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რეიტინგები
8  |  მსოფლიოსმილიარდერები

24  |  უძვირესიქართველიფეხ
ბურთელებიდაეროვნულილიგის

გუნდები

26  | ყველაზერეიტინგული
სასტუმროები

28  | წარმატებულისაინვესტი
ციოწლებისრეიტინგი

86  | მსოფლიოტურიზმისTop10
დასაქართველოსადგილიმასში

LEADERBOARD
10  |  მსოფლიოსოციუმდიდრესი

ადამიანი

12  |  ბიძინაივანიშვილისქონება
წლებისმიხედვით

14  | გაღარიბებულებიდაგავარ
დნილები

15  | პრინცისმძევლები

16  | გარდაცვლილები

18  |  იცხოვრემილიარდერივით

20  |  ტრამპი:თეთრისახლისშა
ვიდღეები

22  |  არქივიდან

მოსაზრება
32  |  მემიყვარსგუდაური,

თხილამურებიდა,
უბრალოდ,მთა! //

ნინომენთეშაშვილი

34  |  ვაჭრობა,როგორცქა
ლაქისგეგმისნაწილი  //

ირაკლიჟვანია

38  |  თავისუფლებატაქსის  
//სანდროთარხან-მოურავი

32 | მოსაზრება

52   | ანტრეპრენიორები
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CEO

40  |  საცხოვრებელი
კომპლექსი,რომელმაცდროს

გაუსწრო
„ტურინვესტი“10წლისიუბილესაღნიშნავს
დამისიინვესტიციები$200მილიონსაჭარ-
ბებს.600-თანამშრომლიანკომპანიას28
წლისგიორგიაბაშიძეხელმძღვანელობს.

ავტორი:ხათუნახვედელიძე

ანტრეპრენიორები

44  |  ტრადიციული 
მასპინძელი

კახურიტრადიციულიმეღვინეობაწარმატე-
ბულიისტორიისმეჩვიდმეტეწელსითვლის,
ქვეყნისუმსხვილესექსპორტიორთაათე-

ულშისაპატიოადგილსიკავებსდაბაზარზე
5,700,000-ლარიანიინვესტიციითშემოდის.

ავტორი:ხათუნახვედელიძე

48   | ანტრეპრენიორები

74   | მილიარდერთაწლევანდელი
სიისწარჩინებულები
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48  |  სურნელოვანიმარცვლე
ბითახდენილიოცნება

ყავისადმისიყვარულიბევრსაუხსნია,მაგრამ
დამტკიცებისთვისბევრიასეარგარჯილა:

თემურსისაურმასურნელოვანმარცვლებს28
ქვეყნიდანმოუყარათავიდაერთიბრენდის

ქვეშმოაქცია.
ავტორი:სალომეჭიპაშვილი

52  |  სხვახედვა
აიეტკუკავა,ინვესტირებულიმილიონების
12-წლიანისტატისტიკადა„ალიანსჯგუფo

ჰოლდინგის“სამომავლოგეგმები,რომლებიც
გრძელვადიანიხედვისნაწილია.
ავტორი:ელენეკვანჭილაშვილი

მილიარდერთა
წლევანდელისიის 

წარჩინებულები
 

62  |  იღბლიანივაჟი
ინდოეთისუმდიდრესიადამიანიმუკეშამბანი
ათიწლისსაგვარეულოშუღლშიიყოჩაბმული
თავისუმცროსძმასთან.დღესიგისაკუთარი

გამარჯვებისშიდაამბებსჰყვება.
ავტორი:ნააზნინკარმალი

68  |  იდეალურადშერჩეული
დრო

ჯიბეგაფხეკილიიტალიელიიმიგრანტიდან
საკაბელოტელევიზიისმულტიმილიარდერმაგ-
ნატამდე:როკოკომისო55-წლიანისიმწარის

კენწეროთიტკბება.
ავტორი:ნოაკირში

72  |  შინამრეწველი
ინდუსტრიალისტი

ფრანსისოლდერიცხობისჰენრიფორდია.მან
ამერიკულიმექანიკურიწარმოებაფრანგულ

ხელოვნებასთანშეაზავადაწელსMcDonald’s-
ისმასებზეგავიდა.

ავტორი:ქლოესორვინო

ინვესტიცია

80  |  „იყიდება“საქართველო
ინვესტიციებისმოზიდვადაექსპორტისხელ-
შეწყობა–ორიმთავარიმისიისშესრულებას

ექვსქვეყანაშიექვსიკომერციულიატაშე,სავა-
რაუდოდ,შემოდგომიდანშეუდგება.

ავტორი:თელარაგელანტია

12|LEADERBOARD

62   | მილიარდერთაწლევანდელი
სიისწარჩინებულები

40|CEO
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ეკონომიკა
84  |  საქართველოტურიზმითვერ

გამდიდრდება
ავტორი:ბესონამჩავაძე

88  |  გვჭირდება
გლობალურიხედვა
ავტორი:ირაკლიკოვზანაძე

ისტორია
90  |  პარფიუმერიისპრინცი

მაჩაბელი
1955წლისთვისამერიკისშეერთებულშტატებში

მცხოვრებიქართველებისრაოდენობა300ადამიანს
შეადგენდა.სიმცირისმიუხედავად,ამდიასპორამ

ხუთისხვადასხვადარგისაღზევებაშიუდიდესი
ღვაწლიშეიტანა.მოგითხრობთსურნელოვანი

ინდუსტრიისგიგანტზე,გიორგიმაჩაბელზე.
ავტორი:ემილავდალიანი

აზრები
92  |  სიუხვისშესახებ

მთავარი რედაქტორი
გიორგიისაკაძე

 
აღმასრულებელი რედაქტორები

შოთადიღმელაშვილი,ელენეკვანჭილაშვილი

არტდირექტორი, ფოტორედაქტორი
სერგანემსიწვერიძე

ლიტერატურული რედაქტორი
ირინაბიაშვილი

ვებდირექტორი
გოგიქავთარაძე

დამკაბადონებელი
ქეთაჟორჟოლიანი

ფოტოგრაფები
ხათუნახუციშვილი,ჯაბაჩიტიძე

ჟურნალForbesGeorgia-სგამოსცემს
სააქციოსაზოგადოება

MediaPartners

გამომცემელი
მაიამირიჯანაშვილი

გაყიდვების დირექტორი
ლელიმირიჯანაშვილი

ჟურნალიForbesდაარსდა1917წელს

Forbes USA
Editor-In-Chief
SteveForbes

ChiefContentOfficer
RandallLane
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Forbes, as to materials published in the US Edition of Forbes. All rights reserved. სამარკო ნიშანი Forbes 
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„ბპგგარდიანეგვიპტური“და„ბპგპრიმა“.

90|ისტორია
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მსოფლიოს
მილიარდერები

სულ
ქონება:

$9.1 ტრილიონი
მილიარდერები:

2,208

შეერთებული
შტატები

ქონება:

$3.1 ტრილიონი
მილიარდერები:

585

ამერიკები
ქონება:

$563 მილიარდი
მილიარდერები:

138

ახლო
აღმოსავლეთი
დააფრიკა

ქონება:

$250 მილიარდი
მილიარდერები:

99

ევროპა
ქონება:

$2.4 ტრილიონი
მილიარდერები:

559

აზია-წყნარი
ოკეანეთი

ქონება:

$2.8 ტრილიონი
მილიარდერები:

827

რედაქტორები: ლუ ი ზა კრო ლი და კე რი ა. დო ლა ნი 

დამატებითირედაქტირება: ჯონ კო პი ში, ჩე იზ პი ტერ სონ -უ ი ტორ ნი.

ქვეყნისრედაქტორები: გრე ემ ბა ტო ნი, გრე ის ჩან გი, რა სელ ფლა ნე რი, ნა აზ ნინ კარ მა ლი, ებ რამ ბრა უ ნი, ტა ტი ა ნა სე რა ფი ნი

სიმდიდრისგუნდი: ან ჯელ აუ-ი ე უ ნი, ელე ნე ბე რე ზან ს კა ი ა, იგორ ბო სი ლოვ ს კი, დე ნიზ ჩა მი, მე გი ჩე ნი, კარ ტერ კოდ რი ე, ალექ სან დ რა გარ ფინ კ ლი, მაქს ჯე დერ - პალ მ გ რე ნი, ნოა კირ ში, ელე ინ მა ო, ზი ნა მუკ ჰე ი ბე რი, 

ან დ რეა მერ ფი, ანის მუს ლი მი ნი, ომა სე დი ქი, ქლოე სორ ვი ნო, მი ჩე ლა ტინ დე რა, ჯე ნი ფერ ვან გი და რე პორ ტი ო რე ბი FORBES-ის ლი ცენ ზი რე ბუ ლი გა მო ცე მე ბი დან ავ ს ტ რი ა ში, ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კა ში, უნ გ რეთ ში, საფ რან-

გეთ ში, ყა ზა ხეთ ში, კო რე ა ში, ინ დო ნე ზი ა ში, ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში, მექ სი კა ში, პო ლო ნეთ ში, რუ სეთ ში, სლო ვა კი ა ში, თურ ქეთ სა და ვი ეტ ნამ ში

რეპორტიორები: იური აკ სი ო ნო ვი, დენ ალექ სან დე რი, პრის ცა ან გი, მეგ ჰა ბაჰ რი, მე დე ლინ ბერ გი, კიმ ბო უ დი, ნილ გუნ ქავ და რი, ლო რენ გენ ზ ლე რი, რი კარ დო ჯე რო მე ლი, რო ბერტ კი დი, ნი კოლ ლინ დ სი, რო ბერტ ოლ სე-

ნი, ლუ სინ და შმიდ ტი, ლე ო ნარდ შო ენ ბერ გე რი, ჯე იმს სიმ სი, ოზერ ტუ რა ნი, ალექ სან დ რა უილ სო ნი, სი უ ზან ადამ სი, ჯე ი სონ ბუ თი, ბიზ კარ სო ნი, კე რო ლა ინ ჩე ნი, შუ- ჩინ ჯინ ჩე ნი, მუ ჰა მედ კო ე ნი, ტილ დალ რე პი, ჯე იმს და ნი, 

რე ბე კა ფენ გი, ან ტუ ან გა რა, კრის ტო ფერ ჰელ მე ნი, ალ ვა რო ერ ნან დეს ზო რი ლა, ჯე ინ ჰო, შონ კი ლა ჩან დი, ჯო ან მი უ ლე რი, იოჰა ნეს მი უ ზი ა ლი, სი უ ზან ნა მი, ლენ ან ნგუ ი ე ნი, ვენ დი პა გი, ანუ რად ჰა რა ღუ- ნე ი თა ნი, ნა ტა ლი 

რო ბე მე დი, ში ლა სარ ვა ნან და, სა მან ტა შარ ფი, ნე ჰა სო ნი, ჯე სი კა ტა ნი, ტიმ ტრიდ გოლ დი, კე იტ ვინ ტო ნი, ჯე ნი ფერ უელ სი

კვლევა: სიუ რედ ლო ე რი • ფოტოკვლევა:მე რილ ბარ ტო ნი, გე ილ ტო ი ვა ნე ნი, კრის ტინ ჯენ ტილ სმი ტი • მონაცემთაბაზა: დმიტ რი სლა ვინ ს კი

მადლობა: გან სა კუთ რე ბუ ლი მად ლო ბა LW HOSPITALITY ADVISORS-ს, FACTSET RESEARCH SYSTEMS-ს, ORBIS BY BUREAU VAN DIJK-ს, REAL CAPITAL ANALYTICS-ს, EUROMONITOR INTERNATIONAL-ს, PITCHBOOK-სა და ათო ბით სხვა ექ ს-

პერტს, რომ ლე ბიც რე პორ ტაჟ სა და ღი რე ბუ ლე ბე ბის მი ნი ჭე ბა ში დაგ ვეხ მარ ნენ.

კაპიტალიზმიგანაგრძობსგლობალურბატონობას.როცა31წლისწინჩვენიპირველირეიტინგიგამოვაქვეყნეთ,

მსოფლიოში140მილიარდერიიყო.დღეს2,200-ზემეტნიარიან.მათიდიდიუმრავლესობაანტრეპრენიორია–მათ

რიცხვში,ჯეფბეზოსი,მსოფლიოსუმდიდრესიადამიანიდაპირველი,ვინცკლუბში$100მილიარდზედიდიქონე-

ბითლიდერობს–ისინი,ვინცსაკუთარიკომპანიების,დოვლათისადასამუშაოადგილებისშექმნითგამდიდრ-

დნენდაინოვაციასმისცესდასაბამი.აღზევებულმასაფონდობირჟებმადაგაზრდილმაფასებმაფართომოხმა-

რებისსაგნებზეესწელიგანსაკუთრებულადსარფიანიგახადაულტრამდიდრებისთვის:საშუალომილიარდერის

ქონებაწელს$4.1მილიარდსშეადგენს,რაც,ბოლო12თვესთანშედარებით,9%-იანიზრდაა.მიუხედავადამისა,

ჩვენსრეიტინგს120ადამიანიგამოაკლდა.მიზეზებინაირგვარია–პოლიტიკითდაწყებული,ქველმოქმედებით

დამთავრებული,25მილიარდერიკიგარდაიცვალა.მსოფლიოსუმდიდრესთაშესახებგაცილებითმეტიინფორმა-

ციის,მათშორის,ქონებათამიხედვითგლობალურირეიტინგის,გასაცნობად,ეწვიეთვებგვერდს:

WWW.FORBES.COM/BILLIONAIRES



LeaderBoard

მილიარდერები

14 
აწუკვეყოფილი
მილიარდერები 

მსოფლიოსოცი
უმდიდრესიადამიანი
პლანეტის უმდიდრესთა ოცეულისქონებაგანსაცვიფრებელ
$1.2ტრილიონსუტოლდება–თანხას,რომელიც,უხეშიგათვლით,მექსიკის
წლიურიეკონომიკურიდოვლათისეკვივალენტია.მათიესქონება,ერთად
აღებული,მსოფლიოს2,208-ვემილიარდერისჯამურიქონების13%-ს
წარმოადგენს.ამაგვისტოსოცეულშიმოსახვედრადსაჭირომინიმალური
ქონება$39მილიარდსშეადგენდა–28%-ითმეტს,ვიდრეგასულწელს,როცა
მხოლოდ$30.4მილიარდიიყოსაკმარისი.

15 
სადგაქრნენმდიდრები
საუდისარაბეთიდან?

16 
ახლად
წასულები

18
იყიდება

მილიარდერთასახლები

20
თეთრისახლის
შავიდღეები

1. ჯეფ ბეზოსი  
$112 მილიარდი  

აშშ
დედამიწისუმდიდრესიადამია

ნი,Amazonისშეფიპირველიასი

მილიარდისმფლობელია,ჩვენი

წლიურირეიტინგისსათავესრომ

ამშვენებს.მისიელვაჭრობისგიგან

ტისაქციებისფასი12თვეში59%ით

გაიზარდა,რამაცმისქონებას$39.2

მილიარდიშემატა–ერთწელიწადში

ნანახიყველაზედიდიმოგება,რაც

კიოდესმედაფიქსირებულა(2007ში,

$27.6მილიარდიანინამატით,კლუბში

ისმესამედმოხვდა).ბეზოსიასევე

ფლობსWashingtonPostსადაავია

კოსმოსურფირმაBlueOriginს.
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1.ჯეფბეზოსი
$112 მილიარდი

აშშ 
(იხ.წინაგვერდი)

2.ბილგეიტსი
$90 მილიარდი

აშშ 
1995წლიდან,ლიდერპო-
ზიციასმხოლოდმეექვსედ
ემშვიდობება.Microsoft-
ისთანადამფუძნებლის
ქონებაგასულწელს$4
მილიარდითგაიზარდა,
მაგრამესზღვაშიწვეთი
გამოდგაბეზოსისეპიკურ
ზრდასთანშედარებით.

11.მაიკლბლუმბერგი
$50 მილიარდი

აშშ 
ნიუ-იორკისყოფილიმერი
აგრძელებსთავისიფინან-
სურ-ინფორმაციულიდა

მედიაფირმის,BloombergLP-ის
მართვას.ამასობაში,მისმიერ
დაფინანსებულიიარაღისკონ-
ტროლისორგანიზაციაახალ
ინიციატივასიწყებს,რომელიც
–პარკლენდის(ფლორიდა)

სკოლისსისხლიანითავდასხ-
მისშემდეგ–მოსწავლეებზეა

ორიენტირებული.

12.ლარიპეიჯი
$48.8 მილიარდი

აშშ 
Google-ისთანადამფუძ-
ნებელიდადღესუკვეამ

საძიებოგიგანტისმშობელი
კომპანიის,Alphabet-ისაღ-
მასრულებელიდირექტორი,
გავრცელებულიცნობებით,
საუდისარაბეთთანაწარ-
მოებსმოლაპარაკებებს,
რათასამეფოშიტექნო-

ლოგიურიცენტრიააშენოს.
ბოლოწელიწადშიპეიჯის
ქონება$8.1მილიარდით

გაიზარდა.

13.სერგეიბრინი
$47.5 მილიარდი

აშშ 
პეიჯისპარტნიორი,ანუGoogle-ის
თანადამფუძნებელიამერიკისუმ-
დიდრესიიმიგრანტია.დღესუკვე
Alphabet-ისპრეზიდენტი,ბრინი,
გავრცელებულიინფორმაციით,
$100მილიონზემეტსხარჯავს

მსოფლიოშიყველაზედიდიდირი-
ჟაბლისასაშენებლად,რომელიც

ძვირადღირებულიპირადიმოგზა-
ურობისთვისაციქნებაგანკუთვ-
ნილიდამიყრუებულადგილებში

ჰუმანიტარულიდახმარების
ჩასატანადაც.

14.ჯიმუოლტონი
$46.4 მილიარდი

აშშ 
Walmart-ისდამფუძ-

ნებლის,სემუოლტონის
ყველაზეუმცროსივაჟი
2016წლამდეკომპანიის
საბჭოშიიყო.ისოჯახის
რეგიონალურბანკს,
Arvest-სმართავს.

15.ს.რობსონ
უოლტონი

$46.2 მილიარდი
აშშ 

სემუოლტონისუფროსივაჟი
23წლისმანძილზეWalmart-ის
თავმჯდომარეიყო,ახლაკი
ოჯახისიმსამიდანერთ-ერთ
წევრადრჩება,ვინცკომპა-
ნიაშიკვლავარისჩართული.
ისდაჯიმუოლტონისვაჟი,
სტიუარტუოლტონისაბჭოში
არიან,ხოლომისისიძე,გრე-
გორიპენერითავმჯდომარის

პოზიციასიკავებს.

4.ბერნარარნო
$72 მილიარდი
საფრანგეთი

მისიფუფუნებისიმპერი-
ის,LVMH-ისრეკორდულმა
შედეგებმადაგარიგებამ,
რომელიცლამისმთელი
ChristianDior-ისშესყიდ-

ვასითვალისწინებს,არნოს
ქონების$30.5მილიარდით
გამსხვილებაშიდიდიწვლი-

ლიშეიტანა.

5.მარკცუკერბერგი
$71 მილიარდი

აშშ
Facebook-ისაღმასრულებელი
დირექტორიწნეხისქვეშააიმ
შესაძლოროლისგამო,მის
სოციალურიმედიისგიგანტს
რომჰქონდააშშ-ისარჩევ-
ნებშირუსეთისჩარევასთან
დაკავშირებით.მიუხედავად

ამისა,კომპანიისაქციათაფასი
გასულწელს32%-ითგაიზარდა
დაცუკერბერგისქონებას$15

მილიარდიშესძინა.

3.უორენბაფეტი
$84 მილიარდი

აშშ 
იანვარში,87წლისორაკულმა

BerkshireHathaway-სორიაღმას-
რულებელივიცე-თავმჯდომარის
პოზიციებზედააწინაურა.ესშეგ-
ვიძლია,სადავეებისგადაბარების

მიმართულებითგადადგმულ
ნაბიჯადგანვიხილოთ,რასთან
დაკავშირებითაცერთობდიდი
მოლოდინითუინტერესიარ-
სებობს.ბაფეტი,მისივეთქმით,
თავს„არაჩვეულებრივადჯანმრ-
თელად“გრძნობსდაგანაგრძობს
Berkshire-ისმართვას,რომლის
აქციებისფასიშარშანდლისშემ-

დეგ16%-ითაამომატებული.

LeaderBoard
აუქციონზემილიარდერები
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6.ამანსიოორტეგა
$70 მილიარდიq

ესპანეთი
მისიქონებისუმეტესინაწი-
ლიInditex-სუკავშირდება,
რომელიცყველაზეუკეთ
მოდისქსელZara-თიარის
ცნობილი.კომპანიისაქცი-
ათაფასებიდაეცადამის
ქონებასაც$1.3მილიარდი

მოეჭრა.

16.ელისუოლტონი
$46 მილიარდიq

აშშ
სემუოლტონისერთადერთ
ქალიშვილსარავითარი
როლიარააქვსსაოჯახო
ბიზნესში,მაგრამბლომად
ფლობსWalmart-ისწილებს,
რაცმასმსოფლიოშიუმ-
დიდრესქალადაქცევს.

7.კარლოსსლიმელუ
$67.1 მილიარდი

მექსიკა
სლიმიახლა$12.6მილიარ-

დითუფრომდიდარია,ვიდრე
შარშან,რაც,დიდწილად,მისი
ტელეკომუნიკაციებისფირმის,

AméricaMóvil-ისაქციათა
39%-იანინახტომისდამსა-

ხურებაა.

17.მაჰუატენგი
$45.3 მილიარდი

ჩინეთი
პირველადცხოვრებაში,მააზიის
უმდიდრესიადამიანია,რაც,ნაწი-
ლობრივ,მისიფირმაTencent-ის

სოციალურიმიმოწერისსუ-
პერგავრცელებულიაპლიკაცია
WeChat-ისდამსახურებაა,რომე-
ლიცთითქმის1მილიარდიაქტიუ-
რიმომხმარებლითიწონებსთავს.
ამასთან,Tencent-საქვსწილები
Tesla-ში,Snapchat-ისმშობელ
Snap-სადამუსიკისსტრიმინგის

სერვისSpotify-ში.

8(ერთობლივად)
ჩარლზკოხი

$60 მილიარდი
აშშ

ნოემბერშიმისმა
$100-მილიარდიანმა
(გაყიდვებით)Koch

Industries-მავენჩურ-კაპი-
ტალისგანყოფილება,Koch
DisruptiveTechnologies-ი
ჩაუშვა,რომელსაცმისი
ვაჟი,ჩეიზიმართავს;გან-
ყოფილებაუკვეგაუძღვა
$150-მილიონიანსაინვეს-
ტიციორაუნდსისრაელის
სამედიცინოაპარატურის

სტარტაპისთვის.

18.ფრანსუაზბე
ტანკურმეიერი
$42.2 მილიარდიê

საფრანგეთი
დედამისი,L’Oréal-ისმემკ-
ვიდრელილიანბეტანკური
2017-ისსექტემბერშიგარ-

დაიცვალა;ქონებამემკვიდ-
რეობითბეტანკურმეიერმა
დამისმაოჯახმამიიღო.

8(ერთობლივად)
დევიდკოხი

$60 მილიარდი
აშშ

KochIndustries-ისაღმასრუ-
ლებელივიცე-პრეზიდენტი
დამისიძმაჩარლზინო-

ემბერშიახალიამბებისცენ-
ტრშიმოექცნენ,როცამათმა
საინვესტიციოგანყოფილე-
ბამ$650მილიონიდააბანდა
MeredithCorp.’s-ისმიერ
პრობლემურსიტუაციაში
აღმოჩენილიჟურნალის

გამომცემლის,TimeInc.-ის
$2.8-მილიარდიანიშესყიდ-

ვისსაქმეში.

19.მუკეშამბანი
$40.1 მილიარდი

ინდოეთი
ინდოელიმაგნატი2012-ის
შემდეგპირველადუბრუნ-
დებაუმდიდრესთაოცეულს
(იხ.სტატიაამავენომერში).

10.ლარიელისონი
$58.5 მილიარდი

აშშ
მართალია,cloud-ისბაზარზე
Oracle-სSalesforce-ისადა

Amazon-ისსახითმეტოქეები
ჰყავს,მისიაქციათაფასიმაინც
გაიზარდა13%-ით.ელისონი,
რომელიცკომპანიისდაახ-
ლოებითმეოთხედსფლობს,
ახლა$3.6მილიარდითუფრო

მდიდარია.

20.ჯეკმა
$39 მილიარდი

ჩინეთი
2017-შიმამელ-ვაჭრობის

ბეჰემოტიAlibabaახალსიმაღ-
ლეებზეაიყვანა:ოლიმპიადის
სპონსორადმოავლინადა

სტრიმინგთანდაკავშირებუ-
ლიხელშეკრულებაგაჩარხა
Disney-სთან.გასულიწლის
შემდეგ,Alibaba-საქციათა
ფასი76%-ითააგაზრდილი,

რისიდამსახურებაცგახლავთ
ჯეკმასდებიუტიუმდიდრესთა

ოცეულში.

16 
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ბიძინაივანიშვილისქონება
წლებისმიხედვით
„ადამიანისთვისმილიარდებისულაცარაასაჭირო.ორასიმილიონი
დოლარისაკმარისია.ამისშემდეგაც,ესუბრალოდსპორტიხდება“,–ამ
სიტყვებისავტორიბიძინაივანიშვილია,რომელიცწარსულშისაქარ-
თველოსპრემიერ-მინისტრიიყო,ახლაკიქვეყნისყველაზემდიდარი
ადამიანისსტატუსსმყარადინარჩუნებს.გარდაამისა,Forbes-ისმონა-
ცემებისმიხედვით,ივანიშვილი$4.6-მილიარდიანიკაპიტალით,2018
წლისმსოფლიოს500ყველაზემდიდარადამიანთასიაშიიმყოფება.
უკანასკნელწლებშიმისისახელისაერთაშორისომედიისთვისსაყუ-
რადღებოარაერთხელგამხდარა,მათშორისცნობილი„PanamaPapers“-
ისსკანდალურიდოკუმენტებისგამოქვეყნებისკუთხითაც.უკანასკნელ
დაყველაზეცნობილშემთხვევასკი„CreditSuisse“-ისწინააღმდეგ
წარმოებულისაქმეწარმოადგენს.შეგახსენებთ,რომბიძინაივანიშვი-
ლიბანკისმენეჯერს100მილიონისმითვისებასედავებოდა,რაც
საბოლოოდსასამართლომაცდაადასტურადაბრალდებულ
ბანკირს5-წლიანიპატიმრობამიუსაჯა.

ბიზნესმენიდაყოფილიპრემიერ-მინისტრიბიძინაივა-
ნიშვილისაქართველოსყველაზემდიდარიადამიანია.

ასაკი:62
ქონება:$4.6მილიარდი
ყველაზე მდიდრების სია:

456-ეადგილი
დაოჯახებული

შვილი:4
საცხოვრებელი ადგილი:
თბილისი,საქართველო

მოქალაქეობა:საქართველო

ბიძინაივანიშვილისკაპიტალის
ღირებულებაწლებისმიხედვით
(მილიარდიდოლარი)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3.2  

4.8  
5.5

6.4
5.3 5.2 5.2 4.8 4.5

4.6
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გა  სუ  ლი წლის მან   ძილ   ზე გლო  ბა  ლურ მილიარდერთაპოზიციებს120ადამიანიგამოემშვიდობა.

ყველაზემეტიდანაკარგიჩინეთმაგანიცადა–ათციფრიანიქონების50მფლობელი.

სამმძიმიანკლუბს26ამერიკელიდა10საუდისარაბეთისმკვიდრიცგამოაკლდა.ქვემოთ

წარმოდგენილიოთხიყოფილიმილიარდერიგანსაკუთრებითდრამატულივარდნისმსხვერპლი

შეიქნა;კიდევ20აღსანიშნავიგაცხრილულიმარჯვნივშეგიძლიათ,იხილოთ.რეიტინგს

ჩამოშორებული120ივეადამიანისსანახავად,ეწვიეთვებგვერდს:forbes.com/billionairesdropoffs.

ავ
ტო
რ
ებ
ი:
დ
ენ
იზ
ჩ
ამ
ი
დ
ა
ნო
ა
კი
რ
ში


გაღარიბებულებიდაგავარდნილები

ჯონშნატერი
აშშ | PAPA JOHN’S-ის პი  ცა

2018-ის ქო  ნე  ბა: $750 მი  ლი  ო  ნი (25%-იანი შემ   ცი  რე  ბა)

თავისიPapaJohn’s-ისპიცისქსელისშენელებულზრდასშნატერი,ნაწილობრივ,NFL-ის„სუსტლიდერულ
როლს“აბრალებსეროვნულჰიმნთანდაკავშირებულიპროტესტებისგამკლავებაში.ამერიკულიფეხბურთის
ქომაგებიბლომადცომეულსჭამენ,PapaJohn’s-იკიNFL-ისმსხვილისპონსორია.

დანიელხაჩატუროვი
რუ        სე        თი | დაზღ               ვე        ვა, სა        ბან               კო 

სექ               ტო        რი, უძ               რა        ვი ქო        ნე        ბა 

2018-ის ქო        ნე        ბა: $170 მი        ლი     ო        ნი 

(92%-იანი შემ               ცი        რე        ბა)
მისისადაზღვევოკომპანია,
Rosgosstrakh-ი,2017-შიOtkritie
Bank-მაჩაყლაპა,ხოლო
შემდეგ,დეკემბერში,რუსეთის
ცენტრალურმაბანკმაშავდღე-
შიმყოფიOtkritie-სნაციონა-
ლიზებასმიჰყოხელი.

კრისტოფელვიზე
SOUTH AFRICA | RETAIL 

2018 NET WORTH: $600 MILLION (DOWN 89%) 

საბუღალტროსკანდალმადააქციაSteinhoffInternational-ი–საყო-
ფაცხოვრებოსაქონლითმოვაჭრე,რომელიცვიზესძვირფასიიმპერიის
მნიშვნელოვანნაწილსწარმოადგენს.დეკემბერშივიზემთავმჯდომარის
თანამდებობადატოვა,კომპანიისაქციებისღირებულებაკითითქმის
87%-ითდაეცა.

ნირავმოდი
ინ დო ე თი | ალ მა სის სამ კა უ ლე ბი

2018-ის ქო ნე ბა: $100 მი ლი ონ ზე ნაკ ლე ბი (94%-იანი შემ ცი რე ბა)

სახელმწიფოსმიერკონტროლირებულმაPunjabNationalBank-მა
იანვარშიგანაცხადა,რომმოდიმდამისმაბიზნესპარტნიორმაბანკის
მუმბაისფილიალისრამდენიმეაღმასრულებელთანერთადთაღლი-
თურიტრანზაქციებისგანხორციელებადაგეგმეს,რისშედეგადაც,გავ-
რცელებულიცნობებით,მოდისსამკაულებისკომპანიებში$1.8მილი-
არდიჩაიღვარა.მოდიმ,რომელმაცინდოეთიმანამდედატოვა,სანამ
სკანდალიგასკდებოდა,როგორცცნობილია,ბრალდებებიუარყო.

სახელი
ქვეყანა | სიმდიდრის წყარო 

2018ისქონება

სტივენროტი
აშშ | უძრავი ქონება 

$970მილიონი

ანასსეფრიუი
მაროკო | მშენებლობა 

$950მილიონი

ესტერგრეტერი
შვეიცარია | SWATCH 

$900მილიონი

მეგიმაგერკო
აშშ | 84 LUMBER 

$900მილიონი

ო.ბრუტონსმიტი
აშშ | SPEEDWAY MOTORSPORTS 

$880მილიონი

ედუარდსტეკი
აშშ | DICK’S SPORTING GOODS 

$880მილიონი

ბრაიანშეფილდი
აშშ | ნავთობის აღმოჩენა

$870მილიონი

დევიდჰინდავი
აშშ | კიბერუსაფრთხოება

$850მილიონი

აიმანასფარი
აშშ | ნავთობსერვისები 

$840მილიონი

ჯონათანორინჯერი
აშშ | SHUTTERSTOCK 

$820მილიონი

კენგროსმენი
აშშ | SIERRA NEVADA-ს ლუდი  

$800მილიონი

ჯენიმუტონი
სამხრეთი აფრიკა | ფინანსური სერვისები 

$800მილიონი

შოჯიუეჰარა
იაპონია | ფარმაცევტიკა 

$800მილიონი

ვანიუნმინი
ჩინეთი | ფარმაცევტიკა 

$800მილიონი

ალდობენსადუნი
კანადა | ფეხსაცმელები 

$780მილიონი

უილბურროსი
აშშ | კერძო სააქციო კაპიტალი 

$700მილიონი

ედგარსია
ფილიპინები | უძრავი ქონება 

$650მილიონი

ბორისმინცი
რუსეთი | უძრავი ქონება, საპენსიო ფონდები 

$540მილიონი

ლიფუჩენი
ჩინეთი | აგრობიზნესი 

$500მილიონი

ბრუნოშტაინჰოფი
გერმანია | საყოფაცხოვრებო

საქონლით ვაჭრობა

$225მილიონი
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პრინცისმძევლები
ძნე ლი წარ მო სად გე ნია უფ რო სწრაფიანუფროუტიფარიგზამილიარდობითდოლარისმოსაპო

ვებლად,ვიდრეის,რომელიცამასწინათსაუდისარაბეთისსამეფოტახტისმემკვიდრემ,მოჰამედბინ

სალმანმააირჩია:აიძულექვეყნისუმდიდრესიადამიანები,თავიანთიპირადიქონება,„ანტიკორუფციული

კამპანიის“ფარგლებში,სახელმწიფოსგადასცენ.

გასულიწლისმიწურულს,32წლისუფლისწულმასაუდისარაბეთისმილიარდერებისადასხვაბიზნეს

მენთაჯგუფიულტრამდიდრულციხეშიგამოკეტა–492ნომრიან,პალმებისმწკრივშიმოქცეულRitzCarlton

Riyadhში.ზოგიმათგანიმისივენათესავიიყო,მათშორის,62წლისპრინციალვალეედბინტალალი,და

სავლეთშიყველაზეცნობილიბობოლასაუდისარაბეთიდან.

ალვალეედიდასხვამრავალიგაათავისუფლეს,თუმცაRitzCarltonისდატოვებამათმილიარდებიდა

უჯდათ.ათასერთიისტორიაარსებობსიმასთანდაკავშირებით,თუზუსტადრამოხდასასტუმროში,რაცშე

უძლებელსხდის,გადაჭრითითქვას,ვინვისრამდენიდაროდისმისცა.ამქვიშასავითმერყევისიმართლის

გათვალისწინებით,გადავწყვიტეთ,ჩვენსწლევანდელმილიარდერთარეიტინგშისაუდისარაბეთისათივე

მკვიდრიგამოგვეტოვებინა;კომენტარზეათივემუარიგანაცხადა.მათქონებასთანდაკავშირებითმეტი

სიცხადისშემთხვევაში,ზოგიერთი,შესაძლოა,რაღაცმომენტშირეიტინგსდაუბრუნდეს.

მოჰამედალამოუდი
$8.1მილიარდი

აქტივთარიცხვშიაშვედურიგადამმუ-
შავებელი,საუდისარაბეთისბენზო-
გასამართისადგურებიდაეთიოპიური

კონგლომერატი(ოქროსმოპოვება,ფერ-
მერულიმეურნეობა,მშენებლობა).

პრინცისულთანბინმოჰამედ
ბინსაუდალკაბეერი

$3.8მილიარდი

მისისაჯარობაზარზემბრუნავირძისნა-
წარმისკომპანიაAlmaraiახლოაღმოსავ-
ლეთშიერთ-ერთუმსხვილესკომპანიას

წარმოადგენს.

მოჰამედალისა
$2.6მილიარდი

მისAssilaInvestments-სწილებიაქვს
ბანკში,საკვებგადამმუშავებელსადა

სასტუმროებში.

სალეჰკამელი
$2.3მილიარდი

დააფუძნაკონგლომერატიDallah
Albaraka(უძრავიქონება,საკვები,ჯან-

დაცვა).

აბდულარაჯჰი
$1.9მილიარდი

ძმებთანერთადშექმნაAlRajhiBank-ი
–მსოფლიოშიერთ-ერთიუმსხვილესი

ისლამურიბანკი.

მოჰამედსერაფი
$1.1მილიარდი

უძრავიქონებისინვესტორი.

აბდულმაჯეედალჰოკაირი
$1.2მილიარდი

სალმანალჰოკაირი
$1.2მილიარდი

ფავაზალჰოკაირი
$1.2მილიარდი

სამიძმისუძრავიქონებისიმპერია19
სავაჭროცენტრსმოიცავს.

პრინციალვალეედ
ბინტალალი
$18.7მილიარდი

მართავს“სამეფოჰოლდინგს”,
რომელიცფლობსLyft-ის,

Twitter-ის,Citigroup-ისადაFour
Seasons-ისაქციებს.
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LeaderBoard
აუქციონზეგარდაცვლილები
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გა სულ წელს ტო რონ ტოსპოლიციამშემზარავიაღმოჩენაგა

აკეთა:გენერიკულიწამლებისმილიარდერის,75წლისბერნარდ

„ბარი“შერმენისადამისიცოლის,ჰანის,ცხედრებიმათისახლის

აუზთან.შერმენიარიყოისკაცი,კონფლიქტსრომგარიდებოდა;

მეტოქეებსსასამართლოშიებრძოდადაათწლიანსამართლებ

რივდავაშიიყოჩაბმულისაკუთარბიძაშვილებთანმისიფირმის,

Apotexის,საკონტროლოწილთანდაკავშირებით.

გამოძიებამკვლელობისმუხლითმიმდინარეობს,თუმცაეჭვმიტა

ნილებიჯერარდაუსახელებიათ.შერმენისსიკვდილიგანუზომ

ლადუფროავბედითიაიმ(ამგვერდზეჩამოთვლილ)25მილი

არდერთანშედარებით,ვინცშარშანგამოესალმასიცოცხლეს.

„ხალხიმეუბნება,რომცხოვრებახანმოკლეა,მეკივამბობ,რომ

ჰო,ასეა,დასჯობს,საქმესმივხედო“,ნათქვამიაქვსშერმენს

Forbesისთვის,როცა2000წლისივლისშიჩვენსჟურნალშიდებიუ

ტიჰქონდა.აქვეშეგიძლიათ,ნახოთ,როგორგავაშუქეთპირველად

ბოლოდროსგარდაცვლილიკიდევოთხიტიტანი.

პიტერალფონდი|65წლის
აშშ, $1.4 მლრდ | ფეხსაცმელები 

ამერიკოამორიმი|82წლის
პორტუგალია, $4.4 მლრდ 

ენერგია, ინვესტიციები

ბელმიროდეაზევადო|79წლის
პორტუგალია, $1.5 მლრდ | ვაჭრობა

ლილიანბეტანკური|94წლის 
საფრანგეთი, $39.5 მლრდ | L’OREAL 

არნოლდკლარკი|89წლის
დიდი ბრიტანეთი, $1.1 მლრდ | ავტომობილები

დევიდკონსუნჯი|95წლის
ფილიპინები, $3.1 მლრდ | მშენებლობა

სენფორდდილერი|89წლის
აშშ, $1.7 მლრდ | უძრავი ქონება

დეშბანდჰუგუფთა|79წლის
ინდოეთი, $4.7 მლრდ | ფარმაცევტიკა

ბრიუსჰალი|87წლის
აშშ, $6.5 მლრდ | საბურავები

დორენსჰემილტონი|88წლის
აშშ, $1.3 მლრდ | CAMPBELL SOUP 

ნიკლასჰერლინი|53წლის
ფინეთი, $1.4 მლრდ

ლიფტები, ესკალატორები

ერიხკელერჰალსი|78წლის
გერმანია, $1.8 მლრდ 

ელექტრონიკით ვაჭრობა 

კარლ-ჰაინცკიპი|93წლის
გერმანია, $4.5 მლრდ | ვაჭრობა 

ლუგუანქსიუ|72წლის
ჩინეთი, $5.7 მლრდ | სხვადასხვა

ზიგფრიდმაისტერი|78წლის
გერმანია, $3.8 მლრდ |

საყოფაცხოვრებო ტექნიკა

ნილპატერსონი|67წლის
აშშ, $1.5 მლრდ | ჯანდაცვის

ინფორმაციული ტექნოლოგია

ა.ჯეროლდპერენქიო|86წლის
აშშ, $2.8 მლრდ | ესპანურენოვანი ტელევიზია

დევიდროკფელერუფროსი|101წლის
აშშ, $3.3 მლრდ უძრავი ქონება, ინვესტიციები

ჯოანტიში|90წლის
აშშ, $3.8 მლრდ | დაზღვევა, N.Y. GIANTS 

იეოტიონლეი|87წლის 
მალაიზია, $2.1 მლრდ 

მშენებლობა, უძრავი ქონება, ენერგია

ჰენრიჰილმენი,98წლის
აშშ, $2.6 მლრდ | ინ ვეს ტი ცი ე ბი

„ოჯახისსაინვესტიციოჰოლდინგ-
კომპანიის,HillmanLand-ისმეშვეობით,
ჰენრიჰილმენიფლობს,აკონტროლებს
ანგავლენააქვსსაკმაოდბევრსხვა
კომპანიაზე,კონგლომერატთაუმე-
ტესობაშიშავიშურირომაღძრას.ის,
არცმეტი,არცნაკლები,ათიმსხვილი
კომპანიისდირექტორია“.
(15სექტემბერი,1969)


ლეანდრორიზუტო,79წლის
აშშ, $4.5 მლრდ | სა მომ ხ მა რებ ლო
პრო დუქ ტე ბი

„თმისფენებიოციანიწლებიდანააგავ-
რცელებული,მაგრამრიზუტომდეარავის
შეუმჩნევია,რომ,თუფრთხილიკომბინა-
ციითჰაერისსიჩქარესადამხურვალებას
გაზრდი,ხელშიდასაჭერიფენიდაჯაგრი-
სი,უმეტესწილად,შეძლებსდალაქისამ-
ჟამინდელიინსტრუმენტებისჩანაცვლებას
დათანაცსაქმესოთხჯერუფროსწრაფად
გააკეთებს“.(3სექტემბერი,1979)

ჯონჰანტსმენი,80წლის
აშშ, $1 მლრდ | ქი მი კა ტე ბი

„ჯონჰანტსმენიიშვიათ
კომბინაციასწარმოადგენს.
ისშესანიშნავგარიგებებს
აწარმოებსდაშესანიშნავი
მმართველიბიზნესმენიცაა.ამ
ორთვისებასერთადამიანში
ხშირადვერაღმოაჩენთ,მაგ-
რამჰანტსმენიგამონაკლი-
სია“.(27ნოემბერი,1989)

სემიუელ„ს.ი.“ნიუჰაუზ
უმცროსი,89წლის
აშშ, $12.1 მლრდ | მე დია

„როცაგასულაგვისტოს
დამფუძნებელის.ი.ნიუჰაუზ
უფროსიგარდაიცვალა,მისი
ვაჟები,52წლისსიდა50
წლისდონალდი,აღმასრულე-
ბელდირექტორებადიქცნენ.
...ყველაზედიდიპრობლემა,
რასაცოჯახიუნდაგაუმკლავ-
დეს...კომუნიკაციათაბუნების
შეცვლასუკავშირდება.ახლა
გაზეთებიაქამდეარნახული
კონკურენციისპირობებში
არიან,განსაკუთრებით,დიდი
ქალაქისბაზრებში“.
(29ოქტომბერი,1979)

მკვლელობა

ქონებებიაღებულია2017წლის„მილიარდერებიდან“.



ბიზნეს- 
გადაცემები

საქართველოს
წამყვანი

საქმისკურსი

ანალიტიკა

(ყოველპარასკევს)

საქმიანიდილა

ქალებისნარატივი

გაატარეთ ს ამ უშ აო  დ ღ ეები ჩვენთან:

15:00-16:00 PM

15:00-16:00 PM

22:30-23:00 PM

22:30-23:00 PM

07:55-11:00 AM

11:00-12:00 PM

WWW.BM.GE
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მარ თა ლი ა, უორენ ბა ფე ტი1958წლიდანერთსადაიმავესახლშიცხოვრობს,სხვა

მილიარდერებისახლებსისეიცვლიან,როგორცჩვენ–ნათურებს.მილიარდერთა

მფლობელობაშიარსებულიამკერძოსაკუთრებათაუმეტესობა,რომლებიცამჟამად

გასაყიდადააგატანილი,ბოლოხუთიწლისგანმავლობაშიაშეძენილიანდასრულებუ

ლი.მცირემათგანშიარცარასდროსუცხოვრიათ.აგენტებისთქმით,ულტრამდიდართა

მომთაბარებუნებაიოლიასახსნელია:მათმხოლოდსაუკეთესოუნდათ.

თომასტალი
ქო    ნე    ბა: $1.1 მლრდ  

წყა    რო: შო   უ    ბიზ       ნე    სი 

გასაყიდადგატანილისახლი:
3970VICTORIALANE
(ვესტლეიკ-ვილიჯი,კალიფორნია)
საკვანძოდეტალები:32,000კვად-
რატულიფუტისფრანგულირომანტიკუ-
ლისტილისსახლი12საძინებლითადა
18სააბაზანოთი33აკრისნაკვეთზე.

კეთილმოწყობილობები:მიწა
მოიცავს5აკრისორგანიკულფერმას,
მონეს„ჟივერნით“შთაგონებულბაღსა
დაკერძომუზეუმს.

გასაყიდიფასი:$85მილიონი

ნაქებისახლები

მაიკლდელი
ქო ნე ბა: $22.7 მლრდ  

წყა რო: DELL COMPUTERS 

გასაყიდადგატანილისახლი:
CASADELL
(ლოს-კაბოსი,მექსიკა)
საკვანძოდეტალები:9,990კვად-
რატულიფუტისმედიტერიანულივილა
ხუთისაძინებლით,ექვსისრულიდა
სამინახევარ-სააბაზანოთიდათითქმის
4,700კვადრატულიფუტისტერასებით.

კეთილმოწყობილობები:კორ-
ტეზისზღვიდან282ფუტზე,მექსიკის
ნახევარკუნძულბაიაზეგანლაგებული
ესუძრავიქონებათავსზღვისვრცელი
ხედებითადალათინურიამერიკისა
დამექსიკელიამომავალიარტისტების
კოლექციითიწონებს.

გასაყიდიფასი:$18.5მილიონი

ჯეფგრინი
ქო  ნე  ბა: $3.8 მლრდ  

წყა  რო: უძ   რა  ვი ქო  ნე  ბა, ინ   ვეს   ტი  ცი  ე  ბი 

გასაყიდადგატანილისახლი:PALAZZODIAMORE
(9505LANIALANE,ბევერლი-ჰილზი,კალიფორნია)
საკვანძოდეტალები:35,000კვადრატულიფუტის
12-საძინებლიანიდა23-სააბაზანოიანიმამული25აკრისნაკ-
ვეთზე.

კეთილმოწყობილობები:სახლ-კარის15,000კვადრატული
ფუტისგასართობიცენტრიაერთიანებსსამეჯლისოდარბაზს,
კინოდარბაზსადაბოულინგისდარბაზს.ასევენახავთმოქმედ
ვენახსადა27მანქანისსამყოფგარაჟს.

გასაყიდიფასი:$129მილიონი

ა.ჯეროლდპერენქიო
ქო ნე ბა: $2.8 მლრდ 2017-ის მა ის ში | წყა რო: UNIVISION 

გასაყიდადგატანილისახლი:
CHARTWELL(ბელ-ეარი,კალიფორნია)
საკვანძოდეტალები:10.3აკრისნაკვეთზემდებარე25,000კვადრატულიფუტის
ფრანგულნეოკლასიკურსახლს10საძინებელიდა12სააბაზანოაქვს.

კეთილმოწყობილობები:უძრავიქონებამოიცავსსამეჯლისოდარბაზს,ჩოგ-
ბურთისმოედანსადა40მანქანისსამყოფგარაჟს.

წარმომავლობა:ერთდროსრონალდდანენსირეიგანებისმფლობელობაში
არსებულიმიწა,სახლითურთ,დღესამუძრავიქონებისშემადგენლობაშიშედის,
CHARTWELL-ისექსტერიერსკი,კლამპეტებისსასახლისრანგში,სახელიამერიკულ-
მასიტკომმა,THEBEVERLYHILLBILLIES-მა,გაუთქვა.

გასაყიდიფასი:$350მილიონი

პეტრაეკლსტოუნსტანტი
მა მის ქო ნე ბა: $3.5 მლრდ  | წყა რო: FORMULA ONE 

გასაყიდადგამოტანილისახლი:THEMANOR
(594SOUTHMAPLETONDRIVE,ჰოლმბი-ჰილზი,კალიფორნია)
საკვანძოდეტალები:F1-ისდამფუძნებლის,ბერნიეკლსტოუნისქალიშვი-
ლისმფლობელობაშიარსებული56,500კვადრატულიფუტისსახლი4.7აკრის
მიწაზეაგანთავსებულიდა14საძინებელსადა27სააბაზანოსაერთიანებს.

კეთილმოწყობილობები:THEMANOR-ის123ოთახსშორისარისღამის
კლუბი,თმისმოვლისსალონიდაპირადისპა.

წარმომავლობა:აშენებულიააწგანსვენებულიპროდიუსერის,ეარონსპე-
ლინგისადამისიცოლის,კენდისთვის,რომელსაცსაგანგებოოთახებიჰქონდა
ყვავილებისდაჭრისადასაჩუქრებისშეფუთვისთვის.

გასაყიდიფასი:$200მილიონი



www.forbes.ge
გვიპოვეთ ყველგან

facebook.com/
forbesgeo 

twitter.com/
forbesgeorgian

youtube.com/
forbesgeorgian

pinterest.com/
forbesgeorgia

linkedin.com/company/
forbes-georgia

instagram.com/
forbesgeorgia
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LeaderBoard
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ა
ვ

ტ
ო

რ
ი

: 
დ

ე
ნ

 ა
ლ

ე
ქ

ს
ა

ნ
დ

ე
რ

ი

თეთრისახლისშავიდღეები

რასფლობსტრამპი

რონალდრეიგანი
+$800 მლნ 

ჯორჯჰ.ვ.
ბუში

–$1.7 მლრდ

ბილკლინტონი
+$1.7 მლრდ 

ჯორჯვ.ბუში
+$1.3 მლრდ

ბარაკობამა
+$2.9 მლრდ

დონალდ
ტრამპი

–$400 მლნ 

40 WALL ST. 
ნი  უ  -ი  ორ   კი

$395მლნ
 $32მლნ  

1290 AVENUE OF  
THE AMERICAS 

ნი  უ  -ი  ორ   კი 

$391მლნ 
 $44მლნ 

555 CALIFORNIA ST. 
სან   -   ფ   რან   ცის   კო 

$347მლნ
 $27მლნ 

TRUMP TOWER 
ნი  უ  -ი  ორ   კი 

$245მლნ 
q $41მლნ 

NIKETOWN 
ნი  უ  -ი  ორ   კი 

$228მლნ 
q $137მლნ

ათიგოლფისმო-
ედანიაშშ-ისექვს
შტატში,პლუსვა-
შინგტონში
$205მლნ 
 $7მლნ 

სასტუმროთამენეჯ-
მენტიდალიცენზი-

რება
$170მლნ 
q $50მლნ  

TRUMP PARK AVENUE
ნი  უ  -ი  ორ   კი  

$161მლნ
q$29მლნ  

მარ-ა-ლაგო 
პალ   მ   -   ბი  ჩი, ფლო  რი  და  

$160მლნ 
q $15მლნ  

TRUMP NATIONAL 
DORAL MIAMI GOLF 

RESORT 
$149მლნ 
q $21მლნ  

ნაღდიფული/თხე-
ვადიაქტივები

$134მლნ 
 $4მლნ 

პენტჰაუზიTRUMP 
TOWER-ში 

NYC 
$64მლნ 
tu

TRUMP 
INTERNATIONAL 

HOTEL LAS VEGAS
$57მლნ 
q $18მლნ  

TRUMP 
INTERNATIONAL 

HOTEL  
WASHINGTON, D.C.

$53მლნ 
q $51მლნ  

ერთიირლანდიური
დაორიშოტლან-
დიურიგოლფის

მოედანი
$50მლნ 
q $28მლნ  

TRUMP PARC/ 
TRUMP PARC EAST 

ნი უ -ი ორ კი  
$47მლნ 
q $40მლნ  

TRUMP WINERY 
შარ ლოტ ს ვი ლი, ვირ ჯი ნია  

$30მლნ 
tu

ორითვითმფრინა-
ვი,სამივერტმფ-

რენი
$30მლნ 
q $5მლნ  

TRUMP PLAZA 
ნი უ -ი ორ კი 

$28მლნ 
 $9მლნ 

SEVEN SPRINGS
კერძომამული

ბედ ფორ დი, ნი უ -ი ორ კი

$24მლნ 
 $9მლნ 

TRUMP  
WORLD TOWER 

ნი უ -ი ორ კი 

$23მლნ 
tu

SPRING CREEK 
TOWERS 

ბრუკ ლი ნი, ნი უ -ი ორ კი  
$18მლნ 
q $14მლნ  
სახლი 

სენ-მარ ტე ნი,

ვეს ტ -ინ დო ე თი

$15მლნ 
ახალდამატებული

აქტივი
სახლები

სენ-მარ ტე ნი,

ვეს ტ -ინ დო ე თი

$15მლნ 
 $500,000

სახლი
ბე ვერ ლი- ჰილ ზი

$11მლნ 
 $500,000 

TRUMP 
INTERNATIONAL 
HOTEL & TOWER 

ნი უ -ი ორ კი 
$11მლნ 
q $19მლნ  

სამომხმარებლო
პროდუქტთალიცენ-

ზირება
$6მლნ 
q$4მლნ  

TRUMP 
INTERNATIONAL 
HOTEL & TOWER 

CHICAGO 
$6მლნ 

q $94მლნ 
საწყობი

ჩარლსტონი, სამხრეთი 

კაროლინა 

$4მლნ 
tu

ბო  ლო 12 თვის მან   ძილ   ზე პრეზიდენტტრამპისქონება$400მილიონით–$3.1მილიარდამდე–შემცირდა.ჯორჯ

ბუშუფროსისპერიოდსთუარჩავთვლით,როცატრამპისსიმდიდრემთლიანადგაცამტვერდა,მისიფინანსური

მდგომარეობაყველაზესუსტისწორედმისივეპრეზიდენტობისასარის.გაინტერესებთტრამპისყველაზესარფიანი

წლები?ესობამასდროსიყო,როცააშშისამჟამინდელმაპრეზიდენტმათავისქონებას$2.9მილიარდიშემატა.

$5,000 მლნ

4,000

3,000

2,000

1,000

წყაროები:Forbes400(1982–2000);Forbesისმსოფლიოსმილიარდერები(2001–დღემდე).

'82 '84 '96'90 '02'86 '98'92 '04 '12'08 '16'06 '14'10 '18'88 '00'94

საერთოქონება:
$3.1მილიარდი(კლება$400მლნ)



გამოიწერეთ ახლავე
ყველაზე გავლენიანი ქართული ბიზნესგამოცემა

6 თვე - 35 ლარი, 12 თვე - 69 ლარი

ჟურნალის გამოწერა შეგიძლიათ TBC ბანკის 
ნებისმიერ ფილიალში: ს.ს. Media Partners 

ბანკის კოდი: TBCBGE 22
ანგარიშის ნომერი: GE09TB722 563 608 01 00001

ს.კ. 404408690
ან

ან TBC Pay Box-დან 
(სერვისი: სხვადასხვა - პრესა - ფორბსი)

დამატებითიკითხვებისშემთხვევაშიდაგვიკავშირდით:ტელ.:+995(32)2237707
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აღნიშვნისღირსი
ბაფეტის ცუდი წელი 

1999წელსუორენბაფეტმა
საკუთართავსDქულა
დაუწერაBerkshireHathaway-
ისარანაყოფიერებისგამო.
კონგლომერატისპორტფოლიომ
მართლაცსაზიზღარიშედეგები
აჩვენა–სხვათამსგავსად,მისი
აქციათაფასებიცსაგრძნობლად
დავარდადაბაფეტისქონება
$8მილიარდითშეამცირა.
Berkshire-იისეთგიგანტებს
ფლობდა,როგორიცCoca-
ColaდაAmericanExpress-ია,
დამეთოდურადირიდებდა
თავიდანდოტ-კომისპირველი
ეპოქისმიწურულისკომპანიებს.
ომაჰასორაკულისსახელით
ცნობილიბაფეტიუდავოდ
ბრძენიკაციგამოდგა:2000-ში,
ბუშტისგასკდომისას,Berkshire
Hathaway-მ29%მოიგო,Nasdaq-
მაკი39%დაკარგა.

მამაციბრენსონი:3ივლისი,2000

სწრაფიგადახვევაწინ
ჩი ნე თის მე ტე ო რუ ლი 
ნახ ტო მი
2000:კონტინენტურიჩინეთი-
დანმილიარდერსვერნახავდით
(ქვეყნისპირველიმილიარდერის,
ბანკირლარიიუნისდებიუტიჩვენს
მილიარდერთარეიტინგში1997
წელსშედგა,თუმცაისმალევეგა-
მოემშვიდობაკლუბს).

2018:მასმერე,რაცჩინეთის
წლიურიმშპ-ისსაშუალოზრდა
10%-სგაუტოლდა,ესქვეყანადღეს
373მილიარდერითიწონებსთავს,
რომელთაშორისმსოფლიოსმე-17
უმდიდრესიადამიანია–Tencent-
ისაღმასრულებელიდირექტორი,
პონიმა(ქვემოთ).

„ჩემი მთა ვა რი სი სუს ტე ცხოვრებაშიისაა,რომარას

თქმაარშემიძლია,–ამბობსრიჩარდბრენსონიდათავისი

საფირმობრჭყვიალაღიმილითგვეგებება.–თუმომხმა

რებელისარგებელსნახავს,არმესმის,რატომუნდაშეგ

ვეშინდესახალიპროდუქტებისჩაშვება“.მისიენთუზიაზ

მისწყალობით,Virginიიქცაკონგლომერატად,რომლის

გაყიდვები$5მილიარდსშეადგენსდარომელსაცწილები

აქვსავიახაზებში,შოუბიზნესში,რკინიგზასადატელე

კომუნიკაციებში.ესყოველივეერთიკაცისპიროვნულმა

თვისებებმაგახადაშესაძლებელი:Virginიბრენსონიიყო,

ბრენსონიკიVirginი.მასარცთანაშემწეჰყოლიადაარც,

როგორცჩანს,გაყიდვებისასისტენტი,ვინცმანიაკმილი

არდერბოსსშეეწყობდა.„კარგიიქნებოდაახალგაზრდა,

ახალისისხლი,კომპანიებისცნობადობისგაზრდაზერომ

ემუშავა“,–გვითხრახვნეშით.

Virginისმიერახალიბაზრებისშეუპოვარმაძიებამ

Forbesსასეთიკითხვაგაუჩინა:„გაუძლებსკიცნობილი

ბრენდიამგვარპრომისკუიტეტს?“თუმცამანარამხოლოდ

გაუძლო,არამედაყვავდაკიდეც,ისეთიარასწორინაბიჯე

ბისმიუხედავად,როგორიცერთერთიპირველისოცი

ალურიქსელიVirginStudentიანონლაინავტომოვაჭრე

VirginCarsიიყო.Virginისჯამურიშემოსავალიდღეს$20

მილიარდსაჭარბებს,ბრენსონიკიამჟამადინდოეთშიჰი

პერლუპისაშენებასგეგმავს.

არაჩვეულებრივირეკლამა
ციფრული ინსტრუმენტი
რაცუფროიცვლება...

ჩვენიდროისსიმბოლო
ქვე მოთ იყუ რეთ!
1999წლისმაისიდან2000წლისმა-
ისამდელიპერიოდისაფონდობაზ-
რის„ამერიკულიმთები“გამოდგა:
ტექნოლოგიურკომპანიათააქცი-
ებისფასებიჯერავარდადამერე
მკვეთრადდაეცა.1999-ისმაისიდან
მომდევნოწლისთებერვლამდე
იაპონელიმილიარდერისმასაიოში
სონის(ქვემოთ)ქონება12-ჯერ,
$68.5მილიარდამდე,გაიზარდა,
ხოლოსამთვეში$21.8მილიარ-
დამდეშემცირდა.იმავეპერიოდში
ბილგეიტსისქონებამაც$61.3
მილიარდიდან$92.5მილიარდამდე
ისკუპა,მერეკი$51.4მილიარდს
დაუბრუნდა.

კა პი ტა ლიზ მი: ახა ლი, ყო ველ დღი უ რი დო ზა.
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სარეკლამო გვერდი

თბილისის მოდის 
ინდუსტრია - 
გამოწვევები და 
მოლოდინები
გა ზაფხუ ლის სე ზო ნი აქტიურფაზაშიშედის,შესაბამისად,

ახლოვდებამაღალიმოდისსამყაროსთვისმნიშვნელოვანიმოვ

ლენებიც.ცხელისეზონისთვისდიზაინერები,მოდისკრიტიკოსები

დამოდელებიუკვეემზადებიან.სამზადისი,როგორცყოველთვის,

განსაკუთრებულიადაის,რათქმაუნდა,განსხვავდებაგანვლილი

სეზონებისგან.იცვლებამოდადაიცვლებატენდენციებიც.ბოლო

წლებშითბილისისმოდისტენდენციებიუცხოურიმედიისგანხილ

ვისსაგანიმრავალჯერგახდა.მეტიცამპატარაქალაქსაღმოსავ

ლეთევროპისმოდისდედაქალაქიცკიუწოდეს.მოდისკრიტიკო

სებიამბობენ,რომთბილისისწორედისადგილია,სადაცსტუმარი

აუცილებლადგაიცნობსმრავალსაინტერესო,ახალგაზრდადა

ნიჭიერდიზაინერს.მათგაცნობასკისულმალეთბილისისმოდის

კვირეულისმე17სეზონზეშეძლებთ,რომელიც19–22აპრილს

კვლავმიიპყრობსსაერთაშორისომედიისყურადღებას.დიზაინე

რებიამჯერადშემოდგომა/ზამთრისსამოსისახალკოლექციებს

წარადგენენ.პარტნიორთამხარდაჭერით,ჩვენებაწელსთბილი

სისბალნეოლოგიურკურორტშიგაიმართება.სტუმრებსგანსა

კუთრებულკუთხეებსდააქტივობებსმოდისკვირეულისშემდეგი

პარტნიორებიჰპირდებიან:პრემიუმკლასისსიგარეტიSobranie

დაპრესტიჟულისასმელისბრენდიMartini,აგრეთვე,Weekend

MaxMara,რომელიცმაყურებლისწინაშესამოსისკუთხითწარდ

გება.პარტნიორებისტუმრებსსაღამოსAfterPartyზეცუმასპინძ

ლებენ.კვირეულიწინაწლებისმსგავსადქართულიხელოვნებისა

დაკულტურისლეგენდებსმიეძღვნება.გაცოცხლდებაეპიზოდები

ცნობილიქართულიფილმებიდან.ოთხდღიანიპროგრამა20მდე

ღონისძიებასგააერთიანებს,რომელთაშემოქმედებიცქართველი

დაუცხოელიდიზაინერები:ქეთიჩხიკვაძე,ანიდათუკიშვილი,ლა

შაჯოხაძე,ELENNY,MIA,SAYYA,MIRO,Marry(MCMarr)IRO,Marry

(McMarr)იქნებიან.

აპრილისშემდგომმოდისინდუსტრიამაისშიმერსედესბენცის

მოდისკვირეულზეგადაინაცვლებს,რომელიცთბილისისცირკის

შენობაშიგაიმართება.37მაისსთბილისსარაერთიუცხოელისტუ

მარიეწვევამერსედესბენცისმოდისკვირეულზედასასწრებად.

შემოდგომა/ზამთრისსეზონისთვისშექმნილახალკოლექციებს

საზოგადოებასმრავალიდიზაინერიწარუდგენს.

კვირეულისდამთავრებისშემდგომმთელიწლისგანმავლობაში

უკვედაგეგმილიაროგორცსაგანმანათლებლო,ასევეპროფესიუ

ლიხასიათისმასტერკლასებიც.გეგმებინამდვილადამბიციურია,

საინტერესოა,რამდენადმოახერხებსთბილისიამჯერადაცმოექ

ცესსაერთაშორისომოდისკრიტიკოსებისყურადღებისეპიცენტრ

შიდაშეინარჩუნოსმოპოვებულისახელიაღმოსავლეთევროპის

მოდისდედაქალაქი.
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ფულისპორტში 
ავტორი: ზაზა აბაშიძე

სა ფეხ ბურ თო სე ზო ნის დასრულებამდესულუფროცოტადრორჩება,ამიტომForbesGeorgia-მკიდევერთხელგადაწყვიტა,

რომმკითხველისთვისქართულიფეხბურთისინდუსტრიაშიმიმდინარეამბებიგაეცნო–ტრადიციულადციფრებზეაქცენტირე-

ბით.წინაპერიოდისმსგავსად,ყველაზეძვირადღირებულიქართველიფეხბურთელისსტატუსსკვლავინდებურადსოლომონ

კვირკველიაინარჩუნებს,რომელმაცსაკუთარიპოზიციებიკიდევუფროგააუმჯობესადამისიასპარეზობადღეისთვის5.8მი-

ლიონევროდარისშეფასებული.შეგახსენებთ,რომ2018წლისიანვრისმდგომარეობით,იგი4.6მილიონევროდიყოშეფასებუ-

ლი,შესაბამისად,კვირკველიამსაკმაოდმოკლედროშიმნიშვნელოვანიპროგრესიდააფიქსირა.

ეროვნულლიგაშიმოასპარეზეგუნდებიდანყველაზეძვირადღირებულიქუთაისის„ტორპედო“აღმოჩნდა.ქუთაისურმა

კლუბმაყველაზეძვირადღირებულისსტატუსითბილისის„დინამოს“დაათმობინა,რომელიცამდროისთვისჩამონათვალში

მესამეადგილსიკავებს.შეგახსენებთ,რომკლუბებისღირებულებაიქმოასპარეზეფეხბურთელებისსაბაზროღირებულებე-

ბისდაჯამებითარისგამოყვანილი.საქართველოსუმაღლესსაფეხბურთოლიგაშისულ228ფეხბურთელიარეგისტრირებული,

რომელთაგან31,ანუ13,6%ლეგიონერია.ფეხბურთელებისსაშუალოასაკი25,2წელსწარმოადგენს,მთლიანადლიგისჯამური

ღირებულებაკი35,80მილიონიევროა.მოყვანილიინფორმაციაცნობილისაფეხბურთო-ანალიტიკურისაიტის,transfermarket.

de-სმონაცემებსეფუძნება.

ყველაზე ძვირად ღირებული ქართველი ფეხბურთელები

სოლომონ კვირკველია 
(„ლოკომოტივი“,რუსეთი)

გიორგი ლორია 
(„ანჟი“,რუსეთი)

გურამ კაშია
(„ვიტესი“,ჰოლანდია)

ჯაბა კანკავა
(„ტობოლი“,ყაზახეთი)

ვალერი ყაზაიშვილი 
(„სანხოსეერტვეიკსი“,აშშ)

დავით ხოჭოლავა 
(„შახტარი“,უკრაინა)

ჯანო ანანიძე  
(„სპარტაკი“,რუსეთი)

გიორგი ქვილითაია  
(„რაპიდი“,ავსტრია)

გიორგი ჩაკვეტაძე  
(„გენტი“,ბელგია)

ოთარ კაკაბაძე 
(„ხიმნასტიკი“,ესპანეთი)

თორნიკე ოქრიაშვილი  
(„კრასნოდარი“,რუსეთი)

გიორგი აბურჯანია 
(„სევილიაატლეტიკო“,
ესპანეთი)

გიორგი ჭანტურია 
(„ურალი“,რუსეთი)

ჯიმი ტაბატაძე 
(„უფა“,რუსეთი)

€ 5.8 მლნ € 1 მლნ

€ 2.5 მლნ € 1 მლნ

€ 2.5 მლნ € 1 მლნ

€ 2.3 მლნ € 0.8 მლნ

€ 1.2 მლნ € 0.8 მლნ

€ 1.2 მლნ € 0.8 მლნ

€ 1.1 მლნ € 0.8 მლნ

1 8

2 9

3 10

4 11

5 12

6 13

7 14
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ეროვნული ლიგის კლუბების საბაზრო ღირებულება 

ეროვნული ლიგის ყველაზე ძვირად ღირებული მოთამაშეები

ეროვნული ლიგის ტოპ-5 ძვირად ღირებული ლეგიონერები 

ქუთაისის ტორპედო 

გიორგი გაბულოვი (სკ რუსთავი) 

გიორგი გაბულოვი (რუსეთი), სკ რუსთავი 

სკ საბურთალო 

ოთარ კიტეიშვილი (თბილისის დინამო) 

მაიკლ ოლაიტანი (ნიგერია), სკ სამტრედია 

სკ რუსთავი 

ჯაბა ლიპარტია (ტორპედო) 

ინტერს გუი (კოტ-დ’ივუარი), სკ სამტრედია 

დინამო თბილისი  

გიორგი ქიმაძე 

ტარას ცარიკაევი (რუსეთი), სკ რუსთავი   

თბილისის ლოკომოტივი   

ლუკა ლოჩოშვილი    

სიდი სანია (სენეგალი), სკ სამტრედია 

სკ სამტრედია 

ლევან გეგეჭკორი 

სკ გორის დილა 

მაიკლ ოლაიტანი 

საჩხერის ჩიხურა 

ბექა მიქელთაძე 

ბოლნისის სიონი 

ნიკა ძალამიძე 

სკ ფოთის კოლხეთი 1913

ინტერს გუი (სკ სამტრედია) 

€ 5.05 მლნ

€600 000

€ 4.73 მლნ

€600 000

€ 4.73 მლნ

€ 500 000

€ 4.45 მლნ

€ 500 000

€ 3. 73 მლნ

€ 450 000

€ 2.6 მლნ

€ 450 000

€ 400 000

€ 3.55 მლნ

€ 450 000

€ 600 000

€ 2.38 მლნ

€ 400 000

€ 350 000

€ 2.8 მლნ

€ 450 000

€ 450 000

€ 1.8 მლნ

€ 400 000

€ 350 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5
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ყველაზერეიტინგულისასტუმროები
ტუ რის ტუ ლი სე ზო ნის მოახლოებასთანერთადგადავწყვიტეთ,რომსაქართველოშიარსებულისასტუმროებისთვისგადაგ-

ვეხედადადაგვედგინა,თურომელიმათგანისარგებლობსვიზიტორებისყველაზეკარგიშეფასებით.არსებულიშეფასებები

როგორცუცხოელიტურისტებისმოსაზრებებს,ასევექართველიკლიენტებისგაწყობებსაერთიანებს,თუმცავინაიდანსაერთა-

შორისოტურისტულისაიტებისმომხმარებლებიძირითადადსხვადასხვაქვეყნიდანშემომავალიტურისტებიარიან,შეფასებე-

ბისნაწილშიცმათიპროცენტულიწილიბევრადუფრომაღალია.ForbesGeorgiaამშემთხვევაშიცნობილიამერიკულივებგვერ-

დის–tripadvisor.com-ისმონაცემებსდაეყრდნო.რეიტინგისშედგენისმეთოდიკაკიშემდეგპრინციპებსდაეფუძნა–სასტუმრო

საქართველოშიუნდაოპერირებდესდამინიმუმ350მომხმარებლისშეფასებაუნდაჰქონდესმიღებული.

ტოპ10სასტუმროსჩამონათვალი

1.RoomsHotelKazbegi

3.RoomsHotelTbilisi

2.RadissonBluIveria,Tbilisi

4.HolidayInnTbilisi

1680
შე ფა სე ბა

782
შე ფა სე ბა

1229 
შე ფა სე ბა

685 
შე ფა სე ბა



აპრილი  2018    FORBES | 27

7.HiltonBatumi

5.SheratonBatumiHotel

9.CourtyardTbilisi

8.TbilisiMarriottHotel

6.RadissonBluHotel,Batumi

10.HotelBritishHouse

557
შე ფა სე ბა

658
შე ფა სე ბა

408
შე ფა სე ბა

379  
შე ფა სე ბა

517 
შე ფა სე ბა

567
შე ფა სე ბა
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სტატისტიკურიომები
პირ   და  პი  რი უცხო  უ  რიინვესტიციებიხშირადხდებადებატისადაპოლიტიკურიდაპირისპირებისსაგანი.ამისმაგალითიამთავრო-

ბასადაოპოზიციასშორისმუდმივიშეჯიბრება,თუვისდროსუფრომეტიინვესტიციაიყო.არისშემთხვევები,როდესაცმთავრობები

მეთოდოლოგიასაცკიცვლიანიმისთვის,რომსასურველირიცხვებიმიიღონ.

გასათვალისწინებელიაის,რომპირდაპირიუცხოურიინვესტიციებისნომინალშიდათვლადამათიშედარებაარასწორია.მნიშვ-

ნელოვანიაგავითვალისწინოთის,თურასშეადგენდასაქართველოსეკონომიკათითოეულწელს.რაცუფროდიდიაეკონომიკა,მით

მეტიინვესტიციაესაჭიროებამასმაღალიზრდისტემპისთვის.

საქსტატისმიერმეთოდოლოგიისცვლილებისშემდეგმრავალიმილიონიდოლარისდაკლებისშემდეგაც,საქართველოშირეკორ-

დულიმაჩვენებლისინვესტიციები2006და2007წლებშიშემოვიდა.

უკანასკნელი12წლისმანძილზესწორედამწლებშიჰქონდასაქართველოსყველაზემაღალიეკონომიკურიზრდაც–9.4%და12.6%.

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 
ძველიმეთოდოლოგიითყველაზემეტიპირდაპირიუცხოურიინვესტიცია2007წელსშემოვიდა,

ხოლოახალიმეთოდოლოგიით–2017წელს.

ძველი 
მეთოდოლოგიით

ახალი 
მეთოდოლოგიით

ძველი vs ახალი
მეთოდოლოგია

ძველი მეთოდოლოგიით

ახალი მეთოდოლოგიით

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

499 მლნ

450

1,190

2,015

1,564

658

815

1,117

912

942

1,758

1,565

1,645

N/A

492 

452

1,171

1,752

1,569

664

845

1,130

1,022

1,020

1,818

1,652

1,602

1,861

2,500

2,000

1,500

500

-
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მიუხედავად მანიპულაციისა...
პირდაპირიუცხოურიინვესტიციებისფარდობამშპ-სთანძველიდაახალიმეთოდოლოგიებით.

2006-07წლებიისევლიდერობენ.

ინვესტიციები/მშპ (ახალი მეთოდოლოგიით)

ინვესტიციები/მშპ (ძველი მეთოდოლოგიით)

2%

5%

14%

8%

20%

25%

4%

10%

16%

10%

20%

0%

0%

12%

6%

15%

18%

2004

2004

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

9.6%

9.7%

7.1%

7.0%

15.1%

15.3%

17.2%

19.8%

12.3%

12.2%

6.2%

6.1%
7.0%

6.4%

7.7%

6.3%

5.8% 5.8%

11.0%

10.6%

11.2%

11.2%

11.8% 12.3%

11.5%

7.3% 7.8%



30 | FORBES       აპრილი  2018        

LeaderBoard

ყველაზე
პოპულარული

სტატიები
გთავაზობთForbes.ge-ს2018წლისპირველიკვარტალისყველაზეპოპულარულისტატიებისრეიტინგს.

1. NEXIA TA წლის
კომ პა ნია სა ქარ თ ვე ლო დან

4. The Reform Ambassador 3. 2018 წლის ოს კა რის
გა მარ ჯ ვე ბუ ლე ბის სრუ ლი სია 

2. Forbes-ის
მი ლი არ დერ თა 2018 წლის

რე ი ტინ გი 
თელარაგელანტიასსტატიააუდიტორულიკომპანია

NEXIATAGeorgiaსშესახებ2018წლისპირველისამითვის
უპირობოლიდერია.

ელენეკვანჭილაშვილისინტერვიუყოფილპრემიერ
მინისტრნიკაგილაურთანინგლისურენაზე

გამოქვეყნდა.
ჩვენიმკითხველიამერიკისკინოხელოვნებისაკადემიისდაჯილდოე
ბისრიგით90ეცერემონიალისგამარჯვებულთასიითაცდაინტერესდა.

განსაკუთრებულიინტერესიგამოიწვიაForbesის
მილიარდერთაყოველწლიურირეიტინგისგამოქვეყნებამ.

25 ათასზე მეტი ნახვა და
3k+ გაზიარება

4 ათასზე მეტი ნახვა და
1.4k+ გაზიარება

7 ათასზე მეტი ნახვა და
2.2k+ გაზიარება

8 ათასზე მეტი ნახვა და
2.4k+ გაზიარება

15თებერვალი,2018

7მარტი,2018

24იანვარი,2018

5მარტი,2018
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8. BGEO-მ გა სულ 
წელს 1,1

მი ლი არ დის შე მო-
სა ვა ლი მი ი ღო 

9. ხარისხის 
ფილოსოფია 

7. წლის ყვე ლა ზე 
მსხვი ლი სა დაზღ-
ვე ვო კომ პა ნი ე ბი 
სა ქარ თ ვე ლო ში 

10. პრეზიდენტი 
ჰუმანიტარული 

მისიით

6. რო გორ იქ ცა 
ონ ლა ინ გა ლე რეა 

წარ მა ტე ბულ
ბიზ ნე სად 

5. ქარ თუ ლი პრო-
დუქ ცი ის 10 უმ ს ხ-
ვი ლე სი ექ ს პორ-
ტი ო რი კომ პა ნია

BGEOჯგუფის2017წლის
შემოსავლებისზრდაზემასალანინო

კვინტრაძემმოამზადა.

„დიოს“
აღმასრულებელი

დირექტორის,თამაზ
დაუშვილისსტატია
ForbesGeorgiaს
იანვრისნომერში

გამოქვეყნდა.

ნინოკვინტრაძისმიერმომზადებულმა
მასალამ,2017წლისყველაზემსხვილი
სადაზღვევოკომპანიებისშესახებ,ასე

ვედიდიინტერესიგამოიწვია.

ნინილონგურაშვილის
ინტერვიუსაქართველოს
წითელიჯვრისსაზოგა
დოებისპრეზიდენტთან,
ნათიალოლაძესთან
ასევეპოპულარული

აღმოჩნდა.

ნინილონგურაშვილისინტერვიუ
ProjectArtBeatისთანადამფუძნებელ
ნათიაბუკიასთანForbesWomenის
მარტისგამოცემაშიგამოქვეყნდა.

ხუთეულსნინოკვინტრაძისმიერმომ
ზადებულიუმსხვილესიექსპორტიორი
კომპანიებისრეიტინგიასრულებს.

3 ათასზე მეტი ნახვა და
1.1k+ გაზიარება

3 ათასზე მეტი ნახვა და
500+ გაზიარება

4 ათასზე მეტი ნახვა და
1k+ გაზიარება

3 ათასზე მეტი ნახვა და
500+ გაზიარება ვებზე

4 ათასზე მეტი ნახვა და
1.3k+ გაზიარება

4 ათასზე მეტი ნახვა და
1.4k+ გაზიარება

16თებერვალი,2018

12იანვარი,2018

20მარტი,2018

16იანვარი

9მარტი,201830იანვარი,2018
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ნინო მენთეშაშვილი // მიმდინარე მოვლენებიმოსაზრება
FORBES

„მე მიყ   ვარს გუ  და  უ  რი“ –წარწე-

რა,რომელიცბოლოდღეებია,ფეისბუ-

კისქართველიმომხმარებლისკედლებ-

სადაფოტოებზეგაჩნდა.მხიარული

ფოტოებიგუდაურიდან,იმსაშინელი

უბედურიშემთხვევისმეორედღესვე,

პატრიოტულიჩანაფიქრით:ვაჩვენოთ

მსოფლიოს,რომყველაფერიკარგად

არისდა„ასეთირამშეიძლებაყველას

დაემართოს“.

ასეთირამყველასარდაემართება.

„ყველაში“აქ,რასაკვირველია,განვი-

თარებულ,კომფორტულ,თანამედროვე

სტანდარტებისკურორტსვგულისხმობ.

ჩვენკიამბიციაგვაქვს,ევროპაშიანა-

ლოგიურიკურორტებისკონკურენტი

ვიყოთ.დაიმწინაპირობით,რომტურიზ-

მისინდუსტრიაქვეყნისსტრატეგიული

მიმართულებაა.

ალპებიყველამოთხილამურისთუ

არამოთხილამურისგონებაშიკომფორ-

ტის,სასიამოვნოსრიალის,გართობის

ასოციაციასტოვებს,დაკიდევ,ადგი-

ლის,სადაცაუცილებლადფულიუნდა

დავხარჯოთ…

განგებამგადმოგვხედადაამსფე-

როშიცრეგიონშილიდერისროლი

გვარგუნა.ვთანხმდებითიმაზე,რომ

საქართველოსმთავრობისხედვასა-

ქართველოსტურისტულიპოტენციალის

წარმოჩენისადაამპოტენციალშისამ-

თოკურორტებისწვლილისა,სწორიადა

დასაფასებელი.ზამთრისკურორტები

უნდაგანიხილებოდესდაგანიხილება

კიდეცროგორცეკონომიკურიძრავა

ტურიზმისგანვითარებაში;საქართვე-

ლოს,როგორცტურისტულიქვეყნის,

ბრენდინგისმთავარიშემადგენელი

ნაწილი.ბაზარიაქსაკმაოდმიმზიდვე-

ლიიქნება,თუგავითვალისწინებთ,რომ

ჩვენსმეზობელქვეყნებსამსპორტისთ-

ვისგამოსადეგიმთებიარააქვთ,ამის

გარდა,მასშემდეგ,რაცსაქართველოში

იაფიფრენებირეალობადიქცა,საქართ-

ველოსსამთო-სათხილამურომიმართუ-

ლებაძალიანსაინტერესოაუკრაინისა

დაბალტიისქვეყნებისთვისაც.მოკლედ,

დიდიშანსიგვაქვს,რომჩვენისაკუთა-

რი„ალპები“გვქონდეს.

„საქართველოსსამთო-სათხილა-

მუროკურორტებზეტურიზმიდან300

მილიონაშშდოლარზემეტიოდენობის

შემოსავლებისმიღებისშესაძლებლო-

ბაარსებობს“,–განაცხადასაქართ-

ველოსპრემიერ-მინისტრმა,გიორგი

კვირიკაშვილმამსოფლიოტურიზმის

ორგანიზაციისევროპისადააზიისმთის

კურორტებისმესამეკონფერენციაზე.

ქვეყნისეკონომიკისზრდაასეთკურორ-

ტებზემოთხოვნასზრდის.შესაბამისად,

იმატებსამინდუსტრიისმონაწილეობა

მთლიანიშიდაპროდუქტისზრდაში.

მოკლედრომვთქვათ,სარგებელი

ბევრიადაყოველმხრივი.ეკონომიკუ-

რადგავძლიერდებითდაჩვენიქვეყნის

საქებარსიტყვებსაცბევრსმოვისმენთ.

თუმცა,თვალიგადავავლოთ,რაგვაქვს

გარდაამსწორიხედვისა?!როგორია

მთავრობისნაბიჯები?არსებობსთუ

არაშესაბამისიინსტიტუციურიმიდ-

გომაამგამოწვევებთანმიმართებით?

დავიწყოთიმით,რომმიუხედავადიმსა-

სიკეთოპროგნოზებისა,რაცზემოთაღ-

ვნიშნეთ,სახელმწიფოსმთისკურორტე-

მემიყვარსგუდაური,
თხილამურებიდა,
უბრალოდ, მთა!

ნინო მენთეშაშვილი „TNT-საქართველოს“ გენერალური დირექტორია.
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ბისგანვითარებისსტრატეგიაარააქვს

–ასეთიდოკუმენტიჯერარშეუქმნია.

თითქოს,მთისკურორტებზეზრუნვა

გუშინარდაგვიწყია.საკმაოდროგავი-

და,საკმაოგამოცდილებაშევიძინეთ,

ბევრისაერთაშორისოკონფერენციის

მონაწილენიგავხდით,ბევრიფულიც

დაიხარჯასაბაგიროებისათუსხვა

ინფრასტრუქტურისმოწყობაში,მაგრამ

სამთოკურორტებისკარგიბრენდის

შექმნავერშევძელით.სათხილამურო

კურორტიმხოლოდსაბაგიროარარის.

გზებზე,ტრანსპორტზე,ეკოლოგიაზე

ზრუნვა,რაცსახელმწიფოსპირდაპირი

ვალდებულებაა,უკონტროლოადაკვლავ

გამოწვევადრჩება.

ძალიანადვილიაპრობლემისიდენ-

ტიფიცირება,თუამყველაფერსუბრალო

მომხმარებლისთვალითშევხედავთ:

გაიხსნაორიახალისაბაგიროდა

განახლებულისათხილამუროტრასა,

რომელთაგანაცერთი,ფაქტობრივად,

გამოუსადეგარიაძალიანმარტივიმი-

ზეზისგამო–ტუალეტიარარის...დიახ,

მიტარბისსაბაგიროაგერუკვეორიწე-

ლია,ფუნქციონირებს,ტუალეტისგახსნა

კივერმოხერხდა.ასევევერმოხერხდა

ხელოვნურიგათოვლიანებისმოწყობი-

ლობისგამართვა,ხელოვნურიგათოვ-

ლიანებისთვისაუცილებელიწყლის

ავზებისდამონტაჟებაზოგანჯერარ

დამთავრებულა,ზოგანარცდაწყებულა.

ბაკურიანში,მაგალითად,არარსებობს

მუნიციპალურიტრანსპორტი.სათხი-

ლამუროტრასებთანმისვლამხოლოდ

საკუთარიმანქანითანტაქსითარის

შესაძლებელი.შესაბამისად,ძალი-

ანგაიზარდაჰაერისდაბინძურების

მაჩვენებელიც.არარისტროტუარები

დაშეუძლებელიაადამიანებისფეხით

უსაფრთხოგადაადგილება.მოუწესრი-

გებელიაავტომობილისსადგომიადგი-

ლებიდამთლიანადგზები,განუკითხა-

ობააირგვლივგანთავსებულკვების

ობიექტებზე,თუასეთიარსებობს(ზოგან

არცესაა),რომაღარაფერივთქვათ

საბაგიროების,მათიდენითმომარაგე-

ბისკონტროლზე.მთელიდღითგაითი-

შატრანსფორმატორიდასრიალივერ

შეძლოათასობითტურისტმა.საბაგი-

როსმუხრუჭებმაუმტყუნადასაშინელ

ტრაგედიასსასწაულითგადავურჩით,

ბორჯომ-ბაკურიანისმატარებელილი-

ანდაგებიდანგადავიდა,აქაცგადავრ-

ჩით...თუმცაჩვენიკურორტებისიმიჯი

ვერგადარჩა.რამდენიფოტოცარუნდა

გადავიღოთგუდაურში,გაბრწყინებული

სახეებით,კომფორტულიდასვენებისა

დაუსაფრთხოკურორტისსახელსვერ

დავიმკვიდრებთ.მოკლედრომითქვას,

მიუხედავადხარჯისადამცდელობისა,

არათანამიმდევრულობააშკარაა.

ისიცაშკარაა,რომტურიზმის,რო-

გორცქვეყნისბრენდადჩამოყალიბების

გზაზესადღაცჩვენცგადავვარდითლი-

ანდაგებიდანდარაცმალეგაითავისებს

ამპრობლემასმთავრობა,მითუკეთესი.

დამაბრკოლებელიფაქტორებისიდენტი-

ფიკაციაამპროცესისგანუყრელინაწი-

ლია.ცაკლედადგმულიახალისაბაგირო

თულამაზადშეღებილიმატარებელი

სიტუაციასვერშეცვლის,პოპულარული

ბრენდისშექმნას,მითუმეტეს,დღევან-

დელ,კონკურენტულსამყაროში,კარგად

გათვლილისტრატეგიულინაბიჯების

გარეშემომავალიარააქვსარცამსფე-

როში.სწორიკონცეფცია,სწორიურბა-

ნულიგანვითარებადამართვისსწორი

ბიზნესმოდელები–ესარისის,რაცჩვენს

ულამაზესმთებსმოგებიანინდუსტრიად

აქცევს.აი,მაშინუფრომეტადსასია-

მოვნოიქნებაგუდაურისმწვერვალიდან

ფოტოსგამოფენა...ახლაკიმან,ვისაც

გუდაური,თხილამურებიდა,უბრალოდ,

მთაუყვარს,ალბათყველაზემკაცრისახე

უნდამიიღოსდაბევრი,ძალიანბევრი

პრეტენზიაგამოთქვას.
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შე  ნო  ბა  ში მოქ   ცე  უ  ლი სა  ვაჭ  -
რო სივ   რ   ცე  ე  ბი ჯერ კი  დევ 
ძველ რომ   ში გვხვდე  ბა. რო -
მის ტრა  ი  ა  ნეს ბა  ზა  რი აშე  ნე -
ბუ  ლია ჩვ.წ. 100-110 წელს. შუა 
სა  უ  კუ  ნე  ე  ბი  დან არ   სე  ბობს 
გა  და  ხუ  რუ  ლი სა  ვაჭ   რო ფარ  -
თე  ბი ახ   ლო აღ   მო  სავ   ლეთ   სა 
და ევ   რო  პა  ში. ისი  ნი დღე -
ვან   დე  ლი სა  ვაჭ   რო ცენ   ტ   რე -
ბი  სა და ე.წ. მო  ლე  ბის წი -
ნა  მორ   ბე  დე  ბად შე  იძ   ლე  ბა 
ჩა  ით   ვა  ლონ. 

ქალაქგანვითარებისკუთხითთუ

შევხედავთ,საცალოვაჭრობაშეიძლება

ორძირითადტიპადდავყოთ.პირველი

არისქალაქისცენტრალურნაწილებში

განთავსებულიმაღაზიები,რომლებიც

ზოგშემთხვევაშიმაღაზიათარიგისსა-

ხითმთელქუჩებს,ანშენობათაქვედა

სართულებსმოიცავენ.მეორესახეობაა

სავაჭროცენტრები,სადაცერთშენო-

ბაშიბევრიმაღაზიაამოქცეული.ასეთი

ცენტრებიშეიძლებაიყოსროგორც

ქალაქისშუაგულში,ასევემისპერიფე-

რიაზე.

თანამედროვეგლობალიზებულ

სამყაროშიორივეტიპისსავაჭრობიზ-

ნესიმსოფლიოსნებისმიერწერტილ-

შიგვხვდება,თუმცამათისაწყისები

ევროპასადაამერიკისშეერთებულ

შტატებშია.პირველიტიპისგანთავსე-

ბაუფრომეტადახასიათებსევროპულ

ქალაქებს,სადაცქალაქისცენტრალურ

ნაწილშიისტორიულადიყოშერეული

ფუნქციები.ერთარეალშიარსებობდა

როგორცსაცხოვრებელისახლები,ხში-

რადპირველსართულზეგანლაგებული

საამქროებით,ასევეადმინისტრაციუ-

ლიდასავაჭროშენობები.ფუნქციების

ამგვარმრავალფეროვნებასქალაქგეგ-

მარებაშიშერეულიგამოყენებისანუ

კომპაქტურიქალაქიეწოდება.ასეთი

გარემოსხელშეწყობათანამედროვე

ურბანულიდაგეგმარებისერთი-ერთი

პრიორიტეტიდამიზანიამდგრადი

ურბანულიგანვითარებისუზრუნველ-

საყოფად.სხვადასხვაფუნქციისად-

ვაჭრობა,როგორც
ქალაქის გეგმის ნაწილი

სანამდიდმოლებსგავაჩენთქალაქისგანაპირა
ტერიტორიებზე,სჯობსჯერხელიშეეწყოსსავაჭ-
როფუნქციებისგანვითარებასქალაქისგანაშენი-
ანებისფარგლებშიარსებულირესურსისგონივრუ-
ლიგამოყენებითდაისეთუკვეჩამოყალიბებულ
საცხოვრებელუბნებში,სადაცსაზოგადოებრივი
ფუნქციებისნაკლებობაა.
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მი–საცხოვრებლის,რეკრეაციის,

მუშაობისადავაჭრობისადმიწვდომა

მიზანშეწონილია,იყოსფეხითსასია-

რულომანძილზე.როდესაცესყველაფე-

რიშერეულიასაქალაქოცენტრებსადა

უბნებში,მინიმუმამდედადისავტომო-

ბილებისგამოყენებისსაჭიროებადა

შესაძლებელიამოკლემანძილზეფეხით

ანველოსიპედითგადაადგილება.აქე-

დანგამომდინარე,ზოგადადიკლებს

სატრანსპორტოგადატვირთვა,ხმაური

დაგამონაბოლქვი,უმჯობესდებაეკო-

ლოგიურიგარემო.შედეგადმაღლდება

ურბანულიგარემოსმიმზიდველობა,

რაცპირდაპირგავლენასახდენსქალა-

ქისეკონომიკაზე.ფეხითდაველოსი-

პედითსიარულიდადებითადაისახება

ადამიანებისჯანმრთელობაზე.

ცნობილია,რომსაცალოვაჭრობის

ყველაზემაღალიმონაცემებიარისფე-

ხითმოსიარულეთაზონებში.დანიელმა

ქალაქმგეგმარებელმადაურბან-დი-

ზაინერმაიანგელმა,თავისიწიგნი-

სათვის„ქალაქებიადამიანებისთვის“,

ევროპისრამდენიმექალაქშიჩაატარა

კვლევადაერთიკანონზომიერება

გამოავლინა–ყავისგაყიდვებიბევრად

უფრომაღალიიყოფეხითმოსიარუ-

ლეთაზონებში,ვიდრექალაქისსხვა

ნაწილებში.შერეულიქალაქგეგმარე-

ბითიზონირებითსავაჭროობიექტების

ამგვარიორგანიზებისხელშეწყობა

ადამიანებსუადვილებსმაღაზიებთან

წვდომას,რადგანსავაჭროობიექტები

სასეირნოზონებთან,სამსახურთანან

საცხოვრებელადგილთანახლოსარის

განლაგებული.ტურისტებისათვისერ-

თმანეთთანშეთავსებულიაქალაქის

დათვალიერება,შესვენებაკაფეებშიდა

„შოპინგი“.ასეთიშერეულიფუნქციების

ქალაქებიუფრომეტადამიანსიზიდავს

დახალხმრავალარეალებშიეკონომიკუ-

რიაქტივობაცუფრომაღალია.

ევროპულიქალაქის,ეგრეთწოდებუ-

ლიორგანულიქალაქისპრინციპებით

არისგანვითარებულიასევეამერიკის

შეერთებულიშტატებისაღმოსავლეთ

სანაპიროსქალაქებიც,რომლებიც

ევროპელმაახალმოსახლეებმადაა-

არსეს:ბრიტანელებმა–ბოსტონი,ჰო-

ლანდიელებმა–ნიუ-იორკი,რომელიც

შემდეგასევებრიტანელებისხელში

გადავიდა.დასავლეთსანაპიროსათ-

ვისებაუფრომოგვიანებითმოხდა,უკვე

ჩამოყალიბებულიამერიკისშეერთებუ-

ლიშტატებისსახელმწიფოსპირობებში,

როდესაცაღმოსავლეთსანაპიროზე

მიწისნაკლებობაშეინიშნებოდა.შუა

დასავლეთისადადასავლეთისსანაპი-

როსქალაქებიუკვენაკლებადანაღარ

ატარებენევროპულიქალაქისნიშნებს.

მეოცესაუკუნისდასაწყისშიამე-

რიკასბედისმაძიებელემიგრანტთა

დიდინაკადიმოაწყდა.ქალაქები

ძალზეგადაიტვირთაშეჭირვებული

მოსახლეობით,გაჩნდაფართისნაკ-

ლებობა,იმატაანტისანიტარიამ.მეორე

მსოფლიოომისშემდგომგანსაკუთ-

რებით,მთელმსოფლიოშიიმძლავრა

მოდერნისტულმაქალაქგეგმარებამ,

რომელიცუარსამბობდაშერეულიფუნ-

ქციებისევროპულქალაქზედამიზნად

ისახავდაგანცალკევებულიფუნქციე-

ბისქალაქისშექმნას,სადაცქალაქის

სხვადასხვანაწილშიიყოგამოყოფილი

ცალ-ცალკეზონებისაცხოვრებლად,

სამუშაოდ,დასასვენებლად,სავაჭროდ

დაამიტომ,მანძილებისდასაფარა-

ვადგამოიყენებოდასაზოგადოებრივი

ტრანსპორტიდაპირადიავტომობილე-

ბი.მოდერნისტულიქალაქგეგმარების

თანახმად,რომლისყველაზეცნობი-

ლილიდერიგახლდათლეკორბუზიე,

გაზრდილიურბანიზაციისპირობებში

ძველიქალაქისტიპივერპასუხობდა

ახალმოთხოვნებსდაუნდამომხდარი-

ყომასზეუარისთქმასრულიადახალი

სტრუქტურისქალაქითჩანაცვლებით.

ამმიდგომამამერიკაშიცდიდიგავ-

ლენამოახდინაურბანულგანვითარე-

ბაზედაშეიქმნამთელიქალაქებიდა

უბნები,სადაცუზარმაზარიარეალები

ეთმობოდამხოლოდერთფუნქციას.

ამიტომსაცხოვრებელიადგილიდან

სამსახურშიდაუკან,დასასვენებლად

დასავაჭროდწასასვლელადსაჭირო

გახდაავტომობილითგადაადგილება.

ამასხელიშეუწყოასევეამპერიოდში

ამერიკულიავტოინდუსტრიისზრდამ

დაამერიკულმაიდეამ,ყველაოჯახს

ჰქონოდასაკუთარისახლიდაავტომან-

ქანა.ამდროსგაჩნდასავაჭრომოლი,

რომელიცმდებარეობდაქალაქისგა-

ნაპირას,სავაჭროზონაშიდამომხმა-

რებელსსთავაზობდადიდშენობებში

მოთავსებულსხვადასხვამაღაზიასადა

სუპერმარკეტსაფთიაქით.ოჯახებიაქ

მანქანითმოდიოდნენშორმანძილზე

მდებარესაცხოვრებელირაიონებიდან

დაამიტომმათუნდაჰქონოდათყველა

საჭიროსერვისისმიღებისსაშუალება.

მოლებშიგაჩნდასაბავშვოგასართო-

ბები,კინოთეატრები,რესტორნები.

ქალაქისცენტრიკიდაეთმოძირითა-

დადსაოფისედანიშნულებისშენო-

ბებს.ოჯახებიმთელდღესატარებდენ

მოლებში,ფაქტობრივად,შენობიდან

გაუსვლელად.მოლიგახდაერთგვარი

გასართობიდასავაჭრომულტიფუნქცი-

ურიცენტრი–პატარაქალაქიდიდშე-

ნობაში.ადამიანიგამოდისსახლიდან,

ჯდებამანქანაში,მიდისსამსახურში,

დასვენებისდღეებშიოჯახითმიდის

მოლშიდაისევსახლშიბრუნდება.ეს

ყველაფერიხდებადიდმანძილებზე

გადაადგილებით,იტვირთებაგზები,

მატულობსსატრანსპორტოსაცობები

გამონაბოლქვით,უარესდებაეკოლოგია.

ადამიანებიაღარმოძრაობენფეხით,

მატულობსჭარბისწონისმქონეთა

რიცხვიდაჯანმრთელობისპრობლემე-

ბი.ამიტომფუნქციურადგაყოფილქა-

ლაქებზეთანამედროვექალაქგეგმარე-

ბამმეოცესაუკუნისბოლოსუარითქვა

დაისევშერეულიფუნქციებისგანვი-

თარებაზეორიენტირდა,სადაცმოკლე

მანძილზეასხვადასხვამოთხოვნაზე

წვდომადაარარისწახალისებულიმან-
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ქანითსარგებლობა.

აქედანგამომდინარე,მოლების

განვითარებისშემდგომეტაპზეგაჩნდა

ახალიტიპისმოლი–ე.წ.„ლაიფსტაილ

ცენტრი“,რომელიცწარმოადგენსიმი-

ტირებულსაქალაქოცენტრსფეხით

მოსიარულეთარამდენიმექუჩით,

სადაცმდებარეობსმაღაზიებიდასხვა

საზოგადოებრივიდანიშნულებისსივრ-

ცეები.შეიძლებაითქვას,რომპირვე-

ლიტიპისსავაჭროცენტრითბილისში

არის„თბილისიმოლი“აღმაშენებლის

ხეივანში.ხოლო„ისთპოინტი“კა-

ხეთისგზატკეცილზეწარმოადგენს

„ლაიფსტაილცენტრის“ტიპისმოლს.

„ქარვასლა“,„თბილისიცენტრალი“და

„გალერეათბილისი“ქალაქისცენტრა-

ლურნაწილებშიმდებარეუფროადვი-

ლადმისადგომი,შედარებითმცირე

მოცულობისსავაჭროცენტრებია.

იმისგამო,რომმოლებსქალაქის

განაპირამდებარეობებიაქვთდა

მომსვლელთაუმრავლესობასავაჭ-

როდპირადიავტომობილებითმოდის,

რადგან,როგორცწესი,საზოგადოებ-

რივიტრანსპორტიისეკარგადვერ

ემსახურებაქალაქისპერიფერიებს,

როგორცცენტრალურნაწილებს,ისინი

საჭიროებენრამდენიმედონიანმიწის-

ქვეშაავტოსადგომებსანუზარმაზარ

ღიაპარკინგს,რაცმიწისდიდრესურსს

მოითხოვს.

მოლებიდაქალაქგარეთმდება-

რესავაჭროსივრცეებიევროპაშიც

გვხვდება,მაგრამმცირედადდაისეთი

დიდისივრცისმქონედანიშნულებით,

როგორიცააავეჯისსახლები,სამშენებ-

ლო-სარემონტომასალებისჰიპერმარ-

კეტები,გამწვანებისადანარგავების

დიდიარჩევანისმქონემეურნეობები.

თუმცაამერიკაშიცუკვეყოველწლი-

ურადიზრდებაე.წ.„მკვდარიმოლების“
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რიცხვი.მათიტერიტორიებისჯამური

ფართობიქალაქბოსტონისზომასაღ-

წევს.დაცარიელებულიმოლებისმიზეზი

არისროგორც2007წლისეკონომიკური

რეცესიადამოსახლეობისმხრიდან

ვაჭრობაზეხარჯებისეკონომია,ასევე

ინტერნეტვაჭრობისგანვითარება.

დღესუკვესახლიდანგაუსვლელად

შეიძლებაფაქტობრივადნებისმიე-

რინივთისონლაინრეჟიმშიშეძენა.

შესაბამისად,ადამიანებსაღარსურთ

მოლშიწასასვლელადდიდმანძილზე

დროისდაკარგვადასაწვავისხარჯე-

ბისგაღება.ხდებამიტოვებულიმოლე-

ბისშენობებისსხვადანიშნულებებით

მრავალფუნქციურიგამოყენებასაოფი-

სედანსპორტულამდეანმათადგილზე

ახალიდეველოპმენტისგანვითარება

ახალიქუჩებისქსელზესაცხოვრებელი

დასხვაშერეულიფუნქციებით.

2014წლისმონაცემებისმიხედვით,

ამერიკულიმოლების3%ითვლება

„მომაკვდავად“(ფართის40%-ზემე-

ტიცარიელი),ხოლო20%მოიაზრება

საგანგაშომდგომარეობაში(ფართის

10%-ზემეტიცარიელი).ასევემოლების

პოპულარობისკლებისმიზეზადითვლე-

ბაადამიანებისადაბიზნესებისისევ

ზრდადიინტერესი,იყვნენქალაქის

ცენტრალურნაწილებში,სადაცბევრად

მეტისოციალური,კულტურულიდაეკო-

ნომიკურიინტერაქციაა.აღსანიშნავია,

რომთბილისშიმდებარემოლებშიბევ-

რიცარიელისავაჭროფართია.

ნობელისპრემიისმფლობელმაეკო-

ნომისტმა,რობერტლუკასმა,შეკითხვა-

ზე,თურატომარისქირამაღალიისეთ

ქალაქებში,როგორიცნიუ-იორკიან

ჩიკაგოა,უპასუხა,რომამასარააქვს

კავშირიმაღალიკლასისშოპინგთანდა

რომესმაღალიურბანულიპროდუქტიუ-

ლობისშედეგია.

ქალაქგეგმარებითგადაწყვეტილე-

ბებსპირდაპირიგავლენააქვთსაქა-

ლაქოცხოვრებისბევრსფეროზე,მათ

შორისადამიანთაქცევაზე.წინაწლის

ზაფხულშითბილისშიპეკინისგამზირის

რეაბილიტაციაჩატარდა,რისშემდეგაც

სატრანსპორტომოძრაობაცალმხრივი

გახდა.ცნობილიარამდენიმეძალიან

უარყოფითიეფექტი,რასაცესიწვევს.

ესნიშნავსქუჩისავტომაგისტრალად

გადაქცევასდაარაადამიანებისთვის

კომფორტულსაზოგადოებრივსივრცეს,

გარდაამისა,მომიჯნავევიწროქუჩები

გადაიტვირთაგადამისამართებულისა-

ავტომობილონაკადებით.ფართოცალ-

მხრივგამზირზემანქანებსაქვთმეტი

სავალიზოლიდაცალმხრივიმოძრაო-

ბისასმატულობსსიჩქარე,რაცმომეტე-

ბულისაგზაოსაფრთხეა.აკრძალული

პარკირება,თანცალმხრივმოძრაობა-

ზე,ნიშნავსადამიანთანახლოსუფრო

სწრაფადმოძრავიმანქანებისდიდნა-

კადს,რაცსერიოზულიდისკომფორტია

ფსიქოლოგიურად,უსაფრთხოების,გა-

მონაბოლქვისადახმაურისმხრივ.პარ-

კირებისზოლიკარგიბუფერია,როგორც

დამცავიკედელიტროტუარზეფეხით

მოსიარულეებსადამოძრავმანქანებს

შორის.ცალმხრივისატრანსპორტომოძ-

რაობაცვლისგადაადგილებისსქე-

მებსდაუმეტესადადამიანებისერთი

მიმართულებითმოძრაობასგანაპირო-

ბებს.ამასთანუფრომეტიადამიანიაიმ

მხარეს,რომელზეცსაზოგადოებრივი

ტრანსპორტისგაჩერებაა(დააკვირდით

მელიქიშვილის,ვაჟა-ფშაველასადა

ყაზბეგისგამზირებს),მეორემხარეს

ნაკლებიხალხიადაშემცირებულიეკო-

ნომიკურიაქტივობა.ესნიშნავსტრო-

ტუარებზენაკლებხალხს(დააკვირდით

ვაჟა-ფშაველასდაყაზბეგისგამზირებს

სხვაცენტრალურქუჩებთანშედარე-

ბით)დაიქგანთავსებულიმაღაზიებიან

ნებისმიერიმომსახურებისობიექტები

ამითზარალდებიან.პეკინისგამზირი

რეაბილიტაციისშემდეგდატოვარამ-

დენიმემაღაზიამ(„ეტამ“,„პრომოდ“,

„ორსეი“)დაერთმარესტორანმა

(დეგუსტო).მსგავსგადაწყვეტილებებს

აღარიღებენევროპაში,ამერიკისქალა-

ქებიცუკვეხშირადცვლიანცალმხრივ

ქუჩებსორმხრივიმოძრაობით,რადგან

პრიორიტეტიავტომობილებიკიაღარ

არის,არამედფეხითმოსიარულეთათ-

ვისკომფორტულიურბანულიგარემოს

შექმნადაქუჩებისგამოცოცხლება.

ქალაქგეგმარებისმხრივ,სანამ

ქალაქისგანაპირატერიტორიებზე

დიდმოლებსავაშენებთ,სჯობსჯერ

ხელიშეეწყოსსავაჭროფუნქციების

განვითარებასქალაქისგანაშენიანე-

ბისფარგლებშიარსებულირესურსის

გონივრულიგამოყენებითდაისეთუკვე

ჩამოყალიბებულსაცხოვრებელუბნებში,

სადაცსაზოგადოებრივიფუნქციების

ნაკლებობაა.უნდაგავითვალისწინოთ

საერთაშორისოგამოცდილებადა

ორიენტაციამოვახდინოთშერეული

ფუნქციებისკომპაქტურქალაქზე,სადაც

განვითარებულიასაზოგადოებრივი

ტრანსპორტი,ხელიეწყობაფეხითდა

ველოსიპედითმოძრაობასდანაკლებია

მანქანისგამოყენებისაუცილებლობა.

ამგვარგარემოშიმიმზიდველიაყოფნა,

იქმნებაუფროსასიამოვნოურბანული

გარემო,სადაცბევრადმეტიინტერესია

როგორცსაცხოვრებელი,ისესაოფისე

დასავაჭროდანიშნულებისსივრცეე-

ბისადმი.შერეულიფუნქციებისურბანუ-

ლიგარემონაკლებავტომობილებსდა

უკეთესეკოლოგიურგარემოსნიშნავს.

ესახალისებსფეხითსიარულს,გარეთ

მეტიდროისგატარებასდახელსუწყობს

ქუჩაშიმეტიადამიანისყოფნას.სავაჭ-

როობიექტებისეკონომიკურიაქტივო-

ბებისათვისესარისერთ-ერთიმთავა-

რიხელშეწყობაქალაქგანვითარებითი

პოლიტიკისმხრიდან,ოღონდ,რათქმა

უნდა,შესაბამისირეგულაციებით,რომ-

ლებიცუნდაიცავდნენსაზოგადოებრივ

დამოსახლეობისინტერესებს.ცოცხა-

ლიქუჩებიდახალხმრავალიურბანული

გარემონიშნავსმეტინტერაქციას,ადა-

მიანებსშორისმეტკონტაქტსროგორც

სავაჭრო-ეკონომიკურ,ასევეკულტურულ

დასოციალურგანზომილებაში.
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გუ  შინ, 2018 წლის 21 მარტს,მე,მო-

ქალაქეალექსანდრეთარხან-მოურავმა,

გავაჩერეტაქსითბილისში,ალექსანდ-

რეყაზბეგისგამზირის36ნომერთან.ოც

წუთშივიყავიორთაჭალაში,გორგასლის

73-შიმდებარეტელეკომპანია„კავკასიის“

სტუდიაში.GoogleMaps-ისმონაცემებით,

გავიარედაახლოებით11კილომეტრი–ნა-

ხევარითბილისი6ლარად,არარეგული-

რებული,ულიცენზიოტაქსისტისმარჯვენა-

საჭიანიმანქანით.

ტაქსისრეგულირებისმსურველთა

გადმოსახედიდან,მეცდაულიცენზიოტაქ-

სისტმაცდაუშვებელიქმედებაჩავიდინეთ.

ორიზრდასრულიადამიანიერთმანეთში

თავხედურადშევთანხმდით,რომპირვე-

ლიმეორესგარკვეულფასადგარკვეულ

მანძილზეგადაიყვანდა.ესგავაკეთეთ

ინსპექციების,სამინისტროების,პარლა-

მენტარების,მერიისადაარასამთავრობო

აქტივისტებისდაუკითხავად.რააღვირახ-

სნილობაა!

რათქმაუნდა,რეგულირებისმსურვე-

ლებსარგუმენტებისვრცელისიააქვთ,თუ

რატომაამეტიკონტროლიტაქსისტებზე

საჭირო–სულაც,აუცილებელი,რომგადავ-

რჩეთ,როგორცქალაქი,ერი,კულტურული

ტომი.რა,თუარატაქსისავტომობილთა

სიჭრელეაშორებსთბილისსჟენევობას,

ოსლოობას,სანტიაგო-დე-კომპოსტელო-

ბას.ჩამოვყვეთმათმთავარარგუმენტებს,

როგორცველურითბილისურისატრანს-

პორტონაკადიჩამოჰყვებაევროპამოვ-

ლილიახალგაზრდისგაოგნებულცხვირს,

სადმეშუარუსთაველზე.

არგუმენტიპირველიდაშედარებითდა-

მაჯერებელი(სავით):თბილისისქუჩების

გადატვირთულობატაქსიებისბრალია.ეს

არგუმენტითავისთავშიმოიცავსაღიარე-

ბას,რომრეგულირებისმიზანიტაქსიების

რაოდენობისშემცირებაა–ანუ,სიღარი-

ბისადამაღალიუმუშევრობისფონზე,

ადამიანებისთვისსამუშაოსწართმევა.

ოღონდიმედი,რომშედეგადქალაქის

ქუჩებიმართლაგანიტვირთება,მხოლოდ

დაუმტკიცებელდაშვებებსემყარება:მაგა-

ლითად–დაშვებას,რომტაქსისმომხმა-

რებლებისაზოგადოებრივტრანსპორტზე

გადასხდებიან.იქნებ,სინამდვილეში,

კლიენტებისდიდინაწილისაკუთარი

მანქანებითივლის?ანუ,კიდევუფრომეტ

მანქანასდასჭირდებაპარკინგი.მეტიც

–თითოტაქსისტსდღეშიმხოლოდექვსი

კლიენტიცრომგადაჰყავდეს,საკმარისია

კლიენტებისმხოლოდმეხუთედიგადა-

პორტირდესსაკუთარმანქანებზე,რომ

მანქანებისჯამურირაოდენობაქალაქში

გაიზარდოს.

მოკლედ,ქუჩებისდატვირთულობაზე

ტაქსისრეგულირებისგავლენისშეფასება

ძალიანრთულია:სამაგიეროდ,ტაქსისტებ-

ზეგავლენაიქნებამარტივისაპროგნოზოც

დასაგრძნობიც.

არგუმენტიმეორე:ტაქსიებისდიდინა-

წილიტექნიკურადგაუმართავია.აი,ხომ

გახსოვთ,ამოცანებიუნარებისტესტები-

დან–ყველაღლაწვირომბახვია,მაგრამ

ყველაბახვიღლაწვიარარის.ამოახს-

ნევინეთ„ტექნიკურიგაუმართაობის“

არგუმენტისმომხრეებსასეთიამოცა-

ნები.შეიძლებამიხვდნენ,რომყველა

მანქანატაქსიარარის,მაგრამყველა

ტაქსიმანქანაა.ანუ,თუსახელმწიფოგაა-

კონტროლებსყველამანქანის„ტექნიკურ

გამართულობას“,ავტომატურადგააკონ-

ტროლებსტაქსიებისას.დათუარა–მაშინ

მხოლოდტაქსისგამართულობა,უამრავი

სხვაგაუმართავიმანქანისნაკადში,რა

ფეტიშია?

არგუმენტიმესამე:ტაქსიებისნაწილიარ

მოგვწონს.მისიქვეკატეგორიები–ცუდ

მუსიკასუსმენს,ეწევა,ყარს,ზედმეტიხატი

უკიდია,არასაკმარისიხატიუკიდია,ბევრს

ლაპარაკობს,არმელაპარაკება,სხვათვა-

ლითმიყურებს,არიცის,სადაამაიაკოვ-

სკისძეგლი.კი,ასეთიტაქსისტებიარსე-

ბობენ.არსებობენისეთებიც,რომლებსაც

უთანხმდებიფასზე,ჯდებიდამერეუცებ

გეკითხება„ჭავჭავაძერომელია“.ოღონდ

არავინგვაიძულებს,გავაჩეროთშემთხვე-

ვითიტაქსისტიშემთხვევითადგილასდა

შემთხვევითჩავუჯდეთ.ბაზარი–როგორ

კრუნჩხვებსაცუნდაიწვევდესესაღმო-

სავლურისიტყვაძალიანგანათლებულ

დაცოტათიჭკვიანსტუდენტებში–სრულ

არჩევანსგვთავაზობს.გვინდარომელიმე

აპლიკაციასგამოვიყენებთ,სადაცსხვა

მომხმარებლებსღიაშეფასებებიაქვთდა-

ტოვებული;გვინდარომელიმეკომპანიას

ვენდობით,რომლისყველამანქანაცერთი

ფერისდაერთიფორმისაადადანა-ჩანგ-

ლისხმარებისინგლისისსამეფოოჯახის

ეტიკეტნასწავლმძღოლიანი;გვინდა,

ქუჩაშიდაველოდებითშემთხვევითსდა

მოუწესრიგებელს,მაგრამსაჭესთანქა-

ლიანს–რომელიცნაღდადარმოგვიყვება

სამოცდათვრამეტში,ვორონეჟშითავსგა-

დამხდარრომანტიკულთავგადასავლებს.

მოკლედ,„არასტანდარტულიტაქ-

სიარუნდაარსებობდეს“არგუმენტის

მომხრეებიჰგვანანიმხალხს,რომელიც

გვეჩხუბება,კაზინოშიშესვლასრატომარ

გვიშლითო.რახანთვითონვერწყვეტენ,

როდისრაგარისკონ–ანწყვეტენდამერე

საკუთარიარჩევანიარმოსწონთ–ჩვენც

„რიკოშეტით“უნდააგვახიონარჩევანის

უფლებადაგზადჩვენვეგაგვიბრაზდნენ.

იქნებმირჩევნია,ცოტამეტიგავ-

რისკოდანაკლებიგადავიხადო?ან

თავისუფლება ტაქსის
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იქნებსულაც„ქუჩის“ტაქსისარაპროგ-

ნოზირებადმძღოლთანურთიერთობა

უკანასკნელიგასართობიაჩემსრუტინულ

ცხოვრებაში?მაგრამნურასუკაცრავად–

„რეგულატორებს“არშეუძლიათდამოუ-

კიდებლადტაქსისარჩევა,სამაგიეროდ

ზუსტადიციან,რომმეუნდავიზრუნო

მათჯიბესადანერვებზე,ჩემიჯიბისადა

ნერვებისხარჯზე.მეთუარდავსვიღამის

ქოთანზე,საკუთარიხელით,ცხოვრება

უსამართლოა.

ვითომ-პლუსებიდანგადავიდეთ

შიშველმინუსებზე:პირველრიგში,ფასი.

დიახ,თუჩვენიმთავრობასაკმარისი

მონდომებითშეთხზავსრეგულაციებსდა

–ჰოი,საოცრებავ–ასეთივემონდომებით

აღასრულებს,არისშანსი,ტაქსიძალიან

გაძვირდეს.გაძვირებისფარგლებისშე-

საფასებლად,საკმარისიაგადავხედოთ

ამჟამინდელფასებს,სხვადასხვაქვეყა-

ნაში.ცხადია,ფასისერთ-ერთიმთავარი

ფაქტორიქვეყნისსიმდიდრეა–რაცუფრო

მაღალიაცხოვრებისდონე,უფროძვირია

სერვისებიდა,შესაბამისად,ტაქსიც.თუმ-

ცა,ერთიეკონომიკურიდონისქვეყნების

განსხვავებებიაჩვენებსსხვაფაქტორე-

ბისმნიშვნელობას.მაგალითად,ინდოეთი

დაკენიასულმოსახლეზენომინალური

მშპ-თიძმებიარიან(მსოფლიოში141-ედა

144-ეადგილებზე,შესაბამისად),თუმცა,

საიტpriceoftravel.com-ისინფორმაციით,

2017წელსინდოეთისდედაქალაქდელიში

ტაქსითსამიკილომეტრისგავლა$0.82-

დან$1.24-მდეღირდა,კენიისდედაქალაქ

ნაირობიშიკი–$6.78-დან$9.69-მდე,ანუ

დელიზეთითქმის10-ჯერძვირი.ასევე

ახლოსაასიმდიდრითპერუდატაილანდი

(83-ედა85-ე),თუმცაპერუსდედაქალაქში

ტაქსი5-ჯერძვირია,ვიდრეტაილანდი-

საში.თბილისშირომპერუსფასებიიყოს,

ვაჟასდასაწყისიდანბოლოშიგასვლა20

ლარზემეტიდაგვიჯდებოდა.

საფრანგეთისულოდნავმდიდარია

არაბთაგაერთიანებულსაამიროებზე,მაგ-

რამპარიზშიტაქსი5-ჯერძვირია,ვიდრე

დუბაიში.ეკონომიკურადშედარებითთა-

ვისუფალსინგაპურშიფასიდაახლოებით

3-ჯერდაბალია,ვიდრემასზეღარიბიფი-

ნეთისდედაქალაქჰელსინკიში.შედარე-

ბულიქვეყნებიდანძვირებიგამოირჩევიან

რეგულირებით:მაგალითად,საფრანგეთი

არისიმრამდენიმექვეყანასშორის,რომ-

ლებიცმნიშვნელოვნადზღუდავენტაქსის

აპლიკაციაUber-ს.2017წელსUber-ისსერ-

ვისი,დერეგულირებისმოლოდინში,შეჩე-

რებულიიყოფინეთშიც.ამორქვეყანაში

ზოგადადბევრადმაღალიგადასახადე-

ბია,ვიდრესინგაპურსადაგაერთიანებულ

საამიროებში.

Uber-ისთემასმივყავართმეორე

ცალსახამინუსამდე–რეგულაციების

განხორციელებისარაეფექტიანობამდე.

ტრადიციულირეგულაციებისმქონექვეყ-

ნებშიUber-მადამსგავსმათანამედროვე

ალტერნატივებმაუკვემნიშვნელოვნად

შეარყიაშეზღუდვები.დიახ,სახელმწი-

ფომკაცრადაკონტროლებსდაამით

აძვირებს„ჩვეულებრივ“ტაქსის,მაგრამ

ნებისმიერმსურველსშეუძლიაისარგებ-

ლოს„სამოყვარულო“მომსახურებით,რო-

მელიმეაპლიკაციისმეშვეობით.შედეგად,

ხელოვნურადშემცირებულკონკურენციას

მიჩვეული„კანონიერი“ტაქსისტებიწუხ-

დებიანდაიწყებენმთავრობისგანკიდევ

უფრომეტირეგულაციისმოთხოვნას.

ნაკლებად„დავარცხნილ“ქვეყნებში,

აპლიკაციებისგარდა,კონკურენციაში

ერთვებიან„კანონგარეშე“ტაქსისტები,

რომლებიცუბრალოდიკიდებენშეზღუდ-

ვებსადალიცენზიებს.მაგალითად,პერუს

მნახველებიინტერნეტშიპირდაპირამც-

ნობენერთმანეთს,რომლიცენზირებული

ტაქსისაგრძნობლადძვირია.უკრაინაში

კიჩვეულებრივი,ტაქსისნიშნისარ-

მქონემანქანებიგთავაზობენგადაყვა-

ნას,ფულისსანაცვლოდ.თულიცენზია

ნებაყოფლობითია–კიბატონო,ვისრას

უშლის–მაგრამგულწრფელადთანავუგ-

რძნობადამიანს,რომელიცღმერთმა

იცის,როგორიჩინოსნისმიერ,ღმერთმა

იცის,როგორგაცემულქაღალდსუფრო

ენდობა,ვიდრეასეულობითთავისნაირი

კლიენტისმიერაპლიკაციაშიდატოვებულ

შეფასებებს.

გასაგებია,რომდასავლეთიევროპა

ვნახეთდამოგვეწონა–ცოტამანქანა,

სუფთაჰაერი.იმიტომ,რომნახევარი

ქალაქიველოსიპედითდადის.ოღონდ

ველოსიპედითდადისიმიტომ,რომკარგი

საველოსიპედეგზებიადაარავინეჯახება

დაარაიმიტომ,რომტაქსისბიზნესზე

ლობისტურიდაჯგუფებაამომჯდარი.

ფეხითდადისიმიტომ,რომახალქუჩებზე

ტროტუარიარავიწყდებათ–ანუმერიაში

არამხოლოდჯიპიანებიდაღიპიანები

ჰყავთ.ჰოდა,ვნახოთ,როდისგასცდება

ველოსიპედისგზაპეკინისგამზირსდა

როდისაღმოცენდებაშანხაიშიტროტუა-

რი.მანამდე–მეჩემიტაქსითსიარულიდა

ყეფამაცალეთ–თქვენთქვენიქარავნით

იარეთ,სადამდეცგინდათ.

0 3 6
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ტურიზმიCEO

საცხოვრებელიკომპლექსი,
რომელმაცდროსგაუსწრო
„ტურინვესტი“10წლისიუბილესაღნიშნავსდამისიინვესტიციები$200მილიონს
აჭარბებს.აქედან„ბელვიურეზიდენსბათუმისა“დასასტუმრო„ჰილტონის“
საინვესტიციოღირებულება$130მილიონია.600-თანამშრომლიანკომპანიას28წლის
გიორგიაბაშიძეხელმძღვანელობს.

ავტორი: ხათუნა ხვედელიძე
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ომპანია„ტურინვესტი“დაარსებიდანმეათე,

საიუბილეოწელსითვლის.თუმცაიმისთვის,რომ

ერთ-ერთყველაზემასშტაბურინვესტორადშემდ-

გარიყო,ათიწელიარდასჭირვებია.ამპერიოდ-

შიქვეყნისთვის,განსაკუთრებითკიბათუმისთვისმნიშვ-

ნელოვანიბევრიპროექტიგანახორციელა,რითაცქალაქის

ტურისტულღირებულებასდამატებითიფასიშესძინა.

კომპანიისსახელსუკავშირდებაერთ-ერთიმაღალი

კლასისმულტიფუნქციურიკომპლექსისმშენებლობა,რომე-

ლიცაერთიანებს„ბელვიურეზიდენსბათუმსა“და5–ვარს-

კვლავიანსასტუმრო„ჰილტონს“.ერთიკომპლექსისორივე

შენობისპროექტიდიდბრიტანეთში–კომპანიაRTKL-ის

მიერ,ბრიტანელი,შვედიდაგერმანელისპეციალისტების

ჩართულობითშეიქმნა.ყველადეტალიწინასწარდამუშავ-

დადადამზადდა,თუმცაპროექტისავტორებმადასრულე-

ბამდეზედამხედველობაცითავეს–იმდრომდე,ვიდრე

ბრიტანულიMACEInternational-იმშენებლობისხარისხის

კონტროლსდაასრულებდადასაბოლოოშეფასებასდა-

დებდა.

„ბელვიურეზიდენსბათუმის“მშენებლობა2009წელს

დაიწყოდა2015-შიექსპლუატაციაშიშევიდა.კომპლექსი

საერთაშორისოსტანდარტებისსრულიდაცვითაშენდა

დაჯერკიდევსამიწლისწინდააკმაყოფილაყველაის

ვალდებულება,რომელიცკანონისსახითსაქართველოში

სამიწლისშემდეგ,სულრამდენიმედღისწინამოქმედდა.

მათშორისპირველისახანძროუსაფრთხოებაა-თავისი

სისტემით,ფიქსირებულიწყალსადენიმოწყობილობებით,

გარეკედლებისმედეგობით,კიბე-გზებისადასხვაგასას-

ვლელებისგამტარუნარიანობისმაღალისტანდარტით.

საცხოვრებელიკომპლექსისერთ-ერთიმნიშვნელოვანი

უპირატესობაკი5-ვარსკვლავიანისასტუმრო„ჰილტონის“

ინფრასტრუქტურასთანექსკლუზიურიწვდომაა.

„ჩვენიწამოწყებაეფუძნებოდაჩვენსსურვილს,აგვემაღ-

ლებინაუძრავიქონებისბაზარზეარსებულისტანდარტები

დადონე–შეგვექმნაუმაღლესიხარისხისსაცხოვრებელი

კომპლექსი“,–ამბობსკომპანიისდირექტორი.

კომპანიას,რომელიც600ადამიანსაერთიანებსდა

რომლისწლიურიფინანსურიბრუნვა25მილიონლარზე

მეტია,პროფესიითეკონომისტი,28წლისგიორგიაბაშიძე

მართავს.კომპანიაშიპირველად2010წელსმივიდა,ფინან-

სურგანყოფილებაშისხვადასხვაეტაპიგაიარადაპოზიცი-

ებიცკარიერულიწინსვლისპრინციპითმალ-მალეიცვალა.

ორწელიწადშიფინანსურიდირექტორისპორტფელიჩაი-

ბარა,შემდეგგენერალურიდირექტორისსავარძლამდეც

მივიდადაუკვემეექვსეწელია,ამადგილსიკავებს.

„ჩვენთვისმნიშვნელოვანიიყო,ჩვენიმომხმარებლის-

თვისმიგვეცა„მხოლოდბინაზე“მეტი–ემოცია,შეგრძნება,

კომფორტი,ამიტომაცყველაბინაარისნათელი,თბილი

დამხოლოდდადებითიემოციებისგამომწვევი“,–ამბობს

გიორგიაბაშიძედასაშუალებასმაძლევს,„ბელვიუბათუმი

რეზიდენსში“„მხოლოდბინაზემეტის“ემოციათავად

შევიგრძნო.
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ანტრეპრენიორები ტურიზმი

გიორგი აბაშიძე

წარმოიდგინეთ,მზისჩასვლასუყურებთპატარაფერა-

დიაივნიდანანსაუზმობთნათელსამზარეულოშიპანო-

რამულიხედითზღვაზეანბათუმისცენტრალურიპარკის

ტბაზე–ამისშესაძლებლობასაქთითოეულაპარტამენტში

იატაკიდანჭერამდემოწყობილივიტრაჟიიძლევა.

20-სართულიანიშენობა,114აპარტამენტით,მიწისქვე-

შაორდონიანიპარკინგითადასხვასივრცითიმოწყობი-

ლობებითშავიზღვისსანაპიროზე21ათასკვ/მფართობს

იკავებს.

საძირკვლისსიმყარესთავიდანვედიდიყურადღება

დაეთმო.სწორედამიტომ,საძირკვლისმშენებლობაზე

კომპანია„ბაუერის“გერმანულიგუნდისწევრები2წლის

განმავლობაშიმუშაობდნენ.შენობისფუნდამენტზეგამო-

ყენებულია380ხიმინჯი,რომელთაგანყველაზეგრძელი42

მეტრზეაჩაშვებული.შედეგად,ნაგებობასეისმურადმყა-

რიადა7-ბალიანმიწისძვრასუძლებს.საძირკველზეჯამში

14მილიონიევროდაიხარჯა.

ავტომობილისგაჩერებააქპრობლემასარწარმოად-

გენს.მყარისაძირკველიიძლეოდაიმისსაშუალებას,რომ

კომპანიასბათუმშიპირველიდაჯერჯერობითერთადერ-

თიორდონიანიმიწისქვეშაპარკინგიმოეწყო.ფარეხში

განთავსებულილიფტებიკიბინებამდემიმავალიპირდაპი-

რიგზაა.ფინურიფირმაKONE-ისორისამგზავროდაერთი

სახანძროლიფტიმთელსაცხოვრებელკომპლექსშიკომ-

ფორტულადდაუსაფრთხოდგადაადგილებისგარანტია.

პროექტისერთ-ერთიუპირატესობათითოსართულზე

ბინებისშედარებითმცირერაოდენობაა–6–დან15–მდე,

რაცსაცხოვრებელსივრცესუფრომეტსიმყუდროვეს

სძენს.

„ბელვიურეზიდენსბათუმი“ძირითადადგათვლილია

იმადამიანზე,ვისთვისაცუპირატესიახარისხი,კომფორტი

დაცხოვრებისგანსხვავებულიწესი“,–მიხსნისკომპანიის

დირექტორიდაიქვევხვდები,რომ„ბელვიუ“მომხმარე-

ბელსარამხოლოდსაცხოვრებელს,არამედდაცულობას,

უსაფრთხოებასადასიმშვიდესსთავაზობს.

ვენტილირებადიფასადიბათუმურტენიანკლიმატსწარ-

მატებითუმკლავდება.მასზედატოვებულისპეციალურისა-

ჰაეროსივრცეებიკიჰაერისმუდმივგანიავებასუზრუნველ-
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კომპლექსისაერთაშორისოსტანდარტებისსრული
დაცვითაშენდა,ანუჯერკიდევსამიწლისწინ

დააკმაყოფილაყველაისვალდებულება,რომელიც
კანონისსახითსაქართველოშისამიწლისშემდეგ,

სულრამდენიმედღისწინამოქმედდა.

ყოფს.Marestone-ისხელოვნურიფილებითმოპირკეთებულ

ფასადზედამონტაჟებულიათბოიზოლაციადახანძარსა-

წინააღმდეგომემბრანა,რაცმასადვილადაალებისგან

იცავს.სახანძროუსაფრთხოებაკიკომპლექსისმთავარი

მახასიათებელია.აქსრულადაადაცულისაერთაშორი-

სოდა„ჰილტონის“სტანდარტებითგათვალისწინებული

სახანძროუსაფრთხოებისნორმები.ყველასართულზე

დამონტაჟებულიაკვამლისდეტექტორები,სახანძროჰიდ-

რანტიდაცეცხლმაქრი.

ბინისყველაკარიცეცხლგამძლეა45წუთისგანმავლო-

ბაში.ხანძრისშემთხვევაშიშენობისსხვადასხვაზონის

ერთმანეთისაგანიზოლირებაცეცხლგამძლეკარებით

ავტომატურრეჟიმშიხდება,რაცხელსუშლისხანძრისგავ-

რცელებას.კორპუსშიდამონტაჟებულიასახანძროლიფტი

დაგანთავსებულიაორისახანძროკიბისუჯრედი,სადაც

შემავალიკარიაღჭურვილიასახანძროუსაფრთხოების

სტანდარტისსახელურებით.განგაშისდროსისიწნეხება

ჟანგბადითდაქმნისმაღალწნევას,რაცხანძრისკერიდან

კიბისუჯრედშიკვამლისგადმოსვლასზღუდავს.სახანძრო

სისტემა,რომლისშემოწმებაყოველკვირეულადხდება,

პირდაპირ„ჰილტონთანაა“დაკავშირებული.კორპუს-

შიდამონტაჟებულიაMitsubishi-ისფირმისცენტრალური

VRVკონდიცირება,რომლისერთ-ერთიყველაზედიდი

უპირატესობაენერგოეფექტიანობაა.ყველაბინასთავისი

ინდივიდუალურისისტემააქვსდადამოუკიდებლადიმარ-

თება.მისიმოქნილიდიზაინიკიბინისსხვადასხვაზონაში

ტემპერატურისკონტროლისადამარტივადრეგულირების

შესაძლებლობასიძლევა.

მართალია,ბათუმშიმშენებლობისბუმია,რასაც

„კოლიერსის“მონაცემებიცცხადყოფს,მაგრამ„ბელვიუს“

ხარისხი,სტანდარტებიდადონეერთ-ერთიყველაზემაღა-

ლიდამოწინავეაარამხოლოდბათუმის,არამედმთელი

საქართველოსმასშტაბით.

„ვინაიდანჩვენიპრიორიტეტიმომხმარებლებისკომ-

ფორტზეზრუნვაა,ბინისშეძენისმსურველებსვთავაზობთ

ბინებსსხვადასხვამდგომარეობაში:შავიკარკასი,თეთ-

რიკარკასიდასაცხოვრებლადმზაბინები(ავეჯითაღჭურ-

ვილი).ამასთანავე,ჩვენიმიდგომაინდივიდუალურიადა

გვაქვსიმისსაშუალება,რომმოვერგოთჩვენიმომხმა-

რებლებისსურვილებსდაუკვემზაბინებისშემთხვევაშიც

გავითვალისწინოთმათიმოთხოვნები“,–ამბობსგიორგი

აბაშიძე.

კომპლექსსმცხოვრებლებიუკვეჰყავს,რომელთანაწი-

ლიბინებსაქირავებსდასაკმაოდსოლიდურშემოსავალს

იღებს,რაცთვეშიდაახლოებით$2,000-სუდრის.მსგავსი

ტიპისბინებისქირაობაზემოთხოვნასაკმაოდმაღალია.

მფლობელისსურვილისშემთხვევაშიბინისმართვასადა

გაქირავებასთავადკომპანიაუზრუნველყოფს.

„ტურინვესტის“სახელსუკავშირდებაქალაქშიმსოფ-

ლიობრენდისშემოყვანადახუთვარსკვლავიანისასტუმ-

როსაშენება.მხოლოდ„ბელვიუბათუმირეზიდენსისა“და

სასტუმრო„ჰილტონის“საინვესტიციოღირებულება130

მლნდოლარია.„ტურინვესტმა“მოაწყოქალაქისერთ-

-ერთიყველაზეპოპულარულიტურისტულიატრაქციონი,

გასართობ-კულტურულიცენტრი„არგო“,რომელიცმოიცავს

საბაგიროგზასადაქართულრესტორანს,რაცტურისტებს

ბათუმისულამაზესიხედებითტკბობისსაშუალებასაძ-

ლევს.კომპანიაამტერიტორიაზემალეშემეცნებითიდაინ-

ტერაქტიურიმუზეუმისგაკეთებასგეგმავს.„ეტაპობრივად

ავითვისებთიმუძრავიქონებისრესურსს,რაცგაგვაჩნია”,

–ამბობსგიორგიაბაშიძე.

მიუხედავადიმისა,რომ„ბელვიუ“არისპროექტი,რო-

მელმაცდროსგაუსწრო,კომპანიისმენეჯმენტისსწრაფვა

სრულყოფილებისკენარნელდება:„ვმუშაობთიმაზე,რომ

ჩვენსმომხმარებლებსშევუქმნათდამატებითიღირებულე-

ბა:გავაუმჯობესოთსერვისები,შევქმნათდამივაწოდოთ

სხვადასხვაახალისერვისიდაფეხიავუწყოთგანვითარე-

ბისთანამედროვერიტმსადატენდენციებს“.
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ზურაბ ჩხაიძე
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ქ
ართულიღვინისგზასამჯერად

კახეთისშუაგულში,სოფელახაშე-

ნამდემივყავართ.„ახაშენიღვინის

კურორტი“(Akhasheniwineresort)

–ასეჰქვიასასტუმროს,რომელმაცპირვე-

ლისტუმარი25მარტსმიიღო.მასპინძელი

კარგადნაცნობიKTWჯგუფია,რაციმის

მაუწყებელია,რომუმსხვილესექსპორტიორ-

თაათეულშიმყოფიქართულიღვინისადა

კონიაკისმწარმოებელიკომპანია–კახური

ტრადიციულიმეღვინეობა–ღვინისტურიზმის

განვითარებისმიზნითამჯერადჰოსპიტალი-

ტიბიზნესსიწყებს.

„ემოციური პრო ექ ტე ბი არას დ როს მა ინ ტე

რე სებ და და არც ახ ლა მა ინ ტე რე სებს“,–ამ-

ბობსზურაბჩხაიძე,რომელმაც„კახურიტრა-

დიციულიმეღვინეობა“2001წელს,მასშემდეგ

დააფუძნა,რაცკომპანია„ასკანელიძმების“

გენერალურიდირექტორისპორტფელიძმებს

გადააბარადაახალისაქმე5,000დოლარით

დამოუკიდებლადდაიწყო.ამბობს,რომბიზ-

ნესიწლებისწინუფრონდობაზედააფუძნა,

ვიდრეკაპიტალზე,თუმცაწლებისშემდეგ

ნდობაცმეტიმოიპოვადაკაპიტალიც.

KTWჯგუფმაუკრაინისბაზრითდაერთი

კონტეინერითდაიწყო,დღესკიევროპულ

ბაზარზეგატანილ12მილიონერთეულბოთლ

ღვინოსითვლისდასაქართველოსუმსხვი-

ლესიიმპორტიორიკომპანიებისათეულში

საპატიოადგილსიკავებს.

როგორცჩანს,წარმატებებმაგაბედუ-

ლებაცმოიტანადაახალმიმართულებებში

თამამინაბიჯებიცმოითხოვა.მასშემდეგ,

რაცტურიზმიჯგუფისპროფილურიდაკომ-

პლექსურიბიზნესისგანუყოფელინაწილი

გახდა,მოთხოვნებიცშეიცვალა.„ველისციხის

ვერანდა“მასპინძლობისთვისსაკმარისიარ

აღმოჩნდა–ღვინისგზისტურიზმისგანვითა-

რებასრაღაცუფრომნიშვნელოვანიაკლდა

–სასტუმროვიზიტორებისთვის.ორწლიანი

ფიქრისადაერთწლიანიმოქმედებისშედეგი

–დღესუკვეოფიციალურადგახსნილისასტუმ-

რო–AkhasheniWineResort-ია.

„ეს იყო გა ბე დუ ლი ნა ბი ჯი. გა მო უც დელ 

ბიზ ნეს ში ემო ცი უ რი შეს ვ ლა არ მიყ ვარს, 

კარ გად ვაც ნო ბი ე რებ, რომ ეს ჩვე ნი პირ ვე ლი 

სას ტუმ როა და აუცი ლებ ლად წარ მა ტე ბუ ლი 

უნ და იყოს“,–ამბობსჩემიმასპინძელი,რო-

მელიც,როგორცაღმოჩნდა,ყველადეტალში,

განსაკუთრებითკისასტუმროსადგილმდება-

რეობისშერჩევაშიპირადადიყოჩართული.

ადგილიახალისასტუმროსთვის,

„ახაშენისთვის“ბევრიდადებითიმახასია-

თებლისგამოშეირჩა.პირველიდამთავარი

ტრადიციული
მასპინძელი
კახურიტრადიციულიმეღვინეობაწარმატებული
ისტორიისმეჩვიდმეტეწელსითვლის,ქვეყნისუმსხვილეს
ექსპორტიორთაათეულშისაპატიოადგილსიკავებსდაბაზარზე
7,500,000-ლარიანიინვესტიციითადანაცნობიმიზნით,თუმცა
ახალისაქმითშემოდის.

ავტორი: ხათუნა ხვედელიძე

ანტრეპრენიორები ღვინო
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ლოკაციაიყო–კახეთისშუაგული.მეორედა

ისიცმთავარი–გარემოდახედი:ვენახიდა

კავკასიონი.

ერთჰექტარმიწისფართობზეგაშენებულ

ვენახებსშორისორიორსართულიანიშენობა

დგას,რომლებიცერთმანეთსსპეციალურიხი-

დით,როგორცშინაურულადეძახიან,ფილარ-

მონიითუკავშირდება.39სტანდარტულიდა

ორიშშმპირებზემორგებულინომრით,ორი

საკონფერენციოდარბაზით,რესტორნებითა

თუსხვადასასვენებელისივრცეებითახაშენის

ახალისასტუმრო3000კვადრატულმეტრსივრ-

ცესმოიცავს.

ეზოცალკესანახაობაა.რამდენიმესხვა-

დასხვატიპისაუზით,ხედებით–ვენახებითა

და,რაღათქმაუნდა,კავკასიონისფერდობე-

ბით.

სწორიადგილიდასწორადშერჩეულიდრო

–პირველიეტაპიგავლილია,ახლასასტუმროს

მესვეურებისწინმთავარიგამოწვევაელით:

სწორიშეთავაზებადამომსახურებისხარისხი,

თუმცააშკარაა,რომმათამაზედასაწყისშივე

იზრუნეს.

კახეთიარცუცხოელიტურისტებისნაკლებო-

ბასუჩივისდაარცშიდატურისტულდინებებს,

არცსასტუმროებისსიმრავლითჩამოუვარდება

რომელიმერეგიონს,მაგრამახაშენისღვინის

კურორტსახალისტანდარტებიაქვს:სასიამოვ-

ნოგარემოსადაკომფორტთანერთადმისი

სავიზიტობარათიუსაფრთხოებაიქნება.

ახლისშენებაახალირეგულაციებისდაცვით

დაიწყეს.იმისმიუხედავად,რომსასტუმროისე-

დაცმთისფერდობზეადავიზიტორებსსუფთა

ჰაერითხვდება,სასტუმროსმესვეურებმაგარე-

მოზემაინციზრუნეს.

პირველი,რაცKTWჯგუფმაგადაწყვიტა,

ანტრეპრენიორები ღვინო
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სასტუმროშიბუნებრივიაირისგამოყენებაზე

უარისთქმაიყო.ტერიტორიაუახლესიევროპუ-

ლიტექნოლოგიითაღჭურესდასასტუმროსმო-

მარაგებაახლა99პროცენტითმზისენერგიით

ხდება.დამონტაჟდაგათბობისადაგაგრილე-

ბისთანამედროვესისტემა,ენერგოეფექტიანი

მინაპარკეტითადაკედლებით.იმისმიუხედა-

ვად,რომსასტუმროშიყველანივთიარააალე-

ბადია,თავადკომპლექსიხანძარსაწინააღმ-

დეგოუახლესიტექნიკითაღიჭურვა–ჭკვიანი

თვალიდაჭკვიანიტვინიაქყველგანაა.

„მგონი, ეს უკ ვე საკ მა რი სია იმის თ ვის, რომ 

ვი ზი ტორ მა თა ვი მშვი დად და უსაფ რ თხოდ 

იგ რ ძ ნოს“, –ამბობსზურაბჩხაიძე,რომელიც

იხსენებს,რომპროცესმასაკმაოდმოხიბლა.

თავდაპირველადჩაფიქრებულ3მილიონს

4დაუმატადაახლაჯამში7500000ლარის

მოცულობისინვესტიციასითვლის.თუმცაKTW

ჯგუფიუკვედიდიხანია,მასშტაბურპროექ-

ტებშიმარტოაღარარის–როგორცმუდმივი

დასტაბილურიპარტნიორისაქმეში,აქაც

„საქართველოსბანკია“,რომელმაცპროექტის-

თვის2,3მილიონიაშშდოლარისმოცულობის

სესხიგამოყო,საიდანაც0,8მილიონისახელ-

მწიფოპროგრამა„უმასპინძლესაქართველო-

ში“-სფარგლებშიგაიცა.„Akhasheni Wine 
Resort – ეს არის ახა ლი სიტყ ვა ქარ თუ ლი 
ტუ რიზ მის სფე რო ში – გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
ტი პის სას ტუმ რო, ღვი ნის თე მას თან 
ინ ტეგ რი რე ბუ ლი... სრუ ლი ად ახა ლი 
მი მარ თუ ლე ბა ა“,–ამბობს„საქართველოს

ბანკის“გენერალურიდირექტორისმოადგილე

ვასილხოდელი.

„საქართველოსბანკს“დაKTWჯგუფსრამ-

დენიმეწლიანიურთიერთობა,ათამდეერთობ-

ლივიპროექტიდაჯამურად40-მილიონიანი

ფინანსურითანამშრომლობააკავშირებთ,რო-

მელიცსათავეს2014წლიდანიღებს,როცაბანკ-

მაკომპანიასველისციხეში,ქედასადაასკანაში

ახალიღვინისსაწარმოებისასაშენებლადსამი

აგროკრედიტიდაუმტკიცა.იმავეწელს,რთვე-

ლისპერიოდში,კომპანიამბანკისგან3,7მილი-

ონიდოლარისდაფინანსებამიიღოდაყურძნის

ერთ-ერთიყველაზემსხვილიშემსყიდველი

გახდა.„საქართველოსბანკმა“დააფინანსა

აგროკრედიტითხილისგადამმუშავებელიორი

ახალისაწარმოქედასადაჩოხატაურშიც.

„თითოეულ პრო ექ ტ ზე ჩვენ ერ თობ
ლი ვად ვმუ შა ობთ, რის შე დე გა დაც ხდე
ბა გა მოც დი ლე ბი სა და ცოდ ნის ღი ად 
გა ზი ა რე ბა. შე დე გად ვაღ წევთ იმას, 
რომ დრო უ ლად აღ მო ვა ჩენთ შე საძ ლებ
ლო ბებს, მაქ სი მა ლუ რად ვცდი ლობთ, 
გა მო ვი ყე ნოთ ორ მ ხ რი ვი რე სურ სი, 
იმი სათ ვის, რომ ყვე ლა ის პრო ექ ტი, რო
მელ თაც ერ თობ ლი ვად ვა ხორ ცი ე ლებთ, 
წარ მა ტე ბუ ლი იყოს“,–ამბობსვასილხო-

დელი.

KTWჯგუფისპროექტებირომმხოლოდ

მესვეურებისსურვილებსადაემოციებსარ

ეყრდნობა,ამასპარტნიორიბანკიცადასტუ-

რებსდაკომპანიისსტაბილურობაც.შესაბამი-

სად,მფლობელებსარცსითამამეაკლიათდა

მომავლისგეგმებიცგაბედულიდასაინტერესო

აქვთ.შესაძლოა,სულმალეკახურიტრადი-

ციულიმეღვინეობასასტუმროებისქსელური

მიმწოდებელიცკიგახდეს.ოზურგეთშიამის

პირველინიშნებიუკვეარსებობს,სადაცძველი,

კუთვნილიშენობისსარემონტოსამუშაოები

უკვედაწყებულიადაახაშენისსასტუმროს

200-კაციანი„შემოქმედებითიჯგუფი“უკვეიქ

წასასვლელადემზადება.მომდევნოგეგმა–მა-

ღალმთიანიაჭარაა.

„ჩვენ წელს გა მოც დი ლე ბას და ვაგ რო ვებთ, 

რაც გვაქვს, გა ვუფ რ თხილ დე ბით და რაც არ 

გვაქვს, იმას შე ვი ძენთ. ინ ვეს ტი რე ბას არა ფე

რი უდ გას წინ, მე რე სჭირ დე ბა ბიზ ნესს მოვ ლა 

და გან ვი თა რე ბა“,–მეუბნებატრადიციული

მასპინძელი,რომელსაცეტყობა,რომციფრე-

ბიკი,მაგრამმათზეღიადსაუბარიარუყვარს.

კომპანიისფინანსურბრუნვასარამხელს,თუმ-

ცაგასულიწლისშედეგზე–ევროპულბაზარზე

გატანილ12მილიონერთეულღვინისბოთლსა

დაექსპორტისგანქვეყანაშიშემოსულუცხოურ

ვალუტაზესიამაყითმიყვება.

ვიზიტორებსახაშენისსასტუმროში45ადა-

მიანიუმასპინძლებს.ესKTWჯგუფისდიდი

ოჯახისმხოლოდნაწილია.კახურიტრადიციული

მეღვინეობა,მხოლოდველისციხე-ახაშენში250-

მდედასაქმებულსაერთიანებს,გარეკონტრაქტო-

რებისრაოდენობა1,500ადამიანსაღწევს,რთვე-

ლისდროსკიმათიდათვლასაკმაოდრთულდება

–როგორცჩანს,ამკომპანიაშიციფრებიყოველ-

დღიურადცვალებადიდამზარდია. 
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სა ნამ  უშუ ა ლოდ თქვე ნი კომ პა ნი ის ის ტო
რი ა ზე გა და ვი დო დეთ, ორი ო დე სიტყ ვით 
თქვენ ზე გვი ამ ბეთ. რა პრო ფე სი ის ბრძან
დე ბით, რა გზა გა ი ა რეთ, სა ნამ სა კუ თარ 
ბიზ ნესს შექ მ ნი დით?

ყველაადამიანსსჯერა,რომმისცხოვრებას

მნიშვნელობაუნდაჰქონდეს,ყველაეძებსსაკუ-

თარადგილსცხოვრებაში.მთავარია,ადამიანი

ღირსეულადცხოვრობდეს.ძალიანადვილია,

ადამიანმანებისმიერსფეროშისაკუთარითავის

რეალიზებამოახდინოს,განსაკუთრებითბიზნეს-

ში.მახსოვს,პატარავიყავი,მარქსის„კაპიტალმა“

რომდამაინტერესა.შინაგანადსულვგრძნობდი

ინტერესსამსფეროსადმი,ვკითხულობდი,მიზი-

ინტერვიუანტრეპრენიორები

სურნელოვანიმარცვლებით
ახდენილი ოცნება
ყავისადმისიყვარულიბევრსაუხსნია,მაგრამდამტკიცებისთვისბევრიასეარ
გარჯილა:თემურსისაურმასურნელოვანმარცვლებს28ქვეყნიდანმოუყარათავიდა
ერთიბრენდისქვეშმოაქცია.სხვარადარჩენიაბრენდს,თუარა,სიამაყითატაროს
სახელი„სისაური“.სისაური„სისაურიგრაინდერსის“შესახებმოგვითხრობს.
ავტორი: სალომე ჭიპაშვილი

ფოტო: ნიკა ფანიაშვილი

თემურ სისაური
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დავდადამაინტერესებდა,ვინროგორმიაღწია

წარმატებას.ამბობენ,რომცხოვრებაძნელია,

მეარვეთანხმები,პირიქით,წარმატებული

ადამიანებიგვეუბნებიან,რომმათთვისძნელი

არყოფილა.ბიზნესითრომვიქნებოდიდაკავე-

ბული,უკვე15წლისასაკშივიცოდი,ვერვაცნობი-

ერებდი,მაგრამვგრძნობდი.ბიზნესიჩემთვის

შესაძლებლობაა,რომკარგიროლივითამაშო

სხვაადამიანებისცხოვრებაში,დავეხმარომათ

დადამეხმარონ.

ყავასრაცშეეხება,18წლისვიყავი,მამამრომ

დამაინტერესა,შემიყვარდაესსასმელი,ფანა-

ტიკურადგამიტაცა.მთელიარსითგადავეშვი-

ღამეებისთენებაკითხვაში,ნიმუშებისშესწავლა,

მოხალვა,დეგუსტაცია.მერემოგზაურობა,სხვა

კომპანიებისგამოცდილებითდაინტერესება.

ახლაცარვიღლები,დღეშირამდენიმელიტრ

ყავასვსვამ.

მო დი, ახ ლა უფ რო დაწ ვ რი ლე ბით ვი
სა უბ როთ თქვენს ბიზ ნეს ზე, კერ ძოდ, 
ბრენდ „სისაურზე“, რო დის და რა ტომ 
გა დაწყ ვი ტეთ ყა ვი სა და ჩა ის შე მო ტა ნა 
სა ქარ თ ვე ლოს ბა ზარ ზე?

ბიზნესსმეგანსხვავებულადვუყურებ.ესარაა

ფულისშოვნადაანგარიში.მჯერა,რომყველა

დიდიბიზნესინულიდანდაწყებულიოცნებაა.

წარმატებულიბიზნესი–ესაამხოლოდოცნებადა

ამოცნებისგარშემოგაერთიანებულიენთუზიაზ-

მიანიკეთილიდადადებითიადამიანები.ესორი

კომპონენტიქმნისგანსაკუთრებულაურასდაეს

აურაგაძლევსგანსაკუთრებულშეგრძნებას,რაც

გამოძრავებსწარმატებისკენ.საოცარისიხარუ-

ლია,იყოამყველაფრისნაწილი.

ესძნელიგასაგებიადაკიდევუფროძნელი

გასაკეთებელი,ამიტომაცააწარმატებაიშვია-

თიდაწარუმატებელიბიზნესისადაცხოვრების

მაგალითიყოველიფეხისნაბიჯზეგვხვდება.

წარუმატებელიბიზნესიესწვალებაა,გაჭირვება,

ნერვიულობა.მიმაჩნია,რომბიზნესი,რომელიც

სიხარულსარანიჭებსხალხს,კეთებადარც

ღირს.რათქმაუნდა,მეცძალიანგამიჭირდაამის

გააზრება,მაგრამბედმაგამიღიმადაჩემიკარგი

მეგობრის,ალექსანდრეჯეჯელავასდახმარებით

მოხდარევოლუციაჩემსაზროვნებაში.გადავწყ-

ვიტეშემექმნასწორედასეთიგანსაკუთრებული

კომპანია,სადაცადამიანი(თანამშრომელი

დამომხმარებელი)იქნებოდამთავარი.სადაც

გადმოვიტანდითმხოლოდწარმატებულიკომპა-

ნიებისსაუკეთესომაგალითებსწიგნებიდან,არ

დავუშვებდითკომპრომისებსსაკუთართავთან

დაშრომისგაიოლებისმიზნით„დროებითარა

უშავს“არიქნებოდაჩვენსბიზნესში.

ავიყვანეძალიანახალგაზრდაადამიანები

გამოცდილებისგარეშე,გავუზიარეჩემიხედვა,

მაქსიმუმიგავიღე,რომმეჩვენებინა,რასვაპი-

რებდით,რაგვინდა,რასმოუტანსესთითოეულ

მათგანს,რატომუნდავაკეთოთყველაფერი

პირიქით,არსებულიცუდიპრაქტიკისგანგანსხ-

ვავებულად.საოცარიხალხიგაერთიანდა,საოც-

რადდიდიენთუზიაზმით,საოცრადდიდიოცნებე-

ბით,საოცარისწავლისსურვილითდადავიწყეთ...

ჩვენერთადვქმნითწარმატებულიკომპანიის

ზღაპრულისტორიას!

სირ თუ ლე ე ბი,  რო მელ თაც პირ ველ ეტაპ
ზე წა აწყ დით...

ჩემიუცოდინრობა,ბიზნესისადმიარასწორი

მიდგომა,ოღონდამისნამდვილადარმრცხვენია

–მთავარია,სულსწავლობდე.გაჭირვებამოდის

უცოდინრობიდან,არვიცოდი,რაიყობიზნესი,

რაარისმენეჯმენტი,ბიზნესშირაარისმთავარი.

მემჯერა,რომდიდიფულიმარტოპატიოსანი

შრომითიშოვება.კარგიდაცუდისაქმეარარსე-

ბობს.თუსწორადგესმისშენისაქმე,თუშრომობ,

თუსწავლობ,თუადამიანებთანურთიერთობა

გაქვს,ნებისმიერიპროფესიისადამიანს,იქნება

ისტრაქტორისტი,ბანკირი,მასწავლებელითუ

მეეზოვე...შეუძლია,გახდესწარმატებული,დააგ-

როვოსკაპიტალი.

თუზოგადადბიზნესშიარსებულსირთულეებ-

ზევილაპარაკებთ,იქაცუცოდინრობაამთავარი

პრობლემა.ადამიანებიარსწავლობენ,მენეჯე-

რებსჰგონიათ,რომხალხსუნდაეუფროსონდა

ნერვებიუშალონ,მომსახურებაშიდასაქმებული

ხალხიფუნდამენტურადვერერკვევა,რაარის

დავისთვისაასერვისი,გაყიდვაშიდასაქმებული

ფიქრობს,რომფულისაღებაგაყიდვაადაწარ-

მოდგენაარააქვსამპროფესიისშესახებ.ტაქსის

მძღოლმაარიცის,რომთავისპროფესიაზეწიგნი

უნდაწაიკითხოსდაერთიენამაინცისწავლოს

დაწუწუნითგვიყვებაორიდიპლომისშესახებ.



50 | FORBES       აპრილი  2018        

ქვეყნისსაზღვარზემომუშავექალბატონსჰგონია,

რომპასპორტებსამოწმებსდაარიცის,რომადა-

მიანებსემსახურება.

რათქმაუნდა,ასეთისაერთოსურათისფონზე

ძნელიაბევრიწარმატებულიდამოღიმარიადა-

მიანივიპოვოთჩვენგარშემო,თუმცადროწინ

მიდისდანელიტემპითგანვითარებანამდვილად

შეიმჩნევა.

მიხარია,რომ„სისაურიგრაინდერსში“სულ

სხვააურაგვაქვს:აქყველასწავლობსდაიღიმება!

ზო გა დად რო გორ შე ა ფა სებ დით სა ქარ
თ ვე ლოს ბა ზარს, არის თუ არა ბა ზა რი 
კონ კუ რენ ტუ ლი და მიმ ზიდ ვე ლი ინ ვეს ტო
რე ბის თ ვის?

ბიზნესისსაკეთებლადსაქართველოცალსა-

ხადმიმზიდველიბაზარია.ამაშიკანონმდებლო-

ბაცგვიწყობსხელს.ჩემიაზრით,ძალიანადვილია

საქართველოშიბიზნესისდაწყებაცდაგანვითა-

რებაც.



რო მე ლი ქვეყ ნი დან შე მო გაქვთ ეს პრო
დუქ ცია და რო გორ მოხ და მწარ მო ებ ლებ
თან კონ ტაქ ტი?

დაახლოებით40სახეობისჩაიგვაქვს,ყავა

–უამრავი.მხოლოდეთიოპიიდან5-6სახეობის

ყავაჩამოგვაქვსდაესრიცხვიაუცილებლად

გაიზრდება.ძირითადიქვეყნები,საიდანაც

ყავისმარცვალიშემოგვაქვს,არისბრაზილია,

კოლუმბია,ინდონეზია,ეთიოპია,კენია,კოსტა–

რიკადაა.შ.თუამსეზონზერომელიმექვეყნის

პროდუქტისხარისხიარიქნებადამაკმაყოფი-

ლებელი,მაშინმასსხვაქვეყნისყავითჩავანაც-

ვლებთ.ყავამიწისპროდუქტიადა,შესაბამისად,

მოსავალზევართდამოკიდებული.რაცშეეხება

მომწოდებლებთანდაკავშირებას,როცარამის

სწავლასიწყებ,აქტიურადდადიხარგამოფენებ-

ზედანაცნობებისწრესზრდი,მერეყველაფერი

ადვილია.თავიდანმხოლოდმევხალავდიყავას,

არავისარვანდობდიამსაქმეს...იცით,ყავისმარ-

ცვლებილაპარაკობენ...ჩაიარისსუფთაბიზნესი,

ყავაკი–ჩვენისული.

რა ტომ და არ ქ ვით ბრენდს „სისაური“, რა ი
მე კონ კ რე ტუ ლი დატ ვირ თ ვა ხომ არა აქვს 
გარ და იმი სა, რომ თქვე ნი გვა რი ა?

ვეძებდითუცხოურლამაზსახელებს,რამდენიმე

ვარიანტიცგვქონდა,რასახელიუნდადაგვერქ-

მიაჩვენიბრენდისთვის,საკმაოდროდავუთმე

სახელისარჩევას.ყველაადამიანსუმართლებსდა

ჰყავსერთიმეგობარი,რომელიცმისცხოვრებაში

რაღაცროლსთამაშობსდასწორმიმართულებას

აძლევს.მეცმყავდაერთიასეთიმეგობარი,პანოს

პაპანტუნოპულოს,წარმოშობითბერძენი,იგი

ბიზნესკონსულტანტია.მანმირჩიაასეთირამ:გა-

აჩნია,რაგინდა,თუშენფიქრობ,რომესკომპანია

შენიცხოვრებისნაწილია,რაღაცგაცილებითდიდი

გინდა,ვიდრეუბრალოდშემოსავლისწყარო,რა-

საცნამდვილადბიზნესიჰქვია,უნდაიცოდე,რომ

აუცილებლადყველაწარმატებულბიზნესსსჭირ-

დებაისტორიადაგაცილებითადვილია,ისტორია

ააშენოშენსსაკუთარგვარზე.მისიიდეაიყო,

ბევრივიფიქრედასწორედამიტომგადავწყვიტე

კომპანიისთვის„სისაური“დამერქმია.

კონ კუ რენ ტებ საც რომ შე ვე ხოთ, 
რა ბერ კე ტე ბი აქ ვ ს  კომ პა ნია 
„სისაურს“კონკურენტულ გა რე მო ში თა ვის 
და სამ კ ვიდ რებ ლად?

მეპატივსვცემმათ.„სისაურიგრაინდერსი“

იმდენადსხვანაირბიზნესსაშენებს,რომკონკურენ-

ტებიხელსვერგვიშლიან.ჩვენკუნძულივითვართ,

ესმართლაოცნებისადგილია.სადაცცოდნაა,იქ

კონკურენციისარეშინიათ.

ანტრეპრენიორები ინტერვიუ

„ჩვენკუნძულივითვართ,ესმართლაოცნების
ადგილია.სადაცცოდნაა,იქკონკურენციისარ

ეშინიათ.წარმატებულიბიზნესი–ესაამხოლოდ
ოცნებადაამოცნებისგარშემოგაერთიანებული

ენთუზიაზმიანი,კეთილიდადადებითიადამიანები“.
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შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ თქვე ნი კომ პა ნია 
ოც ნე ბის ბიზ ნე სი ა?

კიარის,ოღონდჩემიარა,ვინცკომპანიაში

მუშაობსსულყველასია.მემჯერა,რომაქესხალხი

ოცნებობს.ჩვენსხვანაირადგვჯერა,ჩვენარვანგა-

რიშობთ.

რო მელ სა ფა სო სეგ მენ ტ ში ოპე რი რებთ? 
რა არის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი თქვე ნი 
კომ პა ნი ის თ ვის?  

კომპანია„სისაურიგრაინდერსისთვის“ყველაზე

მნიშვნელოვანიამისიმომხმარებელი.ისააჩვენი

დამფასებელიცდაშემფასებელიც.გაგვიმართლა,

განსაკუთრებულიმოხმარებელიგვყავს,რომელიც

ძალიანკარგადიცნობსყავას.მართლავამაყობთ

ამსაოცარიხალხით.ბედნიერებაახედავდე,რომ

მომხმარებელიაფასებსშენსშრომას,საოცრად

ერთგულიდამცდონეყავისმოყვარულიირჩევს

ჩვენსქსელს.ისინიმზადარიან,გვერდზეგასწიონ

ბრენდები,სახელებიდამხოლოდჩვენიყავადაა-

გემოვნონ.ძალიანხშირადუბრალოდსაოცრებებს

სჩადიან:როდესაცახალიყავაშემოგვაქვს,ისშეიძ-

ლებაოდნავგანსხვავდებოდესწინამოსავლისგან,

ესბუნებრივიადაამსხვაობისშემჩნევამხოლოდ

პროფესიონალდეგუსტატორებსთუშეუძლიათ.

ჩვენსდახლებთანკიამდროსჩვეულებრივიამბავია

მყიდველებისკომენტარი:-„იცით,თითქოსოდნავ

განსხვავდება,ესსხვაა?“არშეიძლებაარგეამა-

ყებოდეს,რომასეთიდონისმომხმარებელიშენ

გირჩევს.

თქვენს სა მო მავ ლო გეგ მებ ზეც რომ გვი ამ
ბოთ, ხომ არ იგეგ მე ბა „სისაურის“ ბრენ დის 
ქვეშ სხვა პრო დუქ ცი ის შე მო ტა ნაც?

კომპანიას,რომელსაცჰყავსსაუკეთესომომხ-

მარებელი,ჰყავსსაუკეთესოგუნდიდასაუკეთესო

პროდუქტი,აქვსპრეტენზია,რომძალიანდიდი

კომპანიაიყოს.ჩვენსაქართველოშივიქნებითN1.

„სისაურიგრაინდერსი“წარმოდგენილიიქნება

ყველგან,ყველაქალაქში,ყველაქუჩაზე,ყველარეს-

ტორანში,სავაჭროცენტრებშიდამჯერა,რომჩვენს

გუნდსესგამოუვა.წელსმომხმარებლებსმივცემთ

საშუალებას,თითქმისყველგანმიიღონსაუკეთესო

ყავადამომსახურება–ის,რაცმათეკადრება.
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ანტრეპრენიორები აიეტ კუკავა

იდე ა ლის ტი ხართ?
მიზ ნე ბი ყო ველ თ ვის მა ღა ლი უნ და და ი სა ხო, 
მაგ რამ მი წა ზე მყა რად უნ და იდ გე.

„ალიანსჯგუფიჰოლდინგი“ბაზარზენამდვილად

მყარადდგას.300მილიონზემეტიდოლარისინვესტი-

ცია;დაახლოებით20მილიონდოლარზემეტი–საქართ-

ველოსბიუჯეტში;დაახლოებით7ათასამდედაფინან-

სებულიკომპანია;მნიშვნელოვანიწვლილი200-მდე

კომპანიისდა7სტრატეგიულიდარგისზრდასადა

განვითარებაში;1მილიონლარამდე–ქველმოქმედების-

თვის–ესარის12-წლიანიმუშაობისგადმოსახედიდან

დღესკომპანიისმთავარისტატისტიკა.არადა,ყველა-

ფერი2002წელს,ერთოთახშიდასამიდამფუძნებლით

დაიწყო.აიეტკუკავასამბიციამაშინაცდადღესაცისეთ

დარგებშიინვესტირებაა,რომელთაგანვითარებაც

მთლიანადქვეყნისთვისიქნებოდასარგებლისმომტანი.

აიეტკუკავამკარიერაბანკშიმუშაობითდაიწყო.

მალემიხვდა,რომმხოლოდრისკებისთვლადაგადაზღ-

ვევამისისაქმეარიყო.ანტრეპრენიორულმამისწრაფე-

ბებმათავისიგაიტანესდაროცაბიზნესშიდამოუკიდე-

ბელინაბიჯებისგადადგმადაიწყო,ბანკშიმიღებული

გამოცდილებაცგამოადგა:თავიდანვედივერსიფიცირე-

სხვა  
ხედვა
ინვესტირებულიმილიონების
12-წლიანისტატისტიკადა„ალიანს
ჯგუფoჰოლდინგის“სამომავლო
გეგმები,რომლებიცგრძელვადიანი
ხედვისნაწილია.

ავტორი: ელენე კვანჭილაშვილი

ფოტო: ხათუნა ხუციშვილი

გადაღების ადგილი: TERMINAL
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აიეტ კუკავა
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ბაარჩია.ამმიზნისთვისჰოლდინგისსტრუქტურაზედგამოჭრილი

იყო:ზუსტადიცოდა,რომწარმატებისმისაღწევადჰოლდინგში

საკუთარისაფინანსოინსტიტუტიაუცილებლადუნდაჰქონოდა.

ასედაარსდა„ალიანსჯგუფიჰოლდინგი“–ქართველი,ამერი-

კელიდაევროპელიაქციონერებისმიერ.ისდღესსაინვესტიციო

დასაკონსულტაციოკომპანიაა,რომელიცმართავსდივერსიფი-

ცირებულაქტივებსადაკომპანიებსსაფინანსოდასაკონსულტა-

ციოსექტორში.

დაარსებიდანდღემდე,„ალიანსჯგუფიჰოლდინგი“თანამშ-

რომლობსისეთიდარგებისწამყვანკომპანიებთან,როგორიცაა:

საბანკო-საფინანსო,მომსახურება,კომუნიკაციები,გადაზიდვები,

ვაჭრობა,ჯანდაცვა,ენერგეტიკა.

დღესკომპანიისთვისპრიორიტეტიამაღალისაექსპორტო

პოტენციალისმქონედატექნოლოგიურიდარგებისგანვითარების

ხელშეწყობა.

ჰოლდინგირამდენიმებიზნესმიმართულებასაერთიანებს.

ესენია:ბიზნესინფორმაციისკომპანია„ბია“(ბიზნესინფორმაციის

სააგენტო);სალიზინგოკომპანია„ალიანსჯგუფილიზინგი“;შერ-

წყმებისადაშესყიდვების(M&A–Mergers&Acquisitions)საინ-

ვესტიციოდასაკონსულტაციოკომპანია„ალიანსჯგუფიკაპიტა-

ლი“;უძრავიქონებისკომპანია„რეა“,რომლისმიზანიაუძრავი

ქონებისმართვა,შეფასებადაკონსულტაცია;„ალიანსენერჯი“,

განახლებადენერგიებშიინვესტირებისადამართვისკომპანია

დასულახალიპროექტი–ფინურისაერთაშორისოსკოლა,რომე-

ლიცმოსწავლეებსდაწყებითკლასებშიმომავალიწლისსექტემბ-

რიდანმიიღებს.

ჰოლდინგშიამეტაპზე130ადამიანიადასაქმებული.

აიეტკუკავასკაპიტალისბაზარიდღესისეთივედარგადმიაჩ-

ნია,როგორადაცთავისდროზეისდარგები,საიდანაცთავიდანვე

დიდმოგებასარელოდა,მაგრამგრძელვადიანპერსპექტივაში

ქვეყნისთვისსასარგებლოშედეგებისმიღწევისშესაძლებლო-

ბასხედავდა–ისეთის,შთამომავლობარომდაუფასებს,მათ

განვითარებაშიმონაწილეობარომმიიღო.მისიშეფასებით,

„ალიანსჯგუფჰოლდინგს“ბაზარზესხვაკომპანიებისგანსწო-

რედგანვითარებისესგრძელვადიანიხედვაგამოარჩევს.დღეს

მტკიცედსჯერა,რომქვეყანაშიდაფინანსებისსხვაწყაროებიც

უნდაარსებობდეს–არამხოლოდკომერციულიბანკებიდაარა

მხოლოდ–კრედიტი.

რა ტომ?
28წელიგავიდაუკვედაქვეყანადაფინანსებისმხოლოდერთ

წყაროზე–საბანკოსფეროზეადამოკიდებული.შესაბამისად,მის

ზედამხედველადეროვნულიბანკირჩებაროგორცერთადერთი

მნიშვნელოვანიდაგავლენიანიინსტიტუტი.აქწარმატებულმა,

პროფესიონალმაკადრებმაცმოიყარესთავი.საფინანსობაზარზე

აზრსყველაეროვნულბანკსეკითხება,თუმცასაფინანსობაზარი

მხოლოდკომერციულიბანკებიარაა.ეროვნულიბანკიკიყველა

ქვეყანაშისწორედკომერციულიბანკებისსიჯანსაღისგარანტო-

რადითვლება:როცაბანკებსკრიზისიუდგათ,მოსახლეობამთავ-

რობასსთხოვსპასუხს,მღელვარებაიწყება,არეულობაკიარავის

უნდა.ესრომარმოხდეს,ეროვნულიბანკიუნდაიყოსმკაცრიდა

პრევენციაზეორიენტირებული,როგორცესჩვენსქვეყანაშია.მაგ-

რამრადგანეროვნულიბანკისაქართველოშიმხოლოდკომერცი-

ულიბანკებისმარეგულირებლადკიარა(როგორცესმსოფლიო

პრაქტიკაშიამიღებული),არამედმთლიანადსაფინანსობაზრის

რეგულატორადითვლება,მათშორის,მიკროსაფინანსოსექ-

ტორისადაკაპიტალისბაზრისჩათვლით-მისთვისნაკლებად

პრიორიტეტულიაკაპიტალისბაზრისგანვითარება.შედეგად,

კერძოსექტორიჩვენთანმხოლოდკომერციულბანკებსადამათ

კრედიტებზეადამოკიდებული.

მაგ რამ სად არი ან ჩვენს ბა ზარ ზე იმ რა ო დე ნო ბით ინ
ვეს ტო რე ბი იმის თ ვის, რომ კა პი ტა ლის ბაზ რე ბი გან ვი
თარ დეს? მე უფ რო მომ ხ მა რებ ლებს ვხე დავ ამ ბა ზარ ზე.

კარგიკითხვაა,თუმცაკაპიტალისბაზრისძირითადმოთა-

მაშეებადამეტაპზესაერთაშორისოინვესტორებსმივიჩნევთ.

ქვეყანაშიმათმოსაზიდად,გამართულიკაპიტალისბაზრები

ყველაზეეფექტიანიდამოკლეგზაა.ინვესტორებს,რომლებიც

საკუთარისახსრებისდივერსიფიცირებასდიდმნიშვნელობას

ანიჭებენ,შეუძლიათერთიტელეფონისზარითდაადგილობრივი

ბროკერებისმეშვეობითრამდენიმეათეულიმილიონიჩადონამ

ქვეყანაში.მათამისთვისაქყოფნაცკიარდასჭირდებათ.ამით

ქვეყნისუმნიშვნელოვანესიინდიკატორიცუმჯობესდება,რადგან

ინვესტორისმხრიდანქართულიპერსპექტიულიკომპანიებისაქ-

ციებისყიდვისშემთხვევაში,შემოსულითანხაპირდაპირუცხოურ

ინვესტიციადჩაითვლება.ამასკითანამედროვენოუ-ჰაუმოჰყ-

ვება,ტექნოლოგიები,ცოდნა–დაესყველაფერიჩვენსქვეყანაში

რჩება.

ზრდის თუ არა კა პი ტა ლის ბაზ რის გან ვი თა რე ბა კონ კუ
რენ ცი ას კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის თ ვის?

შეიძლებავიღაცამირიბადასეცჩათვალოს,თუმცაკომერცი-

ულიბანკებისკონკურენტადმხოლოდიმშემთხვევაშიშეიძლება

ჩაითვალოსკაპიტალისბაზრისგანვითარება,როცაბანკიდაკრე-

დიტებაზეუარსამბობსდა,შესაბამისად,ბიზნესსაქვსშესაძ-

ლებლობა,სხვაწყაროებიდანმოიზიდოსსაჭიროსახსრები.ეს

არჩევანიკერძოსექტორსუნდაჰქონდეს.

რეალურადკაპიტალისბაზრისგანვითარებაზრდისსაბანკო

სექტორისაქტივებს,საოპერაციოშემოსავლებს,კომპანიების

საბანკობრუნვებს,ამასთანამცირებსრისკებს.ბაზრისყველამო-

ნაწილებანკიდიდსარგებელსნახავს,რადგანმათივეკლიენტები

ბანკისთვისრისკისგარეშემოიზიდავენგაცილებითმეტფინან-

სურრესურსს.ამასთანკომერციულიბანკებიკაპიტალისბაზრების

მნიშვნელოვანიკლიენტებიარიან,ვინაიდანბანკებსსჭირდებათ

ფონდირებისდივერსიფიცირებულიწყაროები,რასაცმათკაპიტა-

ლისბაზარიაწვდისსხვადასხვასახისფასიანიქაღალდებისადა

სხვაინსტრუმენტებისმეშვეობით.

მსოფლიოსწამყვანისარეიტინგოსააგენტო„მუდისის“ბოლო

ანგარიშშიხაზგასმულია,რომსაქართველოშისაბანკოსექტო-

ანტრეპრენიორები აიეტ კუკავა
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რიუფროსწრაფადიზრდება,ვიდრეეკონომიკისსხვადარგები,

რომმთლიანეკონომიკასთანშედარებითსაბანკოწილიძალიან

მაღალიადაუკვერისკებსქმნის,რაცზღუდავსქვეყნისსუვერენუ-

ლირეიტინგისმომატებისშესაძლებლობებს.რეიტინგისმომა-

ტებაკიქვეყნისთვისუმნიშვნელოვანესია,ამითქვეყანაშიორ

უმნიშვნელოვანესეფექტსმივიღებთ:1.შემცირდებაშიდადაგარე

მოზიდულიფონდების,კრედიტებისხარჯი,ანუქვეყნიდანნაკლე-

ბიფულიგავასაფინანსოხარჯებში.2.სუვერენულისაინვესტიციო

რეიტინგისმიღწევითქვეყანაგადავასაინვესტიციორეიტინგის

მქონექვეყნებისკატეგორიაში,რასაცმრავალიდადებითიძვრა

მოჰყვება,ესკიპირდაპირმოახდენსპოზიტიურგავლენასქვეყ-

ნისეკონომიკისზრდაზე.

აქუმნიშვნელოვანესია,რომკაპიტალისბაზრებისმარეგული-

რებელიეროვნულბანკსგამოეყოსდაგახდესდამოუკიდებელი

სახელმწიფოსტრუქტურა,რომელიცძალისხმევასარდაიშურებს,

რომკაპიტალისბაზრისწესებიდარეგულაციებიგამჭვირვალე

იყოს,მოსახლეობაკიდეტალურადინფორმირებულიშესაძლო

რისკებისადაშესაძლებლობებისშესახებ.ასევექვეყნისსაზღვ-

რებსგარეთაცმიმდინარეობდესინტენსიურიმუშაობა,უცხოელი

ინვესტორებისმოსაზიდადსაქართველოსკაპიტალისბაზრებზე.

ფაქტობრივად,ეროვნულიბანკიდაკაპიტალისბაზრებისმარეგუ-

ლირებელითვისებრივადდაფუნქციონალურადგანსხვავდებიან

ერთმანეთისგანდასაბოლოოჯამშითავიანთსფეროშისაქმი-

ანობითეკონომიკისთვისღირებულებასქმნიან.შესაბამისად,

დღევანდელდღესესსტრუქტურაეროვნულიბანკისქვეშრატომ

უნდაიყოს?

ქვე ყა ნა ში გრძე ლი ფუ ლი არ არი სო, სულ ეს არ გუ მენ ტი 
გვეს მის...

სინამდვილეშიგანათლებაარარისდაარა–გრძელიფული.

ქართველებიძალიანაზარტულებიარიან:მიიხედ-მოიხედეთ,

რამდენიადამიანითამაშობსკაზინოშიდავირტუალურსივრცეში

ონლაინტოტალიზატორებზე.მათშეუძლიათესფულიკაპიტალის

ბაზარზედააბანდონათობითსხვადასხვადარგისადაპრო-

ფილისკომპანიაშიდააქტიურადმიადევნონთვალი,რომელი

დარგებიდაკომპანიებიარიანუფროსაინტერესომოკლევადია-

ნისპეკულაციურითუგრძელვადიანიინვესტირებისათვის.ამით

მეტიფულიმოხმარდებაეკონომიკისზრდასაც.

რა გზე ბით? სა პენ სიო რე ფორ მით, რომ ლის ირ გ ვ ლი ვაც 
ძა ლი ან დი დი კა მა თი მიმ დი ნა რე ობს?

ესნაბიჯებიფრთხილად,მაგრამმტკიცედუნდაგადაიდგას.

ყველასესმის,რომთუმისიფულირამდენიმეკომპანიაზენა-

წილდება,დაცულიადაუფრომოგებიანი,ვიდრე,როდესაცერთ

დეპოზიტზედევს,რომელიცრეალურადინფლაციითგამოწვეულ

ზარალსაცვერაკომპენსირებს.აქმნიშვნელოვანიამაქსიმალური

გამჭვირვალობა,გათვითცნობიერებულობა–საპენსიოფონდის

მონაწილეებმადეტალურადუნდაიცოდნენ,სადმიდისმათიფუ-

ლირარისკისფასადდარაშემოსავალიმოაქვსამფულს.

რე გუ ლი რე ბუ ლი თუ თა ვი სუ ფა ლი ბა ზა რი?
ცალსახადთავისუფალიბაზარი,სადაცთავისუფალიკონ-

კურენციისწესებიდაცულია,რაციწვევსდარგისგაძლიერებას,

მომხმარებლისმომსახურებისხარისხისზრდას,სახელმწიფოს

ნაკლებინტერვენციას,საერთაშორისოდონეზედარგისკონკუ-

რენტუნარიანობისზრდას.

რა გავ ლე ნა გაქვთ თქვენ, რო გორც კერ ძო სექ ტო რის 
წარ მო მად გე ნელს იმ პრო ცე სებ ზე, რაც ჩვენს ქვე ყა ნა
ში ბიზ ნეს ს ფე რო ში ხდე ბა?

ჩვენბიზნესშივართ2002წლიდან,15წელზემეტიაუკვედადავ-

რწმუნდით,რომთუმართლამოინდომებ,ყველაფერიშეგიძლია

შეცვალო.„ალიანსჯგუფიჰოლდინგის“ბიზნესხედვაიმდარგების

განვითარებასგულისხმობს,რაცქვეყანასდაეხმარება,შექმნას

უფროძლიერიდაღირებულიეკონომიკა,შექმნასმეტისამუშაო

ადგილი,აითვისოსმეტისაექსპორტობაზარიდამნიშვნელოვანი

ადგილიდაიკავოსმსოფლიოეკონომიკაში.ამეტაპზე,ვფიქრობთ,

ქვეყნისეკონომიკისგანვითარებისთვისდაინვესტიციების

მოსაზიდადკაპიტალისბაზრებისადავენჩურულიკაპიტალისხელ-

შეწყობაააუცილებელი.

მაგალითად,საკრედიტობიურომაშინშევქმენით,როცა

არავისსჯეროდა,რომბანკებისაკუთარიკლიენტებისშესახებ

ინფორმაციასგაცვლიდნენ–ჩვენიძალისხმევით,ინფორმაციაც

გაცვალეს,ამეფექტიანპლატფორმაშიფულიცგადაიხადესდა,

რათქმაუნდა,მეტისარგებელიცნახესმეტიგამჭვირვალობის

პირობებში,რაცკლიენტებისმომსახურებისეფექტიანობასადა

ხარისხისამაღლებაშიცგამოჩნდა.ყოფილდსთ-ისსივრცეშიპირ-

ფაქტობრივად,ეროვნულიბანკიდაკაპიტალისბაზრების
მარეგულირებელითვისებრივადდაფუნქციონალურად
განსხვავდებიანერთმანეთისგანდასაბოლოოჯამში

თავიანთსფეროშისაქმიანობითეკონომიკისთვის
ღირებულებასქმნიან.შესაბამისად,დღევანდელდღესეს

სტრუქტურაეროვნულიბანკისქვეშრატომუნდაიყოს?
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ველისაკრედიტობიუროსაქართველოშიოთხ

წამყვანბანკთანერთადდავაფუძნეთ:წლების

წინსაკრედიტობიუროსშექმნაიყოძალიან

რთული,მაგრამქვეყნისსაბანკო-საფინანსო

სფეროსგანვითარებისთვის-უმნიშვნელოვა-

ნესიმოვლენა.შემდეგყაზახეთშიცგავიტანეთ

ესპროექტიექსპორტზედაიქბიუროსდაფუძ-

ნებაშიმონაწილეობაბაზრის11-მაუმსხვილეს-

მაბანკმამიიღო.პრეზიდენტმანაზარბაევმა

სპეციალურიდადგენილებაცკიგამოსცა,

რომლისმიხედვითაცამსაკრედიტობიურო-

დანმიღებულიანგარიშისგარეშევერცერთი

საკრედიტოტრანზაქციავერშესრულდებოდა.

ამასგარდა,დარგისმოთამაშეებთან

თანამშრომლობითრამდენიმეასოციაციაშევ-

ქმენით.მიკროსაფინანსოასოციაცია,სადაც

ბაზრის80%შეიკრიბა–ძირითადად,კლასიკუ-

რიმიკროსაფინანსოკომპანიები,რომელთა

პრიორიტეტიმცირედასაშუალობიზნესის

დაკრედიტებაა.ორგანიზაციაუკვეძლიერ

ასოციაციადჩამოყალიბდადადარგისთვის

მნიშვნელოვანღირებულებასქმნის.თუმცა

დღესუკვეპრიორიტეტებიიცვლება,ჩვენსამი

წლისწინპორტფელიგავყიდეთდამიკროსა-

ფინანსოდარგიდანგავედით.

ლიზინგისასოციაციაცდავაფუძნეთ,რო-

მელიცძალიანაქტიურია.ფაქტია,რომჩვენ

დაჩვენმაკონკურენტმასალიზინგოკომპანი-

ებმა,USAID-თანერთად,სალიზინგოდარგის

განვითარებისხელშემწყობიკანონისცვლი-

ლებადავაფინანსეთ.USAID-ისდახმარებით

მოვიწვიეთლიზინგისდარგისისაღიარებული

საერთაშორისოექსპერტები,ვინცბრაზილი-

ის,ჩინეთის,პოლონეთისსალიზინგოდარგის

კანონმდებლობაშექმნათავისდროზე.ამით

ძალიანდიდიღირებულებაცშევქმენითარა

მხოლოდჩვენთვის,მთელიქვეყნისთვისაც.

ეკონომიკაშიმიღებულია,რომლიზინგისდარ-

გისგანვითარებაპირდაპირგავლენასახდენს

ქვეყნისმთლიანიშიდაპროდუქტისზრდაზე.

ენერგეტიკისდარგშიცბევრისამუშაო

გავწიეთ.გარეინვესტორებისათვისმრავალ

ფორუმზექვეყნისსაინვესტიციოშესაძლებლო-

ბებსადაასათვისებელპოტენციალზეგვქონდა

მოხსენებები.ენერგეტიკულიდამოუკიდებლო-

ბაქვეყნისსტაბილურიგანვითარებისთვის

ძალიანმნიშვნელოვანია.როცასაკუთარი

ენერგიაგაქვს,წარმოებასაგრძნობლადწახა-

ლისდება–ამიტომესსტრატეგიულიმიმართუ-

ანტრეპრენიორები აიეტ კუკავა
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ლებაიყოჩვენთვის.ჩამოვიყვანეთერთ-ერთიუდიდესიკერძო

ფონდი,რომელმაცჩვენირჩევითსაქართველოში,განახლებად

ენერგიებშისაინვესტიციოდ$100-მილიონიანიფონდიდააარსა.

ქვეყნისპოტენციალისხაზგასმასიმდენადხშირადდაეფექტი-

ანადვახდენთსხვადასხვასაერთაშორისოფორუმზე,რომუცხო-

ელიპარტნიორებიხშირადგვეუბნებიან,რომჩვენიჰოლდინგი

არისსაქართველოსსაინვესტიციოელჩისაზღვარგარეთ,ხოლო

როდესაცსაქართველოშივიწვევთმათ„ბიას“საინვესტიციოფო-

რუმისფარგლებში,თითოეულიმათგანისაქართველოსსაუკეთე-

სომასპინძელქვეყანადაღიარებსდაამიტომაცჩვენსქვეყანაში

არაერთიმასშტაბურისაინვესტიციოღონისძიებატარდება.

ყოველთვისშეგიძლიაშეცვალოგარემო,თუსწორპოზიციონი-

რებასშეძლებ–დაესშესაძლებელიამწირირესურსებითაც.ჩვენ

სწორედესშევძელით:დიდიკომპანიებიშემოვიყვანეთსაქართ-

ველოსბაზარზე,რომლებმაცასეულობითმილიონიანიინვესტი-

ციებიგანახორციელესდაგარკვეულიდარგებიმნიშვნელოვნად

განავითარესდაგარდაქმნეს.

მა გა ლი თად?
ნაწილიკონფიდენციალურია,თუმცამაგალითადშემიძლია

დაგისახელოთ„თბილავიამშენი”,რომელსაც2005წელსიმდრო-

ისათვისჩვენიქვეყნისთვისდიდითანხა,$25მილიონიმოვუზი-

დეთ.გამოცდილიდასტრატეგიულიხედვისმქონემენეჯერის,

ვაჟათორდიასხელმძღვანელობითამკომპანიამშეძლო$400

მილიონისდავალიანებისგასტუმრება,რომელიცჩვენსქვეყანას

თურქმენულიგაზისსანაცვლოდუნდაგადაეხადა,ასევეკომპანი-

ის$100-მილიონიანივალიგაისტუმრასახელმწიფოსწინაშედა

ისეთძლიერკომპანიადჩამოყალიბდა,რომლისწილმაქვეყნის

მთლიანექსპორტში11%-სმიაღწია.

„კავკასუსონლაინი“:ჩემიპარტნიორებისდახმარებითსწორი

ხედვისმქონებიზნესმენმამამიასანადირაძემგანახორციე-

ლაამბიციური$70-მილიონიანიპროექტიშავიზღვისფსკერზე

კაბელისგანთავსებითდასაქართველოშიევროპისინტერნეტის

სიჩქარეშემოვიდა.

ვენჩურულიკაპიტალისასოციაციაცდავაფუძნეთ.ამასოციაცი-

აშიცუპირველესიმიზანიადარგისთვისმნიშვნელოვანითემების

ადვოკატირება.ვცდილობთ,კანონმდებლობადარეგულირებე-

ბიგავაუმჯობესოთ,რადგანდღესთუდამწყებკომპანიაში100

ათასისინვესტიციასმოვახდენთდაშემდეგმას2მილიონად

გავყიდით,სხვაობამაღალიგანაკვეთითიბეგრება.უნდაავიღოთ

აშშ-ისმაგალითი–სადაცსაფუძველიჩაეყარავენჩურულიფონდე-

ბისდასაერთოდ,კერძოკაპიტალისბაზრისარსებობას–კანონმ-

დებლობაყველაზედახვეწილიადარგისგასავითარებლად.

ვენ ჩუ რულ კა პი ტალ ზე სა უბ რობთ, გის მენთ და პირ ვე
ლი, რაც გა მახ სენ და – სტარ ტა პე ბი ა. მა თი და ფი ნან სე
ბა დღეს საკ მა ოდ მო და ში ა: კერ ძო სექ ტო რი, სა პარ ტ
ნი ო რო ფონ დი, სულ ცო ტა ხნის წინ, რა ო დენ უც ნა უ რიც 
უნ და იყოს – სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყე ბე ლიც კი და ინ ტე

რეს და სტარ ტა პე ბის და ფი ნან სე ბით. კა ნონ მ დებ ლო
ბის ცვლი ლე ბამ შე იძ ლე ბა კი დევ უფ რო მე ტად წა ა ხა
ლი სოს ეს პრო ცე სი?

სასურველშედეგსმივიღებთ,თუსწორადმოვახდენთსტარ-

ტაპებისიდენტიფიცირებას.ჯერკიდევბევრსარესმის,რომ

ინოვაციურისტარტაპებისმხარდაჭერაუნდაიყოსპრიორიტეტი,

ანუჩვენმხოლოდიმსტარტაპებსვეძებთ,რომელთაცაქვსპოტენ-

ციალი,გლობალურიკომპანიაგახდეს.როგორცდღეს–ფეისბუ-

კია,ანთავისდროზე–სკაიპი,რომელიცპირველივეშეთავაზების

დროს4მილიარდდოლარადგაიყიდა.საქართველოშიზოგიერთი

მთელიდარგიარაა4მილიარდისღირებულების.წარმოიდგინეთ,

ერთიასეთიტრანზაქციაცრომგანხორციელდესდამისიავტორი

რომელიმექართულიინოვაციურისტარტაპიიყოს,ესიქნებაქვეყ-

ნისთვისძალიანპოზიტიურიმოვლენა,რაცგამოიწვევსსაქართვე-

ლოსბაზრითვენჩურულიკაპიტალისფირმებისდაინტერესებას.

საქართველოშიშვეიცარიულისაერთაშორისოკომპანია

„სიდსტარის“პარტნიორებივართ,რომელიც67ქვეყანაშიაწარ-

მოდგენილიდამიზნადაქვსდასახული,განვითარებადიქვეყნე-

ბისინოვაციურკომპანიებსდაფინანსებაშიდაეხმაროს.წელს

საქართველოდანინოვაციურისამედიცინოსტარტაპიწარვად-

გინეთ.ესახალგაზრდადასაკმაოდჭკვიანიკადრებითდაკომ-

პლექტებულიკომპანიავირტუალურირეალობისტექნოლოგიის

ხელთათმანისგამომგონებელია:ამხელთათმანისმეშვეობით

დამბლისდიაგნოზისმქონეპაციენტიხელისამოძრავებასშეძ-

ლებს.მჯერა,ისინიდიდწარმატებებსმიაღწევენდაკიდევბევრი

ინოვაციურიგამოგონებებითგამოიჩენენთავს.

ზოგადად,სტარტაპებისდაფინანსებაადვილიარარის.

განვითარებულქვეყნებშიცკი–განვითარებულივენჩურ-კაპი-

ტალით–ათასობითიდეიდანშეიძლებამხოლოდერთეულები

დაფინანსდეს.დასაქმემხოლოდფულადინვესტიციაზეარაა,

უფრორთულია,როცავენჩურულიკომპანიისმენეჯერებიმნიშვ-

ნელოვანდროსახმარენსტარტაპ-კომპანიებისგუნდისგაძლიე-

რებას,ზრდას,გამოცდილებისგაზიარებას,ადამიანურირესურსი

კიიმდენიარარის,რომყველასაინტერესოდამწყებკომპანიას

მოხმარდეს.

დე ლე გი რე ბა თუ ერ თ პი როვ ნუ ლი მარ თ ვა?
ჰოლდინგისმართვასაკმაოდრთულია.რამდენადაცდივერ-

სიფიცირებასწორიმიდგომააიმისთვის,რომბაზრისრყევებს

გაუძლოდასტაბილურგანვითარებასმიაღწიო,იმდენადრთულია

მისიმართვა.იყოდრო,როცაერთდროულადხუთკომპანიასვა-

ვითარებდითდა,შესაბამისად,დაშვებულიშეცდომებიცმრავლად

გვქონდა.ცხადია,ესმენეჯმენტისთვისდიდიდატვირთვაა,რად-

განკომპანიებითავიდანპატარაა,პროფესიონალიკადრებიარ

გყავს,ხელფასისშეთავაზებაშიცშეზღუდულიხარ.ამიტომგიწევს

დელეგირება.

გამოწვევაისარის,რომგყავდესპრაგმატულიდაშედეგზე

ორიენტირებულიგუნდი,რომთითოეულიმნიშვნელოვანიგადაწყ-

ვეტილებაგუნდისმიერკრიტიკულადგაანალიზდესდამენეჯე-
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რისთვისსიმართლისთქმამიღებულიპრაქტიკაიყოს–ზოგჯერ

თანამშრომლებსდირექტორისისეთირიდიაქვთ,სიმართლეს

უმალავენდაყველახედავს,რომ„შიშველიმეფის“–სინდრომი

მოქმედებს.მნიშვნელოვანიგადაწყვეტილებისმიღებისას,როცა

სხვადასხვაგანსხვავებულმოსაზრებასვისმენთახალგაზრდა

კადრებისგან,ვაფასებთ,რომაღმოაჩინესისეთირისკები,რაც

გათვალისწინებულიარგვქონდა.

ამისმიუხედავად,საერთაშორისოპრაქტიკაგაჩვენებთ,რომ

დღევანდელდღესმენეჯერმათავისიდროის40-50%კადრე-

ბისზრდასუნდადაუთმოს–ანუპრაქტიკულადთავისიდროის

მხოლოდნახევარირჩებაკომპანიისსამართავად.ამიტომარის

მნიშვნელოვანი,როგორზრდიმენეჯერებს–შენიკადრიმუდმი-

ვადახალ,უფროდიდბარიერსუნდამისწვდეს.ასეთიმიდგომა

ზოგჯერამართლებს,ზოგჯერ–არა,მაგრამსაბოლოოჯამშიკად-

რებისგანვითარებასეყრებასაფუძველი.

ად გი ლობ რი ვი კად რე ბის მო ძი ე ბა მარ ტი ვი ა?
არა,პირიქით,ძალიანრთულია.

იმი ტომ, რომ ბაზ რის მოთხოვ ნა სა და ამ ბა ზარ ზე არ სე
ბულ ადა მი ა ნურ რე სურსს შო რის ასი მეტ რი ა ა?

იმიტომ,რომთვითონქვეყანაში,ბოლო20წელია,ამდენი

გასაჭირისგამო,ხალხსმოკლევადიანიხედვააქვს–ურჩევნია

დღეს,ნებისმიერფასად,რაღაციშოვოს.ამიტომკომპანიაში

ადამიანირომმოდის,ძალიანრთულიამისილოიალობისგან-

საზღვრა.ვიღაცისლოიალობაშეიძლებაგანისაზღვრებოდეს100

ლარით,ვიღაცის–მილიონით.ყველაფერსაქვსფასი.როცაამას

ემატებაკონკურენცია,ძალიანადვილიაბიზნესეთიკისგვერდით

გადადებადამოკლევადიანიმიზნებითმოქმედება.

რას გუ ლის ხ მობთ?
ჩვენდავაფუძნეთ„მასკელთაკავშირი“–მასკისპროგრამით

ამერიკაშიმაგისტრატურაგავლილიხალხისგაერთიანება.ერთ-

-ერთიძირითადიმიზანიიყოქვეყანაშიარსებულიპრობლემების

იდენტიფიცირება.

ერთმაჩვენმამონაწილემერთ-ერთწამყვანუნივერსიტეტში

სტუდენტებზეკვლევაჩაატარა.კვლევისმთავარიკითხვაიყო–

კერძოსექტორშიდასაქმებისპირობებში,თქვენიდამსაქმებელი

კომპანიისკონკურენტმათქვენიკომპანიისშესახებინფორმაცი-

ისსანაცვლოდ,დამატებითიანაზღაურებადაპარალელურიდა-

საქმებისშესაძლებლობარომშემოგთავაზოთ,რაგადაწყვეტილე-

ბასმიიღებდით?80%-მაუპასუხა,რომპრობლემასსაერთოდვერ

ხედავს.მეტიც,ვინცთავიშეიკავამსგავსიპასუხისგაცემისგან,

მათაცეუბნებოდნენ,რომმენტალიტეტისცვლილებამოეხდინათ.

შედეგებიიმდენადშოკისმომგვრელიიყო,რომბიზნესეთიკის

მიმართულებითგარკვეულიპროგრამებისდანერგვადავიწყეთ.

ამეტაპზეორუნივერსიტეტთანვთანამშრომლობთ,გვაქვსსხვა-

დასხვასახისწამახალისებელიღონისძიებები,მაგალითად,იმ

სტუდენტებისთვის,რომლებიცბიზნესეთიკისსაგანშიმაღალ

ქულებსდააგროვებენ.თავიდანბიზნესეთიკამნიშვნელოვანსაგ-

ნადარმიაჩნდათდაჩვენმასდამატებითიღირებულებაშევძინეთ

–არადა,ფაქტია,ერთიარაეთიკურიგადაწყვეტილებისმიღებით

შეიძლებააწყობილიბიზნესიჩაძირო.ეთიკურისტანდარტიმნიშვ-

ნელოვანიაყველგანდაგანსაკუთრებით–ბიზნესში.

აქედანწამოვიდაფინურისკოლისიდეაც.დროთაგანმავლო-

ბაშიმივხვდით,რომთუამღირებულებებსსკოლიდანვეარმიაწვ-

დიახალთაობას,შემდეგუფრორთულიამაღალისტანდარტების

დანერგვაცდამოთხოვნაც.

რა ტომ მა ინ ც და მა ინც ფი ნუ რი მო დე ლი?
მთელმსოფლიოშიპირველიადაიმიტომ.თუმცა,ცხადია,ეს

შეფასებაფაქტადმანამარმიგვიღია,სანამთავადარდავრწმუნ-

დით,რეალურადრასგულისხმობსესმოდელი.ამსკოლისმთავა-

რიფილოსოფიაისარის,რომსწავლა,განათლებისმიღება,პირ-

ველრიგში,სიამოვნებაა.ბავშვიყველადავალებასსკოლაშივე

ამზადებს.სწავლისპერიოდშისხვადასხვასფეროშიგამოცდილ

დაწარმატებულადამიანებსხვდებადამათგანისმენსრეალურ

ისტორიებს,ხედავსწარმატებისრეალურმაგალითებს.ეჩვევა

დისციპლინასდასწავლისჩვევასგამოიმუშავებს.მძიმეჩანთის

ზურგზემოკიდებაცარსჭირდება–სპეციალური,ინდივიდუალური

სახელმძღვანელოებისკარადააქვს,რომელიცბორბლებითგადა-

ადგილდება.

ანტრეპრენიორები აიეტ კუკავა

ჩვენიკომპანიისუნიკალურობადამოდელიგულისხმობს
ქვეყნისცალკეულისტრატეგიულიდარგებისგანვითარებით

ბიზნესისკეთებას.ნულიდანვქმნით,ანშევდივართისეთ
დარგებში,რომლებიცგანვითარებასსაჭიროებს.თუვხედავთ,

რომრაღაცმიმართულებითბაზარიკარგადმუშაობს,კლიენტები
კმაყოფილებიარიანასეთაწყობილ,გამართულდარგებსჩვენ

არვეხებით.ესარისჩვენიმთავარიმახასიათებელი.
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სანამფინურისკოლისიდეაგაგვიჩნდებოდა,მანამდეუკვე

გვქონდასურვილი,ახალგაზრდებსრეალურიწარმატებისისტო-

რიებისსაფუძველზეშეექმნათსაკუთარიმომავალი.სწორედჩვე-

ნიახალითაობისთვისსტიმულისმიცემაგახდასაფუძველიიმისა,

რომ„ალიანსჯგუფიჰოლდინგი“გამხდარიყო„ალექსანდრე

ქართველისსაზოგადოების“წევრიდააქტიურიმონაწილეობა

მიეღოამორგანიზაციისმიზნებისგანხორციელებაში.ესჩვენთ-

ვისსაამაყოქართველი,40წლისმანძილზეამერიკისავიაციის

მთავარიინჟინერიიყო.ავიამშენებლობისადააერონავტიკის

დარგშიდიდიდამსახურებისთვისდაჯილდოვდააშშ-ისმეცნი-

ერებისეროვნულიმედლითდაარჩეულიიყოაშშ-ისსაინჟინრო

აკადემიისსაპატიოწევრად.ცნობილია,რომშვეიცარიისCERNA

ცენტრსადააშშ-სNASA-შიბევრიქართველიმოღვაწეობს.ასეთი

მაგალითებისჭირდებათჩვენსახალგაზრდებს,რომირწმუნონ

საკუთარიშესაძლებლობები,დაისახონდიდიმიზნებიდადაიპყ-

რონმწვერვალები.

ფინურისკოლისპროექტშიჩვენიპარტნიორიაფინურიგანათ-

ლებისკონსორციუმი,რომელიცრამდენიმედარგისსხვადასხვა

მიმართულებისკომპანიასაერთიანებს.

სკოლისდირექტორადგამოცდილფინელპროფესიონალ

მენეჯერსმოვიწვევთ.ადგილობრივკადრებს,პირველრიგში,

მასწავლებლებსსაწყისეტაპზევესპეციალურისწავლებისკურსს

ჩავუტარებთ,ასევე,პერიოდულადგვექნებაფინეთშისტაჟირე-

ბა.ძირითადიმოთხოვნაა,რომმასწავლებლებსმაგისტრატურა

ჰქონდეთდამთავრებული,საგანიარჩეულიდასაინტერესოპრო-

ექტიმომზადებული.

ჩვენპირობასვდებთ,რომესიქნებანამდვილიფინურისკოლა

საქართველოში,რაციმასნიშნავს,რომსკოლისდამთავრებამდე

ბავშვსაუცილებლადეცოდინება,რაპროფესიასირჩევსდარისი

მიღწევაუნდა–თავისინიშიექნებანაპოვნი.

სა მო მავ ლო გეგ მებ ზე მე ტი გვითხა რით...
მომავალიწლისსექტემბერშიგავხსნითფინურსკოლას.ჯერ

მხოლოდდაწყებითიკლასებიიქნება,მეოთხეკლასისჩათვლით

დაშემდეგდავამატებთ.

ასევე,გვინდა,ვუმასპინძლოთუმსხვილესისაფინანსო-სალი-

ზინგოკონფერენციაLeaseurope-ისჩატარებასსაქართველოში.

ასეთიჯერარათუსაქართველოში,აღმოსავლეთევროპაშიცარ

ჩატარებულა.ევროპაშიწელიწადშიერთხელტარდება.2020წელს

შანსიგვაქვს,ამკონფერენციასჩვენმასალიზინგოასოციაციამ

უმასპინძლოს.ამმიზნისთვისჩვენიკომპანიისადამიანურდა

ფინანსურრესურსებსვიყენებთ,რადგანყოველჯერზექვეყნის

ასეთიწარმოჩენითქართულბიზნესსგანვითარებისმეტიშესაძ-

ლებლობაუჩნდება.

მაისში„ბიას“მორიგიწლიურისაინვესტიციოფორუმიგვაქვს

დაგეგმილი.ამფორუმზე,როგორცწესი,თავსიყრიანინვესტორე-

ბი,მთავრობის,საერთაშორისოსაფინანსოინსტიტუტების,წამყ-

ვანიაუდიტორულიდაიურიდიულიფირმებისწარმომადგენლები,

ადგილობრივიდაუცხოურიკომპანიები.როდესაცინვესტორი

თანამიმდევრულინფორმაციასისმენსსაქართველოსბიზნესგა-

რემოსმიღწევებისშესახებარამხოლოდმთავრობისგან(თუმცა

მთავრობისშეფასებებიძალიანმნიშვნელოვანიამათთვის),

არამედბაზრისყველაძირითადიმონაწილისგან–ისრწმუნდება,

რომღირსამქვეყანაშიინვესტირებადაესძალიანპოზიტიური

შედეგიაქვეყნისთვის.

რეგიონშიპირველიკომპანიავართ,რომელიცმსოფლიოში

ერთ-ერთიუმსხვილესი,შერწყმებსადაშესყიდვებზესპეციალი-

ზებული,მსოფლიოქსელისწევრიგავხდით.ჩვენიქსელიმთელი

მსოფლიოსმასშტაბითწელსმეცხრეადგილზეგავიდა.ესქსელი

42ქვეყნის53კომპანიასაერთიანებს.წინაწელსმოვიპოვეთუფ-

ლება,ქსელისწევრებისმორიგიფორუმისთვისსაქართველოში

გვემასპინძლა.ესფორუმისექტემბერშიგაიმართება,სადაცამ

ქვეყნებიდანჩამოვიყვანთ50საინვესტიციოკომპანიასდა,რა

თქმაუნდა,დავანახებთსაქართველოსმიმდინარეშესაძლებლო-

ბებსადაპერსპექტივებს.

წარმოიდგინეთ,გვაქვსწვდომასაერთაშორისოპლატფორმა-

ზე,სადაცშეგვიძლია,ნებისმიერიქართულიკომპანიისშესახებ

საინვესტიციოშეთავაზებაავტვირთოთდაისმომენტალურად

ხელმისაწვდომიხდებაჩვენიპარტნიორებისთვისმთელიმსოფ-

ლიოსმასშტაბით.

ძირითადადვცდილობთ,ქართულკომპანიებსდავეხმაროთ

უცხოურისტრატეგიულიინვესტორებისმოძიებაში.თუმცაამეტაპ-

ზეერთ-ერთისაინტერესოპროექტიგვაქვს:ვცდილობთ,ქართული

ღვინისბიზნესიდავაინტერესოთევროპაშიღვინისქარხნისშე-

ძენით,რომელსაცსაფრანგეთშითავისივენახები,ათწლეულების

განმავლობაშიჩამოყალიბებულიბრენდი,ტრადიციულიგასაღე-

ბისბაზარიაქვსდარომელიცარცისეძვირიღირს.წარმოიდგი-

ნეთ,რამხელაშესაძლებლობაუჩნდებაქართულკომპანიას–უცებ

შეიძლებასაფრანგეთშიჰქონდესსაკუთარიბაზა,რითაცმოხდე-

ბაევროპისშუაგულშიქართულიკონკურენტუნარიანიღვინოების

უფროგაიოლებულიშეღწევა.

დღესქართულიკომპანიებისგარდასაქართველოდანვყიდით

ლუქსემბურგულ,თურქულდაავსტრალიურკომპანიებს.თანხობ-

რივგამოსახულებაშიკომპანიებისგანმიღებულიმანდატი$800

მილიონსაჭარბებს.

კიდევერთხელაღვნიშნავ,ჩვენიკომპანიისუნიკალურობადა

მოდელიგულისხმობსქვეყნისცალკეულისტრატეგიულიდარგების

განვითარებითბიზნესისკეთებას.ნულიდანვქმნით,ანშევდი-

ვართისეთდარგებში,რომლებიცგანვითარებასსაჭიროებს.თუ

ვხედავთ,რომრაღაცმიმართულებითბაზარიკარგადმუშაობს,

კლიენტებიკმაყოფილებიარიან-ასეთაწყობილ,გამართულდარ-

გებსჩვენარვეხებით.ესარისჩვენიმთავარიმახასიათებელი.

სწორედამფილოსოფიითშევძელითქვეყნისშემდეგიდარგების

განვითარება-ჩამოყალიბებაშიმნიშვნელოვანიწვლილისშეტანა:

მიკროსაფინანსო,სალიზინგო,ბიზნესინფორმაციის,საკრედიტო

ბიუროს,საბანკო-საფინანსოსფეროს,M&A-ის,ენერგეტიკის.ახ-

ლაჯერიგაზიარებისეკონომიკაზე,კაპიტალურბაზარზე,ვენჩუ-

რულკაპიტალსადაკერძოფონდებზეა.
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მილიარდერთა 
წლევანდელი სიის 

წარჩინებულები
62|იღბლიანივაჟი
ინდოეთისუმდიდრესიადამიანიმუკეშამბანიათიწლის
საგვარეულოშუღლშიიყოჩაბმულითავისუმცროსძმასთან.დღეს
იგისაკუთარიგამარჯვებისშიდაამბებსჰყვება.
ავტორი:ნააზნინკარმალი

68|იდეალურადშერჩეულიდრო
ჯიბეგაფხეკილიიტალიელიიმიგრანტიდანსაკაბელოტელევიზიის
მულტიმილიარდერმაგნატამდე:როკოკომისო55-წლიანისიმწარის
კენწეროთიტკბება.
ავტორი:ნოაკირში

74 |შინამრეწველიინდუსტრიალისტი
ფრანსისოლდერიცხობისჰენრიფორდია.მანამერიკული
მექანიკურიწარმოებაფრანგულხელოვნებასთანშეაზავადაწელს
McDonald’s-ისმასებზეგავიდა.
ავტორი:ქლოესორვინო

მსოფლიოს მილიარდერები
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მსოფლიოს მილიარდერები

იღბლიანი ვაჟი

ათიწლისგანმავლობაშიინდოეთისუმდიდრესი

კაცისაგვარეულოშუღლშიიყოჩაბმულითავის

უმცროსძმასთან,შუღლისსაგანიკისუბკონტინენტის

ტელეკომუნიკაციებისინდუსტრიაზეკონტროლი

გახლდათ.დღესმუკეშამბანისაკუთარისაბოლოო

გამარჯვებისშიდაამბებსჰყვება.მხედველობაში

გვაქვსJio–ულტრაიაფი4Gსერვისი.Jio-თიყველაზე

მეტადმილიონობითუბრალოინდოელიიხეირებს,

რომელთაცუეცრადუფრომეტიმობილურიმონაცემის

მოხმარებადაიწყეს,ვიდრეაშშ-სათუჩინეთში.

ავტორი:ნააზნინკარმალი
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მ უ კ ე შ  ა მ ბ ა ნ ი

მსოფლიოს მილიარდერები

გ
ასულიწლისმიწურულს,გრილ,მშრალსაღამოს,

ინდოეთისყველაზეღირებულიკომპანიის,Reliance

Industries-ის50,000თანამშრომელმადამეგობარმა

მუმბაისცენტრიდან25მილისმოშორებითმდებარე

უზარმაზარდროებითსტადიონზემოიყარათავი,რა-

თაფირმისყოველწლიური,მე-40„ოჯახისდღე“აღენიშნა.კიდევ

დაახლოებით200,000ადამიანმავიდეოსბმულიაკრიფა,რათა

ეცქირაშოუსთვის,რომელიცBollywood-ისმეგავარსკვლავს,შაჰ

რუხხანს(33.6მილიონიმიმდევარიTwitter-ზე),მომღერალსონუ

ნიგამს(18.8მილიონიმოწონებაFacebook-ზე)დავეტერანმსა-

ხიობსადათამაში-შოუების,მათშორის,„ვისუნდამილიონის“

წამყვანს,ამბიტაბბაჩანსმიჰყავდათ.ხუთსაათიანიღონისძიე-

ბისკულმინაციათვალისმომჭრელიფოიერვერკებიდაშუაღამის

ნადიმიგახლდათ,სადაცისეთივეგეტარიანულიდელიკატესები

იყოწარმოდგენილი,როგორიცააბარდისადაბრინჯისფქვილის

დამპლინგები,სანელებლებიანიხაჭოდაოსპი.მაგრამსაღამოს

მთავარივარსკვლავი60წლისმუკეშამბანიგახლდათ–Reliance-

ისთავმჯდომარე,მმართველიდირექტორი,უმსხვილესიმეწილე,

$40.1-მილიარდიანიქონებისპატრონიდამსოფლიოსმე-19

უმდიდრესიკაცი.„შეუძლიაReliance-ს,მსოფლიოს20წამყვან

კომპანიასშორისმოხვდეს?“–ჰკითხამანშეკრებილებს,რო-

მელთაცლამპრებიმორჩილადასწიესდასტადიონიმოძრავი

შუქებისზღვადაქციეს.„დიახ,ჩვენესშეგვიძლია!დიახ,ჩვენ

ამასშევძლებთ!“

ამბანისამბიციასრულიადგასაგებია,მითუფრო,იმმასშტა-

ბებსთუგავითვალისწინებთ,რასაცმანუკვემიაღწია.Reliance-ი

106-ეუმსხვილესიკომპანიაამსოფლიოში,რომლისგაყიდვებმა

შარშან$50.9მილიარდიშეადგინა,მოგებამკიდაახლოებით

$4.6მილიარდი.ფირმამსხვილიმოთამაშეანავთობისადაგაზის

სექტორშიდამსოფლიოშიერთ-ერთყველაზედიდნავთობგა-

დამმუშავებელსმართავს.ისუმსხვილესიმოვაჭრეაინდოეთში

დამნიშვნელოვანივენჩურებიაქვსსიცოცხლისმეცნიერებებში,

ქსოვილებსადატელეკომუნიკაციებში.მისიმედიაშვილობილი,

Network18,ისეთგანთქმულდასავლურბრენდებთანთანამ-

შრომლობს,როგორიცააCNBC,CNN-ი,MTVდაNickelodeon-ი

(ტელევიზია),ParamountPictures-ი(კინო)დაForbes-ი(ბეჭდური

მედია).

მაგრამის,რაცამბანისბოლოდროსგანსაკუთრებითახა-

რებს(დარამაცReliance-ისაქციათაფასისაოცრადგაზარდა),

მისი$33-მილიარდიანიინვესტიციაა4GსერვისJio-ში,რომე-

ლიცწელიწად-ნახევრისწინჩაეშვადამასმერე160მილიონი

მომხმარებელიმოიზიდა.ამგამომწერთანახევარზემეტიჯერ

კიდევპირველექვსთვეშიშეუერთდასერვისს,ანუიმდროს,

როცაბიზნესისდასაქოქადReliance-მამათუფასოდშესთავაზა

მომსახურება.მომხმარებლებიარსადწასულან,რადგანJio-მ

პირობადადო,შიდაზარებიუსასყიდლოიქნებაოდა,ამასთან,

მისიტარიფებისუპერიაფია.ამგვარმაჰიპერზრდამReliance-ის

აქციათაფასიგასულწელს70%-ითგაზარდა,ამბანისქონებას

კი$16.9მილიარდიშესძინა.ანალიტიკოსებიამას„Jio-სეფექტს“

უწოდებენ.

მაგრამამბანისთვისJioუფრომეტია,ვიდრემისქონებასდა-

მატებული11ციფრი.მისიღრმარწმენით,ფირმასუბკონტინენტის

მონაცემთარევოლუციასუნთებსცეცხლს,რაცინდოეთსდაეხმა-

რება,ზოგიერთიუმართავიპრობლემამოაგვაროსისეთსფერო-

ებში,როგორიცსოფლისმეურნეობა,განათლებადაჯანდაცვაა.

„შეუძლიაJio-ს,პირველკომპანიადიქცეს,რომელიცყოველამ

სექტორშიმთელიქვეყნისტრანსფორმაციასმოახდენს?–განაგ-

რძობსამბანიხალხისშთაგონებას.–დიახ,ჩვენესშეგვიძლია!

დიახ,ჩვენამასშევძლებთ!“

ან,როგორცუფროლაკონიურადამბობსხოლმე,„მონაცემები

ახალინავთობია“.

მუ კეშ ამ ბა ნისინდოეთსგარეთყველაზეკარგადალბათ

იმისგამოიცნობენ,რომკერძომფლობელობაშიარსებული,

მსოფლიოშიყველაზეძვი-

რადღირებულისაცხოვ-

რებელისახლიააშენა

–27-სართულიანიცათამბ-

ჯენი-სასახლე,რომელიც

სამხრეთმუმბაისგადაჰ-

ყურებსდა,შეფასებათა

თანახმად,$1მილიარდი

დაჯდა.ამსახლშიცოლ-

თან,–საერთაშორისო

ოლიმპიურიკომიტეტის

წევრსადაინდოეთისერთ-ერთისაფეხბურთოპრემიერლიგის

თავმჯდომარესთან,–ნიტასთანერთად,ამბანიხშირადმასპინ-

ძლობსსპორტის,მოდისადაშოუბიზნესისსამყაროსკაშკაშა

ვარსკვლავებს.„მხოლოდერთისახლიმაქვს,–ამბობსერთგვარ

თავდაცვითრეჟიმში,–არა30ან40მთელმსოფლიოში,როგორც

ზოგიერთს“.

მაგრამინდოეთშიამბანისსახელიათწლოვანისაგვარე-

ულოშუღლითაცაქვსგანთქმულითავისუმცროსძმასთან,58

წლისანილთან,რომელიცხაზგასმითარდაპატიჟესReliance-ის

„ოჯახისდღის“ღონისძიებაზედეკემბერში.

მათიმამა,ღარიბისკოლისმასწავლებლისვაჟიდჰირუბჰაი

ამბანიმაჰათმაგანდისმშობლიურპორბანდართანშორიახლო

მდებარესოფელშიგაიზარდა.დჰირუბჰაისსკოლაარცდაუმ-

თავრებია–სწავლანაადრევადმიატოვა,ოჯახსრომდახმარე-

ბოდა.შვიდიწელიიემენში,ბენზოგასამართსადგურზეიმუშავა

(სწორედიემენშიდაიბადამუკეში1957წელს),მერეკიინდოეთ-

შიდაბრუნდადამუმბაიში,500კვადრატულიმეტრისპაწაწინა

ოფისიდან,ძმებთანერთად,სანელებლებისბიზნესიწამოიწყო.

1960-იანებშიძმებიგაფართოვდნენდაძაფეულითვაჭრობას

ჰიპერზრდამ
ამბანის

ქონებასგასულ
წელს$16.9
მილიარდი
შესძინა.
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შეუდგნენ–ახალიჯადოსნურიქსოვილი,პოლიესტერიშემოჰ-

ქონდათ.

1966წლისთვის,„პოლიესტერისპრინცს“თავისმშობლიურ

შტატგუჯარატშისინთეტიკურიქსოვილებისპირველიფაბრიკა

აეშენებინა.ანტრეპრენიორმასულისშემხუთავბიუროკრატია-

სადაენდემურკორუფციასგაუძლოდამერე,1977წელს,როცა

ინდოეთისნაციონალიზებულმაბანკებმადამატებითიგაფარ-

თოებისდაფინანსებაზეუარიგანუცხადეს,Reliance-ისაჯარო

ბაზარზეგაიტანა.პირველადისაჯაროშეთავაზებისსამიზნე

აუდიტორიასაშუალოფენისინდოელებიიყვნენ.მოთხოვნასაგ-

რძნობლადუფრომაღალიგამოდგა,ვიდრეგასაყიდადგატანი-

ლიაქციები.იმ58,000ინდოელს–მეტწილად,პატარაქალაქების

მკვიდრთ–რომელთაცფსონისდადებაგადაწყვიტეს,საკუთარი

არჩევანინამდვილადარუნანიათ.მომდევნოწლებშიაქციათა

ღირებულებამკვეთრადგაიზარდა,რამაც–ნავთობქიმიკატებში,

გადამუშავებასადანავთობისადაგაზისაღმოჩენისსფეროებში

გაფართოებისკვალდაკვალ–დჰირუბჰაი,საბოლოოდ,$6.6მი-

ლიარდისტოლფასიქონებისმოხვეჭისგზაზედააყენა.

„მამამიწინასწარმეტყველა,რომინდოეთიშეიძლება,გლობა-

ლურადკონკურენტუნარიანქვეყნადქცეულიყო.ისმუდამმასშ-

ტაბისჭრილშიაფასებდასიტუაციას.სწორედესიქცაReliance-ის

დნმ-ად“,–ამბობსამბანიკომპანიის36წლისცენტრალუროფის-

ში,გარდაცვლილიმამისსურათებითგარშემორტყმული,რომელ-

თაშორის,3-D-შინაბეჭდსუპერრეალისტურბიუსტსაცნახავთ.

1986-ში,როცადჰირუბჰაისინსულტიდაემართა,მუკეშმადა

ანილმამეტიპასუხისმგებლობააიღეს.ძმებიახლოიყვნენერთ-

მანეთთან–დღისგანმავლობაშიგვერდიგვერდმუშაობდნენ

დამათიოჯახებიცერთადცხოვრობდაოჯახისმფლობელობა-

შიარსებული14-სართულიანისახლისსხვადასხვასართულზე.

როცა2002წელს,69წლისასაკში,დჰირუბჰაიმეორეინსულტმა

იმსხვერპლა,Reliance-იინდოეთშიყველაზემსხვილისაოჯახო

ბიზნესიიყოდა,შეიძლება,ითქვას,ყველაზეგავლენიანიც.

„ზოგიერთიჩვენგანიუფროდიდრისკებზემივდივართ,–ამ-

ბობსმუკეში.–რისკებისგარეშეცხოვრებამოსაწყენიიქნებო-

და“.

სიკვდილამდე,დჰირუბჰაიმეტადმოწადინებულიიყო,მასე-

ბისთვისმობილურიტელეფონებისსერვისიშეექმნა,რომლითაც

ხმოვანიზარებისგანხორციელებაუფროიაფიიქნებოდა,ვიდრე

ღიაბარათისგაგზავნა.იმპერიოდშიმობილურები,ძვირად

ღირებულითვიურიგადასახადებით,მხოლოდმდიდრებისსათა-

მაშოებსწარმოადგენდა.მამისნატვრითშთაგონებულმაძმებმა

მობილურიკომუნიკაციისსამყაროშიისკუპეს.

2002-შიReliance-მაფასდაკლებებზემომუშავესატელეკომუ-

ნიკაციოსერვისიჩაუშვა,რითაცბაზარსმიწაშეურყიადამობი-

ლურიტარიფებიწუთში32ცენტიდან2ცენტამდეშეამცირა.მაგ-

რამამწარმატებისუკანსაზიზღარიკონფლიქტითუხთუხებდა:

ძმებმაკომპანიისმართვისსადავეებისთვისბრძოლადაიწყეს.

დჰირუბჰაიმოულოდნელადმოკვდა–ისე,რომანდერძიარ

ძმასთან ომში: ძმები მუკეშ (მარჯვნივ) და ანილ ამბანიები Reliance-ის აქციონერთა შეკრებაზე 2004-ში.
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მსოფლიოს მილიარდერები

დაუტოვებია,თუმცაოჯახი(ყოველშემთხვევაში,მუკეში)თვლი-

და,რომვინციყოReliance-ისთავმჯდომარე(ანუმუკეში),იმას

უნდაჰქონოდამართვაზესრულიკონტროლი.ანილი–ვიცე-

თავმჯდომარე–სიტუაციასსხვაგვარადხედავდადამეტუფლე-

ბებსითხოვდა.მუკეშსმიაჩნდა,რომდიდიქარხნებისადაგადამ-

მუშავებლებისასაშენებლადთავადგაეწიამთელიშავისამუშაო.

ასევე,როგორცამბობენ,ისუფროახლოიყომამასთან,ესუკა-

ნასკნელიკითურმეწყობიდანგამოეყვანაანილის,მისიაზრით,

შეუფერებელ,გადაწყვეტილებას,ცოლადBollywood-ისახალგაზ-

რდამსახიობიშეერთო(მუკეშსცოლიმამამშეურჩია).დედასთან

უფროახლომყოფიანილი,რომელიცძმაზეუფროკომუნიკაბელუ-

რიდაექსტრავერტულია,ფინანსებსგანაგებდადაბანკირების,

ინვესტორებისადაჟურნალისტებისთვისReliance-ისსახეიყო.

ხანგრძლივიდავისშემდეგ,რასაცისფაქტიცემატებოდა,

რომძმებისცოლებივერუგებდნენერთმანეთს,მათმადედამ,

კოკილაბენმა,სიმშვიდედაამყარა:2005-შიოჯახისიმპერია

ორადგაიყო.მუკეშსყველაზემსუყეულუფაშეხვდა–ნავთობისა

დაგაზისბიზნესისფლაგმანი

RelianceIndustries-ი,ანილსკი

შედარებითახალიბიზნესები

ერგო–ტელეკომუნიკაციე-

ბი,ფინანსურისერვისებიდა

ენერგოგენერირებისგანყო-

ფილება.

გაყრამმასიური,თუმცა

დროებითისტიმულირება

გაუკეთაძმათადიდწილად

საჯაროქონებებს.2008წლის-

თვისმათისიმდიდრე,ერთობლივად,გასაოცარ$85მილიარდს

უტოლდებოდა.$43მილიარდისპატრონიმუკეშიმეხუთეუმდიდ-

რესიადამიანიიყომსოფლიოში,ანილიციქვე,მეექვსეადგილს

იკავებდათავისი$42მილიარდით;მისიყველაზედიდიაქტივი,

იმხანად$20მილიარდისტოლფასი,65%-იანიწილიგახლდათ

ტელეკომუნიკაციებისკომპანიაში.

მაგრამსაგვარეულოქიშპობასთანგაწყვილებულმაფინან-

სურმაკრიზისმათავისიქმნა.მალეაშკარაგახდა,რომძმათა

შორისმშვიდობამხოლოდთეორიულიიყო.როცა2008-შიანილი

თავისიტელეკომუნიკაციებისფირმისგაერთიანებასეცადა

სამხრეთაფრიკულMTN-თან,მუკეშმაგანზრახშეუქმნაგარიგე-

ბასდაბრკოლებები,მიზეზადკიოჯახისშეთანხმებასასახელებ-

და,რაცმასტელეკომუნიკაციებისგანყოფილებისნებისმიერი

წილისგაყიდვაზეექსკლუზიურიუარისუფლებითაღჭურავდა.

2009-შიანილისკომპანიათააქციებისფასიდაეცადამისიქო-

ნებაცთითქმის$32მილიარდითშემცირდა.ერთიწლისთავზე,

სამართლებრივიდავისშემდეგ,ძმებმაგააუქმესხელშეკრუ-

ლება,რომელიცმათურთიერთკონკურენტულსაქმიანობებს

უკრძალავდა.

უცებნათელიგახდამუკეშისგეზი:ისკვლავტელეკომუნიკაცი-

ებსუნდადაბრუნებოდა.

მუ კეშ მა საქ მემცირემასშტაბებითდაუხმაუროდდაიწყო:

2010-შიპატარაკომპანიაშეიძინა,რომლისლიცენზიამხოლოდ

ფართოხაზოვანიინტერნეტისუზრუნველყოფასითვალისწინებ-

და.მაგრამამბანიმიცოდა,რომ„ხმა“,სინამდვილეში,უბრალოდ

მონაცემთაერთ-ერთისახეიყოდარომწესები,რაღაცმომენტ-

ში,აუცილებლადშეიცვლებოდა.როცაშეიცვალა,–2013-ში,–მუკე-

შიმომზადებულიაღმოჩნდა.

მანგიჟურიტემპითდაიწყომოქმედება;Reliance-ისსამშე-

ნებლო,რეგულაციურიდასააღსრულებოექსპერტიზისათვი-

სებასშეუდგა,რათასწრაფადშეექმნაეროვნულიმასშტაბის

ქსელი,რომელიც,ამწლისბოლოს,260,000ანძას(ზოგიერთი

იჯარითაააღებული)და186,000მილოპტიკურბოჭკოსგააერ-

თიანებს.4Gხელსაწყოებისშექმნისმიზნით,მანელექტრონიკის

გიგანტებთან,Qualcomm-სადაSpreadtrum-თანითანამშრომ-

ლა–ხელსაწყოებისა,რომლებიცდიდიწინგადადგმულინაბიჯი

გახლდათმაშინ,უმეტესად

2G-ითგაჯერებულბაზარში,და

რომელთაცისთითოს$22-ად,

კომპენსირებადისაგარანტიო

დეპოზიტისსახით,ჰყიდდა.

ჯამში,ამდრომდე,Reliance-ს

პროექტზე$33მილიარდიაქვს

დახარჯული,დაფინანსების

წყაროსკივალი($7მილიარ-

დი),სააქციოკაპიტალი($17

მილიარდი)დაგადავადებული

გადახდებიდამომმარაგებლისკრედიტები($9მილიარდი)წარ-

მოადგენს.

Jioდაუჯერებლადიაფიდადაუჯერებლადსწრაფიგამოდგა

და,ინდოეთისზომისგათვალისწინებით–ალბათყველაზეშთამ-

ბეჭდავიც:ლამისმთელიქვეყანა,უფროზუსტადკიქვეყნის95%,

მოიცვა.არსებულიმოთამაშეებიბევრსწვალობდნენ,ბიზნესში

როგორმერომდარჩენილიყვნენ.Telenor-მაცდაTataGroup-მაც

თავიანთიუკაბელოოპერაციებიტელეკომუნიკაციებისბობო-

ლას,სუნილმიტალისBhartiAirtel-სმიჰყიდეს(ესუკანასკნელიდა

სინგაპურულიSingtel-იერთობლივიბიზნესია).იერიშთანუკეთ

გასამკლავებლად,ერთდროსმეტოქეებმა,VodafoneIndia-მდა

მილიარდერკუმარბირლასმფლობელობაშიარსებულმაIdea

Cellular-მაგაერთიანებისგადაწყვეტილებამიიღეს.მუკეშმა,

რომელსაცუმცროსიძმისდამცირებისგეგმასისრულეშიმოჰ-

ყავდა,მისივალებშიჩაფლულიტელეკომუნიკაციებისბიზნესის

ნარჩენებში$3მილიარდზეცოტათიმეტიგადაიხადა.არადა,ეს

ბიზნესიოდესღაც$43მილიარდიღირდა.

„ესწმინდაბიზნესგადაწყვეტილებაიყო,–ამბობსმუკეში.–

მუკეშმა,რომელსაცუმცროსი
ძმისდამცირებისგეგმა
სისრულეშიმოჰყავდა,

მისივალებშიჩაფლული
ტელეკომუნიკაციებისბიზნესის

ნარჩენები$3მილიარდადიყიდა.
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ჩვენესგვაწყობსდამოგვწონსდამისმაქსიმალურადსასარგებ-

ლოდგამოყენებასვეცდებით“.

Jio-სწყალობით,ინდოეთისმობილურიმონაცემებისწლიური

„მოძრაობა“,წინაწელთანშედარებით,მილიარდზეოდნავმეტი

გიგაბაიტიდან15მილიარდამდეგაიზარდა.მონაცემთამოხმა-

რებისმიხედვით,ინდოეთიახლაჩინეთსადააშშ-ზეწინაა.ჯერ

მარტოJioუფრომეტმობილურმონაცემსდაატარებს,ვიდრე

Sprint-ი,Verizon-იდაAT&T,ერთადაღებული.

ამბანისხედვაიმასთანდაკავშირებით,თუროგორშეუძ-

ლიამთელამინფორმაციასმისიქვეყნისტრანსფორმირებადა

სიღარიბიდანგამოყვანა,უდავოდგრანდიოზულია.მაგალითად

ინდურისოფლისმეურნეობამოჰყავს,რომელიცმწირიპროდუქ-

ტიულობითადადაბალიხარისხითარისგატანჯული.„ყველაამ

დეფიციტსშესაძლებლობადაღვიქვამ“,–ამბობსამბანი.Jio-მ

ინდოეთის120მილიონიფერმერისთვის(მათიუმეტესობაპატა-

რამიწისპატრონია)პლატფორმაშექმნა,რომელიცბაზრისიმწუ-

თიერფასებსადასოფლისმეურნეობისწამყვანექსპერტებთან

წვდომისგარდა,მომხმარებელსტექნიკურინფორმაციასაწვდის

ხვნა-თესვასადამოსავლისაღებასთანდაკავშირებით.

ამბანიJio-სგარდამტეხროლსინდურგანათლებაშიცხედავს.

იმედიაქვს,რომერთწელიწადშიJioინდოეთისკოლეჯების35

მილიონსტუდენტსდააკავშირებს.ამავედროსუნდა,რომJio-მ

ქვეყნისყველაზეგადაკარგულკუთხეებში,ყველაზეპაწაწინა

სოფლებამდეჩააღწიოს.

ცხადია,Jioთუვერმონახავსფულისშოვნისგზას,ესყველა-

ფერიოცნებადდარჩება.თუმცა,ერთგვარადაგრესიულიბუღალ-

ტერიისწყალობით,2017-ისბოლოკვარტალშიკომპანიამპატარა

მოგების($78მილიონი$1.1მილიარდშემოსავალზე)ნახვამაინც

მოახერხა,მაგრამJio-სმთავარიძალა,–მისისიიაფე,–ფინანსუ-

რითვალსაზრისით,მისწინააღმდეგმუშაობს.

წარმატებისმოსაპოვებლად,Jio-მგაცილებითმეტიგამომწე-

რიუნდამოიზიდოს,მერეკიმათუფრობევრი(დაუფროსარფი-

ანი)მონაცემისმოხმარებისკენუნდაუბიძგოსისეთიაპლიკა-

ციებისმეშვეობით,როგორიცააJioCinema(6,000ფილმი)დაJio

Music-ი(16მილიონისიმღერა).როცამათანკესზეწამოაგებს,

Jio-სმონაცემთაფასებისგაზრდამოუწევსისე,რომზედმეტად

ბევრიმომხმარებელიარდაკარგოს.მისიამჟამინდელიტარიფე-

ბიარარენტაბელურია.

ამბანიარჩანსმიმდინარეეკონომიკითშეწუხებულიდა

გრძელვადიანინვესტიციებზეამყარებსიმედს.პარალელურად,

თავისსამშვილსბიზნესისსამართავადამზადებსდა39,000

ფუტიდანერთობკომფორტულადუყურებსReliance-ს.„ამბოლო

დღეებშიისეთიგანწყობამაქვს,რომკი,კომპანიისმმართველო-

ბაშიცხვირიუნდაჩავყო,მაგრამმენეჯმენტშიხელებიარუნდა

ვაფათურო“,–ამბობსდასაბჭოსსაკითხებითდაინტერესებასა

დაოპერაციებშიჩაურევლობასგულისხმობს.ჰორიზონტზეJio-ს

პირველადისაჯაროშეთავაზებამოჩანს,მაგრამამეტაპზეამბა-

ნიიმსიხარულითტკბება,რაცმილიონობითრიგითიინდოელის

მაღალსიჩქარიანიინტერნეტითუზრუნველყოფადაამფაქტის

ყველათანამდევიშესაძლებლობაა.

„ესმარათონია,–ამბობსის,–რომელშიცინდოეთიდანარჩენ

სამყაროსთანერთადდარბის“.
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მსოფლიოს მილიარდერები

იდეალურად 
შერჩეული 

დრო

ავტორი:ნოაკირში

ჯიბეგაფხეკილიიტალიელი
იმიგრანტიდანსაკაბელოტელევიზიის

მულტიმილიარდერმაგნატამდე,
როკოკომისომ,თავისი55-წლიანი

მოგზაურობისმანძილზე,დაამტკიცა,რომ
არაამქვეყნიურინიჭიაქვს,სწორდროს
სწორადგილასაღმოჩნდეს...დაამით

ბოლომდეისარგებლოს.
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მსოფლიოს მილიარდერები

რ
ოკოკომისოთავისოთახშიბოლთასსცემს,

ნიკოტინისკევსღეჭავსდასაკუთარმიღწე-

ვებსგვაჩვენებს.„შეხედეთამმაჩვენებლებს“,

–ამბობსდახელშიდაფასიჭერს,რომელიცმი-

სისაკაბელოფირმისუმსხვილესიდაფინანსებისსუვენირს

წარმოადგენს.2001წლის$2.4-მილიარდიანიდაფინანსება

გვაქვსმხედველობაში.სხვაპირადისუვენირებისჩვენება-

საცარაყოვნებს:კოლეგა-მილიარდერთან,ჩარლზდოლან-

თანერთადგადაღებულისურათი;ოქროსტელესკოპიქეტს-

კილისმთებისხედებისდასათვალიერებლად;ბრაზილიელი

ფეხბურთელის,პელესფოტოავტოგრაფითურთ.რამდენიმე

წუთშიერთხელისთავისთანაშემწესგასძახებს,გეგონება,

ესექსკურსიამისისურვილისწინააღმდეგხდებაო.„ჯენ,

ამბიჭსყველაჩემიპირადინივთისნახვაუნდა!“–ამბობს

კომისოყვირილითდაშემდეგ,მორიგინადავლისძიებაში,

ოთახსყურადღებითავლებსთვალს.

მიუტევეთესტრაბახი.68წლისკომისოსაღზევებაგაცი-

ლებითმასშტაბურიიყო,ვიდრენებისმიერისხვაადამია-

ნისაამერიკაში.ჯიბეგაფხეკილიხუროსვაჟიიტალიიდან

აშშ-ში12წლისაიმიგრირდაისე,რომორსიტყვასვერაბამ-

დაინგლისურად.აკორდეონისდაკვრისუჩვეულონიჭის

წყალობითისკათოლიკურსკოლაშიმოხვდა.ესპირველი

ნაბიჯიიყოკეთილდღეობისგზაზე,რომელიც,1995-შისაკა-

ბელოკომპანიაMediacom-ისდაარსებამდე,მოიცავდაგა-

ჩერებებსColumbiaUniversity-სადაRoyalBankofCanada-ში.

Mediacom-ირურალურადგილებშისაკაბელოაქტივების

შესყიდვაზეიყოკონცენტრირებული–ანუიქ,სადაცდაბალი

ფასებიდამწირიკონკურენციაეგულებოდა.დაფუძნე-

ბისდღიდან,ყოველწლიურად,ფირმათავისზედაზღვარს

ზრდის:2017-შიშემოსავალი$1.9მილიარდსმიუახლოვდა.

კომისოკომპანიასმთლიანადფლობს,რომლისღირებულე-

ბაც,პრაქტიკულად,მთელმისქონებასშეადგენს.კომპანია-

თაგაერთიანება-შესყიდვებისცხელ-ცხელიბაზრისწყალო-

ბით,მისიბიზნესი$4.3მილიარდადააშეფასებული,ხოლო

კომისო,რომელსაცForbes-ისმილიარდერთარეიტინგში

წელსდებიუტიაქვს,თითქოსუკვემზადაა,აქციებისფულად

ქცევადაიწყოს.

Mediacom-იმაშინდააარსა,როცაინდუსტრიასძირი

ეთხრებოდა:ფასებისშემზღუდავიდა,ამავედროს,კონ-

კურენციისწამახალისებელიახალიფედერალურირეგუ-

ლაციებითდამფრთხალიპატარასაკაბელოოპერატორები

ბიზნესებსყიდდნენ.თუსხვებიგემსტოვებდნენ,დაახლოე-

ბით$3მილიონით(ანუთითქმისმთელითავისიპატარაქო-

ნებით),კომისოყველაზეიაფისაკაბელოხაზებისშესყიდ-

ვასშეუდგა.მეორეულბაზრებზეიყოფოკუსირებულიისეთ

შტატებში,როგორიცაიოვადაჯორჯიაა.მისიოფისებიც

კიშორსააცენტრალურიდახალხმრავალიადგილებისგან:

Mediacom-ისსათავოოფისიჩესტერში,ნიუ-იორკშიარის

განთავსებული–ვესტ-პოინტიდან25წუთისსავალზემდება-

რე,12,000ადამიანითდასახლებულმწვანეადგილას.

კომისოფინანსისტიცარისდაიმავდროულადკაბელის

კაციც:ColumbiaUniversity-სბიზნესადმინისტრირებისმა-

გისტრატურა(M.B.A.)აქვსდამთავრებული,ცხრაწელიკი

CablevisionIndustries-ისფინანსურდირექტორადიმუშავა.

Mediacom-ისსწრაფზრდასვალისადასააქციოკაპიტალის

ბაზრებშისაკაბელოაქტივებისადმიშეცვლილიდამოკი-

დებულებებისარბიტრაჟირებამშეუწყოხელი.სექტორის

პროგნოზსდაქვემდებარებულიფულადიბრუნვებითგულ-

დამშვიდებულიბანკებიმზადიყვნენ,ზომიერიტარიფებით

გაესესხებინათთანხები,მეტიც,რეგულაციებითშეშინე-

ბულიინვესტორებიცკიგამოთქვამდნენსურვილს,აქტი-

ვებიიაფადგაეყიდათ.ბიზნესშიგატარებულპირველხუთ

წელიწადშიკომისომ20-ზემეტიშესყიდვაგანახორციელა.

რაღაცმომენტშიMediacom-ს,ვალისსახით,$3მილიარდი

დაუგროვდა,რაცთითქმისრვაჯერაღემატებოდამისოპე-

რაციულფულადბრუნვას.

კომისოაღიარებს,რომფულიგადახდისუუნარობის

ზღვარზემყოფმაისესხა,მაგრამხარჯებზეგამალებული

დაკვირვებისადავალისზედმიწევნითმართვისსაშუალე-

ბით,უფსკრულშიგადაჩეხასგადაურჩა.„ხომგესმით,საქმე-

ებსზრუნვასარვაკლებთ“,–ამბობსის.

მაგრამახლამისიმთავარიბიზნესიიცვლება.ფართოხა-

ზოვანითაობასულუფროაქტიურადჭრისმავთულებსდა,

გართობისმიზნით,სულუფროაქტიურადეყრდნობაისეთ

ონლაინსერვისებს,როგორიცააHulu,Netflix-იდაAmazon

PrimeVideo.ბოლოათწელიწადშიMediacom-ისსატელევი-

ზიოპროდუქტებისგამომწერთარიცხვი38%-ით,821,000-

მდე,არისშემცირებული.ესვარდნისუფროსწრაფიტემპია,

ვიდრეის3%,მთელმაინდუსტრიამრომგანიცადა.

Mediacom-ისსატელევიზიოგანსაცდელს,ცეცხლს,ნა-

წილობრივ,მისივეწარმატებაუნთებსფართოხაზოვან

სფეროში.კომისოაგრესიულადაბანდებსტექნოლოგიურ

ინოვაციებში;მომხმარებლებიისეთიადგილებიდან,რო-

გორიცაასესილი(ჯორჯია),ისეთივესწრაფიინტერნეტით

სარგებლობენ,როგორითაცსიეტლისადასან-ფრანცისკოს

ბინადრები.ბოლოათწელიწადშიMediacom-ისფართო-

ხაზოვანიმომხმარებლებისრიცხვი84%-ითგაიზარდა,

კომისომფული
გადახდისუუნარობისზღვარზე

მყოფმაისესხა.
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რითაცმნიშვნელოვნადგაუსწრო

წინინდუსტრიისსაშუალომაჩვენე-

ბელს–54%-ს.მისიარაერთიკლი-

ენტიელვასავითსწრაფინტერნეტს

ტელევიზიისადაფილმებისონლაინ

საყურებლადიყენებს.

სწორედაქიმალებაკომისოს

ცდუნება,აქციებიმალეფულად

აქციოს.მისიაზრით,ცოტარამდარ-

ჩადასამტკიცებელი.„იტალიური

იმიგრაციისისტორიაში,ბიზნეს-

სამყაროში,არამგონია,ბოლო100

წლისმანძილზემეორეჩემიმსგავსი

მოიპოვებოდეს“,–ამბობსის.

რო კო კო მი სო იტა ლი ა ში,
კალაბრიაშიგაიზარდა.ქვეყანა

მეორემსოფლიოომისმარცხიდან

ფეხზეწამოდგომასცდილობდა.

„წაგებულებივიყავით,–ამბობსის.

–როგორცვიეტნამიდანდაბრუნე-

ბულიამერიკელები,ჩვენცწაგე-

ბულებიდავბრუნდით“.კომისოს

მამა,ჯუზეპე,ომისდროსჩრდილო

აფრიკაშიმსახურობდა,1942-შიკი

ბრიტანელებმატყვედაიყვანეს.

ომისდასრულებამდე,კენიაში,ომის

ტყვეთაბანაკშიმოუწიაყოფნა.შინ

რომდაბრუნდა,სამუშაოადგილები

მეტადშეზღუდულიიყო.

1956წელს,ცხოვრებისთავიდან

დასაწყებად,ჯუზეპეშეერთებულ

შტატებშიზღვითგაემგზავრა.„რა

მაგარიქვეყანააამერიკა,–ამბობს

როკო,–აქჩამოსულომისტყვეებს

პრივილეგირებულადეპყრობოდ-

ნენ“.თავადროკო,ამასობაში,

დედასადადასთანერთადიტალი-

აშიდარჩა.1962-ში,12წლისრომ

იყო,უფროსძმასადამამასბადენში

(პენსილვანია)შეუერთდა–10მილის

სავალზეჯონამათისმშობლიური

ქალაქიდან.მომდევნოწელსოჯახი

ბრონქსშიგადავიდა.

ნიუ-იორკითავიდანვეიღბლის

მომტანიგამოდგა.ჩავიდათუარა,

კომისომნიჭიერთაკონკურსისრეკ-

ლამაშენიშნა.აკორდეონისსოლო

შთამბეჭდავიჰეთ-ტრიკი:გაჭირვებული
იმიგრანტიდანროკოკომისოIvyLeague-
ისკურსდამთავრებულად,WallStreet-ის

ბანკირადდამილიარდერაღმასრულებელ
დირექტორადიქცა.
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მსოფლიოს მილიარდერები

შემსრულებლისრანგშიმიიღომონაწილეობა.დაგაიმარ-

ჯვაკიდეც.ამასბრონქსში,ისტ-სტრიტის223-ში,Wakefield

Theatre-შისაკონცერტოგამოსვლამოჰყვა.რაცუფრო

მნიშვნელოვანია,მანWakefield-ისმენეჯერისყურადღება

მიიპყრო,ამუკანასკნელმაკიადგილობრივკათოლიკურ

სკოლას,MountSaintMichaelAcademy-ს,წერილიმისწერადა

კომისოიქმისაღებიგამოცდისგარეშედაუშვეს(გამოცდის

ჩაბარებადაგვიანებულიიყო)„მოკლედ,ერთადერთიბავშვი

აღმოვჩნდი,ვინციქუგამოცდოდმიიღეს“,–ამბობსის.

კომისოდღესMountSaintMichael-ისერთ-ერთიუმსხვი-

ლესისპონსორია.მაგრამმაშინთავისისწავლისსაფასუ-

რისგადახდასძლივსთუახერხებდა.წლიურიგადასახადის,

$300-ისმოსაგროვებლად,ტინეიჯერობისასბევრსმუშაობ-

დაძმისგზისპირასასადილოში.

როცაკოლეჯშიჩაბარებისდრომოახლოვდა,კომისომ

კვლავსხვათამოწყალებითისარგებლა.მისმატანვარჯიშის

მასწავლებელმაColumbiaUniversity-

ისსაფეხბურთომწვრთნელსდაურეკა

დასიტყვაგადაუკრაკარგინიშნების

მქონეპერსპექტიულმოსწავლეზე.ერთ

თვეშიკომისო,რომელსაცსკოლაში

ფეხბურთიარცკიუთამაშია,პრესტი-

ჟულკოლეჯშისრულიდაფინანსებით

მიიღეს.

ბუნებითსპორტულმაკომისომ

სპორტისნიჭიჯერკიდევიტალია-

შიგამოავლინა,ოღონდსრულიად

განსხვავებულპირობებში:ცემენტზე,

ჩვრებისგანგაკეთებულიბურთით.ასეიყოთუისე,ესგამოც-

დილებაIvyLeague-ისბალახზეგამოჩნდა.მეოთხეკურსზე,

საუნივერსიტეტოგუნდისთანაკაპიტნადმოგვევლინადა

1972წლისოლიმპიურგუნდშიბედისსაცდელადაცკიდაპა-

ტიჟეს.საცდელივარჯიშებისაშინლადწარიმართა.კომისო

მწეველიიყოდასპორტულიფორმავერშეენარჩუნებინა,

სხვამოთამაშეებიიოლადჯაბნიდნენ.მიუხედავადამისა,

მისირეპუტაციამაინცმძლავრიაColumbia-ში,რომელმაც

2013წელს,თავისსაფეხბურთოსტადიონსმისისახელიდა-

არქვა–იმმილიონობითდოლარისპატივსაცემად,უნივერ-

სიტეტისთვისრომაქვსშეწირული.

კოლეჯისდასრულებისშემდეგ,1971-ში,კომისომბრუკ-

ლინში,Pfizer-ისქარხანაშიდაიწყომუშაობადამაშინაცკი

არშეწყვიტა,როცა1974წელსColumbia-შიM.B.A.-ისპროგ-

რამაზეჩაირიცხა.ყოველდილას7საათზეიღვიძებდა,ესწ-

რებოდალექციებს,მერეკიქარხანაშიმიდიოდა.შუაღამეს,

მისიცვლარომსრულდებოდა,ბრონქსში,შინმისასვლელად,

მეტროშიორსაათსატარებდა.

კომისომსწავლაColumbia-სერთ-ერთიყველაზესაპატიო

ტიტულით–BusinessSchoolServiceAward-ითდაამთავრადა

გეგმით,საინვესტიციოსაბანკოსაქმეშიუნდაჩაბმულიყო.

მაგრამარავისარაფერიშეუთავაზებია.„ესდისკრიმინა-

ციაიყო,–ამბობსის.–არასდროსდამავიწყდებატიპიKuhn

Loeb-იდან,რომელმაცმითხრა,როკო,რაარის,იცი,შენი

პრობლემა–არცებრაელიხარდაარცირლანდიელიო.იტა-

ლიელებიWallStreet-ზეარმოდიანო“.

ასერომ,კომისომკომერციულსაბანკოსაქმესმიჰყო

ხელიChaseManhattanBank-ში(რომელიცდღესJPMorgan

Chase-ისშემადგენლობაშია).მოგვიანებითRoyalBankof

Canada-შიგადაინაცვლა,სადაცისმედიადაკომუნიკაციე-

ბისბიზნესებისთვისსესხისგაცემასხელმძღვანელობდა.

„ბანკშიამგვარკაცებსადაქალბატონებსმივეჩვიე–მომ-

წონდნენ,–ამბობსკომისო.–მათ,,კოვბოიებს“ვუძახდით.

საკაბელოკოვბოიებს.იმიტომრომყველასგანგანსხვავებუ-

ლადეცვათ,ყველასგანგანსხვავებულადლაპარაკობდნენ...

დაანტრეპრენიორებიიყვნენ“.

1986-შიკომისომსაბანკოსაქმე

მიატოვადალიბერტიში,ნიუ-იორკში,

Mediacom-ისსათავოოფისიდან50

წუთისგზაზე,ერთ-ერთასეთკოვბოის,

Cablevision-ისდამფუძნებელს,ალან

გერისშეუერთდა.გერისფინანსური

დირექტორისრანგშიკომისომთითქმის

ათიწელიგაატარა.„ერთ-ერთიყველაზე

ცოცხალიგონებისპატრონია,ვისაცვიც-

ნობ“,–ამბობსაწუკვე89წლისგერი.

როცა1992-შიინდუსტრიასთავს

ახალირეგულაციებიდაატყდა,გერიმ

თამაშიდანგასვლაგადაწყვიტადა1996-შიCablevision-ი$3

მილიარდზემეტადTimeWarner-სმიყიდა.კომისოსძალიან

არმოეწონაესგადაწყვეტილება.„ესხომფენომენალური

დროა,იყიდოდაარაგაყიდო!–იხსენებსთავისიმდროინ-

დელფიქრებს.–დაამისდასამტკიცებლად,საკუთარკომპა-

ნიასწამოვიწყებ“.

კო მი სოს ოპ ტი მიზმსმისიკოლეგებიარიზიარებდ-

ნენ.აზრთასხვადასხვაობა1996-შიკიდევუფროგაღრმავ-

და,როცარეგულაციათაახალმაწყებამახალიკონკურენცია

მოიტანატელეკომუნიკაციებისისეთფირმებთან,როგორიც

SBCCommunications-იდაAmeritech-ია,რომელთაცმანამდე

საკაბელოტელევიზიისსივრცეშიშეღწევისშანსიარჰქონ-

დათ.„იმისშიშიჰქონდათ,რომსატელეფონოკომპანიები

საკაბელობიზნესშიშემოვიდოდნენდა,უკეთესისაბუღალ-

ტრობალანსითადაბრენდებისუფროცნობილისახელე-

ბით,საკაბელოკომპანიებსგაანადგურებდნენ“,–ამბობს

სააქციოკაპიტალისკვლევითიფირმაMoffettNathanson-ის

საკითხიახლა
ასედგას:როდის

გარდაქმნის
კომისომოგებებს
ფულადდაროდის
გავათამაშიდან?
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თანადამფუძნებელიკრეიგმოფეტი.

ამმღელვარებამკომისოსსაშუალებამისცა,საკაბელო

აქტივებიიაფადეყიდადასაქმეშიმთლიანადჩართული-

ყო.ChaseManhattan-ისძველიმეგობრებისგანნასესხები

ფულით,პირველისაკაბელოხაზები1996წელს,რურალურ

რიჯკრესტში(კალიფორნია)$18.8მილიონადიყიდა.

რისკიუზარმაზარიიყოდადიდიშანსია,ინდუსტრია-

შიჩაუხედავებსკომისოახირებული,ზიანისმომტანიკაცი

ჰგონდებოდათ.კი,მასშეუძლია,ქედმაღლურადდამბრძა-

ნებლურადმოგექცეთ,რასაცპერიოდულადმისიკალაბრი-

ულიაქცენტითშეფერილიტემპერამენტიანილანძღვა-გინე-

ბაცემატება,მაგრამფინანსებშიმისიგამოცდილებისგამო,

ბანკებიენდობოდნენ.

რიჯკრესტისშემდეგკომისომაქტიურიშესყიდვებიწამო-

იწყო:მილიონებს–დამერეუკვეასობითმილიონს–სეს-

ხულობდა,საკაბელოსისტემებირომშეეძინაარიზონაში,

დელავერში,ფლორიდაში,მისურიში,ჩრდილოკაროლინაში,

მისისიპისადაალაბამაში.პირველსამწელიწადშიცხრა

შესყიდვაგანახორციელა.„გიჟმყიდველადმთვლიდნენ,

რომელიცყველაფრისსაყიდლადმზადიყო,რაცკირამიყი-

დებოდა“,–ამბობსის.

კომისომ,ასევე,ინფრასტრუქტურაშიაქტიურინვესტიცი-

ასმიჰყოხელი.მას$2.5მილიარდიაქვსდახარჯულითავისი

ქსელებისგანახლებაში,რისშედეგადაცსხვაოპერატო-

რებს,პრაქტიკულად,აეკრძალათმისტერიტორიაზეშესვლა.

ისტორიულად,Mediacom-იგამომწერებისთვისსატელიტური

ტელევიზიისისეთფირმებთანიბრძვის,როგორიც,მაგალი-

თად,DirecTV-ა.სატელეფონოკომპანიებს,თავდაპირველი

პანიკისმიუხედავად,სერიოზულისაფრთხეარასდროს

შეუქმნიათ.

1990-იანებისბოლოსსექტორთანდაკავშირებულიავბე-

დითიპროგნოზებიშერბილდა.კომისომესმყისვეშესაძ-

ლებლობადაღიქვადაიდეალურდროს,2000-ისთებერვალ-

ში,დოტ-კომისკოლაფსამდესულრამდენიმეკვირითადრე,

$2.5მილიარდადშეფასებულიMediacom-იNasdaq-ისსაჯარო

ბაზარზეგაიტანა.ჯამში,$380მილიონიმოიზიდა,რაცვალის

დასაფარავადგამოიყენა,თავისიBკლასისაქციებიკისაშუ-

ალებასაძლევდა,კენჭისყრისასგადამწყვეტიხმაშეენარჩუ-

ნებინა.„ვერავინგამაგდებდა“,–ამბობსის.

მომდევნოივლისსMediacom-მათავისიუმსხვილესიშეს-

ყიდვაგანახორციელა.იმხანადგაკოტრებისპირასმისულმა

AT&T-მზოგიერთისაკაბელოაქტივიბაზარზეგაიტანა.კომი-

სო,$2.2მილიარდად,უმალდაეპატრონააქტივებსჯორჯია-

ში,აიოვასადამისურიში.

2002-ისმიწურულსკომპანიისვალმა$3მილიარდსმიაღ-

წია.ბანკებიერთცენტსაცკიაღარიძლეოდნენდაკომისო

იძულებულიგახდა,შესყიდვათაგამალებულისერიისთვის

წერტილიდაესვა.„რამაცგადაგვარჩინა,ახლა,ახალიგარი-

გებებისთვალსაზრისით,ვეღარგვეხმარებოდა,–ამბობსის.

–ბრწყინვალეგადაწყვეტილებაიყოიმდროსყიდვა,როცა

ვყიდულობდით.უკეთესიგადაწყვეტილებაკიიმდროსგაჩე-

რებაიყო,როცაგავჩერდით“.

საბუღალტრობალანსისგამჭრიახიმენეჯმენტითადა

ხშირირეფინანსირებისმეშვეობით,Mediacom-ისესხს

მუდამდროულადფარავდა,რითაცკომპანიამროგორღაც

გაიტანათავი2009წლამდე,2009-შიკი,როგორციქნა,საკ-

მარისიფულისშოვნადაიწყო,ნელ-ნელასესხისძირითადი

ნაწილირომდაეფარა.

მიუხედავადამისა,აქციონერებიდიდადკმაყოფილნი

არჩანდნენ.პირველადისაჯაროშეთავაზებისშემდგომათ

წელიწადშიMediacom-ისაქციათაფასითითქმის80%-ით

დაეცა.2010-ისთვისკომისომჩათვალა,რომსაჯარობაზრე-

ბისაკმარისადეგემა.ჰოდა,გადაწყვიტა,კომპანიამთლია-

ნადშეესყიდა.

დაძაბულიმოლაპარაკებებისადამეწილეთასასამართ-

ლოდავისშემდეგ,2011წლისმარტში,ბიზნესიდაახლოებით

$600მილიონად–64%-იანიპრემიუმით–იყიდა.სესხიკომ-

პანიისაქტივებითუზრუნველყოდამისერთადერთმფლობე-

ლადიქცა.

დაკვლავაც:რთულიიყო,უკეთესიდროშეერჩია.

მას მე რე, რაცკომისომMediacom-იკერძოკომპანიად

აქცია,მისიღირებულებაშვიდჯერგაიზარდა!საკითხიახლა

ასედგას:როდისგარდაქმნისკომისომოგებებსფულადდა

როდისგავათამაშიდან?

შესყიდვისთვალსაზრისით,კომისოსკომპანიამომ-

ხიბლავპერსპექტივებსსთავაზობსისეთუფრომსხვილ

ფირმებს,როგორიცAltice-ია,რომელმაცბოლორამდენი-

მეწელიწადშირამდენიმეოპერატორიჩაიგდოხელშიდა

ინდუსტრიაშიღირებულებათაგაზრდაგამოიწვია.თავის

ტერიტორიაზეMediacom-ი,დიდწილად,დომინანტიფარ-

თოხაზოვანიპროივადერია,ხოლომისიახალი,გიგაბაი-

ტისსიჩქარიანისერვისიარაფრითჩამოუვარდებაქვეყნის

ყველაზესწრაფსერვისებს.„თავიანთინიშისმნიშვნელოვან

ნაწილში,პროდუქტისმხრივ,აშკარაუპირატესობასფლობენ

მეტოქეებთანშედარებით“,–ამბობსEvercoreISI-სმმართვე-

ლიდირექტორიჯეიმსრატკლიფი.

გაყიდვასთანდაკავშირებულგეგმებსკომისოარ

ამხელს,მაგრამგვიტყდება,რომგასულწელსარაერთი

შეხვედრაჰქონდასაინვესტიციობანკირებთან.კაცი,რომე-

ლიც,ფაქტობრივად,სწორადშერჩეულიდროისწყალობით

გამდიდრდა,ერთგვარადაღიარებს,რომმისიმისიადასრუ-

ლებულია.„ცხადია,დედამიწასიმისთვისთუარმოვევლინე,

რომყველაზე,ყველაზე,ყველაზედიდიკლოუნიგავხდე,მა-

შინერთობმოხარულივარიმით,რასაცმივაღწიეთ,–ამბობს

ის.–არვარმეუორენბაფეტი.ძალიანკმაყოფილივარ“.
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შინამრეწველი

პური და ნატვრა: ოლდერი გეგმავს, 
პარიზში ცხობის მუზეუმი გახსნას, სადაც 
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ინდუსტრიალისტი

ამერიკულიმექანიკური

წარმოებისადატრადიციული

ფრანგულიტექნიკების

შეზავებით,ფრანსის

ოლდერმაპურ-ფუნთუშეულის

მილიარდდოლარიანიიმპერია

შექმნა.ახლაესცხობის

ჰენრიფორდითავისუდიდეს

წარმატებასუსინჯავსგემოს:

მილიონობითფუნთუშა-

მაკარონსმედისონ-ავენიუს

რჩეულებიდაMcDonald’s-ის

მასებიყიდულობენ.

ავტორი:ქლოესორვინო
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ფ რ ა ნ ს ი ს  ო ლ დ ე რ ი

მსოფლიოს მილიარდერები

ფ
რანსისოლდერილილში(საფრანგეთი),

თავისსაკონდიტროქარხანაშია.ჰაერი

შოკოლადისსუნითააგაჟღენთილი.ოლ-

დერსლურჯკოსტიუმსადაწითელზოლიან

ჰალსტუხზემცხობელისთეთრიხალათიაქვს

შემოცმული,რომელზეცმისისახელიაამოტვიფრული.მისი

ოფისისსამკედელზესაუკუნეებისსიძველისნახატებიაგამო-

ფენილი.ერთ-ერთიმათგანიდალაქავებულხალათსადაშეფ-

-მზარეულისქუდშიგამოწყობილიახალგაზრდამცხობელის

პორტრეტია.მეორენახატზეძაღლიგრძელფრანგულბატონს

ღეჭავს.კიდევერთში,ჩრდილებიდანხელიმოჩანსდაპურის

მოპარვასლამობს–ესაშკარად„საბრალონის“ჟანვალჟანის

წვრილმანიდანაშაულისალუზიაა.ოლდერის8,000-ზემეტი

ნამუშევრისგანშემდგარკოლექციაშიცნობილმხატვარსვერ

ნახავთ.ერთადერთიკრიტერიუმიისაა,რომყველანახატი

მისმილიარდდოლარიანგატაცებას,ცხობას,ანმისვნებას,

პურს,უნდაასახავდეს.

მეოთხეკედელიშუშისაა,რომოლდერსჰოლიდანChâteau

Blanc-ისკვლევისადაგანვითარებისცენტრისთვისთვალყუ-

რისმიდევნებაშეეძლოს.ChâteauBlanc-იGroupeHolder-ისინ-

დუსტრიულიგანაყოფია–კერძოსაცხობიკონგლომერატისა,

რომელიცმანდააფუძნადარომელსაცთავადაკონტროლებს.

77წლისასმოსწონს,დროსრომექსპერიმენტულისაცხობის

შვიდმიქსერსადაექვსდახლზედაკვირვებაშიატარებს;უყ-

ვარსდღისმანძილზეშეფებთანკომუნიკაციაც,რათაერთად

გაუგონგემოცდათაშედეგებს.„ჩვენინდუსტრიალისტები

ვართშინამრეწველურიფილოსოფიით“,–ამბობსოლდერი.

ჰოლსადამცხობელთათეთრხალათებშიგამოწყობილ

ათობითთანამშრომელსრომგასცდები,ChâteauBlanc-ის

10,000კვადრატულიფუტისქარხნისმთავარნაწილამდე

მიხვალ,სადაცდღესკომპანიისყველაზემოთხოვნილიპრო-

დუქტი,ფუნთუშა-მაკარონიიქმნება.ოლდერისოსტატური

საკონვეიეროსისტემისბირთვსერთიაპარატიწარმოადგენს,

რომლისკონვეიერისლენტიორისაფეხბურთოსტადიონის

სიგრძისაადარომელიცსაათში30,000-ზემეტბეზეიანფუნ-

თუშა-მაკარონსამზადებს.

ChâteauBlanc-ისსათავოოფისი,რომელიც,როგორცსახე-

ლიდანაცჩანს,თეთრადშეღებილიციხე-კოშკისსტილისნა-

გებობაა,ლილშიგაზრდილიოლდერისსიყმაწვილისამბიციის

ხორცშესხმასწარმოადგენს.დაგაცილებითმეტსაც...მისი

ბავშვობისოცნებაპატარაპურისქარხანაიყო„საკვამურით,

საიდანაცკვამლიამოვიდოდა“.მასმერე,უკვეექვსიათწლეუ-

ლია,ოლდერიდროსადაენერგიასინდუსტრიალიზაციისადა

შინამრეწველურიცომეულინაწარმისქორწინებისდახვე-

წაშიატარებს.მისმასტაჟიანმაგატაცებამამერიკისკვების

ინდუსტრიულიპროცესებით,შედეგად,მასობრივწარმოებაზე

გაკეთებულიარჩევანიგამოიღოდასწორედამარჩევანმა

განსაზღვრამისითვალშისაცემიაღზევებაც.მაგრამხელმი-

საწვდომობასადასიჩქარესისმკაფიოდფრანგულიმიდგო-

მითაბალანსებს,ესმიდგომაკისაუკეთესოინგრედიენტებსა

დაპროდუქტისხარისხშიმდგომარეობს(მასობრივადწარმო-

ებულპურებსადაცომეულშიისკვლავახალყვითელკარაქს

იყენებს).„მანსაოცრადგააუმჯობესაინდუსტრიულიმიდგო-

მები,–ამბობსსტივენკაპლანი,რომელიცCornellUniversity-

ში50წელიწადია,ფრანგულპურსიკვლევსდარომელსაც,

ChâteauBlanc-ისკონსულტანტისრანგში,ოლდერთანაცუმუ-

შავია.–მანინდუსტრიულიმოდელიშინამრეწველურყალიბში

ჩაასხა.ესიმმეთოდოლოგიისდამსახურებაა,რომელსაც

საკუთარიათითითივითიცნობს“.

GroupeHolder-სსამიმთავარიშვილობილიჰყავს:ლილ-

შიდაფუძნებულიChâteauBlanc-ისგარდა,არსებობსმაკა-

რონი-ფუნთუშებისგანთქმულიპარიზულისახლიLadurée,

რომელიც50ქვეყანაში85პუნქტსფლობს,დაშინამრეწვე-

ლურისაკონდიტროკაფეებისქსელიPaul-ი–750პუნქტით

43ქვეყანაში.GroupeHolder-ისწლიურიშემოსავალიდაახ-

ლოებით$1მილიარდსუტოლდება,Forbes-ისშეფასებითკი

წმინდამოგებისმარჟები14%-სშეადგენს–სულცოტა,ორჯერ

მეტს,საკონდიტროკაფეთაქსელPaneraBread-ისმარჟებთან

შედარებით,სანამ2017-შიესუკანასკნელიAuBonPain-ის

შეიძენდა.ესყველაფერიკიოლდერსმილიარდერადაქცევს:

$1.2-მილიარდიანიქონებისმფლობელი,მსოფლიოსუმდიდ-

რესადამიანთაშორის1,867-ეადგილსიკავებს.

„ხვალრომათჯერუფრომდიდარიგავხდე,ჩემთვისარა-

ფერიშეიცვლებოდა“,–ამბობსოლდერიდასაკუთარქონება-

სადამოგებებზეკომენტარისგანთავსიკავებს.

ასეათუისე,ამთავმდაბლობასმისთვისხელიარშეუშლია,

ფუნთუშა-მაკარონის–ჟელესანგანაშისშიგთავსიანიპატარა

სენდვიჩისებრიტკბილეულის–ასტრონომიულიაღზევების

მოწმეგამხდარიყო.1993-შიმანLaduréeშეისყიდა–1862-ში

დაარსებულიძვირფასიმოდურიდაელეგანტურიფრანგული

რესტორანი,რომელსაცთანამედროვეფუნთუშა-მაკარონი

აქვსგამოგონილი,დამასმერემსხვილმოდისსახლებთან

შეუდგათანამშრომლობას,დაწყებულიLanvin-ით2012წელს

(საღეჭიკევისგემოსმქონემაკარონები),დამთავრებული

EmilioPucci-ით2015-ში(კომპანიისსაფირმო,აბრეშუმის

ტრაფარეტულიბეჭდვითშექმნილყუთCapri-შიმოთავსებული

მანდარინის,ლიმონისადალავანდისმაკარონები);კოლაბო-

რაციათარიცხვშია,ასევე,ფარელუილიამსი2014წელს(ერთი

ჩვეულებრივიარაქისისკარაქიდაერთიცკოლასარომატის

მქონე)დაპერფორმანს-არტისტი,მარინააბრამოვიჩი2017-ში

(ე.წ.პრუსიულილურჯიდასაკვებადვარგისიოქროსფოთლე-

ბი,რომლებზეცაბრამოვიჩისსაოჯახოგერბიაამოტვიფრუ-

ლი).

დარადგანაცLaduréeუფრომეტსაწარმოებს,ვიდრე
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მაკარონია,ესუკანასკნელი

Ladurée-სმნიშვნელოვნადგას-

ცდა,რაცოლდერისდამსახუ-

რებაა(ანბრალი).დღეს,მისი

შეფასებით,GroupeHolder-ის

სხვადასხვაქსელისგაყიდვა-

თა60%მაკარონებზემოდის.

საფრანგეთშიმაკარონების

სამწამყვანგამყიდველზე

პასუხისმგებლობაოლდერს

ენიჭება:Ladurée-ზე,Paul-სა

და,რაცუნდაგასაკვირიიყოს,

McDonald’s-ზე.McDonald’s-ის

McCafé-სმაკარონებისაფრან-

გეთისგარდაბევრქვეყანაში

იყიდება,მათშორის,ესპანეთ-

ში,იტალიაში,ბელგიასადა

იაპონიაში.

„ზოგიგააკვირვა

McDonald’s-ისმესამეადგილმა,

–ამბობსოლდერი,–ჩვენკივუპასუხეთ,რომესაშკარაიყო–

მათხომჩვენვამარაგებთ.დარადგანაცMcDonald’s-იძალიან

ლოიალურია,საცხობქარხნებსმთელმსოფლიოშინახავთ“.

ფრან სის ოლ დე რი18წლისიყო,როცაოჯახისპატარა

საცხობს(რომელიცოლდერისბავშვობისდროინდელიბინის

ქვეშმდებარეობდა)ჩაუდგასათავეში.ესმაშინმოხდა,როცა

მშობლებისაგანმიტოვებულიდანაშვილებიმამამისი,51წლის

ასაკში,გულისშეტევითგარდაიცვალა.ამმომენტიდანოლდე-

რისაღზევებასამსხვადასხვაეტაპადშეგვიძლია,დავყოთ:

პურისქარხნისშექმნა,საცხობიბრენდის,Paul-ისშექმნადა

შემდეგამორისშეჯვარება,მასებისთვისშინამრეწველური

პურისმიწოდებისმიზნით.

პირველიეტაპისათავეს1961წელსიღებს,როცაოლდერი

ალჟირისომშიგატარებულიხანმოკლესამხედროსამსახუ-

რიდანდაბრუნდა(სადაცშუაყურისმემბრანაგაუსკდადა

ნაწილობრივდაყრუვდა)დააღმოაჩინა,რომსაყიდლებზე

სიარულისმანერაძირეულადშეცვლილიყო–პატარა,ოჯახურ

ბულანჟერიებსსუპერმარკეტებისთვისდაეთმოთასპარეზი.

ოლდერიმიხვდა,საითაეღომომავალსგეზიდახუთწელი-

წადშიორიმომავალიმულტიმილიარდდოლარიანიფრანგული

სუპერმარკეტებისქსელი–Monoprix-იდაAuchan-ი–დაარწმუ-

ნა,მისიპურებიმიეღოთ.

მართალია,ოლდერსამბიციაუდავოდჰქონდა,ასეთი

სწრაფადმზარდიკომპანიისსამართავადმზადმაინცარ

იყო.იძულებულიგახდა,ქარხნებისთვისწელიწადშისამჯერ

შეეცვალაადგილი,რადგანკომპანიამუდმივადიზრდებოდა

დაარსებულსივრცეშივერეტეოდა.„არასდროსგამიკეთებია

პროგნოზი,რაიქნებოდა

10,20ან30წლისშემ-

დეგ“,–ამბობსოლდერი,

რომელიცბუღალტერიას,

იმხანად,თავადაწარ-

მოებდა.

შემდეგ,1970-იანებში,

სუპერკონკურენციის

წინაშეაღმოჩენილმა

სუპერმარკეტებმასულუფროდიდიდადიდიფასდაკლებე-

ბისმოთხოვნადაიწყეს.ოლდერის11%-იანიფასდაკლება

მალე45%-იანადიქცა.ამასთან,დღისბოლოს,მასგაუყიდა-

ვიპურებითავადუნდაეყიდა.რაღაცმომენტში,მისიქარხ-

ნისდანახარჯებიდაშემოსავლებიერთმანეთსგაუტოლდა

დამიხვდა,რომდივერსიფიცირება–ყოველდღიურიპურის

ბიზნესსმიღმაწასვლაიყოსაჭირო.არსებულიკლიენტების

შესანარჩუნებლად,ქარხანასრეორგანიზებაჩაუტარა(თვეში

1მილიონგირვანქაპურსაწარმოებდა),მაგრამმისგაფართო-

ებაშიინვესტირებაშეწყვიტა.წაგებიანპერიოდებში,ქარხნის

გარკვეულისივრცეებსავტოსადგომებადგარდაქმნიდადა

მათთვიურადყიდდა.წლებისგანმავლობაშიმანისწავლა,

როგორგანეახლებინაკონტრაქტებთანდაკავშირებულიმო-

ლაპარაკებები,რათა,ფასებისფიქსირებულდონეზეშენარჩუ-

ნებისგზით,სამომავლომოგებებიდაეცვა.

დაბალმარჟიანიინდუსტრიულიპურისოპერაციებინე-

იტრალურზონაშიგაიჭედა,ჰოდა,ოლდერმაფოკუსიკვლავ

ოჯახისბინისქვეშმდებარესაცხობზე,Paul-ზემიმართა:

„შინამრეწველობისადმინოსტალგიამაინცარმტოვებდა“,

–განმარტავსის.იმპერიოდში,სუპერმარკეტებისგაგანია

„Ladurée-ში
მაკარონების

გამოარ
დავდიოდი“,

–ამბობს
ოლდერი.
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მსოფლიოს მილიარდერები

კონკურენციისას,როცაადგილობრივისაცხობებისრიცხვი

საფრანგეთშითითქმის25%-ითიყოშემცირებული,Paul-ი

ნოყიერ,სქელპურსჰყიდდატყისთხილისოდნავიგემოთი

–ოლდერისქარხნულიპურისაგანდიდადგანსხვავებულს.

გადაწყვიტა,Paul-იშინამრეწველურქსელადექცია,საკუთარი

თავიკიკომპანიისუფროსადდაენიშნა.მანკიდევორიპუნქ-

ტიგახსნალილში,მერეკი,1974წელს,პარიზშიგაფართოვდა.

ამასსავაჭროცენტრებიმოჰყვა:როგორცსუპერმარკეტების

შემთხვევაში,ოლდერიისევერთ-ერთიპირველიიყო,ვინცმა-

სობრივივაჭრობისტალღასაუწყოფეხი.დაახლოებითიმავე

პერიოდშიშეერთებულშტატებშიგაემგზავრადასაკვებისდა-

მუშავებისამერიკულიმეთოდებითმოინუსხა.მისიხელშეწყო-

ბითდაარსდაფრანგულისაცხობებისადაკაფეებისწარმა-

ტებულიქსელი,LaMadeleine-ი,თუმცაპარტნიორებმასაქმეს

ჩამოაშორესდაოლდერისაფრანგეთსდაუბრუნდა.

1980-იანებისბოლოსთვისPaul-ს120მაღაზიაჰქონდა–

დაახლოებით12-ჯერმეტი,ვიდრეათწლეულისდასაწყისში.

გამოცდილებამ,ამჯერად,ოლდერიუკეთმოამზადაზრდი-

სათვის.ქირისმაღალგადასახადებთანგასამკლავებლად,

მანპატარასავაჭროპუნქტებიგახსნასრულადაღჭურვილი

სამზარეულოებისგარეშე,რომელთაცცენტრალიზებული

საცხობიდანამარაგებდა:დღეშისამჯერახალ-ახალიპურები

მიჰქონდა.ამგზითმანთავიდანაირიდაგამოსაცხობადგამ-

ზადებულიანგაყინულიპურისგაყიდვა,რაცსაკმაოდგავრ-

ცელებულიმოვლენაიყომისიმეტოქეებისთვის,მაგალითად,

ლუიდედაფისთვის($2.9-მილიარდიანიქონებისპატრონს,

მილიარდერთარეიტინგში822-ეადგილიუკავია).

Paul-ისბრენდიიფურჩქნებოდა,თანაციმდენად,რომ

McDonald’sEurope-ის

უფროსმამისიშესყიდვა

სცადა–გეგმებით,რომ

წელიწადშიარა80,არა-

მედ2,500ახალიპუნქტი

გახსნილიყო.ამისფონ-

ზე,ოლდერიმზადიყო,

თავისიოცნებისპურის

ქარხნისმშენებლობა

დაეწყო,ოღონდერთი

მნიშვნელოვანიმომენ-

ტისგათვალისწინებით:

„ზოგიერთიკომპანიაბევრისწარმოებითაადაინტერესებული

დახარისხიარაღელვებს,–ამბობსის.–შინამრეწველობის

მიტოვებაარასდროსგანგვიხილავს“.

ამერიკაშიმიღებულგამოცდილებაზედაყრდნობით,

ოლდერმამილიონებიდახარჯაისეთიაპარატებისშექმ-

ნაზე,რომლებიცპროდუქტებსისევეააწყობდნენ,როგორც

მცხობელი–ხელით.კრუასანებისშემთხვევაში,აპარატი

გადმოსულიცომისყოველნაჭერსინდივიდუალურადუსვამს

კარაქს,შემდეგკიფენებსერთმანეთზეაწყობს,რათახრაშუ-

ნასაკონდიტრონაწარმიშეიქმნას.მაგრამესკონვეიერული

სისტემებიარცვლისიმდროს,რაცცომისგამზადებასსჭირ-

დება(ესგანსაკუთრებითსაფუარითფერმენტირებულიპურე-

ბისთვისაასაჭირო).ესმნიშვნელოვანიგაკვეთილიიყო,რაც

ოლდერმაჯერკიდევმამისაგანაითვისა;კონსერვანტებისა

თუქიმიკატებისდამატებითდაისე,რომსაკვებისშენახვა

პრობლემასარწარმოადგენს,საკვებისკომპანიათაუმეტე-

სობასწრაფადზრდისსაკუთარმასშტაბებს.

მარ თა ლი ა, ფუნ თუ შა- მა კა რო ნე ბი ოლდერის

„რადგანაც
McDonald’s-ი

ძალიან
ლოიალურია,

საცხობ
ქარხნებსმთელ

მსოფლიოში
ნახავთ“.

ბიზნესის ულუფა: ოლდერის სამივე შვილს Groupe Holder-ში 
თავისი ულუფა აქვს, მათ შორის, Paul-ის საცხობ ბრენდსა და 
Ladurée-ს საცხობში.
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კომპანიასფულითუხვადამარაგებს,როგორცამბობს,თავად

მათიმოყვარულისულაცარარის.„მეხრაშუნაცომეულიმიყ-

ვარს“,–აღნიშნავსმხრებისჩეჩით.მისიუეცარიშეჭრაპას-

ტელურფუნთუშებში25წლისწინდაიწყო,როდესაცLadurée

შეისყიდა–მე-18საუკუნისპარიზულიჩაისსალონი,რომელიც

მოოქრულისასადილოოთახითადაჭერისპასტელურიფრეს-

კებითიყოცნობილი.ოლდერებიამსაჩაიეშიშაბათობით

რეგულარულადსტუმრობდნენდაჩაისთანსენდვიჩებსადა

სოკოსომლეტებსშეექცეოდნენ.„Ladurée-შიმაკარონების

გამოარდავდიოდი“,–აღიარებსის.მაგრამმათირომიანი

ბაბანამდვილადუყვარდა,იმისმიუხედავად,რომალკოჰოლს

არსვამს.ასერომ,როცაLadurée-სმემკვიდრეებმაწილების

ფულადქცევაგანიზრახეს,პირველი,ვისაცდაუკავშირდნენ,

ოლდერიიყო.

იმპერიოდშიოლდერიბაზარშიდივერსიფიცირებასცდი-

ლობდა.51-ისრომგახდა–ანუიმასაკშირომშევიდა,როცა

მამამისიგარდაიცვალა–უფროსვაჟს,დევიდს,შეევედრა,

შეგირდადდამიდექი,ვაითუმემოვკვდეო.დევიდიდათან-

ხმდადამომდევნოორიწელიდღეში15-საათიანმუშაობაში

გაატარა(და15გირვანქაცდაიკლო).უკვედახელოვნებულმა,

მამასსაქმისგანდასვენებაშესთავაზა.ფრანსისიცმიხვდა,

რომLadurée-სშესყიდვადადევიდისთვისმისიმართვისსა-

დავეებისჩაბარება,თავადმეტდროსდაუტოვებდაPaul-ისა

დაChâteauBlanc-ისთვის.

გვიანიშაბათიდილისრეგულარულიკლიენტიდანბოსად

ქცეულმა25წლისდევიდმაLadurée-სოთხისახისმაკარონ-

-ფუნთუშებსსეზონურიმენიუდაუმატა,რომელიც,სხვარა-

მეებთანერთად,მარაკუიასადამარილიანიკარამელისგან

შედგებოდა.1997-ში,Ladurée-მ14,000კვადრატულიფუტის

ფლაგმანიგახსნაშანზ-ელიზეზე.პირველისაერთაშორისო

პუნქტილონდონში,Harrod’s-შიგაიხსნა,რასაცორიწლისშემ-

დეგტოკიოდააშშმოჰყვა.

რაცუფროფართოდგავრცელებულიხდებოდამაკარო-

ნი-ფუნთუშა,მითუფროაწყდებოდადევიდიიაფიმიმბაძვე-

ლებისპრობლემას.ამიმიტაციებისპასუხად,მანLadurée-ის

პოზიციონირებაშეცვალადაისსაცხობთანასოციირებული

ფუფუნებითსავსეცხოვრებისწესისბრენდადაქცია,რომლის

პროდუქტთახაზიმოიცავდა$65-იანსანთლებს(პირველი

სურნელიბრიოშიიყო),საპკურიანარომატებს$75-ადდა$20-

იანჩაისყუთებს.

მანამLaduréeზემოთ,მაღალიფენებისკენმიიწევდა,

ფრანსისმამაკარონებშიმასობრივიბაზრისპოტენციალი

დაინახადაოპტიმისტურადგანეწყოამფუნთუშისმიმართ.

„ტრენდისრულებითარიყო,–იხსენებსის.–ჰოდა,საკუთარ

თავსვკითხეთ,რატომარუნდაგავაკეთოთმაკარონები

Paul-ისადასხვასაცხობებში-თქო.სწორედამმომენტიდან

დაიწყომისიზრდა“.–როგორცპირდაპირიმნიშვნე-

ლობით,ისემეტაფორულად.ერთიპატარამაკარო-

ნი,სადღაცინჩისზომის,დაახლოებით$3ღირს.

2005-შიPaul-ისფრანგულპუნქტებშიუფროდიდიმა-

კარონებისგაყიდვადაიწყესდამალევეესპრაქტი-

კასაერთაშორისოპუნქტებშიცდაინერგა.Château

Blanc-ითამაშშიაქტიურად2007წელსჩაება,როცა

პირველადმსოფლიოში,ლილში,მაკარონისწარმო-

ებისავტომატიზებულიხაზიშექმნა.დროულიიყო:

მომდევნოწელსMcDonald’s-მასაფრანგეთშითავი-

სიMcCafé-სვერსიაჩაუშვა.დღეს,ChâteauBlanc-ის

მაკარონებსევროპის300-ზემეტMcDonald’s-შინა-

ხავთ.ამასმოჰყვაე.წ.თეთრიეტიკეტისშეთავაზე-

ბებიამერიკელიმომხმარებლებისგან,მაგალითად,

შეზღუდულირაოდენობისხაზიStarbucks-შიდახაზი

Sam’sClub-ში.

თამაშმანაყოფიგამოიღო.ბოლოათწლეულის

მანძილზემაკარონმაპატარაკექსები(ქაპქეიკები)ჩაანაცვ-

ლადაყოველდღიურსაკონდიტრონაწარმადიქცაამერიკაში,

სადაცLadurée-სცხრაპუნქტიაქვს(რომელთაცნიუ-იორკი-

დანოლდერის45წლისქალიშვილი,ელიზაბეტი,მართავს),

Paul-სკი12მაღაზია;მათლონდონიდანPaulInternational-ის

ხელმძღვანელი,ოლდერის48წლისვაჟი,მაქსიმი,ზედამხედ-

ველობს.მაქსიმისთაოსნობით,Paul-მა250-ზემეტიპუნქტი

დაამატასაფრანგეთსმიღმა.

დამიუხედავადიმისა,რომოლდერსცხობის60-წლიანი

სტაჟიაქვს,ისკვლავარუჩივისმადას.მისიოცნებაა,Château

Blanc-ისქარხანაშეერთებულშტატებშიცგახსნასდაევროპუ-

ლიწარმატებაგაიმეოროს.„საფრანგეთშიხალხსავიწყდება

ხოლმე,რომწარმატებულებიიმიტომვხვდებით,რომგაბედუ-

ლებივართ,–ამბობსოლდერითავისამერიკულამბიციასთან

დაკავშირებით.–შეერთებულშტატებშიის,ვინცრისკზემიდის

დაწარმატებასაღწევს,გმირიხდება“.

MACAROON
(mak-uh-roon)  

არს. სახ. 
ნამცხვარი,დამზა

დებულიკვერცხის

ცილით,შაქრითადა

დაფქულიბლანშირებუ

ლინუშითანქოქოსით.

MACARON
(mah-kuh-ron)  

არს. სახ.

ბეზესბაზიანი,გა

ნაშისშიგთავსიანი

ნამცხვარი,დამზადე

ბულინუშისფქვილით,

კვერცხისცილითადა

შაქრით.

MACRON
(mah-kron)  

არს. სახ.

საფრანგეთის25ე

პრეზიდენტი,არჩეული

2017წლის7მაისს.

მაკარუნიVS.მაკარონიVS.მაკრონი
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ა
შშ,გერმანია,თურქეთი,დიდიბრიტანეთი,ჩინეთი,

არაბთაგაერთიანებულისაამიროები–ესისექვსი

ქვეყანაა,სადაცსაქართველოსკომერციულიატა-

შეებიეყოლება,მაგრამროგორცეკონომიკისადა

მდგრადიგანვითარებისმინისტრიდიმიტრიქუმსიშვილიამ-

ბობს,ატაშეებს„მეზობელქვეყნებზეცმოუწევთპასუხისმგებ-

ლობისაღება“.ატაშეებისროტაციისვადასამიწელიიქნება.

დიპლომატიურისამსახურისშესახებსაქართველოს

კანონშიშეტანილიცვლილებებით,კომერციულატაშეებს

საგარეოსაქმეთასამინისტროსთანშეთანხმებითთანამ-

დებობაზეეკონომიკისმინისტრიდანიშნავს.ეკონომიკის

სამინისტროვალდებულია,გაწიოსატაშეებისშენახვისხარ-

ჯები,გადაუხადოსხელფასიდაუზრუნველყოსისინიმატერი-

ალურ-ტექნიკურიბაზით;ასევე,ფინანსთასამინისტროსთან

შეთანხმებით,ეკონომიკისსამინისტრომუნდადაადგინოს

თანხისოდენობა,რომელსაცერთჯერადადატაშედამისი

ოჯახისწევრებიპირველადისაყოფაცხოვრებომოწყობისათ-

ვისმიიღებენ.

იმავეკანონისთანახმად,კომერციულიატაშეიმყოფება

დიპლომატიურიწარმომადგენლობისხელმძღვანელისოპე-

რატიულდაქვემდებარებაშიდასაქართველოსეკონომიკისა

დამდგრადიგანვითარებისმინისტრისადმინისტრაციულ

დაქვემდებარებაში.

იმისგათვალისწინებით,რომსაქართველოსმთავრობას

ეკონომიკურიდიპლომატიაპრიორიტეტადაქვსგამოცხადე-

ბული,ევროკავშირი-საქართველოსბიზნესსაბჭოსხელმძღვა-

ნელსანდროჭუმბურიძესმიაჩნია,რომკომერციულიატაშეს

ინსტიტუტისშექმნასაელჩოებისთვისაცაუცილებლობას

წარმოადგენდა,რადგანრიგითიდიპლომატებიკომერციული

ატაშესფუნქციებსსრულყოფილადვერითავსებდნენ,მაგრამ

ყოფილიდიპლომატისთვისგაუგებარია,რატომნიშნავსკო-

მერციულატაშესთანამდებობაზეეკონომიკისმინისტრიდა

არა–საგარეოსაქმეთამინისტრი.

„ვფიქრობ,კომერციულიატაშესდანიშვნასაგარეოსაქ-

მეთასამინისტროსპრეროგატივაუნდაიყოს.თავადეკონო-

მიკურიატაშესთვისაცარაასახარბიელოორმაგდაქვემდე-

ბარებაშიყოფნა,რადგანთუელჩმასხვარაღაცუთხრადა

ეკონომიკისსამინისტროდანსხვაინსტრუქციამიიღო,ეს

თანამშრომლობასგაართულებს“,–ამბობსსანდროჭუმბური-

ძედადიპლომატიურსამსახურშიყოფნისსაკუთარ10-წლიან

გამოცდილებაზედაყრდნობითაცხადებს,რომკომერციული

ატაშესინსტიტუტიდამოუკიდებლადპრაქტიკულადვერიფუნ-

ქციონირებს,თუმასზურგიელჩმაარგაუმაგრა.

„ადგილსამყოფელიქვეყნისსაელჩოშიპირველიპირიელ-

ჩია,რომელსაცგაცილებითმეტიწონააქვს“,–აღნიშნამან.

„უკვედიდიხანია,ამგვარიდაქვემდებარებითარიანთავ-

დაცვისატაშე,პოლიციისატაშედაუსაფრთხოებისატაშე.

როგორცვიცით,არანაირიუხერხულობაარშექმნილა“,–ასე

პასუხობენჭუმბურიძესეკონომიკისსამინისტროდან.მათ

პოზიციასიზიარებსსაგარეოსაქმეთამინისტრიმიხეილჯა-

ნელიძეც.

რაცშეეხებაკომერციულიატაშეებისფუნქციებს,EUGBC-ის

ხელმძღვანელსმიაჩნია,რომ„მათუნდაშეასრულონყველაზე

მძიმესამუშაოები“.

„ატაშეებმაუნდამოიძიონ,თურასექტორებშიშეიძლება

თანამშრომლობასაქართველოსადაადგილსამყოფელქვეყა-

რეპორტაჟიფულის მართვა

„იყიდება“საქართველო
ინვესტიციებისმოზიდვადაექსპორტისხელშეწყობა–ორიმთავარიმისიის

შესრულებასექვსქვეყანაშიექვსიკომერციულიატაშე,სავარაუდოდ,შემოდგომიდან
შეუდგება.ატაშეებისშესარჩევიკონკურსიუკვეგამოცხადებულია.მთავრობაში
ირწმუნებიან,რომკომერციულიატაშეებისსაქმიანობისგაზომვაშესაძლებელი

იქნება,რადგანმათიგეგმებიკონკრეტულდროშიგაიწერება.

ავტორი: თელარა გელანტია
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ნასშორისდაგააკეთონსრულყოფილიანალიზი.მათკარგად

უნდაშეისწავლონიმქვეყნისეკონომიკურიგანვითარების

პრიორიტეტები,სადაცწარგზავნიან,რათაინტერესების

თანხვდენამოხდეს.გარდაამისა,კომერციულმაატაშეებმა

ისეთიგანწყობადაკონტაქტებიუნდაჩამოაყალიბონკომპა-

ნიებთან,რომ,პირობითად,ყოველწლიურადანორწელიწად-

შიერთხელმაინცსაქართველოშიჩამოიყვანონდაინტერე-

სებულიინვესტორებიდაადგილზეგააცნონბიზნესგარემო“,

–ამბობსის.

„მთავარია,კომერციულიატაშეებიმხოლოდწერილების

მიმოცვლითარდაკავდნენ“,–ესააერთ-ერთიმთავარიგა-

მოწვევაატაშეებისთვის–ასეფიქრობსსაქართველოსეროვ-

ნულისაინვესტიციოსააგენტოსყოფილიდირექტორიდაეკო-

ნომიკისმინისტრისყოფილიმოადგილექეთიბოჭორიშვილი,

რომელიცდღესაცინვესტორებსიზიდავს,ოღონდ„ანაკლია

სითის“აღმასრულებელიდირექტორისპოზიციიდან.

„ანაკლიისსპეციალურიეკონომიკურიზონისადაქალაქ

ანაკლიისსაკითხზემუშაობისასშევარჩიერამდენიმესტრა-

ტეგიულიქვეყანადაშევქმენიკომპანიების„ოქროსსია“,

ვისთანმუშაობასაცვაპირებ.ანალოგიურადუნდაიმოქ-

მედონატაშეებმაცდა,რაცმთავარია,მათისაქმიანობის

ეფექტიანობისთვისმნიშვნელოვანია,ინვესტორთანდობა

მოიპოვონ,მაგრამნდობარომდაიმსახურო,აუცილებელია,

პოტენციურინვესტორსდაპირებულიინფორმაციადროულად

დახარისხიანადმიაწოდო.ასეშეძლებპროფესიონალური

ურთიერთობისდამყარებასდამეორემხარისდარწმუნე-

ბას,რომკომერციულატაშესშეუძლიასაქართველოშიმისი

ინტერესებისდაცვა.მათი„წარმატებისსაზომი“კიიქნება

დაინტერესებულიინვესტორებისჩამოყვანასაქართველოში

დახელშეკრულებისეტაპებამდემიყვანა“,–აცხადებსქეთი

ბოჭორიშვილი.

ქეთიბოჭორიშვილმაForbesGeorgia-სთვისატაშეს

როლშიცწარმოიდგინათავიდაქვეყნებისმიხედვით

„პოპულარულიმიმართულებებიც“გამოყო.

„არაბთაგაერთიანებულსაამიროებშისაელჩოარგვაქვს,

არადაძალიანდიდიპოტენციალიაეკონომიკურიურთიერ-

თობებისგასაღრმავებლად–საინტერესობაზარიაროგორც

საექსპორტოდ,ისე–ინვესტიციებისმოსაზიდად;ასევე

არსებობსდიდიპოტენციალი,რომჩინურიკომპანიები,

რომელთაცევროპისბაზარიაინტერესებთ,დავარწმუნოთ,სა-

ქართველოშიგანავითარონწარმოებადაგამოიყენონჩვენი

სავაჭრორეჟიმებიევროპისთუსხვაბაზრებზეშესასვლელად;

აშშდიდიადაშეუძლებელია,მთელიქვეყანამოვიცვათ,აქ

კონკრეტულიგეგმისმიხედვითუნდამოხდესმუშაობა“,–

ჰყვებაის.

გარდაამისა,ატაშეებისეფექტიანობისთვისკიდევერთი

მნიშვნელოვანიფაქტორი,რასაცსაინვესტიციოსააგენტოს

ყოფილიდირექტორიგამოყოფს,კომერციულიატაშესინსტი-

ტუტისბიუჯეტია.

„მხოლოდოფისისხარჯებიდაატაშესშრომისანაზღაუ-

რებასაკმარისიარარის.აუცილებელია,ატაშეებსჰქონდეთ

ბიუჯეტიინვესტიციებისთუექსპორტისხელშეწყობისკუთხით

განსახორციელებელიღონისძიებებისთვის.მაგალითად,

როდესაცშენიფუნქციასაექსპორტოპროდუქტებისგაყიდ-

ვისხელშეწყობაა,აუცილებელიაე.წ.პროდუქციისწარმოჩენა

დეგუსტაციის(სურსათისშემთხვევაში)ნიმუშებისგამოფენის

მეშვეობით,ადგილობრივმედიაშიქვეყნისადაპროდუქციის

პოპულარიზაცია,ღონისძიებებისმოწყობადასხვა.შესაძ-

ლოა,რიგქვეყნებში,სადაცექსპორტისხელშეწყობაიქნება

პრიორიტეტი,სასაწყობესივრცეებისშექმნაცგახდესსაჭირო.

რათქმაუნდა,ესყველაფერიფინანსურრესურსებთანარის

დაკავშირებული,მაგრამროცააქტივობებიმიზანმიმართული

იქნება,შედეგიაუცილებლადდადგება“,–ამბობსქეთიბოჭო-

რიშვილი.

ქეთი ბოჭორიშვილი
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„ანაკლიასითის“აღმასრულებელიდირექტორიდიდროლს

ანიჭებსგანწყობასაც,რადგანმიაჩნია,რომთუატაშეებმა

თავადარირწმუნესსაქართველოსშესაძლებლობებიდაკონ-

კურენტულიუპირატესობები,ვერცინვესტორებისდაინტერე-

სებასდადარწმუნებასშეძლებენ.

ქეთიბოჭორიშვილიმომავალკომერციულატაშეებსსამ

რჩევასაძლევს:პირველი–ატაშეებმაუნდანახონდაკარგად

შეისწავლონყველაქართულიპროდუქტი,რომელთაექსპორ-

ტიცშესაძლებელიამათსამიზნებაზარზე;მეორე–პრიორი-

ტეტადაქციონხარისხიანიინვესტიციებისმოზიდვა,რაც

მოიტანსცოდნასდაახალტექნოლოგიებსსაქართველოშიდა

მესამედამთავარი–ძალიანკონკრეტულისამოქმედოგეგმა

შეიმუშაონ.

„რამდენიმეწლისწინჩვენმიზნადდავისახეთჩინეთის

ბაზარზეღვინისპოპულარიზაციადაექსპორტისგაზრდა.

ერთწლიანიაქტიურიმუშაობითდამრავალმიმართულებიანი

პენეტრაციისგეგმით,დღესუკვეგვაქვსსაგრძნობიშედე-

გიქართულიღვინისჩინეთისბაზარზეგაყიდვებისზრდის

კუთხით“,–ამბობსქეთი.

საქართველოსეკონომიკისადამდგრადიგანვითარების

ყოფილიმინისტრივერაქობალიაForbesGeorgia-თანსაუბარ-

შიიხსენებს,რომსაზღვარგარეთკომერციულიატაშეებისგაგ-

ზავნისიდეაჯერკიდევმისიმინისტრობისდროს,2011წელს

დაიბადა,მაგრამმაშინესიდეავერგანხორციელდა,რადგან

დაითვალესდაიმდენადდიდხარჯებზეგადიოდნენ,რომმა-

შინდელიმთავრობისპრიორიტეტებშივერჩაჯდა.

ყოფილიმინისტრიკომერციულიატაშეებისინსტიტუტის

ამოქმედებისსაჭიროებასხედავსდაიდეასაციწონებს,მაგ-

რამეჭვიეპარება,რომთითოატაშემდიდქვეყნებშიკონკ-

რეტულიშედეგისდადებაშეძლოს,ამიტომ,ვერაქობალიას

აზრით,ჰონკონგისმოდელისარჩევაუმჯობესიიქნებოდა.

„ჰონკონგიინვესტიციებისატაშეებადჰონკონგიდანკიარ

გზავნისკადრებს,არამედინტერესისბაზრებსირჩევს,საერ-

თაშორისოტენდერსაცხადებსდანებისმიერსაერთაშორისო

კომპანიას,რომელიცჰონკონგისთვისსაინტერესოქვეყანა-

შია,მონაწილეობისმიღებაშეუძლია;გამარჯვებისშემთხვე-

ვაში,კომპანიებსუწერენკონკრეტულდროსადასექტორებზე

გაწერილდავალებებს(წელსესპრიორიტეტულისექტორებია

BusinessandProfessionalServices,Transport/Industrial,In-

novationandTechnologyandFintech),KPI-ის(ეფექტიანობის

საკვანძომაჩვენებლები)დათუვერშეასრულებენ,კონტრაქ-

ტიწყდება.მაგალითად,საქართველოდანდაჩვენირეგიონის

სხვაქვეყნებიდანწელსჰონკონგისმიერარჩეულმაკომპა-

ნიამუნდამოიზიდოსოციკომპანიაჰონკონგშიდამინიმუმ

ცხრამუნდაგახსნასწარმომადგენლობაანჰონკონგშიინვეს-

ტიციაგანახორციელოს.ამითჰონკონგისმთავრობასაბიუ-

ჯეტოთანხებსაცზოგავს,რადგანატაშეს,ხელფასისგარდა,

სჭირდებასაცხოვრებელი,ტრანსპორტითუზრუნველყოფადა

ა.შ.“,–ამბობსვერაქობალიადაიმასაცაღნიშნავს,რომმაღა-

ლიხელფასიეფექტიანობისგარანტიცარის,რომ„კომერციულ

ატაშეებსკორუფციულგარიგებებშიჩართვისინტერესიარ

ჰქონდეთ“.

საქართველოსეკონომიკისყოფილმინისტრსდაასევე

ინდონეზიისმთავრობისუკვეყოფილსაერთაშორისომრჩე-

ველსრჩევებიარცსაქართველოსმომავალიკომერციული

ატაშეებისთვისენანება:

„თუგადავხედავთმსოფლიოს,ჰონკონგი,ტაივანი,სინ-

გაპური–მსოფლიოშიყველაზეგანვითარებულები–სერვი-

სებზეარიანორიენტირებული;საქართველონავთობითადა

გაზითმდიდარიქვეყანაარაა,მაგრამჩვენიგეოგრაფიული

მდებარეობიდანგამომდინარე,შეგვიძლიასერვისებისგან-

ვითარებითვიყოთრეგიონალურიჰაბი–ვფიქრობ,სწორედ

ამაზეუნდაგავაკეთოთაქცენტი.რაცშეეხებაინვესტიციების

მოზიდვას,რაინტერესიშეიძლებაგრძელვადიანინვესტორს

ჰქონდეს,თუმასგანხორციელებულიინვესტიციისდაცულო-

ბისარსჯერა,ამიტომ,პირველრიგში,სასამართლოსისტემის

სრულირეფორმაამნიშვნელოვანიდაშემდეგ–სხვადანარჩე-

ნი“,–აღნიშნავერაქობალიამ.

ფულის მართვა რეპორტაჟი

ვერა ქობალია
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კომერციულიატაშეებისთვისრჩევებსარცPMCG-ისთავმჯ-

დომარელექსოალექსიშვილიიშურებს:

•მუდმივკომუნიკაციაუნდაჰქონდეთსაქართველოსბიზ-

ნესწრეებთან,ბიზნესასოციაციებთანდაუშუალოდიყვნენ

საქმისკურსშიმათისაქმიანობებისშესახებ;

•ყოველთვისგლობალურადშეხედონეკონომიკურპროცე-

სებს.იცოდნენდაპულსზეედოთხელი,თურახდებამსოფ-

ლიოდარეგიონულდონეზე,განსაკუთრებითჩვენსსამიზნე

ქვეყნებშიდამათპარტნიორებში.

•დაბოლოს,მთავარი:არჩათვალონ,რომსაქართველო,

როგორცპატარაქვეყანა,საკუთარიღარიბიეკონომიკით,

უინტერესოშეიძლებაიყოსსხვებისთვის,განსაკუთრებით

განვითარებულიქვეყნებისთვის.ატაშეებმა(დაარამარტო

მათ,ჩვენყველამ)უნდადავძლიოთპატარაქვეყნისკომპლექ-

სიდადავანახოთდადავარწმუნოთმსოფლიო,რომშესაძ-

ლებლობებისქვეყანავართ,სადაცინვესტიციისგანხორ-

ციელებითდიდბაზრებზეთავისუფლადშეღწევისშანსები

ეძლევათ.

ლექსოალექსიშვილისაზრით,მნიშვნელოვანია,რომამ

ადამიანებსჰქონდეთბიზნესშიმუშაობისგამოცდილება,

განსაკუთრებითსაინვესტიციოანკორპორაციულსაბანკო

სექტორშიდაშეეძლოთბიზნესთან„მათენაზეკომუნიკაცია“.

„ატაშეებმაუნდაშეძლონმსხვილიდასაშუალოინვესტო-

რებისდარწმუნებაარამხოლოდიმაში,რომსაქართველო

კარგიბიზნესგარემოამათიბიზნესისთვის,არამედიმაშიც,

რომსაქართველოდანშეძლებენბიზნესისკეთებასმათთვის

საინტერესობაზრებზე–იქნებაესჩინეთითუევროკავშირი.

შესაბამისად,კომერციულატაშეებსუნდაჰქონდეთუფრო

გლობალურიხედვადაცოდნაეკონომიკისადაბიზნესის,

ვიდრეესმხოლოდსაქართველოსეკონომიკის,პოლიტიკური

მდგომარეობისდა/ანსაქართველოშიარსებულიხელსაყრე-

ლიბიზნესგარემოსშესახებპრეზენტაციებია“,–ამბობსForbes

Georgia-თანსაუბრისასPMCG-ისთავმჯდომარე.

გარდაამისა,ალექსიშვილსმიაჩნია,რომატაშეებმაექს-

პორტისადაუცხოურიინვესტიციებსხელშესაწყობად,თანამ-

შრომლობისყველაპლატფორმამაქსიმალურადეფექტიანად

უნდაგამოიყენონ.

„მაგალითად,გერმანიასგააჩნია„იმპორტისხელშეწყობის

სააგენტო”(www.importpromotiondesk.com),რომელიცეხმა-

რებაწინასწარგანსაზღვრულიქვეყნებისბიზნესწარმომად-

გენლებსგერმანიაშიიმპორტისგანხორციელებაში.საქართ-

ველოარარისამქვეყნებისჩამონათვალში.მნიშვნელოვანი

იქნებოდა,თუარსებობსშანსი,რომქართულმაბიზნესებმაც

ისარგებლონამსააგენტოსდახმარებით,ესშანსიგამოვი-

ყენოთ.ამიტომამკუთხითაცგასააქტიურებელიასაქმიანო-

ბა.ასევე,ალბათცოტანაადრევიაამაზესაუბარი,მაგრამ

მომზადებაამკუთხითაუცილებელია–ევროპასთანმიღწეული

შეთანხმებით,ქართულკომპანიებსეძლევაშანსი,მონაწი-

ლეობამიიღონევროპულიქვეყნებისსახელმწიფოშესყიდ-

ვებში.შეიძლებაამეტაპზეესზედმეტადარარეალისტურად

ჟღერს,მაგრამესდროცაუცილებლადდადგება.ჩვენთან

თავსმოიყრიანისკომპანიები,რომლებსაცექნებათუნარე-

ბიდაამბიცია,შევიდნენევროპულდა/ანსხვადიდბაზრებ-

ზე“,–აღნიშნაალექსიშვილმა.

ასეთიმოლოდინებიაქვთკომერციულიატაშესინსტი-

ტუტთანდაკავშირებითიმადამიანებს,რომლებიცსხვადას-

ხვადროსსხვადასხვაპოზიციიდანთავადაცზრუნავდნენ

ქვეყანაშიმეტიუცხოურიინვესტიციისმოზიდვაზედანაწილი

დღესაცამსაქმესაკეთებს.

ახლამთავარიკითხვაა,როგორდარამდენხანშიერ-

თხელგაზომავსეკონომიკისსამინისტროატაშეებისეფექ-

ტიანობას.სამინისტროშიირწმუნებიან,რომკომერციულ

ატაშეებსსაკუთარაქტოვობებზეყოველდღიურიანგარიშგე-

ბისვალდებულებაექნებათ.გარდაამისა,ატაშემყოველკ-

ვარტალურადუნდაწარმოადგინოსკვარტალისშედეგების

შეჯამება,რომელიცკონკრეტულციფრებშიიქნებაგამოხა-

ტული.

„მომზადდებაწლიურიშემაჯამებელიანგარიში,რითაც

მოხდებამისმიერგატარებულიღონისძიებებისშედეგების

შეფასებადაეფექტიანობისდადგენა.ეფექტიანობისსაზომი

იქნებაკომერციულიატაშესმიერგანხორციელებულიკონკრე-

ტულიაქტივობებისშედეგადგაზრდილიინვესტიციები,ახალი

საერთაშორისოკომპანიებისდაინტერესებასაინვესტიციო

წინადადებებით,გაზრდილიექსპორტიდაასევეყველაიმ

ფუნქციისგანხორციელებისგზითმოტანილიშედეგი,რაცატა-

შესგანსაზღვრულიაქვსსამუშაოსაღწერილობით–ინოვაცი-

ურიპროექტებისზრდაქვეყანაში,ტურიზმისგანვითარებადა

სხვა“,–განაცხადაForbesGeorgia-თანინტერვიუშიეკონომი-

კისმინისტრისმოადგილეგენადიარველაძემ.

კომერციულიატაშეებიძირითადადსაქართველოსდიპ-

ლომატიურწარმომადგენლობებშიგანთავსდებიან,მაგ-

რამდავალებებსცალსახადეკონომიკისსამინისტროსგან

მიიღებენ.მათარცთანაშემწეეყოლებათდაარც–აპარატი.

დიმიტრიქუმსიშვილისუწყებაში2018წელსკომერციული

ატაშესინსტიტუტისბიუჯეტსჯერჯერობითვერასახელებენ.

რაცშეეხებაატაშეებისხელფასს,სამინისტროშიამბობენ,

რომმათითანამდებობრივისარგოადგილსამყოფელიქვეყ-

ნებისმიხედვითგანისაზღვრება.

კიდევბევრიკითხვაა.სკეპტიციზმი–უფრომეტი.კომერ-

ციულიატაშეებისეფექტიანობისშედარებითზუსტისაზომი

ალბათმაინციმექვსიქვეყნიდანახალიინვესტორების

გამოჩენაიქნება.იქამდეკივრჩებითექვსიკომერციული

ატაშესმოლოდინში,რომლებმაცსაქართველომაქსიმალუ-

რადკარგადუნდა„გაყიდონ“.
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2017 წელს სა ქარ თ ვე ლო ში 
ორ ჯერ მე ტი ვი ზი ტო რი (7.6 
მი ლი ო ნი) შე მო ვი და, ვიდ რე 
სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო-
ბაა (3.7 მი ლი ო ნი). 2018 წლის 
იან ვარ - თე ბერ ვა ლი ვი ზი-
ტო რე ბის 17%-იანი ზრდით 
და იწყო. წლის ბო ლომ დე თუ 
17%-იან ზრდის ტემპს შე ვი-
ნარ ჩუ ნებთ, 2018 წელს სა-
ქარ თ ვე ლო ში და ახ ლო ე ბით 
9 მი ლი ო ნამ დე ვი ზი ტო რი 
შე მო ვა. 

ვიზიტორიერთმნიშვნელოვნადტუ-

რისტსარნიშნავს,ვიზიტორიმხოლოდ

იმშემთხვევაშიითვლებატურის-

ტად,თუქვეყანაშიმინიმუმ24საათს

დარჩება.ვიზიტორებისსტატისტიკა

ტურისტებისგარდატრანზიტსდაიმ

ადამიანებისრიცხოვნობასმოიცავს,

რომლებმაცქვეყანაში24საათზენაკ-

ლებიდროგაატარეს.

2017წელსსაქართველოში3.5მილი-

ონიტურისტიშემოვიდა,ანუდაახლოე-

ბითყოველიმეორევიზიტორისაქარ-

თველოშიმინიმუმ24საათსგაჩერდა.

2018წლისიანვარ-თებერვალში15%-ით

მეტიტურისტიშემოვიდა,ვიდრე2017

წლისიანვარ-თებერვალში.ასეთიტემ-

პითზრდისშემთხვევაში,2018წელს

საქართველოს4.3მილიონიტურისტი

ეწვევა.

ტურიზმისმიმზიდველობაისაა,

რომმასქვეყნისთვისმნიშვნელოვანი

შემოსავალიმოაქვს.წინასწარიმონა-

ცემებით,2017წელსსაქართველომტუ-

რიზმიდანდაახლოებით2.7მილიარდი

დოლარისშემოსავალიმიიღო,რაც2017

წლისსაქართველოსექსპორტისმაჩ-

ვენებელსუტოლდებადაეკონომიკის

(მშპ-ის)მიმართ18%-ია.ესსაკმაოდ

მაღალიმაჩვენებელიადამნიშვნელო-

ვანიწვლილიშეაქვსსაქართველოს

საგადასახდელობალანსისმიმდინარე

ანგარიშისდეფიციტისშემცირებაში.

მარტივადრომვთქვათ,საგრძნობლად

აწონასწორებსსაქართველოსუარ-

ყოფითბალანსსსაგარეოვაჭრობაში.

სხვაშემთხვევაში,საქართველომაკ-

როეკონომიკურადნაკლებადსტაბი-

ლურიიქნებოდადა,მაგალითად,ლარი

კიდევუფრომეტადგაუფასურდებოდა.

მსოფლიობანკისმონაცემებით,

2006წლიდან2016წლამდეპერიოდ-

ში(2017წლისმონაცემებიმსოფლიო

ბანკსჯერარგამოუქვეყნებია)ვიზიტო-

რებისზრდისტემპითსაქართველოს

საქართველო
ტურიზმითვერ 
გამდიდრდება

ბესო ნამჩავაძე // განვითარების სტრატეგიაეკონომიკა
FORBES
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მსოფლიოშიმესამეადგილიუჭირავს.

2006წელსსაქართველოში983ათასი

ვიზიტორიშემოვიდა,ხოლო2016წელს

6.5-ჯერმეტი–6.4მილიონივიზიტო-

რი.საქართველოსუსწრებსბელარუსი

(106-ჯერგაიზარდა)დაბუტანი(12-ჯერ

გაიზარდა).

2006წელსსაქართველომსაერ-

თაშორისოტურიზმიდან313მილიონი

დოლარის,ხოლო2016წელს7-ჯერმეტი

–2.2მლნდოლარისშემოსავალიმიიღო.

მიუხედავადიმისა,რომსაქარ-

თველოსსაერთაშორისოტურიზმში

ძალიანწარმატებულიტენდენციააქვს

დამსოფლიოდონეზეცკიერთ-ერთი

ლიდერია,საქართველოსეკონომიკაში

ტურიზმისწილი7.2%-ია.აქიგულის-

ხმებაისდამატებულიღირებულება,

საქართველოსტერიტორიაზეტურიზმის

სფეროშირომიქმნება,რაცმოიცავს

სასტუმროების,რესტორნების,ტრანს-

პორტის,ტურისტულისააგენტოებისდა

სხვამომსახურებას,რომლებიცტურის-

ტებსგაუწიეს.

ტურიზმისწილიქვეყნისეკონომი-

კაშიყველაზემაღალიპატარაკუნძუ-

ლოვანსახელმწიფოებშია,რომლე-

ბიცმსოფლიოსსაუკეთესოსაზღვაო

კურორტებადაამიჩნეული.მსოფლიო

ბანკისმონაცემებით,პირველადგილზე

მალდივისკუნძულებია,სადაცტურიზმი

ქვეყნისეკონომიკის51%-ია.შემდეგ

მოდისბრიტანეთისვირჯინიისკუნძუ-

ლები31%-ით.მესამეადგილზეარუბაა

29%-ით,მეოთხეზე–სეიშელი24%-ით

დაა.შ.მალდივებისმოსახლეობა428

ათასიკაციადაწლიურად3-ჯერმეტი,

1.3მლნტურისტიჩადის.ვირჯინიისკუნ-

ძულებზესულ28ათასიკაციცხოვრობს

და15-ჯერმეტი,410ათასიტურისტი

ჩადის.არუბაშიმოსახლეობაზე10-ჯერ,

ხოლოსეიშელში3.2-ჯერმეტიტურისტი

ჩადის.

2016წლისმონაცემებით,ეკონომი-

კაშიტურიზმისწილითსაქართველო

მსოფლიოში32-ეადგილზეა.

თუქვეყნებსტურისტებისრაოდე-

ნობისმიხედვითვნახავთ,პირველ

ადგილზესაფრანგეთია,სადაც2016

წელს83მილიონიტურისტიჩავიდა,

თუმცატურიზმისწილიეკონომიკაში

3.7%-ია.მეორეადგილზეააშშ,სადაც76

მილიონიტურისტიჩავიდა,ტურიზმიკი

ეკონომიკის2.7%-ია.იგივემდგომარეო-

ბაასხვადიდქვეყნებშიც.არარსებობს

განვითარებულიეკონომიკისმქონექვე-

ყანა,სადაცმოსახლეობა3მილიონზე

მეტიადატურიზმისწილიეკონომიკაში

10%დამეტია.ყველაზეკარგისიტუაცია

ხორვატიასაქვს,რომელიცჯერჯერო-

ბითგანვითარებულიეკონომიკისმქონე

ქვეყანაარარის,მაგრამერთმოსახ-

ლეზესაშუალოწლიურიშემოსავალი14

ათასიდოლარიადატურიზმსმისეკო-

ნომიკაში10%უჭირავს.ხორვატიაში4.1

მილიონიადამიანიცხოვრობს,10%-ით

მეტი,ვიდრესაქართველოში.2016წლის

მონაცემებით,საქართველოვიზიტო-

რებისრაოდენობითმსოფლიოში45-ე

ადგილზეა.

ესსტატისტიკამიუთითებსიმაზე,

რომმხოლოდტურიზმითანმეტწილად

ტურიზმითგამდიდრებამხოლოდსაქარ-

თველოზეპატარაქვეყნებსშეუძლიათ.

ისიცისეთქვეყნებს,სადაცმთელიწელი,

ანწლისუმეტესინაწილიზღვაზედას-

ვენებისთვისსაჭიროტემპერატურაა.

მაგალითად,მალდივის,ვირჯინიისა

დასეიშელისკუნძულებზემთელიწელი,

იანვრიდანდეკემბრამდე,ტემპერატურა

27-32გრადუსსშორისმერყეობს.

საქართველოსთვისძალიანმნიშ-

ვნელოვანიატურიზმისგანვითარება,

რადგანბუნებრივირესურსებითღარიბი

დამრეწველობისგანვითარებითდა-

ბალდონეზემყოფიქვეყანაა,მაგრამ

არუნდაგვქონდესგადაჭარბებული

მოლოდინი,რომმხოლოდტურიზმიგაგ-

ვამდიდრებს.ტურიზმისგანვითარებას,

ეკონომიკისსხვასექტორებისზრდის

პარალელურადშეუძლიასაქართველოს

გამდიდრება.საქართველოსცალკე

აღებულიერთიანორიდარგისმნიშვნე-

ლოვნადზრდავერგაამდიდრებს.ამი-

ტომაუცილებელია,ქვეყანასჰქონდეს

ისეთიეკონომიკურიპოლიტიკა,რომე-

ლიცთანაბრადშეუწყობსხელსყველა

დარგისგანვითარებასდამთავრობა

1-2დარგისხელშეწყობით(ხშირადსუბ-

სიდირებით)სხვადარგებსდისკრიმი-

ნაციასარგაუწევს(მაგალითად,მეტად

დაბეგრავს).

მიუხედავადიმისა,რომბოლოათ

წელიწადშიტურისტებისრაოდენო-

ბისზრდითსაქართველომსოფლიოში

მესამეა,ტურიზმისწილიეკონომიკაში

დიდადარგაზრდილა:2006წელს7%

იყო,ხოლო2016წელს7.2%.ისევერო-

გორცარგაზრდილასოფლისმეურნე-

ობისწილი,რომელიცსაქართველოში

სტრატეგიულდარგადარისმიჩნეული

დასახელმწიფოყოველთვისმნიშვ-

ნელოვნადასუბსიდირებს.2006წელს

სოფლისმეურნეობისწილისაქართვე-

ლოსეკონომიკაში13%იყო,ხოლო2016

წელს–9%.

როგორცზემოთაღვნიშნე,ტურიზმს,

ეკონომიკისზრდისგარდა,მნიშვნელო-

ვანიროლიუჭირავსუცხოურივალუტის

შემოდინებაშიდარაცმეტადგაიზრდე-

ბა,მითუკეთესიიქნებაქვეყნისთვის.

თუმცაარუნდაგვქონდესგადაჭარბებუ-

ლიმოლოდინი,რომერთდღესიმდენი

ტურისტიჩამოვასაქართველოში,რომ

ყველაბევრფულსვიშოვით,ქვეყანა

გამდიდრდება.მაგალითად,სხვადარ-

გებისდღევანდელდონეზეშენარჩუნე-

ბისპირობებში,საქართველოშიუნდა

ჩამოვიდესიმდენიტურისტი,რამდე-

ნიცჩადისსაფრანგეთში(83მილიონი

ტურისტი),რომსაქართველოშიერთ

მოსახლეზეშემოსავალი30ათასდო-

ლარამდეგაიზარდოს(დღევანდელი

იტალიისდონეზე).ესკიარარეალურია.

გარკვეულიპერიოდისმერეტურისტე-

ბისრაოდენობამიაღწევსისეთრიცხვს,

რომლისმნიშვნელოვნადზრდართული

იქნება.
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ტურიზმისჩემპიონები
ტოპ-10 ქვეყანა ტურისტების რაოდენობით

ტოპ-10 ქვეყანა ეკონომიკაში ტურიზმის სექტორის წილით
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ტოპ-10 ქვეყანა ტურისტების რაოდენობით

საქართველოს შემოსავალი საერთაშორისო ტურიზმიდან

ტოპ-10 ქვეყანა საერთაშორისო ტურიზმიდან შემოსავლებით
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*მლნ აშშ დოლარი

*მილიარდი დოლარი
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გვჭირდებაგლობალურიხედვა

 ირაკლი კოვზანაძე // განვითარების სტრატეგიაეკონომიკა
FORBES

უკანასკნელი წლების განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლებამ მთელი 

რიგი რეფორმები გაატარა ქვეყნის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობის 

გაუმჯობესების, მაკროეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველყოფისა და 

სწრაფი ეკონომიკური ზრდის ფუნდამენტის შექმნის კუთხით. ეს რეალობაა. თუმცა 

რეალობაა ისიც, რომ გვაქვს გარკვეული გამოწვევებიც, რომლებიც ობიექტურად უნდა 

შევაფასოთ და შესაბამისი მიმართულებით ვიმუშაოთ.

პრობლემები, რომლებიც აფერხებს ჩვენი ეკონომიკის კიდევ უფრო სწრაფ, 

მდგრად და რაც მთავარია ინკლუზიურ განვითარებას, უფრო ღრმა, გლობალური, 

ფუნდამენტალური და ინსტიტუციონალური ხასიათისაა, ვიდრე ყოველდღიური, 

ამწუთიერი პრობლემები. მე რამდენიმეს გამოვყოფ. ესენია:

1.ეკონომიკის
დარგობრივისტრუქტურა
დღეს სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კის დარ გობ რი ვი სტრუქ ტუ-
რა და ბალ კონ კუ რენ ტუ ლია და ვერ პა სუ ხობს სა ხელ მ წი ფოს 
და სა ზო გა დო ე ბის თა ნა მედ რო ვე მოთხოვ ნებ სა და გა მოწ-
ვე ვებს. ჩვე ნი სა მომ ხ მა რებ ლო ბა ზა რი თით ქ მის 3/4-ით 
და მო კი დე ბუ ლია იმ პორ ტ ზე, საზღ ვარ გა რე თულ სა ქო ნელ ზე, 
შე სა ბა მი სად, ეკო ნო მი კის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი დარ გი არის 
ვაჭ რო ბა (მშპ-ის და ახ ლო ე ბით 16%), არა საკ მა რი სა დაა 
წარ მოდ გე ნი ლი მრეწ ვე ლო ბა (მშპ-ის და ახ ლო ე ბით 17%) და 
მომ სა ხუ რე ბის სექ ტო რი. ასე ჩვენ შორს ვერ წა ვალთ, უფ რო 
მე ტიც, ასე სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კა ვე რა სო დეს დაძ ლევს 
იმ ჩა მორ ჩე ნას, რო მე ლიც დღეს გვაქვს ევ რო პის ქვეყ ნებ-
თან. დღეს ხე ლი სუფ ლე ბა ცდი ლობს წა ა ხა ლი სოს ექ ს პორ ტი, 
გვაქვს ექ ს პორ ტის მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბი, იგეგ მე ბა რი გი 
ღო ნის ძი ე ბე ბი, მაგ რამ უფ რო მარ ტი ვი და ამავ დ რო უ ლად 
უფ რო იაფი იქ ნე ბო და იმ პორ ტის ჩა ნაც ვ ლე ბის მხარ და ჭე რა, 
მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი ეფექ ტი კი იგი ვე გვექ ნე ბო და და თა ნაც, 
ჩე მი აზ რით, უფ რო სწრა ფად.

2.სოფლისმეურნეობადამიწისრეფორმა
უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი სა კითხი ა. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში, სა დაც და საქ-
მე ბუ ლია ჩვე ნი მო სახ ლე ო ბის და ახ ლო ე ბით 45%, იქ მ ნე ბა მშპ-ის 
მხო ლოდ და ახ ლო ე ბით 9% და მი უ ხე და ვად უკა ნას კ ნე ლი წლე ბის 
გან მავ ლო ბა ში სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან ამ დარ გის უპ რე ცე დენ ტო 
ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რი სა, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ხვედ რი თი წი ლი 
მშპ-ში მცირ დე ბა. თა ვის თა ვად ხვედ რი თი წი ლის შემ ცი რე ბა პრობ-
ლე მას არ წარ მო ად გენს: გერ მა ნი ა ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის წი ლი 
მშპ-ში დახ ლო ე ბით 0.8%-ია, აშ შ - ში – 1.2%, საფ რან გეთ ში – 1.8%, 
თურ ქეთ ში – 28%, ბულ გა რეთ ში – 30%. მთა ვა რია გა მოშ ვე ბა, ანუ 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში შექ მ ნი ლი პრო დუქ ცი ის მო ცუ ლო ბა. ჩვენ ამ 
სექ ტორ ში თა ნა მედ რო ვე ცოდ ნა და ტექ ნო ლო გი ე ბი პრაქ ტი კუ ლად 
არ გვაქვს, შრო მის ნა ყო ფი ე რე ბა ძა ლი ან და ბა ლი ა. ასე ვე მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი პრობ ლე მაა ის, რომ დღე ი სათ ვის ფი ზი კუ რი პი რე ბის სა-
სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ნაკ ვე თე ბის სა შუ ა ლო ფარ თო ბია 1.2 ჰექ ტა რი, 
ხო ლო სა ვარ გუ ლე ბის უდი დე სი ნა წი ლი ჯე რაც სა ხელ მ წი ფოს ხელ შია 
და ამო ვარ დ ნი ლია კვლავ წარ მო ე ბის პრო ცე სი დან. ასეთ ვი თა რე ბა ში 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა ზე ლა პა რა კი წარ მო უდ-
გე ნე ლი ა. მი წა მაქ სი მა ლუ რად უნ და გა და ვი დეს კერ ძო მე სა კუთ რის 
ხელ ში (ცალკეული გა მო ნაკ ლი სე ბის გარ და), ფერ მე რუ ლი მე ურ-
ნე ო ბე ბი კი უნ და გამ ს ხ ვილ დეს. სხვა ნა ი რად სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა 
სა ქარ თ ვე ლო ში ვე რა სო დეს გახ დე ბა სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნი, მზარ დი 
და წარ მა ტე ბუ ლი.
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ესჩემიმოსაზრებებია.მეროგორცპროფესიონალს,მწამს,რომჩვენგვჭირდებაგლობალურიხედვა,რადიკალური,
ფუნდამენტალური,ძირეულიცვლილებები,სხვაშემთხვევაშიჩვენმუდმივადვიტრიალებთწრეზედამუდმივადვისაუბრებთ4%-
იანიეკონომიკურიზრდათუ6%-იანიეკონომიკურიზრდა,180ლარიპენსიათუ220ლარიპენსია,ლარისკურსი2.6თუ2.4დაა.შ.
ესდეტალებია,ჩვენთვისებრივადახალდონეზეგასვლაგვჭირდება.

3.რეგიონებსშორის
ეკონომიკური
უთანასწორობის
აღმოფხვრა
რა მდგო  მა  რე  ო  ბაა ამ კუთხით? ჩვენ 

გვაქვს ერ   თი თავ   კომ   ბა  ლა თბი  ლი  სი, სა  დაც კონ   ცენ   ტ   რი  რე  ბუ -
ლია მო  სახ   ლე  ო  ბის და  ახ   ლო  ე  ბით 35% და ბიზ   ნეს   სექ   ტო  რის 
და  ახ   ლო  ე  ბით 75% (შედარებისთვის ვიტყ   ვი: ნი  უ  -ი  ორ   კის 
წი  ლი აშ   შ   -ის ეკო  ნო  მი  კა  ში 9%-ია, ლონ   დო  ნის წი  ლი დი  დი 
ბრი  ტა  ნე  თის ეკო  ნო  მი  კა  ში – 22%, ტო  კი  ოს წი  ლი იაპო  ნი  ის 
ეკო  ნო  მი  კა  ში – 32%, ერე  ვან   ზე სომ   ხე  თის ეკო  ნო  მი  კის 41% 
მო  დის). კი  დევ ერ   თი პა  რა  დოქ   სი: თბი  ლის   ში უმუ  შევ   რო  ბის 
დო  ნე ოფი  ცი  ა  ლუ  რი სტა  ტის   ტი  კის შე  სა  ბა  მი  სად და  ახ   ლო  ე  ბით 
21%-ია, სოფ   ლად კი – 5% (!), თუმ   ცა რე  ა  ლუ  რად ხომ ყვე -
ლამ ვი  ცით, რომ რე  გი  ო  ნებ   ში მო  სახ   ლე  ო  ბის ცხოვ   რე  ბი  სა და 
შე  მო  სავ   ლე  ბის დო  ნე მკვეთ   რად და  ბა  ლია და სწო  რედ ამი  ტომ 
თით   ქ   მის ყვე  ლა ცდი  ლობს, თბი  ლის   ში ჩა  მო  ვი  დეს და რა  მე  ნა  ი -
რად აქ და  საქ   მ   დეს.

5.ტექნოლოგიები
თა ნა მედ რო ვე ტენ დენ ცი ე ბი დან და რე ა ლო ბი-
დან გა მომ დი ნა რე, ჩვენ ასე ვე აქ ტი უ რად უნ და 
ვი ფიქ როთ (და არა მხო ლოდ ვი ფიქ როთ), რომ 
სა ქარ თ ვე ლო ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის, ციფ-
რუ ლი და ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის, 

ფი ნან სუ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის, გნე ბავთ, ბლოკ ჩე ინ - ტექ ნო ლო გი ე ბის 
კლას ტე რად ვაქ ცი ოთ. ამ დარ გის ცალ კე ულ მი მარ თუ ლე ბებს ჰყავს 
რო გორც მე ხოტ ბე ე ბი, ასე ვე მო წი ნა აღ მ დე გე ე ბი, სა ქარ თ ვე ლოს კი 
აქვს რო გორც გარ კ ვე უ ლი უპი რა ტე სო ბე ბი, ასე ვე ნაკ ლო ვა ნე ბე ბიც. 
თუმ ცა მთლი ა ნო ბა ში, ვფიქ რობ, ეს მო მა ვა ლი ა, 21-ე სა უ კუ ნის ტექ-
ნო ლო გი ე ბი ა, ჯერ კი დევ „ყამირია“ და აქ სა ქარ თ ვე ლომ სა კუ თა რი 
ნი ში, ად გი ლი დრო უ ლად უნ და და იმ კ ვიდ როს.

6.ტრანსპორტი
სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბა აქ ტი უ რად მუ შა-
ობს, რა თა სა ქარ თ ვე ლო სატ რან ს პორ ტო ჰა-
ბად ჩა მო ყა ლიბ დეს. გარ კ ვე უ ლი შე დე გე ბი უკ ვე 
გა მოკ ვე თი ლი ა. მო მა ვალ ში, ყარ სი -ა ხალ ქა ლა-
ქის რკი ნიგ ზის, ანაკ ლი ის პორ ტის, თბი ლი სი-

სა და ქუ თა ი სის აერო პორ ტე ბის პერ ს პექ ტი ვის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი კი დევ უფ რო მიმ ზიდ ვე ლი გახ დე ბა. თუმ ცა არის 
ერ თი მი მარ თუ ლე ბა, რო მე ლიც, ვფიქ რობ, ჯერ კი დევ ყუ რადღე ბის 
მიღ მა ა. ეს არის სა ბორ ნე- სატ ვირ თო კავ ში რი შა ვი ზღვის გავ ლით 
ჩვენს პარ ტ ნი ორ ქვეყ ნებ თან (რუმინეთი, ბულ გა რე თი, უკ რა ი ნა). 
სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბა ში ჩარ თუ ლი პი რე ბი და ტრან ს პორ ტის 
სფე როს სპე ცი ა ლის ტე ბი და მე თან ხ მე ბი ან, რომ ეს მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
გაზ რ დის სა ქარ თ ვე ლოს რო გორც სატ რან ს პორ ტო ჰა ბის როლს და 
ად გილს არა მხო ლოდ ად გი ლობ რი ვი, არა მედ რე გი ო ნა ლუ რი მას შ-
ტა ბით. აი, ასე თი მი მარ თუ ლე ბე ბი ნამ დ ვი ლად იმ სა ხუ რებს სა ხელ მ-
წი ფოს მხრი დან მხარ და ჭე რას.

7.ბაზრისმოცულობა
კი დევ ერ თი ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხი 
– მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ბიზ ნე სის კე თე ბის 
რე ი ტინ გის მი ხედ ვით სა ქარ თ ვე ლო ერ თ -ერ თი 
ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლი ქვე ყა ნაა მთელ მსოფ-
ლი ო ში (პოლიტიკური სტა ბი ლუ რო ბა, კო რუფ-

ცი ი სა და კრი მი ნა ლის და ბა ლი დო ნე, ბიზ ნე სის დაწყე ბის სი მარ ტი ვე, 
და ბა ლი გა და სა ხა დე ბი და სხვ.), ის მა ინც შეზღუ დუ ლია იმით, რომ 
ცალ კე აღე ბუ ლი არის ძა ლი ან პა ტა რა ბა ზა რი რო გორც მო სახ ლე ო-
ბის (დაახლოებით 3.7 მლნ), ასე ვე შრო მი თი ძა ლის (დაახლოებით 
1.2 მლნ), ეკო ნო მი კის მო ცუ ლო ბის, ერ თობ ლი ვი მოთხოვ ნისა და 
ა.შ. თვალ საზ რი სით. ბო ლო წლე ბი ა, სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბამ 
გა ა ფორ მა ე.წ. „თავისუფალი ვაჭ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი“ ევ რო-
კავ შირ თან და ჩი ნეთ თან, მიმ დი ნა რე ობს მუ შა ო ბა ინ დო ეთ თან. ეს 
გა ცი ლე ბით მეტ პერ ს პექ ტი ვას ქმნის ჩვე ნი ქვეყ ნი სათ ვის, მაგ რამ 
იგი ეხე ბა სა ქონ ლის, მომ სა ხუ რე ბი სა და კა პი ტა ლის თა ვი სუ ფალ 
ექ ს პორტს და იმ პორტს და არა სა მუ შაო ძა ლის თა ვი სუ ფალ გა და ად-
გი ლე ბას. მი მაჩ ნი ა, რომ და საწყე ბია მუ შა ო ბა ჩვენ და მი კე თილ გან-
წყო ბილ, მე გო ბარ და მე ზო ბელ ქვეყ ნებ თან ერ თი ა ნი ბაზ რის შექ მ ნის 
პერ ს პექ ტი ვებ თან, შე საძ ლებ ლო ბებ თან და კავ ში რე ბით. 

4.ურბანიზაცია
ისევ თავ   კომ   ბა  ლა თბი  ლი  სი. არის ასე  ვე 
ბა  თუ  მი, სა  დაც მო  სახ   ლე  ო  ბი  სა და ეკო  ნო  მი -
კუ  რი აქ   ტი  ვო  ბის ზრდა იკ   ვე  თე  ბა. აქ   ტი  ვო -
ბის მცი  რე  დი ზრდა შე  იმ   ჩ   ნე  ვა ქუ  თა  ის   შიც. 
ასე  თი მდგო  მა  რე  ო  ბა ძა  ლი  ან სე  რი  ო  ზუ  ლი 

შე  მა  ფერ   ხე  ბე  ლი ფაქ   ტო  რია რო  გორც ეკო  ნო  მი  კუ  რი, ასე  ვე სო -
ცი  ა  ლუ  რი თვალ   საზ   რი  სით. ამავ   დ   რო  უ  ლად ეს კომ   პ   ლექ   სუ  რი და 
გრძელ   ვა  დი  ა  ნი სა  კითხი  ა. მოგ   ვ   წონს თუ არა ჩვენ, პერ   ს   პექ   ტი  ვა -
ში სა  ქარ   თ   ვე  ლო ვერ გა  ექ   ცე  ვა სოფ   ლის მო  სახ   ლე  ო  ბის შემ   ცი  რე -
ბი  სა და ქა  ლა  ქის მო  სახ   ლე  ო  ბის ზრდის ტენ   დენ   ცი  ას. სხვა  ნა  ი  რად 
ჩვე  ნი ქვე  ყა  ნა კონ   კუ  რენ   ტუ  ნა  რი  ა  ნი ვერ იქ   ნე  ბა არა  თუ გლო  ბა -
ლურ, არა  მედ რე  გი  ო  ნა  ლურ დო  ნე  ზეც კი. ასეა მთელ მსოფ   ლი  ო -
ში (მაგ. აშ   შ   -   ში სოფ   ლად ცხოვ   რობს მო  სახ   ლე  ო  ბის და  ახ   ლო  ე  ბით 
18%, ევ   რო  კავ   ში  რის ფარ   გ   ლებ   ში – 25%, შვე  ი  ცა  რი  ა  ში – 26%, 
თურ   ქეთ   ში – 26%, ჩვენს მე  ზო  ბელ სომ   ხეთ   ში – 37%, სა  ქარ   თ   ვე -
ლო  ში კი და  ახ   ლო  ე  ბით 45%). ამ კუთხით სა  ხელ   მ   წი  ფომ გრძელ  -
ვა  დი  ა  ნი სტრა  ტე  გია უნ   და შე  ი  მუ  შა  ოს და ტაქ   ტი  კა ჩა  მო  ა  ყა  ლი  ბოს. 
აუცი  ლე  ბე  ლია მდგო  მა  რე  ო  ბი  სა და პერ   ს   პექ   ტი  ვის შეს   წავ   ლა 
ეკო  ნო  მი  კუ  რი, სო  ცი  ა  ლუ  რი, სატ   რან   ს   პორ   ტო და სა  კო  მუ  ნი  კა  ცი  ო, 
თუნ   დაც დე  მოგ   რა  ფი  უ  ლი თვალ   საზ   რი  სით და ა.შ., რა  თა მოხ   დეს 
იდენ   ტი  ფი  კა  ცია იმ ქა  ლა  ქე  ბის (მაგალითად: ქუ  თა  ი  სი, ზუგ   დი -
დი, ანაკ   ლი  ა, თე  ლა  ვი, გურ   ჯა  ა  ნი, გო  რი, ახალ   ქა  ლა  ქი), სა  დაც 
სა  თა  ნა  დო პი  რო  ბე  ბის შექ   მ   ნა და ბიზ   ნე  სი  სა და სა  მუ  შაო ძა  ლის 
გა  და  ნა  წი  ლე  ბაა შე  საძ   ლე  ბე  ლი. ამ მი  მარ   თუ  ლე  ბით კარ   გი იქ   ნე  ბო -
და, მა  გა  ლი  თად, მუ  ნი  ცი  პა  ლუ  რი სახ   ლე  ბის   /   ბი  ნე  ბის მშე  ნებ   ლო  ბა 
და მუდ   მივ სარ   გებ   ლო  ბა  ში გა  და  ცე  მა, გარ   კ   ვე  უ  ლი შე  ღა  ვა  თე  ბი  სა 
და სტი  მუ  ლი  რე  ბის ფორ   მე  ბის შე  მო  ღე  ბა (მაგალითად, მხო  ლოდ 
ამ ქა  ლა  ქებ   ში გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბულ ბიზ   ნეს   პ   რო  ექ   ტე  ბის   თ   ვის მი  წის 
1 ლა  რად გა  და  ცე  მა) და სხვ.
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ავტორი: ემილ ავდალიანი

ისტორია ემიგრანტები
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გ
იორგიმაჩაბელიშექსპირისმთარგმნელივანემა-

ჩაბლისუფროსიძმის,ვასილისვაჟიიყო.გიორგი

1885წელსდაიბადადათბილისისსათავადაზნა-

უროგიმნაზიისდამთავრებისშემდეგევროპა-

შიგაემგზავრაგანათლებისგასაღრმავებლად.

სამთოაკადემიისშემდეგმაჩაბელიმსოფლიოსგარშემო

სამოგზაუროდგაეშურა.შვედეთშიყოფნისასმანგაიცნოგას-

ტროლებზემყოფიიტალიელიმსახიობი,ლამაზიდანიჭიერი

ნორინაჯილი(მარიაკარმი),რომელსაცდიდიწარმატება

მოუტანამადონასროლმამაქსრეინოლდსისრელიგიურიხა-

სიათისპიესაში„სასწაული“.

ევროპაშიცხოვრებისდროსგიორგიმაჩაბელისაქართვე-

ლოსდამოუკიდებლობაზეოცნებობდადამონარქიისაღდგე-

ნისდიდიმომხრეიყო.ამისთვისმაჩაბელსგერმანელიპრინ-

ცის–კაიზერვილჰელმმეორისუმცროსივაჟისიოახიმისადა

ქართველიპრინცესისდაქორწინებაჰქონდაგამიზნული.მისი

აზრით,ამსაქმისთვისსაუკეთესოკანდიდატურასაქართვე-

ლოსდამფუძნებელიკრებისწევრის,„ეროვნულ-დემოკრატ“

მიხეილმაჩაბლისქალიშვილიმარინაიყო.ესგეგმაკარგად

ასახავსიმას,თუროგორიახლოურთიერთობაიყოსაქართ-

ველოსარისტოკრატიასადაგერმანიასშორისდაროგორი

მოლოდინიიყოიმისა,რომპირველმსოფლიოომშიგერმა-

ნიაგაიმარჯვებდა.მაგრამმაჩაბლისგეგმასშესრულებაარ

ეწერა.

როდესაც1918წელსრუსეთისიმპერიისდაშლისშემდეგ

საქართველომთავისუფლებამოიპოვა,გიორგიმაჩაბელი

იტალიაშისაქართველოსსაელჩოსპირველიმდივანიგახდა,

თუმცამისიპოლიტიკურიკარიერახანმოკლეგამოდგა.1921

წელსსაქართველოსგასაბჭოებისშემდეგმაჩაბელმაპოლი-

ტიკურიკარიერადაასრულადამეუღლესთანერთადამერიკა-

შიგადასახლდა.

თავდაპირველადმაჩაბელიანტიკვარიატითდაკავდადა

1924წელსმეუღლესთანერთადქალაქნიუ-იორკში,545მე-

დისონ-ავენიუზეპატარაანტიკვარულიმაღაზია„წითელიდა

შავი“(LeRougeetleNoir)გახსნა.

ანტიკვარიატისპარალელურად,მაჩაბელმაარომატების

გამოსაყვანადექსპერიმენტირებადაიწყო.მალეაღმოაჩინა,

რომმისმუშტრებსსუნამოებიუფროაინტერესებდათ,ამიტომ

ანტიკვარიატზეხელიაიღო.1926წელს,ქორწინებისმეათე

წლისთავზე,წყვილმასაკუთარიკომპანია„პრინციმაჩაბელი“

–PrinceMatchabelliPerfumeCompany–დააარსა.

მაჩაბელითვითონქმნიდადააფორმებდასუნამოებსდა

რეკლამასაცთვითონუკეთებდა.მაჩაბლისფირმისფლა-

კონზეგამოსახულიიყომისისაგვარეულოგერბიდასამეფო

გვირგვინი.ფირმაშიგიორგიმაჩაბლისმეგობრები,მასავით

ლტოლვილიარისტოკრატები,მათიცოლებიდაქალიშვილები

დასაქმდნენ.

სუნამოებსშორისყველაზეპოპულარულიაღმოჩნდასა-

ქართველოსარშემდგარიდედოფლის,მარინამაჩაბლისადმი

მიძღვნილისუნამო„საქართველოსდედოფალი“(Queenof

Georgia).ოქროსგვირგვინისფორმისფლაკონისმქონესუ-

ნამოსმოჰყვამეუღლისთვისმიძღვნილისუნამო„პრინცესა

ნორინა“(PrincessNorina),ინგლისელილამაზმანისსახელო-

ბისსუნამო„DuchessofYork“,სუნამო„ოქროსშემოდგომა“,

სააბაზანოზეთი„აბანო“,ოდეკოლონი„ქარისსიმღერა“(Wind

Song),დაპრესილიპუდრიდაპომადა.

ფლაკონებითავდაპირველადგერმანულიფაიფურისგან

მზადდებოდა,შემდეგჯორჯკობის(გრიგოლკობახიძე)მი-

ნისკომპანიაშიდაამზადესგამჭვირვალემინისფლაკონი,

რომლისოქროთიმოვარაყება,ოქროსფერიზარნიშისადა

ზონრისდამზადებახელითხდებოდა.სულმალეგიორგიმა-

ჩაბლისგვირგვინებიმთელამერიკასმოედო.

კომპანია1920-1930-იანწლებშიაშშ-ისუმნიშვნელოვანესი

კორპორაციებისხუთეულშიშედიოდა.საინტერესოამაჩაბ-

ლისპირველისუნამოს–„საქართველოსდედოფლის“დამ-

ზადებისისტორია.მართალია,გერმანულ-ქართულისამეფო

ოჯახისიდეამხორცივერშეისხა,მაგრამმარინამაჩაბლის

სახელიემიგრაციაშიმყოფმაგიორგიმაჩაბელმასუნამოთი

უკვდავყო.

ბიზნესსმაჩაბელისაზოგადოებრივისაქმიანობისთვის

არჩამოუშორებია.ისიყო1931წელსამერიკისშეერთებულ

შტატებშიქართულისათვისტომოსდაარსებისერთ-ერთიინი-

ციატორი,1933-34წლებშიმისითავმჯდომარე,1934წლიდან

–ხაზინადარი.

1933წელსგიორგიდანორინადაშორდნენ,მიზეზიქალის

სპირიტულისეანსებითგატაცებაგახდა.1935წლისივნისის-

თვისმე-5ავენიუზეგიორგიმაჩაბელსდაგეგმილიჰქონდა

სადემონსტრაციოდარბაზისგახსნა.მარტშიკიფილიალების

გახსნისმიზნითშანხაისადაკალიფორნიაშიიმოგზაურა,მაგ-

რამგზაშიგაცივდადა1935წელს,50წლისასაკში,ფილტვების

ანთებითგარდაიცვალა.ერთიწლისშემდეგყოფილმამეუღ-

ლემნორინაჯილიმკომპანია$250,000-ადმიჰყიდასოლგანცს

(SaulGanz),თუმცაამერიკაში,კონექტიკუტისშტატში,დღესაც

არსებობსპარფიუმერიულიფირმაPRINCEMATCHABELLI.
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აზრები

სიუხვის შესახებ

სა    ბო    ლოო
მო    საზ       რე    ბა: 
უხვიფულიმადლიც
შეიძლება,იყოსდაწყევ-
ლაც.ამუკანასკნელის
მიმართგანსაკუთრებული
სიფხიზლეგვმართებს.

–ბ.ჩ.ფორბსი

წყა რო ე ბი: ჰენ რი მი ლე რის „კიბოს ტრო პი კი“; ქო ნორ ქრუზ ო’ ბ რა ი ე ნის „ევროპისა და აფ რი კის ალ ბერ კა მი უ“; ედ მუნდ 

ბერ კის „წერილები რე გი ცი დის მშვი დო ბა ზე“; ჯე იმს ბოს ვე ლის „სემუელ ჯონ სო ნის ცხოვ რე ბა“; ქ.ს. ლუ ი ზის „ჯადოქრის 

ძმის წუ ლი“; ქელ ვინ ქუ ლი ჯის ავ ტო ბი ოგ რა ფი ა; ჯაკ ლინ ქე რის „კუშიელის რჩე უ ლი“. 

მადლიერმიმღებს
ბარაქიანიმოსავალი
ელის.
–უილიამბლეიკი

არავინირჯება,დაგარწმუნოთ,
რომდიდიქონებით,შესაძლოა,
ძალიანბედნიერადიცხოვროთ.
–სემუელჯონსონი

ასე თი სი უხ ვი თა და 

სი მარ ტი ვით, იმ დე ნად 

კარ გად გა მომ დი ო და, 

ვყო ფი ლი ყა ვი

კა ცი, რომ თა ვი

სუ პერ მე ნი მე გო ნა. 
–ალბერკამიუ

წვი  მის არ იყოს, 
ყვე  ლა  ფე  რი ან 
უხ   ვად მო  დის, ან 
სა  ერ   თოდ არა. 
–ჰენრიმილერი

მსუყე ადგილი იყო.
ქლიავის ნამცხვარივით მსუყე.
–ქ.ს.ლუიზი

სიმ   დიდ   რე ადა  მი  ა  ნის მძი  მე შრო -
მის ბე  ჯი  თი და რთუ  ლი გა  მოც  -
დი  ლე  ბის შე  დე  გი  ა. მი  სი უაზ  -
როდ გაფ   ლან   გ   ვა კა  ცობ   რი  ო  ბის 
ღა  ლატს ნიშ   ნავს.
–ქელვინქულიჯი

ღმერ   თი თა  ვის სი  უხ   ვეს არ ზო  მავს,

აი, ჩვენ კი ვზო  მავთ და თან – რო  გორ!
–მინიონმაკლოფლინი

შენი სიკეთით დააგვირგვინე წელიწადი.
ნოყიერია შენი ბილიკები.

–ფსალმუნი65:11
ღმერთო, ეს 
ზედმეტად ბევრია,
და არასაკმარისი. 
–ჯაკლინქერი

სიმ დიდ რე ზე თუ გა ვი მარ ჯ ვებთ, მდიდ რე ბი
და თა ვი სუფ ლე ბი გავ ხ დე ბით.

–ედმუნდბერკი

იმდენიფული
მაქვს,მთელი
ცხოვრება
მეყოფა...
ოღონდ,თუ
ოთხისაათისთ-
ვისმოვკვდები.

–ჰენიიანგმენი


