიჯორჯ

გერვინბრაუნისმიერდაარსებულიBrown-Forman-ი

დღესდღეობითამერიკაშისპირტიანისასმელების

მწარმოებელიუმსხვილესიკომპანიაა.ბრენდიმოიცავს

Jackdaniel’s-ს,SouthernComfort-სადაFinlandia-ს.ოჯა-

ხიღიასააქციოსაზოგადოების67%-საკონტროლებს.

21. კარლსონი   
$10,3 მილიარდი 2  წევრი
კურტკარლსონმაgoldBond-ისსავაჭრომარკებისგა-

ყიდვა1930-იანწლებშიდაიწყო;დღესმისიქალიშვილე-

ბიფლობენდაშვილიშვილებიმართავენCarlsonInc.-ს

$4.4-მილიარდიან(წმინდაგაყიდვები)სამოგზაუროდა

ტურისტულბიზნესს,რომელიც1300-ზემეტსასტუმროში

ოპერირებს.ცოტახნისწინმიღწეულიქნაშეთანხმება

TgIFridays-სგასაიდუმლოებულითანხითგაყიდვაზე.

22. ფიშერი (gAP)   
$10,2 მილიარდი 4  წევრი (დაახლოებით)
უძრავიქონებისდეველოპერიდონალდი

(გარდაიცვალა2009წელს)ძალიანიმედგაცრუებუ-

ლიდარჩა,როდესაცმისთვისსაჭიროჯინსივერიშოვა.

მისიგაღიზიანებაgap-ისპირველმაღაზიადიქცა,რო-

მელიცმანთავისმეუღლედორისთანერთად,1969წელს

გახსნა.ოჯახიაქციათა41%-სკვლავფლობსდამისი

სამივაჟიშვილიდანორიgap-ისდირექტორთასაბჭოს

წევრია.დღეისათვისკომპანიასმთელმსოფლიოში3

500-ზემეტიმაღაზიააქვს.

23. ბატი   
$10,1 მილიარდი 5  წევრი
ჩარლზბატიარისტეხასშიმდებარეH.E.Buttgrocery-

ისაღმასრულებელიდირექტორი.კომპანიამისმაბაბუ-

ამ1905წელსდააარსა.ისარისმთავარიმეწილე;მისი

ორიშვილიდასამიძმისშვილიასევეგარკვეულწი-

ლებსფლობენ.

24. როკფელერი   
$10 მილიარდი 200 წევრი (დაახლოებით)
ჯონროკფელერსსიმდიდრეკომპანიაStandardOil-მა

მე-19საუკუნეშიმოუტანა.ვიდრექველმოქმედიგახდე-

ბოდა,ისამერიკისპირველმილიარდერადიქცა.მანდა

მისმავაჟიშვილმა,ჯონუმცროსმა,ქველმოქმედებაში

$1მილიარდზემეტიდახარჯესდაჩიკაგოსადაროკფე-

ლერისუნივერსიტეტებიგახსნეს.ჯონუმცროსმაროკ-

ფელერისცენტრიშექმნა.ერთადერთიცოცხალიშვი-

ლიშვილი,99წლისდევიდი,დიდიხნისმანძილზეChase
უილიამ რენდოლფ ჰერტსი
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ამერიკის უმდიდრესი ოჯახები 

NationalBank-შიმოღვაწეობდადამსოფლიოსუხუცესი

მილიარდერია(მისივაჟიშვილი,რიჩარდი,ივნისშიავი-

აკატასტროფაშიდაიღუპა,როცამამისდაბადებისდღი-

დანშინბრუნდებოდა).

25. გალო   
$9,7 მილიარდი 14 წევრი (დაახლოებით)
ძმებმაერნესტმადაჯულიომღვინისწარმოება1933

წელსკალიფორნიისშტატისქალაქმოდესტოშიდა-

იწყეს;კომპანია,რომელსაცერნესტისვაჟიშვილიჯო

მართავს,ისეთსპირტიანსასმელებსყიდის,როგორიც

არის,მაგალითად,არაყიNewAmsterdam-ი.

26. მარშალი   
$9,3 მილიარდი 3 წევრი (დაახლოებით)
Playboy-სმოდელის,ანანიკოლსმიტის,ყოფილიმე-

უღლე,ჯონჰოვარდII(გარდაიცვალა1995წელს)Koch

Industries-ისაქციების14%ფლობდა,მასშემდეგ,რაც

კონგლომერატისმიერშეძენილნავთობგადამამუშა-

ვებელბიზნესშიინვესტირებაგანახორციელა.მარშა-

ლის(გარდაიცვალა2006წელს)მეუღლეელეინმა,მისმა

ორმავაჟიშვილმადაშვილიშვილებმაესაქციებიმემკ-

ვიდრეობითმიიღეს.

27. ბასი    
$9,1 მილიარდი 4 წევრი
1930-ანწლებში,პერიბასმამისიბიძის,სიდრიჩარდ-

სონისნავთობმომპოვებელკომპანიაშიდაიწყომუშაო-

ბა.მოგვიანებითმანნავთობისბიზნესშინაშოვნიქონე-

ბაბასსადამისოთხვაჟიშვილსდაუტოვა.მასშემდგომ

ისინიმასავითარებენ.

28. მეიერი     
$8,9 მილიარდი 4 წევრი
მიჩიგანშიდაფუძნებულმასასურსათომაღაზიების

ქსელმა,Meijer-მა,1960-იანწლებშიპირველმაგახსნა

დიდისუპერმარკეტი.დამფუძნებლის,ჰენდრიკმეიერის

შვილიშვილებიჰენკიდადაგმეიერიკომპანიისთანა-

თავმჯდომარეებიარიან.

29. ბეჰტელი     
$8 მილიარდი 4 წევრი (დაახლოებით)
სამშენებლო-დაენერგოგიგანტიBechtel-ი,რომელმაც

ჰუვერისკაშხალიააშენა,უორენბეჰტელისმიერ1898

წელსიყოდაარსებული.მეოთხეთაობისწარმომადგე-

ნელირილეი,აღმასრულებელიდირექტორისთანამდე-

ბობიდანთებერვალშიიყომოხსნილი,მაგრამისკვლავ

კომპანიისთავმჯდომარეა.

29. რეიესი     
$8 მილიარდი 3 წევრი
სამივეძმახელმძღვანელობსჩიკაგოშიარსებულReyes

Holdings-ს,რომელიცაშშ-ისლუდისადაMcdonald’s-ის

პროდუქტებისყველაზემსხვილდისტრიბუციასფლობს.

29. სიმპლოტი     
$8 მილიარდი 3 წევრი (დაახლოებით)
ჯ.რ.„ჯეკ“სიმპლოტმა(გარდაიცვალა2008წელს)ქონე-

ბაMcdonald’s-ისმსგავსიკომპანიებისთვის,აიდაჰოში

მოყვანილიკარტოფილისმიყიდვითიშოვა.$6მილიარ-

დი(გაყიდვები)J.R.SimplotCo.-მფოსფატისმოპოვები-

თადასასუქისწარმოებითმიიღო.ამჟამადმასსიმპ-

ლოტისშვილებიმართავენ.

32. რეილსი     
$7,9 მილიარდი 2 წევრი
ძმებიმიტჩელდასტივენრეილსები,1979წელსთავი-

ანთიმამისუძრავიქონებისკომპანიიდანწამოვიდნენ.

მათმცირესამეწარმეოკომპანიებისშესყიდვადაიწყეს,

რომლებიცკონგლომერატdanaher-შიგააერთიანეს.

33. როლინსი     
$7,8 მილიარდი 11 წევრი
RollinsInc.-ისშვილობილიკომპანიაOrkin-ი,მწერების

გამანადგურებელიფრანჩიზა,ოჯახისყველაზეცნობილი

ბიზნესია,მაგრამმათიაქციებინავთობსადაფრენკინგის

RPC-შიუფრომეტიღირს.

34. ედვარდ უილის სკრიპსი     
$7,5 მილიარდი 50 წევრი (დაახლოებით)
1922წელსედვარდუილისსკრიპსისმიერცინცინატიში

დაარსებულისაგაზეთოგამომცემლობაიმდენადგანვი-

თარდა,რომდღეისათვისმოიცავსსაინფორმაციოსამ-

სახურსUnitedPressInternational-ს.2008წელსმანScripps

NetworksInteractive-შისატელევიზიოარხები(HgTV-ი,

FoodNetwork-იდაTravelChannel-ი)გააერთიანა.

35. კრაუნი     
$7,3 მილიარდი 3 წევრი (დაახლოებით)
კლანიჩიკაგოდან,რომელსაც89წლისპატრიარქილეს-

ტერიუძღვება;აქვს$4-მილიარდიანისააქციოპაკეტი

generaldynamic-ში:არისRockefellerCenter-ისთანამფ-

ლობელიდააკონტროლებსკომპანიას,რომელიცას-

პენშიმდებარესნოუმასისსათხილამუროკურორტებს

ფლობს.ასევეNewYorkYankees-შიაქვსწილი.

36. სტრაიკერი     
$7,2 მილიარდი 3 წევრი
ჰომერსტრაიკერიარისქირურგი-ორთოპედიმიჩიგანი-

დან,რომელმაცსაავადმყოფოსმობილურისაწოლიმო-

იგონა.მისმაშვილიშვილებმამემკვიდრეობით,მისმიერ

1941წელსდაარსებულისამედიცინომოწყობილობები-

სადააღჭურვილობისკომპანიაStrykerCorp-შიწილე-

ბიმიიღეს.

37. სმიტი     
$7 მილიარდი 60 წევრი (დაახლოებით)
ჩიკაგოელმაბანკირმაბაირონსმიტმა100წელზემეტი

ხნისწინNorthernTrustCo.-იდაIllinoisToolWorks-იდა-

აარსა.მისიუცნობიშთამომავლებიამკომპანიებისგან

მოგებასკვლავიღებენ.

38. პიგოტი     
$6,9 მილიარდი 30 წევრი

ოჯახისაშუალოდამძიმესატვირთომანქანებისწამყვა-

ნიმწარმოებლისPaccar-ის30%-სფლობს.Paccar-ი1905

წელს,უილიამპიგოტუფროსისმიერსარკინიგზოდასატ-

რანსპორტოაღჭურვილობისწარმოებისთვისიყოდაფუძ-

ნებული.

39. შოენი     
$6,8 მილიარდი 13 წევრი (დაახლოებით)
სემმადამისმამეუღლემ,ანამარიმკომპანიაU-Haul-ი

მე-20საუკუნის40-იანწლებშიდააარსესდანელ–ნელათა-

ვიანთ13შვილსგადაუნაწილეს.1986წელსვაჟიშვილებმა

ჯონმადამარკმაისგადააყენესდაკონტროლითავისხელ-

შიჩაიგდეს.მანსასამართლომოიგო,მაგრამ1999წელსსი-

ცოცხლეთვითმკვლელობითდაასრულა.ვაჟიშვილებიკომ-

პანიასახლაცმართავენ.

39. საიმონი     
$6,8 მილიარდი 5 წევრი
ძმებმა,მელვინ(გარდაიცვალა2009წელს)დაჰერბერტსა-

იმონებმა,1960წელს,SimonPropertygroup-ისწინამორბე-

დიდააარსეს.დღეისათვისისმსოფლიოშიუძრავიქონე-

ბისუმსხვილესსაინვესტივიციოფონდსფლობს,რომელსაც

325სავაჭროცენტრიდასაცალომაღაზიებიაქვს.ჰერბი,

რომელსაცრვაშვილიჰყავსდა,რომელიცდაქორწინებუ-

ლიაყოფილმისმსოფლიოზეტაილანდიდან,ასევეIndiana

Pacers-ისფლობს.

41. ლეფრაკი     
$6,5 მილიარდი 4 წევრი (დაახლოებით)
ნიუ-იორკისუძრავიქონებისკლანი1901წელსჰარილეფ-

რაკისმიერიყოშექმნილი.დღესდღეობითის400ობიექტს

ფლობს,ძირითადადნიუ-იორკთანახლოსდამათშორის,

5000-ბინიანსაცხოვრებელკომპლექსსLeFrakCity-ს,რომე-

ლიცნიუ-იორკისერთ-ერთუბანში,ქუინსშიმდებარეობს.

42. ჰიუზი      
$6,1 მილიარდი 3 წევრი
პოლიტიკურიკონსერვატორების,ჰიუზებისოჯახიშტატკენ-

ტუკიშიცხოვრობსდაPublicStorage-ისაქციებისუმსხვი-

ლესიმფლობელია.ესარისერთ-ერთიყველაზეცნობილი

გვარი,რომელიცხალასჯიშიანიცხენებისდოღისორგანი-

ზებასაწარმოებს.

ამერიკის პირველი მილიარდერის მემკვიდრეები: ჯონ დ. როკფელერი და მისი 
ვაჟიშვილები: დევიდი, ნელსონი, უინტორფი, ლოურენსი და ჯონ დ. III 1937 წელს.
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42. ფიპსი      
$6,1 მილიარდი 300 წევრი (დაახლოებით)
ენდრიუკარნეგისსაქმიანმაპარტნიორმაჰენრიფიპსმა

BessemerTrust-იდააფუძნა,როდესაცCarnegieSteel-ისგა-

ყიდვითშემოსავალიმიიღო.დღესდღეობითისთითქმის

$100მილიარდისაქტივებსფლობს.

44. კლუგე      
$6 მილიარდი 5 წევრი (დაახლოებით)
ჯონკლუგემ(გარდაიცვალა2010წელს)შექმნასატელევი-

ზიოდარადიოკონგლომერატიMetromediaდა1985წელს

ისNewsCorp.-სდაHearst-ს$2მილიარდადმიჰყიდა.

44. ტისჩი      
$6 მილიარდი 5 წევრი
ძმებმაპრესტონმადალოურენსმა(ორივეგარდაცვლი-

ლია)LoewsTheatres-ი1959წელსშეიძინეს.დღესდღეობით

LoewsCorp.-ინავთობისმოპოვებასახორციელებს,ფლობს

გაზსადენებსადასადაზღვევოკომპანიას(CNA).ლოურენ-

სისვაჟიშვილიენდრიუთავმჯდომარეა.პრესტონისქვრივი

ჯოანიეროვნულისაფეხბურთოლიგისწევრგუნდში,New

Yorkgiants-შიაქციების50%-სფლობს.

46. ჯონსონი      
$5,9 მილიარდი 60 წევრი (დაახლოებით)
1886წელსრობერტვუდჯონსონმათავისძმასთანერ-

თადდააარსაJohnson&Johnson-ი,რომელიცBand-Aids-ს,

Listerine-სადაTylenol-საწარმოებს.შვილთაშვილივუდი

NewYorkJets-სფლობს.

47. მარიოტი      
$5,7 მილიარდი 7 წევრი (დაახლოებით)
ჯონუილარდმარიოტმა,1927წელს,$6000-ადლუდისბარი

გახსნა,რომელშიცცხრადასაჯდომიადგილიიყო.კომპა-

ნიას,რომელიცცნობილიაისეთიბრენდებით,როგორიცაა

Ritz-Carlton-იდაRenaissance-ი,მისივაჟიშვილიბილიმარ-

თავს.დღესდღეობითის,მსოფლიოს70-ზემეტქვეყანაში,

დაახლოებით4000სასტუმროსფლობს.

48. კოლერი      
$5,6 მილიარდი 2 წევრი
სანტექნიკისცნობილიმწარმოებელისKohlerInc.-ისფეს-

ვებილითონისადაფოლადისსაწარმოშიმიდის,რომე-

ლიცჯონკოლერმა1873წელსიყიდა.მისიშვილიშვილი

ჰერბერტკოლერუმცროსითავმჯდომარედაგენერალუ-

რიდირექტორიადაკომპანიასთავისდასთან,რუთთანერ-

თადფლობს.

48. პერო       
$5,6 მილიარდი 2 წევრი
ElectronicdataSystems-ისgM-ისთვისმიყიდვითროს

პეროუფროსმა$1,5მილიარდიმიიღო.მანდაროსუმ-

ცროსმაკიდევ$1მილიარდიმიიღესdell-თვისPerot

Systems-ისმიყიდვით.მესამემილიარდიუმცროსმალო-

გისტიკაშიიშოვა18000-აკრიანიშიდაპორტისAllianceTexas-

ისწყალობით,რომელიცფორტ-უერტშიმდებარეობს.

50. ბარბი       
$5,4 მილიარდი 12 წევრი (დაახლოებით)
ოჯახიფლობს20%-სVFCorp.-ში,რომელიც1899წელსპენ-

სილვანიაშიიყოდაფუძნებული,როგორცხელთათმანე-

ბისდამამზადებელისაწარმოდადღეისათვისმსოფლიოში

ტანსაცმლისმწარმოებელიუმსხვილესიკომპანიაა,რომე-

ლიცისეთბრენდებსფლობს,როგორიცააLee-ი,Wrangler

-იდაNorthFace-ი.

51. გორი      
$5,3 მილიარდი 24 წევრი (დაახლოებით)
ბილ(გარდაიცვალა1986წელს)დაჟენევიევა

(გარდაიცვალა2005წელს)გორებმათავიანთისახლისსარ-

დაფში,1958წელს,W.L.gore&Associates-სიდააარსეს.

ისცნობილიაიმით,რომმოიგონამასალაgore-Tex-ი.

დღეისათვისკომპანიისმოგება$3,2მილიარდსუდრის.

52. ჯენკინსი      
$5,2 მილიარდი 25 წევრი (დაახლოებით)
ჯორჯჯენკინსმა(გარდაიცვალა1996წელს)შტატფლო-

რიდისქალაქუინტერ-ჰევენში,1930წელს,PublixSuper

Markets-იდააფუძნა.ოჯახისუპერმარკეტებისქსელის

20%-სკვლავფლობს,მაგრამმეწილეებსთანამშრომ-

ლებიაკონტროლებენ,ვინაიდანმათაქციების80%-ი

აქვთ.

52. სიმონსი      
$5,2 მილიარდი 3 წევრი
ჰაროლდსიმონსი(გარდაიცვალა2013წელს)კომპანიის

აქციებსსაკონტროლოპაკეტისმიღებისმიზნითყიდუ-

ლობდა.ისასევერესპუბლიკურიპარტიისგავლენიანი

დონორიიყო.ფაქტობრივად,ესკონფლიქტისმიზე-

ზიგახდაოთხიდანორქალიშვილთან,რომლებმაცის

მათიფულისგამოყენებაშიდაადანაშაულესიმპოლი-

ტიკოსთადაფინანსებისთვის,რომლებსაცისინიმხარს

არუჭერდნენ.მხარეებიშეთანხმდნენ;ჰაროლდისქო-

ნებამისმეუღლესადასხვაორქალიშვილსდარჩა.

54. ფრანსი      
$5 მილიარდი 20 წევრი
ოჯახი1948წლიდანNascar-ს–სერიულიმანქანებით

რბოლისორგანიზაციას–აკონტროლებს.დამფუძნებ-

ლისშვილიშვილი,ბრაიანფრანსი,2003წლიდანკომპა-

ნიისგენერალურიდირექტორია.მისიდა,ლესაფრანს

კენედივიცე-პრეზიდენტიაკომპანიაInternationalSpeed-

wayCorp.-ის,რომლისაქციებსაცოჯახიასევეფლობს.

მისივაჟიშვილიბენი,TurnerScottMotorsports-ისპი-

ლოტია.

54. გეტი      
$5 მილიარდი 28 წევრი (დაახლოებით)
მსოფლიოსერთ-ერთმაუმდიდრესმაადამიანმა,

ჯეიპოლგეტიმთავისიქონებისდიდინაწილიgetty

Museum-სდაუტოვა,მაგრამმისმაშვილებმამემკვიდ-

რეობითმილიარდებიმიიღესტრასტისწყალობით,რო-

მელსაცgettyOil-შიაქვსწილიდაკიდევერთმემკვიდ-

რეობადასევემიიღესნარკოტიკებისმოხმარებასადა

ბავშვებისგატაცებასთანდაკავშირებულიტრაგიკული

ისტორია.რბოლისორგანიზაციას–აკონტროლებს.დამ-

ფუძნებლისშვილიშვილი,ბრაიანფრანსი,2003წლიდან

კომპანიისგენერალურიდირექტორია.მისიდა,ლესა

ფრანსკენედივიცე-პრეზიდენტიაკომპანიაInternation-

alSpeedwayCorp.-ის,რომლისაქციებსაცოჯახიასევე

ფლობს.მისივაჟიშვილიბენი,TurnerScottMotorsports-

ისპილოტია.

54. მორანი      
$5 მილიარდი 10 წევრი (დაახლოებით)
1968წელსჯიმმორანმა(გარდაიცვალა2007წელს)სამ-

ხრეთამერიკაში,Toyota-სდისტრიბუციაზეხელშეკ-

რულებადადო.ახლაოჯახურიკომპანიაJMFamily

Enterprises-იმრავალგვარიავტომობილებისიმპერი-

ითოპერირებსდამისიშემოსავალი$12,5მილიარდს

შეადგენს.

57. ვან ანდელი      
$4,7 მილიარდი 4 წევრი (დაახლოებით)
1959წელსჯეივანანდელმა(გარდაიცვალა2004წელს)

Amwayდააფუძნა.ის,თავისკარგმეგობარრიჩარდდე-

ვოსთანერთად,სარეცხსაშუალებებსკარდაკარყიდ-

და.დღეისათვის$11,3-მილიარდიან(გაყიდვები)სამედი-

ცინოდასახლისპროდუქტებისიმპერიასმისიშვილები

მართავენ.

58. დარსტი      
$4,4 მილიარდი 33 წევრი
ნიუ-იორკისუძრავიქონებისბაზრისმეფენი.დიდიოჯა-

ხიერთობლივადაკონტროლებს$4,4-მილიარდიანი

ქონებისპორტფოლიოს,რომელიცმოიცავს10%-იანაქ-

ციებსOneWorldTradeCenter-ში–აშშ-ისყველაზემა-

ღალშენობაში.

58. გლეიზერი      
$4,4 მილიარდი 21 წევრი
სპორტულიგუნდებისმფლობელებსშორის,ერთ-ერ-

თიყველაზეანგარიშიანიკაცი,მალკოლმგლეიზერიმა-

ისშიგარდაიცვალა.მისმამეუღლემდაექვსმაშვილმა

მისიმემკვიდრეობამიიღესდაTampaBayBuccaneers-

ის,ManchesterUnited-ისადა6,7მილიონიანიკვადრა-

ტულიფუტისსავაჭროცენტრისფართისმფლობელე-

ბიგახდნენ.

58. მაკკოუ      
$4,4 მილიარდი 5 წევრი
1960-ანწლებშიძმებიმაკოუთავიანთიმამისსაკაბელო

კომპანიაშიგამყიდველებადმუშაობდნენ.მამისგარ-

დაცვალებისმერეძმებმა,კრეიგისხელმძღვანელობით,

ისMcCawCellular-ადგარდაქმნეს.1994წელსკომპანია

AT&T-ს$12,6მილიარდადმიჰყიდეს.

Publix-ის დამფუძნებელი 
ჯორჯ ჯენკინსი
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ამერიკის უმდიდრესი ოჯახები 

58. რუდინი      
$4,4 მილიარდი 30 წევრი (დაახლოებით)
ლიტველმაემიგრანტმალუირუდინსკიმმისიოჯა-

ხისპირველიუძრავიქონებისობიექტიმანჰეტენზე1902

წელსიყიდა.ოჯახურიკომპანიისმეხუთეთაობანიუ-ი-

ორკში16საოფისედა18საცხოვრებელშენობასფლობს.

62. ჩაო      
$4,3 მილიარდი 3 წევრი (დაახლოებით)
ჩაოსოჯახმა,1980-იანწლებშიტაივანიდანემიგრა-

ციამოახდინა.მისიშთამომავლებიკომპანიაWestlake

ChemicalCorp-სფლობენ,რომელიცჩრდილოეთამე-

რიკისპლასტმასისპროდუქციისუმსხვილესიმწარმო-

ებელია.

62. ჰასლამი      
$4,3 მილიარდი 4 წევრი
შტატტენესისქალაქნოქსვილისცნობილიოჯახისა-

მოგზაუროცენტრებისქსელის,PilotFlying-ის,აქციათა

59%-სფლობს.ჯ.ჯიმიოჯახისმიერეროვნულისაფეხ-

ბურთოგუნდის,ClevelandBrowns-ისაქციების70%-ის

შესყიდვასმართავდა.მისიძმაბილიშტატტენესისგუ-

ბერნატორია.

64. ელფონდი      
$4,2 მილიარდი 10 წევრი (დაახლოებით)
ჰაროლდელფონდისშთამომავლებიინაწილებენიმ

აქციებს,რომელთასანაცვლოდაცელფონდმა,1993

წელს,უორენბაფეტსმისიdexterShoeCo.-ოBerkshire

Hathaway-ისსანაცვლოდმიჰყიდა.

64. ვირცი      
$4,2 მილიარდი 11 წევრი
გახდნენცნობილები,როგორცეროვნულისაფეხბურთო

ლიგისწევრიგუნდისChicagoBlackhawks-ისმფლობელ-

ნი,მაგრამგამდიდრდნენღვინისადასხვაალკოჰოლუ-

რისასმელებისგაყიდვების$2,5-მილიარდიანიკომპა-

ნიისმართვისწყალობით.

 

66. ჩენდლერი      
$4 მილიარდი 200 წევრი (დაახლოებით)
1894წელსკლერკმაჰარიჩენდლერმაცოლადშეირთო

LosAngelesTimes-ისმფლობელის,ჰარისონგრეისქა-

ლიშვილი,ოტისი.ჩენდლერმა(გარდაიცვალა1944წელს)

მედიაიმპერიაTimesMirror-იშექმნა.2000წელსოჯახმაის

TribuneCo.-სმიჰყიდა.2007წელსმომხდარიპრივატიზა-

ციისშედეგადაქციებიდაკარგა.

66. სტეფენსი      
$4 მილიარდი 5 წევრი (დაახლოებით)
კომპანიაEBSCOდაფუძნებულიიყოელტონბ.სტეფენსის

მიერდაისაშშ-ისსამხედროებსჟურნალებსაწვდიდა.

დღეისათვისმისიგაყიდვები$2,4მილიარდსშეადგენს.

ესსიმდიდრეძირითადადბიბლიოთეკებისადაკორპო-

რაციებისთვისელექტრონულიწიგნებისადამონაცემთა

ბაზებისმიყიდვითაამიღებული.

68. ინგრამი      
$3,8 მილიარდი 5 წევრი
მარტადაშემდეგმისივაჟიშვილებიIngramIndustries-სა

დაIngramEntertainment-სმასშემდგომმართავენ,რაც

1995წელსმარტასმეუღლეგარდაიცვალა.მათიIngram

Marine-ი,შიდაწყლებში,4000ბარჟითოპერირებს.In-

gramContent-იApple-ისiBookstore-თვისკონტენტსუზ-

რუნველყოფს.

69. ნორდსტრომი      
$3,7 მილიარდი 11 წევრი
ჯონნორდსტრომმათავისიპირველიფეხსაცმლისმა-

ღაზიასიეტლში1901წელსგახსნა.ოჯახიკვლავარისდა-

კავებულიამსაქმით.მასაქციათადიდიპაკეტიაქვსდა

სამინათესავიNordstrom-ისდირექტორთასაბჭოსწევ-

რია.Nordstrom-ი117მაღაზიითოპერირებს.

70. პოლადი      
$3,6 მილიარდი 20 წევრი (დაახლოებით)
სამიძმამართავს30-ზემეტკომპანიას,რომლებიცმათი

მამის,კარლპოლადისმიერ(გარდაიცვალა2009წელს)

იყოდაარსებული.ფლობენMinnesotaTwins-ს,ბეისბო-

ლისმთავარილიგისგუნდს.ღაზიასიეტლში1901წელს

გახსნა.ოჯახიკვლავარისდაკავებულიამსაქმით.მას

აქციათადიდიპაკეტიაქვსდასამინათესავიNordstrom-

ისდირექტორთასაბჭოსწევრია.Nordstrom-ი117მაღაზი-

ითოპერირებს.

71. განდი      
$3,5 მილიარდი 15 წევრი (დაახლოებით)
ქონებისდიდინაწილიKellogg-ში9%-იანიაქციათაპაკე-

ტისწყალობითმიიღეს,რომელიც1927წელს,ჯორჯგანდ

უმცროსისუკოფეინოყავისკომპანიაSanka-მშეისყიდა.

71. შნაიდერი      
$3,5 მილიარდი 6 წევრი (დაახლოებით)
ალშნაიდერმა(გარდაიცვალა1983წელს)თავისიბიზნე-

სი1935წელს,ერთისატვირთომანქანითდაწყო.მანდა

მისმავაჟიშვილმა,დონალდმა(გარდაიცვალა2012წელს)

ისაშშ-ისერთ-ერთუმსხვილესსატვირთოგადაზიდვე-

ბისკომპანიადჩამოაყალიბეს.

73. დევიდსონი      
$3,4 მილიარდი 10 წევრი
უილიამდევიდსონმა(გარდაიცვალა2009წელს)ქონე-

ბაguardianIndustries-ში,მანქანებისმინებისადასამშე-

ნებლონაკეთობებისუმსხვილესმწარმოებელშიმოიპო-

ვა.აშშ-ისსაგადასახადოსამმართველომსაგადასახადო

დავალიანებისგამომისწინააღმდეგ$1,9მილიარდის

სარჩელიშეიტანადაამტკიცებდა,რომმანგადასახადე-

ბისთავიდანაცილებისმიზნით,გარდაცვალებისწინთა-

ვისმემკვიდრეებსმილიონებიგადაურიცხა.მისმაქვრივ-

მა,კარენმა,detroitPistons-ი2011წელსგაყიდა.

73. რიკეტსი      
$3,4 მილიარდი 6 წევრი
ჯორიკეტსმათავისიარასაბირჟობროკერულისააგენ-

ტო,ონლაინმოვაჭრეპატარაკომპანიასთანშექმნა,1995

წელს.შემდგომისმსოფლიოსუმსხვილესონლაინსაბ-

როკეროკომპანიაTdAmeritrade-ადაქცია.2009წელს

ოჯახმაChicagoCubs-იიყიდა,რომელსაცახლარიკეტსის

უფროსიშვილებიმართავენ.

75. ფრიდკინი      
$3,3 მილიარდი 2 წევრი
ტომასფრიდკინმაgulfStatesToyota1969წელსდააარ-

სადამასჰქონდაექსკლუზიურიუფლებებიToyota-ს

დისტრიბუციამოეხდინატეხასში,არკანზასში,ლუიზი-

ანაში,მისისიპისადაოკლაჰომაში.რამდენიმეწლის

წინმანმესაკუთრეობადაკონტროლი$7-მილიარდიან

(გაყიდვები)კომპანიაზეთავისვაჟიშვილს,დენსგადასცა.

76. შტაინბრენერი      
$3,1 მილიარდი 5 წევრი
შტაინბრენერებმა,სპორტულიგუნდისფლობისწყა-

ლობით,უფრომეტიფულიმიიღეს,ვიდრესხვანე-

ბისმიერმაოჯახმამსოფლიოში.ჯორჯშტაინბრენერმა

(გარდაიცვალა2010წელს)1973წელს,NewYorkYankees-

ში$10მილიონიგადაიხადა.დღესმასმისივაჟიშვილი

ჰეილიმართავსდაისამერიკისყველაზეძვირადღირე-

ბული,$2,5მილიარდადშეფასებულიბეისბოლისგუნდია.

77. ჰაასი (RoHM & HAAS)     
$3 მილიარდი 8 წევრი
გერმანიაში1907წელსდაარსებულიქიმიურიკომპანია

Rohm&Haas-ისმემკვიდრეები.ოტოჰაასმააშშ-შიემიგ-

რირება1909წელსმოახდინა.2009წელსRohm&Haas-ი

$16მილიარდადიყოშეძენილიdowChemical-ისმიერ.

77. მილშტაინი     
$3 მილიარდი 6 წევრი (დაახლოებით)
ძმებმაპოლ(გარდაიცვალა2010წელს)დასეიმურმილშ-

ტაინებმა(გარდაიცვალა2001წელს)ნიუ-იორკისუძრავი

ქონებისდინასტიაშექმნეს.მათმაოჯახებმა,რომლებიც

ახლაცალ-ცალკეცხოვრობენ,50000საცხოვრებელიბი-

ნა,8000სასტუმრონომერიდა20მილიონიკვადრატული

ფუტისსაოფისესივრცეშექმნეს.ჯორჯ შტაინბრენერი
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77. სტეპენსი     
$3 მილიარდი 3 წევრი
1933წელსუიტსტეპენსმასაინვესტიციობანკი,Stephens

Inc-იდააფუძნა;მისიძმაჯონიმასმოგვიანებითშეუერთ-

და.დღესბანკსვიტისვაჟიშვილი,უორენიაკონტროლებს,

მისიძმისშვილებიკიკერძოსააქციოკომპანიას,Stephens

group-სმართავენ.

77. ვეგმენი     
$3 მილიარდი 3 წევრი (დაახლოებით)
სასურსათოიმპერიაWegmans-ი,რომელიცაღმოსავლე-

თისანაპიროსექვსშტატში84მაღაზიასმოიცავს,შექმნი-

ლიიყოძმებისჯონ(გარდაიცვალა1950წელს)დაუოლტერ

(გარდაიცვალა1936წელს)ვეგმენებისმიერ,ნიუ-იორკის

შტატქალაქროჩესტერში,1916წელს.დღესმასვეგმენების

შვილიშვილიდენიმართავს.

81. ბუტი     
$2,9 მილიარდი 30 წევრი (დაახლოებით)
ფრანკლინოტისბუტუმცროსმა(გარდაიცვალა2008წელს)

1963წელს,BerkshireHathaway-თანუძრავიქონებისგარი-

გებიდანშემოსავალიმიიღო,რომლისწყალობითისმილი-

არდერიგახდა.მისიქალიშვილილორენბუტიოჯახისსა-

სოფლო-სამეურნეობიზნესსმართავსკალიფორნიაში.

81. კურსი     
$2,9 მილიარდი 70 წევრი (დაახლოებით)
კურსებისოჯახიფლობსMolsonCoors-ის15%-ზემეტს.ეს

არისადოლფკურსისლუდსახარშისმემკვიდრეობა,რომე-

ლიცმანპრუსიიდანემიგრირებისშემდეგ1873დააარსა.

81. ულეტსჩი     
$2,9 მილიარდი 20 წევრი (დაახლოებით)
PanAm-ისყოფილმაპილოტმაალბერტულეტსჩიმ

(გარდაიცვალა2012წელს)1951წელსმფრინავებისმოსამ-

ზადებელიკომპანია,FlightSafetyInternational-იდააფუძნა

და1996წელს,ისBerkshireHathaway-ს$1,5მილიარდისაქ-

ციებისსანაცვლოდმიჰყიდა.ოჯახიარისBerkshire-ის

მსხვილიაქციონერი.

84. ბენკროფტი     
$2,8 მილიარდი 30 წევრი (დაახლოებით)
ოჯახიერთსაუკუნეზემეტხანსფლობდაdowJones-

სადაWallStreetJournal-ს,ვიდრე2007წელს,რუპერტ

მერდოკისNewsCorp-განმათიყიდვისთაობაზეშემო-

თავაზებაარმიიღო.საბოლოოჯამში,გაყოფილიოჯახი

მათ$5,6მილიარდადგაყიდვაზედათანხმდა.

84. ტაისონი     
$2,8 მილიარდი 10 წევრი (დაახლოებით)
საქონლის,ღორისადაქათმისხორცისგადამამუშავე-

ბელმასაწარმომ,TysonFoods-მაივნისშითავისკონ-

კურენტHillshireBrands-ს$7,7მილიარდიშესთავა-

ზა.თავჯდომარისჯონტაისონისბაბუამკომპანიადიდი

დეპრესიისდროსდააარსა.

84. ვანეკი     
$2,8 მილიარდი 2 წევრი
1970წელსრონალდვანეკიავეჯისსაცალომოვაჭრის

AshleyFurnitureIndustries-სწინამორბედიკომპანიის

თანადამფუძნებელიგახდა.შემდეგმანდანარჩენიინ-

ვესტორებისწილიგამოისყიდა.მისივაჟიშვილი,ტოდი

$3,7-მილიარდიანი(მოგება)კომპანიისმოწილედაგე-

ნერალურიდირექტორია.

87. გოტვალდი     
$2,7 მილიარდი 7 წევრი (დაახლოებით)
ტომასგოტვალდიმართავსნავთობისგიგანტ

NewMarket-ს(EthylCorp.-ისმშობელიკომპანია),რომე-

ლიცმისმაბაბუამ,ფლოიდმა1962წელსLBO-თიიყიდა.

ბიძიაბრიუსიდამისივაჟიშვილებიდამატებითფლობენ

ალუმინიუმისმწარმოებელიTredegar-ის23%-ს.

87. ჰოლდინგი     
$2,7 მილიარდი 4 წევრი
რობერტერლჰოლდინგის(გარდაიცვალა2013წელს)

მეუღლემდაშვილებმამემკვიდრეობითმიიღესSinclair

Oil-ს,theLittleAmericaHotels-ს,სან-ველისადასნოუ-

ბასინისსათხილამუროკურორტებიდა400000აკრის

რანჩოები.

89. ბრესკი     
$2,6 მილიარდი 3 წევრი (დაახლოებით)
ბოსტონშიმცხოვრებგასაიდუმლოებულოჯახსწი-

ლებისასოფლო-სამეურნეობიზნესისკონგლომერატ

Seaboard-შიაქვს,რომელიც1918წელსოტობრესკის

მიერიყოდაარსებული,როდესაცმანკანზასშიმდება-

რეწისქვილიიყიდა.

89. ფერტიტა     
$2,6 მილიარდი 2 წევრი
ძმებმაფრენკდალორენცოფერტიტამშერეული

საბრძოლოხელოვნებებისლიგა,UltimateFighting

Championship-ი,შეიძინეს,რომელიცმაყურებლებსშო-

რისპოპულარულია.ასევეფლობენსამორინეებსლას-

ვეგასში.2013წელსაზარტულითამაშებისპირველილე-

გალურისაიტიგახსნეს.

89. ჰოლი     
$2,6 მილიარდი 3 წევრი
დონალდჰოლიუფროსიარის104წლისისტორიისმქო-

ნებარათებისდამამზადებელიკომპანიაHallmark-ისმე-

ორეთავმჯდომარე.კომპანიადაფუძნებულიიყომამა-

მისისმიერ,რომელმაცსაქმიანობაბარათებითსავსე

ორიფეხსაცმლისყუთითდაიწყო.

89. ჰიულეტი     
$2,6 მილიარდი 17 წევრი
უილიამჰიულეტი(გარდაიცვალა2001წელს)არისსილი-

კონისველისპირველისტარტაპისტექნიკურიგიგანტის

Hewlett-Packard-ისთანადამფუძნებელი.მანსაქველ-

მოქმედოფონდს$3მილიარდზემეტიღირებულების

HP-ისაქციებიგადასცა,რომელთა,როგორცაქტივების,

ფასიახლა$8,6მილიარდსშეადგენს.

89. მაგნესი      
$2,6 მილიარდი 4 წევრი (დაახლოებით)
ტეხასელმაბობმაგნესმადააარსასაკაბელოტელეკომ-

პანიაTCI,რომლისმართვისთვისაცმერეჯონმალონი

დაიქირავა.1999წელსTCI-იAT&T-მაკოლოსალურფა-

სად–$48მილიარდადიყიდა.მაგნესი1996გარდაიცვა-

ლადათავისიაქციებიშვილებსგადასცა.

94. ანდერსონი      
$2,5 მილიარდი 5 წევრი (დაახლოებით)
ჯონანდერსონმალუდBudweiser-ისდისტრიბუცია

ლოს-ანჯელესში1950-იანწლებშიდაიწყო.შექმნაTopa

Equities-ი,რომელსაცდამატებითიაქტივებიაქვსუძ-

რავქონებაში,დაზღვევასადაავტოსალონებში.ის2011

წელსგარდაიცვალა.ამჟამადTopa-სმისიოთხიშვილი-

დანორიმართავს.

94. ჰესი      
$2,5 მილიარდი 19 წევრი (დაახლოებით)
ლეონჰესმა,თავისიმამისმაზუთისდისტრიბუციისგა-

კოტრებულიკომპანიადიდიდეპრესიისდროსმიი-

ღოდაისმსხვილინტეგრირებულიენერგიისკომპა-

ნიადგადააკეთა,რომელსაცახლალეონისვაჟიშვილი

ჯონიმართავს.

94. უიტერი      
$2,5 მილიარდი 50 წევრი (დაახლოებით)

ლუდის მწარმოებელი 
ადოლფ კურსი II
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ნავთობისმაგნატისდაბევერლი-ჰილზისდეველოპერის,

მერიკოსუიტერის(გარდაიცვალა1925წელს)მემკვიდრე-

ები.ოჯახინაწილობრივფლობსWhittierTrust-ს,რომე-

ლიც300ოჯახისთვის$10მილიარდსმართავს.

97. დე იანგი       
$2,4 მილიარდი 24 წევრი (დაახლოებით)
SanFranciscoChronicle-ისდამფუძნებლისმაიკლჰენრი

დეიანგისშთამომავალი,შვილიშვილინანმაკევოი,არის

დირექტორთასაბჭოსყოფილითავმჯდომარე,მთავარი

მემკვიდრედაზეითუნისზეთისრანჩოსმეპატრონე.

97. კარფუნკელი       
$2,4 მილიარდი 5 წევრი (დაახლოებით)
ძმებიჯორჯდამაიკლკარფუნკელებიაშშ-შიუნგრეთი-

დან1950-იანწლებშიჩამოვიდნენ;სიმდიდრეუძრავიქო-

ნებისიმპერიასადააქციებისსატრანსფეროსააგენტო-

შიიშოვეს.ისინიდამათიოჯახისწევრებიმართავენდიდ

სადაზღვევოკომპანიებს,რომლებიცმათ2000-იანიწლე-

ბისშუაშიშექმნეს,მათშორისარისAmTrustFinancial-ი.

97. იეიტსი       
$2,4 მილიარდი 16 წევრი
მარტინიეიტსინიუ-მეხიკოში1907წელსჩამოვიდადაწი-

ნასწარიგეოლოგიურიდასკვნისგარეშებურღვითიყო

დაკავებული.შემდეგმანნავთობიიპოვა.ოჯახიმრავალ-

ფეროვანბიზნესსფლობს,მათშორის,აშშ-შინავთობისა

დაგაზისმწარმოებელყველაზემსხვილდახურულსააქ-

ციოკომპანიას,YatesPetroleum-ს.

100. კოლიერი       
$2,3 მილიარდი 30 წევრი (დაახლოებით)
ფლორიდისოლქიატარებსუძრავიქონებისბიზნე-

სითდაკავებულიოჯახისგვარს,რომელმაცაქ1მილიო-

ნიაკრიმიწაიყიდა.მესამეთაობამ1976წელსბიზნესიორ

ნაწილადმონეტისაგდებითგაყო.დღესშთამომავლებს

უძრავიქონების,სოფლისმეურნეობისადანავთობის

მოპოვებისკომპანიებშიწილებიაქვთ.

100. გოჩმენი       
$2,3 მილიარდი 3 წევრი (დაახლოებით)
მაქსგოჩმენმასაბურავებისმაღაზიასან-ანტონიოში1938

წელსგახსნა.მისმავაჟიშვილმა,არტურმაისგარდაქმ-

ნაAcademySports+Outdoors-ად,რომელიცსპორტული

დაკემპინგისაღჭურვილობითსაცალოდვაჭრობს.მაქ-

სისშვილმადევიდმა,მამამისისგარდაცვალებისშემდეგ,

KKR-ისდიდინაწილი$2,3მილიარდადგაყიდა.

100. ჯეკსონი       
$2,3 მილიარდი 7 წევრი (დაახლოებით)
ჯესჯეკსონისქვრივიდახუთიშვილიმართავენღვინის

ქარხნებს,მათშორისგანთქმულKendall-Jackson-სადა

ცხენებისფერმას.მათ35ვენახიაქვთ,ძირითადად–კა-

ლიფორნიაში.

100. მიტჩელი       
$2,3 მილიარდი 11 წევრი (დაახლოებით)
90-იანწლებშიჯორჯმიტჩელმა(გარდაიცვალა2013

წელს),ბუნებრივიფიქლისგაზისმოპოვებისთვის,შრის

ჰიდრავლიკურიგახლეჩის(„ფრეკინგის“)ტექნიკაპირ-

ველმაგამოიყენა.2001წელსთავისიMitchellEnergy&

Development-იDevonEnergy-ის$3,5მილიარდნაღდფუ-

ლადდააქციებადმიჰყიდა.

104. დემოულსი       
$2,2 მილიარდი 9 წევრი
90-იანიწლებისშემდეგ,ბიძაშვილებსარტურტ.-სადა

არტურს.-სსაოჯახოსუპერმარკეტ,MarketBasket-ისგამო

დიდიხნისმანძილზედაპირისპირებაჰქონდათ.არტურ

ტ.კომპანიას2008წლიდანმართავდადამასთანამშრომ-

ლებიმხარსუჭერდნენ,მაგრამივნისშიისმოხსნესმას

შემდეგ,რაცარტურს.-მა,გასულიწლიდან,დირექტორთა

საბჭოზეკონტროლიმოიპოვა.

104. გეიტსი       
$2,2 მილიარდი 3 წევრი
1996წელსგეიტსებისოჯახმაTomkinsPlc.-სმიჰყიდათა-

ვისიძირითადი,რეზინისმწარმოებელიკომპანია,რო-

მელიც1910წელსჩარლზგეიტსუფროსმადააარსა.დღეს

მისიქალიშვილიდაიანაგეიტსუოლაკიიმკომპანიის

დირექტორთასაბჭოსწევრია,რომელიცოჯახისქონე-

ბასგანაგებს.

104. უოლში       
$2,2 მილიარდი 2 წევრი
ძმებიჩიკაგოდან,მეტიდადენიმართავენ

$4-მილიარდიან(გაყიდვები)კომპანიას,რომელიცმათი

ბაბუისმიერიყოდაფუძნებულიდადღესაშშ-ის15უმსხ-

ვილესკონტრაქტორთაშორისერთ-ერთია.

104. ვასერშტაინი       
$2,2 მილიარდი 9 წევრი
ბრიუსვასერშტაინმა(გარდაიცვალა2009წელს)M&A-ის

ქონებაFirstBoston-ისWassersteinPerella&Co-თან(2000

წელსDresdnerBank-ს$1,4მილიარდადმიჰყიდა),საინ-

ვესტიციოფონდWasserstein&Co.-სადაLazardLtd.-თან

გააფთრებულიგარიგებისწყალობითიშოვა.

108. ასპლუნდი       
$2,1 მილიარდი 130 წევრი (დაახლოებით)
სამმაძმამხე-ტყისმსხვილიბიზნესი1928წელს$2500-

იანიკრედიტითდაიწყო.ცოტახანშიPennsylvaniaPower&

Light-თვის500ხისგასხვლაზეპირველიკონტრაქტიმიი-

ღეს.შთამომავლები,კომუნალურიმომსახურებისკომპა-

ნიებისთვისხეებისადაბუჩქებისგასხვლით,ფულსდღე-

საცშოულობენ.

108. ბლაუშტაინი       
$2,1 მილიარდი 30 წევრი (დაახლოებით)
ლუიბლაუშტაინმაკომპანიაAmocoOil-იმე-20საუკუნის

დასაწყისშიდააარსა.1999წელსმისიოჯახინავთობისგა-

დამუშავებისბიზნესიდანგამოვიდა,რათაქონებაემარ-

თადაქველმოქმედებაშიჩართულიყო.

108. ბოილი       
$2,1 მილიარდი 3 წევრი
ტიმბოილიმართავსსაცალოდმოვაჭრე

$1,7-მილიარდიან(გაყიდვები)კომპანიაColumbia

Sportswear-სთავის90წლისდედასთან–გერტრუდას-

თანერთად,რომლისმშობლებმაესბიზნესი1938წელს

დაიწყეს.

108. ეპრეჰტი       
$2,1 მილიარდი 5 წევრი (დაახლოებით)
შვეიცარიელმაემიგრანტმა,ჰანსეპრეჰტმა$5000ისესხა

დაკლივლენდისმაღაზიებისთვისყველისმიწოდებადა-

იწყო.შემდეგისყველისწარმოებაზეცგადავიდა;დღეს

მისიGreatLakes-ი$2,3მილიარდისყველსისეთიკომპა-

ნიებისთვისყიდის,როგორიც,მაგალითად,McDonald’s-

ია.მანმფლობელობადამენეჯმენტითავისშვილებსგა-

დასცა.       

108. ჰასეოტისი
$2,1 მილიარდი 8 წევრი (დაახლოებით)
1939წელსბერძენიემიგრანტების,ვასილიოსდააფრო-

დიტეჰასეოტისებისმიერდაფუძნებულიCumberlandGulf

Group-ი600სადღეღამისომაღაზიითადა2000ბენზინგა-

სამართისადგურითოპერირებს.

108. მაკგროუ       
$2,1 მილიარდი 11 წევრი (დაახლოებით)
ჯეიმსჰ.მაკგროუMcGraw-HillPublishing-ისთანადამფუძ-

ნებელი1909წელსგახდა.მისიშთამომავალიჰაროლ-

დიკომპანიისგენერალურიდირექტორიიყოდამისირე-

ფოკუსირებაფინანსურსერვისებზემოახდინა.გასულ

წელსიუსტიციისსამინისტრომგანყოფილებისStandard

&Poor’s-ისწინააღმდეგ$5-მილიარდიანისარჩელიშეი-

ტანა,ფინანსურკრიზისშიმისიროლისგამო.ჰაროლდი

თანამდებობიდან2013წელსგადადგადაგანაცხადა,რომ

სარჩელიუსაფუძვლოიყო.

108. სპერლინგი       
$2,1 მილიარდი 2 წევრი (დაახლოებით)
ყოფილმალექტორმა,ჯონსპერლინგმა,მოგებისმიღე-

ბისმიზნით,1976წელსUniversityofPhoenix-ისქსელიდა-

ჰენრი და კლარა ფორდები
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აარსადა1994წელსმისიაქციებიბირჟაზეგაიტანა.ესარის

ქვეყნისუმსხვილესიკერძოუნივერსიტეტებისსისტემაონ-

ლაინაუდიტორიითადაათობითკამპუსით.მისივაჟიშვილი

პიტერიდირექტორთასაბჭოსთავმჯდომარეა.

115. ანენბერგი       
$2 მილიარდი 15 წევრი (დაახლოებით)
უოლტერმა(გარდაიცვალა2002წელს)მამამისისმიერშექ-

მნილიდავალიანებებისმქონეTriangleMediaწარმატე-

ბულTVGuide-ადდაჟურნალSeventeen-ადგარდაქმნა.

1988წელსკიისინირუპერტმერდოკისNewsCorp.-ს$3მი-

ლიარდადმიჰყიდა.1989წლიდანსაოჯახოფონდმა$4,5მი-

ლიარდისკონტრიბუციაგააკეთა,მათშორისUniversityof

Pennsylvania’sAnnenbergSchoolforCommunication-ისშექ-

მნისთვის.

115. ბატენი       
$2 მილიარდი 3 წევრი (დაახლოებით)
ფრენკბატენუფროსმა(გარდაიცვალა2009წელს)დაიწყო

როგორცგამომცემელმამისიბიძისგაზეთNewportNews-

ში,რომელიცვირჯინიაშიგამოდიოდა.შემდეგშექმნამედი-

აჯგუფი,რომელიცWeatherChannel-სმოიცავდა.2008წელს

არხი$3,5მილიარდადმიჰყიდაორგანიზაციას,რომელიც

NBC-ს,BainCapital-სადაBlackstone-სმოიცავდა.

115. ფორდი       
$2 მილიარდი 40 წევრი (დაახლოებით)
ჰენრიფორდმაModelT1908წელსშექმნა,რითაც,პირვე-

ლად,ამერიკელთაუმეტესობისთვისავტომობილიხელ-

მისაწვდომიგახადა.მისიშვილთაშვილი,უილიამფორდ

უმცროსი,კომპანიისაღმასრულებელითავმჯდომარეა.

ტრესტშიოჯახსხმათა40%აქვს.ბილუმცროსმადადე-

დამისმა,მართაფაირსტოუნფორდმა,მამამისისგანმემკ-

ვიდრეობითDetroitLions-იმიიღეს.უილიამკლეიფორდი

(გარდაიცვალა2014წელს)ჰენრისუკანასკნელიშვილიშ-

ვილიიყო.

115. პერდიუ       
$2 მილიარდი 4 წევრი (დაახლოებით)
გახდაშინაურიფრინველებისსინონიმიმასშემდეგ,რაც

დამფუძნებლისშვილმა,ფრენკმა(გარდაიცვალა2005

წელს),რომელსაცწრიპინახმაჰქონდა,70-იანწლებში

კომპანიისსატელევიზიორეკლამებშიგადაღებადაიწყო.

ფრენკისვაჟიშვილი,ჯიმი,კომპანიას1991წლიდანმართავს.

115. რესნიკი       
$2 მილიარდი 3 წევრი (დაახლოებით)
ჯეიმსრესნიკმა(გარდაიცვალა1991წელს)უძრავიქონების

კომპანიაბრონქსში1928წელსდააარსა.დღესოჯახინიუ-ი-

ორკსადამთელქვეყანაშისაოფისედაკომერციულიფარ-

თების6მილიონკვადრატულფუტსფლობს.

115. როჯერსი       
$2 მილიარდი 2 წევრი (დაახლოებით)
რიჩარდრეიმონდროჯერსმადამისმალამაზმაქერადე-

დამ,მერიქეიეშმა,(გარდაიცვალა2001წელს)დედამისის

სახელობისკოსმეტიკურიპროდუქციითმოვაჭრეკომპანია

1963წელსდააარსეს.რიჩარდიაღმასრულებელითავმჯდო-

მარეაორგანიზაციისა,რომლისგაყიდვები$3მილიარდს

შეადგენს.ძმისშვილმაისსაოჯახოფულისარასწორმართ-

ვაშიდაადანაშაულა.

121. ელჰანაიანი       
$1,9 მილიარდი 8 წევრი (დაახლოებით)
ძმებიფლობენსაცხოვრებელდაკომერციულშენობებსნი-

უ-იორკში.მათიმამა,ნურულაჰი,ირანშიდაიბადადა1950-

ანწლებშიმანჰეტენშისაქმიანობამიწებისშეძენითდა-

იწყო.

121. ლივაინი       
$1,9 მილიარდი 10 წევრი

1998წელსჰოვარდლივაინმამამამისისმიერ1959წელს

შექმნილიფასდაკლებულიმაღაზიებისქსელი,Fami-

lyDollar-იმიიღო.ქსელს,რომლისაქციებიგასაყიდა-

დააგამოტანილი,46შტატში8000-ზემეტიმაღაზიააქვს;

ოჯახიაქციების60%ფლობს.

121. უოლტერი       
$1,9 მილიარდი 2 წევრი (დაახლოებით)
ტყუპებმაჯოზეფ„რასტი“უოლტერIIIდაკეროლუოლ-

ტერლუკმამამისგანმემკვიდრეობითWalterOil&Gas-ი

მიიღეს.ნავთობისმომპოვებელმაჯოუმცროსმატეხასი-

სადალუიზიანისყურისსანაპიროზებურღვებისჩატა-

რებისშედეგადHoustonOil&Minerals-იშექმნა.

121. უოლტერი       
$1,9 მილიარდი 2 წევრი (დაახლოებით)
ტყუპებმაჯოზეფ„რასტი“უოლტერIIIდაკეროლუოლ-

ტერლუკმამამისგანმემკვიდრეობითWalterOil&Gas-ი

მიიღეს.ნავთობისმომპოვებელმაჯოუმცროსმატეხასი-

სადალუიზიანისყურისსანაპიროზებურღვებისჩატა-

რებისშედეგადHoustonOil&Minerals-იშექმნა.

124. ბინი       
$1,8 მილიარდი 25 წევრი (დაახლოებით)
2013წელსშონგორმანიკატალოგითადაინტერნეტ-

შიტანსაცმლითსაცალომოვაჭრის,L.L.Bean-ისთავმჯ-

დომარეგახდა.ისარისოჯახისმხოლოდმესამეწევრი,

რომელიცმისიბაბუის,ლ.ლ.ბინისმიერ1912წელსშექმ-

ნილკომპანიასმართავს.

124. ბაქსბაუმი       
$1,8 მილიარდი 12 წევრი (დაახლოებით)
ძმებმამეთიუდამარტინმა(ორივეგარდაცვლილია)

1954წელსსავაჭროცენტრისმფლობელიკომპანიაGen-

eralGrowthProperties-იდააარსეს.აქციებისკურსიაღ-

დგამასშემდეგ,რაც2009წელსკომპანიამთავიგაკოტ-

რებულადგამოაცხადა.

124. ფასკენი       
$1,8 მილიარდი 4 წევრი
კანადელმაიურისტმა,დევიდფასკენუფროსმა,1913

წელსდასავლეთტეხასშირანჩოიყიდა.აღმოჩნდა,რომ

იქნავთობისსაბადოიყო.საოჯახოკომპანიაFaskenOil

&Ranch-იდღესაცარისრეგიონშინავთობისუმსხვილე-

სიმომპოვებელი;ასევეფლობსუძრავქონებას.

124. ფიშერი       
$1,8 მილიარდი 4 წევრი
უძრავიქონებისდინასტია,FisherBrothers-ი1915წელს

ძმებისლარი,ზაქარიდამარტინისმიერიყოდაარსე-

ბული.ისფლობსისეთსაოფისეშენობებს,როგორიცაა

ParkAvenuePlazaდა299ParkAvenue.

124. სლოუსონი       
$1,8 მილიარდი 3 წევრი
ორმოცდაათწელზემეტიხნისწინ,დონსლოუსონმა,

რომელიცახლა80წლისაა,კანზასისშტატქალაქვიჩი-

ტაშიარსებულიკომპანიაSlawsonExploration-იქვეყ-

ნისუმსხვილესკერძოკომპანიადაქცია.დღესმასმისი

ვაჟიშვილებიმართავენ.



124. უორდი        
$1,8 მილიარდი 3 წევრი 
ლუიუორდმა(გარდაიცვალა1996წელს)1960წელსმე-

უღლეების,რასელდაკლარასტოუვერებისსაკონ-

დიტროსსაკონტროლოპაკეტი$7,5მილიონადიყიდა.

ოჯახიაქტიურადცდილობსგაყიდოსRussellStover-ი,

გულისფორმისკოლოფებშიჩალაგებულიიაფფასიანი

შოკოლადისმწარმოებელიფირმა.

130. დევისი       
$1,7 მილიარდი 7 წევრი (დაახლოებით)
სტენლიდევისმაკარაქისმიყიდვააშშ-ისმთავრო-

ბისთვისმეორემსოფლიოომისდროსდაიწყო.ბიზ-

ნესიმისმავაჟიშვილმა,მარკმაგააგრძელადაDavisco

Foods-იKraft-ისერთ-ერთუმსხვილესმიმწოდებლად

აქცია.მარკისვაჟიშვილიჯონიკომპანიასსათავეში

2012წელსჩაუდგა.

130. კრებილი       
$1,7 მილიარდი 3 წევრი (დაახლოებით)
დამფუძნებლისშვილიშვილებმა,ჯონუმცროსმადა

ფრედუმცროსმა,გასულწელსელექტრონულინაწი-

ლებისსაოჯახოკომპანიაMolex-იორძმას,კოხებს

$7,2მილიარდადმიჰყიდეს.

130. ლინდნერი       
$1,7 მილიარდი 7 წევრი (დაახლოებით)
კარლლინდნერმა(გარდაიცვალა2011წელს)14წლის

L.L. Bean-ის დამფუძნებელი 
ლეონ ლეონვუდ ბინი
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ამერიკის  უმდიდრესი  ოჯახები 

ასაკშისკოლაიმისთვისმიატოვა,რომრძისპროდუქ-

ტებისსაოჯახომაღაზიაშიემუშავა.1971წელსსადაზღ-

ვევობიზნესშიგადავიდა.ოჯახიდამისიმემკვიდრეები

სადაზღვევოდასაინვესტიციოკომპანიის,AmericanFi-

nancialGroup-ის60%ფლობენ.

130. მეინსი       
$1,7 მილიარდი 2 წევრი
ფლოიდმეინსმამამისგანმიღებულიტკბილეულისმწარ-

მოებელიმცირეკომპანიათავისვაჟიშვილებთან,დევიდ-

სადაუილიამთანერთად,MainesPaper&FoodServices-

ადაქცია,რომელიცამერიკისსაკვებიპროდუქტების

დისტრიბუციისერთ-ერთიწამყვანიკომპანიაა.

130. შოტენშტაინი       
$1,7 მილიარდი 200 წევრი (დაახლოებით)
ჯერომშოტენშტაინმა(გარდაიცვალა1992წელს)უძრავი

ქონებისიმპერიაშექმნა,რომელიცValueCityFurniture-ს

მოიცავს.მისივაჟიშვილი,ჯეი,ფეხსაცმლისქსელის,

DSW-სადატანსაცმლისსაცალომოვაჭრის,American

EagleOutfitters-ისთავმჯდომარეა.ჯეისდამუჩივლა,ვი-

თომცდა,საოჯახოტრესტებისარასწორიმართვისგა-

მო.ოჯახისმეორეშტოსწარმომადგენელი,რობერტი,

შუადასავლეთშისახლებისყველაზემსხვილიმშენებ-

ლისMidwest-ისგენერალურიდირექტორია.შეყვანილია

M/IHomes-ისსიაში.

130. უეიერჰაუსერი       
$1,7 მილიარდი 250 წევრი (დაახლოებით)
ხე-ტყისბარონი,ფრედერიკუეიერჰაუსერიამერიკისუმ-

დიდრესიადამიანიიყო.მისიდაახლოებით250შთამომა-

ვალიქონებასინაწილებსდარეგულარულსაოჯახოშეხ-

ვედრებზეიკრიბება.

136. დონელი       
$1,6 მილიარდი 10 წევრი (დაახლოებით)
1984წელსამერიკისსხვათაშორისუმნიშვნელოვანესი

მბეჭდავიკომპანიებისდამაარსებლის,რ.რ.დონელის

შთამომავლებმაამჟამადმათიკუთვნილიჰოლდინგების

დივერსიფიკაციამოახდინეს.ოჯახისრამდენიმე

ინვესტიციასელიოტდონელიმართავს.

136. ჰაასი       
$1,6 მილიარდი 254 წევრი (დაახლოებით)
ცისფერიჯინსებისგამომგონებელიდამწარმოებელი

ლივაისტრაუსისოთხიშთამომავალიკერძოკომპანი-

ის45%-სფლობს.კიდევ250აქციადამატებით43%-სშე-

ადგენს.

136. ნასდორფი       
$1,6 მილიარდი 5 წევრი (დაახლოებით)
ოჯახიფლობსQualityKingDistributors-ს,რომელიცმე-

დიკამენტებისადაკოსმეტიკისრეიმპორტსდადისტრი-

ბუციასახორციელებსაფთიაქებსადასუპერმარკეტებში

მთელიქვეყნისმასშტაბით.

136. პიტკეირნი       
$1,6 მილიარდი 200 წევრი (დაახლოებით)
ჯონპიტკეირნუმცროსმა1883წელსსაღებავებისადასპე-

ციალურიქიმიკატებისკომპანია,PPGIndustries-იდაა-

ფუძნა.ოჯახმაPPG-სუკანასკნელიაქცია1980-იანწლებ-

შიგაყიდა.ისრელიგიურგაერთიანებაSwedenborgian-ს

უწევსდახმარებას.

136. სორენსონი       
$1,6 მილიარდი 8 წევრი (დაახლოებით)
იუტაშიმცხოვრებმაკლანმამემკვიდრეობითსამე-

დიცინოაღჭურვილობისბიზნესიდანმიღებულიქო-

ნებამიიღო,რომელიცმეწარმეჯეიმსსორენსონმა

(გარდაიცვალა2008წელს)იშოვა.1980წელსმანთავისი

SorensonResearch-იAbbottLabs-ს$100მილიონისღირე-

ბულებისაქციებშიმიჰყიდა.2007წელს,რამდენიმეთვით

ადრე,ვიდრემათიფასი$2,7მილიარდსშეადგენდა,ის

გარდაიცვალა.

136. ტრეისი       
$1,6 მილიარდი 75 წევრი (დაახლოებით)
რძისპროდუქტებისმეწარმეფერმერმა,რობერტტრე-

ისიმ,სადისტრიბუციოკომპანიაDOTFoods-ი1960წელს

დააარსა.მისი12შვილიდანერთ-ერთიჯონი,თითქმის

$5-მილიარდიანი(გაყიდვები)კომპანიისგენერალური

დირექტორია.

142. დობსონი       
$1,5 მილიარდი 3 წევრი
სწრაფიკვებისქსელისWhataburger-ისმფლობელიოჯახი

აშშ-ისსამხრეთნაწილშიცხოვრობს.მისი750რესტორნი-

დანპირველი1950წელსგაიხსნა.

142. ფარმერი       
$1,5 მილიარდი 15 წევრი
ცირკისყოფილიმსახიობის,რომელიცბინძურტანსაც-

მელსაგროვებდადაასუფთავებდა,შვილიშვილმა,დიკ

ფარმერმა,1968წელსფორმებისგაქირავებისკომპანია,

Cintas-იშექმნა,რომელიცბევრიკომპანიის,მათშორის,

McDonald’s-ისადაRoyalCaribbean-ისთანამშრომლებს

ამარაგებს.გენერალურიდირექტორიმისივაჟიშვილი

სკოტია.

142. მერიჯი       
$1,5 მილიარდი 2 წევრი
ძმებმაპოლმადადევიდმაქონებამიკროტალღურღუ-

მელშიმოსამზადებელიპროდუქტების,მათშორისპოპუ-

ლარულიHotPockets-ისწარმოებითიშოვეს.2002წელს

თავისიკომპანიაChefAmericaNestle-ს$2,6მილიარდად

მიჰყიდეს.

142. პულიცერი       
$1,5 მილიარდი 50 წევრი (დაახლოებით)
მე-19საუკუნისმედიამაგნატის,ჯოზეფპულიცერისშვი-

ლიშვილმა,2005წელსცნობილიSt.LouisPost-Dispatch-ი

დადანარჩენიPulitzerInc.-ი$1,5მილიარდადგაყიდა.პუ-

ლიცერისოჯახიკვლავაფინანსებსპულიცერისპრემიას,

რომელიცსაგაზეთოჟურნალისტიკაშიგაიცემა.

142. რიდი       
$1,5 მილიარდი 4 წევრი (დაახლოებით)
SimpsonInvestment-სადაGreenDiamondResource-ისგა-

კონტროლებისწყალობით,რიდისოჯახიქვეყნისუმსხვი-

ლესიმიწათმფლობელიგახდა,რომელიცწყნარიოკეა-

ნისჩრდილო-დასავლეთსანაპიროზეტყისთითქმის800

000აკრსფლობს.

147. ბელკი       
$1,4 მილიარდი 20 წევრი (დაახლოებით)
ერთსაუკუნეზეუფროდიდიხნისწინგახსნილიუნივერ-

მაღისსამხრეთშიმდებარემაღაზიებიაღმავლობასგა-

ნიცდიან.ოჯახსაქვსდიდიწილიჩრდილოეთკაროლინის

ქალაქშარლოტში,რომლისმერიჯონბელკიიყო.

147. დეიტონი       
$1,4 მილიარდი 92 წევრი
პატრიარქმაჯორჯდრეპერდეიტონმა,DaytonDryGoods-ი

1902წელსდააარსა.ოჯახმარიტეილერთანკავშირები1983

წელსგაწყვიტადაახლათავისქონებასსაოჯახოოფისი-

დანმართავს.დამფუძნებლისშვილთაშვილი,მარკდეი-

ტონი,მინესოტისგუბერნატორია.

147. ესტესი       
$1,4 მილიარდი 7 წევრი (დაახლოებით)
ვ.ვ.ესტესმა1931წელსშევროლეიყიდასაქარემინისადა

მძღოლისსავარძლისგარეშედაგადაზიდვებისკომპანია

დააარსა.დღესმისიშვილიშვილი,რობესტესუმცროსი

EstesExpressLines-ის27000სატვირთომანქანასფლობს.

147. გილბეინი       
$1,4 მილიარდი 15 წევრი (დაახლოებით)
ძმებმაუილიამმადატომასმა,1973წელს,როდ-აილენდში

სადურგლოსაამქროდააარსეს.მეხუთეთაობასამშენებ-

ლოკომპანიაGilbane-სფლობს,რომელიცმონაწილეო-

ბასნასასJohnsonSpaceCenter-ის,theNationalAir&Space

Museum-ის,thePrudentialCenter-ისადამეორემსოფლიო

ომშიდაღუპულთამემორიალისმშენებლობაშიიღებდა.

147. მაკკი       
$1,4 მილიარდი 50 წევრი
1934წელსდაარსებულისაოჯახოკომპანიაMcKeeFoods-ი

ჩარლზ ჰაასი ოჯახთან ერთად
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კრემიანიღვეზელებით,LittleDebbie-ითარისცნობილი.

HostessBrand-ისგაკოტრებისშემდეგ,2013წელსმაკკიმ

Drake-ისბრენდში,მათშორის,RingDings-ში,Yodels-სადა

andDevilDogs-ში$27,5მილიონიგადაიხადა.

147. მიდი       
$1,4 მილიარდი 35 წევრი (დაახლოებით)
1902წელს,ჯორჯვ.მიდმამემკვიდრეობითთავისისიმამ-

რისქაღალდისდამამზადებელისაწარმომიიღო;შექმ-

ნადენზემომუშავექაღალდისდამამზადებელიმოწყო-

ბილობა.ჩრდილოეთამერიკაშიპრიალაქაღალდის

უმსხვილესიმწარმოებელია;FORBES-ისმიმწოდებელი.

147. სირლი        
$1,4 მილიარდი 4 წევრი
Searle&Co.-ო1888წელსდაარსდა,კომპანიამ

Dramamine-ი,NutraSweet-იდაპირველიკონტრაცეპტული

აბიშექნა.1985წელსისMonsanto-მ$2,7მილიარდადიყი-

და.სირლისოჯახიდაახლოებითმესამედნაწილსფლობს.

147. ვესტერმენი        
$1,4 მილიარდი 7 წევრი
ჰოვარდვესტერმენი(გარდაიცვალა1999წელს)J-W

Operating-ის(ახლაJ-WEnergy)თანადამფუძნებელიიყო

დაისნავთობისადაგაზისსაბადოების,მილსადენები-

სადააღჭურვილობისკომპანიადგარდაქმნა.მისივაჟიშ-

ვილებიპოლიდაჰოვარდუმცროსიდირექტორთასაბ-

ჭოსწევრებიარიან.

147. იოჰი        
$1,4 მილიარდი 3 წევრი
ძმებიფლობენკონგლომერატDay&Zimmerman-ს,რო-

მელსაცწილიაქვსთავდაცვისდაწესებულებებისმომსა-

ხურებაში,აღჭურვილობისმიწოდებასადადაკომპლექ-

ტებაში.კომპანიამე-20საუკუნისდასაწყისშიდაარსდა,

როდესაცპანამისარხისგაყვანაშიიღებდამონაწილე-

ობას.

156. ადამსი        
$1,3 მილიარდი 5 წევრი (დაახლოებით)
ნავთობისბარონი,ბადადამსი(გარდაიცვალა2013წელს)

გახდაTennesseeTitans-ისმფლობელი.მანქონებადა

ეროვნულისაფეხბურთოლიგათავისხუთშთამომავალს

დაუტოვა.

 
156. ბოლჩი        
$1,3 მილიარდი 7 წევრი
ბოლჩებისოჯახიფლობსRaceWay-ს.ავტოგასამართისად-

გურებისადასადღეღამისომაღაზიებისქსელიოპერი-

რებს12შტატში.

 
156. ბრისკო        
$1,3 მილიარდი 8 წევრი (დაახლოებით)
ტეხასისყოფილიგუბერნატორის,დოლფბრისკოუმცრო-

სისშთამომავლებიშტატშიმიწის650000აკრსფლობენ.

156. კოენი        
$1,3 მილიარდი 5 წევრი (დაახლოებით)
რიჩარდკოენიარისსაკვებიპროდუქტებისქვეყანაშიყვე-

ლაზემსხვილიკომპანიისC&SWholesaleGrocery-სთავმჯ-

დომარედაგენერალურიდირექტორი.კომპანიააწარმო-

ებს95000-ზემეტიდასახელებისპროდუქტისმიწოდებას.

ის1918წელსკოენისბაბუამდააარსა.

156. კოლბერნი        
$1,3 მილიარდი 4 წევრი (დაახლოებით)
ConsolidatedElectricalDistributors-ისსაშუალებითოჯახიყი-

დისელექტრომოწყობილობასადანაწილებსსამშენებლო

დასამეწარმეოკომპანიებისთვის.

156. ლუისი        
$1,3 მილიარდი 5 წევრი (დაახლოებით)
ProgressiveInsurance-ისყოფილიპრეზიდენტისპიტერლუ-

ისის(გარდაიცვალა2013წელს)შვილებიდამათიბიძადე-

ვიდი,ბაბუისმიერდაფუძნებულიმანქანებისსადაზღვევო

კომპანიის5,5%-სფლობენ.

156. როზენი        
$1,3 მილიარდი 5 წევრი (დაახლოებით)
ელმერროზენმასაქონლისგადმოყვანამინესოტისსოფ-

ლებიდან1946წელსდაიწყო.ახლამისიშვილი,ტომი,ამე-

რიკაშისაქონლისხორცისგადამამუშავებელსიდიდითმე-

ხუთესაწარმოსმართავს.

156. ტოლი         

$1,3 მილიარდი 2 წევრი (დაახლოებით)
უძრავიქონებისბაზარსაღდგენისპერიოდიაქვსისევე,

როგორცრობერტდაბრიუსტოლებს–მაღალიკლასის

სახლებისსამშენებლოკომპანიისდამაარსებლებს,რო-

მელიცმათსახელსატარებს.

164. დედმენი         
$1,2 მილიარდი 3 წევრი (დაახლოებით)
იურისტმარობერტდედმენუფროსმა(გარდაიცვალა2002

წელს)თავისიჰობი,გოლფისთამაში,გოლფისკურორ-

ტებისიმპერიაClubCorp.-ადაქცია.ის2006წელს$1,8მი-

ლიარდადგაიყიდა;ოჯახმაგამოისყიდაჩრდილოეთკა-

როლინაშიმდებარეPinehurstResort.-ი.გაიხსნაწელს.

164. ჰიკსონი         
$1,2 მილიარდი 100 წევრი (დაახლოებით)
რობერჰიკსონმაელექტროშემაერთებლებისმწარმოე-

ბელAMP-ისწინამორბედკომპანიაშიინვესტირება1941

წელსგანახორციელა.ოჯახიიყორიგითმეორემეწილე,

როდესაცისTyco-მ1999წელს$12,2მილიარდადიყიდა.

164. შორენშტაინი         
$1,2 მილიარდი 3 წევრი (დაახლოებით)
სან-ფრანცისკოსმკვიდრმაუოლტერშორენშტაინმა

(გარდაიცვალა2010წელს)სიმდიდრეკომერციულიუძ-

რავიქონებისსფეროშიდააგროვა.ისმხარსდემოკრა-

ტებსუჭერდა.კომპანიასმისივაჟიშვილიდუგიმართავს;

ქალიშვილიკეროლითეატრალურიპროდიუსერია.164. 
სტაიერი         
 
164. სტაიერი 
$1,2 მილიარდი 9 წევრი
რალფსტაიერმა,მამამისისმიერ1945წელსგახსნილი

ხორცისმაღაზიაამერიკისუმსხვილესსოსისებისკერძო

ბრენდად,JohnsonvilleSausageCo.-ადაქცია,რომლისგა-

ყიდვები$1მილიარდსუდრის.ითვლება,რომბრატვურსტი

ამერიკელებსზუსტადამოჯახმაგააცნო.

164. სტიუარტი         
$1,2 მილიარდი 3 წევრი
ტომასსტიუარტი,(გარდაიცვალა2010წელს)1967წელს,მა-

მამისისსიეტლშიმდებარეპორტისდამხმარეკომპანიის

საქმიანობაშიჩაერთოდაისსაკვებისერვისებისკომპა-

ნიაGroupofAmerica-ადგადააქცია,რომლისშემოსავა-

ლი$3მილიარდსუდრის.მისივაჟიშვილი,სლეიდი,დი-

რექტორია.

164. ვუდი         
$1,2 მილიარდი 196 წევრი
ოჯახიფლობსსადღეღამისომაღაზიებისპენსილვანიურ

ქსელWawa-ს,რომელშიცშედის645-ზემეტიმაღაზიააღ-

მოსავლეთსანაპიროზე.

170. კაბელა         
$1,1 მილიარდი 11 წევრი
Cabelaარისამერიკაშიმონადირეებისადამეთევზეების-

თვისგანკუთვნილიმაღაზიებისერთ-ერთიუმსხვილე-

სიქსელი,რომელიცგაყიდვებიდან$3,6მილიარდისშე-

მოსავალსიღებს.მეუღლეებმა,რიჩარდმა(გარდაიცვალა

2014წელს)დამერიმმაღაზიათავიანთისახლისსარდაფ-

ში1961წელსგახსნეს.ორისწლისშემდეგმათრიჩარდის

ძმაჯეიმსიშეუერთდა;ახლაისდირექტორთასაბჭოსთავ-

მჯდომარეა.

170. კარჰარტი         
$1,1 მილიარდი 2 წევრი
მარკვალადიმართავსსამუშაოფორმებისპოპულა-

რულმწარმოებელCarhartt-ს,რომელიცმისიდიდიბაბუ-

ის,ჰამილტონკარჰარტისმიერ1889წელსიყოდაარსებუ-

ნიქსონის პრეზიდენტობის 
დროს გადაღებული კატრინ 

გრეჰმანი, რომელმაც, 
როგორც Washington 
Post-ის გენერალურმა 

დირექტორმა, უოტერგეიტის 
სკანდალის გაშუქებაში 

მთავარი როლი ითამაშა.
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ამერიკის  უმდიდრესი  ოჯახები 

ლი.კომპანიისმესაკუთრეასევეარისდედამისი,გრეტჰენ

კარჰარტვალადი.

170. გრეჰემი         
$1,1 მილიარდი 5 წევრი (დაახლოებით)
WashingtonPost-ისდიდიხნისმეპატრონეებმააგვისტოში

ისჯეფბეზოსისAmazon-ს$250მილიონადმიჰყიდეს.ოჯახი

კვლავფლობსჟურნალებსSlate-სადაForeignPolicy-სდა

ტესტებისთვისმოსამზადებელკომპანიაKaplan-ს.

170. ჰასკო         
$1,1 მილიარდი 13 წევრი (დაახლოებით)
ინჟინერნორმანჰასკოსთავისსახელზე100პატენტიაქვს

დარეგისტრირებული.1983წელსმანმისინახევრადგამტა-

რიმასალებისმწარმოებელიკომპანიაAlliedSignal-ინაღ-

დიფულისადააქციების$100მილიონადგაყიდა.მისივა-

ჟიშვილებილოიდიდაენდრიუოჯახისინვესტიციებს

მართავენ.

170. ჰერშენდი         
$1,1 მილიარდი 34 წევრი (დაახლოებით)
ძმებმა,ჯეკმადაპიტმა,ატრაქციონებისპარკიSilverDollar

City-იდაHerschendFamilyEntertainment-ი,ოზარკსში,1960-

იანწლებშიგახსნეს.ისაშშ-ისყველაზედიდიკერძოატ-

რაქციონებისპარკიდაგასართობიკომპანიაგახდა,რომ-

ლისამჟამინდელიმმართველიოჯახისწევრიარარის.

170. ლაიკსი         
$1,1 მილიარდი 250 წევრი (დაახლოებით)
ჰოუველტაისონლაიკსიგახლავთექიმი,რომელიცრან-

ჩოსმეპატრონეგახდა,გადავიდაფლორიდისშტატქალაქ

ტამპაშიდა1900წელსთავისშვიდშვილთანერთადფერ-

მაLykesBrothers-იდააარსა.ახლაოჯახიციტრუსებისმოყ-

ვანისადასაქონლისმოშენებისთვისფლორიდასადატე-

ხასშიმიწისდაახლოებით600000აკრსფლობს.

170. მილსი         
$1,1 მილიარდი 25 წევრი (დაახლოებით)

1910წელსა.ლ.მილსმაჩიკაგოსსაქონლისშესარეკიბა-

კებისყასბებისთვისწინსაფრებისმიყიდვადაიწყო,ორი

წლისშემდეგკისამედიცინოხალათებზეგადავიდა.ჩიკა-

გოშიმდებარეMedlineIndustries-ი,რომელიცმისშთამო-

მავლებსეკუთვნის,$5.8მილიარდისსამედიცინოხელ-

თათმანებსადახალათებს,ინვალიდისსავარძლებსადა

ხელჯოხებსყიდის.

170. მაინერი         
$1,1 მილიარდი 4 წევრი
1977წელსჯორჯმაინერმალარიელისონთანერთად

პროგრამულიუზრუნველყოფისშემქმნელიკომპანია

Oracle-იდააარსა.ის1994წელს,52წლისასაკშიკიბოთი

გარდაიცვალა.მისმამეუღლემნაპაშიღვინისქარხანა,

OakvilleRanchVineyards-იგახსნა.

170. უნანუე         
$1,1 მილიარდი 12 წევრი
როდესაც1936წელსპრუდენსიოუნანუეორიციფიქრობ-

და,თურასახელიეწოდებინათავისიპროდუქტებისახა-

ლიკომპანიისთვის,მანსარდინებისიმპორტიორსმა-

როკოდან$1შესთავაზაუფლებისთვისსახელზე„Goya“.

დღეს$1,5-მილიარდიანი(გაყიდვები)საოჯახოკომპანია,

რომელიცესპანურიპროდუქტებითარისცნობილი,აშშ-

ისერთ-ერთისწრაფადზრდადიკომპანიაა.

179. ბრუკშაირი         
$1 მილიარდი 20 წევრი (დაახლოებით)
1928წელს,ვუდტ.ბრუკშაირმატეხასისშტატქალაქტა-

ილერისცენტრში,მოედანთან,პატარასასურსათომა-

ღაზიაგახსნა.Brookshire’sFood&Pharmacy-იოპერირებს

150-ზემეტიმაღაზიითტეხასში,ლუიზიანასადაარკან-

ზასში.

179. კადეუკსი         
$1 მილიარდი 4 წევრი (დაახლოებით)
ჩეტკადეუკსმადამისმაკლასელმა,მათიპირველი

სადღეღამისომაღაზია1958წელსოკლაჰომისშტატისქა-

ლაქტულსაშიგახსნეს.დღესQuikTrip-ი,რომელსაცჩე-

ტისშვილიშვილიმართავს,690მაღაზიიდან$11მილიარდ-

ზე(გაყიდვები)მეტშემოსავალსიღებს.

179. კომერი         
$1 მილიარდი 2 წევრი (დაახლოებით)
გარიკომერმა,კოპირაიტერისსამუშაოიმისთვისმიატოვა,

რომმოდურიკატალოგებისგამომცემელიკომპანიაგაეხ-

სნა,რაცმასმისივესაზღვაოცხოვრებამშთააგონა.ესგახ-

ლდათLands’End-ი,რომელიცმან2002წელსSears-ს$2

მილიარდზენაკლებადმიჰყიდა.მისიშვილებიქველმოქ-

მედებითარიანდაკავებულნი.

179. ფოსტერი         
$1 მილიარდი 5 წევრი (დაახლოებით)
დამფუძნებლისშვილიშვილებიმართავენქათმებისმო-

საშენებელსაოჯახოკომპანიაFosterFarms-ს.2012წელს

სალმონელასგაჩენისშემდეგგაყიდვებიშემცირდა.

179. კენედი         
$1 მილიარდი 25 წევრი
პრეზიდენტჯონკენედისმამამ,ჯომ,მილიონებისააქციო

ბაზარზეიშოვა,ვიდრეSEC-ისთავმჯდომარეგახდებოდა.

ოჯახმასაცალოვაჭრობისკომპლექსიMerchandiseMart-ი,

1998წელსVornadoRealty-ს$303მილიონნაღდფულადდა

აქციებადმიყიდა.ოჯახსკვლავაქვსწილიVornado-ში.

179. სტიუარტი         
$1 მილიარდი 50 წევრი (დაახლოებით)
ელბრიჯა.სტიუარტმარძისპროდუქტებისკომპანია

Carnation-ი1899წელსშექმნა.1984წელსისNestle-მ$3მი-

ლიარდადიყიდა.



179. უეიკი         
$1 მილიარდი 10 წევრი (დაახლოებით)
მათიEby-Brown-იარისაშშ-ისსაკვებიპროდუქტებისუმ-

სხვილესიდისტრიბუტორი,მისიშემოსავალი$5.2მილი-

არდსუდრის,სადღეღამისომაღაზიებისამხრეთსადაშუა

დასავლეთშიმდებარეობს.

კენედის მემკვიდრეები, მათ შორის 
ჯონ კენედი, პატრიარქ ჯოს ირგვლივ, 
ოჯახისთვის ძველ და კარგ დროს.



დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: ტელ.: +995 (32) 223 77 07

გამოიწერეთ ყოველთვიური ჟურნალი

ყველაზე გავლენიანი
ქართული ბიზნესგამოცემა

ჟურნალის ბეჭდური და ელექტრონული ვერსიების პლასტიკური 
ბარათით გამოწერა უკვე შესაძლებელია ჩვენი განახლებული 

ვებგვერდიდან:

www.forbes.ge/subscribe
ბეჭდური ვერსია: 

6 თვე - 36 ლარი, 12 თვე - 72 ლარი

ელექტრონული ვერსია: 
3 თვე - 11 ლარი, 6 თვე - 21 ლარი, 12 თვე - 42 ლარი

ჟურნალის გამოწერა ასევე შეგიძლიათ TBC ბანკის 
ნებისმიერ ფილიალში: ს.ს. Media Partners. 

ბანკის კოდი: TBCBGE 22.
ანგარიშის ნომერი: GE09TB722 563 608 01 00001

ს.კ. 404408690.
ან

ან TBC Pay Box-დან 
(სერვისი: სხვადასხვა - პრესა - ფორბსი)
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ინვესტიციები
გიორგი ნარმანია – კაპიტალის მოძრაობა

შეუძლია თუ არა საქართველოს 
გახდეს ფინანსური ცენტრი?

სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სურ 
ცენტრს უწო დე ბენ ად გილს, რო მე ლიც 

ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბის, სა ფონ დო 

ბირ ჟე ბი სა და სხვა კო მერ ცი უ ლი ინ ს-

ტი ტუ ტე ბის კონ ცენ ტ რა ცი ით გა მო ირ-

ჩე ვა. თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ო ში სა მი 

ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფი ნან სუ რი 

ცენ ტ რი შე იძ ლე ბა გა მო ი ყოს: ლონ დო ნი, 

ნი უ -ი ორ კი და ჰონ კონ გი. ლონ დო ნი იყო 

პირ ვე ლი ფი ნან სუ რი ცენ ტ რი, რო მე ლიც 

ჯერ კი დევ ბრი ტა ნე თის იმ პე რი ის ჰე გე-

მო ნი ის პე რი ოდ ში შე იქ მ ნა. მე ო რე მსოფ-

ლიო ომ მა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად და ა ზი ა ნა 

რო გორც ქა ლა ქის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა, ისე 

ბრი ტა ნე თის ეკო ნო მი კა, რის შე დე გა დაც 

ეს ტა ფე ტა ნი უ -ი ორკს გა და ე ცა. ბო ლო 

რამ დე ნი მე ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში 

კი, აზი ის ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას-

თან ერ თად, ჰონ კონ გი იქ ცა მსოფ ლი ოს 

მნიშ ვ ნე ლო ვან ფი ნან სურ ცენ ტ რად და 

ჩი ნე თის მზარდ ეკო ნო მი კა ში ინ ვეს-

ტი ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ერ თ გ ვარ 

პლაც დარ მად.  

სა ქარ თ ვე ლოს შე და რე ბა თა ნა მედ-

რო ვე მსოფ ლი ოს ძი რი თად ფი ნან სურ 

ცენ ტ რებ თან, რა საკ ვირ ვე ლი ა, აზრს 

მოკ ლე ბუ ლი ა, რად გან ჩვე ნი ქვე ყა ნა 

ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის აბ სო ლუ ტუ-

რად გან ს ხ ვა ვე ბულ ეტაპ ზე იმ ყო ფე ბა და 

მას შ ტა ბე ბიც გა ცი ლე ბით მცი რე ა. მი უ ხე-

და ვად ამი სა, სა ქარ თ ვე ლო უნ და შე ე ცა-

დოს გა მო ი ყე ნოს არ სე ბუ ლი პო ტენ ცი-

ა ლი და შექ მ ნას რე გი ო ნა ლურ დო ნე ზე ფ
ო
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კონ კუ რენ ტუ ლი ფი ნან სუ რი ცენ ტ რი.

2008 წლის და საწყის ში სა ქარ თ ვე-

ლოს მთავ რო ბამ პარ ლა მენტს წა რუდ-

გი ნა სა კა ნონ მ დებ ლო პა კე ტი, რო მე ლიც 

შე ი ცავ და კა ნონს „საფინანსო სექ ტო-

რის გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა-

ნო ბის შე სა ხებ“. აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნი, 

რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა 

2008 წლის 14 მარტს მი ი ღო, შე ფას და 

რო გორც რე ვო ლუ ცი უ რი ნა ბი ჯი ქვეყ ნის 

ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბა ში. კა ნო ნის 

მი ზა ნი გახ ლ დათ სა ქარ თ ვე ლოს გა-

დაქ ცე ვა გლო ბა ლურ ფი ნან სურ ცენ ტ-

რად, ფი ნან სუ რი სის ტე მის ინ ტეგ რა ცია 

მსოფ ლიო ფი ნან სურ სის ტე მა ში და 

სა ხელ მ წი ფოს კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის 

ამაღ ლე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნის მი საღ წე-

ვად კა ნო ნი ით ვა ლის წი ნებ და პრო ფი-

ცი ტუ რი ბი უ ჯე ტის და გეგ მ ვის ვალ დე-

ბუ ლე ბას, სა გა და სა ხა დო რე ფორ მას 

(საშემოსავლო გა და სა ხა დის ეტა პობ რი-

ვი შემ ცი რე ბა, დი ვი დენ დ სა და პრო ცენ-

ტ ზე გა და სა ხა დის გა უქ მე ბა, მოქ ნი ლი 

სა გა და სა ხა დო რე ჟი მი ფი ნან სუ რი 

ინ ს ტი ტუ ტე ბი სათ ვის და ა.შ.), კო ლექ ტი უ-

რი დაგ რო ვე ბის სქე მე ბის ხელ შეწყო ბა-

სა და სხვა. 2008 წლის აგ ვის ტოს ომ მა 

და მსოფ ლი ოს ფი ნან სურ მა კრი ზის მა 

სრუ ლად შეც ვა ლა ხე ლი სუფ ლე ბის დღის 

წეს რი გი და 2009 წელს კა ნო ნი ძა ლა-

და კარ გუ ლად გა მოცხად და. რამ დე ნი მე 

თვის წინ ეროვ ნუ ლი ბან კის პრე ზი დენ-

ტ მა კვლავ გა ა მახ ვი ლა ყუ რადღე ბა 

აღ ნიშ ნულ თე მა ზე და სა ერ თა შო რი სო 

კონ ფე რენ ცი ა ზე გა მოს ვ ლი სას გა ნაცხა-

და, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კი 

აქ ტი უ რად მუ შა ობს, რა თა თბი ლი სი გახ-

დეს რე გი ო ნის ფი ნან სუ რი ცენ ტ რი.

ამა თუ იმ ქვე ყა ნა ში ფი ნან სუ რი ცენ-

ტ რის არ სე ბო ბა კა პი ტა ლის აკუ მუ ლა ცი-

ა სა და ინ ვეს ტი ცი ე ბის გაზ რ დას იწ ვევს. 

სწო რედ ამი ტომ, მსოფ ლი ოს მულ ტი პო-

ლა რუ ლი სის ტე მის გან ვი თა რე ბას თან 

ერ თად, არა ერ თი ქვე ყა ნა ცდი ლობს 

რე გი ო ნუ ლი ფი ნან სუ რი ცენ ტ რის შექ-

მ ნას, რო მე ლიც კონ კ რე ტულ რე გი ონ ში 

მო ი ზი დავს ფი ნან სურ ინ ს ტი ტუ ტებს 

და იქ ცე ვა ჰა ბად მე ზო ბელ ქვეყ ნებ ში 

ინ ვეს ტი ცი ე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. 

ამ გ ვა რი კონ კუ რენ ცი ის კარ გი მა გა ლი-

თია ახ ლო აღ მო სავ ლე თი, სა დაც ფი ნან-

სუ რი ცენ ტ რის სტა ტუ სის მო სა პო ვებ ლად 

დუ ბა ი, აბუ- და ბი, ყა ტა რი და ერ - რი ა დი 

ეცი ლე ბი ან ერ თ მა ნეთს. აღ მო სავ ლეთ 

აზი ა ში ასე ვე აქ ტი უ რი კონ კუ რენ ციაა 

ჰონ კონგს, სინ გა პურს, ტო კი ოს, სე ულ სა 

და სხვა ცენ ტ რებს შო რის ფი ნან სუ რი 

ინ ს ტი ტუ ტე ბის მო სა ზი დად. 

ტექ ნო ლო გი უ რი წინ ს ვ ლის, გა ი ა ფე-

ბუ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბი სა თუ ტრან ს პორ-

ტი რე ბის პი რო ბებ ში კომ პა ნი ებს აქვთ 

საკ მა ოდ დი დი არ ჩე ვა ნი, რომ იმ ქვე ყა-

ნა ში და ფუძ ნ დ ნენ, სა დაც მათ ბიზ ნე სის 

კე თე ბის ხელ საყ რელ და კონ კუ რენ ტუ-

ნა რი ან გა რე მოს სთა ვა ზო ბენ. შე სა ბა-

მი სად, ჩნდე ბა კითხ ვა, თუ რა არის ის 

ძი რი თა დი კრი ტე რი უ მე ბი, რო მელ თაც 

თა ნა მედ რო ვე ფი ნან სუ რი ცენ ტ რი უნ და 

აკ მა ყო ფი ლებ დეს. აღ ნიშ ნუ ლი კრი ტე რი-

უ მე ბი შე იძ ლე ბა 4 დიდ ჯგუ ფად და ი ყოს, 

კერ ძოდ:

1. სტა ბი ლუ რი პო ლი ტი კუ რი რე
ჟი მი და ღია ეკო ნო მი კა ფი ნან სურ 

ცენ ტ რად ჩა მო ყა ლი ბე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნი წი ნა პი რო ბა ა. პო ლი ტი კურ სტა ბი-

ლუ რო ბა ში უნ და მო ვი აზ როთ რო გორც 

სა გა რე ო, ისე ში და საფ რ თხე ე ბი და 

ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ ეფექ ტი ა ნი სა ჯა-

რო მმარ თ ვე ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. 

ამას თა ნა ვე, სა ხელ მ წი ფო ში უნ და არ სე-

ბობ დეს მკა ფი ოდ გან საზღ ვ რუ ლი პო ლი-

ტი კუ რი კურ სი, რო მე ლიც უპი რა ტე სო ბას 

ანი ჭებს ღია ეკო ნო მი კუ რი სივ რ ცის 

შექ მ ნას და მი ნი მა ლურ რე გუ ლა ცი ებს 

ისეთ სფე რო ებ ში, რო გო რი ცა ა: უცხო უ რი 

კა პი ტა ლის მო ნა წი ლე ო ბა ქვეყ ნის ეკო-

ნო მი კა ში, ოპე რა ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე-

ბა უცხო ურ ვა ლუ ტა ში და ა.შ.

2. ეფექ ტუ რი და გან ჭ ვ რე ტა დი სა
გა და სა ხა დო და სა მარ თ ლებ რი ვი 
რე ჟი მი ერთ–ერთ აუცი ლე ბელ წი ნა პი-

რო ბას წარ მო ად გენს თა ნა მედ რო ვე ფი-

ნან სუ რი ცენ ტ რის ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად. 

ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბი თუ მსხვი ლი 

სა ერ თა შო რი სო კომ პა ნი ე ბი, გა ნი ხი ლა-

ვენ რა ამა თუ იმ რე გი ონ ში თავ და პირ-

ვე ლი ინ ვეს ტი ცი ი სა თუ არ სე ბუ ლი ბიზ-

ნე სის გა ფარ თო ე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს, 

უპი რა ტე სად რე გი ო ნის იმ ქვე ყა ნა ში 

ფუძ ნ დე ბი ან, რო მე ლიც მათ რე გუ ლი რე-

ბის ყვე ლა ზე ხელ საყ რელ, სტა ბი ლურ და 

გან ჭ ვ რე ტად რე ჟიმს სთა ვა ზობს. სა გა-

და სა ხა დო სის ტე მის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა, 

სი მარ ტი ვე, შემ ცი რე ბუ ლი ბი უ როკ რა ტი ა, 

კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი გა ნაკ ვე თე ბი, შე-

მო სავ ლის ორ მა გი და ბეგ ვ რის გა მო-

რიცხ ვა და სხვა მსგავ სი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი 

უცხო უ რი კომ პა ნი ე ბის მო ზიდ ვის კარგ 

მე ქა ნიზმს წარ მო ად გენს.

ინ გ ლი სუ რი სა მარ თა ლი, რო მელ საც 

კომ პა ნი ე ბი სა ერ თა შო რი სო კო მერ-

ცი უ ლი ტრან ზაქ ცი ე ბის აბ სო ლუ ტურ 

უმ რავ ლე სო ბა ში იყე ნე ბენ, ლონ დო ნის 

ფი ნან სუ რი ცენ ტ რის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

უპი რა ტე სო ბა ა. აღ ნიშ ნუ ლი რე ა ლო ბის 

გათ ვა ლის წი ნე ბით დუ ბა ის ფი ნან-

სურ ცენ ტ რ ში ინ გ ლი სუ რი სა მარ თა ლი 

მოქ მე დებს, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 

არაბ თა გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა ა მი რო ე ბის 

სა მარ თ ლებ რი ვი სის ტე მა შა რი ათ სა და 

ფრან გულ სა მარ თალს ეფუძ ნე ბა. დუ ბა ი-

ში ასე ვე შე იქ მ ნა სპე ცი ა ლუ რი სა სა მარ-

თ ლო სის ტე მა, სა დაც მო სა მარ თ ლე ებს 

ინ გ ლი სუ რი სა მარ თ ლის ცოდ ნის ნიშ ნით 

არ ჩე ვენ და სა მარ თალ წარ მო ე ბაც ინ გ-

ლი სურ ენა ზე მიმ დი ნა რე ობს. 

წარ მა ტე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ცენ ტ რის 

ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბი სათ ვის ასე ვე მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნია და ვე ბის გა დაწყ ვე ტის ალ ტერ-

ნა ტი უ ლი მე ქა ნიზ მე ბის გან ვი თა რე ბაც. 

ისე თი ფი ნან სუ რი ცენ ტ რე ბი, რო გო-

რი ცაა ლონ დო ნი, ნი უ -ი ორ კი, ჟე ნე ვა, 

ჰონ კონ გი თუ სინ გა პუ რი, ასე ვე წარ მო-

ად გე ნენ სა ერ თა შო რი სო მნიშ ვ ნე ლო ბის 

სა არ ბიტ რა ჟო ცენ ტ რებს. დუ ბაი კი ახ ლა 

ცდი ლობს გან ვი თა რე ბუ ლი სა არ ბიტ რა-

ჟო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის შექ მ ნას.  დუ ბა ის 

ფი ნან სურ ცენ ტ რ ში უკ ვე  ფუნ ქ ცი ო ნი-

რებს ორი სა არ ბიტ რა ჟო ინ ს ტი ტუ ტი, 

რო მელ თა გან ერ თი ლონ დო ნის სა ერ-

თა შო რი სო სა არ ბიტ რა ჟო სა სა მარ თ-
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ლოს თან თა ნამ შ რომ ლო ბის ფარ გ ლებ ში 

და ფუძ ნ და. 

3. გან ვი თა რე ბუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ
ტუ რის არ სე ბო ბა წარ მო ად გენს ერ თ -

ერთ აუცი ლე ბელ კრი ტე რი უმს ფი ნან სუ-

რი ცენ ტ რის შე საქ მ ნე ლად. იგი საკ მა ოდ 

ბევრ ელე მენტს მო ი ცავს, რო გო რი ცა ა: 

თა ნა მედ რო ვე სა ო ფი სე სივ რ ცე, გან ვი-

თა რე ბუ ლი ტე ლე კო მუ ნი კა ცი ე ბი სა და 

ტრან ს პორ ტი რე ბის სის ტე მა, მა ღა ლი 

ხა რის ხის გა ნათ ლე ბა და ჯან დაც ვა, 

ჯან მ რ თე ლო ბი სათ ვის უსაფ რ თხო გა რე-

მო და სხვა. ჩი ნე თის სი დი დით მე ო რე 

ქა ლაქ შან ხა ი ში, რო მე ლიც ცდი ლობს 

გან ვი თა რე ბულ ფი ნან სურ ცენ ტ რად 

იქ ცეს, და ბინ ძუ რე ბუ ლი ჰა ე რი ერ თ -ერთ 

მნიშ ვ ნე ლო ვან და მაბ რ კო ლებ ლად მი იჩ-

ნე ვა. შე სა ბა მი სად, რამ დე ნი მე თვის წინ 

ქა ლა ქის მმარ თ ვე ლო ბამ უპ რე ცე დენ ტო 

ზო მებს მი მარ თა და ხუთ ჯერ გა ზარ და 

ჯა რი მა ჰა ე რის და ბინ ძუ რე ბი სათ ვის.

4. გან ვი თა რე ბუ ლი ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სე ბი და შრო მის ბა ზარ ზე 
კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბის არ
სე ბო ბა ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს 

თა მა შობს სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი 

ინ ს ტი ტუ ტე ბი სა თუ მსხვი ლი კომ პა ნი-

ე ბის მო სა ზი დად. ფი ნან სუ რი ცენ ტ რის 

წარ მა ტე ბა თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი-

ე ბის გა მო ყე ნე ბა სა და მუდ მივ ინო ვა-

ცი ა ზეა და ფუძ ნე ბუ ლი, რი სი მიღ წე ვაც 

შე უძ ლე ბე ლია კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბის 

გა რე შე. ფი ნან სუ რი ცენ ტ რის ფუნ ქ ცი ო-

ნი რე ბი სათ ვის გან სა კუთ რე ბით მნიშ-

ვ ნე ლო ვა ნია პრო ფე სი ო ნა ლი ფი ნან-

სის ტე ბის, აუდი ტო რე ბის, იურის ტე ბის 

არ სე ბო ბა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ამ გ ვარ 

ცენტრს ასე ვე უნ და შე ეძ ლოს კვა ლი ფი-

ცი უ რი კად რე ბის მო ზიდ ვა უცხო ე თი დან 

და მათ თ ვის მი სა ღე ბი სა მუ შაო თუ 

საცხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბის შე თა ვა ზე ბა.

ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი კად რე ბის პრო-

ფე სი ულ კვა ლი ფი კა ცი ას თან ერ თად, 

წარ მა ტე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო ფი ნან-

სუ რი ცენ ტ რის შე საქ მ ნე ლად, ენობ რი ვი 

ფაქ ტო რიც მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს თა მა-

შობს. ინ გ ლი სუ რი არის თა ნა მედ რო ვე 

სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნე სის ენა, თუმ ცა 

რე გი ო ნა ლუ რი ცენ ტ რე ბის გან ვი თა რე-

ბას თან ერ თად, სხვა ენებ ზეც კეთ დე ბა 

აქ ცენ ტი. რო დე საც 2010 წელს მა რო კოს  

მთა ვარ ინ დუს ტ რი ულ ქა ლაქ კა საბ-

ლან კა ში ფი ნან სუ რი ცენ ტ რის შექ მ ნა 

გა დაწყ ვი ტეს, თა ვი დან ვე პრი ო რი ტე-

ტუ ლად გა ნი საზღ ვ რა კონ ცენ ტ რა ცია 

ჩრდი ლო ეთ და და სავ ლეთ აფ რი კის 

რე გი ო ნებ ზე, სა დაც ძი რი თა დად ფრან-

გუ ლე ნო ვა ნი მო სახ ლე ო ბა ცხოვ რობს. 

სა ქარ თ ვე ლოს შე უძ ლია წარ მა ტე ბით 

გა მო ი ყე ნოს აღ ნიშ ნუ ლი მა გა ლი თი და 

შექ მ ნას ფი ნან სუ რი ცენ ტ რი, რო მე ლიც 

აქ ცენტს გა ა კე თებს დსთ-ის ქვეყ ნებ ზე, 

უფ რო კონ კ რე ტუ ლად კი სამ ხ რეთ კავ-

კა სი ა სა და ცენ ტ რა ლურ აზი ა ზე, სა დაც 

ძი რი თა დად რუ სუ ლე ნო ვა ნი მო სახ ლე ო-

ბა ცხოვ რობს. კა საბ ლან კის ფი ნან სუ რი 

ცენ ტ რი ჯერ ჯე რო ბით ჩა მო ყა ლი ბე ბის 

სტა დი ა ზე ა, თუმ ცა მას წარ მა ტე ბულ 

მო მა ვალს უწი ნას წარ მეტყ ვე ლე ბენ. იგი 

სამ ძი რი თად მი მარ თუ ლე ბა ზე აკე თებს 

აქ ცენტს: სა კონ სულ ტა ციო მომ სა ხუ რე-

ბის გან ვი თა რე ბა, ფი ნან სუ რი ინ ს ტი-

ტუ ტე ბი სა და კომ პა ნი ე ბის სა თა ვო 

ოფი სე ბის მო ზიდ ვა. მი უ ხე და ვად იმი სა, 

რომ კა საბ ლან კას ფი ნან სუ რი ცენ ტ რი 

ჯერ ჯე რო ბით აქ ტი უ რად არ ფუნ ქ ცი ო-

ნი რებს, მან უკ ვე შეძ ლო 25-მდე ისე თი 

მსხვი ლი კომ პა ნი ის მო ზიდ ვა, რო გო რი-

ცა ა: სა ერ თა შო რი სო ბან კი BNP Paribas-ი, 

სა დაზღ ვე ვო გი გან ტი AIG-ი, ერ თ -ერ თი 

სა უ კე თე სო სა კონ სულ ტა ციო კომ პა ნია 

Boston Consulting Group-ი, ბრი ტა ნუ ლი 

იური დი უ ლი ფირ მა Clifford Chance-ი და 

სხვა. აღ ნიშ ნუ ლი კომ პა ნი ე ბი და ინ ტე-

რე სე ბუ ლი არი ან აფ რი კუ ლი ბაზ რით და 

კონ ტი ნენ ტის სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა ში 

ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბას სწო რედ კა საბ-

ლან კის ფი ნან სუ რი ცენ ტ რის მეშ ვე ო-

ბით გეგ მა ვენ. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 

მა რო კოს ეკო ნო მი კა სა ქარ თ ვე ლოს 

ეკო ნო მი კას რამ დენ ჯერ მე აღე მა ტე-

ბა, ერთ სულ მო სახ ლე ზე შე მო სავ ლის 

მი ხედ ვით ჩვე ნი ქვეყ ნე ბი და ახ ლო ე ბით 

ერთ დო ნე ზე არი ან, რაც მნიშ ვ ნე ლო ვან 

მსგავ სე ბად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს.

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ჩვენს რე გი-

ონ ში დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ო ბით 

არ არ სე ბობს გა მოკ ვე თი ლი ფი ნან სუ-

რი ცენ ტ რი, თუმ ცა რამ დე ნი მე ქვე ყა ნა 

აღ ნიშ ნუ ლი ნი შის და კა ვე ბას ცდი ლობს. 

ვარ შა ვა, ვე ნა, პრა ღა და ბუ და პეშ ტი 

ერ თ მა ნეთს ეცი ლე ბი ან ცენ ტ რა ლუ რი 

ევ რო პის მთა ვა რი ფი ნან სუ რი ცენ ტ რის 

სტა ტუ სის მო სა პო ვებ ლად. თი თო ე უ ლი 

აღ ნიშ ნუ ლი ქვე ყა ნა დსთ-ის რე გი ო ნის 

და ფარ ვა ზეც აკე თებს აქ ცენტს, თუმ ცა 

ისი ნი ძი რი თა დად ევ რო პულ ქვეყ ნებ ზე 

არი ან კონ ცენ ტ რი რე ბულ ნი. 2009 წელს 

თურ ქე თის მა შინ დე ლი პრე მი ერ -  

მი ნის ტ რი და ამ ჟა მინ დე ლი პრე ზი დენ-

ტი რე ჯეფ თა იფ ერ დო ღა ნი გა მო ვი და 

ინი ცი ა ტი ვით, რომ სტამ ბულ ში შე იქ მ ნას 

მსოფ ლიო დო ნის ფი ნან სუ რი ცენ ტ რი. 

აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი ით ვა ლის წი ნებს 

ბიზ ნეს ცენ ტ რის მშე ნებ ლო ბას სტამ-

ბუ ლის აზი ურ ნა წილ ში, სა დაც ბი ნას 

და ი დე ბენ ძი რი თა დი სა ხელ მ წი ფო და 

საქართველო ერთადერთი 
ქვეყანაა რეგიონში, რომელსაც 
თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი 

აქვს ევროკავშირთან, თურქეთსა 
და დსთ-ის ქვეყნებთან. 
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კერ ძო ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბი. ბიზ ნეს-

ცენ ტ რ მა ასე ვე უნ და მო ი ზი დოს მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი სა ერ თა შო რი სო მო თა მა შე ე ბი. 

ექ ს პერ ტე ბი მი იჩ ნე ვენ, რომ სწო რი რე-

ფორ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შემ თხ ვე ვა-

ში თურ ქეთს აქვს შან სი გახ დეს მა ღა ლი 

დო ნის ფი ნან სუ რი ცენ ტ რი. 

დსთ-ის ქვეყ ნე ბი დან ფი ნან სუ რი ცენ-

ტ რის შექ მ ნის ამ ბი ცია რუ სეთ სა და ყა ზა-

ხეთს აქვთ. უკ რა ი ნა ში გან ვი თა რე ბუ ლი 

მოვ ლე ნე ბი სა და და სავ ლე თის სან ქ-

ცი ე ბის შემ დეგ, რა მაც უკ ვე გა მო იწ ვია 

რუ სე თი დან კა პი ტა ლის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

გა დი ნე ბა, რო გორც მი ნი მუმ, რამ დე ნი მე 

წლით გა და დო მოს კო ვის ფი ნან სუ რი 

ცენ ტ რის შექ მ ნი სა და გან ვი თა რე ბის 

პერ ს პექ ტი ვა. გარ და ამი სა, რუ სეთ ში, 

ისე ვე რო გორც ყა ზა ხეთ ში, კო რუფ ცი ის 

მა ღა ლი დო ნე და არ სე ბუ ლი ბი უ როკ რა-

ტია ფი ნან სუ რი ცენ ტ რის ჩა მო ყა ლი ბე-

ბის პრო ცეს ში მნიშ ვ ნე ლო ვან დაბ რ კო-

ლე ბას წარ მო ად გენს.

თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ოს ეკო ნო-

მი კა ში ცენ ტ რა ლუ რი აზი ის რე გი ო ნი 

ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე სწრა ფად მზარ დი ა. 

სა ქარ თ ვე ლოს სურს გახ დეს სატ რან ზი-

ტო კვან ძი, რო მე ლიც ერ თ მა ნეთ თან და-

ა კავ ში რებს აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა სა და 

ცენ ტ რა ლუ რი აზი ის რე გი ონს. სწო რედ 

ამ პო ლი ტი კის გაგ რ ძე ლე ბას წარ მო ად-

გენს სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ 

2015 წლი დან აბ რე შუ მის გზის ფო რუ მის 

ინი ცი ი რე ბა, რო მე ლიც სწო რედ აღ ნიშ-

ნულ ის ტო რი ულ მარ შ რუტ ზე გა ა კე თებს 

აქ ცენტს. სატ რან ზი ტო დე რეფ ნი სა 

და ზო გა დად ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბა 

ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია წარ მა ტე ბუ-

ლი ფი ნან სუ რი ცენ ტ რის შე საქ მ ნე ლად, 

რად გან შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა კა პი ტა ლის 

აკუ მუ ლი რე ბა. ამას თან, თა ვად ვაჭ რო ბა 

სა ჭი რო ებს ბა ზარ ზე სხვა დას ხ ვა ფი ნან-

სუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტის არ სე ბო ბას და ფი-

ნან სუ რი შუ ა მავ ლო ბის გან ვი თა რე ბას.

წარ მა ტე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ცენ ტ რის 

შე საქ მ ნე ლად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა ფონ-

დო ბირ ჟის გან ვი თა რე ბა, რო მე ლიც 

ქარ თულ ბიზ ნეს თან ერ თად, რე გი ო ნის 

სხვა ქვეყ ნე ბი და ნაც მო ი ზი დავს კომ პა-

ნი ებს. გან ვი თა რე ბუ ლი სა ფონ დო ბირ ჟა 

კომ პა ნი ებ ში კა პი ტა ლის მო ზიდ ვის 

ალ ტერ ნა ტი ულ წყა როდ შე იძ ლე ბა იქ ცეს 

და ასე ვე უზ რუნ ველ ყოს კორ პო რა ცი უ ლი 

მარ თ ვის თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე ბის 

და ნერ გ ვა. თუმ ცა ფა სი ა ნი ქა ღალ დე-

ბის ლიკ ვი დუ რი ბაზ რის შე საქ მ ნე ლად 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ქვე ყა ნა ში კა პი ტა ლის 

აკუ მუ ლი რე ბა. სა ხელ მ წი ფოს აღ ნიშ ნუ-

ლი პრო ცე სის სტი მუ ლი რე ბა სხვა დას ხ ვა 

მე ქა ნიზ მით შე უძ ლი ა, მათ შო რის კი 

გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია სა პენ-

სიო რე ფორ მა და დაგ რო ვე ბის სქე მა, 

რო მე ლიც ქვე ყა ნა ში გრძელ ვა დი ან 

ფუ ლად რე სურსს გა ა ჩენს. რამ დე ნი მე 

კვი რის წინ შე იც ვა ლა სა ქარ თ ვე ლოს სა-

ფონ დო ბირ ჟის მე ნეჯ მენ ტი და მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი ა, რომ ახალ მა სა მეთ ვალ ყუ რეო 

საბ ჭომ, რო მე ლიც ძი რი თა დად კო მერ-

ცი უ ლი ბან კე ბი სა და სა კონ სულ ტა ციო 

კომ პა ნი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბით არის 

და კომ პ ლექ ტე ბუ ლი, რე ფორ მე ბი აღ-

ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით და გეგ მოს და 

გა ნა ხორ ცი ე ლოს.

ახ ლა ხან ცნო ბი ლი გახ და ევ რო პის 

სა ინ ვეს ტი ციო ბან კის (EIB) გა დაწყ ვე ტი-

ლე ბის შე სა ხებ, რო მე ლიც ით ვა ლის წი-

ნებს თბი ლის ში რე გი ო ნა ლუ რი ოფი სის 

და ფუძ ნე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი გა დაწყ ვე ტი-

ლე ბა უდა ვოდ წარ მო ად გეს პო ზი ტი ურ 

ნა ბიჯს, რო მე ლიც მი უ თი თებს სა ქარ თ-

ვე ლოს კონ კუ რენ ტულ უპი რა ტე სო ბა ზე 

რე გი ო ნის სხვა ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით. 

სა ქარ თ ვე ლო არის ერ თა დერ თი ქვე ყა-

ნა რე გი ონ ში, რო მელ საც თა ვი სუ ფა ლი 

სა ვაჭ რო რე ჟი მი აქვს ევ რო კავ შირ თან, 

თურ ქეთ სა და დსთ-ის ქვეყ ნებ თან. 

ასე ვე ისე თი ფაქ ტო რე ბი, რო გო რი ცაა 

კო რუფ ცი ის და ბა ლი დო ნე, ბიზ ნე სის 

კე თე ბის სი მარ ტი ვე, გან ვი თა რე ბუ ლი 

სა ბან კო სის ტე მა და ცხოვ რე ბის სი ი ა ფე 

მნიშ ვ ნე ლო ვან კონ კუ რენ ტულ უპი რა-

ტე სო ბას წარ მო ად გენს ფი ნან სუ რი 

ცენ ტ რის შე საქ მ ნე ლად. მი უ ხე და ვად 

ამი სა, დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ო ბით 

სა ქარ თ ვე ლო ძა ლი ან შორს არის თუნ-

დაც რე გი ო ნა ლუ რი ფი ნან სუ რი ცენ ტ რის 

ფუნ ქ ცი ის შეს რუ ლე ბი სა გან. სა ქარ თ-

ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბამ ამ პრო ცეს ში 

პროგ რე სის მი საღ წე ვად მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი რო ლი უნ და ითა მა შოს. სა ქარ თ ვე-

ლო უნ და დარ ჩეს მაქ სი მა ლუ რად ღია 

იურის დიქ ცი ად, სა დაც მოხ ვედ რა თუ 

ბიზ ნე სის დაწყე ბა იოლი ა. რამ დე ნი მე 

თვის წინ დაწყე ბუ ლი სა ვი ზო რე ფორ მა, 

რო გორც მი ნი მუმ, გა უ გე ბარ დაბ რ კო-

ლე ბებს ქმნის აღ ნიშ ნულ პრო ცეს ში. 

ნაც ვ ლად გამ კაც რე ბუ ლი სა ი მიგ რა ციო 

პო ლი ტი კი სა, სა ქარ თ ვე ლო უნ და შე ე-

ცა დოს იქ ცეს რე გი ო ნის სხვა დას ხ ვა, 

ხში რად და პი რის პი რე ბუ ლი, ქვეყ ნის, 

მა თი მო ქა ლა ქე ე ბი სა თუ კომ პა ნი ე ბის 

ინ ტე რაქ ცი ი სა და ბიზ ნე სის კე თე ბის 

ად გი ლად. სა ქარ თ ვე ლომ უნ და შე ი-

ნარ ჩუ ნის და სავ ლუ რი კურ სი, გა აგ რ ძე-

ლოს ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ცია 

და დე მოკ რა ტი უ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბის 

გაძ ლი ე რე ბა, რა თა გან ვი თა რე ბულ მა  

ქვეყ ნებ მა და ი ნა ხონ ბუ ნებ რი ვი პარ-

ტ ნი ო რი რე გი ონ ში, რო მელ თა ნაც ღი-

რე ბუ ლე ბი თი თან ხ ვ დე ნა არ სე ბობს. ეს 

პრო ცე სი კი ავ ტო მა ტუ რად წა ა ხა ლი სებს 

და სავ ლუ რი ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბი სა 

თუ მსხვი ლი კომ პა ნი ე ბის  და ინ ტე რე სე-

ბას, რომ რე გი ონ ში ბიზ ნე სის და საწყებ 

პლაც დარ მად სა ქარ თ ვე ლო აირ ჩი ონ.

ზე მოთ თქმუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, 

კერ ძო ინი ცი ა ტი ვებ თან ერ თად სა ხელ-

მ წი ფოს აქვს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რე სურ სი, 

ხე ლი შე უწყოს ფი ნან სუ რი ცენ ტ რის თ-

ვის სა ჭი რო გა რე მოს შექ მ ნას. ხე ლი-

სუფ ლე ბის არას წორ ნა ბი ჯებს კი შე საძ-

ლე ბე ლია მოჰ ყ ვეს არა თუ პროგ რე სი, 

არა მედ არ სე ბუ ლი კონ კუ რენ ტუ ლი 

უპი რა ტე სო ბე ბის და კარ გ ვა. თუ სა-

ხელ მ წი ფო მიზ ნად და ი სა ხავს ქვეყ ნის 

ფი ნან სურ ცენ ტ რად ქცე ვას და სა ჭი რო 

რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბით ბიძგს 

მის ცემს კერ ძო ინი ცი ა ტი ვებს, შე საძ ლე-

ბე ლი ა, სა შუ ა ლო ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში 

სა ქარ თ ვე ლოს, რო გორც რე გი ო ნის 

ფი ნან სუ რი ცენ ტ რის, რო ლი უფ რო და 

უფ რო გა მო იკ ვე თოს. 
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ელექტრომოტოების ომები
როგორ იბრძვიან Harley-Davidson-ი, Energica, Zero და ეკოლოგიურად 
სუფთა სატრანსპორტო საშუალებების სხვა მწარმოებლები იმისთვის, რომ 
მოტოციკლეტების Tesla გახდნენ.
ავტორი: ჰანა ელიოტი

HARLEYDAVIDSONის ძრა ვას გუ გუ ნი 

ისე თი ვე გა მორ ჩე უ ლი ა, რო გორც შამ პა ნუ რის 

ბოთ ლი დან სა ცო ბის ამო ვარ დ ნის ხმა. მაგ რამ 

რა იქ ნე ბო და, მი სი ძა ლა და სი ლა მა ზე რომ 

შე ვი ნარ ჩუ ნოთ ჩუმ ძრა ვას თან ერ თად, რო მე-

ლიც საწ ვავს არ შთან თ ქავს? ეს ის კითხ ვა ა, 

რო მე ლიც Harley-მ ამა წლის და საწყის ში დას ვა, 

რო დე საც პრო ექ ტი LiveWire-ი წარ მო ად გი ნა 

– ელექ ტ რო ნუ ლი მო ტო ციკ ლის ფუ ტუ რის ტუ ლი 

პრო ტო ტი პი.

Harley-Davidson-ი არ არის ერ თა დერ თი მო ნა-

წი ლე ელექ ტ რო ნუ ლი მო ტო ე ბის ომი სა, რო მელ-

შიც რამ დე ნი მე კომ პა ნია იბ რ ძ ვის იმის თ ვის, 

რომ მო ტო ციკ ლე ბის Tesla გახ დეს. და არა მხო-

ლოდ იმი ტომ, რომ ეს გა რე მოს თ ვი საა კარ გი.

გა სულ წელს მო ტო ციკ ლე ტე ბის მწარ მო ე ბელ-

მა წამ ყ ვან მა ბრენ დებ მა, მათ შო რის, BMW-მ, 

Harley-Davidson-მა, Honda-მ, Kawasaki-მ, KTM-მ, 

Piaggio-მ, Suzuki-მ, Triumph-მა და Yamaha-მ, მთე-

ლი ქვეყ ნის მას შ ტა ბით, 561 ათა სი მო ტო ციკ ლი 

გა ყი დეს. ეს არის 2012 წელს 557 ათას გა ყი დულ 

მო ტო ციკ ლ ზე უფ რო მე ტი, მაგ რამ 2006 წელს 

გა ყი დულ 1,2 მი ლი ონ მო ტო ციკ ლ ზე 53%-ით ნაკ-

ლე ბი. Motor-cycle Industry Council-ის მი ხედ ვით, 

წელს მო ტო ციკ ლე ბის გა ყიდ ვის მო ნა ცე მე ბი შე-

და რე ბით უც ვ ლე ლი დარ ჩა – წლის პირ ველ კვარ-

ტალ ში 139 922 ცა ლი გა ი ყი და, რაც 17–ით მე ტია 

2013 წლის იმა ვე პე რი ოდ თან შე და რე ბით.

და მა შინ, რო დე საც არა ვინ ფიქ რობს იმა ზე, 

რომ ელექ ტ რო მო ტო ციკ ლე ბი ინ დუს ტ რი ას გა-

და არ ჩე ნენ, ისი ნი შე იძ ლე ბა, მო ტო ციკ ლე ტე ბის 

ენ თუ ზი ას ტ თა ახა ლი თა ო ბის მო ზიდ ვის თ ვის, 

შეუკავებელი: ამა წლის 
ზაფხულში Harley-
Davidson-მა თავისი 
ელექტროპროტოტიპი 
გამოაჩინა, რათა 
გაეტესტა, თუ როგორი 
რეაქცია ექნებოდათ 
ლეგენდარული ბრენდის 
ელექტრომოტოციკლზე 
მძღოლებს.
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მე ტად სა ჭი რო ნი გახ დ ნენ. „ყველა ძა ლი ან 

და ინ ტე რე სე ბუ ლია ამ ახა ლი და ახალ გაზ რ და 

მძღო ლე ბის ხელ ში ჩაგ დე ბით, – ამ ბობს Cycle 

World-ის მთა ვა რი რე დაქ ტო რი, მარკ ჰო ი ე რი. 

– ახალ გაზ რ დე ბი კი აც ნო ბი ე რე ბენ, რომ ეს ელექ-

ტ რო მო ტო ე ბი ნამ დ ვი ლად სწრა ფე ბი არი ან. 

ფაქ ტობ რი ვად, იმ მო ნა ცე მე ბით, რომ ლე ბი თაც 

ელექ ტო მო ტო ციკ ლე ბი დღეს გა მო ირ ჩე ვი ან, 

ისი ნი ნე ბის მი ერ მძღოლ ზე შეძ ლე ბენ შთა ბეჭ დი-

ლე ბის მოხ დე ნას“.

ელექ ტ რო მო ტო ებ მა, 2010 წელს, ბა ზარ ზე თა-

ვი სი ნი ში და ი კა ვეს, იმ დროს, რო დე საც ისეთ მა 

კომ პა ნი ებ მა, რო გო რი ცაა Zero, Brammo, Ener-

gica, და Mission-ი, ექ ს პე რი მენ ტე ბის ჩა ტა რე ბა 

და იწყეს, რათა მო ტო ებს ერ თ ჯე რა დი და ტე ნით 

50 მი ლის გავ ლა შეს ძ ლე ბო დათ. ეს ტრა დი ცი უ ლი 

მო ტო ციკ ლე ტე ბის თ ვი საა და მა ხა სი ა თე ბე ლი, 

მაგ რამ მათ გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ელექ ტ რო მო-

ტო ე ბი გა მო ნა ბოლქვს არ გა მო ყო ფენ და მათ 

პირ და პი რი რე დუქ ტო რი (შემამცირებელი) აქვთ, 

არი ან აგ რე სი უ ლე ბი და სიჩ ქა რეს სწრა ფად იღე-

ბენ. იდეა არის ის, რომ შე იქ მ ნას ჩუ მი, ტექ ნი კუ-

რად ად ვი ლად მი სა ხე დი მო ტო ე ბი, რომ ლე ბიც 

გა მო სა დე გი იქ ნე ბო და რო გორც ქა ლაქ ში მოძ-

რა ო ბის თ ვის, ასე ვე ცუდ გზებ ზე სა სი ა რუ ლო დაც. 

ამან შე საძ ლოა, ახა ლი მძღო ლე ბი მო ი ზი დოს, 

გან სა კუთ რე ბით ქალ ბა ტო ნე ბი, რომ ლებ საც 

სარ ბო ლო და ქა ლაქ ში სა სი ა რუ ლო მო ტო ციკ ლე-

ტე ბის მძი მე კო ნუ სი და რთუ ლი მოვ ლა აში ნებთ. 

აქ აშ კა რად არის სივ რ ცე ზრდის თ ვის.

ელექ ტ რო მო ტო ებ თან და კავ ში რე ბით რამ დე-

ნი მე მცდე ლო ბა ად რეც ყო ფი ლა (განსაკუთრებით, 

ნაკ ლე ბად ცნო ბი ლი ჩი ნუ რი ბრენ დე ბის მხრი დან, 

რომ ლე ბიც ცნო ბილ Vespa-ს უფ რო ჰგავ დ ნენ, ვიდ-

რე მა ღალ ტექ ნო ლო გი ურ Honda-ს). თუმ ცა გა სულ 

წელს ელექ ტ რო მო ტო ციკ ლე ბი უფ რო მძლავ რი და 

მწყობ რი გახ და, ისი ნი და ტე ნის გა რე შეც უფ რო 

დიდ ხანს ძლებს. მა გა ლი თად, Zero-მ მნიშ ვ ნე ლოვ-

ნად გა ა უმ ჯო ბე სა და კი დე ბისა და ტრან ს მი სი ის 

ტექ ნო ლო გი ე ბი თა ვის $17 000-იან SR-ში, რო მე-

ლიც 3,3 წამ ში 60 მი ლის სიჩ ქა რეს ავი თა რებს, 

და ტე ნის გა რე შე 130 მილს გა დის და 110-ვოლტიან 

რო ზეტ ში შე ერ თე ბულს შვი დი სა ა თი სჭირ დე ბა, 

რომ საკ მა რი სი ენერ გი ით აივ სოს. Brammo-ს 

$11,000-იანი Enertia Plus-ის საწ ვა ვის ხარ ჯი 

ასე თი ა: 434 მი ლის გა სავ ლე ლად ერ თი ლიტ რი 

ბენ ზი ნი იხარ ჯე ბა. ის სა ათ ში, მაქ სი მუმ, 60 მი ლის 

სიჩ ქა რეს ავი თა რებს.

კვლავ არ სე ბობს სა ფუძ ვ ლი ა ნი მი ზე ზი ვი ფიქ-

როთ, რომ ელექ ტ რო მო ტო ე ბი სი ახ ლის გა დამ-

რ ჩე ნე ბი იქ ნე ბი ან და არა გა ყიდ ვე ბის ბაზ რის. 

ადა მი ა ნი მო ტო ციკ ლეტს ძი რი თა დად იმის გა მო 

ყი დუ ლობს, რომ ის ხმაურიანი, ბინ ძუ რი, მძი მე და 

სწრა ფი ა. ფაქ ტობ რი ვად, Harley-მ LiveWire-ს გან-

სა კუთ რე ბუ ლი ხმა შე უქ მ ნა, რა თა მო ტო ციკ ლე ტე-

ბის მოყ ვა რულ თა მო წო ნე ბა და იმ სა ხუ როს („ხმის 

გად მო ცე მა შე უძ ლე ბე ლი ა“, – ამ ბობს ბრუკ ლინ ში 

მდე ბა რე Jane Motorcycles-ის მფლო ბე ლი ადამ კა-

ლე ნი). გარ და ამი სა, ბენ ზინ ზე მო მუ შა ვე მო ტო ციკ-

ლე ბი საწ ვა ვის მოხ მა რე ბის მხრივ უკ ვე საკ მა ოდ 

ეკო ნო მი უ რე ბი არი ან – Ducati Monster 696-ი, და-

ახ ლო ე ბით 40 მი ლის გა სავ ლე ლად, საწ ვა ვის ერთ 

გა ლონს სა ჭი რო ებს – და ფა სის გაზ რ და, რო მე ლიც 

ელექ ტ რო მო ტო ე ბის ლი თი უმ -ი ო ნის ბა ტა რე ებ თა-

ნაა და კავ ში რე ბუ ლი, მძღო ლე ბის უმე ტე სო ბის თ-

ვის მი უ ღე ბე ლი ა. მხო ლოდ ბა ტა რე ის ტექ ნო ლო გი-

ებს შე უძ ლია ჩვე უ ლებ რი ვი მო ტოს ფა სი ათო ბით 

ათა სი დო ლა რით გა ზარ დოს.

„დღესდღეობით მრა ვალ ფე რო ვა ნი ტექ ნო ლო-

გია არ არ სე ბობს, არც ძვი რად ღი რე ბუ ლი სპორ-

ტუ ლი მო ტო ე ბი, – ამ ბობს Cycle World-ის მთა ვა რი 

რე დაქ ტო რი ჰო ი ე რი. – თქვენ ხე დავთ, რომ ყვე ლა 

მწარ მო ე ბე ლი და ბალ ფა სი ან მო ტო ციკ ლებ ზე 

არის ფო კუ სი რე ბუ ლი, რაც მა თი ბრენ დის საწყის 

სა ფე ხურს ქმნის. ელექ ტ რო მო ტო ე ბი იმა ვე მი ზანს 

ემ სა ხუ რე ბა – ამო ცა ნა მხო ლოდ ისა ა, თუ სწორ 

ნა ბიჯს პირ ვე ლი ვინ გა დად გამს“.

დასკვნითი აზრი

თქვენარგჭირდებათფსიქოთერაპევტი,თუთქვენგაქვთმოტოციკლი,ნებისმიერი

მოტოციკლი!”– დენ ეიკროიდი 

ტენდენციები

რაზე საუბრობს Forbes.com-ის 60 
მილიონი მომხმარებელი? ამის უკეთ 
გასარკვევად თვალი გადაავლეთ ქვემოთ 
მოცემულ ტექსტს ან აკრიფეთ შემდეგი 
მისამართი: ForbesliFe.com

პიროვნება
კრისტიან ლაბუტენი  
ფრჩხილებისწითელიფერისლაქმა

ფეხსაცმელებისდიზაინერიშთააგო-

ნა,მისიგანუმეორებელიხელწერა

შეექმნა;ახლამანსხვადასხვაფერის

(მათშორისწითელიცაა)ფრჩხილის

ლაქებისკოლექციაგამოუშვა.

კომპანია 
VOLKSWAGEN
ავტომობილებისმწარმოებელიგერ-

მანულიკომპანიაბოლოსდაბოლოს

შემოვიდაელექტროავტომობილების

ბაზარზე–2013წლისნოემბერშიმან

წარმოადგინა2015E-gOLF-ი,რომლის

საწყისიფასი$36265-სშეადგენს.

იდეა 
ცნობილი ადამიანები და 
მოიჯარეები
ის,რომთქვენპირველიეშელონის

ვარსკვლავიხართ,არნიშნავსიმას,

რომთქვენისაკუთარისახლიგაქვთ:

ჯენიფერენისტონიდაჯასტინბიბერი

სახლებსქირაობენ.გავრცელებული

ინფორმაციით,რიანათავისნიუ- 

იორკისბინაშიყოველთვიურქირას–

$39000-სიხდის.
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ადამიანი მხოლოდ 
ორი რამისადმი არ 

უნდა იყოს გულგრილი 
– ოჯახისადმი და 

ბიზნესისადმი. 

მამაშვილობა 
სისხლსა და 
ხორცზე კი 
არა, გულზეა 
დამოკიდებული. 

როცა ნათესავები 
სახლში არიან, 
იძულებულნი 
ვართ ვიფიქროთ 
ყველა კარგ 
აზრზე, რომელიც 
კი ოდესმე 
გამოუთქვამთ, 
რათა უბრალოდ 
გავუძლოთ მათ. 

სისხლის უნცია 
მეტია, ვიდრე 
მეგობრობის 
ფუნტი. 

ოჯახი ადამიანური 
საზოგადოების პირველი 
და საკვანძო უჯრედია. 

ჩემი ცხოვრების 
საუკეთესო მომენტები 
იმ ცოტაოდენთაგანი 
იყო, რომლებმაც ოჯახის 
გარემოცვაში ჩაიარა. 

ოჯახის შესახებ

აზრები

− უოლტ დისნეი

- იოჰან შილერი

- პაპი იოანე XXIII

- ესპანური ანდაზა

- ჯორჯ ბერნარდ შოუ

- ალექს ჰეილი




