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LEADERBOARD
12  |  მობილურიინტერნეტის
გამოყენებასაქართველოში

14  |  ხე-ტყისჭრითმიღებულიზარა-
ლიდააკრეფილიჯარიმები

16  | მთავრობისპიარში
დახარჯულირეკორდულითანხები

18  | 10კითხვატრილიონობით
შესაძლებლობისშემქმნელთან

19  | ახალიმილიარდერი:
წარბებისდედოფალი

38 | რეიტინგები
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78   | ანტრეპრენიორები
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20  |  რუსიოლიგარქებისახალი
მილიარდები

21  |  ბლოკჩეინისსამსახურში30
30-წლამდელთანერთად

22  |  არქივიდან

23  |  2018წლისპირველი
ნახევრისჩემპიონისტატიები

82  |  Forbes30Under30
იმ წარ   მა  ტე  ბუ  ლი ახალ   გაზ   რ   დე  ბის ენ  
ციკ   ლო  პე  დი  ა  ა, რომ   ლე  ბიც თა  ვი ანთი 

შე  მოქ   მე  დე  ბი  თი აზ   როვ   ნე  ბით წარ   მა  ტე  ბას 
აღ   წე  ვენ და ჩვე  ნი მო  მავ   ლის ამინდს ქმნი 

ან. ამ გა  მო  ცე  მის   თ   ვის ჩვენ შე  ვად   გი  ნეთ 
ქარ   თ   ვე  ლი ოც   და  ათ   წ   ლამ   დე  ლი ახალ   გაზ   რ  
დე  ბის ასე  უ  ლი, ვის შერ   ჩე  ვა  შიც სხვა  დას   ხ  

ვა სფე  როს ექ   ს   პერ   ტე  ბი დაგ   ვეხ   მარ   ნენ.

38  |  ხარისხისამბასადორი
30 წლის ან       ტ       რეპ       რე    ნი   ო    რი მარ       ტო და 

მა    მას       თან ერ       თად ორ და    მო   უ    კი    დე    ბელ ბიზ      
ნეს       კომ       პა    ნი   ას მარ       თავს. ჯამ       ში 500–ზე მეტ 

ადა    მი   ანს ასაქ       მებს და ყო    ველ       წ       ლი   უ    რად 
სა    ქარ       თ       ვე    ლოს ბი   უ    ჯეტ       ში გა    და    სა    ხა    დე    ბის 

სა    ხით 20 მი    ლი   ონ ლარ       ზე მე    ტი შე   აქვს.
ავტორი:ელენეკვანჭილაშვილი

95  |  მსოფლიოსყველაზე
ინოვაციურიკომპანიები  

წლე  ვან   დელ რე  ი  ტინგს ახა  ლი პირ   ვე  ლი 
ად   გი  ლის მფლო  ბე  ლი ჰყავს – cloudზე და 

ფუძ   ნე  ბუ  ლი პრო  ვა  ი  დე  რი ServiceNow. მე  ტი 
ინ   ფორ   მა  ცი  ის   თ   ვის, მათ შო  რის, მე  თო 

დო  ლო  გი  ის სრუ  ლად გა  საც   ნო  ბად, ეწ   ვი  ეთ 
ვებ   გ   ვერდს.

94  |  კარიერისმეორედა
ბრწყინვალეფაზატექნო-

ლოგიისსფეროში
50ს მი ტა ნე ბულ მა ფრედ ლა დიმ სა მუ შა ოც 

და კარ გა და ქო ნე ბაც, მაგ რამ სა კუ თა რი 
წა რუ მა ტებ ლო ბის გან მი ღე ბუ ლი გაკ ვე
თი ლის პრაქ ტი კა ში გა თა ვი სე ბით, მან 

SERVICENOW შექ მ ნა – ამე რი კის ყვე ლა ზე 
ინო ვა ცი უ რი კომ პა ნი ა, თა ვად კი, კა რი ე

რის ამ გვი ან ფა ზა ში, მი ლი არ დე რად იქ ცა. 
ავტორი:კეთლინჩაიკოვსკი

დამარკქოუთნი

55|CEO

74|ანტრეპრენიორები

რეიტინგები
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მოსაზრება
24  |  რავუშველოთგაზრდილ

სიღარიბეს?  //
ზურაბ ჭიაბერაშვილი

30  |  მუნდიალი2018  //
ზაზა აბაშიძე

სტრატეგიები

44  |  ტურიზმმატემპიაკრიფა
2017 წელს სა  ერ   თა  შო  რი  სო ტუ  რის   ტ   თა რიცხ   ვი შთამ   ბეჭ  

და  ვი 7%ით გა  ი  ზარ   და და, ჯამ   ში, 1.322 მი  ლი  ო  ნი შე  ად   გი 
ნა. გან   ვი  თა  რე  ბის პერ   ს   პექ   ტი  ვებ   ზე მსოფ   ლიო ტუ  რიზ   მის 

ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის გე  ნე  რა  ლუ  რ მდი  ვანს ზუ  რაბ პო  ლო  ლი 
კაშ   ვილს ვე  სა  უბ   რე.  

ავტორი:ელენეკვანჭილაშვილი

ტექნოლოგიები

52  |  შავიმაგიისფხვნილი
Sila Nanoს ალ   ქი  მი  კო  სებს თვა  ლი $31 მი  ლი  არ   დ   ზე აქვთ 

დად   გ   მუ  ლი... და ლი  თი  უმ   ი  ო  ნის ბა  ტა  რე  ის ბა  ზარ   ზე. 
სავ   სე  ბით შე  საძ   ლე  ბე  ლი  ა, ამ მზარ   დი ბაზ   რი  დან მსუ  ყე 

ულუ  ფა ერ   გოთ.  
ავტორი:ალექსნეპი

CEO
55 |  ანჯეიმალინოვსკის

გამოწვევებიდაშესაძლებლობები
351 კვა ლი ფი ცი უ რი თა ნამ შ რო მე ლი, 1.3 მი ლი ო ნი ერ

თ გუ ლი მომ ხ მა რე ბე ლი, ბა ზარ ზე მე სა მე და შე საძ ლებ
ლო ბე ბი, რომ ლე ბიც ბი ლა ინ მა ახა ლი ენერ გი ით უნ და 

აით ვი სოს.
ავტორი:ელენეკვანჭილაშვილი

ანტრეპრენიორები

64  |  ქართულიჯანმრთელობა
ფრანგულისახელით

რძი სა და მი სი პრო დუქ ტე ბის მწარ მო ე ბე ლი პირ ვე ლი 
და ბა ზარ ზე ლი დე რი კომ პა ნია „სანტე ჯი ემ თი პრო დუქ
ტე ბი“ არ სე ბო ბის 21ე წელს და ბა ლან ს ზე 120 სხვა დას ხ

ვა ტი პი სა და და სა ხე ლე ბის პრო დუქტს ით ვ ლის.  
ავტორი:ხათუნახვედელიძე

68  |  ტურისტულიპუნქტების
დეველოპერი

გი ორ გი ბი წა ძის Alliance Groupი, გლო ბა ლურ სას ტუმ რო 
გი გან ტებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით, ქარ თულ სას ტუმ რო 

სექ ტორ ში ახალ ის ტო რი ას ქმნის.  
ავტორი:სინთიაპრისლი

44|სტრატეგიები

104|ForbesLife
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დადასტურებული 
ეფექტურობა 
8 საათის 
განმავლობაში

 +48% 
ჰიდრატაციის 
ზრდა 

ი. აბაშიძის 24, 0179, თბილისი საქართველო

ტელ.: + 995 (32) 2 24 24 55
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LeaderBoard

მობილურიინტერნეტი
მო  ბი  ლუ  რი ინ   ტერ   ნე  ტის ერამ კო  მუ  ნი  კა  ცი  ე  ბის სფე  რო ახალ სა  ფე  ხურ   ზე აიყ   ვა  ნა. 

4G და 4.5G ინ   ტერ   ნე  ტი და ჭკვი  ა  ნი ტე  ლე  ფო  ნე  ბის მრა  ვალ   ფე  რო  ვა  ნი შე  თა  ვა  ზე  ბა მომ   ხ   მა  რებ   ლებს 

სულ უფ   რო აქ   ტი  უ  რად „ითრევს“ მო  ბი  ლუ  რი ინ   ტერ   ნე  ტის ქსელ   ში. გა  მო  ნაკ   ლი  სი არც სა  ქარ   თ   ვე  ლო

 ა. 2018 წლის მხო  ლოდ ივ   ნი  სის  მო  ნა  ცე  მე  ბით, ინ   ტერ   ნეტ   მომ   სა  ხუ  რე  ბით მო  ბი  ლუ  რი აბო  ნენ   ტე  ბის 47.6 

%მა, ანუ 2,327,576 აბო  ნენ   ტ   მა ისარ   გებ   ლა (აბონენტების რა  ო  დე  ნო  ბა ითვლება SIM ბა  რა  თით,

რომ   ლი  თაც სა  ან   გა  რი  შო პე  რი  ოდ   ში ერ   თხელ მა  ინც გან   ხორ   ცი  ელ   და რა  ი  მე სა  ხის აქ   ტი  ვო  ბა). 

აღ   სა  ნიშ   ნა  ვი  ა, რომ მო  ბი  ლუ  რი ინ   ტერ   ნე  ტის ფა  სით, სა  ქარ   თ   ვე  ლო ევ   რო  კავ   ში  რის ქვეყ   ნებს

შო  რის ბო  ლო ად   გილ   ზე  ა. 

ავტორი: ნინო ტაბატაძე, ჯორჯიან ბიზნეს კონსალტინგი

წყარო:  კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 

500 – 700 MB

 1 – 1.5 GB

მაგთიკომი

ჯეოსელი

ვიონი საქართველო

საშუალო

მაგთიკომი

ჯეოსელი

ვიონი საქართველო

საშუალო

ლარი

ლარი

10

10

3

15

15

7

2013

2013

10

10

15

15

4

3

3

3

5

5

4

2014

2014

2016

2016

3

3

3

5

5

4

3

3

5

5

4

2015

2015

2017

2017

70%

70%

70%

67%

57%

43%

59%

ფასის კლება

ფასის კლება

კომუნიკაციები
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*გასაშუალოებული ფასები
წყარო: კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

 წყარო: Van DIJK Consultanst -ის ანგარიში 

500 - 700 MB

500 მბ

ევროკავშირი

1 - 1.5 GB

1000 მბ

23.62

საქართველო

2013

15

10

15

10

5

3

5

3 3

4

20152014 2016 2017

8

20

14

10

16

25

6

15

12

4

10

2

5

0

0

მობილური ინტერნეტის ფასები

საქართველო VS ევროპა
ევ რო კავ ში რის 31 ქვეყ ნის მო ბი ლუ რი ინ ტერ ნეტპა კე ტე ბის (500მბიანი და 1000მბი ა ნი) სა შუ ა ლო ფა სე ბის (PPP) შე და რე ბა 

სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ ანა ლო გი ურ მო ბი ლუ რი ინ ტერ ნე ტის პა კე ტე ბის ფა სებ თან. 

17.62
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LeaderBoard

IDFI-ის ერთ-ერთი ბოლო კვლევა საქართველოში ხე-ტყის უკანონო ჭრას 
შეეხება. ბოლო პერიოდის მოვლენების ფონზე, ანგარიში ორმაგად უფრო 
საინტერესო და საყურადღებო შეიძლება გახდეს. ქვემოთ მოყვანილი 
ინფორმაცია 2015, 2016 და2017 წლების პირველ 10 თვეს მოიცავს.

ავტორი: ზაზა აბაშიძე

საჩეხეთი

გარემოსდაცვითიზედამხედველობის
დეპარტამენტისმიერგამოვლენილი
ხე-ტყისუკანონოჭრისფაქტები

2015-2017 წლებში ხე-ტყის 

უკანონო ჭრის შედეგად 

გარემოსთვის მიყენებული 

ზიანი შეფასდა  

8მლნ ლარად, ხოლო 

დაკისრებული ჯარიმა 

შედგენდა 2,8მლნ ლარს.

130

2765

2015 2016 2017
(10 თვე)

2365 2296

118 133

600,200

1,281,700

1,802,100

4,743,500

1,575,200

909,300

ადმინისტრაციული სისხლის სამართლის

2015 2016 2017
(10 თვე)

დაკისრებული ჯარიმა გარემოსთვის მიყენებული ზიანი
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ეროვნულისატყეოსააგენტოს
მიერგამოვლენილიხე-ტყის
უკანონოჭრისფაქტები

ხე–ტყისუკანონოჩეხისგამოვლენილიფაქტები
2015-2017(ათითვე)

დაკისრებულიჯარიმა
(ათასილარი)

490

2944

2015 2016 2017
(10 თვე)

3076
2110

430

795

ადმინისტრაციული

სისხლის სამართლის

2015 2016 2017
(10 თვე)

393.6

0

200

400

600

800

416

620.8

აფხაზეთი

გარემოსდაცვისზედამხედველობისდეპარტამენტი

ეროვნულისატყეოსააგენტო

593
სამეგრელო
ზემოსვანეთი

1031

128
გურია
362

141
რაჭა-ლეჩხუმი
ქვემოსვანეთი

547

588
იმერეთი
1651 491

შიდაქართლი
954

137
მცხეთა
მთიანეთი
714

2440
კახეთი
2393

575
ქვემოქართლი

825

1896
სამცხე-ჯავახეთი

1368

ცხინვალის
რეგიონი

800
აჭარა
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LeaderBoard

პურიდაპიარი
ხე  ლი  სუფ   ლე  ბის წარ   მო  მად   გენ   ლე  ბი  სა თუ მხარ   დამ   ჭე  რე  ბის მხრი  დან ხში  რად გა  ი  გო  ნებთ მო  საზ  

რე  ბას იმის შე  სა  ხებ, რომ მმარ   თ   ვე  ლი ძა  ლა პი  არ   ში „მოიკოჭლებს“ და ამ მი  მარ   თუ  ლე  ბა  ზე დი  დად 

არც ზრუ  ნავს, რის გა  მოც, გა  კე  თე  ბუ  ლი საქ   მე  ე  ბის ნა  წი  ლი მო  სახ   ლე  ო  ბის ყუ  რამ   დე სა  თა  ნა  დოდ ვერ 

აღ   წევს. თუმ   ცა, რო  გორც არა  სამ   თავ   რო  ბო ორ   გა  ნი  ზა  ცია „საერთაშორისო გამ   ჭირ   ვა  ლო  ბა  სა  ქარ  

თ   ვე  ლოს“ უკა  ნას   კ   ნე  ლი კვლე  ვი  დან გა  ირ   კ   ვა, საქ   მე პი  რი  ქი  თა  ა. 

ავტორი: ზაზა აბაშიძე

2013 20152014 2016 2017

25,000,000

30,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

0

26,338,659

პრეს სამ სა ხუ რის ანაზღა უ რე ბა
თა ნამ შ რო მელ თა ანაზღა უ რე ბამ 5 წლის მან ძილ ზე თით ქ მის 160 მი ლი ო ნი შე ად გი ნა.

15,308,445

13,427,868

11,294,474

9,225,011
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2,947,958

ად მი ნის ტ რა ცი ის ხარ ჯე ბი
მთავ რო ბის ად მი ნის ტ რა ცი ის სა რეკ ლა მო ხარ ჯე ბი 2017 წელს რე კურ დუ ლად გა ი ზარ და.

მთავ რო ბის
პრეს სამ სა ხუ რის ანაზღა უ რე ბა

2012 წელ თან შე და რე ბით მთავ რო ბის
პრეს სამ სა ხურ ში და საქ მე ბულ თა ანაზღა უ რე ბის 

მაჩ ვე ნე ბე ლი თით ქ მის გა ათ მაგ და.

მთავ   რო  ბის
პრეს   სამ   სა  ხუ  რის მო  ცუ  ლო  ბა

მთავ რო ბის პრეს სამ სა ხურ ში და საქ მე ბულ თა
მაჩ ვე ნე ბე ლი 2011 წლის შემ დეგ თით ქ მის გა ათ მაგ და.
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ჯესიკარიჩმენსესაუბრარიჩკარლგაარდი,ჩვენიკონტრიბუტორ-რედაქტორიდა
გლობალურიფუტურისტი.ინტერვიურედაქტირდადაშეიკვეცა.დიალოგისვრცელი

ვერსიისგასაცნობად,ეწვიეთვებგვერდს:FORBES.COM/SITES/RICHKARLGAARD.

რა არის მიკრობიომები და რატომ არიან ისინი 
მნიშვნელოვანი?
ეს ჩვენს სხეულში მცხოვრები ტრილიონობით 

მიკროორგანიზმია: ბაქტერიები, სოკოები, ვირუსები. ისინი 

გავლენას ახდენენ ჩვენს ჯანმრთელობაზე, დღეს კი, დნმ-ის 

მსგავსად, მიკრობიომების სეკვენირებაც შეგვიძლია. 

იმიტომ, რომ სეკვენირების ხარჯები ეცემა?
დიახ. და ჩემი კომპანია, uBiome-ი, პირველი იყო, ვინც 

საზოგადოებისთვის მიკრობიომების სეკვენირების 

კომერციალიზაცია დაიწყო. 

რა პროდუქტებს სთავაზობთ დღეს მომხმარებელს? 

ერთ-ერთია სასინჯი აღჭურვილობა, რომელიც სახლის 

პირობებში გამოიყენება და გაძლევს მონაცემებს, თუ როგორ 

მოქმედებს შენი დიეტა შენს ჯანმრთელობაზე. დანარჩენი 

ორი სინჯი ექიმების შეკვეთით მზადდება: ერთი ისეთ 

პრობლემებს ამოწმებს, როგორიც კრონის დაავადებაა, 

მეორე კი – სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებს. 

„რაოდენობრივი მე“-ს კონცეფცია მთელ თქვენს 
ცხოვრებას ფონად გასდევს. მაშინაც კი, როცა 
პროფესიონალი ბოდიბილდერი იყავით. 
ბოდიბილდინგის ერთ-ერთი თვალში საცემი უპირატესობა 

ისაა, რომ ზუსტად შეგიძლია, იცოდე, რამდენად ძლიერი ხარ. 

როგორ მოიზიდა uBiome-მა ფული?
კრაუდფანდინგით. ათ კვირაში $350,000 დავაგროვეთ. 

არ იყო კრაუდფანდინგი სარისკო იმ თვალსაზრისით, 
რომ შესაძლოა, კომპანია ერთგვარად 
არასერიოზულად აღქმულიყო მეცნიერების ძალიან 
სერიოზულ სამყაროში? 

მილიონობით ადამიანს, ვინც არ არის მეცნიერი, 

მეცნიერებაში მონაწილეობა სურს. მე ამას „სამოქალაქო 

ტრილიონობითშესაძლებლობა
ჯესიკა რიჩმენის სასინჯი აღჭურვილობა თქვენი ჯანმრთელობის მონიტორინგში 
გეხმარებათ: ის თქვენს სხეულში მცხოვრებ მიკროორგანიზმებს აანალიზებს. 

მეცნიერებას“ ვუწოდებ. მეცნიერება, თავისთავად, 

შეზღუდვებიანი დარგია.

რას გულისხმობთ შეზღუდვებში?
თუ დოქტორის ხარისხი არ გაქვს ან აკადემიასა თუ კვლევით 

ინსტიტუტში არ მუშაობ – „მეცნიერი“ არ ხარ. ეს სულელური 

მოსაზრებაა. მილიონობით მოყვარულ მეცნიერს შეუძლია 

სამეცნიერო საქმიანობა, თუ მათ მონაცემებზე წვდომას 

მისცემ. 

$22 მილიონი ტრადიციული ვენჩურ-კაპიტალის 
ფირმებისგან, მათ შორის, Andreessen Horowitz-
ისგან, გაქვთ მოზიდული. რას ფიქრობთ მარკ 
ანდრისენის წინასწარმეტყველებაზე, რომ ღია 
წყაროზე დაფუძნებული ჯანდაცვა გვექნება, ისევე 
როგორც ღია წყაროზე დაფუძნებული პროგრამული 
უზრუნველყოფა გვაქვს? 
ის მართალია. თუმცა, მონაცემთა კონფიდენციალობის 

გათვალისწინებით, ჯანდაცვაში ეს საქმე უფრო მეტ სიფაქიზეს 

მოითხოვს. 

მიგაჩნიათ, რომ კონფიდენციალობაზე 
ჭმუნვა უფროსი თაობის სენია? ახალგაზრდა 
მომხმარებლები თითქოს უფრო მზად არიან, კარგი, 
დაბალხარჯიანი პროდუქტის სანაცვლოდ, უარი 
თქვან ანონიმურობაზე. 
ნაწილობრივ, თაობის სენია. თუმცა ზოგიერთ კლიენტს 

იმიტომ უნდა Bitcoin-ით გადახდა, რომ ანონიმური დარჩეს. 

რა არის uBiome-ის შემდეგი ნაბიჯი? 
საინტერესო კორელაციები არსებობს ნაწლავისა და 

ღრძილის მიკრობიომებსა და ზოგად ჯანმრთელობას შორის; 

რთულად განსაკურნ ჯანმრთელობის მდგომარეობებს, 

მაგალითად, ლაიმის დაავადებას და ქრონიკულ 

დაღლილობას ვგულისხმობ. ფსიქიკურ ჯანმრთელობასაც კი. 

FORBES-ის რეიტინგები

ჩვენს ყოველწლიურ რეიტინგში 

ტექნოლოგიური გიგანტები ბატონობენ. 

უკვე ზედიზედ მერვე წელია, 

Apple-ი პირველ ადგილზე გადის. 

რეიტინგის შესადგენად, ჩვენ სამი 

წლის შემოსავლებსა და იმ როლს 

ვითვალისწინებთ, რასაც ბრენდი 

მოცემულ ინდუსტრიაში ასრულებს. 

მეთოდოლოგიისა და რეიტინგის 

სრულად გასაცნობად, ეწვიეთ 

ვებგვერდს: forbes.com/valuable-brands. 

მსოფლიოს
ყველაზეღირებული

ბრენდები

1 
APPLE 

ბრენდის ღირებულება 

$182.8 მლრდ 
ბრენდის შემოსავალი  

$228.6 მლრდ  

2 
GOOGLE 

$132.1 მლრდ 
$97.2 მლრდ 

3 
MICROSOFT 

$104.9 მლრდ 
$98.4 მლრდ 

4 
FACEBOOK 

$94.8 მლრდ 
$35.7 მლრდ 

5 
AMAZON 

$70.9 მლრდ 
$169.3 მლრდ 

6 
COCA-COLA 
$57.3 მლრდ 
$23.4 მლრდ 

7 
SAMSUNG 

$47.6 მლრდ 
$203.4 მლრდ 

8 
DISNEY 

$47.5 მლრდ 
$30.4 მლრდ 

9 
TOYOTA 

$44.7 მლრდ 
$176.4 მლრდ 

10 
AT&T 

$41.9 მლრდ 
$160.5 მლრდ 
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LeaderBoard
აუქციონზეახალი მილიარდერი

წარბებისდედოფალი
ანას ტა სია სო არ მა მა კი ა ჟი სა და თა ვის მოვ ლის მე გა ბიზ ნე სი შექ მ ნა:

მან ქა ლე ბი და არ წ მუ ნა, რომ შე საძ ლე ბე ლი ა, სა კუ თა რი წარ ბე ბი

ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შად აქ ცი ო. 

რო  ცა ანას   ტა  სია სო  ა  რი 1989 წელს, ქა  ლიშ   ვილ   თან ერ   თად, რუ  მი  ნე  თი  დან ლოს   -ან   ჯე  ლეს   ში 

ემიგ   რირ   და, ინ   გ   ლი  სუ  რად წე  სი  ე  რად ვერც კი ლა  პა  რა  კობ   და. თუმ   ცა ჰქონ   და დიპ   ლო  მი ხე -

ლოვ   ნე  ბა  ში... და მარ   კე  ტინ   გის ალ   ღო. 

სა  ლონ   ში და  იწყო მუ  შა  ო  ბა, სა  დაც სპე  ცი  ა  ლი  ზე  ბა ერ   თი მი  მარ   თუ  ლე  ბით გა  დაწყ   ვი  ტა. 

წარ   ბე  ბი გვაქვს მხედ   ვე  ლო  ბა  ში. კლი  ენ   ტებს უთხ   რა, რომ მა  თი ფორ   მა  შეც   ვ   ლე  ლი წარ   ბე  ბი 

ოქ   როს კვე  თის პრო  პორ   ცი  ებს იმე  ო  რებ   და – მა  თე  მა  ტი  კუ  რი ფორ   მუ  ლი  სა, რო  მე  ლიც, იდე  ა  ში, 

მომ   ხიბ   ლავ სი  მეტ   რი  ულ ფორ   მებს ქმნის. კონ   ცეფ   ცია სა  თა  ვეს ძველ სა  ბერ   ძ   ნეთ   ში იღებს და 

უხ   ვად გვხვდე  ბა რე  ნე  სან   სის მხატ   ვ   რო  ბა  ში, თა  ნა  მედ   რო  ვე არ   ქ   ტი  ტექ   ტუ  რა  ში... და არა  მარ   ტო. 

1997 წლის   თ   ვის სო  არს საკ   მა  რი  სი და  ნა  ზო  გი ჰქონ   და, სა  კუ  თა  რი სა  ლო  ნი რომ გა  ეხ   ს   ნა 

ბე  ვერ   ლი-   ჰილ   ზ   ში, ხო  ლო 2000-ში მან Anastasia Beverly Hills-ის ბრენ   დის ქვეშ წარ   ბე  ბის ნელ  -

საცხებ   ლე  ბის გა  ყიდ   ვა და  იწყო. თუმ   ცა გა  ყიდ   ვებ   მა მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი ტემ   პი მხო  ლოდ Instagram-

ის ეპო  ქა  ში აკ   რი  ფა, რო  ცა მის   მა ქა  ლიშ   ვილ   მა სო  ა  რი ლა  მის აიძუ  ლა, სო  ცი  ა  ლუ  რი მე  დია 

გა  მო  ე  ყე  ნე  ბი  ნა. მას მე  რე დე  და-   შ   ვი  ლი სო  ა  რის პრო  დუქ   ტე  ბის გულ   შე  მატ   კი  ვარ პო  პუ  ლა  რულ 

ხალ   ხ   თან – მათ რიცხ   ვ   ში, კიმ კარ   და  ში  ან   თან – თა  ნამ   შ   რომ   ლობს. 

ამ მიდ   გო  მამ იმუ  შა  ვა. Anastasia Beverly Hills-ის Instagram-ს დღეს თით   ქ   მის 17 მი  ლი  ო  ნი 

მომ   ხ   მა  რე  ბე  ლი ჰყავს, სო  ა  რის ხა  ზი კი მთელ მსოფ   ლი  ო  ში 1,500-ზე მეტ მა  ღა  ზი  ა  ში იყი  დე  ბა. 

Anastasia Beverly Hills-ის წლი  უ  რი შე  მო  სა  ვა  ლი და  ახ   ლო  ე  ბით $340 მი  ლი  ონს შე  ად   გენს, ხო -

ლო 60 წლის სო  ა  რი, რო  გორც თა  ვად გა  ნაცხა  და სა  ჯა  როდ 2016-ში, ერ   თა  დერ   თი მფლო  ბე  ლი  ა. 

ეს 100%-იანი წი  ლი, თა  ვის მხრივ, სულ ცო  ტა, $1.5 მი  ლი  არ   დად არის შე  ფა  სე  ბუ  ლი. ა
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ყველაზე მდიდარი
ადამიანი შტატის მიხედვით

ძმე  ბი და  ფე  ბი პა  ტა  რა წკრი  ა  ლა ბიზ   ნე  სიმ   პე  რი  ას 

ფლო  ბენ არაგ   ლა  მუ  რუ  ლი რა  მე  ე  ბით სავ   სე სამ   ხ  -

რეთ   ში. მა  თი წარ   მო  მად   გე  ნე  ლი კომ   პა  ნია FROZEN 

FOOD EXPRESS-ია – გა  დამ   ზი  დი სერ   ვი  სი, რო  მე  ლიც 

ტემ   პე  რა  ტუ  რის მა  კონ   ტ   რო  ლე  ბე  ლი ტრაქ   ტორ   -    

ტ   რე  ი  ლე  რე  ბი  თაა აღ   ჭურ   ვი  ლი. თუმ   ცა ოჯა  ხის მარ  -

გა  ლი  ტი უდა  ვოდ $1-მილიარდიანი (გაყიდვებით) 

SOUTHERN TIRE MART-ია – კო  მერ   ცი  უ  ლი სა  ბუ  რა -

ვე  ბის უმ   ს   ხ   ვი  ლე  სი დი  ლე  რი ქვე  ყა  ნა  ში. კო  ლუმ   ბი  ა -

ში (მისისიპი) მდე  ბა  რე ეს კომ   პა  ნია ძმე  ბი და  ფე  ბის 

მა  მამ, ერ   ნეს   ტ   მა, 1973 წელს და  ა  ფუძ   ნა, 1983 წლი  დან 

კი მას ვა  ჟე  ბი თა  ოს   ნო  ბენ. 

წლე  ბის მან   ძილ   ზე, 61 წლის თო  მა  სი და 57 წლის 

ჯე  იმ   სი (ქვემოთ) ერ   თ   გ   ვარ კონ   ფი  დენ   ცი  ა  ლო  ბას 

ინარ   ჩუ  ნე  ბენ სა  კუ  თა  რი საქ   მე  ე  ბის ირ   გ   ვ   ლივ და 

სულ თით   ზე ჩა  მო  სათ   ვ   ლე  ლი ინ   ტერ   ვი  უ  ე  ბი აქვთ 

მი  ცე  მუ  ლი. და მა  ინც, რა არის ამ დუ  ე  ტის შე  სა  ხებ 

ცნო  ბი  ლი? ისი  ნი არი  ან ამა  ყი მორ   მო  ნე  ბი, თო  მა  სის 

ალ   მა მა  ტე  რის – სამ   ხ   რეთ მი  სი  სი  პის უნი  ვერ   სი -

ტე  ტის დო  ნო  რე  ბი (რა გა  საკ   ვი  რია და, ზუს   ტად რა 

თან   ხი  საა მა  თი შე  წი  რუ  ლე  ბა, არას   დ   როს გა  უმ   ხე -

ლი  ათ) და ამე  რი  კუ  ლი ფეხ   ბურ   თის გუ  ლან   თე  ბუ  ლი 

გულ   შე  მატ   კივ   რე  ბი. 2013-ის სე  ზო  ნი  დან მო  ყო  ლე  ბუ -

ლი, USM GOLDEN EAGLES-ის მო  ედ   ნის აღ   ჭურ   ვი -

ლო  ბას მა  თი ტრაქ   ტორ   -   ტ   რე  ი  ლე  რი და მძღო  ლე  ბი 

და  ა  ტა  რებენ. 

ასეა თუ ისე, დი  დი ძა  ლის   ხ   მე  ვის მი  უ  ხე  და  ვად, 

ძმე  ბის უზარ   მა  ზა  რი სიმ   დიდ   რე ყუ  რადღე  ბის მიღ   მა 

არ დარ   ჩე  ნი  ლა. 2016 წელს სამ კაცს თო  მა  სის გა  ტა -

ცე  ბი  სა და მის   თ   ვის ფუ  ლის გა  მო  ძალ   ვის მცდე  ლო  ბა 

წა  რედ   გი  ნათ ბრა  ლად. პო  ლი  ცი  ამ მა  ნამ   დე გა  შიფ   რა 

მა  თი სა  ვა  რა  უ  დო სქე  მა, სა  ნამ მას პრაქ   ტი  კა  ში გა -

ნა  ხორ   ცი  ე  ლებ   დ   ნენ. სა  სა  მარ   თ   ლო ახ   ლაც მიმ   დი -

ნა  რე  ობს. 

მისისიპი
მოსახლეობა:  
2.9 მილიონი 

2016-ის მთლიანი შტატის პროდუქტი:  
$108 მილიარდი (0.8% იანი ზრდა)

მთლიანი შტატის პროდუქტი ერთ 

სულ მოსახლეზე:  
$36,029  

(50-ე ადგილი უკავია ქვეყანაში)

მილიარდერთა რიცხვი: 2 
ყველაზე მდიდარი ადამიანები:  
თომასდაჯეიმსდაფები

ქონება:$1.2მილიარდითითოს.
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სულ ცო  ტა, 15-მა რუს   მა მი  ლი  არ   დერ   მა 14 ივ   ნისს მათ სამ  -
შობ   ლო  ში დაწყე  ბულ მსოფ   ლიო ჩემ   პი  ო  ნატ   ში შე  საღწევი 
გზა გა  მო  ნა  ხა. ზოგ   მა კონ   ტ   რაქ   ტი გა  ჩარ   ხა (ჯერ მარ   ტო ექ   ვ  -
ს   მა მათ   გან   მა თით   ქ   მის $7 მი  ლი  არ   დი მო  აგ   რო  ვა კე  თილ  -
მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბი  სა და ტრან   ს   პორ   ტის ინ   ფ   რას   ტ   რუქ   ტუ  რის 
მშე  ნებ   ლო  ბა  სა თუ შე  კე  თე  ბა  ზე), ზოგ   მა კი ფუ  ლი ისეთ 
რა  მე  ებ   ში და  ა  ბან   და, რო  გო  რიც ბი  ლე  თე  ბის სის   ტე  მა  თა 
მარ   თ   ვა და სტა  დი  ო  ნე  ბის ინ   ტერ   ნე  ტით აჭ   ღურ   ვა  ა. რო  გორც 
თუნ   დაც მხო  ლოდ აქ მოყ   ვა  ნი  ლი ოთხი მი  ლი  არ   დე  რის 
დო  ლა  რე  ბი მიგ   ვა  ნიშ   ნებს, რუ  სეთ   ში ისევ პუ  ტი  ნის ძვე  ლი 
ამ   ფ   სო  ნე  ბი მდიდ   რ   დე  ბი  ან. 

გენადი
ტიმჩენკო

ქონება: $16 მლრდ 
ვლა დი მირ პუ ტი ნის 

ახ ლო მო კავ ში რის, 

ტიმ ჩენ კოს მფლო ბე-

ლო ბა ში არ სე ბულ მა 

სა ინ ჟინ რო- სამ შე ნებ-

ლო ფირ მამ $530 მი-

ლი ო ნი მო ი პო ვა ორი 

45,000-ადგილიანი 

სტა დი ო ნის თ ვის. 

ვიქტორ
ვეკსელბერგი

$13.5 მლრდ 
ვეკ სელ ბერ გ მა, რო მელ-

საც, გავ რ ცე ლე ბუ ლი 
ცნო ბე ბით, გარ კ ვე უ ლი 
კავ ში რე ბი ჰქონ და დო-
ნალდ ტრამ პის იურისტ 

მა იკლ კო ე ნის თ ვის 
ფუ ლის გა დამ ხ დელ 
ფირ მას თან, ოთხ ქა-

ლაქ ში აერო პორ ტე ბის 
გა რე მონ ტებ აში $560 
მი ლი ო ნი და ხარ ჯა. 

არკადი
როტენბერგი

$2.7 მლრდ 
ამ ხე ლა გა სამ რ ჯე ლო 

არა ვის აუღი ა: პუ ტი ნის 
ძმა კაც მა $4 მი ლი არ-
დ ზე მე ტი იშო ვა 425 

მი ლის სიგ რ ძის ტრა-
სის თ ვის (რომლის მშე-

ნებ ლო ბა დრო უ ლად 
ვერ მო ეს წ რო) და $1 

მი ლი არ დ ზე მე ტი – სა მი 
აერო პორ ტის გა სა რე-

მონ ტებ ლად. 

არას
აგალაროვი

$1.7 მლრდ 
აგა ლა როვ მა, რო მე-

ლიც ერთ დროს რუ-

სეთ ში Trump Tower-ის 

აშე ნე ბას გეგ მავ და, 

ორი სტა დი ო ნის ასა-

გე ბად $580 მი ლი ო ნი 

მი ი ღო. 

სიურრეალისტური უძრავი ქონება 

რობინჰუდისსახიზნავი

რუსი
ოლიგარქების
დიდიფსონი
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სოფ ლებ ში უამ რა ვი სახ ლი ა, რომ ლე ბიც პო პუ ლა რუ ლი თქმუ-
ლე ბე ბის მი ზან ს ცე ნო ბა ზე გა მოთ ქ ვამს პრე ტენ ზი ას, მაგ რამ მე-18 
სა უ კუ ნის ერ თი ინ გ ლი სუ რი მა მუ ლის ბიბ ლი ო თე კა სავ სეა ლი ტე-
რა ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბით. ლე გენ დის თა ნახ მად, რო ბინ ჰუდ მა 
ბე რი ტა კი FOUNTAIN DALE HOUSE-ის უკან გა იც ნო. ნო ტინ გემ შირ-
ში (ინგლისი) მდე ბა რე ეს უძ რა ვი ქო ნე ბა, 12 სა ძი ნებ ლი თა და 8 
სა ა ბა ზა ნო თი, დღეს $2.4 მი ლი ო ნად იყი დე ბა. გარ და იმი სა, რომ 
ახა ლი მფლო ბე ლი შერ ვუ დის ტყეს თან ახ ლო ათ შთამ ბეჭ დავ 

აკრს და ე პატ რო ნე ბა, ის 6,000 კვად რა ტუ ლი ფუ ტის მთა ვარ სახ-
ლ სა და 2,300 კვად რა ტუ ლი ფუ ტის სტუმ რე ბის სახ ლ საც შე ი ძენს, 
რომ ლე ბიც დი დი ბრი ტა ნე თის ის ტო რი უ ლი შე ნო ბე ბის რე ეს ტ-
რ შია და რე გის ტ რი რე ბუ ლი. რე ზი დენ ცი ას თან კავ ში რი მხო-
ლოდ რო ბინ ჰუდს რო დი აქვს. სერ უოლ ტერ სკოტ მა ,,აივენჰოს“ 
გარ კ ვე უ ლი მო ნაკ ვე თე ბი იქ და წე რა, ხო ლო ვა შინ გ ტონ ირ ვინგს 
– ,,მძინარე ღრმუ ლის ლე გენ დის“ ავ ტორს – FOUNTAIN DALE-ი 
თა ვის ,,აბოსტფორდი და ნი უზ ტედ ები“ - ში აქვს ნახ სე ნე ბი.
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ბლოკჩეინ-ბანდა
ბლოკ ჩე ი ნის სამ სა ხურ ში Forbesის 30 30წლამდელთან ერ თად, 

30 სიტყ ვა სა ან ნაკ ლებ ში. 

ვიქტორსანტოსი 
თანადამფუძნებელი, Airfox | 26
Berkeley-ის კურ ს დამ თავ რე ბუ ლი 
სმარ ტ ფო ნე ბის ბრა ზი ლი ელ მომ-
ხ მა რე ბელს ვებ ზე წვდო მა სა და 
სა ბან კო მომ სა ხუ რე ბას სთა ვა ზობს: 
ნა ხე რეკ ლა მა და მი ი ღე კრიპ ტო-
მო ნე ტე ბი და მო ბი ლუ რი მო ნა ცე-
მე ბი. ვენ ჩურ - კა პი ტა ლის ტე ბი სა და 
პირ ვე ლა დი მო ნე ტა რუ ლი შე თა ვა-
ზე ბი დან (ICO) $16.5 მი ლი ო ნი აქვს 
მო ზი დუ ლი. 

ბობიბაო 
თა ნა დამ ფუძ ნე ბე ლი, Monaco | 30
ნი უ -ი ორ კის უნი ვერ სი ტე ტის, Stern-ის კურ ს დამ თავ რე ბულ-
სა და ყო ფილ სა ინ ვეს ტი ციო ბან კირს კრიპ ტო ვა ლუ ტის მე-
ინ ს ტ რი მი ზა ცი ა ში წვლი ლი შე აქვს. მო ბი ლუ რი აპ ლი კა ცი ით 
მომ ხ მა რებ ლე ბი ყი დუ ლო ბენ, ცვლი ან და გზავ ნი ან კრიპ-
ტო ვა ლუ ტას ინ ტერ ნეტ ბან კის ტა რი ფე ბით, Visa ბა რა თი თაც 
კი. ICO-მ $26.7 მი ლი ო ნი მო უ ტა ნა.  

იუსტასპიკელისიდა
ლორინასიოკუბაიტისი 
თა  ნა  დამ   ფუძ   ნე  ბ ლე ბი, Monetha 
| 27, 25
ლიტ ვე ლე ბი ონ ლა ინ - თაღ ლი თო-
ბებს PayPal-ისებრი კრიპ ტო სერ ვი-
სით ებ რ ძ ვი ან, რო მე ლიც „ჭკვი ან” 
კონ ტ რაქ ტებ სა და გა და მოწ მე ბულ 
„რეპუტაციის ქუ ლებს“ იყე ნებს მომ-
ხ მა რე ბელ თა და სა ცა ვად. ICO-თი 
$37 მი ლი ო ნი მო ი ზი დეს.  

რაიანჩოუ 
თა  ნა  დამ   ფუძ   ნე  ბე  ლი, CoinJar | 23
მელ   ბურ   ნ   ში (ავსტრალია) და  ფუძ  -
ნე  ბუ  ლი კრიპ   ტო  ვა  ლუ  ტის გაც   ვ   ლი -
თი პლატ   ფორ   მა, რო  მე  ლიც მა  შინ 
ჩა  ეშ   ვა, რო  ცა ჩოუ 18-ის იყო, მომ   ხ   მა -
რებ   ლებს სა  შუ  ა  ლე  ბას აძ   ლევს, სა -
კო  მი  სი  ოს გა  რე  შე ფუ  ლი ნე  ბის   მი  ერ 
ქვე  ყა  ნა  ში, წუ  თებ   ში გაგ   ზავ   ნონ. მი  სი 
ტრან   ზაქ   ცი  ე  ბი უკ   ვე $1.4 მი  ლი  არდს 
ით   ვ   ლის. 

ლუისკუენდე 
თა        ნა        დამ               ფუძ               ნე        ბე        ლი, Aragon 
| 22
ეს   პა  ნუ  რი ფი  ნან   სუ  რი ტექ   ნო  ლო -
გი  ის ბიზ   ნე  სი გა  უ  ტე  ხავ ბლოკ   ჩე  ინ   -
-   კოდს (ე.წ. „ჭკვიან კონ   ტ   რაქტს“) 
იყე  ნებს ხელ   ფა  სე  ბის, ბუ  ღალ   ტე -
რი  ი  სა და აქ   ცი  ო  ნერ   თა ხმე  ბის სა -
მარ   თა  ვად. ICO-თი, სულ რა  ღაც 26 
წუთ   ში, $25 მი  ლი  ო  ნი მო  ი  ზი  და. 

რეტოტრინკლერი 
თა                ნა                დამ                               ფუძ                               ნე                ბე                ლი, Melonport 
| 27
შვე ი ცა რი უ ლი კომ პა ნი ის მომ ხ-
მა რებ ლებს შე უძ ლი ათ, შექ მ ნან 
და მარ თონ ავ ტო მა ტი ზე ბუ ლი 
კრიპ ტო ინ ვეს ტი ცი ის ფონ დე ბი 
კრიპ ტო ვა ლუ ტის გაც ვ ლის არა ერთ 
პლატ ფორ მა ზე. Melonport-ს ICO-მ 
$2.9 მი ლი ო ნი მო უ ტა ნა.  

რიჩარდქრეიბი 
თა                ნა                დამ                               ფუძ                               ნე                ბე                ლი, Numerai 
| 30
Union Square Ventures-ის და ფი-
ნან სე ბულ ჰეჯ - ფონ დ ში (ვენჩურ-
კაპიტალისტებისგან $7.5 მი ლი ო ნი 
აქვს მო ზი დუ ლი) მა თე მა ტი კუ რად 
გამ ჭ რი ა ხი მომ ხ მა რებ ლე ბი ერ თ მა-
ნეთს სა უ კე თე სო ალ გო რით მე ბის 
შექ მ ნა ში ეჯიბ რე ბი ან ფი ნან სუ რი 
მო ნა ცემ თა ბა ზე ბის თ ვის. ამ ალ-
გო რით მე ბის დამ სა ხუ რე ბაა თა ვად 
ფონ დის სა ვაჭ რო მო დე ლი.   
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ფო  ტო  ენ   თუ  ზი  ას   ტებ   მა POLAROID-ი მყი  სი  ე  რი გამ   ჟ   ღავ   ნე  ბის გა  მო შე  იყ   ვა  რეს. 

მაგ   რამ კომ   პა  ნი  ის დამ   ფუძ   ნე  ბელს, ჰარ   ვარ   დის გა  ნათ   ლე  ბა  მი  ღე  ბულ ფი  ზი  კოსს, 

ედ   ვინ ლენდს ნამ   დ   ვი  ლად არ წა  მო  უწყია ბიზ   ნე  სი ფო  ტო  ციმ   ცი  მას სიჩ   ქა  რით. 

POLAROID-ი მან 1937 წელს ჩა  უშ   ვა და დინ   ჯად $240-მილიონიან (გაყიდვებით) 

ბიზ   ნე  სად აქ   ცია (რაც 2018-ის დო  ლა  რებ   ში და  ახ   ლო  ე  ბით $1.6 მი  ლი  არდს უდ   რის), 

რის   თ   ვი  საც ის თა  ვის კა  მე  რებს ნელ   -   ნე  ლა უფ   რო კოხ   ტა  სა და და  ბალ   ფა  სი  ანს 

ხდი  და. 1965 წელს გა  მოშ   ვე  ბუ  ლი POLAROID SWINGER-ი ინო  ვა  ცი  უ  რი ჰი  ტი იყო: ორ 

წე  ლი  წად   ში 5 მი  ლი  ო  ნი გა  ი  ყი  და ($19.95 ღირ   და, და  ახ   ლო  ე  ბით დღე  ვან   დე  ლი $136). 

POLAROID-ი ქსე  როქ   სებ   თა  ნაც ექ   ს   პე  რი  მენ   ტი  რებ   და, მაგ   რამ ლენ   დი მა  თი დი  ზა  ი -

ნით ვერ მო  ი  ხიბ   ლა, ამი  ტომ ბა  ზარ   ზე მათ გა  ტა  ნა  ზე მტკი  ცე უარი გა  ნაცხა  და. „ჩვენ 

არ გვინ   და, ვა  კე  თოთ ის, რაც ყვე  ლა TOM-ს, DICK-სა და XEROX-ს შე  უძ   ლი  ა, – თქვა 

ლენ   დ   მა, რო  მე  ლიც იმ   ხა  ნად დღე  ვან   დელ $4 მი  ლი  არ   დ   ზე მე  ტის ტოლ   ფას ქო  ნე  ბას 

ფლობ   და. – ჩვე  ნი გზა მარ   ტი  ვი მეც   ნი  ე  რე  ბი  დან გა  მო  ყე  ნე  ბი  თი მეც   ნი  ე  რე  ბის გავ  -

ლით უაღ   რე  სად სა  სურ   ველ პრო  დუქ   ტე  ბამ   დე  ა“. 

POLAROID-ის ნელ   მა ტემ   პ   მა ის, სა  ბო  ლო  ოდ, სიკ   ვ   დი  ლამ   დე მი  იყ   ვა  ნა და ეს 

მა  შინ მოხ   და, რო  ცა მომ   ხ   მა  რე  ბე  ლი ციფ   რულ კა  მე  რებ   ზე გა  და  ერ   თო. 2001-ში, 81 

წლის ლენ   დის სიკ   ვ   დი  ლი  დან ათი წლის შემ   დეგ, POLAROID-მა გა  კოტ   რე  ბუ  ლად 

გა  მო  აცხა  და თა  ვი. მას შემ   დეგ, მი  სი მკვდრე  თით აღ   დ   გო  მის მომ   ს   წ   რე  ნი გავ   ხ   დით, 

ხო  ლო შარ   შან, რო  ცა ის იმ   გ   ვა  რი მოხ   მა  რებ   ლე  ბის მო  ზიდ   ვას ცდი  ლობ   და, რო  გო -

რიც ვი  ნი  ლე  ბით ხე  ლახ   ლა მო  ხიბ   ლუ  ლი ხალ   ხი  ა, POLAROID-მა თა  ვი  სი მყი  სი  ე  რი 

გამ   ჟ   ღავ   ნე  ბის $99.99-იანი კა  მე  რა გა  მო  უშ   ვა. 

აღნიშვნისღირსი
ალ   ღო  ი  ა  ნი უაილი 
34 წლის ასაკ   ში, სემ უაილის უკ   ვე 
ჰქონ   და იმ   პე  რი  ის მშე  ნებ   ლო  ბის 
სტრა  ტე  გი  ა, რო  მე  ლიც, რა  ღაც მო 
მენ   ტ   ში, მას გარ   კ   ვე  უ  ლი დრო  ით 
მი  ლი  არ   დე  რად აქ   ცევ   და. იყი  დე 
პა  ტა  რა კომ   პა  ნი  ე  ბი კონ   კ   რე  ტულ 
ინ   დუს   ტ   რი  ა  ში და მო  უ  პო  ვე მათ 
წარ   მა  ტე  ბა. 1969 წლის ზაფხუ 
ლის   თ   ვის უაილის თა  ვი  სი ბო  ლო 
შე  ნა  ძე  ნი, Gulf Insuranceი ჩა  ეგ   დო 
ხელ   ში. 

არაჩვეულებრივირეკლამა
მან ქა ნე ბი სა და 
Honeywell-ის სამ ყა რო
Honeywellს მტკი ცედ ჰქონ და 
გა დაწყ ვე ტი ლი, თა ვი სი 14 წლის 
კომ პი უ ტე რუ ლი გან ყო ფი ლე ბის თ
ვის წარ მა ტე ბა მო ე ტა ნა. სულ რამ
დე ნი მე კვი რა ში, მი სი მან ქა ნე ბის 
დახ მა რე ბით, ას ტ რო ნავ ტებ მა 
მთვა რე ზე დად გეს ფე ხი. 

სწრაფიგადახვევაწინ
წრე  ზე მო  სი  ა  რუ  ლე პრობ   ლე  მე  ბი
1969: ედ   გარ ბრონ   ფ   მენ უფ   რო  სის MGMი კვლავ 
ცდი  ლობ   და წი  ნა წლის ისე  თი კი  ნე  მა  ტოგ   რა  ფი  უ  ლი 
წა  რუ  მა  ტებ   ლო  ბე  ბი  დან თავ   დაღ   წე  ვას, რო  გო  რიც, მა 
გა  ლი  თად, „ბაუნტის ამ   ბო  ხი“ იყო. 

2018: უფ რო სი ედ გა რის სიკ ვ დი ლი დან ოთხი წლი სა 
და თით ქ მის ოცი წლის შემ დეგ იქი დან, რაც უკ ვე 
მის მა ვაჟ მა, უმ ც როს მა ედ გარ მა შო უ ბიზ ნეს  შეც
დო მა და უშ ვა და თა ვი სი კლა ნის SEAGRAM COS.ი 
VIVENDIს მიჰ ყი და, ერ თა დერ თი ბრონ ფ მე ნი, 
რო მელ საც FORBESის მი ლი არ დერ თა რე ი ტინ გ ში 
ნა ხავთ, უფ რო სი ედ გა რის ძმა, ჩარ ლ ზი ა. 

რედაქტორისსამუშაომაგიდიდან
პეს ტი ცი დის გა სა ჭი რი 
1950იანებში, ნა სა უ ში, ბა ჰა მას კუნ ძუ ლებ ზე, მალ კოლმ 

ფორბსს ლან ჩი ჰქონ და ან ტ რეპ რე ნი ორ თან, სა ხე ლად ჯე იმს 
რენ დ თან, რო მელ მაც პი რიც კი არ და ა კა რა მირ თ მე ულ ხილს. 
რენ დი რო დი იყო ქი მი კა ტე ბის ბიზ ნეს ში (ის სა ბეჭდ მან ქა ნებს 
ამ ზა დებ და), მაგ რამ მას მე რე, რაც ნა ხა, რო გორ დაასნეულა 
მი სი ცო ლი პეს ტი ცი დი ან მა საკ ვებ მა, მალ კოლ მის დარ წ მუ
ნე ბას შე უდ გა, ყვე ლა ჩვენ გა ნი ნელ  ნე ლა პეს ტი ცი დის გან 
ვი წამ ლე ბი თო. მალ კოლ მ მა ეს ამ ბა ვი 1969 წლის სვეტ ში 
გა იხ სე ნა, რო მე ლიც კითხ ვას სვამ და, თუ რა ტომ არ აეკ რ ძა ლა 
აქამ დე აშშს დდტ. 

გამჟღავნებასდროსჭირდება:
1969 წლისივნისი
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2018წლისპირველინახევრისყველაზე 
პოპულარული სტატიები FORBES.GE-ზე

გთა ვა ზობთ Forbes.geს 2018 წლის პირ ვე ლი ნა ხევ რის ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ ლი 

სტა ტი ე ბის ტოპ  1 0 ე ულს:

1.
NEXIA TA წლის

კომ       პა    ნია
სა    ქარ       თ       ვე    ლო    დან

6. “ფორ ბ სის”
მი ლი არ დერ თა 

2018 წლის
რე ი ტინ გი 

5. “აჭარა ჯგუფი” 
თბი ლის ში 

ახალ სას ტუმ რო 
“სტამბას” ხსნის 

10. 
სექტორული 

ალიანსი 

2. ყვე ლა ზე
მსხვი ლი მიკ რო-

სა ფი ნან სო ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბი

7. საცხოვ რე ბე-
ლი კომ პ ლექ სი, 

რო მელ მაც დროს 
გა უს წ რო 

3.
ისტორიული 

ალიანსი 

8. 2018 წლის
ოს   კა  რის გა  მარ   ჯ  -

ვე  ბუ  ლე  ბის
სრუ  ლი სია 

4. ევრო კავ შირ ში 
თით ქ მის ორ ჯერ 
მე ტი პრო დუქ ცია 
გაგ ვაქვს, ვიდ რე 

რუ სეთ ში

9. პოს ტ საბ ჭო თა 
ქვეყ ნე ბის

შე და რე ბა სა მეც-
ნი ე რო პრო დუქ-

ტი უ ლო ბით 

თე  ლა  რა გე  ლან   ტი  ას 
სტა  ტია აუდი  ტო  რუ -
ლი კომ   პა  ნია NEXIA 

TA Georgia-ს შე  სა  ხებ, 
2018 წლის პირ   ვე  ლი 
ნა  ხევ   რის უპი  რო  ბო 

ლი  დე  რი  ა. 

გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ინ ტე რე სი გა მო იწ ვია 

„ფორ ბ სის“ მი ლი-
არ დერ თა ყო ველ წ-
ლი უ რი რე ი ტინ გის 

გა მოქ ვეყ ნე ბამ.

დი დი ინ ტე რე სი 
გა მო იწ ვია ნი უს მა 

სას ტუმ რო „სტამბის“ 
გახ ს ნის შე სა ხებ.

„ალი ანს ჯგუ ფის“ 
თა ნა დამ ფუძ ნე-

ბლისა და გე ნე რა-
ლუ რი დი რექ ტო რის, 

აკა კი სონ გუ ლი ას 
სვეტ მა ასე ვე დი დი 

ინ ტე რე სი გა მო იწ ვი ა.

ნი ნო შუ ბი თი ძის 
მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი 
ქარ თუ ლი მიკ რო სა-

ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი-
ე ბის რე ი ტინ გი მე ო რე 

ად გილ ზე ა.

ხა თუ ნა ხვე დე ლი ძის 
სტა ტია „ტურინვესტის“ 

ინ ვეს ტი ცი ე ბისა და 
“ბელვიუ რე ზი დენს
ბა თუ მის” შე სა ხებ,

მეშ ვი დე ად გილ ზე ა.

ჯეფ ფოს ტე რი გვიყ ვე ბა, 
თუ რო გორ ისარ გებ-
ლე ბენ „ალიანს ჯგუ-
ფის“ აპარ ტა მენ ტე ბის 
მე სა კუთ რე ე ბი RCI-ის 
„ოქროს გვირ გ ვი ნის“ 

სტა ტუ სით.

ჩვე ნი მკითხ ვე ლი 
ამე რი კის კი ნო ხე-

ლოვ ნე ბის აკა დე მი ის 
და ჯილ დო ე ბის რი გით 
90-ე ცე რე მო ნი ა ლის 

გა მარ ჯ ვე ბულ თა სი ი-
თაც და ინ ტე რეს და.

სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბით 
დას ტურ დე ბა, რომ  სა შუ ა ლო 
და გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი-
ვა ში, ევ რო კავ ში რის ბა ზა რი 
ქარ თუ ლი პრო დუქ ცი ის თ ვის 
გა ცი ლე ბით სტრა ტე გი უ ლი ა, 

ვიდ რე რუ სუ ლი ბა ზა რი.

სანდრო თარხან-
მოურავი თავის 

ბლოგპოსტში გვიყვება 
რომელ ქვეყანაში 

„ყვავის“ მეცნიერება 
და რომელში 
„დაიღუპა“?

30 ათას ზე მე ტი ნახ ვა და

3.6k+ გა ზი ა რე ბა

9 ათას ზე მე ტი ნახ ვა და

2.4k+ გა ზი ა რე ბა

10 ათას ზე მე ტი ნახ ვა და

2.8k+ გა ზი ა რე ბა

7 ათას ზე მე ტი ნახ ვა და

1k+ გა ზი ა რე ბა

16 ათას ზე მე ტი ნახ ვა და

2.7k+ გა ზი ა რე ბა

8 ათას ზე მე ტი ნახ ვა და

2k+ გა ზი ა რე ბა

14 ათას ზე მე ტი ნახ ვა და

1.3k+ გა ზი ა რე ბა

7 ათას ზე მე ტი ნახ ვა და

2.2k+ გა ზი ა რე ბა

13 ათას ზე მე ტი ნახ ვა და

1.4k+ გა ზი ა რე ბა

7 ათას ზე მე ტი ნახ ვა და

1.2k+ გა ზი ა რე ბა

15 თე ბერ ვა ლი, 2018 

7 მარტი, 2018

1 მაისი, 2018

11 ივნისი, 2018

16 ივლისი, 2018

16 აპრილი, 2018

21 მაისი, 2018

5 მარტი, 2018

19 ივლისი, 2018

19 ივნისი, 2018
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გა  ე  როს ბავ   შ   ვ   თა ფონ   დის 
მო  სახ   ლე  ო  ბის კე  თილ   დღე  ო  ბის კვლე 

ვამ (2017) აჩ   ვე  ნა, რომ მო  სახ   ლე  ო  ბის 

5%, ბავ   შ   ვე  ბის 6.8% და პენ   სი  ო  ნე  რე  ბის 

3.7% უკი  დუ  რე  სი სი  ღა  რი  ბის ზღვარს ქვე 

მოთ ცხოვ   რობს (უკიდურესი სი  ღა  რი  ბის 

ზღვრად მიჩ   ნე  უ  ლია 1.25 აშშ დო  ლა  რი დღე 

ში, რაც ერთ ეკ   ვი  ვა  ლენ   ტურ ზრდას   რულ 

პირ   ზე თვე  ში 94 ლარს შე  ე  სა  ბა  მე  ბა). 2015 

წლი  დან 2017 წლამ   დე პე  რი  ოდ   ში, უკი  დუ 

რე  სი სი  ღა  რი  ბის ზღვარს ქვე  მოთ მყო  ფი 

მო  სახ   ლე  ო  ბის, ბავ   შ   ვე  ბი  სა და პენ   სი  ო  ნე 

რე  ბის რა  ო  დე  ნო  ბა, შე  სა  ბა  მი  სად, 2.9, 4.3, 

და 2 პრო  ცენ   ტუ  ლი პუნ   ქ   ტით გა  ი  ზარ   და. 

2015 წელ   თან შე  და  რე  ბით, 2017 წელს 

ზო  გა  დი სი  ღა  რი  ბის ზღვარს ქვე  მოთ 

მცხოვ   რე  ბი მო  სახ   ლე  ო  ბის, ბავ   შ   ვე  ბი  სა  და 

პენ   სი  ო  ნე  რე  ბის რიცხ   ვი, შე  სა  ბა  მი  სად, 3.3, 

5.9 და 2.6 პრო  ცენ   ტუ  ლი პუნ   ქ   ტით გა  ი  ზარ   და 

(ზოგადი სი  ღა  რი  ბის ზღვრად მიჩ   ნე  უ  ლია 

2.5 აშშ დო  ლა  რი დღე  ში, რაც ერთ ეკ   ვი 

ვა  ლენ   ტურ ზრდას   რულ პირ   ზე თვე  ში 188 

ლარს შე  ე  სა  ბა  მე  ბა). 

ცნო  ბის   თ   ვის, გა  ე  როს ბავ   შ   ვ   თა ფონ   დი 

მო  სახ   ლე  ო  ბის კე  თილ   დღე  ო  ბის კვლე 

ვას 2009 წლი  დან ატა  რებს 2წლიანი 

შუ  ა  ლე  დე  ბით. მე5, 2017 წლის კვლე  ვა  ში 

პირ   ვე  ლად და  ფიქ   სირ   და რო  გორც უკი 

დუ  რე  სი, ისე ზო  გა  დი სი  ღა  რი  ბის ზღვარს 

6% 2017 წლის გან   მავ   ლო  ბა  ში, ხო  ლო 2017 

წლის ბო  ლოს 6.7%).

იმა  ვე კვლე  ვა  ში მსოფ   ლიო ბან   კის ექ   ს  

პერ   ტე  ბი ამ   ბო  ბენ, რომ 20062010 წლებ   ში 

სი  ღა  რი  ბის შემ   ცი  რე  ბის მთა  ვა  რი მა  მოძ  

რა  ვე  ბე  ლი ძა  ლა სო  ცი  ა  ლუ  რი ტრან   ს   ფე  რე  ბი 

(მიზნობრივი სო  ცი  ა  ლუ  რი დახ   მა  რე  ბის 

სის   ტე  მის შე  მო  ღე  ბა და ასა  კობ   რი  ვი პენ   სი 

ის მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი ზრდა) იყო, 20102014 

წლებ   ში კი – ეკო  ნო  მი  კუ  რი საქ   მი  ა  ნო  ბა.

იმ ფონ   ზე, რო  დე  საც სი  ღა  რი  ბის შემ   ცი 

რე  ბის მთა  ვარ ფაქ   ტო  რად ეკო  ნო  მი  კურ   მა 

საქ   მი  ა  ნო  ბამ სო  ცი  ა  ლუ  რი ტრან   ს   ფე  რე  ბი 

ჩა  ა  ნაც   ვ   ლა, ლო  გი  კუ  რი იქ   ნე  ბო  და, მთავ  

რო  ბას აქ   ცენ   ტი ეკო  ნო  მი  კურ ზრდა  სა და, 

შე  სა  ბა  მი  სად, კერ   ძო სექ   ტორ   ში სა  მუ  შაო 

ად   გი  ლე  ბის შექ   მ   ნით მე  ტი და მე  ტი ადა  მი 

ა  ნის სი  ღა  რი  ბი  დან გა  მოყ   ვა  ნა  ზე გა  ე  კე  თე 

ბი  ნა.

„ქართულმა ოც   ნე  ბამ“ სა  ხელ   მ   წი  ფო 

ბი  უ  ჯე  ტი „ადამიანზე ორი  ენ   ტი  რე  ბუ  ლად“ 

გა  მო  აცხა  და და ორი  ენ   ტი  რი მთლი  ა  ნად 

სა  ბი  უ  ჯე  ტო სახ   ს   რე  ბით სი  ღა  რი  ბის შემ  

ცი  რე  ბა  ზე აიღო: 2013 წლის 1 იან   ვ   რი  დან 

სო  ცი  ა  ლუ  რად და  უც   ვე  ლი ოჯა  ხე  ბის   თ   ვის  

გა  სა  ცე  მი სა  არ   სე  ბო შემ   წე  ო  ბა გა  ა  ორ   მა  გა, 

ხო  ლო 2013 წლის თე  ბერ   ვ   ლი  დან და ივ   ლი 

სი  დან სა  ყო  ველ   თაო ჯან   დაც   ვის პროგ   რა 

მის, შე  სა  ბა  მი  სად, ამ   ბუ  ლა  ტო  რი  უ  ლი და 

ჰოს   პი  ტა  ლუ  რი კომ   პო  ნენ   ტე  ბი აამოქ   მე  და. 

ჯან   დაც   ვა  ზე სა  ხელ   მ   წი  ფო და  ნა  ხარ   ჯი 

(საბიუჯეტო კო  დი 35 03) 2013 წელს 435 მლნ 

ლა  რი იყო, 2017 წელს კი  894 მლნ ლა  რი. 

ასე  ვე, მიზ   ნობ   რი  ვი ჯგუ  ფე  ბის სო  ცი  ა  ლურ 

დახ   მა  რე  ბა  ზე (საბიუჯეტო კო  დი 35 02 02) 

2013 წელს 475 მლნ ლა  რი და  ი  ხარ   ჯა, 2017 

წელს კი  680 მლნ ლა  რი. 

მაშ, რა  ტომ გა  ი  ზარ   და ზო  გა  დი სი  ღა 

ქვე  მოთ მყო  ფი მო  სახ   ლე  ო  ბის, ბავ   შ   ვე  ბი  სა 

და პენ   სი  ო  ნე  რე  ბის რა  ო  დე  ნო  ბის ზრდა. 

მა  ნამ   დე რო  გორც უკი  დუ  რე  სი, ისე ზო  გა 

დი სი  ღა  რი  ბე სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში მუდ   მი  ვად 

იკ   ლებ   და – ერ   თა  დერ   თი გა  მო  ნაკ   ლი  სია 

პენ   სი  ო  ნე  რებ   ში უკი  დუ  რე  სი სი  ღა  რი  ბის 

მა  ტე  ბა 7.3%დან 8.1%მდე 2009დან 2011 

წლამ   დე პე  რი  ოდ   ში.

„სავარაუდოდ, სი  ღა  რი  ბის ზრდა 

გა  მოწ   ვე  უ  ლი იყო ეკო  ნო  მი  კუ  რი ზრდის 

შე  ნე  ლე  ბუ  ლი ტემ   პით და გაზ   რ   დი  ლი სა  მომ  

ხ   მა  რებ   ლო ფა  სე  ბით. … დი  დი ალ   ბა  თო  ბით, 

ში  ნა  მე  ურ   ნე  ო  ბებ   მა და  ნა  ზო  გე  ბი ამო  წუ  რეს, 

ხო  ლო და  მა  ტე  ბით ფი  ნან   სურ რე  სურ   სებ  

ზე ხე  ლი ნაკ   ლე  ბად მი  უწ   ვ   დე  ბო  დათ, რის 

გა  მოც კი  დევ უფ   რო მოწყ   ვ   ლად   ნი გახ   დ   ნენ. 

2015 წელს და  ბა  ლი შე  მო  სავ   ლე  ბის მქო  ნე 

ოჯა  ხებ   ზე უფ   რო მე  ტად აისა  ხა ინ   ფ   ლა  ცი  უ 

რი პრო  ცე  სე  ბი, ვიდ   რე მა  ღალ   შე  მო  სავ   ლი 

ან ში  ნა  მე  ურ   ნე  ო  ბებ   ზე. ბო  ლო ორი წლის 

გან   მავ   ლო  ბა  ში სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში ში  ნა  მე 

ურ   ნე  ო  ბე  ბის ფი  ნან   სუ  რი მდგო  მა  რე  ო  ბა 

გა  უ  ა  რეს   და და მე  ტი ში  ნა  მე  ურ   ნე  ო  ბა გა  ღა 

რიბ   და”, – ასეთ ახ   ს   ნას გვთა  ვა  ზობს თა  ვად 

გა  ე  როს ბავ   შ   ვ   თა ფონ   დი დღეს.

ჯერ კი  დევ 2016 წლის 17 აგ   ვის   ტოს 

მსოფ   ლიო ბან   კ   მა გა  მო  აქ   ვეყ   ნა კვლე  ვა 

Georgia: Recent Trends and Drivers of Poverty 

Reduction, სა  დაც ხაზ   გას   მით აღ   ნიშ   ნა: 

„მსოფლიო ბან   კის სი  მუ  ლა  ცი  ე  ბი აჩ   ვე  ნებს, 

რომ ფა  სე  ბის 6%იანი ზრდა (რაც აღი  ნიშ   ნა 

2014 წლის მე  სა  მე კვარ   ტა  ლი  დან 2015 წლის 

მე  სა  მე კვარ   ტა  ლამ   დე პე  რი  ოდ   ში) გაზ   რ   დის 

სი  ღა  რი  ბეს“. ანუ სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო 

ბას ეს მო  ნა  ცე  მე  ბი ხელთ ჰქონ   და, რო  დე 

საც 2016 წლის დე  კემ   ბერ   ში საწ   ვავ   ზე აქ  

ცი  ზის ზრდის გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბა მი  ი  ღო და 

ბიძ   გი მის   ცა ფა  სე  ბის ზრდას (საშუალოდ 

რავუშველოთ
გაზრდილ სიღარიბეს?
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რი  ბე 2015 წლის შემ   დეგ, ხო  ლო უკი  დუ  რე 

სი სი  ღა  რი  ბე – 2013 წლის მო  ნა  ცე  მებ   თან 

შე  და  რე  ბი  თაც კი? რა  შია საქ   მე?

ამ წე  რი  ლის მი  ზა  ნი  ა, არ დავ   კ   მა  ყო  ფილ  

დეთ მარ   ტი  ვი ახ   ს   ნით (დაბალი ეკო  ნო 

მი  კუ  რი ზრდა, მა  ღა  ლი ინ   ფ   ლა  ცი  ა), კი  დევ 

უფ   რო მე  ტად ჩა  ვი  ხე  დოთ სა  ყო  ველ   თაო 

ჯან   დაც   ვი  სა და მიზ   ნობ   რი  ვი სო  ცი  ა  ლუ  რი 

დახ   მა  რე  ბის პროგ   რა  მებ   ში; და  ვი  ნა  ხოთ, 

რა  ტომ გვაქვს ქვე  ყა  ნა  ში სი  ღა  რი  ბის ზრდა 

სა  ხელ   მ   წი  ფო ბი  უ  ჯე  ტის „ადამიანზე ორი  ენ  

ტი  რე  ბუ  ლო  ბის“ მი  უ  ხე  და  ვად; და, შე  სა  ბა  მი 

სად, ვი  პო  ვოთ გა  მო  სა  ვა  ლი. 

წე  რილ   ში „დავით სერ   გე  ენ   კო: ღა 

რიბს ვარ   თ   მევ, მდი  დარს ვაძ   ლევ“ 

(გამოქვეყნებულია „ფორბსში” 2015 წლის 

თე  ბერ   ვალ   ში http://forbes.ge/news/529/ ) 

აღ   ვ   წე  რე, რომ ერ   თ   ნა  ი  რი პრინ   ცი  პით ყვე 

ლას  ღა  რი  ბი  სა და შეძ   ლე  ბუ  ლის  და  ფი 

ნან   სე  ბით მთავ   რო  ბა შეძ   ლე  ბუ  ლებს უფ   რო 

ეხ   მა  რე  ბო  და, ვიდ   რე ღა  რი  ბებს. მარ   თა  ლი

 ა, 2017 წლის გა  ზაფხუ  ლი  დან ჯან   დაც   ვის 

სა  მი  ნის   ტ   რომ ეს პრინ   ცი  პი შეც   ვა  ლა (და 

შე  მო  სავ   ლე  ბის მი  ხედ   ვით 4 სხვა  დას   ხ   ვა 

ჯგუ  ფის   თ   ვის სა  ყო  ველ   თაო ჯან   დაც   ვის 

პროგ   რა  მის 4 სხვა  დას   ხ   ვა პა  კე  ტი გან  

საზღ   ვ   რა), მაგ   რამ ეს ნა  ბი  ჯი უკ   ვე ძა  ლი  ან 

გვი  ა  ნი, არას   რულ   ყო  ფი  ლი და არა  საკ   მა 

რი  სი იყო.

მარ   ტი  ვი ჭეშ   მა  რი  ტე  ბა  ა, რომ მთავ   რო 

ბის მი  ერ რო  მე  ლი  მე სექ   ტო  რის სუბ   სი  დი 

რე  ბა იმ სექ   ტორ   ში ფა  სებს ზრდის. უყა  ი  რა 

თო სუბ   სი  დი  რე  ბა (და მა  თი უმ   რავ   ლე  სო  ბა 

ქვეყ   ნე  ბის უმ   რავ   ლე  სო  ბა  ში ასე  თი  ა), მით 

უფ   რო. 20132017 წლებ   ში ჯან   დაც   ვის სფე 

რო  ში ინ   ფ   ლა  ცი  ამ 32% შე  ად   გი  ნა.

ჯან   დაც   ვა  ზე სა  ხელ   მ   წი  ფოს მი  ერ გა  წე  უ 

ლი ხარ   ჯე  ბის შე  კა  ვე  ბის მიზ   ნით, ჯან   დაც  

ვის სა  მი  ნის   ტ   რომ მის მი  ერ და  ფი  ნან   სე 

ბულ სერ   ვი  სებ   ზე ფა  სე  ბის კონ   ტ   რო  ლი კი 

და  იწყო, მაგ   რამ იმ ნა  წილ   ში, რო  მელ   ზეც ეს 

კონ   ტ   რო  ლი არ ვრცელ   დე  ბო  და, ინ   ფ   ლა  ცია 

კი  დევ უფ   რო მა  ღა  ლი იყო (მაგალითად, 

მე  დი  კა  მენ   ტებ   ზე და  ახ   ლო  ე  ბით 50%) და, 

შე  სა  ბა  მი  სად, კი  დევ უფ   რო მე  ტად და  აწ   ვა 

მო  ქა  ლა  ქე  ე  ბის, გან   სა  კუთ   რე  ბით ღა  რი  ბე 

ბის, ჯი  ბე  ებს.

ეს ჯერ კი  დევ 2014 წლის ჯან   დაც   ვის 

სერ   ვი  სე  ბის უტი  ლი  ზა  ცი  ის კვლე  ვა  ში გა 

მოჩ   ნ   და:

მსოფ   ლიო ბან   კის მი  ერ 2017 წლის 

ივ   ნის   ში გა  მოქ   ვეყ   ნე  ბულ „საქართველოს 

სა  ჯა  რო ფი  ნან   სე  ბის მი  მო  ხილ   ვა  ში“, რო 

მე  ლიც ჯან   დაც   ვის სექ   ტორ   ზე აქ   ცენ   ტით 

ჩა  ტარ   და, პირ   და  პი  რაა ნათ   ქ   ვა  მი, რომ 

„ჯანდაცვაზე სა  ხელ   მ   წი  ფო და  ნა  ხარ   ჯე  ბის 

ზრდის მი  უ  ხე  და  ვად, ჯი  ბი  დან გა  დახ   დე  ბი 

ჯან   დაც   ვის და  ფი  ნან   სე  ბის კვლავ დო  მი 

ნან   ტურ წყა  როდ რჩე  ბა (მთლიანი ხარ   ჯის 

66%)“. 

ეს მდგო  მა  რე  ო  ბა, მსოფ   ლიო ბან   კის 

შე  ფა  სე  ბით, გა  ღა  რი  ბე  ბის   გან და  უც   ველს 

ხდის სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მო  ქა  ლა  ქე  ე  ბის დიდ 

ნა  წილს. გა  სათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბე  ლი  ა, რომ მათ 

სა  კუ  თარ ჯი  ბე  ზე არა მხო  ლოდ მე  დი  კა  მენ  

ტის ხარ   ჯი აწ   ვე  ბათ. ზო  გა  დად, ჯან   დაც   ვის 

და  ნა  ხარ   ჯე  ბის უდი  დე  სი ნა  წი  ლი, შე  და  რე 

ბით ნაკ   ლებ   ხარ   ჯი  ა  ნი ამ   ბუ  ლა  ტო  რი  უ  ლი 

მკურ   ნა  ლო  ბის ნაც   ვ   ლად, ძვი  რად ღი  რე  ბულ 

ჰოს   პი  ტა  ლურ მომ   სა  ხუ  რე  ბა  ზე მი  დის, რაც 

პრობ   ლე  მაა სა  ხელ   მ   წი  ფო ბი  უ  ჯე  ტის   თ   ვი 

საც და პა  ცი  ენ   ტე  ბი  სა და მა  თი ოჯა  ხე  ბის  

თ   ვი  საც.

ამას   თან, სა  ყო  ველ   თაო ჯან   დაც   ვის 

პროგ   რა  მის თან   ხე  ბის უდი  დე  სი ნა  წი  ლი 

თბი  ლის   სა და 23 რე  გი  ო  ნულ ცენ   ტ   რ   ში 

იხარ   ჯე  ბა, ხო  ლო რა  ი  ო  ნულ სა  ა  ვად   მ   ყო 

ფო  ებ   ში – სულ უფ   რო და უფ   რო ნაკ   ლე  ბი. 

შე  სა  ბა  მი  სად, რა  ი  ო  ნულ სა  ა  ვად   მ   ყო  ფო 

ებ   ში სა  მე  დი  ცი  ნო სერ   ვი  სე  ბი სულ უფ   რო 

იკარ   გე  ბა და შე  და  რე  ბით მარ   ტი  ვი სა  მე  დი 

ზოგადი სიღარიბე

პენსიონერები

მოსახლეობა

ბავშვები

% უკიდურესი სიღარიბე
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ცი  ნო მა  ნი  პუ  ლა  ცი  ე  ბის   თ   ვი  საც კი პა  ცი  ენტს 

რე  გი  ო  ნულ ცენ   ტ   რ   ში (ბათუმი, ზუგ   დი  დი, 

ქუ  თა  ი  სი) ან დე  და  ქა  ლაქ   ში უწევს წას   ვ   ლა. 

ჯან   დაც   ვა  ზე გე  ოგ   რა  ფი  უ  ლი ხელ   მი  საწ   ვ   დო 

მო  ბის გა  უ  ა  რე  სე  ბა კი  დევ უფ   რო აუარე  სებს 

ფი  ნან   სურ ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მო  ბას, რად   გან 

მკურ   ნა  ლო  ბის ხარჯს მგზავ   რო  ბი  სა და 

„თავზე დგო  მის“ ხარ   ჯი ემა  ტე  ბა. რაც უფ   რო 

ღა  რი  ბია ადა  მი  ა  ნი და რაც უფ   რო შორს 

ცხოვ   რობს დე  და  ქა  ლა  ქი  დან ან რე  გი  ო  ნუ 

ლი ცენ   ტ   რი  დან, მით უფ   რო უჭირს, ჩა  ი  ტა 

როს სა  ჭი  რო მკურ   ნა  ლო  ბა. 

რა თქმა უნ   და, გრძელ   ვა  დი  ა  ნი გა  მო 

სა  ვა  ლი მა  ღალ ეკო  ნო  მი  კურ ზრდა  სა და 

სა  მუ  შაო ად   გი  ლე  ბის შექ   მ   ნა  ში  ა. მაკ   რო 

ე  კო  ნო  მი  კუ  რი პა  რა  მეტ   რე  ბის გა  უ  ა  რე  სე 

ბის გა  რე  შე (რაც ისევ ჩვე  ნი ცხოვ   რე  ბის 

გაძ   ვი  რე  ბას და გა  უ  ა  რე  სე  ბას ნიშ   ნავს), 

სუს   ტი ეკო  ნო  მი  კა ვერ აუვა ჯან   დაც   ვა  ზე 

სა  ხელ   მ   წი  ფო და  ნა  ხარ   ჯე  ბის უსას   რუ  ლო 

ზრდას. ამი  ტომ ჯან   დაც   ვა  ზე სა  ხელ   მ   წი  ფო 

და  ნა  ხარ   ჯე  ბის ყა  ი  რა  თი  ა  ნო  ბა მთავ   რო  ბის 

ერ   თ   ერ   თი მთა  ვა  რი საზ   რუ  ნა  ვი უნ   და იყოს.

მე 2013 წელ   ს   ვე, რო  დე  საც მი  ვე  სალ   მე 

ჯან   დაც   ვა  ზე სა  ხელ   მ   წი  ფო და  ნა  ხარ   ჯე  ბის 

ზრდას, გან   ვაცხა  დე: „ქართულ ოც   ნე  ბას“ 

ამ   დე  ნი ფუ  ლი იმ სის   ტე  მით რომ და  ე  ხარ  

ჯა, რაც 201012 წლებ   ში ჩა  მო  ყა  ლიბ   და და 

არ დაჰ   ბ   რუ  ნე  ბო  და ჯან   დაც   ვის სფე  როს 

და  ფი  ნან   სე  ბის სო  ცი  ა  ლის   ტურ მე  თოდს, 

გვექ   ნე  ბო  და და  დე  ბი  თი ეფექ   ტი ჯან  

დაც   ვა  ზე ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მო  ბის გაზ   რ   დის, 

მკურ   ნა  ლო  ბის ხა  რის   ხის გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბის, 

სა  ხელ   მ   წი  ფო ფი  ნან   სე  ბის ხარ   ჯ   თე  ფექ   ტი 

ა  ნო  ბის, სა  ა  ვად   მ   ყო  ფო  ე  ბის ფი  ნან   სური 

მდგრა  დო  ბის მხრივ (საგულისხმოა, რომ, 

სა  ყო  ველ   თაო ჯან   დაც   ვის პროგ   რა  მის ზე 

და  პი  რუ  ლი და პო  პუ  ლის   ტუ  რი პო  პუ  ლა  რო 

ბის ფონ   ზე, ჯან   დაც   ვის სა  მი  ნის   ტ   როს 2013 

წლი  დან აღარ გა  მო  უქ   ვეყ   ნე  ბია ჯან   დაც   ვის 

სის   ტე  მის ეფექ   ტი  ა  ნო  ბის ან   გა  რი  ში).

სი  ღა  რი  ბის და  საძ   ლე  ვად მე  დი  კა  მენ  

ტებ   ზე ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მო  ბის გა  უმ   ჯო  ბე  სე 

ბა აუცი  ლე  ბე  ლი (თუმცა არა  საკ   მა  რი  სი) 

პი  რო  ბა  ა. ამი  სათ   ვის 400მდე და  სა  ხე  ლე 

ბის მე  დი  კა  მენ   ტის თა  ნა  და  ფი  ნან   სე  ბის 

კომ   პო  ნენ   ტი (სხვადასხვა შე  მო  სავ   ლის 

მქო  ნე ჯგუ  ფე  ბის   თ   ვის გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბუ  ლი 

პრო  პორ   ცი  ით) სა  ყო  ველ   თაო ჯან   დაც   ვის 

პროგ   რა  მა  ში უნ   და გაჩ   ნ   დეს. 

ოღონდ!

ეს რომ სა  ყო  ველ   თაო ჯან   დაც   ვის 

პროგ   რა  მის არ   სე  ბუ  ლი დი  ზა  ი  ნის პი  რო 

ბებ   ში გან   ხორ   ცი  ელ   დეს, ბი  უ  ჯე  ტის ეს უკ   ვე 

„უძირო ქვევ   რი“ ნამ   დ   ვილ „შავ ხვრე  ლად“ 

გა  და  იქ   ცე  ვა. ამი  ტომ ჯერ სა  ყო  ველ   თაო 

ჯან   დაც   ვის პროგ   რა  მის ად   მი  ნის   ტ   რი  რე  ბა 

სა  დაზღ   ვე  ვო კომ   პა  ნი  ებს უნ   და და  უბ   რუნ  

დეთ და ჯან   დაც   ვა  ზე სა  ხელ   მ   წი  ფო და  ნა 

ხარ   ჯე  ბის ხარ   ჯ   თე  ფექ   ტი  ა  ნო  ბა გა  ი  ზარ  

დოს, ხო  ლო მე  დი  კა  მენ   ტე  ბის კომ   პო  ნენ   ტი 

პროგ   რა  მა  ში მხო  ლოდ ამის შემ   დეგ უნ   და 

შე  ვი  დეს.

იმის მი  უ  ხე  და  ვად, რომ ყვე  ლა ზე  მოთ 

ნახ   სე  ნე  ბი კვლე  ვა და რე  კო  მენ   და  ცია გი 

ორ   გი კვი  რი  კაშ   ვილ   საც ედო მა  გი  და  ზე, მან 

და  ვით სერ   გე  ენ   კო არ   სე  ბი  თი ცვლი  ლე  ბე 

ბის გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბა  ზე ვერ და  ი  ყო  ლია და 

ჯან   დაც   ვა  ზე გაზ   რ   დი  ლი სა  ხელ   მ   წი  ფო და 

ნა  ხარ   ჯე  ბის პი  რო  ბებ   ში მო  მა  ტე  ბუ  ლი სი  ღა 

რი  ბე ბი  ძი  ნა ივა  ნიშ   ვილ   მა სწო  რედ მი  სი 

გა  და  ყე  ნე  ბის სა  ბა  ბად გა  მო  ი  ყე  ნა. მა  ღა  ლი 

ალ   ბა  თო  ბით, ივა  ნიშ   ვი  ლის ნე  ბის   მი  ე  რი 

პრე  მი  ე  რი კვი  რი  კაშ   ვი  ლის ბედს გა  ი  ზი  ა 

რებს, რად   გან „ქარ   თულ ოც   ნე  ბას“ ასე  თი 

რე  ფორ   მის   თ   ვის სა  ჭი  რო იდე  ო  ლო  გი  ურ     

პო  ლი  ტი  კურ   ად   მი  ნის   ტ   რა  ცი  ულ      ფი  ნან   სუ  რი 

რე  სურ   სი უკ   ვე აღარ აქვს. 
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სარეკლამო გვერდი

„ალიანს  
ჯგუფი კაპიტალი“ 

კომპანიების შერწყმასა და შესყიდვაზე სპეციალიზებულ ქსელს 

12-15 სექტემბერს საქართველოში უმასპინძლებს.  
ინტერვიუ „ალიანს ჯგუფ ჰოლდინგის“ აღმასრულებელ დირექტორ აიეტ კუკავასთან

ბატონოაიეტ,მოგვიყევითიმმნიშვნელოვანიფორუ
მისშესახებ,რომელიცსექტემბერშიგაიმართებადა
რომლისინიციატორიც„ალიანსჯგუფიკაპიტალია“.

ცნო ბი ლი ა, რომ „ალიანს ჯგუფ ჰოლ დინ გის“ ბიზ ნეს მო დე ლი 

ქვეყ ნის ცალ კე უ ლი სტრა ტე გი უ ლი დარ გე ბის გან ვი თა რე ბით ბიზ

ნე სის კე თე ბას გუ ლის ხ მობს. ჩვე ნი კომ პა ნია ყო ველ თ ვის შე დის 

ისეთ  სფე რო ში, რო მე ლიც გან ვი თა რე ბას სა ჭი რო ებს. ერ თ ერთ 

ასეთს  ე.წ. M&A (Mergers & Acquisitions), კომ პა ნი ე ბის შერ წყ მი სა და 

შეს ყიდ ვე ბის დარ გი  წარ მო ად გენს. სა ქარ თ ვე ლო ში მის გან ვი თა

რე ბას, სა ერ თა შო რი სო ინ ვეს ტო რე ბის მო ზიდ ვი თა და მი ღე ბუ ლი 

ბიზ ნეს პ რაქ ტი კის და ნერ გ ვით, „ალიანს ჯგუფ ჰოლ დინ გ ში“ შე მა ვა

ლი კომ პა ნია „ალიანს კა პი ტა ლი“  უყ რის სა ფუძ ველს. 

რე გი ონ ში პირ ვე ლი კომ პა ნია ვართ, რო მე ლიც მსოფ ლი ო ში 

ერ თ ერ თი უმ ს ხ ვი ლე სი, შერ წყ მა სა და შეს ყიდ ვა ზე სპე ცი ა ლი ზე ბუ

ლი მსოფ ლიო ქსელის, Globalscopeის წევ რე ბი გავ ხ დით. ავ ს ტ რა

ლი ა ში შარ შან გა მარ თულ  ფო რუმ ზე 46 წევ რი ქვეყ ნის კენ ჭის ყ რის 

ავტორი: ანიტა მუსკარია



შე დე გად მო ვი პო ვეთ უფ ლე ბა, ქსე ლის წევ რე ბის მო რი გი ფო რუ

მის თ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში გვე მას პინ ძ ლა. ფო რუმ ში, რო მე ლიც 1215 

სექ ტემ ბერს გა ი მარ თე ბა, მო ნა წი ლე ო ბას მი ი ღებს Globalscopeის 

ქსელ ში შე მა ვა ლი 50ზე მე ტი კომ პა ნია 47 ქვეყ ნი დან, რო მელ თაც 

სა ქარ თ ვე ლოს მიმ დი ნა რე შე საძ ლებ ლო ბებ სა და პერ ს პექ ტი ვებს 

წარ ვუდ გენთ.

დაწვრილებითრომმოგვიყვეთGlobalscopeისშესახებ...
Globalscopeი არის მსოფ ლი ოს წამ ყ ვა ნი M&A ქსე ლი, რო მე ლიც 

1987 წელს და არ ს და და მას შემ დეგ მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს ას რუ

ლებს M&A სფე რო ში, მარ თავს ბიზ ნე სის შეს ყიდ ვე ბის, გა ფარ თო

ე ბი სა და რეს ტ რუქ ტუ რი ზე ბის ტრან საქ ცი ებს მსოფ ლი ოს ყვე ლა 

ქვე ყა ნა ში.

Globalscopeი შედ გე ბა 55 წევ რი კომ პა ნი ის გან, რომ ლე ბიც  

მსოფ ლი ოს ყვე ლა კონ ტი ნენ ტ ზე, 47 სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა ში, 75 ქა

ლაქ შია წარ მოდ გე ნი ლი  ტო კი ო დან ადე ლა ი დამ დე და კა ლი ფორ

ნი ი დან პე კი ნამ დე.

სწო რედ მი სი მას შ ტა ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ჩვენ თ ვის ფას და უ

დე ბე ლი და სა ა მა ყო ა, რომ აღ ნიშ ნულ 55 წამ ყ ვან კომ პა ნი ას შო რის  

ერ თ ერ თი სა პა ტიო წევ რი  ქარ თუ ლი სა ინ ვეს ტი ციო კომ პა ნია 

„ალიანს ჯგუ ფი კა პი ტა ლი ა“. 

რატიპისსაინვესტიციოსერვისებზეაკომპანიაორიენ
ტირებული?

„ალიანს ჯგუ ფი კა პი ტა ლი“  2006 წელს და არ ს და და მას შემ დეგ 

აქ ტი უ რად ეხ მა რე ბა ბიზ ნესს სა ერ თა შო რი სო ტრან საქ ცი ებ ში სა

ქარ თ ვე ლო სა და მის ფარ გ ლებს გა რეთ. კომ პა ნია და ფი ნან სე ბის 

შე საძ ლებ ლო ბებს სთა ვა ზობს ორ გა ნი ზა ცი ებს, რომ ლებ საც სურთ, 

სტრა ტე გი უ ლი და ფი ნან სუ რი პარ ტ ნი ო რე ბი მო ი ზი დონ, სა ინ

ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლონ და კომ პა ნი ის მარ თ ვის 

ეფექ ტი ა ნო ბა გა ზარ დონ. „ალიანს ჯგუ ფი კა პი ტა ლი“ თა ნამ შ რომ

ლობს ად გი ლობ რივ და სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო სა ინ ვეს ტი ციო 

ინ ს ტი ტუ ტებ თან, წარ მო ად გენს მნიშ ვ ნე ლო ვან და მა კავ ში რე ბელ 

რგოლს კომ პა ნი ებ სა და უცხო ელ ინ ვეს ტო რებს შო რის და ინარ ჩუ

ნებს წამ ყ ვან პო ზი ცი ებს სა ინ ვეს ტი ციო მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში.

„ალიანს ჯგუ ფი კა პი ტა ლი“ ძი რი თა დად სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლია M&A 

ტრან საქ ცი ებ ზე:

•ახალიბიზნესისშეძენა,არ სე ბუ ლი ბიზ ნე სის გა ყიდ ვა, 

გა ფარ თო ე ბა, შერ წყ მა და რეს ტ რუქ ტუ რი ზე ბა ად გი ლობ რივ, ევ რო

პის, აზი ი სა და ამე რი კის ბა ზარ ზე

•კაპიტალისმოზიდვა და სა ერ თა შო რი სო სტრა ტე გი უ ლი 

თუ ფი ნან სუ რი ბიზ ნეს პარ ტ ნი ო რე ბის ქსე ლის გა ფარ თო ე ბა

•ბიზნესისღირებულებისადა მო გე ბი ა ნო ბის ზრდა

•სტრატეგიის,ბიზნესგეგმისა და სა ორ გა ნი ზა ციო სტრუქ

ტუ რის შე მუ შა ვე ბა

•კორპორაციულიფასიანიქა ღალ დე ბის გა მოშ ვე ბა და 

ინ ვეს ტო რე ბის მო ზიდ ვა  

რასნიშნავსGlobalscopeისწევრობა„ალიანსჯგუფკა
პიტალისთვის“?რაუპირატესობებსანიჭებსამორგანი
ზაციაშიგაწევრიანებაკომპანიასდა,განსაკუთრებით,

მისკლიენტებს?
M&A სფე რო ში ტრან საქ ცი ე ბი უფ რო კომ პ ლექ სუ რი ა, შე სა ბა მი

სად, M&A ორ გა ნი ზა ცი ებს უნ და ჰქონ დეთ ცალ კე ულ სფე რო ებ ში 

სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი მა ღალ კ ვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბის დი დი არ ჩე ვა ნი, 

რაც პერ სო ნა ლის შე ნახ ვის ძა ლი ან დიდ ფიქ სი რე ბულ ხარ ჯებს მო

ითხოვს. ამას გარ და, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვაა სა ერ თა შო რი სო 

სა ინ ვეს ტი ციო კომ პა ნი ებ თან კონ ტაქ ტე ბი სა და მო მა ვალ ში პარ

ტ ნი ო რუ ლი ურ თი ერ თო ბის დამ ყა რე ბა, რა საც წლე ბი სჭირ დე ბა. 

Globalscopeის  ქსე ლის წევ რო ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აკომ პენ სი რებს 

ამ გა მოწ ვე ვებს და ხელს უწყობს „ალიანს ჯგუფ კა პი ტა ლის“ გუნდს, 

გა მოც დი ლი პარ ტ ნი ო რე ბის მეშ ვე ო ბით სწრაფ ზრდას მი აღ წი ოს, 

სტრა ტე გი უ ლი და ფი ნან სუ რი ინ ვეს ტო რე ბი, სა ინ ვეს ტი ცი ო, კო მერ

ცი უ ლი  ბან კე ბი და სხვა ფი ნან სუ რი ინ ს ტი ტუ ტე ბი ად გი ლობ რივ ბიზ

ნე სებ თან და ა კავ ში როს და სა ერ თა შო რი სო მას შ ტა ბის გა რი გე ბე

ბი გა ნა ხორ ცი ე ლოს. AGCს შე უძ ლია და ეხ მა როს იმ ად გი ლობ რივ 

კომ პა ნი ებს, რომ ლე ბიც საზღ ვარ გა რეთ ახა ლი ბიზ ნე სის შე ძე ნას 

გეგ მა ვენ, ასე ვე არ სე ბუ ლი ბიზ ნე სის გა ფარ თო ე ბა ში ად გილ ზე და 

ქვეყ ნის ფარ გ ლებს გა რეთ, შერ წყ მა სა და ბიზ ნე სის გა ყიდ ვა ში კონ

ფი დენ ცი ა ლუ რო ბის სრუ ლი დაც ვით.

რომელსაინტერესოპროექტსგანიხილავთამეტაპზე?
ამ ეტაპ ზე ჩვენს კომ პა ნი ას გა ფორ მე ბუ ლი აქვს მი ლი არ დი 

დო ლა რის სა ინ ვეს ტი ციო ღი რე ბუ ლე ბა ზე მე ტი მან და ტი 50ზე მეტ 

ორ გა ნი ზა ცი ას თან. ძი რი თა დი დარ გე ბი ა: კვე ბის მრეწ ვე ლო ბა, 

უძ რა ვი ქო ნე ბა, ტუ რიზ მი, სა ბან კო სა ფი ნან სო სფე რო, წი ა ღი სე

უ ლი, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა, ტუ რიზ მი, ენერ გე ტი კის გა ნახ ლე ბა დი 

დარ გე ბი, მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი დარ გე ბი და სხვა. მე ო რე მხრივ, 

ვცდი ლობთ, ქარ თუ ლი ღვი ნის ბიზ ნე სი და ვა ინ ტე რე სოთ ევ რო პა ში 

ღვი ნის ქარ ხ ნის შე ძე ნით, რო მელ საც საფ რან გეთ ში აქვს ვე ნა ხე

ბი, აქვს ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ბრენ დი, 

ტრა დი ცი უ ლი გა სა ღე ბის ბა ზა რი. ეს ყვე ლა ფე რი კი არც ისე ძვი რი 

ღირს. წარ მო იდ გი ნეთ, რო გო რი შე საძ ლებ ლო ბა უჩ ნ დე ბა ქარ თულ 

კომ პა ნი ას  მას შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს სა კუ თა რი ბა ზა, რი თაც ევ რო

პის შუ ა გულ ში ქარ თუ ლი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი ღვი ნო ე ბის შეღ წე ვა 

ბევ რად გა მარ ტივ დე ბა. 

ღვი ნის ბა ზა რი ერ თ ერ თია იმ ათე უ ლო ბით სექ ტორს შო რის, 

სა დაც „ალიანს ჯგუფ კა პი ტალს“ აქვს შე საძ ლებ ლო ბა, კომ პა ნი ებს 

უნი კა ლუ რი სა ინ ვეს ტი ციო შე საძ ლებ ლო ბე ბი შეს თა ვა ზოს. წარ მო

იდ გი ნეთ, გვაქვს წვდო მა სა ერ თა შო რი სო პლატ ფორ მა ზე, სა დაც 

„ალიანს ჯგუფ კა პი ტალს“ შე უძ ლი ა, ნე ბის მი ე რი და ინ ტე რე სე ბუ ლი 

ქარ თუ ლი კომ პა ნი ის შე სა ხებ სა ინ ვეს ტი ციო შე თა ვა ზე ბა ატ ვირ

თოს და ის მო მენ ტა ლუ რად ხელ მი საწ ვ დო მი ხდე ბა ჩვე ნი ში და 

ქსე ლის პარ ტ ნი ო რე ბის თ ვის მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით. სწო

რედ Globalscopeის სა ერ თა შო რი სო ქსე ლის წევ რო ბა გვაძ ლევს ამ 

მარ თ ლაც რომ უნი კა ლურ შე საძ ლებ ლო ბას.

ჩვე ნი მოქ მე დე ბის არე ა ლი მხო ლოდ ქარ თულ კომ პა ნი ებ ში ინ

ვეს ტი რე ბით არ შე მო ი ფარ გ ლე ბა. ხელ მო წე რი ლი გვაქვს მან და ტე

ბი ავ ს ტ რა ლი ურ, თურ ქულ, ლუქ სემ ბურ გულ კომ პა ნი ებ თან.

www.agc.ge
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ბევ რი ფიქ რი სა და, ბო დი ში 

მო მითხო ვი ა, ტვი ნის ჭყლე ტის მი უ ხე

და ვად, ამ სტა ტი ის და საწყი სი მა ინც 

ბა ნა ლუ რი გა მო ვი და, ვი ნა ი დან დრო ში 

კარ გად გაც ვე თი ლი ფრა ზა – „ასეთი 

მსოფ ლიო ჩემ პი ო ნა ტი ჯერ არ მი ნა

ხავს“ უნ და გა მო ვი ყე ნო. ამ გან ცხა დე

ბას ფეხ ბურ თის მოყ ვა რუ ლე ბი მუდ მი

ვად, ყვე ლა მსოფ ლიო ჩემ პი ო ნა ტის 

მიმ დი ნა რე ო ბი სას ამ ბო ბენ და ყუ რიც 

კარ გა ხნის დაღ ლი ლია სმე ნით. ში ნა არ

სი კი იმა ში მდგო მა რე ობს, რომ ყო ვე ლი 

ახა ლი ჩემ პი ო ნა ტი წი ნა ზე უკე თე სი და 

გა მორ ჩე უ ლი ა. 2018 წლის მსოფ ლიო 

ჩემ პი ო ნატს ეს შე ფა სე ბა ნამ დ ვი ლად 

ეკუთ ვ ნის და ალა ლიც იყოს. უბ რა ლოდ, 

რუ სეთ ში გა მარ თუ ლი მუნ დი ა ლის 

„აქამდე უნა ხა ო ბა“ მხო ლოდ ბურ თის 

გო რა ო ბით არ ყო ფი ლა გა მოწ ვე უ ლი და 

ძი რი თა დი მი ზე ზი ტექ ნო ლო გი ურ პროგ

რეს სა და ფი ნან სურ რე სურ სებს უკავ

შირ დე ბა. თუმ ცა, სა ნამ ამ სა კითხებს 

უფ რო კონ კ რე ტუ ლად შე ვე ხე ბით, მა ნამ

დე უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბა, რომ სხვა დას ხ ვა 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა ფეხ ბურ თო დე ტა ლი 

გა ვიხ სე ნოთ და ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა

ნი კითხ ვა დავ ს ვათ: რა დაგ ვა ნა ხა ამ 

მსოფ ლიო ჩემ პი ო ნატ მა? 

პირ ველ რიგ ში ალ ბათ ის, რომ ფეხ

ბურ თის თა მა ში „სწავლებადი“ გახ და 

და თით ქ მის ყვე ლა მო ნა წი ლე გუნ დი 

აკ მა ყო ფი ლებ და რა ღაც უხი ლავ, სა შუ

ა ლო სტან დარტს. იშ ვი ა თი გა მო ნაკ ლი

სე ბის გარ და. აღა რა ფერს ვიტყ ვი ფეხ

ბურ თე ლე ბის ფი ზი კურ მომ ზა დე ბა სა 

და და უ ღა ლავ სირ ბილ ზე, რა საც დი დი 

ხა ნი ა, მი ვეჩ ვი ეთ. მა გა ლი თის თ ვის, 

ხორ ვატ მა ივან პე რი სიჩ მა მთე ლი ჩემ

პი ო ნა ტის გან მავ ლო ბა ში 72 კი ლო მეტ

რი ირ ბი ნა, რაც სა შუ ა ლოდ თი თო მატ

ჩის დროს – 10.2 გარ ბე ნილ კი ლო მეტრს 

უდ რის, ეს კი ჩემ პი ო ნა ტის სა რე კორ დო 

მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. 

მუნ დი ალ მა დაგ ვა ნა ხა ისიც, რომ 

პროგ ნო ზე ბის გა კე თე ბა რამ დე ნა დაც 

უმა დუ რი საქ მე შე იძ ლე ბა იყოს, ხან

და ხან იმ დე ნად მარ ტი ვიც გახ ლავთ 

ხოლ მე. ამის თქმის სა ფუძ ველს არ გენ

მუნდიალი2018

ზაზა აბაშიძე // მიმდინარე მოვლენებიმოსაზრება
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ტი ნუ ლი ტან გოს ნაც ვ ლად ნა ნა ხი არ გენ

ტი ნუ ლი ტან ჯ ვა მაძ ლევს, რა საც ფეხ

ბურ თის ყვე ლა ზე დი ლე ტან ტი მცოდ ნეც 

წი ნას წარ გა მო იც ნობ და და გა მო იც ნო 

კი დეც. ოთხ თა მა შად გა და ნა წი ლე ბუ ლი 

წვა ლე ბის ანა ლი ზი სა ჭი რო სუ ლაც არ 

არის, თუ კი ლეო მე სის მრავ ლის მ თ ქ

მე ლად გა ყი ნულ, უემო ციო და უიმე დო 

სა ხეს გა ვიხ სე ნებთ. პრინ ციპ ში, მი სი ეს 

მდგო მა რე ო ბა კარ გად ასა ხავს მთლი ა

ნად არ გენ ტი ნუ ლი ფეხ ბურ თის დღე ვან

დელ კონ დი ცი ას – მწვრთნე ლე ბი სა და 

ფე დე რა ცი ის მე თა უ რო ბით. ამ ყვე ლა

ფერს ფი ზი კუ რად ტრი ბუ ნებ ზე მჯდომ, 

ხო ლო „შინაგანად“ კაც მა არ იცის, სად 

მო ხე ტი ა ლე დი ე გო მა რა დო ნას თუ და

ვა მა ტებთ, მა შინ დავ რ წ მუნ დე ბით, რომ 

სამ ხ რე თა მე რი კელ თა მდგო მა რე ო ბა 

და საშ ვებ ზე ბევ რად მძი მე გახ ლ დათ. 

გად მო ვი ნაც ვ ლოთ აღ მო სავ ლე თით: 

ყვე ლას თ ვის მო უ ლოდ ნე ლად, 1/8 ფი ნა

ლი დან ეს პა ნე თის გა მო ძე ვე ბის შემ დეგ 

გან სა კუთ რე ბით სა ში ში და მა ღა ლი 

გახ და რის კი იმი სა, რომ რუ სე თის ნაკ

რე ბი მსოფ ლიო ჩემ პი ო ნა ტის ნა ხე ვარ

ფი ნალ ში და შემ დეგ, ღმერ თ მა იცის, 

იქ ნებ ფი ნალ შიც კი აღ მო ჩე ნი ლი ყო. 

ათა სი ჯუ რის შეთ ქ მუ ლე ბის თე ო რი ე ბი

სა და შე საძ ლო კო რუფ ცი უ ლი მო დე

ლე ბის არ სე ბო ბის შე სა ხებ ლა პა რაკს 

წერ ტი ლი ხორ ვა ტი ის ნაკ რებ მა და უს ვა. 

უფ რო კონ კ რე ტუ ლად თუ ვიტყ ვით, 

ივან რა კი ტი ჩის გა ტა ნი ლი პე ნალ ტის 

წყა ლო ბით, რუ სე თის ნაკ რე ბი არ სა

დაც არ გა ემ გ ზავ რა, დარ ჩა მოს კოვ ში 

და ჩემ პი ო ნა ტის ყუ რე ბა მა ყუ რებ ლის 

ამ პ ლუ ა ში გა ნაგ რ ძო. მოგ ვი ა ნე ბით, 

რუ სე თის ნაკ რე ბის გზას ინ გ ლი სე ლე ბიც 

და ად გ ნენ, იმ გან ს ხ ვა ვე ბით, რომ მა თი 

ბო ლო გა ჩე რე ბა ლონ დო ნი იყო და არა 

მოს კო ვი. ბრი ტა ნე ლე ბის გულ ში გაღ

ვი ძე ბულ ტრი უმ ფის სურ ვილ სა და ხმა

მაღ ლა გაცხა დე ბულ “it’s coming home”ს 

წყა ლი კვლავ ხორ ვა ტი ამ გა და ას ხა, 

მოგ ვი ა ნე ბით კი ბრინ ჯა ოს მედ ლე ბი 

ბელ გი ე ლებ მა გა მოგ ლი ჯეს ხე ლი დან. 

სხვა თა შო რის, ისიც უნ და ით ქ ვას, რომ, 

სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, 

ყვე ლა ზე შემ ტე ვი ფეხ ბურ თი სწო რედ ამ 

ორ მა ნაკ რებ მა – ხორ ვა ტი ამ და ბელ გი

ამ ითა მა შეს, რაც მათ მი ერ ის ტო რი ულ 

მე ო რე და მე სა მე ად გი ლე ბის მო პო ვე

ბას კი დევ უფ რო დამ სა ხუ რე ბულ სა და 

ლო გი კურს ხდის. 

სხვა თა შო რის, ბელ გი ის ნაკ რებ მა 

ერ თი ის ტო რი უ ლი და კარ გად მი ვიწყე

ბუ ლი შე დე გი გა ი მე ო რა. 1970 წლის 

შემ დეგ პირ ვე ლი გუნ დი გახ და, რო მელ

მაც „პლეიოფის“ დროს ორ ბურ თი ა ნი 

სხვა ო ბის გაქ ვით ვა და გა მარ ჯ ვე ბა 

მო ა ხერ ხა. სა უ ბა რი იაპო ნი ას თან 

გა მარ თულ მატჩს ეხე ბა, სა დაც ნა სერ 

ჩად ლის მი ერ კომ პენ სი რე ბულ დრო ში 

გა ტა ნი ლი გო ლით, ¼ ფი ნა ლუ რი სტა

დი ის საგ ზუ რი მო ი პო ვეს. უკა ნას კ ნე

ლად მსგავ სი „ქამბექი“ 48 წლის წინ, 

აღ მო სავ ლეთ გერ მა ნი ის ნაკ რებ მა 

შე ას რუ ლა ინ გ ლი სე ლე ბის წი ნა აღ მ დეგ. 

ის თა მა შიც ანა ლო გი უ რი ან გა რი შით 

დამ თავ რ და. 

ყვე ლა ფერს რომ არ მი ვედ  მო ვე

დოთ, კი დევ რი სი გახ სე ნე ბა შე იძ ლე

ბა? ალ ბათ ფრან გი კი ლი ან მბა პე სი, 

რო მელ მაც ფი ნალ ში გო ლის გა ტა ნა 

შეძ ლო, რი თაც პე ლეს მე რე პირ ვე ლი ფ
ო
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ტი ნე ი ჯე რი ა, ვინც ეს შე დე გი გა ი მე ო რა. 

ფი ნა ლამ დე კი მას სა მი გო ლი ჰქონ და 

გა ტა ნი ლი და ამი ტომ მსოფ ლიო ჩემ პი

ო ნა ტე ბის ის ტო რი ა ში მე ხუ თე ტი ნე ი

ჯე რი ფეხ ბურ თე ლი გახ და, რო მელ მაც 

ერ თ ზე მე ტი ბურ თის გა ტა ნა შეძ ლო. ან

ტუ ან გრიზ მან თან და პოლ პოგ ბას თან 

ერ თად, სწო რად 19 წლის კი ლი ან მბა

პემ ითა ვა ლი დე რო ბა, დი დიე დე შა მის 

კარ გად და ბა ლან სე ბულ და ზედ მე ტად 

პრაგ მა ტულ საფ რან გე თის ნაკ რებ

ში, რაც სა ბო ლო ოდ დამ სა ხუ რე ბუ ლი 

ოქ როს მედ ლე ბით დაგ ვირ გ ვინ და. ავ ს

ტ რა ლი ას თან მძი მედ დაწყე ბუ ლი სა დე

ბი უ ტო მატ ჩის შემ დეგ მამ ლე ბი ყო ველ 

თა მაშ ში უფ რო და უფ რო და უნ დობ ლე ბი 

და ცივ სის ხ ლი ა ნე ბი ხდე ბოდ ნენ, რაც 

„გახსნილი“ ფეხ ბურ თის გულ შე მატ კივ

რე ბის კრი ტი კას იმ სა ხუ რებ და, თუმ ცა 

ძვე ლი გა მოთ ქ მის არ იყოს – გა მარ ჯ ვე

ბუ ლებს არ განსჯიან, ამი ტომ ტრი უმ ფ

მა ყვე ლას უკ მა ყო ფი ლე ბა ერ თი ა ნად 

შთან თ ქა. 

და ვუბ რუნ დეთ სტა ტი ის და საწყის ში 

დას მულ კითხ ვას, თუ რამ გა მო იწ ვია 

ამ ჩემ პი ო ნა ტის „აქამდე უნა ხა ო ბა“ და 

გა მორ ჩე უ ლო ბა. და ვიწყოთ ტექ ნო ლო

გი უ რი კუთხით და, ცხა დი ა, წი ნას წარ 

მიხ ვ დე ბო დით, რომ საქ მე ვი დე ო რე ფე

რის ეხე ბა. ალ ბათ არა ფერს მო უხ დე ნია 

უკა ნას კ ნელ ათ წ ლე უ ლებ ში იმ ხე ლა 

გავ ლე ნა ფეხ ბურ თ ზე, რამ ხე ლა ეფექ ტიც 

ვი დე ოს გა მო ყე ნე ბას ჰქონ და. ამ თე ზის 

ყვე ლა ზე მარ ტი ვი და მა დას ტუ რე ბე ლი 

ფაქ ტი პე ნალ ტე ბის სა რე კორ დო რა ო

დე ნო ბა ა, რო მე ლიც გა სულ მსოფ ლიო 

ჩემ პი ო ნატ ზე და ი ნიშ ნა. ჯამ ში, 29 

თერ თ მეტ მეტ რი ა ნი ვი ხი ლეთ, სა ი და

ნაც 22 გო ლად გა და იქ ცა. აც დე ნი ლი 

პე ნალ ტე ბი დან კი მო უ ლოდ ნე ლი და 

გა მო სარ ჩე ვი კრის ტი ა ნო რო ნალ დოს, 

ლუ კა მოდ რი ჩის, ლეო მე სი სა და გილ ფი 

სი გურ დ სო ნის დარ ტყ მე ბი ა. ვი დე ო რე

ფე რის და მა ტე ბა ზე დიდ ხანს მსჯე ლობ

დ ნენ, რა საც ბევ რი მომ ხ რე და მო წი

ნა აღ მ დე გე ჰყავ და. ბო ლო პე რი ოდ ში, 

სხვა დას ხ ვა ახალ გაზ რ დულ ჩემ პი ო

ნა ტებ სა თუ პრო ფე სი ულ ლი გებ ში, ეს 

სის ტე მა საც დე ლი ვა რი ან ტის სა ხით 

წარ მა ტე ბუ ლად და ი ტეს ტა. მსოფ ლიო 

ჩემ პი ო ნა ტამ დე, ყვე ლა ზე პრეს ტი ჟუ

ლი ტურ ნი რი, სა დაც VARის სის ტე მა 

გა მო უ ყე ნე ბი ათ, იტა ლი ის „სერია ა“ 

იყო. ამ მუნ დი ალ მა ალ ბათ სრუ ლად და 

ამომ წუ რა ვად გას ცა ზო გი ერ თი სკეპ ტი

კო სის კითხ ვებს პა სუ ხი, სა ჭი როა თუ 

არა თა ნა მედ რო ვე ფეხ ბურ თ ში ამ ტექ

ნო ლო გი ის და ნერ გ ვა და გა მო ყე ნე ბა. 

სხვა თა შო რის, წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, 

ერ თ ერ თი მთა ვა რი კონ ტ რარ გუ მენ ტი 

ის იყო, რომ ვი დე ო რე ფე რის და ნერ გ

ვა თა მა შის პრო ცესს მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 

შე ა ნე ლებ და, რაც, სტა ტის ტი კუ რი მო

ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, მცდა რი აღ მოჩ

ნ და. ორ გა ნი ზა ცია FiveThirtyEightის 

კვლე ვებ მა გვაჩ ვე ნა, რომ თა მა შის 

გან მავ ლო ბა ში, ვი დე ო რე ფე რით გა მოწ

ვე უ ლი შე ჩე რე ბის სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბე

ლი 31 წამს შე ად გენს, რი თაც ბო ლო დან 

მე სა მე ად გილ ზე ა. თუ კი სხვა კომ პო

ნენ ტებს შე ვა და რებთ, ვნა ხავთ, რომ 

მა გა ლი თის თ ვის, ყვი თე ლი ან წი თე ლი 

ბა რა თე ბის ჩვე ნე ბა ჯამ ში 55 წა მით 

აფერ ხებს მატჩს, გო ლის აღ ნიშ ვ ნა – 2:55 

წუ თით, კუთხუ რე ბის მო წო დე ბა – 4:14 

წუ თით, ხო ლო ჯა რი მე ბი – 10:29 წუ თით. 

აღ ნიშ ნუ ლი დაკ ვირ ვე ბა მსოფ ლიო 

ჩემ პი ო ნა ტის ფარ გ ლებ შია ჩა ტა რე ბუ ლი 

და შეგ ვიძ ლია თა მა მად ვთქვათ, რომ 

ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბის 

მო წი ნა აღ მ დე გე ებს ჩრდი ლო ე თის გა

ყი ნულ წყალს ას ხამს თავ ზე. 

მე ო რე მი ზე ზი, თუ რა ტომ იყო რუ

სეთ ში გა მარ თუ ლი მსოფ ლიო ჩემ პი ო

ნა ტი გა მორ ჩე უ ლი, ცხა დი ა, ფი ნან სუ რი 

კომ პო ნენ ტი ა. FIFAს მი ერ და წე სე

ბულ მა საპ რი ზო ფონ დ მა მიმ დი ნა რე 

მუნ დი ალ ზე $791 მი ლი ო ნი შე ად გი ნა, 

რაც 2014 წლის მსოფ ლიო ჩემ პი ო ნა

ტის საპ რი ზო ბი უ ჯეტს $215 მი ლი ო ნით 

აღე მა ტე ბა. ტურ ნი რის გა მარ ჯ ვე ბულ 

საფ რან გე თის ნაკ რებს $38 მი ლი ო ნი 

შეხ ვ და, რაც მთლი ა ნი თან ხის 9.5% 

პრო ცენტს შე ად გენს. $28 მი ლი ო ნი 

შეხ ვ და ხორ ვა ტი ის ნაკ რებს, ხო ლო 

მე სა მე ად გილ ზე გა სულ ბელ გი ას ჯი ბე 

$24 მი ლი ო ნით გა უს ქელ და. თან ხის 

და ნა წი ლე ბა შემ დეგ ნა ი რად გაგ რ ძელ

და: ინ გ ლი სი – $22 მი ლი ო ნი (5.5%), 59 

ად გი ლე ბი – $64 მი ლი ო ნი (16%), 916 

ად გი ლე ბი – $96 მი ლი ო ნი (24%) და 

1732 ად გი ლე ბი – $128 მი ლი ო ნი (32%). 

საპ რი ზო ფონ დი იმ დე ნად მსუ ყე იყო, 

რომ მცი რე ბი უ ჯე ტი ა ნი ქვეყ ნე ბის თ ვის 

მხო ლოდ მო ნა წი ლე ო ბაც საკ მა რი სი იქ

ნე ბა იმის თ ვის, რომ მათ თ ვის საკ მა ოდ 

შთამ ბეჭ და ვი სი დი დის თან ხა მი ი ღონ. 

იმე დი ა, რომ ამ კონ ტექ ს ტ ში რო დის მე 

სა ქარ თ ვე ლო საც მო ვი აზ რებთ. თა ვის 

მხრივ, მი ღე ბუ ლი ფუ ლის გა და ნა წი ლე

ბა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლად, ყვე ლა ქვეყ ნის 

შემ თხ ვე ვა ში ინ დი ვი დუ ა ლუ რად ხდე ბა. 

მა გა ლი თად, საფ რან გე თის ფეხ ბურ

თის ფე დე რა ცი ის პრე ზი დენ ტის თქმით, 

შე მო სუ ლი თან ხის 30%ს ნაკ რე ბის 

ფეხ ბურ თე ლე ბი მი ი ღებ დ ნენ. მე ო რე 

ფი ნა ლის ტი გუნ დის – ხორ ვა ტი ის ხელ მ

ძღ ვა ნე ლო ბამ კი სა ჯა როდ გა ნაცხა და, 

რომ მთლი ან საპ რი ზო თან ხას ქველ

მოქ მე დე ბა ზე და ხარ ჯავ დ ნენ. 

ჯერ ჯე რო ბით არ ვი ცით სპონ სო

რე ბის გან და სა ტე ლე ვი ზიო (რადიო) 

მა უწყებ ლო ბის გა ყიდ ვი დან შე მო სუ ლი 

თან ხე ბი. FIFA ამ ან გა რიშს მოგ ვი ა ნე

ბით წა რად გენს და ჩვენც შე საძ ლებ

ლო ბა გვექ ნე ბა, რომ სრულ ფი ნან სურ 

სუ რათ ში და ვი ნა ხოთ, გა ა მარ თ ლა თუ 

არა მსოფ ლი ოს ჩემ პი ო ნა ტის რუ სეთ

ში ჩა ტა რე ბამ. შე გახ სე ნებთ, რომ 2014 

წლის ბრა ზი ლი ის მუნ დი ა ლის შემ დეგ, 

ფი ფას შე მო სავ ლე ბის მაჩ ვე ნე ბელ მა $4 

მი ლი არ დ ზე მე ტი შე ად გი ნა. 

და სას რულს, წარ მო გიდ გენთ სხვა

დას ხ ვა სა ინ ტე რე სო ფაქტს, რო მლებიც 

გა სულ მსოფ ლიო ჩემ პი ო ნატ ზე და ფიქ

სირ და:

• კრის ტი ა ნო რო ნალ დომ ზე დი

ზედ მე ოთხე მსოფ ლიო ჩემ პი ო ნატ ზე 

მო ა ხერ ხა მი ნი მუმ ერ თი გო ლის გა ტა ნა, 

რაც უნი კა ლურ შე დეგს წარ მო ად გენს. 

• რა ფა ელ მარ კე სი მე ხუ თე 

მოსაზრება
FORBES

ზაზა აბაშიძე // მიმდინარე მოვლენები



მსოფ ლიო ჩემ პი ო ნატ ზე ჩა უდ გა სა თა

ვე ში მექ სი კის ნაკ რებს. მსგავ სი შემ თხ

ვე ვა აქამ დე არ მომ ხ და რა. 

•რუსეთისადასაუდისარაბე
თის და პი რის პი რე ბა მუნ დი ა ლის ის ტო

რი ა ში ყვე ლა ზე სუს ტი გახ ს ნი თი მატ ჩი 

იყო. ფი ფას რე ი ტინ გ ში მას პინ ძ ლე ბი 

66ე ად გილ ზე, ხო ლო სა უ დის არა ბე თი 

ერ თი სა ფე ხუ რით ქვემოთ, 67ე ად გილ

ზე იმ ყო ფე ბო და. 

•შვედეთისადაშვეიცარიის 

მატ ჩის დროს მსოფ ლიო ჩემ პი ო ნატ

ზე დამ ს წ რე თა სა ერ თო რა ო დე ნო

ბამ 40 მი ლი ო ნი შე ად გი ნა. ყვე ლა ზე 

დი დი დას წ რე ბა 1994 წლის მსოფ ლიო 

ჩემ პი ო ნატ ზე (აშშ) და ფიქ სირ და – 

3.59მილიონიანი მაჩ ვე ნებ ლით. 

•2018წლისმსოფლიო ჩემ პი ო

ნატ ზე 10 ავ ტო გო ლი გა ვი და, რაც ახა ლი 

რე კორ დი ა. წი ნა რე კორ დი 6 ავ ტო გო ლი 

იყო, რო მე ლიც საფ რან გე თის 1998 წლის 

მუნ დი ალ ზეა და ფიქ სი რე ბუ ლი. 

•ურუგვაისნაკრებისმწვრთნე
ლი,მუნ დი ა ლის ის ტო რი ა ში მე ო რე 

ყვე ლა ზე ხნი ე რი მთა ვა რი მწვრთნე ლი 

გახ და. ჩემ პი ო ნა ტის დაწყე ბი სას ოს კარ 

ვა შინ გ ტონ ტა ბა რე სი 71 წლის და 104 

დღის იყო. პირ ველ ად გილს გერ მა ნე ლი 

სპე ცი ა ლის ტი, ოტო რე ჰა გე ლი იკა ვებს. 

•ყველაზემეტიფეხბურთელი 

ინ გ ლი სის ჩემ პი ო ნა ტე ბი დან მო ნა წი

ლე ობ და. მათ მა რიცხ ვ მა 129 შე ად გი ნა, 

სა ი და ნაც უმ რავ ლე სო ბა პრე მი ერ ლი გა

ში ას პა რე ზობს. 

•გერმანიისნაკრებმა მხო

ლოდ ორი ბურ თის გა ტა ნა შეძ ლო, რაც 

მათ თ ვის ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე და ბა ლი 

მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. 

ასე თი გახ ლ დათ რუ სუ ლი სა ფეხ

ბურ თო არ და დე გე ბე ბი, თა ვის წვი მა ში 

გა ლუმ პუ ლი საფ რან გეთ  ხორ ვა ტი ის 

პრე ზი დენ ტე ბით, ქოლ გა გა და ფა რე

ბუ ლი ვლა დი მირ პუ ტი ნით და აჭა რა ში 

შე კე რი ლი ხორ ვა ტი ის ნაკ რე ბის მა ი სუ

რე ბით. ახ ლა კი დრო ა, ცო ტა ხნით ფეხ

ბურ თის გან და ვის ვე ნოთ. შევ ხ ვ დე ბით 

ყა ტარ ში, 2022 წელს. 

გამორჩეულიფეხბურთელები

გამორჩეულიგუნდები

ჩემპიონატისსტატისტიკა

ბომბარდირი:
ჰარი კეინი (ინგლისი) – 6 გოლი

ყველაზემეტისახიფათომომენტი:
ნეიმარი ( ბრაზილია) – 27 მცდელობა

დაფარულიდისტანცია:
ივან პერისიჩი (ხორვატია) – 72 კილომეტრი

სწორადშესრულებულიპასები:
სერხიო რამოსი (ესპანეთი) – 485 პასი 

მოგერიებულიბურთები:
ტიბო კურტუა (ბელგია) – 27 სეივი

ყველაზემეტიგოლი:ბელგია – 16 გოლი 

ყველაზეშემტევიგუნდი:ხორვატია – 352 შეტევა

ყველაზემეტისწორიპასი:ინგლისი – 3,336 პასი

საუკეთესოდაცვა:ხორვატია– 301 განეიტრალებული შეტევა

169  
გოლი

49,651   
ზუსტი პასი

219   
ყვითელი ბარათი

29    
პენალტი

4    
წითელი ბარათი

საერთო დასწრება – 

3,031,768
საშუალო დასწრება – 

47,371



სარეკლამო გვერდი

ბუნების ფასი
სუფთა ჰაერი, სუფთა წყალი, სუფთა ნიადაგი – ასეთია RMG ჯგუფის მიერ 

დასახული მიზანი, რომლის მისაღწევადაც კომპანიას 2020 წლამდე პერიოდი 

აქვს განსაზღვრული. გარემოზე ზემოქმედების მინიმუმამდე შემცირების 

მიზნით სამთო-მოპოვებითმა კომპანიამ 30 მილიონი ლარი გამოყო.

ავტორი: თამარ ბაკურაძე

ფოტო: ჯაბა ჩიტიძე

მიხეილ კვარაცხელია



ბატონომიხეილ,გარემოსდაცვითისა
კითხებისაკმაოდპრობლემურიაარა
მხოლოდსაქართველოსთვის,არამედ
მსოფლიოსარაერთიქვეყნისთვისაც.
იქნებრამდენიმესიტყვითგაგვიზიაროთ
თქვენიმოსაზრებაგლობალურპრობლე
მებთანდაგამოწვევებთანდაკავშირე
ბით...

გა რე მოს დაც ვის სა კითხე ბი მსოფ ლი ო ში გა

სუ ლი სა უ კუ ნის ბო ლო დან ძა ლი ან მწვა ვედ დგას. 

ადა მი ა ნის ზე მოქ მე დე ბა და ინ დუს ტ რი უ ლი ზრდა, 

სხვა დას ხ ვა ფაქ ტორ თან ერ თად, ძა ლი ან დიდ 

ტვირ თად და აწ ვა გა რე მოს, რაც, მა გა ლი თად, 

გლო ბა ლუ რი დათ ბო ბის კუთხით გა მო ი ხა ტა. კლი

მა ტის ცვლი ლე ბა დღეს ყვე ლა ზე დი დი გა მოწ ვე ვა ა, 

რომ ლის წი ნა შეც კა ცობ რი ო ბა აღ მოჩ ნ და. თუმ ცა 

დი დი ხა ნი ა, ამე რი კი სა და ევ რო პის ქვეყ ნე ბის 

მთავ რო ბე ბი მი ვიდ ნენ იმ დას კ ვ ნამ დე, რომ ამის 

გა მო სას წო რებ ლად სა ჭი რო იყო ქმე დი თი ზო მე

ბის მი ღე ბა, რაც რიგ სა ერ თა შო რი სო კონ ვენ ცი ებ

სა და ქვეყ ნე ბის შიგ ნით ახა ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის 

შექ მ ნა სა და მათ გამ კაც რე ბა ში აისახა. სა ქარ თ ვე

ლოს, რო გორც აღ ნიშ ნუ ლი კონ ვენ ცი ე ბის მო ნა წი

ლე ქვე ყა ნას, ასე ვე ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რე ბის 

ხელ შეკ რუ ლე ბის მხა რეს, პირ ველ რიგ ში ევა ლე ბა 

გა რე მოს დაც ვი თი კა ნონ მ დებ ლო ბის შეც ვ ლა და 

ევ რო პულ სტან დარ ტებ თან და ახ ლო ე ბა, ხო ლო 

შემ დ გომ არა ნაკ ლებ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ახ ლად 

ამოქ მე დე ბუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის პრაქ ტი კა ში 

სწო რად გა მო ყე ნე ბა და აღ ს რუ ლე ბა. 

საქართველოშირაუნდაგაკეთდესიმის
თვის,რომკომპანიებმა,რომლებსაც
გარემოზეზემოქმედებაუწევთ,არსებული
რისკებიმინიმუმამდეშეამცირონ?

ამ კუთხით ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი – სა ზო გა

დო ე ბის, ხალ ხის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბაა გა რე

მოს დაც ვის სფე რო ში და ამის პა რა ლე ლუ რად სწო

რი კა ნონ მ დებ ლო ბის შექ მ ნა. ამ მხრივ ძი რე უ ლი 

ცვლი ლე ბა ჯერ არ მომ ხ და რა და მთავ რო ბამ ამა ზე 

უნ და იზ რუ ნოს. გა მარ თუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის არ

სე ბო ბის შემ დეგ კი უნ და მოხ დეს მი სი აღ ს რუ ლე ბა. 

დიდ მა სამ რეწ ვე ლო კომ პა ნი ებ მა უნ და გა ი თა

ვი სონ, რომ გა რე მოს დაც ვა ერ თ ერ თი შე მად გე

ნე ლი ნა წი ლია იმ წარ მო ე ბი სა, რა საც ერ თად თუ 

ცალ  ცალ კე ვა კე თებთ. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ყვე ლა 

კომ პა ნი ამ სწო რად შე ა ფა სოს გა რე მო ზე ზე გავ

ლე ნა, შე ი მუ შა ოს შე მარ ბი ლე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი 

ამ ზე გავ ლე ნის შე სამ ცი რებ ლად და ამის შემ დ გომ 

სა წარ მოს ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის პი რო ბებ ში გა ნა ხორ ცი

ე ლოს გა რე მოს კომ პო ნენ ტებ ზე უწყ ვე ტი მო ნი

ტო რინ გი. დღეს დღე ო ბით არის ამის მსოფ ლიო 

გა მოც დი ლე ბა და თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბი 

იძ ლე ვა იმის სა შუ ა ლე ბას, რომ გა რე მო ზე მავ ნე ზე

მოქ მე დე ბა მი ნი მუ მამ დე იქ ნას დაყ ვა ნი ლი. 

RMGჯგუფიროგორპასუხობსამ
გამოწვევას?

კომ პა ნია RMGს სა წარ მოო მოღ ვა წე ო ბა 2012 

წლი დან იწყე ბა და მი სი საქ მი ა ნო ბის ერ თ ერ თი 

შე მად გე ნე ლი ნა წი ლია მად ნე უ ლის კა რი ე რი და 

სამ თო გა მამ დიდ რე ბე ლი კომ ბი ნა ტი, რო მელ საც 

დი დი ხნის ის ტო რია აქვს. ის პრობ ლე მე ბი, რო

მელ თაც ჩვენ დღეს ვუმ კ ლავ დე ბით, და ახ ლო ე ბით 

40 წლის გან მავ ლო ბა შია დაგ რო ვი ლი. უკ ვე მე ო რე 

წე ლი ა, ჩვენ მოქ მე დე ბა ზე გა და ვე დით ამ ძვე ლი და 

მიმ დი ნა რე გა რე მოს დაც ვი თი პრობ ლე მე ბის გა და

საჭ რე ლად. კომ პა ნი ამ შე ი მუ შა ვა გა რე მოს დაც ვი

თი პო ლი ტი კა, რო მე ლიც კომ პა ნი ის სტრა ტე გი უ ლი 

დო კუ მენ ტი ა, ამას თან ჩვენ ვთა ნამ შ რომ ლობთ 

RMG ჯგუფ მა სა მარ თა ვად გა რე მოს თან 40-წლიანი ურ თი ერ თო ბის გა მოც დი-

ლე ბის მქო ნე სა წარ მო ჩა ი ბა რა. ეს გა მოც დი ლე ბა კი არ ც თუ იშ ვი ათ შემ-

თხ ვე ვა ში გა რე მო ზე მავ ნე ზე მოქ მე დე ბას გუ ლის ხ მობ და. კომ პა ნი ა ში აღი ა რე ბენ, 

რომ ამ მი მარ თუ ლე ბით მძი მე მემ კ ვიდ რე ო ბა ერ გოთ, თუმ ცა ახა ლი სა მოქ მე დო 

სტრა ტე გი ის მი ხედ ვით, სამ თო- მო პო ვე ბი თი ბიზ ნე სი სრუ ლად ახალ რელ სებ ზე გა-

დას ვ ლას აპი რებს. და გეგ მი ლი მრავალი ღო ნის ძი ე ბიდან ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

მდი ნა რე ებ ზე გამ წ მენ დი ნა გე ბო ბე ბის და მონ ტა ჟე ბას, სპე ცი ა ლუ რი და ნად გა რე ბით 

მტვერ თან ბრძო ლა სა და ნარ ჩე ნე ბის უსაფ რ თხო მარ თ ვის თ ვის სა ჭი რო ინ ფ რას ტ-

რუქ ტუ რის მოწყო ბას ით ვა ლის წი ნებს. კომ პა ნი ა ში ამ ბო ბენ, რომ მიმ დი ნა რე პრო-

ცე სე ბი და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბის თ ვის ღი ად და გამ ჭ ვირ ვა ლედ მიმ დი ნა რე ობს. 

RMG ჯგუ ფის ახა ლი სტრა ტე გი ის შე სა ხებ კომ პა ნი ის დი რექ ტორს გა რე მოს დაც ვის 

სა კითხებ ში, მი ხე ილ კვა რაცხე ლი ას ვე სა უბ რეთ.



სარეკლამო გვერდი

სამ თო მო პო ვე ბით სფე რო ში გა რე მოს დაც ვის 

სა კითხებ ზე მუ შა ო ბის დი დი გა მოც დი ლე ბის მქო

ნე სა კონ სულ ტა ციო ბრი ტა ნულ კომ პა ნი ას თან.  

მათ თან ერ თად შე ვი მუ შა ვეთ კომ პა ნი ის გა რე

მოს დაც ვი თი მარ თ ვის გეგ მა, ასე ვე გა რე მოს

დაც ვი თი პროგ რა მა და უშუ ა ლო ღო ნის ძი ე ბე ბის 

სა მოქ მე დო გეგ მა, რო მე ლიც 100ზე მეტ პუნქტს 

მო ი ცავს და სა დაც დე ტა ლუ რა დაა გან ხი ლუ

ლი გა რე მოს თი თო ე უ ლი კომ პო ნენ ტის დაც ვის 

ღო ნის ძი ე ბე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი კომ პა ნია დღე საც 

აქ ტი უ რად თა ნამ შ რომ ლობს ჩვენ თან სხვა დას ხ

ვა კონ კ რე ტუ ლი სა კითხის გა დაწყ ვე ტა ზე, ახა ლი 

ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გ ვა სა და წი ნა საპ რო ექ ტო 

წი ნა და დე ბე ბის და მუ შა ვე ბა ზე.

კონკრეტულადრასგულისხმობსეს
პროგრამა?

წყა ლი, ჰა ე რი და ნი ა და გი – გა რე მოს ამ სა მი ვე 

კომ პო ნენ ტის დაც ვას ემ სა ხუ რე ბა ის ღო ნის ძი ე

ბე ბი, რომ ლე ბიც შე ვი მუ შა ვეთ. მა გა ლი თად, უკ ვე 

დას რუ ლე ბის ეტაპ ზეა ისე თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

პრო ექ ტი, რო მე ლიც ეხე ბა მდი ნა რე კაზ რე თუ ლას 

დაც ვას. კაზ რე თუ ლა დრო ე ბით, გარ კ ვე ულ მო ნაკ

ვეთ ზე მო ვაქ ცი ეთ მილ ში და ამით და ბინ ძუ რე ბის 

წყა როს სა ბო ლო ოდ ავა რი დეთ. ასე თი ვე სწო რი 

გა რე მოს დაც ვი თი მიდ გო მა გვაქვს ამ რა ი ონ ში 

არ სე ბულ კი დევ ორ მდი ნა რეს თან, კერ ძოდ, ფო

ლა და ურ სა და მა შა ვე რას თან. აქაც და გეგ მი ლია 

რამ დე ნი მე გამ წ მენ დი ნა გე ბო ბის პრო ექ ტი რე ბა 

და მონ ტა ჟი, რაც ამ მდი ნა რე ებ ში და ბინ ძუ რე ბუ

ლი წყლის ჩაშ ვე ბას სრუ ლად გა მო რიცხავს. ჩვე ნი 

პროგ რა მით და სა ქარ თ ვე ლოს გა რე მოს დაც ვი სა 

და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს მი ერ გან

საზღ ვ რუ ლი ვა დე ბით ეს პრობ ლე მა 2020 წლის 

ბო ლომ დე სრუ ლად უნ და აღ მოვ ფხ ვ რათ. ვა დებ ში 

ჩა ვე ტე ვით, არა ნა ი რი ხე ლის შემ შ ლე ლი ფაქ ტო რი 

არ არ სე ბობს.

მოდი,გადავიდეთთქვენმიერხსენებულ
დანარჩენკომპონენტებზეც.ამეტაპზერო
გორახერხებსRMGმტვერთანბრძოლას?

დღეს კომ პა ნია მტვერს ებ რ ძ ვის იმ გზებ ზე, 

რომ ლებ ზეც მად ნის გა და ზიდ ვა ხდე ბა. იმის თ

ვის, რომ გვცოდ ნო და, რა პი რო ბებ ში, რა ინ ტენ

სი ვო ბით არის სა ჭი რო ამა თუ იმ გზის მორ წყ ვა, 

სპე ცი ა ლუ რი ექ ს პე რი მენ ტიც ჩა ვა ტა რეთ. ეს არ 

არის ახა ლი, თუმ ცა გზებ ზე მტვერ წარ მოქ მ ნას თან 

ბრძო ლის ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე ბუ ლი სა შუ ა ლე ბა ა. 

ამ ეტაპ ზე ვა მა ტებთ სარ წყავ მან ქა ნებს და ჯამ ში 

უახ ლო ეს ხან ში შვი დი ავ ტო მან ქა ნა გვე ყო ლე ბა.  

გარ და ამი სა, გა მამ დიდ რე ბელ ფაბ რი კა ში, სა დაც 

სამ ს ხ ვ რე ვი სა ამ ქ რო ე ბის მთე ლი რი გია და სა დაც 

ასე ვე დი დი რა ო დე ნო ბით მტვე რი გა მო ი ყო ფა, 

წლის ბო ლო დან და იწყე ბა კონ კ რე ტუ ლი და ნად

გა რე ბის და მონ ტა ჟე ბა. ფილ ტ რე ბის ეს დი დი, თა

ნა მედ რო ვე სის ტე მა  99%ით შე ამ ცი რებს მტვრის 

გა მო ყო ფას რო გორც სა ამ ქ რო ე ბის შიგ ნით, ასე ვე 

გა რე თაც. ჩვენ ასე ვე გვაქვს გა რე სამ ს ხ ვ რე ვე ბიც, 

რომ ლე ბიც ღია ცის ქვეშ ოპე რი რებს. ამ შემ თხ

ვე ვა შიც თა ნა მედ რო ვე იტა ლი უ რი და ნად გა რე ბი 

შე ვი ძი ნეთ, რომ ლე ბიც მტვრის და ჭე რას ღია პი რო

ბებ ში უზ რუნ ველ ყოფს. 

რაცშეეხებანარჩენებისმართვას,რო
გორმუშაობსკომპანიაამმიმართულე
ბით?

2018 წლის იან ვ რი დან ჩვე ნი კომ პა ნია გა და

ვი და ახალ მიდ გო მებ ზე. პრი ო რი ტე ტი მი ვა ნი ჭეთ 

ნარ ჩე ნე ბის მი ნი მი ზა ცი ას და ხელ მე ო რედ გა მო

ყე ნე ბის სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კას. კომ პა ნი ა ში 

უკ ვე დაწყე ბუ ლია სე პა რი რე ბუ ლი შეგ რო ვე ბა, 

ხელ შეკ რუ ლე ბა გვაქვს გა ფორ მე ბუ ლი ნარ ჩე ნე

ბის გა დამ მუ შა ვე ბელ რამ დე ნი მე კომ პა ნი ას თან, 

რომ ლე ბიც ჩვენ გან იღე ბენ ქა ღალდს, სხვა დას ხ ვა 

სა ხე ო ბის პლას ტ მა სას,  მე ტალს და სხვა გა და

„დიდმა სამრეწველო კომპანიებმა უნდა 
გაითავისონ, რომ გარემოს დაცვა ერთ-ერთი 
შემადგენელი ნაწილია იმ წარმოებისა, რასაც 

ერთად თუ ცალ-ცალკე ვაკეთებთ“.



მუ შა ვე ბად ნარ ჩე ნებს და სა ხი ფა თო ნარ ჩე ნებს. 

კომ პა ნი ამ უკ ვე და იწყო სა ხი ფა თო ნარ ჩე ნე ბის 

მარ თ ვა ახა ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის მოთხოვ ნე ბის 

გათ ვა ლის წი ნე ბით. ამას გარ და, ძა ლი ან ბევ რი 

პრო ექ ტი გან ვა ხორ ცი ე ლეთ ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვას

თან და კავ ში რე ბით, თუნ დაც იგი ვე დრო ე ბი თი გან

თავ სე ბის ად გი ლე ბის მშე ნებ ლო ბა, მა თი მოწყო ბა, 

ნარ ჩე ნე ბის შე სამ ცი რე ბე ლი და ნად გა რე ბის შე ძე ნა 

და მრა ვა ლი სხვა. ამ სფე რო შიც ბევ რი წინ გა დად

გ მუ ლი ნა ბი ჯი ა. არ დავ მა ლავ, რომ აქამ დე ეს არ 

ხდე ბო და. 

ამყველაფრისმონიტორინგსვინუზრუნ
ველყოფს?ხშირიათუარადაჯარიმების
ფაქტები?

პირ ველ რიგ ში კომ პა ნი ის გა რე მოს დაც ვის სამ

სა ხუ რი სა ქარ თ ვე ლოს გა რე მოს დაც ვი სა და სოფ

ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს თან შე თან ხ მე ბუ ლი 

მო ნი ტო რინ გის გეგ მის შე სა ბა მი სად. კომ პა ნია 

გან საზღ ვ რუ ლი პე რი ო დუ ლო ბით სა მი ნის ტ რო ში 

ან გა რიშს წა რად გენს გა წე უ ლი მო ნი ტო რინ გის შე

დე გე ბის თა ო ბა ზე.  ამას გარ და თა ვად სა მი ნის ტ რო, 

რომ ლის წარ მო მად გენ ლე ბიც ჩვენ გან და მო უ კი დებ

ლად ჩა მო დი ან ად გილ ზე და გარ კ ვე ულ წერ ტი ლებ ზე 

იღე ბენ სინ ჯებს, ლა ბო რა ტო რი ულ ანა ლიზს უტა რე

ბენ და თუ რა ი მე გა და მე ტე ბა და დარ ღ ვე ვა ა, მა შინ 

კომ პა ნია ჯა რიმ დე ბა. მინ და გითხ რათ, ბო ლო 

პე რი ოდ ში ჯა რი მე ბიც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შემ ცირ და, 

რაც იმის დას ტუ რი ა, რომ კომ პა ნი ის საქ მი ა ნო ბა გა

უმ ჯო ბეს და და მო დერ ნი ზა ცი ის პრო ცე სი და იწყო. 

დღეს RMG სე რი ო ზუ ლი ნა ბი ჯე ბით ვი თარ დე ბა. 

რამდენსხარჯავსRMGჩამოთვლილიგა
რემოსდაცვითიღონისძიებებისთვის?

სრუ ლად გა რე მოს დაც ვი თი პროგ რა მის თ ვის 

გა მო ყო ფი ლია და ახ ლო ე ბით 30 მი ლი ო ნი ლა რი, 

რო მე ლიც 20182020 წლებ ზეა გა წე რი ლი.

რამდენადაქტიურებიხართსხვაგარემოს
დაცვითიპროექტებისგანხორციელების
მხრივ?

ყო ველ წ ლი უ რად კომ პა ნია სხვა დას ხ ვა ფარ

თობ ზე ტყეს აშე ნებს. ამ ჟა მად ვმუ შა ობთ მარ ტყო

ფის რა ი ონ ში. 11,6 ჰექ ტა რი მი წის ფარ თობ ზე უკ ვე 

დავ რ გეთ 16 ათა სი ნერ გი და შე მოდ გო მამ დე ეს 

რიცხ ვი 30 ათა სამ დე გა იზ რ დე ბა. გარ და დარ გ ვი სა, 

მომ დევ ნო ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში კომ პა ნია მის 

მოვ ლა პატ რო ნო ბა საც უზ რუნ ველ ყოფს. ყო ველ წ

ლი უ რად ამის თ ვის და ახ ლო ე ბით ნა ხე ვარ მი ლი ონ 

ლარს ვხარ ჯავთ. ამას გარ და, მი უ ხე და ვად იმი სა, 

რომ კომ პა ნია მი სი სა წარ მოო მიზ ნე ბი სათ ვის 

მოჭ რი ლი ხე ტყის სა კომ პენ სა ციო სა ფა სურს იხ დის 

კა ნონ მ დებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ყვე ლა 

პრო ცე დუ რის დაც ვით, მო მა ვა ლი წლი დან ჩვენ 

ვგეგ მავთ და მა ტე ბი თი ფარ თო ბე ბის აღე ბას, სა დაც 

ეროვ ნულ სატყეო დე პარ ტა მენ ტ თან შე თან ხ მე ბით 

ტყეს გა ვა შე ნებთ. ამ კუთხით ბევ რი სხვა სა ინ ტე რე

სო იდე აც გვაქვს, რო მელ თა გან ხორ ცი ე ლე ბა საც 

ეტა პობ რი ვად და ვიწყებთ.

ამისმიუხედავად,საკმაოდხშირადისმის
თქვენიკომპანიისმისამართითკრი
ტიკა,ხშირადამბობენ,რომRMGჯგუფი
გარემოსდაცვითვალდებულებებსარ
ასრულებს.როგორფიქრობთ,რაიწვევს
ნეგატიურდამოკიდებულებასდარაიქნება
თქვენიპასუხიამასთანდაკავშირებით?

ეს და მო კი დე ბუ ლე ბა გარ კ ვე ულ წი ლად ძვე ლი 

მემ კ ვიდ რე ო ბის სირ თუ ლით არის გა მოწ ვე უ ლი, 

თუმ ცა ხან და ხან თე მა აბ სურ დულ სა ხეს იძენს, რაც 

საქ მეს თან კავ შირ ში სა ერ თოდ არ არის. ჩვენ ძა ლი

ან დი დი და მარ თ ლაც მო ტი ვი რე ბუ ლი გუნ დი ვართ, 

რომ საქ მე გა მო ვი დეს. ეს უნ დობ ლო ბაც  შე მობ

რუნ დე ბა, რად გან 3500ზე მე ტი ადა მი ა ნი შრო მობს 

და ეს ქვეყ ნის, რე გი ო ნი სა და ჩვე ნი მო ქა ლა ქე ე ბის 

სა სი კე თოდ ხდე ბა. რე ა ლო ბას ვერ გა ვექ ცე ვით, 

შე სა ბა მი სად, ჩვე ნი გა კე თე ბუ ლი საქ მე იქ ნე ბა 

ყვე ლა კითხ ვა ზე პა სუ ხი. დღეს თუ 30 პუნ ქ ტი გვაქვს 

შეს რუ ლე ბუ ლი, ხვალ მე ტი იქ ნე ბა და ორ წე ლი წად ში 

ყვე ლა პუნ ქ ტი შეს რულ დე ბა. ბიზ ნე სის თ ვის გა კე თე

ბულ საქ მე ზე კარ გი პა სუ ხი არა ფე რი ა! 

აპირებთთუარაგარემოსდაცვითორგანი
ზაციებთანაქტიურთანამშრომლობას?

ბო ლო პე რი ოდ ში კომ პა ნი ა ში სა ზო გა დოდ 

ბევ რი სი ახ ლე გვაქვს და ღი ად ვთა ნამ შ რომ ლობთ 

რო გორც მე დი ას თან, ასე ვე ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბულ 

ორ გა ნი ზა ცი ა სა თუ პირ თან. ჩვე ნი გა რე მოს დაც ვი

თი პროგ რა მის ერ თ ერ თი ნა წი ლია კაზ რეთ ში გა რე

მოს დაც ვი თი ცენ ტ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. კომ პა ნი ის 

ად მი ნის ტ რა ცი ულ შე ნო ბა ში ამ ჟა მად სა რე მონ ტო 

სა მუ შა ო ე ბი მიმ დი ნა რე ობს. ეს იქ ნე ბა ხალ ხ თან, 

არა სამ თავ რო ბო ორა ნი ზა ცი ებ თან შეხ ვედ რე

ბის, მა თი გაც ნო ბი სა და მო ნი ტო რინ გ ში ჩარ თ ვის 

ად გი ლი. ძა ლი ან დი დი გეგ მე ბი გვაქვს და იმე დი ა, 

გა ა მარ თ ლებს. 
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ხარისხის ამბასადორი
ინტერვიუ თორნიკე ქებურიასთან

30 წლის ანტრეპრენიორი მარტო და მამასთან ერთად ორ დამოუკიდებელ 
ბიზნესკომპანიას მართავს. ჯამში 500–ზე მეტ ადამიანს ასაქმებს და ყოველწლიურად 
საქართველოს ბიუჯეტში გადასახადების სახით 20 მილიონ ლარზე მეტი შეაქვს.

ავტორი: ელენე კვანჭილაშვილი

ფოტო: ხათუნა ხუციშვილი

3O 3O
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თორ ნი კე ქე ბუ რი ა. 30 წლის. და ბა დე ბუ ლი მოს კოვ ში. ფლობს მოს კო ვის 
სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ბა კა ლავ რის დიპ ლომს, პა რი ზის ამე რი
კუ ლი უნი ვერ სი ტე ტის მა გის ტ რის დიპ ლომს, გა ნათ ლე ბა მი ღე ბუ ლი აქვს 
ბიზ ნე სის ად მი ნის ტ რი რე ბი სა და ან ტ რეპ რე ნი ო რო ბის მი მარ თუ ლე ბით. 

ტი ნე ი ჯე რუ ლი წლე ბის უკან მო ტო ვე ბის შემ დეგ, რვა წე ლი პა რიზ ში ცხოვ რობ და, 
დღეს ცხოვ რობს თბი ლის ში, სა დაც ორ და მო უ კი დე ბელ ბიზ ნეს ში ა: მა მას თან ერ
თად მარ თავს თით ქ მის 20–წლი ა ნი ის ტო რი ის მქო ნე კომ პა ნი ას და ცალ კე ფლობს 
მა მა კა ცის ტან საც მ ლის ხა ზის ცნო ბილ ბრენდს, რო მე ლიც სა მი თვის წინ გახ ს ნა. 

StefanoRicci–მსოფლიოშიცნობილიბრენდი
დღესუკვესაქართველოშია,რადგანდა
ახლოებითსამითვისწინიტალიელებთან
მოლაპარაკებებიწარმატებითდაასრულე.
მოგვიყევიცოტარამამპროცესისშესახებ
–რამდენადადვილიაუცხოელებისდარწ
მუნებაიმაში,რომმათიბრენდისაქართვე
ლოშიცუნდაიყიდებოდეს?

მიზ ნის მი საღ წე ვად და ბუ ტი კის მშე ნებ ლო ბის 

და საწყე ბად თით ქ მის ორი წე ლი დამ ჭირ და. ამ 

ბრენდს ბავ შ ვო ბი დან კარ გად ვიც ნობ – მა მა ჩე მი

სა და მი სი მე გობ რე ბის საყ ვა რე ლი ბრენ დი იყო 

ყო ველ თ ვის. ის ძა ლი ან პო პუ ლა რუ ლია ყო ფი ლი 

საბ ჭო თა კავ ში რის ქვეყ ნებ ში. პა რიზ ში თით ქ მის 

რვა წე ლი გა ვა ტა რე და ამ ბრენ დის ფი ლი ა ლის 

მე ნეჯ მენ ტ თან ვმე გობ რობ დი. მა შინ ვე გა მიჩ ნ და 

იდე ა, რომ ეს ბრენ დი ჩემს ქვე ყა ნა შიც შე მო მეყ ვა ნა. 

საფ რან გე თის ფი ლი ალ მა ფლო რენ ცი ა ში მდებარე 

ცენ ტ რა ლურ ოფის თან უპ რობ ლე მოდ და მა კავ ში

რა. მა თი დარ წ მუ ნე ბა საკ მა ოდ რთუ ლი აღ მოჩ ნ და, 

სა ნამ სა ქარ თ ვე ლო ში პი რა დად არ ჩა მო ვიდ ნენ. 

წარ მო მად გენ ლო ბა თა ვად დარ წ მუნ და, რომ კარ გი 

სას ტუმ რო ე ბი, სა ვაჭ რო ცენ ტ რე ბი გვაქვს და ხალ ხიც 

სა კუ თა რი სტი ლის სა პოვ ნე ლად ფულს არ იშუ რებს. 

ბაზ რის კვლე ვა უკ ვე ჩა ტა რე ბუ ლი გვქონ და და ვი ცო

დით, რომ ქა ლე ბის თ ვის გა ცი ლე ბით დი დი არ ჩე ვა ნი 

იყო ბა ზარ ზე, ვიდ რე მა მა კა ცე ბის თ ვის. ბაზ რის ეს 

ნი ში პრაქ ტი კუ ლად აუთ ვი სე ბე ლი რჩე ბო და. ამ დე

ნად შე საძ ლებ ლო ბა სურ ვილს და ემ თხ ვა და დღეს 

თბი ლის ელ მდი დარ მა მა კა ცებს აქვთ შან სი, იტა ლი

ურ ფა სად იტა ლი უ რი ხა რის ხიც მი ი ღონ.

დამაინც,რამდენადარისმზადსაქართვე
ლოამბრენდისთვის?ერთსულზეშემოსა

ვალიჩვენსქვეყანაშისაკმაოდდაბალია
–რამდენადეხმარებათქვენიბიზნესის
განვითარებასისმსყიდველუნარიანობა,
რაცდღესამტიპისბრენდისთვისარსე
ბობსამბაზარზე?

და მა ფიქ რე ბე ლი კითხ ვა ა, თუმ ცა, ვფიქ რობ, 

მას ზე პა სუ ხი მა ინც და დე ბი თი ა. ბა ზარს რომ შე

ხე დოთ, ძვი რად ღი რე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბი ბევ რი 

მი მარ თუ ლე ბით და ბევრ სხვა დას ხ ვა სეგ მენ ტ ში 

იყი დე ბა – მათ შო რის, ტან საც მე ლი, აქ სე სუ ა

რე ბი, მან ქა ნე ბი, სუ ნა მო ე ბი, უძ რა ვი ქო ნე ბა და 

სხვა. ვფიქ რობ, ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბა საკ მა ოდ 

წარ მა ტე ბუ ლია იმის თ ვის, რომ თავს ხა რის ხი ა ნი 

პრო დუქ ცი ით დაკ მა ყო ფი ლე ბის უფ ლე ბა მის ცეს. 

დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში საკ მა ოდ 

ბევ რი წარ მა ტე ბუ ლი მა მა კა ცი ა, რო მელ თათ ვი საც 

იტა ლი უ რი ხა რის ხი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია და Stefano 

Ricci – ხელ მი საწ ვ დო მი. შე სა ბა მი სად, ჩემს ბიზ ნესს 

დი დი რეკ ლა მი რე ბა არ დას ჭირ ვე ბი ა: პირ ვე ლი ვე 

თვე ში მა ღა ზი ამ და ნა ხარ ჯი სრუ ლად ამო ი ღო, მე

ო რე თვე ჩვენ თ ვის ორ მა გად უფ რო წარ მა ტე ბუ ლი 

აღ მოჩ ნ და. თვი თონ პრო დუქ ტი იმ დე ნად კარ გი და 

უნი კა ლუ რი ა, რომ შე უძ ლე ბე ლი ა, ჩვენს ქვე ყა ნა შიც 

მას ზე მა ღა ლი მოთხოვ ნა არ იყოს. 

რაარისსაჭირობიზნესშიწარმატებისმი
საღწევად?

ვფიქ რობ, თავ და ჯე რე ბუ ლო ბა, მოთხოვ ნე ბი სა 

და შე საძ ლებ ლო ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბის უნა რი – 

უნა რი, შე გეძ ლოს ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან ზე ფო კუ

სი რე ბა. რაც უფ რო ფარ თო ხედ ვა გაქვს, მით უფ რო 

ად ვი ლია უნი კა ლურ იდე ამ დე მის ვ ლა. ნე ბის მი ერ 

ასაკ ში და ნე ბის მი ერ ეტაპ ზე აუცი ლე ბე ლია ზრდა 

და გან ვი თა რე ბა, სა კუ თარ თავ ში ინ ვეს ტი რე ბა. 
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პრობ ლე მაა თუ გა მოწ ვე ვა – ყო ველ თ ვის ვცდი ლობ, 

რე ა ლო ბა მი ვი ღო ისე თად, რო გო რიც ის არის; მთე ლი 

ჩე მი ენერ გია მი სი გა დაჭ რის კენ მივ მარ თო და არა 

იმა ზე ფიქ რის კენ, რა ტომ არის „ცხოვრება ასე თი 

რთუ ლი“. 

ანტრეპრენიორიხარ?
კი, ასე თად ვხე დავ სა კუ თარ თავს. ბო ლო ბო ლო 

ამ ხე ლოვ ნე ბას ვე უფ ლე ბი თით ქ მის ხუ თი წე ლი ა. ამას 

გარ და, მი მაჩ ნი ა, რომ ისე თი თვი სე ბე ბი მაქვს, რო გო

რიც მხო ლოდ ან ტ რეპ რე ნი ორს შე იძ ლე ბა, ჰქონ დეს. 

მიყ ვარს საქ მე, მოქ მე დე ბა. შე იძ ლე ბა, უცებ მო ვი

ფიქ რო იდე ა, კონ ცეფ ცია ან ხედ ვა და ეს ყვე ლა ფე რი 

და ვუ კავ ში რო უფ რო ფარ თო სუ რათს, რის მიღ წე ვაც, 

სწო რი მე ნეჯ მენ ტის პი რო ბებ ში, აუცი ლებ ლად რე ა

ლის ტუ რი იქ ნე ბა. 

მარ ცხი ავ ტო მა ტუ რად მა აქ ტი უ რებს და წარ მა ტე

ბის მიღ წე ვის კენ მი ბიძ გებს. მიყ ვარს მიზ ნის მიღ წე ვა 

– ისე თი მიზ ნე ბის, რომ ლე ბიც დავ გეგ მე და სწო რად 

ვმარ თე. 

რო დე საც ხედ ვა მიჩ ნ დე ბა, პირ და პირ გა დავ დი

ვარ მოქ მე დე ბა ზე, არ შე მიძ ლი ა, ვი ცა დო და ვი ღა ცის

გან აღი ა რე ბა მი ვი ღო. მირ ჩევ ნი ა, გავ რის კო და დავ

მარ ცხ დე, ვიდ რე იმა ზე დამ წყ დეს მე რე გუ ლი, რომ არ 

შე ვე ცა დე. პროგ რე სი რის კის გა რე შე არ არ სე ბობს, 

რის კ მა შე იძ ლე ბა პრობ ლე მე ბი მო ი ტა ნოს, მაგ რამ, 

მე ო რე მხრივ, მან ვე შე იძ ლე ბა მო ი ტა ნოს უდი დე სი 

წარ მა ტე ბა და გარ ღ ვე ვა.

ვფიქ რობ, უში შა რი და ოპ ტი მის ტი ვარ. თუ ვი ღაც 

რისკს თავს არი დებს, მე მირ ჩევ ნი ა, რის კ ში პო ტენ

ცი ა ლი და ვი ნა ხო. რო ცა ხედ ვა მაქვს, მჯე რა, რომ 

ინ ვეს ტი ცი ა, დრო და ენერ გია აუცი ლებ ლად მო გე ბად 

იქ ცე ვა.

რო ცა იდეა მაქვს, ერთ ად გილ ზე გა ჩე რე ბა მი ჭირს. 

ნა ბი ჯე ბის გა დად გ მა უნ და და ვიწყო იმის თ ვის, რომ 

იდეა გა ცოცხ ლ დეს.

ყვე ლა და მე თახ მე ბა, რომ ბიზ ნეს ში, გან სა კუთ რე

ბით, თუ ის სტარ ტა პი ა, პრობ ლე მე ბი გარ და უ ვა ლი ა. 

გა მო ნაკ ლი სი არც მე ვარ, მაგ რამ ეს პრობ ლე მე ბი თუ 

გა მოწ ვე ვე ბი ძა ლას მმა ტე ბენ, უფ რო მე ტი ვი მუ შაო და 

პრობ ლე მე ბი გა დავ ჭ რა.

ხში რად, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ხედ ვის გა მო, აუტ სა ი

დე რიც კი ხდე ბი – ეს გან ც და ჩემ თ ვი საც ნაც ნო ბი ა: 

ადა მი ა ნე ბი ზოგ ჯერ შენს ხედ ვას მხო ლოდ იმი ტომ 

არ იზი ა რე ბენ, რომ მა თი ხედ ვის გან გან ს ხ ვავ დე ბა.

ან ტ რეპ რე ნი ო რე ბის თ ვის მარ ცხი უცხო არ არის, 

რად გან ისი ნი სულ ახალ–ახალ იდე ებს ცდი ან. მარ ცხი 

და საშ ვე ბი ა. პი რა დად ჩემ თ ვის გა ცი ლე ბით მნიშ ვ ნე

ლო ვა ნი ა, და ვი ნა ხო შეც დო მა, გა ვა ა ნა ლი ზო ის და 

შე ვე ცა დო, სხვა ნა ი რად მი ვუდ გე.

რჩე ვის მოს მე ნა ღი რე ბუ ლი ა. გუნ დი შენ ზე ჭკვი ა ნი 

უნ და იყოს იმის თ ვის, რომ გუნ დურ მუ შა ო ბას ფა სი 

ჰქონ დეს. ნამ დ ვილ ან ტ რეპ რე ნი ორს უნ და შე ეძ ლოს, 

სხვა ადა მი ა ნე ბის მო საზ რე ბებს პა ტი ვი სცეს.

ბო ლო, თუმ ცა არა უკა ნას კ ნე ლი, რა საც მინ და, 

ხა ზი გა ვუს ვა, არის ის, რომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ბევ რი 

შრო მა და ბევ რი გარ თო ბა. გჭირ დე ბა ჰო ბი, სპორ ტი 

ან მუ სი კა. ტვინს უნ და მის ცე იმის შე საძ ლებ ლო ბა, 

რომ სა მუ შაო მო დუ ლი დან დას ვე ნე ბა ზეც გა და ერ

თოს. სწო რედ მა შინ მო დის ინ ს პი რა ცია და შე გიძ ლია 

ის ამო იც ნო.

სპორტირადგანახსენე,რამდენადაცვიცი,
მოტოციკლეტიაშენიგატაცება.როგორგეხ
მარებაშენიჰობიბიზნესისწარმოებაში?

მო ტორ ბო ლა ჩე მი ერ თ ერ თი ჰო ბი ა. ასე ვის ვე ნებ 

და თავს ვირ თობ. თვე ში ერ თხელ ან ორ ჯერ გან ტ

ვირ თ ვა მჭირ დე ბა ხოლ მე – ვთი შავ ტე ლე ფონს და 

გზას ვად გე ბი: ხან ჰა ი ვეი მი ტა ცებს, ხან – ოფ რო უ დი. 

ჩე მი ტვი ნი ახალ ენერ გი ას იღებს. 

საკ მა ოდ რის კი ა ნი სპორ ტია და, ვფიქ რობ, 

სწო რედ აქ არის კავ ში რი ჩემს ჰო ბი სა და ჩემს ყო

ველ დღი ურ საქ მი ა ნო ბას შო რის. ჩემ თ ვის რის კი გა

მოწ ვე ვა ა, რის კი ზრდის შე საძ ლებ ლო ბა ა. კარ გად თუ 

მო ემ ზა დე ბი, რისკს აწევ და წარ მა ტე ბა საც მი აღ წევ. 

კარგადთუმოემზადებიო,ხაზიგაუსვიდა
საინტერესოა,როგორაბალანსებბიზნესის
წარმოებასთანდაკავშირებულრისკებს?

რის კი ან ტ რეპ რე ნი ო რო ბის გა ნუყ რე ლი ნა წი ლი ა. 

ჩემ თ ვის რის კი ზრდი სა და გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ

ლო ბა ა. სას წორ ზე ვდებ იდე ებს და შემ დეგ ვწო ნი, 

ერ თ მა ნეთს ვა და რებ. ღირს ამ რის კ ზე წას ვ ლა? რას 

მი ვი ღებ მარ ცხის შემ თხ ვე ვა ში? რას მი ვი ღებ წარ მა

ტე ბის შემ თხ ვე ვა ში? რო გორც წე სი, იდეა ან ხედ ვა თუ 

მომ წონს, მიზ ნის მიღ წე ვა ზე ვკონ ცენ ტ რირ დე ბი და 

მხო ლოდ ამის შემ დეგ ვფიქ რობ, რა მიზეზით არ უნდა 

ღირ დეს ამ მიზ ნის მიღ წე ვა. 

რარისკებსხედავსაქართველოშიბიზნესის
წარმოებისკუთხით–ადვილიააქბიზნესში
ყოფნა?

თუ პრო დუქ ტი ან ხედ ვა ძლი ე რი და საკ მა რი სად 

კარ გია და თუ და ი ჯე რებ, რომ ყვე ლა ფე რი გა მო ვა, 

რის კე ბის მი ნი მუ მამ დე დაყ ვა ნა პრობ ლე მა აღარ 

არის და თით ქ მის დარ წ მუ ნე ბით შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, 

რომ წარ მა ტე ბაც გა რან ტი რე ბუ ლი ა. მაგ რამ, მა ინც, 

თუ ჩვენს ქვე ყა ნას სხვა ქვეყ ნებს შე ვა და რებთ, 
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სა ქარ თ ვე ლო არ არის გა ნე ბივ რე ბუ ლი ახა ლი შე

თა ვა ზე ბე ბით. სამ წუ ხა როდ, ამ ქვე ყა ნას და ხალხს 

ძი რი თა დი მოთხოვ ნი ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა 

უფ რო სჭირ დე ბა და თი თო ე უ ლი ამ მოთხოვ ნი ლე ბის 

მი მარ თუ ლე ბით ძა ლი ან მა ღა ლი კონ კუ რენ ცი ა ა. მე ო

რე მხრივ, მიზ ნე ბის მიღ წე ვა გა ცი ლე ბით ად ვი ლია და 

რე გუ ლა ცი ე ბიც სხვა ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით – გა ცი

ლე ბით ნაკ ლე ბი. 

ახა ლი პრო დუქ ტი თა ვის მყიდ ველს ბა ზარ ზე 

ად რე თუ გვი ან აუცი ლებ ლად იპო ვის. თუმ ცა ამის

თ ვის სა ჭი როა ინ ვეს ტი ცია და ის დრო, რო მე ლიც 

ქარ თ ვე ლებს სჭირ დე ბათ, რომ ახა ლი შე თა ვა ზე ბე ბი 

შე ის წავ ლონ და მი ეჩ ვი ონ მათ. მარ თა ლი ა, სა ქარ თ

ვე ლო პა ტა რა ქვე ყა ნა ა, ტუ რის ტუ ლი ტრა ფი კი ძა ლი ან 

მა ღა ლი ა. თუმ ცა მა ინც გჭირ დე ბა კარ გი მარ კე ტინ გი 

და სწო რი სა რეკ ლა მო სტრა ტე გია იმის თ ვის, რომ 

ქარ თულ ბა ზარ ზე პრო დუქ ტ მა თა ვის დამ კ ვიდ რე ბა 

შეძ ლოს. ხა ზი მინ და გა ვუს ვა, რომ ჩვენს ქვე ყა ნა ში 

პო ლი ტი კუ რი სი ტუ ა ცია ძა ლი ან არას ტა ბი ლუ რი ა, რაც 

ბიზ ნეს ზე უარ ყო ფით გავ ლე ნას ახ დენს. 

სა ქარ თ ვე ლოს დი დი ის ტო რია აქვს, მაგ რამ ჯერ 

მა ინც გან ვი თა რე ბა დი ქვე ყა ნა ა, სა დაც ად გი ლობ რივ 

და უცხო ელ ინ ვეს ტო რებს შე უძ ლი ათ, სა ინ ტე რე სო 

შე საძ ლებ ლო ბებს მი აგ ნონ. 

დღესშენთვისიკვეთებაასეთიშესაძლებ
ლობები?შეიძლება,რომსულმალეშენგან
StefanoRicciსმსგავსიახალიბრენდებივიხი
ლოთბაზარზე?

დი ახ, ამ ჟა მად სა ა თე ბის მწარ მო ე ბელ სა ერ თა შო

რი სო ბრენ დებ თან ვა წარ მო ებთ მო ლა პა რა კე ბებს, 

თუმ ცა ამ ეტაპ ზე კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე

ბას ვამ ჯო ბი ნებ.

ყოველთვისბიზნესმენობადაკერძოსექტო
რისმოთამაშეობაგინდოდა?

ვფიქ რობ, ასე ა. არ მახ სოვს, სხვა რა მის კე თე ბა 

მდო მე ბო და ოდეს მე და იმად ყოფ ნა, რაც დღეს არ 

ვარ. ბავ შ ვო ბა ში ის სპორ ტი გა მომ დი ო და კარ გად, 

რო მე ლიც მსი ა მოვ ნებ და; იმ საგ ნებს უკეთ ვარ თ მევ

დი თავს, რომ ლე ბიც მა ინ ტე რე სებ და, მაგ რამ ყო ველ

თ ვის ვი ცო დი, რომ ჩე მი საქ მე მექ ნე ბო და, სა დაც 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს და მო უ კი დებ ლად მი ვი ღებ დი. 

ჩე მი მთა ვა რი მო ტი ვა ტო რი ყო ველ თ ვის მა მა ჩე მი 

იყო – ელ გუ ჯა ქე ბუ რია ან ბუ ბა, რო გორც მას მე გობ

რე ბი და ოჯა ხი იც ნობს. ბავ შ ვო ბი დან ვუ ყუ რებ დი, 

რო გორ მარ თავ და ის ბიზ ნესს მოს კოვ ში და ვა ა ნა ლი

ზებ დი, რომ ნამ დ ვილ ბოსს ბო სი არ ჰყავს. ის ჩემ თ ვის 

„ბოსია“ – კა ცი, რო მელ მაც ზუს ტად იცის, რა უნ და; 

სა ით კენ მი დის და რის თ ვის. ყო ველ თ ვის მინ დო და 

და ამ მხრივ არა ფე რი შეც ვ ლი ლა, დღე საც მინ და, რომ 

ამ კუთხით მა მას ვგავ დე.

Selfmadeხარ?
კლა სი კუ რი გა გე ბით, სელ ფ  მე ი დი ისე თი ადა მი

ა ნი ა, რო მელ მაც წარ მა ტე ბას სა კუ თა რი ძა ლის ხ მე

ვით მი აღ წი ა. ასე თი ადა მი ა ნი ხშირ შემ თხ ვე ვა ში 

ღა რი ბი ა, რო მელ მაც ბიზ ნე სი და იწყო და მი ლი ო ნე ბი 

იშო ვა. მე მდი დარ ოჯახ ში და ვი ბა დე, კარ გი გა ნათ

ლე ბა მი ვი ღე და მას წავ ლეს, რომ შრო მის მოყ ვა რე

ო ბა წარ მა ტე ბუ ლი ცხოვ რე ბის გა სა ღე ბი ა. ოჯახს 

ძა ლი ან დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს, მას ზეა დიდ წი ლად 

და მო კი დე ბუ ლი, ჩა მო ყა ლიბ დე ბი თუ არა სა ბო ლოო 

ჯამ ში და მო უ კი დე ბელ, წარ მა ტე ბულ ადა მი ა ნად. ჩემს 

შემ თხ ვე ვა ში, ჩემს წარ მა ტე ბა ში ოჯახ მა უდი დე სი 

წვლი ლი შე ი ტა ნა, მაგ რამ, მე ო რე მხრივ, რომ არა ჩე მი 

შრო მა და ჩე მი მონ დო მე ბა, ეს ყვე ლა ფე რი ვერ მოხ

დე ბო და. ამ დე ნად, ნა წი ლობ რივ – დი ახ, თავს  

სელ ფ  მე ი დად ვთვლი. მა გა ლი თად, დო ნალდ ტრამ

პიც მდი და რი ოჯა ხი დან იყო, მაგ რამ ამას მის თ ვის 

ხე ლი არ შე უშ ლი ა, იმა ზე მე ტი წარ მა ტე ბის თ ვის მი ეღ

წი ა, ვიდ რე ეს მის მა ოჯახ მა შეძ ლო.

საკუთართავსწარმატებულბიზნესმენს
უწოდებ?

„როდესაც  ხედვა მიჩნდება, პირდაპირ 
გადავდივარ მოქმედებაზე, არ შემიძლია, 

ვიცადო და ვიღაცისგან აღიარება მივიღო. 
მირჩევნია, გავრისკო და დავმარცხდე, ვიდრე 

იმაზე დამწყდეს მერე გული, რომ არ შევეცადე“.
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ბევ რი ფაქ ტო რი არ სე ბობს, რა საც წარ მა ტე ბამ დე 

მიჰ ყავ ხარ – გა ნათ ლე ბა, ცოდ ნა, გამ ბე და ო ბა, თავ და

ჯე რე ბუ ლო ბა; უნა რი, ამო იც ნო შე საძ ლებ ლო ბე ბი და 

მოთხოვ ნი ლე ბე ბი; ბაზ რის ანა ლი ზი, ძა ლა – ბო ლომ

დე გა უმ კ ლავ დე კონ კუ რენ ცი ას; ხა რის ხი და მი სი 

შე ნარ ჩუ ნე ბის უნა რი. მოკ ლედ, ბევ რი რამ არის.

აქამ დე ყვე ლა ჩე მი პრო ექ ტი წარ მა ტე ბუ ლი ა. სად

მე მარ ცხი თუ გვქო ნი ა, მი პო ვია სა კუ თარ თავ ში იმის 

ძა ლა და უნა რი, გა მე ა ნა ლი ზე ბი ნა და მოცემულობა 

გა მე უმ ჯო ბე სე ბი ნა. ამ დე ნად, დი ახ, ამ ეტაპ ზე მი მაჩ

ნი ა, რომ წარ მა ტე ბუ ლი ბიზ ნეს მე ნი ვარ, თუმ ცა წინ 

ჯერ კი დევ ბევ რი პრო ექ ტი ა, რი თაც სა კუ თარ თავს 

და ვუმ ტ კი ცებ, რომ წარ მა ტე ბუ ლი ადა მი ა ნი ვარ.

მანამდეარსებულბიზნესებსდავუბრუნ
დეთ.Forbesსრიცხვებიუყვარს–როგორია
ძირითადირიცხვებიშენიბიზნესებისშემ

თხვევაში?
Stefano Ricci–ს ბუ ტი კის შემ თხ ვე ვა ში, ინ ვეს ტი ცია 

3 მი ლი ონ ლარს უდ რის. კონ კ რე ტულ რიცხ ვებ სა და ბი

უ ჯე ტის თ ვის გა დახ დილ თან ხებ ზე სა უ ბა რი ჯერ ნა ად

რე ვი ა, რად გან ეს ბრენ დი ძა ლი ან ახა ლია ბა ზარ ზე. 

დრო გვიჩ ვე ნებს, ფი ნან სუ რად რამ დე ნად მოგე ბი ა ნი 

ბიზ ნე სი წა მო ვიწყე. 

რაც შე ე ხე ბა ჰოლ დინგ „ამბასადორს“, რო მე ლიც 

უკ ვე 20 წე ლი ა, რაც ბა ზარ ზეა წარ მოდ გე ნი ლი, ის სრუ

ლი ად და მო უ კი დე ბე ლია Stefano Ricci–ს ბრენ დის გან, 

ჰყავს თა ვი სი თა ნამ შ რომ ლე ბი – 500მდე ადა მი ა ნი. 

„ამბასადორის“ ჰოლ დინგს ქვე ყა ნა ში ჯამ ში გა წე უ ლი 

აქვს 350 მი ლი ო ნი ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის ინ ვეს ტი ცი ა. 

გა და სა ხა დე ბის სა ხით ჰოლ დინგს ქვეყ ნის ბი უ ჯეტ ში 

ყო ველ წ ლი უ რად 2025 მი ლი ო ნი ლა რი შე აქვს. 

დასაქმებულებიახსენედასაინტერესოა,
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რამდენადხარპირადადჩართულიყოველ
დღიურიგადაწყვეტილებისმიღებისპრო
ცესშიდაზოგადად,რამდენადადვილია
ქართულშრომითბაზარზეკვალიფიციური
კადრებისმოძიება?

ყო ველ დღი ურ მე ნეჯ მენ ტ ში ნამ დ ვი ლად ჩარ თუ ლი 

ვარ. სხვა ნა ი რად ამ ბიზ ნეს ში არ გა მო დის. მი უ ხე და

ვად იმი სა, რომ ბა ზარს მა ღა ლი ხა რის ხის პრო დუქტს 

ვთა ვა ზობ, ბიზ ნე სის წარ მო ე ბის სხვა ას პექ ტე ბი ჩემს 

პი რად ჩარ თუ ლო ბას მა ინც ითხოვს – იქ ნე ბა ეს მომ

ხ მა რე ბელ თა მომ სა ხუ რე ბის სერ ვი სი თუ კად რე ბის 

მე ნეჯ მენ ტი. 

კვა ლი ფი ცი ურ კად რებ თან და კავ ში რე ბით სამ წუ

ხა რო რე ა ლო ბა გვაქვს: ძა ლი ან ცო ტაა კვა ლი ფი ცი

უ რი და მათ გან კი დევ უფ რო ცო ტაა თა ვი სი საქ მის 

ექ ს პერ ტი. გჭირ დე ბა და ქი რა ვე ბუ ლის ტრე ნინ გებ ში 

ინ ვეს ტი რე ბა, მის თ ვის ცოდ ნი სა და გა მოც დი ლე ბის 

გა და ცე მა, მაგ რამ ყვე ლა ზე მტკივ ნე უ ლი მა ინც ის 

არის, რომ ამ ინ ვეს ტი რე ბის შემ დეგ მათ კონ კუ რენ ტე

ბი გტა ცე ბენ. 

მაღალიაკონკურენციაიმსეგმენტებში,სა
დაცბიზნესსაწარმოებ?

მა მა ჩე მის მი ერ და ფუძ ნე ბუ ლი კლუ ბი 

„ამბასადორი“ დღეს უკ ვე ძა ლი ან ფარ თოდ არის 

ცნო ბი ლი. ეს ძვე ლი თბი ლი სის შუ ა გულ ში არ სე ბუ ლი 

მა ღა ლი კლა სის სას ტუმ რო ა. მი სი მთა ვა რი ხელ წე რა 

მა ღა ლი ხა რის ხის სერ ვი სი და იტა ლი უ რი სტი ლის 

დი ზა ი ნი ა. ბა რე ბი, რეს ტორ ნე ბი, კა ზი ნო და SPAზონა 

– ამ სას ტუმ რო ში ყვე ლა ფე რი ა. „ამბასადორის“ გოლ

ფის კუ რორ ტი – კი დევ ერ თი, თით ქ მის 200ნომრიანი 

სას ტუმ როა სა კუ თა რი გოლ ფის მო ედ ნით, რო მე ლიც 

ყვე ლა ევ რო პულ სტან დარტს პა სუ ხობს. შე გიძ ლი ათ, 

სა ცუ რაო აუზებ ში ინე ბივ როთ, თა ვი გა ირ თოთ მი ზან

ში სრო ლით ან ცხენ ზე ჯი რი თით. ამ სას ტუმ რო ე ბის 

მთა ვა რი უპი რა ტე სო ბა მა თი ად გილ მ დე ბა რე ო ბა ა, 

ად ვი ლად მი სად გო მი ად გი ლობ რი ვი თუ უცხო ე ლი 

მომ ხ მა რებ ლე ბის თ ვის. ჩვენ დიდ ინ ვეს ტი ცი ებს 

ვა ხორ ცი ე ლებთ ჩვე ნი ბიზ ნე სე ბის ხა რის ხის, გან ვი

თა რე ბი სა და ზრდის მი მარ თუ ლე ბე ბით. რამ დე ნი მე 

კვი რის წინ ჩვენს სას ტუმ რო ში Stefano Ricci–ს ახა ლი 

ბუ ტი კიც გავ ხ სე ნი. აქაც იტა ლი უ რი ხა რის ხი ა.

კონ კუ რენ ცი ა, რა თქმა უნ და, ბაზ რის ყვე ლა სეგ

მენ ტ ში ა, მაგ რამ ვფიქ რობ, ჯან სა ღი კონ კუ რენ ცია 

გა ი ძუ ლებს, გა ი ზარ დო და გან ვი თარ დე. 

რამდენადშედისზრდადაგანვითარება
უახლოესსამომავლოგეგმებშიდარამი
მართულებებით?

პირ ველ რიგ ში, ჩვენ ყვე ლა ნი სა ო ჯა ხო ბიზ ნე სის 

გა ფარ თო ე ბა ზე ვმუ შა ობთ. ეს კლუ ბი „ამბასადორია“, 

რომ ლის ახა ლი მი ზა ნი ა, ყვე ლა პო პუ ლა რულ ტუ

რის ტულ ზო ნა ში იყოს წარ მოდ გე ნი ლი. მა გა ლი თად, 

ჩვენს მიმ დი ნა რე პრო ექ ტებ ში შე დის „ამბასადორი 

ბა თუ მის“ მშე ნებ ლო ბა, „ამბასადორი“ გო დერ ძის 

უღელ ტე ხილ ზე – ორი ვე ეს კომ პ ლექ სი აჭა რის რე გი ონ

ში იქ ნე ბა. ძა ლი ან დი დი დრო, ენერ გია და ინ ვეს ტი ცია 

სჭირ დე ბა ბიზ ნეს ში წარ მა ტე ბის მიღ წე ვას – ამ ეტაპ ზე 

ჩვენ ამ პრო ექ ტე ბის გან ვი თა რე ბა ზე ვართ კონ ცენ ტ

რი რე ბუ ლე ბი. 

საკმაოდახალგაზრდახარ–რამოაქვსშენს
ასაკსბიზნესისწარმოებისთვის?

რო ცა ახალ გაზ რ და ხარ, იმა ზე ნაკ ლე ბი ვალ დე ბუ

ლე ბე ბი გაქვს, ვიდ რე შენ ზე უფ რო სებს. ახალ გაზ რ დო

ბა ძა ლი ან მიმ ზიდ ვე ლი ფაქ ტო რია ძვე ლი თა ო ბის

თ ვი საც იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ და ამ ტ კი ცებ, რომ შე ნი 

საქ მით ნამ დ ვი ლად და ინ ტე რე სე ბუ ლი ხარ და შრო მა 

გიყ ვარს. ამ შემ თხ ვე ვა ში, შე საძლოა ძველ თა ო ბა ზე 

მეტ საც მი აღ წი ო. ახალ გაზ რ და უკეთ ერ კ ვე ვა თა ნა

მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ებ ში, მის თ ვის უფ რო ად ვი ლია 

რის კი ა ნი ნა ბი ჯე ბის გა დად გ მა. თუ ახალ გაზ რ და უშ

ვებს შეც დო მას, მის თ ვის გა ცი ლე ბით მარ ტი ვია ამის 

აღი ა რე ბა და სა კუ თარ შეც დო მა ზე სწავ ლა. ახალ გაზ

რ და უფ რო ღიაა სი ახ ლის თ ვის, ხედ ვა ყო ველ თ ვის 

ინ დუს ტ რი ის სტან დარტს არ ესა და გე ბა, რად გან 

წლო ბით ერ თ სა და იმა ვე თარ გ ზე მოჭ რი ლი საქ მი ა

ნო ბის გა მოც დი ლე ბა არა აქვს. ახალ გაზ რ და უფ რო 

ენერ გი უ ლი ა. სხვა დას ხ ვა ადა მი ან თან კო მუ ნი კა ცი ის 

დამ ყა რე ბა და მათ გან სწავ ლა ახალ გაზ რ და ასაკ ში 

უფ რო ად ვი ლი ა. ბიზ ნე სის ახალ გაზ რ დო ბა ში დაწყე ბა 

სა კუ თა რი თა ვის უფ რო სწრა ფად პოვ ნა ში გეხ მა რე ბა 

და თუ რა მე არ გა მოგ დის ან არ მოგ წონს, სხვა საქ მის 

მო ძებ ნაც უფ რო მარ ტი ვი ა. 

ბოლოკითხვა:ფულითყველაფრისყიდვაა
შესაძლებელი?

არა, რად გან ყვე ლა ფე რი მა ტე რი ა ლის ტუ რი არ 

არის. შე იძ ლე ბა, იყი დო მან ქა ნე ბი, ცა თამ ბ ჯე ნე ბი, 

ერ თი ღა მის სიყ ვა რუ ლი, მაგ რამ ვერ იყი დი ოჯახს, 

ნამ დ ვილ მე გობ რებს, ჯან მ რ თე ლო ბას. ვერ იყი დი ურ

თი ერ თო ბებს, ვერ იყი დი შე ხე დუ ლე ბას სა კუ თარ თავ

ზე და ვერ იყი დი წარ სულს. ფუ ლით ყვე ლაფ რის ყიდ ვა 

შე საძ ლე ბე ლი არ არის. თუმ ცა ფუ ლი კარ გია იმის

თ ვის, რომ ცხოვ რე ბა გა ი ფე რა დო, ნა ხო მსოფ ლი ო, 

შვი ლებს კარ გი გა ნათ ლე ბა მის ცე, ქველ მოქ მე დე ბა ში 

ჩა ერ თო და აქ ტი უ რად შე ე ცა დო, გა ა უმ ჯო ბე სო შე ნი 

გა რე მო და ქვე ყა ნა. 
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U NWTOს World Tourism Barometerის თა ნახ მად, 

2017 ტუ რის ტუ ლად ყვე ლა ზე მძლავ რი წე ლი გა

მოდ გა ბო ლო შვიდ წე ლი წად ში. 2017ის შე დე გე ბი 

აჩ ვე ნებს, რომ 2017ში სა ერ თა შო რი სო ტუ რის ტ თა 

რიცხ ვ მა ევ რო პა ში 671 მი ლი ონს მი აღ წი ა, რაც შთამ ბეჭ და ვი 8%

იანი ზრდაა გა სულ, შე და რე ბით სუსტ, 2016 წელ თან შე და რე ბით. 

ზრდა მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად  სამ ხ რეთ და ხმელ თა შუ აზღ ვის პი

რა ევ რო პის დამ სა ხუ რე ბა ა (+13%), თუმ ცა არც და სავ ლეთ (+7%), 

ჩრდი ლო ეთ (+5%) და ცენ ტ რა ლურ და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პას 

(+5%) ჰქო ნია ზრდის ცუ დი მაჩ ვე ნებ ლე ბი.   

პროგ ნო ზე ბის მი ხედ ვით, ზრდა 2018შიც შე ნარ ჩუნ დე ბა. 

მიმ დი ნა რე ტენ დენ ცი ე ბის, ეკო ნო მი კუ რი პერ ს პექ ტი ვე ბი სა 

და UNWTOს ექ ს პერ ტ თა პა ნე ლის მო საზ რე ბა თა სა ფუძ ველ ზე, 

UNWTO ვა რა უ დობს, რომ 2018 წელს სა ერ თა შო რი სო ტუ რიზ მის 

ზრდის ტემ პი მსოფ ლი ო ში 4%5% იქ ნე ბა.     

Forbes Georgiaს ექ ს კ ლუ ზი ურ ინ ტერ ვი უ ში მსოფ ლიო ტუ

რიზ მის ორ გა ნი ზა ცი ის (UNWTO) გე ნე რა ლუ რი მდი ვა ნი, ზუ რაბ 

პო ლო ლი კაშ ვი ლი ესა უბ რა.  

ტურიზმმატემპიაკრიფა
მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ბოლო World Tourism Barometerის თანახმად, 
2017 წელს საერთაშორისო ტურისტთა რიცხვი შთამბეჭდავი 7%ით გაიზარდა და, 
ჯამში, 1.322 მილიონი შეადგინა. ორგანიზაციის პროგნოზებით, ეს ტემპი 2018შიც არ 
დაკარგავს ძალას. განვითარების პერსპექტივებზე მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის 
გენერალურ მდივანს, ზურაბ პოლოლიკაშვილს ვესაუბრე. 

ავტორი: ელენე კვანჭილაშვილი

სტრატეგიები ტურიზმი
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ბატონოზურაბ,გმადლობთ,დრორომ
დაგვითმეთ.მოდი,პრიორიტეტებით
დავიწყოთ.რაარისUNWTOსპრიორი
ტეტები?რისიმიღწევაგსურთ?

ჩვე ნი მი ზა ნი ა, გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა

ში, მდგრა დი, უფ რო მოქ ნი ლი, უფ რო კონ კუ

რენ ტი ა ნი სექ ტო რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, რა თა 

გან ვი თა რე ბა, ინ კ ლუ ზი უ რი ზრდა და სა მუ შაო 

ად გი ლე ბის შექ მ ნა შევ ძ ლოთ.    

იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ 2012ში სა

ერ თა შო რი სო ტუ რის ტ თა რიცხ ვი 1 მი ლი არდს 

გა დას ც და, ტუ რიზ მი ცალ სა ხად პო ლი ტი კურ 

პრი ო რი ტე ტად უნ და იქ ნას პო ზი ცი ო ნი რე ბუ ლი, 

ამი სათ ვის კი უკე თე სი სტრა ტე გი ე ბის შე მუ შა

ვე ბა და რო გორც ეროვ ნულ, ისე რე გი ო ნა ლურ 

და სა ერ თა შო რი სო დღის წეს რიგ ში სექ ტო რის 

პრი ო რი ტე ტად გა მოცხა დე ბაა სა ჭი რო. ეს მჭიდ

როდ უკავ შირ დე ბა ცოდ ნის დო ნის ამაღ ლე ბა სა 

და პო ლი ტი კის წინ წა მო წე ვას – სა ერ თა შო რი

სო სტან დარ ტე ბის, სტრა ტე გი უ ლი რე კო მენ

და ცი ე ბი სა და სა ერ თო კურ სის შე მუ შა ვე ბას, 

კვლე ვის გაძ ლი ე რე ბა სა და ტუ რიზ მის პო ლი ტი

კას თან და კავ ში რე ბუ ლი პო ზი ტი უ რი პრაქ ტი

კე ბის მი მოც ვ ლას, რი სი მი ზა ნიც სექ ტო რის 

სო ცი ო ე კო ნო მი კუ რი ღი რე ბუ ლე ბის მაქ სი მი

ზე ბა უნ და იყოს. UNWTOმ უნ და გა ნაგ რ ძოს იმ 

ღი რე ბუ ლე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე მუ შა ო ბა, რა საც 

თა ვის წევ რებს და, ზო გა დად, ტუ რიზ მის სექ

ტორს სთა ვა ზობს, პა რა ლე ლუ რად კი წევ რ თა 

არე ა ლი უნ და გა ა ფარ თო ოს. პარ ტ ნი ო რო ბე ბის 

მეშ ვე ო ბით, ჩვენ რე სურ სე ბის გაზ რ და და შე

საძ ლებ ლო ბე ბის გა ფარ თო ე ბა გვმარ თებს. 

ჩე მი მან და ტის გან მავ ლო ბა ში, UNWTO ხუთ 

ძი რი თად პრი ო რი ტეტს წა მოს წევს წინ, რა თა 

ჩემ მი ერ ნახ სე ნე ბი მიზ ნე ბი იქ ნას მიღ წე უ ლი: 1) 

ტუ რიზ მის ინო ვა ცია და ციფ რუ ლი ტრან ს ფორ

მა ცი ა; 2) ინ ვეს ტი ცი ე ბი სა და ან ტ რეპ რე ნი ო რო

ბის წა ხა ლი სე ბა; 3) გა ნათ ლე ბი სა და და საქ მე

ბის გზით მე ტი და უკე თე სი სა მუ შაო ად გი ლის 

შექ მ ნა; 4) მოქ ნი ლო ბის ზრდა და მოგ ზა უ რო ბის 

გა მარ ტი ვე ბა; 5) ჩვე ნი მემ კ ვიდ რე ო ბის დაც ვა 

სო ცი ა ლუ რი, კულ ტუ რუ ლი და ეკო ლო გი უ რი 

მდგრა დო ბის მეშ ვე ო ბით.  

UNWTOსპროექტის,,,ტურიზმი
2030ისკენ“,შეფასებით,2030ისთვის
საერთაშორისოტურისტთარიცხვი
1.8მილიარდსმიაღწევს.მოკლეSWOT
ანალიზითქვენგანჩვენიმკითხველე

ბისთვის ძალიანსაინტერესოიქნებო
და.
ტუ რიზ მის მდგრა დი ზრდა ბო ლო ათ წ ლე უ ლე ბის 

მან ძილ ზე უზარ მა ზარ შე საძ ლებ ლო ბებს იძ ლე ვა 

სო ცი ო ე კო ნო მი კუ რი კე თილ დღე ო ბი სათ ვის, 

სი ღა რი ბის შემ სუ ბუ ქე ბი სა და, ზო გა დად, ,,2030

ის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის დღის წეს რი გის 17 

მიზ ნის თ ვის” (17 Goals of the 2030 Sustainable 

Development Agenda). 2009 წლის გლო ბა ლუ რი 

ეკო ნო მი კუ რი და ფი ნან სუ რი კრი ზი სის შემ დეგ, 

2017 ზე დი ზედ მერ ვე წე ლი იყო მდგრა დი ზრდი

სა. შარ შან სა ერ თა შო რი სო ტუ რის ტ თა რიცხ ვი 

7%ით გა ი ზარ და და სა ერ თა შო რი სო საზღ ვ რე

ბის გა დამ კ ვეთ 1.3 მი ლი არდ სტუ მარს გა უ ტოლ

და. UNWTOს პროგ ნო ზე ბით, 2020ისთვის სა

ერ თა შო რი სო ტუ რის ტ თა რიცხ ვი 1.4 მი ლი არდს 

მი აღ წევს, 2030ისთვის კი – 1.8 მი ლი არდს.    

გლო ბა ლუ რი მოგ ზა უ რო ბი სა და ტუ რიზ

მის მოკ ლე და ზო გა დი SWOTანალიზი, ჩე მი 

პერ ს პექ ტი ვით, შემ დეგ ნა ი რად გა მო ი ყუ რე ბა. 

ინ დუს ტ რი ის ძლი ერ მხა რე ებს რაც ეხე ბა: გაზ

რ დი ლი კონ კუ რენ ცია ავი ა ცი ა სა და სას ტუმ რო 

ბაზ რებ ში, ახა ლი ბიზ ნეს მო დე ლე ბის სწრა ფი 

გან ვი თა რე ბა და ახა ლი კომ პა ნი ე ბის გა მო ჩე ნა, 

რომ ლე ბიც მომ ხ მა რებ ლებს ინო ვა ცი ურ სერ ვი

სებს სთა ვა ზო ბენ.   

რაც შე ე ხე ბა სი სუს ტე ებს: მი უ ხე და ვად იმი სა, 

რომ ტუ რიზ მის სექ ტო რის მნიშ ვ ნე ლო ბას თან 

და კავ ში რე ბით ცნობიერება მთელ მსოფ

ლი ო შია ამაღ ლე ბუ ლი, სექ ტო რი მა ინც არაა 

საკ მა რი სად ცნო ბა დი. ამას გარ და, შემ ზღუ და ვი 

და რთუ ლი სა ვი ზო პრო ცე დუ რე ბის გა მო, ტუ

რის ტებს არ ეძ ლე ვათ სა შუ ა ლე ბა, რი გი ახა ლი 

პუნ ქ ტე ბი მო ი ნა ხუ ლონ. კერ ძო სექ ტო რის მე წი

ლე ე ბის თ ვის ჯე რაც სა ჭი როა მე ტი და უკე თე სი 

წა მა ხა ლი სე ბე ლი პო ლი ტი კა სა ჯა რო სექ ტო რის 

მხრი დან. 

რაც ეხე ბა შე საძ ლებ ლო ბებს: უნი კა ლურ გა

მოც დი ლე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მრა ვალ ფე რო

ვა ნი და ავ თენ ტუ რი პრო დუქ ტე ბის შე თა ვა ზე ბის 

გზით, ტუ რის ტულ პუნ ქ ტებს მთელ მსოფ ლი ო ში 

ექ ნე ბათ შან სი, მე ტი სტუ მა რი მი ი ღონ. ადა მი

ა ნე ბი, ცხოვ რე ბის წე სი და გას ტ რო ნო მია ის 

მთა ვა რი ფაქ ტო რე ბი იქ ნე ბა, რაც ტუ რის ტულ 

პუნ ქ ტებს უფ რო მიმ ზიდ ველს და ღი რე ბულს 

გახ დის გლო ბა ლურ რუ კა ზე. მარ თა ლი ა, ევ რო პა 

წამ ყ ვან პო ზი ცი ებს შე ი ნარ ჩუ ნებს, ახალ ტუ

რის ტ თა უმე ტე სო ბა, 2030ისთვის, აზი ა სა და  

ოკე ა ნეთ ში ჩა ვა.  
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და ბო ლოს, საფ რ თხე ე ბი: მდგრა დი ტუ რიზ მის 

გან ვი თა რე ბი სა და ტუ რიზ მის ეკო ნო მი კუ რი, სო

ცი ა ლუ რი და ეკო ლო გი უ რი წვლი ლის გამ ზო მა ვი 

ინ ტეგ რი რე ბუ ლი სტრა ტე გი ე ბის სიმ წი რე მსოფ

ლი ოს ზო გი ერთ კუთხე ში კვლავ აშ კა რა ა, რა მაც, 

შე საძ ლო ა, სე რი ო ზუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე 

დაგ ვა ყე ნოს.  

საქართველოსტურისტულიპოტენციალი:
დადებითიდაუარყოფითიმხარეები.

სა ქარ თ ვე ლოს ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის 

უშ ვე ლე ბე ლი პო ტენ ცი ა ლი აქვს. მდი და რი მა ტე

რი ა ლუ რი და არა მა ტე რი ა ლუ რი მემ კ ვიდ რე ო ბა, 

თბი ლი მას პინ ძ ლე ბი და ცხოვ რე ბის ად გი ლობ

რი ვი წე სი სა ქარ თ ვე ლოს საყ ვა რელ და ნიშ ნუ

ლე ბის ად გი ლად აქ ცევს ახა ლი და პო ტენ ცი უ რი 

ტუ რის ტე ბის თ ვის. გა სულ წლებ ში სა ქარ თ ვე ლო ში 

გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი წარ მა ტე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი 

რე ფორ მე ბი შეგ ვიძ ლი ა, გა რე თუ ში და ტუ რიზ მის 

მნიშ ვ ნე ლო ვან მას ტი მუ ლი რე ბელ ფაქ ტო რად 

მი ვიჩ ნი ოთ. სა ჭი რო ა, ქვე ყა ნამ გა ა უმ ჯო ბე სოს 

მი საწ ვ დო მო ბა და მე ტი ყუ რადღე ბა და უთ მოს 

მომ სა ხუ რე ბის ხა რისხს. 

როგორეწერებასაქართველოსტურის
ტულიმისწრაფებებიUNWTOსმიერდანა
ხულგლობალურსურათში?

სა ქარ თ ვე ლო ერ თ ერთ ყვე ლა ზე სწრა ფად და 

დი ნა მი კუ რად მზარდ ტუ რის ტულ პუნ ქ ტად აღიქ

მე ბა. ჩვე ნი ბო ლო World Tourism Barometerის 

თა ნახ მად, 2017 წელს სა ერ თა შო რი სო ტუ რის ტე

ბის რიცხ ვი სა ქარ თ ვე ლო ში 28%ით გა ი ზარ და, 

რაც ცენ ტ რა ლურ და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში 

ერ თ ერ თი სა უ კე თე სო მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. სა ქარ თ ვე

ლოს ეროვ ნუ ლი ტუ რიზ მის ად მი ნის ტ რა ცი ა, კერ

ძო სექ ტორ თან ერ თად, აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობს 

UNWTOს მხარ და ჭე რით გა მარ თულ სხვა დას ხ ვა 

სა ერ თა შო რი სო ღო ნის ძი ე ბა ში და მნიშ ვ ნე ლო

ვან როლს ას რუ ლებს ჩვე ნი General Programme of 

Workის და ნერ გ ვა ში.  

რომდავაზუსტოთ,რაშიმდგომარეობს
თქვენი,როგორცUNWTOსგენერალური
მდივნის,როლიდაროგორუკავშირდება
ისსაქართველოს?

UNWTO ტუ რიზმს ეკო ნო მი კუ რი ზრდის, ინ

კ ლუ ზი უ რი გან ვი თა რე ბი სა და ეკო ლო გი უ რი 

მდგრა დო ბის მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლის კონ ტექ ს

ტ ში წა ა ხა ლი სებს და სექ ტორს ლი დე რო ბა სა და 

მხარ და ჭე რას სთა ვა ზობს, რა თა მთელ მსოფ

ლი ო ში ცოდ ნი სა და ტუ რის ტუ ლი პო ლი ტი კის წინ 

წა მო წე ვა მოხ დეს. 

ჩე მი, რო გორც UNWTOს გე ნე რა ლუ რი მდივ

ნის, საქ მე ა, ვი ყო გა რან ტი, რომ ჩვე ნი 158 წევ რი 

სა ხელ მ წი ფო და 500ზე მე ტი აფი ლი რე ბუ ლი ერ

თე უ ლი კერ ძო, აკა დე მი ურ და სა ჯა რო სექ ტორ ში 

და რე გი ო ნა ლურ თუ ლო კა ლურ დო ნე ზე შე სა ბა

მის სერ ვი სებ სა და რე კო მენ და ცი ებს მიიღებენ, 

რი სი მი ზა ნიც მდგრა დი და კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი 

ტუ რიზ მის ზრდა ა.   

სა ქარ თ ვე ლოს, რო გორც ორ გა ნი ზა ცი ის წევრს 

1993 წლი დან, შე უძ ლი ა, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სარ გე ბე

ლი მი ი ღოს UNWTOს სერ ვი სე ბი სა და აქ ტი ვო ბე

ბის გან და ტუ რიზ მის სა ჯა რო და კერ ძო სექ ტო რე

ბის წამ ყ ვან გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მიმ ღე ბებ თან 

ერ თად მი სი გლო ბა ლუ რი პლატ ფორ მა კავ ში რე

ბის თ ვის გა მო ი ყე ნოს.   

2009იდან2010წლამდესაქართველოს
ეკონომიკისგანვითარებისმინისტრი
იყავით.ქვეყნისფისკალურიზრდის
გრძელვადიანსტრატეგიებზეზედამხედ
ველობისგარდა,თქვენსაქართველოს
ტურიზმისგანვითარებაზეცუშუალოდ
აგებდითპასუხს.როგორუკავშირდე
ბაესორისფეროერთმანეთსროგორც
საქართველოსშემთხვევაში,ისეგლობა
ლურად? 

სა ინ ტე რე სო შე კითხ ვა ა. ტუ რიზ მი, რო გორც 

ეკო ნო მი კის სექ ტო რი, ქვეყ ნის გრძელ ვა დი ა ნი 

ეკო ნო მი კუ რი ვაჭ რო ბი სა და პო ლი ტი კის კონ

ტექ ს ტ ში უნ და იქ ნას გან ხი ლუ ლი. სა ქარ თ ვე ლოს 

ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის მი ნის ტ რის რან გ ში, 

მე ქვეყ ნის ტუ რის ტულ პო ლი ტი კა ზე ვი ყა ვი პა სუ

ხის მ გე ბე ლი, რაც გუ ლის ხ მობ და კო ორ დი ნა ცი ის 

მე ქა ნიზ მე ბის აწყო ბას სამ თავ რო ბო და რე გი ო

სტრატეგიები ტურიზმი

ამ ჯერზე, ასტანა სრულიად განსხვავებულ 
ქალაქად დავინახე თავისი მასიური 
დეველოპერული პროექტებით, და 
მინდა, ყაზახეთის მთავრობა მისი 
ძალისხმევისათვის შევაქო. დღეს ასტანა 
განვითარების უდავოდ კარგი მაგალითია.
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ნა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბებს შო რის, მას ტი მუ ლი რე

ბე ლი პო ლი ტი კის და ნერ გ ვას ინ ვეს ტო რე ბი სა 

და სა მოგ ზა უ რო კომ პა ნი ე ბის წა ხა ლი სე ბი სა და 

ძლი ე რი სა ჯა რო და კერ ძო პარ ტ ნი ო რო ბე ბის 

შექ მ ნის მიზ ნით, და სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე 

სა ქარ თ ვე ლოს მიმ ზიდ ველ ტუ რის ტულ პუნ ქ ტად 

პო ზი ცი ო ნი რე ბას.  

შეუძლიატურიზმს,მდგრადგანვითარე
ბამდემიგვიყვანოს?

ტუ რიზ მი მდგრა დი გან ვი თა რე ბის ლი დე რი 

მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში იქ ნე ბა, თუ ეკო ნო მი

კურ, სო ცი ა ლურ და ეკო ლო გი ურ ას პექ ტებ თან 

და კავ ში რე ბულ ინ ტეგ რი რე ბულ პო ლი ტი კურ 

სტრა ტე გი ებს ეფექ ტი ა ნად გან კარ გა ვენ და და ა

კორ დი ნი რე ბენ პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი მე წი ლე ე ბი. 

,,მდგრადი გან ვი თა რე ბის 17 მიზ ნი დან“ (SDG) 

სამ ში ტუ რიზ მი მკა ფი ოდ არის წარ მოდ გე ნი

ლი, გან სა კუთ რე ბით კი მი ზან 8ში: ,,მდგრადი, 

ინ კ ლუ ზი უ რი და მზარ დი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის, 

სრუ ლი და პრო დუქ ტი უ ლი და საქ მე ბი სა და ნორ

მა ლუ რი სა მუ შა ოს წა ხა ლი სე ბა ყვე ლა სათ ვის“; 

მი ზა ნი 12: ,,მდგრადი მოხ მა რე ბი სა და პრო დუქ

ცი ის დი ნა მი კის უზ რუნ ველ ყო ფა“ და მი ზა ნი 14: 

,,ოკეანეების, ზღვე ბი სა და საზღ ვაო რე სურ სე ბის 

კონ სერ ვა ცია და მდგრა დი გა მო ყე ნე ბა მდგრა დი 

გან ვი თა რე ბის თ ვის“. ტუ რიზ მი, პრაქ ტი კუ ლად, 

არც ერთ ეკო ნო მი კურ აქ ტი ვო ბას არ ჰგავს; ის 

ერ თ მა ნეთ თან სხვა დას ხ ვა ტრა დი ცი უ ლად და

უ კავ ში რე ბელ სექ ტორს აკავ ში რებს და, აქე დან 

გა მომ დი ნა რე, აქვს პო ტენ ცი ა ლი, 17ივე მი ზან ში 

შე ი ტა ნოს წვლი ლი. შე სა ბა მი სად, არაა შემ თხ ვე

ვი თი, რომ 2015ში  გა ე როს გე ნე რა ლურ მა ასამ

ბ ლე ამ 2017 მდგრა დი ტუ რიზ მის სა ერ თა შო რი სო 

წლად (International Year of Sustainable Tourism for 

Development) გა მო აცხა და, რი სი მი ზა ნიც არის 

ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა მდგრა დი ტუ რიზ მის, 

რო გორც გან ვი თა რე ბა ში წვლი ლის შემ ტა ნის, შე

სა ხებ და ყვე ლა მე წი ლის მო ბი ლი ზე ბა ერ თობ ლი

ვი მუ შა ო ბის მიზ ნით, რა თა ტუ რიზ მი პო ზი ტი უ რი 

ცვლი ლე ბე ბის კა ტა ლი ზა ტო რად იქ ცეს.  

არისგამოწვევებიც.როგორუნდაგა
უმკლავდესსექტორიუსაფრთხოების
გამოწვევებს,რომელთაშედეგიბაზრის
მუდმივიცვლილებებია?მიგაჩნიათ,რომ
უსაფრთხოებაამჟამადნომერიპირვე
ლიგამოწვევაა,რომელიცგამკლავებას
საჭიროებს?

უსაფ რ თხო ე ბა გლო ბა ლუ რი დღის წეს რი გის 

გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლია და, შე სა ბა მი სად – ტუ რიზ

მის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი. გარ კ ვე უ ლი გა მოწ ვე

ვე ბის მი უ ხე და ვად, 2017 წე ლი მდგრა დი ზრდით 

გა მო ირ ჩე ო და არა ერთ ტუ რის ტულ პუნ ქ ტ ში, ეს 

კი იმ ბაზ რე ბის სწრა ფი გა ჯან სა ღე ბის დამ სა

ხუ რე ბა ა, რომ ლე ბიც, დიდ წი ლად, ტე რო რიზ მის 

გა მო უკუს ვ ლის მოწ მე ნი შე იქ ნენ, მა გა ლი თად, 

თურ ქე თი, ეგ ვიპ ტე, ტუ ნი სი, საფ რან გე თი და ბელ

გი ა. გარ და ამი სა, გა უმ ჯო ბე სე ბულ მა მი საწ ვ დო

მო ბამ, გა მარ ტი ვე ბულ მა სა ვი ზო პრო ცე დუ რებ მა 

და გაძ ლი ე რე ბულ მა გლო ბა ლურ მა ეკო ნო მი კამ 

გა დამ წყ ვე ტი რო ლი ითა მა შა ტუ რიზ მის სექ ტო

რის შარ შან დე ლი არაჩ ვე უ ლებ რი ვი ნა ყო ფი ე რე

ბის თ ვის. 

მომ დევ ნო წლებ ში UNWTOს ერ თ ერ თი მთა

ვა რი პრი ო რი ტე ტი უსაფ რ თხო ე ბი სა და უხარ ვე

ზო მგზავ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ა, რის თ ვი საც, 

კრი ზი სე ბი სად მი მზა ო ბი სა და კო მუ ნი კა ცი ის 

გზით, წევ რ თა მოქ ნი ლო ბი სა თუ მე დე გო ბის გა უმ

ჯო ბე სე ბაა სა ჭი რო. 

რაშეიძლება,გაკეთდეს,რათადავ
რწმუნდეთ,რომტურიზმისზრდამეტ
ინვესტიციად,მეტსამუშაოადგილადდა
უკეთესცხოვრებადგადაიქცევასაქართ
ველოშითუსხვაგან?

UNWTOს, ამ თვალ საზ რი სით, ძლი ე რი პო ზი

ცია აქვს. მომ დევ ნო წლებ ში UNWTO მო მარ თუ ლი 

იქ ნე ბა, გა ნა ვი თა როს პი რო ბე ბი ან ტ რეპ რე ნი

ო რო ბი სა და ინ ვეს ტი ცი ის თ ვის ტუ რიზ მ ში, მათ 

შო რის, ფი ნან სებ სა და ინ ვეს ტი ცი ას თან წვდო

მის შე სა ხებ ცოდ ნის გე ნე რი რე ბის მი მარ თუ ლე

ბით. ინ ვეს ტი ცი ებს სწო რი, მკა ფიო სა მიზ ნე ე ბი 

სჭირ დე ბა, მით უფ რო, მთავ რო ბე ბის სა ბი უ ჯე ტო 

შეზღუდ ვე ბი სა და პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი

ცი ე ბის თ ვის არ სე ბუ ლი მა ღა ლი კონ კუ რენ ცი ის 

ფონ ზე. ჩვენ ხელს შე ვუწყობთ წევრ სა ხელ მ წი

ფო ებს ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვა ში, რის თ ვი საც 

არ სე ბულ დამ ფი ნან სე ბელ ინ ს ტი ტუ ცი ებ თან ამა 

თუ იმ კონ კ რე ტუ ლი ტუ რის ტუ ლი ხა ზის წინ წა მო

წე ვა მოხ დე ბა. 

ეთანხმებითმოსაზრებას,რომ,,არარსე
ბობსარავითარისაჭიროზემეტიტურიზ
მი,არსებობსმხოლოდსაჭიროზეცუდი
მენეჯმენტი?“

სრუ ლი ად ვე თან ხ მე ბი. სა ჯა რო და კერ ძო 

სექ ტო რებს შო რის მდგრა დი ტუ რიზ მის ინ ტეგ
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რი რე ბუ ლი პო ლი ტი კის კო ორ დი ნი რე ბა უნ და 

ხდე ბო დეს. 

როგორშეაფასებდითფაქტს,რომსა
ქართველოუფროტრადიციულბაზრებ
ზეაორიენტირებული,ნაცვლადიმისა,
ახლებიგაიხადოსსამიზნედ?რომელი
ახალიბაზრებიშეიძლებაიყოსსაქართ
ველოსთვისმნიშვნელოვანი?ჟურნალის
ესგამოცემაყაზახეთშიცგავრცელდება...
შეიძლება,ამორმაქვეყანამორმხრივად
ისარგებლოსერთიმეორისტურისტული
პოტენციალით?

ერ თი მე ო რის მო ქა ლა ქე ე ბის თ ვის ხელ საყ რე

ლი პი რო ბე ბის შექ მ ნით და მა თი მოთხოვ ნე ბი სა 

და სა ჭი რო ე ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბით, ორი ვე 

ქვე ყა ნას შე უძ ლია ერ თი მე ო რის ტუ რის ტუ ლი პო

ტენ ცი ა ლით სარ გებ ლო ბა. ვი ცი, რომ სა ქარ თ ვე

ლოს მთავ რო ბა ბევრს აბან დებს, რა თა ქვე ყა ნას 

სხვა დას ხ ვა ტრა დი ცი ულ ბა ზარ ში გა უ წი ოს რეკ

ლა მა. თვი სებ რი ვი მიდ გო მი სა და სა ერ თა შო რი

სო ტუ რის ტუ ლი ხარ ჯე ბის გაზ რ დის მიზ ნით, ჩე მი 

მტკი ცე რე კო მენ და ცი ა ა, სა ქარ თ ვე ლომ აქ ტი უ რი 

პრო მო კამ პა ნი ე ბი ჩა ა ტა როს ისეთ მა ღალ შე

მო სავ ლი ან ბაზ რებ ში, რო გო რიც ჩრდი ლო და 

და სავ ლეთ ევ რო პა, ჩრდი ლო აღ მო სავ ლეთ აზია 

და ჩრდი ლო ამე რი კა ა.   

რადგანყაზახეთივახსენეთ...მარტ
შიყაზახეთშივიზიტითიყავით,სადაც
განიხილეთაბრეშუმისგზისქვეყნების
ტურიზმისმინისტრთაშეხვედრისშესაძ
ლებლობაUNWTOსმხარდაჭერით.ხომ
არარისამშეხვედრისდეტალებიუკვე
დაგეგმილიდასაქართველოთუიქნება
წარმოდგენილი?რისმიღწევასისახავთ
მიზნადამშეხვედრით?რატომაირჩიეთ
ყაზახეთიშეხვედრისადგილად?

UNWTOს გე ნე რა ლუ რი მდივ ნის რან გ ში ეს 

ჩე მი პირ ვე ლი ოფი ცი ა ლუ რი ვი ზი ტი იყო ყა ზა

ხეთ ში. ნა ყო ფი ე რი შეხ ვედ რა მქონ და პრე მი ერ 

 მი ნის ტ რ სა და სხვა ოფი ცი ა ლურ პი რებ თან, რა 

დრო საც ბი ლა ტე რა ლურ თა ნამ შ რომ ლო ბა სა და 

შემ დ გო მი თა ნამ შ რომ ლო ბის გზებ ზე ვი სა უბ რეთ. 

სხვა დას ხ ვა სა კითხ თან ერ თად, გან ვი ხი ლეთ 

ის, თუ რო გორ უნ და მოხ დეს ყა ზა ხე თის რო ლის 

სტრატეგიები ტურიზმი
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და მა ტე ბი თი გაძ ლი ე რე ბა ჩვენს აბ რე შუ მის გზის 

აქ ტი ვო ბებ ში. ჩვენ მთავ რო ბის ყვე ლა ინი ცი ა

ტი ვას მი ვე სალ მე ბით რო გორც აბ რე შუ მის გზის 

კონ ტექ ს ტ ში, ისე სხვა მი მარ თუ ლე ბე ბით. გა სულ 

წლებ ში UNWTOმ, ყა ზა ხეთ თან თა ნამ შ რომ ლო

ბით, აბ რე შუ მის გზას თან და კავ ში რე ბუ ლი მნიშ ვ

ნე ლო ვა ნი პრო ექ ტე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლა.   

კიდევერთისაკითხი:ყაზახეთისდე
დაქალაქი,ასტანა,საგანგებოდაშენე
ბული,ე.წ.ახალიქალაქია.როგორუნდა
მოხდესამგვარიქალაქებისშეფუთვა
ტურიზმისთვის?

ას ტა ნა ში რამ დენ ჯერ მე ვარ ნამ ყო ფი. ამ 

ჯერ ზე, ას ტა ნა სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბულ ქა ლა

ქად და ვი ნა ხე თა ვი სი მა სი უ რი დე ვე ლო პე რუ ლი 

პრო ექ ტე ბით, და მინ და, ყა ზა ხე თის მთავ რო ბა 

მი სი ძა ლის ხ მე ვი სათ ვის შე ვა ქო. დღეს  ას ტა

ნა გან ვი თა რე ბის უდა ვოდ კარ გი მა გა ლი თი ა. 

ხელ შემ წყო ბი პო ლი ტი კა, რი გი ა ნი ინ ფ რას ტ რუქ

ტუ რა, კარ გი კავ ში რე ბის მქო ნე კერ ძო სექ ტო რი, 

წვდო მის სი მარ ტი ვე, სა ვი ზო პრო ცე დუ რე ბი სა 

და მი საწ ვ დო მო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა და ად გი ლის 

აქ ტი უ რი რეკ ლა მი რე ბა ახა ლი ქა ლა ქე ბის ეფექ

ტუ რი პო ზი ცი ო ნი რე ბის გა სა ღე ბი ა.  

რაროლიუნდაჰქონდესსახელმწიფოს
ტურიზმისმხარდაჭერისკუთხით?კერძო
სექტორს?როგორუნდაუზრუნველვყოთ,
რომსახელმწიფოკერძოსექტორისპირ
დაპირიმეტოქეარგახდეს?

მთავ რო ბამ ადეკ ვა ტუ რი და მხარ დამ ჭე რი პო

ლი ტი კა და რე გუ ლა ცი უ რი ჩარ ჩო უნ და შექ მ ნას ტუ

რიზ მის გან ვი თა რე ბის თ ვის, რა საც სა სი ცოცხ ლო 

მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა კერ ძო სექ ტო რის ტუ რიზ მი

სა და სას ტუმრო ბიზ ნე სის წარ მა ტე ბის თ ვის.

მთავ რო ბის პირ და პი რი და არა პირ და პი რი 

ინ ვეს ტი ცი ის სხვა დას ხ ვა ფორ მა არ სე ბობს, ეს 

ფორ მე ბი კი გა მუდ მე ბით იც ვ ლე ბა. ჩვენ ბიზ

ნეს მო დე ლე ბი სა და სა მომ ხ მა რებ ლო ქცე ვე ბის 

სწრა ფი ცვლი ლე ბე ბის მოწ მე ნი ვართ, რაც, თა ვის 

მხრივ, ტუ რის ტუ ლი სერ ვი სე ბის ახალ პლატ ფორ

მებს წარ მო შობს. ამ ტექ ნო ლო გი უ რი რე ვო ლუ

ცი ი სა და ციფ რუ ლი ტრან ს ფორ მა ცი ის პე რი

ოდ ში რო გორც სა ჯა რო, ისე კერ ძო სექ ტორ მა, 

ტუ რის ტუ ლი პუნ ქ ტე ბის რეკ ლა მი რე ბის მიზ ნით, 

ინ ვეს ტი ცია უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლოს. 

გასულიწლისT&Tისკონკურენტულობის

ინდექსსთუშევხედავთ,ვნახავთ,რომ
136ქვეყანაშისაქართველოს70ეადგილი
უჭირავს.თუჩავუღრმავდებით,აღმოვა
ჩენთ,რომსექტორისკონკურენტულობის
ამაღლებისმცდელობისასპრობლემას
არამხოლოდინფრასტრუქტურა,არამედ
თანამიმდევრულიმიდგომისათუსტრატე
გიისდეფიციტიცწარმოადგენს.ა)ასეთი
ინდექსებიმნიშვნელოვანია?დაბ)როგო
რიხედვაუნდაიქნასშემუშავებულიმეტი
კონკურენტულობისმისაღწევად?

T&Tის კონ კუ რენ ტუ ლო ბის ინ დექ სი კარ გი 

სა შუ ა ლე ბაა იმის სა ნა ხა ვად, თუ რამ დე ნად აგ რ

ძე ლებს ქვე ყა ნა პროგ რესს. ტუ რის ტუ ლი ად გი ლი 

ხა რის ხის ნიშ ნით უფ რო კონ კუ რენ ტუ ლი რომ 

გა ხა დო, უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ა, ერ თი მხრივ, კერ ძო 

სექ ტო რის სტი მუ ლი რე ბა და წა ხა ლი სე ბა, მე ო რე 

მხრივ კი ტუ რიზ მი სა და სას ტუმ რო ინ დუს ტ რი ე ბის

თ ვის ძლი ერ გა ნათ ლე ბის სის ტე მებ ში ინ ვეს ტი

რე ბა. ეს მიდ გო მა გა ა უმ ჯო ბე სებს უნარ  ჩ ვე ვებს, 

გა ნათ ლე ბის დო ნე სა და სპე ცი ა ლი ზე ბულ ტრე

ნინ გ  პ როგ რა მებს და მა ღა ლი ხა რის ხის შრო მით 

ბა ზარს უზ რუნ ველ ყოფს. 

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას მტკი ცედ ვურ ჩევ

დი, გა ნაგ რ ძოს ტუ რის ტუ ლი და სას ტუმ რო სფე როს 

წამ ყ ვა ნი სკო ლე ბი სა და ინ ს ტი ტუ ტე ბის მო ზიდ ვა 

სა ქარ თ ვე ლოს ბა ზარ ზე. 

მინ და, ქარ თულ ტუ რის ტულ სექ ტორს თბი

ლის ში Les Roches International School of Hotel 

Managementის გახ ს ნა მი ვუ ლო ცო.  

ამმარტს,ბერლინში,თქვენსგამოსვლაში
ხაზიგაუსვით,რომ,,უფროკონკურენტულ
დაპასუხისმგებლიანტურისტულსექ
ტორს“ეძებთ.კონკრეტულადრაიგულის
ხმეთ?

UNWTOს აღ მას რუ ლე ბელ თა საბ ჭოს 180ე სე

სი ა ზე UNWTOს მარ თ ვის ახა ლი ხედ ვა და პრი ო

რი ტე ტე ბი წარ მო ვად გი ნე, სა თა უ რით ,,2030ისკენ: 

უფ რო მოქ ნი ლი, უფ რო კონ კუ რენ ტუ ლი და უფ რო 

პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი ტუ რიზ მი“.  მდგრა დი გან ვი

თა რე ბის 17 უნი ვერ სა ლუ რი მიზ ნის კენ სვლი სას, 

გან სა კუთ რე ბუ ლი აქ ცენ ტი გა კეთ დე ბა სა ჯა

რო და კერ ძო სექ ტო რებ თან პარ ტ ნი ო რო ბე ბის 

ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე, სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნის 

ხელ შეწყო ბა სა და ტექ ნო ლო გი ის და ინო ვა ცი ის 

გან ვი თა რე ბა ზე, ისე ვე რო გორც მდგრა დო ბის 

უზ რუნ ველ ყო ფა სა და კლი მა ტურ ცვლი ლე ბებ თან 

ბრძო ლა ზე.  
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შავიმაგიის
ფხვნილი
Sila Nanoს ალქიმიკოსებს 
თვალი $31 მილიარდზე აქვთ 
დადგმული... და ლითიუმიონის 
ბატარეის ბაზარზე. სავსებით 
შესაძლებელია, ამ მზარდი 
ბაზრიდან მსუყე ულუფა ერგოთ. 

ავტორი: ალექს ნეპი

Sila Nanotechnologiesს ყუ რის ოლ ქის ტი პუ

რი სტარ ტა პის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი 

ყვე ლა გა რეგ ნუ ლი ნი შა ნი აქვს, იქ ნე ბა ეს 

გაშ ლი ლი სა მუ შაო სივ რ ცე, Atariს თა მა

შე ბის სა ხე ლე ბი ა ნი სა კონ ფე რენ ციო ოთა ხე ბი თუ 

ჯან სა ღი სა სუს ნა ვე ბით სავ სე სამ ზა რე უ ლო. ბო სის 

კა ბი ნეტს ორი პორ ტუ გა ლი უ რი წყლის ძაღ ლი, ან გ

ს ტ რუ მი და ლი უ მე ნი, უვ ლი ს.

მაგ რამ საკ მა რი სი ა, ცენ ტ რა ლუ რი კო რი დო რი 

გა ი ა რო და კა რი შე ა ღო, რომ ვერც სერ ვერ  კომ

პი უ ტე რებს ნა ხავ და ვერც მა გი დის ფეხ ბურ თის 

და ნად გა რებს. ნაც ვ ლად ამი სა, იქ ინ დუს ტ რი უ ლი 

ლა ბო რა ტო რია დაგ ხ ვ დე ბა, სუფ თა ოთა ხი, სა დაც 

თეთრ ხა ლა თებ ში ჩაც მუ ლი ადა მი ა ნე ბი მუ შა

ო ბენ. ორ ლიტ რი ა ნი ღუმ ლე ბი გაზ სა დე ნებ თან, 

კომ პი უ ტე რებ სა და ქი მი ურ ინ ს ტ რუ მენ ტებ თა ნაა 

მი ერ თე ბუ ლი. მუ შე ბი დი დი, მის ტი კუ რი ცი ლინ დ

რის შექ მ ნა ზე მუ შა ო ბენ. 

ეს ყვე ლა ფე რი ერ თი უბად ლოდ შა ვი ფხვნი ლის 

დახ ვე წა სა და შემ დეგ კო მერ ცი ა ლი ზე ბას ემ სა

ხუ რე ბა – ფხვნი ლი სა, რო მე ლიც მი ნის ლარ ნაკ ში 

დევს და რო მე ლიც კომ პა ნი ის თა ნა დამ ფუძ ნე ბელ

სა და აღ მას რუ ლე ბელ დი რექ ტორს, 34 წლის ჯინ 

ბერ დი ჩევ ს კის უჭი რავს ხელ ში. რას წარ მო ად გენს 

უფ რო კონ კ რე ტუ ლად ეს ფხვნი ლი? ეს სა ი დუმ ლო ა, 

თუმ ცა შეგ ვიძ ლი ა, გითხ რათ, რომ მას ში გარ კ

ვე უ ლი რა ო დე ნო ბით სი ლი კო ნია და, თუ ის იმას 

შეძ ლებს, რა დაც არის კი დეც ჩა ფიქ რე ბუ ლი, მა შინ 

ლი თი უმ ი ო ნის ბა ტა რე ა თა ენერ გო ე ფექ ტი ა ნო ბას 

40%ით გაზ რ დის.     

„ვფიქრობ, რი სი გა კე თე ბაც ჩვენ გვინ და ბა

ტა რე ის ტექ ნო ლო გი ებ ში, და ახ ლო ე ბით იგი ვე ა, 

რაც Intelმა გა ა კე თა ნა ხე ვარ გამ ტა რე ბი სა და 

პერ სო ნა ლუ რი კომ პი უ ტე რე ბის ინ დუს ტ რი ის თ ვის 

90იანებში“, – ამ ბი ცი უ რად აცხა დებს ბერ დი ჩევ

ს კი.   

მას მიმ დევ რე ბიც ჰყავს. Silaმ $100 მი ლი ონ ზე 

მე ტი მო ი ზი და Samsung Venturesისგან, Bessemer 

ტექნოლოგია ბატარეები
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Venture Partnersისგან, InQTelისა და სხვე ბი სა

გან. ის თა ნამ შ რომ ლობს ჰონ კონ გ ში და ფუძ

ნე ბულ Amperex Technologyსთან, რა თა უკ ვე 

2019ში თა ვი სი ფხვნი ლი მო ბი ლურ ტე ლე ფო ნებ

სა და ისეთ ნივ თებ ში მო აქ ცი ოს, რო გო რიც, მა

გა ლი თად, ჭკვი ა ნი სა ა თე ბი ა. Sila BMWსთანაც 

თა ნამ შ რომ ლობს – მის მან ქა ნებ ში თა ვი სი პრო

დუქ ტის გა მო ყე ნე ბის პო ტენ ცი ალს გა ნი ხი ლავს 

2020იანების და საწყი სის თ ვის.

სას წორ ზე ბევ რი რამ დევს. ბა ტა რე ე ბი, რომ

ლე ბიც მო ცე მულ სივ რ ცეს მე ტი ენერ გი ით გა ავ სე

ბენ, უკე თე სი დი ა პა ზო ნის მქო ნე ელექ ტ რო მან ქა

ნებ სა და მო ბი ლუ რებს ნიშ ნავს, რომ ლებ საც ასე 

ხში რი და მუხ ტ ვა აღარ დას ჭირ დე ბათ. ათ წე ლი

მასშტაბების ზრდა: 
თანადამფუძნებლები ჯინ 
ბერდიჩევსკი (მარცხნივ), გლებ 
იუშინი (ცენტრში) და ალექს 
ჯეიკობსი საწარმოო ხაზის 
ნაწილთან, რომელიც ბატარეის 
ინოვაციურ მასალას იმდენს 
დაამზადებს, 20 მილიონ ჭკვიან 
საათს რომ ეყოს. 
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წად ში, კვლე ვი თი ფირ მა IDTechExის პროგ ნო ზე

ბის თა ნახ მად, ჯერ მარ ტო მან ქა ნა თა ბა ტა რე ე ბის 

ბა ზა რი წე ლი წად ში $125 მი ლი არ დამ დე ავა.     

Silaს უამ რა ვი მე ტო ქე ჰყავს. რამ დე ნი მე ათე უ

ლი კომ პა ნია არ სე ბობს, რომ ლე ბიც ბა ტა რე ებს ან, 

Silaს მსგავ სად, ბა ტა რე ის კომ პო ნენ ტებს უც ვ ლი ან 

სა ხეს, მა თი დი დი ნა წი ლი სტარ ტა პე ბი ა, თუმ ცა 

გი გან ტებ საც შეხ ვ დე ბით, მათ რიცხ ვ ში, Toyota

სა და მტვერ სას რუ ტე ბის მწარ მო ე ბელ Dysonს. 

სავ სე ბით შე საძ ლე ბე ლი ა, ბა ტა რე ის შე ჯიბ რი, 

სა ბო ლოო ჯამ ში, მყა რი ბა ტა რე ე ბის გა მარ ჯ ვე ბით 

დას რულ დეს, რომ ლე ბიც დღე ვან დე ლი ბა ტა რე ე

ბის თ ვის ტი პურ თხე ვად ელექ ტ რო ლიტს გა მო ყო

ფენ. მაგ რამ ამ ეტაპ ზე ეს კონ კუ რენ ტუ ლი საფ რ თხე 

შო რე უ ლი მო მა ვა ლი ა.

Sila ლი თი უმ ი ო ნის ბა ტა რე ის ნაკ ლე ბამ ბი ცი ურ 

ცვლი ლე ბა ზე მუ შა ობს. მი სი ფხვნი ლი უბ რა ლოდ 

ჩა ა ნაც ვ ლებს გრა ფიტს ბა ტა რე ის არ სე ბულ ტექ

ნო ლო გი ა ში. „Silaს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პო ზი ცია აქვს 

მხო ლოდ იმ ფაქ ტის გა მო, რომ  იოლი და სწრა ფი 

სა წარ მოო პრო ცე სის გან ხორ ცი ე ლე ბას გეგ მავს“, – 

ამ ბობს Cairn Energy Research Advisorsის მმარ თ ვე

ლი დი რექ ტო რი სემ ჯე ფი.       

ლი თი უმ ი ო ნის ბა ტა რე ა თა უმე ტე სო ბა ანოდს 

იყე ნებს, რო მე ლიც  დიდ წი ლად გრა ფი ტის გან არის 

დამ ზა დე ბუ ლი – ნახ შირ ბა დის სა ხე ო ბის გან, რომ

ლის მო პო ვე ბაც არის შე საძ ლე ბე ლი და სინ თე ზი

რე ბაც. რო ცა ბა ტა რეა იც ლე ბა, ლი თი უ მის იონე ბი 

ტო ვე ბენ ანოდს და კა თოდ ში გა და დი ან, რი თაც 

ელექ ტ რო ნულ ნა კადს ქმნი ან თქვე ნი ტე ლე ფო ნის 

ან მან ქა ნის ძრა ვის გა მო საკ ვე ბად. რო ცა ბა ტა რეა 

იმუხ ტე ბა, იონე ბი სა პი რის პი რო გზას გა დი ან.        

Silaს ფხვნი ლი გრა ფიტს ჯაბ ნის, იმი ტომ რომ 

სი ლი კონს საგრძნობლად მე ტი ლი თი უ მის იონის 

და ტე ვა შე უძ ლი ა, ვიდ რე გრა ფიტს. ამას თან, სი

ლი კო ნი, გრა ფიტ თან შე და რე ბით, იაფია. მაგ რამ 

პრობ ლე მაც აქ ვეა ჩა საფ რე ბუ ლი. რო ცა სი ლი კო ნი 

ლი თი უ მის იონებს ით ვი სებს, ოთხ მა გად იბე რე

ბა, რო გორც გოფ რი რე ბუ ლი მი ლა კი. მო ცუ ლო ბის 

ცვლი ლე ბას კი შე უძ ლი ა, დრა მა ტუ ლად შე ამ ცი როს 

ბა ტა რე ის სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბა. 

ამ პრობ ლე მის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად, Sila 

მიკ როს კო პულ „გალიას“ ქმნის, – ძი რი თა დად 

სი ლი კო ნის გან დამ ზა დე ბულ ნა ნო კომ პო ზიტს, – 

რო მე ლიც სი ლი კონს ისე ით ვი სებს, რომ გა ფარ

თო ე ბი სა და შე კუმ შ ვი სათ ვის საკ მა რის ად გილს 

ტო ვებს. ეს სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, ლი თი უ მის იონე ბი 

შე ვი დეს და გა მო ვი დეს ანო დი დან და ამ პრო ცეს

ში ბა ტა რეა არ განადგურდეს.  

კომ პი უ ტე რის პროგ რა მის ტე ბად ქცე უ ლი ელექ

ტ რო ინ ჟინ რე ბის ვაჟ მა, ბერ დი ჩევ კ სიმ, 2001ში, 

სტენ ფორ დ ში, მთა ვარ საგ ნად მე ქა ნი კუ რი ინ ჟი

ნე რია აირ ჩი ა, რად გან, მი სი თქმით, „მშობლებს 

უნ დო დათ, კომ პი უ ტე რუ ლი მეც ნი ე რე ბა მეს წავ ლა, 

ჰო და, და ნამ დ ვი ლე ბით ვი ცო დი, რომ მას არ ვის

წავ ლი დი“. 

სტენ ფორ დ ში მან ეერიკ ჰან ტ სუ (დღეს აღ ჭურ

ვი ლო ბის ინ ჟი ნე რი ის დი რექ ტო რი Silaში) გა იც ნო. 

დუ ეტ მა  მზის ენერ გი ა ზე მო მუ შა ვე ორად გი ლი ა ნი 

მან ქა ნა შექ მ ნა, რო მელ მაც ჩი კა გო დან ლოს–ან ჯე

ლე სის კენ ათ დღი ან შე ჯიბ რ ში მი ი ღო მო ნა წი ლე ო

ბა. ამ გზის და ფარ ვას გა ცი ლე ბით დი დი დრო დას

ჭირ დე ბო და, რომ არა ბერ დი ჩევ ს კის დახ მა რე ბით 

შექ მ ნი ლი ბა ტა რე ა. 2004ში მან სტენ ფორ დი 

მი ა ტო ვა და Teslaს მეშ ვი დე თა ნამ შ რომ ლად იქ ცა.   

სწო რედ Tesla Roadsterისთვის ლი თი უმ  

ი ო ნის სხვა დას ხ ვაგ ვა რი ბა ტა რე ე ბის სინ ჯე ბი სას 

შე ნიშ ნა, რომ ბა ტა რე ე ბის სფე რო ში ეფექ ტი ა ნო ბის 

გა უმ ჯო ბე სე ბა შე ნე ლე ბუ ლი ყო. ბა ტა რე ის ბიზ ნესს 

ინო ვა ცია სჭირ დე ბო და. 

ბერ დი ჩევ ს კი სტენ ფორ დ ში დაბ რუნ და და, 

მა სა ლათ მ ცოდ ნე ო ბა ზე ფო კუ სი რე ბულ მა, 2010ში 

მა გის ტ რის ხა რის ხი აიღო ინ ჟი ნე რი ა ში. მოგ ვი ა

ნე ბით  Sutter Hill Venturesის რე ზი დენ ტი ან ტ რეპ

ტექნოლოგია ბატარეები

ავტორი: ჯონ დ. მარკმენი

Sila-სნაირი ინო ვა ტო რე ბი მა სა ლათ მ ცოდ ნე ო ბის საზღ ვ რებს გა მოც-

დას უწყო ბენ. თუ ინ ვეს ტო რებს ამ კონ ცეფ ცი ით სა ჯა რო კომ პა ნი ას-

თან თამაში სურთ, Versum Materials-ზე შე უძ ლი ათ და ფიქ რ დ ნენ 

– მა ღა ლი სი სუფ თა ვის იმ ქი მი კა ტე ბის მწარ მო ე ბელ თან, რომ ლე ბიც 

ნა ხევ რა გამ ტა რე ბი სა და ეკ რა ნე ბის და სამ ზა დებ ლად გა მო ი ყე ნე ბა. 

ეს არი ზო ნუ ლი კომ პა ნია იმის დას ტუ რი ა, რომ არ არის აუცი ლე ბე-

ლი, ძირ გა მომ თხ რელ ტექ ნო ლო გი ას ჭკვი ა ნი ტე ლე ფო ნის ან Uber-ის 

მსგავ სი აპ ლი კა ცი ის სა ხე ჰქონ დეს. Versum-მა ცვლი ლე ბის პი ო ნე რად 

თა ვი ისე თი დახ ვე წი ლი მა სა ლე ბის შე მუ შა ვე ბით და იმ კ ვიდ რა, რო-

მელ თა მი ზა ნი ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტი სა და ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო-

ბის ტი პის ინო ვა ცი ე ბის ბა ზარ ზე უფ რო სწრა ფად და უსაფ რ თხოდ 

გა ტა ნა ა. სწო რედ ამ უნარ - ჩ ვე ვებ მა მი იპყ რო ისე თი კლი ენ ტე ბის ყუ-

რადღე ბა, რო გო რე ბიც Samsung-ი და Intel-ი არი ან. ზრდაც შთამ ბეჭ-

და ვი აქვს. უკა ნას კ ნელ ფის კა ლურ კვარ ტალ ში გა ყიდ ვე ბის წლი უ რი 

ზრდა 26% იყო და $340.7 მი ლი ო ნი შე ად გი ნა, ხო ლო პროგ ნოზ თა თა-

ნახ მად, აღ ჭურ ვი ლო ბა სა და და მონ ტა ჟე ბა ზე მოთხოვ ნის სე რი ო ზუ ლი 

ზრდა არის მო სა ლოდ ნე ლი, თა ნაც – ყვე ლა ბა ზარ ზე. მო სა ლოდ ნე-

ლია ისიც, რომ სრუ ლი წლის ზრდამ 21% შე ად გი ნოს. აქ ცი ე ბის მო გე-

ბი ა ნო ბა 24x-ია. ეცა დეთ, სადღაც $36-ად იყი დოთ. 

ჯონ დ. მარკმენი Markman Capital Insight-ის პრეზიდენტია.    

როგორვითამაშოთსწორად?
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რე ნი ო რის რან გ ში, უკ ვე იმა ზე და იწყო ფიქ რი, 

რო გორ შე ექ მ ნა არა მხო ლოდ უკე თე სი ბა ტა რე ა, 

არა მედ ბა ტა რე ის უკე თე სი კომ პა ნი ა. ეფექ ტუ რი 

გა მო სა ვა ლი, შე საძ ლო ა, მთლი ა ნი ბა ტა რე ის ნაც ვ

ლად, მი სი კომ პო ნენ ტის შექ მ ნა ყო ფი ლი ყო. 

Sutter Hillში ბერ დი ჩევ ს კი არა ერთ ტექ ნო ლო

გი ას იკ ვ ლევ და, მაგ რამ ერ თ ერ თი, რო მელ მაც 

მი სი ყუ რადღე ბა მი იპყ რო, გლებ იუშინს ეკუთ ვ

ნო და – რუს იმიგ რანტს, რო მე ლიც Georgia Techში 

ნა ნო ტექ ნო ლო გი ურ ლა ბო რა ტო რი ას თა ოს ნობ და. 

ალექს ჯე ი კობ ს თან ერ თად, მათ ატ ლან ტა ში, უნი

ვერ სი ტე ტის პატ რო ნა ჟით, Sila Nanotechnologiesი 

და ა ფუძ ნეს. მომ დევ ნო რამ დე ნი მე წე ლი Silaმ 

ანო დე ბის დამ ზა დე ბის თ ვის სა ჭი რო რე ცეპ ტე

ბის შე მუ შა ვე ბა ში გა ა ტა რა და 30,000 სა ხე ო ბის 

ტეს ტი რე ბა მო ახ დი ნა ისეთ სფე რო ებ ში, რო გო

რიც ტემ პე რა ტუ რა და ენერ გო უზ რუნ ველ ყო ფის 

მოწყო ბი ლო ბე ბი ა. 2014ში  კომ პა ნია ალა მე და ში 

(კალიფორნია) გა და ვი და.    

ახ ლა წარ მო ე ბის დრო ა. Sila პრო დუქ ტის ახა ლი 

ხა ზის თ ვის რამ დე ნი მე რე აქ ტო რის შექ მ ნის პრო

ცეს ში ა, რო მე ლიც, რო გორც თა ვად იმე დოვ ნებს, 

წე ლი წად ში საკ მა რის ფხვნილს გა მო ი მუ შა ვებს 

სა ი მი სოდ, რომ 6 მი ლი ო ნი ამ პერ სა ა თის ტოლ

ფას ბა ტა რე ებს ეყოს. ეს უდა ვოდ შა ვი მა გია 

იქ ნე ბო და ტე ლე ფო ნის 2.3 მი ლი ო ნი ბა ტა რე ი

სათ ვის. თუ Sila თა ვის 40%იანი ეფექ ტი ა ნო ბის 

პი რო ბას შე ას რუ ლებს, მა შინ ეს ბა ტა რე ე ბი 14 ვა

ტი სა ა თის ენერ გი ას უზ რუნ ველ ყო ფენ სივ რ ცე

ში, რო მე ლიც დღეს 10 ვა ტი სა ა თის გან შედ გე ბა. 

მაგ რამ ბერ დი ჩევ ს კი აღი ა რებს: „უამრავი სა ინ

ჟინ რო და სა აღ ს რუ ლებ ლო შრო მა გვე ლის წინ“. 

შე სა ბა მი სი ბა ზა რი იმ გ ვარ ბა ტა რე ებს მი ი

ღებს, რომ ლე ბიც ე.წ. ტა რე ბად პრო დუქ ტებ ისა 

(მაგალითად, ჭკვი ან სა ა თებ ისთვის) და ტე ლე

ფო ნებისთვისაა გამიზნული. Silaს გან ზ რა ხუ ლი 

აქვს, ამ საქ მი დან მი ღე ბუ ლი ცოდ ნა და შე მო

სავ ლე ბი უფ რო წვნი ა ნი ბიზ ნე სის თ ვის გა მო

ი ყე ნოს. მან ქა ნის ბა ტა რე ებს ვგუ ლის ხ მობთ. 

„იოლი და სწრა ფი წარ მო ე ბის პრო ცე სი ნიშ ნავს, 

რომ არ დაგ ვ ჭირ დე ბა მი ლი არ დ დო ლა რი ა ნი 

Gigafactoryს აშე ნე ბა, – ამ ბობს ბერ დი ჩევ ს კი 

და Teslaსა და ზო გი ერ თი ჩი ნუ რი კომ პა ნი ის 

ამ ბი ცი უ რი ექ ს პან სია აქვს მხედ ვე ლო ბა ში. – 

ჩვენ შეგ ვიძ ლია იმ ხალ ხ თან მუ შა ო ბა, ვინც ამას 

ისე დაც გა ა კე თებს“.          
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მოხსნილი 
„ლაიკი“ 

ჯან კუ მი მი ლი არ დე რად მა შინ 

იქ ცა, რო ცა 2014-ის თე ბერ ვალ ში 

Facebook-მა მის მი ერ თა ნა და ფუძ-

ნე ბუ ლი მი მო წე რის მო ბი ლუ რი 

სერ ვი სი WhatsApp-ი იყი და –  $19 

მი ლი არ დად, ნაღ დი ფუ ლი სა და 

აქ ცი ე ბის სა ხით (რომელიც $22 

მი ლი არ დად იყო შე ფა სე ბუ ლი). 

მა ლე ვე კუ მი Forbes-ის ყდა ზე 

მოგ ვევ ლი ნა. დღეს მი სი ქო ნე ბა 

$9.2 მი ლი არდს შე ად გენს და, 

სულ ცო ტა, სამ წ ლი ა ნი თა ნამ შ-

რომ ლო ბის შემ დეგ Facebook-ის 

საბ ჭოს ემ შ ვი დო ბე ბა. „ახალ ეტაპ ზე 

გა დას ვ ლის დრო ა“, – და წე რა კუმ მა 

30 აპ რი ლის Facebook-პოსტში და 

და ა მა ტა, რომ ერ თი სუ ლი ჰქონ და, 

რო დის და იწყებ და უფ რო აქ ტი უ-

რად იშ ვი ა თი, ჰა ე რით გაგ რი ლე-

ბუ ლი ძრა ვის მქო ნე Porsche-ების 

კო ლექ ცი ის გამ დიდ რე ბას. სა ინ ტე-

რე სო ა, რამ დე ნად იყო მი სი წას ვ ლა 

კე თილ გან წყო ბი ლი. რო გორც 

ცნო ბი ლი ა, კუმს Facebook-ის აღ-

მას რუ ლებ ლებ თან შუღ ლი ჰქონ და 

ამ უკა ნას კ ნე ლის მცდე ლო ბა თა 

გა მო, WhatsApp-ის მომ ხ მა რებ-

ლე ბის მო ნა ცე მებ ზე მო ე პო ვე ბი ნა 

წვდო მა და სერ ვი სის შიფ რი რე ბა 

შე ე სუს ტე ბი ნა. მსგავ სი ნა ბი ჯე ბი 

კუ მის გაცხა დე ბულ პრინ ცი პებს 

არ ღ ვევს და იმ იდე ა საც (რომელიც 

ოთხი წლის წინ გაგ ვი მე ო რეს), რომ 

მი სი ხელ შეკ რუ ლე ბა Facebook-თან 

„პარტნიორობა“ იყო. ამ ხელ შეკ რუ-

ლე ბას WhatsApp-ის თა ნა დამ ფუძ-

ნე ბე ლი ბრა ი ან ექ ტო ნიც (რომლის 

ქო ნე ბა დღეს $5.9 მი ლი არდს 

შე ად გენს) დას თან ხ მ და. „მომწონს 

მარ კი, – უთხ რა მან Forbes-ს. – ჩვენ 

შეგ ვიძ ლია ერ თად მუ შა ო ბა“. თუმ-

ცა, ეს მა შინ. სო ცი ა ლური ქსე ლი 

ექ ტონ მა 2017-ში და ტო ვა, ხო ლო 

წელს, 20 მარტს, Twitter-ში და წე რა: 

„დროა. #deletefacebook“.

საქმის 
ბოლომდე 

მიყოლა

„ცოტა არ იყოს, დავიქანცე... ნეტავ როგორ გრძნობს ბატარეა თავს, როცა ცდილობს, 

ელექტროენერგია არა-გამტარში გაატაროს?!“ —არტურკონანდოილი

საბოლოომოსაზრება
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ღ
ია სივ რ ცე. შე სას ვ ლე ლი დან ბო ლომ დე. ყვე-

ლა მუ შა ობს – კლა ვი ა ტუ რის ხმა, ბევ რი კომ-

პი უ ტე რი და ბევ რი სი ნათ ლე. მო საც დე ლი დან 

ამ ყვე ლა ფერს რო გორც ხე ლის გულ ზე, ისე 

ხე დავ. მე რე რა – რომ შე იძ ლე ბა პრე ტენ ზი უ ლი კლი ენ ტი 

იყო ან კონ კუ რენ ტი კომ პა ნი ი დან და საზ ვე რად მო სუ ლი 

წარ მო მად გე ნე ლი – აქ და სა მა ლი არა ფე რი აქვთ. ყუ-

რადღე ბით მო გის მე ნენ, ყვე ლა კითხ ვა ზე პა სუხს გაგ ცე მენ 

და მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ყვე ლა ზე დე ფი ცი ტუ რი მათ 

საქ მე ში ნამ დ ვი ლად დრო ა, სწრაფ გან ვი თა რე ბას წა მი თაც 

რომ არ ჩა მორ ჩ ნენ, სწო რედ ამ დრო ის თქვენ ზე და ხარ ჯ ვა 

არ და ე ნა ნე ბათ არც ერ თი წა მით.

ეს ვი ონ სა ქარ თ ვე ლოს – იგი ვე ბი ლა ი ნის – სა თავო 

ოფი სი ა. მას 2017 წლის აპ რი ლი დან ან ჯეი მა ლი ნოვ ს კი 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს. მას სიმ ბო ლუ რად მი აჩ ნია ის, რომ 

სა ქარ თ ვე ლო ში სწო რედ ვი ონ სა ქარ თ ვე ლოს და არა მო-

ბი ტე ლის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი ა. მი სი თქმით, დღეს კომ პა ნია 

აღა რაა ფო კუ სი რე ბუ ლი მხო ლოდ სა ტე ლე ფო ნო კო მუ ნი-

კა ცი ა ზე და სა ხელ წო დე ბის ცვლი ლე ბაც ამას ასა ხავს.

ან ჯე ის ოთა ხი სა ერ თო სივ რ ცის გან შუ შის კედ ლით იყო-

ფა, მაგ რამ მხო ლოდ იმი ტომ, რომ მთე ლი ოფი სი ერ თხ მად 

შე თან ხ მ და ამა ზე. ეს შუ შის კე დე ლი არა ვის თ ვის წი ნა ღო-

ბა არ არის, რად გან უფ როსს ურ ჩევ ნი ა, თა ვი სი თა ნამ შ-

რომ ლე ბის გრა ფიკს თა ვად მო ერ გოს და არა – პი რი ქით, 

ამი ტომ თუ ვინ მეს ნა მუ შევ რის გა ზი ა რე ბა სურს, ან რჩე ვის 

კითხ ვა ან უბ რა ლოდ, მი სალ მე ბა – ლო დი ნი არ სჭირ დე ბა.

გა მარ ჯო ბას გა მარ თუ ლად მე უბ ნე ბა, თუმ ცა, რო ცა 

უცხო ე ლის მი ერ წარ მოთ ქ მულ ტრა დი ცი ულ მი სალ მე-

ბას რამ დე ნი მე ფრა ზას ისევ ქარ თუ ლად აბამს, ვხვდე ბი, 

რომ სადღაც მი სი “შპარგალკა“ უნ და იმა ლე ბო დეს. ასეც 

არის. კე დელ ზე ყვე ლა სა ჭი რო ფრა ზა გა მოკ რუ ლი აქვს. 

ქარ თულს ენ თუ ზი აზ მით სწავ ლობს, თუმ ცა რთულ ენად 

მი იჩ ნევს – იმა ზე რთუ ლა დაც კი, ვიდ რე მშობ ლი უ რი – პო-

ლო ნუ რი ა.

ან ჯეი  წარ მო შო ბით პო ლო ნე ლი ბიზ ნეს მე ნი ა, რო მელ-

საც პირ ვე ლა დი მოხ მა რე ბის სა ქო ნე ლის მწარ მო ე ბე ლი 

და ონ ლა ინ ვაჭ რო ბის კომ პა ნი ე ბის, e-commerce ტი პის 

ბიზ ნე სე ბის მარ თ ვის 17–წლი ა ნი გა მოც დი ლე ბა აქვს. მათ 

შო რის, ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და სტარ ტა პე ბი სა და მო ბი ლუ რი 

აპ ლი კა ცი ე ბის და ნერ გ ვა- გან ვი თა რე ბის პრო ცე სებს.

ბი ლა ინ ში სწო რედ ეს 

გა მოც დი ლე ბა და სი ახ ლე ე-

ბის მუდ მი ვი დახ ვე წის ხედ ვა 

მო ი ტა ნა. მი სი მარ თ ვის 

პი რო ბებ ში – ბი ლა ი ნი გახ-

და პირ ვე ლი, ვინც და ნერ გა 

ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ინ ტერ ნეტ 

პლატ ფორ მა ვი ო ნი, ვინც 

მო ბი ლუ რი ინ ტერ ნე ტის 

მოხ მა რე ბის კუთხით 2017 

წლის მა ი სის მო ნა ცე მე ბით, 

სა კუ თარ აბო ნენ ტებ ში, რე-

კორ დუ ლი – 127%–იანი ზრდა 

აჩ ვე ნა და, რო გორც ან ჯეი 

აანა ლი ზებს, ამ ტი პის ზრდის 

ტემ პით ბა ზარ ზე უპი რო ბო 

ლი დე რად იქ ცა.

ან ჯეი მა ლი ნოვ ს კის მთა-

ვა რი თვი სე ბა, რო მე ლიც მას-

თან სა უბ რი სას სულ თვალ-

ში გხვდე ბა ის არის, რომ 

რე ა ლო ბას თვალს უს წო რებს 

– არ მა ლავს, რომ ისე დაც 

მცი რე ბა ზარ ზე მე სა მე პო ზი-

ცია სა უ კე თე სო მო ცე მუ ლო ბა 

არ არის, თუმ ცა ზუს ტად იცის, 

რა შე იძ ლე ბა გა კეთ დეს იმის-

თ ვის, რომ დღეს არ სე ბუ ლი 

1.3 მი ლი ო ნი მომ ხ მა რე ბე ლი კმა ყო ფი ლი იყოს და მა თი 

მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხი, ტემ პი თუ მრა ვალ ფე როვ ნე ბა 

მუდ მი ვად იზ რ დე ბო დეს. 

ან ჯე ის ფი ლო სო ფია ასე თია – შე უძ ლე ბე ლია გან ვი თა-

რე ბა ვინ მეს ან რა მეს და ა ძა ლო, უბ რა ლოდ, არ უნ და გა მო-

გე პა როს ის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რა მაც ეს პრო ცე სი შე იძ ლე-

ბა ბუ ნებ რი ვად და აჩ ქა როს.

ინ ტერ ვი უს სწო რედ გა მოწ ვე ვებ ზე სა უბ რით ვიწყებთ. 

თუმ ცა მა ლე ვე ვხვდე ბი, რომ ენ თუ ზი აზ მით აღ სავ სე ადა-

მი ან თან მხო ლოდ გა მოწ ვე ვებ ზე სა უ ბა რი საკ მა რი სი არ 

არის, ამი ტომ პირ ვე ლი კითხ ვის ფორ მუ ლი რე ბას თა ვად ვე 

ვცვლი.

კომუნიკაციაCEO

ინტერვიუ ანჯეი მალინოვსკისთან
ავტორი: ელენე კვანჭილაშვილი

ფოტო: ხათუნა ხუციშვილი
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მოდი,მხოლოდგამოწვევებზეკიარა–გამოწვევებ
სადაშესაძლებლობებზესაუბრითდავიწყოთჩვენი
ინტერვიუ–სადაცერთსხედავთ,ალბათმეორეციქვეა
–ზოგჯერშეიძლება,ოდნავრთულადშესამჩნევი...

გმადლობთ, სა კითხის ასე დას მის თ ვის. ჩვენ ზუს ტად ასე 

ვხე დავთ ჩვენ გარ შე მო ყვე ლა ფერს. არა ვის თ ვის უცხო არ არის, 

რომ ჩვენ სპე ცი ფი კურ სი ტუ ა ცი ა ში ვართ – ისე დაც მცი რე ბა ზარ

ზე მე სა მე ად გი ლი გვი ჭი რავს. მაგ რამ, რო გორც თქვენც ამ ბობთ, 

ეს გა მოწ ვე ვაც არის და შე საძ ლებ ლო ბაც. ვერ ც ერთ ბიზ ნეს ში 

ვერ იქ ნე ბი ბაზ რის 100%–იანი წი ლის მფლო ბე ლი, მე ტიც  40%ის 

მფლო ბე ლიც თუ ხარ, მა შინ უკ ვე საკ მა ოდ დი დი ხდე ბი ბაზ რის

თ ვის და შემ დეგ, სულ სხვა მე ქა ნიზ მე ბი ერ თ ვე ბა. ამი ტომ, ჩე მი 

მიდ გო მა ასე თი ა, სა ნამ ბაზ რის 100%–ს არ ფლობ, ყო ველ თ ვის 

გაქვს ად გი ლი ზრდის თ ვის. ამ ეტაპ ზე ჩე მი ყო ველ დღი უ რი საქ მი

ა ნო ბის მთა ვა რი ამო სა ვა ლი ა, რაც შე იძ ლე ბა კარ გად მო ვემ სა ხუ

როთ ჩვენს 1.3 მი ლი ონ მომ ხ მა რე ბელს. და ამას ემ სა ხუ რე ბა ჩვე ნი 

351 თა ნამ შ რო მე ლი. გა მი მარ თ ლა, რომ ჩემ გვერ დით მხო ლოდ 

პრო ფე სი ო ნა ლე ბი არი ან და რო გორც სტივ ჯობ ს მა თქვა: „აზრი 

არ აქვს, და ი ქი რა ო ჭკვი ა ნი ხალ ხი და უთხ რა, რა აკე თონ; უფ რო 

ჭკვი ა ნუ რი ა, მათ გითხ რან, რა აკე თო“. ჩე მი მიდ გო მაც ასე თი ა. და 

ეს მიდ გო მა ამარ თ ლებს.

მა გა ლი თად, გუნ დუ რი მუ შა ო ბის შე დე გად, ჩვე ნი 1.3 მი ლი ო ნი 

მომ ხ მა რე ბე ლი, ერთ ღა მე ში, სხვა დას ხ ვა IT სის ტე მე ბი დან ისე 

გა და ვიყ ვა ნეთ მხო ლოდ ერთ სის ტე მა ზე, რომ არც ერ თი მათ გა ნი 
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არ დაგ ვი კარ გავს. ჩვე ნი გა მოც დი ლე ბით ჩვე ნი ჯგუ ფის  კო ლე გე

ბიც და ინ ტე რეს დ ნენ, მა გა ლი თად, ალ ჟი რი დან, სა დაც 17 მი ლი ო ნი 

მომ ხ მა რე ბე ლი ჰყავთ – იგი ვე სქე მა გა ი მე ო რეს და კლი ენ ტე ბის 

რა ო დე ნო ბის მი უ ხე და ვად, სის ტე მამ მათ თ ვი საც წარ მა ტე ბით იმუ

შა ვა. დაგ ვი რე კეს და მად ლო ბა გა დაგ ვი ხა დეს. მათ თ ვის ეს გზა 

ჩვენ გავ კ ვა ლეთ.

ამ დე ნად, ჩე მი, რო გორც შე და რე ბით ახა ლი უფ რო სის ამო

ცა ნა ა, ჩე მი გუნ დი სამ სა ხურ ში სი ხა რუ ლით მო დი ო დეს, თა ვი სი 

შე საძ ლებ ლო ბე ბის თუ ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტის მაქ სი მუმს დებ დეს 

საქ მე ში და მომ ხ მა რებ ლე ბის თ ვის ქმნი დეს კომ პა ნი ას, რო მე

ლიც მათ უს მენს. მშვე ნი ე რი სლო გა ნია – კომ პა ნი ა, რო მე ლიც 

გის მენს – იმ დე ნად კარ გი, რომ ყვე ლა კე დელ ზეც თა ვი სუფ ლად 

გა მო ვაკ რავ დი, მაგ რამ არ უნ და დაგ ვა ვიწყ დეს, რომ ბევ რის თ ვის 

მოს მე ნა პა სი ურ ქმე დე ბად აღიქ მე ბა – თით ქოს ის მენ და არა ფერს 

აკე თებ. ჩვე ნი ამო ცა ნაა, მი ვი ღოთ ბაზ რის გზავ ნი ლე ბი (კარგიც და 

ცუ დიც) და შემ დეგ შე სა ბა მი სად ვი მოქ მე დოთ, წინ წა ვი დეთ: დღეს 

შე იძ ლე ბა კარ გი ხარ, მაგ რამ ხვა ლაც რომ კარ გი იქ ნე ბი, ამის გა

რან ტია არ არ სე ბობს.

რასნიშნავსესწინსვლაუფროკონკრეტულად,რაამბი
ციააქვსკომპანიას?

ჩვე ნი ბიზ ნე სის უდი დე სი ნა წი ლის დი გი ტა ლი ზა ცია – ეს არის 

დღეს ჩვე ნი მთა ვა რი ამო ცა ნა და ამ ბი ცი ა. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ 

გვინ და, ჩვე ნი მომ ხ მა რე ბე ლი სულ უფ რო ხში რად იყე ნებ დეს 

ონ ლა ინ სერ ვი სებს და მის მი ერ ამ სერ ვი სე ბის გა მო ყე ნე ბა იყოს 

მაქ სი მა ლუ რად ად ვი ლი და მო სა ხერ ხე ბე ლი. 

ჩვენ ვართ ინ დუს ტ რი ა ში, რო მელ მაც ბო ლო 20 წლის მან ძილ ზე 

წარ მო უდ გე ნე ლი ცვლი ლე ბე ბი გა ნი ცა და. მო ბი ლუ რი ოპე რა ტო რე

ბი დიდ ფულს შო უ ლობ დ ნენ, რად გან ისი ნი იყ ვ ნენ ამ ინ დუს ტ რი

ის პი ო ნე რე ბი და ინ დუს ტ რი აც, თა ვის მხრივ, ყვე ლა ზე სწრა ფად 

მზარ დი და გან ვი თა რე ბა დი იყო. მო უ ლოდ ნე ლად ადა მი ა ნებს 

გა უჩ ნ დათ შე საძ ლებ ლო ბა, დიდ მან ძი ლებ ზე ელა პა რა კათ სა ი

და ნაც უნ დო დათ, ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის წყა ლო ბით თით ქ მის 

შე უზღუ და ვად ესარ გებ ლათ ინ ტერ ნე ტით – 3G, 4G და დღეს უკ ვე 

ყვე ლა ზე ხმა მა ღა ლი აბ რე ვი ა ტუ რა ამ სფე რო ში 5G – და ეს იმის მი

უ ხე და ვად, რომ ჯერ ერ თი ბიზ ნესქე ი სიც კი არ გვი ნა ხავს მთე ლი 

მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით, რაც მი უ თი თებ და, რომ ეს ტექ ნო ლო გი უ რი 

გა დაწყ ვე ტა ინ დუს ტ რი ას ფულს მო უ ტანს. პროგ რე სი ძა ლი ან კარ

გია და ჩვენც, ბუ ნებ რი ვი ა, გვაქვს მო საზ რე ბე ბი, რო გორ ავით ვი

სოთ ეს ახა ლი პო ტენ ცი ა ლი, თუმ ცა ჯერ არ არის ცხა დი, რამ დე ნად  

მოგე ბი ა ნი იქ ნე ბა 5G.

წინ ს ვ ლა ჩვენ თ ვის მომ ხ მა რე ბელ თა იმ ჯგუფ ზე სრუ ლად კონ

ცენ ტ რი რე ბა ა, ვინც, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, ჩვენ თან ერ თად გა ი ზარ და. 

ამ ქვე ყა ნა ში ჩვენ ვი ყა ვით პირ ვე ლე ბი, ვინც ბა ზარ ზე 4G დავ

ნერ გეთ, 2015 წლი დან დღემ დე 127%–ით გავ ზარ დეთ მო ბი ლუ რი 

ინ ტერ ნე ტის მოხ მა რე ბა და ამ მო ნა ცე მით, ბა ზარ ზე უპი რო ბო ლი

დე რე ბი ვართ, ვნერ გავთ სრუ ლი ად ახალ გა მოც დი ლე ბას ვი ო ნის 

სა ხით და ეს არ იქ ნე ბა ერ თა დერ თი სი ახ ლე, რა საც ჩვენ მივ მარ

თავთ მომ ხ მა რე ბელ თა ურ თი ერ თო ბე ბის ოფ ლა ი ნი დან ონ ლა ინ 

რე ჟიმ ში გა და საყ ვა ნად. 

ეს ნა წი ლობ რივ სა რის კო ამ ბი ცი ა ა, რად გან სხვა დას ხ ვა ტი პის 

მომ ხ მა რებ ლე ბი გვყავს და მათ დიდ ნა წილს აშ კა რად უშუ ა ლო 

კო მუ ნი კა ცია ურ ჩევ ნი ა მე დი უ მით გა შუ ა ლე ბულ კო მუ ნი კა ცი ას. 

მაგ რამ, მე ო რე მხრივ, ზო გი ერ თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა უკ ვე მი ღე

ბუ ლია და არა ჩემ მი ერ, ან ჩვე ნი ჯგუ ფის სა თავო ოფი სის მი ერ 

ამ ს ტერ დამ ში, ან ჩვე ნი ციფ რუ ლი ოფი სის მი ერ ლონ დონ ში – არა, 

ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი თა ვად 21–ე სა უ კუ ნემ მი ი ღო: სულ ბო ლო მო

ნა ცე მე ბით, სხვა დას ხ ვა მო ბი ლუ რ ზე ჩა მოტ ვირ თუ ლი აპ ლი კა ცი ე

ბის რა ო დე ნო ბამ მხო ლოდ შარ შან 150 მი ლი არდს გა და ა ჭარ ბა. თუ 

გა ვით ვა ლის წი ნებთ მთე ლი მსოფ ლიოს მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო

ბას, მე მგო ნი, ამ ამ ბავს ზედ მე ტი სიტყ ვა არც სჭირ დე ბა, თა ვი სით 

ამ ბობს ყვე ლა სათ ქ მელს.

მო ბი ლუ რის ეკ რა ნი ჩვე ნი გად მო სა ხე დი დან უძ რა ვი ქო ნე ბის 

ტოლ ფა სია – უნ და იბ რ ძო ლო იმის თ ვის, რომ ამ მცი რე ფარ თობ ზე 

შე ნი აპ ლი კა ცია მოხ ვ დეს და რაც უფ რო მარ ტი ვია ის მოხ მა რე

ბის თ ვის, მით უფ რო მე ტია იმის შან სი, რომ უშუ ა ლო კო მუ ნი კა ცია 

თვითმომ სა ხუ რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მო ბი ლუ რი აპ ლი კა ცი ე ბის 

გა მო ყე ნე ბით ჩა ნაც ვ ლ დე ბა. ეს ერ თი მხრივ, კარ გი ა მომ ხ მა რებ

ლის თ ვის, რად გან მი სი ცხოვ რე ბა მარ ტივ დე ბა და მე ო რე მხრივ, 

კომ პა ნი ის მეს ვე უ რე ბის თ ვის – რად გან კომ პა ნი ის ღი რე ბუ ლე ბა 

მათ შო რის იმი თაც გა ნი საზღ ვ რე ბა, რამ დე ნად არის გან ვი თა რე

ბუ ლი და ხელ მი საწ ვ დო მი ამ კომ პა ნი ა ში თვითმომ სა ხუ რე ბა ზე 

ორი ენ ტი რე ბუ ლი მო ბი ლუ რი აპ ლი კა ცი ე ბი. 

ამ დე ნად, ეს ის სფე რო ა, სა დაც მუდ მი ვად შე იძ ლე ბა გან ვი თა

რე ბა და წინ ს ვ ლა. და ეს გან ვი თა რე ბა არ გუ ლის ხ მობს აპ ლი კა ცი

ე ბის უბ რა ლოდ და მა ტე ბას ან ისე თი აპ ლი კა ცი ე ბის და მა ტე ბას, 

რომ ლე ბიც მომ ხ მა რებ ლის თ ვის არ მუ შა ობს. აპ ლი კა ცი ე ბი უნ და 

იყოს მარ ტი ვი და გა სა გე ბი – კარ გი ხუმ რო ბა სა ვით: თუ მი სი ახ ს ნა 

გახ და სა ჭი რო, ე.ი. ვერ მუ შა ობს.

რამდენადადვილიატექნოლოგიურისიახლეებისკო
მუნიკაციამოსახლეობასთან?

ეს ძა ლი ან სწო რი და სა მარ თ ლი ა ნი შე კითხ ვა ა. ერთ მა გა ლით

ზე აგიხ ს ნით. წლე ბის წინ უკ რა ი ნა ში ვმუ შა ობ დი – ონ ლა ინ მა ღა ზი

ას ვმარ თავ დი, რო მე ლიც ფეხ საც მე ლებს და აქ სე სუ ა რებს ყიდ და. 

ეს სერ ვი სი უკ რა ი ნა ში, და სავ ლეთ ევ რო პას თან შე და რე ბით, 

საკ მა ოდ გვი ან გაჩ ნ და. ამ მა ღა ზი ის ამუ შა ვე ბის საწყის ეტაპ ზე 

და მის ვეს ზუს ტად იგი ვე კითხ ვა. ჩე მი პა სუ ხი ასე თი იყო: და სავ

ლეთ ევ რო პას თუ შე ხე დავთ, ნა ხავთ, რომ ადა მი ა ნე ბი ინ ტერ ნეტს 

აკითხა ვენ იმის თ ვის, რომ მე ო რე ნა ხე ვა რი იპო ვონ; იმის თ ვის, 

რომ ცხოვ რე ბი სე უ ლი რჩე ვა მი ი ღონ – მა შინ ინ ლა ინ ფეხ საც მ ლის 

ან ტან საც მ ლის ყიდ ვა რო გორ შე იძ ლე ბა იყოს უფ რო გა და უჭ რე

ლი პრობ ლე მა – თუ კი ონ ლა ინ ყვე ლა ზე მთა ვარ სა კითხებს ჭრი, 

რა ტომ ვერ გა დაწყ ვეტ ფეხ საც მ ლის ყიდ ვას, რო მელ საც, თუ არ 

კომუნიკაციაCEO
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მო გე წო ნე ბა, ძა ლი ან მარ ტი ვად და აბ რუ ნებ? თქვენს კითხ ვას 

რომ ვუ პა სუ ხო, ჩე მი მიდ გო მა ასე თი ა: და ძა ლე ბა, თავს მოხ ვე ვა, 

თუნ დაც გან ვი თა რე ბის, არ ვარ გა, არ მუ შა ობს. ტექ ნო ლო გი ე ბის 

მი ღე ბას თა ვი სი ბუ ნებ რი ვი ევო ლუ ცია ახა სი ა თებს – ზო გის თ ვის ეს 

უფ რო ად ვი ლი ა, ზო გის თ ვის – რთუ ლი.

მაგრამესბუნებრივიევოლუციათქვენფულიგიჯდე
ბათ–ასეარარის?

დი ახ, ასე ა. მაგ რამ სა ბო ლო ოდ, ეს ის რის კი ა, რომ ლის გა წე

ვაც ღირს. ეს ის გა მოწ ვე ვა ა, რო მელ საც ღირს, რომ უპა სუ ხო და 

არ სე ბობს მი სი კონ კ რე ტუ ლი სა ზო მიც – ამო ნა გე ბი ინ ვეს ტი ცი ა

ზე (ROI). რაც უნ და ვი ლა პა რა კოთ ჩვენ კომ პა ნი ის ღი რე ბუ ლე ბებ

ზე, მომ ხ მა რებ ლებ თან ჩვენს და მო კი დე ბუ ლე ბებ ზე და ა.შ. – ეს 

ყვე ლა ფე რი არ იქ ნე ბა, თუ ჩვენ შე მო სა ვალს არ მო ვუ ტანთ ჩვენს 

მფლო ბე ლებს. ამი ტომ ჩვენ მუდ მი ვად უნ და და ვა ბა ლან სოთ 

ის მოთხოვ ნე ბი, რაც შე იძ ლე ბა მომ ხ მა რე ბელს ჰქონ დეს ჩვენს 

მი მართ და ის ინ ტე რე სე ბი, რაც შე იძ ლე ბა კომ პა ნი ას გა აჩ ნ დეს 

ფი ნან სუ რი თვალ საზ რი სით. 

სა ქარ თ ვე ლო და ზო გა დად, მთე ლი ეს რე გი ო ნი უპი რა ტე სო ბას 

ანი ჭებს ინ დი ვი დებს შო რის კო მუ ნი კა ცი ას, მაგ რამ ნაკ ლე ბად 

ინ დი ვი დი არ ხარ, თუ მა გა ლი თად, ე.წ. ჩე თით სარ გებ ლობ. იმი

ტომ რომ, სა ბო ლოო ჯამ ში, ვინც ეს სის ტე მა მო ი გო ნა, ვინც მას 

მარ თავს – ადა მი ა ნი ა. ჩვენ აქ ვსა უბ რობთ და სადღაც ხე ლოვ ნურ 

ინ ტე ლექტს ხვე წენ – ეს ახ ლა, ამ წუ თებ ში ხდე ბა – ამ დე ნად, ჩვენ 

ის ღა დაგ ვ რ ჩე ნი ა, რომ მომ ხ მა რე ბელს ავუხ ს ნათ, რა ტომ არის 

თვითმომ სა ხუ რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ონ ლა ინ პლატ ფორ მე ბი 

უფ რო მოგე ბი ა ნი, დრო ის დამ ზოგ ვე ლი, მარ ტი ვი მო სახ მა რად და 

უბ რა ლოდ – 21–ე სა უ კუ ნე. 

ჩვენ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ის უკუ კავ ში რი, რა საც მომ ხ მა რებ

ლის გან ვი ღებთ – სულ ამას ვამ ბობთ, თუ რა მე არ მუ შა ობს, თუ საკ

მა რი სად მო სა ხერ ხე ბე ლი არ არის, თუ საკ მა რი სად სა სარ გებ ლო 

არ არის – გაგ ვა გე ბი ნეთ. ჩვენ მო გის მენთ.

აი,სწორედესარისსაინტერესო–რამდენადიღებთამ
უკუკავშირს?ვფიქრობ,კულტურააქაცმნიშვნელოვან
როლსასრულებს–ზუსტადისე,როგორცთქვენთქვით,

სულცოტახნისწინ,ტექნოლოგიებისათვისებასთან
დაკავშირებით.ჩემიდაკვირვებით,საქართველოში
ადამიანებსუჭირთკონსტრუქციულიკრიტიკისფორმუ
ლირება.

პრინ ციპ ში, ეს სა კითხიც შეგ ვიძ ლია მთა ვარ ჭრილ ში გან ვი ხი

ლოთ – უფ რო გა მოწ ვე ვაა თუ უფ რო შე საძ ლებ ლო ბა. სი მარ თ ლე 

გითხ რათ, ჩვე ნი დაკ ვირ ვე ბე ბის თან ხ ვ დე ნა ხდება: ადა მი ა ნებს 

ურ ჩევ ნი ათ ქოლ ცენ ტ რ ში და რეკ ვა და მოხ მა რე ბის წე სებ ში ხან გ

რ ძ ლი ვად გარ კ ვე ვა, ვიდ რე ღი ად იმის თქმა, რომ რა ღაც არც ისე 

მარ ტი ვი ა, უკეთ შე იძ ლე ბა გა კე თე ბა და ა.შ. ღი ად ამ ტი პის რჩე ვებს 

იშ ვი ა თად ვი ღებთ. 

თუმ ცა, ჩვენ ვერ გე ბით ჩვენს მომ ხ მა რებ ლებს, მა თი კო მუ ნი

კა ცი ის სტილს და ვი გო ნებთ ისეთ აპ ლი კა ცი ებს, რომ ლე ბიც მათ 

კომ ფორ ტის ზო ნი დან ხე ლოვ ნუ რად კი არ გა მო იყ ვანს, არა მედ 

პი რი ქით, მეტ კომ ფორტს შეს თა ვა ზებს. ამის კარ გი მა გა ლი თი ა, 

ქოლცენ ტ რ ში და რეკ ვის შემ დეგ, ხაზ ზე ლო დი ნის დრო. ჩვენ ძა ლი

ან შე ვამ ცი რეთ ეს დრო – 20 წა მამ დე და ვიყ ვა ნეთ. მაგ რამ ქოლცენ

ტ რის ყვე ლა თა ნამ შ რო მელ მა იცის, რომ მომ ხ მა რე ბელს დახ მა რე

ბის აღ მო ჩე ნის შემ დეგ, აუცი ლებ ლად უნ და აუხ ს ნას, რომ ამ ტი პის 

კო მუ ნი კა ცია სხვაგ ვა რა დაც შე იძ ლე ბა დამ ყარ დეს – მა გა ლი თად, 

სპე ცი ა ლუ რი აპ ლი კა ცი ის მეშ ვე ო ბით, რის შემ თხ ვე ვა შიც ლო დი

ნის დრო იქ ნე ბა – 0. გინ დათ, ბა ლან სი შე ივ სოთ? – 3 დაწ კა პუ ნე ბა; 

გინ დათ, აპ ლი კა ცი ის მეშ ვე ო ბით ფუ ლი სხვას გა და უ რიცხოთ? – 4 

დაწ კა პუ ნე ბა; გინ დათ, შე ა მოწ მოთ რა თან ხა გი დევთ ან გა რიშ ზე? – 

1 დაწ კა პუ ნე ბა. ლო დი ნის დრო – 0. არ გჭირ დე ბათ ლო დი ნი. დროს 

მარ თავთ თვი თონ. ადა მი ან თან არ სა უბ რობ, „საუბრობ“ შენს მო

ბი ლურ თან – აპ ლი კა ცი ე ბის მეშ ვე ო ბით. 

ამ მი მარ თუ ლე ბის გან ვი თა რე ბა აუცი ლე ბე ლია კონ კუ რენ ცი

ის დი ვერ სი ფი ცი რე ბის თ ვის – ჩვენ თუ არ გან ვა ვი თა რებთ, სხვა 

იზამს. ეს სუ ლაც არ ნიშ ნავს იმას, რომ თვითმომ სა ხუ რე ბის გან

ვი თა რე ბის ხარ ჯ ზე, უახ ლო ეს მო მა ვალ ში ქოლცენ ტ რებს დავ ხუ

რავთ – ეს არ გა მო ვა: ყო ველ თ ვის იარ სე ბე ბენ მომ ხ მა რებ ლე ბი, 

რომ ლე ბიც ვერ აუწყო ბენ თვითმომ სა ხუ რე ბის გან ვი თა რე ბის 

ტემპს ფეხს – ჩვენ მათ თ ვი საც უნ და ვი მუ შა ოთ, თო რემ სხვა იმუ შა

ვებს მათ თ ვის.

„ჩვენიბიზნესისუდიდესინაწილისდიგიტალიზაცია–ესარის
დღესჩვენიმთავარიამოცანადაამბიცია.ესიმასნიშნავს,რომ

გვინდა,ჩვენიმომხმარებელისულუფროხშირადიყენებდეს
ონლაინსერვისებსდამისთვისამსერვისებისგამოყენება

მაქსიმალურადადვილიდამოსახერხებელიიყოს“.
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ვიონიცამდივერსიფიკაციისნაწილია?მაინტერესებს,
რაროლიაქვსამსიახლესბილაინისუფროფართო
ხედვაში.

მოკ ლე პა სუ ხია – დი ახ. თუმ ცა ვი ონ–ის გან ვი თა რე ბის პრე ის

ტო რია იმით იწყე ბა, რომ შე ვამ ჩ ნი ეთ: მომ ხ მა რებ ლებ მა შეწყ ვი

ტეს ერ თ მა ნეთ თან რეკ ვა. უფ რო სწო რად, კი ურე კავ დ ნენ ერ თ

მა ნეთს, მაგ რამ ვაი ბე რის ან ვოთ სა პის მეშ ვე ო ბით და ამის თ ვის 

არ იყე ნებ დ ნენ მო ბი ლუ რის ხმო ვან კო მუ ნი კა ცი ას. რა გა მო ვი და? 

ხმო ვა ნი სის ტე მე ბის გან ვი თა რე ბა მი ლი არ დე ბის და არა მი ლი ო

ნე ბის საქ მე ა, რად გან სე რი ო ზულ ინ ვეს ტი რე ბას ითხოვს ინ ფ რას ტ

რუქ ტუ რა ში – ჩვენ, მა გა ლი თად, სა ნამ 4G მომ სა ხუ რე ბით მო სახ ლე

ო ბის 90%–ს დავ ფა რავ დით, ძა ლი ან დი დი ძა ლის ხ მე ვა, სა მუ შაო 

და ინ ვეს ტი ცია გა ვი ღეთ. იცით, რომ გა დამ ცე მე ბის და მონ ტა ჟე ბა

ზე დიდ გავ ლე ნას ახ დენს რე ლი ე ფი და მო სახ ლე ო ბაც ყო ველ თ ვის 

და დე ბი თად არ ხვდე ბა ამ პრო ცესს, მაგ რამ ჩვე ნი მი ზა ნი იყო, 

რომ ადა მი ა ნებს ჰქო ნო და ვი დე ოს ნახ ვის, ფე ის ბუკ–ლა ი ვის გაშ

ვე ბის თუ სო ცი ა ლურ ქსელ ში და პოს ტ ვის შე საძ ლებ ლო ბა. 

მთე ლი ჯგუ ფის დო ნე ზე, დღეს ჩვენ გვაქვს იმ ხე ლა ინ ფ რას

კომუნიკაციაCEO
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ტ რუქ ტუ რა, რომ მსოფ ლიო მო სახ ლე ო ბის და ახ ლო ე ბით 10%–ს 

ვფა რავთ. აქე დან გაჩ ნ და კითხ ვა: თუ კი ეს ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა 

გვაქვს, მა შინ რა ტომ არ უნდა შევ ქ მ ნათ ჩვე ნი სა კუ თა რი სერ ვი სი, 

რო მე ლიც ვაი ბერს და ვოთ საპს კონ კუ რენ ცი ას გა უ წევს და ჩვენს 

შე მო სავ ლებს არ შე ამ ცი რებს? შემ დე გი კითხ ვა იყო – რით შე იძ ლე

ბა ვა ჯო ბოთ ბა ზარ ზე უკ ვე არ სე ბულ მო დე ლებს? და ეს მნიშ ვ ნე ლო

ვა ნი კითხ ვა ა, რო ცა შე დი ხარ ბიზ ნეს ში, რო მე ლიც გან ვი თა რე ბის 

უკ ვე საკ მა ოდ მა ღალ სტა დი ა ზე ა. 

ვი ონ–ის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ინ ტერ ნეტპლატ ფორ მა მულ ტი კულ ტუ

რუ ლი პრო ექ ტი გა მოდ გა. ლონ დო ნისა და სა ქარ თ ვე ლოს გუნ დე ბი; 

ასე ვე უკ რა ი ნაც, სა დაც ვი ონ–ი უკ ვე კო მერ ცი უ ლი პრო ექ ტი ა, 

ერ თად მუ შა ო ბენ პლატ ფორ მის დახ ვე წა ზე, მუდ მი ვად მიმ დი ნა რე

ობს ბრე ინ სტორ მინ გი და ახა ლი იდე ე ბის მო ფიქ რე ბა. შემ დეგ ამ 

იდე ე ბის და ტეს ტ ვა. ჩვე ნი მი ზა ნი ა, ჯერ ჩვენს მომ ხ მა რებ ლებს შევ

თა ვა ზოთ ეს სერ ვი სი და თუ გა ა მარ თ ლებს, უკ ვე მე რე ვი ფიქ როთ 

მის კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ა ზე.

ჯერ ჯე რო ბით ფაქ ტე ბი ასე თი ა:

ვი ო ნი სა ქარ თ ვე ლო პირ ვე ლე ბი ვართ, ვინც ხე ლი მო ჰკი და ამ 

ტი პის პლატ ფორ მის გან ვი თა რე ბას

მოხ მა რე ბის თვალ საზ რი სით სა უ კე თე სო შე დე გე ბი გვაქვს რო

გორც თვი ურ, ისე ყო ველ დღი ურ ჭრილ ში.

რაარისისკითხვები,რომელსაცყველაზეხშირადგის
ვამენ,როგორცამკომპანიისპირველპირს?

ყვე ლა ზე რთუ ლი კითხ ვე ბი ყო ველ თ ვის ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ცი ას 

უკავ შირ დე ბა. თუმ ცა აქაც – ჩვე ნი მთა ვა რი ხა ზი რომ არ და ვარ ღ

ვი ოთ – ისევ გა მოწ ვე ვებ სა და შე საძ ლებ ლო ბებ ზე გა ვა მახ ვი ლებ 

ყუ რადღე ბას. 

არ არ სე ბობს ქვე ყა ნა კონ კუ რენ ცი ის გა რე შე. კონ კუ რენ ტე ბი 

გვა ი ძუ ლე ბენ, უფ რო კრე ა ტი უ ლე ბი, მოქ ნი ლე ბი, სწრა ფე ბი და 

ეფექ ტი ა ნე ბი ვი ყოთ. თუ ისი ნი ერ თი ნა ბი ჯით წინ იყუ რე ბი ან, ჩვენ 

სა მი ნა ბი ჯით წინ უნ და გა ვი ხე დოთ. რო დე საც არ ხარ კმა ყო ფი ლი 

მიღ წე უ ლი შე დე გე ბით და ამას პო ზი ტი უ რად უყუ რებ – სწო რედ ეს 

გა ი ძუ ლებს გან ვი თარ დე და უკე თე სი გახ დე. 

მომხმარებელთამოთხოვნებითუიცვლებადროთა
განმავლობაში?

ხალ ხი უკ ვე დარ წ მუნ და, რომ მო ბი ლუ რით შე უძ ლი ათ პრაქ ტი

კუ ლად ყვე ლა ფე რი აკე თონ. თან მა თი გა და საწყ ვე ტი ა, მხო ლოდ 

დე დას თან და სა რე კად გა მო ი ყე ნე ბენ, ნა ბი ჯებს დათ ვ ლი ან, 

ბან კის ფუნ ქ ცი ებს და ა კის რე ბენ, დი ლის სა მო ტი ვა ციო ცი ტა ტე ბით 

გა ა ჯე რე ბენ თუ რას იზა მენ.

ანიქნებხმისჩამწერადგამოყენებაუნდათ,როგორც
მევიყენებჩემსმობილურსახლა..

ან იქ ნებ ფო ტოალ ბო მის ფუნ ქ ციაა მათ თ ვის მთა ვა რი ან ვი დე

ო ზა რი – რო გორც, მა გა ლი თად, ჩემს შემ თხ ვე ვა ში, რად გან ასე თუ 

ვხე დავ ჩემს ოჯახს, რო მე ლიც სულ მე ნატ რე ბა. მარ ტი ვი ა: ადა მი ა

ნე ბი თვი თონ გი ბიძ გე ბენ, შექ მ ნა ისე თი პრო დუქ ტე ბი, რომ ლე

ბიც მათ მოთხოვ ნი ლე ბებს მო ერ გე ბა.

მოთხოვნისშექმნაარასდროსგიცდიათ?იქნებჯერ
არიცისადამიანმა,რაუნდა...

რა თქმა უნ და, თუ ისეთ რა მეს შეს თა ვა ზებ მომ ხ მა რე ბელს, 

რაც ცუ დი ხუმ რო ბა სა ვით არ იქ ნე ბა და ათა სი გან მარ ტე ბა, ვი

დეოგაკ ვე თი ლი და მე ცა დი ნე ო ბა არ დას ჭირ დე ბა, ამ სი ახ ლეს 

აუცი ლებ ლად აიტა ცებს. შე იძ ლე ბა ოდ ნავ აც დე ნი ლი ანა ლო გი ა ა, 

მაგ რამ მსოფ ლიო ჩემ პი ო ნატ ში წელს ხორ ვა ტი ამ და ა მარ ცხა 

ინ გ ლი სი; თუმ ცა, ინ გ ლის მა ბო ლოს რომ მო ი გო მსოფ ლიო ჩემ

პი ო ნა ტი, ხორ ვა ტია რო გორც ქვე ყა ნა სა ერ თოდ არ არ სე ბობ და. 

ამით იმის თქმა მინ და, რომ ჩვენ გარ შე მო ძა ლი ან ბევ რი შე საძ

ლებ ლო ბაა და არა მხო ლოდ სი ლი კო ნის ველ ზე, შე იძ ლე ბა აქაც 

– სულ ახ ლოს, ტექ ნო პარ კ ში.

შევაჯამოთჩვენისაუბარი:სადხედავთთქვენსკომ
პანიას23წელიწადში?

პირ ვე ლი – მინ და, რომ მომ ხ მა რებ ლებს მოვ წონ დეთ. მათ 

მოვ წონ ვართ დღე საც  – ეს ვი ცი, რად გან კმა ყო ფი ლე ბას ვზო

მავთ. მაგ რამ მინ და ამა ზე მე ტად მოვ წონ დეთ, უფ რო კმა ყო ფი

ლე ბი იყ ვ ნენ ჩვე ნი სერ ვი სე ბით და იმა ზე კმა ყო ფი ლე ბიც, ვიდ რე 

ჩვენს კონ კუ რენ ტებ თან იქ ნე ბოდ ნენ.

მე ო რე – მინ და, რომ იმა ზე მე ტი მომ ხ მა რე ბე ლი უერ თ დე

ბო დეს ბი ლა ინს, ვიდ რე ტო ვებ დეს მას. პო ზი ტი უ რი სალ დო 

ჩვენ თ ვის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. არ მიყ ვარს ადა მი ა ნე ბის 

ტექ ნი კუ რი ტერ მი ნე ბით მოხ სე ნი ე ბა – მა გა ლი თად, რო გო რიც 

არის ბა ზის გაზ რ და. ჩვენ ვსა უბ რობთ კონ კ რე ტულ ცოცხალ 

ადა მი ა ნებ ზე, რომ ლებ საც თა ვი ან თი მოთხოვ ნი ლე ბე ბი აქვთ. მა

გა ლი თად, ჩე მი მე უღ ლე სარ გებ ლობს მო ბი ლუ რით – პო ლო ნუ რი 

კომ პა ნი ის თ ვის ის ბა ზის ნა წი ლი ა, ჩემ თ ვის – ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე

ლო ვა ნი ადა მი ა ნი ჩემს ცხოვ რე ბა ში. სულ უნ და გვახ სოვ დეს, რომ 

ადა მი ა ნებ თან გვაქვს საქ მე, რომ ლე ბიც ვი ღა ცის თ ვის ყვე ლა ზე 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ადა მი ა ნე ბი არი ან. ისი ნი მნიშ ვ ნე ლო ვან ნი არი

ან ჩვენ თ ვი საც.

მე სა მე – მინ და, ჩე მი გუნ დი იყოს მო ტი ვი რე ბუ ლი და ეს მო დეს, 

რომ მნიშ ვ ნე ლო ვან საქ მეს აკე თებს. მუდ მი ვად ჰქონ დეს იმის 

სურ ვი ლი, რომ თუნ დაც კვი რადღეს და მი რე კოს და მითხ რას, 

ახა ლი იდეა მაქვს, ხომ არ გან ვი ხი ლოთ.

რომ შე ვა ჯა მო – მინ და, ეს კომ პა ნია იყოს 350–ზე მე ტი ბედ ნი

ე რი თა ნამ შ რომ ლის კომ პა ნი ა, რომ ლე ბიც ძა ლას არ იშუ რე ბენ, 

რომ 1.3 მი ლი ონ მომ ხ მა რე ბელს კი დევ უფ რო მე ტად ბედ ნი ე რად 

აგ რ ძ ნო ბი ნონ თა ვი. 

ჩვე ნი სა უ ბა რი გა მოწ ვე ვე ბის და შე საძ ლებ ლო ბე ბის იდენ ტი

ფი ცი რე ბით და ვიწყეთ და ამით ვე მინ და და ვას რუ ლო – ყვე ლა ზე 

დი დი გა მოწ ვე ვა მა ინც ის არის, რომ არ სე ბობს მთე ლი რი გი 

შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რომ ლე ბიც ჯერ არა ვის შე უმ ჩ ნე ვი ა.  
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LeaderBoard

მობილური ინტერნეტი 
ჰუ მა ნო იდ რო ბოტს ტრაპ ზე შევ ხ ვ დით, ბო ტი ჩვენს ნაც ვ ლად იღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს. ტექ ნო ლო გი ე ბი გვიპყ

რობს. ჩვენ  ვმარ თავთ თუ ვი მარ თე ბით, ვერ გაგ ვი გი ა. ვერც ის, სამ ყა რო გვაჩ ქა რებს თუ ტექ ნო ლო გი ე ბი. ციფ

რულ ეპო ქა ში  ცხოვ რე ბა მა ინც უფ რო სა ინ ტე რე სო ა, სხვა გა მო სა ვა ლი რომ გვქო ნო და მა ში ნაც. „ჰაერივით“  

სა ჭი რო ახ ლა მხო ლოდ ინ ტერ ნე ტი ა, რო მე ლიც ჩქა რი უნ და იყოს, ე.ი  მო ბი ლუ რი. 

წყარო: კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 

ავტორი: ნინო შუბითიძე

მობილურ ინტერნეტს  3 მლნმდე მომხმარებელი ჰყავს.

მნიშ ვ ნე ლოვ ნად იზ რ დე ბა  მო ბი ლუ რი ინ ტერ ნე ტის ტრა ფი კი. იან ვარ ივ ნის ში (H1/2018) 31 000 ტე რა ბა ი ტამ დეა  გე ნე რი რე ბუ ლი (H1/2017 – 26.352 ტბ; +17.6%Y.Y)

მოხმარებული ინტერნეტის ოდენობა  მნიშვნელოვანი ზრდის ტენდენციას წელსაც ინარჩუნებს.   

მობილური ინტერნეტბაზრის  შემოსავლებს,  დიდი ცდომილების ალბათობის გათვალისწინებით, მარეგულირებელი  არ ითვლის.  თუ  კომპანიების 

შემოსავალს, პირობითად, მხოლოდ  ჰომოგენური  პაკეტის ფასის მიხედვით გამოვითვლით, მივიღებთ შემდეგ არაზუსტ მონაცემებს:

მომხმარებლები

ტერაბაიტებში

ტრაფიკი

ინტერნეტშემოსავლები

H1/2018

H1/2018

H1/2018

H1/2018

2017

2017

2016

2016

2016

ზრდა (კლება)

ხვ. წილი

2017

ხვ. წილი

ზრდა (კლება)

ზრდა (კლება)

ზრდა (კლება)

ზრდა (კლება)

1,147,525

14 200

14 200

30.4 მლნ

933,693

31,309.36

31,309.36

1,147,525

17,242.56

22.9%

45.8%

45.8%

32 ₾

(10.5%)

82%

15.0%

100%

ჯეოსელი

მაგთიკომი

მაგთიკომი

მაგთიკომი

958,327

9 800

9 800

21 მლნ

984,709

16,029.76

16,029.76

930,578

9,229.01

(2.7%)

31.6%

31.6%

18 ₾

5.8%

77.8%

16.4%

100%

მაგთიკომი

ჯეოსელი

ჯეოსელი

ჯეოსელი

763,485

7 000

7 000

16 მლნ

685,335

13,435.59

13,435.59

498,496

4,108.53

11.4%

22.6%

22.6%

21 ₾ ARPU

37.5%

227%

13.9%

4845

±6 თვე/2018

±წ/2017

±წ/2017

±წ/2016

±წ/2016

ბილაინი (ვიონი)

ბილაინი (ვიონი)

ბილაინი (ვიონი)

ბილაინი (ვიონი)

აბონენტი

ტერაბაიტი

ტერაბაიტი

შემოსავალი

აბონენტი

ტერაბაიტი

ტერაბაიტი

აბონენტი

ტერაბაიტი
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მობილურიოპერატორების
აბო ნენ ტე ბი და APRU

მო  ბი  ლუ  რი კავ   შირ   გაბ   მუ  ლო  ბის ბა  ზა  რი სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში საკ   მა  ოდ სწრა  ფად და წარ   მა  ტე  ბუ  ლად ვი  თარ   დე  ბა. ბა 

ზა  რი ბო  ლო 5 წე  ლია, 4დან 5.2 მი  ლი  ონ აბო  ნენტს მო  ი  ცავს, მო  ბი  ლუ  რი ოპე  რა  ტო  რებს კი მათ გა  და  სა  ბი  რებ   ლად 

მრა  ვალ   ფე  რო  ვა  ნი სერ   ვი  სე  ბისა და შე  თა  ვა  ზე  ბე  ბის მი  წო  დე  ბა უწევთ. 

მო  ბი  ლუ  რი ბა  ზა  რი სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში საკ   მა  ოდ კონ   კუ  რენ   ტუ  ნა  რი  ა  ნი  ა, დღე  ის   თ   ვის ბა  ზარ   ზე 5 მო  ბი  ლუ  რი ოპე 

რა  ტო  რი ოპე  რი  რებს. 2018 წე  ლის ივ   ნი  სის თვის მო  ნა  ცე  მე  ბით, მათ 4,880,155 მი  ლი  ო  ნი აბო  ნენ   ტი ჰყავ   დათ. 6 თვე 

ში ჯა  მუ  რი შე  მო  სა  ვა  ლი 229.27 მლნ ლარს აჭარ   ბებს. 

Forbesის ფო  კუს   ში 3 კომ   პა  ნია მოხ   ვ   და, რო  მელ   თაც მო  ბი  ლუ  რი ბაზ   რის 99%ი უჭი  რავთ. აბო  ნენ   ტე  ბის რა  ო 

დე  ნო  ბა შემ   ცი  რე  ბუ  ლი აქვს მაგ   თის, რო  მელ   საც ბაზ   რის 40% უჭი  რავს და ვი  ო  ნი სა  ქარ   თ   ვე  ლოს (22%). აღ   სა  ნიშ  

ნა  ვია, რომ ჯე  ო  სელის (ბაზრის 37%) აბო  ნენ   ტე  ბის რა  ო  დე  ნო  ბა 4%ითაა გაზრდილი.  

მე  ო  რე კვარ   ტალ   ში აბო  ნენ   ტი  სა  გან მი  ღე  ბუ  ლი ყვე  ლა  ზე მა  ღა  ლი სა  შუ  ა  ლო შე  მო  სა  ვა  ლი (ARPU) მაგ   თის აქვს. 

ხუ  თი  ვე ოპე  რა  ტო  რის ჯა  მუ  რი ARPU 7.38 ლა  რი იყო, რაც საკ   მა  ოდ და  ბა  ლი მაჩ   ვე  ნე  ბე  ლი  ა. 

ავტორი: ნათია თაქთაქიშვილი

აბონენტების რაოდენობა კომპანიების მიხედვით

აბონენტების რაოდენობა კომპანიების მიხედვით

მაგთი

ჯეოსელი

ვიონი საქართველო 

  ჯამი

მაგთი

ჯეოსელი

ვიონი საქართველო

კომპანია

კომპანია

1,963,137

1,803,218

1,097,878

4,864,233

8.67

7.53

4.99

ივნისი/2018

Q2 /2018

2,161,624

1,800,582

1,518,486

5,480,692 

8.67

7.53

4.99

2017

Q2/2017

2,163,324

1,938,650

1,394,420

5,496,394

7.99

7.65

4.49

2016

2017

q

p

q

q

p

p

p

ცვლილება

ცვლილება
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პ
რო დუქ ცი ის მა ღა ლი ხა რის ხი და არ

ჩე ვა ნის მრა ვალ ფე როვ ნე ბა  ბა ზარ ზე 

ლი დე რის პო ზი ცი ის შე სა ნარ ჩუ ნებ

ლად მთა ვა რი აღ მოჩ ნ და, თუმ ცა ბო

ლო 20 წე ლი „სანტემაც“ იგი ვე გზა გა ი ა რა, რაც 

ქვე ყა ნამ, თა ვი სი სირ თუ ლე ე ბითა თუ სი კე თე

ე ბით  ეკონომიკური კრი ზი სი, შემ დეგ სწრა ფი 

გან ვი თა რე ბა და მისი თა ნამ დე ვი არა ჯან სა ღი 

კონ კუ რენ ცია... კომ პა ნი ამ გა ყიდ ვე ბის გა საზ

რ დე ლად და ბა ზარ ზე პო ზი ცი ე ბის შე სა ნარ ჩუ

ნებ ლად რებ რენ დინ გი რამ დე ნი მე ეტა პად გა

ნა ხორ ცი ე ლა, მუდ მივ მა ინო ვა ცი ებ მა კი მუდ მივ 

წარ მა ტე ბას თან და ა კავ ში რა და დღეს „სანტე 

ჯი ემ თი პრო დუქ ტე ბი“ ქარ თუ ლი ბაზ რის 45%ს 

ემ სა ხუ რე ბა. 

 ად გი ლი, სა დაც „სანტე“ იწყე ბა, თა ვად  

„სანტემდე“ და იწყო  ჯერ კი დევ გა სუ ლი სა უ კუ

ნის 60იან წლებ ში. რვა ჰექ ტარ მი წის ფარ თობ

ზე გან ლა გე ბუ ლი ქარ ხა ნა საბ ჭო თა სა ქარ თ

ვე ლო ში რძის შემ გ რო ვე ბე ლი, მწარ მო ე ბე ლი 

და გა დამ მუ შა ვე ბე ლი ყვე ლა ზე დი დი სა წარ მო 

იყო, სა ხელ წო დე ბით „თბილრძე“, რო მე ლიც 

„საქრძის“ შე მად გენ ლო ბა ში შე დი ო და. ქვეყ ნის 

და მო უ კი დებ ლო ბამ ბიზ ნე სის და მო კი დე ბუ

ლე ბე ბი შეც ვა ლა და 199197 წლებ ში ქარ ხ ნის 

მუ შა ო ბა წა რუ მა ტე ბე ლი აღ მოჩ ნ და, წარ მო ე ბაც 

შემ ცირ და და მას შ ტა ბიც. 1997 წელს მი სი პრი ვა

ტი ზე ბა მოხ და  ქარ ხა ნა ქარ თ ველ მა და ამე რი

კელ მა ინ ვეს ტო რებ მა შე ი ძი ნეს და მას შემ დეგ 

საბ ჭო თა „თბილრძის“ ის ტო რი ას თა ნა მედ რო ვე 

„სანტე“  აგ რ ძე ლებს.

  ძვე ლი საბ ჭო თა ქარ ხ ნის გან ტე რი ტო რი ის 

გარ და დღეს აღა რა ფე რი დარ ჩა. აღ მო სავ ლე

თით თბი ლი სის გა სას ვ ლე ლის კენ მი მა ვალს 

თა ნა მედ რო ვე, მო დერ ნი ზე ბუ ლი, ამე რი კულ  

ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბით, სიმ ძ ლავ რე ე ბი თა და 

მან ქა ნა და ნად გა რე ბით აღ ჭურ ვი ლი ქარ ხა ნა 

დამ ხ ვ და. მას პინ ძე ლი მო მიყ ვა, რომ გა და ი ა რა

ღე ბის პრო ცე სი არც მარ ტი ვი იყო და არც ხან მოკ

ლე. პირ ვე ლი ინ ვეს ტი ცი ის პირ ვე ლი რამ დე ნი მე 

მი ლი ო ნი სწო რედ სა წარ მოს გა თა ნა მედ რო ვე ბას 

დას ჭირ და. „იდეალურობამდე პერ ს პექ ტი უ ლი ად

გი ლი იყო და კომ პა ნი ის მფლო ბე ლებ მა გან ვი

თა რე ბი სათ ვის სა უ კე თე სო გა რე მო ამ ტე რი ტო

რი ა ზე და ი ნა ხეს“,  მიყ ვე ბა ერეკ ლე გამ ყ რე ლი ძე, 

რო მე ლიც ჯერ მხო ლოდ 32 წლის არის, მაგ რამ 

უკ ვე ათი წე ლი ა, „სანტეს“ გუნ დის ნა წი ლი ა.

„სანტეს“ შექ მ ნა „ჯი ემ თი“ ჯგუფს უკავ შირ

დე ბა. კომ პა ნი ის სრუ ლი სა ხე ლი „სანტე ჯი ემ 

თი პრო დუქ ტე ბიც“ აქე დან მო დის. თუმ ცა თა ვად 

ბრენ დის სა ხელს ცალ კე ის ტო რია აქვს. 

   რო ცა  ფიქ რი რძის პრო დუქ ტებ თან ასო ცი

ა ცი ებს ეძებ და, პირ ვე ლი ნა პოვ ნი ასო ცი ა ცია 

„ჯანმრთელობა“ იყო. სა ინ ტე რე სო ჟღე რა დო ბის 

ძი ე ბამ კი შემ ქ მ ნე ლე ბი ფრან გულ ენამ დე მი იყ

ვა ნა და ასე და ერ ქ ვა ქარ თუ ლი რძის პრო დუქ ტე

საკვებიანტრეპრენიორები

ქართულიჯანმრთელობა
ფრანგული სახელით
რძისა და მისი პროდუქტების მწარმოებელი პირველი და ბაზარზე 
ლიდერი კომპანია „სანტე ჯი ემ თი პროდუქტები“ არსებობის 
21ე წელს და ბალანსზე 120 სხვადასხვა ტიპისა და დასახელების 
პროდუქტს ითვლის. პირველი იყო რძე, ბოლო  დასალევი მაწონია, 
რა იქნება შემდეგი, ჯერ ინტრიგად რჩება, თუმცა „120 რომ 120ად 
არ დარჩება“  ეს „სანტეს“  გენერალურმა დირექტორმა, ერეკლე 
გამყრელიძემ, Forbes Georgiaს უკვე უთხრა. 

ავტორი: ხათუნა ხვედელიძე

ფოტო: ნიკა ფანიაშვილი
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ბის მწარ მო ე ბელ კომ პ ანი ას სა ხე ლი: ქარ თუ

ლად – „ჯანმრთელობა“,ფრან გუ ლად – „სანტე“. 

კომ პა ნი ის ლო გოც საფ რან გე თის სა ხელ მ წი ფო 

დრო შის ფე რებ ში „გადაწყდა“ და წლე ბის მე რე, 

რო გორც აღ მოჩ ნ და, კომ პა ნი ის ბე დიც. 

 სიმ ბო ლუ რი დამ თხ ვე ვა იყო, დამ სა ხუ რე ბუ

ლი შე დე გი თუ, უბ რა ლოდ, ბე დის ამ ბა ვი, 2016 

წელს „სანტე“ მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე მსხვილ მა 

რძის პრო დუქ ტე ბის მწარ მო ე ბელ მა ფრან გულ მა 

კომ პა ნია „ლაქტალისმა“ შე ი ძი ნა. ასე შეხ ვ დ

ნენ ერ თ მა ნეთს ფრან გუ ლი სა ხე ლი და ფრან გი 

მფლო ბე ლე ბი. „სანტეს“ 85 პრო ცენტს ახ ლა 

სწო რედ „ლაქტალისი“ ფლობს, რო მელ საც წე

ლი წად ში E18მილიარდიანი ფი ნან სუ რი ბრუნ ვა 

უფიქ სირ დე ბა.

კომ პა ნია „ლაქტალისი“ 1933 წელს საფ რან

გეთ ში, ან დ რე ბე ნი ემ და ა არ სა. დღეს ჯგუ ფი 

ბევ რი წარ მა ტე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო ბრენ დის 

მფლო ბე ლი ა. მათ შო რი საა „პრეზიდენტი“, 

„პარმალატი“ და ახ ლა უკ ვე ქარ თუ ლი „სანტე“ 

ერეკლე გამყრელიძე
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„ჩვენც გავ ხ დით მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე 

მსხვი ლი მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნი ის სა ა მა ყო 

ნა წი ლი“ ,   ამ ბობს ერეკ ლე გამ ყ რე ლი ძე, რო მე

ლიც  „სანტეში“ 2009 წელს, მას შემდეგ მი ვი და, 

რაც შვე ი ცა რი ა სა და დიდ ბრი ტა ნეთ ში, კვე ბის 

წარ მო ე ბის მი მარ თუ ლე ბით ბიზ ნეს მე ნეჯ მენ ტი 

შე ის წავ ლა, პრო ფე სი უ ლი კა რი ე რის მო მა ვალ

ზე ფიქ რ ში „სანტეს“ შე თა ვა ზე ბა წა მო ე წია და 

სამ შობ ლო ში დაბ რუ ნე ბუ ლი, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, 

პირ და პირ პრო ფე სი ი თაც და საქ მ და. კონ კ რე ტუ

ლი პრო ექ ტის მე ნე ჯე რო ბი დან გზა ჯერ გე ნე რა

ლუ რი დი რექ ტო რის მო ად გი ლე ო ბამ დე მი ვი და, 

შემ დეგ კი თა ვად გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რის 

სა ვარ ძ ლამ დე. ასე რომ „სანტე“  ერეკ ლე გამ ყ

რე ლი ძის თ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში პირ ვე ლი და ჯერ 

ერ თა დერ თი სამ სა ხუ რი ა. 

  „ჯი ემ თი ჯგუფ ში” მის მის ვ ლას ის პე რი ო დი 

და ემ თხ ვა, რო ცა 2010 წელს „სანტეში“ „ოპეკმა“ 

10მილიონიანი ინ ვეს ტი ცია გა ნა ხორ ცი ე ლა 

 გან ვი თა რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი კრე დი ტი. 

ერეკ ლე გამ ყ რე ლი ძეს ამ პრო ექ ტის ხელ მ ძღ

ვა ნე ლო ბა და ე ვა ლა. სწო რედ ამ პე რი ოდ ში 

გა ი ზარ და „სანტეს“ ასორ ტი მენ ტი, გა უმ ჯო ბეს და 

რძის შეგ რო ვე ბის სის ტე მა, მხო ლოდ 2 მი ლი ო

ნი დო ლა რი რე გი ო ნებ ში რძის მო საგ რო ვე ბე ლი 

პუნ ქ ტე ბის გა სახ ს ნე ლად და ი ხარ ჯა და სა ბო

ლოო ჯამ ში მო მა ვალ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ხედ

ვი თა და უზუს ტე სი შე თა ვა ზე ბე ბით პრო ექ ტ მა 

გა ა მარ თ ლა. „სანტემ“ კი ოპე კის გან მსოფ ლი ო ში 

სა უ კე თე სოდ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტის  

თ ვის სპე ცი ა ლუ რი ჯილ დო მი ი ღო. 

  კომ პა ნი ი სა და სა კუ თა რი ის ტო რი ის 

თხრო ბის პა რა ლე ლუ რად ერეკ ლე გამ ყ რე ლი ძე 

ქარ ხ ნის მუ შა ო ბის ნი უ ან სებს მაც ნობს. რძის 

შეგ რო ვე ბა, ჩა ბა რე ბა, მო ტა ნა და გა და მუ შა ვე ბა 

აქ ყო ველ დღი უ რი პრო ცე სი ა. შეგ რო ვე ბუ ლი რძე 

ქარ ხა ნა ში მის ვ ლამ დე რამ დე ნი მე ლა ბო რა ტო

რი ულ შე მოწ მე ბას გა დის, შემ დეგ ხდე ბა მი სი 

პას ტე რი ზა ცი ა, და მუ შა ვე ბა და სხვა დას ხ ვა დე

დო ე ბის და მა ტე ბით რძის გან მა წო ნი, იოგურ ტი, 

კა რა ქი, ყვე ლი, ხა ჭო თუ არა ჟა ნი ჩნდე ბა, ძი რი

თა დად ტრა დი ცი უ ლი ქარ თუ ლი მე თო დო ლო გი

ანტრეპრენიორები საკვები
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ით  მა გა ლი თად, მა წო ნი ენ დე მუ რად ქარ თუ ლი 

დე დო თი ქარ თუ ლად მზად დე ბა. „ჩვენი მი ზა ნი ა, 

რომ მაქ სი მა ლუ რად ყვე ლა ფე რი, რაც კი გა მო ი

ყე ნე ბა წარ მო ე ბა ში, სა დაც ამის შე საძ ლებ ლო ბა 

არ სე ბობს,  ქარ თუ ლი იყოს“,  ამ ბობს ერეკ ლე 

გამ ყ რე ლი ძე და მა გა ლი თად „სანტეს“ ერ თ ერ

თი ბო ლო ნა წარ მი, ბოთ ლის და სა ლე ვი მა წო ნი 

მოჰ ყავს, რო მე ლიც, ფაქ ტობ რი ვად, აღ დ გე ნი ლი 

ტრა დი ცი ა ა. საბ ჭო თა პე რი ო დის შემ დეგ თა რო

ებ ზე ძვე ლი გე მო დაბ რუნ და. 

  რე გი ო ნებ ში გან თავ სე ბუ ლი რძის შემ გ რო ვე

ბე ლი 15 პუნ ქ ტი დან „სანტე“ ყო ველ წ ლი უ რად 10 

მი ლი ონ ლიტ რ ზე მეტ რძეს იბა რებს. კომ პა ნი ის 

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რაც და თა ნა მედ რო ვე სა დის

ტ რი ბუ ციო ქსე ლიც მალ ფუ ჭე ბად პრო დუქ ტ ზე 

იდე ა ლუ რა დაა მორ გე ბუ ლი: საწყო ბე ბი, მან ქა ნე

ბი, მა ცივ რე ბი და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სი იმა ზეა 

ორი ენ ტი რე ბუ ლი, რომ რძის მი ღე ბი დან რამ დე

ნი მე დღე ში წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ტი მა ღა ზი

ამ დე სწრა ფად და შე უ ფერ ხებ ლად მი ვი დეს. 

ამა ზე კი „სანტეს“  500კაციან გუნ დ თან ერ თად 

2000ზე მე ტი კონ ტ რაქ ტო რი ზრუ ნავს. „არა აქვს 

მნიშ ვ ნე ლო ბა, სად ვართ,  ძრო ხის მოწ ვე ლი

დან მე სა მე დღეს პრო დუქ ტი უკ ვე თა რო ზე უნ და 

იდოს. მთა ვა რი ა, რომ ცი ვი მი წო დე ბის ციკ ლი 

იყოს და ცუ ლი“,  ამ ბობს ერეკ ლე გამ ყ რე ლი ძე.

 რო გორც ირ კ ვე ვა, „სანტეს“ ძი რი თა დი შე

მად გენ ლო ბა კომ პა ნი ას თან ერ თად გა ი ზარ და 

და გან ვი თარ და. ქარ თუ ლი ბაზ რის სირ თუ ლე ებს 

და კონ კუ რენ ცი ას ფე ხი ერ თად აუწყ ვეს. მა ღა ლი 

ხა რის ხი, სა ინ ტე რე სო შე თა ვა ზე ბა,  მი სა ღე ბი 

ფა სი  და მუდ მი ვი სი ახ ლე ე ბი  ბა ზარ ზე „სანტეს“ 

დო მი ნან ტო ბას გა ნა პი რო ბებს, თუმ ცა გა მოწ

ვე ვე ბი მა ინც რჩე ბა. ერ თ ერ თი ასე თი  არა რე

გუ ლი რე ბა დი ბა ზა რი ა. „ჯანსაღი კონ კუ რენ ცი ის 

პი რო ბებ ში მო გე ბუ ლი რჩე ბა ყვე ლა  როგორც 

კომ პა ნი ა, ისე მომ ხ მა რე ბე ლი, თუმ ცა დღეს ჩვე

ნი მთა ვა რი კონ კუ რენ ტე ბი არა კე თილ სინ დი სი ე

რი მე წარ მე ე ბი არი ან, რომ ლე ბიც რე გუ ლა ცი ებს 

არ ექ ვემ დე ბა რე ბი ან“,  ამ ბობს ერეკ ლე გამ ყ რე

ლი ძე და  მა გა ლი თად ყვე ლის ბა ზა რი მოჰ ყავს. 

ყვე ლის, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლო ში ერ თ ერ თი 

ყვე ლა ზე მოხ მა რე ბა დი პრო დუქ ტი ა. ერთ სულ 

მო სახ ლე ზე და ახ ლო ე ბით 19 კგს ით ვ ლი ან და 

ამ ფონ ზე ბრენ დი რე ბუ ლი ყვე ლის წი ლი ბა ზარ ზე 

ძა ლი ან მცი რე ა. 

  ასე რომ, კომ პა ნი ის პრი ო რი ტე ტი ჯერ ისევ 

ქარ თუ ლი ბა ზა რი და ქარ თ ვე ლი მომ ხ მა რე ბე

ლი ა. თუმ ცა  „სანტეს“ შორს მი მა ვა ლი გეგ მა 

უკ ვე აქვს და უნი კა ლუ რი ქარ თუ ლი სულ გუ ნი სა 

და გუ დის ყვე ლის თ ვის ალ ტერ ნა ტი ულ ბა ზარს 

საზღ ვ რებს გა რე თაც ეძებს. „ორიენტირი გვაქვს, 

რომ ქარ თუ ლი ყვე ლი გავ ხა დოთ პო პუ ლა რუ ლი, 

მივ ცეთ მას მა ღა ლი ხა რის ხი, დავ ნერ გოთ ად

გი ლობ რივ ბა ზარ ზე და შემ დეგ საზღ ვარ გა რეთ 

გა ვი ტა ნოთ. ისე ვე რო გორც ქარ თუ ლი ღვი ნო, 

ქარ თუ ლი ყვე ლიც პო პუ ლა რუ ლი უნ და გახ დეს“,  

ამ ბობს ერეკ ლე გამ ყ რე ლი ძე.

 „სანტეს“ გე ნე რა ლურ მა დი რექ ტორ მა სა

უბ რი სას „საქართველოს ბან კი“ არა ერ თხელ 

ახ სე ნა. გა ირ კ ვა, რომ  ოც წ ლი ა ნი ის ტო რი ის ათი 

წე ლი სწო რედ „საქართველოს ბან კ თან“ ერ თად 

გა მო ი ა რა. საქ მი ა ნი ურ თი ერ თო ბა წლებ მა 

პარ ტ ნი ო რო ბა ში გა და ზარ და და ფი ნან სებ თან 

ერ თად აზ რე ბი სა და რჩე ვე ბის გა ზი ა რე ბამ დე 

მი იყ ვა ნა. „ეს უფ რო ორი პარ ტ ნი ო რის ურ თი

ერ თო ბა ა, ვიდ რე მხო ლოდ გამ სეს ხე ბ ლი სა და 

მსეს ხებ ლის“,  ამ ბობს ერეკლე გამ ყ რე ლი ძე, 

რო მელ საც საბ რუ ნა ვი კა პი ტა ლის გარ და ბან კის

გან დღეს უკ ვე დამ ტ კი ცე ბუ ლი აქვს გარ კ ვე უ ლი 

ლი მი ტი, რო მელ საც კომ პა ნია სა კუ თა რი შე ხე დუ

ლე ბი სა მებრ იყე ნებს, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ 

დრო ის ნე ბის მი ერ მო მენ ტ ში, ძა ლი ან მარ ტი ვად 

და მო მენ ტა ლუ რად მი უწ ვ დე ბა ხე ლი საკ მა ოდ 

მსხვილ კა პი ტალ ზე. 

„ჩვენთვის,როგორცფინანსურიინს
ტიტუტისთვის,„სანტე“საკმაოდსაინტე
რესოპარტნიორია.გარდაიმისა,რომამ
ორგანიზაციაშიბანკიხედავსსტაბილურ,
სანდოდამზარდკომპანიასინვესტირე
ბისათვის,ასევეშეიძლებაითქვას,რომ
„სანტე“დღესდღეობითარისინოვაციური
კომპანია,რომელიცსხვადასხვასაბანკო
პროდუქტითსარგებლობს.მათთანთა
ნამშრომლობისასაქტიურადვიყენებთ
სავაჭროდაფინანსებისპროდუქტებს,
რაცსაკმაოდმიმზიდველიფინანსურიინ
სტრუმენტიაკომპანიისთვის,ასევეაქტი
ურადმივმართავთსავალუტორისკების
განდაცვისთვისსხვადასხვაპროდუქტს,
რაცბანკისთვისაცსაინტერესომიმართუ
ლებაა“, ამ ბობს „საქართველოს ბან კის“ გე ნე

რა ლუ რი დი რექ ტო რის მო ად გი ლე ვა სილ ხო დე ლი, 

რო მე ლიც დარ წ მუ ნე ბუ ლი ა, რომ „სანტეს“ მუდ მი ვი 

გა ნახ ლე ბის პრო ცეს ში „საქართველოს ბან კი“ მო

მა ვალ შიც ჩარ თუ ლი იქ ნე ბა.  
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„ჩვენ, „ალიანს ჯგუ ფი“ სა ქარ თ ვე ლოს უმ

დიდ რეს სა ფოს ტო ინ დექ სებს ვქმნით“, – ამ ბობს 

წამ ყ ვა ნი ქარ თუ ლი სამ შე ნებ ლო დე ვე ლო პე რუ ლი 

კომ პა ნი ის თა ნა დამ ფუძ ნე ბე ლი გი ორ გი ბი წა ძე, 

რო ცა ლა მაზ ზღვის პი რა ქა ლაქ ბა თუმ ში თა ღო ვა

ნი ფორ მის ცა თამ ბ ჯე ნის წინ ვჩერ დე ბით. ზღვი

დან მო ბე რი ლი დი ლის ბრი ზი გა მამ ხ ნე ვებ ლად 

მოქ მე დებს. დი ლის 8 სა ა თი ა, ჩემს ტე ლე ფონ ში 

ამინ დის პროგ ნო ზის აპ ლი კა ცია კი 25°Cსა და 

მზეს უჩ ვე ნებს. ახა ლი დღის და საწყე ბად შე სა ნიშ

ნა ვი დროა დამ ს ვე ნებ ლე ბის თ ვის, თუმ ცა ბი წა ძის

თ ვის ეს მო რი გი სა მუ შაო დღე ა. ამ თა ნა მედ რო ვე 

ნა გე ბო ბა თა ქა ლაქ ში ბიზ ნე სი ად რე იღ ვი ძებს. 

ბა თუ მი 2000იანების და საწყი სის რე ნე სან სულ 

დუ ბა ის წა ა გავს, ის კომ პი უ ტე რულ თა მაშ SimCityს 

ერ თ გ ვარ რე ა ლურ ვერ სი ასაც კი შეგ ვიძ ლია შე ვა

და როთ. „ალიანს ჯგუ ფი” ერ თ ერ თი თა ვია ბა თუ

მის უახ ლეს ის ტო რი ა ში – ის ტო რი ა ში, რო მე ლიც 

ამ ქა ლა ქის სა ერ თა შო რი სო ტუ რის ტულ ჰა ბად 

ქცე ვა ზე მოგ ვითხ რობს.  

„ეს „ალიანს პა ლა სი ა”, პირ ვე ლი ფრან ში ზუ ლი 

პრო ექ ტი, რო მე ლიც ჩვენ მა კომ პა ნი ამ გა ნა ვი თა

რა მსოფ ლი ოს წამ ყ ვან სას ტუმ რო ქსელ Marriott 

Internationalთან ერ თად“, – ამ ბობს გი ორ გი 

ბი წა ძე და ხე ლით იმ ახ ლა ხან დას რუ ლე ბუ ლი 

მულ ტი ფუნ ქ ცი უ რი კომ პ ლექ სის კენ მი მი თი თებს, 

რომ ლის სა ნა ხა ვა დაც მო ვე დით. 41სართულიან 

ცა თამ ბ ჯენ ზე Courtyard by Marriottის ლო გოა 

ამოტ ვიფ რუ ლი. ამ გლო ბა ლურ სას ტუმ რო გი გან

ტ თან პარ ტ ნი ო რო ბით, რო მე ლიც 127 ქვე ყა ნა ში 

6,500 სას ტუმ როს ამუ შა ვებს, „ალიანს ჯგუფს” უკ ვე 

დაწყე ბუ ლი აქვს კი დევ ერ თი მსხვი ლი ფრან ში ზუ

ლი პრო ექ ტის – „ალიანს ფრი ვი ლი ჯის” მშე ნებ ლო

ბა, რო მე ლიც ბა თუმ ში Marriottის 

პირ ვე ლი ხუთ ვარ ს კ ვ ლა ვი ა ნი 

სას ტუმ რო თია წარ მოდ გე ნი ლი. 

„თანამედროვე სტან დარ ტე

ბის უძ რა ვი ქო ნე ბის მშე ნებ ლო

ბით, ჩვენ ამ ქა ლაქს ინ ვეს ტო რის 

გლო ბა ლურ რუ კა ზე ვა თავ სებთ“, 

– ამ ბობს გი ორ გი ბი წა ძე. 

ბო ლო 13 წე ლი წად ში „ალიანს 

ჯგუფს” ბა თუმ ში 20ზე მე ტი 

ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი პრო ექ ტი 

აქვს გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი, მათ 

შო რის, მო დუ რი სას ტუმ რო ა პარ

ტა მენ ტე ბი სა ნა პი როს გას წ ვ რივ, 

ბულ ვარ ზე, რო მე ლიც ევ რო პა ში 

ყვე ლა ზე გრძე ლი ბულ ვა რი ა. 53 

წლის გი ორ გი ბი წა ძე – სე რი

უ ლი ან ტ რეპ რე ნი ო რი გვი ა ნი 

80იანებიდან – სა ქარ თ ვე ლოს 

სამ შე ნებ ლო დე ვე ლო პე რულ 

სექ ტორს ქვეყ ნის ერ თ ერთ ყვე ლა ზე პერ ს პექ ტი

ულ სექ ტო რად მი იჩ ნევს. „ალიანს ჯგუ ფის” მი ერ 

ათ ვი სე ბულ პუნ ქ ტებს შო რის ყვე ლა ზე მა ღა ლი 

წერ ტი ლი გო დერ ძის ახა ლი სათხი ლა მუ რო კუ

რორ ტი ა. 

„ჩვენ აქ, ზღვის დო ნი დან 2,000 მეტ რ ზე, პირ ვე

ლი მშე ნე ბე ლი დე ვე ლო პე რე ბი ვართ“, – აღ ნიშ ნავს 

ბი წა ძე. მი სი კომ პა ნია მუ შა ობს პრო ექ ტ ზე, რო მე

ლიც Ramada Hotelის ფრან შიზს წარ მო ად გენს და 

რო მელ შიც კი დევ ერ თი გან თ ქ მუ ლი სა ერ თა შო

რი სო სას ტუმ რო ქსე ლი, Wyndham Hotel Groupია 

ჩარ თუ ლი, ეს უკა ნას კ ნე ლი კი 78 ქვე ყა ნა ში 8,000 

სას ტუმ როს ამუ შა ვებს. აჭა რის ზღვის პი რა და მა

დეველოპმენტიანტრეპრენიორები

დასვენებისჰაბის
დეველოპერი
გი ორ გი ბი წა ძის „ალიანს ჯგუ ფი“, გლო ბა ლურ 
სას ტუმ რო გი გან ტებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით, 
სა ქარ თ ვე ლოს დას ვე ნე ბის ბიზ ნეს ში ახალ 
ის ტო რი ას ქმნის. 

ავტორი: სინთია პრისლი

ფოტოები: დავით ფანცულაია

გიორგი ბიწაძე
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ღალ მ თი ა ნი რჩე უ ლი კუ რორ ტე ბის შემ დეგ „ალიანს ჯგუ ფი”, თა ვი

სი დე ვე ლო პე რუ ლი აქ ტი ვო ბე ბით, სა ქარ თ ვე ლოს დე და ქა ლაქ ში 

ფარ თოვ დე ბა. თბი ლის ში კომ პა ნია „ალიანს ჰა ი ლა ინ ს ”ა შე ნებს 

– პრეს ტი ჟულ მულ ტი ფუნ ქ ცი ურ კომ პ ლექსს, რო მე ლიც Wyndham 

Garden Hotelით არის წარ მოდ გე ნი ლი. სას ტუმ რო სექ ტორ თან ერ

თად, სას ტუმ რო ა პარ ტა მენ ტე ბის ბიზ ნე სი მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს 

ას რუ ლებს სა ქარ თ ვე ლოს სას ტუმ რო ბა ზარ ზე, „ალიანს ჯგუ ფი” კი 

სას ტუმ რო ა პარ ტა მენ ტე ბის წამ ყ ვა ნი დე ვე ლო პე რი ა. კომ პა ნი ის 

პრე მი უმ ა პარ ტა მენ ტე ბი ე.წ. გაც ვ ლი თი დას ვე ნე ბის მსოფ ლი ო ში 

წამ ყ ვა ნი სა ერ თა შო რი სო ქსე ლის, RCIის, გლო ბა ლურ ქსელ შია 

ჩარ თუ ლი. „ამ ზაფხუ ლი დან ჩვენს აპარ ტა მენ ტე ბის მე სა კუთ რე

ებს სა სი ა მოვ ნო სა ჩუ ქა რი ელით – საზღ ვარ გა რეთ უმაღ ლე სი 

კლა სის მოგ ზა უ რო ბა“, – აცხა დებს ბი წა ძე. 

ტუ რიზ მი ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე ნა ყო ფი ე რი ინ დუს ტ რიაა სა ქარ თ

ვე ლო ში. 2006იდან 2017 წლამ დე პე რი ოდ ში სა ქარ თ ვე ლო მე სა მე 

ად გილ ზე  იყო მსოფ ლი ო ში სტუ მარ თა რიცხ ვის ზრდის ტემ პის მი

ხედ ვით. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ RCIის ქსელ ში 4 მი ლი ო ნი 

ოჯა ხია გა წევ რი ა ნე ბუ ლი, დას ვე ნე ბის ად გი ლობ რივ ინ დუს ტ რი ას 

ის ტო რი უ ლი შან სი ეძ ლე ვა, გლო ბა ლუ რი ცნო ბა დო ბა მო ი პო ვოს. 

ამ ჟა მად RCIის ქსე ლი სა ქარ თ ვე ლო ში „ალიანს პა ლასს” მო ი ცავს, 

1,000ზე მე ტი აპარ ტა მენ ტით, და მა ლე – მშე ნებ ლო ბის დას რუ

ლე ბის თა ნა ვე – ქსელს 700ზე მე ტი აპარ ტა მენ ტის მქო ნე „ალიანს 

ჰა ი ლა ი ნიც” შე უ ერ თ დე ბა. 

Alliance Groupს $210 მი ლი ო ნის ტოლ ფა სი ინ ვეს ტი ცია აქვს 

გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სოდ აღი ა რე ბულ ოთხ მიმ დი

ნა რე პრო ექ ტ ში („ალიანს პა ლა სი”, „ალიანს ფრი ვი ლი ჯი”, „ალინს 

გიორგი ბიწაძე



70 | FORBES       აგვისტო-სექტემბერი  2018        

რი ზორ ტი” და “ალიანს ჰა ი ლა ი ნი”) და ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე, 

მთა ვარ ქარ თულ ბრენ და დაც გვევ ლი ნე ბა სამ შე ნებ ლო დე ვე

ლო პე რულ და სას ტუმ რო სექ ტორ ში. 2005იდან მო ყო ლე ბუ ლი, 

უკ ვე დას რუ ლე ბულ პრო ექ ტებ ში კომ პა ნი ას $200 მი ლი ო ნი აქვს 

და ბან დე ბუ ლი. კომ პა ნი ი სა და მი სი ხედ ვე ბის უკეთ გა საც ნო ბად, 

FORBES Georgiaმ პა ტა რა ინ ტერ ვიუ ჩა წე რა კომ პა ნი ის თა ნა დამ

ფუძ ნე ბელ გი ორ გი ბი წა ძეს თან. 

ყურადღებას,პირველყოვლისა,თანამედროვეარქი
ტექტურაიპყრობს.რაშიმდგომარეობსAllianceGroup
ისცათამბჯენებისუნიკალურობაექსტერიერისადა
ინტერიერისდიზაინისთვალსაზრისით?

ექ ს კ ლუ ზი უ რი არ ქი ტექ ტუ რა ჩვე ნი ხელ წე რა ა. „ალიანს ჰა ი

ლა ი ნი სა” და „ალიანს პა ლა სის” პრო ექ ტებ მა შე რე უ ლი არ ქი ტექ

ტუ რი სა და რე ზი დენ ცი უ ლი არ ქი ტექ ტუ რის მა ღა ლი ნა გე ბო ბე ბის 

კა ტე გო რი ა ში გა ი მარ ჯ ვეს European Property Awards 20172018ზე 

– მსოფ ლი ო ში ერ თ ერთ ყვე ლა ზე პრეს ტი ჟულ ინ დუს ტ რი ის ღო ნის

ძი ე ბა ზე. ჩვენ მტკი ცედ ვართ ორი ენ ტი რე ბუ ლე ბი ინო ვა ცი ურ დი

ზა ინ ზე. ეს ორი ენ ტა ცია კი ნათ ლა დაა გა მო ხა ტუ ლი ჩვენს უახ ლეს 

პრო ექ ტ ში, სა ნა პი რო ცა თამ ბ ჯენ Alliance Privilegeში, ზღვას თან 

შერ წ ყმუ ლი თეთ რი ექ ს ტე რი ე რით. ნა გე ბო ბის გან სა კუთ რებ ლო ბა 

რომ და ი ნა ხო, აუცი ლე ბე ლი ა, შინ იგ რ ძ ნო თა ვი. „ალიანს ჯგუ ფის” 

რი ზორ ტებს ექ ს კ ლუ ზი უ რი არ ქი ტექ ტუ რა ახა სი ა თებთ. რაც შე ე ხე

ბა ინ ტე რი ე რის დი ზა ინს, იტა ლი ურ კომ პა ნი ა D73სთან ვთა ნამ შ

რომ ლობთ. ამას წი ნათ დი ზა ი ნე რი ან დ რეა ვი გა ნო თა ვად ეწ ვია 

„ალიანს ჰა ი ლა ი ნის” სამ შე ნებ ლო მო ე დანს და უკ ვე დას რუ ლე ბულ 

„ალიანს პა ლა სის” კომ პ ლექსს. „ალიანს ჯგუ ფის” უძ რა ვი ქო ნე ბის 

მფლო ბე ლებ სა და მო ი ჯა რე ებს მა ლე ექ ნე ბათ შე საძ ლებ ლო ბა, 

თა ვად იგ რ ძ ნონ ამ მსოფ ლიო დო ნის იტა ლი ე ლი არ ქი ტექ ტო რის 

დი ზა ი ნით შექ მ ნილ ბი ნებ ში ცხოვ რე ბის ხიბ ლი. 

როგორმიიზიდაბათუმმაMarriottი,რომელიცახალი
ლოკაციაგახლდათსასტუმრობაზრისმსოფლიოში
წამყვანიმოთამაშისათვის?

Marriott Internationalს მსოფ ლიო მას შ ტა ბის გა მოც დი ლე ბა 

აქვს და მას მხო ლოდ ხა რის ხი ა ნი პრო ექ ტით ვერ გა აკ ვირ ვებ, 

თუ ის სა ერ თა შო რი სოდ მიმ ზიდ ველ ად გი ლას არ მდე ბა რე ობს. 

ბა თუ მი კი სწო რედ ასე თი ად გი ლი ა. რო ცა სა ერ თა შო რი სო კომ

პა ნი ას თან თა ნამ შ რომ ლო ბას ვიწყებთ, კომ პ ლექ სურ გა რი გე ბას 

ვთა ვა ზობთ – ხა რის ხი ან პრო ექ ტ სა და მის შე საძ ლებ ლო ბებს 

კონ კ რე ტუ ლი ად გი ლის კონ ტექ ს ტ ში. ამ პა ტა რა სა პორ ტო ქა ლაქ

ში, რომ ლის მო სახ ლე ო ბა მხო ლოდ 180,000ს შე ად გენს, წე ლი

წად ში 2 მი ლი ო ნი სა ერ თა შო რი სო ტუ რის ტი სტუმ რობს. კარ გად 

გან ვი თა რე ბუ ლი სა თა მა შო ბიზ ნე სის გა მო ბა თუმს „შავი ზღვის 

ლას  ვე გასს“ უწო დე ბენ. აქ უამ რა ვი გა სარ თო ბი პლატ ფორ მა ა: 

ღა მის კლუ ბე ბი, რეს ტორ ნე ბი, კა ფე ე ბი და ბა რე ბი, ისე ვე რო

გორც სა ერ თა შო რი სო ბრენ დის სას ტუმ რო ე ბი. „ალიანს ჯგუფს” 

დი დი წვლი ლი აქვს შე ტა ნი ლი ბა თუ მის გან ვი თა რე ბა ში. 2005 

წელს ამ ქა ლაქ ში ჩვენ პირ ვე ლი თა ნა მედ რო ვე საცხოვ რე ბე ლი 

ნა გე ბო ბა ავა შე ნეთ. მოგ ვი ა ნე ბით მივ ხ ვ დით, რომ უფ რო ფარ თო 

ბიზ ნეს მო დელ ზე უნ და გვე მუ შა ვა, რო მე ლიც ჩვე ნი ად გი ლობ რი ვი 

პრო ექ ტე ბის თ ვის უცხო ელ ინ ვეს ტო რებს მო ი ზი დავ და. 2008ში, 

და პირ ვე ლად სა ქარ თ ვე ლო ში, „ალიანს ჯგუფ მა” სას ტუმ რო ა პარ

ტა მენ ტე ბის კონ ცეფ ცია ჩა უშ ვა, რა მაც იმუ შა ვა. ეს იყო ბა თუ მის 

რე ნე სან სის ნა წი ლი. ქა ლაქ ში უამ რა ვი ახა ლი შე ნო ბა გაჩ ნ და. ტუ

რიზ მი სა და რე გი ო ნა ლუ რი ბიზ ნე სის სა ერ თა შო რი სო რუ კა ზე მოქ

ცე უ ლი ბა თუ მი მზად იყო მსოფ ლიო სას ტუმ რო ბრენ დე ბის გან გა

მოწ ვე ვის მი სა ღე ბად. ეს გა მოწ ვე ვა, ნა წი ლობ რივ, პი რა დად ჩვენ 

ვი კის რეთ. 2015ში, Marriott Internationalთან პარ ტ ნი ო რო ბით, 

მულ ტი ფუნ ქ ცი უ რი კომ პ ლექ სის მშე ნებ ლო ბა წა მო ვიწყეთ, რო

მე ლიც პრე მი უმ ა პარ ტა მენ ტე ბი სა და სა ერ თა შო რი სო ბრენ დის 

სას ტუმ როს (Courtyard by Marriottის) კომ ბი ნა ცი ას წარ მო ად გენს. 

„ალიანს პა ლა სის” მშე ნებ ლო ბა ამ შე მოდ გო მა ზე დას რულ დე ბა, 

სას ტუმ რო კი ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ა ში 2019ის აპ რილ ში შე ვა. წელს უკ ვე 

გან ვაცხა დეთ ახა ლი პრო ექ ტის – ბა თუ მის „ალიანს ფრი ვი ლი ჯის” 

შე სა ხებ, რო მე ლიც 160ნომრიან Marriottის სას ტუმ როს უმას პინ ძ

ლებს. ამ 54სართულიანი, ულ ტ რა თა ნა მედ რო ვე მულ ტი ფუნ ქ ცი უ რი 

ანტრეპრენიორები დეველოპმენტი

Alliance Privilege
ბათუმი, საქართველო
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კომ პ ლექ სის მშე ნებ ლო ბა 2020ში დას რულ დე ბა. მსგავ სი მა ღა ლი 

კლა სის სამ შე ნებ ლო დე ვე ლო პე რუ ლი პრო ექ ტე ბი ბა თუმს მო მავ

ლის ქა ლა ქად აქ ცევს.

AlliancePalaceისადათქვენიკომპანიისმიერშექმნილ
სხვაუძრავქონებათაერთერთიმთავარიმიმზიდ
ველობასასტუმროაპარტამენტებისკონცეფციაში
მდგომარეობს.როგორმუშაობსესკონცეფცია?

დღეს ბა თუ მი და სას ვე ნე ბე ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის ბიზ ნე სის 

რე გი ო ნა ლურ ჰაბს წარ მო ად გენს. „ალიანს ჯგუ ფის” აპარ ტე მენ

ტე ბის მე სა კუთ რე ე ბის 80%მდე უცხო ე თის მო ქა ლა ქე ე ბი არი ან. 

სა ერ თა შო რი სო ინ ვეს ტო რე ბი სა ქარ თ ვე ლოს ერ თ ერთ ყვე ლა

ზე მიმ ზიდ ველ ბაზ რად მი იჩ ნე ვენ უძ რა ვი ქო ნე ბის შე სა ძე ნად. 

ად გი ლობ რი ვი ლი ბე რა ლუ რი პო ლი ტი კა შე საძ ლე ბელს ხდის, 

$35,000ზე მა ღა ლი ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე სა კუთ რე ბის შე ძე ნის 

სა ფუძ ველ ზე დრო ე ბი თი ბი ნად რო ბის ნე ბარ თ ვა მო ი პო ვო. მეტ

რო პო ლი სებ თან შე და რე ბით, უძ რა ვი ქო ნე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში 

იაფი ა. ყვე ლა შე საძ ლებ ლო ბის ინ ვეს ტო რე ბის თ ვის, იქ ნე ბა ეს 

სა ერ თა შო რი სო თუ ად გი ლობ რი ვი ინ ვეს ტო რი, სას ტუმ რო ა პარ

ტა მენ ტე ბის ბა ზა რი სა ქარ თ ვე ლო ში კარ გი ბიზ ნე სი ა, ამ თვალ საზ

რი სით კი ყვე ლა ზე პერ ს პექ ტი უ ლი ქა ლა ქი ბა თუ მი ა. გარ და ამი სა, 

ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სარ გე ბე ლი, რა საც კი ჩვე ნი 

აპარ ტა მენ ტე ბის მე სა კუთ რე იღებს, კო მერ ცი უ ლი სარ გე ბე ლი ა: თუ 

მე სა კუთ რე სა ერ თა შო რი სო მე ნეჯ მენ ტ  კომ პა ნი ას თა ვი სი უძ რა ვი 

ქო ნე ბის გა ქი რა ვე ბის ნე ბას მის ცემს, ის ქი რი დან შე მო სა ვალს 

მი ი ღებს და გარ და იმი სა, რომ 45 წე ლი წად ში სწრაფ სა ინ ვეს ტი

ციო მო გე ბას ნა ხუ ლობს, ის ფლობს უძ რავ ქო ნე ბას, რომ ლის ფა სი 

მუდ მი ვად იზ რ დე ბა: მა გა ლი თად, „ალიანს პა ლა სის” პრე მი უმ ა

პარ ტა მენ ტის საწყი სი ფა სი 210%ითაა გაზ რ დი ლი. 

„ალიანსრიზორტის“კომპლექსისფარგლებშიRamada
Hotelიპირველია,რომელიცგოდერძიზევითარდება.
რაარისისმთავარიმახასიათებლები,რაცამმიმდი
ნარეპროექტში–საქართველოსსამთოსათხილამუ
როკურორტშიდაინახესევროპისყველაზესწრაფად
მზარდისასტუმრობრენდისმფლობელებმა?

გო დერ ძის კუ რორტს უნი კა ლუ რი ად გილ მ დე ბა რე ო ბა აქვს – 

ზღვის დო ნი დან 2,000 მეტ რ ზე მოქ ცე უ ლი, აჭა რის მთებ შია ჩა კარ

გუ ლი, არა და, შა ვი ზღვის სა ნა პი როს მხო ლოდ 100 კი ლო მეტ რი 

აშო რებს. ამ მთე ლი წლის მან ძილ ზე მო მუ შა ვე კუ რორ ტის მთე ბი 

ნო ემ ბ რი დან აპ რი ლამ დე თოვ ლით არის და ფა რუ ლი. იქა უ რო

ბა სა ქარ თ ვე ლო ში ყვე ლა ზე თოვ ლი ა ნი კუ რორ ტის სა ხე ლი თაა 

ცნო ბი ლი (აქ თოვ ლის სა ფა რი სამ ჯერ უფ რო ღრმა ა, ვიდ რე 

ბა კუ რი ა ნის ან გუ და უ რის სათხი ლა მუ რო კუ რორ ტებ ზე). სწო რედ 

ესა ა, რაც Wyndham Hotel Groupს გო დერ ძი ში მოს წონს – მი სი 

ხე ლუხ ლე ბე ლი ბუ ნე ბა, არაჩ ვე უ ლებ რი ვი ხე დე ბი და ოთხი სე ზო ნი, 

Alliance Palace
ბათუმი, საქართველო
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რაც საკ მა ოდ იშ ვი ა თი რა მაა სამ თო სათხი ლა მუ რო კუ რორ ტებ ზე. 

ეს ექ ვ ს სარ თუ ლი ა ნი მო მავ ლის ტრენ დი, „ალიანს რი ზორ ტი”, 2020 

წელს გა იხ ს ნე ბა, და შე საძ ლე ბლობა ექ ნე ბა, ნე ბის მი ერ დროს 250 

სტუ მარს ერ თ დ რო უ ლად უმას პინ ძ ლოს. 

„ალიანსჰაილაინის“ბანერებიმთელცენტრალურ
თბილისშიგვხვდება.„ალიანსჯგუფმა“ბიზნესაქტივო
ბებისგადატანადედაქალაქისყველაზეპრესტიჟულ
უბანში,ვაკეშიდაიწყო.გვიამბეთიმსამიცათამბჯენის
შესახებ,რომელთაცWyndhamHotelGroupთანპარტნი
ორობითაშენებთ.

0179 – ამ ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი სა ფოს ტო ინ დექ სის ქვეშ, ჭავ ჭა

ვა ძის 49ში, მულ ტი ფუნ ქ ცი ურ კომ პ ლექსს, „ალიანს ჰა ი ლა ინს”, 

ვა შე ნებთ. ეს პრე მი უმ  კ ლა სის პრო ექ ტი, თა ვი სი მას შ ტა ბე ბი თა 

და ტრენ დუ ლი არ ქი ტექ ტუ რით, ერ თობ შთამ ბეჭ და ვი ა. ეს სამ

ნა გე ბო ბი ა ნი კომ პ ლექ სი, რო მე ლიც მა ლე თბი ლი სის ერ თ ერთ 

ღირ ს შე ნიშ ნა ო ბად იქ ცე ვა, 40 და 33სართულიანი პრე მი უმ აპარ

ტა მენ ტე ბის ცა თამ ჯე ნე ბი სა და 26სართულიანი შე რე უ ლი ტი პის 

თა უ ე რის გან შედ გე ბა, სა დაც Wyndham Garden Hotelი და აპარ

ტა მენ ტე ბი იქ ნე ბა გან თავ სე ბუ ლი. სა ერ თა შო რი სო სას ტუმ რო 

ბრენ დი ვა კეს დე და ქა ლა ქის ახალ ტუ რის ტულ ცენ ტ რად აქ ცევს. 

მსოფ ლი ოს უდი დე სი სა მოგ ზა უ რო ვებ გ ვერ დის, TripAdvisorის 

თა ნახ მად, თბი ლი სი ერ თ ერ თი „ამომავალი და ნიშ ნუ ლე ბის ჰა

ბი ა“. ამ დე ნად, ქა ლა ქის სას ტუმ რო სექ ტორს სა ხე უნ და ვუც ვა ლოთ 

და ტუ რის ტე ბის თ ვის ახა ლი მარ შ რუ ტე ბი შევ ქ მ ნათ. რუს თა ვე ლის 

გამ ზი რი, რო მე ლიც ტუ რიზ მის მთა ვარ ცენ ტ რ სა და ქა ლა ქის გან თ

ქ მულ ღირ ს შე სა ნიშ ნა ო ბებ თან ახ ლო მდე ბა რე ცენ ტ რა ლურ ქუ ჩას 

წარ მო ად გენს, თა ვის პო ზი ცი ას, ცხა დი ა, შე ი ნარ ჩუ ნებს. თუ გა ვით

ვა ლის წი ნებთ, რომ თბი ლის ში 20მდე სა ერ თა შო რი სო ბრენ დის 

სას ტუმ რო შენ დე ბა, ან მა თი მშე ნებ ლო ბა იგეგ მე ბა, ახა ლი ად გი

ლე ბის აღ მო ჩე ნა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ხდე ბა. ჩვენ სა უ კე თე სო ალ ტერ

ნა ტი ვას ვე ძებ დით და არ ჩე ვა ნი ჭავ ჭა ვა ძის გამ ზირ ზე შე ვა ჩე რეთ 

– წყნე თის ტყე ებ თან ახ ლო, წყნარ და მწვა ნე ტე რი ტო რი ა ზე. რე ზი

დენ ცი უ ლი, სას ტუმ რო ა პარ ტა მენ ტე ბი სა და სას ტუმ როს კონ ცეფ

ცი ის უნი ვერ სა ლუ რი გეგ მა რე ბის გა მო, „ალიანს ჰა ი ლა ი ნი” სა უ კე

თე სო არ ჩე ვა ნია რო გორც ოჯა ხე ბის თ ვის, ასე ვე ბიზ ნეს მე ნე ბი სა 

და ტუ რის ტე ბის თ ვის. ამ ელი ტუ რი კომ პ ლექ სის პრო ექ ტ ში ყო ველ 

დე ტალს დი დი ყუ რადღე ბა ეთ მო ბა და თა ნა მედ რო ვე მო ქა ლა ქის 

მოთხოვ ნებ ზეა მორ გე ბუ ლი: ოთა ხე ბის გა სა ღე ბე ბის ნაც ვ ლად – 

ბა რა თე ბი; კონ სი ერ ჟი სა და ტექ ნი კუ რი პერ სო ნა ლის მომ სა ხუ რე

ბა, სპა ცენ ტ რი, სა ცუ რაო აუზი, სპორ ტ დარ ბა ზი, ოთხ სარ თუ ლი ა ნი 

მი წის ქ ვე შა ავ ტო სად გო მი   ყ ვე ლა კე თილ მოწყო ბი ლო ბა, რა საც 

კი წამ ყ ვან ევ რო პულ მულ ტი ფუნ ქ ცი ურ კომ პ ლექ სებ ში შეხ ვ დე ბით. 

„ალიანს ჰა ი ლა ი ნის” მსგავ სად, ყვე ლა ჩვე ნი უძ რა ვი ქო ნე ბა ულ

ტ რა თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე ბი სა ა. ჩვე ნი ფლაგ მა ნი პრო ექ ტი 

თბი ლის ში 2019 წელს დას რულ დე ბა, ხო ლო Wyndham Garden 

ანტრეპრენიორები დეველოპმენტი

Alliance Highline
თბილისი, საქართველო
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Hotelი კომ პ ლექ ს ში ერ თი წლის შემ დეგ გა იხ ს ნე ბა. 

ამასწინათ„ალიანსჯგუფმა“გააკეთაგანცხადება
ექსკლუზიურიშეთავაზებისშესახებმისიაპარტამენ
ტებისმესაკუთრეებისთვის–ე.წ.გაცვლითიდასვენება
მსოფლიოსწამყვანკურორტებზე.რასნიშნავსქვეყ
ნისთვის,თქვენიკლიენტებისადაკომპანიისთვისეს
უპრეცედენტოხელშეკრულებაგაცვლითიდასვენების
გლობალურლიდერRCIსთან?

სა ქარ თ ვე ლოს შეს ვ ლა RCIს ქსელ ში, რო მე ლიც მთე ლი მსოფ

ლი ო დან თით ქ მის 10 მი ლი ონ პო ტენ ცი ურ ტუ რისტს აერ თი ა ნებს, 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ახა ლი ამ ბა ვია ქვეყ ნი სათ ვის. ად გი ლობ რივ 

დას ვე ნე ბის ინ დუს ტ რი ა ში ჩვენ ინო ვა ცი ის ახალ სტან დარ ტებს 

ვა წე სებთ. ეს არაჩ ვე უ ლებ რი ვი სი ურ პ რი ზია ჩვე ნი აპარ ტა მენ

ტე ბის მე სა კუთ რე ე ბის თ ვის, რო მელ თაც სა ჩუქ რად გა და ე ცათ 

გაც ვ ლი თი დას ვე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბა სა ერ თა შო რი სო კლა სის 

4,300ზე მეტ კუ რორ ტ ზე მსოფ ლი ოს 110 ქვე ყა ნა ში. „ალიანს 

ჯგუ ფის” მი ერ შექ მ ნი ლი უძ რა ვი ქო ნე ბა „ოქროს გვირ გ ვი ნის” 

სტა ტუ სით სარ გებ ლობს, რაც და მა ტე ბით 200 ელი ტურ და სას ვე ნე

ბულ პუნქტს ნიშ ნავს. ის, რაც სი ახ ლეა სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის 40ზე 

მე ტი წლის წარ მა ტე ბის ის ტო რი ას ით ვ ლის მსოფ ლი ო ში. „ალიანს 

ჯგუ ფის თ ვის” RCIსთან თა ნამ შ რომ ლო ბა ახა ლი გა მოწ ვე ვა ა, 

რო მელ საც თავ და ჯე რე ბუ ლად ვარ თ მევთ თავს. „ალიანს ჯგუ ფის” 

რი ზორ ტე ბი სა და ჩვე ნი ქვეყ ნის სა რეკ ლა მო კამ პა ნია უკ ვე დაწყე

ბუ ლია RCIის სხვა დას ხ ვა პლატ ფორ მა ზე, პირ ვე ლი დამ ს ვე ნებ ლე

ბი ამ გლო ბა ლუ რი ქსე ლით სარ გებ ლო ბას 2018 წლის ზაფხულ ში 

შეძ ლე ბენ.

რაიქნება„ალიანსჯგუფის“შემდეგინაბიჯი?
„ალიანს ჯგუ ფი” რამ დე ნი მე დე ვე ლო პე რუ ლი იდე ის შე თა ვა

ზე ბას გეგ მავს რო გორც არ სე ბუ ლი, ისე მო მა ვა ლი მომ ხ მა რებ ლე

ბის თ ვის. აპარ ტა მენ ტე ბის მე სა კუთ რე ე ბი პრი ვი ლე გი ის ბა რა

თებს (Privilege Cards) მი ი ღე ბენ ახ ლად  და ფუძ ნე ბუ ლი „ალიანსის 

პრი ვი ლე გი რე ბუ ლი კლუ ბის გან” (Alliance Vacation Club), რო მე ლიც 

მათ მსოფ ლი ო ში მოგ ზა უ რო ბის კარს გა უ ღებს. ამას თან, ისი ნი 

ფას დაკ ლე ბებ სა და სხვა ბო ნუ სებს მი ი ღე ბენ რი გი კომ პა ნი ე ბის

გან, რომ ლე ბიც მთელ სა ქარ თ ვე ლო ში სა უ კე თე სო სერ ვი სებ სა და 

ფუ ფუ ნე ბის პრო დუქ ტებს ქმნი ან. მათ რიცხ ვ ში იქ ნე ბა სა უ კე თე სო 

რეს ტორ ნე ბი, კლი ნი კე ბი, გა სარ თო ბი ცენ ტ რე ბი, სი ლა მა ზის სა

ლო ნე ბი, მო დის მა ღა ზი ე ბი, ავ ტო ცენ ტ რე ბი და მრა ვა ლი სხვა. რაც 

შე ე ხე ბა სა მო მავ ლო პრო ექ ტებს, გეგ მა ში კვლავ კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი 

პრო ექ ტე ბი გვაქვს, თუმ ცა სხვა დას ხ ვა ტი პის ინ ვეს ტორ თათ ვის 

ახა ლი კონ ცეფ ცი ის შექ მ ნა საც ვა პი რებთ. შე სა ბა მი სად, „ალიანს 

ჯგუ ფის” შემ დეგ ნა ბი ჯებს, რო გორც ყო ველ თ ვის, გა ნახ ლე ბა, ინო

ვა ცია და გან ვი თა რე ბა წარ მო ად გენს. ასე რომ, და ე ლო დეთ ჩვენს 

სი ახ ლე ებს! 

Goderdzi Ski Resort 
გოდერძი, საქართველო
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ფ
ერ               მერ მარკ გე        თის სახ               ლი ლუ        ვერ               ნ               ში (მინესოტა) 

მდე        ბა        რე     ობს – სი     უ               ფოლ               ზი        დან (სამხრეთი და        კო       

ტა) სოფ               ლის გზე        ბით 30 მი        ლის სა        ვალ               ზე. ქვეყ               ნის 

შუ     ა        გულ               ში მდე        ბა        რე ამ  მი        წა        ზე, 10,000 აკ               რ               ზე, 

გეთს – ბო        ტებ               სა და ლურჯ პე        რან               გ               ში გა        მოწყო        ბილ ახო        ვან 

კაცს – სი        მინ               დი და სოია მოჰ               ყავს, რა        შიც ცო        ლი, ლე     ა, და ვა       

ჟე        ბი, დალ               ტო        ნი და სტეტ               სო        ნი, ეხ               მა        რე        ბი     ან. მარ               თა        ლი     ა, მი        სი 

ფერ               მა სა        შუ     ა        ლო        ზე დი        დი     ა, ის შე        ვიწ               რო     ე        ბუ        ლად გრძნობს თავს 

ნედ               ლე     უ        ლის და        ბა        ლი ფა        სე        ბი        სა და თეს               ლებ               ზე, პეს               ტი        ცი        დებ               სა 

და აღ               ჭურ               ვი        ლო        ბა        ზე გაზ               რ               დი        ლი ფა        სე        ბის გა        მო. „აქ ყვე        ლა დამ              

ფ               რ               თხა        ლი     ა“,  ამ               ბობს გე        თი.    

ასე რომ, რო        ცა ორი წლის წინ გეთს ვა        ჟებ               მა უთხ               რეს, რომ 

უმ               ნიშ               ვ               ნე        ლო გა        და        სა        ხა        დის სა        ნაც               ვ               ლოდ, სტარ               ტაპ Farmers 

Business Networkისგან სი        მინ               დი        სა და სო     ი     ას თეს               ლე        ბის 

ფა        სებ               ზე ინ               ფორ               მა        ცი     ის მი        ღე        ბა შე     ეძ               ლო, ის მყის               ვე და        რე        გის               ტ              

რირ               და. თეს               ლის ფა        სე        ბი გა        სა     ოც               რად კომ               პ               ლექ               სუ        რი     ა, მაგ               რამ 

ჰერ               ბი        ცი        დი        სა და პეს               ტი        ცი        დის ფა        სე        ბიც კი ფერ               მის ზო        მა        სა და 

ად               გილ               მ               დე        ბა        რე     ო        ბა        ზეა და        მო        კი        დე        ბუ        ლი, ხო        ლო სოფ               ლის მე     ურ              

ნე     ო        ბის მომ               მა        რა        გებ               ლე        ბი ხში        რად პრო        დუქ               ტებს ისე ფუ        თა        ვენ, 

კი        დევ უფ               რო ბუნ               დო        ვა        ნი ხდე        ბა მა        თი რე     ა        ლუ        რი ღი        რე        ბუ        ლე        ბა. 

და        ფუძ               ნე        ბის დღი        დან FBNი ქმნის ქსელს, სა        დაც 6,500 ფერ              

მაა გა     ერ               თი     ა        ნე        ბუ        ლი, რო        მელ               თაც ის ინ               ფორ               მა        ცი     ას, ონ               ლა    

ინ               მა        ღა        ზი     ა        სა და მარ               კე        ტინ               გულ დახ               მა        რე        ბას სთა        ვა        ზობს, ამ 

ყვე        ლაფ               რის მი        ზა        ნი კი ფერ               მე        რე        ბის მო        გე        ბი     ა        ნო        ბის გაზ               რ               და     ა. 

სან                              ფ               რან               ცის               კოს აერო        პორ               ტის სამ               ხ               რე        თით და        ფუძ               ნე        ბულ 

FBNს ზურგს თით               ქ               მის $ 200მილიონიანი ვენ               ჩურ                              კა        პი        ტა       

ლი უმაგ               რებს ისე        თი ფირ               მე        ბის               გან, რო        გო        რიც T. Rowe Priceი, 

Temasekი, Kleiner Perkinsი და GVია (Googleის 

ვენ               ჩურ                              კა        პი        ტა        ლის და        ნა        ყო        ფი). ამ და        ფი        ნან               სე        ბით 

აღ               ჭურ               ვი        ლი, ის, არც მე        ტი, არც ნაკ               ლე        ბი, ამე        რი        კის 

სა     ო        ჯა        ხო ფერ               მე        ბის გა        დარ               ჩე        ნას ცდი        ლობს, პა        რა       

ლე        ლუ        რად კი ქმნის ბიზ               ნესს, რო        მე        ლიც, რო        გორც 

მი        სი თავ               და        ჯე        რე        ბუ        ლი აღ               მას               რუ        ლე        ბე        ლი დი        რექ              

ტო        რი ამოლ დეშ               პან               დი იმე        დოვ               ნებს, „მსოფლიოში 

ყვე        ლა        ზე დიდ სა        სოფ               ლო               სა        მე     ურ               ნეო ბიზ               ნე        სად“ 

იქ               ცე        ვა. სტარ               ტა        პის დამ               ფუძ               ნებ               ლებს, 40 წლის 

დეშ               პან               დ               სა და 34 წლის ჩარლზ ბა        რონს, სურთ, 

DowDuPontისა და Monsantoს მსგავს გი        განტ 

მწარ               მო     ებ               ლებს ბერ               კე        ტე        ბი გა        მო     ა        ცა        ლონ. კო        ლექ              

ტი     უ        რად ფერ               მე        რე        ბი წე        ლი        წად               ში თით               ქ               მის $200 

მი        ლი     არ               დის ტოლ               ფას მო        სა        ვალს აწარ               მო     ე        ბენ, 

მაგ               რამ ინ               დი        ვი        დუ     ა        ლუ        რად მა        თი გა        ყიდ               ვის უნა        რი 

სუს               ტი     ა. ფერ               მერ               თა გა     ერ               თი     ა        ნე        ბით, FBNის ქსე        ლუ        რი ოპე        რა       

ცია მათ ეხ               მა        რე        ბა, უკე        თეს ფა        სებ               ზე ჰქონ               დეთ წვდო        მა რო       

გორც იმ პრო        დუქ               ტე        ბის               თ               ვის, რო        მელ               თაც ყი        დუ        ლო        ბენ, ისე იმ 

მო        სავ               ლის               თ               ვის, რო        მელ               საც ყი        დი     ან. იმის გათ               ვა        ლის               წი        ნე        ბით, 

რომ სტარ               ტა        პი დიდ თან               ხებს ხარ               ჯავს ფერ               მერ               თა და        სა        რე       

მონაცემთაფერმა
გა და არ ჩენს სი ლი კო ნის ხე ო ბის სტარ ტა პი ამე რი კის პა ტა რა ფერ მებს? ამის 
გა სარ კ ვე ვად Farmers Business Networkმა თით ქ მის $200 მი ლი ო ნი მო ი ზი და... 
მაგ რამ „დიდი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა“ კონ ტ რი ე რიშს იწყებს. 

ავტორი: ემი ფელდმენი

ანტრეპრენიორები აგროტექნოლოგია

სულ ერ   თი  ა, სად ყი  დუ  ლო  ბენ ფერ   მე  რე  ბი სა  სუ  ქებს – ად   გი  ლობ   რი -

ვი მო  ვაჭ   რე  ე  ბის   გან თუ ისეთ ონ   ლა  ინ   ბაზ   რებ   ზე, რო  გო  რიც Farmers 

Business Network-ია. სა  სუ  ქე  ბის სა  სოფ   ლო-   სა  მე  ურ   ნეო ფუნ   ქ   ცი  ის 

უგუ  ლე  ბელ   ყო  ფა შე  უძ   ლე  ბე  ლი  ა. დი  არ   ფილ   დ   ში (ილინოისი) და  ფუძ  -

ნე  ბუ  ლი CF Industries Holdings-ი აწარ   მო  ებს და დის   ტ   რი  ბუ  ცი  ას უწევს 

ნიტ   რო  გე  ნის სხვა  დას   ხ   ვა ხა  რის   ხის შემ   ც   ველ სა  სუ  ქებს. ნა  ვა  რა  უ  დე  ვი  ა, 

რომ წელს გა  ყიდ   ვე  ბი 3.8%-ით – $4.3 მი  ლი  არ   დამ   დე – გა  იზ   რ   დე  ბა, 

ოპე  რა  ცი  უ  ლი მო  გე  ბა კი, სულ მცი  რე, გა  ორ   მაგ   დე  ბა: კომ   პა  ნი  ის ზა  რა -

ლის ფა  ზა სრულ   დე  ბა და მი  სი აქ   ცი  ის ფა  სი, გა  და  სა  ხა  დე  ბის გა  მოკ   ლე -

ბით, ახ   ლა 90 ცენ   ტი  ა. CF Industries-მა დი  ვი  დენ   დე  ბის გა  დახ   და 2005-ში 

და  იწყო და დი  დი რე  ცე  სი  ის დრო  საც კი არ შე  უწყ   ვე  ტია ეს პრო  ცე  სი. 

ამ   ჟა  მინ   დე  ლი მო  გე  ბა 2.9%-ს შე  ად   გენს. უფ   რო დი  ვერ   სი  ფი  ცი  რე  ბუ  ლი 

თა  მა  შის   თ   ვის VanEck Vectors Agribusiness ETF-ის გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბა 

ღირს: მის მფლო  ბე  ლო  ბა  ში არ   სე  ბუ  ლი 56 კომ   პა  ნი  ი  დან, სულ ცო  ტა, 

ნა  ხევ   რის შე  მო  სა  ვა  ლი აგ   რო  ბიზ   ნე  სი  და  ნა  ა.   

ჯონ დო ბო ში Forbes Premium Income Report-ის რე დაქ ტო რი ა.

 ავტორი: ჯონ დობოშიროგორვითამაშოთსწორად?
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გის               ტ               რი        რებ               ლად და თა        ვი        სი ონ               ლა     ინ               მა        ღა        ზი     ის შე        საქ               მ               ნე        ლად, 

მას მო        გე        ბა ჯერ არ უნა        ხავს, მაგ               რამ წელს $200 მი        ლი     ო        ნის 

შე        მო        სა        ვალს ელის, მა        შინ რო        ცა 2017ში მის               მა შე        მო        სა        ვალ               მა 

$72 მი        ლი     ო        ნი შე     ად               გინ               და, ხო        ლო დეშ               პან               დი და ბა        რო        ნი უკ               ვე 

ლა        პა        რა        კო        ბენ პირ               ვე        ლად სა        ჯა        რო შე        თა        ვა        ზე        ბა        ზე. 

„არაჩვეულებრივ საქ               მეს აკე        თე        ბენ ბიზ               ნეს               პო        ტენ               ცი     ა        ლი        სა 

და სო        ცი     ა        ლუ        რი გავ               ლე        ნის კუთხით,  ამ               ბობს DBL Partnersის 

დამ               ფუძ               ნე        ბე        ლი, FBNის ინ               ვეს               ტო        რი და ფერ               მერ               თა შთა        მო       

მა        ვა        ლი ნენ               სი პფან               დი.  ცხა        დი     ა, დი        დი მო        ნა        ცე        მე        ბი დი        დი 

პო        პუ        ლა        რო        ბით სარ               გებ               ლობს, მაგ               რამ ინ               ფორ               მა        ცია არ კმა        რა. 

ფერ               მე        რებს ერ               თად უნ               და მო     უ        ყა        რო თა        ვი ისე, რომ თა        ნას               წო        რი 

პი        რო        ბე        ბის შექ               მ               ნა შეძ               ლონ“.   

ჯერ კი        დევ 2006ში კა        ლი        ფორ               ნი     ის მკვიდ               რი ბა        რო        ნი არა        პა       

ჰო        ში (ნებრასკა), თა        ვი        სი სი        ძის ფერ               მა        ში მო        სავ               ლის აღე        ბა        ზე 

მუ        შა     ობ               და. Googleში პროგ               რა        მის მე        ნე        ჯე        რად გა        ტა        რე        ბუ        ლი 

დრო     ი        სა და ჰარ               ვარ               დ               ში M.B.A.ის აღე        ბის შემ               დეგ, ფერ               მას 

ისევ ეს               ტუმ               რა და გა     ო        ცე        ბა ვერ და        მა        ლა, რო        ცა აღ               მო     ა        ჩი        ნა, თუ 

რამ               ხე        ლა ინ               ფორ               მა        ცია რჩე        ბო        და მი     უწ               ვ               დო        მე        ლი; მა        გა        ლი        თად, 

ფერ               მერს ისიც არ შე     ეძ               ლო, რომ თა        ვი        სი მო        სა        ვა        ლი წი        ნა წლე       

ბის ან მე        ზობ               ლე        ბის მო        სავ               ლე        ბის               თ               ვის შე     ე        და        რე        ბი        ნა.  

შემ               დეგ, 2011ში, ბა        რონ               მა დეშ               პან               დი გა     იც               ნო – სოფ               ლის 

მე     ურ               ნე     ო        ბა        ზე ფო        კუ        სი        რე        ბუ        ლი Kleiner Perkinsის პარ               ტ               ნი     ო        რი. 

ქი        მი     ურ ინ               ჟი        ნე        რი     ა        ში დიპ               ლო        მის მი        ღე        ბის შემ               დეგ ინ               დო     ე        ლი 

იმიგ               რან               ტე        ბის ვაჟ               მა და კორ               ნე        ლის M.B.A.ის ხა        რის               ხით აღ              

ჭურ               ვილ               მა დეშ               პან               დ               მა სოფ               ლის მე     ურ               ნე     ო        ბის გი        განტ Cargillში 

და     იწყო მუ        შა     ო        ბა. მაგ               რამ ბი     უ        როკ               რა        ტია ვერ აიტა        ნა და სი        ლი       

კო        ნის ხე     ო        ბა        ში გა        და        სახ               ლ               და. ორი წლის შემ               დეგ ბა        რონ               მა და 

დეშ               პან               დ               მა სხვა        დას               ხ               ვა შე        საძ               ლებ               ლო        ბა        ზე და     იწყეს სა     უ        ბა        რი 

და გა        დაწყ               ვი        ტეს, ფერ               მე        რულ შტა        ტებ               ში ემოგ               ზა     უ        რათ და ფერ              

მე        რე        ბის               თ               ვის მა        თი პრობ               ლე        მე        ბი გა        მო     ე        კითხათ. აღ               მო     ა        ჩი        ნეს, 

რომ, მარ               თა        ლი     ა, ფერ               მე        რებს ესა        ჭი        რო     ე        ბო        დათ მო        ნა        ცე        მე        ბი 

(რომელი თეს               ლი უნ               და და     ი        თე        სოს, რა სიმ               ჭიდ               რო        ვით, რო        მე        ლი 

სა        სუ        ქე        ბის, ჰერ               ბი        ცი        დე        ბი        სა და პეს               ტი        ცი        ცი        დე        ბის გა        მო        ყე        ნე       

ბით – ის, რაც უკი        დუ        რე        სად კომ               პ               ლექ               სუ        რი შე     იძ               ლე        ბა იყოს), 

მხო        ლოდ მო        ნა        ცე        მე        ბი არ იქ               ნე        ბო        და საკ               მა        რი        სი. ბა        რო        ნი        სა და 

დეშ               პან               დის დას               კ               ვ               ნით, სა        ჭი        რო იყო მო        ნა        ცე        მე        ბის კომ               ბი        ნი        რე       

ბა გა        ყიდ               ვის კო        ლექ               ტი     ურ  უნარ               თან. 

FBNი 2014 წელს ჩა     ეშ               ვა. ფერ               მე        რებს, რომ               ლე        ბიც ქსელს 

შე     უ     ერ               თ               დ               ნენ (რისი სა        ფა        სუ        რიც ახ               ლა წე        ლი        წად               ში $600ია) და 

ერ               თ               მა        ნეთს თა        ვი     ანთ მო        ნა        ცე        მებს უზი     ა        რებ               დ               ნენ, ანა        ლი        ტი        კის 

გა        მო        ყე        ნე        ბა შე     ეძ               ლოთ, რა        თა გა     ე        გოთ, თეს               ლე        ბის, ქი        მი        კა        ტე        ბი       

სა და სა        სუ        ქე        ბის რო        მე        ლი კომ               ბი        ნა        ცია მო     უ        ტან               დათ მე        ტი ალ               ბა       

თო        ბით უკე        თეს მო        სა        ვალს. 2015ის ივ               ნი        სის               თ               ვის ქსელ               ში 620 

ფერ               მა და        რე        გის               ტ               რირ               და, დღეს FBNი 6,500ზე მეტ ფერ               მას 

ემ               სა        ხუ        რე        ბა აშ               შ                              სა და კა        ნა        და        ში, რომ               ლე        ბიც, ერ               თობ               ლი        ვად, 24 

მი        ლი     ონ               ზე მეტ აკრს მო     ი        ცა        ვენ. ეს პა        ტა        რა ულუ        ფა     ა. ჯერ მარ               ტო 

აშ               შ                              ში 2.1 მი        ლი     ო        ნი ფერ               მა 915 მი        ლი     ონ აკრს აერ               თი     ა        ნებს.      

2015ის მი        წუ        რულს FBNმა FBN Directი ჩა     უშ               ვა – პირ               ვე        ლა        დი 

სა        ჭი        რო     ე        ბის პრო        დუქ               ტე        ბის მთლი     ა        ნად ონ               ლა     ინ               მა        ღა        ზი     ა. თეს              

ლე        ბის, ჰერ               ბი        ცი        დე        ბის, პეს               ტი        ცი        დე        ბი        სა და მსგავ               სი რა        მე     ე        ბის 

ყიდ               ვა სხვა სა        ვაჭ               რო ბიზ               ნე        სებ               ში შო        პინგს არ ჰგავს. სა        ვაჭ               რო 

კო     ო        პე        რა        ტი        ვე        ბი, რომ               ლე        ბიც რუ        რა        ლურ ამე        რი        კა        შია მი        მო        ფან              

ტუ        ლი, რო        გორც წე        სი, თეს               ლებ               სა და ქი        მი        კა        ტებს ერ               თ               მა        ნეთ               ში 

ურევს და ფა        სებს ფერ               მერ               თა აკ               რე        ბის, საკ               რე        დი        ტო რე     ი        ტინ               გი       

სა და ად               გილ               სამ               ყოფ               ლის მი        ხედ               ვით ცვლის. FBNის ონ               ლა     ინ               მა       

აღმასრულებელი დირექტორი ამოლ დეშპანდი (მარცხნივ), 
და თანადამფუძნებელი ჩარლზ ბარონი. დეშპანდის თქმით, 
კონსოლიდირება ფერმერულ ინდუსტრიაში „გასაოცარი“ იქნება.   
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ღა        ზი     ა        ში კი პი        რი        ქი        თაა – ფერ               მე        რებს შე     უძ               ლი     ათ, ნე        ბის               მი     ე        რი 

პრო        დუქ               ტის რე     ა        ლუ        რი ფა        სი ნა        ხონ. FBN Directი 170 პრო        დუქ              

ტით ჩა     ეშ               ვა, დღეს კი მომ               ხ               მა        რე        ბელს უკ               ვე 1,000ს სთა        ვა       

ზობს, რო        მელ               თა        გან ბევ               რი გე        ნე        რი        კუ        ლი პრო        დუქ               ტი     ა. 

FBNის ამ ნა        ბი        ჯებ               მა, რაც ინ               დუს               ტ               რი     ის ფა        სე        ბის               თ               ვის 

ფარ               დის ახ               დას გუ        ლის               ხ               მობს, ზოგ                              ზო        გი     ერ               თებს ნერ               ვე        ბი 

აუშა        ლა. სა        ვაჭ               რო გა        მო        ცე        მა CropLifeმა, რო        მე        ლიც სოფ               ლის 

მე     ურ               ნე     ო        ბის მო        ვაჭ               რე     ებს, დის               ტ               რი        ბუ        ტო        რებს, მწარ               მო     ებ               ლებ              

სა და მომ               მა        რა        გებ               ლებს ემ               სა        ხუ        რე        ბა, – ზუს               ტად იმ ხალხს, 

ვი        სი ძი        რის გა        მოთხ               რა        საც ცდი        ლობ               და FBNი, – სტარ               ტა        პი და 

„ეშმაკი, სა        ხე        ლად ‘ფასის გამ               ჭ               ვირ               ვა        ლო        ბა’“ გა     აკ               რი        ტი        კა და 

გა        საფ               რ               თხი        ლებ               ლად და     ა        ყო        ლა, რომ ფერ               მე        რე        ბი სა        ფა        სო ინ              

ფორ               მა        ცი     ას იმის               თ               ვის გა        მო     ი        ყე        ნებ               დ               ნენ, რომ ად               გი        ლობ               რი        ვი 

მო        ვაჭ               რე     ე        ბი იძუ        ლე        ბუ        ლი გა     ე        ხა        დათ, მათ               გან უკე        თე        სი ხელ               შეკ              

რუ        ლე        ბე        ბი მი     ე        ღოთ. „როცა კი ინ               დუს               ტ               რია გვი        ტევს,  ამ               ბობს 

დეშ               პან               დი,  უამ               რა        ვი ფერ               მე        რი გვიხ               მობს“.   

და მა     ინც, აგ               რო        გი        გან               ტე        ბი DowDuPontი, Monsanto და 

Syngenta უარს ამ               ბო        ბენ თა        ვი     ან               თი პრო        დუქ               ტე        ბის FBNის 

სა        შუ     ა        ლე        ბით გა        ყიდ               ვა        ზე. გე        ნე        რი        კუ        ლი პრო        დუქ               ტე        ბის მწარ              

მო     ებ               ლე        ბიც კი მო        ლო        დი        ნის რე        ჟიმ               ში არი     ან, ფრთხი        ლო        ბენ, 

მა        თი ამ               ჟა        მინ               დე        ლი გა        ყიდ               ვა        თა არ               ხე        ბი რომ არ გა     ა        ნაწყე        ნონ. 

„იდეალურ სამ               ყა        რო        ში, ჩე        მი ნე        ბა რომ იყოს, ამ ხალხს წა        მებ               ში 

მივ               ყიდ               დი ჩვენს პრო        დუქ               ტებს,  გვითხ               რა გე        ნე        რი        კუ        ლი ქი        მი        კა       

ტე        ბის მწარ               მო     ებ               ლის აღ               მას               რუ        ლე        ბელ               მა დი        რექ               ტორ               მა, ოღონდ 

იმ პი        რო        ბით, რომ მის ვი        ნა     ო        ბას არ გა        ვამ               ხელ               დით.  მოგ               ვ               წონს, 

რა        საც აკე        თე        ბენ, მაგ               რამ ამ ეტაპ               ზე კრი        ტი        კუ        ლი მა        სა არ ჰყავთ“. 

ანტრეპრენიორები ინტერვიუ
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შე        დე        გი ისა     ა, რომ FBNს, ბრენ               დი        რე        ბუ        ლი პრო       

დუქ               ტე        ბის გა        ყიდ               ვის მიზ               ნით, იმ ბრო        კე        რე        ბის 

იმე        დად უწევს ყოფ               ნა, რომ               ლე        ბიც, შე        საძ               ლო   

 ა, მორ               ჩე        ნილ ინ               ვენ               ტარს ასა        ღებ               დ               ნენ. სხვა 

შემ               თხ               ვე        ვებ               ში FBNი უფ               რო იაფ გე        ნე        რი        კულ 

ალ               ტერ               ნა        ტი        ვებს სთა        ვა        ზობს მომ               ხ               მა        რე        ბელს. 

ის, არა     ერ               თი ფერ               მე        რის მო        ლო        დი        ნის წი        ნა     აღ               მ              

დეგ, პრო        დუქ               ტებს სერ               ვი        სე        ბის გა        რე        შე ყი        დის, 

მა        გა        ლი        თად, ყი        დის უფა        სო შე        სას               ხუ        რებ               ლებს 

იმ შემ               თხ               ვე        ვის               თ               ვის, პეს               ტი        ცი        დი თუ ვერ იმუ       

შა        ვებს. ,,კოხტაპრუწა რა        ღა        ცე        ბი არა აქვთ“,  

ამ               ბობს მე        ხუ        თე თა     ო        ბის ფერ               მე        რი პეტ დან              

კან               სო        ნი მე     იპ               ლ               ტო        ნი        დან (მინესოტა), რომ               ლის 

თა        ნახ               მა        დაც, და        ბა        ლი ფა        სე        ბი, რო        გორც წე        სი, 

ამ ყვე        ლა        ფერს ამარ               თ               ლებს.       

თეს               ლე        ბის გა        ყიდ               ვებ               შიც იგი        ვე სა        მი დი       

დი მო        თა        მა        შე დო        მი        ნი        რებს: DowDuPontი, 

Monsanto და Syngenta. მაგ               რამ დე        კემ               ბერ              

ში ბა        რო        ნი ერ               თობ აღ               ტ               კი        ნე        ბუ        ლი დაბ               რუნ               და 

Farmer2Farmerიდან – FBNის ყო        ველ               წ               ლი     უ        რი 

შეკ               რე        ბი        დან, რო        მე        ლიც ომა        ჰა        ში იმარ               თე        ბა: 

სტარ               ტაპ               მა ხელ               შეკ               რუ        ლე        ბა და        დო ინ               დუს               ტ               რი     ის 

უმ               ს               ხ               ვი        ლეს და        მო     უ        კი        დე        ბელ სა        თეს               ლე კომ               პა       

ნია Stine Seedთან, რო        მე        ლიც თა        ნახ               მა     ა, FBNის 

ონ               ლა     ინ               მა        ღა        ზი     ა        ში თეს               ლე        ბი – მეტ               წი        ლად, სი       

მინ               დის თეს               ლი – გა        ყი        დოს. ამ კომ               პა        ნი     ის მი        ლი    

არ               დე        რი დამ               ფუძ               ნებ               ლის, ჰა        რი სტა     ი        ნის, თქმით, 

კუ        ლუ     ა        რუ        ლი ინ               ფორ               მა        ცი     ის თა        ნახ               მად, „დიდი 

სოფ               ლის მე     ურ               ნე     ო        ბის“ მო        თა        მა        შე     ე        ბი საკ               მა     ოდ 

უკ               მა        ყო        ფი        ლო        ნი იყ               ვ               ნენ მი        სი FBNსთან თა        ნამ              

შ               რომ               ლო        ბით, თუმ               ცა პი        რის               პირ ეს მის               თ               ვის არ 

უთ               ქ               ვამთ. „ფილოსოფიურად თუ შევ               ხე        დავთ, მე 

ფერ               მე        რი ვარ,  ამ               ბობს ის,  და, ამ               დე        ნად, ისე       

თი რა        მე     ე        ბის კე        თე        ბის იდე     ა, რაც ფერ               მე        რებს 

ხარ               ჯე        ფექ               ტი     ან პრო        დუქ               ტებ               ზე, მეტ მო        ნა        ცემ               სა 

და ინ               ფორ               მა        ცი     ა        ზე აძ               ლევს წვდო        მას, ცალ               სა        ხად 

და        დე        ბით ემო        ცი     ებს იწ               ვევს ჩვენ               ში“.  

ასეა თუ ისე, თა        ნამ               შ               რომ               ლო        ბის საც               დე        ლი 

ვა        რი     ან               ტი მა     ინ               ც               და        მა     ინც წარ               მა        ტე        ბუ        ლი არ ყო       

ფი        ლა. პრო        დუქ               ტ               თა შე        ძე        ნის სე        ზო        ნის მი        წუ        რულს 

ხორ               ც               შეს               ხ               მულ ამ გა        რი        გე        ბა        ში Stineის ნა        ცი     ო       

ნა        ლუ        რი ბაზ               რი        სათ               ვის გან               კუთ               ვ               ნი        ლი ფა        სე        ბი 

FBNზე ბევ               რით არაფ               რით გან               ს               ხ               ვავ               დე        ბო        და 

მი        სი ად               გი        ლობ               რი        ვი, ოფ               ლა     ინ ფა        სე        ბი        სა        გან. 

მარ               თა        ლი     ა, ორი        ვე მხა        რე იმე        დოვ               ნებს, რომ 

ურ               თი     ერ               თო        ბას შე        მოდ               გო        მა        ზეც გა        ნაგ               რ               ძ               ნო       

ბენ, – ანუ იმ დროს, რო        ცა ფერ               მე        რე        ბი 2019 

წლის სა        თე        სი სე        ზო        ნის               თ               ვის თეს               ლე        ბის ყიდ               ვას 

და     იწყე        ბენ, – სტა     ი        ნის აზ               რით, თეს               ლე        ბი, შე        საძ              

ლო     ა, ზედ               მე        ტად კომ               პ               ლექ               სუ        რი პრო        დუქ               ტი იყოს 

სა     ი        მი        სოდ, ვებ               გ               ვერ               დ               ზე რომ გა        ყი        დო. ეს დარ               ტყ              

მა იქ               ნე        ბო        და FBNისთვის, თუმ               ცა, რო        გორც ბა       

რო        ნი ამ               ბობს, ის მა     ინც „ჯიუტი ოპ               ტი        მიზ               მი        თა     ა“ 

გან               წყო        ბი        ლი FBNის უნა        რის მი        მართ, გა        ყი        დოს 

თეს               ლე        ბი.    

ამა        სო        ბა        ში, დეშ               პან               დ               თან ერ               თად, ის კვლავ 

ეძებს გზებს, რომ ბერ               კე        ტე        ბი რო        გორ               მე ფერ               მე       

რე        ბის ხელ               ში გა        და        ვი        დეს. მარ               თა        ლი     ა, ნედ               ლი 

მო        სავ               ლის ფა        სებს კარ               გი დღე     ე        ბი არ უდ               გათ, 

ფერ               მე        რებს, რომ               ლე        ბიც არა        გენ               მო        დი        ფი        ცი       

რე        ბულ სი        მინ               დ               ზე, სო     ი     ა        ზე, ოს               პ               სა თუ ბარ               და        ზე 

გა        და        ვიდ               ნენ, შე     უძ               ლი     ათ, მარ               ჟე        ბი გა     ა     უმ               ჯო        ბე       

სონ. მაგ               რამ იმის გა        მო, რომ თეს               ვას მო        სავ               ლის 

აღე        ბამ               დე ექ               ვ               სი თვე აშო        რებს, არა     ერ               თი ფერ              

მე        რი ამ ტრან               ზაქ               ცი     ას არ               ც               თუ ხა        ლი        სით უყუ        რებს. 

გა        სულ წელს FBNმა მო        სავ               ლის მარ               კე        ტინ               გის 

პროგ               რა        მა ჩა     უშ               ვა, რო        მე        ლიც გა        რან               ტი     ას იძ               ლე       

ვა, რომ ფერ               მე        რებს მყიდ               ვე        ლე        ბი ეყო        ლე        ბათ. მა       

გა        ლი        თად, მან ხელ               შეკ               რუ        ლე        ბა და        დო Calyxtთან 

– ბი     ო        ტექ               ნო        ლო        გი     ურ ფირ               მას               თან, რო        მელ               საც, 

გე        ნის შეც               ვ               ლის ტექ               ნო        ლო        გი     ით, მა        ღა        ლო        ლე     ი        ნუ       

რი სოია გა        მოჰ               ყავს. FBNის ფერ               მე        რებს, Calyxt

ის მარ               ც               ვ               ლე        ბის გა        მო        ყე        ნე        ბით, აკ               რ               ზე $50ის 

გა        მო        მუ        შა        ვე        ბა შე     უძ               ლი     ათ ჩვე     უ        ლებ               რი        ვი სო     ი     ა        თი. 

ამას               თან, FBNი არა        გენ               მო        დი        ფი        ცი        რე        ბუ        ლი სი       

მინ               დი        სა და სო     ი     ას               თ               ვის ფერ               მე        რებს სა        გან               გე        ბო 

კონ               ტ               რაქ               ტებს სთა        ვა        ზო        ბენ. 

გა        სულ სე        ზონს გეთ               მა, მი        ნე        სო        ტელ               მა ფერ              

მერ               მა, თა        ვის მი        წის ნაკ               ვეთ               ზე არა        გენ               მო        დი        ფი       

ცი        რე        ბუ        ლი სოია მო     იყ               ვა        ნა, რაც FBNის პრე        მი    

უმს, კერ               ძოდ, აკ               რ               ზე $85ს უნ               და მი        ვა        წე        როთ. 

მი        წის და        სა        მუ        შა        ვე        ბე        ლი უფ               რო იაფი პრო        დუქ              

ტე        ბი        სა და მო        სავ               ლის უფ               რო მა        ღა        ლი ფა        სე        ბის 

კომ               ბი        ნა        ცი     ა, გე        თის ღრმა რწმე        ნით, მის ოჯახს 

სა        შუ     ა        ლე        ბას მის               ცემს, არ თქვას იმ ფერ               მა        ზე 

უარი, მის               მა ბა        ბუ     ამ რომ გა     ა        შე        ნა და მან რომ გა    

ა        ფარ               თო        ვა 1,200 აკ               რი        დან 10,000ზე მეტ აკ               რამ              

დე. „სასოფლოსამეურნეო პროდუქციისთვის 

დიდ საქ               მეს აკე        თე        ბენ,  ამ               ბობს ის.  დღეს ისევ 

ვგრძნობთ ძა        ლას“.  

სანამ ლიფტი 

მოძრაობს 

იმ დრო    ში, რა დროც PRINCESS 
TOWER-ში ას       ვ       ლას სჭირ       დე    ბა, 29 

წლის ჯე   ი    სონ ფე    ნი BRAINCEEK-
ის შე    სა    ხებ ჰყვე    ბა. გა    მოც       დი    ლე   -

ბა    ზე და    ფუძ       ნე    ბუ    ლი ეს პროგ       რა    მა 
სტუ    დენ       ტე    ბის       თ       ვი    საა გან       კუთ       ვ      -

ნი    ლი და სა   ინ       ვეს       ტი    ციო სა    ბან       კო 
სა    მუ    შა   ო   ე    ბის სტი    მუ    ლი    რე    ბას 

ახ       დენს.   

 

„ვიცოდით, რო    გო    რი იქ       ნე   -
ბო    და ჩვე    ნი სა    მუ    შაო სივ       რ       ცე 
კო    ლეჯ       ში სწავ       ლი    სას? ყო   -
ველ       წ       ლი   უ    რად ათა    სო    ბით 

სტუ    დენ       ტი იწყებს მუ    შა   ო    ბას 
ისე, რომ წარ       მოდ       გე    ნაც არა 
აქვს, რე   ა    ლუ    რად რა არის 

მი    სი სა    მუ    შა   ო, კორ       პო    რა    ცი   ე   -
ბი კი მი    ლი   არ       დებს ხარ       ჯა    ვენ 

იმ ნი    ჭი   ე    რი ადა    მი   ა    ნე    ბის 
მო    სა    ძი   ებ       ლად, რომ       ლე    ბიც 

მათ       თან დარ       ჩე    ბი   ან. ჩვენ ამ 
პრობ       ლე    მის მო    საგ       ვა    რებ      -
ლად ვართ. სი    მუ    ლი    რე    ბუ   -
ლი რე   ა    ლო    ბის მეშ       ვე   ო    ბით, 
სტუ    დენ       ტებს შე   უძ       ლი   ათ, 

გაარკვიონ, რა    ში მდგო    მა    რე  -
ობს მა    თი სა    მუ    შა   ო. ხუ    თი    დან 
ათი წუ    თის გან       მავ       ლო    ბა    ში 

ჩვენ მათ გარ       კ       ვე   ულ ფო    ნურ 
ინ       ფორ       მა    ცი   ას ვუ    ზი   ა    რებთ, 
მე    რე კი, და    ნარ       ჩე    ნი დღის 

მან       ძილ       ზე, ისი    ნი მუ    შა   ო    ბენ. 
ამ დრო   ის გან       მავ       ლო    ბა   -
ში სტუ    დენ       ტებს ეძ       ლე    ვათ 
სა    შუ   ა    ლე    ბა, უკეთ გა   ი    გონ, 

რას წარ       მო   ად       გენს ესა თუ ის 
სა    მუ    შაო და არის თუ არა ის 
მათ       თ       ვის ადეკ       ვა    ტუ    რი. მე  -

ო    რე მხრივ, კორ       პო    რა    ცი   ებს 
ეძ       ლე    ვათ სა    შუ   ა    ლე    ბა, ყვე   -

ლა    ზე ნი    ჭი   ე    რე    ბი მო   ი    ძი   ონ და 
ნა    ხონ, რო    მე    ლი სტუ    დენ       ტე    ბი 

არი   ან მათ       თ       ვის ყვე    ლა    ზე 
შე    სა    ფე    რის       ნი“.    „ფერმერობა იმედის პროფესიაა“. — ბრაიანბრეტი

საბოლოომოსაზრება

PRINCESS TOWER, დუბაი
სართულები: 101 
წამები: 59.48 
სიტყვების

რაოდენობაწუთში: 
130 
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გ
ა და ა ბი ჯებ თუ არა ტო რონ ტო ში და

ფუძ ნე ბუ ლი სა რეკ ლა მო სა ა გენ ტოს 

ცენ ტ რა ლუ რი კა რის ზღურბლს, მყის ვე 

ხვდე ბი, რომ სხვა სამ ყა რო ში ამო ყა ვი 

თა ვი. ერ თ ერთ კე დელს, გა სას ვ ლე ლის მი სა ნიშ

ნებ ლად, „ელვისი“ აწე რი ა, მე ო რე ზე გა და ხა ზუ ლი 

კა ცუ ნა ხა ტი ა, რო მე ლიც უცხოპ ლა ნე ტელს ჰგავს, 

თუმ ცა იმის თ ვი სა ა, რომ გვითხ რას: ქედ მა ღა ლი 

ხალ ხი აქ არ და იშ ვე ბა. ხო ლო მიმ ღებ ში, ცენ ტ

რა ლუ რი მა გი დის გვერ დით გან თავ სე ბულ თეთრ 

ეკ რან ზე, გა ნუწყ ვეტ ლივ ერ თი ვი დეო ტრი ა ლებს, 

რო მელ შიც ხალ ხი კედ ლის მხატ ვ რო ბი თაა და კა

ვე ბუ ლი. 

სა ა გენ ტოს დამ ფუძ ნე ბელ მა, ზაკ მრო ემ, ეს 

კედ ლის პრო ექ ტი 2008ში წა მო იწყო: ცა რი ე ლი 

ტი ლო ე ბი და კი და და ყვე ლა გამ ვ ლელს ფუნ ჯის 

აღე ბი სა და ხატ ვის კენ მო უ წო დებ და. ყო ვე ლი ამ 

კონ ტ რი ბუ ცი ის ჩა სა წე რად კი ვი დე ო კა მე რა და

ა მონ ტა ჟა. პრო ექ ტი შვიდ წელს გრძელ დე ბო და. 

შე დე გად, AdAge’s Creativity Onlineმა კედ ლის 

მხატ ვ რო ბა „შედევრად“ შე ა ფა სა. მაგ რამ 2015ში 

მრო ემ გა დაწყ ვი ტა, კე დე ლი თეთ რი სა ღე ბა

ვით გა და ე ღე ბა და ის შვიდ წ ლი ა ნი მხატ ვ რო ბის 

ამ სახ ვე ლი ვი დე ოს გა საშ ვებ ეკ რა ნად გა მო ე ყე

ნე ბი ნა. „ეს ჩე მი ერ თ ერ თი გი ჟუ რი იდეა იყო“, 

– ამ ბობს ის. 

მი სი ყვე ლა ზე გი ჟუ რი იდე ა, შე საძ ლო ა, მი სი 

ბრძო ლაა ე.წ. კონ კუ რენ ცი ა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 

შე მოქ მე დე ბი თი სა მუ შა ოს წი ნა აღ მ დეგ – იმ 

აუნაზღა უ რე ბელ შე მოქ მე დე ბით სა ა თებს ვგუ

ლის ხ მობთ, რო მელ თაც პო ტენ ცი უ რი კლი ენ ტე ბი, 

ტრა დი ცი უ ლად, სა ა გენ ტო ე ბის გან ითხო ვენ – სა ა

გენ ტო ე ბის გან, რო მელ თაც, თა ვის მხრივ, ბიზ ნეს

წარ მა ტე ბის მო პო ვე ბა სურთ. მროე კარ გა ხა ნი ა, 

ამ პრაქ ტი კას კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ აყე ნებს და 

მი სი აზ რით, ის უსა მარ თ ლო ა, არაფ რის მომ ცე მი 

და არა ე თი კუ რო ბას თან მო მიჯ ნა ვე. ჰო და, რო

გორც იქ ნა, მას წერ ტი ლი Zuluმ და უს ვა, ოღონდ 

მას მე რე, რაც 2011ში შე თა ვა ზე ბულ გა რი გე ბა ში 

და მარ ცხე ბუ ლი გა მო ვი და მხო ლოდ იმი ტომ, რომ 

ოფი სი არ ჰქონ და მონ რე ალ ში; არა და, $12,000 

(აშშ) სწო რედ ამ კონ კუ რენ ცი ა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 

შე მოქ მე დე ბი თი კამ პა ნი ის და ნერ გ ვა ში და ე

ბან დე ბი ნა, რო მე ლიც გა მარ ჯ ვე ბულ კლი ენტს, 

და ნარ ჩენ მო ნა წი ლე ებ თან შე და რე ბით, ცალ სა ხა 

უპი რა ტე სო ბით აღ ჭუ რავ და. 

გარ და იმი სა, რომ მრო ემ სა ა გენ ტოს ეს ე.წ. 

კონ კუ რენ ტუ ლი შე მოქ მე დე ბი თი საქ მი ა ნო ბა 

აუკ რ ძა ლა, მან ამ პრაქ ტი კის წი ნა აღ მ დეგ ჩა უშ ვა 

კამ პა ნი ა, #SayNoToSpec, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც, 

სხვა რა მე ებ თან ერ თად, გა მო უშ ვა ვი დე ო ე ბი, 

სა ი და ნაც ჩანს, თუ რამ ხე ლა აბ სურ დი იქ ნე ბო და, 

იმა ვე მდგო მა რე ო ბას სხვა ბიზ ნე სებ შიც რომ ეჩი

ნა თა ვი. თავ და პირ ვე ლად Zuluს, სა ვა რა უ დოდ, 

ათო ბით მი ლი ო ნი დო ლა რი და უჯ და თა ვი სი 

უარი, მსგავ სი „შემოქმედებითი სა მუ შა ო“ ეწარ

მო ე ბი ნა, თუმ ცა დრო თა გან მავ ლო ბა ში ამ პო

ზი ცი ამ მას პა ტი ვის ცე მა მო უ ტა ნა, თა ნაც ისე თი, 

რომ პო ტენ ცი უ რი კლი ენ ტე ბი მას თან თა ნამ შ

რომ ლო ბას მი სი მხრი დან გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 

ყო ველ გ ვა რი ფორ მა ლუ რი ძა ლის ხ მე ვის გა რე შე 

იწყებ დ ნენ. 

პატარა გიგანტებიანტრეპრენიორები

ყველაზე 
საღიშეშლილი
ზაკ მროე სამსახურებრივ გასაუბრებებს არ ცნობს. ის უარს 
უცხადებს იმ „აბსურდებს,“ რომლებიც, მისი თქმით, სარეკლამო 
ინდუსტრიის წყევლაა. 

ავტორი: ბო ბერლინჰემი
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დღეს სა ა გენ ტო ში 100 ადა მი ა ნია და საქ მე ბუ

ლი, მი სი წლი უ რი შე მო სა ვა ლი $16.7 მი ლი ონს შე

ად გენს, კლი ენ ტ თა შო რის კი Tim Hortonsი, Bell 

Canada, Whirlpoolი და Uberი არი ან. ინ დუს ტ რი ის 

არა ერ თი ჯილ დოც აქვს მო პო ვე ბუ ლი, მათ რიცხ

ვ ში, AdAgeის 2017 წლის მცი რე სა ერ თა შო რი სო 

სა ა გენ ტოს ჯილ დო, ხო ლო წელს World Advertis

ing Research Centerმა ის მსოფ ლი ოს 29ე ყვე ლა

ზე ეფექ ტურ სა რეკ ლა მო სა ა გენ ტოდ შე ა ფა სა. 

კრი ტი კუ ლი აღი ა რე ბა რამ დე ნი მე უჩ ვე უ ლოდ 

და მა ინ ტ რი გე ბე ლი კამ პა ნი ის შე დე გი ა, რო მე

ლიც Zuluმ ბრენ დ თან იდენ ტო ბის თე მას მი უძღ

ვ ნა. ყო ვე ლი მათ გა ნი იმ ნა რა ტი ვის ირ გ ვ ლი ვაა 

აგე ბუ ლი, რომ ლამ დეც მროე და მი სი კო ლე გე ბი 

კლი ენ ტის ფუნ და მენ ტუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის 

კვლე ვი სას მი ვიდ ნენ – იმ დროს, რო ცა „რაღაც 

უფ რო ღრმას ეძებ დ ნენ, ვიდ რე პრო დუქ ტე ბი თუ 

სერ ვი სე ბი ა“. ამის კარგ მა გა ლითს Zuluს მი ერ 

Cineplex Entertainmentისთვის შექ მ ნი ლი კამ პა

ნია წარ მო ად გენს – კომ პა ნი ის თ ვის, რო მე ლიც 

მთელ კა ნა და ში კი ნო თე ატ რებს ამუ შა ვებს. ეს 

კამ პა ნია ორ წუ თი ა ნი ანი მა ცი უ რი ვი დე ო თი 

(სახელად „ლილი და თოვ ლის კა ცი“ – Lilly and 

Snowman – შე გიძ ლი ათ, YouTubeზე ნა ხოთ), 

და იწყო, რო მე ლიც პა ტა რა გო გო ნა ლი ლი სა და 

თოვ ლის კა ცის შე სა ხებ მოგვითხრობს. ლი ლი 

კა რი ე რა ზე ორი ენ ტი რე ბულ დე დად ყა ლიბ დე ბა. 

ერთ დღე საც, რო ცა მას გვი ან სა ღა მომ დე უწევს 

მუ შა ო ბა, თოვ ლის კაც თან გა ტა რე ბუ ლი მხი ა რუ

ლი დრო ახ სენ დე ბა, რაც შთა ა გო ნებს, ქა ლიშ

ვილს მსგავ სი შეგრძნებები გა ნაც დე ვი ნოს. ბო

ლოს წი ნა კად რ ში შემ დე გი სიტყ ვებს ვხე დავთ: 

„გამონახე დრო იმის თ ვის, რაც გიყ ვარს“, რა საც 

Cineplexის ლო გო მოს დევს, კამ პა ნი ის ლო ზუნ გ

ზე დას მუ ლი: „დაინახე სუ რა თი ახლო ხე დით“. გა

მოქ ვეყ ნე ბი დან ათი დღეც არ იყო გა სუ ლი, ვი დეო 

21.8მილიონჯერ ნა ხეს (დღეს უკ ვე 85 მი ლი ონ ზე 

მეტ ჯერ). ჯილ დო ებ მაც არ და ა ყოვ ნა. 

რო ცა აწ უკ ვე 52 წლის მრო ემ Zulu Alpha 

Kilo და ა არ სა, მას უკ ვე შე მოქ მე დე ბი თი კა ცის 

სა ხე ლით იც ნობ დ ნენ. წი ნა ცხრა წე ლი წა დი ის 

ტო რონ ტო ში და ფუძ ნე ბუ ლი სა ა გენ ტო Taxiს 

შე მოქ მე დე ბი თი დი რექ ტო რი, პარ ტ ნი ო რი და მე

წი ლე იყო. იმ პე რი ოდ ში Strategyმ – კა ნა დის წამ

ყ ვან მა მარ კე ტინ გულ მა ჟურ ნალ მა – Taxi ოთხ ჯერ 

და ა სა ხე ლა ქვეყ ნის მთა ვარ სა ა გენ ტოდ. მაგ რამ 

მო უს ვე ნა რი მროე 2007ში, სა კუ თა რი სა ა გენ ტოს 

წა მოწყე ბის მიზ ნით და მფლო ბე ლის წი ლის და

კარ გ ვის სა ნაც ვ ლოდ, Taxiდან წა მო ვი და. 

თა ვი სი სა ა გენ ტოს თ ვის Storyz Inc.ის დარ

ქ მე ვას გეგ მავ და – სა ხე ლის, რო მე ლიც ამ ბე ბის 

მო ყო ლის მი სე ულ ნიჭს (და რე პუ ტა ცი ას) კარ გად 

გა მო ხა ტავ და. Storyz Inc.ისთვის უკ ვე $10,000 

და ე ხარ ჯა და მი სი სა ხე ლის გა მო ყე ნე ბაც და

ეწყო პო ტენ ცი ურ კლი ენ ტებ თან, რო ცა ის და 

მი სი ცო ლი, ამან და, ჰო კე ის თა მაშ ზე აღ მოჩ დ ნენ 

მის სა უ კე თე სო მე გო ბარ სა და ამ უკა ნას კ ნე ლის 

ვაჟ თან ერ თად, რო მე ლიც იმ ხა ნად NATOს ფო

ნე ტი კურ ან ბან ში ვარ ჯი შობ და. „ბიძია ზა კი Zulu 

Alpha Kiloა“, – გა მო აცხა და ბი ჭუ ნამ. 

ამან დამ იცო და, რომ მი სი ქმა რი Storyz 

Inc.ის სა ხე ლით მთლად კმა ყო ფი ლი არ იყო, 

ჰო და, მის კენ მი ი წია და ყურ ში უჩურ ჩუ ლა: „Zulu 

Alpha Kilo“. რაც უფ რო მეტს ფიქ რობ და მროე ამ 

სა ხელ ზე, მით უფ რო მე ტად მოს წონ და. „ჩემს 

წი ნა ცხოვ რე ბა ში ჩემ ნა ირ რეკ ლა მებს ხალ ხი 

ერ თი მეტ სა ხე ლით მო იხ სე ნი ებ და, – ამ ბობს ის. – 

,,Zakobvious“ს (გნებავთ, „ზაკრისტალურს“) ეძახ

დ ნენ, იმი ტომ რომ, კრის ტა ლუ რად მკა ფიო და 

იოლად გა სა გებ რა მე ებ ზე მომ წონ და მუ შა ო ბა. 

NATOს ფო ნე ტი კუ რი ან ბა ნი კი სა კუ თარ თავ ში 

მკა ფი ო ო ბა სა და კო მუ ნი კა ცი ას მო ი ცავს“. მოკ

ლედ, ასე და ერ ქ ვა სა ა გენ ტოს Zulu Alpha Kilo. 

სა ხელ მა გარ კ ვე უ ლი დაბ ნე უ ლო ბა გა მო იწ

ვა, თუმ ცა ამ დაბ ნე უ ლო ბამ მრო ეს კი დევ ერ თი 

გი ჟუ რი იდეა გა უ ჩი ნა. „ხალხი სულ მე კითხე ბო და, 

ეს სა ხე ლი რე ა ლურ სა ხე ლებს ხომ არ ეფუძ ნე ბა ო. 

ჰო და, ვი ფიქ რე, რა ტო მაც არ უნ და გა და ვა კე

თოთ ჩვე ნი ვებ გ ვერ დი ისე, რომ იქ გა მო გო ნი ლი 

პარ ტ ნი ო რე ბი გან ვა თავ სოთ  მეთ ქი“. აქამ დე სა ა

გენ ტოს ლო გოს მქო ნე, მაგ რამ მარ ტი ვი, სა ძი ე ბო 

სის ტე მას თან მიბ მუ ლი, მიზ ნობ რი ვი ვებ გ ვერ დი 

ჰქონ და. რო ცა იდეა მმარ თ ველ გუნდს გა უ ზი ა რა, 

იფიქ რეს, ხუმ რობ სო, მე რე კი ცო ტა თი დაფ რ

ანტრეპრენიორები პატარა გიგანტები

ავტორი: კელი რაიტი

რეკ ლა მა ერ თ -ერ თია იმ მრა ვა ლი ინ დუს ტ რი ი სგან, რო მელ საც „FAANG ეფექ-

ტი“, ანუ Facebook-ის, Apple-ის, Amazon-ის, Netflix-ისა და Google-ის არ სე ბო ბა, 

თავ და ყი რა აყე ნებს. შე დე გად, არა ერ თი კომ პა ნია რა დი კა ლუ რად ცვლის თა ვის 

გა სა ვალს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ამან სა რეკ ლა მო გი განტ Omnicom Group-ის 

(რომლის შვი ლო ბილ თა შო რის არი ან BBDO, DDB-ი და TBWA\Chiat\Day) აქ ცი ე ბი 

და ა ზა რა ლა, ამ უკა ნას კ ნე ლის ფი ნან სუ რი სტა ტის ტი კა მა ინც ჯან მ რ თე ლად გა მო-

ი ყუ რე ბა: ჩე მი გათ ვ ლე ბის თა ნახ მად, და ბან დე ბულ კა პი ტალ ზე მო გე ბა 13%-ს შე-

ად გენს, თა ვი სუ ფა ლი ფუ ლის ნა კა დი კი 5%-ს იძ ლე ვა. ის ტო რი უ ლად, Omnicom-

ის ღი რე ბუ ლე ბა მა შინ ფა სობს, რო ცა მი სი დი ვი დენ დის მო გე ბა 2.2%-მდე აღ წევს. 

მიმ დი ნა რე ნაღ დი ფუ ლის დი ვი დენ დ ზე – $2.40-ზე – დაყ რ დ ნო ბით, დი ვი დენ დის 

2.2%-იანი მო გე ბის რე ა ლი ზე ბა აქ ცი ა ზე $109-ის პი რო ბებ ში იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი. 

ამას წი ნათ ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი მი ახ ლო ე ბით $75 იყო. 

კელი რაიტი Investment Quality Trends-ის აღმასრულებელი დირექტორია

როგორვითამაშოთსწორად?
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თხ ნენ. მრო ემ უთხ რა, უკე თეს იდე ებს მი ვე სალ

მე ბი ო, მაგ რამ ვერც ერ თი რომ ვერ მო ის მი ნა, 

სა კუ თა რის გან ხორ ცი ე ლე ბას შე უდ გა. მთე ლი 

სა ი ტი, სა დაც წარ მოდ გე ნილ ნი არი ან პარ ტ ნი ო

რე ბი Frank Zulu, Marcus Alpha და Katherine Kilo, 

პა რო დიაა და თან ახ ლავს, მა გა ლი თად, არარ

სე ბუ ლი კლი ენ ტის, Glen’s Pet Supplyს, პრო ფი ლი. 

რაც შე ე ხე ბა კამ პა ნი ას #SayNoToSpec, მრო ეს 

თქმით, მი ზა ნი „სარეკლამო ინ დუს ტ რი ის აბ სურ

დე ბის“ გა შარ ჟე ბა იყო. სა ა გენ ტო თა უმე ტე სო ბა 

სა კუ თარ ვებ გ ვერ დებს სა კუ თარ ჯილ დო ებ ზე 

სატ რა ბა ხოდ, სა კუ თა რი საქ მი ა ნო ბის წარ მო სა

ჩე ნად და კლი ენ ტე ბი სა და ლი დე რე ბის მო სა ზი

დად იყე ნებს. „მთელი ჩე მი პონ ტი ისა ა, – ამ ბობს 

მრო ე, – რომ ვნა ხო, რას აკე თებს ხალ ხის უმე ტე

სო ბა და მე რე სა პი რის პი რო გა ვა კე თო“. 

მა გა ლი თად, რო ცა ასი წლის იუბი ლეს აღ სა

ნიშ ნა ვი კამ პა ნი ის შე საქ მენ ლად HarleyDavidson 

Canadaმ Zulu და ი ქი რა ვა, ამ უკა ნას კ ნელ მა 

უცხო უ რი გაც ვ ლი თი პროგ რა მა ჩა უშ ვა ბა ი კე რე

ბის თ ვის, სა ხე ლად Common Groundი. შემ დეგ 

ონ ლა ინ ვი დე ო ე ბის სე რია გა მო აქ ვეყ ნა, სა დაც 

სხვა ქვეყ ნე ბი დან ჩა სულ Harleyბაიკერებს 

კა ნა დე ლი ბა ი კე რე ბი კა ნა დას ათ ვა ლი ე რე ბი

ნე ბენ. მთა ვა რი გზავ ნი ლი: მო ტო ციკ ლის ტო

ბა ხალხს აერ თი ა ნებს. ვი დე ო ებ მა Discovery 

Channelის ყუ რადღე ბა მი იპყ რეს – Zuluს ისი ნი 

ერ თ სა ა თი ან დო კუ მენ ტურ ფილ მე ბად აქ ცე ვი

ნეს და პრა იმ ტა იმ შიც გა უშ ვეს. 

Zulu ინ დუს ტ რი ის ნორ მებს გა მოწ ვე ვებს 

იმი ტომ რო დი უწყობს, რომ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 

იყოს. „ხალხი მი კავ შირ დე ბა და მე უბ ნე ბა, 200 

მი ლი ონ დო ლარს გა და ვიხ დი შენს კომ პა ნი ა

ში ო, – ამ ბობს მრო ე. – აქე დან არა ფე რი გა მო

დის. ვერ ხვდე ბი ან, რომ ფუ ლი ჩე მი მთა ვა რი 

საწ ვა ვი არ არის. ჩე მი მი ზა ნი ა, მსოფ ლი ო ში 

ნო მერ პირ ველ შე მოქ მე დე ბით კომ პა ნი ად 

ვიქ ცე“. 

მარ ჟის წი ნას-
წარ მეტყ ვე ლი

იფიქრე 
გლობალურად 

ამე რი კულ მა სა სურ სა თე 

მა ღა ზი ებ მა 32 წლის მა ნალ 
კა ჰის ჰუ მუ სი შე ა ძუ ლეს, ჰო და, 

თა ვი სის კე თე ბას შე უდ გა – შთა-

გო ნე ბად კი ის ჰუ მუ სი იქ ცი ა, რის 

ჭა მა საც თა ვად იყო მიჩ ვე უ ლი 

ლი ბან ში. მან და მის მა ძმამ, 

44 წლის ვი სამ მა, Eat Offbeat-ი 

წა მო იწყეს – ნი უ ი ორ კუ ლი საკ-

ვე ბის მომ მა რა გე ბე ლი კომ პა ნი ა, 

რო მე ლიც ეთ ნი კუ რი სამ ზა რე-

უ ლო ე ბის სამ სა ხურ ში დგას და, 

ამ ყვე ლაფ რის მი საღ წე ვად, 

ლტოლ ვი ლებს ასაქ მებს. 

რო გორ და იწყო Eat 
Offbeat-ი? 

რო ცა ვი სამ თან ჰუ მუს ზე ჩა მო ვაგ დე 

სიტყ ვა, მითხ რა, რა ი მე გზა უნ და 

ვი პო ვოთ მის გა სა ყი და დო. 2014 იდ-

გა, გა გა ნია ლტოლ ვილ თა კრი ზი სი. 

დი დი ტვი ნი არ სჭირ დე ბო და, ნი უ -ი-

ორ კ ში მყო ფი სი რი ე ლი ლტოლ ვი-

ლე ბი რომ გაგ ვ ხ სე ნე ბო და. ჰუ მუსს 

ისი ნი ოჯა ხე ბის თ ვის აკე თე ბენ. 

ჰო და, რა ტომ არ უნ და დავ ხ მა რე ბო-

დით მის ბა ზარ ზე გა სა ტა ნად? 

და ფი ნან სე ბა მო ი პო ვეთ?
კო ლუმ ბი ის [უნივერსიტეტის] Tamer 

Fund for Social Ventures-ი. ამას წი-

ნათ WeWork-ის Creator Awards-ში 

გა ვი მარ ჯ ვეთ – ნი უ -ი ორ კ შიც და 

გლო ბა ლუ რა დაც. ეს მას შ ტა ბე ბის 

ზრდა ში გვეხ მა რე ბა. $360,000 გვაქვს 

მო პო ვე ბუ ლი. 

რა არის თქვე ნი ყვე ლა ზე დი დი 
გა მოწ ვე ვა?

ჩვენ კო მერ ცი უ ლი კომ პა ნია ვართ, 

მაგ რამ ხალხს ხში რად არა კო მერ ცი-

უ ლე ბი ვგო ნი ვართ და თვლი ან, რომ, 

რო გორც ბიზ ნე სი, ნაკ ლე ბაგ რე სი-

უ ლე ბი ვიქ ნე ბით. ამან შე იძ ლე ბა, 

გავ ლე ნა იქო ნი ოს და ფი ნან სე ბის 

მო ძი ე ბა ზე.

რით ამარ თ ლებს Eat 
Offbeat-ი სა ხელს – რა შია მი სი 

არა კონ ვენ ცი უ რო ბა?
ჩვენ ისეთ სამ ზა რე უ ლო ებს ვა-

ერ თი ა ნებთ, რაც ნი უ -ი ორ კ შიც კი 

არაა სა თა ნა დოდ გავ რ ცე ლე ბუ ლი: 

ნე პა ლურ, სი რი ულ, ერა ყულ, სპარ-

სულ, ავ ღა ნურ სამ ზა რე უ ლო ებს. და 

კი დევ გე მოს: ეს შინ გა კე თე ბუ ლი 

საჭ მ ლის გე მო ა. 

„ისწავლე წესები, როგორც ეს პროფესიონალს შეშვენის, რომ მერე ისინი ხელოვანივით დაარღვიო“. 

— პაბლოპიკასო

საბოლოომოსაზრება
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ოცდაათწლამდელთა

ასეული
მომავალი ახალგაზრდების ხელშია – მათ აქვთ ამბიცია, 
შექმნან რაღაც ახალი და ამის მისაღწევად ძალებს არ 

იშურებენ. სწორედ ამ სულისკვეთების დასაჭერად არსებობს 
Forbes 30 Under 30. პროექტი მიზნად ისახავს იმ ადამიანების 

სიის შედგენას, რომლებმაც წარმატებას 30–წლამდელ 
ასაკში უკვე მიაღწიეს. ამ სიაში მოხვედრილი ახალგაზრდები 
სხვადასხვა სფეროში მოღვაწეობენ, თუმცა მათ გარკვეული 

თვისებები აერთიანებთ – ისინი არიან გაბედულები, 
ენერგიულები, შემოაქვთ სიახლე და აქვთ თავიანთი ხედვა. 

Forbes 30 Under 30 იმ წარმატებული ახალგაზრდების 
ენციკლოპედიაა, რომლებიც თავიანთი შემოქმედებითი 

აზროვნებით წარმატებას აღწევენ და ჩვენი მომავლის 
ამინდს ქმნიან. ამ გამოცემისთვის ჩვენ შევადგინეთ 

ქართველი ახალგაზრდების 100კაციანი სია, ვის შერჩევაშიც 
სხვადასხვა სფეროს ექსპერტები დაგვეხმარნენ.

ავტორი:მიხეილკალანდარიშვილი,ნინითურქია
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გიორგიავალიანი,27
„ლივინგსტონი“,კრეატიულიდირექტორი

თუ ოდეს მე თბი ლი სის ქუ ჩებ ში თვალს მოჰ კ რავთ 
ვარ დის ფერ ჩო ხა ში გა მოწყო ბილ მა მა კაცს, იცო-
დეთ, რომ ეს გი ორ გი ავა ლი ა ნია – კრე ა ტი უ ლი სა-
ა გენ ტო „ლივინგსტონის” კრე ა ტი უ ლი დი რექ ტო რი. 
„თავიდან ვარ დის ფე რი სპორ ტუ ლი ფეხ საც მე ლი ვი-
ყი დე, მაგ რამ არც ერთ ტან საც მელს არ უხ დე ბო-
და, სწო რედ ამის შემ დეგ გაჩ ნ და ამ ჩო ხის იდე-
ა”. პრობ ლე მე ბის ორი გი ნა ლუ რად გა დაწყ ვე ტა მი სი 
პრო ფე სი ა ა. რო დე საც კლი ენ ტებს უნ დათ, სა კუ თა-
რი პრო დუქ ტი მომ ხ მა რებ ლებს და ა მახ სოვ რონ და 
არა უბ რა ლოდ ჩვე უ ლებ რი ვი რეკ ლა მა გა და ი ღონ, 
ისი ნი „ლივინგსტონში“ მი დი ან. იქ მათ ყო ველ თ-
ვის აქვთ გა რან ტი ა, რომ რა მე ექ ს ტ რა ორ დი ნა რულ 
იდე ას მო ის მე ნენ.

სწო რედ ერ თ -ერ თი ასე თი იდეა მო ექ ცა 2015 
წელს მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე პრეს ტი ჟუ ლი სა რეკ-
ლა მო და ჯილ დო ე ბის, „კანის კრე ა ტი უ ლი ფეს ტი-
ვა ლის” ჟი უ რის ყუ რადღე ბის ცენ ტ რ ში. გი ორ გის 
მე თა უ რო ბით სა ა გენ ტომ ახა ლი ლუ დის კამ პა ნია 
მო აწყო, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც ყვე ლა ზე გა ბე დულ 
მომ ხ მა რებ ლებს ქა ლაქ ში ნამ დ ვი ლი ძეგ ლე ბი და-
უდ გეს. ამ იდე ის თ ვის კომ პა ნია „ლივინგსტონმა“ 
კა ნის „ბრინ ჯა ოს ლო მი” მო ი გო – იმ დრო ის თ ვის 
უმაღ ლე სი ჯილ დო, რაც კი ქარ თულ სა რეკ ლა მო სა-
ა გენ ტოს ოდეს მე მი უ ღი ა. 

ამ და სხვა წარ მა ტე ბე ბის შემ დეგ გი ორ გი ისევ 
აგ რ ძე ლებს ჯილ დო ე ბის მო გე ბას და, თა ვი სი რე პუ-
ტა ცი ის დამ სა ხუ რე ბით, ხში რად უკ ვე თვი თო ნაც ირ-
გებს ჟი უ რის როლს სხვა დას ხ ვა სა ერ თა შო რი სო 
ფეს ტი ვალ ზე. 

მარკეტინგი
დარეკლამა

ბექა ადამაშვილი, 28
„ლივინგსტონი“, კოპირაიტერი

გიორგი ავალიანი, 27 
„ლივინგსტონი“,  

კრეატიული დირექტორი

ზუკა ბერძენიშვილი, 28 
HOLMES&WATSON, 

კოპირაიტერი

პავლე გაბრიჭიძე, 27 
„ლივინგსტონი“, ციფრული 
რეკლამის განყოფილების 

უფროსი

გაგა დარსალია, 26  
„რედბერი“, თანადამფუძნებელი

სანდრო მილორავა, 22  
DDB Georgia, კოპირაიტერი

ანანო მიმინოშვილი, 24  
ფრილანსერი, გრაფიკული 

დიზაინერი

მარიამ სუხიშვილი, 28 
Windfor’s, არტდირექტორი

შოთა ჩინჩალაძე, 28  
LIVE Branding, ბრენდ–

კონსულტანტი

ჟიური 

ვატო ქავთარაძე, Windfor’s 
დამფუძნებელი

გიორგი ბურჭულაძე, „ლივინგსტონი“, 
თანადამფუძნებელი

ალექს ჩიქოვანი, LIVE Branding 
დამფუძნებელი
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ტატო
რუსია,24
MOKUMOKU,მუსიკოსი

„ყველაზე ღა რი ბი MC სა ქარ თ-
ვე ლო ში” – ასე ახა სი ა თებს მუ-
სი კო სი ტა ტო რუ სია სა კუ თარ 
თავს. ასე თი შე ფა სე ბის მი უ ხე-
და ვად, ბენ დი MokuMoku საკ-
მა ოდ დი დი წარ მა ტე ბით სარ-
გებ ლობს ქარ თულ მუ სი კა ლურ 
სცე ნა ზე. 2018 წლის ზაფხულ-
ში მათ შე საძ ლებ ლო ბა მი ე-
ცათ, და ეკ რათ ეს პა ნეთ ში, Mad 
Cool Festival-ზე, სა დაც ასე-
ვე უკ რავ დ ნენ ისე თი გა მო ჩე ნი-
ლი ბენ დე ბი, რო გო რი ცაა Tame 
Impala და Depeche Mode. 

მა თი მუ სი კა ლა ივ ში გან-
სა კუთ რე ბით შთამ ბეჭ და ვია 
– მრა ვალ ფე რო ვან ცოცხალ 
ინ ს ტ რუ მენ ტებს ზურგს ელექ-
ტ რო ნუ ლი ბი ტე ბი უმაგ რე ბენ. 
ამ ყვე ლა ფრის თავ ზე კი ტა ტოს 
ენერ გი უ ლი რეპ-ვო კა ლი ის მის, 
მი სი „ფლოუ“ იდე ა ლუ რად აჯ-
დე ბა ბენ დის ფან კ ზე ორი ენ ტი-
რე ბულ ინ ს ტ რუ მენ ტალს. ასე ვე 
სა სი ა მოვ ნო ა, რო დე საც ბენ დი 
გა და დის რელ სე ბი დან და იმ პ-
რო ვი ზა ცი ის რე ჟიმ ში აღ მოჩ ნ-
დე ბა, ამ დროს გან სა კუთ რე ბით 
სა ინ ტე რე სოა ტა ტოს ცნო ბი ე-
რე ბის ნა კა დის მოს მე ნა, რო-
მელ საც ის ძა ლი ან სუფ თა და 
რიტ მ ში ჩას მუ ლი ფრის ტა ი-
ლით გად მოგ ვ ცემს. რაც ძა ლი ან 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ტა ტოს აქვს 
თით ქ მის უნაკ ლო ამე რი კუ ლი 
გა მოთ ქ მა, რო მე ლიც, მის იმიჯ-
თან ერ თად, შთა ბეჭ დი ლე ბას 
გვი ტო ვებს, რომ ის არა სა ბურ-
თა ლო ზე, არა მედ შიგ ბრონ ქ ს ში 
გა ი ზარ და. ამე რი კუ ლი ჰიპ - ჰოპ-
კულ ტუ რა მარ თ ლაც რომ მშობ-
ლი უ რია მის თ ვის, თუმ ცა მი სი 
გე მოვ ნე ბა ისე თი ალ ტერ ნა ტი უ-
ლი არ ტის ტე ბის კენ გა და იხ რე ბა, 
რო გო რე ბიც არი ან ლე გენ და რუ-
ლი MF Doom და J Dilla.

ეს პა ნეთ ში ჩა ტა რე ბუ ლი 
კონ ცერ ტის შემ დეგ ტა ტო რუ სია 
და MokuMoku აგ რ ძე ლე ბენ 
მსმე ნე ლე ბის გა ხა რე ბას ახა ლი 
ნა წარ მო ე ბე ბი თა და ლა ი ვე ბით, 
რომ ლებ ზე წას ვ ლა საც ყვე ლას 
აუცი ლებ ლად გირ ჩევთ.

მუსიკა
სოფო ბათილაშვილი, 19

ერეკლე დეისაძე, 28

სოფი ვილი, 27 

ალექს კორძაია, 24

ანა კუბლაშვილი, 29

თორნიკე მარგველაშვილი, 29

მაქს მაჩაიძე, 23

ტატო რუსია, 24

ჯეი ჯაფარიძე, 26

FuLa, 26

ჟიური 

აჩიკო გულედანი, პრომოუტერი

გიორგი გვარჯალაძე, 
პროდიუსერი

გია ხადური, „უცნობი მუსიკის” 
წამყვანი
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ნანაბაგალიშვილი,26
„ცოდნისკაფე”,დამფუძნებელი

შე უძ ლია თუ არა ერ თი ადა მი ა ნის კერ ძო ინი ცი ა ტი ვას სა-
ზო გა დო ე ბის თ ვის სა სარ გებ ლო სი კე თე ე ბის მო ტა ნა? ნა ნა 
ბა გა ლიშ ვილ მა და ამ ტ კი ცა, რომ ეს შე საძ ლე ბე ლი ა, რო დე-
საც კა ხე თის ქა ლაქ წნორ ში „ცოდნის კა ფე“ გახ ს ნა. 

„დადე შე ნი აგუ რი ცოდ ნის კა ფეს ასა შე ნებ ლად!“ – 
ასე მოგ ვი წო დებს ნა ნას მი ერ ორ გა ნი ზე ბუ ლი პრო ექ ტი, 
რომ ლის ფარ გ ლებ შიც იგი სა გან მა ნათ ლებ ლოდა კულ ტუ-
რუ ლი ცხოვ რე ბის გა აქ ტი უ რე ბას ცდი ლობს წნორ ში – ქა-
ლაქ ში, რო მე ლიც მსგავს გა მო ცოცხ ლე ბას ნამ დ ვი ლად სა-
ჭი რო ებს. კა ფე 2016 წელს გა იხ ს ნა და დღემ დე უამ რავ 
ღო ნის ძი ე ბას მას პინ ძ ლობს. ახ ლა კი ნა ნას უნ და, ახა ლი 
სივ რ ცე ააშე ნოს, გა ფარ თოვ დეს და ად გი ლობ რი ვებს უკე-
თე სი გა რე მო შე უქ მ ნას არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის მი-
სა ღე ბად და ზო გა დად, სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის გა-
სა უმ ჯო ბე სებ ლად. ამის თ ვის იგი მო უ წო დებს სხვა დას ხ ვა 
კომ პა ნი ა სა თუ რი გით მო ქა ლა ქე ებს, და ეხ მა რონ მას ამ 
ოც ნე ბის ას რუ ლე ბა ში და ყვე ლას „თითო აგუ რი და ა დე-
ბი ნოს“.

სო ცი ა ლუ რი ან ტ რეპ რე ნი ო რიზ მის იდეა ჯერ ჯე რო ბით 
ახა ლია სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის. ნა ნას მა გა ლი თი გვთა ვა ზობს 
ახალ ხედ ვას, თუ რა გზით არის შე საძ ლე ბე ლი რე გი ო ნე-
ბის გა მო ცოცხ ლე ბა.

პოლიტიკადა
საზოგადოება

ლევან ასათიანი, 29 
უფლებადამცველი, Amnesty 

International

ზვიად აძინბაია, 24 
მკვლევარი, საქართველოს 

სტრატეგიის ანალიზის ცენტრი

ნანა ბაგალიშვილი, 26 
„ცოდნის კაფე”, დამფუძნებელი

გრიგოლ გეგელია, 27 
ევროპის უნივერსიტეტი, 

პროფესორი

ესმა გუმბერიძე, 23 
 აქტივისტი

გიორგი მუმლაძე, 28 
მკვლევარი, ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სამართლის 
სკოლის კონსტიტუციური 

კვლევების ცენტრი

ვაკო ნაცვლიშვილი, 28 
ფონდი „ღია საზოგადოება – 

საქართველო”, იურისტი

ანა სუბელიანი, 29 
თანასწორობის მოძრაობა, 

აქტივისტი

ბექა წიქარიშვილი, 26 
 „თეთრი ხმაურის მოძრაობა”, 

აქტივისტი

გვანცა ხონელიძე, 24 
ორგანიზაცია „ქალთა მზერა”, 

უფლებადამცველი

ჟიური 

ვახუშტი მენაბდე, 
კონსტიტუციონალისტი

ბაია პატარაია, უფლებადამცველი, 
ორგანიზაცია „საფარი”

გიორგი ნონიაშვილი, იურიდიული 
ექსპერტი ტოლერანტობისა და 
მრავალფეროვნების ინსტიტუტში 
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დავითფაღავა,28
BDOGEORGIA,ფინანსისტი

შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ფი ნან სე ბის სფე რო ში 
ქარ თ ვე ლი ახალ გაზ რ დე ბის ბუ მია – ამ მხრივ სა-
ქარ თ ვე ლო ში ძა ლი ან ბევ რი ადა მი ა ნი მი ი წევს 
წინ კა რი ე რულ კი ბე ზე. სწო რედ ასე თია ჩვე ნი ერ-
თ -ერ თი კან დი და ტი და ვით ფა ღა ვა, რო მე ლიც, 
გარ და შთამ ბეჭ და ვი პორ ტ ფო ლი ო სი, გულ წ რ ფე-
ლი ახალ გაზ რ დუ ლი შე მარ თე ბით გამოირჩევა.

და ვი თი ამ ჟა მად აუდი ტო რულ და ბიზ ნეს -სა-
კონ სულ ტა ციო კომ პა ნია BDO Georgia-ში კორ-
პო რა ცი უ ლი ფი ნან სე ბის ჯგუ ფის ხელ მ ძღ ვა ნე ლის 
პო ზი ცი ა ზე მუ შა ობს. მის კა რი ე რას ზურგს ბიზ ნე-
სად მი ნის ტ რი რე ბის დოქ ტო რის წო დე ბა უმაგ რებს 
– მტკი ცე ბუ ლე ბა იმი სა, თუ რამ დე ნად მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნია ამ საქ მე ში აკა დე მი უ რი მხა რე.

და ვი თის თქმით, მი სი საქ მი ა ნო ბა ძა ლი ან სა-
ინ ტე რე სო და მრა ვალ ფე რო ვა ნი ა, სა წი ნა აღ მ-
დე გოდ სტე რე ო ტი პი სა, რომ ფი ნან სე ბის სფე რო 
რუ ტი ნუ ლი და ერ თ გ ვა რო ვა ნი ა. სხვა დას ხ ვა გა-
მოწ ვე ვა სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, მუდ მი ვად გან ვი-
თარ დეს, ჰქონ დეს მო ტი ვა ცია და, რო გორც თვი-
თონ ამ ბობს, „მუდმივი პრო ფე სი უ ლი ტო ნუ სი“ 
შე ი ნარ ჩუ ნოს.

ფინანსები
ვახტანგ გოგოხია, 29 
Golden Fleece, დამფუძნებელი

შალვა დაუშვილი, 28 
Georgia Capital, მთავარი 
საინვესტიციო ოფიცერი

ლუკა კალანდარიშვილი, 25 
EBRD, ანალიტიკოსი

გიორგი კეთილაძე, 27 
JSC Georgia Capital, უფროსი 
საინვესტიციო ოფიცერი

ნინი კვირიკაშვილი, 24  
BGEO Group PLP, ინვესტიციების 
ანალიტიკოსი

თორნიკე კორძაია, 28 
საქართველოს 
თანაინვესტირების ფონდი, 
უფროსი წამყვანი სპეციალისტი

გიგა მეხრიშვილი, 26 
საქართველოს ეროვნული ბანკი, 
უფროსი ზედამხედველი

დავით ფაღავა, 28 
BDO, კორპორაციული 
ფინანსების ჯგუფის 
ხელმძღვანელი

შოთა ცისკარიშვილი, 24 
თიბისი დაზღვევა, ფინანსური 
დეპარტამენტის უფროსი

ნიკოლოზ ხატიაშვილი, 28 
თიბისი ბანკი, უფროსი 
ანალიტიკოსი

ჟიური 

აჩიკო გულედანი, პრომოუტერი

გიორგი გვარჯალაძე, 
პროდიუსერი

გია ხადური, „უცნობი მუსიკის” 
წამყვანი
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ანანობოდოკია,
24
პროგრამულიინჟინერი,CAPSULO

ტექნოლოგიები ხშირად მამაკაცების მიერ 
დომინირებულ სფეროდ მოიაზრება, თუმცა 
ანანო ბოდოკია და მისნაირი პროფესიონალი 
ახალგაზრდა ქალები ამ სტერეოტიპს 
ანგრევენ. ანანოსთვის ეს არც ისე რთულია, 
მისი იარაღები მხოლოდ ლეპტოპი და, რა 
თქმა უნდა, გამჭრიახი გონებაა. 

დღესდღეობით ანანოს მთავარი 
სამუშაო ყავის წარმოების კომპანია 
Capsulo-სთან არის დაკავშირებული, 
სადაც ის ყავის კაფსულების ვენდინგ–
მანქანების სისტემების გამართვით არის 
დაკავებული. თუმცა მისი საქმიანობა 
მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება, იგი 
მუდმივად იღებს საკუთარ თავზე სხვადასხვა 
ფრილანსერულ დავალებებს. ადრე ის 
კომპანია AzRy-ში მუშაობდა, რომელიც 
კლიენტებს პროგრამული დახმარებით 
უზრუნველყოფდა და მათ პრობლემების 
გადაჭრას ინფორმაციული ტექნოლოგიების 
საშუალებით სთავაზობდა. კომპანიის 
კომპეტენტური გუნდის წევრი ანანოც იყო, 
სადაც ის ავტობუსების მართვის სისტემებზე 
და სხვა მრავალ პროექტზე მუშაობდა.

სწორედ ეს მუდმივი ძიება და ახალი 
გამოწვევები აძლევს საშუალებას ანანოს, 
საკუთარი თავი გამოსცადოს და ახალი 
გამოწვევების წინაშე წარდგეს. თამამად 
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს შემართება და 
უკვე დაგროვილი სამუშაო გამოცდილება 
აუცილებლად გახდება მომავალი 
წარმატებების გარანტი.

ტექნოლოგიები
ანანო ასპანიძე, 27 

ვებ–დეველოპერი, „ჯეოლაბი”

ანანო ბოდოკია, 24 
პროგრამული ინჟინერი, Capsulo.

გიორგი გაბარაშვილი, 28 
მასდარის ინსტიტუტის 

მკვლევარი ინჟინერი 

გივი ბერიძე, 21 
Edison, დამფუძნებელი

გიორგი კინწურაშვილი, 26 
საქართველოს ბანკი, ციფრული 

ბანკინგის ინოვაციების 
მენეჯერი

მარიამ კობიაშვილი, 26 
Google, პროგრამული ინჟინერი  

ელენე ლაცოშვილი, 29 
თავისუფალი უნივერსიტეტი, 

პროგრამირების ლექტორი

ანუკი რობაქიძე, 24 
Celtra, პროგრამული ინჟინერი

თემო ჩიჩუა, 21 
ინჟინერ-გამომგონებელი

დიმიტრი ცხოვრებაძე, 21 
InGlove, აღმასრულებელი 

დირექტორი

ჟიური 

ნინუცა ნანიტაშვილი, ტექ-
ინოვაციების სპეციალისტი

სანდრო ასათიანი, „ჯეოლაბის” 
თანადამფუძნებელი

ლაშა კვანტალიანი, „ტრიპექსის” 
თანადამფუძნებელი
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დათათავაძე,28
სამეფოუბნისთეატრი,რეჟისორი

თე ატ რი შეხ ვედ რის ად გი ლი ა. და თა თა-
ვა ძის სპექ ტაკ ლებ ში ძვე ლი ხვდე ბა 
ახალს, ის ტო რი უ ლი პი ე სე ბი ითარ გ მ ნე-
ბა და ჩვენს დღე ვან დე ლო ბას ესა და გე-
ბა. სა მე ფო უბ ნის თე ატ რის სამ სა ხი ო ბო 
დას თან და დრა მა ტურ გ თან ერ თად ის 
იკ ვ ლევს თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ე ბის 
ყო ფას და ამით მა ყუ რე ბელ თან ურ თი-
ერ თო ბას უშუ ა ლო ბას ანი ჭებს. მის თ ვის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ეს კო მუ ნი კა-
ცია ორ მ ხ რი ვი იყოს და სპექ ტაკ ლის 
მსვლე ლო ბი სას საზღ ვ რე ბი გაქ რეს, რა-
თა ორი ვე მხა რეს ამ ბა ვი და ემო ცია გა-
ცოცხ ლ დეს. 

„ტროელ ქა ლებ ში” და თა სხვა დას-
ხ ვა ეპო ქა ში ომ გა მოვ ლი ლი ქა ლე ბის 
ტრა გე დი ებს ძვე ლი ბერ ძე ნი დრა მა-
ტურ გის, ევ რი პი დეს პი ე სას თან თან-
ხ ვ დე ნით მოგ ვითხ რობს. სპექ ტაკ ლ ში 
„ტკივილი არის ახალ გაზ რ დო ბა” პირ-
ვე ლი მსოფ ლიო ომის შემ დეგ მცხოვ-
რე ბი პერ სო ნა ჟე ბის ის ტო რი ე ბი 90-
იანი წლე ბის სა ქარ თ ვე ლოს გვახ სე ნებს. 
სპექ ტაკ ლ ში „პრომეთე” ახალ გაზ რ და 
მა მა კა ცის სხე უ ლი ქვეყ ნის 25–წლი ა-
ნი და მო უ კი დებ ლო ბის ის ტო რი ის აღ მ-
წე რი ა, „ფრეკენ ჟუ ლი” კი გვიჩ ვე ნებს, 
თუ რა რთუ ლია ტრა დი ცი ულ სა ზო გა-
დო ე ბა ში ემან სი პი რე ბუ ლი ქა ლის არ-
სე ბო ბა. თუმ ცა მთა ვა რი კავ ში რი, რო-
მელ საც და თა თა ვა ძის სპექ ტაკ ლე ბი 
ამ ყა რებს, არის არა წარ სულ სა და აწ მ-
ყოს შო რის, არა მედ თა ვად წარ მოდ გე-
ნა სა და მა ყუ რე ბელს შო რის.

იმე დი ვი ქო ნი ოთ, რომ და თა თა ვა ძე, 
სა მე ფო უბ ნის თე ატ რის მსა ხი ო ბებ თან, 
დრა მა ტურ გ თან და მხატ ვარ თან ერ თად 
კი დევ ბევ რ ჯერ მოგ ვ ცემს ჩვე ნი სა ზო-
გა დო ე ბის ემო ცი უ რი წარ სუ ლის გა მოკ-
ვ ლე ვი სა და, ამას თან ერ თად, მის შეც ვ-
ლილ სა ხეს თან შეხ ვედ რის სა შუ ა ლე ბას.

ხელოვნება
დაკულტურა
გურამ მაცხონაშვილი, 28 
მწერალი

მარი ბექაური, 28  
მწერალი

სალომე დუმბაძე, 26 
მხატვარი

ანდრო ერაძე, 25 
ფოტოგრაფი

დათა თავაძე, 28 
თეატრის რეჟისორი

კატო კალატოზიშვილი, 29 
თეატრის მსახიობი

ლადო ლომიტაშვილი, 24 
ფოტოგრაფი

ნიკა ქუთათელაძე, 28 
კონცეპტუალური არტისტი

მიშა ჩარკვიანი, 28 
თეატრის რეჟისორი

დათო ჯიქია, 22 
მუსიკოსი, მწერალი

ჟიური 

ლაშა ბუღაძე, მწერალი

დავით ბუხრიკიძე, კულტურის 
კრიტიკოსი

ირინა პოპიაშვილი, გალერისტი
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სანდრო
დოლიძედა
გიორგიჭილაია,
24,24
„ნებულა“,დამფუძნებლები

„We are a family business. Like Ma-
fia” – ასე ახა სი ა თე ბენ „ნებულას” სან-
დ რო დო ლი ძე და გი ორ გი ჭი ლა ი ა. 
„ნებულა” არც კოს მო სუ რი ნის ლია და 
არც, ძვე ლი გა გე ბით, სხვა დას ხ ვა მი მარ-
თუ ლე ბით გა ფან ტუ ლი ას ტ რო ნო მი უ ლი 
ობი ექ ტე ბი. ეს არის ახა ლი სა გან მა ნათ-
ლებ ლო პლატ ფორ მა, რო მე ლიც 2016 
წელს შე იქ მ ნა და მოს წავ ლე ებს ახალ, 
ინო ვა ცი ური სწავ ლე ბის მე თოდს სთა-
ვა ზობს. მა თი მთა ვა რი მი ზა ნი ა, სწავ ლა 
ყვე ლა სათ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი გა ხა დონ. 
ამი სათ ვის კი თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი-
ებს იყე ნე ბენ. 

სან დ რო დო ლი ძე – კომ პა ნი ის თა ნა-
დამ ფუძ ნე ბე ლი და CEO – თა ვი სუ ფა ლი 
უნი ვერ სი ტე ტის აზი ა -აფ რი კის სკო ლის 
კურ ს დამ თავ რე ბუ ლი ა. იგი არა ბულ ენა-
სა და კულ ტუ რას შე ის წავ ლი და. გი ორ გი 
ჭი ლა ი ას სა გან მა ნათ ლებ ლო თავ გა და სა-
ვა ლიც თა ვი სუ ფალ უნი ვერ სი ტეტ ში და-
იწყო, თუმ ცა მან საყ ვა რე ლი საქ მის კე თე-
ბა გა დაწყ ვი ტა და, შე დე გად, „ნებულას“ 
დამ ფუძ ნე ბე ლი და Chief Space Cow-
boy გახ და.

მა თი დე ვი ზის თა ნახ მად, „ნებულა” 
არის „უმოკლესი გზა უმაღ ლეს სა გა მოც-
დო ქუ ლამ დე”. 

მეცნიერებადა
განათლება

რაზმიკ ბადალიანი, 27 
Educare Georgia, 

თანადამფუძნებელი

ლევან გაბისონია, 24 
UG-Limes აკადემია, 

დამფუძნებელი

მარიამ გაჩეჩილაძე, 27 
ხელოვნური ინტელექტის 

მკვლევარი

დეა გოგიშვილი, 22 
ქიმიკოსი

სანდრო დოლიძე, 24 
„ნებულა“, თანადამფუძნებელი

გიორგი ჭილაია, 24 
„ნებულა“, თანადამფუძნებელი

ლუკა კოტრიკაძე, 23 
Biopharma Excellence, 

სამეცნიერო მხარდაჭერა

ლიკა ოხანაშვილი, 27 
Key Consulting, დამფუძნებელი

გელა პატაშური, 19 
ინოვაციური ონლაინპროექტი, 

ლექტორი

გიორგი წერეთელი, 21 
ფიზიკოსი

გიორგი ჭანტურია, 23 
ფიზიკოსი

ჟიური 

ვატო ლეჟავა, თბილისის 
თავისუფალი უნივერსიტეტის 
რექტორი

სიმონ ჯანაშია, განათლების 
მკვლევარი
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დავით
ხოსროშვილი,28
WIFISHER,დამფუძნებელი

ონ ლა ინ სივ რ ცე ში მომ ხ მა რებ ლე ბის 
ქცე ვის ანა ლი ტი კა ათ ვი სე ბუ ლი ნი ში ა, 
თუმ ცა იმა ვეს ვერ ვიტყ ვით მომ ხ მა რებ-
ლე ბის ქცე ვა ზე ფი ზი კურ გა რე მო ში. 

და ვით ხოს როშ ვილ მა მარ კე ტინ-
გუ ლი პლატ ფორ მა WiFisher-ი 2015 
წელს შექ მ ნა. კომ პა ნია ტრა დი ცი ულ 
ბიზ ნეს თან თა ნამ შ რომ ლობს, ეხ მა რე-
ბა ბიზ ნეს მე ნებ ს ი მის გარ კ ვე ვა ში, თუ 
ვინ არი ან მა თი მომ ხ მა რებ ლე ბი. პლატ-
ფორ მა აგ რო ვებს მო ნა ცე მებს, ვი ზი ტო-
რებს სპე ცი ფი კურ კა ტე გო რი ებ ში ანა წი-
ლებს და მა თი ქცე ვის ანა ლიზს ახ დენს. 
მსხვი ლი ამე რი კე ლი ინ ვეს ტო რე ბის და-
ფი ნან სე ბით WiFisher-ი ხუთ ქვე ყა ნა ში 
გა ფარ თოვ და და მომსახურებას 250-ზე 
მეტ დამ კ ვეთს უწევს.

„2011 წლი დან ხუ თი კომ პა ნი ის თა-
ნა დამ ფუძ ნე ბე ლი ვი ყა ვი, თუმ ცა გა დავ-
წყ ვი ტე, რომ დრო ა, ფო კუ სი რე ბა ერთ 
კომ პა ნი ა ზე მო ვახ დი ნო და ეს კომ პა ნია 
WiFisher-ია. კვი რა ში და ახ ლო ე ბით 80 
სა ათს ვმუ შა ობ და ბედ ნი ე რი ვარ, რომ 
ასეთ მა გარ გუნ დ თან ერ თად ვქმნი of-
fline ანა ლი ტი კის მო მა ვალს“.

ინო ვა ცუ რი კომ პა ნია WiFisher-ი 
Forbes Startup Award 2017-ის 
მფლო ბე ლი გახ და.

ანტრეპრენიორი
ბაია აბულაძე, 25 
„ბაიას ღვინო”, დამფუძნებელი

ანანია გაჩეჩილაძე, 22 
„აიისა”, დამფუძნებელი

გიორგი დიღმელაშვილი, 23 
Hand4Help, თანადამფუძნებელი 

ბესო კაჭარავა, 27 
Post Red Audio, დამფუძნებელი

დათო კვიციანი, 23 
Cnick, დამფუძნებელი 

ბაქარ მარუაშვილი, 27 
Entropy, მთავარი საინვესტიციო 
ოფიცერი

რატი ღოლიჯაშვილი, 28 
„ბიოქიმფარმა”, გაყიდვებისა და 
მარკეტინგის უფროსი

მიხეილ ჩხარტიშვილი, 28 
Appidea, დამფუძნებელი

არჩილ ჭეიშვილი, 25  
Palatine Analytics,  
გენერალური დირექტორი

დავით ხოსროშვილი (28) 
WiFisher, დამფუძნებელი

ჟიური 

ქეთი ბოჭორიშვილი, „ანაკლია 
სითის” აღმასრულებელი 
დირექტორი

მიხეილ ხიდურელი, „აწარმოე 
საქართველოს” ხელმძღვანელი

მარიამ ლაშხი, ინოვაციებისა 
და ტექნოლოგიების სააგენტოს 
დეპარტამენტის უფროსი

აგვისტო-სექტემბერი  2018    FORBES | 91



სალომე
ფაჟავა,20
მხატვრულიტანმოვარჯიშე

მხატ ვ რუ ლი ტან ვარ ჯი შის 
გახსენებისას თვალ წინ ფე-
რა დი ლენ ტე ბის ფრი ა ლი და 
ტან მო ვარ ჯი ში სა და ბურ თე ბის 
ცეკ ვა წარმოგვიდ გე ბა – ჰარ-
მო ნი ა, რო მე ლიც ულა მა ზეს 
სა ნა ხა ო ბას ქმნის. სპორ ტის 
სწო რედ ამ სა ხე ო ბის გა მორ-
ჩე უ ლი წარ მო მად გე ნე ლია სა-
ლო მე ფა ჟა ვა, რო მელ მაც 
შეძ ლო და და ამ ტ კი ცა, რომ 
სა ქარ თ ვე ლოს ტან მო ვარ ჯი შე-
თა სკო ლა ერ თ -ერ თი უძ ლი ე-
რე სია მსოფ ლი ო ში. 
მას მრა ვალ სა ერ თა შო რი-
სო შე ჯიბ რე ბა ში აქვს მო-
ნა წი ლე ო ბა მი ღე ბუ ლი და 
არა ერ თხელ მო უ პო ვე ბია დამ-
სა ხუ რე ბუ ლი ად გი ლი სა უ კე-
თე სო თა ათე ულ ში. 

სპორტი
ნიკოლოზ ბასილაშვილი, 26 

ჩოგბურთელი

გოგა ბითაძე, 19 
კალათბურთელი

სოსო მათიაშვილი, 27 
რაგბისტი

ზაზა ნადირაძე, 24  
კანოისტი

გენო პეტრიაშვილი, 24 
მოჭიდავე 

ლაშა ტალახაძე, 24 
ძალოსანი

სალომე ფაჟავა, 20  
მხატვრული ტანმოვარჯიშე 

ვაკო ყაზაიშვილი, 25 
ფეხბურთელი

ლაშა შავდათუაშვილი, 26 
ძიუდოისტი

თორნიკე შენგელია, 26 
კალათბურთელი

ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი, 25 
მოჭიდავე

ჟიური 

ზაზა აბაშიძე - ტელეკომპანია 
„პირველის“ ჟურნალისტი

გოგი ქავთარაძე - „ფორბსის“ 
ვებგვერდის დირექტორი 

სანდრო ცნობილაძე - სპორტული 
კომენტატორი 

92 | FORBES       აგვისტო-სექტემბერი  2018        



გიორგი
ქებურია,27
დიზაინერი

გი ორ გი ქე ბუ რი ას დი ზა ინს ელე-
გან ტუ რო ბი სა და ექ ს ცენ ტ რი უ-
ლო ბის ჰარ მო ნიული შერწყმა 
ახა სი ა თებს. ორი გი ნა ლუ რო-
ბით გა ჯე რე ბუ ლი თვით ნას წავ-
ლი დი ზა ი ნე რის ბრენ დი 2010 
წელს და არ ს და და მო დის ინ-
დუს ტ რი ა ში ახა ლი მას კუ ლი ნუ რი 
და ფე მი ნუ რი ეს თე ტი კა შექ მ ნა, 
რა მაც  მო და და სი ლა მა ზე სრუ-
ლი ად ახალ, უჩ ვე უ ლო სა ფე ხურ-
ზე აიყ ვა ნა. 
ელე გან ტუ რო ბი თა და კლა სი კუ-
რო ბით გა ჯე რე ბუ ლი კო ლექ ცია 
Be Next 2012-ის გა მარ ჯ ვე ბუ-
ლი და Muuse x Vogue Tal-
ents Vision Award-ის მა ყუ რებ-
ლის რჩე უ ლი გახ და. 
გი ორ გი ქე ბუ რი ას მი ღე ბუ ლი 
აქვს „Best Newcomer”-ის 
ჯილ დო Tbilisi Fashion Week-
ზე. 2013 წელს იგი Materiel-ის 
მო დის სახ ლ ში მუ შა ობ და. 2015 
წლი დან კი სა კუ თა რი ბრენ დის 
გან ვი თა რე ბა ზე მო ახ დი ნა კონ-
ცენ ტ რი რე ბა. მის შე სა ხებ წერს 
ჟურ ნა ლი Vogue და მი სი კლი-
ენ ტე ბი არი ან ლე დი გა გა, რი ა ნა, 
დე ბი კარ და ში ა ნე ბი და სხვა ნი. 

სტილი
ანუკი არეშიძე, 29 
დიზაინერი

ნინი გოგიჩაიშვილი, 25 
მოდელი

გოლა დამიანი, 26 
დიზაინერი

ნუკა ჭაბუკიანი, 29 
Matériel, საერთაშორისო 
გაყიდვების დირექტორი

გიორგი ქებურია, 27 
დიზაინერი

ირაკლი რუსაძე, 27 
დიზაინერი 

თაკო ნაცვლიშვილი, 19 
მოდელი

ალექსანდრე პაიჭაძე, 27 
მოდელი

მარიშა ურუშაძე, 23 
მოდელი

ანი ჩიხლაძე, 25 
მოდელი

ჟიური 

სოფო ჭყონია - BE NEXT-ისა და 
Mercedes-Benz Fashion Week 
Tbilisi-ს დამფუძნებელი 

ჯიჯი რეჯინი - Benext Fashion 
Design Contest-ისა და Mercedes-
Benz Fashion Week Tbilisi-ს 
არტდირექტორი
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კარიერის მეორე 
და ბრწყინვალე 

ფაზა ტექნოლოგიის 
სფეროში

50-სმიტანებულმაფრედლადიმსამუშაოცდაკარგადაქონებაც,
მაგრამსაკუთარიწარუმატებლობისგანმიღებულიგაკვეთილის
პრაქტიკაშიგათავისებით,მანSERVICENOWშექმნა–ამერიკის
ყველაზეინოვაციურიკომპანია,თავადკი,კარიერისამგვიან

ფაზაში,მილიარდერადიქცა.

ავტორები:კეთლინჩაიკოვსკიდამარკქოუთნი

Serv iceNow
აღმასრულებელი დირექტორი 

ჯონ დონაჰო. მას უნდა, 
eBay-ს უფროსად მუშაობისას 

მიღებული გამოცდილება 
საწარმოთათვის მარტივი, 

მომხმარებელზე მორგებული 
პროგრამული უზრუნველყოფის 

შესაქმნელად გამოიყენოს.
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მსოფ   ლი  ოს ყვე  ლა  ზე

ინო  ვა  ცი  უ  რი
კომ   პა  ნი  ე  ბი

რა არის ინო    ვა    ცი   ა?  მი    სი გან       საზღ       ვ       რე    ბა ისე    თი    ვე რთუ    ლი   ა ,  

რო    გო    რიც – მი    სი წარ       მა    ტე    ბით კე    თე    ბა,  თუმ       ცა შეგ       ვიძ       ლი   ა , 

გითხ       რათ, ვინ არი   ან ლი    დე    რე    ბი.  მერ       ვე წე    ლი   ა ,  Brigham Young 

University-ს ჯეფ და   ი   ერ       თან და MIT-ის ჰალ გრე    გერ       სენ       თან ვთა   -

ნამ       შ       რომ       ლობთ, რა    თა ზუსტად და    ვად       გი    ნოთ, რო    მელ სა    ჯა    რო 

კომ       პა    ნი   ებს შეს       წევთ სა   უ    კე    თე    სოდ უნა    რი,  კა    პი    ტა    ლი    ზე    ბა მო  -

ახ       დი    ნონ ინ       ვეს       ტორ       თა ნდო    ბა    ზე მა    თი შე    მოქ       მე    დე    ბი    თო    ბი    სა და 

გა    მომ       გო    ნებ       ლუ    რო    ბის მი    მართ, რა    საც „ინოვაციის პრე    მი   უ    მით“ 

ვზო    მავთ, რო    მე    ლიც, თა    ვის მხრივ, აფა    სებს მე    წი    ლე    თა რწმე    ნის 

დო    ნეს ამ კომ       პა    ნი   ა    თა ზრდის უწყ       ვე    ტო    ბა    ში.  წლე    ვან       დელ რე   ი   -

ტინგს ახა    ლი პირ       ვე    ლი ად       გი    ლის მფლო    ბე    ლი ჰყავს – cloud-ზე 

და    ფუძ       ნე    ბუ    ლი პრო    ვა   ი    დე    რი ServiceNow (იხ.  სტა    ტი   ა) .  მე    ტი ინ      -

ფორ       მა    ცი   ის       თ       ვის,  მათ შო    რის,  მე    თო    დო    ლო    გი   ის სრუ    ლად გა    საც      -

ნო    ბად, ეწ       ვი   ეთ ვებ       გ       ვერდს:

FORBES.COM/INNOVATIVE-COMPANIES.

ADOBE  /პოზიცია:  13

ყველგანმყოფიხელოვნურიინტელექტი
2016ის ნო ემ ბერ ში Adobeმა Sensei (იაპონურად „მასწავლებელი“) 

ჩა უშ ვა – ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტი სა და მან ქა ნუ რი სწავ ლე ბის 

პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა, რო მელ საც, მა გა ლი თად, შე უძ ლი ა, 

Photoshopის ფა ილ ში სა ხის ნაკ ვე თე ბი იც ნოს და ისე შეც ვა ლოს 

ადა მი ა ნის გა მო მეტყ ვე ლე ბა, რომ ფო ტო ბუ ნებ რი ვად გა მო ი ყუ რე

ბო დეს. Sensei Adobeის cloudპროდუქტებშია ხელ მი საწ ვ დო მი. 

ეს მხო ლოდ იმ მრა ვალ თა გან ერ თ ერ თი გზა ა, რი თაც Adobeმა 

თა ვი სი პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის შე მოქ მე დე ბი თი ინ ტეგ რი

რე ბა მო ახ დი ნა. „შედეგად, ერთ სის ტე მა ში იმა ზე გა ცი ლე ბით მე ტი 

რა მის გა კე თე ბა შე გიძ ლი ა, ვიდ რე ეს აქამ დე შე გეძ ლო“, – ამ ბობს 

Piper Jaffrayის ანა ლი ტი კო სი ალექს ზა კი ნი. – იგორ ბო სი ლოვ ს კი 

Serv iceNow

ვ
ე გასს რა შეც ვ ლის: ფა ნებ მა 

Venetian Hotelი ალ ყა ში მო აქ ცი

ეს, რომ  გა ჭა ღა რა ვე ბულ ცნო

ბილ სა ხეს თან, რომელიც ალყის 

გარღვევას ცდილობდა, როგორმე 

სელ ფი გა და ე ღოთ. 63 წლის ფრედ 

ლა დი ამე რი კა ში ყვე ლა ზე ცხელ 

 ცხე ლი ITსერვისების კომ პა ნი ის, 

ServiceNowს დამ ფუძ ნე ბე ლი ა. იმ 

დღეს „ცოდვების ქა ლაქ ში“ ლა დის 

ვერც ვე ინ ნი უ ტონ მა აჯო ბა და ვერც სე ლინ დი ონ მა, ვერც 

სიგ ფ რიდ მა და ვერც რო იმ, ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, იმ 18,000 

მომ ხ მა რებ ლის, გამ ყიდ ვე ლი სა თუ თა ნამ შ რომ ლის თ ვის, 

ვინც ლას  ვე გას ში Knowledgeის – ServiceNowს დე ვე ლო

პერ თა წლი უ რი კონ ფე რენ ცი ის – გა მო ჩა სუ ლი ყო. 

„როცა ამ დენ ხალხს შე ნი ნახ ვა უხა რი ა, გულ წ რ ფე ლად 

ვიტყ ვი, თა ვი როკ ვარ ს კ ვ ლა ვი გგო ნი ა“, – თქვა თვა ლებ გაბ

რ წყი ნე ბულ მა ლა დიმ, რო მელ საც გარ კ ვე უ ლი დრო გა მო ე

ნა ხა უამრავ თაყ ვა ნის მ ცემ ელ თან ერ თად ფო ტო გა და ღე ბა

თა შო რის. 

ლა დის ასე თი გა ნე ბივ რე ბა ეპა ტი ე ბა. თოთხ მე ტი წლის 

წინ ის, ფაქ ტობ რი ვად, გა კოტ რე ბუ ლი იყო: ერთ ღა მე ში, 

სა ბუ ღალ ტ რო თაღ ლი თო ბის შე დე გად, $35მილიონიანი 

პი რა დი ქო ნე ბის აორ თ ქ ლე ბის მოწ მე შე იქ ნა თა ვის წი ნა 

კომ პა ნი ა ში. ცა მე ტი წლის წინ სო ლოკა რი ე რას მიჰ ყო ხე ლი: 

სახ ლი დან ServiceNowს მთა ვარ პრო დუქ ტ ზე მუ შა ობ და. და 

რო ცა ექ ვ სი წლის წინ პირ ვე ლად მა სა ჯა რო შე თა ვა ზე ბამ 

მი სი შრო მის ეფექ ტი ა ნო ბა და ა დას ტუ რა, კომ პა ნია მა ინც 

მოკ რ ძა ლე ბულ $2 მი ლი არ დად იქ ნა შე ფა სე ბუ ლი. 

დღეს სან ტა კ ლა რა ში (კალიფორნია) და ფუძ ნე ბუ ლი 

ServiceNowს სა ბაზ რო კა პი ტა ლი ზა ცია $30 მი ლი არდს 

შე ად გენს, Forbesის ყვე ლა ზე ინო ვა ცი ურ კომ პა ნი ა თა რე ი

ტინ გ ში კი პირ ველ ად გილს იკა ვებს. 

6,000ზე მეტ ი თანამშრომლისგან შემდგარ კომ პა ნი ას 

4,000ზე მე ტი მომ ხ მა რე ბე ლი ჰყავს, მათ გან 850 კი Forbes 

Global 2000ის, ანუ მსოფ ლი ოს ყვე ლა ზე 

დი დი სა ჯა რო ფირ მე ბის, რე ი ტინ გის წევ

რი ა. შარ შან მის მა შე მო სავ ლებ მა $1.93 

მი ლი არ დი შე ად გი ნა და ნა ვა რა უ დე ვი ა, 

რომ ზრდის ტემ პი წელს 30%ზე მა ღა ლი 

იქ ნე ბა. 500 კომ პა ნი ა ზე მე ტი, ყო ველ 

წელს, სულ ცო ტა, $1 მი ლი ონს ხარ ჯავს 

Service Nowს პრო დუქ ტებ ზე. 

და რას იღე ბენ ამის სა ნაც ვ ლოდ? მარ

ტივ, მოქ ნილ სა მუ შაო პრო ცესს, რო მე ლიც 

და ქი რა ვე ბუ ლებს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, 

ად ვი ლად მარ თონ თა ვი ან თი მოთხოვ ნე

ბი ITსგან. რო გორც Salesforceი აძ ლევს 

კომ პა ნი ას სა შუ ა ლე ბას, თა ვი სი გა რე

u

პოზიცია კომპანია ინოვაციის
პრემიუმიინდუსტრია ქვეყანა

1.  SERVICENOW                 89.22
სისტემათაპროგრამული
უზრუნველყოფააშშ

6.  NETFLIX                          71.23
ინტერნეტითდაუშუამავლო
მარკეტინგითვაჭრობააშშ

7.  NETFLIX                          70.59
ინტერნეტითდაუშუამავლო
მარკეტინგითვაჭრობააშშ

9.  NAVER                           64.62
ინტერნეტისპროგრამული
უზრუნველყოფადასერვისებიკორეა

10. NAVER                           64.62
ინტერნეტისპროგრამული
უზრუნველყოფადასერვისებიაშშ

8.  HINDUSTAN UNILEVER  67.20
სახლისპროდუქტებიინდოეთი

11.  MONSTER BEVERAGE  64.26
გაზიანისასმელებიაშშ

2.  WORKDAY                      82.84
სისტემათაპროგრამული
უზრუნველყოფააშშ

3.  SALESFORCE.COM         82.27
სისტემათაპროგრამული
უზრუნველყოფააშშ

5.  AMAZON.COM                77.40
ინტერნეტითდაუშუამავლო
მარკეტინგითვაჭრობააშშ

4.  TESLA                             78.27
ავტომწარმოებელიაშშ
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მსოფ       ლი   ოს ყვე    ლა    ზე ინო    ვა    ცი   უ    რი კომ       პა    ნი   ე    ბი
შე კლი ენ ტე ბი მარ თოს, რის თ ვი საც ყვე ლა კონ ტაქ ტი სა 

და ინ ტე რაქ ცი ის აღ რიცხ ვას ახ დენს (და 

ახ ლა უკ ვე გა ყიდ ვე ბის წარ მო მად

გენ ლებს ეუბ ნე ბა, რა უნ და იყოს 

მა თი მომ დევ ნო ნა ბი ჯი), ServiceNow 

ში და სის ტე მას გვთა ვა ზობს, რათა 

თა ნამ შ რო მელ თა მოთხოვ ნე ბი იქ

ნას დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლი, ამით კი IT 

სერ ვის  მე ნეჯ მენ ტის პროგ რა მუ ლი 

უზ რუნ ველ ყო ფის ისეთ ტრა დი ცი

ულ მო თა მა შე ებს ჯაბ ნის, რო გო რიც 

BMC Softwareი, Hewlett Packard 

Enterpriseი, Cherwell Softwareი და 

CA Technologiesი არი ან, და, შე სა ბა

მი სად, ამ ბაზ რის ნა ხე ვარ ზე გა მოთ ქ

ვამს პრე ტენ ზი ას.

სა ფირ მო სა კაზ მი – ის, რაც 

ServiceNowს მსუ ყე „ინოვაციის პრე მი უმს“ ანი ჭებს, ჩვე ნი 

რე ი ტინ გის სა თა ვე ში მო სახ ვედ რად რომ არის სა ჭი რო – 

პრო დუქ ტის ორ ისეთ მა ხა სი ა თე ბელ ში იმა ლე ბა, რო მელ თაც 

მას შ ტა ბე ბის გაზ რ დის პო ტენ ცია აქვთ: სი მარ ტი ვე და ინ დი

ვი დუ ა ლურ მომ ხ მა რე ბელ ზე მორ გე ბის უნა რი. ServiceNowს 

ITინსტრუმენტების და ყე ნე ბას ITგანყოფილების ჩა რე ვა არ 

სჭირ დე ბა. ერ თხელ თუ გა უშ ვებ, ეს ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი ერ თი ან 

ცენტრს უზ რუნ ველ ყოფს, სა დაც მოთხოვ ნე ბი, მო ნა ცე მე

ბი და და ვა ლე ბა თა სიაა თავ მოყ რი ლი, რომ ლე ბიც, თა ვის 

მხრივ, ალ გო რით მე ბით შე გიძ ლი ა, გა ა ა ნა ლი ზო და იწი ნას

წა მეტყ ვე ლო სა ჭი რო ე ბე ბი, ამო იც ნო პრობ ლე მუ რი მხა რე ე ბი 

და გა ზო მო ეფექ ტი ა ნო ბა. იმ ბიზ ნეს შიც კი, სა დაც გა ნახ

ლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი, რო გორც წე სი, 90%ია, ServiceNowს 

მაჩ ვე ნე ბე ლი 98%ს უტოლ დე ბა. „მსოფლიოს უდი დე სი 

კომ პა ნი ე ბის ნო მერ პირ ველ IT პარ ტ ნი ო რად და იმ კ ვიდ რეს 

თა ვი და, თა ნაც, მათ ზე არა ვინ ამ ბობს უარს“, – აღ ნიშ ნავს 

Piper Jaffrayის ანა ლი ტი კო სი ალექს ზა კი ნი. ყვე ლა ეს მა ხა

სი ა თე ბე ლი იმ გ ვარ მო მა ვალ ზე მეტყ ვე ლებს, ITსერვისებს 

რომ სცდე ბა. 

მაგ რამ ლა დის ტრი უმ ფი სა თა ვეს მე ნეჯ მენ ტუ რი ინო ვა

ცი ი და ნაც იღებს, კერ ძოდ, მას დამ ფუძ ნებ ლი სათ ვის იშ ვი ა

თი თვი სე ბა აქვს: იცის, რო დის უნ და გად

გეს გან ზე და რო დის მის ცეს სხვას საქ მის 

მარ თ ვის უფ ლე ბა. 2011ში ლა დი აღ მას რუ

ლე ბე ლი დი რექ ტო რის თა ნამ დე ბო ბი დან 

პრო დუქ ტის დი რექ ტო რის თა ნამ დე ბო

ბა ზე გა და ვი და. „ფრედი არაჩ ვე უ ლებ რი

ვი მრჩე ვე ლი ა, მას წავ ლე ბე ლი, მე გო ბა რი და პი როვ ნე ბა, 

რო მე ლიც მუდ მივ გა მოწ ვე ვებს გვიწყობს, რა თა გა ვა უმ ჯო

ბე სოთ მომ ხ მა რებ ლის გა მოც დი ლე ბა და უზ რუნ ველ ვ ყოთ, 

რომ პრო დუქ ტე ბით სარ გებ ლო ბა სულ უფ რო იოლი იყოს“, 

– ამ ბობს ამ ჟა მინ დე ლი აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი ჯონ 

დო ნა ჰო, რო მე ლიც მა ნამ დე eBayს აღ მას რუ ლე ბელ დი რექ

Serv iceNow

DASSAULT SYSTÈMES  /პოზიცია:  48

3-D-საფრენა
Dassaultს 3D ბიზ ნეს დი ზა ი ნი და სი მუ ლა ცი უ რი პლატ ფორ

მე ბი ბიზ ნე სე ბის საწ ვავს წარ მო ად გენს 14 ინ დუს ტ რი ა ში, მათ 

შო რის, Teslaსთვის, Exxon Mobilისა და Pfizerისთვის. გა სულ 

ივ ლისს Boeingმა კონ ტ რაქ ტი და დო Dassaultსთან, რა თა თა ვი სი 

ავი ა ცი ის, სივ რ ცი სა და თავ დაც ვის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მებ

ში $3.8მილიარდიანი (შემოსავლით) კომ პა ნი ის პლატ ფორ მის, 

3DExperienceის ინ ტეგ რი რე ბა მო ახ დი ნოს. „რაც Dassaultს და

ნარ ჩე ნე ბის გან გა მო არ ჩევს, ისა ა, რომ კომ პა ნია, კარ გა ხა ნია და 

სტა ბი ლუ რად, შე მო სავ ლის ძა ლი ან მსუ ყე ულუ ფას კვლავ კვლე

ვა სა და გან ვი თა რე ბა ში აბან დებს, – ამ ბობს ჯეი ვლე ეს ჩ ჰუ ვე რი 

Griffin Securitiesიდან. – ეს უკ ვე ათ წ ლე უ ლე ბი ა, მის კულ ტუ რად 

იქ ცა“. გარ და ამი სა, Dassaultმ შე სა ნიშ ნა ვად გა ყი და კომ პი უ ტე

რის დახ მა რე ბით მო მუ შა ვე დი ზა ი ნის პრო დუქ ტე ბი Catia V6 და 

Solidworksი. – კარ ტერ კუდ რიე 

ORIENTAL LAND  /პოზიცია:  40

აღმოსავლეთიDISNEY
Oriental Landი, ლი  ცენ   ზი  ის პი  რო  ბებ   ში, ფლობს და ამუ  შა  ვებს Tokyo 
Disneylandსა და Tokyo DisneySeaს, რომ   ლებ   მაც გა  სულ წელს 30 მი  ლი  ონ   ზე 
მე  ტი მნახ   ვე  ლი მო  ი  ზი  დეს და ამით აზი  ის ორ (სამიდან) ყვე  ლა  ზე ფუს   ფუ  სა 
თე  მა  ტურ პარ   კად მოგ   ვევ   ლინ   ნენ. ახ   ლა კომ   პა  ნია აპ   ლი  კა  ცი  ას უშ   ვებს, 
რა  თა ხალ   ხ   მ   რავ   ლო  ბით გა  მოწ   ვე  უ  ლი ნაკ   ლო  ვა  ნე  ბე  ბი გა  მო  ას   წო  როს, მნახ  
ვე  ლებს სა  შუ  ა  ლე  ბა მის   ცეს, წი  ნას   წარ იყი  დონ ბი  ლე  თე  ბი, და  ჯავ   შ   ნონ სას  
ტუმ   რო  ე  ბი და რეს   ტორ   ნე  ბი და ჭკვიანი ტე  ლე  ფო  ნე  ბით შე  ა  მოწ   მონ, რო  დის 
მო  ვა მა  თი რი  გი ატ   რაქ   ცი  ო  ნებ   ზე. „ტექნოლოგიების, მათ რიცხ   ვ   ში, ჭკვი  ა  ნი 
ტე  ლე  ფო  ნე  ბის, გა  მო  ყე  ნე  ბის თვალ   საზ   რი  სით, Oriental Landი სა  ოც   რად 
მოქ   ნი  ლი ხდე  ბა“, – აღ   ტა  ცე  ბით აღ   ნიშ   ნავს Jefferies Groupის ანა  ლი  ტიკ  ო  სი 
ს. ტა  კე  უ  ჩი. ამას   თან, კომ   პა  ნია $100 მი  ლი  ონ   ზე მეტს ხარ   ჯავს ისეთ ტექ   ნო 
ლო  გი  ა  ში, რო  გო  რიც ფო  ტო  ა  მომ   ც   ნო  ბი სის   ტე  მე  ბი  ა, რო  მელ   თაც წლი  უ  რი 
საშ   ვის მქო  ნე  თა იდენ   ტი  ფი  ცი  რე  ბა შე  უძ   ლი  ათ. აქამ   დე კომ   პა  ნია მსგავ   სი 
ინო  ვა  ცი  ე  ბით სა  კუ  თარ პარ   კებ   ში იფარ   გ   ლე  ბო  და, ვა  ი  თუ გა  რე  შე თვალს ჯა 
დოს   ნუ  რი ატ   მოს   ფე  რო  დან ყუ  რადღე  ბა სხვა  გან გა  და  ე  ტა  ნა. – პრის   ცა ენ   გი 

პოზიცია კომპანია ინოვაციის
პრემიუმიინდუსტრია ქვეყანა

UNILEVER INDONESIA  63.91
სახლისპროდუქტებიინდონეზია

ADOBE SYSTEMS          
გამოყენებითიპროგრამული
უზრუნველყოფააშშ

ILLUMINA           
სიცოცხლისშემსწავლელი
ინსტრუმენტებიდასერვისებიაშშ

MARRIOTT          
სასტუმროები,კურორტები
დაკრუიზისხაზებიაშშ

RED HAT           
სისტემათაპროგრამული
უზრუნველყოფააშშ

FLEETCOR TECHNOLOGIES 
მონაცემთადამუშავებადაგარე
წყაროებისსერვისებიაშშ

TENCENT HOLDINGS 
ინტერნეტისპროგრამული
უზრუნველყოფადასერვისები
ჩინეთი

AUTODESK          
გამოყენებითიპროგრამული
უზრუნველყოფააშშ

CELLTRION          
ბიოტექნოლოგიაკორეა

AMERISOURCEBERGEN         
ჯანდაცვისდისტრიბუტორებიაშშ

CP ALL          
საკვებითვაჭრობატაილანდი

ALEXION
PHARMACEUTICALS          
ბიოტექნოლოგიააშშ

AMOREPACIFIC           
პირადიმოხმარების
პროდუქტებიკორეა

REGENERON 
PHARMACEUTICALS           
ბიოტექნოლოგიააშშ

VERTEX 
PHARMACEUTICALS            
ბიოტექნოლოგიააშშ

12.

13.

20.

21.

24.

26.

25.

15.

14.

19.

23.

22.

18.

16.

17.

63.91

58.33

58.15

56.93

56.77

56.77

62.04

62.30

58.69

57.32

58.04

60.81

61.11

60.93



აგვისტო-სექტემბერი  2018    FORBES | 97

ფრედ ლადი დელ-მარში (კალიფორნია), 
თავის სანაპირო სახლში. წარმატებამ 
მეტი დრო მოუპოვა თავის 10 წლის 
ვაჟთან სათამაშოდ და მომდევნო 
პროექტზე სამუშაოდ, რაც აშშ-ის 
ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობისა და 
ეფექტიანობის გაზრდაში მდგომარეობს.
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ტო რად მსა ხუ რობ და. 

თავ მ და ბა ლი ეგო ფა სობს... ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, ჩვენს 

რე ი ტინ გებ ში, სა დაც ServiceNowმ აჯო ბა 

Facebookს, Teslaსა და იმა ვე პე რი ოდ ში 

ჩაშ ვე ბულ დამ ფუძ ნე ბელ ზე ცენ ტ რი რე ბულ 

არა ერთ ტექ ნო ლო გი ურ გი განტს. ხის ტი თავ

და ჯე რე ბუ ლო ბის ნაც ვ ლად, ლა დი ბრძნუ ლად 

მოქ მე დებს. ბო ლო ბო ლო, ServiceNow მან 

მო წი ფულ ასაკ ში წა მო იწყო (ტექნოლოგიური 

სტან დარ ტე ბით) – 50 წლი სამ. ან, უფ რო ზუს

ტად თუ ვიტყ ვით,49 წლის და 346 დღის რომ 

იყო, მა შინ – თა ვის და ბა დე ბის დღემ დე ორი 

კვი რით ად რე. „ვეღარ მო ვით მი ნე, – ამ ბობს 

ის, – იმი ტომ რომ, თით ქოს რა ღაც ში ნა გა ნი 

ხმა მკარ ნა ხობ და, რომ კომ პა ნი ას 50 წლის 

ასაკ ში ვე ღარ წა მო ვიწყებ დი“. მაგ რამ ლა დის სა გა ადას ტუ

რებს, რომ ეს სენ ტი მენ ტი მცდა რი აღ მოჩ ნ და, არა და მი სი 

ინო ვა ცი უ რი ინ გ რე დი ენ ტი – გა მოც დი ლე ბა – ხში რად არა სა

თა ნა დო დაა შე ფა სე ბუ ლი სი ლი კო ნის ხე ო ბა ში. 

 

SERVICE NOW-ს შთამ ბეჭ და ვი აღ ზე ვე ბის 
ფეს ვე ბი პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის მე ნეჯ მენ ტის IT

კომპანიის, Peregrine Systemsის ფერ ფ ლ ში უნ და ვე ძი ოთ, რო

მე ლიც ერ თხანს $4 მი ლი არ დ ზე მე ტად იყო შე ფა სე ბუ ლი. 13 

წლის მან ძილ ზე, ტექ ნო ლო გი უ რი დი რექ ტო რის რან გ ში, ლა დი 

კომ პა ნი ის საწ ვა ვად გვევ ლი ნე ბო და, მაგ რამ გა ირ კ ვა, რომ 

ზრდა სა ეჭ ვო წყა რო ე ბის დამ სა ხუ რე ბა იყო: ორ წე ლი წად ში 

შე მო სავ ლის მაჩ ვე ნებ ლე ბი და აქ ცი ა თა ფა სე ბი რომ გა ე ბე

რა, Peregrineმა რამ დე ნი მე თაღ ლი თურ მე თოდს მი მარ თა. 

2002ში ამ ყო ფილ მა წარ მა ტე ბულ მა ბიზ ნეს მა თა ვი ბან კ რო

ტად გა მო აცხა და, ხო ლო რამ დე ნი მე აღ მას რუ ლე ბე ლი, მათ 

რიცხ ვ ში, აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი, ცი ხე ში აღ მოჩ ნ დ ნენ. 

ლა დის თ ვის კრი მი ნალ ში არ და უ დი ათ ბრა ლი, თუმ ცა მი სი 

$35მილიონიანი წი ლი ერთ ღა მე ში აორ თ ქ ლ და. 

„მძულდა ჩე მი სა მუ შა ო“, – ასე თია ლა დის დღე ვან დე ლი 

პო ზი ცია – დრო ის გას ვ ლი სა და მი ლი არ დი დო ლა რის მო პო

ვე ბის შემ დეგ. – ამ ფუ ლის და კარ გ ვა უდა

ვოდ სა უ კე თე სო რამ იყო, რაც შე იძ ლე ბო

და, მომ ხ და რი ყო“. აპა თი ა ში გა დაშ ვე ბის 

მა გივ რად, ლა დიმ გა ნიზ რა ხა, კა პი ტა ლი

ზე ბა იმა ზე გა ე კე თე ბი ნა, რაც სძულ და, 

– ITგანყოფილებებზე, რომ ლე ბიც რი გი თი 

თა ნამ შ რომ ლის თ ვის ზედ მე ტად რთუ ლი 

გა სამ კ ლა ვე ბე ლი იყო, – და და კარ გუ ლი ფუ ლის დაბ რუ ნე

ბას ცდი ლი ყო. თა ვი სი ქო ნე ბის აორ თ ქ ლე ბი დან მა ლე ვე, ის 

თა ვის სან  დი ე გოს სახ ლ ში ჩაჯ და და პრო დუქ ტ ზე მუ შა ო ბას 

შე უდ გა, რო მე ლიც ServiceNow გახ დე ბო და. 

მსგავ სი პრო აქ ტი უ რი ოპ ტი მიზ მი სა თა ვეს ნი უ ქას ლი დან 

(ინდიანა) იღებს – ინ დი ა ნა პო ლი სის ახ ლო მდე ბა რე სა შუ

ა ლო ზო მის ქა ლაქ რას ტ  ბელ ტი დან. მა მა მი სი ბუ ღალ ტე რი 

Serv iceNow

YAHOO JAPAN  /პოზიცია:  69

გავლენისპორტალი
თუ მი სი ამე რი კუ ლი სეხ ნია გავ ლე ნას კარ გავს,

Yahoo Japanი ქვეყ ნის მე სა მე უმ ს ხ ვი ლეს

ინ ტერ ნეტ კომ პა ნი ად იფურ ჩ ქ ნე ბა. წელს, წლის

და საწყის ში, ახა ლი აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი

აიყ ვა ნა – კენ ტა რო კა ვა ბე. ეს უკა ნას კ ნე ლი თა ვი სი

ახა ლი კომ პა ნი ის ახა ლი საწ ვა ვით მო მა რა გებას ცდი ლობს, რის თ ვი საც მეტ ინ ვეს ტი

ცი ას ახორ ცი ე ლებს ციფ რულ გა დახ დებ სა და რეკ ლა მებ ში. ამა ვე მიზ ნის მი საღ წე ვად, 

აპ რილ ში კომ პა ნი ამ, თა ვი სი შვი ლო ბი ლი Z Corp.ის მეშ ვე ო ბით, 40%იანი წი ლი იყი და 

ტო კი ო ში და ფუძ ნე ბულ კრიპ ტო ვა ლუ ტის გა დამ ც ვ ლელ BitArgში. კა ვა ბე ელ  ვაჭ რო ბა

შიც მი ი წევს წინ, ხო ლო იაპო ნი ის SoftBankი, რო მე ლიც Yahoo Japanში 42%ს ფლობს, 

გუ ლუხვ ერ თ გუ ლე ბის პროგ რა მას სთა ვა ზობს თა ვი სი ფი ჭუ რი სერ ვი სის იმ გა მომ წე

რებს, რომ ლე ბიც Yahoo Japanში „დადიან“ სა ყიდ ლებ ზე. – პ.ა. 

UNILEVER  /პოზიცია:  70

როგორგავაქროთპროდუქტი?
ეკო ლო გია დღეს ისე თი ბიზ ნე სი ა, რო გო რიც არას დ როს ყო

ფი ლა, Unileverი კი მას ში ბო ლომ დე არის ჩარ თუ ლი. გა სულ 

წელს $60მილიარდიანმა (გაყიდვებით) სა მომ ხ მა რებ ლო 

სა ქონ ლის გი გან ტ მა პი რო ბა და დო, რომ 2025ისთვის თა ვის 

ყვე ლა პლას ტი კა ტის შე ფუთ ვას გა და მუ შა ვე ბის თ ვის, კვლავ 

გა მო ყე ნე ბი სა ან კომ პოს ტი რე ბის თ ვის ვარ გისს გახ დის. ჩვე

უ ლებ რივ პლას ტი კა ტებს არა დამ ბინ ძუ რე ბე ლი, კვლავ გა მო

სა ყე ნე ბე ლი ფორ მა რომ შეს ძი ნოს, ის ქი მი კა ტე ბის კომ პა ნია 

Indorama Venturesსა და ჰო ლან დი ურ სტარ ტაპ Ioniqaსთან 

თა ნამ შ რომ ლობს. ამას თან, ის არა მხო ლოდ ამ ცი რებს თა

ვის ბოთ ლებ ში პლას ტი კა ტის შემ ც ვე ლო ბას, არა მედ თა ვის 

ტექ ნო ლო გი ურ პრო ცე სებს სა ჯა როს ხდის, რა თა სხვა კომ

პა ნი ებ მაც შეძ ლონ სარ გებ ლო ბა. „ვიფიქრეთ, რომ სწო რი 

იქ ნე ბო და, თუ ამ ტექ ნო ლო გი ის უფ რო ფარ თო გა მო ყე ნე ბას 

გავ ხ დი დით შე საძ ლე ბელს“, – ამ ბობს Unileverის კვლე ვი სა 

და გან ვი თა რე ბის დი რექ ტო რი დე ვიდ ბლან ჩარ დი. – კ.კ. 

პოზიცია კომპანია ინოვაციის
პრემიუმიინდუსტრია ქვეყანა

LG HOUSEHOLD &
HEALTH CARE           
პირადიმოხმარებისპროდუქტები
კორეა

CTRIP.COM          
ინტერნეტითდაუშუამავლო
მარკეტინგითვაჭრობაჩინეთი

HERMÈS           
ტანსაცმელი,აქსესუარებიდა
ფუფუნებისსაგნებისაფრანგეთი

STARBUCKS           
რესტორნებიაშშ

ALIGN TECHNOLOGY            
ჯანდაცვისდანადგარებიაშშ

FAST RETAILING            
ტანსაცმლითვაჭრობაიაპონია

IHS MARKIT          
კვლევისადაკონსულტირების
სერვისებიდიდიბრიტანეთი

EXPEDIA         
ინტერნეტითდაუშუამავლო
მარკეტინგითვაჭრობააშშ

VISA         
მონაცემთადამუშავებადა
გარეწყაროსსერვისებიაშშ

KEYENCE         
ელექტრონულიაღჭურვილობა
დაინსტრუმენტებიიაპონია

SIRIUS XM       
კაბელიდასატელიტიაშშ

ANHEUSER-BUSCH INBEV       
ლუდსახარშებიბელგია

BARD       
ჯანდაცვისაღჭურვილობააშშ

ORIENTAL LAND       
გასართობიცენტრებიიაპონია

MOLSON COORS      
ლუდსახარშებიაშშ

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

36.

38.

35.

37.

39.

40.

41.

55.26

53.55

52.38

50.77

50.58

50.57

50.40

49.82

48.44

47.50

48.90

47.64

46.80

46.28

46.07
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იყო, დე და –კა თო ლი კუ რი სკო ლის მას წავ ლე ბე ლი. ახალ გაზ

რ და ლა დი, მი სი ვე თქმით, გულ გ რი ლი მოს წავ ლე გახ ლ დათ, 

თუმ ცა აპა რა ტე ბი და და ნად გა რე ბი მუ დამ 

იტა ცებ და და ყვე ლა ფერს შლი და ხოლ

მე, რაც კი რამ ხელ ში ჩა უ ვარ დე ბო და. 17 

წლი სა, რო ცა American Standardში ხე ლის 

ბი ჭად მუ შა ობ და, ოფის ში HP კომ პი უ

ტე რის და მონ ტა ჟე ბის მოწ მე შე იქ ნა და 

უფ რო სებს შე ე ვედ რა, მი სი გა მო ყე ნე ბის 

უფ ლე ბა მი ე ცათ. პროგ რა მი რე ბის სა ხელ მ

ძღ ვა ნე ლო ე ბის (და 1972 წლის ნი უ ქას ლ ში 

პროგ რა მი რე ბის მცოდ ნე თა დე ფი ცი ტის) 

დახ მა რე ბით, ათ დღე ში, ლა დი კომ პა

ნი ა ში პროგ რა მის ტის თა ნამ დე ბო ბა ზე 

მოგ ვევ ლი ნა.

მა ლე ვე გა აც ნო ბი ე რა, რომ პროგ რა მულ უზ რუნ ველ ყო

ფას ადა მი ა ნე ბის ცხოვ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის ძა ლა ჰქონ და. 

ბრძა ნე ბა თა შეყ ვა ნის პროგ რა მა ისე და წე რა, რომ კომ პა ნი ის 

კლერკს ყო ველ დღე ერ თი და იმა ვე ინ ფორ მა ცი ის შემ ც ვე ლი 

ტო ნა ბრძა ნე ბე ბის ბეჭ დ ვა აღარ დას ჭირ ვე ბო და. „არ არ სე

ბობს უკე თე სი გა მოც დი ლე ბა, – ამ ბობს ლა დი და ამ მო მენტს 

იხ სე ნებს, – თუ არა, მის ცე ვინ მეს რა ი მე ტექ ნო ლო გი ა, რაც მას 

ისე თი რა მის კე თე ბის სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, რა საც ვე რას  

დ როს წარ მო იდ გენ და“. 

ინ დი ა ნის უნი ვერ სი ტე ტის მი ტო ვე ბის 

შემ დეგ (მთელ დროს, ლექ ცი ებ ზე სი ა რუ ლის 

ნაც ვ ლად, პროგ რა მი რე ბა ში ატა რებ და), 

სი ლი კო ნის ხე ო ბის კენ, Amdahl Corp.ში გა

ე შუ რა – IBMის ად რე ულ კონ კუ რენ ტ ში დი დი 

კომ პი უ ტე რე ბის ძვირ ბა ზარ ზე. 

Peregrineის კო ლაფ სის მი უ ხე და ვად, 

ლა დის რე ვო ლუ ცი უ რი იდეა გა უჩ ნ და, რაც 

პროგ რა მი რე ბა ში გა ტა რე ბუ ლი სა მი ათ წ ლე

უ ლის დამ სა ხუ რე ბა იყო: რო გორც კომ პა

ნი ის სა ხე ლი გვკარ ნა ხობს, ლა დი სა ო ფი სე 

სერ ვი სებს გა მო წე რე ბის სა ფუძ ველ ზე 

(თვიურად) ინ ტერ ნე ტით აწ ვ დი და მომ ხ მა რებ ლებს, პროგ რა

მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის გა ნახ ლე ბა კი იოლი იყო – მომ ხ მა რებ

ლებს არ სჭირ დე ბო დათ დის კე ბი დან სხვა დას ხ ვა ოპე რა ცი ულ 

სის ტე მა ზე მი სი ხე ლით ჩა მოტ ვირ თ ვა. იმის გათ ვა ლის წი ნე

ბით, რომ 2003 წე ლი იდ გა, ლა დი სერ ვი სად ქცე უ ლი იმ გ ვა რი 

პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის პი ო ნე რი აღ მოჩ ნ და, რო

მელ მაც მომ ხ მა რე ბელ თან და მე გობ რე ბუ ლი, ოფი სის რი გით 

თა ნამ შ რო მელ ზე მორ გე ბუ ლი ინ ტერ ფე ი სი და ამ კ ვიდ რა. მი სი 

Serv iceNow

მსოფ       ლი   ოს ყვე    ლა    ზე ინო    ვა    ცი   უ    რი კომ       პა    ნი   ე    ბი

ASSA ABLOY  /პოზიცია:  78

მომავლისგასაღები
შე  საძ   ლო  ა, არას   დ   როს გსმე  ნი  ათ Assa Abloyს შე  სა  ხებ, 

მაგ   რამ დი  დი შან   სი  ა, მის მი  ერ დამ   ზა  დე  ბულ რო  მე  ლი  მე 

სა  კეტს ფლობ   დეთ. შვე  დუ  რი კომ   პა  ნი  ა, რო  მელ   მაც $8.9მი 

ლი  არდიანი შე  მო  სავ   ლი  დან შარ   შან $1 მი  ლი  არ   დი ჩა  ი  ჯი  ბა, 

გა  ყიდ   ვე  ბი  დან, სულ მცი  რე, 3%ს კვლე  ვა  სა და გან   ვი  თა  რე 

ბა  ზე ხარ   ჯავს. „ახალგაზრდებს არ უნ   დათ, კა  რის გა  სა  ღე  ბად 

ტრა  დი  ცი  უ  ლი გა  სა  ღე  ბე  ბი გა  მო  ი  ყე  ნონ, – ამ   ბობს აღ   მას   რუ 

ლე  ბე  ლი დი  რექ   ტო  რი ნი  კო დელ   ვო. – უნ   დათ, ეს iPhone

ებით ან Apple Watchით გა  ა  კე  თონ“. ჰო  და, კომ   პა  ნი  ამ 

შარ   შან სან      ფ   რან   ცის   კო  ში და  ფუძ   ნე  ბუ  ლი ჭკვი  ა  ნი სა  კე  ტე  ბის 

სტარ   ტა  პი August Homeი იყი  და, წელს კი პრო  დუქ   ტ   თან და 

კავ   ში  რე  ბით თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბა და  იწყო Googleის „ჭკვიანი“ 

სახ   ლის კომ   პა  ნია Nestთან. დელ   ვო უკ   ვე წინ იყუ  რე  ბა. 

„პროგნოზის თა  ნახ   მად, მომ   დევ   ნო 12 წე  ლი  წად   ში კი  დევ 

250 მი  ლი  ო  ნი ჩი  ნე  ლი რუ  რა  ლუ  რი მხა  რე  ე  ბი  დან ქა  ლა  ქებ   ში 

გა  და  ვა... იმე  დი  ა, ყვე  ლა ამ ადა  მი  ანს დავ   ჭირ   დე  ბით“. – კარ  

ს   ტენ სტრა  უ  სი 

პოზიცია კომპანია ინოვაციის
პრემიუმიინდუსტრია ქვეყანა

PRICELINE           
ინტერნეტითდაუშუამავლო
მარკეტინგითვაჭრობააშშ

CHINA MOLYBDENUM           
დივერსიფიცირებულილითონები
დაწიაღისეულისმოპოვებაჩინეთი

INTUITIVE SURGICAL           
ჯანდაცვისაღჭურვილობააშშ

FALABELLA           
უნივერმაღებიჩილე

DASSAULT SYSTÈMES          
გამოყენებითიპროგრამული
უზრუნველყოფასაფრანგეთი

GENERAL MILLS           
დაფასოებულისაკვებიდა
ხორცპროდუქტებიაშშ

ROPER TECHNOLOGIES           
ინდუსტრიული
კონგლომერატებიაშშ

INTUIT           
გამოყენებითიპროგრამული
უზრუნველყოფააშშ

ESSILOR INTL           
ჯანდაცვისდანადგარებისაფრანგეთი

COCA-COLA         
გაზიანისასმელებიაშშ

INDITEX       
ტანსაცმლითვაჭრობაესპანეთი

EDWARDS LIFESCIENCES 
ჯანდაცვისაღჭურვილობააშშ

CONSTELLATION BRANDS  
სახდელებიდამეღვინეობააშშ

KONE  
ინდუსტრიულიდანადგარებიფინეთი

BROWN-FORMAN 
სახდელებიდამეღვინეობააშშ

LUXOTTICA
ტანსაცმელი,აქსესუარებიდა
ფუფუნებისსაგნებიიტალია

RECKITT BENCKISER  
სახლისპროდუქტებიდიდი
ბრიტანეთი

EXPERIAN  
კვლევისადაკონსულტირების
სერვისებიირლანდია

BAIDU           
ინტერნეტისპროგრამულიუზრუნ-
ველყოფადასერვისებიჩინეთი

MASTERCARD
მონაცემთადამუშავებადაგარე
წყაროსსერვისებიაშშ

42.

43.

44.

47.

48.

49.

49.

51.

52.

53.

54.

55.

58.

59.

60.

61.

56.

57.

45.

46.

45.35

45.27

45.18

44.09

43.76

43.28

43.28

43.17

43.16

42.73

42.64

42.13

41.75

41.70

41.69

41.54

41.83

41.80

45.15

44.31

ServiceNows 
მომ   ხ   მა  რე  ბელ   თა 
რიცხ   ვ   ში Global 

2000ის 850
ყვე  ლა  ზე დი  დი 

კომ   პა  ნი  ა  ა.
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უმ ც რო სი ძმა, რო ბი (რომელიც ასე ვე Peregrineში მუ შა ობ და) 

საბ ჭოს 2005ს წელს, კომ პა ნი ის გა ყიდ ვე ბის პირ ვე ლი წარ მო

მად გენ ლის ამ პ ლუ ა ში შე უ ერ თ და, ჰო და, პრო დუქ ტიც გა ი ტა ნეს 

ბა ზარ ზე. 

ბაზ რის რე აქ ცია ენთუზიაზმით გამსჭვალული სუ ლაც არ 

ყო ფი ლა. 

„არადა, არაჩ ვე უ ლებ რი ვად მარ ტი ვი პლატ ფორ მა შევ ქ

მე ნით სა მუ შაო პრო ცე სის თ ვის, მივ დი ო დით ხალ ხ თან და 

ვე უბ ნე ბო დით, ამით აი, ამის და ამის გა კე თე ბა შე გიძ ლი ათ, 

მაგ რამ უბ რა ლოდ არ ინ ტე რეს დე ბოდ ნენ, – იხ სე ნებს ლა დი, 

რო მელ საც რა ღაც მო მენ ტ ში მან ქა ნის გა ყიდ ვაც მო უხ და, 

ხელ ფა სე ბი რომ გა და ე ხა და. – ასე რომ, საქ მეს მი ვუბ რუნ

დით... მივ ხ ვ დით, რომ მშვე ნი ე რი ინ ს ტ რუ მენ ტი გვქონ და 

ITმენეჯმენტისთვის, ჰო და, ვი ფიქ რეთ, იქ ნებ ბო ლომ დე შეგ

ვეს ხა ამ იდე ის თ ვის ხორ ცი და ITის მხარ დამ ჭე რი პრო დუქ ტი 

შეგ ვექ მ ნა“. ამ ჯე რად, ბა ზა რი ღია გა მოდ გა. 

2005 წლის ივ ლის ში ServiceNowმ პირ ვე ლი ინ ვეს ტი ცია 

მო ი ზი და; ეს $2.5მილიონიანი Series A რა უნ დი იყო, რო მელ

საც JMI Equity უძღ ვე ბო და (რასაც მომ დევ ნო ორ წე ლი წად ში 

კი დევ ორი რა უნ დი მოჰ ყ ვა – ჯამ ში $11მილიონიანი). კომ პა

ნი ამ პირ ვე ლი კონ ტ რაქ ტი 2005ის შე მოდ გო მაზე ოფ შო რულ 

გემ ბ ლინ გ  სა იტს, WagerWorksს მიჰ ყი და. ზრდის ტემ პი ვერ 

იყო სწრა ფი (ამ პირ ველ წლებ ში რამ დე ნი მე ათე უ ლი თა ნამ

შ რომ ლის პი რო ბებ ში, რამ დე ნი მე მი ლი ო ნი ა ნი შე მო სა ვა ლი 

ჰქონ დათ), თუმ ცა – ძა ლი ან სტა ბი ლუ რი. 

იმ დრო ის თ ვის, რო ცა 2009ის მი წუ რულს ფირ მის 

$41.4მილიონიან Series D რა უნდს Sequoia Capitalი გა უძღ ვა, 

მმარ თ ვე ლი პარ ტ ნი ო რის, დაგ ლე ო ნის თქმით, მომ ხ მა რებ ლის

გან სა ოც რად და დე ბით რე ცენ ზი ებს იღებ დ ნენ. ServiceNowს 

შე მო სა ვა ლი ყო ველ წ ლი უ რად ორ მაგ დე ბო და, ფუ ლის ნა კა დი 

პო ზი ტი უ რი გახ და, პერ სო ნა ლის რიცხ ვ მა 100ს მი აღ წია და 

გა რი გე ბე ბიც უკ ვე უხ ვად იდე ბო და ისეთ მომ ხ მა რებ ლებ თან, 

რო გო რიც Deutsche Bankი, Intelი და McDonald’sია. 

სწო რედ ამ დროს გა და დო ლა დიმ სა კუ თა რი ეგო გვერ დ

ზე და თა ვის ჩა ნაც ვ ლე ბა გა დაწყ ვი ტა. ის კარ გად იც ნობ და 

პრო დუქტს. სჭირ დე ბო და აღ მას რუ ლე ბე ლი, რო მე ლიც კარ გად 

იც ნობ და ზრდას. ლე ონ მა ლა დი უამ რავ ინ ტერ ვი უ ზე წა იყ ვა ნა, 

ბო ლოს კი ლე ონ მა „ზეციური სა ჩუ ქა რი“ ჰო ლან დი ელ ფრენკ 

სლუტ მენ ში აღ მო ა ჩი ნა – საკ მა ოდ ხისტ, პრაგ მა ტულ აღ მას რუ

ლე ბელ ში, რო მელ საც Data Domainი სა ჯა რო ბა ზარ ზე გა ე ტა ნა, 

ხო ლო მე რე EMCისთვის მი ე ყი და. 

სლუტ მე ნი გა ყიდ ვე ბის გუნ დის შექ მ ნა სა და პრო დუქ ტის 

ისეთ უფ რო ფარ თო, მსხვი ლად გა დამ ხ დელ მომ ხ მა რე ბელ ზე 

მორ გე ბას შე უდ გა, რო გო რიც Johnson & Johnsonია. „ფრენკმა 
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ცხელ-ცხელიშოკოლადი
The Hershey Co. 1894 წელს და  არ   ს   და, მაგ   რამ მი  სი გან   ვი 
თა  რე  ბი  სა და ინო  ვა  ცი  ის ტემ   პე  ბი მი  სი მე  ა  თე  დი ასა  კის (და 
ზო  მის) კომ   პა  ნი  ი  სას არ ჩა  მორ   ჩე  ბა. ჯერ მარ   ტო დე  კემ   ბერ  
ში მან „მეოთხე შო  კო  ლა  დი“, Hershey Goldი, გა  მო  უშ   ვა 
– კა  რა  მე  ლი  ზე  ბუ  ლი კრე  მი  ა  ნი ფი  ლა, რო  მე  ლიც გვერდს 
უმ   შ   ვე  ნებს უფ   რო პრო  ზა  ულ თეთ   რი, რძი  სა და შა  ვი შო  კო 
ლა  დის ფი  ლებს. პა  რა  ლე  ლუ  რად, კომ   პა  ნი  ამ $1.6 მი  ლი 
არ   დი და  ხარ   ჯა ბა  ტი  ბუტ SkinnyPopის მფლო  ბე  ლი Amplify 
Snack Brandsის შე  სა  ძე  ნად. წელს, კომ   პა  ნი  ის თა  ნახ   მად, 
ის პორ   ტ   ფო  ლი  ოს გა  მარ   ტი  ვე  ბა  სა და ამ ახალ პრო  დუქ   ტებ  
ზე ფო  კუ  სი  რე  ბას გეგ   მავს, რის   თ   ვი  საც სა  ერ   თოდ ამო  ი  ღებს 
რამ   დე  ნი  მე ისეთ პრო  დუქტს, მხო  ლოდ დღე  სას   წა  უ  ლე  ბის  
თ   ვის რომ უშ   ვებს. „ჩვენი ხედ   ვა იმა  ში მდგო  მა  რე  ობს, რომ 
სა  სუს   ნა  ვე  ბის სფე  რო  ში მძლავ   რი ინო  ვა  ცი  უ  რი ცენ   ტ   რი 
ვი  ყოთ, ეს კი, ჩვე  ნი ღრმა რწმე  ნით, ტენ   დენ   ცი  ას ზუს   ტად 
ეხ   მი  ა  ნე  ბა იმ   დე  ნად, რამ   დე  ნა  დაც მომ   ხ   მა  რე  ბე  ლი სწო  რედ 
აქეთ მი  დის: უფ   რო ეტა  ნე  ბა სა  სუს   ნავს, მეტ ალ   ტერ   ნა 
ტი  ვებს ეძებს“, – ამ   ბობს აღ   მას   რუ  ლე  ბე  ლი დი  რექ   ტო  რი 
მი  ჩელ ბა  კი. – მე  გი მაქ   გ   რე  თი 

პოზიცია კომპანია ინოვაციის
პრემიუმიინდუსტრია ქვეყანა

MONDELEZ INTL          
დაფასოებულისაკვებიდა
ხორცპროდუქტებიაშშ

COMPASS         
რესტორნებიდიდიბრიტანეთი

BOSTON SCIENTIFIC         
ჯანდაცვისაღჭურვილობააშშ

PROCTER & GAMBLE        
სახლისპროდუქტებიაშშ

PEPSICO       
გაზიანისასმელებიაშშ

CERNER       
ჯანდაცვისტექნოლოგიააშშ

UNITED PARCEL SERVICE       
ავიაგადაზიდვებიდალოგისტიკააშშ

SODEXO      
რესტორნებისაფრანგეთი

CLOROX      
სახლისპროდუქტებიაშშ

ASSA ABLOY      
პროდუქტებისშექმნაშვედეთი

CIELO      
მონაცემთადამუშავებადაგარე
წყაროსსერვისებიბრაზილია

ASML     
ნახევარგამტარების
აღჭურვილობაჰოლანდია

PAYCHEX    
მონაცემთადამუშავებადაგარე
წყაროსსერვისებიაშშ

ALPHABET   
ინტერნეტისპროგრამულიუზრუნ-
ველყოფადასერვისებიაშშ

NIDEC
ელექტრონულიკომპონენტები
დააღჭურვილობაიაპონია

FANUC
ინდუსტრიულიდანადგარები
იაპონია

COLGATE-PALMOLIVE     
ავიაგადაზიდვებიდა
ლოგისტიკააშშ

UNILEVER
პირადიმოხმარებისპროდუქტები
ჰოლანდია

YAHOO JAPAN 
ინტერნეტისპროგრამულიუზრუნ-
ველყოფადასერვისებიიაპონია

JIANGSU HENGRUI 
MEDICINE          
ფარმაცევტიკაჩინეთი
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ველ გუნდს. მაგ რამ შემ დეგ, ნელ  ნე ლა, კომ პა ნია სულ უფ რო 

მეტ პო პუ ლა რო ბას იძენ და. 2012ის ივ ნის ში ის სა ჯა რო ბა ზარ

ზე გა ვი და, თუმ ცა ფი ნან სუ რად იმა ზე მე ტად მა ინც არ ულ ხინ

და, ვიდ რე VMwareს რომ მიჰ ყიდ ვო და. 

შე თა ვა ზე ბი დან მი ღე ბუ ლი ნაღ დი ფუ ლი თა და ახა ლი აქ

ცი ე ბის გა ცე მის უნა რით აღ ჭურ ვილ მა, ახა ლი ტექ ნო ლო გი ის 

შე ძე ნი სა და შემ დეგ ხე ლოვ ნურ ინ ტე ლექ ტ ში კა პი ტალ და ბან

დე ბის მიზ ნით, სლუტ მენ მა კომ პა ნი ე ბის შეს ყიდ ვებს მიჰ ყო ხე

ლი, თით ქ მის ისე ვე, რო გორც ამას Salesforceი, Microsoftი და 

თით ქ მის ყვე ლა მსხვი ლი ტექ ნო ლო გი უ რი მო თა მა შე აკე თებ

და. ServiceNowს ზრდის ტემ პ მა კი დევ უფ რო იმა ტა. ინ ფორ

მა ცი უ ლი დი რექ ტო რე ბის თ ვის, პრაქ ტი კუ ლად, უნი ვერ სა ლურ 

„მაღაზიად“ იქ ცა, ეს კი იმ გ ვა რი დამ ხ მა რე ITინსტრუმენტების 

ცენ ტ რა ლი ზე ბი სა და ავ ტო მა ტი ზე ბის დამ სა ხუ რე ბა ა, რო გო რიც 

არის ინ ცი დენ ტე ბის თ ვის თვა ლის მი დევ ნე ბა, პა რო ლე ბის აღ

დ გე ნა, აღ ჭურ ვი ლო ბის გა მოთხოვ ნა, მომ ხ მა რე ბელ თა ახა ლი 

ან გა რი შე ბის შექ მ ნა, ITსისტემებისა და რე ა გი რე ბა თა ანა ლი

ზი, მარ თ ვა და პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა, და ეს ყვე ლა ფე რი – 

მარ ტი ვი დი ზა ი ნის მქო ნე სერ ვის  პორ ტა ლე ბის მეშ ვე ო ბით. 

2016 წლის თ ვის შე მო სავ ლებ მა – $1.39 მი ლი არდს, სა ბაზ

რო კა პი ტა ლი ზა ცი ამ კი $12.34 მი ლი არდს მი აღ წი ა. მაგ რამ, 

თუ ლე ონ მა კომ პა ნი ას $10 მი ლი არ დამ დე ას ვ ლა უწი ნას წარ

მეტყ ვე ლა, ServiceNowს გუნ დ მა და ი ნა ხა, რომ გა ცი ლე ბით, 

ძა ლი ან დი დი სტარ ტა პი დან ძა ლი ან დიდ, კარ გად გაპ რი ა ლე

ბულ მან ქა ნად გვაქ ცი ა, – ამ ბობს ლა დი. – და ნერ გა პრო ცე სე ბი 

და პრო ცე დუ რე ბი და ორ გა ნი ზა ცი ას ისე თი მოქ ნი ლო ბა და 

მას შ ტა ბე ბი შეს ძი ნა და იმ გ ვა რად, მე რომ ვე რას დ როს შევ ძ

ლებ დი“. 

გვი ა ნი 2011 უკ ვე გზაჯ ვა რე დი ნე ბის წე ლი გა მოდ გა: ლე ო ნის 

თა ნახ მად, VMwareი კომ პა ნი ა ში მათ $2.5 მი ლი არდს სთა ვა

ზობ და. ლა დის, ისე ვე რო გორც საბ ჭოს უმე ტე სო ბას, გა ყიდ ვა 

უნ დო და – თვლი და, რომ ServiceNowს პრო დუქ ტ თა არე ა ლი 

VMwareის ფარ გ ლებ ში გა ი ფურ ჩ ქ ნე ბო და, თა ნაც გა ყიდ ვა 

ფი ნან სუ რი უსაფ რ თხო ე ბის გა რან ტი აც იქ ნე ბო და. მაგ რამ 

Sequoiaმ, ლე ო ნის სიტყ ვე ბით, ეს „კომპანიის გა ნი ა ვე ბად“ 

აღიქ ვა. „მიგვაჩნდა, რომ ServiceNow, თა ვი სი პრო დუქ ტით, 

ბა ზარ ზე წა უ გე ბელ პო ზი ცი ა ში იყო, გვყავ და არაჩ ვე უ ლებ რი ვი 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბაც, – ამა ტებს ლე ო ნი. – მე ტო ქე, ფაქ ტობ რი

ვად, არ გვყავს... Salesforceისთვის, მა გა ლი თად, ნო მე რი მე ო

რე კომ პა ნია არც არ სე ბობს“. 

ლე ონ მა $10 მი ლი არ დის კენ მი მა ვა ლი ად ვი ლი გზა და ი ნა ხა 

და მოქ მე დე ბაც და იწყო: ნე ბის მი ე რის გან შე ვის ყი დი სა კონ ტ

რო ლო წილს VMwareის შე მო თა ვა ზე ბულ ფა სა დო. სა ბო ლოო 

ჯამ ში, ან კეს ზე არა ვინ წა მო ე გო. 

თა ვი დან გზა ეკ ლი ა ნი იყო. სა მი ოთხი თვის გან მავ ლო ბა ში 

Sequoia, ლე ო ნის თქმით, მთლად არ ემე გობ რე ბო და მმარ თ
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ბინძურიფული
ამ $20მილიარდიანი სა ბაზ რო კა პი ტა ლი ზა ცი ის მქო ნე ნაგ
ვის შემ გ რო ვე ბელ კომ პა ნი ას თა ვის 10,000ივე სატ ვირ თო 
მან ქა ნა ზე ორი დან ექ ვ სამ დე ვი დე ო კა მე რა აქვს მი მაგ რე
ბუ ლი, რა თა აღ რიცხოს ყო ვე ლი აჩ ქა რე ბუ ლი ან უეცა რი 
მოქ მე დე ბა და სწრა ფი და მუხ რუ ჭე ბა. შემ დეგ კი ყო ვე ლი ამ 
კად რის გან ხილ ვა მძღო ლებ თან ერ თად ხდე ბა. „ჩვენ ტექ
ნო ლო გი ას ქცე ვე ბის შეც ვ ლი სათ ვის ვი ყე ნებთ“, – ამ ბობს 
აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი რონ მი ტელ შ ტე ტი. რო გორც 
ჩანს, ეს მუ შა ობს: 2016ში კომ პა ნია დიდ მე ტო ქეს თან, 
Progressive Waste Solutionsთან გა ერ თი ან და და სწრა ფად 
გა ა უმ ჯო ბე სა ამ უკა ნას კ ნე ლის უსაფ რ თხო ე ბა. მი ტელ შ ტეტ
მა Waste Connectionsი 1997ში და ა ფუძ ნა, სა ჯა რო ბა ზარ ზე 
კი შვიდ თვე ში გა ი ტა ნა. დღეს ის ნარ ჩე ნე ბის სერ ვის თა მე
სა მე ყვე ლა ზე მსხვი ლი პრო ვა ი დე რია ქვე ყა ნა ში, რო მე ლიც 
39 შტატ სა და კა ნა და ში ოპე რი რებს. – ი.ბ. 

პოზიცია კომპანია ინოვაციის
პრემიუმიინდუსტრია ქვეყანა

ALLERGAN         
ფარმაცევტიკაირლანდია

WASTE CONNECTIONS       
ეკოლოგიურისერვისებიირლანდია

HERSHEY       
დაფასოებულისაკვებიდა
ხორცპროდუქტებიაშშ

RELX       
კვლევისადაკონსულტირების
სერვისებიჰოლანდია

LARSEN & TOUBRO       
მშენებლობადაინჟინერია
ინდოეთი

SHISEIDO       
პირადიმოხმარების
პროდუქტებიიაპონია

KELLOGG    
დაფასოებულისაკვებიდა
ხორცპროდუქტებიაშშ

CHINA SHIPBUILDING 
სამშენებლოდანადგარებიდა
სატვირთომანქანებიჩინეთი

BHARTI AIRTEL  
უკაბელოტელეკომუნიკაციის
სერვისებიინდოეთი

L’ORÉAL 
პირადიმოხმარების
პროდუქტებისაფრანგეთი

ECOLAB
სპეციალიზებულიქიმიკატებიაშშ

NXP
ნახევარგამტარებიჰოლანდია

ESTÉE LAUDER 
პირადიმოხმარების
პროდუქტებიჰოლანდია

DIAGEO  
სახდელებიდამეღვინეობა
დიდიბრიტანეთი

NORILSK NICKEL 
დივერსიფიცირებული
ლითონებიდაწიაღისეულის
მოპოვებარუსეთი

MARUTI SUZUKI INDIA 
ავტომწარმოებელიინდოეთი

SUN PHARMACEUTICALS 
ფარმაცევტიკააშშ

REPUBLIC SERVICES 
ეკოლოგიურისერვისებიაშშ

HANGZHOU HIKVISION  
ელექტრონულიაღჭურვილობა
დაინსტრუმენტებიჩინეთი
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84.
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88.
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93.
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89.

90.

37.59

36.99

37.56

36.90

36.88

36.76

36.58

36.09

35.95

35.77

35.87

35.66

35.53

35.18

34.92

35.08

35.64

36.50

36.16
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ლის მთელ მოგ ზა უ რო ბას უმ კ ლავ დე ბა – სამ სა ხურ ში აყ ვა ნით 

დაწყე ბუ ლი, ყო ველ დღი უ რი მუ შა ო ბით, პო ზი ცი ის შეც ვ ლით, 

შვე ბუ ლე ბი თა თუ სამ სა ხუ რი დან წას ვ ლით დამ თავ რე ბუ ლი. 

ერთ აპ ლი კა ცი ა ში და ქი რა ვე ბულს შე უძ ლი ა, მო ი ძი ოს ინ ფორ

მა ცია იმას თან და კავ ში რე ბით, თუ სად იქ ნე ბა მი სი სა მუ შაო 

მა გი და ან ვინ იქ ნე ბი ან მი სი თა ნამ შ რომ ლე ბი; ნა ხოს ოფი სის 

რუ კე ბი; გა უგ ზავ ნოს კითხ ვე ბი პერ სო ნა ლის კო ორ დი ნა ტორს; 

დას ვას კითხ ვე ბი ხელ ფა სი სა თუ ITპრობლემების შე სა ხებ. 

დო ნა ჰო თვლის, რომ სა მუ შაო მა გი და ზე ტე ლე ფო ნის და მონ

ტა ჟე ბა ისე თი ვე ად ვი ლი უნ და იყოს, რო გო რიც Uberის გა მო

ძა ხე ბა ან Snapchatზე სა უ ბა რი ა. 

„ეს რო დია ტექ ნო ლო გია ტექ ნო ლო გი ის სერ ვის ში, – ამ ბობს 

დო ნა ჰო. – ჩვენ გვინ და, მო მუ შა ვე თა ცხოვ რე ბის ხა რის ხი 

გა ვა უმ ჯო ბე სოთ, და სულ ერ თი ა, ITს დამ

ხ მა რე პრო ფე სი ო ნა ლი ხარ თუ პრო დუქ ტის 

სა ბო ლოო მომ ხ მა რე ბე ლი“. ეს მხო ლოდ 

ლა მაზ ინ ტერ ფე ის ზე არ და დის. „ამას თა ნამ

შ რო მელ თა გა მოც დი ლე ბას უწო დე ბენ, თუმ ცა 

ჩემ თ ვის ეს პრო დუქ ტი უ ლო ბა ა, – ამ ბობს ჯოშ 

ბერ სი ნი, რო მე ლიც სეხ ნია სა კონ სულ ტა ციო 

ფირ მას თა ოს ნობს Deloitteის ფარ გ ლებ

ში. – ჩე მი 401(k)ს გა სა ახ ლებ ლად მხო ლოდ 

სა სი ა მოვ ნო გა მოც დი ლე ბით არ ვკმა ყო ფილ

დე ბი, უბ რა ლოდ მინ და, რომ ეს თი თის ერ თი 

დაწ კა პუ ნე ბით მო ვაგ ვა რო“. 

ბიზ ნეს ს ტ რა ტე გი ის ცვლი ლე ბის პრო ცეს ში, 

ლა დი და დო ნა ჰო უფ რო მოქ ნილ და მარდ 

ჯგუფს ეჯიბ რე ბი ან, რო მე ლიც Salesforceს, 

Microsoftს, IBMსა და Workdayს მო ი ცავს. 

ServiceNowს ერ თა დერ თი უპი რა ტე სო ბა 

მდგო მა რე ობს უნარ ში, უფ რო ძვი რად გა ყი დოს პრო დუქ ტე ბი, 

რის თ ვი საც ბერ კე ტად თა ვი სი ITსერვისის გავ ლე ნი ა ნო ბას 

იყე ნებს და სხვა ურ თი ერ თ და კავ ში რე ბულ პრო დუქ ტებს ერ გე

ბა. დო ნა ჰომ გა ყიდ ვე ბი სა და მარ კე ტინ გის ხარ ჯე ბი შარ შან, 

სულ მცი რე, 30%ით გა ზარ და.

 გაზ რ დილ მა ხარ ჯ ვამ შე დე გე ბიც გა მო ი ღო. 

ServiceNowს პროგ ნო ზით, 2018 წელს გა მო წე რე ბი დან მი ღე

ბუ ლი შე მო სა ვა ლი და ახ ლო ე ბით $2.4 მი ლი არდს და წერს და, 

მარ თა ლი ა, ეს მეტ წი ლად ITკომპონენტის ზრდის ხარ ჯ ზე 

მოხ დე ბა, კომ პა ნია ვა რა უ დობს, რომ წელს „ამომავალი“ კა

ტე გო რი ე ბი ახა ლი წლი უ რი კონ ტ რაქ ტე ბის ღი რე ბუ ლე ბის, სულ 

ცო ტა, მე სა მედს შე ად გე ნენ, მა შინ რო ცა გა სუ ლი წლის და

საწყის ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 20%იც კი არ იყო. ამ გან შ ტო ე ბა თა 

სა ხით წარ მოდ გე ნი ლი შე საძ ლებ ლო ბა, რა საც Credit Suisseის 

ანა ლი ტი კო სი ბრედ ზელ ნი კი $34 მი ლი არ დად აფა სებს, კი დევ 

უფ რო მსხვი ლი ა, ვიდ რე, სა შუ ა ლოდ, cloudზე და ფუძ ნე ბუ ლი 

ITბაზრისა, რომ ლის ღი რე ბუ ლე ბა, თა ვის მხრივ, და ახ ლო ე

ბით $27 მი ლი არდს უტოლ დე ბა.   

რა იქ ნე ბა მომ დევ ნო ნა ბი ჯი ყვე ლა ამ სფე რო ში? – გა მო ი

ყე ნე ალ გო რით მე ბი, რა თა ყვე ლა ეს მოთხოვ ნა, მო ნა ცე მი და 

გა ცი ლე ბით უფ რო დიდ ნიშ ნუ ლამ დე ას ვ ლა შე ეძ ლოთ. რა ტომ 

მხო ლოდ სერ ვი სის ITგანყოფილებები? ServiceNowს პროგ

რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა და რე პუ ტა ცია იმას მო ას წა ვებ და, 

რომ მათ სხვა სფე რო ებ შიც შე ეძ ლოთ გან ტოტ ვა – მომ ხ მა რებ

ლის მომ სა ხუ რე ბით დაწყე ბუ ლი, ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბით 

დამ თავ რე ბუ ლი. 

სა ჭი რო გან წყო ბა კი კვლავ ლა დის დამ სა ხუ რე ბას უნ და 

მი ვა წე როთ. ზუს ტად ისე ვე, რო გორც მან გა დაწყ ვი ტა, რომ 

საწყი სი ეტა პე ბის შემ დეგ უკ ვე ვე ღარ და ეხ მა რე ბო და კომ პა

ნი ას, სლუტ მენ მაც გა აც ნო ბი ე რა, რომ უფ რო ღრმად და სხვა 

სფე რო ებ ში, მა გა ლი თად, ადა მი ა ნურ რე სურ სებ სა და უსაფ რ

თხო ე ბა ში შეს ვ ლის თ ვის ServiceNowს სხვა აღ მას რუ ლე ბე ლი 

დი რექ ტო რი სჭირ დე ბო და. შარ შან კომ პა ნი ამ eBayს ყო ფი ლი 

შე ფი, ჯონ დო ნა ჰო და ი ქი რა ვა, ლა დიმ კი 

ზე და სარ თულ ზე – პრო დუქ ტის დი რექ ტო

რო ბი დან თავ მ ჯ დო მა რედ – გა და ი ნაც ვ ლა 

– გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რო მე ლიც ოფი ცი ა ლუ რად 

მიმ დი ნა რე თვეს გან ხორ ცი ელ დე ბა. 

ჯონ დო ნა ჰოს ნამ დ ვი ლად 
არა აქვს ITგამოცდილება: eBayმდე, სა

დაც ის გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას PayPalს 

უთ მობ და, სა კონ სულ ტა ციო გი განტ Bainის 

აღ მას რუ ლე ბე ლი იყო. თუმ ცა კი დევ უფ რო 

ფართო ხედ ვა აქვს იმა ვე იდე ის გარ შე მო, 

ლა დის რომ ჰქონ და 15 წლის წინ: კომ პ ლექ სუ

რი პრო ცე სე ბი აუცი ლებ ლად ელე გან ტუ რი და 

მარ ტი ვი უნ და გახ დეს. „ახალი ათას წ ლე უ ლის 

წარ მო მად გენ ლე ბი ჩი ვი ან, PayPalის პა რო

ლის გა და ყე ნე ბა 20 წამ ში თუ შე მიძ ლი ა, ჩე მი 

სა მუ შაო ი მე ი ლი სა და სა ტე ლე ფო ნო ზა რის გა და ყე ნე ბას 20 

წუ თი რა ტომ უნ და სჭირ დე ბო დე სო, – ამ ბობს დო ნა ჰო. – მომ ხ

მა რებ ლებს ერ თი შე უ ფერ ხე ბე ლი გა მოც დი ლე ბა სჭირ დე ბათ. 

იგი ვე ით ქ მის თა ნამ შ რომ ლებ ზე“. 

 ჰო და, დო ნა ჰოს ServiceNowს ურ თი ერ თ და კავ ში

რე ბუ ლი, იოლად გა მო სა ყე ნე ბე ლი ITმხარდამჭერი სის ტე მა 

სა წარ მოს ყვე ლა კუთხე კუნ ჭულ ში შეჰ ყავს. ეს სერ ვი სე ბი, 

რო მელ თაც ში და სამ ზა რე უ ლო ში „ამომავალ პრო დუქ ტებს“ 

უწო დე ბენ, ყვე ლა გან ყო ფი ლე ბას ერ თ მა ნეთ თან აკავ ში რებს 

– ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბი თა და უსაფ რ თხო ე ბით დაწყე ბუ ლი, 

მომ ხ მა რებ ლის სერ ვი სით, მარ კე ტინ გით, სა მარ თ ლებ რი ვი და 

ფი ნან სუ რი ნა წი ლი თა და კე თილ მოწყო ბი ლო ბე ბით დას რუ

ლე ბუ ლი – და ერთ სა ზი ა რო ონ ლა ინ მო ნა ცემ თა ბა ზას ქმნის, 

სა დაც ორ გა ნი ზა ცი ას ინ ფორ მა ცი ის გა ა ნა ლი ზე ბა და შე სა ბა

მი სი ქმე დე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა შე უძ ლი ა. 

მი ზა ნი გა ყიდ ვა თა გა ხუთ მა გე ბა ანუ $10 მი ლი არ დამ დე 

აყ ვა ნა ა, რის თ ვი საც კომ პა ნი ა, და ქი რა ვე ბის დღი დან ვე, თა

ნამ შ რომ ლის სა მუ შაო ცხოვ რე ბის კუ ლი სებ ში მოქ მედ, მუ დამ 

მზად ყოფ ნა ში მყოფ ძრა ვად უნ და იქ ცეს. ServiceNowმ გა სულ 

წელს მო ბი ლუ რი აპ ლი კა ცია ჩა უშ ვა, რო მე ლიც თა ნამ შ რომ

Serv iceNow

ლა დის სა გა 
აჩ ვე ნებს, რომ 

ინო ვა ცი ა,
შე საძ ლო ა,

სა თა ნა დოდ
არ იყოს

და ფა სე ბუ ლი 
სი ლი კო ნის

ხე ო ბა ში. 
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გვიანმომწიფებულები
ყველა ცუკერბერგი როდია. ეს ხუთი მილიარდერი 40 წელს გადაცილებული იყო, როცა გამდიდრა. 

შელდონ
ადელსონი,

84 წლის
ქონება: $43.3მლრდ
აზარტული თამაშების 

მამას კაზინოებში 
ფეხი 55 წლამდე არ 

შეუდგამს, 55 წლისამ 
კი ლას-ვეგასში SANDS 

HOTEL & CASINO 
იყიდა $128 მილიონად. 

თუმცა „ცოდვების 
ქალაქი“ მისთვის უცხო 
არ ყოფილა: მანამდე 
იქ კომპიუტერების 

სავაჭრო შოუს დგამდა 
და თაოსნობდა. 

დევიდდაფილდი,
77 წლის

ქო ნე ბა: $8.9მლრდ
IBM-ის ყო ფი ლი თა ნამ-
შ რო მე ლი უკ ვე 40-ის 
გამ ხ და რი ყო, ბიზ ნე სის 
პროგ რა მუ ლი უზ რუნ-

ველ ყო ფის ორი კომ პა ნია 
რომ წა მო იწყო. 47 წლის 
ასაკ ში PEOPLESOFT-ი 
ჩა უშ ვა, რო მე ლიც თით-
ქ მის ოცი წლის შემ დეგ 
უფ რო მსხვილ მე ტო ქეს, 
ORACLE-ს $10.3 მი ლი-
არ დად მიჰ ყი და. გა ყიდ ვი-
დან მა ლე ვე, WORKDAY 
და ა ფუძ ნა – ადა მი ა ნუ რი 

რე სურ სე ბი სა და ფი ნან სუ-
რი მე ნეჯ მენ ტის პროგ რა-
მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის 

კომ პა ნი ა. 

დიტრიხმატეშიცი,
74 წლის

ქო  ნე  ბა: $24.7მლრდ
მას მე რე, რაც კორ პო რა-

ცი უ ლი გა ყიდ ვე ბის აგენ ტის 
რან გ ში ისე თი პრო დუქ ტე ბის 
გა ყიდ ვა ში შე ი ტა ნა წვლი ლი, 
რო გო რიც შამ პუ ნი და კბი-
ლის პას ტა ა, მა ტე შიც მა 42 
წლის ასაკ ში RED BULL-ი 
და ა არ სა. ამ ოს ტატ მა გამ-
ყიდ ველ მა ენერ გეტიკული 
სას მე ლი ერ თობ თა მა მი 
მიზ ნე ბის მიღ წე ვის თ ვის 
სა ჭი რო საწ ვა ვად შე ფუ-

თა (შეგახსენებთ ცნო ბილ 
ლო ზუნგს: „RED BULL-ი 
აფ რ თი ა ნებს“) და ბრენ დი 
პა რა შუ ტის ტე ბის, მო ტო-
ციკ ლის ტე ბი სა და მოთხი-
ლა მუ რე თა ტან საც მელ ზე 

ამოტ ვიფ რა. 

ჯეიმსდაისონი,
71 წლის

ქო    ნე    ბა: $5.5მლრდ
რო ცა თა ვი სი ოჯა ხის 

გა ნახ ლე ბულ მა მტვერ სას-
რუტ მა HOOVER-მა მას 

სევ და მოჰ გ ვა რა (როგორც 
ჩანს, მტვერს წე სი ე რად 
ვერ ის რუ ტავ და), და ი-

სონ მა უკე თე სი მტვერ სას-
რუ ტის შექ მ ნა გა ნიზ რა ხა. 

თხუთ მე ტი წლის მუ შა ო ბი სა 
და 5,127 პრო ტო ტი პის 

შემ დეგ, 46 წლის ასაკ ში, 
მან ბა ზარ ზე მსოფ ლი ო-

ში პირ ვე ლი ე.წ. უტომ რო 
მტვერ სას რუ ტი გა ი ტა ნა. 
დღეს მას 60-ზე მე ტი 

პრო დუქ ტი აქვს – ფე ნე ბით 
დაწყე ბუ ლი, ვენ ტი ლა ტო-
რე ბით დამ თავ რე ბუ ლი. 

დევიდჩერიტონი,
67 წლის

ქო        ნე        ბა: $6მლრდ
1998 წელს, 47 წლის 

სტენ ფორ დის პრო ფე სორ მა 
$100,000-ის ჩე კი გა მო-
უ წე რა ორ დოქ ტო რანტ 
სტუ დენტს, რო მელ თაც 

ლა რი და სერ გეი ერ ქ ვათ, 
და რომ ლე ბიც მას თან 

სახ ლ ში მი სუ ლიყ ვ ნენ იმ 
კომ პა ნი ის თ ვის ფუ ლის 

სა შოვ ნე ლად, რო მელ საც 
GOOGLE-ი ერ ქ ვა. მე-40 
და ბა დე ბის დღის შემ დეგ 
ჩე რი ტო ნი კი დევ სა მი 

ტექ ნო ლო გი უ რი კომ პა-
ნი ის თა ნა დამ ფუძ ნებ ლად 

მოგ ვევ ლი ნა, რომ ლე ბიც ან 
გა ი ყი და, ან სა ჯა რო ბა ზარ-

ზე გა ი ტა ნა.

და ვა ლე ბა თა სია მი ი ღო და იწი ნას წარ მეტყ ვე ლე სა ჭი რო ე ბე ბი, 

წი თე ლი აუნ თე პრობ ლე მურ მხა რე ებს და გა ზო მე ეფექ ტი ა ნო ბა. 

სერ ვი სის შე უ ფერ ხებ ლო ბა ზე მე ტად, კომ პა ნი ას ახ ლა ხე ლოვ

ნუ რი ინ ტე ლექ ტის მეშ ვე ო ბით ავ ტო მა ტი ზე ბი სა და ანა ლი ტი კის 

გა უმ ჯო ბე სე ბა უნ და. არა ერ თი ინო ვა ცია მე სა მე წყა რო დან 

– აპ ლი კა ცი ა თა შემ ქ მ ნე ლე ბის გან მო დის (კლიენტებს და ახ ლო

ე ბით 35,000 სა გან გე ბო აპ ლი კა ცია აქვთ შექ მ ნი ლი, რა თა, მა

გა ლი თად, მა ღა ზი ა ში თვა ლი ადევ ნონ ისეთ ინ ცი დენ ტებს, რო

გო რიც მა ღა ზი ის ქურ დო ბა ან ფან ჯ რე ბის გა ტე ხა ა, ან კი თვა ლი 

ადევ ნონ გა და შე ნე ბის პი რას მი სუ ლი ცხო ვე ლე ბის სტა ტუსს 

პარ კ ში). ხო ლო ზრდას, მეტ წი ლად, ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის

გან ელი ან. გა სულ იან ვარს ServiceNowმ $15 მი ლი ო ნი და ხარ ჯა 

DXContinuumის შე სა ძე ნად, რო მე ლიც ServiceNowს cloud

პლატფორმაზე აქ ტი უ რად გა მო ი ყე ნე ბა, რა თა მომ ხ მა რებ ლებს 

იმ გ ვა რი პროგ ნოს ტუ ლი პო ტენ ცი ა ლის მო დელ თა შექ მ ნის 

სა შუ ა ლე ბა ჰქონ დეთ, რომ ლე ბიც შე მო მა ვა ლი მოთხოვ ნე ბის 

კა ტე გო რი ზა ცი ას ამარ ტი ვებს. მა ის ში ServiceNowმ ხე ლოვ ნუ

რი ინ ტე ლექ ტის სტარ ტა პი Parlo იყი და; მი ზე ზი ამ სტარ ტა პის 

ტექ ნო ლო გია იყო ბუ ნებ რი ვი ენის გა გე ბა ში, რის და ნერ გ ვა საც 

კომ პა ნია თა ვის ძი რი თად პლატ ფორ მა ზე გეგ მავს, რა თა მომ

ხ მა რებ ლებ მა ად ვი ლად შე საქ მ ნე ლი სერ ვის  კა ტა ლო გე ბით, 

შეტყო ბი ნე ბე ბი სა და და ვა ლე ბე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტე ბით აღ ჭურ ვი

ლი ჭკვი ა ნუ რი ბიზ ნე საპ ლი კა ცი ე ბი შექ მ ნან. 

თუმ ცა ეს ყვე ლა ფე რი რო დი ნიშ ნავს, რომ ლა დიმ თა ვი სი 

კომ პა ნი ის ფეს ვე ბი გა მოგ ლი ჯა. მი სი შე უ ლა მა ზე ბე ლი პრაქ

ტი კუ ლო ბა დღემ დე თავს იჩენს სან ტა კ ლა რა ში – ServiceNowს 

სა თა ვო ოფის ში, რო მე ლიც მო წეს რი გე ბუ ლი და მზი ა ნი ა, თუმ

ცა მი სი ეზოს კოხ ტად გაკ რე ჭი ლი ხე ე ბი და შად რევ ნე ბი თავ

მ დაბ ლუ რად გა მო ი ყუ რე ბა Facebookისა და Appleის კამ პუ სე

ბის სა თა მა შო სივ რ ცე ებ სა და მო დურ დი ზა ინ თან შე და რე ბით. 

რო ცა ამას წი ნათ ლა დის მშობ ლი ურ ქა ლაქ ში, სან  დი ე გო ში, 

ლან ჩის თ ვის ად გი ლის არ ჩე ვა ვთხო ვეთ, მი ლი არ დერ მა 

Rudy’s Taco Shopზე შე ა ჩე რა არ ჩე ვა ნი, რო მე ლიც მომ ხ მა რებ

ლებს შე ახ სე ნებს, რომ შიგ ნით პე რან გი სა და ფეხ საც მ ლის 

გა რე შე არ უნ და შე ვიდ ნენ. ლა დის, რო მელ საც დღეს მე ტი დრო 

აქვს ჩოგ ბურ თი სა და თა ვი სი ათი წლის ვა ჟის თ ვის, ჯინ სი 

და სპორ ტუ ლი ფეხ საც მე ლი ეც ვა. „ეს ბო ლო ექ ვ სი წე ლი წა დი 

ერ თი ლა მა ზი სიზ მა რი ვით იყო, – ამ ბობს მოგ ვი ა ნე ბით თა ვის 

სა ნა პი რო სახ ლ ში და შუ ადღის მზეს ეფიცხე ბა. – ყვე ლას ვე ხუ

ტე ბი, მაგ რამ არა ვის ვაძ ლევ ნე ბას, მიპ წ კი ნოს“. 

Serv iceNow
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ზ
ოგ   ჯერ მგო  ნი  ა, რომ ძა  ლი  ან შევ   ც   დი, 18 წლის წინ კო 

ლექ   ცი  ო  ნე  რო  ბა რომ გან   ვიზ   რა  ხე, მაგ   რამ წარ   სულ   ში 

დაბ   რუ  ნე  ბის სა  შუ  ა  ლე  ბა რომ მქონ   დეს, ალ   ბათ იმა 

ვეს გა  ვი  მე  ო  რებ   დი. 

ამ 18 წლის გან   მავ   ლო  ბა  ში მსოფ   ლ   მ   ხედ   ვე  ლო  ბა შე  მეც   ვა  ლა. 

ჩემს კო  ლექ   ცი  ა  ში უამ   რა  ვი სა  გა  ნი  ა, რომ   ლე  ბიც ერ   თა  დერთ 

ეგ   ზემ   პ   ლა  რა  დაა შეს   რუ  ლე  ბუ  ლი, იქ   ნე  ბა ეს ბრინ   ჯა  ოს ქან   და 

კე  ბე  ბი, ფა  ი  ფუ  რის მცი  რე პლას   ტი  კა თუ ფერ   წე  რუ  ლი, გრა  ფი 

კუ  ლი, სა  ი  უ  ვე  ლი  რო და დე  კო  რა  ტი  ულ      გა  მო  ყე  ნე  ბი  თი ხე  ლოვ  

ნე  ბის ნი  მუ  შე  ბი. მა  თი შე  ფა  სე  ბი  სას იმის გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბაა 

მნიშვნელოვანი, თუ რა გან   წყო  ბილებით ქმნი  და ავ   ტო  რი 

ნა  მუ  შე  ვარს. ეს ურ   თი  ერ   თო  ბის, გან   წყო  ბის ქი  მია სა  ი  უ  ვე  ლი 

რო ნა  კე  თო  ბის, ნა  ხა  ტი  სა თუ ქან   და  კე  ბის თი  თო  ე  ულ დე  ტალ   ში, 

თი  თო  ე  ულ შტრიხ   ში აისა  ხე  ბა. ამ ნა  მუ  შევ   რე  ბის შეს   წავ   ლა, 

ამოც   ნო  ბა, თვა  ლი  ე  რე  ბა უსას   რუ  ლოდ შე  იძ   ლე  ბა – ეს რე  ბუ 

სი გი  ზი  დავს და გით   რევს. რაც დრო გა  დის, კო  ლექ   ცი  ას სულ 

უფ   რო მე  ტი დრო მი  აქვს, ის სულ უფ   რო მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი ხდე  ბა 

ჩემ   თ   ვის.

ჩე  მი ახ   ლობ   ლე  ბი ჩემს გა  ტა  ცე  ბას იზი  ა  რე  ბენ და პა  ტი  ვის   ცე 

მით ეკი  დე  ბი  ან. ჩე  მი ვა  ჟი, მი  ხე  ი  ლი, ახ   ლა მუ  ზე  უ  მის ელექ  

ტ   რო  ნულ აღ   ჭურ   ვა  სა და მნახ   ვე  ლე  ბის   თ   ვის ინ   ტე  რაქ   ტი  უ  რი 

გარ   თო  ბის კონ   ცეფ   ცი  ა  ზე მუ  შა  ობს.

მეცდაჩემიშვილიცდარწმუნებულებივართ:მუზე
უმმასაგანმანათლებლოცენტრისფუნქციაუნდაშე
ითავსოს,მისკედლებშიაუცილებლადუნდაჩატარ
დესლექციები,სემინარები.

მუ  ზე  უ  მის ქვე  და სარ   თუ  ლე  ბი დათ   მო  ბი  ლი აქვს სა  რეს   ტავ  

რა  ციო სა  ხე  ლოს   ნო  ებს, სა  დაც დამ   თ   ვა  ლი  ე  რებ   ლებს სა  შუ  ა 

ლე  ბა აქვთ, სა  კუ  თა  რი თვა  ლით ნა  ხონ, რო  გორ მიმ   დი  ნა  რე 

ობს ექ   ს   პო  ნა  ტე  ბის აღ   დ   გე  ნის სა  მუ  შა  ო  ე  ბი, რო  გორ მოჰ   ყავთ 

მწყობ   რ   ში მე  ქა  ნიზ   მე  ბი, რო  გორ მუ  შა  ო  ბენ დურ   გ   ლე  ბი და 

ოქ   რომ   ჭედ   ლე  ბი, რო  გორ ხდე  ბა ოქ   რო  თი და  ფერ   ვა, რა შრო  მა 

დევს ამ ყვე  ლაფ   რის უკან.

ჩე  მი პირ   ვე  ლი კო  ლექ   ცია იმ პი  რო  ბით შე  ვი  ძი  ნე, რომ მუ  ზე 

უმს გავ   ხ   ს   ნი  დი. ცხა  დი  ა, მა  შინ წარ   მოდ   გე  ნაც კი არ მქონ   და, 

რა საქ   მეს შე  ვე  ჭი  დე. ეს გახ   ლ   დათ ჩე  მი პარ   ტ   ნი  ო  რის, ბიზ   ნეს  

მენ ბილ ლიდ   ვა  ლის მუ  სი  კა  ლუ  რი ზარ   დახ   შე  ბის კო  ლექ   ცია 

–  სტოკჰოლმის ცენ   ტ   რ   ში, 200 კვ/მ ფარ   თო  ბის მუ  ზე  უმ   ში გა  მო 

ფე  ნი  ლი 430 ექ   ს   პო  ნა  ტი. მა  შინ გა  ვი  ფიქ   რე: რა პრობ   ლე  მა  ა, 

ასე  თი მუ  ზე  უ  მის გახ   ს   ნას ბევ   რი არა  ფე  რი უნ   და... შემ   დეგ კი  დევ 

ერ   თი კო  ლექ   ცი  ის სა  ნა  ხა  ვად წა  ვე  დი, მე  რე – კი  დევ ერ   თის და 

აღ   მოჩ   ნ   და, რომ აი, ეს ეგ   ზემ   პ   ლა  რი არ მაქვს, არც ეს, არც ის... 

ასე და  ვიწყე ნა  მუ  შევ   რე  ბის შე  ძე  ნა. შემ   დეგ ბრინ   ჯა  ოს მცი  რე 

პლას   ტი  კის რამ   დე  ნი  მე ნი  მუ  ში მო  მი  ტა  ნეს, რო  მელ   თა ყიდ   ვას 

$600-მილიონიანი
კერძომუზეუმი
იაკო ბაშ ვი ლის გან
ან ტიკ ვა რუ ლი სა ა თე ბის, მუ სი კა ლუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი სა და
რუ სუ ლი ბრინ ჯა ოს კო ლექ ცი ას, რო მე ლიც დღეს მოს კოვ ში, სო ლი ან კა ზე, 
მუ ზე უმ „სობრანიეშია“ გა მო ფე ნი ლი, და ვით იაკო ბაშ ვი ლი 18 წლის
გან მავ ლო ბა ში აგ რო ვებ და.

კოლექციებიForbes Life



აგვისტო-სექტემბერი  2018    FORBES | 105

გა  სა  ჩუ  ქებ   ლად ვა  პი  რებ   დი, მაგ   რამ კარ   გად რომ და  ვაკ   ვირ   დი, 

გა  ვი  ფიქ   რე, ან   კი რა  ტომ უნ   და ვა  ჩუ  ქო ვინ   მეს? და აი, სწო  რედ 

მა  შინ, ბრინ   ჯა  ო  თი და  ვიწყე კო  ლექ   ცი  ო  ნი  რე  ბა.

შესაძლოა,ჩემიმხრიდანარცთუთავმდაბლად
ჟღერდეს,მაგრამფაქტია:რუსულიბრინჯაოსყვე
ლაზედიდიკოლექციისშეგროვებაშევძელი–მსოფ
ლიოსარცერთმუზეუმსარააქვსასეთიკოლექცია.
ექსპონატების20%რუსეთშიშევიძინე,დანარჩენი
საზღვარგარეთიდანჩამოვიტანე.

ჩვენ მსოფ   ლი  ოს ყვე  ლა ძი  რი  თად აუქ   ცი  ონს ვა  დევ   ნებთ 

თვალ   ყურს, კო  ლექ   ცი  ის შე  სავ   სე  ბად ბევრს ვმოგ   ზა  უ  რობ, ყო 

ველ   დღი  უ  რად ვეც   ნო  ბი რო  გორც ამე  რი  კუ  ლი, ისე ავ   ს   ტ   რა  ლი  უ 

რი, ევ   რო  პუ  ლი, ჰონ   კონ   გუ  რი ბაზ   რის შე  თა  ვა  ზე  ბებს. იაპო  ნურ 

ბა  ზარ   საც შე  ვის   წავ   ლი, მაგ   რამ იქ, ლარ   ნა  კე  ბის გარ   და, სა  ინ  

ტე  რე  სო ჯერ   ჯე  რო  ბით ვე  რა  ფე  რი აღ   მო  ვა  ჩი  ნე.

წე  ლი  წად   ში ათო  ბით, ასო  ბით ნივთს ვყი  დუ  ლობ, მათ   გან 

„ნამდვილი“ ბრინ   ჯაო სულ 57 ნა  მუ  შე  ვარ   ზე მე  ტი არა  ა, ისიც იმ 

შემ   თხ   ვე  ვა  ში, თუ პა  ო  ლო ტრუ  ბეც   კო  ის, მარკ ან   ტო  კოლ   ს   კის ან 

ევ   გე  ნი ლან   სე  რეს ბრინ   ჯა  ოს სკულ   პ   ტუ  რებს მი  ვა  გე  ნი. ლან   სე 

რეს 170 ცნო  ბი  ლი მცი  რე პლას   ტი  კი  დან 120 ჩემს კო  ლექ   ცი  ას 

ამ   შ   ვე  ნებს. ტრე  ტი  ა  კო  ვის გა  ლე  რე  ა  ში ახ   ლა გახ   ს   ნილ პა  ო  ლო 

ტრუ  ბეც   კო  ის გა  მო  ფე  ნის ექ   ს   პო  ნა  ტე  ბის დი  დი ნა  წი  ლი ჩე  მი 

კო  ლექ   ცი  ი  და  ნა  ა.

ჩემს კო  ლექ   ცი  ა  ში დი  დი რა  ო  დე  ნო  ბი  თაა თავ   მოყ   რი 

ლი ცნო  ბი  ლი ოს   ტა  ტე  ბის მი  ერ შექ   მ   ნი  ლი სუფ   რის ჭურ   ჭე  ლი. 

2000ის და  საწყის   სა და შუა პე  რი  ოდ   ში რუ  სე  თის დე  კო  რა  ტი 

ულ      გა  მო  ყე  ნე  ბი  თი ხე  ლოვ   ნე  ბის რე  ვო  ლუ  ცი  ამ   დელ ნი  მუ  შებ   ზე 

დი  დი მოთხოვ   ნი  ლე  ბა გაჩ   ნ   და, ამ აჟი  ო  ტაჟ   მა კი ფა  სე  ბის ზრდა 

და ბაზ   რის ყალ   ბი ნა  მუ  შევ   რე  ბით გა  ჯე  რე  ბა გა  მო  იწ   ვი  ა. ამ 

მოთხოვ   ნას მსოფ   ლი  ოს უდი  დე  სი სა  ა  უქ   ცი  ო  ნო სახ   ლე  ბიც კი 

ვერ უმ   კ   ლავ   დე  ბოდ   ნენ, ბა  ზა  რი გა  ივ   სო ყალ   ბი ნა  მუ  შევ   რე  ბით 
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და კომ   პი  ლა  ტე  ბით (როდესაც, მა  გა  ლი  თად, 

ძველ ნა  მუ  შე  ვარ   ში მი  ნა ან სხვა დე  ტა  ლია შეც   ვ  

ლი  ლი, ან ძვე  ლი ფრაგ   მენ   ტე  ბით ახა  ლი სა  გა  ნია 

აწყო  ბი  ლი). 

ამე  რი  კა  ში, მა  გა  ლი  თად, სა  ხე  ლოს   ნო  ე  ბიც 

კი არის გახ   ს   ნი  ლი, სა  დაც იუვე  ლი  რე  ბი ნა  მუ 

შევ   რებს ფა  ბერ   ჟეს, ლო  რი  ეს, კურ   ლი  უ  კო  ვის, 

სა  ზი  კო  ვის ფირ   მის ის   ტო  რი  ულ დამ   ღას ას   ვა  მენ 

და გა  მო  დის, რომ 150 წლის ოს   ტა  ტი ცოცხა  ლი  ა, 

თავ   საც მშვე  ნივ   რად გრძნობს და აქ   ტი  უ  რა  დაც 

მუ  შა  ობს.

ცხა  დი  ა, გა  ყალ   ბე  ბუ  ლი ნა  მუ  შევ   რე  ბი მეც 

შემიძენია.

ფრანგულიმინისნაწარმისკოლექცი
ისთვისემილგალეს,ფრანსუაემილ
დეკორშემონის,გაბრიელარჟირუსოს,
ძმებიდომებისადაძმებიმიულერების

ნამუშევრებსვყიდულობ–ამჯერად1700
საგანიმაქვს.როგორცექსპერტიზამ
აჩვენა,მათგან150ყალბია.მაგრამვინც
არცდება,ისარციმარჯვებს!

მე ვაგ   რო  ვებ XIX სა  უ  კუ  ნი  სა და XXის და 

საწყი  სის ქვის მჭრელ   თა ნა  მუ  შევ   რებს, სპი  ლოს 

ძვლის მი  ნი  ა  ტუ  რულ სკულ   პ   ტუ  რებს, ასე  ვე ზარ  

დახ   შებს, სა  თუ  თუ  ნე  ებს – სა  სა  ჩუქ   რე საგ   ნებს, 

არის   ტოკ   რა  ტიუ  ლი ოჯა  ხე  ბის სიმ   დიდ   რის სიმ  

ბო  ლო  ებს. თი  თო  ე  უ  ლი ასე  თი სა  თუ  თუ  ნის შექ   მ  

ნას რამ   დე  ნი  მე თვეს უნ   დე  ბოდ   ნენ: სხვა  დას   ხ   ვა 

ფე  რის ოქ   რო  სა და ძვირ   ფას ქვებს იყე  ნებ   დ   ნენ, 

ამი  ნან   ქ   რებ   დ   ნენ, ავ   ტო  მა  ტო  ნე  ბით – ადა  მი  ა 

ნი  სა და ცხო  ვე  ლის გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბი  ა  ნი და  სა 

ქო  ქი მე  ქა  ნიზ   მე  ბით – რთავ   დ   ნენ. კო  ლექ   ცი  ა  ში 

1500ზე მე  ტი ასე  თი სა  თუ  თუ  ნე გვაქვს, ასე  ვე 

ვერ   ცხ   ლის ნა  კე  თო  ბე  ბი: თა  სე  ბი, სხვა  დას   ხ   ვა 

სა  სა  ჩუქ   რე საგ   ნე  ბი, XVII–XIX სა  უ  კუ  ნის რუ  სუ  ლი 
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მი  ნან   ქა  რი, ფა  ბერ   ჟეს 800ზე მე  ტი ნა  მუ  შე  ვა  რი.

ჩე  მი კო  ლექ   ცი  ის მშვე  ნე  ბაა მე  ქა  ნი  კუ  რი 

საგ   ნე  ბი, მოძ   რა  ვი თო  ჯი  ნე  ბის ჩათ   ვ   ლით, ასე  ვე 

800 მუ  სი  კა  ლუ  რი სა  ა  თი – რო  გორც მა  გი  დის, 

ისე იატაკ   ზე და ბუ  ხარ   ზე და  სად   გ   მე  ლი. ყვე  ლა 

მე  ქა  ნიზ   მი მწყობ   რ   ში  ა, მაგ   რამ, სამ   წუ  ხა  როდ, 

ყვე  ლას ერ   თ   დ   რო  უ  ლად ვერ ვრთავთ, რიგ   რი  გო 

ბით უნ   და ვაჩ   ვე  ნოთ დამ   თ   ვა  ლი  ე  რებ   ლებს.

ასე  ვე გვაქვს ჯი  ბის მუ  სი  კა  ლუ  რი სა  ა  თე  ბი და 

ავ   ტო  მა  ტო  ნე  ბი. ნა  პო  ლე  ო  ნის ხა  ნა  ში ერო  ტი  კუ 

ლი ავ   ტო  მა  ტო  ნე  ბი იყო მო  დუ  რი, ამა  ვე პე  რი 

ოდ   ში, იმ   პე  რა  ტო  რის ბრძა  ნე  ბით, მი  სი არ   მი  ის 

და  ბა  ლი ჩი  ნის ოფი  ცერ   თათ   ვის ეტ   ლ   ზე და  სა 

მაგ   რე  ბე  ლი სა  ა  თე  ბი გა  მო  უშ   ვეს, რო  მელ   თაც იმ 

დრო  ის სა  უ  კე  თე  სო ოს   ტა  ტე  ბი ქმნიდ   ნენ, მა  გა 

ლი  თად, აბ   რა  ამ ლუი ბრე  გე – Breguetს მა  ნუ  ფაქ  

ტუ  რის და  მა  არ   სე  ბე  ლი. მა  ღა  ლი ჩი  ნის ოფი  ცერ  

თათ   ვის გა  მიზ   ნულ ჯი  ბის სა  ა  თებს კი Jaquet 

Drozის, Piguet & Meylanის, Breguetსა და Patek 

Philippeის მა  ნუ  ფაქ   ტუ  რე  ბი აწარ   მო  ებ   დ   ნენ. 

ჯი  ბის სა  ა  თე  ბი უფ   რო ძვი  რად ფა  სობ   და – მა  თი 

მი  ნი  ა  ტუ  რუ  ლი მე  ქა  ნიზ   მის   თ   ვის ბევ   რად მე  ტი 

დრო და ენერ   გია იხარ   ჯე  ბო  და, ვიდ   რე ეტ   ლის, 

სა  მა  გი  დე ან სა  ბუხ   რე სა  ა  თე  ბის ასაწყო  ბად.

ჩემს კო  ლექ   ცი  ა  შია XIX სა  უ  კუ  ნის და  საწყი 

სი  სა და XXის ბო  ლოს დამ   ზა  დე  ბუ  ლი აკორ  

დე  ო  ნე  ბი, ასე  ვე ორ   გა  ნე  ბი და მუ  სი  კა  ლუ  რი 

ზარ   დახ   შე  ბი, სეკ   რე  ტე  რე  ბი, კა  რა  დებ   ში ჩა  მონ  

ტა  ჟე  ბუ  ლი მე  ქა  ნი  კუ  რი მუ  სი  კა  ლუ  რი აპა  რა  ტე  ბი, 

ქუ  ჩის ორ   გა  ნე  ბი, წი  ნათ ქა  ლა  ქის მო  ედ   ნებ   ზე 

რომ იდ   გა. მუ  სი  კა  ლუ  რი კა  რა  დე  ბის რე  პერ   ტუ 

ა  რი იმის მი  ხედ   ვით გან   ს   ხ   ვავ   დე  ბო  და, თუ რო 

მელ გა  სარ   თობ ად   გი  ლას იდ   გა – რეს   ტო  რან   ში 

თუ სა  როს   კი  პო  ში. 

შემ   დეგ პა  ტე  ფო  ნე  ბის ხა  ნაც დად   გა... ჩემს კო 

ლექ   ცი  ა  ში პა  ტე  ფო  ნის   თ   ვის გან   კუთ   ვ   ნი  ლი 30 000 

სა  გა  ნი მოგ   როვ   და: ფირ   ფი  ტე  ბი, ცი  ლინ   დ   რე  ბი, 

ქა  ღალ   დის დის   კე  ბი, პერ   ფო  რი  რე  ბუ  ლი ლენ   ტე  ბი.

ცალ   კე აღ   ნიშ   ვ   ნის ღირ   სია XIX სა  უ  კუ  ნის 

რამ   დე  ნი  მე ათა  სი ფო  ტო, მათ შო  რის დმიტ   რი 

ერ   მა  კო  ვის – და  უ  ღა  ლა  ვი მოგ   ზა  უ  რის, ომის   დ  

რო  ინ   დე  ლი ფო  ტო  ხე  ლო  ვა  ნის, რო  მე  ლიც კავ   კა 

სი  ის, შუა აზი  ის, სპარ   სე  თის ყო  ფას ასა  ხავ   და. 

თავ   და  პირ   ვე  ლად თი  თო  ე  ულ ფო  ტოს $1000ად 

ვყი  დუ  ლობ   დით, მოგ   ვი  ა  ნე  ბით კი ერ   მა  კო  ვის 

საყ   ვარ   ლის შვი  ლიშ   ვილს მი  ვაკ   ვ   ლი  ეთ და მის  

გან მთე  ლი კო  ლექ   ცია – 3,500 ფო  ტო ვი  ყი  დეთ.

გვაქვს სუ  რა  თე  ბით მორ   თუ  ლი ავ   ტო  მა  ტო 

ნე  ბი და სა  ა  თე  ბი. ფერ   წე  რულ კო  ლექ   ცი  ა  ში 

აღ   სა  ნიშ   ნა  ვია რუ  სე  თის სა  მი იმ   პე  რა  ტო  რის: 

ალექ   სანდრ Iის, ალექ   სანდრ IIIისა და ნი  კო 

ლაი IIის კა  რის მხატ   ვ   რის, მი  ხაი ზი  ჩის 200 

ნა  მუ  შე  ვა  რი, ნი  კო ფი  როს   მა  ნის ტი  ლო, ვლა  დი 

მირ მა  კოვ   ს   კის ტი  ლო, ალექ   სანდრ ორ   ლოვ   ს   კის 

60ზე მე  ტი ნა  მუ  შე  ვა  რი, ასე  ვე ან   ტიკ   ვა  რუ  ლი 

წიგ   ნე  ბის დი  დი კო  ლექ   ცი  ა. 

ჩვენ სა  მუ  ზე  უ  მო კო  ლექ   ცი  ის თი  თო  ე  უ  ლი 

მი  მარ   თუ  ლე  ბის მი  ხედ   ვით სა  მეც   ნი  ე  რო ნაშ  

რო  მე  ბის გა  მოქ   ვეყ   ნე  ბას ვგეგ   მავთ. ამ   ჟა  მად 

ფრან   გუ  ლი ლარ   ნა  კე  ბი  სა და სა  თუ  თუ  ნე  ე  ბის 

კა  ტა  ლოგს ვამ   ზა  დებთ. ვე  ძებთ სპე  ცი  ა  ლის   ტებს, 

რომ   ლე  ბიც არა მხო  ლოდ გა  მო  იკ   ვ   ლე  ვენ და აღ  

წე  რენ კო  ლექ   ცი  ას, არა  მედ ზო  გა  დად ხე  ლოვ   ნე 

ბის ის   ტო  რი  ის კონ   ტექ   ს   ტ   ში მი  სი მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბის 

ანა  ლიზს შეს   თა  ვა  ზე  ბენ მკითხ   ვე  ლებს.

იმ წვა  ლე  ბამ, რაც სო  ლი  ან   კა  ზე მუ  ზე  უ  მის 

აშე  ნე  ბი  სას მხვდა წი  ლად – სა  მუ  შა  ო  ე  ბი 18 წლის 

გან   მავ   ლო  ბა  ში მიმ   დი  ნა  რე  ობ   და, რა  მაც, უნ   და 

ვთქვა, სის   ხ   ლი გა  მიშ   რო – და იმ ძა  ლის   ხ   მე  ვამ, 

კო  ლექ   ცი  ის შექ   მ   ნას რომ დას   ჭირ   და, ერთ რა  მე 

ში და  მარ   წ   მუ  ნა:

ხელოვნებისგარეშესიცოცხლესფასი
არააქვს.მხოლოდხელოვნებასძალუძს
ჩვენგარშემოდაგროვილნეგატიურ
ენერგიასთანგამკლავება.



108 | FORBES       აგვისტო-სექტემბერი  2018        

პირველი
სასტუმროები
ტფილისში

ავტორი: ემილ ავდალიანი

პ
ირ   ვე  ლი სას   ტუმ   რო თბი  ლის   ში 1818 წელს ფრანგს, 

ნა  პო  ლე  ო  ნის არ   მი  ის ყო  ფილ ჯა  რის   კაცს, გა  უხ   ს   ნი

 ა. სა  ინ   ტე  რე  სო  ა, რომ ამ ჯა  რის   კა  ცის გვარს ვერ   სად 

ვხვდე  ბით და მხო  ლოდ ის ვი  ცით, რომ მას ჟან პო  ლი 

ისტორია HoReCa

ერ   ქ   ვა. მი  სი სას   ტუმ   რო მდე  ბა  რე  ობ   და კა  ლა  ში, ძველ თბი  ლის  

ში, იმ   დ   რო  ინ   დელ „ტალახიან ქუ  ჩა  ზე“. დღეს ის ალექ   სანდრ 

დი  უ  მას სა  ხელს ატა  რებს. 

XIX სა  უ  კუ  ნის და  საწყი  სი  დან მო  ყო  ლე  ბუ  ლი, ტფი  ლი  სის სას  

ტუმ   რო  ე  ბის მთე  ლი ქსე  ლი ვი  თარ   დე  ბო  და. თუმ   ცა ამ პე  რი  ო  დის 

სას   ტუმ   რო  ებს ერ   თი მთა  ვა  რი რამ ახა  სი  ა  თებ   და: შე  ნო  ბე  ბი 

XIX სა  უ  კუ  ნის მი  წუ  რუ  ლამ   დე თა  ვი  დან   ვე სას   ტუმ   რო  ე  ბის   თ   ვის 

არ იყო გან   კუთ   ვ   ნი  ლი. ხში  რი იყო შემ   თხ   ვე  ვე  ბი, რო  დე  საც სას  

ტუმ   როს გახ   ს   ნის მსურ   ვე  ლე  ბი ლა  მაზ შე  ნო  ბებს ქი  რა  ობ   დ   ნენ 

ტფი  ლი  სის ცენ   ტ   რა  ლურ უბ   ნებ   ში.

ტფი  ლი  სის ცნო  ბილ სას   ტუმ   რო  ებს შო  რის აღ   სა  ნიშ   ნა  ვია 

ზალ   ც   მა  ნის სას   ტუმ   რო, რო  მე  ლიც რი  ყე  ზე მდე  ბა  რე  ობ   და. რი  ყე 

გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი იყო, რად   გან ამ ტე  რი  ტო  რი  ა  ზე გერ   მა  ნე 

ლი კო  ლო  ნის   ტე  ბის სახ   ლე  ბი იყო გან   ლა  გე  ბუ  ლი. სას   ტუმ   რო 

თე  ო  დორ (ფრიდრიხ) ზალ   ც   მან   მა თა  ვის აშე  ნე  ბულ სახ   ლ   ში  ვე 

გა  ნა  თავ   სა.

სა  ინ   ტე  რე  სო იყო კი  დევ ერ   თი გერ   მა  ნე  ლის, „ვეტცელის“ 

სას   ტუმ   რო, რო  მე  ლიც მი  ხე  ი  ლის პროს   პექ   ტ   ზე (დღევანდელი 

და  ვით აღ   მა  შე  ნებ   ლის N103) მდე  ბა  რე  ობ   და. ვეტ   ცე  ლებს შო  რის 

ყვე  ლა  ზე წარ   მა  ტე  ბუ  ლი იაკობ ფრიდ   რი  ხი (18351904) გახ  

ლ   დათ. მას ჰქონ   და სა  კუ  თა  რი ლუ  დის ქარ   ხა  ნა, სას   ტუმ   რო, 

ფლობ   და სახ   ლებს თბი  ლის   სა და შე  მო  გა  რენ   ში (კოჯორსა და 

წავ   კის   ში). ფრიდ   რიხ ვეტ   ცე  ლი ატა  რებ   და II გილ   დი  ის ვაჭ   რის 

ტი  ტულს. ერ   თხანს იგი ასე  ვე იყო ქა  ლა  ქის სა  თათ   ბი  როს წევ   რი. 

1870იანი წლე  ბის და  საწყის   ში ფრიდ   რიხ ვეტ   ცელ   მა თა  ვის 

ძმას   თან, იოჰან კას   პარ   თან ერ   თად ლუდ   სა  ხარ   ში ქარ   ხა  ნა 

ააგო. ქარ   ხა  ნა დი  დი მთავ   რის (ახლანდელი უზ   ნა  ძის) ქუ  ჩა 

ზე მდე  ბა  რე  ობ   და. ქარ   ხ   ნის გარ   და, ვეტ   ცე  ლე  ბის ოჯა  ხი ასე  ვე 

მიქაელ არამიანცი
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ფლობ   და ლუ  დის რეს   ტო  რანს. 

ჩვენ   თ   ვის სა  ინ   ტე  რე  სო სას   ტუმ   რო ფრიდ   რიხ ვეტ   ცელ   მა 

18971900 წლებ   ში ააგო მი  სი  ვე მი  წის ნაკ   ვეთ   ზე, რო  მე  ლიც, 

რო  გორც ით   ქ   ვა, მი  ხე  ი  ლის პროს   პექ   ტი  სა (ახლა და  ვით აღ   მა 

შე  ნებ   ლის პრ. #103) და ქსე  ნი  ას (ახლა ზ. ჭავ   ჭა  ვა  ძის) ქუ  ჩის 

კუთხე  ში მდე  ბა  რე  ობ   და. პრო  ექ   ტი გა  ნა  ხორ   ცი  ე  ლა თბი  ლის   ში 

მოღ   ვა  წე გერ   მა  ნელ   მა არ   ქი  ტექ   ტორ   მა ლე  ო  პოლდ ბილ   ფელ   დ  

ტ   მა (18381921 წწ.). სას   ტუმ   რო იმ დროს ყვე  ლა შე  საძ   ლო კომ  

ფორ   ტით აღი  ჭურ   ვა. სას   ტუმ   რო ნომ   რებ   ში წყლის გათ   ბო  ბა და 

ელექ   ტ   რო  გაყ   ვა  ნი  ლო  ბა იყო, ასე  ვე იყო ლიფ   ტი, სა  ბი  ლი  არ   დე, 

კე  გელ   ბა  ნი და ორი რეს   ტო  რა  ნი. ამას   თან ერ   თად, „ვეტცელის” 

სას   ტუმ   როს გა  მო  არ   ჩევ   და შე  ნო  ბის მარ   ცხე  ნა ფრთა  ში მოწყო 

ბი  ლი თე  ატ   რი.

„ლონდონი” (Hotel de Londres) 1875 წელს გა  იხ   ს   ნა მა 

და  თო  ვის ქუ  ჩის #21 სახ   ლ   ში (ახლანდელი ათო  ნე  ლის #31). 

ეს ტე  რი  ტო  რია თავ   და  პირ   ვე  ლად ალექ   სან   დ   რე იაკო  ბის ძე 

ზუ  ბა  ლაშ   ვილს ეკუთ   ვ   ნო  და, შემ   დეგ მის ძმას – კონ   ს   ტან   ტი  ნეს. 

XX სა  უ  კუ  ნის და  საწყის   ში კი, კონ   ს   ტან   ტი  ნეს გარ   დაც   ვა  ლე  ბის 

შემ   დეგ, ეს ტე  რი  ტო  რია მემ   კ   ვიდ   რე  ო  ბით ერ   გო მის მე  სა  მე 

ვაჟს – პეტ   რეს.

„ლონდონის“ შე  ნო  ბის ერ   თ   ერ   თი მთა  ვა  რი ხიბ   ლი მი  სი 

სა  დარ   ბა  ზო და კი  ბის უჯ   რე  დი გახლდათ. „ლონდონი“ პა  ტა 

რა სას   ტუმ   რო იყო: 1896 წელს ის 28 ნომ   რის   გან შედ   გე  ბო  და, 

სა  დაც დღე   ღა  მე  ში ერ   თი ოთა  ხის ფა  სი ერ   თი  დან ათ მა  ნე 

თამ   დე მერ   ყე  ობ   და. 1914 წელს სას   ტუმ   როს კი  დევ ორი ნო  მე  რი 

მი  ე  მა  ტა. 

„ლონდონის“ ოქ   როს ხა  ნა 18801890იან წლებ   ზე მო  დის. 

ამ დროს აქ ჩერ   დე  ბოდ   ნენ შეძ   ლე  ბუ  ლი უცხო  ე  ლი მოგ   ზა  უ  რე 

ბი და ისე  თი სა  პა  ტიო სტუმ   რე  ბი რუ  სე  თი  დან, ევ   რო  პი  დან და 

მახ   ლო  ბე  ლი აღ   მო  სავ   ლე  თი  დან, რო  გო  რე  ბიც გახ   ლ   დ   ნენ რუ  სი 

კომ   პო  ზი  ტო  რი პი  ოტრ ჩა  ი  კოვ   ს   კი (1888 წს.), ჯორჯ კერ   ზო  ნი, 

შემ   დ   გომ   ში ინ   დო  ე  თის ვი  ცე   მე  ფე და ბრი  ტა  ნე  თის სა  გა  რეო 

საქ   მე  თა მი  ნის   ტ   რი (1892 წ.) და ცნო  ბი  ლი ნორ   ვე  გი  ე  ლი მწე  რა 

ლი კნუტ ჰამ   სუ  ნი (1899 წ.).

„ლონდონის“ პირ   და  პირ მდე  ბა  რე  ობ   და ე.წ. „მირზოევების” 

სახ   ლი. ამ შე  ნო  ბა  ში 1881 წელს ჰექ   ტორ დე  ლა  ლან   დ   მა გახ   ს  

ნა სას   ტუმ   რო „გრანდოტელი“. სას   ტუმ   როს შე  ნო  ბის (ახლა 

საცხოვ   რე  ბე  ლი სახ   ლი  ა, ათო  ნე  ლის ქ. #29/ ხი  დის ქ. #1) მხო 

ლოდ ერ   თი ნა  წი  ლი ეკა  ვა. ამ შე  ნო  ბა  ში იყო გან   თავ   სე  ბუ  ლი 

სხვა  დას   ხ   ვა მა  ღა  ზია და სა  დაზღ   ვე  ვო სა  ზო  გა  დო  ე  ბა „ღუზის” 

სასტუმრო კავკაზი
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(Якорь) წარ   მო  მად   გენ   ლო  ბა.

უნ   და ით   ქ   ვას, რომ ეს ორი სას   ტუმ  

რო პო  პუ  ლა  რო  ბით მხო  ლოდ მცი  რე 

ხანს სარ   გებ   ლობ   და. ამის მი  ზე  ზი ბევ   რი 

იყო. მა  და  თო  ვის კუნ   ძულ   თან არ   სე  ბუ 

ლი ტე  რი  ტო  რია არ მი  იჩ   ნე  ო  და ქა  ლა  ქის 

ცენ   ტ   რა  ლურ ნა  წი  ლად; „ლონდონისა“ და 

„გრანდოტელის“ სას   ტუმ   რო  ე  ბის შე  ნო  ბე 

ბი არ იყო იმ მას   შ   ტა  ბების, რაც XIXXX სს 

მიჯ   ნის ტფი  ლი  სის ტუ  რის   ტულ და კო  მერ  

ცი  ულ მოთხოვ   ნებს შე  ე  ფე  რე  ბო  და.

მარ   თ   ლაც, XX სა  უ  კუ  ნის და  საწყის   ში 

ტფი  ლის   ში უკ   ვე დი  დი მას   შ   ტა  ბის სას   ტუმ  

რო კომ   პ   ლექ   სე  ბის აშე  ნე  ბა იწყე  ბა. ცნო 

ბილ   მა მე  ცე  ნატ   მა და მე  წარ   მემ მი  ქა  ელ 

არა  მი  ან   ც   მა გო  ლო  ვი  ნის (დღევანდელი 

რუს   თა  ვე  ლის გამ   ზი  რი) პროს   პექ   ტ   ზე 

ააგო მდიდ   რუ  ლი სას   ტუმ   რო, რო  მელ   საც 

შვი  ლე  ბის სა  ხე  ლე  ბის პირ   ვე  ლი ასო  ე 

ბის   გან შემ   დ   გა  რი სა  ხე  ლი, „არფასტო“ 

(არამი, ფლო  რა, ანა, სო  ლო  მო  ნი, თა  მა  რა 

[უფროსი ვა  ჟის მე  უღ   ლე] და ოვა  ნე  სი) 

უწო  და. დღეს ამ შე  ნო  ბა  ში შო  თა რუს   თა 

ვე  ლის თე  ატ   რი  სა და კი  ნოს სა  ხელ   მ   წი  ფო 

უნი  ვერ   სი  ტე  ტია გან   თავ   სე  ბუ  ლი.

შემ   დეგ არა  მი  ან   ც   მა გო  ლო  ვი  ნის 

პროს   პექ   ტ   ზე  ვე კი  დევ უფ   რო გრან   დი  ო 

ზუ  ლი პრო  ექ   ტის წა  მოწყე  ბა გა  დაწყ   ვი  ტა. 

გო  ლო  ვი  ნი  სა და ბა  რი  ა  ტინ   ს   კის ქუ  ჩე  ბის 

კვე  თა  ზე ვინ   მე რო  ტი  ნო  ვის სახ   ლი მდგა 

რა, სა  დაც ფო  ტოგ   რაფ პეტ   რე გან   კე  ვიჩს 

ატე  ლიე ჰქონ   და მოწყო  ბი  ლი. არა  მი  ან  

ც   მა ეს შე  ნო  ბა შე  ის   ყი  და და მო  მა  ვა  ლი 

სას   ტუმ   როს პრო  ექ   ტის შექ   მ   ნა იმ დრო  ის  

ერ   თ  ერთ ყვე  ლა  ზე წარ   მა  ტე  ბულ, ტფი 

ლის   სა და ბა  ქო  ში ცნო  ბილ არ   ქი  ტექ  

ტორს, გა  ბო ტერ      მი  ქე  ლოვს მი  ან   დო. 

არა  მი  ან   ც   მა ტერ      მი  ქე  ლო  ვი ევ   რო  პა  ში 

გა  ამ   გ   ზავ   რა პრო  ექ   ტ   ზე სა  მუ  შა  ოდ. შე 

დე  გად, 1915 წელს, გო  ლო  ვი  ნის პროს  

გრანდ-ოტელი
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პექ   ტ   ზე აშენ   და სას   ტუმ      რო „მაჟესტიკი“, 

რო  მე  ლიც დღეს ჩვენ   თ   ვის „თბილისი 

მა   რი  ო   ტით“ არის წარ   მოდ   გე  ნი  ლი. 

„მაჟესტიკის“ მშე  ნებ   ლო  ბა საკ   მა  ოდ ძვი 

რი დაჯ   და, რად   გან შე  ნო  ბა მომ   რ   გ   ვა  ლე 

ბუ  ლი ფორ   მის იყო.

ამ ორი სას   ტუმ   როს მო  შო  რე  ბით, დღე 

ვან   დე  ლი თა  ვი  სუფ   ლე  ბის მო  ედ   ნის ტე 

რი  ტო  რი  ა  ზე, იქ სა  დაც დღეს „ქორთიარდ 

მა  რი  ო  ტი  ა“, მდე  ბა  რე  ობ   და ცნო  ბი  ლი სას  

ტუმ   რო „კავკაზი”. ამ შე  ნო  ბის პირ   ველ 

სარ   თულ   ზე გან   თავ   სე  ბუ  ლი იყო სა  ვაჭ   რო 

მა  ღა  ზი  ე  ბი და სა  კუთ   რივ სას   ტუმ   რო ცნო 

ბი  ლი იყო თა  ვი  სი მომ   სა  ხუ  რე  ბით.

აღ   ნიშ   ნუ  ლი სას   ტუმ   რო  ე  ბის გარ   და, 

ტფი  ლის   ში ასე  ვე მრავ   ლად იყო სხვა 

ბევ   რი ნაკ   ლე  ბად ცნო  ბი  ლი სას   ტუმ   რო. 

ასე მა  გა  ლი  თად, დღე  ვან   დე  ლი რუს   თა 

ვე  ლის გამ   ზი  რის N19ში მდე  ბა  რე  ობ   და 

სას   ტუმ   რო „საბადური“. ძველ ქარ   თულ 

გა  ზე  თებ   ში გვხვდე  ბა ამ სას   ტუმ   როს 

აღ   წე  რა, რო  მე  ლიც არ გა  მო  ირ   ჩე  ო  და გან  

სა  კუთ   რე  ბუ  ლი დე  ტა  ლე  ბის გად   მო  ცე  მით, 

თუმ   ცა, მის   გან გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბით, სას   ტუმ   რო 

„პურღვინოს“ აღ   წე  რი  ლო  ბა ბევ   რად მეტ 

ინ   ფორ   მა  ცი  ას გვაწ   ვ   დის: „ორი თა  ვი საჭ  

მე  ლი (ორჯერადი კვე  ბა) ჰღირს თვე  ში 12 

მან. სა  მი თა  ვი – 18 მან. ღვი  ნი  სა, არ   ყი  სა 

და ყა  ვის მსურ   ვე  ლებ   თან გან   სა  კუთ   რე 

ბუ  ლი და მე  ტად სა  ხე  ი  რო პი  რო  ბე  ბით 

შე  იძ   ლე  ბა მო  რი  გე  ბა”. 

სა  ინ   ტე  რე  სოა 1890იან წლებ   ში თა  ნა 

მედ   რო  ვე რკი  ნიგ   ზის სად   გუ  რის მახ   ლობ  

ლად მდე  ბა  რე სას   ტუმ   რო „აბაშის“ სა  გა 

ზე  თო რეკ   ლა  მა, რო  მე  ლიც გვამ   ც   ნობს, 

რომ ოთა  ხე  ბის ფა  სი დღე  ში 60 კა  პი  კი 

დან 1,5 მა  ნე  თამ   დე მერ   ყე  ობ   და.

ეს მხო  ლოდ მოკ   ლე ჩა  მო  ნათ   ვა  ლია იმ 

სას   ტუმ   რო  ე  ბი  სა, რომ   ლე  ბიც XIXXX სა  უ 

კუ  ნე  ე  ბის მიჯ   ნის ტფი  ლის   ში არ   სე  ბობ   და.

ვეტცელის სასტუმრო
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აზრები

გჯე  რო  დეს ჰარ   მო  ნი -
ის. შე  ამ   ცი  რე კონ   ფ  -
ლიქ   ტე  ბი. შე  ას   რუ  ლე 
ბრძა  ნე  ბე  ბი, სა  ნამ 
ერთ დღე  საც თა  ვად არ 
და  იწყებ ბრძა  ნე  ბე  ბის 
გა  ცე  მას.
–ენგლი

თუ ეჭ   ვობ, ილუღ   ლუ  ღე.
თუ გა  სა  ჭირ   ში ხარ,
დე  ლე  გი  რე  ბას მიჰ   ყა  ვი ხე  ლი.
თუ პა  სუ  ხის   მ   გე  ბე  ლი ხარ,
კარ   გად და  ფიქ   რ   დი.

–ჯეიმსჰ.ბორენი

და ხე ლოვ ნე ბუ ლი მხე და რი 

ცხენს უმალ აგე ბი ნებს, ვის 

ხელ შია მარ თ ვის სა და ვე ე ბი, 

მაგ რამ შემ დეგ ამ სა და ვე ებს 

ადუ ნებს და დეზ საც იშ ვი ა თად 

ჰკრავს ფეხს. 
–სანდრადეიო’ქონორი

წყა რო ე ბი: რო ბერტ ე. დრე ნა ნის „ALGONQUIN-ის მახ ვილ გო ნივ რე ბი“; ჯო შუა რე ი ნოლ დ სის ,,დისკურსები ხე ლოვ ნე ბა ზე“; 

TIMES-ის ცი ტა ტა თა წიგ ნი; იურ ხენ აპე ლოს #WORKOUT; ალექ სანდრ ვო ი ნო ვის ,,ღირსების ბნე ლი ნა პი რი“’;

ტი ნა ფე ის ,,ბოსები“;ჰოვარდ შულ ცის ,,ჩაღვარე შიგ გუ ლი“. 

ბრძანებათადამორჩილებასწორია.არასწორი
მიზეზებისგამობრძანებებისგაცემა–არა.
–ალექსანდრვოინოვი

ნე ბის მი ე რი ადა მი ა ნი 

ნე ბის მი ე რი ოდე ნო

ბის საქ მეს გა ა კე თებს, 

ოღონდ იმ შემ თხ ვე

ვა ში, თუ ეს ის საქ მე 

არა ა, რი სი გა კე თე ბაც 

იმწუ თას ევა ლე ბა.

–რობერტბენჩლი

საქ მის გა

კე თე ბი დან 

საქ მის დე

ლე გი რე ბა ზე 

გა დავ დი ვარ... 

რაც ჩემ თ ვის 

ლა მის უფ რო 

რთუ ლი ა, ვიდ

რე საქ მე თვი

თონ ვა კე თო. 
–ელტონბრაუნი

შენ იქ ნე ბი ჩე მი სახ ლის მო უ რა ვი და შენს სიტყ ვას 
და ე მორ ჩი ლე ბა მთე ლი ჩე მი ხალ ხი. მხო ლოდ
ტახ ტით ვიქ ნე ბი შენ ზე აღ მა ტე ბუ ლი. 
–დაბადება41:40

უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში, 
იყო კარ გი უფ რო სი, 
ნიშ ნავს და ი ქი რაო 
ნი ჭი ე რი ხალ ხი,
მე რე კი მათ გზი დან 

ჩა მო ე ცა ლო.
–ტინაფეი

იპო  ვე პრობ   ლე  მუ  რი სფე  რო -
ე  ბი, და  ა  მა  ტე სტრუქ   ტუ  რა და 
მო  ახ   დი  ნე დე  ლე  გი  რე  ბა. წნე -
ხი სა  პი  რის   პი  როს გა  კე  თე  ბა -

ში მდგო  მა  რე  ობს. გა  უ  ძე  ლი.

–დონალდრამსფელდი

დელეგირება
შავ-თეთრი
საქმეროდია.
დიქტატურასა
დაანარქიას
შორისნაცრის-
ფრისარაერთი
ტონიგვხვდება.
–იურხენაპელო

ნუ ეტყ ვი ხალხს, რო-
გორ აკე თონ საქ მე ე ბი. 
უთხა რი, რა უნ და აკე-
თონ და, და ე, გა გაკ ვირ-
ვონ შე დე გე ბით.
–ჯორჯს.პატონი

თუ შენს გარ შე მომ ყო-
ფებ ზე შე ნი ღი რე ბუ ლე-
ბე ბი ამოტ ვიფ რე, მა შინ 
შე გიძ ლი ა, გა ბე დო და 
ენ დო მათ, რომ სწორ 
ნა ბი ჯებს გა დად გა მენ. 

–ჰოვარდშულცი

თუ შენს ხელთ დი  დი ნი  ჭი  ა, 
ინ   დუს   ტ   რია მას გა  ა  უმ   ჯო  ბე  სებს, 
ხო  ლო თუ სა  შუ  ა  ლო უნა  რე  ბი – 
ინ   დუს   ტ   რია მათ ნაკ   ლო  ვა  ნე  ბებს 
გა  ამ   ძაფ   რებს.
–ჯოშუარეინოლდსი

თუ საქ მე ცუ დად 
მი დის და არ შე გიძ-
ლი ა, ამა ზე პა სუ ხის მ-
გე ბე ლი ადა მი ან ს კენ 
გა იშ ვი რო თი თი, 
მა შინ რე ა ლუ რად არც 
არა ვინ გყო ლია პა სუ-
ხის მ გე ბე ლი.
–ჰაიმენგ.რიკოვერი

დელეგირებისშესახებ

სა ბო ლოო 
მო საზ რე ბა
ყვე ლა ზე ჭკვი ა ნი ბო სე ბი 
თა ვის ზე ჭკვი ან აღ მას რუ
ლებ ლებს ირ ჩე ვენ. 
–მალკოლმფორბსი


