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FORBES

როგორციცით,მთავრობამგადაწყვი
ტა1მაისისდღესასწაულადგამოცხა
დება.მევთვლი,რომესსირობაადა
საბჭოთაკავშირშიდაბრუნებაა..
ზოგიერთისკომენტარიიყო1მაისი
არიყოსაბჭოთადღესასწაული,საერ
თაშორისოდღეარისო.სირებისდღე
საბჭოთაიქნებათუსაერთაშორისო
რაგანსხვავებაა?

ჩვენსკოლეგას,ლილეჩხეტიანს,სჭირდე
ბაძვირადღირებულიმკურნალობა.ჩვენ
მაშესანიშნავმათანამშრომლებმადა
სტუდენტებმადაიწყესთანხისშეგროვე
ბა,დანაწილიშეაგროვეს.არშეჩერდეთ!
მეთქვენყველანიმიყვარხართ!!!♥♥♥
მეცჩავერთვებიამსაქმეში,მზადვარ
შემომავალიფულიგავაორმაგო.ლილე,
ჯანმრთელობადაგამარჯვება!!!

ნარმანიარჩევასაძლევსუკრაინის
ხელისუფლებას,არმიიღონჩემი
რჩევები.სანაცვლოდჰპირდება,
რომგაუმხელსკიევშიმილიონიხის
დარგვისსაიდუმლოს.

ეკონომისტები(?)მთავრობასმოუწოდებენ,გააქტიურდესოდღესწავიკითხეახალი
ამბავი.პატარაბავშვსრომჩაქუჩიუჭირავსდაუკვეჭურჭლისდიდინაწილიდამტვრეული
აქვს,განამიდი,ბიჭო,შენგენაცვალეოუნდაუთხრა?მთავრობისაქტიურობისშედეგია,
რომეკონომიკაგაჩერდა.მეტიაქტიურობათუგამოიჩინამთავრობამ,მაშინრეცესია
გარდაუვალია.
დაწყნარდით!!!

აზრები

27 ივლისი, 2013

3 მაისი, 2014

26 მაისი, 2014

15 ივლისი, 2014

კახაბენდუქიძე

ინტელექტუალებმადამზაფრესოკუპაციისრცხვენიათ,
რუსეთისრცხვენიათ,თუსვეცკურიარარისოკუპაციაზე
საუბარი?

14 მარტი, 2013

ბოლო პოსტი, 8 
ნოემბერი, 22:49

გასულკვირასუამრავი

ითქვადადაიწერაკახაბენდუ

ქიძეზე.რამდენიმეშესანიშნავი

მოგონება–მიმართვაიყომათ

შორის.რაიმეახლისთქმაგამი

ჭირდება.

თუმცაიყომისისაქმიანობისა

დაპიროვნებისშესახებნეგატი

ურიგამოძახილებიც.ერთ–ერთი

სახელმწიფოუნივერსიტეტის

ბიზნესისსკოლისსტუდენტმაჩემ

მიერგამოთქმულისინანულის

საპასუხოდაუდიტორიისზედა

რიგებიდანასეცკიმომაძახა:

„დაროგაყიდამთელისაქართ

ველო?!“

არაფერივუპასუხე.დღეს

საქართველოქვეყანაა,სადაც

ნაწილსსჯერა,რომკახაბენდუ

ქიძექვეყანასჰყიდდა,მეორე

ნაწილსსჯერა,რომქვეყნისთვის

დიდსაქმეებსაკეთებდა.დღეს

საქართველოქვეყანაა,რომლის

პრეზიდენტიცწელიწად–ნახევრის

წინბენდუქიძისდაფუძნებული

უნივერსიტეტისთვისავტორიზა

ციისგაუქმებასლამობდა.დღეს

საქართველოარისქვეყანა,

სადაცპროკურატურაგამალებით

ეძებდასაბაბს,ბენდუქიძეციხეში

გაემწესებინა.

დათუამქვეყანაშიკახას

იდეებმაარგაიმარჯვა,მაშინ,

როგორცისერთთავისსტატი

აშიწერდა„ჩვენარაფერიარ

ვიქნებით.არაფერი.არაფერი.

არაფერი“.

ნოემბრისდასაწყისშიწერი

ლობითინტერვიუსვათანხმებდი

მასთან.ჩემიფეისბუქისინბოქს

შიმისიმოწერილიუკანასკნელი

სიტყვებია:„საერთოდქვეყანა

მიდისდიქტატურისკენ“.

ბედნიერივარ,რომმასვიც

ნობდიდამასთანურთიერთობის

პატივიმქონდა.

გუგასულხანიშვილი
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ზ
ღვის სამ ყა როს Ulysse Nardin-ისგან 
სა ი დუმ ლო არა აქვს. მან ოკე ა ნე ე ბის 
დაპყ რო ბა ში თა ვი სი წვლი ლი შე ი ტა ნა, 
რო დე საც თა ვი სი ლე გენ და რუ ლი ზღვის 
ქრო ნო მეტ რე ბი შექ მ ნა. დღე ი სათ ვის კი 
სა ა თის მწარ მო ე ბელ მა კომ პა ნი ამ თა ვი სი 

გა მოც დი ლე ბა წყალ ქ ვე შა სიღ რ მე ებ ზე გა მო ი ყე ნა. 
სრუ ლი ად გარ დაქ მ ნი ლი, პო პუ ლა რუ ლი Marine Diver-ი 
არის და ი ვინ გის ძალ ზე სა ი მე დო ინ ს ტ რუ მენ ტი და მშვე-
ნი ე რი სპორ ტუ ლი სა ა თი, რომ ლის ტა რე ბა ნე ბის მი ერ 
შემ თხ ვე ვა შია შე საძ ლე ბე ლი. ეს სა ო ცა რი სა ა თი ასევე 
ხელ მი საწ ვ დო მია ქალ ბა ტო ნე ბის თ ვის, მო დე ლის, Lady 
Diver-ის სა ხით, რო მელ საც აქვს უფ რო მოკ რ ძა ლე ბუ ლი 
ზო მა, მაგ რამ ის არა ნაკ ლებ შთა ბეჭ დი ლე ბას ახ დენს.

Marine Diver-ში ყვე ლა ფე რი ზღვის სამ ყა როს გვახ-
სე ნებს, რო მელ შიც Le Locle-მ შედ გა ფე ხი, დაწყე ბუ ლი 
Ulysse Nardin-ის ღუ ზის ემ ბ ლე მით, რო მე ლიც სა ა მა ყოდ 
არის გა მო სა ხუ ლი სა ა თის ორ მო დელ ზე. ლურ ჯი ან 
შა ვი ცი ფერ ბ ლა ტი გაწყო ბი ლია ტალ ღი სებ რი ორ ნა-
მენ ტით . ი მა ვე ორ ნა მენ ტით არის გაწყო ბი ლი ბე ზე ლი. 
გამ ძ ლე უკა ნა ნა წილ ზე გრა ვი რე ბუ ლია გე მი, რომ ლის 
ირ გ ვ ლივ არის წარ წე რა: „დაიპყარი ოკე ა ნე“. ეს ამ კობს 
ახალ კორ პუსს, რო მე ლიც შექ მ ნი ლია ექ ს ტ რე მა ლუ რი 
პი რო ბე ბის თ ვის, მას და მა ტე ბით აქვს კოხ ტა და მკვეთ-
რი მოყ ვა ნი ლო ბის შვე რი ლე ბი.

სა ექ ს პ ლუ ა ტა ციო მაჩ ვე ნებ ლე ბის თვალ საზ რი სით, 
ამ სა ათს აქვს ყვე ლა ის თვი სე ბა, რო მე ლიც აუცი ლე-
ბე ლია და ი ვინ გის სა ა თის თ ვის. გან სა კუთ რე ბუ ლად 
მა ღა ლი, 300 მეტ რამ დე წყალ გა უმ ტა რობა მიღ წე უ ლია  
ჩახ რახ ნი ლი თა ვი სა და გამ ძ ლე უკა ნა ნა წი ლის წყა-
ლო ბით, მას ასე ვე აქვს ერ თი მი მარ თუ ლე ბით მბრუ ნა ვი  
ბე ზე ლი, რო მე ლიც ყვინ თ ვის დროს დრო ის ჩვე ნე ბა ში 
ნე ბის მი ერ ცდო მი ლე ბას გა მო რიცხავს. უსაფ რ თხო ე-
ბის მიზ ნით, ახა ლი Marine Diver-ის ყო ვე ლი  დე ტა ლი 
შექ მ ნი ლი იყო ისე, რომ ხე ლი შე ეწყო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
მო ნა ცე მე ბის აღ ქ მის თ ვის: შთამ ბეჭ დავ 44-მმ-იან ცი-

ფერ ბ ლატ ზე გა მო სა ხუ ლია დრო ის მაჩ ვე ნე ბე ლი დი დი  
ზო მის ნიშ ნე ბი, გა კე თე ბუ ლია ის რე ბი მა ნა თო ბე ლი 
სა ფა რით და წი თე ლი ზო ლით კარ გი ხილ ვა დო ბის თ ვის. 
წა მე ბის დამ თ ვ ლე ლი პა ტა რა ის რე ბი 6 სა ა თის ნიშ ნულ-
თან ასე ვე შეს რუ ლე ბუ ლია დიდ ზო მებ ში და ეს არის 
იმის და მა დას ტუ რე ბე ლი ნი შა ნი, რომ სა ა თი ფუნ ქ ცი ო-
ნი რებს ისე, რო გორც ეს არის სა ჭი რო, თუნ დაც წყლის 
ბნელ სიღ რ მე ებ ში. გარ და ამი სა, თავ ზე გა კე თე ბუ ლი 
კლან ჭი სებ რი რე ზი ნის და ბო ლო ე ბა უზ რუნ ველ ყოფს 
იმას, რომ სა ა თი ად ვი ლად და ვი კა ვოთ, და ი ვინ გის 
ხელ თათ მა ნე ბი თაც კი.

მას აქვს ავ ტო მო მარ თ ვის კა ლიბ რი UN-26, 
42-საათიანი სვლის მა რა გით. გარ და დრო ის ჩვე ნე ბის 
ფუნ ქ ცი ი სა, ახალ Marine Diver-ს  6 სა ა თის ად გი ლას 
აქვს ფან ჯა რა თა რი ღის ჩვე ნე ბის თ ვის, სვლის მა რა გის 
ინ დი კა ტო რი კი არის 12 სა ა თის ნიშ ნულ ზე. ეს მო დე ლი 
არის დამ ზა დე ბუ ლი ფო ლა დის გან, იმა ვე ფო ლა დის ან 
კა უ ჩუ კის სა მა ჯუ რით.

მო დელ Lady Diver-ს ოდ ნავ უფ რო პა ტა რა, 40 მმ დი-
ა მეტ რი აქვს და ის  ასე ვე მა მა კა ცებ საც მო უხ დე ბა. მას 
გა აჩ ნია ისე თი ვე ეს თე ტი კუ რი თვი სე ბე ბი, რო გო რიც 
Marine Diver-ს. მას აქვს თვით მო მარ თ ვის კა ლიბ რი UN-
815, 6 სა ა თის ნიშ ნულ ზე წუ თე ბის, წა მე ბი სა და თა რი ღის 
ფან ჯა რა. წყალ გა უმ ტა რო ბა 100 მეტრს შე ად გენს, Lady 
Diver-ი სა მა ჯუ რე ბი შეს რუ ლე ბუ ლია კა უ ჩუ კი სა და ფო-
ლა დი სა გან.

Marine Diver & Lady Diver
სრულიად გარდაქმნილ მოდელს, Marine Diver-ს, გააჩნია ყველა ის თვისება, 
რომელიც უნდა ჰქონდეს დაივინგის ნამდვილ საათს: ჩახრახნილი თავი, მბრუნავი 
ბეზელი და 300 მეტრის სიღრმეზე წყალგაუმტარი კორპუსი. ანალოგიურ სპორტულ 
ვერსიას ქალბატონებისთვის აქვს იდეალური 40 მმ-იანი დიამეტრი.

სარეკლამო სტატია

Reference 8153-180-3 Lady Diver
მექანიზმი: კალიბრი UN-815; სვლის მარაგი: 
დაახლოებით 42 საათი; მომართვა: ავტომატური; 
ფუნქციები: საათების, წუთებისა და წამების ისარი; 
კალენდარი გაჩერებულია 6 საათზე; კორპუსი: 
უჟანგავი ფოლადი; დიამეტრი: 40 მმ; ბეზელი: ერთი 
მიმართულებით მბრუნავი ბეზელი; მოსამართი თავი: 
ჩახრახნილი მოსამართი თავი; წყალგაუმტარობა: 100 
მ; მინა: მქრქალი საფირონის კრისტალი; სამაჯური: 
ექსკლუზიური კაუჩუკის სამაჯური გასაშლელი 
შესაკრავით, ან ფოლადის სამაჯური.

Reference 263-10-3/92 Marine Diver
მექანიზმი: კალიბრი UN-26; 
სვლის მარაგი: დაახლოებით 42 
საათი; მომართვა: ავტომატური; 
ფუნქციები: სვლის მარაგის 
ინდიკატორი გაჩერებულია 
12 საათზე; წამების ისარი და 
კალენდარი გაჩერებულია 6 
საათზე; კორპუსი: უჟანგავი 
ფოლადი; დიამეტრი: 44 მმ; 
ბეზელი: ერთი მიმართულებით 
მბრუნავი ბეზელი; მოსამართი 
თავი: ჩახრახნილი მოსამართი 
თავი; წყალგაუმტარობა: 300 მ;  
მინა: მქრქალი საფირონის 
კრისტალი; სამაჯური: კაუჩუკის 
სამაჯური ტიტანის ელემენტითა 
და შესაკრავით, ან ფოლადის 
სამაჯური.
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59  |  ფიცის გვწამს, სტატისტიკა 
გვაკვირვებს     

ავტორი: თეონა აბსანძე

61  |  2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი      
ავტორი: ბესო ნამჩავაძე

რეიტინგი:  
ამერიკის უმდიდრესი 

ადამიანები
33  |  20 უმდიდრესი 

ტოპ-ოცეულში უმდიდრესი ამერიკელების 5% 
შევიდა, მათ შორის – ექვსი ადამიანი, ვინც 
წელს ყველაზე დიდი ფულადი შემოსავალი 

მიიღო და თავის ქონებას 100 მილიარდი 
შემატა. სუპერელიტის ეს ქვეჯგუფი THE 
FORBES 400-ის საერთო ქონების 32%-ს 

ფლობს.

მეწარმეები
66   |  წლის მეწარმის ათწლეულის 

პროექტები 
ორი წლის განმავლობაში, მისი 

უშუალო ხელმძღვანელობითა და 
თანამონაწილეობით საქართველოს 
სამეწარმეო ისტორიისთვის ბევრი 

ღირსშესანიშნავი მოვლენა მოხდა, რამაც 
მამუკა ხაზარაძეს „წლის მეწარმის“ ტიტული 

მოუტანა, თუმცა მისი სამომავლო პროექტები 
არანაკლებ მასშტაბურია.   

ავტორი: შოთა დიღმელაშვილი

72   |  „კულა“ – გულით  
ნაკეთები საქმე

გორის საკონსერვო ქარხანა, რომელიც 1918 
წელს დაარსდა და წლების განმავლობაში 
გაჩერებული იყო, ივანე გოგლიძემ თავის 

უკრაინელ პარტნიორებთან ერთად 
$2 მილიონად შეისყიდა, რისთვისაც 
მას ბინების ბანკში „ჩადება“ მოუწია. 

დღეს „კულა“ 250–ზე მეტი დასახელების 
საკონსერვო პროდუქციას აწარმოებს 

და მისი წლიური ბრუნვა 15 მილიონ ლარს 
აღწევს.   

ავტორი: მარიტა ჭანიშვილი

78   |  სოციალური მედიის ახალი 
შერეკილები

Facebook-ი წარსულს ფულად აქცევს, 
Twitter-ი – აწმყოს, Pinterest-ს სურვილებისა 

და ოცნებების ორგანიზებით შეუძლია 
განსაზღვროს, მომავალში რისი გაკეთება ან 
ყიდვა შეგიძლიათ. ეს არის ყოვლისშემძლე 
Google-ის გვერდით არსებული სოციალური 

ქსელის მოდელი, რომლის ღირებულება  
$5 მილიარდია.   

ავტორი: ჯეფ ბერკოვიცი

72 | მეწარმეები

90 | ტექნოლოგიები

56 | მოსაზრება
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სტრატეგიები
86  |  ბიოტექნოლოგიის მშენებელი 

რადგანაც ტექნოლოგიური ინდუსტრია 
ამერიკის ქალაქებს კვლავ უბრუნდება, 

ჯოელ მარკუსს, სწრაფად მზარდი 
ბიოტექნოლოგიური ბიზნესის მეპატრონეს, 

წარმატების მისაღწევად იდეალური 
პირობები აქვს შექმნილი.      
ავტორი: მეთიუ ჰარპერი 

ტექნოლოგიები
90  |  სადილი სახლში მიტანით

Munchery იმედოვნებს, რომ 
სადილის სახლში მიტანისთვის 

თავის კონკურენტებთან ბრძოლაში 
გასამარჯვებლად, მას ცივი გონების 

ლოგისტიკა დაეხმარება.   
ავტორი: ელენ ჰუეტი   

93  |  დამალული საგანძური
მსოფლიოს უდიდესი საბადოების 

უმრავლესობა თავდაპირველად ქანების 
გაშიშვლებულ ზედაპირს წარმოადგენდა, 

მხოლოდ შემდეგ იქცა ნიადაგში გათხრილ 
დიდ ხვრელად. კვლევითი სააგენტოს, 

Geoscience Australia-ს აპარატის ყოფილი 
ხელმძღვანელის, ნელი უილიამსის 

თქმით, – „დიდი ვაკეების ქვეშ უმდიდრესი 
საბადოები უნდა არსებობდეს“.   

ავტორი: დენიელ ფიშერი

33 | რეიტინგი - GATEFOLD

66 | მეწარმეები
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აღმასრულებელი რედაქტორი
შოთა დიღმელაშვილი

არტდირექტორი
ანა შუხაევა

ლიტერატურული რედაქტორი
ირინა ბიაშვილი

ვებდირექტორი
გოგი ქავთარაძე

დამკაბადონებელი, ფოტორედაქტორი
სერგი ნემსიწვერიძე

მთარგმნელები
შპს "ბეიკერლოო"

ფოტოგრაფი
ხათუნა ხუციშვილი
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თინა ოსეფაშვილი

ლოგისტიკის მენეჯერები
ლევან ლორთქიფანიძე
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მთავარი რედაქტორი
გუგა სულხანიშვილი

 94  |  რეკომენდებული კამპანია
ციფრული რეკომენდაციის 7%-ით ზრდა გაყიდვების 

1%-ით ზრდას იწვევს. კვლევამ ცხადყო, რომ ქართული 
კომპანიები ვერ იყენებენ ციფრული ეპოქის ეფექტიან გზებს 
მომხმარებელზე გავლენის მოსახდენად. ამის გამოსწორება 

არც ისე ძნელია.  
ავტორი: მიხეილ ბატიაშვილი

96  |  შტრიხ-კოდის დაბადება კაპიტალიზმის 
სულიდან

 „კაპიტალიზმის სიმბოლოსა“ და „ბიზნესის გლობალური ენის“ 
გამოგონება ისევე რევოლუციურია, როგორც პრეისტორიული 

ადამიანის მიერ ხელში სამუშაო იარაღის აღება, და ისევე 
დრამატული, როგორც პირველი სიტყვები ღია კოსმოსიდან.   

ავტორი: შოთა დიღმელაშვილი 

FORBES LIFE

99  |  ტაოსის ტაო  
მილიარდერმა ლუის ბეკონმა ნიუ-მეხიკოს სათხილამურო 
ველი მხოლოდ ერთი მიზნით იყიდა – ის, ამერიკის შემდეგ, 

სათხილამურო მექად ექცია. 
ავტორი: ევერესტ პოტერი

99 | FORBES LIFE

Forbes Georgia - 
საერთაშორისო 
სავაჭრო პალატის 
მედიაპარტნიორი
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ფაქტი და კომენტარი - სტივ ფორბსი

ფული არ არის სიმდიდრე,
მაგრამ ის სიმდიდრის 

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

დღესგლობალურეკო
ნომიკაშიქაოსისუ
ფევს,რადგანეკონომისტების,

ბანკირებისადაპოლიტიკური

ლიდერებისუმეტესობასარ

ესმის,რომყველაზესაბაზისო

ელემენტიეკონომიკაშიფულია.

როდესაცსაქმესავალუტო

პოლიტიკასეხება,ისინი,ჯონმე

ინარდკეინზისუგუნურიდეებზე

დაყრდნობით,უკუმიმართულე

ბითმოძრაობენ.კეინზისადა

სხვამისითანამოაზრეებისგამოჩენამდე,ეკო

ნომისტებსესმოდათ,რომრეალურიეკონომიკა

პროდუქტებისადამომსახურებისქმნილებაა.

ფულიეკონომიკისსიმბოლოიყო.ისწარმოად

გენდაიმას,რასაცადამიანებიაწარმოებდნენ.

ისიყოვაჭრობისხელშემწყობიშუამავალი.

ადამიანებისერთმანეთთანვაჭრობისუნარი

არისის,რითაცცხოვრებისმაღალდონესვაღ

წევთ.ფულისიმდიდრისსაზომიერთეულია;ის

თავისთავადსიმდიდრესარწარმოადგენს.ეს

არისადამიანებისმიერშექმნილიპროდუქტე

ბისადამომსახურებისასახვა.ამიტომაცარის,

რომგაყალბებაუკანონობაა;ესქურდობაა,მაგ

რამროდესაცამასმთავრობააკეთებს,რაოდე

ნობრივიფონისგანმუხტვასანსტიმულირებას

უწოდებს.

ფულიასახავსჩვენსსაქმიანობასბაზარზე.

მაგრამამუბრალოსიმართლისაღიარებისნაცვ

ლად,კეინზმასრულიადსაპირის

პირორამდაადგინა.მისიაზრით,

ფულიეკონომიკასაკონტროლებს.

შეცვალემიწოდებისხასიათიდა

ამითეკონომიკურპროდუქციასაც

შეცვლი,ზუსტადისევე,როგორც

თერმოსტატიაკონტროლებს

ოთახისტემპერატურას.ბაზარი

კიარა,მთავრობააკომერციის

მთავარიწარმმართველიძალა.

„ეკონომიკისსხვასუბიექტები“,

როგორებიცარიანინვესტორები,

სარისკოწამოწყებისკაპიტალისტები,ანტ

რეპრენიორებიდაბიზნესკომპანიისხელმძღ

ვანელები,მეორადროლსასრულებენ;ისინი

უბრალოდსახელისუფლებოჩინოვნიკებისადა

ცენტრალურიბანკირებისმოთხოვნაზერეაგი

რებენ.(მაშინროდესაცმონეტარისტებიმთავარ

აქცენტსფულისმასაზეაკეთებენ,კეინზმაჩათ

ვალა,რომეკონომიკისდასარეგულირებლად

სასარგებლოიქნებოდასაგადასახადოპოლიტი

კისისეთიღონისძიებებისგამოყენება,როგო

რიცაახარჯებიდაგადასახადები.თუმცამას

დამისთანაშემწეებს,ფაქტობრივად,არანაირი

წარმოდგენაარჰქონდათიმისშესახებ,რომ

გადასახადებიკომერციულისაქმიანობისბარიე

რიანუდაბრკოლებაშეიძლებოდაგამხდარიყო;

ისინიგადასახადებსუბრალოდეკონომიკის

სრულიმსყიდველუნარიანობისან„ერთობლივი

მოთხოვნის“მაკონტროლებელსაშუალებად

„ყოველთამოსახვეჭელთაგანმოიხვეჭესიბრძნე“
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ფაქტი და კომენტარი  - სტივ ფორბსი

აღიქვამდნენ.)

კეინზიკლასიკოსიეკონომისტების

ერთმთავარშეხედულებასკინამდვილად

იზიარებდა:ეკონომიკასისიციმმექანიზ

მადმიიჩნევდა,რომელიცშეუფერხებლად

უნდამუშაობდეს.ე.წ.ბიზნესისციკლები

–სწრაფიეკონომიკურიაღმავლობადა

დაღმავლობა–ისმოვლენებია,რომლე

ბიცმათიდაძლევისმიზნითარისშესას

წავლი.კლასიკოსებსმიაჩნდათ,რომ

საწარმოებსშორისუფრო„სრულყოფილი

კონკურენცია“,მინიმალურისახელმწიფო

რეგულირება,სამთავრობოხარჯებისგო

ნივრულიმასშტაბები,ოქროსსტანდარტი

დადაბალიგადასახადები,არაჯანსაღ

საბანკოღონისძიებებთანბრძოლასთან

ერთად,წარმატებისსაწინდარია.კეინზის

თაყვანისმცემლებიფიქრობდნენ,რომარ

სებითად,თავისუფალიბაზრებიარასტაბი

ლურია,კაპიტალისტებისაკუთარითავის

ყველაზედიდიმტრებიარიანდარომ

კეინზისმსგავსიჭკვიანისახელმწიფო

მოხელეები,ბიზნესშიმოღვაწეადამიანე

ბისთვის,საკუთარითავისგანდასაცავად

არიანსაჭირონი.სწორადგათვლილი

სახელმწიფორეგულირება–განსაკუთრე

ბითსავალუტო–ეკონომიკისსამუდამოდ

შეუფერხებლადმუშაობისწინაპირობაა.

ჯოზეფშუმპეტერისაზრით,კლასი

კოსებიცდაკეინზიანელებიცაბსოლუ

ტურადმცდარგზასადგნენ,როდესაც

ეკონომიკასისეუყურებდნენ,თითქოსის

საათისმექანიზმიყოფილიყო.მისთვის

„წონასწორობა“არარსებობდა.ბაზარი

ყოველთვისცვალებადიიყო;ტემპისშეცვ

ლა,რასაკვირველია,ყველაფერსასხვაფე

რებდა.ახალიმეთოდები,გამოგონებები

დაარსებულისმუდმივიგაუმჯობესება

იმასნიშნავდა,რომსახელმწიფომოხელე

ებიეკონომიკისმართვას,ადამიანისმიერ

მანქანისმართვისმსგავსადვერასოდეს

შეძლებდნენ.

ყველაზემდიდარიამერიკელების

Forbes400ისსიადაგლობალურიმილი

არდერებისსიანათლადაჩვენებს,რომ

შუმპეტერიმართალიიყო.„ეკონომიკური

სუბიექტები“მძღოლებიარიან.სახელ

მწიფოსშეუძლიაანშეაჩეროსმათი

საქმიანობა,ანისეთიგარემოშეუქმნას,

რომელშიცისინიაღორძინდებიანდაგაი

ფურჩქნებიან.

ესთითქოსცხადია,მაგრამ,მიუხედა

ვადამისა,მთელიმსოფლიოსეკონომი

კურისისტემებიგასაჭირსგანიცდიან.სა

ხელმწიფოლიდერებიდაეკონომისტები

ბევრსსაუბრობენსავალუტოპოლიტიკაზე,

თითქოსმასმეტისმეტადმძიმებეგა

რის,მკაცრირეგულირებისადამასიური

სამთავრობოხარჯებისტვირთისქვეშმო

ბარბაცეეკონომიკურისისტემებისაღორ

ძინებისუნარიჰქონდეს.(გახსოვდეთ,

მთავრობაარქმნისრესურსებს.ისიღებს

მათდაბეგვრისსაშუალებით,სესხებითან

ინფლაციისგზით,რაც–კეინზმასწორად

გაიგო–დაბეგვრისკიდევერთიფორ

მაა.)

მთავრობებისუმეტესობასიძულვი

ლითეკიდებასიმართლესიმისშესახებ,

რომსწორედჩვენსსიაშიჩამოთვლილი

ადამიანებიკეთილდღეობისადაუფრო

მაღალიცხოვრებისდონისშემქმნელე

ბიარიან.სახელმწიფოსსურს,რომამ

ადამიანებისსაქმიანობითშექმნილი

პროდუქტიდანთვითონსარგებელიმი

იღოს,მაგრამარსურს,რომამითვინმე

სხვაგამდიდრდეს.

რი სი მფლო ბე ლე ბი 
ვართ? ჩერ ჩი ლი
ამშემოდგომაზე75წელისრულდე ფ
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ბამეორემსოფლიოომის,ისტორია

შიყველაზესისხლიანიდაფართოდ

გავრცელებულიკონფლიქტის,დაწყე

ბიდან.ცივილიზაციისბედისასწორზე

ეკიდა,როდესაც1940წლისგაზაფხულ

ზენაცისტურიგერმანიაგამარჯვების

მწვერვალზემოექცა.მხოლოდდიდი

ბრიტანეთი,უინსტონჩერჩილისხელმ

ძღვანელობით,არწყვეტდაომს,მაშინ

როდესაცსხვალიდერებიდაბნეულები

აკვირდებოდნენ,თუროგორიღუპე

ბოდასაფრანგეთი,რომელსაცყველა,

გერმანიისგენერალურიშტაბისადა

საბჭოთადიქტატორის,იოსებსტალინის

ჩათვლით,დედამიწისზურგზესაუკეთე

სოჯარისმფლობელადთვლიდა.ჩვენ

გვავიწყდება,რაშიმდგომარეობდა

ჩერჩილისდამსახურება:მისმააზრმა

გაიმარჯვა,როდესაცმასამისძალიან

მცირეშანსიჰქონდა.ამაზრსკი,ვატერ

ლოოსბრძოლაშიგამარჯვებისშემდეგ,

ჰერცოგველინგტონისმიერნათქვამი

ცნობილიფრაზაშესანიშნავადგამოხა

ტავს:„ესისეთიბრძოლაიყო,რომლის

მოგებაცორივემხარესთანაბრად

შეეძლო“.

1940წლის10მაისს,როდესაცჩერ

ჩილმათანამდებობადაიკავა–ზუსტად

ამდღესდაიწყოჰიტლერმაშეტევა

ბელგიაზე,ჰოლანდიასადასაფრანგეთ

ზე–მისიპოლიტიკურიპოზიციაპარ

ლამენტშისუსტიიყო.ამდროსნევილ

ჩემბერლენსდატოვებულიჰქონდა

პრემიერმინისტრისპოსტი,მაგრამრჩე

ბოდაWarCabinetში(„საომარიდროის

მთავრობა“)დაისდამისიმომხრეები

კონსერვატიულიპარტიისმოქმედებებს

აკონტროლებდნენ.ჩერჩილსუაღრე

სადარენდობოდაToryის(„ინგლისის

პოლიტიკურიპარტია,რომელიცმე17

საუკუნეშიშეიქმნა,ხოლომე19საუკუნე

შიკონსერვატიულპარტიადგადაკეთდა)

ბევრირიგითიწევრი.ჩემბერლენს,იმ

შემთხვევაშიცკი,თუისგადაწყვეტილე

ბასმიიღებდადაძველთანამდებობაზე

აღარდაბრუნდებოდა,ჩერჩილისდა

მარცხებისძალაგააჩნდა.

ჩერჩილისუმაღლესიგამოცდისდღე

ძალიანმალედადგა.24მაისს,ჰიტლერის

მიერგანხორციელებულიშეტევიდანორი

კვირისთავზე,ლორდჰალიფაქსმა,ბრი

ტანეთისსაგარეოსაქმეთამინისტრმადა

კონსერვატიულიპარტიისგავლენიანმა

ფიგურამ,WarCabinetსგანსაცვიფრებე

ლიწინადადებითმიმართა:ბრიტანეთმა

ნაცისტებთანსამშვიდობომოლაპარა

კებებიუნდადაიწყოს.ისამგანცხადე

ბასიმითასაბუთებდა,რომრაცუფრო

დიდხანსმოიცდიდნენ,ბრიტანეთის

პოზიციამითუფროდასუსტდებოდა,რად

გან,როგორცჩანდა,ბრიტანეთისარმიას

საფრანგეთშიგანადგურებაემუქრებოდა.

ჩერჩილმაუჩვეულოწინდახედულებით

უპასუხა,რადგანიცოდა,რომჰალიფაქ

სისთვისპირდაპირიწინააღმდეგობის

გაწევისადამისიდამარცხებისპოლი

ტიკურიძალაარგააჩნდა.მასდროუნდა

მოეგოდამოეხერხებინა,რომჩემბერლე

ნისთვის,რომელიცჰალიფაქსისანალიზს

ეთანხმებოდა,საშუალებაარმიეცა,

საგარეოსაქმეთამინისტრისთვისმხარი

ოფიციალურადდაეჭირა.

ესშიდადაპირისპირება,რომელიც

კიდევუფრომეტადმნიშვნელოვანი

იყო,ვიდრეთავადომი,ათწლეულების

განმავლობაშისაიდუმლოდრჩებოდა.

ისხუთიუჩვეულო,დაძაბულიდადრამა

ტულიდღისგანმავლობაშიგრძელდე

ბოდა.ჩერჩილმაგამარჯვებასმიაღწია

დამასთანერთად,საბოლოოდჯამში,

„დასავლურმა“ცივილიზაციამაც.(ეს

განსაცვიფრებელიისტორია,რომელზეც

ამდენირამიყოდამოკიდებული,კარგად

არისმოთხრობილიჯონლუკაქსისადა

სხვაისტორიკოსებისმიერ.)

მაგრამესნათელსხდის,თუჰიტლერი

გამარჯვებასთანრამდენადახლოსიმ

ყოფებოდა.ვერცერთისხვაბრიტანელი

ლიდერი,1940წლისგაზაფხულზე,ომისას

ბრიტანეთისდაკავებასვერშეძლებდა.

პირველიმსოფლიოომისგმირი,დევიდ

ლოიდჯორჯი,რომელიცჰიტლერის

ძლიერგავლენასგანიცდიდა,უკვემზად

იყოკოლაბორაციონისტულმთავრობას

სათავეშიჩასდგომოდა,ზუსტადისევე,

როგორცსაფრანგეთისგმირმა,ანრი

პეტენმაგააკეთაეს,როდესაცივნისის

თვეშიგერმანიასმშვიდობასშეევედრა.

როდესაცჰიტლერირუსეთსთავს

დაესხა,ბრიტანეთიომშირომარჩაბ

მულიყო,აშშმოსკოვსდახმარებას,

რომელიცასემნიშვნელოვანიიყო,ვერ

აღმოუჩენდა,რადგანესპოლიტიკურად

შეუძლებელიიქნებოდა.

გერმანიადა,ნაკლებიმასშტაბით,

იაპონია,მსოფლიოსმმართველები

გახდებოდნენ.როგორცჩერჩილმაგა

ნაცხადა:„თუჩვენდავმარცხდებით,მა

შინმთელიმსოფლიო,აშშისჩათვლით,

მათშორისყველაფერი,რაცოდესმე

ვიცოდითდარაზეცვზრუნავდით,ახალ,

კიდევუფრობოროტ„შუასაუკუნეების“

მსგავსუფსკრულშიჩაინთქმებაგაუკუღ

მართებულიმეცნიერებისშუქითგანა

თებული“.აშშეკონომიკურსტაგნაციაში

გაეხვეოდადაიძულებულიიქნებოდა,

ისეთიპოლიტიკაგაეტარებინა,რომე

ლიცმსოფლიოსახალიპატრონების

სიმშვიდესარდაარღვევდა.

ნაციზმისადაფაშიზმისგამარჯვების

გლობალურიპოლიტიკურიშედეგებიმე

ტისმეტადშემზარავიაიმისათვის,რომ

აქგანვიხილოთ.

ჩარლზკრაუტჰამერსთავისწიგნში,

ThingsThatMatterში(„ის,რასაცმნიშვ

ნელობააქვს“)(CrownForum,2013)–მი

სისაგაზეთოსვეტებისადანარკვევების

კოლექცია–ერთიპატარათავიაქვს,

რომლისთვისაცოსტატურადდაურქ

მევია„უინსტონჩერჩილი–შეუცვლელი

ადამიანი“.მასშიისასაბუთებს,რატომ

უნდაამოერჩიაჟურნალTimeსჩერჩი

ლი1999წლის„საუკუნისადამიანის“

ნომინაციაში.„იმიტომრომმხოლოდ

ჩერჩილსგააჩნიაისაბსოლუტურად

აუცილებელიკრიტერიუმი–შეუცვლე

ლობა.ჩერჩილისგარეშემსოფლიო

დღესსრულიადუცხო,ძნელადსაცნობი

იქნებოდა–ბნელი,გაუბედურებული,გა

ტანჯული...უპირველესყოვლისა,გამარ

ჯვებასესაჭიროებოდაერთიადამიანი,

რომლისგარეშებრძოლადასაწყისშივე

წაგებულიიქნებოდა.მასესაჭიროებო

დაუინსტონჩერჩილი“.

FORBES

ფაქტი და კომენტარი  - სტივ ფორბსი



Christmas, just the perfect time to have peace, perfect time to have a 
Siemens… With Zeolite drying technology of Siemens dishwashers, 
very dry dishes in less time, and using less energy…Naturally 
occurring Zeolite mineral has a unique ability to absorb moisture 
once more. Thanks to the variable nature of Zeolite mineral, energy 
use is reduced up to 30%.

Borrowed from nature and 
returned generously.
სიმენსის ჭურჭლის სარეცხი მანქანა

შობა საუკეთესო დროა სიმშვიდისთვის, საუკეთესო დროს 
სიმენსისთვის...  ზეოლიტის გამშრალების ტექნოლოგიის 
წყალობით     სიმენსის ჭურჭლის სარეცხი მანქანები ჭურჭელს 
ნაკლებს დროში და ნაკლები ენერგიის გამოყენებით 
ამშრალებენ.ზეოლიტის ბუნებრივ მინერალს გააჩნია ტენიანობის 
შთანთქმის უნიკალური ფუნქცია.ამავე მინერალის წყალობით, 
ენერგიის მოხმარება 30%-მდე მცირდება.
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Forbes 400-ის სი ა ში მოხ ვედ რილ კა ლი ფორ-

ნი ელ თა რიცხ ვი ა. კა ლი ფორ ნი ის შტატ ში 

ყვე ლა ზე დი დი რა ო დე ნო ბის მი ლი არ დე რი 

ცხოვ რობს, მა შინ რო ცა ათ სხვა შტატს ერ თი 

მი ლი არ დე რიც კი არ ჰყავს. 

ფილანთროპია ვერ დააკმაყოფილეს 
მოთხოვნები

50 მილიარდერისთვის დასმული შეკითხვა

ყველაზე მსხვილი 
გამცემები
FORBES-ისა და Philanthropic Research Institute-ის 

(„ფილანთროპიული კვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ ტი“) მი ერ, 

მიმ ღე ბე ბამ დე მიღ წე ულ კა პი ტალ და ბან დე ბებ ზე 

დაყ რ დ ნო ბით გა მოთ ვ ლი ლი 2013 წლის ყვე ლა ზე 

დი დი დო ნო რე ბი.

მილიარდი 
საკმარისი
არ არის 
Forbes 400-ში და საშ ვე ბად აუცი-

ლე ბე ლი მი ნი მა ლუ რი კუთ ვ ნი-

ლი კერ ძო კა პი ტა ლის სი დი დემ 

წელს რე კორ დულ რიცხვს, $1,55 

მი ლი არდს მი აღ წი ა. ქვე მოთ 

მო ცე მუ ლია ზო გი ერ თი ცნო ბი ლი 

სა ხე ლი, რო მე ლიც წლე ვან დელ 

სი ა ში ვერ მოხ ვ და: 

ბილ და მელინდა გეიტსები  $2,648,0
უორენ ბაფეტი   2,630,3
ლეონარდ ლაუდერი   1,100,0
მარკ ცუკერბერგი   990,9
ჯორჯ სოროსი   734,0
მაიკლ ბლუმბერგი   452,0
უოლტონ ფემილი   325,1
გორდონ და ბეტი მურები  320,6
ჩაკ ფინლი    296,9
პიერ და პამელა ომიდიარები  293,7
ელი და ედით ბროუდები  276,5
ჯეიმს და მერილინ სიმონსები  270,0
პოლ ალენი    206,4
რონალდ პერელმანი   196,0
ჯულიან რობერტსონ უმცროსი  195,8
კენ გრიფინი   180,0
ჯონ არილაგა   151,0
ჯონ და ლაურა არნოლდები  143,0
რეი დალიო   113,1
სტივენ ბეხტელ უმცროსი  108,7
მაიკლ და სიუზან დელები  100,0
ფრენკ ჰ. მაკკორტი   100,0
ჰანს იორგ ვისი   94,8
უილიამ ბარონ ჰილტონი  92,0
ჯორჯ კაიზერი   91,0
სამნერ რედსტოუნი   90,5
ბერნარდ და ბილი მარკუსები  75,0
ირვინ და ჯოან ჯეკობსები  73,4
ტედ ტერნერი   69,5
ჯონ უფროსი და კერინ ჰანტსმენი  63,0
ლენ ბლავატნიკი   59,4
ლარი ელისონი   53,8
ტ, დენი სანფორო   52,6
ჰერბერტ სენდლერი   50,0
სტივ და ალექსანდრა კოენები  43,0
დევიდ რუბინშტეინი   42,0
ჯეფრი სკოლი   38,4
დევიდ კოხი   34,0
რიჩარდ კინდერი   33,5
მაიკლ მორიტცი   30,0
ჯონ სტრაიკერი   28,0
ჯონ ა. სობრატო და ოჯახი  25,2
რობერტ ბასი   25,0
დევიდ და ჩერილ ეინჰორნი  25,0
რეიმონდ ჰერბერტი   25,0
თომას ფრისტ უმცროსი და ოჯახი  22,5
იან და ტრევორ რის-ჯოუნსები  21,8
შელბი უაიტი   21,6
ჯონ პაულსონი   20,0
ჩარლზ ჯონსონი   19,5

სახელი           2013-ში გაცემული ($ მლნ)

ნა თან ბლე ხარ ცი კი, 31
ჯო გე ბი ა, 33
ბრა ი ან ჩეს კი, 33
Airbnb $1,5 მი ლი არ დი თი თო ე ულ მა
უც ნო ბებ თან შე ჯა ხე ბა არა სო დეს ყო ფი ლა ასე მო გე-

ბი ა ნი: წელს ინ ვეს ტო რებ მა უამ რა ვი ფუ ლი და ა ბან დეს 

ბი ნებ თან და კავ ში რე ბულ მომ სა ხუ რე ბა ში, რაც 10 მი ლი-

არდ დო ლარს შე ად გენს. 

ევან შპი გე ლი, 24
ბო ბი მარ ფი, 26
Snapchat $1,5 მი ლი არ დი თი თო ე ულ მა
უჰ! თქვე ნი ფო ტო ე ბი და ვი დე ო ე ბი შე იძ ლე ბა გა უ ჩი-

ნარ დეს, მაგ რამ ფო ტო ე ბის გა ზი ა რე ბის ქსე ლის დამ-

ფუძ ნებ ლე ბის თ ვის ინ ვეს ტორ თა ფუ ლი, პი რი ქით, ახ ლა 

რა ღას იტყ ვით შე მო სავ ლის შე სა ხებ?

სტივ კე ი სი, 56
America Online $1,3 მი ლი არ დი
ამ ჟა მად პრე ზი დენტ ობა მას ინი ცი ა ტი-

ვის, Startup America-ს, თავ მ ჯ დო მა რე 

უბ რა ლოდ ვერ ბე დავს Forbes 400-ის 

სი ა ში დაბ რუ ნე ბას, რო მელ შიც ბო ლოს 

2012 წელს გა მოჩ ნ და. 

დრიუ ჰი უს ტო ნი, 31
Dropbox $1,2 მი ლი არ დი

სტივ ჯობ ს თან 2011 წელს და ვი თი სა და გო ლი ა თის 

ბრძო ლა ში ჩაბ მუ ლი; Dropbox-ის მი ერ ახ ლა ხან გან-

ხორ ცი ე ლე ბუ ლი $10-მილიარდიანი ინ ვეს ტი ცია ამ ტ კი-

ცებს, რომ ის სუ ლე ლი არ იყო, რო დე საც ამ ბრძო ლა ში 

ჩა ე ბა. 

შე რილ სენ დ ბერ გი, 45
Facebook $1,05 მი ლი არ დი
Facebook-ის ოპე რა ცი ე ბის მთა ვარ მა დი რექ ტორ მა 

მი ლი არ დე რის სტა ტუსს იან ვარ ში მი აღ წი ა; ამა სო ბა ში 

მის მა ბეს ტ სე ლერ მა, გაყიდვების ლიდერმა Lean In-მა, 

ქა ლე ბის ცხოვ რე ბა ში სა მუ შა ოს ბა ლან სის შე სა ხებ, 

სა ყო ველ თაო დის კუ სი ის ტალ ღა ააგო რა.

მა იკლ ჯორ და ნი, 51 წლის
Charlotte Hornets-ისა და Nike-ის რო ი ალ ტე ბი – $1 მი ლი არ დი 

Hornets-ში მი სი აქ ცი ე ბის 90%-იანი წი ლი სა ოც რად გა ი ზარ და L.A. 

Clippers-ისა და Milwaukee Bucks-ის 2014 წლის გა ყიდ ვებ ზე უმაღ-

ლე სი ფა სე ბის წყა ლო ბით. აშ შ - ში გა ყი დუ ლი ორი ფეხ საც მ ლი დან 

ერ თი ჯერ კი დევ ჯორ და ნის სა ხელს ატა რებს, His Airness-ის (მაიკლ 

ჯორ და ნის მეტ სა ხე ლი „მისი ჰა ე როვ ნე ბა“) მი ერ, ამ ფეხ საც მელ ზე 

თას მე ბის უკა ნას კ ნე ლად შეკ ვ რი დან 11 წლის შემ დე გაც კი. $90 მი ლი-

ო ნი – სა ქონ ლის რეკ ლა მი რე ბა ში გა სულ წელს.

საკუთარ წარმატებას ყველაზე მეტად 
რას მიაწერთ?

დისციპლინასა და ბეჯით მუშაობას (35)

რისკზე წასვლის სურვილს (24)

იღბალს (14)

განათლებას (10)

თანდაყოლილ ჭკუას (10)

მემკვიდრეობას (3) 

სხვა (2)
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FORBES 400
ჯეკ მა 

+$8,8 მილიარდი
წმინდა აქტივები: $19,8 მილიარდი

Alibaba-ს და მა არ სე ბელ მა ჩი ნე თის ყვე ლა ზე მდი და რი ადა მი ა ნის 

ტი ტუ ლი მას შემ დეგ მო ი პო ვა, რაც მი სი კო მერ ცი უ ლი ინ ტერ ნეტ გი-

გან ტის აქ ცი ე ბის პირ ვე ლად მა გან თავ სე ბამ $25 მი ლი არდს მი აღ წი ა. 

გარდაცვლილი ვარსკვლავები 50 მილიარდერისთვის 
დასმული შეკითხვა

გახსენება

კაშკაშებენ
ქვე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი ეს ცა მე ტი ვარ ს კ ვ ლა ვი დი დი ხნის წინ გარ-

და იც ვა ლა, მაგ რამ ამ ფაქტს მა თი პო პუ ლა რო ბა არ სე ბი თად არ შე-

უმ ცი რე ბი ა. აქ ჩა მოთ ვ ლი ლი გარ დაც ვ ლი ლი სე ლებ რი თე ბი სა უ კუ ნო 

გან სას ვე ნე ბელ ში ნამ დ ვი ლად არ ის ვე ნე ბენ. ისი ნი ტან საც მ ლის, 

სუ ნა მო სა თუ ვი დე ო თა მა შე ბის რეკ ლა მი რე ბის საქ მე ში სა კუ თა რი 

წვლი ლის შე ტა ნას აგ რ ძე ლე ბენ. 

რამდენს მუშაობთ?

ჰაინც ჰორსტ დაიხმანი
1926-2014

1. მაიკლ ჯეკსონი $140 მილიონი
არ შეჩერდეთ, სანამ საკმარისს არ მიიღებთ: მისი შემოსავალი, წინა წელთან 

შედარებით, $20 მილიონით შემცირდა. ჯეკსონი ჯეკსონად რჩება, აქედან შორს, 

მაგრამ კვლავ უკვდავ მეფედ. 

2. ელვის პრესლი $55 მილიონი
Authentic Brands Group-მა, 2013 წელს, დაახლოებით $125 მილიონად შეიძინა 

უფლებები ამ მომღერლის ინტელექტუალურ საკუთრებაზე, რამაც ის, მერილინ 

მონროსთან ერთად, ერთი მმართველობის ქვეშ მოაქცია.

3. ჩარლზ შულცი $40 მილიონი
აი, ეს მესმის! Fox-ი იმედოვნებს, Peanuts-ს კვლავ დაუბრუნოს პოპულარობა 

ახალი მხატვრული ფილმით, რომლის კინოთეატრებში ჩვენება 2015 წლის 

ნოემბრისთვისაა დაგეგმილი. 

4. ელიზაბეტ ტეილორი $25 მილიონი
ძველი ჰოლივუდური გლამურის უკანასკნელ ძუ ლომს – ტეილორს, მისი 

სუნამოებიდან და ფილმოთეკიდან შემოსავალი დღესაც აქვს. 

5. ბობ მარლი $20 მილიონი
რეგის ლეგენდის კეთილი ღიმილი ახლა ჩანთებიდან, ტანისამოსიდან და ხილის 

წვენის შეფუთვიდანაც კი შემოგვყურებს. 

6. მერილინ მონრო $17 მილიონი
წელს ნორმა ჯინის წარმატებულ ტანსაცმლის ხაზს ქალის თეთრეული დაემატა, 

რომელიც ხელმისაწვდომია ისეთ უნივერმაღებში, როგორიცაა Macy’s-ი.

7. ჯონ ლენონი $12 მილიონი
ეს არის პოპულარული ყმაწვილის, განსვენებული ჯონ ლენონის, წლიური 

შემოსავალი მისი ყველაზე სარფიანი სოლო ნამუშევრების კატალოგის 

წყალობით. 

8. ალბერტ აინშტაინი $11,5 მილიონი
უახლესი პროდუქტი ამ გენიოსის კუთვნილებიდან: საფირმო პლანშეტების 

მწარმოებელი ხაზი, რომელიც შექმნილია სტუდენტებისთვის, 

საბუნებისმეტყველო დისციპლინების პრაქტიკულ მეცადინეობებზე 

გამოსაყენებლად. 

9. თეოდორ გეისელი $9 მილიონი
შეიძინეთ შვილებისთვის? არ გვჯერა, რომ უარი თქვით!  23 წლის წინ 

გარდაიცვალა, მაგრამ წიგნებს კვლავაც ყიდის. 

9. ბრუს ლი $9 მილიონი
ბრუს ლის ფანებს ახლა ამ ორიგინალური საომარი ხელოვნების ოსტატის როლის 

შესრულების შესაძლებლობა ეძლევათ, რადგან EA Sports-ის კომპიუტერული 

თამაშის, Ultimate Fighting Championship-ის („ჩემპიონატი ბრძოლაში წესების 

გარეშე“) უახლესი ვერსიის ერთ-ერთ მებრძოლს სწორედ ის წარმოადგენს. 

9. სტივ მაკქუინი $9 მილიონი
Porsche-თან თანამშრომლობით შექმნილი ძვირფასი სამოსელის მწარმოებელი 

ახალი ხაზი იმას ნიშნავს, რომ მსახიობი პოპულარობას კვლავ ინარჩუნებს, 

მიუხედავად იმისა, რომ იგი 34 წლის წინ გარდაიცვალა. 

13. ჯეიმს დინი $7 მილიონი
ეს მზარდი პოპულარობის მქონე ფიგურა, ჩაფიქრებული მეამბოხე, ევროპაში, 

Dolce & Gabbana-ს ბრენდისთვის კვლავ დიდი გაყიდვების მომტანია. 

9. ბეტი პეიჯი 
$9 მილიონი

მის გარ შე მო ბევ რ ჯერ ატე ხილ მა სე რი-

ო ზულ მა აყალ მა ყალ მა, მის მა კუპ რი ვით 

შავ მა თმამ და მე ტის მე ტად ღია ტან საც-

მ ლის ტა რე ბის მა ნე რამ, ის 1950-იანი 

წლე ბის ლა მაზ მა ნად აქ ცი ა. 85 წლის 

ასაკ ში მი სი გარ დაც ვა ლე ბი დან ექ ვ სი 

წლის შემ დე გაც კი მის თ ვის და მა ხა სი ა თე-

ბე ლი კლა სი კუ რი სტი ლი კარ გად იყი დე ბა. 

იური დი უ ლი ხა სი ა თის სა მარ თ ლებ რი ვი 

კა მა თის შე დე გად, იმ მა ღა ზი ე ბის უმ რავ-

ლე სო ბა, რომ ლე ბიც ექ ს კ ლუ ზი უ რად ბე ტი 

პე ი ჯის სა ფირ მო ტან საც მელს ყიდ და, 

და ი ხუ რა. ამის შე დე გად, წელს მი სი შე-

მო სავ ლე ბის მცი რე კლე ბა შე ი ნიშ ნე ბა, 

მაგ რამ სა ცა ლო მო ვაჭ რე ე ბი, ისე თე ბი, 

რო გო რი ცაა ModCloth-ი და Unique-ი ვინ-

ტა ჟის მოყ ვა რუ ლებს მის კა ბებს, თეთ რე-

ულ სა და აქ სე სუ ა რებს კვლავ სთა ვა ზო ბენ. 

ლას ვე გა სურ შო უ ში, რომ ლის დე ბი უ ტი 

მო მა ვალ წელს გა ი მარ თე ბა, წარ მოდ გე-

ნი ლი იქ ნე ბა ჰო ლოგ რა მა სტრიპ ტი ზის 

მო ცეკ ვა ვე პე ი ჯით. 

უფ რო მეტს, 

ვიდ რე ადა-

მი ა ნე ბის 

უმ რავ ლე-

სო ბა.  

76%

და ახ ლო ე ბით 

იმ დე ნი ვეს, 

რამ დენ საც 

ადა მი ა ნე ბის 

უმ რავ ლე სო ბა.  

8%

უფ რო ნაკ-

ლებს, ვიდ რე 

ადა მი ა ნე ბის 

უმ რავ ლე-

სო ბა.  

16%

ფეხ საც მე ლე ბით მო ვაჭ რე გერ-

მა ნე ლი მაგ ნა ტი, ჰა ინც ჰორსტ და იხ-

მა ნი, რომ ლის კომ პა ნი ის კუთ ვ ნილ 

3500 მა ღა ზი ას შო რი საა Off Broadway-

სა და Rack Room Shoes-ის მა ღა ზი ა თა 

ქსე ლე ბი აშ შ - ში, 2014 წლის 2 ოქ ტომ-

ბერს, 88 წლის ასაკ ში გარ და იც ვა ლა. 

და იხ მა ნი, რომ ლის მშობ ლე-

ბი მე წა ღე ე ბი იყ ვ ნენ, მი სი ოჯა ხის 

კუთ ვ ნილ ფეხ საც მ ლის ბიზ ნეს ში, 

მთლი ა ნად 1956 წელს ჩა ე ბა; გა სულ 

წელს მი სი პრო დუქ ცი ის გა ყიდ ვებ მა 

და ახ ლო ე ბით $6 მი ლი არ დი შე ად გი-

ნა, 167 მი ლი ო ნი წყვი ლი ფეხ საც მ ლის 

გა ყიდ ვით. მი სი ვა ჟი, ჰა ინ რი ხი, კომ-

პა ნი ას 1999 წლი დან მარ თავს. მარ ტ ში 

და იხ მა ნის კუთ ვ ნილ მა კა პი ტალ მა 4,9 

მი ლი არდ დო ლარს მი აღ წი ა, რა მაც 

მას პლა ნე ტის უმ დიდ რეს ადა მი ან თა 

შო რის 295-ე ად გი ლი მი უ ჩი ნა. 

Schuchmann Wine Bar & Restaurant 
8, Sioni Street Caravansaray, Tbilisi, Georgia

+995 32 2 05 08 07;   +995 555 44 09 01
http://www.schuchmann-wines.com
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არის The Forbes 400-ის წევრთა 

რაოდენობა, რომლებმაც 

Ivy League უნივერსიტეტები 

დაამთავრეს. ამათ გარდა 19 

სტენფორდში სწავლობდა.

ინფლაცია

მდიდრული ცხოვრების მაღალი ფასი
აშ შ - ში ინ ფ ლა ცია შე იძ ლე ბა სა ერ თოდ არ არ სე ბობ დეს, მაგ რამ არა იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ თქვენ შე ნა ძენს მაქ სი მა ლურ დო ნე ზე აკე-

თებთ. 1982 წლი დან FORBES-ის ექ ს კ ლუ ზი ურ მა – ყვე ლა ზე მდი და რი ადა მი ა ნე ბის ცხოვ რე ბის დო ნის – ინ დექ ს მა (CLEWI) ინ ფ ლა ცი ას 

სა შუ ა ლოდ 2,5 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქ ტით გა ას წ რო.

ინ დექ სი სხვა დას ხ ვა კა ტე გო რი ის, 40 ძვი რად ღი რე ბუ ლი სა მომ ხ მა რებ ლო სა ქონ ლის ფასს გან საზღ ვ რავს. ეს ნივ თე ბი სა შუ ა ლოდ 

4,1%-ით გაძ ვირ და (წითელი ხა ზი), რო დე საც სა მომ ხ მა რებ ლო ფა სე ბის ინ დექ სი (ცისფერი ხა ზი) მხო ლოდ 1.7%-ით გა ი ზარ და. მაგ რამ 

ეს სხვა ო ბა The Forbes 400-ის წევ რებს, რო გორც ჩანს, არ აწუ ხებთ; მა თი ერ თობ ლი ვი წმინ და ქო ნე ბა (ოქროსფერი ხა ზი), გა სულ წელს 

13,3%-ზე მე ტი იყო, რაც ჩვენს ინ დექ ს ზე სამ ჯერ უფ რო მე ტი ა. 

1გასული წლის საქონელი, რომელიც აღარ იყიდება, საუკეთესო შემცვლელი იმავე ან სხვა გამყიდველისგან; NA: შეუფერებელი.

FORBES 400-
ის ქონება 

CLEWI

CPI

1982=100

გართობა და სათამაშოები +6,5%
ნივთი
ოპე რა: ორი ბი ლე თი, სა ღა მოს, ექ ვ ს სა ა თი ან შა ბა თის შო უ ზე, სა უ კე თე სო ად გი ლე ბი, მეტ რო პო ლი ტენ -ო პე რა, ნი უ -ი ორ კი

თო ფი: James Purdey & Sons-ის 12-კალიბრიანი, Griffin&Howe, ნი უ- ჯერ სი, კო ნექ ტი კუ ტი

მო ტო რი ა ნი იახ ტა: Hatteras 80-ი, 1,600 ცხე ნის ძა ლა, Caterpillar C-32-ის ძრა ვე ბი, Hatteras Yachts-ი, ჩრდი ლო ე თი კა რო ლი ნა

პი ა ნი ნო: სა კონ ცერ ტო რო ი ა ლი, მო დე ლი D, შა ვი ფე რის, Steinway & Sons-ი, ნი უ -ი ორ კი
ჟურ ნა ლი: FORBES-ის ორ წ ლი ა ნი გა მო წე რა 

ხა ლას ჯი ში ა ნი ულა ყი: ერ თი წლის, სა შუ ა ლო ფა სი, Saratoga Summer Select Sale-ი, Fasig-Tipton-ი, კენ ტუ კი

იალ ქ ნი ა ნი იახ ტა: Oyster 625-ი, Oyster Yachts-ი, დი დი ბრი ტა ნე თი

მა ტა რებ ლე ბი: Lionel Remote Operating System Thomas and Friends-ი, FAO Schwarz-ი, ნი უ -ი ორ კი

მო და +5,2%
ფეხ საც მე ლი: შა ვი ხბოს ტყა ვის მა მა კა ცის ვიწ როცხ ვი რი ა ნი ფეხ საც მე ლი, შეკ ვე თით დამ ზა დე ბუ ლი, John Lobb-ი, დი დი ბრი ტა ნე თი

მა მა კა ცის პე რან გე ბი: ბამ ბის თორ მე ტი პე რან გი, შეკ ვე თით დამ ზა დე ბუ ლი, Turnbull & Asser-ი, დი დი ბრი ტა ნე თი

ხელ ჩან თა: JYPSIERE, მოზ ვ რის რბი ლი ტყა ვი, 28 სმ, Hermès-ი, საფ რან გე თი
მსუ ბუ ქი ტყა ვის ფეხ საც მე ლი: ტყა ვის horse bit-ი, Gucci, იტა ლია

სუ ნა მო: სუ ნა მო 1000-ი, 0.5 მლ., Jean Patou, საფ რან გე თი

პალ ტო: ნამ დ ვი ლი რუ სუ ლი სი ა სა მუ რის ბეწ ვი, Maximilian at Bloomingdale’s-ი, ნი უ -ი ორ კი

სა ა თი: Calatrava, ყვი თე ლი ოქ როს გან დამ ზა დე ბუ ლი მა მა კა ცის კლა სი კუ რი სა ა თი ნი ან გის ტყა ვის სა მა ჯუ რით, Patek Philippe-ი, 

შვე ი ცა რია

ოჯახი +4,3%
ვერცხლის ჭურჭელი: პატერნი Francis I-ი, ხუთნაჭრიანი სასადილო კომპლექტი 12 კაცზე, Reed & Barton-, მასაჩუსეტსი 

საცურაო აუზი: ოლიმპიური ზომა (50 მეტრი), Mission Pools-ი, კალიფორნია

საუნა: 8x10x7 ფუტი, რვა კაცზე, Nordic Spruce-ი, Abachi/Finnleo Sauna, მინესოტა

ყვავილები: ყოველთვიურად ექვსი ოთახის მოწყობა, იცვლება კვირაში ერთხელ,  
Jerome Florists-ი, ნიუ-იორკი
ზეწრები: სამეფო ზომის იტალიური თეთრეული, Paris Opera Pizzo, Frette, იტალია

კორტი: კორტი გრუნტის საფარით, Putnam Tennis and Recreation-ი, კონექტიკუტი

მომსახურება +3,0%
საავადმყოფო: ერთი დღე VIP-პალატა, MedStar Washington Hospital Center-ი, ვაშინგტონი

სპა: ქალბატონებისა და მამაკაცებისთვის ერთკვირიანი საფასური, Golden Door-ი, კალიფორნია

კოლეჯი: ერთწლიანი სწავლება, სრული პანსიონი, ჰარვარდის უნივერსიტეტი, მასაჩუსეტსი

მოსამზადებელი სკოლა: ერთწლიანი სწავლება, სრული პანსიონი, Groton School-ი, მასაჩუსეტსი
იურისტი: საშუალო ანაზღაურება თითო საათში, პარტნიორის მიერ უძრავი ქონების ხელშეკრულებების შედგენისთვის, 

Schlesinger-ი, Gannon & Lazetera, ნიუ-იორკი

მოგზაურობა +2,9%
სამგზავრო ჩანთა: Keepall Bandouliere 55-ი ქამრით, Louis Vuitton-ი, საფრანგეთი

ვერტმფრენი: Deluxe Executive Vip S-76D-ი, Sikorsky Aircraft-ი, კონექტიკუტი
მანქანა: 2014 Rolls-Royce Phantom Drophead-ი

სასტუმრო: ერთსაწოლიანი ნომერი ხედით მანჰეტენზე, Four Seasons-ი, ნიუ-იორკი

თვითმფრინავი: Learjet 70-ი, სტანდარტული აღჭურვილობა, შვიდ მგზავრზე, Bombardier-ი, კანადა

საჭმელი და სასმელი +1,7%
სადილი: გრან-მენიუ გაანგარიშებულია თითო კაცზე (შედის ღვინო და ჩაის ფული), La Tour d’Argent-ი, პარიზი

შატობრიანი: 7 ფუნტი, Lobel’s-ი, ნიუ-იორკი

ხიზილალა: სამეფო ტარაღანა, ერთი კილო, Petrossian-ი, კალიფორნია და ნიუ-იორკი 
გამზადებული სადილი: იწყობა 40 კაცზე, Ridgewells-ი, მერილენდი

სიგარები: Aniversario No. 1, დომინიკელთა რესპუბლიკა, 25 ცალი, Davidoff-ი, ნიუ-იორკი

შამპანური: Dom Perignon-ი 750მლ 2004 წლის, ყუთი, Sherry-Lehmann-ი, ნიუ-იორკი

2014 წ. ფასი ცვლილება %

$382                       8.2%
$597                       0.3%
$13,600                   0.0%
$7,600                    0.0%
$900                       0.0%
$1,932                      NA

$11,640                    17.3%
$1.5 მლნ                   5.6%
$17,360                    3.0%
$8,175                       0.0% 

$2,940                    0.0%
$55,000                  0.0%
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$5,565                     21.8%
$262,650                16.5%
$5.7 მლნ                  6.9%
$148,700                  4.5%
$60                          0.0%
$291,964                  –1.1%
$3.3 მლნ                     –2.9%
$230                        NA1

$6,563                    20.5%
$5,340                    9.9%
$7,750                       6.2%
$545                        0.0%
$350                        0.0%
$295,000                0.0%
$20,800                  0.0%

$3,281                      6.0%
$8,250                     5.1%
$58,607                   3.9%
$55,700                    3.4%

$975                        2.6%
$350                       0.0%

$1,760                     8.6%
$16.9 მლნ              3.7%
$474,600               1.0%
$4,595                    1.0%
$11.3 მლნ                 0.0%
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47 
ქალ ბა ტო ნი გახ ლავთ The Forbes 400-ის წევ-

რი. რვამ – მათ შო რის, სის ხ ლის ანა ლი ზის 

დი აგ ნოს ტი კის კომ პა ნი ის, Theranos-ის დამ-

ფუძ ნე ბელ მა, ელი ზა ბეტ ჰოლ მ ს მა, სა კუ თა რი 

თა ვი თა ვი სით შექ მ ნა. 

ბიზნესბიბლიოთეკა

დაწერილი ფული
Forbes 400-ის პერსონაჟი ავტორები

ფულის ბეჭდვა 

რაოდენობის 
მიხედვით

49 
ამ წლის Forbes 400-ის წევრები 

(12,3%), რომლებმაც ერთი 

წიგნი მაინც დაწერეს. 

26
წევრები (6,5%), რომლებმაც 

მემუარები ან ავტობიოგრაფია 

დაწერეს.  

49 
წევრები (12,3%), რომელთა 

ბიოგრაფიები სხვებმა დაწერეს.

ლოგორეა
ყველაზე უხვსიტყვიანი ამერიკელი მილიარდერები.

მდიდარ ადამიანთა სიაში შესული 
ავტორების ბესტსელერები

ბაფეტის წიგნის კლუბი 
თავის წანააღმდეგობრივ, სიტყვამრავალ ყოველწლიურ წერილებში, 

Berkshire Hathaway-ის მეწილე უორენ ბაფეტი დროდადრო 

ლიტერატურულ რეკომენდაციებს იძლევა. 

დონალდ 

ტრამპი

ჯორჯ 

სოროსი

კენ 

ფიშერი

რიჩარდ 

დევოსი

 ჩარლზ 

შვაბი

ტრამ პი: ხელ-
შეკ რუ ლე ბის 
და დე ბის ხე-

ლოვ ნე ბა 
დონალდ ტრამპი 

(1987)
 45 კვი რა New York 

Times-ის არამ ხატ ვ-

რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის 

ბეს ტ სე ლე რე ბის სი ა ში; 

გა ყი დუ ლია წიგ ნის 3 

მი ლი ო ნი ეგ ზემ პ ლა რი.

დამიძახეთ  
ტედი 

ტედ ტერნერი 

(2008)
ოთხი კვირა NYT-ის 

სიაში, პირველ წელს  

322 117 წიგნი გაიყიდა.

ის, რაც მე 
ზუსტად ვიცი 

ოპრა უინფრი 

(2014)
უინფრის ბოლო 

წიგნის უკვე 31 

256 ეგზემპლარია 

გაყიდული და 

სექტემბერში მისი 

გამოქვეყნების შემდეგ 

ის ისევ NYT-ის სიაშია.

2001: ჯეკი: პირდაპირ გულიდან  
ჯეკ უელჩი 

„შეიძინეთ ეს წიგნი! … ჯოს [ბრენდონს, 
General Reinsurance-ის მაშინდელ გენერალურ 
დირექტორს] ჯეკის ბევრი თვისება აქვს“.

2006: სად არის  

მომხმარებლების იახტები?  
ფრედ შვედი „ინვესტიციების შესახებ 

დაწერილი ყველაზე სახალისო წიგნი“.

2006: საბ რა ლო ჩარ ლ ზის ალ მა ნა ხი: ჩარლზ მან გე-

რის გო ნე ბა მახ ვი ლო ბა და სიბ რ ძ ნე  
„ერთმა უბე დურ მა სულ მა ჰკითხა ჩარლზს [მანგერს, 
Berkshire-ის ვი ცე- პ რე ზი დენტს]: რა უნ და ქნას, თუ 
წიგ ნი არ მო ე წო ნე ბა? მან მან გე რი სე ბუ რი პა სუ ხი 
მი ი ღო: ‘არ არის პრობ ლე მა – უბ რა ლოდ ვინ მე უფ რო 
ინ ტე ლექ ტუ ა ლურს მი ე ცით’“.

2012: აუტსაიდერები

უილ ტორნდაიკი „წიგნი გამოჩენილი CEO-ს 
შესახებ, რომლებმაც წარმატებას კაპიტალის 

ალოკაციით მიაღწიეს“.

2012: დაუმარცხებელი: ტომ ოსბორნი და ნებრასკის 

ფეხბურთის უდიდესი ეპოქა

ჰენ რი კორ დეს უმ ც რო სი Husker-ის ჭეშ მა რი ტი გულ-
შე მატ კივ რე ბი — არ სე ბობს თუ არა ნებ რას კის ისე თი 
მკვიდ რი, რო მე ლიც მათ რიცხვს არ მი ე კუთ ვ ნე ბა?— 
მათ უდა ვოდ მო უნ დე ბათ და უ მარ ცხებ ლის ყიდ ვა“.

400 მდი და რი ამე რი კე ლის 

სი ის კენ გზა მწერ ლო ბით 

არა ვის გა უ კა ფი ა, თუმ ცა 

ბრი ტა ნე ლი მწე რა ლი, ჯო-

ან რო უ ლინ გი 2004 წელს, 

ჰა რი პო ტერ ზე და წე რი ლი 

წიგ ნე ბი სა და ამ წიგ ნე ბის 

მი ხედ ვით გა და ღე ბუ ლი 

ფილ მე ბის წყა ლო ბით, 

მი ლი არ დე რი გახ და. 

ტრი ლე რე ბის მწე რალ მა, 

ჯე იმს პა ტერ სონ მა, შე-

იძ ლე ბა ასევე მიაღწიოს 

წარმატებას: ბო ლო ათი 

წლის მან ძილ ზე მი ღე ბუ-

ლი შე ფა სე ბე ბით, მან $680 მი ლი ო ნი (გადასახადის გა დახ დამ დე) იშო ვა.

67 წლის პა ტერ სო ნი ალექს კრო სი სა და მა იკლ ბე ნე ტის შე სა ხებ შექ მ ნი-

ლი წიგ ნე ბის სე რი ის ავ ტო რი ა. 1976 წელს, თა ვი სი დე ბი უ ტის შემ დეგ, მან 300 

მი ლი ონ ზე მე ტი ეგ ზემ პ ლა რი გა ყი და. დღეს მი სი წიგ ნე ბი, რო მელ თა უმე ტე სო-

ბას თა ნა ავ ტო რებ თან ერ თად წერს, აშ შ - ში გა ყი დულ მა გარ ყ დი ა ნი წიგ ნე ბის 

ყო ველ მე-17 ეგ ზემ პ ლარს წარ მო ად გე ნენ. „დროდადრო უხე ში ადა მი ა ნე ბი 

მე კითხე ბი ან, ‘პენსიაზე გას ვ ლას ხომ არ აპი რებთ?’ მაგ რამ არ შე იძ ლე ბა პენ-

სი ა ზე გახ ვი დე თა მა ში დან, პენ სი ა ზე სამ სა ხუ რი დან გა დი ან, მე კი არ ვმუ შა ობ“, 

— ამ ბობს პა ტერ სო ნი. — მე უბ რა ლოდ ვა კე თებ იმას, რაც მინ და და, გო ნივ რულ 

ფარ გ ლებ ში, მე ამის გა მოქ ვეყ ნე ბა შე მიძ ლი ა“.

14
10

15
7 5

დაწერილი წიგნების 

რაოდენობა
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მოსაზრება
პოლ ჯონსონი – მიმდინარე მოვლენები

საფრანგეთის
კატასტროფულიმაგალითი 

ამჟამადსაფრანგეთიკარ
გიმაგალითიაიმისა,თუქვეყანა

როგორარუნდამართო.პრეზიდენტი

ფრანსუაოლანდიამბობს,რომისსოცი

ალისტია,მაგრამმისიცხოვრებისსტი

ლიელიტარულსშეესაბამება.მუშათა

კლასსიგი„უკბილოებად“მოიხსენიებს.

ასეიმადამიანებსუწოდებს,რომლებ

საცკბილისექიმთანწასასვლელიფული

არგააჩნიათ.

ოლანდმასაფრანგეთისსაშემო

სავლოგადასახადი75%მდეგაზარდა,

რასაცშედეგადშრომისმოყვარედა

კვალიფიციურიმუშახელისქვეყნიდან

მასობრივიგაქცევამოჰყვა.დღესდღეო

ბითდაახლოებით300000ახალგაზრდა

ფრანგილონდონშიცხოვრობს.ესმათ

საშუალებასაძლევს,თავიდააღწიონ

სამშობლოშიგაბატონებულიუმუშევრო

ბისშემაძრწუნებელდონეს,რაცმთელი

მოსახლეობის11%სადაახალგაზრდე

ბის25%სუდრის.

საფრანგეთშიდასაქმებულიხალ

ხისდიდუმრავლესობას35საათიანი

სამუშაოკვირადაექვსკვირიანი

ფასიანიშვებულებააქვს.ბიუროკრატი

ულიდაბრკოლებებიახალიბიზნესის

დაწყებისთვალსაზრისით,საკმაოდ

ძნელადგადასალახია.საფრანგეთის

დეფიციტი(შემოსავლებთანშედარებით

უფრომეტიხარჯები)უზარმაზარიადა

კიდევიზრდება,ხოლოდასაქმებული

მოსახლეობისნახევარისახელმწიფოს

თვისმუშაობსდამათისამსახურიდან

დათხოვნაშეუძლებელია.ეკონომიკუ

რიზრდანულისტოლიანუარყოფითია,

ხოლოკაპიტალდაბანდებისმაჩვენებე

ლიამათწლეულისმანძილზეყველაზე

დაბალნიშნულამდედაეცა.

საფრანგეთსრეალურისაფრთხე

ემუქრება,რადგანდიდიალბათობა

არსებობსიმისა,რომისიცევროზონის

„სამხრეთისქვეყნებისრიგებს“–სა

ბერძნეთს,იტალიას,პორტუგალიასა

დაესპანეთს–შეუერთდეს,რომლებიც

საკუთარიმძიმეეკონომიკისგაძღოლის

თვალსაზრისითქრონიკულადუუნარო

ნიარიანდაეროვნულიბანკროტობის

ზღვარზედგანან.ევროზონაშიგერმანია

ერთადერთიქვეყანაა,რომლისეკონო

მიკაყველაზემეტადააგანვითარებული

დაკიდევუფროიზრდება,თუმცამისი

ზრდისტემპიწელიწადშიმხოლოდ

1%ია.

საფრანგეთისუმძიმესმამდგო

მარეობამსაშიში,გამაფრთხილებე

ლიმაგალითისროლიუნდაითამა

შოსგანსაკუთრებით,მემარცხენე

პარტიებისთვის.თუმცაბრიტანეთის

ლეიბორისტულიპარტია–რომელიც,თუ

გამოკითხვებსდავუჯერებთ,მომავა

ლიწლისარჩევნებშიმთავრობიდან

კონსერვატიულპარტიასგანდევნის,

როგორცჩანს,საფრანგეთისმიერგაკ

ვალულიგზისკენიხრება.მისილიდერი,

ედმილიბენდი,სრულიადუმწიკვლო

პირადცხოვრებასეწევა,ამიტომამ

მხრივინგლისს,საფრანგეთისმსგავ

სად,მუდმივისაჯაროსკანდალებით

თავისშერცხვენაარელის.მაგრამ

ლეიბორისტებისსაამომრჩევლო

პლატფორმააჩვენებს,რომსხვამხრივ

ამპარტიამფრანგისოციალისტების

თვალსაჩინოშეცდომებიდანბევრი

ვერაფერიისწავლა.

კერძოდ,მილიბენდსვერგაუგია,

რომასეთიმაღალიდაჯარიმისხასია

თისმქონეგადასახადებიკონტრპრო

დუქტიულიდაუკიდურესადგამანადგუ

რებელია.ისწინადადებითგამოდის,

NationalHealthServiceის(„ეროვნული

ჯანდაცვისმომსახურება“)განვითარე

ბისდასაფინანსებლად„დიდსახლებზე

გადასახადის“შემოღებისშესახებ.ეს

სულელურიიდეამიზნადსკანდალის

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.
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აგორებასისახავს,რადგანლონდონის

ცენტრალურნაწილშიგანლაგებულიბევ

რიძვირადღირებულისახლიცარიელია

დამათიმდიდარი(ხშირადუცხოელი)

მფლობელებისმიერგამოუყენებელი

რჩება.ალბათსამწუხაროა,მაგრამ

ლონდონიხომმსოფლიოშიერთერთი

ყველაზესასურველიდედაქალაქია,რო

მელშიცმდიდრებითავიანთკაპიტალს

აბანდებენ.მათიკაპიტალდაბანდება,

სამაგიეროდ,საბოლოოჯამში,ბრიტა

ნეთისკეთილდღეობისსაწინდარიადა

ეკონომიკურიზრდისტემპისმიხედვით,

ყველაზეწინწასულიეკონომიკისმქონე

ქვეყნებსშორისმისყოფნასგანაპი

რობებს–რაზეც,მცირედისაფასურიაო,

ალბათგაიფიქრებთ.

სამწუხაროდ,მილიბენდს,როგორც

ჩანს,გადაწყვეტილიაქვსმდიდრებს,

განსაკუთრებითუცხოელებს,ლონდონ

შიუძრავიქონებისყიდვაგადააფიქრე

ბინოს.მასსურს„დიდისახლებისგა

დასახადი“დააწესოსყველაიმსახლზე,

რომლებიც£2მილიონზემეტიღირსდა

ამგვარად,წელიწადშიბრიტანეთი£1,2

მილიარდსამოიღებდადაწლიურიგა

დასახადიმსგავსსაკუთრებაზე£12000

მიაღწევდა.ამასშედეგადმოჰყვებოდა

საშუალოკლასისგადასახადების60%

იანიიძულებითიზრდა,რაცთითქმის

უახლოვდებასაფრანგეთისშემაძრწუნე

ბელდონეს.

ამასგარდაუვალშედეგადმოჰყვე

ბოდაბრიტანეთისეკონომიკისერთ

ადგილზეგაყინვა,იმმეწარმეებისადა

საწარმოებისდამფუძნებელთალონდო

ნიდანგაქცევა,რომლებიცბრიტანეთის

კეთილდღეობაზეპასუხისმგებელნი

არიან.ესასევემოსახლეობაშიგაჭირ

ვებისადაუბედურებისფართოდგავრ

ცელებასგამოიწვევდა.

ყო ველ გ ვარ აზრს მოკ-
ლე ბუ ლი გა და სა ხა დი
ავიღოთჩემიმაგალითი.ლონდონში,30

წლისწინ,სახლიშევიძინე£550000ად,

რომელიცგაჭირვებითშევაგროვე.

ახლა,სახლებზეფასებისზრდისწყა

ლობით,ისბევრადუფრომეტიღირს,

ვიდრე„დიდისახლებისგადასახადის“

სავარაუდოზღვარია.ჩემიშემოსავალი

კიამღირებულებისშესაბამისადარგაზ

რდილა.პირიქით,ახლამეპენსიონერი

გახლავართდადღევანდელიგაზრდილი

გადასახადებისგადახდამიჭირს.წელი

წადში£12000დამატებითიგადასახადი

იძულებულსგამხდის,სახლიგავყიდო

დაგარეუბანშიგადავსახლდე.ამასაკში

–86წელსმივუახლოვდი–საცხოვრებ

ლადსხვაგანგადასვლასაშინელება

იქნება.ჩემმსგავსად,იმავეპრობლემის

წინაშელონდონშიმცხოვრები100000

ადამიანიაღმოჩნდება,რადგანმათაც

თავიანთისახლებისგაყიდვაასევეიძუ

ლებითმოუწევთ.

მეორემხრივ,ვეჭვობ,რომმდიდარ

უცხოელებს,რომლებსაცლონდონში

სახლებიაქვთ,ამსაკუთრებაზეხელი

ააღებინონ,ამიტომცარიელისახლების

სოციალურიშედეგებიიგივეიქნებადა

ამგადასახადისშემოღებისმთავარი

მიზანიშეუსრულებელიდარჩება.

სრულიადახალიგადასახადის

შემოღება,რომლისზემოქმედებისშე

დეგიუცნობიადარომელიცშესაძლოა

დამანგრეველიაღმოჩნდეს,ამომრ

ჩეველთახმებისდაკარგვისყველაზე

სარწმუნოალბათობასიძლევა.„დიდი

სახლებისგადასახადის“გამო,მილი

ბენდისგანსჯისმიზეზიდამისმიერ

ქვეყნისმართვისუნარისთაობაზეეჭვი

უკვეგაჩნდა.ესშეიძლებამისკისერზე

მობმულიისსიმძიმეაღმოჩნდეს,რომე

ლიცმასუსათუოდჩაძირავს.მოდი,ამის

იმედივიქონიოთ,რადგანერთიევრო

პულიქვეყანაცსაკმარისია,რომელიც

სოციალისტურიგანუსჯელობისჭაობში

იძირება.ფ
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მოსაზრება
ლი კუან იუ — მიმდინარე მოვლენები

ტრაგედია ზღვასადახმელეთზე

2014წელს,სამხრეთაღმოსავლეთ

აზიაში,ორიტრაგიკულისაავიაციო

ინციდენტიმოხდა.ორივემალაიზი

ისსახელმწიფოგადამზიდს,Malaysia

Airlinesს(MAS),უკავშირდება.8მარტს

რეისიMH370,რომელიცპეკინიდან

კუალალუმპურშიმიფრინავდა,გაუჩი

ნარდა.ესმოხდაორსაათზენაკლებ

დროშიმასშემდგომ,რაცმანჰოში

მინისსაჰაერომოძრაობისმართვის

ცენტრთანდაკავშირებამოითხოვა.

შემდეგMASმადაადასტურა,რომ

2:40ზეMH370მაSubangATCთანკავ

შირიდაკარგა.

რთულისაძიებოოპერაცია,რომელ

შიც26ზემეტიქვეყანამონაწილეობდა,

ხმელეთსადაზღვაზერამდენიმეკვირა

უშედეგოდმიმდინარეობდა.24მარტს

პრემიერმინისტრმა,ნაჯიბრაზაკმა,

გამოაცხადა,რომ„ახალიმონაცემე

ბისთანახმად,MH370რეისმაფრენა

ინდოეთისოკეანისსამხრეთნაწილში

დაასრულა“.საძიებოდასამაშველო

ოპერაციებისარეალი,ინდოეთისოკე

ანისსამხრეთნაწილში,ავსტრალიის

სამხრეთდასავლეთამდეშევიწროვდა.

აპრილშისაძიებოგემებმადააფიქ

სირესსიგნალი,რომელიცსაჰაერო

ხომალდისბორტზეგანთავსებულ

ლოკატორებსშეესაბამებოდა,თუმცა

თვითმფრინავივერიპოვეს.ვიზუალუ

რიძებნაშეჩერდა,წყალქვეშაძებნა

კვლავაცგრძელდება.

დამატებით,ტრანსპონდერზე,

(ავტომოპასუხე)თვითმფრინავიავ

ტომატურიდაქვემდებარებისსამეთ

ვალყურეოსამაუწყებლონავიგაციის

სისტემითიყოაღჭურვილი,(ADSB)

რადიომაუწყებლობისრეჟიმში.სამწუ

ხაროდ,პილოტისკაბინაშითვითმფრი

ნავისავტონომიურობისადაADSBის

გათიშვაშეიძლებოდა.

თანამედროვეთვითმფრინავების

უმეტესობასსაავიაციოკავშირისსა

მისამართოდასაანგარიშოსისტემა

(ACARS)აქვს,თუმცამონაცემთატიპები

დაგადაცემისსიხშირესაკონტრაქტო

შეთანხმებითგანისაზღვრება.ACARS

ისგათიშვაასევეპილოტისკაბინიდა

ნააშესაძლებელი.

ჩვენუდავოდუნდაგავაძლიეროთ

თვითმფრინავებისმეთვალყურეობის

ისსისტემა,რომელიცდღესგამოიყე

ნება.მიუხედავადიმისა,რომADSBი

თვითმფრინავებსთვალყურსრეალურ

რეჟიმშიადევნებსდაისუკვეწლებია,

არსებობს,ამსისტემითკომერციული

თვითმფრინავებისმხოლოდ60%–ია

აღჭურვილი.ACARSიცშეზღუდულად

გამოიყენება.რატომ?იმიტომ,რომეს

ისედაცფინანსურადდამძიმებულიინ

დუსტრიისთვისდამატებითიხარჯებია.

მიუხედავადამისა,ძალზემნიშვ

ნელოვანიაავიაკომპანიებისმიერ

იმფაქტისგათვალისწინება,რომ

პილოტისკაბინაშიმეთვალყურეობის

სისტემებისადაშავიყუთებისხელით

გათიშვაჯერკიდევშესაძლებელია.

MASისპირველიტრაგედიისშემ

დეგ,ოთხთვეში,მეორედატრიალდა.

17ივლისსთვითმფრინავი,რომელიც

MH17რეისსასრულებდა,უკრაინისაღ

მოსავლეთნაწილში,მეამბოხეებისმი

ერკონტროლირებადდონეცკისოლქში

ჩამოვარდა.სავარაუდოდ,მასჭურვი

მოხვდა.ბორტზემყოფი298ადამიანი

დაიღუპა.

კა ტას ტ რო ფა, რომ ლის 
აცი ლე ბა შე საძ ლე ბე ლი 
იყო 
ამაწლისგაზაფხულზეცუდიამბავი

სამხრეთკორეაშიცმოხდა,სადაცსატ

ვირთობორანი,MVSewolი,რომელსაც

476მგზავრიგადაჰყავდა,გადატრიალ

დადაჩაიძირა.ბორანიინჩჰონიდან15

აპრილსსაღამოს9საათზეგამოვიდა

დადაახლოებით12საათისშემდეგ

კორეისნახევარკუნძულისსამხრეთ

დასავლეთნაწილთანდაგვერდება

დაიწყო.ეკიპაჟმაუბედურებისსიგნალი

გაგზავნა.შემთხვევისმსხვერპლი:294

ლი კუან იუ, სინგაპურის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი; დევიდ მალპასი, გლობალური ეკონომისტი, ENCIMA GLOBAL LLC-ს პრეზიდენტი; პოლ ჯონსონი, გამოჩენილი ბრიტანელი ისტორიკოსი 

და მწერალი; ემიტი შლაესი, THE 4 % GROWTH PROJECT-ის დირექტორი ამ სვეტში ერთმანეთს ცვლიან. მიმდინარე მოვლენების ადრინდელი პუბლიკაციების სანახავად ეწვიეთ ჩვენს 

ვებსაიტს მისამართზე WWW.FORBES.COM/CURRENTEVENTS.
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დაღუპულიდა10უგზოუკვლოდდაკარ

გულიმგზავრი.

ინციდენტისშემოწმებამგამო

ავლინა,რომკატასტროფისმიზეზი

ადამიანისმიერდაშვებულიშეცდო

მადადაუდევრობაგახლდათ.გემის

კაპიტანმაგადამწყვეტიზომებიარ

მიიღო.მგზავრებიევაკუაციისთვისარ

მოამზადა,არცმაშველიკანჯოებიგა

შალა,არცტივებიგამოიყენა.მისმიერ

დაშვებულიშეცდომებისწრაფადვე

გამოვლინდა,მაგრამ,გარდაამისა,აქ

უფროფუნდამენტალურისაკითხებიც

შეინიშნებოდა.როდესაცესბორანი,

2012წელს,ChonghaejinMarineCo.მშეი

ძინა,ისახალიარიყო.კომპანიამმისი

მოდიფიცირებამოახდინადაუსაფრ

თხოებისნორმებისხარჯზემგზავრთაფ
ო
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დამტეობაგაზარდა.ესმდგომარეობა

იმანაცდაამძიმა,რომიმსაბედისწერო

დღესოპერატორმა,ბორანისმეტად

დასატვირთვად,ბალასტურიწყლების

მოცულობაშეამცირა.ბორანისმოუ

ლოდნელადმოტრიალებისას,ტვირთი

გადაადგილდადაწონასწორობის

შესანარჩუნებლად,სტაბილიზაციისთ

ვის,საკმარისიბალასტურიწყლებიარ

აღმოაჩნდა.

როგორშეძლოSewolმაშემოწმების

გავლაასეთისაშიშიმოდიფიკაციის

შემდეგ?მთავრობამამგვარისატრან

სპორტოსაშუალებებისსარეგულაციო

დასამეთვალყურეოფუნქციებიკერძო

ოპერატორებსადაინდუსტრიულასო

ციაციებსჩააბარა.ამან,ფაქტობრივად,

მგზავრთაუსაფრთხოებისუზრუნველ

ყოფისფუნქციასანაოსნოინდუს

ტრიასგადასცა,რომლისმთავარი

პრიორიტეტიუსაფრთხოებაარარის.

გარდაამისა,საგანგებოსიტუაციებზე

პასუხისმგებელმაუწყებებმადროული

რეაგირებავერმოახდინეს.ესკიიმაზე

მიგვითითებს,რომპირველხარისხოვა

ნიმნიშვნელობაგაუთვალისწინებელი

სიტუაციებისკარგდაგეგმარებასადა

ავარიულმზადყოფნასაქვს.

სამწუხაროდ,მთავრობისთვის,

მარეგულირებელისააგენტოებისადა

შესაბამისიინდუსტრიებისთვის,ეს

სამივესატრანსპორტოტრაგედიაკარგ

გაკვეთილადიქცა.ვიდრემორიგიტრა

გიკულიინციდენტიმოხდება,ჩვენეს

ყველაფერიუნდაგავითვალისწინოთ

დაკორექტივებიშევიტანოთ.
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მოსაზრება 
ვასილ ჯაიანი – განვითარების სტრატეგია

ევროკავშირი VS  
ევრაზიულიკავშირი

აღმოსავლეთევროპისყო
ფილისაბჭოთარესპუბლიკებისინტეგ

რაციას„დასავლურ“ბლოკებში,ნატოსა

დაევროკავშირში,რუსეთიმძვინვარედ

ეწინააღმდეგება.ამპროცესისთავიდან

ასაცილებლად,მოსკოვმასამხედროსა

შუალებებისმოხმარებისთვისმზადყოფ

ნისდემონსტრირებამოახდინა.2008

წლისაგვისტოშირუსეთისაქართველო

შიშეიჭრა,რათაისნატოსწევრობის

აქტიურიძიებისადადასავლეთისკენ

მისწრაფებისთვისდაესაჯა.ექვსიწლის

შემდეგკრემლმაყირიმისანექსიამო

ახდინა–ამითუკრაინისწინააღმდეგ

მალულიომიდაიწყო.ესმოხდაუკრაი

ნისმიერმიღებულიგადაწყვეტილების

გამო,გახდესევროკავშირისმოკავშირე

დარუსეთისევრაზიულსაბაჟოკავშირს

გაწევრიანებაზეუარიუთხრას.

მიუხედავადრისკისა,უკრაინა,

საქართველოდამოლდოვაკვლავდა

სავლეთისკენიხრებიან.27ივნისსამ

ქვეყნებმახელიმოაწერესევროკავში

რისასოცირებისხელშეკრულებას,რომე

ლიცმათევროპასთანაახლოებს.უფრო

დაბალანსებულიაზერბაიჯანიამას

ყურადღებითაკვირდებადაშესაძლოა,

მომავალშიმათიმაგალითიგაიმეოროს.

ესმოსკოვშიშიშსბადებს.მაგრამარის

თუარაესსწორიარჩევანი?არისთუარა

ევროკავშირთანგაერთიანებაუკეთესი

ალტერნატივა,ვიდრეევრაზიულსაბაჟო

კავშირშიინტეგრაცია,რომლისწევრები

რუსეთი,ბელორუსიადაყაზახეთიარი

ან?თუევროკავშირისადაევრაზიული

საბაჟოკავშირისწევრისახელმწიფოე

ბის„ხარისხს”მნიშვნელობააქვს,მაშინ

რიცხვებშიასახულიპასუხინათელი

უნდაიყოს.

ეკო ნო მი კუ რი  
შე საძ ლებ ლო ბე ბი
მშპშიგადაყვანილიევროკავშირისეკო

ნომიკაევრაზიულისაბაჟოკავშირისეკო

ნომიკასჩრდილავს.$16,17მილიარდად

შეფასებული,ის5,6ჯერუფრომეტია,

ვიდრერუსეთისმიერმართულიკავში

რისა.თავისიმომავალიწევრებისთვის

ისუმსხვილესბაზარსუზრუნველყოფს.

ევროკავშირის28წევრისახელმწიფოს

მშპსერთსულმოსახლეზეთუევრაზიული

საბაჟოკავშირისწევრებისმშპსშევადა

რებთ,ესმონაცემიუკეთესიარიქნება.

რუსეთი,ბელორუსიადაყაზახეთიქვემო

დანბოლოხუთადგილსბულგარეთსადა

რუმინეთთანიყოფენ.

ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბა
ევრაზიულისაბაჟოკავშირისადაევრო

კავშირისეკონომიკურიმიმზიდველობის

შედარებამხოლოდერთსულმოსახლე

ზემშპისგაანგარიშებასარნიშნავს.

მნიშვნელოვნადუნდაიყოსგანხილული

ეკონომიკურითავისუფლება,როგორც

ქვეყნისკეთილდღეობისყოველმხრივი

ინდიკატორიდაეკონომიკურიზრდის

პოტენციალი.HeritageFoundationის

ეკონომიკურითავისუფლებისინდექსის

მიხედვით,რომელიცმსოფლიოს186ქვე

ყანასმოიცავს,ქვეყნებსეკონომიკური

თავისუფლებისუფრომაღალიდონით,

უფროძლიერიეკონომიკააქვთ,უფრო

ჯანსაღისაზოგადოებაჰყავთ,მაღალი

ადამიანურიგანვითარებისგვერდით

სიღარიბემცირეა.ევრაზიულისაბაჟო

კავშირისადაევროკავშირისშედარება

ნიშნავს,რომუკრაინა,საქართველოდა

მოლდოვაუკეთესდამატებითეკონომი

კურეფექტსუკანასკნელისგანუნდაელო

დონ.ევროკავშირისყველაწევრი,გარდა

საბერძნეთისა,შეფასებულია,როგორც

ძირითადადანზომიერადთავისუფა

ლი.რუსეთიდაბელორუსია,რომლებიც

ძირითადადარათავისუფლებიარიან,

შესაბამისადმსოფლიოში140ედა150ე

ადგილებსიკავებენ,მხოლოდყაზახეთში

არისზომიერადთავისუფალიეკონომიკუ

რიგარემო.
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ლობისინდიკატორები215ქვეყანასადა
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ლებებისგაძლიერებადაინსტიტუციური

განვითარება,არჩევანიევროკავშირსა

დაევრაზიულსაბაჟოკავშირსშორის

განსაკუთრებულანალიზსარმოითხოვს.

ევროკავშირისუპირატესობაასევეარის

მიზეზიიმისა,თუკრემლი,თავისიყოფი

ლიპარტნიორებისრუსეთისორბიტაზე

დატოვებისთვისსამხედროძალასრატომ

იყენებს.მოსკოვს,მათთვისშესათავაზებ

ლად,სხვაარაფერიგააჩნია.
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წყარო: 2014 წლის ეკონომიკური თავისუფლების ანგარიში
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წყარო: თავისუფლება მსოფლიოში 2013 წელს, FREEDOM HOUSE-ი.
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 ასოციაციური და საორგანიზაციო უფლებები  სიტყვისა და სარწმუნოების 

თავისუფლება  პირადი ავტონომია და ინდივიდუალური უფლებები  კანონის 

უზენაესობა  საარჩევნო პროცესი  პოლიტიკური პლურალიზმი  

და თანამონაწილეობა  მთავრობის ფუნქციონირება



1. ბილ გეიტსი  
$81 მილიარდი  
წყარო: MICROSOFT
ასაკი: 58   
საცხოვრებელი ადგილი: მედინა, ვაშინგტონი
სელფმეიდობის ინდექსი:  

ამე რი კის უმ დიდ რე სი ადა მი ა ნი თა ვის მი ლი არ დებს 

იმის თ ვის იყე ნებს, რომ მთელ მსოფ ლი ო ში მას შ-

ტა ბუ რი სო ცი ა ლუ რი ცვლი ლე ბა გა ნა ხორ ცი ე ლოს. 

2000 წლი დან ბილ და მე ლინ და გე იტ სე ბის ფონ დ მა 

ქველ მოქ მე დე ბა ში $30 მი ლი არ დი და ხარ ჯა – ეს 

თან ხა ამე რი კის მდიდ რე ბის სი ა ში რი გით მე-16 

ადა მი ანს ეკუთ ვ ნის. პო ლი ო მი ე ლი ტი თით ქ მის 

და მარ ცხე ბუ ლი ა; ამ ჟა მად გე იტ სი მა ლა რი ა სა და 

მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე მო მაკ ვ დი ნე ბელ ცოცხალ 

არ სე ბას – მოს კიტს ებ რ ძ ვის. გე იტ ს მა ასე ვე ებო-

ლას აფეთ ქე ბის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლი სათ ვის $50 

მი ლი ო ნი გა და რიცხა, ხო ლო $1 მი ლი ო ნი ვა შინ გ-

ტო ნის შტა ტის იარა ღის ტა რე ბის მა კონ ტ რო ლე ბელ 

ჯგუფს გა დას ცა, რო მე ლიც იარა ღის მფლო ბელ თა 

შე მოწ მე ბას უჭერს მხარს. გე იტ სის თ ვის ეს მნიშ ვ-

ნე ლო ვა ნი წე ლი იყო. თე ბერ ვალ ში, Microsoft-ის 

და ფუძ ნე ბი დან 39 წლის შემ დეგ, ის თავ მ ჯ დო მა რის 

თა ნამ დე ბო ბი დან გა დად გა და აპ რილ ში კომ პა ნი-

ის უმ ს ხ ვი ლე სი მე წი ლე უკ ვე აღარ იყო. ვი ნა ი დან 

Microsoft-ის, კა ნა დის ნა ცი ო ნა ლუ რი რკი ნიგ ზი სა 

და ნაგ ვის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი კომ პა ნი ის, Republic 

Services-ის აქ ცი ე ბის ფას მა მო ი მა ტა, მი სი ქო ნე ბა 9 

მი ლი არ დით გა ი ზარ და.

THE FORBES 4OO

20 უმდიდრესი 
ტოპ-ოცეულში უმდიდრესი ამერიკელების 5% შევიდა, მათ შორის– 
ექვსი ადამიანი, ვინც წელს ყველაზე დიდი ფულადი შემოსავალი 

მიიღო და თავის ქონებას 100 მილიარდი შემატა. სუპერელიტის 
ეს ქვეჯგუფი, THE FORBES 400-ის საერთო ქონების 32%-ს ფლობს. 

ამერიკის უმდიდრესი ადამიანების სრული სია შეგიძლიათ 
იხილოთ ბმულზე FORBES.COM/FORBES-400. 
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2. უორენ ბაფეტი  
$67 მილიარდი  
წყარო: BERKSHIRE HATHAWAY
ასაკი: 84  საცხოვრებელი ადგილი: ომაჰა, ნებრასკა.

სელფმეიდობის ინდექსი: 

ამე რი კე ლი მდიდ რე ბის მე ტად და ბეგ ვ რის თ ვის მებ რ ძოლ მა მწვა ვე კრი ტი კას გა უძ ლო მას შემ-

დეგ, რაც ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა გა უ წია შე მო თა ვა ზე ბულ Burger King-Tim Hortons-ის შერ წყ მას, 

რო მე ლიც აღიქ ვა, რო გორც გა და სა ხა დე ბის გან თა ვის არი დე ბა. მი სი Berkshire Hathaway-ის 

აქ ცი ე ბის ფა სი გა სულ წელს რე კორ დუ ლი 21%-ით გა ი ზარ და და ერ თი აქ ცი ის ფას მა ასევე რე-

კორ დუ ლი $205 000 შე ად გი ნა. ბა ფე ტის ქო ნე ბა, რო მე ლიც, ფაქ ტობ რი ვად, Berkshire-ის აქ ცი ე-

ბით არის წარ მოდ გე ნი ლი, ამ დროს $8,5 მი ლი არ დით გა ი ზარ და, მი უ ხედ ავად იმი სა, რომ მან 

კი დევ $2,8 მი ლი არ დი Berkshire-ის აქ ცი ებ ში ჩა დო. სა ბირ ჟო მაკ ლე რის ვა ჟიშ ვი ლი კონ გ რეს მე-

ნი გახ და. ბა ფეტ მა არა ერ თი ათე უ ლი წე ლი და ხარ ჯა იმის თ ვის, რომ მყა რი ბრენ დე ბის მქო ნე 

არა სა თა ნა დოდ შე ფა სე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბი შე ერ ჩია და ამ ჟა მად Berkshire-ი Wells Fargo-ს, Coca-

Cola-სა და IBM-ის უმ ს ხ ვი ლე სი ინ ვეს ტო რი ა. დღეს მო მა ვა ლი ინ ვეს ტო რე ბი ბა ფე ტის ფა სი ა ნი 

ქა ღალ დე ბის პორ ტ ფელ სა და აქ ცი ო ნე რის ყო ველ წ ლი ურ წე რი ლებს თავ გა მო დე ბით სწავ ლო-

ბენ. ბა ფე ტი თა ვის წი ნას წარ მეტყ ვე ლურ პორ ტ ფელს ქველ მოქ მე დე ბის თ ვი საც იყე ნებს. თა ვის 

მე გო ბარ ბილ გე იტ ს თან ერ თად მან საქ ველ მოქ მე დო კამ პა ნი ა, Giving Pledge-ი წა მო იწყო და 

მას $23 მი ლი არ დი შეს წი რა.

3. ლარი ელისონი  
$50 მილიარდი  
წყარო: ORACLE
ასაკი: 70    
საცხოვრებელი ადგილი: ვუდსაიდი, 
კალიფორნია
სელფმეიდობის ინდექსი: 

 

მიკ რო მე ნეჯ მენ ტით გან თ ქ მულ მა Oracle-ის დამ-

ფუძ ნე ბელ მა თა ვი სი გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რის 

მო ვა ლე ო ბე ბი Oracle-ის ორ დი დი ხნის პრე ზი-

დენტს გა დას ცა. ელი სო ნი, რო მელ საც თა ვი სი 

მა მა არა სო დეს უნა ხავს, ბე ბი ამ და ბა ბუ ამ გა ზარ-

დეს. ის ცენ ტ რა ლურ სა გა მო ძი ე ბო სამ მარ თ ვე-

ლო ში მო ნა ცემ თა ბა ზის პრო ექ ტ ზე მუ შა ობ და და 

ეს გახ და სა ფუძ ვე ლი იმი სა, რომ 1977 წელს მან 

პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის სა კუ თა რი კომ-

პა ნია და ა არ სა; მოგ ვი ა ნე ბით მას Oracle-ი და-

არ ქ ვა. ელი სო ნი თავ მ ჯ დო მა რი სა და ტექ ნი კუ რი 

დი რექ ტო რის თა ნამ დე ბო ბებს შე ი ნარ ჩუ ნებს. გა-

დად გო მის შემ დეგ მას თა ვი სი უამ რა ვი ჰო ბის თ-

ვის უფ რო მე ტი დრო გა უჩ ნ და. ელი სო ნი ხელ გაშ-

ლი ლად ცხოვ რობს, ის სამ თო ვე ლოს პორ ტი თა 

და იალ ქ ნი ა ნი სპორ ტით არის გა ტა ცე ბუ ლი. დღეს 

მი სი მთა ვა რი პრო ექ ტი არის ჰა ვა ის კუნ ძუ ლი 

ლა ნა ი, რო მელ საც ის ფლობს და რო მე ლიც მწვა-

ნე და სახ ლე ბად უნ და აქ ცი ოს.

4. დევიდ კოხი  
$42 მილიარდი  
წყარო: დივერსიფიცირებული
ასაკი: 74    
საცხოვრებელი ადგილი: ნიუ-იორკი
სელფმეიდობის ინდექსი:

  
ცნო ბი ლი კა პი ტა ლის ტე ბის წყვილ მა თა ვი სი 

ისე დაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იმ პე რია იმით გა ზარ-

და, რომ გა სულ წელს $9 მი ლი არ დის შე ნა ძე ნი 

გა ა კე თა. ახ ლად შე ძე ნი ლი კომ პა ნი ე ბი, რო გო-

რი ცაა სა ღე ბა ვე ბის მწარ მო ე ბე ლი Flint Group-ი 

და PetroLogistics-ი კარ გად შე ე ფე რე ბა იმას, რაც 

ძმებს უკ ვე აქვთ. Koch Industries-ი ნავ თობ სა დე-

ნებს, ნავ თო ბის გა და მა მუ შა ვე ბელ ქარ ხ ნებს, სამ-

შე ნებ ლო მა სა ლე ბი სა და ტუ ა ლე ტის ქა ღალ დის 

სა წარ მო ებს, ასე ვე Dixie Cups-საც ფლობს. კო-

ხე ბი რეს პუბ ლი კუ რი პარ ტი ის წევ რებს აფი ნან-

სე ბენ, რის გა მოც მათ მარ ცხე ნა ფრთა ში მტრე ბი 

ჰყავთ. სე ნა ტორ ჰა რი რე ი დის თქმით, კო ხე ბი 

„ქვეყნის ყიდ ვას ცდი ლო ბენ“. კო ხე ბი მის გან ცხა-

დე ბას „შეურაცხმყოფელს“ უწო დე ბენ.

4. ჩარლზ კოხი  
$42 მილიარდი  
წყარო: დივერსიფიცირებული
ასაკი: 78    
საცხოვრებელი ადგილი: ვიჩიტა, კანზასი
სელფმეიდობის ინდექსი: 

  

მემკვიდრე
ადამიანი, რომელმაც საკუთარი 
თავი თვითონ შექმნა 

THE GIVING PLEDGE-ის 
მონაწილე 
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8. მაიკლ 
ბლუმბერგი  
$35 მილიარდი  
წყარო: BLOOMBERG LP
ასაკი: 72  საცხოვრებელი ადგილი: 
ნიუ-იორკი
სელფმეიდობის ინდექსი: 

გა სუ ლი წლის შე მოდ გო მა ზე, მე რო ბის თა-

ნამ დე ბო ბი დან წა მოს ვ ლის შემ დეგ, ბლუმ-

ბერ გ მა თა ვი სი გეგ მე ბი ასე აღ წე რა: დას ვე-

ნე ბა ჰა ვა ი ზე. გოლ ფის თა მა ში (ერთ დღეს 

მე 90-ზე ცო ტა ნაკ ლე ბი დარ ტყ მა გა ვა კე თე), 

ჩი ნეთ ში გამ გ ზავ რე ბა და საქ ველ მოქ მე დო 

პრო ექ ტებ ზე მუ შა ო ბა. დაბ რუ ნე ბა Bloomberg 

LP-ში ამ გეგ მე ბის გან მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გან-

ს ხ ვავ დე ბა. „ეს იქ ნე ბა სადღე ღა მი სო სამ-

სა ხუ რი, რომ ლის კე თე ბაც მე არ მსურს“. 

და ძი რი თა დად ასეც არის. სექ ტემ ბერ ში 

მან გა მო აცხა და, რომ წლის ბო ლოს დაბ-

რუნ დე ბა, რა თა მარ თოს $9-მილიარდიანი 

(გაყიდვები) Bloomberg LP — სა რეკ ლა მო 

და ფი ნან სუ რი მო ნა ცე მე ბის კომ პა ნი ა, რო-

მე ლიც მან 1982 წელს შექ მ ნა, მას შემ დეგ, 

რაც Salomon Brothers-მა სამ სა ხუ რი დან 

და ითხო ვა.

იცო დეთ, რომ Bloomberg-ი ძა ლა უფ ლე-

ბას შე ი ნარ ჩუ ნებს და მი ლი ო ნებს ისეთ 

სა კითხებ ზე და ხარ ჯავს, რო გო რიც არის 

იმიგ რა ცი ა, სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვა და 

იარა ღის გა ცე მის გა კონ ტ რო ლე ბა — უკა ნას-

კ ნე ლის გა მო ის მსრო ლელ თა ეროვ ნულ 

ასო ცი ა ცი ას  დაუპირისპირდა. „მსოფლიოს 

პრობ ლე მე ბი იმ დე ნად დი დი ა, რომ უზარ მა-

ზარ თან ხებს მო ითხო ვენ“.

სემ უოლ ტონ მა თა ვის მემ კ ვიდ რე ებს და უ ბა რა, Wal-Mart-ის აქ ცი ე ბის დი დი რა ო დე ნო ბა არას დ როს გა ე ყი დათ. თა ვი სი დი რექ ტი ვა მან და ში ნე ბით 

გა ა მაგ რა: „თუ ამ სი სუ ლე ლის გა კე თე ბას და იწყებთ, მე დავ ბ რუნ დე ბი და არ მო გას ვე ნებთ“. მათ ეს ულ ტი მა ტუ მი სე რი ო ზუ ლად მი ი ღეს. სე მის გარ-

დაც ვა ლე ბი დან 22 წლის შემ დეგ მი სი ვა ჟიშ ვი ლე ბი რო ბი და ჯი მი, ქა ლიშ ვი ლი ელი სი და რძა ლი კრის ტი, მის მი ერ ბენ ტონ ვილ ში შექ მ ნილ სა ცა ლო 

ვაჭ რო ბის იმ პე რი ას კვლავ აკონ ტ რო ლე ბენ. სა ერ თო ჯამ ში ისი ნი Wal-Mart-ის 51%-ს ფლო ბენ. მათ ინ ტე რე სებს რო ბი იცავს, რო მე ლიც 22 წე ლი ა, რაც 

Wal-Mart-ის თავ მ ჯ დო მა რეა და მო გე ბის $44-დან $476 მი ლი არ დამ დე ზრდას მი აღ წი ა. ბო ლო დროს და ბა ლი ხელ ფა სე ბით უკ მა ყო ფი ლო თა ნამ შ რო-

მელ თა გა ფიც ვებ მა და მექ სი კა ში მდე ბა რე Wal-Mart-ის მი ერ ქრთა მის აღე ბის სკან დალ მა დი რექ ტორ თა საბ ჭო ში მი სი პო ზი ცია შე არ ყი ა. სე მის მე ო რე 

ვა ჟიშ ვი ლი, ჯი მი, ასე ვე Wal-Mart-ის დი რექ ტორ თა საბ ჭოს წევ რი და სა ო ჯა ხო Arvest Bank-ის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი ა. მსოფ ლი ოს უმ დიდ რე სი ქალ-

ბა ტო ნი, ელი სი თა ვი სი Crystal Bridges-ის მუ ზე უ მი თაა და კა ვე ბუ ლი, რო მელ შიც თა ნა მედ რო ვე ამე რი კუ ლი ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შე ბია წარ მოდ გე ნი ლი. იგი 

ვა ი ო მინ გ ში გან მარ ტო ე ბუ ლად ცხოვ რობს.

6. კრისტი 
უოლტონი  
$38 მილიარდი  
წყარო: WAL-MART
ასაკი: 59    
საცხოვრებელი ადგილი: ჯეკსონი, 
ვაიომინგი
სელფმეიდობის ინდექსი:

  

7. ჯიმ  
უოლტონი  
$36 მილიარდი  
წყარო: WAL-MART
ასაკი: 66    
საცხოვრებელი ადგილი: 
ბენტონვილი, არკანზასი
სელმეიდობის ინდექსი:

  

9. ელის 
უოლტონი  
$34.9  მილიარდი  
წყარო: WAL-MART
ასაკი: 64     
საცხოვრებელი ადგილი: ფორტ-
ვორთი, ტეხასი
სელფმეიდობის ინდექსი:

  

10. ს. რობსონ  
უოლტონი  
$34.8  მილიარდი  
წყარო: WAL-MART
ასაკი: 70     
საცხოვრებელი ადგილი: 
ბენტონვილი, არკანზასი
სელფმეიდობის ინდექსი:
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11. მაიკლ 
ბლუმბერგი  
$34 მილიარდი  
წყარო: FACEBOOK
ასაკი: 30  საცხოვრებელი ადგილი:  
პალო-ალტო, კალიფორნია
სელფმეიდობის ინდექსი: 

Facebook-ის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი ფსონს იმ 

შე ნა ძე ნებ ზე აკე თებს, რომ ლე ბიც მას მი სი სო-

ცი ა ლუ რი ქსე ლის წარ მო ჩე ნა სა და ახა ლი ტენ-

დენ ცი ე ბის ათ ვი სე ბა ში და ეხ მა რე ბა. გა სა ი დუმ-

ლო ე ბუ ლი შეხ ვედ რე ბის შემ დეგ ცუ კერ ბერ გ მა, 

თე ბერ ვალ ში, Facebook-ის მი ერ მოკ ლე შეტყო-

ბი ნე ბე ბის მო ბი ლუ რი სერ ვი სის აპ ლი კა ცი ის, 

WhatsApp-ის აქ ცი ე ბის $19 მი ლი არ დად შე ძე ნა ზე 

და დო ხელ შეკ რუ ლე ბა. მომ დევ ნო თვე ში მან 

ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბის ჩაფხუ ტე ბის მწარ მო-

ე ბელ Oculus VR-ზე $2 მი ლი არ დი და ხარ ჯა, ჯერ 

კი დევ მა ნამ დე, სა ნამ Oculus VR–ს ეს პრო დუქ ტი 

გა ყიდ ვის თ ვის მზად ექ ნე ბო და. Facebook-ის აქ-

ცი ე ბის ფას მა მო ი მა ტა, რის შე დე გა დაც, გა სულ 

წელს, ცუ კერ ბერ გის წმინ და ქო ნე ბა $15 მი ლი არ-

დით გა ი ზარ და და ის სი ის ყვე ლა ზე მსხვი ლი ფუ-

ლა დი შე მო სავ ლის მქო ნე წევ რი გახ და.

13. ლარი პეიჯი  
$31.5 მილიარდი  
წყარო: GOOGLE
ასაკი: 41   საცხოვრებელი ადგილი:  
პალო-ალტო, კალიფორნია
სელფმეიდობის ინდექსი: 

Google-ის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი, რო-

მელ მაც ცო ტა ხნის წინ მმარ თ ველ თა ნამ-

დე ბო ბებ ზე ცვლი ლე ბე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლა, 

კვლე ვას ისეთ სფე რო ებ ში ატა რებს, რო გო-

რი ცაა უპი ლო ტო ავ ტო მო ბი ლე ბი და სა ტე-

ლე ვი ზიო პლატ ფორ მე ბი. თა ვი სი შე ნა ძე ნე-

ბით ის Google-ის საზღ ვ რებს აფარ თო ებს 

და მი სი აქ ცი ე ბის ფასს ზრდის. ის ფლობს 

სახ ლის თერ მოს ტა ტე ბის მწარ მო ე ბელ 

Nest-სა და სა მეთ ვალ ყუ რეო ვი დე ო კა მე-

რე ბის მწარ მო ე ბელ Dropcam-ს. აპ რილ ში 

Google-მა აქ ცი ე ბის და ნა წევ რე ბა მო ახ დი ნა, 

რა მაც პე იჯს, მის თა ნა დამ ფუძ ნე ბელ სერ-

გეი ბრინ სა და სხვა ტოპ - მე ნე ჯე რებს ხმე ბის 

კონ სო ლი დი რე ბის სა შუ ა ლე ბა მის ცა. პე ი ჯის 

მა მამ, მი ჩი გა ნის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე-

ტის პროგ რა მი რე ბის ლექ ტორ მა, მას პირ ვე-

ლი კომ პი უ ტე რი 1978 წელს უყი და. პე ი ჯი ამ 

დროს 5 წლის იყო.

14. სერგეი 
ბრინი  
$31 მილიარდი  
წყარო: GOOGLE
ასაკი: 41   საცხოვრებელი ადგილი:  
ლოს-ალტოსი, კალიფორნია
სელფმეიდობის ინდექსი: 

 

ბრი ნი Google-ის გა სა ი დუმ ლო ე ბულ გან ყო-

ფი ლე ბას, Google X-ს მარ თავს, რო მე ლიც 

ისეთ სა რის კო პრო ექ ტებ ზე მუ შა ობს, რო-

გო რი ცაა ჭკვი ა ნი კონ ტაქ ტუ რი ლინ ზე ბი, 

საფ რე ნი აპა რა ტე ბი სა ქა რე ტურ ბი ნე ბით 

და Google Glass-ი. გარ და ამი სა, მუ შა ო ბა 

მიმ დი ნა რე ობს და მა ტე ბი თი რე ა ლო ბის 

სათ ვა ლე ზე, რომ ლის წარ მო ე ბას Google-ი 

გეგ მავს და რო მე ლიც მი სი იმი ჯის გა ნუ ყო-

ფე ლ ნა წი ლად უკვე იქცა. ბრი ნი 2013 წლის 

შე მოდ გო მა ზე სა გა ზე თო სა თა უ რებ ში იმის 

გა მო მოხ ვ და, რომ მას სა სიყ ვა რუ ლო ურ-

თი ერ თო ბა ჰქონ და Google-ის ახალ გაზ რ და 

თა ნამ შ რო მელ თან. ეს მოხ და მის მე უღ-

ლეს თან, ან ვო ი ჩიტ ს კის თან გან ქორ წი ნე ბის 

ფონ ზე. ბრი ნის მშობ ლე ბი აკა დე მი კო სე ბი 

იყ ვ ნენ. ისი ნი, რო დე საც ბრი ნი ექ ვ სი წლის 

იყო, ან ტი სე მი ტიზმს გა მო ექ ც ნენ და რუ სე-

თი დან აშ შ - ში გად მო ვიდ ნენ. 

12. შელდონ 
ადელსონი  
$32 მილიარდი  
წყარო: სამორინეები
ასაკი: 81  საცხოვრებელი ადგილი:  
ლას-ვეგასი
სელფმეიდობის ინდექსი: 

2012 წელს ადელ სონ მა და ახ ლო ე ბით $100 მი ლი-

ო ნი და ხარ ჯა რეს პუბ ლი კე ლე ბის თეთრ სახ ლ ში 

მოხ ვედ რისთვის. ის ახლა ძალებს 2016 წლის თ-

ვი ს იკ რებს. მარ ტ ში ადელსონმა ლას - ვე გას ში 

უმას პინ ძ ლა რეს პუბ ლი კუ რი პარ ტი ის პრე ზი-

დენ ტო ბის კან დი და ტე ბის ღო ნის ძი ე ბას, რო მელ-

საც „ადელსონის პრა ი მე რი“ უწო დეს. მარ ჯ ვე ნა 

ფრთის იდე ო ლო გის იმი ჯის მი უ ხე და ვად, მან 

ივ ლის ში, ბილ გე იტ ს თან და უორენ ბა ფეტ თან 

ერ თად, და წე რა და New York Times-ში გა მო-

აქ ვეყ ნა წე რი ლი, რო მელ შიც სა ი მიგ რა ციო რე-

ფორ მის კომ პ რო მისს მხარს უჭერ და. ადელ სო ნი 

ბოს ტონ ში ნა ქი რა ვებ ბი ნა ში გა ი ზარ და, სა დაც 

მას იატაკ ზე უწევ და ძი ლი. პირ ვე ლი სა გა ზე თო 

კი ოს კი მან 12 წლის ასაკ ში თა ვი სი ბი ძის გან ნა-

სეს ხე ბი $200-ით იყი და. ახ ლა ის მსოფ ლი ო ში 

სა მო რი ნე ე ბის უმ ს ხ ვი ლეს კომ პა ნი ას, Las Vegas 

Sands-ს ფლობს.

მემკვიდრე
ადამიანი, რომელმაც საკუთარი 
თავი თვითონ შექმნა 

THE GIVING PLEDGE-ის 
მონაწილე 

ფ
ო

ტ
ო

: 
R

EU
TE

R
S

/R
O

B
ER

T 
G

A
LB

R
A

IT
H

; 
R

EU
TE

R
S

/P
A

U
L 

Y
EU

N
G



დეკემბერი  2014    FORBES | 37

15. ჯეფ ბეზოსი  
$30.5 მილიარდი  
წყარო: AMAZON.COM
ასაკი: 50  საცხოვრებელი ადგილი: სიეტლი

სელფმეიდობის ინდექსი: 

მი სი Amazon.com-ი 20 წლის წინ გა მოჩ ნ და, რო გორც წიგ ნე ბის ინ ტერ ნეტ-

მა ღა ზი ა, მაგ რამ დღეს ის, წიგნებთან ერთად, ერთ მი ლი ონ ზე მე ტი და სა-

ხე ლე ბის სა ქო ნელს ყი დის. ივ ნის ში მან კომ პა ნი ის პირ ვე ლი სმარ ტ ფო ნი 

Fire Phone-ი წარ მო ად გი ნა, თუმ ცა პირ ვე ლი რე აქ ცია ამ მოწყო ბი ლო ბა ზე 

საკ მა ოდ გულგრი ლი იყო. კომ პა ნი ის პირ ვე ლა დი მოხ მა რე ბის პრო დუქ ტე-

ბის მი წო დე ბის სერ ვი სი, Amazon Fresh-ი, მხო ლოდ სამ ქა ლაქ ში არ სე ბობს, 

მაგ რამ, არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, მი სი გა ფარ თო ე ბა უკ ვე და გეგ მი ლი ა. 

Amazon-ი წიგ ნე ბის ბიზ ნეს ში კვლავ მთა ვარ ძა ლას წარ მო ად გენს, თუმ ცა 

ის უკ ვე 6 თვე ა, რაც და პი რის პი რე ბუ ლია გა მომ ცემ ლო ბა Hachette-თან, 

რო მელ საც სურს უფ რო მე ტი თა ვი სუფ ლე ბა ჰქონ დეს იმ ელექ ტ რო ნუ ლი 

წიგ ნე ბის ფა სე ბის და რე გუ ლი რე ბა ში, რომ ლებ საც ის Amazon.com-ზე ყი დის. 

ბე ზოსს მა მა არ ჰყავ და. ის გა ზარ დეს დე დამ და მა მი ნაც ვალ მა, კუბელმა 

ემიგრანტმა. ის პრინ ს ტონ ში ელექ ტ რო ტექ ნი კა სა და პროგ რა მი რე ბას სწავ-

ლობ და, შემ დეგ ჰეჯ - ფონდ D.E. Shaw-ში მუ შა ობ და. 1994 წელს თა ვის ავ ტო-

ფა რეხ ში Amazon-ი და ა არ სა. ის კვლავ ფლობს კომ პა ნი ის 18%-ს.

16. კარლ აიკანი  
$26 მილიარდი  
წყარო: ინვესტიციები
ასაკი: 78  საცხოვრებელი ადგილი: ნიუ-იორკი

სელფმეიდობის ინდექსი:  

აიკა ნის აქ ტი უ რი ინ ვეს ტი რე ბა კვლა ვაც ბევრ კომ პა ნი ას აფო რი ა ქებს. 

აგ ვის ტო ში მან Hertz Global Holdings-ის აქ ცი ე ბი იყი და და გა ნაცხა და, 

რომ სურს დი რექ ტორ თა საბ ჭოს იმის შე სა ხებ და ე ლა პა რა კოს, „რომ 

მარ თ ვა არ არის საკ მა რი სად და მა ჯე რე ბე ლი“. სექ ტემ ბ რის და საწყის-

ში მარკ ფრი სო რა Hertz-ის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რის თა ნამ დე ბო ბი-

დან გა დად გა. ზაფხულ ში Family Dollar Stores-ის აქ ცი ე ბის ყიდ ვამ მას 

$8,5 მი ლი არ დად Dollar Tree-ის შე ძე ნის სა შუ ა ლე ბა მის ცა. 2014 წლის 

პირ ველ ნა ხე ვარ ში აიკა ნის სა ინ ვეს ტი ციო ფონ დი 10,2%-ით გა ი ზარ და 

და Standard & Poor’s 500-ის ინ დექსს გა ას წ რო. ის, ქუ ინ სის კვარ ტალ-

ში, ფარ - რო კა რუ ი ეს ში გა ი ზარ და და პრინ ს ტო ნის ფი ლო სო ფი ის ფა-

კულ ტე ტი და ამ თავ რა.

17. ჯორჯ სოროსი  
$24 მილიარდი  
წყარო: ჰეჯ-ფონდები
ასაკი: 84  საცხოვრებელი ადგილი: კატონა, ნიუ-იორკი

სელფმეიდობის ინდექსი:  

ადა მი ან მა, რო მელ მაც ჰეჯ - ფონ დე ბის წარ მა ტე ბის სტან დარ ტე ბი ჩა-

მო ა ყა ლი ბა, იქ მოხ ვედ რის თ ვის საკ მა ოდ გრძე ლი გზა გა ი ა რა. იგი 

ფა შის ტე ბის მი ერ ბუ და პეშ ტის ოკუ პა ცი ის დროს გა დარ ჩა, 1947 წელს 

უნ გ რე თის კო მუ ნის ტურ რე ჟიმს გა ექ ცა, ლონ დო ნის ეკო ნო მი კის სკო-

ლა ში სწავ ლობ და და რკი ნიგ ზა ზე მტვირ თა ვად მუ შა ობ და. ფი ნან სურ 

სფე რო ში სტარ ტი კო მერ ცი ულ ბან კ ში აიღო. ცნო ბი ლია იმით, რომ 

1992 წელს ბრი ტა ნუ ლი გირ ვან ქის ღი რე ბუ ლე ბის და წე ვა ში მო ნა წი-

ლე ობ და. 2011 წელს მან ფუ ლი ინ ვეს ტო რებს და უბ რუ ნა. ის თა ვი სი 

ფუ ლის მარ თ ვას მთელ დროს უკ ვე აღარ უთ მობს, ამის ნაც ვ ლად, 

ქველ მოქ მე დე ბი თა და პო ლი ტი კით არის და კა ვე ბუ ლი.
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18. სტივ 
ბალმერი  
$22.5 მილიარდი  
წყარო: MICROSOFT
ასაკი: 58  საცხოვრებელი 
ადგილი: ჰანტს-პოინტი, 
ვაშინგტონი 
სელფმეიდობის ინდექსი:

  

თე ბერ ვალ ში ბალ მე რი 

Microsoft-ის გე ნე რა ლუ რი დი-

რექ ტო რის თა ნამ დე ბო ბი დან 

გა დად გა და ცო ტა ხან ში Los 

Angeles Clippers-ის ხელ მ ძღ ვა-

ნე ლო ბას შე უდ გა. აგ ვის ტო ში 

მან გუნ დ ში $2 მი ლი არ დი 

გა და ი ხა და, რაც კა ლათ ბურ-

თის ეროვ ნუ ლი ასო ცი ა ცი ის 

გუნ დ ში გა დახ დი ლი ყვე ლა ზე 

მა ღა ლი ფა სი ა. დი დი თან ხის 

გა დახ და ბალ მერს არ ანაღ ვ-

ლებს, ის კი დევ უფ რო მდი და-

რი გახ და, რად გან მი სი წას ვ-

ლის მე რე Microsoft-ის აქ ცი ე-

ბის ფა სი სტა ბი ლუ რად იზ რ დე-

ბა. გა სულ წელს მის მა ქო ნე ბამ 

$4,5 მი ლი არ დით მო ი მა ტა. აპ-

რილ ში ბალ მე რი Microsoft-ის 

უმ ს ხ ვი ლე სი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 

აქ ცი ო ნე რი გახ და, ხო ლო მი-

სი კურ სე ლი ჰარ ვარ დი დან, 

ბილ გე იტ სი, დი ვერ სი ფი კა ცი ას 

აგ რ ძე ლებს. მი სი სიყ ვა რუ ლი 

კა ლათ ბურ თის მი მართ ახა ლი 

რამ არ არის. ბალ მერ მა სი ეტ-

ლის SuperSonics-ის სე ზო ნუ რი 

ბი ლე თე ბის ყიდ ვა ჯერ კი დევ 

80-იან წლებ ში და იწყო და 

Microsoft-ის თა ნა დამ ფუძ ნე-

ბელ მა და Portland Trail Blazers-

ის მფლო ბელ მა, პოლ ალენ მა 

ბალ მე რს თა ვი სი სა კუ თა რი 

გუნ დის ყიდვა ურჩია. პირ ვე-

ლი ორი მცდე ლო ბა წა რუ მა-

ტებ ლო ბით დას რულ და. 

მიუხედავად იმისა, რომ პროდუქცია სასურსათო მაღაზიებში თვალში საცემ ადგილებს იკავებს, კომპანიის 

დამფუძნებლის შთამომავლები ჩრდილში შეგნებულად რჩებიან. რეალური ვონკების ნაცვლად Mars Inc.-

ის მონაცემები საუბრობენ: $33 მილიარდზე მეტი გაყიდვები 74 ქვეყანაში, ძირითადად ტკბილეულობა და 

ცხოველების საკვები. კომპანია 11 მილიარდი დოლარის ღირებულების ბრენდებს ფლობს, მათ შორის, 

Uncle Ben’-ს, M&M’s-სა და Pedigree-ს. ოჯახის ლეგენდარული ისტორია ცნობილია: დიდმა ბაბუამ, 

ფრენკმა, კომპანია 1911 წელს, შტატ ვაშინგტონის ქალაქ ტაკომაში, თავის სამზარეულოში დააარსა. ორი 

წარუმატებელი მცდელობისა და გაკოტრების შემდეგ, მას, 1923 წელს, სიმდიდრე Milky Way-ს რეცეპტმა 

მოუტანა. მამა კომპანიაში 1929 წელს მოვიდა, M&M’s-ი კი 1941 წელს შეიქმნა.

19. ფორესტ მარს უმცროსი  
$22 მილიარდი  
წყარო: ტკბილეულობა
ასაკი: 83   საცხოვრებელი ადგილი: ბიგ-ჰორნი, ვაიომინგი სელფმეიდობის ინდექსი:

  

19. ჟაკლინ 
მარსი  
$22 მილიარდი  
წყარო: ტკბილეულობა
ასაკი: 74     
საცხოვრებელი ადგილი: ფლეინსი, 
ვირჯინია
სელფმეიდობის ინდექსი:

  

19. ჯონ მარსი  
$22 მილიარდი  
წყარო: ტკბილეულობა
ასაკი: 78      
საცხოვრებელი ადგილი: ჯეკსონი, 
ვაიომინგი
სელფმეიდობის ინდექსი:

  

ავტორები: ჯეიმს ალბერტინი, STIFEL-ი; გერი ბისბი, RBC CAPITAL MARKETS-ი; BIEDERMAN REAL ESTATE & AUCTIONEERS; ჯეფრი მ. ბლესერი, MORGAN JOSEPH TRIARTISAN-ი; ზაკ ბრაუნი, JUST MAR-

KETING INTERNATIONAL-ი; ჩაკ კერანკოსკი, NORTHCOAST RESEARCH; ვინსენტ კაინტიკი, MACQUARIE GROUP-ი; ს. კრეიგ კოგნეტი, GRAIL PARTNERS-ი; ლინ კოლერი, STERNE AGEE & LEACH; ლიან ფენი, 

MORNINGSTAR, INC.-ი; ბარი ფენელი, LIPPER CORP.-ი; GP BULLHOUND; მარკ გულეი, BGC PARTNERS-ი; ენდი ჰარგრივესი, PACIFIC CREST SECURITIES-ი; მაიკ ჰოვარდი, IHS-ი; პიტერ კეიტი, პაიპერ 

ჯეფრი; ტიმოტი ლენდჰუისი, STAFFING INDUSTRY ANALYSTS-ი; ლიფ ლეინბაჰი, IHS-ი; დენიელ ლესერი, LW HOSPITALITY ADVISORS-ი; ჯინმინ ლიუ, ARDOUR CAPITAL INVESTMENTS-ი; ნიკ მიტჩელი, 

NORTHCOAST RESEARCH-ი; ნიკ მოდი, RBC CAPITAL MARKETS-ი; ჰანს მოზესმანი, RAYMOND JAMES FINANCIAL SERVICES-ი; მერისოლ ნივსი , CHRISTIE’S-ი; ORBIS BY BUREAU VAN DIJK; სვენ დელ პოზო, 

IHS-ი; PRIVCO; CLAYTON PRESS-ი, LINN PRESS ART ADVISORY SERVICES-ი; REAL CAPITAL ANALYTICS-ი; ჰარის როენი, SWIFTWOOD PRESS-ი; ჯეკ რუსო, ედვარდ ჯონსი ; პიტერ სლატინი, SLATIN GROUP-ი; 

ბრაიან სპონჰეიმერი, GAMCO GROUP-ი; რობერტ შტრაუსი, GILFORD SECURITIES-ი; მეტიუ ტერპლი, MASSEY KNAKAL REALTY SERVICES-ი; ბენ კარლოს ტიპინი, REAL CAPITAL ANALYTICS-ი; ლენს 

ვიტანზა, CRT CAPITAL-ი; გრეგ უორენი, MORNINGSTAR, INC.-ი; მაიკლ უოთერჰაუსი, MORNINGSTAR, INC.-ი; მეტიუ ვოკაჩი, GREEN STREET ADVISORS-ი; მაიკლ უონგი, MORNINGSTAR, INC.-ი; ჯეისონ 

ვანგლერი, WUNDERLICHSECURITIES -ი; შერონ ზაკფია, WILLIAM BLAIR & CO-ო. ფ
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მოსაზრება
შოთა უტიაშვილი – მიმდინარე მოვლენები

უკან მიმავალიგზა

სანამარსენასმოკლავდა,
გიორგიკუჭატნელმაერთიკარგისაქმე

გააკეთა–ორისაუკუნისწინდაცლილი

ყვარლისმაზრისსოფელიახალსოფელი

ხელახლადაასახლა.

სოფელიკილეკიანობისგამოიყო

დაცლილი.დაღესტნიდანკახეთშიბევრი

გადმოსასვლელიიყო,მაგრამთავდამ

სხმელებისათვისყველაზეადვილად

გადმოსავლელიახალსოფლისგზაიყო.

სოფლისბოლოდანსაზღვრამდეამ

გზითსულთხუთმეტიოდეკილომეტრია.

სოფლიდანრომგახვალთ,ტყიან

აღმართსუნდააუყვეთ.შემოდგომობით

აქმთელისოფელიწაბლსაგროვებს.

შემდეგვაკეადგილამდემიხვალთ,რო

მელსაცღოლოიანსეძახიანდარომე

ლიცკომუნისტებისდროსადგილობრი

ვებისსააგარაკოადგილიიყო.შემდეგ

გზატყესადაალპურმდელოებსშორის

გადისდაადალასგორასმიადგება.ამ

გორისბოლოში,2100მეტრისსიმაღლე

ზე,უღელტეხილია,იქიდანკიდაღესტანი

იწყება.

ამ,ერთდროსლეკებისადაამგზის

გამოდაცლილსოფელში,დღესრომ

იკითხოთ,თითქმისყველაგეტყვით,

რომგზისაშენებასმხარსუჭერენ.ლე

კიანობაარახსოვთ.ვერცეხსომებათ,

იმიტომრომისხალხი,ვინცაქლეკია

ნობისდროსცხოვრობდა,აიყარადა

წავიდა,ესენიკიმოგვიანებით,მე19

საუკუნისბოლოსდამეოცისდასაწყისში

ჩამოსახლდნენ.

გზისმშენებლობასმხარსუჭერს

ახალსოფლისმეზობელისამისოფლის:

სარუსოს,თივისადაჩანტლისყურის

მოსახლეობაც.არცარისგასაკვირიამ

სოფლებშილეკებიცხოვრობენ.ადრე ფ
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იქვემეოთხელეკურისოფელიციყო,

მაგრამმისიმცხოვრებლებიგამსახურ

დიასდროსგაასახლეს.

ლეკებსიმიტომუხარიათგზის

მშენებლობა,რომმათთვისრუსეთში

სამუშაოდდანათესავებისმოსანახუ

ლებლადწასვლაუფროიოლიიქნება.

ქართველებისათვისკიმთავარიხეირი

ამგზისმეშვეობითახალიხილისადა

ბოსტნეულისრუსეთისბაზარზეგატანაა.

ამგზაზებოლოს2011წელსვიყავი.

მესაზღვრეებისპოსტამდემისვლას,

ანუდაახლოებით13კილომეტრისგავ

ლასუნიმოგით(მაღალიგამავლობის

სამხედრომანქანა),სამსაათზემეტ

ხანსმოვუნდით.მესაზღვრეებისგარდა

იმგზაზედროდადროშეშისმჭრელები

დადიანსამხიდიანიმანქანებით.მათ

გარდაგზისახლომახლოსაზაფხულო

საძოვრებზემწყემსებსთუშეხვდებით.

ოქტომბრისბოლოსმესაზღვრეების

პოსტიიკეტება.თოვლისგამოგზაგაუვა

ლიხდება.მესაზღვრეებიახალსოფლის

თავშიჩამოდიანდაადალასგორაზე

მხოლოდაპრილისბოლოს–მაისისდა

საწყისშიბრუნდებიან.

1990იანწლებშისპირტისბუმის

დროსამგზასკონტრაბანდისტებიიყე

ნებდნენ.მაშინსაზღვრამდესამანქანო

გზამიდიოდა.საზღვარზეისრუსულგზას

უერთდებოდა,რომელიცბეჟთაშიჩა

დიოდა.2000იანიწლებიდანსპირტის

კონტრაბანდადასრულდა,თუმცაგზა

დარჩა.2008წელს,ომისდროს,გზაქარ

თველებმაააფეთქეს.საამისომიზეზიც

ჰქონდათ.დაღესტანში,საზღვრიდან

სულრამდენიმესაათისსავალზე,ქალაქ

ბოტლიხშიგანთავსებულიიყორუსუ

ლისამთოქვეითიბრიგადა.რუსებმა

ბაზისმშენებლობა2005წელსდაიწყეს

და2007წელსდაასრულეს.2008წლის

დასაწყისშისწორედამბაზაზესტუმრო

ბისასპუტინმაგამოთქვასურვილი,რომ

ბოტლიხიდანსაქართველოსსაზღვრამ

დეახალიგზააშენებულიყო.საზღვ

რამდემაღალხარისხიანიგრუნტისგზა

მართლაცაშენდა,მაგრამშემდეგომმა

დაეკონომიკურმაკრიზისმამოუსწრო

დარუსებსმშენებლობისგადადებამოუ

წიათ.გზისგარეშე,როგორცჩანს,მთებ

შისამხედრობაზისშენახვასაცაღარ

ჰქონდააზრიდა2011წელსბოტლიხის

ბრიგადამაიკოპშიგადაისროლეს.

ამისშემდეგ,რამდენიმეწელიგზის

შესახებსაუბრებიშეწყდა.ავარეთ

კახეთისგზისნაცვლად,ომისშემდეგ

რუსებმატრანსკავკასიურიმაგისტრა

ლის(როკისგვირაბზეგამავალიგზა)რე

კონსტრუქციადაიწყეს.მხოლოდროკის

გვირაბისგარემონტებაში600მილიონი

დოლარიდახარჯეს.გაარემონტესრო

კიცხინვალისგზაც.თუმცა,ტრანსკამი

რაცუნდაარემონტო,მთავარიპრობლე

მისმოგვარებაშეუძლებელია:ზამთარში

ზვავების,ანზვავსაშიშროებისგამოგზა

არაერთიკვირითიკეტება.კიდევუფრო

მნიშვნელოვანიამეორეპრობლემა:

ესგზაერგნეთსადაცხინვალსშორის

ბეტონისბლოკებითააგადაკეტილიდა

აქმანქანითგავლისუფლებამხოლოდ

ჟენევისმოლაპარაკებებისთანათავ

მჯდომარეებსადასაერთაშორისო

წითელიჯვრისმანქანებსაქვთ.თავის

მიერვედაწესებულამაკრძალვასრუსე

ბიზედმიწევნითიცავენ.

2013წელსდასრულდააფხაზეთზე

გამავალიფსოუენგურისგზისდარ

ჩენილიმონაკვეთისრემონტიც.თუ

ორიოდეწლისწინენგურისხიდიდან

ქალაქგალამდემიღწევასლამისერთი

საათისჭირდებოდა,ახლაამგზასათ

წუთშიგაივლით.თუმცაამგზასაციგივე

პრობლემააქვს,რაცტრანსკამს:ბლოკ

პოსტიენგურისხიდთან.მართალია,აქ

შეზღუდვებინაკლებადმკაცრია,ვიდრე

ერგნეთთან,მაგრამსაერთაშორისო

მიმოსვლისათვისამგზისგამოყენება

მკაცრადაკრძალულია.

რუსეთსადასაქართველოსდღეს

ერთადერთიპირდაპირილეგალურიგზა

აკავშირებს:საქართველოსსამხედრო

გზა.ოთხწლიანიპაუზისშემდეგლარსი

2010წელსგაიხსნა.წელს,იანვრიდან

სექტემბრისჩათვლით,ამგზითნახევარ

მილიონზემეტმაადამიანმაისარგებლა.

მიუხედავადიმისა,რომდღესესგზა

ძალზეაქტიურადგამოიყენება,მასაც

აქვსმნიშვნელოვანიპრობლემები.

წელსმეწყერებისგამოისუკვეორჯერ

დაიკეტა.თუმცაყველაზედიდისტი

ქიურიუბედურება2002წელსმოხდა,

როდესაცმყინვარწვერისჩრდილოეთის

კალთას110მილიონიკუბურიმეტრი

მასამოსწყდადაჩრდილოეთოსეთ

შიკარმადონისხეობაში125ადამიანი

როდესაც ანალოგიური სირთულის გზებს სოჭის 
ოლიმპიადისთვის აშენებდნენ, რუსული კომპანიები ბიუჯეტს 

იმდენად გადასცდნენ, რომ, ერთი ექსპერტის შეფასებით, 
ეს გზა უფრო იაფი დაჯდებოდა, ასფალტის მაგივრად შავი 

ხიზილალის ორსანტიმეტრიანი ფენით რომ დაეფარათ.
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ცოცხლადდამარხა.როგორცამბობენ,

არსებობსრუსიგეოლოგებისდასკვნა,

რომელშიცნათქვამია,რომდარიალის

ხეობისგეოლოგიურმაარასტაბილურო

ბამ(ვულკანურიპროცესებისგააქტიურე

ბისადაკლიმატისცვლილებებისგამო

მყინვარებისდნობისშედეგად)ისეთ

წერტილსმიაღწია,რომმასშიგამავალი

გზაარასაიმედოდუნდაჩაითვალოს.

როდესაცორიგზაპოლიტიკური

ფაქტორებისგამოგადაკეტილია,ხოლო

მესამეგეოლოგიურადარასაიმედო,

დღისწესრიგშიდადგამეოთხეგზის

მშენებლობა.სახელმწიფოებსშორის

გზისმშენებლობასთავისიწესებიაქვს.

მაგალითად,როდესაცსაქართველომ

დათურქეთმაკარწახისტბასთანახალი

სასაზღვროგამშვებიპუნქტისაშენე

ბაგადაწყვიტეს,ჯერმოილაპარაკეს,

დეტალურადშეისწავლესპირობები,

გააანალიზესავკარგი,შემდეგშეთანხ

მდნენდამერეუკვეგზისადაგამშვები

პუნქტისმშენებლობადაიწყეს.რუსები

კირუსულადიქცევიან:არავისთანარა

ფერიმოულაპარაკიათ,არცარაფერზე

შეთანხმებულან,ადგნენდაპირდაპირ

დაიწყესმშენებლობადამალესაქართ

ველოსსაზღვარსპირდაპირმოაყენებენ

გზას.

დაღესტნელიმეგზევეებისცნობით,

ახალიგზისსიგრძე83კილომეტრი

იქნებადა30მილიარდირუბლიდაჯ

დება.თუმცა,ცხადია,ეს30მილიარ

დიმხოლოდწინასწარიბიუჯეტიადა

მშენებლობისდაწყებასთანერთად,ის

რამდენჯერმეგაიზრდება,მითუმეტეს,

რომასაშენებელიიქნება5გვირაბიდა

25ხიდი.როდესაცანალოგიურისირთუ

ლისგზებსსოჭისოლიმპიადისთვისაშე

ნებდნენ,რუსულიკომპანიებიბიუჯეტს

იმდენადგადასცდნენ,რომ,ერთიექს

პერტისშეფასებით,ესგზაუფროიაფი

დაჯდებოდა,ასფალტისმაგივრადშავი

ხიზილალისორსანტიმეტრიანიფენით

რომდაეფარათ.რასიზამ,ასეშენდება

გზებირუსეთში.სხვათაშორის,ასეშენ

დებასაზღვარგარეთრუსულიფულით

დაფინანსებულიგზებიც.

იმისშესახებ,რომავარეთკახეთის

ახალიგზისმშენებლობადაიწყო,საქარ

თველოშიშემთხვევითგავიგეთ.რაიმე

დისკუსიაამთემაზეარგამართულა,

გარდაიმისა,რომერთიორმამინისტ

რმაიდეამოიწონადაამდენივემ(უკვე

ყოფილმა)დაიწუნა.რაიმეგადაწყვეტი

ლებაამთემაზე,რამდენადაცსაზოგა

დოებისათვისცნობილია,მიღებული

არარის.საკითხისსაჯაროგანხილვაც

არმიმდინარეობს,არცოფიციალური

მოლაპარაკებებიორქვეყანასშორის.

რუსებიკიგზისმშენებლობასაგრძელე

ბენ.სექტემბრისბოლოსამაშიკიდევ

ერთხელდავრწმუნდით,როდესაც

რუსულმასაინფორმაციოსაშუალებებმა

განაცხადესამგზისმშენებლებზედა

ღესტნელიმებრძოლებისმიერგანხორ

ციელებულითავდასხმისშესახებ.

თუსაქართველოსმთავრობასთან

შეთანხმებამიღწეულიარარის,რატომ

ყრიანრუსებიამდენფულსწყალში?

საქართველოსმთავრობისპასუხიამაზე

ასეთია:თავიანთტერიტორიაზევერც

გზისმშენებლობასდავუშლითდავერც

ფულისწყალშიგადაყრას.თუმცაეს

მსჯელობაარასერიოზულია.

გზისმშენებლობისმომხრეები,სა

ქართველოშიცდარუსეთშიც,როგორც

ჩანს,დარწმუნებულიარიან,რომ

საკითხი,საბოლოოდ,მათსასარგებ

ლოდგადაწყდება.რუსეთშიქართუ

ლისასოფლოსამეურნეოდაკვების

მრეწველობისექსპორტიგანუხრელად

იზრდება.ეს,ფაქტობრივად,საქართვე

ლოსმთავრობისერთადერთისერიოზუ

ლიეკონომიკურიწარმატებაა.ამიტო

მაც,„ოცნების”ლიდერებმა„რუსეთთან

დალაგება“და„რუსულიბაზრისგახსნა“

ქვეყნისსტრატეგიულიინტერესისრანგ

შიაიყვანეს.რუსეთშიექსპორტისთით

ქმისასიპროცენტილარსისგავლით

ხორციელდება.რასიზამსმთავრობა,თუ

მორიგისტიქიალარსსკიდევერთხელ

ჩაკეტავს?არადა,ესთითქმისგარდაუ

ვალია.დააყენებს„ოცნება”საფრთხის

ქვეშთავისერთადერთეკონომიკურ

მიღწევასთუსარეზერვოგზისმშენებ

ლობასდათანხმდება?მემგონია,რომ

დათანხმდება.

შემდეგიკითხვა,რომელიცჩნდება,

ვინდააფინანსებსგზისმშენებლო

ბას?საქართველოსბიუჯეტიამასვერ

გასწვდება.ტრადიციულიკრედიტორე

ბიმსოფლიობანკისჯგუფიდანასეთ

პროექტსხელსარმოჰკიდებენ.დაფი

ნანსებისერთადერთიშესაძლოწყარო

რუსულიკრედიტია.თუწარმოვიდგენთ,

რომსაქართველოსმთავრობამრუსეთ

შიექსპორტისხელშეწყობისმიზნით

მრავალასეულმილიონიანი(თუარა

მილიარდიანი)რუსულიკრედიტიაიღო,

ის,ფაქტობრივად,რუსულიბაზრისმძე

ვალიხდება.ბაზრისდაკეტვისმუქარით,

რუსეთი„ოცნებას“,რასაცუნდა,იმას

გააკეთებინებს.

საქართველოს მთავრობის თანხმობა რუსეთთან 
დამაკავშირებელი ახალი ძვირად ღირებული გზის 

მშენებლობაზე, ბუნებრივია, საქართველოს დასავლელ 
პარტნიორებში ეჭვებს გააჩენს.



დეკემბერი  2014    FORBES | 43

უპრიანიაგავიხსენოთგასული

წლისშემოდგომა,როდესაცსწორედ

რუსეთისბაზრისჩაკეტვისმუქარამდა

ფაქტობრივადგაკოტრებულიქვეყნისთ

ვისრუსულიკრედიტისაუცილებლობამ

აიძულაიანუკოვიჩი,უარიეთქვაევრო

კავშირთანასოცირებაზედასაბაჟო

კავშირშიშესვლასდათანხმებოდა.

კიდევერთსაინტერესოგარემოება

ზეღირსყურადღებისგამახვილება.რაც

უნდაამტკიცოსპრემიერმინისტრმა,

რომ„ოცნების“მთავრობამავტობანის

40კილომეტრიანიმონაკვეთიააშენა,

ამგზაზევისაცუწევსმგზავრობა,ყვე

ლამიცის,რომრეალურად,ორიწლის

განმავლობაშიგზასმხოლოდრუისის

თავიდანრუისისბოლომდემონაკვეთი

დაემატა.იმპროექტებისგანხორცი

ელებას,რომელთაცსაერთაშორისო

საფინანსოინსტიტუტებიაფინანსებენ,

მთავრობადიდადარჩქარობს.ბიუჯე

ტიდანდაფინანსებულიპროექტებიკი,

სადაცსტანდარტებიცადგილობრივია

დაკონტრაქტორებსაცარამსოფლიო

ბანკი,არამედსაქართველოსმთავრო

ბაარჩევს,სწრაფადკეთდება.ავარეთ

კახეთისგზისმშენებელს,ცხადია,მთავ

რობაშეარჩევსაქედანგამომდინარე

ყველაშედეგით.სოჭისოლიმპიადის

ხარჯებიდაასფალტიშავიხიზილალის

ფასად,ბუნებრივადამოტივტივდება

გონებაში.

ვინმემშეიძლებამითხრას,თუეს

ყველაფერიასეა,თქვენთვითონრას

ფიქრობდით,როდესაც2010წელს

დარიალისგზისგახსნასთანხმდებო

დითო.თუმცაამაზეპასუხიმარტივია.

ჩვენდარიალისგზაგავხსენითდაარა

ავაშენეთ.რუსეთსესგზაისევრომ

გადაეკეტა,ბევრსარაფერსვკარგავ

დითდაამიტომმოსკოვსამითჩვენი

დაშანტაჟებაარცუცდია.ზემოლარსის

სასაზღვროგამშვებიპუნქტიცკიამე

რიკელებისნაჩუქარიფულითაშენდა.

დარიალისგზისაღდგენაშიმილიარდი

რომდაგვეხარჯა,მაშინსხვასაქმე

იქნებოდა.მართალია,დარიალიდან

ყოველწლიურადასეულათასობითტუ

რისტიშემოდიოდა,მაგრამიმისათვის,

რომგზისშესაძლოჩაკეტვისრისკები

შეგვემცირებინა,მაქსიმალურადვა

ხალისებდითტურიზმსსხვაქვეყნები

დან.ახლაკიუკვესამითვეა,არარუსი

ტურისტებისრაოდენობაგანუხრელად

მცირდება.

რატომარისახალიგზისმშენებლო

ბაცუდიაზრი?

დღესთითქმისმთელითავისუფა

ლისამყარო,ამერიკითდაევროპით

დაწყებული,იაპონიითადაავსტრალი

ითდამთავრებული,რუსეთთანსანქ

ციებისადაკონტრსანქციებისრეჟიმში

ცხოვრობს.ამქვეყნებისმთავრობები

ცდილობენისეწაიყვანონსაქმე,რომ

რუსეთთანარსებულმადამომავალ

შიმოსალოდნელმასანქციებმამათი

ეკონომიკანაკლებადდააზარალოს.

სანამპუტინიხელისუფლებაშია,ეს,ალ

ბათ,აღარშეიცვლება.ამვითარებაში,

საქართველოსმთავრობისთანხმობა

რუსეთთანდამაკავშირებელიახალი

ძვირადღირებულიგზისმშენებლობაზე,

ბუნებრივია,საქართველოსდასავლელ

პარტნიორებშიეჭვებსგააჩენს.

დღესყველაზედიდისაფრთხე,რაც

საქართველოსსტრატეგიულეროვნულ

ინტერესებსემუქრება,აფხაზეთისადა

სამაჩაბლოსანექსიაა.ანექსიისშესაჩე

რებლად,ერთადერთიქმედითიბერკეტი

საქართველოსთვისსაერთაშორისოსა

ზოგადოებისმობილიზებადაიმისმიღ

წევაა,რომრუსეთზედაწესებულიუკვე

არსებულითუმომავალიეკონომიკური

სანქციებიდაუკავშირდესარამხოლოდ

უკრაინისმიწებისანექსიასადაოკუპა

ციას,არამედაფხაზეთ/სამაჩაბლოსდე

ფაქტოანექსიასაც.თუსაქართველოს

მთავრობააპირებსამგზითწასვლას

(არადა,ამგზითარწასვლაკაპიტუ

ლაციასნიშნავს),მასთავადმოუწევს

რუსეთისმიმართსაერთაშორისოთა

ნამეგობრობისსანქციებსშეუერთდეს.

ამდროსგზისმშენებლობაუკიდურესად

გაუგებარიიქნებაყველასთვის.

როდესაცსაქართველოპარტნიორი

ქვეყნებისაგანითხოვსმაპისმინიჭე

ბას,თავდაცვითიიარაღისმიწოდებას

თუსაქართველოშინატოსსაწვრთნელი

ცენტრისგახსნას,ჩვენიმთავარიარ

გუმენტი,აქამდე,ყოველშემთხვევაში,

რუსეთისაგანმომავალისამხედრო

საფრთხეიყო.თუსაქართველომთავად

დაიწყორუსეთთანახალიგზისმშენებ

ლობა,რთულიიქნებავინმესდარწმუნე

ბაიმაში,რომსაქართველოსმთავრობა

გულწრფელადააშეშფოთებულირუსუ

ლისაფრთხით.

საქართველოსმთავრობისსაგარეო

პოლიტიკურორიენტაციასთანდაკავში

რებითსაერთაშორისოსაზოგადოებაში

უკვესერიოზულიეჭვებიარსებობს.ამ

ეჭვებისგაქარწყლებისმცდელობაიყო

პარლამენტისთავმჯდომარისხელმო

წერით„ნიუიორკტაიმსში“გამოქვეყ

ნებულისარეკლამოსტატია,რომელიც

ამტკიცებდა,რომივანიშვილიპუტინის

კაციარარის.ეჭვებიკიდევუფროგა

აძლიერამთავრობიდან„თავისუფალი

დემოკრატების“გაშვებამდაგანსა

კუთრებითამასთანდაკავშირებულმა

ცალკეულმადეტალებმა.მხედველობაში

მაქვსხმები,რომელთაუარყოფამთავ

რობასარმოუხდენია,რომსაფრანგეთ

შივიზიტისდროსყოფილთავდაცვის

მინისტრსმოსთხოვეს,არმოეწერახე

ლისაფრანგეთთანსამხედროტექნიკუ

რითანამშრომლობისმემორანდუმზე.

სამთავრობოცვლილებებსმოჰყ

ვა,ერთიმხრივ,ეჭვებისგაღრმავება

დასავლეთში,მეორემხრივაშკარა

ენთუზიაზმირუსეთში.ამვითარებაში

ყველაელოდებასაქართველოსმთავ

რობისმორიგსიგნალებს,რათასაბო

ლოოდასკვნაგააკეთოსდათანხმდება

„ოცნების”მთავრობისსაგარეოორი

ენტაციაზე.აფხაზეთისადასამაჩაბ

ლოსმიმდინარეანექსიისპირობებში

„ოცნებას“გაჭიანურებისადაორაზროვ

ნებისფუფუნებაარააქვს.ამიტომაც,ამ

ვითარებაშიავარეთკახეთისგზისმშე

ნებლობაზეთანხმობასყველა,მტერიც

დამოყვარეცერთნაირადაღიქვამს,

როგორცპრორუსულიორიენტაციისღია

დეკლარირებას.
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ამე რი კა ში ვი ზიტ თან და კავ ში
რე ბით მა ინ ტე რე სებს, რა მიზ
ნით მიბ რ ძან დე ბით?
მევარმიწვეულიჰალიფაქსისუსაფრ

თხოებისფორუმზე.მართალია,მიწვეული

ვიყავი,როგორცთავდაცვისმინისტრი,

მაგრამშემდეგთვითონორგანიზატო

რებმაასევემთხოვეს,ჩავსულიყავი,

მიუხედავადიმისა,რომთანამდებობა

აღარმაქვს.აინტერესებთჩემიხედვაზო

გადადჩვენსრეგიონშიუსაფრთხოების

გარემოზე,რუსეთთანდაკავშირებით.

იგივეისაგრესია,რომელიცმიმდინარე

ობსუკრაინაში,დარამდენადშეიძლება

ამპროცესებმაშედეგებიგამოიღოსსა

ქართველორუსეთისურთიერთობებში.

ასევე,ჩვენირეგიონისუსაფრთხოების

საკითხებზემექნებასიტყვითგამოსვლა.

იქძირითადადიკრიბებიანთავდაცვის

მოქმედი,ყოფილიმინისტრები,უსაფრ

თხოებისსაკითხებშიგამოჩენილი,ასე

ვთქვათ,ანალიტიკურიჯგუფებისადაინ

ForbesGeorgiaსმთავარირედაქტორი
„თავისუფალიდემოკრატების“ლიდერსა
დათავდაცვისყოფილმინისტრსქვეყნის
მიმდინარეპოლიტიკურიმოვლენებისა
დამისისამომავლოგეგმებისშესახებ
ესაუბრა.
ავტორი: გუგა სულხანიშვილი
ფოტოები: ხათუნა ხუციშვილი

ინტერვიუ ირაკლი 
ალასანიასთან

სტიტუტებისხელმძღვანელები.მემგონია,

რომძალიანსაინტერესოდამნიშვნე

ლოვანიფორუმია,დაცალსახადკარგია,

რომმასზესაქართველოაწარმოდგენი

ლიდასაქართველოსსიტყვადააზრი

იქიყოსგაჟღერებული.მე,ბუნებრივია,

მთავარამოცანადსწორედესმიმაჩნია,

რომისსაფრთხეები,რაცდღესჩვენს

უსაფრთხოებასაქვსრუსეთისმხრიდან,

ამაზეძალიანღიადვისაუბრო.ასევეგა

მოსავალიშევთავაზო,ჩვენიხედვაგამო

სავლისჩვენსდასავლელპარტნიორებს.

ჩემიაზრით,დროდადგა,რომგადაიდ

გასძალიანმტკიცენაბიჯებირუსეთთან

მიმართებითროგორცეკონომიკურიდა

ფინანასურისანქციებისკუთხით,ასევე

ძალიანმნიშვნელოვანიასამხედრო

შემაკავებლისფაქტორისამოქმედება.

ისეთივედაახლოებით,როგორიცცივი

ომისდროსიყო,იმიტომრომრუსეთმა

პრაქტიკულადუკვეგადადგანაბიჯიცივი

ომისდაწყებისკენ.დამემგონია,რომ

სანქციებისადასამხედროშემაკავებე

ლიფაქტორებისკომბინირებამოგვცემს

საშუალებას,ეტაპობრივადგავანეიტრა

ლოთრუსეთისსაფრთხე.

თქვენ რო ცა ხე ლი სუფ ლე ბა ში 
იყა ვით, მა შინ სა ქარ თ ვე ლოს 
მთავ რო ბამ გა დაწყ ვი ტა, არ შე
ერ თე ბო და და სავ ლე თის მი ერ 
რუ სე თის თ ვის და წე სე ბულ სან
ქ ცი ებს. ახ ლა რა მე სხვა ხედ ვა 
გაქვთ? მა შინ არა ფე რი გით ქ
ვამთ ამას თან და კავ ში რე ბით.
ისევეროგორცგასულპერიოდში,ახლაც

საქართველოსმხრიდანდაწესებულ
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სანქციებსისეთიეფექტიარექნება,ბუ

ნებრივია,როგორიცნატოსქვეყნების,

ევროკავშირისქვეყნებისსანქციებზე,

რომელთანაცძალიანდიდისავაჭრო

ურთიერთობებიაქვსრუსეთს.განსაკუთ

რებითიმქვეყნებთანმიმართებით,რო

მელთაცაწვდისენერგომატარებლებს.

რეალურადრუსეთსსჭირდებამათი

ფინანსური,ასევთქვათ,შესაძლებლო

ბები,რომლებიცმიდისრუსეთშიდაამ

კუთხითგადადგმულინაბიჯებისანქცი

ებისარეალურადიმოქმედებსრუსეთის

პოლიტიკისშეცვლაზე.ევროკავშირის

მხრიდანარასოდესყოფილამოთხოვნა

სანქციებთანმიერთებისთაობაზე,პირი

ქით,ყველაშეხვედრაზეევროკავშირის

ლიდერებიმოგვიწოდებდნენარსებული

სავაჭროურთიერთობებისშენარჩუნე

ბისკენ.კიდევერთხელვიტყვი–კომბინი

რებულადასევესამხედროშემაკავებელ

ფაქტორთან.ნატოსგადაწყვეტილებები,

რომლებიცუელსისსამიტზეიქნამი

ღებულიდარომლებიცახალიძალების

განთავსებაზეაგამიზნულინატოსაღმო

სავლეთით,ესარისერთინაბიჯი.მეორე

ნაბიჯიუნდაიყოსასევეპარტნიორი

ქვეყნების,ისეთისროგორიცსაქართ

ველო,უკრაინა,დასხვაპარტნიორებია,

კონკრეტულინაბიჯებიგადადგმული

მათიდაკონკრეტულადსაქართველოს

თავდაცვითუნარიანობისამაღლების

კენ.აი,ესიქნებაერთერთიმთავარი

თემა,რაზეცმევისაუბრებჰალიფაქსის

სამიტზე.შემდეგ,რათქმაუნდა,მექნე

ბაშეხვედრებივაშინგტონშიც.სადაც

შევხვდებიროგორცსახელმწიფოდე

პარტამენტის,ასევეთეთრისახლისადა

კონგრესისსხვაწარმომადგენლებს.და

ანალოგიურადმევიქნებიყველაზედიდი

მხარდამჭერიამშემთხვევაშისაქართ

ველოსთანმიმართებითიმგეგმებისგან

ხორციელების,დაჩქარების,რომლებიც

ჩვენ,როდესაცხელისუფლებაშივიყავით,

შევათანხმეთჩვენსპარტნიორებთან

დაკონკრეტულადამერიკისშეერთებულ
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შტატებთან.

უფ რო გრძელ ვა დი ან გეგ მებ ზე 
მინ და გკითხოთ: რო გორ აპი
რებთ ოპო ზი ცი ი დან თქვე ნი 
საქ მი ა ნო ბის წარ მარ თ ვას? 
მეძალიანდიდირწმენამაქვს,რომრო

დესაცასეთიცვლილებახდება,ცვლილე

ბებსთანახლავსშესაძლებლობები.და

ესშესაძლებლობამიეცადღესთავი

სუფალდემოკრატებს.რათქმაუნდა,

სამწუხაროა,რომისგეგმები,რომლებიც

ჩვენ2012წელსგვქონდა,ბოლომდევერ

მივიყვანეთიმკრიზისისგამო,რომელიც

შეიქმნახელისუფლებაშიუახლოესიორი

კვირისწინ.მაგრამმედარწმუნებული

ვარ,რომახლაახალისივრცეგაეხსნასა

ქართველოსპოლიტიკურცხოვრებაშიდა

მედარწმუნებულივარიმაშიც,რომთა

ვისუფალდემოკრატებსაქვთდიდიველი

შესავსებიდაჩემიმთავარიამოცანაუახ

ლოესიორიწლისგანმავლობაშიიქნება

თავისუფალიდემოკრატებისპარტიის

მომზადებაარჩევნებისთვის.ესნიშნავს

იმას,რომრეგიონალურისტრუქტურე

ბიუნდაგავაძლიეროთ,გავაძლიეროთ

ჩვენიპარტიულიაქტივი,რომდიალოგი

ხალხსადასაზოგადოებასთანიყოს

უფროქმედითიდამემართლაცვაპირებ,

რეალურადმოვიარომთელისაქართვე

ლოდავიყოამდიალოგშიჩემსსაზოგა

დოებასთან.მასევემნიშვნელოვანია,

შევქმნათსაქართველოსგანვითარების

მოდელი,ხედვა,რომელიცსაშუალებას

მოგვცემს,მკაფიოდდავინახოთ,რა

სჭირდებასახელმწიფოსროგორცჩვენი

ქვეყნისეკონომიკურიგანვითარების,

ასევებიზნესისგანვითარებისკუთხით.

განვახორციელოთსტრუქტურულიცვლი

ლებები,რათახელიშევუწყოთ,რომრაც

შეიძლებამეტიდასაქმებისპროგრამა

გაჩნდეს.ასევემეღრმადმწამს,რომ

ისადამიანები,ვინცდღესსიღატაკეში

არიან,მათუნდაშევუწყოთხელი,რომ

გზაგაიკვალონსაშუალოფენისკენ.ამას

სჭირდებაძალიანკარგადგააზრებული

ეკონომიკურიგანვითარებისგეგმა.მე

დარწმუნებულივარ,რომიმადამიანებ

თანერთად,ვისთანაცმეურთიერთობა

მაქვსპარტიისგარეთ,მოვახერხებთ

ასეთიმოდელისჩამოყალიბებას.საქარ

თველოსაქვსუდიდესიშანსიახლა,მას

შემდეგ,რაცხელიმოეწერაასოცირების

შეთანხმებას,თავისუფალივაჭრობისშე

თანხმებას,ჩვენიპროდუქციაევროპაში

გავიტანოთ.ესშანსისწორედახლაარის

გამოსაყენებელიდაამასსჭირდება

ძალიანმიზანმიმართული,გეგმაზომიე

რიგანხორციელებაჩვენმიერაღებული

ვალდებულებებისევროკავშირთან,მაგ

რამშიგნითთვითონსახელმწიფომუნდა

გადადგასპირველინაბიჯებიბიზნესის

ასეთიხელშეწყობისთვის.

რო გორ ფიქ რობთ, ვინ იქ ნე ბი
ან თქვე ნი ძი რი თა დი კონ კუ
რენ ტე ბი 2016 წლის არ ჩევ ნებ
ში?
ჩვენ,ყოველშემთხვევაშიამეტაპზე,

არვაპირებთკონკრეტულისაუბრისან

თუნდაცდიალოგისწარმოებასრომელი

მეპოლიტიკურძალასთანპოლიტიკურ

პარტნიორობაზე.საკმარისიდროა2016

წლისარჩევნებამდე,რომპირველრიგში

საკუთარიპოლიტიკურიორგანიზაციის

გაძლიერებაზევიზრუნოთ.რაცშეეხება

ოპონენტებს,მემგონია,რომშემდეგი

არჩევნებიიქნებაძალიანკონკურენ

ტული.კონკურენტულიიმგაგებით,რომ

წინაარჩევნებიჩატარდაიმვითარებაში,

როდესაცყველაიყოხელისუფლების

წინააღმდეგ.დაამისთვისსაკუთარი

პოლიტიკურიფასისგადახდამოგ

ვიხდაყველას.ახლადადგადროდა

შემდეგიარჩევნებიიქნებაახალიეტაპი

იმისთვის,რომპოლიტიკურიძალები

გაერთიანდნენღირებულებებისირგვ

ლივ.ჩვენძალიანმნიშვნელოვანირამ

ვთქვითჩვენიპარტიისყრილობაზე.

ჩვენვთქვით,რომყველასვთავა

ზობთთანამშრომლობას,ვისთვისაც

რეალურადღირებულიათავისუფლება,

ადამიანი,ევროპულიღირებულებები.

საზოგადოებისწევრებს,მოქალაქე

ებსვთავაზობთასეთიპარტნიორობის

ახალსივრცეს.დღემდე,სამწუხაროდ,

პოლიტიკაშიყოფნაასოციირდებოდა

დაპირდაპირმიბმულიიყოტალახის

სროლასთან.ერთმანეთშიმოწინააღმ

დეგისძიებასთან.ჩვენგვინდაესმავნე

ტრადიციაშევცვალოთდა,ჩემიაზრით,

ის,რაცახლამოხდაპოლიტიკაში,ამის

შანსსაძლევსსაზოგადოებასადაპო

ლიტიკურძალებს.ამიტომესყველამ

უნდაგამოვიყენოთ.მთავარია,რომ

მართლაცრეალურიკონკურენტულიგა

რემოუყოსშექმნილი,სამართლებრივი

კუთხით,საარჩევნოსისტემისკუთხით

დაამაშიმევხედავჩვენიფრაქციისადა

საპარლამენტოაქტიურობებისძალიან

დიდნაწილს,რაცდაეხმარებაქვეყანას,

შექმნასასეთისამართლიანისისტემა
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ინტერვიუ ირაკლი ალასანიასთან

როდესაც ხელისუფლებაში 
პრემიერ-მინისტრი არ არის 

გადაწყვეტილების მიმღები პირი, 
როდესაც მას აქვს ვალდებულება 

იმისა, რომ ყველა საკითხი 
შეათანხმოს კონკრეტულ 

ადამიანთან, ეს ქმნის ვაკუუმს.
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დაამშემთხვევაშისაზოგადოებისსიტყ

ვაიქნებაგადამწყვეტი.

თქვენ ოპო ზი ცი ა ში წას ვ ლის 
დღე საც და აი ახ ლაც ბრძა ნეთ, 
რომ მზად ხართ ითა ნამ შ რომ
ლოთ ყვე ლა პრო და სავ ლურ 
პო ლი ტი კურ პარ ტი ას თან. ვის 
გუ ლის ხ მობთ, რო მელ პარ ტი
ებს გუ ლის ხ მობთ?
მევიგულისხმესაზოგადოებისყველა

წევრი,საზოგადოებისყველაწარმომად

გენელიდაჯერჯერობითჩვენარვსაუბ

რობთპოლიტიკურპარტიებთანპოლიტი

კურერთობაზე.ამისაუცილებლობადღეს

არდგას.მემგონია,რომამაზესაუბრის

აუცილებლობადასაფუძველიგაჩნდება,

როდესაცარჩევნებსმივუახლოვდებით.

სავარაუდოდ,6თვეროდესაციქნება

დარჩენილიარჩევნებამდე.ამდროს

ჩვენ,ბუნებრივია,ჩვენიძალებისდემონ

სტრირებასშევძლებთ.აი,ისსამუშაო,

რომელიცუნდაგავწიოთუახლოესიწე

ლიწადნახევრისგანმავლობაში.წესით,

სწორედმაშინუნდაწარმოჩნდეს,რა

კონკრეტულიამოცანებისმიღწევაშეგ

ვიძლიაჩვენდამოუკიდებლადსაპარლა

მენტოარჩევნებშიგასვლისას.ახლაერთ

კონკრეტულსაკითხსაცმინდაგავუსვა

ხაზი:მემგონია,რომ5წლისსაჯარო

სამსახურისშემდეგჩვენი,თავისუფალი

დემოკრატებისპოლიტიკაშიგადასვლის

მიზეზიიყოის,რომდავინახეთმაშინდე

ლიხელისუფლებისგადახვევაიმღირებუ

ლებებისგან,რისგამოცჩვენვემსახურე

ბოდითსახელმწიფოს.ჩემიაზრით,2012

წლისარჩევნებშიახალიშანსიგაუჩნდა

ქვეყანას,მაგრამამშანსსგამოყენება

უნდა.დამედარწმუნებულივარ,რომსა

ზოგადოებაცასევეფიქრობს,რომდღეს

ყველაისღირებულება,რისგამოცჩვენ

შევიკრიბეთდარამიზნებიცდავუსახეთ

საკუთართავს,მიღწეულიარარის.არის

გარკვეულიგარღვევასაგარეოპოლიტი

კურფრონტზე,იმავენატოსთან,ევროკავ

შირთანურთიერთობისკუთხით,მაგრამ

ძალიანბევრიაშესაცვლელიიმისთვის,

რომგადაწყვეტილებისმიღებისსისტემა

ეკონომიკურთუსხვათემებზე,ძალიან

ქმედითიიყოს.დღეს,სამწუხაროდ,იმის

გამო,რომქვეყანასარმართავსინსტიტუ

ციებიდადღესერთიადამიანისნებაზეა

დამოკიდებულისახელმწიფოებრიობის

საკითხისგადაწყვეტა,ამიტომიჭიმება

ყველანაირიდაყველასახისგადაწყვეტი

ლება.ის,რასაც5წუთიანთუნდაცერთი

დღესჭირდება,იჭიმებაორითვედაეს,

რათქმაუნდა,საინვესტიციოკლიმატზეც

მოქმედებს.ეს,რათქმაუნდა,მოქმედებს

ბიზნესისგანვითარებისშესაძლებლო

ბებზეც.ჩვენ–თავისუფალიდემოკრატე

ბი–ვთვლით,რომრაცშეიძლებაპატარა

უნდაიყოსსახელმწიფობიუროკრატია

დარეგულაციებიუნდაიყოსმიმართული

იქითკენ,რომწავახალისოთინოვაცია,

წავახალისოთისბიზნესმენები,რომ

ლებსაცშეუძლიათმეტისამუშაოადგილი

შექმნანდააქვხედავასევეჩვენსროლს

სახელმწიფოებრივირეგულაციებისისე

გამარტივებაში,რომბიზნესმენსსწორედ

ისგარემოშეექმნას,რაცმასსჭირდება

დახაზსგავუსვამასევე,მეღრმადვარ

დარწმუნებული,ჩვენგვაქვსისეთიპო

ტენციალი,რომღარიბფენას,რომელიც,

სამწუხაროდ,საქართველოშიძალიან

დიდია,მიეცემასაშუალება,საკუთარი

გზაგაიკვალოსსაშუალოფენისკენ.რა

თქმაუნდა,ცალკეარისშესამუშავებელი

განათლებისსფეროსპოლიტიკა.ყველაზე

დიდიინვესტიციასახელმწიფომდაჩვენ

მახალხმასწორედგანათლებაშიუნდა

ჩავდოთ.ახალგაზრდებისგანათლებაში

დაისეთპროფესიებში,რომლებიცჩვენ

თვისდაჩვენიეკონომიკისთვისძალიან

მნიშვნელოვანია.სამწუხაროდ,ბოლო

წლებისგანმავლობაშიძალიანდიდი

ნაპრალიგაჩნდაისეთიპროფესიების

ჩამოყალიბებისკუთხით,როგორიცაააგ

რონომია,როგორიცააიგივეინჟინერია.

აქედანგამომდინარე,ესიქნებაერთ

ერთიამოცანაჩემიდაჩვენიპარტიის,

რომსწორიხედვაშევქმნათ,რომელსაც

ენდობაროგორცბიზნესმენი,ასევეგლე

ხიდაასევეახალგაზრდა.

ორი ო დე დღის წინ თქვე ნი თა
ნა გუნ დე ლი ბა ტო ნი ბუ კა პეტ
რი აშ ვი ლი ჟურ ნა ლისტს ესა უბ
რე ბო და და თქვა, რომ ეს არის 
ერ თი კა ცის ნე ბა–სურ ვი ლით 
წარ მო ე ბუ ლი კამ პა ნია თქვენ 
წი ნა აღ მ დეგ. ჟურ ნა ლის ტის 
კითხ ვა ზე, თუ ვინ არის ეს ერ
თი კა ცი, ბა ტონ მა ბუ კამ კითხ
ვით ვე უპა სუ ხა: თქვენ თვი თონ 
ვერ ხვდე ბით? ახ ლა თქვენც 
თქვით, რომ აი, ერ თი კა ცი 
იღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს – ვინ 
არის ეს ერ თი კა ცი? 
ძალიანნათლადგამოჩნდაბოლომოვ

ლენებისდროს,თურამდენადჩახედუ

ლიაბიძინაივანიშვილიიმდეტალებში,

რომლებზეცპროკურატურაცკიარსაუბ

რობსასეღრმად.იმგასაიდუმლოებული

საქმისდეტალებში,რომლისშესახებ

ადვოკატებსაცარააქვთდღესინფორ

მაცია,რომდაიცვანბრალდებულები.ეს

კიდევერთისაბუთიაიმის,რომქვეყანას

ერთიკაცისნებადაარაინსტიტუტები

დაკანონებიმართავს.რათქმაუნდა,ეს

ყველასფეროზეარშეიძლებაგანზოგად

დეს.მაგრამროდესაცხელისუფლებაში

პრემიერმინისტრიარარისგადაწყვეტი

ლებისმიმღებიპირი,როდესაცმასაქვს

ვალდებულებაიმისა,რომყველასაკითხი

შეათანხმოსკონკრეტულადამიანთან,

ესქმნისვაკუუმს,რომელიცძალიან

მნიშვნელოვანიეკონომიკურითუსხვა

გადაწყვეტილებებისმიღებასაფერხებს.

ეს,რათქმაუნდა,ჩვენიქვეყნისთვის

დამაზიანებელია.ესდამაზიანებელია

ჩვენიდეკლარირებულიამოცანისთვი

საც:ჩვენიმიზანიევროპაშიგაწევრიანე

ბა,ევროპულსივრცეშიშესვლაა.ასეთი

დემოკრატიაიქვერშევა.ამიტომამას

სჭირდებაინსტიტუტებისგაძლიერება,

ამისთვისყველათანამდებობისპირს

უნდაჰქონდესმიცემულიდადელეგი

რებულიუფლება,რათქმაუნდა,თავისი

მოვალეობებისფარგლებში.ესსისტემა

გასამართია.მეარცველოდებოდი,რომ

ამმოცულობისკულტურული,სახელმწი
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ერთდღეშიანერთწელიწადში,მაგრამ

ტენდენციაუნდაიყოსსწორი.დამემგო

ნია,რომჩვენ–თავისუფალდემოკრა

ტებს–ასეთირამისშეთავაზებაშეგვიძ

ლიასაზოგადოებისთვის.

4 ნო ემ ბერს 18:00 სა ათ ზე თქვენ 
ბრი ფინ გი გა მარ თეთ, სა დაც 
ბრძა ნეთ, რომ ქვეყ ნის პრო და
სავ ლუ რი მი მარ თუ ლე ბა საფ
რ თხე ში ა. რამ დე ნი მე სა ათ ში 
გა მო ვი და პრე მი ე რი და გა გა
თა ვი სუფ ლათ თა ნამ დე ბო ბი
დან. ხომ არ გერ ჩივ ნათ, რომ 
თქვენ თვი თონ გა დამ დ გა რი
ყა ვით?
მეარასდროსარგავურბოდიპასუხისმ

გებლობასდაამშემთხვევაშიცმემთელი

ჩემიენერგია,გული,სულიჩადებული

მაქვსდამქონდათავდაცვისუწყებაში.

ანუვემსახურებოდიისსაქმეს,რომელიც

მომანდესდამე,რათქმაუნდა,ბრძო

ლიდანგაქცევაარასდროსარმიკადრია

დაარცახლავიკადრებდი.როდესაცეს

განცხადებაგავაკეთე,ჩემიამოცანაიყო,

სააშკარაოზეგამომეტანა,რომპროკურა

ტურისნაბიჯებისშემდეგსაფრთხისქვეშ

დგებაისსტრუქტურა,რომელიციყოაღი

არებულიდაარისაღიარებულინატოსდა

სხვაძალიანდიდიავტორიტეტისმქონე

ევროპულისტრუქტურებისმიერ,როგორც

მოდელიდამაგალითირეფორმებისა.

ამიმიჯისშელახვა,საუბარიიმაზე,რომ

კორუფციაყველგანარის,საუბარიიმაზე,

რომარაფერიწმინდა,თუნდაცჯარი,არ

არსებობსდაყველაარისგასვრილი,ეს

მხოლოდდამხოლოდაზიანებსსახელ

მწიფოსდააზიანებსიმჯაჭვს,რომელიც

კრავსსაქართველოსნატოსთან.დაამას

მოჰყვაპრემიერმინისტრისგადაწყვე

ტილება,რომელიც,ჩემიაზრით,იყოარას

წორიგადაწყვეტილება,თუმცაკიდევ

ერთხელვიტყვი–ესმისიარჩევანია.მეო

რედღეს,როდესაცპრემიერმინისტრმა

გააკეთა,ჩემიაზრით,ძალიანარასწორი

შეფასებებიყოფილიკოლეგებისმიმართ,

მემასსპეციალურადარვუპასუხე.არვუ

პასუხეიმიტომკიარა,რომმეპასუხიარა

მაქვს.არვუპასუხეიმიტომ,რომჩემთვი

საც,ჩემიგუნდისთვისაც–თავისუფალი

დემოკრატებისთვის–არარისმისაღები,

რომპრემიერმინისტრმადაკარგოსსახე

დაინსტიტუტიაღმოჩნდესუხერხულვი

თარებაში,იმიტომრომსახელმწიფოინს

ტიტუტებისგაძლიერებაყველაჩვენგანის

ინტერესებშიშედის.

და რა ტომ და კარ გა სა ხე პრე
მი ერ მა?
ამაზეცოტაფილოსოფიურისაუბარიც

შეიძლებაგამოგვივიდეს,მაგრამძალიან

მოკლედვიტყვი:როდესაცმართალიკაცი

ხარ,სახესარკარგავ.მაგრამროდესაც

იცი,რომშენსნაბიჯებსპოლიტიკური

მოტივიაქვს,როდესაციცი,რომშენამ

ნაბიჯებითმართლაცაყენებსაფრთხი

სადადარტყმისქვეშიმინსტიტუციას,

რომელიცყველაზეწარმატებულადარის

აღიარებული,რათქმაუნდა,ამშემთხვე

ვაშისიმართლისძალაარცშენსსახეს

აქვსდაარცშენსსიტყვებს.

პო ლი ტი კურ სარ ჩულ ზე ვლა პა
რა კობთ და აი, რა მა ინ ტე რე
სებს: თქვენ მა თი თა ნა გუნ დე
ლი იყა ვით, რას გერ ჩოდ ნენ, 
რა უნ დო დათ თქვენ გან? რა 
მოხ და? 
ამას,მემგონი,დროუფრონათელპასუხს

გასცემს,საზოგადოებისთვისაცგარკვეუ

ლიდროუნდაგავიდეს,რომშეფასებები

უფროობიექტურიიყოს.მევთვლი,რომ

აქრამდენიმემიზეზიიყო.დაწყებული

ადამიანურიმიზეზით,დამთავრებული

იმავეპოლიტიკურიმიზეზით,რომელიც

პირდაპირმიანიშნებს,რომშესაძლოპო

ტენციურპოლიტიკუროპონენტსშეურყიო

იმიჯიდამისისახეწარმოაჩინო,რო

გორცგასვრილიპოლიტიკოსის,იმიტომ

რომ–განსხვავებითძალიანბევრისგან,

შეურაცხყოფასარავისარვაყენებ–თა

ვისუფალიდემოკრატებიყოველთვის

გამოვირჩეოდითიმით,რომპოლიტი

კასსუფთახელებითვაკეთებდითდა

მომავალშიცასეიქნება.ჩემიაზრით,

ერთერთიამოცანაცსწორედიყო–ჩვე

ნიპოლიტიკურიიმიჯისშელახვა,მეორე

–ასევედღესაცმაქვსეჭვი,როდესაც

ჩვენარსებითიპაკეტიმივიღეთუელსის

სამიტზე,იმისშესრულებისადააღსრუ

ლებისშენელებაცჰქონდავიღაცასგან

ზრახული,იმიტომრომდროდამომენტი

შერჩეულიიყოასეთიშემოტევისთვის

დაისმაშინგანხორციელდა,როდესაც

მეძალიანმნიშვნელოვანშეხვედრაზე

ვიყავისაფრანგეთში,შემდეგგერმანია

შიდა,ბუნებრივია,ესჩვენიკოლეგების

მიერაღიქმება,როგორცძალიანდიდი

კითხვისნიშანი:არისსაქართველოსტა

ბილური,არისთუარასაქართველომარ

თლაცერთმუშტადშეკრულიიმმიზნის

მიღწევისთვის,რისთვისაცთავდაცვის

მინისტრი,საგარეოსაქმეთამინისტრი,

ევროატლანტიკურსტრუქტურებშიინტეგ

რაციისმინისტრიჩამოდისდაიბრძვის

საქართველოსთვის?ამიტომ,ორი,ასე

ვთქვათმარტივი,ჩემიგადმოსახედიდან

ახსნაშემოგთავაზეთ,თუმცაბოლომდე

ამისანალიზსგარკვეულიდროისშემდეგ

შევძლებთმეცდასაზოგადოებაც.

რამ დე ნად სე რი ო ზუ ლია და 
რამ დე ნად სარ წ მუ ნოა გან
ცხა დე ბა, რომ პრო და სავ ლურ 
კურსს პრო კუ რა ტუ რა ებ რ ძ
ვის?
რათქმაუნდა,არავისარაგვაქვსიმის

ილუზია,რომასეთიინსტრუმენტები

დამოუკიდებლადმოქმედებენ.სწორედ

ამიტომაცგვჭირდებაჩვენმეტიდაკ

ვირვებაამპროცესებზე,თუნდაცმეტი

საზოგადოებრივიკონტროლი–რამდე

ნადღიადდასწორადწარიმართება

გამოძიებები.

ჯერ ჯე რო ბით ისე ჩანს, რომ 
თქვე ნი თა ნამ შ რომ ლე ბის 
წი ნა აღ მ დეგ აღ ძ რუ ლი საქ
მე ე ბის გა მო ნაწყე ნი წა მოხ
ვე დით. რე ა ლუ რად სად არის 
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სხვა ო ბა თქვენ სა და ქარ თულ 
ოც ნე ბას შო რის? თქვენ ხე ლი
სუფ ლე ბის ოპო ზი ცია ხართ, 
ხომ?
დიახ.

სად არის სხვა ო ბა თქვენ სა და 
მათ შო რის, სად არის გან ს ხ ვა
ვე ბე ბი პლატ ფორ მებ ში?
ჩემიაზრით,გამორჩეულირაცარის,ეს

არისპრინციპებისგანგადახვევა.როდე

საცჩვენ2012წლისთვისსიტყვამივეცით

ერთმანეთსდადავწერეთპროგრამა,

რომელიცსაზოგადოებასშევთავაზეთ,და

ისნაწილი,რომელიცპრინციპულადაღე

ბულიჰქონდათავისუფალდემოკრატებს

თავისთავზე,პრაქტიკულად,უდიდესი

ნაწილიშესრულებულია.მაგრამჩვენ

ასევევთქვით,რომსამართალდაცვითი

სისტემამთლიანადუნდაგაეთიშოსპო

ლიტიკას,პოლიტიკისშექმნაშიარუნდა

მონაწილეობდეს.დღესჩვენარაგვაქვს

ისეთივითარება,როდესაცშეგვიძლია

ვისაუბროთ,რომსპეციალურისტრუქ

ტურებიმთლიანადგამოეთიშაპოლიტი

კაზეზემოქმედებას.ესარისბოლომდე

მისაყვანიდაესიყოჩვენიპრინციპული

მოსაზრება,გუნდისშიგნითაცროდე

საცვსაუბრობდით.მეორე–რაზეცჩვენ

ვისაუბრეთარისის,რომინსტიტუტები

უნდაგავაძლიეროთ.იქიქნებაალასანია,

პეტრიაშვილითუღარიბაშვილი,აღარ

უნდაჰქონდესდიდიმნიშვნელობაპი

როვნულმახასიათებლებს,იმიტომრომ

ინსტიტუტიისეუნდაგავმართოთ,რომ

მანავტონომიურადშეძლოსმუშაობადა

კრიზისისშემთხვევაშითავისიმთავარი

დატვირთვაშეასრულოს.ამკუთხითაც

გვქონდაძალიანმნიშვნელოვანიაზრთა

სხვადასხვაობადამნიშვნელოვანია

გადაწყვეტილებებისმიღებისსისწრაფე.

დღესსაქართველოისეთვითარებაშია,

დაზოგადადნებისმიერქვეყანაში,მთა

ვარია,თურამდენადეფექტურადვიღებთ

გადაწყვეტილებასდავახორციელებთ.

ამკუთხითაცძალიანბევრირამეარის

დასახვეწი.მეკიდევერთხელვიტყვი:

მეძალიანმადლიერივარიმწლების,

რომლებიცჩემსთანაგუნდელებთან

ერთად,მინისტრთაკაბინეტთანერთად

გავატარეთ.რაღაცებიშევძელით,მართ

ლაცძალიანმნიშვნელოვანი.რაღაცები

გასაკეთებელია.აქედანგამომდინარე,

მედარწმუნებულივარ,რომსაზოგა

დოებაცგაგებითმოეკიდებაიმას,რომ

ყველაფერიერთდღეშივერშეიცვლება.

მაგრამსაზოგადოებასუნდაჰქონდეს

იმისიმედი,რომმთავრობასსწორიმი

მართულებითმიჰყავსსახელმწიფო.და

აი,ამიმედისგაჩენა,ამნდობისგაჩენა

საზოგადოებასადახელისუფლებასშო

რისმოითხოვსიმას,რომშენიყოღია,

ანუმმართველობაუნდაიყოსღია.დაეს

იქნებაერთერთიმთავარიგზავნილი,

რომლითაცმედიალოგშიშევალსაზოგა

დოებასთან2016წლისარჩევნებისთვის.

პირ და პირ რომ ვთქვათ: სა მი
ნის ტ როს თა ნამ შ რომ ლე ბის 
წი ნა აღ მ დეგ წარ მო ე ბუ ლი საქ
მე ე ბი კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბაა 
თუ პო ლი ტი კუ რი დევ ნა?
ჩემთვისკითხვააღარარსებობს,რომეს

არისპოლიტიკურიდევნა,მაგრამმხო

ლოდესჩემისიტყვებიარუნდაიყოსსაკ

მარისი.ამიტომაცარისმნიშვნელოვანი,

რომადვოკატებსმიეცეთსაქმე,მიეცეთ

საშუალება,დაიცვანბრალდებულები

დაგამოძიებაწავიდესგამჭვირვალედ.

სხვათაშორის,ყოველთვის,ნებისმიერ

საქმეზეჩვენიძალიანურყევიპოზიცია

იყო,რომსასამართლოდაგამოძიება

უნდაიყოსგამჭვირვალე.საზოგადოება

უნდაიყოსჩართულიდააკონტროლოს

ესმიმართულება.მედარწმუნებულივარ

იმაში,რომთავდაცვისსამინისტროს
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დაკავებულითანამშრომლებიმართლაც

სრულიადუდანაშაულოებიარიან.მეიმა

შიცვარდარწმუნებული,რომბრალდების

მხარემესიცის.დაამიტომაც,ამითვხსნი

იმას,რომადვოკატებსმასალებიამდენ

ხანსარგადაეცათ.ამდენხანსარგადა

ეცადაარჩააყენასაქმისკურსშიდაცვის

მხარეპროკურატურამ.მაგრამესგარდა

უვალია,ჭირითავსარდამალავს,ესყვე

ლავარიანტშიმოხდებადამეველოდები

სწორედასეთიგამოძიებისწარმოებას,

შემდეგსასამართლოპროცესს,სადაც

ყველაფერსთავისისახელიდაერქმევა.

ხომ არ მი გაჩ ნი ათ, რომ მომ
წიფ და დრო, რო ცა ის რი ტო რი
კა, რომ ეს იყო და მან გ რე ვე ლი, 
სის ხ ლი ა ნი 9 წე ლი, უნ და შე ჩერ
დეს და პო ლი ტი კუ რი თვალ საზ
რი სით უფ რო ადეკ ვა ტუ რი შე
ფა სე ბა მი ე ცეს იმ 9 წე ლი წადს? 
მაგ9წელს,ისევეროგორცმანამდელ

9წელსდაამუახლესრამდენიმეწლის

პოლიტიკურისტორიასაცსაზოგადოება

გარკვეულიდროისშემდეგუფროობი

ექტურადშეაფასებს.მემახსოვსზვიად

გამსახურდიასშემდგომიპერიოდისშე

ფასება,რომელიცცხელიემოციებითმოხ

და,შემდეგშევარდნაძისშემდგომიპერი

ოდისდაისტორიაროდესაცდაიწმინდა

და,ასევთქვათ,მტვერიდაიწმინდა,ჩვენ

უფრონათლადდავინახეთის,თურა

გაკეთდა,რავერგაკეთდა.მედარწმუნე

ბულივარდაარაერთხელმითქვამს,რომ

ყველახელისუფლებამსაქართველოს

გარკვეულიდიდიპოზიტივიმოუტანა,

მაგრამმათჰქონდათასევეშეცდომები,

რომლებისგანაცდაზღვეულიარავინარ

არის.ჩვენამოცანადგვაქვს,რომრაც

კარგიგაკეთდა,იმასდავაშენოთჩვენი

ნაბიჯებითუკეთესი.დარაცვერგაკეთ

და,იმისგამოსწორებაშევძლოთ.მთავა

რიპოლიტიკურიცენტრიჩვენიმიზნების

უნდაიყოსაქეთკენგადატანილი.იმიტომ

რომ,ჩვენვერშევთანხმდებითიმშეფა

სებებში,რაიყოსწორიიმდროს,რაიყო

მართალი,რაიყოარასწორი.იმიტომრომ

დღესსხვაისტორიულიპროცესებიმიმ

დინარეობსჩვენირგვლივ.დაამაშიდრო

არცუნდადავხარჯოთ.კიდევერთხელ

ვიტყვი,გამოსავალიერთია–რაცკარგი

იყო,ისშევინარჩუნოთ,იმაზედავაშენოთ

ახალიდარაცცუდიიყო,ისგამოვასწო

როთ.

ჯარს მარ თ ლა არა აქვს ტყვი ა 
წამ ლის ფუ ლი?
მეშემიძლიაძალიანნათლადგითხრათ,

რომდღესსაქართველოსშეიარაღებული

ძალებიარისუკეთნაკვები,უკეთშეია

რაღებული,დარაცმთავარია,საკმაოდ

დიდისაბრძოლოგამოცდილებისმქონე

ქვედანაყოფებისგანშედგება.დამემე

ამაყება,რომმინისტრობისდროსამაში

ჩემიმოკრძალებულიწვლილიშევიტა

ნე.რაცშეეხებააი,ასეთგანცხადებებს,

თუნდაცყოფილიპრემიერმინისტრისგან,

ბუნებრივია,ესარისდამაზიანებელიქვეყ

ნისთვის,ქვეყნისთავდაცვითუნარიანო

ბისთვის.ესრაგზავნილიაჩვენიქვეყნის

მოწინააღმდეგეებისთვის?აბსოლუტურად

არალოგიკურიდაარასწორი.თუუფრო

მეტსაცარდავარქმევთ.სწორედესკიდევ

ერთხელსაფუძველსმაძლევსვთქვადა

გავიმეოროის,რაცგითხარით:რომამ

ყველაფერსაქვსსარჩულადპოლიტიკური

მოტივიცდაშეიცავსსაფრთხეს,რომსა

ქართველომისესწრაფადვერგანავითა

როსნატოსთანსაკუთარი,ინსტიტუციური

დაახლოება,დასაქართველოსთავდაც

ვისუნარიანობისამაღლებაიმტემპითარ

წავიდეს,რატემპითაცჩვენდაგეგმილი

გვქონდანატოსუელსისსამიტისშემდეგ.

ელო დე ბით, რომ და გი ჭე რენ?
იცითრა,მესიმართლესგეტყვით:მოვ

ლენათაასეთგანვითარებასარველო

დები.მაშინუნდამოხდესჩვენიქვეყნის

ჩრდილოეთკორეისრელსებზეგადაყვანა,

რაცპრაქტიკულადგამორიცხულადმი

მაჩნიაჩვენისაზოგადოების,ასევთქვათ,

გულისთქმიდანგამომდინარე.მაგრამმე

პირადადაბსოლუტურადყველაფრის

თვისმზადვარ,იმიტომრომმეახლაცდა

დღესაცძალიანმიმძიმსვიყოგარეთ,

დავიყოთავისუფალი,როდესაცვიცი,

რომთავდაცვისსამინისტროსხუთი

თანამშრომელი,აბსოლუტურადუდანა

შაულოადამიანი,ზისსაპყრობილეში.ეს

არისჩემთვისმართლაცყოველდღიური

ტკივილიდაამიტომაცერთერთმთავარ

ამოცანადსწორედისმიმაჩნია,რომეს

პროცესირაცშეიძლებასწრაფადდას

რულდესდაუდანაშაულოადამიანები

საკუთაროჯახებსდაუბრუნდნენ.

თქვე ნი უკა ნას კ ნე ლი შეხ ვედ
რა ბი ძი ნა ივა ნიშ ვილ თან... 
მგო ნი, ახ ლა ძნე ლი მი სახ ვედ
რი არ არის, ახ ლად წა სუ ლი იყა
ვით ოპო ზი ცი ა ში და რომ და გა
ზი ა ნებ დათ მას თან შეხ ვედ რა. 
ხომ არ იყო და ჭე რის ში შით გა
მოწ ვე უ ლი მაგ შეხ ვედ რის ორ
გა ნი ზე ბა?
შეხვედრაშედგასპონტანურად,შეიძლე

ბაითქვას.წინადღეს,როდესაცპოლიტი

კურსაბჭოზევნახებიძინაივანიშვილი,

პირდაპირვუთხარი,რომაქმოსულივარ

ჩემსპოლიტიკურპარტნიორებთანგამო

სამშვიდობებლად,იმპროცესისპატივ

საცემად,რომელშიცერთადვიყავითდა

არვიყავითიქმისული,რათაბიძინაივა

ნიშვილთანგველაპარაკა,იმიტომრომ

ბიძინაივანიშვილიარწარმოადგენს,

ფორმალურადმაინც,ყოველშემთხვევა

ში,ამსაბჭოსწევრს.რაცშეეხებამეორე

დღეს,ჩვენუბრალოდ,შემთხვევითშევ

ხვდითჩვენისაერთონაცნობისმამის

გასვენებაშიდაროდესაცმანშეხვედრა

შემომთავაზა,მედავთანხმდი,იმიტომ

რომ,ელემენტარულად,ვთვლი,რომკაცუ

რი,ასევთქვათ,მოვალეობაციყოჩვენი,

რომერთხელმაინცყველაფრისთვის

საკუთარისახელიდაგვერქმია.

და რა და არ ქ ვით?
მეჩემიხედვავუთხარი,რატომმივიდა

ჩვენიხელისუფლებაიქამდე,სადაცდღეს

მივედით,რაიყოამკრიზისისგამომწვე

ვიმიზეზები.მანსაკუთარიმითხრა.რა
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თქმაუნდა,ჩვენ,როგორცცადადედამი

წა,ისეთიგანსხვავებულიხედვებიგვაქვს

თითქმისყველასაკითხზე,მაგრამერთი,

რაცშემიძლიავთქვადარაცაღვნიშნეკი

დევაც,ორივემხრიდანაღვნიშნეთ,რომ

რაცარუნდამოხდეს,ჩვენიპოლიტიკური

გზებიგაიყო,ჩვენაღარავართარცპარ

ტნიორებიპოლიტიკურად,მაგრამგვახ

სოვდეს,რომამანსახელმწიფოარუნდა

დააზიანოს.დაესარისაბსოლუტურად

ნორმალურიდაჩვეულებრივიგანწყობა

ორიადამიანის.

ივა ნიშ ვი ლი არის თუ არა სა
ქარ თ ვე ლოს რე ა ლუ რი მმარ თ
ვე ლი?
მეაღვნიშნეჩემსწინაპასუხებშიც,რომ

საქართველოშიარისარაფორმალური

მართვის,ასევთქვათ,ტრადიციაჩამო

ყალიბებულიდიდიხნისგანმავლობაში

და,სამწუხაროდ,ესტრადიციადღესაც

გრძელდება.დამისიმხრიდანასეთი

ზედმიწევნითზუსტიცოდნაპროკურატუ

რისყველანაბიჯისდასაქმისდეტალე

ბის,კიდევერთხელმარწმუნებს,რომმას

აქვსწვდომაასეთინფორმაციასთანდა

ჩემთვისმთავარიახლაარარისამშე

ფასებისგაკეთება,რამმიიყვანააქამდე

დღევანდელიხელისუფლება.ჩემთვის

მთავარიარისგამოსწორებისგზებზე

ვიფიქროდაკიდევერთხელვიტყვი,რაც

გამოასწორებსამას,არისის,რომუნდა

გაძლიერდესინსტიტუტები,გაძლიერდეს

საზოგადოებრივიდასაპარლამენტო

კონტროლი.დააქედანგამომდინარე,

ორიწლისგანმავლობაში,არჩევნებამდე,

მთავარამოცანადსწორედსაზოგადო

ებასთანდიალოგშივხედავიმას,რომ

შევთავაზოისეთიმექანიზმები,როდესაც

მოქალაქედაიჯერებს,რომამშემთხვე

ვაშიისიქნებადაცულიდამეამსივრცეს

თავისუფალიდემოკრატებისთვისძალი

ანკარგადვხედავ.

ვინც ივა ნიშ ვილს ოდ ნავ მა ინც 
იც ნობ და, ვა რა უ დობ დ ნენ, რომ 
იმ ცნო ბილ ჩა ნა წერს არ გა პა

ტი ებ დათ . არ მი გაჩ ნი ათ, რომ 
ახ ლან დე ლი მოვ ლე ნე ბი იმ ჩა
ნა წე რის ექო ა?
მეარასდროსარგამიკეთებიაკომენტა

რიჩანაწერებზე,მისავთენტურობაზედა

არცახლამაქვსსურვილი,ამაზევისაუბ

რო.

ისე ივა ნიშ ვილ თან ან ღა რი
ბაშ ვილ თან თუ გქო ნი ათ მაგ 
ჩა ნა წერ ზე რო დის მე სა უ ბა რი?
არა,არასდროს,არასდროს.

თუმ ცა, რომ არ ესიმ პა თი უ რე
ბო დით ივა ნიშ ვილს, ყვე ლას
თ ვის ცნო ბი ლი იყო. ერ თ ერთ 
ბრი ფინ გ ზე თქვენს პი რად სა
კითხებ ზე და იწყო სა უ ბა რი. რა
ტომ მი ე ცით სა შუ ა ლე ბა...
რაცშეეხებაიმინციდენტს:ეს,რათქმა

უნდაარავისთვისდამათშორისპირველ

რიგშიივანიშვილისთვისარიყოღირ

სებისშემძენი.და,ჩემიაზრით,ასეთი

მეთოდებითსაუბარიმოწინააღმდეგეზე,

კონკურენტზეანთუნდაციმადამიანზე,

რომელიცძალიანარგიყვარსდა,ასე

ვთქვათ,აგორებამედიაშიამსაკითხის,

ჩემიაზრით,არისყველაზესულმოკლე

ადამიანისნაბიჯიდაამშემთხვევაშიმე,

რათქმაუნდა,კიდევერთხელჩემთვის

დავრწმუნდიიმაში,რომარუნდააჰყვე

არასდროსასეთუღირსსაქციელსდა

გააგრძელოშენისაქმისკეთებაისე,რო

გორცშენესგწამს.

რა გან ც და გა გიჩ ნ დათ, რო ცა 
თეა წუ ლუ კი ა ნის ბრი ფინ გი ნა
ხეთ და სხვა იმედ გაც რუ ე ბე ბიც 
ხომ არ გქონ დათ?

იმედგაცრუებებიცხოვრებისეულიგა

მოცდილებისშეძენისყველაზეკარგი

შესაძლებლობაა.ესგაფხიზლებსდარეა

ლობასთანგაბრუნებს.ცხოვრებააასეთი.

მითუმეტესპოლიტიკურიცხოვრებაკიდევ

უფრომეტიიმედგაცრუებითყოფილასავ

სე.მაგრამმეაღვნიშნეკიდევაც,რომის,

რაცერთადგამოვიარეთმედათეამ

5წლისგანმავლობაში,ამასესკითხვის

ნიშნისქვეშნამდვილადვერდააყენებს.

ესმისიარჩევანიადააქედანგამომდინა

რე,მეამაზემეტგანმარტებასთუკომენ

ტარსვეღარგავაკეთებ.

ყვე ლას გვახ სოვს, რო ცა ღა რი
ბაშ ვი ლი მო რიგ თავ დას ხ მას 
ახორ ცი ე ლებ და მარ გ ვე ლაშ
ვილ ზე, თქვენ და თქვე ნი გუნ
დი არა ვის არ ჩა მორ ჩე ბო დით 
მარ გ ვე ლაშ ვი ლის კრი ტი კა ში. 
მა შინ არ ფიქ რობ დით, რომ 
თქვე ნი ჯე რიც მო ვა?
მევერვიხსენებვერცერთშემთხვევას,

როდესაცმე,როგორცთავდაცვისმინის

ტრმა,არაჯანსაღადშევაფასემოვლენები

იმდროს,როდესაცმართლაციყოგარკ

ვეულიუთანხმოებადაბზარიმთავრობა

სადაპრეზიდენტსშორის.პრეზიდენტი

იყოდაარისუმაღლესიმთავარსარდა

ლიდამემასთანყოველთვისმქონდა,

მიუხედავადყველასხვადაძაბულობისა,

ძალიანკარგისამუშაოურთიერთობები,

რომლებიცგრძელდებოდაყოველთვის,

მუდმივად.ესიყოჩემიმოვალეობა,რო

გორცთავდაცვისმინისტრისდააქედან

გამომდინარე,მევერვიხსენებვერც

ერთშემთხვევას,როდესაცშეიძლება

ამკუთხითთავდაცვისმინისტრივინმეს

გაეკრიტიკებინა.რათქმაუნდა,იყოჩემი

გუნდისსხვაწევრებისმხრიდანგარკვეუ

ლიპოზიციებისდაფიქსირება,მაგრამეს

იყოადგილობრივ,კონკრეტულსაკითხებ

ჩემთვის 
კითხვა აღარ 

არსებობს, 
რომ ეს არის 
პოლიტიკური 

დევნა.
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ზე.მეარამგონია,რაიმეიდეოლოგიური

სარჩულიჰქონოდაამას.

რო დე საც გა რე დან ჯერ ჯე რო
ბით ყვე ლა ფე რი და ლა გე ბუ ლად 
ჩან და, თქვე ნი მე უღ ლე საკ მა
ოდ მკვეთრ გან ცხა დე ბებს აკე
თებ და ფე ის ბუ კის სა შუ ა ლე ბით. 
პრო ვო ცი რე ბა ხომ არ გა უ კე თა 
ამ გან ცხა დე ბებ მა, ხომ არ და აჩ
ქა რა მთე ლი ამ ალი ა ქო თის წა
მოწყე ბა?
ნათიაძალიანდამოუკიდებელიმოქალაქეა

დაერთმანეთსვაძლევთიმისთავისუფ

ლებას,რომარშევზღუდოთერთმანეთის

საქმიანობითისთავისუფლება,რომელიც

ჩვენძალიანგვეძვირფასება,ერთსაც

დამეორეს.აქედანგამომდინარე,ჩემი

აზრით,ნათიასპროფესიაც,ნათიასსოცი

ალურიწრეცდამისისაქმიანობაცმასაძ

ლევსყველანაირუფლებას,რომსაკუთარი

პოზიციებიასეღიადაფიქსიროს.ამაშიმე

კარგისმეტსვერაფერსვხედავ.ახლავისზე

როგორიმოქმედაამან,ჩემიმხრიდან,რა

თქმაუნდა,გასარჩევისაქმეარარის.

რამ დე ნად რე ა ლუ რი გგო ნი ათ 
რუ სუ ლი სამ ხედ რო ინ ტერ ვენ
ცი ის კი დევ ერ თი საფ რ თხე?
ბუნებრივია,არასერიოზულადრომაღვიქ

ვაისსაფრთხე,რაცრუსეთიდანმოდის,ჩე

მიმხრიდანარასწორიიქნებოდა.როგორც

თავდაცვისმინისტრიდაახლა,როგორც

პოლიტიკოსი,გამომდინარერეგიონში

მიმდინარედრამატულიპროცესებიდან,

რუსეთსადადასავლეთსშორისმზარდი

დაპირისპირებიდანდაჩვენიქვეყნის

ტერიტორიების20%ისრუსეთისმიერ

ოკუპირებისგათვალისწინებით,ჩრდილო

ეთიდანმომდინარესაფრთხესძალიანსე

რიოზულადგანვიხილავ.სწორედამიტომაც

მთელიაქცენტი,მთელიენერგიაგადარ

თულიმქონდათავდაცვითიშეიარაღების

გაძლიერებასადაჩვენითავდაცვითუნარი

ანობისამაღლებაზე.ესარისერთადერთი

გზაშესაძლოაგრესიისპრევენციისა.ის,

რაცხდებაუკრაინაშირუსეთისშეიარაღე

ბულიძალებისგადაადგილებებიჩრდილო

კავკასიაში–ბუნებრივია,ასეთსაფრთხეს

შეიცავს.საქართველოამშემთხვევაში

ყველაზემაღალისაფრთხისქვეშარის,

იმიტომრომოკუპირებულიააფხაზეთი,

ოკუპირებულიაცხინვალისრეგიონი.დაახ

ლოებით12000სამხედრომოსამსახურე

უკვეარისჩვენსტერიტორიაზე.დააქედან

გამომდინარე,ჩვენესსაფრთხეყოველთ

ვისძალიანსწორადდაადეკვატურადუნდა

შევაფასოთ.მაგრამმეარმინდასაზოგა

დოებასგავუჩინოგარკვეულიაპოკალიპ

სურიგანცდაიმისა,რომარშეიძლებაშე

საძლოაგრესიისთავიდანაცილებადამე

მინდაგითხრათ,რომამისყველაზესწორი

პრევენციაარის,რაცშეიძლებასწრაფად

განვახორციელოთნატოსთანმიღწეული

შეთანხმება,რაცშეიძლებამეტინატო–

საქართველოსინფრასტრუქტურაგანთავ

სდესჩვენსქვეყანაში.რაცშეიძლებამეტი

როტაციულიწესითწვრთნებიდაიწყოს

საქართველოშიროგორცამერიკელების,

ასევენატოსსამხედროებისმონაწილე

ობით.დარაცშეიძლებამეტიენერგიით

გავაგრძელოთისსაქმე,რომელიცთავდაც

ვისსამინისტროშიდავიწყეთჩვენიშეი

არაღებულიძალებისუკეთაღჭურვისადა

თავდაცვითიშესაძლებლობებისშეძენის.

რათქმაუნდა,ესყველაფერიმნიშვნელო

ვანიარისიმისთვის,რომჩვენისეთისტა

ბილურიგარემოშევქმნათ,რომელიცხელს

შეუწყობსეკონომიკურგანვითარებასდა

იმშესაძლებლობებისრეალიზაციას,რაც

ჩვენგაგვიჩნდაევროპასთანასოცირე

ბულიხელშეკრულებისშეთანხმებით.ეს

ყველაფერიშესაძლებელია,თუკისაქართ

ველო,ქართულისაზოგადოებამართლაც

ერთმუშტადშევიკვრებით.ესარნიშნავს

იმას,რომყველაერთაზრზეუნდავიყოთ,

მაგრამესნიშნავსიმას,რომჩვენიდა

მოუკიდებლობადაეროვნულიამოცანა

ევროპაშიჩვენიშესვლის,ყველამოქალა

ქისთვისმთავარამოცანადიქცეს.

მარ გ ვე ლაშ ვილ მა ერ თხელ 
თქვა, რომ ქვე ყა ნა კუ ლუ ა რე
ბი დან არ უნ და იმარ თე ბო დეს 
და მე რე თქვა, ივა ნიშ ვი ლი არ 
მი გუ ლის ხ მი ა ო. ბა ტო ნი ბუ კა 
პეტ რი აშ ვი ლის დი ა ლო გიც გა
ვიხ სე ნეთ ჟურ ნა ლის ტ თან. ხომ 
არ გგო ნი ათ, რომ ქა რაგ მუ ლად 
მო ლა პა რა კე და მო რი დე ბუ ლი 
პო ლი ტი კო სე ბის ნაც ვ ლად უფ
რო გამ ბე და ვი პო ლი ტი კო სე
ბის დრო მო ვი და, რომ ლე ბიც 
ყვე ლა ფერს თა ვის სა ხელს არ
ქ მე ვენ?
კი,მემგონია,რომზუსტადესდრომო

ვიდადაქართულისაზოგადოებაცამას

ელის.

დი დი მად ლო ბა.
დიდიმადლობა.

EXCLUSIVE
FORBES

ინტერვიუ ირაკლი ალასანიასთან

რაც შეეხება აი, ასეთ განცხადებებს, 
თუნდაც ყოფილი პრემიერ-
მინისტრისგან, ბუნებრივია, 

ეს არის დამაზიანებელი 
ქვეყნისთვის, ქვეყნის 

თავდაცვითუნარიანობისთვის. 
ეს რა გზავნილია ჩვენი ქვეყნის 

მოწინააღმდეგეებისთვის?

რატომ გიყვართ შოკოლადი?

www. radioshokoladi.com
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მოსაზრება
სანდრო თარხან-მოურავი – განვითარების სტრატეგია

არგაღიზიანებაზე მეტი
ქართულპოლიტიკასნაკ
ლებადახასიათებსისეთიმარტივი

შინაარსისდილემები,როგორიცაააბორ

ტისლეგალურობისსაკითხი(prolife/

prochoice)ანიარაღისტარებისუფლება.

სამაგიეროდ,„პრორუსულობისათუპრო

დასავლურობის“საკითხი,დამოუკიდებ

ლობისმოპოვებისდღიდან,თითქმის

მუდმივადპარტიულიდაპირისპირების

ცენტრშია.როგორიმობეზრებულიცუნდა

იყოსესთემაამომრჩეველთანაწილის

თვის,მისიმნიშვნელობაეჭვგარეშეა:

რუსეთისფაქტორიდღემდემოქმედებს

არათუსაქართველოშიმიმდინარე

ცალკეულპროცესებზე,არამედიმაზე,

შედგებათუარასაერთოდქართულისა

ხელმწიფოდარაფორმით.

ერთიასაკითხისმნიშვნელობადა

განხილვისსიხშირე,მეორეკიმასში

გარკვევისხარისხი.მედიადაპოლიტი

კურისპექტრიბუნებრივადმიდრეკილია

ნებისმიერისაკითხისშავთეთრად

მოწოდებისკენ,ორშესაძლებლობამდე

დაყვანისკენ.„მემარცხენეანმემარჯვე

ნე“,„ლიბერალურიანკონსერვატიული“,

„პრორუსულიანპროდასავლური“.ნაწი

ლობრივიმიტომაცარისგანსაკუთრებით

პოპულარულიაბორტისლეგალურობის

მსგავსითემებიამერიკულპოლიტიკაში,

რომ„კიარა“ფორმატსკარგადერგება.

რუსეთთანრთული,მრავალგან

ზომილებიანიმიმართების„კიარა“

ფორმატზედაყვანასახიფათოა.დააქ

სულაცარიგულისხმებაეგრეთწოდე

ბულინეიტრალიტეტის,როგორცმესამე

შესაძლებლობის,განხილვისსაჭირო

ება.არსებითია,რომ„პრორუსულობის

ტესტად“არშეიძლებაგამოვიყენოთ

პოლიტიკისრომელიმეერთიმიმართუ

ლება.ნათელისურათირომგვქონდეს,

ჩრდილოელმეზობელთანურთიერთობა

უნდაგანვიხილოთეკონომიკურ,გეო

პოლიტიკურ,თავდაცვითდაკულტურულ

ჭრილშიც.მაგალითისთვის,თუქვეყანა

ევროკავშირთანდაახლოებაზეუარსარ

ამბობს,ესსულაცარნიშნავსრუსული

ფაქტორისგაქრობას.უნგრეთისადა

ჩეხეთისბოლოდროინდელმაპოლიტი

კამაჩვენა,რომრუსეთიევროკავშირისა

დანატოსწევრაღმოსავლეთევროპულ

ქვეყნებშიცკიაწარმოებსრთულდააგ

რესიულთამაშს.

ხაზიგავუსვათ,რომრუსეთთანურ

თიერთობასაქარვიხილავთირაციო

ნალურისიძულვილის,„რუსოფობიის“

გადმოსახედიდან.ზღვარიფობიასა

დარაციონალურსიფრთხილესშორის

შესაძლოართულიგასავლებიიყოსიმდე

ნად,რამდენადაცთავადრუსეთიაწარ

მოებსერთგვარტოტალურპოლიტიკას,

სადაცმედია,კულტურა,ეკონომიკადა

გეოპოლიტიკაუკიდურესადმჭიდროდაა

გადაჯაჭვული.

კულტურულიდაახლოებისპოლიტიკა

საფრთხილოაიმდენად,რამდენადაც

მისსაფუძველზეძლიერდებაპროპა

განდა(მაგალითად,ანტიდასავლური

გრძნობებისგაღვივება)დაარამხო

ლოდიმიტომ,რომშესაძლოაფლობერი

დოსტოევსკიზეარანაკლებყურადღებას

იმსახურებდეს.პროპაგანდა,თავის

მხრივ,ქმნისმზაობასეკონომიკურითუ

გეოპოლიტიკურინაბიჯებისთვის.მეტიც,

კულტურულისიახლოვეზოგჯერპირდა

პირისამხედროჩარევისარგუმენტადაც

კიგამოიყენება,რისიბოლომაგალითი

ცააუკრაინისმოვლენები.

ცხადია,მსგავსიმაგალითებისხვა

დასხვაიმპერიისისტორიაშიმოიძებ

ნება:მიუღებელიაპოლიტიკურიმოცემუ

ლობისგაიგივებარომელიმეეთნოსის

ანკულტურისთვისებებთან.ამავდროუ

ლად,უნდაგვესმოდეს,რომკრემლთან

დაახლოებულ„კულტურისმოღვაწეთა“

გახშირებულივიზიტებიდაღონისძიებე

ბიემსახურებაარაკულტურისგაცნობას,

არამედკრემლისპოლიტიკურმიზნებს.

„ერთმორწმუნეობაზე“საუბარსადა

„ნაღდიქართველების“მლიქვნელურ

ქებასარაფერიაქვსსაერთოდოსტო

ევსკის,ჩაიკოვსკისათუტარკოვსკის

შემოქმედებისგააზრებასთან.კულტუ

რაზესალაპარაკოდბორისაკუნინიან

ვიქტორპელევინირომჩამოდიოდეს

დაარა„დერჟავნიკი“პროპაგანდისტი

მაქსიმშევჩენკო,უფროდამაჯერებელი

იქნებოდა.

„ქართულიოცნების“რიტორიკათა

ვიდანვეაიგოიდეაზე,რომრუსეთი„არ

უნდაგავაღიზიანოთ“–მეტიც,ურთიერ

თობებიუნდა„დავათბოთდადავალა

გოთ“–თუმცაპარალელურადზედაპირზე

დარჩა„ევროატლანტიკურისწრაფვის“

სტრატეგია.როგორცკავკასიურიპოლი

ტიკისსპეციალისტმასვანტეკორნელმა

აღნიშნა,ევროატლანტიკურიკურსის

მთლიანადუარყოფასაქართველოში

არსებულიგანწყობებისფონზეშეუძლე

ბელიცკიიქნებოდა.ერთბაშადასეთი

ცვლილებამხოლოდსრულიადარადე

მოკრატიულიგზითთუმოხდებოდა.

ევროატლანტიკურსწრაფვებზეხე

ლისუფლებასდღემდეარუთქვამსუარი.

მაგრამკორნელისთვისარგამქრალა

განცდა,რომკოალიციაიანუსის(ორსახა

რომაულიღმერთი)პოლიტიკასატარებს.

კოალიციაშიშემავალიძალებისარაერთ
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გვაროვანიდეოლოგიასალასანიასხე

ლისუფლებიდან„განდევნის“საეჭვოგა

რემოებებიდაემატა.მისიინფორმაციით,

ალასანიაზეიერიშისწორედმაშინმიი

ტანეს,როდესაცმინისტრინატოსქვეყნე

ბისგანსაჰაეროთავდაცვისსისტემების

შესყიდვისხელშეკრულებასაფორმებდა.

თანაცთბილისიდანპირდაპირითხოვდ

ნენხელშეკრულებაზეუარისთქმას.

კორნელიღიადსაუბრობსმართვის

„პოსტსაბჭოთა“სტილზე,სადაცძალაუფ

ლებაშინაგანსაქმეთასამინისტროსადა

პროკურატურისხელშიაკონცენტრირებუ

ლი.ამავდროულად,საუბარიამკვეთრად

პრორუსულიძალების(მაგალითად,ნინო

ბურჯანაძისპარტია)დასაფინანსებლად

გაურკვეველიწყაროებიდანდიდირე

სურსებისშემოდინებაზე,რუსულიპრო

პაგანდისმომძლავრებაზე,კრემლთან

დაახლოებულიქართველებისთბილისში

დაბრუნებაზე,შევარდნაძისდროინდელი

პრორუსულიჩინოსნებისსახელისუფ

ლებოსტრუქტურებშიდასაქმებაზე.რაც

მთავარია,მისივეინფორმაციით,მთავ

რობაპრაქტიკულადარინტერესდებაამ

ტენდენციებისგანეიტრალებით.

როგორიგასაკვირიცუნდაიყოს,ორი

წლისმანძილზეპირველიკონკრეტული

მოვლენები,სადაცშეგვიძლიარუსული

საფრთხისგანეიტრალებისსურვილი

ამოვიკითხოთ,სწორედალასანიას

განდევნისშემდეგმოხდა.ესენიარა

დიო„სპუტნიკის“(ტელეკომპანია„რაშა

თუდეის“პროექტი)მაუწყებლობისშეჩე

რებადაემზარკვიციანისთვისთორ

მეტწლიანიპატიმრობისმისჯა.თუმცა

„სპუტნიკის“საკითხიპარლამენტშიოპო

ზიციამწამოსწია,კვიციანისგანაჩენით

უკმაყოფილებაკიმმართველიძალის

წარმომადგენლებმაგამოხატეს.რთული

სათქმელია,ესმოვლენებიხელისუფლე

ბისახალსტრატეგიულხაზსუკავშირდე

ბა,რეაქციააოპოზიციისმიერქუჩაში

„ძალისდემონსტრირებაზე“,ტაქტიკური

ნაბიჯებიაალასანიასსაკითხითგამოწ

ვეულიეჭვებისგადასაფარად,თუსულაც

ძირითადისტრატეგიიდანამოვარდნი

ლი„თვითშემოქმედება“.

უკრაინისმოვლენებისფონზე

უცხოელიექსპერტებისთვისუკვენაკ

ლებადსაკამათოა,რომრუსეთთან

ურთიერთობებისდათბობადადა

სავლეთისკენსწრაფვაპრინციპულად

შეუთავსებელიმიზნებია.ასეცრომარ

იყოს,„არგაღიზიანებისა“და„დათბობა

დალაგების“იდეებიზედმეტადფართო

ინტერპრეტაციისსაშუალებასიძლევა.

კითხვისნიშნებიმანამმაინციარსებებს,

სანამხელისუფლებამკაფიოდარშემო

საზღვრავს,რანაბიჯებიშეიძლებამოიც

ვას„დათბობამ“მომავალშიდარა—არა,

რამოიცვააქამდედარატომ.

ვიწროგაგებით,„დათბობა

არგაღიზიანებაში“შეიძლებამოვი

აზროთსაერთაშორისოასპარეზზე

მაქსიმალურადფრთხილიენითსაუბარი.

ანიმისდაშვებით,რომსაქართველოს

შიდათუსაგარეოპოლიტიკაზერუსე

თისინტერესებითვისებრივგავლენას

არახდენს:იცვლებამხოლოდსაგარეო

„შეფუთვა“.ბევრიშესაძლოამოვლენებს

სწორედასეხედავდეს,მაგრამნათელია,

რომფაქტობრივადგადადგმულინაბიჯე

ბისცდებაშეფუთვისცვლილებას.

ზემოთუკვევახსენეთკულტურული

დაახლოებისპოლიტიკა,პროპაგანდისა

დაპრორუსულიძალებისგააქტიურება.

ამმოვლენებშიხელისუფლებისროლიარ

შემოიფარგლებაჩვეულებრივიპასიურო

ბით.ხელისუფლებამკრემლისმსახური

შავრაზმელები(მაგალითად,მოსკოვში

გაქცეულიმალხაზგულაშვილისფაშისტუ

რიდაჯგუფებისწევრები)თანამიმდევ

რულადშერაცხა„პოლიტპატიმრებად“,

„უდანაშაულომართლმადიდებელ

ბიჭებად“დაგმირებად,„რომელთაწინა

შეცვალშივართ“.ამპოზიციაზედღემდე

არავისუთქვამსუარი.

ცალკეაღსანიშნავიაეკონომიკური

პოლიტიკა,სადაცნებისმიერიპროდუქ

ციისრუსულბაზარზეგატანარევო

ლუციურმიღწევადსაღდება.ესმაშინ,

როდესაცაბსოლუტურადცხადია,რომ

რუსეთიეკონომიკურურთიერთობებს

იყენებსპოლიტიკურიზეწოლისბერკე

ტად.ასეიყომოლდოვასთან,უკრაინას

თან,პოლონეთთან,ლიტვასადამრავალ

სხვაქვეყანასთანმიმართებით,რომ

არაფერივთქვათთავადსაქართველო

ზე.ქართულეკონომიკაშირუსეთთანვაჭ

რობისწილისგაზრდითპირდაპირვაძ

ლევთკრემლსსაქართველოსშანტაჟის

დამატებითსაშუალებას.პარალელურად,

საუბარიარუსეთთანდამაკავშირებელი

ინფრასტრუქტურისაღდგენაგაძლიერე

ბაზე,ხოლოსხვაინფრასტრუქტურული

პროექტების(მაგალითად,თურქეთში

მიმავალირკინიგზა)ბედიდღემდებუნ

დოვანია.

მთავარისაფრთხეისაა,რომარგა

ღიზიანებითადადათბობით,ფართოფ
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გაგებით,ნებისმიერინაბიჯიაიხსნება,

რაცკირუსეთისინტერესებშია.ცხადია,

რაცმეტსდავთმობთ,მეტადკმაყოფი

ლიდანაკლებადგაღიზიანებულიიქნება

ვლადიმირპუტინიჩვენმიმართ.ამიტო

მაცაუცილებელია,არაორაზროვნადგა

ნისაზღვროსთითოეულიმიმართულებით

დასაშვებიდადაუშვებელინაბიჯები.

რიტორიკისდონეზეც,როდესაცხელი

სუფლებისწარმომადგენლებისაკუთარ

ამომრჩეველსეუბნებიან,რომ„არსჯე

რათრუსეთისაგრესიულობის“,ესვერ

გამართლდებამხოლოდზედაპირული

„არგაღიზიანებით“.თუკისაერთაშორი

სოარენაზეფრთხილრიტორიკასუკრაი

ნისკრიზისამდემაინცჰქონდაგარკვე

ულიგამართლება(აქაოდადასავლელ

პოლიტიკოსებსარმივცეთსალაპარაკო,

რომქართველებიაღიზიანებენპუტინს),

„საშინაო“კეკლუცობასასეთიღირებუ

ლებაარასოდესჰქონია.სამაგიეროდ,

ამომრჩევლისგანწყობებზეგავლენა

შეიძლებასავსებითრეალურიიყოს.

ცხადია,უკრაინისმოვლენებისფონზე

უკვესაგარეორიტორიკასაცსრულიად

სხვამნიშვნელობაენიჭება:ახლადასავ

ლეთშირუსეთისმიმართშედარებით

ლოიალურ,„შემრიგებლურ“ძალებსაც

გაუჭირდებათქართულმხარესზედმეტი

აგრესიულობაუსაყვედურონ.პირიქით,

დიდიხანიაპრიორიტეტულიგახდა,

საქართველოსსაკითხიარჩაიკარგოს

და,მეტიც,უკრაინისგვერდითმოხსენიე

ბითგახდესუფროაქტუალური.ამმხრივ

იქმნებაშთაბეჭდილება,რომმოქმედმა

ხელისუფლებამშესაძლებლობებიმინი

მალურადგამოიყენა.ინერციითათუშეგ

ნებულად,ბოლოდრომდეგაგრძელდა

საქართველოსსაკითხის„ჩამოშორება“

რუსეთისადადასავლეთისდაპირის

პირებიდან,რაცბიძინაივანიშვილის

გაცხადებულიმიზანიიყო.

აღსანიშნავიაისიც,რომრუსეთისა

დამისიყოფილიკოლონიებისმიმართ

დამოკიდებულებადასავლეთშიძალიან

არაერთგვაროვანია.გარკვეულძალებს

მართლაცაღიზიანებდათ,რომსაქართ

ველოსსაკითხიდამატებითუხერხულო

ბასქმნიდაპუტინთანურთიერთობაში.

მაგრამესსულაცარნიშნავს,რომმათი

პოზიციასაქართველოსსტრატეგიულ

ინტერესებსითვალისწინებსდაემ

თხვევა.დასავლეთშიისეთიძალებიც

მოიძებნებიან,რომლებიცევრაზიულ

კავშირშიგაწევრიანებასადასამუდა

მოდგაჩუმებასგვირჩევენ.მათიპოზიცია

ვერიქნებაგანმსაზღვრელი,თუვისთან

პარტნიორობაგვჭირდება,რატომდარა

ფორმით.ამიტომ,სიფრთხილეასაჭირო

მაშინაც,როდესაცგვეუბნებიან,რომესა

თუისნაბიჯი„დასავლეთისრჩევასა“თუ

„სურვილს“გამოხატავს.

ჩრდილოელმეზობელთანნებისმიე

რიდათმობისღირებულებასდამატებით

ეჭვქვეშაყენებსრუსეთისარაორაზრო

ვანიპოზიციააფხაზეთისადასამაჩაბ

ლოსსაკითხზე.პუტინმაარაერთხელ

განაცხადაღიად—მათშორისპრეზი

დენტშევარდნაძისშვილიშვილთან,

სოფიკოშევარდნაძესთანინტერვიუშიც

„რაშათუდეიზე“—რომვერხედავსუკან

დახევისშესაძლებლობასაფხაზეთისა

დასამხრეთოსეთისდამოუკიდებლობის

აღიარებასთანდაკავშირებით.ესმაშინ,

როდესაცქართულიდელეგაციისსოჭის

ოლიმპიადაზედასწრებადასხვადამთ

მობინაბიჯებიგანიხილებოდა.

ღიადპრორუსულიპოლიტიკოსების

რიტორიკაში,როგორიცააშევარდნა

ძისდროინდელიუშიშროებისმინის

ტრივალერიხაბურძანია,იკვეთება

აზრი,რომრუსეთსუნდადავუახლოვ

დეთ,რადგანაცმასახლა„არსცხელა“

საქართველოსთვისზიანისმოსაყენებ

ლად.თუსაქართველოსინტერესებს

დავეყრდნობით,სრულიადსაპირისპი

როდასკვნაუნდაგაკეთდეს.სანამრუ

სეთსმრავალფრონტზეუწევსბრძოლა,

უნდამოვასწროთმისგანმაქსიმალუ

რადდისტანცირება.გაჩნდაშანსი,რომ

რუსეთისკვლავმომძლავრებისმომენ

ტისთვისმინიმუმამდედავიყვანოთ

მისიმხრიდანზეწოლისბერკეტებიდა

ამშანსსგამოყენებასჭირდება.

ბოლოპერიოდშიპრორუსული

პოლიტიკისგანშედარებითმკაფიოდ

დისტანცირებისსიგნალადშეიძლება

მივიჩნიოთპრემიერღარიბაშვილის

განცხადება,რომუკრაინისმოვლენე

ბი„2008წლისომისგაგრძელებაა“.

თუმცათავადქართულიოცნებისსამ

წლიანიისტორიაგვიბიძგებს,ყველა

სიგნალსსკეპტიკურადმივუდგეთ.

ბიძინაივანიშვილმაარაერთხელაჩ

ვენაისეთიტაქტიკურინაბიჯებისკენ

მიდრეკილება,რომლებიცსრულადარ

შეესაბამებაგრძელვადიანსტრატე

გიას.ასეიყოჩანასახშივე,როდე

საცივანიშვილმაჯერალასანიადა

რესპუბლიკელებიდაიყენაგვერდით,

შემდეგკიდაიწყოშავრაზმელები

სათუ„წითელიინტელიგენტების“

შემოკრება,რაც„ასავალდასავლის“

საყვარელგაზეთადგამოცხადებით

დაგვირგვინდა.

თუკიზემოთაღნიშნული„იმედის

მომცემი“მოვლენებიმართლაცგრძელ

ვადიანისტრატეგიისშესაბამისია,

მაშინუბრალოდხელისუფლებისძალზე

სუსტდაარაორგანიზებულმუშაო

ბასთან,უკიდურესადდაგვიანებულ

რეაქციებთანგვაქვსსაქმე.ასეათუ

ისე,ივანიშვილისმოქმედებისსტილი

სადამისიგუნდისმრავალსახოვნების

გათვალისწინებით,სათუოა,მკაფიო

დასკვნებისგაკეთებაშევძლოთ.

თუ ქვეყანა ევროკავშირთან 
დაახლოებაზე უარს არ ამბობს, ეს 

სულაც არ ნიშნავს რუსული ფაქტორის 
გაქრობას.
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ფიცის გვწამს,  
სტატისტიკაგვაკვირვებს

სიკვდილიანობისშემცირე
ბასადაპენსიონერთარაოდენობის

ზრდასპრემიერმინისტრიმთავრობის

ერთერთმიღწევადმიიჩნევს.მიმდინა

რეწლის27ოქტომბერსირაკლიღარი

ბაშვილმასაზოგადოებასმთავრობის

ბოლოორიწლისანგარიშიგააცნო:

„ოციწლისგანმავლობაშიქვეყანაში

წელსპირველადშემცირდასიკვდილი

ანობა,რატომღაცარავინარმიაქცია

ამასყურადღება.პირველადოციწლის

განმავლობაშიგაიზარდაპენსიონერთა

რიცხვი.ესარისსახელმწიფოპოლიტი

კისშედეგი“,–განაცხადაპრემიერ

მინისტრმა.თუმცაოფიციალურისტა

ტისტიკაპრემიერმინისტრისგანცხა

დებასარადასტურებს.

სტატისტიკისეროვნულისამსახურის

ოფიციალურიმონაცემებით,2013წელს

გარდაცვალების48553შემთხვევადა

ფიქსირდა.2012წელთანშედარებით

გარდაცვლილთარაოდენობა1,6%ით

შემცირდა.რაოდენობრივად,795ით

ნაკლებიგარდაცვალებისფაქტიდა

ფიქსირდა,რაციმაზემიუთითებს,რომ

2013წელსსიკვდილიანობისმნიშვნე

ლოვანიშემცირებაარდაფიქსირებუ

ლა.ამასთან,ბოლო20წლისგანმავ

ლობაშიესნამდვილადარყოფილა

პირველიშემთხვევა.სიკვდილიანობა

შემცირდა2012წელსაც.გარდაცვლილ

თარაოდენობისკლებაასევედაფიქ

სირდა2005,2006,2007წლებში.

რაცშეეხებაგარდაცვალებისკოეფი

ციენტს,ანუ1000მოსახლეზეგარდაც

ვლილთასაერთორაოდენობას,2013

წელსესმაჩვენებელი10,8იყო,ხოლო

2012წელს–11.

რაცშეეხებაასაკითპენსიონერ

თარაოდენობისზრდას,სოციალური

მომსახურებისსააგენტოსოფიციალუ

რიმონაცემებით,მათირაოდენობა

20052012წლებშიყოველწლიურად

იზრდებოდა.ზრდისტენდენციაგაგრ

ძელდა20132014წლებშიც.შესაბამი

სად,არცპენსიონერთარაოდენობის

ზრდაყოფილაოციწლისგანმავლობაში

პირველიშემთხვევა.

პრემიერმინისტრმასიკვდილიანო

ბისშემცირებისადაპენსიონერთარა

ოდენობისზრდისმიზეზებზეცისაუბრა.

„ესმოიტანასაყოველთაოჯანდაცვის

პროგრამამ,ესმოიტანათავისუფლე

ბამ.როცაბებიებს,ბაბუებსშვილიშ

ვილსარუჭერენუკანონოდ,ნაკლებად

მოუწევთმათნერვიულობა,ნაკლები

სტრესიაქვთდაამასემატებაის,რომ

სახელმწიფოზრუნავსმათზე“,–აღნიშ

ნაირაკლიღარიბაშვილმა.მკითხველმაფ
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თავადგადაწყვიტოს,ესპრემიერ

მინისტრისსუბიექტურიმოსაზრებაათუ

ფაქტი.

თუკიყურადღებასმხოლოდფაქტებ

ზეგავამახვილებთ,გამოჩნდება,რომ

2013წელსგარდაცვლილთარაოდენობა

6569და7579ასაკობრივჯგუფებშიგა

იზარდა,ხოლო7074და8084ასაკობ

რივჯგუფებშიშემცირდა.ჯამში65დან

84წლამდეასაკშიგარდაცვლილთა

რაოდენობა1234ითშემცირდა,თუმცა

აღნიშნულასაკობრივჯგუფშისიკვდი

ლიანობა2012წელსაცშემცირდა.ამას

თან,როგორცსტატისტიკაგვიჩვენებს,

პენსიონერთარაოდენობისზრდის

ტენდენციაჯერკიდევ2007წლიდან

შეინიშნება.

რაცშეეხებასახელმწიფოსმხრი

დანპენსიონერებზეზრუნვას,ისინი

დღემდესარგებლობენჯანმრთელობის

დაზღვევისიმპაკეტით,რაცწინამთავ

რობისმიერ2012წლის7მაისისN165

დადგენილებისფარგლებშიგანისაზღვ

რა.აქვეაღსანიშნავია,რომ2013წლის

1სექტემბრიდანასაკითპენსიონერე

ბისპენსია150ლარამდეგაიზარდა,

თუმცაპარლამენტშიწინამთავრობის

მიერწარდგენილი2013წლისბიუჯე

ტისპროექტისთანახმად,საპენსიო

პაკეტი100დოლარისეკვივალენტამდე

უნდაგაზრდილიყო.2014წელსპენსია

არგაზრდილა,2015წელსკი,ბიუჯეტის

პროექტისთანახმად,პენსიამომავალი

წლისსექტემბრიდანმხოლოდ10ლა

რითგაიზრდება.

დასკვნისსახითშეგვიძლიავთქვათ,

რომ2013წელსგარდაცვლილთარაო

დენობა1,6%ითშემცირდა,თუმცა20

წლისგანმავლობაშიესნამდვილადარ

ყოფილასიკვდილიანობისშემცირე

ბისპირველიშემთხვევა.ამასთან,2013

წელსმართლაცგაიზარდაპენსიონერ

თარაოდენობა,თუმცაზრდისტენდენ

ციაჯერკიდევ2007წლიდანშეინიშნე

ბოდა.

გარდაცვლილთა რიცხოვნობა 2004-2013 წლებში
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მოსაზრება 
ბესო ნამჩავაძე – ეკონომიკა

2015 წლის  
სახელმწიფობიუჯეტი

ზო გა დი მი მო ხილ ვა
ქვეყნისეკონომიკაშიმიმდინარეტენ

დენციებიპირდაპირაისახებასახელმ

წიფობიუჯეტზე.აქედანგამომდინარე,

საინტერესოაგავეცნოთ2015წლისთვის

დაგეგმილსაქართველოსსახელმწი

ფობიუჯეტს,რომელსაცპარლამენ

ტიდეკემბრისბოლოსდაამტკიცებს.

ბიუჯეტისპროექტიუკვეცნობილიადა

დეკემბერშიმისიმცირედიკორექტირე

ბამოხდება,ისმნიშვნელოვნადაღარ

შეიცვლება.

2015წლისბიუჯეტიდაფუძნებულია

5%იანრეალურეკონომიკურზრდასა

და4,2%იანინფლაციისდონეზე,ანუ

2015წელსნომინალურიმთლიანიშიდა

პროდუქტი(მშპ)ჯამში9,2%ითგაიზრ

დება.პროგნოზიასეთია.

ბიუჯეტიოთხითემატურინაწილის

განშედგება:შემოსავლები,ხარჯები,

დეფიციტიდადეფიციტისდაფინანსე

ბისწყაროები.ცალცალკეგანვიხილოთ

2015წლისბიუჯეტისოთხივენაწილი.

2015წლისთვისბიუჯეტისშემოსავ

ლებისგეგმა8მილიარდილარია,რაც

10,5%ითმეტია2014წლისბიუჯეტის

შემოსავლებზე.აქედან7,6მილიარდი

ლარი(94%)საგადასახადოშემოსავ

ლებზემოდის.ხარჯებისგეგმა7,8

მილიარდილარიადა5,8%ითაღემატე

ბა2014წლისმაჩვენებელს.თუმცაისიც

უნდაგავითვალისწინოთ,რომუკვე

აშკარაა,2014წლისბიუჯეტისხარჯვი

თინაწილიდაახლოებით500მილიონი

ლარით„გაირღვევა“და,შესაბამისად,

2015წელსხარჯებისზრდა10%მდე

იქნება,თუხელისუფლებაშიმოსვლის

სამიწლისთავზემაინცშეძლომთავ

რობამბიუჯეტისშესრულება.ყველაზე

მეტიდაფინანსება,ხარჯების33,5%(2,7

მილიარდილარი),მოდისსოციალურ

უზრუნველყოფაზე.სახელმწიფოორგა

ნიზაციების(ფართოგაგებით–ბიუროკ

რატია)შენახვაზეგათვალისწინებულია

ხარჯების29,4%(ხელფასები+საქონ

ლისადამომსახურებისშეძენა,რაც

ჯამში2,3მილიარდილარია).

როგორცვხედავთ,2015წლისთვის

შემოსავლებიაღემატებახარჯებსდა,

შესაბამისად,საოპერაციოსალდო

დადებითია(111მილიონილარი).თუმცა

აღნიშნულშემოსავლებსადახარჯებში

არშედისარაფინანსურიდაფინანსუ

რიაქტივებისზრდისმიზნითდაგეგმი

ლიხარჯებიდააღნიშნულიაქტივების

კლებიდანმისაღებიშემოსავლები,

რომლებიცბიუჯეტისკლასიფიკაციის

მიხედვითცალკემუხლებშიიწერება.

არაფინანსურიაქტივებისზრდაში

იგულისხმებაინფრასტრუქტურისგან

ვითარება,ანუმოიცავსინფრასტრუქტუ

რულხარჯებს,რაც2015წლისბიუჯეტში

855მილიონილარია.აქტივებისკლება

კიმოიცავსპრივატიზაციიდანმიღებულ

შემოსავალს,რაცმომავალწელს80მი

ლიონისდონეზეადაგეგმილი.

ფინანსურიაქტივებისზრდაშიიგუ

ლისხმებამთავრობისდეპოზიტების

ზრდა,სესხებისგაცემა,ფასიანიქაღალ

დებისშეძენა,რაც2015წელსჯამში327

მილიონილარიიქნება,ხოლოფინან

სურიაქტივებისკლება,რაცმოიცავს

წინაწლებშიგაცემულისესხებისუკან

დაბრუნებას,70მილიონილარისდონე

ზეადაგეგმილი.

ჯამში,საოპერაციოსალდოსთუდავუ

მატებთფინანსურიდაარაფინანსურიაქ

ტივებისცვლილებისსალდოს,2015წლის

ბიუჯეტისდეფიციტი921მილიონილარია.

დასახელება 2014 წელი (გეგმა) 2015 წელი (გეგმა)
შემოსავლები 7319 8090

   საგადასახადო შემოსავლები 6820 7600

   გრანტები 144 215

   სხვა შემოსავლები 355 275

ხარჯები 7540 7979

   შრომის ანაზღაურება 1318 1405

   საქონელი და მომსახურება 854 943

   პროცენტი 305 359

   სუბსიდიები 241 206

   გრანტები (ტრანსფერები) 1112 1171

   სოციალური უზრუნველყოფა 2581 2672

   სხვა ხარჯები 1128 1223

საოპერაციო სალდო -221 111

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები და ხარჯები, 
მილიონ ლარებში

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
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921მილიონიანდეფიციტსსახელმწი

ფოსაგარეოდასაშინაოვალისაღებით

დააფინანსებს.შესაბამისად,მომავალ

წელსსახელმწიფოვალიაღნიშნული

მოცულობითგაიზრდება.სახელმწი

ფოსულ930მილიონილარისსაგარეო

ვალსაიღებს,სანაცვლოდკიწინაწლებ

შიაღებულ346მილიონილარისვალს

დაფარავს.საგარეოვალისწმინდა

ზრდა(აღებასგამოკლებულიდაფარვა)

584მილიონილარია,საშინაოსიკი337

მილიონილარი.

ბი უ ჯე ტი სა ხელ მ წი ფო 
უწყე ბე ბის მი ხედ ვით
სახელმწიფობიუჯეტისხარჯების

სტრუქტურამნიშვნელოვანწილად

ასახავსმთავრობისპრიორიტეტებს.

თეორიულად,2015წელსდაფინანსება

ეზრდებათიმმიმართულებებზემომუშა

ვესახელმწიფოუწყებებს,რომლებსაც

მთავრობაუფროპრიორიტეტულად

მიიჩნევს.მოყვანილცხრილშინაჩვენე

ბიამაღალბიუჯეტიანიუწყებების2014

და2015წლებისბიუჯეტებისშედარება.

2015წელსაცყველაზემაღალიბიუჯეტი

ჯანდაცვისსამინისტროსექნება(2775

მილიონი),რომელიცწინაწელთანშე

დარებით117მილიონილარითიზრდება.

ყველაზემეტად(125მილიონილარით)

იზრდებარეგიონალურიგანვითარები

სადაინფრასტრუქტურისსამინისტროს

ბიუჯეტი.

ფუნქციონალურჭრილშისახელმწი

ფოსხარჯებიმნიშვნელოვნადიზრდება

ეკონომიკურსაქმიანობაზე,სახელმწი

ფომომსახურებაზე(ბიუროკრატიაზე)

დაგანათლებაზე.ეკონომიკურისაქმი

ანობისხარჯებისზრდაინფრასტრუქ

ტურულიპროექტებისდაფინანსების

ზრდითააგანპირობებული.სახელმ

წიფომომსახურებისხარჯებისზრდა

მნიშვნელოვანწილადგანპირობებულია

ადგილობრივიმთავრობებისდაფინან

სებისზრდით.განათლებისხარჯების

ზრდაკისაშუალოზოგადიგანათლების

დაფინანსებისზრდამგანაპირობა.

მომავალიწლისბიუჯეტისგანხილ

ვისასერთერთიყველაზესადისკუ

სიოსაკითხიიყოპენსიებისზრდის

თემა.საბოლოოდგადაწყდა,რომ2015

წლისპირველისექტემბრიდანყველა

პენსიონერისპენსიაგაიზრდება10ლა

რით,რაცსრულადდეკემბრისბოლოს

პარლამენტშიწარდგენილბიუჯეტში

აისახებადა2015წელსსოციალური

დაცვისხარჯიდაახლოებით60მილიო

ნილარითგაიზრდება.

სა ბი უ ჯე ტო პო ლი ტი კის 
მოკ ლე ანა ლი ზი
ზემოთგანვიხილეთ,როგორია2015

წლისბიუჯეტი,მაგრამამასთანერთად

საჭიროავაჩვენოთ,რამდენადეფექ

ტიანიადღესსაბიუჯეტო(ფისკალური)

პოლიტიკა.პირველრიგშიმნიშვნელო

ვანიამაკროეკონომიკურისტაბილურო

ბისპარამეტრებზედაკვირვება.ესენია:

ბიუჯეტისდეფიციტიდასახელმწიფო

ვალი.როგორცუკვეაღვნიშნეთ,2015

წლისბიუჯეტისდეფიციტი921მილიო

ნილარია,რაცმშპისმიმართ2,9%ია.

დეფიციტისმაჩვენებელიარსცდება

კანონითდაწესებულჭერს–მშპის3%ს,

მაგრამმაღალიადაიწვევსსახელმწი

ფოვალისზრდასროგორცნომინალურ,

ასევეფარდობითმაჩვენებლებში.2015

წლისბოლოსსახელმწიფოვალიმშპ

ისმიმართ35,8%სმიაღწევს.ესეციმ

შემთხვევაში,თუეკონომიკურიზრდის

პროგნოზირებულიპარამეტრებიმიღწე

ულიიქნება.2014წლისთვისაღნიშნული

მაჩვენებელი35,7%ია.

2012წლისსახელმწიფობიუჯეტთან

შედარებით2014წლისბიუჯეტი1,1მი

ლიარდილარითმეტია,მაგრამაქედან

ვალისაღებაზემოდის888მილიონილა

რი.ანუ,აქამდებიუჯეტი,ფაქტობრივად,

მეტისახელმწიფოვალისაღებისგზით

იზრდებოდა.2015წლისბიუჯეტიკი1,6

მილიარდილარითმეტია2012წლის

ბიუჯეტზე,თუმცავალისწვლილიისევ

მაღალიააღნიშნულმეტობაში,დაახლო

ებით600მილიონილარი.

დღეისათვისსაქართველოსსაბიუ

ჯეტოპოლიტიკისერთერთიპრობლემა

საბიუჯეტოპროცესისმენეჯმენტშია.

ბოლოორიწელია,მთავრობაგეგმავს

მეტსაბიუჯეტოხარჯებს,ვიდრედა

ხარჯვაშეუძლია.ამასთან,2013წელს

პრობლემაიყოშემოსავლებისმობილი

ზებაშიც,საგადასახადოშემოსავლების

გეგმა91%ითშესრულდა.საბიუჯეტო

დაფინანსებაზემყოფიორგანიზაცი

ებიითხოვენუფრომეტფულს,ვიდ

რედახარჯვაშეუძლიათ.არცერთი

სამინისტროსწლიურიხარჯებისგეგმა

არსრულდება100%ით.გასულწელს

დასახელება 2014 წელი (გეგმა) 2015 წელი (გეგმა)
შემოსულობები 9105 9570

   შემოსავლები 7319 8090

   არაფინანსური აქტივების კლება 80 80

   ფინანსური აქტივების კლება 70 70

   ვალის აღება 1636 1330

გადასახდელები 9080 9520

   ხარჯები 7540 7979

   არაფინანსური აქტივების ზრდა 734 855

   ფინანსური აქტივების ზრდა 208 277

   ვალის დაფარვა 598 409

ნაშთის ცვლილება 25 50

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები, 
მილიონ ლარებში

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
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დაახლოებით800მილიონილარით

ნაკლებიდაიხარჯა,ვიდრედაგეგმილი

იყო,წელსესციფრიდაახლოებით500

მილიონილარიიქნება.ამფონზე,მთავ

რობააცხადებს,რომყველაპროექტი

დარეფორმაგეგმაზომიერადმიმდინა

რეობს,არსადჩავარდნაარარის.მაშინ

გაუგებარია,რატომითხოვდნენ/ითხო

ვენასეთიმოცულობისთანხებს.ერთ

მხრივ,იგეგმებამაღალდეფიციტიანი

ბიუჯეტი(მშპის3%მდე),დიდიმოცუ

ლობითსახელმწიფოვალისაღება,რაც

აზიანებსქვეყნისმაკროეკონომიკურ

სტაბილურობასდაშემდგომფაქტია,

რომასეთიდეფიციტისდაგეგმვაარ

იყოაუცილებელი,შესაბამისად,არცამ

დენიფულისსესხება.

ყველაზემეტადჩავარდნააინფრას

ტრუქტურულპროექტებში,დაგეგმილი

პროექტების6070%სრულდება.შედე

გად,აუთვისებელირჩებაშეღავათიანი

კრედიტებისმნიშვნელოვანიმოცულო

ბა,რაცსასიცოცხლოდმნიშვნელოვანია

საქართველოსსოციალურეკონომიკუ

რიგანვითარებისათვის.

საბიუჯეტოპროცესისმენეჯმენტის

პრობლემაჩანსბიუჯეტისხარჯების

კვარტალურგადანაწილებაში.2013

წლისპირველი3კვარტალისბიუჯეტი

არიყოდეფიციტური,შესაბამისად,დე

ფიციტისმთლიანიტვირთიდააწვამე4

კვარტალს.რასაცმოჰყვადიდიმოცუ

ლობითლარისმიმოქცევაშიგამოშვება,

ფასებისდონისზრდადალარისკურსის

გაუფასურება.იგივეტენდენციაა2014

წელსაც,მთავრობაანვერშეასრულებს

ბიუჯეტისხარჯვითნაწილს,ანდეკემ

ბერშიწლიურიბიუჯეტის18%სდახარ

ჯავსდამაკროეკონომიკურსტაბილუ

რობასსაფრთხესშეუქმნის.

ყოველივეამისგათვალისწინებით,

მნიშვნელოვანიაყურადღებამიექცეს

არამხოლოდამათუიმწლისბიუჯეტის

პროექტს,არამედმეტიაქცენტიგაკეთ

დესბიუჯეტისშესრულებაზე.თუბიუჯე

ტისვერშესრულებატრადიციადგვექცა,

მაშინდიდიმნიშვნელობააარააქვს,

როგორბიუჯეტსდაამტკიცებსპარლა

მენტიდეკემბერში,2015წლისბოლოს

მაინცრადიკალურადგანსხვავებული

სურათიგვექნება.

უწყებები 2014 წელი 
(გეგმა)

2015 წელი 
(გეგმა) სხვაობა

ჯანდაცვის სამინისტრო 2658.0 2775.0 117.0

რეგიონალური განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 875.0 1000.0 125.0

განათლების სამინისტრო 754.3 853.9 99.6

თავდაცვის სამინისტრო 616.0 640.0 24.0

შინაგან საქმეთა სამინისტრო 600.0 615.0 15.0

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 263.5 291.0 27.5

სასჯელაღსრულების სამინისტრო 154.0 155.0 1.0

ენერგეტიკის სამინისტრო 114.6 125.0 10.4

ეკონომიკის სამინისტრო 131.0 120.0 -11.0

ფინანსთა სამინისტრო 96.0 100.0 4.0

საგარეო საქმეთა სამინისტრო 90.0 100.0 10.0

იუსტიციის სამინისტრო 60.5 68.5 8.0

პარლამენტი 59.5 60.5 1.0

საერთო სასამართლოები 47.4 50.0 2.6

საზოგადოებრივი მაუწყებელი 38.0 40.8 2.8

მთავრობის ადმინისტრაცია 20.0 32.5 12.5

საპატრიარქო 25.0 25.0 0.0

პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 9.0 9.0 0.0

მაღალბიუჯეტიანი სახელმწიფო უწყებების დაფინანსება, 
მილიონ ლარებში

ფუნქციები 2014 წელი 
(გეგმა)

2015 წელი 
(გეგმა) სხვაობა

ეკონომიკური საქმიანობა 2658.0 2775.0 117.0

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 875.0 1000.0 125.0

განათლება 754.3 853.9 99.6

ჯანმრთელობის დაცვა 616.0 640.0 24.0

სოციალური დაცვა 600.0 615.0 15.0

დასვენება, კულტურა და რელიგია 263.5 291.0 27.5

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 154.0 155.0 1.0

თავდაცვა 114.6 125.0 10.4

გარემოს დაცვა 131.0 120.0 -11.0

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 96.0 100.0 4.0

სახელმწიფო ბიუჯეტი ფუნქციონალური კლასიფიკაციის 
მიხედვით, მილიონ ლარებში



„წლის მეწარმის“ დაჯილდოება 28-წლიან ისტორიას ით ვ-
ლის და მსოფ ლი ოს 60-ზე მეტ ქვე ყა ნა ში ტარ დე ბა. მი სი მთა ვა რი მი-
ზა ნი იმ წარ მა ტე ბუ ლი მე წარ მე ე ბის გა მოვ ლე ნა ა, ვი საც პო ტენ ცი უ რი 
მე წარ მე ე ბის შთა გო ნე ბა და მათ თ ვის სა კუ თა რი გა მოც დი ლე ბის გა-
ზი ა რე ბა შე უძ ლი ა. 

პირ ვე ლი ქარ თ ვე ლი „წლის მე წარ მე“ სწო რედ ამ მიზ ნით ხსნის სა-
კუ თარ მო ნა წი ლე ო ბას კონ კურ ს ში, რო მელ შიც არა ერ თი ახალ გაზ რ-
და, დამ წყე ბი მე წარ მე იღებ და მო ნა წი ლე ო ბას. 

„ძალიან სა ინ ტე რე სო ადა მი ა ნე ბი გა ვი ცა ნი კონ კურ ს ში მო ნა წი-
ლე ო ბი სას. სა ქარ თ ვე ლო ში ძა ლი ან ნი ჭი ე რი ბიზ ნეს მე ნე ბი არი ან 

და მათ მხარ და ჭე რა სჭირ დე ბათ. ასე თი კონ კურ სე ბი იმით არის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, რომ ჩა მო ყა ლიბ დეს კულ ტუ რა: რო გორც ძვე-
ლად ამ ბობ დ ნენ, ხელს რომ ჩა მო არ თ მევ და ეს არის კონ ტ რაქ ტი, 
და ახ ლო ე ბით ასეთ დო ნე ზე უნ და დად გეს ბიზ ნე სი, ჯენ ტ ლ მენ ტუ-
რი უნ და იყოს. მე ვფიქ რობ, სა ქარ თ ვე ლო ში ამის პორ ტენ ცი ა ლი 
არის“, – გა ნაცხა და „წლის მე წარ მე“ მა მუ კა ხა ზა რა ძემ და ჯილ-
დო ე ბი დან რამ დე ნი მე წუთ ში. 

„წლის მე წარ მის“ ნო მი ნა ცი ის გარ და კონ კურ სის ფარ გ ლებ ში 
გა მოვ ლინ და გა მარ ჯ ვე ბუ ლი კი დევ ორ ნო მი ნა ცი ა ში: სა ქარ თ ვე-
ლოს ახალ სა ხედ წარ მო ჩე ნის თ ვის ტან საც მ ლის სა ერ თა შო რი-

საქართველოს პირველად „წლის მეწარმის“ ტიტულის მფლობელი ბიზნესმენი ჰყავს. 11 ნოემბერს 
„რადისონ ბლუ ივერიაში“ გამართულ გალა-დაჯილდოებაზე საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია 

EY-ის მიერ ორგანიზებული კონკურსის ჟიურიმ ბიზნესის, მთავრობისა და მედიის წარმომადგენლების 
წინაშე „წლის მეწარმედ“ „თიბისი ჯგუფის“ დამფუძნებელი მამუკა ხაზარაძე დაასახელა, რომელიც, გარდა 

მოპოვებული ტიტულისა, ივნისში ქვეყანას მონტე-კარლოში გამართულ საერთაშორისო კონკურსზე, 
World Entrepreneur of the Year-ზე წარადგენს. 

საქართველოს პირველი  
„წლის მეწარმე“



სო ონ ლა ინ მა ღა ზი ის, More is Love-ის დამ ფუძ ნე ბე ლი ნი ნო ელი ა ვა 
და ჯილ დოვ და, ხო ლო ტრა დი ცი უ ლი გე მოს შე ნარ ჩუ ნე ბი სათ ვის 
კომ პა ნია „კულას“ ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, ივა ნე გოგ ლი ძე. სა კუ თა რი 
სპე ცი ა ლუ რი პრი ზი კონ კურ სის მხარ დამ ჭერ მა, სა ქარ თ ვე ლოს 
ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ რო მაც და ა წე-
სა – კომ პა ნია „ჩირინას“ აღ ნიშ ნუ ლი ჯილ დო თა ნა მედ რო ვე ტექ-
ნო ლო გი ე ბის და ნერ გ ვი სა და სრუ ლი სა წარ მოო ჯაჭ ვის შექ მ ნის თ-
ვის ეკო ნო მი კის მი ნის ტ რის მო ად გი ლემ, ქე თე ვან ბო ჭო რიშ ვილ მა 
გა დას ცა.

კონ კურ ს ში არა ერ თი სა ინ ტე რე სო და გა მორ ჩე უ ლი ქარ თ ვე ლი 
მე წარ მე იღებ და მო ნა წი ლე ო ბას, სა ზო გა დო ე ბის თ ვის საკ მა ოდ ან 
ნაკ ლე ბად ცნო ბი ლი, თუმ ცა ყვე ლა წარ მა ტე ბუ ლი. რა ტომ მა მუ კა 
ხა ზა რა ძე? „წლის მე წარ მის“ ჟი უ რის თავ მ ჯ დო მა რემ გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბა კან დი და ტე ბის გან ხილ ვის პრო ცეს ში კომ პ ლექ სუ რი მიდ გო-
მის არ სე ბო ბით ახ ს ნა.

„კონკურსის გა მარ ჯ ვე ბულ თან და კავ ში რე ბით გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბის მი ღე ბი სას ჩვენ ყვე ლა ფე რი ერ თად გან ვი ხი ლეთ: რო გო-
რია მე წარ მე რო გორც ბიზ ნე სის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი; სხვა რა ტი პის 
აქ ტი ვო ბებს ახორ ცი ე ლებს ის... ამ შემ თხ ვე ვა ში, აღ მოჩ ნ და, რომ 
მა მუ კა გარ და ძი რი თა დი, ფი ნან სუ რი საქ მი ა ნო ბი სა, ძა ლი ან აქ-
ტი უ რად არის ჩარ თუ ლი საქ ველ მოქ მე დო ღო ნის ძი ე ბებ ში, სო ცი-
ა ლურ აქ ტი ვო ბებ ში“, – გა ნაცხა და რუ სეთ ში მოღ ვა წე ბიზ ნეს მენ მა 
და „წლის მე წარ მის“ ჟი უ რის თავ მ ჯ დო მა რემ, რუ ბენ ვარ და ნი ან მა, 
რო მე ლიც თბი ლის ში სპე ცი ა ლუ რად EY-ს გა ლა- და ჯილ დო ე ბის ცე-
რე მო ნი ალ ზე და სას წ რე ბად და სა ზო გა დო ე ბის თ ვის ქვეყ ნის პირ-
ვე ლი „წლის მე წარ მის“ ვი ნა ო ბის გა სამ ჟ ღავ ნებ ლად ჩა მო ვი და.

„ყველას, ვინც კონ კურ ს ში მო ნა წი ლე ობ და, უნი კა ლუ რი ის ტო-
რია აქვს. ყვე ლა მათ განს შე ეძ ლო გამ ხ და რი ყო წლის მე წარ მე; 
ისი ნი ხომ და უ ჯე რე ბელ რა მეს აკე თე ბენ: ცვლი ან სამ ყა როს და 
სა კუ თარ თავ საც, ისი ნი გმი რე ბი არი ან“, – დას ძი ნა ვარ და ნი ან მა.

„წლის მე წარ მის“ გმი რებ მა ჟი უ რის არ ჩე ვა ნი მო ი წო ნეს, გა მარ-
ჯ ვე ბულს მი უ ლო ცეს და აღ ნიშ ნეს, რომ კონ კურ ს ში მო ნა წი ლე ო ბა 
მთა ვა რი ა, მით უმე ტეს ისეთ კონ კურ ს ში, რო მე ლიც თა ვი სი არ სით 
ქვე ყა ნა ში მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბას ემ სა ხუ რე ბა. 

„ასეთ კონ კურ ს ში მო ნა წი ლე ო ბი სას, სა დაც ამ დე ნი ორ გა ნი ზა-

ციაა წარ მოდ გე ნი ლი, მთა ვა რი ოლიმ პი უ რი 
პრინ ცი პი ა. ვფიქ რობ, ეს ჩვენ თ ვის უკ ვე გა-
მარ ჯ ვე ბა ა. გარ და ამი სა, სტი მუ ლი და მო ტი-
ვა ცია ყვე ლა კომ პა ნი ის თ ვის“, – აღ ნიშ ნა სამ-
შე ნებ ლო კომ პა ნია „ანაგის“ დამ ფუძ ნე ბელ მა, 
ზა ზა გო გო ტიშ ვილ მა.

გა სულ წელს მსოფ ლი ოს „წლის მე წარ მე“ 
ინ დო ე ლი ბიზ ნეს მე ნი Kotak Mahindra Bank -ის 
დამ ფუძ ნე ბე ლი უდაი კო ტა კი გახ და, რო მელ-
მაც $250 ათას ზე ნაკ ლე ბი კა პი ტა ლით შექ მ ნი-
ლი ბან კის კა პი ტა ლი ზა ცია $2,8 მი ლი არ დამ-
დე გა ზარ და. გა მარ ჯ ვე ბის შემ დეგ მან თქვა, 
რომ მსოფ ლი ოს „წლის მე წარ მის“ ტი ტუ ლი 
აღი ა რე ბა იყო მი სი კომ პა ნი ის 25 ათას ზე მე ტი 
თა ნამ შ რომ ლის ერ თ გუ ლე ბი სა, რომ ლებ მაც 
და უ ღა ლა ვად იშ რო მეს მსოფ ლიო მას შ ტა ბის 
ინ დუ რი ბრენ დის შე საქ მ ნე ლად.

ეროვ ნუ ლი, თუმ ცა სა ერ თა შო რი სო დო ნის 
ბრენ დის შექ მ ნის პო ტენ ცი ა ლი, შე სა ბა მი სი ხელ შეწყო ბი სა და 
მხარ და ჭე რის პი რო ბებ ში, ალ ბათ ყვე ლა ქვე ყა ნას გა აჩ ნი ა. ისე თი 
გან ვი თა რე ბა დი ეკო ნო მი კის მქო ნე ქვე ყა ნა ში, რო გო რიც სა ქარ-
თ ვე ლო ა, სა დაც მე წარ მე ო ბის კულ ტუ რაც მხო ლოდ ახ ლა ვი თარ-
დე ბა, „წლის მე წარ მის“ კონ კურ ს მა – გარ და იმი სა, რომ ქვე ყა ნას 
და მის მე წარ მე ებს მსოფ ლი ოს აც ნობს – უნ და წა ა ხა ლი სოს სა ზო-
გა დო ე ბის თი თო ე უ ლი წევ რი, სა მე წარ მეო სუ ლის კ ვე თე ბის მქო ნე 

თი თო ე უ ლი ინ დი ვი დი, დამ წყე ბი თუ უკ ვე შემ დ გა რი მე წარ მე, შექ-
მ ნას ან გა ნა ვი თა როს სა კუ თა რი ბიზ ნე სი – არა მხო ლოდ სა ქარ თ-
ვე ლოს, არა მედ მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბი თაც, რა თა შემ დ გომ თა ვად 
გახ დეს ახა ლი თა ო ბის მე წარ მე ე ბის შთა გო ნე ბის წყა რო. ვი ნა ი-
დან წარ მა ტე ბა გა დამ დე ბი ა, ხო ლო „წლის მე წარ მის“ პირ ვე ლი 
კონ კურ სი წარ მა ტე ბუ ლი აღ მოჩ ნ და, იმე დი უნ და ვი ქო ნი ოთ, რომ 
მო მა ვალ ში სა ქარ თ ვე ლო ში არა მხო ლოდ წარ მა ტე ბულ „წლის 
მე წარ მის“ ტი ტუ ლის მფლო ბე ლებს, არა მედ მსოფ ლი ოს „წლის მე-
წარ მე საც“ ვი ხი ლავთ.

ანა ცხოვრებოვა

რ
ეკლ

ამა
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მეწარმეები

მამუკა ხაზარაძე

წლის მე წარ მის  
ათწლეულისპროექტები
თითქმისორიწელიგავიდამასშემდეგ,რაცმამუკახაზარაძემ„შატომუხ
რანში“გვიმასპინძლა.გასულიდროისგანმავლობაშიმისიუშუალოხელმ
ძღვანელობითადათანამონაწილეობითსაქართველოსსამეწარმეოის
ტორიისთვისბევრიღირსშესანიშნავიმოვლენამოხდა,რამაცმას„წლის
მეწარმის“ტიტულიმოუტანა.ამმოვლენათაგანყველაზეგამორჩეული
ლონდონისბირჟაზეTBCისაქციათასაჯაროშეთავაზებაა,თუმცამამუკა
ხაზარაძისსამომავლოპროექტებიარანაკლებმასშტაბურია.
ავტორი: შოთა დიღმელაშვილი

ფოტო: Juda

ს აერთაშორისოსაკონსულ

ტაციოკომპანიაEYის

ჟიურისსაქართველოს

პირველი„წლისმეწარმის“

გამოვლენა,წესით,ნამდვილადარუნ

დაგასჭირვებოდა.მიუხედავადიმისა,

რომWorldEntrepreneuroftheYearის

კონკურსზესაქართველოსთითოეული

პოტენციურიწარმდგენისწარმატების

ისტორიასაინტერესოდასაყურადღებო

იყო,დარწმუნებითშეიძლებაითქვას

–„წლისმეწარმის“ტიტულისარცერთ

პრეტენდენტსარშეუქმნიარამდენიმე

ბიზნესქეისიერთმანეთისპარალე

ლურად,რომელთაგანაცთითოეული,

ცალკეაღებული,ღირსეულკონკურენ

ციასგაუწევდაკონკურენტთამთავარ

ბიზნესმიღწევებს.

TBCბანკისაქციონერსადასამეთ

ვალყურეოსაბჭოსთავმჯდომარეს,TBC

ჯგუფისხელმძღვანელს,კომპანია„IDS

ბორჯომის“დამფუძნებელს,პარტნიორ

სადასამეთვალყურეოსაბჭოსწევრს,

ჩაისბრენდ„გეოპლანტისა“და„შატო

მუხრანის“აქციონერს,უძრავიქონე

ბისკომპანიისGRDCისპრეზიდენტს,

„ლისიდეველოპმენტის“დამფუძნე

ბელსადაპრეზიდენტსდა„ამერიკული

აკადემიის“თანადამფუძნებელსადა

ბირჟაზემსოფლიოში.აქციებისსაჯარო

შეთავაზებალონდონისბირჟაზესაკ

მაოდსერიოზულწინამოსამზადებელ

სამუშაოსადაიმსტანდარტზეგადასვ

ლასმოითხოვდა,რომელსაცკორპორა

ციულიდაბიზნესისმართვისუმაღლესი

კულტურაჰქვია,რასაცკომპანიამშესა

ნიშნავადგაართვათავი.

აქციებისსაჯაროშეთავაზებამ$268

მილიონიდაასისხვადასხვაქვეყნის

ინვესტორიმოიზიდა.ესარამარტოTBC

ბანკისწარმატება,არამედქვეყნისბიზ

ნესისგამარჯვებაციყო,განსაკუთრე

ბითიმფონზე,როცაყირიმისკრიზისი

პიკსუახლოვდებოდადასავალალო

გავლენასახდენდამთელრეგიონზე.

ბუნებრივია,როცაამმასშტაბის

გაფართოებასადასაერთაშორისო

ბაზარზეგასვლისშესახებაარისსაუბა

რი,აუცილებელიაგუნდისგაძლიერება.

კომპანიასარავინჩაუნაცვლებია,პირი

ქით–TBCბანკმაშეიძინასამიახალიდი

რექტორი.ერთერთიმათგანი,„დოიჩე

ბანკის“რეგიონალურივიცეპრეზიდენ

ტობიდანსაქართველოშიდაბრუნებუ

ლიდავითწიკლაურიForbesGeorgiaს

წინა,ნოემბრისნომერშიწარგიდგინეთ.

შეგახსენებთ,დღესიგიTBCისკორ

პორაციულმიმართულებასხელმძღ

თანათავმჯდომარეს,მამუკახაზარაძეს,

ნამდვილადგასიგრძეგანებულიაქვს

მსოფლიოსუმაღლესილიგისანტრეპრე

ნიორებისმთავარიწესი–დივერსიფი

ცირება.

თითქმისორიწელიგავიდამას

შემდეგ,რაცმამუკახაზარაძემForbes

Georgiaს„შატომუხრანში“უმასპინძლა.

ამსასახლისაღდგენამ,ინფრასტრუქ

ტურამდაისტორიულსინამდვილესთან

მიახლოებამიმხელაინვესტიციამო

ითხოვა,რომპროექტზესაქველმოქმე

დოუფროითქმის,ვიდრეკომერციული

დაესფაქტიმამუკახაზარაძისსაქმი

ანობისკიდევერთიმახასიათებელია

–უნიკალურიტრადიციების,კულტურული

ღირებულებისმქონებრენდებისგა

დარჩენა,შენარჩუნებადააღორძინება.

დღეს„შატომუხრანი“სრულიდატვირ

თვითმუშაობსდაამბრენდისღვინო

საერთაშორისოწარმატებებსაღწევს.

ორიწლისწინანდელიშეხვედრის

შემდეგბევრიმნიშვნელოვანირამ

მოხდა–TBCბანკმაწარმატებულიIPO

განახორციელადაშეუერთდამსოფ

ლიოსუმაღლესისტანდარტებისმქონე

კომპანიებს,რომლებიცწარმოდგე

ნილნიარიანლონდონისსაფონდო

ბირჟაზე–ერთერთყველაზემსხვილ
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ვანელობს.დავითწიკლაურისგარდა

TBCბანკისმოწვევითსაქართველოში

დაბრუნდაგიორგითხელიძე,რომელიც

„ბარკლიში“,ასევევიცეპრეზიდენტის

თანამდებობაზემუშაობდადანიკო

ლოზქურდიანი,რომელიცკომპანიამ

„ბანკკონსტანტას“CEOსპოზიციასადა

TBCბანკისგენერალურიდირექტორის

მოადგილისთანამდებობაზესამუშაოდ

მოიწვია.

TBCბანკიმხოლოდადამიანური

შენაძენითარშემოფარგლულა.22წლის

წინმამუკახაზარაძისმიერდაფუძნე

ბულპატარაშემნახველსალაროს,რო

მელიცმოგვიანებითქვეყნისერთერთ

უდიდესბანკადიქცა,სულცოტახანში

ყველაზედიდისაბანკოჰედოფისიდა

ბიზნესცენტრიექნებასაქართველო

ში–ვაკესაბურთალოსგზაზე,ყოფილი

ამიერკავკასიისსამხედროშტაბის

ადგილზე.

TBCბანკმაპირველადორიწლისწინ

ჩაატარაღიაარქიტექტურულიკონკურსი

შენობისრეკონსტრუქციაზე.გაიმარ

ჯვალიტველმაარქიტექტორმა.თუმცა

მოგვიანებითმიიღესგადაწყვეტილება,

რომსაბჭოთაკავშირისერთერთისიმ

ბოლო,ამიერკავკასიისსამხედრობაზა

მთლიანადდანგრეულიყო.ამშენობის

სრულიდემონტაჟიუახლოესმომავალში

დაიწყება.ახალკონკურსშიკიმსოფლი

ოსწამყვანმათექვსმეტმაარქიტექტუ

რულმასტუდიამმიიღომონაწილეობა.

გამარჯვებამოიპოვაჰოლანდიურმა

კომპანიამ,რომელთანაცხელშეკრულე

ბაუკვეგაფორმებულია.TBCბანკსარ

ქიტექტურულიდასაინჟინროთვალსაზ

რისითამიერკავკასიაშიგამორჩეულად

ნოვატორულიდასაინტერესოსათავო

ოფისისაშენებააქვსგანზრახული.შე

ნობასაოპერაციოდაქტიურადგამოიყე

ნებსგანახლებადიენერგიისწყაროებს

–წყლის,ქარისადამზისენერგიას.

ძნელიწარმოსადგენიაწამოწყება,

რომელიცTBCისწარმატებისმასშტაბს

დაჩრდილავს.მაგრამაშკარაა,მამუკა

ხაზარაძეარარისმეწარმე,რომელიც

მხოლოდწარსულისმიღწევებითკმა

ყოფილდება.მისიმზერამუდმივადმო

მავლისკენაამიმართული.მომავალის

მეგაპროექტებიკიუკვედღესიკვეთება

ჰორიზონტზე.

ბოლოშეხვედრიდანორიწლის

შემდეგ,წლისმეწარმემ„ლისიდევე
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ლოპმენტის“უზარმაზარკომპლექსში

გვიმასპინძლა.ჩვენამდასხვა–მისი

უშუალოხელმძღვანელობითსულშთაბე

რილწარმატებულსტარტაპებზე,აგრეთ

ვესამომავლოპროექტებზევისაუბრეთ.

„მწვანექალაქილისიდან“წამოსული,

ვფიქრობდი,ამპროექტებისგანხორ

ციელებამისისამეწარმეობიოგრაფი

ისთვისუფროდიდიმონაპოვარია,თუ

ქვეყნისთვის.ესისკითხვაა,რომელიც

ინტერვიუსწაკითხვისშემდეგაუცილებ

ლადდაგებადებათდაპასუხსაცადვი

ლადგასცემთ.

სა ბან კო სექ ტო რის პა რა ლე ლუ
რად, თქვენ დე ვე ლო პე რულ ბა
ზარ ზეც ერთ–ერთ ყვე ლა ზე ინო ვა
ცი ურ და წარ მა ტე ბულ მო თა მა შედ 
დამ კ ვიდ რ დით. რო გორ და ი ბა და 
„ლისი დე ვე ლოპ მენ ტის“ და ფუძ
ნე ბის იდე ა, რა ოდე ნო ბის ინ
ვეს ტი ცია გან ხორ ცი ელ და მას ში 
და რა ფა ზე ბად შენ დე ბა „მწვანე 
ქა ლა ქი“?
თქვენგახსოვთ,რომჩვენლისისმი

წებიშევიძინეთაუქციონისწესით,ეს

მოხდაკრიზისამდე.შემდგომამასომი

დამსოფლიოეკონომიკურიკრიზისი

დაემთხვა,რამაცპროექტირამდენიმე

წლითგააჩერა.სამიწლისწინპროექტი

განვაახლეთდამოვიზიდეთთანხებისა

ერთაშორისო(ძირითადად,ჰოლანდი

ური)ბანკებისაგან.პირველიფაზაწარ

მატებითდავასრულეთ.წარმატებაშიორ

ფაქტორსვგულისხმობ:პირველიიმას,

რომამკონცეფციამუკვემეოთხეჯერ

მიიღოსაუკეთესოდეველოპმენტისა

დაარქიტექტურისპრიზილონდონშიდა

აღიარეს,როგორცერთერთისაუკეთე

სოარქიტექტურაევროპისადააღმოსავ

ლეთევროპისდეველოპერებსშორის.

მეორეწარმატებაკიპირველმა

განსაზღვრა.მშენებლობისპირველი

ფაზისშედეგიმთლიანადგაყიდულია,

ანუაქუკვეხალხიცხოვრობს.უკვე

მეორეფაზისმშენებლობადავიწყეთ,

რომელიცორჯერუფრომასშტაბურია

ეპიცენტრშიარისამერიკულიაკადემია,

რომელიცუკვე12წელია,რაცარსებობს

დამევიტყოდი,ერთერთიყველაზე

წარმატებულისკოლაასაქართველოში.

მინდააქვეაღვნიშნო,რომახლაგამოქ

ვეყნდაამერიკულისაუკეთესოსკო

ლებისრეიტინგიდაპირველადგილზე

„ექსეტერისაკადემია“გავიდა.ესსწო

რედისაკადემიაა,რომლისმეთოდო

ლოგიითაცჩვენვასწავლით„ამერიკულ

აკადემიაში“.ესარის„ჰარკნესისმაგი

დის“პრინციპი.ესპრინციპიდანერგი

ლიამხოლოდ„ექსეტერისაკადემიაში“

და„ამერიკულაკადემიაში“,თბილისში.

რა ინ ვეს ტი ცია ჩა ი დო 
„ამერიკული აკა დე მი ის“ ახალ შე
ნო ბა ში, რო მე ლიც „მწვანე ქა ლაქ
ში“ ორი წლის წინ გა იხ ს ნა?
ამშენობაშიდაახლოებით$5მილიონის

ინვესტიციაგანვახორციელეთმთლია

ნობაშიდაგვინდა,რომლისისგარშემო

ტერიტორიადავუთმოთმხოლოდდა

მხოლოდსაგანმანათლებლოპროექ

ტებს.გვაქვსრამდენიმეჩანაფიქრი,

რომლებიცჯერჩანასახისდონეზეა,

თუმცა,თუგანვითარდა,გვინდა,რომ

ბუნება,სწავლადასპორტიიყოსერთმა

ნეთთანშერწყმულიდათავმოყრილი.

ამე რი კუ ლი აკა დე მია ქვეყ ნის 
ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე ძვი რად ღი
რე ბუ ლი სას წავ ლე ბე ლი ა, თუმ ცა 
სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბით 
გა მო ირ ჩე ვა. რა ღირს ამ ჟა მად 
ამე რი კულ აკა დე მი ა ში სწავ ლა და 
ნი ჭი ერ თუ ხელ მოკ ლე მოს წავ ლე
თათ ვის თა ნა და ფი ნან სე ბის რა 
მო დე ლე ბი გა აჩ ნია სკო ლას?
მინდაგითხრათ,რომფასისსიდიდე

არარისგამოწვეულიმოგებისმიზნით.

დამერწმუნეთ,მთელიშემოსავალი

ხმარდებასწავლისპროცესს.წესდე

ბისთანახმად,თუოდესმეამსკოლას

მოგებაექნება,აუცილებლადსკოლისა

დასასწავლოპროცესისგანვითარებას

მოხმარდება.ჩვენსსკოლაშიერთიმას

ზომისმიხედვით,თუმცაარდარღვეულა

თავდაპირველიპარამეტრები–ჩვენაქ

იმაზენაკლებსვაშენებთ,ვიდრეუფლე

ბაგვაქვს,მხოლოდდამხოლოდიმის

გამო,რომშევქმნათგარემო,ცხოვრე

ბისახალისტილიდაარაკვადრატული

მეტრები.ჩვენიკონცეფციაარემყარება

კვადრატულიმეტრებისგაყიდვას.ჩვენი

კონცეფციაემყარებაიმას,რომადამი

ანმააქთავიბუნებასთანჰარმონიაში

იგრძნოს.ძირითადიაქცენტიარის

სიმწვანეზე,სუფთაგარემოზე,ხედზე,

ინფრასტრუქტურაზე.

პარალელურად,თქვენიცით,რომ

ლისისტბისმიდამოებშიმშენებლობას

არგანვახორციელებთ,იქნებარეკრე

აციულიზონა.იქმხოლოდსასწავლო

დაწესებულებისტიპისშენობაგაჩნდა

„ამერიკულიაკადემია“.ესიქნებათბი

ლისელებისთვისკარგიდასასვენებელი

ადგილი.

პირველფაზაშიდაახლოებით$30

მილიონიჩავდეთ,მეორეფაზაორჯერ

მეტსმოითხოვს–დაახლოებით$5060

მილიონს.

საცხოვ რე ბე ლი ერ თე უ ლე ბის 
გარ და რა ქვეპ რო ექ ტებს მო ი ცავს 
„მწვანე ქა ლა ქი ლი სი“?
ჩვენუკვეავაშენეთთანამედროვეტიპის

გოგირდისაბანო,რომელიცრამდენი

მეკვირაა,ფუნქციონირებს.ავაშენეთ

FIFAსსტანდარტისფეხბურთისმინის

ტადიონისაუკეთესო,ბოლოთაობის

საფარით.მოვაწყვეთინფრასტრუქტურა,

რომელიცდამსვენებლებსსჭირდებათ.

მოვაწყვეთსანაპიროზოლი,სპეციალუ

რიბაქანი,გაიხსნარესტორანი,კაფე.

მომავალშიდაგეგმილია,გაკეთდესტბის

გარშემოსარბენიბილიკი,მიმდინარე

ობსტერიტორიისინტენსიურიგამწვა

ნება.ლისისტერიტორიაზეგავხსენით

კომპანია„ლისიგრინსი“,სადაცჩამოტა

ნილია50ზემეტისახეობისსხვადასხვა

ტიპისიტალიურიხედამცენარე,რომელ

საცჩვენვიყენებთდაასევე,ვთავაზობთ

ქალაქისმოსახლეობას.რათქმაუნდა,

მეწარმეები მამუკა ხაზარაძე
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წავლებელი12მოსწავლესთანმუშაობს,

რადგანჰარკნესისმაგიდა12მოწაფეზე

მეტსვერიტევს.ამიტომ,მასწავლებლე

ბისრაოდენობადასაათებისრაოდე

ნობაბევრია,რაცთავისთავადსწავლის

ფასზეაისახება.შემოსავლის25%სტი

პენდიებსხმარდება.ესსტიპენდიები

ნაწილდებაიმბავშვებზე,რომლებსაც

ვერაფინანსებენოჯახები.თქვენიცით,

რომჩვენთანმიღებისკრიტერიუმიარ

არისფულისგადახდა.მიღებისკრიტე

რიუმიარისგამოცდებისჩაბარება.თუ

ვხედავთ,რომბავშვმაგაიარაგამოც

დები,მაგრამოჯახსარააქვსგადახდის

საშუალება,ჩვენასეთბავშვებსვაფი

ნანსებთ25,50და100%ისოდენობით,

იმისდამიხედვით,თუროგორიმდგომა

რეობააქვსოჯახს.ესხდებაოჯახთან

მოლაპარაკებითდაშეთანხმებით.

ასევე,ვაფინანსებთიმბავშვებს,

რომლებიცსწავლისპერიოდშიგამო

ირჩევიანაკადემიურიწარმატებით.მე

არმახსოვს,ამწლებისგანმავლობაში

ვიღაცისთვისუარიგვეთქვასსწავლის

გაგრძელებაზეფინანსურიმოტივაციის

გამო.ასეთიშემთხვევაარყოფილა.აქ

მთავარიცოდნაა.შესაბამისად,ბავშვე

ბი,რომლებიცჩვენსსკოლასამთავრე

ბენ,ძალიანძლიერებიარიან.მაგალი

თად,წელს55მაბავშვმა,ვინცაკადემია

დაამთავრა,$2,5მილიონისსტიპენდია

მოიპოვაუცხოურუმაღლესსასწავლებ

ლებში.ესუკვემეტყველებსიმაზე,თურა

დონისსწავლაადარადონისშედეგზე

ვართორიენტირებული.

უფ რო ძველ პრო ექ ტებ საც შე ვე
ხოთ. „შატო მუხ რა ნის“ გარ და 
თქვენ და თქვენ მა გუნ დ მა კი დევ 
ერ თი უნი კა ლუ რი ტრა დი ცი ე
ბის პრო დუქ ცია ააღორ ძი ნეთ. 
რა მდგო მა რე ო ბა ში ჩა ი ბა რეთ 
„ბორჯომი“ და რა მდგო მა რე ო ბა
ში იყო იგი, რო ცა 2012 წელს „ალფა 
ჯგუ ფის“ სა კუთ რე ბა გახ და?
ამბიზნესიდანთითქმისგამოვედით,

ანუარვმონაწილეობთკომპანიისმარ

თვასადაგადაწყვეტილებებში,თუმცა

ვრჩებითკომპანიისგულშემატკივრე

ბად.„ბორჯომის“განვითარებაშიდიდი

ემოცია,ენერგიადაფინანსებიჩავდეთ.

როცაჩვენშევედით,სულ5მილიონი

ბოთლიისხმებოდა.ყოფილისაბჭოთა

რესპუბლიკებისავსეიყოფალსიფი

ცირებულიპროდუქციით.ესრთული

ამოცანაიყო.ზუსტიასლიკეთდებოდა.

გემოვნურითვისებითაცძალიანრთული

გასარჩევიიყომოსკოვის„ბორჯომი“

ნამდვილი„ბორჯომისგან“.ჩვენმოვა

ხერხეთბაზრისგაწმენდადაავაწყვეთ

ევროპულიტიპისწარმოება.მსოფლი

ოშივერნახავთასეთიქარხნებისადა

წარმოებისბევრანალოგს.დავიწყეთ

წყლისხარისხისგულდასმითკონტრო

ლი.რაცმთავარია,შეიქმნარამდენიმე

ბრენდი„ბორჯომთან“ერთად.ესარის

„მიტარბი“,„ბორჯომისწყაროები“,

„ლიკანი“დაა.შ.

ახ ლა უფ რო ძლი ე რია კომ პა ნი ა, 
ვიდ რე 2006 წელს, რუ სე თის ემ
ბარ გომ დე?
რათქმაუნდა!ჩვენმოვახერხეთ,რომ

2006წლისემბარგოსმერე,რამდენიმე

წელიწადში,„ბორჯომი“ყიდდაიმაზე

მეტსრუსეთისგარეშე,ვიდრერუსეთია

ნად2006წლამდე.ესნიშნავს,რომ,რა

ღაცკუთხით,ემბარგომკარგადიმოქმე

და.იძულებულიგავხდით,სხვაბაზრები

გაგვეხსნა.დღესესბაზრებიცშენარჩუნე

ბულია,ხოლორუსეთსლიმიტირებულად

ვაწვდით–იმდენს,რომკრიტიკულმასად

არიქცეს.ბორჯომი40ქვეყანაშიგადის

დაარისპოსტსაბჭოთასივრცისყველაზე

დიდიდა,რაცყველაზემთავარია,ყვე

ლაზეძვირადღირებულიწყალი.წყლის

გაყიდვაერთია,მაგრამმისიფასისდა

ჭერა–მეორე.ვფიქრობ,საკმაოდდიდი

პოტენციალისრამგაკეთდადაძალიან

ბევრიადამიანიდასაქმდა.

თქვენ კომ პა ნია „გეოპლანტის“ 
აქ ცი ო ნე რი და სა მეთ ვალ ყუ რეო 
საბ ჭოს წევ რი ხართ. რამ დე ნი
მე თვის წინ თქვენ გა ნაცხა დეთ, 
რომ გსურთ კომ პა ნი ის ბრენ დ
მა, ჩაი „გურიელმა“ გა ი მე ო როს 
„ბორჯომის“ წარ მა ტე ბა, რო მე ლიც 
მულ ტი ნა ცი ო ნა ლუ რი კომ პა ნია 
გახ და. რა აქ ტი ვო ბე ბია ამ მი მარ
თუ ლე ბით?
უახლოესხანშიგავხსნითმეორედასა

ფასოებელქარხანასგურიაში.თქვენ

იცით,რომჩვენრამდენიმესახეობის

პროდუქციაშევქმენითუკვე,არამარტო

კლასიკურიდამწვანეჩაი,არამედხილის

ჩაი,ციტრუსებისჩაი.ჩვენიჩაიაბსოლუ

ტურადუნიკალურიგემოვნურითვისე

ბებითგამოირჩევა.ესყველაფერიარის

ნატურალური,ჩვენიველურიინგრედი

ენტებითადახილით.ქართულბაზარზე

ლიდერებივართდადადგადრო,რომექ

სპორტზეგავიდეთ.ახლამიდისმუშაობა

რამდენიმემსხვილბაზარზე,მათშორის

არისრუსეთიდაუკრაინა.აგრეთვეურ

თიერთობაგვაქვსევროპისრამდენიმე

ქვეყანასთანდაამერიკაშიცდაიწყება

„გურიელის“ექსპორტირება,რაცმეტ

ახალშესაძლებლობასმოგვცემს,რათა

გადავაიარაღოთპლანტაციებიდამეტი

სამუშაოადგილიშევქმნათ.

ჩაის,ისევეროგორცბორჯომსადა

საქართველო 
არის ყველაზე 
ჩრდილოეთი 

ქვეყანა მსოფლიოში, 
რომელიც ჩაის 
აწარმოებს, ეს 

შესაძლებლობა 
არ უნდა გავუშვათ 

ხელიდან. „გურიელი“ 
იქნება ამის 

ავანგარდში.
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ღვინოს,საკმაოდდიდიპოტენციალი

აქვს.საქართველოარისყველაზეჩრდი

ლოეთიქვეყანამსოფლიოში,რომელიც

ჩაისაწარმოებს,ესშესაძლებლობაარ

უნდაგავუშვათხელიდან.„გურიელი“

იქნებაამისავანგარდში.

რაც შე ე ხე ბა სა მო მავ ლო გეგ მებს 
– თქვენ მე გაპ რო ექ ტე ბის შთამ
ბეჭ და ვი სია და ა ა ნონ სეთ. მათ
გან ყვე ლა ზე მას შ ტა ბუ რია ამე
რი კელ პარ ტ ნი ო რებ თან ერ თად 
ანაკ ლი ის პორ ტი სა და თა ვი სუ
ფა ლი სა ვაჭ რო ზო ნის მშე ნებ ლო
ბა. რა ოდე ნო ბის ინ ვეს ტი ცი ა ზეა 
სა უ ბა რი და რა ეკო ნო მი კუ რი და 
პო ლი ტი კუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს 
ამ პრო ექტს ქვეყ ნის თ ვის?
საქართველოსმევუყურებროგორც

ფინანსურცენტრს,როგორცტურიზმის

სერიოზულცენტრს,როგორცსამედიცი

ნოტურიზმისცენტრსდა,რათქმაუნდა,

ლოგისტიკურცენტრს.ანაკლიაიქნება

ისკვანძი,რომელიცრეალურადდააკავ

შორტლისტიდათუმოვხვდითშორტ

ლისტში,მერედაიწყებამეორეეტაპი.

ჩვენყველანაირადმზადვართ.პროექ

ტისაკმაოდდიდია–შეიძლებაითქვას,

რომისტორიულიმასშტაბისაა.ყველა

ზედიდიმასშტაბისპროექტიაინვესტი

ციისთვალსაზრისითაც.მასსჭირდება

რამდენიმემილიარდიდოლარი.პირ

ველიფაზამოიცავსნახევარიმილიარ

დიდოლარისინვესტირებას.ჩვენუკვე

გვაქვსრამდენიმესაკმაოდსერიოზუ

ლიამერიკულიდაევროპულიბანკისა

განთანადგომადაამპროექტშიისინი

სერიოზულადჩაერთვებიან.

კი დევ ერ თი მე გაპ რო ექ ტია მას
შ ტა ბუ რი სა ვაჭ რო ცენ ტ რე ბი, 
რო მელ თა პრო ექ ტი რე ბა უკ ვე 
მიმ დი ნა რე ობს. სად გან თავ ს დე
ბა სა ვაჭ რო ცენ ტ რე ბი?
ჩვენახლავართამპროექტისდამუ

შავებისპირველეტაპზე.საბოლოო

გადაწყვეტილებაბოლომდეჯერარ

არისმიღებული,იმიტომრომბევრი

შირებსაზიასადაევროპას.

თქვენიცით,რომდღესსაქართვე

ლოშივერშემოდის„პანამაქსისა“და

„პოსტპანამაქსის“ტიპისგემები.ეს

იმასნიშნავს,რომ3000დამეტკონ

ტეინერიანიგემივერშემოვა,რადგან

საქართველოშიარარსებობსპორტი,

რომელიცმისმიღებასშეძლებს.ანაკ

ლიაარისბუნებრივიმოცემულობა,

სადაცშესაძლებელიანებისმიერიტიპის

გემისშემოსვლა.ამპროექტისგანხორ

ციელებით,მაგალითად,შანხაიდან

როტერდამამდეთუდღესტვირთმზიდს

სჭირდება45დღე,ანაკლიისადაამგზის

ამოქმედებით,ესვადაშეიძლება1718

დღემდეშემცირდეს.სწრაფიმოძრაო

ბისსაქონლისთვისესსაკმაოდმნიშვ

ნელოვანია,რათაევროპისბაზარზე,ან

პირიქით,სწრაფადმოხვდესსაქონელი.

ამიტომ,თქვენიცით,რომგამოცხადდა

ტენდერი.ჩვენამერიკელებთანერ

თადვიღებთმონაწილეობას.თორმეტ

განაცხადსშორისერთერთიჩვენია.

უახლოესხანში,იმედია,დასახელდება

მეწარმეები მამუკა ხაზარაძე
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ტექნიკურისაკითხიადასაზუსტებელი.

თუმცაშეიძლებაითქვას,რომთუპრო

ექტიდაიწყო,ისარამარტოთბილისში,

არამედბათუმშიცგანხორციელდება.

ვფიქრობთ,პროექტიმომავალიწლიდან

აიღებსსათავეს.

TBC ჰოლ დინ გის, ჰოლ დინგ 
„კონტისა“ და და ვით ტვილ დი
ა ნის სა ხე ლო ბის სა მე დი ცი ნო 
ინ ს ტი ტუ ტის პარ ტ ნი ო რო ბით ორ 
წე ლი წად ში თბი ლის ში უმაღ ლე
სი სა მე დი ცი ნო სტან დარ ტე ბის 
ამე რი კუ ლი ჰოს პი ტა ლი აშენ დე
ბა. პრეს კონ ფე რენ ცი ა ზე ით ქ ვა, 
რომ ეს იქ ნე ბა სა მე დი ცი ნო ჰა ბის 
და ნიშ ნუ ლე ბის ობი ექ ტი. რას გუ
ლის ხ მობს „სამედიცინო ჰა ბი“?
ესპროექტიჩვენიქვეყნისთვისრამდე

ნიმეკუთხითააძალიანმნიშვნელოვანი.

საქართველოსინტელექტუალურიძალა

დღესძირითადადგასულიაქვეყნის

გარეთ.ამძალაშივგულისხმობსამედი

ცინოდარგსაც.საკმაოდდიდირაოდე

ნობისქართველიექიმებიწარმატებით

საქმიანობენამერიკისადაევროპის

ქვეყნებისცნობილ,წამყვანჰოსპიტა

ლებსადაკლინიკებში.ჩვენიამოცანაა,

ესხალხიდავაბრუნოთსაქართველოში

დააქბოლოსტანდარტისსამედიცინო

დაწესებულებადავახვედროთ.

ჩვენშევარჩიეთაეროპორტისმიმდე

ბარეტერიტორიადაგვინდაიქავაშე

ნოთსაკმაოდდიდიჰოსპიტალი.გვაქვს

მოლაპარაკებარამდენიმეამერიკულ

სასწავლოდაწესებულებასთან,რო

მელთადახმარებითგვინდა,შევქმნათ

სასწავლოცენტრი,რომელიცმოამზა

დებსდაგადაამზადებსმომავალექი

მებს.ასევეგვინდა,რომამჰოსპიტალს

ჰქონდესრეგიონალურიდანიშნულება

–მოემსახუროსქართველპაციენტებს

დაასევეიყოსორიენტირებულისამედი

ცინოტურიზმზე,ანუმოვიზიდოთჩვენი

მეზობელიქვეყნებიდანადამიანები,

რომლებიცაქიმკურნალებენდაშემდ

გომ,საკუთარინებასურვილით,მკურნა

ლობასსაქართველოშიდასვენებასადა

რეაბილიტაციასგადააბამენ.

ვფიქრობ,ამმიმართულებითსაქარ

თველოსაქვსაბსოლუტურადუნიკალური

პოზიციონირება.გვყავსინტელექტუალუ

რიძალა,გვაქვსუნიკალურიდასასვენე

ბელიადგილები.ამასუბრალოდაწყობა

უნდა.საკმაოდინტენსიურადვმუშაობთ

ბიზნესგეგმაზე.ჩვენდავაგზავნეთჩვე

ნიმოთხოვნებიდაშევარჩიეთარქიტექ

ტურულიკომპანია,რომელიცშექმნის

პროექტს.

პროექტისაკმაოდძვირადღირე

ბულია.თავიდანშედარებითპატარა

მასშტაბზევფიქრობდით,სადღაც$60

მილიონზე,მაგრამმისიღირებულება

გაიზარდადაალბათ$100მილიონამდე

ავალთ.მშენებლობაგვინდადავიწყოთ

2015წლისშემოდგომაზე.მომავალწელს

შევხვდებითექიმებს,უკვემიმდინარე

ობსმათთანმუშაობა,მათთანპირობე

ბისჩამოყალიბება,რომმოვამზადოთ

ისინი.ამასორიწელიდასჭირდება.

ამპერიოდისგანმავლობაშიუნდადა

ვიწყოთექიმებისინტენსიურადჩამოყ

ვანაზეზრუნვა.

თვალ სა ჩი ნო ა, რომ თქვენ მხო
ლოდ ბიზ ნე სინ ტე რე სი არ გა მოძ
რა ვებთ – მხარს უჭერთ ბევრ ისეთ 
პრო ექტს, რო მელ ზეც რენ ტა ბე
ლუ რი არ ით ქ მის, თუმ ცა სხვა, ასე 
ვთქვათ, კულ ტუ რუ ლი ღი რე ბუ
ლე ბა გა აჩ ნი ა. ამის მა გა ლი თია 
„საბა“, ან თუნ დაც „არტარეა“. 
რას ნიშ ნავს თქვენ თ ვის ამ გ ვა რი 
პრო ექ ტე ბი?
მევფიქრობ,რომბიზნესიარარის

მხოლოდსაფინანსოუწყისიდაბალან

სი.ბიზნესიარისთვითრეალიზაციის

ადგილი,რომელიცარუნდაგამოიხა

ტებოდესმხოლოდციფრებში.ჩემთვის

ესთვითგამოხატვაარისკულტურისა

დაიმხალხისმხარდაჭერა,რომელთაც

უნდათ,რომდღესრაღაცშექმნან.ერთ

მაგალითსგეტყვით:როცაინსტიტუტში

მოვეწყვე,16წლისვიყავი.მაშინ,ჩემს

თაობაში,ბიტლომანიასაკმაოდგავრ

ცელებულიიყო.მინდოდაანსამბლის

შექმნა.მივედიფაკულტეტისდეკანატში

დავუთხარი,რომმევქმნიანსამბლსდა

გთხოვთ,მიყიდოთაპარატურა.აბსო

ლუტურადგულუბრყვილოგანცხადება

იყო,რადგანასეთისურვილი,შეიძლება,

ყველასჰქონოდა.არვიცი,დაემთხვათუ

რა–ეტყობა,იმმომენტშივიყავისწორ

ადგილასდასწორდროს–მითხრეს,

შეკრიბეშენიანსამბლი,ჩამოწერეთ,რა

გჭირდებათდაჩვენგიყიდითაპარატუ

რასო.რამდენიმეთვეშიუკვეგვქონდა

ოთახი,აპარატურა,გიტარებიდაა.შ.

რამდენიმეწლისშემდეგგავათვით

ცნობიერე,რამხელამნიშვნელობააქვს,

როცაახალგაზრდაადამიანსვიღაცადა

ეხმარებათვითრეალიზაციაში.ამიტომ,

როცავუყურებ,რომახალგაზრდებსუნ

დათსპექტაკლისდადგმა,კინოსგადაღე

ბა,გამოფენისმოწყობა,მევალდებულად

ვთვლითავს,როგორცმედამეხმარნენ

თავისდროზეჩემიიმდროინდელიოც

ნებისასრულებაში,ისედავეხმარომეც

ასეთახალგაზრდებს.კაცმაარიცის,რა

შეიძლებამოხდეს,ვინრაგზასდაადგეს

დარაწარმატებასმიაღწიოსმომავალში,

რაც,საბოლოოჯამში,ყველაშემთხვევა

შიიმუშავებსქვეყნისთვისდაიმუშავებს

გარემოსგაჯანსაღებისთვის.კულტურა

არისყველაზეკარგიენაქვეყნისაღმო

ჩენის,ეკონომიკისგანვითარების,საზო

გადოებისჩამოყალიბებისადაპოლი

ტიკისშექმნის.თუჩვენთანუფრომეტი

კულტურული,შემოქმედიდაკრეატიული

ადამიანიიქნება,ესქვეყანაგაცილებით

სწრაფადწავაწინ.

ჩვენშეგვეძლოაგვერჩიასპორტი

ანა.შ.,მაგრამმევთვლი,რომსპორ

ტი,მაგალითად,უფრომასობრივირამ

არის.სპორტსვეხმარებით,მთლადუარი

არგვითქვამსამაზე,მაგრამვფიქრობ,

რომესუფროსახელმწიფოპროგრამით

უნდაიყოსგამაგრებულიდასახელმ

წიფოუნდაიყოსწამყვანიძალა.ხოლო

კულტურასაკმაოდსაინტერესოა,რადგან

შეიძლება,ერთიადამიანისგარშემო

შეიქმნასმთელიმიმდინარეობა.ამიტომ

ჩვენვართამპროექტებშიჩართული–

„არტარეაში“,„გალერეაში“,„საბაში“.12

ფილმიდავაფინანსეთორიწლისწინათ.

ახლაკიდევრვაფილმსვაფინანსებთ.

ჩვენგავაგრძელებთსვლასამმიმართუ

ლებით.ვფიქრობ,ესუკვეტრადიციაადა

TBCჯგუფიყოველთვისიქნებაკულტუ

რასთანასოციირებული.



               მეწარმეები ქართული ბიზნესი

„კულა“ – გულით 
ნაკეთები საქმე

გორისსაკონსერვოქარხანა,რომელიც1918წელს
დაარსდადაწლებისგანმავლობაშიგაჩერებულიიყო,

ივანეგოგლიძემთავისუკრაინელპარტნიორებთანერთად
$2მილიონადშეისყიდა,რისთვისაცმასბინებისბანკში

„ჩადება“მოუწია.დღეს„კულა“250–ზემეტიდასახელების
საკონსერვოპროდუქციასაწარმოებსდამისიწლიური

ბრუნვა15მილიონლარსაღწევს.

ავტორი: მარიტა ჭანიშვილი

ფოტო: ხათუნა ხუციშვილი
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რ
ოგორფიქრობთ,რატომუნდავარჩიო„კულას“

ალუბლისწვენიქართულბაზარზეარსებულსხვა

ალუბლისწვენებსმეთქი?–ვეკითხებიკომპანია

„კულას“ხელმძღვანელს,ივანეგოგლიძეს,რო

მელსაცხელშიჟურნალი„ფორბსი“უჭირავსდადროდადრო

ფურცლავს.დიდხანსარუფიქრიაამკითხვაზე,ოპტიკურისათ

ვალეშეისწორა,ჟურნალიდახურადათავდაჯერებულმამიპა

სუხა:„იმიტომ,რომჩვენიპროდუქცია,მათშორისალუბლის

წვენიც,მხოლოდორისამიტექნოლოგის,დეგუსტატორისადა

დირექციისგემოვნებითარმზადდება,„კულას“ყოველიახალი

პროდუქციისდამზადებისას,ჩვენიკომპანიისმმართველი

ბირთვისადატექნოლოგებისგარდა,მათრიგითიადამიანები,

ჩვენიოჯახისწევრები,დისტრიბუტორებისოჯახისწევრებიდა

მათიმეზობლებიცკიაგემოვნებენ.მეყველასაზრიმაინტერე

სებსდამგონია,რომსაბოლოოდყოველთვისმაგარშედეგს

ვიღებთ“.

პირადადმასყველაზემეტად„კულას“ასკილისწვენიდა

სალათებიუყვარს.თუმცაამაზემოგვიანებით.მანამდეკი

გეტყვით,რომ41წლისივანეგოგლიძემ2008წლისაგვისტოს

ომისშემდეგგორისსაკონსერვოქარხანა,რომელიც1918

წელსდაარსდა,თავისუკრაინელპარტნიორებთანერთად2

მილიონდოლარად,სახელმწიფოსგანშეისყიდა,2009წელს

რებრენდინგიგანახორციელა,გაარემონტასაამქროები,სრუ

ლადშეიცვალამანქანადანადგარებიდაშედეგად,პირველი

ნატურალურიწვენებიცჩამოისხა.

ომის შემ დეგ დაწყე ბუ ლი საქ მე
თუმცაივანე,საკონსერვოქარხანაშიხელმძღვანელპოსტზე

მისვლამდე,იქჯერკიდევწლებისწინ,რიგითმუშადგამოჩნ

და.როდესაცივანესთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტში

იურიდიულფაკულტეტზეშეჰქონდასაბუთები,მასიქჩასა

ბარებლადსამუშაოგამოცდილებასჭირდებოდა,სწორედ

მაშინმივიდაგორისსაკონსერვოქარხანაშისამუშაოდდაიქ

თითქმისერთიწელიგაატარა.უნივერსიტეტშიივანესაღამოს

დასწრებულჯგუფშიჩაირიცხა,ასერომპირველიკურსისდა

ხურვისშემდეგისგორისქარხანაშიამჯერადუკვეიურისტის

თანაშემწედაიყვანეს.

ივანეაგვისტოსომისშემდეგსაკონსერვოქარხნისშეს

ყიდვისპერიოდსიხსენებს:„მედაჩემმაპარტნიორებმა

გადავწყვიტეთ,ჩამოგვეყალიბებინაკომპანია„კულა“დანატუ

რალურიწვენებისწარმოებადაგვეწყო.კულაჩემსდიდპაპას

ერქვა.გარდაამისა,„კულა“იმსასმისისსახელიცაა,რომლი

თაცძველადმეფეებიღვინოსსვამდნენ.ასეგადავწყვიტეთ,

რომკომპანიისთვის„კულა“გვეწოდებინა.ქარხანაშიჩვენს

მისვლამდე,საკონსერვოქარხანა,ფაქტობრივად,გაჩერებუ

ლიიყო.კომპანიას,რომელიცქარხანასამუშავებდა,სახელ

მწიფოსვალებიჰქონდა.ჩვენშევქმენითახალიკომპანია,

შევისყიდეთქარხანადამუშაობასშევუდექით.ომირუსეთთან

ახალიდამთავრებულიიყო.გლეხებსხილივერსადგაჰქონ

დათ.არადა,სწორედიმპერიოდში,საქართველოშიხილის

უხვიმოსავალიმოვიდა.პირველეტაპზეწარმოებისდასაწყე

ბადდაახლოებითმილიონნახევარიდოლარიდაგვჭირდა.ამ

თანხისნაწილიჩემმაპარტნიორმაგადაიხადა,ნაწილიც–მე.

ბანკშიბინებიჩავდედაამთანხითდავიწყეთწარმოება“,–იხ

სენებსივანეგოგლიძეკომპანია„კულას“პირველნაბიჯებს.

2009წელსკომპანია„კულა“ბაზარზეპრემიუმკლასის

ნატურალურიწვენებითშევიდა.ესიყოათისახეობისწვენი:

ვაშლის,ატმის,ალუბლის,შინდისდაა.შ.კომპანიანედლე

ულსმთლიანადგლეხებისგანიღებდა.დღესაცასეა.როგორც

ივანეჰყვება,ადვილიარიყოახალიკომპანიისთვისბაზრის

ათვისება.პირველეტაპზემისიბრუნვათვეში2030ათას

ლარსშეადგენდა:„მაღაზიებშიარავინიცნობდა„კულას“.პი

რადადდავდიოდითმაღაზიებში,მიგვქონდაჩვენიწვენებიდა

მაღაზიისმეპატრონეებს,გამყიდველებს,მაღაზიაშიშემოსულ

კლიენტებსვასინჯებდით.იმპერიოდში,როცაბიზნესიდა

ვიწყე,საქართველოშიმინისბოთლებშიჩამოსხმულწვენებს

არაწარმოებდნენ.მაშინჩვენიძირითადიკონკურენტიიყო

„გრანინი“,„სანდორა“,მაგრამესწვენებიმუყაოსშეფუთვით

იყიდებოდა.თბილისისყველადიდმაღაზიაშივატარებდიდე

გუსტაციებს.ყველანაირადვცდილობდით,რომმომხმარებელს

ერთხელმაინცგაესინჯაჩვენიწვენები.ვიცოდოთ,რომვინც

მათერთხელმაინცდააგემოვნებდა,სხვაწვენსაღარდალევ

და.ძალიანმალემაღაზიებიუკვეხალისითუკვეთდნენჩვენს

პროდუქციას,ხალხმამაღაზიებში„კულას“ძებნადაიწყო“,–

მიყვებაივანე.

„კულა“ – პრო ფე სი ო ნალ თა გუნ დი
რამდენიმეთვეში„კულამ“თავისიცნობილიტყემლისჩამოს

ხმადაიწყო.ესეცერთგვარირისკიანინაბიჯიიყოო,მეუბნება

ივანე.„საქართველოშითითქმისყოველიმეორეოჯახითავად

აკეთებსტყემალს,თუმცადგებახოლმეისეთიპერიოდი,როცა

ტყემლისმარაგითავდება.სწორედამიტომგადავწყვიტეთ

ტყემლისწარმოება.დავამზადეთპროდუქტიდარომგვეგონა,

მარაგიმთელიწლისმანძილზეგვეყოფოდა,აღმოჩნდა,რომ

მარაგიექვსთვეშიგაიყიდა.ახლაუკვებევრისგანმსმენია,

სახლშირაღატომგავაკეთოტყემალი,როცა„კულას“ტყემლის

გემობებიაჩემისგაკეთებულტყემალსმაგონებსო“,–ამბობს

ივანედა„კულას“პროდუქციისწარმატების,მისითქმით,ერთ

ერთმთავარმიზეზზემესაუბრება:

„იცით,რაშიმდგომარეობსჩვენიპლუსი?გორისსაკონსერ

ვოქარხანამ,რომელიც1918წელსდაარსდა,ტექნოლოგების,

ინჟინრების,ლაბორანტებისადაა.შ.დიდიარმიაგამოზარდა.

მეესადამიანებიმოვიყვანეჩვენსქარხანაში.ამხალხისდახ

მარებითდავიწყეთმუშაობადასწორედისინიამოვიყენეთ
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გვერდში.თითოეულმათგანს3040წლიანიგამოცდილება

აქვსამსფეროშიმუშაობისა.მათიციანთავიანთისაქმე.და

ვასაქმეთისადამიანები,ვისაცცოდნაჰქონდაამსფეროში

და,რათქმაუნდა,მათთანერთადმოვიყვანეთახალგაზრდე

ბიც,რომმათიგამოცდილებაგაიზიარონ,საქმეშეისწავლონ“,

–ამბობსივანეგოგლიძე.

კომპანია„კულა“დღესაწარმოებს250–ზემეტიდასახე

ლებისსაკონსერვოპროდუქციას:ხილისადაბოსტნეულის

წვენებს,კომპოტებს,მურაბებს,ჯემებს,საწებლებს,მწნილებსა

დასალათებს.ყველამათგანინატურალურიადაარშეიცავს

კონსერვანტებს,კონცენტრატებს,ემულგატორებსადასხვა

ხელოვნურდანამატებს.„კულას“პროდუქციისმოსამზადებ

ლადხილიდაბოსტნეულისაქართველოსთითქმისყველა

კუთხიდანჩამოაქვთ:ვაშლი,კომში,ატამი–შიდაქართლი

დან;მარწყვი,ყურძენი–კახეთიდან;წიწაკა,ტომატიდაკიტრი

–ქვემოქართლიდან;ტყემალი,ჯონჯოლი–იმერეთიდანდა

ა.შ..„კულას“წლიურიბრუნვასაერთოჯამში15მილიონლარს

აღწევს.

ბრენდი„კულა“,ხუთწლიანიმუშაობისშემდეგ,უამრავ

ჯილდოსადასერტიფიკატსფლობს.2010წელი–„წარმატებული

ახალიბრენდი2010“,„ხარისხისდასტუდენტობისთანად

გომაეროვნულინიშანი“,„სოფლისმაშენებელიმეცენატი

2010“,კონკურს„GOLDENBRAND2010“ისგამარჯვებული;2011

წელი–„ეტალონის“გამარჯვებულიწარმატებულიმენეჯმენტის

განხორციელებისათვის,პროექტ„მერკური2011“ისგამარჯვე

ბულინომინაციაში„ეკოლოგიურადსუფთაქართულიპროდუქ

ტი“,სერტიფიკატი„WorldfoodUkraine2011“შიმონაწილეობი

სათვის,კონკურსს„GOLDENBRAND2011“–ისგამარჯვებული,

დიპლომიაქტიურიქველმოქმედებისათვის,კონკურს„GOLDEN

BRAND2013“ისგამარჯვებული.

ივანეგოგლიძემ„კულას“პროდუქციისექსპორტზეგატანის

თვისზრუნვაკომპანიისდაარსებიდანრამდენიმეთვეშივე

დაიწყო.დღეს„კულა“მსოფლიოს20ზემეტქვეყანაშიგადის.

მათშორისაა:აშშ,კანადა,რუსეთი,უკრაინა,ბელორუსია,ლიტ

ვა,ლატვია,ესტონეთი,გერმანია,პოლონეთი,ჩეხეთი,საფ

რანგეთი,დიდიბრიტანეთი,საბერძნეთი,კვიპროსი,სომხეთი,

აზერბაიჯანი,ისრაელი,ყაზახეთი,ტაჯიკეთი,თურქმენეთი.

„გამოფენები,პირადიკონტაქტები–ყველაფერსვაკეთებდით

იმისათვის,რომჩვენიპროდუქციასაზღვარგარეთაცგაეცნოთ

დაიქაცმოთხოვნადიყოფილიყო.სპეციალურიშეფუთვებიცკი

შევიმუშავეთ,რომ„კულას“დეგუსტაციისთვისსაზღვარგარეთ

გატანაგამარტივებულიყო.მოდიოდნენადამიანებიდაგვეუბ

ნებოდნენ,რომმოსწონდათჩვენიპროდუქცია,მაგრამსაზღ

ვარგარეთგატანისპრობლემაიყო.გადამზიდავიკომპანიები

ძალიანძვირსაფასებენმსგავსიპროდუქციისგადაზიდვას.

ვუფუთავდითამადამიანებსჩვენსპროდუქციასდახელბარ

გითვატანდით.შემდეგმათშეეძლოთესპროდუქციალაბო

რატორიებშიჩაებარებინათ,შეემოწმებინათ...დღესდღეობით

„კულას“100მდესახეობისპროდუქციაგადისსაზღვარგარეთ.

ექსპორტზევერვუშვებთკიტრისმწნილს,რადგანსაქართვე

ლოსბაზარსაცვერვაკმაყოფილებთსათანადოდ.არგადის

ასევეტომატპასტაამავემიზეზით.ექსპორტიდანშემოსული

ბრუნვაწელიწადშიდაახლოებით7მილიონლარსშეადგენს“,–

ამბობსივანეგოგლიძე.

ახა ლი ხა ზი „კულასგან“
სულრამდენიმეთვისწინ„კულამ“100%ითნატურალური,უშაქ

როწვენებისგამოშვებადაიწყო:„ჩვენისედაცნატურალურ

წვენებსვუშვებთ,მაგრამვამატებთშაქრისსიროფს.ამჯერად

კიჩვენიახალიხაზისწვენებშიშაქრისსიროფიცამოვიღეთ.ის

იქნებაშაქრის,წყლის,კონცენტრანტებისადაკონსერვანტე

ბისგარეშეჩამოსხმულიწვენი.აქამდეთუარცკონცენტრატს

ვწყალობდითდაარცკონსერვანტსდამარტოწყალსადა

შაქრისსიროფსვიყენებდით,ახლაესეცაღარიქნება.ესხაზი

შევქმენითსპორტსმენებისთვის,დიაბეტითდაავადებულიან

უბრალოდჯანსაღიცხოვრებისსტილითმცხოვრებიადამიანე

ბისთვის“,–მეუბნება„კულას“ხელმძღვანელი.

რამ დე ნი მე შტრი ხი პორ ტ რე ტის თ ვის
საკუთართავზენაკლებსლაპარაკობსივანე.ძირითადად

„კულას“გარშემოტრიალებს.თუმცამეუბნება,რომრისკია

ნია.რომარარისკი,დღესალბათ„კულაც“არიქნებოდაო.

„კრიზისისპერიოდშირომდაიწყებსაქმესდამისმართვას

თავსგაართმევ,ესიმასნიშნავს,რომდალხენილსიტუაცია

შიარაფერიგაგიჭირდება“,–მეუბნებაივანედაგანაგრძობს:

„გავრისკედაჩვენისაკუთარიბინებიჩავდეგორსადათბი

ლისში.ბანკიდანსესხიგამოვიტანე.სახლისჩადებაბიზნესში,

რომელიცზუსტადარიცი,გაამართლებსთუარა,დიდირისკია,

მაგრამროცათანხისნაცვლადბანკშიბინებიჩავდე,მივხვდი,

რომუკანდასახევიგზააღარმქონდა.დღესადაღამესვასწო

რებდი,რადგანვიცოდი,ასერომარმემუშავა,ოჯახსუსახლ

კაროდვტოვებდი.ესარმაძლევდამოდუნებისსაშუალებას

დააქამდეცმოვედი“,–ჰყვებაივანე,რომელმაცბიზნესის

აწყობამდერამდენიმეხნითადრესამთვენახევარიგაატარა

ციხეში.იმპერიოდზებევრსარლაპარაკობს:„წინახელისუფ

ლებისდროსსამთვენახევარიციხეშივიჯექი.

დღესდღეობით „კულას“ 100-მდე 
სახეობის პროდუქცია გადის 
საზღვარგარეთ.
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გორისიმდროინდელმმართველობასუნდოდა,რომქარხანა

წაეღო.ორიყუმბარაჩამიდესმანქანაშიდაიარაღისუკანონო

შენახვატარებისმუხლითდამაკავეს.მერემითხრეს,რომწე

ლიწადნახევარიგამიჯანჯლებდნენგამოძიებასდამომიწევ

დაციხეშიჯდომა.მეარდავთმეჩემიწილი,სამთვენახევრის

თავზე,საპროცესოშეთანხმებისსაფუძველზეგამოვედი.ეს

ყველაფერი2006წელსმოხდა.მეარასდროსვითვლიიმას,თუ

რადავკარგე.ციხიდანგამოსვლისმეორედღიდანვესაქმეგა

ვაგრძელე.უკრაინაშიწავედი,იქიდანდაბრუნებულმაკიუკვე

2008წელსკომპანიისშექმნადაქარხნისამუშავებაცგადავ

წყვიტე“,–იხსენებსივანემისიცხოვრებისერთერთყველაზე

რთულპერიოდს.

როგორცივანემეუბნება,მასთავიდანვეკარგადჰქონდა

გაცნობიერებული,რომსაკონსერვოწარმოებითბევრფულს

ვერიშოვიდა.როგორცჩანს,ესარცყოფილამისიბიზნესის

მთავარიგათვლა:„მეუფროსხვამოთხოვნამქონდა.მინდოდა

დავხმარებოდისაქართველოს,გლეხებს,მათხილიუნდაგაე

საღებინათ,მექართულისაქმეუნდადამეწყომათიდახმარე

ბით,რაც,შესაბამისად,შემოსავლისმიღებასაცგულისხმობდა.

ესსაქმემოგებიანიიყოსახელმწიფოსთვისაც,გლეხებისთვი

საც,ჩვენთვისაცდარაცმთავარია,სახალხოსაქმესვაკეთებ

დითდავიცოდით,რომამასდააფასებდნენსაქართველოში.

შეიძლებაჩემზემეტსშრომობდესვინმე,ჩემზემეტფულს

შოულობდეს,ჩემზემეტიშეჰქონდესბიუჯეტში,მაგრამისეთ

საქმესაკეთებდეს,რომელიცხალხსსაერთოდარაინტერე

სებს,ჩვენკიქართულპროდუქციასვაწარმოებთ“,–ამბობს

ივანეგოგლიძე.

დღესკომპანია„კულაში“300მდეადამიანიადასაქმებული.

ახლაისეთიპერიოდია,რომმუშაობა24საათისგანმავლობაში

მიმდინარეობს.კომპანიასჰყავსროგორცძირითადიპერსო

ნალი,ისეხელშეკრულებითდაქირავებულითანამშრომლები,

რომლებიცსეზონურადმუშაობენ:„დღეში,მაგალითად,

200250ტონახილიმოდის.ამასხომუნდადაცლა,გადამუშა

ვება.როცახილისესრაოდენობამცირდება,მუშახელიცუფრო

ნაკლებიგვჭირდებახოლმე.ხელფასებიმუშახელისთვისდღეში

12დან50ლარამდემერყეობს.გააჩნიასამუშაოს.შემდუღებ

ლებისადატექნოლოგებისხელფასი,ცხადია,უფრომაღალია.

დღეშიმათ50ლარიგამოსდით“,–ამბონსივანე.

პროდუქციისდასამზადებლადკომპანია„კულა“მარტო

ხილსადაბოსტნეულშიწელიწადშიდაახლოებით5მილიონ

ლარსიხდის:„ყველარეგიონშიგვყავსჩვენიდამამზადებლე

ბი,მათიციან,რადროსრაგვჭირდებადა,მოსახლეობისგან

მეწარმეები ქართული ბიზნესი
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პროდუქტსშესაბამისადყიდულობენ.იმპერიოდში,როცა

ბიზნესიდავიწყე,მეთვითონდავდიოდინავთლუღისბაზარში,

საკუთარიხელითვარჩევდიხილს,პირადადველაპარაკებოდი

გლეხებს,ახლაუკვე,რათქმაუნდა,ჩვენიკლიენტებიგვყავს

დაყოველთვისვეძებთახალსაც“,–მეუბნებაივანედაკიდევ

ერთი,რაცმისსაქმეშიივანესთვისყველაზემნიშვნელოვანია:

„ჩვენთანარარსებობსჩემიდასხვისისაქმე,ჩვენთანყველას

საქმეერთია“...

რაცშეეხებაიმას,თვლისთუარათავსწარმატებულბიზ

ნესმენად,მეუბნება,რომამაზეჯერადრეასაუბარი,რადგან

მიაჩნია,რომჯერჯერობითთავისიშესაძლებლობებისმაქსი

მუმისთვისარმიუღწევია:„ჯერკიდევმაქვსრაღაცპროექტები

დასამთავრებელიდაამპროექტებსრომდავამთავრებ,მერე

ვიტყვი,რომწარმატებულივარ.მაგრამისიცაა,რომპროექ

ტებიარდამთავრდებადასულახალიდაახალიდაიწყება“,

–ამბობსივანე,რომელიცერთერთმისმთავარპროექტზე

ამახვილებსყურადღებას:„2016წელსგავუშვებთახალსაწარ

მოსგორისრაიონში.სავარაუდოდ,შემოვაახალიბრენდიც,

მაგრამამაზეალბათუფრომოგვიანებითგეტყვით“,–ამბობს

ივანედაკიდევერთსამომავლოგეგმაზე,უფროზუსტადკი

სურვილზემელაპარაკება:„მინდა,რომ„კულას“ჰქონდეს

რამდენიმექარხანასხვადასხვაქვეყანაში.იმქვეყნებში,

სადაცჩვენიპროდუქციაგაგვაქვს.ამქარხნებისმომარაგება

ნედლეულითკი,ცხადია,საქართველოდანუნდახდებოდეს.

მგონია,რომესრეალურიგეგმაა.ჩვენუკვევმუშაობთამგეგ

მაზე,მოლაპარაკებებიცმიმდინარეობსდაიმედიმაქვს,რომ

ამსურვილსაუცილებლადგანვახორციელებთ“.

სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა –  
„კულას“ პრი ო რი ტე ტი

ივანეგოგლიძედაკომპანია„კულა“ყოველთვისგანსა

კუთრებულაქცენტსაკეთებსსოციალურპასუხისმგებლობაზე.

ისინიგვერდშიუდგანანარაერთსატელევიზიოპროექტს.

კომპანიასგორშიჰყავსკალათბურთისადაფრენბურთისგუნ

დები.ფინანსურადდაპროდუქციითეხმარებაგორისუსინათ

ლოთაორგანიზაციას:„ჩვენვიცით,რომჩვენირეალიზაციიდან

მიღებულითანხისგარკვეულიპროცენტისწორედსოციალურ

პროექტებსუნდამოხმარდეს.თბილისშივეხმარებითმოხუც

თათავშესაფრებს.ვეხმარებითკონფლიქტისზონისმოსაზღვ

რესოფლებშიმცხოვრებადამიანებს.მათვუგზავნითროგორც

ჩვენსპროდუქტს,ისეთანხას“.

თუმცაერთერთიგამორჩეულიპროექტი,რომელსაცკომპა

ნია„კულა“სოციალურიპასუხისმგებლობისკუთხითაკეთებს,

ესმოზარდებისსაზაფხულოდასაქმებაა.ყოველზაფხულს

30მდემოზარდი,ძირითადადსაჯაროსკოლებისუფროსკ

ლასელები,„კულას“ქარხანაშისაქმდებიანდახელფასსაც

იღებენ:„ძირითადად,ცხადია,მსუბუქსამუშაოსასრულებენ,

თვეშიდაახლოებით350ლარსგამოიმუშავებენდამერეამ

თანხასთავისისურვილისამებრხარჯავენ.ზოგიდასასვენებ

ლადმიდის.ზოგიმშობლებსეხმარებათავისიშემოსავლით

დაა.შ.გვინდა,რომმათნახონშრომისფასი.იცოდნენ,რას

ნიშნავსსაკუთარიშრომითფულისმოპოვება“,–მეუბნებაივა

ნე,რომელიცასეთშრომასაჩვევსთავისგოგონებსაც.

ივანესცოლიდაორიგოგოჰყავს,10და15წლისები.ამბობს,

რომყველაზემნიშვნელოვანიგადაწყვეტილება,რომელიც15

წლისწინმიიღო,სწორედდაქორწინებისგადაწყვეტილება

იყო:„წარმატებადამოკიდებულიაიმაზე,თუროგორგარემო

შიტრიალებ.როგორისიტუაციაგაქვსსახლში.თუკიპირადი

ცხოვრებაარეულდარეულიგაქვს,ესბიზნესშიცგიშლისხელს.

მეკიბედნიერივარ,რომამმხრივგამიმართლა.გოგოებიძა

ლიანარიანდაინტერესებულნიჩემისაქმით.დეგუსტაციებშიც

იღებენაქტიურმონაწილეობასდასაკმაოდკარგიშემფასებ

ლებიცარიან.ყოველთვისმაინტერესებსმათიაზრი.ყველაზე

მეტადმაინცფორთოხლისწვენიუყვართ“,–სახეუნათდება

ივანესოჯახზესაუბრისას.

ივანესსაკმაოდდატვირთულიდღისგრაფიკიაქვს.ამას

ისიცემატება,რომმისიოჯახითბილისშიცხოვრობსდაამი

ტომკვირისნაწილსთბილისშიატარებს,ნაწილს–გორში.

„დილის9ზევიწყებმუშაობას.მთელდღესსაქმეშივატარებ.

დღისბოლოსკიმეორედღისდაგეგმვასვიწყებ.ყველაზე

მეტადშაბათკვირამიყვარს.ამდღეებშიშეხვედრებსარ

ვნიშნავდაძირითადადმშვიდადმიწევსმუშაობა.აი,გუშინ,

მაგალითად,კვირაიყოდაღამის2საათამდევიჯექიდავმუ

შაობდი.მაგრამსულაცარვწუწუნებ.საქმისგარეშესაქმეარ

კეთდება“,–მეუბნებაივანე.

ყველაზეუკეთკიმაინცმივლინებებშივისვენებო:„იქ

შეხვედრები6საათზემთავრდებადამერემთელისაღამო

თავისუფალიგაქვსიმისთვის,რომქალაქიდაათვალიერო“,–

ამბობსივანედაგანტვირთვისკიდევერთსაშუალებაზე,უფრო

ზუსტადკიჰობიზემიყვება:„ესარისნადირობა.ადრეუფრო

ხშირადდავდიოდიხოლმესანადიროდ.ახლავეღარვახერხებ

საქმიდანგამომდინარე.გარდაამისა,როცაკიდროსგამოვ

ნახავ,ბავშვებთანერთადვსეირნობ.საღამოობითკინოში

სიარულიგვიყვარსანსადმეკაფეში“.

მისიგამოცდილებიდანგამომდინარე,ივანემეუბნება,რომ

საქართველოშიბიზნესისკეთებაარარისადვილი,თუმცა

იმასაცამატებს,რომთუგულითმიუდგებისაქმესდაცოტაგამ

ბედაობასაცგამოიჩენ,საქმეცგამოვა.„არასდროსჩამიქნევია

ხელიდასხვებსაცამასვურჩევ,ნურასდროსჩაიქნევთხელს.

ნუდაიწყებთიმაზედარდს,რაცუკვეგქონდათდადაკარგეთ.

ყოველთვისშეიძლებათავიდანდაწყება.ზუსტადისე,როგორც

მედავიწყე,დაარითაკილოთარანაირისამუშაო“,–ამასურ

ჩევსივანეიმახალგაზრდაბიზნესმენებს,რომლებიცქართუ

ლისაქმის,ქართულიწარმოებისდაწყებასაპირებენ.
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მეწარმეები

PINTEREST

სოციალური მედიის ახალი 
შერეკილები
Facebookიწარსულსფულადაქცევს,Twitterი–აწმყოს,Pinterestსსურვილებისა
დაოცნებებისორგანიზებითშეუძლიაგანსაზღვროს,მომავალშირისიგაკეთებაან
ყიდვაშეგიძლიათ.ესარისყოვლისშემძლეGoogleისგვერდითარსებულისოციალური
ქსელისმოდელი,რომლისღირებულება$5მილიარდია.
ავტორი: ჯეფ ბერკოვიცი

C
annesLionsისსარეკლამოფესტივალიმედისონავე

ნიუსმოსახლეთაყურადღებისცენტრშიისევემოექცა,

როგორცRivieraსსაკულტოკინოფესტივალი–ჰოლი

ვუდისთვის.ამიტომ,როდესაცსტივსტაუტი,სასტუმ

როHotelduCapEdenRocში,მეგობართანერთადსასმელს

ნელნელაწრუპავდაივნისისსასიამოვნოსაღამოს,რომელმაც

წლევანდელილოთობისადაყბედობისსეზონიგახსნა,Cannes

Lionsისვეტერანიმასობრივიინფორმაციისსაშუალებათა

დატექნოლოგიებისხელმძღვანელთამხრიდანიერიშისთვის

მოემზადა.სტაუტისსარეკლამოსააგენტოTranslationLLCის

კლიენტთარიცხვშიარიანისეთიკომპანიები,როგორიცაა

AnheuserBuschი,StateFarmიდაMcDonald’sი–თავიანთისაქ

მისვეშაპები,რომლებიცმასარცერთმთხოვნელსარგააკარებ

დნენ.

მაგრამ,როდესაცისისიყობარშიშემოსულბენზილბერმანს

თვალიმოჰკრა,მთხოვნელისროლშითვითსტაუტიაღმოჩნდა.

შემპარავიხმითმოლაპარაკეPinterestისხელმძღვანელიკანის

ფესტივალსპირველადესწრებოდა.32წლისზილბერმანისას

ტუმროსნომერშიახლახანშესახლებულიყო,ცოტახნითთავის

გუნდთანერთადდასალევადჩამოსულიყოდამეორედილას

წარმოსათქმელისიტყვისმოსამზადებლადნომერშიასვლას

მალევეაპირებდა.რამდენიმეკვირისწინმისმასოციალური

მედიისპროგრამამ,რომელიცქალებსადაჰობისტებსშორის

განსაკუთრებითპოპულარულიიყო,თავისი70მილიონიმომხ

მარებლისთვისრეკლამებისმიყიდვაზეტესტისჩატარებადა

იწყო.ისეთსიტუაციაში,როდესაცმოთხოვნამეტია,ვიდრემისი

დაკმაყოფილებისშესაძლებლობა,Pinterestმატესტირამდენი

მეათეულისპონსორითშემოფარგლადათითოეულს

$1მილიონზემეტისვალდებულებაგამოსძალა.

სტაუტსახალიკლიენტის,ფასდაკლებულიფეხსაცმელების

მაღაზიათაქსელის,DSWისხელშიჩაგდება(მოდამესამე,ყვე

ლაზეპოპულარულიკატეგორიააPinterestისსაინფორმაციო

მასალებში)სიგიჟემდეუნდოდა.„არმინდოდამისიხელიდან

გაშვება,როდესაცისსულრამდენიმენაბიჯშიიყო“,–ამბობსის.

საბედნიეროდ,მასგაუმართლა.სტაუტისთანამეინახეიმსაღა

მოსბენჰოროვიციიყო,რომლისსარისკოკაპიტალისფირმას,

AndreessenHorowitzს,ახლახანფასიანიქაღალდებისგანთავ

სებისრაუნდშიჰქონდამონაწილეობამიღებული,რამაცხელი

შეუწყოიმას,რომPinterestისღირებულებაოფიციალურად

$5მილიარდადშეფასებულიყო.ჰოროვიცმაზილბერმანსდაუ

ძახა.სტაუტმაყველასთვისroséშეუკვეთა.მისიახალინაცნობის

დასალოცადჭიქაასწია,დითირამბებსუმღეროდადაადღეგრ

ძელებდა.წარმატებებიუსურვადაასევეუსურვა,რომდარჩენი

ლიყოისეთივეჩინებული,როგორიცაქამდეიყო.

სტაუტისდითირამბებსზილბერმანიდადებითადშეხვდადა

მისგანფულისაღებასაცდათანხმდა.რივიერაზემისიდებიუტის

დაწყებიდანერთისაათისშემდეგ,კანისახალმაუფლისწულმა,

საზოგადოებისწინაშეწარდგომით,უკვეპირველიგარიგების

დადებამოახერხა.

აი,ძირითადადროგორგანვითარდაPinterestთანდაკავ

შირებულიბოლოდროინდელიამბები.ვიზუალურისოციალური

ქსელიPinterestი,სადაცხალხიტელეფონებზედაკომპიუტე

რებზექმნისდაერთმანეთსრეცეპტებს,თმისვარცხნილობის,

საბავშვოავეჯისადანებისმიერირამისკოლექციებსუზიარებს,

სულხუთიწლისაცარარის,მაგრამქალებსშორის,რომლებიც

მისიმომხმარებლების80%სშეადგენენ,უფროპოპულარულია,

ვიდრეTwitterი,რომლისბიზნესისსაბაზროღირებულებაუკვე

$30მილიარდსაჭარბებს.Pinterestისაშშისმომხმარებელ

თაბაზა40მილიონსაღწევს,რაცამკომპანიას,შიდაბაზარზე,

TwitterისადაInstagramისგვერდითერთლიგაშიათავსებს.

ისწინსწრაფადმიიწევს,რათამათსაერთაშორისოარენაზეც

წამოეწიოს.გასულწელსმანოფისებილონდონში,პარიზში,ბერ

ლინსადატოკიოშიგახსნა.კვლევითიკომპანიაSemiocastის

თანახმად,საერთაშორისომომხმარებლებიახლადდარეგის
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ტრირებულთადაახლოებითნახევარსშეადგენენ.გასულწელს

Pinterestმამამრობითისქესისმომხმარებლებისრიცხვიცკი

გააორმაგა.

ამჟამადPinterestისმომხმარებლებისმიერშექმნილი750მი

ლიონზემეტიბორდი(დაფა)30მილიარდინდივიდუალურპინს

(ქინძისთავი)მოიცავს,რასაცყოველდღიურად54მილიონიახა

ლიპინიემატება.2013წლისარდადეგებისპერიოდშიაღირიცხა,

რომთითქმისმთელისოციალურიგაზიარებისსაქმიანობის

მეოთხედიPinterestშიმიმდინარეობდა.სოციალურქსელებს

შორისმასმხოლოდFacebookიუსწრებს,რომელიცთავისი1,3

მილიარდიმომხმარებლისსაშუალებით,ვებგვერდებზეუფრო

მეტმოძრაობასწარმოქმნის.

ყველაზემოთჩამოთვლილისაქმიანობადიდშთაბეჭდილე

ბასახდენს,თუმცაისჩქმალავსდაამცირებსფულისკეთების

იმშესაძლებლობას,რომელიცPinterestისწინგადაშლილადა

რომელიც,საბოლოოჯამში,მომხმარებლისგანმისმიერწაგლე

ჯილიშემოსავლისმიხედვითიქნებაშეფასებული.მოღვაწეობის

საწყისსტადიაზეანალიტიკოსებიდადამკვირვებლებითვლიან,

ტვინის მარცხენა და მარჯვენა ნახევარსფეროები: 
თანადამფუძნებლები, ბენ ზილბერმანი და ევან შარპი, 
Pinterest-ის მთავარ ოფისში.
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რომგარკვეულიდროისშემდეგPinterestიFacebookს,Twitterსა

დასოციალურიქსელებისსხვაწარმომადგენლებსგაასწრებს.

„ისინიწელიწადშიმილიარდობითდოლარსმიიღებენ“,–ამბობს

დეივვაინბერგი,სოციალურიკომპანიაLoop88ისდამაარსებე

ლი.

მყიდველგამყიდველებისთვისPinterestიწარმოადგენსუნი

კალურპროექტს–მყიდველსადაგამყიდველსშორისშუამავ

ლისახალიტიპისსაინფორმაციოსაშუალებას,ისეთს,როგორიც

დღემდეარარსებულა.სხვასოციალურიქსელებისგანმასერთი

რამგამოარჩევს–დრო.როგორცზილბერმანიგანმარტავს,

Facebookი„შეეხებამომხმარებლისნაცნობებს,მისიცხოვრე

ბისწარსულმოვლენებს,მისმოგონებებს“.Facebookზემომ

ხმარებლებისაკუთარინებითათავსებენდიდირაოდენობის

ისეთრეტროსპექტულინფორმაციას,როგორიცაადაბადების

ადგილი,ალმამატერიდაარდადეგები,რომელიცკომპანიასსა

კუთარი,უაღრესადმიზანმიმართულისარეკლამოშეთავაზებე

ბისასამოქმედებლადშეუძლიაგამოიყენოს.Twitterსამდონის

დეტალებისშეთავაზებაარშეუძლია,ამიტომაცმისიშემოსა

ვალიერთმომხმარებელზედაახლოებით$3,50სუდრის,რაც

Facebookისშემოსავლისმხოლოდნახევარია.Twitterშიმოცე

მულიინფორმაციააწმყოსეხებადარეკლამისგანმთავსებლებს

მსოფლიოთასის,საპრეზიდენტოარჩევნებისანOrangeIsthe

NewBlackისმიმდინარეობისდღეებში,რეალურდროშიიქყოფ

ნასჰპირდება.

თუFacebookიყიდისწარსულს

დაTwitterიაწმყოს,Pinterestი

თავისმომხმარებელსმომავალს

სთავაზობს.„მასშიაისახებათქვენი

სწრაფვა,რისიგაკეთებაგსურთსა

ბოლოოჯამში“,–ამბობსზილბერმა

ნი.მომავალიაის,თუბინისშეძენის

მსურველებსსადსურთცხოვრება.

როდესაცმომხმარებელისაქორწი

ნოკაბისანყავისმაგიდისსურათს

Pinterestში,თავისერთერთბორდზე

პინითამაგრებს,ამითშესაბამისი

პროდუქტითმოვაჭრეს,რომელ

საც,შესაძლოა,მისთვისმისაყიდი

საქორწინოკაბაანყავისმაგიდა

ჰქონდესდამათიგაყიდვასურდეს,

ნიშანსაძლევს.„პინიმოიცავსგანზ

რახვას,–ამბობსჯოანბრედფორდი,

Pinterestისპარტნიორებთანურთი

ერთობებისხელმძღვანელი.–ისამბობს,‘მეამისგაკეთებასვა

პირებჩემსცხოვრებაში’,მსგავსადიმისა,როდესაცადამიანები

ჟურნალიდანმათთვისსაჭიროფურცელსამოხევენხოლმე“.

იდეამიმშესაძლებლობისშესახებ,რომზუსტადიმმომენტ

შიგანისაზღვროსმომხმარებელი,როდესაცინტერნეტგვერდის

დათვალიერებაყიდვისპროცესადიქცევა,მარკეტოლოგები

ძალიანდააინტერესა.„ერთერთისაკითხი,რომლისგარკვე

ვასაცვცდილობთ,ისგახლავთ,თუსტრატეგიულადროგორ

უნდამოხდესდაკავშირებამომხმარებელთანუფროადრეულ

ეტაპზე–ინსპირაციისანდაგეგმვისფაზაში“,–ამბობსდევიდ

დოქტოროუ,Expediaსგლობალურიმარკეტინგისუფროსი

ვიცეპრეზიდენტი,რომელიცPinterestისპრივილეგირებული

რეკლამებისერთერთიგანმცხადებელია.„ჩვენარგაგვაჩნია

სათანადოხერხი,რომლითაცმომხმარებლებსმათიინტერნეტ

შიმოგზაურობისამმომენტშიგანვსაზღვრავდით“.

დღესდღეობითსარეკლამოგანცხადებებისგანთავსება

Pinterestისშემოსავლისერთადერთიწყაროა.მაგრამმასსულ

მცირენახტომისგაკეთებასჭირდებაიმისათვის,რომშექმნას

სცენარი,რომელშიცკომპანიასასიათასობითგამყიდველსა

დამყიდველსშორის,რომლებსაცთავიანთისაქონელიმის

პლატფორმაზეგამოუფენიათ,შუამავლისროლიდაეკისრება.

„მომდევნონაბიჯიიქითკენიქნებამიმართული,რომჩვენს

მომხმარებელსსასურველიბეჭდისანსაგზურისშეძენაგავუ

მარტივოთ“,–ამბობსზილბერმანი.ეს,რათქმაუნდა,Amazonის

მოღვაწეობისსფეროა,მაგრამFacebookიცდაTwitterიციჭრე

ბიანმასში,როცაორივეზედმეტიხარჯებისგარეშეყიდვა

გაყიდვასთანდაკავშირებულტესტსატარებს„Buy”(„ყიდვა“)

მეწარმეები PINTEREST

პინი განზრახვას მოიცავს: Pinterest-ის გაყიდვების 
მენეჯერს, ჯოან ბრედფორდს პრივილეგირებული 
კლიენტები ჰყავს, რომლებიც დიდ ფულს იხდიან.
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ღილაკისგამოყენებით.თუმცადამოუკიდებელიკვლევის

მონაცემთათანახმად,Pinterestსბუნებრივიუპირატესობები

აქვსინტერნეტკომერციაში,რადგანმისიმომხმარებლები

სხვადასხვაპროდუქციისბმულებისგაზიარებისუფრომეტ

სურვილსამჟღავნებენდაუფრომეტმსხვილშესყიდვებს

აწარმოებენ,ვიდრესხვასოციალურიპლატფორმებისსტუმ

რები.

თუPinterestსთავისიმომხმარებლებისთვისმომავლის

შეთავაზებისროლზეაქვსპრეტენზია,მაშინამსფეროში

მოღვაწესაკმაოდგამოჩენილილიდერის,Googleისდამარ

ცხებამოუწევს,რომელიცასევემომხმარებელთასიგნალების

შეგროვებისადაშემდეგმათიგამყიდველებისთვისმიყიდვი

თაადაკავებული.სწორედესარისმისისაძიებელირეკლამის

საფუძველი,ძრავა,რომლისწყალობითაცკომპანიათავისი

$55მილიარდიოდენობისწლიურიშემოსავლისდაახლოებით

ორმესამედსგამოიმუშავებს.

ზილბერმანმა,რომელმაცორიწელიწადიGoogleისსარეკ

ლამოოპერაციებისპროდუქტისსპეციალისტისთანამდებობა

ზეგაატარა,იცის,რაძალასთანაპირებსშებმას.ცენტრალური

დასავლეთისბინადრისთვის(ისაიოვისშტატში,დესმოინეს

შიგაიზარდა)დამახასიათებელიმთელითავისიგაუბედაობის

მიუხედავად,ისდაპირისპირებასარგაურბის.კანშიმისმიერ

წარმოთქმულსიტყვაში,ზილბერმანმაGoogleიაბუჩადმოიხ

სენია,როგორც„ბარათებისყოვლისმომცველიკატალოგი“,

მოძველებულიტექნოლოგია,რომელიცმხოლოდმაშინარის

გამოსადეგი,თუუკვეიცი,რასეძებ.ზილბერმანისთანადამ

ფუძნებელი,ევანშარპი,ბოლოშტრიხსუსვამს:„Pinterestი,

–ამბობსის,–ადამიანებსისეთშესაძლებლობებსსთავაზობს,

რომელთაარსებობისშესახებმათმანამდეწარმოდგენაცკი

არჰქონდათ“.

Pinterestისთანამშრომლებიამთავისუფალსაძიებო

პროგრამაზელაპარაკობენ,როგორცაღმოჩენაზე.Pinterestის

პროდუქტისხელმძღვანელი,ტიმკენდოლიამბობს:„ამთვალ

საზრისითსწორიმოქმედებისმეთოდისმიკვლევა„უდიდესი

ბიზნესშესაძლებლობაა,რაცკიამბოლო1020წლისმანძილზე

არსებულაინტერნეტბიზნესში“.დროისშერჩევაცშემთხვევით

არმომხდარა:Facebookისმონეტარიზაციისდირექტორის

რანგში,20062010წლებში,მანშეიმუშავასტრატეგია,რომელ

მაცესკომპანია$200მილიარდიანნიშნულამდეაიყვანა.

ისამბობს,რომPinterestიგაიზრდებადაFacebookზე

უფროდიდიგახდებადა,კიდევუფროდიდი,ვიდრეGoogleი:

„ამიტომაცშევუერთდიმას“.

ზ
ილბერმანმაყოველთვისროდიიცოდა,რისიგაკეთე

ბასურდა.უფროზუსტად,ბავშვობაში,აიოვისშტატში

ცხოვრებისას,მასუამრავისახეობისკოლექციაჰქონ

და,მათშორის,ენტომოლოგიურიც.ისმწერებსდაფაზე

ქინძისთავითაკრავდა;როდესაცგაიზარდა,მანვირტუალური

შემგროვებლებისთვისპინებისვებგვერდიშექმნა,რომლის

პირველიყველაზეერთგულიმომხმარებლებიცენტრალური

დასავლეთისრეგიონისმცხოვრებლებიიყვნენ.მაგრამგზა,

რომელიცგამოიარა,არცისეიოლიდაპირდაპირიიყო,როგორც

ერთიშეხედვითჩანს.ზილბერმანიიმაზრითიზრდებოდა,რომ

ერთმშვენიერდღესექიმიგახდებოდაისევეროგორცმისი

მშობლები,რომლებიცოფთალმოლოგებიარიან.გამოცდილმა

ვიოლონჩელისტმადაპოლემისტმადამამთავრებელიკლა

სისწინაზაფხულიMITისელიტარულსამეცნიეროკვლევით

ინსტიტუტშიგაატარა,ხოლოშემდეგიელისუნივერსიტეტში

ჩაეწერა,სადაცმოსამზადებელისამედიცინოპროგრამის

კურსებიგაიარა.მაგრამკოლეჯისკენმიმავალიგზისშუაშიის

მოულოდნელადბიზნესისკეთებისსურვილითაინთო.სკოლის

დამთავრებისშემდეგ,იმისმაგივრად,რომMCATი(„კოლეჯში

შესასვლელისამედიცინოტესტი“)ჩაებარებინა,ისვაშინგტონ

ში,CorporateExecutiveBoardში(„კორპორაციისმმართველობის

საბჭო“)მართვისსაკითხებისკონსულტანტისთანამდებობაზე

მოეწყო.„სხვაახალგაზრდებივით,დასაწყისშიმეცუბრალოდ

მუშაობამინდოდა“,–ამბობსის,რაციმასნიშნავს,რომსაბო

ლოოდპროფესიისარჩევამდემეტიგამოცდილებისმიღება

გადაწყვიტა.

ისსამუშაომმალეჩაითრია;სულუფრომეტადიხიბლებო

დაიმით,რაცტექნოლოგიურინდუსტრიაშიხდებოდა.ხოლო

ხდებოდაის,რომWeb1.0ინტერნეტკომპანიებისფიასკოს

ბუმისშემდეგ,ტექნოლოგიურიინდუსტრიანელნელაძველ

მდგომარეობასუბრუნდებოდა.„თავისუფალდროსვკითხულობ

დიბლოგებსამისშესახებდავფიქრობდი,‘აქრასვაკეთებ?’

ისამბები,რომლებიცასეთაღფრთოვანებასიწვევდაჩემში,

კალიფორნიაშიხდებოდადაჩემსთავსვეუბნებოდი,‘იქუნდა

მოვხვდე’“,–იხსენებსის.კონსულტანტისთანამდებობაზესა

მიწლისგანმავლობაშიმუშაობისშემდეგმანჩათვალა,რომ

ერთადერთისამსახური,რომელიცGoogleშიშეეძლომიეღო,

პროდუქტისსპეციალისტისთანამდებობაიყოდა2006წელს

ისდასავლეთისკენგაემგზავრა.Googleშიზილბერმანიმთელ

დროსპროდუქტისდახვეწისშესახებმომხმარებლებისაზრის

გამოკითხვასუთმობდა,რითაცმოიპოვაისუნარი,რომელსაც

Pinterestისწარმატებისსაქმეშიგადამწყვეტადმიიჩნევს.თანაც

„ამ აღმოჩენის სწორად განვითარება უდიდესი შესაძლებლობაა 
ბოლო 10-20 წლის მანძილზე ინტერნეტბიზნესის სფეროსთვის“.
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მისიუფროამაღლებულიმისწრაფებამისამბიციებსსტიმულს

აძლევდა.ზილბერმანმაგადაწყვიტასამსახურიმიეტოვებინადა

საკუთარიკომპანიაგაეხსნა.

მანიელელჯგუფელთან,პოლსკიარასთანკავშირიაღადგინა

და2008წელსორივემერთადკომპანიაColdBrewLabsიგახსნა.

მისიპირველიპროდუქტიყიდვაგაყიდვისაპლიკაციაიყო,სახე

ლადToteი,რომელიცმომხმარებელთაყურადღებისმოზიდვის

თვისიბრძოდა.ზილბერმანივიზიტითნიუიორკშიიმყოფებოდა,

როდესაცერთისაერთომეგობრისწყალობით,კოლუმბიის

უნივერსიტეტისარქიტექტურისფაკულტეტისსტუდენტი,ევან

შარპიგაიცნო.„ორივესერთიდაიგივეჰობიგვქონდა–ინტერ

ნეტი,–ამბობსშარპი.–მეაგრარულპენსილვანიაშიგავიზარდე,

ბენიკიდესმოინესში.ჩვენთვისორივესთვის,განსაზღვრული

დონით,ინტერნეტინამდვილადძვირფასიფანჯარაიყო,რომე

ლიცგარესამყაროში,ჩვენიყოველდღიურიცხოვრებისმიღმა

გვახედებდა.

შარპიზილბერმანსგამოუტყდა,რომათასობითარქიტექტუ

რულიესკიზისადაფოტოსკოლექციაჰქონდა,რომლისწესრიგ

შიმოყვანაცსულუფრომეტადუძნელდებოდა.ესეხმაურებოდა

ზილბერმანისაზრსიმისშესახებ,რომToteისმომხმარებლები

პროდუქტებისფოტოებისშენახვითუფროინტერესდებოდნენ,

ვიდრეთვითონამპროდუქტებისშეძენით.მანშარპსმოწვევა

გაუგზავნა,რომColdBrewLabsსშემოერთებოდადა2010წლის

მარტშიPinterestისპირველიკომპიუტერულივერსიასამივემ

ერთადაამოქმედა.მომხმარებლებსნებისმიერიადგილიდან

შეეძლოთსურათებისთემატურადორგანიზებულ„ბორდებზე“

ანუდაფებზეშენახვაინტერნეტში–„ფრჩხილებისდიზაინი“,

„თაფლობისთვისიდეები“,„ვიკინგურიდიზაინი“დაა.შ.–და

ამასთანერთად,შეეძლოთსხვამომხმარებლებისთვისდამათი

„ბორდებისთვის“თვალიედევნებინათ.ყოველიგანყოფილება

თავისუფალიფორმისბადეიყო,რომელიცსურათებისადატექ

სტისდაუსრულებელთანამიმდევრობაშიგადაადგილდებოდა.

რამდენადაცსაქმეწინმიიწევდა,შარპიBayAreaშიგადავიდა

დაFacebookშიდაიწყომუშაობაიმისათვის,რომთავიგაეტანა,

სანამსამივეთავიანთიდროებითიოფისებიდან–პალოალტო

შიმდებარე„ჭუჭყიანიბინიდან“–ამპროექტზემუშაობდა.

მსგავსისტორიებშიასეთმომენტში,როგორცწესი,პრო

დუქტისშემქმნელებიმოულოდნელადისეთსიახლესმიაგნე

ბენხოლმე,რაცამპროდუქტსერთღამეშიდიდპოპულარობას

მოუპოვებს.მაგრამPinterestისშემთხვევაშიასეარმომხდარა.

ადრეულიმიღწევები,ზეპირადგადაცემისწყალობით,ინფორმა

ციისგავრცელებისშრომატევადიმარკეტინგულიმეთოდისშე

დეგიიყო,რომელსაცზილბერმანიახორციელებდა,რისთვისაც

ისმიმართავდაყველას,ვინცკიმისქსელშიიყოგაერთიანებუ

ლი,რომმათინფორმაციასხვებისთვისგადაეცათ.ისპირადად

უკავშირდებოდარამდენიმეათასმომხმარებელს,რომლებსაც

გამოკითხვასუტარებდაიმისშესახებ,თურამოსწონდათდარა

არმოსწონდათ.„ასერომარმოქცეულიყო,ვფიქრობ,რამდე

ნიმეთვეშიამსაქმესთავსდავანებებდით,–ამბობს31წლის

შარპი.–ცოტათისასაცილოცკია,თუმუშაობისხანგრძლივობას

იმმცირეწარმატებასშევადარებთ,რომელიცამმუშაობისშედე

გადმოვიპოვეთ“.

არცინვესტორებთანდაკავშირებითმომხდარაერთიღამის

სენსაცია.„საშინლადდიდიდროდასჭირდამათიკარიერის

დასაწყისშიფულისშეგროვებას“,–ამბობსრონკონვეი,Forbes

MidasListისმუდმივიწევრი,რომლისფირმამ,SVAngelმა,

მათისპონსორის,შანაფიშერისწაქეზებით,2011წლისაპრილ

შიPinterestშიკაპიტალიდააბანდა.Yelpისხელმძღვანელი,

ჯერემისტოპელმენიიყოის,ვინცამპროექტისპოტენციალივერ

დაინახა.„მეგობარმაგამომიგზავნამისიაპლიკაციადამეარც

კიშემიხედავსმისთვის,–იხსენებსის.–გავიფიქრე,‘აჰ,საინტე

რესოა,მაგრამარვიცი,რავუყომეთქი.მეტისმეტადკონცეპტუ

ალურიმომეჩვენა’“.(სტოპელმენისთვისსაბედნიეროდ,ერთი

წლისშემდეგ,მასკვლავმიეცაშესაძლებლობაEventbriteის

გენერალურიდირექტორის,კევინჰარცისწყალობით,რომლის

Pinterestთანდაკავშირებულმაენთუზიაზმმასტოპელმენისგუ

ლიმოიგო.)

ისდღეებიწარსულსჩაჰბარდა.Pinterestს,შვიდსაინვესტი

ციორაუნდში,ინვესტორთაჯგუფისგან,რომელშიცFirstMark

Capitalი,AndreessenHorowitzიდაBessemerVenturePartnersი

შედიან,$764მილიონიშეუგროვდა.მაისშიმანდაასრულა

უმსხვილესი$200მილიონიანირაუნდი,რომელმაცკომპანია

საერთაშორისოექსპანსიისთვისმოამზადა.შეფასებისთანახ

მად–დათუსწრაფადმზარდიკომპანიებისმიმართატეხილ

მანიასგავითვალისწინებთ,შემდეგიექვსითვისგანმავლობაში,

შესაძლებელია$8მილიარდიდან$10მილიარდამდეზრდა–ზილ

ბერმანისდაახლოებითგამოთვლილი15%იანიწილიდაშარპის

მეწარმეები PINTEREST

ნელი ზრდის ტენდენცია  
პირველი წლის ზოზინის შემდეგ, Pinterest-ი ისეთი ტემპით მიიწევდა წინ, 

როგორითაც Facebook-ი და Twitter-ი მათი დაარსების პირველ დღეებში. 
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10%იანიწილიმათოფიციალურადFORBESისმილიარდერთა

სიისკანდიდატებადაქცევს.

ახლაყველაცდილობსამმოგებიანსაქმეშიმონაწილეობა

მიიღოს.Pinterestმა,რომელშიც400კაცზემეტიმუშაობს(2012

წლისდასაწყისში,მან20კაცზენაკლებითანამშრომლითდა

იწყომოღვაწეობა)იმავეუბანშიკიდევერთიშენობაიჯარით

აიღო(ამადგილასისმხოლოდორიწლისწინგადმოვიდა).

„საკმაოდდიდიდრომეხარჯებაიმისათვის,რომჩვენიკომ

პანიისმიზნებიმკაფიოდგანვმარტო,რათაყველასშეეძლოს

იმავემიმართულებითმოძრაობა,–ამბობსზილბერმანი.–ტექ

ნოლოგიურმაშესაძლებლობებმაუფროგაუადვილესმცირე

რიცხოვანჯგუფებსაღმასვლა,მაგრამჯერარშექმნილაისეთი

რამ,რაცშესაბამისტემპშიკულტურისგანვითარებასგააადვი

ლებდა“.

Pinterestისკულტურისქვაკუთხედსწარმოადგენსპრინციპი,

რომელსაცKnitსუწოდებენ.მაშინ,როდესაცდიდტექნოლოგი

ურკომპანიებსერთიტიპისკვალიფიკაციებისმქონეადამიანე

ბიხელმძღვანელობენ–Googleსინჟინრები,Appleსდიზაინერე

ბი–Pinterestიპრობლემებსსხვადასხვასახისგამოცდილებათა

კომბინირებისმეშვეობითწყვეტს.„ასეთიგზითშეგიძლია

შექმნაპროდუქტი,რომელსაცერთისახისკვალიფიკაციის

მქონეადამიანივერშექმნიდა“,–ამბობსპროდუქტისხელმძღ

ვანელიკენდოლი.ამისთვალსაჩინომაგალითიადიაგონალური

კოჭივესტიბიულში,რომელიცყაისნაღითნაქსოვიშალითითაა

დაფარული.„ჩვენვცდილობთ,სხვადასხვადისციპლინისმი

მართღრმაპატივისცემითგამსჭვალულიკულტურაშევქმნათ“,

–ამბობსშარპი.

მიუხედავადმათშორისარსებულიდიდიმსგავსებისა,

ზილბერმანიდაშარპიმაინცერთმანეთსავსებენ(სკიარამ,

Pinterestისმესამედამფუძნებელმა,კომპანია2012წლისაპ

რილშიდატოვადამუშაობაროგორცდროებითმამეწარმემ,An

dreessenHorowitzშიდაიწყო.„ბენიიყოისადამიანი,ვინცჩვენი

კომპანიაშემდეგფაზაშიგადაიყვანადაახლაისბრწყინვა

ლედასრულებსთავისსამუშაოს“,–ამბობსის).სწორხაზოვნად

მოაზროვნე,სტრატეგიულიმართვისყოფილიკონსულტანტი,

გენერალურიდირექტორისთანამდებობასარაჩვეულებრივად

მიესადაგებოდა.როგორცსაქმიანმამოტივატორმა,ახლახან

ერთისაღამოთეთრდაფაზეკომპანიისშიდასაკომუნიკა

ციოარხისდიაგრამისგამოყვანაშიგაატარა,რაცმიზნადიმ

თანამშრომლებისგამოვლენასისახავდა,რომლებიცყველაზე

უკეთმუშაობენ.შარპმა,რომელიცუფროლატერალურადმოაზ

როვნეა,კრეატიულიდირექტორისადგილიდაიკავა.„ალბათმე

ცოტაუფრომეტადგიჟივარ,ვიდრებენიდაცოტათიუფრო,არ

მინდავთქვამხატვრულიმეთქი,მაგრამუფროშემოქმედებითი

ადამიანი“,–ამბობსშარპი.–ჩემიგონებაუფროჭიანჭველების

ბუდესწააგავს,ბენისასკიუფროდაწყევლილმონაცემთაბაზას

ვამსგავსებ“.

ზოგჯერშარპიყველაამცვლილებისსწრაფტემპთანდაკავ

შირებითგაოგნებასვერმალავს.„ესარისრაღაც,რისშესახებ

შეიძლებაბევრსარლაპარაკობენ,მაგრამუცნაურია,როდე

საცკომპანიასთანერთადიზრდები,მაგრამარხარმისისახე,

–ამბობსის.–ამანშეიძლებათავდაჯერებულობისგრძნობა

შეგირყიოს.დიდებულადვგრძნობთავს,მაგრამვხედავ,რომ

ბევრითანადამფუძნებელი,საბოლოოჯამში,კომპანიისგარეშე

რჩებაანეწირებაკომპანიას,რომლისგენერალურიდირექტო

რიარარის.ამიტომდარწმუნებულიუნდაიყო,რომნამდვილად

შეგაქვსშენიწვლილიერთობლივსაქმეში“.

ვ
აშინგტონისშტატში,ბელევუში,საკონფერენციო

დარბაზში,Pinterestისწარმომადგენელთაბრიგადა

Expediaსხელმძღვანელებსპინინგისხელოვნებაში

სწავლებასუტარებს.ლარკინბრაუნი,სამომხმარებ

ლოგამოცდილებისელეგანტურიდამოქნილიმკვლევარი,

განმარტავსმომხმარებლებისმიერპინინგისგანხორციელები

სასსხვადასხვამოტივი–პროექტისდასაგეგმად,სხვადასხვა

სტილისშესადარებლადანუბრალოდშთაგონებისთვის–თუ

როგორშეესაბამებაე.წ.ყიდვისპროცესისთანამიმდევრობის

ფაზებს:ინფორმირება,განსჯა,უპირატესობისმინიჭებადაყიდ

ვა.„აუცილებელიავხვდებოდეთ,რომელიპინიიწვევსყიდვის

რეჟიმისამოქმედებას“,–ამბობსბრაუნი.ისPowerPointისგა

დამრთველსგადასცემსსააგენტოსადაბრენდისმარკეტინგის

უფროსს,კევინნაიტს,რომელიცაქცენტსიმაზეაკეთებს,რომ

ყოველიბორდი,რომელსაცკომერციულიმარკაქმნის,ვიღაცის

ინტერესსუნდაშეესაბამებოდეს,რადგანმომხმარებლებისა

კუთარბორდებსსწორედამისმიხედვითაწყობენ.„ეზოსავეჯი

ინტერესსარწარმოადგენს;გარეთჰაერზედასვენებისზონა

უკვესაინტერესოა“,–ამბობსესუკანასკნელი.მაგიდისგარშემო

მსხდომებითავსაქნევენდაკალმებსაწრიპინებენ.„2013წელს

Expediaმ$1,7მილიარდზემეტიდახარჯასაკუთარიკომერციუ

ლიმარკებისრეკლამასადამარკეტინგზე,რომელთაშორისაა

Expedia.comი,Hotels.comიდაTrivago.

PinterestისწარმომადგენლებიPromotedPinsისპროგრამაში

კომპანიისათობითპარტნიორფირმასხუთსაათიანსემინა

რებსუტარებენ–მაგალითად,მისკლიენტებს,მასზერეკლამის

განმცხადებელკომპანიებს,რომელთაგანთითოეულმაექვს

თვიანკურსში$1დან$2მილიონამდეგადაიხადა.სემინარის

შემდეგმონაწილეები,როგორცწესი,მათპინებზეინტერაქ

„მე ნამდვილად ველოდები ამ 
მეორე რიგის მონაცემებს, რომ 
ვთქვა – აქ მოსული მყიდველები 
ყიდვისთვის მზად არიან“.
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ტიურიმაჩვენებლის25%იანიზრდისმოწმენიხდებიან.იმაში

დარწმუნება,რომსანამფულისხარჯვასდაიწყებდნენ,რეკლა

მისგანმცხადებლებმაიციან,რასაკეთებენ,მიღებულიშედეგით

მათკმაყოფილებასუზრუნველყოფს.„უმჯობესია,კმაყოფილები

იყვნენ“,–ამბობსბრედფორდი,რომელიცგაყიდვებსადევნებს

თვალყურს.პრივილეგირებულირეკლამისგანმცხადებლები

ყოველათას„შთაბეჭდილებაში“$30დან$40მდეიხდიან–რაც

Facebookისმაჩვენებლებსრამდენიმეჯერაღემატება.

Facebookის„დასპონსორებულიპოსტების“დაTwitterის

„პრომოცირებულიტვიტების“მსგავსად,„პრომოცირებულიპინე

ბიც“ე.წ.ბუნებრივირეკლამისფორმაა,რომელშიცსარეკლამო

განცხადებაიმავეფორმატშიჩნდება,რაფორმატშიცაამოცემუ

ლიმომხმარებლისმიერშექმნილიშინაარსობრივიშიგთავსი.

ბუნებრივირეკლამაიმისსაპასუხოდშეიქმნა,რასაცრეკლამის

განმცხადებლები„ბანერისსიბრმავეს“უწოდებენ.ესარისინ

ტერნეტმომხმარებლებისმიერმოსაზღვრერეკლამებისგამორ

თვისტენდენცია.ასევეაღმოჩნდა,რომისიდეალურიამობილუ

რიტელეფონებისთვის,რომელთაეკრანებზერეკლამამთავარ

მეწარმეები PINTEREST

ხედავ რამეს, რაც მოგწონს?
Pinterest-ის მომხმარებლებმა 750 მილიონზე მეტი დაფა შექმნეს, რაც საერთო ჯამში 30 მილიარდამდე 

ინდივიდუალურ პინს მოიცავს. წარმოგიდგენთ ჩვენს პინებს – სან–ფრანცისკოს ოფისში ნანახ ნივთებს. 
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ხაზშიუნდაგამოჩნდეს,ანარგამოჩნდესსაერთოდ.Pinterestის

გამოყენებაკი90%ზემეტშემთხვევაშიმობილურტელეფონებზე

ხორციელდება,რაც,comScoreისთანახმად,უფრომეტია,ვიდრე

Facebookის(68%)დაTwitterის(86%)შემთხვევაში.

მაგრამბუნებრივირეკლამაცარისდაბუნებრივირეკლა

მაც.Facebookმაშეიძლებაიცოდეს,რომთქვენხართCleveland

Brownsისფანი,რომლისტანსაცმლისზომააXL,მაგრამრო

დესაცისDawgPoundისფირმისნაქსოვიპერანგისრეკლამას

ახალიამბებისხაზშიგაჩვენებთ,ესმაინცარასასურველჩარე

ვადაღიქმება,იმიტომრომაბა,Facebookშინაქსოვიპერანგის

შესაძენადვინშედის?მეორემხრივ,Pinterestისმომხმარებ

ლებიძალიანხშირადაქგეგმავენ,ფულიროგორდახარჯონ.

თუთქვენვებგვერდებსზღვაზეარდადეგებისგასატარებელი

იდეებისმოპოვებისმიზნითნახულობთ,Expediaსპინისმიერ

მოწოდებულიინფორმაციაკანკუნშიკომპლექსურიდასვენების

შესახებჩარევადარაღიქმება–უბრალოდუფრომეტიინფორმა

ციაა.„Pinterestი–ესარისადგილი,სადაცადამიანებიიმისაღ

მოსაჩენადშემოდიან,რაცაინტერესებთდამოსწონთ,–ამბობს

ფირმისოპერაციებისხელმძღვანელი,დონფოლი,Facebookისა

დაGoogleისვეტერანი.–კომერციულმარკებსცენტრალური

ადგილიუკავიათყოველივეამაში“.იმისათვის,რომPinterestში

განთავსებულსარეკლამოგანცხადებებსჩვეულებრივრეკ

ლამასთანდიდიმსგავსებაარჰქონდეს,ამსოციალურქსელს

რამდენიმეძირითადიწესიაქვს,რომელიცყველარეკლამის

განმცხადებელმაუნდადაიცვას:ყოველიპრომოცირებულიპინი

თავიდანჩვეულებრივიბორდისსახითუნდაშეიქმნასდაპარტ

ნიორისბორდებსიზიარებდეს,ხოლოისეთიხრიკები,როგორი

ცააფასებისსტიმულირებადაშეჯიბრი,აკრძალულია.

მაღალიდონისსარეკლამოგანმცხადებლებისთვისკონტექ

სტიყველაფერია.Yahooელიმარისამაიერიამას„ვოგისფე

ნომენს“უწოდებს,როდესაცმინიშნებასაკეთებსიმმეთოდზე,

რომლისსაშუალებითაცპრიალაყდიანიჟურნალისსარეკლამო

განცხადებებიჟურნალშიმოცემულიშინაარსისნაწილადგამო

იყურება,მაშინროდესაცონლაინსარეკლამოგანცხადებები

ამოგლეჯილიაკონტექსტიდანდათავსაბეზრებსმომხმარე

ბელს.YahooსმიერTumblrის,კიდევერთისოციალურიქსელის,

$1მილიარდადშეძენაიყომაიერისმცდელობა,ესმეთოდი

ინტერნეტრეკლამებისშექმნისასგამოეყენებინადაპიქსელებ

შიგადაეტანა;Pinterestითავისიუფროდიდიდაუფრომეტად

ყიდვაგაყიდვაზეორიენტირებულიაუდიტორიით,ამასუკეთე

სადახერხებს.

„Pinterestისმომხმარებლები,ყოველშემთხვევაში,მათთვის

მიწოდებულირეკლამისგამოყენებისგარკვეულგანზრახვას

ამჟღავნებენ,–ამბობსმეგანბარნსი,VineyardVinesისმარკე

ტინგისდირექტორი.–როგორცექსკლუზიურიბრენდი,ისსწორი

მიმართულებითწინგადადგმულიუზარმაზარინაბიჯია.შეგვიძ

ლიავიყიდოთ„შთაბეჭდილებები“მთელიდღისგანმავლობაში,

მაგრამმთავარიისაა,რომუშუალოკავშირიშევინარჩუნოთამ

ბრენდთან“.

Pinterestიინსტრუმენტებისკომპლექტსუზრუნველყოფს

ბრენდებისმიერდახარჯულიდროისადადოლარებისსანაცვ

ლოდმიღებულიანაზღაურებისდასათვლელად.ისთანამშრომ

ლობსისეთიახალიინსტრუმენტებისშესაქმნელად,რომლებიც

მათისაჭიროებებისშესაბამისად,მათზეინდივიდუალურად

იქნებამორგებული.ბარნსიამბობს,რომმისიკომპანიისინტერ

ნეტგვერდებზემოძრაობადაახალიმომხმარებლებისრიცხვი

მასშემდეგგაიზარდა,რაცკომპანიამფულისგადახდაპინების

პრომოცირებისთვისდაიწყო.მასშემდეგისპინებიცკი,რომ

ლებშიცკომპანიაფულსარიხდის,აუდიტორიამდემიღწევისა

დამასზეზემოქმედებისთვალსაზრისითუკეთესადმოქმედებენ.

25000საცალოგამყიდველისგანმიღებულმამონაცემთაერთმა

ანალიზმააჩვენა,რომPinterestდანკომერციულვებგვერდებზე

მოხვედრილიმომხმარებლების10%ითმეტიარისრაიმესპო

ტენციურიმყიდველი,ვიდრესხვასოციალურივებგვერდებიდან

მოსულიმომხმარებლები.ამინფორმაციისმიუხედავად,ბარნსს

უფროდამაჯერებელიმტკიცებულებებისმიღებასურსიმის

თაობაზე,რომბრენდისPinterestდანმოსულიმომხმარებლები

ნამდვილადიქცევიანმყიდველებად.„მემართლაველოდებიამ

მეორერიგისმონაცემებსიმისათვის,რომვთქვა:‘მყიდველები

მზადარიან,რომაქრამეიყიდონ’“,–ამბობსის.

დაროდესაცესმოხდება,რატომარშეიძლებამათთვის

პროდუქციისპირდაპირმიყიდვაგანხორციელდეს?ინტერნეტში

ვაჭრობაPinterestისსტრატეგიულისამოქმედოგეგმისნაწილია,

მაგრამმიუხედავადიმისა,რომმასაქვსმიზნისმისაღწევად

საჭიროსაშუალებები,ჯერჯერობითესმაინცთანამიმდევრულ

რეჟიმშიუნდაგანხორციელდეს.მისითანამშრომლებისრაოდე

ნობაჯერჯერობითTwitterისთანამშრომელთარაოდენობის

ერთმერვედსწარმოადგენს,რაცბევრადუფროჩამორჩება

FacebookისანGoogleისმომსახურეპერსონალისრაოდენო

ბას.ესკიიმასნიშნავს,რომყველაფერითანდათანობითუნდა

აკეთოსიმშემთხვევაშიცკი,თუამითისთავისკონკურენტებს

უპირატესობისმოპოვებისსაშუალებასმისცემს.

ესსრულებითარაწუხებთზილბერმანსადაშარპს,რადგან

ისინიიმაზემეტადარარიანორიენტირებულებითავიანთი

მომხმარებლებისთვისრაიმეპროდუქციისმიყიდვაზე,ვიდრე,

როდესაცზილბერმანისასტუმროHotelduCapშიშესვლისასსა

რეკლამოგანცხადებებისგაყიდვაზეფიქრობდა.

მათწინაშეუამრავიშესაძლებლობაა.„რამოვიმოქმედოთ

ისეთივერამისაღმოსაჩენად,რაცGoogleმამოიმოქმედა

searchთვისრომმიეკვლია?–კითხვასსვამსზილბერმანი.–რო

გორგაჩვენოთის,რაცთქვენიმშემთხვევაშიცკიმოგეწონებათ,

თუარიცოდით,რასეძებდით?ჩვენიაზრით,თუამკითხვას

პასუხსგავცემთ,ამბიზნესისყველასხვასაკითხითავისთავად

გადაიჭრება“.
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ჯანდაცვის ინოვაცია

ბიოტექნოლოგიის მშენებელი
რადგანაც
ტექნოლოგიური
ინდუსტრია
ამერიკისქალაქებს
კვლავუბრუნდება,
ჯოელმარკუსს,
სწრაფადმზარდი
ბიოტექნოლოგიური
ბიზნესისმეპატრონეს,
წარმატების
მისაღწევად
იდეალურიპირობები
აქვსშექმნილი.

ავტორი: მეთიუ ჰარპერი

მ ანჰეტენზე,ორი16სართულიანიკოშ

კი,რომლებიცEastRiverსგადაჰყუ

რებსდანიუიორკისუნივერსიტეტის

Langoneისსამედიცინოცენტრსადა

Bellevueსსაავადმყოფოსშორისაამოქცეული,

სწრაფადმზარდიბიოტექნოლოგიურისექტო

რისთვისშუქურისროლსასრულებს.

310000კვადრატულიფუტიფართობისმქონე

ბიომეცნიერებისსამსახურშიმყოფიAlexan

driaCenterი,რომლისმშენებლობა2010წელს

დასრულდა,მთლიანადაადაკავებული.მასში

განთავსებულიაავთვისებიანსიმსივნესთან

მებრძოლიკომპანიაEliLillyდაPfizerისლაბო

რატორია.აქმომსახურემეცნიერებისადასხვა

თანამშრომლებისსაქმიანობააკადემიკოსი

მკვლევარებისმიერმიღებულიდასკვნების

შესწავლაგახლავთ.მეორეშენობა,რომე

ლიც410000კვადრატულიფუტისფართობზე

განთავსებულლაბორატორიებსადაოფისს

მოიცავს,იანვარშიდასრულდადამისი60%

უკვედაკავებულია.როშე,მთავარიმოიჯარე,

ამბობს,რომნატლიდან,ნიუჯერსისშტატიდან

250კლინიკურიმკვლევრისაქგადმოყვანასშე

დეგადსაქველმოქმედოდაბიოტექნოლოგიური

ორგანიზაციებისადანიუიორკისსაავადმყო

ფოების25ახალიერთობლივიპროექტიმოჰყვა.

აქარისასევებიზნესინკუბატორისტარტაპების

თვის,ეკოლოგიურადსუფთაბაღიდაუმაღლესი

ხარისხისრესტორნები,რომლებიცყველაამ

მეცნიერისდაპურებასემსახურებიან.

ასეთიხალხმრავლობისმიზეზიერთადერთი

ადამიანია:67წლისჯოელმარკუსი,კორპორა

ციულისაკითხებისიურისტი,რომელმაც20წლის

წინუძრავიქონებისსაინვესტიციოკომპანია

სტრატეგიები

ჯოელ მარკუსი თავის 
ახალ, მანჰეტენის 
ბიოცენტრის მოდელს 
დაჰყურებს.



AlexandriaRealEstateEquitiesიდააარსა.

კომპანიამთლიანადბიოტექნოლოგიურფირ

მებზეაფოკუსირებული.„ჩვენიდებულებისმი

ხედვით,თუურბანულგაერთიანებაშიშეხვალ,

იმგაერთიანებაშიმონაწილეობაუნდამიიღო,

–ამბობსმარკუსი.–ვერდაიმალებიშენიგან

ცალკევებულიტერიტორიისკედლებსმიღმა“.

ტექნიკურდაფარმაცევტულსექტორებში,

ჩასახვისპროცესშიმყოფრეურბანიზაციულ

ტენდენციასესკარგადესადაგება.ლეგენდა

რულიBellLabsისკვალდაკვალ,რომელიც1962

წელსქვემომანჰეტენიდანნიუჯერსისშტატში

მდებარეჰოლმდელისსოფლისგარემოში

გადაიხვეწა,მე20საუკუნისტექნოლოგიურმა

კომპანიებმაარჩევანიქალაქგარეთგანცალ

კევებითმდებარეკამპუსებზეგააკეთესდა

ისინიქალაქისგარემოსანაცვალეს.ახლაკი

კომპანიები,NovartisითდაწყებულიდაTwitter

ითდამთავრებული,ვრცელ,ახალშენობებში

ქალაქისცენტრშიგანთავსდნენ,იმისათვის,

რომთავიანთიახალგაზრდათანამშრომლე

ბისსაცხოვრებლებთან–დაერთმანეთთანაც

–უფროახლოსმდებარეობდნენ.

Alexandriaამმოძრაობისავანგარდშია.

„ნიუიორკისბიოტექნოლოგიურწრეებშიმარ

კუსისორკოშკს„ტრანსფორმაციულებს“უწო

დებდნენ“,–ამბობსმარკტესიელევინი,

Genentechისუფროსიმეცნიერთანამშ

რომელი,ამჟამადკიიქვეახლოსმდებარე,

Rockefellerისუნივერსიტეტისპრეზიდენტი.

„ფარმაცევტულმაინდუსტრიამამდენი

ათწლეულისმანძილზეამაშირაღაცროლი

პირველადითამაშა.ჯოელიუძრავიქონების

კომპანიასკიარქმნის,არამედბიომეცნიერე

ბისკომუნებსაფუძნებს“.

ამისშედეგად,მარკუსისსაინვესტიციო

კომპანიისღირებულება20%ითგაიზარდა,

MSCIREITPreferredIndexი(„მორგანსტენლის

საინვესტიციოკომპანიისპრივილეგირებული

ინდექსი“)გაორმაგდა,რამაც$679მილიონი

წლიურიშემოსავალიდა8%ითგაზრდილიდასა

ბეგრიშემოსავალიშეადგინა,რაც$121მილიონს

უდრის.

ესგრძელიგზაიყო.გზა,რომელსაც2009

წლისფინანსურიკრიზისისშედეგადკინაღამ

წერტილიდაესვა.1980იანწლებშიმარკუსი,

ბიოტექნოლოგიურსფეროშიმოღვაწეყველაზე

ცნობილიიურისტი,მუშაობდაAmgenსადაიაპო

ნიისკონგლომერატKirinსშორისგარიგებაზე,

რომელიცამინდუსტრიისერთერთიპირველი

ერთობლივისაწარმოიყო.მაგრამ1994წელსმან

მუშაობაპარალელურპროექტზე,უძრავიქონების

კომპანიაზედაიწყო,რომელიცბიოტექნოლოგიუ

რიკომპანიებისთვისფართებისიჯარითგაცემას

ისახავდამიზნად.ისმეწარმეჯერისუდარსკის

მიერიყოჩაფიქრებულიდამისიმხარდამჭერები

ისეთიგამოჩენილიპირებიიყვნენ,როგორიცაა

ჯოჯეკობსი,JacobsEngineeringისლეგენდარუ

ლიდამფუძნებელიდაჯოფლომი,გიგანტური

ფირმის,Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flomის

დამაარსებელი.

თავიდანმარკუსმაუარიგანაცხადა,მაგ

რამსხვადამფუძნებლებიუმეორებდნენ,რომ

თავადისინიამსამუშაოსგანსახორციელებ

ლადმეტისმეტადხანშიშესულებიიყვნენ,მას

კისამეწარმეოფხაჰქონდა.ბოლოსმანყველა

თავისიკლიენტიმიატოვადაAlexandriaშექმნა.

მარკუსიმალემიხვდა,რომბიოტექნოლოგიური

კომპანიებისხვატიპისსაწარმოებისგანგანს

ხვავდებოდნენ.მაგალითად,მათარამხოლოდ

საოცარისისწრაფითზრდისუნარიახასიათებთ,

არამედასევეძალზემოკლედროშიშეკუმშვის

უნარიცგააჩნიათ.1998წლისშემოდგომაზემისი

ერთერთისანდიეგოელიუმსხვილესიკლიენტის,

დიაბეტზეორიენტირებულიბიოტექნოლოგიური

კომპანიაAmylinისგარშემოცუდიამბებიდატ

რიალდადაკომპანიამმაშინვეთავისითანამშ

რომლების80%შეამცირა.მაშინმარკუსმაისინი

საიჯაროვალდებულებებისგანგაათავისუფლა

დაგანუცხადა:„მემჯერა,რომთქვენწარმატებას

ყვე ლა ზე ძვი რად  
ღი რე ბუ ლი სპორ ტუ ლი  
ბრენ დე ბი 
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კომ პა ნია
NIKE
კომერციულიმარკისღირებულე
ბა,2014:$19მილიარდი(2013:$17,3
მილიარდი)
მას ეკუთ ვ ნის აშ შ -ის სპორ ტუ ლი 

ფეხ საც მ ლის ბაზ რის 62%, JORDAN-

ის ხა ზის ჩათ ვ ლით. ESPN-ის 

კო მერ ცი უ ლი მარ კის ღი რე ბუ ლე ბა 

საკ მა ოდ ჩა მორ ჩე ბა და მე ო რე ად-

გილ ზეა $16,5 მი ლი არ დით.

მოვ ლე ნა
SUPER BOWL
2014:$500მილიონი
(2013:$464მილიონი)
ერ თი 30-წამიანი სა ტე ლე ვი ზიო 

რეკ ლა მა SUPER BOWL XLVIII-ის 

მიმ დი ნა რე ო ბი სას $4 მი ლი ო ნი 

ღირ და – 44%-ით მე ტი, ვიდ რე ათი 

წლის წინ. ზაფხუ ლის ოლიმ პი უ რი 

თა მა შე ბი (კომერციული მარ კის ღი-

რე ბუ ლე ბა: $348 მი ლი ო ნი) მე ო რე 

ად გილ ზე ა. 

გუნ დი
NEW YORK YANKEES
2014:$521მილიონი
(2013:$443მილიონი)
ისი ნი უკ ვე 12 წე ლი ა, ლი დე რო ბენ. 

მე ო რე ყვე ლა ზე ძვი რად ღი რე ბუ-

ლი ბრენ დია REAL MADRID-ი, $484 

მი ლი ო ნით.

ათ ლე ტი
ლებ რონ ჯე იმ სი
2014:$37მილიონი
(2013:$27მილიონი)
კა პი ტან მა კლივ ლენ დ მა $53 მი ლი-

ო ნი მი ი ღო იმ კო მერ ცი უ ლი მარ კე-

ბის გან, რო მელ თა პრო დუქ ცი ა საც 

უკე თებ და რეკ ლა მას, მათ შო რის, 

NIKE-გან, MCDONALD’S-სა და 

COCA-COLA-გან. ტა ი გერ ვუდ სი, $36 

მი ლი ო ნით, მე ო რე ად გილ ზე ა. 

ქა ლა ქუ რი ცხოვ რე ბა
მა ღალ ტექ ნო ლო გი ურ სფე რო ში მოღ ვა წე კომ პა ნი ე ბი ქა ლა ქუ-

რი ცხოვ რე ბის სი ა მოვ ნე ბე ბის აღ მო ჩე ნის პრო ცეს ში არი ან.

GOOGLE NYC
ქვემომანჰეტენი,
3მილიონიფ2

2010

TWITTER HQ
სანფრანცისკო,

295,000ფ2

2012

J & J INNOV CTR
კემბრიჯი,მასაჩუ

სეტსი.9,121ფ2

2013

PFIZER RESEARCH
კემბრიჯი,მასაჩუსეტ

სი,280000ფ2

2014

ILLUMINA HQ
სანდიეგო,კალიფორ
ნია,150000ფ2მიშენება

2014
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მიაღწევთდაროდესაცესმოხდება,მსურს,რომ

კვლავჩვენთანგიხილოთდათქვენიმეიჯარე

ვიყო“.Amylinისგენერალურიდირექტორი,ჯო

კუკიამბობს:„ისნამდვილადჭკვიანიმეწარმეა“.

როდესაცAmylinმა,ათიწლისშემდეგ,გაყიდვე

ბისლიდერი,დიაბეტისსამკურნალოპრეპარატი

Byettaგამოუშვა,ისმაინცAlexandriaშიდარ

ჩამანამდე,ვიდრე2012წელსისBristolMyers

Squibbმა$5,3მილიარდადარშეისყიდა.

მაგრამ,როდესაც2008წელსბანკებიგა

კოტრდნენ,კინაღამAlexandriaცთანწაიყოლეს

(დაყოველიმეორეუძრავიქონებისსაინვესტი

ციოკომპანია).Alexandriaსაქტივებიყველაზე

მაღალიპოზიციიდან–$114დან$30მდედაეცა.

როგორცკიმარკუსმადაინახა,რომმისისაქმე

იმსხვრეოდა,სასწრაფოდსაქმისგამოსწორე

ბისთვისდაიწყოზრუნვა.მთავარიისიყო,რომ

რეიტინგისსააგენტოებსმისიკომპანიისდავა

ლიანებასაინვესტიციოკლასადშეეფასებინათ

იმისათვის,რომბანკებზენაკლებადდამოკიდე

ბულიყოფილიყო.ესსაბუღალტროწიგნებშინაკ

ლებირაოდენობისარარენტაბელურიაქტივების

ჩვენებასმოითხოვდა.მანუხალისოდმიჰყიდა

2მილიონიკვადრატულიფუტისფართობიკა

ლიფორნიაშიმიშენბეიშის,Salesforce.comს,

$300მილიონად,საიდანაც$70მილიონიმოგება

მაინცდარჩა.

განვითარებისფონდებისთავიდანგადანა

წილებადამათიდიდქალაქებშიგანლაგებულ

უნივერსიტეტებისადასაავადმყოფოებისკენ

მიმართვა,მარკუსისგადარჩენისფორმულააღ

მოჩნდა.მოდელიბოსტონია,სადაც,ბოლოათწ

ლეულისმანძილზე,კომპანიამMITისგარშემო

მდებარეყველაზედაცარიელებულისაწყობები

წარმატებულბიოტექნოლოგიურსცენადაქცია,

რომელიციჯარისსაშუალებით$150,6მილიონს

გამოიმუშავებს.

ამჟამადმარკუსიბიოტექნოლოგიურისფე

როსმიღმაიხედება.მანახლახანხელიმოაწერა

ერთობლივისაქმიანობისკონტრაქტსUberთან

–კომპანიასთან,რომელიცმსხვილქალაქებ

შიტაქსებისბიზნესისდიდიკონკურენტია.ამ

კონტრაქტისთანახმად,მარკუსმაისოფისებით

უნდაუზრუნველყოს.ისხედავს,ტექნოლოგიური

დაბიოტექნოლოგიურიკომპანიები,დარვინის

პროცესისმაგვარად,როგორეჯიბრებიანერთ

მანეთსსაუკეთესოადგილებისდასაკავებლად

დიდქალაქებში,სადაცმათცენტრებშიმეცნიე

რებიდამეწარმეებიიკრიბებიან,რისიწყალო

ბითაც,ამკომპანიებისსაქმიანობაზემოთხოვნა

არეცემა.თუმარკუსიმართალია,Alexandriaს

დიდხანსექნებამყარიეკონომიკურიშემოსა

ვალი–დაისტექნოლოგიურბიზნესსფორმას

მთლიანადშეუცვლის.

სტრატეგიები ჯანდაცვის ინოვაცია

დასკვნითი აზრი

„ნიჭიერი და შე მოქ მე დე ბი თი ადა მი ა ნე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა თა ნა მედ რო-

ვე ბიზ ნე სის თ ვის ისე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რო გორც რკი ნის მა და ნი – ფო ლა-

დის წარ მო ე ბის თ ვის“.– რი ჩარდ ფლო რი და



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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ტექნოლოგიები

სერვისი

სადილი სახლშიმიტანით
Muncheryიმედოვნებს,რომსადილისსახლშიმიტანისთვისთავისკონკურენტებთან
ბრძოლაშიგასამარჯვებლად,მასცივიგონებისლოგისტიკადაეხმარება.

ავტორი: ელენ ჰუეტი

Muncheryთავისიკლიენტებისთვისსადილის

მომზადებასყოველისამუშაოდღისდილის5სა

ათზეიწყებს–იმდროს,როცასანფრანცისკოს

OuterMissionისრაიონშიგანლაგებულიკომპა

ნიისკუთვნილშენობაში,პირველიმზარეულები

ჯიშიანიპომიდვრებისჭრასდაღორისხორცის

ჩათუშვასმიჰყოფენხელს.

პირველისაათისთვისგაშმაგებულიმუშაობა

უკვეამწყობკონვეიერებზეგადადის,სადაც

პერსონალიკუსკუსით,ქათმისბარკლებითადა

ბოსტნეულითმომზადებულშეკვეთილსადილს

ბიოლოგიურადხრწნადპაკეტებშიხელითფუ

თავს.სხვადასხვაკერძისმთელიწყებაერთ

დიდოთახმაცივარშიხვავდება,სადაცოპერა

ტიულიგუნდი–ფლისისჟაკეტებსადაქუდებში

გამოწყობილი–საჭმელსჩანთებშიახარისხებს

დაკურიერებსგადასცემს,რომლებიცერთ

მანეთსსწრაფადენაცვლებიანდათავიანთი

მანქანებისკენმიიჩქარიან.საღამოსოთხისაა

თისთვის,გაყინულისაჭმლითსავსესატვირთო

ავტომობილებიავტოსადგომებზე

ჩერდებიანისეთადგილებში,როგო

რიცააRockridgeიდაBurlingameი,

სადაცმათსხვამძღოლებიხვდები

ან,შეკვეთილისადილისულუფებს

არამარკირებულხაოიანნაჭრის

ჩანთებშიათავსებენდაკლიენტე

ბისთვისშეკვეთებისდასარიგებ

ლადსხვადასხვამიმართულებით

იფანტებიან,რომელსაცმათხელთ

არსებულიგანაცხადებისმიხედვით

განსაზღვრავენ.„მთელიესოპერა

ციათითქმისუსიტყვოდმიმდინა

რეობს,რაცმასშორიდანნარკო

გარიგებასამსგავსებს“,–ამბობს

ტრიტრენი,Muncheryისერთერთი

დამფუძნებელიდაგენერალურიდი

რექტორი.

საჭმლისმომზადებისმთლიანიციკლის

ზედამხედველიატრენი–ორიშვილისმამა,რო

მელმაცMunchery2010წელსკონრადჩუსთან

ერთადიმიტომდააარსა,რომორივე,თავიან

თიოჯახებისთვის,ერთსადაიმავეკითხვაზე

ეძებდაპასუხს:„რაგვაქვსსადილად?“კვების

ტექნოლოგიისსფეროშიმოღვაწესტარტაპე

ბისბრძოლისველზეMuncheryიმსაწარმოებს

შორისაა,რომლებსაცყველაზეუკეთესიდაფი

ნანსებააქვთდაყველაზედიდიხნისანიარიან,

მაგრამისეთიკონკურენტები,როგორიცააSprig,

SpoonRocketიდაBlueApronი,მზადარიან

შესანსლონესკომპანია,თუისმათროდისმე

გზაზეგადაეღობება.

39წლისტრენი,რომელიცმოკრძალებულჩა

ღილულპერანგებსადაოვალურიფორმისსათ

ვალეებსატარებს,სხვაპირველისტარტაპების

შემქმნელებისგანგანსხვავდება–დაამფაქტს

ისთავისსასარგებლოდიყენებს.როდესაც

Munchery,აპრილში,$28მილიონისდაფინანსე

ტრი ტრენი, კერძის 
უმად მიტანასა და ცხელი 
კერძის მისატანად 
საჭირო სიჩქარეს შორის, 
საშუალოს არჩევს.
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ბისმოპოვებასცდილობდა,ტრენიინვესტორებს

კომპანიისირგვლივსაუბრისნაცვლად,თავისი

ბავშვობისშესახებმოუთხრობდა.ისბებიასადა

უფროსძმასთანერთად,11წლისასაკში,ვიეტნა

მიდანნავითგამოიქცადაბოლოს,ბიძაბიცო

ლასთანსანხოსეშიჩავიდა.მშობლებიMITის

(„მასაჩუსეტსისტექნოლოგიურიინსტიტუტი“)

დასრულებამდეაღარუნახავს.როგორცმან

პოტენციურინვესტორებსგანუცხადა,ყოველივე

ამისშემდეგსტარტაპისამუშავებაუკვეარცისე

ძნელიყოფილაო.

შერვინპიშევარი,ვენჩურულიკაპიტალისტი,

რომელიცფსონსUberზეჩამოვიდა,იმდროს,

როცაUberი,ჯერკიდევ,შავიავტომობილისსა

შუალებითარასრულყოფილიმომსახურებაიყო,

Muncheryითადატრენითაღფრთოვანებულია.

მანთავისიახალიფონდიდან,SherpaVentures

დან,$25მილიონისკაპიტალდაბანდებაგააკე

თა,რაცმისმიერგანხორციელებულიყველაზე

მსხვილიინვესტიციაა.მართალია,პიშევარი

Uberისდამაარსებელს,ტრევისკალანიკს,

„დაუცხრომელ“ლიდერსეძახის,მაგრამმან

ასევეგანაცხადა,რომტრენის„ჩუმიხელმძღვა

ნელისხასიათით“აღფრთოვანებულია.„კრებაზე

როცაიჯდა,ვერცკიმიხვდებოდით,რომგე

ნერალურიდირექტორია,–ამბობსპიშევარი,

რომელიციცრემლება,როდესაცსიტყვატრენის

ბავშვობაზეჩამოვარდება.–მსოფლიომუნდა

ნახოს,რომტრენისნაირიადამიანიმულტიმი

ლიარდდოლარიანკომპანიასქმნის“.

ესსიტყვებიშეიძლებაგამართლდეს,მაგრამ

Muncheryისპირველიდღეებიასეთიიმედის

მომცემიარყოფილა.თავიდანისგაიხსნა

როგორცქსელი,სადაცმზარეულებიკერძებს

საკუთარსამზარეულოებშიამზადებდნენდა

Muncheryისვებგვერდზეყიდდნენ.ტრენსხვეწ

ნაუხდებოდა,რომმათ,საკუთარშეკვეთებთან

ერთად,ტრენისვებგვერდზემიღებულიშეკვე

თებიცდაემზადებინათ.იმდროსტრენიდღეში

მხოლოდ50100ცალიშეკვეთისშესრულებას

თუახერხებდა.მაშინერთიკერძი$25ღირდადა

ტრენიშეკვეთებსკლიენტებისმისამართებზე

თვითონარიგებდა,თანაცცდილობდაგაერკვია,

ვინიყვნენესშეშლილები,რომლებიცდამა

ტებითისაფასურისგადახდაზეთანხმდებოდ

ნენ(აღმოჩნდა,რომასეთკლიენტებსშორის

ძალიანბევრიცნობისმოყვარეინვესტორიიყო,

რომლებმაცსაბოლოოჯამშიტრენისწამოწყე

ბაშიფულიდააბანდეს).როცაკომპანიამზრდა

დაიწყო,პარტნიორიმზარეულისმოდელიკომ

პანიისსაქმიანობასკარგადვეღარმოერგო.

„როდესაცMuncheryთანთანამშრომლობადა

ვიწყე,ისბევრსირთულესგანიცდიდა–უამრავ

შეკვეთასიღებდნენ–სინამდვილეშიკიასეთი

ტიპისსამუშაოსთვისმზადარიყვნენ“,–თქვა

დაიანდევიდსონმა,რომელიც,თითქმისმთელი

2013წლისგანმავლობაში,დამოუკიდებელი

კონტრაქტორისამპლუაშითანამშრომლობდა,

შემდეგკიMuncheryთანმუშაობასთავიდაანე

ბადადამოუკიდებელმზარეულადსცადაბედი,

რადგანMuncheryშიმუშაობამისთვისმეტისმე

ტადშრომატევადიდაინტენსიურიაღმოჩნდა.

გასულწელსMuncheryმმზარეულებისმთლი

ანიშტატითდაქირავებადაამპროცესისუმეტე

სინაწილის–ყიდვა,მოსამზადებელისამუშაო,

ულუფებადდანაწილება–ერთჭერქვეშწარმარ

თვადაიწყო.კომპანიისსანფრანცისკოსმთა

ვარსამზარეულოში,კერძებისუმრავლესობას

შვიდიმზარეულიყოველდღეამზადებს.ტრენი

ამბობს,რომამცვლილებებმაკერძებისფასი

შეამცირადამათხარისხსადამრავალფეროვ

ნებაზეუფრომეტიკონტროლიუზრუნველყო.

კლიენტთაშეკვეთებითმომუშავეკონკურენ

ტისტარტაპებიმომხმარებლისთვისშეკვეთის

მიწოდებისკონცეფციითგანსხვავდებიან.

SprigსადაSpoonRocketისამოცანაა,20წუთში

ანნაკლებდროში,კლიენტებსცხელი,საჭმელად

გამზადებულიკერძიკართანმიუტანონ.Blue

ApronიდაPlatedიკერძისდასამზადებლად

საჭიროპროდუქტებისნაკრებებისმიტანაზე

იღებენშეკვეთებს–რამდენიმეკერძისდასამ

ზადებელიინგრედიენტები,რომლებიცკლიენ

ტებისთვისდანიშნულზეუფრონაკლებიდროის

განმავლობაშიკარებამდემიაქვთ–რაცმომხმა

რებელსსაშუალებასაძლევს,კერძებითვი

თონვემოამზადოს.Muncheryმფსონიამორი

სხვადასხვაუკიდურესობისსაშუალოვარიანტზე

გააკეთა:მისიკერძებიმზადდება,ნაწილდება,

გრილდებადასადილისსაათებშიმომხმარე

ბელსსახლებსათუოფისებშიმიეწოდება,ხოლო

ამკერძებისგაცხელებაუკვეკლიენტებსევალე

ბათ.როგორცწესი,კლიენტებმასაჭმელიდღის

სამსაათამდეუნდაშეუკვეთონ,იმავედღეს

მისიმიღებათუსურთ.სანფრანცისკოსადა

სიეტლშიკერძოშეკვეთებითმომუშავესწრაფი

სერვისიასევესწრაფადვითარდება.გაყინული

კერძისმიტანამომხმარებლისთვის,რომელიც

მასთვითონგააცხელებს,თითოეულიშეკვე

თისმატერიალურტექნიკურუზრუნველყოფას

ამარტივებსდასაჭმელიცთავისსტრუქტურასა

გაჯეტები, რომლებიც 
გვიყვარს

დი დი ლე ბოვ ს კის 
პა ტა რა სა თა მა შო

მცი რე ფარ თი ხელს არ გიწყობთ, რომ 

სა ში ნაო ბო უ ლინ გის სა თა მა შო მო ე-

და ნი იქო ნი ოთ? გსურთ გო ნე ბა გერ მა-

ნე ლი ნი ჰი ლის ტე ბი სა და გა მო ძალ ვის 

შე სა ხებ სტრე სის გა მომ წ ვე ვი სი უ ჟე ტე-

ბის გან გა ა თა ვი სუფ ლოთ? პინ ბო ლის 

მოწყო ბი ლო ბამ Big Lebowski ($8500; 

thebiglebowskipinball.com) ნი დერ-

ლან დუ ლი Dutch Pinball-გან, მი ზანს 

უნ და მი აღ წი ოს. 1998 წლის სა კულ ტო 

კლა სი კუ რი ფილ მი დან ამო ღე ბუ ლი 

სუ რა თე ბის გირ ლან დე ბით მორ თუ-

ლი თა მა ში, Brunswick-ის ბო უ ლინ გის 

სა თა მა შო მო ედ ნის რეპ რო დუქ ცი ა ა, 

რო მელ საც რე ა ლის ტუ რი ქუ ლე ბის 

მი სა ღე ბად, ინ დი ვი დუ ა ლუ რად კონ ტ-

რო ლი რე ბა დი კეგ ლე ბი აქვს. ხმე ბი და 

ვი დე ოკ ლი პე ბი თვი თონ კი ნო ფილ-

მი დან არის გა მო ყე ნე ბუ ლი. ახ ლა ვე 

შე უკ ვე თეთ და მას 2015-ში მი ი ღებთ. 

სრუ ლი სის წ რა ფის ბო ნუ სი: თქვენ 

მი ერ გა დახ დი ლი სრუ ლი სა ფა სუ რი-

დან $25 გა და ე რიცხე ბა No Kid Hungry-ს 

(„არც ერ თი მში ე რი ბავ შ ვი“). ეს არის 

თვით დი დი ლე ბოვ ს კის – ჯეფ ბრი ჯე-

სის. ამ მოწყო ბი ლო ბას სი ა მოვ ნე ბის 

მი ნი ჭე ბა უსას რუ ლოდ შე უძ ლია – და 

ოთა ხის პი რო ბებ ში მი ის გა მო ყე ნე ბა 

ნამ დ ვი ლად შე იძ ლე ბა. 

– ბრა ი ან და უ სო ნი
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დახარისხსკარგადინარჩუნებს.თანაცცივი

კერძებიკალიფორნიაშიდღგისგადასახადის

განთავისუფალია,რაცხარჯებსდაახლოებით

9%ითამცირებს.

დღესრაღირებულებისაამისიკომპანია?

ყოველთვისზრდილობიანიტრენიდაძაბულად

იღიმება(FORBESისგამოთვლით$180მილიო

ნი).ისნანობს,აპრილშიჟურნალისტებსრატომ

გამოუტყდა,რომდღეში1500შეკვეთასიღებ

და,რადგანკონკურენტებისთვისსტატისტიკა

„სასროლადგამზადებულსამიზნესნიშნავს“.

ახლაშეკვეთებისრიცხვი„ბევრად,ბევრად“

გაიზარდა,რაცტრენსსაშუალებასაძლევს,სა

შუალოფასი$12დან$10მდეშეამციროს.ტრენი

ფოტოგრაფებსსთხოვს,სამზარეულოსცხელ

ხაზს,ბრტყელძირიანიტაფებისადამობუყბუყე

კასრებისფართორიგსსურათებიარგადაუღონ,

იმიტომრომმასსურსკომპანიისსამზარეულოს

მოწყობილობასაიდუმლოდშეინახოსიმპროგ

რამულუზრუნველყოფასთანერთად,რომელიც

თითოეულკერძსაკონტროლებს.

ტრენიუფროგულღიადშრომისეკონომიკაზე

საუბრობს,რაცმტკივნეულისაკითხიაბევრიკო

მერციულივებგვერდისთვის,რომელიცმთლი

ანადდაუზღვეველდადაბალანაზღაურებად

კონტრაქტორმუშახელსეფუძნება.Muncheryს

შეკვეთებისმიმტანიმუშები

დაქირავებულითანამშრომ

ლებიარიან,ხოლომძღო

ლებისაათში$11სიღებენ

დათუთავიანთისაკუთარი

ავტომობილებითმუშაობენ,

ერთმილზე56პროცენტიემა

ტებათ.კვირაში30საათზე

მეტსვინცმუშაობს,ისჯანმ

რთელობისდაზღვევასადა

სხვაპრივილეგიებსაციღებს.

Sprigისმიმტანებიც,აგვის

ტოსთვემდე,დაქირავებულ

თანამშრომლებადირიცხე

ბოდნენ,როდესაც,კომპა

ნიისიურისტებისრჩევით,

ესსტატუსიმათშეეცვალათ.

ახლამათიშრომისანაზღაურებისგადახდა

თითოეულიშეკვეთისმიტანაშისაათობრივიმი

ნიმუმისუზრუნველყოფითხორცილდება.ტრენს

ეჭვიაქვს,რომSprigმაესგადაწყვეტილებახარ

ჯებისშესაბამისადგააკეთადააღიარებს,რომ

მისიმორალურიპოზიციაშესაძლოაფინანსური

მდგომარეობისგამოშეიცვალოს.„არმსურსჩვე

ნიგადახდისსისტემისფართოდრეკლამირება,

იმიტომრომშესაძლოა,ერთმშვენიერდღეს,

ჩვენიპოზიციაშეიცვალოს“,–ამბობსის.

მაგრამმოცემულიმომენტისთვისსაუბრის

მთავარითემაკომპანიისზრდაა.Muncheryმ

ივლისშისიეტლშიახალიფილიალიგახსნა;

დღისწესრიგშიაშემდეგიფილიალებისგახსნა

ნიუიორკში,ლოსანჯელესსადავაშინგტონში.

ახალისამზარეულოსგახსნაიგეგმებასანფრან

ცისკოსსამხრეთნაწილშიც,რომელიც,პიშევა

რისსიტყვებით,დღეში8000დან25000მდე

შეკვეთისშესრულებასშეძლებს.მისიკონკუ

რენტები,რომლებსაცკარგიდაფინანსებააქვთ,

მასფეხდაფეხმიჰყვებიან,მაგრამტრენსისინი

არანაღვლებენ.ცხელიკერძისშესახებისეჭვს

გამოთქვამს:„რამდენხანსგაატარებსესკერძი

მანქანაში?“,ხოლოსადილისმოსამზადებელი

ინგრედიენტებისმიტანაზეაცხადებს:„სამი

კერძინიშნავს20კილოგრამიანყუთს,რომელიც

თავისშეფუთვასთანერთადმეტისმეტადბევრს

იწონის“.ისკვლავერთგულირჩებამისიკომპა

ნიისმოქმედიკონცეფციისა,რომშეკვეთილი

სადილისმომხმარებლამდეცივადმიტანასაუკე

თესოვარიანტია.

ტექნოლოგიები სერვისი

დასკვნითი აზრი

„რეცეპტებს ისე ვკითხუ ლობ, რო გორც სა მეც ნი ე რო ფან ტას ტი კის ჟან რის 

წიგ ნებს. ჩა ვი კითხავ და ვამ ბობ ხოლ მე – შან სი არაა ეს მარ თ ლა მოხ დეს“, 

– რი ტა რად ნე რი ფ
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ტექნოლოგიები

დიდი მონაცემები 

დამალული საგანძური
მსოფლიოსუდიდესისაბადოებისუმრავლესობათავდაპირველადქანებისგაშიშვლებულზედაპირსწარმოადგენდადა
მხოლოდშემდეგიქცანიადაგშიგათხრილდიდხვრელად.ავსტრალიურიDeepExplorationTechnologiesCooperativeResearch
Centreი,რომელსაცმხარსისეთისამთომომპოვებელიკომპანიებიუჭერენ,როგორიცBHPBillitonი,BarrickიდაNewcrestია,
ქმნისახალტექნოლოგიებს,რომელთასაშუალებითშესაძლებელიაისეთისაბადოებისმოძიება,რომლებიცგანსაკუთრებით
დიდსიღრმეზეაგანლაგებული.კვლევითისააგენტოს,GeoscienceAustraliaსაპარატისყოფილიხელმძღვანელის,ნელიუილი
ამსისთქმით,–„დიდივაკეებისქვეშუმდიდრესისაბადოებიუნდაარსებობდეს“.

ავტორი: დენიელ ფიშერი

1 1

2 23 3

დღეს
(1) პილოტირებული თვითმფრინავები, რომლებსაც მიზიდულობისა და 

რადიოაქტიურობის სენსორები აქვთ, მადნის საბადოების მოსაძებნად 

ხმელეთის რუკებს ადგენენ. (2) მთის ნაკადულებში ოქროს აღმოჩენა ზედა, 

მთის რაიონებში ღია ძარღვების არსებობაზე მიუთითებს. (3) ტრადიციული 

საბურღი დანადგარები 200 მეტრის სიღრმიდან საბურღი სინჯების ასაღებად 

გამოიყენება, შემდეგ კი მადნის ამოსაღებად მომპოვებლებს შახტი გაჰყავთ.

მომავალი
(1) უპი ლო ტო საფ რე ნი აპა რა ტე ბი ინ ფორ მა ცი ას უფ რო სწრა ფად და ნაკ-

ლე ბი და ნა ხარ ჯე ბით აგ რო ვე ბენ. სუ პერ კომ პი უ ტე რე ბი მო ნა ცე მებს ამოწ მე-

ბენ, რა თა 300 მეტ რ ზე ქვე მოთ არ სე ბუ ლი სა ბა დო ე ბი იპო ვონ. (2) მა დანს 

ელექ ტ რო გა დამ წო დე ბით აღ ჭურ ვი ლი სპი რა ლუ რი სა ბურ ღი და ნად გა რი 

ეძებს. (3) ძებ ნის არე ა ლის შე სამ ცი რებ ლად, თვით მა ვა ლი სე ის მუ რი სად გუ-

რე ბი ჩვე ნე ბებს რე ა ლურ დრო ში ქმნი ან.

300 მეტ რის სიღ რ მემ დე 
არ სე ბუ ლი სა ბა დო ე ბის მო-
პო ვე ბის თ ვის, მა ღა რო ე ლე ბი 
კვლავ ტრა დი ცი ულ მე თო დებს 
იყე ნე ბენ. უფ რო დიდ სიღ რ-
მე ებ ზე, მათ შრის გახ ლე ჩის 
ისე თი ტექ ნო ლო გია აქვთ, რო-
მე ლიც ახ ლომ დე ბა რე კლდეს 
ამ ს ხ ვ რევს და მა და ნი თხე ვა დი 
ხსნა რის სა ხით ამო აქვს.
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ტექნოლოგიები

მარკეტინგი

რეკომენდებული 
კამპანია
ციფრულირეკომენდაციის7%ითზრდაგაყიდვების
1%ითზრდასიწვევს.კვლევამცხადყო,რომ
ქართულიკომპანიებივერიყენებენციფრული
ეპოქისეფექტიანგზებსმომხმარებელზეგავლენის
მოსახდენად.ამისგამოსწორებაარცისეძნელია.
ავტორი: მიხეილ ბატიაშვილი 

გაზიარებულირეკომენდაციები

–ციფრულიტექნოლოგიისეპოქაშიარსებული,

ყველაზეეფექტიანიგზაამომხმარებელზეგავლენის

მოსახდენად.კომპანიისანპროდუქტისშესახებ

გაზიარებულმარეკომენდაციამშესაძლოამცირე

ზომისორგანიზაციასმსოფლიომასშტაბიმიაღები

ნოსანპირიქით,ზრდისადაგანვითარებისტემპი

შეუმციროს.

აღნიშნულისაკითხისსაქართველოშიშესწავლა

მარტივიშეკითხვითდავიწყეთ.

სხვადასხვამსხვილიკომპანიისწარმომად

გენელს,ერთიშეხედვით,მარტივიშეკითხვა

დავუსვით:უწევენთუარამათპროდუქტსრეკომენ

დაციას?

მიღებულიმონაცემებიდანნათლადჩანს,

რომკომპანიებსუჭირთკონკრეტულიშედეგების,

სტატისტიკურიინფორმაციისგახსენებადაარგუ

მენტირებულიმსჯელობაამსაკითხისგარშემო.

მომხმარებლისკმაყოფილებისმაჩვენებელირამ

დენიმეორგანიზაციასჰქონდა,თუმცამარკეტინ

გულიგანმარტებით,კმაყოფილიმომხმარებელი,

რეკომენდატორმომხმარებელსარნიშნავს.პასუხი

შეკითხვაზე,თუროგორხდებამომხმარებელთარე

კომენდაციისმონიტორინგიანმასზედაფუძნებული

სტრატეგიულიგეგმისჩამოყალიბება,ვერმივიღეთ.

ფსიქოლოგებისმტკიცებით,ნებისმიერიმნიშვ

ნელოვანიშენაძენიმომხმარებლისთვისერთგვა

რისტრესია.შენაძენისშესახებგადაწყვეტილების

მიღებაასევერამდენიმეეტაპისგანშედგება,

რომლისდროსაცარამხოლოდგანწყობა,არამედ

გარემო,გამყიდველიდასხვამრავალიმნიშვნელო

ვანიფაქტორიახდენსგავლენას.

დღესსაზოგადოებაყველაზემეტადაასო

ციალიზებული,რასაცარამხოლოდპირისპირ

კონტაქტითვახდენთ,არამედსოციალურიმედიის

ტექნიკურიშესაძლებლობებისგამოყენებითაც.სა

ზოგადოებისმეტისოციალიზაციაკიმნიშვნელოვ

ნადზრდისმისგავლენასნებისმიერიშენაძენის

შესახებგადაწყვეტილებისმიღებისპროცესზე.

მომხმარებლისთვისჩვეულყოველდღიურობად

იქცაარამხოლოდინფორმაციისგაზიარება,არა

მედშეძენისშესახებგადაწყვეტილებისმიღებამ

დეინფორმაციისადამოსაზრებებისმოძიება.

სცადეთმოიძიოთGoogleშიინფორმაციაApple

–iPhone6ისშესახებ:მიიღებთტექსტის,ვიდეოს,

ფოტოსსახითაღწერასტექნიკურიმახასიათებ

ლისშესახებ,გაეცნობითმომხმარებელთაათასო

ბითკომენტარს.ახლასცადეთშეკითხვისდასმა,

შეიძინოთiPhone6ითუSamsungGALAXYNoteი?

მიიღებთასობითრჩევას,რეკომენდაციებს,რო

მელთაგარშემოცდისკუსიაშესაძლოარამდენიმე

დღეცგაგრძელდეს.

მრავალმაკვლევამცხადყო,რომრეკომენდაცი

ის7%ითზრდაგაყიდვების1%ითზრდასიწვევს.

რეკომენდებისეფექტისშესახებამსფეროს

ექსპერტებიაღარკამათობენ.ისუკვეგანიხილება

გაყიდვებისსტიმულირებისადამარკეტინგული

კომუნიკაციისერთერთმთავარინსტრუმენტად.

კვლევებისთანახმად,დადგინდა,რომარსე

ბობსსამისახისმომხმარებელი:„პრომოუტერი“

–ის,ვინცპოზიტიურინფორმაციასავრცელებს;

„პასივები“–ის,ვინცარანაირმონაწილეობასარ

იღებსდა„გამანადგურებლები“–ის,ვინცყველა

გზითცდილობსთქვენმიერშეთავაზებულიპრო

დუქტისრეპუტაციისშელახვას.

YouTubeზეგანთავსებულივიდეომასალების

მიხედვითრეკომენდაციებისგაწევაყველაზე

ეფექტიანიგზააკონკრეტულიმომსახურებისან

პროდუქტისგაყიდვებისსტიმულირებისთვის.

თუმცააღსანიშნავია,რომქართველიმომხმა

რებელიმოკლებულიამსგავსმასალასქართულ

ენაზე.რამდენიმესაცალოდმოვაჭრემსცადა

საინფორმაციოვიდეოპორტალისშექმნა,თუმცა

უშედეგოდ.

ტექსტურიმასალისარარსებობაქართულენაზე

ასევეპრობლემურისაკითხია:ელექტრონული

ფორმითინფორმაციისმიღებაქართულენაზე

შესაძლებელიამხოლოდზედაპირულისახით,
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მოხმარებისწესისანრაიმესხვაინსტრუქტაჟის

გარეშე.მაგალითად,თუგავაგრძელებთმობილუ

რიტელეფონებისშესახებსაუბარს,მომხმარე

ბელსაინტერესებსკონკრეტულიმონაცემებიმისი

კვლევისობიექტისგამოსახულებისსიმკვეთრის,

განათებისმახასიათებლისადასხვათაშესახებ.

მსგავსიტიპისინფორმაციისქართულენაზემი

ღებათითქმისშეუძლებელია.წყაროსარარსებო

ბისგამო,ფაქტობრივად,არარსებობსისსივრცეც,

სადაცმომხმარებლებიიმსჯელებდნენპროდუქ

ტისშესახებ,გაუწევდნენმასრეკომენდაციას.

მსოფლიოსმასსტაბითბლოგერთადიდისაზო

გადოებასხვადასხვაპროდუქტისათუმომსახურე

ბისშესახებინფორმაციისმოპოვებაგაზიარებით

არისდაკავებული.თავისუფალიანდაქირავებული

ბლოგერები,პროდუქტისტექნიკურიმახასია

თებლისადამისიმოხმარებისთავისებურებების

შესახებუწყვეტრეჟიმშიაზიარებენინფორმაციას.

რამდენიმემსგავსიბლოგისგაცნობისშემდეგ

დაინტერესებულიპირიამომწურავადიცნობს

მისთვისსაინტერესოპროდუქტსდაგაკეთებულ

არჩევანშიცრწმუნდება.

საყურადღებოტენდენციაგამოიკვეთასაქარ

თველოში,როდესაცელექტრონულიპროდუქტის

გამყიდველი,საცალოდმოვაჭრეთაქსელები,

მასშტაბურისარეკლამობიუჯეტისარსებობის

მიუხედავად,ნაკლებადფიქრობენგაყიდვების

სტიმულირებისყველაზეეფექტიანსაშუალებებზე.

კონკურენციისმთავარინსტრუმენტსკიარამომხ

მარებელთარეკომენდაცია,არამედფასდაკლება

წარმოადგენს.

რაკონკრეტულინაბიჯებიუნდაგადაიდგას

რეკომენდაციისმეთოდისაქტუალობისგაზრდის

თვის?გირჩევთგამოიყენოთ4Wკონცეფცია(Who,

What,Where,Why).

Who (ვინ)–რეკომენდატორებისშესახებკონკრე

ტულიინფორმაციისმოპოვება.ვინარიანისინი,

ვინცრეკომენდაციასგიწევენ?მოიძიეთგეოდე

მოგრაფიულიინფორმაცია.

What (რა)–რასიტყვებსიყენებენ,როდესაც

საუბრობენთქვენსპროდუქტზე,რასადარებენ

ხშირად,როგორიამათისაუბრისმანერა.

Where (სად)–რომელიქსელისმეშვეობით

საუბრობენ,რომელმათგანსიყენებენყველაზე

ხშირად.

Why (რატომ)–რაარისსაუბრისმიზეზი,რა

დასკვნებსაკეთებენ,რასთანშედარებახდება

როგორცპოზიტიური,ასევენეგატიურიკუთხით.

ციფრულიმარკეტინგისეპოქაშიწარმატების

მნიშვნელოვანიფორმულაა,შექმნაგაზიარებადი

ინფორმაცია,ხოლოყველაზემნიშვნელოვანია,იპო

ვომხარდამჭერებისოციალურმედიაში.

ერთგულიმხარდამჭერებისგაჩენაკისაუკეთე

სოსაშუალებააარამხოლოდგაყიდვებისსტიმული

რებისთვის,არამედიმისთვის,რომ,ყოველგვარი

ანაზღაურებისგარეშე,მათგანაგრძონთქვენთვის

დაუღალავადმუშაობა,ნებისმიერდროს,ნებისმიე

რიადგილიდან.
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საკუთარი კომპეტენტურობის ჩვენება

ელექტრონული სტატიები

თვალს ადევნებენ სიახლეებს

რეკომენდაციას უწევს, 
როდესაც ჰკითხავენ

ვებგვერდები

საუბრობენ კომპანიის პროუქტზე

სხვისი დახმარების სურვილი

Facebook

პროდუქტს უწევენ რეკომენდაციას

საკუთარი გამოცდილების გაზიარება

Youtube - ვიდეომასალები

ყიდულობენ

რატომ ახდენენ მომხმარებლები რეკომენდაციის გაწევას?                                                   

სად ეძებს ინტერნეტმომხმარებელი რეკომენდაციებს?

როგორ იქცევიან მომხმარებლები, როდესაც „იწონებენ“ 
თქვენს პროდუქტს ან მომსახურებას სოციალურ მედიაში.
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ტექნოლოგიები

მომარაგება

შტრიხ-კოდის დაბადება 
კაპიტალიზმისსულიდან
„კაპიტალიზმისსიმბოლოსა“და„ბიზნესისგლობალურიენის“გამოგონებაისევე
რევოლუციურია,როგორცპრეისტორიულიადამიანისმიერხელშისამუშაოიარაღის
აღება,დაისევედრამატული,როგორცპირველისიტყვებიღიაკოსმოსიდან.რატომაც
არა,თუუკვეაქსიომაა,რომკომერციისიარაღიინფორმაციაა,ხოლოასათვისებელი
კოსმოსი–ვარსკვლავებივითუთვალავიპროდუქტითგაჯერებულიმსოფლიობაზარი.

ავტორი: შოთა დიღმელაშვილი

ს უპერმარკეტისაფრთხილობიზნე

სია.ათასობითკომპანიისათია

თასობითპროდუქტისდაბინავება,

აღრიცხვადაგაყიდვაადვილისაქ

მეარარის.უწვრილესიინვენტარისაღნუსხვა

სადაიმრაოდენობითშენარჩუნებას,რომარც

ჭარბიიყოს,მაგრამარცცოტა,დიდიძალისხ

მევასჭირდება.წარმოგიდგენიათ,რაძნელი

იქნებოდაესსულრამდენიმე

ათეულიწლისწინ,როდესაც

გამყიდველებისათანადო

ტექნიკითარიყვნენაღჭურ

ვილნი?

რაცუფროიზრდებოდა

მაღაზიებიდამათთაროზე

განთავსებულიპროდუქტის

რაოდენობა,მითძნელდე

ბოდასაქმისწარმოება.

ანგარიშისერთადერთი

შესაძლებლობასავაჭრო

ობიექტისდაკეტვაგახლდათ.

ამისშემდეგთანამშრომლებს

სათითაოდუნდადაეთვალათ

დაგამოერჩიათყველაქილა,

შეკვრადააბგა.ესვეებერთე

ლა,შრომატევადიდაძვირად

ღირებულისამუშაომაქსიმუმ

თვეშიერთხელსრულდებოდა

დამაინც,მაღაზიისმენეჯე

რებსთავიანთიგადაწყვეტი

ლებებისმიღებაძირითადად

ბუნდოვანმონაცემებსადაზერელეგათვლებზე

დაფუძნებითუხდებოდათ.ასერომწლებით

ადრე,სანამშტრიხკოდებსადასკანერებსმო

იგონებდნენ,მაღაზიისმფლობელებმაყველაზე

უკეთიცოდნენამტექნოლოგიისფასი.

ყველაფერისაპერფორაციობარათებით

დაიწყო.1932წელს,ბიზნესისფაკულტეტის

სტუდენტმა,უოლესფლინტმადაწერასამა
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გისტროთეზისი,რომელშიციგისამომავლო

შესაძლებლობადწარმოადგენდამაღაზიას,

სადაცკლიენტისპეციალურიბარათისამათუ

იმწერტილისგახვრეტითსაკუთარარჩევანს

მონიშნავდა.მაღაზიისგასასვლელთანისამ

ბარათსსპეციალურწამკითხველშიჩადებდა,

მექანიზმიგააქტიურდებოდადაკონვეიერი

არჩეულპროდუქტსმასპირდაპირსალაროს

თანმიაწვდიდა.ამგვარადმაღაზიისმენეჯ

მენტისათვისავტომატურადაღინუსხებოდა

პროდუქტი,რომელიცგაიყიდა.

რათქმაუნდა,მაშინასეთიმაღაზიაპირ

დაპირჰერბერტუელსისრომელიმეფანტას

ტიკურირომანიდანამომხტარტექნოლოგიას

უფროემგვანებოდა,ვიდრეხელშესახებპერ

სპექტივას.მიზეზინათელია:სხვაყველაფერს

რომთავიგავანებოთ,ბარათისწამკითხველი

მექანიზმიიმდროსუზარმაზარიდაუაზროდ

ძვირიიყო.მიუხედავადამისა,ფლინტისიდე

ამსამომავლოსურათისკონტურებიმოხაზა.

თითქმისორიათეულიწლისშემდეგ,

პატარამაღაზიისმეპატრონემგადაწყვიტა

ზემოხსენებულიპრობლემისგადაჭრისეფექ

ტურიგზაეპოვა.1948წელს,ხელმისაწვდომი

გამოსავლისძიებაშიიგი„დრექსელისტექნო

ლოგიურინსტიტუტს“დაუკავშირდა.ინსტი

ტუტისერთერთმათანამშრომელმა,ბერნარ

სილვერმა,გამოწვევამიიღოდაამამოცანაზე

ფიქრიდაიწყო.მალევე,საკუთარსტუდენტებ

თანერთად,სილვერიმივიდადასკვნამდე

–ავტომატურიაღრიცხვისსისტემა,რომელიც

გაყიდვებისჩანაწერსგააკეთებს,შესაძლოა

ულტრაიისფერისხივების,სკანერისადამელ

ნისსაშუალებითამოქმედდეს.

სტუდენტს,რომელმაცსილვერსესიდეა

მიაწოდა,ნორმანჯოზეფვუდლენდიერქვა.

დუეტმამალევეშეიმუშავაპროტოტიპი–ულ

ტრაიისფერისხივებითსპეციალურიმელნის

„წამკითხველი“მექანიზმი.თუმცასამუშაოს

დასრულებისასენთუზიასტებიმიხვდნენ,რომ

ამგვარიტექნოლოგიამაინცძვირადღირებუ

ლიდა,თანაც,არასტაბილურიიყო.

მაგრამგამომგონებლურიჟინითშეპყ

რობილივუდლენდიადვილადდანებებასარ

აპირებდა.იგიდარწმუნებულიიყოსაკუ

თარიდეაში.მანმიატოვაინსტიტუტიდამის

მფლობელობაშიარსებულიაქციებიდანმიღე

ბულიშემოსავლებიშტრიხკოდისსაკითხის

გადაწყვეტაშიჩადო.საბოლოოდ,1949წლის

ოქტომბერშისილვერმადავუდლენდმაპატენ

ტისაპლიკაციაშეავსეს.

სილვერი1962წელსგარდაიცვალა–მანამ,

სანამმისიგამოგონებაცნობილიგახდებოდა.

შტრიხკოდით,რომელიცმოგვიანებითოქროს

საბადოდიქცა,შემოსავალივერცვუდლენდმა

მიიღო,რადგანსამეცნიეროდუეტმაპატენტი

1952წელს,RCAზეგაასხვისასრულიადუმნიშ

ვნელოსაზღაურისსანაცვლოდ,გაყიდვიდან

ტექნოლოგიისკომერციალიზებამდეკიკიდევ

ბევრიწელიიყო.პატენტსვადა1969წელსგაუ

ვიდა,მაღაზიებშიშტრიხკოდისდანერგვამდე

ხუთიწლითადრე.ესიყოგამოგონება,რო

მელმაცდროსბევრადგაუსწროდაამიტომ,

როგორცხდებახოლმე,უშუალოგამომგონე

ბელსმისგანსაერთოდარუხეირია–პირიქი

თაცკი.

პირველადმაღაზიაშისკანერისსისტემა

RCAმ1967წელსდაამონტაჟა,ქალაქცინცი

ნატიშიარსებულKrogerStoreში.მრგვალი

შტრიხკოდები,რომელთაც„ხარისთვალის“

(bull’seye)სახელითმოიხსენიებდნენ,პრო

დუქტისშეკვრაზექარხნულადარდაიტანებო

და–სურსათზეშტრიხკოდსთავადმაღაზიის

თანამშრომლებიაკრავდნენ.მაღაზიაშიზუსტი

აღრიცხვისპრობლემებმამალევეიჩინათავი,

რადგანკოდისტანდარტიზებულიარიყოდა

ხანდახანცრუსიგნალებსაწვდიდა.

კოდისსტანდარტიზაციამწამოჭრარიცხ

ვებისსტანდარტიზებულისისტემისდატანის

აუცილებლობა.მანამდეშტრიხკოდების

დესიგნაციისმეთოდიყველაკომპანიასსაკუ

თარიჰქონდა.ზოგიასოებსიყენებდა,ზოგი–

ციფრებს,ზოგი–ორივეს,ზოგი–არცერთს.

გარდაამისა,ვინაიდანმაშინდელისაბეჭ

დიმანქანებიხშირადთხაპნიდნენმელანს

იმმიმართულებით,საითკენაცქაღალდი

მოძრაობდა,მრგვალიშტრიხებისწაკითხ

ვადამატებითსირთულესაჩენდა.ერთხანს

ამპრობლემისგადასაჭრელადსხვადასხვა

„ეგზოტიკური“ფორმისშტრიხკოდებისვერსი

ებსგანიხილავდნენ,მაგრამგარკვეულიდრო

ისშემდეგIBMისტექნიკურადდახვეწილმა

შტრიხ-კოდების
ევოლუცია

1968: 2 of 5
2 of 5 შექმნა გერი ვულფიმმა და 

წარმოადგენს მხოლოდ ციფრულ 

კოდს. ყოველი ნიშანი შეიცავს ორ 

ფართეს შტრიხს ხუთიდან. აქედან 

წარმოიშვა კოდის დასახელებაც. 

1972: Inerleaved Two of Five
(ITF)
ITF-ის შესაქმნელად გამოიყენება 

ნიშნების იგივე ნაკრები, რაც 2 of 5-ში, 

მაგრამ აქ ნიშნები განლაგებულია 

ორ-ორად. გამოიყენება ITF14 და ITF16 

კოდის ფორმატები. 

1974: Code 39 
Code 39 შეიქმნა ინდუსტრიაში 

გამოსაყენებლად. მას შეუძლია 

დაშიფროს ციფრები, ასობგერები 

და ექვსი სპეციალური ნიშანი, 

ინტერვალის ჩათვლით.

1972:  
CodaBar
Codebar-ი 

შეიმუშავა 

კომპანია 

Monarch 

Marketing Inc-მა 1972 წელს. Codebar-ი 

ასევე ცნობილია, როგორც Monarch-ი 

და NW7-ის სახელით იაპონიაში.

1973: Uniform Product Code
(UPC)
პროდუქციის კოდი (UPC) შეიმუშავა 

კომპანია IBM-მა და ხელმისაწვდომი 

გახდა ჩრდილოეთ ამერიკის საცალოდ 

გაყიდვების ინდუსტრიისთვის 1973 

წელს.



96 | FORBES      დეკემბერი  2014        

დაელეგანტურმასიმბოლომგაიმარჯვა.ასე

დაიბადაკაპიტალიზმისმთავარისიმბო

ლო–პროდუქტისუნივერსალურიკოდი(UPC),

რომელსაცშტრიხკოდადმოვიხსენიებთ.

1973წლის3აპრილსამერიკისშეერთებული

შტატებისსასურსათოინდუსტრიამსაკუთარი

პროდუქტისიდენტიფიკაციისთვისმეურნეო

ბისსტანდარტადხაზოვანიშტრიხკოდიშეარ

ჩიადაყველაესკომპანია„უნიფორმირებული

კოდისსაბჭოში“(UCC)დარეგისტრირდა,

რომელსაც2005წლიდანმოყოლებულიGS1ის

სახელით–„ბიზნესისგლობალურენად“იცნო

ბენ.

თანამედროვესამყაროშიპროდუქტის

იდენტიფიკაციაგაცილებითმეტია,ვიდრე

პროდუქტისმარკირებადასკანირება:ის

გლობალურიბაზრისერთერთიქვაკუთხედია.

როცა1974წლის26ივნისს,დილის8:01სა

ათზეოჰაიოსშტატშიმდებარექალაქტროიში,

მაღაზიისგამყიდველმა,ვინმეშერონბუჩა

ნანმა,პირველიGS1შტრიხკოდიდაასკანირა,

მასთამამადშეეძლოეთქვა:„ესერთიპატარა

ნაბიჯიაადამიანისთვის,მაგრამგიგანტური

ნახტომიკაცობრიობისთვის“.მასესსიტყვები

არწარმოუთქვამს,მაგრამ,მოდი,ამისთვის

მისისბუჩანანსნუგავკიცხავთ.ამფრაზის

ავტორისთვის–ნილარმსტრონგისთვისგასა

გებიიყო,რომმთვარეზეგავლარაღაცექსტ

რაორდინარულია.რაცშეეხებაშერონს,აბა,

საიდანუნდასცოდნოდა,თურაისტორიული

მნიშვნელობისმოვლენისუშუალომონაწილე

გახდათავისდაუნებურად.როგორწარმო

იდგენდამაღაზიისუბრალოგამყიდველი,

რომელმაცპირველიშტრიხკოდი„გაატარა“,

რომ40წლისშემდეგმისიკოლეგებიმთელ

მსოფლიოში,ყოველდღე,თითქმის5მილიარდ

პროდუქტსდაასკანირებდნენ?რანაირადდა

უშვებდა,რომმისმიერგატარებულისაღეჭი

რეზინიWrigleyდღესსმიტსონისსახელობის

აშშისისტორიისნაციონალურმუზეუმშიიქნე

ბოდადაცული?

დღეს„ბიზნესისგლუბალურიენა“არამხო

ლოდსაკვებმეურნეობასადაყველაშესაძ

ლონაირსახეობისინდუსტრიასემსახურება,

არამედთითოეულმომხმარებელსაც.ახალი

თაობისტექნოლოგიებისპარალელურადGS1

შტრიხკოდისგანვითარებამყიდველსსაშუა

ლებასაძლევს,რეალურდროშიმისდიოსპრო

დუქტისმოძრაობას,ადგილზევედაასკანიროს

პროდუქტიდაგაეცნოსმისშემადგენლობასა

თუთავისებურებებს.რაცშეეხებათავადკომ

პანიებს–დაწყებულიმარაგისავტომატური

შევსებით,დამთავრებულიუფროეფექტური

ექსპორტიმპორტით,GS1ისსტანდარტებმა

მათთვისჰიპერეფექტურიმომარაგებისქსე

ლებისდაგეგმვისშესაძლებლობაწარმოშვა.

ტექნოლოგიები მომარაგება

1981: Code 128
Code 128 უზრუნველყოფს ხაზოვანი 

კოდებისა და მდგრადი ნიშნების 

კოდირების ფართო სპექტრს. 

კოდისთვის გამოიყენება ნიშნების სამი 

ნაკრები.

1977: EAN
UPC-ზე 

დაფუძნებით, 

EAN 

შიფრავს 13 

ან 18 ციფრს. 

კოდი უნივერსალურია და ფართოდ 

გამოიყენება ინდივიდუალურ 

მომხმარებელზე გათვლილ 

დაფასოებულ პროდუქტზე. 

1987:  
Code 49
Code 49 პირველი 

მრავალდონიანი 

ხაზოვანი შტრიხ-

კოდია. იგი შეიცავს 

რვა ნიშნის ორიდან რვამდე რიგს და 

შეუძლია მთლიანი ASCII ნიშნების 

დაშიფვრა. 

1992:  
Code 1
Code 1 პირველი 

მატრიცული კოდია. 

ეს კოდი მოიხმარს 

მარკირების 

იმ მონაკვეთს, რომელიც შეიცავს 

ვერტიკალურ და ჰორიზონტალურ 

შტრიხებს. 

1993:  
Datamatrix
Datamatrix-ი შეიქმნა 

მცირე სივრცეში 

შეძლებისდაგვარად 

მეტი ინფორმაციის 

შენახვის მიზნით. ერთი სიმბოლო 

შეიძლება შეიცავდეს 3116-მდე 

რიცხვით ნიშანს.

1991: PDF 417
PDF 417 შექმნა უნიონ ვანგმა კომპანია 

Symbol Technologies-ში. PDF 417-ს 

შეუძლია დაშიფროს 1000-დან 2000 

ნიშნამდე ყოველ სიმბოლოზე, 100-დან 

340 ნიშნამდე ყოველ დიუმზე. 
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უკანასკნელწლებშიკიკომპანიებიმომხმარე

ბელთანინდივიდუალურიუკუკავშირისგანსა

კუთრებულიუნარებითაცაღჭურვა.

საერთაშორისოარაკომერციულიორგანი

ზაციაGS1ისსათავოოფისიბრიუსელშიდღეს

111წევრორგანიზაციასმოიცავსმსოფლიოს

მასშტაბით.მისიმარტივი,მაგრამგენიალური

ტექნოლოგიააადვილებსთანამშრომლობას

სავაჭროპარტნიორებს,ორგანიზაციებსა

დატექნოლოგიურპროვაიდერებსშორის

სტანდარტისმუდმივიდახვეწისადამომა

რაგებისმთელიქსელისგამჭვირვალობის

უზრუნველყოფისგზით.ორგანიზაციამომარა

გებისქსელისმსოფლიოშიყველაზეფარ

თოდგამოყენებადსტანდარტთასისტემას

მუდმივადავითარებს.ამსისტემისსაშუალე

ბითსხვადასხვასექტორსადაინდუსტრიაში

მომუშავე2მილიონამდეკომპანიასშეუძლია

საუკეთესოდდაგეგმოსდააწარმოოსბიზნესი

მსოფლიოს150ქვეყანაში.

GS1ისსისტემურისტანდარტებიკომპა

ნიებსსაკუთარიპროდუქციის,სერვისის,

ლოგისტიკურიერთეულების,გადაზიდვე

ბის,ფიზიკურილოკაციებისადალოგიკური

ოპერაციების(როგორიცააპროვაიდერისა

დამიმღებისმომსახურებისურთიერთდა

მოკიდებულება),გლობალურადდაუნიკალუ

რადიდენტიფიცირებისსაშუალებასაძლევს.

ამმძლავრისაიდენტიფიკაციოსისტემისა

დაGS1ისშტრიხკოდების,EPCეტიკეტების,

ინტერნეტკომერციისბიზნესმესიჯებისადა

მონაცემებისგლობალურისინქრონიზაციის

ქსელისერთიანობაოპერაციებისსიზუსტესა

დაგამჭვირვალობასგანაპირობებს.

GS1შტრიხკოდებისუნიკალურობისუზ

რუნველსაყოფადთითოეულქვეყანაშიმხო

ლოდერთიავტორიზებულიორგანიზაციაა,

რომელიცამსისტემასმართავს.მაგალითად,

საქართველოშიGS1სისტემისადმინისტრი

რებისოფიციალურიუფლებამხოლოდ„GS1

საქართველოს“ეკუთვნის.GS1შტრიხკოდი,

რომელსაც„GS1საქართველო“გასცემს,პრე

ფიქს486ითიწყება.

აუცილებელიააღინიშნოს,რომესპრეფიქ

სიGS1ისგლობალურსისტემაშიმხოლოდ

საქართველოსთვისააგამოყოფილი.შესაბა

მისად,შტრიხკოდები,რომლებსაცსაქართვე

ლოშიარაავტორიზებულიწყაროებიგასცემენ,

არარისსაქართველოსადამსოფლიოსGS1

შტრიხკოდებისბაზასთანსინქრონიზებული

დაამიტომმათიუნიკალურობისგარანტირება

შეუძლებელია.ამგვარიპროდუქტისიდენტი

ფიცირებაელექტრონულკომერციაშიშეუძ

ლებელიხდებადაკომპანიაცადამომხმარე

ბელიცკომერციის„ქვისხანაში“ბრუნდება,

როდესაცზუსტიმონაცემებისუქონლობის

გამობიზნესისსწორიდაგეგმვაშეუძლებელი

იყო.არაავტორიზებულიშტრიხკოდებისგამ

ყიდველებიბაზარზედაბნეულობასიწვევენდა

მომარაგებისქსელისშეუფერხებელფუნქცი

ონირებასხელსუშლიან.ისკომპანიებიკი,

რომლებიცშტრიხკოდსარაოფიციალურიწყა

როებიდანშეიძენენ,დანაკარგებსგანიცდიან,

რადგანრიგშემთხვევაშიგადამყიდველები

ამკომპანიებისპროდუქციასავტომატურად

უარყოფენ.

სამწუხაროა,როცაშევდივართამათუიმ

კომერციულობიექტში,ვყიდულობთპრო

დუქტს,რომელსაცწარმატებისპოტენციალი

გააჩნიადავხედავთ,რომმწარმოებელიკომ

პანიებიარიყენებენიმსაინფორმაციოშე

საძლებლობებს,რასაცესყოვლისმომცველი

სისტემამათიბიზნესისგანსავითარებლად

უზრუნველყოფს.დღესხომმისისშერონბუჩა

ნანიცმიხვდებოდა,რომარავინუნდათქვას

უარიადვილადხელმისაწვდომტექნოლოგია

ზე,რომელზეცვიზიონერიბიზნესმენებიერთი

საუკუნისწინმხოლოდოცნებობდნენ.

1994: QR Code
QR Code-ი მატრიცული კოდია. 

აბრევიატურა QR იშიფრება, 

როგორც Quick Response, ანუ სწრაფი 

გამოხმაურება. ეს შტრიხ-კოდი 

მაღალი სიჩქარით სკანირებისთვის 

შეიქმნა. 

1995:  
Aztek
ეს მაღალი 

სიმკვრივის კოდი 

კომპანია Welch 

Allyn-მა შექმნა. 

ზომიდან გამომდინარე კოდს შეუძლია 

დაშიფროს 3832 ციფრი ან 3067 

ანბანური ნიშანი.

1999: RSS or GS1 Databar
Reduced Space Symbology (RSS) შეიქმნა 

ტედ ვილიამსის მიერ. GS1 Databar-ი 

უზრუნველყოფს UPC/EAN-ზე მცირე 

სიმბოლოს არსებობას. 

1999: GS1 
Composite
GS1 Composite 

აერთიანებს 

ხაზოვან 

სიმბოლოებს. 

ისეთებს, 

როგორიცაა 

GS1 128, UPC/

EAN, GS1 

Databar, PDF 417 

და MicroPDF 

417. 

2003: EPC Tag
2003 წელს GS1 EPCGlobal-მა მოიწონა 

EPC რადიოსიხშირის იდენტიფიკაციის 

იარლიყების პირველი ვერსია და 

საფუძველი ჩაუყარა ავტომატური 

იდენტიფიკაციის ახალ ეპოქას.

ეს იყო გამოგონება, რომელმაც 
დროს ბევრად გაუსწრო და ამიტომ, 

როგორც ხდება ხოლმე, უშუალო 
გამომგონებელს მისგან საერთოდ  

არ უხეირია – პირიქითაც კი.
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შტრიხ - კო დე ბი სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე სა თა ვეს 1974 წლი დან იღებს და 
მას შემ დეგ მუდ მი ვად იხ ვე წე ბა. რა გზა გა ი ა რა შტრიხ - კო დებ მა სა ქარ თ ვე-
ლო ში?

პირ ვე ლი შტრიხ - კო დი ქარ თულ პრო დუქ ტ ზე 1996 წელს გა მოჩ ნ და – მა-

შინ, რო დე საც სა ქარ თ ვე ლო სა ერ თა შო რი სო ასო ცი ა ცია EAN-ში (European 

Article Numbering) გა წევ რი ან და. თავ და პირ ვე ლად ორ გა ნი ზა ცი ას „EAN 

სა ქარ თ ვე ლო“ ეწო დე ბო და, ხო ლო 2005 წლის 3 მა ისს და ფუძ ნ და და მო უ კი-

დე ბე ლი, რე გის ტ რი რე ბუ ლი კავ ში რი „GS1 სა ქარ თ ვე ლო“. ჩვენს ორ გა ნი ზა-

ცი ას, ისე ვე რო გორც GS1-ის ნე ბის მი ერ სხვა წევრს, სა თა ვო ოფი სის მი ერ 

მი ნი ჭე ბუ ლი აქვს სა კუ თა რი სა ი დენ ტი ფი კა ციო კო დი, რო მე ლიც შტრიხ - კო-

დის პირ ველ სამ ციფ რ ში აისა ხე ბა. ეს ციფ რე ბია 486.

„GS1 სა ქარ თ ვე ლო“ წარ მოდ გე ნი ლია 700-მდე წევ რი კომ პა ნი ით. რა 
ხელ საყ რელ პი რო ბებს უქ მ ნის მათ ამ ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რო ბა?

„GS1 სა ქარ თ ვე ლო“ სის ტე მის გა მო ყე ნე ბის მსურ ვე ლებს აერ თი ა ნებს 

ნე ბა ყოფ ლო ბი თი წევ რო ბის პრინ ცი პით. გა წევ რი ა ნე ბი სას კომ პა ნი ას ენი-

ჭე ბა უნი კა ლურ ნო მე რი, რო მე ლიც შემ დეგ თავ ს დე ბა GEPIR (Global Electronic 

Party Information Registry) გლო ბა ლურ მო ნა ცემ თა ბა ზა ში. GEPIR არის უნი კა-

ლუ რი სა ძი ე ბო სის ტე მა, რო მელ შიც მო თავ სე ბუ ლია GS1-ის წევ რი კომ პა ნი-

ე ბის ძი რი თა დი სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით. 

GS1 სტან დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბა ხელს უწყობს ლო გის ტი კუ რი ოპე რა-

ცი ე ბის მო წეს რი გე ბას და სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს კომ პა ნი ებს, ოპ ტი მა ლუ რი 

კონ ტ რო ლი მო ახ დი ნონ მოთხოვ ნა- მი წო დე ბის ჯაჭ ვის ნე ბის მი ერ რგოლ ზე, 

ასე ვე შე ამ ცი რონ შრო მი თი და ნა ხარ ჯე ბი და მნიშ ვ ნე ლოვ ნად და აჩ ქა რონ 

მო ნა ცემ თა გაც ვ ლა კო მერ ცი უ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის დროს.

„GS1 სა ქარ თ ვე ლოს“ წევრ კომ პა ნი ებს ასე ვე სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე ვათ და-

ეს წ რონ ჩვენ მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ ტრე ნინ გებს და აიმაღ ლონ ცოდ ნა არა 

რეკლამა

მარ ტო პრო დუქ ცი ის სწო რად აღ რიცხ ვი ა ნო ბის კუთხით, არა მედ სხვა 

მი მარ თუ ლე ბე ბი თაც.

რის თ ვის გა მო ი ყე ნე ბა მომ სა ხუ რე ბის გლო ბა ლუ რი სა ი დენ ტი ფი კა ციო 
ნო მე რი?

მომ სა ხუ რე ბის გლო ბა ლუ რი სა ი დენ ტი ფი კა ციო ნო მე რი GSRN გა მო-

ი ყე ნე ბა მომ სა ხუ რე ბის მიმ ღე ბი სა და მომ სა ხუ რე ბის გამ წე ვის სა ი დენ-

ტი ფი კა ცი ოდ. GS1-ის სის ტე მა ში აღ ნიშ ნუ ლი ნო მე რი ყვე ლა ზე ფარ თოდ 

გავ რ ცე ლე ბუ ლია ჯან დაც ვის სფე რო ში, კერ ძოდ სა ა ვად მ ყო ფო ებ ში, 

სა დაც ხდე ბა იმ მომ სა ხუ რე ბის იდენ ტი ფი კა ცი ა, რომ ლი თაც პა ცი ენ ტი 

სარ გებ ლობს. GS1 სტან დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბა სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ-

ლე ბებ ში ამ ცი რებს ადა მი ა ნუ რი ფაქ ტო რის გავ ლე ნას და მი ნი მუ მამ დე 

დაჰ ყავს შეც დო მე ბის დაშ ვე ბის ალ ბა თო ბა.

GS1-ის წეს დე ბის თა ნახ მად, გარ და წევ რი ორ გა ნი ზა ცი ი სა, არც ერთ 
ფი ზი კურ და იური დი ულ პირს არა აქვს უფ ლე ბა, აწარ მო ოს ამ სტან დარ ტის 
სა ი დენ ტი ფი კა ციო ნო მე რი. რა პრობ ლე მებს შე უქ მ ნის ეს ქარ თულ კომ-
პა ნი ებს სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე, რო მელ თა შტრიხ - კო დი არ არის „GS1 
სა ქარ თ ვე ლოს“ მი ერ გა ცე მუ ლი?

„GS1 სა ქარ თ ვე ლო“ არის ერ თა დერ თი ორ გა ნი ზა ცია ჩვენს ქვე ყა ნა ში, 

რო მელ საც აქვს უფ ლე ბა, მო ახ დი ნოს ქარ თუ ლი პრო დუქ ცი ი სა და მომ სა-

ხუ რე ბის იდენ ტი ფი კა ცია GS1-ის სა ი დენ ტი ფი კა ციო სის ტე მის მი ხედ ვით.

ზო გი ერ თი კომ პა ნია სა კუ თა რი პრო დუქ ცი ის იდენ ტი ფი კა ცი ი სას იყე-

ნებს GS1-ის სტან დარ ტის შტრიხ - კო დე ბის არა ო ფი ცი ა ლურ წყა რო ებს, 

რაც ზი ანს აყე ნებს სის ტე მის მთლი ა ნო ბას. მსგავ სი ნომ რე ბის გა მო ყე ნე ბა 

ვერ უზ რუნ ველ ყოფს მათ უნი კა ლუ რო ბას და ქმნის დუბ ლი რე ბის ალ ბა-

თო ბას. ეს ყვე ლა ფე რი კი იწ ვევს არე უ ლო ბას ბა ზარ ზე და კომ პა ნი ებს 

პრო დუქ ცი ის თა ვი დან ეტი კე ტი რე ბის საფ რ თხის წი ნა შე აყე ნებს.

რამ დე ნად ათ ვი სე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლო ში შტრიხ - კო დე ბის სმარ ტ ფო ნე-
ბით იდენ ტი ფი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბით მომ ხ მა რებ ლის ბრენ დ თან და კავ ში რე-
ბის პო ტენ ცი ა ლი? 

სა ტე ლე ფო ნო აპ ლი კა ცია CodeOnline-ის სა შუ ა ლე ბით, რო მე ლიც გან-

კუთ ვ ნი ლია კა მე რით აღ ჭურ ვი ლი მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბი სათ ვის, მომ ხ-

მა რე ბელს შე საძ ლებ ლო ბა ეძ ლე ვა პრო დუქ ტ ზე არ სე ბუ ლი შტრიხ - კო დის 

სკა ნი რე ბით მი ი ღოს დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცია მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნი ის 

შე სა ხებ, გა და მი სა მარ თ დე ბა რა აღ ნიშ ნუ ლი კომ პა ნი ის ვებ გ ვერ დ ზე. 

ეს არის ერ თა დერ თი აპ ლი კა ცი ა, რო მე ლიც ქარ თ ველ მომ ხ მა რე ბელს 

აწ ვ დის ზუსტ და სან დო ინ ფორ მა ცი ას სა ვაჭ რო ნიშ ნის მფლო ბე ლი კომ-

პა ნი ის შე სა ხებ, რაც იწ ვევს რო გორც კომ პა ნი ის იმი ჯის ამაღ ლე ბას, ასე ვე 

ზრდის მომ ხ მა რებ ლის ბრენ დ თან კავ შირს. 

რა პრო ექ ტებს ახორ ცი ე ლებს „GS1 სა ქარ თ ვე ლო“ ქვე ყა ნა ში მო მა რა გე-
ბის ქსე ლე ბი სა და ზო გა დად ბიზ ნე სის გან სა ვი თა რებ ლად?

„GS1 სა ქარ თ ვე ლო“, სა ქარ თ ვე ლოს სა ვაჭ რო- სამ რეწ ვე ლო პა ლა-

ტას თან ერ თად რამ დე ნი მე სა ინ ტე რე სო პრო ექ ტ ზე მუ შა ობს. ერ თ -ერ თი 

მათ გა ნი მიზ ნად ისა ხავს მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის წარ მო მად გენ ლე-

ბის თ ვის ხე ლის შეწყო ბას ში და აღ რიცხ ვი ა ნო ბის და ნერ გ ვა სა და მა რა გე-

ბის ეფექ ტი ან მარ თ ვა ში. დას რუ ლე ბის სტა დი ა შია პა ლა ტის აკა დე მი ის 

შექ მ ნის სა პი ლო ტე პრო ექ ტი, რო მე ლიც პრო ფე სი უ ლი სწავ ლე ბის ხელ-

შეწყო ბას გუ ლის ხ მობს. გარ და ამი სა, „GS1 სა ქარ თ ვე ლო“ სპონ სო რო ბას 

უწევს სა ქარ თ ვე ლოს სა ვაჭ რო- სამ რეწ ვე ლო პა ლა ტის პრო ექტს, „ბიზნეს 

ინ კუ ბა ტორს“, რო მე ლიც ინო ვა ტორ სტუ დენ ტებს აი- ტი ტექ ნო ლო გი ე ბის 

მი მარ თუ ლე ბით იდე ე ბის რე ა ლი ზე ბა ში  

ეხ მა რე ბა.

Forbes Georgia „GS1 სა ქარ თ ვე ლოს“  
აღ მას რუ ლე ბელ დი რექ ტორს,  

გი ორ გი ლა ლი აშ ვილს ესა უბ რა.



დეკემბერი  2014    FORBES | 99

       FORBES LIFE
მოგზაურობა

ტაოსის ტაო
მილიარდერმალუისბეკონმანიუმეხიკოსსათხილამურო
ველიმხოლოდერთიმიზნითიყიდა–ის,ამერიკისშემდეგ,
სათხილამურომექადექცია.
ავტორი: ევერესტ პოტერი

როდესაც2013წლისდეკემბერში,

ჰეჯფონდისდამფუძნებელმამი

ლიარდერმა,ლუისბეკონმა,

ნიუმეხიკოსსამხრეთაღმოსავ

ლეთნაწილშიმდებარეტაოსსკიველი(TSV)

შეიძინა,ამანსათხილამუროსამყაროდიდ

საგონებელშიჩააგდო.ტაოსიჩვენიდროის

ჰიპებისსაყრდენია.იგიარჰგავსაშშისდიდ

სათხილამუროკურორტს,რომელიცწარმატე

ბულადამიანებსიზიდავს.ესისეთიმდიდრული

ადგილიარარის,როგორიცდირველიანბივერ

კრიკია.ესარცთუისემაღალიდონისადგი

ლიაძველებურისახლებისადაალპურიშალეს

მსგავსინაგებობებისშერეულიარქიტექტურით.

ვიზიტორთაბაზაათწლეულებისმანძილზეიზი

დავდასრიალისმოყვარულერთიდაიმავეტი

მილიარდერის 
თავისუფალი სრიალი: 
ლუის ბეკონი 20 
წელია, Taos Ski 
Valley-ში საკუთრებას 
ფლობს. ახლა მას 
სურს ელიტარული 
მოთხილამურეებისთვის 
ის უფრო მისაწვდომი 
გახადოს და თან მისი 
ისტორიული ხიბლი 
და მშვიდი გარემო 
შეინარჩუნოს.

ფ
ო

ტ
ო

: 
FL

IC
K

R



100 | FORBES      დეკემბერი  2014        

პისოჯახებს,რომლებსაცისისეთიმოსწონთ,

როგორიცარის.

MooreCapitalისდამფუძნებელი,58წლის

ბეკონიამასსხვაგვარადუყურებს.„მე20წე

ლია,ვფლობსაკუთრებასტაოსსკიველიში,–

ამბობსის,–ესარისსაოცრადლამაზიადგილი,

კულტურულიდაისტორიულისიმდიდრეებით.

რაცშეეხებათხილამურითსრიალს,ჩემიაზ

რით,აქარისქვეყანაშიყველაზემრავალფე

როვანისაფარი,ტრასისგარეშესრიალიდა

სრიალიხეებსშორისადვილადმისაწვდომია“.

სხვასიტყვებითრომვთქვათ,ისნამდვილი

მოთხილამურეადა,როგორცმისწინამორბედ

ფრირაიდერებს,ამერიკისყველაზერთული

მთებიმასაცხიბლავს.

TSVარისწყნარი,მსოფლიოკლასისსათხი

ლამუროკურორტი,რომელიცთავისიციცაბო

ადგილებით,დაუსრულებელიხედებითადა

ხეებშიდამალულიძალიანსრიალადამშრალი

თოვლითააგანთქმული.მეტიც:ისშენია,ვინა

იდანგეჩვენება,რომსხვებსმისიარსებობის

შესახებარცკიახსოვთ.გასულიწლისზამ

თარშიTSVსმხოლოდ215000მოთხილამურე

ესტუმრა,ვეილსკი,მაგალითად,თითქმის2

მილიონი.

ბეკონიამმდგომარეობისშეცვლასაპი

რებს.პირველინაბიჯილიფტისგაკეთებაა

ცნობილკაჩინასპიკზე,რომელიცამერიკის

სათხილამუროკურორტებსშორისყველაზე

აღიარებულიდართულიადგილია.დღესდღეო

ბითერთადერთისაშუალებაიმისთვის,რომიქ

მოხვდეთ,არისის,რომთხილამურებიმხრებზე

გაიწყოთდამაღალთოვლში,12500ფუტის

სიმაღლისპიკისწვერისკენგზასგაუყვეთ.

45წუთიანიენერგიულიგასეირნებამოგიწევთ

–ზოგჯერძალიანდაღლილს,ზოგჯერსუნთქ

ვაშეკრულს.ხოლო,თუკაჩინასპიკისმწვერ

ვალზეასვლასლიფტისსაშუალებითშეძლებთ,

ყველაესპრობლემამოიხსნება.WildWestის

გახსნასკიდევერთისახმელეთოცვლილება

უკავშირდება–60აკრიანიადგილირთული

სრიალისმოყვარულიმოთხილამურეებისთვის,

რომლებიცტაოსთავიანთსახლადმიიჩნევენ.

როდესაცბეკონიდასძენს,რომმასდიდი

მადლიერებისგრძნობა„განუვითარდა“ამ

ადგილისხასიათისადასანტოდეკრისტოს

შიმისიუნიკალურიმდებარეობისგამო,ისარ

გატყუებთ.ბეკონიხომსაგაზეთოსათაურებში

მოხვდა,როგორცბუნებისდამცველი.სხვასაქ

მიანობისგარდა,მანაშშისცოცხალიბუნების

დაცვისსამსახურსკოლორადოშიმდებარე,

დაახლოებით167000აკრისTrincheraBlanca

(რომელიცმანფორბსისოჯახისგანიყიდა)

რანჩოგადასცა.

შემდეგმისგეგმაშიშედისსათხილამურო

ქალაქი,რომლისიდეაTSVისგენერალური

დირექტორის,გორდონბრინერისთქმით,

„არისდიდებულისოფლისშექმნადაარაორი

ოდესაინტერესოშენობისაგება“.

როდესაცსაუბარისოფლისრეკონსტრუქ

ციაზემიდის,შეიძლებაგესმოდეთსიტყვა

„ევროპული“დამართლაც,TSVსღრმაევრო

პულიფესვებიაქვს.ისგახსნილიიყო1945

წელსერნიბლეიკისმიერ,რომელიც30იან

წლებშიაქგერმანიიდანგადმოსახლდა.მას

მიბაძასათხილამუროსკოლისხელმძღვა

ნელმა,ფრანგმაჟანმაიერმა,რომელმაც1960

წელსსასტუმროSt.Bernardიგახსნა.ისშამო

ნისთვისდამახასიათებელსაოჯახოტავერნას

მოგაგონებთ.

სასტუმროდარჩება,თუმცამნიშვნელოვ

ნადშეიცვლებადაესცვლილებაTSVთან

წვდომასაცეხება.ბეკონიმუშაობსადგილობ

რივმოსახლეობასთანიმისთვის,რომაერო

პორტიუფროელიტარულიგახდესდაისეთი

რეგიონალურირეისებისმიღებაშეძლოს,

რომლებსაც45მგზავრიეყოლება.ალბუკეკე

დანსამსაათიანიასვლისდროისშემცირება

თამაშისწესებსმნიშვნელოვნადშეცვლის.

გარდაამისა,ბეკონსTSVთანდაკავში

რებითსამიმნიშვნელოვანიმიზანიაქვს:

სოფლისგანახლება,საკულტოსათხილამურო

ველისისტორიულიმიმზიდველობისშენარჩუ

ნებადაამთავისიძალისხმევიდანმოგების

მიღება.

„ორისგაკეთებაშესაძლებელია,—ამბობს

ბეკონი.—გამოწვევაისგახლავთ,რომსამივე

განვახორციელო“.

დასკვნითი აზრი

„ ცუდად სრიალი კარდინალისთვის შეუფერებელია“. – პაპი იოანე პავლე II

ტენდენციები

რაზე საუბრობს Forbes.com-ის 
60 მილიონი მომხმარებელი? 
ამის უკეთ გასარკვევად თვალი 
გადაავლეთ ქვემოთ მოცემულ 
ტექსტს ან აკრიფეთ შემდეგი 
მისამართი: FORBESLIFE.COM

პიროვნება
ჯონ გალიანო  
სა მი წლის შემ დეგ, რაც მან 

CHRISTIAN DIOR-ი სა მარ ცხ ვი-

ნოდ და ტო ვა, მო დის უძღე ბი შვი-

ლი დაბ რუნ და, რო გორც MAISON 

MARTIN MARGIELA-ს კრე ა ტი უ ლი 

დი რექ ტო რი. 

კომპანია 
CADILLAC
ავ ტო მო ბი ლე ბის მწარ მო ე ბელ მა 

AMERICAN AIRLINES-თან ერ თად 

ახა ლი პროგ რა მა და იწყო, რო მე-

ლიც კა დი ლა კის სა შუ ა ლე ბით სა-

ჰა ე რო ტრან ს ფე რებს მო ი ცავს და 

აღუ რიცხავს მი ლებს მგზავ რებს, 

რომ ლე ბიც ტეს ტ - დ რა ივ ზე მის 

მან ქა ნებს იღე ბენ. 

იდეა 
უპილოტო საფრენი 
აპარატები
თუ არ გაქვთ ფო ტო ე ბი ავე დონ-

თან ან პენ თან, გა და ი ღეთ სუ რა-

თი Nixie-ით. „პირველი კა მე რა, 

რო მელ საც ფრე ნა შე უძ ლი ა“. 

მი ი ღო $50,000-ის და ფი ნან სე ბა 

Intel-გან კონ კურ ს ში “Make It 

Wearable”.

FORBES LIFE მოგზაურობა


