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Загалом, ми звільнили близько 100 тисяч чиновників з усіх галузей. На мою думку, зміни 
торкнулися десь 90% нашого бюрократичного апарату. 
 
Переважна частина нашої бюрократії нині, - міністри і депутати,  - це люди, які навіть не 
пам'ятають часів Радянського Союзу. Вони ніколи не ходили в піонерських галстуках, ніколи 
не відвідували комсомольські збори, ніколи не звітували вищим партійним органам. Вони 
взагалі не сприймають Кремль як якийсь центральний орган. Тобто для них Грузія - це їхня 
країна, вони її створюють. 
 
Справжня революція почалася після того, як люди розійшлися по домівках, склали свої 
прапорці, плакати, вуличні намети. Вона триває досі. Щомісяця у нас відбувається 
фундаментальне перетворення в якійсь області. Саме це і є революція! - культурна 
революція, ментальна революція, освітня революція, революція податкових органів та 
регіонального управління. Революція  - це також те, як люди одягаються, як поводяться. 
 
Спочатку в нас була революція, потім контрреволюція. Останнє -  це люди, які, з їхньої точки 
зору, все втратили – однак їх з помешкань ніхто не виганяв, гроші в них ніхто не відбирав, 
інші привілеї у них теж не забирали. Їх просто позбавили привілеїв грабувати власний народ. 
 
Щодо сили, то її потрібно застосовувати лише для захисту демократичної системи, держави, 
але не для захисту якихось особистостей. Люди пробачали нам багато речей, бо знали, що ми 
нічого додому не несемо, нічого у них не крадемо. І якщо ми навіть припускаємось помилок 
– а це, звісно, трапляється - то вони є наслідком щирого бажання змінити щось на краще для 
них, а не для нас самих. Ніхто з нас не вірить, що при владі повинні бути багаті люди. 
Багатство і влада мають бути належним чином розділені. 
 
У нашій податковій службі корупції немає, про зараз всі знають. Іноді скаржаться на те, як 
діють податкові органи, але в кишеню ніхто з них нічого не кладе… Щодо митниці -  - після 
багатьох років боротьби ми таки успіхів і там корупції нині точно немає. Зараз вантажі 
оформляються, максимум, за годину, а зазвичай за 5-7 хвилин. Якщо це триває більше 
години – я звільняю митника одразу. В поліції корупції немає. В інших органах - теж. 
 
Риба гниє з голови, миттєво, це як хвороба. Неможливо вимагати від підлеглих, щоб вони 
були чесні, якщо ти сам в чомусь замішаний. 
 
Найголовніший принцип такий: боротьба починається згори. Спершу ми знищили корупцію 
нагорі, в тому числі за рахунок того, що чотирьох членів парламенту з нашої більшості 
посадили за грати за вимагання і корупцію, а ще – за корупцію, хабарі, інші злочини - одного 
міністра, біля десяти заступників міністрів, понад 40 суддів. У верхні ешелони влади 
прийшов новий пласт людей, який вірив, що в нашої країни є майбутнє. 



 
За останні 6 років до нас більше людей поверталося, аніж виїжджало. Це про що говорить? 
Про дві речі. Перше - що ті, які вже виїхали, нині повертаються. Це ті, хто має досвід роботи 
в нормальних країнах, а нині можуть це застосувати в своїй країні. Друге -  молодь перестала 
виїздити. І молодь охоче йде працювати в державні органи. 
 
У нас нині найвищі зарплати в податкових органах, на митниці, в деяких органах місцевого 
самоврядування. 
 
Я б не переоцінював роль зарплати, чесності і лояльності силовиків. Там є цілий ряд 
факторів, престижність роботи, насамперед. 
 
У нас нині рівень довіри поліції з усіх питань - вище 80%. До реформ було 5%. Тобто, перед 
тим ненавиділи поліцію, а зараз її люблять. Коли тебе люблять і ця любов базується на тому, 
що ти чесний, дуже важко від цього відступитися. І коли твої керівники теж чесні і за цим 
стежать, то вони самі показують людям приклад. Тобто насправді, ми наче пов'язані 
круговою порукою в доброму сенсі. Наші люди  знають, що ми чесні в своїх прагненнях і 
порядні. І вони теж змушені бути такими ж, тому що суспільство всіх нас контролює. 
 
Ми цю країну (Грузію) змінимо до невпізнання. 
 
Вони (РОСІЯ) мали тут (в Грузії) велику базу для російської культури, для російської мови. 
Якщо в минулому році 47%  наших абітурієнтів обирали російську як іноземну мову, в цьому 
році – лише 10%. Решта обирає англійську. Вони (Росія) тут створили базу, але втратили 
найголовнішу з них  - людей, які виховувалися на російській культурі, на загальній, щоб там 
не казали, історії. 
 
У нас було ембарго на енергію, ми імпортували 80% усієї електроенергії, коли вони (Росія) 
припинили надавати нам її  в 2005-му році після української революції. (...) Це була їхня 
реакція на українську революцію - відключити Грузію. Скрізь була суцільна темрява. А зараз 
ми експортуємо електроенергію в Росію - останні 2 роки. Навіть під час військових дій ми 
експортували її, не припиняючи. У нас нині найдешевший газ у регіоні. Грузія 
перетворюється на енерготермінал для гідроелектростанцій. 
 
Західну допомогу не треба переоцінювати… 
 
Нині економіка Грузії легалізована на 95%. У пострадянських країнах показник тіньової 
економіки сягає від 40% до 70%, в тому числі в країнах Балтії. У нас – це 5-6% від сили, а 
невдовзі й цього не буде. 
 
Росія - завжди хороший «загарбник», але вона є поганим господарем. 
 
У нас 90% всіх санітарних, пожежних, інших служб скасовано. 80-90% всіх ліцензій, 
дозволів, які раніше коштували грошей – теж скасовано. 
 
Торік у нас Грузію відвідали 2 мільйони туристів. У цьому році їх буде 3 мільйони. Ми 
дійдемо до 10-ти мільйонів протягом 4-5 років максимум.  При цьому велика частина 
туристів буде саме з Європи.  
 
Дружба, загалом, ґрунтується на цінностях. 
 


