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HYDRA 24+
ახალი მიდგომა კანის დატენიანებისადმი

PAYOT- ის კანის მოვლის ოჯახის ახალი ხაზი Hydra 24+  არა მხოლოდ ატენიანებს 

კანს, არამედ ნაოჭების წარმოქმნის პრევენციის მკვეთრად გამოხატული ეფექტით 

გამოირჩევა. იდეალურია ყველა ტიპის კანისთვის. ულტრამგრძნობიარე, აბრეშუმისებრი 

ტექსტურის კრემები დატენიანებისა და კომფორტის დაუყოვნებელ შეგრძნებას იძლევა. 

დატენიანება: +59%*
სისუფთავის შეგრძნება: 100%*
კომფორტის შეგრძნება: 100%**

ი. აბაშიძის 24, 0179, თბილისი საქართველო,. ტელ.: + 995 (32) 2 24 24 55
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ფაქტიდაკომენტარი
 

12  |  იტირეთარგენტინისთვის//
სტივ ფორ                                                                                                                               ბ                                                                                                                               სი

LEADERBOARD
14  |  კანაბისისბისი

კა                ნა                ბი                სის ლე                გა                ლუ                რად წარ                               მო         ე                ბი                თა და 
ექ                               ს                               პორ                               ტით, მსოფ                               ლი         ო                ში პირ                               ველ ად                               გილ                               ზე 

გა         ერ                               თი         ა                ნე                ბუ                ლი სა                მე                ფო         ა.

16  |  ამერიკისწამყვანი
კოლეჯები

რე     ი        ტინ               გი იმის მი        ხედ               ვით, თუ სად უფ               რო 
იაფია სტუ        დენ               ტუ        რი სეს               ხი და რამ               დე        ნად 

მა        ღა        ლია ხელ               ფა        სი სწავ               ლის დამ               თავ               რე        ბის 
შემ               დ               გომ. აგ               რეთ               ვე გათ               ვა        ლის               წი        ნე        ბუ        ლია 

სტუ        დენ               ტ               თა კმა        ყო        ფი        ლე        ბა.

19  |  ოცდაათამდეოცდაათე
ული:დისციპლინა,სახელად

STEM
მეც                               ნი         ე                რე                ბა, ტექ                               ნო                ლო                გი         ა, ინ                               ჟი                ნე                რია და 

მა                თე                მა                ტი                კა Forbes-ის 30 30-წლამდელი ქა               -
ლე                ბი                სა                გან, 30 სიტყ                               ვა                სა ან ნაკ                               ლებ                               ში. 

20  |  ახალიციფრული
მანიფესტი

Accenture-ის შე        ფი პი     ერ ნან               ტერ               მი აღ               მას              -
რუ        ლე        ბელ დი        რექ               ტო        რებს მო     უ        წო        დებს, 

ხელ               გაშ               ლი        ლად მი     ე        გე        ბონ ტექ               ნო        ლო        გი     ას, 
რო        მე        ლიც მათ კომ               პა        ნი     ებს სწრაფ ცვლი        ლე       -

ბებს მო     უ        ტანს. 

22  |  ყველაზემაღალშემოსავ
ლიანირეპერები

ტურ       ნე   ებ       ში გა    ტა    რე    ბულ       მა თვე   ებ       მა და 
სა    რეკ       ლა    მო გა    რი    გე    ბებ       მა ჩვე    ნი წლი   უ    რი 
რე   ი    ტინ       გის ყვე    ლა    ზე მა    ღალ       შე    მო    სავ       ლი  -

ან ჰიპ       -       ჰოპ არ       ტის       ტებს სა    შუ   ა    ლე    ბა მის       ცა, 
გა    სულ წელს სა    შუ   ა    ლოდ $44 მი    ლი   ო    ნი და   ეგ      -

რო    ვე    ბი    ნათ.

23  |  მომავალი
მილიარდერები

ჯე  იმს მონ   სი  ზი და ადამ ბო  უ  ე  ნი აშ   შ   -ის ელ   -  -
სი  გა  რე  ტის ბა  ზარს Juul-ით აკონ   ტ   რო  ლე  ბენ. 

მომ   დევ   ნო ნა  ბი  ჯი მსოფ   ლი  ო  ა.  

მოსაზრება
24  |  სასკოლოგანათლების

ძვირირეგრესი  //
ბე სო ნამ ჩა ვა ძე

48   | ანტრეპრენიორები

სარჩევი - ოქტომბერი 2018FORBES

28   | მოსაზრება





6 | FORBES       ოქტომბერი  2018        

28  |  შავიოქროჩემთან//
ალექ   სი პეტ   რი  აშ   ვი  ლი

სტრატეგიები

30  |  მარადახალგაზრდა
ნედ დე  ვიდს, რო  მე  ლიც ახ   ლა თა  ვის მე  ხუ  თე 
სტარ   ტაპ   ზეა კონ   ცენ   ტ   რი  რე  ბუ  ლი, სარ   ფი  ა  ნი 
ბი  ო  ტექ   ნო  ლო  გი  ის შექ   მ   ნის გეგ   მა აქვს. მი  სი 
ბო  ლო პრო  ექ   ტის იდეა ასა  კით გა  მოწ   ვე  ულ 

ზი  ან   თან გამ   კ   ლა  ვე  ბა  ში მდგო  მა  რე  ობს.  
ავ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ტო                                                                                                                                                                                                                                                                რი: მე  თიუ ჰერ   პე  რი

ანტრეპრენიორები

44  |  ფირფიტების
ფილოსოფოსი

გა რი გე ბე ბის და დე ბა ში გა მოც დი ლი ლიბ ლა-
ი ნი Victrola-ს ბრენდს აცოცხ ლებს და ფი ნან-

სურ წარ მა ტე ბა საც აღ წევს – არც მე ტი, არც 
ნაკ ლე ბი, ფირ საკ რა ვე ბის სა შუ ა ლე ბით.  

ავ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ტო                                                                                                                                                                                                                                                                რი: ზაკ ო’ მა ლი გრინ ბერ გი 

FORBES

სარჩევი - ოქტომბერი 2018

58 | ანტრეპრენიორები

55   | ახლო ხედით

82 | FERRERO
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FORBES

სარჩევი - ოქტომბერი 2018

FORBES

48 |  ინვესტორი
1409 დასაქმებული, 20-წლიანი გამოცდილება, 

15 ქვეყანა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში 
და 11 სხვადასხვა დარგი - ასეთია მონაგარი იმ 

კომპანიისა, რომელიც ესტონეთის უმდიდრესმა 
ადამიანმა, ოლეგ ოსინოვსკიმ დააფუძნა და 

დღემდე მართავს. საქართველოში არსებული 
მსხვილი პროექტების კვალდაკვალ, რომელთა 

რაოდენობა მხოლოდ იზრდება, მისი 
ბიზნესურთიერთობა საქართველოსთან უკვე 

ათ წელზე მეტს ითვლის.
ავ                                                                                                                               ტო                                                                რი: ელენე კვანჭილაშვილი

ახლოხედით
55 |  ოლიგარქიკოსმოსიდან

სა ქარ თ ვე ლოს ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მდიდ რუ ლი 
სახ ლი მი ტო ვე ბუ ლი ა. ქო ბუ ლე თუ რი პო ლი ტი კუ-

რი დე ტუ რის შემ დეგ უკ რა ი ნის ყო ფი ლი მე რი, 
ლე ო ნიდ ჩერ ნო ვეც კი ის რა ელ ში ა. ჩვენ მას უახ-

ლო ეს წარ სულ სა და მო მა ვალ ზე ვე სა უბ რეთ.  
ავ                                                                                                                                                                                                                                                               ტო                                                                                                                                რი: გი ორ გი ისა კა ძე

სპეცსტატიები
66  |  ბეზოსისუსაზღვროება

ამე რი კის ყვე ლა ზე ინო ვა ცი უ რი – და ში შის აღ მ ძ-
ვ რე ლი – ბიზ ნეს ლი დე რი წარ მა ტე ბით ას რუ ლებს 
სამ წ ლი ან რბო ლას, რო მელ მაც ის ყვე ლა დრო ის 

ყვე ლა ზე მდი დარ ადა მი ა ნად აქ ცი ა. 
ავ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ტო                                                                                                                                                                                                                                                                რი: რენ დალ ლე ი ნი

პლუს: მსოფ ლი ოს ყვე ლა ზე ინო ვა ცი უ რი  
ლი დე რე ბი

76  |  გაქცეულიმილიარდერი
ბილ ოს ტი ნი სა მე დი ცი ნო ხელ საწყო ე ბის წყა-

ლო ბით გამ დიდ რ და, მაგ რამ ვიდრე კი ნო-  
ვარ ს კ ვ ლა ვებ სა და რო კის ღმერ თებ თან დროს 

ატა რებ და, მი სი კომ პა ნია თაღ ლი თო ბის, ქურ დ-
ბა ცა ცო ბი სა და ღა ლა ტის მო რევ ში გა და ეშ ვა. 

ავ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ტო                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                რი: მი ჩე ლა ტინ დე რა

82  |  ყველაფერი,რისი
ჭამაცშეიძლება

რო ცა 2015-ში ჯო ვა ნი ფე რე რომ მემ კ ვიდ რე ო-
ბით თა ვი სი ოჯა ხის $13-მილიარდიანი ტკბი ლე უ-
ლო ბის იმ პე რია მი ი ღო, ფი ცი და დო, მას ზო მა ში 
არ ნა ხუ ლად გავ ზ რ დი ო... ნე ბის მი ე რი რა მის ფა-
სად. სა ინ ტე რე სო ა, ეს სი ხარ ბე გუ ლის წას ვ ლას 

ხომ არ გა მო იწ ვევს.
ავ ტო რი: ნოა კირ ში

88  |  ცოტარამTheRockისგან
დუ ე ინ ჯონ სო ნი დღეს ყვე ლა ზე მა ღალ შე მო სავ-
ლი ა ნი მსა ხი ო ბია Hollywood-ში. მან სა კუ თა რი 
თა ვი მარ კე ტინ გულ არ ხა დაც აქ ცია და მიხ ვ და, 

რო გორ იშო ვოს მე ტი მი ლი ო ნე ბი. 
ავ ტო რი: ნა ტა ლი რო ბე მე დი
პლი უს: მსოფ ლი ოს ყვე ლა ზე 

მა ღა ლშემოსავლიანი შო უ ბიზ ნეს მე ნე ბი

66 | ჯეფ ბეზოსი

88 | THE ROCK

22 | LEADERBOARD
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გიორგი ისაკაძე

 
აღმასრულებელი რედაქტორები

შოთა დიღმელაშვილი, ელენე კვანჭილაშვილი

არტდირექტორი, ფოტორედაქტორი
სერგა ნემსიწვერიძე

ლიტერატურული რედაქტორი
ირინა ბიაშვილი

ვებდირექტორი
გოგი ქავთარაძე

დამკაბადონებელი
ქეთა ჟორჟოლიანი

ფოტოგრაფი
ხათუნა ხუციშვილი

ჟურნალ Forbes Georgia-ს გამოსცემს 
სააქციო საზოგადოება 

Media Partners

გამომცემელი
მაია მირიჯანაშვილი

გაყიდვების დირექტორი  
ლელი მირიჯანაშვილი
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Steve Forbes
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Art & Design
Robert Mansfield
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Tom Wolf
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UDC (UAK) 338.22 (051.2) F-75
გამოცემა იყენებს ბესარიონ გუგუშვილის BPG-InfoTech ფონტებს: 

„ბპგ გარდიან ეგვიპტური“ და „ბპგ პრიმა“.

ეკონომიკა
94  |  ლარისსაშემოდგომოგამოცდა

ავ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ტო                                                                                                                                                                                                                                                                რი: ბესო ნამჩავაძე

95  |  „ბაქოთბილისიყარსს“
ჩრდილოეთისმარშრუტის
კონკურენტობაშეუძლია

ავ                                                                                                                                                                                                                                                               ტო                                                                                                                                რი: ირაკლი დანელია 

ისტორია
98  |  გაუთლელიხისმთლელი

XIX საუკუნის გამოჩენილ ქართველ მეწარმეთა 
შორის განსაკუთრებული ადგილი ღარიბი ოჯახიდან 

გამოსულ ანტრეპრენიორსა და ფილანთროპს – გიორგი 
ქართველიშვილს უჭირავს. 
ავ                                                                                                                                                                                                                                                               ტო                                                                                                                                რი: ემილ ავდალიანი

აზრები
100  |  რჩევისშესახებ

სარჩევი - ოქტომბერი 2018

98 | ისტორია



ბიზნეს- 
გადაცემები

საქართველოს
წამყვანი

საქმისკურსი

ანალიტიკა

(ყოველ პარასკევს)

საქმიანიდილა

ქალებისნარატივი

გაატარეთ ს ამ უშ აო  დ ღ ეები ჩვენთან:

15:00-16:00 PM

15:00-16:00 PM

22:30-23:00 PM

22:30-23:00 PM

07:55-11:00 AM

11:00-12:00 PM

WWW.BM.GE
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იტირეთარგენტინისთვის–
საერთაშორისოსავალუტო

ფონდი გზაშია
ავ ტო რი: სტივ ფორბსი, მთავარი რედაქტორი

არ   გენ   ტი  ნას ეკო  ნო  მი  კუ  რი პრობ   ლე  მე  ბი 

აქვს... კვლავ. მაგ   რამ მას აქვს შან   სი, ეკო  ნო -

მი  კუ  რი სამ   ყა  რო თავ   და  ყი  რა და  ა  ყე  ნოს.  

ქვეყ   ნის კონ   სერ   ვა  ტო  რი პრე  ზი  დენ   ტი, 

მა  უ  რი  ციო მაკ   რი, $30-მილიარდიანი კრე  დი -

ტის   თ   ვის, სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  ვა  ლუ  ტო ფონ  -

დ   თან ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბის და  დე  ბას ცდი  ლობს. 

2015-ში მი  სი მო  უ  ლოდ   ნე  ლი გა  მარ   ჯ   ვე  ბის 

შემ   დეგ მაკ   რი გულ   გ   რი  ლად ეკი  დე  ბა უკონ  -

ტ   რო  ლო ხარ   ჯ   ვას   თან, მა  სი  ურ სეს   ხე  ბა  სა 

და პან   დე  მი  ურ ნე  პო  ტიზ   მ   თან ბრძო  ლას. 

დღეს პე  სო შავ დღე  ში  ა, ეს კი იმი  ტომ, რომ 

მთავ   რო  ბა ცენ   ტ   რა  ლურ ბანკს არ   სა  ი  დან შექ   მ   ნი  ლი ფუ  ლით 

მე  ტი ობ   ლი  გა  ცი  ის ყიდ   ვის   კენ მო  უ  წო  დებს, რაც, ცხა  დი  ა, 

ინ   ფ   ლა  ცი  ის წა  ხა  ლი  სე  ბის უტყუ  ა  რი სა  შუ  ა  ლე  ბა  ა. არ   გენ   ტი  ნა 

პე  რი  ო  დუ  ლად ძირს უთხ   რის სა  კუ  თარ ვა  ლუ  ტას და, თუ გა  ვით  -

ვა  ლის   წი  ნებთ, რომ წელს პე  სომ ღი  რე  ბუ  ლე  ბის 20% და  კარ   გა, 

რო  გორც ჩანს, ამ საქ   მეს ახ   ლა კი  დევ უფ   რო მე  ტი მონ   დო  მე -

ბით აკე  თებს. 

მაკ   რიმ სა  ზიზღა  რი მემ   კ   ვიდ   რე  ო  ბა მი  ი  ღო მი  სი ორი კო -

რუფ   ცი  უ  ლი, ტი  რა  ნი წი  ნა  მორ   ბე  დის, კრის   ტი  ნა კირ   ჩ   ნე  რი  სა და 

ნეს   ტორ კირ   ჩ   ნე  რი  სა  გან. მაგ   რამ სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  ვა  ლუ  ტო 

ფონ   დით ის ვერ იპო  ვის ხსნას. არ   გენ   ტი  ნე  ლებს სძულთ ეს სა -

ა  გენ   ტო, ვი  ნა  ი  დან თა  ვი  სი ქამ   რე  ბის შე  მო  ჭე  რის პო  ლი  ტი  კის 

ბო  ლო რა  უნ   დი  სას, რო  მე  ლიც 18 წლის წინ და  იწყო, უმუ  შევ   რო -

ბის დო  ნე 20%-ზე ავარ   და.          

პრობ   ლე  მე  ბის პი  რის   პირ აღ   მო  ჩე  ნილ პრე  ზი  დენტს ერ   თი 

მარ   ტი  ვი გზა აქვს, ვა  ლუ  ტის ლპო  ბა შე  ა  ჩე  როს: მთავ   რო  ბის 

უცხო  უ  რი რე  ზერ   ვე  ბით – რაც ბო  ლოს დაახლოებით $50 მი  ლი -

არდს შე  ად   გენ   და – ვა  ლუ  ტის გაც   ვ   ლით ბაზ   რებ   ზე პე  სო  ე  ბის 

ყიდ   ვა მანამდე უნ   და მოხ   დეს, სა  ნამ ეს ვა  ლუ  ტა მთელ თა  ვის 

და  ნა  კარგს არ აღიდ   გენს. მე  ტიც, ამ   გ   ვა  რი სა  რე  ზერ   ვო ფონ   დე -

ბით, მთავ   რო  ბას შე  უძ   ლი  ა, არ   გენ   ტი  ნის მთე  ლი 

ძი  რი  თა  დი ფუ  ლა  დი მა  რა  გი შე  ი  ძი  ნოს. 

კრი  ტი  კო  სებს ეს სქე  მა სა  სა  ცი  ლოდ არ 

ჰყოფ   ნით და მი  აჩ   ნი  ათ, რომ ის არ იმუ  შა  ვებს. 

სხვა თუ არა  ფე  რი, გაც   ვ   ლით ოპე  რა  ცი  ებ   ში 

არ   გენ   ტი  ნამ ხომ უკ   ვე და  ხარ   ჯა თით   ქ   მის $8 

მი  ლი  არ   დი ისე, რომ ვარ   დ   ნა არ შე  უ  ჩე  რე  ბი  ა. 

მაგ   რამ ეს სკეპ   ტი  კო  სე  ბი ყუ  რადღე  ბის მიღ   მა 

ტო  ვე  ბენ ერთ მე  ტად აშ   კა  რა შეც   დო  მას, არ  -

გენ   ტი  ნამ რომ და  უშ   ვა: პე  სო  ე  ბი ცენ   ტ   რა  ლურ   მა 

ბან   კ   მა იყი  და, რი  თაც მა  რა  გი შე  ამ   ცი  რა; ეს 

კარ   გი რამ იყო, მაგ   რამ შემ   დეგ უცებ ად   გა და 

ობ   ლი  გა  ცი  ე  ბის შეს   ყიდ   ვით მა  რა  გი ისევ გა  ზარ   და. ეს იგი  ვე  ა, 

აუზის ერ   თი ბო  ლო  დან წყა  ლი რომ ამო  ი  ღო ვედ   რო  თი და მე -

რე მე  ო  რე ბო  ლო  ში ჩა  ას   ხა.   

მაკ   რიმ თა  ვის ცენ   ტ   რა  ლურ ბან   კი  რებს მარ   ტი  ვი შეტყო  ბი -

ნე  ბა უნ   და გა  უგ   ზავ   ნოს: და  უ  ყოვ   ნებ   ლივ შეწყ   ვი  ტეთ ეს აბ   სურ  -

დი და შე  ამ   ცი  რეთ მო  ნე  ტა  რუ  ლი ბა  ზა მა  ნამ   დე, სა  ნამ პე  სო  სა 

და დო  ლა  რის მი  მარ   თე  ბა 25-1-დან 15-1-ზე არ და  ვა. 

რო  ცა კრი  ზი  სი ჩა  ივ   ლის – რაც მსგავ   სი ნა  ბი  ჯე  ბით სწრა -

ფად არის შე  საძ   ლე  ბე  ლი – მაკ   რი რე  ა  ლუ  რად რა  დი  კა  ლურ    

ქმედებაზე უნ   და და  ფიქ   რ   დეს: დო  ლა  რი არ   გენ   ტი  ნის ოფი  ცი  ა -

ლუ  რი ვა  ლუ  ტას აქციოს. 15-1-ზე კურ   სით, ხალ   ხი სი  ხა  რუ  ლით აქ  -

ცევ   და თა  ვის პე  სო  ებს დო  ლა  რე  ბად. მა  თი ქვეყ   ნის არას   წო  რი 

სა  ვა  ლუ  ტო მე  ნეჯ   მენ   ტის სა  ვა  ლა  ლო ის   ტო  რი  ის გათ   ვა  ლის   წი -

ნე  ბით, არ   გენ   ტი  ნე  ლებ   მა იცი  ან, რომ პე  სოს მო  რი  გი აორ   თ   ქ  -

ლე  ბა მხო  ლოდ დრო  ის სა  კითხი  ა.  

ეკ   ვა  დო  რი, პა  ნა  მა და ელ   -   სალ   ვა  დო  რი უკ   ვე იყე  ნე  ბენ მწვა -

ნე ვა  ლუ  ტას. მარ   თა  ლი  ა, ეკ   ვა  დორს ამას წი  ნათ ან   ტი  ა  მე  რი  კე -

ლი მე  მარ   ცხე  ნე მარ   თავ   და, ის მა  ლე  ვე შე  ე  ლია ად   გი  ლობ   რი  ვი 

ვა  ლუ  ტის კვლავ შე  მო  ტა  ნის იდე  ას... ხალ   ხი მა  ინც არ და  უ  ჭერ  -

და მხარს. 

„ყოველთა საუნჯეთა წილ მოიგე გონიერება“

ფაქტი და კომენტარი - სტივ ფორბსი



სარეკლამო გვერდი

„ელიტ ელექტრონიქსი“  
ახალი სტილით წარდგა ბაზარზე

„ელიტ ელექ ტ რო ნიქ სი“ უკ ვე 23 წე ლი ა, რაც სა მომ

ხ მა რებ ლო ბა ზარ ზე მოღ ვა წე ობს. ამ დრო ის გან მავ ლო

ბა ში ბრენ დ მა და თა ვად კომ პა ნი ამ დი დი ცვლი ლე ბე ბი 

გა ნი ცა და – გა ფარ თოვ და მა ღა ზი ა თა ქსე ლი, შე იქ მ ნა 

და და ი ნერ გა ახა ლი კონ ცეფ ცი ის მა ღა ზი ე ბი, გა ფორ მ

და თა ნამ შ რომ ლო ბის მე მო რან დუ მი არა ერთ წამ ყ ვან 

ბრენ დ თან, რო მელ თა ოფი ცი ა ლუ რი წარ მო მად გე ნე ლიც 

სა ქარ თ ვე ლო ში „ელიტ ელექ ტ რო ნიქ სი“ გახ და. ამას

თა ნა ვე მა ღა ზი ებ ში გა ი ზარ და ტექ ნი კის კა ტე გო რი ე ბის 

ჩა მო ნათ ვა ლი. შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნულ მა ცვლი ლე ბებ მა 

გა ნა პი რო ბა ბრენ დის და სტრა ტე გი უ ლი პლატ ფორ მის 

რე პო ზი ცი ო ნი რე ბა და სა ხეც ვ ლი ლე ბა.

გა ი წე რა სტრა ტე გი უ ლი პლატ ფორ მა, რო მელ ზეც 

„ელიტ ელექ ტ რო ნიქ სის“ მარ კე ტინ გის გუნ დ მა იმუ შა ვა, 

რის მი ხედ ვი თაც მოხ და ლო გოს ვი ზუ ა ლის ცვლი ლე ბა. 

ლო გოს ცვლი ლე ბა არა ფე რი ა, თუ მას სწო რი ბექ გ რა

უნ დი არა აქვს. წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სა კო მუ ნი კა ციო 

სტრა ტე გია იხ ვე წე ბო და, ცვლი ლე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 

ბრენ დი უფ რო გა ა ხალ გაზ რ დავ და, მიზ ნობ რი ვი სეგ მენ

ტის ასა კობ რივ მა ჯგუფ მაც და ი წი ა. ბო ლო დროს გან

თავ სე ბულ სა რეკ ლა მო რგო ლებ ში თუ სხვა სა რეკ ლა მო 

მა სა ლა ში უკ ვე შე სამ ჩ ნე ვი გახ და, რომ ბრენ დი უფ რო მე

ტად ახალ გაზ რ დავ დე ბა, შე სა ბა მი სად, „ელიტ ელექ ტ რო

ნიქ სის“ ლო გო ში შე ვი და გრა ფი კუ ლი ფორ მე ბი, რომ ლე

ბიც დი ზა ი ნის თა ნა მედ რო ვე ტრენ დებს ეხ მი ა ნე ბა. რაც 

ყვე ლა ზე მთა ვა რი ა, ტი პოგ რა ფი ის ერ თი ნა წი ლი „ELIT” 

მე ო რე ნა ხე ვარ თან „ELECTRONICS”თან შე და რე ბით 

მო ნუ მენ ტუ რი გახ და, რად გან ბრენ დი მთა ვარ აქ ცენტს 

სა კუ თა რი პრო დუქ ცი ი სა და სერ ვი სის ექ ს კ ლუ ზი უ რო ბა ზე 

აკე თებს.

„ელიტ ელექ ტ რო ნიქ სი“ ტექ ნი კის ბა ზარ ზე ყვე ლა ზე 

დი დი სა ვაჭ რო ქსე ლით და პრო დუქ ცი ის ყვე ლა ზე ფარ

თო ასორ ტი მენ ტით არის წარ მოდ გე ნი ლი. ბევ რი ახა ლი 

პრო ექ ტია და გეგ მი ლი, რომ ლე ბიც მომ ხ მა რებ ლის თ ვის 

უფრო მე ტი კომ ფორ ტის შექ მ ნა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი 

და ბა ზარ ზე არ სე ბულ მოთხოვ ნებს სრუ ლად პა სუ ხობს. 

„ელიტ ელექ ტ რო ნიქ სი“ ყვე ლა ზე ხელ მი საწ ვ დო მია მომ

ხ მა რებ ლის თ ვის რო გორც გე ოგ რა ფი უ ლად, ასე ვე ფა სის 

თვალ საზ რი სით.

„ელიტ ელექ ტ რო ნიქ სი“ არის ად გი ლი ყვე ლა თა ო

ბის თ ვის, შე სა ბა მი სად, გა სულ წლებ ში კო მუ ნი კა ცი ის 

სტრა ტე გი ა ში თა ნა მედ რო ვე ტრენ დებ მა გა ნა პი რო ბა ის, 

რომ „ელიტ ელექ ტ რო ნიქ სის“ ძი რი თა დი სა კო მუ ნი კა ციო 

არ ხი დღეს არა მარ ტო ტე ლე ვი ზი ა, არა მედ დი გი ტა ლუ რი 

მე დი ა ცა ა, ამი ტომ ახა ლი ლო გოს სტი ლის ტი კაც ამ მე დი

ა ზეა მორ გე ბუ ლი.

ბრენ დის მი ზა ნი სა ქარ თ ვე ლოს ბა ზარ ზე სა ყო ფაცხოვ

რე ბო დო ნის ამაღ ლე ბაა. კომ პა ნი ის მთა ვა რი ღი რე ბუ

ლე ბა კი პროგ რე სი სა და გან ვი თა რე ბის კენ წინ ს ვ ლა ა. 

„ჩვენ გვჯე რა, რომ გან ვი თა რე ბას და წინ ს ვ ლას ქმნი ან 

ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ მაც დღეს ტექ ნო ლო გი უ რი გან ვი თა

რე ბა მო ი ტა ნეს. „ელიტ ელექ ტ რო ნიქ სი“ კი ტექ ნო ლო გი

ურ გან ვი თა რე ბასა და პროგ რესს ხელ მი საწ ვ დომს ხდის 

სა ქარ თ ვე ლო ში. სწო რედ აქე დან გა მომ დი ნა რე, ბრენ დის 

მთა ვა რი სა კო მუ ნი კა ციო მე სი ჯია „იყურე წინ“, – გა ნაცხა

და „ელიტ ელექ ტ რო ნიქ სის“ გე ნე რა ლურ მა დი რექ ტორ მა 

ლა დო ჯო ბა ვამ.

გა სულ ორ ათ წ ლე ულ ში კომ პა ნი ის მოქ მე დე ბის არე

ა ლი შთამ ბეჭ და ვად გა ფარ თოვ და და დღეს ის ბაზ რის 

უპი რო ბო ლი დე რი ა, კომ პა ნი ის რებ რენ დინ გი კი არ სე

ბუ ლი მიღ წე ვე ბის გამ ყა რე ბას და უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

მო მა ვა ლი გეგ მე ბის შეს რუ ლე ბას გა ნა პი რო ბებს. 
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LeaderBoard

„პლანის“ არე   ა    ლი უკა    ნას       კ       ნელ ოც წე    ლი    წად      

ში მნიშ       ვ       ნე    ლოვ       ნად გა   ი    ზარ       და. სულ უფ       რო და 

უფ       რო მე    ტი ქვე    ყა    ნა იწყებს კა    ნა    ბი    სის ექ       ს       ტ       რაქ      

ტის სამედიცინო მიზნებით გა    მო    ყე    ნე    ბას. თუ 2000 

წელს წარ       მო   ე    ბუ    ლი პრო    დუქ       ცი   ის მთლი   ა    ნი მო    ცუ   

ლო    ბა 1.4 ტო    ნას შე   ად       გენ       და, უკ       ვე 2016 წლის       თ       ვის 

მაჩ       ვე    ნე    ბე    ლი თით       ქ       მის 210 ტო    ნამ       დე გა   ი    ზარ       და. 

ბო    ლო პე    რი   ოდ       ში სა    ქარ       თ       ვე    ლო    ში ამ სა    კითხის 

ირ       გ       ვ       ლივ ატე    ხილი ის       ტე    რი   ი    სა და პო    პუ    ლიზ       მის 

მძლავ       რი ტალ       ღის ფონ       ზე, ვფიქ       რობთ, რომ ქვე   

მოთ მოყ       ვა    ნი    ლი სტა    ტის       ტი    კა სა   ინ       ტე    რე    სო   ა.

„ავღანეთიზაციის“ მომ       ლო    დი    ნე   ებს იმე    დე    ბი 

უნ       და გა    ვუც       რუ   ოთ. გა   ე    როს კვლე    ვით, კა    ნა    ბი   

სის ლე    გა    ლუ    რად წარ       მო   ე    ბი    თა და ექ       ს       პორ       ტით, 

მსოფ       ლი   ო    ში პირ       ველ ად       გილ       ზე გა   ერ       თი   ა    ნე    ბუ    ლი 

სა    მე    ფო   ა. მსოფ       ლი   ო    ში სა    მე    დი    ცი    ნო და მეც       ნი   ე    რუ   

ლი მიზ       ნით გა    მო    ყე    ნე    ბუ    ლი კა    ნა    ბი    სის 45% ბრი   

ტა    ნეთ       ზე მო    დის. წარ       მო   ე    ბას       თან ერ       თად, ბრი    ტა   

ნე    თი  ყვე    ლა    ზე დი    დი ექ       ს       პორ       ტი   ო    რიც არის. 2016 

წელს 2.1 ტო    ნა კა    ნა    ბი    სი გა   ი    ტა    ნეს ექ       ს       პორ       ტ       ზე, 

რაც მსოფ       ლიო ექ       ს       პორ       ტის 70%ია. ლე    გა    ლუ    რად 

წარ       მო   ე    ბით მე   ო    რე ად       გილ       ზე კა    ნა    და   ა, მე    სა    მე    ზე 

კი პორ       ტუ    გა    ლი   ა.

ავტორი: ზაზა აბაშიძე
შე ნიშ ვ ნა:  ორი წერ ტი ლი (..) მი უთითებს, რომ მო ნა ცე მი წარ მოდ გე ნე ლი არ ყო ფი ლა. 

წყა რო: გა ე როს ნარ კო ტი კე ბის კონ ტ რო ლის სა ერ თა შო რი სო საბ ჭო

ქვეყანა

კანაფი: გლობალური წარმოება, მოხმარება და აქტივები

წელი
რა ო დე ნო ბა 

(კგ)

მოსავლის 
ფართობი 
(ჰექტარი)

ავსტრია

კანადა

ჩილე

ჩეხეთი

ისრაელი

იტალია

იაპონია

ჰოლანდია

პორტუგალია

შვეიცარია

გაერთიანებული
სამეფო

აშშ

2015
2016

2015
2016

2015
2016

2015
2016

2015
2016

2015
2016

2015
2016

2015
2016

2015
2016

2015
2016

2015
2016

2015
2016

0.04
0.09

. .
10.22

. .
1

7.45
8.45

..

..

0.57
0.58

0.5
0.5

15
7

..

..

..
117

..

..

59
116

48,491
80,732

36
1,416

43

7,758
9,263

..
300

..

..

1,100
1,460

159
21,000

315
453

41,706
95,000

566
..

120

0
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20

160

40

180

60

200

80

220

100

99 08 1201 10 14 16
წელი

0397 0698 07 1100 09 13 1502 04 05

აქტივები წარმოება მოხმარება

კანაბისის
ბისი
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გამოიწერეთ ახლავე
ყველაზე გავლენიანი ქართული ბიზნესგამოცემა

6 თვე - 35 ლარი, 12 თვე - 69 ლარი

ჟურნალის გამოწერა 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)

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: ტელ.: +995 (32) 223 77 07
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LeaderBoard
აუქციონზესაუკეთესო კოლეჯები

ამე რი კის
წამ ყ ვა ნი კო ლე ჯე ბი

7
UNIVERSITY OF 
PENNSYLVANIA 

ფილადელფია, 
პენსილვანია 

11,716 
$71,715 

9% 

2 
YALE UNIVERSITY 

ნიუჰეივენი,        
კონექტიკუტი

  5,472 
 $71,290 

6% 

5 
PRINCETON UNIVERSITY 

პრინსტონი, ნიუჯერსი

5,400 
$66,150 

7% 

3 
STANFORD UNIVERSITY 
სტენფორდი, კალიფორნია

7,034 
$69,109 

5% 

4 
MASSACHUSETTS 

INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 

კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი 

4,524 
$67,430 

8% 6 
CALIFORNIA 

INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 

პასადენა, კალიფორნია 

979 
$68,901 

8% 

პოზიცია 

სკოლა 

ადგილმდებარეობა 

სტუდენტთა ჩარიცხვის მაჩვენებელი 

წლიური ხარჯი

სტუდენტთა მიღების მაჩვენებელი

რე ი ტინ გის შე სად გე ნად, მხედ ვე ლო ბა ში შემ დე გი ფაქ ტო რე ბი მი ვი ღეთ:         

და ბა ლი სტუ დენ ტუ რი სეს ხი, მა ღა ლი ხელ ფა სი სწავ ლის დამ თავ რე ბის შემ დ

გომ, სწავ ლის დამ თავ რე ბის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, და სა ბუ თე ბუ ლი კა რი ე რუ

ლი წარ მა ტე ბა და სტუ დენ ტ თა კმა ყო ფი ლე ბა. 650 სკო ლი სა გან შემ დ გა რი სრუ

ლი რე ი ტინ გის გა საც ნო ბად, ეწ ვი ეთ ვებ გ ვერდს: forbes.com/topcolleges.

1 
HARVARD UNIVERSITY 

კემბრიჯი, მასაჩუსეტსი 

9,915 
$69,600 

5% 
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18 
UNIVERSITY OF 

CHICAGO 
ჩიკაგო

6,001 
$75,735 

8% 

10 
DUKE UNIVERSITY 
დიურემი, ჩრდილო 

კაროლინა

6,609 
$71,764 

11% 

15 
COLUMBIA 

UNIVERSITY IN 
THE CITY OF NEW 

YORK 
ნიუიორკი 

8,124 
$74,199 

7% 

8 
BROWN UNIVERSITY 

პროვიდენსი,                
როდაილენდი 

6,926 
$71,050 

9% 

13 
CORNELL UNIVERSITY 

იტაკა, ნიუიორკი 

14,566 
$70,321 

14% 

19 
POMONA 
COLLEGE 

კლერმონტი, 
კალიფორნია 

1,563 
$69,725 

9% 

16 
AMHERST 
COLLEGE 
ამჰერსტი, 

მასაჩუსეტსი 

1,849 
$71,300 

14% 

9 
DARTMOUTH 

COLLEGE 
ჰანოვერი,      

ნიუჰემპშირი 

4,310 
$71,827 

11% 

14 
UNIVERSITY OF 

CALIFORNIA, BERKELEY 
ბერკლი, კალიფორნია 

29,310 
$65,003 

17% 

20 
NORTHWESTERN 

UNIVERSITY 
ევანსტონი, 
ილინოისი 

8,791 
$72,980 

11% 

17 
BOWDOIN 
COLLEGE 

ბრუნსვიკი, მეინი 

1,806 
$68,070 

15% 

22 
UNIVERSITY OF 

MICHIGAN–ANN ARBOR 
ანარბორი, მიჩიგანი 

28,983 
$62,176 

29% 

23 
HARVEY MUDD COLLEGE 
კლერმონტი, კალიფორნია 

842 
$74,428 

13% 

25 
JOHNS HOPKINS 

UNIVERSITY 
ბალტიმორი, მერილენდი 

6,042 
$69,863 

13% 21 
UNIVERSITY 
OF NOTRE 

DAME 
ნოტრდეიმი, 

ინდიანა 

8,530 
$69,395 

19% 

11 
WILLIAMS 
COLLEGE 

უილიამსტაუნი, 
მასაჩუსეტსი  

2,093 
$70,650 

18% 

12 
GEORGETOWN 

UNIVERSITY 
ვაშინგტონი, კოლუმბიის 

ოლქი 

7,453 
$71,580 

17% 

24 
SWARTHMORE 

COLLEGE 
სვარტმორი, 
პენსილვანია 

1,543 
$68,846 

13% 
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სტუ დენ ტ თა ჩა რიცხ ვის მაჩ ვე ნე ბე ლი ბა კა ლავ რე ბის მთლი ა ნი რა ო დე ნო ბა ა. წლი უ რი ხარ ჯი 2017– 2018 წლებ ში კამ პუს ში მცხოვ რე ბი სხვა შტა ტის მკვიდ რი სტუ დენ ტე ბის დას წ რე ბის მთლი ა ნი შე ფა სე ბუ ლი ხარ ჯი ა. 

სწავ ლის სა ფა სუ რი 2017–2018 წლე ბის აკა დე მი ურ წელს ეხე ბა. წყა რო: National Center for Education Statistics. 

1 
UNIVERSITY OF 

CALIFORNIA, 
LOS ANGELES 
ლოსანჯელესი 

სწავლის 

საფასური  
$13,261 

2 
UNIVERSITY OF 

CALIFORNIA, 
BERKELEY 

ბერკლი, 
კალიფორნია 

$14,170 

3 
BRIGHAM 

YOUNG 
UNIVERSITY 
პროვო, იუტა 

$5,460 

4 
UNIVERSITY OF 

CALIFORNIA, 
IRVINE 
ირვინი, 

კალიფორნია 
$13,738 

5 
UNIVERSITY OF 
WASHINGTON–

SEATTLE 
სიეტლი

$10,974 

ყველაზე სარფიანი კოლეჯები
ამ უნი ვერ სი ტე ტებს მა ღა ლი ქუ ლე ბი აქვთ წმინ და ფა სის, წმინ და სტუ დენ ტუ რი სეს ხის, კურ ს დამ
თავ რე ბულ თა შე მო სავ ლე ბის, სწავ ლის დრო უ ლი დამ თავ რე ბის, სკო ლის ხა რის ხი სა და და ბალ
შე მო სავ ლი ა ნი სტუ დენ ტე ბის თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის მი ხედ ვით. სა ჯა რო ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის თ ვის 
შტატ ს ში და სწავ ლის სა ფა სუ რი გა მო ვი ყე ნეთ. ყვე ლა ზე სარ ფი ა ნი კო ლე ჯე ბის რე ი ტინ გის სრუ ლად 
გა საც ნო ბად, ეწ ვი ეთ ვებ გ ვერდს: forbes.com/bestvaluecolleges.

რო გორ გავ ზო მოთ კო ლე ჯის ინ ვეს ტი ცი ა თა ანაზღა უ რე ბის კო ე ფი ცი ენ ტი (ROI)? ვი პო
ვოთ სკო ლე ბი, რო მელ თა კურ ს დამ თავ რე ბუ ლე ბიც თა ვი ანთ ალ მა მა ტერს სი კე თეს 
გუ ლუხ ვად უბ რუ ნე ბენ. 

6 
HARVARD 

UNIVERSITY 
კემბრიჯი, 

მასაჩუსეტსი 

$48,949 

7 
STANFORD 

UNIVERSITY 
სტენფორდი, 
კალიფორნია 

$49,617 

8 
PRINCETON 
UNIVERSITY 

პრინსტონი, ნიუ
ჯერსი 

$47,140 

9 
UNIVERSITY OF 

CALIFORNIA, 
SAN DIEGO 

ლაჰოია, 
კალიფორნია 

$14,018 

10 
AMHERST  
COLLEGE 
ამჰერსტი, 

მასაჩუსეტსი 

$54,310 

ყველაზე მადლიერი კურსდამთავრებულები

კოლეჯი 

1 DARTMOUTH COLLEGE 

2 WILLIAMS COLLEGE 

3 PRINCETON UNIVERSITY 

4 AMHERST COLLEGE

5 DAVIDSON COLLEGE 

6 CLAREMONT MCKENNA COLLEGE 

7 HAVERFORD COLLEGE 

8 WELLESLEY COLLEGE 

9 WABASH COLLEGE 

10 UNIVERSITY OF NOTRE DAME 

$24,039 

23,434 

23,536 

21,354 

19,994 

22,776 

19,810 

16,328 

19,850

17,472

41.3% 

47.8 

40.5 

45.1 

44.5 

33.8 

38.1 

49.0 

31.4

35.5 

99.81

99.77

99.67

99.38

99.05

98.8

98.68

97.79

97.78

97.64

PURDUE-ს თამამი გეგმა
მიჩ დე ნი ელსს სურს, კო ლე ჯი უფ რო ხელ მი საწ ვ დო მი გა ხა დოს 

და თა ვის უნი ვერ სი ტეტ ში სტუ დენ ტ თა ჩა რიცხ ვის მაჩ ვე ნე ბე ლი 

გა ზარ დოს. უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ტრა დი ცი უ ლი ფრთა შოკ ში ა. 
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LeaderBoard

სა  ნამ მიჩ დე  ნი  ელსს ელო  დე  ბი, ვეს   ტ   -   ლა  ფა  ი  ეტ   ში (ინდიანა), მის ოფის   ში ტე -

ლე  ფო  ნის ზარს რომ უპა  სუ  ხოს, PURDUE-ს მუ  სი  კა  ლუ  რი გუნ   დის ჩა  ნა  წერს ის   მენ, 

რო  მელ   საც ერ   თი ძნე  ლად და  სა  ჯე  რე  ბე  ლი გან   ცხა  დე  ბა მოჰ   ყ   ვე  ბა: „2019-ის ჩათ   ვ  -

ლით, PURDUE ყვე  ლა ბა  კა  ლავ   რი სტუ  დენ   ტის   თ   ვის სწავ   ლის სა  ფა  სურს 2012 წლის 

დო  ნე  ზე ყი  ნავს“. 

შემ   დეგ ტე  ლე  ფონს ინ   დი  ა  ნის ფლაგ   მა  ნი სა  ჯა  რო უნი  ვერ   სი  ტე  ტის პრე  ზი  დენ  -

ტი, დე  ნი  ელ   სი, პა  სუ  ხობს და რა  ღაც კი  დევ უფ   რო გა  სა  ო  ცარს ამ   ბობს: ინ   ფ   ლა -

ცი  ა  ზე მორ   გე  ბულ დო  ლა  რებ   ში, PURDUE $4,000-ით ნაკ   ლე  ბი ღირს სხვა შტა  ტის 

სტუ  დენ   ტე  ბის   თ   ვის, ვიდ   რე 2013-ში ღირ   და, რო  ცა მან იქ მუ  შა  ო  ბა და  იწყო. ხო  ლო 

შტა  ტის მცხოვ   რებ   ლე  ბი ამ აკა  დე  მი  ურ წელს თით   ქ   მის $3,000-ით ნაკ   ლებს იხ  -

დი  ან – $23,000-ზე ნაკ   ლე  ბი უჯ   დე  ბათ სწავ   ლის სა  ფა  სუ  რი, ოთა  ხი, ცხოვ   რე  ბა და 

სხვა ხარ   ჯე  ბი. 

2013-ში, აწ უკ   ვე 69 წლის დე  ნი  ელსს წყალ   ში ჩა  ე  ყა  რა რეს   პუბ   ლი  კელ   თა საპ  -

რე  ზი  დენ   ტო კან   დი  და  ტად ყოფ   ნის იმე  დე  ბი და ნაც   ვ   ლად ამი  სა – ინ   დი  ა  ნის პო  პუ -

ლა  რუ  ლი ზო  მი  ე  რი რეს   პუბ   ლი  კე  ლი გუ  ბერ   ნა  ტო  რის რან   გ   ში გა  ტა  რე  ბუ  ლი ორი 

ვა  დის შემ   დეგ – PURDUE-ს პრე  ზი  დენ   ტად მოგ   ვევ   ლი  ნა და უმაღ   ლე  სი გა  ნათ   ლე -

ბის და  ზი  ა  ნე  ბუ  ლი ბიზ   ნე  სის „შეკეთებასაც“ შე  უდ   გა. მი  სი პირ   ვე  ლი პრი  ო  რი  ტე  ტი: 

შე  ას   რუ  ლე და  ნა  პი  რე  ბი და PURDUE გრან   ტის სა  ხით მი  წის მიმ   ღებ უნი  ვერ   სი  ტე -

ტად აქ   ციე – იმად, რა  დაც ის ჯერ კი  დევ სა  მო  ქა  ლა  ქო ომის დროს იყო ჩა  ფიქ   რე -

ბუ  ლი, რო  ცა ფე  დე  რა  ლუ  რი მთავ   რო  ბა მი  წა  სა და ფონ   დებს იმ უნი  ვერ   სი  ტე  ტებს 

ური  გებ   და, რო  მელ   თაც მუ  შა  თა კლა  სის ამე  რი  კე  ლე  ბის   თ   ვის სოფ   ლის მე  ურ   ნე  ო -

ბა და მე  ქა  ნი  კუ  რი ოს   ტა  ტო  ბა უნ   და ეს   წავ   ლე  ბი  ნათ. 

დე  ნი  ელ   სის აზ   რით, PURDUE ამ მი  სი  ას არ ას   რუ  ლებ   და. „ერთადერთი ხარ   ჯე -

ბი, რაც ბო  ლო ოც   და  ათ წე  ლი  წად   ში ჯან   დაც   ვი  სას უს   წ   რებს, კო  ლეჯ   ში სწავ   ლის, 

ოთა  ხი  სა და ცხოვ   რე  ბის ხარ   ჯე  ბი  ა“, – ამ   ბობს ის. მან გა  მო  სა  ვა  ლიც იპო  ვა: სტუ -

დენ   ტე  ბის ხარ   ჯე  ბის 2012-ის დო  ნე  ზე გაყინვა. PURDUE-ს მიმ   ღე  ბი გან   ყო  ფი  ლე  ბის 

პერ   სო  ნა  ლი მას შე  ე  წი  ნა  აღ   მ   დე  გა. „ვუთხარი, მის   მი  ნეთ, ეს   -ე  სა  ა, აქ მარ   ს   ზე და -

ვეშ   ვი და შე  მიძ   ლი  ა, გითხ   რათ, რომ ხალ   ხი დე  და  მი  წა  ზე თვლის, რომ კო  ლე  ჯის 

ხარ   ჯე  ბი ზედ   მე  ტად გა  ბე  რი  ლი  ა-   მეთ   ქი“. 

2016-ში დე  ნი  ელ   ს   მა ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მო  ბის სა  კითხს სხვა მხრი  დან შე  უ  ტია 

და ე.წ. შე  მო  სავ   ლე  ბის გა  ზი  ა  რე  ბის ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბე  ბი შე  მო  ი  ტა  ნა. სტუ  დენ   ტებს, 

რომ   ლე  ბიც ფე  დე  რა  ლურ სეს   ხებს ამო  წუ  რა  ვენ, შე  უძ   ლი  ათ, თა  ვი  ან   თი გა  ნათ  -

ლე  ბა ამ ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბის მეშ   ვე  ო  ბით და  ა  ფი  ნან   სონ, ანუ თა  ვი  ან   თი მო  მა  ვა  ლი 

შე  მო  სავ   ლის გარ   კ   ვე  უ  ლი პრო  ცენ   ტი უკან და  აბ   რუ  ნონ; რო  გორც წე  სი, ეს 3%-დან 

5%-მდე მერ   ყე  ობს და მი  სი გა  დახ   და სწავ   ლის დამ   თავ   რე  ბი  დან და  ახ   ლო  ე  ბით 

ათ წლამ   დე პე  რი  ოდ   შია შე  საძ   ლე  ბე  ლი (გადასახადების ზე  და ზღვა  რი საწყის 

ხარ   ჯებს, მაქ   სი  მუმ, 2.5-ჯერ აღე  მა  ტე  ბა). კრი  ტი  კო  სებს სძულთ ეს შე  მო  სავ   ლის 

გა  ზი  ა  რე  ბის ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბე  ბი მა  თი არა  რე  გუ  ლი  რე  ბა  დო  ბი  სა და არა  აპ   რო -

ბი  რე  ბუ  ლო  ბის გა  მო. რო  გორც ამ   ბო  ბენ, იდეა მილ   ტონ ფრიდ   მენს ეკუთ   ვ   ნის, 

თუმ   ცა მას ისიც აღუ  ნიშ   ნავს, რომ მსგავ   სი ხელ   შ   ეკრუ  ლე  ბე  ბი „ნაწილობრივი 

მო  ნო  ბის... ეკო  ნო  მი  კუ  რი ეკ   ვი  ვა  ლენ   ტი  ა“. დე  ნი  ელ   სი ამ   ბობს, რომ „თუ კონ   ტ   რაქ  -

ტით უზ   რუნ   ველ   ყო  ფი  ლი მო  ნო  ბა გვინ   და, მა  შინ სტუ  დენ   ტუ  რი სეს   ხე  ბის პროგ  -

რა  მა იდე  ა  ლუ  რი  ა. შე  მო  სავ   ლის გა  ზი  ა  რე  ბის ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბე  ბის შემ   თხ   ვე  ვა  ში კი 

რის   კი მთლი  ა  ნად გამ   სეს   ხე  ბელ   ზე გა  და  დის“, ვი  ნა  ი  დან კურ   ს   დამ   თავ   რე  ბუ  ლე  ბი, 

რომ   ლე  ბიც სა  მუ  შა  ოს ვერ პო  უ  ლო  ბენ, არც არა  ფერს იხ   დი  ან.

დე  ნი  ელ   სის მე  სა  მე თა  მამ ნა  ბიჯს ყვე  ლა  ზე მე  ტი კრი  ტი  კა უმაღ   ლე  სი გა -

ნათ   ლე  ბის ტრა  დი  ცი  უ  ლი ფრთის   გან ერ   გო. გა  სულ წელს მან, არც მე  ტად, არც 

ნაკ   ლე  ბად, $1-ად კო  მერ   ცი  უ  ლი, შე  ჭირ   ვე  ბუ  ლი და დიდ   წი  ლად ონ   ლა  ინ KAPLAN 

UNIVERSITY შე  ი  ძი  ნა WASHINGTON POST-ის ყო  ფი  ლი მფლო  ბე  ლის, GRAHAM 

HOLDINGS CO.-საგან. KAPLAN-ის 30,000 სტუ  დენ   ტის წყა  ლო  ბით, PURDUE-მ 

მყის   ვე გა  ზარ   და ჩა  რიცხ   ვა  თა მაჩ   ვე  ნე  ბე  ლი; მა  თი უმე  ტე  სო  ბა ქა  ლი  ა, 30-იდან 60 

წლამ   დე, და თა  ვი  ანთ ოჯახ   ში პირ   ვე  ლე  ბი არი  ან, კო  ლეჯ   ში ვინც აბა  რებს, ახ   ლა 

კი უკ   ვე ხა  რის   ხის მო  პო  ვე  ბა  ზე მუ  შა  ო  ბენ ახალ   სა  ხელ   დარ   ქ   მე  ულ PURDUE GLOB-

AL UNIVERSITY-ში. რო  ცა PURDUE ოპე  რა  ცი  ულ ხარ   ჯებს და  ფა  რავს და სწავ   ლის 

სა  ფა  სუ  რის სა  ხით $50 მი  ლი  ონს მო  აგ   რო  ვებს, KAPLAN-ს PURDUE GLOBAL-ის 

შე  მო  სავ   ლი  დან 12.5% შეხ   ვ   დე  ბა.

ჯერ   ჯე  რო  ბით ყვე  ლა  ფე  რი კარ   გად მი  დის. დე  ნი  ელ   სის პრე  ზი  დენ   ტად არ   ჩე -

ვის შემ   დეგ აპ   ლი  კან   ტ   თა რიცხ   ვი 67%-ით გა  ი  ზარ   და. ჩა  რიცხ   ვის მაჩ   ვე  ნე  ბე  ლი 

ყვე  ლა დრო  ის სა  უ  კე  თე  სო ნიშ   ნულ   ზე  ა, ისე  ვე რო  გორც სწავ   ლის დამ   თავ   რე  ბის 

მაჩ   ვე  ნე  ბე  ლი და PURDUE-ს მკვლე  ვარ   თა მი  ერ ჩაშ   ვე  ბუ  ლი სტარ   ტა  პე  ბის რიცხ   ვი. 

ამას   თან, PURDUE-მ FORBES-ის ამე  რი  კის წამ   ყ   ვან კო  ლეჯ   თა რე  ი  ტინ   გ   ში შარ   შან  -

დე  ლი 143-ე ად   გი  ლი  დან წელს 126-ზე გად   მო  ი  ნაც   ვ   ლა. მა  შინ, რო  ცა სხვა ინ   ს   ტი -

ტუ  ცი  ე  ბი უვა  დო კონ   ტ   რაქ   ტით გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბულ აკა  დე  მი  ურ შტატს ამ   ცი  რე  ბენ, 

PURDUE-მ 75 ასე  თი პო  ზი  ცია და  ა  მა  ტა ინ   ჟი  ნე  რი  ის პრო  ფე  სო  რე  ბის   თ   ვის, ხო  ლო 

STEM-ის (მეცნიერების, ტექ   ნო  ლო  გი  ის, ინ   ჟი  ნე  რი  ი  სა და მა  თე  მა  ტი  კის) ხა  რის   ხის 

მომ   პო  ვე  ბელ სტუ  დენ   ტ   თა რიცხ   ვი 33%-ით გა  ზარ   და (უმცირესობათა რიცხ   ვი 

50%-ითაა გაზ   რ   დი  ლი). 

ჰო, და ნუ დაგ   ვა  ვიწყ   დე  ბა BOILER GOLD-იც – ში  ნამ   რეწ   ველ   თა ლუ  დი, რომ  -

ლის   თ   ვი  საც PURDUE-ს სვი  ი  სა და ხარ   შ   ვის ანა  ლი  ზის ლა  ბო  რა  ტო  რია ად   გი -

ლობ   რივ ლუდ   სა  ხარ   შ   თან თა  ნამ   შ   რომ   ლობს. „ეს საქ   მე კვლე  ვი  თი პრო  ექ   ტის 

სა  ხით და  იწყო , - ამ   ბობს დე  ნი  ელ   სი, – დღეს კი დამ   ზა  დე  ბას ვერ ვას   წ   რებთ, ისე 

სწრა  ფად იყი  დე  ბა“. 

მე დი ა ნუ რი შე წი
რუ ლე ბე ბი თი თო 
სტუ დენ ტის გან 7 
წლის მან ძილ ზე

კურ   ს   დამ   თავ   რე 
ბულ   თა სა  შუ  ა  ლო 

თა  ნა  მო  ნა  წი  ლე  ო  ბა 3 
წლის მან   ძილ   ზე

2018ის მად ლი
ერ კურ ს დამ
თავ რე ბულ თა 

ინ დექ სი
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დისციპლინა, სახელად STEM
მეცნიერება, ტექნოლოგია, ინჟინერია და მათემატიკა Forbesის 

30 30წლამდელი ქალებისაგან, 30 სიტყვასა ან ნაკლებში. 

იბა მასუდი
თანადამფუძნებელი,  Tara A.I. | 28 
ხელოვნური ინტელექტის პროგრამული უზრუნველყოფა 
ფრილანსერ პროგრამისტებს მათზე მორგებულ 
სამუშაოებს უწყვილებს. მასუდს $3 მილიონი აქვს 
მოზიდული. ამ Y Combinator-ის კურსდამთავრებულის 
კლიენტთა შორის არიან Ford-ი, Cisco და Orange 
Telecom-ი. 

რეიჩელ ბენიოლა 
დამფუძნებელი, AnneeLondon | 30 
ფილადელფიაში დაფუძნებულმა 
დიზაინერმა გამოიგონა დასაკეცი, 
ორიგამით შთაგონებული (მაგრამ 
გამძლე!) ველოსიპედის ჩაფხუტი იოლი 
ტრანსპორტირებისა და შენახვისათვის. 
დაპატენტების მოლოდინში მყოფი ამ $190-
იანი პროდუქტის წინასწარი შეკვეთების 
რიცხვმა 3,500-ს მიაღწია.   

ელიზაბეთ ასაი
თანადამფუძნებელი,  3Derm  
Systems | 27 
Yale-ის კურსდამთავრებულმა 
თავისი გამოგონებისთვის 
$3.9 მილიონი მოიზიდა. 
მისი 3-D-ის ტომოგრამული 
სისტემა ზოგადი პრაქტიკის 
ექიმებს საშუალებას აძლევს, 
დიაგნოსტიკური ხარისხის 
სურათები გადაიღონ 
და განსახილველად 
დერმატოლოგებს გაუგზავნონ; 
წინასწარი ჩაწერა საჭირო არ 
არის.

ენი ჩე უ ნი 
თა ნა დამ ფუძ ნე ბე ლი, | 28 
სოლ ტ - ლე იკ - სი ტის მკვიდ რის ჭკვი ა ნი 
გა ნა თე ბის აპ ლი კა ცია დრო ი სა და მომ ხ-
მა რებ ლის გე მოვ ნე ბის სა ფუძ ველ ზე ჩამ-
რ თ ვე ლებ სა და ნა თუ რე ბის სიმ ძ ლავ რის 
მა რე გუ ლი რებ ლებს შო რის ავ ტო მა ტურ, 
სა სურ ვე ლი ეფექ ტე ბის მქო ნე კო ორ დი ნა-
ცი ას ამ ყა რებს. ჩე უნს $58 მი ლი ო ნი აქვს 
მო ზი დუ ლი. 

ამბერ იანგი 
დამფუძნებელი, Seer 
Tracking | 19 
Stanford-ის ბაკალავრი 
სტუდენტის შექმნილი 
პროგრამული უზრუნველყოფა 
აკვირდება კოსმოსურ მტვერს 
და წინასწარმეტყველებს, 
როდის შეიძლება, მან 
საფრთხე შეუქმნას 
სატელიტებსა და ხომალდებს. 
ის 98%-იანი სიზუსტით 
მუშაობს და ამბობენ, რომ 
NASA-ს მოდელებზე უფრო 
ზუსტია.   

ქე ტი ტაი 
თა ნა დამ ფუძ ნე ბე ლი, Ranomics | 22 
Thiel-ის სტი პენ დი ატ მა $1.3 მი ლი ო ნი 
მო ი ზი და, რა თა იშ ვი ა თი გე ნე რი კუ ლი 
ვა რი ა ცი ე ბი სა და თა ნამ დე ვი და ა ვა-
დე ბე ბის რის კე ბის მო ნა ცემ თა ბა ზა 
შექ მ ნას. ის პა ლო -ალ ტო ში და ფუძ ნე-
ბუ ლი ვენ ჩურ - კა პი ტა ლის ფირ მა Cervin 
Ventures-ის პარ ტ ნი ო რი ცა ა.  

ლეა ფონ ბიდერი 
თანადამფუძნებელი,  Ava Science 
| 28 
შვეიცარიის მკვიდრის გამოგონებაში 
ინვესტორებს $42 მილიონი აქვთ 
დაბანდებული. ეს არის სამაჯური, 
რომელიც ქალებს ამცნობს, ყველაზე 
მაღალი ალბათობით როდის 
ჩაესახებათ შვილი. სამაჯურის 
მონაცემები აჩვენებს, რომ ჩაშვების 
დღიდან, მას თითქმის 10,000 
ორსულობისთვის „მიუცია დასაბამი“.  
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პოპულარულთა 
100-ეული 20 წლის 
ხდება 

$267 მლნ 
ჯერი 

სეინფილდი 

1999

$290 მლნ 
ჯორჯ 

ლუკასი

2005

$200 მლნ 
ჯორჯ 

ლუკასი 

2002

$400 მლნ 
ჯორჯ 

ლუკასი

2000

$200 მლნ 
სტივენ 

სპილბერგი

2003

$250 MIL 
ჯორჯ 

ლუკასი

2001

$210 მლნ 
მელ გიბ სო-
ნი და ოპ რა 

უინ ფ რი

2004

ორი ათ   წ   ლე  უ  ლის მან   ძილ   ზე Forbesი, თა  ვი 
სი პო  პუ  ლა  რულ   თა 100ეულით, დი  დე  ბი  სა თუ 
სიმ   დიდ   რის თა  ნამ   დე  ვი სი  კე  თე  ე  ბის დო  კუ  მენ  
ტი  რე  ბას ახ   დენს. ამ რე  ი  ტინ   გ   ში 700ზე მე  ტი 
მსა  ხი  ო  ბი, მუ  სი  კო  სი და სხვა ვარ   ს   კ   ვ   ლა  ვი 
მოხ   ვედ   რი  ლა, მათ შე  მო  სავ   ლებს კი ჯამ   ში $80 
მი  ლი  არ   დი შე  უდ   გე  ნი  ა. ამ მყვი  რა  ლა სა  ხე  ლე 
ბის აღ   ზე  ვე  ბა და და  ცე  მა ბევრს გვი  ამ   ბობს იმის 
შე  სა  ხებ, თუ რო  გორ შე  იც   ვა  ლა შო  უ  ბიზ   ნე  სის 
სამ   ყა  რო 1999 წლის 22 მარ   ტის მე  რე – ანუ მას 
მე  რე, რაც ჩვე  ნი ჟურ   ნა  ლის ყდა  ზე ჯე  რი სე  ინ  
ფილ   დი და Diddy გა  მოჩ   ნ   დ   ნენ. ბევ   რად ვრცე  ლი 
ინ   ფორ   მა  ცი  ის   თ   ვის, იხი  ლეთ ჩვე  ნი სა  ი  უ  ბი  ლეო 
პო  პუ  ლა  რულ   თა 100ეული. 

ელ   ტო  ნის მი  ნო  რი
ადა  მი  ა  ნი   რა  კე  ტა გა  მოძ   ვ   რა იმ ფუ 

ლა  დი პრობ   ლე  მე  ბი  დან, რაც, გავ   რ   ცე 
ლე  ბუ  ლი ინ   ფორ   მა  ცი  ით, 2000იანების 
და  საწყის   ში ჰქონ   და, ეს კი ინ   ტენ   სი  უ  რი 
ტურ   ნე  ე  ბის დამ   სა  ხუ  რე  ბა  ა, სა  ი  და  ნაც 

ბო  ლო ხუთ წე  ლი  წად   ში თით   ქ   მის $200 
მი  ლი  ო  ნი მო  იხ   ვე  ჭა. 

Accenture-ში უკ   ვე თქვენს 35-ე წელს ატა  რებთ.
ჰო, ბევ   რი დრო გა  ვი  და, მაგ   რამ ბევ   რი ევო  ლუ  ცი  ით. 

ციფ   რუ  ლი ტექ   ნო  ლო  გია უდა  ვოდ გან   ვი  თარ   და. ახ   ლა რი  სი დრო მო  დის?
მომ   დევ   ნო ტალ   ღის პი  რის   პირ ვართ: გლო  ბა  ლუ  რი უსაფ   რ   თხო  ე  ბი  სა და ციფ   რუ  ლი 
ტრან   ს   ფორ   მა  ცი  ის. ამ სფე  რო  ებ   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბი ყო  ველ წამს იც  -
ვ   ლე  ბა. 

აღ   მას   რუ  ლე  ბელ   მა დი  რექ   ტორ   მა ამ სა  კითხ   ზე რა ჭრილ   ში უნ   და იფიქ   როს? 
წი  ნა ტექ   ნო  ლო  გი  უ  რი რე  ვო  ლუ  ცი  ე  ბი პრო  დუქ   ტი  უ  ლო  ბას ეხე  ბო  და... ბიზ   ნე  სის რა  ცი  ო  ნა -
ლი  ზე  ბას. ახ   ლან   დელს ახა  ლი, ძირ   გა  მომ   თხ   რე  ლი მო  დე  ლე  ბის შექ   მ   ნას   თან აქვს საქ   მე. 

რა იყო თქვე  ნი სტრა  ტე  გია ციფ   რუ  ლი ტრან   ს   ფორ   მა  ცი  ის   თ   ვის? 
ჩვენ ხუ  თი მი  მარ   თუ  ლე  ბით გა  ვა  ტა  რეთ ცვლი  ლე  ბე  ბი: ინ   ტე  რაქ   ტი  ურ, მო  ბი  ლურ, ანა  ლი -
ტი  კურ, cloud-ისა და უსაფ   რ   თხო  ე  ბის სფე  რო  ებ   ში. 

დრო და ფუ  ლი წარ   მა  ვა  ლი  ა. რო  გორ საზღ   ვ   რავთ ციფ   რუ  ლი სტრა  ტე  გი  ის პრი  ო -
რი  ტე  ტებს?
იკითხეთ, თქვე  ნი სტრა  ტე  გი  ა  თა ნუს   ხი  დან ამ   წუ  თას რო  მე  ლი ტექ   ნო  ლო  გიაა ზრდას   თან 
ადაპ   ტი  რე  ბა  დი. 

მრა  ვა  ლი კორ   პო  რა  ცი  უ  ლი საბ   ჭო ციფ   რულ ტექ   ნო  ლო  გი  ას კვლავ უმ   ნიშ   ვ   ნე  ლო 
სა  კითხად გა  ნი  ხი  ლავს და მას, პრაქ   ტი  კუ  ლად, 30-წუთიან დის   კუ  სი  ად აქ   ცევს 
აუდი  ტის კო  მი  ტეტ   ზე. 
კა  ნო  ნის დაც   ვა და კი  ბე  რუ  საფ   რ   თხო  ე  ბა აუდი  ტის კო  მი  ტე  ტის საქ   მე  ა, შე  მო  სავ   ლის ზრდა 
და მო  მავ   ლის ინ   ვეს   ტი  ცი  ე  ბი – სტრა  ტე  გი  ის კო  მი  ტე  ტის. 

ყო  ველ   დღი  ურ ოპე  რა  ცი  ებ   ზე თუ მიდ   გე  ბა საქ   მე, ვის უნ   და ჩა  ა  ბა  რონ ან   გა  რი  ში 
ინ   ფორ   მა  ცი  ულ   მა და ციფ   რულ   მა დი  რექ   ტო  რებ   მა? 
დღეს სულ უფ   რო მე  ტი ინ   ფორ   მა  ცი  უ  ლი დი  რექ   ტო  რი იმ სა  აღ   მას   რუ  ლებ   ლო კო  მი  ტე  ტის 
შე  სა  ხებ სვამს სა  კითხს, რო  მე  ლიც ყვე  ლა ოპე  რა  ცი  ის უფ   როსს მო  ი  ცავს. ციფ   რუ  ლი დი -
რექ   ტო  რი, თა  ვის მხრივ, რო  გორც კომ   პა  ნი  ის ყვე  ლა ციფ   რუ  ლი სტრა  ტე  გი  ის მე  ნე  ჯე  რი, 
ამ კო  მი  ტეტ   ში უნ   და იყოს. 

რო  გორ აღ   წერ   დით Accenture-ის ბო  ლო ხუ  თი წლის ევო  ლუ  ცი  ას?
დღეს სრუ  ლი  ად გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბუ  ლე  ბი ვართ. მივ   ხ   ვ   დით, რომ პრო  ფე  სი  უ  ლი სერ   ვი  სე  ბი ყო -
ველ   დღი  უ  რი მოხ   მა  რე  ბის სა  ქონ   ლად იქ   ცე  ო  და. ინო  ვა  ცი  ი  სა და მას   შ   ტა  ბის თვალ   საზ   რი -
სით, ლი  დე  რე  ბი უნ   და გავ   მ   ხ   და  რი  ყა  ვით. 

მაშ, Accenture-ი დღეს პროგ   რა  მუ  ლი უზ   რუნ   ველ   ყო  ფის კომ   პა  ნი  ა  ა? 
არა. ჩვე  ნი სერ   ვი  სი გუ  ლის   ხ   მობს სა  უ  კე  თე  სო არ   სე  ბუ  ლი ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის ინ   ტეგ   რი  რე -
ბას ისე, რომ კლი  ენ   ტე  ბის   თ   ვის ისი  ნი ადეკ   ვა  ტუ  რი და ეფექ   ტი  ა  ნი გავ   ხა  დოთ.

რა  ტომ უნ   და იყი  დონ Accenture-ის აქ   ცი  ე  ბი გრძელ   ვა  დი  ან   მა ინ   ვეს   ტო  რებ   მა? 
უნ   და და  ფიქ   რ   დ   ნენ, რა ხდის კომ   პა  ნი  ას უაღ   რე  სად გა  მორ   ჩე  ულს, უაღ   რე  სად მი  ზან   ს   წ  -
რა  ფულ   სა და უაღ   რე  სად მოქ   ნილს. ამა  ვე დროს, მათ უნ   და დას   ვან კითხ   ვა, რამ   დე  ნად 
გამ   ძ   ლეა კომ   პა  ნია – შეს   წევს თუ არა მას ძა  ლა, ეფექ   ტი  ა  ნო  ბა შე  ი  ნარ   ჩუ  ნოს და თან ეს 
იმ   გ   ვა  რი შე  უ  პო  ვა  რი ენ   თუ  ზი  აზ   მი  თა და დის   ციპ   ლი  ნით გა  ა  კე  თოს, რო  გო  რი  თაც ბიზ   ნესს 
მარ   თავს. 
  

ჯამური 
შემოსავლები

ყვე ლა ზე მა ღალ შე მო სავ ლი ა ნე ბი

1999
Diddy და ჯე რი 

სე ინ ფილ დი 

2000
ბრიტნი სპირსი 

2001
Disney-ს ყოფილი 

აღმასრულებელი ჯო როტი 
და ბრიუს უილისი 

2002
„სოპრანოს“ 

ვარსკვლავები შოუს 
პროდიუსერ ბრედ 
გრეისთან ერთად.

LeaderBoard
ათი კითხვა

ახალი ციფრული მანიფესტი
ACCENTUREის შე  ფი პი  ერ ნან   ტერ   მი აღ   მას   რუ  ლე  ბელ 
დი  რექ   ტო  რებს მო  უ  წო  დებს, ხელ   გაშ   ლი  ლი მი  ე  გე  ბონ 
ტექ   ნო  ლო  გი  ას, რო  მე  ლიც მათ კომ   პა  ნი  ებს სწრაფ
ცვლი  ლე  ბებს მო  უ  ტანს. 

პიერნანტერმისესაუბრარიჩკარლგაარდი,
ჩვენიკონტრიბუტორრედაქტორიდაგლობალური
ფუტურისტი.ინტერვიურედაქტირდადაშეიკვეცა.
დიალოგისვრცელივერსიისგასაცნობად,ეწვიეთ

ვებგვერდს:FORBES.COM/SITES/RICHKARLGAARD.
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$290 მლნ 
ჯორჯ 

ლუკასი

2005

$620 მლნ 
DR. DRE

2014

$290 მლნ 
ოპრა 

უინფრი

2011

$300 მლნ  
ჯ.კ. 

როულინგი 

2008

$130 მლნ 
DIDDY

2017

$332 მლნ 
სტივენ 

სპილბერგი

2006

$300 მლნ 
ფლოიდ 

მეივეზერი

2015

$285 მლნ 
ფლოიდ 

მეივეზერი

2018

$165 მლნ 
ოპრა 

უინფრი

2012

$275 მლნ 
ოპრა 

უინფრი

2009

$260 MIL 
ოპრა 

უინფრი

2007

$170 მლნ 
ტეილორ 
სვიფტი

2016

$125 MIL 
MADONNA

2013

$315 მლნ 
ოპრა 

უინფრი

2010

ძვირ ფა სი სას მი სი
კარ გა ხნით ად რე, 
სა ნამ ჯორჯ კლუ ნი 
ტე კი ლა Casamigos

ით დიდ ფულს 
იშო ვი და, 2011ში, 
$100 მი ლი ო ნად, 

ბე თე ნი ფრენ კელ მა 
თა ვი სი Skinnygirl 

Margaritaს ბრენ დი 
Beam Suntoryს 

მიჰ ყი და. 

რეალური წარმატება
2004ში პერის ჰილტონი 

პოპულარულთა 100ეულის პირველ 
ვარსკვლავად მოგვევლინა 

სატელევიზიო რეალიტიშოუდან, 
რითაც $2 მილიონი ეშოვა. მას 

მერე რეიტინგში კიდევ რვა 
რეალიტიშოუს ვარსკვლავმა 

მოიპოვა ადგილი. 

HOLLYWOOD-ის სუ პერ ძა ლა
სუ პერ გ მი რის როლ ში მყო ფი პირ ვე ლი მსა ხი ო ბი, რო მე
ლიც ჩვენს რე ი ტინ გ ში მოხ ვ და, ბენ აფ ლე კი იყო – 2003 

წლის „თავზეხელაღებულიდან“. მას მე რე პო პუ ლა
რულ თა 100ეულში, კოს ტი უ მი რე ბუ ლი შეს რუ ლე ბის 

წყა ლო ბით, ათი კა ცი და ქა ლი მსა ხი ო ბი სტუმ რობ და. 
75%ზე მე ტი Marvelის ფილ მე ბი დან გახ ლ დ ნენ, რაც ამ 

სტუ დი ის წარ მა ტე ბას მოწ მობს მის მთა ვარ მე ტო ქეს თან, 
DC Comicsთან შე და რე ბით. 

ოჯა ხის ქო ნე ბა 
ჩვენს რე ი ტინ გ ში და ძ მა თა რვა 

ჯგუ ფი მოხ ვედ რი ლა. აქე დან ყვე
ლა ზე ბევ რი, $710 მი ლი ო ნი, ძმებ 
მე ნინ გებს – კვარ ტერ ბე კებს, პე
ი ტონ სა და ელის, – აქვთ გა კე თე

ბუ ლი. მაგ რამ სო ცი ა ლუ რი მე დი ის 
წყა ლო ბით, ამ ნიშ ნულს დე ბი კიმ 

კარ და ში ან ვეს ტი, ქლოე კარ და ში ა
ნი და კა ი ლი ჯე ნე რი უახ ლოვ დე ბი
ან: 2012იდან მო ყო ლე ბუ ლი, მა თი 
ჯა მუ რი მო ნა გა რი $523 მი ლი ო ნა

დაა შე ფა სე ბუ ლი.

მა რად მ წ ვა ნე ე ბი
პო პუ ლა რულ თა 

100ეულის ყვე ლა 
რე ი ტინ გ ში მხო ლოდ 
ჰო ვარდ სტერ ნი და 
ტა ი გერ ვუდ სი მოხ

ვედ რი ლან. 

სიმ დიდ რის დოქ ტო რი
არც ერთ პო პუ ლა რულ ადა მი ანს არ ჰქო ნია 
ისე თი მო გე ბი ა ნი ერ თი წე ლი, რო გო რიც Dr. 
Dreს: 2014ში მან $620 მი ლი ო ნი გა ა კე თა, 

რო ცა თა ვი სი ბრენ დის, Beatsის ყურ სას მე ნე ბი 
Appleს მიჰ ყი და. 

2008
ჰაიდი კლუმი

2009
Beyoncé

2012
ჯასტინ ბიბერი

2013
ტობი კითი

2015
კეტი პერი

2016
კიმ კარდაშიან ვესტი 

2017
The Weeknd

2003
ჯენიფერ ენისტონი 
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ყველაზე
მაღალშემოსავლიანი რეპერები

1. JAY-Z | $76.5 მლნ 

2. DIDDY | $64 მლნ 

3. KENDRICK LAMAR | $58 მლნ 

4. DRAKE | $47 მლნ 

5. J. COLE | $35.5 მლნ 

6. DR. DRE | $35 მლნ 

6. NAS | $35 მლნ 

8. PITBULL | $32 მლნ 

9. FUTURE | $30 მლნ 

10. KANYE WEST | $27.5 მლნ 

ტურ ნე ებ ში გა ტა რე ბულ მა თვე ებ მა და სა რეკ ლა მო გა რი გე ბებ მა ისეთ კომ პა ნი ებ თან, რო გო რიც 

Spriteი და Hennessyა, ჩვე ნი წლი უ რი რე ი ტინ გის ყვე ლა ზე მა ღალ შე მო სავ ლი ან ჰიპ  ჰოპ არ ტის ტებს 

სა შუ ა ლე ბა მის ცა, გა სულ წელს სა შუ ა ლოდ $44 მი ლი ო ნი და ეგ რო ვე ბი ნათ. ზო გი ერ თ მა სა აქ ციო კა პი

ტა ლის სარ ფი ა ნი წი ლე ბიც ჩა იგ დო ხელ ში. მათ რიცხ ვ შია 45 წლის Nasი, რო მე ლიც 24 წლის წი ნან

დე ლი სა დე ბი უ ტო ალ ბო მის შემ დეგ პირ ვე ლად ხვდე ბა ჩვენს რე ი ტინ გ ში. რამ დე ნი მე წლის წინ Nasი 

ერ თ ერთ სა დილ ზე ვენ ჩურ  კა პი ტა ლისტ ბენ ჰო რო ვიცს და უ მე გობ რ და და მას მე რე სი ლი კო ნის ხე ო ბის 

მარ გა ლი ტებ ში (Lyftში, Coinbaseში) და ონ ლა ინ მე დი ა ში (Geniusში, Mass Appealში) წი ლებს ეპატ

რო ნე ბა. მი სი ვე თქმით, მი სი ეს ინ ტე რე სი ამ სტარ ტა პებ ში ყოვ ლად ბუ ნებ რი ვი ა. „[ჰიპჰოპ არ ტის ტე

ბი] ტექ ნო ლო გი ას მუ დამ აწი ნა უ რე ბენ... „ერ თი ფირ საკ რა ვი დან ორ ფირ საკ რა ვამ დე და ფე ი დე რამ დე“ 

აქ ცი ე ბი დან უკ ვე ნა ხა მო გე ბა, მათ შო რი საა ის $1.1 მი ლი არ დი, რო მე ლიც თე ბერ ვალ ში კა რის ზა რის 

სტარ ტაპ Ringის Amazonისთვის მი ყიდ ვით გა ა კე თა. „არც ყო ფი ლა ისე თი დრო, რო ცა [რეპერები] ინ

ვეს ტი რე ბა ზე არ ფიქ რობდ ნენ. უბ რა ლოდ სამ ყა რო ახ ლა უფ რო გახ ს ნი ლი ხდე ბა“. მე ტი ინ ფორ მა ცი ის

თ ვის, ეწ ვი ეთ ვებ გ ვერდს: forbes.com/hiphop. 

იმ 12 თვე ში, რაც ჩვენ ქუ ლა თა 
მი ნი ჭე ბის თ ვის გვაქვს გა მო ყო ფი ლი, 
Nas-ი 46 შო უ ზე წარ დ გა, ტურ ნეს 
თი თო შო უ დან კი სა შუ ა ლოდ, სულ 
ცო ტა, $320,000-ს იღებ და.

LeaderBoard
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LeaderBoard
აუქციონზემომავალი მილიარდერები
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აკვამლებულები
ჯეიმს მონსიზი და ადამ ბოუენი აშშის ელსიგარეტის ბაზარს Juulით აკონტროლებენ. 
მომდევნო ნაბიჯი მსოფლიოა.  

„სიგარეტი ალ   ბათ ყვე  ლა დრო  ის ყვე  ლა  ზე წარ   მა  ტე  ბუ  ლი სა  მომ  -

ხ   მა  რებ   ლო პრო  დუქ   ტი  ა, არა  და, ის მი  სი გრძელ   ვა  დი  ა  ნად მომ   ხ   მა -

რებ   ლე  ბის ნა  ხე  ვარ   ზე მეტს კლავს, - ამ   ბობს მსოფ   ლი  ოს ყვე  ლა  ზე 

პო  პუ  ლა  რუ  ლი ელ   -   სი  გა  რე  ტის მწარ   მო  ებ   ლის, Juul Labs-ის 38 წლის 

თა  ნა  დამ   ფუძ   ნე  ბე  ლი ჯე  იმს მონ   სი  ზი (ზემოთ, მარ   ცხ   ნივ), – ამი  ტო  მაც 

და  ვინ   ტე  რეს   დით“.  

Juul-მა (გამოითქმის, რო  გორც jewel – „ჯუალ“) თა  ვი  სი ფლეშ   -    

დ   რა  ი  ვის ფორ   მის ხელ   საწყო 2015 წელს გა  მო  უშ   ვა და მას მე  რე აშ   შ   -ის 

ბაზ   რის და  ახ   ლო  ე  ბით 70%-ს არის და  პატ   რო  ნე  ბუ  ლი. Juul-ი, რო  მე -

ლიც ნი  კო  ტინ   ში შე  ზა  ვე  ბუ  ლი სითხის „ნიჟარას“  შე  სა  სუნთქ ორ   თ   ქ  -

ლად გარ   დაქ   მ   ნის, $34.99-ად იყი  დე  ბა, ხო  ლო ნი  ჟა  რა  თა ოთხი შეკ   ვ   რა 

– $15.99-ად (ზოგ ნი  ჟა  რა  ში იმ   დე  ნი ნი  კო  ტი  ნი  ა, რამ   დე  ნიც სი  გა  რე  ტის 

მთელ კო  ლოფ   ში). Juul-ის შე  მო  სა  ვა  ლი, წელს, სულ მცი  რე, 300%-ით 

– თით   ქ   მის $1 მი  ლი  არ   დამ   დე – უნ   და გა  ი  ზარ   დოს. ამას   თან, კომ   პა  ნია 

მო  გე  ბი  ა  ნია და ინ   ვეს   ტო  რე  ბი მას და  ახ   ლო  ე  ბით  $16.3 მი  ლი  არ   დად 

აფა  სე  ბენ; Forbes-ის გათ   ვ   ლე  ბით, მონ   სი  ზი და მე  ო  რე დამ   ფუძ   ნე  ბე  ლი, 

43 წლის ადამ ბო  უ  ე  ნი 5-5%-ს ფლო  ბენ Juul-ში – წილს, რო  მე  ლიც თი -

თო  ე  უ  ლის   თ   ვის და  ახ   ლო  ე  ბით $730 მი  ლი  ო  ნად ითარ   გ   მ   ნე  ბა. 

ელ   -   სი  გა  რე  ტი უდა  ვოდ უფ   რო უსაფ   რ   თხო  ა, ვიდ   რე ტრა  დი  ცი  უ  ლი 

სი  გა  რე  ტი – ნაკ   ლებ ტოქ   სი  ნებს შე  ი  ცავს ჩვე  უ  ლებ   რივ   თან შე  და  რე  ბით, 

რო  მე  ლიც, კვლე  ვა  თა თა  ნახ   მად, 7,000 ქი  მი  კა  ტის ნა  ზავს წარ   მო  ად   გენს. 

მაგ   რამ ელ   -   სი  გა  რე  ტებს კრი  ტი  კა ტი  ნე  ი  ჯე  რებ   ში მა  თი პო  პუ  ლა  რო -

ბის გა  მო ხვდათ წი  ლად და იმის გა  მოც, რომ ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბა  ზე მა  თი 

გრძელ   ვა  დი  ა  ნი ეფექ   ტე  ბი შეს   წავ   ლი  ლი არ არის.  

მონ   სი  ზი ამა  ზე არ ჭმუ  ნავს: „დიდ ხმა  ურს არას   რულ   წ   ლო  ვა  ნი მომ   ხ  -

მა  რებ   ლე  ბის საკ   მა  ოდ პა  ტა  რა პრო  ცენ   ტი ქმნის და ყუ  რადღე  ბა გა  და -

აქვს იმის   გან, რაც, სხვა შემ   თხ   ვე  ვა  ში, სა  ზო  გა  დო  ებ   რივ ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბა -

ში ჩვე  ნი დრო  ის ყვე  ლა  ზე წინ გა  დად   გ   მუ  ლი ნა  ბი  ჯი შე  იძ   ლე  ბა, იყოს“. 

ასეა თუ ისე, აპ   რილ   ში Food & Drug Administration-მა Juul-ს მოს  -

თხო  ვა დო  კუ  მენ   ტე  ბი სა  რეკ   ლა  მო აქ   ტი  ვო  ბე  ბი  სა და პრო  დუქ   ტის 

ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბა  ზე გავ   ლე  ნის შე  სა  ხებ, რა  თა გა  მო  ი  ძი  ოს, გან   ზ   რახ ხომ 

არ იქ   ცევს კომ   პა  ნია ახალ   გაზ   რ   დე  ბის ყუ  რადღე  ბას. მონ   სი  ზის თქმით, 

არას   რულ   წ   ლო  ვა  ნი მომ   ხ   მა  რე  ბე  ლი Juul-ის სა  მიზ   ნე არც არას   დ   როს 

ყო  ფი  ლა და არც არას   დ   როს იქ   ნე  ბა. 

დამ   ფუძ   ნებ   ლე  ბი ახ   ლა Juul-ის საზღ   ვარ   გა  რეთ პო  პუ  ლა  რო  ბის გაზ  -

რ   და  ზე არი  ან კონ   ცენ   ტ   რი  რე  ბულ   ნი. მათ ოკე  ა  ნის გა  დაღ   მაც შეხ   ვ   დე  ბათ 

დაბ   რ   კო  ლე  ბე  ბი; გა  სულ თვეს ის   რა  ელ   მა Juul-ის ხელ   საწყო აკ   რ   ძა  ლა. 

„ჩვენ თამ   ბა  ქოს გლო  ბა  ლუ  რი ბაზ   რის 0.5%-ს წარ   მო  ვად   გენთ, – ამ  -

ბობს მონ   სი  ზი. – იმ პრობ   ლე  მას   თან, რის გა  და  საჭ   რე  ლა  დაც ვარ   სე -

ბობთ, ფაქ   ტობ   რი  ვად, შე  ხე  ბა არ გვქო  ნი  ა“.  
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ბუ  ნებ   რი  ვი რე  სურ   სე  ბით ღა -
რიბ, და  ბალ   შე  მო  სავ   ლი  ან 
ქვეყ   ნებს გა  სამ   დიდ   რებ   ლად 
აუცი  ლებ   ლად სჭირ   დე  ბათ: 
1. ბიზ   ნე  სის   თ   ვის ხელ   საყ   რე  ლი გა  რე  მო 

და 2. გა  ნათ   ლე  ბის გა  მარ   თუ  ლი სის   ტე  მა. 

მა  ღა  ლი ხა  რის   ხის გა  ნათ   ლე  ბა ძვი  რი 

ღირს და ის ქვეყ   ნის გამ   დიდ   რე  ბის პა -

რა  ლე  ლუ  რად მი  იღ   წე  ვა, მაგ   რამ თუ ქვე -

ყა  ნას ისე  თი სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო პო  ლი -

ტი  კა აქვს, რომ გა  ნათ   ლე  ბის ხა  რის   ხის 

გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბას ხელს უშ   ლის, ქვეყ   ნის 

გამ   დიდ   რე  ბაც გა  და  ვად   დე  ბა და კონ  -

კუ  რენ   ტუ  ნა  რი  ა  ნი გა  ნათ   ლე  ბის მქო  ნე 

მო  სახ   ლე  ო  ბის ყო  ლაც. და  ახ   ლო  ე  ბით 

ასეთ სი  ტუ  ა  ცი  ა  შია დღეს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 

სას   კო  ლო გა  ნათ   ლე  ბა, რო  მე  ლიც პო  ლი -

ტი  კუ  რი მი  ზან   შე  წო  ნი  ლო  ბით იმარ   თე  ბა 

და არა სწავ   ლის ხა  რის   ხის ამაღ   ლე  ბის 

სურ   ვი  ლით. ხშირ შემ   თხ   ვე  ვა  ში, სა  ჯა  რო 

სკო  ლა  ში და  საქ   მე  ბუ  ლი – ად   მი  ნის   ტ   რა -

ცი  უ  ლი რე  სურ   სი  ა, რო  მელ   მაც არ   ჩევ  -

გა  ნათ   ლე  ბის, მეც   ნი  ე  რე  ბის, კულ   ტუ  რი  სა 

და სპორ   ტის სა  მი  ნის   ტ   როს ბი  უ  ჯე  ტი  დან 

ფი  ნან   ს   დე  ბა და ის ცალ   კე პროგ   რა  მად 

არის გა  მო  ყო  ფი  ლი. 

ზო  გა  დად, პროგ   რა  მუ  ლი ბი  უ  ჯე  ტი 

ნიშ   ნავს, რომ ფუ  ლის ხარ   ჯ   ვის მი  ზა  ნი 

და  სა  ხუ  ლი შე  დე  გის მიღ   წე  ვა გახ   ლავთ 

და არა თა  ვად ფუ  ლის ხარ   ჯ   ვა. ამ დროს, 

ზო  გად   სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო სკო  ლე  ბის 

და  ფი  ნან   სე  ბის ქვეპ   როგ   რა  მის მიზ   ნებ   სა 

და მო  სა  ლოდ   ნელ სა  ბო  ლოო შე  დე  გებ   ში 

გა  ნათ   ლე  ბის ხა  რის   ხის ამაღ   ლე  ბა არც 

გვხვდე  ბა. ფუ  ლის ხარ   ჯ   ვის ერ   თა  დერთ 

მი  ზანს მოს   წავ   ლე  ე  ბის   თ   ვის გა  ნათ   ლე -

ბის ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მო  ბა წარ   მო  ად   გენს, 

რაც გა  მო  ი  ხა  ტე  ბა იმა  ში, რომ სკო  ლე  ბი 

უზ   რუნ   ველ   ყო  ფი  ლი იყ   ვ   ნენ აუცი  ლე  ბე  ლი 

და  ფი  ნან   სე  ბით. ქვეპ   როგ   რა  მას მო  სა -

ლოდ   ნე  ლი შე  დე  გის შე  ფა  სე  ბის მხო -

ლოდ ერ   თი ინ   დი  კა  ტო  რი აქვს: „საჯარო 

სკო  ლე  ბის 100% უზ   რუნ   ველ   ყო  ფი  ლია 

ვა  უ  ჩე  რუ  ლი და  ფი  ნან   სე  ბით ეროვ   ნუ  ლი 

სას   წავ   ლო გეგ   მის სრუ  ლი გან   ხორ   ცი  ე -

ლე  ბი  სათ   ვის“. 

იკ   ვე  თე  ბა შემ   დე  გი სუ  რა  თი: მი  უ  ხე -

და  ვად იმი  სა, რომ პროგ   რა  მუ  ლი ბი  უ  ჯე -

ტი გვაქვს, რომ   ლის მი  ზა  ნი პრობ   ლე  მის 

მოგ   ვა  რე  ბა, ან არ   სე  ბუ  ლი სი  ტუ  ა  ცი  ის გა -

უმ   ჯო  ბე  სე  ბა უნ   და იყოს, ხე  ლი  სუფ   ლე  ბა 

მოძ   ვე  ლე  ბუ  ლი მიდ   გო  მე  ბით მოქ   მე  დებს 

და მხო  ლოდ სკო  ლე  ბის გა  მარ   თუ  ლ 

ნებ   ზე ხმა უნ   და მოგ   ცეს და მმარ   თ   ვე  ლი 

პარ   ტი  ის წი  ნა  სა  არ   ჩევ   ნო კამ   პა  ნი  ებს 

უნ   და და  ეს   წ   როს. სა  ნაც   ვ   ლოდ, სა  კუ  თა -

რი საგ   ნის გა  მოც   და  ში ჩაჭ   რა ეპა  ტი  ე -

ბა და, ბო  ნუ  სად, კონ   კუ  რენ   ცი  ის   გა  ნაც 

და  ი  ცავს სა  ხელ   მ   წი  ფო: სა  ნამ თა  ვი  სი 

ნე  ბით არ წა  ვა სკო  ლი  დან, მას   ზე ას   ჯერ 

უკე  თე  სიც ვერ ჩა  ა  ნაც   ვ   ლებს.

რა შე  დე  გებს გვაძ   ლევს ასე  თი მიზ   ნე -

ბის მქო  ნე სა  გან   მა  ნათ   ლებ   ლო პო  ლი -

ტი  კა, კარ   გად გა  მოჩ   ნ   და გა  სულ თვე  ში 

„საერთაშორისო გამ   ჭ   ვირ   ვა  ლო  ბა 

– სა  ქარ   თ   ვე  ლოს“ მი  ერ გა  მოქ   ვეყ   ნე  ბულ 

კვლე  ვა  ში: „დაბალი ხა  რის   ხის სას   კო  ლო 

გა  ნათ   ლე  ბა  ში სულ უფ   რო მეტს ვიხ   დით“. 

კვლე  ვის მი  ზა  ნი სას   კო  ლო გა  ნათ   ლე  ბის 

და  ფი  ნან   სე  ბის ზრდა  სა და გა  ნათ   ლე -

ბის ხა  რისხს შო  რის კავ   ში  რის ჩვე  ნე -

ბა  ა. რო  გორც აღ   მოჩ   ნ   და, მი  უ  ხე  და  ვად 

იმი  სა, რომ 2011 წლის შემ   დეგ სას   კო  ლო 

გა  ნათ   ლე  ბის სა  ხელ   მ   წი  ფო ბი  უ  ჯე  ტი -

დან და  ფი  ნან   სე  ბა გა  ორ   მა  გე  ბუ  ლი  ა, ეს 

გა  ნათ   ლე  ბის ხა  რისხს ფაქ   ტობ   რი  ვად 

არ დას   ტყო  ბი  ა. 2018 წელს სას   კო  ლო 

გა  ნათ   ლე  ბის   თ   ვის 678 მი  ლი  ო  ნი ლა  რია 

გა  მო  ყო  ფი  ლი.

ეს შე  დე  გი მო  უ  ლოდ   ნე  ლი არც არის, 

გა  მომ   დი  ნა  რე იქი  დან, რომ მთავ   რო -

ბას არა აქვს სას   კო  ლო გა  ნათ   ლე  ბის 

ხა  რის   ხის ამაღ   ლე  ბა  ზე ორი  ენ   ტი  რე  ბუ -

ლი პო  ლი  ტი  კა. სას   კო  ლო გა  ნათ   ლე  ბა 

სასკოლოგანათლების
ძვირი რეგრესი

სა ქარ თ ვე ლო უფ რო და უფ რო მეტს ხარ ჯავს გა ნათ ლე ბა ზე, რომ ლის 
ხა რის ხიც არ უმ ჯო ბეს დე ბა. 
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და  ფი  ნან   სე  ბა  ზე (გამოყოფილი თან   ხის 

დრო  ზე ჩა  რიცხ   ვა) ზრუ  ნავს. გა  ნათ  -

ლე  ბის ხა  რის   ხის გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბა, რაც 

სას   კო  ლო გა  ნათ   ლე  ბის ყვე  ლა  ზე დი  დი 

გა  მოწ   ვე  ვა  ა, პო  ლი  ტი  კის მი  ზა  ნიც კი არ 

არის.

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

სა და გან   ვი  თა  რე  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის 

(OECD) მოს   წავ   ლე  თა შე  ფა  სე  ბის სა  ერ  -

თა  შო  რი  სო პროგ   რა  მის (PISA) მი  ხედ  -

ვით, სას   კო  ლო გა  ნათ   ლე  ბის ხა  რის   ხით 

სა  ქარ   თ   ვე  ლო 72 ქვე  ყა  ნას შო  რის 62-ე 

ად   გილ   ზე  ა. აღ   ნიშ   ნუ  ლი კვლე  ვა ბო  ლოს 

2015 წელს ჩა  ტარ   და და დაკ   ვირ   ვე  ბის 

სა  გა  ნი სა  ბუ  ნე  ბის   მეტყ   ვე  ლო მეც   ნი  ე -

რე  ბე  ბი, მა  თე  მა  ტი  კა და წა  კითხუ  ლი 

ტექ   ს   ტის ში  ნა  არ   სის გა  აზ   რე  ბა იყო. 

მთლი  ა  ნო  ბა  ში ქარ   თ   ველ   მა მოს   წავ   ლე -

ებ   მა საკ   მა  ოდ ცუ  დი შე  დე  გი აჩ   ვე  ნეს. 

მა  თე  მა  ტი  კა  ში სა  ქარ   თ   ვე  ლო ბო  ლო  დან 

მე-13 ად   გილ   ზე გა  ვი  და, სა  ბუ  ნე  ბის   მეტყ  -

ვე  ლო მეც   ნი  ე  რე  ბებ   ში ბო  ლო  დან მე-   1   1   – 

ზე, ხო  ლო წა  კითხუ  ლი ტექ   ს   ტის გა  აზ   რე -

ბა  ში – ბო  ლო  დან მე-   9   -   ზე.

PISA-ს კვლე  ვა სამ წე  ლი  წად   ში 

ერ   თხელ ტარ   დე  ბა. 2012 წლის კვლე -

ვა  ში სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მო  ნა  წი  ლე  ო  ბა 

არ მი  უ  ღი  ა. 2009 წელს სა  ქარ   თ   ვე  ლო 

მა  თე  მა  ტი  კა  ში ბო  ლო  დან მე-10 ად   გილს, 

სა  ბუ  ნე  ბის   მეტყ   ვე  ლო მეც   ნი  ე  რე  ბებ   ში 

ბო  ლო  დან მე-8-ს, ხო  ლო წა  კითხუ  ლი 

ტექ   ს   ტის გა  აზ   რე  ბა  ში ბო  ლო  დან მე-5 

ად   გილს იკა  ვებ   და. შე  სა  ბა  მი  სად, 2015 

წელს, 2009 წელ   თან შე  და  რე  ბით, სა  ქარ  -

თ   ვე  ლოს პო  ზი  ცი  ე  ბი მცი  რე  დით გა  უმ  -

ჯო  ბე  სე  ბუ  ლი  ა, თუმ   ცა ყვე  ლა  ზე და  ბა  ლი 

მაჩ   ვე  ნებ   ლე  ბის მქო  ნე ქვეყ   ნებს შო  რის 

რჩე  ბა და OECD-ის ქვეყ   ნე  ბის სა  შუ  ა  ლო 

მაჩ   ვე  ნე  ბელს მნიშ   ვ   ნე  ლოვ   ნად ჩა  მორ  -

ჩე  ბა.

სას   კო  ლო გა  ნათ   ლე  ბის ხა  რის   ხ   ზე 

დაკ   ვირ   ვე  ბას მო  ი  ცავს მსოფ   ლიო ეკო -

ნო  მი  კუ  რი ფო  რუ  მის (WEF) გლო  ბა  ლუ  რი 

კონ   კუ  რენ   ტუ  ნა  რი  ა  ნო  ბის ან   გა  რი  შიც. 

2017-2018 წლე  ბის ან   გა  რი  შის მი  ხედ  -

ვით, 137 ქვე  ყა  ნას შო  რის სას   კო  ლო 

გა  ნათ   ლე  ბის ხა  რის   ხით სა  ქარ   თ   ვე  ლო 

106-ე ად   გილ   ზე  ა. აღ   ნიშ   ნულ კვლე  ვა  ში 

გა  ნათ   ლე  ბის ხა  რის   ხის გან   საზღ   ვ   რა 

დამ   საქ   მებ   ლე  ბის გა  მო  კითხ   ვით ხდე  ბა. 

რე  ი  ტინ   გ   ში სა  ქარ   თ   ვე  ლო ყვე  ლა  ზე კარგ 

პო  ზი  ცი  ა  ზე 2015 წელს იყო - 90-ე ად   გილ  -

ზე, ხო  ლო ყვე  ლა  ზე მა  ღა  ლი ქუ  ლა - 3.5 

(მაქსიმალურია 7) 2014 წელს ჰქონ   და. 

2017 წელს შე  დე  გე  ბი რა  დი  კა  ლუ  რად 

გა  უ  ა  რეს   და.

სას   კო  ლო გა  ნათ   ლე  ბის ხა  რის   ხის 

მაჩ   ვე  ნე  ბე  ლია პე  და  გოგ   თა მომ   ზა  დე  ბის 

დო  ნეც, რო  მელ   ზეც გარ   კ   ვე  ულ სუ  რათს 

პე  და  გოგ   თა სა  სერ   ტი  ფი  კა  ციო გა  მოც  -

დე  ბი გვიქ   მ   ნის. 

სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში პე  და  გოგ   თა სა  სერ  -

ტი  ფი  კა  ციო გა  მოც   დე  ბი 2010 წლი  დან 

სასკოლო განათლების დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
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და  იწყო, რო  მელ   თა მი  ზა  ნიც პე  და  გოგ  -

თა მომ   ზა  დე  ბი  სა და კვა  ლი  ფი  კა  ცი  ის 

დო  ნის ამაღ   ლე  ბა გახ   ლ   დათ. თავ   და  პირ  -

ვე  ლად გა  მოც   დებ   ზე გას   ვ   ლა ნე  ბა  ყოფ  -

ლო  ბი  თი იყო, სა  ვალ   დე  ბუ  ლო კი 2014 

წლი  დან უნ   და გამ   ხ   და  რი  ყო, თუმ   ცა 

დღემ   დე ნე  ბა  ყოფ   ლო  ბი  თად რჩე  ბა. 

მი  უ  ხე  და  ვად იმი  სა, რომ სა  სერ   ტი  ფი -

კა  ციო გა  მოც   დის ჩა  ბა  რე  ბა ხელ   ფა  სის 

მა  ტე  ბის მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი წი  ნა  პი  რო  ბა  ა, 

2017 წლის მდგო  მა  რე  ო  ბით პე  და  გოგ   თა 

მხო  ლოდ 30%-ს ჰქონ   და თუნ   დაც ერ   თი 

სა  სერ   ტი  ფი  კა  ციო გა  მოც   და ჩა  ბა  რე  ბუ -

ლი. 2010-2017 წლებ   ში სა  სერ   ტი  ფი  კა  ციო 

გა  მოც   დებ   ზე გა  სულ პე  და  გოგ   თა 75%-მა 

სა  კუ  თარ სა  გან   ში მი  ნი  მა  ლუ  რი ზღვა  რი 

ვერ გა  და  ლა  ხა. სა  ქარ   თ   ვე  ლო  შო სულ 67 

ათა  სამ   დე პე  და  გო  გი  ა, რომელთაგანაც  

და  ახ   ლო  ე  ბით 45 ათასს სა  სერ   ტი  ფი  კა -

ციო გა  მოც   და ჩა  ბა  რე  ბუ  ლი არა აქვს. 

ისი  ნი ან არ გა  სუ  ლან გა  მოც   და  ზე, ან 

ჩა  იჭ   რ   ნენ. ბო  ლო 3 წე  ლი  წად   ში სერ   ტი -

ფი  ცი  რე  ბულ პე  და  გოგ   თა წი  ლი მხო  ლოდ 

3% პუნ   ქ   ტით გა  ი  ზარ   და.

ბო  ლო წლებ   ში სკო  ლის მას   წავ   ლე -

ბელ   თა სა  შუ  ა  ლო ასა  კის აშ   კა  რა მა  ტე -

ბის ტენ   დენ   ცი  ა  ა, რაც ახალ   გაზ   რ   დებ   ში 

პე  და  გო  გის პრო  ფე  სი  ი  სად   მი და  ბა  ლი 

ინ   ტე  რე  სის მაჩ   ვე  ნე  ბე  ლი  ა. 2017 წელს 

პე  და  გო  გე  ბის 14% 35 წლამ   დე ასა  კის 

იყო, ხო  ლო 13% – 65 წლის და მე  ტის. 

2012 წელ   თან შე  და  რე  ბით, 2017 წელს 35 

წლამ   დე ასა  კის პე  და  გოგ   თა წი  ლი 8% 

პუნ   ქ   ტით არის შემ   ცი  რე  ბუ  ლი, 65 წლის 

და მე  ტი ასა  კის პე  და  გოგ   თა წი  ლი კი 

გაზ   რ   დი  ლია 5% პუნ   ქ   ტით. 

სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში პო  პუ  ლა  რუ  ლია აზ  -

რი, რომ სას   კო  ლო გა  ნათ   ლე  ბის და  ბა  ლი 

ხა  რის   ხი ძი  რი  თა  დად მას   წავ   ლე  ბელ   თა 

და  ბა  ლი ხელ   ფა  სით არის გან   პი  რო -

ბე  ბუ  ლი. მი  უ  ხე  და  ვად იმი  სა, რომ 2011 

წლის შემ   დეგ მას   წავ   ლე  ბელ   თა სა  შუ  ა -

ლო ხელ   ფა  სი გა  ორ   მა  გე  ბუ  ლი  ა, ის მა  ინც 

და  ბა  ლია და თვე  ში სა  შუ  ა  ლოდ 559 

ლარს შე  ად   გენს. სკო  ლა  ში და  საქ   მე  ბულ  -

თა სა  შუ  ა  ლო ხელ   ფა  სი სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში 

არ   სე  ბულ სა  შუ  ა  ლო ხელ   ფასს თით   ქ   მის 

ორ   ჯერ ჩა  მორ   ჩე  ბა.

სა  ჯა  რო სკო  ლე  ბის პე  და  გოგ   თა 

ხელ   ფა  სი და  მო  კი  დე  ბუ  ლია პე  და  გოგ   თა 

სა  სერ   ტი  ფი  კა  ციო გა  მოც   დის ჩა  ბა  რე -

ბა  ზე, გა  ნათ   ლე  ბა  ზე, კვა  ლი  ფი  კა  ცი  ა  ზე, 

მუ  შა  ო  ბის სტაჟ   ზე, დატ   ვირ   თ   ვა  ზე, სა -

მუ  შა  ოს სპე  ცი  ფი  კა  ზე და ა.შ. პე  და  გო -

გე  ბი და  ყო  ფი  ლი არი  ან 4 კა  ტე  გო  რი  ად: 

პრაქ   ტი  კოს, უფ   როს, წამ   ყ   ვან და მენ   ტორ 

მას   წავ   ლებ   ლე  ბად. პრაქ   ტი  კო  სი საწყი  სი 

ეტა  პია და შემ   დეგ ეტა  პებ   ზე გა  და  სას  -

ვ   ლე  ლად მი  ნი  მუმ პე  და  გოგ   თა სა  სერ  -

ტი  ფი  კა  ციო გა  მოც   დე  ბის წარ   მა  ტე  ბით 

ჩა  ბა  რე  ბაა სა  ჭი  რო. უფ   რო  სი მას   წავ  -

ლებ   ლის სა  ხელ   ფა  სო და  ნა  მა  ტი თვე  ში 

160 ლა  რი  ა, წამ   ყ   ვა  ნი მას   წავ   ლებ   ლის – 

250 ლა  რი, ხო  ლო მენ   ტო  რის – 300 ლა  რი. 

მი  უ  ხე  და  ვად იმი  სა, რომ კვა  ლი  ფი  კა -

ცი  ის ამაღ   ლე  ბის სტი  მუ  ლად სა  ხელ   ფა  სო 

და  ნა  მა  ტე  ბია და  წე  სე  ბუ  ლი, 2017 წლის 

ბო  ლოს სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში 44 579 პრაქ   ტი -

კო  სი, 18 768 უფ   რო  სი, 257 წამ   ყ   ვა  ნი და 

9 მენ   ტო  რი პე  და  გო  გი იყო. ეს ნიშ   ნავს, 

რომ კვა  ლი  ფი  კა  ცი  ის ამაღ   ლე  ბის სქე -

მა  ში მა  ღალ სა  ფე  ხუ  რებ   ზე ძა  ლი  ან ცო  ტა 

პე  და  გოგ   მა გა  და  ი  ნაც   ვ   ლა. 800 ლარს 

და მეტს მას   წავ   ლე  ბელ   თა და  ახ   ლო  ე  ბით 

14% იღებს.

ამ შემ   თხ   ვე  ვა  ში სა  ხელ   მ   წი  ფოს 

მიდ   გო  მა სწო  რი  ა, ხელ   ფა  სის მა  ტე  ბა 

გარ   კ   ვე  ულ მიღ   წე  ვებ   თან უნ   და იყოს მიბ  -

მუ  ლი. მა  გა  ლი  თად, თუ მას   წავ   ლე  ბე  ლი 

სა  კუ  თა  რი საგ   ნის გა  მოც   და  ში მი  ნი  მა -

ლურ ქუ  ლას ვერ იღებს, ის ხელ   ფა  სის 

მო  მა  ტე  ბით უკე  თე  სი მას   წავ   ლე  ბე  ლი 

ვერ გახ   დე  ბა. 

სა  ინ   ტე  რე  სო  ა, რომ სა  ჯა  რო და კერ  -

ძო სკო  ლებ   ში და  საქ   მე  ბულ   თა ხელ   ფა -

სებს შო  რის მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი სხვა  ო  ბა 

არ არის. 2017 წელს კერ   ძო სკო  ლებ   ში 

სა  შუ  ა  ლო ხელ   ფა  სი 15%-ით მე  ტი (თვეში 

631 ლა  რი) იყო. 2012 წელს კერ   ძო სკო -

ლებ   ში და  საქ   მე  ბულ   თა ხელ   ფა  სი სა  ჯა -

რო სკო  ლებ   ში და  საქ   მე  ბულ   თა ხელ   ფა -

სებს 35%-ით აღე  მა  ტე  ბო  და. 2013-2017 

წლებ   ში სა  ჯა  რო სკო  ლებ   ში სა  შუ  ა  ლო 

ხელ   ფა  სი 93%-ით გა  ი  ზარ   და, ხო  ლო კერ  -

ძო სკო  ლებ   ში 65%-ით.

თბი  ლის   ში, კერ   ძო სკო  ლა  ში ერ   თი 

მოს   წავ   ლის   თ   ვის ხა  რის   ხი  ა  ნი გა  ნათ  -

ლე  ბის მი  სა  ცე  მად წლი  უ  რად მი  ნი  მუმ 2 

000 ლა  რი არის სა  ჭი  რო. მოს   წავ   ლე  თა 

კვე  ბით და სა  ღა  მოს სა  ა  თე  ბამ   დე გა -

ხან   გ   რ   ძ   ლი  ვე  ბუ  ლი სწავ   ლე  ბით კი ერთ 

მოს   წავ   ლე  ზე მი  ნი  მა  ლუ  რი ხარ   ჯი 3 000 

ლა  რამ   დე იზ   რ   დე  ბა. 2018 წელს სა  ჯა  რო 

სკო  ლებ   ში სა  ხელ   მ   წი  ფო ბი  უ  ჯე  ტი  დან 

ერ   თი მოს   წავ   ლის და  ფი  ნან   სე  ბა სა  შუ  ა -

ლოდ 1 123 ლა  რი  ა. ყვე  ლა სა  ჯა  რო სკო -

ლა  ში მოს   წავ   ლე  ე  ბის წლი  უ  რი და  ფი  ნან  -

სე  ბა 2 000 ლა  რამ   დე რომ გა  ი  ზარ   დოს, 

სა  ხელ   მ   წი  ფო ბი  უ  ჯე  ტი  დან სას   კო  ლო 

გა  ნათ   ლე  ბის და  ფი  ნან   სე  ბას 529 მლნ 

ლა  რი უნ   და და  ე  მა  ტოს. 

529 მი  ლი  ო  ნი ლა  რი არა  რე  ა  ლის   ტუ -

რი რიცხ   ვი არ არის, მაგ   რამ სას   კო  ლო 

გა  ნათ   ლე  ბის დღე  ვან   დელ სის   ტე  მა  ში 

და  მა  ტე  ბით ამ თან   ხის და  ხარ   ჯ   ვა არ 

მოგ   ვ   ცემს იმ შე  დეგს, რა  საც კერ   ძო სკო -

ლე  ბი აღ   წე  ვენ. გა  სუ  ლი წლე  ბი სწო  რედ 

ამის მაჩ   ვე  ნე  ბე  ლი  ა, და  ფი  ნან   სე  ბის 

ზრდას გა  ნათ   ლე  ბის ხა  რის   ხის ზრდა 

ფაქ   ტობ   რი  ვად არ ახ   ლავს. სას   კო  ლო გა -

ნათ   ლე  ბა  ში რა  დი  კა  ლუ  რი რე  ფორ   მე  ბია 

გა  სა  ტა  რე  ბე  ლი, რაც მას   წავ   ლე  ბელ   თა 

მა  სობ   რი  ვი ჩა  ნაც   ვ   ლე  ბით და კერ   ძო და 

სა  ჯა  რო სკო  ლებს შო  რის კონ   კუ  რენ   ცი  ის 

გაზ   რ   და  ში უნ   და გა  მო  ი  ხა  ტოს. 

„საერთაშორისო გამ   ჭ   ვირ   ვა  ლო  ბა 

– სა  ქარ   თ   ვე  ლოს“ კვლე  ვის რე  კო  მენ   და -

ცი  ე  ბის თა  ნახ   მად, სას   კო  ლო გა  ნათ   ლე -

ბის და  ფი  ნან   სე  ბა შე  დე  გებ   ზე უნ   და იყოს 

ორი  ენ   ტი  რე  ბუ  ლი, შე  დეგს კი გა  ნათ   ლე -

ბის ხა  რის   ხის ამაღ   ლე  ბა უნ   და წარ   მო -

ად   გენ   დეს. სა  ხელ   მ   წი  ფომ და  მა  ტე  ბი  თი 

ფუ  ლი არ უნ   და გა  და  ი  ხა  დოს გა  ნათ  -

ლე  ბა  ში, თუ გა  ნათ   ლე  ბის მო  ცუ  ლო  ბა 

ან ხა  რის   ხი არ გა  უმ   ჯო  ბეს   დე  ბა. ასე  ვე, 

შე  სა  ბა  მი  სი კვლე  ვე  ბის და  ნერ   გ   ვით, 

ყო  ველ   წ   ლი  უ  რად უნ   და და  ვაკ   ვირ   დეთ 

სას   კო  ლო გა  ნათ   ლე  ბის ხა  რისხს. უნ   და 

შე  მუ  შავ   დეს შე  სა  ბა  მი  სი სა  ხელ   მ   წი  ფო 

პო  ლი  ტი  კა პე  და  გო  გის პრო  ფე  სი  ა  ში უფ  -

რო მე  ტი ახალ   გაზ   რ   დის მო  სა  ზი  დად. 

მოსაზრება ბესო ნამჩავაძე // მიმდინარე მოვლენები
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საქართველოს სასკოლო განათლების ხარისხი გლობალური
კონკურენტუნარიანობის ინდექსში

პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდებში მონაწილეობა და შედეგები
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რი  სი ცი  ებ   -   ცხე  ლე  ბა აღარ 

ვნა  ხეთ ამ 21-ე სა  უ  კუ  ნის სა  ფონ   დო ბირ  -

ჟებ   ზე: ჯერ იყო და ბიტ   კო  ინ   მა არ   ბე  ნი  ნა 

კლონ   და  ი  კო  სე  ბი აქეთ   -ი  ქით, მოკ   ტავ   მა 

ხალ   ხ   მა დღემ   დე არ იცის, რა  ნე  ი  რი ფუ  ლია 

ეს ბიტ   კო  ი  ნი, არა  და, არი  ან სმარ   თი ტი  პე -

ბი, ვინც უცებ ამო  ქო  ქა სიმ   ძ   ლავ   რე  ე  ბი და 

სა  ნამ ამ მოკ   ტა  ვი  უ  სებ   მა (მათ შო  რის მეც) 

გა  ვარ   კ   ვი  ეთ, რო  გო  რია გა  რეგ   ნუ  ლად, 

ხე  ლით შე  ხე  ბა შე  იძ   ლე  ბა თუ არა, რო შე  ე -

ხე  ბი, და  გაჟ   რი  ა  ლებს თუ არა, სა  ნამ ვუს  -

მენ   დით მსჯე  ლო  ბას, საპ   ნის ბუშ   ტია და 

გას   კ   დე  ბა თუ არა და ა.შ., მოკ   ლედ, სა  ნამ 

აზ   რ   ზე მო  ვე  დით, კი  დეც გა  კეთ   და ეს ხალ  -

ხი (ბებიაჩემმა ირამ იცო  და, ცხო  ნე  ბულ   მა 

– გა  იღ   ვი  ძე, ბი  ჭო, გა  კეთ   და ქვე  ყა  ნა  ო) და 

კი  დეც აშენ   და. გა  უ  მარ   ჯოს გამ   ჭ   რი  ახ ან   ტ  -

რეპ   რე  ნი  ო  რებს.

ახ   ლა კა  ნა  ბი  დო  ლია მო  და  ში. დაქ   რის 

აქ   ცი  ე  ბის ფა  სე  ბი ზე  მოთ   -   ქ   ვე  მოთ, აი 

სუფ   თა ამე  რი  კუ  ლი მთე  ბის ატ   რაქ   ცი  ო  ნი -

ვი  თა  ა. არი  ხინ   დე  ბა დი  ლი  დან ჯერ ზე  ვით, 

შე  გი  ქა  ნებს გულს, მე  რე თავ   ქ   ვე და  ეშ   ვე  ბა 

ისე, რომ კი  დევ უფ   რო მე  ტად შე  გიკ   რავს 

სუნ   თ   ქ   ვას, ბო  ლოს კი შე  და  რე  ბით სწორ   ზე 

გა  ივ   ლის, გა  ჩერ   დე  ბა და დაგ   ტო  ვებს კი -

დევ ერ   თი ექ   ს   ტ   რე  მა  ლუ  რი გა  სე  ირ   ნე  ბის 

მო  ლო  დინ   ში. ეგ   რე იცის ნი  უ  -ი  ორ   კის ბირ  -

ჟა  მა. არა მხო  ლოდ ნი  უ  -ი  ორ   კის, მაგ   რამ 

დი  დი ვაშ   ლის ქა  ლა  ქი მა  ინც სულ სხვა  ა. მე 

თუ ჩემს ბავ   შ   ვო  ბა  ში კა  ნა  დუ  რი ჰო  კეი მე -

ვა  სე  ბო  და (უჩაფხუტებოდ თა  მა  შობ   დ   ნენ, 

და კი  დევ უფ   რო მე  რე სხვა კონ   ტი  ნენ   ტებ  -

საც გა  დას   წ   ვ   დ   ნენ, მას მე  რე მყა  რად მო -

ე  დი  ნე  ბა ეს შა  ვი ოქ   რო, ალაგ უწყ   ვე  ტად, 

ალაგ – ვა  ი  ვაგ   ლა  ხით. აღარ და  ვიწყებ 

იმის მტკი  ცე  ბას, რომ დღემ   დე დი  დი ომე -

ბის, გე  ო  პო  ლი  ტი  კუ  რი და  პი  რის   პი  რე  ბე  ბი -

სა და ქვეყ   ნე  ბის წარ   მა  ტე  ბა  /უ  ბე  დუ  რე  ბის 

გა  მომ   წ   ვე  ვი ერ   თ   -ერ   თი მთა  ვა  რი მი  ზე  ზი 

სწო  რედ ეს კარ   გად და  საწ   ვა  ვი შა  ვი 

ოქ   რო  ა. ეს უკ   ვე ის   ტო  რი  უ  ლად დად   გე  ნი -

ლი ჭეშ   მა  რი  ტე  ბა  ა. არც იმის დე  ტა  ლუ  რი 

შე  და  რე  ბი  თი ანა  ლი  ზით შე  გაწყენთ თავს, 

თუ რო  გო  რი გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბაა სო  ცი  ა  ლურ   - 

ე  კო  ნო  მი  კუ  რი თვალ   საზ   რი  სით მსოფ   ლი -

ოს სა  მი  დან ორ ყვე  ლა  ზე დიდ მომ   პო -

ვე  ბელს – სა  უ  დის არა  ბეთ   სა და რუ  სეთს 

შო  რის. ფაქ   ტი ფაქ   ტი  ა. თა  ნაც შორს რომ 

არ იაროთ, უამ   რა  ვი კარ   გი ვი  დე  ობ   ლო  გი 

არ   სე  ბობს, სხვა  თა შო  რის თა  ვად რუ  სე -

ბის   ვე გა  კე  თე  ბუ  ლი, ოღონდ – მო  აზ   როვ   ნე 

რუ  სე  ბის. სა  მი  დან ორი იმი  ტომ ვახ   სე  ნე, 

რომ ბო  ლო, ცინ   ცხა  ლი მო  ნა  ცე  მე  ბით, 

1973 წლის შემ   დეგ პირ   ვე  ლად მსოფ   ლი  ოს 

ყვე  ლა  ზე მსხვი  ლი მომ   პო  ვე  ბე  ლი კვლავ 

ამე  რი  კის შე  ერ   თე  ბუ  ლი შტა  ტე  ბი გახ   და. 

ტე  ხა  სი ტე  ხა  სი  ა, ძმა  ო. მარ   ტო ფიშ   ტოს 

კი არ ის   ვ   რი  ან. დღეს   დღე  ო  ბით იმა  ზე 

მეტ ნავ   თობს მო  ი  პო  ვებს მარ   ტო ტე  ხა  სი, 

ვიდ   რე ერა  ყი და ირა  ნი ერ   თად აღე  ბუ  ლი. 

მთლი  ა  ნად აშშ კი დღი  უ  რი მო  პო  ვე  ბის 11 

მი  ლი  ონ ბა  რელ   ზე გა  ვი  და. ჰო  და, ძა  ლი  ა -

ნაც კარ   გი.   

ად   რე თუ გახ   სოვთ, გიყ   ვე  ბო  დით, ფე -

ის   ბუ  კით შეპყ   რო  ბი  ლი ვი  ყა  ვი და ძლივს 

მო  ვი  შო  რე ეგ და  მო  კი  დე  ბუ  ლე  ბა-   მეთ   ქი. 

აი, მაგ პე  რი  ოდ   ში (სულ რა  ღაც ორი  ოდ 

წლის წინ) ვი  ყა  ვი შე  ჩე  ნი  ლი ბა  რე  ლი ნავ  -

თო  ბის ფასს და დი  დი იმე  დიც მქონ   და, 

რომ, რო  გორც დიდ   მა რე  ი  გან   მა დას   ცხო 

და დას   ცა 1 ბა  რე  ლის ფა  სი 22 დო  ლარ   ზე 

მაგ   რად თან და კაი მაგ   რა  დაც ჩხუ  ბობ   დ  -

ნენ ), უეინ გრეც   კის და მა  გის „ედმონტონ 

ოილერ   სის“ შე  სა  ხებ ყვე  ლა  ფე  რი ვი  ცო  დი, 

გარ   და იმი  სა, რომ მე  ნავ   თო  ბე  ე  ბის გუნ   დი 

იყო (ნავთობამდეც მა  ლე მი  ვალ, მკითხ  -

ვე  ლო), ახ   ლა ვუ  ყუ  რებ, რო  გორ მდიდ   რ  -

დე  ბი  ან სა  ა  თებ   ში კა  ნა  დუ  რი კომ   პა  ნია 

„ტილრეის“ აქ   ცი  ე  ბით ისევ სმარ   ტი ან   ტ  -

რეპ   რე  ნი  ო  რე  ბი, არა მხო  ლოდ კა  ნა  დე  ლი 

თან. არის ერ   თი ამ   ბა  ვი ატე  ხი  ლი გა  ლან  -

დი  ა  ში (ამ თე  მას ასე წარ   მოთ   ქ   მა უხ   დე  ბა), 

იტა  ლი  ა  სა და ამე  რი  კა  ში. ამ   ბა  ვია ჩვენ   თა -

ნაც, მა  რა ეს სვეტი მა  გა  ზე არა  ა. 

ეს სვეტი ოქ   რო  ზე  ა. ოღონდ არა იმა  ზე, 

რო  მე  ლიც უნ   ცი  ე  ბით იზო  მე  ბა და თა  ვის 

დრო  ზე მა  გა  ზეც სას   ტა  უ  ლი მო  გე  ბა იყო. 

წარ   მა  ტე  ბუ  ლი ხალ   ხის   გან გა  მი  გო  ნი  ა, ოქ  -

რო  ზე ფუ  ლის შოვ   ნა ად   ვი  ლი  ა. მთა  ვა  რი  ა, 

დრო  ზე იყი  დო და გა  ყი  დო  ო. ხო, რა თქმა 

უნ   და, კარ   გად რომ დაგ   რ   ჩეს, ერ   თი 50 მი -

ლი  ო  ნი შე  ნი უნ   და გქონ   დეს და და  ნარ   ჩენ 

950-ში ბან   კი გა  მოგ   ყ   ვე  ბა დი  დი სი  ა  მოვ  -

ნე  ბი  თო. ხო მარ   თ   ლა ად   ვი  ლი  ა? გა  უ  მარ  -

ჯოს ან   ტ   რეპ   რე  ნი  ო  რებს. 

ეს სვეტი შავ ოქ   რო  ზე  ა. აი იმა  ზე, 

ბა  რე  ლე  ბით რომ იზო  მე  ბა. ეს ბა  რე  ლიც 

კარ   გა დი  დო  ბა  ში გა  ვი  გე (ამ დროს რე  ვო -

ლუ  ცი  ამ   დე  ლი ბავ   შ   ვი სუ  ლაც არ ვი  ყა  ვი, 

სახ   ლ   ში ჟურ   ნა  ლი „ამერიკაც“ გვქონ   და, 

„ზა რუ  ბე  ჟომ   “   -იც და „ინასტრანკაც“ და 

სა  ერ   თოდ სკო  ლა  ში ვა  კე  თებ   დი კლა  სე -

ლე  ბის   თ   ვის იმას, რა  საც ახ   ლა „ჩავდივარ“ 

ტე  ლე  ეკ   რა  ნე  ბი  დან – ყო  ველ   კ   ვი  რე  ულ სა -

ერ   თა  შო  რი  სო მი  მო  ხილ   ვას) და აღ   მო  ვა -

ჩი  ნე, რომ ბა  რე  ლი უდ   რის 42 გა  ლონს ანუ 

თით   ქ   მის 159 ლიტრს. ჰო  და, რაც ამე  რი  კა -

ში, კერ   ძოდ პენ   სილ   ვა  ნი  ა  ში აღ   მო  ა  ჩი  ნეს 

1859 წლის 27 აგ   ვის   ტოს (ჩემს და  ბა  დე  ბის 

დღემ   დე 111 წლით და 3 დღით ად   რე) და 

მე  რე პირ   ვე  ლი ჭა  ბურ   ღი  ლე  ბი და  ა  ყე  ნეს 

შავიოქროჩემთან! 



ოქტომბერი  2018    FORBES | 29

„შეკავების და იზო  ლი  რე  ბის“ ღო  ნის   ძი  ე -

ბა  თა ფარ   გ   ლებ   ში, იგი  ვე გან   მე  ორ   დე  ბო -

და და შა  ვი ოქ   როს ამა  რა დარ   ჩე  ნი  ლი 

კრემ   ლი ვე  ღა  რა  ფერს უპა  სუ  ხებ   და თა  ვის 

ხალხს კითხ   ვა  ზე, შე  ნი შა  ვი ოქ   რო ვჭა  მო 

თუ შა  ვი ოქ   როს   გან მი  ღე  ბუ  ლი შა  ვი ას  -

ფალ   ტი  ო. ჯერ   ჯე  რო  ბით არ გა  მი  მარ   თ   ლა. 

უფ   რო მე  ტიც, მე  ნავ   თო  ბე  თა კარ   ტე  ლი 

(OPEC) შარ   შან რუ  სებ   საც კი შე  უ  თან   ხ   მ  -

და და წა  ვი  და ის   თევ ზე  მოთ   კენ ნაფ   თის 

ფა  სი.  ცო  ტა ხნის წინ ალ   ჟირ   ში კარ   ტე  ლის 

და რუ  სე  ბის მი  ნის   ტ   რე  ბის დო  ნე  ზე მო  ნი -

ტო  რინ   გის მო  რი  გი შეხ   ვედ   რა გა  ი  მარ   თა. 

სა  უ  დებ   მა და რუ  სებ   მა არ შე  იმ   ჩ   ნი  ეს აშ   შ   -

-ის პრე  ზი  დენ   ტის შე  ძა  ხი  ლი და ბრძა  ნეს, 

ვერ ვხე  დავთ მო  პო  ვე  ბის მო  ცუ  ლო  ბე  ბის 

გაზ   რ   დის აუცი  ლებ   ლო  ბა  სა  ო. ამას ირა -

ნუ  ლი ახა  ლი ჰამ   ბე  ბიც და  ე  მა  ტა, კერ   ძოდ 

აჰ   ვა  ზში (ირანის ერ   თ   -ერ   თი მსხვი  ლი 

მომ   პო  ვე  ბე  ლი რე  გი  ო  ნი) გან   ხორ   ცი  ე  ლე -

ბულ   მა ტე  რაქ   ტ   მა, ექ   ს   პერ   ტე  ბის აზ   რით, 

ალ   ჟი  რის შეხ   ვედ   რებს და გან   ცხა  დე  ბებ  -

საც გა  და  უ  ჯოკ   რა ფა  სის აწე  ვის საქ   მე  ში. 

ამ ყვე  ლა  ფერ   მა, 4 ნო  ემ   ბერს და  ა  ნონ   სე -

ბულ ირა  ნულ ნავ   თობ   ზე აშ   შ   -ის სან   ქ   ცი -

ე  ბის მო  ლო  დინ   თან ერ   თობ   ლი  ო  ბა  ში,  

ბო  ლო პე  რი  ო  დის მო  ნა  ცე  მე  ბით, BRENT 

და WTI  მარ   კის ნავ   თო  ბის, შე  სა  ბა  მი  სად 

80- და 72-დოლარიან მაჩ   ვე  ნებ   ლებ   ზე 

გაგ   ვიყ   ვა  ნა. მცოდ   ნე ხალ   ხი ახ   ლა ამ   ბობს, 

100 დო  ლა  რამ   დეც ავა  ო. 

არ გვაწყობს ჩვენ ეგ ამ   ბა  ვი. არც ამე -

რი  კე  ლებს აწყობთ. ჩემ   მა ამე  რი  კელ   მა 

ძმამ თა  ვი  სე  ბუ  რად და  მამ   შ   ვი  და, ძლივს 

ამე  რი  კა  ში ხალ   ხ   მა ისევ დი  დი მან   ქა  ნე -

ბის ყიდ   ვა და  იწყო და ვინ დას   წყ   ვეტს 

ამომ   რ   ჩე  ველს გულს ასე  თი გი  ჟუ  რი 

არ   ჩევ   ნე  ბის წი  ნო. რო  ცა სა  უ  ბა  რი არ   ჩევ  -

ნებ   ზე, პო  ლი  ტი  კა  ზე და პირ   ვე  ლო  ბა  ზე  ა, 

ძნე  ლი მი  სახ   ვედ   რი არ უნ   და იყოს, ასეთ 

ვი  თა  რე  ბა  ში ვინ გა  ა  ჯა  ზებს ყვე  ლა  ზე 

მე  ტად. რა თქმა უნ   და, ძია დო  ნალ   დი. 

იმი  ტო  მაც იყო რო, არც აცი  ა, არც აცხე  ლა 

და და  ი  ჭე  ქა ბეჭ   დე  ბის მბრძა  ნე  ბე  ლი  ვით, 

შა  ვი ოქ   რო ჩემ   თა  ნო, ჰო  და, დას   ცხეს მე -

ნავ   თო  ბე  ებ   მაც და გა  და  ვი  და აშშ პირ   ველ 

ად   გილ   ზე. ისევ მცოდ   ნე ხალ   ხი ამ   ბობს, 

ასე გაგ   რ   ძელ   დე  ბაო მი  ნი  მუმ 2019 წლამ  -

დი  ნო. ძია დო  ნალ   დი ისეთ დრა  ივ   ზე  ა, 

სა  ნამ არ და  აგ   დებს ფა  სებს, აშ   კა  რად არ 

მო  ის   ვე  ნებს. ძა  ლი  ა  ნაც კარ   გი. გა  უ  მარ  -

ჯოს ნავ   თობ   ზე და  ბალ ფა  სებს.  

ახ   ლა უცებ ამო  მიხ   ტა ჩე  მი ბავ   შ   ვო -

ბის კი  დევ ერ   თი მო  გო  ნე  ბა – ჩე  მი ოქ   რო 

ჩემ   თან. რა სჯო  ბია ბავ   შ   ვო  ბას. არც შავ 

ოქ   რო  ზე ვფიქ   რობ   დით, არც ბა  რე  ლებ   ზე 

და არც უნ   ცი  ებ   ზე. ვინც მოგ   ვ   წონ   და და 

ჩა  ფიქ   რე  ბუ  ლი გვყავ   და, და  ვი  ძა  ხებ   დით: 

ჩე  მი ოქ   რო ჩემ   თან და გა  მო  იქ   ცე  ო  და 

შე  ნი რჩე  უ  ლი შენ   თან. ჩემ   თ   ვის პი  რა  დად 

ახ   ლაც ეგ   რე  ა, უფ   რო მე  ტიც, კი  დევ უფ   რო 

ძვირ   ფა  სია ეგ „ჩემი ოქ   რო ჩემ   თან“, 

მაგ   რამ თა  ნა  მედ   რო  ვე მსოფ   ლი  ო  ში 

სულ სხვა  ნა  ი  რა  და  ა. ლა  მის „შეშლილი 

მაქ   სის“ სამ   ყა  რო  სა  ვი  თა  ა. ჩემს თა  ო  ბას 

გე  მახ   სოვ   რე  ბათ პირ   ვე  ლი ვი  დე  ო  ე  ბი -

დან ავი ბე  ბია „ენთითი“ თი  ნა თერ   ნე  რი, 

შეშ   ლი  ლი მაქ   სი მელ გიბ   სო  ნი, თავ   პი -

რის   მ   ტ   ვ   რე  ვა კანისტრა ბენ   ზი  ნის   თ   ვის 

(ვერ ვა  პა  ტი  ებ   დი ჩემს თავს, ეს სა  ზო  მი 

ერ   თე  უ  ლი/   ჭურ   ჭე  ლი რომ არ მეხ   სე  ნე  ბი -

ნა. მე ხომ წი  ნა სა  უ  კუ  ნი  დან მოვ   დი  ვარ) 

და ბრძო  ლა გავ   ლე  ნის   თ   ვის, ბრძო  ლა 

უფ   ლე  ბის   თ   ვის, ვინ და  ი  ძა  ხებს ყვე  ლა  ზე 

ომა  ხი  ა  ნად: შა  ვი ოქ   რო ჩემ   თან! ეს სამ   ყა -

რო კია შეშ   ლი  ლი და მაქ   სიც უხ   ვად ჰყავს 

და ენ   თი  თიც, მაგ   რამ გა  მო  გო  ნე  ბა ისე  თი 

ტემ   პით მი  დის, რომ დი  ზა  ი  ნე  რი ხალ   ხი 

მთვა  რე  ზე გაფ   რე  ნას აპი  რებს და რა  ტომ  -

ღაც არ მგო  ნი  ა, რომ შა  ვი ოქ   რო იყოს ის, 

რის   თ   ვი  საც ბო  ლო ცოცხა  ლი ადა  მი  ა  ნე -

ბი შე  ერ   კი  ნე  ბი  ან ერ   თ   მა  ნეთს. თუმ   ცა ეს 

შემ   დეგ სა  უ  კე  ნე  ებ   ში. მა  ნამ   დე კი მო  ვი  და: 

შა  ვი ოქ   რო ჩემ   თა  ა  ა  ან! ფ
ო
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ნ
ე  თა  ნი  ელ „ნედ“ დე  ვი  დი სამ   ხ   რეთ 

სან   -   ფ   რა  ცის   კო  ში, სა  კონ   ფე  რენ   ციო 

მა  გი  დას   თან ზის. ლურჯ ჯინ   ს   ში, შავ მა -

ი  სურ   სა და Teva-ს ფეხ   საც   მე  ლებ   ში გა -

მოწყო  ბი  ლი, კი  ა  ნუ რივ   ზი  ვით გა  მო  ი  ყუ  რე  ბა და 

ლა  პა  რა  კობს, არა  და სა  უბ   რის თე  მა მი  სი უახ  -

ლე  სი სტარ   ტა  პი, Unity Biotechnology-ია. Unity-

ის იდეა – და  ბე  რე  ბის პრე  ვენ   ცია – გი  ჟუ  რად კი 

ჟღერს, თუმ   ცა ზურგს მას ათო  ბით სა  მეც   ნი  ე  რო 

სტა  ტია უმაგ   რებს, მათ   გან ორი ყვე  ლა  ზე მნიშ   ვ  -

ნე  ლო  ვა  ნი კი Nature-შია და  ბეჭ   დი  ლი. არ   სე  ბობს 

უჯ   რე  დე  ბი, სა  ხე  ლად ფი  ზი  ო  ლო  გი  უ  რი და  ბე  რე -

ბის უჯ   რე  დე  ბი, რომ   ლე  ბიც მთელ სხე  ულს ედე  ბა 

და მო  ნა  წი  ლე  ობს იმა  ში, რა  საც ჩვენ ტი  პურ 

სი  ბე  რედ აღ   ვიქ   ვამთ – მა  გა  ლი  თად, სახ   ს   რე  ბის 

ტკი  ვი  ლი, დაქ   ვე  ი  თე  ბუ  ლი მხედ   ვე  ლო  ბა, შე  საძ  -

ლო  ა, ალ   ც   ჰა  ი  მე  რიც კი. მაგ   რამ დე  ვი  დი თვლის, 

რომ თუ ამ და  ბე  რე  ბის უჯ   რე  დებს წამ   ლე  ბით 

გა  ა  ნად   გუ  რებ, ხალ   ხი შე  იძ   ლე  ბა, და  უძ   ლუ  რე  ბის 

გა  რე  შე და  ბერ   დეს. 

„რა მა  გა  რი იქ   ნე  ბო  და, არა? – კითხუ  ლობს 50 

წლის, უჩ   ვე  უ  ლოდ ახალ   გაზ   რ   დუ  ლი გა  რეგ   ნო  ბის 

მქო  ნე დე  ვი  დი. – პრობ   ლე  მა ისა  ა, რომ პირ   ვე  ლი 

პა  ტა  რა ნა  ბი  ჯის გა  დად   გ   მა იმის საჩ   ვე  ნებ   ლად 

მოგ   ვი  წევს, რომ ეს შე  საძ   ლე  ბე  ლი  ა. სწო  რედ ეს 

არის პირ   ვე  ლი თა  ვის თე  მა: მო  ახ   დი  ნე ადა -

მი  ა  ნის გა  მო  ყე  ნე  ბით იმის დე  მონ   ს   ტ   რი  რე  ბა, 

რომ ფი  ზი  ო  ლო  გი  უ  რი და  ბე  რე  ბის უჯ   რე  დე  ბი 

ამ დრომ   დე და  ბე  რე  ბის გარ   და  უ  ვალ ას   პექტს 

წარ   მო  ად   გე  ნენ და მა  თი გა  უვ   ნე  ბელ   ყო  ფა ან 

შე  ა  ჩე  რებს და  ბე  რე  ბის პრო  ცესს, ან შე  მო  ატ   რი -

ა  ლებს“. 

Unity-ის აღ   მას   რუ  ლე  ბე  ლი დი  რექ   ტო  რი 

და თავ   მ   ჯ   დო  მა  რე, 56 წლის კიტ ლე  ო  ნარ   დი, 

დე  ვიდს აწყ   ვე  ტი  ნებს. „ბოდიში, მაგ   რამ ესეც 

ბევ   რი  ა, – სარ   კას   ტუ  ლად შე  ნიშ   ნავს, ვი  ნა  ი  და  ინ 

იცის, რომ მი  სი პარ   ტ   ნი  ო  რის „პატარა ნა  ბი  ჯიც“ 

კი გი  გან   ტურ ნახ   ტო  მად ჟღერს. – უფ   რო ად   ვი  ლი  ა, 

Food & Drug Administration-ს და  ა  ვა  დე  ბის დი -

აგ   ნოს   ტი  რე  ბის შემ   დეგ მის მკურ   ნა  ლო  ბა  ზე ელა -

პა  რა  კო, ვიდ   რე ნა  ად   რე  ვად და  იწყო რე  ა  ლუ  რი 

მუ  შა  ო  ბა და და  ა  ვა  დე  ბის პრე  ვენ   ცია მო  ახ   დი  ნო, 

– აღი  ა  რებს ლე  ო  ნარ   დი. – მაგ   რამ [პრევენცია] 

ისა  ა, რი  სი მიღ   წე  ვაც ძა  ლი  ან გვინ   და“. 

ეს შე  სა  ნიშ   ნა  ვი მი  ზა  ნი  ა, რო  მელ   საც ზურგს 

დი  დი მეც   ნი  ე  რე  ბა უმაგ   რებს, რომ არა  ფე  რი 

ვთქვათ $222 მი  ლი  ო  ნის ვენ   ჩურ   -   კა  პი  ტალ   სა 

და მა  ის   ში, პირ   ვე  ლად სა  ჯა  რო შე  თა  ვა  ზე  ბა  ზე 

მო  ზი  დულ $85 მი  ლი  ონ   ზე, რა დრო  საც Unity – ბო -

ლო სა  ინ   ვეს   ტი  ციო რა  უნ   დის შემ   დეგ ერ   თ   გ   ვარ 

სტაგ   ნა  ცი  ა  ში მყო  ფი – $700 მი  ლი  ო  ნად იქ   ნა 

შე  ფა  სე  ბუ  ლი. მაგ   რამ ამ მიზ   ნის მიღ   წე  ვა წარ  -

მო  უდ   გე  ნელ რის   კ   საც შე  ი  ცავს: რო  ცა წამ   ლის 

ტეს   ტი  რე  ბა ადა  მი  ა  ნებ   ზე იწყე  ბა, ალ   ბა  თო  ბა, 

რომ ის ბა  ზარ   ზე მოხ   ვ   დე  ბა, 10%-ია. მაგ   რამ 

რამ   დე  ნა  დაც დე  ვი  დი ბერ   კ   ლის დოქ   ტო  რან   ტი 

გახ   ლ   დათ, მი  სი კა  რი  ე  რა ბი  ო  ტექ   ნო  ლო  გი  ის 

სფე  რო  ში წარ   მა  ტე  ბის მო  პო  ვე  ბის სქე  მად იქ   ცა: 

სა  უ  ნი  ვერ   სი  ტე  ტო ლა  ბო  რა  ტო  რი  ებ   ში გა  ჩე  ნილ 

იდე  ებს ის სი  ცოცხ   ლი  სუ  ნა  რი  ან კომ   პა  ნი  ე  ბად, 

სა  ინ   ვეს   ტი  ციო მო  გე  ბე  ბად და, შე  საძ   ლო  ა, 

სუ  ლაც წამ   ლე  ბად გარ   დაქ   მ   ნის. დე  ვი  დის ხუთ 

კომ   პა  ნი  ას $1.5 მი  ლი  არ   დი აქვს მო  ზი  დუ  ლი, ინ  -

ვეს   ტო  რე  ბი კი $2 მი  ლი  არ   დ   თან მი  უ  ახ   ლო  ვე  ბია 

ისე, რომ თა  ვად არც ერ   თი ეს კომ   პა  ნია მო  გე  ბი -

ა  ნი არ გამ   ხ   და  რა. 

„ალბათ [დევიდი] სა  უ  კე  თე  სოა მსოფ   ლი  ო  ში, 

რო  ცა საქ   მე დი  დი აკა  დე  მი  უ  რი მეც   ნი  ე  რე  ბის 

აღ   მო  ჩე  ნა  ზე, მის   თ   ვის და  ფი  ნან   სე  ბუ  ლი სა  ხის 

მი  ცე  მა  სა და შემ   დეგ მის გა  სა  ყი  დად ვარ   გის 

ბიზ   ნეს   გეგ   მად ქცე  ვა  ზე მიდ   გე  ბა“, – ამ   ბობს Arch 

Venture Partners-ის მმარ   თ   ვე  ლი დი  რექ   ტო  რი 

კრის   ტი  ნა ბე  რო  უ, რო  მე  ლიც დე  ვიდს მი  სი დოქ  -

ტო  რან   ტუ  რის პე  რი  ო  დი  დან იც   ნობს და რო  მელ  -

საც მი  სი ოთხი სტარ   ტა  პი აქვს და  ფი  ნან   სე  ბუ  ლი. 

დე  ვი  დი ბი  ო  ტექ   ნო  ლო  გი  ის ფი  ნი  შის ხა -

ზამ   დეც – წა  მალ   ზე ნე  ბარ   თ   ვის მო  პო  ვე  ბამ   დე 

– მი  სუ  ლა, თა  ნაც – ორ   ჯერ. პირ   ვე  ლი – დი  ა  ბე -

ტის წა  მა  ლი იყო მი  სი პირ   ვე  ლი სტარ   ტა  პი  დან, 

აღ   მას   რუ  ლე  ბე  ლი დი  რექ   ტო  რი კი – ისევ და ისევ 

ლე  ო  ნარ   დი. მა  თი წი  ნა კომ   პა  ნი  ა, Kythera, 2015-

ში, $2.1 მი  ლი  არ   დად Allergan-ს მი  ე  ყი  და. კომ   პა -

ნი  ამ შექ   მ   ნა ინი  ექ   ცი  ა, სა  ხე  ლად Kybella, რო  მე -

ლიც ღა  ბა  ბებს ებ   რ   ძ   ვის. ინი  ექ   ცია დე  ვიდ   სა და 

ლე  ო  ნარდს პი  რა  და  დაც აქვთ გა  კე  თე  ბუ  ლი და 

ალ   ბათ ამი  ტო  მა  ა, რომ ასე ახალ   გაზ   რ   დუ  ლად 

გა  მო  ი  ყუ  რე  ბი  ან. მაგ   რამ შეძ   ლე  ბენ კი ფუნ   და -

მენ   ტუ  რად და  ა  მარ   ცხონ ასა  კით გა  მოწ   ვე  უ  ლი 

გარ   და  უ  ვა  ლი უძ   ლუ  რე  ბა  ნი? 

დე  ვიდს ბი  ო  ლო  გი  ის ბა  კა  ლავ   რის ხა -

რის   ხი აქვს ჰარ   ვარ   დი  დან და მო  ლე  კუ  ლუ  რი და 

უჯ   რე  დო  ვა  ნი ბი  ო  ლო  გი  ის დოქ   ტო  რის ხა  რის  -

ხი – ბერ   კ   ლი  დან (კალიფორნიის უნი  ვერ   სი  ტე -

ტი). ეს დრო „ცხოვრების ყვე  ლა  ზე სა  სი  ა  მოვ   ნო 

პე  რი  ო  დად“ აგონ   დე  ბა, რო  ცა მეც   ნი  ე  რე  ბა  სა 
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და ტრი  ატ   ლო  ნებს შო  რის იყო გა  მო  კი  დუ  ლი. 

დოქ   ტო  რან   ტუ  რა  ში სწავ   ლის ბო  ლო წელს, სა  ნამ 

31-ის გახ   დე  ბო  და, პირ   ვე  ლი კომ   პა  ნი  ა, Syrrx-ი, 

წა  მო  იწყო, რო  მე  ლიც ინო  ვა  ცი  უ  რი ბი  ო  ლო  გი  ის 

გა  მო  ყე  ნე  ბით წამ   ლე  ბის შექ   მ   ნას ისა  ხავ   და მიზ  -

ნად. ვენ   ჩურ   -   კა  პი  ტა  ლის   ტე  ბის   გან $79 მი  ლი  ო  ნი 

მო  ი  ზი  და, 2005-ში კი Takeda-ს $270 მი  ლი  ო  ნად 

მი  ე  ყი  და. დი  დი ალ   ბა  თო  ბით, დე  ვიდს რამ   დე -

ნი  მე მი  ლი  ო  ნი დო  ლა  რი ერ   გო. Syrrx-ის ერთ 

წა  მალ   ზე, დი  ა  ბე  ტის სამ   კურ   ნა  ლო Nesina-ზე, 

აშ   შ   -   ში 2013 წელს სან   ქ   ცია გა  ი  ცა. 

Syrrx-ის შემ   დეგ ახალ პრო  ექ   ტებ   ზე გა -

და  ერ   თო, მათ შო  რის, ერ   თ   დ   რო  უ  ლად ორი 

კომ   პა  ნი  ის   თ   ვის მუ  შა  ობ   და სან   -   ფ   რან   ცის   კოს 

ვენ   ჩურ   -   კა  პი  ტა  ლის ფირ   მა Versant Ventures-ის 

რე  ზი  დენ   ტი ან   ტ   რეპ   რე  ნი  ო  რის რან   გ   ში. პირ   ვე -

ლი 2002-ში და  ფუძ   ნე  ბუ  ლი ან   ტი  ბი  ო  ტი  კე  ბის 

კომ   პა  ნია Achaogen-ი იყო, რო  მე  ლიც სა  ჯა  რო 

ბა  ზარ   ზე 2014-ში გა  ვი  და, ამ   ჟა  მად კი თა  ვი  სი ექ  -

ს   პე  რი  მენ   ტუ  ლი წამ   ლე  ბი ცდა  თა ბო  ლო ეტა  პებ   ზე 

აქვს გაყ   ვა  ნი  ლი. მე  ო  რე Kythera იყო – ღა  ბა  ბის 

ცხი  მის წამ   ლის კომ   პა  ნი  ა. იდეა იმა  ში მდგო  მა -

რე  ობ   და, რომ ეს   თე  ტი  კის ინ   დუს   ტ   რი  ა  ში უფ   რო 

მკაც   რი სა  მეც   ნი  ე  რო ლინ   ზე  ბი ყო  ფი  ლი  ყო გა  მო -

ყე  ნე  ბუ  ლი.

Kythera გარ   დამ   ტე  ხი კომ   პა  ნია გა  მოდ   გა, 

ვი  ნა  ი  დან დე  ვიდს გრძელ   ვა  დი  ა  ნი ბიზ   ნეს   პარ   ტ  -

ნი  ო  რი, ლე  ო  ნარ   დი გა  უ  ჩი  ნა, რო  მე  ლიც Kythera-ს 

თავ   მ   ჯ   დო  მა  რედ და აღ   მას   რუ  ლე  ბელ დი  რექ   ტო -

რად იქ   ცა 2005-ში. ერ   თ   მა  ნეთს ისი  ნი ბი  ო  ტექ  -

სტრატეგიები ჯანდაცვა

Unity Biotechnology-ს 
აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ-
ტო რი, 195.6-სანტიმეტრი 
სი მაღ ლის კიტ ლე ო ნარ დი 
ჩრდი ლო კა ლი ფორ ნი ის სა-
თა ვო ოფის ში იმ და ფის წინ 
აზი დუ ლა, რო მე ლიც მის მა 
მეც ნი ე რებ მა ქი მი უ რი ფორ-
მუ ლე ბი თა და მეც ნი ე რუ ლი 
იდე ე ბით ააჭ რე ლეს.
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ნო  ლო  გი  ის ვენ   ჩურ   -   კა  პი  ტა  ლის   ტ   მა, იმ   ხა  ნად 

Versant-ში მოღ   ვა  წე ქა  მი სე  მუ  ელ   ს   მა გა  აც   ნო. 

ლე  ო  ნარ   დი, დე  ვი  დის თქმით, ხვდე  ბა, რო  გორ 

უნ   და გა  ნა  ხორ   ცი  ე  ლოს თა  ვი  სი გი  ჟუ  რი და ქა  ო -

სუ  რი იდე  ე  ბი. „ცხოვრებაში უამ   რავ   ჯერ მქო  ნია 

გან   ც   და, რომ იმ რა  ღა  ცე  ბის გა  მო გან   მ   ს   ჯიდ  -

ნენ, რაც კარ   გად არ გა  მომ   დი  ო  და“, – ამ   ბობს 

დე  ვი  დი, ლე  ო  ნარ   დ   თან კი „საშუალება მაქვს, ის 

ადა  მი  ა  ნი ვი  ყო, ვინც ვარ“, და ამა  ტებს: „კიტთან 

მუ  შა  ო  ბის შე  საძ   ლებ   ლო  ბა ჩე  მი პრო  ფე  სი  უ  ლი 

ცხოვ   რე  ბის სა  უ  კე  თე  სო ეტა  პი  ა“. 

Kythera-ში დე  ვი  დი არა  ერ   თ   გ   ზის ეცა  და 

წარ   მა  ტე  ბის მო  პო  ვე  ბას. სამ   მა წა  მალ   მა კრა -

ხი გა  ნი  ცა  და, მათ შო  რის, ნა  წი  ლობ   რივ CIA-ს 

მი  ერ და  ფი  ნან   სე  ბულ   მა პრო  ექ   ტ   მა, რო  მელ   საც 

იმ   გ   ვა  რი ნივ   თი  ე  რე  ბის შექ   მ   ნა ჰქონ   და გან   ზ  -

რა  ხუ  ლი, თა  ვის მხრივ, ფუნ   და  მენ   ტუ  რად რომ 

უნ   და შე  ეც   ვა  ლა ადა  მი  ა  ნის სა  ხე და შე  საძ   ლო  ა, 

ის სულ სხვა ადა  მი  ა  ნის   თ   ვი  საც კი და  ემ   ს   გავ  -

სე  ბი  ნა. Kybella-ზე, ღა  ბა  ბის ცხი  მის წა  მალ   ზე, 

კონ   ცენ   ტ   რი  რე  ბის ზრდის კვალ   დაკ   ვალ, დე  ვი -

დის ყუ  რადღე  ბამ გა  ფან   ტ   ვა იწყო. 2009-ში, მი  სი 

დახ   მა  რე  ბით, კომ   პა  ნი  ა  ში მი  სი  ვე ჩამ   ნაც   ვ  -

ლე  ბე  ლი – ახა  ლი სა  მეც   ნი  ე  რო დი  რექ   ტო  რი 

და  ი  ქი  რა  ვეს, თა  ვად კი Arch-ის ვენ   ჩურ   -   პარ   ტ   ნი -

ო  რად, სრულ გა  ნაკ   ვეთ   ზე სა  მუ  შა  ოდ გა  ე  შუ  რა. 

მი  სი დი  დი იდე  ე  ბით გა  ტა  ცე  ბა კარ   გად შე  ეწყო 

Arch-ის მთა  ვა  რი შეშ   ლი  ლის, Forbes-ის წამ   ყ   ვან 

ვენ   ჩურ   -   კა  პი  ტა  ლის   ტ   თა ყო  ველ   წ   ლი  უ  რი რე  ი  ტინ  -

გის – „მიდასის რე  ი  ტინ   გის“ – მე  ხუ  თე ად   გი  ლის 

მფლო  ბე  ლის, რო  ბერტ ნელ   სე  ნის 

მო  ი  გე  -ან   -   შინ   -   წა  დი-   ტი  პის და  მო -

კი  დე  ბუ  ლე  ბას. 

დე  ვი  დის პირ   ვე  ლი კომ   პა  ნია 

Arch-ში, Sapphire Energy, მი  სი 

ყვე  ლა  ზე უიღ   ბ   ლო ფსო  ნი გა  მოდ  -

გა. იდეა წყალ   მ   ცე  ნა  რე  ე  ბით ნავ  -

თის ჩამ   ნაც   ვ   ლებ   ლის შექ   მ   ნა  ში 

მდგო  მა  რე  ობ   და, მაგ   რამ, იმის 

მი  უ  ხე  და  ვად, რომ მეც   ნი  ე  რე  ბამ 

წარ   მა  ტე  ბუ  ლი ნა  ბი  ჯე  ბი გა  დად  -

გა, ნავ   თო  ბის ფა  სე  ბი და  ვარ   დ  -

ნამ იდეა არა  ე  ფექ   ტი  ა  ნი გა  ხა  და. 

Unity-ის იდეა დე  ვიდ   მა 2001 

წელს, ი-   მე  ი  ლის ინ   ბოქ   ს   ში, ერ   თ  -

დ   რო  უ  ლად რამ   დე  ნი  მე გა  მომ   გ  -

ზავ   ნის   გან მი  ი  ღო. ეს Nature-ში 

გა  მოქ   ვეყ   ნე  ბუ  ლი ვან მ. დერ   სე  ნის სტა  ტია Mayo 

Clinic-ის ლა  ბო  რა  ტო  რი  ი  დან იყო. ვან დერ   სენს 

გე  ნე  ტი  კუ  რი ინ   ჟი  ნე  რი  ით თაგ   ვე  ბი შე  ექ   მ   ნა ისე, 

რომ ფი  ზი  ო  ლო  გი  უ  რი და  ბე  რე  ბის არა  ერ   თი 

უჯ   რე  დი გა  ე  ნად   გუ  რე  ბი  ნა. ამ და სხვა შემ   დ  -

გო  მი ექ   ს   პე  რი  მენ   ტე  ბის შე  დე  გე  ბი ნამ   დ   ვი  ლად 

თვალ   ში სა  ცე  მი იყო. თაგ   ვე  ბი, რომ   ლებ   შიც და -

ბე  რე  ბის უჯ   რე  დებს გა  ედ   გა ფეს   ვი, გა  ქუ  ცულ და 

აცახ   ცა  ხე  ბულ არ   სე  ბე  ბად ქცე  უ  ლიყ   ვ   ნენ, რა  საც 

თირ   კ   მ   ლის დის   ფუნ   ქ   ცი  ა, კა  ტა  რაქ   ტე  ბი და მო  კუ -

ზუ  ლი ხერ   ხემ   ლე  ბი ემა  ტე  ბო  და, ხო  ლო თაგ   ვე  ბი 

და  ბე  რე  ბის უჯ   რედ   თა გა  რე  შე ჯან   მ   რ   თე  ლად და 

მხნედ აგ   რ   ძე  ლებ   დ   ნენ მთელ დარ   ჩე  ნილ ცხოვ  -

რე  ბას, მი  უ  ხე  და  ვად იმი  სა, რომ და  ნარ   ჩენ თაგ  -

ვებ   ზე უფ   რო ხან   გ   რ   ძ   ლი  ვად არ ცოცხ   ლობ   დ   ნენ 

(ყველა თაგ   ვი სა  მი წლის ასაკ   ში კვდე  ბო  და). 

მაგ   რამ ისი  ნი, ვი  საც ნაკ   ლე  ბი ჰქონ   და და  ბე  რე -

ბის უჯ   რე  დე  ბი, სიკ   ვ   დი  ლამ   დე ინარ   ჩუ  ნებ   დ   ნენ 

ჯან   მ   რ   თე  ლო  ბას. მოკ   ლედ, ეს თაგ   ვე  ბი უზე  ნა  ე  სი 

სა  სა  მარ   თ   ლოს მო  სა  მარ   თ   ლის, თერ   გუდ მარ   შა -

ლის ცნო  ბი  ლი კო  მენ   ტა  რის ერ   თ   გ   ვარ ლა  ბო  რა -

ტო  რი  ულ ვერ   სი  ას წარ   მო  ად   გენ   დ   ნენ – კო  მენ   ტა -

რი  სა, რო  მე  ლიც მარ   შალ   მა თა  ნამ   დე  ბო  ბი  დან 

წას   ვ   ლის პი  რას გა  ა  კე  თა: „ვაპირებ, 110 წლი  სა 

მოვ   კ   ვ   დე, ეჭ   ვი  ა  ნი ქმრის ტყვი  ით“. წამ   ლე  ბი, 

რო  მელ   თაც მი  ზან   ში და  ბე  რე  ბის უჯ   რე  დე  ბი 

აქვთ ამო  ღე  ბუ  ლი, ეფექ   ტი  ა  ნო  ბის შემ   თხ   ვე  ვა  ში, 

ადა  მი  ა  ნებს უკ   ვ   და  ვე  ბით ვე  რა, მაგ   რამ უკე  თე  სი 

ცხოვ   რე  ბით უზ   რუნ   ველ   ყო  ფენ. 

სან   -   ფ   რან   ცის   კოს Buck Institute-ში ვან დერ  -

უბე რე ბე ლი სას წა უ ლე ბი
სა უ კე თე სო ნი იმ კომ პა ნი ა თა შო რის, რომ ლე ბიც და ბე რე ბის პრო ცე სის 

დამ მარ ცხე ბელ წამ ლებ ზე მუ შა ო ბენ. ყვე ლა მათ გა ნი ერ თობ საწყის ეტაპ ზე ა. 

SAMUMED 
და        ფუძ               ნე        ბის წე        ლი:

2008
მი        ზან               ში აქვს ამო        ღე        ბუ       

ლი პრო        ცე        სი, რო        მელ               საც 
Wntსიგნალირება ჰქვია 
და რო        მე        ლიც, შე        საძ               ლო     ა, 
და        ბე        რე        ბა        ში იღებ               დეს მო       

ნა        წი        ლე     ო        ბას. 

და        ფი        ნან               სე        ბის წყა        რო:
ინ       ვეს       ტორ       თა    გან, მათ 
რიცხ       ვ       ში, IKEA Group
ისგან, $320 მი    ლი   ო    ნი 

მო   ი    ზი    და. 

CALICO 

და    ფუძ       ნე    ბის წე    ლი:

2013
თა  ოს   ნობს Genentechის 
ყო  ფი  ლი აღ   მას   რუ  ლე  ბე 
ლი დი  რექ   ტო  რი, ლე  გენ  

და  რუ  ლი არტ ლე  ვინ   სო  ნი. 
ცო  ტა დე  ტა  ლია ცნო  ბი  ლი.

და    ფი    ნან       სე    ბის წყა    რო:
Alphabetის ნა  წი  ლი. 

 
 
 

METHUSELAH 
HEALTH

და    ფუძ       ნე    ბის წე    ლი:

2015
მი  აჩ   ნი  ა, რომ და  ბე  რე  ბას 
პრო  ტე  ი  ნე  ბის და  ზი  ა  ნე  ბა 

იწ   ვევს, რი  სი გა  მოს  
წო  რე  ბაც მის წამ   ლებს 

შე  უძ   ლი  ათ.

და    ფი    ნან       სე    ბის წყა    რო:
Medicxi Venturesისგან $5 

მი  ლი  ო  ნი მო  ი  ზი  და.

CELULARITY 

და    ფუძ       ნე    ბის წე    ლი:

2018
და ბე რე ბის და სა მარ ცხებ
ლად პლა ცენ ტის სის ხ ლი
დან ამო ღე ბულ ღე რო ვან 

უჯ რე დებს იყე ნებს.

და    ფი    ნან       სე    ბის წყა    რო:
Genting Groupისა და 

დრე ი ფუ სე ბის სა ო ჯა ხო 
ორ გა ნი ზა ცი ი დან $250 

მი ლი ო ნი მო ი ზი და. 
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სენ   მა დე  ვიდს ჯუ  დით კამ   პი  სი გა  აც   ნო, რო  მელ  -

საც და  ბე  რე  ბის უჯ   რედ   თა დარ   გის და  ფუძ   ნე  ბა -

ში შე  ე  ტა  ნა წვლი  ლი. კამ   პი  სი, თავ   და  პირ   ვე  ლად, 

კი  ბო  ზე მუ  შა  ობ   და, და  ბე  რე  ბა  ში უჯ   რედ   თა რო -

ლით კი იმი  ტომ და  ინ   ტე  რეს   და, რომ ამის დახ  -

მა  რე  ბით, 1990-იანებში, სა  მეც   ნი  ე  რო გრან   ტი 

მო  ი  პო  ვა. თა  ვი  დან სკეპ   ტი  კუ  რად გან   წყო  ბილ   მა 

კამ   პი  სიმ აღ   მო  ა  ჩი  ნა, რომ და  ბე  რე  ბის უჯ   რე  დე -

ბი ისეთ ქი  მი  ურ ნა  ერ   თებს გა  მო  ი  მუ  შა  ვებ   დ   ნენ, 

რომ   ლე  ბიც, შე  საძ   ლო  ა, მარ   თ   ლაც უწყობ   დ   ნენ 

ხელს და  ბე  რე  ბას. Arch-მა Unity 2011-ში და  ა  არ  -

სა, თა  ნა  დამ   ფუძ   ნებ   ლე  ბი კი ვან დერ   სე  ნი და 

კამ   პი  სი იყ   ვ   ნენ. ხუ  თი წე  ლი  წა  დი კომ   პა  ნი  ას 

ოფი  სიც კი არ ჰქონ   და. ყვე  ლა სა  მუ  შაო მეც   ნი -

ერ   თა ლა  ბო  რა  ტო  რი  ებ   ში მიმ   დი  ნა  რე  ობ   და. 

„ყველა ფუნ   და  მენ   ტუ  რი მეც   ნი  ე  რის ოც   ნე  ბა  ა, 

მის   მა ფუნ   და  მენ   ტურ   მა კვლე  ვამ რა  ი  მე სი  კე  თე 

მო  ი  ტა  ნოს, მაგ   რამ საქ   მე ისა  ა, რომ კომ   პა  ნი  ის 

გა  რე  შე ასე  თი რამ, პრაქ   ტი  კუ  ლად, არ ხდე  ბა, 

– ამ   ბობს კამ   პი  სი. – ნე  დი ჭკვი  ა  ნი და მომ   ხიბ  -

ლა  ვი ადა  მი  ა  ნია და უამ   რავ რა  მე  ში შე  უძ   ლი  ა, 

და  გარ   წ   მუ  ნოს, ჰო  და, მეც და  მარ   წ   მუ  ნა, მას   თან 

გა  მე  ერ   თი  ა  ნე  ბი  ნა ძა  ლე  ბი“. 

2015-ში, რო  ცა KYTHERA 
ALLERGAN-ს მი  ე  ყი  და, დე  ვიდ   მა, 

რო  მელ   საც უკ   ვე ათა  სო  ბით აქ   ცია 

გა  ე  ყი  და, $30 მი  ლი  ო  ნი ჩა  იგ   დო 

ხელ   ში, ლე  ო  ნარ   დ   მა – $50 მი  ლი -

ო  ნი, Arch-მა კი $120 მი  ლი  ო  ნი. 

რო  გორც დე  ვი  დი ამ   ბობს, რჩე  ვი -

სათ   ვის გა  მუდ   მე  ბით ურე  კავ   და 

ლე  ო  ნარდს. ახ   ლა, რო  ცა Kythera 

სუფ   რას ჩა  მო  შორ   და, მათ კვლავ 

შე  ეძ   ლოთ გა  ერ   თი  ა  ნე  ბა იმა  ვე ფირ  -

მა  ში. 2016-ში ლე  ო  ნარ   დ   მა Unity-ის 

აღ   მას   რუ  ლე  ბე  ლი დი  რექ   ტო  რი  სა 

და თავ   მ   ჯ   დო  მა  რის ფუნ   ქ   ცი  ე  ბი 

შე  ი  თავ   სა (რასაც დე  ვი  დი „შვებად“ 

აფა  სებს) და მარ   დად მო  ი  ზი  და 

$151 მი  ლი  ო  ნი ისე  თი ინ   ვეს   ტო  რე -

ბის   გან, რო  გო  რიც Arch-ი და გა  რე 

წყა  რო  ებ   ზე და  ფუძ   ნე  ბუ  ლი ჩი  ნუ  რი 

წამ   ლის მკვლე  ვა  რი, გი  გან   ტი WuXi 

PharmaTech-ია. კი  დევ $60 მი  ლი -

ო  ნი Unity-მ პირ   ვე  ლად სა  ჯა  რო 

შე  თა  ვა  ზე  ბამ   დე მო  ი  პო  ვა; Unity-ის 

აღ   მას   რუ  ლე  ბელ   თა თა  ნახ   მად, სა  ჯა  რო ინ   ვეს  -

ტო  რე  ბი მო  წა  დი  ნე  ბულ   ნი იყ   ვ   ნენ, შე  თა  ვა  ზე  ბა  ში 

მო  ნა  წი  ლე  ო  ბა მი  ე  ღოთ. და მა  ინც, მას მე  რე, რაც 

კომ   პა  ნი  ამ Nasdaq-ზე და  იწყო ბრუნ   ვა, მი  სი აქ  -

ცი  ე  ბის ფა  სი 20%-ით და  ვარ   და. 

რა  ო  დენ მიმ   ზიდ   ვე  ლა  დაც არ უნ   და გა  მო  ი  ყუ -

რე  ბო  დეს Unity-ს მეც   ნი  ე  რე  ბა, სკეპ   ტი  ციზ   მის   - 

თ   ვის ნამ   დ   ვი  ლად არ   სე  ბობს მი  ზე  ზი: და  ბე  რე  ბის 

სა  წი  ნა  აღ   მ   დე  გო მეც   ნი  ე  რე  ბას ინ   ვეს   ტო  რე  ბი 

უკ   ვე გა  ბი  თუ  რე  ბუ  ლი ჰყავს. 2007-ში კომ   პა  ნი  ა, 

სა  ხე  ლად Sirtris-ი, სა  ჯა  რო ბა  ზარ   ზე გა  ვი  და, რაც 

წი  თელ ღვი  ნოს   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი და  ბე  რე  ბის 

სა  წი  ნა  აღ   მ   დე  გო ნა  ერ   თე  ბის გარ   შე  მო ატე  ხი  ლი 

ხმა  უ  რის დამ   სა  ხუ  რე  ბა იყო. 2007-ში Sirtris-ი 

GlaxoSmithKline-მა $720 მი  ლი  ო  ნად იყი  და, 

მაგ   რამ მის აქ   ტი  ვო  ბას არა  ვი  თა  რი წამ   ლე  ბი 

არ მოჰ   ყო  ლია შე  დე  გად და 2013-ში და  ი  ხუ  რა 

კი  დეც. 

შემ   დეგ, ორი წლის წინ, სან   -   დი  ე  გო  ში და  ფუძ  -

ნე  ბულ   მა და  ბე  რე  ბის სა  წი  ნა  აღ   მ   დე  გო კომ   პა  ნია 

Samumed-მა მო  ა  ხერ   ხა და, $12 მი  ლი  არ   დად (!) 

 შე  ფა  სე  ბულ   მა, $320 მი  ლი  ო  ნი და Forbes-ის 

სტრატეგიები ჯანდაცვა
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გა  რე  კა  ნი მო  იხ   ვე  ჭა. მის და  ბე  რე  ბის სა  წი  ნა  აღ   მ  -

დე  გო წამ   ლებს კვლა  ვაც აქვს იმე  დე  ბი გა  სა  მარ  -

თ   ლე  ბე  ლი. Samumed-ის მე  ო  ცე  დად შე  ფა  სე  ბუ -

ლი Unity, ცხა  დი  ა, გა  ცი  ლე  ბით იაფი გა  მო  დის. 

ფუ  ლა  დი რის   კე  ბი აღ   მას   რუ  ლებ   ლებს პი  რა  დად 

აქვთ: დე  ვი  დი და  ახ   ლო  ე  ბით $50 მი  ლი  ო  ნის 

ტოლ   ფას წილს ფლობს კომ   პა  ნი  ა  ში, ლე  ო  ნარ   დი 

კი $30 მი  ლი  ო  ნი  სას. 

Unity-მ უნ   და აჩ   ვე  ნოს, რომ წა  მალს შეს  -

წევს ძა  ლა, ადა  მი  ა  ნებ   ში ცალ   სა  ხა ეფექ   ტი 

გა  მო  იწ   ვი  ოს. პირ   ვე  ლი მცდე  ლო  ბის – UBX0101-

ის – სა  მიზ   ნე არ   თ   რი  ტი იქ   ნე  ბა. რო  ცა მუხ   ლის 

შეც   ვ   ლის ოპე  რა  ცი  ის დროს პა  ცი  ენ   ტი ხრტი  ლის 

გა  რე  შე რჩე  ბა, ამ წამ   ლის დახ   მა  რე  ბით ხრტი  ლი 

სინ   ჯა  რა  ში კვლავ იზ   რ   დე  ბა. ახ   ლა, ადა  მი  ან   ზე 

ჩა  ტა  რე  ბულ პირ   ველ ცდა  ში, მი  სი ინი  ექ   ცია 30 

პა  ცი  ენ   ტის მუხ   ლ   ში მოხ   დე  ბა; ეს ადა  მი  ა  ნე  ბი 

შე  ავ   სე  ბენ კითხ   ვარს იმას   თან და  კავ   ში  რე  ბით, 

თუ რამ   დე  ნად ძლი  ერ ტკი  ვილს გრძნო  ბენ, მათ 

მუხ   ლი  დან სითხეს ამო  უ  ღე  ბენ და მაგ   ნი  ტურ   -   რე -

ზო  ნან   სულ ტო  მოგ   რა  ფი  ას გა  და  უ  ღე  ბენ. შემ   დეგ 

მათ იმ ათ პა  ცი  ენტს შე  ა  და  რე  ბენ, რო  მელ   თაც 

პლა  ცე  ბო  -ი  ნი  ექ   ცია გა  უ  კეთ   დე  ბათ. ნე  ბის   მი -

ე  რი ნი  შა  ნი იმი  სა, რომ წა  მა  ლი პა  ცი  ენ   ტებს 

უკეთ ხდის, შემ   დ   გო  მი კვლე  ვე  ბის სა  ფუძ   ვ   ლად 

იქ   ნე  ბა გან   ხი  ლუ  ლი. Unity აპი  რებს, რომ წლის 

ბო  ლო  სათ   ვის კი  დევ ორი წა  მა  ლი გა  მოს   ცა  დოს 

ადა  მი  ა  ნებ   ზე. პო  ტენ   ცი  ურ სა  მიზ   ნე და  ა  ვა  დე  ბა -

თა შო  რის არის გლა  უ  კო  მა, რომ   ლის შემ   თხ   ვე -

ვა  შიც და  ბე  რე  ბის უჯ   რე  დე  ბის გა  ნად   გუ  რე  ბა, 

წე  სით, თვალ   ში ჩამ   დ   გარ წნე  ვას ადაბ   ლებს, 

და ფილ   ტ   ვის და  ა  ვა  დე  ბე  ბი, რა დრო  საც ამ 

უჯ   რე  დე  ბის გა  ნად   გუ  რე  ბამ, შე  საძ   ლო  ა, მო -

ატყუ  ოს ფილ   ტ   ვის უჯ   რე  დე  ბი და შე  აწყ   ვე  ტი  ნოს 

ნაჭ   რე  ვი  ა  ნი, ფიბ   რო  ზუ  ლი უჯ   რე  დე  ბის წარ   მო -

შო  ბა. Unity-მ ამ   დე  ნი ფუ  ლი სწო  რედ იმი  ტომ 

მო  ი  ზი  და, რომ მის   მა აღ   მას   რუ  ლებ   ლებ   მა იცი  ან 

– წამ   ლის აღ   მო  ჩე  ნას მრა  ვა  ლი ცდა შე  იძ   ლე  ბა, 

დას   ჭირ   დეს. უც   ნო  ბი  ა, რა რის   კე  ბი ახ   ლავს და -

ბე  რე  ბის უჯ   რე  დე  ბის გა  ნად   გუ  რე  ბას; შე  საძ   ლო  ა, 

ამ რის   კ   თა შო  რის, მა  გა  ლი  თად, ჭრი  ლო  ბის 

შე  ხორ   ცე  ბის შე  ნე  ლე  ბა იყოს. სა  ნამ ცდე  ბის ჩა -

ტა  რე  ბა ადა  მი  ა  ნებ   ზე არ და  იწყე  ბა, ამის გა  გე  ბა 

ვე  რაფ   რით მო  ხერ   ხ   დე  ბა. 

წამ   ლე  ბის გან   ვი  თა  რე  ბა უმოწყა  ლო საქ   მე  ა, 

მაგ   რამ დე  ვიდს ეს არ უშ   ლის ხელს, უფ   რო 

მას   შ   ტა  ბურ ჭრილ   ში იფიქ   როს. ლე  ო  ნარ   დი 

კომ   პა  ნი  ას 

აშე  ნებს, დე -

ვი  დი კი რე -

გუ  ლა  რუ  ლად 

მარ   თავს 

შეხ   ვედ   რებს 

ხუთ   კა  ცი  ან 

გუნ   დ   თან 

თა  ვის ოფის  -

ში (სადაც 

სა  მუ  შაო 

მა  გი  და არ 

არის, თუმ   ცა 

ფან   ჯა  რას  -

თან მთის 

ვე  ლო  სი  პე  დი 

კი  დი  ა) და 

პო  ტენ   ცი  ურ ტექ   ნო  ლო  გი  ა  თა სხვა სა  ხე  ო  ბებ   ზე 

ლა  პა  რა  კობს, რა  მაც და  ბე  რე  ბა ნაკ   ლებ   მ   ტ   კივ  -

ნე  ულ პრო  ცე  სად შე  იძ   ლე  ბა, აქ   ცი  ოს. „საქმე 

საკ   მა  ოდ ბევ   რი  ა, მომ   დევ   ნო ათი წე  ლი და  კა  ვე -

ბუ  ლი რომ ვი  ყო“, – ამ   ბობს ის. 

რიცხვებით

„ნუ ესწრაფვი, ჩემო სულო, უკვდავ სიცოცხლეს, არამედ ცხოვრებისგან  

რაც შეიძლება მეტი აიღე“. — პინდაროსი

საბოლოო მოსაზრება

ავტორი: უილიამ ბოლდუინი

Unity Biotechnology ინვესტორებს ბრმად სთავაზობს 

კაპიტალდაბანდებას: მოგვეცით ფული, ჩვენ კი სათანადო 

მოლეკულას ვიპოვით. ფაქტი, რომ მას მიმდევრები ჰყავს, იმას 

მიუთითებს, რომ ინვესტორები ირაციონალური აღტაცების 

ანკესზე წამოეგნენ და რომ ბიოტექნოლოგიის სექტორს, ზოგადად, 

უნდა მოერიდოთ. მაგრამ თუ ვერ იკავებთ თავს, რამდენიმე 

ფსონი დადეთ. iShares Nasdaq Biotechnology ETF მოგების 192 

შანსს გაძლევთ. ან ის იყიდეთ, ან მისი რომელიმე 12 ჰოლდინგი 

– ალალბედზე. სულ რაღაც ერთი წლის შემდეგ, კაპიტალური 

დანაკარგების გამოქვითვის მიზნით, დაიწყეთ ლუზერების (უდავოდ 

გეყოლებათ ასეთები) განდევნა, მოგებულებს კი ჩაებღაუჭეთ.

უილიამ ბოლდუინი Forbes-ის საინვესტიციო სტრატეგიების მესვეტეა. 

როგორ ვითამაშოთ სწორად?

მსუ  ბუ  ქი, 
მაგ   რამ 
ტკბი  ლი

ტე ხა სის ნავ თობ სა ბა დო თა 

მბურ ღა ვე ბი იმ რენ ტა ბე ლუ-

რო ბის მო გე ბა თა ნა ყოფს 

იმ კი ან, ბო ლო დეპ რე სი ის 

დროს სიმ წ რით რომ მო ი პო-

ვეს. ტე ხა სი დღე ში რე კორ-

დუ ლი 4 მი ლი ო ნი ბა რე ლით 

იწო ნებს თავს, რაც 15%-იანი 

ზრდაა 2014-ის შემ დეგ, რო ცა 

ბა რელ მა, ბო ლოს, $100-ს 

აარ ტყა. თა ნაც ინ დუს ტ რია 

დღეს ამ ნიშ ნულს მუ შა თა 

მე ოთხე დი თა და გა ნა ხევ რე-

ბუ ლი რა ო დე ნო ბის სა ბურ-

ღე ბით აღ წევს. 

ტეხასის ნავთობი,
პიკური ციკლური 

დასაქმება 
2008-ის ოქტომბერი 

მუშახელი: 
211,100 

წარმოება: 

1.125 მლნ 
ბარელი დღეში 

საბურღთა რიცხვი: 
925 

DECEMBER 2014 

მუშახელი: 
295,100 

წარმოება: 

3.532 მლნ 
ბარელი დღეში 

საბურღთა რიცხვი: 
872 

MARCH 2018 

მუშახელი: 
215,900 

წარმოება: 

4.052 მლნ 
ბარელი დღეში 

 
საბურღთა რიცხვი:  

492 

წყარო: კარლ ინგჰემი 
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QNET-ის ხედვა  
20 წლის წინ იყო, რომ QNET-ი – პირდაპირი გაყიდვების გლობალური კომპანია – ფილიპინებში დაფუძნდა. 

დღეს პირდაპირი გაყიდვები მზარდი გლობალური ინდუსტრიაა, რომელმაც 2017ში $189.6 მილიარდი აღმოაცენა 

და რომელშიც 116 მილიონი ადამიანია ჩართული მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. კითხვა აქ ისაა, რა იზიდავს 

ადამიანებს ქსელურ მარკეტინგში და რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს ეს ინდუსტრია. როგორ იქცა 

ერთპროდუქტიანი კომპანიიდან 100ზე მეტი პროდუქტის მწარმოებელ კომპანიად QNETი, რომელიც, სულ ცოტა, 

მსოფლიოს 100 ქვეყანაშია წარმოდგენილი? რჩება ქსელური მარკეტინგი სანდო და მოგებიან ბიზნესად? ამ 

საკითხებზე QNETის აღმასრულებელი დირექტორი, ტრევორ კუნა საუბრობს.      

ავტორი: ელენე ჩომახიძე

რა არის ქსე ლუ რი მარ კე ტინ გი? მარ თა ლი ა, 
რომ მი სით შე გიძ ლი ა, გამ დიდ რ დე? თუ უბ რა
ლოდ თაღ ლი თო ბა ა,  რო გორც ეს ბევრ ადა მი
ანს ჰგო ნი ა?

ქსე ლუ რი მარ კე ტინ გი, ფაქ ტობ რი ვად, გავ რ ცე ლე ბუ ლი 

გზა ა, ნე ბის მი ერ მა ადა მი ან მა, კვა ლი ფი კა ცი ი სა თუ გა მოც-

დი ლე ბის გან გა ნურ ჩევ ლად, ძა ლი ან პა ტა რა კა პი ტა ლით 

თა ვი სი პა ტა რა ბიზ ნე სი წა მო იწყოს. ერ თა დერ თი, რაც მას 

სჭირ დე ბა, არის ოც ნე ბა ან ხედ ვა, რა ი მე და მო უ კი დებ ლად 

აკე თოს. ამი ტო მა ცა ა, რომ ეს ინ დუს ტ რია დღეს ყვა ვის. 

შე საძ ლე ბე ლია თუ არა ქსე ლუ რი მარ კე ტინ გით გამ დიდ რე-

ბა? რა საკ ვირ ვე ლი ა! თუმ ცა გახ სოვ დეთ, რომ, რო გორც ნე-

ბის მი ე რი ბიზ ნე სის შემ თხ ვე ვა ში, ფი ნან სურ ჯილ დო სა და 

წარ მა ტე ბას მხო ლოდ მა შინ მო ი პო ვებ, თუ საქ მე ში გულ სა 

და სულს, დრო სა და ძა ლის ხ მე ვას ჩა დებ.   

შე გიძ ლი ათ, გვითხ რათ, რა გა ნას ხ ვა ვებს პირ და
პირ გა ყიდ ვებს ან ტ რეპ რე ნი ო რო ბის სხვა სა ხე ე
ბი სა გან?

პირ და პი რი გა ყიდ ვე ბი ძა ლი ან ცო ტა კა პი ტალს სა ჭი-

რო ებს, გა ცი ლე ბით მცი რე თან ხებს ითხოვს, ვიდ რე სხვა 

სტან დარ ტუ ლი ბიზ ნე სის წა მოწყე ბა, ვთქვათ, რეს ტორ ნის, 

ან საკ ვე ბის ად გილ ზე მი ტა ნის სერ ვი სის, ან სა კონ სულ ტა-

ციო სერ ვი სე ბის ჩაშ ვე ბა. ამას თან, თუ ან ტ რეპ რე ნი ო რე ბის 

სხვა დას ხ ვა შე საძ ლებ ლო ბა ზე დავ ფიქ რ დე ბით, აღ მო ვა-

ჩენთ, რომ, რო ცა ვინ მე ბიზ ნესს იწყებს, რო გორც წე სი, მას 

გა ნათ ლე ბა ბიზ ნეს ს კო ლა ში აქვს მი ღე ბუ ლი ან გარ კ ვე-

უ ლი წარ სუ ლი თუ გა მოც დი ლე ბა აკავ ში რებს შე სა ბა მის 

ინ დუს ტ რი ას თან. ქსე ლურ მარ კე ტინ გ ში კი პრაქ ტი კუ ლად 

ყვე ლას შე უძ ლია ბიზ ნე სის კე თე ბა, თუ, ცხა დი ა, ასა კი ამის 

სა მარ თ ლებ რივ სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს თა ვის ქვე ყა ნა ში. გარ-

და ამი სა, სა გუ ლის ხ მო ა, რომ ქსე ლუ რი მარ კე ტინ გი, სხვა 

სარეკლამო გვერდი



ბიზ ნე სებ თან შე და რე ბით, ძა ლი ან და ბა ლი რის კის შემ ც ვე ლი ა.  

ფიქ რობთ, რომ ფუ ლის გარ და, მას გარ კ ვე უ ლი უნა რე
ბიც სჭირ დე ბა?

იცით, ეს იმ დე ნად უნა რებ ზე არ არის და მო კი დე ბუ ლი, რამ დე-

ნა დაც გან წყო ბა სა და მიდ გო მა ზე. ქსე ლურ მარ კე ტინ გ ში უფ რო 

ისაა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, გაქვს თუ არა სწო რი გან წყო ბა. ეს არ 

ნიშ ნავს, რომ ღრმა ცოდ ნა უნ და გქონ დეს, მაგ რამ უნ და იცო დე, 

რო გორ ელა პა რა კო ადა მი ა ნებს და რო გორ იყო მათ თან მუ დამ 

გულ წ რ ფე ლი და გახ ს ნი ლი. უნა რე ბის ათ ვი სე ბა ყო ველ თ ვის შე-

იძ ლე ბა, მაგ რამ სწო რედ გან წყო ბა და და მო კი დე ბუ ლე ბა ა, რაც 

ქსე ლურ მარ კე ტინ გ ში წარ მა ტე ბის გა რან ტი ას იძ ლე ვა.  

ბევრს არას წო რად ჰგო ნი ა, რომ ქსე ლუ რი მარ კე
ტინ გის კომ პა ნი ა სა და ფი ნან სურ პი რა მი დას შო რის 
ტო ლო ბის ნიშ ნის დას მა შე იძ ლე ბა. რას უპა სუ ხებ დით 
მათ?

პირ ველ რიგ ში, პირ და პი რი გა ყიდ ვე ბი არ არის სწრა ფად 

გამ დიდ რე ბის სქე მა. ეს ლე გა ლუ რი ბიზ ნეს შე საძ ლებ ლო ბაა 

და მის თ ვის აქ ტი უ რი შრო მა გი წევს. ეს დრა მა ტულ კონ ტ რას ტ-

შია პი რა მი დის სქე მებ თან, რომ ლე ბიც ხან მოკ ლე სი ცოცხ ლით 

ხა სი ათ დე ბი ან, რე ა ლუ რად არა ფერს ქმნი ან და მა თი მო გე ბე ბი 

სქე მა ში ახალ -ა ხა ლი ადა მი ა ნე ბის ჩარ თ ვას ეფუძ ნე ბა. ის ტო რი ულ 

ჭრილ ში თუ შევ ხე დავთ, პი რა მი დის სქე მე ბი ერთ ან ორ წელს თუ 

ცოცხ ლო ბენ, მე რე კი კო ლაფსს გა ნიც დი ან, ვი ნა ი დან, რე ა ლუ რად, 

ნამ დ ვილ პრო დუქ ტებ სა თუ სერ ვი სებს არ ჰყი დი ან. ის, რა საც 

ჩვენ პირ და პირ გა ყიდ ვებ სა თუ ქსე ლურ მარ კე ტინ გ ში ვა კე თებთ, 

მხო ლოდ პრო დუქ ტე ბი სა და სერ ვი სე ბის გა ყიდ ვებს ეფუძ ნე ბა. სა-

კო მი სი ო ე ბის გა დახ და მხო ლოდ რე ა ლუ რი გა ყიდ ვე ბის ზო მი დან 

გა მომ დი ნა რე ხდე ბა. სწო რედ ესაა ძი რე უ ლი გან მას ხ ვა ვე ბე ლი.  

შე გიძ ლი ათ, აგ ვიხ ს ნათ გა ყიდ ვის პრო ცე სი QNETში? 
რა ტომ გჭირ დე ბათ ე.წ. და მო უ კი დე ბე ლი წარ მო მად
გენ ლე ბი, თუ QNETი ელექ ტ რო ნუ ლი ვაჭ რო ბის კომ პა
ნი ად არის პო ზი ცი ო ნი რე ბუ ლი?    

რო ცა 1998-ში მოღ ვა წე ო ბა და ვიწყეთ, ერ თ -ერ თი პი ო ნე რე ბი 

ვი ყა ვით, იმი ტომ რომ ორი კონ ცეფ ცი ის კომ ბი ნი რე ბას ვახ დენ-

დით – ე.წ. ქვე და სა ფე ხუ რი დან ინი ცი რე ბუ ლი პირ და პი რი გა ყიდ-

ვე ბი სა და ელ - ვაჭ რო ბის კონ ცეფ ცი ე ბის. რა ტომ ავირ ჩი ეთ ეს გზა? 

მარ ტი ვი ა. იმი ტომ რომ, ე.წ. სა ხალ ხო რეკ ლა მა მარ კე ტინ გი სა და 

რეკ ლა მის ყვე ლა ზე ეფექ ტი ა ნი ფორ მა ა. თქვენ ირ გ ვ ლივ ბიზ ნე-

სებს რომ შე ხე დოთ, შე ამ ჩ ნევთ, რომ პრო დუქ ტე ბი, რომ ლე ბიც 

კარ გად იყი დე ბა, ის პრო დუქ ტე ბი ა, რო მელ თაც ხალ ხი ერ თ მა-

ნეთს ურ ჩევს. და რა ტომ გვჭირ დე ბა და მო უ კი დე ბე ლი წარ მო მად-

გენ ლე ბი, თუ ელ - ვაჭ რო ბის კომ პა ნია ვართ? იმი ტომ რომ ისი ნი 

ჩვენს გა ყიდ ვე ბის ძა ლას წარ მო ად გე ნენ. პრო დუქ ტებს ვა ვი თა-

რებთ და ვა თავ სებთ ვებ გ ვერ დ ზე, მაგ რამ სწო რედ ჩვე ნი და მო უ-

კი დე ბე ლი წარ მო მად გენ ლე ბი ახ დე ნენ კომ პა ნი ის პრო დუქ ტე ბი სა 

და სერ ვი სე ბის პრე ზენ ტა ცი ას პო ტენ ცი უ რი მომ ხ მა რებ ლე ბი-

სათ ვის, ასე ვე წა რუდ გე ნენ შე საძ ლებ ლო ბებ სა და სა კომ პენ სა ციო 

გეგ მას მათ, ვინც ბიზ ნეს ში ჩარ თ ვი თაა და ინ ტე რე სე ბუ ლი.  

შე გიძ ლი ათ, მოკ ლედ გვითხ რათ, რო გორ წვრთნით წარ
მო მად გენ ლებს? რა მე ქა ნიზ მი მუ შა ობს? 
 ჩვე ნი და მო უ კი დე ბე ლი წარ მო მად გენ ლე ბის თ ვის მთელ 

მსოფლიოში რე გუ ლა რულ ტრე ნინ გებს ვა ტა რებთ რო გორც ონ ლა-

ინ, ისე ოფ ლა ინ. რამ დე ნი მე ციფ რუ ლი ტრე ნინ გ -ინ ს ტ რუ მენ ტიც 

გვაქვს, მა გა ლი თად, ვი დე ო ე ბი იმას თან და კავ ში რე ბით, თუ რო გორ 

მო ვაწყოთ პრე ზენ ტა ცი ე ბი, რო გორ გა ვუმ კ ლავ დეთ საყ ვე დუ რებს, 

რო გორ გა მო ვი ყე ნოთ პრო დუქ ტე ბი და ა.შ. გარ და ამი სა, გვაქვს ელ -

- ს წავ ლე ბის კურ სე ბი, თუ რო გორ ვმარ თოთ ჩვე ნი ბიზ ნე სი, გვაქვს 

თვით გან ვი თა რე ბის კურ სე ბიც. ჩვენს პო ლი ტი კა სა და პრო ცე დუ რებ-

თან ერ თად, მაქ სი მა ლუ რად ბევრ ინ ს ტ რუ მენტს უზ რუნ ველ ვ ყოფთ, 

რა თა და მო უ კი დე ბელ მა წარ მო მად გენ ლებ მა შეძ ლონ სა კუ თა რი 

ბიზ ნე სის შექ მ ნა და ამა ვე დროს გა ეც ნონ თა ვი ანთ ვალ დე ბუ ლე-

ბებს, თუ რა შე უძ ლი ათ და რა არ შე უძ ლი ათ, გა ა კე თონ, რო გორც 

QNET-ის და მო უ კი დე ბელ მა წარ მო მად გენ ლებ მა.   

გვითხა რით, რა ჯდე ბა ბიზ ნე სის წა მოწყე ბა QNETში. 
თუ გსურს, რომ QNET-ის და მო უ კი დე ბე ლი წარ მო მად გე ნე ლი გახ-

დე, ფაქ ტობ რი ვად, რე გის ტ რა ცი ის გა და სა ხა დის – $30-ის – გა დახ-

და მო გი წევს. რო ცა ონ ლა ინ იხ დი ამ რე გის ტ რა ცი ის გა და სა ხადს, 

გეძ ლე ვა წვდო მა ჩვენს ვირ ტუ ა ლურ ოფის თან, ბიზ ნე სინ ს ტ რუ მენ-

ტებ თან, მარ კე ტინ გულ მა სა ლებ თან და სხვ. გეძ ლე ვა წვდო მა ჩვენს 

ელ - მა ღა ზი ას თა ნაც, რო მე ლიც, პრაქ ტი კუ ლად, ის ად გი ლი ა, სა ი და-

ნაც პრო დუქ ტე ბი და სერ ვი სე ბი იყი დე ბა. ამის შემ დეგ შე გიძ ლი ა, 

პრო დუქ ტე ბი სხვებს მიჰ ყი დო ან შექ მ ნა და მო უ კი დე ბელ წარ მო მად-

გე ნელ თა შე ნი გუნ დი. პრო დუქ ტე ბის ფა სე ბი $30-$50-იდან იწყე ბა 

კოს მე ტი კი სა და საკ ვე ბი და ნა მა ტე ბის თ ვის, მა შინ რო ცა შვე ი ცა რი უ-

ლი სა ა თე ბი, შე საძ ლო ა, $1,500 ან მე ტი ღირ დეს. 

QNETის პრო დუქ ტე ბის დი ა პა ზო ნი ფარ თო ა, დაწყე ბუ
ლი ჯან მ რ თე ლო ბი სა და თა ვის მოვ ლის პრო დუქ ტე ბით, 
დამ თავ რე ბუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო კურ სე ბი თა და 
და სას ვე ნე ბე ლი კლუ ბე ბის პა კე ტე ბით, ან ექ ს კ ლუ ზი უ რი 
შვე ი ცა რი უ ლი სა ა თე ბი თა და სამ კა უ ლით დაწყე ბუ ლი, 
სხვა დას ხ ვა საკ ვე ბი და ნა მა ტით დამ თავ რე ბუ ლი. რო ცა 
კომ პა ნი ას ახა ლი და მო უ კი დე ბე ლი წარ მო მად გე ნე ლი 
უერ თ დე ბა, ვინ მის ცემს მას ინ ფორ მა ცი ას ყვე ლა ამ 
პრო დუქ ტის შე სა ხებ?  

ადა მი ა ნი, რო მე ლიც ახალ, და მო უ კი დე ბელ წარ მო მად გე ნელს 

ბიზ ნესს აც ნობს, რე ა ლუ რად ამ უკა ნას კ ნე ლის მას წავ ლე ბე ლი, მი სი 

ერ თ გ ვა რი უფ რო სი იქ ნე ბა. ის იქ ნე ბა პა სუ ხის მ გე ბე ლი ახა ლი და-

მო უ კი დე ბე ლი წარ მო მად გენ ლის მოგ ზა უ რო ბა ზე QNET-ში, რად გან 

სწო რედ მან გა აც ნო ამ უკა ნას კ ნელს პრო დუქ ტე ბი, სერ ვი სე ბი და 

ბიზ ნეს შე საძ ლებ ლო ბე ბი. გარ და ამი სა, რო გორც ზე მო თაც აღ ვ-

ნიშ ნე, კომ პა ნია რე გუ ლა რულ ტრე ნინ გებს ატა რებს სხვა დას ხ ვა 

ენა ზე მთელ მსოფ ლი ო ში. ამ ტრე ნინ გ - სე სი ე ბის დროს, ტრე ნე რი 



დე ტა ლუ რად ჰყვე ბა პრო დუქ ტე ბი სა და სერ ვი სე ბის, სა კომ პენ სა-

ციო გეგ მის, დამ ხ მა რე მა სა ლე ბის, ქცე ვის კო დექ სის, სა უ კე თე სო 

პრაქ ტი კე ბი სა და სხვა თა შე სა ხებ. ეს ტრე ნინ გე ბი ონ ლა ი ნა ც არის 

ხელ მი საწ ვ დო მი.    

ამ ფარ თო ასორ ტი მენ ტის პრო დუქ ტე ბი დან ყვე ლა ზე 
პო პუ ლა რუ ლი რო მე ლია სა ქარ თ ვე ლო ში და, თქვე ნი აზ
რით, რა ტომ?

პრო დუქ ტე ბის თვალ საზ რი სით, სა ქარ თ ვე ლო ში ძა ლი ან 

მრა ვალ ფე რო ვა ნი გე მოვ ნე ბა ა. ჩვენს პო პუ ლა რულ პრო დუქ ტ თა 

რიცხ ვ ში ა, მა გა ლი თად, რო გორც და სას ვე ნე ბე ლი პა კე ტე ბი, ისე 

შვე ი ცა რი უ ლი და ბრი ტა ნუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო კურ სე ბი. ძა ლი-

ან პო პუ ლა რუ ლი პრო დუქ ტია ჩვე ნი წყლის ფილ ტ რი, HomePure-ი 

და, ცხა დი ა, შვე ი ცა რი ა ში დამ ზა დე ბუ ლი სა ა თე ბი კა ცე ბი სა და 

ქა ლე ბი სათ ვის.  

რა ძი რი თად გა მოწ ვე ვებს აწყ დე ბით სა ქარ თ ვე ლო ში 
და რო გორ უმ კ ლავ დე ბით მათ?

სა ქარ თ ვე ლო ში, თბი ლის ში, 2018-ის იან ვარ ში ვი ყა ვი ჩა მო სუ ლი 

და პრეს კონ ფე რენ ცია მქონ და არა ერთ ჟურ ნა ლის ტ თან. ერ თ სა და 

იმა ვე კითხ ვას ვი ღებ დი. მთა ვა რი გა მოწ ვე ვა, რა საც არა მხო ლოდ 

სა ქარ თ ვე ლო ში ვხე დავ, არა მედ მსოფ ლი ოს უზარ მა ზარ ნა წილ ში – 

რუ სეთ ში, ევ რო პა სა და აზი ა ში, და, თა ნაც, რო მე ლიც არა მხო ლოდ 

QNET-ს ახა სი ა თებს, ისა ა, რომ ეს ინ დუს ტ რია არას წო რა დაა 

გა გე ბუ ლი. აშ შ - ში, სა დაც ქსე ლურ მარ კე ტინგს ხან გ რ ძ ლი ვი, სულ 

ცო ტა, 60-წლიანი ის ტო რია აქვს, ინ დუს ტ რი ას პა ტივს სცე მენ. ამ 

არას წო რი აღ ქ მის შე დე გად, არას წო რი რეპ რე ზენ ტა ცია ხდე-

ბა. ამი ტო მა ა, რომ მუდ მი ვად ვწვრთნით ჩვენს და მო უ კი დე ბელ 

წარ მო მად გენ ლებს. ონ ლა ინ და ოფ ლა ინ. გვინ და, მაქ სი მა ლუ რად 

გამ ჭ ვირ ვა ლედ და მკა ფი ოდ წარ მო ად გი ნონ ჩვე ნი პრო დუქ ტე ბი 

და სა კომ პენ სა ციო გეგ მა, ამით კი თა ვი დან ავი ცი ლებთ იმ უარ ყო-

ფით გან წყო ბებს, რაც არას წო რი აღ ქ მი სა თუ არას წო რი წარ მოდ-

გე ნის შე დე გად შე იძ ლე ბა, გაჩ ნ დეს.  

და მე თან ხ მე ბით ალ ბათ, რომ QNETის რე პუ ტა ცია 
მთლად ისე თი კარ გი არა ა, რო გორ საც ისურ ვებ დით. 
შე გიძ ლი ათ, გვითხ რათ, რო გორ უმ კ ლავ დე ბით ამას? 

რო გორც უკ ვე ვახ სე ნე, გა მო სა ვა ლი ტრე ნინ გ ში ა. ერ თი სიტყ ვა: 

ტრე ნინ გი. ბო ლო წე ლი წად - ნა ხევ რის მან ძილ ზე QNET-ის პროტ რე-

ნინგ–ინი ცი ა ტი ვას ვნერ გავთ. ეს სა გან გე ბო კურ სია ბიზ ნე სე თი კის 

შე სა ხებ. სა ქარ თ ვე ლო ში, კონ კ რე ტუ ლად, და ახ ლო ე ბით ხუ თი ათა-

სი და მო უ კი დე ბე ლი წარ მო მად გე ნე ლი გავ წ ვ რ თ ვე ნით ამ წლის 

და საწყი სი დან და წლის ბო ლომ დე კი დევ გვაქვს ტრე ნინ გ -  

პ როგ რა მე ბი და გეგ მი ლი. ამ დე ნად, ერ თა დერ თი რამ, რა ზეც 

ამ წუ თას ვართ კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლე ბი კომ პა ნი ის რე პუ ტა ცი ის გა უმ-

ჯო ბე სე ბის კუთხით, მხო ლოდ ჩვე ნი და მო უ კი დე ბე ლი წარ მო მად-

სარეკლამო გვერდი



გენ ლე ბის ტრე ნინ გია იმას თან და კავ ში რე ბით, თუ რო გორ უნ და 

მო იქ ც ნენ. 

ამას თან, ამ ზაფხულს თბი ლის ში პრო დუქ ტ თა დი დი გა მო ფე ნა 

მო ვაწყ ვეთ, რა თა ადა მი ა ნებს ენა ხათ და ეგ რ ძ ნოთ ჩვე ნი პრო დუქ-

ტე ბი და სერ ვი სე ბი, და კონ სულ ტა ცი ე ბი მი ე ღოთ ჩვე ნი პრო ფე სი-

ო ნა ლი ტრე ნე რე ბი სა და ექ ს პერ ტე ბი სა გან. ამ გ ვარ გა მო ფე ნებს 

მთელ მსოფ ლი ო ში რე გუ ლა რუ ლად ვაწყობთ, მაგ რამ სა ქარ თ ვე-

ლო ში ეს ჩვე ნი პირ ვე ლი გა მო ფე ნა იყო. 

მი გაჩ ნი ათ, რომ ამ გა მო ფე ნას შე დე გე ბი მოჰ ყ ვა და 
რომ თქვენ მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბი ეფექ
ტი ა ნი ნა ბი ჯე ბი იყო?

ჩე მი ღრმა რწმე ნით, უკუ კავ ში რი და დე ბი თი ა. ბო ლოს ცხრა 

თვის წინ ვი ყა ვი თბი ლის ში და მას მე რე ძა ლი ან პო ზი ტი ურ უკუ კავ-

შირს ვი ღებ იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ ქცე ვე ბი და პრაქ ტი კე ბი 

შე იც ვა ლა. სა ქარ თ ვე ლო ში და მო უ კი დე ბე ლი წარ მო მად გენ ლე ბი 

საქ მეს გა ცი ლე ბით სე რი ო ზუ ლად მო ე კიდ ნენ, ვიდ რე სხვა გან. 

მარ თ ლაც ახალ სა ფე ხურ ზე აჰ ყავთ ეს საქ მე და ეს მით, რომ ისი ნი 

QNET-ის ბრენ დის ელ ჩებს წარ მო ად გე ნენ სა ქარ თ ვე ლო ში ისე, 

რომ ყვე ლა ფე რი, რა საც აკე თე ბენ და ამ ბო ბენ, QNET-ის ბრენდს 

წარ მო ად გენს.

რამ დე ნად სა ინ ტე რე სოა ქარ თუ ლი ბა ზა რი QNET
ისთვის?

ბიზ ნე სის თვალ საზ რი სით, სა ქარ თ ვე ლო ჩვენ თ ვის ძა ლი ან 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ბა ზა რი ა. აქ 2014-იდან ვართ, ბიზ ნე სი კი მყა რად 

იზ რ დე ბა და სა ქარ თ ვე ლოს ჩვენს ერ თ -ერთ ძა ლი ან სტა ბი ლურ, 

სა ი მე დო ბაზ რად აქ ცევს ამ რე გი ონ ში. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ 

რო ლუ რი მო დე ლიც კია იმ კომ პა ნი ა- მომ ხ მა რე ბე ლი- კო მუ ნა ტი პის 

პარ ტ ნი ო რო ბის თ ვის, ჩვენ რომ მივ ს დევთ. იმ და მო უ კი დე ბელ 

წარ მო მად გე ნელ თა ან ტ რეპ რე ნი ო რუ ლი სუ ლის კ ვე თე ბა, სა ქარ-

თ ვე ლო ში ვინც გა ვი ცა ნი, მძლავ რი ა. ვხე დავ, რომ მტკი ცედ აქვთ 

გან ზ რა ხუ ლი, თა ვი სი წვლი ლი, პო ზი ტი უ რი წვლი ლი შე ი ტა ნონ 

კო მუ ნა ში. ნამ დ ვი ლად ვხე დავ და ვგრძნობ, რომ ეს ბიზ ნე სი სხვა 

ადა მი ა ნე ბის დახ მა რე ბას გუ ლის ხ მობს. ჰო და, სა ქარ თ ვე ლო ში 

ვხე დავ, რომ არ სე ბობს სა კუ თა რი ქვეყ ნის სიყ ვა რუ ლი და დი დი 

სურ ვი ლი, სი კე თით უპა სუ ხო კო მუ ნას. ამი ტო მა ა, რომ სა ქარ თ ვე-

ლო ში კორ პო რა ცი უ ლი სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის არა ერთ 

ინი ცი ა ტი ვას აქვს ად გი ლი. ვხე დავ, რომ ქარ თ ვე ლი და მო უ კი დე-

ბე ლი წარ მო მად გენ ლე ბი უაღ რე სად მო წა დი ნე ბულ ნი არი ან, კარგ 

საქ მეს კარ გით უპა სუ ხონ. 

რად გან სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა კითხი ახ
სე ნეთ, მინ და, ქველ მოქ მე დე ბა ზე და გის ვათ კითხ ვა. 
რო გორც ვი ცი, საქ ველ მოქ მე დო აქ ტი ვო ბე ბი მე ტად 
ჩვე უ ლი მოვ ლე ნაა QNETისთვის. შე გიძ ლი ათ, ცო ტა რამ 
ქველ მოქ მე დე ბის შე სა ხებ გვითხ რათ? 

„ხმა აღი მაღ ლე კა ცობ რი ო ბის და სახ მა რებ ლად“ – ეს არის კომ-

პა ნი ის ფი ლო სო ფი ა. ჩვე ნი დამ ფუძ ნებ ლე ბი ქო მა გო ბენ იდე ას, 

რომ მი ზა ნი მხო ლოდ ფი ნან სუ რი წარ მა ტე ბა არ უნ და იყოს. მათ 

მი აჩ ნი ათ, რომ ფუ ლი, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, არის სა შუ ა ლე ბა, ადა-

მი ა ნე ბის ცხოვ რე ბა გა ა უმ ჯო ბე სო და გრძელ ვა დი ა ნი პო ზი ტი უ რი 

გავ ლე ნა მო ახ დი ნო. ცხა დი ა, ბევ რი და მო უ კი დე ბე ლი წარ მო მად-

გე ნე ლი ქველ მოქ მე დე ბა ზე არ ფიქ რობს, რო ცა ბიზ ნესს იწყებს. და 

ეს გა სა გე ბი ცა ა, რომ უმე ტე სო ბა, პირ ველ რიგ ში, საქ მე ზე ფიქ რობს. 

მაგ რამ რა ღაც დრო ის შემ დეგ, ჩვე ნი ფი ლო სო ფი ი თა და ინი ცი ა ტი-

ვე ბით შთა გო ნე ბუ ლე ბი, გვეხ მა რე ბი ან და მხარს გვი ჭე რენ. მე ტიც, 

ეს ორ მ ხ რივ ფუნ ქ ცი ას იძენს: ჩვე ნი და მო უ კი დე ბე ლი წარ მო მად-

გენ ლე ბი თა ვად ვე ხდე ბი ან სხვა დას ხ ვა საქ ველ მოქ მე დო აქ ტი-

ვო ბის ინი ცი ა ტო რე ბი, ხო ლო QNET-ი (კორპორაციულ ორ გა ნოს 

ვგუ ლის ხ მობ), თა ვის მხრივ, მათ მხარ და ჭე რას უცხა დებს. აშ კა რა ა, 

რომ გა ცე მა უფ რო რე ა ლი ზე ბულს გხდის, ვიდ რე მი ღე ბა. წლე ვან-

დე ლი ახა ლი წე ლი ჩვენს და მო უ კი დე ბელ წარ მო მად გენ ლებ თან 

ერ თად გლდა ნის ბავ შ ვ თა სახ ლ ში აღ ვ ნიშ ნეთ. რთუ ლი სათ ქ მე ლი ა, 

ვინ უფ რო ბედ ნი ე რი იყო – ბავ შ ვე ბი თუ ჩვე ნი და მო უ კი დე ბე ლი 

წარ მო მად გენ ლე ბი და თა ნამ შ რომ ლე ბი. არ ც თუ დი დი ხნის წინ კი 

ხურ ვა ლე თის ბავ შ ვ თა სახ ლ ში ჩა ვე დით კლა სი კუ რი მუ სი კის კონ-

ცერ ტი თა და, ცხადია, ნამ ცხ ვ რით.    

შე გიძ ლი ათ, თქვენს 20 წლის იუბი ლე ზე გვითხ რათ 
ცო ტა რამ, წელს რომ აღ ნიშ ნეთ? და რო გო რია თქვე ნი 
სა მო მავ ლო გეგ მე ბი? მომ დევ ნო 20 წლის სა მო მავ ლო 
გეგ მებს ვგუ ლის ხ მობ და, გან სა კუთ რე ბით, სა ქარ თ ვე
ლოს თან მი მარ თე ბით. და კი დევ: რა არის QNETის წარ
მა ტე ბის სა ი დუმ ლო?

გულ წ რ ფე ლად რომ გითხ რათ, ჩვენ მუ დამ ვა პი რებთ კონ ცენ ტ-

რი რე ბულ ნი ვი ყოთ ტრე ნინ გებ ზე და არა მარ ტო სა ქარ თ ვე ლო ში, 

არა მედ მთელ დსთ-ის რე გი ონ ში. QNET-ის 2019 წლის შემ დ გომ 

დღის წეს რიგს პი რა დად ვმეთ ვალ ყუ რე ობ, რა თა დარ წ მუ ნე ბულ-

ნი ვი ყოთ, რომ უკე თე სი პრო დუქ ტე ბი და სერ ვი სე ბი გვექ ნე ბა, 

ისე ვე, რო გორც უკე თე სი ტრე ნინ გ -ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი, ქარ თ ველ მა 

და მო უ კი დე ბელ მა წარ მო მად გენ ლებ მა პრო დუქ ტებ ზე მე ტი რომ 

გა ი გონ, და უკე თე სი მარ კე ტინ გ -ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი, მომ ხ მა რებ ლებ-

მაც მე ტი რომ გა ი გონ პრო დუქ ტე ბის შე სა ხებ. ვფიქ რობ, და მო უ კი-

დე ბელ წარ მო მად გე ნელ თა ტრე ნინ გი და გან ვი თა რე ბა საკ ვან-

ძო ფაქ ტო რი იქ ნე ბა ჩვე ნი წარ მა ტე ბი სა მომ დევ ნო 20 წლის 

მან ძილ ზე. და ვფიქ რობ, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პა ტა რა ქვე ყა ნა ა, 

სა ქარ თ ვე ლო ში უზარ მა ზა რი პო ტენ ცი ა ლი არ სე ბობს, რო ცა საქ მე 

QNET-ის პრო დუქ ტებ ზე მოთხოვ ნა სა და ჩვენ მი ერ შე თა ვა ზე ბულ 

ბიზ ნეს შე საძ ლებ ლო ბებ ზე მიდ გე ბა. რაც შე ე ხე ბა QNET-ის წარ მა-

ტე ბის სა ი დუმ ლოს, გულ წ რ ფე ლად მი მაჩ ნი ა, რომ ეს ჩვენს დამ-

ფუძ ნებ ლებ ში, ჩვენს ქსელ ში, ჩვენს და მო უ კი დე ბელ წარ მო მად-

გენ ლებ ში უნ და ვე ძი ოთ. არა მხო ლოდ სა ქარ თ ვე ლო ში, არა მედ 

მთელ მსოფ ლი ო ში, ჩვე ნი და მო უ კი დე ბე ლი წარ მო მად გენ ლე ბი 

სა ოც რად ენერ გი უ ლად მუ შა ო ბენ და ამას თუ და ვუ მა ტებთ ჩვენს 

ფი ლო სო ფი ას – „აღიმაღლე ხმა კა ცობ რი ო ბის და სახ მა რებ ლად“, – 

შეგ ვიძ ლი ა ვთქვათ, რომ სწო რედ ესა ა, რაც QNET-ს ასე გან ს ხ ვა-

ვე ბულს და წარ მა ტე ბულს ხდის.    



სარეკლამო გვერდი

ენერგოსექტორის 
ახალი ფორმაცია 

ქვე ყა ნა „ენერგეტიკის შე სა ხებ“ ახა ლი კა ნო ნის მო ლო დინ-

ში ა. ენერ გე ტი კუ ლი ბაზ რის ლი ბე რა ლი ზა ცია და მომ ხ მა რე ბელ თა 

უფ ლე ბე ბის დაც ვის მე ქა ნიზ მე ბის დახ ვე წა ის ძი რი თა დი მი მარ თუ-

ლე ბე ბი ა, რო მელ თაც ახა ლი სა კა ნონ მ დებ ლო რე გუ ლა ცი ე ბი ით-

ვა ლის წი ნებს და რის შე დე გა დაც სა ქარ თ ვე ლოს ენერ გო სექ ტო რის 

მაქ სი მა ლუ რი ჰარ მო ნი ზა ცია უნ და მოხ დეს ევ რო პულ კა ნონ მ დებ-

ლო ბას თან. კა ნონ პ რო ექ ტი სა და იმ ახა ლი რე ა ლო ბის ფარ გ ლებ ში, 

რო მე ლიც ენერ გე ტი კის სექ ტორ ში ამოქ მედ დე ბა, მა რე გუ ლი რე-

ბე ლი კო მი სი ის ფუნ ქ ცი ა- მო ვა ლე ო ბე ბი კი დევ უფ რო იხ ვე წე ბა და 

შე სა ბა მი სო ბა ში მო დის ევ რო პუ ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ინ ს ტი ტუ ტის  

პრინ ცი პებ თან. სა ქარ თ ვე ლომ ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის გა-

ფორ მე ბი თა და „ენერ გე ტი კულ თა ნა მე გობ რო ბა ში” გა წევ რი ა ნე-

ბით გარ კ ვე უ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა აიღო. აღ ნიშ ნუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბის 

მი ხედ ვით, სა ქარ თ ვე ლომ უნ და უზ რუნ ველ ყოს კა ნონ მ დებ ლო ბის 

ევ რო პულ სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზას თან ჰარ მო ნი ზე ბა. მა რე გუ ლი-

რე ბე ლი კო მი სი ის წევ რე ბიც თან ხ მ დე ბი ან იმა ზე, რომ გა სა ტა რე-

ბე ლი ცვლი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც ენერ გე ტი კუ ლი ბაზ რის რე ფორ მას 

ით ვა ლის წი ნებს, ძა ლი ან დი დი გა მოწ ვე ვაა ქვეყ ნის თ ვის. უშუ ა ლოდ 

ამ რე ფორ მის ფარ გ ლებ ში სხვა დას ხ ვა ინ ს ტი ტუ ცია ჩა მო ყა ლიბ-

დე ბა, მა გა ლი თად, გა და ცე მის სის ტე მის ოპე რა ტო რი, გა ნა წი ლე ბის 

სის ტე მის ოპე რა ტო რი. ეს საქ სე ლო კომ პა ნი ე ბი უზ რუნ ველ ყო ფენ 

რო გორც გა და ცე მის სის ტე მის მდგრად და სტა ბი ლურ მარ თ ვას, ისე 

მის და ბა ლან სე ბას. რე ფორ მის ფარ გ ლებ ში ასე ვე უნ და შე იქ მ ნას 

ბაზრის ახალი მოთამაშეები: მიმ წო დებ ლე ბი სა და ტრე ი დე რე ბის 

ინ ს ტი ტუ ცი ე ბი, რომ ლე ბიც ელექ ტ რო ე ნერ გი ით ვაჭ რო ბა ზე იქ ნე ბი ან  

პა სუ ხის მ გე ბე ლი.

ავტორი: ელენე ჩომახიძე

ფოტო: ხათუნა ხუციშვილი



„შეიქმნება უნი ვერ სა ლუ რი მიმ წო დე
ბე ლი, აგ რეთ ვე თა ვი სუ ფა ლი მიმ წო დებ
ლე ბი, რომ ლე ბიც თა ვი სუ ფალ ფა სად 
გა ყი დი ან ელექ ტ რო ე ნერ გი ას. ასე რომ, 
და გეგ მი ლი ცვლი ლე ბე ბი ნამ დ ვი ლად დი
დი გა მოწ ვე ვაა ქარ თუ ლი ენერ გო სექ ტო
რის თ ვის. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ცხა დი ა, 
თი თო ე უ ლი მო ნა წი ლის მხრი დან ძალიან 
დიდი ძალისხმევაა საჭირო იმი სათ ვის, 
რომ ცვლი ლე ბე ბის  შე მუ შა ვე ბის პრო ცე სი 
მა ღალ კ ვა ლი ფი ცი უ რად წა რი მარ თოს და 
ეს ცვლი ლე ბე ბი შემ დ გომ ქარ თულ კა ნონ
მ დებ ლო ბა ში აისა ხოს. ახალ, კონ კუ რენ ცი
ა ზე და ფუძ ნე ბულ ბა ზარ ზე, რო მე ლიც დღეს 
არ სე ბუ ლის გან სწო რედ კონ კუ რენ ტუ ნა
რი ა ნო ბით გა მო ირ ჩე ვა,  ნე ბის მი ერ მომ
ხ მა რე ბელს შე ეძ ლე ბა იმ მომ წო დებ ლის 
ამორ ჩე ვა, რო მე ლიც მას სა უ კე თე სო ფა
სად და სა უ კე თე სო ხა რის ხის ელექ ტ რო
ე ნერ გი ას თუ ბუ ნებ რივ გაზს მი აწ ვ დის და 
მომ სა ხუ რე ბას გა უ წევს“, - აცხადებს სემეკის 

წევრი გო ჩა შო ნი ა.

კი დევ ერ თი სა ყუ რადღე ბო ას პექ ტი, რო მე ლიც 

სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბით არის გან საზღ ვ-

რუ ლი,  ბაზ რის კონ ცეფ ცი ა ა, რო მე ლიც, მარ თა ლი ა, 

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის დო კუ მენტს წარ მო ად-

გენს, მაგ რამ მის გან საზღ ვ რა ზე  ეკო ნო მი კი სა და 

მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ რო, მა რე გუ ლი-

რე ბე ლი კო მი სია და სექ ტო რის საკ ვან ძო მო ნა-

წი ლე ე ბი ერ თობ ლი ვად  მუ შა ო ბენ. ეს კონ ცეფ ცია 

ზო გა დი პრინ ცი პე ბით წარ მო ად გენს, თუ რო გო რი 

მი მარ თუ ლე ბით უნ და გან ვი თარ დეს მო ცე მუ ლი 

ბა ზა რი. რო დე საც ახა ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის ფორ-

მი რე ბა ზე ვსა უბ რობთ, არ უნ და დაგ ვა ვიწყ დეს 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბა, რო მე ლიც მომ ხ მა რე-

ბელ თა უფ ლე ბებს ეხე ბა და ისიც, რომ აღ ნიშ ნუ ლი 

უფ ლე ბე ბის დაც ვა სე მე კის პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ-

თუ ლე ბა ა.  მა რე გუ ლი რე ბელ კო მი სი ას ჯერ კი დევ 

შარ შან ჰქონ და მომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც-

ვის კუთხით საკ მა ოდ ამ ბი ცი უ რი გეგ მე ბი და უკ ვე 

წელს მა თი ნა წი ლი გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში ა. 

გა სულ წელს უწყე ბა ში ახა ლი სამ სა ხუ რიც  შე იქ მ ნა 

- კო მერ ცი უ ლი მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის მო ნი ტო-

რინ გის სამ სა ხუ რი, რო მე ლიც დრო ის რე ა ლურ 

რე ჟიმ ში აკ ვირ დე ბა, თუ რა სა ხის გან ცხა დე ბე ბი 

შე დის რე გუ ლი რე ბად კომ პა ნი ებ ში და აკონ ტ რო-

ლებს, ახ დენს თუ არა  გა მა ნა წი ლე ბე ლი  კომ პა ნია  

სა თა ნა დო და დრო ულ რე ა გი რე ბას.  თუ რო მე ლი მე 

მათ გან მა და არ ღ ვია კო მი სი ის  მი ერ გან საზღ ვ რუ-

ლი წე სე ბი, მა თი არა მარ ტო და ჯა რი მე ბის სა კითხი, 

არა მედ რამ დე ნი მე ჯერ გან მე ო რე ბის შემ თხ ვე ვა ში 

სე მე კის მხრი დან მათ თ ვის ლი ცენ ზი ის შე ჩე რე ბის 

სა კითხიც დად გე ბა. კო მი სი ა ში გან მარ ტა ვენ, რომ ეს 

სექ ტო რის საქ მი ა ნო ბის მო ნო პო ლი უ რი ხა სი ა თით 

არის გა მოწ ვე უ ლი.  უნ და ით ქ ვას, რომ პო ზი ტი უ რი 

ცვლი ლე ბა, რო მე ლიც ახა ლი კა ნო ნით გა ნი საზღ ვ რე-

ბა, მიმ წო დებ ლის არ ჩე ვის შე საძ ლებ ლო ბა ა. 

„ძალიან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრო ცე სი 
იწყე ბა და ეს მე თო დი აპ რო ბი რე ბუ ლია 
საზღ ვარ გა რეთ, თან დი დი წარ მა ტე ბით. 
ამ თვალ საზ რი სით პი ო ნე რი ქვეყ ნე ბი ევ
რო პა ში ნორ ვე გია და დი დი ბრი ტა ნე თი 
არი ან, სა დაც მოხ და ელექ ტ რო ე ნერ გე ტი
კუ ლი ბაზ რის ლი ბე რა ლი ზა ცია და გახ ს ნა. 

გოჩა შონია



სარეკლამო გვერდი

სა ქარ თ ვე ლოს ენერ გე ტი კულ ბა ზარ ზე 
და გეგ მი ლი ცვლი ლე ბე ბი ით ვა ლის წი ნებს 
ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ცი ის, გამ ჭ ვირ ვა ლო
ბი სა და მომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის 
დაც ვის დო ნის ამაღ ლე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი 
ცვლი ლე ბე ბის ერ თ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა
ნი ეტა პი სა ცა ლო ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ცი
ის გან ვი თა რე ბაა. მა გა ლი თად, დღეს სს 
„თელასი“ელექტროენერგიის გა ნა წი ლე ბა
სა და მი წო დე ბას უზ რუნ ველ ყოფს, ხო ლო 
მომ ხ მა რე ბელს არა აქვს სა შუ ა ლე ბა, ელექ
ტ რო ე ნერ გი ის მიმ წო დე ბე ლი აირჩიოს. 
და გეგ მი ლი ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე
ბის შემ დეგ, სს „თელასის“ საქ მი ა ნო ბე ბი 
გა მო ი ყო ფა ერ თ მა ნე თის გან, რაც ელექ ტ

რო ე ნერ გი ის სხვა მიმ წო დებ ლე ბის ბა ზარ
ზე გა ჩე ნას გა ნა პი რო ბებს და სა შუ ა ლე ბას 
მის ცემს, გა ყი დონ ელექ ტ რო ე ნერ გია კონ
კუ რენ ტუ ლი ფა სე ბი სა თუ პი რო ბე ბის შე
სა ბა მი სად. მე ო რე მხრივ, მომ ხ მა რე ბელს 
ექ ნე ბა შე საძ ლებ ლო ბა, თა ვი სი პრი ო რი
ტე ტე ბის მი ხედ ვით აირ ჩი ოს მის თ ვის სა
სურ ვე ლი მიმ წო დე ბე ლი ონ ლა ინ რე ჟიმ ში 
ინ ტერ ნე ტის სა შუ ა ლე ბით. რა თქმა უნ და,  
აღ ნიშ ნულ პრო ცესს ჩვე ნი კო მი სია და აკ
ვირ დე ბა და მო ნი ტო რინგს გა უ წევს, რა თა 
არ მოხ დეს მომ ხ მა რებ ლე ბის უფ ლე ბე ბის 
დარ ღ ვე ვა“, - გან მარ ტავს სე მე კის წევ რი  მაია 

მე ლი ქი ძე. 

ახალ კა ნონ პ რო ექ ტ ში ოდ ნავ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 

ფორ მით, თუმ ცა ასე ვეა წარ მოდ გე ნი ლი, რომ სე მე-

კი არის და მო უ კი დე ბე ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი უწყე-

ბა, რო მე ლიც და მო უ კი დე ბე ლია სა ხელ მ წი ფოს გან, 

ისე ვე რო გორც ბაზ რის სხვა დას ხ ვა მო ნა წი ლის გან.  

სე მე კი ახა ლი რე გუ ლა ცი ე ბის მი ხედ ვით, ერ თი 

მხრივ, წარ მო ად გენს  ლი ცენ ზი ის გამ ცემ ორ გა ნი-

ზა ცი ას, მე ო რე მხრივ - ტა რი ფე ბის დამ დ გენ და მე-

სა მე მხრივ - მომ ხ მა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა ზე 

ორი ენ ტი რე ბულ ორ გა ნოს.

 „კა ნონ პ რო ექ ტის მი ხედ ვით შე საძ
ლე ბე ლი ა, სე მეკს რამ დე ნი მე ფუნ ქ ცია და ე
მა ტოს.  მა რე გუ ლი რებ ლის კი დევ უფ რო 
გაძ ლი ე რე ბა ნამ დ ვი ლად წა ად გე ბა ჩვე ნი 
ქვეყ ნის სა მო მავ ლო ენერ გე ტი კულ გან
ვი თა რე ბას, მით უმე ტეს ისეთ პი რო ბებ ში, 
რო ცა ეკო ნო მი კა იზ რ დე ბა, რის შე დე გად 
ენერ გი ა ზე მოთხოვ ნაც მა ტუ ლობს. მნიშ ვ
ნე ლო ვა ნია მომ სა ხუ რე ბის მა ღა ლი ხა რის
ხის სტან დარ ტე ბის კი დევ უფ რო დახ ვე წა. 
ევ რო კავ ში რის მე სა მე ენერ გე ტი კუ ლი 
პა კე ტის მოთხოვ ნებ თან ჰარ მო ნი ზე ბა 
სე მეკ მა წლე ბის წინ და იწყო და ორ გა ნი ზა
ცი ი სათ ვის ევ რო პუ ლი გზა სი ახ ლე არა ა, აქ 
იმ ინო ვა ცი უ რი პრო ექ ტე ბის გე ნე რი რე ბა 
ხდე ბა, რომ ლე ბიც  სა უ კე თე სო ევ რო პულ 
გა მოც დი ლე ბას ეფუძ ნე ბა. სე მე კის ფუნ
ქ ცი ე ბის გაზ რ და და მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
კო მი სი ის, რო გორც ინ ს ტი ტუ ტის, გაძ ლი
ე რე ბა ქვეყ ნის ენერ გო სექ ტო რის გან ვი
თა რე ბის გა რან ტი ა ა“,  -  გან მარ ტავს სემეკის 

წევრი და ვით ნარ მა ნი ა.  

სე მე კი დღეს უკ ვე არის ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მე ლიც 

ერ თ -ერ თი მო წი ნა ვეა რო გორც რე გი ო ნის ქვეყ-

ნებს, ასე ვე ევ რო პის ქვეყ ნე ბის მა რე გუ ლი რე ბელ 

მაია მელიქიძე



კო მი სი ებს შო რის და ამას ისიც  მოწ მობს, რომ 

ევ რო პის ენერ გე ტი კუ ლი გა ერ თი ა ნე ბის (Energy 

Community) ის ტო რი ა ში პირ ვე ლად, გა ერ თი ა ნე-

ბის მა რე გუ ლი რე ბელ საბ ჭოს (ECRB) ქარ თ ვე ლი 

პრე ზი დენ ტი ჰყავს. გან ვი თა რე ბის, უფ ლე ბა- მო ვა-

ლე ო ბე ბი სა და კომ პე ტენ ცი ის ზრდას თან ერ თად 

მა რე გუ ლი რე ბელ კო მი სი ა ში იზ რ დე ბა და იხ ვე წე ბა 

დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი სუ ბი ექ ტე ბის კონ ტ რო ლის 

არე ა ლიც. 

„გაერთიანების მა რე გუ ლი რე ბელ საბ
ჭოს პრე ზი დენ ტად სე მე კის წევ რის, გი ორ
გი ფან გა ნის არჩევა ნა თე ლი დას ტუ რია 
იმი სა, რომ აღ ნიშ ნულ ორ გა ნოს სა გა რეო 
ჭრილ ში და მო უ კი დე ბე ლი და ინ ს ტი ტუ ცი
უ რად ძლი ე რი უწყე ბის სა ხე ლი აქვს მო
პო ვე ბუ ლი. ის ფაქ ტი, რომ ხელ შემ კ ვ რე ლი 
მხა რის მა რე გუ ლი რე ბელ მა ორ გა ნო ებ მა 
ნდო ბა გა მო უცხა დეს გი ორ გი ფან განს და 
რე გი ო ნა ლუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბის ხელ მ
ძღ ვა ნელ პო ზი ცი ა ზე აირ ჩი ეს, გან სა კუთ
რე ბით მა შინ, რო ცა მა რე გუ ლი რებ ლე ბის 
თა ნამ შ რომ ლო ბის რო ლი ენერ გე ტი კის 
სექ ტორ ში ძა ლი ან არის გაზ რ დი ლი, იმა ზე 
მი უ თი თებს, რომ სე მეკ სა  და მის მე ნეჯ
მენტს კარ გი რე პუ ტა ცია აქვს  სა ქარ თ ვე
ლოს საზღ ვ რებს გა რე თაც.  ამა ვე დროს 
გი ორ გი ფან გა ნის ახალ პო ზი ცი ა ზე და ნიშ
ვ ნა შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს სე მეკს, გა აც
ნოს სა კუ თა რი საქ მი ა ნო ბა და ე.წ. პრო
ფი ლი რო გორც ენერ გო გა ერ თი ა ნე ბის 
წევრ მა რე გუ ლი რე ბელ ორ გა ნო ებს,  ასე ვე 
E C R B ის პარ ტ ნი ო რებს ევ რო კავ ში რი სა და 
ხმელ თა შუა ზღვის ქვეყ ნებ ში. რა საკ ვირ ვე
ლი ა, ამ პო ზი ტი უ რი სი ახ ლით სარ გე ბელს 
ნა ხა ვენ ქარ თუ ლი ენერ გე ტი კუ ლი ბაზ რის 
მო ნა წი ლე ე ბიც, რად გან მოხ დე ბა სა ერ
თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბა“, 
- ასე აფა სებს „ენერგეტიკული თა ნა მე გობ რო ბის“ 

სამ დივ ნოს  დი რექ ტო რი იანეშ კო პა ჩი სე მე კის 

სა ერ თა შო რი სო ას პა რეზ ზე ბო ლოდ რო ინ დელ  პო-

ზი ცი ო ნი რე ბას. 

ახა ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბი დან 

გა მომ დი ნა რე,  გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა, ობი ექ ტუ რო ბა 

და და მო უ კი დებ ლო ბა სე მე კის პრი ო რი ტე ტად 

რჩე ბა. გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა სა და და მო უ კი დებ ლო ბას 

სტა ტი ის და საწყის ში რად გან უკ ვე შე ვე ხე, რჩე ბა 

ობი ექ ტუ რო ბის კომ პო ნენ ტი, რო მე ლიც რამ დე ნი-

მე კრი ტე რი უ მით გა ნი საზღ ვ რე ბა და მათ შო რის, 

ვფიქ რობ, ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მი მარ თუ-

ლე ბაა უწყე ბა ში შე სა ფე რი სი კად რე ბის შერ ჩე ვა.  

ენერ გო სექ ტორ ში და გეგ მილ სა კა ნონ მ დებ ლო 

ცვლი ლე ბებს  ეხ მი ა ნე ბა იანეშ კო პა ჩიც, ვი სი შე ფა-

სე ბი თაც მო სა ლოდ ნე ლი ფორ მა ცია სა ინ ტე რე სოდ 

შეც ვ ლის სე მე კის წევ რე ბის არ ჩე ვი სა და და ნიშ ვ-

ნის პრო ცესს, რაც, თა ვის მხრივ, უფ რო მეტ გამ ჭ-

ვირ ვა ლო ბა სა და ეფექ ტი ა ნო ბას უზ რუნ ველ ყოფს. 

„ახალი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე
ბე ბით კი დევ უფ რო გამ ყარ დე ბა სე მე
კის კომ პე ტენ ცია და მა რე გუ ლი რებ ლის 
და მო უ კი დებ ლო ბა სა კა ნონ მ დებ ლო 
ჩარ ჩო თი იქ ნე ბა გან საზღ ვ რუ ლი ისე, 
რო გორც ამას  „ენერგეტიკის თა ნა მე გობ
რო ბის“ რე გუ ლა ცი ე ბი  ითხოვს“, - ამ ბობს 

იანეშ კო პა ჩი. 

დავით ნარმანია
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ფირფიტების
ფი ლო სო ფო სი
გა რი გე ბე ბის და დე ბა ში გა მოც დი ლი ლიბ ლა ი ნი Victrola-ს ბრენდს აცოცხ ლებს და
ფი ნან სურ წარ მა ტე ბა საც აღ წევს – არც მე ტი, არც ნაკ ლე ბი, ფირ საკ რა ვე ბის სა შუ ა ლე ბით. 

ავტორი: ზაკ ო’მალი გრინბერგი

ანტრეპრენიორები პატარა გიგანტები

(ფირფიტის) ამოტ რი ა ლე ბა:
რო ცა ქო რი ლიბ ლა ინ მა 

(გადაღებულია მის სა თა ვო 
ოფის ში – პორ ტ - ვა შინ გ ტონ-
ში, ნი უ -ი ორ კ ში) Victrola-ს 

ბრენ დი შე ი ძი ნა, „ბაზარი 
ჭკუ ი დან შე ი შა ლა“.
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ქ
ო რი ლიბ ლა ინს ძველ მო დუ რი კა ცი არ 

ეთ ქ მის. ლონ გ -ა ი ლენ დ ში, ნი უ -ი ორ-

კ ში ცხოვ რობს. მი სი სახ ლის დე კო-

რა ცია წი ნა სა უ კუ ნის შუა პე რი ო დის 

თა ნა მედ რო ვე სტილ შია გა დაწყ ვე ტი ლი, მის 

კომ პა ნი ას კი Innovative Technology ჰქვია – იმ 

ელექ ტ რო ნუ ლი გა ჯე ტის პა ტივ სა ცე მად, 2003-

დან რომ ყი დის. ასეა თუ ისე, მი სი ერ თა დერ თი 

ბიზ ნეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 112 წლის ფირ საკ რა ვე-

ბის ბრენ დის, Victrola-ს ყიდ ვა იყო. 

სა მი წლის წინ Innovative Technology-ის 

წლი უ რი გა ყიდ ვე ბი $60 მი ლი ონს შე ად გენ-

და; აქე დან ნა ხე ვარ ზე ოდ ნავ მე ტი სწრა ფად 

მზარ დი ბიზ ნე სი დან შეს დი ო და – ბიზ ნე სი დან, 

რო მე ლიც Sam’s Club-ისა და Kohl’s-ის ტი პის მო-

ვაჭ რე ე ბის მეშ ვე ო ბით გე ნე რი კულ ფირ საკ რა-

ვებს სულ რა ღაც $49.99-ად ყიდ და. მაგ რამ ლიბ-

ლა ი ნი ბრენ დის იმ გ ვარ იდენ ტო ბას ნატ რობ და, 

მომ ხ მა რე ბელ ში რე ზო ნანსს რომ გა მო იწ ვევ და. 

ჰო და, ამე რი კის ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი ფირ საკ-

რა ვე ბის მწარ მო ებ ლის, Victrola-ს აღა რარ სე-

ბუ ლი სა სა ქონ ლო ნი შა ნი შე ი ძი ნა და, თა ნაც, 

„სულ ექ ვ ს ნიშ ნა ციფ რე ბი“ გა და ი ხა და. „ეს 

გემ რი ე ლი დე სერ ტის ყვე ლა ზე გემ რი ე ლი ბე ზე 

იყო, – ამ ბობს მიტ რომ ნი სებ რი ვარ ცხ ნი ლო ბის 

მქო ნე 46 წლის ლიბ ლა ი ნი. – ახ ლა უკ ვე გვქონ-

და ის ტო რი უ ლად ყვე ლა ზე მდი და რი ბრენ დი 

დე და მი წა ზე“. 

მარ თა ლი ა, ლიბ ლა ინს – კონ სი უ მე რუ ლად 

ორი ენ ტი რე ბულ გამ ყიდ ველს, რო მელ საც 

ყვე ლა ფერ ზე უნა დი რი ა, DVD საკ რა ვე ბით 

დაწყე ბუ ლი, ქა ლის ტან საც მ ლით დამ თავ რე ბუ-

ლი – გა და ჭარ ბე ბა სჩვე ვი ა, მაგრამ ვი ნი ლის 

დაბ რუ ნე ბა მარ თ ლაც შთამ ბეჭ და ვი გა მოდ-

გა. ლა მის გა და შე ნე ბუ ლი LP-ების გა ყიდ ვე ბი 

ზე დი ზედ 12 წლის მან ძილ ზე ზრდის მოწ მე 

შე იქ ნა, 2017 წელს კი, 9%-იანი ნახ ტო მით, 14.3 

მი ლი ო ნი ცა ლი გა ი ყი და. ეს ყვე ლა არა ციფ რუ-

ლი ალ მო ბის გა ყიდ ვა თა 14%-ია – მჭლე ულუ ფა 

იმ ფი ზი კუ რი კა ტე გო რი ი სა, სა დაც კვლავ 

წარ მა ვა ლი ფორ მა ტი – CD ლი დე რობს, თუმ ცა 

ვი ნი ლე ბის გა ყიდ ვე ბის მაჩ ვე ნე ბელ მა შარ შან 

ყვე ლა ზე მა ღალ ნიშ ნულს მი აღ წია მას მე რე, 

რაც 1990-იანების და საწყის ში Nielsen-მა ამის 

გა ზომ ვა და იწყო. და ზრდა ისევ გრძელ დე ბა, 

რო გორც ამას Nielsen-ში ინ დუს ტ რი ის წი ნას-

წარ მეტყ ვე ლე ბა თა უფ რო სი ვი ცე- პ რე ზი დენ ტი, 

დე ვიდ ბა კუ ლა ამ ბობს: „მასობრივი მო ვაჭ რის 

პერ ს პექ ტი ვი დან, [ვინილებს] სულ წა აწყ დე ბი 

ისეთ ად გი ლებ ში, რო გო რიც Urban Outfitters-ი, 

Target-ი და Walmart-ია“.

ლიბ ლა ი ნის პრო დუქ ტებს ამ ად გი ლებ შიც 

იპო ვით და სხვა გა ნაც, მათ შო რის, პორ ტ -

- ვა შინ გ ტონ ში 

(ნიუ-იორკი) 

– მი სი სა თა ვო 

ოფი სის ფო ი ე ში, 

სა დაც ჩე მოდ-

ნის დი ზა ი ნის 

მო ნოქ რო მუ ლი 

და ლა ლის ფე რი 

ფირ საკ რა ვე-

ბი (50-იანების 

მო დე ლი Retro) 

ჭრა ჭუ ნა ხის 

საკ რა ვე ბის 

(Aviator) გვერ-

დით არის გან-

თავ სე ბუ ლი, ეს 

უკა ნას კ ნე ლი კი 

ისე გა მო ი ყუ რე ბა, უფ რო გა რაჟ ში რომ შე იძ ლე-

ბა წა აწყ დეთ, ვიდ რე სა ვაჭ რო ცენ ტ რ ში. 

კერ ძო მფლო ბე ლო ბა ში არ სე ბუ ლი Innova-

tive Technology – სა დაც 50 ადა მი ა ნი სრუ ლი 

გა ნაკ ვე თი თაა და საქ მე ბუ ლი, კი დევ ერ თი 50 

კი გა ყიდ ვა თა კონ ტ რაქ ტო რის რან გ ში – დღეს 

$100 მი ლი ონს აკე თებს წლი უ რი შე მო სავ ლის 

სა ხით, რომ ლის და ახ ლო ე ბით 80%-ზე Victrola-ს 

ბრენ დის მქო ნე ნივ თე ბია პა სუ ხის მ გე ბე ლი. და 

რეტ რო- ფირ საკ რა ვე ბის გარ დაქ მ ნა $30-მილიონიან ელ - ვაჭ რო ბის 

წარ მა ტე ბად კარ გი მა გა ლი თია ყვე ლა ფე რი ანა ლო გუ რის გა ციფ-

რუ ლე ბი სა. ამ ტრენ დით გა სარ თო ბად, ნუ და ტო ვებთ ყუ რადღე ბის 

მიღ მა Copart-ს – ნახ მა რი ავ ტო მო ბი ლე ბის ონ ლა ი ნა უქ ცი ო ნე ბის 

გლო ბა ლურ ლი დერს. 2004-ში ამ და ლა სურ მა ფირ მამ შექ მ ნა 

სა ა უქ ცი ო ნო პლატ ფორ მა, რი თაც მსხვი ლი გამ ყიდ ვე ლე ბი უკავ-

შირ დე ბი ან ავ ტო ნა წი ლე ბის შემ გ რო ვებ ლებს, პრო ფი ლაქ ტი კებს, 

და ზი ა ნე ბუ ლი მან ქა ნე ბის მყიდ ვე ლებს, დი ლე რებ სა და ინ დი ვი დებს. 

დღეს Copart-ი 11 ქვე ყა ნა ში 200 პუნ ქ ტით არის წარ მოდ გე ნი ლი და 

დღე ში 125,000 მან ქა ნა გა აქვს გა სა ყი დად. მა ის ში, კომ პა ნი ის თა ნახ-

მად, მი სი მე სა მე კვარ ტა ლის გა ყიდ ვე ბი, წი ნა წელ თან შე და რე ბით, 

27.9%-ით, $478.2 მი ლი ო ნამ დე გა ი ზარ და. შე მო სავ ლე ბიც, 40.6%-ით, 

$127.3 მი ლი ონ ზე ავარ და. 27x-იანი პროგ ნო ზე ბით, Copart-ის აქ ცი ე ბი 

ძვი რი ა, თუმ ცა არა აბ სურ დუ ლად. იყი დეთ პი კუ რი პე რი ო დე ბის 

გა დავ ლის შემ დეგ. 

ჯონ დ. მარ კ მე ნი Markman Capital Insight-ის პრე ზი დენ ტი ა. 

 ავტორი: ჯონ დ. მარკმენიროგორ ვითამაშოთ სწორად?
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უკ ვე ზე დი ზედ 15 წე ლი ა, ბიზ ნე სი მო გე ბი ა ნი ა. 

კვლე ვი თი ორ გა ნი ზა ცია NPD Group-ის თა ნახ-

მად, ეს გა რე მო ე ბა ლიბ ლა ი ნის კომ პა ნი ას 

ფირ საკ რა ვე ბის წამ ყ ვან გამ ყიდ ვე ლად აქ ცევს 

მსოფ ლი ო ში. მარ თა ლი ა, აუდი ო ფი ლებს, შე-

საძ ლო ა, ძვირ ფა სი ევ რო პუ ლი ალ ტერ ნა ტი ვე-

ბი ერ ჩივ ნოთ, თი თო რომ, სულ ცო ტა, $100,000 

ღირს, ლიბ ლა ინს, უფ რო და ბა ლი ფა სე ბის გა-

მო, მე ტი სივ რ ცე რჩე ბა რი გი თი მსმე ნე ლე ბის 

მო სახ ვე ჭად. „ახალგაზრდები კო ლეჯს რომ ამ-

თავ რე ბენ, სა ერ თო საცხოვ რე ბელს ტო ვე ბენ 

და პირ ველ სახლს ყი დუ ლო ბენ ან ქი რა ო ბენ, 

ვამ ჩ ნევ, რომ ეს ნივ თე ბი სულ უფ რო აქ ტი უ-

რად ხდე ბა მა თი სახ ლე ბის ნა წი ლი, – ამ ბობს 

ოს ტინ ში (ტეხასი) მდე ბა რე ვი ნი ლე ბის ქარ ხ-

ნის, Gold Rush Vinyl-ის, დამ ფუძ ნე ბუ ლი ქა რენ 

კე ლე ჰე რი. – მო დუ რო ბის ერ თ გ ვა რი ნი შა ნი ა“. 

ლიბ ლა ი ნის რე ზი უ მე საკ მა ოდ ჭრე ლი ა: 

კო ლე ჯის დამ თავ რე ბის თა ნა ვე მან სა ცა ლო 

ვაჭ რო ბის ანა ლი ტი კო სად იმუ შა ვა Saks Fifth 

Avenue-სთან, მე რე კი ნი უ -ი ორ კის გარ მენ ტ -  

დის ტ რიქ ტ ში ქა ლე ბის ტან საც მელს (ე.წ. 

ფან ტო მუ რი ბრენ დი) ყიდ და, რის შემ დე გაც 

ლონ გ -ა ი ლენ დ ში გა და ვი და და კომ პა ნი ა, სა ხე-

ლად Residue Worldwide-ი წა მო იწყო, რო მე ლიც 

გა და უ მუ შა ვე ბე ლი პლას ტი კა ტით ვაჭ რობ და. 

მაგ რამ ერთ თვე ში ორ მა კლი ენ ტ მა თა ვი ბან-

კ რო ტად გა მო აცხა და და, შე დე გად, ლიბ ლა ი ნი 

$60,000-იანი ვა ლის წი ნა შე აღ მოჩ ნ და. ფი ნან-

სურ პრობ ლე მას გა რი გე ბით გა უმ კ ლავ და: მე გო-

ბარს 50,000 DVD საკ რა ვი მიჰ ყი და სა ბი თუ მო 

ფა სებ ში დი დი უნი ვერ მა ღის თ ვის. წარ მა ტე ბუ ლი 

ვაჭ რო ბის შემ დეგ ლიბ ლა ინ მა გა დაწყ ვი ტა, რომ 

თა ვი სი მი სია იპო ვა და ჰონ კონ გ ში გა დაფ-

რინ და. იქ მო მა რა გე ბის მე ნეჯ მენ ტ - კომ პა ნია 

აღ მო ა ჩი ნა, რო მე ლიც მას ჩი ნუ რი ქარ ხ ნე ბი დან 

ელექ ტ რო ნი კის მო ძი ე ბა ში და ეხ მა რა. ასე და ი-

ბა და Innovative Technology. 

ლიბ ლა ინ მა კომ პა ნი ას სა ხე ლი აბ რე ვი ა ტუ-

რის გა მო შე ურ ჩია („ანუ, მა გა ლი თად, მე მაქვს 

IT, – ამ ბობს ის, – უნ და გქონ დეს IT“). პორ ტ -

- ვა შინ გ ტონ ში, მა მა მი სის შე ნო ბა ში, თვე ში 

$1,000-ის სა ნაც ვ ლოდ, 5-12-ზე ფუ ტის ოფი სი 

და ი ქი რა ვა. „კომპანია ერ თი კლი ენ ტი თა და ერ-

თი ნივ თით და ვიწყე, ოთახ ში მარ ტო ვი ჯე ქი და 

წარ მოდ გე ნა არ მქონ და, რა ჯან და ბას ვა კე თებ-

ანტრეპრენიორები პატარა გიგანტები
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დი“, – ამ ბობს ის. 

ფირ საკ რა ვე ბის გა ყიდ ვა მას შემ დეგ და-

იწყო, რაც ჩი ნეთ ში, სა ვაჭ რო შო უ ზე ხე ტი ა-

ლი სას, ერთ მოწყო ბი ლო ბა ში გა ერ თი ა ნე ბულ 

ვი ნი ლის, CD-სა და კა სე ტის საკ რავს გა და აწყ-

და. მი სი ხის კორ პუ სის ძველ მო დუ რი იერ სა ხით 

მო ნუს ხულ მა, ნივ თის გა ყიდ ვა 2004-ში და იწყო, 

მოგ ვი ა ნე ბით კი, კლი ენ ტის თხოვ ნით, მას ვი-

ნი ლი დან CD-ზე გა დაყ ვა ნის ფუნ ქ ცია და უ მა ტა. 

გა ყიდ ვე ბის ზრდას თან ერ თად, მა მის ძველ 

Victrola-ზე და იწყო ფიქ რი და ბრენ დის პა ტენ-

ტის მფლო ბე ლის კვალ ზეც გა ვი და. 

ბრენ დის შეს ყიდ ვის შემ დეგ ლიბ ლა ინ მა 

ღრმა ძილ ში მყო ფი სა ხე ლი გა მო აღ ვი ძა და 

თა ვის ფირ საკ რა ვებ ზე და ი ტა ნა – ვინ ტა ჟუ რი 

სუ ლის კ ვე თე ბით კი გა ა ჯე რა, მაგ რამ კომ პო-

ნენ ტე ბის თ ვის ხე ლი არ უხ ლი ა. თა ვის კლი ენ-

ტებს შეჰ პირ და, ბრენ დი არა გაზ რ დილ ფა სებს, 

არა მედ გაზ რ დილ მოთხოვ ნას წარ მო შობ სო. 

ასეც მოხ და. 

ლიბ ლა ი ნის ყვე ლა იდეა რო დი ყო ფი ლა 

წარ მა ტე ბუ ლი. ხუ თი წლის წინ მან Golden 

Solutions-ი ჩა უშ ვა – უფ რო სი თა ო ბის მო ქა ლა-

ქე ე ბის თ ვის გა მიზ ნუ ლი ელექ ტ რო ნი კის ხა ზი 

(ტელეფონის ხმის გა მაძ ლი ე რებ ლე ბი, მა-

ღალ სიჩ ქა რი ა ნი ყურ სას მე ნე ბი), მაგ რამ მა თი 

შე ფუთ ვა- გა ყიდ ვის გზას ვერ მი აგ ნო. ორი წლის 

წინ კი Bright Tunes-ი შე მოგ ვ თა ვა ზა: თუ დე კო-

რა ტი უ ლი ნა თუ რე ბის მავ თუ ლებ ზე Bluetooth-ის 

პა წა წი ნა დი ნა მი კებს და ა მაგ რებ დი, ნაძ ვის ხე 

ერ თ გ ვარ ბუმ - ბოქ სად იქ ცე ო და. მაგ რამ, მი სი ვე 

თქმით, მომ ხ მა რებ ლებს სა ა ხალ წ ლო გა ნა-

თე ბებ ში $10-ზე მე ტის გა დახ და არ სურ დათ. 

„წარუმატებლობის არ მე ში ნი ა“, – ამ ბობს ის. 

ასე იყო თუ ისე, 2015-ისთვის ლიბ ლა ინ მა აღ-

მო ა ჩი ნა, რომ და მო უ კი დე ბე ლი მცი რე ბიზ ნე სის 

რან გ ში არ სე ბო ბა მას ერ თ გ ვარ შეზღუდ ვებს 

უწე სებ და. ერ თ -ერთ წელს, მა გა ლი თად, რო ცა 

მო წო დე ბა მოთხოვ ნის შეს წავ ლის გა რე შე 

გა ზარ დეს, მას ბან კ ში $6 მი ლი ო ნი ჰქონ და, 

აი, ბიზ ნე სის ვა ლე ბი კი $7.9 მი ლი ო ნი, რა მაც, 

რა ღაც აკ რო ბა ტუ ლი ხერ ხე ბით, მოკ ლე ვა დი ა-

ნი სეს ხის აღე ბის სა ჭი რო ე ბა გა ა ჩი ნა. „ჰოდა, 

ვთქვი, ეს სრუ ლი სი გი ჟე ა- მეთ ქი... ბიზ ნე სის 

ზრდა ზე უნ და ვი ყო კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი და არა 

მის და ფი ნან სე ბა ზე- მეთ ქი, – ამ ბობს ის. – იმ 

მო მენ ტ ში, მივ ხ ვ დი, რომ აუცი ლე ბე ლი იყო, ფი-

ნან სუ რი პარ ტ ნი ო რი მე პოვ ნა“. 

ორი წლის წინ კარ ზე RAF Industries-მა და ა კა-

კუ ნა – პენ სილ ვა ნი ა ში და ფუძ ნე ბულ მა კერ ძო სა-

აქ ციო კა პი ტა ლის ფირ მამ. RAF-ი, რო გორც წე სი, 

თა ვი სი პორ ტ ფო ლი ოს კომ პა ნი ებ ში პო ზი ცი ებს 

15 წლის მან ძილ ზე ინარ ჩუ ნებს, ნაც ვ ლად იმი სა, 

ამ კომ პა ნი ებს წვე ნი გა მო ა ცა ლოს და თა ვი დან 

გა ყი დოს ისი ნი. სწო რედ ეს მო ე წო ნა ლიბ ლა ინ-

საც. ჰო და, სა კონ ტ რო ლო წი ლი გა ყი და. ზუს ტად 

არ ამ ბობს, რამ დე ნი, არც იმას, რა მი ი ღო სა ნაც-

ვ ლოდ, თუმ ცა აღ ნიშ ნავს, რომ კვლა ვაც ფლობს 

„მნიშვნელოვან ულუ ფას“. ახ ლა, რო ცა საბ ჭო ში 

უკ ვე RAF-ი ჰყავ და, ლიბ ლა ინს მი ე ცა სა შუ ა-

ლე ბა, უფ რო ძვი რი პრო ექ ტე ბის თ ვი საც მი ე ყო 

ხე ლი და, მა გა ლი თად, გა ნე ახ ლე ბი ნა თა ვი სი 

ინ ვენ ტა რის მე ნეჯ მენ ტ - სის ტე მე ბი. „ქორისთან 

ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბას ბევ რი ფიქ რი არ 

დას ჭირ ვე ბი ა, – ამ ბობს RAF-ის პრე ზი დენ ტი რიკ 

ჰო რო ვი ცი. – ჩვე ნი მი ზა ნი ა, ვი თა ნამ შ რომ ლოთ 

ნი ჭი ერ, ენერ გი ულ და თა ვის საქ მე ზე შეყ ვა-

რე ბულ ან ტ რეპ რე ნი ო რებ თან, ისეთ სწრა ფად 

მზარდ კომ პა ნი ებს რომ თა ოს ნო ბენ, რო მელ-

თაც დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბი ან სერ ვი-

სე ბი და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ბრენ დე ბი აქვთ. ქო რი 

და Victrola ამის ნი მუშს წარ მო ად გე ნენ“. 

რო გორც ჩანს, RAF-ი ფსონს იმა ზე დებს, რომ 

ლიბ ლა ინს შე უძ ლია – რაც ერ თ გ ვა რად ირო ნი-

უ ლია – გა ნაგ რ ძოს თა ვი სი ანა ლო გუ რი პრო-

დუქ ტე ბის გა ყიდ ვა თა გა ფარ თო ე ბა ციფ რუ ლი 

არ ხე ბის მეშ ვე ო ბით. 2015-ში მი სი ელ - ვაჭ რო ბის 

გა ყიდ ვე ბი $3 მი ლი ონს შე ად გენ და, შარ შან კი, 

Brookstone-ის ვი ცე- პ რე ზი დენ ტის გად მო ბი-

რე ბის შე დე გად, მაჩ ვე ნე ბელ მა $30 მი ლი ონს 

მი აღ წი ა. 

მი ათ ვა ლეთ ლიბ ლა ი ნი მათ რი გებს, ვი საც 

სა კუ თა რი ტრა ექ ტო რია აც ვიფ რებს. მი სი ვე 

თქმით, 2003-ში „ვინმეს რომ ეთ ქ ვა, 15 წლის 

მე რე ფირ საკ რა ვებ ში ბაზ რის ლი დე რი იქ ნე ბი ო, 

ალ ბათ გუ ლი ა ნად გა ვი ცი ნებ დი“. 

მარ ჟის

წი ნას წარ მეტყ ვე ლი

მარტივი 
ცნობიერება

მუ    შა   ო    ბა    ში გა    ტა    რე    ბუ    ლი დამ       ქან      -
ც       ვე    ლი წლე    ბის შემ       დეგ, ეკ       რა    ნის 
ჩამ       კე    ტი აპ       ლი    კა    ცი   ის, LOCKET-ის, 
თა    ნა    დამ       ფუძ       ნე    ბელ       მა, 29 წლის 
იუნა კიმ       მა მე    დი    ტა    ცია და   იწყო. 
ამ პრაქ       ტი    კით შთა    გო    ნე    ბულ       მა, 

LOCKET-ი გა    ყი    და და SIMPLE 
HABIT-ი წა    მო   იწყო – ე.წ. სრუ    ლი 
ცნო    ბი   ე    რე    ბის პლატ       ფორ       მა, რო   -
მე    ლიც 40,000 გა    დამ       ხ       დელ მომ      -
ხ       მა    რე    ბელს 1,000 (და მუდ       მი    ვად 
მზარ       დი ოდე    ნო    ბის) მე    დი    ტა    ცი   ას 
სთა    ვა    ზობს ინ       ს       ტ       რუქ       ტა    ჟის თან      -

ხ       ლე    ბით. 

რო    გორ და   იწყო SIMPLE 
HABIT-ი?

უამ       რა    ვი მე    დი    ტა    ცი   ის აპ       ლი    კა    ცია 
ვცა    დე და აღ       მო    ვა    ჩი    ნე, რომ 
უმე    ტე    სო    ბას მხო    ლოდ ერ       თი 

მას       წავ       ლე    ბე    ლი ჰყავს. ბევრს კი 
უბ       რა    ლოდ დრო არა აქვს, სა    კუ   -
თა    რი აპ       ლი    კა    ცია რომ გა   ა    კე    თოს. 

ჰო    და, ვი    ფიქ       რე, მე    დი    ტა    ცი   ის 
SPOTIFY არ არ       სე    ბობს და მო    დი, 

შევ       ქ       მ       ნათ       -       მეთ       ქი. 

რო    გორ მო   ი    ძი   ეთ
და    ფი    ნან       სე    ბა?

თა    ვი    დან, არ       სე    ბულ რე    სურ       სებს 
ვი    ყე    ნებ       დი. შარ       შან სტენ       ფორ       დის 

ბიზ       ნეს       ს       კო    ლა მი    ვა    ტო    ვე და Y 
COMBINATOR-ს შე    ვუ   ერ       თ       დი. და   -
ფი    ნან       სე    ბის რა   უნ       დ       მა $2.5 მი    ლი  -
ო    ნი მოგ       ვი    ტა    ნა ისე    თი ინ       ვეს       ტო   -
რე    ბის       გან, რო    გო    რე    ბიც გახ       ლავთ 
NEW ENTERPRISE ASSOCIATES-ი, 
DROPBOX-ის აღ       მას       რუ    ლე    ბე    ლი 

დი    რექ       ტო    რი დრიუ ჰი   უს       ტო    ნი და 
GUSTO-ს აღ       მას       რუ    ლე    ბე    ლი დი   -
რექ       ტო    რი ჯო    შუა რივ       ზი. ბიზ       ნე    სი 
ხუთ       ჯერ გავ       ზარ       დეთ და წლი   უ    რი 
შე    მო    სავ       ლის სა    ხით $3 მი    ლი   ონ       ზე 

მეტს ვა    კე    თებთ. 

ყვე    ლა    ზე დი    დი გა    მოწ       ვე    ვა?
პრი   ო    რი    ტე    ტე    ბის და    სახ       ვა. ზრდის 

გუ    ლის       თ       ვის, ხან       და    ხან მაქვს 
ცდუ    ნე    ბა, თა    ნამ       შ       რომ       ლე    ბის       თ       ვის 
ინ       ს       ტ       რუ    მენ       ტი შევ       ქ       მ       ნათ, რი    თაც 
ჩარ       თუ    ლო    ბას მი   ა    დევ       ნებ       დ       ნენ 
თვალს, მაგ       რამ ეს ხომ ჩვე    ნი 

მომ       ხ       მა    რებ       ლის ბიზ       ნე    სის ხარ       ჯ       ზე 
მოხ       დე    ბა. 

რა არის ის, რაც ამ
მზარდ სივ       რ       ცე    ში SIMPLE 

HABIT-ს და    ნარ       ჩე    ნე    ბის       გან
გა    ნას       ხ       ვა    ვებს?

ჩვენ 75 მას       წავ       ლე    ბე    ლი გვყავს, 
რომ       ლე    ბიც გა    მუდ       მე    ბით ქმნი   ან 
ახალ კონ       ტენტს. ყო    ველ კვი    რას 
მომ       ხ       მა    რე    ბელს ახალ მე    დი    ტა    ცი  -

ებს ვთა    ვა    ზობთ. 

„ათასი კატა და ძაღლი აკოპირებს მონა ლიზას, მაგრამ ხალხი მაინც ორიგინალის სანახავად 

დგება რიგში“. — ლუი არმსტრონგი

საბოლოო მოსაზრება
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ოლეგ ოსინოვსკიანტრეპრენიორები

ინვესტორი
1409 დასაქმებული, 20-წლიანი გამოცდილება, 15 ქვეყანა 

მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში და 11 სხვადასხვა დარგი 
- ასეთია მონაგარი იმ კომპანიისა, რომელიც ესტონეთის 

უმდიდრესმა ადამიანმა, ოლეგ ოსინოვსკიმ დააფუძნა და 
დღემდე მართავს. საქართველოში არსებული მსხვილი 

პროექტების კვალდაკვალ, რომელთა რაოდენობა 
მხოლოდ იზრდება, მისი ბიზნესურთიერთობა 

საქართველოსთან უკვე ათ წელზე მეტს ითვლის.

ავტორი: ელენე კვანჭილაშვილი

ფოტო:ლელი ბლაგონრავოვა
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კ
ო რუფ ცი ამ სა ქარ თ ვე ლო ში თა ვი წა მო-

ყო“, - ეს ხმა მა ღა ლი გან ცხა დე ბა ეკუთ-

ვ ნის ოლეგ ოსი ნოვ ს კის - ინ ვეს ტორს, 

რო მელ მაც არა თუ მი ა ტო ვა სა ქარ თ ვე ლო 

ბიზ ნე სის, სულ მცი რე, 10-წლიანი გა მოც დი ლე ბის 

დაგ რო ვე ბის შემ დეგ, არა მედ, პი რი ქით, სა კუ თა რი 

ინ ვეს ტი ცი ე ბის დი ვერ სი ფი ცი რე ბა მო ახ დი ნა და 

ინ ვეს ტი რე ბას დღემ დე გა ნაგ რ ძობს. 

ოსი ნოვ ს კის სა ხე ლი სა ქარ თ ვე ლოს თან ბმა ში 

პირ ვე ლად 2014 წლის იან ვარ ში გა ვი გეთ - მი უ ხე-

და ვად იმი სა, რომ მის სარ კი ნიგ ზო გა და ზიდ ვე ბის 

კომ პა ნი ას - Skinest Rail-ს იმ დრო ის თ ვის უკ ვე 

ჰქონ და წარ მო მად გენ ლო ბა ჩვენს ქვე ყა ნა ში. ბიზ-

ნეს მე ნი, რო მე ლიც მა შინ ეს ტო ნურ მა ბიზ ნეს ჟურ-

ნალ მა, Äripäev-მა, ეს ტო ნე თის უმ დიდ რეს ადა მი ა-

ნად და ა სა ხე ლა, ამ ბობ და, რომ მი სი სა ინ ვეს ტი ციო 

კომ პა ნია AS Skinest Group-ი ჰიდ რო ე ნერ გე ტი კუ ლი 

სექ ტო რით იყო და ინ ტე რე სე ბუ ლი და სა ქარ თ ვე-

ლო ში, ჰიდ რო ე ლექ ტ რო სად გუ რებ ში 200 მი ლი ო ნი 

ამე რი კუ ლი დო ლა რის და ბან დე ბას აპი რებ და. 

დღეს ეს გეგ მე ბი უკ ვე რე ა ლო ბა ა: სარ კი ნიგ-

ზო კომ პა ნი ა Skinest Rail-ის მიღ მა, ოსი ნოვ ს კის 

AS Skinest Group-ს სა ქარ თ ვე ლო ში კი დევ ორი 

მსხვი ლი პრო ექ ტი აქვს - 6,6 მე გა ვა ტის დად გ მუ ლი 

სიმ ძ ლავ რის ჰიდ რო ე ლექ ტ რო სად გუ რები კინ ტ-

რიშ სა და მა გა ნა ში, და გოლ ფის ქა ლა ქი -  Tbilisi 

Hills Golf & Residences-ი. „საქართველოში ათი წლის 

წინ მოვ ხ ვ დი და ეს ქვე ყა ნა შე მიყ ვარ და“, - ამ ბობს 

ოსი ნოვ ს კი. 

ეს სიყ ვა რუ ლი არა, მაგ რამ ამ ათი წლის გან მავ-

ლო ბა ში ბევ რი რამ შე იც ვა ლა იმ მი მარ თუ ლე ბით, 

თუ რო გორ აღიქ ვამს ინ ვეს ტო რი დღეს სა ქარ თ ვე-

ლოს ბიზ ნეს გა რე მოს და მის გა მოწ ვე ვებს. ოსი ნოვ-

ს კის შე ფა სე ბით, დღე ვან დე ლი მთავ რო ბის თ ვის 

უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი ნაკ ლებ პ რი ო რი ტე ტუ ლი ა. 

მი სი ვე შე ფა სე ბით, ასე თი და მო კი დე ბუ ლე ბა 

უცხო ე ლი ინ ვეს ტო რე ბი სა და მა თი ინ ვეს ტი ცი ე ბის 

მი მართ შეც დო მა ა, რად გან სა ქარ თ ვე ლო ში მი ღე-

ბუ ლი მო გე ბის მსგავ სი მო გე ბის ნახ ვა ბევრ სხვა 

ისეთ ქვე ყა ნა შია შე საძ ლე ბე ლი, სა დაც რის კე ბი 

ნაკ ლე ბი ა. 

გა მოწ ვე ვე ბის მი უ ხე და ვად, ოლეგ ოსი ნოვ ს კი 

სა ქარ თ ვე ლო ში სა კუ თა რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის პორ ტ-

ფო ლი ოს დი ვერ სი ფი ცი რე ბას მა ინც გა ნაგ რ ძობს: 

მომ დევ ნო ათი წლის გან მავ ლო ბა ში სულ მცი რე 1 

მი ლი არ დი ევ როს ოდე ნო ბით და ეს ერ თ -ერ თი ბო-

ლო პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში - იმ ფონ ზე, რომ ამა ვე 

პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის პირ ვე ლი სა მი წლის 

გან მავ ლო ბა ში  33 მი ლი ო ნი ევ რო უკ ვე და ბან დე ბუ-

ლი აქვს.

ასე თი მი ზან და სა ხუ ლო ბის ერ თი მი ზე ზი ალ ბათ 

მი სი ბიზ ნეს ფი ლო სო ფი ი და ნაც მომ დი ნა რე ობს: 

სა მარ თ ლი ა ნო ბა და ერ თ გუ ლე ბა, შე დე გებ ზე 

ორი ენ ტი რე ბა და დე ტა ლე ბის კენ მი მარ თუ ლი 

გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა - სა კუ თარ ბიზ-

ნეს ფი ლო სო ფი ას ამ ღი რე ბუ ლე ბებ ზე აფუძ ნებს, 

გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო ცა საქ მე რის კებს და 

მათ შე ფა სე ბას ეხე ბა: „რისკების არ მე ში ნი ა. ვერ 

ვხვდე ბი, რა უნ და დავ კარ გო. ფუ ლი? ფუ ლი ყვე ლა-

ფე რი არ არის. რო დე საც ფუ ლი არ არის სა ბო ლოო 

მი ზა ნი, რის კე ბის მი მართ ძა ლი ან ტო ლე რან ტუ ლი 

ხდე ბი“, - ამ ბობს ოსი ნოვ ს კი.  მი სი ვე თქმით,  პრი ო-

რი ტე ტი ბიზ ნე სის წარ მო ე ბის პრო ცე სი უნ და იყოს: 

„ჯერ არა ფე რია და შემ დეგ აშე ნებ, ქმნი - ამას მო-

აქვს კმა ყო ფი ლე ბა“. 

ოლეგ ოსი ნოვ ს კი, რო გორც გა მოც დი ლი ბიზ-

ნეს მე ნი, დიდ ყუ რადღე ბას უთ მობს დი ვერ სი ფი კა-

ცი ას. ეს მიდ გო მა იმ სერ ვი სებ ზეც ისა ხე ბა, რა საც 

მი სი სა ერ თა შო რი სო კომ პა ნია AS Skinest Group-ი 

სთა ვა ზობს სა კუ თარ მომ ხ მა რე ბელს - მათ შო რის, 

სრულ სარ კი ნიგ ზო გა დაწყ ვე ტებს, ენერ გე ტი კულ 

გა დაწყ ვე ტებს, უძ რავ ქო ნე ბას და გოლ ფის მო ედ-

ნებ საც კი. სა ქარ თ ვე ლო ში მი სი მხრი დან გოლ ფის 

კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბა ერ თი მა გა ლი თი ა, თუ 

რო გორ აფა სებს ის რის კებს და რო გორ აქ ცევს გა-

მოწ ვე ვებს შე საძ ლებ ლო ბე ბად. 

ოლეგ ოსი ნოვ ს კის გოლ ფის მო ე და ნი, რო მე-

ლიც მომ დევ ნო ათი წლის შემ დეგ ახა ლი ქა ლა ქით 

- Tbilisi Hills-ით უნ და იყოს შე მო საზღ ვ რუ ლი, იმ ტე-

რი ტო რი ა ზე ა, რო მე ლიც, წე სით, ეს პა ნურ კომ პა ნი ას 

უნ და გა ნე ვი თა რე ბი ნა. ოსი ნოვ ს კი იხ სე ნებს, რომ 

იმ პე რი ოდ ში სა ა კაშ ვი ლის მთავ რო ბამ სა ქარ თ ვე-

ლო ში გოლ ფის პო პუ ლა რი ზე ბა გა დაწყ ვი ტა და ამი-

ტომ ეს პა ნელ მა ინ ვეს ტო რებ მა მი წა ფას დაკ ლე ბით 

შე ი ძი ნეს. შემ დეგ კომ პა ნი ამ ვა ლე ბი და აგ რო ვა 

და აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა ვე ღარ 

შეძ ლო, რის შე დე გა დაც მი წა ისევ სა ხელ მ წი ფომ 

და იბ რუ ნა. 

ოსი ნოვ ს კის სიტყ ვე ბით, 2014 წელს მას თან ეკო-

ნო მი კის მი ნის ტ რის მო ად გი ლე დი მიტ რი ქუმ სიშ-

ვი ლი მი ვი და და 331 ჰექ ტა რი მი წის გან ვი თა რე ბა 

შეს თა ვა ზა. „პირობები ასე თი იყო: ჩვენ მყი სი ე-

რად უნ და დაგ ვე ფა რა ყვე ლა ვალ დე ბუ ლე ბა, რაც 

ეს პა ნურ კომ პა ნი ას ჰქონ და დაგ რო ვი ლი, რად გან 

ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტ როს იმ წელს ინ ვეს ტი ცი ე ბი-

სა და მშპ-ის ზრდა ჰქონ და და გეგ მი ლი“,- იხ სე ნებს 

ანტრეპრენიორები ოლეგ ოსინოვსკი
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ოსი ნოვ ს კი. 

თუმ ცა ვა ლის და ფარ ვა არ იყო ერ თა დერ თი 

პი რო ბა, რაც ინ ვეს ტორს წაუყენეს: „საინვესტიციო 

ვალ დე ბუ ლე ბე ბი ძა ლი ან მოკ ლე დრო ში უნ და შეგ-

ვეს რუ ლე ბი ნა და გოლ ფის მო ე და ნი ძა ლი ან მა ლე 

უნ და აგ ვე შე ნე ბი ნა. ბა ტო ნი ქუმ სიშ ვი ლის არ გუ მენ-

ტი იყო, რომ მი წას იაფად ვყი დუ ლობ დით, თუმ ცა 

სიტყ ვა ‘იაფი’ ყო ველ თ ვის სუ ბი ექ ტუ რი ში ნა არ სის 

მა ტა რე ბე ლია - ის, რაც გამ ყიდ ვე ლის თ ვის იაფი ა, 

მყიდ ვე ლის თ ვის ძვი რი ა“. 

ინ ვეს ტო რი იხ სე ნებს, რო გორ იჯ და ეკო ნო მი კის 

მი ნის ტ რის მო ად გი ლის პი რის პირ ერთ მა გი დას-

თან და მას თან კონ ტ რაქ ტის პი რო ბებს ათან ხ-

მებ და. „ბოლოს და ბო ლოს,  კონ ტ რაქ ტი და ი წე რა, 

- ამ ბობს ოსი ნოვ ს კი. - კონ ტ რაქტს ხე ლი მხო ლოდ 

იმი ტომ მო ვა წე რე, რომ ქუმ სიშ ვი ლი ბო ლომ დე იყო 

ორი ენ ტი რე ბუ ლი სა ბო ლოო მიზ ნის მიღ წე ვა ზე. ის 

ძა ლი ან ძლი ე რი მომ ლა პა რა კე ბე ლი ა, მან სა ქარ თ-

ვე ლოს თ ვის გა მო ი ვაჭ რა ყვე ლა ფე რი, რაც მის თ ვის 

სარ გებ ლის მომ ტა ნი იქ ნე ბო და, მო ლა პა რა კე ბე ბი 

ძა ლი ან რთუ ლი, მაგ რამ ქვეყ ნის თ ვის ძა ლი ან სწო-

რი იყო. ქვე ყა ნამ მი ი ღო ყვე ლა ფე რი, რაც სჭირ დე-

ბო და“. 

ხელ შეკ რუ ლე ბის ხელ მო წე რის შემ დეგ მი ნის-

ტ რის მო ად გი ლემ მთავ რო ბის თან ხ მო ბა იმა ვე 

დღის ბო ლოს მი ი ღო. „ეს იყო ყვე ლა ზე სწრა ფი 

სა ინ ვეს ტი ციო შე თან ხ მე ბა, - ამ ბობს ოსი ნოვ ს კი. - 

ეს რომ ჩვე უ ლებ რი ვი პრო ცე სი ყო ფი ლი ყო, მა შინ 

ორი ვე მხა რე კონ ტ რაქ ტის მომ ზა დე ბას გა ცი ლე ბით 

მეტ დროს და უთ მობ და. მე შე იძ ლე ბა ამ ად გი ლის 

გან ვი თა რე ბა გოლ ფით არ და მეწყო, ან ეს ელე მენ-

ტი გარ კ ვე უ ლი დრო ის შემ დეგ და მე მა ტე ბი ნა“.

ყვე ლაფ რის მი უ ხე და ვად, დღეს თბი ლი სის 

ცენ ტ რი დან და ახ ლო ე ბით 15 წუ თის მან ძილ ზე, 100 

ჰექ ტარ ზე პრო ფე სი უ ლი გოლ ფის მო ე და ნი გე ლო-

დე ბათ. პირ ვე ლი მო თა მა შე ე ბი უკ ვე გა მოჩ ნ დ ნენ. 

დღის ნე ბის მი ერ დროს აქ ერ თ მა ნეთს ცვლი ან 

ად გი ლობ რი ვი და უცხო უ რი სა ხე ე ბი - თუმ ცა გან სა-

კუთ რე ბუ ლი აქ ტი ვო ბა შუ ადღი თა ა, რო ცა ქარ თ ვე-

ლი და უცხო ე ლი მწვრთნე ლე ბი გოლ ფის გაკ ვე თი-

ლებს უფა სოდ ატა რე ბენ. 

ოსი ნოვ ს კის მი აჩ ნი ა, რომ გოლ ფი ყვე ლას 

თა მა შია - არ არის აუცი ლე ბე ლი, მდი და რი იყო: 

„რაც ნამ დ ვი ლად სა ჭი რო ა, ეს თა ვი სუ ფა ლი დროა 

იმის თ ვის, რომ თა მა შით ბო ლომ დე ისი ა მოვ ნო“, 

- ამ ბობს ოსი ნოვ ს კი. მი სი ვე თქმით, კომ პა ნი ის 

გათ ვ ლე ბი აჩ ვე ნებს, რომ თბი ლის ში, გოლ ფის ბუ-

ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, სა ერ თა შო რი სო სტან დარ-

ტე ბის 10 გოლ ფის მო ე და ნი ერ თ მა ნეთს შე ავ სებს: 

„გოლფერები ერთ მო ე დან ზე დიდ ხანს ვერ ჩერ-

დე ბი ან, სულ მოძ რა ო ბენ, რად გან ისი ნი, პირ ველ 

რიგ ში, მო ე დანს ამარ ცხე ბენ და მხო ლოდ შემ დეგ 

- ერ თ მა ნეთს“. 

გარ და ამი სა, ინ ვეს ტორს სჯე რა, რომ მსოფ ლი-

ოს ყვე ლა ქვე ყა ნა მეტ - ნაკ ლე ბად მსგავ სი ეტა პე-

ბით ვი თარ დე ბა და ამ კუთხით ვერც გოლ ფი იქ ნე ბა 

გა მო ნაკ ლი სი. „შეიძლება გოლ ფი ამ ქვე ყა ნა ში ყვე-

ლა ზე პო პუ ლა რუ ლი სპორ ტი ვერ გახ დეს, მაგ რამ 

ყო ველ თ ვის იარ სე ბებს მო თა მა შე თა საკ მა რი სი 

რა ო დე ნო ბა - მათ შო რის, ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე-

ო ბაც - ვინც გოლ ფის თა მაშს ამ მო ე დან ზე ამ ჯო ბი-

ნებს“, - ამ ბობს ოსი ნოვ ს კი. 

რის კე ბის თე მას ვუბ რუნ დე ბით და, ინ ვეს ტო-

რის თქმით, მან სწო რად გა რის კა. „დიახ, რო დე საც 

ბიზ ნეს გეგ მა ზე მუ შა ობ, ავ სებ გრა ფას, რო მელ საც 

რის კე ბი აწე რი ა. შე იძ ლე ბა გრძე ლი სი აც ჩა მო წე-

რო. მაგ რამ მათ მიღ მა იყუ რე ბი. სხვა შემ თხ ვე ვა ში, 

ად გი ლი დან ვერ და იძ ვ რე ბი“, - ამ ბობს ოსი ნოვ ს კი. 

ზედ მე ტი ბი უ როკ რა ტია და კო მუ ნი კა ცი ის ნაკ ლე-

ბო ბა - ეს ნე ბის მი ერ ქვე ყა ნა ში ბიზ ნე სის წარ მო ე-

ბის მთა ვა რი გა მოწ ვე ვაა და, ოსი ნოვ ს კის თქმით, 

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას ეს ფაქ ტი სულ უნ და 

ახ სოვ დეს, ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის ნე ბის მი ერ 

ეტაპ ზე. „პოლიტიკური ნე ბა გა დამ წყ ვე ტი ა. უნ და 

„კონტრაქტსხელიმხოლოდიმიტომ
მოვაწერე,რომქუმსიშვილიბოლომდეიყო

ორიენტირებულისაბოლოომიზნისმიღწევაზე.
ისძალიანძლიერიმომლაპარაკებელია“.
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არ სე ბობ დეს იმის შე საძ ლებ ლო ბა, რომ, რო ცა 

დაგ ჭირ დე ბა, სა კითხე ბი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 

მიმ ღე ბებ თან და ა ზუს ტო, თან დრო უ ლად“, - ამ ბობს 

ოსი ნოვ ს კი და იქ ვე ამა ტებს, რომ ამ კონ ტექ ს ტ ში, 

სა ქარ თ ვე ლოს სა ინ ვეს ტი ციო სა ა გენ ტო და დე ბით 

როლს თა მა შობ და. „კარგია, რო დე საც არ სე ბობს 

კონ კ რე ტუ ლი ადა მი ა ნი, რო მე ლიც უცხო ელ ინ ვეს-

ტო რებს ეხ მა რე ბა“, - ასე თია ეს ტო ნე ლი ინ ვეს-

ტო რის შე ფა სე ბა. ის სა ინ ვეს ტი ციო სა ა გენ ტოს 

მა შინ დე ლი ხელ მ ძღ ვა ნე ლის, გი ორ გი პერ ტა ი ას 

მუ შა ო ბას ეფექ ტი ანს უწო დებს და ამ ბობს, რომ 

ნე ბის მი ერ სა ჭი რო სა კითხ ზე პა სუხს მყი სი ე რად 

იღებ და. „ვფიქრობ, სა ქარ თ ვე ლომ უნ და შე ი ნარ ჩუ-

ნოს ეს დი დი უპი რა ტე სო ბა, რაც მას აქვს და ნარ ჩენ 

მსოფ ლი ოს თან შე და რე ბით, მათ შო რის – ეს ტო-

ნეთ თა ნაც“, - ამ ბობს ოსი ნოვ ს კი და დას ძენს, რომ 

სა ბო ლოო ჯამ ში, ღა რი ბაშ ვი ლის დროს იყო მთავ-

რო ბა ყვე ლა ზე ბიზ ნე სო რი ენ ტი რე ბუ ლი და სწო რედ 

ამ პე რი ოდ ში მი ი ღე ბო და სა ინ ვეს ტი ციო გა დაწყ ვე-

ტი ლე ბე ბი სწრა ფად და მარ ტი ვად. 

მის თ ვის დრო ის ყად რის პრობ ლე მა გან სა-

კუთ რე ბით იჩენს თავს სა სა მარ თ ლო სის ტე მის 

კონ ტექ ს ტ ში: ინ ვეს ტორს, ერ თი მხრივ, აქვს იმის 

რწმე ნა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს სა სა მარ თ ლო სის ტე მა 

სა მარ თ ლი ა ნია უცხო ე ლი ინ ვეს ტო რე ბის მი მართ, 

რა საც მის გრძელ ვა დი ან მიზ ნებ ზეც აქვს გავ ლე ნა, 

მაგ რამ, მე ო რე მხრივ, „საქართველოს უდი დე სი 

პრობ ლე მა ა, რომ ბიზ ნეს და ვე ბის გა დაჭ რას ძა ლი-

ან დი დი დრო სჭირ დე ბა“, - ამ ბობს ინ ვეს ტო რი. 

ოსი ნოვ ს კის ეს შე ფა სე ბე ბი პი რად მა გა ლითს 

ეყ რ დ ნო ბა: „რკინიგზასთან გა და უჭ რე ლი პრობ-

ლე მა შეგ ვექ მ ნა, მო ლა პა რა კე ბე ბით ვე რა ფე რი 

მო ვაგ ვა რეთ, ამი ტომ სა სა მარ თ ლოს მივ მარ თეთ. 

ცი ვი ლი ზე ბუ ლი და ვა გვქონ და. სა სა მარ თ ლომ ნა-

წი ლობ რივ გაგ ვა მარ თ ლა. რა ნა წილ შიც არ გაგ ვა-

მარ თ ლა, ის ნა წი ლი სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლო ში 

გა ვა სა ჩივ რეთ. არ შემ ქ მ ნია შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ 

სა სა მარ თ ლო უპი რა ტე სო ბას ანი ჭებ და რკი ნიგ-

ზას - სა ხელ მ წი ფო კომ პა ნი ას. თუმ ცა, მე ო რე მხრივ, 

სა მი წე ლი დაგ ვ ჭირ და იმის თ ვის, რომ პირ ვე ლი 

მოს მე ნა ჩა ნიშ ნუ ლი ყო. ეს წარ მო უდ გენ ლად დი დი 

დრო ა“. 

რე გუ ლა ცი ე ბის მზარ დი რა ო დე ნო ბა კი დევ 

ერ თი ფაქ ტო რი ა, რაც ქვე ყა ნა ში სა ინ ვეს ტი ციო 

პრო ცესს აფერ ხებს - გან სა კუთ რე ბით მშე ნებ ლო ბი-

სა და დე ვე ლოპ მენ ტის სფე რო ში. ოსი ნოვ ს კის დაკ-

ვირ ვე ბით, რე გუ ლი რე ბის ტვირ თი სა ქარ თ ვე ლო ში 

მუდ მი ვად იზ რ დე ბა, ნა წი ლობ რივ ევ რო კავ ში რის 

კა ნონ მ დებ ლო ბას თან ჰარ მო ნი ზე ბის, ნა წი ლობ-

რივ კი  რე გუ ლა ცი ე ბის თან და ყო ლი ლი ბუ ნე ბის 

გა მო. „რეგულაციების მთა ვა რი პრობ ლე მა ის არის, 

რომ არ სე ბულ რე გუ ლა ცი ებს ძა ლი ან იშ ვი ა თად 

აუქ მე ბენ, მათ და მა ტე ბით ფე ნად ახა ლი რე გუ ლა-

ცი ე ბი ედე ბა; შემ დეგ ჩნდე ბა მა რე გუ ლი რე ბე ლი, 

შემ დეგ მა რე გუ ლი რებ ლის მა რე გუ ლი რე ბე ლი და 

ა.შ. ეს ტო ნე თი ამის კარ გი მა გა ლი თი ა. ეს ტო ნე თი 

უკ ვე ფიქ რობს მშე ნებ ლო ბის სექ ტო რის დე რე გუ ლი-

რე ბას, რად გან აურაცხე ლი პრო ექ ტი პრაქ ტი კუ ლად 

გა ყი ნუ ლი ა“, - ამ ბობს ოსი ნოვ ს კი. 

დღეს, თა ვი სუფ ლე ბის მო ედ ნი დან და ახ ლო-

ე ბით 15 წუ თის მან ძილ ზე მთე ლი ახა ლი ქა ლა ქის 

აშე ნე ბის გეგ მე ბის ფონ ზე, ზედ მე ტი რე გუ ლა ცი ე ბი 

და ბი უ როკ რა ტია ინ ვეს ტო რის თ ვის შე საძ ლოა 

მნიშ ვ ნე ლო ვან ბა რი ე რად იქ ცეს. გეგ მის მი ხედ ვით, 

პირ ვე ლი საცხოვ რე ბე ლი უბ ნე ბი 2018 წლის შე მოდ-

გო მი დან ვე უნ და აშენ დეს. რო გორც ოსი ნოვ ს კიმ 

Forbes Georgia-ს გა უმ ხი ლა, ის თა ვად იქ ნე ბა  Tbilisi 

Hills-ის პირ ვე ლი მო სახ ლე. და ახ ლო ე ბით ათი წლის 

შემ დეგ 5 ათას ადა მი ანს ექ ნე ბა გა სა ღე ბი, რო მე-

ლიც 331 ჰექ ტა რი მწვა ნე სა ფა რი სა და გოლ ფის 

კა რებს გა ა ღებს. „ჩვენ ვა შე ნებთ ქა ლაქს, ყვე ლა 

აუცი ლე ბე ლი მა ხა სი ა თებ ლით“, - ამ ბობს ოსი ნოვ-

ს კი. 

კონ კუ რენ ცი ა ზე არ ღე ლავს. „კონცეფციის გა მო, 

რო მე ლიც ჩვენ ავარ ჩი ეთ, ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ტე ბი 

არ გვყავს“, - ამ ბობს ინ ვეს ტო რი და თა ვის თა მამ 

გან ცხა დე ბას ასე გან მარ ტავს: „თბილისის გა რეთ 

ცხოვ რე ბა თუ გინ და, თან თბი ლი სის ცენ ტ რ თან 

ახ ლოს; თუ დე და ქა ლა ქის ხმა უ რი ან და მტვრი ან 

ქუ ჩებს ტყეს არ ჩევ, მა შინ მხო ლოდ ერ თი ასე თი 

არ ჩე ვა ნი არ სე ბობს და ეს ჩვე ნი პრო ექ ტი ა, რად გან 

მხო ლოდ ჩვენ გთა ვა ზობთ სრულ პა კეტს, რო მე ლიც 

მო ი ცავს კომ ფორ ტულ ცხოვ რე ბას, გოლფს, ეკო ლო-

გი უ რად სუფ თა გა რე მოს, დიდ მან ძი ლებს სახ ლებს 

შო რის და ეს ყვე ლა ფე რი ბა ზარ ზე არ სე ბულ სა შუ ა-

ლო ფასს არ აღე მა ტე ბა“. 

რე გუ ლა ცი ე ბის თე მას ვუბ რუნ დე ბით და უძ რა ვი 

ქო ნე ბის ბაზ რის რე გუ ლი რე ბას თან და იმ ვალ-

დე ბუ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბით, რაც სა ქარ თ ვე-

ლომ  DCFTA-ის ჭრილ ში აიღო, ოლეგ ოსი ნოვ ს კის 

სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის თ ვის რჩე ვა აქვს: 

„მთავრობას, ცხა დი ა, არა ფერ ზე მი ვუ თი თებ, მაგ-

რამ პი რა დად მე მი მაჩ ნი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლომ 

ევ რო კავ ში რის ყვე ლა რე გუ ლა ცია ერ თ დ რო უ ლად 

არ უნ და მი ი ღოს. ეს სე რი ო ზუ ლი დარ ტყ მა იქ ნე ბა 

ბაზ რის თ ვის“, - ამ ბობს ოსი ნოვ ს კი. 

ანტრეპრენიორები ოლეგ ოსინოვსკი
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საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე მდიდრული სახლი მიტოვებულია. ქობულეთური 
პოლიტიკური დეტურის შემდეგ უკრაინის ყოფილი მერი, ლეონიდ ჩერნოვეცკი 
ისრაელშია. ჩვენ მას უახლოეს წარსულსა და მომავალზე ვესაუბრეთ. 

ავტორი: გიორგი ისაკაძე

რო ცა მე თქვენს წარ მო მად გენ ლებს და ვუ კავ შირ დი, 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ინ ფორ მა ცია მქონ და, მა ინც 
იმედს ვი ტო ვებ დი, რომ ინ ტერ ვიუ ქო ბუ ლეთ ში შედ გე
ბო და. 

მე ვოც ნე ბობ იქ ინ ტერ ვი უს მი ცე მა ზე. ვფიქ რობ, იქ სა ქარ თ ვე-

ლო ში ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ლა მა ზი სახ ლი ავა შე ნე. 

და ყვე ლა ზე ძვი რიც… 
დი ახ, ყვე ლა ზე ძვი რად ღი რე ბუ ლიც. ასე თი სახ ლე ბი მსოფ ლი-

ო ში ძა ლი ან ცო ტა ა. ეს ჩე მი სა ჩუ ქა რია სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის და 

თა ვად ჩე მი იქ ყოფ ნა ნი შა ნია ბიზ ნეს მე ნე ბის თ ვის, პო ლი ტი კო-

სე ბის თ ვის და უბ რა ლოდ კარ გი ადა მი ა ნე ბის თ ვის, რომ ლებ საც 

სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის რა მის გა კე თე ბა შე უძ ლი ათ – ჩა მო დით სა ქარ-

თ ვე ლო ში!

Forbesის ფორ მა ტი დან გა მომ დი ნა რე, არაფ რის და
მალ ვას არ ვა პი რებ და პირ და პირ გეტყ ვით, სა ქარ თ ვე
ლო ში თქვე ნი არ ყოფ ნა დი დად არ იგ რ ძ ნო ბა. გეტყ ვით 
რა ტო მაც: რა საც თქვენ იქ აკე თებ დით, არა ფე რი არ 
გა ჩე რე ბუ ლა. უბ რა ლოდ თქვენ იქ ფი ზი კუ რად აღარ 
ხართ. რა ტომ? ეს უკ რა ი ნას თან არის და კავ ში რე ბუ ლი? 
სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას არ ენ დო ბით?

პირ ველ რიგ ში, ერთ სა ი დუმ ლოს გა გიმ ხელთ: ჩემ თან ინ ტერ-

ვი უს ჩა წე რას არ სად არ ცდი ლო ბენ. მე ბუ ნე ბით ოპო ზი ცი ო ნე რი 

ადა მი ა ნი ვარ. შე მიძ ლია ვთქვა ის, რაც პოს ტ საბ ჭო თა ქვეყ ნე ბის 

ხე ლი სუფ ლე ბებს არ მო ე წო ნე ბათ, ამი ტომ ჟურ ნა ლის ტე ბი გა მირ-

ბი ან. ჩემ თან ინ ტერ ვი უს ერი დე ბი ან უკ რა ი ნის ტე ლე კომ პა ნი ე ბი და 

სა ქარ თ ვე ლოს ტე ლე ვი ზი ე ბი. მე თვი თო ნაც დიდად არ ვეს წ რაფ ვი 

ღი ა ო ბას სა ქარ თ ვე ლო ში, უბ რა ლოდ ვცხოვ რობ, ვტკბე ბი ქვეყ ნით 

და ადა მი ა ნებ თან ურ თი ერ თო ბით, და კა ვე ბუ ლი ვარ ჩე მი საქ მით 

და ამა ზე მოგ ვი ა ნე ბით კი დევ ვი სა უბ რებთ. ქარ თუ ლი ტე ლე არ ხე ბი 

ძა ლი ან მცი რე დით გან ს ხ ვავ დე ბა რუ სუ ლი და უკ რა ი ნუ ლი ტე ლე-

ვი ზი ე ბის გან, ისი ნი ხე ლი სუფ ლე ბე ბის მი ერ კონ ტ როლ დე ბა. რ2 

და კავ ში რე ბუ ლია სა ა კაშ ვილ თან და მე ო რე ტე ლე ვი ზი ა, „იმედი“, 

რო გორც ვი ცი, და კავ ში რე ბუ ლია „ქართულ ოც ნე ბას თან”. არც ერ თ-

თან კონ ტაქ ტი არ მაქვს. 

იქ ნებ იმი ტომ, რომ თქვენ მხო ლოდ ერ თხელ მი ე ცით 
ინ ტერ ვიუ TV პირ ველს, ჩემს კო ლე გას, ნი ნო ჟი ჟი ლაშ
ვილს. პა ტა რა არ ხი ა, თუმ ცა წინ მი ვი წევთ. 

კარ გი ა, მგო ნი ა, რომ მა ყუ რე ბე ლი მე ყო ლე ბა. მე ყველ გან მი-

ყუ რე ბენ და თქვენს არ ხ ზეც მნა ხა ვენ და ვფიქ რობ, რომ ერ თ -ერთ 

სა უ კე თე სო რე ი ტინგს ვაჩ ვე ნებთ. 

ლე ო ნიდ მი ხა ი ლო ვიჩ, თქვენ ისევ სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა
ლა ქე ხართ?

მე სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ვარ. სრულ ფა სო ვა ნი. ორ დე ნით, 

რო მე ლიც ოდეს ღაც, სა ა კაშ ვი ლის პრე ზი დენ ტო ბი სას მო მა ნი ჭეს. 

ჯერ კი დევ იმ დროს, რო ცა კი ე ვის მე რი ვი ყა ვი, ბევ რი გა ვა კე თე 

სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის. სა ქარ თ ვე ლოს მა შინ ბევრ მი ლი ო ნად შე ფა-

სე ბუ ლი მი წა გა და ვე ცი. $300 000-ით შო თა რუს თა ვე ლის ძეგ ლი 

ავა გე ბი ნე და ის ახ ლა კი ევ ში სა უ კე თე სო ად გილ ზე დგას. 

თუ ახ და თქვე ნი ქარ თუ ლი ოც ნე ბა? და აქ ვე, ამა ვე თე
მი დან გა მომ დი ნა რე, ლე ო ნიდ ჩერ ნო ვეც კის ქარ თუ ლი 
ოც ნე ბე ბის ახ დე ნა ში „ქართულ ოც ნე ბას“ რა ი მე წვლი
ლი თუ მი უძღ ვის?

და ვიწყოთ იმით, რომ მე არას დ როს არა ვის ზე და მო კი დე ბუ ლი 

არ ვყო ფილ ვარ. არც რუ სე თის ხე ლი სუფ ლე ბა ზე, არც უკ რა ი ნის და 

არც სა ქარ თ ვე ლო ს. ფულს ჩე მით ვშო უ ლობ დი და ჩემს პო ლი ტი კურ 

კა რი ე რას ჩე მით ვა შე ნებ დი. სამ ჯერ ვი ყა ვი უკ რა ი ნის პარ ლა მენ-

ტის წევ რი, კი ე ვის მე რად ორ ჯერ ამირ ჩი ეს. ოც ნე ბა, სა ქარ თ ვე ლოს 

მო ქა ლა ქე გავ მ ხ და რი ყა ვი, ჯერ კი დევ 1972 წლი დან მქონ და. რო ცა 

ჯა რი დან დავ ბ რუნ დი, თბი ლი სე ლი გო გო (ალინა აივა ზო ვა) მთე ლი 

გუ ლით შე მიყ ვარ და. მას თან ერ თად 38 წე ლი გა ვა ტა რე, ჩვენ ორი 

შვი ლი და რვა შვი ლიშ ვი ლი გვყავს. ყო ველ წელს ჩავ დი ო დი თბი-

ლის ში, ქორ წი ლიც იქ მქონ და, ჩე მი შვი ლი სტე პა ნიც იქ და ი ბა და 

და ისე შე მიყ ვარ და ქვე ყა ნა, რომ რო ცა თა ნამ დე ბო ბას ვტო ვებ-

დი, იმი ტომ რომ იანუ კო ვი ჩის რე ჟიმ თან მუ შა ო ბა აღარ შე მეძ ლო, 

2010 წლის თე ბერ ვალ ში თბილისში ჩა ვე დი. რაც უნ და გა საკ ვი რი 

იყოს, თარ ჯი მან მა მიც ნო. ძა ლი ან ცუ დი ამინ დი იყო. წა ვე დი იქ, 

სა დაც ჩემს ერ თა დერთ სიყ ვა რულს და ჩემს მო მა ვალ მე უღ ლეს 

ხე ლი ვთხო ვე, არა ყიშ ვი ლის 13-ში, ვნა ხე სახ ლი, რო მე ლიც მა შინ 

ჰქონ დათ. ეს იყო 200-კვმ-იანი სახ ლი, ძა ლი ან ძვი რი, მა შინ არც კი 

ვი ცო დი, რომ ასე თი მდიდ რე ბი არ სე ბობ დ ნენ... 2008 წელს ბან კი 

750 მი ლი ონ დო ლა რად გავ ყი დე. მარ თა ლი ა, ეს რა ღაც ნა ი რად არ 

გა მო დი ო და, მაგ რამ იმ დე ნად დი დია სიყ ვა რუ ლი თქვე ნი, ჩე მი 

ქვეყ ნის მი მართ, რომ გა დავ წყ ვი ტე, დავ რ ჩე ნი ლი ყა ვი. სწო რედ 

მა შინ მი ვი ღე გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში ვიცხოვ რებ-

დი, სად – ეს არ ვი ცო დი. საწყის ეტაპ ზე ყვე ლა ზე ძვირ სას ტუმ რო-

ახლო ხედით ლეონიდ ჩერნოვეცკი



ოქტომბერი  2018    FORBES | 57

ში დავბინავდი, მე რე, რადგან სპორტს მივსდევ, აუზი ა ნი სახ ლი 

ვი ქი რა ვე. შემ დეგ უკ ვე ჩე მი ვერ ტ მ ფ რე ნით მთე ლი სა ქარ თ ვე ლო 

შე მო ვიფ რი ნე. სა ქარ თ ვე ლოს ძა ლი ან კარ გად ვიც ნობ, მთე ლი 

ქვეყ ნის 99% შე მოფ რე ნი ლი მაქვს. ის ისე თი ლა მა ზი ა, თქვენ ვერც 

კი წარ მო იდ გენთ. 

გუ ლი არ გწყდე ბათ, რომ Forbesის შე ფა სე ბით ერ თ ერთ 
ყვე ლა ზე ძვი რად ღი რე ბულ სახ ლ ში, რო მე ლიც თქვენ 
ააშე ნეთ, ახ ლა არ ცხოვ რობთ? ვინ მემ მო ით ბო ხე ლი 
იმით, რომ ლე ო ნიდ ჩერ ნო ვეც კი ახ ლა ქო ბუ ლეთ ში, მის 
სა კუ თარ სახ ლ ში არ არის?

არა, ასე თი არა ვი ნა ა. ვოც ნე ბობ, ისევ მოვ ხ ვ დე ჩემს სახ ლ ში ქო-

ბუ ლეთ ში. მაგ რამ… მე ბევ რი საქ მე მაქვს და ყველ გან კარ გად ვარ. 

თქვენ შე გიძ ლი ათ თქვათ, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ჰყავს 
მი ლი არ დე რი მო ქა ლა ქე... 

ორ დე ნო სა ნი მო ქა ლა ქე. თუმ ცა არას წო რი იქ ნე ბა, ვთქვათ 

მი ლი არ დე რი მო ქა ლა ქე, რად გან მე არ ვარ ბიზ ნეს მე ნი, მე არ 

ვარ მი ლი არ დე რი ან მი ლი ო ნე რი, მე უბ რა ლოდ ვარ ადა მი ა ნი, 

რო მელ მაც სა კუ თა რი თა ვი შექ მ ნა და ვცხოვ რობ გა მორ ჩე უ ლად 

საქ ველ მოქ მე დო პროგ რა მე ბით, რომ ლე ბიც მათ ბობს. ნელ - ნე ლა 

სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას თან პრობ ლე მე ბიც მექ მ ნე ბა. თუმ ცა 

ეს ცალ კე ამ ბა ვი ა. ჩე მი იდეა უბ რა ლოდ იმა ში ა, რომ ყვე ლა ქარ თ-

ვე ლი ერ თ მა ნეთს ეხ მა რე ბო დეს, ეს არა ნორ მა ლუ რი იდე ა ა, თუმ ცა 

ჩე მი ყვე ლა იდეა არა ნორ მა ლუ რი ა. 

რო გორ აფა სებთ თქვენს კა პი ტალს, ყვე ლა იმ საქ მეს 
და ბიზ ნესს, რომ ლე ბიც 90იანი წლე ბი დან გქონ დათ. 
დღეს, 2018 წელს, რამ დე ნია თქვე ნი კა პი ტა ლის შე ფა სე
ბა? 

გულ წ რ ფე ლად რომ გითხ რათ, ჩე მი ბიზ ნე სე ბი ახ ლა ჩე მი შვი-

ლის, სტე პან ჩერ ნო ვეც კის მმარ თ ვე ლო ბა ში ა. მე პრაქ ტი კუ ლად არ 

ვინ ტე რეს დე ბი იმით, თუ რო გორ მი დის საქ მე. მე ვი ცი პრო ექ ტე ბი, 

რო მელ თაც ის ახორ ცი ე ლებს, ვა კონ ტ რო ლებ ამ პრო ექ ტე ბის ეფექ-

ტი ა ნო ბას, მაგ რამ სხვა დი დად არ მა ინ ტე რე სებს. ჩე მი ინ ტე რე სი 

მხო ლოდ იდე ის რე ა ლი ზე ბა ა. უკეთ რომ აგიხ ს ნათ, ცო ტა ხნის წინ 

ჟურ ნა ლის ვებ გ ვერ დი რომ გავ ხ სე ნი, ვნა ხე, რას ჰყვე ბი ან რუ სი მი-

ლი არ დე რე ბი სა კუ თარ თავ ზე და შე მიძ ლია გითხ რათ, რომ ჩვე ნი 

ის ტო რი ე ბი ერ თ მა ნეთს ძა ლი ან ჰგავს. 

რო გორ ფიქ რობთ, ეს საბ ჭო თა კავ ში რის გავ ლე ნა ა? 
არა, ჩემ ნა ი რე ბის ის ტო რი ე ბი მე ორ დე ბა ამე რი კა შიც, გერ მა ნი-

ა შიც, ყველ გან. ყვე ლას თ ვის ქო ნე ბა მა მის მემ კ ვიდ რე ო ბა არ არის, 

ეს არის ფუ ლი, რო მე ლიც დღეს არის გა მო მუ შა ვე ბუ ლი და უიღ ბ-

ლო ე ბის თვალ ში ისე ჩანს, თით ქოს გა რან ტი რე ბუ ლად მო გე ბი ა ნი 

ბიზ ნე სე ბი არ სე ბობს, მა გა ლი თად, ნავ თო ბი ან ქურ დო ბა. აი, მა გა-

ლი თად, ფე ის ბუ კი, ინ ტერ ნე ტი, მსოფ ლი ოს ყვე ლა ზე მდი და რი ადა-

მი ა ნი ჯეფ ბე ზო სი, ან ჯეკ მა, „ალიბაბას“ დამ ფუძ ნე ბე ლი – ყვე ლა ზე 

მდი და რი ადა მი ა ნე ბი ახ ლა ხან გა მოჩ ნ დ ნენ. ანუ იქ, სა დაც არის 

ადა მი ა ნი და იდე ა. არა ფუ ლის შოვ ნის იდე ა, ფუ ლი არა ფე რი ა, 

იდე ას თან შე და რე ბით. თუ არ არ სე ბობს იდე ა, ფულს ვერ იშო ვი. 

იდე ე ბი სა ქარ თ ვე ლოს თან და კავ ში რე ბით დარ ჩა?
ბიზ ნე სი დე ე ბი სა ქარ თ ვე ლოს თან მი მარ თე ბით ვერ იარ სე-

ბებს, რად გან მე არ შე მიძ ლია რა ი მე სა ხის იდეა მქონ დეს ამ 

მი მარ თუ ლე ბით არც უკ რა ი ნა ში, არც რუ სეთ ში, არც ყა ზა ხეთ ში 

და არც ერთ პოს ტ საბ ჭო თა ქვე ყა ნა ში. ისი ნი ყვე ლა ერ თ მა ნეთს 

ძა ლი ან ჰგავს. ისი ნი ვერ ქმნი ან კარგ გა რე მოს ბიზ ნე სის თ ვის და 

მე შე მიძ ლია აგიხ ს ნათ, რა ტომ.

ამა ზე აუცი ლებ ლად ვი სა უბ რებთ... სტე პა ნი რო გორ უმ
კ ლავ დე ბა ბიზ ნე სებს, თქვენ ხომ აკონ ტ რო ლებთ მას. 

ის პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი ადა მი ა ნი ა. ის მე არ მგავს, ჩვენ სრუ ლი-

ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი ვართ. თუმ ცა მას პა სუ ხის მ გებ-

ლო ბა ძა ლი ან გან ვი თა რე ბუ ლი აქვს. ის მე აღ ვ ზარ დე. მან ჩემს 

ხელ ში გა ი ა რა გზა ბან კ ში უბ რა ლო თა ნამ შ რომ ლის სტა ტუ სით 

დაწყე ბუ ლი, მმარ თ ველ თა ნამ დე ბო ბამ დე. იმა შიც კი არ ვი ყა ვი 

დარ წ მუ ნე ბუ ლი, ბან კის სა თა ვე ში სა ერ თოდ დავ ნიშ ნავ დი თუ 

არა. არ შე იძ ლე ბა, დი დი ბიზ ნე სი და უ ტო ვო ნა თე სავს მხო ლოდ 

იმი ტომ, რომ შე ნი სის ხ ლი სა ა, ის უნ და და უ ტო ვო იმას, ვინც შენს 

იდე ას ეფექ ტი ა ნად ავი თა რებს. ასეთ დროს ნა თე სა ვიც მო გე ბუ-

ლია და შენც. თუ ნა თე სა ვე ბის და საქ მე ბის გზით მი დი ხარ, მა შინ 

მაქ სი მუ მი, რაც შე გიძ ლია გა ა კე თო, ეს არის მა ღა ზია ან რეს ტო-

რა ნი. თუ მას შ ტა ბუ რი გზით მი დი ხარ (ჩემს ბან კ ში გა ყიდ ვამ დე 12 

500 ადა მი ა ნი იყო და საქ მე ბუ ლი და ჯამ ში სა ხელ ფა სო ფონ დი 

$24 მი ლი ო ნი იყო), მა შინ – არა.

თქვენ საკ მა ოდ მა ღალ ხელ ფა სებს იხ დი დით. $100 
000მდე ადი ო და ანაზღა უ რე ბა ბო ნუ სე ბით ზო გი ერთ 
შემ თხ ვე ვა ში. მაგ რამ მთა ვა რი ისა ა, რომ ბანკს $6 მი
ლი არ დის ბრუნ ვა ჰქონ და. 

ბანკისთვის, დღე ვან დელ რე ა ლო ბა ში, ეს თანხა დიდი არ 

არის. 

დღეს – აღარ. მაგ რამ თა ვად ბან კის დღე ვან დე ლი 
მდგო მა რე ო ბა რო გორ შე გიძ ლი ათ შე ა ფა სოთ, დღეს 
რა ეტაპ ზეა ის?

ის ძა ლი ან ცუ დად ვი თარ დე ბა. ეს ბან კი ევ რო პა ში სი დი დით 

მე სა მე ფი ნან სურ მა ინ ს ტი ტუტ მა Intesa Sanpaolo-მ ყვე ლა ზე ცუდ 

დროს იყი და. და იწყო ფი ნან სუ რი კრი ზი სი... 

რო მე ლიც თქვენ თ ვის ძა ლი ან კარ გი პე რი ო დი  
გა მოდ გა. 

კი, ჩვენ კრი ზი სის დაწყე ბამ დე ერ თი კვი რით ად რე გავ ყი დეთ. 

ღმერთს უყ ვარს ჩე მი ოჯა ხი. 

$750 მი ლიო ნად. ეს თქვენ თ ვის ყვე ლა ზე მსხვი ლი გა
რი გე ბა იყო?
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სხვა თა შო რის, Forbes-ის შე ფა სე ბით, უკ რა ი ნა ში იმ წელს ეს ყვე-

ლა ზე მო გე ბი ა ნი გა რი გე ბა იყო. 

უკ რა ი ნამ Forbesის შე ნარ ჩუ ნე ბა ვერ შეძ ლო. Forbesი 
უკ რა ი ნა ში და ი ხუ რა. 

ალ ბათ კი დევ ბევ რი კარ გი რამ და ი ხუ რა, რად გან კონ ტ რო ლი 

არც ერთ მე დი ას არ უყ ვარს. 

ლე ო ნიდ მი ხა ი ლო ვიჩ, ბო ლო კითხ ვა, ვიდ რე ჩვენს ძი
რი თად თე მა ტი კა ზე გა და ვი დო დე. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, 
რომ სა ქარ თ ვე ლო ში თქვენ დაგ რ ჩათ მე გობ რე ბი და იმ 
6,5 წლის გან მავ ლო ბა ში, რაც იქ იცხოვ რეთ, ნამ დ ვი ლი 
მე გობ რე ბი შეიძინეთ?

მე მა ლე 67 წლის გავ ხ დე ბი და ამ ასაკ ში ნამ დ ვი ლი მე გობ რე ბი 

ძი რი თა დად ბავ შ ვო ბი დან მოგ ყ ვე ბი ან. ჩემ თან ერ თად არი ან ის 

ადა მი ა ნე ბი, ვინც ჩემ გვერ დით იყო მა შინ, რო ცა ბევ რი თა ვი სუ ფა-

ლი დრო მქონ და და შეგ ვეძ ლო, სუ ლი ე რად დავ კავ ში რე ბო დით ერ-

თ მა ნეთს. ისი ნი ასა კით უფ რო სი ადა მი ა ნე ბი არი ან, რომ ლებ მაც 

ცხოვ რე ბა ში ბევ რი რამ მომ ცეს. მეხ მა რე ბოდ ნენ, უბ რა ლოდ თა ვი-

ანთ აზ რებს მი ზი ა რებ დ ნენ. აი, ეს ადა მი ა ნე ბი მომ ყ ვე ბი ან. თუმ ცა 

კონ კ რე ტუ ლად სა ქარ თ ვე ლო ში მე გობ რე ბი არ მყავს, ისე რო გორც 

არა სო დეს მყო ლია მა შინ, რო ცა ბიზ ნე სი და ვიწყე, რად გან ძა ლი ან 

და კა ვე ბუ ლი ვარ. ძა ლი ან ბევ რი საქ მე მაქვს, ხან კა ნო ნებს ვწერ დი, 

ხან ბიზ ნე სით ვი ყა ვი და კა ვე ბუ ლი, ხან პო ლი ტი კით. ახ ლა ამ ყვე-

ლაფ რის შე დე გებს ვიმ კი, ნერ ვე ბი აღარ მაქვს მწყობ რ ში, მაგ რამ 

ცოცხა ლი ვარ და კარგ მდგო მა რე ო ბა ში.

სა ქარ თ ვე ლო ში დაბ რუ ნე ბას რო დის აპი რებთ?
ახ ლა ამა ზე არ ვფიქ რობ. იცით, უკ რა ი ნა ში ძებ ნი ლი ვარ. 2008 

წელს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს სხდო მა ზე პრე ზი დენ ტის თან დას წ რე-

ბით შსს მი ნის ტ რი მი წის მუ ქა რით გა მო ძალ ვა ში და ვა და ნა შა უ ლე, 

რის შემ დე გაც ის, სა ვა რა უ დოდ ნას ვამ მდგო მა რე ო ბა ში, ფი ზი კუ-

რად და მი პი რის პირ და. რა თქმა უნ და, ცი ხე ში ჩას ვეს, თუმ ცა ის ისე 

გაბ რაზ და, რომ ცი ხი და ნაც კი მე მუქ რე ბო და. 

ნო მერ პირ ვე ლი მტე რი გახ და?
მას კი დევ ეყო ლე ბა მტრე ბი. მე არ მყავს მტრე ბი. ჩე მი ცხოვ რე-

ბის ფი ლო სო ფი ით მტრე ბი არ არ სე ბო ბენ. 

ან გა რიშ ს წო რე ბა ან ვენ დე ტა თქვე ნი სტი ლი ა? შუ რის
ძი ე ბა შე გიძ ლი ათ?

სა მა გი ე როს გა დახ და ნიშ ნავს, მის ცე მტერს შე საძ ლებ ლო ბა 

იფიქ როს, რომ წა მო გი კი და. რა თქმა უნ და, არა, ღმერ თ მა და მი-

ფა როს. პი რი ქით. მე ვპა ტი ობ. ად რე თუ გვი ან ის, ვინც და ნა შა ულს 

სჩა დის, თა ვის საქ ცი ელ ზე პა სუხს აგებს. 

ლუ ცენ კოს თან და კავ ში რე ბუ ლი საქ მის გა მო შედ გა ჩვე
ნი შეხ ვედ რა ის რა ელ ში და არა ქო ბუ ლეთ ში?

კი, რა თქმა უნ და. საქ მე ისა ა, რომ ჩემ წი ნა აღ მ დეგ საქ მე არ 

არ სე ბობს. არა ვის არა ფერ ში და ვუ და ნა შა უ ლე ბი ვარ. დღემ დე 

ვითხოვ ოფი ცი ა ლურ სა ბუ თებს გა მო ძი ე ბა სა ან და კითხ ვას თან 

და კავ ში რე ბით, და არც არა ფე რი... 

ლე ო ნიდ მი ხა ი ლო ვიჩ, გა სა გე ბი ა, რომ თქვენ ახ ლა 
აქ ტი უ რი ბიზ ნეს მე ნი არ ხართ. მაგ რამ იმ წლე ბის გათ
ვა ლის წი ნე ბით, რაც თქვენ გა ი ა რეთ, სა ქარ თ ვე ლო ში 
ინ ვეს ტი რე ბი სათ ვის, ბიზ ნე სი სათ ვის რო მე ლი სფე
რო ე ბია ყვე ლა ზე მიმ ზიდ ვე ლი? 

მე მაქვს გვერ დი ინ ტერ ნეტ ში, თით ქ მის ნა ხე ვა რი მი ლი ო ნი 

გა მომ წე რით. ეს იმა ზე მე ტი ა, ვიდ რე რო მე ლი მე ქარ თ ველ პო-

ლი ტი კოსს აქვს. ადამიანები ძა ლი ან ხში რად მე კითხე ბი ან: რა 

ბიზ ნე სი და ვიწყოთ? სად ჯო ბია ინ ვეს ტი რე ბა? და არა მხო ლოდ 

სა ქარ თ ვე ლო ში. ადა მი ა ნე ბი ყველ გან ერ თ ნა ი რად ფიქ რო ბენ. ჩე-

მი პა სუ ხი ყო ველ თ ვის ერ თი და იგი ვე ა: აკე თეთ ის, რაც გიყ ვართ. 

რა შიც ერ კ ვე ვით. აი, მა გა ლი თად, მე ათასი ერ თ მა ნე თის გან გან ს-

ხ ვა ვე ბუ ლი კომ პა ნია მქონ და. დაზღ ვე ვის, დაც ვის, საფინანსო, 

ბირ ჟე ბი, მა ღა ზი ე ბი… მქონ და რეს ტო რა ნი და ყვე ლა ფე რი 

გა მო დი ო და. ყველ გან ფუ ლი მდი ნა რე სა ვით მოედინებოდა. 

კი ევ ში გავ ხ სე ნი პირ ვე ლი ევ რო პუ ლი რეს ტო რა ნი, შე ფი ფრან გი 

მზა რე უ ლი იყო, მაგ რამ რა ღაც ისე ვერ წა ვი და. თუ გიყ ვარს და 

ერ კ ვე ვი საქ მე ში, თუ ფულ ზე არ ფიქ რობ და ცდი ლობ, უკე თე სი 

გახ დე, აი, იქ იშო ვი ფულს. ფუ ლის შოვ ნა შე იძ ლე ბა ყველ გან: ნაგ-

ვის გან, დამ ლა გებ ლე ბის გან, ბუ ზე ბის და ჭე რის გა ნაც კი. ყველ გან 

ოქ რო ა, ყველ გან არის ფუ ლი, უბ რა ლოდ უნ და აიღო ის. ამის ნი ჭი 

უნ და გქონ დეს. 

ანუ ეკო ნო მი კის სფე რო ე ბის გა მო ყო ფა სა ქარ თ ვე ლო
ში, თქვე ნი აზ რით, არ არის სა ჭი რო... 

არა, არა. ეს არა ე ფექ ტი ა ნი ა. ბიზ ნე სუ რად არას წო რი ა. 

ჩვენ ვახ სე ნეთ თქვე ნი ერ თ ერ თი, იმ დრო ის თ ვის 
უმ ს ხ ვი ლე სი, გა რი გე ბა, რო ცა თქვე ნი ბან კი 750 მლნ 
დო ლა რად გა ი ყი და. რა არის თქვე ნი ყვე ლა ზე მსხვი
ლი და ნა კარ გი?

არას დ როს და მი კარ გავს და ვერც ვიხ სე ნებ ასეთს. მე მგო ნი, 

მხო ლოდ სა რეს ტორ ნე ბიზ ნე სი იყო, სა დაც არც უნ და შე მე ყო თა-

ვი. 15-17 ათა სი დო ლა რი დავ კარ გე, მგო ნი. 

თქვენ ამ ბობთ, რომ ეკო ნო მი კა ში ბიზ ნე სის სფე რო ე
ბის გა მო ყო ფა არა მხო ლოდ სა ქარ თ ვე ლო ში, არ სად 
არ შე იძ ლე ბა?

არ არის სა ჭი რო, არა ე ფექ ტი ა ნი ა, არას წო რი ა. თუ ადა მი ანს 

აქვს ნი ჭი, იყოს სა ბან კო სფე რო ში, ის იქ იქ ნე ბა. პა ტივს ვცემ ყვე-

ლას, ვი საც ამის ნი ჭი აქვს. 

სა ქარ თ ვე ლო ში რა ი მე ბიზ ნე სის კე თე ბა სცა დეთ? თუ 
მხო ლოდ ქველ მოქ მე დე ბა იყო თქვე ნი მი ზა ნი?

რო ცა სა ქარ თ ვე ლო ში დავ ბ რუნ დი, იმ დროს კომ პი უ ტერ თან 

მუ შა ო ბაც კი არ შე მეძ ლო. სულ სა მი წე ლი ა, რაც კომ პი უ ტე რი 

სრუ ლად ავით ვი სე და დღეს მის გა რე შე ცხოვ რე ბა არ შე მიძ ლი ა. 

ახლო ხედით ლეონიდ ჩერნოვეცკი
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სა ქარ თ ვე ლო ში რომ ჩა მო ვე დი, სა ა კაშ ვი ლი და მი კავ შირ და, 

მითხ რეს, რომ ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო სა ზი დად რა ღაც უნ და მექ ნა. 

მეც ჩა მო ვუ რე კე ყვე ლა ჩემს პარ ტ ნი ორს, ნაც ნო ბებს, ვი საც ვენ-

დო ბო დი. ისი ნიც ჩა მო დი ოდ ნენ. ყვე ლას თვი თონ ხვდე ბო და. 

იმ დროს, სას ტუმ რო ში ცხოვ რე ბი სას გა ვი ცა ნი გი ორ გი 

(რომელიც ფონდს ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს), ის ძა ლი ან კარ გი ადა-

მი ა ნი ა, პატ რი ო ტი. მან ივა ნიშ ვი ლის გაც ნო ბა შე მომ თა ვა ზა. 

შემ დეგ მან მითხ რა, რომ ჩემ თან შეხ ვედ რა შსს მი ნისტრს უნ-

დო და. ვერ ვი გებ დი, რა ტომ უნ და გა მეც ნო. სა ქარ თ ვე ლო ში არ 

მქონ და ბიზ ნე სი, არც მინ დო და, რომ ცნო ბა დი ვყო ფი ლი ყა ვი. 

ამიხ ს ნეს, რომ აქ ასე იყო მი ღე ბუ ლი. 

ვა ნომ [მერაბიშვილმა] სას ტუმ რო ში მო მა კითხა, სა ჭეს თან 

თა ვად იჯ და და წა მიყ ვა ნა, მაჩ ვე ნა, რო გორ მზად დე ბა პას-

პორ ტი. გა ვა კე თეთ მარ თ ვის მოწ მო ბა. მე გა ო ცე ბუ ლი ვი ყა ვი. 

სა უ ბარ ში მიყ ვე ბო და, თუ ვინ იყი და ესა თუ ის ად გი ლი. მეც 

მთა ვა ზობ და, რა მე გაგ ვე კე თე ბი ნა.

და მე ვკითხე: დი დი ხნით მოხ ვე დით? რად გან თქვენ თან 

კა ნო ნე ბი ისე თი ვე ა, რაც სხვა გან. კო რუფ ცი აც გაქვთ ალ ბათ. 

მო სა მარ თ ლე ე ბი ან კეს ზე გყავთ. 

და მან მითხ რა, რომ ასე თი რამ არ ხდე ბა. ვა ნომ თქვა, რომ 

პრე ზი დენ ტი ხან და ხან მას სთხოვ და მო სა მარ თ ლე ე ბის თ ვის 

ეთ ქ ვა, რომ მი სი ძმის თ ვის არ და ე ჯე რე ბი ნათ. 

მა შინ კი დევ ვკითხე: გა სა გე ბი ა, და 100 მი ლი ო ნის ინ ვეს-

ტი რე ბის შემ თხ ვე ვა ში პრე ზი დენტს რომ თავ ში აგუ რი და ე ცეს, 

ვის თან მექ ნე ბა მე საქ მე?

და რა იყო პა სუ ხი?
მან მითხ რა, რომ ყვე ლა ფე რი რიგ ზე იქ ნე ბო და. მო სახ ლე ო ბის 

80%-იანი მხარ და ჭე რა ჰქონ დათ. არა და, პრე ზი დენ ტი უბ რა ლოდ 

ადა მი ა ნი ა. ვინ იქ ნე ბა მის ნაც ვ ლად. თქვენ [ვანო] არ ხართ სა ჯა-

რო პი რი, არა ვინ გიც ნობთ.

ეს ნიშ ნავ და თუ არა იმას, რომ ლე ო ნიდ ჩერ ნო ვეც კი 
მათ გან სის ტე მურ ცვლი ლე ბებს ითხოვ და?

არა, მე მხო ლოდ ვაჩ ვე ნე ის, რაც მო მა ვალ ში იქ ნე ბო და. და მო-

მა ვალ ში ყვე ლა ფე რი ძა ლი ან ცუ დად იქ ნე ბა – ვუთხა რი მე. რად გან 

თუ არ იქ ნე ბა პრე ზი დენ ტი, გა ურ კ ვე ვე ლი ა, რა მოხ დე ბა თქვენს 

თავს და ყვე ლა იმ ადა მი ა ნის თავს, ვინც მას თან მუ შა ობს. მე ეს 

უკ რა ი ნა ში ნა ნა ხი მქონ და. 

რით დას რულ და ეს სა უ ბა რი? პი რა დად მი ხე ილ სა ა კაშ
ვილ თან სა უ ბა რი?

მე შევ ხ ვ დი პრე მი ერ - მი ნისტრს, მი ხე ილ სა ა კაშ ვილ საც. ისეთ 

რა ღა ცებს დამ პირ და, არც კი მახ სოვს. რამ დენ ჯერ მე შევ ხ ვ დი 

ვა ნო საც. თუმ ცა მათ წვრილ მა ნი და პი რე ბე ბიც არ შე უს რუ ლე ბი ათ. 

სა ინ ტე რე სო ამ ბავს მო გიყ ვე ბით: მათ მე მან ქა ნის ნო მე რი და სა-

გან გე ბო სა ბუ თი მომ ცეს იმის თ ვის, რომ მოძ რა ო ბის წე სე ბის დარ-

ღ ვე ვის შემ თხ ვე ვა ში არა ვის და ვე ჯა რი მე ბი ნე. არა და, არაფ რის 
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დარ ღ ვე ვას არ ვა პი რებ დი, პი რა დად მან ქა ნას არც კი ვმარ თავ დი. 

მე ისიც არ ვი ცო დი, რომ რა ღაც გან სა კუთ რე ბუ ლი დაც ვა მყავ და, 

რო მე ლიც ყვე ლა ფერს აკონ ტ რო ლებ და და უკ რა ი ნელ ჟურ ნა ლის-

ტებს ჩემ თან მოს ვ ლის სა შუ ა ლე ბას არ აძ ლევ და. 

თქვენ ამას ითხოვ დით?
მე ამ თე მა ზე მათ თან არც მი სა უბ რი ა. არც კი ვი ცო დი, რომ 

ასე თი მე ურ ვე ო ბის ქვეშ ვი ყა ვი. სა ქარ თ ვე ლო ში ყოფ ნი სას მქონ-

და მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე ძვი რად ღი რე ბუ ლი ახა ლი იტა ლი უ რი 

ვერ ტ მ ფ რე ნი. ქო ბუ ლეთ ში სას ტუმ რო ში ცხოვ რე ბი სას მთხო ვეს, 

პრე ზი დენ ტის თ ვის ეს ვერ ტ მ ფ რე ნი მეთხო ვე ბი ნა. მი ვე ცი. ერ-

თხელ, ორ ჯერ, სამ ჯერ, ოთხ ჯერ, ხუთ ჯერ. შემ დეგ პრე ზი დენ ტის 

ვერტმფრენი გა ფუჭ და და ში ნა გან საქ მე თა მი ნის ტ რ მა მითხ რა, 

რომ ვერ ტ მ ფ რე ნი პრე ზი დენ ტის თ ვის უნ და გა და მე ცა. დავ რ თე 

ფრე ნის ნე ბა. ამ პე რი ოდ ში ერ თი თვით იახ ტით ვი ყა ვი სა სე ირ ნოდ 

წა სუ ლი და ამ დროს მას ძა ლი ან გა უტ კ ბა. რა თქმა უნ და, ჩე მი ვერ ტ-

მ ფ რე ნი უკე თე სი იყო, ვიდ რე მი სი. და მად ლო ბაც არ უთ ქ ვამთ. ვერ-

ტ მ ფ რე ნის პი ლო ტე ბი მხო ლოდ მე მი ჯე რებ დ ნენ და ერთ დღეს, რო-

ცა მათ და მი რე კეს და მითხ რეს, რომ პრე ზი დენტს გაფ რე ნა სურ და, 

მე და ვა ვა ლე მის თ ვის ეთ ქ ვათ, რომ ვერ მი კავ შირ დე ბოდ ნენ. ოთხ 

სა ათს ელო და პრე ზი დენ ტი, ვიდ რე მას ვერ ტ მ ფ რენ ში აუშ ვებ დ ნენ 

და, რა თქმა უნ და, გაბ რაზ და. ამ ამ ბის შემ დეგ მი ნის ტ რ მა მითხ რა, 

რომ მა თი მე ურ ვე ო ბის ქვეშ აღარ ვი ყა ვი. ვკითხე, რას ნიშ ნავ და ეს 

და მი პა სუ ხა, რომ მა ლე გა ვი გებ დი. მე რე მძღოლ მა მითხ რა, რომ 

მან ქა ნის ნომ რე ბი და მოწ მო ბა წა ი ღეს. არც მჭირ დე ბო და. რა ღაც 

ბავ შ ვუ რი საქ ცი ე ლი იყო. 

ამ ამ ბი დან მე ო რე დღეს თქვენ თ ვის რა მე შე იც ვა ლა?
მე სა ერ თოდ პრინ ცი პუ ლი ადა მი ა ნი ვარ. იანუ კო ვიჩს, თა ვის 

დაჯ გუ ფე ბას თან ერ თად, ჩემ თ ვის ვერ ტ მ ფ რე ნი არა სო დეს 

უთხო ვი ა. 

ამ ვერ ტ მ ფ რენს რა ბე დი ეწი ა?
ვიფ რი ნე ბევ რი, მთე ლი სა ქარ თ ვე ლო შე მო ვიფ რი ნე და მე რე 

მომ ბეზ რ და მისი შენახვა – ძა ლი ან ძვი რი მიჯდებოდა.

სა ა კაშ ვილს ამ დღის შემ დეგ ვერ ტ მ ფ რე ნი აღარ  
უთხო ვი ა?

არა, ამის შემ დეგ ჩვენ აღარ შევ ხ ვედ რი ვართ. არც ის მი ნა ხავს 

და არც ში ნა გან საქ მე თა მი ნის ტ რი. მხო ლოდ ერ თხელ, სადღაც ბა-

თუმ ში შევ ხ ვ დი, ჯერ კი დევ პრე ზი დენ ტი რომ იყო და მთე ლი სა ქარ-

თ ვე ლო წყევ ლი და. მი ვე სალ მეთ ერ თ მა ნეთს, თით ქოს ყვე ლა ფე რი 

რიგ ზე იყო. თუმ ცა მე მის მი მართ არ მაქვს ინ ტე რე სი, მან სა ქარ თ-

ვე ლოს თ ვის ბევ რი კარ გი გა ა კე თა. თუმ ცა მიდ გო მა... იცით, რა არის 

სა ქარ თ ვე ლო ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის პრობ ლე მა? უკა ნო ნო ბა.

დღე საც იგი ვე პრობ ლე მა ა?
რაც იყო, ის დარ ჩა. უბ რა ლოდ, გა რეგ ნუ ლად შე იც ვა ლა. ჯერ 

ერ თი ხე ლი სუფ ლე ბა იყო, ახ ლა – სხვა. საქ მე ისა ა, რომ ინ ვეს ტი-

ცი ე ბი რომ მო ი ზი დონ, ბიზ ნე სის უნ და ეს მო დეთ. რა თქმა უნ და, 

ივა ნიშ ვილს უკეთ ეს მის ბიზ ნე სის საქ მე ე ბი, ის ბიზ ნეს მე ნი ა, ჩე მი 

სის ხ ლი სა ა. თუმ ცა ყვე ლა ფე რი ძა ლი ან მარ ტი ვა და ა. თუ ქვე ყა ნა ში 

არ არის და მო უ კი დე ბე ლი სა სა მარ თ ლო სის ტე მა, არა ფე რი გა მო ვა. 

ერ თ -ერ თი მი ნის ტ რი პარ ლა მენ ტ ში გა მოს ვ ლი სას ამ ბობს, რომ ის 

არ ემ სა ხუ რე ბა პარ ტი ას, ამ დროს წა ი კითხე კონ ს ტი ტუ ცია და თქვი, 

რომ ემ სა ხუ რე ბი ხალხს. იკ ვეხ ნი, რომ პარ ტი ის სამ სა ხურ ში არ ხარ 

და ეს ასე არ არის. ხვალ პარ ტი ის სა წი ნა აღ მ დე გო გა დაწყ ვე ტი ლე-

ბას მი ი ღებ და სა მი ნის ტ რო დან გა მო გაგ დე ბენ. ამი ტო მაც, ვიდ რე 

არ იარ სე ბებს კა ნო ნი, რო მე ლიც ყვე ლას თ ვის ერ თი ა, არა ვინ 

არას დ როს არც სა ქარ თ ვე ლო ში, არც რუ სეთ ში, არც ყა ზა ხეთ სა 

და უზ ბე კეთ ში არ მო ვა. რა თქმა უნ და, შე საძ ლე ბე ლია ხე ლი სუფ-

ლე ბას თან მიხ ვი დე და უთხ რა, მე მზად ვარ გემ სა ხუ როთ. ისი ნიც 

მი გი ღე ბენ, მაგ რამ... 

თქვენ გუ ლის ხ მობთ, რომ ყვე ლა ფე რი პერ სო ნი ფი ცი რე
ბუ ლი ა…

რა თქმა უნ და. ფაქ ტობ რი ვად, ეს უკა ნო ნო ბა ა. 

ვის იც ნობთ და ვის თან გქო ნი ათ კავ ში რი ივა ნიშ ვი ლის 
ხე ლი სუფ ლე ბა ში ყოფ ნის დროს? თქვენ მას ზე ამ ბობთ, 
რომ ერ თი სის ხ ლის ხართ, თქვენ მი სი გაც ნო ბა მო ა
ხერ ხეთ?

მე ორ ჯერ შევ ხ ვ დი ივა ნიშ ვილს მის რე ზი დენ ცი ა ში. ძა ლი ან 

სა სი ა მოვ ნო, გან ს ჯის უნა რის მქო ნე ადა მი ა ნი ა. სა სი ა მოვ ნო იყო 

იმის მოს მე ნა, თუ რო გორ ხე დავს ის სა ქარ თ ვე ლოს გან ვი თა რე ბას. 

არა ნა ი რი ბიზ ნე სი არ მაქვს სა ქარ თ ვე ლო ში, მე მის თ ვის არა ფე რი 

მითხო ვი ა. უბ რა ლოდ კითხ ვებს ვუს ვამ დი, რომ ლებ ზეც ის ძა ლი ან 

მწყობ რად მპა სუ ხობ და. თუმ ცა ის საბ ჭო თა ადა მი ა ნი ა. 

თქვენ?
მე არა, მე არ ვარ საბ ჭო თა ადა მი ა ნი. მე მთვა რი დან ვარ. 

შე ვას წო რებ თუ შე იძ ლე ბა, კოს მო სი დან ხართ. 
დი ახ, მე კოს მო სი დან ვარ. 

და რა ტომ ივიწყებთ ამას, ეს ხომ ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე 
კაშ კა შა ფრა ზა იყო „მე კოს მო სი ვარ“. ნიშ ნავს თუ არა, 
რომ ივა ნიშ ვილ მა თა ვი სი ხედ ვე ბით თქვენ ზე რო გორც 
ბიზ ნეს მენ მა, რო გორც ადა მი ან მა და რო გორც პო ლი ტი
კოს მა, შთა ბეჭ დი ლე ბა მო ახ დი ნა?

მე მას რო გორც ბიზ ნეს მენს არ ვიც ნობ და პრინ ციპ ში არც 

რო გორც პო ლი ტი კოსს. ის თა ვის თ ვი სა ა. საკ მა ოდ ჩა კე ტი ლი ა. 

რო გორც ადა მი ა ნი ძა ლი ან სა სი ა მოვ ნო ა. და რაც მთა ვა რი ა, წი ნა 

ხე ლი სუფ ლე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ის არა ფერს ითხოვს. ჩემ თან 

ასე თი ლა პა რა კი არ შე იძ ლე ბა, რად გან არა ვის არა ფერს მივ ცემ და 

არა ვის არა ფერს ვთხოვ. 

არი ან თუ არა ქარ თ ვე ლი ბიზ ნეს მე ნე ბი და პო ლი ტი

ახლო ხედით ლეონიდ ჩერნოვეცკი
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კო სე ბი თქვენ თ ვის სა ინ ტე რე სო? ვინ მეს პი რა დად 
იც ნობთ?

მე ვიც ნობ ასეთ ახალ გაზ რ და კაცს. მი სი ბიზ ნე სი სა ა ვად მ ყო ფო-

ე ბი ა, ჩემ თან სახ ლ შიც იყო. ძა ლი ან სო ლი დუ რი ადა მი ა ნი ა, ჩანს, 

რომ პერ ს პექ ტი უ ლი. ის ახ ლა პარ ლა მენ ტის წევ რი ა. კომ პა ნი ის სა-

ხე ლი არ მახ სოვს, ჩვენ მხო ლოდ ერ თხელ გვქონ და კონ ტაქ ტი, მას 

შემ დეგ მი სი მე გო ბა რი იყო მო სუ ლი და მე ტი არ გვი კონ ტაქ ტი ა. 

ვინ შე იძ ლე ბა გა გახ სენ დეთ ქარ თუ ლი ბიზ ნე სი სა და 
პო ლი ტი კის ელი ტი დან, ვი საც ლე ო ნიდ ჩერ ნო ვეც კი ისე 
და ა ხა სი ა თებს, რო გორც ეს მი ხე ილ სა ა კაშ ვილ თან ან 
ბი ძი ნა ივა ნიშ ვილ თან და კავ ში რე ბით გა ა კე თეთ. ასე
თი პერ სო ნა არ სე ბობს?

არა ვის არ ვიც ნობ. სა ერ თოდ არა ვის. სახ ლ ში რამ დე ნი მე 

პარ ლა მენ ტა რი მყავ და სტუმ რად მა შინ, რო ცა პარ ტი ის ჩა მო ყა ლი-

ბე ბა ზე გა ნაცხა დი გა ვა კე თე. თუმ ცა მათ ჩემ ზე შთა ბეჭ დი ლე ბა არ 

მო უხ დე ნი ათ. სტუმ რებს შო რის პარ ლა მენ ტის ვი ცე- ს პი კე რი იყო, 

აჭა რი დან. მან შეხ ვედ რის პირ ვე ლი ვე წუ თე ბი სას სა მახ სოვ რო ფო-

ტო გა და ი ღო. ვთხო ვე, არ გა ევ რ ცე ლე ბი ნა და მი უ ხე და ვად ამი სა, 

მა შინ ვე მოხ ვ და მე დი ა ში, თით ქოს ჩვენ პო ლი ტი კურ მო მა ვალ ზე 

ვსა უბ რობ დით. მე ასე ადა მი ა ნებ თან არ ვურ თი ერ თობ. ასე არ შე-

მიძ ლი ა, დარ წ მუ ნე ბუ ლი უნ და ვი ყო ადა მი ან ში, მას ზე პა სუხს უნ და 

ვა გებ დე და ვი ცო დე, რომ ხვალ არა ნა ირ ფა სად სხვა პარ ტი ა ში არ 

გა იქ ცე ვა. 

ეკო ნო მი კის 5%იანი ზრდის შემ თხ ვე ვა ში, რო გორ შე
იძ ლე ბა ქვე ყა ნა გან ვი თარ დეს. და ისიც ფაქ ტი ა, რომ 
სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ე ბი რუ სე თის მი ერ არის ოკუ
პი რე ბუ ლი. მე არ გე კითხე ბით თქვენ რე ცეპ ტის შე სა ხებ, 
თქვე ნი უფ ლე ბა ა, მი პა სუ ხოთ ან არა, თუმ ცა მა ინ ტე რე
სებს, თქვე ნი გად მო სა ხე დი დან, ამ დროს ქვე ყა ნა სწრა
ფად რო გორ უნ და გან ვი თარ დეს?

ჩე მი პა სუ ხი მხო ლოდ იმ ადა მი ა ნებ ზეა გათ ვ ლი ლი და მა თი 

აზ როვ ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ზე, ვინც თქვენს ჟურ ნალს კითხუ ლობს. 

ჩე მი გად მო სა ხე დი დან, ქვეყ ნის მარ თ ვა დი დი ბიზ ნე სის მარ თ-

ვის გან არაფ რით გან ს ხ ვავ დე ბა. ჩვენ ვცხოვ რობთ კონ კუ რენ ტულ 

გა რე მო ში – უკ რა ი ნა, ის რა ე ლი, რუ სე თი, სა ქარ თ ვე ლო, აშშ, შვე ი ცა-

რია და სხვე ბი. და თუ ჩვენ არ ვართ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნე ბი, მა შინ 

ვა გებთ. უნ და შევ ქ მ ნათ ინ ვეს ტი ცი ე ბის თ ვის სა უ კე თე სო გა რე მო. 

სა ქარ თ ვე ლო ყვე ლა ზე ლა მა ზი ქვე ყა ნა ა, სრუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო-

ბით გე უბ ნე ბით. მე მთე ლი მსოფ ლიო მაქვს შე მოვ ლი ლი და ასე თი 

ლა მა ზი ქვე ყა ნა არ არ სე ბობს. შვე ი ცა რი ა, სა დაც გა და სა ხა დე ბი 

ორ ჯერ უფ რო დაბა ლი ა, ვიდ რე იტა ლი ა ში ან საფ რან გეთ ში, რო მე-

ლიც მე ზო ბე ლი ქვე ყა ნა ა, კო ლო სა ლუ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მფლო ბე-

ლი ა. არა და, იქ არ არის არც ნავ თო ბი, არც ოქ რო, არც ქარ ხ ნე ბია 

და არც ფაბ რი კე ბი. არა ფე რი არ არის, სრუ ლად სხვებ ზე არი ან 

და მო კი დე ბუ ლე ბი. მაგ რამ იქ ძა ლი ან და ბა ლი გა და სა ხა დე ბი ა, დღგ 

– 7%. ხე ლი სუფ ლე ბამ პირ ველ რიგ ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის თ ვის პი რო ბე ბი 

უნ და შექ მ ნას. აუცი ლე ბე ლია ისე თი კა ნო ნე ბის მი ღე ბა, რომ ლე ბიც 

ყვე ლა ბიზ ნე სის თა ნაბ რო ბას უზ რუნ ველ ყოფს. რო ცა თქვენ ხართ 

აშ შ - ში ან შვე ი ცა რი ა ში, მშვი დად მუ შა ობთ, პრობ ლე მის დროს 

სა ხელ მ წი ფოს სა სა მარ თ ლო ში შე გიძ ლი ათ და უ პი რის პირ დეთ. 

გქონ დეთ და ვა ტრამ პ თან და მო ი გოთ. სა ქარ თ ვე ლო ში ეს არას დ-

როს მოხ დე ბა. 

სა ქარ თ ვე ლო ში ამის გან ც და არ არის.
რა თქმა უნ და. სა ხელ მ წი ფოს თან დავას სა ქარ თ ვე ლო ში ყო-

ველ თ ვის წა ა გებთ. სა ქარ თ ვე ლო ში ხე ლი სუფ ლე ბას თან უნ და გქონ-

დეს კარ გი ურ თი ერ თო ბა, მუხ ლებს უნ და უკოც ნი დე... 

თქვენ ამას გთხოვ დ ნენ?

არა, ეს უბ რა ლოდ ყველ გან ასე ა. თუ ხე ლი სუფ ლე ბას თან არ თა-

ნამ შ რომ ლობ, მა შინ გაგ ჭყ ლე ტენ. 

იანუ კო ვი ჩიც ცდი ლობ და, ასე ვთქვათ, თა ვის კენ გე ქა
ჩე ბო დათ. 

მა შინ არც არა ფე რი იყო გა და სა ქა ჩი. მა შინ უკ ვე აღარ მქონ და 

ბიზ ნე სე ბი. ის პო ლი ტი კო სი, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლო ში სა სა მარ თ-

ლოს და მო უ კი დე ბელს გახ დის, სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ა ში უფ რო 

დი ა დის სა ხე ლით შე ვა, ვიდ რე თა მარ მე ფე. იმი ტომ რომ ის სა ქარ-

თ ვე ლოს ნამ დ ვილ ევ რო პულ ქვეყ ნად აქ ცევს. 

ყვე ლა ზე მთა ვა რი, რაც დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში არ არის. 
რა თქმა უნ და, არ არის. მთა ვა რი არ არის. და მე ო რე, ვიწყებთ 

გზე ბის ძი ე ბას, რო გორ ავით ვი სოთ ინ ვეს ტი ცი ე ბი. არაბ თა გა ერ თი-

ა ნე ბულ სა ა მი რო ებ ში ყო ფილ ხართ?

კი, იყო ასე თი შემ თხ ვე ვა. 
ქვე ყა ნა 40 წლის არის. მე გა ერ თი ა ნე ბულ სა ა მი რო ებ ში 15 წლის 

წინ ვი ყა ვი, 10 წლის წინ და სულ ახ ლა ხან – შე და რე ბაც არ არის. რა 

ამე რი კა… ყვე ლა ზე მა ღა ლი შე ნო ბე ბი, სას ტუმ რო ე ბი ისე თი ა, რომ 

სხვა გან, მთელი მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით ასე თებს ვერ იპო ვით. 

და უ ჯე რე ბე ლი, სამ დო ნი ა ნი გზე ბი... მხო ლოდ Rolls Royce-ები, 

„ესბიზნესმენებისყველაზედიდიშეცდომაა,მათშორის
ჩემი.ცხოვრებაახლიდანრომდავიწყო,პოლიტიკის

გარდა,სხვაყველაფერსიმავესგავიმეორებდი“.
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მხო ლოდ ძვი რად ღი რე ბუ ლი მან ქა ნე ბი. იქ Rolls Royce-ები მე ტი ა, 

ვიდ რე, მა გა ლი თად, სა ქარ თ ვე ლო ში კარ გი Audi. ად გი ლობ რი ვე ბი 

არც მუ შა ო ბენ. მათ ნაც ვ ლად ინ დო ე ლე ბი, პა კის ტა ნე ლე ბი არი ან 

და საქ მე ბუ ლე ბი. ეს იმი ტომ, რომ გა და სა ხა დე ბი 1%-იც კი არ არის, 

სა სა მარ თ ლო სის ტე მა სა ა თი ვი თაა აწყო ბი ლი და ქვე ყა ნა ში ისე თი 

აფეთ ქე ბა ა, რომ ამ დროს ამე რი კა ის ვე ნებს. 

ეს სა ქარ თ ვე ლო ში შე საძ ლე ბე ლი ა?
რა თქმა უნ და, შე საძ ლე ბე ლი ა. გა ა უქ მეთ გა და სა ხა დე ბი და 

ასეც იქ ნე ბა. თუმ ცა პირ ველ რიგ ში სა სა მარ თ ლო სის ტე მაა მო საგ-

ვა რე ბე ლი, მი ე ცით ინ ვეს ტო რებს სა სა მარ თ ლო სა და პრო კუ რა ტუ-

რის მი მართ ნდო ბა. თუ ინ ვეს ტო რი ჩათ ვ ლის, რომ პრო კუ რა ტუ რა 

მის მხა რე ზე ა, იმ სა გა და სა ხა დო სის ტე მის ფონ ზეც კი, რო მე ლიც 

დღეს სა ქარ თ ვე ლო შია, ყვე ლა ფე რი კარ გად იქ ნე ბა. 

და აფხა ზე თი და სამ ხ რეთ ოსე თი?
ისი ნი არა სო დეს გახ დე ბი ან სა ქარ თ ვე ლოს ნა წი ლი, რად-

გან ისი ნი ისე თი ვე ღა რი ბე ბი არი ან, რო გორიც ქარ თ ვე ლე ბი. აი, 

მა გა ლი თად, დი დი ბრი ტა ნე თი, რო მელ საც ნა ხე ვა რი მსოფ ლიო 

ეკუთ ვ ნო და, მათ შო რის აშშ და ავ ს ტ რა ლი ა, მაგ რამ დღეს ისი ნი 

ტე რი ტო რი ებს თმო ბენ. სა ქარ თ ვე ლომ აშ შ -ის ერ თ -ერთ შტა ტად 

ქცე ვა რომც მო ინ დო მოს, ისი ნი ცხოვ რე ბა ში ამას არ და თან ხ მ დე-

ბი ან. არის ასე თი კითხ ვა: რის თ ვის იბ რ ძ ვით, ტე რი ტო რი ე ბის თ ვის 

თუ ადა მი ა ნე ბის თ ვის, ისე ვე რო გორც უკ რა ი ნა ში?

თქვე ნი აზ რით, რის თ ვის ვიბ რ ძ ვით?

თქვენ ტე რი ტო რი ე ბის თ ვის იბ რ ძ ვით, მაგ რამ იქ ხომ ადა მი ა ნე-

ბი ცხოვ რო ბენ. აჩ ვე ნეთ მათ კლა სი. თუ თქვენ იცხოვ რებთ უკეთ და 

მად ლო ბა ღმერთს, რომ უკ ვე უვი ზო რე ჟი მია სა ქარ თ ვე ლო ში, ისი ნი 

ყვე ლა ნი თქვენ კენ გა მო იქ ცე ვი ან. დაწყევ ლი ან თა ვი ანთ კო რუმ პი-

რე ბულ მმარ თ ვე ლებს და მუხ ლებ ზე და ჩო ქი ლე ბი შე გეხ ვე წე ბი ან, 

რომ უკან და იბ რუ ნოთ. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში სა ქარ თ ვე ლო სი გახ-

დე ბა აფხა ზე თიც, სამ ხ რეთ ოსე თიც, ჩრდი ლო ეთ ოსე თიც... თქვენ 

უბ რა ლოდ უნ და მო ინ დო მოთ. ისი ნი ერთ სი ღა რი ბეს მე ო რე ზე არ 

გაც ვ ლი ან. ამი ტო მაც არის, რომ სიტყ ვე ბით ბრძო ლას არა ნა ი რი 

აზ რი არა აქვს. 

ლე ო ნიდ მი ხა ი ლო ვიჩ, მე კი დევ ერ თი სა ერ თო ვი
პო ვე თქვენ სა და ივა ნიშ ვილს შო რის. თქვენ ძა ლი
ან აკ რი ტი კებთ სა ქარ თ ვე ლოს სა ბან კო სის ტე მას, 
ივა ნიშ ვილ მა რე ა ლუ რად რამ დე ნი მე თვის, შეგ ვიძ
ლია ვთქვათ, კვი რის წი ნაც კი ამა ზე ღი ად სა უ ბა რი 
და მოქ მე დე ბა და იწყო. აქამ დე ამ თე მა ზე სა ჯა რო 
გან ცხა დე ბა არც ერ თი ხე ლი სუფ ლე ბის არც ერთ წარ
მო მად გე ნელს არ გა უ კე თე ბი ა. ჩე მი კითხ ვა ასე თი ა: 
პრო ფე სი ო ნალ ბან კირ ჩერ ნო ვეც კის, რო მე ლიც არა 
მხო ლოდ წარ მა ტე ბუ ლად მარ თავ და ბანკს, არა
მედ წარ მა ტე ბით გა ყი და ბან კი მსოფ ლიო კრი ზი სის 
დაწყე ბამ დე ცხრა დღით ად რე, სა ქარ თ ვე ლოს სა ბან
კო სის ტე მის პრობ ლე მა რა არის? კრე დი ტებს ვინ მე 
ძა ლით ხომ არ არი გებს. 

საქ მე კა ნონ მ დებ ლო ბა ში ა, რო მე ლიც, სა ბედ ნი ე როდ, იც ვ ლე-
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ბა და ამის მი უ ხე და ვად ადა მი ა ნებ მა შე იძ ლე ბა ყვე ლა ფე რი 

და კარ გონ. პრობ ლე მა ისა ა, რომ თუ ბან კის მე ნეჯ მენ ტი სა ერ-

თო ადა მი ა ნურ ღი რე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ფი ლო სო ფი ით 

არ ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს, გა კოტ რე ბა გარ და უ ვა ლი იქ ნე ბა. მე 

ყო ველ თ ვის ვამ ბობ, არ ასეს ხოთ ფუ ლი, რად გან, რო ცა გა დახ-

დის დრო მო ვა, თქვენ დაგ წყევ ლი ან. ჩემს ბან კ ში, რო მელ საც 

მი ლი არ დი ა ნი საკ რე დი ტო პორ ტ ფე ლი ჰქონ და, ბი ნის გა რან-

ტი ით სესხს არა ვინ გას ცემ და. ჩვენ ვა მოწ მებ დით, თუ ბი ნა 

მსეს ხებ ლი სათ ვის ბო ლო აქ ტი ვი იყო, სესხს არ გავ ცემ დით... 

შე საძ ლოა, ამი ტო მაც ვერ გავ ხ დით მონ ს ტ რე ბი, მაგ რამ ჩე მი 

სინ დი სი სუფ თა ა, მე ბი ნი დან არა სო დეს არა ვინ გა მო მი სახ-

ლე ბი ა. 

თქვენ ასეთ რის კებს სა ქარ თ ვე ლო ში ხე დავთ? იმის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, რაც დე ვე ლო პე რულ სექ ტორ ში 
ხდე ბა, რო ცა მშე ნებ ლო ბის ასე თი ბუ მი ა. 

იქ არა ნა ი რი ბუ მი არ არის. არა ფე რი შენ დე ბა და არა ვინ 

არა ფერს აშე ნებს. ყვე ლა ფე რი მკვდა რი ა. 

მა შინ რა ტომ აშე ნებთ თქვენ?
ეს მე არ ვარ. ეს ჩე მი შვი ლი ა, ძა ლი ან პა ტა რა პრო ექ ტი ა. მე 

ამ საქ მეს თან კავ ში რი არ მაქვს. საქ მე არც ისე კარ გად მი დის. 

არ ვფიქ რობ, რომ გა მო ვა. თბი ლის ში თქვენ დი დი პრობ ლე-

მე ბი გაქვთ, ჩვენ დი დი პრობ ლე მე ბი გვაქვს. ქა ლა ქი ნა ო მარს 

ჰგავს. გარ შე მო უამ რა ვი მშე ნებ ლო ბა ა, თაღ ლი თებ მა მშე ნებ-

ლო ბე ბი ბო ლომ დე არ მი იყ ვა ნეს. რა ტომ არ არის კა ნო ნი იმის 

შე სა მოწ მებ ლად, ვინ იწყებს მშე ნებ ლო ბას? იმის თ ვის, რომ 

მო სახ ლე ო ბა გა ძარ ც ვო, ძა ლი ან ცო ტა ფუ ლია სა ჭი რო. პარ ლა-

მენტს, იმის თ ვის, რომ ადა მი ა ნე ბი უბე დუ რე ბის გან იხ ს ნას, ამ 

დრომ დე არა ნა ი რი კა ნო ნი არ მი უ ღი ა. მო სახ ლე ო ბას კი დევ 

არ ეს მის, ქარ თ ვე ლე ბი ძა ლი ან მიმ ნ დო ბე ბი არი ან. 

მა შინ არ მეს მის. თქვე ნი შვი ლი ხომ აძ ლევს თავს 
უფ ლე ბას, იყოს ამ სფე რო ში. ის რე ა ლუ რად ირ ჩევს 
სფე როს, რო მე ლიც ფულს მო უ ტანს.

ალ ბათ. ეს მას უნ და ჰკითხოთ. 

ასეც ვა პი რებ. 
კარ გი იქ ნე ბა, თუმ ცა მას არ უყ ვარს ინ ტერ ვი უ ე ბი. ეს მი სი 

თე მა ა, მი სი პრობ ლე მე ბი. ჩვენ სხვა ურ თი ერ თო ბე ბი გვაქვს, 

არ შე მიძ ლი ა, რა მე და ვა ძა ლო. 

უმუ შევ რო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში, მშპ და სა სა მარ თ ლო 
სის ტე მის პრობ ლე მა...

თუ ეს პრობ ლე მა გა და იჭ რე ბა, ყვე ლა ამუ შავ დე ბა. სა ქარ თ-

ვე ლო ში მი ლი ო ნო ბით ადა მი ა ნი ჩა მო ვა, რომ ლებ საც და საქ-

მე ბა ენ დო მე ბათ. ანაზღა უ რე ბაც მა ღა ლი იქ ნე ბა. 

მა შინ მთა ვა რი კითხ ვა: რა არის მთა ვა რი რე სურ სი 

იმის თ ვის, რომ სა ქარ თ ვე ლო წარ მა ტე ბუ ლი იყოს?
სა სა მარ თ ლო სის ტე მა და გა და სა ხა დე ბი.

ანუ ტვი ნე ბი?
კი, მე ტი არა ფე რი არ არის სა ჭი რო. ბევ რი ქვე ყა ნაა ასე თი, რომ-

ლებ საც არა ფე რი აქვთ. აი, მა გა ლი თად, მალ დი ვე ბი. იქ უბ რა ლოდ 

ქვი შა ა. სის ტე მა და ინ ს ტი ტუ ცი ე ბი მუ შა ობს, ყვე ლა ფე რი რიგ ზეა და 

სა შუ ა ლო ხელ ფა სი 3 000 დო ლა რი ა. 

ტუ რიზ მის ბუ მი. 7 000 000 ტუ რის ტი სა ქარ თ ვე ლო ში, 
თქვენ რო გორ აფა სებთ ყო ფი ლი და მოქ მე დი ხე ლი სუფ
ლე ბე ბის პო ლი ტი კას ამ მი მარ თუ ლე ბით?

ეს ერ თა დერ თია სწო რი. მე ულა მა ზე სი ად გი ლე ბი მაქვს სა ქარ-

თ ვე ლო ში ნა ნა ხი. სამ წუ ხა როდ, ქარ თ ვე ლე ბის 99%-ს გა გე ბუ ლი 

არც ექ ნე ბა, ისეთ ტბებ ზე და ად გი ლებ ში ვარ ნამ ყო ფი. 

ერ თი პა ტა რა კითხ ვა რუ სეთ ზე. რო გორ შე იძ ლე ბა, 
თქვე ნი აზ რით, მათ თან ურ თი ერ თო ბის აწყო ბა? 

რუ სე თი ეს არ არის პუ ტი ნი. 

აბა ვინ არის?
ის რუ სე თის პრე ზი დენ ტია.

კარ გი, ვინ არის და რა არის რუ სე თი?
რუ სე თი – ეს არის უბრალო ხალ ხი, ასევე პუშ კი ნი, ლერ მონ ტო ვი, 

ტოლ ს ტო ი, ტურ გე ნე ვი, დოს ტო ევ ს კი, ხალ ხი, კულ ტუ რა...

ეს ყვე ლა ფე რი გა სა გე ბი ა, მაგ რამ დღეს რუ სეთ თან ურ
თი ერ თო ბის აწყო ბა რო გორ წარ მო გიდ გე ნი ათ? 

რა არის ქარ თ ვე ლე ბის თ ვის სა ინ ტე რე სო – აი, ამის მი ხედ ვით 

უნ და აეწყოს ურ თი ერ თო ბე ბი. არის დღეს ქარ თ ვე ლე ბის თ ვის 

სა ინ ტე რე სო, რომ რუ სე ბი ჩა მო დი ოდ ნენ და ფულს ტო ვებ დ ნენ? კი, 

სა ინ ტე რე სო ა. სა ინ ტე რე სოა თუ არა მათ თ ვის მოს კოვ ში ფუ ლის 

კე თე ბა? არის. ე.ი სა ჭი რო ა. ყველ გან პირ ველ რიგ ში უნ და იყოს ეკო-

ნო მი კა და არა სი გი ჟე. რა აზ რი ჰქონ და დიპ ლო მა ტი უ რი ურ თი ერ-

თო ბე ბის გაწყ ვე ტას? რა აზ რი იყო ამა ში? 

და რა აზ რი ჰქონ და მის არ სე ბო ბას?
გი ორ გი, აბა, სცა დეთ რუ სეთ ში წას ვ ლა. თქვენ ვი ზის მი სა ღე ბად 

გა ურ კ ვე ველ მი სა მარ თ ზე უნ და წახ ვი დეთ. რა ტომ ქმნით პრობ-

ლე მებს? რო გორ უნ და იქ ცე ო დეს სა კუ თა რი თა ვის პა ტი ვის მ ცე მე-

ლი ქვე ყა ნა? კი, ნამ დ ვი ლად არის დიპ ლო მა ტი ურ ფრონ ტ ზე ომი, 

მაგ რამ ეს არ ეხე ბა ეკო ნო მი კას. ყვე ლა ფე რი, რაც რუ სე თის გან 

შეგ ვიძ ლია მი ვი ღოთ, უნ და მი ვი ღოთ. 

იმის მი უ ხე და ვად, თუ ამის ფა სი ტე რი ტო რი ე ბი ა?
და რად გვინ და ტე რი ტო რი ე ბი? მე სა ერ თოდ ტე რი ტო რი ე ბის 

უკან მი ღე ბის წი ნა აღ მ დე გი ვარ, ადა მი ა ნე ბი უნ და და ვიბ რუ ნოთ. 

ეს ტე რი ტო რი ე ბი სა ქარ თ ვე ლოს სა კუთ რე ბაა.
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ის თქვე ნი არ არის. იქ ადა მი ა ნე ბი ცხოვ რო ბენ. მა თი ოჯა ხე ბი ა, 

მა თი სახ ლე ბია და ეს მა თი ა. სა დაც თქვე ნი სახ ლი ა, იქ არის თქვე-

ნი ტე რი ტო რი აც, რად გინ დათ ეს ტე რი ტო რი ე ბი, თუ იქ პი რო ბე ბის 

შექ მ ნა არ შე გიძ ლი ათ? მათ უკან ომით ვერ და იბ რუ ნებთ. ვის უნ და 

ეომოთ? რუ სეთს? პუ ტი ნი და რუ სე ბი ქარ თ ვე ლებს არა ნორ მა ლუ-

რად ექ ცე ვი ან, მე ასე მგო ნი ა. მათ რა ღაც გლო ბა ლუ რი იდეა აქვთ, 

უნ დათ, საბ ჭო თა კავ ში რი შექ მ ნან. ეს სი გი ჟე ა, მაგ რამ ასე იქ ცე ვი-

ან. თქვენ მო ი ქე ცით ისე, რომ ყველ გან კომ ფორ ტუ ლად იყოთ. 

ლე ო ნიდ მი ხა ი ლო ვიჩ, თით ქ მის ერ თი სა ა თია, ვსა უბ
რობთ და მინ და გკითხოთ, რა სხვა ო ბაა და რა არის 
სა ერ თო სა ქარ თ ვე ლო ში, რუ სეთ სა და უკ რა ი ნა ში ბიზ
ნე სებს შო რის?

არა ნა ი რი. სა ერ თოდ არა ნა ი რი. 

ეს ნიშ ნავს, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში მოხ დე ბა ის, რაც ამ 
ქვეყ ნებ ში ად რე თუ გვი ან ხდე ბო და?

ყო ველ თ ვის და ყველ გან. ყველ გან ერ თი და იგი ვე ა. არ არის კა-

ნო ნი და მე ორ დე ბა იგი ვე. უკა ნო ნო ბა ში არა ფე რი კარ გი არ არის. 

რამ დე ნი მე თვის წინ მო მე ცა შე საძ ლებ ლო ბა, უკ რა ი
ნის პრე მი ერ  მი ნის ტ რი, ბა ტო ნი გრო ის მა ნი ჩა მე წე რა. 
ჩემ თ ვის სა ინ ტე რე სოა, რო გორ აფა სებთ უკ რა ი ნის 
დღე ვან დე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მუ შა ო ბას. 

მე ერ თი ის ტო რია შე მიძ ლია ამა ზე მო გიყ ვეთ. რო ცა ჟე ნე ვა ში 

ჩა მო ვე დი და მან ქა ნით მივ დი ო დი, მან ქა ნას მარ თავ და ქა ლი, რო-

მე ლიც მა ნამ დე რუ სეთ ში მო სა მარ თ ლედ მუ შა ობ და. 

კი, ვი ცი თქვე ნი წიგ ნი დან ეს ის ტო რი ა. რო ცა თქვენ 
ჰკითხეთ, რა ტომ მუ შა ობ და იქ, მა შინ რო ცა ყო ფილ საბ
ჭო თა კავ შირ ში ყვე ლა მო სა მარ თ ლე მი ლი ო ნე რი ა, მან 
გი პა სუ ხათ რომ... 

მან მი პა სუ ხა: წარ მო იდ გი ნეთ შვე ი ცა რი უ ლი სა ა თი, რო მე ლიც 

იდე ა ლუ რი ა, ყვე ლა ჭან ჭი კი ზუს ტად მუ შა ობს და რო გორც კი ერ თი 

სა წი ნა აღ მ დე გო მი მარ თუ ლე ბით იწყებს ტრი ალს, სა უ კე თე სო შემ-

თხ ვე ვა ში მას აგ დე ბენ, უარეს შემ თხ ვე ვა ში ცი ხე ში ხვდე ბა. 

გრო ის მანს ჩერ ნო ვეც კის თან და კავ ში რე ბით არ უთ ქ
ვამს, რომ მას არა აქვს კითხ ვე ბი. მან თქვა, რომ სა მარ
თალ დამ ც ველ სტრუქ ტუ რებს დრო დად რო უჩ ნ დე ბათ 
ხოლ მე კითხ ვე ბი. 

ის ამ ბობს იმას, რაც უნ და თქვას. ის კარ გი ბი ჭი ა. 

თქვენ კო ლე გე ბი იყა ვით. 
კო ლე გებ საც ვერ და არ ქ მევ, ის 200 000 ადა მი ა ნის მე რი იყო, მე 

– 5-მილიონიანი ქა ლა ქის. ჩე მი ბი უ ჯე ტი 5 მი ლი არ დი იყო. 

ისიც არ ჩე უ ლი მე რი იყო. 
კი, ისიც მე რი იყო. პერ ს პექ ტი უ ლი ბი ჭი ა, თუმ ცა დღეს მის ნაც-

ვ ლად სის ტე მა იღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს. სის ტე მა კი ყველ გან 

უც ვ ლე ლი დარ ჩა. არის პა ტა რა სხვა ო ბე ბი, თუმ ცა ეს ადა მი ა ნე ბის 

მენ ტა ლი ტეტ ზეა და მო კი დე ბუ ლი. 

თქვენ ან თქვე ნი შვი ლი ის რა ელ ში ინ ვეს ტი ცი ებს ახორ
ცი ე ლებთ?

ის რა ელ ში ინ ვეს ტი რე ბას ქარ თ ველ ბიზ ნეს მე ნებს მე არ ვურ-

ჩევ დი. ის რა ე ლი ძა ლი ან სპე ცი ფი კუ რი ქვე ყა ნა ა. აქ ერ თ გ ვა რად 

სო ცი ა ლიზ მია და „ის მუ შა ობს” თით ქ მის ყველ გან. აქაც არის 

მი ნი მა ლუ რი კო რუფ ცი ა, უზარ მა ზა რი ბი უ როკ რა ტია და ძა ლი ან 

დი დი გა და სა ხა დე ბი. აქ სახ ლე ბის მშე ნებ ლო ბის გარ და ძა ლი ან 

წარ მა ტე ბუ ლი ბიზ ნე სე ბის მა გა ლი თე ბი ნაკ ლე ბად არის. აქ ძვი რად 

ღი რე ბულ სას ტუმ რო ებს ან რეს ტორ ნებს ვერ შეხ ვ დე ბით. მდიდ რე-

ბის თ ვის აქ არა ფე რი ა. აქ ვერ ნა ხავთ მა ი ბა ხებს. 

მაგ რამ ქვე ყა ნა ღა რი ბი ნამ დ ვი ლად არ არის. 
აქ ცხოვ რე ბა უბ რა ლო ადა მი ა ნე ბის თ ვი საა კარ გი. მა გა ლი თად, 

ჩე მი დამ ლა გე ბე ლი ხელ ფასს $3 500 იღებს. სა პენ სიო ფონ დის - 

თ ვის სა ხელ მ წი ფოს ცალ კე ვუხ დი. 

ეს იმი ტომ, რომ გა დამ ხ დე ლი ჩერ ნო ვეც კია თუ ზო გა
დად ასე ა?

არა, ზო გა დად ასე ა. ასე თია გა და სა ხა დე ბი. 

წარ მო მიდ გე ნი ა, რა მოხ დე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში, რო ცა 
ამ ინ ტერ ვი უს წა ი კითხა ვენ, ნა ხა ვენ და გა ი გე ბენ, რომ 
დამ ლა გე ბელს $3 500 მი ღე ბა შე უძ ლი ა. თუმ ცა, ვუბ რუნ
დე ბი ის რა ე ლის თე მას – ჩვენ ჰერ ც ლი ა ში ვართ, სა დაც 
სტარ ტა პე ბია უხ ვად, რომ ლე ბიც მი ლი ო ნო ბით, მი ლი არ
დო ბით დო ლარს შო უ ლო ბენ ის რა ე ლის თ ვის... 

პირ ველ რიგ ში, ასე თი ქვეყ ნე ბი ყვე ლა ზე მეტ ფულს ტუ რიზ მი დან 

შო უ ლო ბენ. ეს უნ და გა ა კე თოს სა ქარ თ ვე ლო მაც და თუ ფულს არ 

მო ი პა რა ვენ, ეს ფუ ლი ხალ ხამ დეც მი ვა. იმი ტომ რომ ის რა ელ შია 

ყვე ლა ფე რი, რაც რე ლი გი ურ ფა სე უ ლო ბებს უკავ შირ დე ბა. აქ ყვე ლა 

ჩა მო დის, მაგ რამ მდი და რი ადა მი ა ნე ბი არ ჩა მო დი ან. რა ზე დგას 

მა შინ ის რა ე ლი? ეს არის ტუ რიზ მი და მთელ მსოფ ლი ო ში გაბ ნე უ ლი 

ებ რა ე ლე ბის პატ რი ო ტიზ მი. აქ ბი ნა სრუ ლი ად გი ჟუ რი ფა სი ღირს. 

ის ტვი ნე ბი, რომ ლე ბიც მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით არიან გაბ-

ნე უ ლი, ყვე ლა ის რა ელს ეხ მა რე ბა. ყი დუ ლო ბენ უძ რავ ქო ნე ბას, მაგ-

რამ აქ არ ცხოვ რო ბენ. მე ვქი რა ობ არც ისე დიდ ბი ნას, რო მე ლიც 6 

500 000 ღირს. ამე რი კა ში ეს ბი ნა $300-400 ათა სი ეღი რე ბო და. 

მსოფ ლიო მას შ ტა ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ვინ არის 
თქვენ თ ვის მი სა ბა ძი ადა მი ა ნი პო ლი ტი კო სე ბი დან, 
ბიზ ნეს მე ნე ბი დან? 

ასე თი რე ი გა ნი ა, უდი დე სი ადა მი ა ნი იყო. ახ ლა ამე რი კის-

თ ვის ბევრ სა სარ გებ ლოს ტრამ პი აკე თებს. ის სა კითხს ბიზ ნე-

სუ რად მი უდ გა. ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა გა ი ზარ და. არ არის კარ გი, 

რო ცა ბიზ ნეს მე ნე ბი ხე ლი სუფ ლე ბა ში მო დი ან, რად გან ფუ ლი 
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არა სო დეს არის ცო ტა და ბიზ ნეს მე ნე ბის თ ვის ბევ რი ცდუ ნე ბა ა. 

თუმ ცა იქ ისე გა მარ თუ ლად მუ შა ობს სის ტე მა, რომ ხე ლი არა ვის 

წა უც დე ბა, წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში საქ მე ში მა შინ ვე გა მო ძი ე ბა 

ჩა ერ თ ვე ბა. 

იდე ა ლი ბიზ ნეს მე ნი?
არი ან ბიზ ნეს მე ნე ბი, რომ ლე ბიც კარ გად სა უბ რო ბენ.

თქვენ ინ ტერ ვი უს და საწყის ში ახ სე ნეთ „ალიბაბას“ 
დამ ფუძ ნე ბე ლი ჯეკ მა, ახალ გაზ რ და და ახალ ბე და 
მი ლი არ დე რე ბი...

მე მათ შე სა ხებ ცო ტა რამ ვი ცი. რუ სი ბიზ ნეს მე ნი ფრიდ მა ნი 

მე სიმ პა თი უ რე ბა. მას ხე ლი სუფ ლე ბას თან თით ქ მის არა ფე რი 

აკავ ში რებს. თუმ ცა მას არ ვიც ნობ. მე პენ სი ა ზე ვარ. მაქვს გი ჟუ-

რი იდე ე ბი, აი, მა გა ლი თად, მინ და, სა ქარ თ ვე ლო ში და ვა არ სო 

ფონ დი, რო მე ლიც ჩემ გა რე შე იმუ შა ვებს და თუ ამას შევ ძ ლებ, 

მე ვიქ ნე ბი უდი დე სი ადა მი ა ნი. დღეს ამ ფონ დ ში წლი უ რად 

$2-მილიონიან ინ ვეს ტი ცი ას ვა ხორ ცი ე ლებ და მინ და, რომ რო ცა 

აღარ ვიქ ნე ბი, ფონ დ მა იმუ შა ოს და წარ მა ტე ბას მი აღ წი ოს. დღეს 

ქარ თ ვე ლე ბი ერ თ მა ნეთს ჩე მი სა შუ ა ლე ბით ეხ მა რე ბი ან. ქველ-

მოქ მე დე ბის სა კა ნონ მ დებ ლო რე გუ ლა ცი ებ შიც პრობ ლე მე ბი ა. 

თქვე ნი კითხ ვა იყო, ქარ თ ვე ლი ბიზ ნეს მე ნე ბი იმა ვეს რა ტომ არ 

აკე თე ბენ – იმი ტომ, რომ შე სა ბა მი სი კა ნო ნი არ არის. ფონ დი გა-

და სა ხა დებს იმა ვე მო ცუ ლო ბით იხ დის, რო გო რი თაც თამ ბა ქოს 

ბიზ ნე სი. ამ თე მა ზე ხე ლი სუფ ლე ბას არა ერ თხელ მივ წე რე. 

ფის კა ლუ რი რის კე ბი ნუ გა ვიწყ დე ბათ, ლე ო ნიდ მი ხა
ი ლო ვიჩ. 

კი, გა სა გე ბი ა, ამი ტო მაც უნ და გა ი ა რონ შე მოწ მე ბა. ჩვენ სა-

ერ თა შო რი სო აუდიტს გავ დი ვართ. სხვე ბი არ გა დი ან. 

და ახ ლო ე ბით 5 მი ლი ონ ზეა სა უ ბა რი, ქარ თულ ეროვ
ნულ ვა ლუ ტა ში თუ და ვით ვ ლით. 

არა, ბევ რად მე ტი ა, დღეს უფ რო ფარ თო მას შ ტა ბით ვმუ შა-

ობთ. ბიზ ნეს მე ნე ბიც მეხ მა რე ბი ან და მო სახ ლე ო ბის ნდო ბა არა-

ნორ მა ლუ რად მა ღა ლი ა. მა ლე ჩე მი ფუ ლის გა რე შე მუ შა ო ბას შევ-

ძ ლებთ. მე ვდა ობ სა სა მარ თ ლო ში ჯან დაც ვის სა მი ნის ტ როს თან. 

ბავ შ ვ თა სახ ლე ბის გახ ს ნის უფ ლე ბას არ მაძ ლე ვენ. ქო ბუ ლეთ ში 

ბავ შ ვ თა სახ ლი გავ ხ სე ნი და ლი ცენ ზი რე ბუ ლი ამ დრომ დე არ 

არის. დღეს თუ სა ქარ თ ვე ლო ში ექ ვ სი ბავ შ ვ თა სახ ლი ა, მინ და 

106 გა ვა კე თო, მაგ რამ არ შე მიძ ლი ა, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 

ჩემს ბავ შ ვ თა სახ ლებ ში ისე თი პი რო ბე ბი ა, მი ლი არ დე რებს რომ 

არა აქვთ. ყველ გან ვი დე ო კონ ტ რო ლი ა. მზა რე უ ლე ბი ხელ თათ მა-

ნე ბით მუ შა ო ბენ, ბავ შ ვე ბი სა უ კე თე სო საჭ მელს ჭა მენ, სწავ ლო-

ბენ, კარ გად იც ვა მენ, მათ გა ნათ ლე ბა ზე ვზრუ ნავთ, ვქი რა ობთ 

მას წავ ლებ ლებს. გარ და იმი სა, რომ მად ლო ბაც არა ვის უთ ქ ვამს, 

მი ხუ რა ვენ. Facebook-ზე მი ტე ვენ და მშობ ლებს სწე რენ, რომ თა ვი-

ან თი შვი ლე ბი სახ ლებ ში წა იყ ვა ნონ. ახ ლა სა სა მარ თ ლო ა... 

რო ცა თქვენს ფე ის ბუკ  გ ვერდს ვიხ სე ნებ, ყო ველ თ ვის 
მაქვს გან ც და, რომ ჩერ ნო ვეც კი პო ლი ტი კით მა ინც და
ინ ტე რე სე ბუ ლი ა. 

ეს ბიზ ნეს მე ნე ბის ყვე ლა ზე დი დი შეც დო მაა, მათ შო რის – ჩე მი. 

ცხოვ რე ბა ახ ლი დან რომ და ვიწყო, პო ლი ტი კის გარ და, სხვა ყვე-

ლა ფერს იმა ვეს გა ვი მე ო რებ დი. ბიზ ნე სი რო ცა იზ რ დე ბა, თავ შე სა-

ფა რი უნ და ეძე ბო, ან ყა ჩა ღებს შე ეკ რა, ან პო ლი ტი კა ში წახ ვი დე 

და თა ვი იქი დან და იც ვა, რომ გა კოტ რე ბუ ლად არ გა მო გაცხა დონ, 

არ და გი ხუ რონ ბიზ ნე სი ან ზედ მე ტი გა და სა ხა დე ბი არ და გა კის-

რონ. ამა ვე დროს იზ რ დე ბა თვით შე ფა სე ბაც, მი ლი არ დე რი ხარ, 

გგო ნი ა, რომ სხვებ ზე მე ტი იცი, სი ნამ დ ვი ლე ში ასე არ არის. პო ლი-

ტი კა სრუ ლი ად სხვა სფე რო ა. მი დი ხარ იქ, სა დაც არ გე ლო დე ბი ან 

და ცუ დად და ას რუ ლებ. ყვე ლა ბიზ ნეს მენს, ვინც პო ლი ტი კის კენ 

გა ი ხე დავს, ამას ვე უბ ნე ბი – ეს ცუ დი იდე ა ა. დღეს შენ ამ გუნ დ თან 

ერ თად ხარ, ად რე თუ გვი ან მო ვა სხვა და ცი ხე ში ჩაგ ს ვა მენ. 

ეს თქვე ნი ყვე ლა ზე დი დი შეც დო მა ა?
მე ცი ხე ში არ ჩა ვუს ვი ვარ არც ჩამ ს ვა მენ, მაგ რამ პო ლი ტი კო სი 

არ ვარ. ვფიქ რობ, ძა ლი ან ბევ რია ისე თი ადა მი ა ნი, ვინც ამ წო დე-

ბას იმ სა ხუ რებს.

რა ტომ გინ დო დათ სა ქარ თ ვე ლო ში პო ლი ტი კა ში  
მოს ვ ლა?

ეს ვი თა რე ბა თა ვი სით მომ წიფ და. ჩემ თან სუს -ის წარ მო მად გენ-

ლე ბიც კი იყ ვ ნენ. იფიქ რეს, რომ პო ლი ტი კა ში კი დევ ერ თი მი ლი არ-

დე რი ჩნდე ბო და, მე ლა პა რაკ ნენ, ნა ხეს, რო გორც ვხვდე ბო დი ამომ-

რ ჩე ველს... მაგ რამ მე მე სა მე ად გი ლი და ვი კა ვე. მივ ხ ვ დი, რომ დღეს 

პო ლი ტი კა ში ყოფ ნა არ მინ და. პო ლი ტი კა მხო ლოდ ერ თი მი ზე ზით 

მა ინ ტე რე სებს, რომ სა ქარ თ ვე ლო გა ი ზარ დოს და გან ვი თარ დეს. რე-

ვო ლუ ცია არ იყოს და ხალ ხი კარ გად იყოს. რო ცა შენ გარ შე მო ხალ ხი 

ღა რი ბი ა, თავს უბე დუ რად გრძნობ. მე არ შე მიძ ლია უბე დურ ხალხს 

ვუ ყუ რო, უბ რა ლოდ ად გილს ვერ ვპო უ ლობ ამის გა მო. ყვე ლას კი დევ 

ვერ და ვეხ მა რე ბი. მთელ ქვე ყა ნას ხომ ვერ შე ვი ნა ხავ... 

„მეარშემიძლიაუბედურხალხსვუყურო,უბრალოდ
ადგილსვერვპოულობამისგამო.ყველასკიდევვერ
დავეხმარები.მთელქვეყანასხომვერშევინახავ...“



ამერიკის ყველაზე ინოვაციური – და შიშის 
მომგვრელი – ბიზნესლიდერი წარმატებით 
ასრულებს სამწლიან რბოლას, რომელმაც ის ყველა 
დროის ყველაზე მდიდარ ადამიანად აქცია. თუმცა, 
FORBES-ს ეუბნება, ახლაღა ვიწყებ ზრდასო.  
კორპორაციული ამერიკის საყურადღებოდ:  
ჩვენ გაგაფრთხილეთ. 
ავტორი: რენდალ ლეინი
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„რასაც ჯეფ 
ბე ზო სი აკე-

თებს, ალ ბათ 
ყვე ლა ზე ღირ-
ს შე სა ნიშ ნა ვი 

მიღ წე ვა ა, რაც 
კი მი ნა ხავს“. 

1998
102

$1.6
მილიარდი

$7.8
მილიარდი $4.7

მილიარდი

$1.2
მილიარდი

$1.8
მილიარდი

$5.1
მილიარდი $4.3

მილიარდი

$4.8
მილიარდი

$3.6
მილიარდი

$8.7
მილიარდი

1999
18

2000
48

2001
189

2002
100

2003
32

2004
38

2005
42

2006
70

2007
35

წელი

FORBES 400-ის 
რეიტინგი

ჯეფ ბეზოსი 

ა
მე რი კის სხვა ტექ ნო-

ლო გი უ რი გი გან ტე ბი-

სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, 

Amazon-ს არა აქვს 

ტრა დი ცი უ ლი კამ პუ სი. 

მსოფ ლი ო ში არ სე ბუ-

ლი 575,000 პერ სო ნა-

ლი დან სი ეტ ლ ში მოღ ვა წე დაახლოებით 

45,000 თა ნამ შ რო მე ლი და აღ მას რუ ლე ბე-

ლი არა ერთ ცა თამ ბ ჯენ ში მი მო ფან ტუ ლან 

– ქა ლა ქის ცენ ტ რ სა თუ სა უთ - ლე იკ -ი უ ნი-

ო ნის უბან ში. Amazon-ის „სათავო ოფი სი“ 

იქაა ავ ტო მა ტუ რად, სა დაც არის ხოლ მე 

კომ პა ნი ის დამ ფუძ ნე ბე ლი და აღ მას რუ-

ლე ბე ლი დი რექ ტო რი ჯეფ ბე ზო სი. ამ წუ-

თას ეს ად გი ლი Day 1 Tower-ია. ად გი ლის 

სა ხელ წო დე ბა ბე ზო სის მა რა დი ულ კრე-

დო ში უნ და ვე ძი ოთ: გარ კ ვე უ ლი აზ რით, 

ჩვენ კვლავ ინ ტერ ნე ტის „დღე პირ ვე ლი“ 

გვიდ გას და, ამა ვე ლო გი კით, Amazon-ი, 

ეს -ე სა ა, იწყებს მოღ ვა წე ო ბას. 

თუმ ცა ამ ფრა ზის თქმა სე რი ო ზუ ლი სა-

ხით სულ უფ რო რთუ ლი ხდე ბა, თუ გა ვით-

ვა ლის წი ნებთ, რომ კომ პა ნი ის გა ყიდ ვე ბი, 

მო გე ბე ბი და აქ ცი ე ბის ფა სი მაღ ლა და 

მაღ ლა იწევს; ეს უკა ნას კ ნე ლი, მა გა ლი-

თად, სამ თვე ში 270%-ით ავარ და, ბო ლო 

12 თვე ში კი – 103%-ით. Amazon-ი Apple-ს 

უახ ლოვ დე ბა და მსოფ ლი ოს ყვე ლა ზე 

ღი რე ბუ ლი კომ პა ნი ის სტა ტუ სის კენ მი იჩ-

ქა რის, ხო ლო ბე ზო სი, რომ ლის პი რა დი 

ქო ნე ბა $160 მი ლი არ დ თან არის ახ ლო, ამ 

პრო ცეს ში პლა ნე ტის უმ დიდ რეს ადა მი ა-

ნად გვევ ლი ნე ბა. 

მი უ ხე და ვად ამი სა, ბე ზო სი Amazon-

ზე ისე ლა პა რა კობს, თით ქოს რა ღაც 

არას ტა ბი ლუ რი სტარ ტა პი 

იყო სო, რო მელ მაც ახ ლა-

ხან გა ი ა რა Series A რა უნ დი. 

„ყოველგვარი პრაქ ტი კუ ლი 

მიზ ნე ბის თ ვის, ბაზ რის ზო მა 

შე უზღუ და ვი ა“, – ამ ბობს 54 

წლის ბე ზო სი და ზე მოთ აწე-

უ ლი სა ხე ლო ე ბი დან ანი მა ცი უ რი გმი რის, 

პო პა ის მსგავ სი მკლა ვე ბი მო უ ჩანს; ეს 

შუ ახ ნის ასაკ ში დაწყე ბუ ლი აქ ტი უ რი ვარ-

ჯი შის შე დე გი ა, რო მე ლიც დი დი მით ქ მა- 

მოთ ქ მის საგ ნა დაც კი იქ ცა. მი სი ზრდის 

სა ფუძ ველს „სუპერიღბლიანი“ კომ ბი ნა ცია 

წარ მო ად გენს: სა ცა ლო ვაჭ რო ბის ბა ზა რი – 

Amazon-ის თავ და პირ ვე ლი სა ბა დო – მი სი 

თქმით, „არაერთ ტრი ლი ონს“ ნიშ ნავს, 

ისე ვე რო გორც cloud-ის ბა ზა რი, რო მე ლიც 

პირ ვე ლად Amazon Web Services-მა (AWS) 

წა მო იწყო. „არსებობს სხვა ბიზ ნე სე ბი, სა-

დაც ბა ზა რი შეზღუ დუ ლი ა, – დას ძენს კა ცი, 

რომ ლის კომ პა ნი ის შე მო სავ ლე ბი წელს, 

წე სით, $210 მი ლი არ დამ დე ავა. – მაგ რამ 

ჩვენ თ ვის ეს სა კითხი უბ რა ლოდ არ დგას“. 

თუ ჯეფ ბე ზო სი უკ ვე მსოფ-

ლი ო ში ყვე ლა ზე ში შის მომ გ ვ რე-

ლი ბიზ ნეს პერ სო ნა ა, მა შინ მი სი 

„შეუზღუდველობის“პერსპექტივამ ყვე ლა 

კორ პო რა ცი უ ლი ლი დე რი უნ და გა მო-

აფხიზ ლოს. ჰო, ის შე უ პო ვა რია და გრძელ-

ვა დი ა ნი თა მა შის ოს ტა ტი, მაგ რამ მი სი 

მთა ვა რი სიძ ლი ე რე, ბო ლო რამ დე ნი მე 

წე ლი წად ში რომ გა მო ი მუ შა ვა, გახ ლავთ 

უნა რი, Amazon-ი მსხვილ მას შ ტა ბებ თან 

მო მიჯ ნა ვე ბიზ ნე სე ბად გარ დაქ მ ნას 

(რომლის ზო გი ერ თი ნა წი ლი მო მიჯ ნა ვე 

მხო ლოდ რეტ როს პექ ტუ ლად იყო). ამის გა-

ზომ ვა შე საძ ლე ბე ლი ა: Forbes-ი რვა წე ლი ა, 

ინო ვა ცი უ რი კომ პა ნი ე ბის რე ი ტინ გებს ად-

გენს, ხო ლო ამას წი ნათ მე ნეჯ მენ ტის პრო-

ფე სორ თა ტრი ოს თან ვი მუ შა ვეთ, რა თა 

გვე ცა და და ქვეყ ნის ყვე ლა ზე ინო ვა ცი უ რი 

ბიზ ნეს ლი დე რე ბი გა მოგ ვევ ლი ნა. ოთხ-

კომ პო ნენ ტი ა ნი მე თო დო ლო გია – რო მე-

ლიც აერ თი ა ნებს სა ჯა რო რე პუ ტა-

ცი ა სა და გავ ლე ნას, ღი რე ბუ ლე ბის 

შექ მ ნა სა და ინ ვეს ტო რე ბის მი ერ 

აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რის - 

თ ვის მი ნი ჭე ბულ პრე მი უმს – ბე-

ზოსს უპი რო ბო ლი დე რად აქ ცევს. 

„რასაც ჯეფ ბე ზო სი აკე თებს და 

გა ა კე თებს, სა ვა რა უ დოდ, ყვე ლა ზე 

ღირ ს შე სა ნიშ ნა ვი მიღ წე ვა ა, რაც კი მი ნა-

ხავს“, – მითხ რა გა სულ წელს უორენ ბა ფეტ-

მა, რო ცა ღია კითხ ვა და ვუს ვი და ვთხო ვე, 

ბა ზარ ზე დაკ ვირ ვე ბის ლა მის ოთხ მოც-

წ ლი ა ნი გა მოც დი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე 

ყვე ლა ზე შთამ ბეჭ და ვი ბიზ ნეს გო ნე ბა 

და ე სა ხე ლე ბი ნა. „იმიტომ რომ ორ ძა ლი ან 

მსხვილ ინ დუს ტ რი ას და ე პატ რო ნა, თა ნაც 

– ერ თ დ რო უ ლად, და, პრინ ციპ ში, მე ტო ქე-

თა ცხვირ წინ, რის შე დე გა დაც ლი დე რად 

იქ ცა, ამ ინ დუს ტ რი ებს სა ხეს უც ვ ლის და 

ძა ლი ან დიდ ბიზ ნე სებ ში ძა ლი ან წარ მა ტე-

ბუ ლი ა“. 

მარ თა ლი ა, ბე ზოს საც და ბა ფეტ საც 

მხედ ვე ლო ბა ში ვაჭ რო ბა და cloud-ი ჰქონ-

დათ, ბე ზო სი, სი ნამ დ ვი ლე ში, გა ცი ლე ბით 

მრა ვალ მ ხ რივ შე უზღუ და ვი ა. პირ ვე ლი: 

AWS-ის წყა ლო ბით – კომ პა ნი ა, რომ ლის-

თ ვი საც ზრდა უფ რო პრი ო რი ტე ტუ ლი ა, 

ვიდ რე მო გე ბი ა ნო ბა, რო გორც იქ ნა, მი ლი-

არ დებს აკე თებს, ბე ზო სი კი ბა ზარ ზე იმ გ-

ვა რი სა ი მე დო ო ბით სარ გებ ლობს, რომ ამ 

მი ლი არ დე ბის და ბან დე ბა, ფაქ ტობ რი ვად, 

ყველ გან შე უძ ლი ა, სა დაც მო ი სურ ვებს. 

მე ო რე: მას შ ტა ბი, რო მე ლიც Amazon-ს 

ზრდის თ ვის სჭირ დე ბა, პრაქ ტი კუ ლად, 

აგ რე სი უ ლო ბას მო ითხოვს. და ბო ლოს: 

სა ვაჭ რო და ციფ რულ ბიზ ნეს სერ ვი სებ-

ში დო მი ნი რე ბით – ამ ორი ვე სფე როს კი 

თით ქ მის ყვე ლა სხვა ინ დუს ტ რი ას თან 

აქვს შემ ხებ ლო ბა, – ის ახ ლა იმ გ ვა რა-

დაა პო ზი ცი ო ნი რე ბუ ლი, რომ ნე ბის მი ერ 
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$8.7
მილიარდი

$8.8
მილიარდი

$12.6
მილიარდი

$19.1
მილიარდი

$23.2
მილიარდი

$27.2
მილიარდი

$30.5
მილიარდი

$47
მილიარდი

$67
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$1581

მილიარდი

2008
33

2009
28

2010
18

2011
13

2012
11

2013
12

2014
15

2015
4

2016
2

2017
2

2018
1

მო მიჯ ნა ვე ბიზ ნეს ში შე უძ ლია გა და ნაც-

ვ ლე ბა, სა დაც და მა ტე ბით ღი რე ბუ ლე ბას 

იპო ვის. ის მულ ტი მი ლი არ დე ბით, სულ მცი-

რე, ოთხ ბა ზარ ში თა მა შობს, – ჯან დაც ვა ში, 

შო უ ბიზ ნეს ში, სა მომ ხ მა რებ ლო ტექ ნი კა სა 

და რეკ ლა მა ში – ხო ლო ეს ბაზ რე ბი მრა ვალ 

ისეთ კომ პა ნი ას მო ი ცავს, რომ ლე ბიც ჯერ 

არ არი ან Amazon-ით დამ ფ რ თხალ ნი. 

შემ თხ ვე ვი თი რო დი ა, რომ ამ ოთხი დან 

ყო ვე ლი ბა ზა რი ურ ტყამს ან უახ ლოვ დე ბა 

იმ „ტრილიონების“ პო ტენ ცი ალს, ბე ზოს მა 

რომ ახ სე ნა. 

თუ მი სი კო ლე გა- პი ო ნე რე ბი პირ ვე-

ლი დოტ - კომ ეპო ქი დან ხელ გაშ ლი ლად 

მი ე გებ ნენ ე.წ. „ღია კა რის“ პრინ ციპს და 

მის პო პუ ლა რი ზე ბა საც შე უდ გ ნენ, ბე ზო სი 

მა ლულ ქმე დე ბებს მუ დამ აქ ტი ვად აღიქ-

ვამ და: ახალ ინი ცი ა ტი ვებს უფ რო დიდ 

და ნა ხარ ჯებ ში ნიღ ბავ და და თავს ისე 

აჩ ვე ნებ და, თით ქოს სწრა ფად მზარ დი 

რჩე უ ლი მარ გა ლი ტე ბი არ აინ ტე რე სებ სო. 

ბე ზო სის სა ჯა რო პრო ფი ლის გა ფარ თო-

ე ბას თან ერ თად, სა ჯა რო კო მენ ტა რებ-

მა და ინ ტერ ვი უ ებ მა მკვეთ რად იკ ლო 

(მიუხედავად იმი სა, რომ Washington 

Post-ის მფლო ბე ლი ა). ბე ზო სი დო ნალდ 

ტრამ პის შე სა ხებ სა უ ბარ ზე უარს ამ ბობს, 

რო მელ მაც მა სა და Post-ს Twitter-ზე 

შე უ ტი ა, მაგ რამ აშ კა რად ეს მის, რომ ერ თ-

გ ვა რად მი ზან შია ამო ღე ბუ ლი. კითხ ვა ზე, 

Facebook-ის შარ შან დე ლი პრობ ლე მე ბი თუ 

იყო მის თ ვის, რო გორც ამო მა ვა ლი სა რეკ-

ლა მო კომ პა ნი ის მე თა უ რის თ ვის, რა ი მე 

სა ხის გაკ ვე თი ლი, ლა კო ნი ურ, პო ლი ტი კურ 

და და უ ჯე რე ბელ პა სუხს იძ ლე ვა. „არა“ – 

აცხა დებს ეს კორ პო რა ცი უ ლი სწავ ლე ბის 

პრო პო ნენ ტი და რამ დე ნი მე წა მი ან პა უ ზას 

აკე თებს, რომ კი დევ უფ რო გა უს ვას ხა ზი 

სათ ქ მელს. და მო ნა ცემ თა კომ პა ნი ად 

ქცე ვა ზე რას ფიქ რობს? „Amazon-ზე ამ 

ჭრილ ში არას დ როს მი ფიქ რი ა“, – ამ-

ბობს კა ცი, რო მე ლიც, არც მე ტი, არც ნაკ-

ლე ბი, მო ნა ცე მე ბით მარ თულ კომ პა ნი ას 

თა ოს ნობს, მე რე კი თა ვის პო ლი ტი კო სის 

რი ტო რი კას უბ რუნ დე ბა. რო ცა ვე უბ ნე ბით, 

რომ Amazon-ი, სხვა თუ არა ფე რი, ამის 

ინ ს ტ რუ მენ ტი მა ინც არის, ის სიტყ ვას 

სწრა ფად გვაწყ ვე ტი ნებს: „მრავალი ინ ს ტ-

რუ მენ ტი დან – ერ თ -ერ თი“. 

ასე იყო თუ ისე, იმ დი ლას, რო მე ლიც 

ბე ზოს მა Forbes-თან გა ა ტა რა და მოკ ლედ 

გაგ ვან დო, რო გორ აქვს ინო ვა ცი ის კენ 

აღე ბუ ლი გე ზი და რო გორ ირ ჩევს, სად 

გა ფარ თოვ დეს, Amazon-ის მო მავ ლის 

სქე მა მა ინც მო ი ხა ზა. კომ პა ნი ის ზო მის 

გათ ვა ლის წი ნე ბით, ის ვერ ტი კა ლუ რა-

დაც მოძ რა ობს და ჰო რი ზონ ტა ლუ რა დაც, 

ყო ვე ლი მი მარ თუ ლე ბა კი კი დევ უფ რო 

მეტ ძირ გა მომ თხ რელ ქმე დე ბას მო ას წა-

ვებს. ხუ თი წლის წი ნაც კი ბე ზო სი იმი თაც 

ჩან და კმა ყო ფი ლი, რომ ცდი ლობ და, ყვე-

ლა სათ ვის ყვე ლა ფე რი მი ე ყი და, რი თაც, 

მეტ წი ლად, სა ცა ლო და სა ბი თუ მო მო ვაჭ-

რე ე ბის წყევ ლად იქ ცა. მაგ რამ ინო ვა ცი ის 

ამ და ოს ტა ტე ბულ მხატ ვარს დღეს ხელთ 

ფერ თა უნი ვერ სა ლუ რი პა ლიტ რა უპყ რი ა: 

ნე ბის მი ე რი ინ დუს ტ რი ა, რა საც კი ხელს 

და ა დებს. 

ამ შე უზღუ დავ ეპო ქა ში, ყვე ლა ზე 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სიტყ ვა Amazon-ში არის 

„კი.“ ბე ზო სი სწო რად გვიხ ს ნის ტრა დი-

ცი უ ლი კორ პო რა ცი უ ლი იერარ ქი ის არსს: 

„დავუშვათ, უმ ც როს აღ მას რუ ლე ბელს 

რა ღაც იდეა მოს დის თავ ში და უნ და, 

მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბა სცა დოს. მან 

უნ და და არ წ მუ ნოს თა ვი სი ბო სი, 

თა ვი სი ბო სის ბო სი, თა ვი სი ბო სის 

ბო სის ბო სი და ა.შ., ხო ლო 

1ეფუძნება 2018 წლის 27 აგვისტოს აქციათა ღირებულებას. 



70 | FORBES       ოქტომბერი  2018        

ჯეფ ბეზოსი 

ნე ბის მი ე რი „არა“ ამ ჯაჭ ვ ში მთელ იდე ას 

ჩაკ ლავს“. ამი ტო მა ცა ა, რომ სხარ ტი და 

მოქ ნი ლი სტარ ტა პე ბი ასე ად ვი ლად ანად-

გუ რე ბენ კონ სერ ვა ტი ულ დი ნო ზავ რებს: 

ცხრა მეტ მა ვენ ჩურ - კა პი ტა ლის ტ მა რომც 

თქვას „არა,“ საკ მა რი სია გა მოჩ ნ დეს მე ო-

ცე, „კი“-ს ვინც იტყ ვის, და ძირ გა მომ თხ რე-

ლი იდეა ბიზ ნე სად იქ ცე ვა. 

შე სა ბა მი სად, ბე ზოს მა Amazon-ის 

სტრუქ ტუ რა იმის გარ შე მო ააგო, რა საც 

თა ვად „კი-მდე მი მა ვალ მრა ვალ გზას“ 

უწო დებს და ეს გან სა კუთ რე ბით „ორმხრივ 

კა რებს“ ეხე ბა – გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს, რომ-

ლე ბიც ხში რად პა ტარ - პა ტა რა გა უმ ჯო ბე-

სე ბებს ეფუძ ნე ბა და რომ ლე ბიც შე იძ ლე ბა, 

შე იც ვა ლოს, არა გო ნივ რუ ლი თუ გა მოდ გა. 

ასო ბით აღ მას რუ ლე ბელს შე უძ ლი ა, მწვა ნე 

შუ ქი აუნ თოს იდე ას, რო მელ საც თა ნამ შ-

რომ ლე ბი შიგ ნით ვე აფა სე ბენ და აწონ -

- და წო ნი ან. „მან იცის და ჩვენც ვი ცით, 

რომ გა მო გო ნე ბე ბი და ექ ს პე რი მენ ტე ბი 

გარ კ ვე უ ლი წა რუ მა ტებ ლო ბის გა რე შე არ 

გა მო დის, – ამ ბობს ბე ზო სის სტა ჟი ა ნი ლე ი-

ტე ნან ტი ჯეფ ვილ კი, რო მე ლიც Amazon-ის 

სა მომ ხ მა რებ ლო და სა ვაჭ რო ოპე რა ცი ებს 

უდ გას სა თა ვე ში. – ამ იდე ებს ჩვენ მი ვე-

სალ მე ბით. მე ტიც, გვინ და, რომ სულ ყველ-

გან აღ მო ცენ დეს. ჯეფს ასე თი იდე ე ბის 

გან ხილ ვა არც სჭირ დე ბა. არც მე“. 

მაგ რამ რო ცა საქ მე უფ რო მსხვილ 

იდე ებ სა და ვერ ტი კა ლებ ზე მიდ გე ბა, რომ-

ლე ბიც „ცალმხრივი კა რე ბის“ სა ხე ლი თაც 

არი ან ცნო ბილ ნი და რომ ლე ბიც კომ პა-

ნი ას მი მარ თუ ლე ბას უც ვ ლი ან, ბე ზო სი 

თავს უკ ვე „შემნელებელი დი რექ ტო რის“ 

რო ლით იწო ნებს. სამ რა მეს აქ ცევს ყუ-

რადღე ბას. პირ ვე ლი ორი გი ნა ლუ რო ბა ა. 

„დიფერენცირებული იდეა უნ და გვქონ-

დეს. მო დი, მეც ამას ვი ზამ “ - ტი პის წი ნა-

და დე ბა არ უნ და იყოს“. მე ო რე მას შ ტა ბი ა. 

„რამდენიმე ძა ლი ან მსხვი ლი ბიზ ნე სით 

ვართ და ჯილ დო ე ბულ ნი, დრო ის მან ძილ-

ზე რომ შევ ქ მე ნით, და არ გვაქვს იმის ფუ-
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3 აპ რი ლი, 1995  
წიგ ნე ბი. პირ ვე
ლი გა ყი დუ ლი 
წიგ ნი: „თხევადი 
კონ ცეფ ცი ე ბი და 
შე მოქ მე დე ბი
თი ანა ლო გე ბი: 
აზ როვ ნე ბის 
ფუნ და მენ ტუ რი 
მე ქა ნიზ მე ბის 
კომ პი უ ტე რუ ლი 
მო დე ლე ბი“.

11 ივნისი, 1998 
კომპაქტდისკები: 125,000
ზე მეტი ალბომი 60 ჟანრში. 

10 ნო ემ ბე რი, 1999 
სახ ლის კე თილ მოწყო ბის 
პრო დუქ ტე ბი (ცემენტის 
მიქ სე რე ბი, კვამ ლის დე
ტექ ტო რე ბი), პროგ რა მუ ლი 
უზ რუნ ველ ყო ფა (Microsoft 
Office 2000, Photoshopი), 
ვი დე ო თა მა შე ბი (Game 
Boys, Where in the World Is 
Carmen Sandiego).

ნო ემ ბე რი, 2000  
Amazon Marketplaceი: 
ე.წ. მე სა მე მხა რის 
გამ ყიდ ვე ლე ბი სა იტ ზე 
ყვე ლაფ რის გა ყიდ ვას 
იწყე ბენ, კა მე რე ბით 
დაწყე ბუ ლი, თო ჯი ნის 
სახ ლის ავე ჯით დამ
თავ რე ბუ ლი. 

16 ივ ლი სი, 2002 Amazon 
Web Servicesი: კომ პი უ ტე რულ 
სიმ ძ ლავ რეს, მო ნა ცემ თა ბა ზის 
სა ცავ სა და კონ ტენ ტის უზ რუნ
ველ ყო ფას (მეტწილად) პა ტა რა 
ბიზ ნე სებს აძ ლევს ქი რით. 

7 ნო ემ ბე რი, 2002 ტან საც მე ლი: ტან საც მე ლი 400ზე 
მე ტი ბრენ დი სა გან, მათ შო რის, Gapის, Nordstromის, 
Ralph Laurenისა და Eddie Bauerისგან. 

22 სექ ტემ ბე რი, 2003 სპორ
ტუ ლი სა ქო ნე ლი: ჩოგ ბურ თის 
ჩოგ ნე ბი, ელექ ტ როს კუ ტე რე ბი, 
გუნ დე ბის მა ი სუ რე ბი. 

22 აპ რი ლი, 2004 
სამ კა უ ლი: $10,000
იანი ნიშ ნო ბის ბეჭ
დე ბით დაწყე ბუ ლი, 
$10იანი სა მა ჯუ რე
ბით დამ თავ რე ბუ ლი. 

2 თე ბერ ვა ლი, 2005 Amazon 
Primeი: სტარტს იღებს, რო
გორც სა ქონ ლის უფა სო, ორ
დღი ა ნი გა და ზიდ ვის სერ ვი სი, 
წე ლი წად ში $79ის სა ნაც ვ ლოდ. 

2 ნო ემ ბე რი, 2005  
Mechanical Turkი: 
მიკ რო გა დახ დე ბი იმ 
ამო ცა ნე ბის შემ ს რუ
ლე ბე ლი ადა მი ა ნე ბი
სათ ვის, რო მელ თაც 
კომ პი უ ტე რე ბი ვერ 
არ თ მე ვენ თავს. 

7 სექ ტემ ბე რი, 2006  
Amazon Video: ათა სო ბით 
შოუ და ფილ მი ჩა მო სატ ვირ
თად, „ვარსკვლავური გზით“ 
დაწყე ბუ ლი, „ბაფი: ვამ პი
რე ბის გა მა ნად გუ რებ ლით“ 
დამ თავ რე ბუ ლი. 
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ფუ ნე ბა, ენერ გია რა ღაც ისეთ ში ჩავ დოთ, 

რა მაც შე იძ ლე ბა, იმუ შა ოს, მაგ რამ პა ტა რა 

აღ მოჩ ნ დეს“. და ბო ლოს: სი ლი კო ნის ხე ო-

ბის სა და რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის ანაზღა უ რე ბა-

დო ბის კო ე ფი ცი ენ ტი (ROI). „რაოდენ დიდ 

მას შ ტა ბებ ზეც არ უნ და იყოს ლა პა რა კი, 

სა ინ ვეს ტი ციო კა პი ტა ლი დან კარ გი მო გე-

ბე ბი უნ და გვქონ დეს“. 

სა ბო ლოო ჯამ ში, იდე ე ბი, რომ ლე ბიც ამ 

სა მე ულს ერ გე ბა, ბე ზო სის თქმით, ორი დან 

რო მე ლი მე მო დე ლი დან აღ მო ცენ დე ბა. ან 

რეტ როს პექ ტუ ლად უყუ რებ მომ ხ მა რებ-

ლის სა ჭი რო ე ბებს – მა გა ლი თად, შე ამ ჩ ნი ე, 

რომ ხალ ხი ქცე ვის კონ კ რე ტულ მა ნე რას 

ავ ლენს და გა დაწყ ვი ტე, რა ი მე შე სა ბა მი სი 

პრო დუქ ტი შეს თა ვა ზო, – ან, პი რი ქით, წინ 

იყუ რე ბი – იცი, რო გორ შექ მ ნა რა ი მე ღი-

რე ბუ ლი და მომ ხ მა რე ბელ თა ძებ ნას იწყებ.

Amazon-ის გი გან ტუ რო ბა, პრინ ციპ ში, 

მე ო რე მო დე ლი დან გა მომ დი ნა რე ობს. 

თავ და პირ ვე ლად ნი შის მო თა მა შეს, ბე-

ზოსს, ად ვი ლად შე ეძ ლო, მხო ლოდ იმა ზე 

კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი ყო, რომ მსოფ ლი ოს 

ციფ რულ წიგ ნის მა ღა ზი ად ქცე უ ლი ყო, რო-

გორც, ვთქვათ, Etsy-ია – ხელ ნა კე თი ნივ-

თე ბის მა ღა ზია და Zappos-ი – ფეხ საც მ ლის 

(ორივე მათ განს დღეს, ცხა დი ა, Amazon-ი 

ფლობს). მაგ რამ წიგ ნე ბის გა ყიდ ვა ში 

და ოს ტა ტე ბულ მა, და ი ნა ხა, რომ ამ ინ ს ტ-

რუ მენ ტე ბის – ინ ვენ ტა რის მე ნეჯ მენ ტით 

დაწყე ბუ ლი, სა რე კო მენ და ციო სის ტე-

მე ბით დამ თავ რე ბუ ლი – გა მო ყე ნე ბით, 

მო მიჯ ნა ვედ შე ეძ ლო ემოძ რა ვა: ჯერ – მუ-

სი კა სა და DVD-ებში, მე რე – სა თა მა შო ებ სა 

და ტექ ნი კა ში და მე რე – ლა მის ყვე ლა ფერ-

ში, რაც კი შე იძ ლე ბა სა ცა ლოდ გა ყი დო. 

ეს ცოდ ნა კვლავ ბერ კე ტად გა მო ი ყე ნა: 

გა ბე დუ ლად (და წარ მა ტე ბით) Amazon-ი 

უწინ დე ლი მე ტო ქე ე ბის – და მო უ კი დე ბე ლი 

გამ ყიდ ვე ლე ბის პლატ ფორ მად აქ ცია და 

ამ გზით რე ფორ მა ტო რი მო ვაჭ რის სა ხე-

ლიც და იმ კ ვიდ რა პან თე ონ ში, სა დაც ისეთ 

პერ სო ნებს წა აწყ დე ბით, რო გო რე ბიც სემ 

უოლ ტო ნი, აარონ მონ ტ გო მე რი ვარ დი და 

Sears Roebuck-ის ჯუ ლი უს რო ზენ ვალ დი 
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19 ნოემბერი, 2007  
Amazon’s Kindle: ელ
წიგნების მკითხველი. 

15 სექტემბერი, 2008  
მოტოციკლები და ATVები. 

22 ივლისი, 
2009 Zapposი: 
ყიდულობს 
ფეხსაცმლის 
ელმოვაჭრეს – 
$1 მილიარდზე 
ნაკლებად, 
აქციების სახით.

26 ნო ემ ბე რი, 2010  
Amazon Studiosი: კი ნო 
სა ტე ლე ვი ზი ო საპ რო დი
უ სე რო სტუ დი ა. პირ ვე ლი 
დი დი ჰი ტი „მანჩესტერი 
ზღვას თან“ არის. 

28 აგვისტო, 2017  
Whole Foodsი: 
ნაღდი ფულით 
$13.6 მილიარდად 
სურსათის ქსელს 
ყიდულობს.

AMAZON-ის 
ხანა

ბოლო 21 წელიწადში AMAZON-ის აქციათა ფასი 

გასაოცარი 98,000%-ით გაიზარდა, კომპანია კი წიგნების 

მოკრძალებული ონლაინმაღაზიიდან ყოვლისმომცველ 

მოვაჭრედ იქცა, ვაშლებით დაწყებული, ვიდეოებით 

დამთავრებული, ყველაფერს რომ ჰყიდის.

14 ნოემბერი, 2011  Kindle 
Fireი: წვდომა 100,000 ფილმსა და 
სატელევიზიო შოუზე სტრიმინგით. 

2013  Amazon Freshი: სურ სა თის 
ად გილ ზე მი ტა ნის სერ ვი სი ლოს
ან ჯე ლეს სა და სან  ფ რან ცის კო ში 
გა ფარ თოვ და. 

23 ივნისი, 2015 
Amazon Echo: პირველი 
ჭკვიანი დინამიკები; 
იყენებს ვირტუალურ 
დამხმარე Alexaს.  

იან ვა რი, 2018  Amazon Go: 
სი ეტ ლ ში იხ ს ნე ბა ახ ლე ბუ რი მა
ღა ზი ა, რო მე ლიც არ სა ჭი რო ებს 
გა დახ დის თ ვის რიგ ში დგო მას.

28 ივ ნი სი, 2018  
Pillpackი: აცხა
დებს, რომ ონ ლა ი
ნაფ თი აქს შე ი ძენს; 
ხელ შეკ რუ ლე ბა ჯერ 
არ გა ფორ მე ბუ ლა. 



72 | FORBES       ოქტომბერი  2018        

„სწორედ 
ნდობა 

გაძლევს 
ბიზნესის 

გაფართოების 
საშუალებას“.

ჯეფ ბეზოსი 
მსოფლიოს  
ყველაზე  
ინოვაციური  
ლიდერები
რა ჰქონ და თო მას ედი სონს ისე თი, რაც არ ჰქონ-

და ნი კო ლა ტეს ლას? რა და ეს უკა ნას კ ნე ლი 

უგ რო შოდ გარ და იც ვა ლა. ედი სონს კი ჰქონ და 

ის, რა საც Brigham Young University-ის პრო ფე-

სო რი ჯეფ და ი ე რი და ბიზ ნეს ს კო ლა INSEAD-ის 

პრო ფე სო რი ნე ი თან ფე რი ინო ვა ცი ურ კა პი ტალს 

უწო დე ბენ. და ი ე რი და ფე რი დღეს ყვე ლა ზე 

დიდ ინო ვა ცი ურ კა პი ტალს ოთხი მა ხა სი ა თებ-

ლის გა ზომ ვით აფა სე ბენ: ინო ვა ცი უ რი რე პუ ტა-

ცია (რამდენად შუქ დე ბა ბო ლო ხუთ წე ლი წად ში 

მე დი ა ში), სო ცი ა ლუ რი კავ ში რე ბი და ქსე ლე ბი 

(Twitter-სა და LinkedIn-ზე), ღი რე ბუ ლე ბის შექ მ-

ნის ქმე დი თი გა მოც დი ლე ბა (ბაზარზე მა თი კომ-

პა ნი ე ბის ღი რე ბუ ლე ბის ზრდის სა ფუძ ველ ზე) და 

ინ ვეს ტო რის მო ლო დი ნი სა მო მავ ლო ღი რე ბუ ლე-

ბის შექ მ ნის მი მართ (გაზომილი იმ პრე მი უ მით, 

რო მელ თაც ინ ვეს ტო რე ბი მათ კომ პა ნი ა თა აქ ცი-

ებს ანი ჭე ბენ). აქ ათ ფი ნა ლისტს წარ მო გიდ გენთ, 

ხო ლო 100 ყვე ლა ზე ინო ვა ცი უ რი ლი დე რის სრულ 

რე ი ტინგს Forbes-ი 2019-ში გა მო აქ ვეყ ნებს. 

არი ან. 

სწო რედ აქ უნ და დამ თავ რე ბუ ლი ყო 

ის ტო რი ა. მაგ რამ და სავ ლუ რი სამ ყა როს 

დო მი ნან ტი ონ ლა ინ მო ვაჭ რის რან გ ში, 

Amazon-ი სე რი ო ზულ ტექ ნო ლო გი ურ და 

ლო გის ტი კურ პრობ ლე მებ საც აგ ვა რებ და 

და, ნაც ვ ლად იმი სა, ბე ზოსს ეს უნა რე ბი 

უბ რა ლოდ თა ვი სი მთა ვა რი ბიზ ნე სის 

ზრდის თ ვის სა ჭი რო იარა ღად მი ეჩ ნი ა, 

მან ისი ნი სა კუთ რივ ბიზ ნე სე ბად და ი ნა ხა. 

ში და მოთხოვ ნამ ნა ხე ვარ გა ნაკ ვეთ-

ზე მო მუ შა ვე დე ვე ლო პე რებ ზე შე დე გად 

Mechanical Turk-ი გა მო ი ღო – ქრა უდ სორ-

სინ გ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი 

ბაზ რო ბა მსოფ ლი ო ში დრო ე ბი თი სა მუ შა-

ო ე ბის თ ვის. ად გილ ზე მი ტა ნის გა სა ოც რად 

ეფექ ტი ა ნი ინ ფ რას ტუქ ტუ რის შექ მ ნას 

სერ ვი სი, Fulfillment by Amazon-ი მოჰ ყ ვა, 

ხო ლო ყო ველ შე ნა ძენ ზე ფუ ლის აღე ბა-

ში გა წა ფუ ლო ბამ Amazon Pay და ბა და. 

და რაც ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა: რო ცა 

Amazon-მა თა ვი სი მო ნა ცე მე ბის cloud-ში 

შე სა ნა ხად უშ ვე ლე ბე ლი შე საძ ლებ ლო ბე-

ბის შექ მ ნა და იწყო, ბე ზო სი მიხ ვ და, რომ, 

შე საძ ლო ა, სხვა ბიზ ნე სებ საც მონ დო მე ბო-

დათ იქ თა ვი ან თი მო ნა ცე მე ბის შე ნახ ვა. 

2017-ში AWS-ის შე მო სა ვალ მა $17.5 მი ლი-

არ დი შე ად გი ნა. 

თვით ასე თი, მომ ხ მა რე ბელ ზე ორი ენ-

ტი რე ბუ ლი, კონ ცეფ ცი ე ბიც კი იძ ლე ვი ან 

უნა რებ ზე და ფუძ ნე ბულ დი ვი დენ დებს. 

აიღეთ, მა გა ლი თად, ელ - მ კითხ ვე ლი 

Kindle-ი – Amazon-ის პირ ვე ლი შეჭ რა 

კომ პი უ ტე რუ ლი აპა რა ტე ბის სამ ყა რო ში 

2007 წელს. ვილ კი, რო მე ლიც კომ პა ნი-

ა ში AlliedSignal-იდან მი ვი და, იხ სე ნებს, 

რო გორ შე ე წი ნა აღ მ დე გა საბ ჭოს. „ავდექი 

და ვე უბ ნე ბი: „არ გე თან ხ მე ბით. ვფიქ რობ, 

დი დი შან სი ა, ვერ და ვემ თხ ვი ოთ ად გილ-

ზე მი ტა ნის დათ ქ მულ თა რიღს. ძა ლი ან 

და ბა ლი მო გე ბა გვექ ნე ბა. არ ვიქ ნე ბით 

წარ მო ე ბის მხრივ ეფექ ტი ა ნე ბი. მომ ხ მა-

რებ ლებს გა ვაწ ბი ლებთ. კომ პი უ ტე რუ ლი 

აპა რა ტე ბი რთუ ლი რა მე ა. ჩვენ პროგ რა მუ-

ლი უზ რუნ ველ ყო ფის კომ პა ნია ვართ“. 

„ჯეფი კი ამ ბობს: „მზად ვარ, ვა ღი ა რო, 

რომ ეს ყვე ლა ფე რი მოხ დე ბა და მა ინც მი-

მაჩ ნი ა, რომ ჩვე ნი კომ პა ნი ის თ ვის სწო რი 

ხედ ვა ისა ა, მარ თ ლა კარ გად თუ შევ ძ-

ლებთ კომ პი უ ტე რუ ლი აპა რა ტის შექ მ ნას, 

ჰო და, უნ და და ვიწყოთ სწავ ლა“. ჰო და, 

და იწყეს. Kindle-ი Amazon-ში რო მან ტი ზე-

ბუ ლი პრო დუქ ტია – იმი ტომ, რომ კომ პი-

უ ტე რულ აპა რა ტებ ში გარ ღ ვე ვას წარ მო-

ად გენს და იმი ტო მაც, რომ კომ პა ნი ის 

ფეს ვებს – წიგ ნებს – ეხ მი ა ნე ბა. თუმ ცა მას 

კომ პა ნია არ გარ და უქ მ ნია და თა ნაც წა-

რუ მა ტე ბუ ლი აპა რა ტე ბი მოჰ ყ ვა, მა გა ლი-

თად, კა ტას ტ რო ფუ ლი ჭკვი ა ნი ტე ლე ფო ნი 

Fire-ი. მაგ რამ ბე ზო სის გა დაწყ ვე ტი ლე ბამ, 

რა ღაც მო მენ ტ ში, შე დე გად ჭკვი ა ნი დი ნა-

მი კე ბი, Amazon Echo-ც გა მო ი ღო – თა მა შის 

წე სე ბის ჭეშ მა რი ტი შემ ც ვ ლე ლი. 

„დღეს უკ ვე კომ პი უ ტე რულ აპა რა ტებ ში 

დი დი გა მოც დი ლე ბა და ვაგ რო ვეთ, თუმ ცა 

მა შინ მსგავ სი უნა რე ბი არ გვქონ და, – ამ-

ბობს ბე ზო სი და იცი ნის. – მომ თ მე ნი უნ და 

იყო. უნა რის ასათ ვი სებ ლად მხო ლოდ 

დრო არ კმა რა. დრო იმის თ ვი საც გჭირ დე-

ბა, რომ პრო დუქ ტი რე ა ლუ რად ააყ ვა-

ვო“. სხვა სიტყ ვე ბით, თუ და ე უფ ლე ბით 

უნა რებს, რო მელ თაც ამ ჟა მად Amazon-ი 

ეუფ ლე ბა, მშვე ნი ე რი წარ მოდ გე ნა გექ-

ნე ბათ იმა ზე, თუ რას გა ყი დის ის ახ ლო 

მო მა ვალ ში. 

ამ ჟა მად კი ბე ზო სი ჯან დაც ვას სწავ-

ლობს. ეს ამე რი კის უდი დე სი ინ დუს ტ რი ა ა, 

რო მელ ზეც მშპ-ის 18% მო დის, და ერ თ - 

ერ თი ყვე ლა ზე არა ე ფექ ტი ა ნიც. გა სულ 

წელს ბე ზოს მა, ბა ფეტ მა და JPMorgan 

Chase-ის აღ მას რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა 

ჯე ი მი და ი მონ მა გა ნაცხა დეს, რომ მა თი 

კომ პა ნი ე ბი ძა ლის ხ მე ვას გა ა ერ თი ა-

ნებ დ ნენ და მა ღალ პ რო ფი ლი ან აღ მას-

რუ ლე ბელ დი რექ ტორს, ატულ გა ვან დის 

და ი ქი რა ვებ დ ნენ არა კო მერ ცი უ ლი 

ორ გა ნი ზა ცი ის სა მარ თა ვად, რომ ლი თაც 

სა კუ თა რი თა ნამ შ რომ ლე ბის თ ვის უფ რო 

იაფ, უფ რო ხა რის ხი ან ჯან დაც ვას უზ რუნ-

ველ ყოფ დ ნენ, – ორ გა ნი ზა ცი ი სა, რომ ლის 

ძი რი თა დი იდეა მოქ ნი ლი, მზარდ მას შ ტა-

ბებ თან ადაპ ტი რე ბა დი და კლო ნი რე ბა დი 

მო დე ლის შექ მ ნა ში მდგო მა რე ობ და. ეს 

პა ტა რა ამ ბა ვი რო დი ა: ამ სამ კომ პა ნი ა-

ში 1.2 მი ლი ო ნი ადა მი ა ნია და საქ მე ბუ ლი. 

და ა მა ტეთ ამას მათ ზე და მო კი დე ბუ ლი პი-

რე ბი და ინი ცი ა ტი ვა სა პი ლო ტე პრო ექტს 

და ემ ს გავ სე ბა ყვე ლა სათ ვის ორე გონ სა 

თუ კო ნექ ტი კუტ ში. 

Amazon-ის ამ გან ზ რახ ვებს ბე ზო-

სი თავ და ჯე რე ბით ეკი დე ბა. „როგორც 

მო გეხ სე ნე ბათ, ეს არა კო მერ ცი უ ლი ინი-

ცი ა ტი ვა ა. ეს სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 

რა მა ა“, – გვაწყ ვე ტი ნებს სიტყ ვას, ვიდ რე 

კითხ ვას სრულ ყო ფი ლად დავ ს ვამ დეთ. 

ამ და მო კი დე ბუ ლე ბას ბა ფე ტიც იზი ა რებს, 

რო მელ მაც რამ დე ნი მე თვის წინ ამიხ ს ნა: 

„განცხადების გა კე თე ბის შემ დეგ ხალ ხი 

ზღვა სა ვით მოგ ვაწყ და, ჩვენც ჩაგ ვ რ თეთ 

საქ მე ში ო, ჩვენ კი ვუთხა რით, რომ ეს არ 

იყო სა ჭი რო – მოგ ვ პა რეთ ყვე ლა ფე რი, 

თუ რა მე გა მოგ ვი ვა- მეთ ქი“. საკ ვან ძო 

სწო რედ ეს „თუ რა მე გა მოგ ვი ვა“ არის. 
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მსოფლიოს  
ყველაზე  
ინოვაციური  
ლიდერები 1

ჯეფრი ბეზოსი
AMAZON.COM

$450 მლრდ

366%

72.8%

2
ილონ მასკი
TESLA MOTORS

$48 მლრდ 

819%

79.7%

3
მარკ ცუკერბერგი

FACEBOOK

$376 მლრდ

563%

70%

4
ტიმოთი ქუკი

APPLE

$369 მლრდ

123%

12%

5
სატია ნადელა

MICROSOFT

$278 მლრდ

84%

26%

6
მარკ ბენიოფი
SALESFORCE.COM

$50 მლრდ

143%

82.4%

7
შანტანუ ნარაიანი

ADOBE SYSTEMS

$68 მლრდ

365%

62.8%

8
რიდ ჰასტინგსი

NETFLIX

$78 მლრდ

1351%

71.5%

9
ჯეფ ვეინერი1

LINKEDIN

$16 მლრდ

96%

60%

10
ლარი პეიჯი/სერგეი ბრინი

ALPHABET

$491 მლრდ

197%

37.5%

საბაზრო ღირებულების შექმნა 
სამი წლის მანძილზე

საფონდო ბირჟების მოგებები 
სამი წლის მანძილზე

ინოვაციის პრემიუმი

საბაზრო ღირებულების შექმნა 
სამი წლის მანძილზე

საფონდო ბირჟების მოგებები 
სამი წლის მანძილზე

ინოვაციის პრემიუმი

„ზღვაში გა სუ ლი კო ლუმ ბის არ იყოს, 

ჩვენც არ ვი ცით ზუს ტად, სად ჯან და ბა ში 

მივ დი ვართ, – და ა მა ტა ბა ფეტ მა. – თუმ ცა 

ვი მე დოვ ნებთ, რომ ახა ლი კონ ტი ნენ ტი 

დაგ ვ ხ ვ დე ბა და რა ღაც მო მენ ტ ში არ გავ-

ქ რე ბით“. 

მაგ რამ დე და მი წის მიღ მა რომც გა ცუ-

რონ, ბე ზო სი გა ი მარ ჯ ვებს იმის გათ ვა-

ლის წი ნე ბით, რომ Amazon-ი სა კუ თარ 

უნა რებს სულ უფ რო ხვეწს – უნა რებს, 

რომ ლე ბიც ში და ეკო ნო მი კის და ახ ლო ე-

ბით მე ხუ თედ ზეა პა სუ ხის მ გე ბე ლი. მა შინ, 

რო ცა ბა ფეტ სა და და ი მონ თან ერ თად 

შექ მ ნი ლი ნე ბის მი ე რი ინო ვა ცია „მაინც ამ 

არა კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის ნა წი ლი 

იქ ნე ბა, – ამ ბობს ბე ზო სი, – თი თო ე ულ კომ-

პა ნი ას შე უძ ლი ა, სა კუ თარ ინი ცი ა ტი ვებს 

მის დი ოს“. ბე ზო სი საქ მეს უკ ვე შე უდ გა. ივ-

ნის ში Amazon-ი თით ქ მის $1 მი ლი არ დის 

გა დახ დას დას თან ხ მ და PillPack-ში – სტარ-

ტაპ ში, რო მელ საც ად გილ ზე მი აქვს რე ცეპ-

ტი ა ნი წამ ლე ბის წი ნას წარ და ფა სო ე ბუ ლი 

დღი უ რი დო ზა. Amazon-ს აქ ხომ ბა და ლი 

არ ჰყავს: ვგუ ლის ხ მობთ შეკ ვე თა თა მი ღე-

ბას, პრო დუქ ტის შე ფუთ ვა სა და ად გილ ზე 

მი ტა ნას, მომ ხ მა რე ბელ ზე მორ გე ბას და 

სა ი მე დო ო ბას. ესეც კი დევ ერ თი ჩა ყო ფი-

ლი თი თი ჯან დაც ვის ცხელ წყალ ში.

ბე ზო სი სა რეკ ლა მო სკო ლა შიც და დის. 

Amazon-ის უახ ლეს მა კვარ ტა ლურ მა მაჩ-

ვე ნებ ლებ მა ერთ გა სა ო ცარ ციფრს ახა დეს 

ფარ და: კომ პა ნი ა, სა რეკ ლა მო შე მო სავ-

ლე ბის სა ხით, $8 მი ლი არ დის გა და ჭარ ბე-

ბის გზას ად გას, რაც, უხე ში გა მო ან გა რი-

შე ბით, წი ნა წლის ჯა მუ რი მაჩ ვე ნებ ლის 

გა ორ მა გე ბას ნიშ ნავს. და რა ტო მაც არა? 

Google-მა შე საძ ლო ა, იცო დეს, რი სი ყიდ-

ვით ხართ და ინ ტე რე სე ბუ ლი, Facebook-ს, 

შე საძ ლო ა, ჰქონ დეს სა შუ ა ლე ბა, და ას კ ვ-

ნას, რი სი ყიდ ვის კენ ხართ მიდ რე კი ლი, 

მაგ რამ Amazon-მა იცის, რა იყი დეთ რე ა-

ლუ რად და ისიც კი იცის, გქონ დათ თუ არა 

ყიდ ვის გან ზ რახ ვა. 

ეს ათას გ ვარ სა კითხს წა მოჭ რის. ბე-

ზო სი მგზნე ბა რედ ლა პა რა კობს სა მომ-

ხ მა რებ ლო ჟინ ზე, მაგ რამ ცო ტაა ისე თი 

მომ ხ მა რე ბე ლი, ვი საც კი დევ უფ რო მე ტი 

რეკ ლა მა სჭირ დე ბა. ბე ზო სის თქმით, 

ნდო ბა, რო მე ლიც Amazon-მა თა ვი სი მომ-

ხ მა რებ ლე ბის თვალ ში მო ი პო ვა, იმის გა-

რან ტია იქ ნე ბა, რომ კომ პა ნია წი თელ ხაზს 

არ გა დაკ ვეთს, ხო ლო მომ ხ მა რებ ლე ბი, 

თა ვის მხრივ, ეჭვს მის სა სარ გებ ლოდ გა-

დახ რი ან. „ეს [ნდობა] ძა ლი ან ღი რე ბუ ლია 

და არა ფერს გა გა კე თე ბი ნებს ისეთს, მას 

საფ რ თხე რომ შე უქ მ ნა, – ამ ბობს ბე ზო სი. 

– სწო რედ ეს გაძ ლევს ბიზ ნე სის გა ფარ-

თო ე ბის სა შუ ა ლე ბას“. თუ ბე ზო სი შეძ ლებს 

ამ ბეწ ვის ხიდ ზე სი ა რულს, მა შინ იოლი 

წარ მო სად გე ნი ა, რო გორ შე ე მა ტე ბა მე სა-

მე მსხვი ლი მო თა მა შე Facebook-Google-ის 

„დუოპოლიას“. 

რო ცა სი ეტ ლის ცა თამ ბ ჯე-
ნებს შო რის და დი ხარ, ყვე ლა ზე სა ინ ტე-

რე სო შე ნო ბა Amazon-ის კარ მი და მო ში 

(და აქ ბო დი ში უნ და მო ვუ ხა დოთ იმ არაჩ-

ვე უ ლებ რივ ახალ ბი ოს ფე როს, რო მე ლიც 

ერ თ გ ვა რად თა ნამ შ რო მელ თა გან ტ ვირ თ-

ვის თ ვის შე იქ მ ნა) საჭ მ ლის მა ღა ზი ა ა, Day 

1 Tower-ის ქვე და სარ თუ ლი დან რომ იზ-

ნი ქე ბა. Amazon-მა Whole Foods-ი შარ შან 

$13 მი ლი არ დად შე ის ყი და, თუმ ცა ეს მი სი 

მე ო რე შთამ ბეჭ და ვი სა სურ სა თო ინი ცი-

ა ტი ვა ა; პირ ვე ლი Amazon Go გახ ლავთ 

– 1,800 კვად რა ტუ ლი ფუ ტის ექ ს პე რი მენ ტი 

შე უ ფერ ხებ ლად შე ძე ნილ ფი ზი კურ ქო ნე-

ბას შო რის, რო მე ლიც იან ვარ ში გა იხ ს ნა. 
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ჯეფ ბეზოსი 

საკ ვე ბის მა ღა ზია Go, შე საძ ლო ა, ყვე-

ლა ზე Amazon-ური რამ იყოს Amazon-ში. 

ბე ზო სი სულ ხაზს უს ვამს დამ ზოგ ვე ლო ბის 

მნიშ ვ ნე ლო ბას, ჰო და, აქ მი სი თა ნამ-

შ რომ ლე ბი (და სი ეტ ლის ცო ტა ო დე ნი 

მცხოვ რე ბი და ტუ რის ტი) ლანჩს ყი დუ ლო-

ბენ – Amazon-ისგან, რი თაც, ამა ვე დროს, 

კომ პა ნი ას უამ რა ვი მო ნა ცე მით ამა რა-

გე ბენ, რომ მე რე ამ უკა ნას კ ნელ მა კი დევ 

უფ რო დახ ვე წოს თა ვი სი უნა რე ბი. რაც 

უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, Go წარ მო ად გენს 

ნი მუშს იმი სა, თუ რა არის შე საძ ლე ბე ლი, 

რო ცა Amazon-ის ურიცხ ვი ოპე რა ცია ერ-

თად იყ რის თავს. Go სხვა დას ხ ვა წყა რო-

დან მი ღე ბულ ცოდ ნას აერ თი ა ნებს: Whole 

Foods-ში გა კე თე ბუ ლი შეს ყიდ ვე ბი დან; 

Amazon-ის მზარ დად კომ პ ლექ სუ რი ალ გო-

რით მუ ლი და აპა რა ტუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე-

ბი დან, იქ ნე ბა ეს ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტი, 

კა მე რა თუ სენ სო რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი, 

რო მელ თაც ერ თობ ლი ვად შე უძ ლი ათ, 

და ას კ ვ ნან, ვინ და რა პრო დუქტს იღებს 

თა რო დან (ან აბ რუ ნებს უკან); და Amazon 

Pay-დან, რო მე ლიც – საკ მა რი სი ა, კომ პა-

ნი ის აპ ლი კა ცი ამ შე ტა ნი ლი ინ ფორ მა ცია 

და ა რე გის ტ რი როს – უხარ ვე ზოდ არ თ მევს 

თავს ტრან ზაქ ცი ას. შო კო ლა დის რძის 

ყიდ ვა აქ ლა მის მის მო პარ ვას ჰგავს – არა-

ვი თა რი რი გე ბი, არა ვი თა რი პრო დუქ ტის 

სკა ნი რე ბა თუ ბა რა თის გა ტა რე ბა. თუ ჯან-

დაც ვა და სა რეკ ლა მო სფე რო სე რი ო ზუ ლი 

ექ ს პან სი უ რი ვერ ტი კა ლე ბია Amazon-ის 

დე ფაქ ტო ვერ ტი კა ლურ კამ პუს ში, Go თავს 

უყ რის იმას, რაც ჰო რი ზონ ტა ლუ რა დაა შე-

საძ ლე ბე ლი იმ პი რო ბებ ში, რო ცა Amazon-ი 

ყვე ლა ერ თე უ ლის კომ ბი ნი რე ბას ახ დენს. 

ამ ყვე ლაფ რის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნი ას პექ ტი არის Prime-ი. თა ვი სი არ სით, 

ის მარ კე ტინ გუ ლი ინ ს ტ რუ მენ ტია – გზა, წა-

ა ხა ლი სო ყიდ ვა (და გა მო წე რე ბი დან სტა-

ბი ლუ რი შე მო სა ვა ლი მი ი ღო, მა გა ლი თად, 

$10 მი ლი არ დი 2017 წელს) ისე ვე, რო გორც 

ამას Costco-სა და BJ’s Wholesale-ის მსგავ-

სი მა ღა ზი ა- საწყო ბე ბი აკე თე ბენ. მაგ რამ 

ზრდის კვალ დაკ ვალ, ის 100 მი ლი ონ ზე მეტ 

გა მომ წერს ბო ნუ სე ბი თა და პრი ვი ლე გი-

ე ბით ათა მა მებს. ეს ბო ნუ სე ბი კი, თა ვის 

მხრივ, უთ ვა ლავ ახალ მო მიჯ ნა ვე და ბიზ-

ნეს ხა ზს ქმნი ან. Prime-ი გა სა გებს ხდის, 

რა ტო მაც და იწყო Amazon-მა Netflix-ის 

ტე რი ტო რი ა ზე შეჭ რა და რა ტომ აპი რებს 

წელს $5 მი ლი არ დის და ხარ ჯ ვას პროგ რა-

მებ ზე, მათ შო რის, ერ თობ რეკ ლა მი რე ბულ 

„საოცარ მი სის მე ი ზელ ზე“. სულ რა ღაც 

სამ წე ლი წად ში „Prime Day“ – სა გან გე ბო 

შე თა ვა ზე ბე ბით და ხუნ ძ ლუ ლი ყო ველ წ ლი-

უ რი 36 სა ა თი მხო ლოდ წევ რე ბი სათ ვის 

(ამ ივ ლისს მო ნა წი ლე ებ მა 100 მი ლი ონ ზე 

მეტ პრო დუქ ტ ში მი ლი არ დე ბი და ხარ ჯეს) 

– შო პინ გ -არ და დე გე ბად იქ ცა, თა ნაც იმ გ-

ვა რი ცი ებ - ცხე ლე ბა ახ ლავს, მხო ლოდ შა ვი 

პა რას კე ვი და ე.წ. კი ბერ -ორ შა ბა თი თუ 

გა ე ჯიბ რე ბა. სწო რედ Prime-თან წვდო მაა 

მი ზე ზი, რის გა მოც Amazon-ი თა ვის გა რე 

მო ვაჭ რე ებს „აიძულებს“, მე ტი გა და ი ხა-

დონ Fulfillment by Amazon-ისთვის. 

Prime-ი Amazon-ის ფი ზი კურ სა კუთ-

რე ბა თა სტრა ტე გი ა საც უმ ყა რებს ზურგს. 

Prime-ის ად გილ ზე იმა ვე დღეს მი ტა ნი სა 

და სა ქონ ლის იმა ვე დღეს მოგ რო ვე ბის 

პრაქ ტი კა მეტ ფი ზი კურ ფრონ ტის ხაზს სა-

ჭი რო ებს, რაც, თა ვის მხრივ, ერ თ გ ვარ გა-

რან ტი ას იძ ლე ვა, ფი ნან სუ რი მხარ დამ ჭე-

რი იყოს გა ფარ თო ე ბი სა იმ ათა სი ჯუ რის 

სფე რო ში, Amazon-ი რომ ისე ვე რას დ როს 

მო უ ძებ ნი და რა ცი ო ნა ლურ ახ ს ნას, მა გა-

ლი თად, საკ ვე ბის სფე რო ში – მალ ფუ ჭე ბად 

პრო დუქ ტ ში, რო მე ლიც Amazon-ის კლა-

სი კურ მო დელ ში ვერ ეწე რე ბა. წიგ ნის მა-

ღა ზი ა თა მკვლე ლის როლ ში გა ტა რე ბუ ლი 

წლე ბის შემ დეგ, კომ პა ნი ას დღეს Amazon 

Books-ის 16 მუდ მი ვი ობი ექ ტი აქვს 11 შტატ-

ში, ამას წი ნათ კი მე ო რე Go გახ ს ნა სი ეტ ლ-

ში. „მათ რა ღაც ისე თი უნ და ჰქონ დეთ, რაც 

გან სა კუთ რე ბუ ლია და ახა ლი, – ამ ბობს 

ბე ზო სი,– და თუ ყუ რადღე ბით აკ ვირ დე ბით 

ჩვენს ფი ზი კუ რი მა ღა ზი ე ბის სტრა ტე გი ას, 

მიხ ვ დე ბით, რომ სწო რედ ასეთ რა მეს თან 

გვაქვს საქ მე“. 

მოკ ლედ, Prime-ი Amazon-ის ცენ ტ რა-

ლურ ნერ ვულ სის ტე მად იქ ცა, რო მე ლიც 

კომ პა ნი ა ში ყვე ლა ფერს ერ თ მა ნეთ თან 

აკავ ში რებს და Amazon-ს ახალ ბაზ რებ ში 

გა ფარ თო ე ბის კენ მი მა ვალ გზას უკა ფავს 

ისე, რომ მის მთა ვარ სა ვაჭ რო ბიზ ნეს საც 

ას ტი მუ ლი რებს, პა რა ლე ლუ რად კი მთლად 

ცალ კე მდგო მი რამ არ არის. „ბოლომდე 

და მო უ კი დე ბე ლი ბიზ ნე სი ვერ გახ დე ბა, 

იმი ტომ რომ მთლი ა ნად ჩვენს სა მომ-

ხ მა რებ ლო შე თა ვა ზე ბებ ზეა მიბ მუ ლი“, – ამ-

ბობს ბე ზო სი. 

მსგავ სად ვე, რო გორც Go-ს შემ თხ ვე-

ვა ში, ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტი სულ უფ რო 

მზარ დად და ა კავ ში რებს იმ ერ თე უ ლებს, 

რაც აქამ დე პრო დუქ ტ თა ცალ კე ულ ხა ზე-

ბად აღიქ მე ბო და, cloud-ით დაწყე ბუ ლი, 

ვაჭ რო ბით დამ თავ რე ბუ ლი. ავი ღოთ, მა გა-

ლი თად, სუ პერ წარ მა ტე ბუ ლი Echo, რო მელ-

მაც ჯეფ ვილ კის ეგ ზის ტენ ცი უ რი შე კითხ ვა 

– Amazon-ი კომ პი უ ტე რუ ლი აპა რა ტე ბის 

კომ პა ნიია თუ პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო-

ფი სო – სა კა მა თოდ აქ ცი ა. Echo ხე ლოვ ნურ 

ინ ტე ლექ ტ ზე მო მუ შა ვე ეფექ ტი ა ნი კომ პი-

უ ტე რუ ლი აპა რა ტი ა, რო მე ლიც Amazon-ის 

სა ვაჭ რო გა ყიდ ვებს ას ტი მუ ლი რებს, მაქ-

სი მა ლურ გა მო ყე ნე ბას უძებ ნის მის კონ-

ტენტს და ა.შ. „ყველაზე სა ინ ტე რე სო რამ 

მან ქა ნურ სწავ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით, 

რო მე ლიც მას უამ რა ვი სხვა ტექ ნო ლო გი-

ი სა გან გა ნას ხ ვა ვებს, ისა ა, რომ სა ოც რად 

ჰო რი ზონ ტა ლუ რი ხდე ბა, – ამ ბობს ბე ზო სი. 

– ვერ ნა ხავთ ბიზ ნე სის, ან მთავ რო ბის, ან 

ნე ბის მი ე რი რა მის ვერც ერთ ცალ კე ულ 

კა ტე გო რი ას, სა კუ თა რი თა ვის გა უმ ჯო ბე-

სე ბა რომ არ შე ეძ ლოს“. 

თვით უაღ რე სად გა სა ჯა რო ე ბუ ლი და 

ნა ქე ბი „HQ2” – მე ო რე სა თა ვო ოფი სი, რო-

მე ლიც, Amazon-ის ში და სამ ზა რე უ ლო ში 

ჩა ხე დულ თა თა ნახ მად, წლის ბო ლოს თ ვის 

მზად იქ ნე ბა – Amazon-ის ჰო რი ზონ ტა ლურ 

პერ ს პექ ტი ვებ ზე მეტყ ვე ლებს (Forbes-ი 

ფსონს ვა შინ გ ტონ ზე დებს, სა დაც ბე ზოსს 

უკ ვე აქვს ბა ზა და სა დაც უხ ვა დაა ტა ლან ტი, 

ლო გის ტი კა და წვდო მა გავ ლე ნი ან პი რებ-

თან; ვირ ჯი ნი ი სა და მე რი ლენ დის გა რე-

უბ ნის და კო ლუმ ბი ის ოლ ქის რჩე ულ თა 

სი ა ში შე ტა ნით, ბე ზოსს ისიც შე უძ ლი ა, ერთ 

მეტ რო პო ლი ტურ რე გი ონ ში სა მი მთავ რო-

ბა ერ თ მა ნეთს შე ა ჯიბ როს და სა უ კე თე სო 

შე თან ხ მე ბა საც მი აღ წი ოს). გე ოგ რა ფი ა, 

ბე ზო სის თქმით, სულ უფ რო არა აქ ტუ ა-

ლუ რი ხდე ბა Amazon-ში. რო ცა ცალ კე ულ 

გუნ დებს ერ თად მუ შა ო ბა უწევთ, „გინდა, 

რომ ეს ორი ჯგუ ფი იშ ვი ა თად შეხ ვ დეს 

ერ თ მა ნეთს და მათ მო მავ ლის მო ნა ხა ზი 

და დონ“. ამას თან, „თუ სწორ ორ გა ნი ზე ბას 

გა უ კე თებ, – ამ ბობს ბე ზო სი, – არ იქ ნე ბა 

აუცი ლე ბე ლი, ადა მი ა ნე ბი ერ თ სა და იმა ვე 

შე ნო ბა ში, ან ერ თ სა და იმა ვე ქა ლაქ ში, ან, 
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სუ ლაც, ერ თ სა და იმა ვე დრო ის სარ ტყელ-

ში იყ ვ ნენ, რად გან სტრა ტე გი უ ლი გეგ მის 

შედ გე ნა სავ სე ბით შე საძ ლე ბე ლი ა“. 

და ჰო, სტრა ტე გი უ ლი გეგ მა „ლამის ყვე-

ლა ფე რი ა“, რა ზეც ბე ზო სი მუ შა ობს მა შინ, 

რო ცა ყო ველ დღი ურ ბიზ ნე სო პე რა ცი ებს 

დე ლე გი რე ბას უკე თებს. გრძელ ვა დი ა ნი 

აზ როვ ნე ბა Amazon-ის სა ფირ მო ნი შა ნი ა, 

ხო ლო AWS-იდან წა მო სუ ლი ფუ ლა დი ნა კა-

დი ბე ზოსს აძ ლევს იმის ფუ ფუ ნე ბას, სა ვაჭ-

რო გი გან ტი თით ქ მის ნუ ლო ვა ნი მარ ჟე ბი-

თა და უძ ლე ვე ლი ეფექ ტი ა ნო ბით მარ თოს 

და, პა რა ლე ლუ რად, შო რე ულ სფე რო ებ ში 

აბან დოს კა პი ტა ლი. „ძალიან იშ ვი ა თად 

ხდე ბა, რომ დღე ვან დელ მა დღემ ჩა მით-

რი ოს, – ამ ბობს ბე ზო სი. – რო გორც წე სი, 

ორი ან სა მი წლით წინ ვი ყუ რე ბი მუ შა ო ბი-

სას და ჩე მი მმარ თ ვე ლი გუნ დის უმე ტე სო-

ბაც ამ გ ვა რად მუ შა ობს“. 

„როცა კვარ ტა ლუ რი შე მო სავ ლე ბის შე-

სა ხებ გან ცხა დე ბე ბი კეთ დე ბა, მე გობ რე ბი 

მი ლო ცა ვენ, მე უბ ნე ბი ან, რა კარ გად გი მუ-

შა ვი ათ, რა მა გა რი კვარ ტა ლი ა ო, მე კი ვპა-

სუ ხობ, გმად ლობთ, მაგ რამ ეს კვარ ტა ლი 

სა მი წლის წინ არის გა მომ ცხ ვა რი- მეთ ქი. 

ამ წუ თას 2021-ის კვარ ტალ ზე ვმუ შა ობ“. 

აზროვნების სწო რედ ეს მა ნე რა აფ რ-

თხობს ათო ბით ინ დუს ტ რი ის წარ მო მად-

გე ნელ კომ პა ნი ებს. „იდეები სულ მომ დის. 

შე საძ ლო ა, ვის ხ დეთ აქ რა ი მე ერ თი 

იდე ით, მე კი შე მიძ ლი ა, და ფა ერთ სა ათ ში 

100 იდე ით ავაჭ რე ლო, – ამ ბობს ბე ზო-

სი. – თუ კვი რა ბრე ინ ს ტორ მინ გის გა რე შე 

ჩა ივ ლის, თა ნამ შ რომ ლებს ვსაყ ვე დუ რობ, 

მო დით, და მეხ მა რეთ - მეთ ქი“. 

კორ პო რა ცი უ ლო ამე რი კავ, ყუ რადღე-

ბით იყა ვი: ან მიჰ ყა ვი ინო ვა ცი ას ხე ლი, 

ან არა და შენ მა გივ რად ამას ჯეფ ბე ზო სი 

გა ა კე თებს. 



გაქცეული
მილიარდერი
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Starkey

ბილ ოსტინი სამედიცინო ხელსაწყოების წყალობით გამდიდრდა, მერე კი 
მისიონერად მოგეველინა, რათა გაჭირვებულებს სმენის პრობლემების 
დაძლევაში დაეხმაროს. მაგრამ ვიდრე კინოვარსკვლავებსა და 
როკის ღმერთებთან დროს ატარებდა, მისი კომპანია თაღლითობის, 
ქურდბაცაცობისა და ღალატის მორევში გადაეშვა. ამდენად, ეს ამბავი 
ერთგვარ გაფრთხილებას წარმოადგენს, თუ როგორაა შესაძლებელი, 
კარიერის მეორე ფაზაში წამოწყებულმა კეთილმა საქმეებმა სავალალო 
გეზი აიღონ.  
ავტორი: მიჩელა ტინდერა

ს
ენტ–პოლ ში (მინესოტა) წი-

თე ლი ხა ლი ჩე ბი იშ ვი ა თო ბას 

წარ მო ად გენს. მაგ რამ გა სულ 

ზაფხულს ბენ აფ ლეკ მა, კე იტ-

ლინ ჯე ნერ მა, ზამ ბი ის პირ ველ მა ლე დიმ 

და სხვა 1,500-მა კე თი ლის მ ქ მ ნელ მა Saint 

Paul RiverCentre-ში მო ი ყა რეს თა ვი, რა თა, 

მა გა ლი თად, მა ლა ი ზი ა ში, გა ნა სა და ელ 

სალ ვა დორ ში მცხოვ რებ თათ ვის, ყუ რის 

სას მე ნი აპა რა ტე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ-

ნით, ფუ ლი მო ე ზი დათ. Aerosmith-ის სტი ვენ 

ტა ი ლერ მა Dream On-ი შე ას რუ ლა, თუმ ცა 

გა ლას ნამ დ ვი ლი თავ კა ცი მა ინც მი ლი არ-

დე რი ბილ ოს ტი ნი იყო. იდ გა გა ჭა ღა რა ვე-

ბუ ლი სცე ნა ზე, თავ და უ ზო გა ვად იღი მო და 

და მად ლო ბას უხ დი და მე ოთხე ცოლს, 

ტა ნის: „შენ მე უფ რო მაღ ლა ამ წი ე. შენ 

სა შუ ა ლე ბა მო მე ცი, უფ რო დი დი მად ლის 

ნა წი ლი გავ მ ხ და რი ყა ვი – მე ტი ადა მი ა ნის 

ცხოვ რე ბას შევ ხე ბო დი, ვიდ რე ამას ოდეს-

მე მარ ტო შევ ძ ლებ დი“.    

ბო ლო 50 წლის მან ძილ ზე ოს ტინ მა $1.6 

მი ლი არ დის ქო ნე ბა მო აგ რო ვა Starkey 

Hearing Technologies-ის სა შუ ა ლე ბით; 

სას მე ნი აპა რა ტე ბის პა ტა რა სა წარ მო მან 

აშ შ -ის უმ ს ხ ვი ლეს მწარ მო ებ ლად აქ ცი ა, 

სადღაც $850 მი ლი ო ნად შე ფა სე ბუ ლი შე-

მო სავ ლე ბით. მი სი წარ მა ტე ბის გა სა ღე ბი, 

ნა წი ლობ რივ, და უ ღა ლავ შრო მა ში უნ და 

ვე ძი ოთ: ის ლა მის გა უ ჩე რებ ლად მუ შა-

ობ და ისე თი ინო ვა ცი უ რი პრო დუქ ტე ბის 

შე საქ მ ნე ლად (და გა სა ყი დად), რო გო რიც 

ინ დი ვიდ ზე მორ გე ბუ ლი ყურ ს ში და სას მე ნი 

აპა რა ტე ბი ა. Starkey-ის მომ ხ მა რე ბელ თა 

რი გებ ში კი პლა ნე ტის ყვე ლა ზე ცნო ბილი 

ადა მი ა ნე ბი იყ ვ ნენ, მათ შო რის, ხუ თი პრე-

ზი დენ ტი, ორი პა პი და დე და ტე რე ზა.   

მაგ რამ ოს ტი ნის ახა ლი ამ ბი ცი ე ბი 

კი დევ უფ რო მსუ ყე ა: მას სურს, მსოფ ლი ოს 

ღა რი ბი ადა მი ა ნე ბი სმე ნის უნა რით აღ-

ჭურ ვოს. ბო ლო თორ მე ტი წე ლი ა, ის თვე ში 

25 დღეს მოგ ზა უ რო ბა ში ატა რებს თა ვის 

არა კო მერ ცი ულ Starkey Hearing Foundation-

თან ერ თად და უპო ვართ მო სას მენ 

აპა რა ტებს ურიგებს. მი სი თქმით, ეს მი სია 

ღმერ თის მი ე რაა ნა კარ ნა ხე ვი. მარ თ ლაც 

ღი რე ბუ ლი მი სი ა ა: მთელ მსოფ ლი ო ში 466 

მი ლი ონ ადა მი ანს (და 65 წელს გა და ცი ლე-

ბულ თა მე სა მედს) მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აქვს 

სმე ნა დაქ ვე ი თე ბუ ლი. ამას თან, ეს მი სია 

Starkey-ის 76 წლის აღ მას რუ ლე ბელ დი რექ-

ტორს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, სა კუ თა რი თა ვი 

გარ დაქ მ ნას: სა მე დი ცი ნო ხელ საწყო ე ბის  

ერ თ ფე რო ვა ნი შუადა სავ ლე ლი მწარ მო-

რებ ლი დან – კოს მო პო ლი ტურ, სამ ყა როს 

გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე მზრუნ ველ მი ლი არ დე-

რად.       

მაგ რამ ოს ტი ნის კა რი ე რის ამ მე ო რე, 

ღვთი ურ ფა ზას ნაკ ლებ ღვთა ებ რი ვი 

შე დე გე ბი მოჰ ყ ვა მი ნე სო ტა ში. წლე ბის მან-

ძილ ზე, ერ თა დერ თი სტა ბი ლუ რი რამ, რაც 

კომ პა ნი ის სა თა ვო ოფის ში მის ყოფ ნა ზე 

მი გა ნიშ ნებ დათ, გახ ლ დათ ერ თ -ერთ შე-

სას ვ ლელ თან აღ მარ თუ ლი მი სი ქან და კე ბა 

(მისივე ზო მის). თა ვად, ამა სო ბა ში, პო პუ-

ლა რულ ხალ ხ თან, მა გა ლი თად, ჯო ნი დეპ-

სა და კე ტი პე რის თან, ით ქ ვი ფე ბო და. ჰუ-

მა ნი ტა რუ ლი ოც ნე ბე ბის ას რუ ლე ბის გა მო 

მუ დამ სხვა გან მყოფ მა, ოს ტინ მა Starkey-ის 

ყო ველ დღი უ რი ოპე რა ცი ე ბი კომ პა ნი ის 

სტა ჟი ან წევრს გა და ა ბა რა, რო მე ლიც 

მარ ტ ში არა ერ თი თაღ ლი თო ბის თ ვის დამ-

ნა შა ვედ იქ ნა ცნო ბი ლი, მოგ ვი ა ნე ბით კი 

ეს საქ მე ოს ტინ მა გერს მი ან დო, რო მელ-

საც არაკ ვა ლი ფი ცი უ რად იხ სე ნი ე ბენ და 

სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბაც დაბ რალ და. 

Starkey-ის ზრდა შე ნე ლე ბუ ლი ა. 2014-ის მე-

რე ჰი ტი პრო დუქ ტი არ გა მო უშ ვია და მი სი 

სა ბაზ რო წი ლიც იკ ლებს. ამ ყვე ლა ფერს 

კი ემა ტე ბა „ოსტინის, რო გორც ლი დე რის, 

ხან გ რ ძ ლი ვი და სე რი ო ზუ ლი კრი ტი კა“, 

ამ ბობს მი ნე სო ტის სა მარ თ ლის პრო ფე სო-

რი პოლ ვა ა ლე რი. ,,ეს თაღ ლი თო ბი სა და 

ქურ დ ბა ცა ცო ბის ის ტო რი ა ა, მაგ რამ, ამა ვე 

დროს, არის ის ტო რი ა, თუ რო გორ წა უ ვი და 

კორ პო რა ცი ულ მმარ თ ვე ლო ბას სა ვა ლა-

ლოდ საქ მე“. ეს არის ქრეს ტო მა თი უ ლი 

მა გა ლი თი, თუ რა შე იძ ლე ბა, მოხ დეს, რო ცა 

დამ ფუძ ნე ბე ლი მანამდე ცდი ლობს კა რი ე-

რის მე ო რე ფა ზა ში გა დას ვ ლას, სა ნამ ჯერ 

პირ ველ ში არა აქვს თა ვი ამო წუ რუ ლი.        

გა სულ ზამ თარს, მი ნე სო ტის ცივ 

სა სა მარ თ ლო დარ ბაზ ში, Starkey-ის 

ყო ფი ლი პრე ზი დენ ტის თაღ ლი თო ბი-

სა და ქურ დ ბა ცა ცო ბის საქ მე ზე მჯდომი 

ოს ტი ნი (რომელმაც ჩვე ნე ბის მი ცე მი სას 
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გა ნაცხა და, ერ თხელ ან გე ლოზს შევ ხ ვ დი ო) 

სუ ლაც არ ჩან და სი ნა ნუ ლით სავსე, თა ვის 

ბიზ ნესს რომ დას ცილ და. „მე ღმერ თ თან 

დავ დე გა რი გე ბა, – თქვა მან, – და სიტყ ვა 

უნ და შე ვას რუ ლო“.

1942 წელს ნიქ სა ში (მისური) – ოზარ-

კ ს ში მდე ბა რე 370-მოსახლიან პუნ ქ ტ ში 

– და ბა დე ბუ ლი ოს ტი ნი ალ ბერტ შვე ი ცე-

რო ბა ზე ოც ნე ბობ და; ამ მი სი ო ნერ ექი მად 

ქცე ულ მღვდელს ნო ბე ლის მშვი დო ბის 

ჯილ დო აეღო. 1961-ში ოს ტინ მა მი ნე სო ტის 

უნი ვერ სი ტეტ ში ჩა ა ბა რა; შთა გო ნე ბად 

ად გი ლობ რი ვი სა მე დი ცი ნო მიღ წე ვე ბი, 

მათ რიცხ ვ ში, 1952 წელს, უნი ვერ სი ტეტ ში 

ჩა ტა რე ბუ ლი გუ ლის ღია ოპე რა ცი ა, და 

ბი ძის და ნა პი რე ბი ექ ცა, ჩემს სას მე ნი აპა-

რა ტე ბის მა ღა ზი ა ში გა მუ შა ვე ბო.  

ამ სამ სა ხურ მა მი სი ცხოვ რე ბის გე ზი 

შეც ვა ლა. ერთ დღე საც, ოს ტი ნის თა ნახ-

მად, ბი ძა მი სის მა ღა ზი ა ში მო ხუ ცი კა ცი 

შე ვი და. მი სი სას მე ნი აპა რა ტი ისეთ ხმა-

უ რი ან უკუ კავ შირს იძ ლე ო და თურ მე, რომ 

სმე ნა გა უ უ ა რეს და, აპა რა ტის შე კე თე ბა 

კი ვე რა ვინ შეძ ლო. ოს ტინ მა შე უ კე თა და 

და ეხ მა რა კი დეც მო ხუცს სმე ნის აღ დ გე ნა-

ში. მას არას დ როს და ა ვიწყ დე ბა ამ კა ცის 

გაბ რ წყი ნე ბუ ლი სა ხე, რო ცა მწყობ რ ში მოყ-

ვა ნი ლი სას მე ნი აპა რა ტი და იბ რუ ნა.   

კო ლეჯ ში გა ტა რე ბუ ლი სულ რა ღაც ერ-

თი თვის შემ დეგ ოს ტინ მა სწავ ლა მი ა ტო ვა 

და მთე ლი ენერ გია სას მე ნი აპა რა ტე ბის-

კენ მი მარ თა. „როგორც ექი მი, ალ ბათ დღე-

ში 20-25 ადა მი ა ნის დახ მა რე ბას შევ ძ ლებ-

დი, – ამ ბობს ის, – მაგრამ ვხვდე ბო დი, რომ 

სას მე ნი აპა რა ტე ბის ბიზ ნე სი მე ტი ადა მი-

ა ნის დახ მა რე ბის სა შუ ა ლე ბას მომ ცემ და“ 

(ამ სტა ტი ის თ ვის Forbes-ს ოს ტინ თან არ 

უსა უბ რი ა. მი სი ყვე ლა ცი ტა ტა ან სა სა მარ-

თ ლო მა სა ლე ბი დან, ან სა ჯა რო გა მოს ვ-

ლე ბი და ნა ა). მან მარ თ ლაც გახ ს ნა სას მე ნი 

აპა რა ტე ბის სა ხე ლოს ნო, 1970-ისთვის კი 

უკ ვე შეძ ლო $13,000-ად (დაახლოებით 

დღე ვან დელ $86,000-ად) პა წა წი ნა ლა-

ბო რა ტო რი ის ყიდ ვა, რო მე ლიც სას მე ნი 

აპა რა ტე ბის პლას ტი კურ ნა წი ლებს ამ ზა-

დებ და. მას Starkey Labs-ი ერ ქ ვა. ბიზ ნე სი 

აყ ვავ და, რაც ოს ტი ნის ისე თი ინო ვა ცი ე ბის 

დამ სა ხუ რე ბა იყო, რო გო რი ცაა 90-დღიანი 

უსას ყიდ ლო საც დე ლი პე რი ო დის თ ვის 

გან კუთ ვ ნი ლი და ინ დი ვიდ ზე მორ გე ბუ ლი 

ყურ ს ში და სას მე ნი აპა რა ტი – პრო დუქ ტი, 

რომ ლი თაც Starkey-ის დღემ დე ყვე ლა ზე 

კარ გად იც ნო ბენ. პი ა რის მხრი ვაც მა ლე ვე 

გა უ მარ თ ლათ: 1983 წელს თეთ რ მა სახ ლ მა 

სა ზო გა დო ე ბას გა უმ ხი ლა, რომ პრე ზი-

დენ ტი რო ნალდ რე ი გა ნი Starkey-ს სას მენ 

აპა რატს ატა რებ და.  

1992-ისთვის Starkey-ის გა ყიდ ვებს 

თით ქ მის $200 მი ლი ო ნის თ ვის მი ეღ წი ა. 

მაგ რამ იმა ვე წელს ოს ტი ნის უსი ა მოვ ნო 

გან ქორ წი ნე ბამ მე სა მე ცოლ თან, სინ-

თია დო უ სონ თან (ოსტინის მტკი ცე ბით, 

ამ უკა ნას კ ნელ მა მას ერ თხელ ცეცხ ლი 

გა უხ ს ნა; დო უ სო ნი უარ ყოფს), კი დევ უფ რო 

უსი ა მოვ ნო სა სა მარ თ ლო საქ მეს მის ცა 

და სა ბა მი. დო უ სო ნის მი ხედ ვით, ოს ტი ნი 

მას Starkey-ის მო მა ვალ მო გე ბა თა ნა წილს 

დაჰ პი რე ბო და, მაგ რამ პი რო ბა მა შინ და-

ერ ღ ვი ა, რო ცა ამ ჟა მინ დე ლი ცო ლი, ტა ნი, 

გა ეც ნო. მო სა მარ თ ლემ დო უ სო ნის სა სარ-

გებ ლო გა ნა ჩე ნი გა მო ი ტა ნა 1998 წელს და 

ქალს $62 მი ლი ო ნი არ გუ ნა. სულ ცო ტა ერ თ-

მა მსეს ხე ბელ მა Starkey უარით გა ის ტუმ რა. 

ოს ტი ნი სწრა ფად უნ და დახ მა რე ბო და 

თა ვის ბიზ ნესს ფი ნან სუ რად, ჰო და, სეს ხი-

სათ ვის მი ლი არ დერ მე გო ბარს, Minnesota 

Twins-ის მფლო ბელს, აწ გან ს ვე ნე ბულ 

კარლ პოჰ ლადს და უ კავ შირ და.         

ფი ნან სურ მა პრობ ლე მებ მა ისე დაც 

წნე ხის ქვეშ მოქ ცე უ ლი კომ პა ნია უარეს 

მდგო მა რე ო ბა ში ჩა აგ დო. ბა ზარ ზე ციფ რუ-

ლი სას მე ნი აპა რა ტე ბის შე მო ტა ნით, მის 

მე ტო ქე ებს, Widex-სა და Oticon-ს, და ნარ-

ჩე ნი ინ დუს ტ რია და ე ჩაგ რათ. იმა ვე წელს  

ოს ტინ მა კომ პა ნი ის ახალ პრე ზი დენ ტად 

ჯე რი რუ ჟიჩ კა და ნიშ ნა. ამ უკა ნას კ ნელს 

კომ პა ნი ა ში უკ ვე 21 წე ლი გა ე ტა რე ბი ნა – 

ჯერ შემ კე თე ბელ - ტექ ნი კო სი იყო და სა ათ-

ში $4.50-ს შო უ ლობ და, მე რე კი წარ მო ე ბის 

ვი ცე–პ რე ზი დენ ტად და წი ნა უ რე ბუ ლი ყო. 

იმ დრო ის თ ვის, Starkey-ს, რო გორც იქ ნა, 

გა მო ეშ ვა სას მე ნი აპა რა ტე ბის ციფ რუ ლი 

ხა ზი. „თამაში შე იც ვა ლა, ისი ნი კი ჩა მორ-

ჩე ნი ლე ბი იყ ვ ნენ. ჯე რის სა სი ქა დუ ლოდ 

უნ და ით ქ ვას, რომ მან ისი ნი პრობ ლე მე-  

ბი დან ამო იყ ვა ნა და, სხვა თუ არა ფე რი, 

იმ გ ვარ ტექ ნო ლო გი ურ კომ პა ნი ად აქ ცი ა, 

რო მელ მაც სხვე ბის მსგავ სი ტემ პით იწყო 

მოძ რა ო ბა“, – ამ ბობს დუ ლუთ ში (მინესოტა) 

და ფუძ ნე ბუ ლი სა ვაჭ რო გა მო ცე მის, Hear-

ing Review-ს სტა ჟი ა ნი რე დაქ ტო რი, კარლ 

სტრო მი. ახ ლა, რო ცა საქ მეს რუ ჟიჩ კა 

თა ოს ნობ და, ოს ტინს მი ე ცა დრო, თა ვი სი 

გმი რის, ალ ბერტ შვე ი ცე რის თ ვის მი ე ბა ძა 

და კე თი ლი საქ მე ე ბის თ ვის მსოფ ლი ო ში 

ემოგ ზა უ რა. „მან [ბილმა], პირ და პი რი მნიშ-

ვ ნე ლო ბით, გა და ა ბა რა კომ პა ნი ის სა დავე-

ე ბი ჯე რის და ჯე რიც მარ თავ და კომ პა ნი-

ას, – ამ ბობს სტრო მი. – ბილი ტრა ბა ხობ და 

კი დეც, ყო ველ დღი ურ ოპე რა ცი ებ ში რომ არ 

იყო ჩარ თუ ლი“.          

2006-ისთვის, თა ვი სი ფონ დის 

საქ მი ა ნო ბის გა მო, ოს ტი ნი ლა მის 

სულ მოგ ზა უ რობ და, თუმ ცა კომ პა ნი ის 

აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რის პოსტს 

კვლავ ინარ ჩუ ნებ და. ოს ტი ნის ნდო ბა 

რუ ჟიჩ კა სად მი იმ დო ნე ზე მი ვი და, რომ 

ამ უკა ნას კ ნელს მინ დო ბი ლო ბით თა ვი სი 

სა მი პი რა დი ტრეს ტი გა დას ცა. რუ ჟიჩ კას 

სტა ტუსს და მა ტე ბით ის სარ ფი ა ნი ათ წ ლი-

ა ნი კონ ტ რაქ ტი აძ ლი ე რებ და, რო მელ საც 

ვა და 2016-ის იან ვ რამ დე ჰქონ და. ნა ხე ვარ 

მი ლი ო ზე მე ტის ტოლ ფას კომ პენ სა ცი ა სა 

და ეფექ ტი ა ნო ბის ბო ნუს თან ერ თად, ოს-

ტი ნი რუ ჟიჩ კას Starkey-ის სა ბაზ რო ღი რე-

ბუ ლე ბის 10%-ის გა დახ დას და ჰპირ და იმ 

შემ თხ ვე ვა ში, თუ თა ვად აღარ იქ ნე ბო და 

ცოცხა ლი ან ვე ღარ შეძ ლებ და მუ შა ო ბას, ან 

კი თუ Starkey სხვა კომ პა ნი ას თან გა ერ თი-

ან დე ბო და ან გა ი ყი დე ბო და. 

ოს ტი ნი საქ მეს ბო ლომ დე მა ინც არ 

ჩა მო ცი ლე ბუ ლა. მგზავ რო ბის დროს ის რე-

გუ ლა რუ ლად ელა პა რა კე ბო და რუ ჟიჩ კა სა 

და ფი ნან სურ დი რექ ტორს, სკოტ ნელ სონს, 

და, გან სა კუთ რე ბით, რამ დე ნი მე საკ ვან ძო 

დო კუ მენ ტ ზე ამახ ვი ლებ და ყუ რადღე ბას: 

სა ხელ ფა სო ოქ მებ ზე, Starkey-ის საკ რე-

დი ტო ლი მი ტებ ზე ბან კებ ში და სა წარ მოო 

ან გა რი შებ ზე. თუმ ცა არც ბო ლომ დე იყო 

საქ მე ში ჩარ თუ ლი. ფი ნან სუ რი გა ნაცხა-

დე ბი? ბი უ ჯე ტი? აუდი ტის ან გა რი შე ბი? 

– ოს ტინს სა სა მარ თ ლო ზე ნათ ქ ვა მი აქვს, 

რომ ისი ნი არც ერ თხელ არ შე უ მოწ მე-
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სახეების გალა
ბოლო ათი წელია, ბილ ოსტინი ამა ქვეყნის დიდებულებთან აქტიურად ითქვიფება, რათა ღვთისგან დავალებული მისია შეასრულოს და უპოვრები ყურის სასმენი 

აპარატებით აღჭურვოს. ქვემოთ მოყვანილ ფოტოთა უმეტესობა მისი ყოველწლიური გალადანაა, რომელსაც „დაე, სამყარომ ისმინოს“ („So the World May Hear“) ჰქვია.  

კევინ კოსტნერი

მაილი საირუსი

სტივენ ტაილერი

რალფ სემპსონი

მერლი მეტლინი

ტონი ბლერი
უოლტერ 
ქრონკიტი

რიჩარდ ბრენსონი
ჯორჯ ვ. ბუში

კეტი პერი

ჯონი დეპი
ბილ კლინტონი 

ფორესტ უაიტეკერი და დალაი ლამა
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Starkey

ბი ა. „მაგრამ ასეც რომ მექ ნა, – ვინ მეს 

რომ ოდეს მე მო ე ცა ჩემ თ ვის, – მა ინც ვერ 

წა ვი კითხავ დი, იმი ტომ რომ, არ ვი ცო დი, 

რო გორ უნ და წა მე კითხა“, – გა ნაცხა და მან 

აუდი ტის ან გა რი შებ თან და კავ ში რე ბით 

(რუჟიჩკას ად ვო კა ტი ამას აპ რო ტეს ტებს 

და ამ ტ კი ცებს, რომ ოს ტინ მა სულ იცო და, 

რა ხდე ბო და Starkey-ში).   

2015ის ზაფხულ ში ოს ტინ მა თან და-

თან შე იტყო, რომ საქ მე მთლად კარ გად 

არ მი დი ო და მი ნე სო ტა ში: გა ი გო, რომ 

რუ ჟიჩ კა – რო ცა იან ვარ ში მის კონ ტ რაქტს 

ვა და გა უ ვი დო და – ინ დუს ტ რი ა ში ახა ლი 

კომ პა ნი ის წა მოწყე ბას გეგ მავ და. ჰო და, 

ოს ტინ მა Starkey-ის ინ ფორ მა ცი ულ დი რექ-

ტორს, რობ დი უ შერს, სთხო ვა, რუ ჟიჩ კა სა 

და რამ დე ნი მე სხვა აღ მას რუ ლებ ლის 

ი- მე ი ლის ან გა რი შებ ზე მი ე ცა მის თ ვის 

წვდო მა. ოს ტი ნის ჩვე ნე ბის თა ნახ მად, ამ 

ძი ე ბამ ის Starkey-ის გარ კ ვე უ ლი თა ნამ-

შ რომ ლე ბის თ ვის გამ ზა დე ბულ სა მუ შაო 

კონ ტ რაქ ტე ბამ დე მი იყ ვა ნა, რო მელ თა 

მი ხედ ვი თაც, Starkey მათ მა ში ნაც კი გა და-

უხ დი და ხელ ფასს, თუ ისი ნი რუ ჟიჩ კას თ ვის 

და იწყებ დ ნენ მუ შა ო ბას. „ისე ჩან და, რომ 

ახალ კომ პა ნი ას ვუხ დი დი ფულს, ამა ვე 

დროს კი Starkey-ზე სა ბო ტა ჟი ხორ ცი ელ დე-

ბა“, – თქვა ოს ტინ მა. 

ოს ტი ნი რუ ჟიჩ კას სა კონ ფე რენ ციო 

ოთახ ში და უ პი რის პირ და, ეს შეხ ვედ რა 

ფა რულ მა კა მე რამ გა და ი ღო და, მოგ ვი ა-

ნე ბით, ვი დეო სა სა მარ თ ლო ზე გა უშ ვეს. 

ოს ტინ მა რუ ჟიჩ კას უთხ რა, რაც გა ე გო, 

ამ უკა ნას კ ნელ მა კი ეს მყის ვე უარ ყო. 

„პირდაპირ გეტყ ვი: მე არა ფერს ვა კე თებ 

არც შე ნი დრო ით, არც შე ნი ფუ ლით და არც 

შე ნი ად გი ლით“, – იყო რუჟი ჩ კას პა სუ ხი. 

თუმ ცა, ამას გარ და, და ა ყო ლა, რომ „მისი 

გზავ ნი ლი გა სა გე ბი იყო“, ანუ ის, რომ ოს-

ტინს კონ ტ რაქ ტის დას რუ ლე ბის თა ნა ვე 

მი სი გაშ ვე ბა უნ დო და. „ველოდი, რო დის 

მეტყო დი, მინ და, დარ ჩე ო, – უთხ რა მან ოს-

ტინს. – შენ ეს არ ქე ნი“.      

„ბრენდონს დავ პირ დი, რომ პრე ზი დენ-

ტი გახ დე ბო და, – თქვა ოს ტინ მა იმ ხა ნად 

40 წლის გერ ზე მე ოთხე ქორ წი ნე ბი დან. – 

არ მინ და სიტყ ვის გა ტეხ ა“.      

„ბრენდონს არ შე უძ ლია ამ კომ პა ნი ის 

მარ თ ვა. არა ნა ი რად. არა ნა ი რად. და თუ 

ფიქ რობ, რომ კი, მა შინ ბრიყ ვი ხარ, ბრიყ ვი 

კი არას დ როს ყო ფილ ხარ“, – უთხ რა რუ ჟიჩ-

კამ ოს ტინს.       

ოს ტინ მა რუ ჟიჩ კა იმა ვე დღეს გა ა თა-

ვი სუფ ლა. 

ამა სო ბა ში, დი უ შერ სა და მის კო ლე გას 

რუ ჟიჩ კა სა და სკოტ ნელ სო ნის კომ პი უ-

ტე რე ბის ჩხრეკ ა ჰქონ დათ და ვა ლე ბუ ლი. 

სწო რედ ამ დროს აღ მო ა ჩი ნეს ნელ სო ნის 

სა გა და სა ხა დო ფორ მა – W-2, რაც აჩ ვე ნებ-

და, რომ მას ერთ წე ლი წად ში $4 მი ლი ო ნი 

გა ე კე თე ბი ნა – საკ მა ოდ მე ტი იმა ზე, რა საც 

Starkey-ის აღ მას რუ ლებ ლე ბი ტი პუ რად გა-

მო ი მუ შა ვებ დ ნენ.     

ოს ტინ მა კომ პა ნი ის კი ბის სა თა-

ვე ში მყო ფე ბი ერ თი ა ნად ამო ძირ კ ვა, 

მათ შორის – ნელ სო ნი, ოპე რა ცი ე ბის 

უფ რო სი ვი ცე–პრე ზი დენ ტი კიტ გუ გენ-

ბერ გე რი და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის 

უფ რო სი ვი ცე–პრე ზი დენ ტი ლა რი მი ლე რი 

(კონტრაქტების ნა ად რე ვად დას რუ ლე-

ბის გა მო, რუ ჟიჩ კამ, მი ლერ მა და გუ გენ-

ბერ გერ მა ცალ - ცალ კე აღ ძ რეს Starkey-ის 

წი ნა აღ მ დეგ სარ ჩე ლი). ოს ტი ნი FBI-საც 

და უ კავ შირ და. 

2015ის ნო ემ ბერ ში ფე დე რა ლურ მა 

აგენ ტებ მა რე ი დე ბი მო აწყ ვეს ნელ სო ნი სა 

და რუ ჟიჩ კას სახ ლებ ში. ად გი ლობ რივ მა 

პრე სამ და ი ნა ხა, რო გორ გა მოჰ ქონ დათ 

აგენ ტებს რუ ჟიჩ კას სახ ლი დან კომ პი უ-

ტე რი და დო კუ მენ ტე ბით სავ სე ყუ თე ბი. 

შემ დეგ, 2016-ის სექ ტემ ბერ ში, იუს ტი ცი ის 

დე პარ ტა მენ ტ მა ბრა ლი წა უ ყე ნა რუ ჟიჩ-

კას, ნელ სონს, მი ლერ სა და კი დევ ორს 

– Starkey-ის მომ მა რა გებ ლის ყო ფილ პრე-

ზი დენტს, ჯეფ რი ტე ი ლორს, და ლო უ რენს 

ჰა გენს – Starkey-ის ყო ფილ თა ნამ შ რო-

მელს, რო მელ საც ერ თხელ ოს ტი ნის თ ვის 

კომ პა ნია მი ე ყი და. პრო კუ რო რე ბი მათ 

იმ სქე მა ში სდებ დ ნენ ბრალს, რო მე ლიც 

Starkey-სა და ოს ტი ნის გან $20 მი ლი ონ ზე 

მე ტის მო პარ ვას გუ ლის ხ მობ და, ხო ლო 

ამი სათ ვის Starkey-სთან აფი ლი რე ბულ 

ორ გა ნი ზა ცი ა ში სა კუ თა რი თა ვე ბი თაღ-

ლი თუ რად და ე ჯილ დო ე ბი ნათ აქ ცი ე ბით, 

მე რე კი იმა ვე აქ ცი ე ბის თ ვის სა კუ თა რი თა-

ვე ბის თ ვის $15 მი ლი ო ნი გა და ე ხა დათ და, 

ყალ ბი სეს ხე ბის, ბო ნუ სე ბი სა და ფა რუ ლი 

შე ნა ძე ნე ბის სა ხით, მი ლი ო ნე ბი მო ე ხა პათ. 

მე ტიც, რუ ჟიჩ კას კომ პა ნი ის მან ქა ნის, 2011-

ის Jaguar-ის მო პარ ვა შიც ედე ბო და ბრა ლი, 

ნელ სონს კი აპარ ტა მენ ტე ბის ყიდ ვა ში 

Starkey-ის ფონ დე ბით, რა თა თა ნამ შ რო-

მელ თან „საიდუმლო პი რა დი ურ თი ერ-

თო ბა“ გა ეგ რ ძე ლე ბი ნა (ოპერაციების 

შიდა ყური
Starkey Labs-ის ყიდ ვი დან სულ 

რა ღაც სამ წე ლი წად ში, ბილ ოს-

ტინ მა თა ვი სი ინო ვა ცი ის გა ყიდ-

ვა და იწყო, რო მელ მაც გა უთ ქ ვა 

კი დეც სა ხე ლი: ყუ რის სას მე-

ნი აპა რა ტი, Starkey CE-1 გვაქვს 

მხედ ვე ლო ბა ში. ეს ინ დი ვიდ-

ზე მორ გე ბუ ლი, ყურ ს ში და ხელ-

საწყო, რო გორც სა ხე ლი და ნაც 

ჩანს, შიგ ყურ ში მაგ რ დე ბო და. ის 

უფ რო შე უმ ჩ ნე ვე ლი და მოქ ნი ლი 

ალ ტერ ნა ტი ვა იყო, ვიდ რე იმ ხა-

ნად გავ რ ცე ლე ბუ ლი ყუ რის უკან 

და სა მაგ რე ბე ლი ხმა უ რი ა ნი და 

მო უ ხერ ხე ბე ლი აპა რა ტე ბი. მე ტო-

ქე ე ბი ოს ტინ მა იმი თაც გა აკ ვირ ვა, 

რომ მომ ხ მა რე ბელს ერ თ- 

 წ ლი ა ნი გა რან ტია და უსას ყიდ ლო 

90-დღიანი საც დე ლი პე რი ო დი 

შეს თა ვა ზა პირ ვე ლი სას მე ნი აპა-

რა ტე ბის თ ვის, რი თაც და ნარ ჩე ნი 

ინ დუს ტ რია აიძუ ლა, მის თ ვის მი ე-

ბა ძათ. აშ შ -ის ბა ზარ ზე ყურ ს ში და 

სას მე ნი აპა რა ტე ბის გა ყიდ ვებ მა 

1975 წლის 12%-იდან 1983-ში თით-

ქ მის 50%-მდე ის კუ პეს. 

– მ.ტ
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დი რექ ტორ სა და Starkey-ის შვი ლო ბი ლის 

პრე ზი დენტს, ჯეფ რი ლონ გ ტე ინს ცალ კე 

წა რედ გი ნა ბრა ლი 2017-ის მარ ტ ში ყალ ბი 

სა გა და სა ხა დო დეკ ლა რა ცი ის შევ სე ბის თ-

ვის; მან ბრა ლი აღი ა რა).  

რუ ჟიჩ კა რომ წა ვი და, ოს ტინ მა, რა ღაც 

მო მენ ტ ში, სა და ვე ე ბი გერს, ბრენ დონ 

სა ვა ლიჩს გა და უ ლო ცა, რო მე ლიც 2017-ის 

ივ ლის ში პრე ზი დენ ტი გახ და. სა ვა ლიჩ მა 

Starkey-ში 19 წლი სამ და იწყო მუ შა ო ბა, 

2010-ისთვის კი კომ პა ნი ას უფ როს ვი ცე 

–პრე ზი დენ ტად მო ევ ლი ნა. 

მაგ რამ ამ აღ ზე ვე ბის მი უ ხე და ვად, 

სა ვა ლიჩს ბლო მად კრი ტი კა ხვდა წი ლად. 

FBI-ის აგენ ტებ თან ინ ტერ ვი უ ში, ყო ფილ მა 

ტექ ნი კურ მა დი რექ ტორ მა ტიმ ტრა ინ მა 

თქვა, რომ სა ვა ლიჩს „ყურადღების მწი-

რი მო ცუ ლო ბა“ ჰქონ და და არ ფლობ-

და კომ პა ნი ის სა მარ თა ვად სა ჭი რო 

„ტექნოლოგიურ კომ პე ტენ ცი ას“. მას მე რე, 

რაც ნელ სონ მა თაღ ლი თურ სქე მა ში მო-

ნა წი ლე ო ბა აღი ა რა, ჩვე ნე ბა მის ცა, რომ 

სადღაც 2011 წლამ დე, სა ვა ლი ჩი კომ პა ნი ას 

არა ერ თი პი რა დი ხარ ჯის თ ვის ახ დე ვი ნებ-

და თან ხებს – ჩე კებს იწერ და სა ცი გუ რაო 

მო ედ ნის თ ვის, სა ქათ მის თ ვის, ბა ღის 

მომ სა ხუ რე ბის თ ვის, ძაღ ლის სკო ლი სა და 

აკ ვა რი უ მის გაწ მენ დ ვის თ ვი საც კი. ნელ-

სონ მა ისიც გა ნაცხა და, რომ მე-40 და ბა დე-

ბის დღის წვე უ ლე ბა სა ვა ლიჩს ვერ ნონ ში 

(ვირჯინია), ჯორჯ ვა შინ გ ტო ნის სახ ლ ში 

აღე ნიშ ნა, ჩე კი კი Starkey-სგან აეღო.       

სა ვა ლიჩს სექ სუ ა ლურ შე ვიწ რო ე ბა შიც 

დას დეს ბრა ლი: „[გაყიდვათა] წარ მო მად-

გენ ლე ბი უნ და გა მეფ რ თხი ლე ბი ნა ხოლ მე, 

შე საძ ლო ა, [სავალიჩმა] შებ მა და გიწყოთ -

- თ ქო, ჰო და, რო ცა ნა ხავთ, რომ თქვენ კენ 

მო დის, გა ე ცა ლეთ, უბ რა ლოდ ოთა ხი დან 

გა დით - თ ქო“, – იხ სე ნებს რე გი ო ნა ლუ რი 

გა ყიდ ვე ბის ყო ფი ლი დი რექ ტო რი მა იკლ 

შმი ტი. ხო ლო ერ თ მა ყო ფილ მა თა ნამ-

შ რო მელ მა ქალ მა Forbes-ს უამ ბო, რომ 

რო ცა კომ პა ნი ა ში ახა ლი მი სუ ლი იყო და 

სას ტუმ რო ში, სა თა ვო ოფის თან ახ ლო, 

რჩე ბო და, სა ვა ლიჩ მა მას არა ერ თხელ 

სთხო ვა სას მელ ზე შეხ ვედ რა სა ღა მოს 10 

სა ა თის შემ დეგ. ამას თან, Starkey-ის კი დევ 

ერ თ მა ყო ფილ მა თა ნამ შ რო მელ მა ქალ მა 

სარ ჩე ლი შე ი ტა ნა სა ვა ლი ჩის წი ნა აღ მ დეგ 

იმის გა მო, რომ 2001-ში, ოს ტი ნის სახ ლ ში 

გა მარ თუ ლი კორ პო რა ცი უ ლი წვე უ ლე ბის 

შემ დეგ, ეს უკა ნას კ ნე ლი მას ზე სექ სუ ა ლუ-

რად ძა ლა დობ და სას ტუმ როს ნო მერ ში; 

ქა ლი მა შინ 21 წლის იყო და ამ ამ ბი დან 

ხუთ დღე ში მომ ხ მა რე ბელ თა მომ სა ხუ რე-

ბის დე პარ ტა მენ ტი დან გა ა თა ვი სუფ ლეს. 

სა ვა ლიჩ მა ბრალ დე ბე ბი უარ ყო და და ვაც 

მოგ ვარ და 2003-ში. 2018-ის სა სა მარ თ-

ლო ზე კი ნელ სონ მა, მოწ მის რან გ ში, თქვა, 

რომ სა ვა ლიჩს თა ნამ შ რომელი ქალების  

„სერიული შემ ვიწ რო ებ ლის“ რე პუ ტა ცია 

ჰქონ და, ზო გი ერ თი იმ ქა ლის და წი ნა უ რე-

ბას ცდი ლობ და, რომ ლე ბიც მას თან იწ ვ ნენ, 

და ერ თ -ერ თი თა ნამ შ რო მე ლი და ა ორ სუ-

ლა კიდევაც.      

პრე სას თან ურ თი ერ თო ბის წარ მო-

მად გენ ლის მეშ ვე ო ბით, Starkey სა ვა ლი-

ჩის წი ნა აღ მ დეგ არ სე ბულ ბრალ დე ბებს 

უარ ყოფს და ამ ბობს, რომ ეს ბრალ დე ბე ბი 

„ყალბი იყო და აკ ლ და მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი“ 

და მო სა მარ თ ლის ყუ რადღე ბის გა და სა ტა-

ნად იქ ნა შეთხ ზუ ლი. სა ვა ლიჩ მა, რო მელ-

საც სა სა მარ თ ლო ზე ჩვე ნე ბა არ მი უ ცი ა, 

ამ სტა ტი ის თ ვის კო მენ ტა რის გა კე თე ბა ზე 

უარი თქვა.  

რუ ჟიჩ კა სა და და ნარ ჩე ნი სა მი ბრალ-

დე ბუ ლის სა სა მარ თ ლო პრო ცე სი წელს, 

იან ვარ ში და იწყო. ჯამ ში, ექ ვ სი კვი რის 

მან ძილ ზე, 30-ზე მე ტი მოწ მე და ი ბა რეს. 

ზუს ტად სა ნამ პრო ცე სი დას რულ დე ბო და, 

სა სა მარ თ ლომ აღ მო ა ჩი ნა, რომ ოს ტინს 

ყალ ბი ჩვე ნე ბა მი ე ცა რუ ჟიჩ კას სა მუ შაო 

კონ ტ რაქ ტ თან და კავ ში რე ბით. მო სა მარ თ-

ლემ და წე რა, რომ ოს ტი ნის ცრუ გან ცხა დე-

ბე ბი ,,შესაძლოა, იმას მი უ თი თებ დეს, რომ 

ოს ტინ მა მე ტი იცო და რუ ჟიჩ კას სა მუ შაო 

კონ ტ რაქ ტის – და ალ ბათ სხვა საქ მი ა ნო-

ბა თა – შე სა ხებ, ვიდ რე ეს მი სი ჩვე ნე ბი დან 

ჩანს“. ოს ტინს ცრუ ჩვე ნე ბის თ ვის ბრა ლი 

არ წარ დ გე ნი ა, თუმ ცა მი სი ჩვე ნე ბის ოქ მი-

დან შე სა ბა მი სი გან ცხა დე ბე ბი ამო ი ღეს. 

და მა ინც, მარ ტ ში, სა სა მარ თ ლომ რუ ჟიჩ კა 

25 ბრა ლი დან 8-ში დამ ნა შა ვედ ცნო, ტე ი-

ლო რი კი 3-ში. ორი ვეს, შე საძ ლო ა, 20 წლამ-

დე პა ტიმ რო ბა და ე მუქ როს. მი ლე რი და 

ჰა გე ნი გა ა მარ თ ლეს.   

სა ნამ ეს სა მარ თ ლებ რი ვი დრა მა 

მი დი ო და, Starkey-მ ვარ დ ნის სიმ პ ტო მე ბის 

გა მოვ ლე ნა და იწყო. Bernstein Research-ის 

ანა ლი ტი კო სის მი ხედ ვით, ვე ტე რან თა 

დე პარ ტა მენ ტ ში, 2017 წელს, კომ პა ნი ის სა-

ბაზ რო წი ლი 24%-იდან (2014-ში) 16%-ზე ჩა-

მო ვარ და. UBS-ის გა მო კითხ ვის თა ნახ მად, 

რო მელ შიც დაახლოებით 2,600 აუდი ო ლო გი 

მო ნა წი ლე ობს და რო მე ლიც 2016-ის ოქ ტომ-

ბ რი დან 2017-ის დე კემ ბ რამ დე პე რი ოდ ში 

არის ჩა ტა რე ბუ ლი, მომ ხ მა რე ბელ თა მი ერ 

ყვე ლა ზე ხში რად დაბ რუ ნე ბუ ლი პრო დუქ ტე-

ბი Starkey-ის სას მე ნი აპა რა ტე ბი იყო.   

სა მარ თ ლებ რი ვი და ვა ამით, შე საძ-

ლო ა, არ დას რულ დეს. მარ თა ლი ა, ოს ტი ნი, 

შე ფა სე ბა თა თა ნახ მად, Starkey-ის 93%-ს 

პი რა დად ფლობს, და ნარ ჩე ნი 7%, თა ნამ-

შ რო მელ თა აქ ცი ო ნე რუ ლი მფლო ბე ლო-

ბის (ESOP) მეშ ვე ო ბით, თა ნამ შ რომ ლებს 

ეკუთ ვ ნით. ამ უკა ნას კ ნელთ კი შე უძ ლი ათ, 

ოს ტინ სა და რუ ჟიჩ კას უჩივ ლონ, რომ ლე ბიც 

ESOP-ის ნდო ბით აღ ჭურ ვი ლი პი რე ბი იყ ვ-

ნენ, და თა ვი ან თი წი ლე ბის და ზი ა ნე ბუ ლი 

ღი რე ბუ ლე ბის კომ პენ სი რე ბა მო ითხო ვონ. 

„კლიენტების მა ძე ბა რი ად ვო კა ტი რომ ვი ყო, 

ეს მიმ ზიდ ვე ლი შე საძ ლებ ლო ბა იქ ნე ბო-

და“, – ამ ბობს National Center for Employee 

Ownership-ის დამ ფუძ ნე ბე ლი კო რი რო ზე ნი. 

სარ ჩე ლე ბი ჯერ თით ქოს არა ვის შე უ ტა-

ნია სა სა მარ თ ლო ში. ამა სო ბა ში, რუ ჟიჩ კა 

უკან არ იხევს. აპ რილ ში მის მა ად ვო კატ მა 

ახა ლი სა სა მარ თ ლო პრო ცე სი მო ითხო ვა, 

რის მი ზე ზად ოს ტი ნის „ცრუ ჩვე ნე ბა სა“ და 

სა მარ თ ლებ რივ არა კე თილ სინ დი სი ე რე ბას 

ასა ხე ლებს.      

Starkey-მ ახა ლი აღ მას რუ ლებ ლე ბი და ი-

ქი რა ვა, მათ შო რის, ოპე რა ცი ე ბის დი რექ ტო-

რი GE Healthcare-იდან და ტექ ნო ლო გი უ რი 

დი რექ ტო რი Intel-იდან. ამ ზაფხუ ლის თ ვის 

სას მე ნი აპა რა ტე ბის ახა ლი ხა ზის გა მოშ ვე-

ბას გეგ მა ვენ, რო მელ შიც, Fitbit-ის მსგავ-

სად, ფი ზი კუ რი აქ ტი ვო ბე ბის თ ვის თვა ლის 

მი დევ ნე ბის მიზ ნით, სენ სო რე ბი იქ ნე ბა 

ჩა შე ნე ბუ ლი. მაგ რამ მანამდე, სა ნამ კომ პა-

ნი ას კვლავ სა ვა ლი ჩი თა ოს ნობს, ოს ტი ნი 

კი მსოფ ლი ოს გარ შე მო და მოგ ზა უ რობს, არ 

არ სე ბობს ბერ კე ტი, ის ტო რი ის გან მე ო რე ბას 

რომ შე უ შა ლოს ხე ლი. 



82 | FORBES       ოქტომბერი  2018        

ყველაფერი, რისი 
ჭამაც შეიძლება
როცა 2015-ში ჯოვანი ფერერომ მემკვიდრეობით 

თავისი ოჯახის $13-მილიარდიანი ტკბილეულობის 

იმპერია მიიღო, ფიცი დადო, მას ზომაში 

არნახულად გავზრდიო... ნებისმიერი რამის ფასად. 

ჰოდა, ისეთი საკულტო ბრენდების შესანსვლას 

შეუდგა, როგორიც RED HOTS-ი, BUTTERFINGER-ი, 

BABYRUTH-ი და NESTLÉ CRUNCH-ია. თანაც, ეს საქმე 

არ დაუსრულებია. საინტერესოა, ეს სიხარბე 

გულის წასვლას ხომ არ გამოიწვევს.

ავტორი: ნოა კირში

რ
ო მა უ ლი ხა ნის დრო ინ დე ლი ქვა ფე ნი ლი ა ნი იტა ლი უ რი ქა ლა ქის, ალ ბას გა რე უ ბან ში თა ნა მედ რო ვე, მკაც რი 

ცი ხე სი მაგ რე დგას. 10-ფუტიანი ბე ტო ნის კედ ლე ბის, ფო ლა დის ჭიშ კ რე ბი სა და უნი ფორ მებ ში გა მოწყო ბი-

ლი მცვე ლე ბის უკან ბირ თ ვუ ლი სა წარ მო ან სამ ხედ რო ბა ზა რო დი დაგ ხ ვ დე ბათ. ეს შო კო ლა დის ქარ ხა ნაა 

– Nutella-ს, Tic Tac-ის, Mon Chéri-ისა და Kinder-ის მწარ მო ებ ლის – Ferrero-ს მშობ ლი უ რი ქარ ხა ნა. 

ქარ ხ ნის შიგ ნით, ხა კის ფე რებ ში ჩაც მუ ლი თა ნამ შ რომ ლე ბი მო ნი ტო რინგს უწე ვენ ასო ბით რო ბოტ - დამ ხ მა რეს, რომ-

ლე ბიც ტკბი ლე ულს სამ ხედ რო სი ზუს ტით ქმნი ან. ზე მოთ ათა სო ბით კრე მით სავ სე Kinder-ის ფი ლა ბზრი ა ლებს კონ ვე ი ე-

რებ ზე, ქვე მოთ კი მა ღალ სიჩ ქა რი ა ნი კა მე რე ბი შე საძ ლო ხარ ვე ზებს ადევ ნე ბენ თვალს: გარ სის პა წა წი ნა ნაკ ლიც კი საკ-

მა რი სია ჰა ე რის ძლი ე რი ნა კა დის წარ მო საქ მ ნე ლად, რო მე ლიც „დამნაშავე“ შო კო ლადს ხა ზი დან ჩახ ს ნის. „ყველაფერს 

სე რი ო ზუ ლო ბი თა და უკი დუ რე სი კომ პე ტენ ტუ რო ბით ვე კი დე ბით“, – ამ ბობს ფირ მის თავ მ ჯ დო მა რე, 53 წლის ჯო ვა ნი 

ფე რე რო. ეს მი სი პირ ვე ლი პი რის პირ ინ ტერ ვიუა ამე რი კულ პრე სას თან. 

იმ პე რი ის აგე ბა სწო რედ ამ გ ვარ მა დის ციპ ლი ნამ გა ხა და შე საძ ლე ბე ლი. გა სულ წელს Ferrero-მ $12.5 მი ლი არ დის 

ტოლ ფა სი ტკბი ლე უ ლი გა ყი და, მის მო სა ხე ლე მფლო ბელ თა ქო ნე ბა კი, ერ თობ ლი ვად, $31 მი ლი არ დად არის შე ფა სე ბუ-

ლი, სა ი და ნაც $21 მი ლი არ დი ჯო ვა ნის ეკუთ ვ ნის – მსოფ ლი ოს 47-ე უმ დიდ რეს ადა მი ანს. Ferrero-ს წარ მა ტე ბამ თა ო ბე ბი 

გა მო ი ა რა. ის ჯო ვა ნის ბა ბუ ამ, პი ეტ რომ, 1946 წელს და ა ფუძ ნა ომის გან დაქ ცე ულ იტა ლი ა ში. ბიზ ნე სი ათ წ ლე უ ლე ბის გან-

მავ ლო ბა ში ფარ თოვ დე ბო და – მცი რე ვა ლით და ყო ველ გ ვა რი შეს ყიდ ვე ბის გა რე შე. 

მთე ლი ცხოვ რე ბა ჯო ვა ნი მა მა სა და ძმას თან ერ თად მუ შობ და, ახ ლა კი უეც რად მარ ტო აღ მოჩ ნ და მარ თ ვის სა და ვე-

ებ თან. მი სი ძმა, რო მელ საც ასე ვე პი ეტ რო ერ ქ ვა და რო მე ლიც, ჯო ვა ნის თან ერ თად, 14 წე ლი წა დი აღ მას რუ ლე ბე ლი დი-
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რექ ტო რი იყო, 2011 წელს, 47 წლის ასაკ ში, 

გუ ლის შე ტე ვით გარ და იც ვა ლა. სა მი წლის 

წინ ჯო ვა ნის მა მაც მო უკ ვ და – მი კე ლე. 

მარ ტო დარ ჩე ნილ მა, გა სულ შე მოდ გო მას, 

კომ პა ნი ის აღ მას რუ ლე ბელ დი რექ ტო რად 

Ferrero-სვე სტა ჟი ა ნი აღ მას რუ ლე ბე ლი, 

ლა პო სი ვი ლე ტი და ნიშ ნა, თა ვად კი, აღ-

მას რუ ლე ბე ლი თავ მ ჯ დო მა რის რან გ ში, 

სტრა ტე გი ა ზე კონ ცენ ტ რი რე ბას შე უდ გა. 

შე იძ ლე ბა, ით ქ ვას, ჯო ვა ნი დღეს ტო-

ვებს იმ გზებს, რაც Ferrero-ს აღ ზე ვე ბას 

ედო სა ფუძ ვ ლად: გა მა ლე ბუ ლი ფო კუ სი 

მშობ ლი ურ ბრენ დებ ზე. ნაც ვ ლად ამი სა, 

შეს ყიდ ვა თა მეშ ვე ო ბით, ჯო ვა ნი უფ რო 

მა ღალ შე მო სავ ლებ ზე ნა დი რობს. მი აჩ-

ნი ა, რომ, გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში, 

პრო დუქ ტ თა არ სე ბუ ლი ხა ზე ბი არ იქ ნე ბა 

საკ მა რი სი ისეთ უფ რო მსხვილ მე ტო ქე ებ-

თან შე სა ჯიბ რებ ლად, რო გო რიც M&M’s-

ისა და Snickers-ის მწარ მო ე ბე ლი Mars-ი 

(ტკბილეულის გა ყიდ ვე ბი 2017 წელს: $23.7 

მი ლი არ დი) და Oreo-სა და Toblerone-ის 

მფლო ბე ლი Mondelez-ია ($23 მი ლი არ დი). 

ასე რომ, 2015 წელს $170 მი ლი ო ნად მან 

შო კო ლა დის პა ტივ სა ცე მი ბრი ტა ნუ ლი 

მწარ მო ე ბე ლი Thorntons-ი შე ი ძი ნა. ეს 

Ferrero-ს მი ერ ბრენ დის პირ ვე ლი შეს-

ყიდ ვა იყო. ყვე ლა ზე დი დი შეს ყიდ ვა კი 

მარ ტ ში გა ნა ხორ ცი ე ლა, რო ცა Nestlé-ს 

ამე რი კუ ლი ბიზ ნე სი, ნაღ დი ფუ ლით, $2.8 

მი ლი არ დად იყი და. ჯო ვა ნის სამ ფ ლო ბე-

ლოს ეკუთ ვ ნის ისე თი სა კულ ტო ამე რი კუ-

ლი ბრენ დე ბიც, რო გო რიც Butterfinger-ი 

და BabyRuth-ია. 

მას ეს შე უძ ლი ა. Ferrero უაღ რე სად მო-

გე ბი ა ნია (Forbes-ის შე ფა სე ბით, კომ პა ნია 

გა ყიდ ვა თა 10%-ს იჯი ბავს) და მი ლი არ-

დო ბით ნაღდ ფულს ფლობს, თუმ ცა მა ინც 

რის კი ან წა მოწყე ბას თან გვაქვს საქ მე. 

შო კო ლა დის ბიზ ნე სი, თა ვი სი არ სით, 

ბრენ დე ბის თა მაშს წარ მო ად გენს. ყვე-

ლა გამ ყიდ ვე ლი, პრინ ციპ ში, ერ თ სა და 

იმა ვე პრო დუქტს ყი დის. და მა ინც, რა ღაც 

ალ ქი მი ი თა თუ მარ კე ტინ გუ ლი ალ ღო თი, 

Ferrero-ს ნა წარ მი სად მი, ტრა დი ცი უ ლად, 

მომ ხ მა რე ბე ლი მე ტად ერ თ გუ ლი ა, გან-

სა კუთ რე ბით, რო ცა Nutella-ზე მიდ გე-

ბა საქ მე. რო ცა 2013 წელს კო ლუმ ბი ის 

უნი ვერ სი ტეტ მა თა ვის სა სა დი ლო ში ეს 

შო კო ლა დის კა რა ქი (ძირითადად, კა კა-

ოს, შაქ რის, თხი ლი სა და რძის ნა ზა ვი) 

შე ი ტა ნა, სტუ დენ ტე ბი მას ყა ჩა ღე ბი ვით 

და ე რივ ნენ – Nutella პირ და პირ ქრე ბო და 

სა სა დი ლო დან, და საქ მე იქამ დე მი ვი და, 

რომ, გავ რ ცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, 

სა სა დი ლოს შე მო სა ვა ლი ერთ კვი რა ში 

$5,000-ით გა ი ზარ და. იან ვარ ში, ფრან-

გულ სა სურ სა თე ქსელ ში Nutella-ს ქი ლა თა 

რიცხ ვის 70%-ით შემ ცი რე ბას მომ ხ მა რებ-

ლის აჯან ყე ბა მოჰ ყ ვა. 

ასეა თუ ისე, ახ ლად შე ძე ნი ლი პრო-

დუქ ტ თა ხა ზე ბი არ არის ასეთ პრე მი უმ-

თან ასო ცი რე ბუ ლი, რაც Ferrero-ს მსუ ყე 

მარ ჟე ბის შე სუს ტე ბა სა და კომ პა ნი ის 

ბიზ ნეს მო დელს გარ კ ვე ულ საფ რ თხეს 

უქა დის. ჯო ვა ნი კი დი ნე ბის წი ნა-

აღ მ დეგ მი დის მა შინ, რო ცა მო და ში 

შე მო სუ ლი უფ რო ჯან სა ღი სა სუს ნა ვე-

ბის (მაგალითად, თხი ლის, ჩი რი სა და 

შო კო ლა დის მიქ სის) კვალ დაკ ვალ, მი სი 

მე ტო ქე ე ბი ანე ბე ბენ თავს იაფ, არა ჯან მ-

რ თელ ტკბი ლე ულს. 

ჯო ვა ნის, რო მე ლიც კომ პა ნი ას ლუქ-

სემ ბურ გი დან მარ თავს, მას შ ტა ბი თვით-

მიზ ნად აქვს ქცე უ ლი, რი თაც უარს ამ ბობს 

აწ გან ს ვე ნე ბუ ლი მა მი სა და ინ დუს ტ რი ის 

ექ ს პერ ტე ბის შე ხე დუ ლე ბებ ზე. ხო ლო ჯო-

ვა ნი მარ თა ლი თუ არ აღ მოჩ ნ და, Ferrero-ს 

პო ზი ცია ბა ზარ ზე შე იძ ლე ბა, შე სუს ტ დეს, 

თა ვად კი უძღებ შვი ლად მოგ ვევ ლი ნოს, 

რო მელ მაც ბორ ბ ლის ახ ლი დან გა მო გო-

ნე ბა სცა და და ამ პრო ცეს ში მი ლი არ დე ბი 

გა ა ნი ა ვა. 

FERREROს ის ტო რია პირ ვე ლი მსოფ-

ლიო ომის ჩრდილ ში იწყე ბა. 1923 წელს, 

სამ ხედ რო სამ სა ხუ რის შემ დეგ, პი ეტ რო 

ფე რე რომ სა კონ დიტ რო გახ ს ნა ჩრდი-

ლო- და სავ ლეთ იტა ლი ა ში, დო ლი ა ნი ში 

ცხოვ რე ბამ მა ლე სწრა ფი ტემ პი აკ რი ფა. 

მომ დევ ნო წელს მან 21 წლის პი ე რა სი ლა-

რიო შე ირ თო ცო ლად, რო მელ მაც 1925-ში 

ვა ჟი, მი კე ლე გა ა ჩი ნა. 

პი ეტ რო სხვა სა კონ დიტ რო ებ შიც 

შე უდ გა თა ვი სი უნა რე ბის დახ ვე წას, რის 

გა მოც შემ დე გი ათ წ ლე უ ლი ოჯახს ქა ლა-

ქი დან ქა ლაქ ში უწევ და გა და ბარ გე ბა. 

შემ დეგ, 1938-ში, ის აღ მო სავ ლეთ აფ რი კა-

ში გა და სახ ლ და, გეგ მით, რომ იქ მუ სო ლი-

ნის მი ერ გან თავ სე ბუ ლი იტა ლი უ რი სამ-

ხედ რო შე ნა ერ თე ბის თ ვის ბის კ ვი ტე ბი 

მი ე ყი და. ძა ლის ხ მე ვამ კრა ხი გა ნი ცა და, 

ასე რომ, პი ეტ რო შინ დაბ რუნ და. მე ო რე 

მსოფ ლიო ომის და საწყი სის თ ვის, ოჯა ხი 

ალ ბას წყნარ მთებ ში და სახ ლე ბუ ლი ყო. 

სწო რედ იქ მო ი პო ვა პი ეტ რომ ყვე-

ლა ზე დი დი წარ მა ტე ბა. უმ ც რო სი ძმის 

წა ქე ზე ბით, მან შო კო ლა დის – ომის დ-

რო ინ დელ იტა ლი ა ში ხელ მი უწ ვ დო მე ლი 

ფუ ფუ ნე ბის – იაფ ალ ტერ ნა ტი ვებ თან 

და იწყო ექ ს პე რი მენ ტი რე ბა. სა ბო ლო ოდ, 

ცვი ლის ქა ღალ დ ში მან მე ლა სას, თხი ლის, 

ზე თის, ქო ქო სის კა რა ქი სა და მცი რე-

ო დე ნი კა კა ოს ნა ზა ვი შე ახ ვია და მი სი 

გა ყიდ ვა და იწყო. ამ ნა ზავს Giandujot უწო-

და, რომ ლის ფეს ვე ბი ჯან დუ ი ო ში უნ და 

ვე ძი ოთ – მსგავს სა კონ დიტ რო ნა წარ მ ში, 

რო მე ლიც ნა პო ლე ო ნის დროს გახ და პო-

პუ ლა რუ ლი. 

„გამომგონებლის სინ დ რო მი ჰქონ-

და, – ჰყვე ბა ჯო ვა ნი. – ნე ბის მი ერ დროს 

გა იღ ვი ძებ და, წა ვი დო და ლა ბო რა ტო რი ა-

ში და შუ ა ღა მეს ვე გა აღ ვი ძებ და ცოლ საც, 

ეტყო და, გა სინ ჯე, მა გა რი რე ცეპ ტი ა ო“. 

Giandujot „ისევე სწრა ფად იყი დე ბო-

და, რა სის წ რა ფი თაც მას პი ეტ რო აკე თებ-

და“, – წერს ჯი ჯი პა დო ვა ნი Ferrero-ს 2014 

წლის ბი ოგ რა ფი ა ში, რო მელ საც „Nutella-ს 

სამ ყა რო“ ჰქვი ა. პი ეტ რო ძმას თან, საკ ვე-

ბის სა ბი თუ მო გა ყიდ ვებ ში გა მოც დი ლე-

ბის მქო ნე ჯო ვა ნის თან, გა ერ თი ან და და 

მათ 1946 წელს Ferrero და ა არ სეს. 

პი ეტ რომ, ფაქ ტობ რი ვად, ვერც მო ას-

წ რო ბიზ ნე სის აყ ვა ვე ბის ნახ ვა, რად გან 

1949 წელს, 51 წლის ასაკ ში, გუ ლის შე ტე-

ვით გარ და იც ვა ლა. მაგ რამ სა ძირ კ ვე ლი 

უკ ვე ჩაყ რი ლი იყო. ამა ვე წელს Ferrero-მ 

Giandujot-ს უფ რო კა რა ქი სებ რი ვერ სია 

გა მო უშ ვა, რო მე ლიც, რა ღაც მო მენ ტ ში, 

Nutella-ს წი ნა მორ ბედ Supercrema-დ იქ ცა. 

ჭკვი ა ნუ რი ხრი კე ბით, ოჯახ მა 

Supercrema-ს მიმ ზიდ ვე ლო ბა გა ზარ და. 
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მი სი გა ყიდ ვა ქი ლებ სა და ქოთ ნებ ში 

და იწყეს ისე, რომ ხელ მომ ჭირ ნე მომ ხ მა-

რებ ლებს ამ ჭურ ჭ ლის გა მო ყე ნე ბაც შე ეძ-

ლოთ. ნაც ვ ლად იმი სა, ნა წარ მი ბი თუ მად 

მო ვაჭ რე ე ბის მეშ ვე ო ბით გა ევ რ ცე ლე ბი-

ნათ, კომ პა ნია გა ყიდ ვა თა წარ მო მად გენ-

ლე ბის არ მი ას იშ ვე ლი ებ და, რომ ლე ბიც 

პირ და პირ მი დი ოდ ნენ მა ღა ზი ებ ში და 

და ბა ლი ფა სე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა საც უწყობ-

დ ნენ ხელს. 

ოჯა ხი კი დევ ერ თი ნა ად რე ვი სიკ ვ დი-

ლის მოწ მე შე იქ ნა. 1957-ში პი ეტ როს ძმა, 

52 წლის ჯო ვა ნი გუ ლის შე ტე ვამ იმ ს ხ ვერ-

პ ლა. კომ პა ნი ამ მი სი ქვრი ვის სა კუთ რე-

ბა ში გა და სუ ლი წი ლი იყი და, მარ თ ვის სა-

და ვე ე ბი კი სულ რა ღაც 33 წლის მი კე ლეს 

ხელ ში აღმოჩნდა.

თუ ვინ მე Ferrero-ს სა ერ თა შო რი სო 

ექ ს პან სი ის თ ვის ქე ბას იმ სა ხუ რებს, ეს 

მი კე ლე ა. მა მის სიკ ვ დი ლამ დე ცო ტა ხნით 

ად რე მას ნა თე სა ვე ბი და ერ წ მუ ნე ბი ნა, 

გერ მა ნულ ბა ზარ ზე უნ და შე ვი დე თო. კომ-

პა ნი ამ ნა ცის ტე ბის ყო ფი ლი რა კე ტა თა 

ქარ ხ ნე ბი გა და ა კე თა და იქ ტკბი ლე უ ლის 

შექ მ ნას შე უდ გა. 1956-ში გა მოშ ვე ბუ ლი 

ალუბ ლის ლი ქი ო რი ა ნი შო კო ლა დით, Mon 

Chéri-თ, სწრა ფად ვე შეძ ლო იქა ურ ბა ზარ-

ზე თა ვის დამ კ ვიდ რე ბა. გერ მა ნე ლე ბი 

ან კეს ზე წა მო ეგ ნენ. 

გა ფარ თო ე ბის მომ დევ ნო არე ა ლი 

ბელ გია და ავ ს ტ რია იყო და მა ლე ვე – საფ-

რან გე თი. Ferrero ახალ ბაზ რებს რეკ ლა-

მე ბით ბომ ბავ და, რომ ლებ შიც თა ვი სი 

ტკბი ლე უ ლის მა ღა ლე ნერ გი უ ლო ბა სა და 

სი ჯან სა ღეს უს ვამ და ხაზს (მოგვიანებით, 

მსგავ ს მა გზავ ნი ლებ მა კომ პა ნი ას პრობ-

ლე მე ბი შე უქ მ ნა აშ შ - ში, სა დაც 2012 წელს, 

ყალ ბი რეკ ლა მე ბის თ ვის აღ ძ რუ ლი სა სა-

მარ თ ლო საქ მე $3.1 მი ლი ო ნი და უჯ და; სა-

ჩი ვა რი, ნა წი ლობ რივ, იმას ეფუძ ნე ბო და, 

რომ კომ პა ნია Nutella-ს „გემრიელი და, 

ამა ვე დროს, და ბა ლან სე ბუ ლი სა უზ მის 

ნი მუ შად“ მო იხ სე ნი ებ და. Ferrero-მ ბრა ლი 

უარ ყო). 

1962-ში, რო ცა იტა ლია ომის შემ დ გო მი 

ნან გ რე ვე ბი დან ფეხ ზე იწყებ და წა მოდ-

გო მას, მი კე ლემ Supercrema-ს ხა რის ხის 

გა უმ ჯო ბე სე ბა გა დაწყ ვი ტა. რო გორც 

იქ ნა, ქვე ყა ნა ში ნამ დ ვი ლი შო კო ლა დი 

კვლავ ხელ მი საწ ვ დო მი გახ და, ჰო და, 

მი კე ლე მაც მე ტი კა კაო და კა კა ოს კა რა ქი 

და უ მა ტა ნა ზავს. მე რე კი, რო ცა იტა ლი ის 

მთავ რო ბამ რეკ ლა მებ ში აღ მა ტე ბი თი ხა-

რის ხის შემ ც ვე ლი ფრა ზე ბის გა მო ყე ნე ბის 

რე გუ ლი რე ბას მიჰ ყო ხე ლი (რაც სა ხელ 

Supercrema-ს პო ტენ ცი ურ საფ რ თხეს 

შე უქ მ ნი და), მი კე ლემ რებ რენ დი რე ბა გა-

დაწყ ვი ტა. მის მა გუნ დ მა იმ გ ვარ სა ხელ ზე 

და იწყო ფიქ რი, რო მე ლიც სხვა დას ხ ვა 

ენა ზე, არა ერთ ბა ზარ ზე, თხი ლის ასო ცი ა-

ცი ებს აღ ძ რავ და. ბო ლო- ბო ლო, Nutella-ზე 

შე ჯერ დ ნენ და 1964 წლის აპ რილ ში ამ 

ახა ლი სა ხე ლით და იწყეს ქი ლე ბის დაგ-

ზავ ნა. 

Ferrero-ს ექ ს პან სია შვე ი ცა რი ა სა და 

ირ ლან დი ას მო ე დო და ისეთ შო რე ულ 

მხა რე ებ საც კი, რო გო რიც ეკ ვა დო რი, 

ავ ს ტ რა ლია და ჰონ კონ გი ა. ახალ ნა წარმს 

სტა ბი ლუ რი ტემ პით უშ ვებ დ ნენ: Kinder-ის 

ხა ზი 1968-ში გა მო ვი და, Tic Tac-ი – 1969-

ში, Ferrero Rocher-ს პრა ლი ნე ე ბი – 1982-ში. 

1986-ისთვის წლი უ რი გა ყიდ ვე ბი 926 

მი ლი არდ ლი რამ დე ავი და – და ახ ლო-

ე ბით $1.5 მი ლი არ დამ დე დღე ვან დელ 

დო ლა რებ ში. 

კომ პა ნი ის ზრდის კვალ დაკ ვალ, მი კე-

ლე ყვე ლაფ რის თ ვის მზად იყო. მა გა ლი-

თად, მიმ ბაძ ველ თა გა უვ ნე ბელ ყო ფის 

მიზ ნით, მან Mon Chéri-ის არა ბუ ლი პა ტენ-

ტის შექ მ ნას მო ა წე რა ხე ლი, ხო ლო შინ, 

ანუ მო ნა კო ში, მყო ფი, ხში რად შე იჭყი ტავ-

და მა ღა ზი ებ ში მე ტო ქე თა პრო დუქ ტე ბის 

გა სა სინ ჯად. სა დაც შრო მის მოყ ვა რე ო ბა 

არ იყო საკ მა რი სი, იქ რწმე ნას იშ ვე ლი-

ებ და და მთელ მსოფ ლი ო ში, Ferrero-ს 

ქარ ხ ნებ ში ღვთის მ შობ ლის ქან და კე ბებს 

დგამ და, ბიზ ნეს ზე მი სი მად ლი რომ გა და-

სუ ლი ყო. 

იმ დრო ის თ ვის, რო ცა 1997-ში მარ თ-

ვის სა და ვე ე ბი ვა ჟებს გა და უ ლო ცა, ეს 

ერთ დროს პა წა წი ნა ბიზ ნე სი მძი მე წო ნი-

ან კომ პა ნი ად ქცე უ ლი ყო, და ახ ლო ე ბით 

$4.8-მილიარდიანი წლი უ რი გა ყიდ ვე ბით. 

პრაქ ტი კუ ლად, და ბა დე ბის თა

Ferrero Rocher-ის ქარხანა ალბაში (იტალია).  
ქარხანა ყოველდღე 1,100 ტონა ტკბილეულს აწარმოებს. 
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ნა ვე, ჯო ვა ნი ფე რე რო შო კო ლა დის 

სა მე ფო ოჯა ხის წევ რად იზ რ დე ბო და. 

1970-იანების მი წუ რულს ის და მი სი ძმა 

ბელ გი ურ სკო ლა- პან სი ონ ში გაგ ზავ ნეს 

– რო გორც ჩანს, იმი ტომ, რომ იტა ლი ის 

იმ „ტყვიებიანი სა მოც და ა თი ა ნე ბის-

გან“ და ეც ვათ, რო ცა ცნობილ მდიდარ 

ადამიანებს (მათ რიცხ ვ ში, ჯონ პოლ 

გე ტი III-ს და იტა ლი ის ყო ფილ პრე მი ერ -

- მი ნისტრ ალ დო მო როს) გა მო სას ყი დის 

სა ნაც ვ ლოდ იტა ცებ დ ნენ. მაგ რამ ბი ჭე ბის 

მა მას სხვა მო ტი ვიც ჰქონ და. იცო და, რომ 

ევ რო პა სწრა ფად გა და ვი დო და ერ თი ან 

ბა ზარ ზე და, შე სა ბა მი სად, მის მემ კ ვიდ-

რე ებს კომ ფორ ტუ ლი პო ზი ცია უნ და ჰქო-

ნო დათ კონ ტი ნენ ტის ნე ბის მი ერ კუთხე ში. 

„ეს Ferrero-სთვის პირ ვე ლი ის ტო-

რი უ ლი ხა ნა იყო ევ რო პუ ლი კომ პა ნი ის 

რან გ ში. ბრი უ სე ლი მა შინ ევ რო ინ ტეგ რა-

ცი ის პრო ცესს მეს ვე უ რობ და“, – იხ სე ნებს 

ჯო ვა ნი. მოკ ლედ, ძმე ბი გა ემ გ ზავ რ ნენ. 

„პირადი სა კითხე ბი ყო ველ თ ვის კომ პა-

ნი ა ზე იყო და მო კი დე ბუ ლი“, – ამ ბობს ის. 

ჯო ვა ნიმ აშ შ - ში მარ კე ტინ გი ის წავ ლა, 

1980-იანებში კი Ferrero-ში და იწყო მუ შა ო-

ბა. Tic Tac-თან და კავ ში რე ბუ ლი პირ ვე ლი 

და ვა ლე ბის წყა ლო ბით, მას ბელ გი ა ში 

მო უხ და ცხოვ რე ბა. მოგ ვი ა ნე ბით, მე ნე ჯე-

რის თა ნამ დე ბო ბა ზე სა მუ შა ოდ, გერ მა-

ნი ა ში გა და ვი და საცხოვ რებ ლად, მე რე კი 

ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბას ბრა ზი ლი ა ში, არ-

გენ ტი ნა ში, მექ სი კა სა და აშ შ - ში შე უდ გა. 

გზა ში ჯო ვა ნი ფირ მის სა მარ თა ვად 

სა ჭი რო ტექ ნი კურ პუნ ქ ტუ ა ლო ბა ში და ხე-

ლოვ ნ და. დღეს კორ პო რა ცი ულ ჟარ გონს 

(„განზომილებიანი ზღურ ბ ლე ბი“, „ზრდის 

ტემ პი“, „ფოკალიზაცია“), თა ნაც – რთუ-

ლად გა სა გებ მო ნა ცე მებ თან კომ ბი ნა ცი-

ა ში, სა უბ რი სას უხ ვად იყე ნებს. და მა ინც, 

გა ყიდ ვე ბი და მარ კე ტინ გი უფ რო ბუ ნებ-

რი ვი ნი ში იყო მის თ ვის. გამ ხ და რი და 

კარ გად ჩაც მუ ლი ისე ხითხი თებს ხოლ მე, 

იოლად გა ნა ი ა რა ღებს ყვე ლას, და უფ რო 

შო უს წამ ყ ვა ნის გა მო მეტყ ვე ლე ბა აქვს, 

ვიდ რე ქარ ხ ნის მი ლი არ დე რი მფლო ბე-

ლი სა. პა რა ლე ლუ რად, შვი დი რო მა ნის 

ავ ტო რიც არის, რო მელ თა გან არა ერ-

თის სი უ ჟე ტი აფ რი კა ში ვი თარ დე ბა. ამ 

თე მა ზე სა უბ რი სას, სწრა ფად დგე ბა და 

თა ვი სი ბო ლო ნა მუ შე ვა რი, „სინათლეზე 

მო ნა დი რე“ მო აქვს, რო მე ლიც მა მა მისს 

ეძღ ვ ნე ბა. 

ამ გ ვარ მა შე მოქ მე დე ბი თო ბამ ჯო ვა ნი 

თა ვი სი ძმის, პი ეტ როს, ეფექ ტურ კო-

ლე გად აქ ცი ა, რო მელ საც, თა ვის მხრივ, 

ოპე რა ცი ე ბის კენ მი უ წევ და გუ ლი. ერ თად, 

1997-ში, ძმე ბი მა მას აღ მას რუ ლე ბელ 

დი რექ ტო რად ჩა ე ნაც ვ ლ ნენ, რო მე ლიც 

კომ პა ნი ის თავ მ ჯ დო მა რედ რჩე ბო და. 

თხუთ მე ტი წლის შემ დეგ ისი ნი Ferrero-ს 

შინ ნა ზარ დი ბრენ დე ბის სტი მუ ლი რე ბა ზე 

კონ ცენ ტ რირ დ ნენ. 

მაგ რამ 2011-ში, სამ ხ რეთ აფ რი კა ში, 

ვე ლო სი პედ ზე მჯდო მი პი ეტ რო გუ ლის შე-

ტე ვით გარ და იც ვა ლა, რი თაც იგი ვე ბე დი 

გა ი ზა რა, რაც ბა ბუ ამ და ბა ბუ ის ძმამ, და 

და ტო ვა და ობ ლე ბუ ლი ცო ლი, სა მი შვი ლი 

და Ferrero. ჯო ვა ნი იძუ ლე ბუ ლი გახ და, ყო-

ველ დღი უ რი საქ მე ე ბი თა ვის თავ ზე აეღო. 

„[ეს] სე რი ო ზუ ლი წყვე ტა იყო“, – ამ ბობს 

ის. ოთხი წლის შემ დეგ, 89 წლის ასაკ ში, 

მი კე ლეც გარ და იც ვა ლა. გავ რ ცე ლე ბუ ლი 

ცნო ბე ბით, ალ ბა ში, მის პა ნაშ ვიდს 10,000 

ადა მი ა ნი ეს წ რე ბო და. 

სიკ ვ დი ლებ მა არა ერ თი ცვლი ლე ბა 

გა მო იწ ვია Ferrero-ში. პირ ველ ყოვ ლი სა, 

ბიზ ნე სი, რო მელ საც მთლი ა ნად მი კე ლე 

ფლობ და, ოჯა ხის წევ რებს შო რის გა ი ყო. 

სა კონ ტ რო ლო წი ლი მა მას ჯო ვა ნის თ ვის 

და ე ტო ვე ბი ნა, ვი ნა ი დან ხვდე ბო და, რომ 

კონ სო ლი დი რე ბუ ლი მფლო ბე ლო ბა მე ტი 

სტა ბი ლუ რო ბის გა რან ტი იქ ნე ბო და. და-

ნარ ჩე ნი პი ეტ როს ახალ გაზ რ და მემ კ ვიდ-

რე ებს ერ გოთ, რო მელ თა წი ლე ბი ჯე რაც 

მინ დო ბი ლო ბის სა ხი თაა გა ფორ მე ბუ ლი. 

Ferrero-ს ნო მი ნა ლურ პრე ზი დენტს, მა რია 

ფრან კა ფი სო ლოს – ერთ დროს მი კე ლეს 

მდი ვან სა და შემ დ გომ ში ცოლს – წი ლი სა-

ერ თოდ არ შეხ ვ და, თუმ ცა სხვა აქ ტი ვე ბი 

მა ინც მი ი ღო ან დერ ძით და დღეს მი სი ქო-

ნე ბა $2.1 მი ლი არ დად არის შე ფა სე ბუ ლი. 

მა სი უ რი ჯეკ პო ტის მი უ ხედ ავად, ჯო-

ვა ნი გა და ი ღა ლა. „დიდ წნეხს გან ვიც-

დი“, – ამ ბობს ის. ორ წელიწადზე მეტხანს 

ორ საკ ვან ძო როლს შო რის ბა ლან სის 

პოვ ნას ცდი ლობ და – აღ მას რუ ლე ბე ლი 

დი რექ ტო რი სა და თავ მ ჯ დო მა რის რო-

ლებს შო რის, რა მაც ცო ტა დრო და უ ტო ვა 

კორ პო რა ცი ულ სტრა ტე გი ა ზე კონ ცენ ტ რი-

რე ბის თ ვის. „პრაქტიკული, გა და უ დე ბე ლი 

საქ მე ე ბი ძა ლას გაც ლის“, – აღ ნიშ ნავს 

ღი მი ლით. ლა პო სი ვი ლე ტი, რო მე ლიც 

აღ მას რუ ლე ბელ დი რექ ტო რად 2017-ის 

სექ ტემ ბერ ში და ი ნიშ ნა, ამ თა ნამ დე ბო-

ბა ზე პირ ვე ლი ა, ვინც ფე რე როს ოჯა ხის 

წევ რი არ გახ ლავთ, 

ვი ნა ი დან სა წარ მოო საქ მე ებ ზე სი ვი-

Nutella-ს ქილები დასაფასოებლად ჩამწკრივებულან Ferrero-ს ალბას ქარხანაში. კომპანიის 
მტკიცებით, მათი შოკოლადის კარაქით რეგულარულად 150 მილიონი ოჯახი საუზმობს. 
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ლე ტი ზრუ ნავს, ჯო ვა ნის მე ტი დრო აქვს 

შეს ყიდ ვე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად – იმ 

სტრა ტე გი ა ზე ფო კუ სი რე ბის თ ვის, მა მა-

მი სი მტკი ცედ რომ ეწი ნა აღ მ დე გობ და. 

რო ცა ვე კითხე ბით, რას იტყო და ამა ზე 

მა მა, იცი ნის: „53-ის ვარ. უკ ვე მთლი ა ნად 

გა ვი თა ვი სუფ ლე თა ვი“. 

დღეს, FERREROს ოპე რა ცი უ ლი 
ცენ ტ რი ლუქ სემ ბურ გ ში ა. დამ ნ დო ბი 

გა და სა ხა დე ბის წყა ლო ბით, ეს პა პა წი ნა 

სა ხელ მ წი ფო გლო ბა ლუ რი წარ მო ე ბის 

ფუს ფუ სა ცენ ტ რად იქ ცა. იქა უ რო ბა დრა-

მა ტულ კონ ტ რასტს ქმნის ალ ბას წყნარ 

ცხოვ რე ბას თან და Ferrero-ს მიმ დი ნა რე 

ცვლი ლე ბის ერ თ გ ვარ მე ტა ფო რა საც 

უზ რუნ ველ ყოფს. მფლო ბე ლო ბის გა მო, 

Ferrero ტექ ნი კუ რად კვლავ სა ო ჯა ხო 

ბიზ ნე სი ა, თუმ ცა ჯო ვა ნი მას, რე ა ლუ რად, 

მულ ტი ნა ცი ო ნა ლუ რად მარ თავს – თა ვი სი 

25 ქარ ხ ნი თურთ მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა 

კუთხე ში... და გა ფარ თო ე ბის მან და ტით. 

„ვგრძნობ, რომ ვალ დე ბუ ლე ბა გვაქვს, 

გა ვი ზარ დოთ“, – ამ ბობს ის. დე ტა ლე ბის 

(მისთვის ჩვე უ ლი) პე დან ტუ რი სიყ ვა რუ-

ლით გან მარ ტავს: „ჩვენ შეყ ვა რე ბუ ლე-

ბი ვართ ზრდის 7.33-იანი პე რი ო დი კის 

ალ გო რით მ ზე, იმი ტომ რომ, იქ ნე ბა ეს 

ორ გა ნი კუ ლი თუ არა ორ გა ნი კუ ლი, გა ა-

ორ მა გებს კომ პა ნი ას ათ წ ლი ან პერ ს პექ-

ტი ვა ში“. 

რომ ვთარ გ მ ნოთ: ჯო ვა ნი გეგ მავს, 

შე მო სავ ლე ბი წე ლი წად ში, სულ ცო ტა, 

7.33%-ით გა ზარ დოს, რა თა ათ წე ლი-

წად ში მო გე ბა გა ა ორ მა გოს. Ferrero-ს 

პრო დუქ ტ თა მშობ ლი უ რი ხა ზე ბი, სა ვა რა-

უ დოდ, ასე სწრა ფად ვერ გა ფარ თოვ დე ბა, 

ჰო და, ჯო ვა ნიც, კომ პენ სა ცი ის მიზ ნით, 

სხვა რა მე ებს ყი დუ ლობს. 

სწო რედ ამის შე დე გია Thorntons-ის 

შე ძე ნა 2015-ში. იმ დროს ბრი ტა ნუ ლი 

შო კო ლა დის მწარ მო ე ბე ლი შე სუს ტე-

ბულ ბიზ ნე სად მი იჩ ნე ო და. მი უ ხე და ვად 

ამი სა, ჯო ვა ნიმ მას ში ცხა დად და ი ნა ხა 

ღი რე ბუ ლე ბა. ამის შემ დეგ ტკბი ლე უ ლის 

ამე რი კუ ლი მწარ მო ებ ლე ბი, Fannie May 

($115 მი ლი ო ნად, 2017-ის მა ის ში) და Red 

Hot-ებისა და კე ვი Trolli-ების მწარ მო ე-

ბე ლი Ferrara (დაახლოებით $1.3 მი ლი-

არ დად, დე კემ ბერ ში) იყი და. და ბო ლოს, 

$2.8 მი ლი არ დად, Nestlé-სთანაც მი აღ წია 

გა რი გე ბას, მი სი Crunch-ის, Raisinets-ის 

და LaffyTaffy-ს ბრენ დე ბი თურთ. ეს ბე დის 

ირო ნი ა სა ვით იყო: ორი წლით ად რე, 

მი კე ლეს სიკ ვ დი ლის მე რე, ჭო რე ბი და-

ირ ხა, Nestlé-მ შე იძ ლე ბა, Ferrero იყი დო-

სო, რა საც ეს უკა ნას კ ნე ლი გა მა ლე ბით 

უარ ყოფ და. 

თუ ჯო ვა ნის მი ზა ნი მას შ ტა ბე ბის 

ზრდა ა, ის ამას უდა ვოდ წარ მა ტე ბით 

აღ წევს. Nestlé-ს შეს ყიდ ვის შემ დეგ, 

Euromonitor-ის მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, 

Ferrero მსოფ ლი ოს მე სა მე უმ ს ხ ვი ლეს 

კონ დი ტე რად იქ ცა. თა ნაც ჯო ვა ნის შეს-

ყიდ ვე ბი არ და უს რუ ლე ბი ა. მი სი თე ო რი ის 

მი ხედ ვით, რო გორც ლუ დის ბაზ რის შემ-

თხ ვე ვა ში, სა კონ დიტ რო ბა ზარ საც მხო-

ლოდ რამ დე ნი მე წამ ყ ვა ნი მო თა მა შე და-

ე პატ რო ნე ბა, და ნარ ჩე ნე ბი კი უბ რა ლოდ 

თავ - თა ვი ანთ პა ტა რა ნი შებს და ი კა ვე ბენ. 

„ვიღაც აუცი ლებ ლად გახ დე ბა პირ ვე ლი 

ად გი ლის მფლო ბე ლი“, – ამ ბობს ის. 

ზო გი გა რე შე პი რი სკეპ ტი კუ რად უყუ-

რებს მის გეგ მას. აშ კა რა კრი ტი კა იმა ში 

მდგო მა რე ობს, რომ, მა მი სა გან გან ს ხ ვა-

ვე ბით, რო მე ლიც ზრდას ინო ვა ცი ით ას ტი-

მუ ლი რებ და, ჯო ვა ნი გზას შეს ყიდ ვე ბით 

იკა ფავს, Ferrero კი ჩრდი ლო ა მე რი კულ 

ბა ზარ ში ზუს ტად იმ დროს ეფ ლო ბა, რო ცა 

მომ ხ მა რებ ლე ბი უფ რო პრე მი უმ - ტ კ ბი ლე-

უ ლო ბა სა და ჯან საღ საკ ვებ ზე გა და-

დი ან. Berenberg Bank-ის ანა ლი ტი კო სი 

ფინ ტენ რა ი ა ნი Nestlé-ს ყო ფილ ნა წარმს 

„უაღრესად მა სობ რივ, მა ღალ შაქ რი ან, 

არა ჯან საღ ტკბი ლე ულს“ უწო დებს, თუმ ცა 

იმა საც აღ ნიშ ნავს, რომ ამ ნა წარმს შვე ი-

ცა რი უ ლი ფირ მა „დიდი სიყ ვა რუ ლით“ არც 

ეპყ რო ბო და. Vontobel-ის ჟან - ფი ლიპ ბერ-

ტ ში კი დევ უფ რო ნაკ ლე ბად მოწყა ლე ა: 

Nestlé „სუსტი ბიზ ნე სი იყო, რო მე ლიც წლი-

დან წლამ დე კარ გავ და სა ბაზ რო წილს“, 

ხო ლო Ferrero-მ, მი სი თქმით, „რამდენიმე 

სა ეჭ ვო შეს ყიდ ვა გა ნა ხორ ცი ე ლა“. 

ჯო ვა ნის გა უ მარ თ ლა, ცდო მი ლე ბის 

კომ ფორ ტულ საზღ ვ რებ ში რომ ტრი ა-

ლებს: თუ Ferrero-ს ფი ნან სუ რი მაჩ ვე ნებ-

ლე ბი მთა ვარ მე ტო ქე თა მაჩ ვე ნე ბელ თა 

მსგავ სი იქ ნე ბა, დი დი ალ ბა თო ბით, 

კომ პა ნია წე ლი წად ში $1 მი ლი არ დ ზე მეტ 

მო გე ბას ნა ხავს. ამ ხარ ჯ ვით გა ჯე რე ბულ 

ტალ ღა ზეც კი, მას მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ვა ლი 

არ აუღი ა. 

არის კი დევ სხვა, უფ რო მკა ფი ოდ 

კაშ კა შა მო მენ ტე ბიც. გა სულ წელს, აშ შ - ში, 

Ferrero-მ თა ვი სი პო პუ ლა რუ ლი Kinder 

Joy-ს კვერ ცხე ბი გა მო უშ ვა. აქამ დე ეს 

პრო დუქ ტე ბი აკ რ ძა ლუ ლი იყო, რო გორც 

დახ რ ჩო ბის თ ვის პო ტენ ცი უ რად სა ში ში 

(შოკოლადში მოქ ცე უ ლი პა ტა რა პლას-

ტ მა სის სა თა მა შო ე ბის გა მო). გარ კ ვე უ-

ლი ცვლი ლე ბე ბის შემ დეგ, პრო დუქ ტ მა 

FDA-ის კურ თხე ვა მო ი პო ვა და, ჯო ვა ნის 

თქმით, უკ ვე „მოლოდინსაც გა და ა ჭარ ბა“. 

Ferrero-მ, ბო ლო პე რი ოდ ში, სხვა ახალ 

პრო დუქ ტებ საც ახა და ფარ და, რომ ლე ბიც, 

მეტ წი ლად, არ სე ბულ თა გან შ ტო ე ბებს წარ-

მო ად გე ნენ, მა გა ლი თად, Tic Tac-ის კე ვი. 

კომ პა ნი ა, ასე ვე, უფ რო უსაფ რ თხო 

სი ტუ ა ცი ა შია თხი ლის ბიზ ნე სის თვალ-

საზ რი სით. რამ დე ნი მე წლის წინ მან 

მსოფ ლი ოს უმ ს ხ ვი ლე სი თხი ლის მო ვაჭ-

რე ე ბის გან ორი შე ი ძი ნა – Oltan Group-ი 

თურ ქეთ ში და იტა ლი უ რი Stelliferi Group-ი 

– და და მა ტე ბით აბან დებს ავ ს ტ რა ლი-

ის, ბალ კა ნე თი სა და სამ ხ რეთ ამე რი კის 

პლან ტა ცი ებ ში, რა თა წლის მან ძილ ზე 

მო სა ვა ლი და მას ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბა 

გა ზარ დოს. Ferrero პლა ნე ტის თხი ლე ბის 

მე სა მედს ყი დუ ლობს და, ამა ვე დროს, 

დღეს უკ ვე მსოფ ლი ოს უმ ს ხ ვი ლე სი თხი-

ლის მომ მა რა გე ბე ლი ა. 

ეს სტა ტის ტი კა კომ პა ნი ის სპი რა ლურ 

ზო მას კარ გად გა მო ხა ტავს. სულ რა ღაც 

სა მი თა ო ბა იყო საკ მა რი სი და პი ეტ როს 

პა წა წი ნა სა კონ დიტ რო ბე ჰე მო ტად იქ ცა, 

რო მე ლიც ნა წარმს 160-ზე მეტ ქვე ყა ნა ში 

ყი დის, 40,000 ადა მი ა ნი ჰყავს და საქ-

მე ბუ ლი და წე ლი წად ში 365,000 ტო ნა 

Nutella-ს უშ ვებს. ჯო ვა ნი ამ ყვე ლა ფერ ზე 

ხელს იქ ნევს და ამ ბობს: „ეს მხო ლოდ 

პერ ს პექ ტი უ ლი და საწყი სი ა“. 
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ცოტა რამ  
The Rock-ისგან

დუეინ ჯონსონი დღეს ყველაზე 
მაღალშემოსავლიანი მსახიობია Hollywood-ში. მან 
საკუთარი თავი მარკეტინგულ არხადაც აქცია და 

მიხვდა, როგორ იშოვოს მეტი მილიონები.

ავტორი: ნატალი რობემედი

უ ე ინ ჯონ სო ნი მო ჭუ ტუ ლი თვა ლე ბით მზე რას შორს მი მარ თავს 

და თან თა ვის დიდ რონ ყბა ზე იკი დებს ხელს. შუბ ლი დან ოფ ლი 

ზო ლად ჩა მოს დის. ცო ტა ხან ში თავს უკან სწევს და გუ ლი ან სი-

ცილს იწყებს. ატ ლან ტა ში ზაფხუ ლის პა პა ნა ქე ბა ა, „The Rock“-ი 

კი გა და ღე ბა ზეა და იმას აკე თებს, რაც სა უ კე თე სოდ გა მოს-

დის. ტუ ჩებს ილო კავს, თა ვის რეპ ლი კებს მის თ ვის და მა ხა სი-

ა თე ბე ლი თავ და ჯე რე ბუ ლო ბით ამ ბობს და 195-სანტიმეტრიან 

მა სი ურ სხე ულს ძლივს ატევს კად რ ში. 

ჯონ სო ნი ბო ლო დროს იშ ვი ა თა დაა ფო კუსს მიღ მა. გა სულ 

ათ წე ლი წად ში 46 წლის ყო ფი ლი პრო ფე სი ო ნა ლი მო ჭი და ვე, თა ვი სი და უ ღა ლა ვი შარ მის 

(შარმისა, რო მე ლიც, ნა ხევ რად ხუმ რო ბით, მას პო ტენ ცი უ რი საპ რე ზი დენ ტო კან დი და ტო ბი სა-

კენ უბიძ გებს) წყა ლო ბით, Hollywood-ის ყვე ლა ზე მო გე ბი ან ვარ ს კ ვ ლა ვად იქ ცა. შარ შან დე ლი 

სამ სა ხი ო ბო აქ ტი ვო ბე ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი, რაც მი სი $124-მილიონიანი დოვ ლა-

თის უმ ს ხ ვი ლეს ულუ ფას წარ მო ად გენს, რე კორ დუ ლია Forbes-ის პო პუ ლა რულ თა 100-ეულის 

20-წლიან გა მოც დი ლე ბა ში და ლა მის ორ ჯერ აღე მა ტე ბა იმ $65 მი ლი ონს, 2017-ში რომ გა მო ი-

მუ შა ვა. 

„ნომერი პირ ვე ლი მი ზა ნი მსოფ ლი ოს თ ვის რა ღა ცე ბის შექ მ ნა ა“, – ამ ბობს ლურჯ, წინ წ-

კ ლე ბი ან პე რან გ სა და ჯინ ს ში გა მოწყო ბი ლი, კონ დი ცი ო ნე რი ან ტრე ი ლერ ში მჯდო მი ჯონ-

სო ნი. სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, მი ზა ნი ყველ გან ყოფ ნა ა. მთე ლი რი გი ფილ მე ბის გარ-

და, აქვს ჰი ტი – HBO-ს სე რი ე ბი „მოთამაშეები“ (Ballers) და სო ცი ა ლურ მე დი ა ში ერ თ -ერ თი 

ყვე ლა ზე გაქ ნი ლი სტრა ტე გი ა. Instagram-ზე, სა დაც 108 მი ლი ონ ზე მე ტი მიმ დე ვა რი ჰყავს, 

შთა მა გო ნე ბელ ვი დე ო ებს დებს – პირ და პირ თა ვი სი iPhone-ით, ხში რად თა ვის სა მოგ ზა უ რო 
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ახლო ხედით: სოციალური 
მედიის მიმდევრებზე 
კაპიტალიზებით, ჯონსონი 
Hollywood-ის სტუდიებისა 
და ვარსკვლავებისთვის 
ბიზნესფორმულას ცვლის.
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სპორ ტ დარ ბაზ ში გა და ღე ბულს. სხვა პოს ტე ბი, რომ ლე ბიც  

1 3 - მი ლი ონ მიმ დევ რი ან Twitter-სა და 58-მილიონმიმდევრიან 

Facebook-ზე აქვს მი მო ფან ტუ ლი, აუდი ტო რი ას ფილ მის ტრე ი-

ლე რებს აც ნობს, აჩ ვე ნებს მათ შეხ ვედ რებ ზე მყოფ ჯონ სონ სა 

და იმ აუარე ბე ლი რა ო დე ნო ბის ბლინს, დი ე ტის დარ ღ ვე ვის 

ნიშ ნად რომ შე ექ ცე ვა პე რი ო დუ ლად. ყვე ლა ამ პოსტს არა ერ-

თი ჰეშ ტე გი და მი ლი ო ნო ბით „ლაიკი“ ამ შ ვე ნებს. 

ახ ლა ამ ციფ რუ ლი პო პუ ლა რო ბით ფუ ლის შოვ ნის ახა ლი 

მე თო დის და ნერ გ ვას ცდი ლობს. იმ მსუ ყე $20 მი ლი ო ნის გარ-

და, რო მელ თაც ავან სე ბის სა ხით თუ დას რუ ლე ბუ ლი პრო ექ-

ტე ბის მო გე ბე ბი დან იღებს (მათ რიცხ ვ ში, ივ ლის ში გა მო სუ ლი 

„ცათამბჯენიდან,“ სა დაც ის FBI-ის მძე ვალ თა გა დარ ჩე ნის 

ყო ფილ ხელ მ ძღ ვა ნელს თა მა შობს), მას სურს, რო გორც ამას 

მის გა რი გე ბებ თან გა ში ნა უ რე ბუ ლი ხალ ხი ამ ბობს, და მო უ კი-

დე ბე ლი შვიდ ციფ რი ა ნი გა სამ რ ჯე ლო სო ცი ა ლუ რი მე დი ი დან 

აიღოს – ყო ვე ლი ფილ მის გა მოს ვ ლი სას, სა დაც კი თა მა შობს. 

სხვაგ ვა რად რომ ვთქვათ, ნაც ვ ლად იმი სა, სტუ დი ებ მა ფუ ლი 

სა ტე ლე ვი ზიო რეკ ლა მებ სა თუ ბილ ბორ დებ ში ჩაღ ვა რონ, მა თი 

ახა ლი მარ კე ტინ გუ ლი არ ხი გა ორ მა გე ბის მოწ მე შე იქ ნე ბა, ისე-

ვე რო გორც მა თი მო წი ნა ვე ვარ ს კ ვ ლა ვი... 

„ჩემთვის სო ცი ა ლუ რი მე დია ფილ მის მარ კე ტინ გის ყვე ლა ზე 

კრი ტი კულ ელე მენ ტად იქ ცა, – ამ ბობს ჯონ სო ნი. – მთელ მსოფ-

ლი ო ში აუდი ტო რი ას თან სო ცი ა ლუ რი მე დი ით თა ნას წო რი ურ-

თი ერ თო ბე ბი და ვამ ყა რე და ვგრძნობ, რომ რა საც მათ ვაწ ვ დი, 

ღი რე ბუ ლი ა“. 

ჯონ სო ნი კვლა ვაც სტუმ რობს ტოქ შო უ ებ ში, და დის პრე სის 

ტურ ნე ებ ში და სხვა პრო მო- ვალ დე-

ბუ ლე ბებ საც ას რუ ლებს, ვარ ს კ ვ ლა-

ვებს რომ ევა ლე ბათ (მით უფ რო, 

რო ცა რე ა ლუ რი ფუ ლი კი ნო ბი ლე-

თე ბის გა ყიდ ვი დან მო დის). მაგ რამ 

იმის მტკი ცე ბით, რომ სო ცი ა ლუ რი 

მე დი ის არ ხე ბი ცალ კე პლატ ფორ-

მე ბი ა, რომ ლე ბიც და მო უ კი დე ბელ 

ჰო ნო რა რებს ითხოვს, ჯონ სო ნი 

Hollywood-ში პრე ცე დენ ტის შექ მ-

ნას ლა მობს. 

The Rock-ის შემ თხ ვე ვა ში, რო-

გორც ჩანს, სტუ დი ებ მა მი ი ღეს ეს 

წი ნა და დე ბა: პო ტენ ცი უ რად სარ ფი-

ა ნი ფილ მე ბის პრო მო- და ნა ხა ჯებ-

მა, შე საძ ლო ა, $150 მი ლი ონს გა და-

ა ბი ჯოს და მა ინც ვერ იქ ცეს იმის 

გა რან ტი ად, რომ ფილ მი ბლოკ-

ბას ტე რი გახ დე ბა. A-კატეგორიის 

მსა ხი ო ბე ბი, რომ ლე ბიც თა ვი ანთ 

გულ შე მატ კივ რებ ზე აკე თე ბენ გათ ვ-

ლას, ახა ლი ფილ მის პრო მო სათ ვის 

უფ რო იაფ, უფ რო ტარ გე ტი რე ბულ 
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10 მლნ

1კინობილეთებიდან მიღებული მთლიანი შემოსავალი პროგნოზს ეფუძნება.

100 მლნ

20 მლნ200 მლნ

30 მლნ300 მლნ

40 მლნ400 მლნ

50 მლნ500 მლნ

60 მლნ600 მლნ

70 მლნ700 მლნ

80 მლნ800 მლნ

90 მლნ900 მლნ

100 მლნ1.0 მლრდ

110 მლნ1.1 მლრდ

120 მლნ$1.2 მლრდ

INSTAGRAM-ის 
მიმდევრები

მთლიანი 
შემოსავლები 

კინობილეთებიდან სოციალური მედიის კუნთი
დუ ე ინ ჯონ სო ნის Instagram-ის მიმ დე ვარ თა მკვეთ-
რი ზრდის კვალ დაკ ვალ, გა ი ზარ და მი სი ულუ ფაც 
გლო ბა ლუ რი კი ნო სა ლა რო ე ბი დან. ქვე მოთ ამის 

ილუს ტ რა ცი ა ა: სამ სა ხი ო ბო კა რი ე რი დან მი ღე ბუ ლი 
მთლი ა ნი შე მო სავ ლე ბი სო ცი ა ლურ მე დი ა ში მი სი 
დე ბი უ ტის შემ დეგ სულ უფ რო მსხვილ დე ბა მის მა-

რად მზარდ მიმ დე ვარ თა რიცხ ვ თან ერ თად. 

გზას სთა ვა ზო ბენ სტუ დი ებს. 

„დღეს აქ ტუ ა ლუ რი ვარ ს კ ვ ლა ვუ რი ძა ლა სო ცი ა ლუ რი მე დი-

ის ძა ლა ში უნ და ვე ძი ოთ“, – ამ ბობს ComScore-ის უფ რო სი მე დი ა-

ა ნა ლი ტი კო სი პოლ დერ გა რა ბე დი ა ნი. ამ მო მენ ტის თ ვის The 

Rock-ი ერ თა დერ თი ა, ვინც კონ ტ რაქ ტ ში სო ცი ა ლუ რი მე დი ი დან 

ფუ ლის და მა ტე ბას ითხოვს. მის მა კო ლე გა- ვარ ს კ ვ ლავ მა კე ვინ 

ჰარ ტ მა, მას თან ერ თად რომ თა მა შობს „ცენტრალურ დაზ ვერ-

ვა ში“, Sony-სგან $2 მი ლი ო ნი ჩა ი ჯი ბა: წლე ბის წინ, თა ვის და 

სხვე ბის ფილ მებ ზე ტვი ტებს წერ და. მაგ რამ ჰარ ტის ჯა მუ რი 

ანაზღა უ რე ბა მა ინც ზღვა ში წვე თია ჯონ სო ნი სას თან შე და რე-

ბით. სხვა თა შო რის, მსა ხი ობ თა შერ ჩე ვის ეტაპ ზე სტუ დი ე ბი 

დღეს თვალს ადევ ნე ბენ სო ცი ა ლურ მე დი ას და გა დაწყ ვე ტი-

ლე ბებს მიმ დე ვარ თა რიცხ ვი სა და ჩარ თუ ლო ბის მი ხედ ვით 

იღე ბენ კი დეც. 

ჩარ თუ ლო ბა ჯონ სონს არას დ როს აკ ლ და. მა მი სა და ბა ბუ ის 

კვალს გა ყო ლილ მა, პრო ფე სი ულ ჭი და ო ბა ში ამოჰ ყო თა ვი, ამ 

საქ მის თ ვის კი მა მას, რო კი ჯონ სონს, ფსევ დო ნიმს და ე სეს ხა 

და The Rock-ად – „კლდედ“ – მოგ ვევ ლი ნა – მეტ სა ხე ლი, რო-

მე ლიც მის ფი ზი კურ მონაცემებსაც გა მო ხა ტავს და მსოფ ლ მ-

ხედველობასაც.   

2000 წელს Saturday Night Live-ში გა მო ჩე ნამ ჯონ სონს 

Universal-ის ყუ რადღე ბა მო უ პო ვა, რო მელ მაც 2001-ში, მას ე.წ. 

კა მეო რო ლი მის ცა „მუმია 2“-ში. შთა ბეჭ დი ლე ბის ქვეშ მყოფ მა 

ამ სტუ დი ამ მის უმ ნიშ ვ ნე ლო გმირს ერ თ გ ვა რი გაგ რ ძე ლე ბა 

მო უ ძებ ნა „მორიელთა მე ფე ში“, რო მელ მაც, $60-მილიონიანი 

ბი უ ჯე ტით, მსოფ ლიო მას შ ტა ბით $165 მი ლი ო ნი გა ა კე თა.
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მთე ლი რი გი სა შუ ა ლო დო ნის სა თავ გა და სავ ლო ფილ მე-

ბი სა და შემ დეგ სა მი და შაქ რუ ლი ოჯა ხუ რი ფილ მის („კბილის 

ფე რი ა“ გახ სოვთ?) მე რე, The Rock-მა თა ვი სი კა რი ე რა გა და-

ა ხა ლი სა და კვლავ იმ ფი ზი კურ მხა რე ზე და დო გა ორ მა გე ბუ-

ლი ფსო ნი, პირ ვე ლად რა მაც მო უხ ვე ჭა ფა ნე ბი. „მოჭიდავის 

წარ სულ მა მას წავ ლა, რომ აუდი ტო რი ას თან რე ა ლუ რი კავ ში რი 

უნ და გქონ დეს, – გან მარ ტავს ის. – პირ ველ ად გი ლას აუდი ტო-

რია უნ და იყოს. რა სურს აუდი ტო რი ას და რა არის სა უ კე თე სო 

სცე ნა რი, რაც შეგ ვიძ ლი ა, შევ ქ მ ნათ, რომ მე რე ეს ადა მი ა ნე ბი 

შინ კმა ყო ფი ლე ბი დაბ რუნ დ ნენ?“ 

ამ გ ვარ მა ხალ ხ ზე ორი ენ ტი რე ბულ მა ფი ლო სო ფი ამ ოს კა რი, 

შე საძ ლო ა, მას არ მო უ ტა ნოს, მაგ რამ მი ლი არ დებს კი და წერს 

კი ნო სა ლა რო ებ ში. ანა ლი ტი კოს თა თა ნახ მად, ჯონ სო ნი მო წო-

ნე ბის მა ღა ლი ხა რის ხით სარ გებ ლობს მომ ხ მა რე ბელ თა ყვე ლა 

სეგ მენ ტ ში – კა ცებ ში, ქა ლებ ში, 25-ს გა და ცი ლე ბუ ლებ სა და 

25-წლამდელთა შო რის. 

სტუ დი ე ბის თ ვის ის სა ი მე დო ფა რია ჩრდი ლო ა მე რი კუ ლი 

კი ნო სა ლა როს წი ნა შე, რო მელ მაც 2017 წელს 2%-იანი ვარ დ ნა 

გა ნი ცა და – $11.1 მი ლი არ დამ დე. ბო ლო- ბო ლო რა ღა ცე ბის ნგრე-

ვა სა და აფეთ ქე ბას სა ერ თა შო რი სო ენა აქვს და თარ გ მ ნას არ 

სა ჭი რო ებს, საზღ ვარ გა რეთ კი მას სწო რედ მი სი ეს ძლი ე რი 

მხა რე ჰყი დის (ბილეთებიდან შე მო სუ ლი მთლი ა ნი მო გე ბის 

64% სა ერ თა შო რი სო მა ყუ რე ბელ ზე მო დის). სა მო უ რი და აფ რი-

კულ -ა მე რი კუ ლი სის ხ ლის ნა ზა ვის წყა ლო ბით, მი სი უნი ვერ-

სა ლუ რი გა რეგ ნო ბა მას პლა ნე ტის მას შ ტა ბით ად გი ლობ რივ 

გმი რად აქ ცევს. 

წარ მა ტე ბის კვალ დაკ ვალ, ჯონ სონ მა ბიზ ნეს თა მა შის მას შ-

ტა ბე ბიც გა ზარ და. ხუ თი წლის წინ, ყო ფილ ცოლ სა და მე ნე ჯერ-

თან, დე ნი გარ სი ას თან ერ თად, მან Seven Bucks Productions-ი 

ჩა უშ ვა – საპ რო დი უ სე რო კომ პა ნი ა, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს, 

The Rock-ი მსა ხი ო ბი დან სა წარ მოდ გარ დაქ მ ნას. რო ცა ჯონ-

სო ნი რა ი მე ფილ მ ში ჩნდე ბა, Seven Bucks-ის რვა კა ცი სა გან 

შემ დ გა რი შე მოქ მე დე ბი თი, საპ რო დი უ სე რო და ციფ რუ ლი 

გუნ დი ყვე ლა ელე მენ ტ ზე იწყებს მუ შა ო ბას, სცე ნა რით დაწყე-

ბუ ლი, პრო დი უ სინ გი თა და პრო მო -აქ ტი ვო ბე ბით დამ თავ რე ბუ-

ლი. ამას თან, კომ პა ნი ას YouTube-ის არ ხიც აქვს და ჯონ სო ნის 

სო ცი ა ლუ რი მე დი ის პლატ ფორ მე ბის თ ვის მო ბი ლურ კონ ტენტს 

ქმნის. 

„გავლენის ეს ფარ თო არე ა ლი სა აღ მ ს რუ ლებ ლო საქ მი ა ნო-

ბა ში გვეხ მა რე ბა“, – ამ ბობს გარ სი ა, ყო ფი ლი სიმ დიდ რის მე ნე-

ჯე რი, რო მე ლიც ტა ლან ტ - მე ნეჯ მენ ტის ფირ მა საც მარ თავს და, 

ამა ვე დროს, ჯონ სონ თან ერ თად, Seven Bucks Productions-ს 

ზე დამ ხედ ვე ლობს. – სა ნა ხევ როდ არას დ როს არა ფერს ვა კე-

თებთ“. 

ეს გავ ლე ნა ჯონ სო ნის სა რეკ ლა მო აქ ტი ვო ბებ ზეც ვრცელ-

დე ბა, რო მელ თა შო რი საა პარ ტ ნი ო რო ბა Apple-სა და Ford-

თან, რო მელ საც ცო ტა ხნის წინ მო ე წე რა ხე ლი. საქ მე ში 

Droga5-ის ყო ფი ლი აღ მას რუ ლებ ლის ჩარ თ ვით, ორი პი რით და-

კომ პ ლექ ტე ბულ მა Seven Bucks Creative-მა ჯონ სო ნის კომ პა ნია 

Project Rock-ისა და Under Armour-ის თა ნამ შ რომ ლო ბას მის ცა 

და სა ბა მი, სა დაც ჯონ სონს ტან საც მ ლის ბეს ტ სე ლე რი ხა ზი და 

ახა ლი, ბრენ დი რე ბუ ლი ყურ სას მე ნე ბი აქვს. 

ამ აქ ტი ვო ბის ბუ ნებ რი ვი გაგ რ ძე ლე ბა იმ გ ვა რი პრო ექ ტე-

ბი ა, სა დაც ჯონ სო ნი აუცი ლებ ლად წი ნა ხაზ ზე და ცენ ტ რ ში 

არ არის. „ეს არის ჩვე ნი მომ დევ ნო ნა ბი ჯი, ამ ბობს გარ სი ა. 

– მო დი, ავი ღოთ ინი ცი ა ტი ვა და პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, შევ ქ მ ნათ 

პრო ექ ტე ბი ან ვი პო ვოთ პრო ექ ტე ბი, რო მელ თაც ახ ლე ბუ რად 

მოვ ყ ვე ბით“. მომ დევ ნო რამ დე ნი მე წე ლი წად ში Seven Bucks-ი 

გა მო უშ ვებს „ჯენსონის დი რექ ტი ვას“, სა დაც ჯონ სო ნის WWE-

ელი კო ლე გა, ჯონ სე ნა ითა მა შებს, და Shazam! -ს – სუ პერ გ მი-

რი ან სა თავ გა და სავ ლო კი ნოს. 

სა ხე ლი Seven Bucks-ი, ანუ „შვიდი დო ლა რი“, ში ნა უ რუ ლი 

ხუმ რო ბაა – ჯონ სო ნის კა რი ე რის ად რე უ ლი და უხე ი რო პე რი-

ო დის შე მახ სე ნე ბე ლი, რო ცა კა ნა დის სა ფეხ ბურ თო ლი გი დან 

მოხ ს ნი ლი და გა კოტ რე ბუ ლი, 1995 წლის ოქ ტომ ბერ ში ტამ პა ში 

ჩა ვი და. 

„ერთი ხუთ დო ლა რი ა ნი, ერ თიც ერ თ დო ლა რი ა ნი და ცო ტა-

ო დე ნი ხურ და მქონ და“, – იხ სე ნებს თა ვის მა შინ დელ ავ ლა- 

დი დე ბას და ამა ტებს, რომ, რო გორც ოპ ტი მის ტ მა, „შვიდამდე 

და ვამ რ გ ვა ლე“.

დღეს მი სი ქო ნე ბა $165 მი ლი ონ თა ნაა ახ ლო. ეს არის მოგ-

ზა უ რო ბა, რო მე ლიც, მი სი მტკი ცე ბით, მას სწორ დროს, სწორ 

ად გი ლას ამ ყო ფებს. „[Disney-ს აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რის] 

ბობ იგე რის გან ვის წავ ლე, რომ თუ გლო ბა ლუ რი კუთხით რა ი-

მეს სწო რად გა კე თე ბას და ა პი რებ, – ამ ბობს ჯონ სო ნი, – დრო 

დაგ ჭირ დე ბა – ათი წე ლი, ოცი წე ლი, შე საძ ლო ა, მე ტიც“. რო გო-

რი იქ ნე ბა მომ დევ ნო ოცი წე ლი წა დი? ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ 

ჯონ სონს ამ კითხ ვა ზე ჰეშ ტე გი ვით პა სუ ხი აქვს: „უსაზღვრო“. 
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1 ფლოიდ მეივეზერი
სპორტსმენი აშშ  $285 მლნ 

მე ი ვე ზე რი სა და კო ნორ მაკ გ-
რე გო რის კრივ მა, შე მო სავ ლის 
სა ხით, $550 მი ლი ო ნი მო ი ტა ნა, 
ხო ლო „Money“ მე ი ვე ზერს, 
რო გორც ორ თაბ რ ძო ლის 
გა მარ ჯ ვე ბულ სა და პრო მო უ-
ტერს, $275 მი ლი ო ნი არ გუ ნა. 

2 ჯორჯ კლუნი
მსახიობი აშშ  $239 მლნ 

ბრი ტა ნუ ლი ალ კო ჰო ლუ რი 
სას მე ლე ბის გი გან ტ მა Diageo-მ 
კლუ ნის თა ნა და ფუძ ნე ბულ 
ტე კი ლის კომ პა ნია Casamigos-
ში $700 მი ლი ო ნის ტოლ ფა სი 
ავან სი გა და ი ხა და, რი თაც 
კი ნო ვარს კ ვ ლავს თა ვის – ან 
კი ნე ბის მი ე რი მსა ხი ო ბის – 
კა რი ე რა ში სა უ კე თე სო წმინ და 
მო გე ბა მო უ ტა ნა. 

3 კაილი ჯენერი
საჯარო პირი აშშ   
$166.5 მლნ

4 ჯუდი შეინდლინი
საჯარო პირი აშშ  $147 მლნ 

5 დუეინ „The Rock” 
ჯონსონი
მსახიობი აშშ  $124 მლნ 

6 U2
მუსიკოსები  ირლანდია  $118 
მლნ 

7 Coldplay
მუსიკოსები დიდი ბრიტანეთი  
$115.5 მლნ 

8 ლიონელ მესი
სპორტსმენი არგენტინა  $111 
მლნ 

9 ედ შირანი
მუსიკოსი დიდი ბრიტანეთი 
$110 მლნ 

10 კრიშტიანუ რონალდუ 
სპორტსმენი პორტუგალია  
$108 მლნ 

11 ბრუნო მარსი
მუსიკოსი აშშ  $100 მლნ 

12 კონორ მაკგრეგორი
სპორტსმენი ირლანდია  $99 
მლნ 

13 ნეიმარი
სპორტსმენი ბრაზილია   
$90 მლნ 

13 ჰოვარდ სტერნი
საჯარო პირი აშშ  $90 მლნ 

15 ელენ დეჯენერესი
საჯარო პირი აშშ  $87.5 მლნ
ელენ დე ჯე ნე რეს მა რვა ციფ რი-
ა ნი ჩე კი თა ვი სი სეხ ნია შო უ სა 
და შა რა დე ბის აპ ლი კა ცია Heads 
Up-ის ტი პის პრო ექ ტე ბის თ-
ვის შექ მ ნი ლი უფ რო პა ტა რა 
შო უ ე ბის თ ვის გა მო ი მუ შა ვა, 
მაგ რამ ამას თან ერ თად ის წელს 
ის ტო რი ა ში იმი თაც შე ვი და, რომ 
პირ ველ ქა ლად მოგ ვევ ლი-
ნა, ვინც Netflix-ის სა გან გე ბო 
სტენ და პის თ ვის $20 მი ლი ო ნი 
მო ი პო ვა და თა ვის ყვე ლა ზე 
სარ ფი ან წე ლი წად შიც შე ა ბი ჯა. 

16 ჯეიმს პატერსონი
მწერალი  აშშ  $86 მლნ 

17 ლებრონ ჯეიმსი
სპორტსმენი აშშ  $85.5 მლნ 

18 რაშ ლიმბო
საჯარო პირი აშშ  $84.5 მლნ 

19 კეტი პერი
მუსიკოსი აშშ  $83 მლნ 

20 რობერტ დაუნი 
უმცროსი 
მსახიობი აშშ  $81 მლნ 

21 ტეილორ სვიფტი
მუსიკოსი აშშ  $80 მლნ 

22 Dr. Phil
საჯარო პირი აშშ  $77.5 მლნ 

23 როჯერ ფედერერი
სპორტსმენი შვეიცარია   
$77.2 მლნ

24 სტივენ კარი
სპორტსმენი აშშ  $76.9 მლნ

25 Jay-Z
მუსიკოსი U.S. $76.5 მლნ 

26 რაიან სიკრესტი
საჯარო პირი აშშ  $74 მლნ 

27 Guns N’ Roses
მუსიკოსები აშშ  $71 მლნ 

28 როჯერ ვოტერსი
მუსიკოსი დიდი ბრიტანეთი  
$68 მლნ 

29 მეტ რაიანი
სპორტსმენი აშშ  $67.3 მლნ

30 კიმ კარდაშიან ვესტი 
საჯარო პირი აშშ  $67 მლნ 

31 კრის ჰემსუერთი
მსახიობი ავსტრალია  
$64.5 მლნ 

32 Diddy
მუსიკოსი აშშ  $64 მლნ 

33 გორდონ რამზი
საჯარო პირი დიდი ბრიტანეთი 
$62 მლნ 

34 დევიდ კოპერფილდი
ილუზიონისტი  აშშ  $61 მლნ 

35 Beyoncé
მუსიკოსი აშშ  $60 მლნ 

36 მეთიუ სტეფორდი
სპორტსმენი აშშ  $59.5 მლნ 

37 კენდრიკ ლამარი
მუსიკოსი აშშ  $58 მლნ 

38 ჯერი სეინფილდი
კომიკოსი  აშშ  $57.5 მლნ 

39 კევინ ჰარტი
კომიკოსი  აშშ  $57 მლნ 

მის მა „კევინ ჰარ ტი: უპა სუ ხის-
მ გებ ლო ტუ რი“, რომ ლის თ ვი-
საც 1 მი ლი ონ ზე მე ტი ბი ლე თი 
გა ი ყი და, მას $30 მი ლი ონ ზე მე ტი 
მო უ ტა ნა და გა რან ტი აც მის ცა, 
რომ 2018-ის ყვე ლა ზე დი დი კო-
მე დი უ რი ექ ს კურ სი ის წამ ყ ვა ნი 
იქ ნე ბო და. 

39 The Weeknd
მუსიკოსი კანადა  $57 მლნ 

41 The Eagles
მუსიკოსები აშშ  $56 მლნ 

42 ჯ.კ. როულინგი
მწერალი დიდი ბრიტანეთი 
$54 მლნ 

43 კევინ დიურანტი
სპორტსმენი აშშ  $53.7 მლნ 

44 Depeche Mode
მუსიკოსები დიდი ბრიტანეთი  
$53 მლნ 

45 Pink
მუსიკოსი აშშ  $52 მლნ 

45 ლუკ ბრაიანი
მუსიკოსი აშშ  $52 მლნ 

47 ჯიმ ბაფეტი
მუსიკოსი აშშ  $51 მლნ 

47 ლუის ჰამილტონი
სპორტსმენი დიდი ბრიტანეთი  
$51 მლნ 

49 Lady Gaga
მუსიკოსი აშშ  $50 მლნ 

50 კელვინ ჰარისი
მუსიკოსი დიდი ბრიტანეთი 
$48 მლნ

ჩვენი წლიური პოპულარულთა 100-ეულის მე-20 
საიუბილეო რეიტინგის ვარსკვლავებმა ბოლო 12 
თვეში, ერთობლივად, $6.3 მილიარდი გააკეთეს – 

22%-ით მეტი, ვიდრე გასულ წელს. 
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51 რასელ ვესტბრუკი
სპორტსმენი აშშ  $47.6 მლნ 

52 პოლ მაქკარტნი
მუსიკოსი დიდი ბრიტანეთი  
$47.5 მლნ 

53 Drake
მუსიკოსი კანადა  $47 მლნ 

53 Foo Fighters
მუსიკოსები აშშ  $47 მლნ 

53 ჯენიფერ ლოპესი
მუსიკოსი აშშ  $47 მლნ 

56 ჯეიმს ჰარდენი
სპორტსმენი აშშ  $46.4 მლნ 

57 ელტონ ჯონი
მუსიკოსი დიდი ბრიტანეთი 
$46 მლნ 

57 Metallica
მუსიკოსები აშშ  $46 მლნ 

59 გარტ ბრუკსი
მუსიკოსი აშშ  $45.5 მლნ 

59 The Chainsmokers
მუსიკოსები აშშ  $45.5 მლნ 

59 ჯეკი ჩანი
მსახიობი  ჩინეთი  $45.5 მლნ 

62 კანელო ალვარესი
სპორტსმენი მექსიკა   
$44.5 მლნ 

63 სტივ ჰარვი
საჯარო პირი აშშ  $44 მლნ 

64 საიმონ კოუველი
საჯარო პირი  
დიდი ბრიტანეთი $43.5 მლნ

64 ბილი ჯოელი
მუსიკოსი აშშ  $43.5 მლნ 

66 ტაიგერ ვუდსი
სპორტსმენი აშშ  $43.3 მლნ 

67 დრიუ ბრიზი
სპორტსმენი აშშ  $42.9 მლნ 

68 სოფია ვერგარა
მსახიობი კოლუმბია  $42.5 მლნ 

„თანამედროვე ოჯა ხის“ 
ვარ ს კ ვ ლა ვი კვლავ ბევრს შო-
უ ლობს არა ერ თი რეკ ლა მი-
დან და ისეთ არაგ ლა მუ რულ 
ბრენ დებ თან წარ მო ე ბუ ლი 
ერ თობ ლი ვი ბიზ ნე სე ბი დან, 
რო გო რიც Head & Shoulders-
ის შამ პუ ნი და SharkNinja 
Coffee-ა. 

69 სებასტიან ვეტელი
სპორტსმენი გერმანია   
$42.3 მლნ 

70 დერეკ კარი
სპორტსმენი აშშ  $42.1 მლნ 

71 უილ სმიტი
მსახიობი აშშ  $42 მლნ 

72 რაფაელ ნადალი
სპორტსმენი ესპანეთი   
$41.4 მლნ 

72 ალექს სმიტი
სპორტსმენი აშშ  $41.4 მლნ 

74 ფილ მიკელსონი
სპორტსმენი აშშ  $41.3 მლნ 

75 ჯორდან სპიტი
სპორტსმენი აშშ  $41.2 მლნ 

76 სკარლეტ იოჰანსონი
მსახიობი აშშ  $40.5 მლნ 

76 აკშაი კუმარი
მსახიობი ინდოეთი  $40.5 მლნ 

78 ადამ სენდლერი
მსახიობი აშშ  $39.5 მლნ 

79 დემიან ლილარდი
სპორტსმენი აშშ  $39.2 მლნ 

80 ენტონი ჯოშუა
სპორტსმენი დიდი ბრიტანეთი  
$39 მლნ 

80 Rolling Stones
მუსიკოსები დიდი ბრიტანეთი   
$39 მლნ 

82 სალმან ხანი
მსახიობი ინდოეთი  $38.5 მლნ 

83 რორი მაკილროი
სპორტსმენი დიდი ბრიტანეთი  
$37.7 მლნ 

84 კრის ჯენერი
საჯარო პირი აშშ $37.5 მლნ 

84 Rihanna
მუსიკოსი $37.5 მლნ 

84 ბრიუს სპრინგსტინი
მუსიკოსი აშშ  $37.5 მლნ 

87 კენი ჩესნი
მუსიკოსი აშშ  $37 მლნ 

87 ტრუმეინ ჯონსონი
სპორტსმენი აშშ  $37 მლნ 

89 Imagine Dragons
მუსიკოსები აშშ  $36.5 მლნ 

90 ჯიმი გაროპოლო
სპორტსმენი აშშ  $36.2 მლნ 

91 კაირი ირვინგი 
სპორტსმენი აშშ  $36.1 მლნ 

92 შონ ჰანიტი 
საჯარო პირი აშშ  $36 მლნ 

93 იანის ანტეტოკუნმპო 
სპორტსმენი საბერძნეთი  $35.5 მლნ 

93 ბლეიკ გრიფინი
სპორტსმენი აშშ  $35.5 მლნ 

93 J. Cole
მუსიკოსი აშშ  $35.5 მლნ 

96 რაიან ტანეჰილი 
სპორტსმენი აშშ  $35.2 მლნ 

97 ვონ მილერი
სპორტსმენი აშშ  $35.1 მლნ 

98 დეივ ჩაპელი
მუსიკოსი აშშ  $35 მლნ 

98 Dr. Dre
მუსიკოსი აშშ  $35 მლნ 

98 Nas
მუსიკოსი აშშ  $35 მლნ 

მეთოდოლოგია
რე ი ტინ გის შე სა ხებ: პო პუ ლა რულ თა 100-ეული „კამერებთან და მე გობ რე-

ბულ“ ვარ ს კ ვ ლა ვებს მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით აფა სებს – 2017-ის 1 ივ ნი სი-

დან 2018-ის 1 ივ ნი სის ჩათ ვ ლით, გა და სა ხა დე ბამ დე ლი შე მო სავ ლე ბის მი ხედ ვით 

(ჰონორარებამდე და ხარ ჯე ბამ დე). ჩვე ნი მაჩ ვე ნებ ლე ბი ეფუძ ნე ბა IMDB-ს, NIELSEN 

SOUNDSCAN-ის, NPD BOOKSCAN-ის, POLLSTAR-ისა და COMSCORE-ის მო ნა ცე მებს 

ისე ვე, რო გორც ინ ტერ ვი უ ებს ინ დუს ტ რი ის ექ ს პერ ტებ თან და არა ერთ პო პუ ლა რულ 

ადა მი ან თან სა კუთ რივ. 

რე დაქ ტო რე ბი: ზაკ ო’ მა ლი გრინ ბერ გი და ნა ტა ლი რო ბე მე დი.

რე პორ ტა ჟი: კერტ ბა დენ ჰა უ ზე ნი, მე დე ლინ ბერ გი, ჰე ი ლი კუ ჩი ნე ლო, რე ბე კა 

ლერ ნე რი და სი უ ზან რედ ლა უ ე რი. 

1
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მიმ   დი  ნა  რე წლის აგ   ვის   ტო  ში 

ლა  რის კურ   ს   მა მო  სახ   ლე  ო  ბის ყუ -

რადღე  ბა კვლავ აქ   ტი  უ  რად მი  იქ   ცი  ა, 

რო  დე  საც და  ახ   ლო  ე  ბით ერ   თ   კ   ვი  რი  ან 

პე  რი  ოდ   ში ერ   თი დო  ლა  რის ღი  რე  ბუ  ლე -

ბა 2.45 ლა  რი  დან 2.63 ლა  რამ   დე გა  ი  ზარ  -

და. ლა  რის გა  უ  ფა  სუ  რე  ბის ძი  რი  თად 

მი  ზე  ზად თურ   ქუ  ლი ლი  რის გა  უ  ფა  სუ  რე  ბა და თურ   ქეთ   ში ეკო  ნო  მი -

კუ  რი კრი  ზი  სის გან   ვი  თა  რე  ბა  ზე სა  უ  ბა  რი და  სა  ხელ   და. ეს მარ   თ   ლაც 

ასე იყო. თურ   ქე  თი სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთა  ვა  რი სა  ვაჭ   რო  -ე  კო  ნო  მი  კუ  რი 

პარ   ტ   ნი  ო  რია და მი  სი ეკო  ნო  მი  კის ჩა  მოშ   ლის საკ   მა  ოდ რე  ა  ლურ  -

მა შიშ   მა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ეკო  ნო  მი  კის და, შე  სა  ბა  მი  სად, ლა  რის 

მო  მავ   ლის თა  ო  ბა  ზე ნე  გა  ტი  უ  რი მო  ლო  დი  ნი გა  აძ   ლი  ე  რა. ზო  გა  დად, 

რო  დე  საც ლა  რის კურ   სი რამ   დე  ნი  მე დღე  ში საგ   რ   ძ   ნობ   ლად ეცე  მა, 

ან მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი უარ   ყო  ფი  თი მოვ   ლე  ნე  ბი უნ   და ვი  თარ   დე  ბო  დეს 

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ეკო  ნო  მი  კა  ში, პო  ლი  ტი  კა  ში, ან მო  ლო  დი  ნი უნ   და 

გაჩ   ნ   დეს, რომ ლა  რის კურ   სი გა  უ  ფა  სურ   დე  ბა. აგ   ვის   ტო  ში ეკო  ნო  მი -

კა  ში ან პო  ლი  ტი  კა  ში მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი სი  ახ   ლე  ე  ბი არ ყო  ფი  ლა, შე  სა -

ბა  მი  სად, დარ   ჩა მხო  ლოდ გა  უ  ა  რე  სე  ბის მო  ლო  დი  ნის ეფექ   ტი.

თუმ   ცა, რო  დე  საც ლა  რი უარ   ყო  ფი  თი მო  ლო  დი  ნის გა  მო უფა -

სურ   დე  ბა და უარ   ყო  ფი  თი მო  ლო  დი  ნის სა  ფუძ   ვე  ლი „ჩაწყნარდება“, 

ლარ   მა გამ   ყა  რე  ბა უნ   და და  იწყოს. თურ   ქუ  ლი ლი  რის გა  უ  ფა  სუ  რე  ბით 

გა  მოწ   ვე  ულ   მა აჟი  ო  ტაჟ   მა გა  და  ი  ა  რა, სექ   ტემ   ბერ   ში ლი  რა 7%-ით 

გამ   ყარ   და, მაგ   რამ ლა  რის კურ   სი 2.60-თან ახ   ლოს გა  ჩერ   და. გა  მო -

დის, რომ კი  დევ რა  ღაც მოხ   და ან ისევ ხდე  ბა.

ქარ   თუ  ლი ლა  რი თა  ვი  სუ  ფა  ლი ცურ   ვის სა  ვა  ლუ  ტო რე  ჟიმ   შია 

მოქ   ცე  უ  ლი, ანუ ლა  რის გაც   ვ   ლით კურსს სა  ვა  ლუ  ტო ბა  ზარ   ზე ლარ   ზე 

და დო  ლარ   ზე მოთხოვ   ნა-   მი  წო  დე  ბა აყა  ლი  ბებს. თა  ვის მხრივ, 

მოთხოვ   ნა-   მი  წო  დე  ბა  ზე ბევ   რი ისე  თი ფაქ   ტო  რი მოქ   მე  დებს, 

რო  გო  რი  ცა  ა: სა  გა  რეო ვაჭ   რო  ბა, ტუ  რიზ   მი, ფუ  ლა  დი გზავ   ნი  ლე  ბი, 

ინ   ვეს   ტი  ცი  ე  ბი, სა  სეს   ხო კა  პი  ტა  ლი, კურ   სის ცვლი  ლე  ბის მო  ლო  დი  ნი, 

ვა  ლუ  ტე  ბი  სად   მი ნდო  ბა, ქვეყ   ნის ეკო  ნო  მი  კუ  რი ზრდა და ა.შ.

ამ ეტაპ   ზე მიმ   დი  ნა  რე წლის მე  სა  მე კვარ   ტალ   ზე (ივლისი-

სექტემბერი) სრუ  ლი ინ   ფორ   მა  ცია არ გვაქვს და ის წლის ბო  ლოს გა -

მოქ   ვეყ   ნ   დე  ბა. თუმ   ცა ვი  ცით, რომ წელს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ექ   ს   პორ   ტი, 

ვი  ზი  ტო  რე  ბი და ფუ  ლა  დი გზავ   ნი  ლე  ბი იზ   რ   დე  ბა. იან   ვარ   -აგ   ვის   ტო  ში 

ექ   ს   პორ   ტი 27%-ით (457 მლნ დო  ლა  რით), ვი  ზი  ტო  რე  ბის რა  ო  დე  ნო  ბა 

12%-ით (შემოსავალი და  ახ   ლო  ე  ბით 200 მლნ დო  ლა  რით), ხო  ლო 

ფუ  ლა  დი გზავ   ნი  ლე  ბი 18%-ით (152 მლნ დო  ლა  რით) გა  ი  ზარ   და. 

ექ   ს   პორტს, ტუ  რიზ   მ   სა და ფუ  ლად გზავ   ნი  ლებს სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში 

უცხო  უ  რი ვა  ლუ  ტა შე  მო  აქვს და ლა  რის გამ   ყა  რე  ბას უწყობს ხელს, 

მაგ   რამ ასე  ვე მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი  ა, რამ   დე  ნი უცხო  უ  რი ვა  ლუ  ტა გა  დის 

სა  ქარ   თ   ვე  ლო  დან. ვა  ლუ  ტის გა  დი  ნე  ბის მთა  ვა  რი წყა  რო კი იმ   პორ  -

ტი  ა. იან   ვარ   -აგ   ვის   ტო  ში იმ   პორ   ტი მი  ლი  არ   დი დო  ლა  რით გა  ი  ზარ   და. 

იმ   პორ   ტის ზრდა ერ   თად აღე  ბულ   მა ექ   ს   პორ   ტის, ტუ  რიზ   მი  დან შე  მო -

სავ   ლი  სა და ფუ  ლა  დი გზავ   ნი  ლე  ბის ზრდამ ვერ გა  და  ფა  რა.

მსოფ   ლი  ო  ში გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბუ  ლი სა  ვა  ლუ  ტო რე  ჟი  მე  ბი არ   სე  ბობს, 

მა  გა  ლი  თად: თა  ვი  სუ  ფა  ლი ცურ   ვა, მარ   თ   ვა  დი ცურ   ვა, ფიქ   სი  რე  ბუ  ლი 

კურ   სი, მიბ   მუ  ლი კურ   სი, მო  ნე  ტა  რუ  ლი კავ   ში  რი და ა.შ. ყვე  ლა რე -

ჟიმს თა  ვი  სი უპი  რა  ტე  სო  ბა და ნაკ   ლო  ვა  ნე  ბე  ბი აქვს. თა  ვი  სუ  ფა  ლი 

ცურ   ვის რე  ჟი  მის (რომელიც სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში მოქ   მე  დებს) მთა  ვა  რი 

უპი  რა  ტე  სო  ბა სა  გა  რეო შო  კე  ბის გაც   ვ   ლით კურ   ს   ში ასახ   ვა  ა. უფ   რო 

მარ   ტი  ვად რომ ვთქვათ, ლა  რის კურ   სის გა  უ  ფა  სუ  რე  ბა აფერ   ხებს 

ქვეყ   ნი  დან უცხო  უ  რი ვა  ლუ  ტის გას   ვ   ლას და თუ გა  უ  ფა  სუ  რე  ბას მნიშ  -

ვ   ნე  ლო  ვა  ნი ში  და ეკო  ნო  მი  კუ  რი პრობ   ლე  მე  ბი არ ახ   ლავს, უცხო  უ  რი 

ვა  ლუ  ტის შე  მოს   ვ   ლას უწყობს ხელს. 

სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში კურ   სის ცვლი  ლე  ბის ეფექ   ტი გან   სა  კუთ   რე  ბით 

მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი სა  გა  რეო ვაჭ   რო  ბას   თან მი  მარ   თე  ბი  თა  ა. რო  დე  საც 

იმ   პორ   ტი იმ   დე  ნად იზ   რ   დე  ბა, რომ მას უცხო  უ  რი ვა  ლუ  ტის შე  მო  მა  ვა -

ლი ნა  კა  დე  ბის ზრდა ვერ აბა  ლან   სებს, ლა  რის კურ   სის გა  უ  ფა  სუ  რე -

ბის ეფექ   ტი ირ   თ   ვე  ბა. ლა  რის გა  უ  ფა  სუ  რე  ბა აძ   ვი  რებს იმ   პორტს და 

აიაფებს ქარ   თუ  ლი პრო  დუქ   ცი  ის ექ   ს   პორტს. თუმ   ცა ამ შემ   თხ   ვე  ვა  ში 

ლა  რის კურ   სის ცვლი  ლე  ბა მხო  ლოდ აშშ დო  ლა  რის მი  მართ არ 

უნ   და გან   ვი  ხი  ლოთ, ლა  რის ნო  მი  ნა  ლურ და რე  ა  ლურ ეფექ   ტურ გაც   ვ  -

ლით კურ   სებს უნ   და და  ვაკ   ვირ   დეთ.

ნო  მი  ნა  ლუ  რი ეფექ   ტუ  რი კურ   სი უჩ   ვე  ნებს ლა  რის კურ   სის ცვლი -

ლე  ბას სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ძი  რი  თად სა  ვაჭ   რო-   პარ   ტ   ნი  ო  რი ქვეყ   ნე  ბის 

ვა  ლუ  ტებ   თან (ევრო, თურ   ქუ  ლი ლი  რა, რუ  სუ  ლი რუბ   ლი, უკ   რა  ი  ნუ  ლი 

გრივ   ნა და ა.შ.) მი  მარ   თე  ბით. რე  ა  ლუ  რი ეფექ   ტუ  რი კურ   სი ნო  მი -

ნა  ლუ  რის მსგავ   სი  ა. სხვა  ო  ბა ის გახ   ლავთ, რომ რე  ა  ლუ  რი კურ   სი 

სა  ქარ   თ   ვე  ლო  სა და სხვა ქვეყ   ნებ   ში ფა  სე  ბის დო  ნის ცვლი  ლე  ბა -

საც ით   ვა  ლის   წი  ნებს (მაგალითად, თუ ლა  რის გა  უ  ფა  სუ  რე  ბას თან 

ახ   ლავს სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში გა  სა  ყიდ პრო  დუქ   ცი  ა  ზე ფა  სე  ბის მა  ტე  ბა, 

მა  შინ ლა  რის გა  უ  ფა  სუ  რე  ბა იმ   პორტს ნაკ   ლე  ბად შე  ა  ფერ   ხებს).

ლა  რის ნო  მი  ნა  ლუ  რი და რე  ა  ლუ  რი კურ   სის ცვლი  ლე  ბას ეროვ  -

ნუ  ლი ბან   კი ინ   დექ   სის სა  ხით აქ   ვეყ   ნებს. ინ   დექ   სის ზრდა ნიშ   ნავს 

ნო  მი  ნა  ლუ  რი და რე  ა  ლუ  რი ეფექ   ტუ  რი გაც   ვ   ლი  თი კურ   სის გამ   ყა  რე -

ბას, კლე  ბა – გა  უ  ფა  სუ  რე  ბას.

ლა  რის ნო  მი  ნა  ლუ  რი და რე  ა  ლუ  რი ეფექ   ტუ  რი კურ   სი გა  სუ  ლი 

წლის ნო  ემ   ბ   რი  დან მიმ   დი  ნა  რე წლის აგ   ვის   ტოს ჩათ   ვ   ლით გა  ნუხ   რე -

ლად მყარ   დე  ბო  და. ეს ნიშ   ნავს, რომ იმ პე  რი  ო  დებ   შიც კი, რო  დე -

საც ლა  რი დო  ლა  რის მი  მართ უფა  სურ   დე  ბო  და, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 

სა  ვაჭ   რო-   პარ   ტ   ნი  ო  რი ქვეყ   ნე  ბის ვა  ლუ  ტებ   თან (განსაკუთრებით 

თურ   ქულ ლი  რა  სა და რუ  სულ რუბ   ლ   თან) მი  მარ   თე  ბით მყარ   დე  ბო -

და. ამას შე  დე  გად ჩვე  ნი სა  ვაჭ   რო პი  რო  ბე  ბის გა  უ  ა  რე  სე  ბა მოჰ   ყ   ვა, 

რაც სა  ვაჭ   რო ბა  ლან   ს   ზეც აისა  ხა. 2017 წლის იან   ვარ   -აგ   ვის   ტოს   თან 

ლარისსაშემოდგომოგამოცდა

ბესო ნამჩავაძე // მონეტარული პოლიტიკაეკონომიკა
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შე  და  რე  ბით, 2018 წლის იან   ვარ   -აგ   ვის   ტო  ში სა  ვაჭ   რო დე  ფი  ცი  ტი 578 

მლნ დო  ლა  რით გა  ი  ზარ   და.

სა  ვაჭ   რო და, მით უმე  ტეს, მიმ   დი  ნა  რე ან   გა  რი  შის (ვაჭრობა, 

ტუ  რიზ   მი, გზავ   ნი  ლე  ბი და სხვა შე  მო  სავ   ლე  ბი ერ   თად) დე  ფი  ცი  ტის 

ზრდა ძა  ლი  ან მა  ღა  ლი ალ   ბა  თო  ბით ლა  რის გა  უ  ფა  სუ  რე  ბას იწ   ვევს. 

სწო  რედ ეს სცე  ნა  რი გან   ვი  თარ   და ბო  ლო თვე  ებ   ში. თურ   ქე  თის 

ამ   ბებ   მა უბ   რა  ლოდ მო  სახ   დე  ნი და  აჩ   ქა  რა და რაც შე  და  რე  ბით თან  -

და  თა  ნო  ბით მოხ   დე  ბო  და, მყი  სი  ე  რად მო  ახ   დი  ნა.

გა  უ  ა  რე  სე  ბუ  ლი სა  ვა  ლუ  ტო ბა  ლან   სის გარ   და, შე  მოდ   გო  მი  დან 

ლა  რის გა  უ  ფა  სუ  რე  ბის ობი  ექ   ტუ  რი წი  ნა  პი  რო  ბე  ბიც არ   სე  ბობს. 

პირ   ველ რიგ   ში, ეს არის ზაფხუ  ლის თვე  ებ   თან შე  და  რე  ბით ტუ  რიზ  -

მი  დან შე  მო  სავ   ლე  ბის რა  დი  კა  ლუ  რად შემ   ცი  რე  ბა და იმ   პორ   ტის 

ზრდა. სა  გა  რეო ვაჭ   რო  ბის უარ   ყო  ფი  თი სალ   დო ყო  ველ   თ   ვის უფ   რო 

მე  ტია მე  სა  მე-   მე  ოთხე კვარ   ტა  ლებ   ში (განსაკუთრებით მე  ოთხე  ში), 

ვიდ   რე პირ   ველ და მე  ო  რე კვარ   ტალ   ში. ამას ემა  ტე  ბა მო  სახ   ლე  ო  ბის 

მო  ლო  დი  ნი ლა  რის გა  უ  ფა  სუ  რე  ბას   თან და  კავ   ში  რე  ბით, რაც გა -

სულ   მა წლებ   მა ჩა  მო  ა  ყა  ლი  ბა – ლა  რი ძი  რი  თა  დად შე  მოდ   გო  მი  დან 

უფა  სურ   დე  ბო  და. 

შე  იძ   ლე  ბა ით   ქ   ვას, რომ სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სა  ვა  ლუ  ტო ნა  კა  დებს და 

აქე  დან გა  მომ   დი  ნა  რე ლა  რის კურსს სე  ზო  ნუ  რი ხა  სი  ა  თი აქვს. მო -

ლო  დი  ნი პრო  ცესს აძ   ლი  ე  რებს და კურსს აუფა  სუ  რებს ან ამ   ყა  რებს 

იმა  ზე მე  ტად, ვიდ   რე ეს მხო  ლოდ ეკო  ნო  მი  კუ  რი ფაქ   ტო  რე  ბის ცვლი -

ლე  ბის შემ   თხ   ვე  ვა  ში მოხ   დე  ბო  და.

სა  ვა  ლუ  ტო ბაზ   რის მე  ო  რე მხა  რე არის ქვე  ყა  ნა  ში არ   სე  ბუ  ლი ლა -

რის მა  სა (მოცულობა). ეროვ   ნულ ბანკს ლა  რის მა  სის ცვლი  ლე  ბით 

ლა  რის კურ   ს   ზე ირი  ბი გავ   ლე  ნის მოხ   დე  ნა შე  უძ   ლი  ა. აქ ძი  რი  თა -

დად ასე  თი სქე  მა  მუ  შა  ობს: თუ მცირ   დე  ბა ლა  რის მა  სა, მცირ   დე  ბა 

მოთხოვ   ნა პრო  დუქ   ცი  ა  ზე, ეს იწ   ვევს იმ   პორ   ტის შემ   ცი  რე  ბას, რაც 

აუმ   ჯო  ბე  სებს ჩვენს სა  ვაჭ   რო ბა  ლანსს და ლა  რის გა  უ  ფა  სუ  რე  ბის 

მი  მარ   თუ  ლე  ბით ზე  წო  ლა მცირ   დე  ბა.

ეროვ   ნუ  ლი ბან   კი ლა  რის მა  სას არე  გუ  ლი  რებს ქვეყ   ნის ეკო  ნო -

მი  კის სი  დი  დი  სა და ინ   ფ   ლა  ცი  ის დო  ნის მი  ხედ   ვით. ლა  რის კურ   სის 

გა  უ  ფა  სუ  რე  ბის გა  მო, მხო  ლოდ იმ შემ   თხ   ვე  ვა  ში შე  ამ   ცი  რებს ლა  რის 

მა  სას, თუ ლა  რის გა  უ  ფა  სუ  რე  ბა სა  მომ   ხ   მა  რებ   ლო პრო  დუქ   ცი  ა  ზე 

ფა  სებს მნიშ   ვ   ნე  ლოვ   ნად ზრდის, ანუ ამაღ   ლებს ინ   ფ   ლა  ცი  ის დო -

ნეს. აგ   ვის   ტოს მდგო  მა  რე  ო  ბით, წლი  უ  რი ინ   ფ   ლა  ცია 3.1%-ია, რაც 

ახ   ლო  საა ეროვ   ნუ  ლი ბან   კის მიზ   ნობ   რივ მაჩ   ვე  ნე  ბელ   თან – 3%-თან. 

აქე  დან გა  მომ   დი  ნა  რე, ეროვ   ნულ   მა ბან   კ   მა ფუ  ლის მა  სის შემ   ცი  რე -

ბის გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბა არ მი  ი  ღო.

სხვა თა  ნა  ბარ პი  რო  ბებ   ში, ფუ  ლის მა  სის შემ   ცი  რე  ბა ლარს გამ  -

ყა  რე  ბა  ში და  ეხ   მა  რე  ბა, თუმ   ცა გა  აძ   ვი  რებს სეს   ხებს და შე  ა  ფერ   ხებს 

ეკო  ნო  მი  კის დაკ   რე  დი  ტე  ბას, რაც ქვეყ   ნის ეკო  ნო  მი  კურ ზრდა  ზე 

უარ   ყო  ფი  თად აისა  ხე  ბა. გარ   და ამი  სა, ხე  ლოვ   ნუ  რად გამ   ყა  რე  ბუ  ლი 

კურ   სის შე  ნარ   ჩუ  ნე  ბა ხელს შე  უწყობს სა  ვაჭ   რო ბა  ლან   სის დე  ფი -

ცი  ტის ზრდას და იმ და  დე  ბი  თი ეფექ   ტის ხე  ლი  დან გაშ   ვე  ბას, რაც 

ზო  გა  დად ვა  ლუ  ტის თა  ვი  სუ  ფა  ლი ცურ   ვის რე  ჟიმს ახ   ლავს. სა  ბო -

ლო  ოდ ლა  რი მა  ინც გა  უ  ფა  სურ   დე  ბა, ქვეყ   ნის ეკო  ნო  მი  კის ზრდას კი 

ტყუ  ი  ლად შე  ვა  ფერ   ხებთ. იგი  ვე ეფექ   ტი ექ   ნე  ბა ლა  რის გამ   ყა  რე  ბის 

მიზ   ნით ეროვ   ნუ  ლი ბან   კის სა  ვა  ლუ  ტო რე  ზერ   ვე  ბის გა  მო  ყე  ნე  ბას 

– დო  ლა  რის გა  ყიდ   ვას და ლა  რის ყიდ   ვას, იმ და  მა  ტე  ბი  თი უარ   ყო -

ფი  თი მხა  რით, რომ რე  ზერ   ვე  ბი შეგ   ვიმ   ცირ   დე  ბა და ფი  ნან   სუ  რი 

სტა  ბი  ლუ  რო  ბის რის   კე  ბი გა  იზ   რ   დე  ბა.

რო  გორ შე  იც   ვ   ლე  ბა ლა  რის კურ   სი წლის ბო  ლომ   დე, ეს ზუს   ტად 

არა  ვინ იცის და არც არა  ვის შე  უძ   ლია მარ   თოს. მი  ნი  მუმ იმი  ტომ, 

რომ ეს სხვა ქვეყ   ნე  ბის ეკო  ნო  მი  კურ მდგო  მა  რე  ო  ბა  ზეც არის და  მო -

კი  დე  ბუ  ლი, გან   სა  კუთ   რე  ბით ჩვე  ნი მე  ზო  ბე  ლი ქვეყ   ნე  ბის ეკო  ნო  მი -

კა  ზე. ჩვე  ნი მე  ზო  ბე  ლი ქვეყ   ნე  ბი კი პო  ლი  ტი  კუ  რი სტა  ბი  ლუ  რო  ბით 

და პროგ   ნო  ზი  რე  ბა  დი ცვლი  ლე  ბე  ბით არ ხა  სი  ათ   დე  ბი  ან. 

რაც ლა  რის კურ   ს   თან მი  მარ   თე  ბით ოპ   ტი  მიზმს აჩენს, თა  ვად 

ლა  რის კურ   სი  ა, რო  მელ   მაც „საშემოდგომო გა  უ  ფა  სუ  რე  ბა“ შე  საძ  -

ლოა ნა  ად   რე  ვად (აგვისტოში), მაგ   რამ უკ   ვე გა  ნი  ცა  და. რაც ხე  ლი -

სუფ   ლე  ბას შე  უძ   ლია გა  ა  კე  თოს, არის ის, რომ მე  ოთხე კვარ   ტალ   ში 

დე  ფი  ცი  ტუ  რად ბევ   რი თან   ხა არ და  ხარ   ჯოს ბი  უ  ჯე  ტი  დან. ზო  გა  დად, 

ლა  რის კურ   სის სიმ   ტ   კი  ცეს და მით უმე  ტეს გამ   ყა  რე  ბას გაზ   რ   დი  ლი 

სა  ვა  ლუ  ტო შე  მო  სავ   ლე  ბი, უცხო  უ  რი ინ   ვეს   ტი  ცი  ე  ბი და ამაღ   ლე  ბუ  ლი 

ეკო  ნო  მი  კუ  რი ზრდა სჭირ   დე  ბა, რომ   ლის მიღ   წე  ვა 2-3 თვე  ში ფაქ  -

ტობ   რი  ვად შე  უძ   ლე  ბე  ლია და ეს გრძელ   ვა  დი  ა  ნი პო  ლი  ტი  კის მი  ზა  ნი 

უნ   და იყოს. 

ლარის გაცვლითი კურსის ინდექსის ცვლილება
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სა ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ ზის 
გა და ზიდ ვე ბი გა სუ ლი 5 წლის გან-

მავ ლო ბა ში 40%-ზე მე ტად შემ ცირ და, 

რის შე დე გად სა ერ თა შო რი სო სა რე ი-

ტინ გო კომ პა ნია Fitch-მა სა რე ი ტინ გო 

დო ნე BB-დან B+მდე დას წი ა. სა ქარ თ-

ვე ლოს რკი ნიგ ზის მი ერ გა და ზი დუ ლი 

ტვირ თე ბის მო ცუ ლო ბამ მიმ დი ნა რე 

წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში 5,015,233 ტო ნა 

შე ად გი ნა, რაც გა სუ ლი წლის ანა ლო გი უ-

რი პე რი ო დის მაჩ ვე ნე ბელ ზე (5,264,393 

ტო ნა) ნაკ ლე ბი ა. ტვირ თ ბ რუნ ვის შემ ცი-

რე ბის მი ზე ზი შე იძ ლე ბა ვე ძე ბოთ ში და, 

მაკ რო ე კო ნო მი კურ პრობ ლე მებ ში და 

ასე ვე რე გი ო ნულ და სა ერ თა შო რი-

სო ას პა რეზ ზე არ სე ბულ უარ ყო ფით 

ეფექ ტებ ში. კო რე ლა ცია ქვე ყა ნა ზე 

გა ტა რე ბუ ლი ტვირ თ ნა კა დე ბი სა და ამ 

სატ რან ზი ტო კო რი დორ ში ჩარ თულ სა-

ხელ წი ფო თა ეკო ნო მი კურ ზრდას შო რის 

პირ და პირ პ რო პორ ცი უ ლი და თა ნა მიმ-

დევ რუ ლი ა. სატ რან ს პორ ტო სექ ტო რი, 

რო მე ლიც თა ვის მხრივ გვევ ლი ნე ბა 

სა ხელ მ წი ფოს ტე რი ტო რი ა ზე ტვირ თ ბ-

რუნ ვის გან მა ხორ ცი ე ლებ ლად, ყვე ლა ზე 

მოქ ნი ლი და სწრა ფად ადაპ ტი რე ბა დი 

ბიზ ნეს სექ ტო რია და მას შეს წევს უნა რი, 

რო გორც ეკო ნო მი კურ აღ მას ვ ლას, ისე 

სტაგ ნა ცი ას შე სა ბა მი სი შე დე გე ბით 

უპა სუ ხოს. სა ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ ზის 

ძი რი თა დი პრობ ლე მე ბი შე საძ ლოა და-

ვუ კავ ში როთ შემ დეგ სა კითხებს:

� სა საზღ ვ რო და სა ბა ჟო გა ფორ მე-

ბის ეფექ ტი ა ნო ბა; 

� სა ვაჭ რო და სატ რან ს პორ ტო ინ ფ-

რას ტ რუქ ტუ რის ხა რის ხი; 

� ლო გის ტი კუ რი მომ სა ხუ რე ბის ხა-

რის ხი და კომ პე ტენ ტუ რო ბა; 

� სა ერ თა შო რი სო გა და ზიდ ვე ბის 

ორ გა ნი ზა ცი ის სი მარ ტი ვე კონ კუ რენ ტუ-

ნა რი ა ნი ფა სე ბით; 

� ტვირ თე ბის მოძ რა ო ბის მო ნი ტო-

რინ გი; 

� ტვირ თე ბის დრო უ ლი მი წო დე ბა. 

ასე ვე აღ სა ნიშ ნა ვია ნედ ლი ნავ თო ბის 

მილ სა დე ნებ ში გა დას რო ლის ფაქ ტი, 

რა მაც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე ამ ცი რა ტვირ-

თ ნა კა დე ბის სა ერ თო მო ცუ ლო ბა ქარ-

თულ რკი ნიგ ზა ზე. ამას ემა ტე ბო და ნავ-

თო ბის ფა სის დრა მა ტუ ლი რყე ვა, რა მაც 

ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი შე დე გი გა მო ი ღო. 

2012 წელს სა ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ ზამ 20 

მი ლი ო ნი ტო ნა ტვირ თი გა და ზი და, 2017 

წელს კი ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი მხო ლოდ 10.7 

მი ლი ონ ტო ნას შე ად გენ და.

სა ქარ თ ვე ლოს რკი ნიგ ზის პა რა ლე ლუ-

რად ბა ქო- თ ბი ლი სი- ყარ სის სარ კი-

ნიგ ზო მარ შ რუ ტი, რო მელ საც „რკინის 

აბ რე შუ მის გზას“ უწო დე ბენ, შე საძ ლოა 

გახ დეს სარ კი ნიგ ზო გა და ზიდ ვე ბის 

ფლაგ მა ნი სა ქარ თ ვე ლო ში და მის 

ფარ გ ლებს გა რეთ, რად გან აღ ნიშ ნუ ლი 

პრო ექ ტი, მო გეხ სე ნე ბათ, რე გი ო ნუ ლი 

შე თან ხ მე ბი სა ა, თუმ ცა მი სი ფუნ ქ ცი-

ი დან გა მომ დი ნა რე სა ერ თა შო რი სო 

მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს.

„ბაქოთბილისიყარსს“
ჩრდილოეთისმარშრუტის
კონკურენტობაშეუძლია

ირაკლი დანელია // გადაზიდვებიეკონომიკა
FORBES

ირაკლი დანელია „მეერსკ საქართველოს“ კომერციული წარმომადგენელია.
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ბა ქო- თ ბი ლი სი- ყარ სის სარ კი ნიგ ზო 

მა გის ტ რა ლის პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე-

ლე ბა 2007 წელს და იწყო, მშე ნებ ლო ბას 

კი მომ დევ ნო წელს ჩა ე ყა რა სა ფუძ-

ვე ლი. რკი ნიგ ზა, რომ ლის აშე ნე ბა საც 

პრაქ ტი კუ ლად 10 წე ლი დას ჭირ და, უკ ვე 

ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ა შია და მი სი მო ნაკ ვე თის 

254 კი ლო მეტ რი სწო რედ სა ქარ თ ვე ლო-

ზე გა დის, რომ ლი და ნაც 29 კმ სრუ ლი ად 

ახა ლი ა.

პრო ექ ტ ზე რო გორც ანა ლი ტი კო სე ბის, 

ისე ბიზ ნეს სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლე-

ბის სხვა დას ხ ვა მო საზ რე ბა გაჟ ღე რე-

ბუ ლა, თუმ ცა აღ ნიშ ნულ მა პრო ექ ტ მა 

მხო ლოდ ახ ლა შე იძ ლე ბა დაგ ვა ნა ხოს, 

თუ რა პრაქ ტი კუ ლი სარ გებ ლის მომ-

ტა ნი შე იძ ლე ბა იყოს ქვეყ ნი სათ ვის. 

ნახ სე ნე ბი სარ კი ნიგ ზო პრო ექ ტი რომ 

წარ მა ტე ბუ ლად ჩა ით ვა ლოს, ერ თი 

წე ლი წა დის მან ძილ ზე ჯა მუ რად 4 მლნ 

ტო ნა ტვირ თ მა უნ და გა ი ა როს, რაც 

სა ერ თო ტვირ თ ბ რუნ ვის შემ ცი რე ბის 

ფონ ზე მარ ტი ვი საქ მე რო დი ა. ამი სათ-

ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია შუ ა ა ზი უ რი სა ნედ-

ლე უ ლო პრო დუქ ცი ის გად მოს რო ლა იმ 

ჩრდი ლო ე თის მარ შ რუ ტი დან, რო მე ლიც 

დღემ დე ყა ზა ხუ რი და თურ ქ მე ნუ ლი 

ტვირ თე ბის თ ვი საა აპ რო ბი რე ბუ ლი.

ამ ჟა მად, ცენ ტ რა ლუ რი აზი ის ქვეყ ნე-

ბი დან ისე თი მსხვი ლი პრო ექ ტე ბი, 

რო გო რი ცაა ბამ ბის, პო ლი ე თი ლე ნის, 

სპი ლენ ძის ხვე უ ლე ბი სა და ა.შ. გა-

და ზიდ ვა ევ რო პა ში ხდე ბა რუ სე თის 

გავ ლით უკ რა ი ნის ილი ჩევ ს კის პორ ტის 

მეშ ვე ო ბით. ამ ტვირ თე ბის გად მოს-

რო ლის შემ თხ ვე ვა ში შე საძ ლე ბე ლი ა, 

რომ აღ ნიშ ნუ ლი სარ კი ნიგ ზო მარ შ რუ ტი 

მნიშ ვ ნე ლო ვან ალ ტერ ნა ტი ვად იქ ცეს 

ჩრდი ლო ე თის სა პირ წო ნედ.

აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბი-

სათ ვის, ცხა დი ა, სა ჭი როა გარ კ ვე უ ლი 

დრო ი თი პე რი ო დი, რა თა მოხ დეს ახალ 

მარ შ რუტ თან ადაპ ტი რე ბა და გარ კ-

ვე უ ლი რის კე ბის შე ჯე რე ბა, ამ დე ნად, 

ყვე ლა მსგავს მსხვილ პრო ექტს თა ვი სი 

ფორ მი რე ბის პე რი ო დი სჭირ დე ბა, რა-

თა ტვირ თ ნა კა დებ მა ახალ „რელსებზე“ 

გა დას ვ ლა და იწყონ. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ვახ სე ნოთ პრო ექ-

ტი, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც რუ სე თი დან 

4 ათა სი ტო ნა ხორ ბ ლის დატ ვირ თ ვა 

და ტრან ს პორ ტი რე ბა უნ და გან ხორ ცი-

ელ დეს თურ ქე თის, აზერ ბა ი ჯა ნი სა და 

სა ქარ თ ვე ლოს ჩარ თუ ლო ბით. ასე ვე 

არ სე ბობს გო გირ დის, სხვა დას ხ ვა ქი მი-

უ რი ნივ თი ე რე ბის, ჯარ თის, სპი ლენ ძის 

ხვე უ ლე ბი სა და სხვა სა კონ ტე ი ნე რო გა-

და ზიდ ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, რო მე ლიც 

პირ და პირ უკავ შირ დე ბა ბა ქო- თ ბი ლი-

სი- ყარ სის რკი ნიგ ზის პრო ექტს, რა საც 

შე საძ ლოა და დე ბი თი ეფექ ტი ჰქონ დეს 

მო მა ვალ ში. აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ 

თურ ქე თის მხა რე ყარ ს ში აშე ნებს დიდ, 

მულ ტი მო და ლურ ლო გის ტი კურ ცენტრს, 

რო მე ლიც აღ ნიშ ნულ რკი ნიგ ზა ზე მი წო-

დე ბის ჯაჭ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან სა ო პე-

რა ციო რგოლს შეკ რავს. ამ პრო ცეს ში 

აუცი ლე ბე ლია ჩვე ნი აქ ტი უ რო ბა და სა-

თა ნა დო ლო გის ტი კუ რი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ-

რის შექ მ ნა, რა თა არა მხო ლოდ ტვირ-

თ გამ ტა რი ტე რი ტო რია ვი ყოთ, არა მედ 

ად გილ ზე შევ თა ვა ზოთ და მა ტე ბი თი 

ღი რე ბუ ლე ბის შემ ქ მ ნე ლი მომ სა ხუ რე-

ბა. ბა ქო- თ ბი ლი სი- ყარ სის პრო ექ ტის 

სა მო მავ ლო წარ მა ტე ბის სა ფუძ ვ ლად 

შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ თურ ქეთ - სა ქარ-

თ ვე ლო- ყა ზა ხე თის მო ლა პა რა კე ბე ბიც, 

რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლია სა ერ თო გამ-

ჭო ლი ტა რი ფე ბის ფორ მი რე ბის კენ, რაც 

მთელ ტე რი ტო რი ა ზე სა ერ თო ფა სის 

დად გე ნას გუ ლის ხ მობს.

სწრა ფად ცვა ლე ბა დი პო ლი ტი კუ რი და 

ეკო ნო მი კუ რი პრო ცე სე ბის პი რო ბებ ში 

რთუ ლია გრძელ ვა დი ა ნი მო ლო დი ნე ბის 

და სახ ვა, თუმ ცა ცხა დი ა, რომ ბა ქო- თ-

ბი ლი სი- ყარ სის სარ კი ნიგ ზო მარ შ რუ ტი 

რე გი ო ნუ ლი გა და ზიდ ვე ბის პი რო ბებ ში, 

სა მო მავ ლოდ, სა ერ თა შო რი სო მო თა მა-

შე ე ბის ყუ რადღე ბის ცენ ტ რ ში უფ რო და 

უფ რო მე ტად მო ექ ცე ვა. 

საქართველოს რკინიგზაზე განხორციელებული გადაზიდვები

წელი

მლნ ტონა

2012 2013 2014 2015 2016 2017

20,1 18,2 16,7 14,1 11,9 10,7
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გაუთლელიხის
მთლელი 

ავტორი: ემილ ავდალიანი

გ
ი ორ გი ქარ თ ვე ლიშ ვი ლი 1827 წელს თბი ლის ში, და-

ვით ქარ თ ვე ლიშ ვი ლის ოჯახ ში და ი ბა და. ოჯა ხი ფი-

ნან სურ პრობ ლე მებს გა ნიც დი და, და სა ვა რა უ დოდ, 

ამ მი ზე ზით მან უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა ვერ მი ი ღო, 

თუმ ცა გა უ ნათ ლებ ლო ბას ხე ლი არ შე უშ ლი ა, მსხვილ სა ვაჭ რო 

საქ მი ა ნო ბა ში ჩაბ მუ ლი ყო. სა მე წარ მეო კა რი ე რის ბო ლოს მი-

სი სა კუთ რე ბა იყო სა მი მსხვი ლი ქარ ხა ნა ში და ქარ თ ლ ში, სო-

ფელ ატენ სა და ხან დის ში. პა რა ლე ლუ რად თევ ზის სა ვაჭ როც 

ჰქონ და, თუმ ცა ძი რი თა დი სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბა სწო რედ 

ხის გა და მუ შა ვე ბა გახ ლ დათ. ყვე ლა ზე მსხვი ლი და ცნო ბი ლი 

ატე ნის ხე ო ბა ში მდე ბა რე ხე- ტყის გა და მ მუ შა ვე ბე ლი ქარ ხა ნა 

იყო, რო მე ლიც ქარ თ ველ მა მე წარ მემ თა ვის კომ პა ნი ონ ზე ზე-

მან თან ერ თად და ა არ სა. 

ატე ნის ქარ ხა ნა სა ქარ თ ვე ლო ში პირ ვე ლი სა წარ მო გახ-

ლ დათ, რო მე ლიც ორ თ ქ ლის ძრა ვებ ზე მუ შა ობ და. და მუ შა ვე-

ბუ ლი ხე- ტყის ტრან ს პორ ტი რე ბი სათ ვის ქარ თ ვე ლიშ ვილ მა 

ატე ნი დან გო რამ დე რკი ნიგ ზა ააგო. სწო რედ ქარ თ ვე ლიშ ვი-

ლის ქარ ხა ნა ში და მუ შა ვე ბუ ლი ხე- ტყე ხმარ დე ბო და კავ კა სი ის 

რკი ნიგ ზის მშე ნებ ლო ბას. ქარ თ ვე ლიშ ვი ლი სა და ზე ზე მა ნის 

ქარ ხა ნა ში 50-მდე ადა მი ა ნი იყო და საქ მე ბუ ლი, ქარ ხ ნის 

წლი უ რი შე მო სა ვა ლი 30-40 ათას მა ნეთს შე ად გენ და, რაც იმ 

ისტორია გიორგი ქართველიშვილი

დროს საკ მა ოდ სო ლი დურ კა პი ტა ლად ით ვ ლე ბო და.

იმ დ რო ინ დე ლი სხვა დას ხ ვა სა გა ზე თო სტა ტი ი დან ჩვენ 

ასე ვე მოგ ვე პო ვე ბა ინ ფორ მა ცი ა, რომ ქარ თ ვე ლიშ ვი ლის ატე-

ნის ქარ ხა ნა ში მუ შებს ყვე ლა ნა ი რი პი რო ბე ბი ჰქონ დათ, რა თა 

სა მუ შა ო ე ბი ხა რის ხი ა ნად წა რე მარ თათ. 

ქარ თ ვე ლიშ ვი ლის სა მე წარ მეო ალ ღო ზე მეტყ ვე ლებს ის 

ფაქ ტი, რომ 1889 წელს ატე ნის ხე ო ბა ში დატ რი ა ლე ბუ ლი ძლი-

ე რი სტი ქი ის მი უ ხე და ვად, რომ ლის შე დე გად ხე- ტყის გა დამ-

მუ შა ვე ბე ლი ქარ ხა ნა თით ქ მის მთლი ა ნად გა ნად გურ და, მან 

ბევ რი სირ თუ ლის გა და ლახ ვა და რთუ ლი მდგო მა რე ო ბი დან 

თა ვის დაღ წე ვა მა ინც მო ა ხერ ხა. 

იგი პირ ვე ლი გილ დი ის ვაჭ რის წო დე ბას ატა რებ და, რაც 

რუ სე თის იმ პე რი ა ში, კო მერ ცი ის დარ გ ში უმაღ ლეს აღი ა რე-

ბად ით ვ ლე ბო და.

გი ორ გი ქარ თ ვე ლიშ ვი ლის სა ხელ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი 

ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი ქარ თუ ლი გა ზე თის „ივერიის“ და-

ფი ნან სე ბა. დღეს თბი ლის ში არ სე ბობს რო მის ქუ ჩა. ცნო ბი ლი 

ქარ თ ვე ლი მე წარ მე სწო რედ ამ ქუ ჩა ზე, ერ თ -ერთ ლა მაზ სახ-

ლ ში ცხოვ რობ და. სა ინ ტე რე სოა ისიც, რომ გა ზეთ „ივერიის“ 

რე დაქ ცია ერთ დროს რო მის ქუ ჩა ზე მდე ბა რე ობ და.

XIX სა   უ    კუ    ნის გა    მო    ჩე    ნილ ქარ       თ       ველ მე    წარ       მე    თა შო   -
რის გან       სა    კუთ       რე    ბუ    ლი ად       გი    ლი ღა    რი    ბი ოჯა    ხი    დან გა   -
მო    სულ ან       ტ       რეპ       რე    ნი   ორ       სა და ფი    ლან       თ       როპს – გი   ორ       გი 
ქარ       თ       ვე    ლიშ       ვილს უჭი    რავს. ფორ       მა    ლუ    რი გა    ნათ       ლე    ბის 
უქონ       ლო    ბას ხე    ლი არ შე   უშ       ლია მის       თ       ვის, წე    რა-       კითხ       ვა 
გა   ევ       რ       ცე    ლე    ბი    ნა. უმი    სოდ დღეს „ვეფხისტყაოსანიც“ 
სხვა იქ       ნე    ბო    და. 
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ქარ თ ვე ლიშ ვი ლის სა ხელ თა ნაა ასე ვე და კავ ში რე ბუ ლი 

ქარ თუ ლი კულ ტუ რის თ ვის ერ თ -ერ თი უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი 

საქ მე: 1881-1882 წლებ ში ფი ლან თ როპ მა შო თა რუს თა ვე ლის 

„ვეფხისტყაოსნის“ გა მო ცე მა ზე და იწყო ზრუნ ვა. 1884 წელს 

მი სი წი ნა და დე ბით შე იქ მ ნა კო მი სი ა, რო მელ საც ტექ ს ტის 

ვა რი ან ტე ბის შე ჯე რე ბა- დად გე ნა ზე უნ და ემუ შა ვა. კო მი სი ის 

წევ რე ბი ილია ჭავ ჭა ვა ძე, ივა ნე მა ჩა ბე ლი და რა ფი ელ ერის-

თა ვი იყ ვ ნენ.

წიგ ნის და სა სუ რა თებ ლად მოწ ვე ულ იქ ნა მი ხაი ზი ჩი, რომ-

ლის ილუს ტ რა ცი ე ბით გა ფორ მე ბუ ლი „ვეფხისტყაოსანი“ უკ ვე 

1888 წელს გა მო ი ცა. ეს საკ მა ოდ შრო მა ტე ვა დი და ფი ნან სუ-

რად რთუ ლი საქ მე, რომ ლის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად 12,000 

მა ნე თი და ი ხარ ჯა, სრუ ლად იტ ვირ თა გი ორ გი ქარ თ ვე ლიშ-

ვილ მა. ცნო ბი ლი ქარ თუ ლი ეპო სის ილუს ტ რი რე ბუ ლი ვერ-

სია სა ქარ თ ვე ლო ში პირ ვე ლად გა მო ი ცა. ილუს ტ რი რე ბუ ლი 

„ვეფხისტყაოსანი” იმ დე ნად ღი რე ბუ ლი იყო, რომ ის იგ ზავ ნე-

ბო და ყვე ლა ცნო ბილ და წე სე ბუ ლე ბა ში და ასე ვე საზღ ვარ გა-

რეთ. 

გი ორ გი ქარ თ ვე ლიშ ვი ლის ინი ცი ა ტი ვით „ვეფხისტყაოსანი“ 

რუ სუ ლად ითარ გ მ ნა და ერ თი ეგ ზემ პ ლა რი გი ორ გი ქარ თ ვე-

ლიშ ვილ მა პი რა დად გა დას ცა სა ჩუქ რად იმ დროს სა ქარ თ ვე-

ლო ში სტუმ რად ჩა მო სულ რუ სე თის იმ პე რა ტორ ალექ სან დ რე 

III-ის მე უღ ლეს.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ „ვეფხისტყაოსნის“ ქარ თ ვე ლიშ ვი-

ლი სე უ ლი გა მო ცე მა ფი ნან სუ რად მო გე ბი ა ნი არ იყო, გი ორ გი 

აქ ტი უ რად აგ რ ძე ლებ და მე ცე ნა ტო ბას. გ. ქარ თ ვე ლიშ ვი ლის 

სა ხელს უკავ შირ დე ბა ცნო ბი ლი ქარ თ ვე ლი გე ოგ რა ფო სი სა და 

ის ტო რი კო სის ვა ხუშ ტი ბა ტო ნიშ ვი ლის ნაშ რო მე ბის გა მო ცე მა. 

1885 წელს ქარ თ ვე ლიშ ვილ მა გა მოს ცა ვა ხუშ ტი ბაგ რა ტი ო ნის 

„საქართველოს ის ტო რი ა“, რომ ლის და სა ბეჭ დად გამ ზა დე ბა 

და რე დაქ ტი რე ბა დი მიტ რი ბაქ რა ძემ ითა ვა. 1889 წელს კი, 

ასე ვე გ. ქარ თ ვე ლიშ ვი ლის თა ოს ნო ბით, მო სე ჯა ნაშ ვი ლის 

„საქართველოს ის ტო რი ა“ და ი ბეჭ და.

ცნო ბი ლი ა, რომ გ. ქარ თ ვე ლიშ ვი ლი ყი დუ ლობ და წიგ ნებს 

და ური გებ და წიგ ნის ყიდ ვის შე საძ ლებ ლო ბას მოკ ლე ბულ 

ადა მი ა ნებს; ის ასე ვე ეხ მა რე ბო და პირ ველ ქარ თულ თე ატრს.

გ. ქარ თ ვე ლიშ ვი ლის სა ხელს უკავ შირ დე ბა გა ზეთ 

„დროების“ გა მო ცე მის და ფი ნან სე ბა. რო დე საც გა ზე თის რე-

დაქ ტო რი სერ გეი მეს ხი ავად მ ყო ფო ბის გა მო და კის რე ბულ 

მო ვა ლე ო ბას ვე ღარ ას რუ ლებ და, გაზეთის და ხურ ვის სა შიშ-

რო ე ბა გაჩ ნ და. მარ თა ლი ა, ივა ნე მა ჩა ბელს სურ და გა ზე თის 

შე ძე ნა და გა მო ცე მა, მაგ რამ მას საკ მა რი სი თან ხა არ გა აჩ ნ-

და... სწო რედ გ. ქარ თ ვე ლიშ ვილ მა გა დაწყ ვი ტა დახ მა რე ბის 

გა წე ვა. ის ორი წლის გან მავ ლო ბა ში, 1885 წელს გა ზე თის 

და ხურ ვამ დე, მი სი გა მომ ცე მე ლი გახ ლ დათ. 

ასე ვე ცნო ბი ლი ა, რომ გ. ქარ თ ვე ლიშ ვი ლი ეხ მა რე ბო-

და თბი ლის ში არ სე ბულ ობოლ თა გამ გე ო ბას. უფ რო მე ტიც, 

ფი ლან თ რო პი „ქართველთა შო რის წე რა- კითხ ვის გა მავ-

რ ცე ლე ბელ სა ზო გა დო ე ბა საც“ აქ ტი უ რად უჭერ და მხარს. 

ცნო ბი ლი ა, რომ 1882 წლის 17 ივ ნისს გ. ქარ თ ვე ლიშ ვი ლი 

არ ჩე ულ იქ ნა აღ ნიშ ნუ ლი სა ზო გა დო ე ბის ხა ზი ნად რად 

(თანამდებობა, რო მე ლიც მან 1887 წელს, პი რა დი გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, და ტო ვა). მან ასე ვე და ა ფი ნან სა 

სა ზო გა დო ე ბის თ ვის რო გორც კან ცე ლა რი ის მოწყო ბა, ასე-

ვე სტამ ბის შე ძე ნა.

ასე თი იყო გი ორ გი ქარ თ ვე ლიშ ვი ლის სა მე წარ მეო და 

ფი ლან თ რო პი უ ლი მოღ ვა წე ო ბის მოკ ლე ის ტო რი ა. მი სი 

ცხოვ რე ბა კარ გად ასა ხავს იმ რთულ სო ცი ა ლურ, ეკო ნო-

მი კურ და კულ ტუ რულ პრო ცე სებს, რომ ლე ბიც XIX სა უ კუ ნის 

მე ო რე ნა ხევ რის სა ქარ თ ვე ლო ში მიმ დი ნა რე ობ და. 
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აზრები

წყაროები: რობერტ ბერტონის ,,მელანქოლიის ანატომია“ ; ჯონ ჩერტონ კოლინზის ,,ჯონ ჩერტონ კოლინზის ცხოვრება“; ერიკა 

ჯონგის ,,როგორ ვიხსნათ საკუთარი ცხოვრება“; TIME-ის ,,ციტატათა წიგნი“; ,,უილიამ მეიკპის თეკერეის წერილები და პირადი 

დოკუმენტები“; ოსკარ უაილდის ,,დორიან გრეის პორტრეტი“; მაიკლ კრიჩტონის ,,დაკარგული სამყარო“. 

რჩევის შესახებ

ვის არ შე უძ ლია კარ გი 
რჩე ვის მი ცე მა?
იაფი ა, ეს მათ 
არაფ რად უჯ დე ბათ.
– რობერტ ბერტონი 

სა ბო ლოო 
მო საზ რე ბა
რჩევისთვის ყურის 
დაგდებას ხშირად 
გაცილებით მეტი 
მოაქვს, ვიდრე მის 
გათვალისწინებას. 

– მალკოლმ ფორბსი

რჩევა არავის უნდა – მხოლოდ საკუთარი აზრის დადასტურება.
– ჯონ სტეინბეკი

ადამიანებს 
სულ ვურჩევ, 
არასდროს გასცენ 
რჩევები.  
– პ.გ. ვუდჰაუზი

ადა  მი  ა  ნებს 
ძა  ლი  ან უყ   ვართ იმ 
ერ   თი რა  მის გა  ცე -
მა, რაც თა  ვად   ვე 
სჭირ   დე  ბათ ყვე  ლა  ზე 
მე  ტად. სწო  რედ ამას 
ვე  ძა  ხი დიდ ხელ   გაშ  -
ლი  ლო  ბას. 
– ოს კარ უაილ დი 

მი  ხა  რი  ა, ასეთ 
მცი  რედ ყუ -
რადღე  ბას რომ 
ვუთ   მობ   დი კარგ 
რჩე  ვებს. მათ 
თა  ნახ   მად რომ 
მეცხოვ   რა, შე -
საძ   ლო  ა, ჩე  მი 
ზო  გი  ერ   თი ყვე -
ლა  ზე ღი  რე  ბუ  ლი 
შეც   დო  მი  სა  გან 
დაზღ   ვე  უ  ლი 
ვყო  ფი  ლა  ვი. 

– ედ ნა სენტ 
ვინ სენტ მი ლეი

მოუსმინე რჩევას და მიიღე დარიგება, რათა 
საბოლოოდ დაბრძენდე.

– იგავები 19:20

სა უ კე თე სო რჩე ვა, 
რო მე ლიც მი მი ღი ა: „არც 
სხვებ მა იცი ან, რას აკე თე ბენ“.
– რი კი ჯერ ვე ი ზი

ხან       და    ხან სა    კუ    თარ თავს 
ბრწყინ       ვა    ლე რჩე    ვას 
ვაძ       ლევ, მაგ       რამ არ შე    მიძ      -
ლია მი    სი გათ       ვა    ლის       წი    ნე    ბა. 

– მე  რი უორ   ტ   ლი მონ   ტა  გუ

მთე ლი ცხოვ რე ბა 

ადა მი ა ნე ბი რა ღა ცებს 

გეტყ ვი ან. და უმე ტეს

წი ლად, ალ ბათ 95%

ში, მა თი ნათ ქ ვა მი 

არას წო რი იქ ნე ბა. 

– მა იკლ კრიჩ ტო ნი

რჩე ვის თხოვ ნა, ათი დან ცხრა შემ თხ
ვე ვა ში, მა ა მებ ლო ბის მოთხოვ ნა ა. 

– ჯონ ჩერტონ კოლინზი  

რჩე ვა, რო მე ლიც 

მარ თალ სა და 

მტყუ ანს მო ი ცავს, 

არას დ როს უნ და 

ეძი ოს ადა მი ან-

მა, რო მე ლიც არ 

ლო ცუ ლობს. 

– ფულ ტონ ჯ. ში ნი

რჩე ვას მა შინ 
ვითხოვთ, რო ცა
უკ ვე ვი ცით პა სუ ხი, 
მაგ რამ სი ა მოვ ნე ბით 
არ გვე ცო დი ნე ბო და. 
– ერი კა ჯონ გი 

მი  ე  ცი კაცს 
თევ   ზი და მას 
ერ   თი დღით 
და  ა  პუ  რებ. 
ას   წავ   ლე კაცს 
თევ   ზა  ო  ბა და 
ის სა  სა  ცი  ლო 
ქუდს იყი  დის. 
და  ე  ლა  პა  რა -
კე მში  ერ კაცს 
თევ   ზ   ზე და 
კონ   სულ   ტან   ტი 
იქ   ნე  ბი.

– სკოტ ადამ სი


