
მიხეილ მაჭავარიანი

პოსტ-საბჭოთა ბიზნესი რუსეთში

ესე ეხება პოსტ-საბჭოთა პერიოდიდან დღევანდელ დღემდე რუსეთში არსებულ ბიზნეს
რეალობას და ეკონომიკურ ურთიერთობებს, მის კავშირს პოლიტიკასთან, როგორ მოხდა საბჭოთა
საგეგმო ეკონომიკიდან გადასვლა ჯერ ,,პერესტროიკის“ გარდამავალ ეტაპზე და შემდეგ ისეთ
ურთიერთობებზე, რომლის არანაირი გამოცდილება მანამდე არ არსებობდა. საკითხის განხილვისას,
ასევე შევეხებით საქართველოს, ვინაიდან ამ პერიოდში საქართველოს ისტორია გარკვეულწილად
დაკავშირებულია რუსეთთან.

თანამედროვე რუსეთის ისტორიაში ბიზნეს ურთიერთობები შეიძლება დაიყოს პირობითად 3
პერიოდად:

1. საბჭოთა პერიოდი 1985 წლამდე და 1985-1991წ.წ - ბიზნეს საქმიანობის დაწყების
ჩანასახები;

2. 1992 წლიდან 2000 წლამდე  - როდესაც რუსეთში ჩნდებიან ბანკირები და ოლიგარქები;
3. 2000 წლიდან დღემდე - როდესაც მთავარი ოლიგარქები არიან ისინი, ვისაც პუტინი

ასეთად დანიშნავს.

განვიხილოთ თითოეული მათგანი.
პირველი პერიოდი: მიუხედავად ეკონომიკის სოციალისტური მოდელისა, საბჭოთა

კავშირში არც თუ ისე პატარა მასშტაბით არსებობდა ჩრდილოვანი ეკონომიკა, იყვნენ ე.წ.
,,საქმოსნები“, რომლებიც ახერხებდნენ და აწარმოებდნენ საბჭოთა ნომენკლატურისთვის
აღუწერელ პროდუქციას. ფორმალურად, საბჭოთა კავშირში სახელმწიფო საგეგმო კომიტეტი
ადგენდა თუ რა რაოდენობის ფეხსაცმელი, ქურთუკი, მანქანა, ხორცი თუ კვერცხი ჭირდებოდა
საბჭოთა მოქალაქეს. ეს დოვლათი იქმნებოდა ან საბჭოთა კავშირში ან არსებული ნავთობის, გაზის
ან სხვა პროდუქტის გაყიდვის შედეგად იცვლებოდა საჭირო ნედლეულში. აღუწერელი კი უკანონო, ე.
წ. მარცხენა საქონელი იყო.

მისი შექმნის რამდენიმე გზა არსებობდა. ორ მათგანზე შევჩერდები:
1. ავიღოთ მაგალითად ქსოვილის წარმოება - თუ ფაბრიკას უნდა გამოეშვა 1000 კგ ქსოვილი და
ამისთვის მას სჭირდებოდა 1000 კგ ძაფი, ლეგალური წარმოებისთვის 1000კგ ქსოვილში
მოიხმარებოდა 800 კგ ძაფი, ხარისხი ზიანდებოდა, მაგრამ დაზოგილი 200 კგ-ით იწარმოებოდა
აღურიცხავი პროდუქცია, რომელიც შავ ბაზარზე იყიდებოდა. ამას აკეთებდნენ ძირითადად
სახელმწიფო საწარმოების ხელმძღვანელები. აღურიცხავი საქონლის გაყიდვის შედეგად მიღებული
შემოსავალი ქრთამად ნაწილდებოდა საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის რაიონულ
კომიტეტებში, მილიციაში, პროკურატურაში, სასამართლოში, ყველა იმ სტრუქტურაში, რომელსაც
დავალებული ჰქონდა წარმოების კონტროლი. მაგალითად, საქართველოში ყველაზე გავრცელებული
პრაქტიკა უკავშირდებოდა ღვინის წარმოებას, როდესაც შეგნებულად იზრდებოდა ყურძნის მოსავალი
პირველ რიგში იმ მიზეზით, რომ სახელმწიფოს მეტი ფული გადაეხადა მის შესყიდვაში და ამ ფულის
დიდი ნაწილი ისევ რჩებოდა ე.წ. ,,საქმოსნებს“. ამ თანხით კი შემდეგ ხდებოდა ქრთამის გადახდა.
უკვე შემდეგ ეტაპზე ხდებოდა გაცილებით უფრო მეტი, მაგრამ სამწუხაროდ, დაბალი ხარისხის
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ღვინის წარმოება, ვიდრე ეს შესაძლებელი იქნებოდა რეალური მოსავლის პირობებში. ასეთი იყო ის
სქემა, რომლითაც ე.წ. ,,საქმიანი“ ადამიანები შოულობდენ ფულს, თუმცა, აღნიშნული პროცესი, ასე
თუ ისე, კონტროლირებადი იყო.
2. ,,დოვლათის“ შოვნის მეორე მეთოდი უკავშირდება არალეგალურ წარმოებებს, რომლის
მფლობელებიც (რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირში არ არსებობდა არანაირი კერძო საკუთრება)
არარეგისტრირებულ საამქროებში პირდაპირ არალეგალურ პროდუქციას ქმნიდნენ, რომელიც ასევე
შავ ბაზარზე (დახლის ქვეშ) იყიდებოდა.

ეს ,,საქმიანი“ ადამიანები არ იყვნენ ბიზნესმენები კლასიკური გაგებით, ვინაიდან მათი
წარმოება ძირითადად ეფუძნებოდა თაღლითურ სქემებს, მოპარვას და არა ბიზნეს-კონკურენციას.
ბიზნესი კლასიკური გაგებით არ არის მოპარული პროდუქციის რეალიზება, მიუხედავად იმისა, რომ
მასში არის სხვადასხვა ელემენტები. ეს მეთოდები არის საფუძველი, რომელიც უნდა ვიცოდეთ,
როდესაც ვსაუბრობთ საბჭოთა კავშირის ბიზნეს ჩანასახზე.

მიხეილ გორბაჩოვის შემდგომდროინდელ ე.წ. ,,პერესტორიკის“ პერიოდში, 1988 წელს
მიღებულ იქნა ყველაზე ცნობილი დადგენილება კოოპერაციის შესახებ, რომლითაც კომერციული
საქმიანობის უფლება მიეცათ როგორც ფიზიკურ პირებს, ასევე სახელმწიფო დაწესებულებებს. ადრე,
ასეთი რამ სსრკ-ში მხოლოდ 20-იან წლებში ხდებოდა, ე.წ. НЕП-ის (ახალი ეკონომიკური
პოლიტიკა) დროს, როდესაც ბოლშევიკებმა, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობაში, უფლება
დართეს ეწარმოებინათ კერძო პროდუქცია. ამის მიზეზი იყო დიდი შიმშილობა და პროდუქტის
დეფიციტი. თუმცა, იმდენად მიუღებელი იყო საბჭოთა ხელისუფლებისთვის ისეთი ადამიანი, რომელიც
ფლობდა საკუთარი შრომით მოპოვებულ მნიშვნელოვან უძრავ თუ მოძრავ ქონებას, რომ მათ
არამარტო გააუქმეს ეს წესი, არამედ კერძო მეწარმეები დასაჯეს - ბევრს წაართვეს ყველაფერი,
ზოგი გადაასახლეს, ზოგიც კი დახვრიტეს. ამგვარად, საბჭოთა პერიოდში წარმოუდგენელი იყო
კერძო საკუთრება.

1985 წელს გორბაჩოვმა და მისმა გუნდმა გამოაცხადა ,,პერესტროიკა“ ანუ გარდაქმნა. მისი
ნაწილი იყო „გლასნოსტი“ ანუ საჯაროობა - იმ პრობლემებზე ღია საუბარი, რომელიც ჰქონდა
საბჭოთა ხელისუფლებას. მაგრამ ჩვენ ამჟამად ეკონომიკური პოლიტიკის რეფორმირებაზე
ვსაუბრობთ: კერძო მეწარმეობის აღდგენაზე.

80-იან წლებში უკვე ნათელი იყო რომ გეგმიური ეკონომიკა ვერ ერეოდა საბჭოთა კაშირის
მოსახლეობის მოთხოვნებს და არაკონკურენტუნარიანიც იყო. ნავთობის ფასი, რომელზეც
მნიშვნელოვანწილად იყო დამოკიდებული საბჭოთა ეკონომიკა, დაეცა. საჭირო გახდა, რომ
ადამიანებს მისცემოდათ კერძო ფინანსური ინტერესის წახალისება, რაც ,,პერესტროიკის“ არსებითი
ნაწილი გახდა.

რუსეთში ბიზნესმენების პირველი ფენა ე.წ. კოოპერატივების მფლობელები არიან.
მაგალითად, ერთ-ერთი ასეთი ადამიანი იყო არტიომ ტარასოვი. მან 1989 წელს განაცხადა
მილიონერად გახდომის შესახებ. მისმა ერთ-ერთმა პარტნიორმა კოოპერატივ „ტექნიკაში“,
კომუნისტური პარტიის მხოლოდ ერთი თვის საწევრო გადასახადის სახით 90 000 მანეთი
გადაიხადა.1

1 Намедни – Наша Эра; Первый миллионер СССР, кооператор Артём Тарасов –
https://www.youtube.com/watch?v=cY9cBRpZmoE; ვიდეო ატვირთულია 17 თებერვალი, 2013

(ნანახია 28 იანვარი 2021)
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ჯერ კიდევ გეგმიური ეკონომიკის პირობებში, დაიწყო ფაბრიკა-ქარხნებთან
კოოპერატივების ფორმირება. ადამიანს, რომელიც მუშაობდა ქარხანაში, შეეძლო ამავდროულად იმ
ქარხანაშივე გაეკეთებინა კოოპერატივი და თუ მას გეგმით უნდა ეწარმოებინა გარკვეული
რაოდენობის პროდუქცია, ამის შემდგომ შეეძლო პირადი კუთვნილების ნაწარმიც შეექმნა, რომელსაც
შემდეგ ყიდიდა. რეალურად, გეგმა და კერძო პროდუქცია ერთმანეთში ირეოდა, ნელნელა პირველს
მეორე ანაცვლებდა. ამ გზით გაჩნდნენ, საბჭოთა კავშირის დაშლის კვალდაკვალ, რუსეთში პირველი
მილიონერები, რომლებმაც სახელმწიფოს ხელში, მაგრამ მათ განკარგულებაში არსებული
დოვლათის და პირადი კავშირების გამოყენებით შეძლეს თავიანთი ქონების დაგროვება.

1988-1991 წლებში კოოპერატიული ბიზნესის ინტერესის სფეროში ყველაზე მეტად, ალბათ,
საზ.კვების ობიექტები და კომპიუტრების შემოტანა ექცეოდა.

მეორე პერიოდი: 1991 წელს დიდი მოვლენები ვითარდება საბჭოთა კავშირში; 19 აგვისტოს მოხდა
პუტჩი, როდესაც რუსეთის კომუნისტური პარტიის ნაწილი უჯანყდება მიხეილ გორბაჩოვს სწორედ
მისი ,,პერესტროიკის“ გამო. პუტჩი დამარცხდა, მათ შორის იმიტომ, რომ ძალიან ბევრმა საბჭოთა
მოქალაქემ მიიღო ,,პერესტროიკა“ და ამ რთული მდგომარეობიდან ერთადერთ გამოსავლად
მიიჩნია. ამ პერიოდიდან იწყება უკვე საბჭოთა კავშირის დაშლა. 1991 წლის 8 დეკემბერს ხელი
ეწერება ბელოვეჟის შეთანხმებას საბჭოთა კავშირის გაუქმების შესახებ. პირველი ხელმომწერები
იყვნენ - რუსეთი, უკრაინა და ბელორუსია.

პოლიტიკურ პროცესზე საუბარი შორს წაგვიყვანს. საკმარისია აღინიშნოს, რომ ამ
პერიოდიდან რუსეთში უკვე ჩნდებიან პირველი მსხვილი კაპიტალისტები, რომლებმაც მოგვიანებით
რუსულ პოლიტიკასაც დააჩნიეს სერიოზული კვალი. ეს ადამიანები ძირითადად წარმოადგენდნენ აწ
უკვე ხელისუფლებიდან განდევნილი საკავშირო კომუნისტური პარტიის ნომენკლატურას, ე.წ.
,,წითელი დირექტორებს“, რომლებიც ფლობდნენ დოვლათს, ან წვდომა ჰქონდათ ფინანსურ
რესურსთან - ფინანსთა სამინისტროსთან, სახელმწიფო საგეგმო კომიტეტთან, ხელისუფლების სხვა
მნიშვნელოვან უწყებებთან. საერთოდ, რუსეთში ხელისუფლებაში ყოფნა ყოველთვის იყო გზა დიდი
ბიზნესისაკენ, ანუ დიდ ბიზნესს ვერ გააკეთებდი, თუ არ იყავი დაახლოებული პირი
ხელისუფლებასთან.

ახალი რუსული კაპიტალიზმის დასაწყისი უკავშირდება კერძო ბანკების წარმოქმნას.
რუსეთში ჩნდება რამდენიმე ძლიერი ბანკირი, რომლებმაც თანდათან იმდაგვარი წონა შეიძინეს, რომ
90-იანი წლების შუახანების რუსულ მმართველობას семибанкиршина - შვიდბანკობია -
ეწოდა შუა საუკუნეების რუსეთის ერთ-ერთი პოლიტიკური მოვლენის, сумибоярщина -
შვიდბოიარობასთან ალუზიით. საბანკო კაპიტალის ერთ-ერთი წყარო იყო სახელმწიფოსაგან
კრედიტების აღება, რუბლების კონვერტირება დოლარებში, გარკვეული პერიოდის შემდეგ კი ამ
სესხის უკანვე დაბრუნება, ოღონდ უკვე სრულიად გაუფასურებული, ბევრად იაფად ნაყიდი
რუბლებით. 1995-1996 წლებში, რუსეთის საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებისას,
სწორედ ამ მდიდარმა ადამიანებმა, ბანკების მფლობელებმა გადაწყვიტეს, რომ ყველაფერი ეღონათ
კომუნისტური პარტიის შესაძლო რევანშის წინააღმდეგ. ბანკირები აკეთებენ გათვლას და ფსონს
დებენ ისევ ბორის ელცინზე. აქაც ნათლად ჩანს ბიზნესისა და პოლიტიკის ურთიერთკავშირი.
ბუნებრივია ბორის ელცინი ამ ადამიანების ვალდებული ხდება. ამ ბანკირების ერთ-ერთი ლიდერი
იყო ბორის ბერეზოვსკი, რომელმაც 1994-1995 წლიდან შექმნა საკმაოდ საინტერესო ბიზნეს
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იმპერია, და კვალი დააჩნია პოლიტიკურ ეპოქას. მისი პარტნიორი იყო ბადრი პატარკაციშვილი.
აღსანიშნავია, რომ ბანკირების წინასაარჩევნო შეკრებაში მონაწილეობას იღებდა ბიძინა
ივანიშვილი, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული რუსეთში ბ.ელცინის პრეზიდენტად გაყვანაში.

ზემოაღნიშნულ ბანკირთა გაერთიანებამ ყველაფერი გააკეთა, რათა საპარლამენტო
არჩევნებში კომუნისტების წარმატებისა და ელცინის მეტად დაცემული რეიტინგის ფონზე,
საპრეზიდენტო არჩევნებში მაინც ბორის ელცინს გაემარჯვა. სამაგიეროდ, მათ საშუალება მიეცათ
სახელმწიფოსგან მიეღოთ იმ ქონების საგრძნობი ნაწილი (ძირითადად მომპოვებელი და
სატრანსპორტო მრეწველობის ობიექტები), რაც ჯერ კიდევ სახელმწიფოს ხელში იყო.

რა იყო 1996 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მთავარი ინტრიგა და როგორ იყო ჩართული
ამ არჩევნებში ბიზნეს ელიტა? ბანკირებმა შეიმუშავეს გეგმა, თუ როგორ არ უნდა მოსულიყო გენადი
ზიუგანოვი - კომუნისტური პარტიის ლიდერი - ხელისუფლებაში. ცხადი იყო, პირველ ტურში ბორის
ელცინი ვერ გაემარჯვა; ამიტომ მათ ,,თამაშში“ შემოიყვანეს ე.წ. დამოუკიდებელი კანდიდატი -
გენერალი ალექსანდრე ლებედი. ეს გათვლა განპირობებული იყო იმ ფაქტორით, რომ იმ პერიოდში
განსაკუთრებით აქტუალური იყო პატრიოტული თემები, ხოლო გენერლის კანდიდატად წამოყენებით,
ბანკირები ფიქრობდნენ, რომ ამომრჩეველი წაერთმიათ კომუნისტური პარტიისთვის. გეგმამ
გაამართლა. ალექსანდრე ლებედმა (მას უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილი ეხმარებოდა), რომელმაც
არჩევნების პირველ ტურში ხმათა 12% მიიღო, მეორე ტურში მხარი დაუჭირა ბორის ელცინს, რითაც
უზრუნველყო ამ უკანასკნელის გამარჯვება და ბორის ელცინი მეორე ვადით გახდა რუსეთის
პრეზიდენტი.

როგორც ვთქვით, ბიზნესმენები და, განსაკუთრებით ბანკირები, საპასუხოდ მხოლოდ
არსებული ქონების შენარჩუნებას არ სჯერდებოდნენ. საპრეზიდენტო კამპანიის დასაწყისში მათ
მთავრობა ე.წ. გირაოს აუქციონზე (залоговый аукцион) დაითანხმეს. მისი ავტორი იყო
ვლადიმერ პოტანინი, შემსრულებელი კი ვიცე-პრემიერი სოსკოვეცი. არსებითად, ეს იყო დიდი
აფიორა: მისი მთავარი არსი ის იყო, რომ კომერციული ბანკები მთავრობას აძლევდნენ სესხს, რათა
გადაეხადა მიმდინარე დავალიანებები და სამაგიეროდ გირაოში იღებდნენ სახელმწიფო საკუთრებაში
არსებულ ქონებას (ეს შეეხებოდა რამდენიმე უდიდეს საწარმოს: ,,ნორელსკი ნიკელი“,
,,ლუკოილი“, ,,იუკოსი“, ,,სიბნევტი“ და ა.შ.). მთავარი ისაა, რომ ეს ბანკები ფულს თვითონ
ფინანსთა სამინისტროსგან სესხულობდნენ. რახან სახელმწიფო არც ფიქრობდა ამ ქონების უკან
გამოსყიდვას, ბანკები უკონკურენტოდ ახდენდნენ ამ ქონების პრივატიზებას - ანუ პრივატიზაციის ამ
სქემაში არ იყო სიღიავე, არ მონაწილეობდნენ უცხოური კომპანიები. ოლიგარქიულ გზაზე შემდგარი
ბანკირები ერთმანეთში რიგდებოდნენ, თუ ვინ რას აიღებდა. რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ამ ქონებაში
გადახდილი ფასი ძალზე დაბალი იყო. მაგალითად, ვ.პოტანინმა ,,ნორელსკი ნიკელი“ 170 მლნ
დოლარად მიიღო, მაშინ როცა მისი რეალური ღირებულება სულ მცირე 10-ჯერ მეტი იყო. როგორც
ბიზნესმენი, მილიარდელი რომან აბრამოვიჩი ლონდონის სასამართლოსადმი მიცემულ ჩვენებაში
იხსენებს, ,,სიბნევტი“-ს (დღეს უკვე ,,გაზპრომი“) პრივატიზაციისას ბორის ბერეზოვსკიმ და ბადრი
პატარაკაციშვილმა უზრუნველყვეს, რომ კონკურენცია არ მომხდარიყო და იგი სასტარტო ფასში
შესყიდულიყო.2

2 Как воровали на приватизации - https://www.youtube.com/watch?v=VxNVRxbxNRY;
ვიდეო ატვირთულია 31.01.2018 (ნანახია 28 იანვარი 2021)
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ოლიგარქობა ხელისუფლებაში ყოფნასაც გულისხმობს და ამ მხრივაც ბორის ბერეზოვსკი იყო
გამორჩეული. ჩანს იგი ასე უფრო მოსახერხებლად თვლიდა შუამავლობას მთავრობასა და ბიზნესს
შორის. ელცინის ოჯახის დახმარებით, იგი ერთის მხრივ სახელმწიფო თანამდებობებზე ინიშნებოდა
(უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე, დსთ-ს მე-2 აღმასრულებელი მდივანი, დუმის დეპუტატი),
ხოლო მეორეს მხრივ, იგი ცდილობდა ახალი სიმაღლეების დაპყრობას ბიზნესში. ის აქტიურად
ერეოდა მოლაპარაკებებში ამბოხებული ჩეჩნეთის ლიდერებთან, ასევე ყოფილი საბჭოთა კავშირის
რესპუბლიკების ხელმძღვანელებთან. ის ცდილობდა მათთან თავისი ხაზი გაეტარებინა, რათა ამ
სახელმწიფოებს ბერეზოვსკის ,,გავლით“ დაელაგებინათ ურთიერთობები კრემლთან.

ამ პერიოდის ბიზნესმენთა ერთ-ერთი დამახასიათებელი წყაროც და სეგმენტიც იყო
კრიმინალური დაჯგუფებები, რომელთაც ჰქონდათ არალეგალური თუ ლეგალური კონტროლი
სხვადასხვა ბიზნესზე, სთავაზობდნენ ბიზნესს მფარველობას, ქმნიდნენ ე.წ.,,სახურავს“ (крыша),
რაც ზოგიერთ შემთხვევაში მთავრდებოდა ბიზნესის მათ ხელში ჩაგდებით. ეს ჯგუფი პუტინის
ხელისუფლებაში ყოფნის პირველ პერიოდშიც გვხვდება, მაგრამ მნიშვნელოვნად შესუსტებული და
ტრანსფორმირებული. ცნობილი კრიმინალური დაჯგუფებები იყო ე.წ. ტამბოვის, სოლნცევოს,
ორეხოვოზუევო და სხვა. ამ ჯგუფების ხელში საკმაოდ დიდი ფინანსური კაპიტალი იყო მოქცეული.

მესამე პერიოდი: რადიკალურად იცვლება ვითარება 2000 წლიდან. ქვეყანაში დაგროვილ
პრობლემებს ემატებოდა ის, რომ ფიზიკურად საკმაოდ დაუძლურებული პრეზიდენტი ელცინის მეორე
ვადაც ნელნელა დასასრულს უახლოვდებოდა. ელცინის ოჯახი და ოლიგარქები გადადიან ოპერაციაზე
,,მემკვიდრე“ და ასე შეირჩა ვლადიმერ პუტინი (სხვადასხვა ვერსიებით, იგი ან ელცინის სიძის,
იუმაშევის დახმარებით დაუახლოვდა ელცინს, ან ჩუბაისისა და ბერეზოვსკის). განხილვის თემას
სცდება ამ ოპერაციის დეტალებზე მსჯელობა და არც პუტინის თანდათანობითი აღმასვლაა ჩვენი
თხრობის მიზანი. ვიტყვი მხოლოდ, რომ აღმოსავლეთ გერმანიაში კგბ-ს რეზიდენტურიდან
დაბრუნების შემდეგ იგი სანკტ-პეტერბურგის მერიაში იწყებს მუშაობას საგარეო ეკონომიკური
ურთიერთობების კუთხით და იქიდან მოყოლებული უკავშირდება რუსულ კრიმინალიზებულ
ბიზნეს-ელიტას.

ვლადიმერ პუტინის მმართველობის დროს ბიზნესი აბსოლუტურად განსხვავებულია.
ფაქტიურად ბოლო 20 წელიწადში ხდება ხდება მისი გადალაგება; შეიძლება ითქვას, იცვლება ბიზნეს
სტრუქტურა რუსეთში. 2000 წლიდან მოყოლებული, რუსეთში არსებულ ყველა დიდ ბიზნესს
მიზანმიმართულად იმორჩილებს სახელმწიფო, რეალურად კი უშუალოდ ვ.პუტინი. ის ქუჩური წესებით
ცხოვრობს. მისთვის წართმევა მაშინ არის ნებადართული, თუ უარი უთხრეს მოლაპარაკებაზე. ის
პოლიტიკასაც და ბიზნესსაც სწორედ ასეთი მეთოდებით წარმართავს. პუტინი ყველა დიდი ბიზნესს
ნაბიჯ-ნაბიჯ იმორჩილებს, მათ შორის ძალის დემონსტრირებითაც. პუტინი თავად არის ბიზნესმენიც,

Залоговые аукционы: споры об их законности не утихают спустя 25 лет -
https://www.youtube.com/watch?v=ci55y204x38; ვიდეო ატვირთულია 02.12.2020 (ნანახია 28
იანვარი 2021)
Березовский против Абрамовича. Приговор -
https://www.youtube.com/watch?v=r6U6ifuZlew&list=RDCMUCenFYp3Wqneyh2cU3GYTUBw
&start_radio=1&t=1561; ვიდეო ატვირთულია 05.11.2020 (ნანახია 28 იანვარი 2021)
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პოლიტიკოსიც და შეიძლება ითქვას, რომ მაფიური სტილით მართავს სახელმწიფოს, როგორც
პერსონალურად ლოიალურ დიდმოხელეთა კორპორაციას.

ურჩთა დასჯა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო მის ქმედებებში. ამის ერთ-ერთი ნათელი
მაგალითია მიხეილ ხადარკოვსკის დაკავება. ეს იყო გზავნილი ყველასთვის, რომ ვინც მას არ
მოელაპარაკებოდა, იგივე ბედი ელოდათ. ხადარკოვსკიმ გააგრძელა იმ წესებით ცხოვრება, რა
წესებითაც ის ცხოვრობდა პუტინამდე. მან მოინდომა პოლიტიკაში ჩართვა, ის ამბობდა, რომ
პოლიტიკოსები ჩემთან უნდა მოვიდნენო, მან დააფინანსა რამდენიმე პოლიტიკური ორგანიზაცია.
პუტინი ეცადა რამდენიმეჯერ თავის ადგილზე დაეყენებინა ხადარკოვსკი, ეს იყო ორი მგლის
ბრძოლა. ხადარკოვსკიმ არ მიიღო პუტინის თამაშის წესები, ამიტომ პუტინმა ის სამაგალითოდ
დასაჯა, რათა სხვებისთვის ჭკუა ესწავლებინა. შესაბამისად, სხვებმა მიიღეს თამაშის წესები, ვინც
არ მიიღო ის გაიქცა. ასეთივე მაგალითია ბორის ბერეზოვსკის საქმეც.

ერთ-ერთი პირველი, რაც ვლადიმერ პუტინმა რუსულ ეკონომიკაში გააკეთა, არის ნავთობის
და გაზის წარმოების სრული მონოპოლიზაცია. მან დაიჭირა მ.ხადარკოვსკი და მისი ნავთობის
კომპანია ,,იუკოსი“ დაიმორჩილა. შემდგომში მოახდინა გაზის მონოპოლიზაცია, როდესაც გაზის
ექსპორტი ფაქტიურად დაიმორჩილა და ყველა შუამავალი კომპანია ჩახსნა, მათ შორის ბორის
ბერეზოვსკის კომპანიები. მან შექმნა გარკვეული ვერტიკალი, რომელიც აკონტროლებს მთელ მედია
სივრცეს რუსეთში. ერთადერთი, მეტ-ნაკლებად დამოუკიდებელი კომპანია, არის ტელეკომპანია
,,Дождь“-ი, რომელსაც შეზღუდული აქვს მაუწყებლობა სხვადასხვა საკანონმდებლო ბარიერების
გამო.  რუსეთში თავისუფალი დიდი ბიზნესი ფაქტიურად არ არსებობს.

ძალიან დიდი ინტერესი იყო უცხოელების მხრიდან რუსეთში ინვესტიციების
განხორციელებისა, ვინაიდან ისინი ხედავდნენ უზარმაზარ აუთვისებელ რესურსს, დიდი ფულის
პერსპექტივას: სოფლის მეურნეობაში, მრეწველობაში, წიაღისეულსა და ენერგომატარებლებში.
სწორედ ამიტომ დაიწყეს შემოსვლა რუსეთში უცხოელებმა. მაგრამ ისჯება უცხოელიც, თუ იგი უარს
იტყვის გარკვეულ კორუფციულ სქემებში მონაწილეობაზე. მაგალითად, გახმაურებული ამბავია
უილიამ ბრაუდერის საქმე, რომლის ადვოკატი სერგეი მაგნიტსკი დაიჭირეს და იგი ციხეში საეჭვო
ვითარებაში გარდაიცვალა. სერგეი მაგნიტსკი საინვესტიციო ფონდ ,,ჰერმიტიჯ კაპიტალის“
(მფლობელი უილიამ ბრაუდერი) იურისტი და აუდიტი იყო, რომლის გამოძიებითაც საქმე ეხებოდა
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 5,4 მლრდ რუსული რუბლის (230 მლნ დოლარის) მოპარვას მაღალი
თანამდებობის პირების მხრიდან. ეს ხდებოდა დამატებითი ღირებულების გადასახადის უკან
დაბრუნების ყალბი სქემის საშუალებით, რისთვისაც რუსი ჩინოვნიკები ბრაუდერის ფირმებსაც
იყენებდნენ.3

შედეგად, სერგეი მაგნიტსკი დაიჭირეს. მაგნიტსკის და მის უფროსს ბრალს სდებენ იმაში,
რომ მათ დაარეგისტრირეს ორი ფირმა რუსეთის ადგილობრივ ოფშორულ ზონაში ყალმუხეთში, იქ

3 რადიო თავისუფლება - გარდაცვლილი სერგეი მაგნიტსკი დამნაშავედ ცნეს; 11.07.2013;
https://www.radiotavisupleba.ge/a/magnitski-damnashaved-cnes/25043545.html (ნანახია 30
იანვარი 2021)
24 საათი - მაგნიტსკი და ბრაუდერი გაასამართლეს; 12.07.2013;
http://24blog.ge/news/story/39123-magnitski-da-brauderi-gaasamartles (ნანახია 30 იანვარი
2021)
Дело Магнитского, полная версия - https://www.youtube.com/watch?v=mdmsFDXpbr0;
ვიდეო ატვირთულია 07.01.2013 (ნანახია 30 იანვარი 2021)
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თანამშრომლებად ფიქტიურად დაიქირავეს ადგილობრივი ინვალიდები და ამ საბაბით მიიღეს
საგადასახადო შეღავათები. სასამართლომ არ გაიზიარა გამოძიების დროს მაგნიტსკის მიერ
მიცემული ჩვენება, რომლის თანახმადაც, ყველა პირი კანონიერად იყო გაფორმებული, ისინი
ხელფასს იღებდნენ და მკვდარი სულები არ ყოფილან. მაგნიტსკის ჩვენების თანახმად, მათ კანონში
არსებული შეღავათით ისარგებლეს. როგორც უკვე აღვნიშნეთ მაგნიტსკი ციხეში გარდაიცვალა
საეჭვო ვითარებაში, ხოლო ბრაუდერს რუსეთში მისჯილი აქვს - იგი გამოცხადებულია რუსეთის
ნომერ პირველ მტრად.

ცალკე გამოსაყოფი საკითხია და საკმაოდ მნიშვნელოვანი, კანონიერი ქურდების
მონაწილეობა რუსულ ბიზნესში. იყო დრო, როდესაც კანონიერი ქურდები საკმაოდ დიდ როლს
თამაშობდნენ ბიზნესში, განსაკუთრებით სათამაშო ბიზნესში - კაზინოები, ღამის კლუბები და ა.შ.
პუტინმა შეძლო და ეს თემაც დაახლოებით 14-15 წლის განმავლობაში დაალაგა. რაოდენ
გასაკვირიც არ უნდა იყოს, დღეს რუსეთში, ისევე როგორც საქართველოში, კანონიერი ქურდობა
საკმაოდ სახიფათოა, იმიტომ, რომ პუტინისთვის კანონიერი ქურდი ერთია - თვითონ; კანონიერი
ქურდი დაცულია, წარმატებულია და „ქურდობს“ თუ ,,კრემლი“ მისცემს მას ამის უფლებას.
შესაბამისად, ვლადიმერ პუტინი აკონტროლებს კრიმინალურ სამყაროსაც, რომელსაც ასევე იყენებს
როგორც ბიზნესში, ასევე პოლიტიკაში.

სხვათა შორის, პროფესიონალურ კრიმინალურ სამყაროსთან პუტინის ურთიერთობები
სანკტ-პეტერბურგის მერიაში მუშაობის პერიოდიდან იწყება. ერთ-ერთი იყო ,,ტამბოველების“,
ლიდერი ვლადიმერ კუმარინი. 2004 წელს ვ.პუტინი აპატიმრებს ვ.კუმარინს, რომელიც დღემდე
ციხეშია. მიზეზი არის ის, რომ ინტერვიუს დროს კუმარინს ,,ზედმეტი“ წამოსცდა. მან ისაუბრა, მერის
მოადგილეობის პერიოდში ვ.პუტინთან თანამშრომლობაზე. სავარაუდოდ, სწორედ ეს ინტერვიუ არ
აპატიეს მას.4

ზემოთ მოყვანილი ისტორია ცხადყოფს, რომ დროთა განმავლობაში, პუტინის პოლიტიკურმა
მაფიამ მოუგო კრიმინალურ მაფიას და ეს კრიმინალური სამყაროც ნელ-ნელა ტრანსფორმირდა. ვინც
შეძლო და მოასწრო, კრიმინალობიდან დროზე გადაეწყო ბიზნესმენად. თუმცა, ამ ორი სამყაროს
უნარ-ჩვევები პუტინის რუსეთში დიდწილად ერთნაირია. კრიმინალური წრე გაითქვიფა ბიზნესში,
პოლიტიკაში. კრიმინალი მფარველობს პოლიტიკოსებს, კრიმინალს შეყავს თავისი ხალხი
პოლიტიკაში და კრიმინალის გარეშე შეუძლებელია აწარმოო ბიზნესი. ეს სქემა დღემდე ასე მუშაობს
რუსეთში.

შესაძლებელია თუ არა ასეთ პირობებში რუსეთში მოვიდეს ჭეშმარიტად დემოკრატიული
ღირებულებების მქონე ხელისუფალი? ერთი შეხედვით, ნავალნის ფენომენი ამის იმედს აჩენს. მაგრამ
ჯერჯერობით, პუტინი ყველანაირ ოპოზიციურ გამოვლენას რკინის ხელით უმკლავდება. არის მეორე
პრობლემაც: ყოფილი ქართველი დიპლომატი, შევარდნაძის მრჩეველი გელა ჩარკვიანი თავის წიგნში
იხსენებს რუსეთის ელჩთან, ფელიქს სტანევსკისთან შეხვედრას - შეხვედრა საქართველოში,

4 Тамбовский Петербург. Линия защиты -
https://www.youtube.com/watch?v=VmdT3I7r6rw; ვიდეო ატვირთულია 04.07.2019 (ნანახია 30
იანვარი 2021)

Бизнесмен Фрейдзон: Путин до сих пор боится Кумарина. Кумарин очень много знает
-
https://gordonua.com/news/worldnews/biznesmen-freydzon-putin-do-sih-por-boitsya-ku
marina-kumarin-ochen-mnogo-znaet-249044.html (ნანახია 30 იანვარი 2021)
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ერთ-ერთ რესტორანში შედგა. შეხვედრის დროს ელჩმა მას განუცხადა: “გაიგეთ, რუსეთში ორი
რუსეთია – ერთი ივანე III-ის და ნოვგოროდის, თავისი ევროპული ქალაქ-სახელმწიფოს
ტრადიციით, მეორე კი, ივანე IV (მრისხანის) და იოსებ სტალინის, მთელი თავისი
თათარ-მონღოლური მემკვიდრეობით. ამიტომ, იცოდეთ, თქვენ რაც გინდათ, დასავლური ტიპის
რუსეთი, ეს არასდროს მოხდება. უნდა შეეგუოთ ამ აზრს და მიიღოთ ჩემი ქვეყანა ისეთად, როგორიც
ის არის – თავისი ინტერესებით და ა.შ. თქვენ მათ იმპერიულ ინტერესებს უწოდებთ”.5 სამწუხაროდ,
ეს განმარტება დღემდე აქტუალურია. რუსეთი ერთია, რომლის საზოგადოების დიდ ნაწილს უნდა რომ
იყოს იმპერია, და ის თამაშობს მხოლოდ თავისი თამაშის წესებით.

რუსული ეკონომიკა წელს შემცირდება, პროგნოზი მომავალ წელსაც ცუდი აქვს, მათ შორის,
საერთაშორისო სანქციის გამო. სხვადასხვა მკვლევარების პროგნოზით დღეს რუსეთის ეკონომიკა
ძირითადად უფრო წარმატებულ 2000-იან წლებში დაგროვილი ფონდების ხარჯზე არსებობს.
რუსეთს კიდევ რამდენიმე წელიწადი აქვს, რომ ეკონომიკამ სტაბილურად იფუნქციონიროს.
მიუხედავად იმისა, რომ ნავთობის ფასი 40$-ზეა, ეს არ არის საკმარისი ენერგორესურსებზე
დამოკიდებული რუსული ეკონომიკისთვის. ასევე ძალიან დიდი პრობლემაა რუსეთისთვის
ტრანსნაციონალური დიდი პროექტები - სამხრეთის ნაკადი და ჩრდილოეთის ნაკადი. ერთ-ერთი
მიზეზი, რატომაც მოხდა ვლადიმერ პუტინსა და რეჯეფ თაიფ ერდოღანს შორის შეთანხმება
აზერბაიჯანის თემაზე, სწორედ ის საფრთხეა, რაც შესაძლებელია ნავალნის საქმის და სანქციების
გამო დაემუქროს ჩრდილოეთის ნაკადს, რომელშიც ძალიან დიდი რაოდენობით ფულია ჩაყრილი.
რუსეთს თუ არ გააქვს გაზი და არ ყიდის ნავთობს, ის ბანკროტია. ამიტომ ამჟამად პუტინი
იძულებულია ერდოღანთან  ეძებოს კომპრომისები, რომ იქიდან მაინც გაიტანოს გაზი და ნავთობი.

აღსანიშნავია ისიც, რომ რუსეთიდან ფული დიდი რაოდენობით გადის. ანუ ვინც ფულს
შოულობს, მას იგი ქვეყნიდანაც გააქვს. არის ვერსია, რომ ობშორებში უშუალოდ პუტინის კუთვნილი
250 მლრდ დოლარია დალექილი. საინტერესოა ასევე სქემა, რომელიც პუტინმა გააკეთა ფულის
გადასამალად. ფაქტიურად მთელი კორუფციული ფული დასავლეთშია შენახული. მაგალითად,
სხვადასხვა ბანკები (ბანკი ,,Россия“, რომლის ხელმძღვანელი არის პუტინის ერთ-ერთი
უახლოესი მეგობარი კოვალჩუკი, ბანკები ,,ვითიბი“, ,,ზბერბანკი“), მიუხედავად იმისა, რომ მათ
სანქციები ადევთ, თავისი შვილობილი კომპანიების მეშვეობით ახერხებენ რუსული თანხების ჩადებას
უცხოურ ბანკებსა და სხვა ბიზნესში.

რამდენიმე სიტყვა რუსულ-სამხრეთ კავკასიურ ბიზნეს კონტაქტებზე: აღსანიშნავია, რომ
რუსეთში საკმაოდ იყვნენ და არიან ქართველი ბიზნესმენები. სწორედ, ერთ-ერთ დიდ მოთამაშედ
ითვლებოდა ბადრი პატარკაციშვილი. იგი იყო არა მარტო ბიზნესმენი, არამედ ხელისუფლების
წარმომადგენელი. იგი იყო ბორის ბერეზოვსკის მარჯვენა ხელი, მათ შორის კრიმინალურ
საკითხებშიც. ასევე, დიდი მოთამაშე იყო რუსულ ბიზნესში ბიძინა ივანიშვილი, რომელსაც ასევე
ჰქონდა ურთიერთობა კრიმინალებთან. ერთ-ერთი დიდი მოთამაშე იყო დავით იაკობაშვილი
(გალფის მფლობელი). შემდეგ იყო რამდენიმე საშუალო დონის მოთამაშე, მილიონერები, თუმცა
ყველა მათგანი არ ქართველობდა. ბიზნესმენი ჩიხლაძე - ძალიან სერიოზული ადამიანი იყო. ის
დაბრუნდა აჭარაში, სადაც დიდი ინვესტიციები განახორციელა; კახა ბენდუქიძე - ის უბრალოდ
წამოვიდა რუსეთიდან, ვინაიდან დაინახა, რომ იქ არანაირი პერსპექტივა არ ჰქონდა; ბადრი კაკაბაძე
- პეტერბურგელი ბიზნესმენი და სხვები. ყველა მათგანი ფულს შოულობდა რუსეთში, რათა

5ჩარკვიანი, გ. (2017) ნაცნობ ქიმერთა ფერხული. თბილისი: ინტელექტი, გვ. 481-482
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საბოლოოდ დაბრუნებულიყვნენ საქართველოში, თუმცა ბ.პატარკაციშვილის და ბ.ივანიშვილის
მოტივაცია იყო სხვა, ვინაიდან მათ პოლიტიკური გავლენის გარეშე ცხოვრება ვერ წარმოედგინათ.

რაც შეეხება სომეხ და აზერბაიჯანელ ბიზნესმენებს რუსეთში, სომხებს იქ უფრო მეტი
ბიზნესმენი ჰყავთ, თუმცა ისინი აქამდე არ ერეოდნენ სომხეთის პოლიტიკურ საქმეებში, ვინაიდან
პაშინიანამდე სომხეთში იყო ხელისუფლების აბსოლუტურად ლოიალური დამოკიდებულება
კრემლისადმი და პუტინისადმი. შესაბამისად, კრემლი არ თვლიდა, რომ პოლიტიკურ ფაქტორად უნდა
გამოეყენებინა ბიზნესმენები და მილიარდერები. დღეს შესაძლებელია ვითარება იცვლებოდეს. ასე
მოხდა აზერბაიჯანში. ცნობილი ფაქტია, რომ როდესაც დაახლოებით 10 წლის წინ ბაქოში მოხდა
შიდაელიტური დაპირისპირება, ალიევის საწინააღმდეგო მოქმედება დაიწყეს აზერბაიჯანელმა
ბიზნესმენებმა, რომლებიც, როგორც ამბობდნენ, კრემლის მხრიდან იყვნენ წახალისებულნი. თუმცა,
შემდეგ ალიევმა, ისევე როგორც ყარაბაღის საქმეში, კრემლთან საერთო ენა თავად გამონახა.6

შესაძლებელია თუ არა საქართველოშიც რუსული მმართველობისა და ეკონომიკური
მოდელის სრული ანალოგი შენდებოდეს? ბიძინა ივანიშვილი, რომლის შექმნილი ქართული ოცნება
მმართველი პარტიაა, თუ ვინმესგან რამეს სწავლობს - ეს პუტინის რუსეთია. დღეს საქართველოში
ყველაზე კარგად არის ის ბიზნესი, რომელსაც აქვს წვდომა სახელმწიფოსთან.

6 Друзья Путина и глава разведки: как азербайджанский миллиардер связан с
руководством России? - https://www.youtube.com/watch?v=bDzzR5Bcn-E; ვიდეო
ატვირთულია 16.12.2020; კონფიდენციალური ინფორმაციები (ნანახია 30 იანვარი 2021)
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