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LEADERBOARD
12  |  სწრაფადმზარდი

ეკონომიკებისათეული
განვიხილავთმსოფლიოსყველაზესწრაფად

მზარდიქვეყნებისეკონომიკებს.

16  |  რამდენადფასობს
საქართველოსნაკრები?

ვნახოთ,რამდენადფასობენქართველი
ფეხბურთელებიმსოფლიობაზარზე.

20  |  კარგი(ძალიანკარგი)
ცხოვრებისფასი

ჭეშმარიტადძვირფასიცხოვრებაგასულ12
თვეშისუუულოდნავგაძვირდა.
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98   | FORBES LIFE

56 | ტექნოლოგიები
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21  |  გაღარიბებულები,გაცხრი
ლულებითუგარდაცვლილები
გასულწელსForbes400-ისრეიტინგსჩვიდ-

მეტიმილიარდერიგამოაკლდა.

22  |  არასაკმარისიქონება
წელსრეკორდულირაოდენობის204ამერი-
კელმილიარდერსარეყოსიმდიდრე,Forbes

400-შირომამოეყოთავი.

23  |  2018წლისგამოშვებულები
მინიმალურიზღვარი$2.1მილიარდიიყო,

რომლისგადალახვაForbes400-ის15-მადე-
ბიუტანტმაშეძლო.

24  |  ინჩებისთამაში
რატომშეფერხდაNFL-ისგუნდებისღირებუ-

ლებათაბუმი?

28  |  ამაოებისბაზარი
რაცრემლისმომგვრელადძვირიზიზილ-
-პიპილებითგაავსესგასულწელსForbes

400-ისწევრებმათავიანთიმოვარაყებული
საყიდლებისჩანთები?

29  |  აარქივიდან–ახალიმე
დიამაგნატი:5ნოემბერი,2012
35წლისასაკშიჯეკდორსიამერიკისორ

ყველაზეცხელ-ცხელსტარტაპსმართავდა:
Twitter-სადაSquare-ს.

FORBES
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58 | ანტრეპრენიორები

78 | FORBES 400

74 | FORBES 400
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68 | FORBES 400

86 | FORBES 400
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მთავარი რედაქტორი
გიორგიისაკაძე

 
აღმასრულებელი რედაქტორები

შოთადიღმელაშვილი,ელენეკვანჭილაშვილი

არტდირექტორი, ფოტორედაქტორი
სერგანემსიწვერიძე

ლიტერატურული რედაქტორი
ირინაბიაშვილი

ვებდირექტორი
გოგიქავთარაძე

დამკაბადონებელი
ქეთაჟორჟოლიანი

ფოტოგრაფი
ხათუნახუციშვილი

ჟურნალForbesGeorgia-სგამოსცემს
სააქციოსაზოგადოება

MediaPartners

გამომცემელი
მაიამირიჯანაშვილი

გაყიდვების დირექტორი
ლელიმირიჯანაშვილი

ჟურნალიForbesდაარსდა1917წელს

Forbes USA
Editor-In-Chief
SteveForbes

ChiefContentOfficer
RandallLane

Art&Design
RobertMansfield

EditorialDirector,InternationalEditions
KatyaSoldak


Forbes Media
President&CEO
MichaelFederle

SeniorAdvisor,International
TomWolf


Foundedin1917

B.C.Forbes,Editor-in-Chief(1917-54)
MalcolmS.Forbes,Editor-in-Chief(1954-90)JamesW.Michaels,

Editor(1961-99)WilliamBaldwin,Editor(1999-2010)


Copyright@2018ForbesLLC.Allrightsreserved.Titleispro-
tectedthroughatrademarkregisteredwiththeU.S.Patent&

TrademarkOffice.

ნოემბერი 2018, N80

78  |  პრეზიდენტობისფასი
დონალდტრამპისპოსტმათეთრსახლში–დაპოლარი-
ზაციისკენმიმართულმამისმაპოლიტიკამ–მისიქონება
აშკარადშეამცირა.მაგრამესიმისგამოროდიხდება,

სიტუაციითსარგებლობასრომარცდილობს.
ავ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ტო                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                რი: დენ ალექ               სან               დე        რი და ჩე     იზ პი        ტერ               სონ               -უ     ი        ტორ               ნი

86  |  ძველი„ზღაპრულიმარტორქის“
ახალიხრიკები

ათიწლისწინAirbnb-მსასტუმრობიზნესსსახეუცვალა
დადაბინავებანაკლებადძვირიდამეტადსანდოგახა-
და.ახლა,მოსალოდნელიპირველადისაჯაროშეთავა-
ზებისწინ,მასსწრაფიგაფართოებასჭირდება,თავისი

ღირებულება–$31მილიარდი–რომგაამართლოს.
ავ       ტო    რი: ბიზ კარ       სო    ნი

ეკონომიკა
94 |  რატომვერვითარდებასოფლის

მეურნეობა?
//ბესონამჩავაძე

FORBES LIFE
98  |  პორშე„ჩაინიკის“თვალით

ქართულენაშიმანქანაერთადერთიუსულოსაგანია,
რომელზეცვამბობთ„მყავს“დაარა„მაქვს“.პორშესშემ-

თხვევაშიასეცუნდაიყოს.
ავ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ტო                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                რი: შო  თა დიღ   მე  ლაშ   ვი  ლი

აზრები
104  |  დაპირებებისშესახებ
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ბიზნეს- 
გადაცემები

საქართველოს
წამყვანი

საქმისკურსი

ანალიტიკა

(ყოველპარასკევს)

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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LeaderBoard
აუქციონზეTOP10

ორი წლის წინ FORBES-ში გამოვაქვეყნესტატია,რომელიც2015-2016წლებშიყველაზესწრაფადმზარდიეკონომიკის

მქონექვეყნებსეხებოდა.ამჯერად2017-2018წლებშიყველაზესწრაფადმზარდეკონომიკებსგანვიხილავ.წინასტატიაში

მოყვანილიათიქვეყნიდანოთხი2017-2018წლებშიცტოპ-10-შიხვდება,ესენია:ეთიოპია,კოტ-დ’ივუარი,ინდოეთიდაკამ-

ბოჯა.

სტატიაშიმონაცემთაწყაროდგამოყენებულიასაერთაშორისოსავალუტოფონდისბაზები,სადაც2018წლისთვისსაპ-

როგნოზომაჩვენებლებიამოყვანილი.

2017-2018წლებშიმსოფლიოეკონომიკისზრდისსაშუალოტემპი3.7%-ია,განვითარებულიქვეყნებისეკონომიკასაშუ-

ალოდ2.3%-ითიზრდება,ხოლოგანვითარებადის-4.7%-ით.ყველაზესწრაფადმზარდირეგიონიაზიისგანვითარებადი

ქვეყნებია-წელიწადშისაშუალოდ6.5%-ით.

დღესქვეყნისეკონომიკამინიმუმ7%-ითთუიზრდება,ისმსოფლიოს10ყველაზესწრაფადმზარდიქვეყნებისჯგუფ-

შიხვდება.თავიდანვეუნდააღვნიშნო,რომმაღალიეკონომიკურიზრდისმიღწევაშიმნიშვნელოვანროლსე.წ.საბაზისო

მდგომარეობაცთამაშობს,ანუღარიბქვეყანაშიუფროიოლიამაღალიზრდისმიღწევა(გამოუყენებელირესურსებისადა

ერთმოსახლეზემცირეეკონომიკისგამო),ვიდრემდიდარქვეყანაში.

1. ლიბია
მოსახლეობა: 6.5 მილიონი
მშპ: $43 მილიარდი
მშპერთმოსახლეზე: $6 600

2017წელსლიბიისეკონომიკა64%-ითგაიზარდა,ხოლო2018-ში11%-

ითგაიზრდება.სავალუტოფონდი2019წლისთვისაც11%-იანეკონომი-

კურზრდასპროგნოზირებს.

ლიბიისმაღალეკონომიკურზრდასძალიანსპეციფიკურიმიზეზი

აქვს.2011-2016წლებშიქვეყნისშიგნითშეიარაღებულიდაპირისპირე-

ბაიყო,რაცმუამარკადაფისრეჟიმისწინააღმდეგამბოხებითდაიწყო.

სამოქალაქოომისადანავთობზეფასისშემცირებისგამო,ლიბიის

ეკონომიკა2010წელსარსებული69მილიარდიდოლარიდან2016წლის

ჩათვლით19მილიარდდოლარამდეშემცირდა.ერთმოსახლეზეშე-

მოსავალი12000დოლარიდან3000დოლარამდედაეცა.2017წლიდან

ლიბიაშიწინაწლებთანშედარებითმშვიდობადამყარდადაეკონო-

მიკამ,ფაქტობრივად,ნულიდანდაიწყოაღდგენა.ამასთანდაერთო

ნავთობზეფასისმატებაც.თუმცა,2018წელსაცკიბიუჯეტისდეფიციტი

მშპ-ისმიმართ25%-ია,ხოლოწლიურიინფლაციისდონე-24%.ეს

ნიშნავს,რომლიბიაჯერარგამოსულაკრიზისიდანდამაღალეკონო-

მიკურტემპსხელოვნურიჩარევებითაღწევს.

სწრაფად
მზარდიეკონომიკების 

ათეული

ავტორი: ბესო ნამჩავაძე
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ო
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2. ეთიოპია
მოსახლეობა: 94 მილიონი
მშპ: $84 მილიარდი
მშპერთმოსახლეზე: $890

3. კოტ-დ’ივუარი 
მოსახლეობა: 25.6 მილიონი
მშპ: $46 მილიარდი
მშპერთმოსახლეზე: $1 800

4. ბანგლადეში 
მოსახლეობა: 165 მილიონი
მშპ: $286 მილიარდი
მშპერთმოსახლეზე: $1 700

ეთიოპიისეკონომიკაზრდისტემპითმსოფლიოშიმეორეა.ბოლოორი

წლისსაშუალოეკონომიკურიზრდისტემპი9.2%-ია,ხოლობოლორვა

წლის-10%.მიუხედავადამისა,ეთიოპიამსოფლიოსერთ-ერთუღარიბეს

ქვეყნადრჩებაერთსულმოსახლეზეწლიური890დოლარისშემოსავ-

ლით.ეკონომიკისზრდისპარალელურად,ქვეყნისმოსახლეობაყოველ-

წლიურადრამდენიმემილიონიკაცითიზრდება.მაგალითად,2011წელს

მოსახლეობა84მილიონიკაციიყო,2018წელსკი94მილიონსმიაღწია.

ეთიოპიისსწრაფიეკონომიკურიზრდისგანმაპირობებელიფაქტორი

იაფისამუშაოძალაა.მოსახლეობის70%30წლამდეასაკისაა.ყავისწარ-

მოებითმსოფლიოშიმე-3ადგილზეა.მდიდარიაჰიდროენერგორესურსე-

ბით,რაცქმნისსაფუძველს,რომელექტროენერგიისერთ-ერთიმსხვილი

ექსპორტიორიგახდესაფრიკასადაშუააღმოსავლეთში.

2017-2018წლებისეკონომიკურიზრდისმიხედვითმსოფლიოშიმესამე

ადგილზეკოტ-დ’ივუარია7.6%-ით.კოტ-დ’ივუარშისწრაფიეკონო-

მიკურიზრდა2012წლიდანდაიწყოდა2012-2018წლებისსაშუალო

წლიურიეკონომიკურიზრდა8.7%-ია.სხვააფრიკულიქვეყნების

მსგავსად,დემოგრაფიულიბუმიკოტ-დ’ივუარსაცახასიათებს,2011

წლისშემდეგმოსახლეობა20%-ითგაიზარდა.

კოტ-დ’ივუარიფრანგულადმოსაუბრეაფრიკისდასავლეთსანა-

პიროსქვეყანაა.2011წლამდე,თითქმისათიწელი,ქვეყანაპოლი-

ტიკურდაეკონომიკურკრიზისშიიმყოფებოდა,სიღარიბისდონე

მატულობდა.2011წლიდანპოლიტიკურისტაბილურობადამყარდა,

მთავრობამმსხვილიინფრასტრუქტურულიპროექტებისგანხორციე-

ლებადაიწყო,რამაცეკონომიკურიზრდასაგრძნობლადდააჩქარა.

როგორცსხვაღარიბიქვეყნები,ეკონომიკაშისოფლისმეურნეო-

ბისდიდიწილითგამოირჩევა.სახელმწიფობიუჯეტისხარჯებიმშპ-ის

მიმართ23%-ია.
2017-2018წლებშიბანგლადეშისეკონომიკისზრდისსაშუალო

წლიურიტემპი7.4%-ია.ბოლორვაწელიწადშიბანგლადეშშიერთ

მოსახლეზეშემოსავალიგაორმაგდა,თუმცაისევღარიბქვეყნად

რჩებაუკიდურესისიღარიბიდანდაწყებისადადემოგრაფიულიბუმის

გამო.მოსახლეობისრიცხოვნობითბანგლადეშიმსოფლიოშიმე-8

ადგილზეადაქალაქ-სახელმწიფოებისგამოკლებით,მსოფლიოს

ყველაზემჭიდროდდასახლებულიქვეყანაა.

ბანგლადეშშიმთავრობისზომამშპ-ის15%-ია.ქვეყანასდაბალი

სახელმწიფოვალიაქვს,ექსპორტიდაიმპორტიკითითქმის

თანაბარია.

ბანგლადეშიმაღალეკონომიკურზრდასპირველრიგში

მრავალრიცხოვანიიაფისამუშაოძალითაღწევს.ესყველაზე

კარგადტანსაცმლისწარმოებაშიგამოიხატება.დღესბანგლადეში

ტანსაცმლისექსპორტითმსოფლიოშიმეორეადამხოლოდჩინეთს

ჩამორჩება.
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LeaderBoard

7. სენეგალი
მოსახლეობა: 16.3 მილიონი
მშპ: $24 მილიარდი
მშპერთმოსახლეზე: $1 500

5. განა
მოსახლეობა: 29 მილიონი
მშპ: $52 მილიარდი
მშპერთმოსახლეზე: $1 800

6. ნეპალი
მოსახლეობა: 29.5 მილიონი
მშპ: $29 მილიარდი
მშპერთმოსახლეზე: $971

უკვეხუთიწელია,სენეგალისეკონომიკაწელიწადშისაშუალოდ6.7%-ითიზრდე-

ბა,ბოლოორწელიწადშიკიზრდა7.1%-ია.აფრიკისსხვაგანვითარებადიქვეყნე-

ბისმსგავსადსენეგალისმოსახლეობისრიცხოვნობასწრაფადიზრდება–ბოლო

ხუთწელიწადში15%-ითგაიზარდა.თავისმხრივ,ღარიბქვეყნებშისწრაფიდე-

მოგრაფიულიზრდაიაფისამუშაოძალისწყაროა,რაცეკომიკურზრდასუწყობს

ხელს.

სენეგალიინფლაციისდაბალიდონითარისგამორჩეული,ბოლოხუთიწლის

საშუალოწლიურიინფლაცია0.4%-ია.მთავრობისზომა(ბიუჯეტისხარჯებიმშპ-ის

მიმართ)23%-ია,ხოლობიუჯეტისდეფიციტი–3%-ისფარგლებში.

ქვეყანამნიშვნელოვნადარისდამოკიდებულისაერთაშორისოდახმარებებ-

ზე,რომლებზეცბიუჯეტისხარჯებისმესამედიმოდის.სენეგალიაფრიკისქვეყნებს

შორისერთ-ერთიყველაზესტაბილურიპოლიტიკურიგარემოსმქონექვეყანაა.

2017-2018წლებში7.4%-იანისაშუალოეკონომიკურიზრდითგანა

მსოფლიოშიმე-5ადგილზეა.განაცღარიბიქვეყანაა,საქართველოზე

დაახლოებითორჯერღარიბი.ბოლოშვიდწელიწადშიმოსახლეობა

20%-ითგაიზარდა,ეკონომიკაკი51%-ით.

განამაღალიინფლაციით(წლიურად10%),ბიუჯეტისდეფიციტით

დამზარდისახელმწიფოვალითხასიათდება,რაცმიღწეულიეკონო-

მიკურიზრდისტემპსარასაიმედოსხდის.

განადემოკრატიულიქვეყანაა,სადაცოფიციალურისასაუბროენა

ინგლისურია.მთავარისაექსპორტოსაქონელიკაკაო,ოქროდანავ-

თობია–ექსპორტის75%მათზემოდის.ეკონომიკურიზრდისმაღალ

ტემპსპირველრიგშინავთობისინდუსტრიაგანაპირობებს,2011წლი-

დანნავთობისმოპოვებამნიშვნელოვნადგაიზარდა.

2017-2018წლებშინეპალისეკონომიკისზრდისსაშუალოტემპი

7.1%-ია,თუმცაწინაწლებშინეპალსსაკმაოდდაბალიზრდისტემპი

ჰქონდა.ისმსოფლიოსუღარიბესქვეყანათაჯგუფშია.მოსახლეობის

რიცხოვნობააქაცსწრაფადიზრდება.

პირველრიგში,ეკონომიკურიზრდისამაღლებაიმანგანაპირობა,

რომ2015წლისდამანგრეველიმიწისძვრისშემდეგნეპალმამნიშვნე-

ლოვანისაგარეოდახმარებებიმიიღო.

ნეპალისყველაზესტრატეგიულისექტორიტურიზმია.მიუხედა-

ვადიმისა,რომდასამუშავებელიმიწაქვეყნისტერიტორიისმხოლოდ

20%-სშეადგენს,მოსახლეობისნახევარზემეტისოფლისმეურნე-

ობაშიადასაქმებული.ნეპალისთვისმნიშვნელოვანიაემიგრანტთა

ფულადიგზავნილები,რაცმშპ-ის29%-საღწევს.
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8. გვინეა
მოსახლეობა: 13.3 მილიონი
მშპ: $11.5 მილიარდი
მშპერთმოსახლეზე: $865

9. ინდოეთი 
მოსახლეობა: 1 334 მილიონი
მშპ: $2.7 მილიარდი
მშპერთმოსახლეზე: $2 000

10. კამბოჯა
მოსახლეობა: 16.5 მილიონი
მშპ: $26 მილიარდი
მშპერთმოსახლეზე: $1 600

2017-2018წლებშიგვინეისეკონომიკისზრდისსაშუალოწლიურიტემპი

7%-ია,რაცკარგიმაჩვენებელია.თუმცაგვინეამაცუკიდურესისიღარიბი-

დანდაიწყოგანვითარებადაეკონომიკურწინსვლასთანდემოგრაფიული

ბუმიახლავს–ბოლორვაწელიწადშიმოსახლეობა2.4მლნ-ით(22%-ით

გაიზარდა).შედეგად,გვინეამჯერვერდააღწიათავიუღარიბესიქვეყნე-

ბისრიგს.ერთმოსახლეზეშემოსავლისმიხედვით,ისმსოფლიოსყველა-

ზეღარიბ20ქვეყანასშორისხვდება.

გვინეაძალიანმდიდარიასხვადასხვალითონისმადნით.რკინისბოქ-

სიტისმსოფლიომარაგისმეოთხედიგვინეაშიათავმოყრილი.გვინეის

ექსპორტის80%ლითონებისმადანზემოდის.სწორედექსპორტისზრდა

არისეკონომიკისმაღალიზრდისტემპისმთავარიგანმაპირობებელიფაქ-

ტორი.გვინეასხელსაყრელიპირობებიაქვსსოფლისმეურნეობისთვისაც.

მნიშვნელოვანითანხაიდებაინფრასტრუქტურისგანვითარებაში.გაუმჯო-

ბესდამოსახლეობისთვისელექტროენერგიისმიწოდება.

მოსახლეობისრიცხოვნობითინდოეთიჩინეთისშემდეგმეორეად-

გილზეამსოფლიოში.თუმცა,ჩინეთისგანგანსხვავებით,ინდოეთის

მოსახლეობისრიცხოვნობაისევსწრაფადიზრდება.მაგალითად,2017

წელს17მლნ-ითგაიზარდა.რომარამოსახლეობისასეთიტემპით

ზრდა,ინდოეთიგაცილებითსწრაფადდააღწევდათავსსიღარიბეს.

2018წელსინდოეთშიერთმოსახლეზეშემოსავალი2000დოლარია,

2010წელსკი1400დოლარიიყო.ბოლოორიწელიწადია,ინდოეთის

ეკონომიკასაშუალოდ7%-ითიზრდება.

ინდოეთმაეკონომიკისლიბერალიზაცია1980-იანიწლებიდან

დაიწყოდა2000-იანიწლებიდანისუკვეთავისუფალისაბაზროეკო-

ნომიკისმქონექვეყანაა.ინდოეთისეკონომიკურიზრდისმთავარი

ფაქტორიმომსახურებისსექტორისსწრაფიზრდაა.შეიძლებაითქ-

ვას,ინდოეთმაინდუსტრიალიზაციისეტაპიგამოტოვადასოფლის

მეურნეობიდანპირდაპირმომსახურებისსექტორისგანვითარებაზე

გადავიდა.ინდოეთისტაბილურიპოლიტიკურიგარემოსმქონე,დე-

მოკრატიულიქვეყანაა.დემოკრატიისინდექსში42-ეადგილსიკავებს

დაუსწრებს,მაგალითად,სლოვაკეთს,ბულგარეთს,პოლონეთსადა

ხორვატიას. 2017-2018წლებშიკამბოჯისეკონომიკისზრდისტემპიდაახლოებით

6.9%-ია.კამბოჯაუკიდურესისიღარიბისგანგამოსვლისგზასგადის

დამიუხედავადიმისა,რომბოლორვაწელიწადშიერთმოსახლე-

ზეშემოსავალი2.2-ჯერგაიზარდა,2018წლისმონაცემებითის1600

დოლარსშეადგენს.(საქართველოზე2.5-ჯერნაკლები).სწრაფად

იზრდებაქვეყნისმოსახლეობისრიცხოვნობაც.

კამბოჯისეკონომიკისზრდასგანაპირობებსიაფისამუშაოძალა,

სასოფლო-სამეურნეოტექნოლოგიებისგაუმჯობესებადასაგარეო

დახმარებები.სწრაფადიზრდებაექსპორტიდატურიზმი.სახელ-

მწიფობიუჯეტისხარჯებიქვეყნისმშპ-ისმიმართ24%-ია,ხოლო

სახელმწიფოვალი–მშპ-ის32%.ფ
ო
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LeaderBoard
ფული სპორტში 

რამდენადფასობს
საქართველოს ნაკრები?

ყველაზე ძვირად ღირებული ქართველი ფეხბურთელები

ეროვნული ნაკრების ბოლო პერიოდის მოულოდნელმა წარმატებამ ქართული ფეხბურთის მიმართ ინტერესი გამოაღვიძა. ჯგუფურ ეტაპზე პირველი ადგილის 

დაკავება და ევროპის ჩემპიონატზე გასვლის პერსპექტივა პირველ რიგში ციფრებში აისახა: საქართველოს ნაკრებს ამ ეტაპისთვის 1.5 მილიონი ევრო აქვს 

გამომუშავებული, რაც ბოლო წლების ისტორიაში სარეკორდო ნიშნულს წარმოადგენს. პოლიტიკის პარალელურად, სპორტული ანალიტიკის სიმცირეს არ 

ვუჩივით, თუმცა გადავწყვიტეთ, სხვა გზა აგვერჩია და ქართველი ფეხბურთელების პროგრესი ყველაზე მნიშვნელოვან რიცხობრივ გამოხატულებაში, ფულში 

მიმოგვეხილა. ამ საქმისთვის კი უკვე ტრადიციულად, ყველაზე ავტორიტეტული ორგანიზაციის, Transfermarket.de-ს ანალიტიკური მონაცემები გამოვიყენეთ. 

შეგიძლიათ თავად ნახოთ, თუ რამდენად ფასობენ ქართველი ფეხბურთელები ბაზარზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ნაკრების ბოლოდროინდელ წარმატებებში 

განსაკუთრებული წვლილი გიორგი ჩაკვეტაძეს მიუძღვის, გადავწყვიტეთ, თქვენთვის უფრო დეტალური ინფორმაცია მოგვეწოდებინა. ბელგიის ლიგაში 

მოასპარაზე ტინეიჯერ ქართველზე მსოფლიოს ბევრი სპორტული გამოცემა საუბრობს, ამიტომ მისი გამორჩევისთვის, იმედია, არავინ დაგვძრახავს.

ავტორი: ზაზა აბაშიძე

1. სოლომონ 
კვირკველია 

(ლოკომოტივი, რუსეთი)

€8 000 000

6. ჯანო ანანიძე 
(მოსკოვის „სპარტაკი’, 

რუსეთი)

€2 000 000

11. თორნიკე 
ოქრიაშვილი 

(კრასნოდარი, რუსეთი)

€1 000 000

2. გიორგი 
ჩაკვეტაძე  
(გენტი, ბელგია) 

€5 000 000

7. გურამ კაშია  
(სან–ხოსე, აშშ) 

€2 000 000

12. ჯიმი ტაბიძე  
(უფა, რუსეთი) 

€1 000 000

3. გიორგი 
ქვილითაია 
(გენტი,ბელგია) 

€3 000 000

8. ვაკო გვილია 
(ლუცერნი, შვეიცარია) 

€1 250 000

13. გიორგი 
პაპუნაშვილი 

(სარაგოსა, ესპანეთი) 

€800 000

4. დავით 
ხოჭოლავა 

(შახტიორი, უკრაინა)

€2 500 000

9. ოთარ კაკაბაძე 
(ლუცერნი, შვეიცარია)

€1 000 000

14. გიორგი 
აბურჯანია 

(ლუგო, ესპანეთი)

€800 000

5. ვაკო ყაზაიშვილი 
(სან–ხოსე, აშშ)

€2 500 000

10. ჯაბა კანკავა 
(ტობოლი, ყაზახეთი)

€1 000 000

15. ოთარ 
კიტეიშვილი 
(შტურმი, ავსტრია)

€800 000

საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელების ჯამური ღირებულება - €36 800 000
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საქართველოს ნაკრების ყველაზე  
ძვირად ღირებული თერთმეტი ფეხბურთელი 

(პოზიციების მიხედვით)

ლორია
€800 000

ტაბიძე
€1 000 000

კვირკველია
€8 000 000

გვილია
€1 250 000

ჩაკვეტაძე
€5 000 000 ყაზაიშვილი

€2 500 000

ქვილითაია
€3 000 000

ანანიძე
€2 500 000

ხოჭოლავა

კანკავა

€2 500 000

€1 000 000

კაკაბაძე
€1 000 000



LeaderBoard
ფული სპორტში 

გიორგი 
ჩაკვეტაძის 
ღირებულება

19 წლის, გენტი 
საბაზრო ფასი: 

5 აპრ,2017: €300 000

1 აგვ, 2017: €750 000

20 ოქტ,2017: €1 200 000

30 მარ,2018: €3 000 000

11 სექ,2018: €5 000 000 

„გენტის“  
ყველაზე ძვირად 

ღირებული 
ფეხბურთელები

ბელგიის ჩემპიონატის 
ყველაზე ძვირად 

ღირებული 
ფეხბურთელები

საქართველოს 
ნაკრების ყველაზე 
ძვირად ღირებული 

ფეხბურთელები

ყველაზე ძვირად 
ღირებული შემტევი 
ნახევარმცველები

1999 წელს დაბადებული 
ყველაზე ძვირად 

ღირებული 
ფეხბურთელები

ადგილი
ადგილი ადგილი ადგილი ადგილი

2 15 2 102 23
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საქართველოს ჩემპიონატის 
(ეროვნული ლიგა)  

ყველაზე ძვირად ღირებული 
ფეხბურთელები

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ლეონარდო რიბეირო, ბრაზილია  
(გორის „დილა“)

ვაგნერ გონსალვესი, ბრაზილია  
(საბურთალო)

ლევან ხარაბაძე, საქართველო  
(თბილისის „დინამო“)

გიორგი ქიმაძე, საქართველო  
(ქუთაისის „ტორპედო“)

ირაკლი ბუღრიძე, საქართველო  
(საჩხერის „ჩიხურა“)

ლუკა ლოჩოშვილი, საქართველო  
(თბილისის „დინამო“)

ბაქარ ქარდავა, საქართველო  
(თბილისის „დინამო“)

ხვიჩა კვარაცხელია, საქართველო  
(რუსთავი)

როინ კვასხვაძე, საქართველო  
(ქუთაისის „ტორპედო“)

გიორგი გაბედავა, ბრაზილია  
(საჩხერის „ჩიხურა“)

€600 000

€600 000

€550 000

€500 000

€450 000

€450 000

€400 000

€400 000

€400 000

€350 000
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LeaderBoard
აუქციონზეფუფუნება 

ცუ  დი ამ   ბა  ვი გვაქვს, ოღონდმსუბუქადცუდიდაისიცმათთვის,ვინცთავისი

რამდენიმემილიარდიდოლარითმეჩხრადდასახლებულზონაშიგახიზნულა:

ჭეშმარიტადძვირფასიცხოვრებაგასულ12თვეშისუუულოდნავგაძვირდა.ჩვენი

40ფუფუნებისსაგნითდაკომპლექტებულიკალათაშარშანდელთანშედარებით

2%-იანზრდასუჩვენებს,რაცთითქმისნახევარინიშნულითაღემატება2017-

ისზრდას.მასმერე,რაც1982-შიამსაქმისთვისთვალისმიდევნებადავიწყეთ,

„უკიდურესადკარგიცხოვრებისინდექსი“(CLEWI)საშუალოდ2.3%-ითუსწრებდა

ინფლაციას.ასეათუისე,წლევანდელიზრდაამავეპერიოდის,,სამომხმარებლო

ფასებისინდექსს“(CPI)ნახევარნიშნულზემეტადჩამოუვარდება.ყველაფერი

შედარებითიადა,ამდენად,გამოდის,რომესპირველიკლასისსაგნებიმაინც

ხელმისაწვდომია,ესკიიმასნიშნავს,რომ,მაგალითად,ვერტმფრენის3%-ით

გაზრდილიფასიმდიდარკაცს,პრინციპში,ბევრსვერაფერსდააკლებს.

ა
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ე
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ფ
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კარგი (ძალიან კარგი) 
ცხოვრების ფასი

გარ                               თო                ბა და სა                თა               -
მა                შო         ე                ბი +3.5% 
ოპე                                რა: Metropolitan Opera-ს 

ბი                                ლე                                თე                                ბი ორი ადა                                მი                 ა                                ნის                                                    -

          თ                                                               ვის, პრე                                მი                 უმ                                                               -ად                                                               გი                                ლე                                ბი, 

შა                                ბა                                თი ღა                                მის ექ                                                               ვ                                                               სი შო                 უს                                                               - 

თ                                                               ვის (შეძენილი ნი                 უ                                -ი                 ორ                                                               კ                                                               ში) 
$5,760 / 4.4% 

პი         ა                ნი                ნო: Steinway-ის რო         ი        -

ა                ლი Ebonized Model D (ნიუ-

იორკი) $171,100 / 4.3% 
ძრა                ვი         ა                ნი იახ                               ტა: Viking Yacht 

75 (ნიუ-ჯერსი)  
$5.9 MIL / NA 
იალ                               ქ                               ნი         ა                ნი იახ                               ტა: Oyster 

595 (დიდი ბრი                ტა                ნე                თი)              
$2.5 MIL / 8.7% 
სპორ                               ტუ                ლი თო                ფე                ბი: JAMES 

PURDEY & SONS-ის წყვი                ლი 

12-კალიბრიანი ორ                               ლუ                ლი         ა                ნი 

თო                ფი (ნიუ-ჯერსი) $318,353 
/ 3.6% 
წმინ               და        სის               ხ               ლი     ა        ნი ცხე        ნი: 
ერ               თი წლის ცხე        ნი, კინ               ლენ              -

დი, სექ               ტემ               ბ               რის გა        ყიდ               ვა 

(კენტუკი) 

 $363,780 / N/A 
მა                ტა                რებ                               ლის კომ                               პ                               ლექ                              -
ტი: Thomas & Friends Lionel 

Christmas-ის Bluetooth-იანი 

კომ                               პ                               ლექ                               ტი (ჩრდილო კა                რო               -

ლი                ნა) $200 / N/A 
სი                გა                რე                ბი: 25 Davidoff Do-

minican Aniversario Double “R” 

(ნიუ-იორკი) $820 / 0% 
ჟურ                               ნა                ლი: FORBES, 1-წლიანი გა               -

მო                წე                რა (ნიუ-იორკი)  $60 / 0% 

სერ       ვი    სე    ბი +0.7% 
სკო    ლა: წლი   უ    რი სწავ       ლე    ბა, 

ოთა    ხი და ცხოვ       რე    ბა GROTON-ში 

(მასაჩუსეტსი)   
$56,550 / 1.5% 
უნი    ვერ       სი    ტე    ტი: წლი   უ    რი 

სწავ       ლე    ბა, ოთა    ხი და ცხოვ       რე    ბა 

პლუს დაზღ       ვე    ვა HARVARD-ში 

(მასაჩუსეტსი) 
$70,944 / 3.2% 

სა  ხის ნა  ო  ჭე  ბის მო  ცი  ლე  ბა:  
გა  მოც   დი  ლი ქი  რურ   გი (ნიუ-

იორკი) $18,500 / 0% 
კონ   სი  ერ   ჟი: ერ   თ   წ   ლი  ა  ნი სა -

წევ   რო პი  რა  დი სერ   ვი  სის   თ   ვის 

(ნიუ-იორკი) $25,000 / 0% 
ფსი  ქი  ატ   რი:  
45 წუ  თი ზე  მო ის   ტ   -   სა  ი  დის ექიმ  -

თან (ნიუ-იორკი) 
$400 / 0% 
იურის   ტი: სა  ა  თობ   რი  ვი ჰო -

ნო  რა  რი უძ   რა  ვი ქო  ნე  ბის და -

გეგ   მა  რე  ბის   თ   ვის Schlesinger, 

Lazetera & Auchincloss-ის 

პარ   ტ   ნი  ო  რი  სა  გან (ნიუ-იორკი)  
$995 / 0% 
სპა: ყო  ველ   კ   ვი  რე  უ  ლი ტა  რი  ფი 

ორი  ვე სქე  სის   თ   ვის, GOLDEN 

DOOR-ი (კალიფორნია)$8,850 
/ 0% 

მოგ ზა უ რო ბა +2.6% 
სას ტუმ რო: ერ თ სა ძი ნებ ლი ა-

ნი ნო მე რი FOUR SEASONS-ში, 

არა პი კურ სე ზონ ზე (ნიუ-იორკი) 

$4,650 / 5.4% 

თვით მ ფ რი ნა ვი: Learjet 70, 

Bombardier (კანადა)  
$11.3 MIL / 0% 

ვერ ტ მ ფ რე ნი: DELUXE 

EXECUTIVE VIP SIKORSKY S-76D 

(კონექტიკუტი)  
$17.2 MIL / 2.7% 
მან ქა ნა: 2018 წლის ROLLS-

ROYCE PHANTOM (ნიუ-ჯერსი) 

$530,000 / 0% 
სამ გ ზავ რო ჩან თა: LOUIS 

VUITTON-ის KEEPALL BANDOU-

LIÈRE 55 (საფრანგეთი)  $1,845 
/ 4.8% 

CLEWI 

CPI 

1982 = 100

საჭ       მე    ლი და სას       მე   -
ლი +3.2% 
მორ       თ       მე   უ    ლი სა    დი    ლი: სა   -

დი    ლი 40 კაც       ზე Ridgewells-

იდან (მერილენდი)  
$7,907.04 / 0% 
ხი    ზი    ლა    ლა: კი    ლო 

Petrossian Special Reserve 

Ossetra (კალიფორნია, ნი   უ    - 

ი   ორ       კი)  
$12,500 / 0% 
შამ       პა    ნუ    რი: ერ       თი ყუ    თი 750 

მლ-ი   ა    ნი Dom Pérignon 2009 

(ნიუ-იორკი)  
$2,039 / 6.3% 
სა    ქონ       ლის სუ    კი:  
შვი    დი გირ       ვან       ქა (ნიუ-

იორკი)  
$580.86 / 3.7% 
სა    დი    ლი:  LA TOUR 

d’Argent-ის სა    დე    გუს       ტა    ციო 

მე    ნიუ ერ       თი     კა    ცის       თ       ვის 

ღვი    ნი    სა და მომ       სა    ხუ    რე   -

ბის ქი    რის გა    რე    შე (პარიზი) 

$440.80 / 5.8% 

FASHION +1% 
პალ                                                               ტო: რუ                                სუ                                ლი სი                 ა                                სა                                მუ                                რი, 

Bloomingdale’s (ნიუ-იორკი) 

$225,000 / –15.1% 
შა                                ვი ჯერ                                                               სის კა                                ბა: სა                                ფირ                                                               მო 

კან                                                               ტით, Gucci (იტალია) $1,900 
/ 11.8% 

და                                ბალ                                                               ძი                                რი                 ა                                ნი ფეხ                                                               საც                                                               მე                                ლი: 
ნა                                ზი ტყა                                ვი, Gucci (იტალია) 
$690 / 3% 
პე                                რან                                                               გე                                ბი: 12 ბამ                                                               ბის პე                                რან                                                               გი, 

ინ                                                               დი                                ვი                                დუ                 ა                                ლუ                                რი შეკ                                                               ვე                                თით დამ                                                               ზა                               -

დე                                ბუ                                ლი, TURNBULL & ASSER (დიდი 

ბრი                                ტა                                ნე                                თი) $8,340 / 3% 
ფეხ                               საც                               მე                ლი: კა                ცის შა                ვი 

ფეხ                               საც                               მე                ლი, ინ                               დი                ვი                დუ         ა                ლუ               -

რად დამ                               ზა                დე                ბუ                ლი, John Lobb 

(დიდი ბრი                ტა                ნე                თი) $5,564 / 
0.5% 
სუ        ნა        მო: JEAN PATOU-ს 1000, 0.5 

უნ               ცია (საფრანგეთი) $350 / 0% 

სა     ა        თი: თვით               და        ქოქ               ვა        დი JULES 

AUDEMARS, 18-კარატიანი ვარ              -

დის               ფე        რი ოქ               რო        თი, ალი        გა        ტო        რის 

სა        მა        ჯუ        რით, AUDEMARS PIGUET 

(შვეიცარია)  $22,700 / 0% 
ხელ               ჩან               თა: Hermès-ის Clem-

ence Jypsière, ხბოს ტყა        ვი 

(საფრანგეთი)  
$8,500 / 0% 

სა  ყო  ფაცხოვ   რე  ბო 
+1.8% 
სე    ზო    ნუ    რი ყვა    ვი    ლე    ბი: ყო    ველ 

კვი    რას შეც       ვ       ლი    ლი ყვა    ვი    ლე    ბი 

ექ       ვ       სი ოთა    ხის       თ       ვის, თვი   უ    რად 

(ნიუ-იორკი) $8,175 / 0% 

თეთ   რე  უ  ლი: ე.წ. დე  დოფ   ლის 

ზო  მის ბამ   ბის სა  ტი  ნი ULTIMATE 

(იტალია) $2,800 / NA 

ვერ   ცხ   ლის ჭურ   ჭე  ლი: ხუ  თატ  -

რი  ბუ  ტი  ა  ნი სა  დი  ლის ნაკ   რე  ბი 12 

კა  ცის   თ   ვის (მასაჩუსეტსი)  $12,960 
/ 0% 

სა  უ  ნა: 8-10-7 ფუტის სკან   დი  ნა  ვი  უ -

რი ნაძ   ვის სა  უ  ნა (მინესოტა)  
$18,336 / 0.3% 
სა  ცუ  რაო აუზი: ოლიმ   პი  უ  რი 

ზო  მის (კალიფორნია) $2 MIL 
/ 8.8% 
ჩოგ   ბურ   თის კორ   ტი: და  ტე  ხი -

ლი ქვა HAR-TRU (კონექტიკუტი) 

$55,000 / 0% 

Steinway

Gucci

1000 by Jean Patou 

Ultimate-ის თეთრეული

Groton

Petrossian Special 
Reserve Ossetra  
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გა სულ წელსForbes400-ისრეიტინგსჩვიდმეტიმილიარდერიგამოაკლდა.მათგანსამისქო-
ნებაშისაბოლოოლურსმანიქორწინებამ,სენდვიჩებისშავმადღემდაქველმოქმედებამჩააჭე-
და.სხვამრავალმაუბრალოდვეღარშეძლოფეხისაწყობადაიმ$2.1მილიარდსქვემოთდარჩა,
რომელიცწლევანდელრეიტინგშიმოსახვედრადსაჭირომინიმუმსწარმოადგენდა.

გაღარიბებულები, გაცხრილულები  
თუ გარდაცვლილები 

განქორწინების ფასი
Pimco-ს ყო ფი ლი ინ ვეს ტო რი ბა რო ნის, ბილ გრო სის 

ქორ წი ნე ბა აქ ტი ვებ თან და კავ ში რე ბულ სა ძა გელ კონ-

ფ ლიქ ტად იქ ცა მას მე რე, რაც მის მა ცოლ მა, სი უმ, 2016 

წელს ოფი ცი ა ლუ რად მო ითხო ვა გან ქორ წი ნე ბა ცოლ -

- ქ მარს შო რის არ სე ბუ ლი დაუძლეველი სხვა ო ბე ბის 

ნი ა დაგ ზე. სა ბო ლოო ჯამ ში, ის ქმრის გან $1 მი ლი არ დით 

წა ვი და და თან წა ი ღო $36-მილიონიანი სახ ლი ლა გუ-

ნა- ბიჩ ში (კალიფორნია), წყვი ლის $56-მილიონიანი არ-

ტ კო ლექ ცი ის ნა ხე ვა რი და სა მი დან ორი კა ტა. მოკ ლედ, 

გან ქორ წი ნე ბა გროსს ძვი რი და უჯ და.   

SUB-
სტანდარტი 
პი ტერ ბა კის მი ერ თა ნა-

და ფუძ ნე ბულ სენ დ ვი ჩე ბის 

ქსელ Subway-ის რთუ ლი 

დღე ე ბი უდ გას. გა ყიდ ვე ბი 

უკ ვე რამ დე ნი მე წე ლი ა, 

ეცე მა, 2017-ში კი კომ პა ნი ამ 

ლა მის 900 პუნ ქ ტი და კე ტა 

აშ შ - ში. მა ის ში, პირ ვე ლად 

არ სე ბო ბის მან ძილ ზე, მან 

თა ვის დამ ფუძ ნე ბელ თა 

ოჯა ხებ თან და უ კავ ში რე-

ბე ლი აღ მას რუ ლე ბე ლი 

დი რექ ტო რი და ნიშ ნა. 

Subway-ის გა სა ჭირ მა, 

გარ კ ვე ულ საქ ველ მოქ მე-

დო აქ ტი ვო ბებ თან ერ თად, 

ბა კის ქო ნე ბა ბო ლო 12 

თვე ში 35%-ით შე ამ ცი რა.    

რასაცა გასცემ... 
რო გორც ირ კ ვე ვა, რე იდ ჰოფ მა ნი, 
LinkedIn-ის თა ნა დამ ფუძ ნე ბე ლი 
(რომელიც Microsoft-ს 2006-ში 

მიჰ ყი და), ისე თი ვე სიხ ში რით გას-
ცემს საქ ველ მოქ მე დო მიზ ნე ბის თ ვის 

თან ხებს, რო გო რი თაც მი სი ყო ფი-
ლი ბიზ ნე სი გზავ ნის ი- მე ი ლებს. 

Forbes-მა გა არ კ ვი ა, რომ ჰოფ მანს 
ბო ლო წლებ ში $1.5 მი ლი არ დი გა-
უ ღია და სულ რა ღაც $1.8 მი ლი არ-

დის ამა რა დარ ჩე ნი ლა. წელს მან 
Giving Pledge-საც მო ა წე რა ხე ლი 
და სა ჯა როდ და დო პი რო ბა, მთე ლი 

ჩე მი სიმ დიდ რის ნა ხე ვარ ზე მეტს გა-
მო ვემ შ ვი დო ბე ბი ო. მი ზანს მარ თ ლაც 

უახ ლოვ დე ბა.       

1თითოეული მეუღლის ქონება

,,მოსაგონარის“ ყველა ქონება 2017 წლის Forbes 400-ის მიხედვითაა  

სტენლი ჰაბარდი $2 მლრდ  

ბრიუს კარში $2 მლრდ 

თომას ლი $2 მლრდ 

ჯეფრი ლორბერბაუმი $2 მლრდ 

ჰოვარდ მარკსი $2 მლრდ 

დევიდ მერდოკი $2 მლრდ 

ხულიო მარიო სანტო დომინგო 
$2 მლრდ 

ჯონ ტაისონი $2 მლრდ 

კრისტოფერ კლაინი $1.9 მლრდ 

ბილ ჰასლამი $1.8 მლრდ 

რეიდ ჰოფმანი $1.8 მლრდ 

კიეუ ჰოანი $1.6 მლრდ 

პიტერ ბაკი $1.5 მლრდ 

დო ვონ და ჯინ სუკ ჩანები  
$1.5 მლრდ1 

ბილ გროსი $1.5 მლრდ 

ენდრიუ და პეგი ჩერნგები  
$1.4 მლრდ1 

რიში შაჰი $900 მლნ 

დევოსი

მოსაგონარი

ტომ ბენსონი  
(90 წლის, გარდაცვალების თარიღი: 15 მარტი) 

NEW ORLEANS SAINTS $2.8 მლრდ  

რიჩარდ დევოსი  
(92 წლის, 6 სექტემბერი) 

AMWAY $5.4 მლრდ 

ბრიუს ჰალი  
(87 წლის, 4 იანვარი) 

საბურავები $4.6 მლრდ 

ჰ. ვეინ ჰუიზენგა  
(80 წლის, 22 მარტი) 

ინვესტიციები $2.8 მლრდ 

ჯორჯ ლინდემანი 
(82 წლის, 21 ივნისი) 

ინვესტიციები $3.3 მლრდ 

პიტერ პიტერსონი 
(91 წლის, 20 მარტი) 

ინვესტიციები $2 მლრდ 

იმოჯინ პაუერს ჯონსონი 
(87 წლის, 3 მარტი) 

საწმენდი საშუალებები $3.8 მლრდ 

ლეანდრო რიზუტო 
(79 წლის, 3 დეკემბერის, 2017) 

სამომხმარებლო პროდუქტები $3.5 მლრდ 

კლემი სპენგლერი  
(86 წლის, 22 ივლისი) 

ინვესტიციები $4 მლრდ 

ჯოან ტიში  
(90 წლის, 2 ნოემბერი, 2017)  

დაზღვევა, სპორტი $4 მლრდ 
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წელს რე კორ დუ ლი რა ო დე ნო ბის204ამერი-
კელმილიარდერსარეყოსიმდიდრე,Forbes400-შირომ
ამოეყოთავი.მათრიცხვში,ვინცჩვენს$2.1მილიარდის
ტოლფასმინიმალურზღვარსვერგადააბიჯა,ნახავთ
სპორტისლეგენდას(მაიკლჯორდანი,$1.7მილიარ-
დი),Forbes400-ისმუდმივწევრებს–კერძოსააქციო
კაპიტალისგიგანტებს(OaktreeCapital-ისბრიუსკარში
დაჰოვარდმარკსი,$2-$2მილიარდი)დაახალბედა
მილიარდერებს(PaycomSoftware-ისაღმასრულებელი
დირექტორიჩედრიჩისონი,$1.3მილიარდი).რეიტინგის
სრულადგასაცნობად,ეწვიეთვებგვერდს:forbes.com/
forbes-400-didnt-make-cut.

არასაკმარისი 
ქონება

ტიმ სვინი 
$1.8 მილიარდი 
FORTNITE 
ვი დე ო თა მა შე ბის წლე ვან დე ლი 

ბლოკ ბას ტე რი- სენ სა ცია Fortnite 

Battle Royale-ი ლა მის ზე ცი ურ 

მა ნა ნად იქ ცა მი სი ჩრდი ლო კა-

რო ლი ნე ლი დე ვე ლო პე რის, Epic 

Games-ისა და დამ ფუძ ნებ ლის, 

47 წლის სვი ნი სათ ვის. დე ბი უ-

ტის, ანუ შარ შან დ ლის, შემ დეგ, 

Fortnite-მა, სულ მცი რე, 125 მი-

ლი ო ნი მო თა მა შე და თით ქ მის $1 

მი ლი არ დის გა ყიდ ვე ბი (თამაში 

უფა სო ა, მაგ რამ, მის ფარ გ ლებ ში, 

მო თა მა შე ებს სხვა დას ხ ვა და მა-

ტე ბი თი რა მის ყიდ ვა შე უძ ლი ათ) 

მო ი ზი და. სვი ნი 16%-ს ფლობს 

კომ პა ნი ა ში, რო მე ლიც 1991 წელს, 

მე რი ლენ დის უნი ვერ სი ტეტ ში მე-

ქა ნი კუ რი ინ ჟი ნე რი ის სწავ ლი სას 

და ა ფუძ ნა. 

ჯიმი ჯონ ლიოტო  
$1.7 მილიარდი  
JIMMY JOHN’S 

54 წლის ლი ო ტომ თა ვი სი 
სეხ ნია სა სენ დ ვი ჩე 1983-
ში, 19 წლი სამ და ა არ სა. 
მარ თა ლი ა, და ახ ლო ე ბით 
ათი წლის წინ მცი რე წი ლი 
კერ ძო სა აქ ციო კა პი ტა-
ლის ინ ვეს ტორ Weston 
Presidio-ს მიჰ ყი და, ხო ლო 
2017-ში უკ ვე სა კონ ტ რო-
ლო წი ლი Roark Capital-მა 
შე ი ძი ნა, ლი ო ტო კვლა ვაც 
კომ პა ნი ის 35%-ის მფლო-
ბე ლია და მის თავ მ ჯ დო-
მა რე დაც რჩე ბა. ლი ო ტომ, 
რო მე ლიც ღა რი ბი სტუ დენ ტი 
იყო და სკო ლაც ძლივს და-
ამ თავ რა, ბიზ ნე სი მა მის გან, 
სამ ხედ რო ვე ტე რა ნის გან, 
ნა სეს ხე ბი $25,000-ით წა-
მო იწყო. Jimmy John’s-ს 
დღეს თით ქ მის 3,000 პუნ-
ქ ტი აქვს. 

კრის უანსტრათი  
$1.4 მილიარდი 
GITHUB 
ივ ნის ში Microsoft-მა გა ნაცხა და, რომ 

$7.5 მი ლი არ დად, აქ ცი ე ბის სა ხით, 

პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის დე ვე-

ლო პე რულ პლატ ფორ მა GitHub-ს ყი-

დუ ლობ და – პლატ ფორ მას, რო მე ლიც 

2007 წელს ორ კო ლე გას თან ერ თად, 

უან ს ტ რათს და ე ფუძ ნე ბი ნა. ხელ შეკ-

რუ ლე ბის შე სა ბა მი სად, მან აღ მას-

რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რის პო ზი ცია 

და ტო ვა და Microsoft-ში ,,ტექნიკურ 

თა ნამ შ რომ ლად“ და იწყო მუ შა ო ბა. 

33 წლის უან ს ტ რა თი (მარცხნივ), რო-

მელ მაც ცინ ცი ნა ტის უნი ვერ სი ტეტ ში 

სწავ ლა 2005 წელს მი ა ტო ვა, GitHub-ის 

უმ ს ხ ვი ლე სი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მე წი-

ლე იყო. 

ჯიმ კავანო 
$2 მილიარდი 
IT სერვისები 
ყო ფი ლი პრო ფე სი ო ნა ლი ფეხ ბურ-

თე ლი, კა ვა ნო, 1984 წელს აშ შ -ის 

ოლიმ პი უ რი ნაკ რე ბის წევ რი იყო. 

ექ ვ სი წლის შემ დეგ სენ ტ - ლუ ის-

ში ის World Wide Technology-ის 

თა ნა დამ ფუძ ნებ ლად მოგ ვევ ლი-

ნა. ერ თხელ, ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი 

შეკ ვე თის თ ვის დრო უ ლად რომ გა-

ერ თ ვა თა ვი, მან სატ ვირ თო მან ქა-

ნა იქი რა ვა და 500 პერ სო ნა ლუ რი 

კომ პი უ ტე რი ექ ვ სი სა ა თის გზა ზე, 

ომა ჰამ დე ატა რა. დღეს, 56 წლის 

ასაკ ში, ის $10.4-მილიარდიანი 

(გაყიდვებით) კომ პა ნი ის აღ მას-

რუ ლე ბე ლი ა, სა დაც 38%-იან წილს 

ფლობს. ამას თან, ის ჰო კე ის გუნ-

დის, St. Louis Blues-ის ნა წი ლობ რი-

ვი მფლო ბე ლიც არის. 

ანასტასია სოარი 
$1 მილიარდი  
კოსმეტიკა 
სო არ მა, რო მე ლიც 1989 წელს რუ მი ნე თი დან იმიგ რირ და, თა ვი სი ლოს -ან ჯე ლეს-

ში და ფუძ ნე ბუ ლი წარ ბე ბის სა ლო ნი (კლიენტთა შო რის არი ან კიმ კარ და ში ა ნი და 

სინ დი კრო უ ფორ დი) მა კი ა ჟის სა ერ თა შო რი სო ფე ნო მე ნად აქ ცი ა. მი სი Anastasia 

Beverly Hills-ის ბრენ დი 1,500-ზე მეტ მა ღა ზი ა ში იყი დე ბა, გა სულ წელს კი გა ყიდ-

ვებ მა $200 მი ლი ო ნი შე ად გი ნა. სო ა რის სა ი დუმ ლო ინ გ რე დი ენ ტი სო ცი ა ლუ რი 

მე დი ა ა. 18-მილიონმიმდევრიანი Instagram-ისა და იმ პო პუ ლა რუ ლი ხალ ხის წყა-

ლო ბით, მის პრო დუქ ტებს რომ რეკ ლა მას უწე ვენ, 60 წლის სო ა რი და ბალ ხარ ჯი ან 

მარ კე ტინ გულ მან ქა ნას ქმნის. 
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FORBES 400-ის 
სამზარეულო 

ყველაზე უხუცესი  
სამნერ რედსტოუნი  

95 

ყველაზე ახალგაზრდა 
ევან შპიგელი 

28 
ქალები 

57 
40-წლამდელები 

12 

ყველაზე მეტი შტატში
კალიფორნია 

92 

ყველაზე მეტი ქალაქში
ნიუ-იორკი

54 
თვითნაბადი

269 

მემკვიდრე 

64 
მოწინავე ინდუსტრია

ფინანსები და ინვესტიცია 

88 
მომდევნო ინდუსტრია 

ტექნოლოგია 

65 

წლე ვან დელ FORBES 400-ში მოსახვედრადსაჭირომინიმალურიზღვარი
$2.1მილიარდიიყო.დამაინც,მისიგადალახვა15ადამიანმაშეძლო,რითაცმათ
თავიანთისადებიუტოადგილებიმოიპოვესუმდიდრესამერიკელთაშორის.ანტ-
რეპრენიორულისულისკვეთებაცაშკარაა:სამისგარდა,ყველათვითნაბადია.

2018 წლის გამოშვებულები

გზას ხომ არ დამითმობთ, 
მისტერ ბეზოს?
ელ - ვაჭ რო ბის სა ი ტი Wayfair-ი ნი რაჯ შაჰ მა (ზემოთ) და 

მის მა კურ სელ მა Cornell-იდან და ასე ვე Forbes 400-ის ახალ-

წ ვე ულ მა, სტივ ქო ნინ მა (მარჯვნივ) 2002-ში და ა ფუძ ნეს, 

გა სულ წელს კი კომ პა ნი ის აქ ცი ა თა ფა სი თით ქ მის 80%-ით 

ავარ და. დუ ეტ მა საქ მე სტე რე ო თა რო ე ბი სა და სტენ დე ბის 

გა ყიდ ვით და იწყო, მე რე კი მე თო დუ რად სხვა ბაზ რის ნი-

შებ ში გა ფარ თოვ და. Wayfair-ი დღეს მომ ხ მა რე ბელს 10 მი-

ლი ონ ზე მეტ პრო დუქტს სთა ვა ზობს, თუმ ცა უფ რო სახ ლის 

აღ ჭურ ვი ლო ბებ ზეა კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი. 

ერნესტ გარსია II 
$5.3 მლრდ CARVANA 

დევიდ სტიუარდი  
$3.4 მლრდ IT სერვისები  

ლინსი სნაიდერი  
$3 მლრდ IN-N-OUT BURGER 

გეილ ბენსონი 
$2.8 მლრდ N.O. SAINTS, PELICANS 

დრიუ ჰიუსტონი  
$2.7 მლრდ DROPBOX 

ბრედლი ჯეიკობსი  
$2.7 მლრდ XPO LOGISTICS 

ბილ ოსტინი  
$2.5 მლრდ სმენის აპარატები 

თომას ჰაგენი  
$2.3 მლრდ დაზღვევა  

ტაი ლი  
$2.3 მლრდ IT სერვისები 

სტივ ქონინი  
$2.2 მლრდ WAYFAIR 

ნირაჯ შაჰი 
$2.2 მლრდ WAYFAIR 

ბენ ჩესტნატი  
$2.1 მლრდ MAILCHIMP 

დენ კურციუსი  
$2.1 მლრდ MAILCHIMP 

კრის ლარსენი  
$2.1 მლრდ კრიპტოვალუტა  

ენტონი რესლერი  
$2.1 მლრდ  

ფინანსები და ინვესტიცია 
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ინჩების თამაში
ფეხ       ბურ       თის ეროვ       ნუ    ლი ლი    გის გუნ       დ       თა ღი    რე    ბუ    ლე    ბე    ბი ერთ ად       გი    ლას 

გა   ი    ყი    ნა. 

გა    სულ წელს სა    შუ   ა    ლო ფრან       ში    ზის ღი    რე    ბუ    ლე    ბა 2%-ით, $2.57 მი    ლი  -

არ       დამ       დე გა   ი    ზარ       და. ეს ყვე    ლა    ზე მცი    რე ზრდა იყო 2011 წლის შემ       დეგ, რო    ცა 

სა    შუ   ა    ლო მაჩ       ვე    ნე    ბელ       მა მხო    ლოდ 1.4%-ით მო   ი    მა    ტა. ინ       ფ       ლა    ცი   ის გათ       ვა   -

ლის       წი    ნე    ბით, ღი    რე    ბუ    ლე    ბე    ბი წელს 0.7%-ით და   ე    ცა.  

ძი    რი    თა    დი მი    ზე    ზი იმ ადა    მი   ა    ნე    ბის დე    ფი    ცი    ტი   ა, რომ       ლე    ბიც NFL-ის 

გუნ       დის 30%-ის შე    სა    ძე    ნად ლიკ       ვი    დურ ქო    ნე    ბას ფლო    ბენ. რო    ცა გა    სულ სე   -

ზონ       ზე ჯე    რი რი    ჩარ       დ       სონ       მა Carolina Panthers-ი გა    სა    ყი    დად გა   ი    ტა    ნა, ზო    გი 

ექ       ს       პერ       ტი პროგ       ნო    ზებს აკე    თებ       და, გუნ       დი $3 მი    ლი   არ       და    დაც კი შე   იძ       ლე    ბა, 

გა   ი    ყი    დო    სო. ის $2.3 მი    ლი   არ       დად მი    ლი   არ       დერ       მა დე    ვიდ ტე    პერ       მა იყი    და, 

იმი    ტომ რომ ერ       თა    დერ       თი ადა    მი   ა    ნი იყო იმ ვი    თა    რე    ბა    ში, ვინც საკ       მა    რის 

ნაღდ ფულს ფლობ       და, ლი    გის და    ფი    ნან       სე    ბის წე    სე    ბი რომ და   ეკ       მა    ყო    ფი    ლე   -

ბი    ნა. 

NFL-ის მფლო  ბე  ლო  ბის მოთხოვ   ნე  ბი ყვე  ლა  ზე მკაც   რია აშ   შ   -ის ოთხ 

მსხვილ ლი  გას შო  რის. გუნ   დის გა  ყიდ   ვა  ზე თუ მიდ   გე  ბა საქ   მე, გე  ნე  რა  ლუ  რი 

პარ   ტ   ნი  ო  რი, სულ მცი  რე, 30%-ის მფლო  ბე  ლი უნ   და გახ   დეს, ხო  ლო სეს   ხის 

მაქ   სი  მა  ლუ  რი ოდე  ნო  ბა, გუნ   დის დო  ნე  ზე, $350 მი  ლი  ო  ნი  ა. თუ, ვთქვათ, 

გუნ   დი $2.3 მი  ლი  არ   დად გა  ი  ყი  და, გე  ნე  რა  ლუ  რი პარ   ტ   ნი  ო  რის მი  ნი  მა  ლუ -

რი სა  აქ   ციო კა  პი  ტა  ლი $585 მი  ლი  ო  ნი გა  მო  ვა, თუ და  ვუშ   ვებთ, რომ მან 

რატომშეფერხდაNFL-ისგუნდებისღირებულებათაბუმი?

ფული სპორტში
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LeaderBoard
აუქციონზეფული სპორტში

გუნ   დის   თ   ვის მაქ   სი  მა  ლუ  რი ოდე  ნო  ბის სეს   ხი უზ  -

რუნ   ველ   ყო.

სხვაგ   ვა  რად რომ ვთქვათ, ამ საქ   მის   თ   ვის 

გა  ცი  ლე  ბით მე  ტია სა  ჭი  რო, ვიდ   რე Forbes 400-ის 

წევ   რად ყოფნა, რო  მელ   თა  გან არა  ერ   თის სიმ  -

დიდ   რის წყა  რო უძ   რა  ვი ქო  ნე  ბა ან კერ   ძო მფლო -

ბე  ლო  ბა  ში არ   სე  ბუ  ლი კომ   პა  ნი  ე  ბი  ა. ამ საქ   მეს 

თხე  ვა  დი ქო  ნე  ბა სჭირ   დე  ბა, თა  ნაც – ბლო  მად.

ერ   თი მი  ზე  ზი, რა  ტო  მაც ეს ყვე  ლა  ფე  რი ერ  -

თი ინ   დი  ვი  დი  სათ   ვის რთუ  ლად გა  სამ   კ   ლა  ვე  ბელ 

საქ   მედ იქ   ცა, არის კონ   ტ   რას   ტი სა  ფონ   დო ბირ   ჟის 

გრძელ   ვა  დი  ან ეფექ   ტი  ა  ნო  ბას (რაც ლიკ   ვი  დუ  რი 

ქო  ნე  ბის მთა  ვა  რი წყა  რო  ა) და NFL-ის ფრან   ში  ზის 

ღი  რე  ბუ  ლე  ბებს შო  რის. ბო  ლო 20 წლის მან   ძილ  -

ზე გუნ   დე  ბის ღი  რე  ბუ  ლე  ბე  ბი თით   ქ   მის ცხრა  მაგ 

ზრდას აჩ   ვე  ნებს – ზრდის წლი  უ  რი მაჩ   ვე  ნე  ბე  ლი 

11.6%-ია, მა  შინ  რო  ცა S&P 500-ისთვის ეს მაჩ  -

ვე  ნე  ბე  ლი 4.5%-ს შე  ად   გენს. გარ   და ამი  სა, NFL-ი 

კორ   პო  რა  ცი  უ  ლი მფლო  ბე  ლო  ბის უფ   ლე  ბას არ 

იძ   ლე  ვა. ლი  გის წე  სე  ბი მაქ   სი  მუმ 24 შეზღუ  დუ  ლი 

პარ   ტ   ნი  ო  რის არ   სე  ბო  ბას ით   ვა  ლის   წი  ნებს. ზე -

მოთ გან   ხი  ლულ მა  გა  ლითს რომ და  ვუბ   რუნ   დეთ, 

შეზღუ  დულ პარ   ტ   ნი  ო  რებს $1.37 მი  ლი  არ   დის ჩაღ  -

ვ   რა მო  უ  წევთ ისე, რომ სიტყ   ვას ვერ დაძ   რა  ვენ 

გუნ   დის მარ   თ   ვას   თან და  კავ   ში  რე  ბით.  

NFL-ის მოთხოვ   ნე  ბი ეფექ   ტუ  რი გა  მოდ   გა. 

1999-ის შემ   დეგ, რო  ცა არ   ტ   მო  დე  ლი Baltimore 

Ravens-ის გა  ყიდ   ვას დას   თან   ხ   მ   და, ლი  გის არც 

ერთ გუნდს ფი  ნან   სუ  რი პრობ   ლე  მე  ბი არ შეჰ   ქ   მ   ნია 

– ზედ   მე  ტად დი  დი სეს   ხის გა  მო. NFL-ში არ ყო  ფი -

ლა Los Angeles Dodgers-ის, New Orleans Hornets-

ისა თუ Arizona Coyotes-ის მსგავ   სი ფი  ას   კო  ე  ბი. 

NFL-ი, რო  მე  ლიც უკ   ვე არის მსოფ   ლი  ო  ში ყვე -

ლა  ზე დი  დი და მო  გე  ბი  ა  ნი ლი  გა (საშუალო გუნ  -

დის შე  მო  სა  ვა  ლი – $427 მი  ლი  ონს, ოპე  რა  ცი  უ  ლი 

შე  მო  სა  ვა  ლი კი $95 მი  ლი  ონს შე  ად   გენს), მა  ლე 

კი  დევ უფ   რო გამ   დიდ   რ   დე  ბა. მას შე  უძ   ლი  ა, AT&T’s-

ის DirecTV-სთან და  დე  ბუ  ლი Sunday Ticket-ის 

ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბა 2019-ში – ოთხი წლით ად   რე – 

და  ტო  ვოს. მიმ   დი  ნა  რე ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბა, რო  მე  ლიც 

წე  ლი  წად   ში სა  შუ  ა  ლოდ $1.5 მი  ლი  არდს უახ   ლოვ  -

დე  ბა, 50%-ით უფ   რო ღი  რე  ბუ  ლი  ა, ვიდ   რე წი  ნა.  

Sunday Ticket-ის გა  ყიდ   ვის პრო  ცე  სი ცხე  ლი 

იქ   ნე  ბა. Amazon-ი და Disney-ის ESPN-ი, დი  დი 

ალ   ბა  თო  ბით, და  ინ   ტე  რეს   დე  ბი  ან, მით უფ   რო, თუ 

სპორ   ტის სტრი  მინ   გი  სად   მი მათ ენ   თუ  ზი  აზმს გა -

ვით   ვა  ლის   წი  ნებთ. Forbes-ის პროგ   ნო  ზი ასე  თი  ა: 

Sunday Ticket-ის მომ   დევ   ნო გა  რი  გე  ბის სა  შუ  ა  ლო 

წლი  უ  რი ღი  რე  ბუ  ლე  ბა, შე  საძ   ლო  ა, ამ   ჟა  მინ   დელ   ზე 

ორ   ჯერ მა  ღა  ლი გა  მოდ   გეს. 

ამას წი  ნათ Dallas Cowboys-ის მფლო  ბელ   მა, 

ჯე  რი ჯო  უნ   ს   მა თქვა, რომ „ლეგალიზებული გემ  -

ბ   ლინ   გი გაზ   რ   დის იმ დროს, რა დრო  საც ადა  მი  ა -

ნე  ბი NFL-ის ყუ  რე  ბა  ში ატა  რე  ბენ ტე  ლე  ვი  ზორ   თან 

თუ ონ   ლა  ინ, და, შე  სა  ბა  მი  სად, და  დე  ბი  თ გავ   ლე -

ნას მოახდენს ჩვე  ნი კონ   ტენ   ტის ღი  რე  ბუ  ლე  ბა  ზე“.    

შე  დე  გად, მფლო  ბე  ლო  ბი  სა და და  ფი  ნან  -

სე  ბის წე  სებ   ში ყო  ველ   გ   ვარ ცვლი  ლე  ბას თუ 

გა  მოვ   რიცხავთ, სქიზ   მა NFL-ის ეკო  ნო  მი  კა  სა და 

გუნ   დე  ბის გა  სა  ყიდ ფა  სებს შო  რის, სა  ვა  რა  უ  დოდ, 

გაღ   რ   მავ   დე  ბა. რაც აუცი  ლებ   ლად ცუ  დი რამ არ 

გახ   ლავთ.

ფრანშიზის ღირებულებები
2018 ($მლნ)

1998

1. აარონ 
როჯერსი

GREEN BAY PACKERS 
ჯამური შემოსავლები: 

$75.9 მლნ 

ხელფასი/ბონუსები: 
$66.9 მლნ

სარეკლამო 

აქტივობებიდან: 

$9 მლნ 

2. მეტ რაიანი 
ATLANTA FALCONS 

ჯამური შემოსავლები: 

$57.5 მლნ 

ხელფასი/ბონუსები: 
$52.5 მლნ 

სარეკლამო 

აქტივობებიდან: 

$5 მლნ 

479%

445%

535%

000
გუნდი

მფლობელი

ჯერი ჯონსი

რობერტ კრაფტი

ჯონ მარა, სტივენ ტიჩი

სტენლი კროენკე
დენიელ სნეიდერი

დენიელ სნეიდერი

დენის დებრატოლო იორკი, 
ჯონ იორკი

მაკკასკების ოჯახი

ჯონსონების ოჯახი
რობერტ მაკნეირი

რობერტ მაკნეირი

ჯეფრი ლური

პეტ ბოულენის სატრასტო

აქციონერების მფლობელობაში

არტურ ბლენკი
სტეფენ ბისკიოტი

სტეფენ ბისკიოტი

დენიელ რუნის სატრასტო, 
არტ რუნი II

პოლ ალენი

სტეფენ როსი

მარკ დევისი

ზიგმუნტ უილფი

ჯეიმს ირსაი

დევიდ ტეპერი

სპანოს ოჯახი

უილიამ ბიდვილი

ლამარ  ჰანტის ოჯახი

შახიდ ხანი

გეილ ბენსონი

ემი ადამს სტრანკი

გლეიზერის ოჯახი

დი და ჯიმი ჰასლამი

მაიკლ ბრაუნი

მართა ფაირსტოუნ ფორდი

ტერი და კიმ პეგულა
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NFL-ის ყველაზე 
მაღალშემოსავლიანი მოთამაშეები

პროცენტული 
მოგება1998–2018

ბოლოოციწელია,NFL-ისგუნდისფლობაერთ-ერთ
საუკეთესოკაპიტალდაბანდებადიქცა,თუგავითვა-
ლისწინებთ,რომწლიურიზრდა11.6%-სშეადგენს.
მაგრამმოგებებიდიდირეცესიისშემდეგახლაყვე-
ლაზემეტადააშენელებული.მიზეზებიმფლობელო-
ბისმკაცრწესებსადაიმინვესტორთასიმწირეში
უნდავეძიოთ,რომელთაცსაკმარისითხევადიქონე-
ბაექნებათ,საშუალოდ$2.6მილიარდისტოლფასი
ფრანშიზებისშეძენარომმოიწადინონ.

3. ჯიმი 
გაროპოლო

SAN FRANCISCO 
49ERS 

ჯამური შემოსავლები: 

$43.1 მლნ 

ხელფასი/ბონუსები: 
$42.6 მლნ 

სარეკლამო 

აქტივობებიდან: 

$500,000 

4. ხალილ 
მაკი 

CHICAGO BEARS 
ჯამური შემოსავლები: 

$41.8 მლნ  
ხელფასი/ბონუსები: 

$41 მლნ 

სარეკლამო 

აქტივობებიდან: 

$750,000 

5. აარონ 
დონალდი 

LOS ANGELES RAMS 
ჯამური შემოსავლები: 

$41.1 მლნ 

ხელფასი/ბონუსები: 
$40.9 მლნ 

სარეკლამო 

აქტივობებიდან: 

$250,000 

წარმატების შესაძლებლობები
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აუქციონზედიდი შენაძენები

ამაოების ბაზარი
რაცრემლისმომგვრელადძვირიზიზილ-პიპილებითგაავსესგასულწელს

Forbes400-ისწევრებმათავიანთიმოვარაყებულისაყიდლებისჩანთები?

გრძელსიაშიშეხვდებითპროფესიულსპორტულგუნდებს,გლამურულ

სახლებს,ისტორიულწიგნებს,დიდიქალაქებისგაზეთებსადაკულულა

ჩლიქოსანძუძუმწოვრებს.ნიმუშებსქვემოთშეგიძლიათ,გაეცნოთ.

ავ
ტო

რ
ი:

 ე
ნჯ

ელ
 ო

-ი
ეუ

ნი

ლენ ბლა  ვატ   ნი  კი
ინ   ვეს   ტო  რი 
$90 მი  ლი  ო  ნი  
(გავრცელებული            
ინ   ფორ   მა  ცი  ით)
ახა  ლი სა  თა  მა  შო: 19 ისტ 
64-ე ქუ  ჩა, უშ   ვე  ლე  ბე  ლი 
ხუთ   სარ   თუ  ლი  ა  ნი სახ   ლი 
მან   ჰე  ტე  ნის ზე  მო
ის   ტ   -   სა  იდ   ში. სულ რა  ღაც
ათი თვით ად   რე ეს სახ  -
ლი $79.5 მი  ლი  ო  ნად 
იყი  დე  ბო  და. 

ჯეფ რი ჰილ დებ რან დი
დამ ფუძ ნე ბე ლი, HILCORP ENERGY 
$300,000 
ახა ლი სა თა მა შო: ,,გრანდ-ჩემპიონი ბატ კა ნი“ – Houston Livestock Show and Rodeo-ზე 
რე კორ დულ ფა სად. ამ თან ხის დი დი ნა წი ლი შო უს ახალ გაზ რ და წარ მო მად გე ნელ თა 
სტი პენ დი ა ზე წა ვა. 

ჯე  იმს ირ   სეი 
მფლო  ბე  ლი, NFL-ის INDIANAPOLIS COLTS 
$2.4 მი  ლი  ო  ნი 
ახა                ლი სა                თა                მა                შო: Alcoholics Anonymous-ის ორი  გი -
ნა  ლი, 1939 წლის ეგ   ზემ   პ   ლა  რი, AA-ს თა  ნა  დამ   ფუძ  -
ნებ   ლის, ბილ უილ   სო  ნის ხელ   ნა  წე  რით სავ   სე (ირსეი 
პრობ   ლე  მის დაძ   ლე  ვის გზა  ზე მყო  ფი ალ   კო  ჰო  ლი  კი  ა). 

პატ   რიკ სუნ   -   ში  ო  ნი 
ბი  ო  ტექ   ნო  ლო  გია 
$500 მი  ლი  ო  ნი 
ახა                ლი სა                თა                მა                შო: ყალ   ბი ახა  ლი ამ   ბა  ვი არ გე  გო  ნოთ. 
დოქ   ტორ მი  ლი  არ   დე  რი ნამ   დ   ვილ გა  ზე  თის ბი  ჭად იქ  -
ცა. მის შე  ნა  ძენ   თა რიცხ   ვ   შია LOS ANGELES TIMES-ი, 
SAN DIEGO UNION-TRIBUNE-ი და კა  ლი  ფორ   ნი  ის 

რამ   დე  ნი  მე ად   გი  ლობ   რი  ვი გა  ქა  ნე  ბის გა  ზე  თი. 

მარკ ბე  ნი  ო  ფი 
დამ   ფუძ   ნე  ბე  ლი და აღ   მას   რუ -
ლე  ბე  ლი დი  რექ   ტო  რი, 
$190 მი  ლი  ო  ნი 
ახა                ლი სა                თა                მა                შო: Time-ი. 
ბე  ნი  ო  ფის მი  ერ გა  დახ   დი  ლი 
ლა  მის $200 მი  ლი  ო  ნი ბეჭ  -
დუ  რი გა  მო  ცე  მე  ბის ბაზ   რის 
ერ   თ   გ   ვარ ფეხ   ზე წა  მოდ   გო -
მას მო  ას   წა  ვებს მას მე  რე, 
რაც 2010-ში Newsweek-ი 
$1-ად (პლუს $10 მი  ლი  ო  ნის 
ვა  ლი) გა  ი  ყი  და. 

ერიკ ლეფ როვ ს კი 
თა ნა დამ ფუძ ნე ბე ლი, GROUPON 
$31 მი ლი ო ნი (გავრცელებული ინ ფორ მა ცი ით) 
ახა        ლი სა        თა        მა        შო: პენ ტ ჰა უ ზი Four Seasons 
Residences-ში მა ი ა მის Surf Club-ში. ექ ს ტ რა ვა გან ტუ-
რად კი ჟღერს, მაგ რამ იქა უ რო ბა უკ ვე ავე ჯით იყო 
გაწყო ბი ლი. 

დე  ვიდ ტე  პე  რი
დამ   ფუძ   ნე  ბე  ლი, 
APPALOOSA 
MANAGEMENT 
$2.3 მი  ლი  არ   დი
ახა        ლი სა        თა        მა        შო: 
NFL-ის CAROLINA 

PANTHERS-ი რე -

კორ   დულ თან   ხად 

სპორ   ტუ  ლი ფრან  -
ში  ზის კვა  ლო  ბა  ზე. 
შეს   ყიდ   ვა  ში შე  დი  ო  და 
წი  ნა მფლო  ბე  ლის, 
ჯე  რი რი  ჩარ   დ   სო  ნის, 
ქან   და  კე  ბა, რო  მე  ლიც, 
გა  ყიდ   ვის პი  რო  ბე  ბის 
გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბით, 
შარ   ლოტ   ში, გუნ   დის 
სტა  დი  ო  ნის გა  რეთ 
უნ   და იდ   გეს. 
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LeaderBoard
აუქციონზეარქივიდან

35 წლის ასაკ       ში ჯეკ დორ       სი ამე    რი    კის ორ ყვე    ლა    ზე ცხელ       -      -

ცხელ სტარ       ტაპს მარ       თავ       და: TWITTER-სა და SQUARE-ს. სა    მი 

წე    ლიც არ იყო გა    სუ    ლი, რომ TWITTER-მა თა    ვი    სი 30 მი    ლი   ო    ნი 

აქ       ტი   უ    რი მომ       ხ       მა    რე    ბე    ლი მთე    ლი მსოფ       ლი   ო    დან 167 მი    ლი   ო   -

ნამ       დე აიყ       ვა    ნა და სა    მო    ქა    ლა    ქო ჟურ       ნა    ლის       ტ       თა ერ       თ       გ       ვა    რი 

ახა    ლი თა   ო    ბა შექ       მ       ნა, რომ       ლე    ბიც დღე    ში, ერ       თობ       ლი    ვად, 400 

მი    ლი   ონ       ზე მეტ ტვიტს აცხობ       დ       ნენ. მის       მა შე    მო    სა    ვალ       მა 2012-ში 

$300 მი    ლი   ონს აარ       ტყა, ხო    ლო SQUARE-მა, ამა    სო    ბა    ში, წე    ლი   -

წა    დი $203 მი    ლი   ო    ნის შე    მო    სავ       ლით და    ხუ    რა, მომ       დევ       ნო წელს 

კი ეს მაჩ       ვე    ნე    ბე    ლი, სულ ცო    ტა, გა   ა   ორ       მა    გა. ამ ორი კომ       პა    ნი   ის 

მზარ       დ       მა ღი    რე    ბუ    ლე    ბებ       მა დორ       სი $1.1 მი    ლი   არ       დის ქო    ნე    ბის 

პატ       რო    ნად აქ       ცია – ქო    ნე    ბი    სა, რო    მე    ლიც საკ       მა    რი    სი აღ       მოჩ       ნ      -

და, რომ FORBES 400-ში პირ       ვე    ლად ამო   ე    ყო თა    ვი. 

ასე იყო თუ ისე, მას თვა    ლი უკ       ვე რა    ღაც უფ       რო დი    დის       - 

თ       ვის და   ედ       გა. „ვფიქრობ, ბო    ლო დროს არ ყო    ფი    ლა არა    ვი   -

თა    რი რე    ვო    ლუ    ცია ჩვენს მთა    ვრო    ბა    ში ან იმა    ში, თუ რო    გორ 

წარ       მოგ       ვიდ       გე    ნია მთავ       რო    ბე    ბის მარ       თ       ვა, – გვითხ       რა დორ      -

სიმ. – სი   ა    მოვ       ნე    ბით ვნა    ხავ       დი, რო    გორ შე   აქვს ამა    ში წვლი    ლი 

ტექ       ნო    ლო    გი   ას“. 

დორ       სი ალ       ბათ ვერც წარ       მო   იდ       გენ       და, რა   ო    დენ დრა    მა    ტუ   -

ლად შეც       ვ       ლი    და TWITTER-ი ამე    რი    კუ    ლი მთავ       რო    ბის ტე    ნორს. 

TWITTER-ი ხომ პრე    ზი    დენ       ტის რჩე   უ    ლი კო    მუ    ნი    კა    ცი   ის სა    შუ   ა   -

ლე    ბაა და ინ       ფორ       მა    ცი   ის გავ       რ       ცე    ლე    ბის ყვე    ლა    ზე გავ       ლე    ნი   ან 

ინ       ს       ტ       რუ    მენ       ტა    დაა ქცე   უ    ლი მსოფ       ლი   ო    ში. SQUARE-ის შე    სა    ხებ 

ნაკ       ლებს ლა    პა    რა    კო    ბენ, თუმ       ცა ფი    ნან       სუ    რად ის უფ       რო წარ      -

მა    ტე    ბუ    ლი   ა: თუ TWITTER-ის შე    მო    სა    ვა    ლი და   ე    ცა 2017-ში, 

SQUARE-ისა აღ       მას       ვ       ლას გა    ნაგ       რ       ძობს და გა    სულ წელს 30%-

ით, $2.2 მი    ლი   არ       დამ       დე გა   ი    ზარ       და. დორ       სის ქო    ნე    ბა კი $6.3 

მი    ლი   არ       დად ფა    სობს. 

ეპო  ქის მა  ხა  სი  ა  თე  ბე  ლი
გახ   ს   ნი  ლი ცეცხ   ლი
ობამასპრეზიდენტადარჩევისკვალდაკვალ,იარა-
ღისმფლობელებითოფებისმომარაგებასშეუდგნენ
იმისშიშით,რომპრეზიდენტიდაკონგრესიიარაღის
კონტროლისუფრომკაცრწესებსშემოიღებდა.ამან
სარგებელიმოუტანათოფებისისეთმწარმოებლებს,
როგორიცSturmRuger-იდამისიაღმასრულებელი
დირექტორი,მაიკფაიფერია(ზემოთ).ობამასპირველი
ვადისდროს,Ruger-ისგაყიდვები,სულმცირე,გაორ-
მაგდადა$406მილიონზეავიდა.

რაც უფ   რო იც   ვ   ლე  ბა...
და  ხურ   ვის დრო
ნაღდიფულისწარმოებისმიზნით,

ედუარდლამპერტიგამალებითახ-
დენდაSears’HometownandOutlet-ის
მაღაზიათადანაწევრებასშვილობილ
ერთეულებად.იმდროსსაკულტომო-
ვაჭრესცუდიდროედგა...დასიტუაცია
მხოლოდთუუარესდება:წელსის
კიდევ46მაღაზიასხურავს.

ახალი მედიამაგნატი: 5 ნოემბერი, 2012
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სწრა ფი
გა დახ ვე ვა წინ
ბე ზო სამ დე... 
და მიღ მა

2012:Amazon-ის

გადაწყვეტილება,

KindleFire-ისტაბ-

ლეტიე.წ.ნულოვანი

მოგებისფასადგაე-

ყიდა,ელ-მოვაჭრის

აქციებსტვირთად

აწვებოდა...დაჯეფ

ბეზოსისქონებასაც,

რომელიცმაშინსულ

რაღაც$23მილი-

არდსშეადგენდა.

2018:ესმაჩვენებელიდღეს$160მილიარდსშეადგენს,რაც

ყოვლადშთამბეჭდავიხუთწლიანირბოლისშედეგია–რბოლისა,

რადროსაცAmazon-მაისეთბაზრებშიგადაინაცვლა,როგორიც

სასურსათოები,ჯანდაცვა,ტრადიციული(ფიზიკური)ვაჭრობადა

სხვადასხვასაშინაოხელსაწყოა.
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პრე    ზი    დენ       ტის მი   ერ ფი    ცის 
და    დე    ბის მო    მენ       ტი    დან ძა    ლა   -
ში შე    ვა კონ       ს       ტი    ტუ    ცი   ის ახა   -
ლი რე    დაქ       ცი   ა, რის გა    მოც 
სა    ხელ       მ       წი    ფოს მე    თა   უ    რის 
არ       ჩევ       ნე    ბი და მი    სი შე    დე    გე   -
ბი წელს გა    მორ       ჩე   უ    ლი   ა. ამას 
რამ       დე    ნი    მე კონ       კ       რე    ტუ    ლი 

ერ       ქ       მე    ვა. 
ახალ რე   ა    ლო    ბა    ში პრე    ზი   -
დენტს აღარ ექ       ნე    ბა პო    ლი   -
ტი    კუ    რი პარ       ტი   ის წევ       რო    ბის 
უფ       ლე    ბა. მი    სი სტა    ტუ    სი კონ      -
ს       ტი    ტუ    ცის მი    ხედ       ვით სა    მი 
ტი    ტუ    ლის       გან შედ       გე    ბა: 

1.სახელმწიფოსმეთაური,ქვეყნისერ-

თიანობისადაეროვნულიდამოუკიდებ-

ლობისგარანტი;

2.თავდაცვისძალებისუმაღლესიმთა-

ვარსარდალი;

3.საგარეოურთიერთობებშიწარმო-

დე    ბუ    ლე    ბა გა    ნა    პი    რო    ბებს. 
პირ       ვე    ლი ისა   ა, რომ ქვეყ       ნის 
პირ       ვე    ლი პი    რი უშუ   ა    ლოდ მო   -
ქა    ლა    ქე   ებ       მა ბო    ლო    ჯერ უნ       და 
აირ       ჩი   ონ; მე   ო    რე – არ       ჩევ      -
ნებ       ში გა    მარ       ჯ       ვე    ბუ    ლი თა   -
ნამ       დე    ბო    ბას ერ       თ       ჯე    რა    დად 
არა ხუ    თი წლით, რო    გორც 
ეს აქამ       დე ხდე    ბო    და, არა   -
მედ ექ       ვ       სი წლით და   ი    კა    ვებს, 
და მე    სა    მე – ის ფი    ცის და    დე   -
ბის დროს ბო    ლო    ჯერ წარ      -
მოთ       ქ       ვამს „საპროგრამო 
სიტყ       ვას“ – ამი   ე    რი    დან სა  -
ი    ნა   უ    გუ    რა    ციო გა    მოს       ვ       ლას 
„ხალხისადმი მი    მარ       თ       ვა“ 

პრეზიდენტი:
ძალაუფლება

სხვისი
მეშვეობით
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მადგენელი.

ესტრიადაკონკრეტულიუფლებამოსი-

ლებებისმეშვეობითმომდევნოდებუ-

ლებებშიისხამსხორცსდასაბოლოოდ

გამოკვეთსქვეყნისპირველიპირის

ინსტიტუციურროლსკონსტიტუციურ

სისტემაში.

1.სახელმწიფოს
მეთაურის
უფლებამოსილებები
პრეზიდენტსუცვლელადუნარჩუნდება:

კონსტიტუციურიშეთანხმებისდადების;

კანონისხელმოწერისადაგამოქვეყნე-

ბის;შესაბამისიმიმართვისარსებობის

შემთხვევაშირეფერენდუმისდანიშვ-

ნისსაკითხისგადაწყვეტის(პრემიერის

თანახელმოწერით);პარლამენტის

სხდომისადასესიისმოწვევის;ვეტოს;

მსჯავრდებულთაშეწყალების;პარლა-

მენტისადაადგილობრივითვითმმარ-

თველობისორგანოებისარჩევნების

დანიშვნის;მთავრობისფორმირე-

ბისუნარისარმქონეპარლამენტის

დათხოვნისფორმალურიუფლებამოსი-

ლებები.

რაცშეეხებაცვლილებებს:უნდობ-

ლობისპროცესისჩავარდნისშემთხვე-

ვაშიპრეზიდენტიუფლებამოსილიიყო,

დაეთხოვაპარლამენტი.ახალკონსტი-

ტუციურრეალობაშიასეთშემთხვევაში

უმაღლესისაკანონმდებლოორგანო

აღარდაითხოვება.ასევეუქმდებასა-

ხელმწიფოსმეთაურისპრეროგატივა,

ამავეპროცესშივეტოდაადოსპარ-

ლამენტისმიერმისთვისწარდგენილი

ახალიპრემიერისკანდიდატურას.

მცირდებაპრეზიდენტისროლი

მთავრობისთვისნდობისგამოცხადე-

ბისპროცედურაში.მართალია,კონსტი-

ტუციისწინარედაქციითმისიფუნქცია,

უფლებამოხსნილიკაბინეტისთვის

ახლისნდობამდედაეკისრებინამთავ-

რობისუფლებამოსილებისშესრულება

დაპრემიერმინისტრობისკანდიდატად

წარედგინასაპარლამენტოარჩევნებში

საუკეთესოშედეგებისმქონეკანდი-

დატი,ფორმალურიიყო,მაგრამახლა

ამპროცესიდანისსაერთოდქრებადა

მხოლოდნდობაგამოცხადებულიპრე-

მიერ-მინისტრისდანიშვნისკომპეტენ-

ციასინარჩუნებს.

პრეზიდენტსასევეაღარექნება

მთავრობისსხდომაზეცალკეულსა-

კითხთაგანხილვისმოთხოვნისადა

მათშიმონაწილეობისმიღებისუფლება.

პრეზიდენტისარჩევნებისთარიღის

დანიშვნაამიერიდანარათავადმისი,

არამედპარლამენტისუფლებამოსი-

ლებახდება.აჭარისუმაღლესისაბჭოს

არჩევნებისდღეკითავადკონსტიტუ-

ციამგაითვალისწინა,ამიტომპრეზი-

დენტიმასმხოლოდიმშემთხვევაში

ნიშნავს,თუარჩევნებირიგგარეშეა,ან

თუსაომარ,ანსაგანგებომდგომარე-

ობასდაემთხვევადაამშემთხვევაშიც

პრემიერისთანახელმოწერასჭირდება.

მასამმდგომარეობებისდასრულების

შემდეგვეშეუძლიადანიშნოსპარლა-

მენტისარჩევნები,ოღონდთუაქამდე

თარიღსკონსტიტუციაპირდაპირგანუ-

საზღვრავდა,ახლა15-დღიანდისკრეცი-

ასაძლევს.

ქვეყნისპირველპირსუნარჩუნდება

მოქალაქეობისსაკითხებისკანონის

ფარგლებშიგადაწყვეტისუფლებამო-

სილება(აქვეუნდააღინიშნოს,რომ

მოქმედიფორმულირებაგაცილებით

მკაფიოა,ვიდრეწინა);თუმცათავშე-

საფრისმინიჭებისკომპეტენციამას

აღარექნება.

მართალია,პრეზიდენტისადმი-

ნისტრაციაკონსტიტუციურიორგანო

აღარიქნება,მაგრამმისიმოწყობისა

დამართვისუფლებამოსილებაკვლავ

ქვეყნისპირველიპირისხელშია.

სახელმწიფოსმეთაურსვეუნარჩუნ-

დებაუმაღლესისამხედროდადიპ-

ლომატიურირანგების,სპეციალური

დასაპატიოწოდებების,სახელმწიფო

ჯილდოებისმინიჭებისუფლებამოსი-

ლება.ამავდროულადამჩამონათვალს

სახელმწიფოპრემიებიემატება.ამათ-

განბოლოსამიპრემიერისთანახელ-

მოწერასარსაჭიროებს.თუმცა,თუ

კონსტიტუციისმიხედვითადრეესმისი

ექსკლუზიურიუფლებამოსილებაიყო,

ახლამოქმედებისფარგლებსმასპარ-

ლამენტიგანუსაზღვრავს.

აქამდეპრეზიდენტსუფლება

ჰქონდა,ნებისმიერდროსმიემართა

პარლამენტისთვის,თუმცაამიერიდან

ესუფლებამოსილებამხოლოდხალხის

მიმართუნარჩუნდება.სამაგიეროდ,

ისკვლავვალდებულია,წელიწადში

ერთხელპარლამენტისწინაშეწარდგეს

მოხსენებითქვეყნისმდგომარეობის

უმნიშვნელოვანესსაკითხებზე.

2.უმაღლესი
მთავარსარდლის
უფლებამოსილებები
ახალიკონსტიტუციურიმოდელით

პრეზიდენტისყველაუფლებამოსილე-

ბასამხედროსფეროშიანმთავრობის

წარდგინებაზე,ანპრემიერისთანახელ-
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მოწერაზეხდებადამოკიდებული.

მაგალითად,საომარმდგომარეო-

ბასპრემიერ-მინისტრისწარდგინებით

აცხადებს,იმავეპროცედურითდებს

ზავსდაამგადაწყვეტილებებსდაუ-

ყოვნებლივწარუდგენსპარლამენტს

დასამტკიცებლად,მაშინროცაადრეეს

მისიექსკლუზიურიკომპეტენციაიყო.

საგანგებომდგომარეობისგამოცხადე-

ბისპროცედურაშითანახელმოწერას

კაბინეტისხელმძღვანელისწინასწარი

წარდგინებაანაცვლებს.

ამგვარმდგომარეობაშიპირველი

პირისექსკლუზივი,გამოსცესდეკ-

რეტები,ახალიმოდელისმიხედვით,

პრემიერ-მინისტრისწარდგინების

პროცედურითიზღუდება.ამმექანიზმით

სახელმწიფოსმეთაურსკვლავაქვსუფ-

ლება,შეზღუდოსადამიანისრამდენიმე

უფლება.ჩნდებამათგანზოგიერთის

შეჩერებისმექანიზმი.ეროვნულიბან-

კისუფლებამოსილებასთანდაკავშირე-

ბულიდეკრეტიკიგამოიცემაეროვნული

ბანკისპრეზიდენტისთანხმობით.ამი-

ერიდანპრეზიდენტსსაომარიმდგომა-

რეობისდროსდეკრეტითვეშეეძლება

თავდაცვისძალებშისახელმწიფო

დასაზოგადოებრივიუსაფრთხოების

დაცვაზეპასუხისმგებელიორგანოების

გაერთიანება.

თავდაცვისძალებიპრეზიდენტის

ბრძანებისნაცვლადორდინარულ

ვითარებაშითავდაცვისმინისტრის,

ხოლოსაომარიდასაგანგებომდგომა-

რეობისადაბუნებრივიანტექნოგენუ-

რიკატასტროფის,ანეპიდემიისდროს

პრემიერისბრძანებითმოქმედებენ.

არცერთამქმედებასპარლამენტში

განხილვაარსჭირდება,მაშინროცა

ადრექვეყნისუმაღლესსაკანონმდებ-

ლოორგანოშიესსაკითხიაუცილებ-

ლადუნდაგასულიყო.

რაცშეეხებასაგანგებომდგომა-

რეობასადასაერთაშორისოვალ-

დებულებებისშესრულებას,აქიმავე

გადაწყვეტილებასპრემიერ-მინისტრის

წარდგინებითიღებსპრეზიდენტიდა

დაუყოვნებლივშეაქვსპარლამენტში

დასამტკიცებლად,რაცძალაშიშედის

პარლამენტისმიერდამტკიცებისთა-

ნავე.იგივეპროცედურაადადგენილი

სახელმწიფოსთავდაცვისმიზნით

განსაკუთრებულდაკანონითგათვა-

ლისწინებულშემთხვევებშიქვეყანაში

სხვასახელმწიფოსსამხედროძალების

შემოყვანის,გამოყენებისადაგადაად-

გილებისშესახებ.ადრეესსაკითხიც

სრულადპრეზიდენტისპრეროგატივა

იყო.

დაბოლოს,უქმდებაეროვნულიუშიშ-

როებისსაბჭო,რომელსაცეროვნული

თავდაცვისსაბჭოანაცვლებს.ისსაო-

მარიმდგომარეობისდროსიქმნებადა

მასსაქართველოსპრეზიდენტითავმჯ-

დომარეობს.თავდაცვისძალებისრაო-

დენობასახლაეროვნულიუშიშროების

საბჭოსნაცვლადპარლამენტსმთავრო-

ბაწარუდგენს.უქმდებაპრეზიდენტის

უფლებამოსილება,დაამტკიცოსთავ-

დაცვისძალებისსტრუქტურა.

3.საგარეო
ურთიერთობებში
წარმომადგენლის
უფლებამოსილებები
პრეზიდენტისსაგარეოუფლებამოსი-

ლებებია:ზოგადიწარმომადგენლობა

საგარეოურთიერთობებში;საერთაშო-

რისომოლაპარაკებები;საერთაშორი-

სოხელშეკრულებებისდადება;დიპლო-

მატიურიწარმომადგენლებისმიღება

დააკრედიტაცია.ყველაესუფლებამო-

სილებამასმთავრობისთანხმობით

მოჰყავსსისრულეში.

დებულებები,რომლებმაცორგზის

გამოიწვიადისკუსიაუახლოესწარსულ-

შიდარომლებიცევროპასთანასოცი-

რებისშეთანხმებისხელმოწერასადა

გაეროსტრიბუნიდანქვეყნისსახელით

მიმართვასუკავშირდებოდა,კვლავ

ბუნდოვანირჩებადაინტერპრეტაციის

შესაძლებლობასტოვებს.ცხადია,რომ

ქვეყნისპირველიპირიმთავრობისგა-

რეშესაგარეოურთიერთობებშინაბიჯს

ვერგადადგამს,მაგრამ,სავარაუდოდ,

მთავრობასთანკონკურენციისდროს

თავადმასვეაქვსამკომპეტენციე-

ბისგანხორციელებისპრივილეგია.

სხვაგვარადრომითქვას,მთავრობის

კომპეტენცია,დაბლოკოსპრეზიდენტის

ნებისმიერისაგარეოინიციატივა,არ

ნიშნავსიმას,რომშეჯიბრშიშევიდეს

პრეზიდენტთანქვეყნისფიზიკურად

წარმოდგენისნაწილში.

წინაკონსტიტუციურირეგულირების

მიხედვით,იმსაერთაშორისოხელშეკ-

რულებებზე,რომლებიცითვალისწი-

ნებდასაერთაშორისოორგანიზაციაში

ანსახელმწიფოთაშორისკავშირში

საქართველოსშესვლას;იყოსამხედ-

როხასიათისა;დაეხებოდასახელმ-

წიფოსტერიტორიულმთლიანობასან

სახელმწიფოსაზღვრებისშეცვლას,

საჭიროიყოპრეზიდენტისხელმოწერა

(დაპრემიერისკონტრასიგნაცია).ახლა

ამპროცესსსახელმწიფოსმეთაური

ჩამოშორდა.

4.კომპლექტაციის
უფლებამოსილებები
ცალკეუნდაგამოიყოსსაკადროკომ-

პეტენციები.ყოველდღიურპოლიტიკურ

პროცესებზე,მათშორის,ისპირები
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ახდენენგავლენას,რომელთადანიშვ-

ნაშიცპრეზიდენტიმონაწილეობს.

უცვლელირჩება:ეროვნულიბანკის

საბჭოსწევრებისწარდგენის,ეროვნუ-

ლიბანკისპრეზიდენტისადასაკონს-

ტიტუციოსასამართლოსმოსამართლის

დანიშვნის;მთავრობისწარდგინებით

ელჩებისადადიპლომატიურიწარმო-

მადგენლობებისხელმძღვანელების

დანიშვნა-გათავისუფლება;ასევე

მთავრობისწარდგინებითპარლამენ-

ტისთვისეროვნულიმარეგულირებელი

ორგანოებისწევრობისკანდიდატების

განწესებაშიმონაწილეობისუფლება-

მოსილებები.

ქვეყნისპირველიპირიისევნიშ-

ნავსიუსტიციისუმაღლესისაბჭოსერთ

წევრს,თუმცაახლაამგადაწყვეტილე-

ბაშიისსუვერენულია,მაშინროცაწინა

კონსტიტუციურმოდელშისაქართველოს

პარლამენტსშეეძლო,კანონითმისთვის

განესაზღვრაწესიდასახელმწიფოს

მეთაურისთვისგადაწყვეტილების

მიღებისთავისუფლებისფარგლებიშე-

ეზღუდა.პრეზიდენტისაკანონმდებლო

ორგანოსვეღარწარუდგენსუზენაესი

სასამართლოსმოსამართლეებისადა

მისითავმჯდომარისკანდიდატურებს.

სახელმწიფოსმეთაურიმონაწილეო-

ბასიღებსცენტრალურისაარჩევნოკო-

მისიისთავმჯდომარისადაწევრების

თანამდებობაზეგანწესებაში.აქახალი

ფორმულირებაგვაფიქრებინებს,რომ

ამსაქმეშიბოლოსიტყვაპრეზიდენტზე

გადადის,მაშინროდესაცაქამდემისი

საქმეპროცესისინიცირებაიყო.

ახალირედაქციისმიხედვით,კონს-

ტიტუციაშიშეიარაღებულიძალებისგე-

ნერალურიშტაბისუფროსისთანამდე-

ბობააღარარისგათვალისწინებული.

პრეზიდენტიმთავრობისწარდგინებით

თანამდებობაზენიშნავსდათანამ-

დებობიდანათავისუფლებსსაქართ-

ველოსთავდაცვისძალებისმეთაურს;

მასაღარააქვსუფლება,მონაწილეობა

მიიღოსსხვამხედართმთავრებისდა-

ნიშვნისპროცესში.

5.აჭარისავტონომიური
რესპუბლიკა
ცალკეაგანსახილველიპრეზიდენტის

კომპეტენციააჭარისავტონომიურრეს-

პუბლიკასთანდაკავშირებით,რადგანის

უფლებამოსილებები,რომლებიცაქიჩენს

თავს,განსაკუთრებულყურადღებასსაჭი-

როებს.

მთავრობისწარდგინებითადაპარლა-

მენტისთანხმობითპრეზიდენტიაჩერებს

ტერიტორიულიერთეულისწარმომად-

გენლობითიორგანოსსაქმიანობასან

დაითხოვსმას,თუმისიმოქმედებით

საფრთხეშეექმნაქვეყნისსუვერენიტეტს,

ტერიტორიულმთლიანობას,სახელმწიფო

ხელისუფლებისორგანოთაკონსტიტუცი-

ურიუფლებამოსილებებისგანხორციელე-

ბას;ხოლოპარლამენტისთანხმობადა

პრემიერისთანახელმოწერასჭირდება

აჭარისუმაღლესისაბჭოსდათხოვნისთ-

ვისიმშემთხვევაში,თუისვერახორცი-

ელებსსაკუთარუფლებამოსილებებსან

ზედიზედორჯერვერდაამტკიცაავტო-

ნომიისმთავრობა.აჭარისავტონომიური

რესპუბლიკისუმაღლესისაბჭოსდათხოვ-

ნისშემთხვევაშიმისუფლებამოსილებებს

ხელშიპრეზიდენტისმიერდანიშნული

დროებითისახელმწიფოსაბჭოიღებს,

თუმცაპრემიერისთანახელმოწერააქაც

საჭიროა.

პრეზიდენტსაჭარისმთავრობისთავმ-

ჯდომარისკანდიდატურისწარდგენისას

მთავრობისწინასწარითანხმობისნაცვ-

ლადკონტრასიგნაციასჭირდება.აჭარის

მთავრობასხვებთანერთადპრეზიდენტ-

თანაცააანგარიშვალდებული.

მთავრობასგადაეცაუფლებამოსილე-

ბა,შეაჩეროსაჭარისმთავრობისაქტის

მოქმედებაანგააუქმოსესაქტი.თუმცა

პრეზიდენტსენიჭებააჭარისუმაღლესი

საბჭოსპირველისხდომისდანიშვნის

უფლებამოსილება(პრემიერისთანახელ-

მოწერით).

6.შეჯამება
მიუხედავადიმისა,რომპრეზიდენტის

კონსტიტუციურუფლებამოსილებებსბევრი

ცვლილებაშეეხო,ისინიმისინსტიტუციურ

როლსმაინცარცვლიან.შეიძლებაითქვას,

რომამსიახლეებისძალაშიშესვლისშემ-

დეგმომდევნოპრეზიდენტიარსებითად

განსხვავებულჩარჩოშიარიმოქმედებს,

ვიდრეესმოქმედსახელმწიფოსმეთაურს

უწევდა.

კონსტიტუციურიდებულებებისანალიზი

აჩვენებს,რომმიუხედავადმისითეორიუ-

ლიმნიშვნელობისა,პრეზიდენტისუფლე-

ბამოსილებებიყოველდღიურპოლიტიკაზე

გავლენისმოსახდენადარგამოდგება.

საგარეოურთიერთობებშიცკი,სადაც

მასშედარებითფართოსივრცეაქვს,

მისიასპარეზიმთავრობისთანხმობითაა

ზღვარდადებული.საომარიდასაგანგებო

მდგომარეობისგამოცხადებისადათავ-

დაცვისძალებისმართვისნაწილშიმისი

ძალაუფლება,ერთიმხრივ,კაბინეტითადა

პარლამენტითბალანსდება,მეორემხრივ

კითავადამკომპეტენციებსარააქვთ

ქმედითიროლისაზოგადოებრივპროცე-

სებში.ამისგათვალისწინებით,ვეტოსთან

ერთად,პრეზიდენტისმთავარინსტრუმენ-

ტადსაკადროგადაწყვეტილებებირჩება.

ისმთელრიგსაკვანძოთანამდებობის

პირებისგამწესებაშიიღებსმონაწილეო-

ბას.მათშეუძლიათ,გავლენამოახდინონ

მნიშვნელოვანპროცესებზე,ისინიდამო-

უკიდებელიკონსტიტუციურიორგანოების

თანამდებობისპირებიარიან.შესაძლოა,

ძალაუფლებათავადქვეყნისპირველპირს

არააქვს,მაგრამძალაუფლებააქვთმათ,

ვისაცისთანამდებობაზენიშნავს.
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სა    ქარ       თ       ვე    ლოს პარ       ლა    მენტს 
მუდმივადუწევსისეთიგადაწყვეტი-

ლებებისმიღება,რომლებიცპირდაპირ

აისახებაკერძოსექტორისსაქმიანობა-

ზე.მხოლოდგასულიორიწლისგანმავ-

ლობაშიშეიქმნაუამრავირეგულაცია,

რომლებიცუშუალოდუკავშირდება

ბიზნესისსაქმიანობას.მაგალითად:

შეიცვალასაქართველოსკონსტიტუცია,

რომელიცბევრიქვეყნისსამართლებ-

რივისისტემის,მათშორისსაგადასა-

ხადოკანონმდებლობისფუნდამენტია;

განხორციელდასაპენსიორეფორმა,

რომელიცეხებაყველადასაქმებულს,

დამსაქმებელსადაარამხოლოდმათ;

ამოქმედდაშრომისუსაფრთხოების

შესახებკანონისრეგულაციები;ამოქ-

მედდათამბაქოსკონტროლისშესახებ

კანონი,რომელიცეხებაყველაადა-

მიანსდაგანსაკუთრებულგავლენას

ახდენსბიზნესისგარკვეულსეგმენტზე;

გამოცხადდააკრძალვებიუცხოქვეყნის

მოქალაქეებზესასოფლო-სამეურნეო

მიწისრეალიზაციისკუთხით,რაცპირდა-

პირეხებაუცხოურიინვესტიციებისშემო-

შემდგომგადადგასნაბიჯი.ამასთან,

სახელმწიფოსგადაწყვეტილებებიმნიშ-

ვნელოვანაქტორებსუნდაუტოვებდეს

განცდას,რომისინისამართლიანია.

საქართველოსრეალობაშისულ

უფროიზრდებაპარლამენტისროლი.

როგორცვენეციისკომისიააღნიშნავს,

საქართველოასრულებსსაპრეზიდენტო

სისტემიდანსაპარლამენტოდემოკრა-

ტიადგარდაქმნისპროცესს,რაციმას

ნიშნავს,რომმომავალშისულუფრო

დიდიდატვირთვაექნებაპარლამენტს,

როგორცგადაწყვეტილებისმიმღებორ-

განოს.

პარლამენტისმანდატშიშედისარა

მხოლოდკანონებისშექმნა,არამედ

არანაკლებმნიშვნელოვანიდაწარსულ-

შიუგულებელყოფილისაზედამხედველო

ფუნქციისგანხორციელება,ისევერო-

გორცპოლიტიკისძირითადიმიმართუ-

ლებებისგანსაზღვრა.

პარლამენტისსაზედამხედველო

მანდატინიშნავსიმას,რომსწორედ

საკანონმდებლოორგანო,როგორცხალ-

ხისუშუალოდაპირდაპირიწარმომადგე-

ნელი,არამარტოქმნისთამაშისწესებს,

არამედაკონტროლებსმათშესრულებას.

აკვირდება,თუროგორფუნქციონირებს

მთავრობა,რამდენადეფექტიანიამისი

მუშაობადათუუკმაყოფილოაშედეგით,

საკმაოდმკაცრიფორმებითრეაგირებს.

გადაწყვეტილებისმიღებისპროცესში

დაინტერესებულმხარეებთანთანამშ-

რომლობისდამკვიდრებასხელსუწყობს

დინებასქვეყანაში;შეიქმნადეპოზიტე-

ბისდაზღვევისსისტემა;ასევე,შეიქმნა

დამოუკიდებელისაგამოძიებომექანიზ-

მი,რომელმაცუნდადაგვიცვასგამო-

ძიებისპროცესშიგადაცდომებისგან;

მიმდინარეობსსასამართლორეფორმა,

რაცსასიცოცხლოდმნიშვნელოვანია

სამართლიანიგარემოსდამკვიდრების-

თვის,მათშორის–კერძოსექტორში.ამ

ჩამონათვალისგაგრძელებაუსასრუ-

ლოდშეიძლებადაყოველიმიღებული

ცვლილებაპირდაპირდაუშუალოგავლე-

ნასახდენსკერძოსექტორზე.

ამდენად,სახელმწიფოსუწევსმრავა-

ლისუბიექტისინტერესისდაბალანსება,

მითუმეტეს,რომმათხშირადაქვთსა-

პირისპირომოსაზრებებიიმაზე,თურო-

გორუნდამოგვარდესესათუისპრობ-

ლემა,აქვთგანსხვავებულიინტერესი

დასხვადასხვაშედეგისმოლოდინი.ამ

გარემოშიყოველთვისშესაფასებელია,

თურომელიგადაწყვეტილებაასწორი,

ამიტომსამართლიანადმიიჩნევა,რომ

სწორიარისის,რაცსწორიპროცესის

შედეგადმიიღწევადაარისმაქსიმალუ-

რადბევრიგანსხვავებულიაზრისშეჯე-

რებისშედეგი.

სახელმწიფოსვალდებულებაა,არა

მხოლოდმიიღოსგადაწყვეტილებები,

არამედამგადაწყვეტილებებისმიღების

პროცესშიმოისმინოსყველადაინტერე-

სებულიმხარისაზრი,განიხილოსყველა

შესაძლოვერსია,შეაფასოსპოტენციური

შედეგებიდარისკებიდამხოლოდამის

კერძოსექტორისჩართულობა
სა კა ნონ მ დებ ლო პრო ცეს ში
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საქართველოში„ღიამმართველობის

პარტნიორობა“–გლობალურიმოძრაობა,

რომელიცეხმარებაქვეყნებსდახურული

პროცესებისგახსნასადაგადაწყვეტი-

ლებებისმიღებაშიარადახურულკარს

მიღმა,არამედიმადამიანებთანერთად

დაიმადამიანებისაზრისგათვალისწი-

ნებით,ვისაცესცვლილებებიეხება.

საქართველოამმიმართულებით

ერთ-ერთწარმატებულქვეყნადმიიჩ-

ნევა,განსაკუთრებითსაპარლამენტო

ღიამმართველობისკუთხით,რასაც

ადასტურებს2015წელსღიამმართველო-

ბისპარტნიორთაჩემპიონობისჯილდოს

მიღებადამოგვიანებით,ღიამმართვე-

ლობისპარტნიორობისთავმჯდომარე

ქვეყნადარჩევა.

საქმიანობისეფექტიანობისადაგამ-

ჭვირვალობისუზრუნველყოფისათვის

პარლამენტშიბოლოპერიოდშიაქტიუ-

რადინერგებაინოვაციურიტექნოლოგი-

ები.დღესნებისმიერდაინტერესებულ

პირსაქვსშესაძლებლობა,დააფიქსი-

როსსაკუთარიმოსაზრებაპარლამენტის

ვებგვერდზეგანთავსებულკანონ-

პროექტებთანდაკავშირებით;შემუშავ-

დასაქართველოსპარლამენტისმობი-

ლურიაპლიკაციადასაჯაროინფორ-

მაციისმოდული,სადაცინფორმაცია

მარტივადდასამუშავებელფორმატშია

მოცემული;ასევე,ნებისმიერდაინტერე-

სებულპირსშეუძლიასაჯაროდხელმი-

საწვდომიინფორმაციისელექტრონული

წესითმოთხოვნა,თუმცაკონკრეტულად

ბიზნესორგანიზაციებისკიდევუფრო

აქტიურიჩართულობისადაინფორმა-

ციისხელმისაწვდომობისუზრუნველყო-

ფისათვისაუცილებელიაელექტრონული

მმართველობისთანამედროვესტან-

დარტებისდანერგვაანუკვეარსებული

მექანიზმებისდახვეწაახალიინოვაციუ-

რიმიდგომებისგამოყენებით.

მიღწეულიპროგრესისმიუხედავად,

ბევრდაინტერესებულპირსმაინცუჭირს

ნავიგაციაიმზღვაინფორმაციისნაკად-

ში,რაცქვეყნისსაკანონმდებლოორგა-

ნოშიიყრისთავსდამიუხედავადიმისა,

რომჩვენისაქმიანობაარისსრულიად

გამჭვირვალედაყველაინფორმაცია–

ხელმისაწვდომი,მრავალიორგანიზაცია

თუადამიანიმაინცვერახერხებსმათ-

თვისმარტივიდახელსაყრელიფორ-

მითსაჭიროინფორმაციისდროულად

მიღებასდათავისიაზრისმკაფიოდ

დაფიქსირებას.

წლებისგანმავლობაშიპროცესები

იმდაგვარადგანვითარდა,რომსამო-

ქალაქოსექტორსადაარასამთავრობო

ორგანიზაციებთანთანამშრომლობის

ბევრადუფროგახსნილიდაგამჭვირ-

ვალეურთიერთობებიჩამოყალიბდა,

ვიდრებევრსხვასუბიექტთან–ბიზნეს-

ორგანიზაციებისჩათვლით.ვითვალის-

წინებთ,რომბევრიგადაწყვეტილება,

რომელთაცსაქართველოსპარლამენტი

იღებს,დიდგავლენასახდენსსხვადა-

სხვაბიზნესკომპანიისსაქმიანობაზე.

ამასთან,მთლიანადსექტორიიმდენად

მგრძნობიარეაამგვარიცვლილებების

მიმართ,რომარამხოლოდგადაწყვეტი-

ლებისმიღება,არამედზოგიერთიიდეის

გაჟღერებაცკიშესაძლოამათყოველ-

დღიურცხოვრებაზეაისახოს.

ამდენად,აუცილებელია,შევქმნათ

პარლამენტსადაკერძოსექტორსშორის

თანამშრომლობისუკეთესიმექანიზმები

დაამისათვისსაუკეთესოფორმატად

წარმოგვიდგენიაღიაპარლამენტისსაბ-

ჭოსსაქმიანობისგაფართოება.

ესიდეაეკუთვნისამერიკისსავაჭრო

პალატას(AmCham),რომელიცსაბჭოს

მნიშვნელოვანიპარტნიორიადარო-

მელმაცკარგადდაგვანახვაამგვარითა-

ნამშრომლობისმზარდიაუცილებლობა.

ახლახან,ღიაპარლამენტისსა-

მოქმედოგეგმით,პარლამენტმააიღო

ვალდებულება,შექმნასმექანიზმები,

რომელთამეშვეობითაცდაინტერესე-

ბულბიზნესორგანიზაციებსმუდმივად

მიაწვდისინფორმაციასიმისთაობაზე,

თუმათთვისსაინტერესორასაკითხზე

მუშაობსპარლამენტი;მისცესმათშე-

საძლებლობა,მეტადჩაერთონროგორც

კონკრეტულიკანონპროექტებისგან-

ხილვაში,ასევე,უფროფართოგაგებით,

მთლიანადსაკანონმდებლოორგანოს

საქმიანობაში;დაეხმარონპარლამენტს

სხვადასხვასფეროშიწარმოქმნილი

პრობლემებისდანახვაში,გამოვლენასა

დამოგვარებაში.

ჩვენსუახლოესდღის
წესრიგშიდგასშემდეგი
მექანიზმებისშექმნა:

•პარლამენტისვებგვერდზედაინტე-

რესებულიპირებისსაერთორეესტრი,

სადაცდარეგისტრირებაშეეძლებათ

კერძოსექტორისწარმომადგენლებს;

•პარლამენტშიბიზნესისსექტორთან

ყოველწლიურიშეხვედრებისგამართვა;

•კერძოსექტორისსაპარლამენტო

პროცესშიჩართულობისინსტიტუციონა-

ლიზება.

თუმცა,ესმხოლოდდასაწყისიადა

ორმხრივიინტერესისადანაყოფიერი

თანამშრომლობისშემთხვევაში,ბევ-

რადშორსშეიძლებაწასვლასაერთო

მიზნისმისაღწევად.

პარლამენტისღიამმართველობის

საბჭოქმნისსამუშაოჯგუფს,რომელიც

ამპროცესისლოკომოტივადშეიძლება

იქცეს.ესფორმატიმოგვცემსშესაძ-

ლებლობას,მოვისმინოთ,რასჭირდება

კერძოსექტორსიმისთვის,რომუფრო

მარტივადშეძლოსნავიგაციაინფორმა-

ციისიმუდიდესნაკადში,რომელიცსაკა-

ნონმდებლოორგანოშიბრუნავსდარით

შეგვიძლიაავაშენოთთანამშრომლობის

ხიდები,რაცპარლამენტსდაეხმარება

წარმართოსსწორიპოლიტიკა,ხოლო

კერძოსექტორს–მანამდედააფიქსი-

როსპოზიცია,ვიდრეგადაწყვეტილება

მიიღებადაარაპოსტფაქტუმ.

ვთავაზობთდაინტერესებულპირებს,

შემოგვიერთდნენამპროცესში,რათა

ერთმანეთსკარგიმმართველობისპრინ-

ციპებისგაფართოებაშიდავეხმაროთ.
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ათ წელ       ზე მე    ტი   ა,საერთაშორი-

სოსავაჭროპალატა-საქართველო(ICC

Georgia)მსოფლიოშისახელგანთქმული

ICC-ისსაარბიტრაჟოსასამართლოს

შემოყვანასლამობს,რათაგამოასწო-

როს,მსუბუქადრომვთქვათ,არადა-

მაკმაყოფილებელისიტუაციაქართულ

სასამართლოსისტემაში,რომელიც

ბიზნესდავებსათუსახელმწიფოსადა

სხვადასხვაკომპანიასშორისეკონო-

მიკურსაკითხებზემიმდინარედავებს

უკავშირდება.

დღესამოცნებისახდენასთანბევ-

რადახლოვართ,ვიდრეოდესმე.ამა

წლის20დეკემბერს,პარიზში,საქართ-

ველოსიუსტიციისმინისტრითეაწულუ-

კიანიდასაარბიტრაჟოსასამართლოს

გადაჭრისსამსახურშიდგას.დავის

თითოეულეტაპზე,როგორცცალკეუ-

ლიპირებისთვის,ისებიზნესებისადა

მთავრობებისთვისნაირგვარიინდივი-

დუალიზებულისერვისებისუზრუნველ-

ყოფით,სასამართლოუმნიშვნელოვა-

ნესროლსასრულებს.

საქართველოშიოფისისშექმნა

ქვეყნისათვისიმინსტრუმენტისმინი-

ჭებასნიშნავს,რომელიცშესაძლებელს

გახდის,ყველასახისკომერციული

დავაკარგადგაწვრთნილმაქართველ-

მაარბიტრებმაგანსაჯონ–მსოფლიოში

აღიარებულიწესებისდაცვით,რომ-

ლებსაცადგენსდამუდმივადანახ-

ლებსICC,თუმცასაბოლოოკრიტიკულ

შემოწმებასპარიზისსასამართლოში

გადის.ამგზითშესაძლებელიიქნება,

ნებისმიერიტიპისწნეხიანკორუფცია

გამოირიცხოს–ის,რისიმოწმენიც,სამ-

წუხაროდ,ქართულსასამართლოებში

ვართხოლმე.

ჯანსაღიდაშეუბღალავისაარბიტ-

რაჟოსისტემაარამხოლოდმომჩივან

კომპანიებსმოუტანსსარგებელს,არა-

პრეზიდენტიალექსისმურითანხმობის

მემორანდუმსმოაწერენხელს,რომლის

საბოლოომიზანიცსაქართველოში

საარბიტრაჟოსასამართლოსრეგიონა-

ლურიოფისისდაფუძნებაა.

ამასწინუძღოდაწლობითწარმო-

ებულიმოლაპარაკებებიაღნიშნული

სასამართლოსმაღალჩინოსნებსადა

ICC-ისწარმომადგენლებთან.ხშირად

ახლოვიყავითდადებითშედეგებთან,

მაგრამსხვადასხვამიზეზისგამო,მხო-

ლოდახლაშეგვიძლია,ჩავთვალოთ,

რომმთელჩვენსრეგიონშირაღაცჭეშ-

მარიტადუნიკალურისპირასვართ.

კონკრეტულადრასმოუტანსესსა-

სამართლოსაქართველოსდარატომ

ვართამსაკითხისადმიოპტიმისტურად

განწყობილნი?

მოკლეისტორია:საერთაშორისო

საარბიტრაჟოსასამართლო,როგორც

მასოფიციალურადჰქვია,1923წელს

შეიქმნადამასშემდეგ,ვაჭრობისადა

ინვესტიციისმხარდაჭერისმიზნით,

საერთაშორისოკომერციულდაბიზ-

ნესდავებშიარსებულიპრობლემების

საქართველოში
მალეICCისსაარბიტრაჟო

სასამართლო
ამოქმედდება

ფადი ასლი საქართველოს საერთაშორისო სავაჭრო პალატის თავამჯდომარეა.
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მედსაქართველოსსაინვესტიციოკლი-

მატსაცმიმზიდველსგახდის–ნუგეშს

მისცემსუცხოელბიზნესებს,რომთუ,

ვთქვათ,მათუფლებებსსხვაკომპანია

ანსახელმწიფოშელახავს,ამუფლე-

ბებსცნობილსაარბიტრაჟოსასამართ-

ლოშისამართლიანადდაიცავენ.

მომავალარბიტრებსმაღალკვა-

ლიფიციურიდაგამოცდილიკადრები

გაწვრთნიან,რაცარამარტომათიკომ-

პეტენტურობის,არამედსრულიდამო-

უკიდებლობისადამიუკერძოებლობის

გარანტიაიქნება.

საქართველოსმთავრობაისევეადა-

ინტერესებულისაარბიტრაჟოსასამარ-

თლოსშემოღებით,როგორცბიზნესი.

მთავრობატრადიციულისასამართ-

ლოებისეკონომიკურისაქმეებისგან

განთავისუფლებისგზებისძიებაშია.

პირველრიგში,სასამართლოებივერ

აუდიანდიდირაოდენობისმრავალ-

ფეროვანლეგალურმოქმედებებს

სამართლებრივსისტემაში,რომელიც

კვლავაცრეფორმირებისმნიშვნე-

ლოვანპროცესსგადის;ზოგჯერ,ან,

შეიძლებაითქვას,უმეტესწილად,

მოსამართლეებიარფლობენსაჭირო

კომპეტენციას,ხშირადძალიანრთული

საქმეებისსათანადომსაჯულებირომ

იყვნენ.სწორედამიტომმიიღოიუს-

ტიციისმინისტრმაგადაწყვეტილება,

სამართლებრივსისტემაშისავაჭროპა-

ლატებიჩამოეყალიბებინა,რომლებიც

ექსკლუზიურადეკონომიკურიხასიათის

საქმეებსგანიხილავენ.ეს,შესაძლოა,

დიდწინგადადგმულნაბიჯადჩანდეს,

მაგრამვთვლით,რომკომპლექსური

ვითარებისგათვალისწინებით,არასაკ-

მარისიდაარაპროპორციულიქმედებაა.

ისევდაისევ:ვინაიდანესპალატები

სახელმწიფოსისტემისნაწილიიქნება,

რჩებაპოლიტიკურიწნეხის,კორუფციი-

სადამიკერძოებულიგადაწყვეტილებე-

ბისრისკები.

ისფაქტი,რომყოველგვარიპოლი-

ტიკურიგავლენისაგანდაცლილისაერ-

თაშორისოსაარბიტრაჟოსასამართლო

დამოუკიდებელიქართველიარბიტ-

რებისგანჩინებებსგანიხილავს,უკვე

თავისთავადარისნებისმიერიდავის

სამართლიანიმოგვარებისგარანტია.

მაგრამ,რაცყველაზემნიშვნელოვანია,

ისპოტენციურუცხოელინვესტორებს,

საქართველოშიბიზნესისწამოწყე-

ბისას,მეტითავდაჯერებულობით

აღჭურავს:მათეცოდინებათ,რომ

კონფლიქტურისიტუაციისშემთხვევაში

შეუძლიათ,ICC-ისსაარბიტრაჟოსასა-

მართლოსგანყოფილებასმიმართონ,

რომელიც,თავისთავად,მაღალიკომ-

პეტენციის,სერიოზულიმიდგომისადა

სამართლიანიშედეგისგარანტიაა.

ასეათუისე,კვლავუამრავისამუ-

შაოაჩასატარებელი,ესყველაფერი

რეალობადრომიქცეს,მაგრამ,ერთი

შეხედვით,ჩვენიმთავრობანამდვი-

ლადმოწადინებულიჩანს,ესპროცესი

დააჩქაროსდაშესაბამისკანონმ-

დებლობაშისაჭიროშესწორებები

შეიტანოს,რაცბიზნესებისთვისიმის

გარანტიაიქნება,რომმათინტერესებს

უკეთდაიცავენ. ფ
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პირველები გაეროს 
საერთაშორისო ვაჭრობის 
სამართლის კომისიაში
სულ ცოტა ხნის წინ საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი გაეროს 

საერთაშორისო ვაჭრობის სამართლის კომისიაში დამკვირვებლის სტატუსით 

მოხვდა. საარბიტრაჟო ინსტიტუტი ამ მიმართულებით პირველია, რადგან სამართლის 

კომისიაში მის გარდა არც ერთი ქართული ორგანიზაცია არ გვხვდება. Forbes-

ის კითხვებს საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის გენერალური 

მდივანი ბექა ინჯია პასუხობს.

ავტორი: ანა ჯოხაძე

რა რო ლი ექ ნე ბა სა ქარ თ ვე ლოს სა ერ თა შო რი სო სა არ ბიტ რა ჟო 
ცენტრს გა ე როს სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის სამართლის კო მი სი ა ში?

დამ კ ვირ ვებ ლის სტა ტუ სი დან გა მომ დი ნა რე, ჩვენ ვერ თ ვე ბით კო მი სი ის 

გარ კ ვე უ ლი ჯგუ ფე ბის მუ შა ო ბა ში, რაც, პრეს ტიჟ თან ერ თად, დი დი გა მოწ ვე ვაც 

არის და შე საძ ლებ ლო ბაც. დამ კ ვირ ვე ბელ ორ გა ნი ზა ცი ებს აქვთ სა შუ ა ლე-

ბა, თავ მ ჯ დო მა რის მოწ ვე ვით, სა კუ თა რი გა მოც დი ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე 

წარ მო ად გი ნონ პო ზი ცია სე სი ა ზე გან სა ხილ ველ სა კითხებ თან მი მარ თე-

ბით. დამ კ ვირ ვებ ლის სტა ტუ სით წევ რო ბა სა არ ბიტ რა ჟო ცენტრს აძ ლევს 

შე საძ ლებ ლო ბას, ხე ლი შე უწყოს სა ქარ თ ვე ლო სა და მთლი ა ნად რე გი ონ ში 

UNCITRAL-ის სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის ფარ გ ლებ ში გან ხი ლუ ლი და შე მუ შა ვე ბუ ლი 

ახა ლი მიდ გო მე ბი სა და სხვა სი ახ ლე ე ბის და ნერ გ ვას.

გა ე როს სა ერ თა შო რი სო სამართლის კო მი სი ა ში სხვა ქარ თუ ლი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი არ გვხვდე ბა, თქვენ ამ მხრივ პი ო ნე რე ბი ხართ. 
რო გორ ფიქ რობთ, რა არის მთა ვა რი მი ზე ზი, რის გა მოც თქვენ კო-
მი სი ა ში დამ კ ვირ ვებ ლის სტა ტუ სით მოხ ვ დით?

თა ვი დან ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ კო მი სი ა ში დამ კ ვირ ვებ ლის სტა ტუ-

სი შე იძ ლე ბა მი ე ნი ჭოს მხო ლოდ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ას, ანუ ისეთ 

და წე სე ბუ ლე ბას, რო მე ლიც არ არის შექ მ ნი ლი მო გე ბის მი ღე ბის მიზ ნით. 

შე სა ბა მი სად, კომ პა ნი ე ბი ასე თი სტა ტუ სის მო პო ვე ბას ვერ შეძ ლე ბენ. რო გორც 



მო გეხ სე ნე ბათ, სა ქარ თ ვე ლოს სა ვაჭ რო- სამ რეწ ვე ლო პა ლა ტას თან არ სე ბუ ლი 

სა ერ თა შო რი სო სა არ ბიტ რა ჟო ცენ ტ რი (GIAC) სა ქარ თ ვე ლო ში ერ თა დერ თი 

სა არ ბიტ რა ჟო და წე სე ბუ ლე ბა ა, რო მე ლიც არ არის და ფუძ ნე ბუ ლი მო გე ბის 

მი ღე ბის მიზ ნით. გარ და ამი სა, კო მი სი ა ში სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის თ ვის სა ჭი რო ა, 

რომ ორ გა ნი ზა ცია აკ მა ყო ფი ლებ დეს UNCITRAL-ის მი ერ დად გე ნილ გან სა-

კუთ რე ბულ კრი ტე რი უ მებს. მათ შო რის არის გა მოც დი ლე ბა და საქ მი ა ნო ბა 

და ვე ბის გა დაწყ ვე ტის ალ ტერ ნა ტი უ ლი მე ქა ნიზ მე ბის სფე რო ში, სა ერ თა შო-

რი სო მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ო ბის გა მოც დი ლე ბა, შე საძ ლებ ლო ბა, წვლი ლი 

შე ი ტა ნოს სა ერ თა შო რი სო კო მერ ცი ულ და სა ინ ვეს ტი ციო და ვე ბის სფე რო ში 

ახა ლი მიდ გო მე ბი სა და რე ფორ მე ბის შე მუ შა ვე ბი სას. 

უნ და გკითხოთ არ ბიტ რა ჟის დღე ებ თან და კავ ში რე ბი თაც, რო-
მელ საც თბი ლის მა 4-5 ოქ ტომ ბერს უმას პინ ძ ლა. რა უმ თავ რეს 
სა კითხებს გა ეს ვა ხა ზი ამ ორი დღის გან მავ ლო ბა ში და რა იყო 
წლე ვან დე ლი ღო ნის ძი ე ბის მთა ვა რი გზავ ნი ლი?

ეს არის ღო ნის ძი ე ბა, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც სა ქარ თ ვე ლო ში ყო ველ წ ლი-

უ რად ათე უ ლო ბით სა ერ თა შო რი სო ექ ს პერ ტი და მო სა მარ თ ლე სტუმ რობს 

და ეს დი დი შე საძ ლებ ლო ბაა არა მარ ტო ად გი ლობ რი ვი იურის ტე ბის თ ვის, 

არა მედ ქვეყ ნის თ ვი საც სა ერ თა შო რი სო ას პა რეზ ზე არ ბიტ რა ჟის მი მარ თუ ლე-

ბით პო ზი ცი ე ბის გამ ყა რე ბის კუთხით. წლე ვან დე ლი ღო ნის ძი ე ბის მთა ვა რი 

გზავ ნი ლი იყო „ახალი მიდ გო მე ბი თა ნა მედ რო ვე არ ბიტ რაჟ ში“. ორი დღის 

გან მავ ლო ბა ში, მას შ ტა ბუ რი ღო ნის ძი ე ბის ფარ გ ლებ ში დე ლე გა ტე ბი მსჯე ლობ-

დ ნენ ონ ლა ი ნარ ბიტ რაჟ ზე ბლოკ ჩე ი ნის ტექ ნო ლო გი ებ ზე და ვის გა დაწყ ვე ტის 

პრო ცეს ში, მსოფ ლი ო მას შ ტა ბით ახა ლი სა ინ ვეს ტი ციო თუ კო მერ ცი უ ლი სა სა-

მარ თ ლო ე ბი სა და ტრი ბუ ნა ლე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე.

სა ქარ თ ვე ლოს სა ერ თა შო რი სო სა არ ბიტ რა ჟო ცენ ტ რ სა და ვე ნის 
სა ერ თა შო რი სო სა არ ბიტ რა ჟო ცენტრს შო რის ურ თი ერ თ თა ნამ შ-
რომ ლო ბის მე მო რან დუ მი გა ფორ მ და. რას გუ ლის ხ მობს აღ ნიშ ნუ-
ლი შე თან ხ მე ბა?

ჯამ ში ასე თი თა ნამ შ რომ ლო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი ხელს უწყობს სა ერ-

თა შო რი სო კო მერ ცი უ ლი და ვე ბის გა დაწყ ვე ტის პრო ცე სის გა მარ ტი ვე ბას, 

გა ი ა ფე ბას და ეფექ ტი ა ნო ბას. ვე ნის სა ერ თა შო რი სო სა არ ბიტ რა ჟო ცენ ტ რ თან 

ურ თი ერ თ თა ნამ შ რომ ლო ბის შე თან ხ მე ბის გა ფორ მე ბა სწო რედ ამ მი ზანს 

ემ სა ხუ რე ბა. დო კუ მენ ტით ხაზ გას მუ ლია კო მერ ცი უ ლი, იმა ვე ბიზ ნეს და ვე ბის 

არ ბიტ რა ჟის მეშ ვე ო ბით გა დაწყ ვე ტის გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა. ასე ვე 

აღ ნიშ ნუ ლი შე თან ხ მე ბით ორი ვე მხა რე ვა ღი ა რებთ ერ თ მა ნეთს, რო გორც 

სა ერ თა შო რი სო სა არ ბიტ რა ჟო და წე სე ბუ ლე ბე ბის სუ ბი ექ ტებს ავ ს ტ რი ა სა და 

სა ქარ თ ვე ლო ში; დო კუ მენ ტ ში დევს თა ნამ შ რომ ლო ბის რამ დე ნი მე მი მარ თუ-

ლე ბა, რაც მო ი ცავს რო გორც ტექ ნი კურ თა ნამ შ რომ ლო ბას, ასე ვე რამ დე ნი მე 

სხვა მი მარ თუ ლე ბის მხარ და ჭე რა საც.

გვი ამ ბეთ მე ტი არ ბიტ რა ჟის დღე ებ ზე ჩა ტა რე ბულ აქ ტი ვო ბებ სა და 
ვორ კ შო პებ ზე, ვინ იღებ და მათ ში მო ნა წი ლე ო ბას?

„სასამართლო უნ და იყოს არ ბიტ რა ჟის ალ ტერ ნა ტი ვა“ – ეს იყო უმ თავ რე სი 

გზავ ნი ლი, რო მე ლიც წელს კონ ფე რენ ცი ის გახ ს ნი სას მომ ხ სე ნებ ლებ მა გა აჟ-

ღე რეს. გარ და პა ნე ლუ რი დის კუ სი ე ბი სა, რომ ლე ბიც ხუთ ეტაპს მო ი ცავ და, ღო-

ნის ძი ე ბის ფარ გ ლებ ში ორი პა რა ლე ლუ რი სა მუ შაო შეხ ვედ რა გა ი მარ თა. ICDR 

Y&I-ის  მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ იქ ნა სა მუ შაო შეხ ვედ რა ბიზ ნეს სუ ბი ექ ტე ბი სათ ვის 

ეფექ ტი ა ნი სა არ ბიტ რა ჟო შე თან ხ მე ბის შე სა ხებ, ხო ლო CIArb-ის ორ გა ნი ზე-

ბით გა ი მარ თა სა მუ შაო შეხ ვედ რა პრაქ ტი კო სე ბი სათ ვის, რო მე ლიც და ეთ მო 

არ ბიტ რ თა ეთი კუ რო ბის სა კითხებს. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ უკ ვე წლე ბი ა, 

არ ბიტ რა ჟის დღე ე ბი თბი ლის ში ევ რო კავ ში რი სა (EU) და გა ე როს გან ვი თა რე-

ბის პროგ რა მის (UNDP) მხარ და ჭე რით იმარ თე ბა.

და ბო ლოს, კი დევ რა სი ახ ლე ებს უნ და ვე ლო დოთ სა ქარ თ ვე ლოს 
სა ერ თა შო რი სო სა არ ბიტ რა ჟო ცენ ტ რის გან?

ცენ ტ რი კვლავ გა აგ რ ძე ლებს ურ თი ერ თო ბე ბის დამ ყა რე ბას სხვა სა ერ-

თა შო რი სო სა არ ბიტ რა ჟო და წე სე ბუ ლე ბებ თან. ასე ვე იგეგ მე ბა მე დი ა ცი-

ის წე სე ბის შე მუ შა ვე ბა და ზო გა დად და ვე ბის გა დაწყ ვე ტის ამ მე ქა ნიზ მის 

და ნერ გ ვა; გვაქვს ახა ლი სა ერ თა შო რი სო პრო ექ ტი, რომ ლის კონ ცეფ ცი ა ზე 

მსჯე ლო ბაც ამ მო მენ ტის თ ვის დო ნორ და პარ ტ ნი ორ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან 

ერ თად მიმ დი ნა რე ობს. და ვი ცა დოთ და ძა ლი ან მა ლე გაც ნო ბებთ სი ახ ლეს, 

რო მე ლიც კი დევ ერ თი წინ გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი იქ ნე ბა სა ქარ თ ვე ლოს რე-

გი ო ნულ სა არ ბიტ რა ჟო ჰა ბად ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო ცეს ში. ასე ვე ვგეგ მავთ 

და ვის გან ხილ ვის პრო ცეს ში ტექ ნო ლო გი უ რი სი ახ ლე ე ბის და ნერ გ ვას, 

რა ზეც მო ლა პა რა კე ბებს ვა წარ მო ებთ ჩვენს შვე ი ცა რი ელ პარ ტ ნი ო რებ თან, 

რა თა ახა ლი ელექ ტ რო ნუ ლი პლატ ფორ მა მო ვამ ზა დოთ. მთა ვა რი კი მა ინც 

არ ბიტ რა ჟის შე სა ხებ ბიზ ნეს ში ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა ა. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 

რომ ბიზ ნეს მა თა ვი დან ვე ჩა დოს ხელ შეკ რუ ლე ბებ ში და ვე ბის გა დაწყ ვე ტის 

ალ ტერ ნა ტი უ ლი მე ქა ნიზ მის – არ ბიტ რა ჟის გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. 

ამის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ბიზ ნეს სექ ტორ ში არ ბიტ რა ჟის ინ ს ტი ტუ ტის მაქ სი-

მა ლუ რი პო პუ ლა რი ზა ცი ა. არ ბიტ რა ჟის ინ ს ტი ტუ ტის გან ვი თა რე ბის მთა ვა რი 

გა სა ღე ბი სწო რედ ბიზ ნე სის ნდო ბა ში ა.



„ლექსუსის“  
ახალი სუნთქვა
ხომ საინტერესოა, რა აკავშირებს ერთმანეთთან ავტომობილს 
და იაპონური სტუმართმოყვარეობის პრინციპს - „ომოტენაშის“? 
ამ კითხვაზე პასუხი 2018 წლის ოქტომბრიდან არის ცნობილი 
ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც აფასებს ხარისხს, ტრადიციებს, 
პროფესიონალურ დონეზე გაწეულ მომსახურებასა და დახვეწილ 
სტილს. ქართულ ბაზარზე იაპონური ბრენდის - „ლექსუსის“ 
ოფიციალური დილერი ჯანსაღი ამბიციებითა და სანიმუშო 
პოზიციონირების ერთობ რეალური შანსებით გამოჩნდა. ბრენდის 
ფილოსოფიასა და გეგმებზე Forbes-ს „ლექსუს-თბილისის“ 
გენერალური მენეჯერი, ლაშა ლომიძე ესაუბრა.

რო გო რია კომ პა ნი ის გათ ვ ლე ბი/ მო ლო-
დი ნე ბი ბა ზარ ზე პო ზი ცი ო ნი რე ბის თვალ-
საზ რი სით ოფი ცი ა ლუ რი წარ მო მად გენ-
ლო ბის გახ ს ნის შემ დეგ?

გარ და უპი რო ბო ლი დე რო ბი სა სა ავ ტო მო-

ბი ლო ბაზ რის პრე მი უმ - სეგ მენ ტ ში, „ლექსუსის“ 

მი ზა ნი გა ყიდ ვე ბი სა და შემ დ გო მი მომ სა ხუ რე-

ბის სფე რო ში ახა ლი სტან დარ ტის და ნერ გ ვა ა. 

ჩვენ მზად ვართ, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ავ წი ოთ 

მომ ხ მა რებ ლი სად მი მიდ გო მი სა და მომ სა ხუ-

რე ბის ხა რის ხის თა მა სა, შევ თა ვა ზოთ ჩვენს 

მყიდ ველს „ლექსუსის“ ბრენ დის შე სა ბა მი სი, 

ყვე ლას გან გა მორ ჩე უ ლი და ექ ს კ ლუ ზი უ რი 

სერ ვი სი, რა საც ჩვენ თან „ლექსუსის გა სა ო ცარ 

გა მოც დი ლე ბას“ ვუ წო დებთ.  

ლა შა, რამ გა ნა პი რო ბა იაპო ნუ რი ბრენ-
დის ოფი ცი ა ლუ რი წარ მო მად გენ ლო ბის 
გახ ს ნა სა ქარ თ ვე ლო ში? აგ რეთ ვე სა ინ-
ტე რე სო ა, რო გო რი იყო ბო ლო წლებ ში 
სა ქარ თ ვე ლო ში „ლექსუსის“ ბრენ დის 
ავ ტო მო ბი ლებ ზე მოთხოვ ნა და გა ყიდ ვე-
ბის ტენ დენ ცია?

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ბრენ დის ოფი ცი ა-

ლუ რი სა დი ლე რო სა ქარ თ ვე ლო ში არ არ სე-

ბობ და, „ლექსუსის“ ავ ტო მო ბი ლებ ზე მოთხოვ-

ნა ყო ველ წ ლი უ რად იზ რ დე ბო და. სწო რედ ამ 

ფაქ ტ მა მი ა ღე ბი ნა „ლექსუსს“ გა დაწყ ვე ტი ლე-

ბა, ოფი ცი ა ლუ რად შე მო სუ ლი ყო ქარ თულ სა-

ავ ტო მო ბი ლო ბა ზარ ზე. 

ოფი ცი ა ლუ რი სა დი ლე-

როს არარ სე ბო ბის პი-

რო ბებ შიც კი, ქვე ყა ნა ში 

ყო ველ წ ლი უ რად 40-

დან 70-მდე „ლექსუსის“ 

ბრენ დის ავ ტო მო ბი ლი 

რე გის ტ რირ დე ბო და. 

ქარ თ ვე ლი მომ ხ მა რებ-

ლის ლო ი ა ლუ რო ბა ამ 

ბრენ დის მი მართ პირ-

ველ რიგ ში გან პი რო-

ბე ბუ ლია „ლექსუსის“ 

ავ ტო მო ბი ლე ბის ხა რის-

ხი თა და სა ი მე დო ო ბით. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, 

რომ პრე მი უმ - სეგ მენ-

ტის სა ერ თა შო რი სოდ 

აღი ა რე ბულ ლი დერ 

კომ პა ნი ებს „ლექსუსთან“ შე და რე ბით ბა ზარ ზე 

პო ზი ცი ო ნი რე ბის გა ცი ლე ბით დი დი ის ტო-

რია აქვთ, 1989 წელს შექ მ ნი ლი ბრენ დი მათ 

ღირ სე ულ და სა ნი მუ შო კონ კუ რენ ცი ას უწევს. 

ასეა სა ქარ თ ვე ლოს მა გა ლით ზეც. გა ყიდ ვე ბის 

ტენ დენ ცი ამ მხო ლოდ და დე ბი თი ბიზ ნეს გათ-

ვ ლე ბის გა კე თე ბის სა ფუძ ვე ლი მოგ ვ ცა. სა ავ-

ტო მო ბი ლო ბაზ რის პრე მი უმ - სეგ მენ ტი, ბო ლო 

წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, სა ქარ თ ვე ლო ში გა-

ნუხ რე ლად იზ რ დე ბო და და, დარ წ მუ ნე ბუ ლე ბი 

ავტორი: ელენე ჩომახიძე
ფოტო: ნიკა ფანიაშვილი



ვართ, „ლექსუსი“ აღ ნიშ ნუ ლი ზრდის ტემ პის 

დაჩ ქა რე ბა ში მნიშ ვ ნე ლო ვან წვლილს შე ი ტანს.

უფ რო ვრცლად რომ მოგ ვიყ ვეთ ბრენ-
დის ოფი ცი ა ლუ რი წარ მო მად გენ ლო ბის 
შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლო ში (შოურუმი, 
და საქ მე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის რა ო დე ნო ბა, 
წარ მოდ გე ნი ლი მო დე ლე ბის რა ო დე ნო ბა 
და ა.შ)...

„ლექსუს-თბილისი“ ოფი ცი ა ლუ რად  მიმ დი-

ნა რე წლის 10 ოქ ტომ ბერს გა იხ ს ნა. შო უ რუ მის 

კონ ცეფ ცი ის შე მუ შა ვე ბა ზე სკრუ პუ ლო ზუ რად 

არის ნა ფიქ რი: ფაქ ტობ რი ვად, თი თო ე უ ლი 

დე ტა ლი თა ვის სათ ქ მელს ამ ბობს ამ სივ რ ცე ში 

- სივ რ ცე ში, სა დაც ფუნ ქ ცი ო ნი რებს რო გორც 

ახა ლი ავ ტო მო ბი ლე ბის სა გა მო ფე ნო დარ-

ბა ზი, ისე გა ყიდ ვის შემ დ გო მი მომ სა ხუ რე ბის 

ტექ ნი კუ რი ცენ ტ რი. ოფი ცი ა ლუ რად გახ ს ნის 

ლაშა ლომიძე



დღი დან შო უ რუმ ში „ლექსუსის“ სრუ ლი სა მო-

დე ლო რი გია წარ მოდ გე ნი ლი: 7 სხვა დას ხ ვა 

კლა სის ავ ტო მო ბი ლი 20-მდე გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 

მო დი ფი კა ცი ით. მომ ხ მა რე ბელს ასე ვე ვთა-

ვა ზობთ სა დე მონ ს ტ რა ციო ავ ტო მო ბი ლებს 

საც დე ლი მარ თ ვის თ ვის და ჩა სა ნაც ვ ლე ბე-

ლი ავ ტო მო ბი ლის სერ ვისს, თუ ავ ტო მო ბილს 

ჩვენს სერ ვის ცენ ტ რ ში ერთ დღე ზე მე ტი ვა დით 

გა ჩე რე ბა მო უ წი ა. ეს, მარ თა ლი ა, „ლექსუსის“ 

შემ თხ ვე ვა ში დი დი იშ ვი ა თო ბა ა, მაგ რამ ყო ვე-

ლი შემ თხ ვე ვის თ ვის ეს სერ ვი სიც ხელ მი საწ ვ-

დო მი ა. გარ და სა ავ ტო მო ბი ლო ასორ ტი მენ ტის 

მრა ვალ ფე როვ ნე ბი სა და მოქ ნი ლი სერ ვი სი სა, 

მინ და აღ ვ ნიშ ნო, რომ შო უ რუ მი „ლექსუსის“ 

სა ერ თა შო რი სოდ აღი ა რე ბუ ლი და უახ ლე სი 

სტან დარ ტე ბის სრუ ლი დაც ვით არის შექ მ ნი-

ლი. აქ მო სულ ადა მი ა ნებს მყუდ რო და სტუ-

მარ თ მოყ ვა რე გა რე მო ხვდე ბათ, რაც, ვფიქ-

რობ, უფ რო სა სი ა მოვ ნოს ხდის ავ ტო მო ბი ლის 

შერ ჩე ვი სა თუ შე კე თე ბის პრო ცესს. 

თქვენ აღ ნიშ ნეთ, რომ სერ ვისს 
„ლექსუსში“ დი დი ყუ რადღე ბა ექ ცე ვა, 
ამ უკა ნას კ ნე ლის უზ რუნ ველ სა ყო ფად 
კი კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბია სა ჭი რო. 
რამ დე ნი ადა მი ა ნი გყავთ დღე ი სათ ვის 
და საქ მე ბუ ლი და რა კრი ტე რი უ მით მოხ-

და მა თი შერ ჩე ვა?
გე თან ხ მე ბით, რომ ხა რის ხი ა ნი სერ ვი სის 

უზ რუნ ველ სა ყო ფად კად რე ბის პრო ფე სი ო ნა-

ლიზმს ძა ლი ან დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს. ამ 

ეტაპ ზე კომ პა ნია 30-ზე მეტ თა ნამ შ რო მელს 

ასაქ მებს და უნ და ით ქ ვას, რომ ამ ადა მი ა ნე ბის 

კვა ლი ფი ცი უ რო ბა ნამ დ ვი ლად არის პი რა დად 

ჩე მი სი ა მა ყის სა ბა ბი. მა თი შერ ჩე ვის პრო ცესს 

ძა ლი ან დი დი სიფ რ თხი ლი თა და პა სუ ხის მ გებ-

ლო ბით მო ვე კი დეთ და შე დეგ მაც არ და ა-

ყოვ ნა, რად გან შო უ რუმ ში შე მოს ვ ლის თა ნა ვე 

თვალ ში სა ცე მია აქ მო მუ შა ვე ადა მი ა ნე ბის   

პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი. ამ ფაქტს ჩვე ნი მომ ხ მა-

რებ ლე ბიც აღ ნიშ ნა ვენ. რა საკ ვირ ვე ლი ა, კად-

რე ბის სპე ცი ა ლუ რი ცოდ ნა და გა მოც დი ლე ბა 

ჩვენ თ ვის პრი ო რი ტე ტუ ლი იყო მა თი შერ ჩე ვის 

პრო ცეს ში, თუმ ცა სტუ დენ ტებ საც მი ვე ცით გა-

მოც დი ლე ბის მი ღე ბის სა შუ ა ლე ბა, და მინ და 

გითხ რათ, რომ ისი ნი არაჩ ვე უ ლებ რი ვად არ თ-

მე ვენ თავს და კის რე ბულ მო ვა ლე ო ბებს.

გარ და მოქ ნი ლი სერ ვი სი სა და პრო-
დუქ ცი ის ფარ თო ასორ ტი მენ ტი სა, რას 
ცვლის პო ტენ ცი უ რი მყიდ ვე ლე ბის თ ვის 
ის ფაქ ტი, რომ „ლექსუსს“ ქვე ყა ნა ში 
ოფი ცი ა ლუ რი დი ლე რი ჰყავს?

მსოფ ლი ოს ნე ბის მი ერ წერ ტილ ში 



„ლექსუსის“ სა დი ლე როს მომ სა ხუ რე ბა იაპო-

ნუ რი სტუ მარ თ მოყ ვა რე ო ბის - „ომოტენაშის“ 

პრინ ცი პებ ზეა და ფუძ ნე ბუ ლი, რაც, თა ვის 

მხრივ, სა მი ძი რი თა დი ელე მენ ტის გან შედ-

გე ბა: მომ ხ მა რებ ლის მოთხოვ ნი ლე ბე ბის 

წი ნას წარ გან ჭ ვ რე ტა, ყუ რადღე ბა ნე ბის-

მი ე რი დე ტა ლი სად მი იაპო ნუ რი სი ზუს ტით 

და გულ წ რ ფე ლი მად ლი ე რე ბის გა მო ხატ ვა. 

მომ სა ხუ რე ბი სად მი ამ გ ვა რი ფი ლო სო ფი უ რი 

და მო კი დე ბუ ლე ბა უკ ვე კარ გად აპ რო ბი რე-

ბუ ლია „ლექსუსის“ არ სე ბო ბის გან მავ ლო-

ბა ში მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა წერ ტილ ში და 

ფაქ ტი ა, რომ ეს ამარ თ ლებს, რად გან ბრენ დ ზე  

მოთხოვ ნა მხო ლოდ იზ რ დე ბა. აგ რეთ ვე სწო-

რედ ასე თი მიდ გო მა - სტუ მარ თ მოყ ვა რე ო ბის 

იაპო ნუ რი ხე ლოვ ნე ბა - იქ ნე ბა ინო ვა ცია არა 

მხო ლოდ „ლექსუსის“ მომ ხ მა რებ ლის თ ვის, 

არა მედ მთლი ა ნად ქარ თუ ლი სა ავ ტო მო ბი ლო 

ბაზ რის თ ვის და მომ სა ხუ რე ბის სფე როს თ ვის, 

რაც ქვე ყა ნა ში ახა ლი სტან დარ ტე ბის დამ კ ვიდ-

რე ბას შე უწყობს ხელს. თუ ვი სა უბ რებთ ოფი-

ცი ა ლუ რი დი ლე რის არ სე ბო ბის უპი რა ტე სო-

ბებ ზე ტექ ნი კუ რი თვალ საზ რი სით, ეს გახ ლავთ 

გა რან ტი რე ბუ ლი ხა რის ხი და უსაფ რ თხო ე ბა.  

რო გო რია თქვე ნი სტრა ტე გია უახ ლო ეს 
წლებ ში სა ქარ თ ვე ლოს ბა ზარ ზე გან ვი-

თა რე ბის თვალ საზ რი სით? 
გარ და ზუს ტად და მკა ფი ოდ გა წე რი ლი 

მომ სა ხუ რე ბის სტან დარ ტე ბი სა და პრო ცე დუ-

რე ბი სა, „ლექსუსის“ მთა ვა რი მი ზა ნი მომ ხ მა-

რებ ლე ბი სათ ვის მუდ მივ სი ახ ლე ებ სა და მო-

ლო დინს მიღ მა გა მოც დი ლე ბის შე თა ვა ზე ბა ა.  

ამ მხრივ „ლექსუსის“ კრე ა ტი უ ლი გუნ დი მზად 

არის, ბევ რი სი ახ ლე და სი ურ პ რი ზი შეს თა-

ვა ზოს სა კუ თარ მომ ხ მა რე ბელს. რაც შე ე ხე ბა 

სა ქარ თ ვე ლოს ფარ გ ლებ ში წარ მო მად გენ-

ლო ბის გა ფარ თო ე ბას, უახ ლო ეს მო მა ვალ ში 

ეს არ იგეგ მე ბა, რად გან ჯერ ერ თი თვეც არ 

არის, რაც თბი ლის ში შე მო ვე დით, თუმ ცა ახ-

ლო მო მა ვალ ში, რა საკ ვირ ვე ლი ა, მო ვი აზ რებთ 

და ვგეგ მავთ რე გი ო ნულ ზრდას -  მა გა ლი-

თად, ბა თუმ ში შო უ რუ მის გახ ს ნას. გა ყიდ ვებს 

რაც შე ე ხე ბა, ვვა რა უ დობთ, რომ  „ლექსუს-

თბილისის“ გა მო ჩე ნის შემ დეგ გა ყი დუ ლი  

„ლექსუსის“ ავ ტო მო ბი ლე ბის რა ო დე ნო ბა 200 

ერ თე ულს გა და ა ჭარ ბებს. შე საძ ლო ა, ერ თი 

მხრივ, ამ ბი ცი უ რი გა ნაცხა დი იყოს, თუმ ცა, 

მე ო რე მხრივ, გა ყიდ ვე ბის მზარ დი ტენ დენ ცია 

და ლო ი ა ლუ რი მომ ხ მა რებ ლე ბის არ სე ბო ბა 

გვაძ ლევს სტი მულს და სა ფუძ ველს, გავ ხ დეთ 

ნო მერ პირ ვე ლი ბრენ დი პრე მი უმ - სეგ მენ ტ ში 

ბა ზარ ზე ოფი ცი ა ლუ რად შე მოს ვ ლი დან მხო-

ლოდ ერ თი წლის თავ ზე. 



მომავლის უნივერსიტეტი
მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი სახელმწიფო კვლევითი დაწესებულება – სან-დიეგოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 121 წელიწადზე მეტს ითვლის. ბოლო ოთხი წლის განმავლობაში 
იგი ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და სასურველ უნივერსიტეტად იქცა საქართველოში. 
2015 წლიდან მოყოლებული, აშშ-ის მთავრობის ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციისგან 
მიღებული დაფინანსების მეშვეობით, სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოში 
სტუდენტებს ბაკალავრიატის პროგრამებს სთავაზობს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა მეცნიერება, 
ტექნოლოგია, ინჟინერია და მათემატიკა (STEM). სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტ–
საქართველოს სტუდენტებს შეუძლიათ, პროფესიულად აკრედიტებული, საერთაშორისო დონეზე 
აღიარებული ამერიკული ბაკალავრის დიპლომი აიღონ. მიმდინარე წელს სან-დიეგოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტმა 230 სტუდენტი მიიღო საქართველოში და მათ მისასალმებლად ყოველწლიური, 
„ახალი სტუდენტების მიღების ცერემონია“ მოაწყო. ღონისძიებას სან-დიეგოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ახალი პრეზიდენტი, დოქტორი ადელა დე ლა ტორე ესწრებოდა. ეს პრეზიდენტ დე 
ლა ტორეს პირველი ვიზიტია საქართველოში. გთავაზობთ მასთან ინტერვიუს. 

სან - დი ე გოს სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი უკ ვე 
ოთხი წე ლი ა, რაც სა ქარ თ ვე ლო ში STEM 
პროგ რა მებს სთა ვა ზობს სტუ დენ ტებს. დღეს 
ის ერ თ -ერ თი პო პუ ლა რუ ლი უნი ვერ სი ტე ტი ა, 
რო მე ლიც ეროვ ნულ გა მოც დებ ზე ყვე ლა ზე 
მა ღა ლი ქუ ლე ბის მქო ნე სტუ დენ ტებს იზი-
დავს. იქ ნებ გვითხ რათ, ყოველწლიურად 
პო პუ ლა რო ბის ზრდას თან ერ თად, კი დევ რის 
გა მო არის ეს პროგ რა მა ასე თი მიმ ზიდ ვე ლი? 

ჩე მი აზ რით, ბევ რი მი ზე ზი არ სე ბობს იმი სა, თუ 

რა ტომ სურთ სტუ დენ ტებს სან - დი ე გოს სა ხელ მ წი ფო 

უნი ვერ სი ტეტ-სა ქარ თ ვე ლოს STEM პროგ რა მებ ზე 

ჩა რიცხ ვა. პირ ვე ლი: სან - დი ე გოს სა ხელ მ წი ფო უნი-

ვერ სი ტე ტი ერ თ -ერ თი წამ ყ ვა ნი კვლე ვი თი ინ ს ტი ტუ-

ტია ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში. ფაქ ტობ რი ვად, 

ის აშ შ -ის მო წი ნა ვე 60 სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუტს 

შო რის იკა ვებს ად გილს. სან - დი ე გოს სა ხელ მ წი ფო 

უნი ვერ სი ტე ტი- სა ქარ თ ვე ლო ასე ვე უნი კა ლურ შე-

საძ ლებ ლო ბას უქ მ ნის სტუ დენ ტებს, ორი დიპ ლო მი 

აიღონ: ერ თი ქარ თუ ლი და ერ თიც – ამე რი კუ ლი. 

და ბო ლოს, STEM სფე რო ე ბი ღი რე ბუ ლია რო გორც 

სტუ დენ ტის კა რი ე რის თ ვის, ასე ვე სა ქარ თ ვე ლოს 

ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის თ ვის. ჩვენ ვა მა ყობთ, 

რომ მათ ისეთ სას წავ ლო კურ სებს ვთა ვა ზობთ, რო-

გო რი ცაა კომ პი უ ტე რუ ლი მეც ნი ე რე ბა, კომ პი უ ტე რუ-

ლი ინ ჟი ნე რი ა, ბი ო ქი მია და ქი მი ა, ასე ვე ელექ ტ რო-

ინ ჟი ნე რი ა, სა მო ქა ლა ქო და სამ შე ნებ ლო ინ ჟი ნე რი ა. 

აღ ნიშ ნუ ლი სფე რო ე ბის მი მართ ძა ლი ან დი დი 

მოთხოვ ნა არ სე ბობს ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა-

შო რი სო კომ პა ნი ე ბის მხრი დან. მა გა ლი თად, ჩვე ნი 

ავტორი: ელენე ჩომახიძე



ერ თ -ერთ ქარ თ ვე ლი სტუ დენ ტი, რო მე ლიც სან - დი ე გო ში გაც ვ ლი თი ვი-

ზი ტით იმ ყო ფე ბო და, სტა ჟი რე ბის თ ვის Facebook-მა შე არ ჩი ა. ამ სტა ჟი რე-

ბის შემ დეგ მან სამ სა ხუ რის შე თა ვა ზე ბა მი ი ღო რო გორც Facebook-ისგან, 

აგ რეთ ვე Google-ის სა თა ვო ოფი სი სგან. დღეს ეს მარ თ ლაც იშ ვი ა თი 

შე საძ ლებ ლო ბაა ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ შიც კი, მაგ რამ კი დევ 

უფ რო უნი კა ლუ რი შან სია ქარ თ ვე ლი სტუ დენ ტის თ ვის, რომ ამე რი კუ ლი 

დიპ ლო მი სა კუ თარ ქვე ყა ნა ში აიღოს. ამ დიპ ლო მით სტა ჟი რე ბი სა და 

და საქ მე ბის შე სა ნიშ ნა ვი შე საძ ლებ ლო ბე ბი ჩნდე ბა, რო მელ თა დახ მა რე-

ბით სტუ დენ ტებს წარ მა ტე ბუ ლი კა რი ე რუ ლი წინ ს ვ ლა და ამავ დ რო უ ლად 

თა ვი ანთი ქვე ყნის გან ვი თა რე ბა ში წვლილის შეტანა შეუძლიათ. ამას თან 

ერ თად ყვე ლა სტუ დენტს აქვს შე საძ ლებ ლო ბა, გაც ვ ლით პროგ რა მა ში 

მი ი ღონ მო ნა წი ლე ო ბა და ერ თი ან მე ტი სე მეს ტ რის გან მავ ლო ბა ში სას-

წავ ლებ ლად ამე რი კა ში გაემგზავრონ. სას წავ ლო პროგ რა მა იდენ ტუ რი ა, 

ამ გ ვა რად, ეს დიპ ლო მის აღე ბას არ გა და ა ვა დებს.

თქვე ნი აზ რით, რა არის სან - დი ე გოს სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე-
ტი სა და მი სი STEM პროგ რა მის მთა ვა რი მიღ წე ვე ბი სა ქარ თ-
ვე ლო ში?

ჩე მი აზ რით, ბო ლო რამ დე ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში ჩვენ დი დი წარ-

მა ტე ბით შევ ძე ლით, რომ აქ, სა ქარ თ ვე ლო ში, STEM-ის მი მართ ინ ტე რე სი 

და ჩარ თუ ლო ბა აგ ვე მაღ ლე ბი ნა. ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რად გა ნაც საბ ჭო თა 

კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ STEM სფე როს გან ვი თა რე ბა ნამ დ ვი ლად 

სჭირ დე ბო და. ჩვენ მჭიდ როდ ვთა ნამ შ რომ ლობთ პარ ტ ნი ორ უნი ვერ სი-

ტე ტებ თან სა ქარ თ ვე ლო ში და მათ პრო ფე სო რებ თან აღ ნიშ ნულ სფე რო-

ებ ში მა თი ჯვა რე დი ნი გა დამ ზა დე ბის მიზ ნით. წარ მა ტე ბის კი დევ ერ თი 

მაგალითია ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა პარ ტ ნი ორ ქარ თულ უნი-

ვერ სი ტე ტებ ში, რა თა ყვე ლა ზე თა ნა მედ რო ვე უნი ვერ სი ტე ტის შე ნო ბა მო-

ეწყოს; ასე ვე, ქი მი ი სა და ინ ჟი ნე რი ის ლა ბო რა ტო რი ე ბი მთელი სამხრეთ 

კავკასიის მასშტაბით სა უ კე თე სო ტექ ნი კით აღი ჭურ ვოს. ამას გარ და, ჩვენ 

ვა მა ყობთ, რომ სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე აღი ა რე ბულ სა სერ ტი ფი კა ციო 

პროგ რა მებს ვნერ გავთ ჩვე ნი სა ინ ჟინ რო პროგ რა მე ბის თ ვის. ინ ჟი ნე-

რი ის, ისე ვე რო გორც ქი მი ის, სფე რო ში, სერ ტი ფი ცი რე ბა აუცი ლე ბე ლი ა, 

რა თა სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე ზე გავ ლე ნა მო ვახ დი ნოთ. და ბო ლოს, ჩვენ 

ვა მა ყობთ იმ სა მუ შა ო თი, რაც ამე რი კი სა და სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბე-

ბის დახ მა რე ბით შე ვას რუ ლეთ, რა თა ჩვე ნი ფა კულ ტე ტი, აღ ჭურ ვი ლო ბა 

და სერ ტი ფი ცი რე ბის მოთხოვ ნე ბი აქ, სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა მოგ ვე ტა ნა. რომ 

შე ვა ჯა მოთ, ვიტყ ვი, რომ ჩვენ არა მარ ტო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა ავა შე ნეთ, 

არა მედ ასე ვე გზა გა ვუხ სე ნით ჩვენს სტუ დენ ტებს. ყო ვე ლი ვე ამით კი, სან -

- დი ე გოს სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის მეშ ვე ო ბით, ჩვენ გრძელ ვა დი ა ნი 

ურ თი ერ თო ბე ბი ჩა მო ვა ყა ლი ბეთ უმაღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე-

ბუ ლე ბებ თან სა ქარ თ ვე ლო სა და ამე რი კა ში.

თქვენ ახ სე ნეთ, რომ ნა ყო ფი ე რად თა ნამ შ რომ ლობთ სა ჯა რო 
და კერ ძო სექ ტო რებ თან რო გორც აქ, ასე ვე ამე რი კა ში. რა 
შე გიძ ლი ათ გვითხ რათ კერ ძო- სა ჯა რო პარ ტ ნი ო რო ბის რო ლის 
შე სა ხებ?

ჩვენ და ახ ლო ე ბით 3 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის მო ზიდ ვა შევ ძე ლით 

სა ჯა რო და კერ ძო დო ნო რე ბის გან და მა ტე ბი თი სტი პენ დი ე ბის უზ რუნ-

ველ ყო ფის მიზ ნით. ჩვე ნი სას ტი პენ დიო და ფი ნან სე ბა ბევ რი ისე თი 

წარ მა ტე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან მო დის, რო გო რი ცა ა: სა ქარ თ ვე ლოს 

ბან კი, GPF, ჯორ ჯი ან უოთერ ენდ ფა უ ე რი, GIG, სილ ქ ნე ტი, GDI, GMP, აჭა რა 

ჯგუ ფი, თი ბი სი და ჩვე ნი ყვე ლა ზე დი დი დო ნო რი, ფონ დი „ქართუ“. ყვე ლა 

მათ გან მა გა დაწყ ვი ტა, ინ ვეს ტი რე ბა ჩვენს სტუ დენ ტებ ში მო ეხ დი ნა. მნიშ-

ვ ნე ლო ვა ნია გა ვი გოთ, რომ, ამე რი კის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ბევ რი სტუ დენ ტი 

– გან სა კუთ რე ბით კი ისი ნი, ვის ოჯა ხებ საც ეკო ნო მი კუ რი შე საძ ლებ ლო-

ბა არა აქვს – სრულ და ფი ნან სე ბას ითხოვს და სწავ ლის ღი რე ბუ ლე ბის 

გა დახ და არ შე უძ ლი ა. სწო რედ ამ პარ ტ ნი ო რო ბე ბის მეშ ვე ო ბით, უკ ვე 

შეგ ვიძ ლია და მა ტე ბი თი სტი პენ დი ე ბის გა ცე მა ბევ რი სტუ დენ ტის თ ვის. 

მო დი, და საქ მე ბის სა კითხი გან ვი ხი ლოთ, რაც, რო გორც ვი ცით, 
ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი თე მა ა. რო ცა სტუ დენ ტი ისეთ სას-
წავ ლე ბელს ამ თავ რებს, რო გო რიც სან - დი ე გოს სა ხელ მ წი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტი ა, რო გორ შე გიძ ლი ათ იმის გა რან ტი რე ბა, რომ 
ის სამ სა ხურს იშო ვის?

ბევ რი კურ ს დამ თავ რე ბუ ლი სამ სა ხურს სტა ჟი რე ბის მეშ ვე ო ბით 

იშო ვის. მთელ მსოფ ლი ო ში დი დი მოთხოვ ნაა სამ შე ნებ ლო მე ნე ჯე რებ-

სა და ინ ჟინ რებ ზე. ამ დე ნად, ამ სფე რო ში სტუ დენ ტე ბი, დი დი ალ ბა თო-

ბით, სამ სა ხურს სას წავ ლო პროგ რა მის დას რუ ლე ბამ დეც კი იპო ვი ან. 

სა ქარ თ ვე ლო ში რომ ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რას თვა ლი შე ვავ ლოთ, და ვი ნა-

ხავთ, რომ ნი ჭი ე რი ინ ჟინ რე ბი ნამ დ ვი ლად სა ჭი როა ინ ფ რას ტ რუქ ტუ-

რის გან ვი თა რე ბის თ ვის. მოთხოვ ნა ძა ლი ან მა ღა ლია კომ პი უ ტე რუ ლი 

მეც ნი ე რე ბის სფე რო ში რო გორც სა ქარ თ ვე ლო ში, ასე ვე ამე რი კა შიც. 

აუცი ლე ბე ლია ისე თი ადა მი ა ნე ბი, ვინც კარ გად არის გა დამ ზა დე ბუ ლი 

სა ინ ჟინ რო და კომ პი უ ტე რულ მეც ნი ე რე ბებ ში. შე სა ბა მი სად, ზე მოხ სე-

ნე ბუ ლი სტუ დენ ტე ბი სამ სა ხუ რებ ში კარგ თა ნამ დე ბო ბებს და ი კა ვე ბენ. 

რაც შე ე ხე ბა ბი ო ქი მი ას, ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სფე რო ა, რად გა ნაც თუ 

ვი ფიქ რებთ ბი ო ტექ ნო ლო გი ებ სა და ნე ბის მი ერ რა მე ზე, რაც ფარ მა-

ცი ას ეხე ბა, აქ მცოდ ნე და უნა რი ა ნი ადა მი ა ნე ბია სა ჭი რო. სან - დი ე გოს 

სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ - სა ქარ თ ვე ლოს სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მა ში 

სტუ დენ ტე ბის თ ვის მი წო დე ბუ ლი სწავ ლე ბის ხა რის ხი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

იქ ნე ბა მთე ლი დარ გის თ ვის. შე სა ბა მი სად, ჩვენ ძა ლი ან ოპ ტი მის ტუ რად 

ვართ გან წყო ბი ლი პირ ვე ლი გა მოშ ვე ბის მი მართ, რო მე ლიც სწავ ლას 

ივ ნის ში და ას რუ ლებს და პირ და პირ შრო მის ბა ზარ ზე გა ვა, ან სა დოქ-

ტო რო პროგ რა მა ზე ჩა ა ბა რებს. სტუ დენ ტე ბის ერ თ მა ნა წილ მა შე იძ ლე ბა 

სწავ ლა სან - დი ე გოს სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის დოქ ტო რან ტუ რა ში 

გა აგ რ ძე ლოს.

რომ შე ვა ჯა მოთ, დღეს გან ვი თა რე ბის რა ეტაპ ზეა სან - დი ე გოს 
სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი და რა სა ხის როლს თა მა შობს ის 
სა ქარ თ ვე ლოს სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მა ში?

ჩე მი აზ რით, ძა ლი ან გაგ ვი მარ თ ლა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში ათას წ-

ლე უ ლის გა მოწ ვე ვის ფონ დის მეშ ვე ო ბით, ათას წ ლე უ ლის გა მოწ ვე ვის 

კორ პო რა ცი ამ მხა რი და უ ჭი რა ამ კონ კ რე ტულ ინი ცი ა ტი ვას და ჩვენ ასე-

თი ძლი ე რი მხარ და ჭე რა მი ვი ღეთ ამე რი კი სა და სა ქარ თ ვე ლოს მთავ-

რო ბე ბის გან. ამ პროგ რა მა ში ასე ვე დიდ ფი ლან თ რო პი ულ დახ მა რე ბას 

გვი წევ დ ნენ კერ ძო დო ნო რე ბიც. ვი მე დოვ ნებ, რომ რო ცა მო მავ ლის 

და გეგ მ ვას ვიწყებთ, გან სა კუთ რე ბით კი კერ ძო სექ ტორ თან სა ქარ თ ვე-

ლო ში, ფი ლან თ რო პი უ ლი სა ზო გა დო ე ბა კი დევ უფ რო მე ტი ინ ვეს ტი ცი ის 

გან ხორ ცი ე ლე ბას და იწყებს უმაღ ლეს გა ნათ ლე ბა ში. ვფიქ რობ, რომ ამ 

ქვეყ ნის მო მა ვა ლი ახალ გაზ რ დებ ში ინ ვეს ტი რე ბას ეფუძ ნე ბა, რად გა ნაც 

მა თი გა ნათ ლე ბის ხელ შეწყო ბა ასე ვე და დე ბი თად იმოქ მე დებს პრო-

დუქ ტი უ ლო ბა ზე. 



სარეკლამო გვერდი

ოქროს 
მომპოვებლები
ამი   ერ       კავ       კა    სი   ა    ში ერ       თ       -ერ       თი უმ       ს       ხ       ვი    ლე    სი სამ       თო სა    წარ       მო ბოლ       ნი    სის რა   ი   ონ       ში, და    ბა კაზ       რეთ       ში მდე   -

ბა    რე   ობს. აქ ძვირ       ფა    სი ლი    თო    ნე    ბის მო    პო    ვე    ბის სა    მუ    შა   ო   ე    ბი 24–სა   ა    თი   ან რე    ჟიმ       ში მიმ       დი    ნა    რე   ობს. სამ       თო–გა   -

მამ       დიდ       რე    ბელ კომ       ბი    ნატ       ში სპი    ლენ       ძის კონ       ცენ       ტ       რატს უკ       ვე 43 წე    ლი   ა, აწარ       მო   ე    ბენ, ოქ       როს დო    რე შე    ნად       ნო    ბის 

წარ       მო   ე    ბა კი ად       გილ       ზე 1997 წლი    დან იწყე    ბა. ამ პრო    დუქ       ცი   ას სა   ერ       თა    შო    რი    სო ტრე   ი    დე    რუ    ლი კომ       პა    ნი   ე    ბი ყი   -

დუ    ლო    ბენ. გაწ       მენ       დის შე    დე    გად მი    ღე    ბუ    ლი სუფ       თა ლი    თო    ნე    ბი – ოქ       რო, სპი    ლენ       ძი და ვერ       ცხ       ლი – ლონ       დო    ნის 

სა    ფონ       დო ბირ       ჟა    ზე იყი    დე    ბა. 

კომ       პა    ნია RMG დღეს მად       ნის მო    პო    ვე    ბი    სა და წარ       მო   ე    ბის მი    მარ       თუ    ლე    ბით გან       ვი    თა    რე    ბის ახალ გზას ად       გას. 

ბო    ლო ერ       თი წლის გან       მავ       ლო    ბა    ში მძი    მე ტექ       ნი    კის ავ       ტო    პარ       კი მთლი   ა    ნად გა    ნახ       ლ       და, რის       თ       ვი    საც $10 მი    ლი   ო   -

ნი დო    ლა    რი და   ი    ხარ       ჯა. შე    მუ    შავ       და უსაფ       რ       თხო   ე    ბის სა   ერ       თა    შო    რი    სო სტან       დარ       ტე    ბი და, პირ       ვე    ლად კომ       პა    ნი   ის 

არ       სე    ბო    ბის გან       მავ       ლო    ბა    ში, დღის წეს       რიგ       ში დად       გა წი   ა    ღი    სე   უ    ლის ათ       ვი    სე    ბის შემ       დეგ კა    რი   ე    რის რე    კულ       ტი    ვა   -

ცი   ის სა    კითხი. მომ       დევ       ნო წლე    ბის გან       მავ       ლო    ბა    ში კომ       პა    ნია კომ       ბი    ნა    ტის გა    და   ი   ა    რა    ღე    ბა    საც გეგ       მავს. 

ჩვენ მო    პო    ვე    ბი    სა და გა    და    მუ    შა    ვე    ბის დარ       გ       ში წარ       მო   ე    ბის დი    რექ       ტორს, თორ       ნი    კე ლი    პარ       ტი   ას და სამ       თო 

ტექ       ნო    ლო    გი   ე    ბის დარ       გ       ში წარ       მო   ე    ბის ხელ       მ       ძღ       ვა    ნელს, კო    ბა მე    ნაბ       დიშ       ვილს ვე    სა   უბ       რეთ.

ავტორი: თათია ჩაფიჩაძე

ფოტო: ჯაბა ჩიტიძე



სამ       თო მრეწ       ვე    ლო    ბის წარ       მო   ე    ბის მე    ნე    ჯე    რი სა    ქარ       თ      -
ვე    ლოს       თ       ვის იშ       ვი   ა    თი პრო    ფე    სი   ა   ა. რო    გორ მოხ       ვე    დით 
დღე    ვან       დელ პო    ზი    ცი   ამ       დე? 

თორ       ნი    კე ლი    პარ       ტი   ა: ტექ       ნი    კურ უნი    ვერ       სი    ტეტ       ში 

სამ       თო-       გე   ო    ლო    გი   ურ ფა    კულ       ტეტ       ზე ვსწავ       ლობ       დი, პრო    ფე    სი  -

ით გე   ო    ლო    გი ვარ და სწავ       ლის პრო    ცეს       ში ხში    რად გვი    წევ       და 

მად       ნე   უ    ლის კა    რი   ე    რის მო    ნა    ხუ    ლე    ბა, რო    გორც ერ       თ       -ერ       თი 

ყვე    ლა    ზე ცოცხა    ლი ორ       გა    ნიზ       მი    სა. უკ       ვე 2007 წელს აქ მუ    შა   ო    ბა 

და    ვიწყე და ყვე    ლა    ზე და    ბა    ლი სა    ფე    ხუ    რი    დან დღემ       დე თით       ქ      -

მის ყვე    ლა პო    ზი    ცია გა    მო    ვი   ა    რე. 

კო    ბა მე    ნაბ       დიშ       ვი    ლი: 2005 წელს და    ვამ       თავ       რე ტექ       ნი   -

კუ    რი უნი    ვერ       სი    ტე    ტი ღია სამ       თო სა    მუ    შა   ო   ე    ბის მი    მარ       თუ    ლე   -

ბით და იმა    ვე წელს და    ვიწყე აქ მუ    შა   ო    ბა. დღემ       დე საკ       მა   ოდ 

გრძე    ლი გზა იყო, ვმუ    შა   ობ       დი რო    გორც აფეთ       ქე    ბის დამ       ხ      -

მა    რედ, ასე    ვე ამ       ფეთ       ქებ       ლად, ცვლის უფ       რო    სად, კა    რი   ე    რის 

უფ       რო    სის მო   ად       გი    ლედ, მთა    ვარ მთა    მად       ნე    ლად, წარ       მო   ე    ბის 

დი    რექ       ტო    რის მო   ად       გი    ლედ და და   ახ       ლო   ე    ბით წე    ლი    წა    დი და 

სა    მი თვე   ა, სამ       თო ტექ       ნო    ლო    გი   ე    ბის დარ       გ       ში წარ       მო   ე    ბის დი   -

რექ       ტო    რი ვარ.

რად       გან წარ       მო   ე    ბის პრო    ცე    სი ქრო    ნო    ლო    გი   უ    რად 
მად       ნის მო    პო    ვე    ბით იწყე    ბა, თორ       ნი    კე, ისევ თქვენ      -
თან გა    ვაგ       რ       ძე    ლებ სა   უ    ბარს. თქვე    ნი სტუ    დენ       ტო    ბის 
პე    რი   ო    დი    დან დღემ       დე რა გან       ვი    თარ       და ამ დარ       გ       ში? 

თ.ლ.: რო    ცა აქ მუ    შა   ო    ბა და    ვიწყეთ, სა    ქარ       თ       ვე    ლო    ში სამ      -

თო მრეწ       ვე    ლო    ბა ჯერ კი    დევ თავ       დაღ       მარ       თ       ში მი    დი   ო    და. ჩვე    ნი 

მოს       ვ       ლის შემ       დეგ და    ვარ       წ       მუ    ნეთ ხელ       მ       ძღ       ვა    ნე    ლო    ბა, რომ თუ 

მად       ნე   უ    ლის კა    რი   ერს არ ჩავ       ს       ვამ       დით სამ       თო პა    რა    მეტ       რებ       ში, 

წინ ვერ წა    ვი    დო    დით. სა   ინ       ჟინ       რო გა   ან       გა    რი    შე    ბის შემ       დეგ დაგ      -

ვ       თან       ხ       მ       დ       ნენ და ჩვენ და    ვიწყეთ, ერ       თი მხრივ, ჩა    მოშ       ლი    ლი 

კა    რი   ე    რის მდგო    მა    რე   ო    ბის გა    მოს       წო    რე    ბა და, მე   ო    რე მხრივ, 

მად       ნი   ა    ნი ახა    ლი სხე   უ    ლე    ბის შეს       წავ       ლა. დღემ       დე მიმ       დი   -

ნა    რე   ობს გა    მოს       წო    რე    ბის პრო    ცე    სი, თუმ       ცა რა    დი    კა    ლუ    რად 

გან       ს       ხ       ვავ       დე    ბა 2012–წლამ       დე    ლი და დღე    ვან       დე    ლი წარ       მო   ე    ბის 

მდგო    მა    რე   ო    ბა. დღეს ობი   ექ       ტუ    რად ათას       ჯერ უკე    თე    სი პი    რო   -

ბე    ბი   ა.

ოფის       ში გან       თავ       სე    ბულ ფო    ტო   ებ       ზე გა    მო    სა    ხუ    ლია 
მად       ნე   უ    ლის კა    რი   ე    რის ძვე    ლი და ახ       ლან       დე    ლი 
მდგო    მა    რე   ო    ბა და ეს თქვენს ნათ       ქ       ვამს ნამ       დ       ვი    ლად 
ადას       ტუ    რებს, მაგ       რამ მა   ინც მინ       და გკითხოთ, კონ       კ      -
რე    ტუ    ლად რა შე   იც       ვა    ლა ბო    ლო წლე    ბის გან       მავ       ლო    ბა   -
ში კა    რი   ე    რებ       ზე ეკო    ლო    გი   ი    სა და შრო    მის უსაფ       რ       თხო  -
ე    ბის კუთხით? 

თ.ლ.: ზო    გა    დად, თუ კა    რი   ე    რის ინ       ფ       რას       ტ       რუქ       ტუ    რა მო  -

უ    წეს       რი    გე    ბე    ლი   ა, წვი    მის შე    დე    გად გა    ჩე    ნი    ლი წყალ       ქ       ცე    ვე    ბის 

კონ       ტ       რო    ლი, ფაქ       ტობ       რი    ვად, შე   უძ       ლე    ბე    ლი   ა. ნი   აღ       ვ       რე    ბი მო   -

დის, რომ       ლე    ბიც სად გა    გექ       ცე    ვა და გა    ვა თუ არა ტე    რი    ტო    რი   ის 

გა    რეთ, ვერ აკონ       ტ       რო    ლებ. ჩვენ ამ სა    კითხის მო    წეს       რი    გე    ბამ 

წყლის ნა    კა    დე    ბის მი    ზან       მი    მარ       თუ    ლად მარ       თ       ვის შე    საძ       ლებ      -

ლო    ბა მოგ       ვ       ცა. ასე    ვე ღია სამ       თო სა    მუ    შა   ო   ე    ბის დროს დი    დი 

მნიშ       ვ       ნე    ლო    ბა აქვს მტვერ       თან ბრძო    ლას. ეს სა    კითხი ახა    ლი 

სარ       წყა    ვი სის       ტე    მე    ბის შე    ძე    ნით გა    დავ       წყ       ვი    ტეთ და ჩვენ უკ       ვე 

შეგ       ვიძ       ლია ვთქვათ, რომ რა    საც სხვა წამ       ყ       ვა    ნი კომ       პა    ნი   ე   -

ბი იყე    ნე    ბენ, ჩვენ       თა    ნაც და   ი    ნერ       გა და კი    დევ ბევ       რი სი   ახ       ლე 

იქ       ნე    ბა. მთა    ვა    რი   ა, რომ ამა    ზე ვმუ    შა   ობთ და რე    სურ       სებს არ 

ვზო    გავთ.

რაც შე   ე    ხე    ბა უსაფ       რ       თხო   ე    ბას, რის       კე    ბი კა    რი   ე    რის და    მუ    შა   -

ვე    ბის პრო    ცეს       ში მი    ნი    მუ    მამ       დეა დაყ       ვა    ნი    ლი, თუმ       ცა ეს არ არის 

საკ       მა    რი    სი. ძა    ლი   ან მა    ღალ სტან       დარტს შე    ვე    ჭი    დეთ, ეს არის 

უახ       ლე    სი სიტყ       ვა შრო    მის უსაფ       რ       თხო   ე    ბის სფე    რო    ში, რომ       ლის 

და    ნერ       გ       ვაც დიდ და    ნა    ხარჯს და დროს მო   ითხოვს. ის თა    მა    სა, 

რა    ზეც ვმუ    შა   ობთ და რაც ძა    ლი   ან მა    ლე გვექ       ნე    ბა, სა    ქარ       თ       ვე   -

ლო    ში ძა    ლი   ან ცო    ტა კომ       პა    ნი   ას აქვს.

სა   ინ       ტე    რე    სო   ა, რო    გო    რი მდგო    მა    რე   ო    ბაა თა    ნა    მედ      -
რო    ვე სამ       თო ტექ       ნო    ლო    გი   ე    ბის და    ნერ       გ       ვი    სა და ახალ 
ტექ       ნო    ლო    გი   ურ ციკ       ლ       ზე გა    დას       ვ       ლის კუთხით?

თ.ლ.: თა    ნა    მედ       რო    ვე ტექ       ნო    ლო    გი   ე    ბის თვალ       საზ       რი    სით 

ბევ       რი სა    მუ    შაო ჩა    ტარ       და. მას შემ       დეგ, რაც მო    ვა    წეს       რი    გეთ 

მად       ნე   უ    ლის კა    რი   ე    რის ინ       ფ       რას       ტ       რუქ       ტუ    რა და კა    რი   ე    რებ      -

ზე სამ       თო საქ       მის სწო    რი წარ       მო   ე    ბა და    ვიწყეთ, გე   ო    ლო    გებს 

მოგ       ვე    ცა შე    საძ       ლებ       ლო    ბა, გვე    მუ    შა    ვა, გა    მოგ       ვე    ტა    ნა დას       კ       ვ       ნე    ბი 

წი   აღ       ში არ       სე    ბუ    ლი მდგო    მა    რე   ო    ბის შე    სა    ხებ. მაგ       რამ აქ სხვა 

პრობ       ლე    მამ იჩი    ნა თა    ვი. თქვენ იცით, რომ ჩვე    ნი სპი    ლენ      -

ძის ქარ       ხა    ნა 1975 წლი    დან გა   უ    ჩე    რებ       ლად მუ    შა   ობს, თუმ       ცა 

დად       გე    ბა მო    მენ       ტი, რო    ცა ის ამას ვე    ღარ შეძ       ლებს. ამი    ტო    მაც 

ჩვენ და    ვიწყეთ მუ    შა   ო    ბა ფი    ნურ კომ       პა    ნია OUTOTEC-თან, 

რო    მე    ლიც ლი    დე    რია ახა    ლი ტექ       ნო    ლო    გი   ე    ბის დარ       გ       ში. ისი    ნი 

მად       ნის გამ       დიდ       რე    ბის თა    ნა    მედ       რო    ვე ტექ       ნო    ლო    გი   ებს შე    მოგ      -

ვ       თა    ვა    ზე    ბენ, რომ       ლე    ბიც იქ       ნე    ბა უსაფ       რ       თხო, ექ       ნე    ბა მა    ღა    ლი 

ამოკ       რე    ფა და გა    და    მუ    შა    ვე    ბის და    ბა    ლი თვით       ღი    რე    ბუ    ლე    ბის 

მაჩ       ვე    ნებ       ლე    ბი. ვფიქ       რობთ, რომ მო    მა    ვა    ლი წლის ბო    ლოს- 

       თ       ვის მი    ვი    ღებთ ზუსტ მო    ნა    ცე    მებს, თუ რა გვჭირ       დე    ბა რო    გორც 

ფი    ნან       სუ    რი, ისე ტექ       ნო    ლო    გი   უ    რი თვალ       საზ       რი    სით. 

რო    გორც ჩემ       თ       ვის ცნო    ბი    ლი   ა, RMG Gold-ში აგ       ლო   -
მე    რა    ცი   ის ახა    ლი კვან       ძი და   ი    ნერ       გა, რაც სა    შუ   ა    ლე    ბას 
იძ       ლე    ვა, ერ       თხელ გა    და    მუ    შა    ვე    ბუ    ლი მად       ნე    ბი    დან ხე   -
ლახ       ლა ამო   ი    ღოთ ძვირ       ფა    სი ლი    თო    ნე    ბი. მოგ       ვიყ       ვეთ 
ამ პრო   ექ       ტის შე    სა    ხებ.

თ.ლ.: ეს აქამ       დე არ       სე    ბუ    ლი გა    მო   უ    ყე    ნე    ბე    ლი ოქ       როს 

შემ       ც       ვე    ლი ნედ       ლე   უ    ლის გა    და    მუ    შა    ვე    ბის რე    ცეპ       ტი   ა. გრო    ვუ    ლი 

გა    მო    ტუტ       ვის მე    თო    დით ერ       თხელ უკ       ვე გა    და    მუ    შა    ვე    ბულ მა   -



სარეკლამო გვერდი

დან       ში მხო    ლოდ ფრაქ       ცი   ე    ბია დარ       ჩე    ნი    ლი და მი    სი ხე    ლა    ხა    ლი 

და    მუ    შა    ვე    ბა დიდ ეფექტს არ გაძ       ლევს. ამი    ტომ ვიკ       ვ       ლი   ეთ ეს 

დი    დი ხნის გან       მავ       ლო    ბა    ში. არის ასე    თი აგ       რე    გა    ტი, რო    მელ       საც 

მა    და    ნი და ცე    მენ       ტი ერ       თად მი   ე    წო    დე    ბა და ის იწყებს წვრი   -

ლად და    ქუც       მა    ცე    ბუ    ლი მა    სა    ლის გამ       ს       ხ       ვი    ლე    ბას. ანუ ცე    მენ       ტის 

დახ       მა    რე    ბით მა    სა გარ       და   იქ       მ       ნე    ბა დიდ ბურ       თუ    ლე    ბად და გრო   -

ვუ    ლი გა    მო    ტუტ       ვის მე    თო    დით შეგ       ვიძ       ლია ოქ       როს ამოკ       რე    ფა. 

პრო   ექ       ტ       ზე მუ    შა   ო    ბა და   ახ       ლო   ე    ბით რვა თვე   ა, რაც მიმ       დი    ნა   -

რე   ობს და ეს რგო    ლი უკ       ვე გა    მარ       თუ    ლად მუ    შა   ობს. მარ       ტო ამ 

კვან       ძ       ზე ბო    ლო პე    რი   ოდ       ში 100-მდე ადა    მი   ა    ნი და    საქ       მ       და.

წლის ბო    ლო გვი   ახ       ლოვ       დე    ბა და მსოფ       ლიო ბა    ზარ       ზე 
არ       სე    ბუ    ლი სუ    რა    თის მი    ხედ       ვით სა   ინ       ტე    რე    სოა 2018 
წლის თქვე    ნე   უ    ლი შე    ფა    სე    ბა. რა სირ       თუ    ლე   ე    ბი იყო 

მძი    მე მრეწ       ვე    ლო    ბის დარ       გ       ში?
თ.ლ.: სამ       თო საქ       მე    ში ად       ვი    ლი პრო    ცე    სი და დრო არ 

არ       სე    ბობს. მა    გა    ლი    თად, წელს მსოფ       ლიო ბა    ზარ       ზე მე    ტალ       თა 

ფა    სე    ბის მხრივ დი    დი ცვლი    ლე    ბა იყო, თით       ქ       მის 800-დან 1000 

დო    ლა    რამ       დე გვქონ       და სპი    ლენ       ძის მი    მარ       თუ    ლე    ბით ფა    სის 

ვარ       დ       ნა, მაგ       რამ ეს ფაქ       ტო    რიც გა    დავ       ლა    ხეთ და წლის გარ      -

დამ       ტეხ დროს ვი    პო    ვეთ გა    მო    სა    ვა    ლი, რაც ისევ და ისევ ჩვე    ნი 

მა    ღალ       კ       ვა    ლი    ფი    ცი   უ    რი გუნ       დის დამ       სა    ხუ    რე    ბა   ა. შე    ჯა    მე    ბამ       დე 

ორი თვეა დარ       ჩე    ნი    ლი, თუმ       ცა, ჩე    მი აზ       რით, ეს ერ       თ       -ერ       თი სა  -

უ    კე    თე    სო წე    ლი იყო იმ კუთხით, რომ სწო    რად დავ       გეგ       მეთ და 

მო    ვი    პო    ვეთ მა    და    ნი, სწო    რად გა    და    ვა    მუ    შა    ვეთ, სწო    რად გავ       ყი   -

დეთ. ამას       თან ერ       თად, გა    რე    მოს დაც       ვის, შრო    მის უსაფ       რ       თხო  -

ე    ბი    სა და ბევ       რი სხვა მი    მარ       თუ    ლე    ბით არა   ერ       თი სი   ახ       ლე   ა, რაც 

ვფიქ       რობ, წარ       მა    ტე    ბუ    ლი კომ       პა    ნი   ის სა    წინ       და    რი   ა. სა   ა    მა    ყოა 

ისიც, რომ კვლე    ვე    ბის მი    ხედ       ვით, წელს ჩვე    ნი კომ       პა    ნია მა    ღა   -

ლი სო    ცი   ა    ლუ    რი პა    სუ    ხის       მ       გებ       ლო    ბის მქო    ნე ბიზ       ნე    სებს შო    რის 

ლი    დერ       თა პირ       ველ ათე   ულ       ში   ა.

ბა    ტო    ნო კო    ბა, გა    და    ვი    დეთ სამ       თო ტექ       ნო    ლო    გი   ე   -
ბის თე    მა    ზე, წელს კომ       პა    ნი   ის ავ       ტო    პარ       კის სრუ    ლი 
მო    დერ       ნი    ზა    ცია გან       ხორ       ცი   ელ       და. რა სა    ხის ტექ       ნი    კა 
შე   ი    ძი    ნეთ და რამ       დე    ნად მნიშ       ვ       ნე    ლო    ვა    ნია ეს შრო    მის 
უსაფ       რ       თხო   ე    ბის კუთხით? 

კ.მ.: ჩვენ       თ       ვის უმ       თავ       რე    სი ფა    სე   უ    ლო    ბა – ადა    მი   ა    ნის 

ჯან       მ       რ       თე    ლო    ბა და სი    ცოცხ       ლე   ა. სწო    რედ ამი    ტომ ნე    ბის      -

მი   ე    რი ინ       ვეს       ტი    ცია პირ       ველ რიგ       ში ჩვენ       თან და    საქ       მე    ბუ    ლი 

პერ       სო    ნა    ლის       თ       ვის უკე    თე    სი და უსაფ       რ       თხო სა    მუ    შაო გა    რე    მოს 

შექ       მ       ნას ით       ვა    ლის       წი    ნებს. თა    ნა    მედ       რო    ვე ტექ       ნი    კაც სწო    რედ 

იმა    ზეა გათ       ვ       ლი    ლი   ა, რომ და    საქ       მე    ბუ    ლებ       მა თა    ვი ბევ       რად 

უსაფ       რ       თხოდ იგ       რ       ძ       ნონ. წელს ამ კუთხით კომ       პა    ნი   ამ 10 მლნ 

დო    ლა    რი და    ხარ       ჯა. შე    ვი    ძი    ნეთ ტექ       ნი    კა, რო    მე    ლიც ემ       სა    ხუ    რე   -

ბა რო    გორც სა    წარ       მოო პრო    ცესს, ისე მიმ       დე    ბა    რე ტე    რი    ტო   -

რი   ა    ზე ცენ       ტ       რა    ლუ    რი გზე    ბის მო    რეცხ       ვას. შე   იძ       ლე    ბა ით       ქ       ვას, 

რომ ერ       თ       ჯე    რა    დად ამ       დე    ნი ტექ       ნი    კის შე    ძე    ნა კომ       პა    ნი   ა    ში ათ       წ      -

ლე   უ    ლე    ბი   ა, არ მომ       ხ       და    რა. ეს არის უახ       ლე    სი ბულ       დო    ზე    რე    ბი, 

თვით       მ       ტ       ვირ       თა    ვე    ბი, 24 ერ       თე   უ    ლი სამ       თო მა    სე    ბის გა    დამ       ზი    დი. 

გან       სა    კუთ       რე    ბით ვა    მა    ყობ რამ       დე    ნი    მე დღის წინ ჩა    მო    სუ    ლი 

SANDVIK-ის ტი    პის ორი სა    ბურ       ღი დაზ       გით, რო    მლებშიც  

$2 200 000 გა    და    ვი    ხა    დეთ. 

ეს ახა    ლი სა    მუ    შაო ად       გი    ლე    ბის გა    ჩე    ნა    საც ნიშ       ნავს, ჩვენ ამ 

მი    მარ       თუ    ლე    ბით 220-ზე მე    ტი ადა    მი   ა    ნი და    ვა    საქ       მეთ. 

3000-ზე მე    ტი თა    ნამ       შ       რომ       ლით „არემჯი“ რე    გი   ო    ნი    სა 
და ქვეყ       ნის ერ       თ       -ერ       თი უმ       ს       ხ       ვი    ლე    სი დამ       საქ       მე    ბე    ლი   ა. 
მოგ       ვი    ყე    ვით, რა პრო    ფე    სი   ებ       სა და პო    ზი    ცი   ებ       ზეა ყვე   -
ლა    ზე დი    დი მოთხოვ       ნა და რას გუ    ლის       ხ       მობს თქვენ 
მი   ერ და    ნერ       გი    ლი ახა    ლი ანაზღა   უ    რე    ბის სის       ტე    მა?

კ.მ.: არ ვიქ       ნე    ბი გა    მო    ნაკ       ლი    სი, თუ ვიტყ       ვი, რომ სამ       თო 

მი    მარ       თუ    ლე    ბით ძლი   ე    რი სა   ინ       ჟინ       რო-       ტექ       ნი    კუ    რი პერ       სო    ნა   -

კო ბა მე ნაბ დიშ ვი ლი



ლის მო    ძი   ე    ბა ქვე    ყა    ნა    ში ჭირს. თუმ       ცა არის ჩვენს კომ       პა    ნი   ა    ში 

ჯგუ    ფი, რო    მე    ლიც კად       რე    ბის მუდ       მივ გა    დამ       ზა    დე    ბა    ზე ზრუ    ნავს. 

ად       გილ       ზე    ვე ვიწ       ვევთ სხვა    დას       ხ       ვა უმაღ       ლე    სი სას       წავ       ლებ       ლი    სა 

და პრო    ფე    სი   უ    ლი კო    ლე    ჯე    ბის პრო    ფე    სორ       -       მას       წავ       ლებ       ლებს 

და ვა    ტა    რებთ ტრე    ნინ       გებს. მო    გეხ       სე    ნე    ბათ, ახა    ლი ტექ       ნო   -

ლო    გი   ე    ბი ძა    ლი   ან სწრა    ფად ვი    თარ       დე    ბა და გა    დამ       ზა    დე    ბის 

სა    ჭი    რო   ე    ბა ყო    ველ       თ       ვის დგას. შე    სა    ბა    მი    სად, ცენ       ტ       რი ამ 

მი    მარ       თუ    ლე    ბით დიდ დახ       მა    რე    ბას გვი    წევს. ვთა    ნამ       შ       რომ      -

ლობთ ტექ       ნი    კურ უნი    ვერ       სი    ტეტ       თა    ნაც, რო    მე    ლიც გვიგ       ზავ       ნის 

დამ       წყებ კად       რებს სტა    ჟი    რე    ბა    ზე – სწო    რედ მო    ტი    ვი    რე    ბულ, 

გა    ნათ       ლე    ბულ და ენერ       გი   ულ ახალ       გაზ       რ       დებ       ში ვხე    დავთ ჩვენს 

მო    მავლს. 

რაც შე   ე    ხე    ბა ანაზღა   უ    რე    ბის ახ       ლე    ბურ სის       ტე    მას, ის გუ   -

ლის       ხ       მობს მუ    შა–პერ       სო    ნა    ლის გა    დაყ       ვა    ნას ფიქ       სი    რე    ბუ    ლი    დან 

გა    მო    მუ    შა    ვე    ბით ანაზღა   უ    რე    ბა    ზე. თუ, აქამ       დე, მა    გა    ლი    თად, 

ექ       ს       კა    ვა    ტო    რის ოპე    რა    ტორს თვი   უ    რად 960 ლა    რი ხელ       ფა    სი 

და სამ თვე    ში ერ       თხელ კვარ       ტა    ლუ    რი პრე    მია ჰქონ       და, დღეს 

გა    ცი    ლე    ბით მე    ტი აქვს, და რა    ტომ: ის ფაქ       ტი, რომ ადა    მი  -

ანს მი    სი ტექ       ნი    კის გა   უ    მარ       თა   ო    ბის შემ       თხ       ვე    ვა    შიც მოჭ       რი    ლი 

თან       ხა უნ       და აეღო, ერ       თ       გ       ვა    რად აზარ       მა    ცებ       და და    საქ       მე    ბულს. 

დღეს გა    მო    მუ    შა    ვე    ბა    ზე გა    დაყ       ვა    ნამ გა    მო   იწ       ვია ის, რომ მა    თი 

ანაზღა   უ    რე    ბა გა   ი    ზარ       და და ასე    ვე გა   ი    ზარ       და ტექ       ნი    კის მწარ      -

მო   ებ       ლო    ბა.

რა არის მარ       თ       ვის ძი    რი    თა    დი ინ       ს       ტ       რუ    მენ       ტი სამ       თო 
წარ       მო   ე    ბის ტექ       ნო    ლო    გი   უ    რი ციკ       ლის გა    მარ       თულ მუ    შა  -
ო    ბა    ში? 

კ.მ.: დრო და სივ       რ       ცე. დრო   ის ფაქ       ტო    რი ძა    ლი   ან მნიშ       ვ       ნე   -

ლო    ვა    ნი   ა, რა    თა სა    მუ    შა   ო   ე    ბი სწო    რად გა   ი    წე    როს. არა    ნაკ       ლებ 

მნიშ       ვ       ნე    ლო    ვა    ნია ლი    ცენ       ზი   ით გათ       ვა    ლის       წი    ნე    ბუ    ლი სა    სარ       გებ       ლო 

წი   ა    ღი    სე   უ    ლის ათ       ვი    სე    ბის შემ       დეგ რე    კულ       ტი    ვა    ცი   ის სა    კითხი. 

თუ გაქვთ ამ ეტაპ       ზე კომ       პა    ნი   ა    ში ისე    თი უბ       ნე    ბი, რო    მელ      -
თა რე    კულ       ტი    ვა    ცი   ა    ზეც მუ    შა   ობთ? 

კ.მ.: „არემჯი კო    პე    რის“ ტე    რი    ტო    რი   ა    ზე გვაქვს ტუ    ფის კა   -

რი   ე    რი, რომ       ლის მა    სა    ლა    საც კუდ       სა    ცა    ვის მშე    ნებ       ლო    ბის       თ       ვის 

ვი    ყე    ნებთ. ამ ეტაპ       ზე კა    რი   ერ       ზე მიმ       დი    ნა    რე   ობს სა    ფე    ხუ    რე    ბის აღ      -

დ       გე    ნი    სა და ბუ    ნებ       რი    ვი ფორ       მის მი    ცე    მის სა    მუ    შა   ო   ე    ბი, რომ       ლე    ბიც 

დას       რუ    ლე    ბის ეტაპ       ზეა და კონ       ტ       რაქ       ტო    რი კომ       პა    ნია მო    მა    ვალ       ში 

მის გამ       წ       ვა    ნე    ბა    ზე იზ       რუ    ნებს. მე   ო    რე ლო    კა    ციაა ერ       თ       -ერ       თი სა    ნა   -

ყა    რო, სა    დაც ამ ეტაპ       ზე მიმ       დი    ნა    რე   ობს რე    კულ       ტი    ვა    ცი   ის მე    თო   -

დო    ლო    გი   ის შეს       წავ       ლა და შე    ფა    სე    ბა. ვფიქ       რობ, მო    მა    ვა    ლი წლის 

ბო    ლომ       დე ორი    ვე ეს ობი   ექ       ტი უკ       ვე რე    კულ       ტი    ვი    რე    ბუ    ლი იქ       ნე    ბა 

და ეს შე    დე    გი ყვე    ლა    სათ       ვის თვალ       სა    ჩი    ნო გახ       დე    ბა. ამ დრომ       დე 

კა    რი   ე    რის რე    კულ       ტი    ვა    ცი   ის პრე    ცე    დენ       ტი სა    წარ       მო    ში არ ყო    ფი    ლა. 

არც ფი    ნან       სებს, არც დროს და არც ენერ       გი   ას არ დავ       ზო    გავთ, 

რომ სა    ზო    გა    დო   ე    ბამ შე    დე    გი ამ კუთხი    თაც მა    ლე და   ი    ნა    ხოს.

თორ ნი კე ლი პარ ტი ა
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გიორგი,შესავლისთვისმოგვიყევითორიოდესიტყ
ვით„შაბოს“იდესშესახებ.

იდეაიმაშიმდგომარეობს,რისიცჩვენგვჯერა,ხოლომედა

ჩემსოჯახსგვჯერაუკრაინულიღვინის.„შაბოს“შექმნითჩვენ

განვახორციელეთმთავარიიდეა–შეგვექმნაისეთიმეღვინეობა,

რომელიცწარმოაჩენდაუკრაინულიღვინისდიდდაუცნობპოტენ-

ციალს.დღემდეუკრაინამეღვინეობასთანარარისასოცირებული

ისე,როგორცესჩვენგვინდა,არადა,მეღვინეობისკულტურასამ

ქვეყანაში2000-წლიანიისტორიააქვს,რისშესახებაც,სამწუ-

ხაროდ,არარისისეფართოდცნობილი,როგორც,ჩემიაზრით,

უნდაიყოს.რაცშეეხება„შაბოს“,ისუმაღლესიხარისხისტერუა-

რითგამოირჩევა,ხოლოკონკრეტულადნიადაგსრაცშეეხება,ის

ოჯახისღვინო
იუკურიძეებისოჯახიუკვერამდენიმეწელია,ცდილობსდაამსხვრიოსმითი
იმისშესახებ,რომკარგიღვინომხოლოდსაქართველოში,ანთუნდაცმხოლოდ
საფრანგეთშიიწარმოება.ფსონსმხოლოდდამხოლოდხარისხზედებენ,აფასებენ
უკრაინულნიადაგსდააწუკვესახელმოხვეჭილბრენდ„შაბოს“ზურგსყველაზე
ძვირფასიფასეულობით–ოჯახითუმაგრებენ.Forbes-სმეღვინეობისიდეის,
ბაზარზეპოზიციონირებისადასამომავლოგეგმებისშესახებ„შაბოს“ერთ-ერთი
დამფუძნებელი,გიორგიიუკურიძეესაუბრა.

ავტორი: ელენე ჩომახიძე

სტრატეგიები მეურნეობა
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საუკეთესოავაზისკულტივაციისთვის.თითოეულიამელემენტის

ერთობლიობარაღაცგანსაკუთრებულისშექმნისსაშუალებასიძ-

ლევა.მოგეხსენებათ,ღვინისსიკეთეების80%ვენახზემოდის.ასე

რომ,სწორედნიადაგისადაშესაფერისიგარემოსმონაგარიაის

შთამბეჭდავიღვინო,რომელიც„შაბოს“ბრენდისქვეშიწარმოება.

მედაჩემსოჯახსნამდვილადგვჯერა,რომუკრაინამსოფლიო

დონისღვინისწარმოებისთვალსაზრისითსაკმაოდკონკურენტუ-

ნარიანია.

შეგვიძლიათუარა,„შაბო“მოვიაზროთ,როგორცსაო
ჯახობიზნესიკლასიკურიგაგებით?

დიახ,მევფიქრობ,რომ„შაბო“საოჯახობიზნესიაკლასიკური

გაგებითიქიდანგამომდინარე,რომამსაქმეშიმთელიოჯახი

ვართჩართული.ესსაქმეჩვენიოჯახისთვისპრინციპისსაკითხია.

მეღვინეობაერთადერთიძირითადისაქმიანობააჩვენთვის,

რომელსაცძალიანდიდისიამოვნებითვეწევითდაამსაქმეში

ოჯახისთითოეულიწევრი,თავისისპეციალობიდანგამომდი-

ნარე,ამპასუხისმგებლობასინაწილებს.მაგალითად,მამაჩემი,

ვაჟაიუკურიძეკომპანიისაღმასრულებელიდირექტორია–ის

კომპანიისმთავარმამოძრავებელძალასწარმოადგენს.რაცშეე-

ხებადედაჩემს,ბელაჭოლიკიძეს,იგიპროფესიითარქიტექტორი

დაინტერიერისდიზაინერია.რასაცთქვენახლახედავთ,ყველაეს

დიზაინერულიდეტალი,ჩანაფიქრიდანშესრულებამდე,სწორედ

დედაჩემისგანხორციელებულიადამისიზედამხედველობისქვეშ

არისახლაც.დაესზღვაშიწვეთიაიმასთანშედარებით,რაცმან

გააკეთადადღემდეაკეთებს„შაბოსთვის“.მემხოლოდიმასდავა-

მატებ,რომისპედანტიადა,შესაბამისად,უდიდესიპედანტიზმით

უდგებაამსაქმეს.ჩვენიოჯახისყველაწევრსგვჯერაიმის,რომ

თურაიმესმოჰკიდებხელს,ანძალიანკარგადუნდაგააკეთო,

ანსაერთოდარშეეჭიდომას.აქვეგეტყვითჩემიდისშესახებაც,

რომელიცბავშვობიდანხელოვნებისსფეროშია.პროფესიით

კინორეჟისორია,ამჟამადკიპარიზშიბუტიკსუძღვება,რომელიც

პრეტ-ა-პორტესადაოტ-კუტიურსაღამოსკაბებისხაზსავითარებს

ქალებისთვის,ასერომსაოჯახობიზნესშიცჩემიდისჩართულობა

ძირითადადლეიბლისდიზაინისშემუშავებასადაგანვითარებაზე

მოდის.პრინციპში„შაბოს“ვიზუალურიშეფუთვამისიზედამხედ-

ველობისადადასტურისგარეშეარკეთდება.მერაცშემეხება,

პროფესიითსაერთაშორისოურთიერთობებისადაპოლიტიკის

სპეციალისტივარდაღვინის,როგორცთავადპროდუქტის,ძალიან

დიდიმოყვარულიგახლავართ.კომპანიაშიძირითადადექსპორ-

ტისმიმართულებასვხელმძღვანელობ,ისევეროგორცზოგადად

საერთაშორისოურთიერთობებს.რაცშეეხებაჩვენიღვინის

საზღვარგარეთპრეზენტაციას,ტექნოლოგიურიმხარეაგრეთვე

ჩემიმიმართულებაა.ვცდილობ,ღვინისწარმოებისპროცესებში

მაქსიმალურადვიყოჩართული,იმიტომრომძალიანდიდსიამოვ-

ნებასვიღებამსაქმიდანდარომგამოგიტყდეთ,„შაბოს“ღვინის

რამდენიმესახეობაკონკრეტულადმამაჩემისადაჩემმიერარის

შექმნილი.

გიორგი,განიხილავთთუარა„შაბოს“უკრაინისღვინის

ინდუსტრიაშილიდერკომპანიადდაშეგიძლიათთუ
არაკონკრეტულისტატისტიკისმოყვანაამისდასადას
ტურებლად?

ჩვენიკომპანიაგაყიდვებისკუთხითწლებისგანმავლობაში

ბაზრისლიდერიიყო,თუმცაჩვენსხვამიმართულებითვარჩიეთ

მიზნისდასახვა,რადგანჩვენიოჯახისპრიორიტეტსარასდროს

წარმოადგენდარაოდენობრივიწარმატებაგაყიდვებში.იქიდან

გამომდინარე,რომსაოჯახობიზნესიგვაქვს,ჩვენიპროდუქტი

ჩვენსოჯახთანდამისსახელთანარისგაიგივებულიდამჭიდროდ

დაკავშირებული,ამიტომაცხარისხიჩვენთვისყოველთვისიყო

დაიქნებანომერპირველისაზრუნავიდაპრიორიტეტი.შესაძლოა,

ზიანიმივაყენოთჩვენსბიზნესს,თუმცაშევინარჩუნოთგვარისა

დაოჯახისპატივისცემა.პრინციპში„შაბოს“არცერთიღვინოარ

არისიაფფასიანიდაიაფფასიანშივგულისხმობმარტივადმოსაყ-

ვანღვინოს,რომლისკულტივაციაცადაწარმოებაცსაერთოდარ

საჭიროებსიმდენფინანსურრესურსს,რასაცჩვენვდებთ„შაბოს“

ვენახებში.ჩვენპრემიუმ-ღვინისსეგმენტშიგაყიდვებისკუთხით

უდავოდლიდერებივართ.აქმევგულისხმობარაბოთლებისრა-

ოდენობას,არამედფულადმოგებას.აგრეთვეპირველებივართ

ბრენდისსასმლისგაყიდვებისმიმართულებითაც.რაცშეეხება

შუშხუნაღვინოს,დღესსაცდელეტაპზევართ.რომშევაჯამო

თქვენსშეკითხვაზეჩემიპასუხი:ხარისხიჩვენიოჯახისთვისპრი-

ორიტეტულიადაუკრაინისბაზარზებრენდისადაპრემიუმ-ღვინის

გაყიდვებისკუთხითუდავოდლიდერებივართ.
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თქვენიპასუხიდანგამომდინარე,სწორიათუარადას
კვნა,რომმთლიანობაშიბიზნესკლიმატიუკრაინაში,
გეოპოლიტიკურითუპოლიტიკურიპრობლემებისგათ
ვალისწინებით,ხელსაყრელიდაგანვითარებადია?
ალბათდამეთანხმებით,რომბიზნესგარემოსძალიან
დიდიმნიშვნელობააქვსნებისმიერიბიზნესისთვის.

ჩვენარვერევითპოლიტიკაში,რადგანღვინოაჩვენიპოლიტი-

კა.ერთსგეტყვით,რომარსებობსძალიანლოგიკურიმიზეზები

იმისა,თურატომარისქვეყანასაომარმდგომარეობაში.რაც

შეეხებაპოლიტიკურვითარებასდამისგავლენასბიზნესზექვე-

ყანაში,ალბათგამიჭირდებაახლომომავლისპერსპექტივაში

რაიმესთქმა,რადგან,როგორციცით,მომავალიწლის31მარტს

უკრაინაშიარჩევნებია,ასერომ,ჩვენცველოდებითმოვლენების

განვითარებას.

„შაბო“უკვებრენდია.იყოთუარასაქმიანობისდა
საწყისშიიმისსაჭიროება,რომმამათქვენიდაზოგა
დადმთელიოჯახიჩართულიყოკომპანიისცნობადო
ბისამაღლებაში?მეიმასვგულისხმობ,რომბრენდის
ცნობადობაბიზნესისმთავარიუპირატესობაა.

იცით,ბრენდისცნობადობადროსთანერთადმოვიდა.ზო-

გადადმეღვინეობასაკმაოდპირადულიდაინდივიდუალური

საქმიანობაადაღვინოცინდივიდუალურიპროდუქტია.მეღვინის

ვინაობაძალიანბევრსამბობსკომპანიისხედვაზე.ჩვენიოჯახის

შემთხვევაშისაქართველოსფაქტორმაძალიანდიდიროლიითა-

მაშადადაეხმარაჩვენსბიზნესსსაწყისეტაპზესახელისმოხვე-

ჭაში,იმიტომრომ,როგორცხდებახოლმე,როდესაცგაიგებდნენ,

რომქართველებივიყავით,უკვეწარმოდგენაექმნებოდათჩვენს

შესაძლებლობებზედაფიქრობდნენ,რომღვინოცსაუკეთესოუნ-

დაგამოგვსვლოდა.სიმართლერომგითხრათ,„შაბოს”,როგორც

ბრენდის,წარმატებასადაპოტენციალშიარასდროსშეგვპარვია

ეჭვიდაესბაზარზებრენდისპოზიციონირებაზეაისახება.ახლაც,

როცაამინტერვიუსვწერთ,ჩვენისაწარმოოხაზისრებრენდინგი

მიმდინარეობსდაშედეგსჩვენიმომხმარებლებიუკვემომავალ

წელსიხილავენ.

როგორცთქვენიმონაყოლიდანგავიგე,ქართულიფეს
ვებიდაეხმარა„შაბოს“ბაზარზეუფროწარმატებით
პოზიციონირებაში,ხომასეა?

ვფიქრობ,გარკვეულწილადასეცარის.ჩემიოჯახიუკრაინაში

40წელზემეტია,ცხოვრობს,მეუკრაინაშიდავიბადედაამულა-

მაზესიქვეყნისმოქალაქეგახლავართ,თუმცაჩვენარასდროს

ვივიწყებთჩვენსფესვებსდავამაყობთიმით,რომქართველები

ვართ,თუმცაამავდროულადჩვენიპოზიციაისეთია,რომპირველ

ადგილზეაღვინო,ხოლოესღვინოარაჩვეულებრივიუკრაინული

მიწიდანგვაქვს.„შაბოს”ღვინისქარხნისგახსნაცერთგვარისა-

მადლობელიჟესტიიყოჩვენიოჯახისმხრიდანუკრაინისმიმართ

იმისთვის,რომმიგვიღოამქვეყანამდასაშუალებამოგვცა,მის

მიწაზეწარმატებულადგვემუშავა.

გვითხარით,რამდენადკონკურენტუნარიანიაადგი
ლობრივიბაზარი?მოგეხსენებათ,ზოგადადღვინის
ინდუსტრიაძალიანდიდიამთელიმსოფლიოსმასშტა
ბით.ჩემსხელთარსებულისტატისტიკითთუვიხელმძღ
ვანელებთ,როგორცჩანს,ყოველიმესამეუკრაინელი
„შაბოს”სასმელსმიირთმევს.მოგვიყევით,რამდგომა
რეობააუკრაინულბაზარზედავინარიანადგილობრი
ვიბაზრისმოთამაშეები.

იცით,გააჩნია,კონკრეტულადრომელპროდუქტზევსაუბრობთ.

როდესაცვამბობთ,რომყოველიმესამეუკრაინელი„შაბოს“პრო-

დუქციასმიირთმევს,ესსიმართლეაბრენდისსასმლისშემთხვევა-

ში,იმავეუკრაინულიკონიაკისშემთხვევაში,როგორცმასშეგვიძ-

ლიავუწოდოთ2027წლამდეაქ,უკრაინაში.აღნიშნულიდასალევის

კუთხითჩვენპირველებივართ2011წლიდანმოყოლებულიდაამ

პოზიციასმყარადვინარჩუნებთ.აუცილებლადმინდააღვნიშნო,

რომმეღვინეობასადაზოგადადალკოჰოლურისასმელებისბიზ-

სტრატეგიები მეურნეობა
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ნესშიკონკურენციისარმჯერა.ისინიკოლეგებიდამეგობრები

არიან,იმიტომრომჩვენგვაერთიანებსერთისაქმისსიყვარული,

ხოლოის,თუვინრაგზებითცდილობსწარმატებისმიღწევასამ

ბიზნესში,მხოლოდმათისაქმეადაჩემიგანსასჯელინამდვილად

არარის.

მოდი,ვისაუბროთქართულბაზარზეც.რამდენადმო
იაზრებთსაქართველოს,როგორცშესაძლებლობას
„შაბოსთვის”.ალბათმიმიხვდით,რომამშემთხვევაში
არვგულისხმობთავადბრენდს,არამედზოგადადმეღ
ვინეობისსაქმიანობასდაინდუსტრიას.

მანამდე,ვიდრეკონკრეტულადშეკითხვაზეგიპასუხებთ,უნდა

აღვნიშნო,რომქართულიღვინისინდუსტრიისთვისრუსეთისმიერ

ქართულღვინოზეემბარგოსდადებასთავისიპლუსებიცჰქონდა

დამინუსებიც,იქიდანგამომდინარე,რომამფაქტისშემდეგმეღ-

ვინეობისხარისხმასაკმაოდმოიმატადამინდაგითხრათ,რომ

ესმეძალიანმახარებს.ზოგადადხარისხი,ვენახითდაწყებული,

საბოლოოპროდუქტითდასრულებული,საგრძნობლადდაშესამჩ-

ნევადგაუმჯობესებულია.არისთუარაკიდევუფროგაუმჯობესე-

ბისადაგაზრდისპოტენციალი?–ცხადია,არის.მემჯერაქართული

ღვინისშესაძლებლობებისდამისიძლიერიპოზიციებისმსოფლიო

ასპარეზზე.ყველასთვისცნობილიადაუნიკალურიაქვევრისღვი-

ნო,თუმცამეტიინოვაციურიმიდგომაასაჭირო,ახალიტექნოლო-

გიებისადა8000-წლიანიისტორიისშერწყმითახალი,უნიკალური

ღვინისპროდუქტებისგამოყვანა,რადგანქართულიღვინისშემ-

თხვევაში,ვფიქრობ,მხოლოდცაშეიძლებაიყოსლიმიტი.სწორედ

ესგახლავთიმისმიზეზი,რომმედაჩემმაოჯახმასაქართველოში

ღვინისქარხნისაშენებაგადავწყვიტეთ.უკვედიდიხანია,ჩვენი

ოჯახიამპროექტზემუშაობს.უბრალოდ,უკრაინაშიარსებული

გეოპოლიტიკურივითარებიდანგამომდინარე,ამისდროდასიტუ-

აციაარიყო.ახლავფიქრობ,რომუკვემზადვართდასამშენებლო

სამუშაოებსმომავალწელსდავიწყებთ.ჩვენძალიანმასშტაბური

პროექტიდავგეგმეთდამასარამხოლოდღვინისსაწარმოსდა-

ნიშნულება,არამედტურისტულიდატვირთვაცექნება.აქვემინდა

ხაზიგავუსვაიმას,რომესარიქნებაბიზნესი,არამედსოციალური

პროექტი,რომელიცსაქართველოს,როგორცღვინისსამშობლოს,

მიაგებსპატივს.წარმადობასაკმაოდდაბალიიქნება,დაახლოე-

ბით10000ბოთლიწელიწადში,თუმცათითოეულბოთლშიჩამოსხ-

მულიღვინოსათითაოდარჩეულიყურძნისგანდაიწურება.

როგორგაგრძელდებათქვენიოჯახისიდეაანუ
„შაბოს”იდეასაქართველოშიდაროგორიიქნება
თქვენიოჯახისწვლილიამპროცესებში?გარდაღვინის
ქარხნისა,როგორცვიცი,იგეგმებაგამოფენები,აგრეთ
ვემუზეუმისაშენებადასხვა.მოგვიყევითუფრომეტიამ
იდეებისშესახებ.

ხომიცით,ეშმაკიდეტალებშია,ამიტომჩვენცდეტალებსუნდა

ჩავუღრმავდეთ.„შაბოს”ყველაზედიდიმონაგარისაქართველო-

შიც,ცხადია,ღვინისწარმოებაიქნება,თუმცაამასგარდასოცი-

ალურიპასუხისმგებლობისფარგლებშიჩვენავაშენებთღვინის

მუზეუმს,რომელიცნაბიჯ-ნაბიჯმოჰყვებაქართულიღვინისადა

მეღვინეობისისტორიას.მეძალიანმოხარულივარ,რომუკვე

ბევრიპარტნიორიგვყავს,მაგალითად,ეროვნულიმუზეუმიდა

ეროვნულიბიბლიოთეკა,ისევეროგორცსხვადასხვასახელმწიფო

უწყება.საქართველოსსჭირდებაესპროექტიდამისიმშენებლო-

ბამომავალწელსდაიწყება,ხოლოჩვენიკალკულაციითუკვესამ

წელიწადშიდასრულდება.

ქართულიღვინისექსპორტიგასაოცრადიზრდება.
„შაბო”გარკვეულწილადუკვეჩამოყალიბდა,როგორც
ჰოლდინგიდასაერთაშორისოკომპანია.რასახისბიზ
ნესმოდელისშემუშავებასგეგმავთთქვენდათქვენი
ოჯახიიმისთვის,რომუკრაინასადასაქართველოს
შორისორმხრივიიმპორტექსპორტიგაიზარდოს?

უნდავიყოთრეალისტები.საქართველოშიწლისგანმავლობაში

3000000ბოთლიღვინოიყიდებადამედარწმუნებულივარ,რომ

ამ3000000-დან80პროცენტიტურისტებისშეძენილია.ასერომ,

ტურისტულისეგმენტიძალიანმნიშვნელოვანიასაქართველოს

ღვინისბიზნესისთვის.ზოგადადსაჭიროაძლიერიპოზიციონირე-

ბაადგილობრივბაზარზეიმისთვის,რომექსპორტიცწარმატებით

განახორციელო.ალბათისედაცცხადია,რომქართველიმეღვინეე-

ბისთვისპრიორიტეტსმომავალი3-5წლისგანმავლობაშიჩინეთის

ბაზარიწარმოადგენს.ასევეუნდაიყოსამერიკის,სკანდინავიის

ქვეყნების,დიდიბრიტანეთისადაგერმანიისბაზრები.კიდევერ-

თხელგავიმეორებ,რომსაქართველოსაქვსღვინისექსპორტისძა-

ლიანდიდიპოტენციალი,თუმცამანამდეადგილობრივბაზარზეც

უნდამოძლიერდესდაგაიმყაროსპოზიციები.
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შეუძლებელი 
ცხოვრება

ტექნოლოგია SHIFT
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საბჭოთა საქართველოში დაბადებულმა ჯორჯ არისონმა 
„შეუძლებელი ცხოვრება“ ირაკლი არეშიძის ამერიკულ ოცნებად 
აქცია. სან-ფრანცისკოში დაარსებული კომპანიისთვის ქართველმა 
დამფუძნებელმა ოთხ წელიწადში $275,000,000 მოიზიდა.

ავტორები: გიორგი ისაკაძე, ანა ლაპიაშვილი
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ხლა2018წლისცხელიშემოდ-

გომადგასდაირაკლიარეში-

ძესთანბოლოშეხვედრიდან

15-წლიანიშესვენებისშემდეგ

ჯორჯარისონს„თბილისი

რუმსში“ვხვდებით.მშობლიურ

ქალაქშიშვებულებისდროსმი-

სიჩამოსვლისმაცნეილიაუნის

ანონსიაღმოჩნდა.სან-ფრან-

ცისკოშიმოღვაწეერთ-ერთი

ყველაზეწარმატებულიქართ-

ველიმეწარმედასტარტაპერი,

ჯორჯარისონი,თბილისში

„სტარტაპგრაინდის“მორიგღო-

ნისძიებაშიმონაწილეობდა.

ShiftTechnologies-ი2014წელსდააარსადა

$275,000,000-ზემეტიინვესტიციისმოზიდვა

შეძლო.

Shift-იმეორეულიმანქანებისთვისგაყიდ-

ვებისონლაინპლატფორმაა,რომლისსაშუა-

ლებითაცმანქანაწელს9000-მდეადამიანმა

იყიდა.Shift-მდე,2007-ში,ისTaxiMagic-ის

თანადამფუძნებელიიყო,რომელიცდღესCurb-ის

სახელითარისცნობილიდარამდენიმეშტატში

აქტიურადაციყენებენ.Curb-ი–ტაქსისსერვისის

ონლაინაპლიკაცია–ჯერკიდევUber-მდეშეიქ-

მნა.საკუთარიბიზნესისდაწყებამდეკიჩვენი

რესპონდენტიGoogle-შიპროდუქტისმენეჯერად

მუშაობდა.იყობოსტონისსაკონსულტაციოჯგუ-

ფისწევრიც,თუმცაყველაფერიმაინცსაქართვე-

ლოდანიწყება.

1978წელს,მაშინროცარუსთაველისგამზირ-

ზესაბჭოთაეპოქისათვისუცხო,გრანდიოზული

საპროტესტოგამოსვლებისასმისიმშობლების

თაობასაბჭოთახელმძღვანელობისგანკონსტი-

ტუციაშისახელმწიფოენისშესახებჩანაწერის

შენარჩუნებასმოითხოვდა,ორიწლისიყოდა

ინგლისურისსწავლაცამდროსდაიწყო.მიზეზი

მარტივიგახლდათ:მისსამშობლოშისაბჭოთა

რეალობისთვისსრულიადწარმოუდგენელმო-

მავალზემამამტკიცედდადაჟინებითსაუბრობ-

და.„მამაჩემიცოტაგადარეულიიყო.70-80-იან

წლებშიამბობდა,რომმისიშვილებიამერიკაში

იცხოვრებდნენ,–ამბობსირაკლიარეშიძედა

თანარცსაკუთარითავისთვისმიცემულიპირობა

ავიწყდება.–აშშ-ში1992წელსწავედიდასულ

ვფიქრობდი,რომ10-15წლისშემდეგსაქართვე-

ლოშიდავბრუნდებოდი“.გეგმებიიმქვეყანას

უკავშირდებოდა,რომლისხსენებაცმეგობრებ-

შიყოველთვისმოკლეგეოგრაფიულექსკურსს

ითხოვდა„Georgiaisthecountry,notthestate“.

დღესყველაფერისხვაგვარადაამისცხოვრე-

ბაშიცდასაქართველოსცნობადობისმხრივაც.

„დღეს,როცასაქართველოსვახსენებ,ძალიან

ხშირადპასუხადვიღებ,რომმასიცნობენდა

მიყვებიანამბებს,როგორჩავიდაცოტახნისწინ

მათიმეგობარისაქართველოშიდასაინტერესო

ადგილებშიიმოგზაურა“.

მოსწონსტურიზმისსფეროშიქვეყნისწინსვ-

ლა,ბევრისასტუმრო,სტატიებიმისსამშობლოზე

საერთაშორისოგამოცემებშიდაგვერდსმაინც

ვერუვლისიმისაღნიშვნას,რომ„ეკონომიკა

საქართველოშიჯერისეთიძლიერიარარის,

ხალხმაკარგადიცხოვროს“.

ახალგაზრდულიწლებისგანგანსხვავებით,

ქართულპოლიტიკურცხოვრებასშედარებითდო-

ზირებულადეცნობა.ამბებსყოველკვირეულად

Civil.ge-ზეკითხულობსდამიმდინარესიახლეებს

კვირაშიერთხელმამასთანსაუბარშიგანიხი-

ლავს.საკუთარიდათანმკაფიოდჩამოყალიბებუ-

ლიპოზიციამაინცბევრსაკითხთანდაკავშირე-

ბითაქვს.მისიგადმოსახედიდანსაქართველოში

ერთ-ერთიყველაზედიდიპრობლემასოციალურ

ფენებსშორისსხვაობაა.„სიტუაცია,როცაქვეყა-

ნაშიარიანძალიანმდიდრებიდაძალიანღარი-

ბებიდაშუაშიარაფერია,ქვეყნისგანვითარების-

თვისკარგიარარის.კარგია,თუბევრიძალიან

მდიდარიადამიანია,მეამისსაწინააღმდეგო

არაფერიმაქვს,მაგრამუნდაიყოსრამემეთოდი,

რომფულიაქედანდაბლაცჩამოვიდეს.ესმთავ-

რობამარუნდაგაანაწილოს,ამასეკონომიკური

ზრდაუნდაუზრუნველყოფდეს“.

ჯორჯარისონთანსაუბრისასმოქმედიმთავ-

რობისეკონომიკურხედვებსადასტრატეგიაზე

საფუძვლიანიდისკუსიისდროამჯერადარმოგ-

ვცემია,მაგრამროცამოქმედიხელისუფლების

მიმართსიმპათიებსგამოხატავს,აზრისოპონენ-

ტებისათვისპასუხიარაფორმალურმმართველო-

ბასთანდაკავშირებულკითხვებზეცმზადაქვს.

მაგალითადსონიაგანდიმოჰყავს,რომლისმი-

მართაც,როგორცთავადაღნიშნავს,ინდოეთში

8-წლიანიმმართველობისასარადემოკრატიულო-

ბაზეპრეტენზიაარავისგამოუთქვამს.არციმაშია

დარწმუნებული,საქართველოშიარაფორმალური
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მმართველობასაერთოდთუარის,თუმცაამაშიც

მხოლოდდადებითსხედავს.„კარგია,რომსაქარ-

თველოშიასეთიექსტრაკონსტიტუციურიძალა

არსებობს,რომელიც,ვიდრემთავრობავითარ-

დება,მისიმაკონტროლებელიდადამბალანსებე-

ლია“.იცის,რომარაპოპულარულიმოსაზრებების

გამოშეიძლებაგააკრიტიკონკიდეც,მაგრამეს,

წარსულიპოლიტიკურადაქტიურიგამოცდილების

მიუხედავად,ვერმოიშალა.მისწიგნშიDemocracy

andAutocracyinEurasia:GeorgiainTransitionთავ-

მოყრილიშეფასებები2003-2004წლებისპოლი-

ტიკურპროცესებზე15-წლიანიგადასახედიდანაც

უცვლელია.„საქართველომშედეგებს2012წლის

შემდეგმიაღწია.2003წლიდან2012წლამდე,მე

არმგონია,რომრამეწინსვლაიყო.პირიქით,ამ

პერიოდშიხალხისგანვითარებასადაპოლი-

ტიკისგანვითარებაშიუკანსვლაიყო.ამისმერე

უნიკალურირაღაცმოხდა,ვიღაცასაღმოაჩნდა

იმდენიფული,რომშეძლო,ქვეყანადაებრუნები-

ნაიმრელსებზე,როცაქვეყანასდემოკრატიულად

განვითარებაშეეძლო“.

ყოფილიფორმაციისდამსახურებადარცხე-

ლისუფლებისმშვიდობიანადგადაბარებისპრო-

ცესსმიიჩნევს,მიუხედავადიმისა,რომთავადაც

იცის,100%-იანიძალაუფლებისდათმობისპრე-

ცედენტებიიშვიათია,განსაკუთრებით–ყოფილი

საბჭოთაკავშირისწევრქვეყნებში.პოლიტიკუ-

რადაქტიურიწარსულისმქონებიზნესმენიამაშიც

ფულისგავლენაზემიგვითითებს.„ესარიყომათი

დამსახურება.ესამერიკელებმაუთხრეს,რომთუ
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ასეარმოხდებოდა,ცუდადდაამთავრებდნენ.მე

ვიცი,რომასეიყოდაესმოხდაიმიტომ,რომივა-

ნიშვილსვაშინგტონისლობისტებისნახევარის

დასაქირავებლადსაკმარისიფულიჰქონდა“.

Forbes-იმილიარდერთასიისქართველ

წარმომადგენელსპირადადარშეხვედრიადა

დიდადარცმოქმედიმთავრობისსხვაწევრებს

იცნობს.კავშირიდანაცნობობა2003-2004

წლებშიპოლიტიკურადაქტიურძალებთანუფრო

ჰქონდადაესერთგვარადმისიმომავალიწარმა-

ტებისმიზეზიცგახდა.პოლიტიკურრეალობასთან

დაპირისპირებაშტატებშიდაბრუნებისგადაწყვე-

ტილებისმხოლოდერთ-ერთიმიზეზიიყო.მეორე

–იქაურიმეგობრები,ახლობლებიდაგარემო,

რომელიცსაქართველოში18თვითჩამოსვლისას

ძალიანაკლდა.

ასედაიწყოირაკლიარეშიძისგზაჯორჯარი-

სონობამდე.ახალისახელისშერჩევაშიცდედა

იყოჩართული.iPhone-ებისერამდეჯერკიდევ

Blackberry-ისმომხმარებელი2007-2008წლებში,

როცასხვაკომპანიებსTaxiMagic-ისსერვისს

სთავაზობდა,საუბრისდაწყებისპირველიათი

წუთისახელისწარდგენასეთმობოდა.უცხოწარ-

მომავლობის„ირაკლიარეშიძე“ხშირადსაქმიან

საუბარსმცდარმიმართულებასაძლევდადაპო-

ტენციურიპარტნიორებიფიქრობდნენ,რომყურ-

მილისმეორემხარესმყოფიადამიანიმძღოლად

მუშაობისდაწყებისშესაძლებლობასითხოვდა.

ახალცხოვრებაშიძირითადსახელადმამისსახე-

ლიაირჩიადაგვარისნაწილითარგმნა–არე-son.
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პრობლემისგადაჭრისგზებისძიებისასპრაქ-

ტიკულიმიდგომაიყოპირველისაქმისდაწყების

ინსპირაციაც.ბოსტონისსაკონსულტაციოჯგუფში

მუშაობისასხშირმამივლინებებმაგააჩინაკითხ-

ვა,რატომარშეიძლებატაქსისქუჩაშიგაჩერების

საკმაოდპრობლემურიპროცედურატელეფონში

ერთიაპლიკაციითმოგვარებულიყო?დღესეს

არცსიახლეადაარცგამოწვევა.Uber-ისადაLyft-

ისსამშობლოშიკიმათბაზარზეგამოჩენამდე

ბევრადადრეTaxiMagic-იიყო,ქართველიდამ-

ფუძნებლით.ჯორჯარისონისადამისიპარტნიო-

რიტობირასელისთვისშეცდომებითდაწყებული

პირველიკომპანიისშენებისპროცესსამგადმო-

სახედიდანიუმორითგანიხილავს.ბევრისაინ-

ტერესოშექმნესდასფეროშიწარმატებამაინც

სხვასერგო.მიზეზებზესაუბარიმარტივადასე

შეიძლება:TaxiMagic-იბაზარსმხოლოდპროგრა-

მულუზრუნველყოფასსთავაზობდა,დანარჩენი

მომსახურებაკვლავტაქსისკომპანიებისხელში

რჩებოდა.ამდროსბაზარზეგამოჩნდაUber-ი,

რომელმაცთქვა,რომექნებოდაყველაფერი.და

მანესყველაფერიმიიღოკიდეც.ცოტამოგვია-

ნებითLyft-ისკონკურენტობისასკონცეფციის

გადახედვამასაცმოუხდა,თუმცაესუკვესხვების

ბიზნესია.სხვებიმართავენჯადოსნურიტაქსის

ბიზნესსაც,ოღონდCurb-ისსახელით.ირაკლი

არეშიძედატობირასელიკისაკუთარისწარუმა-

ტებლობითუკეთესიდამფუძნებლებიგახდნენ.

„ყველაზეკარგიდამფუძნებლებიარიანისინი,

რომლებიცერთიკომპანიისდაფუძნებითრაღაც

გამოცდილებასიძენენ,იგემებენწარმატებას,

ბოლომდევერმიჰყავთერთისაქმედაშემდეგ

რაღაცსხვაკომპანიასაარსებენ.სილიკონის

ხეობაშიწარუმატებლობაწახალისებულია.წარუ-

მატებლობისმაგალითითსწავლაკარგიადაარა
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ცუდი“.

სწავლაცპირობითია,წარმატებისსრულყოფი-

ლიფორმულასტარტაპებისერაშიარარსებობს.

ძნელიაგადაჭრითიმისთქმა,როგორიამილი-

ონდოლარიანიიდეა,მაგრამზუსტადშეიძლება

თქმა,რომმილიონიანიიდეითადაინვესტიციით

შედარებითბევრფულსმოიგებ.ფულიპირველი

ექვსნიშნარიცხვისმოცულობითდღესარცისე

ბევრია.ჯორჯარისონისთვისპირველიკომპა-

ნიისმშენებლობისას24თვეზეგაწერილი2.5

მილიონისინვესტიციადიდიფულიიყო.დღეს

სტარტაპისპირველისერიისთვის3.5მილიონი

აქვსმიღებულიდაარცესააზედაჭერი.ათწელი-

წადშიშეცვლილმარეალობამდამწყებბიზნესებს

სასტარტოდაფინანსებისათვის5-10მილიონის

შესაძლებლობამისცა.„საბედნიეროდთუსაუბე-

დუროდ,მთელიმსოფლიოსმასშტაბითსტარტა-

პებისკაპიტალიძალიანგაიზარდა.საწყისეტაპზე

ფულისშოვნაძალიანმარტივიადამიუხედავად

იმისა,რომტექნოლოგიებისგანვითარებასთან

ერთადხარჯებისშემცირებასყველაელოდა,ყვე-

ლაფერიპირიქითმოხდა.დღესყველახარჯავს

ბევრსიმისთვის,რომბიზნესმაფეხიაიდგას.

დღესმილიონიდოლარიბევრიაღარარის“.

სხვაობამილიონსადამილიარდსშორის

სტარტაპებისმექაშიცდიდია.მიუხედავადიმი-

სა,რომე.წ.unicorn-ებისრაოდენობანელ-ნელა

იზრდება,მსოფლიოშისულ10-15კომპანიათუ

მოიძებნება,რომელთაცნახევარმილიარდზე

მეტადღირებულისტარტაპისშეძენაშეუძლიათ.

რიცხვებიდღესმხოლოდპირობითია–ხვალრა

იქნება,არავინიცის.ბაზარიმზარდიადაკონკუ-

რენტული.„მგონია,რომსულმალეინვესტიციებში

ვენჩურულიკაპიტალისუფროდიდიაფეთქების

მომსწრენიგავხდებით.გასათვალისწინებელია

ჩინეთისფენომენი,სადაცეკონომიკისბუმიადა

ჩინურსტარტაპებშიძალიანდიდიფულიიდება.

დღესპირველადვხედავთ,რომტექნოლოგიების

დეველოპმენტშიამერიკისგარდასხვაქვეყანა-

საცაქვსგავლენები.რათქმაუნდა,ჯერშტატებს

ვერეწევა,მაგრამდაეწევა...“

ირაკლიარეშიძისთვისის,რომსტარტაპებში

ტექნოლოგია SHIFT
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სულუფრომეტიფულიიდება,ისევეაკარგი,რო-

გორცცუდი.დამქირავებელსდასაქმებისბაზარი

დაბალანაზღაურებადკადრებსაღარსთავაზობს.

30%-ითგაზრდილიხარჯებიდა,შესაბამისად,

გაზრდილიინვესტიციამოლოდინსაცდაშედეგის

მიმართმოთხოვნასაცზრდის.

წარმატებულიქართველიანტრეპრენიორის

პირადემოციებთანერთად,ესეციყოერთ-ერთი

ფაქტორი,რატომაცხუთიწლისქართულიოფისი

აამუშავა.ქართულიგუნდიდღეს70თანამშრომ-

ლისგანშედგება.ვიდრეშესაბამისიტექნიკით

აღჭურვამოხდებოდა,120ადამიანსასაქმებდა

და,როგორცამბობს,Shift-ისწარმატებისთვის

მათკრიტიკულადმნიშვნელოვანისამუშაოშე-

ასრულეს.სამშობლოსთანამფორმითკავში-

რისგაწყვეტასარცკიგანიხილავს,მითუმეტეს

„სტარტაპგრაინდის“ქართველიმონაწილეების

გაცნობისშემდეგ,რომელთაკვალიფიციურობა

დაიდეებიცმისთვისსასიამოვნომოულოდნე-

ლობააღმოჩნდა.„გაოცებულივარიმნიჭიერე-

ბით,რაცაქდამხვდა.ამასსრულიადარველოდი.

მათბევრიიციანტექნოლოგიებისშესახებ.იციან

ისიც,რარისკისგაწევაშეუძლიათ“.მიაჩნია,

რომშეხვედრაზემისულიახალგაზრდებიდღეს

გამოწვევებისთვისიმფორმითარიანმზად,რაც

ქართულიკულტურისგანგანსხვავებულუნარებს

საჭიროებს.მათკიკიდევუფრომეტიმაგალითი

სჭირდებათ.ინტერნეტისსამყაროშიწარმა-

ტებასწრაფადზიარდება.მაგალითებიცუფრო

ადვილადხელმისაწვდომია,ვიდრეესთუნდაც

სტივჯობსისპირველიგამოგონებებისასიყო.

ინფორმაციულნაკადშიბევრიისეთიცხვდება,

ყველაზეუკეთსაპნისბუშტისეფექტსრომშეადა-

რებ.„დღესტექნოლოგიებისბუმიადაჩვენვართ

ერაში,როცაესტექნოლოგიებიძალიანბევრს

შეცვლის,მაგალითად,ისე,როგორიგავლენაც

ინტერნეტსჰქონდა.პირველიასეთინიშანი

ბლოკჩეინია,რომელიცახალინტერნეტსშექმნის.

არვიცი,რაიქნებაშემდეგ,მაგრამვიცი,რომ,

როცაამდენიაზრიანიადამიანიერთადმუშაობს,

რაღაცძალიანსაინტერესოუნდაგამოვიდეს“.

მეორეგამოწვევახელოვნურიინტელექტიდა

ხელოვნურირეალობაა.ამნაწილშიყველაზე

მნიშვნელოვანაღმოჩენებსსამედიცინოსფე-

როშიპროგნოზირებსდაForbes-სთანსაუბარში

ვერციმასმალავს,რომყველაფერსსილიკონის

ხეობისგანარუნდაველოდოთ.ამყველაფერ-

შიფინანსებიცშედის,ვენჩურულიფონდების

აფეთქებაცდაიდეებიც,რომლებიცსამყაროს

შეცვლიან.

ირაკლიარეშიძესაკუთარკომპანიაში

12-14-საათიანისამუშაოგრაფიკისდღეებსდა

შედეგებსროცაითვლის,არციმისაღიარებას

ერიდება,რომShift-ისთვისნიუ-იორკშიუფრო

მეტიფულისმოძიებამოახერხა,ვიდრესან-ფრან-

ცისკოშიდაიქვედასძენს,რომნიუ-იორკშიფუ-

ლისსაშოვნელადბიზნესმაჯერSandHillRoad-ზე

უნდაგაიაროს.

მისიგზაShift-ისსაჯაროკომპანიადქცევის

შესაძლებლობამდეწელიწადზეგრძელია.ბევრი

მცდელობისმიუხედავად,ოთხიწლისწინდაწყე-

ბულიკომპანიისშეფასებისასმისიდამფუძ-

ნებლისგან0-ზემეტიციფრივერმოვისმინეთ.

ამასაცთავისიმიზეზიაქვს.„კომპანიისფასი

არის0,ვიდრესაჯაროკომპანიაარგახდები

ანვიდრევინმეარგიყიდის“.იქნებათუარა

შეთავაზება?არიცის.ერთმნიშვნელოვნადდას-

თანხმდებათუარაასეთშეთავაზებას?არცეს.

ის,რაცზუსტადააგაწერილი–მომავალიწლის

გეგმაა.თუ2018შიShift-ისდახმარებითნაყიდი

მანქანებისრაოდენობა9000-საღწევს,2019-ში

ესრიცხვი20000უნდაიყოს.ესკისაკმარისი

იქნებასაიმისოდ,რომარჩევანი,გახდესთუ

არაკომპანიასაჯარო,არსებობდესდაპასუხი

მხოლოდგანვითარებისმომავალსტრატეგიაზე

იყოსდამოკიდებული.

მარტივიარაფერიარარის.არცსილიკონის

ხეობაში.არსადაც.ბევრისტარტაპიFacebook-ის

მაგალითისგამეორებასვერშეძლებს.ასეთი

იდეებისაარჩევნოციკლივითაა,ოთხანხუთ

წელიწადშიერთხელჩნდება.დამაინც,არარსე-

ბობსიდეა,რომლისბოლომდემიყვანაცარღირს.

„მეჩემსთანამშრომლებსვეუბნებიხოლმე:ნუ

გგონიათ,რომრამეშეუძლებელია,რადგანმთე-

ლიჩემიცხოვრებააშეუძლებელი“.

ზოგსესმოსწონს,ბევრსძალიანარმოსწონს,

მაგრამესასეა.„ვინმესრომეთქვა77წელსსაბ-

ჭოთაკავშირშიდაბადებულიადამიანისთვის,

რომისახლაგააკეთებდაიმას,რასაცჩვენვაკე-

თებთ,ამისშანსიმილიონშიან100მილიონიდან

ერთიიყო.ამიტომაცვამბობ,რომმთელიჩემი

ცხოვრებაშეუძლებელიიყო“.

მანესშეძლო.

ირაკლიმდაჯორჯმაც.
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პ
ირველადთბილისი2000-იანწლებში

გაიცნო,როცარუსთაველისგამზირზე

სეირნობდა.მაშინშაჰინმოვსუმოვს

საქართველოსდედაქალაქისადმი

მხოლოდტურისტულიგანწყობებიჰქონდადა

ისედაბრუნდაბაქოში,რომმიღებულმაშთაბეჭ-

დილებებმადამწყებიბიზნესმენითბილისთან

საქმიანურთიერთობებზევერდააფიქრა.ამის

შემდეგდაახლოებითათიწელიგადისდააზერ-

ბაიჯანელიინვესტორისამშენებლოსექტორში

მიღებულიცოდნითადაკაპიტალითამბიციური

პროექტისგანხორციელებისმიზნითსაქართ-

ველოსირჩევს,თბილისშიჩამოდის,სამუშაოდ

ისანი–სამგორისრაიონსინიშნავს,კონცეფციას

უწოდებს„ქალაქიქალაქში“,პროექტსკისახელს

–„დირსი“–ადგილისისტორიულისახელწოდები-

დან,„დირსიჭალიდან“გამომდინარეარქმევს.

საუბარიანგარიშითდავიწყეთდაასეთისუ-

რათიმივიღეთ–„დირსის“ფარგლებში2011წლი-

დანდღემდე200მილიონაშშდოლარზემეტის

ინვესტიციაგანხორციელდა,პროექტისპირველი

ეტაპიდასრულდადაგასაყიდადგამოტანილი

ბინების80%თითქმისგაიყიდა.ესშედეგები

ინვესტორსთავისიჩანაფიქრისმეორეფაზის

დაწყებისსაფუძველსაძლევს.

რასგულიხმობს„დირსის“მეორეეტაპი?

–როგორცშაჰინმოვსუმოვიამბობს,2019წლი-

დანახალსაცხოვრებელკორპუსებთანერთად

რეკრეაციულისივრცისადაბულვარისმშენებ-

ლობადაიწყება,რომელიცმდინარემტკვრის

ნაპირებს4.5კმსიგრძისმონაკვეთზეგაუყვება.

სწორედესარისიდეაკონცეფციისა„ქალაქი

ქალაქში“–აქმცხოვრებმაგარემოარამხო-

ლოდკომუნალური,არამედსაზოგადოებრივი

სივრცეებისადადაწესებულებებისთვალსაზრი-

სითაცმოირგოს.

ინვესტიცია
თბილისის
ცხოვრებაში
AsGroupInvestment-ისდამფუძნებელს,შაჰინმოვსუმოვს
საქართველოში„დირსის“ინვესტორისამპლუაშივიცნობთ,
რომელსაც2011წლიდანდღემდეაქ$200მინვესტიციააქვს
განხორციელებული.ჩვენმასბაქოშიშევხვდით,კომპანიისერთ-
ერთიპროექტის,მაღალისეგმენტისსაცხოვრებელიკომპლექსის,
ვილებისტერიტორიაზე,კასპიისზღვისსანაპიროსთანრომ
მდებარეობს.სამომავლოგეგმებთანერთადდეველოპერს
თბილისისურბანულიგანვითარებისშესახებვესაუბრეთ.

ავტორი: დავით ჯალაღონია

ანტრეპრენიორები ინვესტორები
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იგ რ ძო თა ვი ქა ლაქ ში კომ ფორ-
ტუ ლად,სადაცსაცობები,ხმაური,გამო-

ნაბოლქვი,ქაოსურიგანაშენიანებადასხვა

მრავალიკრიტიკულიგარემოებაიყრისთავს,

მარტივიამოცანაარარის.ამიტომაზერბაიჯა-

ნელიინვესტორითბილისშიუძრავიქონების

შეძენისმსურველებსურჩევს,რამდენიმეწლის

პერსპექტივაწარმოიდგინონ,როცაზემოთ

ჩამოთვლილიპრობლემებიმათთავსკიდევ

უფრომწვავედშეახსენებენ,დასტრატეგიულ

უბანსშეაფარონთავი.ასეთიშაჰინმოვსუ-

მოვსთითქმისყველაცენტრალურსაჯაროთუ

კომერციულობიექტებთან,ავტომობილით15-20

წუთისსავალზემდებარე„დირსი“ეგულება

დაცხოვრებისწესისაქტიურცვლილებას-

თანერთად,რასაცთბილისშიბოლოწლების

განმავლობაშიამჩნევს,პროგნოზირებს,რომ

თბილისელებიხმაურსადასატრანსპორტო

მოძრაობასგაერიდებიანდააირჩევენად-

გილს,სადაციცხოვრებენ,ბავშვებსბაღებსადა

სკოლაშიგაისტუმრებენ,სავაჭროდაგასარ-

თობიცენტრებითისარგებლებენდაბულვარში

ისეირნებენ.ამასთან,იგიაღნიშნავს,რომმისი

პროექტისაერთაშორისოაეროპორტთანახლო

მანძილზევითარდება,რასაც,ქალაქისსხვა

რაიონებთანშედარებით,უპირატესობადმიიჩ-

ნევს.„თბილისიისეააშენებული,რომ,სამწუ-

ხაროდ,აეროპორტთანმისასვლელიმხოლოდ

ერთიგზაგაქვთ,თუმცამთელმსოფლიოში

ცხოვრებააეროპორტებისგარშემოვითარდე-

ბა“,–აღნიშნავსამთბილისურთავისებურებაზე

ინვესტორიბაქოდან.

ანტრეპრენიორები ინვესტორები
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აღსანიშნავია,რომყოველივეამაზეშაჰინ

მოვსუმოვიჩვენთანიმ„ვილასიენას“ერთ–

ერთისახლისეზოშისაუბრობს,რომელიც

იტალიურყაიდაზეადაპროექტებული,მინიმუმ1

მილიონიაშშდოლარიღირსდააქვეგვიმხელს,

რომ„დირსის“მეხუთეეტაპისფარგლებშითბი-

ლისშიცარისგათვალისწინებულიინდივიდუა-

ლურისააგარაკოტიპისდასახლება.

„დირსის“პროექტიდამისიკონცეფციამზად

არის.ვფიქრობ,რომწლისბოლომდესაზოგა-

დოებასგავაცნობთ,როგორიიქნებაპატარა

ქალაქიმტკვრისსანაპიროზე“,–ამბობსინვეს-

ტორი,რომელიცთბილისშიპროექტისდაწყე-

ბიდანშვიდიწლისშემდეგუფროთამამად

საუბრობსამბიციურგეგმებზედამოტივაციის

ერთ-ერთმთავარფაქტორადქართველების

ცხოვრებისწესისშეცვლასასახელებს,ისევდა

ისევდედაქალაქისგადატვირთულიდაქაოსუ-

რიგანაშენიანებისგამო.

„ქართველებიბინისსაყიდლადროცა

მოდიან,სურთკომფორტიბავშვებისთვის,

სასეირნოზონა,გამწვანებადაა.შ.ადრემათ-

თვისყველაფერიფასზეიყოდამოკიდებული“,

–იხსენებსშაჰინმოვსუმოვიდაიქვედასძენს,

რომმტკვრისმიდამოებშიპროექტისიტალი-

ურმოტივებზეგანვითარებისთვის,როგორც

ესკასპიისზღვისსანაპიროზეგანახორციელა,

კიდევუფრომჭიდროთანამშრომლობადას-

ჭირდებაადგილობრივხელისუფლებასთან.

„ასეთიდიდიპროექტებისთვისსახელმწიფომ

აუცილებლადუნდაგააკეთოსგზები,ხიდები,

ინფრასტრუქტურა“,–აღნიშნადეველოპერმა.

იდეები,რომლებზეცშაჰინმოვსუმოვი

გვიყვება,აზერბაიჯანისდედაქალაქშიუკვე

რეალიზებულისახით,საკუთარითვალითვნა-

ხეთ.AsGroupInvestment–იმრავალფუნქციური

საცხოვრებელიკომპლექსით–ცენტრალურ

ქუჩებში,ვილებითკიგარეუბანშიაწარმოდგენი-

ლი.კომპანიასაქვსამბიცია,უპასუხოსქალაქის

განვითარებისტენდენციებს,რომელთაცბაქოს

ქუჩებშიფეხითსიარულისასადვილადშეამჩ-

ნევთ.შირვანშაჰებისსასახლიდანთანამედ-

როვეარქიტექტურულიგადაწყვეტილებებით

გამორჩეულ„ჰეიდარალიევისცენტრამდე“გზა

იმისმაგალითია,თუროგორშეინახესადგი-

ლობრივებმაძველიქალაქიდადაიწყესახლის

მშენებლობა.მასპინძელთანამთემისგანხილ-

ვისასთბილისთანპარალელებითავისთავად

გაჩნდა.შაჰინმოვსუმოვისაქართველოსდედა-

ქალაქშიუკვენგრევისპირასმისულიშენობე-

ბისადამათიმოსახლეებისბედზეამახვილებს

ყურადღებასდაამბობს,რომბაქომესპროცესე-

ბისაჯაროდაკერძოთანამშრომლობისფორ-

მატისდახმარებითგაიარა.მისიგანმარტებით,

ესმიდგომაავარიულისახლებისმცხოვრებლე-

ბისთვის,დეველოპერებისადახელისუფლების

ერთობლივიძალისხმევით,ისეთიპირობების

შეთავაზებასგულისხმობს,როგორიც,მაგალი-

თად,„დირსის“კომპლექსშია.

გაიზიარებსთუარათბილისისმთავრობა

ბაქოსგამოცდილებასამსაკითხში,უცნობია.

ამეტაპზეისვიცით,რომმერიასპირველი

მცდელობებივარკეთილში,ე.წ„ხრუშჩოვკის“

ტიპისდასახლებებისჩანაცვლებისმიმართუ-

ლებითაქვს,თუმცაამიდეამკერძოსექტორის

დაინტერესებაჯერჯერობითვერდაიმსახურა.

ასეათუისე,შაჰინმოვსუმოვსამშემთხვევაშიც

საკუთარიქალაქისმაგალითიახსენდებადა

თბილისისმმართველგუნდსურჩვეს,პროექტი

ისედაგეგმოს,რომინვესტორმათავდაპირვე-

ლადმოსახლეობისახალბინებშიგანთავსება

უზრუნველყოს,შემდეგკიძველიშენობების

ჩანაცვლებადაიწყოს.„იმშემთხვევაში,თუ

რომელიმეუპასუხისმგებლოდეველოპერმა

მშენებლობაარდაამთავრა,სახელმწიფო

სოციალურიპრობლემისწინაშეაღმოჩნდება,

ამიტომჯერმოსახლეობისგანთავსებაასაჭი-

რო“,–გვიხსნისშაჰინმოვსუმოვი,რომელიც

„ხრუშჩოვკების“ჩანაცვლებისპროექტითინტე-

რესდება,რადგანთბილისთანდაკავშირებით

გეგმებიუკვეაქვს.მათინაწილისაზოგადოებამ

შვიდიწლისგანმავლობაშიგაიცნო,სრულმასშ-

ტაბებსკიაზერბაიჯანელიინვესტორიუახლოეს

მომავალშიგაგვიზიარებს.

საუბრისბოლოსშაჰინმოვსუმოვმააღნიშნა,

რომ„დირსის“მომდენოეტაპებისდაგეგმვას

პროფესიონალიდასექტორშიგამოწვევებზე

საპასუხოდმზადმყოფიკადრებისმზარდი

რაოდენობაცუწყობსხელს.„შვიდიწლისწინ

დიდიპრობლემებიგვქონდაკადრებისმოძიე-

ბისთვალსაზრისით.დღესუკვეშემდგარიგუნ-

დიავითარებსპროექტსდაზოგადად,ხალხის

მსოფლმხედველობაცშეიცვალა“,–ირწმუნება

მეზობელიქვეყნისმოქალაქე,ასეულობით

მილიონიდოლარისსაინვესტიციოგეგმებით

ხელში.
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ცვლილება ქონებაში:  გაზრდილი  შემცირებული      
 უცვლელი      ახალწვეული      დაბრუნებული! @ # $ % ^ & * ( )

მემკვიდრეობით მიღებული ქონება VS. 
თვითნაბადი

ფილანთროპიის ქულაGIVING PLEDGE-
ის ხელმომწერი

1. ჯეფ ბეზოსი
$160 მილიარდი   თვითნაბადობის ქულა: *
წყარო: AMAZON 
ასაკი: 54 RESIDENCE: სიეტლი

ფილანთროპიის ქულა: 

ბე ზო სი ჩვე ნი პლა ნე ტის ყვე ლა ზე მდი და-
რი ადა მი ა ნი ა. გა სულ წელს, Amazon-ის 
აქ ცი ა თა 104%-იანი ნახ ტო მის წყა ლო-
ბით, მის მა ქო ნე ბამ რე კორ დულ $78.5 
მი ლი არდს მი აღ წი ა. 2018 წლის პირ-
ველ ექვს თვე ში ელ - ვაჭ რო ბის გო ლი-
ა თის წმინ და გა ყიდ ვებ მა $100 მი ლი-
არდს გა და ა ჭარ ბა, რაც 41%-იანი ზრდაა 
წი ნა წელ თან შე და რე ბით. სტრა ტოს ფე-
როს კენ Blue Origin-იც მი ი წევს – კოს-
მო სუ რი კომ პა ნი ა, რო მელ საც ბე ზო სი 
Amazon-ის და ახ ლო ე ბით $1 მი ლი არ-
დის ტოლ ფას აქ ცი ა თა წლი უ რი გა ყიდ-
ვე ბით აფი ნან სებს. ფირ მამ, რომ ლის მი-
სი აც კოს მო სუ რი მოგ ზა უ რო ბის ხელ-
მი საწ ვ დო მო ბის ხელ შეწყო ბა ა, ივ ლის-
ში წარ მა ტე ბით და ას რუ ლა თა ვი სი მეცხ-
რე სა სინ ჯი ფრე ნა. ამა სო ბა ში, დე და მი-
წა ზე, ბე ზოს მა პი რო ბა შე ას რუ ლა და თა-
ვის საქ ველ მოქ მე დო გეგ მას ახა და ფარ-
და: სექ ტემ ბერ ში მან გა ნაცხა და, რომ 
ორი ინი ცი ა ტი ვის თ ვის $2 მი ლი არდს გა-
ი ღებ და. ერ თი იმ არ სე ბუ ლი არა კო მერ-
ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და ფი ნან სე ბა ა, 
რომ ლე ბიც უსახ ლ კა რო ოჯა ხებს ეხ მა რე-
ბა, მე ო რე კი და ბალ შე მო სავ ლი ან კო მუ-
ნებ ში ისე თი არა კო მერ ცი უ ლი სკო ლამ-
დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის ქსე ლის შექ მ ნას 
გუ ლის ხ მობს, რომ ლე ბიც Montessori-ს 
სწავ ლე ბის მე თოდს იყე ნე ბენ (თავად ბე-
ზო სი Montessori-ს სკო ლა ში და დი ო-
და). $2-მილიარდიანი პი რო ბის შე სას-
რუ ლებ ლად, Bezos Day One Fund-
ის სა ხე ლით ცნო ბილ ფონდს და ახ ლო ე-
ბით 1 მი ლი ო ნი Amazon-ის აქ ცია – ბე-
ზო სის ამ ჟა მინ დე ლი სა გან ძუ რის 1.3% – 
დას ჭირ დე ბა. 
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უმდიდრეს ამერიკელებს კიდევ ერთი 
რეკორდების მომხსნელი წელი ჰქონდათ. 

პირველად 1994 წლის შემდეგ ახალი 
ჩემპიონი გვყავს – ჯეფ ბეზოსი, პირველი 

ადამიანი ჩვენს რეიტინგში, რომელიც $100 
მილიარდზე მეტის მფლობელია. რეიტინგში 
მოსახვედრად საჭირო მინიმუმი წელს $2.1 
მილიარდი გახდა – ჯერჯერობით ყველაზე 
მაღალი ზღვარი, რაც კი ოდესმე გვქონია, 
და $100 მილიონით მეტი, ვიდრე შარშან. 

რეიტინგის წევრთა ქონება საშუალოდ $7.2 
მილიარდს შეადგენს, რაც წინა წელთან 

შედარებით 7.5%-იანი ზრდაა, ხოლო მათმა 
სიმდიდრემ ჯამში რეკორდულ ნიშნულს 
– $2.9 ტრილიონს მიაღწია. მთელი ამ 

ერთობლივი სიმდიდრის ნახევარი ქვეყნის 
45 ყველაზე მდიდარი ადამიანის ხელშია.
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2. ბილ გეიტსი 
$97 მილიარდი  თვითნაბადობის ქულა: *
წყარო: MICROSOFT
ასაკი: 63 საცხოვრებელი ადგილი: მედინა, ვაშინგტონი

ფილანთროპიის ქულა: 

Forbes 400-ის პირ ვე ლი ად გი ლის მფლო ბე ლი 24 წლის მან ძილ ზე, გე იტ სი, სი ეტ ლელ მა კო ლე გა -ან ტ რეპ რე ნი ორ მა ჩა ა ნაც ვ ლა თა ვი სი 

სწრა ფად აღ ზე ვე ბა დი აქ ცი ე ბით. ცრემ ლე ბი სა ჭი რო არ არის. გე იტ სი Microsoft-ის საბ ჭო შია და კვლავ ფლობს $11.2 მი ლი არ დის ტოლ-

ფას 1.3%-იან წილს პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის კომ პა ნი ა ში, რო მე ლიც 43 წლის წინ პოლ ალენ თან ერ თად და ა ფუძ ნა. და ნარ ჩე-

ნი ქო ნე ბა არა ერთ ად გი ლას აქვს და ბან დე ბუ ლი, მათ შო რის, სხვა დას ხ ვა აქ ცი ა ში, სტარ ტაპ - ფირ მებ სა და წყლის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და 

ჰი გი ე ნის სერ ვი სის ფირ მა Ecolab-ში, სა დაც თით ქ მის 11%-ს ფლობს. ინ ვეს ტი ცია აქვს გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი Memphis Meats-ში – სტარ-

ტაპ ში, რო მელ საც ქათ მის, იხ ვი სა და ძრო ხის უჯ რე დე ბი დან „სუფთა ხორ ცი“ გა მოჰ ყავს. ივ ლის ში მან გა ნაცხა და, რომ მა მა მი სის თ ვის 

ალ ც ჰა ი მე რის დი აგ ნო ზი და ეს ვათ და თა ვად და Forbes 400-ის კი დევ სა მი წევ რი (ლეონარდ ლო დე რი, ჩარლზ შვა ბი და დაგ მარ დოლ-

ბი) Alzheimer’s Drug Discovery Foundation-თან პარ ტ ნი ო რო ბით, $30 მი ლი ონს სწი რა ვენ ფონდს, რო მე ლიც და ა ვა დე ბის დი აგ ნოს ტი რე-

ბას და აჩ ქა რებს. მაგ რამ დრო ის უმე ტეს ნა წილს გე იტ სი სამ ყა როს დი დი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა ზე კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი ატა რებს, ამ 

საქ მეს კი თა ვი სი Bill & Melinda Gates Foundation-ით უმ კ ლავ დე ბა, რომ ლის თ ვი საც, მეტ წი ლად Microsoft-ის აქ ცი ე ბის სა ხით, და ახ ლო-

ე ბით $35.8 მი ლი არ დი აქვს შე წი რუ ლი. ის მთე ლი პლა ნე ტის ფი ლან თ რო პე ბის შთა გო ნე ბა დაა ქცე უ ლი, ხო ლო 2015-ში, რეი და ლი ო სა 

(25-ე ად გი ლი) და სამ მდი დარ ჩი ნელ თან ერ თად, China Global Philanthropy Institute-ი და ა არ სა. 

3. უორენ ბაფეტი  
$88.3 მილიარდი თვითნაბადობის ქულა: *
წყარო: BERKSHIRE HATHAWAY
ასაკი: 88 საცხოვრებელი ადგილი: ომაჰა

ფილანთროპიის ქულა: 

სა თაყ ვა ნე ბე ლი ინ ვეს ტო რი, რო მე ლიც ტექ ნო ლო გი ა ში კა-

პი ტალ და ბან დე ბას დი დი ხა ნი ა, თავს არი დებ და, ფირ ფი-

ტას ცვლის. Berkshire Hathaway, რო მე ლიც 60-ზე მეტ კომ-

პა ნი ას, მათ შო რის, Geico-სა და Dairy Queen-ს, ფლობს, 

2016 წლი დან Apple-ის აქ ცი ებს ყი დუ ლობს. 2018 წლის და-

საწყის ში, 5%-იანი წი ლის მოგ რო ვე ბის შემ დეგ, Berkshire-ი 

ამ ტექ ნო ლო გი უ რი კომ პა ნი ის მე ო რე უმ ს ხ ვი ლეს ინ ვეს-

ტო რად იქ ცა. ნაღ დი ფუ ლის სა ხით $103 მი ლი არ დით აღ-

ჭურ ვი ლი ბა ფე ტის ფირ მა სხვა ინ ვეს ტი ცი ე ბის ძი ე ბას გა-

ნაგ რ ძობს. აგ ვის ტო ში ფირ მა ციფ რუ ლი გა დახ დე ბის ინ დუ-

რი პლატ ფორ მა Paytm-ის წილს და ე პატ რო ნა. გა სულ წელს 

Berkshire Hathaway-ის აქ ცი ე ბი 17%-ით ავარ და, რა მაც ბა-

ფე ტის ქო ნე ბა $10.3 მი ლი არ დით გა ბე რა და ეს, მი უ ხე და-

ვად იმი სა, რომ ივ ლის ში ამ უკა ნას კ ნელ მა $3.4 მი ლი არ დი 

გას ცა. 90-ს მი ტა ნე ბუ ლი, პი რო ბას ას რუ ლებს და ნელ - ნე ლა 

ქო ნე ბის 99%-ს ემ შ ვი დო ბე ბა. უკ ვე $35 მი ლი არ დი აქვს გა-

ცე მუ ლი, მათ გან დი დი ნა წი ლი – თა ვი სი მე გობ რე ბის, ბილ 

და მე ლინ და გე იტ სე ბის ფონ დის თ ვის. 

4. მარკ ცუკერბერგი 
$61 მილიარდი  თვითნაბადობის ქულა: *
წყარო: FACEBOOK
ასაკი: 34 საცხოვრებელი ადგილი: პალო-ალტო, კალიფორნია

ფილანთროპიის ქულა: 

Facebook-ის დამ ფუძ ნე ბე ლი და აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი ინ ტენ სი ურ სა-

ზო გა დო ებ რივ ომ შია ჩაბ მუ ლი, რო მე ლიც არ ჩევ ნებ ში ჩა რე ვას, ყალბ ახალ ამ-

ბებ სა და მომ ხ მა რე ბელ თა კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის სა კითხებს უკავ შირ დე ბა. ამ 

თე მებ მა კომ პა ნი ას უბიძ გა, თა ვი სი უსაფ რ თხო ე ბის გუნ დე ბი 20,000 კა ცამ დე გა-

ე ორ მა გე ბი ნა. აპ რილ ში ცუ კერ ბერ გი კონ გ რე სის წი ნა შე მოწ მის სა ხით წარ დ გა; 

ეს იმის გა მო აშ კა რა ვე ბას მოჰ ყ ვა, რომ პრე ზი დენტ დო ნალდ ტრამ პის სა არ ჩევ-

ნო კამ პა ნი ა ზე მო მუ შა ვე სა კონ სულ ტა ციო ფირ მა Cambridge Analytica-მ არა კე-

თილ სინ დი სი ე რად მო აგ რო ვა მო ნა ცე მე ბი Facebook-ის 2.2 მი ლი არ დი დან, სულ 

ცო ტა, 87 მი ლი ო ნი მომ ხ მა რებ ლის შე სა ხებ. „Facebook-ი მე წა მო ვიწყე, მე ვუდ-

გა ვარ მას სა თა ვე ში და მე ვარ პა სუ ხის მ გე ბე ლი ყვე ლა ფერ ზე, რაც აქ ხდე ბა“, – 

გა ნაცხა და ცუ კერ ბერ გ მა. ბიზ ნეს მა ზი ა ნი გა ნი ცა და: Facebook-ის შე მო სავ ლე ბის 

ზრდა შე ნელ და, ხო ლო ყო ველ თ ვი უ რი აქ ტი უ რი ვი ზი ტო რე ბის რიცხ ვი ევ რო-

პა ში შემ ცირ და. გა სულ წელს, აქ ცი ა თა 4%-იანი ვარ დ ნის კვალ დაკ ვალ, ცუ კერ-

ბერ გის ქო ნე ბა საც მო აკ ლ და $10 მი ლი არ დი, ხო ლო მის მა ფი ლან თ რო პი ულ მა 

Chan Zuckerberg Initiative-მა გარ კ ვე უ ლი რა ო დე ნო ბის აქ ცი ე ბი გა ყი და. 

5. ლარი 
ელისონი 
$58.4 მილიარდი 
თვითნაბადობის ქულა: (
წყარო: ORACLE
ასაკი: 74 საცხოვრებელი ადგილი: 
ვუდსაიდი, კალიფორნია

ფილანთროპიის ქულა: 

ელი სო ნის ან ტ რეპ რე ნი ო რულ სუ ლის- 

 კ ვე თე ბას ბო ლო არ უჩანს. წელს მან ჯან-

სა ღი ცხოვ რე ბის სტარ ტა პი Sensei ჩა უშ-

ვა, რომ ლის პირ ვე ლი პრო ექ ტი ლა ნა-

ის ჰა ვა ი ურ კუნ ძულ ზე ჰიდ რო ფო ნურ მი-

წათ მოქ მე დე ბას გუ ლის ხ მობს – კუნ ძულ-

ზე, რო მე ლიც 2012-ში ელი სონ მა, გავ რ ცე-

ლე ბუ ლი ცნო ბე ბით, $300 მი ლი ო ნად იყი-

და. ვიდ რე 1977 წელს პროგ რა მუ ლი უზ რუნ-

ველ ყო ფის ფირ მა Oracle-ის თა ნა დამ ფუძ-

ნე ბე ლი გახ დე ბო და, ბე ბი ის დი სა და მი სი 

ქმრის გაზ რ დი ლი ელი სო ნი აშ შ -ის ცენ ტ რა-

ლუ რი სა დაზ ვერ ვო სა ა გენ ტოს თ ვის (CIA) 

მო ნა ცემ თა ბა ზებს ქმნი და. Oracle-ის აღ-

მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რის თა ნამ დე ბო-

ბა 2014 წელს და ტო ვა, თუმ ცა კვლა ვაც რჩე-

ბა მის თავ მ ჯ დო მა რედ და ტექ ნო ლო გი ურ 

დი რექ ტო რად. 2016-ში მან $200 მი ლი ო ნის 

გა ღე ბის პი რო ბა და დო University of South-

ern California-ს Institute for Transformative 

Medicine-ის აშე ნე ბი სათ ვის, რო მე ლიც კი-

ბოს პრე ვენ ცი ა სა და მკურ ნა ლო ბა ზეა ფო-

კუ სი რე ბუ ლი. გა სულ ათ წ ლე ულ ში ელი-

სონს და ახ ლო ე ბით $350 მი ლი ო ნი აქვს გა-

ცე მუ ლი თა ვი სი ფონ დის თ ვის, რო მე ლიც, 

მეტ წი ლად, და ბე რე ბის ეფექ ტ თა შე ყოვ-

ნე ბის მიზ ნით ბი ო სა მე დი ცი ნო კვლე ვებ-

ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი. 2008-იდან ელი სო-

ნი Reach to Teach-ის მთა ვარ დამ ფი ნან სებ-

ლად გვევ ლი ნე ბა – ინ დო ე თის რუ რა ლუ-

რი რე გი ო ნე ბის სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ-

რა მი სა, რო მე ლიც მას წავ ლე ბელ თა უნარ -

- ჩ ვე ვე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად მთავ რო ბა სა 

და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა-

ნამ შ რომ ლობს.

ცვლილება ქონებაში:  გაზრდილი  შემცირებული      
 უცვლელი      ახალწვეული      დაბრუნებული! @ # $ % ^ & * ( )

მემკვიდრეობით მიღებული ქონება VS. 
თვითნაბადი

ფილანთროპიის ქულაGIVING PLEDGE-
ის ხელმომწერი
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6. ლარი პეიჯი 
$53.8 მილიარდი   
თვითნაბადობის ქულა: *
წყარო: GOOGLE
ასაკი: 45 საცხოვრებელი ადგილი: : 
პალო-ალტო, კალიფორნია 

ფილანთროპიის ქულა: 

პე იჯ მა სა ძი ე ბო სის ტე მა Google-ი სერ-

გეი ბრინ თან (მე-9 ად გი ლი) ერ თად 1998 

წელს და ა არ სა, მი სი ით, რომ სამ ყა რო-

ში არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ორ გა ნი ზე-

ბა მო ეხ დი ნათ. ოცი წლის შემ დეგ, ივ ნის ში, 

Google-ის მშო ბელ მა კომ პა ნი ამ, Alphabet-

მა (რომლის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი 

პე ი ჯი ა), შვი დი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო პრინ ცი-

პის (მაგალითად, მო ე რი დეთ უსა მარ თ ლო 

მი კერ ძო ე ბუ ლო ბის გან მ ტ კი ცე ბას) შე სა ხებ 

გა ა კე თა გან ცხა დე ბა, რაც ერ თ გ ვა რი მო-

ნა ხა ზი იყო კომ პა ნი ის გა დად გ მუ ლი ნა ბი-

ჯი სა ხე ლოვ ნურ ინ ტე ლექ ტ სა და სხვა ინო-

ვა ცი ურ ტექ ნო ლო გი ებ ში. პე ი ჯის Carl Victor 

Page Memorial Foundation-ი (რომელიც მი-

სი გარ დაც ვ ლი ლი მა მის სა ხელს ატა რებს) 

თით ქ მის $2 მი ლი არდს ფლობს აქ ტი ვე-

ბის სა ხით. ბო ლო ხუთ წე ლი წად ში ამ ფონ-

დ მა $365 მი ლი ო ნი შეს წი რა საქ ველ მოქ მე-

დო ფონ დებს და შე უძ ლე ბე ლი გა ხა და პე-

ი ჯის ფი ლან თ რო პი უ ლი აქ ტე ბის დე ტა ლე-

ბის გარ კ ვე ვა. მის რამ დე ნი მე უშუ ა ლო საქ-

ველ მოქ მე დო შე წი რუ ლე ბას შო რის ნა ხავთ 

2014 წელს, ებო ლას და მარ ცხე ბის მიზ ნით 

შექ მ ნი ლი სა გან გე ბო ფონ დე ბის თ ვის გა ცე-

მულ $15 მი ლი ონ სა და და ახ ლო ე ბით $3 მი-

ლი ონს – Shoo the Flu-სთვის – ოკ ლენ დის 

სა ჯა რო სკო ლე ბის მოს წავ ლე თათ ვის გან-

კუთ ვ ნილ გრი პის სა წი ნა აღ მ დე გო აც რე-

ბის პროგ რა მას. 

სია

7. დევიდ კოხი  
$53.5 მილიარდი  თვითნაბადობის ქულა: %
წყარო: KOCH INDUSTRIES
ასაკი: 78 საცხოვრებელი ადგილი:  
ნიუ-იორკი

ფილანთროპიის ქულა: 

Koch Industries-ის ყო ფილ მა აღ მას რუ ლე ბელ მა ვი-

ცე- პ რე ზი დენ ტ მა კომ პა ნია ივ ლის ში და ტო ვა. კო-

ხი თა ვი სი ძმის, ჩარ ლ ზის და ფუძ ნე ბულ და პო ლი-

ტი კუ რი აქ ტი ვო ბე ბით ცნო ბილ Seminar Network-შიც 

და ემ შ ვი დო ბა თა ვის როლს, მი ზე ზად კი ჯან მ რ თე-

ლო ბის პრობ ლე მე ბი და ა სა ხე ლა. პროს ტა ტის კი ბოს 

გა დარ ჩე ნილ მა კოხ მა $100 მი ლი ო ნი აღუთ ქ ვა New 

York-Presbyterian Hospital-ს ახა ლი ამ ბუ ლა ტო რი უ-

ლი ცენ ტ რის შე საქ მ ნე ლად, რო მე ლიც აპ რილ ში გა-

იხ ს ნა. ამას თან, Memorial Sloan Kettering-ისთვის შე-

წი რუ ლი $150 მი ლი ო ნის შე დე გად, 2019-ში კი ბოს ამ-

ბუ ლა ტო რი უ ლი პა ცი ენ ტე ბის და წე სე ბუ ლე ბა გა იხ-

ს ნე ბა. ის $2.1 მი ლი არ დი, მთე ლი ცხოვ რე ბის მან-

ძილ ზე რომ აქვს გა ცე მუ ლი, ასევე მო ი ცავს $185 მი-

ლი ონს თა ვი სი ალ მა მა ტე რის, MIT-ისთვის და $110 

მი ლი ონს ნი უ -ი ორ კის Lincoln Center-ისათვის. 

7. ჩარლზ კოხი
$53.5 მილიარდი  თვითნაბადობის ქულა: %
წყარო: KOCH INDUSTRIES
ასაკი: 82 საცხოვრებელი ადგილი: ვიჩიტა, კანზასი

ფილანთროპიის ქულა:  

მი სი Koch Industries-ი, $100 მი ლი არ დით (გაყიდვებით) აღ ჭურ-

ვი ლი მე ო რე უმ ს ხ ვი ლე სი კერ ძო კომ პა ნია აშ შ - ში, ზრდის - 

თ ვის სი ლი კო ნის ხე ო ბას მი მარ თავს. ნო ემ ბერ ში ინ დუს ტ-

რი ულ მა კონ გ ლო მე რატ მა Koch Disruptive Technologies-ი ჩა-

უშ ვა – ვენ ჩუ რუ ლი პლატ ფორ მა, რო მელ საც კო ხის ვა ჟი ჩე-

ი ზი თა ოს ნობს. მა ის ში ეს შვი ლო ბი ლი $ 125-მილიონიან და-

ფი ნან სე ბის რა უნდს გა უძღ ვა cloud-კომპიუტერიის სტარ ტაპ 

Mesosphere-ისთვის. კოხს, რო მელ მაც სა ო ჯა ხო ბიზ ნე სის მარ-

თ ვის სა თა ვე ე ბი 1967-ში, მა მის სიკ ვ დი ლის შემ დეგ გა და ი ბა რა, 

$1 მი ლი არ დ ზე მე ტი აქვს გა ცე მუ ლი ქველ მოქ მე დე ბის - 

თ ვის, რომ ლის ძი რი თად ფო კუსს გა ნათ ლე ბა და კრი მი ნა ლუ-

რი სფე როს სა სა მარ თ ლო რე ფორ მა წარ მო ად გენს. მის მი ერ 

და ფი ნან სე ბულ არა კო მერ ცი ულ ორ გა ნი ზა ცი ა თა შო რის არის 

Hudson Link-ი, რო მე ლიც პა ტიმ რებს კო ლე ჯის მო სამ ზა დე ბელ 

კურ სებ სა და დიპ ლო მებს სთა ვა ზობს, და Phoenix-ი, რო მე ლიც 

ალ კო ჰოლ ზე ან ნარ კო ტი კებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბას თან მებ რ-

ძოლ ადა მი ა ნებს სიფხიზ ლის შე ნარ ჩუ ნებ ში ისე თი აქ ტი ვო ბე-

ბით ეხ მა რე ბა, რო გო რიც ლაშ ქ რო ბე ბი, იოგა და CrossFit-ია. 

9. სერგეი ბრინი 
$52.4 მილიარდი  
თვითნაბადობის ქულა: (
წყარო: GOOGLE
ასაკი: 45  
საცხოვრებელი ადგილი: ლოს-
ალტოსი, კალიფორნია

ფილანთროპიის ქულა: 

ბრინს, რო მე ლიც ექვს წლამ დე საბ ჭო თა კავ-

შირ ში ცხოვ რობ და, ნათ ქ ვა მი აქვს, რომ 

სიტყ ვის თა ვი სუფ ლე ბის შემ ზღუ დავ ქვე ყა ნა-

ში ცხოვ რე ბამ გავ ლე ნა იქო ნია იმა ზე, თუ რო-

გორ წარ მარ თავ დ ნენ ისა და პე ი ჯი Google-ს. 

ამის შე დე გი იყო, რომ 2010-ში Google-მა თა-

ვი სი ჩი ნეთ ში და ფუძ ნე ბუ ლი სა ძი ე ბო სის ტე-

მა და ხუ რა: კომ პა ნი ამ შე იტყო, რომ იქა უ რი 

მთავ რო ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა აქ ტი ვის ტე-

ბის Gmail-ებს უთ ვალ თ ვა ლებ და. დღეს ბრი-

ნი, Alphabet-ის პრე ზი დენ ტის რან გ ში, კვლავ 

ცხელ - ცხელ პო ზი ცი ა ში ა, რა საც წინ არ ც თუ 

სა სი ა მოვ ნო ინ ცი დენ ტი უძღო და, რო ცა გა მო-

ჟო ნი ლი დო კუ მენ ტე ბი, გავ რ ცე ლე ბუ ლი ინ-

ფორ მა ცი ით, იმას მი უ თი თებ და, რომ კომ პა-

ნი ის ინ ჟინ რე ბი Google-ის ცენ ზუ რი ან ვერ სი ა-

ზე მუ შა ობ დ ნენ ჩი ნეთ ში. ბრინს და ახ ლო ე ბით 

$1 მი ლი არ დი აქვს შე წი რუ ლი თა ვი სი სა ო ჯა-

ხო ფონ დე ბის თ ვის.  

10. მაიკლ ბლუმბერგი 
$51.8 მილიარდი  თვითნაბადობის ქულა: *
წყარო: BLOOMBERG LP
ასაკი: 76 საცხოვრებელი ადგილი: ნიუ-იორკი

ფილანთროპიის ქულა: 

ფი ნან სუ რი ინ ფორ მა ცი ი სა და მე დი ა გი გან ტის, Bloomberg LP-ის თა ნა დამ-

ფუძ ნე ბელს $6 მი ლი არ დი აქვს ცხოვ რე ბა ში გა ღე ბუ ლი. მი სი ფონ დი $200 

მი ლი ონს ხარ ჯავს, აშ შ -ის მე რებ სა და ქა ლა ქებს რომ და ეხ მა როს, $100 მი-

ლი ონ ზე მეტს – ქვა ნახ ში რის გა მო ყე ნე ბის შე სამ ცი რებ ლად მთე ლი მსოფ-

ლი ოს მას შ ტა ბით, და კი დევ არა ერთ მი ლი ონს – გლო ბა ლუ რი ჯან მ რ თე-

ლო ბი სა და გა ნათ ლე ბის თ ვის. გა რეს პუბ ლი კე ლე ბუ ლი დე მოკ რა ტი და 

შემ დეგ უკ ვე და მო უ კი დე ბე ლი პო ლი ტი კუ რი აქ ტო რი, ბლუმ ბერ გი, ნი უ - 

ი ორ კის მე რად სა მი ვა დით მსა ხუ რობ და. ივ ნის ში მან ე.წ. ოპე დი გა მო აქ-

ვეყ ნა, სა დაც აცხა დებ და, რომ 2018-ში დე მოკ რა ტებს და უ ჭერს მხარს. სექ-

ტემ ბერ ში მან პირობა დადო, რომ რე კორ დუ ლი რა ო დე ნო ბის თან ხას გა ი-

ღებ და კან დი და ტი ქა ლე ბის თ ვის.  
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11. ჯიმ უოლტონი
$45.2 მილიარდი   
თვითნაბადობის ქულა: @
წყარო: WALMART
ასაკი: 70  
საცხოვრებელი ადგილი:  
ბენტონვილი, არკანზასი

ფილანთროპიის ქულა:

12. ელის 
უოლტონი 
$44.9 მილიარდი   
თვითნაბადობის ქულა: !
წყარო: WALMART
ასაკი: 69 საცხოვრებელი ადგილი:  
ფორტ-უერტი, ტეხასი

ფილანთროპიის ქულა: 

12. ს. რობსონ 
უოლტონი 
$44.9 მილიარდი   
თვითნაბადობის ქულა: $
წყარო: WALMART
ასაკი: 74 საცხოვრებელი ადგილი: 
ბენტონვილი, არკანზასი

ფილანთროპიის ქულა: N.A.

იან ვარ ში, კონ გ რე სის სა გა და სა ხა დო 
რე ფორ მის კა ნონ პ რო ექ ტის მი ღე ბის 
შემ დეგ, Walmart-მა გა ნაცხა და, რომ 
თა ვის მი ნი მა ლურ გა სამ რ ჯე ლოს სა-
ათ ში $11-მდე გაზ რ დი და და, ნაღ დი ფუ-
ლის სა ხით, ერ თ ჯე რად ბო ნუ სებს გას-
ცემ და შე სა ბა მი სი თა ნამ შ რომ ლე ბის-
თ ვის. იმა ვე დღეს მან გა ნაცხა და, რომ 
Sam’s Club-ის 63 პუნქტს ხუ რავ და. ბო-
ლო კვარ ტალ ში მი სი ელ - ვაჭ რო ბის 
ამე რი კუ ლი გა ყიდ ვე ბი 40%-ით ავარ-
და, ხო ლო აქ ცი ე ბის ფა სი, გა სულ წელს, 
20%-ით გა ი ზარ და. ელი სი და რო ბი 

Walton Family Foundation-ის საბ ჭო ში 
არი ან, რო მელ საც 2017 წელს $536 მი-
ლი ო ნი აქვს და რი გე ბუ ლი - მეტ წი ლად 
სა გან მა ნათ ლებ ლო და ეკო ლო გი უ-
რი მიზ ნე ბი სა და ოზარ კ სის რე გი ო ნის 
პრო ექ ტე ბის თ ვის. ფონ დი 1987 წელს, 
კომ პა ნი ის 25-ე იუბი ლე ზე მათ მა მშობ-
ლებ მა – Walmart-ის დამ ფუძ ნე ბელ-
მა სემ უოლ ტონ მა და მის მა ცოლ მა, ჰე-
ლენ მა – და ა არ სეს. 

14. სტივ 
ბალმერი 
$42.3 მილიარდი   
თვითნაბადობის ქულა: ^
წყარო: MICROSOFT
ასაკი: 62 საცხოვრებელი ადგილი: 
ჰანტს-პოინტი, ვაშინგტონი

ფილანთროპიის ქულა: 

მას მე რე, რაც 2014-ში Microsoft-ის აღ მას-

რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რის თა ნამ დე ბო ბა 

და ტო ვა, ბალ მე რი კი დევ უფ რო ინ ტენ სი უ-

რად ჩა ე ბა ქველ მოქ მე დე ბა ში: მან ჩე კე ბი 

გა მო უ წე რა თა ვის და თა ვი სი ცო ლის ალ-

მა მა ტე რებს (ანუ Harvard-სა და University 

of Oregon-ს), ხო ლო $1.9 მი ლი არ დი Gold-

man Sachs-ის საქ ველ მოქ მე დო ფონდს 

უძღ ვ ნა. ამას თან, მან ვებ გ ვერ დი, სა ხე ლად 

USAFacts.org-ი, ჩა უშ ვა, რო მე ლიც ადა მი-

ა ნებს იმის გა გე ბა ში ეხ მა რე ბა, სად ხარ-

ჯავს მთავ რო ბა ფულს. ბალ მერ მა ბილ გე-

იტ სი (მე-2 ად გი ლი) Harvard-ში გა იც ნო 

(ჯგუფელები იყ ვ ნენ) და Microsoft-ის 30-ე 

თა ნამ შ რომ ლა დაც იქ ცა. დღეს სწო რედ ამ 

პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის კომ პა-

ნი ას უნ და უმად ლო დეს თა ვი სი ქო ნე ბის 

უმე ტეს ნა წილს. ის NBA-ს L.A. Clippers-ის 

მფლო ბე ლი ა, რო მე ლიც 2014-ში $2 მი ლი-

არ დად იყი და. 

16. ფილ ნაიტი 
და ოჯახი 
$33.8 მილიარდი   

თვითნაბადობის ქულა: *
წყარო: NIKE
ასაკი: 80 საცხოვრებელი ადგილი: 
ჰილსბორო, ორეგონი

ფილანთროპიის ქულა: 

15. შელდონ ადელსონი
$35.5 მილიარდი  თვითნაბადობის ქულა: )
წყარო: CASINOS
ასაკი: 85 საცხოვრებელი ადგილი: ლას-ვეგასი

ფილანთროპიის ქულა: 

რეს პუბ ლი კე ლე ბის მე გა დო ნო რი და მი სი ცო ლი, მი რი ა მი, შუ ა ლე დუ რი არ ჩევ ნე ბის თ ვის 

ემ ზა დე ბი ან და $55 მი ლი ონს გას ცე მენ, ნო ემ ბერ ში თა ვი ანთ პარ ტი ას კონ გ რეს ში კონ ტ-

რო ლი რომ შე უ ნარ ჩუ ნონ. პო ლი ტი კურ შე წი რუ ლე ბა თა მიღ მა, ადელ სონს, ცხოვ რე ბის 

მან ძილ ზე, $1.1 მი ლი არ დ ზე მე ტი აქვს შე წი რუ ლი ქველ მოქ მე დე ბი სათ ვის, უმე ტე სად კი 

ებ რა უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის. აპ რილ ში მან გა ნაცხა და, რომ კი დევ ერთ $70 მი ლი ონს 

გა დას ცემ და Birthright Israel Foundation-ს, რო მე ლიც ახალ გაზ რ და ებ რა ე ლე ბის ის რა ელ ში 

მგზავ რო ბას აფი ნან სებს; შე დე გად, ამ ჯგუ ფის თ ვის ადელ სო ნის მი ერ გა ცე მულ მა თან ხებ-

მა, ერ თობ ლი ვად, $410 მი ლი ონს მი აღ წი ა. ადელ სო ნი, რო მე ლიც ქვეყ ნის ერ თ -ერ თი უმ-

ს ხ ვი ლე სი კა ზი ნო- კომ პა ნი ის, Las Vegas Sands-ის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი და სა-

კონ ტ რო ლო წი ლის მფლო ბე ლი ა, გემ ბ ლინ გის სფე რო ში 55 წლი სა შე იჭ რა, რო ცა ლას -

- ვე გას - ს ტ რიპ ზე Sands Hotel & Casino იყი და. 

გულუხვობისსაზომი:ჩვენიახალიქულაფილანთროპიისთვის
პირ ვე ლად, არ სე ბო ბის მან ძილ ზე,Forbes400-ისწევრებიარამხოლოდ

მთლიანიქონებისანთვითნაბადობისმიხედვითარიანშეფასებულნი,არამედ

გულუხვობისმიხედვითაც.ამელიტურიკლუბისწევრებსქულები1-დან5-მდე

სკალაზემიენიჭათ,სადაც5ფილანთროპიისყველაზემაღალდონესნიშნავს.

ქულებისმისაღებად,პირველრიგში,რეიტინგისთითოეულიწევრისმიერ

მთელიცხოვრებისმანძილზეგაღებულითანხებიშევაფასეთ.Forbes-ის32ჟურ-

ნალისტისგანშემდგარმაგუნდმასაჯაროდოკუმენტებიშეისწავლა,კერძოფონ-

დებითდაწყებული,პრესრელიზებითდამთავრებული,დადაუკავშირდაროგორც

თავად400-ისწევრებს,ისეარაკომერციულორგანიზაციებს.მერეუკვევნახეთ,

ქონებათარაპროცენტულიწილიჰქონდათჩვენსმილიარდერებსგაცემული.

აღნიშნულორფაქტორსთანაბარიწონებიმივანიჭეთდამილიარდერებსაცშესა-

ბამისიქულებიმივეცით.შემდეგ,რამდენიმესხვაფაქტორისგამო,ზოგიმათგანი

ჩამოქვეითდა,ზოგიკიდაწინაურდა;ესფაქტორებიმოიცავდაიმას,მოწერილი

აქვთთუარა400-ისწევრებსGivingPledge-ზეხელი,რამდენადპერსონალურად

არიანჩაბმულნისაქველმოქმედოაქტივობებშიდარამდენადსწრაფადახდენენ

მათიკერძოფონდებიდოლარებისდისტრიბუციას.ამასთან,ბოკა-რატონშიდა-

ფუძნებულიფირმაSHOOKResearch-ისგანგამოვიყენეთგარკვეულიინფორმაცია

იმისშესახებ,თუროგორგასცემდნენჩვენირეიტინგისწევრებიფულსმთელი

ცხოვრებისმანძილზე.ჯერარშესრულებულისაქველმოქმედოდაპირებები

მხედველობაშიარმიგვიღია.ზოგიერთმამილიარდერმაითანამშრომლაForbes-

თან,ზოგმაუარიგვითხრა,მიზეზადკიკონფიდენციალობაან/დარელიგიური

მოსაზრებებიდაასახელეს.რეიტინგისიმწევრებს,რომელთასაქველმოქმედო

აქტივობებისშესახებვერავითარიინფორმაციავერმოვიპოვეთ,N.A.(notavail-

able–,,არაახელმისაწვდომი“)მიენიჭათ.გამჭვირვალობისნაკლებობისგამო,

ზოგიერთიჩვენეულიშეფასებაცხოვრებისმანძილზეგაცემულშეწირულებებთან

დაკავშირებით,შესაძლოა,უფროდაბალმაჩვენებლებშიიყოსგამოსახული.

 ამპროექტისსულისკვეთებამთავარიფილანთროპის,ბილგე-

იტსისმონაყოლსეხმიანება,რომელიცმან2014წელსTheForbes400Summit

onPhilanthropy-ზეგაგვიზიარა.,,ერთ-ერთმა[ახლოაღმოსავლელმამაგნატმა]

ახსენა,რომ,ყურანისთანახმად,მიზეზი,რატომაცსაკუთარქველმოქმედებაზე

უნდაილაპარაკო,ისაა,რომ

ამითსხვახალხსაცწააქეზებ,

იგივეაკეთონ,-თქვაგეიტს-

მა.-ამშემთხვევაში,თქვენ

ვალდებულებიხართთქვენს

ქველმოქმედებაზეილაპარა-

კოთ“.ჩვენმასვეთანხმებით

დაიმედიცგვაქვს,რომ

დაიწყებადიალოგიქვეყნის

ყველაზემდიდრებსადამათ

პასუხისმგებლობაზე,საჯარო

სიკეთეაკეთონ.

FORBES 400-ის ცხოვრების მანძილზე გაცემული თანხების დიაპაზონები წევრები ქულათა 
მიხედვით

FORBES 400-ის გაცემულ თანხათა %-ის დიაპაზონები 

$30 მლნ-ზე 
ნაკლები  

1%-ზე ნაკლები

ქულა: 1

ქულა: 1

ქულა: 2

ქულა: 2

ქულა: 3

ქულა: 3

ქულა: 4

ქულა: 4

ქულა: 5

ქულა: 5

$30 მლნ-$99 მლნ 

1%-4.99% 

$100 მლნ-$299 მლნ

5%-9.99%

$300 მლნ-$999 მლნ

10%-19.99%

$1 მლრდ+

20%+
N.A.: რეიტინგის წევრთა საქველმოქმედო აქტივობებზე ინფორმაცია არ მოიპოვება.

N/A
46

ქულა: 1
77

ქულა: 2
97

ქულა: 3
96

ქულა: 4
55

ქულა: 5
29

88N/A: 46 88 91 89 50 36

N/A: 46 106 151 51 29 17
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სია

აგვისტოში ყო ფილ მა თა ნამ შ რო მელ-
მა ქა ლებ მა ერ თობ ლი ვი სარ ჩე ლი შე ი-
ტა ნეს სა სა მარ თ ლო ში Nike-ის წი ნა აღ-
მ დეგ. ისი ნი ნა ი ტის მი ერ 1964 წელს თა-
ნა და ფუძ ნე ბულ ტან საც მ ლი სა და ფეხ-
საც მ ლის გი განტს გენ დე რულ დის კ-
რი მი ნა ცი ა ში ადა ნა შა უ ლე ბენ. Nike-მა 
თქვა, რომ გან ხილ ვა ში არ სე ბულ საქ-
მე ზე კო მენ ტარს არ გა ა კე თებს, თუმ ცა 
ნე ბის მი ე რი სა ხის დის კ რი მი ნა ცი ის წი-
ნა აღ მ დე გი ა. სექ ტემ ბერ ში სპორ ტუ ლი 
ტან საც მ ლის გი გან ტ მა ახა ლი რეკ ლა მა 
გა მო უშ ვა, – NFL-ის ყო ფი ლი კვარ ტერ-
ბე კის, სკან და ლუ რი ქო ლინ კა პერ ნი-
კის მო ნა წი ლე ო ბით, – რო მელ მაც კრი-
ტი კო სე ბი და ფა ნე ბი ერ თ ნა ი რად მი-
ი ზი და. თა ვი დან აქ ცი ე ბის ფა სი და ე ცა, 
თუმ ცა მე რე ფეხ ზე წა მოდ გა და ყვე ლა 
დრო ის სა უ კე თე სო ნიშ ნულ საც მი აღ-
წი ა. ნა იტს, რო მელ მაც Nike-ის თავ მ ჯ-
დო მა რის პოს ტი 2016-ის ივ ნის ში და ტო-
ვა, $500 მი ლი ონ ზე მე ტი აქვს გა ცე მუ ლი 
Stanford University-სთვის, მათ შო რის, 
$400 მი ლი ო ნი Knight-Hennessy-ის მა-
ღა ლი სა ფე ხუ რის სტუ დენ ტ თა სტი პენ-
დი ე ბის თ ვის 2016-ში. 

 
17. მაიკლ დელი 
$27.6 მილიარდი   
თვითნაბადობის ქულა: *
წყარო: DELL COMPUTERS
ასაკი: 53 საცხოვრებელი ადგილი: 
ოსტინი, ტეხასი

ფილანთროპიის ქულა: 

კომ პი უ ტე რუ ლი აპა რა ტე ბი სა და მეხ სი-
ე რე ბის გი გან ტი ზო მა ში გა ბერ ვას აგ რ-
ძე ლებს, რა საც მა იკლ დე ლის ფი ნან სუ-
რი ინ ჟი ნე რი ის ალ ღოც ეხ მა რე ბა. ორი 
წლის წინ ამ მის მა სეხ ნია კომ პა ნი ამ, 
Dell Technologies-მა, ის ტო რი ა ში ერ თ -
-ერთ უმ ს ხ ვი ლეს ტექ ნო ლო გი ურ გა-
რი გე ბას შე ას ხა ხორ ცი, რო ცა სა ჯა რო 
ბა ზარ ზე ბრუნ ვად EMC-სთან გა ერ თი-
ან და. ივ ლის ში, გა ერ თი ა ნე ბულ მა Dell 
Technologies-მა გა ნაცხა და, რომ კვლავ 
ეც დე ბა, სა ჯა რო ბაზ რებს და უბ რუნ დეს. 
დე ლის ქო ნე ბის თით ქ მის ნა ხე ვა რი მის 
სა ინ ვეს ტი ციო ფირ მა MSD Capital-ში 
უნ და ვე ძი ოთ. თა ვი სი ფონ დის მეშ ვე-
ო ბით, საქ ველ მოქ მე დო მიზ ნე ბის თ ვის 
$1.5 მი ლი არ დ ზე მე ტი აქვს შე წი რუ ლი. 
ფონ დი ურ ბა ნულ სი ღა რი ბე ში მცხოვ-
რებ ბავ შ ვებს აქ ტი უ რად ეხ მა რე ბა. 

18. ჟაკლინ 
მარსი
$24 მილიარდი   
თვითნაბადობის ქულა: @
წყარო: ტკბილეული, შინაური 
ცხოველების საკვები
ასაკი: 79 საცხოვრებელი ადგილი: 
დე-პლეინსი, ვირჯინია

ფილანთროპიის ქულა: 

18. ჯონ მარსი
$24 BILLION   
თვითნაბადობის ქულა: @
წყარო: ტკბილეული, შინაური 
ცხოველების საკვები
ასაკი: 83 საცხოვრებელი ადგილი: 
ჯეკსონი, ვაიომინგი

ფილანთროპიის ქულა: 

მათ მა ბა ბუ ამ, ფრენ კ მა, კა რა ქი სა და 
შაქ რის ფხვნი ლი სა გან დამ ზა დე ბუ ლი 
ტკბი ლე უ ლო ბის გა ყიდ ვა სა უ კუ ნე ზე მე-
ტი ხნის წინ ტა კო მა ში (ვაშინგტონი), 
სა კუ თა რი სამ ზა რე უ ლო დან და იწყო. 
დღეს Mars-ი მსოფ ლი ოს უმ ს ხ ვი ლე-
სი ტკბი ლე უ ლის მწარ მო ე ბე ლი ა, ხო-
ლო და- ძ მა, შე ფა სე ბა თა თა ნახ მად, ამ 
$35-მილიარდიანი (გაყიდვებით) ბე ჰე-
მო ტის ორ მე სა მედს ფლობს. Mars-ი 
ისეთ ტკბი ლე ულს ამ ზა დებს, რო გო-
რიც M&Ms-ი და Milky Way-ა, პლუს 
ისეთ სა ფირ მო რა მე ებს, რო გო რიც Un-
cle Ben’s Rice-ი და ში ნა უ რი ცხო ვე ლე-
ბის საკ ვე ბის ბრენ დე ბი, Pedigree და 
Sheba-ა. არც და და არც ძმა კომ პა ნი ა ში 
აქ ტი ურ რო ლებს აღარ ითავ სე ბენ. საბ-
ჭოს თავ მ ჯ დო მა რე ჟაკ ლი ნის ვა ჟი, სტი-
ვენ ბე ჯე რი ა. პრი ვა ტუ ლო ბა მათ თ ვის 
უაღ რე სად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია და, ამ დე-
ნად, საქ ველ მოქ მე დო აქ ტი ვო ბებ ზე კო-

მენ ტარს არ აკე თე ბენ.   

21. პოლ ალენი  

$20.3 მილიარდი   
თვითნაბადობის ქულა: *
წყარო: MICROSOFT, ინვესტიციები
ასაკი: 65 საცხოვრებელი ადგილი: 
მერსერ-აილენდი, ვაშინგტონი

ფილანთროპიის ქულა: 

Microsoft-ის თა ნა დამ ფუძ ნე ბე ლი 
დროს თა ვის სპორ ტულ იმ პე რი ა-
სა (რომელიც მო ი ცავს Portland Trail 
Blazers-სა და Seattle Seahawks-ს) და 
ქველ მოქ მე დე ბას ახარ ჯავს. ალენს, 
რო მე ლიც Microsoft-იდან სულ რა ღაც 
რვა წე ლი წად ში, ჰოჯ კინ სის ლიმ ფო მით 
დი აგ ნოს ტი რე ბის შემ დეგ წა მო ვი და, 
უკ ვე $2.5 მი ლი არ დ ზე მე ტი აქვს შე წი-
რუ ლი საქ ველ მოქ მე დო მიზ ნე ბის- 
 თ ვის. ეს მიზ ნე ბი ერ თობ ეკ ლექ ტუ რი ა, 
დაწყე ბუ ლი გა და შე ნე ბის პი რას მყო ფი 
ვე ლუ რი სამ ყა როს დაც ვი თა და ადა-
მი ა ნის ტვი ნის შეს წავ ლით, ხე ლოვ ნე-
ბის ფეს ტი ვა ლე ბის მხარ და ჭე რით დამ-
თავ რე ბუ ლი. მი სი Stratolaunch-ი – ყვე-
ლა ზე დი დი სა ჰა ე რო ხო მალ დი, რაც კი 
ოდეს მე აუშე ნე ბი ათ – ისეა შექ მ ნი ლი, 
რომ თვით მ ფ რი ნა ვის ფრე ნის პრო ცეს-

ში რა კე ტა გა უშ ვას. 

22. ტომას 
პეტერფი    
$20.2 მილიარდი   
თვითნაბადობის ქულა: )
წყარო: ფასდაკლებებზე მომუშავე 
საბროკერო
ასაკი: 74 საცხოვრებელი ადგილი:  
პალმ-ბიჩი, ფლორიდა

ფილანთროპიის ქულა: N.A.

უნ გ რეთ ში და ბა დე ბუ ლი ციფ რუ ლი ვაჭ-
რო ბის პი ო ნე რი, სულ მცი რე, $5 მი ლი-
არ დით უფ რო მდი და რი ა, ვიდ რე შარ-
შან: მის მა Interactive Brokers-მა სა ფონ-
დო ბაზ რის არაპ როგ ნო ზი რე ბა დო ბის 
ფონ ზე გაზ რ დი ლი ვაჭ რო ბით იხეი რა. 
მი სი ფირ მა სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი, და ბალ-
ხარ ჯი ა ნი სა ვაჭ რო პლატ ფორ მით უზ-
რუნ ველ ყოფს პროგ რე სულ ინ ვეს ტო-
რებს და მათ მი ლი ონ სხვა დას ხ ვა სა აქ-
ციო კა პი ტალს, ობ ლი გა ცი ას, ალ ტერ-

ნა ტი ვა სა და სა მო მავ ლო პერ ს პექ ტი-

ვას სთა ვა ზობს.

23. ჯეიმს 
საიმონსი  
$20 მილიარდი   
თვითნაბადობის ქულა: *
წყარო: ჰეჯ-ფონდები
ასაკი: 80  
საცხოვრებელი ადგილი: 
ისტ-სეტოკე, ნიუ-იორკი

ფილანთროპიის ქულა: 

სა ი მონ სის Renaissance Technologies-ი 
გა ნაგ რ ძ ობს დი დი რა ო დე ნო ბით ფუ-
ლის მო ზიდ ვას: ეს ე.წ. რა ო დე ნობ-
რი ვი ვაჭ რო ბის ჰეჯ - ფონ დის ფირ-
მა დღეს $75 მი ლი არდს გან კარ-
გავს. მაგ რამ Renaissance-ში დახ-
ვა ვე ბულ კლი ენ ტებს მის ლე გენ და-
რულ, $10-მილიარდიან Medallion-
თან მის ვ ლა არ შე უძ ლი ათ – ფონ დ-
თან, რო მე ლიც მხო ლოდ სა ი მონ სი-
სა და Renaissance-ის თა ნამ შ რო მელ-
თა და მფლო ბელ თა კუთ ვ ნი ლი კა პი-
ტა ლით ვაჭ რობს. სა ი მონ სი, რო მელ-

მაც Renaissance-ი 1982-ში და ა ფუძ ნა, ყო-
ველ დღი ურ ოპე რა ცი ებს ოფი ცი ა ლუ-
რად ცხრა წლის წინ შე ეშ ვა, თუმ ცა თავ-
მ ჯ დო მა რედ რჩე ბა და მი სი ფონ დე ბი და-
ნაც სარ გებ ლობს. ქველ მოქ მე დე ბა ში $2 
მი ლი არ დ ზე მე ტი აქვს და ხარ ჯუ ლი. მი სი 
ფონ დი მთა ვა რი დამ ფი ნან სე ბე ლია Math 
for America-ს $225 მი ლი ო ნის (და მე ტის) 
ტოლ ფა სი სტი პენ დი ი სა სა ჯა რო სკო ლე-
ბის მა თე მა ტი კი სა და მეც ნი ე რე ბის მას წავ-

ლებ ლე ბის თ ვის. 

24. ილონ მასკი  

$19.6 მილიარდი   
თვითნაბადობის ქულა: *
ასაკი: TESLA, კოსმოსური ხომალდები
ასაკი: 47 საცხოვრებელი ადგილი: 
ლოს-ანჯელესი

ფილანთროპიის ქულა:  

მას კის თ ვის ცუ დი ჰედ ლა ი ნე ბის წე ლი 
იყო, აქე დან მრა ვა ლი თა ვად ვე გა მო იწ ვი ა. 
ჯერ მარ ტო ამ ზაფხულს ერ თობ ბუნ დო ვა-
ნი ტვი ტი და წე რა, თით ქოს თა ვი სი ელექ-
ტ რო მან ქა ნე ბის მწარ მო ებ ლის, Tesla-ს 
კერ ძო კომ პა ნი ად გა დაქ ცე ვას აპი რებ სო, 
რა მაც, გავ რ ცე ლე ბუ ლი ცნო ბე ბით, აშ შ - 
ის ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბი სა და ბირ ჟე ბის 
(SEC) გა მო ძი ე ბას მის ცა და სა ბა მი; პოდ-
კას ტ ში მა რი ხუ ა ნა თი (რომელიც დღეს კა-
ლი ფორ ნი ა ში ლე გა ლუ რი ა) გა მოჩნ და; და 
ბრი ტა ნელ მღვი მის მკვლე ვარს, ტა ი ლან-
დე ლი ბავ შ ვე ბის გა დარ ჩე ნა ში რომ იღებ-
და მო ნა წი ლე ო ბას, „ბავშვების გა მა უ პა-
ტი უ რე ბე ლი“ უწო და. მაშ ველ მა ბრალ დე-
ბე ბი უარ ყო და მასკს დის კ რი მი ნა ცი ის თ-
ვის უჩივ ლა. არა და, წე ლი წა დი გა ცი ლე-
ბით სე რი ო ზულ ტალ ღა ზე და იწყო. მარ ტ ში 
Tesla-მ მას კის 10-წლიანი სა კომ პენ სა ციო 
ხელ შეკ რუ ლე ბის შე სა ხებ გა ა კე თა გან ცხა-
დე ბა, რო მე ლიც ეფექ ტი ა ნო ბას თან არის 
მიბ მუ ლი და რო მელ საც შე უძ ლი ა, მას $50 

მი ლი არ დ ზე მე ტი მო უ ტა ნოს. 

25. რეი დალიო 
$18.1 მილიარდი  
თვითნაბადობის ქულა: *
წყარო: ჰეჯ-ფონდები
ასაკი: 69 საცხოვრებელი ადგილი: 
გრინვიჩი, კონექტიკუტი 

ფილანთროპიის ქულა: 
მსოფ ლი ოს უდი დე სი ჰეჯ - ფონ დის ფირ მის 

დამ ფუძ ნე ბე ლი ცდი ლობს, დარ წ მუნ დეს, 

რომ მი სი Bridgewater Associates-ი, თა ვი სი 

$160 მი ლი არ დის ტოლ ფა სი გან კარ გუ ლი 

აქ ტი ვე ბი თურთ, მას ზე დიდ ხანს იცოცხ-

ლებს. ივ ნის ში და ლი ომ გა ნაცხა და, რომ 

Bridgewater-ს პარ ტ ნი ო რულ ფირ მად აქ ცევ-

და, რა თა წამ ყ ვან თა ნამ შ რომ ლებს სა შუ ა-

ლე ბა მის ცეს, ფირ მა ში წი ლი მო ი პო ვონ და 

მის მარ თ ვას თან და კავ ში რე ბით ეთ ქ მო დეთ 

სიტყ ვა. Bridgewater-ი Harvard-ის M.B.A-ის 

შემ დეგ, 1975 წელს ჩა უშ ვა – სა კუ თა რი ნი უ - 

ი ორ კის ბი ნი დან. და ლი ომ სექ ტემ ბერ ში 

ახა ლი წიგ ნი გა მოს ცა; მარ ტი ვი სა ხე ლის 

მქო ნე „დიდი სეს ხის კრი ზი სი“ არას ტა ბი-

ლურ პე რი ო დებ ში კა პი ტალ და ბან დე ბას 

ეხე ბა. თა ვი სი ფონ დის თ ვის თით ქ მის $770 

მი ლი ო ნი აქვს მი ცე მუ ლი – ფონ დის თ ვის, 

რო მე ლიც მსოფ ლიო ოკე ა ნე ე ბის დაც ვას 

აფი ნან სებს და რო მელ საც სა მე დი ცი ნო 

ინ ს ტი ტუ ტე ბი აქვს და არ სე ბუ ლი. 

20. ლორენ 
პაუელ ჯობსი
$20.5 მილიარდი   
თვითნაბადობის ქულა: !
წყარო: APPLE, DISNEY
ასაკი: 54 საცხოვრებელი ადგილი: 
პალო-ალტო, კალიფორნია

ფილანთროპიის ქულა: 

სტივ ჯობ სის ქვრი ვი, თა ვი სი საქ ველ-

მოქ მე დო, სა ინ ვეს ტი ციო და სა ად ვო-

კა ტო ორ გა ნი ზა ცია Emerson Collective-

ის მეშ ვე ო ბით, კი ნოს ტუ დია Concor-

dia Studio-ს, აფი ნან სებს, რა თა ოს კა-

რო სან რე ჟი სორ დე ვის გუ გენ ჰა იმ თან 

(,,უხერხული სი მარ თ ლე,“ ,,სუპერმენის 

მო ლო დინ ში“) ერ თად, დო კუ მენ ტუ-

რი ფილ მე ბი შექ მ ნას. პა უ ელ ჯობ-

სი Concordia-ს ,,თავისუფლების ფა-

სის“ აღ მას რუ ლე ბე ლი პრო დი უ სე-

რი იყო – ფილ მი სა ბავ შ ვე ბის მო ნო-

ბა სა და ადა მი ა ნე ბის ტრე ფი კინ გ-

ზე, რო მელ მაც იან ვარ ში, Sundance-

ის ფეს ტი ვალ ზე ჯილ დო მო ი პო ვა. პა-

უ ელ ჯობ ს მა Apple-ის გან თ ქ მუ ლი თა-

ნა დამ ფუძ ნე ბე ლი Stanford-ში, M.B.A.-

ზე სწავ ლი სას გა იც ნო. 2016-ში მან 

$1.2-მილიარდიანი Emerson Collective 

Foundation-ი ჩა უშ ვა; ამ ფონ დის დი დი 

ნა წი ლი Disney-ს აქ ცი ე ბის სა ხით არ-

სე ბობს, რო მელ თაც მი სი გან ს ვე ნე ბუ-

ლი ქმა რი მა შინ და ე პატ რო ნა, რო ცა ეს 

გარ თო ბის გი გან ტი Pixar-ს მიჰ ყი და. 



მიზნობრივი მოგებები
პოზიტიური გავლენის მქონე წამყვანი 

ინვესტორები FORBES 400-დან  
თერ თ მე ტი წლის წინ, იტა ლი ა ში, Rockefeller Foundation-ის Bellagio Center-ში, შე მო ღე ბულ იქ ნა შე სიტყ ვე ბა „პოზიტიური გავ ლე ნის მქო ნე ინ ვეს ტი-

რე ბა“. ეს ახა ლი იდეა არ გახ ლ დათ, თუმ ცა მან, რო გორც იქ ნა, ოფი ცი ა ლუ რი სა ხე ლი მი ი ღო. „უზარმაზარი სიმ ბო ლუ რი ქოლ გა შევ ქ მე ნით, რომ ლის 

ქვე შაც ყვე ლას შე ეძ ლო თავ მოყ რა“, – ამ ბობს ენ ტო ნი ბაგ - ლე ვი ნი, რო მელ მაც აღ ნიშ ნუ ლი შეხ ვედ რა და გეგ მა და რო მე ლიც დღეს Nonprofit Finance 

Fund-ის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი ა. მას მე რე ეს ტერ მი ნი არა ერ თ მა ფი ნან სურ მა ფირ მამ და ინ ვეს ტორ მა გა ი ზი ა რა და იმ გ ვარ კომ პა ნი ებ ში იწყო 

კა პი ტალ და ბან დე ბა, რომ ლე ბიც არა მხო ლოდ ფულს აკე თე ბენ, არა მედ სო ცი ა ლურ თუ ეკო ლო გი ურ გა რე მო ზე ხელ შე სა ხებ პო ზი ტი ურ გავ ლე ნას ახ-

დე ნენ.  Global Impact Investing Network-ის თა ნახ მად, ამ გ ვარ ინი ცი ა ტი ვებ ზე, სულ ცო ტა, $228 მი ლი არ დი იხარ ჯე ბა. ამ ინ ვეს ტორ თა გან რამ დე ნი მე 

ყვე ლა ზე გა მორ ჩე უ ლი Forbes 400-ის წევ რი ა. გა ი ცა ნით მო წი ნა ვე თორ მე ტე უ ლი.  

FORBES
მარკ ბენიოფი   
($6.4 მლრდ)

Salesforce-ის აღ მას რუ ლე ბელ დი-
რექ ტორ სა და მის ცოლს, ლინს, 
მა თი ვე დო კუ მენ ტე ბის თა ნახ-
მად, რამ დე ნი მე პო ზი ტი უ რი გავ-
ლე ნის მქო ნე, $100,000-დან 
$1,000,000-მდე ოდე ნო ბის ინ-
ვეს ტი ცია აქვთ გან ხორ ცი ე ლე ბუ-
ლი. მა გა ლი თად, Carrot-ი, რო მე-
ლიც FDA-ის მი ერ ნე ბა დარ თულ 
ნახ შირ ჟან გის სუნ თ ქ ვის სენ სო რებს 
აკე თებს, რა თა ჭკვი ა ნი ტე ლე ფო-
ნის აპ ლი კა ცი ით ხალხს მო წე ვის თ-
ვის თა ვის და ნე ბე ბა ში და ეხ მა როს, 
და New Wave Foods-ი, რო მე ლიც 
წყალ მ ცე ნა რის ბა ზა ზე ამ ზა დებს 
კრე ვე ტებს, ზღვის პრო დუქ ტე ბის 
წარ მო ე ბის მავ ნე ზე გავ ლე ნა რომ 
შე ამ ცი როს. ბე ნი ო ფე ბი ამ ინ ვეს ტი-
ცი ე ბი დან ექ ს პო ნენ ცი უ რი წლი უ რი 
ზრდის 30%-იან ტემპს ელი ან. 
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 ჯეფ სკოლი    
($4.6 მლრდ)
წამ ყ ვა ნი თე მა სკო ლის პო ზი ტი უ რი გავ ლე ნის მქო-

ნე ინ ვეს ტი რე ბი სა გახ ლავთ ფსო ნი იმ კომ პა ნი-

ებ ზე, რომ ლე ბიც კლი მა ტის ცვლი ლე ბას ებ რ ძ ვი-

ან. სკო ლის Capricorn Investment Group-ი, რო მე ლიც 

ნახ შირ ბა დის გა მო ყო ფის შემ ცი რე ბას ისა ხავს მიზ-

ნად, ელექ ტ რო მან ქა ნე ბის ფირ მა Tesla-ს ერ თ-

ერ თი პირ ვე ლი ვენ ჩუ რუ ლი ინ ვეს ტო რი იყო. მას 

ასე ვე და უ ფი ნან სე ბია ბა ტა რე ის კომ პა ნია Quantum 

Scape-ი, ელექ ტ რო ე ნერ გი ა ზე მო მუ შა ვე ავი ა ცი ა-

ზე ფო კუ სი რე ბუ ლი Joby Aviation-ი, და Saildrone-ი, 

რომ ლის პა ტა რა ავ ტო მო ცუ რა ვე ხო მალ დე ბი ზო-

მა ვენ წყლის ტემ პე რა ტუ რას, მა რი ლის შემ ც ვე ლო-

ბა სა და სხვ.     

ჯეიმს კოლტერი   
($2.2 მლრდ) 
TPG – კერ ძო სა აქ ციო კა პი ტა ლის ფირ მა, რომ ლის 

თა ნა დამ ფუძ ნე ბე ლიც კოლ ტე რია – ამ ტი პის ერ თ -

ერ თი პირ ვე ლი ფირ მა იყო, რო მელ მაც პო ზი ტი უ რი 

გავ ლე ნის მქო ნე ინ ვეს ტი რე ბას მიჰ ყო ხე ლი. TPG-

ის აღ მას რუ ლებ ლის, ბილ მაკ გ ლა შე ნის, ბო ნო სა 

და ჯეფ სკო ლის მი ერ 2016 წელს და ფუძ ნე ბულ The 

Rise Fund-ს $2.1 მი ლი არ დი აქვს ამ გ ვა რი ინ ვეს ტი-

ცი ე ბი დან მო ძი ე ბუ ლი. ფონ დი, რომ ლის საბ ჭო ში 

კოლ ტე რი მსა ხუ რობს, 21 კომ პა ნი ა ში ფლობს წი-

ლებს. მათ შო რის არის რძის პრო დუქ ტე ბის ინ დუ-

რი ფირ მა Dodla Dairy. ფირ მა რძეს 240,000 ფერ-

მე რის გან ყი დუ ლობს, რო მელ თა დიდ ნა წილს 

მა ცი ვა რი არა აქვს და მას Dodla-ს სა ხე ლით ჰყი-

დის. ფონ დი წილს ფლობს ციფ რუ ლი გა დახ დე ბის 

ფირ მა Cellulant-შიც, რო მელ საც აფ რი კის 11 ქვე ყა-

ნა ში იყე ნე ბენ.      

პოლ 
ალენი  
($20.3 მლრდ)
Microsoft-ის თა ნა დამ ფუძ ნებ ლის 

ფონ დის, Vulcan-ის, ინ ვეს ტი ცი ე-

ბი მეტ წი ლად აფ რი კა ზეა მი მარ-

თუ ლი. ფონ დი მზის ენერ გი ა ზე მო-

მუ შა ვე ათ მიკ როქ სელს ფლობს 

კე ნი ა ში, რო მე ლიც 21,000 სოფ-

ლად მცხოვ რებს ელექ ტ რო ე ნერ-

გი ით უზ რუნ ველ ყოფს, და აფი ნან-

სებს კე ნი ა ში ვე და ფუძ ნე ბულ იაფ 

ინ ტერ ნეტ პ რო ვა ი დერს, Mawingu 

Network-ს. Vulcan-ის თქმით, მის 

პრო ექ ტებს აქვთ პო ტენ ცი ა, და დე-

ბი თი წვლი ლი შე ი ტა ნონ მი ლი ო ნი 

ან მე ტი ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბა ში.      

სტივ ბალმერი  
($42.3 მრლდ)
Microsoft-ის ყო ფი ლი აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ-

ტო რი სკო ლებს, არა კო მერ ცი ულ ორ გა ნი ზა ცი-

ებ სა და სო ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის სა ა გენ ტო ებს 

ეხ მა რე ბა, რომ ტექ ნო ლო გია მუ დამ გა ნახ ლე-

ბულ მდგო მა რე ო ბა ში ჰქონ დეთ. აგ ვის ტო ში 

ბალ მერ მა და მის მა ცოლ მა, კო ნიმ, თქვეს, რომ 

$59 მი ლი ონს და ა ბან დებ დ ნენ Social Solutions-

ში – პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის კომ პა ნი ა-

ში, რო მე ლიც ორ გა ნი ზა ცი ებს ფა ი ლე ბის გა ციფ-

რუ ლე ბა სა და მო ნა ცემ თა ანა ლიზ ში ეხ მა რე ბა 

იმ კო მუ ნე ბის თ ვის, რო მელ თაც ემ სა ხუ რე ბი-

ან. ბალ მე რებს წა რუ მა ტებ ლად აქვთ ნა ცა დი 

პრობ ლე მას თან ფი ლან თ რო პი ით გამ კ ლა ვე-

ბა, რო ცა ვა შინ გ ტო ნის შტა ტის ბავ შ ვ თა კე თილ-

დღე ო ბის სა ა გენ ტოს, მო ნა ცემ თა უფ რო ეფექ-

ტი ა ნად გა მო ყე ნე ბის მიზ ნით, ფუ ლი შეს წი რეს.   

ჯიმ ბრე ი ე რი ($2.9 მლრდ) 
ბრე ი ერ მა Etsy-ში ად რე ვე და ა ბან და ფუ ლი – ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შე ბი სა და ხელ ნა კე თი ნივ თე ბის 
ონ ლა ინ ბაზ რო ბა ში,  რო მე ლიც სა ჯა რო ბა ზარ ზე ბრუნ ვად ერ თ -ერთ პირ ველ B Corp-ად იქ ცა, რაც 
იმას ნიშ ნავს, რომ კომ პა ნია მა ღა ლი სო ცი ა ლუ რი და ეკო ლო გი უ რი სტან დარ ტე ბით გა მო ირ ჩე ო და 
(გვიანდელ 2017-ში, რო ცა ბრე ი ერ მა საბ ჭო და ტო ვა, Etsy-მ ეს სტა ტუ სი და კარ გა). „ვფიქრობ, 
Etsy-ში გა ტა რე ბულ მა პე რი ოდ მა ცხა დად და მა ნა ხა ის ფაქ ტი, რომ კომ პა ნი ას შე უძ ლი ა, ფი ნან სუ-
რად წარ მა ტე ბუ ლი იყოს და, ამა ვე დროს, სამ ყა რო ზე და დე ბი თი გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს“, – ამ ბობს 
ბრე ი ე რი. მოგ ვი ა ნე ბით მან ინ ვეს ტი რე ბა და იწყო ჯან დაც ვის ისეთ ტექ ნო ლო გი ებ სა და პლატ ფორ-
მებ ში, რო გო რიც mPharma-ა, რო მე ლიც გან ვი თა რე ბა დი სამ ყა როს ექი მებს, პა ცი ენ ტებ სა და 
ფარ მა ცევ ტებს უკე თეს წვდო მას აძ ლევს ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბის მე დი კა მენ ტებ ზე ხელ მი საწ ვ დომ 
ფა სად. მსგავ სი ტი პის პლატ ფორ მას, სა დაც ის ინ ვეს ტი ცი ას ახორ ცი ე ლებს, გა ნე კუთ ვ ნე ბა Subtle 
Medical-იც – ხე ლოვ ნურ ინ ტე ლექ ტ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი რა დი ო ლო გი ის კომ პა ნი ა, რო მე ლიც სა მე-
დი ცი ნო რენ ტ გე ნოგ რა ფი ის ცდებ ში ხა რის ხი სა და სიჩ ქა რის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე მუ შა ობს.   



დაიან ჰენდრიკსი    
($6.8 მლრდ)

„აქ ყვე ლა ზე სა სი ა მოვ ნო ისა ა, რომ ეს 
ძვე ლი ქა ლა ქი მო მუ შა ვე ხალ ხით ცოცხ-
ლ დე ბა“, – ამ ბობს ჰენ დ რიკ სი 37,000 
ადა მი ა ნით და სახ ლე ბუ ლი ბე ლო ი ტის 
(ვისკონსინი) შე სა ხებ. ეს ინ დუს ტ რი უ ლი 
ქა ლა ქი 2000 წელს გა ი ყი ნა, რო ცა Be-
loit Corp-ი, რო მელ საც იქ 1,200 ადა მი-
ა ნი ჰყავ და და საქ მე ბუ ლი, და ი ხუ რა. ცხრა 
წლის შემ დეგ საქ მე ში ჰენ დ რიკ სი ჩა ერ-
თო იმე დით, რომ სა მუ შაო ად გი ლე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფა საც შეძ ლებ და და მო გე-
ბა საც ნა ხავ და. ქა ღალ დის მწარ მო ებ ლის 
ძვე ლი კამ პუ სი სტარ ტაპ - ცენ ტ რად აქ ცი ა, 
რო მე ლიც 35-ზე მე ტი ფირ მი სა და 1,000 
თა ნამ შ რომ ლის თავ შე სა ფა რი ა. მან სხვა 
უძ რავ ქო ნე ბა საც შეს ძი ნა ახა ლი და ნიშ-
ნუ ლე ბა – გახ ს ნა სა კონ ფე რენ ციო ცენ-
ტ რი, კერ ძო კლუ ბი, სას ტუმ რო ე ბი და 
რეს ტორ ნე ბი, და ამით ქალაქში კი დევ 
300-ზე მე ტი სა მუ შაო ად გი ლი შექ მ ნა.      

ბილ გეიტსი   
($97 მლრდ)
ბილ და მე ლინ და გე იტ სე ბი პო ზი ტი უ რი გავ ლე ნის მქო-

ნე ინ ვეს ტი რე ბას თა ვი სე ბუ რად ახორ ცი ლე ბენ: თა ვი ან თი 

ფონ დი დან საქ ველ მოქ მე დო დო ლა რებს იღე ბენ, ხო ლო 

ნე ბის მი ერ ფი ნან სურ მო გე ბას ფონ დ ში ვე ტო ვე ბენ. 2009-

დან მო ყო ლე ბუ ლი, ფონდს 70 ინი ცი ა ტი ვა ში $2 მი ლი არ დი 

აქვს და ბან დე ბუ ლი. მათ რიცხ ვ შია AgBiome-ი – ჩრდი ლო 

კა რო ლი ნა ში და ფუძ ნე ბუ ლი ბი ო ტექ ნო ლო გი უ რი ფირ-

მა, რო მე ლიც მიკ რო ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა ზე მუ შა ობს, 

რა თა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კულ ტუ რებს პეს ტი ცი დე ბი-

სა და და ა ვა დე ბე ბი სად მი რე ზის ტენ ცი უ ლო ბა ში და ეხ მა-

როს, და სან - ფ რან ცის კო ში და ფუძ ნე ბუ ლი Vir Biotechnolo-

gy, რო მე ლიც შიდ სი სა და ტუ ბერ კუ ლო ზის სა წი ნა აღ მ დე გო 

ვაქ ცი ნებს ქმნის. ფონ დ მა $5 მი ლი ო ნი M-KOPA-ს ასეს-

ხა – ნა ი რო ბი ში მდე ბა რე სტარ ტაპს, რო მე ლიც და ბალ შე-

მო სავ ლი ან მომ ხ მა რებ ლებს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, მზის 

ენერ გი ა ზე მო მუ შა ვე გა ნა თე ბა და მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნის 

და სა მუხ ტი სის ტე მე ბი კრე დი ტით, მო ბი ლუ რი გა დახ დე ბის 

მეშ ვე ო ბით იყი დონ. 

პიერ ომიდიარი  
($11.6 მლრდ)
Ebay-ის დამ ფუძ ნე ბელ მა Omidyar Network-ი 2004-

ში წა მო იწყო – ჯერ კი დევ მა ნამ, სა ნამ სიტყ ვათ-

შე ერ თე ბა „ პო ზი ტი უ რი გავ ლე ნის მქო ნე ინ ვეს-

ტი რე ბა“ გაჩ ნ დე ბო და. მას $600 მი ლი ონ ზე მე ტი, 

მათ შო რის, $100 მი ლი ო ნი 2017 წელს ისეთ სტარ-

ტა პებ ში აქვს და ბან დე ბუ ლი, რომ ლე ბიც კლი-

მა ტის ცვლი ლე ბა სა და ხელ მი საწ ვ დო მი გა ნათ-

ლე ბის ტი პის სა კითხებ ზე მუ შა ო ბენ. 2010-ში მან 

ინ ვეს ტი ცია გა ნა ხორ ცი ე ლა მზის სის ტე მა ზე მო-

მუ შა ვე გა ნა თე ბის სტარ ტაპ d.light-ში, რო მე ლიც 

60-ზე მეტ ქვე ყა ნა ში ელექ ტ რო ე ნერ გი ით უზ რუნ-

ველ ყოფს კო მუ ნებს შეზღუ დუ ლი წვდო მით ენერ-

გი ა ზე. სტარ ტაპს 80 მი ლი ონ ზე მე ტი ადა მი ა ნი მზის 

სის ტე მა ზე მო მუ შა ვე ფან რე ბით, და სა მუხ ტე ბი თა 

და რა დი ო ე ბით ჰყავს უზ რუნ ველ ყო ფი ლი. ორი 

წლის შემ დეგ ომი დი არ მა Ruma-ში და ა ბან და ფუ-

ლი – ინ დო ნე ზი ა ში და ფუძ ნე ბულ ფი ნან სუ რი და 

ინ ფორ მა ცი უ ლი სერ ვი სე ბის კომ პა ნი ა ში, რო მელ-

საც 10,000 და ბალ შე მო სავ ლი ა ნი ან ტ რეპ რე ნი ო რი 

(მეტწილად, ქა ლე ბი) ჰყავს გაწ ვ რ თ  ნი ლი. Ruma 

ტაქ სის გა მო ძა ხე ბის ინ დო ნე ზი ურ მა ფირ მა Go-

Jek-მა შე ი ძი ნა 2017-ში.          

დასტინ 
მოსკოვიცი   
($10.9 მლრდ)
Facebook-ის თა ნა დამ ფუძ ნებ ლის Good Ventures-

მა, წელს $14 მი ლი ო ნი და ა ბან და Dementia Discov-

ery Fund-ში და ამ ნა ბი ჯით ბილ გე იტსს შე უ ერ თ-

და. Good Ventures-ს ასე ვე და ფი ნან სე ბუ ლი აქვს 

ადა მი ა ნის ნახ შირ ბა დის მავ ნე გავ ლე ნე ბის შემ-

ცი რე ბის ისე თი ინი ცი ა ტი ვე ბი, რო გო რი ცა ა, მა გა-

ლი თად, მი სი 2016 წლის ფსო ნი – სტარ ტა პი Im-

possible Foods-ი, რო მე ლიც ხორცს მცე ნა რე ე ბის 

ბა ზა ზე ქმნის.          

ჯ.ბ. პრიცკერი   
($3.2 მლრდ)
პრიც კე რი ერ თ -ერ თი პირ ველ თა გა ნი იყო, ვინც 

ე.წ. სო ცი ა ლუ რი გავ ლე ნის მქო ნე ობ ლი გა ცი ებ ში 

და იწყო კა პი ტალ და ბან დე ბა, რომ ლე ბიც, გარ კ ვე-

უ ლი შე დე გე ბის მიღ წე ვის შემ თხ ვე ვა ში, ინ ვეს ტო-

რებს კარ გი უკუ გე ბით უზ რუნ ველ ყოფს. პრიც კერს, 

ამ ობ ლი გა ცი ე ბის მეშ ვე ო ბით, იუტა სა და ჩი კა გო ში 

მცხოვ რე ბი ათა სო ბით და ბალ შე მო სავ ლი ა ნი ბავ-

შ ვის სკო ლამ დე ლი პლატ ფორ მე ბი აქვს და ფი ნან-

სე ბუ ლი; უკუ გე ბა აქ იმა ზეა და მო კი დე ბუ ლი, რამ-

დე ნი ბავ შ ვი და ტო ვებს სა ბავ შ ვო ბაღს ისე, რომ 

ხარ ჯი ა ნი სა გან გე ბო გა ნათ ლე ბა არ დას ჭირ დე-

ბა. „ყოველთვის მი მაჩ ნ და, რომ ად რე უ ლი ბავ შ-

ვო ბის გა ნათ ლე ბას გა და სა ხა დე ბის გა დამ ხ დე ლე-

ბის თ ვის არაჩ ვე უ ლებ რი ვი უკუ გე ბის პო ტენ ცი ა ლი 

ჰქონ და“, – უთხ რა პრიც კერ მა Forbes-ს 2015-ში, და 

და ა მა ტა, რომ სურ და, ეს ობ ლი გა ცი ე ბი ხალ ხის სა-

პენ სიო გეგ მე ბის (401(k)-ების) ფიქ სი რე ბულ კომ-

პო ნენ ტად ქცე უ ლი ყო.     
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ჯონ დორი   
($7.9 მლრდ)

დო რის თ ვის პო ზი ტი უ რი გავ-
ლე ნის მქო ნე ინ ვეს ტი რე ბა იმ 
„ექსტრაორდინარული“ “ ან-
ტ რეპ რი ო ნე რე ბის და ფი ნან სე-
ბას ნიშ ნავს, რო მელ თაც სამ ყა-
როს შეც ვ ლა დიდ მას შ ტა ბებ ზე 
შე უძ ლი ათ. Kleiner Perkins-
ის ვენ ჩურ - კა პი ტა ლის ტი ხუთ 
პრობ ლე მურ სფე რო ზეა კონ-
ცენ ტ რი რე ბუ ლი – გა ნათ ლე-
ბა, ჯან დაც ვა, ენერ გია და კლი-
მა ტი, სი ღა რი ბე და ლიდერობა 
– და ყვე ლა ფერს აფი ნან სებს, 
მას წავ ლებ ლე ბის აპ ლი კა ცია 
Remind-ით დაწყე ბუ ლი, თბო-
ე ლე მენ ტე ბის კომ პა ნია Bloom 
Energy-თ დამ თავ რე ბუ ლი. 
„ჩემთვის პო ზი ტი უ რი გავ ლე ნა 
უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი უკუ გე-
ბა ა, ვიდ რე ფი ნან სუ რი“, – ამ-
ბობს დო რი და გავ ლე ნა ში უამ-
რავ რა მეს გუ ლის ხ მობს, იქ ნე ბა 
ეს გა დარ ჩე ნი ლი სი ცოცხ ლე თუ 
კლი მა ტის თ ვის გა მოც ლი ლი 
ნახ შირ ბა დი. მაგ რამ მა ინც აქვს 
მო ლო დი ნი, რომ მი სი მო გე ბა 
და ბან დე ბულ კა პი ტალს, მი ნი-
მუმ, სამ ჯერ, მაქ სი მუმ, ხუთ ჯერ 
გა და ა ჭარ ბებს.   
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პრეზიდენტობის ფასი
დონალდ ტრამპის პოსტმა თეთრ სახლში – და პოლარიზაციისკენ მიმართულმა 

მისმა პოლიტიკამ – მისი ქონება აშკარად შეამცირა. მაგრამ ეს იმის გამო როდი 
ხდება, სიტუაციით სარგებლობას რომ არ ცდილობს. 

ავტორები: დენ ალექსანდერი და ჩეიზ პიტერსონ-უიტორნი

როცა1983წელსდონალდტრამპმაTrump

Tower-იგახსნა,ესერთგვარიპრეცედენტული

მომენტიიყოამერიკისსაცალოვაჭრობისათ-

ვის:ისეთმაექვსსართულიანმაბრჭყვიალა

მაღაზიებმა,როგორიცHarryWinston-იდაCartier-ათავისთან

ფუფუნებისმოყვარემყიდველებიმოიხმო,რომელთაციქ

როიალზეცოცხალიშესრულებადა60-ფუტიანიშადრევნები

ხვდებოდათ.„ჩვენიიჯარისფასებიყველაზედაყველაფერ-

ზემაღალია“,–ამბობსვარდისფერჰოლშიმდგომიბარბარა

რესი,TrumpOrganization-ისყოფილიაღმასრულებელი.ოთხი

ათწლეულიაგასულიმასმერე,რაცამკომპანიისშექმნაში

მანთავისიწვლილიშეიტანა.

მაგრამდროშეიცვალა.ირგვლივრომმიმოიხედო,ად-

ვილადშეამჩნევ,რომთითქმისყველამოიჯარედღესუკვე

წასულია.დაცარიელებაწლებისწინდაიწყო,თუმცავითარე-

ბაკიდევუფრომაშინგაუარესდა,ტრამპმარომპოლიტიკაში

შედგაფეხი.Nike-მათავისიფლაგმანიმაღაზიაამწლისდა-

საწყისშიდატოვა.მაღაზიადახურაივანკატრამპისაქსესუ-

არებისბიზნესმაც.იქაურობა,რეალურად,მხოლოდGucci-ს,

Starbucks-სადაTheDonald-სუკავიათ.TrumpBar-იTrump

Grille-ისთავზეა,TrumpCafé-ს,TrumpStore-ისადაTrump’sIce

Cream-ისგვერდით.ნაკლებსავარაუდოა,რომელიმემათ-

განშიტრამპიქირისფულსიხდიდეს.სიტუაციადღესძალიან

განსხვავებულია“,–ამბობსრესი.

ესგანსხვავებამოგებებსაცეხება.წმინდაოპერაციული

შემოსავალი27%-ითდაეცა2014-სა(ერთიწლითადრე,სანამ

ტრამპისაპრეზიდენტოარჩევნებშიმონაწილეობისშესა-

ხებგააკეთებდაგანცხადებას)და2017-ს(ტრამპისპირველ

წელსთეთრსახლში)შორისპერიოდში.სულთავიდან,როცა

უძრავიქონებისმაგნატიესკალატორიდანკამპანიისწამო-

საწყებადდაეშვა,ვერავისწარმოედგინა,რომმოვლენები

ამგვარადგანვითარდებოდა.ისინიცკი,ვინცთვლიდა,რომ

მისმოულოდნელ,ამბიციურგადაწყვეტილებასწარმატების

შანსიჰქონდა,ვარაუდობდნენ,რომპოსტისდაკავებამდეის

თავისიაქტივებისგანგანთავისუფლდებოდა.

აქტივებთანგამომშვიდობებაზეუარით,ტრამპმაუპრეცე-
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დენტოკითხვაწამოჭრა:რაგავლენასმოახდენდათანამედ-

როვეამერიკულისტორიაშიყველაზეგამხლეჩიმმართვე-

ლობაკომპანიაზე,რომელიცმმართველისპერსონაზეიყო

აგებული?Forbes-იამკითხვაზეპასუხისგაცემასტრამპის

პრეზიდენტადარჩევისდღიდანცდილობსდაინტერვიუები

აქვსჩაწერილითითქმის200კოლეგასთან,პარტნიორსადა

ინდუსტრიისექსპერტთან.მართალია,ესექსპერიმენტიდღე-

საცგრძელდება,მისიადრეულიშედეგებიმაინცაშკარაა.რაც

უნდაბევრსცდილობდესდონალდტრამპი(დაისნამდვილად

ცდილობს),პრეზიდენტობისშემდეგისარგამდიდრებულა.

პირიქით.ბოლოორწელიწადშიმისიქონება,ჩვენიგამოთ-

ვლებით,$4.5მილიარდიდან(2015-ში)$3.1მილიარდამდედაე-

ცადაპრეზიდენტი138პოზიციითჩამოაქვეითაForbes400-ში.

აქსამიფაქტორიასაგულისხმო.ქონებისშემცირების

მსხვილიმიზეზიისგახშირებულირეპორტაჟებია,საიდანაც,

მაგალითად,გაირკვა,რომპრეზიდენტიტყუილსამბობსთა-

ვისიპენტჰაუზისზომისშესახებ.სხვამიზეზებიბაზრისუფრო

ფართოძალებშიუნდავეძიოთ:ტრამპიკომერციულფართს

იმეპოქაშიფლობს,როცაელ-ვაჭრობაფიზიკურვაჭრობას

ძირსუთხრის,რაცმისქონებას$100მილიონსაჭრის,დაამ

ვითარებასAmazon-ზეგანხორციელებულივერავითარიიერი-

შივერუშველის,საკუთარიპრივილეგირებულიპოზიციის

წყალობითხმაურიანადრომაჟღერებს.

აი,მესამეფაქტორიკიიმასუკავშირდება,თურაგავლენა

აქვსტრამპს,როგორცპრე-

ზიდენტს,ტრამპზე,როგორც

ბრენდზე.მათ,ვინცმასკარგად

იცნობს,2016წლისსაარჩევნო

კამპანიასიურრეალისტურმარ-

კეტინგულსტრატეგიადაღიქვეს.

თავადტრამპსაციგივეაქვს

ნათქვამიFortune-ისთვისჯერ

კიდევ2000წელს:„სავსებით

შესაძლებელია,მეპირველსაპ-

რეზიდენტოკანდიდატადვიქცე,

ვინცამაზეფულსგააკეთებს“.

თეთრსახლშიმისიყოვლად

მოულოდნელიდაბინავების

შემდეგისპრეზიდენტობისთან-

ხმლებიელემენტებისბერკეტად

გამოყენებასცდილობს,რათა

თავისკომერციულპროექტებს

სარგებელიმოუტანოს,იქნება

ესსაკუთარგოლფისმოედნებზე

ვიზიტი,სამიტებისმასპინძლობა

მარ-ა-ლაგოშითუსასტუმროს

ლიცენზირებისახალი,ამომრ-

FORBES

ჩევლებზეორიენტირებულიბიზნესისჩაშვება.

„მამაჩემმაუშველებელიმსხვერპლიგაიღო,როცაპოლი-

ტიკისსანაცვლოდისკომპანიამიატოვა,რომლისთვისაც

მთელიცხოვრებამიეძღვნა,–Forbes-ისთვისგაკეთებულ

განცხადებაშისაპირისპირომოსაზრებასავითარებსერიკ

ტრამპი,რომელიცახლა,პრეზიდენტისწარმომადგენლისსა-

ხით,TrumpOrganization-ისთანამმართველია.-ყველაფერი,

რასაცისაკეთებს,ამერიკელიხალხისსაკეთილდღეოდაა.

TrumpOrganization-შიარანაირადარარისჩართულიდა,

გულწრფელადრომგითხრათ,ნებისმიერსხვარამეზემინიშ-

ნებააღმაშფოთებელია“(თუმცა,ინაუგურაციიდანსაკმაოდ

მალეერიკტრამპსთავადაქვსForbes-ისთვისნათქვამი,პრე-

ზიდენტს,„ალბათკვარტალურად“ფინალურისაბუღალტრო

ინფორმაციითუზრუნველვყოფო).

ასეათუისე,პოლიტიკისადაბიზნესისნაზავსტრამპის

რას ფლობს, სინამდვილეში, ტრამპი
მის სახელს უამრავ ცათამბჯენზე ნახავთ. მაგრამ მრავალი მათგანი 

მხოლოდ სალიცენზიო გარიგებებს წარმოადგენს, რაც იმას ნიშნავს, რომ 

დონალდ ტრამპს შენობის არც ერთი ნაწილი არ ეკუთვნის. თუმცა ის ბევრ 

სხვა უძრავ ქონებაში, მათ შორის ქვემოთ მოყვანილ ცხრა ნაგებობაში, 

მართლაც ფლობს სივრცის გარკვეულ ულუფას. 

TRUMP PARC EAST, 
ნიუ-იორკი

15 კერძო აპარტამენტი, 
სავაჭრო სივრცე  
(Pret A Manger)

TRUMP PARK AVENUE,  
ნიუ-იორკი

17 კერძო აპარტამენტი, სავაჭრო 
სივრცე (Capital One, New York 

Sports Club)

TRUMP WORLD  
TOWER, ნიუ-იორკი

კერძო აპარტამენტი 37-ე 
სართულზე, სავაჭრო სივრცე 
(UN Plaza Grill, The World 
Bar), 76-ადგილიანი გარაჟი 

ჩამორჩენილი
ცვლილება ქონებაში 2015 წლიდან: 
დონალდ ტრამპი: –$1.4 მლრდ (–31%)
Forbes 400-ის საშუალო წევრი: +$1.7 მლრდ (+24%)
ცვლილება ქონებაში 2017 წლიდან:
დონალდ ტრამპი: $0
Forbes 400-ის საშუალო წევრი: +$600 მლნ (+7%)
ეფუძნება 2015 და 2017 წლების FORBES 400-ის წევრებს. 

24%

27% 6%
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სიმდიდრისთვისჯერჯერობითწაგე-

ბამოაქვს.ქვეყნისპოლარიზებასთან

ერთად,მანბიზნესისპოლარიზებასაც

მიჰყოხელი,რამაცშედეგადდაახლოე-

ბით$200-მილიონიანიდარტყმამიაყენა

მისქონებას.იმისგაგება,თუროგორ

მოხდაეს,ახალფანჯარასგვთავაზობს

TrumpInc.-ისსამყაროში...დატრამპის

ამერიკაში.

2016 წლის მა ის ში,გოლფის

ათი-თორმეტიშემფასებელიმაიამიში,

TrumpNationalDoral-ში–პრეზიდენტის

643-ოთახიანმეგაკურორტზე–ჩავიდა,

რათარამდენიმედღესემინარებშიმი-

ეღოთმონაწილეობადაგოლფიცეთამაშათ.იმპერიოდში

ტრამპიჯიქურგადიოდარესპუბლიკელებისპრაიმერიებში

და,პარალელურად,მექსიკელებს,მუსლიმებსადათვითპაპს

ესხმოდათავს.ასერომ,სულაცარააგასაკვირი,კურორტზე

წარმართულისაუბრისმთავართემადამვნებათაღელვისშე-

საძლოგავლენარომიქცატრამპისგოლფისბიზნესებზე.

აღნიშნულსაკითხზესასაუბროდყველაზეუფრომოწადი-

ნებული,მოულოდნელად,Doral-ისწამყვანიაღმასრულებელი

გამოდგა.სამითვითმხილველისთანახმად,მანშემფასებ-

ლებსგანუცხადა,რომკამპანიისგამო,ამკურორტზეარსე-

ბულიბიზნესიზიანსგანიცდიდა–ბიზნესი,რომლისშემოსავ-

ლებიისეთივემსუყეიყო,როგორიცტრამპისდანარჩენიათი

ამერიკულიგოლფისბიზნესისაერთადაღებული.Doral-ის

კლიენტთაუმრავლესობა,

ტრადიციულად,ჩრდილოაღ-

მოსავლელებსწარმოადგენ-

და,ჩრდილო-აღმოსავლეთი

კიისმხარეა,სადაცტრამპი

ოდითგანვეარაპოპულარული

იყო,დადღეს–მითუმეტეს.„იმ

პერიოდშიუამრავსლაპარა-

კობდნენტრამპისგაკეთებულ

კომენტარებზე-,ამბობსჯეფ

დაგასი,რომელიცამღონისძიე-

ბასესწრებოდა.–არავინჩანდა

განსაკუთრებულადგანცვიფრე-

ბული“.

კლუბიდანისეთმადიდმასა-

ხელებმაგამოიყვანესთავისი

ბიზნესები,როგორიც,მაგალი-

თად,Nascar-იდაPGATour-ია.

როცატრამპმაარჩევნებში

გაიმარჯვა,კურორტისბიზნესისმცოდ-

ნეწყაროსთანახმად,Doral-ში100,000

ჯავშანიმოიხსნა.მართალია,მონაცემ-

თაანალიტიკურიფირმაSTR-ისმიხედ-

ვით,2017წელს,ჯამში,მაიამისძვირად

ღირებულისასტუმროსაქციები4%-ით

გაიზარდა,Doral-ისშემოსავლებითით-

ქმის16%-ითდაეცა.დაესმანამმოხდა,

სანამამწლისდასაწყისში,ვესტიბიულში

შეშლილითოფიანიკაციშევარდებო-

და,მიმღებისდახლსამერიკისდროშას

გადააფარებდადაჭაღებსცეცხლსგაუხ-

სნიდა(ესადამიანიპოლიციამადგილზე-

ვედააკავა).

საბოლოოჯამში,2017წელს,აშშ-ში,

პრეზიდენტისგოლფისკლუბებისშემოსავლებიდაახლოებით

9%-ითდავარდა.მიზეზებიპოლიტიკასაცსცდება:სტუმრებს

დღესმეტალისდეტექტორებისადაყუმბარებისმყნოსავი

ძაღლებისატანაუწევთ.„კერძოკლუბისშეგრძნებადაიკარგა,

–ამბობსტრამპისგოლფისბიზნესთანდაახლოებულიწყარო.

–თავდაპირველადიქაურობამომნუსხველიიყო,მაგრამახ-

ლამოსაწყენიგახდა“.ამპრობლემისდაძლევაარცმოქმედ

პრეზიდენტთანგათქვეფისშანსსშეუძლია:შემოსავლები

იმსამკლუბშიადაცემული,სადაცტრამპიყველაზეხშირად

დადის.

მსგავსისცენარიგათამაშდატრამპისტრადიციულკომ-

ფორტისზონაშიც.მხედველობაშიგვაქვსძვირადღირებული

რეზიდენციულიუძრავიქონება.პრეზიდენტიჯერაცფლობს

6%

TRUMP 
TOWER-ის 
დაღმავალი 
ფასები 
მას მერე, რაც ტრამპმა თავი 
საპრეზიდენტო კანდიდატად 
დაასახელა, კერძო აპარტამენტების 
ფასები კვადრატულ მეტრზე 
ყოველწლიურად ეცემა. 

2015:  $2,800 / კვ. ფუტი

2016:  $2,300 / კვ. ფუტი

2017:  $1,900 / კვ. ფუტი

2018:  $1,500 / კვ. ფუტი1
1ეფუძნება ერთ ცალკეულ გაყიდვას.

რას ფლობს, სინამდვილეში, ტრამპი

TRUMP PARC,  
ნიუ-იორკი
57-ადგილიანი 

გარაჟი

TRUMP PLAZA,  
ნიუ-იორკი

სავაჭრო სივრცე, ორი 
კოოპერაციული ერთეული 

36-ე სართულზე, 
128-ადგილიანი გარაჟი 

TRUMP INTERNATIONAL HOTEL  
& TOWER NEW YORK

სასტუმრო-აპარტამენტი მე-11 სართულზე, 
სავაჭრო სივრცე (რესტორანი Jean-
Georges), 88-ადგილიანი გარაჟი

7%
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მოლინარისთქმით,დონალდტრამპიიყო,რომელიცკლიენტს

$16.9მილიონად11საძინებელს,ღიაცისქვეშაბარსადაჩოგ-

ბურთისპირადკორტსსთავაზობდა.მაგრამროცაჭიშკარს

მიუახლოვდნენ,პრეზიდენტისუძრავიქონებისმენეჯერს

მათთვისუთქვამს,რომშიგშესასვლელადმათზეგარკვეული

ინფორმაციისგადამოწმებაიყოსაჭირო,რასაც,როგორცწე-

სი,ერთ-ორიდღეჰყოფნიდა.„ზედმეტადპატარააჩემთვის“,

–განაცხადაერთგვარადგაღიზიანებულმამილიარდერმა.

წელიწადზემეტიგავიდა,რაცსახლიბაზარზეაგატანილიდა

ტრამპსისჯერაცარგაუყიდია.

მსგავსმასისუსტემთითქოსTrump-ისბრენდისყველა

კუთხე-კუნჭულიდააინფიცირა.არაერთიბანკროტისშემ-

დეგ,ტრამპმაგამჭრიახად

უცვალათავისბიზნესსგეზი

უძრავიქონებისმენეჯმენ-

ტისადალიცენზირებისკენ

დათავისისახელისმიკვრა

დაიწყოსხვათაშენობებზე,

ყელსაბამებზე,სტეიკებ-

სადაშარდისანალიზზეც

კი.ამნაბიჯმამასფულის

კეთებისსაშუალებამისცა,

მთელიფინანსურირისკიკი

სხვებისკისერზეგადაიტა-

ნა.მაგრამპარტნიორებმა

Trump-ისბრენდიანისამი

სასტუმროდან(ტორონტო,

პანამადანიუ-იორკისსოჰო)

თავიანთიპროექტებიდან

ჩამოხსნესტრამპისსახე-

ლი,რაცგარკვეულწილად

FORBES

კერძოსაკუთრებაშიარსებულთითქმის500აპარტამენტს,

კოოპერატივსადადიდსახლს,თუმცაყველასთავისიპრობ-

ლემურიმხარეები–მათშორის,ბრენდინგთანდაკავშირე-

ბული–ახლავს.ტრამპსმიდტაუნ-მანჰეტენში37ერთეული

ეკუთვნის,რომლებიც,ერთობლივად,$215მილიონადააშე-

ფასებული.2015-იდანმოყოლებული,ანუროცატრამპმათავი

პრეზიდენტობისკანდიდატადგამოაცხადა,TrumpTower-ის

აპარტამენტებისფასებიყოველწლიურადეცემადა,შეფასე-

ბათათანახმად,თავიანთპიკურფასებთანშედარებით,33%-

ითააშემცირებული.იგივეტრენდებიშეინიშნებარამდენიმე

კვარტალისმოშორებით,TrumpParcEast-ში,სადაცფასები

23%-ითაადავარდნილი,დაTrumpParkAvenue-ში,სადაცფა-

სები19%-იანვარდნასგანიცდის.

ჩიკაგოშიც,Trump-ისკერძოაპარტამენტებისღირებულე-

ბებიქვემოთმიდის–მთლიანიბაზრისსაპირისპირომიმარ-

თულებით.„ხალხიამშენობაშიბინებსიმიტომყიდულობდა,

რომბრენდიფუფუნებისსინონიმურიიყო,–ამბობსუძრავი

ქონებისბროკერისინდისალგადო,რომელიცერთდროს

TrumpOrganization-ისთვისმუშაობდადაჩიკაგოსცათამბ-

ჯენშიაპარტამენტებსყიდდა.–დღესბევრსმიაჩნია,რომეს

ბრენდიპოლარიზაციას,სირცხვილსადასაეჭვომორალურ

სტანდარტებსგამოხატავს“.მოკლედ,ფაქტია:აღქმაშიგაჩე-

ნილმაცვლილებებმა,შეფასებათათანახმად,$50მილიონი

მოაჭრატრამპისრეზიდენციულიერთეულებისღირებულებას

ჩიკაგოსადანიუ-იორკში.

უძრავიქონებისაგენტიმარიომოლინარიიხსენებს,რო-

გორაჩვენარამდენიმეთვისწინჩინელმილიარდერსვილა

კარიბისზღვისპირაკუნძულზე,სენტ-მარტინზე.გამყიდველი,

სიამოვნება, 
არავითარი ბიზნესი
NBC NEWS-ის თანახმად, ტრამპმა, პრეზიდენტად არჩევის 
შემდეგ, 156 დღე გაატარა თავის გოლფის კლუბებში. თუ მისი 
მიზანი ბიზნესის სტიმულირებაა, აშკარად ვერ ამართლებს. 

TRUMP INTERNATIONAL GOLF CLUB WEST PALM BEACH: 
საპრეზიდენტო დღეები კლუბში: 42
შემოსავლები vs. 2015: –6%
TRUMP NATIONAL GOLF CLUB WASHINGTON, D.C.:
დღეები: 40
შემოსავლები vs. 2015: –6%
TRUMP NATIONAL GOLF CLUB BEDMINSTER:
დღეები: 69
შემოსავლები vs. 2015: –5%

TRUMP TOWER,  
ნიუ-იორკი

სავაჭრო და საოფისე 
სივრცე, ტრამპის პირადი 

პენტჰაუზი

TRUMP INTERNATIONAL  
HOTEL & TOWER CHICAGO

ვაკანტური სავაჭრო სივრცე, 122 სასტუმრო-აპარტამენტი, 
კერძო აპარტამენტი 81-ე სართულზე, კერძო აპარტამენტი 

34-ე სართულზე, ავტოსადგომის სივრცეები 

TRUMP INTERNA-
TIONAL HOTEL,  
ლას-ვეგასი  
318 სასტუმრო-

აპარტამენტი 

რას ფლობს, სინამდვილეში, ტრამპი

1 FORBES ESTIMATE.

41%1

10%1

28%1
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გვიხსნის,თურატომაა,რომპოლიტიკამტრამპისსასტუმრო-

-იმპერიისესსეგმენტი,Forbes-ისშეფასებით,დაახლოებით

$30მილიონითჩამოაქვეითა.მეორემხრივ,მისმამრავალმა

ლიცენზიისმიმღებმამომხმარებელმა,მათშორის,Macy’s-მა

დალეიბებისმწარმოებელმაSerta-მ,თამაშიმისიქედმაღალი

კამპანიისადრეულეტაპზევედატოვა,ხოლოპრეზიდენტის

კომპანიას,როგორცჩანს,მასშემდეგერთიახალიგარიგე-

ბაცკიარდაუდვია.2015-შიForbes-იტრამპისპროდუქტთა

ლიცენზირებისოპერაციას$23მილიონადაფასებდა.დღესამ

ოპერაციისღირებულებასულრაღაც$3მილიონამდეადაცე-

მული.„ტრამპისმიერპოლარიზებისმცდელობისგამოხალხს

მასთანბიზნესისკეთებისეშინია,–ამბობსჯეფლოტმანი,

რომელიცლიცენზიებისკომპანიაGlobalIcons-სთაოსნობს.–

მანსერიოზულადგააუფერულაბრენდი“.

ფუფუნებისბაზრისთავისტკივილებისდაბალანსება,თეო-

რიულად,ტრამპისახალბედაპოპულარობასშეუძლია,რომე-

ლიცუფროფართო,ნაკლებშეძლებულMAGA-საზოგადოებაში

მოიპოვა.მამისპრეზიდენტადარჩევიდანოთხითვისთავზე

ძმებმატრამპებმა–ერიკმადადონალდუმცროსმა–განცხა-

დებაგააკეთესახალიბიზნესინიციატივისშესახებ,რომე-

ლიცამერიკისშუაშტატებისსასტუმროებშიTrump-ისუფრო

დაბალფასიანიბრენდებისჩატანასგულისხმობს.თვეების

შემდეგგამოქვეყნებულიდოკუმენტებიდანირკვევა,რომამ

ინიციატივისსაკონტროლოწილის–77%-ის–მფლობელი,არც

მეტი,არცნაკლები,თავადპრეზიდენტია,რაცმასპოლიტიკუ-

რივარსკვლავობითსარგებლისმიღებისპოზიციაშიაყენებს.

მაგრამამსაქმიდანბევრიარაფერიგამოდის.მისისიპის

ოთხისასტუმროსბრენდირებისმიზნით,ტრამპებმაკიმო-

აწერესგარიგებებსხელი,მაგრამამგარიგებებმამხოლოდ

$27,000თუმოიტანაგასულწელს.მათრეპორტიორებსუთხ-
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რეს,რომკიდევ35გარიგებაიყოდამუშავებისპროცეს-

ში,თუმცაჯერჯერობითარცერთმათგანსარუნახავს

დღისსინათლე.

ტრამ პის ბიზ ნესს ნა თე ლიწერტილებიცაქვს.

თეთრისახლიდანრამდენიმეკვარტალისმოშორებით,

TrumpInternationalHotel-ში,ტრამპისფანებისაკაბელო

ახალიამბებისვარსკვლავებსადაკაბინეტისმდივ-

ნებთანითქვიფებიან.2017წლისპირველოთხთვეში

იქაურობამ$2მილიონისმოგებანახადასაგრძნობლა-

დაცგადააჭარბაTrumpOrganization-ისმოლოდინს.ამ

თანხისმსუყეულუფარესპუბლიკელებისსხვადასხვა

ორგანიზაციიდანმოდის,რომელთაც,აშშ-ისფედერა-

ლურისაარჩევნოკომისიისმონაცემებით,$1.3მილი-

ონზემეტიაქვთსასტუმროშიჩაღვრილიმისიგაღების

დღიდან–2016წლისშემოდგომიდან.იქსხვაქვეყნის

მთავრობებსაცმიესალმებიან,მიუხედავადიმისა,რომ

ესკონსტიტუციისიმმუხლისდარღვევასჰგავს,რომე-

ლიცპრეზიდენტებისუცხოურიფინანსურიინტერესე-

ბისგანთავისუფლებისშენარჩუნებასისახავსმიზანს.

გავრცელებულიცნობებით,იქვისარდაუხარჯავსფული,

კუვეიტისმაღალჩინოსნებითდაწყებული,მალაიზიის

პრემიერ-მინისტრითდამთავრებული.ხოლოსაუდის

არაბეთზემომუშაველობისტებმაგაამხილეს,რომსულ

რაღაცექვსთვეში,სასტუმროსრესტორანშიმათმაან-

გარიშმა$270,000შეადგინა.

რაცშეეხებაკერძოაპარტამენტებისგაყიდვებს,

ტრამპმაერთიასეთინიუ-იორკშიერთქალს–სახელად

ენჯელაჩენს–მიჰყიდა,თანაცპრეზიდენტადარჩევი-

დანერთითვისთავზედა$15.9მილიონად–$1.8მილი-

ონითუფროძვირად,ვიდრეჩენისქვედამეზობელმა

გადაიხადაიმავენაირაპარტამენტშიერთიწლისწინ.

გარიგებამინტერესტთაკონფლიქტთანდაკავშირებუ-

ლისაკითხებიწამოჭრა,ვინაიდან,როგორცირკვევა,

ჩენიGlobalAllianceAssociates-ისუფროსია–ბიზნესისა,

რომელიცაცხადებს,რომსაკუთარქსელს„მთავრობის

ყველაზემაღალიდონისმოხელეებთან“ერთადიყენებს,

რათაკომპანიებსჩინეთშიგაფართოებაშიდაეხმაროს.

„ზამთრისთეთრისახლიც“სარფიანადგამოიყურე-

ბა.მასმერე,რაცტრამპმამარ-ა-ლაგოსსაქვეყნოდ

გაუთქვასახელი,კლუბმა,გავრცელებულიცნობებით,

საწევროგადასახადი$200,000-მდეგააორმაგა.მაგრამ

როცაშარლოტსვილშიგამართულე.წ.თეთრთაუპი-

რატესობისფატალურაქციაზეპრეზიდენტმასაზიანო

შედეგებისმქონეკომენტარიგააკეთა,დაახლოებით

1290 AVENUE OF THE 
AMERICAS
ნიუ-იორკი
წმინდა 

ღირებულება:  
$449 მლნ

ცვლილება VS. 2017:  
$102 მლნ

555 CALIFORNIA ST.
სან-ფრანცისკო

$402 მლნ
$69 მლნ

40 WALL ST.
ნიუ-იორკი
$341 მლნ
$52 მლნ

TRUMP TOWER
ნიუ-იორკი
$223 მლნ
$30 მლნ

ათი გოლფის მოედანი 
აშშ-ის ექვს შტატში 
პლუს ვაშინგტონში 
(კოლუმბიის ოლქი)

$192 მლნ
უცვლელი

6 EAST 57TH ST. 
(ყოფილი  NIKETOWN)

ნიუ-იორკი
$207 მლნ
$46 მლნ

ტრადიციულ, ფიზიკურ 
ვაჭრობას რთული დღეები 
უდგას, ტრამპის ყველაზე 
მნიშვნელოვანი სავაჭრო 

სივრცე კი ვაკანტურია. 
მისმა ერთადერთმა 
მოიჯარემ, Nike-მა, 

იქაურობა წელს დატოვა.  

სასტუმროს მენეჯმენტი 
და ლიცენზირება

$170 მლნ
$20 მლნ

TRUMP PARK AVENUE
ნიუ-იორკი
$160 მლნ
$6 მლნ

მარ-ა-ლაგო 

პალმ-ბიჩი, ფლორიდა
$160 მლნ
უცვლელი

ნაღდი ფული/
ლიკვიდური აქტივები

$150 მლნ
$20 მლნ

TRUMP NATIONAL 
DORAL MIAMI

$123 მლნ
$17 მლნ

მას მე რე, რაც ტრამ პ მა 
პო ლი ტი კა ში შედ გა ფე ხი, 
მის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო-
ვან გოლ ფის კლუბ ში შე-
მო სავ ლე ბი, შე ფა სე ბა თა 

თა ნახ მად, 26%-ით და ე ცა. 
მე გა კუ რორ ტი მარ ცხ ნივ 
გა დახ რილ კლი ენ ტებს 
კარ გავს, ხო ლო ისეთ მა 
კომ პა ნი ებ მა, რო გო რიც 
Nascar-ი და PGA Tour-ია, 

ტრამ პის სკან და ლუ რი კო-
მენ ტა რე ბის შე დე გად, იქ 

და გეგ მი ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი 
გა ა უქ მეს. 

ერთი ირლანდიური და 
ორი შოტლანდიური 
გოლფის მოედანი

$78 მლნ
15 მლნ

TRUMP TOWER-ის 
პენტჰაუზი 

ნიუ-იორკი
$57 მლნ
$7 მლნ

TRUMP INTERNATIONAL 
HOTEL LAS VEGAS

$54 მლნ
$25 მლნ

TRUMP INTERNATIONAL 
HOTEL WASHINGTON, 

D.C.
$53 მლნ
1 მლნ

TRUMP PARC/TRUMP 
PARC EAST
ნიუ-იორკი
$45 მლნ
$2 მლნ

TRUMP WINERY
შარლოტსვილი, 

ვირჯინია
$34 მლნ
$4 მლნ

ორი თვითმფრინავი, 
სამი ვერტმფრენი

$32 მლნ
$2 მლნ

Air Force One-ი ერ თა დერ-
თი სა ჰა ე რო ხო მალ დი 
რო დია პრე ზი დენ ტე-

ბის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი. 
ტრამ პის ინ დი ვი დუ ა ლი ზე-

ბუ ლი 757-ის ღი რე ბუ-
ლე ბა მხო ლოდ იმი ტომ 
გა ი ზარ და, რომ მას იქ 

ჰქონ და წი ნა სა არ ჩევ ნო 
ტურ ნე გა ჩა ღე ბუ ლი. ეს 
ის იშ ვი ა თი შემ თხ ვე-

ვა ა, რო ცა პო ლი ტი კა ში 
წას ვ ლა ტრამ პის ქო ნე ბას 

წა ად გა. 

TRUMP PLAZA
ნიუ-იორკი
$26 მლნ
$5 მლნ

TRUMP WORLD TOWER
ნიუ-იორკი
$25 მლნ
$2 მლნ

სახლები პალმ-ბიჩში 
(ფლორიდა)

$25 მლნ
$10 მლნ

კერძო მამული  
SEVEN SPRINGS 

ბედფორდი,  
ნიუ-იორკი
$24 მლნ
$500,000

აუთვისებელი 
მიწის ნაკვეთები 
კალიფორნიაში1

$18 მლნ
$6 მლნ

TRUMP INTERNATIONAL 
HOTEL & TOWER, 

CENTRAL PARK WEST 
ნიუ-იორკი
$17 მლნ
$15 მლნ

სახლი სენტ-მარტინში 
(ვესტ-ინდისი)

$15 მლნ
უცვლელი

სახლი ბევერლი-
ჰილზში

$13 მლნ
$2 მლნ

სამომხმარებლო 
პროდუქტების 
ლიცენზირება

$3 მლნ
$3 მლნ

ამე რი კის ყვე ლა ზე მა პო-
ლა რი ზე ბე ლი ბრენ დის 

ქო ნა არ არის კარ გი 
ბიზ ნე სი სათ ვის. ტრამპს 

არა ერ თი მომ ხ მა რე ბე ლი, 
მათ რიცხ ვ ში, Macy’s-ი და 
Serta, ტო ვებს და, შე სა ბა-
მი სად, მი სი პრო დუქ ტ თა 

ლი ცენ ზი რე ბის ოპე რა ცი ის 
ღი რე ბუ ლე ბა ნუ ლო ვან 
ნიშ ნულს უახ ლოვ დე ბა. 

TRUMP INTERNATIONAL 
HOTEL & TOWER 

CHICAGO
–$3 მლნ
$9 მლნ

ტრამპის იმპერია
პრე ზი დენ ტი თა ვის 2015 წლის ავ ლა დი დე ბას – $4.5 მი ლი არდს – მნიშ ვ ნე-

ლოვ ნად ჩა მორ ჩე ბა. მაგ რამ გა სუ ლი წლის მან ძილ ზე, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 

უძ რა ვი ქო ნე ბის აღ მას ვ ლა- დაღ მას ვ ლის მი უ ხე და ვად, მი სი ქო ნე ბა მყა-

რად, $3.1 მი ლი არ დ ზე იდ გა. 
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20-მაორგანიზაციამკლუბშიდაგეგმილიღონისძიებებიჩა-

შალა,ესკიტრამპს,სავარაუდოდ,$1მილიონზემეტიდაუჯდა

(შემოსავლისსახით).მიუხედავადამისა,Forbes-ისშეფასე-

ბით,მარ-ა-ლაგოსღირებულებადღეს$160მილიონია–$10

მილიონითმეტი,ვიდრემანამ,სანამესადგილიზამთრის

თეთრისახლიგახდებოდა.

იგივეითქმისპრეზიდენტისპენტჰაუზზეTrumpTower-ში.

მართალია,შენობისდაღმავალმაფასებმა,წესით,მისღი-

რებულებასავნეს,ეს11,000კვადრატულიფუტისაპარტამენ-

ტიისტორიულღირსშესანიშნაობადიქცა,რაწამსტრამპმა

საპრეზიდენტოარჩევნებშიგაიმარჯვა.Forbes-ისანგარიშით,

არჩევნებსნებისმიერიპოტენციურიგარიგების$10მილიო-

ნითგაძვირებაშეეძლო.

ესფენომენიტრამპისBoeing757-ისღირებულებაზეც

ვრცელდება,რომელიცმისიკამპანიისტურნეთაკულისებად

იქცა.თვითმფრინავებისზოგიერთიბროკერისაზრით,მისი

ღირებულება,შესაძლოა,ორჯერაღემატებოდესიმ$20მილი-

ონს(უხეშიგათვლით),რომელსაცნებისმიერისხვამფლობე-

ლისშემთხვევაშიმოიხვეჭდა(Forbes-იუფროკონსერვატიულ

საპრეზიდენტოპრემიუმსვარაუდობს–$6მილიონს).„რა

ღირსბეისბოლისბურთი?სადღაც$3.ბეიბრუთმარომმასზე

ავტოგრაფიდაიტანოს?$3უკვეაღარეღირება“,–ამბობს

ერიკროტი,რომელმაცთვითმფრინავისინტერიერისაგანგე-

ბოდტრამპისთვისშექმნა.

მოგებაზეორიენტირებულიზოგიერთიქმედებაპრეზი-

დენტისაუფროაშკარაა:თანამდებობაზემოსვლისდღეს

ტრამპმაუჩვეულონაბიჯიგადადგადამყისვეჩაუშვამისიხე-

ლახალიარჩევნებისკამპანია.დონორებისგანფულიუხვად

შემოდიოდა,ტრამპისკომპანიებიკიკამპანიისმესვეურთ

ქირისფულსართმევდნენ.შედეგად,ამერიკისპირველმა

მილიარდერმაპრეზიდენტმა$900,000-ზემეტისტოლფასი

შეწირულებასაკუთარშემოსავლადაქციაისე,რომთავად

ათიცენტიცკიარგაუღია.

სანამპრეზიდენტია,–დაუარსამბობსთავისბიზნესჰოლ-

დინგებთანგამომშვიდობებაზე,–დონალდტრამპიშეძლებს,

საკუთარიქონებაიმგზებითგაბეროს,როგორითაცარცერთ

სხვაბიზნესმენსარშეუძლია.შარშან,შობამდესამიდღით

ადრე,ტრამპიოვალურკაბინეტშიიჯდადაათწლეულების

ყველაზემნიშვნელოვანსაგადასახადორეფორმისკანონპ-

როექტსაწერდახელს.„ესისეთირაღაცაა,რითაცძალიანვა-

მაყობ,–თქვამანდაშავმარკერსმოუჭირახელი.–ესჩვენი

ქვეყნისთვისაამაგარი,მაგარიაამერიკელიხალხისთვის“.

მაგარიადონალდტრამპისთვისაც.პრეზიდენტმა,რო-

გორცსაყოველთაოდცნობილია,უარიგანაცხადათავისი

საგადასახადოდეკლარაციისგასაჯაროებაზე,მაგრამახალი

კანონპროექტიმასუდავოდახეირებს.Forbes-ისანალიზი

აჩვენებს,რომტრამპსბიზნესშემოსავალზედაახლოებით

10%-ისდაზოგვაშეუძლია.მისი2005წლისსადაგადასახადო

დეკლარაციაზედაყრდნობით,რომელსაცუძრავიქონების

მაგნატისპრეზიდენტადარჩევიდანმალევეაეხადაფარდა,

ეს,შესაძლოა,წელიწადში$11მილიონსნიშნავდეს.

ტრამპისქონებასსხვა,გაცილებითნაკლებიპომპეზუ-

რობითგადადგმულიპოლიტიკურინაბიჯებიცშეიძლება,

წაადგეს.აიღეთ,მაგალითად,ტარიფები.ფოლადისადა

ალუმინისუფრომაღალიფასებიდეველოპერებსმშენებლო-

ბასუძვირებს.ისეთიადამიანისთვის,როგორიცტრამპია,

–რომელიცნაგებობებსფლობს,მაგრამბოლოდროსბევრი

არაფერიაუშენებია,–ესსახეიროამბავია,მისიმეტოქეების-

თვისკი–ბარიერი.მსგავსიეფექტიშეიძლება,ტრამპისიმიგ-

რაციისპოლიტიკასაცაღმოაჩნდეს,რომელიცსამშენებლო

შრომითძალისხარჯებსზრდის.ესორიფაქტორი„უაღრესად

სახარბიელოატიპისთვის,რომელიცმყარაქტივებსფლობს“,

–ამბობსფინანსურიფირმაBaird-ისუძრავიქონებისანალი-

ტიკოსი,დეივროჯერსი.

და,მართალია,ტრამპმაპირობადადო,თეთრსახლში

ყოფნისდროსარავითარახალუცხოურგარიგებასაღარ

მოვაწერხელსო(დაამითზრდისწყაროჩამოიჭრა),პრეზი-

დენტობისდასასრულსშესაძლებლობებიკვლავდახვდება.

საქართველოსადაყაზახეთში,ამყოფილსაბჭოთაქვეყნებ-

ში,ტრამპისყოფილმაბიზნესპარტნიორებმაიგრძნეს,რომ

აქვთსანქცია,პოტენციურპროექტებზემუშაობაგანაგრძონ

და,შესაბამისად,ამითცხადიგახადეს,რომტრამპსმო-

მავალშიფულსგადაუხდიან.„თუTrump-ისბრენდიმზად

იქნება,ცათამბჯენსდაუბრუნდეს,–უთხრაშარშანForbes-ს

პრეზიდენტისყოფილმაპარტნიორმასაქართველოში,–მაშინ

ცათამბჯენიცმზადიქნებაამბრენდისთვის“.დაარცტრამპს

დავიწყებიათავისიბიზნესი:გასულწელს,პარტნიორთათა-

ნახმად,საქართველოსპრემიერ-მინისტრთანშეხვედრისას,

მანქართულიპროექტიმოიკითხა.

ასეათუისე,ამეტაპზეტრამპისთვისპრეზიდენტობაწა-

გებიანსაქმედრჩება,რაცირონიულია.აქტივებთანგამომ-

შვიდობებაზეუარით,მანსაკუთარითავი–დამისბიზნესში

ჩართულიხალხი–იმგვარპოზიციაშიჩააყენა,რომმისი

ქმედებებიინტერესთაკონფლიქტისმუდმივიწყაროაან,სულ

ცოტა,ასეთიკონფლიქტისშთაბეჭდილებასაჩენს.არადა,

ლიკვიდაციისთვისრომმიემართა,მთელთავისქონებაზეკა-

პიტალურიმოგებისგადასახადირომგადაეხადადა,აყვავე-

ბულსაფონდობირჟებზეინვესტირებისმიზნით,ბრმატრესტი

რომშეექმნა,ტრამპი$500მილიონითუფრომდიდარიიქნე-

ბოდა,ვიდრედღესარის,თანაც–თავისტკივილისგარეშე.
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ძველი „ზღაპრული  
მარტორქის“ ახალი ხრიკები
ათი წლის წინ Airbnb-მ სასტუმრო ბიზნესს სახე უცვალა და დაბინავება ნაკლებ 
ძვირი და მეტად სანდო გახადა. ახლა, მოსალოდნელი პირველადი საჯარო 
შეთავაზების წინ, მას სწრაფი გაფართოება სჭირდება, თავისი ღირებულება – 
$31 მილიარდი – რომ გაამართლოს, და ეს მაშინ, როცა მისი აღმასრულებელი 
დირექტორი არ არის დარწმუნებული, ინვესტორები პირველ ადგილას უნდა 
დააყენოს თუ არა. 
ავტორი: ბიზ კარსონი

FORBES
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ძველი „ზღაპრული  
მარტორქის“ ახალი ხრიკები

ათციფრიანი ტრიო: AIRBNB-ს 
მილიარდერი თანადამფუძნებლები 

(მარცხნიდან), ჯო გებია, ნათან 
ბლეჩარჩიკი და ბრაიან ჩესკი. 
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მ
ოუსვენრობითგანთქმულიბრაიანჩესკიმთელი32

წამისმანძილზეგაუნძრევლადზის.სან-ფრანცისკო-

ში,Airbnb-სსათავოოფისში,სახელდახელოდშექმ-

ნილსაკონფერენციოოთახში,ხელოვნურიხისქვეშ

მოკალათებულ37წლისაღმასრულებულდირექტორსხელში

iPhone-იუჭირავსდამთელიყურადღებამისკენაქვსმიმარ-

თული.ტელეფონშიმარკეტინგულივიდეოაჩართული.ვიდე-

ოშითხებისადასტუმრებისურთიერთობაანაჩვენებიAirbnb

Experience-ისდროსჩრდილოკალიფორნიისცხოველთა

ნაკრძალში,რაცკომპანიისორიწლისწინჩაშვებულიბიზნე-

სის–ექსკურსიამძღოლისსერვისისნაწილსწარმოადგენს.სა-

კონფერენციომაგიდისქვეშშეტლანდიურინაგაზი,სახელად

ოსო(სრულისახელი:ოსობუქო),ზისდამილიარდერისშავ

სპორტულფეხსაცმელსლოკავს.ბოლო„მეეჰ“-ისხმაზე,ჩესკი

გულაჩუყებულიჩანს.„ვაუ!–მიმართავსთავისრვათანამშ-

რომელს,რომლებიცმისრეაქციასგულისყურითადევნებენ

თვალს.ჩესკიღრმადამოისუნთქავს.–რაღაცავიგრძენი“.

ესალბათპროგრესია,იმჯადოსნურშეგრძნებასთანდაბ-

რუნება,რაცჩესკისუნდა,Airbnb-სსტუმრებმარომიგრძნონ.

Airbnb-მდიდიწარმატებამომხმარებელთათვისმასობრი-

ვადერთფეროვანსამყაროშიუნიკალური,ხელმისაწვდომი

დასაბინავებელიადგილებისშეთავაზებითმოიპოვა.იმათ

წელიწადში,კომპანიისდაფუძნებიდანრომგავიდა,თაობამ

მნიშვნელოვანიცვლილებებიგანიცადასოციალურდამოკი-

დებულებებში:ციფრულიეპოქისშვილებისთვისუცებკომფორ-

ტულიგახდაუცხოებთანერთადმგზავრობა,ტელეფონითპარ-

ტნიორისმოძებნადავაკანტურსაძინებლებშიღამისგათევა.

Airbnb-მკიესცვლილებები$31მილიარდისღირებულებად

აქციადაგარეწყაროებიდან$3მილიარდზემეტიმოიზიდა.

პროცესში,ბრაიანჩესკიმდამისმაორმათანადამფუძნებელ-

მა,ჯოგებიამდანათანბლეჩარჩიკმა,თითომ,$3.7მილი-

არდისქონებადააგროვესAirbnb-სწილებიდან,ხოლომათ

მიერშექმნილისტარტაპიიმკომპანიათაექსკლუზიურჯგუფს

შეუერთდა,რომელთასახელებიუკვეზმნებიგახდა.Google-ი,

Xerox-ი,Uber-იგვაქვსმხედველობაში.

მაგრამამხელაფულსუნიკალურიგამოწვევაცახლავს.

დაარქვითამასე.წ.ზღაპრულიმარტორქისწყევლა:როგორ

უნდაგაამართლოსAirbnb-მღირებულება,რომელიცExpedia-ს,

Hilton-ისათუAmericanAirlines-ისღირებულებასაღემატება?

მართალია,Airbnb-სრეზერვში$3მილიარდიაქვს,გასულწელს

დაახლოებით$2.6-მილიარდიანი(შემოსავლებისსახით)ფუ-

ლადიბრუნვისპირობებში,მხოლოდ$100მილიონი,გნებავთ,

4%,მოიპოვა(მისიუფრომსხვილი,საჯარობაზარზებრუნვადი

მეტოქეებისმარჟებიდაახლოებით27%-სშეადგენს).როგორ

უნდაგანაგრძოსAirbnb-მზრდა–გაგანიაგამწვავებულიკონ-

კურენციისადამზარდირეგულაციურიგამადიდებელიშუშის

პირობებში–დაათმაგიუკუგებააჩვენოს,რომელსაცმისგან

ვენჩურ-კაპიტალისტებიითხოვენ?ამყველაფერსკიდევუფრო

მძიმეწნეხადპირველადისაჯაროშეთავაზებისპერსპექტივა

აქცევს,რომელიც,როგორცამბობენ,2019წლისშუაპერიოდში

დაიწყება.

ესამბავიგანსაკუთრებულადრთულიაAirbnb-სთვის,იმი-

ტომრომ,ვთქვათ,Google-ისგანგანსხვავებით,რომელმაც

ლამისყველაფერში–საძიებოსისტემებითადატელეფონებით

დაწყებული,მანქანებითდამთავრებული–რევოლუციამოახ-

დინა,Airbnb-იჯერჯერობითმხოლოდერთსფეროშიადახე-

ლოვნებული.ისაკავშირებსვაკანტურისახლებისადაბინების

მქონეადამიანებსიმათთან,ვისაცმათიდაქირავებაუნდა.

ესაადაეს.სწორედაქედანიღებსსათავესAirbnb-სახალბედა

ინტერესიგიდიანიექსკურსიებისგაყიდვისაExperiences-ის

ჭრილშიანრესტორნებისდაჯავშნაშიდახმარებისგაწევა

Resy-სთანთანამშრომლობისმეშვეობით.

სირთულეებსსუსტისააღმსრულებლოგუნდიცემატება,

რომელშიცვერნახავთფინანსურდირექტორსადამარკეტინ-

გისდირექტორს,არადათავისმიზნამდე–პირველადსაჯარო

შეთავაზებამდე–მოსამზადებლადწელიწადზენაკლებირჩება.

დაკიდევჩესკისფაქტორი–აღმასრულებელიდირექტორისა,

რომელიც,მიუხედავადიმისა,რომინვესტორთაგანმილიარ-

დებსიღებს,მათინტერესებსწინაპლანზეარაყენებს.

„კომპანიებისპროგრესისსაზომიიცვლება,–ამბობსჩესკი.

–აქამდემართლაცფინანსურმიღწევებზედადიოდაყველაფე-

რი,თუმცადღეს,ვფიქრობ,ახალიკომპანიებიაცნობიერებენ,

რომჩვენმეტიპასუხისმგებლობაგვაქვსსაზოგადოებისწინა-

შედაცხოვრებაუკეთესიუნდაგავხადოთ“.

გეგმაასეთია:Amazon-ითმსუბუქადშთაგონებულს,ჩესკის

სურს,Airbnbუნივერსალურმაღაზიადაქციოს,ოღონდ–მხო-

ლოდმოგზაურებისთვის.ისიმედოვნებს,რომ2028წლისთვის

Airbnb-სმილიარდიმომხმარებელიეყოლება,რაცგიგანტური

ნახტომიიქნებაიმ400მილიონიადამიანიდან,რომელთაც

სერვისიმისიარსებობისპირველიათიწლისგანმავლობაში

AIRBNB კომპანიათა იმ
ექსკლუზიურ ჯგუფს შეუერთდა,
 რომელთა სახელები უკვე 
ზმნები გახდა. GOOGLE-ი, XEROX-ი,
 UBER-ი გვაქვს მხედველობაში. 



ნოემბერი  2018    FORBES | 89

ბრაიან ჩესკი  AIRBNB

გამოუყენებიათ(წელს,ჯერჯერობით,უხეშიგამოთვლით,100

მილიონიადამიანიაAirbnb-შიდარჩენილი).ბეზოსისსქემის

კვალდაკვალ,ჩესკიAirbnb-სტექნოლოგიასსახესისეუცვლის,

რომსწრაფადიყოსშესაძლებელიასობითბიზნესისადაკატე-

გორიისმოცვა–ისესწრაფად,როგორცარასდროს.

„დგებამომენტი,როცადიდრიცხვთაკანონიიმასნიშნავს,

რომუბრალოდნიადაგშიმეტითესლისჩაყრახდებასაჭირო“,

–ამბობსჩესკი.

მაგრამჩესკიიმაზეცღელავს,ვაითუესიოლი,ძალდაუტა-

ნებელიზრდაAirbnb-სუნიკალურობასდაემუქროს.შედეგად,

ისცდილობს,Airbnb-სპოზიციონირებაისემოახდინოს,რასაც

თავად„21-ესაუკუნისკომპანიას“უწოდებს–კომპანიას,რო-

მელიცარამხოლოდფინანსურიშედეგებისწინაშეადავალე-

ბული,არამედსხვაისეთმონაწილეთაწინაშეც,როგორებიც

არიანსტუმრები,მასპინძლები,თანამშრომლებიდაქალაქები.

ჩესკიამასარასენტიმენტალურკორპორაციულკულტურად,

არამედგადარჩენისგზადაღიქვამს:გადაწყვეტილებისმიღე-

ბისპროცესსსაფუძვლადუნდადაედოსის,რაცყველასათვის

საუკეთესოაAirbnb-სკომუნაში.მხოლოდამშემთხვევაში

იხეირებენმისიინვესტორები.„მომდევნო50წელიწადში

საზოგადოებავეღარშეეგუებაისეთკომპანიებს,რომლებიც

ერთგვარადახლომხედველურად,ვიწროდარიანფოკუსირე-

ბულნიძალიანმოკლევადებსათუორიოდემხარეზე“,–ამბობს

ჩესკი.

ამყველაფრისშედეგიადაძაბულობაAirbnb-სსწრაფი

ზრდისსაჭიროებასადაჩესკისსურვილსშორის,ნელაიმოქ-

მედოსდარაღაცპასუხისმგებლობისმქონედამდგრადიშექ-

მნას.„რეალობაისაა,რომდიდხანსვერგაძლებ,თუგაზრდასა

დამიმზიდველიეკონომიკისშექმნასვერშეძლებ,–ამბობს

AmericanExpress-ისყოფილიაღმასრულებელიდირექტორიდა

Airbnb-სსაბჭოსწევრიკენეტჩენო.–თუმცადიდხანსმაშინაც

ვერგაძლებ,თუშენიბრენდიადამიანებისცხოვრებასაზრსარ

ანიჭებს“.

წიგ ნე ბის თა რო ზე ორ ჯერრომდააკაკუნო,ჯოგები-

ასჰოლოგრამაგამოჩნდება.ესნამდვილიგებიას,Airbnb-ს37

წლისთანადამფუძნებლის,სატრაბახოოინია,რომელიცახლა

საკონფერენციოოთახშიკალათდება.იქაურობასან-ფრან-

ცისკოსსათავოოფისიდანნახევარმილში,ჩრდილო-დასავ-

ლეთითმდებარემისიძველიბინისრეპლიკასწარმოადგენს.

გებიასუკანმისიაჩრდილისებრივერსიამონოტონურიხმით

ლაპარაკობს:„თქვენზუსტადიმადგილასდგახართ,სადაც

პირველისამიგასაბერიმატრასიდავაწყვეთ...“

სწორედმათმადაფუძნებისისტორიამშეიძინამითური

სტატუსისილიკონისხეობაშიდაისდღემდეAirbnb-სიდენტო-

ბისფუნდამენტურნაწილსწარმოადგენს.RhodeIslandSchool

ofDesign-ისკურსდამთავრებულებს,გებიასადაჩესკის,ქირის

ფულისგადახდაუჭირდათ,ჰოდა,2007წელსსან-ფრანცისკოსში,

დიზაინისკონფერენციაზეჩასულხალხსფულსართმევდნენ,

მათიატაკზეგანთავსებულგასაბერმატრასებზერომგაეთიათ

ღამე.ვებგვერდისშესაქმნელადსაქმეშიმესამემეგობარი,

ნათანბლეჩარჩიკიჩართეს.

სტარტაპმა,რომელსაცთავიდანAirBedandBreakfast-ი

ერქვა,ერთღამეშიროდიმიაღწიაწარმატებას.12თვისთავზე,

დღეშიმხოლოდ10ან20ჯავშანსთუიღებდნენ.მაგრამტრიოს

უკვედაეწყოგარედაფინანსებისმოძიება:2008წლისივნისში

ისინიშვიდანგელოზ-ინვესტორთანცდილობდნენდაკავში-

რებას,თუმცაესმცდელობახუთიუარითადაორიუგულებელ-

ყოფილიი-მეილითდასრულდა.რასითხოვდნენ?–$150,000-ს,

კომპანიის10%-ისსანაცვლოდ–ულუფისა,რომელიც–შეუსუს-

ტებლობისშემთხვევაში–დღეს,სულცოტა,$3მილიარდად

იქცეოდა.გაკოტრებულმადამფუძნებლებმასაკრედიტობარა-

თებისაღებადაიწყეს,თანაცისეთიინტენსივობით,გეგონე-

ბა,ბეისბოლისბარათებიყოფილიყო,ლიმიტსმიტანებულებს

კიბაინდერებშიახარისხებდნენ.ყველაზედიდიპრობლემა

ნდობისნაკლებობაგახლდათ.ინტერნეტშიგაცნობილიუცხო

ადამიანებისშინ,ღამისგასათევადდაპატიჟებაარაგრძნობი-

ნებდახალხსთავსკომფორტულად.

„ნამდვილიბრძოლაიყოიმისმიხვედრა,თუროგორუნდა

დაგვეძლიასტერეოტიპი,რომელიცჩვენსაწინააღმდეგოდ

მუშაობდადარომლისთანახმად,უცხო–საფრთხესუდრის,–

ამბობსგებია.–ამასბავშვობიდანგვიდებენთავში“.

სან-ფრანცისკოსსამუშაომაგიდებიდანამპრობლემის

მოგვარებადამფუძნებლებმავერშეძლეს.გამოსავლისძიება-

ში,მათAirbnb-სმასპინძლებთანდაიწყესდარჩენა.შექმნეს

რეცენზირებისსისტემა,რითაცადამიანებსერთმანეთისშე-

ფასებაშეეძლოთ,დაამატესსადღეღამისოსამომხმარებლო

სერვისიდაფოტოებისხარისხზეშეუდგნენმუშაობას.2008-ის

ფინანსურმაკრიზისმა,სხვარამეებთანერთად,მოგზაურებს

ქამრებისშემოჭერისკენუბიძგა,ჰოდა,გაღარიბებულმამას-

„როცა რაღაც ადვილად
 გეძლევა, თითის განძრევა,
 პრაქტიკულად, არ გიწევს,
 ადვილად კი საიტზე
 განთავსებული უამრავი
 პუნქტი მოგვეცა“.
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პინძლებმაც,დამატებითიშემოსავლისხათრით,უცებ„უცხო-

საფრთხის“პარადიგმისდაძლევამოიწადინეს.

მალევეAirbnb-მუარითქვათავისკრიტერიუმზე,რომსტუმ-

რებსაუცილებლადგასაბერმატრასებზეუნდადაეძინათდა

დილითესაუზმათ,და,სანაცვლოდ,ვებგვერდზეყველაფერი

განათავსა–უკანაეზოშიმდებარექოხებითდაწყებული,საზი-

არობინისერთისაძინებლითდამთავრებული.2013წლისთვის

Airbnb500,000სხვადასხვადასაბინავებელპუნქტსსთავა-

ზობდამომხმარებელს.დღესესრიცხვი5მილიონსსცდება.

ხალხიAirbnb-სშესახებერთმანეთისგან,ე.წ.ზეპირირეკ-

ლამითიგებდა.დღესაცკი,სარეკლამობიუჯეტის90%-ზემეტს

კომპანიასტუმრების,დაარამასპინძლების,მოსაზიდადხარ-

ჯავს.ჯერჯერობითესსტრატეგიამუშაობს.2008-შიAirbnb-ს

პიკურიღამე,უხეშიგამოთვლით,100სტუმარსნიშნავდა.2018-

ისაგვისტოში,თითქმის10წლისშემდეგ,Airbnb-სსაუკეთესო

ღამედისღამეშეგვიძლია,ჩავთვალოთ,სადაც3.5მილიონი

ადამიანიღამესსხვადასხვაადგილასათევს(საშუალომაჩვე-

ნებელიდაახლოებით2მილიონია).

მასპინძლებისძალდაუტანებლადდარეგისტრირებაში

გატარებულიამდენიწლისშემდეგAirbnbმიწოდებასთან

დაკავშირებულიმოულოდნელიპრობლემისწინაშეააღმო-

ჩენილი.მიზეზიორისახისაა.პირველი–კომპანიისწარმა-

ტებამჯიბესქელიმეტოქეებისყურადღებამიიპყრო.Booking

Holdings-მა–Priceline-ისადაOpenTable-ისმსგავსიუძრავი

ქონების$12.6-მილიარდიანმა(2017-ისშემოსავლით)მფლო-

ბელმა,დაExpedia-მ(2017-ისშემოსავალი:$10მილიარდი),თა-

ვიანთსაიტებზებინებისადაგასაქირავებელიდასასვენებელი

პუნქტებისაქტიურიგამოდებადაიწყეს.ამგაზაფხულსBooking

Holdings-მასაგანგებოკატეგორია,„ალტერნატიულიდასაბინა-

ვებელიადგილები“,შემოიტანადა,პირველადარსებობისმან-

ძილზე,განაცხადა,რომმომხმარებელს5მილიონასეთპუნქტს

სთავაზობდა–ანუიმდენივეს,რამდენსაცAirbnb.

„ზღაპრული მარტორქები“ და მათი წინაპრები
პარალელი AMAZON-თან, არაერთი თვალსაზრისით, რთული და შრომატევადი ამოცანაა. საცალო ვაჭრობა 
$5.8-ტრილიონიანი ბაზარია აშშ-ში – გაცილებით მსხვილი, ვიდრე მოგზაურობისა, თუნდაც ყველაზე ფართო გაგებით.

ჯეიმს გუდნაიტი $8.9 მლრდ  
SAS INSTITUTE (დაფუძნებული 1976 წელს)  

ანალიტიკური პროგრამული უზრუნველყოფა 

ტრევის კალანიკი $5.9 მლრდ
UBER (2009) 

მგზავრობის გამოძახება; საკვების ადგილზე მიტანა; ტვირთის გადაზიდვა

დევიდ სანი $5.4 მლრდ 
KINGSTON TECHNOLOGY (1987) 

მეხსიერების ბარათები და ფლეშ-დრაივები  

ჯონ ტუ $5.4 მლრდ 
KINGSTON TECHNOLOGY (1987) 

მეხსიერების ბარათები და ფლეშ-დრაივები  

ჯონ სოლი  $4.4 მლრდ 
SAS INSTITUTE (1976) 

ანალიტიკური პროგრამული უზრუნველყოფა 

ჯეკ დეინჯერმონდი $4.1 მლრდ 
ESRI (1969) 

კარტოგრაფიული პროგრამული უზრუნველყოფა

ჯუდი ფოლკნერი  $3.5 მლრდ 
EPIC (1979)

სამედიცინო ისტორიების პროგრამული უზრუნველყოფა

დევიდ სტიუარდი $3.4 მლრდ 
WORLD WIDE TECHNOLOGY (1990) 
IT-სერვისები და პრობლემების მოგვარება 

ჯოზეფ ლიმანდტი $3 მლრდ 
TRILOGY SOFTWARE (1989) 

პროგრამული უზრუნველყოფის სერვისები 

თომას სიბელი $2.9 მლრდ
C3 IOT (2009) 

ხელოვნური ინტელექტისა და INTERNET OF THINGS-ის პროგრამული 
უზრუნველყოფა 

ტაი ლი $2.3 მლრდ 
SHI INTERNATIONAL (1989) 

IT-სერვისები და პრობლემების მოგვარება 

ბენ ჩესტნატი $2.1 მლრდ
MAILCHIMP (2001) 

მცირე ბიზნესის ი-მეილისა და მარკეტინგის პროგრამული უზრუნველყოფა 

დენ კურციუსი $2.1 მლრდ
MAILCHIMP (2001) 

მცირე ბიზნესის ი-მეილისა და მარკეტინგის პროგრამული უზრუნველყოფა

ფილიპ რეიგონი $2.1 მლრდ 
INTERSYSTEMS (1978) 

დიდი მონაცემებისა და ჯანდაცვის პროგრამული უზრუნველყოფა
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ბრაიან ჩესკი  AIRBNB

მეორე–ადგილობრივიმთავრობებისიმკაცრისგამოჩენას

იწყებენ.სირთულეებინაირგვარია,დაწყებულიბრალდებე-

ბით,რომუძრავიქონებისმფლობელებიარარეგულირებადი

სასტუმროებისშექმნისმიზნითიყენებენAirbnb-ს,დამთავრე-

ბულიუკვეკომპანიისდადანაშაულებით,რომისხელსუწყობს

საცხოვრებლითუზრუნველყოფისკრიზისებს.დენვერშიდა-

ფუძნებულიმონაცემთაანალიზისფირმაAirDNA-სთანახმად,

მკაცრირეგულაციებისმიღებისშემდეგკომპანიისსაიტზე

დასაბინავებელიპუნქტებისრიცხვიისეთქალაქებშიმცირდე-

ბა,–ზოგჯერ30%-ზემეტით,–როგორიცბერლინი,სანტა-მონი-

კადასან-ფრანცისკოა.Airbnbნიუ-იორკსადაპარიზსაცჰყავთ

მიზანშიამოღებული.კანონშიცვლილებამიაპონიაშიგახსნი-

ლიკომპანიააიძულა,ივნისშიათასობითჯავშანიგაეუქმები-

ნადაშეფერხებულიმომხმარებლებისთვის$10-მილიონიანი

ფონდიშეექმნა.

„როცარაღაცადვილადგეძლევა,თითისგანძრევა,პრაქტი-

კულად,არგიწევს,–ამბობსჩესკი.–ადვილადკისაიტზეგან-

თავსებულიუამრავიპუნქტიმოგვეცა“.ამდენად,თებერვალში

Airbnb-მთავისიფოკუსიგანავრცო,რათაუფროღიაგამხდა-

რიყოტრადიციულიოპერატორებისმიმართ,დაწყებულიე.წ.

ლოგინი-საუზმისტიპისდასარჩენიადგილებით,გასაქირა-

ვებელიდასასვენებელიპუნქტებითდათვითე.წ.სასტუმრო-

ბუტიკებითდამთავრებული,დაყოველმათგანსვებგვერდზე

ცალკეკატეგორიადაუთმო.ესნათელიგზააზრდისკენ,თუნ-

დაცრომ,რაღაცთვალსაზრისით,ძირსუთხრიდესიმას,რაც

Airbnb-ს,დამფუძნებლებისათუმომხმარებლებისთვალში,

უნიკალურსხდის.

აქAirbnb-სერთიმნიშვნელოვანიუპირატესობააქვს:კომ-

პანიამასპინძლებსუფროპატარაწილს–3%-ს–აჭრისმაშინ,

როცაისეთმასამოგზაუროონლაინსააგენტომ,როგორიც

Booking-ია,შესაძლოა,15%წაიღოს.„ვერვიტყოდი,რომუკეთე-

სივერსიაა.უფროიაფივერსიაა“,–ამბობსალეკშტრომანდე-

ლი,რომელიცბრუკლინშიმდებარესასტუმრო-ბუტიკGowanus

Inn-ისთვისAirbnb-ზეოთახებსგანკარგავს.

Airbnb,შესაძლოა,მეტოქეებზეიაფია,მაგრამჯერმაინცარ

შეუძლია,მომხმარებელსმათიმასშტაბებიშესთავაზოს.Book-

ingHoldings-ისზრდასთანუამრავისტრატეგიულიშესყიდვა

ახლავსდაისუკვეფლობსბევრისეთრამეს,რისშექმნასაც

Airbnbახლაღაცდილობს.ასე,მაგალითად,Booking-სფრენე-

ბისთვისKayak-იაქვს,ჯავშნებისთვის–OpenTable-ი,Rental-

cars.Com-ი–ტრანსპორტირებისთვის,აზიაშიმოგზაურობის-

თვის–AgodaდაPriceline-ი–ფასდაკლებულიპაკეტებისთვის.

BookingHoldings-ისაღმასრულებელიდირექტორის,გლენ

ფოგელის,თქმით,მისიმიზანიმომდევნოათიწლისთვისყვე-

ლანაწილისისეთავმოყრაა,რომსაწყისიწერტილიდანბოლო

წერტილამდემთელიმოგზაურობისდაჯავშნაუხარვეზოდ

წარიმართოს.„კი,ესრთულიგასაკეთებელიიქნება,მაგრამ

ადამიანები,ვისაცამისმიღწევისყველაზემაღალიშანსი

აქვთ,ისადამიანებიარიან,ვისხელშიცუკვეარისმასშტაბი,

გამოცდილებადაფუნდამენტურისაშენიაგურები,–ამბობს

ფოგელი.–ესადამიანებიჩვენვიქნებით“.

ჩესკიამუხარვეზომოგზაურობასთანდაკავშირებულხედ-

ვასიზიარებსდააშკარაუპირატესობისმქონეშესყიდვებსაც

განიხილავს–დიდისასტუმრო-ქსელების,მეინსტრიმული

ტუროპერატორებისადატრანსპორტირებისკომპანიებისაც

კი–მაგრამზრდის„ყიდვა“არაინტერესებს.სანაცვლოდ,ის

უარსამბობსკომპრომისზეიმასთანდაკავშირებით,რაც,მისი

დაჟინებულიაზრით,Airbnb-სგანმასხვავებელინიშანია:მი-

კუთვნებულობისგანცდა.

„ვფიქრობ,Airbnb-სმიზიდულობისცენტრიმომხმარებ-

ლებისთვისიმუნიკალურიგამოცდილებისშეთავაზებაუნდა

იყოს,რაცსხვაგანარსადარარსებობსინტერნეტში“,–ამბობს

ჩესკი.

თუ ოც ნე ბა AIRBNB-ს„ამაზონიფიკაციას“წარმოად-

გენს,ჩესკიაცნობიერებს,რომგრძელიგზააქვსგასავლე-

ლი.მანბეზოსისერთ-ერთიწამყვანილეიტენტატი,Prime-ის

ყოფილიუფროსი,გადმოიბირა,რათასცადოსდაAmazon-ის

ანალოგირეალობადაქციოს.გრეგგრილიომAmazon-ში18

წელიგაატარა,სანამმარტშიAirbnb-ს,კერძოდკიამუკანას-

კნელისსახლებისგანყოფილებასშეუერთდებოდა,რომელიც

კომპანიისმთავარბიზნესზე–გაქირავებაზე–არისპასუხის-

მგებელი.როცაგრილიომAmazon-შიდაიწყომუშაობა,ხალხი

ალბათვერცკიწარმოიდგენდა,რომკომპანიარაიმეუფრო

მეტსგაყიდდა,ვიდრეწიგნებია.დღესგრილიოAirbnb-შია–იმ

დროს,როცაამუკანასკნელსAmazon-ისმსგავსიექსპანსია

პარალელი AMAZON-თან,
 არაერთი თვალსაზრისით,
 რთული და შრომატევადი
 ამოცანაა. საცალო ვაჭრობა
 $5.8-ტრილიონიანი ბაზარია
 აშშ-ში – გაცილებით მსხვილი,
 ვიდრე მოგზაურობისა,
 თუნდაც ყველაზე ფართო
 გაგებით.
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ჰაერივითსჭირდება.„ანალოგი20წლისწინანდელსადასხვა

„A“კომპანიასშორის,ჩემთვისსავსებითგასაგებია,–ამბობს

ის.–აქ,მოგზაურობისდარგში,უდავოდარსებობსAmazon-ის

ზომისშესაძლებლობები“.

მაგრამესპარალელიAmazon-თან,არაერთითვალსაზრი-

სით,რთულიდაშრომატევადიამოცანაა.საცალოვაჭრობა

$5.8-ტრილიონიანიბაზარიააშშ-ში–გაცილებითმსხვილი,

ვიდრემოგზაურობისა,თუნდაცყველაზეფართოგაგებით.

Amazon-იისეთრამეებსყიდის,როგორიცწიგნები,ტანსაც-

მელიდაბაღისიარაღებია–ანუმასობრივსამომხმარებლო

საგნებს.Airbnb-სკისრულიადსაპირისპიროუნდა.„ერთ-ერთი

ყველაზეპოპულარულიშეთავაზებაAirbnb-ზესოკოსგუმბათია,

–ამბობსჩესკიდაგუმბათისებრი,გეოდეზიურისახურავის

მქონეპაწაწინაქოხსგულისხმობს,რომელიცკალიფორნიის

სანაპიროზეღამეში$130-ადქირავდება.–და,სამწუხაროდ,

რაცუნდაწარმატებულიიყოს,მისითმილიონებსვერვიშოვით.

ამდენად,ისეთიბიზნესივართ,უამრავსხვარამეშირომუწევს

ჩაბმა,რადგანყველაფერი,რასაცჩვენვაკეთებთ,ასეთიდიდი

ვერგახდება.ესასეა–სასრულიათავისიარსით“.

Airbnb-სპირველიდიდიმცდელობაექსპანიისა,

Experiences-ია–უაღრესადფრაგმენტირებულიგიდიანიექს-

კურსიებისბაზრისმისეულივერსია.როგორცEtsy-მხელნაკე-

თინივთებიელ-ვაჭრობადაქცია,ხოლოUber-მანებისმიერი

მანქანიანიადამიანი–კერძომძღოლად,Experiences-სსურს,

ნებისმიერი,შეფ-მზარეულისასისტენტითდაწყებული,იოგას

მიმდევრითდამთავრებული,ონლაინტურებისბიზნესის

მესვეურადაქციოს.დამაინც,რამდენადდიდიაესბაზარი?

„შეზღუდვებისივრცეშიკიარუნდავეძიოთ,–ამბობსჯოზადე-

ჰი,რომელიცAirbnb-სთვისExperiences-სთაოსნობს,–არამედ

დროში“.

2016-შიჩაშვებულიExperiences-ინელია.სამდღიანი,სრუ-

ლადგაწერილიმარშრუტებისსაწყისიიდეაზედმეტადძვირი
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დადროისწამღებიაღმოჩნდაAirbnb-სეკონომიურიმოგზა-

ურებისთვის.უფრომოკლეალტერნატივაზეგადაიყვანეს,

თუმცამალეხარისხისპრობლემამიჩინათავი.თუსახლების

შემოწმებაAirbnb-ზემათგანთავსებამდეარხდება,იგივე

მიდგომამასპინძლიანიექსკურსიებისთვისარმუშაობს.სახ-

ლებიპირველადარქიტექტურულსტანდარტებსუნდააკმაყო-

ფილებდეს,მათშორის,პირველყოვლისა,მათშიცხოვრებაუნ-

დაიყოსშესაძლებელი.ამშემთხვევითექსკურსიებსკიასეთი

სტანდარტებიარააქვს,ჰოდა,Airbnb-სმასპინძლებიხშირად

გიჟებივითიქცეოდნენ.ასე,მაგალითად,ერთ-ერთიპირველი,

პროდუქტისბეტა-ვერსიისსახითჩაშვებულიExperiences-ის

მონაწილეიყოქალი,რომელიცსტუმრებსუკიოდა,როცაეს

უკანასკნელნი,ერთისაათისგანმავლობაში,სან-ფრანცისკოს

პლაჟსნაგვისაგანასუფთავებდნენ.გამოცდილებააუდავოდ,

თუმცაარაისეთი,Airbnbრომისურვებდა.

ექსკურსიამძღოლებისშემოწმებისსაჭიროებამ

Experiences-იშეანელა,მაგრამზრდამ2018-შიაკრიფატემპი.

მასმერე,რაცორიწლისწინ12ქალაქში500Experiences-ი

ჩაუშვეს,დღესმთელიმსოფლიოსმასშტაბით800ქალაქში

15,000Experiences-ია.ყოველიჯავშნიდანკომპანია20%-ს

იღებს,რამაცშარშანდელიშემოსავალიდაახლოებით$2

მილიონითგაბერა.ზღვაშიწვეთიაო,ამთანხაზევერიტყვი,

თუმცაAirbnb-სხელაკომპანიისთვისდამრგვალებისშეცდო-

მასავითაა.წყაროებისთანახმად,ამპროდუქტისგანსავი-

თარებლადAirbnb-მ$100მილიონზემეტიდახარჯა.დამაინც,

სიტუაცია,შესაძლოა,უკეთესობისკენიცვლებოდეს:Forbes-ის

შეფასებით,Experiences-მაშეიძლება,წელსგაყიდვებით$90

მილიონსმიაღწიოს,რაცAirbnb-ს,გათვლებისმიხედვით,$18

მილიონისმინუსშიდატოვებს.Airbnbუარყოფსროგორცშემო-

სავლის,ისეზარალისმაჩვენებლებს,თუმცათავადდეტალებს

არგვიმხელს.

დე კემ ბერ ში ჩეს კიმ თა ვი სი თანადამფუძნებლები

ბრეინშტორმინგისთვისშეკრიბა.შეკრებისმიზანისახელმძღ-

ვანელოპრინციპებისჩამოყალიბებაიყო,რომლებიც,ჩესკის

თქმით,სამომავლოგადაწყვეტილებებისმიღებაშიდაეხმარე-

ბაკომპანიას,რომელიცფინანსურიმაჩვენებლებებისმიღმა

წასვლასცდილობს.„თუუფროდიდიპასუხისმგებლობაგაკის-

რია,–ამბობსჩესკი,–საკითხავიაქისაა,ვისმიმართგაკის-

რიაესპასუხისმგებლობა“.

აღმასრულებელდირექტორთაუმეტესობისთვის,განსაკუთ-

რებითკიმათთვის,ვინცახლომომავალშისაჯარობაზარზე

აპირებსგასვლას,ინვესტორებიბუნებრივიარჩევანიიქნებო-

და.მაგრამჩესკიაღმასრულებელდირექტორთაუმეტესობა

როდია.ინვესტორთამოძიებასთანერთად,Airbnbპროგრესს

ოთხისხვამეწილისჭრილშიცგაზომავს–თანამშრომლების,

სტუმრების,მასპიძლებისადაქალაქებისჭრილში.Airbnb

იმედოვნებს,რომესზოგიერთიუჩვეულოკორპორაციული

ინიციატივისმიღებასგაამარტივებს.მაგალითად,ისეთის,რო-

გორიცაათხოვნააშშ-ისფასიანიქაღალდებისადაბირჟების

კომისიისადმი(SEC),რომმანAirbnb-სმისცესნება,თავისი

აქციებიმასპინძლებსაჩუქოსისე,როგორცესთანამშრომლე-

ბისთვისააშესაძლებელი,დამათსარემონტოსამუშოების-

თვისდაბალხარჯიანისესხებიშესთავაზოს.მაგრამესახლე-

ბურისაზომიკომპანიისსურვილსაცასახავს,დარჩესთავისი

კომუნალურიფესვებისერთგული.

„Airbnb-სკომუნა,პრაქტიკულად,გადაწყვეტილებისმიმ-

ღებისრანგშიგვყავს,რომელიცგვეუბნება,რაუნდავაკეთოთ

ზრდისთვის,მათი‘წარმომადგენლები’კიდამფუძნებლები

არიან“,–ამბობსრეიდჰოფმანი,LinkedIn-ისთანადამფუძნე-

ბელიდაAirbnb-სინვესტორი.

მაგრამპირველადისაჯაროშეთავაზებისშემდეგამგვარი

ინკლუზიაუფრორთულითუგახდება.Airbnbბევრსეცადა,სა-

მუდამოდკერძოკომპანიადრომდარჩენილიყო,მაგრამ2017

წლისშემოდგომას,MorganStanley-ისთანლაპარაკისშედეგად,

მათგააცნობიერეს,რომწინკერძოგზაუბრალოდარარსებობს.

ამდენად,კომპანია,ყველაზეადრე,2019-ისშუაპერიოდშიაპი-

რებსსაჯარობაზარზეგასვლას.ფანჯარამოკლეიქნება:2020-

შითანამშრომელთასაფონდოოფციონსვადაამოეწურება,რაც

მათსააქციოკაპიტალსერთღამეშიააორთქლებს.

როცასაჯარობაზარზეგასვლასთანდაკავშირებით

ვეკითხებით,ჩესკისუსიამოვნოემოციებიშესამჩნევადიპყ-

რობს.ძალიანხშირად,მისითქმით,კომპანიებიდიდისურა-

თისშეგრძნებასკარგავენდაკვარტალურრიტმშიგადადიან.

„პრობლემაისაა,რომზოგადამიანსავიწყდება,რომ,პირველ

რიგში,მთაზემიცოცავენ“,–ამბობსის.

„უამრავაღმასრულებელდირექტორსშევხვედრივარ,ვინც

ამბობს,რომგრძელვადიანპერსპექტივებზეაორიენტირებული

ანუნდა,გრძელვადიანპერსპექტივებზეიყოსორიენტირებული,

მაგრამძალიანბევრიწნეხიაქვთდაძალიანბევრიკონფლიქ-

ტურისიტუაცია,–ამბობსჩესკი.–ამბობენხოლმე,რომუნდათ

საზოგადოებრივინტერესსემსახურონ,დარწმუნდნენ,რომ

მათპროდუქტებსმსოფლიოსთვისკარგიმოაქვთ,მაგრამერ-

თადერთიმაჩვენებლები,რასაცსაბჭოსშეხვედრებზეგანიხი-

ლავენ,რეალურად,პროდუქტისგაყიდვებისმაჩვენებლებია“.

ესნამდვილადარაკონვენციურისიტყვებიაიმკომპანიის

აღმასრულებელიდირექტორისმხრიდან,რომელიც,შესაძ-

ლოა,მალესაჯარობაზარზეგავიდეს.Airbnb-სთამაშის

წესებისდაწერასურს,თუმცაინვესტორებისგადასაწყვეტია,

რამდენადმზადიქნებიანსათამაშოდ.
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რატომვერ
ვითარდებასოფლის

მე ურ ნე ო ბა?

ბესო ნამჩავაძე // განვითარების სტრატეგიაეკონომიკა
FORBES

იმის თქმა, რომ სოფ   ლის 
მე   ურ       ნე   ო    ბა ქვე    ყა    ნას ვერ 
გა   ამ       დიდ       რებს, სა   ერ       თოდ არ 
ნიშ       ნავს ამ სექ       ტო    რის დაკ       ნი   -
ნე    ბას. იგივეშეიძლებაითქვასეკონო-

მიკისსხვანებისმიერერთსექტორზე,

თუკიისმილიონობითტონანავთობსარ

ყიდის.ქვეყანასეკონომიკისსხვადა-

სხვასექტორისერთდროულადგანვითა-

რებაამდიდრებს,მათშორისსოფლის

მეურნეობის,მაგრამარამხოლოდსოფ-

ლისმეურნეობისდაკიდევრომელიმე

ერთის.

საქართველოშიპოლიტიკოსები

დაარამარტოპოლიტიკოსებიქვეყნის

ეკონომიკისგაზრდისმთავარწყაროდ

სოფლისმეურნეობასხშირადასახელე-

ბენ.შედეგიკისაპირისპიროა.1998წელს

სოფლისმეურნეობისწილისაქართვე-

ლოსეკონომიკაში28%იყო,2008წელს–

9.4%,ხოლო2018წელს8%-ია(2018წლის

პირველინახევრისმიხედვით).

ეკონომიკაშისოფლისმეურნეობის

წილისშემცირებაარნიშნავს,რომსაქმე

ცუდადაა.ყველაგანვითარებულიქვეყ-

ნისეკონომიკაშიმცირდებოდასოფლის

მეურნებისწილი,როდესაცისინიგანვი-

თარებისეტაპებსგადიოდნენ.რაცუფრო

სწრაფადვითარდებოდნენ,სოფლის

წილიმითუფროსწრაფადმცირდებო-

და.მართალია,ცალკეაღებულისოფლის

მეურნეობაცვითარდებოდა,მაგრამსხვა

სექტორებიიმდენადსწრაფადვითარდე-

ბოდნენ,რომმისიწილიმცირდებოდა.

საქართველოშიცალკეაღებულისოფ-

ლისმეურნეობაცარიზრდება,ანუწლი-

დანწლამდეუფრომეტპროდუქციასარ

აწარმოებს.თუამდარგშიწარმოებულ

პროდუქციასმუდმივფასებშიავიღებთ

(ინფლაციითგამოწვეულიღირებულე-

ბისზრდარომპროდუქციისწარმოების

ზრდაშიარჩაითვალოს),გამოვა,რომ

2003წელსსაქართველოშისოფლის

მეურნეობისსექტორში1.9მილიარდი

ლარისპროდუქციაწარმოებულა,ხოლო

2017წელს–1.8მილიარდილარის.

2004-2018წლებში(2018წლისპირ-

ველინახევრისმიხედვით)სოფლის

მეურნეობისზრდისსაშუალოტემპი

-0.4%-ია.სოფლისმეურნეობაყველა

მთავრობისთვისპრიორიტეტულიიყოდა

ყველამთავრობაშიშედიოდასოფლის

მეურნეობისსამინისტრო,რომელიც

დარგისგანვითარებაზემნიშვნელო-

ვანთანხებსხარჯავდა.2013წლიდან

სოფლისმეურნეობაკიდევუფრომნიშ-

ვნელოვანსფეროდგამოცხადდადა

მეტადდაფინანსდა,ვიდრე2012წლამდე.

განსაკუთრებითპრუდუქტიულიაღმოჩნ-

დაუფასოხვნა-თესვისპროგრამა,რამაც

2013წელსსექტორის11.3%-იანიზრდა

გამოიწვია.თუმცაამისშემდეგ,2014-2015

წლებში,ზრდისტემპი1.5%-მდეშემცირ-

და,2017-2018წლებშიკიზრდისნაცვლად

სექტორიდაახლოებითწლიურ3%-იან

კლებასგანიცდიდა.2016წლისშემდეგ

წარმოებულიპროდუქციადაახლოებით

100მლნლარითშემცირდა.შემცირდა

როგორცნათესიფართობები,ასევეპი-

რუტყვისსულადობა.

ჯამში2013-2018წლებშისოფლისმე-

ურნეობისგანვითარებისხელშეწყობის-

თვისმთავრობამმილიარდლარზემეტი
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დახარჯა.ესთანხაგანაწილდაშეღა-

ვათიანაგროკრედიტზე,უფასოხვნა--

თესვაზე,საწარმოებისდაფინანსებაზე,

პროექტ„დანერგემომავალზე“,ქართული

ჩაისაღდგენისპროგრამაზე,აგროდაზღ-

ვევაზე,ყურძნისადაციტრუსისფასის

სუბსიდირებაზე,სასოფლო-სამეურნეო

ტექნიკაზე,დარგშიმეცნიერულკვლევებ-

ზედაა.შ.აღნიშნულიმილიარდილარის

გარდა,ცალკე300მლნლარზემეტი

დაიხარჯასამელიორაციოინფრასტრუქ-

ტურისაღდგენასადააშენებაზე.

მთავრობისმიერფულისხარჯვასდა-

ემატაისიც,რომევროკავშირსადაბევრ

სხვაქვეყანაშისაბაჟოგადასახადის

გარეშეშეგვიძლიაპროდუქციისგატანა.

2013წლიდანრუსეთმასოფლისმეურნე-

ობისნაწარმზეემბარგომოგვიხსნა.უამ-

რავიდონორიეხმარებაგრანტებითდა

ცოდნითსოფლისმეურნეობისდარგს.

ამფონზე,მართლაცგასაკვირია,რო-

გორმოვახერხეთ,რომსაქართველოს

სოფლისმეურნეობაშიზრდისნაცვლად

კლებაგვაქვს?

ამკითხვაზეპასუხიხელისუფლების

არასწორეკონომიკურპოლიტიკაშია.

ვერჩამოვყალიბდით,რაგვინდა–სოფ-

ლისმოსახლეობა,რომელსაცკარგი

შემოსავალიაქვს,თუსოფლისმოსახ-

ლეობა,რომლისმთავარიდანიშნულება

სოფელშიცხოვრებაადაქალაქიდანაც

დავეხმარებითდანიშნულებისშესრუ-

ლებაში.

ეკონომიკაშიცნობილია,რომთუ

მთავრობაასუბსიდირებსრომელიმე

დარგს,ძალიანმაღალიაალბათობა,რომ

ესდარგისუბსიდიაზეყოფნასმიეჩვევა

დავერგანვითარდება.შესაძლოა,ნაწი-

ლობრივასეცდაგვემართა.ცალსახად

შეუშალახელისოფლისმეურნეობის

განვითარებასუცხოელებისთვისმიწის

მიყიდვისაკრძალვამ.ამაზეარავინარ

კამათობს,უბრალოდმოსახლეობის

ნაწილსურჩევნია,საქართველოსმიწა

საქართველოსმოქალაქისსაკუთრება

იყოს,ვიდრეუფროგანვითარებულიდა

დიდისოფლისმეურნეობაგვქონდეს.

ესორიგარემოებაეკონომიკურად

არასწორია,მაგრამშესაძლოაპოლიტი-

კურად(ანუარჩევნებზეხმებისმისაღე-

ბად)სწორია,ამიტომ,როცაშესაბამისი

პოლიტიკურიფონიიქნება,ორივემიდ-

გომასწრაფადშეიცვლება.

გაცილებითდიდიპრობლემაადარ-

გისგანვითარებისმიმართარსებული

მცდარიზოგადიხედვა.საქართველო

მცირემიწიანიქვეყანაა,ანუსოფელში

მცხოვრებერთოჯახზესაშუალოდერთ

ჰექტარამდემიწამოდის.ამასისიც

განაპირობებს,რომსაქართველოში

ურბანიზაციისდონემაღალიარარის.

მოსახლეობის42%(1.6მლნადამიანი)

სოფელშიცხოვრობს.მცირემიწიანობა

მიწისნაკვეთებისარაეფექტიანადგა-

მოყენებასიწვევს.რთულიაწარმოების

მოცულობისხარჯზეშედარებითიაფად

გაყიდოპროდუქცია(მასშტაბისეფექტი)

დამცირესაოჯახომეურნეობასაშუალო

ანმსხვილფერმერულმეურნეობადგარ-

დაქმნა.ამასემატებაცოდნისნაკლებო-

ბა,რაცმხოლოდსოფლისმეურნეობის

პრობლემაარარის.

ამდროსქვეყნისპოლიტიკამიმარ-

თულიასოფლისმოსახლეობისრაოდე-

ნობისშეძლებისდაგვარადგაზრდისკენ

თუნდაციმმარტივიმიზეზით,რომისინი

მიწაზეშრომითმაინცგაიტანენთავს.

სოფელშიმცხოვრებიადამიანებიდან

700ათასიითვლებაე.წ.თვითდასაქმებუ-

ლად,რადგანსაკუთარბოსტანშიმუშაო-

ბენან/დაშინაურცხოველებსუვლიან.

21.9%
20.6%

17.9%

12.8%
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ე.ი.გარკვეულიდილემისწინა-

შევართ:თანმცირემიწიანობაუნდა

დასრულდესდათანბევრიხალხიუნდა

ცხოვრობდესსოფელში.ოქროსშუალე-

დია,სოფელშიცხოვრობდეს,მაგრამმი-

წაზეარმუშაობდეს,რაცსულაცარარის

არარეალური.ამდილემისგადაჭრას

სჭირდებასხვადარგებისგაცილებით

სწრაფადგანვითარება,ვიდრედღესვი-

თარდება,ადამიანებიკითავადგადაწყ-

ვეტენ,სადურჩევნიათცხოვრება.დღეს

განვითარებულქვეყნებშიურბანიზაციის

დონე70-80%-საღწევს,ხოლოსოფლის

მეურნეობაზედასაქმებისმაქსიმუმ5%

მოდის(საქართველოში–დაახლოებით

40%).დღესგანვითარებულიქვეყნების

სოფლებიუფრომდიდარიდამოვლილია,

ვიდრეოდესმე.

სასოფლო-სამეურნეოცოდნისპრობ-

ლემისცალკეგამოყოფაარღირს,რად-

განყველასფეროშიმსგავსიპრობლემა

გვაქვსდათუ,ზოგადად,განათლების

პრობლემაგადაიჭრება,აქედანთავის

წილსიკეთესსოფელიცნახავს.

რომშევაჯამოთ,ასეთი

სურათიიკვეთება:
1.სოფლისმეურნეობისსუბსიდირების-

თვის(ამმიმართულებითდახარჯული

ნებისმიერითანხასუბსიდიაა,თუნდაც

სარწყავისისტემებისმშენებლობა)

მთავრობაზედმეტგადასახადსახდევი-

ნებსიმდარგებს,რომლებსაცსოფლის

მოსახლეობისნაწილიუნდადაესაქმე-

ბინა;

2.სოფელშიცხოვრებამეტადარისსუბ-

სიდირებული,ვიდრექალაქშიცხოვრება.

პრობლემისმოსაგვარებლადმეტიურბა-

ნიზაციაგვჭირდება,მაგრამმთავრობა

ფულსურბანიზაციისშეფერხებაშიიხდის;

3.უცხოელებისთვისმიწისმიყიდვისაკ-

რძალვამშეაფერხადარგშიინვესტიციე-

ბის,ახალიცოდნისადატექნოლოგიების

შემოსვლა;

4.ისეროგორცსხვასფეროებში,ცოდნის

მხრივაგრარულიმიმართულებითაც

გვიჭირს.ამასთან,აგრარულიმიმარ-

თულებითგანათლებისმიღებაპრეს-

ტიჟულიცარარისდაიმისალბათობაც

მცირეა,რომათასიდანრამდენიმემაინც

მოახერხებსკარგიცოდნისმიღებას,რო-

გორცესიურისტების,ექიმებისანეკონო-

მისტებისშემთხვევაშიხდება;

5.მსოფლიოეკონომიკის95%მომსა-

ხურებასადამრეწველობაზემოდის,

მაგრამჩვენიმედებსმაინცსოფლის

მეურნეობაზევამყარებთ,რადგანჩვენი

ცოდნითდაბიზნესგარემოთი,მხოლოდ

იქგვაქვსშანსი,სხვასვაჯობოთ,სადაც

ჩვენიუპირატესობაჰავამ,ნიადაგმადა

მცენარეებისჯიშებმაგანაპირობადა

არაგანათლებამდაეფექტიანმაშრომამ;

6.სოფლისმეურნეობის(დაარამარტო)

განვითარებისპოლიტიკასერთიფაქტო-

რიგანსაზღვრავს–თურამიდგომამო-

უტანსუფრომეტხმასარჩევნებზემმარ-

თველპარტიას.სოფლისმეურნეობა,

როგორცეკონომიკისსექტორი,ეწირება

სოციალურადპოპულისტურდაყალბ

ნაციონალისტურმიდგომებს.შედეგად

კივიღებთიმას,რომსოფელიციცლება

დაქალაქიც,ემიგრაციისგამოქვეყნის

მოსახლეობაბოლო20წელიწადში1.5

მილიონიკაცითშემცირდა.
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ჩ
ემიპირველიპორშეკარგადმახსოვს.დაახლოებით

ცხრაწლისვიყავი,როცარომელიღაცრუსულარხზე

ფილმი„ცუდიბიჭები“გაუშვეს,რომლისმიწურულსაც

ორიპოლიციელიშავი911ტურბოთიACCobra-სგამოუდ-

გა,დაეწია,უგანადავიწროგასასვლელშიშეასწრო.დამნაშავე

მოსახვევშივერჩაეწერადამოსრიალდა.იმდროინდელიურბა-

ნულიფოლკლორისგავლენისგამოჩემისიმპათიებიპოლიციის

მხარესარყოფილა,თუმცამოხდაგაუთვალისწინებელი:გამი-

ხარდა,რომრბოლაიმმანქანისტრიუმფითდასრულდა,რომლის

ფორმებმაცმომაჯადოვა.

ავტომობილთაწვრილისპეციფიკაციებისცოდნითახლაცვერ

დავიკვეხნი,მართვისმოწმობადაბადებისდღეზემაჩუქესშე-

ვარდნაძისდროსდასაჭესთანდაჯდომისპირველივემცდელო-

ბა,რბილადრომვთქვა,ინციდენტითდასრულდა,რამაცმართვის

მიმართკარგახანსგადაულახავიფობიაგამიღვივა.ამიტომ

ავტომობილებისდამფასებელიარასოდესვყოფილვარ,მაგრამ

სილამაზის–ყოველთვის.

თავიდანსაქმეუბრალოდფორმებშიიყო:სახურავი,რო-

მელიცწელშივიწროვდებადაამობურცულ,ძლიერფერდებში

გადაიზრდება.არისტოკრატულადაზიდულიშუბლი–თითქმის

ვერტიკალურისაქარემინა,კომპაქტურიცხვირიდაფარები–

თვალები,რომელთაიგნორირებაცშეუძლებელია.911-ისპირველი

მოდელისსაერთოესთეტიკასთუდააკვირდებით,შეამჩნევთ

–უფროსწორად–ვერშეამჩნევთვერცერთმკაფიოხაზს.მისსხე-

ულზეერთინაკეციცარაა,ფორმებითითქოსერთმანეთშიიღვრე-

ბა.ესნახევარისაუკუნისშემდგომაცასეა,911-ისახალმოდელში.

სხვადასხვაზედაპირიერთიმეორისდინამიკურიანარეკლია,

თითქოსჰენრიმურისრომელიმეაბსტრაქტულისკულპტურაშე-

ედგათბორბლებზე.ჯანდაბას,ვიტყვი:ამმანქანასსაძინებელშიც

შევიგორებდი!

მოგვიანებითთავადფერდინანდპორშესსიტყვებიწავიკითხე

სადღაც–მოხაზულობათავიდანვეისეთიკარგიგამოდგა,შელა-

მაზებისაუცილებლობააღარდადგაო.ესჰარმონიაძრავისუკანა

მხარესგანთავსებამგანაპირობა,უბრალოსპორტულმაპრაგმა-

ტიზმმა.პრაგმატიზმისშესახებლეგენდაამოდელისთვისსახე-

ლისშერჩევისამბავიც.თავიდანPorsche901უნდარქმეოდა,მაგ-

რამფრანგულმაავტომწარმოებელმაპეჟომხსენებულიციფრების

კომბინაციაერთ-ერთსაკუთარმოდელსმიაკუთვნადავინაიდან

პორშესსაწყობში0-ისგარდაბევრიერთიანიმოიძებნებოდა,გა-

დაწყდა,რომპორშე901–პორშე911-ადგადანათლულიყო.

„911თავიდანვეკლასიკაიყო“,–მოგვიანებითმეტყვისამ

ბრენდისერთ-ერთიამბასადორი,რომლისმეცადინეობითაც

პორშე
„ჩაინიკის“ 

თვა ლით
ქართულენაშიმანქანაერთადერთიუსულოსაგანია,რომელზეცვამბობთ

„მყავს“დაარა„მაქვს“.პორშესშემთხვევაშიასეცუნდაიყოს.

ავტომობილებიForbes Life

ავტორი: შოთა დიღმელაშვილი
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ოქტომბრისდასაწყისშიმონტენეგროშიაღმოვჩნდი–რანდევუზე

ჩემსბავშვობისსიყვარულთან.–„ისარასოდესყოფილათანა-

მედროვე,მაგრამიყოკლასიკური.მემასარქეტიპსვუწოდებდი.

თუსთხოვბავშვს,დახატოსსპორტულიმანქანა,ბოლოსრაღაც

911-ისმაგვარიგამოუვა“.

ზუსტადამსიტყვებმაგამახსენა,24წლისწინროგორმედი

დურადგადავხედეტელევიზორთანმოკალათებულმამაჩემს,

რომელიცსაინფორმაციოგამოშვებისმოლოდინშიაშკარადარ

იზიარებდაჩემსაღფრთოვანებას„ცუდიბიჭებით“დავუთხარი:

რომგავიზრდები,ასეთსვიყიდი“.მასმერებევრიარაფერიშეც-

ვლილა.დღესაცთუმკითხავთ,რაგამოარჩევს911-სყველასხვა

რკინისბედაურისგან,ცილინდრებისდათვლასნამდვილადარ

დავიწყებდაძველმოდურისარეკლამოcopywriting-ითგიპასუ-

ხებთ:არისმომენტი,როცაიცი,რომპორშეგინდა.არისმომენტი,

როცაპორშესშეიძენ.დამათთვის,ვისაცგულშიჩარჩა,არისერ-

თი-ორიათწლეულიამორმომენტსშორის.თავსნუმოვიტყუებთ,

ჩვენიმთლიანიშიდაპროდუქტისმქონექვეყნისთვის911ძვირი

სიამოვნებაა,მაგრამრასვიზამთ,როგორცსხვაშოთაიტყოდა,

„სჯობს,საყვარელსაუჩვენოსაქმენისაგმირონია!“.

ამითპოეზიასმოვრჩეთდაპროზას–ბიზნესსდავუბრუნდეთ.

რასძენსამგერმანულავტომწარმოებელსლეგენდარულისსტა-

ტუსს?პასუხიარცისერთულია.ვინ,თუარაჩვენ,ათას„ლადაზე“

თუ„იამაზე“გადამხტარიერივხვდებით,რომავტომობილის

წარმოებაშიმექანიკურიკომპონენტებისდაშლა-აწყობასაქმის

ალბათყველაზემარტივინაწილია.ნამდვილიგამოწვევაა,შექმნა

პროდუქტისხაზი,რომელიცდროთაგანმავლობაშიიზრდებადა

ვითარდება.ზემოხსენებულბორბლებიანკურიოზზეამასვერ

ვიტყვით:შეიძლებანანახიგქონდეთTopGear-ისერთ-ერთი

სერია,სადაცბევრიჩვენგანისთვისთავისდროზესასურველი

„ნოლ-ცხრა“სხვამანქანებსარაკადრეს,გვერდითარდაუყენეს

დაბევრიფიქრისმერე,რისთვისშეეჯიბრებინათ,საპირწონედ

მაწანწალაძაღლიგამოიყვანესსტარტისნიშნულთან.
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რათქმაუნდა,ევროპული,ამერიკული,იაპონუ-

რი,კორეულიავტომწარმოებლისშემთხვევებში

საკითხიასეკარიკატურულადარდგას,მაგრამ

ჩანს,ბევრიწარმატებულიკონცერნისთვისაც

საკმაოდრთულიარომელიმესაკულტომოდელის

ორიგინალურიხასიათისათუდნმ-ისშენარჩუნე-

ბა-რეპლიკაცია.გზაშიბევრიავტომწარმოებელი

კარგავსიმმთავარს,რამაცთავდაპირველად

მოაჯადოვამომხმარებლები,მაგალითისთვის

დღევანდელ„კადილაკზეც“შეგვიძლიავიფიქ-

როთ.საუბარიაღარააშედარებითდაბალიბრუნ-

ვისმქონეისეთბრენდებზე,როგორიცაასააბი

ანპონტიაკი.წარმატებულიავტომწარმოებლები,

როგორცწესი,საკუთარნიშსპოულობენ–მაგალი-

თად,ეკონომიურობას,მდიდრულობას,ხელმი-

საწვდომობას,დამოდელთახაზსრომელიმე

საკულტოთემატიკისირგვლივაგებენ.მაგრამის,

რაცპორშემშეძლო,სხვასარავისგაუმეორებია.

ნახევარსაუკუნეზემეტია,პორშესაკუთარიბრენ-

დისიდენტობასერთადერთსპორტულმოდელზე,

911-ზეაფუძნებს.

პატარაისტორიულიექსკურსი:1963წელსპორ

შემ356ემოდელისშემცვლელადცოტათიუფრო

მოცულობითიდაკომფორტული911წარადგინა

კაბინის2+2კონფიგურაციით.პუბლიკამოიხიბლა

უცხო,არაკონვენციურიგეგმარებისსპორტული

მანქანით,რომელიცპილოტთან„ერთსულ,ერთ

ხორც“იყოდამალევე„პორშე“და„911“სინონიმე

ბადიქცა.რბოლისდაუოკებელჟინსმექანიზმების

საიმედორეპუტაციაჯეროვნადპასუხობდადა

პორშემგაფართოებაგანაგრძო,თუმცაწარმოე

ბისმოცულობებიდაბალიდარჩა.

მოდერნიზაციამავტომწარმოებელსახალისუ-

ლიშთაბერა.გამოვიდაორადგილიანიბოქსტერი

და2003წელსკაიანი–კომპანიისპირველიკრო-

სოვერი.პურისტებიხმამაღლაგლოვობდნენ,როცა

Forbes Life ავტომობილები
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პორშემპირველიარატრადიციულიმოდელიგამო-

იტანაბაზარზე,მაგრამპირველივეწელსიგიკომ-

პანიისყველაზეგაყიდვადნიმუშადიქცა.კაიანის

სეგმენტშიპორშესკონკურენტებმამართვისდი-

ნამიკაზეწინსამომხმარებლოკომფორტიდაუტი-

ლიტარულობადააყენეს.პორშემსხვაგზააირჩია

დაესგანსხვავებაჩემნაირი„ჩაინიკისთვისაც“

ადვილისაგრძნობიიყო,შევეცდებიაგიხსნათ,

რატომდაცოტაშორიდანმოვუვლი:

თქვენიარვიცი,მაგრამმემონტენეგროზე

ბევრიარაფერივიცოდი.სასიამოვნოდგაკვირ-

ვებულიდავრჩი,როცაევროპისსამხრეთ–აღმო-

სავლეთინაწილისესმარგალიტიაღმოვაჩინე.

ულამაზესისანაპირო,ველურიბუნებადაპატარა,

ძველიქალაქები.ესყველაფერიდაახლოებით

კახეთისხელატერიტორიაზეაჩაწნეხილი.აზვირ-

თულმთებსსერპანტინებიმძივებივითაქვთშებ-

ნეულიდაერთიშუასაუკუნოვანიდასახლებიდან

მეორისკენმიგიძღვიან.აფხაზეთიგამახსენდა,

რომელიცარასოდესმინახავს,მაგრამყოველ-

თვისასეთადწარმომედგინა.ამულამაზესი

ადგილიდანდანახულიადრიატიკისსანაპირო

ბებოს80წლისიუბილესმისალოციბარათის

იდილიურიყდიდანამომხტარპეიზაჟსჰგავს,მოკ-

ლედ,ძალიანფოტოგენურიადგილია,მაგრამრად

გინდა–გადასაღებადვერშევჩერდი.მანქანამ

დამატყვევა.ეკონომიკისთვალსაზრისითესქვე-

ყანადაახლოებითსაქართველოსმასშტაბისაა,

ერთხაზიანისაგზაოინფრასტრუქტურაუარესია,

ვიდრეჩვენთანავტობანისდაგებამდე,მაგრამ

ამასხელიარშეუშლია,V8-ისსრულიპოტენციალი

გამოვლენილიყო.მანქანამედიდურადმიაპობდა

აჩეჩილლანდშაფტს,გამჭვირვალეჭერიისედაც

თითქმის270-გრადუსიანხილვასუზრუნველყოფ-

და,ჩემითავისგანლაგებისზუსტკოორდინატებზე

ადაპტირებულისაუნდსისტემა„კაიაკატას“ბი-

თებსახალიყურითმასმენინებდა,სავარძელიკი

–უკაცრავად,მაგრამესეცუნდავთქვა–საჯდომს

მიკოცნიდა.პრაქტიკულიმიზნებისთვისკაიანი

არაუბრალოდკაიარი,არამედ911-ისკროსოვერი

ეკვივალენტია.რაგამაჩერებდა?

სხვათაშორის,კომპანიამწარმატებისიგივე

ფორმულამიუსადაგა2010წელსგამოშვებულ

პირველსედანს,პანამერას.ამხუთკარიანჰეჩ-

ბეკსარცმონუმენტურობააკლდა,არცრეზონი,და

გაყიდვებისმაჩვენებლებიმალეგაუტოლდაკაია-

ნისას.2014–შიკიუფროტანწერწეტაკროსოვერი,

მაკანიშემოგორდასცენაზე.აგრეთვეწარმატება.

სულრაღაცათწელიწადშიპორშემრამდენიმე

ახალიმოდელიწარადგინა,რომლებიცგაყიდვებ-

შისპორტულწინამორბედებსჯაბნიდა.ესინდუს-

ტრიისექსპერტებისადაანალიტიკოსებისთვის

რთულადპროგნოზირებადიდაძნელადდასაჯე-

რებელიიყო.როგორმოახერხაესპორშემ?რო-

გორდატრადიციებისპატივისცემით–თითოეულ

ახალპროდუქტშიმაინც„იმ“911-ისგულიფეთქავს.

„მნიშვნელოვანია,რომჩვენსპორტულიავტო-

მობილებისკომპანიადაღგვიქვამდნენდაარა

SUV-ებისკომპანიად,–ამბობსერთ-ერთინტერვი-
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უშილუცმეშკე,პორშესგლობალურიფინანსური

დირექტორი.–გაყიდვებისსაერთომაჩვენებელი

უმთავრესიარარის,მთავარიანათელიიყოს,რომ

ჩვენსყველამანქანასსპორტულიდნმ–იაქვს“.

შედეგადპორშემშექმნაბიზნესმოდელი,

რომელიცაფინანსებსმისძალისხმევას.კაიანის,

პანამერასდამაკანისკარგიგაყიდვებიკომპანი-

ისსპორტულიჯილდოებისშოურუმსახალიმიღ-

წევებისსიმბოლოებსმატებს.ღირსაღვნიშნოთ,

რომპორშედღეისთვისსაერთაშორისოარენაზე

სპორტულისარბოლომანქანებისყველაზეუხვად

დაჯილდოებულიმწარმოებელია,სულახლახან

გაიმარჯვალა–მანშის24-საათიანდანიურბურგ-

რინგის6-საათიანრბოლებში.ზემოჩამოთვლილი

სამიმოდელისმიერუზრუნველყოფილიშემო-

სავლებითპორშემსოფლიოკლასისსპორტულ

ავტომობილებსავითარებს.

ყურადღებისმიღმაარრჩებაარცელექტრიფი-

კაცია.უკვეხელმისაწვდომიაჰიბრიდულიმოდე-

ლებიც,ხოლოMissionE,რომელსაცსამყაროსულ

მალეიხილავს,„ტესლას“სრულადელექტრონული

სპორტულიავტომობილისკონკურენტია.2025

წლისთვისიგეგმება,რომწარმოებისნახევარი

ელექტრონულდაჰიბრიდულმოდელებზემიიმარ-

თოს.MissionE-ზესამუშაოებირამდენიმეთვეში

იწყება.აქაცპორშეთავისძირძველტრადიციას–

ინოვაციასერთგულებს.

ამდასხვატრადიციებისგასაცნობადგახ-

ლდითყოფილიუგოსლავიაში.სხვადასხვაქვეყნი-

დანმოწვეულიჟურნალისტებისთვისათზემეტი

მოდელიჩამოეყვანათ,კლასიკიდან–უახლესამ-

დე.ძნელიგამოსაცნობიარუნდაიყოს,თურომელ

მოდელთანმინდოდასამასიოდეკილომეტრის

გატარება.

ბოლო911,რაღათქმაუნდა,კვლავუკანაძრა-

ვისკონფიგურაციასინარჩუნებს,თუმცამისი

ევოლუციაგრძელდება.ესრაფინირებულისპორ-

ტულიმანქანათავისსეგმენტშიდომინანტად

რჩება–როგორცტრეკზე,ისემისმიღმა.მიუხედა-

ვადბევრიგაუმჯობესებისა,მთავარიადგილზეა:

მკვირცხლი,მძიმეკუდიანი,ფართოხილვადობის

მქონე,დაუდგრომელიარსებაა.ნახევარისაუ-

კუნისწინანდელწინამორბედთანშედარებით

„დაღვინებულია“,თუმცასაკმაოდინტენსიური

ემოციებითაჯილდოებსმძღოლს.შერეკილი

ძმაკაცივითაა,ყველაფერზემოგყვება,ამიტომ

მთლადუპასუხისმგებლოდმოქცევაცარღირს.

„იცოდე,მოეპყარიპატივისცემითდაისიც

პატივსგცემს“,–გამაფრთხილაპორშესწარმო

მადგენელმა,სანამგასაღებსგადმომცემდა.

„იმედია,დაზღვეულია“,–ვეხუმრეუკბილოდ.„არა,

ხარჯებისდაფარვამოგიწევს“,–მიპასუხასერიო

ზულად.თავიიმითვინუგეშე,რომხელიარაფერზე

მომიწერია.ღმერთიჩვენკენ.ვიწყებთ.

ერთხაზიანი,დაკლაკნილიგზადაჩემიმართ-

ვისუნარებითავქარიანობისთვისდიდსივრცეს

ისედაცარმაძლევდა,თუმცაგასაგებია,რომ

ძრავისრამდენიმეომახიანიამოღმუვლების

გარეშედღისდამთავრებასთავსარვაპატიებდი

დამანქანისგასაოცარიდამყოლობითშეგულია-

ნებული,მარშრუტისმეორენახევარშიპირველი

სამიმანქანისქარავანსწამოვეწიე.ყველანი

კოსტანიცისკენმივდიოდით,სადაცბორანსკო-

ტორისყურისგადაღმაუნდაგადავეყვანეთ.წინ

იყვნენპანამერა,ტარგადა5-ადგილიანიკაიანის

კროსოვერი.

„მეოთხეხმის“მოსვლაშეუმჩნეველიარ

დარჩენიათდატემპსმოუმატეს.ესარყოფილა

შეჯიბრი–ყოველშემთხვევაში,ოფიციალურად.

მომდევნოერთისაათიგზაამისსაშუალებასგვაძ-

ლევდადაისევიარეთ,ალბათყველამერთ-

ნაირადვიგრძენით,რასვმართავდით.რაღაც

მომენტშიდავაფიქსირე,რომდაძაბულობისგან
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კისერიდამეჭიმადამივხვდი,კარგახანია,მუსი-

კისნაცვლადძრავებისამორკესტრსვუსმენდი.

როცადანიშნულებისადგილსმივაღწიეთდა

ბორანზეშევდექით,ძრავაჩავაქრედაცოტახანს

ასეგავიყინე.ადგილობრივისხმამგამომაფხიზ-

ლა–„ბონდ,ჯეიმსბონდ“,მომაძახა.ხორვატი

ჩოგბურთელიიყო,მედლითბრუნდებოდასახლში.

ვუთხარი,რომსაქართველოდანვარ,მითხრა,

რომბასილაშვილისთამაშსუყურა.მანქანიდან

გადმოვედიდადანარჩენიჯგუფისკენწავედი.

დავაფიქსირე,რომთითოეულიჩვენგანიგადმოს-

ვლისადარამდენიმენაბიჯისგადადგმისშემდეგ

მანქანებისკენშევბრუნდით.„მეკარგახანია,

პანამერასვატარებ–მითხრაკომპანიისერთ-

ერთმათანამშრომელმა–მაგრამყოველჯერზე

ასევაკეთებ“.

სხვებსროცამივუახლოვდით,საუბრობდნენ.

ვერჩავერთეპროფესიონალთადისკუსიაშიმა-

ღალისიჩქარეებისშესახებ,ვერგავყევიმათ

რემარკებსამათუიმმოსახვევზე,მაგრამმივყ-

ვებოდიეიფორიულღიმილში.ჩემიყურადღება

ერთმამნიშვნელოვანმაფაქტმამიიპყრო:გა-

მიჭირდაიმისგახსენება,თურომელიმათგანი

ატარებდაკაიანისკროსოვერსდასაერთოდარ

გამკვირვებია,რომყველათანაბრადკმაყო-

ფილიჩანდა.ესარისპორშესდნმ–ი,რომელიც

ტარგასდაკაიანსთანაბრადმოეფინება.მერე

გერმანელსვუთხარი,რომფრანკფურტისწიგ-

ნისფესტივალზეაუცილებლადუნდაგაეცნო

კიდევორიქართველიშოთა–რუსთაველიდა

ჩანტლაძედაამუკანასკნელისინგლისურად

პერიფრაზირებავცადე:

„დაუკანმრჩებაშავიკარერები,ვითარცა

წარსული,დაწინ,მელანდებაშავიკარერე

ბი,როგორცმომავალი“.
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აზრები

წყა  რო  ე  ბი: ჯორჯ ელი  ო  ტის ,,ფელიქს ჰოლ   ტი, რა  დი  კა  ლი;“ რო  ბერტ ვ. სერ   ვი  სის ,,სემ მაქ   გის კრე  მა  ცი  ა;“ მარკ ტვე  ნის ,,ტომ 

სო  ი  ე  რის თავ   გა  და  სა  ვა  ლი;“ ჯორჯ რ.რ. მარ   ტი  ნის ,,ცეკვა დრა  კო  ნებ   თან;“ უილი  ამ შექ   ს   პი  რის ,,ანტონიუსი და კლე  ო  პატ   რა;“ 

პირს ბრა  უ  ნის ,,ოქროს ვა  ჟი;“ ჯო  ან აიკე  ნის ,,ცისარტყელას უკა  ნას   კ   ნე  ლი ნა  ჭე  რი;“ არის   ტო  ფა  ნეს ,,რაინდები;“ ჰე  ნინგ მენ  -

კე  ლის ,,იტალიური ფეხ   საც   მე  ლი;“ ჰა  ნა არენ   დ   ტის ,,ადამიანური მდგო  მა  რე  ო  ბა“.

დაპირებებისშესახებ

სა  ბო  ლოო 
მო  საზ   რე  ბა
საბოლოოჯამში,
ჩვენჩვენიდიდი
ძმისყარაულები
ვართ.ერები,რო-
მელთაცესავიწყდე-
ბათ,განსაცდელში
ვარდებიან.ესინდი-
ვიდებსაცეხება.

– მალ კოლმ ფორ ბ სი

გახ სოვ დეთ სა უ კუ ნოდ აღ თ ქ მა მი სი, სიტყ ვა, რო მე ლიც 
ბრძა ნა ათა სი თა ო ბის მი მართ.

– წიგ ნი პირ ვე ლი ნეშ ტ თა 16:15

მიცემული პირობა გადაუხდელი ვალივითაა.
– რობერტ ვ. სერვისი

კაცები კაცები არიან, პირობები – 
სიტყვები, სიტყვები კი ქარი.
– ჯორჯ რ.რ. მარტინი

ჩვენისდაპირებები
გვავიწყდება,რომ-
ლებიცგვინდა,გვახ-
სოვდეს,დაისინი
გვახსოვს,რომელთა
დავიწყებაცგვინდა.
– ჰე ნინგ მენ კე ლი 

უჭ კუ ო ბა ა, კა ცი
გა ე ბას იმ ფი ცის და 
აღ თ ქ მის ბა დე ში,
რა იც იშ ლე ბა და
იბ ნე ვა წარ მოთ ქ მის 
უმალ!“
– უილი ამ შექ ს პი რი

არჩევნები

ახლოვდება.

უნივერსალური

მშვიდობაცხად-

დება,მელიებს

კიგულწრფელი

ინტერესიაქვთ,ში-

ნაურფრინველებს

სიცოცხლეგაუხან-

გრძლივონ.

– ჯორჯ ელი ო ტი

თუ და  დებ პი  რო  ბას, რომ 
რა  ღა  ცას არ გა  ა  კე  თებ, 
ამ   ქ   ვეყ   ნად ყვე  ლა  ზე 
უტყუ  ა  რი სა  შუ  ა  ლე  ბა  ა, 
ზუს   ტად ამ რა  ღა  ცის
გა  კე  თე  ბა მო  გინ   დეს.
– მარკ ტვე  ნი

თუ
საკუთარ
სიტყვებზე
არგაქვს
კონტროლი,
არცსაკუთარ
მომავალზე
გექნება.
– ჯერ მა ნი კენ ტი 

მატყუ ა რე ბი 
სა უ კე თე სო 
პი რო ბებს 
დე ბენ.
– პირს ბრა უ ნი

„არა“-შიარაფერი
იმალება,მაგრამ
„კი“იოლადიქცევა
ტყუილად.

– სი ო რენ კი ერ კე გო რი

ხეებს ქარი არხევს, 
ადამიანებს – სიტყვები.
– ჯოან აიკენი

ადა    მი   ა    ნე    ბის 
გუ    ლის მო    გე   -
ბა თუ გსურთ, 
ისე    თი მა    დის 
აღ       მ       ძ       ვ       რე    ლი რამ 
მო   უმ       ზა    დეთ, რაც 
ესი   ა    მოვ       ნე    ბათ.  
– არის   ტო  ფა  ნე

არაპ როგ ნო ზი რე ბა დო-
ბის, მო მავ ლის ქა ო სუ-
რო ბის გან ც დის წა მა ლი 
არის უნარ ში, დავ დოთ 
და შე ვას რუ ლოთ
პი რო ბე ბი.
– ჰანა არენდტი 

პირობის დადება უფრო 
დიდი ცოდვაა, ვიდრე 
მისი გატეხა.
– გეორგ ქრისტოფ ლიხტენბერგი


