


Classique Hora Mundi - 5717
An invitation to travel across the continents and oceans illustrated on 
three versions of the hand-guilloché lacquered dial, the Classique Hora 
Mundi is the first mechanical watch with an instant-jump time-zone display. 
Thanks to a patented mechanical memory based on two heart-shaped 
cams, it instantly indicates the date and the time of day or night in a given 
city selected using the dedicated pushpiece. History is still being written...

Breguet, the innovator.
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მილიარდერები

მეტი ფული. მეტი ახალწვეული. მეტი ქალი. მეტი მილიარდერი. უმდიდრეს ადამიანთა 
სიაში რიგით 28–ე წლიურმა გზამკვლევმა რეკორდი არათუ მოხსნა, არამედ – დაამსხვრია. 
პლანეტის 1 645 მილიარდერის ქონება, ჯამში, $6,4 ტრილიონს უტოლდება. წინა წლის 
მაჩვენებელს ეს შედეგი 18,5%-ით აღემატება. წელს სიას 264 ახალი მილიარდერი შეემატა, 
მათ შორის ერთი – ქართველი. მილიარდერი ქალების რაოდენობა 172-ს შეადგენს – 
42 მათგანი წელს პირველად გამოჩნდა რეიტინგში. პირველ ოცეულში შესვლისთვის 

აუცილებელი ქონება გაინტერესებთ? – $31 მილიარდი!

სიმდიდრის რედაქტორები: კერი ა. დოლანი და ლუიზა 

კროლი ქვეყნების რედაქტორები: გრეჰემ ბატონი, 

რასელ ფლანერი, ნაზნინ კარმალი, ჯონ კოპიჩი, 

ტატიანა სერაფინი, ნათან ვარდი სიმდიდრის ჯგუფი: 
დენ ალექსანდერი, ელენა ბერეზანსკაია, აბრამ ბრაუნი, 

სკოტ დეკარლო, კეტრინ დილი, აგუსტინო ფონტევეკია, 

რაიან მაკი, ალექს მორელი, ანდრეა ნავარო, ანდრეა 

მერფი, ქალებ მელბი, ნატალი რობეჰმედი, ტომ ვან 

რიპერი, Forbes Szech Republic, Forbes Indonesia, Forbes 

Korea, Forbes Mexico, Forbes Poland, Forbes Russia, 

Forbes Ukraine, Forbes Georgia, ზაინაბ ამინი, ანდერსონ 

ანტუნესი, ელენ მაო, ემილი კანალი, ერინ კარლაილი, 

კრისტოფერ ჰელმანი, ანდრეა ჰლინკა, სიუზენ 

ლეიტერი, ზინა მუხეიბარი, ოზერ თურანი. 

დამატებითი რედაქტორები: სიუზენ ადამსი, დენ ბიგმანი, 

ტომ პოსტი ფოტორედაქტორები: მერილი ბარტონი, 

გეილ ტოივანენი მონაცემთა ბაზა: დმიტრი სლავინსკი, 

ლორი ტორესი დამატებითი რეპორტინგი: Forbes Africa, 

იური აკსიონოვი, სტივენ ბერტონი, ჯონ ბევერიჯი, მონტე 

ბურკე, ჯეი-ჯეი კოლაო, დოლია ესტევეზი, დენიელ 

ფიშერი, ჰილარი ფლანერი, რიკარდო ჯერომელი, ლიზა 

ჰ. ჰატა, ვალერი იგუმენოვი, ნერჯა პავა ჯეტლი, აშიკა 

კალრა, შონ კილაჩანდი, ერნესტო ლინარეს მასკარო, 

ნიკოლაი მაზურინი, ბრაიან მერტენსი, ჯოან მიულერი, 

სიუზენ ნამი, ლან ან ნგუიენი, მფონობონგ ნსეე, კლერ 

ო’კონორი, რობერტ ოლსენი, პარმი ოლსონი, დოროთი 

პომერანცი, სიუზენ რადლაუერი, ანურადა რაღუნათანი, 

სარითა რაი, კენეთ რაპოზა, ფილის ფანგ სავაჟი, 

ლუსინდა შმიდტი, სამანტა შარფი, ბრაიან სოლომონი, 

ჯესიკა ტენი, ემილი ტიანი, იგორ ტერენტიევი, ტიმ 

ტრედგოლდი, ჰალა ტურიალაი, ბრიუს აპბინი, ჩერიშ 

ცონგი, იუ ლუ, ნატალია ზადერეი წყაროები: bUReAU 

vAn dIjK, PRIvco, ReAl cAPItAl AnAlytIcS, veSSelS vAlUe, 

FActSet ReSeARch SySteMS, tRePP, bRooKFIeld FInAncIAl, 

GReen StReet AdvISoRS, MAcqUARIe SecURItIeS, S&P cAPItAl 

Iq, technoMIc Inc., the SlAtIn GRoUP, wIllIAM blAIR

40 | წახვიდე 
დავითი, დაბრუნდე 
გოლიათი
როგორ მოხვდა დავით 
იაკობაშვილი მსოფლიოს 
უმდიდრეს ადამიანთა 
სიაში. 
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Ocean TOurbillOn Jumping HOur
by HarrY WinSTOn

23, Rustaveli ave., 0108 tbilisi, GeoRGia - tel.: +995 32 29 22292 - Fax: +995 32 2921656 - e-mail: GeoRGia@Geneva.Ge

0108, საქართველო, თბილისი, რუსთაველის გამზირი 23 - ტელ.: +995 32 29 22292 - ფაქსი: +995 32 2921656 - ელ. ფოსტა: GeoRGia@Geneva.Ge
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10  |  ფაქტი და კომენტარი
გადაარჩინეთ ინტერნეტი

ავტორი: სტივ ფორბსი

Leaderboard
14 |  ხანგრძლივი თამაში

დიდების დარბაზი: 23 მილიარდერი, 
რომლებმაც გადაიტანეს ბუმი და გაკოტრება 

ისე, რომ სიიდან არ გავარდნილან.

16  | გაიცანით ტოპ 50
ადამიანთა 0,000001% -ს კარგი 

ცხოვრება აქვს.
  

მოსაზრება
18  |  საქართველოს საყოველთაო 

დაზღვევა 
ავტორი: თეონა აბსანძე

24  |  საქართველოს  
ეკონომიკური გეგმა 

ავტორი: არჩილ როსტომაშვილი

30  |  შრომის ბაზარი საქართველოში 
ავტორი: თინათინ კაჭახიძე

  

ტექნოლოგიები
34  |  გეიმ-ჯემი

მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი 
სფერო – ვიდეოთამაშების ინდუსტრია 
– საქართველოშიც ვითარდება. აქ უკვე 

არსებობს რამდენიმე დეველოპერი სტუდია 
და ჩატარდა ვიდეოთამაშების შექმნის 

მარათონი, რომელსაც სახელმწიფო 
მხარდაჭერა გააჩნია.

ავტორი: ია ვეკუა

66 | წარმატებული
      ქალები

58 | ვიკტორ პინჩუკი

50 | იან კუმი



tank mc
M A N U F A C T U R E  M O V E M E N T  1 9 0 4  M C

Since the creation of the firSt tank watch in 1917, the tank collection haS 

continued to break new ground. the incredibly refined aeStheticS of the 

new tank mc watch are fitted with the cartier manufacture movement 

1904 mc. eStabliShed in 1847, cartier createS exceptional watcheS that 

combine daring deSign and watchmaking Savoir-faire.

23, Rustaveli Avenue, 0108 Tbilisi, Georgia, Tel.: +995 32 2923366 / 0108, თბილისი, რუსთაველის გამზ. 23, ტელ.: +995 32 2923366
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ფოტო ყდაზე: დავით იაკობაშვილი არქივიდან

აღმასრულებელი რედაქტორი
შოთა დიღმელაშვილი

არტდირექტორი
ანა შუხაევა

ლიტერატურული რედაქტორი
ირინა ბიაშვილი

ვებდირექტორი
გოგი ქავთარაძე

დამკაბადონებელი, ფოტო რედაქტორი
სერგი ნემსიწვერიძე

მთარგმნელები
შპს "ბეიკერლოო"

ფოტოგრაფი
ხათუნა ხუციშვილი

ჟურნალ Forbes Georgia-ს გამოსცემს 
სააქციო საზოგადოება 

Media Partners

გამომცემელი
მაია მირიჯანაშვილი

გაყიდვების დირექტორი  
თინა ოსეფაშვილი

ლოგისტიკის მენეჯერები
ლაშა ლაზარაშვილი

ლევან ლორთქიფანიძე
FORBES, INC

PRESIDENT AND EDITOR-IN-CHIEF Steve Forbes 
CHIEF OPERATING OFFICER Timothy C. Forbes 

VICE CHAIRMAN Christopher Forbes 
VICE PRESIDENT, BUSINESS DEVELOPMENT Miguel Forbes

ჟურნალი Forbes დაარსდა 1917 წელს

მაისი 2014 N: 30

რედაქციის მისამართი: საქართველო, 0179, თბილისი, 
ფალიაშვილის ქ. 15; ტელ.: (+995 32) 223 77 07; ი-მეილი: info@forbes.ge
Forbes Georgia არის ყოველთვიური გამოცემა. საცალო ფასი 7 ლარი. 

ჟურნალი გამოდის 2011 წლის დეკემბრიდან. Forbes Georgia დარეგისტრირებულია საქართველოს 
პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის მიერ 2011 წლის 

16 ნოემბერს. ISSN 2233-3487

Copyright 2011 სააქციო საზოგადოება Media Partners, საავტორო უფლებები დაცულია. ჟურნალში 
გამოქვეყნებული მასალების ნაწილობრივ ან მთლიანად გამოყენება აკრძალულია. Copyright 2011 

Forbes, as to materials published in the US Edition of Forbes. All rights reserved. სამარკო ნიშანი Forbes 
წარმოადგენს Forbes Inc.-ის საკუთრებას. გამოყენების უფლებით სარგებლობს სააქციო საზოგადოება 
Media Partners შესაბამისი სალიცენზიო ხელშეკრულებით. Forbes Georgia is published by the Media 
Partners JSC under a license agreement with Forbes Media LLC, 60 Fifth Avenue, New York, New 

York 10011. Forbes is a trademark used under the license from FORBES LLC.

UDC (UAK) 338.22 (051.2) F-75
გამოცემა იყენებს ბესარიონ გუგუშვილის BPG-InfoTech ფონტებს: 

„ბპგ გარდიან ეგვიპტური“ და „ბპგ პრიმა“.

მთავარი რედაქტორი
გუგა სულხანიშვილი

Forbes Georgia - 
საერთაშორისო სავაჭრო პალატის 

მედიაპარტნიორი

 
მილიარდერები
40  |  წახვიდე დავითი, 

დაბრუნდე გოლიათი
დავით იაკობაშვილმა საკუთარ ქონებას წელს $250 
მილიონი შემატა და $1,2-მილიარდიანი დოვლათით 

პირველად მოხვდა Forbes-ის მილიარდერთა რეიტინგში. 
თუმცა საამისოდ გაწეული ძალისხმევა მცირედ მოჩანს 
იმ სამუშაოს ფონზე, რომელსაც იგი საბჭოთა თბილისში 

„დღეში თუმნისთვის“ ეწეოდა. ახლა ბიზნესმენის 
ყურადღება კვლავ საქართველოსკენაა მოპყრობილი. 
ავტორები: შოთა დიღმელაშვილი, გუგა სულხანიშვილი

50  |  ამერიკული ოცნების მესიჯი 
იან კუმი აშშ-ში უარაფროდ ჩამოვიდა. ოცი წლის 

შემდეგ მარკ ცუკერბერგი მას $6,8 მილიარდს უხდის. 
ინფორმაცია პირველი ხელიდან, ტექნოლოგიის სფეროში 

საუკუნის ყველაზე მსხვილი გარიგების შესახებ.
ავტორი: პარმი ოლსონი

58  |  ოლიგარქი ორ ცეცხლს შუა
მაშინ როდესაც რუსული ჯარი ქვეყანაში დააბიჯებს, 

უკრაინის რიგით მეორე ყველაზე მდიდარმა კაცმა, 
ვიქტორ პინჩუკმა, არჩევანი გრძნობასა და საღ აზრს 

შორის უნდა გააკეთოს.
ავტორი: კატია სოლდაკი

66  |  2014 წლის წარმატებული ქალები
ქალი მილიარდერების, ამ დრომდე ყველაზე 

მრავალრიცხოვანი, ჯგუფი თავის რეიტინგს ახალ 
სიმაღლეებამდე ზრდის როგორც რაოდენობრივად, 

ასევე პროცენტულად. მათ სათავეში Facebook-ის ახალი 
მილიარდერი უდგას, რომელსაც სურს, რომ მის კვალს 

მეტი ქალი გაჰყვეს.
ავტორი: კონი გუგლიელმო

72  |  სიმდიდრის ალმანახი
ჩვენს სიაში მოყვანილია მონაცემები, ვინ რა ქონებას 

ფლობს ამა თუ იმ ქვეყანაში, ასევე რეკორდული 
1645-ადგილიანი სიიდან მერამდენე ადგილს იკავებს 

თითოეული მილიარდერი სიმდიდრის გლობალურ 
იერარქიაში.

112  |  აზრები 
შრომის შესახებ



Gypsy

23, RUSTAVELI AVE., 0108 TBILISI, GEORGIA

TEL.: +995 32 2922292 - FAX: +995 32 2921656 - E-MAIL: georgia@geneva.ge

23, Rustaveli ave., 0108 tbilisi, GeoRGia - tel.: +995 32 29 22292
Fax: +995 32 2921656 - e-mail: GeoRGia@Geneva.Ge

www.degrisogono.com

0108, საქართველო, თბილისი, რუსთაველის გამზირი 23 - ტელ.: +995 32 29 22292
ფაქსი: +995 32 2921656 - ელ. ფოსტა: GeoRGia@Geneva.Ge
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ფაქტი და კომენტარი - სტივ ფორბსი

მიმართვა კონგრესს:
გადაარჩინეთ ინტერნეტი

ავ ტო რი: სტივ ფორბსი, Forbes-ის მთავარი რედაქტორი

კონ გ რე სი ატა რებს მოს
მე ნებს ობა მას ად მი ნის ტ რა ცი ის, 

სხვა მრა ვალ თა შო რის, ყვე ლა ზე 

აღ მაშ ფო თე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 

თა ო ბა ზე: გა დას ცეს თუ არა აშშ-მ ინ-

ტერ ნეტ ზე კონ ტ რო ლი ჯერ კი დევ და-

უდ გე ნელ სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა-

ცი ას. ღმერ თო ჩე მო, მე მარ ცხე ნე ე ბი 

ხომ მა ინც უნ და ხე დავ დ ნენ ამა ში 

დამ ღუპ ველ სი სუ ლე ლეს! რო გორც 

გორ დონ გრო ვიტც მა Wall Street 

Journal-ში და წე რა: „აშშ-ის უწყ ვე ტი 

ძა ლა უფ ლე ბის ალ ტერ ნა ტი ვა გახ-

ლავთ კონ ტ რო ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა სა ერ თა შო რი სო 

ორ გა ნოს მი ერ, რო მელ შიც ავ ტო რი ტა რუ ლი რე ჟი მე ბი 

დო მი ნი რე ბენ“.

პირ ვე ლი ვე დღე ე ბი დან აშშ სა გულ და გუ ლოდ მიჯ-

ნავ და პო ლი ტი კა სა და თა ნა მედ რო ვე ო ბის ყვე ლა ზე 

ექ ს ტ რა ორ დი ნა რუ ლი გა მო გო ნე ბის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას.

წლე ბის მან ძილ ზე ავ ტო რი ტა რუ ლი რე ჟი მე ბი ცდი-

ლობ დ ნენ ხელ ში ჩა ეგ დოთ ეს ძლი ე რი და ხალ ხის თ ვის 

ძა ლა უფ ლე ბის მიმ ცე მი ინ ს ტ რუ მენ ტი. ჩი ნე თი მი ლი არ-

დო ბით დო ლარს ხარ ჯავს და ასო ბით ათას ბი უ როკ-

რატს ასაქ მებს იმი სათ ვის, რომ ინ ტერ ნეტ ში გავ რ ცე-

ლე ბულ ინ ფორ მა ცი ას ცენ ზუ რა და უ წე სოს. 

თეთ რი სახ ლის ამ ჟა მინ დელ ად მი ნის ტ რა ცი ას 

მტკი ცედ სჯე რა, ამ ქვე ყა ნას არ უნ და ჰქონ დეს ვირ ტუ ა-

ლუ რი კვა ლი მის საზღ ვ რებს გა რეთ და ყვე ლა ფე რი ის, 

რაც სხვა გან ხდე ბა, გა ე როს უნ და გა და ე ცეს, სა ერ თა-

შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დი სა ან სხვა დის ფუნ ქ ცი უ რი 

მრა ვა ლე როვ ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან კარ გუ ლე ბა ში. 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბა იმის შე სა ხებ, ინ ტერ ნე ტი პუ ტი ნის 

სამ ყა როს გა და ე ცეს, არის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი იმ აზ-

რი სა, რომ ამე რი კა არის ცუ დი. 

იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ინ ტერ ნე ტის კონ კუ რენ ტუ ლი 

ქსე ლე ბი ორი გი ნა ლის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბელ თა ვი-

სუფ ლე ბას გა ი მე ო რებ დ ნენ, ისი ნი ძა ლი ან პა ტა რე ბი 

იქ ნე ბოდ ნენ იმის თ ვის, რომ მსგავ სი მას შ ტა ბი და 

გავ ლე ნა ჰქონ დეთ.

კონ გ რეს მა უნ და გა ნაცხა დოს უარი 

ამ მოს მე ნებ ზე და მი ი ღოს კა ნო ნი, 

რო მე ლიც კო მერ ცი უ ლი დე პარ ტა მენ-

ტის ნე ბის მი ერ მსგავს კა ტას ტ რო ფულ 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბას უმოქ მე დოდ გა მო-

აცხა დებ და.

თუ სე ნა ტის უმ რავ ლე სო ბის ლი-

დე რი, ჰა რი რე ი დი, მსგავ სი კა ნონ პ-

რო ექ ტის დაბ ლოკ ვას შე ეც დე ბო და, 

სი ლი კო ნის ვე ლის დე მოკ რა ტებს უნ და 

გა ეხ ს ნათ თა ვი ან თი სა ბან კო წიგ-

ნა კე ბი სე ნა ტის კან დი და ტე ბის თ ვის 

რეს პუბ ლი კუ რი პარ ტი ი დან. ვი ნა ი დან 

რე იდ მა იცის, თუ რამ დე ნად მოწყ ვ ლა დია მი სი უმ რავ-

ლე სო ბა, ის კა პი ტუ ლი რე ბას მო ახ დენ და.

სა ბო ლოო ჯამ ში თეთ რი სახ ლი ისე გა ა კე თებს, 

რო გორც ეს რამ დე ნი მე წლის წინ მოხ და, რო დე საც 

მი სა ღე ბად იყო მომ ზა დე ბუ ლი კა ნო ნი, რო მე ლიც ვი-

თომ და მე კობ რე ო ბას ებ რ ძო და, მაგ რამ სი ნამ დ ვი ლე-

ში ინ ტერ ნეტს მი ა ყე ნა ზი ა ნი.

კონ გ რეს მა და პრე ზი დენ ტ მა უნ და იცოდ ნენ, რომ 

ჩვენ არ და ვუშ ვებთ ან ტი სა თა ვი სუფ ლე ბო ჰა კე რე ბი სა 

და დიქ ტა ტო რე ბის მი ერ ქსე ლის და ბინ ძუ რე ბა სა და 

გა ნად გუ რე ბას.

დი დი ნახ ტო მი წინ 
ამ თვე ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი იქ ნე ბა ეკო ნო მი კის შე ფა სე-

ბის ახა ლი მე თო დი, რო მე ლიც დრო თა გან მავ ლო ბა ში 

მყარ და უდა ვოდ პო ზი ტი ურ გავ ლე ნას იქო ნი ებს ეკო-

ნო მი კურ პო ლი ტი კა ზე.

სტა ტის ტი კას ეწო დე ბა მთლი ა ნი პრო დუქ ცია და ის 

გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია ეკო ნო მი კუ რი ანა ლი ზის ბი უ როს 

მი ერ (შედის კო მერ ცი ულ დე პარ ტა მენ ტ ში), რო მე ლიც 

ასე ვე აქ ვეყ ნებს მშპ-ის მო ნა ცე მებს.

რა ტომ არის მთლი ა ნი პრო დუქ ტის სა კითხი ასე თი 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი? იმი ტომ, რომ ის ეკო ნო მი კას უფ რო 

ვრცლად და ზუს ტად აფა სებს. მშპ პრო დუქ ტე ბი სა და 

მომ სა ხუ რე ბე ბის სა ბო ლოო ღი რე ბუ ლე ბას წარ მო-

ად გენს. ის იგ ნო რი რე ბას უკე თებს ყვე ლა იმ ნა ბიჯს, 

„ყოველთა მოსახვეჭელთაგან მოიხვეჭე სიბრძნე“
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რო მე ლიც ამ ყვე ლაფ რის გა სა კე თებ ლად 

გა და იდ გ მე ბა. ეს და ახ ლო ე ბით იმას ჰგავს, 

რომ ყუ რადღე ბა მი აქ ციო რძის შე ფუთ ვას და 

არ და ინ ტე რეს დე, რა გა კეთ და ამ რძის წარ-

მო ე ბი სა თუ მი სი მა ღა ზი ის თა რო ზე მოხ ვედ-

რის თ ვის.

ამი ტომ მშპ გვიჩ ვე ნებს ეკო ნო მი კის 

და მა ხინ ჯე ბულ სუ რათს. რამ დენ ჯერ წაგ-

ვი კითხავს, რომ მოხ მა რე ბა ეკო ნო მი კის 

70%-ია და ამი ტომ არის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

„მოთხოვნის სტი მუ ლი რე ბა“ სამ თავ რო ბო 

ხარ ჯე ბის გაზ რ დის სა შუ ა ლე ბით.

მშპ-ის გა ან გა რი შე ბი სას ამ ბო ბენ, რომ 

სამ თავ რო ბო ხარ ჯე ბი ეკო ნო მი კის 20%-ს 

წარ მო ად გენს, ინ ვეს ტი ცი ე ბი – სულ 13%-ს. 

(საკვირველია, მაგრამ ით ვ ლე ბა, რომ იმ-

პორ ტი ეკო ნო მი კის თ ვის ნე გა ტი უ რია და მას 

მშპ-ის 3% უკა ვი ა (პროტექციონისტებს ეს 

აბ სურ დუ ლო ბა მოს წონთ).

მთლი ა ნი პრო დუქ ცია ით ვა ლის წი ნებს 

ყვე ლა შუ ა ლე დურ ნა ბიჯს პრო დუქ ტე ბი სა 

და მომ სა ხუ რე ბე ბის შექ მ ნა ში. შე დე გე ბი 

სა ო ცა რი ა: მოხ მა რე ბა შე ად გენს ეკო ნო მი კის 

40%-ს და არა 70%-ს; სამ თავ რო ბო ხარ ჯე ბი 

შემ ცირ და 9%-ით; და სა მე წარ მეო ხარ ჯე ბი 

50%-ით გა ი ზარ და.

ახა ლი სტა ტის ტი კა ასე ვე უკე თე სად ასა-

ხავს ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბის ზრდი სა და 

ვარ დ ნის ცვა ლე ბა დო ბას. 2007-09 წლე ბის 

კრი ზი სი იყო უფ რო ღრმა, ვიდ რე ეს მშპ-ის 

მო ნა ცე მებ მა გვიჩ ვე ნა, აღ დ გე ნა კი ოდ ნავ 

უკე თე სი.

ცნო ბი ლი ეკო ნო მის ტი, მარკ სკო უ სე ნი, 

დი დი ხნის მან ძილ ზე ცდი ლობ და ეკო ნო მი კის 

შე ფა სე ბის უფ რო ზუს ტი ზო მე ბის შე მო ღე ბას 

და გა წე უ ლი შრო მის თ ვის ნო ბე ლის პრე მია 

და იმ სა ხუ რა (დღევანდელი ეკო ნო მის ტე ბის 

პო ლი ტი კის გა მო მან ის არ მი ი ღო). სკო უ-

სენ მა კარ გად იცის, რას ნიშ ნავს მთლი ა ნი 

პრო დუქ ცი ა. Forbes.com-ზე მან და წე რა: 

„სამომხმარებლო ხარ ჯე ბი უმე ტეს წი ლად კე-

თილ დღე ო ბის შე დე გია და არა მი ზე ზი“.

მთლი ან მა პრო დუქ ცი ამ ინ ვეს ტი ცი ებ სა და 

ბიზ ნესს სწო რად გა მო უ ყო მა თი სა მარ თ ლი ა-

ნად დი დი ად გი ლე ბი. 

მთლი ან პრო დუქ ცი ას თა ვი სი ნაკ ლი აქვს. 

ის არ ით ვა ლის წი ნებს სა ბი თუ მო და სა ცა ლო 

დო ნე ზე გან ხორ ცი ე ლე ბულ ზო გი ერ თი სა ხის 

გა ყიდ ვებს – იმ მი ზე ზით, რო მე ლიც მხო ლოდ 

თე ო ლო გე ბი სათ ვის შე იძ ლე ბა იყოს მი სა-

ღე ბი, რომ ლე ბიც გა ნი ხი ლა ვენ, თუ რამ დენ 

ან გე ლოზს შე უძ ლია ნემ სის წვერ ზე ცეკ ვა. ის 

სამ თავ რო ბო ხარ ჯებს, უარ ყო ფი თის ნაც ვ-

ლად, კვლავ და დე ბი თად მი იჩ ნევს. მი უ ხე და-

ვად ამი სა, მთლი ა ნი პრო დუქ ცია მსოფ ლი ოს-

თ ვის გა დად გ მუ ლი უდი დე სი ნა ბი ჯი ა.

ეკო ნო მი კურ დე ბა ტებს ახ ლა უკე თე სი 

ფო კუ სი ექ ნე ბათ. კე ინ ზი ა ნე ლე ბი ლა ქუც-

სა და კი ვილს და იწყე ბენ, ვი ნა ი დან მა თი 

მოთხოვ ნა ზე ფო კუ სი რე ბა აღიქ მე ბა, რო გორც 

უაზ რო და მცდა რი. სა ბო ლო ოდ, ჩვენ უფ რო 

კე თილ გო ნი ერ სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კას 

მი ვი ღებთ შე დე გად.

გა უ მარ ჯოს BEA-ს. ცი ვი ლი ზა ცია მის წი ნა-

შე ვალ ში იქ ნე ბა. გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 

დრო ა.

ფე დე რა ლუ რი  
სა რე ზერ ვო სის ტე მა
რა ტომ არის ფე დე რა ლუ რი სა რე ზერ ვო სის ტე-

მა ამე რი კუ ლი პო ლი ტი კის წმინ და ძრო ხა?

არა იმი ტომ, რომ ის ბრწყინ ვა ლედ მუ შა-

ობს. მი სი ფუნ და მენ ტა ლუ რი სე რი უ ლი შეც დო-

მე ბით 70-იან წლებ ში, მას შემ დ გომ, რაც აშშ-მ 

უარი თქვა ბრე ტონ ვუ დის სა ერ თა შო რი სო 

ფი ნან სურ სის ტე მა ზე, ჩვენ მი ვი ღეთ დი დი ინ-

ფ ლა ცია და თავ გ ზის ამაბ ნე ვე ლი და შე მა სუს-

ტე ბე ლი სტაგ ნა ცი ის ათ წ ლე უ ლი. 2000 წლე ბის 

და საწყი სი დან ფე დე რა ლუ რი სა რე ზერ ვო 

სის ტე მა სუსტ დო ლარს და ე დევ ნა, რა მაც 

კა ტას ტ რო ფა გა მო იწ ვი ა. ამან უძ რავ ქო ნე ბა-

ზე ფა სე ბის სა ში ნე ლი ზრდა გა მო იწ ვი ა. ბენ 

ბერ ნან კეს დეს ტ რუქ ცი ულ მა ექ ს პე რი მენ ტ მა, 

რო მე ლიც ცნო ბი ლი ა, რო გორც რა ო დე ნობ რი-

ვი შემ სუ ბუ ქე ბა, და ა ზი ა ნა საკ რე დი ტო ბა ზა-

რი, რა მაც არა სა მარ თ ლი ა ნად შე უწყო ხე ლი 

ვა შინ გ ტო ნის მი ერ და ვა ლი ა ნე ბე ბის აღე ბას 

(„დეფიციტი ცრემ ლე ბის გა რე შე“) და უფ რო 

რთუ ლი გა ხა და კრე დი ტე ბის მი ღე ბა მცი რე და 

ახა ლი სა წარ მო ე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც სა მუ-

შაო ად გი ლებს ქმნი ან.

ის, რომ 2008-09 წლე ბის კრი ზი სი დან გა-

მოს ვლის წლები ამე რი კის ის ტო რი ის უმ ძი მე ს 

პე რი ო დად იქცა, გარ კ ვე ულ წი ლად, ფე დე რა-

ლუ რი სა რე ზერ ვო სის ტე მის დამ სა ხუ რე ბა ცა ა.

ფე დე რა ლუ რი სა რე ზერ ვო სის ტე მა არის 

ვა შინ გ ტო ნის ყვე ლა ზე გავ ლე ნი ა ნი სა ა გენ ტო 

ზე დამ ხედ ვე ლო ბის გან ყო ფი ლე ბით, რო მე-

ლიც ჩვენს სპეც სამ სა ხუ რებ სა და აშ შ -ის ნა-

ცი ო ნა ლუ რი უსაფ რ თხო ე ბის სა ა გენ ტო საც 

აქვს. კონ გ რესს არა აქვს უფ ლე ბა, გა ა კონ-

ტ რო ლოს ფე დე რა ლუ რი სა რე ზერ ვო სის ტე-

მის ხარ ჯე ბი. სა ა გენ ტო იღებს ოპე რა ცი ულ 

თან ხებს არა კონ გ რე სის ასიგ ნი რე ბით, 

არა მედ თა ვი სი ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის 

პრო ცენ ტე ბი დან, რომ ლებ საც ის ჰა ე რი დან 

მი ღე ბუ ლი თან ხე ბით ყი დუ ლობს.

დად გა ორი გო ნი ე რი ნა ბი ჯის გა დად გ-

მის დრო.

ფედერალურისარეზერვოსის
ტემისაუდიტი. არც მთავ რო ბა და არც 

მთავ რო ბის მი ერ შექ მ ნი ლი სა ა გენ ტო 

არ უნ და იყოს გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლი გა რე 

შე მოწ მე ბის გან, ვი ნა ი დან მათ მარ თა ვენ 

ადა მი ა ნე ბი, რაც, ცხა დი ა, იმას ნიშ ნავს, 

რომ ისი ნი უნაკ ლო ე ბი არ არი ან. დე მოკ რა-

ტი ა ში გან სა კუთ რე ბით აღ მაშ ფო თე ბე ლია 

ის, რომ ძლი ე რი სამ თავ რო ბო და წე სე ბუ-

ლე ბა ან გა რიშ გე ბის გან გა თა ვი სუფ ლე ბუ-

ლი ა. ყო ფილ კონ გ რეს მენ სა და პრე ზი-

დენ ტო ბის კან დი დატს, რონ პოლს, ამ 

სა კითხ თან და კავ ში რე ბით, ძა ლი ან სწო რი 

პო ზი ცია ჰქონ და.

ბრედიკორნინისკანონპრო
ექტისმიღება. ეს კა ნო ნი შექ მ ნის კო-

მი სი ას, რო მე ლიც შე ა მოწ მებს ფი ნან სურ 

პო ლი ტი კას – იმას, თუ სად არის ის ამ ჟა მად 

და სად უნ და მი ე მარ თე ბო დეს. ჩვენ დი დი 

ყუ რადღე ბით უნ და შე ვის წავ ლოთ ჩა ნა წე-

რი, რომ ლის შექ მ ნა ფე დე რა ლურ მა სა რე-

ზერ ვო სის ტე მამ ერ თი სა უ კუ ნის წინ და-

იწყო და დღემ დე ახორ ცი ე ლებს. ჩვენ ასე ვე 

უნ და გან ვი ხი ლოთ ძი რი თა დი რე ფორ მე ბი, 

მათ შო რის, ახა ლი ოქ როს სტან დარ ტის 

გან ხორ ცი ე ლე ბა, იმ შემ თხ ვე ვა შიც, თუ ისი-

ნი არ ღ ვე ვენ გა ბა ტო ნე ბულ სა ყო ველ თა ოდ 

მი ღე ბულ აზრს. კონ გ რეს მე ნებ მა, კე ვინ 

ბრე დიმ და სე ნა ტორ მა ჯონ კორ ნინ მა 

(ორივე - რესპუბლიკელი ტე ხა სი დან) ბევ რი 

გა ა კე თეს იმის თ ვის, რომ ასე თი კვლე ვა 

გა ტა რე ბუ ლი ყო კონ გ რე სის ძი რი თა დი 

წევ რე ბი სა და მცოდ ნე ადა მი ა ნე ბის მი ერ, 

რომ ლე ბიც სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბის 

სკო ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი არი ან. 

ჩვენ ვიმ ყო ფე ბით სა შიშ ჩიხ ში, სა ი და ნ 

გა მო სას ვ ლე ლადაც ამ ორ ნა ბიჯს კრი ტი კუ-

ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა ექ ნე ბა.  



2 001 წელს, ყვე ლა ზე მო წი ნა ვე ადა
მი ა ნე ბის მი ერ შექ მ ნი ლი Freakი, 
ულ ტ რა თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი
ა თა გაშ ლილ ზღვა ში მოგ ზა უ რო ბის 

შემ დ გომ, თა ვის მშობ ლი ურ პორ ტ ში ბრუნ
დე ბა. შთამ ბეჭ და ვი, რო გორც ყო ველ თ ვის, 
თა ვი სი CarrouselTourbillonით ახა ლი Freak 
Cruiserი აფ რებს სწევს და ტალ ღებს შინ, 
Ulysse Nardinისკენ მიჰ ყ ვე ბა. ის სრუ ლი ად 
გარ დაქ მ ნი ლი ა, გარ შე მორ ტყ მუ ლი ტალ ღი
სე ბუ რი ფორ მის ჩარ ჩო თი და გოფ რი რე ბუ ლი 
კან ტით წყლის შთა ბეჭ დი ლე ბის ხაზ გა სას მე
ლად, გა სახ ს ნე ლი ხი დის ფორ მის მო ტივ ტი ვე 
ღუ ზით. ეს არის გა ბე დუ ლი ნა ბი ჯი მო მავ ლის
კენ! ეს არის მე სა ა თე ო ბა ში გა კე თე ბუ ლი ჯერ 
არ ნა ხუ ლი კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი და ტექ ნო ლო
გი უ რი ნახ ტო მი, დღემ დე გა ნუ მე ო რე ბე ლი 
გმი რო ბა. Freak Cruiserი, რომ ელ საც არა აქვს 
ცი ფერ ბ ლა ტი და ის რე ბი, ისე არის შექ მ ნი ლი, 
რომ მე ქა ნიზმს ბრუნ ვით სა კუ თა რი თა ვი მოჰ
ყავს მოძ რა ო ბა ში. ამ უჩ ვე უ ლო ნა კე თო ბის 

ცენ ტ რ თან მი მაგ რე ბუ ლი ქვე და ხი დი სა ა თებს 
უჩ ვე ნებს, ხო ლო ზე და ხი დი – რო მე ლიც 
გა დამ ცე მი კბი ლა ნას მე ქა ნიზ მის, და მბა ლან
ს ე ბე ლი ზამ ბა რი სა და Dual Ulysseის სი ლი
ცი უ მის ექ ს კ ლუ ზი უ რი სას ხ ლე ტის (ანკერის) 
ფუნ ქ ცი ას ას რუ ლებს – წუ თებს. ფან ტა ზი ის 
მიღ მა არ სე ბუ ლი, CarrouselTourbillonის სა
ხე ლის მა ტა რე ბე ლი ეს სის ტე მა მთლი ა ნად 
მოძ რა ვი ა. აღარ არის სა ფი რო ნე ბის კრის ტა
ლე ბით დამ შ ვე ნე ბუ ლი ცენ ტ რა ლუ რი ღერ ძი, 
რო მე ლიც ად რი ნელ ეგ ზემ პ ლა რებ ში მთელ 
სტრუქ ტუ რას ამაგ რებ და. 

Freak Cruiserი 45მი ლი მეტ რი ა ნი დი ა მეტ
რის სა ა თი ა, ალი გა ტო რის ტყა ვის სა მა ჯუ რი
თა და გა საშ ლე ლი შე საკ რა ვით, მი სი წყალ
გა უმ ტა რო ბა 30 მეტ რამ დე ა. წარ მოდ გე ნი ლია 
18კარატიან ვარ დის ფერ, ან 18კარატიან 
თეთ რ ოქ რო ში და ისე თი ვე შთამ ბეჭ და ვი ა, 
რო გორიც ზღვის ფსკერ ზე და მა ლუ ლი ნე ბის
მი ე რი სა გან ძუ რი. მო ირ გებთ თუ არა მა ჯა ზე, 
ის თქვე ნი ოც ნე ბე ბის ოკე ა ნე ში შე გა ცუ რებთ.  

Freak Cruiser ტექნიკური მონაცემები
Reference 2050131

რეკლამა

· კალიბრი UN-205
· მექანიზმი აჩვენებს 
დროს
· Flying Carrousel 
(მოლივლივე კარუსელი)

სვლის 
მარაგი:

მექანიზმი:

შვიდ დღეზე მეტი, 
ზამბარის დამჭერი. 

1 ბრუნი საათში

ხელით მომართვა 
ხდება კორპუსის 
უკანა ნაწილის 
საშუალებით, 1 
სრული ბრუნი უდრის 
სვლის მარაგის 
თორმეტ საათს.

საათსა და წუთებს 
გვიჩვენებს სვლის 
ბრუნი.

გახსენით 
მოწყობილობა 
და მოატრიალეთ 
ბაზელი.

8 მგ*2 სმ, 
რეგულირდება 4 
ხრახნით.

4Hz (28,800 v/h)

ბეწვი:

ორბიტა:

მომართვა:

ფუნქციები:

დროის 
გასწორება:

სილიციუმი, 
Ulysse Nardin-ის 
ექსკლუზიური 
დიზაინის სასხლეტი. 
მექანიზმი 
Dual Ulysse-ის 
სილიციუმის 
ექსკლუზიური 
სასხლეტი მექანიზმი, 
შეზეთვას არ 
საჭიროებს.

სიხშირე:

ინერციის 
მომენტი:

0108, საქართველო, თბილისი, 

რუსთაველის გამზირი 23

ტელ.: +995 32 29 22292
ფაქსი: +995 32 2921656

ელ. ფოსტა: GeoRGia@Geneva.Ge

23, Rustaveli ave., 0108 
tbilisi, GeoRGia

tel.: +995 32 29 22292
Fax: +995 32 2921656
e-mail: GeoRGia@Geneva.Ge

23, RUSTAVELI AVE., 0108 TBILISI, GEORGIA

TEL.: +995 32 2922292 - FAX: +995 32 2921656 - E-MAIL: georgia@geneva.ge
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LEADERBOARD 140 -  
მილიარდერთა რაოდენობა 
1987 წელს. დღეს ეს რიცხვი 

1645 შეადგენს.

სასიცოცხლო სტატისტიკა

დიდების დარბაზი

მას შემდგომ, რაც 1987 წელს მილიარდერების აღრიცხვა 
დაიწყო, მხოლოდ 23-მა გადაიტანა ბუმი და გაკოტრება ისე, რომ 
ყოველწლიურად გარკვეული წარმატების მიღწევას ახერხებდა.

ხანგრძლივი თამაში

მილიარდერები 
რიცხობრივად

1. ბილგეიტსი
$76 მლრდ აშშ, Microsoft

4. უორენბაფეტი
$58.2 მლრდ აშშ, Berkshire 

HatHaway

11. ლილიანბეტანკური
$34.5 მლრდ საფრანგეთი, L’oreaL

20. ლიკაშინი
$31 მლრდ ჰონკონგი სხვადასხვა 

31. ფორესტმარსი
უმცროსი 
$20 მლრდ აშშ, ტკბილეულობა 

31. ჟაკლინმარსი
$20 მლრდ აშშ, ტკბილეულობა 

31. ჯონმარსი
$20 მლრდ აშშ, ტკბილეულობა

58. ენკოქსჩამბერსი
$15.5 მლრდ აშშ, მედია

69. დონალდბრენი
$14.4 მლრდ აშშ, უძრავი ქონება 

132. სემუელნიუჰაუსი
უმცროსი
$9.3 მლრდ აშშ, მედია

153. დონალდნიუჰაუსი
$8.5 მლრდ აშშ, მედია

160. აუგუსტფონ
ფინკიუმცროსი 

$8.3 მლრდ გერმანია, ინვესტიციები

244. ლესლივეკსნერი
$5.7 მლრდ აშშ, საცალო ვაჭრობა

253. რეილიჰანტი
$5.6 მლრდ აშშ, ენერგეტიკა

295. ერივანჰაუბი
$4.9 მლრდ გერმანია, საცალო 

ვაჭრობა

446. მასატოსიიტო
$3.5 მლრდ იაპონია, საცალო ვაჭრობა

446. ჰენრიროსპერო
უფროსი 
$3.5 მლრდ აშშ, ტექნოლოგიები

483. სტეფანშმიდჰაინი
$3.3 მლრდ შვეიცარია, ინვესტიციები

580. დევიდროკფელერი
უფროსი
$2.9 მლრდ აშშ, ენერგეტიკა

609. რობერტბასი
$2.8 მლრდ აშშ, ენერგეტიკა

687. ჰენრიჰილმანი
$2.5 მლრდ აშშ, ინვესტიციები

828. ლიბასი
$2.1 მლრდ აშშ, ენერგეტიკა

1284. დევიდსეინსბერი
$1.3 მლრდ დიდი ბრიტანეთი, საცალო 

ვაჭრობა

1. 11.

20.

დევიდ როკფელერი 
უფროსი 

98
პერენა კეი  

24

სულეიმან  
ალ რაჯი  

24

დასაოჯახებელი

46
მათ შორის, 

დრიუ ჰიუსტონი, 
ედუარდო 

სავერინი და იან 
კოუმი. 

აშშ 
492

ჩინეთი  
152

რუსეთი  
111

გერმანია  
85

მოდა და საცალო 
ვაჭრობა 

158
ინვესტიციები 

151
უძრავი ქონება  

135
დი ვერ სი ფი ცი რე-

ბუ ლი 

131

ყველაზე ხნიერი და 
ყველაზე ახალგაზრდა 

ყველაზე 
მრავალშვილიანი 

ტოპ-ქვეყნები

268
ახალბედა

სავერინი

4.

წამყვანი 
ინდუსტრიები
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სიმდიდრისა და ძალაუფლების შეფასება

LEADERBOARD

მილიარდერები

ადამიანთა 0,000001% -ს კარგი ცხოვრება აქვს. 
მიუხედავად იმისა, რომ დედამიწაზე მცხოვრები 50 
უმდიდრესი ადამიანიდან ნახევარი აშშ-ის მოქალაქეა, 
განსაკუთრებული სიმდიდრე მთელ მსოფლიოში არის 
გადანაწილებული. დღეისათვის ამ ელიტარული კლუბის 
მინიმუმ ერთი წევრის  პოვნა, ანტარქტიდის გარდა, 
ნებისმიერ კონტინენტზე არის შესაძლებელი. ამერიკა 
ინარჩუნებს ლიდერობას ერთ ასპექტში: კარლოს 
სლიმის 4-წლიანი პირველობის შემდგომ ბილ გეიტსმა,  
$76 მილიარდით, წამყვანი პოზიცია დაიბრუნა. 

 გაიცანით ტოპ 50

1 ბილ გეიტსი
$76 მლრდ
აშშ

18 ჯეფ 
ბეზოსი
$32 მლრდ
აშშ

4 უორენ ბაფეტი
$58.2 მლრდ
აშშ

31 ჯონ მარსი
$20 მლრდ
აშშ

13 ელის უოლტონი
$34.3 მლრდ
აშშ

10 ჯიმ უოლტონი
$34.7 მლრდ
აშშ

16 მაიკლ ბლუმბერგი
$33 მლრდ
აშშ

25 კარლ იკანი
$24.5 მლრდ
აშშ

31 ჟაკლინ მარსი
$20 მლრდ
აშშ

14 რობსონ უოლტონი
$34.2 მლრდ
აშშ

34 ხორხე 
პაულო ლემანი
$19.7 მლრდ
ბრაზილია

48 მაიკლ დელი
$17.5 მლრდ
აშშ

2 კარლოს სლიმ 
ელუ და ოჯახი
$72 მლრდ
მექსიკა

31 ფორესტ მარსი უმცროსი
$20 მლრდ
აშშ

17 ლარი პეიჯი
$32.3 მლრდ
აშშ

21 მარკ 
ცუკერბერგი
$28.5 მლრდ
აშშ

19 სერგეი ბრინი
$31.8 მლრდ
აშშ

42 ფილ ნაიტი
$18.4 მლრდ
აშშ

36 სტივ ბალმერი
$19.3 მლრდ
აშშ

8 შელდონ 
ადელსონი
$38 მლრდ
აშშ

9 კრისტი უოლტონი 
და ოჯახი
$36.7 მლრდ
აშშ  

6 ჩარლზ კოხი
$40 მლრდ
აშშ

6 დევიდ კოხი
$40 მლრდ
აშშ

27 დევიდ ტომპსონი 
და ოჯახი
$22.6 მლრდ
კანადა

50 აბიგეილ 
ჯონსონი
$17.3 მლრდ
აშშ

26 ჯორჯ სოროსი
$23 მლრდ
აშშ

5 ლარი ელისონი
$48 მლრდ
აშშ

3 ამანციო 
ორტეგა
$64 მლრდ
ესპანეთი

11 ლილიან ბეტანკური 
და ოჯახი
$34.5 მლრდ
საფრანგეთი

39 ლენ 
ბლავატნიკი
$18.7 მლრდ
აშშ



38 ლეონარდო 
დელ ვეკიო
$19.2 მლრდ
იტალია

23 კარლ 
ალბრეხტი
$25 მლრდ
გერმანია

40 ალიშერ უსმანოვი
$18.6 მლრდ
რუსეთი

47 მიხაილ 
ფრიდმანი
$17.6 მლრდ
რუსეთი

30 პრინცი ალ ვალიდ 
ბინ ტალალ ალსაუდი
$20.4 bil
საუდის არაბეთი

40 მუკეშ ამბანი
$18.6 bil
ინდოეთი

28 ლუი ჩე ვუ
$22 მლრდ
ჰონკონგი

35 ლი შაუ კი
$19.6 მლრდ
ჰონკონგი

46 ჯინა რაინჰარტი
$17.7 მლრდ
ავსტრალია

45 ტადაში იანაი და ოჯახი
$17.9 მლრდ
იაპონია

42 მასაესი სონი
$18.4 მლრდ
იაპონია

20 ლი კა-შინი
$31 მლრდ
ჰონკონგი

49 სუსანე კლატენი
$17.4 მლრდ
გერმანია

42 მაიკლ ოტო და ოჯახი
$18.4 მლრდ
გერმანია

22 მაიკლ ფერერო 
და ოჯახი
$26.5 მლრდ
იტალია

15 ბერნარ არნო და 
ოჯახი
$33.5 მლრდ
საფრანგეთი

23 ალიკო  დანგოტე
$25 მლრდ
ნიგერია

12 სტეფან პერსონი
$34.4 მლრდ
შვედეთი

29 დიტერ შვარცი
$21.1 მლრდ
გერმანია

36 ტეო ალბრეხტ უმცროსი და ოჯახი
$19.3 მლრდ
გერმანია
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მოსაზრება
თეონა აბსანძე - კაპიტალის მოძრაობა

საქართველოს  
საყოველთაო დაზღვევა
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2013 წელს ჯან დაც ვის სექ ტორ ში 

გან ხორ ცი ე ლე ბულ რე ფორ მას, კერ ძოდ, 

სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის პროგ რა მას, 

სა ქარ თ ვე ლოს მოქ მე დი მთავ რო ბა 

ერ თ -ერთ მთა ვარ მიღ წე ვად მი იჩ ნევს. 

სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის პროგ რა მა 

მო სახ ლე ო ბის ფარ თო სპექტრს შე ე ხო, 

რაც თა ვის თა ვად და დე ბი თი მოვ ლე ნა ა, 

თუმ ცა აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მა გარ კ ვე ულ 

ხარ ვე ზებს შე ი ცავს. ამას თან, ჩნდე ბა 

ჯან მ რ თე ლო ბის სა დაზღ ვე ვო ბაზ რის 

გან ვი თა რე ბი სა და არ სე ბო ბის რის კი. 

სა ყო ველ თაო ჯან დაც-
ვის პროგ რა მის მი მო-
ხილ ვა
სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის პროგ რა მა 

2013 წლის 28 თე ბერ ვალს ამოქ მედ და. 

ჯან მ რ თე ლო ბის სა ყო ველ თაო დაზღ ვე-

ვა სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა იმ მო ქა ლა ქე ზე 

გავ რ ცელ და, ვინც ჯან მ რ თე ლო ბის დაზღ-

ვე ვის სხვა პა კე ტით არ სარ გებ ლობ და. 

პროგ რა მის თა ნახ მად, ბე ნე ფი ცი ა რი 

გეგ მუ რი სტა ცი ო ნა რუ ლი და ამ ბუ ლა-

ტო რი უ ლი მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად 

რე გის ტ რა ცი ას მის თ ვის სა სურ ველ 

სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის პროგ რა მა ში 

ჩარ თულ სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბა ში 

გა დის. თუ პი რი არც ერთ პო ლიკ ლი ნი-

კა ში არ არის და რე გის ტ რი რე ბუ ლი და 

სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის პროგ რა მა ში 

ჩარ თ ვის მოთხოვ ნებს აკ მა ყო ფი ლებს, 

გა და უ დე ბე ლი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ-

რე ბის შემ თხ ვე ვა ში ის სა ყო ველ თაო 

ჯან დაც ვის პროგ რა მა ში ავ ტო მა ტუ რად 

ერ თ ვე ბა.

სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის პროგ რა მის 
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forbes

მოსაზრება - ეკონომიკა

პირ ვე ლი ეტა პი 453 სხვა დას ხ ვა ტი პის 

ნო ზო ლო გი ის, ოჯა ხის ექი მის მომ სა ხუ-

რე ბი სა და ბა ზი სუ რი ლა ბო რა ტო რი უ ლი 

ანა ლი ზე ბის და ფი ნან სე ბას ით ვა ლის-

წი ნებ და. სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 

2013 წლის 21 თე ბერ ვ ლის N 36 დად გე-

ნი ლე ბა ში დე ტა ლუ რად არის გა წე რი ლი 

სა ყო ველ თაო დაზღ ვე ვის პროგ რა მის 

ფარ გ ლებ ში ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი და სტა-

ცი ო ნა რუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ჩა მო ნათ-

ვა ლი. სა ყო ველ თაო დაზღ ვე ვის პა კე ტი, 

რიგ შემ თხ ვე ვა ში, ბე ნე ფი ცი ა რის მი ერ 

თა ნა გა დახ დას ით ვა ლის წი ნებს. N36 

დად გე ნი ლე ბა ბე ნე ფი ცი არს კონ კ რე ტულ 

ინ ფორ მა ცი ას აწ ვ დის იმას თან და კავ ში-

რე ბით, თუ რა სა ხის სა მე დი ცი ნო მომ სა-

ხუ რე ბას ფა რავს მი სი დაზღ ვე ვა. 

2013 წლის 1 ივ ლი სი დან სა ყო ველ თაო 

ჯან დაც ვის მე ო რე ეტა პი და იწყო. სა ყო-

ველ თაო დაზღ ვე ვის პა კე ტით გათ ვა ლის-

წი ნე ბუ ლი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა 

გა ფარ თოვ და, გა და უ დე ბელ სტა ცი ო ნა-

რულ და ამ ბუ ლა ტო რი ულ მომ სა ხუ რე ბას 

გეგ მუ რი ქი რურ გი უ ლი ოპე რა ცი ე ბი, 

ონ კო ლო გი უ რი და ა ვა დე ბე ბის მკურ-

ნა ლო ბა და ე მა ტა. ასე ვე პროგ რა მის 

ფარ გ ლებ ში და იწყო მშო ბი ა რო ბის 

ხარ ჯე ბის და ფი ნან სე ბაც, სა დაც ლი მი ტი 

ფი ზი ო ლო გი უ რი მშო ბი ა რო ბი სას – 500 

ლარს, სა კე ის რო კვე თის შემ თხ ვე ვა ში 

კი 800 ლარს შე ად გენს. ამას თა ნა ვე გა-

ფარ თოვ და პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვი სა და 

გა და უ დე ბე ლი სტა ცი ო ნა რუ ლი მომ სა ხუ-

რე ბის სპექ ტ რი.

2012 წლის ბო ლო მო ნა ცე მე ბით, 

სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის 2 მი ლი-

ონ ზე მეტ პირს დაზღ ვე ვა არ ჰქონ და. 

შე სა ბა მი სად, სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის 

პროგ რა მა მო სახ ლე ო ბის ამ სეგ მენ ტის 

დაზღ ვე ვას ისა ხავ და მიზ ნად. 

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2009 

წლის N 218 დად გე ნი ლე ბის ფარ გ ლებ-

ში, სა ხელ მ წი ფო დაზღ ვე ვა სი ღა რი ბის 

ზღვარს ქვე მოთ მყოფ მო სახ ლე ო ბა-

ზე, კომ პაქ ტურ და სახ ლე ბა ში მყოფ 

იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პი რებ ზე, 

მზრუნ ვე ლო ბა მოკ ლე ბულ ბავ შ ვებ სა და 

სა ხალ ხო არ ტის ტებ ზე ვრცელ დე ბო და. 

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2012 წლის 

N 165 დად გე ნი ლე ბის ფარ გ ლებ ში კი სა-

ხელ მ წი ფომ 0-5 ასა კის ბავ შ ვე ბი, ასა კით 

პენ სი ო ნე რე ბი, სტუ დენ ტე ბი, შეზღუ დუ ლი 

შე საძ ლებ ლო ბი სა და მკვეთ რად გა მო-

ხა ტუ ლი შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის 

მქო ნე ბავ შ ვე ბი და აზღ ვი ა.

ჯან მ რ თე ლო ბის დაზღ-
ვე ვის სა ხელ მ წი ფო 
პროგ რა მას კერ ძო სა-
დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბი 
ეთი შე ბი ან 

N218 და N165 დად გე ნი ლე ბე ბით გან-

საზღ ვ რულ სა ხელ მ წი ფო ჯან დაც ვის 

პროგ რა მებს კერ ძო სა დაზღ ვე ვო კომ-

პა ნი ე ბი ახორ ცი ე ლებ დ ნენ და ჯერ ჯე-

რო ბით კვლავ ისი ნი ახორ ცი ე ლე ბენ. 

ჯან დაც ვის პროგ რა მე ბის მარ თ ვის 

დე პარ ტა მენ ტის გან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა-

ცი ის თა ნახ მად, N218 და N165 დად გე-

ნი ლე ბე ბის შე დე გად ბე ნე ფი ცი ა რე ბი 

მიმ დი ნა რე წელს სა ყო ველ თაო ჯან დაც-

ვის პროგ რა მას შე უ ერ თ დე ბი ან. ჯან მ-

რ თე ლო ბის სა ყო ველ თაო დაზღ ვე ვის 

პროგ რა მას სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის 

სა ა გენ ტო ახორ ცი ე ლებს და კერ ძო სა-

დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბი მას ში ჩარ თუ ლი 

არ არი ან.

სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის, ჯან მ რ თე ლო-

ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ-

როს 2013 წლის ან გა რი შის მი ხედ ვით, 

2012 წლის ბო ლო მო ნა ცე მე ბით, N218 

და N165 დად გე ნი ლე ბე ბის ფარ გ ლებ ში 

სა ხელ მ წი ფო დაზღ ვე ვით ჯამ ში 1 618 460 

ადა მი ა ნი სარ გებ ლობ და, ხო ლო კერ ძო 

და კორ პო რა ცი უ ლი დაზღ ვე ვით – 362 

663 პი რი. 2013 წლის 1 ივ ლი სის მდგო-

მა რე ო ბით, სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის 

პროგ რა მით 1 347 658 მო ქა ლა ქემ ისარ-

გებ ლა. რო გორც ვხე დავთ, ჯან მ რ თე ლო-

ბის დაზღ ვე ვის ბაზ რის უმე ტე სი წი ლი 

სა ხელ მ წი ფო ჯან დაც ვის პროგ რა მებ ზე 

მო დის, კერ ძო სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბი 

კი მთლი ა ნად ეთი შე ბი ან სა ხელ მ წი ფო 

დაზღ ვე ვის პროგ რა მებს, რაც, ჯან დაც-

ვის ექ ს პერ ტე ბის აზ რით, უარ ყო ფი თად 

აისა ხე ბა ჯან მ რ თე ლო ბის სა დაზღ ვე ვო 

ბაზ რის გან ვი თა რე ბა /არ სე ბო ბა ზე.

ამ ფაქ ტ ზე ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებს 

სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დიც. 

2013 წლის 10 ივ ნისს გა მოქ ვეყ ნე ბულ 

მი სი ის დას კ ვ ნა ში ვკითხუ ლობთ, რომ 

„ჯანმრთელობის დაზღ ვე ვის მომ სა ხუ რე-

ბის გა და ბა რე ბა სა ჯა რო ორ გა ნოს თ ვის 

– სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს-

თ ვის მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე ამ ცი რებს კერ-

ძო სა დაზღ ვე ვო ბა ზარს“. სა ერ თა შო რი-

სო სა ვა ლუ ტო ფონ დ მა, აღ ნიშ ნუ ლი დან 

გა მომ დი ნა რე, გას ცა რე კო მენ და ცი ა, 

რო მე ლიც კერ ძო სა დაზღ ვე ვო სის ტე მის 

შე ნარ ჩუ ნე ბას და კერ ძო სა დაზღ ვე ვო 

კომ პა ნი ე ბის მი მართ მოთხოვ ნე ბი სა და 

ჯანმრთელობის დაზღვევის ბაზრის უმეტესი 
წილი სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამებზე 
მოდის, კერძო სადაზღვევო კომპანიები 
კი მთლიანად ეთიშებიან სახელმწიფო 
დაზღვევის პროგრამებს, რაც, ჯანდაცვის 
ექსპერტების აზრით, უარყოფითად აისახება 
ჯანმრთელობის სადაზღვევო ბაზრის 
განვითარება/არსებობაზე
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მოსაზრება - ეკონომიკა

პრო ცე დუ რე ბის გამ კაც რე ბას გუ ლის ხ-

მობ და.

ამას თან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ის ფაქ ტი, 

რომ იმ შემ თხ ვე ვა ში, რო ცა სა ხელ მ წი ფო 

დაზღ ვე ვის პროგ რა მას კერ ძო კომ პა ნი-

ე ბი ახორ ცი ე ლე ბენ, სა ხელ მ წი ფო ბე ნე-

ფი ცი ა რის თ ვის გან საზღ ვ რულ თან ხას 

სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ას იხ დის და, შე-

სა ბა მი სად, ფი ნან სუ რი რის კი (ზედმეტი 

ხარ ჯი) სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ებ ზე მო დის 

და არა სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ზე. 

სა ყო ველ თაო ჯან დაც-
ვის პროგ რა მის ფარ-
გ ლებ ში მე დი კა მენ ტე-
ბით უზ რუნ ველ ყო ფა არ 
ხდე ბა
2013 წლის იან ვ რის „ჯანდაცვის სის ტე-

მის ეფექ ტუ რო ბის შე ფა სე ბის ან გა რიშ-

ში“ ვკითხუ ლობთ, რომ მე დი კა მენ ტე ბის 

და ნა ხარ ჯე ბი ჯან დაც ვის თ ვის გა ღე ბუ-

ლი სახ ს რე ბის თით ქ მის ნა ხე ვარს შე-

ად გენს. შე სა ბა მი სად, მე დი კა მენ ტებ ზე 

ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ჯან დაც ვის სფე რო ში 

ერ თ -ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან ფაქ ტო რად 

შე იძ ლე ბა ჩავ თ ვა ლოთ. ამა ვე ან გა რიშ ში 

მე დი კა მენ ტებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის 

გაზ რ დის თ ვის შემ დე გი რე კო მენ და ციაა 

გა წე რი ლი: „სადაზღვევო პა კე ტის გაზ რ-

და/ რა ცი ო ნა ლი ზა ცია აუცი ლე ბელ ფარ მა-

ცევ ტულ სა შუ ა ლე ბებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო-

ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მი მარ თუ ლე ბით“. 

თუმ ცა აღ ნიშ ნუ ლი რე კო მენ და ცია ჯან-

მ რ თე ლო ბის სა ყო ველ თაო დაზღ ვე ვის 

სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მა ში გათ ვა ლის წი-

ნე ბუ ლი არ არის – აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მა 

მე დი კა მენ ტე ბით უზ რუნ ველ ყო ფას არ 

ით ვა ლის წი ნებს. 

სა ყო ველ თაო ჯან დაც-
ვის პროგ რა მის მო ნი ტო-
რინ გი და სა მე დი ცი ნო 
მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხი
რო გორ ხორ ცი ელ დე ბა სა ყო ველ თაო 

ჯან დაც ვის პროგ რა მის მო ნი ტო რინ გი? 

ამ ეტაპ ზე სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის 

სა ა გენ ტო შემ თხ ვე ვე ბის მო ნი ტო-

რინგს ახორ ცი ე ლებს, რაც პა ცი ენ ტი სა 

და და ა ვა დე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბას 

გუ ლის ხ მობს. ჯან დაც ვის სა მი ნის ტ როს 

აუდი ტის დე პარ ტა მენ ტის მი ერ ასე ვე 

ხორ ცი ელ დე ბა სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის 

პროგ რა მის ფი ნან სუ რი მო ნი ტო რინ გი. 

რაც შე ე ხე ბა სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის 

ხა რის ხის მო ნი ტო რინგს, მსგავ სი ტი პის 

მო ნი ტო რინ გი ამ ეტაპ ზე არ ხორ ცი ელ-

დე ბა. 

იმის თ ვის, რომ ჩვენს მკითხ ველს 

გარ კ ვე უ ლი წარ მოდ გე ნა შე ექ მ ნას 

სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის პროგ რა მის 

ფარ გ ლებ ში მი ღე ბულ სა მე დი ცი ნო 

მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის შე სა ხებ, გა-

ვეც ნოთ ჯან დაც ვის სის ტე მის კვლე-

ვას. აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვა 2013 წელს 

„საერთაშორისო ფონ დ მა კუ რა ცი ომ“ ორ 

ეტა პად გა ნა ხორ ცი ე ლა: კვლე ვის პირ ვე-

ლი ნა წი ლი 2013 წლის აპ რილ ში, ხო ლო 

მე ო რე ნა წი ლი 2013 წლის დე კემ ბერ ში 

გა მოქ ვეყ ნ და. კვლე ვის ორი ვე ეტაპ ზე, 

ჯან დაც ვის ექ ს პერ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბის 

შე ფა სე ბით, სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის 

ხა რის ხი ქვე ყა ნა ში კვლავ პრობ ლე მად 

რჩე ბა. ამას თან, კვლე ვის მე ო რე ეტაპ ზე 

(პირველ ეტაპ თან შე და რე ბით) გა ი-

ზარ და რა ო დე ნო ბა იმ ექ ს პერ ტე ბი სა, 

რომ ლე ბიც სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის 

ხა რის ხის გა უ ა რე სე ბა ზე მი უ თი თებ დ ნენ.

დას კ ვ ნის სა ხით შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, 

რომ სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის პროგ რა მა 

ხელ მი საწ ვ დო მია სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა 

იმ მო ქა ლა ქის თ ვის, ვი საც სხვა ტი პის 

ჯან მ რ თე ლო ბის სა დაზღ ვე ვო პა კე ტი 

არ გა აჩ ნი ა. სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის 

პროგ რა მა არ ანაზღა უ რებს მე დი კა-

მენ ტებს, მა შინ რო დე საც ჯან მ რ თე ლო-

ბის თ ვის მო სახ ლე ო ბის და ნა ხარ ჯის 

თით ქ მის 50% მე დი კა მენ ტებ ზე მო დის. 

თუ აქამ დე ჯან მ რ თე ლო ბის სა ხელ მ წი ფო 

დაზღ ვე ვას კერ ძო სა დაზღ ვე ვო კომ პა-

ნი ე ბი ახორ ცი ე ლებ დ ნენ, დღეს ისი ნი 

სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტომ 

ჩა ა ნაც ვ ლა. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ 

ჯან მ რ თე ლო ბის სა დაზღ ვე ვო ბაზ რის 

უმე ტე სი წი ლი სა ხელ მ წი ფო ჯან დაც-

ვის პროგ რა მებ ზე მო დის, მა შინ ზე მოთ 

აღ ნიშ ნუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა კერ ძო 

სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბი სა და ჯან მ-

რ თე ლო ბის სა დაზღ ვე ვო ბაზ რის თ ვის 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დარ ტყ მა ა. 

ბოლო 6 თვის მანძილზე როგორ შეიცვალა ზოგადად 
სამედიცინო მომსახურების ხარისხი ქვეყანაში?

•	რესპონდენტთაწილივინც
თვლის,რომსამედიცინომომსა
ხურებისხარისხიქვეყანაში„არ
შეიცვალა“თითქმისიგივერჩება
მეორეტალღაში.

•	სამწუხაროდშემცირდაიმექს
პერტებისრაოდენობა,რომლებიც
მომსახურებისხარისხისგაუმჯო
ბესებასაღნიშნავენდაგაიზარდა
მათირაოდენობავინცხარისხის
გაუარესებაზემიუთითებს.

•	ზოგადადექსპერტებითვლი
ან,რომმთავრობასხარისხის
გაუმჯობესებისკუთხითქმედითი
ნაბიჯებიჯერარგადაუდგამს.

პირველიტალღა

მნიშვნელოვნად ან ოდნავ გაუმჯობესდა

არ შეიცვალა

ოდნავ ან მნიშვნელოვნად გაუარესდა

არ ვიცი/მიჭირს პასუხის გაცემა

საერთაშორისო ფონდი „კურაციო“ (c)

მეორეტალღა

37.6%

42.4%

14.1%

5.9% 6.3%

21.9%

41.7%

30.2%
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მოსაზრება
არჩილ როსტომაშვილი - განვითარების სტრატეგია

საქართველოს ეკონომიკური გეგმა 
საშუალოზე მაღალი 

შემოსავლების ქვეყანა 2020 წელს
სა ქარ თ ვე ლოს ბიზ ნე სა სო ცი
ა ცი ამ 2013 წლის 10 ნო ემ ბერს სა ქარ-

თ ვე ლოს გრძელ ვა დი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი 

გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცია გა მო აქ ვეყ ნა. 

კონ ცეფ ცი ა ში აღ წე რი ლია სა ქარ თ ვე ლოს 

ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გია 

2014 – 2020 წლე ბი სათ ვის.

ეს სტრა ტე გია 2020 წლი სათ ვის 

სა ქარ თ ვე ლოს სა შუ ა ლო ზე მა ღა ლი შე-

მო სავ ლე ბის მქო ნე ქვეყ ნად გა დაქ ცე ვას 

ისა ხავს მიზ ნად. მთა ვარ რა ო დე ნობ რივ 

ეკო ნო მი კურ მიზ ნად და სა ხუ ლი ა, რომ 

2020 წლი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლოს მშპ ერთ 

სულ მო სახ ლე ზე შე ად გენ დეს $8500-ზე 

მეტს, რაც მსოფ ლიო ბან კის კლა სი ფი კა-

ცი ით სა შუ ა ლო ზე მა ღა ლი შე მო სავ ლის 

მქო ნე ქვეყ ნის მო ნა ცე მი ა. აღ ნიშ ნუ ლი 

მაჩ ვე ნებ ლის მი საღ წე ვად სა ჭი როა 

სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კა მომ დევ ნო 

შვი დი წლის მან ძილ ზე იზ რ დე ბო დეს 

მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ზე ორ ჯერ უფ რო 

სწრა ფად, მი ნი მუმ 7%-იანი რე ა ლუ რი 

ზრდის ტემ პით, 4-5%-იანი ინ ფ ლა ცი ის 

პი რო ბებ ში. ამ მაჩ ვე ნებ ლე ბის მიღ წე ვის 

შემ თხ ვე ვა ში, სა ქარ თ ვე ლოს მშპ ერთ 

სულ მო სახ ლე ზე, რო მე ლიც 2012 წლის მო-

ნა ცე მე ბით 3520 აშშ დო ლარს შე ად გენს, 

2020 წლი სათ ვის 8500 აშშ დო ლა რამ დე 

გა იზ რ დე ბა. აგ რეთ ვე, მა ღა ლი ზრდის 

პა რა მეტ რე ბის პა რა ლე ლუ რად, სიმ დიდ-

რის გა ნა წი ლე ბის კო ე ფი ცი ენ ტ მა (ჯინის 

კო ე ფი ცი ენ ტ მა) ქვე ყა ნა ში არ უნ და გა და-

ა ჭარ ბოს 0,4-ს. 

ბიზ ნე სა სო ცი ა ცი ის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ-

ლი სტრა ტე გია ემ სა ხუ რე ბა სა ქარ თ ვე-

ლოს ჩა მო ყა ლი ბე ბას ქვეყ ნად, რო მე-

ლიც რე გი ონ ში კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი, 

ექ ს პორ ტ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი, თა ვი სუ ფა-

ლი ბაზ რის პრინ ცი პებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 

ეკო ნო მი კის მქო ნე, მა ღა ლი ხა რის ხის 

გა ნათ ლე ბის სის ტე მი სა და ევ რო პუ ლი 

ღი რე ბუ ლე ბე ბის მა ტა რე ბე ლი იქ ნე ბა.

ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე-

ბი სა და მი სი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის 

ზრდის თ ვის რე გი ონ ში, სა ქარ თ ვე ლოს 

ბიზ ნე სა სო ცი ა ცი ამ და სა ხა ხუ თი უმ ნიშ ვ-

ნე ლო ვა ნე სი სტრა ტე გი უ ლი ამო ცა ნა და 

მა თი მიღ წე ვის გზე ბი:

• ბიზ ნეს გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბა

• სა ქარ თ ვე ლოს ჩა მო ყა ლი ბე ბა რე გი ო ნუ-

ლი მი ზი დუ ლო ბის ცენ ტ რად

• შრო მის სრულ ფა სო ვა ნი ბაზ რის ჩა მო-

ყა ლი ბე ბა და გან ვი თა რე ბა

• ინო ვა ცი უ რი პო ტენ ცი ა ლის გა უმ ჯო ბე-

სე ბა

• ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გა უმ ჯო ბე სე ბა

გა ვეც ნოთ თი თო ე ულ სტრა ტე გი ულ 

ამო ცა ნას და რამ დე ნი მე მე ტად სა ინ ტე-

რე სო ინი ცი ა ტი ვას, რომ ლე ბიც სა ქარ თ-

ვე ლოს ბიზ ნე სა სო ცი ა ცი ამ მთავ რო ბას 

შეს თა ვა ზა:

ბიზ ნეს გა რე მოს  
გა უმ ჯო ბე სე ბა
ბიზ ნეს გა რე მოს გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად 

მთავ რო ბამ უნ და შეძ ლოს მაკ რო ე კო ნო-

მი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, 

რო მე ლიც სტრა ტე გი ა ში და სა ხუ ლი მიზ ნე-

ბის მიღ წე ვის ფუნ და მენ ტია და უზ რუნ-

ველ ყოფს ინ ვეს ტო რე ბი სა და სა ქარ თ-

ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის ნდო ბას ქვეყ ნის 

ეკო ნო მი კი სად მი. სა ბო ლოო ჯამ ში კი ეს 

პო ზი ტი ურ გავ ლე ნას მო ახ დენს და საქ მე-

ბა სა და ეკო ნო მი კურ ზრდა ზე. 

სტრა ტე გი ის მი ხედ ვით მთავ რო ბამ 

მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბის მი-

საღ წე ვად უნ და უზ რუნ ველ ყოს შემ დე გი 

პა რა მეტ რე ბის დაც ვა:

• მთავ რო ბის სა გა რეო ვა ლი არ უნ და 

აღე მა ტე ბო დეს მშპ-ის 45%-ს, რა თა ქვე-

ყა ნა ნაკ ლებ მ გ რ ძ ნო ბი ა რე იყოს გლო ბა-

ლუ რი რის კე ბის მი მართ.

• მთავ რო ბამ უნ და უზ რუნ ველ ყოს მიმ დი-

ნა რე ან გა რი შის დე ფი ცი ტის ეტა პობ რი ვი 

შემ ცი რე ბა მშპ-ის 7%-მდე.

• ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბი და არა ფი ნან სუ რი 

აქ ტი ვე ბის ზრდა არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს 

მშპ-ის 25%-ს. მთავ რო ბის მი ერ ად მი ნის-

ტ რა ცი უ ლი რე სურ სე ბი მაქ სი მა ლუ რად 

ეფექ ტი ა ნად უნ და იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი.

• იმი სათ ვის, რომ ინ ვეს ტო რებ მა შე ი-

ნარ ჩუ ნონ ნდო ბა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის 

მი მართ, აუცი ლე ბე ლი ა, რომ ბი უ ჯე ტის 

დე ფი ცი ტი არ აღე მა ტე ბო დეს მშპ-ის 

3%-ს.

• ინ ფ ლა ცია უნ და შე ნარ ჩუნ დეს 4-5%-ის 

ფარ გ ლებ ში, რა თა მა ღალ მა ინ ფ ლა ცი ამ 

არ გა მო იწ ვი ოს არაპ როგ ნო ზი რე ბა დი 

ეკო ნო მი კუ რი გა რე მო და მო სახ ლე ო-

ბა სა და ბიზ ნესს არ გა უ ჩი ნოს უნ დობ-

ლო ბა მო მავ ლის მი მართ, რაც, ცხა დი ა, 

ნე გა ტი უ რად აისა ხე ბა ინ ვეს ტი ცი ებ სა და 

ეკო ნო მი კურ ზრდა ზე.

• ეფექ ტი ა ნი და და მო უ კი დე ბე ლი მო-

ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე-

ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლია შე ნარ ჩუნ დეს 

თა ვი სუფ ლად მცუ რა ვი სა ვა ლუ ტო კურ სი.

• სუ ვე რე ნუ ლი საკ რე დი ტო რე ი ტინ გი უნ 
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და ამაღ ლ დეს სა ინ ვეს ტი ციო დო ნემ დე. 

მა გა ლი თად, S&P-ის BBB დო ნემ დე.

ბიზ ნეს გა რე მოს გა სა უმ ჯო ბე სებ-

ლად, მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სტა ბი ლუ-

რო ბის გარ და, აგ რეთ ვე აუცი ლე ბე ლია 

ფი ნან სებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გაზ-

რ და. დღეს დღე ო ბით ქვე ყა ნა ში კერ ძო 

ინი ცი ა ტი ვის და ფი ნან სე ბის მხო ლოდ 

ორი წყა რო არ სე ბობს: კერ ძო კა პი ტა ლი 

და სა ბან კო სეს ხი, რაც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 

ზღუ დავს კერ ძო სექ ტო რის გან ვი თა რე-

ბას. ფი ნან სებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის 

გა საზ რ დე ლად სა ქარ თ ვე ლოს ბიზ ნე-

სა სო ცი ა ცია მთავ რო ბას სთა ვა ზობს 

რამ დე ნი მე სა შუ ა ლე ბას, რი თაც ფი ნან-

სუ რი რე სურ სის აკუ მუ ლი რე ბა მოხ დე ბა 

და ეროვ ნუ ლი და ნა ზო გე ბი გა იზ რ დე ბა. 

მე ტი ხელ მი საწ ვ დო მი ფი ნან სუ რი რე-

სურ სი კი, თა ვის მხრივ, საპ რო ცენ ტო 

გა ნაკ ვეთს დას წევს და ინ ვეს ტი ცი ე ბის 

რა ო დე ნო ბას გაზ რ დის.

ფი ნან სუ რი რე სურ სის აკუ მუ ლი რე-

ბის ერ თ -ერ თი სა შუ ა ლე ბა არის სა პენ-

სიო რე ფორ მა. სა ქარ თ ვე ლო ში ამ ჟა მად 

მოქ მე დი სა პენ სიო სის ტე მა ით ვა ლის-

წი ნებს სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა ში 

ე.წ. „მესამე სვე ტად“ (Pillar III) ცნო ბილ 

მო დელს. აღ ნიშ ნუ ლი მო დე ლი არ ით-

ვა ლის წი ნებს რა ი მე სა ხის სა გა და სა ხა-

დო შე ღა ვათს, შე სა ბა მი სად, ზო გა დად 

ნაკ ლე ბად პო პუ ლა რუ ლია უცხო ეთ ში. 

ხო ლო სა ქარ თ ვე ლოს ბიზ ნე სა სო ცი ა ცია 

მთავ რო ბას სთა ვა ზობს ახა ლი სა პენ-

სიო სის ტე მის შექ მ ნას ე.წ. „მეორე სვე-

ტის“ (Pillar II) მო დე ლის შე სა ბა მი სად. ამ 

მო დე ლის მი ხედ ვით კერ ძო სა პენ სიო 

ფონ დებ ში მოხ დე ბა მო ქა ლა ქე თა სა შე-

მო სავ ლო გა და სა ხა დი დან გარ კ ვე უ ლი 

პრო ცენ ტუ ლი ნა წი ლის მი მარ თ ვა ისე, 

რომ მა თი სა გა და სა ხა დო ტვირ თი სა-

ერ თო ჯამ ში არ გა იზ რ დე ბა. მო ქა ლა ქე-

ებს კი გა უჩ ნ დე ბათ სა პენ სი ო, გრძელ ვა-

დი ა ნი და ნა ზო გი, რომ ლის მოხ მა რე ბაც 

სი ბე რე ში შე ეძ ლე ბათ და ქვეყ ნის ეკო-

ნო მი კას გა უჩ ნ დე ბა გრძელ ვა დი ა ნი და 

ხელ მი საწ ვ დო მი ფი ნან სუ რი რე სურ სი, 

რო მე ლიც სა პენ სიო ფონ დებ ში იქ ნე ბა 

აკუ მუ ლი რე ბუ ლი. ამას თა ნა ვე, სა ხელ მ წი-

ფომ სტი მუ ლი უნ და მის ცეს მო ქა ლა ქე ებს, 

სა კუ თა რი შე მო სავ ლე ბი დან და მა ტე-

ბი თი სახ ს რე ბი მი მარ თონ ფონ დებ ში. 

მი ზან შე წო ნი ლი ა, რომ საწყის ეტაპ ზე 

ფონ დე ბის აქ ტი ვე ბის და ბან დე ბა შე საძ-

ლე ბე ლი იყოს მხო ლოდ სა ქარ თ ვე ლოს 

მას შ ტა ბით, რაც უზ რუნ ველ ყოფს სა პენ-

სიო ფონ დ ში მო ბი ლი ზე ბუ ლი ფი ნან სუ რი 

რე სურ სის ქვეყ ნის შიგ ნით დარ ჩე ნას და 

ეკო ნო მი კის სტი მუ ლი რე ბას.

არ ჩილ გა ჩე ჩი ლა ძე, სა ქარ თ ვე ლოს 

ბან კის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რის მო ად-

გი ლე ინ ვეს ტი ცი ე ბის მარ თ ვის დარ გ ში, 

ბიზ ნე სა სო ცი ა ცი ის წევ რი: „საპენსიო 

რე ფორ მა რამ დე ნი მე სარ გებ ლის მომ ტა-

ნი ა. ამ მე ქა ნიზ მით ჩა ნაც ვ ლ დე ბა დღე-

ვან დე ლი სა პენ სიო სტრუქ ტუ რა, რომ ლის 

მი ხედ ვი თაც, ადა მი ა ნი, უჭირს თუ არ 

უჭირს, მა ინც ერ თ სა და იმა ვე თან ხას 

იღებს. ამას თა ნა ვე არი ან ადა მი ა ნე ბი, 

რო მელ თაც სა ერ თოდ არ უჭირთ, სა კუ თა-

რი და ნა ზო გე ბი აქვთ და სა ხელ მ წი ფომ 

რა ტომ უნ და უხა დოს, გა უ გე ბა რი ა. ცხოვ-

რე ბის გან მავ ლო ბა შიც საკ მაო შე მო სა ვა-

ლი ჰქონ დათ მათ და ჰქონ დათ შე საძ-

ლებ ლო ბა, რომ თან ხა და ეგ რო ვე ბი ნათ 

ანუ ეს, ფაქ ტობ რი ვად, ისე თი სტრუქ ტუ-

რა ა, რო მე ლიც ამ ადა მი ა ნებს, რო მელ-

თაც სა ხელ მ წი ფო ალ ბათ არ უნ და ინა-

ხავ დეს, ვი ნა ი დან ისი ნი თა ვი ანთ თავს 

შე ი ნა ხა ვენ, მის ცემს სა შუ ა ლე ბას და აგ-

რო ვონ და და აგ რო ვონ გა ცი ლე ბით მე ტი, 

ვიდ რე დღეს იღე ბენ პენ სი ით სა ხით. და 

იმ ნა წილს, რო მელ საც ეს სჭირ დე ბა, ასე 

ვთქვათ, შემ წე ო ბის სა ხით სი ბე რე ში, 

იმის თ ვის, რომ ნორ მა ლუ რი არ სე ბო ბა 

ჰქონ დეს, მაგ რამ რო მელ საც არა აქვს 

ეს და ნა ზო გე ბი, ეს სო ცი ა ლუ რი პა კე ტი 

შე უ ნარ ჩუნ დე ბა. ეს, ასე ვთქვათ, შექ მ ნის 

და ნა ზო გის სტრუქ ტუ რას ხალ ხის თ ვის, 

რომ გა რან ტი რე ბუ ლი სი ბე რე ჰქონ დეთ, 

იმ ხალ ხის თ ვის, ვინც მუ შა ობს“.

სა ქარ თ ვე ლო ში ეროვ ნუ ლი და ნა-

ზო გე ბი მშპ-ის 16,7%-ს შე ად გენს, რაც 

მნიშ ვ ნე ლოვ ნად და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. 

ეროვ ნუ ლი და ნა ზო გე ბის სიმ ცი რე უარ ყო-

ფი თად აისა ხე ბა ფი ნან სუ რი რე სურ სის 

ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ზე. ეროვ ნუ ლი და ნა-

ზო გე ბის მაჩ ვე ნებ ლის გაზ რ და კი გაზ-

რ დის ინ ვეს ტი ცი ებს, რაც, თა ვის მხრივ, 

ეკო ნო მი კუ რი ზრდის სტი მუ ლი რე ბას 

მო ახ დენს. და ნა ზო გე ბის გაზ რ დის თ ვის 

სა სურ ვე ლი ა, რომ სა ხელ მ წი ფომ გა ზარ-

დოს მო სახ ლე ო ბის ფი ნან სუ რი გა ნათ-

ლე ბის დო ნე, რა თა მათ უკეთ შეძ ლონ 

თა ვი ან თი ფი ნან სე ბის მარ თ ვა და მე ტად 

გა ი აზ რონ და ზოგ ვის მნიშ ვ ნე ლო ბა.

ეროვ ნუ ლი და ნა ზო გე ბის ზრდი სა და 

მე ტი ფი ნან სუ რი რე სურ სის აკუ მუ ლი-

რე ბის კი დევ ერ თი ეფექ ტი ა ნი მე თო დი 

არის მო მოქ ცე ვა ში არ სე ბუ ლი ნაღ დი 

ფუ ლის ჩა ნაც ვ ლე ბა ელექ ტ რო ნუ ლი 

ფუ ლით. ამ დროს ხდე ბა მო სახ ლე ო ბის 

ხელთ არ სე ბუ ლი და ნა ზო გე ბის ნაღ დი 

ფორ მი დან ელექ ტ რო ნულ ში გა დას ვ ლა 

და ამ თან ხე ბის აკუ მუ ლი რე ბა სა ფი ნან-

სო ინ ს ტი ტუ ტებ ში.

არ ჩილ გა ჩე ჩი ლა ძე, სა ქარ თ ვე ლოს 

ბან კის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რის მო ად-

გი ლე ინ ვეს ტი ცი ე ბის მარ თ ვის დარ გ ში, 

ბიზ ნე სა სო ცი ა ცი ის წევ რი: „ნაღდი ფუ ლის 

ჩა ნაც ვ ლე ბა ელექ ტ რო ნუ ლი ფუ ლით დი-

დი სარ გებ ლის მომ ტა ნია სა ხელ მ წი ფოს-

თ ვის. ნაღ დი ფუ ლის ჩა ნაც ვ ლე ბა ელექ-

ტ რო ნუ ლი ფუ ლით იმას ნიშ ნავს, რომ, 

ფაქ ტობ რი ვად, ის ფუ ლი, რაც დღეს ჯი ბე-

ში დევს, ასე ვთქვათ, ხალ ხის ჯი ბე ში, და 

არ მუ შა ობს, მუდ მი ვად არის გა ყი ნუ ლი, 

ამ ფუ ლის და საქ მე ბა იქ ნე ბა შე საძ ლე-

ბე ლი. ანუ თუ ეს ფუ ლი სრუ ლად სა ბან კო 

სფე რო ში გად მო ვა, ჩათ ვა ლეთ, რომ 

და მა ტე ბი თი რე სურ სი შე იქ მ ნე ბა, ბან კებ-

ში ფუ ლი მოხ ვ დე ბა და ბან კე ბი გა დას-

ცე მენ ბიზ ნე სებს ამ ფულს. ეს ნიშ ნავს, 

რომ და მა ტე ბი თი რე სურ სი გაჩ ნ დე ბა 

ქვე ყა ნა ში, რო მე ლიც დას წევს საპ რო ცენ-

ტო გა ნაკ ვე თებს, ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, 

ფუ ლის მი წო დე ბა გა იზ რ დე ბა და იმა ვე 

მოთხოვ ნის შემ თხ ვე ვა ში საპ რო ცენ ტო 

გა ნაკ ვე თი კი დევ უფ რო და იკ ლებს, რაც 

ბიზ ნე სის თ ვის კარ გი ა. მე ო რე მხრივ, 

თვი თონ სა ხელ მ წი ფოს თ ვის სა გა და სა-

ხა დო კუთხით ად მი ნის ტ რი რე ბა და კონ-
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ტ რო ლი ბევ რად უფ რო გა მარ ტივ დე ბა, და 

ეს ნიშ ნავს, რომ უფ რო მე ტი გა და სა ხა დი 

შე ვა სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ში“.

სა ქარ თ ვე ლოს ჩა მო ყა ლი-
ბე ბა რე გი ო ნულ ცენ ტ რად
რად გა ნაც სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბა 

4,5 მი ლი ო ნი ა, იგი არ წარ მო ად გენს დიდ 

ბა ზარს, რაც ად გი ლობ რი ვი კომ პა ნი ე-

ბის გან ვი თა რე ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლი ა. 

შე სა ბა მი სად, ად გი ლობ რი ვი კომ პა ნი-

ე ბის გან ვი თა რე ბის თ ვის სა ჭი როა დიდ 

ბაზ რებ ზე გას ვ ლა. რე გი ო ნი კი, სა ქარ თ-

ვე ლოს გარ და, მო ი ცავს შა ვი ზღვი სა და 

კას პი ის ზღვის აუზე ბის 12 ქვე ყა ნას: აზერ-

ბა ი ჯანს, სომ ხეთს, თურ ქეთს, რუ სეთს, 

უკ რა ი ნას, ბულ გა რეთს, მოლ დო ვას, რუ-

მი ნეთს, ირანს, თურ ქ მე ნეთს, უზ ბე კეთ სა 

და ყა ზა ხეთს. ამ ქვეყ ნე ბის მო სახ ლე ო ბის 

ჯა მუ რი რა ო დე ნო ბა 440 მი ლი ონ ზე მეტს 

შე ად გენს, შე სა ბა მი სად, ბა ზა რიც დი დია 

და მიმ ზიდ ვე ლია ექ ს პორ ტ ზე ორი ენ ტი რე-

ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი კომ პა ნი ე ბის თ ვის. 

რე გი ო ნუ ლი მი ზი დუ ლო ბის ცენ ტ რად 

ჩა მო ყა ლი ბე ბის ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი ამო ცა ნაა ქვეყ ნის შე სა ბა მი სი ბრენ-

დინ გი და პო ზი ცი ო ნი რე ბა. აუცი ლე ბე ლია 

რე გი ო ნის ქვეყ ნე ბის ინ ვეს ტო რებ თან 

და მომ ხ მა რებ ლებ თან, სა ერ თა შო რი სო 

კომ პა ნი ებ თან და ორ გა ნი ზა ცი ებ თან 

(მსოფლიო ბან კი, სა ერ თა შო რი სო სა ვა-

ლუ ტო ფონ დი, ევ რო პის რე კონ ს ტ რუქ ცი-

ი სა და გან ვი თა რე ბის ბან კი) გარ კ ვე უ ლი 

სა მუ შა ო ე ბის ჩა ტა რე ბა, რა თა მათ აღიქ-

ვან სა ქარ თ ვე ლო რო გორც რე გი ონ ში 

ყვე ლა ზე მიმ ზიდ ვე ლი ქვე ყა ნა ბიზ ნე სის 

კე თე ბის, მომ სა ხუ რე ბი სა და პრო დუქ ტე-

ბის შე ძე ნის თვალ საზ რი სით.

არ ჩილ გა ჩე ჩი ლა ძე, სა ქარ თ ვე ლოს 

ბან კის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რის მო ად-

გი ლე ინ ვეს ტი ცი ე ბის მარ თ ვის დარ გ ში, 

ბიზ ნე სა სო ცი ა ცი ის წევ რი: „საქართველო 

საკ მა ოდ პა ტა რა ქვე ყა ნა ა, სა დაც და ახ-

ლო ე ბით 4,4 მლნ ადა მი ა ნი ცხოვ რობს. 

აქე დან, ოფი ცი ა ლუ რად და საქ მე ბუ ლე ბი, 

ანუ და საქ მე ბულ თა ის ნა წი ლი, რო მე ლიც 

ხელ ფასს იღებს (თვითდასაქმებულები 

რომ არ ჩავ თ ვა ლოთ, რო მელ თა ძა ლი ან 

დი დი ნა წი ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა შია 

და საქ მე ბუ ლი) და ახ ლო ე ბით 700 000 

ადა მი ა ნი ა, რაც არის ძა ლი ან პა ტა რა 

ბა ზა რი. შე სა ბა მი სად, ში და ბა ზარ ზე 

ორი ენ ტი რე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი პო ლი ტი კა 

თა ვის თა ვად მას შ ტაბ ში შეზღუ დუ ლია და 

ეს ნიშ ნავს, რომ ვერ იქ ნე ბა მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი ზრდა, თუ ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა 

მხო ლოდ ში და ბა ზარ ზე იქ ნე ბა ორი ენ ტი-

რე ბუ ლი. თუ ჩვენ ეკო ნო მი კუ რი ზრდი-

სა და კე თილ დღე ო ბის ცო ტა სწრა ფად 

მიღ წე ვა გვსურს, მა შინ ორი ენ ტი რე ბა 

ჩვენ გარ შე მო არ სე ბულ ქვეყ ნებ ზე უნ და 

მო ვახ დი ნოთ. ჩვენ მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ეს 

რე ა ლუ რია იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ კონ-

ცეფ ცი ა ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი თე მე ბი, 

იქ ნე ბა ეს ეკო ნო მი კუ რი დეკ ლა რა ცია თუ 

სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბა ში სტრა ტე-

გი ა, რო მე ლიც აქ არის წარ მოდ გე ნი ლი 

, რე ა ლუ რად გა ტარ დე ბა. რამ დე ნი მე 

სხვა დას ხ ვა სექ ტორ ში უკ ვე მი ვაღ წი-

ეთ იმას, რომ რე გი ონს ვემ სა ხუ რე ბით, 

მა გა ლი თად, ტრან ს პორ ტის კუთხით და 

ლო გის ტი კის კუთხით, ვი ნა ი დან ჩვენ 

ზღვა ზე წვდო მა ბუ ნებ რი ვად გვაქვს და 

ჩვენ გარ შე მო მყოფ რამ დე ნი მე ქვე ყა ნას 

ეს წვდო მა არა აქვს. ეს სატ რან ს პორ ტო 

გა და ზიდ ვე ბი უკ ვე ჩვე ნი გავ ლით ხდე-

ბა, აქ არის საწყო ბე ბი და რა ღა ცე ბის 

აწყო ბა სა ქარ თ ვე ლოს გავ ლით ხდე ბა, 

ასე თია დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ო ბა და 

მას ხელ შეწყო ბა და გან ვი თა რე ბა სჭირ-

დე ბა. ბევრ ქვე ყა ნა ში რკი ნიგ ზა არის 

წა გე ბი ა ნი, ჩვენ თან კი მო გე ბი ა ნი ა. ამას 

გარ და არის მე ო რა დი ავ ტო მო ბი ლე ბის 

ბაზ რო ბა, რო მე ლიც ასე ვე რე გი ო ნა ლურ 

ბაზ რო ბად იქ ცა, იმა ვე ტი პის პო ტენ ცი ა-

ლი არ სე ბობს ჯან დაც ვა ში. ჩვე ნი მი ზა-

ნი ა, ჯან დაც ვა ში ვიქ ცეთ რე გი ო ნა ლურ 

ცენ ტ რად, იგი ვე პო ტენ ცი ა ლი არ სე ბობს 

გა ნათ ლე ბის კუთხი თაც: თუ რამ დე ნი-

მე კარ გი უნი ვერ სი ტე ტი გან ვი თარ და 

სა ქარ თ ვე ლო ში, ჩვენ შე იძ ლე ბა ამ მხრი-

ვაც და ბევ რი სხვა მი მარ თუ ლე ბი თაც 

რე გი ო ნა ლურ ცენ ტ რად გა და ვიქ ცეთ. 

ეს რე ა ლუ რი პერ ს პექ ტი ვა ა, მაგ რამ აქ 

ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ სა ხელ მ-

წი ფოს პო ლი ტი კა იყოს კარ გად გა აზ რე-

ბუ ლი, რომ ეს არის ჩვე ნი სტრა ტე გია და 

ამ სტრა ტე გი ას ხელ შეწყო ბა სჭირ დე ბა. 

სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვა იქ ნე ბა 

თუ ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ გა ტა რე ბუ ლი 

სტრა ტე გი ა, ამ მი მარ თუ ლე ბის ხელ შე-

საწყო ბად უნ და იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი“.

რე გი ო ნუ ლი ცენ ტ რის გან ვი თა რე ბის 

სტრა ტე გი ას თან ერ თად მნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნი ხდე ბა ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გა უმ ჯო-

ბე სე ბა. ქვეყ ნის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის 

და გეგ მ ვა- გან ვი თა რე ბა სრუ ლად უნ და 

შე ე სა ბა მე ბო დეს ქვეყ ნის რე გი ო ნუ ლი 

ცენ ტ რის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ას.

შრო მის სრულ ფა სო ვა ნი 
ბაზ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და 
გან ვი თა რე ბა

დღეს დღე ო ბით სა ქარ თ ვე ლოს 

შრო მის ბა ზარ ზე მი წო დე ბა არ შე ე სა ბა-

მე ბა ბაზ რის მოთხოვ ნებს, რაც ქვეყ ნის 

პრო დუქ ტი უ ლო ბას მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ამ-

ცი რებს. ეს ყვე ლა ფე რი სა ბო ლოო ჯამ ში 

ნე გა ტი უ რად აისა ხე ბა ქვეყ ნის კონ კუ-

რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა ზე რო გორც მსოფ ლი ო, 

ისე რე გი ო ნის მას შ ტა ბით. ბიზ ნე სა სო ცი-

ა ცი ის სტრა ტე გი ის მი ხედ ვით, სა ხელ მ-

წი ფომ უნ და იზ რუ ნოს სა მუ შაო ძა ლის 

დღესდღეობით ქვეყანაში კერძო 
ინიციატივის დაფინანსების მხოლოდ ორი 
წყარო არსებობს: კერძო კაპიტალი და 
საბანკო სესხი, რაც მნიშვნელოვნად ზღუდავს 
კერძო სექტორის განვითარებას. 



კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა სა და მი სი 

ბაზ რის მოთხოვ ნას თან შე სატყ ვი სო ბა-

ში მოყ ვა ნა ში. კონ ცეფ ცი ის მი ხედ ვით, 

სა ჭი როა ტექ ნი კუ რი უნი ვერ სი ტე ტის 

გან ვი თა რე ბა, კონ კ რე ტუ ლი სპე ცი ა-

ლო ბე ბის საზღ ვარ გა რეთ შეს წავ ლის 

და ფი ნან სე ბა და ბიზ ნეს-, სა ჯა რო და 

აკა დე მი უ რი სფე როს ერ თ მა ნეთ თან და-

მა კავ ში რე ბე ლი სის ტე მის შექ მ ნა, რა თა 

ქვეყ ნის სა გან მა ნათ ლებ ლო პო ლი ტი კა 

თან ხ ვ დე ნა ში იყოს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ 

სტრა ტე გი ას თან. აკა დე მი ურ მა სფე რომ 

უნ და იცო დეს, რა მოთხოვ ნე ბია კერ ძო 

სექ ტორ ში და რა კრი ტე რი უ მებს უნ და 

აკ მა ყო ფი ლებ დეს კურ ს დამ თავ რე ბუ-

ლი, რა თა და საქ მ დეს, და მთავ რო ბამ 

უნ და იცო დეს ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის 

ტენ დენ ცი ე ბი და მას უნ და შე უ სა ბა მოს 

გა ნათ ლე ბის სის ტე მა.

ამ მიზ ნე ბის გარ და, კონ ცეფ ცია მიზ-

ნად ისა ხავს ინო ვა ცი უ რი პო ტენ ცი ა ლის 

გან ვი თა რე ბა სა და გა უმ ჯო ბე სე ბას, 

რაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გრძელ ვა დი ა ნი, 

მდგრა დი და სწრა ფი ეკო ნო მი კუ რი 

ზრდის თ ვის. სა ხელ მ წი ფომ კერ ძო სექ-

ტორ ში ინო ვა ცი ე ბის გან ვი თა რე ბა და 

გა მო ყე ნე ბა უნ და წა ა ხა ლი სოს. მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნია აგ რეთ ვე მე წარ მე ო ბის მი მართ 

სა ზო გა დო ე ბა ში დღეს არ სე ბუ ლი და მო-

კი დე ბუ ლე ბის შეც ვ ლა, ბიზ ნე სის ნე გა ტი უ-

რი იმი ჯის გა ქარ წყ ლე ბა და პო ზი ტი უ რის 

ჩა მო ყა ლი ბე ბა. გარ და ამი სა, გა მომ დი-

ნა რე იქი დან, რომ მცი რე და სა შუ ა ლო 

სა წარ მო თა მე ნეჯ მენ ტი არ შე ე სა ბა მე ბა 

სა სურ ველ სტან დარ ტებს, სა სურ ვე ლია 

მა თი სა მე წარ მეო ცოდ ნის ამაღ ლე ბა 

სპე ცი ა ლუ რი სატ რე ნინ გო/ სას წავ ლო 

კურ სე ბით. სა სურ ვე ლია აგ რეთ ვე, რომ ეს 

კურ სე ბი იყოს კერ ძო და არა სა ხელ მ წი-

ფო, რომ კურ სე ბი მი ა წო დოს რო მე ლი მე 

კერ ძო კომ პა ნი ამ, თუმ ცა მოხ დეს მა თი 

სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან და ფი ნან სე ბა. 

ხო ლო მე წარ მე ე ბის შერ ჩე ვა კონ კურ სის 

სა ფუძ ველ ზე უნ და მოხ დეს.

რომ შე ვა ჯა მოთ, კონ ცეფ ცი ა ში აღ წე-

რი ლი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გია მიზ ნად 

ისა ხავს ჯან სა ღი ეკო ნო მი კუ რი გა რე მოს 

შექ მ ნას და უზ რუნ ველ ყოფს სა ქარ თ ვე-

ლოს მდგრად და სწრაფ ეკო ნო მი კურ 

გან ვი თა რე ბას გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ-

ში. კონ ცეფ ცი ა ში და სა ხუ ლი მიზ ნე ბი და 

ამო ცა ნე ბი მკა ფი ო დაა გან საზღ ვ რუ ლი 

და ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი და მა თი გან ხორ-

ცი ე ლე ბა სა ქარ თ ვე ლოს მნიშ ვ ნე ლო ვან 

ეკო ნო მი კურ მო გე ბას მო უ ტანს. 

რაც შე ე ხე ბა მთა ვარ რა ო დე ნობ რივ 

ეკო ნო მი კურ მი ზანს, კონ ცეფ ცი ის ერ-

თ -ერ თი ავ ტო რის, არ ჩილ გა ჩე ჩი ლა ძის 

გან ცხა დე ბით, თუ კი კონ ცეფ ცია რე ა ლო-

ბა ში იქ ნე ბა გა ტა რე ბუ ლი, სტრა ტე გი ით 

და სა ხუ ლი მთა ვა რი მიზ ნის – ერთ სულ 

მო სახ ლე ზე 8500 აშშ დო ლა რის მიღ წე ვა 

2020 წლის თ ვის სავ სე ბით რე ა ლუ რი 

იქ ნე ბა და სა ქარ თ ვე ლო გა და ი ნაც ვ ლებს 

სა შუ ა ლო ზე მა ღა ლი შე მო სავ ლის მქო ნე 

ქვეყ ნე ბის რიგ ში. 
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მოსაზრება
თინათინ კაჭახიძე  - კაპიტალის მოძრაობა

შრომის ბაზარი  
საქართველოში
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სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის 
ბა ზარ ზე მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბი 

და არ სე ბუ ლი ტენ დენ ცი ე ბი რო გორც 

და საქ მე ბულ თათ ვის, ისე დამ საქ მებ ლე-

ბის თ ვი საც აქ ტუ ა ლუ რი და სა ინ ტე რე სო ა. 

ამი ტომ, ვფიქ რობთ, მკითხ ვე ლის თ ვის 

სა ინ ტე რე სო უნ და იყოს EY სა ქარ თ-

ვე ლოს მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი 2013 წლის 

სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ ფა სო და შრო მის 

სა კომ პენ სა ციო კვლე ვის შე დე გე ბი, რომ-

ლებ საც ქვე მოთ წარ მო გიდ გენთ.

კვლე ვა ში სხვა დას ხ ვა ინ დუს ტ რი ის 35 

ქარ თუ ლი და სა ერ თა შო რი სო კომ პა ნია 

მო ნა წი ლე ობ და. მა თი უმ რავ ლე სო ბა 

მსხვი ლი სა წარ მო და სა ქარ თ ვე ლოს 

ბაზ რის წამ ყ ვა ნი მო თა მა შე ა. გა მო-

კითხუ ლი კომ პა ნი ე ბის პრო ცენ ტუ ლი წი-

ლი ინ დუს ტ რი ე ბის მი ხედ ვით შემ დეგ ნა ი-

რად გა ნა წილ და: სა ბან კო – 30%, ფარ თო 

მოხ მა რე ბის საგ ნე ბი – 15%, ფარ მა ცევ ტუ-

ლი – 12%, ენერ გო – 12%,სადაზღვევო – 6%, 

სხვა – 25%.

კვლე ვის შე დე გე ბის მი ხედ ვით, შრო-

მის ბა ზარ ზე და დე ბი თი ტენ დენ ცი ე ბი 

შე იმ ჩ ნე ვა, რაც კვა ლი ფი ცი ურ მუ შა-

ხელ ზე მა ღა ლი მოთხოვ ნით შე იძ ლე ბა 

აიხ ს ნას. თუმ ცა ეს შე იძ ლე ბა იმი თაც 

იყოს გან პი რო ბე ბუ ლი, რომ კვლე ვა ში 

ძი რი თა დად ბაზ რის წამ ყ ვა ნი მო თა მა შე-

ე ბი მო ნა წი ლე ობ დ ნენ. კვლე ვამ აჩ ვე ნა, 

რომ სა შუ ა ლო ანაზღა უ რე ბა 2013 წელს 

2012 წელ თან შე და რე ბით 12%-ით გა ი-

ზარ და, ამა ვე დროს კომ პა ნი ე ბის 35%-ზე 

მე ტი 2014 წელს სა შუ ა ლოდ 14%-ით 

აპი რებს ხელ ფა სე ბის მო მა ტე ბას. კვლე-

ვა ში მო ნა წი ლე კომ პა ნი ე ბის 42% 2014 

წელს თა ნამ შ რო მელ თა რა ო დე ნო ბის 

გაზ რ დას აპი რებს. სა ერ თო დე ნა დო ბის 

მაჩ ვე ნე ბელ მა 2013 წელს 13%-ს მი აღ წი ა, 

რაც შრო მის ბაზ რის აქ ტი ვო ბა ზე მი უ თი-

თებს. ბო ლო ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში 

აყ ვა ნილ თა ნამ შ რომ ლებ ზე, სა შუ ა ლოდ, 

მთლი ა ნი რა ო დე ნო ბის 18% მო დის. დე-

ნა დო ბის მაჩ ვე ნებლს თუ გა ვით ვა ლის-

წი ნებთ, ეს იმას უნ და ნიშ ნავ დეს, რომ 

კომ პა ნი ე ბი 2013 წლის გან მავ ლო ბა ში 

ფარ თოვ დე ბოდ ნენ და თა ნამ შ რო მელ თა 

და ქი რა ვე ბა მხო ლოდ ძვე ლი კად რე ბის 

ჩა ნაც ვ ლე ბის მიზ ნით არ ხდე ბო და.

2013 წლის სა ხელ ფა სო კვლე ვის 

შე დე გებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, წარ მო გიდ-
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გენთ 10 ყვე ლა ზე მა ღა ლა ნაზღა უ რე ბად 

პო ზი ცი ას, რო მელ თა წლი უ რი სა შუ ა ლო 

ხელ ფა სი, ბო ნუ სი სა და სა შე მო სავ ლო 

გა და სა ხა დის ჩათ ვ ლით, მერ ყე ობს 110 

000 ლა რი დან 240 000 ლა რამ დე.

კვლე ვის შე დე გებ მა აჩ ვე ნა, რომ 

კომ პა ნი ე ბის 88% შრო მის ფიქ სი რე ბულ 

ანაზღა უ რე ბას თან ერ თად, კომ პენ სა ცი-

ის ცვლად კომ პო ნენ ტ საც იყე ნებს. თუმ ცა 

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ თა ნამ შ რო მელ თა 

შე ფა სე ბე ბის ისე თი სის ტე მა, რო მე ლიც 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას ცვლა დი კომ პენ სა-

ცი ის ოდე ნო ბის ობი ექ ტუ რი გან საზღ ვ-

რის სა შუ ა ლე ბას მის ცემ და, კომ პა ნი ე ბის 

მხო ლოდ 41%–ს აქვს და ნერ გი ლი. სა-

ინ ტე რე სო ა, რომ ფიქ სი რე ბულ ანაზღა-

უ რე ბას თან ცვლა დი ანაზღა უ რე ბის 

წი ლობ რივ მა შე ფარ დე ბამ, ფი ზი კუ რად 

მო მუ შა ვე პი რე ბის შემ თხ ვე ვა ში, წლი უ რი 

ხელ ფა სის 12% შე ად გი ნა, ხო ლო ზე და 

რგო ლის მე ნე ჯე რე ბის შემ თხ ვე ვა ში – 

15%. ცვლა დი ანაზღა უ რე ბის ასე თი სუ რა-

თი არ შე ე სა ბა მე ბა კომ პა ნი ა ში პა სუ-

ხის მ გებ ლო ბი სა და უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 

გა ნა წი ლე ბას. ცვლა დი ანაზღა უ რე ბის 

შე და რე ბით მცი რე წი ლი ზე და რგო ლის 

მე ნე ჯე რე ბის ჯა მურ ანაზღა უ რე ბა ში 

შე საძ ლოა იმას ნიშ ნავ დეს, რომ სა ქარ-

თ ვე ლო ში ზე და რგო ლის მე ნე ჯე რე ბის 

ანაზღა უ რე ბის ფიქ სი რე ბუ ლი კომ პო-

ნენ ტი უფ რო პო პუ ლა რუ ლი ა, რად გან, 

რო გორც ზე მოთ აღი ნიშ ნა, მა თი ცვლა დი 

ანაზღა უ რე ბის ეფექ ტუ რად გან საზღ ვ რის 

სრულ ყო ფი ლი მე ქა ნიზ მი ად გი ლობ რივ 

ბა ზარ ზე სა თა ნა დოდ არ არის გან ვი-

თა რე ბუ ლი. ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი ანა ლი-

ზი დან გა მომ დი ნა რე, ვფიქ რობთ, რომ 

კომ პა ნი ებს ჯერ კი დევ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

სა მუ შაო აქვთ ჩა სა ტა რე ბე ლი ცვლა დი 

კომ პენ სა ცი ის სქე მე ბის სრულ ყო ფი სა 

და თა ნამ შ რო მელ თა წა ხა ლი სე ბის ობი-

ექ ტურ და ეფექ ტურ ინ ს ტ რუ მენ ტად მა თი 

გარ დაქ მ ნის თ ვის. 

თა ნამ შ რო მელ თა პრო ფე სი ულ მომ ზა-

დე ბა სა და გან ვი თა რე ბა ზე კომ პა ნი ე ბის 

მი ერ გა წე უ ლი ძა ლის ხ მე ვის ანა ლი ზი სას 

საკ მა ოდ არა სა ხარ ბი ე ლო სუ რა თი მი ვი-

ღეთ. ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 18%-ს სა ერ თოდ 

არ აქვს და ნერ გი ლი თა ნამ შ რომ ლე ბის 

პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო-

ბის მე ქა ნიზ მე ბი. ხო ლო იმ კომ პა ნი ებ ში, 

სა დაც ხდე ბა რე სურ სე ბის და ხარ ჯ ვა ამ 

მი მარ თუ ლე ბით, სატ რე ნინ გო პროგ რა-

მებს მხო ლოდ და საქ მე ბულ თა 45% გა-

დის, და ნარ ჩე ნი თა ნამ შ რომ ლე ბის თ ვის 

გან ვი თა რე ბის სა შუ ა ლე ბე ბი ფაქ ტობ რი-

ვად არ არ სე ბობს. ასეთ ორ გა ნი ზა ცი ებ-

ში თი თო ე ულ თა ნამ შ რო მელ ზე და ხარ-

ჯუ ლი თან ხა 74 ლა რი დან 3,507 ლა რამ დე 

მერ ყე ობს. პრო ფე სი ულ გან ვი თა რე ბა ზე 

გა წე უ ლი ხარ ჯე ბი სა შუ ა ლოდ კომ პა ნი ის 

წლი უ რი სა ხელ ფა სო ფონ დის მხო ლოდ 

6%-ს შე ად გენს.

გარ და ფუ ლა დი კომ პენ სა ცი ი სა, კომ-

პა ნი ე ბის უმ რავ ლე სო ბას და წე სე ბუ ლი 

აქვს არა ფუ ლა დი სარ გე ბე ლი. წარ მოდ-

გე ნილ ცხრილ ში ჩა მოთ ვ ლი ლია არა ფუ-

ლა დი სარ გებ ლის ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე ბუ-

ლი ტი პე ბი:

ჩვე ნი კვლე ვა მომ ზა დე ბუ ლია წამ ყ ვა-

ნი კომ პა ნი ე ბის გა მო კითხ ვის სა ფუძ-

ველ ზე. აღ ნიშ ნულ კომ პა ნი ებ ში და ნერ გი-

ლი პრაქ ტი კე ბი და ტენ დენ ცი ე ბი ხში რად 

მე ორ დე ბა მცი რე და სა შუ ა ლო ზო მის 

სა წარ მო ებ ში, თუმ ცა დრო ში შე ყოვ ნე-

ბით და შე და რე ბით მცი რე მას შ ტა ბით. 

გა მომ დი ნა რე აქე დან, 2014 წე ლი შრო-

მის ბაზ რის გან ვი თა რე ბის თვალ საზ რი-

სით მო ზო მი ლი ოპ ტი მიზ მის სა ფუძ ველს 

გვაძ ლევს. EY სა ქარ თ ვე ლო მო მა ვალ შიც 

გა აგ რ ძე ლებს ჟურ ნა ლის მკითხ ველ თა 

ინ ფორ მი რე ბას 2014 წლის კვლე ვის შე-

დე გე ბის შე სა ხებ.

10 ყველაზე მაღალანაზღაურებადი პოზიცია

არაფულადი სარგებლის ყველაზე 
გავრცელებული ტიპები

რეიტინგი პოზიცია
1 გენერალურიმენეჯერი
2 ფინანსურიდირექტორი(დირექტორთასაბჭოსწევრი)
3 გაყიდვებისადამარკეტინგისდირექტორი
4 გენერალურიდირექტორისპირველიმოადგილე/პირველივიცეპრეზიდენტი
5 მთავარიიურიდიულიმრჩეველი(დირექტორთასაბჭოსწევრი)
6 ფინანსურიდირექტორი
7 ადამიანურირესურსებისდირექტორი(დირექტორთასაბჭოსწევრი)
8 უსაფრთხოებისდირექტორი(დირექტორთასაბჭოსწევრი)
9 საინფორმაციოტექნოლოგიებისდირექტორი

10 კორპორაციულსაქმეთადირექტორი

წყარო: იუაი საქართველოს 2013 წლის ზოგადი ინდუსტრიის სახელფასო კვლევა

წყარო: იუაი საქართველოს 2013 წლის ზოგადი ინდუსტრიის სახელფასო კვლევა

კომპანიების % სარგებლის ტიპი
85% სამედიცინოდაზღვევა

79% მობილურიკომუნიკაციისხარჯებისანაზღაურება

41% კვებისხარჯებისანაზღაურება

32% კორპორატიულიავტოსადგომი

26% ფიტნესთნდაკავშირებულიხარჯებისანაზღაურება

18% ტრანსპორტირებასამუშაოადგილამდე

9% საპენსიოდაზღვევა





კარაპს მედლაინი – ესთეტიკური, 
რეკონსტრუქციული და პლასტიკური 
ქირურგიის კლინიკა.
თბილისი, ლუბლიანას ქ. 42
ტელ: 251 60 60; 577 22 99 22

სამედიცინო ცენტრი „ქალი  
და ჯანმრთელობა“
თბილისი, მოსაშვილის ქ. 8
ტელ: 225 35 19 / 225 35 20

ოქსფორდ მედიქალ ჯორჯია
თბილისი, ფალიაშვილის ქ.15
ტელ: 229 00 66; 229 47 47 

იაშვილი – ჯანაშიას 
ესთეტიკური პლასტიკის 
ქირურგიული ცენტრი
თბილისი, უზნაძის ქ. 9
ტელ: 296 85 93; 296 70 85 
მობ: 599 75 59 68; 5790 96 85 93

N-Lines (ნინო ჯავახიშვილის 
ესთეტიკური ცენტრი) 
თბილისი, თენგიზ აბულაძის ქ. 30
ტელ: 222 12 11; 251 99 71 
მობ: 574 00 63 66

ესთეტიკური მედიცინის ცენტრი 
„NT MEDICAL AESTHETIC CENTER“
თბილისი, შარტავას ქ. 35/37
ტელ: 210 33 73

უსაფრთხო და ნატურალური 

დაუყოვნებელი ეფექტი

უმნიშვნელო ცვლილებები – 
მნიშვნელოვანი ეფექტი

20-მილიონი წარმატებული ესთეტიკური 
პროცედურა მსოფლიო მასშტაბით!
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ტექნოლოგიები

ვი დე ო თა მა შე ბი

გე იმ  ჯე მი
მსოფ ლი ოს ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მზარ დი სფე რო – 
ვი დე ო თა მა შე ბის ინ დუს ტ რია – სა ქარ თ ვე ლო შიც 
ვი თარ დე ბა. აქ უკ ვე არ სე ბობს რამ დე ნი მე დე ვე-
ლო პე რი სტუ დია და ჩა ტარ და ვი დე ო თა მა შე ბის 
შექ მ ნის მა რა თო ნი, რო მელ საც სა ხელ მ წი ფო 
მხარ და ჭე რა გა აჩ ნი ა.
ავ ტო რი: ია ვე კუა

ვ
ი  დე  ო  თა  მა  შე  ბი, ანუ ის, რაც ჩვენ   თან 

აგ   რე  სი  ულ გა  სარ   თო  ბად და დრო  ის 

უაზ   რო კარ   გ   ვად აღიქ   მე  ბა, მსოფ   ლი  ო  ში 

დი  დი ხა  ნია არა მხო  ლოდ თა  ნა  მედ   რო -

ვე ხე  ლოვ   ნე  ბად, არა  მედ სრულ   ყო  ფილ სფე  როდ 

მი  იჩ   ნე  ვა. ვი  დე  ო  თა  მა  შებს ქმნი  ან და ავ   რ   ცე  ლე -

ბენ უდი  დე  სი კომ   პა  ნი  ე  ბი, სტუ  დი  ე  ბი, თით   ქოს 

მო  მავ   ლი  დან დრო  ე  ბით დაბ   რუ  ნე  ბუ  ლი ტექ   ნო  ლო -

გი  უ  რი ნო  ვა  ცი  ე  ბის გე  ნი  ო  სე  ბი – სწო  რედ ისი  ნი, 

ვინც ამ უზარ   მა  ზარ ინ   დუს   ტ   რი  ას მარ   ტი  ვად, 

თა  მაშ   -   თა  მა  შით ქმნი  ან.  

რო  დე  საც ვი  დე  ო  თა  მა  შებ   ზეა სა  უ  ბა  რი, იგუ -

ლის   ხ   მე  ბა გა  სარ   თო  ბი ინ   დუს   ტ   რი  ის ერ   თ   -ერ   თი 

უმ   ს   ხ   ვი  ლე  სი სეგ   მენ   ტი და  ახ   ლო  ე  ბით ისე  თი  ვე 

წლი  უ  რი ბრუნ   ვით, რო  გო  რიც შო  უ  ბიზ   ნესს ან 

კი  ნე  მა  ტოგ   რაფს გა  აჩ   ნია და რო  მე  ლიც ამ უკა -

ნას   კ   ნელ   თა მსგავ   სად დი  ნა  მი  კუ  რად იზ   რ   დე  ბა. 

შე  და  რე  ბის   თ   ვის: „კომპიუტერული თა  მა  შე  ბის 

მწარ   მო  ე  ბელ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ის“ (Entertainment 

Software Association – ESA) მო  ნა  ცემ   თა მი  ხედ   ვით, 

2007 წელს მარ   ტო ამე  რი  კის გე  ი  მინ   დუს   ტ   რი  ის 

წლი  უ  რი ბრუნ   ვა $9,5 მი  ლი  არდს შე  ად   გენ   და, 

ხო  ლო 2008 წელს ბრუნ   ვა $11,7 მი  ლი  არ   დით გა  ნი -

საზღ   ვ   რე  ბო  და. 2012 წელს ეს თან   ხა გა  ორ   მაგ   და, 

ბა  ზარ   ზე ახა  ლი კონ   სო  ლე  ბის გა  მოს   ვ   ლით კი 2013 
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წლის შე  მოდ   გო  მა  ზე ყვე  ლა რე  კორ   დი მო  იხ   ს   ნა. 

ამ კა  პი  ტალს არა მხო  ლოდ მსხვი  ლი კომ   პა  ნი -

ე  ბი ქმნის (მაგალითად Atari, Capcom-ი, Eidos 

Interactive-ი, Electronic Arts-ი, Konami, Microsoft-ი, 

Namco Bandai, Nintendo, Sega, Sony Computer 

Entertainment-ი და სხვა), არა  მედ ე.წ. სტარ   ტა  პე -

ბიც ანუ მცი  რე კა  პი  ტა  ლის მქო  ნე სტუ  დი  ე  ბი, რომ  -

ლე  ბიც ბა  ზარ   ზე ახა  ლი იდე  ე  ბი  თა და ამ   ბი  ცი  ე  ბით 

შე  მო  დი  ან და, რომ   ლე  ბიც, რო  გორც წე  სი, მომ   ხ   მა -

რე  ბელს უნი  კა  ლურ პრო  დუქ   ცი  ას სთა  ვა  ზო  ბენ.   

ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის, გე  ი  მინ   გი  სა და ინო  ვა  ცი  ე -

ბის სფე  როს ცნო  ბი  ლი კონ   სალ   ტინგ კომ   პა  ნია 

Digitalmill-ის წარ   მო  მად   გე  ნე  ლი ბენ სო  ი  ე  რი გე  ი -

მინ   დუს   ტ   რი  ას ექვს ძი  რი  თად სეგ   მენ   ტად ჰყოფს: 

გა  მომ   ცე  მე  ლი ანუ კა  პი  ტა  ლი, შე  მოქ   მე  დე  ბი  თი 

სეგ   მენ   ტი (დიზაინერები, მხატ   ვ   რე  ბი, სცე  ნა  რის 

ავ   ტო  რე  ბი, კომ   პო  ზი  ტო  რე  ბი), თა  მა  შის ტექ   ნი  კუ -

რად შემ   ქ   მ   ნე  ლე  ბი (სრული სა  თა  მა  შო კონ   ტენ   ტი, 

ძრა  ვას გა  მარ   თ   ვა და სხვა), დის   ტ   რი  ბუ  ტო  რე  ბი 

(როგორც ფი  ზი  კუ  რი, ისე ციფ   რუ  ლი გა  ყიდ   ვე  ბი), 

ტექ   ნი  კუ  რი და პროგ   რა  მუ  ლი უზ   რუნ   ველ   ყო  ფის 

სპე  ცი  ა  ლის   ტე  ბი (პლატფორმები, მაგ. კონ   სო  ლე  ბი 

და სხვა) და მომ   ხ   მა  რე  ბე  ლი.

რო  გორც ხე  დავთ, გე  ი  მინ   დუს   ტ   რია არა ერ   თი 

პრო  ფე  სი  ის, მათ შო  რის, ახა  ლი პრო  ფე  სი  ე  ბის 

ერ   თ   გ   ვა  რი მიქ   სი  ა, რო  მელ   თა ნა  მუ  შე  ვარ   საც 

მთელ მსოფ   ლი  ო  ში უამ   რა  ვი ადა  მი  ა  ნი მო  იხ  -

მარს. იმა  ვე ESA-ის შარ   შან   დელ მო  ნა  ცე  მებს თუ 

და  ვეყ   რ   დ   ნო  ბით, ვი  დე  ო  თა  მა  შებით ამე  რი  კის 

მო  სახ   ლე  ო  ბის 58% ერთობა (აქ იგუ  ლის   ხ   მე  ბა 

ყვე  ლა პლატ   ფორ   მა: კონ   სო  ლე  ბი, PC, მო  ბი  ლუ  რი 

ტე  ლე  ფო  ნე  ბი, პლან   შე  ტე  ბი და სხვა), მთე  ლი წლის 

გან   მავ   ლო  ბა  ში თა  მა  შებ   ში, კონ   სო  ლებ   სა და 

გა  ჯე  ტებ   ში კი მათ $22,77 მი  ლი  არ   დი და  ხარ   ჯეს. 

ციფ   რე  ბი შთამ   ბეჭ   და  ვი  ა, მით უფ   რო, რომ ამ ან   გა -

რიშ   ში ჯერ არ მოხ   ვედ   რი  ლა 2013 წლის ნო  ემ   ბერ  -

ში Playstation 4-ისა და Xbox One-ის გა  მოს   ვ   ლის 

შემ   დეგ და  ფიქ   სი  რე  ბუ  ლი მო  ნა  ცე  მე  ბი.   

თა  ნა  მედ   რო  ვე ხე  ლოვ   ნე  ბის ყვე  ლა  ზე სა  ინ  -

ტე  რე  სო და პო  პუ  ლა  რუ  ლი ბიზ   ნე  სი – კი  ნე  მა  ტოგ  -

რა  ფი სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მსგავ   სი პა  ტა  რა ქვეყ   ნე -

ბის   თ   ვის უცხო სხე  უ  ლი  ვით აღ   მოჩ   ნ   და. ახა  ლი 

სა  ხელ   მ   წი  ფოს ფორ   მი  რე  ბი  დან ისე გა  ვი  და 20-ზე 

მე  ტი წე  ლი  წა  დი, რომ არა  თუ ერ   თი ნორ   მა  ლუ  რი 

ხმა  უ  რი  ა  ნი კი  ნოპ   რო  ექ   ტი არ შეგ   ვიქ   მ   ნი  ა, არა  მედ 

იმა  საც ვერ მი  ვაღ   წი  ეთ, ქვე  ყა  ნა  ში სამ   ზე მე  ტი 

კი  ნო  თე  ატ   რი გვქონ  -

დეს, თვე  ში ხუთ   ზე მე  ტი 

ფილ   მის პრე  მი  ე  რა გა  ი -

მარ   თოს და ეს ფილ   მე  ბი 

მშობ   ლი  ურ, ქარ   თულ 

ენა  ზე ვნა  ხოთ. თუმ   ცა ეს 

სულ სხვა თე  მაა და მას   ზე 

სა  უ  ბა  რი იმა  ზე შორს 

წაგ   ვიყ   ვანს, ვიდ   რე ჯონ 

მარ   ს   ტო  ნი გა  ემ   გ   ზავ   რა 

თავ   გა  და  სავ   ლე  ბის სა  ძი -

ებ   ლად, იმ   დენ დროს წა  ი  ღებს, რამ   დე  ნიც Skyrim-

ის ტო  ტალ ტა  ი  მია და იმა  ზე მე  ტად დაგ   ვ   კარ   გავს, 

ვიდ   რე ეს Silent Hill-შია შე  საძ   ლე  ბე  ლი...

ასეთ ფონ   ზე აშ   კა  რად დგე  ბა ალ   ტერ   ნა  ტი  ვის 

აუცი  ლებ   ლო  ბა – ვერ ვი  ვარ   გეთ კი  ნო  ში, მაგ   რამ 

რა  ტომ არ შე  იძ   ლე  ბა ძა  ლე  ბი, ფი  ნან   სე  ბი, ცოდ   ნა 

და სხვა შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბი ახა  ლი ხე  ლოვ   ნე  ბის  -

კენ მივ   მარ   თოთ? მით უფ   რო, რომ მთელ მსოფ   ლი -

ო  ში დი  დი ხნის წინ აღი  ა  რეს, რომ შორს არაა 

დღე, რო  დე  საც კი  ნო იმ   დე  ნად ამო  წუ  რავს სა  კუ -

თარ ავ   თენ   ტურ შე  საძ   ლებ   ლო  ბებს, რომ სრუ  ლი  ად 

სხვა ფორ   მა  სა და იდე  ას შე  ი  ძენს. 

ცხა  დი  ა, ჯერ ცო  ტა ად   რეა იმა  ზე სა  უ  ბა  რი, 

რამ   დე  ნად შე  საძ   ლე  ბე  ლი  ა, რომ ვი  დე  ო  თა  მა  შე  ბი 

კი  ნე  მა  ტოგ   რა  ფის ალ   ტერ   ნა  ტი  ვად იქ   ცეს, თუმ   ცა 

ამის ჩა  ნა  სა  ხი დი  დი ხა  ნია გა  მოკ   ვე  თი  ლი  ა. ნე -

ბის   მი  ერ შემ   თხ   ვე  ვა  ში გა  თა  ნაბ   რე  ბის მცდე  ლო  ბა 

და შე  დე  გი ნამ   დ   ვი  ლად არ   სე  ბობს: ვი  დე  ო  თა  მა -

შე  ბი ნელ   -   ნე  ლა სცდე  ბა პრი  მი  ტი  ულ სის   ხ   ლი  ან 

ორ   თაბ   რ   ძო  ლებს და ლა  მის კი  ნე  მა  ტოგ   რა  ფი  ულ 

სა  ხეს იძენს: სრულ   ყო  ფი  ლი სცე  ნა  რი, გან   ვი  თა -

რე  ბუ  ლი პერ   სო  ნა  ჟე  ბი, მუ  სი  კა, სა  რე  ჟი  სო  რო 

ნა  მუ  შე  ვა  რი და, რაც მთა  ვა  რი  ა, რე  ა  ლო  ბას   თან 

მაქ   სი  მა  ლუ  რად მი  ახ   ლო  ე  ბუ  ლი გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბა. ამ 

ყვე  ლა  ფერს კი  ნოს   გან გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბით და  მა  ტე  ბი -

თი უპი  რა  ტე  სო  ბა გა  აჩ   ნია – პერ   სო  ნაჟს, მას   თან 

ერ   თად კი სი  უ  ჟეტს, შენ მარ   თავ, რაც ეკ   რან   ზე მიმ  -

დი  ნა  რე სა  ნა  ხა  ო  ბას და  მა  ტე  ბით გან   ც   დას მა  ტებს. 

მარ   ტი  ვად რომ ვთქვათ, თა  მაშს კი  ნო  ზე ერ   თი 

გრძნო  ბით მე  ტი აქვს, შე  საძ   ლო  ა, უმ   თავ   რე  სი  თაც.

ამ ყვე  ლაფ   რის გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბით, სუ  ლაც 

არ გახ   ლავთ გა  საკ   ვი  რი, რომ ვი  დე  ო  თა  მა  შე  ბის 

მი  მართ არ   სე  ბუ  ლი ისე  დაც ცხო  ვე  ლი ინ   ტე  რე  სი 

თან   და  თან სულ უფ   რო იზ   რ   დე  ბა, სფე  რო მეტ მიმ  -

დე  ვარ   სა და შემ   ქ   მ   ნელს იძენს, რაც მის მძლავრ 

ვი დე ო თა მა შებით ამე რი კის 
მო სახ ლე ო ბის 58% ერთობა; 
მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში 
თა მა შებ ში, კონ სო ლებ სა და 
გა ჯე ტებ ში კი მათ $22,77 მი ლი-
არ დი და ხარ ჯეს.
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ინ   დუს   ტ   რი  ად, მზარდ ბიზ   ნე  სად ჩა  მო  ყა  ლი -

ბე  ბას გა  ნა  პი  რო  ბებს. ასე რომ არ იყოს, მი  სით 

ალ   ბათ არც მსოფ   ლი  ოს უდი  დე  სი კომ   პა  ნი  ე  ბი 

და  ინ   ტე  რეს   დე  ბოდ   ნენ. მა  გა  ლი  თად, „სონი“ და 

„მაიკროსოფტი“, რომ   ლე  ბიც ამ   ჟა  მად გე  ი  მინ  -

დუს   ტ   რი  ის ორ უმ   ს   ხ   ვი  ლეს იმ   პე  რი  ას წარ   მო  ად  -

გე  ნენ – ისი  ნი ამ ბიზ   ნეს   ში ამინ   დ   საც ქმნი  ან და 

ახალ გა  ჯე  ტებ   საც. ერ   თი სიტყ   ვით, თუ ინ   დუს   ტ  -

რი  ის ბო  ლო წლე  ბის ის   ტო  რი  ას გა  და  ვავ   ლებთ 

თვალს, ვი  ხი  ლავთ, რომ ასეთ პი  რო  ბებ   ში ვი  დე -

ო  თა  მა  შე  ბის სამ   ყა  რო, რო  გორც ტექ   ნო  ლო  გი  უ -

რად, ისე ხე  ლოვ   ნე  ბის მხრივ, წარ   მო  უდ   გენ   ლად 

ვი  თარ   დე  ბა და სწო  რედ აქ ვსვამთ კითხ   ვას – ამ 

პრო  ცეს   ში სად არის ჩვე  ნი ად   გი  ლი? 

ქარ   თუ  ლი გე  ი  მინ   დუს   ტ   რი  ა, უფ   რო კი მი -

სი ნა  ხევ   რად სა  მოყ   ვა  რუ  ლო ფორ   მი  რე  ბა ჯერ 

კი  დევ გან   ვი  თა  რე  ბის ეტაპ   ზე  ა. არ   სე  ბობს სულ 

რამ   დე  ნი  მე სტუ  დი  ა, რომ   ლე  ბიც კონ   კ   რე  ტუ  ლად 

ამ მი  მარ   თუ  ლე  ბით მუ  შა  ობს, აქვთ გა  მოც   დი  ლე  ბა 

და მსოფ   ლიო გე  იმ   სამ   ყა  როს   თა  ნაც მეტ   -   ნაკ   ლე -

ბი შე  ხე  ბა გა  აჩ   ნი  ათ. მათ შო  რი  საა Storm Bringer 

Studios-ი, Jump or Fall-ი, PyxieGames-ი, Lemondo 

და კი  დევ რამ   დე  ნი  მე. თუმ   ცა ეს უკ   ვე მოძ   ვე  ლე -

ბუ  ლი ინ   ფორ   მა  ცი  ა  ა, რად   გან მიმ   დი  ნა  რე წლის 

თე  ბერ   ვალ   ში ჩა  ტა  რე  ბულ   მა პირ   ველ   მა გე  იმ   ჯემ   მა 

(ვიდეოთამაშების შექ   მ   ნის მა  რა  თო  ნი) სტუ  დი -

ე  ბის რა  ო  დე  ნო  ბა საგ   რ   ძ   ნობ   ლად გა  ზარ   და, სულ 

მცი  რე, და  მა  ტე  ბით რამ   დე  ნი  მე ათე  ულ ადა  მი  ანს 

მა  ინც გა  უ  ჩი  ნა ამ სფე  რო  ში ძა  ლე  ბის მო  სინ   ჯ   ვი  სა 

და მუ  შა  ო  ბის სურ   ვი  ლი.

რამ   დე  ნი  მე თვის წინ სა  ქარ   თ   ვე  ლო გე  იმ   დე -

ვე  ლო  პერ   თა სა  ერ   თა  შო  რი  სო ასო  ცი  ა  ცია IGDA-ს 

წევ   რი გახ   და. პირ   ვე  ლი, თე  ბერ   ვ   ლის გე  იმ   ჯე  მი 

სწო  რედ IGDA Georgia-ს, Storm Bringer-ის, Jump or 

Fall-ისა და ეკო  ნო  მი  კის სა  მი  ნის   ტ   როს ორ   გა -

ნი  ზე  ბით გა  ი  მარ   თა. ამ ღო  ნის   ძი  ე  ბას ერ   თ   მ   ნიშ  -

ვ   ნე  ლოვ   ნად ახ   ლ   და გარ   კ   ვე  უ  ლი რის   კი. ორ   გა -

ნი  ზა  ტო  რე  ბი იმ   თა  ვით   ვე 

აცხა  დებ   დ   ნენ, რომ კარ   გი 

იქ   ნე  ბო  და, მა  რა  თონ   ში ათი 

გუნ   დი მა  ინც თუ მი  ი  ღებ   და 

მო  ნა  წი  ლე  ო  ბას და ხუ  თი  ო -

დე ღი  რე  ბუ  ლი ნა  მუ  შე  ვა  რი 

შე  იქ   მ   ნე  ბო  და, მაგ   რამ მა  თი 

მო  ლო  დი  ნი არ გა  მარ   თ   ლ   და 

– თუმ   ცა პო  ზი  ტი  უ  რი კუთხით: 

თე  ბერ   ვ   ლის გე  იმ   ჯემ   მა 24 

გუნ   დი, ას   ზე მე  ტი მო  ნა  წი  ლე 

შეკ   რი  ბა და არა  ერ   თი სა  ინ  -

ტე  რე  სო თა  მა  შის იდეა და 

პრო  ტო  ტი  პი შე  მოგ   ვ   თა  ვა  ზა. 

პირ   ველ გე  იმ   ჯემს საქ  -

მი  ა  ნის გარ   და სხვა მი  სი  აც 

გა  აჩ   ნ   და. ფაქ   ტობ   რი  ვად, 

სწო  რედ აქ და  ფიქ   სირ   და, 

რომ ქვე  ყა  ნა  ში სფე  როს გარ  -

კ   ვე  უ  ლი ჩა  ნა  სა  ხი არ   სე  ბობს, 

ტექნოლოგიები ვი დე ო თა მა შე ბი
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არი  ან სპე  ცი  ა  ლის   ტე  ბი, რომ   ლებ   საც უნ   დათ და 

შე  უძ   ლი  ათ ამ დარ   გ   ში მუ  შა  ო  ბა. მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი 

იყო ის, რომ მო  უ  ლოდ   ნე  ლად ღო  ნის   ძი  ე  ბის მხარ  -

და  ჭე  რა სა  ხელ   მ   წი  ფო სტრუქ   ტუ  რამ (ეკონომიკის 

სა  მი  ნის   ტ   როს ინო  ვა  ცი  ე  ბის დე  პარ   ტა  მენ   ტი) 

მო  ი  სურ   ვა, რომ   ლის ეგი  დი  თაც წლის გან   მავ  -

ლო  ბა  ში კი  დევ რამ   დე  ნი  მე გე  იმ   ჯე  მი იგეგ   მე  ბა. 

„ვიდეოთამაშების ინ   დუს   ტ   რი  ის და  ნერ   გ   ვა და 

პრო  ფე  სი  უ  ლი ფორ   მით ჩა  მო  ყა  ლი  ბე  ბა ჩვენ  -

თა  ნაც შე  საძ   ლე  ბე  ლი  ა, მით უფ   რო, რომ სხვა 

დარ   გე  ბის მსგავ   სად  უამ   რა  ვი პრო  ფე  სი  ის სპე -

ცი  ა  ლისტს სა  ჭი  რო  ებს, რაც მათ და  საქ   მე  ბა  საც 

ნიშ   ნავს. გე  იმ   ჯემ   ში მო  ნა  წი  ლე  თა და დამ   ს   წ   რე -

თა რა  ო  დე  ნო  ბა ადას   ტუ  რებს, რომ ინ   ტე  რე  სი 

ძა  ლი  ან დი  დი  ა, მა  რა  თონ   ში ჩა  საბ   მე  ლად ბევ   რი 

გუნ   დი აღ   მოჩ   ნ   და მზად. ეს ნიშ   ნავს, რომ მათ 

გარ   კ   ვე  უ  ლი გა  მოც   დი  ლე  ბა უკ   ვე აქვთ და სფე -

რო  ში მუ  შა  ო  ბაც სურთ. ფაქ   ტობ   რი  ვად, ახა  ლი 

ინ   დუს   ტ   რი  ის ფორ   მი  რე  ბის მომ   ს   წ   რე ვართ, რო -

მელ   საც აუცი  ლებ   ლად სჭირ   დე  ბა სა  ხელ   მ   წი  ფოს 

მხარ   და  ჭე  რა. სწო  რედ ეს გახ   ლავთ ჩვე  ნი დე  პარ  -

ტა  მენ   ტის მო  ვა  ლე  ო  ბა“, – აღ   ნიშ   ნავ   და პირ   ვე  ლი 

გე  იმ   ჯე  მის მსვლე  ლო  ბი  სას კავ   შირ   გაბ   მუ  ლო  ბის, 

სა  ინ   ფორ   მა  ციო ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბი  სა და ინო  ვა  ცი  ე -

ბის დე  პარ   ტა  მენ   ტის უფ   რო  სი ირაკ   ლი ქა  ში  ბა  ძე. 

ირაკ   ლი ქოქ   რაშ   ვი  ლი, Storm Bringer Studios-

იდან კი ამ   ბობს – „გეიმჯემი ჩვე  ნი ერ   თ   გ   ვა  რი 

მა  ნის   ფეს   ტი აღ   მოჩ   ნ   და, გა  ნაცხა  დი, რომ   ლი  თაც 

სტუ  დი  ე  ბი  დან გა  მო  ვე  დით და სა  ზო  გა  დო  ე  ბას 

გა  ვე  ცა  ნით. ყვე  ლამ უნ   და იცო  დეს, რომ ვარ   სე -

ბობთ, რომ ეს კულ   ტუ  რა ჩვენ   ში უკ   ვე დამ   კ   ვიდ   რე -

ბუ  ლია და რომ დრო  ა, სა  ხელ   მ   წი  ფო  მაც გარ   კ  -

ვე  უ  ლი ხელ   შეწყო  ბა გაგ   ვი  წი  ოს, რაც ქვე  ყა  ნა  ში 

ინ   დუს   ტ   რი  ის გან   ვი  თა  რე  ბის   თ   ვის აუცი  ლე  ბე  ლი  ა. 

გვეხ   მა  რე  ბა ეკო  ნო  მი  კის სა  მი  ნის   ტ   რო, რო  მელ  -

მაც კარ   გად იცის, რომ ვი  დე  ო  თა  მა  შე  ბი მსხვი  ლი 

ეკო  ნო  მი  კუ  რი მო  გე  ბის მომ   ტა  ნი სფე  რო  ა. მა  გა -

ლი  თის   თ   ვის ავი  ღოთ ფი  ნე  თი, სა  დაც 5-6 წლის 

წინ ამ მხრივ პრაქ   ტი  კუ  ლად არა  ფე  რი ხდე  ბო  და, 

მაგ   რამ ბო  ლო ორი წლის გან   მავ   ლო  ბა  ში 50-მდე 

გე  იმ   კომ   პა  ნია და  არ   ს   და. ფი  ნე  თის მა  გა  ლითს 

მი  ბა  ძა ეს   ტო  ნეთ   მაც. ამ პრო  ცეს   ში ჩვენც უნ   და 

ჩა  ვერ   თოთ, რად   გან მსხვილ კომ   პა  ნი  ებს ხელს 

აძ   ლევს ჩვენ   ნა  ირ პა  ტა  რა ქვეყ   ნებ   ში სა  კუ  თა  რი 

წარ   მო  მად   გენ   ლო  ბე  ბის გახ   ს   ნა: აქ ცხოვ   რე  ბა, 

ანაზღა  უ  რე  ბა და გა  და  სა  ხა  დე  ბი შე  და  რე  ბით და -

ბა  ლი  ა, მუ  შა  ო  ბა კი დის   ტან   ცი  უ  რა  დაც შე  საძ   

როგორიისტორიააქვსესტონეთში
გეიმინდუსტრიისგანვითარებას?
სხვა ქვეყ   ნე  ბის ფონ   ზე ეს   ტო  ნე  თის 

გე  ი  მინ   დუს   ტ   რია ჯერ კი  დევ ფორ   მი  რე 

ბის ეტაპ   ზე  ა. 2012 წელს და  არ   სე  ბუ  ლი 

„გეიმფაუნდერსი“ ამ მი  მარ   თუ  ლე 

ბით გა  დად   გ   მუ  ლი უდი  დე  სი ნა  ბი  ჯი 

აღ   მოჩ   ნ   და, რო  მე  ლიც მსოფ   ლიო 

სცე  ნა  ზე გა  სას   ვ   ლე  ლად აუცი  ლე  ბე  ლი 

იყო. მას შემ   დეგ, რაც მი  სი სა  ხე  ლით 

სა  ერ   თა  შო  რი  სო კომ   პა  ნი  ებ   თან და 

ვიწყეთ ურ   თი  ერ   თო  ბის დამ   ყა  რე  ბა და 

თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბა, ჩვენ   სა და ზო  გა 

დად სფე  როს მი  მართ სა  ზო  გა  დო  ე  ბის 

ინ   ტე  რე  სი საგ   რ   ძ   ნობ   ლად გა  ი  ზარ   და, 

მათ შო  რის მა  თიც, ვი  საც ამ სფე  როს 

შე  სა  ხებ პრაქ   ტი  კუ  ლად არა  ფე  რი სმე 

ნო  და. სწო  რედ „გეიმფაუნდერსმა“ 

გა  ნა  ხორ   ცი  ე  ლა გე  იმ   დე  ვე  ლო  პერ   თა 

სა  ერ   თა  შო  რი  სო ასო  ცი  ა  ცი  ის (IGDA) 

ეს   ტო  ნუ  რი წარ   მო  მად   გენ   ლო  ბის 

და  არ   სე  ბა, რა  საც 2013 წლის სექ   ტემ  

ბერ   ში პირ   ვე  ლი GameConის, შემ   დეგ 

კი ორ   დღი  ა  ნი ჰა  კა  თო  ნის ჩა  ტა  რე  ბაც 

მოჰ   ყ   ვა. ამ ღო  ნის   ძი  ე  ბებ   მა გვაჩ   ვე  ნა, 

რომ ინ   დუს   ტ   რი  ას მარ   თ   ლაც აქვს მო 

მა  ვა  ლი, რად   გან გვყავს ად   გი  ლობ   რი  ვი 

სპე  ცი  ა  ლის   ტე  ბი და არ   სე  ბობს ახა  ლი 

იდე  ე  ბი, რაც თა  ნა  მედ   რო  ვე გე  იმ   სამ   ყა 

როს ძა  ლი  ან სჭირ   დე  ბა. 

თბილისშიგამართულგეიმჯემს
ეკონომიკისსამინისტროდიდ
მხარდაჭერასუწევს.საინტერესოა,
სახელმწიფოსმხრიდანთქვენრო
გორიხელშეწყობაგაქვთ?
ეს   ტო  ნეთ   ში ოფი  ცი  ა  ლუ  რი სა  ხელ   მ   წი 

ფო პროგ   რა  მა არ არ   სე  ბობს, მაგ   რამ 

მთავ   რო  ბა ყვე  ლა ინი  ცი  ა  ტი  ვა  სა და 

აქ   ტი  ვო  ბას მხარს უჭერს, თა  ნამ   შ   რომ  

ლობს „გეიმფაუნდერსთანაც“, მხარ   ში 

უდ   გას IGDAს ეგი  დით ჩა  ტა  რე  ბულ 

ღო  ნის   ძი  ე  ბებს და სხვა. 

ამჟამადრამდენიგეიმკომპანიაა
ესტონეთში?არსებობსუცხოური
კომპანიებისწარმომადგენლობე
ბი?
ამ   ჟა  მად ეს   ტო  ნეთ   ში გე  ი  მინ   დუს   ტ   რი 

ას   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი სხვა  დას   ხ   ვა 

პრო  ფი  ლის 20მდე კომ   პა  ნია მუ  შა  ობს. 

მათ   თან აქ   ტი  უ  რად ვთა  ნამ   შ   რომ   ლობთ 

და ერ   თობ   ლივ პრო  ექ   ტებ   საც ვა  კე 

თებთ. რაც შე  ე  ხე  ბა უცხო  უ  რი კომ   პა 

ნი  ე  ბის წარ   მო  მად   გენ   ლო  ბას, ტა  ლინ   ში 

მსოფ   ლი  ოს უდი  დე  სი სოფ   ტ   კომ   პა  ნია 

Playtechის ფი  ლი  ა  ლი მუ  შა  ობს. 

ამდროისგანმავლობაშირადო
ნეზეგანვითარდადარგი?რომელი
მიღწევებითშეუძიათიამაყონეს
ტონელგეიმდეველოპერებს?
ეს   ტო  ნუ  რი გე  იმ   კომ   პა  ნია Creative 

Mobileს დი  დი ის   ტო  რია და გა  მოც   დი 

ლე  ბა აქვს. სტუ  დი  ის მი  ერ გა  კე  თე  ბულ 

რა  ლი Drag Racingს 100 მი  ლი  ონ   ზე 

მე  ტი მომ   ხ   მა  რე  ბე  ლი ჰყავს Android

ზე, iOSსა და Windowsზე, რაც 

ნიშ   ნავს, რომ მი  სი წლი  უ  რი ბრუნ   ვა 

სო  ლი  დურ თან   ხას შე  ად   გენს. ასე  ვე 

„გეიმფაუნდერსში“ რეგისტრირებული 

ჰო  ლან   დი  უ  რი კომ   პა  ნია Glowforth 

Creative Mobileთან ერ   თად აკე  თებს 

თა  მაშს Last Inua, რო  მელ   მაც Best 

Mobile Tablet & Handheld Projectის 

ნო  მი  ნა  ცი  ა  ში Game Connection America 

2014ზე გა  ი  მარ   ჯ   ვა. ნე  ბის   მი  ერ შემ   თხ  

ვე  ვა  ში, შე  დეგ   ზე სა  უ  ბა  რი ჯერ ნა  ად   რე 

ვი  ა, რად   გან ჩვენს ქვე  ყა  ნა  ში დარ   გი 

ჯერ კი  დევ საწყის ეტაპ   ზე  ა, მაგ   რამ ამ 

ეტა  პის გავ   ლის გა  რე  შე მო  მა  ვალ   ზე 

სა  უ  ბა  რი წარ   მო  უდ   გე  ნე  ლი  ა. 

ბიზნესი თამაშ-თამაშით
Game Founders-ის წარ   მო  მად   გე  ნელ 
კა  ტი ვუკსს მის კომ   პა  ნი  ა  სა და ქვე  ყა -
ნა  ში გე  ი  მინ   დუს   ტ   რი  ის გან   ვი  თა  რე  ბის 
პერ   ს   პექ   ტი  ვა  ზე გა  ვე  სა  უბ   რეთ.
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ლე  ბე  ლი  ა. ჩვენ ახა  ლი სის   ხ   ლი ვართ, რაც 

ახალ იდე  ებ   სა და ხედ   ვა  საც გუ  ლის   ხ   მობს. ეს კარ  -

გად იცი  ან ამ ბიზ   ნე  სის წამ   ყ   ვან   მა კომ   პა  ნი  ებ   მა, 

რომ   ლე  ბიც გა  მუდ   მე  ბით ეძე  ბენ სი  ახ   ლეს. გე  იმ   ჯე -

მის დატ   ვირ   თ   ვა ამ კომ   პა  ნი  ე  ბის ყუ  რამ   დე ჩვე  ნი 

ამ   ბის მი  ტა  ნა  ცა  ა, თუმ   ცა ბევრ ჩვენ   განს გარ   კ   ვე  უ -

ლი კონ   ტაქ   ტე  ბი უკ   ვე გაგ   ვაჩ   ნია და შეკ   ვე  თებ   საც 

ვას   რუ  ლებთ“.

რო  დე  საც ახა  ლი ინ   დუს   ტ   რი  უ  ლი მი  მარ   თუ  ლე -

ბის გა  ჩე  ნის ნიშ   ნე  ბი იკ   ვე  თე  ბა, ალ   ბათ უკე  თე  სი  ა, 

თუ ამ მხრივ გა  მოც   დი  ლე  ბი  სა და ანა  ლო  გი  უ  რი 

მას   შ   ტა  ბის მქო  ნე ქვეყ   ნის მა  გა  ლით   საც გა  ვით   ვა -

ლის   წი  ნებთ. გზა, რო  მელ   საც ჩვენ ახ   ლა გავ  -

დი  ვართ, უკ   ვე გა  ი  ა  რა ეს   ტო  ნეთ   მა. მარ   თა  ლი  ა, 

ტექ   ნო  ლო  გი  უ  რი გან   ვი  თა  რე  ბის მხრივ ეს   ტო  ნე  თი 

ბევ   რად აღე  მა  ტე  ბა ჩვენ   თან არ   სე  ბულ ხა  რისხს, 

მაგ   რამ ოდეს   ღაც იქაც ნუ  ლი  დან და  იწყეს. დი  დი 

ის   ტო  რია არც ეს   ტო  ნურ გე  ი  მინ   დუს   ტ   რი  ას აქვს, 

თუმ   ცა მას   შ   ტა  ბი და კო  მერ   ცი  უ  ლი პერ   ს   პექ   ტი  ვა 

უკ   ვე გა  მოკ   ვე  თი  ლი  ა. ამის ნა  თე  ლი მა  გა  ლი  თია 

ეს   ტო  ნუ  რი კომ   პა  ნია Game Founders-ი – ევ   რო  პა -

ში პირ   ვე  ლი სტარ   ტაპ   -აქ   სე  ლე  რა  ტო  რი, რო  მე  ლიც 

ახალ   ბე  და პერ   ს   პექ   ტი  ულ სტუ  დი  ებს სხვა პროგ   რა -

მე  ბის გარ   და სამ   თ   ვი  ა  ნი კურ   სის გავ   ლა  საც სთა -

ვა  ზობს (აქვეა რე  გის   ტ   რი  რე  ბუ  ლი ქარ   თუ  ლი Storm 

Bringer Studios-ი და Jump or Fall-ი). ამ დრო  ის 

გან   მავ   ლო  ბა  ში პროგ   რა  მის მო  ნა  წი  ლე  ე  ბი მსოფ  -

ლი  ოს წამ   ყ   ვა  ნი კუ  რა  ტო  რე  ბი  სა და მენ   ტო  რე  ბის 

მეთ   ვალ   ყუ  რე  ო  ბის ქვეშ მუ  შა  ო  ბენ და თა  ნა  მედ  -

რო  ვე გე  ი  მინ   დუს   ტ   რი  ა  ში მო  სახ   ვედ   რად აუცი  ლე -

ბელ თვი  სე  ბებს იძე  ნენ; 

სწავ   ლო  ბენ თა  მა  შის 

პრო  ექ   ტის გან   ვი  თა  რე -

ბას, ინ   ვეს   ტო  რებ   თან 

მუ  შა  ო  ბას, გა  მომ   ცემ   ლებ  -

თან კავ   ში  რის დამ   ყა -

რე  ბა  სა და სხვა. ანუ 

ყვე  ლა  ფერს, რაც მათ 

წარ   მა  ტე  ბუ  ლი სა  თა  მა  შო 

ბიზ   ნე  სის აწყო  ბა  ში და -

ეხ   მა  რე  ბა. 

Game Founders-ის ამ 

პროგ   რა  მა  ში მო  სახ   ვედ  -

რად სტუ  დი  ე  ბი შე  სარ  -

ჩევ ეტაპს გა  ივ   ლი  ან: 

გზავ   ნი  ან გა  ნაცხადს, 

დაწყე  ბუ  ლი პრო  ექ   ტე  ბის 

პრო  ტო  ტი  პებს, გა  დი  ან გა  სა  უბ   რე  ბას, რის შემ  -

დე  გაც სა  უ  კე  თე  სო  ე  ბი ტა  ლინ   ში მი  ემ   გ   ზავ   რე  ბი  ან. 

პროგ   რა  მა  ში მო  სახ   ვედ   რად აუცი  ლე  ბე  ლი არაა 

სტუ  დი  ას ან კომ   პა  ნი  ას წარ   მო  ად   გენ   დე, თუმ   ცა 

გარ   კ   ვე  უ  ლი გა  მოც   დი  ლე  ბა უნ   და გქონ   დეს. 

Game Founders-ის სამ   თ   ვი  ა  ნი კურ   სი უკ   ვე 

გავ   ლი  ლი აქვს Storm Bringer Studios-ს, რომ   ლის 

წევ   რე  ბიც ტა  ლინ   ში 2013 წლის შე  მოდ   გო  მა  ზე იმ  -

ყო  ფე  ბოდ   ნენ, ამ   ჯე  რად კი Jump or Fall-ის ჯე  რი  ა. 

Jump or Fall-ის წარ   მო  მად   გენ   ლის, სან   დ   რო 

გა  ხო  კი  ძის თქმით – „ეს და  ახ   ლო  ე  ბით იმა  ვე 

მას   შ   ტა  ბის პროგ   რა  მა  ა, რო  გო  რიც დამ   წყე  ბი კი -

ნე  მა  ტოგ   რა  ფის   ტე  ბის   თ   ვის ჰო  ლი  ვუდ   ში კურ   სე  ბის 

გავ   ლა და სე  რი  ო  ზუ  ლი პრო  დი  უ  სე  რე  ბის გაც   ნო -

ბა  ა. სა  მო  მავ   ლოდ ვგეგ   მავთ ასე  თი  ვე გას   ვ   ლებს 

ფი  ნეთ   ში, შვე  დეთ   სა და აშ   შ   -   ში, სა  დაც ე.წ. დე  მო-  -

დღე  ე  ბი იგეგ   მე  ბა. პა  რა  ლე  ლუ  რად სტუ  დია მუ  შა -

ობს პრო  ექ   ტ   ზე, რომ   ლის ფარ   გ   ლებ   შიც ვხვდე  ბით 

მენ   ტო  რებ   სა და გა  მომ   ცემ   ლებს. ეს პროგ   რა  მა 

პრო  დუქ   ტის შე  ფუთ   ვა  შიც გვეხ   მა  რე  ბა, გვას   წავ  -

ლი  ან, რო  გორ უნ   და ააწყო ბიზ   ნე  სი, რო  გორ და  ა -

ინ   ტე  რე  სო გა  მომ   ცე  მე  ლი და სხვა“.

თუ ეს   ტო  ნეთ   ში ვი  დე  ო  თა  მა  შე  ბის ინ   დუს   ტ   რია 

ჯერ მხო  ლოდ ორი წლი  სა  ა, ფი  ნეთს ამ მხრივ 

ორ   ჯერ მე  ტი გა  მოც   დი  ლე  ბა გა  აჩ   ნი  ა. რო  გორც 

ან   გა  რიშ   ში, Finnish Games Industry 2010–2011-შია 

აღ   ნიშ   ნუ  ლი, 2010 წელს ამ ბიზ   ნეს   ში წლი  ურ   მა 

ბრუნ   ვამ 100 მი  ლი  ონ ევ   როს გა  და  ა  ჭარ   ბა, 2011 

წელს კი ეს ციფ   რი 165 მი  ლი  ო  ნამ   დე გა  ი  ზარ   და. 

2014 წლის მარ   ტ   ში გა  კე  თე  ბუ  ლი ან   გა  რი  შის თა -

ნახ   მად, ეს თან   ხა უკ   ვე აჭარ   ბებს ორ მი  ლი  არდ 

ევ   როს, ამ სფე  რო  ში და  საქ   მე  ბულ   თა რა  ო  დე -

ნო  ბა 1200-დან  6500 ადა  მი  ა  ნამ   დე გა  ი  ზარ   და, 

ხო  ლო და  არ   სე  ბუ  ლი კომ   პა  ნი  ე  ბის რიცხ   ვი 70-ს 

აჭარ   ბებს. შე  და  რე  ბის   თ   ვის, მა  თი რა  ო  დე  ნო  ბა 

2009-2010 წლებ   ში 24 იყო. ერ   თ   -ერ   თი მათ   გა  ნია 

კომ   პა  ნია Rovio Entertainment-ი, რომ   ლის აქ   ტივ  -

შიც ბო  ლო წლე  ბის ერ   თ   -ერ   თი ჰი  ტი, Angry Birds-ის 

ფრენ   ჩა  ი  ზი ირიცხე  ბა.

ციფ   რე  ბი შთამ   ბეჭ   და  ვი  ა, ვი  დე  ო  თა  მა  შე  ბი  სად  -

მი მომ   ხ   მა  რებ   ლის და  ინ   ტე  რე  სე  ბა და ად   გი  ლობ  -

რი  ვი სპე  ცი  ა  ლის   ტე  ბის პრო  ფე  სი  ო  ნა  ლიზ   მი კი 

ამ ციფ   რე  ბის ჩვენს რე  ა  ლო  ბა  ში გად   მო  ტა  ნის 

შე  საძ   ლებ   ლო  ბას ქმნის. ამის   თ   ვის კი მხო  ლოდ 

სა  ხელ   მ   წი  ფოს მცი  რე  დი ხელ   შეწყო  ბა, სა  ზო  გა -

დო  ე  ბის მხრი  დან და  მო  კი  დე  ბუ  ლე  ბის შეც   ვ   ლა და 

თა  მა  შის სურ   ვი  ლი  ა. 

ტექნოლოგიები ვი დე ო თა მა შე ბი

თუ ინ დუს ტ რი ის ბო ლო წლე-
ბის ის ტო რი ას გა და ვავ ლებთ 
თვალს, ვი ხი ლავთ, რომ ვი-
დე ო თა მა შე ბის სამ ყა რო, 
რო გორც ტექ ნო ლო გი უ რად, 
ისე ხე ლოვ ნე ბის მხრივ, წარ-
მო უდ გენ ლად ვი თარ დე ბა და 
სწო რედ აქ ვსვამთ კითხ ვას 
– ამ პრო ცეს ში სად არის ჩვე ნი 
ად გი ლი?



warmatebuli kompaniebi qmnia
samewarmeo suliskveTeba risk
nergaven siaxleebs cvlian re
SesaZleblobebs Tavad qmnian
smWvretelobiT da gambedaobi
dinamiuri da mzardi kompani
inovacias mogebad aqceven ner
unikalur produqtebs qmnian 
Rirebulebas farTo sazogado
ebisTvis cvlian realobas aqc
niT arRveven statuskvos da
nergaven siaxleebs dauRalav
iT vinc ocnebas SesaZleblob
bedaobiT realobad aqcevs cv
nian samuSao adgilebs da keT
mogebad aqceven nergaven siax
armatebuli kompaniebi samewa
suliskveTebiT qmnian unikal
ad gamorCeuli, xedvis mqone

saqarTvelos 
ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis
saministro

„წლის მეწარმე 2014“ 

 60 ქვეყანაში

  145 ქალაქში

   წელს პირველად საქართველოში!

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტროს მხარდაჭერით EY საქართველო 
„წლის მეწარმის“ კონკურსს აცხადებს  

ნომინაციების მიღება დაწყებულია

მეტი ინფორმაციისთვის  
ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს ey.com/eoy/ge

გენერალური სპონსორი მედია სპონსორი
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რო ცა მო ნა კოს ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ფე შე ნე ბე ლუ რი სას ტუმ როს, „ფეირმონტის“, წინ გა ჩე რე ბულ „როლს 

რო ის სა“ და „ბენტლის“ შო რის დგა ხარ და Forbes-ის რე ი ტინ გ ში წელს 300 ად გი ლით და წი ნა უ რე ბულ, მი ლი არ დერ რეს პონ-

დენტს ელი, ძა ლა უ ნე ბუ რად მთა ვა რი გმი რის სცე ნა ზე გა მოს ვ ლის ათას ნა ი რი სა ვა რა უ დო ვა რი ან ტი გიტ რი ა ლებს თავ ში. 

ჯუ ჯა სა ხელ მ წი ფო ში, სა დაც ერ თი მან ქა ნის პარ კინ გის ად გი ლის ფა სი $200 ათასს შე იძ ლე ბა აღ წევ დეს და ლაჟ ვარ დო ვა ნი 

სა ნა პი როს ბუ ნებ რივ ბრწყინ ვა ლე ბას ადა მი ა ნის ხელ ქ მ ნი ლი ფუ ფუ ნე ბა ჩრდი ლავს, შე უძ ლე ბე ლი ა, ქვეყ ნის ერ თ -ერ თი უმ-

დიდ რე სი ბიზ ნეს მე ნის გა მო ჩე ნას თან და კავ ში რე ბით „რამე თვა ლის მომ ჭ რე ლის“ ხილ ვის წი ნა გან წყო ბა არ და გე უფ ლოს. 

და ვით იაკო ბაშ ვი ლის მო უ ლოდ ნე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი თა და უც ნა უ რი კონ ტ რას ტე ბით აღ სავ სე ხა სი ა თი ჩვე ნი შეხ ვედ-

რის პირ ვე ლი ვე წამს გა მოვ ლინ და, რო დე საც „მილიონდოლარიან პე ი ზაჟ ში“ – რბი ლად რომ ვთქვათ – მოკ რ ძა ლე ბუ ლი,  

A კლა სის მერ სე დე სი შე მო იჭ რა. კი დევ უფ რო გა მიკ ვირ და, რო დე საც მძღოლ ში თა ვად და ვით იაკო ბაშ ვი ლი ამო ვი ცა ნი. 

„რა თქმა უნ და, – გა ვი ფიქ რე მე, – სტა ტი ა შიც ისე უნ და შე მო ვი დეს, რო გორც მსოფ ლიო მო სახ ლე ო ბის უმ დიდ რეს 2%-ში 

შე ვი და: ვა რა უდ თა დი ნე ბის სა წი ნა აღ მ დე გოდ, არას ტან დარ ტუ ლი მოქ მე დე ბით, არ სა ი დან – Deus ex machina. 

მან ქა ნა ჩემ წინ გა ჩერ და და ბიზ ნეს მე ნის ჩუ მი, თავ და ჭე რი ლი, მაგ რამ ამავ დ რო უ ლად სა ოც რად თავ და ჯე რე ბუ ლი სა-

ლა მიც გა ის მა (იგი იმ დე ნად ხმა დაბ ლა სა უბ რობს, რომ ინ ტერ ვი უს მსვლე ლო ბის დროს ვნერ ვი უ ლობ დი, შეძ ლებ და თუ არა 

დიქ ტო ფო ნი მი სი ხმის ჩა წე რას). 

„სულ ასე მშვი დად ლა პა რა კობს, – მოგ ვი ა ნე ბით მეტყ ვის მი სი პარ ტ ნი ო რი ვა ნო ნა კა ი ძე, Petrocas Energy Group-ის პრე ზი-

დენ ტი, – მა ში ნაც კი, რო დე საც გა ცეცხ ლე ბუ ლი ა“. 

რკი ნის ნერ ვე ბი, თავ და ჯე რე ბუ ლო ბა და გამ ბე და ო ბა – პი როვ ნულ თვი სე ბა თა ეს კომ პ ლექ ტი აუცი ლე ბე ლი, მაგ რამ არა-

საკ მა რი სი იყო თი თო ე უ ლი ბიზ ნეს მე ნის თ ვის, ვინც მას შ ტა ბუ რი სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბა რუ სეთ ში, 90-იანების გა რიჟ რაჟ ზე 

წა მო იწყო. ამ თვი სე ბე ბის გა რე შე და ღუპ ვა (ამ სიტყ ვის ყვე ლა მნიშ ვ ნე ლო ბით) გარ და უ ვა ლი იქ ნე ბო და. მაგ რამ და ვით იაკო-

მილიარდერები
რუ სე თი – და ვით იაკო ბაშ ვი ლი

წახ ვი დე და ვი თი, 
დაბ რუნ დე გო ლი ა თი
და ვით იაკო ბაშ ვილ მა – სა ქარ თ ვე ლო ში და ბა დე ბულ მა, ფი ნეთ-
ში გადახიზნულმა და რუ სეთ ში დაბ რუ ნე ბულ მა შვედ მა ბიზ ნეს-
მენ მა, რო მე ლიც უიკ -ენ დებს მო ნა კო ში მცხოვ რებ ოჯახ თან ერ-
თად ატა რებს – სა კუ თარ ქო ნე ბას წელს $250 მი ლი ო ნი შე მა ტა 
და $1,2-მილიარდიანი დოვ ლა თით პირ ვე ლად მოხ ვ და Forbes-ის 
მი ლი არ დერ თა რე ი ტინ გ ში. თუმ ცა სა ა მი სოდ გა წე უ ლი ძა ლის ხ-
მე ვა მცი რედ მო ჩანს იმ სა მუ შა ოს ფონ ზე, რო მელ საც იგი საბ ჭო-
თა თბი ლის ში „დღეში თუმ ნის თ ვის“ ეწე ო და. ახ ლა ბიზ ნეს მე ნის 
ყუ რადღე ბა კვლავ სა ქარ თ ვე ლოს კე ნაა მოპყ რო ბი ლი. 
ავ ტო რე ბი: შო თა დიღ მე ლაშ ვი ლი, 
გუ გა სულ ხა ნიშ ვი ლი
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ბაშ ვი ლის თ ვის მხო ლოდ „გადარჩენა“ 

ძა ლი ან ცო ტა აღ მოჩ ნ და. 

„ველური კა პი ტა ლიზ მის“ გა რე მო ში, 

სა დაც სა ხელ მ წი ფო სა კუთ რე ბის დაც ვის 

მი ნი მა ლურ სტან დარ ტებ საც ვერ უზ რუნ-

ველ ყოფ და, სა დაც მე წარ მე ებს სა კუ თა რი 

(ხშირად – უხე ში) ძა ლით უწევ დათ ქო ნე ბის 

დაც ვა და ინ დუს ტ რი ულ რუ ი ნებ ზე სა რე-

ვე ლა სა ვით ამოწ ვე რი ლი კრი მი ნა ლუ რი 

დაჯ გუ ფე ბე ბი სხვა დას ხ ვა ბიზ ნეს ს ფე როს 

„კრიშავდნენ“, და ვით იაკო ბაშ ვი ლი არ 

ერი დე ბო და ახალ იპოს ტა სებ ში სა კუ თა რი 

თა ვის გა მოც დას. იგი მოქ მე დებ და ჩუ მად, 

მშვი დად, „ხმადაბლა“, მაგ რამ არამც და 

არამც – მო რი დე ბუ ლად. 

„თითქოს კა ზი ნო ში თა მა შობს, – 

მითხ რა მთა ვარ მა რე დაქ ტორ მა, გუ გა 

სულ ხა ნიშ ვილ მა, რეს პონ დენ ტ თან შეხ-

ვედ რამ დე, რო დე საც ცნო ბილ სა მო რი ნე 

„მონტე-კარლოს“ ჩა ვუ ა რეთ, – აი, ახ ლა 

ჩვენ რომ ახალ ბიზ ნესს ვიწყებ დეთ, სულ 

სხვა ნა ი რად მი ვუდ გე ბო დით საქ მეს – 

ემო ცი ებს უკა ნა პლან ზე გა დავ წევ დით, 

‘მარჯინებს’ და ვი ან გა რი შებ დით და ა.შ., 

მაგ რამ ბიზ ნეს ში ფსო ნის გა კე თე ბამ დე 

იაკო ბაშ ვი ლის თ ვის ტექ ნი კურ ანა ლიზ ზე 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი – ყნოს ვა და ინ ტუ ი ცი ა ა. 

რაც მთა ვა რი ა, მი სი წი ნათ გ რ ძ ნო ბა ხში-

რად მარ თ ლ დე ბა“. ამ გ ვა რი შე ფა სე ბა ნამ-

დ ვი ლად არ მეჩ ვე ნე ბა გაზ ვი ა დე ბუ ლად, 

რად გან ფი ზი კუ რად ვერ წარ მო მიდ გე ნია 

ამ დენ სხვა დას ხ ვა საქ მეს და ვით იაკო ბაშ-

ვი ლის სიხ ში რით იწყებ დე და თი თო ე ულს ფ
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თხე მით  ტერ ფამ დე იც ნობ დე. 

კვე ბის მრეწ ვე ლო ბა, სა სარ გებ ლო 

წი ა ღი სე უ ლი, ავ ტო ბიზ ნე სი, უძ რა ვი ქო ნე-

ბა, სა ბან კო სფე რო, ენერ გე ტი კა, ახა ლი 

ტექ ნო ლო გი ე ბი, ნედ ლე უ ლი, გარ თო ბის 

ინ დუს ტ რია – ეს არას რუ ლი ჩა მო ნათ ვა ლია 

მი სი თა ნა მო ნა წი ლე ო ბით და არ სე ბუ ლი 

კომ პა ნი ე ბის სა მოქ მე დო არე ა ლი სა. 

ან ტ რეპ რე ნი ო რუ ლი საქ მი ა ნო ბი-

სად მი ამ გ ვა რი და მო კი დე ბუ ლე ბა სრულ 

კონ ტ რას ტ ში მო დის ბიზ ნე სის სა ხელ მ-

ძღ ვა ნე ლო ე ბის მთა ვარ პოს ტუ ლატ თან 

– „კონცენტრირება მო ახ დი ნე საქ მე ზე, 

რო მე ლიც ყვე ლა ზე უკეთ იცი“ (ზუსტად 

ეს ჰი პო თე ზა გა ი მე ო რა თე მურ ჭყო ნი ამ 

Forbes Georgia-ს თე ბერ ვ ლის ნო მერ ში). 

მაგ რამ და ვით იაკო ბაშ ვი ლის ინ ტე რე სე ბი 

მრა ვალ ფე რო ვა ნი და ყო ველ გ ვა რი გა მა-

ერ თი ა ნე ბე ლი პრინ ცი პი სა გან დაც ლი ლი ა. 

 „სოფლის მე ურ ნე ო ბა ში ძა ლი ან კარ-

გად ვერ კ ვე ვი, კა ზი ნო შიც ვერ კ ვე ვი, ბან კ ში 

კარ გად ვერ კ ვე ვი, წარ მო ე ბის აწყო ბა 

შე მიძ ლი ა... მშე ნებ ლო ბა, უძ რა ვი ქო ნე-

ბა... უძ რავ ქო ნე ბა ზე ახ ლაც ვმუ შა ობ, აქაც 

[მონაკოში], რუ სეთ შიც და ლონ დონ შიც. 

უძ რა ვი ქო ნე ბა სა ინ ტე რე სოა – ყიდ ვა, რე-

კონ ს ტ რუქ ცია და გა ყიდ ვა. სა ერ თოდ კი მე 

არ შე მიძ ლია გა მო ვარ ჩიო ერ თი ბიზ ნე სი 

მე ო რის გან. თუ ერთ რა ღა ცას უყუ რადღე-

ბოდ და ტო ვებ, მე ო რე საც და კარ გავ“, – 

ამ ბობს და ვით იაკო ბაშ ვი ლი. მაგ რამ მის 

სა მე წარ მეო ბი ოგ რა ფი ა ში ერთ, სწო რედ 

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბას თან და კავ ში რე ბულ 

კომ პა ნი ას მა ინც გა მორ ჩე უ ლი ად გი ლი 

უკა ვი ა. მიხ ვ დე ბო დით, სა უ ბა რია „ვიმ-ბილ-

დანზე“, რო მე ლიც, უდა ვოდ, მი სი მთა ვა რი 

თვი სე ბის ლო გო ტი პია – იმ თვი სე ბი სა, რო-

მე ლიც მას პრი ვა ტი ზა ცი ის ეპო ქის რუ სეთ-

ში საქ მი ა ნო ბის წა მომ წყე ბი სხვა მრა ვა ლი 

ბიზ ნეს მე ნი სა გან გა მო არ ჩევს. 

შევ თან ხ მ დეთ: კომ პ ლექ ტი „მშვიდი, 

თავ და ჯე რე ბუ ლი, გა ბე დუ ლი“ – პროგ რა-

მა მი ნი მუ მი ა, ხო ლო თვი სე ბა, რო მელ საც 

„შემოქმედებით აზ როვ ნე ბად“ მო იხ სე-

ნი ე ბენ („კრეატიულობის“ ტერ მი ნით რომ 

დამ კ ვიდ რ და თა ნა მედ რო ვე ბიზ ნეს ლექ-

სი კონ ში) და ამავ დ რო უ ლად გრძელ ვა დი ან 

პერ ს პექ ტი ვა ში მოვ ლე ნე ბის გან ჭ ვ რე ტის 

უნა რი, მა ში ნაც კი, რო ცა ყვე ლა ტექ ნი კუ რი 

მაჩ ვე ნე ბე ლი მიზ ნის სა წი ნა აღ მ დე გოდ 

მეტყ ვე ლებს, სულ სხვა გან ზო მი ლე ბა ა. 

რა ღა თქმა უნ და, აქ სა უ ბა რი არ არის 

მხო ლოდ იმ ბა ნა ლურ ფაქ ტ ზე, რომ და ვით 

იაკო ბაშ ვი ლი მრა ვა ლი, ერ თ მა ნე თი სა-

გან დი ა მეტ რუ ლად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი და 

გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში მო გე ბი ა ნი 

კომ პა ნი ის შე მოქ მე დი გახ და. მთა ვა-

რი დამ სა ხუ რე ბა სულ სხვა ა: კომ პა ნია 

„ვიმ-ბილ-დანმა“, რო მელ მაც 2002 წელს 

აქ ცი ე ბის პირ ვე ლა დი სა ჯა რო გან თავ სე-

ბა ნი უ -ი ორ კის ბირ ჟა ზე გა ნა ხორ ცი ე ლა, 

რუ სეთ ში „ბიზნესის“ ცნე ბა სრუ ლი ად ახალ 

სა ფე ხურ ზე აიყ ვა ნა: იგი გახ და სა სურ სა თო 

მრეწ ვე ლო ბა ში მოქ მე დი პირ ვე ლი კომ პა-

ნია რუ სე თის მას შ ტა ბით, რო მელ მაც აქ ცი ე-

ბის სა ჯა რო გან თავ სე ბა მო ა ხერ ხა, მსოფ-

ლი ოს უდი დე სი ბრენ დე ბის კონ კუ რენ ცი ას 

გა უძ ლო და უპ რე ცე დენ ტოდ  სარ ფი ა ნი 

გა ყიდ ვით და აგ ვირ გ ვი ნა სა კუ თა რი და მო-

უ კი დე ბე ლი არ სე ბო ბა. „ამ დღეს ნა თე ლი 

გახ და, რომ რუ სუ ლი კა პი ტა ლიზ მი გან ვი-

თა რე ბის სრუ ლი ად ახალ ეტაპ ზე გა და ვი-

და: სა მომ ხ მა რებ ლო კომ პა ნი ამ შეძ ლო 

ისე თი ვე მიმ ზიდ ვე ლი გამ ხ და რი ყო, რო-

გო რიც ნედ ლე უ ლი ა“ – მსგავ სი პა სა ჟე ბით 

აჭ რელ და მა შინ რუ სე თის ბიზ ნეს პ რე სა და 

ეს გარ ღ ვე ვა სწო რედ ტექ ნი კუ რი ანა ლი ზის 

მაჩ ვე ნებ ლე ბის წი ნა აღ მ დეგ გა კე თე ბუ ლი 

ფსო ნი თა და „შემოქმედებითი უმოქ მე დო-

ბით“ მოხ და, თუმ ცა ამა ზე მოგ ვი ა ნე ბით.  

„ჯერ ვი სა დი ლოთ და მე რე საქ მე, აქ 

კარ გი მზა რე უ ლი ჰყავთ“, – გვე უბ ნე ბა 

მსოფ ლი ოს ყვე ლა ზე მდი დარ თა რე ი ტინ-

გ ში 1372-ე ად გილ ზე მყო ფი ბიზ ნეს მე ნი 

(უკანასკნელი წლის გან მავ ლო ბა ში მან 

თა ვის ქო ნე ბას $250 მი ლი ო ნი შე მა ტა) და 

სა ჭეს იაპო ნუ რი ბა ღის გვერ დით მდე ბა რე 

პა ტა რა, მყუდ რო იტა ლი უ რი კა ფეს კენ ატ-

რი ა ლებს – „ეს ჩე მი ცო ლის მან ქა ნა ა, ისე აქ 

სულ მო ტო ციკ ლით დავ დი ვარ. სა ცო ბებ ში 

ხელ საყ რე ლი ა, თა ნაც ‘მევასება’“. უკა ნას-

კ ნელ სიტყ ვას რა ღაც ნა ი რად გა მოთ ქ ვამს 

– ჟარ გო ნის თ ვის სა ხა სი ა თო ბარ ბა რიზ მუ-

ლი რი ხით კი არა, პი რი ქით – სიტყ ვის თ ვის 

უჩ ვე უ ლო არის ტოკ რა ტი უ ლო ბით, რბი ლად 

და ირო ნი ით, თით ქოს მსმე ნე ლე ბი სა და 

მკითხ ვე ლე ბის თ ვის „თვალის ჩაკ ვ რას“ 

ცდი ლობ დეს. 

მო ნა კოს სტან დარ ტე ბით ისე თი ვე 

მოკ რ ძა ლე ბულ იტა ლი ურ კა ფე ში, რო-

გო რიც A კლა სის მერ სე დე სი ა, და ვით 

იაკო ბაშ ვილს ყვე ლა მიმ ტა ნი იც ნობს და 

ისიც არ იშუ რებს მო კითხ ვებს გა მარ თუ-

ლი ფრან გუ ლით, თან შეკ ვე თა საც აძ ლევს 

– და საწყი სის თ ვის არ ტი შო კის სა ლა თი 

და პას ტა ზღვის პრო დუქ ტე ბით. მგო ნი ა, 

ინ ტერ ვიუ რუ სუ ლად წა რი მარ თე ბა, მაგ რამ 

ბავ შ ვო ბის შე სა ხებ კითხ ვის დას მის თა ნა-

ვე იგი ისე უეც რად იწყებს ამ ბის მო ყო ლას 

(დარბაისლური ქარ თუ ლით, რო მელ საც 

მსუ ბუ ქი „პლეხანოვური“ ში ბო ლე თი დაჰ-

კ რავს), რომ დიქ ტო ფო ნის მო მარ თ ვას 

ძლივს ვას წ რებ. ბიზ ნეს მე ნი სა ქარ თ ვე ლო-

ში გა ტა რე ბულ ახალ გაზ რ დო ბა ზე მშვი დად, 

ნე ლა, მაგ რამ ისე ლა ღად და დე ტა ლუ რად 

სა უბ რობს, რომ ცო ტა ხნით „საქმე“ მარ თ-

ლა მა ვიწყ დე ბა. შუ ა ლე დებ ში პა უ ზას აკე-

მილიარდერები რუ სე თი – და ვით იაკო ბაშ ვი ლი

დე ტა ლი

და ვით იაკო ბაშ ვი ლი ყალ მუ ხე თის რეს პუბ ლი კა შია 

ჩა წე რი ლი და 2012 წელს მან, გა და სა ხა დე ბის სა ხით, 

ყალ მუ ხე თის რეს პუბ ლი კის ბი უ ჯეტ ში რე კორ დუ ლი 

თან ხა – და ახ ლო ე ბით 2,5 მი ლი არ დი რუბ ლი შე ი-

ტა ნა. ეს თან ხა რეს პუბ ლი კის წი ნა მორ ბე დი წლის 

მთლი ან ბი უ ჯეტს უტოლ დე ბო და.

რო გორც ირ კ ვე ვა, ყალ მუ ხე თის რეს პუბ ლი კა ში 

ჩა წე რა სა ერ თა შო რი სო სა ჭად რა კო ფე დე რა ცი-

ის პრე ზი დენ ტი სა და  ყალ მუ ხე თის რეს პუბ ლი კის 

ყო ფი ლი პრე ზი დენ ტის, კირ სან ილუმ ჟა ნო ვის 

თხოვ ნით მოხ და. „კირსანმა მთხო ვა და მე გა ვა-

კე თე, – ამ ბობს იაკო ბაშ ვი ლი Forbes Georgia-სთან 

ინ ტერ ვი უ ში, – ეს არა ვის და უ ვა ლე ბი ა, ჩე მი პი რა დი 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბა იყო“.

რუ სე თის ბიზ ნეს სამ ყა რო ში ამ გ ვა რი გა დაწყ ვე ტი-

ლე ბა მო დუ რი ა. იაკო ბაშ ვი ლის მსგავ სად, რუ სე თის 

სხვა დას ხ ვა მდი და რი ადა მი ა ნი სხვა დას ხ ვა ღა რიბ 

რე გი ონ შია ჩა წე რი ლი; რო მან აბ რა მო ვი ჩი გა და-

სა ხა დებს ჩუ კოტ კას უხ დი და, მი ხა ილ პრო ხო რო-

ვი – კრას ნო ი არ ს კის მხა რეს, სუ ლე ი მან ქე რი მო ვი 

– და ღეს ტ ნის რეს პუბ ლი კას, ხო ლო იაკო ბაშ ვი ლის 

ყო ფი ლი პარ ტ ნი ო რი „ვიმ-ბილ-დანიდან“ – სერ გეი 

პლას ტი ნი ნი – არ ხან გელ ს კის ოლქს. 
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თებს და ღი მი ლით გვე უბ ნე ბა – „მიირთვით, 

გა და ი ღეთ, გემ რი ე ლი ა“. და ვით იაკო ბაშ-

ვი ლის სიყ მაწ ვი ლის ამ ბა ვი დე სერ ტამ დე 

გას ტანს. 

ზარ მა ცი მგე ლი და სა მი გო ჭი
და ვით იაკო ბაშ ვი ლის მშობ ლე ბის თავ-

გა და სა ვა ლი ისეა ჩაწ ნუ ლი საბ ჭო თა 

კავ ში რის გა რიჟ რაჟ ზე გან ვი თა რე ბულ 

ის ტო რი ულ მოვ ლე ნებ ში, რომ მა მა მი სის, 

მი ხე ილ იაკო ბაშ ვი ლის ოჯა ხუ რი დრა მის 

გარ შე მო სა შუ ა ლო დო ნის რე ჟი სო რიც კი 

მთე ლი ეპო ქის სრულ ყო ფი ლად ასახ ვას 

შეძ ლებ და.  

1919 წელს და ვით იაკო ბაშ ვი ლის ბა ბუა 

სტამ ბულ ში გა ექ ცა კო მუ ნის ტებს, რად გან 

მთე ლი ქო ნე ბა ჩა მო არ თ ვეს: „ბიზნესში 

იყო კა ცი, პირ ვე ლი მსოფ ლიო ომის დროს 

რუ სე თის არ მი ას ამა რა გებ და“. 1923 წელს 

ოჯა ხი რუ სეთ ში დაბ რუნ და. 

„ორჯონიკიძე ეხ მა რე ბო და ჩემს ოჯახს, 

რად გან მა ნამ დე ბა ბუ ა ჩე მი და ეხ მა რა მას, 

ქუ თა ის ში, – ამ ბობს იგი. – მა მა ჩე მი ინ ს-

ტი ტუ ტის დამ თავ რე ბის შემ დეგ სა ვაჭ რო 

ფლო ტის ერ თ -ერთ გემ ზე, მთა ვარ მე ქა ნი-

კო სად მო ეწყო სა მუ შა ოდ. გე მი ლე ნინ-

გ რა დი დან – ლონ დონ ში და ნი უ -ი ორ კ ში 

და ცუ რავ და. კარ გად ცხოვ რობ და, რად გან 

იქი დან ბევ რი რა მის ჩა მო ტა ნა შე ეძ ლო“. 

ასე გაგ რ ძელ და 1938 წლამ დე. სერ გო 

ორ ჯო ნი კი ძის სიკ ვ დი ლის შემ დეგ და ვით 

იაკო ბაშ ვი ლის მა მა და ბა ბუა და ა პა ტიმ-

რეს. მა მამ 8 წე ლი წა დი – მთე ლი მე ო რე 

მსოფ ლიო ომის პე რი ო დი – პა ტიმ რო ბა ში 

გა ა ტა რა და ჯარს იმით გა და ურ ჩა, რომ ას-

ტ რა ხან ში, კო ლო ნი ა ში ამუ შა ვებ დ ნენ. 

და ვი თის დე დის ოჯა ხი იმა ვე დროს 

წა ვი და მოს კოვ ში. მე ო რე მსოფ ლიო ომის 

პე რი ოდ ში და ვი თის დე და, სტუ დენ ტი, 

დღი სით „სამტრესტის“ ღვი ნის ქარ ხა ნა-

ში მუ შა ობ და, ხო ლო სა ღა მოს, შე ნო ბე ბის 

სა ხუ რავ ზე, თა ნა ტო ლებ თან ერ თად გერ-

მა ნუ ლი ფუ გა სუ რი ნაღ მე ბის გან გა ჩე ნილ 

ცეცხლს აქ რობ და. 

სა ბო ლო ოდ, ორ მო ცი ა ნი წლე ბის მი-

წუ რულს, და ვით იაკო ბაშ ვი ლის დედ - მა მა 

სა ქარ თ ვე ლო ში და სახ ლ და. 

„მე 1957 წელს და ვი ბა დე, მყავს და. 

უფ რო სი ძმაც მყავ და, მაგ რამ ჩემს და ბა-

დე ბამ დე გარ და იც ვა ლა, – ამ ბობს იგი და 

მოკ ლე პა უ ზის შემ დეგ ისევ მხი ა რუ ლად 

გა ნაგ რ ძობს, – თბი ლის ში 25-ე სკო ლა ში 

ვსწავ ლობ დი, ბი ო ლო გი უ რი სკო ლა იყო. 

მე რე 42-ე სკო ლა ში გა და ვე დი, ფი ზი კა-  

მა თე მა ტი კურ სკო ლა ში. კარ გად და-

ვამ თავ რე. მა თე მა ტი კა ძა ლი ან კარ გად 

მე ხერ ხე ბო და“.

სკო ლა კი წარ ჩი ნე ბით და ამ თავ რა, 

მაგ რამ მე რე ცხოვ რე ბა ისე აეწყო, რომ 

უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის და მა დას ტუ რე ბე-

ლი ატეს ტა ტი სა ერ თოდ ვერ მი ი ღო. ძა ლი-

ან უნ დო და МГИМО-ში (საერთაშორისო 

ურ თი ერ თო ბე ბის მოს კო ვის სა ხელ მ წი ფო 

უნი ვერ სი ტე ტი) ჩა ბა რე ბა, მაგ რამ ქარ თუ-

ლი გვა რის გა მო „არ გა მო დი ო და მა შინ 

ასე“. შემ დეგ ბი ო ლო გი ურ ინ ს ტი ტუტ ში 

სურ და სა ბუ თე ბის შე ტა ნა, სა ბო ლო ოდ კი 

თბი ლი სის პო ლი ტექ ნი კურ ინ ს ტი ტუტ ში ჩა-

ი რიცხა, სამ შე ნებ ლო ფა კულ ტეტ ზე: „‘გეპეი’ 

არ და მიმ თავ რე ბი ა, რად გან ოჯა ხი ისეთ 

სი ტუ ა ცი ა ში აღ მოჩ ნ და, რომ აუცი ლებ-

ლად უნ და მე მუ შა ვა. ღა მით მეტ რომ შენ ში 

ვმუ შა ობ დი, დღი სით – მე ტა ლურ გი ულ 

ინ ს ტი ტუტ ში, ლა ბო რა ტო რი ა ში. არა, შე მეძ-

ლო უმაღ ლე სი და მემ თავ რე ბი ნა, მაგ რამ 

ზარ მა ცი ვი ყა ვი“, – ამ ბობს და ნა ნე ბით. 

ვხვდე ბი, რომ ენა ზე მომ დ გა რი კითხ ვა „კი 

მაგ რამ, რო დის ღა?!“  არ უნ და დავ ს ვა. ბიზ-

ნეს მე ნი, რო მელ საც სა კუ თა რი დრო წლის 

წინ ს წ რე ბით არა თუ დღი უ რად, არა მედ 

სა ა თობ რი ვად აქვს გა წე რილ - გა ნა წი ლე ბუ-

ლი, ძა ლი ან მშრალ და იმ დე ნად დე ტა ლურ 

პა სუხს გამ ცემს, რომ მი სი ამ ემო ცი უ რი 

მუხ ტის და კარ გ ვა და „რიცხვების“ გა ყი ნულ 

სამ ყა რო ში შეს ვ ლა ჯერ ხელს არ მაძ ლევს: 

„წელიწადში 200 დღეს მოს კოვ ში ვა ტა რებ, 

ხო ლო 165-ს პლუს - მი ნუს ორი დღე – მო ნა-

კო ში, ოჯახ თან“, – მოგ ვი ა ნე ბით მეტყ ვის 

იგი (ინტერვიუს შემ დეგ კი ნი უ -ი ორ კ ში გა-

საფ რე ნად გამ ზა დე ბუ ლი თა ვი სი პი რა დი 

თვით მ ფ რი ნა ვის კენ მი ეჩ ქა რე ბა. ინ ტერ ვი-

უს დრო მკა ფი ოდ გვაქვს რეგ ლა მენ ტი რე-

ბუ ლი – ორი სა ა თი). 

თუ კი და ვი თის მშობ ლე ბის სიყ მაწ ვი-

ლე საბ ჭო თა კავ ში რის აღ ზე ვე ბის მტკი ცე 

აკორ დებს მის დევს, თა ვად მი სი ახალ-

გაზ რ დო ბა კო მუ ნის ტუ რი უტო პი ის „გედის 

სიმ ღე რის“ – ერ თ დ რო უ ლად მძი მე და 

ჰა ე რო ვან – უკა ნას კ ნელ ტაქ ტებს აყო ლებს 

ფეხს. 

ტი ნე ი ჯე რო ბის ასაკ მი ლე უ ლი და ვით 

იაკო ბაშ ვი ლი „ვოენტორგში“, ჩა ნა წე-

რე ბის სტუ დი ა ში შო უ ლობს სამ სა ხურს: 

„მეხერხებოდა რა დი ო ტექ ნი კი სა და 

მაგ ნი ტო ფო ნე ბის შე კე თე ბა და და ვიწყე 

მა თი რე მონ ტი. მუ სი კა ლურ ჩა ნა წე რებ საც 

ვა მუ შა ვებ დი. ძა ლი ან კარ გი სამ სა ხუ რი 

იყო, კაი ფულს ვშო უ ლობ დი, ჩე მი თუ მა-

ნი- დღე ში მქონ და“. „ღამეში-თუმანს“ კი 

მეტ რომ შენ ში აძ ლევ დ ნენ; 60-80 მა ნე თამ-

დე მე ტა ლურ გი ურ ინ ს ტი ტუტ ში შო უ ლობ და. 

ვე რა ფერს იტყ ვი, მარ თ ლა კარ გი ფუ ლი 

იყო მა შინ, რო ცა სა შუ ა ლო ხელ ფა სი 120 

მა ნე თით გა ნი საზღ ვ რე ბო და. 

„მერე შე მო ვი და ვი დე ო ჩა ნა წე რე ბი, 

ვი დე ო ა პა რა ტუ რა. იმა ზეც ვმუ შა ობ დი. 

პრინ ციპ ში, ეს ყვე ლა ფე რი აკ რ ძა ლუ ლი 

იყო. რა დი ოს რე მონ ტ ში რომ ამე ღო სა მი 

მა ნე თი და ვი ღა ცას და ვე ჭი რე, სამ წ ლი ა ნი 

პა ტიმ რო ბა მქონ და გა რან ტი რე ბუ ლი. რის-

კი იყო, მაგ რამ ვა კე თებ დი. ეს გახ ლ დათ 

ჩე მი ხე ლოვ ნე ბა და ხე ლო ბა“, – ამ ბობს სი-

ცი ლით და მთელ ამ „ძელეცურ“ და ვი და რა-

ბა ში აშ კა რად თა ვის საყ ვა რელ მო მენტს 

უახ ლოვ დე ბა – პირ ვე ლი ბიზ ნე სის ამ ბავს, 

რომ ლის მოს მე ნი სას სი ცილს უკ ვე ვე ღა რა-

ვინ იკა ვებს (სიცილს ვინ ჩი ვის, კრე ვე ტის 

იმ ხე ლა ნა ჭე რი გა დამ ც და, თვალ წინ 

მთელ მა ჩემ მა მოკ ლე ცხოვ რე ბამ თუ არა, 

გრძელ მა სა თა ურ მა მა ინც გა და მირ ბი ნა 

– „Forbes-ის აღ მას რუ ლე ბე ლი რე დაქ ტო-

რი მი ლი არ დე რის მი წო დე ბუ ლი ლუკ მით 

და იხ რ ჩო“). 

ხომ ამ ბო ბენ, იმ დროს ხე ლის გა უს-

ვ რე ლად ფულს ვერ იშო ვი დი ო? ჰო და, 

წარ მო იდ გი ნეთ სცე ნა: გმირ თა მო ე დან ზე 

– სიცხე ში, სა ცობ ში, მან ქა ნებს შო რის სა მი 

ზორ ბა ღო რი თავ ქუდ მოგ ლე ჯი ლი გარ ბის. 

ღო რებს „სვეცკურად“ ჩაც მულ - და ხუ რუ ლი 

ორი ახალ გაზ რ და მის დევს. აბა, რო გორ, 

თი თო ღო რი – ასი კი ლო. ერ თი კი ლო ღო-

რის ხორ ცი – 3 მა ნე თი და 50 კა პი კი. 

„ჩემი მე გობ რის, ვა ჟა ბუ ღა ძის დახ მა-

რე ბით სიგ ნა ლი ზა ცი ე ბის და ყე ნე ბის შეკ ვე-
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თებს ვი ღებ დი არა სა უწყე ბო დაც ვის თ ვის. 

ამ დროს მი ნის ტ რ მა მი ი ღო გან კარ გუ ლე ბა, 

რომ თა ნამ შ რომ ლე ბის თ ვის შე იძ ლე ბა გო-

ჭე ბის გა ცე მა გა მო საზ რ დე ლად. ჩემს მე გო-

ბარს, ვა სი კო ბარ ნოვს, ჰყავ და მე გო ბა რი 

ოჯა ხი წყნეთ ში და იქ მო ვამ ზა დეთ ეზო 

გო ჭე ბის თ ვის. ავიყ ვა ნეთ ორა სი გო ჭი. ასი 

იქ ვე გარ და იც ვა ლა. მაგ რად ვი დარ დეთ. 

011 მარ კის „ჟიგული“ მყავ და და რეს ტორ-

ნებ ში, სა დაც შე იძ ლე ბო და, ყველ გან ვაგ-

რო ვებ დით ღო რე ბის თ ვის საჭ მელს. დღე 

არ იყო, რომ წყნეთ ში ნარ ჩე ნე ბით სავ სე 

მან ქა ნით არ ავ სუ ლი ყა ვით“. 

შრო მამ შე დე გი გა მო ი ღო – წე ლი წად - 

ნა ხე ვარ ში უკ ვე სა მა სამ დე გამ რავ ლე ბუ ლი 

100-კილოიანი ღორი, სამ მა ღალ ბორ ტი ან 

მან ქა ნა ზე მო თავ სე ბუ ლი, უკ ვე ჩა ბა რე ბის 

გზა ზე და – ჰო ი, უბე დუ რე ბავ! 

ათა სი მა ნე თი გარ ბის!

„მე და ვა სი კო მივ ს დევთ. თეთრ შარ-

ვალ - პე რან გებ ში ვართ, ზაფხუ ლი ა, სიცხე ა. 

ყვე ლა გა ჩე რე ბუ ლი ა. და ვი ჭი რეთ და ეს 

ას კი ლო ი ა ნი ღო რე ბი, სა მი ვე ქვე მო დან 

ავის რო ლეთ ბორ ტ ზე“.

„გმირობა გმირ თა მო ე დან ზე“, – ჩა-

ერ თო სა უ ბარ ში ნი კო მჭედ ლიშ ვი ლი, 

Petrocas Energy Group-ის ვი ცე- პ რე ზი დენ ტი 

მარ კე ტინ გი სა და სა ზო გა დო ე ბას თან ურ-

თი ერ თო ბის მი მარ თუ ლე ბით. ამ ხუმ რო ბამ 

და ვით იაკო ბაშ ვი ლი კი დევ უფ რო გა ა ხა-

ლი სა, – „ძალიან და ვის ვა რეთ. სა მა გი ე-

როდ, ჩა ვა ბა რეთ და კარ გი ფუ ლი ვი შო ვეთ 

მა შინ. ასე ვმუ შა ობ დი“. 

მე რე საბ ჭო თა კავ ში რი დან წას ვ ლა 

გა დაწყ ვი ტა: „იქ რა გა მე კე თე ბი ნა? რე მონ-

ტი, რა ღა ცას გა ა კე თებ ნაც ნო ბო ბით, მე ტი 

არა ფე რი“. 

ხან გ რ ძ ლი ვი მცდე ლო ბის შემ დეგ 

ქვეყ ნი დან გას ვ ლის უფ ლე ბა მის ცეს და 

1987 წლის 14 მარტს და ვით იაკო ბაშ-

ვი ლი ფი ნეთ ში გა ემ გ ზავ რა. თა ვი დან 

უჭირ და, მრეცხა ვად მუ შა ობ და, შემ დეგ 

კი ემიგ რანტს ბედ მა კვლავ გა უ ღი მა: 

„მძღოლად და ვიწყე მუ შა ო ბა. იაპო ნელ 

ჟურ ნა ლის ტებს ვემ სა ხუ რე ბო დი, ფი ნეთ-

ში და ვა ტა რებ დი. ვაჩ ვე ნებ დი, რას ჭა მენ 

ფი ნე ლე ბი. უფა სოდ ვჭამ დი და 200 ფი-

ნუ რი მარ კა მქონ და დღე ში. ეს ჩემ თ ვის 

სა მოთხე იყო – Paradise!“

თუმ ცა და ვით იაკო ბაშ ვილს შვე დეთ ზე 

ეჭი რა თვა ლი: „შვედეთში ისე თე ბი იყ ვ ნენ, 

რო გო რიც მე, რა ღა ცის აშე ნე ბა ზე, გა კე თე-

ბა ზე, დაწყე ბა ზე ფიქ რობ დ ნენ“. 1987 წლის 

9 სექ ტემ ბერს იგი სტოკ ჰოლ მ ში მი ემ გ ზავ-

რე ბა და თავ შე სა ფარს ითხოვს. სამ თვე ში 

რე ზი დენ ტის სტა ტუსს იღებს; დღი სით ენას 

სწავ ლობს, ღა მით კი „მანქანით და ა ტა-

რებს ხალხს“. 

back in USSr
იაკო ბაშ ვილს დი დი ბა ზა რი სჭირ დე ბო და. 

კო ო პე რა ტი ვე ბის ეპო ქის რუ სე თი სა უ კე-

თე სო ად გი ლი იყო სა მე წარ მეო ჟი ნით 

შეპყ რო ბი ლი self-made ადა მი ა ნის თ ვის, 

ვინც წვრი ლი ლო კა ლუ რი წარ მა ტე ბე ბით 

არ კმა ყო ფილ დე ბო და; ვინც ფარ თოდ 

აზ როვ ნებ და; ვის თ ვი საც სი ცოცხ ლე იყო 

არა უბ რა ლოდ გა დარ ჩე ნის თ ვის ბრძო ლა, 

არა მედ ბევ რი მო გე ბუ ლი და წა გე ბუ ლი 

ბრძო ლის დამ ტე ვი ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი 

ომი; ვის თ ვი საც „სამყაროც არ იყო საკ მა-

რი სი“. 

თვალ სა და ხელს შუა იბა დე ბო და ახა-

ლი იმ პე რია ახა ლი წარ ჩი ნე ბუ ლე ბით, იწე-

რე ბო და ახა ლი ის ტო რია სრუ ლი ად ქათ ქა-

თა ფურ ცელ ზე, ახა ლი ის ტო რი ის და სა წე რი 

კალ მე ბი კი ისე ვე ეყა რა ქუ ჩა ში, რო გორც 

საბ ჭო თა იმ პე რი ის და ბა დე ბის დროს 

„ძალაუფლება ეგ დო ქუ ჩა ში“ – თა ვად 

ვლა დი მირ ილიჩს რომ და ვე სეს ხოთ. ვინც 

მო ას წ რებ და ახა ლი, უკ ვე კა პი ტა ლის ტუ რი 

ის ტო რი ის სა წე რი კალ მით შე ი ა რა ღე ბას, 

ის მახ ვი ლის ას ხ ლე ტა საც შეძ ლებ და. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ და ვით იაკო ბაშ ვი-

ლის მი ერ შვი ლი ვით გა მოზ რ დი ლი კომ-

პა ნი ა, „ვიმ-ბილ-დანი“, რუ სე თის უდი დეს 

ბიზ ნეს თა გან იმ ცო ტა ო დე ნის თვალ სა ჩი-

ნო მა გა ლი თი ა, რო მე ლიც არა საბ ჭო თა 

სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე ბის რე დის ტ რი ბუ-

ცი ის შე დე გად მო პო ვე ბუ ლი აქ ტი ვე ბით, 

არა მედ და მო უ კი დებ ლად, რო გორც იტყ-

ვი ან, „სკრეტჩიდან“ – სუფ თა ფურ ც ლი დან 

და იწყო.

1992 წელს $50-ათასიანი კრე დი ტი თა 

და იჯა რით აღე ბუ ლი სა წარ მოო ხა ზით 

სულ შ თა ბე რი ლი საქ მე 20 წე ლი წად ში 

36 სა წარ მომ დე გა ფარ თოვ და, სა დაც 

ჩა მოს ხ მუ ლი რძის ნა წარ მი, წვე ნე ბი და მი-

ნე რა ლუ რი წყლე ბი – რუ სე თი სა და დსთ-ის 

ქვეყ ნე ბის 25 ქა ლაქ ში მი მობ ნე უ ლი სა ვაჭ-

რო ცენ ტ რე ბის სა შუ ა ლე ბით – მსოფ ლიო 

ბა ზარს მო ე დო. კომ პა ნია აწარ მო ებ და 

ცნო ბილ სა მარ კო ნიშ ნებს: J7-ს, 100% Gold 

Premium-ს, Любимый сад-ს, Домик в 
деревне-ს, Весёлый молочник-ს, Агуша-ს 

და ა.შ. – ჯამ ში, რძის პრო დუქ ტე ბის 1000-ზე  

მეტ და სა ხე ლე ბას, 150 და სა ხე ლე ბის 

წვენ სა და გა ზი ან სას მელს. გე ო მეტ რი უ ლი 

პროგ რე სი ით გა ფარ თო ე ბულ მა „ვიმ-ბილ-

დანმა“, 2002 წელს აქ ცი ე ბის პირ ვე ლა დი 

სა ჯა რო გან თავ სე ბა ნი უ -ი ორ კის ბირ ჟა ზე 

გა ნა ხორ ცი ე ლა და  პირ ველ რუ სულ სა სურ-

სა თო კომ პა ნი ად იქ ცა, რო მელ მაც IPO ჩა-

ა ტა რა. გან თავ სე ბის დროს კომ პა ნია $830 

მი ლი ო ნად შე ფას და, ხო ლო და ახ ლო ე ბით 

10 წე ლი წად ში, რო ცა PepsiCo-მ „ვიმ-ბილ-

დანი“ სა ბო ლო ოდ შე ის ყი და, კომ პა ნი ის 

სა ერ თო კა პი ტა ლი ზა ცია $5,7 მი ლი არდს 

შე ად გენ და... თუმ ცა „ვიმ-ბილ-დანამდე“ 

– რუ სე თის კა პი ტა ლის ტურ ის ტო რი ა ში ერ თ 

-ერ თი ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო ბიზ ნეს კე ი სის 

დამ წერ კომ პა ნი ამ დე – ჯერ ად რე ა.

ჯერ 1987 წე ლი დგას და, მარ თა ლი ა, დი-

დი გეგ მე ბით, მაგ რამ პა ტა რა ქო ნე ბით რუ-

სეთ ში დაბ რუ ნე ბუ ლი და ვით იაკო ბაშ ვი ლი 

ალ ბათ მა შინ ვერც კი წარ მო იდ გენს, რომ 

ოდეს მე ამ ხე ლა ინ დუს ტ რი ის 10,5%-იანი  

წი ლის მფლო ბე ლი იქ ნე ბა. 1987 წელს მას 

არა ფე რი გა აჩ ნი ა, გარ და ამ ბი ცი ი სა და 

თი თო -ო რო ლა უცხო უ რი სა ხე ლი სა სა ტე-

ლე ფო ნო წიგ ნაკ ში. ამ დროს იგი ლე ნინ-

გ რად ში ჩა დის და ხის ნა წარ მ ზე იწყებს 

მუ შა ო ბას. და საწყი სი მოკ რ ძა ლე ბუ ლი ა: 

ხე- ტყის მა სა ლა რუ სე თი დან შვე დეთ სა და 

ფი ნეთ ში გა დი ო და. „ხის მა სა ლა გავ ყი-

დე 88-ში, ცო ტა ფუ ლი ვი შო ვე და 14 ათას 

მარ კად ხუ თი წლის მერ სე დე სი ვი ყი დე“, – 

იხ სე ნებს ბიზ ნეს მე ნი.

ლე ნინ გ რა დი დან იაკო ბაშ ვი ლი, ახა ლი 

საქ მის ძი ე ბა ში, მოს კო ვის კენ გა ე მარ თა. 

ამა ვე პე რი ოდ ში გა იც ნო ბიზ ნეს პარ ტ ნი-

ო რი, რო მელ თან ერ თა დაც აზარ ტუ ლი 

თა მა შე ბის კომ პ ლექსს, „ჩერის“, ააშე ნებს 

და, რაც მთა ვა რი ა, სწო რედ მა შინ მი მარ-

მილიარდერები რუ სე თი – და ვით იაკო ბაშ ვი ლი
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თა ვენ მას საქ მი ა ნი წი ნა და დე ბით ძვე ლი 

მე გობ რე ბი – პა ველ დუდ ნი კო ვი და ევ გე ნი 

იაროს ლავ ს კი, რო მელ თაც ერ თი წლით 

ად რე და ე არ სე ბი ნათ სი ლა მა ზის სა ლო ნი 

„ჟენშენი“ – ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი კო ო პე რა-

ტი ვი რუ სეთ ში. სიყ მაწ ვი ლის მე გობ რე ბი 

მას საქ მე ში შეს ვ ლას შეს თა ვა ზე ბენ. დუდ-

ნი კო ვის, იაროს ლავ ს კის, იაკო ბაშ ვი ლი სა 

და რამ დე ნი მე სხვა მე გობ რის პარ ტ ნი ო-

რუ ლი ჯგუ ფი გახ დე ბა ის ბირ თ ვი, რომ ლის 

ორ ბი ტის გარ შე მოც დი დი და მცი რე პლა-

ნე ტე ბი ვით დატ რი ალ დე ბა კომ პა ნი ე ბის 

მთე ლი პლე ა და. 

თუმ ცა პირ ველ შე მო სა ვალ თან ერ თად 

პირ ველ მა პრობ ლე მებ მაც იჩი ნა თა-

ვი – პა რა ზი ტებ მა ფუ ლი იყ ნო სეს: „ერთი 

ქარ თ ვე ლი იყო, მა გა რი კონ ფ ლიქ ტი 

მო მი ვი და. მან ქა ნის წარ თ მე ვა უნ დო და. 

მა გას „საქმის გა სარ ჩე ვად“ მთე ლი ამა ლა 

მოჰ ყ ვა, ჩემ თან კი ჩე მი ორი მე გო ბა რი 

იყო. ჩვენ სამ ნი მი ვე დით, ისი ნი თხუთ მეტ-

ნი. გა სა გი ჟე ბე ლი ა, მან ქა ნის გუ ლის თ ვის 

მთე ლი ცხოვ რე ბა შე იძ ლე ბა აგ რე ო და“.

თუმ ცა შე მო სავ ლის ეკ ვი ვა ლენ ტუ რად 

მზარდ საფ რ თხე ებს და ვით იაკო ბაშ ვი ლი 

არ ეპუ ე ბო და და მე გობ რებ თან ერ თად 

ახალ -ა ხა ლი საქ მე ე ბის წა მოწყე ბას გა ნაგ-

რ ძობ და. 

„ყველაფერში ვმუ შა ობ დით, რა უნ და 

გვექ ნა. რე სურ სი არ გვქონ და. ვიც ნობ დი 

ვი ღა ცებს, მაგ რამ ‘კომუნისტური პარ-

ტი ის ფუ ლი’ ჩვენ არ გვქონ და. ყვე ლა-

ფერს მო ვე დეთ. ავ ტო ბუ სი ვი ქი რა ვეთ 

– ტუ რის ტე ბი რომ ელო დე ბოდ ნენ რე ისს 

„შერემეტიევოში“, დო ლარს ვი ღებ დით 

და მოს კოვ ში დაგ ვ ყავ და ექ ს კურ სი ა ზე. 

დაწ ვეს ჩვე ნი ავ ტო ბუ სი ვი ღა ცებ მა, მაგ რამ 

მე რე მა გა თი ავ ტო ბუ სიც და იწ ვა, შემ თხ ვე-

ვით, ეტყო ბა, ღმერ თიც ჩვენ მხა რეს იყო, 

– ამ ბობს სი ცი ლით. – მე რე გე მი ვი ქი რა ვეთ, 

„მოსკვა-რეკაზე“, პორ ტ ში იდ გა, სას ტუმ-

როდ გა და ვა კე თეთ და კარგ შე მო სა ვალს 

იძ ლე ო და. იმ დე ნი ბიზ ნე სი გვქონ და, 

აღარც მახ სოვს: ჯინ სებს ვყიდ დით, ქი რი-

თაც გვქონ და მა ღა ზი ე ბი აღე ბუ ლი“. ამა სო-

ბა ში ხის მა სა ლის ბიზ ნე სი ავე ჯი სა ში გა-

და ი ზარ და. ბიზ ნეს პარ ტ ნი ო რებ მა ავე ჯით 

უზ რუნ ველ ყ ვეს სას ტუმ რო „მეტროპოლი“. 

ამ საქ მე ში იაკო ბაშ ვილს შვე დი მე გო ბა რი 

და ეხ მა რა. სხვა თა შო რის, იაკო ბაშ ვი ლის, 

დუდ ნი კო ვი სა და იაროს ლავ ს კის გუნ დის 

ენ თუ ზი აზ მ მა, ერ თი ა ნო ბამ და გა ნუ ყო ფე-

ლო ბამ ისე თი შთა ბეჭ დი ლე ბა მო ახ დი ნა 

შვედ პარ ტ ნი ორ ზე, რომ სწო რედ მან წა-

მო ი ძა ხა ახ ლო მო მა ვალ ში სა მე უ ლის მი ერ 

და არ სე ბუ ლი კომ პა ნი ის სა ხე ლი – Trinity! 

(ინგ. „წმინდა სა მე ბა“)

„ტრინიტის“ პირ ვე ლი დი დი ბიზ ნე-

სი „ჟიგულებით“, „მოსკვიჩებითა“ და 

„ვოლგებით“ გა და ჭე დილ ქა ლაქ ში ამე-

რი კუ ლი ავ ტო მო ბი ლე ბის შე მოყ ვა ნა იყო. 

მარ ტი ვად არ წა სუ ლა საქ მე, თა ვა დაც კი 

უწევ დათ ფი ნე თი დან მო მა ვა ლი ავ ტომ-

ზი დის სა ჭეს თან ჯდო მა – „ჩამოგვყავდა 

მან ქა ნე ბი ნი უ -ი ორ კი დან, ატ ლან ტი დან, 

სან - ფ რან ცის კო დან, ლოს -ან ჯე ლე სი დან. 

იქ ვყი დუ ლობ დით აუქ ცი ონ ზე და მიგ ვ ყავ-

და ფი ნეთ ში, ჰელ სინ კი ში. მა შინ საბ ჭო-

თა კავ ში რის პას პორ ტით დავ დი ო დი, 

შვე დუ რი პას პორ ტი მხო ლოდ 97-ში ავი ღე. 

მან ქა ნე ბით მო მა რა გე ბა ზე მუ შა ო ბი სას 

მი ვი ღეთ დი ლე რო ბის უფ ლე ბა General 

Motors-ისგან და მოს კოვ ში, კი ევ ში, ლე ნინ-

გ რად ში, ტა ლინ შიც კი გვქონ და ცენ ტ რე ბი. 

„შევროლეს“ პირ ვე ლი დი ლე რე ბი ჩვენ 

ვი ყა ვით, მე რე უკ ვე ბო რის ბე რე ზოვ ს კი“. 

თუმ ცა „ტრინიტის“ მთა ვა რი წარ მა ტე-

ბა წინ იყო. ამ პე რი ოდ ში რუ სეთ ში უფ რო 

შე მო სავ ლი ა ნი საქ მე იბა დე ბო და – აზარ ტუ-

ლი თა მა შე ბი. სა მე უ ლი აზარ ტუ ლი თა მა შე-

ბის სფე რო ში მო მუ შა ვე შვე დურ კომ პა ნი ა-

სა და კონ ცერნ „ოლბისთან“ ერ თად „ნოვი 

არ ბატ ზე“ მოს კოვ ში უდი დე სი სა თა მა შო 

კომ პ ლექ სის, „ჩერის“ მშე ნებ ლო ბას შე-

უდ გა. „ჩერის“ ღა მის კლუ ბი „მეტელიცა“ 

მოჰ ყ ვა. წა მოწყე ბა იმ დე ნად წარ მა ტე ბუ ლი 

გა მოდ გა, რომ „მეტელიცას“ მე ნე ჯე რი რუ-

სულ Forbes-თან იმ დ რო ინ დელ ინ ტერ ვი უ ში 

ამ ბობს: „თუ საქ მე ასე გაგ რ ძელ დე ბა, ოთხ 

თვე ში ამო ვი ღებთ მთელ ჩა დე ბულ ფულს“. 

მაგ რამ „ტრინიტის“ ეს კო ლო სა ლუ რი 

გარ ღ ვე ვაც ვერ შე ედ რე ბა ბიზ ნეს პარ ტ ნი-

ორ თა სა მე უ ლის „სათადარიგო საქ მედ“ 

წა მოწყე ბულ ბიზ ნესს, რო მე ლიც 2011 წელს 

და ვით იაკო ბაშ ვილს $600 მი ლი ონს მო-

უ ტანს. 

და ვით იაკო ბაშ ვი ლის ყვე ლა ზე წარ-

მა ტე ბუ ლი ბიზ ნეს პ რო ექ ტი ასე და ი ბა და: 

„ჩერიმდე“ ნა ხე ვა რი წლით ად რე მას 

საქ მი ა ნი წი ნა და დე ბით ორი ახალ გაზ რ და 

და უ კავ შირ და – სერ გეი პლას ტი ნი ნი და 

მი ხა ილ დუ ბი ნი ნი. „1992 წლის 25 ნო ემ ბერს 

და იწყეს წვე ნე ბის წარ მო ე ბა, შე ექ მ ნათ 

პრობ ლე მე ბი – ვი ღა ცე ბი უფ ლე ბას არ 

აძ ლევ დ ნენ, ვი ღა ცე ბი ‘აწვებოდნენ’“ ,– ამ-

ბობს იაკო ბაშ ვი ლი. 

თუმ ცა კრი მი ნა ლე ბი ერ თა დერ თი 

2005

0.33

1.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

2011 2014

0.95

95 111 91

 „როცა ახალ პრო ექტს ვკითხუ ლობ, „ჰო“ 

თუ „არა“ აზარ ტუ ლი თა მა ში ხდე ბა. არის 

პრო ექ ტე ბი, რო მე ლიც თა ვი დან ვე არ მა ინ-

ტე რე სებს. ყო ფი ლა პრო ექ ტე ბი, რომ ლე ბიც 

სა ინ ტე რე სოდ მეჩ ვე ნა და უარ ყო ფი თად 

დას რულ და“, – ამ ბობს და ვით იაკო ბაშ ვი ლი. 

მარ თ ლაც, ყო ფი ლა მის ცხოვ რე ბა ში წა რუ-

მა ტე ბე ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბი, მაგ. $1 მი ლი ო ნი 

ან ტე ნის სის ტე მებ ში, რომ ლებ საც იგი ვე 

უნ და გა ე კე თე ბი ნათ, რა საც მა ლე ვე ბა ზარ ზე 

შე მო სუ ლი GPS გა ა კე თებ და. პრო ექ ტი, რა 

თქმა უნ და, ჩა ვარ და; იყო „ვიმ-ბილ-დანის“ 

ჯგუ ფის $50-მი ლი ო ნი ა ნი წა რუ მა ტე ბე-

ლი ინ ვეს ტი ცია ლუ დის ქარ ხ ნებ ში. თუმ ცა 

წლე ბის მი ხედ ვით მი სი აქ ტი ვე ბის წმინ და 

ღი რე ბუ ლე ბის ზრდა დი გრა ფი კი იმა ზე 

მეტყ ვე ლებს, რომ ბიზ ნეს მენს თა ვის საყ ვა-

რელ „აზარტულ თა მაშ ში“ – უფ რო ხში რად 

– ძა ლი ან უმარ თ ლებს.

ქონება წლების მიხედვით

$1.2მლრდ

$ მლრდ

ადგილი რუსეთის ყველაზე მდიდარ 
ბიზნესმენთა რეიტინგში
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დაბ რ კო ლე ბა არ ყო ფი ლა „ვიმ-ბილ-დანის“ 

წარ მა ტე ბის კენ მი მა ვალ გზა ზე. 2009 

წელს Forbes-ის რუ სუ ლი გა მო ცე მა წერ და: 

„’ვიმ-ბილ-დანის’ დი რექ ტორ თა საბ ჭოს 

თავმჯდომარე, და ვით იაკო ბაშ ვი ლი, პირ-

ვე ლად გა და აწყ და სე რი ო ზულ სირ თუ ლე-

ებს სა კუ თარ ძი რი თად ბიზ ნეს ში. რუ სულ 

სა სურ სა თო მრეწ ვე ლო ბა ში უმ ს ხ ვი ლე სი 

კომ პა ნი ის საკ ვან ძო მაჩ ვე ნებ ლე ბი გა უ-

ა რეს და, მი სი ბრენ დე ბი სულ უფ რო ნაკ-

ლე ბად თავ და ჯე რე ბულ ნი არი ან ბა ზარ ზე. 

ბიზ ნე სი დან გა დი ან ძვე ლი პარ ტ ნი ო რე ბი. 

ნუ თუ 46 წლის და ვით იაკო ბაშ ვილ მა – რუ-

სე თის ერ თ -ერ თ მა ყვე ლა ზე იღ ბ ლი ან მა 

მე წარ მემ – და კარ გა ნი ჭი ოქ როდ გა და აქ-

ცი ოს ყვე ლა ფე რი, რა საც ეხე ბა?“

ჟურ ნა ლის ტი რუ სე თის სა ფონ დო 

ინ დექ სის 140%-იანი ზრდის ფონ ზე 

„ვიმ-ბილ-დანის“ აქ ცი ე ბის 5%-ით გა ი ა-

ფე ბას, ბა ზარ ზე ძლი ე რი კონ კუ რენ ტე ბის, 

Danone-სა და Ehrmann-ის, მოძ ლი ე რე ბა სა 

და იმა ვე Danone-სთვის კომ პა ნი ის მი ყიდ-

ვის ჩაშ ლილ მო ლა პა რა კე ბას იშ ვე ლი ებ-

და არ გუ მენ ტად. დას კ ვ ნა პე სი მის ტუ რი 

იყო: „ჟინი და გამ ბე და ო ბა – თვი სე ბე ბი, 

რომ ლე ბიც 1990-იანი წლე ბის და საწყის ში 

მი ლი ო ნე ბის გა მო მუ შა ვე ბა ში და გეხ მა-

რე ბო და, დღეს გზას უთ მობს პრო ფე სი-

ულ მე ნეჯ მენტს და ცოდ ნას, თუ რო გორ 

დამ კ ვიდ რ დე გარ კ ვე ულ სა ბაზ რო ნი შებ ში. 

ბა ზარ ზე უბ რა ლოდ დე ფი ცი ტუ რი პრო დუქ-

ტით გას ვ ლა უკ ვე ცო ტა ა, სა ჭი როა სა გულ-

და გუ ლოდ შე ი მუ შაო ბიზ ნეს გეგ მა, ჩა დო 

მი ლი ო ნო ბით დო ლა რი მარ კე ტინ გ ში, ააგო 

სა დის ტ რი ბუ ციო ქსე ლი, მკა ფი ოდ გა ა კონ-

ტ რო ლო ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ხარ ვე ზე ბი და 

სა წარ მოო პრო ცე სი. შე უძ ლი ათ კი ამ გ ვა რი 

მუ შა ო ბა და ვით იაკო ბაშ ვილ სა და მის 

პარ ტ ნი ო რებს?“

სრუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბით შეგ ვიძ ლია 

ვთქვათ, Forbes-ი ალ ბათ ისე არას დ როს 

შემ ც და რა სა კუ თარ შე ფა სე ბებ ში, რო გორც 

იაკო ბაშ ვი ლის შემ თხ ვე ვა ში. რო გორც 

და საწყის ში აღი ნიშ ნა – სიმ შ ვი დე, თავ და-

ჯე რე ბუ ლო ბა და გამ ბე და ო ბა პროგ რა მა 

მი ნი მუ მი ა. სულ სხვა საქ მეა გრძელ ვა დი ან 

პერ ს პექ ტი ვა ში მიზ ნის და ნახ ვის უნა რი 

(თუნდაც ტექ ნი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის სა წი-

ნა აღ მ დე გოდ), ყნოს ვა და ალ ღო, რომ ლი-

თაც ასე გუ ლუხ ვად და ა ჯილ დო ვა ბუ ნე ბამ 

ბიზ ნეს მე ნი. 

პე სი მის ტუ რი პროგ ნო ზე ბის სტა ტი ის 

და წე რის დღი დან გა სულ მა წე ლი წად - 

ნა ხე ვარ მა თვალ ნათ ლივ აჩ ვე ნა, რომ 

Danone-ისთვის – რო მე ლიც 2010 წლის თ ვის 

კომ პა ნი ის აქ ცი ე ბის 18,4%-ს უკ ვე ფლობ-

და – „ვიმ-ბილ-დანის“ მი ყიდ ვის მო ლა-

პა რა კე ბის წარ მა ტე ბით დაგ ვირ გ ვი ნე ბა, 

გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში, სა ოც რად 

წა რუ მა ტე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა იქ ნე-

ბო და – აქ ცი ო ნე რე ბი ასო ბით მი ლი ო ნი 

დო ლა რით მე ტის გა მო მუ შა ვე ბის შანსს 

ქარს გა ა ტან დ ნენ. ხო ლო ფი ნან სუ რი ექ ს-

პერ ტე ბი სა და Forbes-ის ანა ლი ტი კო სე ბის 

პროგ ნო ზე ბის წი ნა აღ მ დეგ გა კე თე ბულ მა 

ფსონ მა და ვით იაკო ბაშ ვილს პირ და პირ 

Forbes-ის უმ დიდ რეს ადა მი ან თა რე ი ტინ გ-

ში უკ რა თა ვი. 

„როცა Danone-ის მი ერ ბირ ჟა ზე შე ძე ნი-

ლი ჩვე ნი აქ ცი ე ბი უკან ვე გა მო ვის ყი დეთ, 

ერთ აქ ცი ა ში $28 გა და ვი ხა დეთ, მა შინ 

რო ცა და ნონ მა $22-ად შე ი ძი ნა. ცო ტა თი 

მო ი გეს. მაგ რამ ზუს ტად ექვს თვე ში  ერ თი 

აქ ცია $132-ად მივ ყი დეთ PepsiCo-ს –სი ცი-

ლით ამ ბობს და ვით იაკო ბაშ ვი ლი და თან 

მიმ ტანს ნა ყინს უკ ვეთს. – კი ნა ღამ გა და ი-

რივ ნენ Danone-ში!“

რუ სუ ლი სა ფონ დო ინ დექ სის ზრდის 

პი რო ბებ ში „ვიმ-ბილ-დანის“ აქ ცი ებ ზე 

ფა სის მცი რე ვარ დ ნა რა ბე დე ნა ა, რო ცა 

სულ რამ დე ნი მე სა ათ ში, მას შემ დეგ, რაც   

PepsiCo-მ „ვიმ-ბილ-დანის“ შეს ყიდ ვის გეგ-

მა გა ამ ჟ ღავ ნა, რუ სულ ბირ ჟებ ზე კომ პა ნი-

ის აქ ცი ე ბი 30%-ით გაძ ვირ და. 

აი, მოთ მი ნე ბი თა და მი ზან და სა ხუ-

ლო ბით გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ნამ დ ვი ლი 

წარ მა ტე ბა: პირ ველ ეტაპ ზე აქ ცი ა თა 

66%-იან პა კეტ ში PepsiCo-მ $3,8 მი ლი არ დი 

გა და ი ხა და, ხო ლო სა ბო ლო ოდ მთლი ა ნი 

კომ პა ნი ის კა პი ტა ლი ზა ცი ამ $5,7 მი ლი არ-

დი შე ად გი ნა, სა ი და ნაც და ვით იაკო ბაშ-

ვილს თა ვი სი „მოკრძალებული“ 10,5%, ანუ 

$600-მილიონზე მე ტი ერ გე ბო და. 

მარ თა ლი ა, არ არის ცნო ბი ლი Danone-

თან ჩაშ ლი ლი მო ლა პა რა კე ბის დე ტა ლე-

ბი, მაგ რამ თუ კი სა ო რი ენ ტა ციო ფა სად 

იმ $22-ს ავი ღებთ, რა ფა სიც ფრან გულ მა 

გი გან ტ მა ნი უ -ი ორ კის ბირ ჟა ზე 2001 წელს 

„ვიმ-ბილ-დანის“ ერთ აქ ცი ა ში გა და ი ხა და 

18,5%-იანი პა კე ტის შე სას ყი დად, გა მო დის, 

Danone-ისთვის კომ პა ნი ის მი ყიდ ვის შემ-

თხ ვე ვა ში, სა ეჭ ვო ა, რომ „ვიმ-ბილ-დანის“ 

სა ერ თო კა პი ტა ლი ზა ცია $900 მი ლი ონს 

ას ც დე ნო და. ეს და ვით იაკო ბაშ ვი ლის პი-

რად მო გე ბას მკვეთ რად შე ამ ცი რებ და.

Georgia on His Mind
სა ქარ თ ვე ლო ში და ვით იაკო ბაშ ვი ლის 

კომ პა ნი ებ ში 3 ათა სი ადა მი ა ნია და საქ მე-

ბუ ლი, ინ ვეს ტი ცი ე ბის სა ერ თო რა ო დე ნო ბა 

$200 მი ლი ონს აღ წევს, ხო ლო გა და სა ხა-

დე ბის სა ხით მის მა კომ პა ნი ებ მა მხო ლოდ 

შარ შან 60 მი ლი ო ნი ლარი შე მა ტეს ქვეყ-

ნის ბი უ ჯეტს.

„ვიმ-ბილ-დანის“ გა ყიდ ვით მი ღე ბუ ლი 

მო გე ბის საკ მა ოდ სო ლი დუ რი ნა წი ლი 

და ვით იაკო ბაშ ვილ მა 2011 წლის ზაფხულ-

ში, ჯერ კი დევ სტარ ტაპ Petrocas Energy 

Group-ში და ა ბან და და მი სი სტრა ტე გი უ ლი 

ინ ვეს ტო რი გახ და. ამ კომ პა ნი ას იგი ბო ლო 

დრო ის ერ თ -ერთ სა ინ ტე რე სო ბიზ ნეს პ რო-

ექ ტად მი იჩ ნევს. „პეტროკასის“ ერ თ -ერ თი 

ბრენ დი, „გალფ ოილ ინ ტერ ნე ი შე ნა ლი“, 

140 ბენ ზინ გა სა მართ სად გურს ამუ შა ვებს 

რე გი ონ ში. „პეტროკასი“ აგ რეთ ვე გა ნა გებს 

ორ ნავ თობ ტერ მი ნალს ფოთ ში. 2012 წლის 

ზაფხულს, მას შემ დეგ, რაც იაკო ბაშ ვი ლი 

ძი რი თა დი აქ ცი ო ნე რი გახ და, Petrocas 

Energy Group-ი რე გი ო ნის ერ თ -ერთ მზარდ 

ჯგუ ფად მოგ ვევ ლი ნა. 

 „მეტსაც გა ვა კე თებ დი, თუ სა თა ნა დო 

გა რე მო იქ ნე ბა“ – ამ ბობს იაკო ბაშ ვი ლი და 

„გარემოს“ ხსე ნე ბის მი ზეზს, რა თქმა უნ და, 

ვხვდე ბი – იაკო ბაშ ვი ლის მი ერ შე ძე ნი ლი 

სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი კომ პა ნი ე ბის 

აქ ტი ვე ბი, რომ ლე ბიც მა ნამ დე და ვით 

კე ზე რაშ ვილს – სა ქარ თ ვე ლოს შე მო სავ-

ლე ბის სამ სა ხუ რის ყო ფილ უფ როს სა და 

თავ დაც ვის ყო ფილ მი ნისტრს – ეკუთ ვ ნო-

და, კე ზე რაშ ვი ლის წი ნა აღ მ დეგ აღ ძ რულ 

სარ ჩელ თან და კავ ში რე ბით, გარ კ ვე ულ 

ყუ რადღე ბას იპყ რობს; და ვით იაკო ბაშ-

ვი ლის თ ვის კი ქო ნე ბა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

– პა ტი ო სა ნი სა ხე ლი ა, რო მლის შექ მ ნა საც 

მილიარდერები რუ სე თი – და ვით იაკო ბაშ ვი ლი
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ათე უ ლო ბით წე ლი მო ან დო მა. 

თავ დაც ვის ყო ფი ლი მი ნის ტ რის 

წი ნა აღ მ დეგ საქ მე 2013 წელს აღიძ რა, 

ერ თი წლის შემ დეგ, რაც სა პარ ლა მენ ტო 

არ ჩევ ნებ ში ბი ძი ნა ივა ნიშ ვი ლის პო ლი-

ტი კურ მა გუნ და გა ი მარ ჯ ვა. ამი ტომ სა ნამ 

კე ზე რაშ ვილს შე ვე ხე ბო დით, იაკო ბაშ ვილს 

მი სი და ექ ს პ რე მი ე რ  ბი ძი ნა ივა ნიშ ვი ლის 

ურ თი ერ თო ბა ზე ვკითხე. 

„ივანიშვილი იმ დროს გა ვი ცა ნი, რო ცა 

რუ სეთ ში პირ ველ ბიზ ნეს ნა ბი ჯებს დგამ და. 

მე ჩა მომ ქონ და კომ პი უ ტე რე ბი და ბი ძი ნა 

და მალ კი ნი ყიდ დ ნენ. პარ ტ ნი ო რუ ლი ურ-

თი ერ თო ბა გვქონ და – „რუსული კრე დი ტი“ 

რო ცა შე იქ მ ნა, ახ ლოს ვი ყა ვით, პო ზი ტი უ რი 

პარ ტ ნი ო რო ბა იყო. მა შინ დროც სხვა იყო, 

ჩვენც სულ სხვა ხალ ხი ვი ყა ვით – მა შინ 

ყვე ლა ფე რი უფ რო ად ვი ლად წყდე ბო და, – 

ამ ბობს იაკო ბაშ ვი ლი, რო მე ლიც ივა ნიშ-

ვილს გაპ რე მი ე რე ბის შემ დეგ სულ ორ ჯერ 

შეხ ვ და – მათ შორის და ვო სის ეკო ნო მი კურ 

ფო რუმ ზე.

რაც შე ე ხე ბა და ვით კე ზე რაშ ვილს, 

ბიზ ნეს მენ მა იგი 2005 წელს გა იც ნო, თუმ ცა 

მა თი ბიზ ნეს პარ ტ ნი ო რო ბა კე ზე რაშ ვი ლის 

მთავ რო ბი დან წა მოს ვ ლის შემ დეგ და-

იწყო. 2011 წელს, მას შემ დეგ, რაც იაკო ბაშ-

ვი ლი Petrocas Energy Group-ის სტრა ტე გი უ-

ლი ინ ვეს ტო რი გახ და, მას კე ზე რაშ ვილ თან 

– მი ნო რი ტარ პარ ტ ნი ორ თან – ჰქონ და 

ერ თი პრინ ცი პუ ლი შე თან ხ მე ბა: ბიზ ნე სის 

არა ნა ი რი შე ხე ბა პო ლი ტი კას თან. 

და ვით იაკო ბაშ ვილს პო ლი ტი კის გან 

თა ვი ყო ველ თ ვის შორს ეჭი რა: „ძალიან პო-

ლი ტი ზე ბუ ლია ყვე ლა ფე რი. რა ტომ? – არ ვი-

ცი. ყვე ლას ჰგო ნი ა, რომ ვი ღა ცა ‘პოზიციას’ 

ეხ მა რე ბა, ვი ღა ცა ოპო ზი ცი ას. არა ვინ 

არა ვის ეხ მა რე ბა. ბიზ ნე სი – ბიზ ნე სი ა. შე ეშ-

ვან და მის ცენ გან ვი თა რე ბის უფ ლე ბა... არ 

გა მო დის პო ლი ტი კა და ბიზ ნე სი ერ თად. მე 

არ მა ინ ტე რე სებს ეს ყვე ლა ფე რი. სა შუ ა ლე-

ბას თუ მომ ცე მენ, გა ვა კე თებ ყვე ლა ფერს. 

მე ჩე მი პატ რი ო ტუ ლი გრძნო ბა მაქვს“, – 

ჩვე უ ლი სიმ შ ვი დით მე უბ ნე ბა იგი. 

გა სა კე თე ბე ლი საქ მე კი ნამ დ ვი ლად 

გა მო ი ძებ ნე ბა. და ვით იაკო ბაშ ვი ლი სა-

ქარ თ ვე ლოს თ ვის ყვე ლა ზე დიდ პო ტენ ცი-

ალს ენერ გე ტი კი სა და ტრან ს პორ ტი რე ბის 

სფე რო ებ ში ხე დავს, მაგ რამ მი სი აზ რით 

– „რეგიონალურ ჭრილ ში ქარ თუ ლი ბიზ ნე-

სინ ტე რე სე ბი ამ სფე რო ებ ში ხუთ ბა ლი ა ნი 

სკა ლის სა მო სა ნი ა“. რო ცა „5-იანის მი ღე-

ბის“ რე ცეპტს ვე კითხე ბი, იგი კვლავ იმას 

იმე ო რებს, რომ სა ხელ მ წი ფო და პო ლი-

ტი კა ბიზ ნეს ში ნაკ ლე ბად უნ და ერე ო დეს, 

თუმ ცა სა ხელ მ წი ფომ უნ და იზ რუ ნოს ქარ-

თუ ლი ბიზ ნე სის წარ მო მად გე ნელ თა ინ ტე-

რე სე ბის დაც ვა ზე, რაც „სახელმწიფოსთვის 

მნიშ ვ ნე ლო ვან უკუ მო გე ბას იძ ლე ვა“. 

ბიზ ნეს მე ნის თქმით, ენერ გე ტი კულ და 

სატ რან ს პორ ტო სექ ტორ ში რე გი ო ნულ 

მო თა მა შე ებს შო რის დის ბა ლან სი თვალ ში 

სა ცე მია და ეს დის ბა ლან სი ქარ თუ ლი ბიზ-

ნეს ჯ გუ ფე ბის ხარ ჯ ზე ხდე ბა. 

სა ქარ თ ვე ლო ში და ვით იაკო ბაშ ვი ლის 

აქ ტი ვო ბა მხო ლოდ ბიზ ნე სით არ შე მო ი-

ფარ გ ლე ბა. იგი მას შ ტა ბუ რი ფი ლან თ რო-

პი უ ლი საქ მი ა ნო ბი თაც არის და კა ვე ბუ ლი, 

მაგ რამ კონ კ რე ტულ პრო ექ ტებ ზე ლა პა-

რაკს თავს არი დებს: „მაგაზე ლა პა რა კი 

არ მინ და. თუ აკე თებ, ჯო ბია გა ა კე თო არა 

რეკ ლა მის თ ვის და პი ა რის თ ვის“. 

გავ რ ცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, იგი 

აფი ნან სებს ახალ გაზ რ და თა ო ბა ში ფი ლო-

სო ფი უ რი ცოდ ნის გაღ რ მა ვე ბის პროგ რა-

მას, ქარ თუ ლი სპორ ტის გან ვი თა რე ბის ფ
ო

ტ
ო

: 
დ

ა
ვ

ი
თ

 ი
ა

კ
ო

ბ
ა

შ
ვ

ი
ლ

ი
ს

 ა
რ

ქ
ი

ვ
ი

დ
ა

ნ



48 | FORBES      მაისი  2014        

შვი ლებს მი სი ძვირ ფა სი კო ლექ ცია არ და-

ე ნა წევ რე ბი ნათ და სხვა დას ხ ვა ადა მი ან ზე 

გა ეს ხ ვი სე ბი ნათ. „მითხრა, ჯობს ბავ შ ვებს 

ფუ ლი და ვუ ტო ვო და თუ მუ ზე უ მის აშე ნე ბას 

გა დაწყ ვეტ, ჩემ გან იყი დე, კი დევ შე მა-

ტებ ინ ს ტ რუ მენ ტებს და სა ბო ლო ოდ კარგ 

კო ლექ ცი ას გა ა კე თე ბო, – ამ ბობს და ვით 

იაკო ბაშ ვი ლი. – მე მო მე წო ნა მუ ზე უ მის იდე ა. 

ორ ღა ნებ მა და გრა მო ფო ნებ მა ბავ შ ვო ბა 

გა მახ სენ ა. ქუ ჩა ში რომ და დი ოდ ნენ და 

უკ რავ დ ნენ ორ ღანს 60-იან წლებ ში. 5 კა პიკს 

ვაძ ლევ დი ხოლ მე, მახ სოვს“. 

იაკო ბაშ ვი ლის კო ლექ ცი ა ში სხვა დას-

ხ ვა უნი კა ლურ ინ ს ტ რუ მენტს შეხ ვ დე ბით. 

აქვს ორი ფრან გუ ლი მე ქა ნი კუ რი ორ ღა ნი, 

რომ ლებ საც, თა ვის დრო ზე, ფრან გი მო ნარ-

ქე ბი – ლუი XVII და ლუი XVIII – ფლობ დ ნენ. 

ეს რა რი ტე ტუ ლი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი მხო ლოდ 

ერთ ეგ ზემ პ ლა რად არ სე ბობს: „ბევრი 

ინ ს ტ რუ მენ ტი მაქვს. 700-მდე მუ სი კა ლუ რი 

სა ა თი, 200-მდე ჯი ბის სა ა თი, ორ ღა ნე ბი. 

მაქვს პა ტა რა მუ სი კა ლუ რი ყუ თე ბი, სხვა-

დას ხ ვა მუ სი კა ლუ რი ძველ მა ნი, ბეჭ დე ბი, 

სათ ვა ლე ე ბი, და ნე ბი – ყვე ლა ფე რი მუ სი კას 

უკ რავს. ბულ ბუ ლე ბი და „კანარეიკა“ 5 ცა ლი; 

ძა ლი ან ბევ რი ფო ტო, რუ კე ბი. კავ კა სი ო ნის 

სუ რა თე ბი, 150 წლის წი ნან დე ლი თბი ლი სის, 

ქუ თა ი სის, კავ კა სი ო ნის გზის ფო ტო ე ბი...“ 

უსას რუ ლოდ გა აგ რ ძე ლებ და ჩა მოთ ვ-

ლას, „ჯიბის სა ა თე ბი“ ბო ლოს თ ვის რომ 

მო ე ტო ვე ბი ნა. სა ა თის ხსე ნე ბა ზე თით ქოს 

გა მოფხიზ ლ და ო. ორ სა ათ ში ნიუ–იორ-

კის კენ გაფ რე ნა აქვს და გეგ მი ლი. ჩვენ 

იაპო ნუ რი ბა ღის გა სას ვ ლე ლი სა კენ 

მი ვე მარ თე ბით და გზა ში წარ მა ტე ბის მი-

სე ულ ფორ მუ ლა ზე ვე კითხე ბი: „მთავარია 

ოპ ტი მიზ მი და უნ და მი აწ ვე და მი აწ ვე. 

მუ შა ო ბა არ უნ და იყოს – დი ლით და იწყე და 

სა ღა მოს სახ ლ ში წახ ვე დი. თუ მო დის, უნ და 

იშ რო მო, თუ არ მო დის... თუ არ მო დის, 

მა შინ უფ რო მე ტი უნ და იშ რო მო“, – მპა სუ-

ხობს და ვით იაკო ბაშ ვი ლი და გა მო სამ შ ვი-

დო ბებ ლად ხელს ისე ძლი ე რად მარ თ მევს, 

რომ, მგო ნი, სხვებ მაც გა ი გეს, რო გორ 

გა იტ კა ცუ ნა ჩე მი მარ ჯ ვე ნა მტევ ნის რო მე-

ლი ღა ცა ფა ლან გ მა. 

ეს ხე ლის ჩა მორ თ მე ვა აუცი ლებ ლად და-

მა მახ სოვ რ დე ბა.  

მარ თუ ლი კომ პა ნი ე ბიც ტე ლე კო მუ ნი კა ცი ის, 

თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის, ნავ თობ ქი-

მი ურ, რა დი ო- და კოს მო სუ რი ტექ ნო ლო გი ე-

ბის, სა ბან კო და უძ რავ ქო ნე ბა თა ბიზ ნე-

სის, სა მე დი ცი ნო, და სხვა უფ რო წვრილ 

სფე რო ებ ში ჯამ ში 100 მი ლი ონ ზე მეტ 

მომ ხ მა რე ბელს ემ სა ხუ რე ბა. „წელს «АФК 
Система»-ში ფუ ლი იყო ჩა დე ბუ ლი. 49%-ით 

აიწია აქ ცი ებ ზე ფას მა, ახ ლა ისევ და ე ცა, 

მაგ რამ დრო უ ლად და ვაზღ ვიე და არა ფე რი 

და მი კარ გავს“, – მე უბ ნე ბა იგი, ოფი ცი ანტს 

ან გა რი შის გა სას წო რებ ლად უხ მობს და სა-

დი ლის შემ დეგ, ცო ტა ხნით, იაპო ნურ ბაღ ში 

ფე ხით გა სე ირ ნე ბას გვთა ვა ზობს. ად გო მამ-

დე კი დევ ერ თი კითხ ვის დას მას ვას წ რებ 

– სა მუ შაო გრა ფი კის შე სა ხებ. 

„ჩვეულებრივ ვიწყებ ათ ზე და ვამ თავ რებ 

ღა მის თორ მეტ ზე. მე რე კი დევ შეხ ვედ რე ბი 

მაქვს. სამ სა ათ ზე მივ დი ვარ სახ ლ ში,  ათ-

ზე – ისევ სამ სა ხურ ში“, – მპა სუ ხობს და ვით 

იაკო ბაშ ვი ლი. 

ისე ვე დინ ჯად და დის, რო გორც სა-

უბ რობს. პარკს წრეს ვარ ტყამთ და გზად 

რამ დე ნი მე ფო ტოს ვი ღებთ. გა და ღე ბი სას 

მიკ ვირს, ისე თი დამ ყო ლი ა. რო გორც ჩანს, 

მწვა ნე გა რე მო ში გა სე ირ ნე ბა მას „მეორე 

სუნ თ ქ ვას“ უხ ს ნის და თუ კი მიმ დი ნა რე 

საქ მე ე ბის თა ო ბა ზე „რაღაცა ვი ყი დე, რა ღა-

ცა გავ ყი დე“ - თი შე მო ი ფარ გ ლა, სა მა გი ე-

როდ სხვა ენ თუ ზი აზ მით იწყებს სა უ ბარს 

სა კუ თარ გა ტა ცე ბებ ზე: „მოტოციკლეტი 

და კარ გი ამინ დი. იშ ვი ა თად, მაგ რამ თუ 

დრო მაქვს, სკუ ტე რით დავ დი ვარ. აქე დან 

კორ სი კას და სარ დი ნი ას მო ვუ ა რე და 

უკან დავ ბ რუნ დი. ჯან მ რ თე ლო ბა თუ ხელს 

შე მიწყობს, აქე დან სტოკ ჰოლ მამ დე მინ და 

წას ვ ლა, ნა პი რის გა ყო ლე ბით. აქამ დე აკ რ-

ძა ლუ ლი იყო შვე დეთ ში კუნ ძუ ლებს შო რის 

სკუ ტე რით სი ა რუ ლი, ახ ლა უკ ვე შე იძ ლე ბა. 

ათი დღის ამ ბა ვია მაქ სი მუმ აქე დან იქამ-

დე ჩას ვ ლა“. 

თუმ ცა მის გა ტა ცე ბა თა შო რის სა პა ტიო 

ად გილს მე ქა ნი კუ რი საკ რა ვე ბის კო ლექ ცი-

ო ნი რე ბა იკა ვებს. ინ ტე რე სი მის მა შვედ მა 

მე გო ბარ მა გა უღ ვი ვა, სწო რედ მან, ვის თან 

ერ თა დაც „ჩერის“ მოჰ კი და ხე ლი. შვე დი 

ბიზ ნეს მე ნი ბილ ლიდ ვა ლი თავს შე უძ ლოდ 

გრძნობ და და ეში ნო და, ად რე თუ გვი ან 

ხელ შეწყო ბის პროგ რა მას და ახალ გაზ რ და 

მეც ნი ე რე ბის მხარ და ჭე რის პროგ რა მას, 

რომ ლე ბიც სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სფე რო ში 

თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ებს ნერ გა ვენ, 

თუმ ცა ჩემ თან ამა ზე დუმს და მხო ლოდ 

ზო გა დი და მო კი დე ბუ ლე ბის გა მო ხატ ვით 

შე მო ი ფარ გ ლე ბა: „განათლება ყვე ლა ზე 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. ცხა დი ა, უნ და და ეხ მა რო 

იმას, ვი საც ეს სჭირ დე ბა, მო ხუ ცებს უნ და 

მი ხე დო. გა ნათ ლე ბა კი გრძელ ვა დი ა ნი 

ინ ვეს ტი ცი ა ა. გა ნათ ლე ბა შია ის, რომ ხალ ხი 

გა მო ას წო რებს თა ვის შე ხე დუ ლე ბას, თა ვის 

აზრს. დრო თა გან მავ ლო ბა ში ეს რა ღა ცას 

შეც ვ ლის. რაც უფ რო გა ნათ ლე ბუ ლი ხალ ხი 

იქ ნე ბა, მით უკეთ მო ი ფიქ რებს, რა რო გორ 

ჯობს გა ა კე თოს და მთა ვარ ამო ცა ნა საც 

უპა სუ ხებს“, – ბიზ ნეს მე ნი ხვდე ბა, რომ მი სი 

პა უ ზა ძა ლი ან მა ინ ტ რი გებს და სა ნამ ამოვ-

თ ქ ვამ დე კითხ ვას, თუ რა არის „მთავარი 

ამო ცა ნა“, მპა სუ ხობს: „რა ჯო ბი ა, ახ ლა 

დავ კ ლათ ის წი წი ლა, რო მე ლიც ოქ როს 

კვერ ცხებს და დებს თუ და ვე ლო დოთ მის 

გაზ რ დას?“

უნ და გა მო მეც ნო. „ვიმ-ბილ-დანის“ კე ი-

სის შემ დეგ, უნ და გა მო მეც ნო... 

ფირ ფი ტა ტრი ა ლებს, მუ სი კა 
გრძელ დე ბა
უკა ნას კ ნე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში და ვით 

იაკო ბაშ ვილ მა სა კუ თა რი კა პი ტა ლი $950 

მი ლი ო ნი დან $1,2 მი ლი არ დამ დე გა ზარ და. 

„ფინანსური ოპე რა ცი ე ბი, უძ რა ვი ქო ნე ბა 

– რა ღაც გავ ყი დე, რა ღაც ვი ყი დე“, – მე უბ ნე-

ბა ის. ვხვდე ბი, რომ მიმ დი ნა რე საქ მე ებ ზე 

ლა პა რა კი არ უყ ვარს. არც კი უხ სე ნე ბია 

მი სი ბო ლო დრო ის კი დევ ერ თი წარ მა ტე-

ბუ ლი სტარ ტა პი „ბიოენერგია“, რო მე ლიც 

ტორ ფის მო პო ვე ბი თა და გა და მუ შა ვე ბით 

ინო ვა ცი ურ და სწრა ფად მზარდ სა ბაზ რო 

ნიშ ში – ბი ო საწ ვავ ში – მკვიდ რ დე ბა. 2014 

წლის და საწყის ში წარ მა ტე ბით დაგ ვირ-

გ ვი ნე ბულ $60-მილიონიან გა რი გე ბა ზეც 

დუმს – სწო რედ ამ ფა სად გა ყი და თა ვი-

სი წი ლი ფქვი ლის მწარ მო ე ბელ ქარ ხა ნა 

«Мельничный комбинат № 4»-ში. თუმ ცა 

არ უვ ლის გვერდს «АФК Система»-ს თე-

მას – იგი აქ ცი ა თა მი ნო რი ტა რუ ლი პა კე ტის 

მფლო ბე ლია კორ პო რა ცი ა ში, რომ ლის მი ერ 

მილიარდერები რუ სე თი – და ვით იაკო ბაშ ვი ლი
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ბე ჭედ დას მუ ლი იქ ნა კა ნო ნის დაც ვით, 

სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის იმ ოფის ში, 

სა დაც 38 წლის კუ მი ერთ დროს და დი ო-

და. გა სულ თვეს Facebook-მა WhatsApp-ი 

შე ის ყი და $4 მი ლი არ დად ნაღ დი ფუ ლის 

სა ხით, $12 მი ლი არ დად აქ ცი ე ბის სა ხით 

(კომპანიის 8,5%), პლუს $3 მი ლი არ დად 

ბლო კი რე ბუ ლი (შეზღუდული) აქ ცი ე ბის სა-

ხით. ამ გა რი გე ბამ ცუ კერ ბერ გის, რო გორც 

ტექ ნო ლო გი ის სფე როს შემ ქ მ ნე ლი ახა ლი 

მი ლი არ დე რის, რე პუ ტა ცია გა ამ ყა რა. კუ-

მი – მორ ცხ ვი, მაგ რამ ნი ჭი ე რი ინ ჟი ნე რი, 

რო მე ლიც აშ შ - ში უკ რა ი ნი დან სრუ ლი ად 

 „გავერთიანდეთ?“ 
იმე ი ლის სა თა უ რი ისე თი ვე იყო, რო გო-

რიც ყვე ლა სხვა სატყუ ა რა, რო მე ლიც 2012 

წლის გა ზაფხულ ზე იან კუ მის შე მო მა ვალ 

ფოს ტა ში ხვდე ბო და, მას ყო ველ დღი უ რად 

აწუ ხებ დ ნენ ინ ვეს ტო რე ბი, რო მელ თაც 

მი სი კომ პა ნი ის, WhatsApp-ის ნა წი ლი 

სურ დათ. მის და ბა დე ბის დღე ზე, 2009 

წლის 24 თე ბერ ვალს შექ მ ნი ლი WhatsApp-ი 

პერ ს პექ ტი უ ლი გლო ბა ლუ რი მოვ ლე ნა იყო. 

მოკ ლე ტექ ს ტუ რი შეტყო ბი ნე ბე ბი სა და 

ფო ტო ე ბის უფა სოდ გა საგ ზავ ნად მას 90 

მი ლი ო ნი ადა მი ა ნი იყე ნებ და. არც ერ თი 

სო ცი ა ლუ რი ქსე ლი არა სო დეს გაზ რ დი ლა 

ასე სწრა ფად. თა ვი სი მე სა მე და ბა დე ბის 

დღის თ ვის Facebook-ს სულ 60 მი ლი ო ნი 

მომ ხ მა რე ბე ლი ჰყავ და. იმ დრო ის თ ვის 

WhatsApp-ის მომ ხ მა რებ ლე ბის თით ქ მის 

ნა ხე ვა რი სერ ვი სის გა მო ყე ნე ბას ყო ველ-

დღი უ რად უბ რუნ დე ბო და. 

კუმ მა იმე ი ლის გა მომ გ ზავ ნი შე ა მოწ-

მა: მარკ ცუ კერ ბერ გი. ეს იყო და საწყი სი. 

Facebook-ის და მა არ სე ბე ლი WhatsApp-ს 

იყე ნებ და და მი სი სა დილ ზე მიწ ვე ვა სურ-

და. კუ მი ყოყ მა ნობ და, ბო ლოს და ბო ლოს 

მის წე რა, რომ სერ ვერ თან და კავ ში რე ბუ ლი 

სა კითხე ბის გა და საჭ რე ლად მი ემ გ ზავ რე-

ბო და. ცუ კერ ბერ გ მა გამ გ ზავ რე ბამ დე შეხ-

ვედ რა შეს თა ვა ზა. კუმ მა პა სუ ხი WhatsApp-

ის თანადამფუძნებელს, ბრა ი ან ეკ ტონ სა 

და კომპანიის ერ თა დერთ დამ ფი ნან სე-

ბელს, ჯიმ გო ეტცს, Sequoia Capital-ის პარ-

ტ ნი ორს გა და უ მი სა მარ თა, თან და ა მა ტა: 

„რა ჯი უ ტი ა!“ 

და თან ხ მ დი შეხ ვედ რა ზე, ურ ჩია ეკ-

ტონ მა: „როდესაც მარ კის სტა ტუ სის მქო ნე 

ადა მი ა ნი უშუ ა ლოდ გი კავ შირ დე ბა, შენ 

უნ და უპა სუ ხო ტე ლე ფონს“. იმ თვე ში, მოგ-

ვი ა ნე ბით, სა დი ლი ცუ კერ ბერ გ თან შედ გა 

გერ მა ნულ საცხობ ში, Esther’s-ში, რო მე ლიც 

არ ჩე ულ იქ ნა მი სი და ფა რუ ლი უკა ნა ეზო სა 

და Facebook-ის კამ პუ სის გან ლა გე ბის ად-

გი ლი დან 20 მი ლის და შო რე ბის გა მო. სა-

დი ლის დროს ცუ კერ ბერ გ მა აღ ნიშ ნა, რომ 

ძა ლი ან მოს წონს ის, რაც კუმ მა შექ მ ნა და 

მა თი ორი ფირ მის გა ერ თი ა ნე ბის მი მართ 

თა ვის ინ ტე რეს ზე მი ა ნიშ ნა. 

ასე და იწყო ტექ ნო ლო გი ის ის ტო რი ა ში 

ყვე ლა ზე მო გე ბი ა ნი ორ წ ლი ა ნი მო ლა პა რა-

კე ბა. სიმ პა თია მე გობ რო ბა ში გა და ი ზარ-

და, შემ დეგ კი სიმ დიდ რის უპ რე ცე დენ ტო 

გა და ცე მა ში, რო მე ლიც ხელ მო წე რი ლი და 

მილიარდერები
აშშ - იან კუმი

ამერიკული 
ოცნების მესიჯი 
იან კუმი აშშ-ში უარაფროდ ჩამოვიდა. ოცი წლის 
შემდეგ მარკ ცუკერბერგი მას $6,8 მილიარდს 
უხდის. ინფორმაცია პირველი ხელიდან, 
ტექნოლოგიის სფეროში საუკუნის ყველაზე 
მსხვილი გარიგების შესახებ.
ავტორი: პარმი ოლსონი 
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უპო ვა რი ჩა მო ვი და, Facebook-ის სა მეთ-

ვალ ყუ რეო საბ ჭო ში შე ვა და გა და სა ხა დე-

ბის გა დახ დის შემ დეგ $6,8 მი ლი არდს მი-

ი ღებს. მის თა ნა და მა არ სე ბელს, მშვიდ, 42 

წლის Yahoo-ს ყო ფილ ინ ჟი ნერს, რო მელ-

საც Twitter-სა და Facebook-ში სა მუ შა ო ზე 

უარი უთხ რეს, გა და სა ხა დე ბის გა დახ დის 

შემ დეგ $3 მი ლი არ დი დარ ჩე ბა. ის ამ ბობს, 

რომ ამ გა რი გე ბამ „გაოგნებული“ და ტო ვა. 

Sequoia Capital-ი, ერ თა დერ თი ვენ ჩუ რუ ლი 

ფირ მა, რო მელ მაც ნა წი ლობ რი ვი მო ნა წი-

ლე ო ბა მი ი ღო ამ გა რი გე ბა ში, $3,5 მი ლი-

არდს – 60-ჯერ გაზ რ დილ მო გე ბას იღებს 

თა ვის $58-მილიონიან ინ ვეს ტი ცი ა ზე. 

ეს ციფ რე ბი არა ნორ მა ლუ რია კომ პა-

ნი ის თ ვის მხო ლოდ 56 თა ნამ შ რომ ლით 

და და ახ ლო ე ბით $20 მი ლი ო ნი შე მო სავ-

ლით, მაგ რამ Facebook-ისთვის ამას აზ რი 

ჰქონ და. WhatsApp-ი გახ ლავთ მსოფ ლი ოს 

ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ფარ თოდ გა მო ყე ნე ბუ-

ლი მომ სა ხუ რე ბა იმე ი ლი სა და Pitelephone-

ის შემ დეგ, რო მელ მაც წელს, მოგ ვი ა ნე ბით, 

ხმო ვა ნი და რეკ ვა უნ და წარ მო ად გი ნოს. 

მის მა 470 მი ლი ონ მა მომ ხ მა რე ბელ მა 

უკ ვე წა არ თ ვა SMS-ებიდან მი ღე ბუ ლი $33 

მი ლი არ დი შე მო სა ვა ლი უსა დე ნო პრო ვა-

ი დე რებს, რომ ლე ბიც უზო მოდ გამ დიდ რ დ-

ნენ შეტყო ბი ნე ბებ ზე სა ფა სუ რის აღე ბით. 

WhatsApp-ი პირ ველ წელს გა და სა ხადს არ 

ითხოვს, შემ დეგ კი იღებს $1-ს წე ლი წად ში. 

არა ნა ი რი რეკ ლა მე ბი, არა ნა ი რი სტი კე რე-

ბი, არა ნა ი რი პრე მი უმ - გა ნახ ლე ბე ბი. მოგ-

ვი ა ნე ბით, გან ხილ ვე ბის დროს, ცუ კერ ბერ-

გი WhatsApp-ის და მა არ სებ ლებს, ფუ ლის 

გა კე თე ბის მიზ ნით, „ნულოვან ზე წო ლას“ 

შეჰ პირ და და აღ ნიშ ნა: „მე გა მი ხარ დე-

ბო და, თუ თქვენ 4-დან 5 მი ლი არ დამ დე 

ადა მი ანს და ა კავ ში რებთ მომ დევ ნო ხუ თი 

წლის გან მავ ლო ბა ში“. 



სა ბო ლოო ჯამ ში, WhatsApp-ს შე ეძ ლო 

ცუ კერ ბერ გის თ ვის დი დი ფუ ლი გა ე კე თე ბი-

ნა. თი თო ე უ ლი მომ ხ მა რებ ლის მხარ და-

ჭე რა WhatsApp-ს ხუ თი ცენ ტი უჯ დე ბა. 

ის ფულს მომ ხ მა რებ ლე ბის გან მხო ლოდ 

რამ დე ნი მე ქვე ყა ნა ში იღებს, მა გა ლი თად 

აშ შ - სა და ბრი ტა ნეთ ში, სა დაც მო ბი ლუ რი 

გა დახ დე ბი შე და რე ბით უფ რო გან ვი თა-

რე ბუ ლი ა. WhatsApp-ს მი აჩ ნი ა, რომ $1 

მი ლი არ დი წლი უ რი შე მო სავ ლის მიღ წე ვა 

2017 წლის თ ვის არის შე საძ ლე ბე ლი, რად-

გან მომ სა ხუ რე ბა იზ რ დე ბა და ტა რი ფი კა-

ცია თა ვის ად გილ ზე დგე ბა. ინ სა ი დე რე ბი 

ამ ბო ბენ, რომ აპ ლი კა ცი ას ასე ვე შე უძ ლია 

და იწყოს მომ სა ხუ რე ბის სა ფა სუ რის გა-

დახ დე ვი ნე ბა ავი ა ხა ზე ბის თ ვის ან ისე თი 

კომ პა ნი ე ბის თ ვის, რო გო რი ცაა Uber-ი, 

WhatsApp-ში შეტყო ბი ნე ბე ბის გაგ ზავ ნის 

უფ ლე ბის თ ვის მომ ხ მა რებ ლის ნე ბარ თ ვის 

სა ფუძ ველ ზე. 

დი დი რის კი, რო გორც ყო ველ თ ვის, 

მომ ხ მა რე ბელ თა შემ დ გომ ახალ მომ სა-

ხუ რე ბა ზე გა დას ვ ლა ში მდგო მა რე ობს. სა-

ვა რა უ დოდ, ახ ლა ეს არ მოხ დე ბა. ეკ ტო ნი 

ადას ტუ რებს, რომ WhatsApp-ი არე გის ტ რი-

რებს მი ლი ონ ახალ მომ ხ მა რე ბელს დღე ში, 

2013 წლის დე კემ ბ რის შემ დეგ. ჰონ კონ გ ში 

ყვე ლა, ვი საც სმარ ტ ფო ნი აქვს, WhatsApp-ს 

იყე ნებს. არაბ თა გა ერ თი ა ნე ბულ სა ა მი რო-

ებ ში თქვენ შე გიძ ლი ათ უყუ როთ WhatsApp-

ის აკა დე მი ას ტელევიზიით. ნი დერ ლან-

დებ ში, სა დაც 9,5 მი ლი ო ნი ადა მი ა ნი 

(მოსახლეობის ნა ხე ვარ ზე მე ტი) აქ ტი უ რად 

იყე ნებს მას, „Whatsappen“ ჰო ლან დი-

ურ ლექ სი კონ ში ახალ ზმნად გა და იქ ცა 

და ნიშ ნავს WhatsApp-ის შეტყო ბი ნე ბის 

გაგ ზავ ნას. ბრა ზი ლი ის პრო ფე სი ო ნა ლი 

ფეხ ბურ თე ლე ბი, მის ჯგუ ფუ რი ჩა თის 

ფუნ ქ ცი ას, თა მა შე ბის დროს გა ფიც ვე ბის 

ორ გა ნი ზე ბის თ ვის იყე ნე ბენ. „როდისმე 

არც ისე შო რე ულ მო მა ვალ ში, – ამ ბობს 

გო ეტ ცი Sequoia-დან, – WhatsApp-ი, სა ვა რა-

უ დოდ, გადაფარავს მთელ SMS ტრე ფიკს 

მსოფ ლი ო ში“. 

2012 წელს, სი გი ჟის დაწყე ბამ დე, კუმს 

დრო ჰქონ და, ცუ კერ ბერ გ თან სა დი ლის 

შე სა ხებ ეფიქ რა. მას და ეკ ტონს Sequoia-

სგან $8 მი ლი ო ნი ჰქონ დათ და და მო უ კი-

დებ ლო ბა უნ დო დათ, ამი ტომ Facebook-ის 

შე მო თა ვა ზე ბე ბი ქა ღალ დ ზე მო ცე მულ გა-

ნაცხა დე ბად არა სო დეს გა დაქ ცე უ ლა. ამის 

მა გივ რად, ცუ კერ ბერ გი და კუ მი და მე გობ-

რ დ ნენ და და ახ ლო ე ბით თვე ში ერ თხელ 

ერ თ მა ნეთს სა დილ ზე ხვდე ბოდ ნენ. 

მომ დევ ნო წელს WhatsApp-მა ფო კუ სი 

იმა ზე გა ა კე თა, რომ მი სი მომ ხ მა რებ ლე ბის 

რიცხ ვი 300 მი ლი ონს გა დას ც დე ნო და. 2013 

წლის ივ ნის ში ისე მოხ და, რომ და მა არ სებ-

ლე ბი შეხ ვ დ ნენ სუნ დარ პი ჩა ის, რო მე ლიც 

მეთ ვალ ყუ რე ობს Android-სა და Chrome-ს 

Google-ში. მათ ისა უბ რეს, თუ რო გორ 

მოს წონთ სუფ თა და მარ ტი ვი ციფ რუ ლი 

პრო დუქ ტე ბი. ერ თხე ლაც, 2014 წლის და-

საწყის ში, პი ჩა იმ გა დაწყ ვი ტა, რომ კუ მი სა 

და ეკ ტო ნის თ ვის Google-ის მთა ვარ აღ მას-

რუ ლე ბელ დი რექ ტორ თან, ლა რი პე იჯ თან 

შეხ ვედ რა სა სარ გებ ლო იქ ნე ბო და. ისი ნი 

შეხ ვედ რა ზე სამ შა ბათს, 11 თე ბერ ვალს 

შე თან ხ მ დ ნენ. 

წი ნა პა რას კევს WhatsApp-ის თა ნამ შ-

რო მე ლი შემ თხ ვე ვით შეხ ვ და Facebook-ის 

დი რექ ტორს ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის 

დარ გ ში, ამინ ზუ ფო ნუნს და უთხ რა მას, 

რომ კუ მი აუცი ლებ ლად უნ და შეხ ვედ რო და 

პე იჯს. ზუ ფო ნუ ნი სას წ რა ფოდ Facebook-ში 

დაბ რუნ და და ყვე ლა ბერ კე ტი აამოქ მე და 

შეს ყიდ ვის შე მო თა ვა ზე ბის და საჩ ქა-

რებ ლად, რო მე ლიც გარ კ ვე უ ლი დრო ის 

გან მავ ლო ბა ში უკ ვე მზა დე ბის პრო ცეს-

ში იყო. გზად მი სი სახ ლის კენ, ორ შა ბათ 

სა ღა მოს, ცუ კერ ბერ გი კუმს შეხ ვ და და 

ბო ლოს და ბო ლოს წა მო ა ყე ნა შეს ყიდ ვის 

იდე ა, რო მე ლიც WhatsApp-ს და მო უ კი დებ-

ლო ბას შე უ ნარ ჩუ ნებ და და რაც მთა ვა რი ა, 

კუმს Facebook-ის სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭოს 

წევ რად აქ ცევ და. „ეს იყო პარ ტ ნი ო რო ბა, 

სა დაც მე მას და ვეხ მა რე ბო დი კომ პა ნი ას-

თან და კავ ში რე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 

მი ღე ბა ში, – იხ სე ნებს კუ მი. – სწო რედ ყვე ლა 

გან ხი ლუ ლი სა კითხის კომ ბი ნა ცია იყო, 
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მილიარდერები აშშ - იან კუმი

WhatsAppისთანადამაარსებლები:ბრაიანეკტონიდაიანკუმი,რომლებიცგანდევნილებიიქნენ
YahooდანდარომლებიცარმიიღესTwitterსადაFacebookში.გამოიცანით,ბოლოსვინგაიცინა.
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რა მაც ეს ჩვენ თ ვის ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო 

გა ხა და“. 

მე ო რე დღეს კუ მი და ეკ ტო ნი გა ემ გ ზავ-

რ ნენ Google-ის მა უნ ტინ - ვი უს შტაბ - ბი ნა ში 

და შეხ ვ დ ნენ პე იჯ სა და პი ჩა ის კომ პა ნი ის 

ერ თ -ერთ კაშ კა შა თეთრ სა კონ ფე რენ ციო 

დარ ბაზ ში. ისი ნი ერ თი სა ა თის გან მავ ლო-

ბა ში სა უბ რობ დ ნენ მო ბი ლუ რი სამ ყა როს 

და WhatsApp-ის მიზ ნე ბის შე სა ხებ. „ეს 

სა სი ა მოვ ნო სა უ ბა რი იყო“, – ამ ბობ კუ მი. 

„პეიჯი, – ამა ტებს ის, – ჭკვი ა ნი ბი ჭი ა“. 

რო დე საც ჰკითხეს, ისე თი შთა ბეჭ-

დი ლე ბა ხომ არ შე ექ მ ნა, რომ პე ი ჯი 

WhatsApp-ის შე ძე ნით იყო და ინ ტე რე სე ბუ-

ლი, კუ მი პა უ ზას აკე თებს. „არა“, – ამ ბობს 

ის. შე საძ ლო ა, ამის შე სა ხებ მი ნიშ ნე ბა იყო 

გა კე თე ბუ ლი? „შეიძლება მე კარ გად ვერ 

ვგე ბუ ლობ მის მი ნიშ ნე ბებს“. 

თუ პე ი ჯი და ინ ტე რე სე ბუ ლი იყო 

WhatsApp-ის შეს ყიდ ვით, რო გორც ახ ლა 

ზო გი ერ თი ან გა რი ში გვიჩ ვე ნებს, მი სი შეხ-

ვედ რა შე იძ ლე ბა მე ტის მე ტად დაგ ვი ა ნე-

ბუ ლი და უსარ გებ ლო იყო. მენ ლო- პარ კ ში 

მოვ ლე ნე ბი უკ ვე ამოქ მე დე ბუ ლი იყო და 

WhatsApp-ის და მა არ სებ ლე ბი და მა თი 

მრჩევ ლე ბი ით ვ ლიდ ნენ, თუ, სა ვა რა უ დოდ, 

რამ დე ნის მოთხოვ ნა შე ეძ ლოთ გა რი გე-

ბის და სა დე ბად მო ლა პა რა კე ბე ბის დროს. 

კომ პა ნი ას თან და ახ ლო ე ბუ ლი ერ თი 

წყა რო იტყო ბი ნე ბა, რომ WhatsApp-ის და-

მა არ სებ ლე ბი და მო უ კი დებ ლო ბით უფ რო 

მე ტად იყ ვ ნენ და ინ ტე რე სე ბუ ლე ბი, ვიდ რე 

ფუ ლით. მე ო რე წყა როს ცნო ბით, და მა არ-

სებ ლებს მი აჩ ნ დათ, რომ კომ პა ნია $20 

მი ლი არ დიც კი ღირ და – თან ხა, რო მე ლიც 

გა მოთ ვა ლეს Twitter-ის სა ბაზ რო კა პი ტა-

ლი ზა ცი ის ($30 მი ლი არ დი), WhatsApp-ის 

მომ ხ მა რე ბელ თა გლო ბა ლუ რი ბა ზი სა და 

კომ პა ნი ის მო ნე ტა რი ზა ცი ის სა მო მავ ლო 

გეგ მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

ხუთ შა ბათს კუ მი და ეკ ტო ნი, სა ღა მოს 7 

სა ათ ზე, ცუ კერ ბერ გ თან სახ ლ ში სა ვახ-

შ მოდ მი ვიდ ნენ. ეკ ტო ნი ცუ კერ ბერგს 

პირ ვე ლად შეხ ვ და. „მე მინ და, რომ ერთ 

დღეს თქვე ნი მომ ხ მა რებ ლე ბის რიცხ ვი 

ჩვენ სა ზე მე ტად გა ი ზარ დოს, – უთხ რა მათ 

ცუ კერ ბერ გ მა. – ის, რა საც თქვენ აკე თებთ, 

გა ცი ლე ბით უფ რო ფარ თოდ არის გავ რ-

ცე ლე ბუ ლი“. ცუ კერ ბერგს უნ დო და, მათ 

გა ნეგ რ ძოთ იმის კე თე ბა, რა საც აკე თებ-

დ ნენ, მაგ რამ Facebook-ის იური დი უ ლი, 

ფი ნან სუ რი და სა ინ ჟინ რო რე სურ სე ბის 

გა მო ყე ნე ბით.

სა ღა მოს 9 სა ათ ზე ეკ ტო ნი სახ ლ ში 

წა ვი და, რა თა ახალ შექ მ ნი ლი ოჯა ხის თ ვის 

მი ე ხე და. კუმ მა და ცუ კერ ბერ გ მა პო კე რი 

ითა მა შეს მა ღა ლი ფსო ნე ბით. ერ თი წყა რო 

აცხა დებს, რომ ცუ კერ ბერ გი $15 მი ლი არ-

დი სა და მე ტის დი ა პა ზონ ში გა დახ დას 

სთა ვა ზობ და, კუმ მა კი უთხ რა, რომ ის $20 

მი ლი არ დ თან უფ რო მი ახ ლო ე ბულ თან ხას 

ელო და. Facebook-ის და მა არ სე ბელ მა გარ-

კ ვე უ ლი დრო მო ითხო ვა. მომ დევ ნო დღეს, 

პა რას კევს, 14 თე ბერ ვალს, კუ მი და ეკ ტო ნი 

თა ვი ანთ ოფის ში, Forbes-ის ფო ტო გა და ღე-

ბის თ ვის პო ზი რებ დ ნენ. რო დე საც ფო ტოგ-

რა ფი, სა ღა მოს 6:30-ზე წა ვი და, კუ მი თა ვის 

Porsche-ში ჩაჯ და და ცუ კერ ბერ გის სახ-

ლ თან გა ჩერ და კი დევ ერ თი შეხ ვედ რის-

თ ვის. კუ მი უარ ყოფს ინ ფორ მა ცი ას იმის 

შე სა ხებ, რომ მან ცუ კერ ბერგს ვა ლენ ტი ნის 

დღი სად მი მიძღ ვ ნი ლი ვახ შა მი შე აწყ ვე-

ტი ნა. „ისე არ მომ ხ და რა, რომ ვახ შა მი 

და სან თ ლე ბი ყო ფი ლი ყო და მე კა რებ ში 

შე მო ვი ჭე რი“. იქამ დე, ის ცუ კერ ბერ გე ბის 

სახ ლი დან მი დი ო და მა შინ, რო დე საც 

მარ კის ცო ლი, პრის ცი ლა ჩა ნი, სამ სა ხუ-

რი დან სახ ლ ში ბრუნ დე ბო და. წა ხემ სე ბი-

სას კუ მი და ცუ კერ ბერ გი პარ ტ ნი ო რო ბის 

სა ბო ლოო დე ტა ლებს გა მო ი მუ შა ვებ დ ნენ 

და Facebook-ის ფარ გ ლებ ში, WhatsApp-ის 

და მო უ კი დებ ლო ბის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს 

სა კითხს გა ნი ხი ლავ დ ნენ, მაგ რამ ამ ორს 

შო რის შე თან ხ მე ბა ჯერ არ იყო მიღ წე უ ლი.

ბო ლოს და ბო ლოს, შა ბათ სა ღა მოს, 

კუ მი და ცუ კერ ბერ გი სამ ზა რე უ ლო ში 

სა უბ რი დან სას ტუმ რო ოთა ხის დი ვან ზე 

გა და ვიდ ნენ, სა ნამ ცუ კერ ბერ გი $19 მი ლი-

არდს და ასე ვე გა რი გე ბის ისეთ პი რო ბებს 

შეს თა ვა ზებ და, რო გო რიც კუმს მო ე წო ნე-

ბო და. „ამის გა კე თე ბა ჩვენ, სა ვა რა უ დოდ, 

შეგ ვიძ ლი ა“, – უპა სუ ხა კუმ მა ცუ კერ ბერგს. 

კუმ მა და ი ცა და, სა ნამ ცუ კერ ბერ გი 

ოთა ხი დან გა ვი დო და და ეკ ტონს და უ რე კა, 

რო მე ლიც სახ ლ ში იყო, სა ღა მოს 9 სა ათ ზე. 

„მე უბ რა ლოდ მინ და და ვა ზუს ტო, რა ი მე 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თუ მი ი ღე“, – ჰკითხა მან 

მე გო ბარს და სა ბო ლო ოდ შე თან ხ მე ბუ ლი 

დე ტა ლე ბი გა უ ზი ა რა. „გინდა, რომ წინ წა ვი-

დეთ? მე მომ წონს მარ კი. ჩვენ შეგ ვიძ ლია 

ერ თად მუ შა ო ბა. მო დი, დავ დოთ ეს ხელ-

შეკ რუ ლე ბა“, – უპა სუ ხა ეკ ტონ მა. კუ მი გა-

ვი და ოთა ხი დან და ცუ კერ ბერ გი მო ძებ ნა. 

„მე ეს -ე საა ბრა ი ანს ვე ლა პა რა კე, – უთხ რა 

მან, – მას მი აჩ ნი ა, რომ ჩვენ ერ თად უნ და 

ვი მუ შა ოთ და რომ შენ კარ გი ადა მი ა ნი 

ხარ. ჩვენ ეს უნ და გა ვა კე თოთ“. ამ ორ მა 

ერ თ მა ნეთს ხე ლი ჩა მო არ თ ვა და შემ დეგ 

გა და ეხ ვი ა. ცუ კერ ბერ გ მა აღ ნიშ ნა, რომ ეს 

„ძალიან ამაღ ლ ვე ბე ლი“ იყო და Johnnie 

Walker Blue Label-ის ბოთ ლი ამო ი ღო, რო-

მე ლიც, რო გორც იცო და, კუ მის საყ ვა რე-

ლი სკოტ ჩი იყო. თი თო ე ულ მა მათ გან მა 

და უ რე კა თა ვის კო მერ ცი ულ დი რექ ტორს, 

რა თა ისი ნი მო სუ ლიყ ვ ნენ და და ეს რუ-

ლე ბი ნათ პრო ცე სი. და ახ ლო ე ბით ერ თი 

სა ა თის შემ დეგ კუ მი სახ ლ ში დაბ რუნ და 

თა ვი სი პორ შე თი და და ი ძი ნა. 

იურის ტე ბი და ბან კი რე ბი, უიკ -ენ დის 

გან მავ ლო ბა ში, გა რი გე ბის დო კუ მენ ტა ცი-

ას სას წ რა ფოდ ამ ზა დებ დ ნენ, რა თა მი სი 

ხელ მო წე რა ოთხ შა ბათ დი ლის თ ვის მომ ხ-

და რი ყო, სა ნამ ყვე ლა ყო ველ წ ლი ურ Mobile 

World Congress-ზე (მობილური ინ დუს ტ რი ის 

კონ გ რეს ზე) გა იქ ცე ო და ბარ სე ლო ნა ში. 

იმის მა გივ რად, რომ დო კუ მენ ტე ბის თ ვის 

ხე ლი WhatsApp-ის შტაბ - ბი ნა ში მო ე წე რათ, 

მათ, ჯიმ გო ეტ ცის რჩე ვით, ორი კვარ ტა ლი 

გა ი ა რეს, მო ფე ტის ბულ ვა რის ნო მერ 101-

მდე, სა დაც კუ მი, ოდეს ღაც, მო ზარ დო ბის 

ასაკ ში, სა სურ სა თო ტა ლო ნებს იღებ და. 

მი ტო ვე ბუ ლი შე ნო ბის მთა ვარ კარ ზე კუმ მა 

დო კუ მენ ტებს ხე ლი მო ა წე რა. 

რო დე საც ისი ნი ოფის ში დაბ რუნ დ ნენ, 

კუმ მა WhatsApp-ის შეტყო ბი ნე ბა გა უგ ზავ-

ნა „WhatsApp All“-ს, ჩა ტის ჯგუფს ყვე ლა 

თა ნამ შ რომ ლის თ ვის და შუ ადღის 2 სა ათ-

ზე სა კონ ფე რენ ციო დარ ბაზ ში პერ სო ნა-

ლის სა ერ თო კრე ბა ზე და ი ბა რა. 

„მისმინეთ, რა ხდე ბა, – და იწყო მან მას 

შემ დეგ, რაც ყვე ლა დარ ბაზ ში შე იკ რი ბა, – 

ჩვენ ვერ თი ან დე ბით Facebook-თან“. კუმ მა 

და ეკ ტონ მა შო კი რე ბუ ლი თა ნამ შ რომ ლე ბი 

და ამ შ ვი დეს, დაჰ პირ დ ნენ, რომ მათ არა-

ფე რი და ე მუქ რე ბო დათ და კვლავ და მო უ-

კი დებ ლად იმუ შა ვებ დ ნენ. შუ ადღის 2:30-ზე 

სა კონ ფე რენ ციო დარ ბა ზის კა რი გა ი ღო და 
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შე მო ვი და მარკ ცუ კერ ბერ გი. ის სწრა ფად 

გა ე სა უბ რა WhatsApp-ის მცი რე რიცხო ვან 

პერ სო ნალს და ყვე ლას ხე ლი ჩა მო არ თ ვა. 

ინ ვეს ტო რებ თან სა კონ ფე რენ ციო ზა რის 

შემ დეგ კუ მი სა მუ შა ოს და უბ რუნ და. 

„ჩვენ კვლავ გვაქვს კომ პა ნი ა, რო მე ლიც 

უნ და ვმარ თოთ“, – ამ ბობს ის მშვი დად. 

იმის თ ვის, რომ მიხ ვ დეთ, თუ რა ტომ აღ-

მოჩ ნ და WhatsApp-ი იქ, სა დაც დღეს არის, 

თქვენ მხო ლოდ უნ და გა ი ა როთ ორი ო დე 

კვარ ტა ლი მი სი შე უმ ჩ ნე ვე ლი შტაბ - ბი ნი-

დან, მა უნ ტინ - ვი უ ში, გა მო უ ყე ნე ბელ თეთრ 

შე ნო ბამ დე, სარ კი ნიგ ზო ლი ან და გებს 

იქით, ყო ფილ ნორ თ - ქა უნ ტის სო ცი ა ლუ-

რი მომ სა ხუ რე ბის ოფი სამ დე, სა დაც ერთ 

დროს კუ მი სა სურ სა თო ტა ლო ნე ბის თ ვის 

რიგ ში იდ გა. 

კუ მი და ი ბა და და გა ი ზარ და პა ტა რა 

ქა ლაქ ფას ტოვ ში, უკ რა ი ნის დე და ქა ლაქ 

კი ე ვის მახ ლობ ლად. ის იყო ერ თა დერ-

თი შვი ლი ოჯახ ში. დე და დი ა სახ ლი სი 

გახ ლ დათ, მა მა – სა ა ვად მ ყო ფო ე ბი სა და 

სკო ლე ბის მშე ნებ ლო ბის ხელ მ ძღ ვა ნე-

ლი. ელექ ტ რო ე ნერ გია და ცხე ლი წყა ლი 

შეზღუ დუ ლად ჰქონ დათ. მი სი მშობ ლე ბი 

ტე ლე ფო ნით იშ ვი ა თად სა უბ რობ დ ნენ, 

შე იძ ლე ბა იმის გა მოც, რომ მათ სა ხელ მ წი-

ფო უს მენ და. ეს ცუ დად ჟღერს, მაგ რამ კუმს 

კვლავ ენატ რე ბა ის პრო ვინ ცი უ ლი ცხოვ რე-

ბა, რომ ლი თაც ოდეს ღაც ცხოვ რობ და და 

ეს არის ერ თ -ერ თი მთა ვა რი მი ზე ზი იმი სა, 

რომ ის სა რეკ ლა მო ხმა უ რის კა ტე გო რი უ-

ლი წი ნა აღ მ დე გი ა. 

16 წლის ასაკ ში, 1992 წელს, კუმ მა და 

მის მა დე დამ იმიგ რა ცია მო ახ დი ნეს 

მა უნ ტინ - ვი უ ში, რა თა შე მაშ ფო თე ბელ 

პო ლი ტი კურ და ან ტი სე მი ტურ გა რე მოს მო-

შო რე ბოდ ნენ. მთავ რო ბის დახ მა რე ბით, 

პა ტა რა, ორ სა ძი ნებ ლი ან ბი ნა ში და სახ-

ლ დ ნენ. მის მა მა მამ, რო მე ლიც 1997 წელს 

გარ და იც ვა ლა, ეს ვერ მო ა ხერ ხა. კუ მის 

დე დამ ჩე მოდ ნე ბი კალ მე ბი თა და საბ ჭო-

თა გა მოშ ვე ბის რვე უ ლე ბით გა ავ სო, რა თა 

აშ შ - ში სას კო ლო ნივ თე ბის სა ფა სუ რი არ 

გა და ე ხა და. მან ბავ შ ვე ბის მოვ ლა და იწყო, 

ხო ლო კუ მი სა სურ სა თო მა ღა ზი ა ში იატაკს 

გვი და, რა თა დე დას დახ მა რე ბო და, რომ 

თა ვი გა ე ტა ნათ. რო დე საც დე და მისს 

კი ბოს დი აგ ნო ზი და უს ვეს, ისი ნი მი სი 

ინ ვა ლი დო ბის შემ წე ო ბით ცხოვ რობ დ ნენ. 

კუ მი ინ გ ლი სუ რად საკ მა ოდ კარ გად სა უბ-

რობ და, მაგ რამ მას, ამე რი კულ სა შუ ა ლო 

სკო ლებ ში არ სე ბუ ლი მე გობ რო ბის შემ თხ-

ვე ვი თი, არამ ყა რი ხა სი ა თი არ მოს წონ და; 

უკ რა ი ნა ში სწავ ლა ათი წე ლი გრძელ დე ბო-

და მე გობ რე ბის მცი რე, უც ვ ლე ლი ჯგუ ფით. 

იქ, ამ ბობს ის, „თქვენ შე გიძ ლი ათ მარ თ-

ლაც გა იც ნოთ პი როვ ნე ბა“.

კუ მი გა აგ დეს სა შუ ა ლო სკო ლი დან და 

მას ალ ტერ ნა ტი ულ პროგ რა მა ზე დას წ-

რე ბამ მო უ წი ა, მაგ რამ 18 წლის თ ვის მან 

თვი თონ შე ის წავ ლა კომ პი უ ტე რუ ლი ქსე-

ლე ბის აგე ბა, ყი დუ ლობ და რა სა ხელ მ ძღ ვა-

ნე ლო ებს ნახ მა რი წიგ ნე ბის მა ღა ზი ა ში და 

აბ რუნ დებ და მათ, რო დე საც წა ი კითხავ და. 

ის შე უ ერ თ და ჰა კე რე ბის ჯგუფს, სა ხე-

ლად w00w00, Efnet-ის ტრან ს ლი რე ბა დი 

ინ ტერ ნეტ ჩა ტის ქსელ ში, Silicon Graphics-ის 

სერ ვე რებ ში შე აღ წია და Napster-ის თა ნა-

და მა არ სე ბელს, შონ ფე ნინგს ესა უბ რე ბო-

და. ის ჩა ი რიცხა სან - ხო სეს სა ხელ მ წი ფო 

უნი ვერ სი ტეტ ში და უშ ტა ტოდ მუ შა ობ და 

Ernst & Young-ში უსაფ რ თხო ე ბის ტეს-

ტი რე ბა ზე. 1997 წელს კუ მი ეკ ტონ თან, 

Yahoo-ს ნო მერ 44 თა ნამ შ რო მელ თან, ერთ 

მა გი დას თან აღ მოჩ ნ და. მათ კომ პა ნი ის 

სა რეკ ლა მო სის ტე მა უნ და შე ე მოწ მე ბი ნათ. 

„გასაგები იყო, რომ ის ცო ტა თი გან ს ხ-

ვა ვე ბუ ლი ა, – იხ სე ნებს ეკ ტო ნი. – ის იყო 

ძა ლი ან სე რი ო ზუ ლი, მა გა ლი თად ‘როგორი 

პო ლი ტი კა გაქვთ აქ? რას აკე თებთ აქ?’“ 

მილიარდერები აშშ - იან კუმი
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ბუშტების გაშვება
Facebook-ის მიერ WhatsApp-ის შესყიდვა წარმოადგენს ყველა დროის მეორე უმსხვილეს შესყიდვას ვენჩურული 

კაპიტალით დაფინანსებული ფირმისთვის. 
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და ნარ ჩე ნი ხალ ხი Ernst & Young-ში იყე ნებ-

და ემო ცი ურ ტაქ ტი კას, რო გო რი ცაა ღვი ნის 

ბოთ ლე ბის ჩუ ქე ბა. „რა მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს“, 

– ამ ბობს ეკ ტო ნი. 

აღ მოჩ ნ და, რომ კუმს აგ რეთ ვე ეკ ტო-

ნის სე რი ო ზუ ლი სტი ლი მო ე წო ნა: „არც 

ერთ ჩვენ განს არა აქვს სი სუ ლე ლე ე ბის 

კე თე ბის უნა რი“, – ამ ბობს კუ მი. ექ ვ სი თვის 

შემ დეგ კუმ მა Yahoo-ში ინ ტერ ვიუ გა ი ა რა 

და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის მე ნე ჯე რის სა მუ შაო 

მი ი ღო. ის კვლავ სან - ხო სეს უნი ვერ სი ტეტ-

ში სწავ ლობ და, რო დე საც Yahoo-ში მი სი 

მუ შა ო ბის დაწყ ვე ბი დან ორ კვი რა ში, კომ-

პა ნი ის ერ თ -ერ თი სერ ვე რი მწყობ რი დან 

გა მო ვი და. Yahoo-ს თა ნა და მა არ სე ბელ მა, 

დე ვიდ ფი ლომ მას მო ბი ლურ ზე და უ რე კა 

და დახ მა რე ბა სთხო ვა. „მე ლექ ცი ა ზე ვარ“, 

– ფრთხი ლად უპა სუ ხა კუმ მა. „რა ჯან და ბას 

აკე თებ ლექ ცი ა ზე? – თქვა ფი ლომ, – სას წ რა-

ფოდ მო დი ოფის ში“. ფი ლოს სერ ვე რის ინ-

ჟინ რე ბის პა ტა რა გუნ დი ჰყავ და და მათ გან 

ნე ბის მი ერ სა ჭი რო დახ მა რე ბას იღებ და. „მე 

მა ინც არ მიყ ვარ და სწავ ლა“, – ამ ბობს კუ მი. 

მან სწავ ლას თა ვი და ა ნე ბა. 

რო დე საც კუ მის დე და 2000 წელს კი ბოს-

გან გარ და იც ვა ლა, ახალ გაზ რ და უკ რა ი ნე-

ლი უცებ მარ ტო დარ ჩა. ის აღ ნიშ ნავს, რომ 

ეკ ტო ნი მას და ეხ მა რა და მხარ და ჭე რა 

შეს თა ვა ზა. „მან თა ვის სახ ლ ში მი მიწ-

ვი ა“, – იხ სე ნებს ის. ისი ნი თხი ლა მუ რე ბით 

და დი ოდ ნენ, თა მა შობ დ ნენ ფეხ ბურთს და 

ალ ტი მე იტ ფრის ბის. 

შემ დე გი ცხრა წლის გან მავ ლო ბა ში ეს 

წყვი ლი Yahoo-ს მრა ვალ რიცხო ვან წარ მა ტე-

ბებ სა და წა რუ მა ტებ ლო ბებს აკ ვირ დე ბო და. 

არც ერთ მათ განს არ მოს წონ და რეკ ლა მებ-

თან მუ შა ო ბა. „თქვენ ვე რა ვის ცხოვ რე ბას 

ვერ გა ა უმ ჯო ბე სებთ იმით, რომ რეკ ლა მებს 

უკე თე სად აამუ შა ვებთ“, – ამ ბობს ეკ ტო-

ნი. კუ მი თა ვის LinkedIn-ის პრო ფილ ში 

Yahoo-ში გა ტა რე ბულ ბო ლო სამ წელს 

ენ თუ ზი აზ მის გა რე შე აღ წერს ამ სიტყ ვე ბით: 

„ვასრულებდი გარ კ ვე ულ სა მუ შა ოს“. 

2007 წელს მათ და იწყეს ერ თ წ ლი ა ნი 

დე კომ პ რე სი ა, გა ემ გ ზავ რ ნენ რა სამ ხ რეთ 

ამე რი კა ში და კი დევ უფ რო ხში რად თა მა-

შობ დ ნენ ფრის ბის. Facebook-ში სა მუ შა ო-

ზე ორი ვეს უარი უთხ რეს. კუ მი ხარ ჯავ და 

თა ვის $400 000-იან და ნა ზოგს და დი ნე ბას 

მიჰ ყ ვე ბო და. შემ დეგ, 2009 წლის იან ვარ ში, 

მან აიფო ნი შე ი ძი ნა და App Store-ის გა მო-

ყე ნე ბა და იწყო. აქ ახა ლი დარ გი ჩა მო ყა-

ლი ბე ბის პრო ცეს ში იყო. ის სახ ლ ში ეწ ვია 

ალექს ფიშ მანს, რუს მე გო ბარს, რო მე ლიც 

რუ სულ დი ას პო რას თა ვის თან, და სავ-

ლეთ სან - ხო სე ში ყო ველ კ ვი რე ულ პი ცა ზე 

და სა ღა მოს კი ნო სე ან სებ ზე პა ტი ჟებ და. 

ხან და ხან 40 ადა მი ა ნამ დე მო დი ო და. 

ორი ვე მათ გა ნი სა ა თე ბის გან მავ ლო ბა ში 

ფიშ მა ნის სამ ზა რე უ ლოს ბუ ფეტ თან იდ გა, 

ჩა ის სვამ და და კუ მის აპ ლი კა ცი ის იდე ას 

გა ნი ხი ლავ და. 

„იანი მაჩ ვე ნებ და თა ვის მი სა მარ თე ბის 

წიგნს, – იხ სე ნებს ფიშ მა ნი. – ის ფიქ რობ-

და, რომ მარ თ ლაც მა გა რი იქ ნე ბო და, თუ 

ცალ კე უ ლი სა ხე ლე ბის გას წ ვ რივ სტა ტუ სე ბი 

იდ გე ბო და“. სტა ტუ სე ბი მი უ თი თებ და: თქვენ 

ტე ლე ფონ ზე სა უბ რობთ, თქვე ნი ბა ტა რეა 

ჯდე ბა, იმ ყო ფე ბით სპორ ტულ დარ ბაზ-

ში. კუმს ამ სერ ვი სის ძი რი თა დი ნა წი ლის 

შექ მ ნა შე ეძ ლო, მაგ რამ მას აიფო ნის თ ვის 

დე ვე ლო პე რი სჭი რე ბო და. ამი ტომ ფიშ მან-

მა კუ მი იგორ სო ლო მე ნი კოვს წა რუდ გი ნა, 

დე ვე ლო პერს რუ სე თი დან, რო მე ლიც მან 

RentACoder.com-ზე მო ძებ ნა. 

კუმ მა თით ქ მის მა შინ ვე აირ ჩია სა ხელ-

წო დე ბა WhatsApp-ი, რად გან ის ჟღერ და, 

რო გორც „What’s up?“ (რა ხდე ბა). ერ თი 

კვი რის შემ დეგ, 2009 წლის 24 თე ბერ ვალს, 

მან WhatsApp-ი კა ლი ფორ ნი ა ში და ა რე გის-

ტ რი რა. აპ ლი კა ცია ჯერ და წე რი ლიც კი არ 

იყო. კუ მი მთე ლი დღე ე ბის გან მავ ლო ბა ში 

პროგ რა მულ უზ რუნ ველ ყო ფას წერ და თა-

ვი სი აპ ლი კა ცი ის მსოფ ლი ოს ნე ბის მი ე რი 

ტე ლე ფო ნის ნო მერ თან სინ ქ რო ნი ზა ცი ის თ-

ვის და სწავ ლობ და ვი კი პე დი ის ჩა ნა წერს, 

სა დაც სა ერ თა შო რი სო კო დუ რი პრე ფიქ სე-

ბი იყო ჩა მოთ ვ ლი ლი – ის მო მა ბეზ რე ბე ლი 

თვე ე ბის გან მავ ლო ბა ში აახ ლებ და მას 

ასო ბით რე გი ო ნა ლუ რი ნი უ ან სის თ ვის. 

WhatsApp-ის ად რე უ ლი ვერ სია მუდ მი-

ვად შე ფერ ხე ბებს იძ ლე ო და ან იჭე დე ბო და. 

რო დე საც ფიშ მან მა ის თა ვის ტე ლე ფონ ზე 

და ა ყე ნა, მის სა მი სა მარ თო წიგ ნ ში შეყ-

ვა ნილ მა მხო ლოდ რამ დე ნი მე ადა მი ან მა 

გად მოტ ვირ თა ის. სან - ხო სეს რეს ტო რან ში, 

Tony Roma’s ნეკ ნე ბის მირ თ მე ვი სას, ფიშ მა-

ნი პრობ ლე მებს გა ნი ხი ლავ და, ხო ლო კუ მი 

ჩა ნა წე რებს აკე თებ და საბ ჭო თა ეპო ქი დან 

შე მორ ჩე ნილ ერ თ -ერთ რვე ულ ში, რო მე ლიც 

მან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრო ექ ტე ბის თ ვის შე-

მო ი ნა ხა. კუმ მა თით ქ მის ხე ლი ჩა იქ ნია და 

ეკ ტონ თან ახა ლი სა მუ შა ოს მო ძებ ნის აუცი-

ლებ ლო ბის შე სა ხებ და ი ჩივ ლა. „იდიოტი 

იქ ნე ბი, თუ ახ ლა წახ ვალ, – თქვა ეკ ტონ მა, 

– და ი ცა დე კი დევ რამ დე ნი მე თვე“. 

დახ მა რე ბა Apple-სგან მო ვი და, რო დე-

საც მან, 2009 წლის ივ ნის ში, მო შო რე ბუ ლი 

შეტყო ბი ნე ბე ბი (push notifications) გა უშ ვა, 

რი თაც აპ ლი კა ცი ე ბის დე ვე ლო პე რებს სა შუ-

ა ლე ბა მის ცა, მომ ხ მა რებ ლე ბი და ე პინ გათ, 

რო ცა ისი ნი აპ ლი კა ცი ას არ იყე ნებ დ ნენ. 

იან მა გა ნა ახ ლა WhatsApp-ი ისე, რომ ყო-

ველ თ ვის, რო დე საც თქვენ შეც ვ ლი დით 

რეიტინგის 
ახალწვეულები
ტექნოლოგიები

ნარუატსუ ბაბა
იაპონია  
$2,2 მილიარდი
ნა რუ ატ სუ ბა ბას სმარ ტ ფო ნე ბის 

თა მა შე ბის მწარ მო ე ბე ლი Colopl-ი, 

Google Android-ის ბეს ტ სე ლე რი აპ ლი კა ცი ე ბი დან 

ხუთს აწარ მო ებს. კომ პა ნი ის 2012 წლის აქ ცი ე ბის 

პირ ვე ლა დი გან თავ სე ბის შემ დეგ მა თი ფა სი 

თით ქ მის ათ ჯერ გა ი ზარ და; ბა ბა ფლობს 59%-იან 

წილს. 

ჯოზეფ ტსაი
ჩინეთი $3,7 მილიარდი
Alibaba Group-ის ვი ცე- თავ მ ჯ დო მა-

რე პირ ვე ლად გახ და მი ლი არ დე-

რი, ჩი ნუ რი ინ ტერ ნეტ კო მერ ცი ის 

ლი დე რის სწა რა ფად მზარ დი ღი რე ბუ ლე ბის 

წყა ლო ბით, დი დი ხნის ნა ნატ რი აქ ცი ე ბის პირ ვე-

ლა დი გან თავ სე ბის წინ. 

დრიუ ჰიუსტონი
აშშ $1,2 მილიარდი
Dropbox-ის თა ნა და მა არ სე ბე ლი 

და აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი 

კლუბს მას შემ დეგ შე მო უ ერ თ და, 

რაც იან ვარ ში ჩა ტა რე ბუ ლი და ფი ნან სე ბის რა უნ-

დის შე დე გად, მი სი ფა ი ლე ბის გაც ვ ლის სერ ვი სი 

$10 მი ლი არ დ ზე ცო ტა ნაკ ლე ბად იქ ნა შე ფა სე-

ბუ ლი. იმ დრო ის თ ვის, ის მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე 

ღი რე ბულ კერ ძო ტექ ნო ლო გი ურ სტარ ტა პად 

გა და აქ ცი ა. 

ევ უილიამსი
აშშ $3,5 მილიარდი 
Twitter-ის თა ნა და მა არ სე ბელ მა 140 

სიმ ბო ლო დან $3,5 მი ლი არ დამ დე 

გზა ათ წელ ზე ნაკ ლე ბი დრო ის 

გან მავ ლო ბა ში გა ი ა რა, კომ პა ნი ა ში თა ვი სი 10%-

იანი წი ლის წყა ლო ბით; ოქ ტომ ბერ ში მი სი აქ ცი-

ე ბის პირ ვე ლა დი გან თავ სე ბის შემ დეგ აქ ცი ე ბის 

ფა სი 110%-ზე მე ტით გა ი ზარ და. 
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თქვენს სტა ტუსს, – „არ შე მიძ ლია სა უ ბა რი, 

სპორ ტულ დარ ბაზ ში ვარ“, – მას ყვე ლა 

თქვენს ქსელ ში და ე პინ გა. ფიშ მა ნის რუს მა 

მე გობ რებ მა მი სი გა მო ყე ნე ბა ერ თ მა ნე თის 

და სა პინ გად და იწყეს ისე თი სა სა ცი ლო ინ-

დი ვი დუ ა ლუ რი სტა ტუ სე ბით, რო გო რი ცა ა: 

„მე გვი ან გა ვიღ ვი ძე“ ან „გზაში ვარ“. 

„რაღაც მო მენ ტ ში ეს გარ კ ვე ულ წი ლად 

მო მენ ტა ლურ შეტყო ბი ნე ბე ბად იქ ცა, – 

ამ ბობს ფიშ მა ნი. – ჩვენ და ვიწყეთ მი სი 

გა მო ყე ნე ბა, რო გორც ‘ჰეი, რო გორ ხარ?’ 

და შემ დეგ ვი ღა ცა პა სუხს გაგ ვ ცემ და“. იანი 

სტა ტუ სე ბის ცვლი ლე ბას თვალ ყურს ადევ-

ნებ და Mac Mini-ზე თა ვის ქა ლა ქურ სახ ლ ში, 

სან ტა- კ ლა რა ში და აც ნო ბი ე რებ და, რომ 

მან გა ნუზ რახ ვე ლად შექ მ ნა შეტყო ბი ნე ბე-

ბის სერ ვი სი. „ის, რომ შე გიძ ლია მო მენ ტა-

ლუ რად და უ კავ შირ დე ვინ მეს სამ ყა როს 

მე ო რე ნა ხე ვარ ში, ხელ საწყო თი, რო მე ლიც 

ყო ველ თ ვის შენ თან არის, ძა ლი ან და მა ჯე-

რე ბე ლი იყო“, – ამ ბობს კუ მი. 

ერ თა დერ თი სხვა უფა სო მოკ ლე ტექ ს-

ტუ რი შეტყო ბი ნე ბე ბის სერ ვი სი იმ დროს 

BlackBerry-ს BBM იყო, მაგ რამ ის მხო ლოდ 

BlackBerry-ს ხელ საწყო ებს შო რის მუ შა-

ობ და. არ სე ბობ და Google-ის G-Talk-ი და 

Skype-ი, მაგ რამ WhatsApp-ი უნი კა ლუ რი 

იყო იმით, რომ მომ ხ მა რებ ლის სა ხე ლი 

(ლოგინი) სა კუ თა რი ტე ლე ფო ნის ნო მე-

რი იყო. 2009 წლის სექ ტემ ბერ ში კუმ მა 

ახა ლი ვერ სია გა მო უშ ვა შეტყო ბი ნე ბე ბის 

კომ პო ნენ ტით და ნა ხა, რომ მი სი აქ ტი უ რი 

მომ ხ მა რებ ლე ბის რიცხ ვი უცებ 250 000-

მდე გა ი ზარ და. 

მას დახ მა რე ბა სჭრდე ბო და და ის წა-

ვი და ეკ ტო ნის სა ნა ხა ვად, რო მე ლიც ჯერ 

კი დევ და უ საქ მე ბე ლი, სხვა სტარ ტა პის 

იდე ა ში მო ნა წი ლე ობ და, რო მელ საც არა-

ნა ი რი მო მა ვა ლი არ ჰქონ და. ოქ ტომ ბერ ში 

ეკ ტონ მა ხუ თი ექს-Yahoo-ს მე გო ბა რი იპო-

ვა. მათ, პირ ვე ლა დი და ფი ნან სე ბის სა ხით, 

$250 000 და ა ბან დეს და შე დე გად თა ნა და-

მა არ სებ ლის სტა ტუ სი და წი ლი მი ე ნი ჭათ. 

ის კომ პა ნი ას ოფი ცი ა ლუ რად 1 ნო ემ ბერს 

შე უ ერ თ და. ისი ნი იაფ ფა სი ან Ikea-ს მა გი-

დებ თან მუ შა ობ დ ნენ, ქვე ი ჯა რით აღე ბულ, 

Evernote-ის გა და კე თე ბულ საწყობ ში, 

მა უნ ტინ - ვი უს ცენ ტ რ ში. რომ არ გა ყი ნუ-

ლიყ ვ ნენ, საბ ნე ბი ჰქონ დათ შე მოხ ვე უ ლი. 

ოფისს არა ნა ი რი აბ რა არ ჰქონ და. „მათი 

მი სა მარ თი იყო ‘იპოვეთ Evernote-ის შე ნო-

ბა. შე მო უ ა რეთ მას უკა ნა მხრი დან. იპო ვეთ 

კა რი აღ ნიშ ვ ნე ბის გა რე შე. და ა კა კუ ნეთ’“, 

– ამ ბობს მა იკლ დო ნა ჰი უ, WhatsApp-ის 

ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი ინ ჟი ნე რი BlackBerry-

დან, რო დე საც თა ვის პირ ველ გა სა უბ რე ბას 

იხ სე ნებს. 

იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ კუ მი და 

ეკ ტო ნი, პირ ვე ლი რამ დე ნი მე წლის გან მავ-

ლო ბა ში, უფა სოდ მუ შა ობ დ ნენ, და საწყის ში 

მა თი ყვე ლა ზე დი დი ხარ ჯი მომ ხ მა რებ ლე-

ბის თ ვის შე სა მოწ მე ბე ლი (სავერიფიკაციო) 

მოკ ლე შეტყო ბი ნე ბე ბის გაგ ზავ ნა იყო. 

და მა არ სებ ლებს აპ ლი კა ცი ა, დრო დად-

რო, უფა სო დან „ფასიანზე“ გა დაჰ ყავ დათ, 

რა თა იმა ზე უფ რო სწრა ფად არ გაზ რ დი-

ლიყ ვ ნენ, ვიდ რე მა თი ხელ მომ წე რე ბის-

გან მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი იზ რ დე ბო და. 

დე კემ ბერ ში აიფო ნის თ ვის ფო ტო ე ბის 

გა საგ ზავ ნად WhatsApp-ი გა ნა ახ ლეს და 

შო კი რე ბუ ლე ბი დარ ჩ ნენ მომ ხ მა რე ბელ თა 

რა ო დე ნო ბის ზრდით $1 სა ფა სუ რი თაც კი. 

„იცი, მე მგო ნი ჩვენ მარ თ ლაც შეგ ვიძ ლია 

მუდ მი ვად მი ვი ღოთ სა ფა სუ რი“, – უთხ რა 

კუმს ეკ ტონ მა. 

2011 წლის და საწყი სის თ ვის, WhatsApp-ი 

უშუ ა ლოდ ქვეყ ნე ბის უმ რავ ლე სო ბის App 

Store-ების ტოპ -ო ცე ულ ში (აშშ-ში ის ნე ლა 

იკ რებ და პო პუ ლა რუ ლო ბას, ული მი ტო მოკ-

ლე ტექ ს ტუ რი შეტყო ბი ნე ბე ბის სა ტა რი ფო 

გეგ მე ბის კენ მი სი მიდ რე კი ლე ბის გა მო) 

იმ ყო ფე ბო და. კუ მი და ეკ ტო ნი ინ ვეს ტო რე-

ბის ყვე ლა მოთხოვ ნას თა ვი დან იშო რებ დ-

ნენ. ვენ ჩუ რუ ლი კა პი ტა ლით და ფი ნან სე ბას 

ეკ ტო ნი დო ტა ცი ად (სასწრაფო სეს ხად) 

თვლი და, მაგ რამ Sequoia-ს პარ ტ ნი ო რი, 

ჯიმ გო ეტ ცი, თა ვი სი კავ ში რე ბის მეშ ვე ო-

ბით რვა თვის გან მავ ლო ბა ში ცდი ლობ და 

რო მე ლი მე და მა არ სე ბე ლი მი ეწ ვი ა. ის შეხ-

ვ და შეტყო ბი ნე ბე ბის მომ სა ხუ რე ბის მქო ნე 

ათი ო დე სხვა კომ პა ნი ას, მა გა ლი თად, 

Pinger-ს, Tango-სა და Baluga, მაგ რამ აშ კა რა 

იყო, რომ WhatsApp-ი ლი დე რობ და და, გო-

ეტ ცის გა საკ ვი რად, ეს დამ წყე ბი კომ პა ნია 

უკ ვე კორ პო რა ცი ულ სა შე მო სავ ლო გა და-

სა ხა დებს იხ დი და: „ეს ერ თა დერ თი შემ თხ-

ვე ვა იყო, რაც მე მი ნა ხავს ჩე მი ვენ ჩუ რუ ლი 

კა რი ე რის გან მავ ლო ბა ში“. ბო ლოს და 

ბო ლოს მან კუ მი და ეკ ტო ნი შეხ ვედ რა ზე 

და ი თან ხ მა. მათ შე კითხ ვე ბი და ა ყა რეს და 

უთხ რეს, რომ რეკ ლა მე ბი აკ რ ძა ლუ ლი უნ და 

ყო ფი ლი ყო. სა ბო ლო ოდ ისი ნი და თან ხ მ დ-

ნენ $8 მი ლი ო ნის აღე ბა ზე Sequoia-სგან 2011 

წლის აპ რილ ში, კომ პა ნი ის $80 მი ლი ო ნად 

შე ფა სე ბის პი რო ბებ ში. 

ორი თვის შემ დეგ, 2013 წლის თე ბერ-

ვალ ში, რო დე საც WhatsApp-ის მომ ხ მა რე-

ბელ თა ბა ზა და ახ ლო ე ბით 220 მი ლი ონ აქ-

ტი ურ მომ ხ მა რებ ლამ დე გა ი ზარ და, ხო ლო 

მი სი პერ სო ნა ლი – 30-მდე, ეკ ტო ნი და კუ მი 

შე თან ხ მ დ ნენ იმა ზე, რომ მე ტი ფუ ლის მო-

ბი ლი ზე ბის დრო დად გა. „დაზღვევისთვის“, 

– ამ ბობს ეკ ტო ნი, რო მე ლიც იხ სე ნებს, რომ 

მილიარდერები აშშ - იან კუმი

რა არის Whatsapp-ის შემდეგ
შეტყობინებების ამ ოთხ სხვა სერვისს უამრავი მომხმარებელი ჰყავს და რეალური შემოსავალი აქვს

WeChat, ჩი ნე თი
Tencent-ისა და მი ლი არ დე რის, მა ჰუ ა ტენ გის კუთ ვ ნილ WeChat-ს და ახ ლო ე ბით 300 მი ლი ო ნი აქ ტი უ რი 
მომ ხ მა რე ბე ლი ჰყავს, რო მე ლიც ერ თო ბა თა მა შე ბით, გზავ ნის ფულს და ყი დუ ლობს ენ სნე კებს (საუზმეს) 
სა ვაჭ რო ავ ტო მა ტე ბი დან. ის შე იძ ლე ბა $ 30 მი ლი არ დი ღირ დეს. მომ ხ მა რებ ლე ბის რა ო დე ნო ბის მი ხედ-
ვით, ის მე ო რე ად გილ ზეა WhatsApp-ის შემ დეგ.

KaKaotalK, სამ ხ რე თი კო რეა
2010 წელს გაშ ვე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი პლატ ფორ მა, რო მე ლიც გად მოტ ვირ თულ იქ ნა 130 მი ლი ონ ტე ლე ფონ-
ში. გა სულ წელს მან თა მა შე ბი დან და რეკ ლა მე ბი დან $200 მი ლი ო ნი შე მო სა ვა ლი და ა ფიქ სი რა. Kakao 
2015 წლის მა ის ში გეგ მავს აქ ცი ე ბის პირ ვე ლად გან თავ სე ბას, რო მელ ზეც ის შე იძ ლე ბა $2 მი ლი არ დ ზე 
მე ტად იქ ნას შე ფა სე ბუ ლი.

Kik, კა ნა და
სამ - ნა ხე ვა რი წლის შეტყო ბი ნე ბე ბის სერ ვი სი 100 მი ლი ონ ზე მეტ ჯერ იქ ნა გად მოტ ვირ თუ ლი. მას $27,5 
მი ლი ო ნი აქვს მი ღე ბუ ლი, მუ შა ობს რა რო გორც ბრა უ ზე რი, აპ ლი კა ცი ის ში და, Kik-ისთვის ოპ ტი მი ზე ბუ ლი 
40 ვებ სა ი ტის თ ვის. ეს აპ ლი კა ცია ყი დის ციფ რულ სტი კე რებს, მაგ რამ აგ რეთ ვე სურს რეკ ლა მე ბის ჩვე ნე ბა.

lINe, სამ ხ რე თი კო რეა
WhatsApp-ის მნიშ ვ ნე ლო ვან მა კონ კუ რენ ტ მა, LINE-მა, 2013 წელს მი ი ღო $336 მთლი ა ნი შე მო სა ვა ლი სტი-
კე რე ბი დან, თა მა შე ბი დან და რეკ ლა მე ბი დან. რე გის ტ რი რე ბუ ლი ექა უნ ტე ბის რა ო დე ნო ბა გა ი ზარ და 100 
მი ლი ო ნი დან, 2013 წლის იან ვარ ში, 340 მი ლი ო ნამ დე დღეს. წლის ბო ლოს თ ვის ის 500 მი ლი ონს უმიზ ნებს. 
მის მა ღი რე ბუ ლე ბამ შე იძ ლე ბა $14,9 მი ლი არ დი შე ად გი ნოს.
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მი სი დე და, რო მე ლიც სა კუ თარ სატ რან ს-

პორ ტო -ექ ს პე დი ტო რულ ბიზ ნესს მარ თავ-

და, ხში რად გა და სა ხა დე ბის და ფარ ვის 

გა მო მოს ვე ნე ბას კარ გავ და. „თქვენ 

არა სო დეს არ გინ დათ აღ მოჩ ნ დეთ იმ 

მდგო მა რე ო ბა ში, რო დე საც არ შე გიძ ლი ათ 

ხელ ფა სე ბის გა დახ და“. მათ და ფი ნან სე-

ბის მე ო რე რა უნ დის სა ი უმ ლოდ ჩა ტა რე ბა 

გა დაწყ ვი ტეს. Sequoia-ს უნ და და ე ბან დე-

ბი ნა კი დევ $50 მი ლი ო ნი, რა თა გა ე ზარ-

და თა ვი სი წი ლი 25%-მდე, აფა სებ და რა 

WhatsApp-ს $1,5 მი ლი არ დად. იმ დროს 

ეკ ტონ მა გა და ი ღო WhatsApp-ის სა ბან კო 

ბა ლან სის სკრინ შო ტი და გა უგ ზავ ნა ის 

გო ეტცს. იქ ნაჩ ვე ნე ბი იყო $8,257 მი ლი ო ნი, 

რაც კვლავ მე ტი იყო, ვიდ რე ის ფუ ლი, რო-

მე ლიც მათ წლე ბის წინ მი ი ღეს. 

ახ ლა ცუ კერ ბერ გ სა და კუმ ზეა და მო კი-

დე ბუ ლი იმის გარ კ ვე ვა, თუ რო გორ უნ და 

გა ა კე თონ ისე, რომ WhatsApp-ი ღირ დეს 

ის $19 მი ლი არ დი, რო მე ლიც Facebook-მა 

ეს -ე საა მას ში გა და ი ხა და. პირ ვე ლი სვლა 

იქ ნე ბა იმის უზ რუნ ველ ყო ფა, რომ აპ ლი-

კა ცი ამ მუ შა ო ბა გა ნაგ რ ძოს. გა რი გე ბის 

გა მოცხა დე ბის შემ დეგ შა ბათს ხალ ხი, 

მთელ მსოფ ლი ო ში, WhatsApp-ის სერ ვე-

რებს მი აწყ და ახა ლი რე გის ტ რა ცი ე ბით. 

აპ ლი კა ცი ის მუ შა ო ბა ოთხი სა ა თით შე-

ფერ ხ და. და მა არ სებ ლე ბი ამ ბო ბენ, რომ 

ეს დამ თხ ვე ვა იყო, მაგ რამ ეს შე უ ფე რე ბე-

ლი დრო იყო დამ წყე ბი კომ პა ნი ის თ ვის, 

რო მე ლიც თა ვი სი სა ი მე დო ო ბით ამა ყობს. 

კუ მი და ეკ ტო ნი შე უ ფერ ხე ბელ მუ შა ო ბა-

ზე იმ დე ნად არი ან კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი, 

რომ ნე ბას არა ვის რთა ვენ, ელა პა რა კონ 

WhatsApp-ის სერ ვე რებ ზე მო მუ შა ვე პერ-

სო ნალს თვე ე ბით ად რე შო ბამ დე, რად გან 

ისი ნი შეტყო ბი ნე ბე ბის დი დი ნა კა დის-

თ ვის ემ ზა დე ბი ან. სტუმ რებს ოფის ში 

იშ ვი ა თად უშ ვე ბენ, ყუ რადღე ბა რომ არ გა-

ფან ტონ. თეთრ და ფა ზე ბო ლო შე ფერ ხე ბის 

ან ინ ცი დენ ტის შემ დეგ გა სუ ლი დღე ე ბის 

რა ო დე ნო ბაა ნაჩ ვე ნე ბი, ისე ვე, რო გორც 

ქარ ხა ნამ შე იძ ლე ბა აჩ ვე ნოს ტრავ მე ბი-

სა და სიკ ვ დი ლი ა ნო ბის სი ა. „თითოეული 

შეტყო ბი ნე ბა იგი ვე ა, რაც თქვე ნი პირ ვე ლი 

შვი ლი, – ამ ბობს ეკ ტო ნი, რო მე ლიც ახ ლა-

ხან მშო ბე ლი გახ და. – ჩვენ ვე რა სო დეს ვერ 

გავ თი შავთ შეტყო ბი ნე ბას“. ის გვიჩ ვე ნებს 

მი სი გარ დაც ვ ლი ლი მა მი ნაც ვ ლის ფო ტოს, 

რო მე ლიც მის ტე ლე ფონ ზე 2012 წლის აპ-

რილ ში იქ ნა გაგ ზავ ნი ლი. „სწორედ ამი ტომ 

მძულს Snapchat-ი“, სა დაც ფო ტო ე ბი და 

შეტყო ბი ნე ბე ბი ნახ ვის შემ დეგ ქრე ბა. 

დო ლა რე ბი უფ რო დი დი რა ო დე ნო-

ბით და იწყე ბენ შე მოს ვ ლას, რო გორც კი 

WhatsApp-ი მო ბი ლუ რი კავ ში რის ოპე რა-

ტო რებ თან უმარ ტი ვე სი სა გა და სა ხა დო 

პრო ცე დუ რე ბის მოგ ვა რე ბას შეძ ლებს. 

კუმს არ უნ და გა რის კ ვა, გა დახ დის 

მოთხოვ ნის რთუ ლი სის ტე მით მომ ხ მა-

რებ ლებ ში უკ მა ყო ფი ლე ბის გა მოწ ვე ვა 

და იმის და ნახ ვა, თუ რო გორ გა იქ ცე ვი ან 

ისი ნი უფა სო კონ კუ რენ ტებ თან. ამ ჟა მად 

ის იღებს გა და სა ხადს მხო ლოდ რამ დე ნი-

მე ქვე ყა ნა ში, სა დაც საკ რე დი ტო ბა რა თე ბი 

ძალ ზე გავ რ ცე ლე ბუ ლია და მო ბი ლუ რი 

გა დახ დაა გან ვი თა რე ბუ ლი. Google-ი ბი-

ლინ გურ გა რი გე ბებს აფორ მებს ოპე რა ტო-

რებ თან ან დ რო ი დის ყვე ლა აპ ლი კა ცი ის 

სა ხე ლით, მაგ რამ პროგ რე სი ნე ლი ა: 

ან დ რო ი დის ოპე რა ტო რე ბის ბი ლინ გი 

ხელ მი საწ ვ დო მია მხო ლოდ 21 ქვე ყა ნა ში. 

სხვა დე ვე ლო პე რე ბის თ ვის, სამ წუ ხა როდ, 

მო ბი ლუ რი გა დახ დე ბი ჯერ კი დევ არ არის 

სტან დარ ტი ზე ბუ ლი. კუ მი ფიქ რობს, რომ 

ნამ დ ვი ლი ფუ ლის ნა კა დის შე მოს ვ ლა 2017 

წლის თ ვის და იწყე ბა. ამ მო მენ ტის თ ვის 

ის გეგ მავს, რომ 1 მი ლი არ დი მომ ხ მა რე-

ბე ლი ჰყავ დეს. „ჩვენ ძა ლი ან ვაჩ ქა რებთ 

მუ შა ო ბას მო ნე ტა რი ზა ცი ის თ ვის, – ამ ბობს 

ნი რაჯ არო რა, WhatsApp-ის მე ნე ჯე რი 

ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის დარ გ ში. – შე მო სა-

ვა ლი არ არის ჩვენ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი“. 

არო რას შუ ა მავ ლო ბით, და ახ ლო ე ბით 50 

ოპე რა ტორ თან პარ ტ ნი ო რო ბა გა ფორ მ და 

ტექ ს ტუ რი შეტყო ბი ნე ბე ბის სა ტა რი ფო გეგ-

მებ ში აპ ლი კა ცი ის წი ნას წარ ჩატ ვირ თ ვა ზე. 

კომ პა ნი ამ ასე ვე არა კო მერ ცი უ ლი პარ ტ-

ნი ო რო ბა გა ა ფორ მა Nokia-სთან, არ ც თუ 

ძვი რად ღი რე ბულ ტე ლე ფონ ზე, Asha 210-ზე, 

WhatsApp-ის ღი ლა კის მო თავ სე ბა ზე. 

ხალ ხის თ ვის სხვა სერ ვის ზე გა დას ვ ლა-

ში ხე ლის შეშ ლა ნო მერ ორ პრი ო რი ტეტს 

წარ მო ად გენს. სწო რედ ხელ მომ წე რე ბის 

და კარ გ ვის შიშ მა გა და ახ დე ვი ნა ცუ კერ-

ბერგს ამ დე ნი ფუ ლი, რად გან მათ არც 

ისე ბევ რი რამ უშ ლით ხელს WhatsApp-ის 

მი ტო ვე ბა ში. „ბოლო ხუ თი წლის გან მავ-

ლო ბა ში Whatsapp-ი ფო კუ სი რე ბუ ლი იყო 

მხო ლოდ და მხო ლოდ „sms-ის, მაგ რამ 

უფა სოდ“ მი წო დე ბა ზე და მათ დი დი 

სა მუ შაო ჩა ა ტა რეს. მაგ რამ გარ კ ვე ულ მო-

მენ ტ ში მომ ხ მა რე ბე ლი წინ წა ვა“, – ამ ბობს 

ტედ ლი ვინ გ ს ტო ნი, BlackBerry-ს ყო ფი ლი 

ინ ჟი ნე რი, რო მელ მაც შექ მ ნა მო ზარ დებ ზე 

ორი ენ ტი რე ბუ ლი, მო ბი ლუ რი კო მუ ნი კა-

ტო რი Kik-ი. „სწორედ ამი ტო მა ა, რომ მე 

აღ ვიქ ვამ WhatsApp-ს ისე ვე, რო გორც 

BlackBerry-ს. წლე ბის გან მავ ლო ბა ში Black-

Berry ფო კუ სი რე ბუ ლი იყო იმე ილ ზე, მაგ რამ 

რო გორც კი მომ ხ მა რებ ლებ მა ეს გა ი აზ რეს, 

მათ იკითხეს, „რა იქ ნე ბა შემ დეგ?“ აიფონ-

მა უპა სუ ხა ამ შე კითხ ვას და BlackBerry 

უცებ და ვიწყე ბულ იქ ნა“. 

კუ მი ორ პრი ო რი ტეტ ზეა ფო კუ სი რე-

ბუ ლი: რომ WhatsApp-ის უწყ ვე ტი მუ შა-

ო ბა უზ რუნ ველ ყოს და მომ ხ მა რებ ლებს 

მის მი ტო ვე ბა ში ხე ლი შე უ შა ლოს. თვე ში 

ორ სა ღა მოს ის მი დის წი და ბე ტო ნის 

შე უმ ჩ ნე ველ შე ნო ბას თან სან - ხო სე ში, 

იღებს სპორ ტულ ჩან თას და შე დის ცუ დად 

გა ნა თე ბულ დარ ბაზ ში კრი ვის კერ ძო 

გაკ ვე თი ლის თ ვის და ბალ მწვრთნელ-

თან, სა ღე ჭი რე ზი ნით პირ ში, რო მე ლიც 

დგას გა და სა ტან მუ სი კა ლურ ცენ ტ რ თან, 

სა ი და ნაც ხმა მა ღა ლი რე პი ის მის. „მას 

მოს წონს კა ნი ე“, – ამ ბობს მწვრთნე ლი და 

იღი მე ბა. ის მაღ ლა სწევს მოკ რი ვის ხელ-

თათ მა ნებს. 6 ფუ ტი სი მაღ ლის კუ მი, ნელ, 

ძლი ერ დარ ტყ მებს ახორ ცი ე ლებს. ყო ველ 

რამ დე ნი მე წუთ ში ერ თხელ კუ მი და სას ვე-

ნებ ლად ჯდე ბა, ხელ თათ მა ნებს იძ რობს 

და შეტყო ბი ნე ბებს ამოწ მებს. კუ მის 

სტი ლი ძალ ზე ფო კუ სი რე ბუ ლი ა, – ამ ბობს 

მწვრთნე ლი. მას, რო გორც მოს წავ ლე ე ბის 

უმ რავ ლე სო ბას, კიკ ბოქ სინ გით სე რი ო ზუ-

ლად გა ტა ცე ბა არ სურს, უბ რა ლოდ სწო რი 

დარ ტყ მის შეს წავ ლა უნ და. იმა ვეს თქმა 

შე გიძ ლი ათ ტექ ს ტუ რი შეტყო ბი ნე ბე ბის 

გარ კ ვე უ ლი სერ ვი სის შე სა ხებ, რო მელ საც 

სურს იყოს იმ დე ნად მარ ტი ვი, რამ დე ნა-

დაც შე საძ ლე ბე ლი ა. 

ეს სი მარ თ ლე ა, – ამ ბობს კუ მი, რო მელ-

საც სა ხე ას წით ლე ბი ა. ის თან წინ დებ სა 

და ფეხ საც მელს იც ვამს. „მე მსურს ვა კე თო 

ერ თი რამ, და ვა კე თო ის კარ გად“. 
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მილიარდერები
უკრაინა - ვიქტორ პინჩუკი

ოლიგარქი 
ორ ცეცხლს შუა

მაშინ როდესაც რუსული ჯარი ქვეყანაში დააბიჯებს, 
უკრაინის რიგით მეორე ყველაზე მდიდარმა კაცმა, 

ვიქტორ პინჩუკმა, არჩევანი გრძნობასა და საღ აზრს 
შორის უნდა გააკეთოს.

ავტორი: კატია სოლდაკი

კი ე ვის და მო უ კი დებ ლო ბის მო ედ ნი დან, „მაედანიდან“, რო მე ლიც ცო ტა ხნის წინ 

იქ მიმ დი ნა რე არე უ ლო ბე ბის შე დე გად და ნახ ში რე ბულ ნან გ რე ვე ბად ქცე უ ლა, მი ლი არ დერ ვიქ ტორ 

პინ ჩუ კის სახ ლამ დე 40 წუ თის სა ვა ლი ა. ძვე ლი ქა ლა ქის მიხ ვე ულ - მოხ ვე უ ლი ვიწ რო ქუ ჩე ბი, საბ ჭო თა 

დრო ის მა ღალ სარ თუ ლი ა ნი სახ ლე ბით გაწყო ბი ლი მტვრი ა ნი გამ ზი რე ბი, ამაღ ლე ბუ ლი ჩქა როს ნუ ლი 

მა გის ტ რა ლე ბი და ტყე ე ბი უნ და გა ი ა როთ, სა ნამ პინ ჩუ კის ქა ლაქ გა რეთ მდე ბა რე მა მულს მი აღ წევთ. 

სამ ხედ რო ფორ მა ში გა მოწყო ბი ლი, თა ვით ფე ხე ბამ დე შე ი ა რა ღე ბუ ლი და რა ცი ე ბით აღ ჭურ ვი ლი ორი 

უსაფ რ თხო ე ბის აგენ ტი ამოწ მებს, გაქვთ თუ არა და ნიშ ნუ ლი შეხ ვედ რა და ბო ლოს უფ ლე ბას გაძ ლევს 

შე ა ბი ჯოთ 280 აკრ ფარ თობ ზე გა და ჭი მულ მა მულ ში. 

ეს მა მუ ლი 6 აკ რი ფარ თო ბის იაპო ნურ ბაღს მო ი ცავს და ჯეფ კუნ სი სა და დე მი ან ჰერ ს ტის მი ერ 

შეს რუ ლე ბუ ლი სკულ პ ტუ რე ბი თაა დამ შ ვე ნე ბუ ლი. აქ ვეა შუ შის პა ვი ლი ო ნი, რო მე ლიც იმ არ ქი ტექ ტო-

რე ბის ჯგუ ფის დი ზა ი ნი თაა აშე ნე ბუ ლი, რო მელ მაც პე კი ნის ოლიმ პი ურ სტა დი ონ ზე ცნო ბი ლი „ჩიტის 

ბუ დე“ ააგო. სწო რედ ამ ოქ როს გა ლი ი დან აკ ვირ დე ბო და პინ ჩუ კი მის სამ შობ ლო ში მიმ დი ნა რე რე ვო-

ლუ ცი ას, რო მე ლიც პირ და პირ ეთერ ში ტე ლე ვი ზი ით გა და ი ცე მო და. 

სიმ დიდ რის მი ხედ ვით რი გით მე ო რე უკ რა ი ნე ლი, რომ ლის ქო ნე ბა $3,2 მი ლი არ დად არის შე ფა-
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სე ბუ ლი, ხე დავ და, რო გორ გა და დი ო და 

მშვი დო ბი ა ნი დე მონ ს ტ რა ცია არე უ ლო-

ბა ში, ხალ ხ მა რო გორ და იწყო კა ნონ დამ-

ც ველ თა მი მარ თუ ლე ბით ქვე ბის სრო ლა; 

რო გორ უმიზ ნებ დ ნენ სნა ი პე რე ბი უიარა-

ღო დე მონ ს ტ რან ტებს; რო გორ და ე ცა 

ვიქ ტორ იანუ კო ვი ჩის დიქ ტა ტო რუ ლი 

რე ჟი მი და რო გორ შე იქ მ ნა ახა ლი მთავ-

რო ბა. დღეს ის ხე დავს, რო გორ შე დის 

რუ სუ ლი ჯა რი ყი რიმ ში და მი სი ქვე ყა ნა 

ეროვ ნუ ლი გან ხეთ ქი ლე ბის ქა ო სის კენ 

მი ე ქა ნე ბა. „შოკში ვი ყა ვით, – ამ ბობს 

53 წლის პინ ჩუ კი. – სიკ ვ დი ლის და ნახ ვა 

პირ და პირ ეთერ ში სა ში ნე ლე ბა ა“. ის არ 

ყო ფი ლა მხო ლოდ პა სი უ რი მა ყუ რე ბე ლი. 

„გამუდმებული სა ტე ლე ფო ნო კავ ში რი 

გვქონ და – ვუ კავ შირ დე ბო დით ბიზ ნეს მე-

ნებს, პო ლი ტი კო სებს, ჩვენს და სავ ლელ 

და აღ მო სავ ლელ მე გობ რებს. გა მუდ მე-

ბით ვფიქ რობ დით და გან ვი ხი ლავ დით, 

რი სი გა კე თე ბა შეგ ვეძ ლო ამ კრი ზი სულ 

სი ტუ ა ცი ა ში“. პინ ჩუ კის ხალ ხი მა ე დან ზე 

დაჭ რი ლებ სა და და შა ვე ბუ ლებს მე დი კა-

მენ ტე ბით ამა რა გებ და. „ჩემი ფიქ რე ბი 

მათ თან იყო მთე ლი ამ დრო ის გან მავ-

ლო ბა ში“, – ამ ბობს ის. 

მარ თა ლი ა, ის თა ვი სი თა ნა მე მა მუ-

ლე ე ბის გვერ დით ფი ზი კუ რად არ იმ ყო-

ფე ბო და, მაგ რამ არც არ სად გაქ ცე უ ლა. 

სა მარ თ ლი ა ნი იქ ნე ბო და გაგ ვეხ სე ნე ბი-

ნა, რომ ბევ რი მი სი კო ლე გა უკ რა ი ნე ლი 

მი ლი არ დე რი, კონ ფ ლიქ ტის და საწყის-

ში ვე, უბ რა ლოდ ქვეყ ნი დან გა იქ ცა, 

რომ რე ვო ლუ ცი ის პე რი ო დი მშვი დად 

გა ე ტა რე ბი ნა ისეთ ად გი ლას, რო გო რი-

ცაა ლონ დო ნი. იმავ დ რო უ ლად, იყ ვ ნენ 

ისე თე ბიც, რო გო რი ცაა პო ლი ტი კო სად 

ქცე უ ლი შო კო ლა დე ბის მაგ ნა ტი პეტ რო 

პო რო შენ კო, რო მელ მაც დე მონ ს ტ რან-

ტე ბის მხარ და სა ჭე რად მთე ლი თა ვი სი 

შე საძ ლებ ლო ბე ბი გა მო ი ყე ნა მა შინ, 

რო დე საც ბრძო ლის ბე დი ჯერ კი დევ არ 

იყო გა დაწყ ვე ტი ლი. მი ლი არ დე რი თავს 

გარ კ ვე უ ლი რის კის წი ნა შე აყე ნებ და. 

პინ ჩუ კის პო ზი ცია ამ ორი კა ტე გო რი ის 

შუ ა ში მო ი აზ რე ბა. „ბიზნესმენის მი ზა ნი ა, 

ყვე ლა ზო მა მი ი ღოს იმი სათ ვის, რომ 

თა ვი დან აიცი ლოს სის ხ ლის ღ ვ რა და 

მი აღ წი ოს მშვი დო ბი ან და სას რულ სა და 

კომ პ რო მისს“, – მან თა ვი სი აზ რი გა მი ზი-

ა რა ერ თ -ერ თი სა უბ რი სას, ჯერ კი დევ 

მა შინ, რო დე საც მა ი დან ზე გა აფ თ რე ბუ-

ლი ბრძო ლე ბი მიმ დი ნა რე ობ და. 

ეს ფრა ზა იმ თვალ საზ რისს გა მო-

ხა ტავს, რო მელ საც ის ემ ხ რო ბა და 

რო მე ლიც ჯერ კი დევ ერ თი წლის წინ 

გაგ ვან დო: „აუცილებელი არ არის ევ-

რო კავ ში რის წევ რო ბა, მაგ რამ ევ რო პუ-

ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბი – რაც გუ ლის ხ მობს 

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის შექ მ ნას, 

კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბას, ადა მი ა ნის უფ ლე-

ბე ბის დაც ვას, სიტყ ვის თა ვი სუფ ლე ბას 

– გა დაწყ ვე ტენ უკ რა ი ნის პრობ ლე მებს, 

რომ ლე ბიც ქვე ყა ნას დი დი რა ო დე ნო-

ბით და უგ როვ და, – შემ დეგ კი მა ინც 

დას ძენს: – უკ რა ი ნა ვერ მო ი პო ვებს წარ-
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მილიარდერები უკრაინა - ვიქტორ პინჩუკი

„იმისყურებაცოცხალეთერში,თუროგორკვდებაადამიანი,საშინელებაა“.
პროდასავლურიიდეალებისმქონემომიტინგეებიმაიდანზე.
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მა ტე ბას რუ სე თის გა რე შე“. 

ასე თი ორაზ როვ ნე ბა მკაც რი რე ა-

ლო ბის შე დე გი ა: პინ ჩუ კის ბიზ ნე სის 

წარ მა ტე ბა რუ სეთ თან სა ვაჭ რო ურ თი-

ერ თო ბებ თა ნაა გა და ჯაჭ ვუ ლი. იმი სათ-

ვის, რომ ამის შე სა ხებ არ და ვიწყე ბო და, 

ვლა დი მირ პუ ტი ნის რე ჟიმ მა მას, ცო ტა 

ხნის წინ, მი სი ფო ლა დის მი ლე ბის მწარ-

მო ე ბე ლი კომ პა ნი ის მთა ვარ აქ ტივ ზე 

ძა ლი ან მა ღა ლი ტა რი ფე ბის და წე სე ბით 

შე ახ სე ნა. პინ ჩუკს ცო ლად უკ რა ი ნის 

ყო ფი ლი პრე ზი დენ ტის, ლე ო ნიდ კუჩ მას 

ქა ლიშ ვი ლი ჰყავს. ლე ო ნიდ კუჩ მა ვიქ-

ტორ იანუ კო ვი ჩის მფარ ვე ლი და მოს კო-

ვის მი ერ სუბ სი დი რე ბუ ლი პრე ზი დენ ტი 

იყო. რო დე საც მი სი რე ჟი მი და ინ გ რა, 

ის სა კუ თა რი ქვეყ ნი დან გა იქ ცა და თან 

უკა ნო ნო გზით მოხ ვე ჭი ლი მი ლი არ დო-

ბით დო ლა რი წა ი ღო. ამ დე ნად, თი თო-

ე უ ლი უჯ რე დი, პინ ჩუ კის სა ოც რად ლო გი-

კუ რად მოწყო ბილ თავ ში, ბიზ ნეს მენს 

კარ ნა ხობ და, რომ მას სტა ტუს - კ ვო უნ და 

შე ე ნარ ჩუ ნე ბი ნა. 

მაგ რამ ოლი გარ ქებს შო რის პინ ჩუ კი 

გან სა კუთ რე ბუ ლი ფი გუ რა ა. მი სი ერ თ -

ერ თი საქ მი ა ნი ვი ზი ტი საზღ ვარ გა რეთ, 

უკ რა ი ნა ში მიმ დი ნა რე იან ვ რის მშფოთ-

ვა რე მოვ ლე ნე ბის დროს შედ გა. მა შინ, 

იან ვარ ში, პინ ჩუ კი ოფი ცი ა ლუ რი ვი ზი-

ტით ეწ ვია „მსოფლიო ეკო ნო მი კურ ფო-

რუმს“ და ვოს ში, სა დაც ის ყო ველ წ ლი ურ 

ფი ლან თ რო პი ულ შეკ რე ბას მას პინ ძ-

ლობს, რო მელ საც ისე თი მა ღა ლი რან გის 

სტუმ რე ბი ეს წ რე ბი ან, რო გო რე ბიც არი ან 

ბილ გე იტ სი და რი ჩარდ ბრენ სო ნი. 

„მან შექ მ ნა სა ო ცა რი ქსე ლი მო ხა ლი სე 

ადა მი ა ნე ბი სა მთელ მსოფ ლი ო ში“, – ამ-

ბობს ტო ნი ბლე რი, დი დი ბრი ტა ნე თის 

ყო ფი ლი პრე მი ერ - მი ნის ტ რი, რომ ლის 

სა გან მა ნათ ლებ ლო ფონ დ მა უკ რა ი ნა ში 

2012 წელს პინ ჩუ კის გან ნა ხე ვა რი მი ლი-

არ დი დო ლა რი მი ი ღო. სწო რედ პინ ჩუ კი 

გახ ლ დათ ის პირ ვე ლი აღ მო სავ ლე თევ-

რო პე ლი ოლი გარ ქი, რო მელ მაც ხე ლი 

მო ა წე რა გე იტ სი სა და ბა ფე ტის ცნო ბილ 

„პირობის მი ცე მის ფიცს“, რომ ლის თა-

ნახ მად, ყო ველ მა ხელ მომ წერ მა, სულ 

ცო ტა, თა ვი სი ქო ნე ბის ნა ხე ვა რი მა ინც 

საქ ველ მოქ მე დო მიზ ნე ბის თ ვის უნ და 

გა ი ღოს. 

გარ და ამი სა, მსოფ ლი ოს იმ ნა წილ ში, 

სა დაც დი დი ხა ნი ა, ძა ლა ბა ტო ნობს და 

არა კა ნო ნი, პინ ჩუკ მა სა ხე ლი გა ით ქ ვა, 

რო გორც ხე ლოვ ნე ბის მე ცე ნატ მა. ყო ველ-

წ ლი უ რად ის სას წავ ლო პროგ რა მებ ში, 

გრან ტებ სა და შო უ ებ ში მი ლი ო ნო ბით 

დო ლარს აბან დებს. ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე 

მძი მე კვი რის გან მავ ლო ბა ში, რო დე საც 

კი ევ ში მიმ დი ნა რე ქა ო სურ მა ძალ მომ რე-

ო ბამ აპო გე ას მი აღ წი ა, პინ ჩუკ მა, თით-

ქოს აქ არა ფე რი ა ო, ბა რი კა დე ბი დან სულ 

რა ღაც ასე უ ლო ბით მეტ რ ში, ბელ გი ე ლი 

მხატ ვ რის, იან ფაბ რეს გა მო ფე ნა გახ ს ნა. 

რა ტომ? რას მო უ ტანს ეს კარგს ქვე ყა ნას, 

რო მე ლიც უფ ს კ რუ ლის კენ სწრა ფად მი ე-

ქა ნე ბა? „სილამაზე გა და არ ჩენს მსოფ ლი-

ოს“, – წარ მოთ ქ ვამს პინ ჩუ კი დი დი რუ სი 

მწერ ლის, დოს ტო ევ ს კის სიტყ ვებს, უფ რო 

ზუს ტად, „იდიოტის“ მთა ვა რი გმი რის 

სიტყ ვებს. 

ეს ცი ტა ტა სწო რედ რომ სი ტუ ა ცი ის 

შე სა ფე რი სი ა. პინ ჩუ კი „იდიოტის“ მთა-

ვა რი გმი რის ანა ლო გი ურ მდგო მა რე-

ო ბა ში აღ მოჩ ნ და. თა ვის ნა წარ მო ებ ში 

დოს ტო ევ ს კი ხაზს უს ვამს ევ რო პას თან 

და კავ ში რე ბუ ლი რუ სი თა ვა დის ტან ჯ ვას 

იმის გა მო, რომ ორ ქალს შო რის არ ჩე ვა-

ნის გა კე თე ბა არ ძა ლუძს: ერთ მხა რე საა 

ქა ლი, რო მელ ზეც სიბ რა ლუ ლის გა მო 

სურს და ქორ წი ნე ბა, მე ო რე ზე კი ქა ლი, 

რო მე ლიც მი სი გულ თამ პყ რო ბე ლი ა. 

პინ ჩუ კიც მსგავს ში ნა გან ბრძო ლას გა-

ნიც დის გულ სა და გო ნე ბას შო რის: სას-

წო რის ერთ მხა რეს მი სი სამ შობ ლო ა, 

მე ო რე ზე კი სა ღი აზ რი. 

გან საზღ ვ რულ ასაკს გა და ბი
ჯე ბუ ლი აღ მო სავ ლე თევ რო პე ლის-

თ ვის – და ვუშ ვათ 40 წელ ზე მე ტი ასა კის 

– რა ცი ო ნა ლუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 

მი ღე ბის მო ტი ვი ძალ ზე ბა ნა ლუ რი ა: 

ცოცხ ლად გა დარ ჩე ნა. ეს გან სა კუთ რე-

ბით სწო რია პინ ჩუ კის შემ თხ ვე ვა ში, 

რომ ლის მშობ ლე ბის ებ რა ულ მა წარ მო-

მავ ლო ბამ ისი ნი საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე-

ბის სა მიზ ნედ აქ ცი ა. საბ ჭო თა ხე ლი სუფ-

ლე ბამ ებ რა ე ლებს სი ნა გო გე ბი და უ ხუ რა 

და უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის კენ მი მა ვა ლი 

გზა გა და უ კე ტა. მი სი მშობ ლე ბი, რომ-

ლე ბიც გა ნათ ლე ბით ინ ჟინ რე ბი იყ ვ ნენ, 

სა კუ თარ წარ მო მავ ლო ბას მა ლავ დ ნენ. 

პინ ჩუ კის და ბა დე ბი დან მა ლე ვე, 1960 

წელს, ოჯა ხი კი ე ვი დან აღ მო სავ ლეთ 

უკ რა ი ნა ში გა და სახ ლ და, სა დაც პინ ჩუ კი 

ინ დუს ტ რი ულ, რუ სუ ლად მო ლა პა რა კე 

დნეპ რო პეტ როვ ს კ ში გა ი ზარ და, რო-

გორც უკ რა ი ნე ლი. დნეპ რო პეტ როვ ს კი 

ამე რი კე ლე ბის თ ვის ცნო ბი ლი იყო, რო-

გორც ორი მო ზარ დი სე რი უ ლი მკვლე-

ლის ქა ლა ქი. 

მას წავ ლებ ლე ბი ამ ჩ ნევ დ ნენ, რომ 

ჯერ კი დევ სკო ლის წლებ ში პინ ჩუ კი შე-

სა ნიშ ნა ვად ეწყო ბო და საბ ჭო თა სის ტე-

მას. წარ ჩი ნე ბუ ლი მოს წავ ლე და ძალ ზე 

კო მუ ნი კა ბე ლუ რი ახალ გაზ რ და აქ ტი ურ 

მო ნა წი ლე ო ბას იღებ და პი ო ნე რუ ლი 

ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მე ებ ში, რო მე ლიც ბო-

ის კა უ ტე ბის ანა ლო გი უ რი ორ გა ნი ზა ცია 

იყო საბ ჭო თა კავ შირ ში. მან წარ ჩი ნე ბით 

და ამ თავ რა უკ რა ი ნის მე ტა ლურ გი უ ლი 

ინ ს ტი ტუ ტი, ხო ლო შემ დეგ მე ტა ლურ გი ის 

დარ გ ში დი სერ ტა ცი აც და იც ვა. 

ის სა ოც რად იღ ბ ლი ა ნი აღ მოჩ ნ და. 

პინ ჩუკ მა, ზუს ტად ბერ ლი ნის კედ ლის 

დან გ რე ვამ დე ცო ტა ხნით ად რე, უნა კე-

რო მი ლე ბის წარ მო ე ბის პა ტენ ტი აიღო. 

მი ლე ბის სხვა დას ხ ვა ნა წი ლის სა წარ-

მო ებ ლად, მან კომ პა ნია Interpipe Corp.-ი 

და ა არ სა, ხო ლო უნი ვერ სი ტე ტი სა და 

კომ კავ ში რის დრო ინ დე ლი კონ ტაქ ტე ბი 

იმა ში და ეხ მა რა, რომ მი სი კომ პა ნი ის 

მი ერ წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცია რუ სუ ლი 

გი გან ტე ბის Gazprom-ისა და Rosneft-ის 

წი ნა მორ ბე დი კომ პა ნი ე ბის თ ვის მი ე ყი-

და. მას შემ დეგ, რაც 1992 წელს პინ ჩუკ მა 

თა ვი სი პირ ვე ლი მი ლი ო ნი და აგ რო ვა, 

ის ბევ რი ფუ ლი სა და ბევ რი მტრის შე ძე-

ნის გზას და ად გა. 

რო დე საც უკ რა ი ნა და რუ სე თი, 

საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შე დე გად, 

და მო უ კი დე ბელ სა ხელ მ წი ფო ე ბად ჩა მო-

ყა ლიბ დ ნენ, ისე თი მი ზან ს წ რა ფუ ლი და 

დი დი კონ ტაქ ტე ბის მქო ნე ახალ გაზ რ დე-

ბი, რო გო რიც პინ ჩუ კი იყო, შე სა ნიშ ნავ 

პი რო ბებ ში აღ მოჩ ნ დ ნენ იმი სათ ვის, 

რომ ახ ლად დაწყე ბუ ლი პრი ვა ტი ზა ცი ის 

ქა ოს ში გზა გა ეკ ვ ლი ათ და დი დი სა ხელ-
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მ წი ფო სა წარ მო ე ბი ხელ ში ჩა ეგ დოთ. 

მან კარ გად შე ას რუ ლა კლა სი კუ რი 

ოლი გარ ქის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო მი თი თე-

ბე ბი: პირ ველ რიგ ში, ბან კი გახ ს ნა და 

დნეპ რო პეტ როვ ს კის ორ ინ დუს ტ რი ულ 

კომ პა ნი ა ზე კონ ტ რო ლი და ამ ყა რა. მან 

სა წარ მო ე ბის თა ნამ შ რომ ლე ბის გან, 

რომ ლე ბიც იმ მო მენ ტის თ ვის პუ რის 

ფუ ლის შოვ ნით უფ რო იყ ვ ნენ და ინ ტე-

რე სე ბუ ლე ბი, ვიდ რე შორს მი მა ვა ლი 

პერ ს პექ ტი ვე ბით, აქ ცი ე ბი შე ის ყი და. 

„ის დი დი ნო ვა ტო რი იყო და კარ გად 

იც ნობ და მი ლე ბის წარ მო ე ბის ბიზ ნესს“, 

– იხ სე ნებს ალ ფ რედ კოზ ლოვ ს კი, რო მე-

ლიც პინ ჩუკს ინ ს ტი ტუ ტი დან იც ნობ და და 

მი სი პირ ვე ლი პრი ვა ტი ზე ბუ ლი ქარ ხ ნის 

მმარ თ ვე ლიც კი იყო. 

მა ლე კონ კუ რენ ტე ბიც გა მოჩ ნ დ ნენ, 

მათ შო რის, იულია ტი მო შენ კო, უკ რა-

ი ნის ყო ფი ლი პრე მი ერ - მი ნის ტ რი (და 

ალ ბათ მო მა ვა ლი პრე ზი დენ ტო ბის კან-

დი და ტი), რო მე ლიც ახ ლა ხან ცი ხი დან 

დი დი ბუ კი თა და ნა ღა რით გა ა თა ვი სუფ-

ლეს. მა შინ ტი მო შენ კო უკ რა ი ნის უმ ს ხ-

ვი ლე სი გა ზის კომ პა ნი ის სა კონ ტ რო ლო 

აქ ცი ე ბის პა კეტს ფლობ და. 

პინ ჩუკს დი დი საფ რ თხე ემუქ რე ბო-

და. მათ თ ვის, ვინც წარ მა ტე ბა მო ი პო-

ვა, მხო ლოდ ძლი ე რი მე გობ რე ბი სა და 

ბრწყინ ვა ლე გო ნე ბის ქო ნა საკ მა რი სი 

არ იყო. მათ ასე ვე აუცი ლებ ლად სჭირ-

დე ბო დათ გა დარ ჩე ნის უნა რი. 1996 

წლის თოვ ლი ა ნი ზამ თ რის ერთ დღეს 

პინ ჩუკს მო უ ლოდ ნე ლად უც ნო ბე ბი თავს 

და ეს ხ ნენ, ხელ ბორ კი ლე ბი და ა დეს, 

სა ხე ზე ქუ დი ჩა მო აც ვეს და თავ თან 

იარა ღი მი უ ტა ნეს. ეს მძი მე გან საც დე-

ლი დე და მი სის მე-60 და ბა დე ბის დღეს 

და ემ თხ ვა; ტყვე ო ბა ში მყოფ ბიზ ნეს მენს 

გამ ტა ცებ ლებ მა საჭ მე ლი და არა ყიც კი 

მო უ ტა ნეს და დე და მი სის სადღეგ რ ძე-

ლოს და ლე ვა უბ რ ძა ნეს. 

იმ ავად სახ სე ნე ბე ლი ეპი ზო დის 

დე ტა ლებ ზე სა უ ბა რი პინ ჩუ კის თ ვის 

დღე საც კი რთუ ლი ა. გამ ტა ცებ ლებ მა, 

თა ვი სუფ ლე ბის სა ნაც ვ ლოდ, 2 მი ლი ო ნი 

დო ლა რის გა მო სას ყი დი მო ითხო ვეს. 

მო ლა პა რა კე ბე ბი ორი დღე და ღა მე 

გრძელ დე ბო და, მაგ რამ ბო ლოს და ბო-

ლოს პინ ჩუ კი გა ა თა ვი სუფ ლეს. „დღესაც 

მი ჭირს ამა ზე სა უ ბა რი, – ამ ბობს ის, – 

მთა ვა რი ა, რომ ცოცხა ლი გა დავ რ ჩი“. 

პინ ჩუკ თან, მის მა მულ ში სა
უზ მო ბის დროს, მა გი და ზე გემ რი ე ლი 

„სირნიკები“ იდო, ასე ვე ბლი ნე ბი არაჟ-

ნი თა და ახ ლად მოკ რე ფი ლი კენ კ რით. 

მილიარდერები უკრაინა - ვიქტორ პინჩუკი

„სილამაზეგადაარჩენსმსოფლიოს“:პინჩუკიმეგობრობსმხატვრებთან,რომელთანამუშევრებსაგროვებს–ფოტოზე
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ამ სე რი ო ზუ ლი კავ ში რე ბის მქო ნე კა ცის 

ცხოვ რე ბა ში ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 

ადა მი ა ნი მი სი მე უღ ლე ელე ნა ა, რო-

მე ლიც სა სა დი ლო ოთახ ში შე მო დის. 

ის შავ - თეთრ მა ი სურ სა და ჯინ ს ში გა-

მოწყო ბი ლი 43 წლის ქე რა მომ ხიბ ვ ლე-

ლი ქალ ბა ტო ნი ა. „ბევრი რა მის შე სა ხებ 

ერ თ ნა ი რი შე ხე დუ ლე ბა გვაქვს, – ამ ბობს 

ელე ნა, – მა გა ლი თად, ხე ლოვ ნე ბის, 

წიგ ნე ბი სა და მუ სი კის შე სა ხებ“. თუმ ცა 

ეს ქორ წი ნე ბა პინ ჩუ კის თ ვის დი დი პო-

ლი ტი კუ რი გან ზო მი ლე ბის მა ტა რე ბე ლიც 

აღ მოჩ ნ და. 

მე ო ცე სა უ კუ ნის 90-იანი წლე ბის 

ბევ რი სხვა ოლი გარ ქის მსგავ სად, რომ-

ლე ბიც სა ხელ მ წი ფო თა ნამ დე ბო ბებ ზე 

სამ სა ხუ რით ცდი ლობ დ ნენ და ეც ვათ 

სა კუ თა რი ბიზ ნე სი, ან კი დევ უფ რო გა-

ე ფარ თო ე ბი ნათ ის, პინ ჩუ კიც 1998 წლი-

დან 2006 წლამ დე პარ ლა მენ ტის წევ რი 

იყო. იმის გა მო, რომ მი სი ბიზ ნე სინ ტე-

რე სე ბი ამ პე რი ოდ ში ბუ ნებ რი ვი გა ზი სა 

და ფო ლა დის წარ მო ე ბის სფე რო ებს 

გას ც და, ინ ტე რე სე ბის კონ ფ ლიქ ტის, ან 

მი სი წარ მოქ მ ნის სა შიშ რო ე ბა გაჩ ნ და. 

 „ძალიან რთუ ლია პო ლი ტი კი სა და 

ბიზ ნე სის ერ თ მა ნეთ თან შე თავ სე ბა“, – 

ამ ბობს ყო ფი ლი მძი მე წო ნი თი კა ტე-

გო რი ის მსოფ ლიო ჩემ პი ო ნი კრივ ში, 

ვი ტა ლი კლიჩ კო, და მო უ კი დებ ლო ბის 

მო ედ ნის ერ თ -ერ თი გმი რი, რო მე ლიც 

ახ ლა საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ ში აპი-

რებს მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბას. 

ელე ნას თან ქორ წი ნე ბამ პინ ჩუ კის 

მდგო მა რე ო ბა კი დევ უფ რო გა არ თუ ლა. 

ის 1994 წლი დან 2005 წლამ დე არ ჩე უ-

ლი უკ რა ი ნის პრე ზი დენ ტის ქა ლიშ ვი ლი 

იყო. კუჩ მას მმარ თ ვე ლო ბა მთე ლი რი გი 

სკან და ლი თა და თა ვი სუ ფა ლი სიტყ ვის 

შეზღუდ ვით აღი ნიშ ნა. (ამ გა რე მო ე ბებ მა 

და 2004 წლის საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ-

ში გა მო აშ კა რა ვე ბულ მა ფალ სი ფი კა ცი-

ებ მა, უკ რა ი ნის ნა რინ ჯის ფერ რე ვო ლუ-

ცი ას მის ცეს და სა ბა მი.) პინ ჩუ კი და მი სი 

მე უღ ლე პირ ვე ლად ერ თ მა ნეთს 1996 

წელს შეხ ვ დ ნენ სა ბავ შ ვო წარ მოდ გე ნა-

ზე, რო მე ლიც ბიზ ნეს მენ მა და ა ფი ნან სა. 

ამ დროს თი თო ე უ ლი მათ გა ნი და ქორ წი-

ნე ბუ ლი იყო. „არ ვი ცო დი მი სი ვი ნა ო ბა, 

– იხ სე ნებს ელე ნა, – მაგ რამ ჩვენ მა ლე ვე 

აღ მო ვა ჩი ნეთ, რომ ბევ რი რამ გვა კავ-

ში რებ და“. ისი ნი 2002 წელს და ქორ წინ-

დ ნენ. ქვეყ ნის ერ თ -ერ თი უმ დიდ რე სი 

კა ცი ახ ლა ქვეყ ნის პრე ზი დენტს „მამას“ 

ეძახ და. 

რო გორც კი პინ ჩუ კი ელე ნა ზე და ქორ-

წინ და, თით ქ მის მა შინ ვე გა ის მა ბრალ-

დე ბე ბი მი სი მი სა მარ თით, რომ მას გან-

სა კუთ რე ბუ ლი გა რი გე ბე ბის და სა დე ბად 

გზა გა ეხ ს ნა. „ეს აბ სო ლუ ტუ რი სიც რუ ე ა, 

– ამ ბობს კუჩ მა, – იმ მო მენ ტის თ ვის ის 

უკ ვე ფლობ და ორ უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს სა-

წარ მოს დნეპ რო პეტ როვ ს კ ში“. 

თვალ სა ჩი ნო იყო, რომ პინ ჩუკ მა ძა-

ლი ან სწრა ფად გა უ კე თა პრი ვა ტი ზა ცია 

რამ დე ნი მე სხვა სამ რეწ ვე ლო კომ პა ნი-

ას, მათ შო რის, ფო ლა დის მწარ მო ე ბელ 

„კრივოროჟსტალს“, რო მე ლიც მან $800 

მი ლი ო ნად შე ი ძი ნა უკ რა ი ნის უმ დიდ რე-

სი ოლი გარ ქის გან, რი ნატ ახ მე ტო ვის გან 

(მისი ქო ნე ბა $12,5 მი ლი არ დი ა). 

კუჩ მას შემ დეგ მო სულ მა ახალ მა 

მთავ რო ბამ მა შინ ვე მი ზან ში ამო ი ღო 

„კრივოროჟსტალთან“ და კავ ში რე ბუ-

ლი გა რი გე ბა. მის ძველ მე ტო ქეს, გა ზის 

ტი ტანს – ტი მო შენ კოს, იმ დრო ის თ ვის 

პრე მი ერ - მი ნის ტ რის პოს ტი ეკა ვა. მან 

„კრივოროჟსტალის“ ყიდ ვის გა რი გე ბას 

სა ჯა როდ „ქურდობა“ უწო და იმი ტომ, 

რომ აუქ ცი ონ ზე, რო მელ ზეც ეს სა წარ მო 

გა ი ყი და, უცხო ელ ინ ვეს ტო რებს მო ნა წი-

ლე ო ბის უფ ლე ბა არ მის ცეს. სა ბო ლო ოდ, 

ეროვ ნუ ლი ინ ტე რე სე ბის შე ლახ ვის სა-

ბა ბით, ტი მო შენ კომ გა რი გე ბა გა უქ მე ბუ-

ლად ცნო. მი სი ვე ინი ცი ა ტი ვით მა ლე ვე 

დამ ტ კიც და, რომ პინ ჩუკ მა და მის მა 

პარ ტ ნი ორ მა სა წარ მო ში, ამ სა წარ მოს 

სა ბაზ რო სა ფა სურ ზე გა ცი ლე ბით ცო ტა 

გა და ი ხა დეს, რის შემ დეგ ტი მო შენ კომ 

„კრივოროჟსტალი“ ინ დო ელ მაგ ნატს, 

ლაკ შ მი მი ტალს, $4,8 მი ლი არ დად მიჰ-

ყი და. 

 „მე ყვე ლა ფე რი კა ნო ნი ე რად გა ვა-

კე თე, ყვე ლა ფე რი ბიზ ნე სის ჩარ ჩო ებ ში 

გან ხორ ცი ელ და; არა ნა ირ უპა ტი ოს ნო 

გა რი გე ბას ად გი ლი არ ჰქო ნი ა, – და ჟი-

ნე ბით იმე ო რებს პინ ჩუ კი. – ჩემ მი ერ 

დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მა მხო ლოდ იმა ში 

მდგო მა რე ობ და, რომ პო ლი ტი კუ რი გა-

რე მო ე ბე ბი არაფ რად ჩა ვაგ დე. პრე ზი-

დენ ტის სი ძე რად გან ვი ყა ვი, ეს არ უნ და 

გა მე კე თე ბი ნა“. 

მაგ რამ მი სი პო ლი ტი კუ რი ფა თე რა-

კე ბი ამით არ დას რუ ლე ბუ ლა. მე ო რე 

კომ პა ნი ა, რო მელ საც პინ ჩუკ მა მა შინ 

პრი ვა ტი ზე ბა გა უ კე თა და რო მე ლიც 

შე ნად ნო ბე ბის მწარ მო ე ბე ლი სა წარ მო 

იყო, კი ნა ღამ ხე ლი დან გა მოგ ლი ჯა  

რეიტინგის 
ახალწვეულები
ინდუსტრიული სექტორი

მაგდალენა 
მარტულიო – ბლო 
შერი
შვეიცარია
$2,9 მილიარდი

სწავ ლობ და მა მა მი სის გან, სა ნამ ეს უკა ნას კ ნე-

ლი ქი მი უ რი პრე პა რა ტე ბის ფირ მას, EMS ჯგუფს 

მარ თავ და. მა ლე მა მამ შვე ი ცა რი ის მთავ რო ბა ში 

და იწყო სამ სა ხუ რი; ამი ტომ ის იძუ ლე ბუ ლი გახ-

და, 2004 წელს სა წარ მოს მარ თ ვა სა კუ თარ ხელ ში 

აეღო და მი სი ხელ მ ძღ ვა ნე ლის თა ნამ დე ბო ბა და-

ე კა ვე ბი ნა. EMS-ი ყო ველ წ ლი უ რად 2,1 მი ლი არ დი 

დო ლა რის პო ლი მე რებს, წე ბო ვან ნივ თი ე რე ბებ სა 

და ბოჭ კო ვან მა სა ლებს ყი დის.

ანტონიო დელ 
ვალიე რუის
მექსიკა, $5 მილიარდი
ყო ფი ლი ბან კი რი, ის კომ პა ნი ის 

Mexichem-ის წი ლის მფლო ბე ლი 

და სა მუ და მო პრე ზი დენ ტი ა. კომ პა ნია აწარ მო ებს 

ქი მი ურ პრე პა რა ტებს, რომ ლე ბიც სა ღე ბა ვებ ში, 

ცე მენ ტ სა და მა ცივ რებ ში გა მო ი ყე ნე ბა. ის ასე ვე 

ლა თი ნუ რი ამე რი კის 14 ქვე ყა ნა ში PVC-ის მი ლე-

ბის ძი რი თა დი მიმ წო დე ბე ლი ა.

ეგონ და სილვა
ბრაზილია,  
$1,3 მილიარდი 
მი სი მრა ვალ მ ხ რი ვი სა წარ მო 

Jaragua do Sul-ი, რო მე ლიც ბრა ზი-

ლი ა ში მდე ბა რე WEG-ია, სხვა დას ხ ვა სა ქო ნელს 

აწარ მო ებს დი დი რა ო დე ნო ბით, ელექ ტ როძ რა-

ვე ბით, გე ნე რა ტო რე ბით, ტრან ს ფორ მე რე ბით 

დაწყე ბუ ლი და სა ავ ტო მო ბი ლო ნა წი ლე ბით 

დამ თავ რე ბუ ლი. WEG-ის გა ყიდ ვე ბი 19%-ით 

გა ი ზარ და და 2012 წელს 2,6 მი ლი არ დი დო ლა რი 

შე ად გი ნა. 

დავით იაკობაშვილი
რუსეთი,  
$1,2 მილიარდი 
პირ ვე ლი წარ მა ტე ბა წი ლად ხვდა 

რძის პრო დუქ ტე ბი სა და წვე ნე-

ბის და მამ ზა დე ბელ Wimm-Bill-Dann-ს, სა ნამ 

მას PepsiCo შე ი ძენ და, 2011 წელს. ახ ლა და ვით 

იაკო ბაშ ვი ლი სა ინ ვეს ტი ციო ფირ მის Sistema-ს 

დი რექ ტო რი და ერ თ -ერ თი მთა ვა რი მე წი ლე ა. 

აღ ნიშ ნულ ფირ მას აქ ცი ე ბი აქვს ენერ გე ტი კი სა და 

ბი ო ტექ ნო ლო გი ურ სფე რო ებ ში.
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ერ თ -ერ თ მა მის მა კონ კუ რენ ტ მა ბიზ-

ნეს ჯ გუფ მა, ნა რინ ჯის ფე რი რე ვო ლუ-

ცი ის ლი დე რე ბის უსიტყ ვო თან ხ მო ბით. 

ამ ჯე რად პინ ჩუკ მა და პი რის პი რე ბას 

ბრძო ლით უპა სუ ხა. ამ ბრძო ლა ში მან 

თა ვი სი კუთ ვ ნი ლი სა ტე ლე ვი ზიო არ ხე ბი 

გა მო ი ყე ნა, რომ ლებ მაც აქ ტი უ რი კამ პა-

ნია გა მარ თეს და მო წი ნა აღ მ დე გე ე ბი 

მი სი კა ნო ნი ე რი უფ ლე ბე ბის შე ლახ ვა ში 

და ა და ნა შა უ ლეს. სა ჯა როდ აცხა დებ-

დ ნენ, რომ ამ კომ პა ნი ა ში ბიზ ნეს მენ მა 

სა მარ თ ლი ა ნი სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბა 

გა და ი ხა და და გა რი გე ბა უკ რა ი ნის კა ნო-

ნე ბის სრუ ლი დაც ვით გა ნა ხორ ცი ე ლა. 

ამ ჯე რად მთავ რო ბამ უკან და ხე ვა ამ ჯო-

ბი ნა. პინ ჩუკ მა აქ ცი ე ბის 25% და ი ტო ვა 

და 2007 წელს EastOne Group-ი ჩა მო ა-

ყა ლი ბა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მი სი 

სა თა ვო ოფი სი კი ევ ში მდე ბა რე ობს, 

კომ პა ნი ის იური დი უ ლი მარ თ ვა და ინ-

ვეს ტი რე ბა უსაფ რ თხო დის ტან ცი ი დან, 

ლონ დო ნი დან ხორ ცი ელ დე ბა. ახ ლა, 

რო დე საც მი სი კა პი ტა ლი უსაფ რ თხო 

ად გი ლას არის, პინ ჩუ კი სა კუ თა რი იმი-

ჯის ხე ლახ ლა შექ მ ნას შე უდ გა. ამ ჯე რად 

უკ ვე და სავ ლურ ყა ი და ზე. 

ის ფაქ ტი, რომ პინ ჩუ კის 200 

მე გო ბა რი, დაწყე ბუ ლი ის რა ე ლის პრე ზი-

დენტ ში მონ პე რე სით, დამ თავ რე ბუ ლი 

იტა ლი ის ყო ფი ლი პრე მი ერ - მი ნისტრ 

მა რიო მონ ტით, სექ ტემ ბერ ში უკ რა ი-

ნას ეწ ვი ა, ცხად ყოფს, რომ სხვა დრო 

მო ვი და. ათი წლის მან ძილ ზე იალ ტის 

კონ ფე რენ ცი ა ზე ჩა მო სულ სტუმ რებს 

პინ ჩუ კი მას პინ ძ ლის როლ ში ევ ლი ნე-

ბა. ლი ვა დი ის სა სახ ლე ში – რე ნე სან სის 

სტილ ში გა დაწყ ვე ტილ უზარ მა ზარ თეთრ 

შე ნო ბა ში, რო მე ლიც ყი რიმს გა დაჰ ყუ-

რებს, 1945 წელს, მე ო რე მსოფ ლიო ომის 

და სას რულ თან და კავ ში რე ბით, რუზ ველ-

ტი, ჩერ ჩი ლი და სტა ლი ნი სა თათ ბი როდ 

შე იკ რიბ ნენ. ბე დის ირო ნი ა ა, რომ ეს 

შე ნო ბა იმ ტე რი ტო რი ის ცენ ტ რა ლურ 

ნა წილ ში მდე ბა რე ობს, რომ ლის გა კონ-

ტ რო ლე ბა ზეც რუ სე თი პრე ტენ ზი ას აცხა-

დებს, მაგ რამ პინ ჩუ კის სა მი ტი მძლავ რი 

იარა ღია და სავ ლე თის სამ ყა რო სა და 

უკ რა ი ნას შო რის კავ ში რის და სამ ყა რებ-

ლად.  

დაწყ ვი ლე ბე ბი ახ ლა სი ურ რე ა ლიზ მის 

სფე როს შე იძ ლე ბა მი ვა კუთ ვ ნოთ. The 

World of Tomorrow-ის სე სი ის სხდო მა ზე 

პინ ჩუ კი მე გობ რუ ლად სა უბ რობს დი დი 

ბრი ტა ნე თის ყო ფილ პრე მი ერ - მი ნისტრ 

ტო ნი ბლერ თან და აშ შ -ის ყო ფილ პრე ზი-

დენტ ბილ კლინ ტონ თან. რა თქმა უნ და, 

პინ ჩუ კის ხელ გაშ ლი ლო ბამ მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი რო ლი ითა მა შა იმა ში, რომ მას 

მსოფ ლი ოს ყვე ლა ზე გავ ლე ნი ან წრე ებ ში 

იღე ბენ – მან $1 მი ლი ო ნი გა და უ რიცხა 

2012 წელ საც და 2013 წელ საც კლინ ტო-

ნის ფონდს. ამ სხდო მა ზე ეკო ნო მისტ 

ლე რი სა მერ სის, აშ შ -ის ცენ ტ რა ლუ რი 

სა დაზ ვერ ვო სამ მარ თ ვე ლოს ყო ფი ლი 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლის, დე ვიდ პეტ რე უ სი სა და 

ინ ტერ პო ლის ხელ მ ძღ ვა ნე ლის გან ხილ-

ვის სა გა ნია „მომავალი შო კე ბი“. ჰი ლა-

რი კლინ ტო ნი კი სა სახ ლის გვერ დით, 

უზარ მა ზა რი ტენ ტის ქვეშ გა მარ თულ 

სა დილ ზე, შო უს ვარ ს კ ვ ლა ვი გახ და, რო-

დე საც მგზნე ბა რე სიტყ ვა წარ მოთ ქ ვა უკ-

რა ი ნის ისე თი უპი რა ტე სო ბე ბის შე სა ხებ, 

რო გო რი ცაა მი სი რე სურ სე ბი, გა ნათ ლე-

ბუ ლი მო სახ ლე ო ბა და, გან სა კუთ რე ბით, 

შო კო ლა დი. მა შინ არა ვინ იცო და, რომ 

სულ რამ დე ნი მე თვე ში ყვე ლა ფე რი თავ-

და ყი რა დად გე ბო და, ამი ტომ ეგო ნათ, 

რომ და სავ ლეთ ზე ორი ენ ტი რე ბულ მა 

კე თილ მა ნე ბამ უკ რა ი ნა ში მარ თ ლა 

გა ი მარ ჯ ვა. აკი პრე ზი დენტ იანუ კო-

ვი ჩის გან ცხა დე ბამ: „ჩვენ ევ რო პუ ლი 

ინ ტეგ რა ცი ის კენ უნ და ავი ღოთ გე ზი“, 

რე ფორ მა ტო რად ქცე უ ლი მოკ რი ვე 

კლიჩ კოც კი და არ წ მუ ნა. სე სი ის ბო ლოს 

მო ნა წი ლე ნი სი ხა რუ ლით ცეკ ვავ დ ნენ 

მილიარდერები უკრაინა - ვიქტორ პინჩუკი

„ძალიანრთულიაპოლიტიკასადა
ბიზნესშიერთდროულადყოფნა“:
პინჩუკისმეუღლე,ელენა,უკრაინის
ყოფილიპრეზიდენტის,ლეონიდ
კუჩმასქალიშვილია.
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პლაჟ ზე პინ ჩუკ თან ერ თად, რო მელ საც, 

რო გორც მას პინ ძელს, ლა ვი რე ბა და შუ-

ამ დ გომ ლო ბა უწევ და ამ დენ სხვა დას ხ ვა 

სტუ მარს შო რის. 

„საჭირო რე სურ სებს რომ ვფლობ-

დე, ვეც დე ბო დი მე ტი სარ გებ ლო ბა 

მო მე ტა ნა ჩე მი ქვეყ ნის თ ვის“, – ამ ბობს 

პინ ჩუ კი. მარ თ ლაც, მი სი გუ ლუხ ვო ბის 

ბე ნე ფი ცი ა რე ბი არა მარ ტო გავ ლე ნი ა ნი 

ელი ტის წარ მო მად გენ ლე ბი გამ ხ და-

რან. ბო ლო წლებ ში პინ ჩუ კი საქ ველ-

მოქ მე დო საქ მე ებ ში სულ უფ რო მე ტად 

მო ნა წი ლე ობს. ის ცდი ლობს უკ რა ი ნე ლი 

ახალ გაზ რ დო ბა და სავ ლურ იდე ებს 

აზი ა როს და გლო ბა ლურ სა ზო გა დო ე-

ბა ში ინ ტეგ რი რე ბას ხე ლი შე უწყოს. მან 

კი ევ ში სტუ დენ ტებ თან შე სახ ვედ რად 

ჩა მო იყ ვა ნა Wikipedia-ს შემ ქ მ ნე ლი ჯი მი 

ვე ილ სი და ფი ზი კო სი მი შიო კა კუ. მის მა 

კომ პა ნი ამ PinchukArtCentre-მა კი ევ ში 

ისე თი ავან გარ დის ტი მხატ ვ რე ბის გა მო-

ფე ნა მო აწყო, რო გო რე ბიც არი ან ანიშ 

კა პუ რი და ტა კა ში მუ რა კა მი. პინ ჩუ კის 

სიტყ ვე ბით, ამ ნა მუ შევ რე ბის ჩვე ნი სა-

ზო გა დო ე ბის თ ვის გა ზი ა რე ბა „ძალიან 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იარა ღია ჩვე ნი ქვეყ ნის 

მო დერ ნი ზე ბის თ ვის“. 

„ის მგზნე ბა რე ადა მი ა ნი ა“, – მითხ რა 

ელ ტონ ჯონ მა შარ შან ზაფხულ ში Venice 

Biennale-ზე, სა დაც პინ ჩუკ მა მდიდ რუ-

ლი წვე უ ლე ბა გა მარ თა XV სა უ კუ ნის 

სა სახ ლე ში, რო მე ლიც გრან დ - კა ნალს 

გა დაჰ ყუ რებ და. მომ ღე რა ლი, რო მე ლიც 

პინ ჩუკ თან ერ თად შიდ ს თან ბრძო ლის 

ინი ცი ა ტი ვებ თან და კავ ში რე ბით მუ შა ობ-

და, მი სი ერ თ -ერ თი ფონ დის მი ერ და ფი-

ნან სე ბულ გა მო ფე ნას ეწ ვი ა. გა მო ფე ნა 

ით ვა ლის წი ნებ და 100 000-დოლარიან 

პრიზს 35 წლამ დე ასა კის გა მარ ჯ ვე ბუ ლი 

მხატ ვ რის თ ვის. ის გულ გ რი ლი ვერ რჩე ბა 

იმ საქ მი სად მი, რო მელ შიც მო ნა წი ლე ო-

ბას იღებს. ის სულ უფ რო მე ტი მგზნე ბა-

რე ბით ეკი დე ბა გა ნათ ლე ბის საქ მეს, უკ-

რა ი ნე ლი სტუ დენ ტე ბის თ ვის გუ ლუხ ვად 

აფი ნან სებს სას წავ ლო პროგ რა მებს, 

რაც მიზ ნად ისა ხავს ისე თი დე მოკ რა ტი-

უ ლი იდე ა ლე ბის შთა გო ნე ბას, რო გო რიც 

ასულ დ გ მუ ლებ და და მო უ კი დებ ლო ბის 

მო ე დან ზე შეკ რე ბილ მო მი ტინ გე ებს. 

შვი დი წლის გან მავ ლო ბა ში, ყო ველ წ-

ლი უ რად, 810 000 დო ლარს გა მო ყოფ და 

ქვეყ ნის ყვე ლა ზე ნი ჭი ე რი 350 სკო ლის 

მოს წავ ლის თ ვის ზაფხუ ლის თვე ებ ში 

კურ სე ბის ჩა სა ტა რებ ლად, რაც მიზ ნად 

ისა ხავ და სო ცი ა ლუ რი, ეკო ნო მი კუ რი 

და კულ ტუ რუ ლი ცვლი ლე ბე ბის შე ტა-

ნას სა ზო გა დო ე ბა ში. ყო ველ წ ლი უ რად, 

სტი პენ დი ე ბის სა ხით, 500 000 დო ლარს 

იხ დის იმ კურ ს დამ თავ რე ბულ თათ ვის, 

რომ ლე ბიც ჰარ ვარ დი სა და ოქ ს ფორ დის 

მსგავს პრეს ტი ჟულ უნი ვერ სი ტე ტებ ში 

მო ეწყო ბი ან.  

სტუ დენ ტე ბი სად მი მი მარ თ ვა ში ის 

ყო ველ თ ვის მო უ წო დებ და მათ, რომ 

ხე ლი დან არ გა ეშ ვათ შან სი, რო მელ საც 

მათ ბე დი შეს თა ვა ზებ და. მა გა ლი თად 

მოჰ ყავ და სა კუ თა რი წინ ს ვ ლა თხი ლა მუ-

რე ბით მთის მწვერ ვა ლი დან დაშ ვე ბა ში, 

წყალ ქ ვე შა ყვინ თ ვა სა და ინ გ ლი სუ რი 

ენის თა ვი სუფ ლად ფლო ბა ში. მაგ რამ 

მა შინ, რო დე საც ის ასე მი მარ თავ და 

სტუ დენ ტებს: „ახალგაზრდებო, თქვენ-

გან სა უ კე თე სო ე ბი პო ლი ტი კა ში უნ და 

წა ვიდ ნენ“, – მას ალ ბათ, აზ რა დაც არ 

ჰქო ნია ისე თი ცვლი ლე ბე ბი, რომ ლებ საც 

ის მოგ ვი ა ნე ბით ტე ლე ვი ზი ის სა შუ ა ლე-

ბით შო რი დან აკ ვირ დე ბო და. 

პინ ჩუკ მა გლო ბა ლუ რი მე კავ
ში რი სა და დე მოკ რა ტი უ ლი ოლი გარ-

ქის რო ლის წყა ლო ბით, თა ვი დან აიცი ლა 

ძა ლა დობ რი ვი და, ზოგ შემ თხ ვე ვა ში, 

ფი ზი კუ რი ან გა რიშ ს წო რე ბის მე თო დე-

ბით მოქ მე დი აღ მო სავ ლე თევ რო პე ლი 

ბიზ ნეს მე ნის იმი ჯი. „მთელი უკ რა ი ნუ ლი 

ელი ტა ნამ დ ვი ლი ბან დი ტე ბის თავ ყ-

რი ლო ბაა – ის მათ რიცხ ვ ში არ არის“, 

– ამ ბობს ან დერს ას ლუნ დი, პე ტერ სო ნის 

სა ერ თა შო რი სო ეკო ნო მი კის ინ ს ტი ტუ-

ტის უფ რო სი მეც ნი ერ - თა ნამ შ რო მე ლი. 

„როგორ უნ და და იც ვა სა კუ თა რი თა ვი? 

უფ რო მე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბის შე ძე ნით 

სა ერ თა შო რი სო არე ნა ზე, შე ნი სამ-

შობ ლოს თ ვის სა სარ გებ ლო საქ მე ე ბის 

კე თე ბით“. 

მაგ რამ რას ნიშ ნავს მთე ლი ეს 

თავ შე კა ვე ბუ ლი დიპ ლო მა ტია – კულ ტუ-

რა და სას წავ ლო პროგ რა მე ბი – დღეს, 

რო დე საც უკ რა ი ნა ასე ახ ლოა ყვე ლა 

მი მარ თუ ლე ბით ფრონ ტის გახ ს ნას თან? 

ნუ თუ ოლი გარ ქის კე თი ლი საქ მე ე ბი 

ნიშ ნავს რა მეს ქვეყ ნის თ ვის, რო მელ-

საც ორად გახ ლე ჩა ემუქ რე ბა? ქვეყ ნის 

ეკო ნო მი კის თ ვის, რო მე ლიც დე ფოლ ტის 

ზღვარ ზე ა? ან იმ სამ ხედ რო ე ბის თ ვის, 

რომ ლე ბიც ახ ლა რუ სუ ლი ჯა რე ბის პი-

რის პირ დგა ნან?

პინ ჩუ კი ახ ლა, ცხა დი ა, ხე ლის ცე-

ცე ბით ცდი ლობს იმ რო ლის პოვ ნას, 

რო მელ საც ახ ლად დამ ყა რე ბულ უკ რა ი-

ნულ წეს რიგ ში მო ირ გებ და. „ჩვენ ახა ლი 

ქვეყ ნის მშე ნებ ლო ბა ში მო ნა წი ლე ო ბის 

მი ღე ბის უნი კა ლუ რი შე საძ ლებ ლო-

ბა მოგ ვე ცა“, – გა მო მიტყ და პინ ჩუ კი 

და ახ ლო ე ბით ორი წლის წინ, მაგ რამ 

მას შემ დეგ, რაც მან იხი ლა, რო გორ 

უწევ დ ნენ წი ნა აღ მ დე გო ბას მო მი ტინ-

გე ე ბი „დამოუკიდებლობის მო ე დან ზე“ 

გა მო ჩე ნილ სა მარ თალ დამ ცავ ორ გა ნო-

ებს, აღი ა რა: „როდესაც მათ ბრძო ლას 

ვუ ყუ რებ დი, ისე თი გრძნო ბა გა მიჩ ნ და, 

თით ქოს გა ცი ლე ბით პა ტა რა ვი ყა ვი მათ-

თან შე და რე ბით. ერ თი მხრივ, უკ რა ი ნის 

წინ ს ვ ლის საქ მე ში უდა ვოდ ვგრძნობ 

სა კუ თარ ლი დე რო ბას, მე ო რე მხრივ, 

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩა მო ყა-

ლი ბე ბის საქ მე ში აშ კა რად და ვი ნა ხე, 

რომ მე ოც ნე ბე ვყო ფილ ვარ“. ახ ლა, მას 

შემ დეგ, რაც ეს ამ ბე ბი მოხ და, „ვხვდები, 

რომ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბამ დი დი 

ნახ ტო მი გა ა კე თა წინ, მე კი უკან ჩა მო-

მი ტო ვა“. 

პინ ჩუ კი ამ ბობს, რომ ის გა დატ ვირ თ-

ვის ღი ლაკს თითს აჭერს მი სი ფონ დი სა 

და „მთელი მი სი საქ მი ა ნო ბის“ თვალ-

საზ რი სით. 

მან უარი გა ნაცხა და უკ რა ი ნის აღ მო-

სავ ლეთ პრო ვინ ცი ა ში გუ ბერ ნა ტო რის 

თა ნამ დე ბო ბა ზე, რო ცა თქვა: „არა მგო-

ნია ეს სა სარ გებ ლო იყოს“. მაგ რამ ერ თი 

რამ ცხა დი ა, მი სი გუ ლი „უკრაინას ეკუთ-

ვ ნის, უკ რა ი ნას მის ახ ლან დელ საზღ ვ-

რებ ში – და ჩვენ არ უნ და დავ თ მოთ მი სი 

არც ერ თი სან ტი მეტ რი“. დოს ტო ევ ს კის 

„იდიოტის“ გმი რის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, 

პინ ჩუკ მა ის ქალ ბა ტო ნი აირ ჩი ა, რო მე-

ლიც უყ ვარს. 



მილიარდერები
ქალები

შერილ სენდბერგი
$1,05მილიარდი

აშშ თვითშემოქმედი
ასაკი: 44
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2014 წლის 
წარმატებული ქალები

ქალი მილიარდერების, ამ დრომდე ყველაზე მრავალრიცხოვანი, 
ჯგუფი თავის რეიტინგს ახალ სიმაღლეებამდე ზრდის როგორც 

რაოდენობრივად, ასევე პროცენტულად (10%-ზე ცოტა მეტი). მათ 
სათავეში Facebook-ის ახალი მილიარდერი უდგას, რომელსაც 

სურს, რომ მის კვალს მეტი ქალი გაჰყვეს.

ავტორი: კონი გულიელმო

ტექ ნო ლო გი უ რი სფე როს მი ლი არ დე რებს ერ თი 
თვი სე ბა აერ თი ა ნებთ – მათ მა უმ რავ ლე სო ბამ არა მემ-

კ ვიდ რე ო ბით, არა მედ სა კუ თა რი შრო მით მო იხ ვე ჭა ქო ნე ბა. 

კა პი უ შო ნი ან ქურ თუკ ში გა მოწყო ბილ ამ სა პა ტიო სა ზო გა დო ე-

ბას შე რილ სენ დ ბერ გიც შე უ ერ თ და. მან შე უძ ლე ბელს მი აღ წი ა: 

სენ დ ბერ გი „კაპიუშონიანთა“ რი გებ ში სა კუ თა რი კომ პა ნი ი სა 

და პროგ რა მის შექ მ ნის გა რე შე აღ მოჩ ნ და. 

ის ფაქ ტი, რომ Facebook-ის მთა ვა რი სა ო პე რა ციო დი რექ ტო-

რი ქა ლი ა, რა თქმა უნ და, შემ თხ ვე ვი თი ა, მაგ რამ აღ სა ნიშ ნა ვია 

სხვა ფაქ ტ თან ერ თად: 2014 წლის Forbes-ის მი ლი არ დერ თა სი-

ა ში, 268 ახალ ბე დას შო რის, 42 ქა ლია – ეს არის წლის რე კორ დი 

და, რაც უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ახალ ბე დე ბის ყვე ლა დრო ის 

ყვე ლა ზე მა ღა ლი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი. წლე ვან დე ლი მო-

ნა ცე მე ბით, მსოფ ლი ოს 1645 მი ლი არ დე რი დან 172 ქა ლი ა.

ეს პროგ რე სი ა, მაგ რამ მცი რე. მხო ლოდ 32 მი ლი არ დერ ქალს 

– ანუ მთე ლი მსოფ ლი ოს მი ლი არ დე რე ბი ს 1,9 %-ს – მი უძღ ვის 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი თა ვი სი სა კუ თა რი ქო ნე ბის შექ მ ნა ში, 

მშობ ლის გან ან ქმრის გან მემ კ ვიდ რე ო ბით მი ღე ბუ ლი ქო ნე ბის-

გან გან ს ხ ვა ვე ბით. სენ დ ბერ გი უერ თ დე ბა ათო ბით ქალს, Spanx-

ის სა რა ბლე იკ ლის, ტან საც მ ლის დი ზა ი ნე რის, ტო რი ბერ ჩი სა 

და ოპ რა უინ ფ რის ჩათ ვ ლით, რო მლებმაც  ეს გმი რო ბა ქმრის ან 

დედ მა მიშ ვი ლის დახ მა რე ბის გა რე შე ჩა ი დი ნეს. და მხო ლოდ 

მან და მეგ უიტ მენ მა, რო მე ლიც eBay-ში შეს ვ ლამ დე Hasbro-სა 

და FTD-ში მუ შა ობ და, ეს ტექ ნო ლო გი უ რი კომ პა ნი ე ბის და ქი რა-

ვე ბუ ლი მუ შა კე ბის რან გ ში მოახერხეს. 

ამი ტომ, სენ დ ბერ გის შე ხე დუ ლე ბა, რო მე ლიც თა ვის ბეს ტ სე-

ლერ ში, Lean In („დინების წი ნა აღ მ დეგ ცურ ვა“), გად მოს ცა ორ მა-

გად მარ თე ბუ ლად გა მო ი ყუ რე ბა. Forbes-თან ამას წი ნან დელ 

ინ ტერ ვი უ ში მან აღ ნიშ ნა, რომ ის „მართლაც ოპ ტი მის ტუ რად 

არის გან წყო ბი ლი“ მი სი წიგ ნით გა მოწ ვე უ ლი დი ა ლო გე ბი სა 

და დე ბა ტე ბის გა მო. ამ წიგ ნით იგი პრო ფე სი ო ნალ ქა ლებს 

მო უ წო დებს, თა ვი ანთ კა რი ე რა ში მე ტი ენერ გია ჩა დონ, აღარ 

მო ით მი ნონ ის, რომ წარ მა ტე ბულ ქა ლებს „ბოსურებს“ ეძა ხი ან, 

იმ დროს, რო დე საც მათ მა მა კაც კო ლე გებს აფა სე ბენ, რო გორც 

„მიზანდასახულებს“ და აირ ჩი ონ პარ ტ ნი ო რე ბი, რომ ლე ბიც გა-

ი ზი ა რე ბენ მათ მო ვა ლე ო ბებს სა ო ჯა ხო და ბავ შ ვე ბის აღ ზ რ დის 

სფე რო ში. 

„საწარმოები იზ რუ ნე ბენ ეთ ნო კულ ტუ რულ გან ს ხ ვა ვე ბებ-

ზე არა იმი ტომ, რომ მათ მსოფ ლი ოს თ ვის სი კე თის გა კე თე ბა 

სურთ, – ამ ბობს სენ დ ბერ გი. – ისი ნი იზ რუ ნე ბენ ეთ ნო კულ ტუ რულ 

გან ს ხ ვა ვე ბებ ზე იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ეს მათ პრაქ ტი კულ შე დე-

გებს მო უ ტანს“. 

ის ამ ბობს, რომ ატა რებს კერ ძო „დინების სა წი ნა აღ მ დე გო 

ცურ ვის წრე ებს“ და თა ვის წიგ ნ ში სხვებ საც მო უ წო დებს, იგი ვე 

გა ა კე თონ. მის სახ ლ ში, ვახ შ მის დროს, სხვა მო წი ნა ვე ქა ლე ბი 

სა პა ტიო სტუმ რებს უს მე ნენ. ერ თ -ერ თი მომ ხ სე ნე ბე ლი, Cisco-ს 

მთა ვა რი აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი, ჯონ ჩემ ბერ სი ამ ბობს: 

„ის მიხ ვ და, რომ საქ მე ეხე ბო და არა კომ პა ნი ა ში ქა ლე ბის ყოფ-

ნას, არა მედ ქა ლე ბის ყოფ ნას ხელ მ ძღ ვა ნელ თა ნამ დე ბო ბებ ზე... 

თუ თქვენ სა უ კე თე სო ნი ჭი გაქვთ, თქვენ სა უ კე თე სოდ შე ას რუ-

ლებთ სა მუ შა ოს“. სა ვა რა უ დოდ, ეს ნიშ ნავს იმას, რომ უფ რო 

მე ტი ქა ლი, სენ დ ბერ გის მსგავ სად, ათ ნიშ ნა ლი მიტს გას ც დე ბა. 
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ფო ლო რუნ ჯო ალა კი ჯა იმ მდი და რი კა ცის ქა ლიშ ვი ლი ა, რო მელ საც რვა ცო ლი და 52 

შვი ლი ჰყავ და. ალა კი ჯა ნი გე რი ის პირ ვე ლი მი ლი არ დე რი ქა ლი ნავ თო ბის მო გე ბი-

ა ნი სა წარ მოო ობი ექ ტის წყა ლო ბით გახ და. 1970-იან წლებ ში, ნი გე რი ის კო მერ ცი ულ 

ბან კ ში მდივ ნად მუ შა ო ბის შემ დეგ, ალა კი ჯამ სამ სა ხუ რი და ტო ვა და ტან საც მ ლის დი-

ზა ი ნის შე სას წავ ლად ინ გ ლის ში გა ემ გ ზავ რა. შემ დ გომ მან Supreme Stitches-ი, ნი გე რი-

უ ლი ტან საც მ ლის მარ კა და ა არ სა, რო მე ლიც ელი ტა რულ კლი ენ ტუ რას ემ სა ხუ რე ბო და. 

მათ შო რის იყო, რო გორც ამ ბო ბენ, მა რი ამ ბა ბან გი და, ნი გე რი ის ყო ფი ლი სამ ხედ რო 

პრე ზი დენ ტის, იბ რა ჰიმ ბა ბან გი დას ცო ლი. 1993 წელს მთავ რო ბამ მას 620 000-აკრიან 

უბან ზე ნავ თო ბის ძი ე ბის ლი ცენ ზია მი ა ნი ჭა. სა მი წლის შემ დეგ მან და ი ქი რა ვა Texaco, 

ნავ თო ბის მო პო ვე ბის პო ტენ ცი ა ლის შე სა ფა სებ ლად და შექ მ ნა Famfa Oil-ი, რო მე ლიც 

შემ დეგ OML 127 გახ და - ნი გე რი ის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე პრო დუქ ტი უ ლი სა ნავ თო ბო 

ბლო კი. Famfa Oil-ი ბლო კის 60%-იან წილს 2000 წლამ დე ფლობ და, რო დე საც პრე ზი-

დენ ტ მა ოლუ სე გუნ ობა სან ჯომ 50% წი ლის უკან დაბ რუ ნე ბა სცა და. ამ მი სა კუთ რე ბის 

გა სა სა ჩივ რებ ლად Famfa Oil-მა სა სა მარ თ ლოს მი მარ თა. 2012 წლის მა ის ში ნი გე რი ის 

უზე ნა ეს მა სა სა მარ თ ლომ Famfa Oil-ის წი ლი აღად გი ნა; ის ახ ლა ალა კი ჯას ქო ნე ბის 

დიდ ნა წილს წარ მო ად გენს. ალა კი ჯა თა ვი სი ბე დის შე სა ხებ ამ ბობს: „ჩემი შეს ვ ლა ამ 

[ნავთობის] ბიზ ნეს ში იყო ღმერ თის ჩა რე ვა, რა თა კონ კ რე ტუ ლი გზით წა ვეყ ვა ნე“.

როდესაც ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლობდა, კოუტსი მუშაობდა თავის მამასთან, 

პიტერთან, მის ბუკმეკერულ ოფისებში გაანგარიშებების წარმოებაზე. სკოლის 

დამთავრების შემდეგ მან საბუღალტრო საქმე შეისწავლა, შემდეგ გადაიბარა 

ზოგიერთი ამ ოფისთაგანი და გააუმჯობესა მათი შემოსავლები, სანამ 

მათ მიჰყიდდნენ მსხვილ ბუკმეკერს, Coral-ს. ინტერნეტკომპანიების ბუმის 

პერიოდში, მან აზარტული ონლაინთამაშების წარმატება შეამჩნია და თავისი 

ოჯახის საქმიანობა ამ მიმართულებით წარმართა. 2000 წელს შეისყიდა 

დომენი Bet365.com-ი და 2001 წლის მარტში ვებსაიტი მას შემდეგ გაუშვა, რაც 

ვენჩურულმა ინვესტორებმა ის თავიდან მოიშორეს. დღეს ის არის ბუკმეკერული 

ონლაინკომპანიის Bet365-ის ერთობლივი გენდირექტორი (თავის ძმასთან, ჯონთან, 

ერთად) და ერთმნიშვნელოვნად მისი ყველაზე მსხვილი აქციონერი 50,3% წილით. 

გასულ წელს გაყიდვებმა $1,6 მილიარდს მიაღწია Bet365-ში, რომელიც აგრეთვე 

ფლობს ბრიტანული პრემიერლიგის ფეხბურთის გუნდს, Stoke City-ს. მისი ქონება, 

პირველ რიგში, მომდინარეობს მისი წილიდან კერძო ბუკმეკერულ კომპანიაში 

(რომელიც განლაგებულია ქალაქ სტოკ-ონ-ტრენტში) და 13 წელზე მეტი დროის 

განმავლობაში მუშაობიდან მიღებული დივიდენდებიდან.

ფოლორუნშო ალაკიჯა 
$2,5 მილიარდი, ნიგერია თვითშემოქმედი
ასაკი: 63

დენიზ კოუტსი 
$1,6 მილიარდი, დიდი ბრიტანეთი თვითშემოქმედი
ასაკი: 46

ქალების აღმავლობა
იხილეთ Forbes-ის სიაში წელს პირველად მოხვედრილი მილიარდერი ქალები
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კოს მე ტი კის ლე გენ დის, ეს ტე ლოდე რის შვი ლიშ ვი ლი ამე რი კის 

ყვე ლა ზე ახალ გაზ რ და ქა ლი მი ლი არ დე რი გახ და 2013 წელს, 

შე უ ერ თ და რა მი ლი არ დერ თა რი გებს ოჯა ხის კოს მე ტი კურ იმ-

პე რი ა ში აქ ცი ე ბის გა და ნა წი ლე ბის შემ დეგ. აპ რილ ში ლოდე რი 

შე უდ გე ბა Clinique-ის – კა ნის მოვ ლის სა შუ ა ლე ბე ბის მა სობ რი-

ვი წარ მო ე ბის ხა ზი სა და Estée Lauder-ის ქოლ გის ქვეშ მყო ფი 

30 ბრენ დი დან ერ თ -ერ თის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას. მი სი ახა ლი, 

გლო ბა ლუ რი ბრენ დის პრე ზი დენ ტის თა ნამ დე ბო ბა აღ ნიშ ნავს 

18-წლიანი პე რი ო დის დას რუ ლე ბას გარ დაც ვ ლი ლი ბე ბი ის კომ-

პა ნი ა ში, რო მელ საც ის შე უ ერ თ და 1996 წელს, სტენ ფორ დის უნი-

ვერ სი ტე ტის დამ თავ რე ბი დან ერ თი წლის შემ დეგ. Clinique-ის 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლად და ნიშ ვ ნამ დე, იგი მეთ ვალ ყუ რე ობ და ბიზ ნესს 

ბუ ნებ რი ვი დე კო რა ტი უ ლი კოს მე ტი კის მწარ მო ე ბელ კომ პა ნია 

Origins-ში. მან, Estée Lauder-ის სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭო ში თა ვი-

სი მა მა, რო ნალ დი, 2009 წელს შეც ვა ლა და ამ ჟა მად უფ როს დას-

თან, ეირინ თან და ბი ძაშ ვილ უილი ამ თან ერ თად მუ შა ობს. მი სი 

ქმა რი, კე ვინ უორ ში, ასე ვე სტენ ფორ დის კურ ს დამ თავ რე ბუ ლი, 

ფე დე რა ლუ რი რე ზერ ვის მმარ თ ველ თა საბ ჭო ში და ნიშ ნუ ლი ყვე-

ლა ზე ახალ გაზ რ და პი როვ ნე ბა იყო; ამ ჟა მად ის არის მოწ ვე უ ლი 

მეც ნი ე რი მუ შა კი მა თი ალ მა- მა ტე რის – ჰუ ვე რის ინ ს ტი ტუტ ში. 

წყვი ლი მან ჰე ტე ნის სუ პერ მო დურ რა ი ონ ნო ლი ტა ში ცხოვ რობს. 

ჯეინ ლოდერი 
$1,15 მილიარდი
აშშ მემკვიდრეობით მიღებული
ასაკი: 41

სტი ლის პო პუ ლა რუ ლი მცოდ ნე, მდი და რი ადა მი ა ნე ბის სი ას 

უერ თ დე ბა მი სი გარ დაც ვ ლი ლი ბე ბი ის, ეს ტე ლოდე რის მი ერ 

შექ მ ნილ, $10-მილიარდიან (გაყიდვების მი ხედ ვით) კოს მე ტი-

კურ ფირ მა ში მი სი წი ლის მზარ დი ღი რე ბუ ლე ბის წყა ლო ბით. 

მე ცე ნა ტი სა და მსოფ ლიო ებ რა უ ლი კონ გ რე სის ლი დე რის, რო-

ნალდ ლოდე რის უფ რო სი ქა ლიშ ვი ლი ახ ლა ცხოვ რე ბის სტი ლის 

სფე როს თა ვის სა კუ თარ იმ პე რი ა ში თავ მ ჯ დო მა რე ობს. 2012 

წელს მან გა უშ ვა თა ვი სი მო სა ხე ლე ბრენ დი Aerin-ი, რო მელ მაც, 

რა თქმა უნ და, დე კო რა ტი უ ლი კოს მე ტი კით და იწყო და ახ ლა 

მო ი ცავს პარ ფი უ მე რი ას, აქ სე სუ ა რებს, სა ი უ ვე ლი რო ნა წარმს, 

დე კორს, ქსო ვი ლებ სა და გა ნა თე ბა საც კი მათ თ ვის, ვი საც სურს 

მი ბა ძოს მის თა ნა მედ რო ვე, მან ჰე ტე ნი -ის ტ - ჰემ პ ტო ნის ეს თე ტი-

კას. იმის მი უ ხე და ვად, რომ ეს სი ლა მა ზის ხა ზი გაშ ვე ბულ იქ ნა 

Estée Lauder-თან თა ნამ შ რომ ლო ბით, და ნარ ჩენს ის ამუ შა ვებს, 

რო გორც ცალ კე კომ პა ნი ას. ის რჩე ბა იმი ჯი სა და სტი ლის დარ-

გის დი რექ ტო რად თა ვი სი ოჯა ხის კონ გ ლო მე რატ ში, სა დაც ის 

ოც წელ ზე მეტხანს მუ შა ობ და, და იწყო რა პენ სილ ვა ნი ის უნი ვერ-

სი ტეტ ში სწავ ლი სას, ზაფხუ ლის არ და და გე ბის დროს მუ შა ო ბით. 

ინ ტერ ვი უ ებ ში ლოდე რი ხში რად ახ სე ნებს თა ვის ბე ბი ას. ამას 

წი ნათ ტვი ტერ ზე გა მო აქ ვეყ ნა ეს ტეს ცნო ბი ლი გა მო ნათ ქ ვა მი: 

„მე ამას მი ვაღ წიე არა სურ ვი ლით ან იმე დით, არა მედ მუ შა ო-

ბით“. ის და ქორ წი ნე ბუ ლია თა ვის კო ლე ჯის შეყ ვა რე ბულ ზე, ერიკ 

ზინ ტერ ჰო ფერ ზე, ჰარ ვარ დის ბიზ ნე სის მა გის ტ რ ზე, რო მე ლიც 

კერ ძო სა ინ ვეს ტი ციო ფირ მის Searchlight Capital-ის თა ნა და მა-

არ სე ბე ლი გახ და 2010 წელს, მი ლი არ დე რის, ლე ონ ბლე კის სა ინ-

ვეს ტი ციო გე ნე რა ტორ ში, Apollo-ში, 12 წლის მან ძილ ზე მუ შა ო ბის 

შემ დეგ. 

ეირინ ლოდერ-ზინტერჰოფერი 
$1,1 მილიარდი
აშშ მემკვიდრეობით მიღებული
ასაკი: 44
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მილიარდერები ქალები

სინგაპურის მკვიდრი, კა იი (კერი) ვონგი უკვე ტოპ-მოდელი იყო, 

როდესაც 1970-იანი წლების დასაწყისში ფრანგ ბიზნესმენს, 

იუბერ პეროდოს შეხვდა. იმ დროს პეროდო მსოფლიოს გარშემო 

მოგზაურობდა და ნავთობის საძიებლად ჭაბურღილებს თხრიდა. 

ისინი მალე დაქორწინდნენ. კერიმ თავისი საკუთარი სააგენტო 

Carrie Models-ი შექმნა, ხოლო იუბერმა თავისი პირველი ბიზნესი 

დაიწყო. დროთა განმავლობაში პეროდომ ჩამოაყალიბა Perenco, 

ოჯახის კუთვნილი სანავთობო კომპანია, რომელიც მსოფლიოში 

ერთ-ერთი უმსხვილესი გახდა, $6 მილიარდი საანგარიშო წლიური 

შემოსავლითა და ფართოდ გაშლილი საწარმოო საქმიანობით ისეთ 

ქვეყნებში, როგორიცაა გაბონი, პერუ და კამერუნი. იუბერი პოლოს 

კარგი მოთამაშე და ღვინის მოყვარული იყო. მან შეისყიდა ბორდოს 

ვენახები, Château Labégorce-ის ჩათვლით. პეროდო 2006 წელს, 

ალპებში გასეირნებისას, გარდაიცვალა, კერი და მისი სამი შვილი, 

ფრანსუა, ნატალი და ბერტრანი, კომპანიის მემკვიდრეები არიან, 

თუმცა მათი წილების გაყოფა ჯერ გარკვეული არ არის. ამჟამად 

კომპანიის თავმჯდომარე ფრანსუაა. მას საავტომობილო რბოლები 

უყვარს. ნატალი მეთვალყურეობს ღვინის ინვესტიციებს. კერიმ წლების 

წინ გაყიდა Carrie Models-ი, მაგრამ სააგენტო დღემდე აქტიურად 

ფუნქციონირებს. 

კერი პეროდო 
$10 მილიარდი
საფრანგეთი მემკვიდრეობით მიღებული
ასაკი: 63 

ტან საც მ ლით სა ცა ლო ვაჭ რო ბის კომ პა ნი ის, Inditex-ის და მა არ სებ ლის, 

მსოფ ლი ოს მე სა მე ყვე ლა ზე მდი და რი ადა მი ა ნის – ამან სიო ორ ტე გას 

ქა ლიშ ვი ლი, ორ ტე გა მე რა, სი ა ში უფ რო მა ლე მოხ ვ და, ვიდ რე იმე დოვ-

ნებ და, და ი კა ვა რა თა ვი სი გარ დაც ვ ლი ლი დე დის, რო სა ლია მე რას ად-

გი ლი, რო მე ლიც გა სულ აგ ვის ტოს, სან დ რას თან ერ თად და სას ვე ნებ ლად 

ყოფ ნი სას, ტვინ ში სის ხ ლის ჩაქ ცე ვით მო უ ლოდ ნე ლად გარ და იც ვა ლა. 

მი სი მშობ ლე ბი, რომ ლებ მაც ტან საც მ ლის ბიზ ნე სი თა ვი ანთ სას ტუმ რო 

ოთახ ში და იწყეს, დი დი ხნის წინ გან ქორ წინ დ ნენ. იმ დროს, რო დე საც 

მი სი ნა ხე ვარ და, მარ ტა, მა მის სა ინ ვეს ტი ციო გან ყო ფი ლე ბა ში მუ შა ობს, 

ორ ტე გა მე რა თა ვის დროს უთ მობს Fundación Paideia-ს, არა კო მერ ცი ულ 

ორ გა ნი ზა ცი ას, რო მე ლიც დედამისმა პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მხარ-

და სა ჭე რად, გო ნებ რი ვი და ფი ზი კუ რი შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 

მქო ნე ადა მი ა ნე ბის თ ვის შექ მ ნა (მის ძმას, მარ კოს, რო მე ლიც ქო ნე ბას 

იზი ა რებს, ცე რებ რა ლუ რი დამ ბ ლა აქვს). სან დ რამ სან ტი ა გოს უნი ვერ სი-

ტეტ ში ფსი ქო ლო გი ის მა გის ტ რის ხა რის ხი მო ი პო ვა და ახ ლა ატ ლან ტი-

კურ სა ნა პი რო ზე, გა ლი სი ის ქა ლაქ ლა- კო რუ ნი ა ში თა ვის ქმარ თან და 

სამ შვილ თან ერ თად ცხოვ რობს. 

სანდრა ორტეგა მერა 
$6,1 მილიარდი
ესპანეთი მემკვიდრეობით მიღებული
ასაკი: 46



ნუ მკითხავ რატომ!

2 985 985 | info@radioshokoladi.com |  facebook.com/shokoladi

გვისმინე

radioshokoladi.com



72 | FORBES      მაისი  2014        

მსოფლიოს მილიარდერები

ალჟირი
მშპ: $177.2 მლრდ

მოსახლეობა: 37 მლნ

მილიარდერები: 1
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $3.2 მლრდ

ანგოლა
მშპ: $125.2 მლრდ

მოსახლეობა: 21.5 მლნ

მილიარდერები: 1
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $3.7 მლრდ

მშპ: $493.8 მლრდ 
მოსახლეობა:  41.5 მლნ

მილიარდერები: 5
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $11.3 მლრდ

506ისადრებრაბი★
$3.2 მლრდ სურსათი

408ისაბელდუშსანტუში
$3.7 მლრდ ინვესტიციები

256კარლოსდაალეხანდრო
ბულგერონი
$5.5 მლრდ ნავთობი და გაზი

931ედუარდოერნეკიანი
$1.9 მლრდ აეროპორტები, ინვესტიციები

1154გრეგორიოპერესკომპანკი
$1.5 მლრდ ნავთობი და გაზი

1372მარიაინესდელაფუენტე
ლაკროსედაოჯახი
$1.2 მლრდ ცემენტის კომპანია, 

მემკვიდრეობა 

1372ალბერტოროემერსი
$1.2 მლრდ მედიკამენტები

ალ   ჟი  რის საფ   რან  -

გე  თის   გან და  მო  უ -

კი  დებ   ლო  ბის   თ   ვის 

მებ   რ   ძო  ლი მე  ომ  -

რე  ბის შვი  ლი, ისადრებრა
ბი, თა  ვი  სი ქვეყ   ნის პირ   ვე  ლი 

მი  ლი  არ   დე  რი  ა, წარ   მა  ტე  ბუ  ლი 

$3,5-მილიარდიანი (გაყიდვების 

მი  ხედ   ვით) Cevital-ის - სურ   სა -

თის მწარ   მო  ებ   ლის წყა  ლო  ბით, 

რო  მე  ლიც აგ   რეთ   ვე ჩარ   თუ  ლია 

ავ   ტო, სამ   რეწ   ვე  ლო, ლო  გის   ტი -

კის სექ   ტო  რებ   ში. არ გე  გო  ნოთ, 

რომ მის მა  გა  ლითს ბევ   რი სხვა 

ალ   ჟი  რე  ლი მიჰ   ყ   ვე  ბა: „დღეს 

ჩვენ [მეწარმეები] მი  ღე  ბულ   ნი 

ვართ, მაგ   რამ ხელს არ გვიწყო -

ბენ“, – გა  ნაცხა  და რებ   რაბ   მა 

საფ   რან   გე  თის ტე  ლე  ვი  ზი  ით.

სიმდიდრის 
ალმანახი
რო დე საც ForBES-მა, 27 წლის წინ, ჩვე ნი პირ ვე ლი მდი და რი ადა მი ა ნე ბის სა ერ თა შო რი სო 

სია გა მო აქ ვეყ ნა, ჩვენ 24 ქვეყ ანაში 140 მი ლი არ დე რი აღ მო ვა ჩი ნეთ. მათ შო რის არც ერ თი არ 

იყო ყო ფი ლი კო მუ ნის ტუ რი რე ჟი მი დან, მხო ლოდ 1997 წელს გა მოჩ ნ და პირ ვე ლი მი ლი არ დე-

რი კონ ტი ნენ ტუ რი ჩი ნე თი დან. მას შემ დეგ თა ვი სუ ფა ლი ბაზ რის კა პი ტა ლიზ მი სწრა ფად გავ რ-

ცელ და. მი ლი არ დ დო ლა რი ა ნი ქო ნე ბა შე იქ მ ნა არა მარ ტო ყო ფი ლი აღ მო სავ ლე თის ბლო კის 

ქვეყ ნებ ში: პო ლო ნეთ ში, რუ მი ნეთ ში, არა მედ ისეთ ად გი ლებ შიც, რო გო რი ცაა ვი ეტ ნა მი, სა ერ-

თოდ პირ ვე ლად ალ ჟირ ში, ლიტ ვა ში, ტან ზა ნი ა სა და უგან და ში. ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით და ლა-

გე ბულ ჩვენს სი ა ში მოყვანილია მონაცემები, თუ ვინ რა ქო ნე ბას ფლობს, ასე ვე რე კორ დუ ლი 

1645-დან მე რამ დე ნე ად გილს იკა ვებს თი თო ე უ ლი მი ლი არ დე რი მსოფ ლიო სიმ დიდ რის გლო-

ბა ლურ იერარ ქი ა ში (ეს აღ ნიშ ნუ ლია ციფ რით, რო მე ლიც დგას თი თო ე უ ლი პი როვ ნე ბის სა ხე-

ლის წინ). რუ კებ ზე გან ლა გე ბუ ლი კვად რა ტე ბი მი ლი არ დე რე ბის რე ი ტინგს, საცხოვ რე ბელ ქა-

ლაქ სა და მოღ ვა წე ო ბის სფე როს გან საზღ ვ რავს. წმინ და აქ ტი ვე ბის  მი ხედ ვით რე ი ტინ გე ბის 

გა საც ნო ბად იხი ლეთ www.forbes.com/billionaires.

ისაბელდუშსანტუში, 
ან გო ლის ყო ფი ლი პრე-

ზი დენ ტის, ჟო ზე ედუ არ დუ 

დუშ სან ტუ შის შვი ლი აფ-

რი კის ყვე ლა ზე მდი და რი 

ქა ლი ა, თუმ ცა მი სი წარ მო-

მად გენ ლე ბი უარ ყო ფენ, 

რომ ისა ბე ლის ქო ნე ბა რა-

მე ნა ი რად და კავ ში რე ბუ-

ლია მის მა მას თან. Forbes-

ის კვლე ვა აჩ ვე ნებს, რომ 

პრე ზი დენ ტ მა რამ დე ნი მე 

კომ პა ნი ა-

ში წი ლე ბი 

თა ვის ქა-

ლიშ ვილს 

გა დას ცა. 

ცნობილი პიროვნება

ახალბედა

სა კა ბე ლო ტე ლე ვი ზი ის ყო ფილ მა მაგ ნატ მა, ედუარდო
ერნეკიანმა შექ მ ნა ბიზ ნე სი, რო მე ლიც 51 აერო პორტს 

ამუ შა ვებს ძი რი თა დად არ გენ ტი ნა ში, მაგ რამ ასე ვე ბრა-

ზი ლი ა ში, პე რუ სა და სომ ხეთ ში. მი სი უახ ლე სი გეგ მა? 

$3,5 მი ლი არ დის ინ ვეს ტი რე ბა 33 მი ლის სიგ რ ძის გვი რა ბის ასა-

შე ნებ ლად, რო მე ლიც ან დე ბის ქვეშ გა ივ ლის და ხელს შე უწყობს 

ატ ლან ტი სა და წყნა რი ოკე ა ნე ე ბის და კავ ში რე ბას არ გენ ტი ნა– 

ჩი ლეს გავ ლით. აფეთ ქე ბის დაწყე ბა 2015 წელ საა და გეგ მი ლი. 

ერ ნე კი ა ნი ასე ვე მთე ლი არ გენ ტი ნის ტე რი ტო რი ა ზე თით ქ მის  

250 000 აკრს ფლობს, ეწე ვა სა ქონ ლის მო შე ნე ბას და პა ტა გო ნი ა-

ში მარ თავს ღვი ნის მე ურ ნე ო ბას, Bodega del Fin del Mundo-ს. 

ალჟირი

ბუენოს- 
აირესი

ლუანდა

ალჟირი 72

ანგოლა 72

არგენტინა 72

ავსტრალია 73

ავსტრია 74

ბელგია 74

ბრაზილია 75

კანადა 76

ჩილე 77

ჩინეთი 78

კოლუმბია 80

კვიპროსი 80

ჩეხეთის რესპუბლიკა 81

დანია 81

ეგვიპტე 81

ფინეთი 81

საფრანგეთი 82

საქართველო 83

გერმანია 83

საბერძნეთი 84

გერნსი 84

ჰონკონგი 85

ინდოეთი 86

ინდონეზია 88

ირლანდია 88

ისრაელი 88

იტალია 88

იაპონია 89

ყაზახეთი 90

ქუვეითი 90

ლიბანი 90

ლიტვა 90

მაკაუ 90

მალაიზია 91

მექსიკა 91

მონაკო 92

მაროკო 92

ნეპალი 92

ნიდერლანდები 92

ახალი ზელანდია 92

ნიგერია  92

ნორვეგია 93

ომანი 93

პერუ 93

ფილიპინები 94

პოლონეთი 94

პორტუგალია 94

რუმინეთი 94

რუსეთი 96

საუდის არაბეთი 98

სინგაპური 98

სამხრეთი აფრიკა 98

სამხრეთი კორეა 99

ესპანეთი 99

სენტ-კიტსი და ნევისი 100

სვაზილენდი 100

შვედეთი 100

შვეიცარია 100

ტაივანი 101

ტანზანია 101

ტაილანდი 101

თურქეთი 102

უგანდა 102

უკრაინა 102

არაბთა გაერთიანებული 

საამიროები 102

გაერთიანებული სამეფო 103

აშშ 104

ვენესუელა, ვიეტნამი 111

506
408

256

931

1154

1372

1372

-56%

პესოს კურსის 
ვარდნა 

დოლართან 
მიმართებით 

გასული 12 თვის 
განმავლობაში

33-მილიანი გვირაბი

ალჟირის გამოკვება 
მამის ფავორიტი

არგენტინა

ცნობილი პიროვნება
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ყველაზე მდიდარი

ავ ს ტ რა ლი ის უმ ს ხ ვი ლე სი კერ ძო გა და სა ხა დე ბის გა დამ ხ დე ლი 
ჯინარაინჰარტი უდი დე სი გა რი გე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის დას-
რუ ლე ბას წელს გეგ მავს. ეს არის 7 მი ლი არ დის ოდე ნო ბის სეს ხის 
პა კე ტი მსოფ ლი ოს ყვე ლა ზე დი დი რკი ნის მად ნის მა ღა რო ე ბის 
და სა მუ შა ვებ ლად, რო ი- ჰილ ში. მის მი ერ ქვა ნახ ში რის მო პო ვე ბა-
ზე და ხარ ჯუ ლი თან ხა მთლი ა ნად ანაზღა ურ და, რო დე საც მან ამ 
ბიზ ნე სის გა ყიდ ვა მას ზე ფა სე ბის და ვარ დ ნამ დე მო ა ხერ ხა. ჯი ნამ, 
რო მე ლიც ოჯა ხის კუთ ვ ნი ლი კომ პა ნი ის სა კონ ტ რო ლო პა კე ტის-
თ ვის რამ დე ნი მე წლის წინ დე დი ნაც ვალს ეომე ბო და, შე საძ ლო ა, 
თა ვი სი ქო ნე ბის დი დი ნა წი ლი და კარ გოს, რად გან ახ ლა ის სა კუ-
თარ შვი ლებს ებ რ ძ ვის აქ ცი ე ბის 23,5%-თვის.

მშპ: $1.5 ტრილიონი

მოსახლეობა: 23.1 მლნ

მილიარდერები: 29

მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $85.3 მლრდ

ავსტრალია
სიმდიდრის წყარო

ჯინა 
რაინჰარტი

ჯეიმზ 
პეკერი

ივან 
გლასენბერგი

ენდრიუ 
ფორესტი

ჰარი 
ტრიგუბოვი

მდიდარი რეგიონი

მდიდარი მიწა

ტენდენცია

ლენაინსვორთის მი სი ვე 
სა ხე ლო ბის სა თა მა შო ბიზ-
ნე სის კომ პა ნი ის აქ ცი ე ბის 
ღი რე ბუ ლე ბის ზრდა წელს 
უკ ვე 50%-ზე მეტს შე ად-
გენს, რად გან აზი ა ში მი სი 
სა თა მა შო ავ ტო მა ტე ბის გა-
ყიდ ვე ბი 94%-ით გა ი ზარ და.

მჭიდ როდ და სახ ლე ბუ ლი, ხრი ო კი, წი თელ-
ნი ა და გი ა ნი 200 000 კვად რა ტუ ლი მი ლი 
მხო ლოდ ერ თი მი ზე ზი თაა მიმ ზიდ ვე-
ლი – მი ნე რა ლე ბით. ავ ს ტ რა ლი ის რკი ნის 
მად ნის 92% პილ ბა რა შია თავ მოყ რი ლი და 
ჯი ნა რა ინ ჰარ ტ მა ($17,7 მლრდ) და ენ დ რიუ 
ფო რეს ტ მა ($5,2 მლრდ) აქ მი ნე რა ლე ბით 
მდი და რი მი წის ზოლს მი აგ ნეს. 

იღბალმა 
გაგიღიმოს

46 208208

215

270 1565

1565

1565

281

319

466

551551

551551

551551

1210

796 869

1465

869828828

1465

1372

1540

1372

1372

10469881036

1046

1565

კანბერა

შვეიცარია
ექსპატრიანტები

დიდი ბრიტანეთი
ჩინეთი
ინდოეთი

სიდნეი

პერტი

მელბურნი

ბრისბენი

ახალ ბე დაალანრიჯის
Amalgamated Holdings-ი 
კი ნო თე ატ რე ბის, სას ტუმ-
რო ე ბი სა და ThredboAlpine 
resort-ის (მფლო ბე ლია 
სამ ხ რეთ უელ ს ში.

ჯერიჰარვის ეკუთ ვ ნის კომ პა ნია Magic 
Millions-ი („მეჯიკ მი ლი ონ ზი“) – უმაღ ლე-
სი კლა სის აუქ ცი ო ნის სახ ლი. ის იან ვარ ში 
მას პინ ძ ლობს Gold Coast-ის რბო ლე ბის 
მთელ სე რი ას, რომ ლის თ ვი საც 4,5 მი ლი-
ო ნი დო ლა რის პრი ზე ბია გა მო ყო ფი ლი 
ექ ს კ ლუ ზი უ რად მის ფერ მა ში გაზ რ დი ლი 
ცხე ნე ბის თ ვის.

ივლისში ჰარიტრიგუბოვმა 
($5 მლრდ) გახსნა უსასრულოდ 
მაღალი, 262-მეტრიანი Infinite 
Tower. ეს საცხოვრებელი ცათამბჯენი 
ბრისბენის ბიზნესრაიონში მისმა 
კომპანია Meriton-მა ააშენა.

ჯიშიანი ულაყები

თხილამურებით 
ავსტრალიაში

ცას მიბჯენილი

მაღაროელის ქალიშვილი

წერტილი რუკაზე

წერტილი რუკაზე

წერტილი რუკაზე

72%3%

24%

ყველაზე მდიდრები

მემ კ ვიდ რე
ო ბი თი და 

ზრდა დი

მემ კ ვიდ
რე ო ბი თი

სა კუ თა რი 
ძა ლით

ფინანსები მოდა /საცალო 
ვაჭრობა 

კაზინოები გართობა სურსათი

ტექნიკა წარმოება

უძრავი ქონება

ბუნებრივი რესურსები

ჯანდაცვა სხვა
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მშპ: $415.6 მლრდ

მოსახლეობა: 8.5 მლნ

მილიარდერები: 10
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $33.7 მლრდ

136დიტრიხმატეშიცი
$9.2 მლრდ Red Bull

186იოჰანგრაფი
$7.2 მლრდ სათამაშო ბიზნესი

305კარლვლაშეკი
$4.8 მლრდ საცალო ვაჭრობა

506ჰაიდიჰორტენი
$3.2 მლრდ საცალო ვაჭრობა

663ჰელმუტზომენი
$2.6 მლრდ გადაზიდვები

931ვოლფგანგლაიტნერი
$1.9 მლრდ საინჟინრო საქმე

1284რეინოლდგეიგერი
$1.3 მლრდ კოსმეტიკური 

საშუალებები

1284გერნოტლანგეს
სვაროვსკიდაოჯახი★
$1.3 მლრდ დაჭრილი 

კრისტალები

1442მაქსტურნაუერი
$1.15 მლრდ მრეწველობა

1540ჰუბერტპალფინგერი
დაოჯახი★
$1.05 მლრდ ამწეები

მშპ: $506.3 მლრდ

მოსახლეობა: 11.1 მლნ

მილიარდერები: 3
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $8 მლრდ

295ალბერტფრერი
$4.9 მლრდ ინვესტიციები

1046პატოკჩოდიევი
$1.7 მლრდ სამთო საქმე, 

ლითონები

1210ალბერტბლოკერი★
$1.4 მლრდ საცალო ვაჭრობა

46ჯინარაინჰარტი
$ 17,7მლრდსამთო საქმე

208ჯეიმსპეკერი
$6,5მლრდკაზინოები

215ივანგლაზენბერგი
$6,3მლრდ სამთო საქმე

270ენდრიუფორესტი
$5,2მლრდსამთო საქმე

281ჰარიტრიგუბოვი
$5მლრდკერძო საკუთრება

319ფრენკლოვი
$4,7მლრდსავაჭრო ცენტრები

466ჯონგანდელი
$3,4მლრდსავაჭრო ცენტრები

551კერნილსონი
$3მლრდინვესტიციები

551ენტონიპრატი★
$3მლრდშეფუთვა, 

გადამუშავება

551პოლრამზეი
$3მლრდჯანდაცვა

796ლინდსიფოქსი
$2,2მლრდტრანსპორტი

ავსტრია

ბელგია

ყველაზე მდიდარი

ადრენალინის მეფე
ფელიქს ბაუმგარტნერის ნახტომი 
96 640 ფუტიდან (29 456 მ), 
რომლის სპონსორი red Bull-ი 
იყო, 2014 წლის სუპერთასის 
რეკლამაში აჩვენეს, რის შემდეგ, 
red Bull-ის გაყიდვებმაც მკვეთრი 
ნახტომი გააკეთა. მან 16%-ით 
აიწია და მისი მფლობელის, 
დიტრიხმატეშიცის კაპიტალიც, 
შესაბამისად, $2,1 მილიარდით 
გაიზარდა. 2012 წელს კომპანიამ 
5,23 მილიარდი ცალი red Bull-ის 
ქილა გაყიდა მთელ მსოფლიოში 
და შემოსავალზე მოგება მიიღო, 
სამხრეთ აფრიკაში (52%), 
იაპონიასა (51%) და საუდის 
არაბეთში (38%).

საინტერესო ადამიანი

უკანასკნელი წლების ოქროს ხანა
მას შემ დეგ, რაც 1997 წელს 
80 წე ლი შე უს რულ და, კარლ
ვლაშეკის ქო ნე ბა თით ქ მის 

ხუთ ჯერ გა ი ზარ-
და უმაღ ლე სი 
კლა სის ვე ნის 
უძ რავ ქო ნე ბა ში 
ძალ ზე ჭკვი ა ნუ რად 
და ბან დე ბუ ლი 
კა პი ტა ლის წყა-
ლო ბით. სა ცა ლო 

ვაჭ რო ბის მაგ ნატ მა Billa-ს 
ქსე ლის გა ყიდ ვის შე დე გად 
მი ღე ბუ ლი $1 მლრდ უძ რა ვი 
ქო ნე ბის 250 ობი ექ ტ ში და ა-
ბან და, რო მელ თა შო რი საა 
სას ტუმ რო ე ბი, სა სახ ლე ე ბი 
და ის ტო რი უ ლი შე ნო ბე ბი. 
მი სი საყ ვა რე ლი შე ნო ბაა 
Palais Kinsky.

ბრიუსელი-17%-ით

დაეცა 
ავსტრალიური 

დოლარი 
ამერიკულ 

დოლართან 
შედარებით 

12 თვის 
განმავლობაში.

6
ყო ფი ლი ჩემ პი ო ნის, 

მოთხი ლა მუ რე რე ი ნოლდ 

გე ი გე რის ფრან გუ ლი კოს

მე ტი კუ რი სა ცა ლო გამ ყიდ

ვე ლი ფირ მა, L’Occitaneი, 

წუთ ში 6ჯერ ყი დის მი სი 

ში ას კა რა ქის რო მე ლი მე 

პრო დუქტს.

828დევიდჰეინსი
$2,1მლრდფინანსები

869ფიონაგემაინდერი★
$2მლრდშეფუთვა

869ჰელუაზვაისლიცი★
$2მლრდშეფუთვა

988სტენლიპერონი
$1,8მლრდკერძო საკუთრება, 

საცალო ვაჭრობა

1036მაიკლჰინცი
$1,75მლრდინვესტიციები

1046Huang bingwen & family
(„ჰუანგბინგვენიდაოჯახი“)
$1,7მლრდ ბეჭდვა

1046კერისტოუკსი 
$1,7მლრდმედია, სამთო საქმე

1210ლენაინსვორთი
$1,4მლრდტოტალიზატორის 

ავტომატები

1372ლენბაკერიჯი
$1,2მლრდმშენებლობა

1372გერიჰარვეი
$1,2მლრდსაცალო ვაჭრობა

1372ლენგლიუოლკერი
$1,2მლრდ კერძო საკუთრება

1465რობერტელი★
$1,1მლრდკერძო საკუთრება

1465სოლომონლიუ
$1,1მლრდსაცალო ვაჭრობა

1540ალანრიჯი★
$1,05მლრდგართობის ინდუსტრია

1565ანჯელაბენეტი
$1მლრდსამთო საქმე

1565რობერტინგემი
$1მლრდაგრობიზნესი

1565ვივეკჩაანდსიგალი★
$1მლრდავტომობილების 

ნაწილები

1565ფონვანლიშაუტი
$1მლრდუძრავი ქონება

ფუშლ-ამ-ზეე

შარლერუა

გრაცი

ვენა

საინტერესო ადამიანი

სიდნეიში, ბარანგარუს ყურის სანაპიროზე, კაზინოს ასაშენებლად 
შემუშავებულმა ჯეიმსპეკერის 1,4 მილიარდის ღირებულების 
გეგმამ, ნოემბერში, მარეგულირებელი ორგანოების მოწონება 
დაიმსახურა. 

აი, სათამაშო ბიზნესი

ყველაზე მდიდარი

ალბერტფრე
რის კა  პი  ტალ   მა 
წელს $1,2 მლრდ 
დო  ლა  რი შე  ად  -
გი  ნა მას შემ   დეგ, 
რაც მან Compag-
nie Nationale a 

Portefeuille-ში BNP Paribas-ის 
აქ   ცი  ე  ბის 30%-იანი პა  კე  ტი გა -
მო  ის   ყი  და და 2011 წელს კომ  -
პა  ნია მი  სი კერ   ძო სა  კუთ   რე  ბა 
გახ   და. ახ   ლა ფრე  რი მე  დი  ის, 
კო  მუ  ნა  ლუ  რი მომ   სა  ხუ  რე  ბი  სა 
და ნავ   თო  ბის სფე  რო  ე  ბის   გან 
შექ   მ   ნი  ლი იმ   პე  რი  ის 100%-
იანი მფლო  ბე  ლი  ა, რომ   ლის 
მშე  ნებ   ლო  ბა მან ოჯა  ხის   გან 
და  ნა  ტო  ვა  რი ჯარ   თის ბიზ   ნე -
სი  თ და  იწყო. ის და მი  სი სა -
უ  კე  თე  სო მე  გო  ბა  რი, ბერ   ნარ 
არ   ნო, საფ   რან   გეთ   ში, Chateau 
Cheval Blanc-ის მფლო  ბე  ლე -
ბი არი  ან.

გარიგებების 
სპეციალისტი

136

186

305

506

663

931

1284

1284

1442

1540

1046

295

1210

ჰონკონგი

ყაზახეთი

ექსპატრიანტები

ექსპატრიანტები

შვეიცარია

მსოფლიოს მილიარდერები

სიმდიდრის მდგომარეობა
ზევით  ქვევით 
უცვლელი   ახალი ★
დაბრუნებული   გაყოფილი ✂ 

ცალი 
წუთში



მოხვეჭილი სახელი

მა გა რია ალექსანდრეგრენდენებარტელეს ფეხ საც-
მე ლებ ში სი ა რუ ლი! სან დ ლე ბის კერ ვის ბიზ ნე სი დან მი-
ღე ბულ მა შე მო სა ვალ მა მის კომ პა ნი ას, Grendene S.A.-ს, 
რო მე ლიც Ipanema-ს უკან დგას და რო მე ლიც მო დე ლის, 
ჟი ზელ ბუნ დ ხე ნის, დახ მა რე ბით გახ და ცნო ბი ლი, $1,5 
მლრდ მო უ ტა ნა. ალექ სან დ რე გრენ დე ნე ბარ ტე ლემ ეს 
ბიზ ნე სი მი სი ტყუ პის ცა ლი ძმის, პედ რუს დახ მა რე ბით, 1971 
წელს წა მო იწყო. 

მშპ: $2.2 ტრილიონი 
მოსახლეობა: 200.4 მლნ

მილიარდერები: 65
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $191.6 მლრდ

34ჟორჟიპაულულემანი
$19.7 მლრდ ლუდი

55ჟოზეფსაფრა
$16 მლრდ საბანკო საქმე

119მარსელჰერმან
ტელესი
$10.2 მლრდ ლუდი

137ჟოაურობერტუ
მარინიუ
$9.1 მლრდ მედია

137ჟოზერობერტუ
მარინიუ
$9.1 მლრდ მედია

137რობერტუირინეუ
მარინიუ
$9.1 მლრდ მედია

146კარლოსალბერტო
სიკუპირა
$8.9 მლრდ ლუდი

367ფრანჩესკოივენს
დესადიასბრანკო
$4.1 მლრდ კვების პროდუქტების 

წარმოება

367ედუარდუსავერინი
$4.1 მლრდ Facebook

396ვალტერფარია
$3.8 მლრდ ლუდი

483ალოიზიოდეანდრადე
ფარია
$3.3 მლრდ საბანკო საქმე

520ანდრეესტევესი
$3.1 მლრდ საბანკო საქმე

520ანტონიოერმირიო
დემორაიში
$3.1 მლრდ დივერსიფიცირებული

520ერმირიოპერეირა
დემორაიში★
$3.1 მლრდ დივერსიფიცირებული

520მარიაელენამორაიში
სკრიპილიტი★
$3.1 მლრდ დივერსიფიცირებული

580ფერნანდორობერტუ
მორეირასალესი
$2.9 მლრდ საბანკო საქმე, 

მინერალები

ბრაზილია

ჟორჟი 
პაულუ 
ლემანი

ფასიანი გზატკეცილი

რი ო- ნი ტე რი ის ხიდ ზე, რო მე ლიც მსოფ ლი ო ში რი-
გით მერ ვე უდი დე სი ხი დი ა, ყო ველ დღი უ რად  
130 000 ავ ტო მო ბილ ზე მე ტი გა და დის. ეს რიცხ ვი 
ორ ჯერ მე ტია იმას თან შე და რე ბით, რა საც ხი დის 
მშე ნე ბე ლი ინ ჟინ რე ბი ვა რა უ დობ დ ნენ. რი ო-  
ნი ტე რი ის ხი დი კი მხო ლოდ და მხო ლოდ ერ თი 
ვიწ რო მო ნაკ ვე თია იმ ფა სი ა ნი გზატ კე ცი ლი სა, 
რო მე ლიც დებ მა, ანამარიამარკონდესპენი
დუსანტ’ანამ და როზაევანჟელინამარკონ
დესპენიდუდალავეკიამ,მა მის გან მემ კ ვიდ-
რე ო ბით მი ი ღეს. 

სად არის მანქანები?

მსოფ ლი ოს ყვე ლა ზე მსხვი ლი ჰიდ რო ე ლექ ტ-

რო სად გუ რე ბი დან ოთხი Camargo Corra-მ ააშე-

ნა, რომ ლის მფლო ბე ლე ბი დე ბიკამარგოები 
(რეჟინა, რენატა და როსანა) არი ან. კომ პა-

ნია Camargo Corra–ს ასე ვე ეკუთ ვ ნის მსოფ ლი-

ოს ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე დი დი ჰიდ რო ე ლექ ტ-

რო სად გუ რი იტა პუ ში, პა რაგ ვა ი ში. ამ ჯე რად ის 

იტუ ან გო ში, კო ლუმ ბი ის ჰიდ რო ე ლექ ტ რო სად-

გუ რის მშე ნებ ლო ბა ზე მუ შა ობს. 
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146

სან-პაულუ
რიო-დე-ჟანეირო

აშშ 
ჰონკონგი 

დიდი ბრიტანეთი 
სინგაპური 

ექსპატრიანტები

აქციების მოულოდნელი 

წინსვლა

ნამ დ ვი ლად კარ გია მე ფო ბა. მას შემ დეგ, 

რაც 2012 წელს 3GCapital-ი, რო მელ საც 

ბრა ზი ლი ე ლი მი ლი არ დე რი მარ თავს, სა-

თა ვე ში ჩა უდ გა Burger King Worldwide-ს 

(„ბურგერ კინ გი მთელ მსოფ ლი ო ში“), ამ 

ბრენ დის რეს ტორ ნე ბის ქსე ლი ფას ტ - ფუ-

დის სამ ყა როს მბრძა ნე ბე ლად იქ ცა და ისე 

მო ა ხერ ხა, რომ McDonald’s-ს სა მე ფო კა რის 

მას ხა რას რო ლი რგე ბო და. 

შაქრის ქვეყანა

შაქ რის ლერ წა მი შე საძ ლოა 

მთა ვა რი ინ გ რე დი ენ ტი აღ-

მოჩ ნ დეს ეთა ნო ლის წარ-

მო ე ბის საქ მე ში. ბრა ზი ლია 

მსოფ ლი ო ში ეთა ნო ლის უმ-

ს ხ ვი ლე სი ექ ს პორ ტი ო რი ა. 

ამ ქვეყ ნის შვი ლი რუბენს
ომეტუსილვეირამელუ 

($1,9 მლრდ) მსოფ ლი ო ში 

პირ ვე ლი ა, ვინც ეთა ნო ლის 

წარ მო ე ბით 2007 წელს მი-

ლი არ დე რი გახ და. მი სი კომ-

პა ნი ა, Cosan-ი, ყო ველ წ ლი-

უ რად 4,5 მლნ ტო ნა შაქ რის 

ლერ წ მი დან 2 მი ლი ონ კუ-

ბურ მეტრ ალ ტერ ნა ტი ულ 

საწ ვავს აწარ მო ებს.

მანაუსი

ფორტალეზა

ნატალი

სალვადორი

სან-ხოსე-
დოს-

პინაისი

პორტუ-ალეგრი

ჟარაგუა-
დუ-სული

1372
1284

80
6/20/12 2/12/14

90

100

120

140 6/20/12=100

160

180

BURGER KING WORLDWIDE

S&P 500

MCDONALDS

49%

18%

32%

ჯოზეფ 
სარფა

მარსელ 
ჰერმან 
ტელესი

რობერტუ 
ირინეუ 
მარინიუ

ფრანსისკუ 
ივენს დე 
სა დიას 
ბრანკუ

ყველაზე მდიდრები

მემ კ ვიდ
რე ო ბი თი

მემ კ ვიდ რე
ო ბი თი და 
ზრდადი

სა კუ თა რი 
ძა ლით

სიმდიდრის წყარო

წერტილი რუკაზე

მდიდარი რეგიონი

სნეპშოტი

ახალბედა

ფინანსები მოდა /საცალო 
ვაჭრობა 

კაზინოები გართობა სურსათი

ტექნიკა

წარმოება

უძრავი ქონება

ბუნებრივი რესურსები

ჯანდაცვა სხვა

წერტილი რუკაზე
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580ჟოაუმორეირასალესი
$2.9 მლრდ საბანკო საქმე, 

მინერალები

580პედრუმორეირასალესი
$2.9 მლრდ საბანკო საქმე, 

მინერალები

580ვალტერმორეირასალეს
უმცროსი
$2.9 მლრდ საბანკო საქმე

609აბილიოდუშსანტუშ
დინიზი
$2.8 მლრდ საცალო ვაჭრობა

642მიგელკრიგსნერი★
$2.7 მლრდ კოსმეტიკური საშუალებები

663ედსონდეგოდოიბუენო
$2.6 მლრდ საავადმყოფოები, 

ჯანდაცვა

796როზანაკამარგუდე
არუდაბოტელიუ★
$2.2 მლრდ მშენებლობა

796რენატადეკამარგუ
ნასიმენტუ★
$2.2 მლრდ მშენებლობა

796რეჟინადეკამარგუპირიშ
ოლივეირადიასი★
$2.2 მლრდ მშენებლობა

796მოიზესაფრა
$2.2 მლრდ საბანკო საქმე

828ანტონიოლუისსეაბრა
$2.1 მლრდ კოსმეტიკური საშუალებები

925ნევალდუროშადაოჯახი
$1.95 მლრდ საცალო ვაჭრობა

931დულსეპუგლიეზედე
გოდოიბუენო
$1.9 მლრდ საავადმყოფოები, ჯანდაცვა

931მიქაელკლაინი★
$1.9 მლრდ საცალო ვაჭრობა

931რუბენსომეტუსილვეირა
მელუ
$1.9 მლრდ შაქარი, ეთანოლი

931ლირიოპარიზოტო
$1.9 მლრდ ინვესტიციები

1036ჟაიმეჟარფინკელიდა
ოჯახი
$1.75 მლრდ დაზღვევა

1092ჟულიობოზანო
$1.6 მლრდ საბანკო საქმე

1143ანამარიამარკონდეს
პენიდოსანტანა
$1.55 მლრდ ფასიანი გზები

1143სეზარმატაპირესი★
$1.55 მლრდ მშენებლობა

1154სერჟიოლინსანდრადე
დაოჯახი★
$1.5 მლრდ მშენებლობა

1154ვიქტორგრადინიდა
ოჯახი
$1.5 მლრდ მშენებლობა

1154ალექსანდრეგრენდენე
ბარტელე★
$1.5 მლრდ ფეხსაცმელები 

1210ლინამარიააგიარი
$1.4 მლრდ საბანკო საქმე 

მემკვიდრეობით

1210ჟოაუალვესდეკეიროშ
ფილუ
$1.4 მლრდ მსუბუქი მრეწველობის 

საქონელი

1284ეგონჟოაუდასილვა★
$1.3 მლრდ სამრეწველო აღჭურვილობა

კანადა
მშპ: $1.83 ტრილიონი  
მოსახლეობა: 35.2 მლნ

მილიარდერები: 32
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $112.6 მლრდ

1284ელიჰორნი
$1.3 მლრდ უძრავი ქონება

1284კარლოსფრანსისკუ
რიბეიროჟერეისატიდა
ოჯახი★
$1.3 მლრდ სავაჭრო ცენტრები

1284ჟორჟიმოლფილუ★
$1.3 bil საავადმყოფოები

1284ჟოზეისააკპერესიდა
ოჯახი
$1.3 მლრდ სავაჭრო ცენტრები

1284უორნერვოითი★
$1.3 მლრდ სამრეწველო 

აღჭურვილობა

1284ლილიან
უორნინგჰაუსი★
$1.3 მლრდ სამრეწველო 

აღჭურვილობა

1372ლიამარიააგიარი
$1.2 მლრდ საბანკო საქმე 

მემკვიდრეობით მიღებული

1372გილერმოპეირო
ლეალი
$1.2 მლრდ კოსმეტიკური 

საშუალებები

1372რუბენსმენინ
ტეიშეირადესოუზა
$1.2 მლრდ ბინათმშენებლობა

1372დოროთეა
სტეინბრუხი
$1.2 მლრდ ფოლადი

1442ალფრედოეგიდიო
არუდავილელაფილუ
$1.15 მლრდ საბანკო საქმე

1442დეიზიიგელი
$1.15 მლრდ გაზი, ნავთობქიმიური 

ნივთიერებები

1465ანალუსიადემატოს
ბარეტუვილელა
$1.1 მლრდ საბანკო საქმე

1465ედირმასედოდა
ოჯახი
$1.1 მლრდ ტელერადიოგადაცემები

1465ჟოზემენდესნოგეირა
დაოჯახი★
$1.1 მლრდ რკინის საბადოების 

დამუშავება

1540ჯანკარლოფრანსესუ
სივიტა★
$1.05 მლრდ მედია

1540რობერტაანამარია
სივიტა★
$1.05 მლრდ მედია

1540ვიქტორსივიტანეტუ★
$1.05 მლრდ მედია

1540ჟოზერობერტუ
ერმირიოდემორაიშ★
$1.05 მლრდ დივერსიფიცირებული

1540ჟოზეერმირიოდე
მორაიშნეტუ★
$1.05 მლრდ დივერსიფიცირებული

1540ლიუმინჩუნი
$1.05 მლრდ ქაღალდის წარმოება

1540ნეიდეჰელენადე
მორაიშ★
$1.05 მლრდ დივერსიფიცირებული

1565კარლუსმარტინსი★
$1 მლრდ განათლება 

27დევიდთომსონიდა
ოჯახი
$22.6 მლრდ მედია

153გელენვესტონიდა
ოჯახი
$8.5 მლრდ საცალო ვაჭრობა

184ჯიმპატისონი
$7.3 მლრდ დივერსიფიცირებული

234ჯეიმსირვინგი✂
$6 მლრდ დივერსიფიცირებული

256არტურირვინგი✂
$5.5 მლრდ ნავთობი

278ჟაკლინდესმარაისიდა
ოჯახი★
$5.1 მლრდ ფინანსური 

მომსახურება

345ემანუილ(ლინო)საპუტო
$4.3 მლრდ ყველი

388ბერნარდ(ბარი)შერმანი
$3.9 მლრდ ფარმაცევტული პროდუქცია

408ჯოზეფცაი★
$3.7 მლრდ ინტერნეტში ვაჭრობა

483დერილკაცი
$3.3 მლრდ აფთიაქები 

483კლეიტონრიდელი
$3.3 მლრდ ნავთობი და გაზი

520დევიდეზრიელიდაოჯახი
$3.1 მლრდ სავაჭრო ცენტრები

483

828

931184

796 1372

483

ვანკუვერი

კალგარი

ედმონტონი

სიმახინჯის მუზეუმი

ripley-ის Believe It or Not! 
(„გინდ და ი ჯე რე, გინდ არა“) 
პო პუ ლა რუ ლი გა სარ თო ბე ბის 
კომ პა ნი ის ფრა ნში ზის მფლო-
ბე ლია ვან კუ ვე რე ლი მაგ ნა ტი 
ჯიმპატისონი ($7,3 მლრდ), 
რომ ლის კონ გ ლო მე რა ტი 
1985 წელს ripley International-
მა შე ი ძი ნა. ამ ჟა მად კომ პა-
ნი ა, რო მელ საც მაგ ნა ტის ვა ჟი, 
ჯიმ ჯუ ნი ო რი (უმცროსი) ხელ-
მ ძღ ვა ნე ლობს, 90 ატ რაქ ცი-
ონს მო ი ცავს, მათ შო რის აკ ვა-
რი უ მებ სა და „კუნსტკამერებს“ 
მსოფ ლი ოს ათ ქვე ყა ნა ში. 

გრძელი ენა, დიდი მარცხი

ეს წე ლი წა დი მძი მე აღ მოჩ ნ და ჩიპუილსონისა ($2,2 მლრდ) და მი სი იოგას 
სა მო სის მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნი ის, Lululemon Athletica-თვის. ყო ფი ლი სერ ფინ-
გის ტის სპორ ტუ ლი ტან საც მ ლის მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნი ის პრო დუქ ცია იმის 
გა მო და ი წუ ნეს, რომ მი სი ბრენ დის მი ერ შე კე რი ლი ძვირ ფა სი იოგას შარ ვ-
ლის პარ ტია მე ტის მე ტად გამ ჭ ვირ ვა ლე იყო, რა მაც მას, შარ შან გა-
ზაფხულ ზე, შე დე გად $67 მი ლი ო ნის წა გე ბა მო უ ტა ნა. კომ პა ნი ის 
მფლო ბელ მა წარ მოქ მ ნი ლი პრობ ლე მა ქალ ბა ტო ნე ბის თე ძო ე-

ბის მე ტის მეტ ხა ხუნს გა და აბ რა ლა, რი თაც მი სი ბრენ დის პრო დუქ ცი ის ერ თ გუ ლი 
მომ ხ მა რებ ლე ბის რის ხ ვა გა მო იწ ვი ა. მოგ ვი ა ნე ბით, სა ნამ გან ცხა დე ბას გა ა კე-
თებ და იმის შე სა ხებ, რომ დი რექ ტორ თა საბ ჭოს ხელ მ ძღ ვა ნე ლი თა ნამ დე ბო ბი-
დან გა დად გო მას აპი რებ და, სა კუ თა რი სიტყ ვე ბის გა მო სა ჯა როდ ბო დი ში მო ი-
ხა და. უილ სო ნი, რომ ლის აქ ტი ვე ბის წმინ და ღი რე ბუ ლე ბა გა სულ წელს 700 მლნ 
დო ლა რით შემ ცირ და, თავ მ ჯ დო მა რის პოსტს ივ ნი სის თვი დან და ტო ვებს. 

წიწვიანი ტყეების სიმდიდრე

წიწ ვი სა და ნაძ ვის ტყე ე ბი კა ნა დას, ხე- ტყის და-
მამ ზა დე ბე ლი წარ მო ე ბის თვალ საზ რი სით, კონ-
ტი ნენ ტის ჩრდი ლო- და სავ ლე თის მხა რეს რი-
გით პირ ველ ტე რი ტო რი ად აქ ცევს. მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ ეს ტყე ე ბი და ა ვა დე ბუ ლია ინ ვა ზი უ რი 

მთის ფიჭ ვის პა რა ზი ტი ხო ჭო თი, ჯიმპატისო
ნის ($7,3 მლრდ) კომ პა ნია Canfor-ს აქ 14 ხე- ტყის 
და მამ ზა დე ბე ლი ქარ ხა ნა აქვს (და ერ თი კვე ბეკ-
ში) გახ ს ნი ლი .ქარ ხ ნე ბი 3,6 მლნ აკ რი დან ყო-
ველ წ ლი უ რად 4,6 მი ლი არდ ფუტ ხე- ტყის მა სა-
ლას ამ ზა დე ბენ. 

მსოფლიოს მილიარდერები

სიმდიდრის მდგომარეობა
ზევით  ქვევით  უცვლელი   ახალი ★ დაბრუნებული      გაყოფილი  ✂ 

მდიდარი რეგიონი წერტილი რუკაზე

დამარცხებული

დევიდ 
თომსონი

გალენ 
ვესტონი

ჯიმ 
პატისონი

ჯეიმს 
ირვინგი

არტურ 
ირვინგი

ყველაზე მდიდრები
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პო ლი ტი კო-
სად ქცე უ ლი 
ბიზ ნეს მე ნი სე
ბასტიანპი
ნიერა პრე ზი-
დენ ტის რან გ ში 

უკა ნას კ ნელ დღე ებს ით-
ვ ლის. კა ნონ მ დებ ლო-
ბის გა მო, რო მე ლიც 
პი ნი ე რას უფ ლე ბას 
არ აძ ლევს ზე დი-

ზედ მე ხუ თედ წა-
მო ა ყე ნოს სა კუ თა-

რი კან დი და ტუ რა, 
იგი ოფისს 49%-იანი 
მხარ და ჭე რით ტო-

ვებს. 2010 წლის შემ-
დეგ ეს მი სი უდი დე სი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი ა.

მილიარდერი 
პრეზიდენტი

ჩილე
მშპ: $281.6 მლრდ  
მოსახლეობა: 17.6 მლნ

მილიარდერები: 12
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $41.3 მლრდ

58ირისფონტბონადაოჯახი
$15.5 მლრდ სამთო საქმე

319ჰორსტპაულმანიდა
ოჯახი
$4.7 მლრდ საცალო ვაჭრობა

663მარიალუსიასოლარი
ფალაბელადაოჯახი
$2.6 მლრდ საცალო ვაჭრობა

687ბერნარდომატე
$2.5 მლრდ ქაღალდი

687ელიოდორომატე
$2.5 მლრდ ქაღალდი

687პატრისიამატე
$2.5 მლრდ ქაღალდი

731სებასტიანპინიერა
$2.4 მლრდ ინვესტიციები

764ხულიოპონსე★
$2.3 მლრდ სასუქები

931ალვაროსაიებენდეკი
$1.9 მლრდ საბანკო საქმე

1092რობერტოანხელინი
როსი
$1.6 მლრდ მეტყევეობა, სამთო საქმე

1210ლუისენრიკეიარურ
რეი
$1.4 მლრდ საბანკო საქმე

1270პატრისიაანხელინი
როსი
$1.35 მლრდ მეტყევეობა, სამთო 

საქმე

828მიურეიედვარდსი
$2.1 მლრდ ნავთობი და გაზი

869კარლოფიდანი
$2 მლრდ უძრავი ქონება

869გაილალიბერტე
$2 მლრდ Cirque du Soleil

931რონალდსაუზერნი
$1.9 მლრდ ნაგებობები, 

კომუნალური მომსახურება

973მიტჩელგოლდარი
$1.85 მლრდ უძრავი ქონება

1036ალანბუხარდი
$1.75 მლრდ საცალო ვაჭრობა

1036გერალდშვარცი
$1.75 მლრდ ფინანსები

1092სტივენჯარისლოვსკი
$1.6 მლრდ ფულადი საშუალებების 

მართვა

1210პიტერგილგანი
$1.4 მლრდ ბინათმშენებლობა 

1284ფრენკსტრონახი
$1.3 მლრდ ავტომობილების 

ნაწილები

1356ალანსლეიტი
$1.25 მლრდ ტელერადიოგადაცემები

1372რონალდჯოისი
$1.2 მლრდ რესტორნები

1465მარსელადამსი
$1.1 მლრდ უძრავი ქონება

1540კ.რეისაჰი★
$1.05 მლრდ უძრავი ქონება 

687დევიდჩერიტონი
$2.5 მლრდ Google

731ლოურენსსტროლი
$2.4 მლრდ საცალო ვაჭრობა

764რობერტმილერი
$2.3 მლრდ საცალო ვაჭრობა

796ჯინკოუტუ
$2.2 მლრდ აფთიაქები

796ჩიპუილსონი
$2.2 მლრდ Lululemon

828ჩარლზბრონფმანი
$2.1 მლრდ ლიქიორი

27

153

1356

388

869

973

1540 869

1036

1210

234

256

520

1465

764

828

278

1036

1284

1092

345

796

ოტავა

მონრეალი

ტორონტო

კვებეკი

სენტ-ჯონი

687აშშ

408ჰონკონგი

ექსპატრიანტები

58

319

663

1270

1092

931

764

731

687

687

1210

სანტიაგო

687

საწვავის მომარაგება

არტურირვინგი, ($5,5 მლრდ) 
ირ ვინ გე ბის ოჯა ხის მე სა მე თა ო-
ბის წარ მო მად გე ნე ლი ა. ის გახ-
ლავთ კომ პა ნია Irving oil-ის 
მფლო ბე ლი. კომ პა ნი ა განაგებს 
900 გა ზის სად გუ რს კა ნა და სა და 
ჩრდი ლო -აღ მო სავ ლეთ აშ შ - ში. 
მი სი სა კუთ რე ბაა ასე ვე ქვეყ ნის 
უმ ს ხ ვი ლე სი ნავ თობ გა და მა მუ შა ვე ბე ლი ქარ ხა ნა. არ ტუ რის ძმა ჯე იმ სი ასე ვე 
მი ლი არ დე რი ა. მა თი ძმა ჯო ნი 2010 წელს 78 წლის ასაკ ში გარ და იც ვა ლა.

კანადის ფილტვები

არ ტურ ირ ვინ გის ძმა, ჯეიმსირ
ვინგი ($6 მლრდ) კომ პა ნია J.D. 
Irving-ის მფლო ბე ლი ა, რო მე-
ლიც ორი ათე უ ლი კომ პა ნი ი-
სა გან შემ დ გარ კონ გ ლო მე რატს 
წარ მო ად გენს. მი სი საქ მი ა ნო-
ბა მო ი ცავს გა ყი ნუ ლი საკ ვე ბი 
პრო დუქ ტე ბის, გა და ზიდ ვე ბი-
სა და ბიზ ნე სის სხვა სფე რო-
ებს. ის კა ნა დის ერ თ -ერ თი 
უმ ს ხ ვი ლე სი მი წათ მ ფ ლო-
ბე ლია 260 000 აკ რი ფარ-
თო ბის მი წით ნო ვა- ს კო-
ტი ა ში. კომ პა ნია ხე- ტყის 
მა სა ლის დამ ზა დე ბი სა და 
მეტყე ვე ო ბის საქ მი ა ნო-
ბას ნი უ- ბ რუნ ს ვი კის 
ტე რი ტო რი ა ზე ეწე ვა, 
სა დაც მან 1957 წლი-
დან 877 მი ლი ონ ხე ზე 
მე ტი დარ გო.

აღმავლობა

ინ   დუ  რი წარ   მო  მავ   ლო  ბის მქო  ნე კ.რეისაჰი ($1,05 მლრდ), 
Morgaurd Corp.-ის გე  ნე  რა  ლუ  რი დი  რექ   ტო  რის რან   გ   ში, ზე -
დამ   ხედ   ვე  ლო  ბას უწევს $15 მი  ლი  არ   დის კა  პი  ტა  ლის პორ   ტ   ფე -
ლის მფლო  ბელ კომ   პა  ნია rEIT-ს. ის ასე  ვე მარ   თავს ClubLink 
Enterprises-ს, კა  ნა  და  ში გოლ   ფ   -   კ   ლუ  ბე  ბის უმ   ს   ხ   ვი  ლეს მე  სა -
კუთ   რე  სა და ოპე  რა  ტორს, რომ   ლის გან   კარ   გუ  ლე  ბა  ში 45 ასე -
თი კლუ  ბია ონ   ტა  რი  ო  ში, კვე  ბეკ   სა და ფლო  რი  და  ში. ClubLink 
Enterprises-ი ასე  ვე ოპე  რი  რებს ტუ  რის   ტულ ბიზ   ნეს   ში, სა  დაც 
მი  სი მთა  ვა  რი ობი  ექ   ტია კრუ  ი  ზის გე  მის მგზავ   რე  ბი სკაგ   ვე  ი -
ში, ალას   კა  ზე. 

ვინდანსის გოლფ-კლუბი

731შვეიცარია 

75%
9%

16%

მემ კ ვიდ
რე ო ბი თი

მემ კ ვიდ რე
ო ბი თი და 
ზრდადი

სა კუ თა რი 
ძა ლით

სიმდიდრის წყარო

ფინანსები მოდა /საცალო 
ვაჭრობა 

კაზინოები გართობა სურსათი

ტექნიკა წარმოება

უძრავი ქონება

ბუნებრივი რესურსები

ჯანდაცვა სხვა

წერტილი რუკაზე წერტილი რუკაზე

ახალბედა

ცნობილი პიროვნება
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რიცხობრივად

სნეპშოტი

სად არის მანქანები?

ჩინეთი

764

988

1465

1540

506

796

1210

1565

1565

1372

1565

1046

1284

1465

1540

345

466

მშპ: $9.4 ტრილიონი

მოსახლეობა: 1.4 მლრდ

მილიარდერები: 152

მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $374.8 მლრდ

ყველაზე მდიდრები

ვანგ 
ცზიანლინი

მა ჰუატენგი

რობინ ლი

ცზუნ ცინხოუ

ლი ჰეიცზუნი

წერტილი რუკაზე

ტენდენცია

ლიჰეცზუნი (10,3 მლრდ), კერ ძო სა-

კუთ რე ბა ში მყო ფი მსოფ ლი ოს უმ ს ხ ვი-

ლე სი ჰიდ რო ე ლექ ტ რო სად გუ რის მშე ნე-

ბე ლი, სმო გით და ბინ ძუ რე ბულ ჩი ნეთ ში 

მთა ვარ აქ ცენტს სუფ თა ენერ გი ა ზე აკე-

თებს. ეს ჰიდ რო ე ლექ ტ რო სად გუ რი იუნა-

ნის პრო ვინ ცი ა ში, მდი ნა რე ცზინ შა ზე 

მდე ბა რე ობს.

ჩი ნე თი ყვე ლა ზე უფ რო მზარ დი ბა ზა რია NBA-თვის (აშშ-

ის „ეროვნული კა ლათ ბურ თის ასო ცი ა ცი ა“). ად გი ლობ-

რი ვი წარ მო ე ბის სპორ ტუ ლი ტან საც მ ლის ბრენ დი, Anta 

Sports-ი, რო მელ საც ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბენ გე ნე რა ლუ რი 

დი რექ ტო რი დინგშიცჰონგი (1 მლრდ), მი სი ძმა და ასე-

ვე მი სი მო ად გი ლე, დინგშიცზია (1 მლრდ), გა ყიდ ვე ბის 

გა საზ რ დე ლად აშ შ -ის სპორ ტის ისეთ ვარ ს კ ვ ლა ვებს იყე-

ნებს, რო გო რე ბიც არი ან კე ვინ გარ ნე ტი და რე ჯონ რონ დო. 

ჩჟანცზინი (3,7 მლრდ) და მი სი მე უღ ლე პან 

ში ი, სა თა ვე ში უდ გა ნან მშე ნებ ლო ბის დე ვე-

ლო პე რულ ფირ მა Soho China-ს, რო მელ მაც 

სა ხე ლი გა ით ქ ვა ცნო ბი ლი უცხო ე ლი არ ქი-

ტექ ტო რე ბის და ქი რა ვე ბითა და ვი ზუ ა ლუ რად 

გან საც ვიფ რე ბე ლი შე ნო ბე ბის აღ მარ თ ვით. მათ 

მი ერ პე კი ნის ცენ ტ რ ში აშე ნე ბუ ლი ერ თ -ერ-

თი ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი ნა გე ბო ბაა Galaxy Soho, 

რომ ლის პრო ექ ტის ავ ტო რია ზა ჰა ჰა დი დი. 

ჩინეთის მწვანე იმედი

ამერიკული პოპულარობის იმპორტი

სექსუალური კონტური

სიჩუანი

კსინჯანგი

37
ახალი 

მილიარდერი

24
სიიდან 

გავარდნილი

დღეს დღე ო ბით ჩი-

ნეთ ში, მსოფ ლი ოს 

ნე ბის მი ერ სხვა ქვე-

ყა ნას თან შე და რე-

ბით, ყვე ლა ზე მე ტი 

ავ ტო მო ბი ლის მომ-

ხ მა რე ბე ლი ა. აქე დან 

გა მომ დი ნა რე, SUV-

ის მწარ მო ე ბე ლი 

Great Wall Motors-ის 

ხელ მ ძღ ვა ნე ლი,  

ვეიცზინჩჟუნი  
(6,9 მლრდ) სულ 

უფ რო მეტ ქო ნე ბას 

იხ ვეჭს. ამ ქარ ხა ნამ 

2013 წელს 754 000 ავ-

ტო მო ბი ლი გა ყი და. 

მსოფლიოს მილიარდერები

99%

1%
მემ კ ვიდ
რე ო ბი თი

სა კუ თა რი 
ძა ლით

ორი ზესახელწიფოს დუელი

ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი სა და ჩი ნე თის მი-

ლი არ დერ თა რიცხ ვი მთე ლი ჩვე ნი პლა ნე ტის მი-

ლი არ დე რე ბის 1/3-ს აღე მა ტე ბა. ქვე მოთ გან-

თავ სე ბულ ცხრილ ში ამ ორი ზე სა ხელ მ წი ფოს 

მო ნა ცე მე ბის შე და რე ბაა მოყ ვა ნი ლი. 

აშშ                  ჩინეთი

მილიარდერები

 492 152
საშუალო წმინდა ღირებულება (მლრდ)

 4.7  2.5
საშუალო ასაკი

 66  53
საკუთარი ძალებით მიღწეული წარმატება %-ში 

 70 99

სიმდიდრის წყარო წერტილი რუკაზე

ფინანსები მოდა /საცალო 
ვაჭრობა 

კაზინოები გართობა სურსათი

ტექნიკა წარმოება

უძრავი ქონება

ბუნებრივი რესურსები

ჯანდაცვა სხვა
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64ვანგცზიანლინი
$15.1 მლრდ უძრავი ქონება

80მაჰუატენგი
$13.4 მლრდ ინტერნეტმედია

91რობინლი
$12.1 მლრდ საძიებო სისტემები

94 ცზუნცინხოუ
$11.6 მლრდ სასმელები

117ლიჰეიცზუნი★
$10.3 მლრდ განახლებადი ენერგია

122ჯეკმა
$10 მლრდ ინტერნეტკომერცია 

190ჰექსიანცზიანი
$7.1 მლრდ ხელსაწყოები

196ვეიცზიანცზუნიდა
ოჯახი
$6.9 მლრდ ავტომობილები

196იანგჰუიანი
$6.9 მლრდ უძრავი ქონება

234ჩანლაივადაოჯახი
$6 მლრდ უძრავი ქონება

244ჰოიკაიანი
$5.7 მლრდ უძრავი ქონება

256ლიუიუნსინი
$5.5 მლრდ აგრობიზნესი

305ჩჟანჩჟიდონგი
$4.8 მლრდ ინტერნეტმედია

345გოგუანჩანგი
$4.3 მლრდ დივერსიფიცირებული

345ლიანგვენგენი
$4.3 მლრდ მრეწველობა

345ვანგჩუანფუ
$4.3 მლრდ ელემენტები, 

ავტომობილები

354უილიამდინგი
$4.2 მლრდ ონლაინთამაშები

354ვანგვენიინი★
$4.2 მლრდ ლითონები 

375ლეიიუნი
$4 მლრდ სმარტფონები 

375ვანგვეი
$4 მლრდ სახლში მიტანის 

მომსახურება

408ცზიანბინი
$3.7 მლრდ ელექტრონიკა

408ვუიაცზუნიდაოჯახი
$3.7 მლრდ უძრავი ქონება

408ჩჟანცზინდონგი
$3.7 მლრდ საცალო ვაჭრობა

408ჩჟანსინიდაოჯახი
$3.7 მლრდ უძრავი ქონება

430ჩჟანშიპინგი
დაოჯახი
$3.6 მლრდ ლითონები

446ლუგუანცზიუ
$3.5 მლრდ დივერსიფიცირებული

466სუნგუანჩჟინი
$3.4 მლრდ დივერსიფიცირებული

483ფულიჩჟუანიდა
ოჯახი
$3.3 მლრდ ელექტროსაქონელი

506ლიუიუნხაუ
დაოჯახი
$3.2 მლრდ აგრობიზნესი

506ლუქსიანგიანგი
$3.2 მლრდ ავტომობილები

520შიიუიჩჟუ
$3.1 მლრდ დივერსიფიცირებული

551ლუჩჟიცზიანი
$3 მლრდ დივერსიფიცირებული

551ვანგიუსუოდაოჯახი
$3 მლრდ ენერგეტიკა

609ჰუანგრულუნი
$2.8 მლრდ უძრავი ქონება

609იანგკაი★
$2.8 მლრდ რძის პროდუქტები

642ლიუცზიანდონგი★
$2.7 მლრდ ინტერნეტკომერცია 

642ციუგუანხედაოჯახი
$2.7 მლრდ საცალო ვაჭრობა

642ტონგჯინგუანი
$2.7 მლრდ უძრავი ქონება

663ჰუილინჩიტი
$2.6 მლრდ ჰიგიენის პროდუქტები

663პანჩჟენმინიდაოჯახი
$2.6 მლრდ ელექტროსაქონელი

663ზიმანბოკი
$2.6 მლრდ ჰიგიენის პროდუქტები

687პანგკანგი★
$2.5 მლრდ არომატიზატორები

731ლიანგიუჩაო
$2.4 მლრდ საკვები დანამატები

731მაცზიანგონგიდა
ოჯახი
$2.4 მლრდ ქსოვილები, სამოსი

764ცაიკუი
$2.3 მლრდ უძრავი ქონება

764ჩენფაშუ
$2.3 მლრდ დივერსიფიცირებული

764ცზიაიუეტინგი★
$2.3 მლრდ გართობის ინდუსტრია

764ვანგჩანგტიანი★
$2.3 მლრდ გართობის ინდუსტრია  

764სუიცზინრენიდაოჯახი
$2.3 მლრდ ფარმაცევტული 

პროდუქცია

764სიუესიანდონიდაოჯახი★
$2.3 მლრდ პროგრამული 

უზრუნველყოფა

796ცზიანრენშენგიდაოჯახი
$2.2 მლრდ ფარმაცევტული 

პროდუქცია

828ლიუჩჟონტიანი
დაოჯახი
$2.1 მლრდ ალუმინის პროდუქტები

828ჩჟანილი
$2.1 მლრდ უძრავი ქონება

828ჩჟოუხონი★
$2.1 მლრდ ინტერნეტი

828ჩჟუგუნშენი
$2.1 მლრდ მზის პანელების მასალები

869ცაიდუნცინი★
$2 მლრდ ანიმაცია

869ჩანჩაიჟუაიჟუნჟუაი
$2 მლრდ სასმელები

869შენგოციუნი
$2 მლრდ საცალო ვაჭრობა

869სუნვეიჯიე
$2 მლრდ მრეწველობა

869ვანგვენქსუე
$2 მლრდ უძრავი ქონება

925ვუიილინგიდაოჯახი
$1.95 მლრდ ფარმაცევტული ნაწარმი

931ფუმეიჩენგიდაოჯახი★
$1.9 მლრდ გართობის ინდუსტრია

931მოტიანქუანი★
$1.9 მლრდ ინტერნეტინფორმაციის 

პროვაიდერი

931ცონგცუოვენი
$1.9 მლრდ დივერსიფიცირებული

973ლიშუფუ
$1.85 მლრდ ავტომობილები 

973ლიჟონგჩუ
$1.85 მლრდ საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები

973სუნპიაოიანგი
$1.85 მლრდ ფარმაცევტული ნაწარმი

988ჩეფენშენი
$1.8 მლრდ ფარმაცევტული ნაწარმი

988ჩენცზინსია
$1.8 მლრდ ინვესტიციები

988ლიუბაოლინი
$1.8 მლრდ მედიკამენტების 

დისტრიბუცია

988ვუგუანმინიდაოჯახი
$1.8 მლრდ სამედიცინო აღჭურვილობა

988ჩჟუსინლიანი
$1.8 მლრდ მშენებლობა

1046ჰუანლი★
$1.7 მლრდ ელექტროაღჭურვილობა

1046ჰუანვეი
$1.7 მლრდ უძრავი ქონება

1046ლინქსიუჩენიდაოჯახი
$1.7 მლრდ ელექტრონიკა

1046შაოგენხუო
$1.7 მლრდ აგრობიზნესი

1046ვანჟუნმინი
$1.7 მლრდ ფარმაცევტული ნაწარმი
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ჩი ნეთ ში ყვე ლა ზე მდი დარ კაცს, ვანგ
ცზიანლინს (15,1 მლრდ), 75 უნი ვერ მა-

ღი და 51 ხუთ ვარ ს კ ვ ლა ვი ა ნი სას ტუმ რო 

ეკუთ ვ ნის. მან ჩი ნეთ ში, სა ნა პი რო ქა ლაქ 

ცინ და ო ში, სე ლებ რი თე ბი - ლე ო ნარ დო 

დი კაპ რიო და ჯონ ტრა ვოლ ტა - ჩა მო-

იყ ვა ნა, რა თა მა თი დახ მა რე ბით შარ შან 

სექ ტემ ბერ ში 8 მლრდ-ის ღი რე ბუ ლე-

ბის მი ნი ჰო ლი ვუ დი აემოქ მე დე ბი ნა. 2012 

წლის დე კემ ბერ ში აშ შ -ის კი ნოქ სე ლის, 

AMC-ის ყიდ ვის შემ დეგ ვან გ მა ის ნი უ - 

ი ორ კის სა ფონ დო ბირ ჟის სი ა ში შე ი ტა ნა.

ვა კე ტე რი ტო რი ე ბი თა და ნა ყო ფი-

ე რი შა ვი ნი ა და გით ლი ა ო ნინ გის 

პრო ვინ ცი ას ნებ რას კას ამ ს გავ სე-

ბენ. ის იდე ა ლუ რი ად გი ლია მარ ც-

ვ ლე უ ლის მო საყ ვა ნად და სა ქონ-

ლის მო სა შე ნებ ლად. იანგკაი
(2,8 მლრდ) China Huishan Dairy 

Holdings-ის საქ მი ა ნო ბას ამ რე-

გი ო ნი დან აწარ მო ებს. იგი მის სა-

კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი მინ დ ვ რე ბის 

კულ ტი ვა ცი ას ახ დენს და შემ დეგ 

მათ ზე მოყ ვა ნი ლი მარ ც ვ ლე უ ლით 

128 000 მში ერ ძრო ხას გა მოკ ვე ბავს 

(ეს ჩინეთის რი გით მე ო რე უმ ს ხ ვი-

ლე სი ნა ხი რია). 

ჩი ნე თის აღ მო სავ ლე თი სა ნა პი-

რო მო სახ ლე ო ბის მა ღა ლი სიმ-

ჭიდ რო ვით გა მო ირ ჩე ვა. სწო რედ 

ამის გა მო, მრეწ ვე ლო ბის დარ გ-

ში მოღ ვა წე 24 მი ლი არ დერ მა სა-

კუ თა რი ქარ ხ ნე ბი ამ რე გი ონ ში 

გა ნა თავ სა. ყვე ლა ზე მდი და რია 

ჰექსიანცზიანი (7,1 მლრდ), რო-

მე ლიც ჰა ე რის კონ დი ცი ო ნე რებ-

სა და ჰა ე რის და მა ტე ნი ა ნე ბელ 

მოწყო ბი ლო ბებს აწარ მო ებს.

ჰოლივუდთან კავშირი

ლიაონინგის პროვინცია

ქარხნების 
სარტყელი

პეკინი

შანდონგი

შანხაი
ჯიანგსუ

გუანგონგი

ცზეიანი

1565

მდიდარი რეგიონი

მდიდარი რეგიონი

ყველაზე მდიდრები

სიმდიდრის მდგომარეობა
ზევით  ქვევით 
უცვლელი   ახალი ★
დაბრუნებული   გაყოფილი ✂ 
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ჩინეთი (გაგრძელება) 

1046 ჟან ხონვეი 
$1.7 მლრდ დივერსიფიცირებული

1092 ცაო კეჯიანი 
$1.6 მლრდ მრეწველობა

1092 გაო დეკანი და ოჯახი 
$1.6 მლრდ სამოსი

1092 გუ ვეი 
$1.6 მლრდ მრეწველობა

1092 ხუან შაოუ 
$1.6 მლრდ საცალო ვაჭრობა

1092 ლიან ქსინჯუნი 
$1.6 მლრდ დივერსიფიცირებული

1092 ვენ ჯიანპინი 
$1.6 მლრდ ჩამდინარე წყლების 

გადამუშავება

1092 ვონგ ლუენ ხეი 
$1.6 მლრდ მილების წარმოება

1092 ჩჟოუ ჩენცზიანი 
$1.6 მლრდ საცალო ვაჭრობა

1143 ვონგ კვონგ იუ და 
ოჯახი 
$1.55 მლრდ საცალო ვაჭრობა

1154 ჩენ ტიანცზიაო 
$1.5 მლრდ ონლაინთამაშები

1154 ხე ცზიაონვი და 
ოჯახი 
$1.5 მლრდ ლანდშაფტური 

არქიტექტურა

1154 ლამ კონგი 
$1.5 მლრდ ფარმაცევტული 

ნაწარმი

1154 ვენ იიბო და ოჯახი 
$1.5 მლრდ მრეწველობა

1154 ჟუ იცაი 
$1.5 მლრდ დივერსიფიცირებული 

1203 ჟან ჩანჟონი 
$1.45 მლრდ ფინანსური 

საინფორმაციო მომსახურება

1210 ჩენ ცზიანხუა და ოჯახი 
$1.4 მლრდ ქიმიური პროდუქტები

1210 ლეი ჯუფანგი 
$1.4 მლრდ ფარმაცევტული ნაწარმი

1210 ვან ცზინი ★
$1.4 მლრდ ტელეკომუნიკაციები

1210 ვან კუნსიაო ★
$1.4 მლრდ ნავთობმოპოვების 

აღჭურვილობა

1270 ლინ ლი 
$1.35 მლრდ ინვესტიციები

1284 ჩენ ბანი ★
$1.3 მლრდ საავადმყოფოები

1284 ჩუ მანგ იი და ოჯახი 
$1.3 მლრდ უძრავი ქონება

1284 დუ ცზიანტაუ და ოჯახი 
$1.3 მლრდ ქიმიური პროდუქტები

1284 ცზიან ჩჟაობაი 
$1.3 მლრდ უძრავი ქონება

1284 ნი ჩჟაოსინი 
$1.3 მლრდ უძრავი ქონება

1284 სუნ პინგფანი და ოჯახი ★
$1.3 მლრდ საქსოვი მანქანები

1284 ვან ვენჯინი 
$1.3 მლრდ პროგრამული 

უზრუნველყოფა

1356 ვეი შაოცზუნი 
$1.25 მლრდ უძრავი ქონება

1372 ხუან ვენ ცაი 
$1.2 მლრდ უძრავი ქონება 

1372 ლი ლი და ოჯახი 
$1.2 მლრდ ფარმაცევტული ნაწარმი

1372 ლიუ ქსუეჯინგი და ოჯახი 
$1.2 მლრდ სპილენძი, ფრინველი

1372 ნან კუნჰუი ★
$1.2 მლრდ ელექტროაღჭურვილობა

1372 ტიან მინი  ★
$1.2 მლრდ საზომი იარაღები

1372 ტუ ცზიანხუა 
$1.2 მლრდ მოტოციკლეტები, უძრავი 
ქონება

1372 იუ მინხონი და ოჯახი 
$1.2 მლრდ განათლება

1372 ჩჟან ჩჟუნენი და ოჯახი 
$1.2 მლრდ ალუმინი

1442 ლიუ ჩჟენგუო ★
$1.15 მლრდ წყლის გამწმენდი 

მოწყობილობები

1442 მა ქსინტიანი 
$1.15 მლრდ ფარმაცევტული ნაწარმი

1442 მიაო შოულიანი ★
$1.15 მლრდ უძრავი ქონება

1442 ცი სიანდუნი ★
$1.15 მლრდ პროგრამული 

უზრუნველყოფა

1442 იე ჩენი 
$1.15 მლრდ დივერსიფიცირებული

1465 ფანგ ვეი  
$1.1 მლრდ მრეწველობა

1465 ხუ კაიცზიუნი ★
$1.1 მლრდ ჯანდაცვა

1465 ხუან ჩჟენდა და ოჯახი 
$1.1 მლრდ მშენებლობა 

1465 ცზიან ვეი და ოჯახი ★
$1.1 მლრდ ფარმაცევტული ნაწარმი

1465 კე სიპინი და ოჯახი 
$1.1 მლრდ ინვესტიციები

1465 ლიუ ჩჟენფენი ★
$1.1 მლრდ ნავთობსარეწი 

აღჭურვილობა

1465 ლუო ფეი ★
$1.1 მლრდ საბავშვო კვება

1465 ცუე ბენბინი და ოჯახი 
$1.1 მლრდ ფარმაცევტული ნაწარმი

1465 შენ ვენჟუნი 
$1.1 მლრდ ფოლადი

1465 იან ჩჟი 
$1.1 მლრდ უძრავი ქონება

1465 ჩჟან გუიპინი და ოჯახი 
$1.1 მლრდ უძრავი ქონება

1540 ჩენ მიაოლინი 
$1.05 მლრდ სასტუმროები

1540 ჩენ ცზემინი და ოჯახი ★
$1.05 მლრდ კვების პროდუქტები

1540 ჩჟან იანი 
$1.05 მლრდ ქაღალდი 

1540 ლიუ გესინი 
$1.05 მლრდ ფარმაცევტული ნაწარმი

1540 ვან ლაიჩუნი ★
$1.05 მლრდ ელექტრონიკის 

კომპონენტები

1540 ვან ლაიშენი ★
$1.05 მლრდ ელექტრონიკის 

კომპონენტები

1540 იაო ვენბინი ★
$1.05 მლრდ პროგრამული 

უზრუნველყოფა 

1565 ან კანგი 
$1 მლრდ ფარმაცევტული ნაწარმი

1565 დინ შიჯია 
$1 მლრდ სპორტული ტანსაცმელი

1565 დინ შიჩჟონი  
და ოჯახი 
$1 მლრდ სპორტული ტანსაცმელი

1565 ფენ ხაილიანგი 
$1 მლრდ სპილენძის გადამუშავება 

და უძრავი ქონება

1565 ფუ კვანი ★
$1 მლრდ დივერსიფიცირებული

1565 ჰუო ცინხუა 
$1 მლრდ ნახშირი

1565 ლი დენჩჟაი ★
$1 მლრდ აგრობიზნესი

1565 ლი შუირონგი 
$1 მლრდ ნავთობქიმიური 

პროდუქტები

1565 ლიუ სიაომენი ★
$1 მლრდ მოწყობილობების  

საცალო გაყიდვა

1565 ვან ცზიანფენი  
და ოჯახი ★
$1 მლრდ ავტომობილების  

ნაწილები

1565 ვან მუკინგი  
და ოჯახი 
$1 მლრდ ავტომობილების 

დისტრიბუცია

1565 ვან იონგი  
და ოჯახი 
$1 მლრდ შაქრის შემცვლელები

1565 ვუ სიაონგი ★
$1 მლრდ საბავშვო კვება

1565 იან კენი ★
$1 მლრდ უძრავი ქონება

1565 ჩჟუ ვენჩენი ★
$1 მლრდ ფარმაცევტული ნაწარმი

მშპ: $377 მლრდ

მოსახლეობა: 48.3 მლნ

მილიარდერები: 4
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $30.6 მლრდ

მშპ: $21 მლრდ

მოსახლეობა: 1.1 მლნ

მილიარდერები: 4
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $19.7 მლრდ

კოლუმბია

კვიპროსი

72 ლუის კარლოს სარმიენტო 
$14.2 მლრდ საბანკო საქმე

102 ალეხანდრო სანტო დომინგო 
დავილა და ოჯახი 
$11.1 მლრდ ლუდის წარმოება

580 ხაიმე გილინსკი ბაკალი 
$2.9 მლრდ საბანკო საქმე

731 კარლოს არდილა ლულიე 
$2.4 მლრდ უალკოჰოლო სასმელები, 

დივერსიფიცირებული

76 ჯონ ფრედრიკსენი 
$13.6 მლრდ გადაზიდვები

520 სტელიოს ჰაჯი-იოანოუ 
$3.1 მლრდ EasyJet

988 პოის ჰაჯი-იონაოუ ★
$1.8 მლრდ EasyJet

1372 სუატ გუნსელ 
$1.2 მლრდ უძრავი ქონება, 

განათლება

სიმ დიდ რის მი ხედ ვით კო ლუმ ბი ის რი გით მე ო

რე ადა მი ა ნის, ალე ხან დ რო სან ტო დო მინ-
გოს სა კუთ რე ბა შია ჩვენს პლა ნე ტა ზე მე ო რე 

უმ ს ხ ვი ლე სი ლუ დის მწარ მო ე ბე ლი ქარ ხ ნის აქ

ცი ე ბის 14%იანი პა კე ტი, რო მე ლიც 10 მი ლი არდ 

დო ლარ ზე მე ტი ღი რე ბუ ლე ბი სა ა. მი სი, აწ გარ

დაც ვ ლი ლი, მა მის სა კუთ რე ბა ში იყო კო ლუმ ბი

უ რი ლუდ სა ხარ ში Bavaria, მაგ რამ მან 2005 წელს 

ის SABMillerს მიჰ ყი და ამ კომ პა ნი ის აქ ცი ე ბის სა

ფა სუ რად. სან ტო დო მინ გო აღ მას რუ ლე ბე ლი დი

რექ ტო რია ნი უ ი ორ კის სა ინ ვეს ტი ციო ფირ მა ში, 

Quadrant Capital Advisorsში და 37 წლის ასაკ

ში მსოფ ლი ო ში ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე სა სურ ვე

ლი „სასიძოა“. 

731

72

102

76

1372580

520

988

ბოგოტა

ლეფკოსა

ექსპატრიანტები

ექსპატრიაnტები

აშშ

დიდი ბრიტანეთი

დიდი ბრიტანეთი

დიდი ბრიტანეთი

დიდი 
ბრიტანეთი

სნეპშოთი

გა და ზიდ ვე ბის მე ფე, ჯონ ფრედ რიკ სე-
ნი (13,6 მლრდ) ამუ შა ვებს ნედ ლი ნავ თო

ბის გა დამ ზი დავ 51 ტანკერს. ისი ნი ტან კე რე ბის 

ფლო ტის ერ თ ერთ უმ ს ხ ვი ლეს შე მად გენ

ლო ბა ში შე დი ან. ჯონმა ნორ ვე გი ის მო ქა ლა

ქე ო ბა სა გა და სა ხა დო სა მოთხე ზე, კვიპ როს ზე 

გა დაც ვა ლა, მაგ რამ, მი უ ხე და ვად ამი სა, თა ვის 

იმ პე რი ას ლონ დო ნი დან მარ თავს. 

ლუდის მეფე

გადასახადებს გაექცა

მსოფლიოს მილიარდერები

ფინანსები სურსათი წარმოება უძრავი ქონება სხვა

ყველაზე მდიდრები
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33%

eGX 30 საბირჟო 
ინდექსის 

ზრდა 12 თვის 
განმავლობაში, 

თებერვლის 
ჩათვლით 

ჩეხეთის 
რესპუბლიკა

დანია

ეგვიპტე ფინეთი

მშპ: $197.2 მლრდ

მოსახლეობა: 10.5 მლნ

მილიარდერები: 6
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $18.4 მლრდ

მშპ: $311.8 მლრდ

მოსახლეობა: 5.6 მლნ

მილიარდერები: 6
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $26.9 მლრდ

მშპ: $255.3 მლრდ

მოსახლეობა: 83.7 მლნ

მილიარდერები: 8
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $22.3 მლრდ

მშპ: $257 მლრდ

მოსახლეობა: 5.4 მლნ

მილიარდერები: 4
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $6.6 მლრდ

205ნასეფსავირისი
$6.7 მლრდ მშენებლობა

520მოჰამედმანსური
$3.1 მლრდ სხვადასხვა

609ნაგიბსავირისი
$2.8 მლრდ ტელეკომუნიკაციები

731ონსისავირისი
$2.4 მლრდ მშენებლობა, 

ტელეკომუნიკაციები

106პეტრკელნერი
$11 მლრდ საბანკო საქმიანობა, 

დაზღვევა

731ანდრეიბაბიში
$2.4 მლრდ სოფლის მეურნეობა

1092კარელკომარეკი
$1.6 მლრდ კარელ კომარეკი 

1210რადოვანვიტეკი★
$1.4 მლრდ რადოვან ვიტეკი

1565რადოვანვიტეკი
$1 მლრდ ნახშირი

1565პაველტიკაჩი★
$1 მლრდ ნახშირი 

483ანტიჰერლინი
$3.3 მლრდ ლიფტები, ესკალატორები

1465ილკაჰერლინი★
$1.1 მლრდ ლიფტები, ესკალატორები

1465ილონაჰერლინი★
$1.1 მლრდ ლიფტები, ესკალატორები

1465ნიკლასჰერლინი★
$1.1 მლრდ ლიფტები, ესკალატორები

119კიელდკირკ
კრისტიანსენი
$10.2 მლრდ Lego

267ანდერსჰოლხ
პოვლსენი
$5.3 მლრდ საცალო ვაჭრობა

375ლარსლარსენი
$4 მლრდ საცალო ვაჭრობა

408ნილსპიტერლუის
ჰანსენი
$3.7 მლრდ სამედიცინო ნაწარმი

642ჰანიტუსბიკასპშაკი
$2.7 მლრდ ფეხსაცმელი

1565ბენტიენსენი
$1 მლრდ წარმოება

764იუსეფმანსური
$2.3 მლრდ სხვადასხვა 

931მოჰამედალფაიედი
$1.9 მლრდ საცალო ვაჭრობა, 

ინვესტიციები

988იასინმანსური
$1.8 მლრდ სხვადასხვა 

1284სამიჰსავირისი
$1.3 მლრდ უძრავი ქონება, 

სასტუმროები

ანტიჰერლინის სა მი დედ-

მა მიშ ვი ლი მოხ ვ და ამ სი ა ში, 

თა ვი ანთ ძმას თან, მა ნამ დე 

კი ქვეყ ნის ერ თა დერთ მი ლი-

არ დერ თან ერთად, სა სა მარ-

თ ლო საქ მის მო რი გე ბი დან 

რვა წლის შემ დეგ. დედ მა მიშ-

ვი ლებ მა სა კუ თარ ძმას უჩივ-

ლეს მას შემ დეგ, რაც გა ი გეს, 

რომ მა მამ მის მი ერ შექ მ ნი-

ლი ლიფ ტე ბის მწარ მო ე ბე ლი 

კომ პა ნი ის, Kone-ს ხელ მ ძღ ვა-

ნე ლო ბა ან დერ ძით ან ტის და-

უ ტო ვა. მიღ წე ულ იქ ნა შე თან-

ხ მე ბა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, 

დედ მა მიშ ვი ლებ მა ოჯა ხის 

კუთ ვ ნი ლი სატ ვირ თო კომ-

პა ნი ის (Cargotec-ი) ხელ მ ძღ-

ვა ნე ლო ბა და Kone-ის შე და-

რე ბით მცი რე წი ლე ბი მი ი ღეს. 

ისი ნი პირ ვე ლად მოხ ვ დ ნენ 

სი ა ში, რო დე საც Cargotec-ის 

აქ ცი ე ბი 23%-ზე მე ტით გა ი-

ზარ და გა სუ ლი 12 თვის გან-

მავ ლო ბა ში. 

ჩე ხე თის პო ლი ტი კა ში კო რუფ ცი ით დაღ ლილ მა ანდრეიბაბიშ
მათა ვი სი მრა ვალ მი ლი არ დი ა ნი ქო ნე ბა ახა ლი პო ლი ტი კუ რი პარ-

ტი ის და სა ფი ნან სებ ლად გა მო ი ყე ნა. ამან გა მოხ მა უ რე ბა პო ვა სკან-

და ლე ბით დაღ ლილ მო ქა ლა ქე ებს შო რის, 2013 წლის არ ჩევ ნე ბის 

დროს. ახ ლა მის მი ერ და არ სე ბუ ლი ქი მი უ რი, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 

და სურ სა თის პრო დუქ ცი ის მწარ მო ე ბე ლი ჰოლ დინ გუ რი კომ პა ნია 

Agrofert-ის მარ თ ვის ნაც ვ ლად, ის ქვეყ ნის ფი ნან ს თა მი ნის ტ რი ა. 

ჩან და, რომ „ლეგო ფილ მი“ (The Lego Movie) სხვა არა ფე რი იქ ნე-

ბო და, თუ არა პლას ტ მა სის პა ტა რა ბლო კე ბის უზარ მა ზა რი რეკ-

ლა მა. Lego-მ (მის დიდ ნა წილს ფლობს კიელდკირკკრისტიან
სენი) გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სცე ნა რი გა მო ი ყე ნა და გო ნე ბა მახ ვი ლუ რი 

ფილ მი შექ მ ნა, რო მე ლიც დას ცი ნის იმ სა მომ ხ მა რებ ლო ცნო ბი ე-

რე ბას, რა ზეც კომ პა ნია არის აგე ბუ ლი. ფილ მის შე მო სა ვალ მა  

17 დღე ში $183 მი ლი ო ნი შე ად გი ნა. 

იასინმანსური ხელ მ ძღ ვა ნე-

ლობს უძ რა ვი ქო ნე ბის მშე ნე ბელ 

პრეს ტი ჟულ კომ პა ნი ას, Palm Hills 

Developments-ს. პრე ზი დენტ ჰოს ნი 

მუ ბა რა ქის გა და ყე ნე ბის შემ დეგ, მას 

კო რუფცი ა ში დას დეს ბრა ლი. მოგ-

ვი ა ნე ბით ეს ბრალ დე ბა მო ეხ ს ნა. გა-

სულ წელს Palm Hills-მა სა ვი რი სე-

ბის orascom-თან, გი ზის გა რე უბ ნებ ში, 

საცხოვ რე ბე ლი სახ ლე ბის მშე ნებ-

ლო ბა ზე კონ ტ რაქ ტი გა ა ფორ მა. 

კვლავ პატივისცემაში

ეგ ვიპ ტის რე ვო ლუ ცი-

ის შემ დეგ, ნაგიბსავი
რისმა, თა ვი სუ ფა ლი 

ეგ ვიპ ტე ლე ბის პარ ტია 

(Free Egyptians Party) და-

ა არ სა და „მუსლიმანთა 

საძ მოს“ აქ ტი უ რი მო წი-

ნა აღ მ დე გე გახ და. მის-

მა პარ ტი ამ ხე ლი შე უწყო 

პრე ზი დენტ მო ჰა მედ 

მურ სის გა და ყე ნე ბას. 

მო დის მცოდ ნემ, ან
დერსჰოლხპოვლ
სენმა, 2013 წელს შე ი ძი-

ნა Zalando-ს – ევ რო პის 

ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე 

პო პუ ლა რუ ლი სა ცა-

ლო მო ვაჭ რის, – 10%, და 

შე უ ერ თ და რუ სე თის მი-

ლი არ დე რებს, ალი შერ 

უს მა ნოვ სა და იური მილ-

ნერს, რო გორც ინ ვეს-

ტო რებს. ამას წი ნათ ის 

და ახ ლო ე ბით $5 მი ლი-

არ დად შე ფა სდა.
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205

483

1210

642

764

731

267

520

1465

1565

1565

931

1092

375

609

1465

1565

988

408

731

1465

1284

კოპენჰაგენიბილუნდი

აარჰუსი

სილკებორგი

ჰადერსლევი

პრაღა

კაირო

ჰელსინკი

ექსპატრიანტი - შვეიცარია 

ექსპატრიატი – ლონდონი

ტენდენცია

პოლიტიკური აქტივისტი

Lego-ს რიმეიკი

პოპულარული 
საცალო 
მოვაჭრე

დედმამიშვილების 
ომი

მურსის 
გადაგდება

ცნობილი პიროვნება

ახალბედა

სიმდიდრის მდგომარეობა
ზევით   ქვევით  
უცვლელი    ახალი  ★
დაბრუნებული      გაყოფილი  ✂ 

ცნობილი პიროვნება

ცნობილი პიროვნება

ცნობილი პიროვნება

ფინანსები მოდა /საცალო 
ვაჭრობა 

კაზინოები გართობა სურსათი

ტექნიკა წარმოება

უძრავი ქონება

ბუნებრივი რესურსები

ჯანდაცვა სხვა
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მშპ: $2.7 ტრილიონი

მოსახლეობა: 63.8 მლნ

მილიარდერები: 43

მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $235.2 მლრდ

საფრანგეთი

ქსავიენილის Free 
Mobile-ის მი ერ 2012 წელს 
წა მოწყე ბულ მა აქ ცი ამ 
ფრან გუ ლი ტე ლე კო მი შე-
არ ყი ა, რო დე საც მან ული-
მი ტო სა ტე ლე ფო ნო ზა რე-
ბის, შეტყო ბი ნე ბე ბისა და 
ინ ტერ ნეტპა კე ტე ბის გა-
ყიდ ვა და იწყო ფას დაკ ლე-
ბით. ნი ლი ($8,2 მლრდ) 
მო გე ბას მო გე ბა ზე იღებ და 
– წელს ის 25%-ით უფ რო 
მდი და რია მი სი კომ პა ნი ის 
და მა არ სე ბე ლი კომ პა ნი ის, 
„ილიადის“ აქ ცი ა თა ღი რე-
ბუ ლე ბის მკვეთ რი ზრდის 
წყა ლო ბით. 2013 წელს 
ნილ მა შექ მ ნა კომ პა ნია 
„42“ – სა ინ ფორ მა ციო ტექ-
ნო ლო გი ე ბის სკო ლა, რო-
მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს 
კომ პი უ ტე რუ ლი მეც ნი ე რე-
ბის სპე ცი ა ლის ტე ბის უფა-
სოდ მომ ზა დე ბას. 

მეამბოხე

რეს ტორ ნე ბის 
ბიზ ნე სის მაგ-
ნატ მა, ლუილე
დაფიმ ($2.4 
მლრდ), პირ-
ვე ლი საცხო-
ბი Brioche Doree 
ბრე ტან ში, საფ-
რან გეთ ში და ა-
არ სა 1976 წელს, 
რაც მხო ლოდ 
2000 დო ლა-
რი და უჯ და. 
მას შემ დეგ მან 

Groupe Le Duff-ის იმ პე რია ააშე-
ნა, რო მე ლიც რვა სხვა დას ხ ვა რეს-
ტორ ნის ჯგუ ფის გან და 1260 სა ვაჭ-
რო წერ ტი ლის გან შედ გე ბა. მის 
რეს ტორ ნებს შო რი სა ა: Bagels-ისა 
და La Madeleine French-ის სა სა დი-
ლო ე ბი აშ შ - ში.

ცომის ბიჭი

ლი ბან ში და ბა დე ბუ ლი ჟაკსაადე
მსოფ ლი ო ში სი დი დით მე სა მე გა და ზიდ-
ვე ბის კომ პა ნია CMA CGM-ის მმარ თ ვე-
ლი ა. 1978 წელს მან მარ სელ ში კონ ტე-
ი ნე რე ბის გა დამ ზიდ ვე ლი ფირ მა CMA 
და ა არ სა. შემ დ გომ ში კომ პა ნია იმ დე-
ნად გა ი ზარ და, რომ ბო ლოს, 1996 წელს, 
ლო გის ტი კუ რი გი გან ტი, CGM-ი, შე ი ძი-
ნა. ამ ჟა მად Saade-ს ეკუთ ვ ნის შერ წყ-
მუ ლი კომ პა ნი ის 100%, რო მე ლიც 400-
ზე მე ტი გე მის გან შემ დ გა რი ფლო ტის 
მფლო ბე ლი ა. 

სა ცა ლო გამ ყიდ ვე ლი კომ პა ნი ის, Mulliez მფლო ბელ თა დი ნას ტი-
ის წარ მო მად გენ ლის, ჟე რარდ მუ ლი ეს ბი ძაშ ვილ მა, მიშელლეკ
ლერკმა ($3 მლრდ), მცი რე ზო მის სპორ ტუ ლი ტან საც მ ლის კომ-
პა ნი ა, Decathlon, 1976 წელს გახ ს ნა. მას შემ დეგ, რაც მას სა ხე ლი 
შე უც ვა ლა და oxylane და არ ქ ვა, კომ პა ნი ა, სპორ ტუ ლი სა ქონ ლის 
მსოფ ლი ო ში ერ თ -ერთ უმ ს ხ ვი ლეს სა ცა ლო გამ ყიდ ვე ლად იქ ცა, 
700-ზე მე ტი სა ვაჭ რო ობი ექ ტი თა და 55 000 თა ნამ შ რომ ლით. 

ყურადღება, მოემზადეთ საფულეები, წინ!

პარიზი

ექსპატრიანტები

აშშ

აშშ

შვეიცარია

დიდი ბრიტანეთი

შვეიცარია
არაბთა გაერთიანებული 
საამიროები
დიდი ბრიტანეთი

ლავალი

ლიონი

მარსელი

11ლილიანბეტანკურიდა
ოჯახი
$34.5 მლრდ L’Oréal

15ბერნარარნოდაოჯახი
$33.5 მლრდ LVMH

58ფრანსუაპინოდაოჯახი
$15.5 მლრდ საცალო ვაჭრობა

73სერჟდესოდაოჯახი
$14 მლრდ ავიაცია

122კერიპეროდოდა
ოჯახი★
$10 მლრდ მემკვიდრეობა

141ალანვერტაიმერი✂
$9 მლრდ Chanel

141ჟერარვერტაიმერი✂
$9 მლრდ Chanel

162ქსავიენიელი
$8.2 მლრდ ინტერნეტი, 

ტელეკომი

166პიერკასტელიდაოჯახი★
$8 მლრდ ღვინო

167ემანუელბეშნიე
$7.9 მლრდ ყველი

168ჟანკლოდდეკოდა
ოჯახი
$7.7 მლრდ რეკლამა

173ჟაკსერვიე
$7.6 მლრდ მედიკამენტები
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მხატვრობა

ფრანკ გე რის დი ზა ი-
ნით შექ მ ნი ლი მუ ზე უ მი, 
Louis Vuitton Foundation 
for Creation-ი, რომ ლის 
მფლო ბე ლი ბერნარ
არნოა, პა რი ზის და-
სავ ლეთ რა ი ონ ში, 2014 
წელს გა იხ ს ნე ბა.

პორტის ხელმძღვანელობა

აკვიტანია 

მსოფლიოს მილიარდერები

40%

30%

30%

ყველაზე მდიდრები

ლილიან 
ბეტანკური

ბერნარ 
არნო

ფრანსუა 
პინო

სერჟ დესო

კერი 
პეროდო

მემ კ ვიდ
რე ო ბი თი

მემ კ ვიდ რე
ო ბი თი და 
ზრდადი

სა კუ თა რი 
ძა ლით

სიმდიდრის წყარო

ცნობილი პიროვნება

მდიდარი რეგიონი

წერტილი რუკაზე

საფ რან გე თის სამ ხ რეთ - და სავ ლე თის რე გი ო ნის უმე ტე-
სი ნა წი ლი „ბორდოს“ სამ შობ ლო ა, სა დაც 13 000-ზე მე ტი 
მეღ ვი ნე ბე ჯი თად შრო მობს იმი სათ ვის, რომ და ამ ზა დოს, 
რიგ შემ თხ ვე ვა ში, დე და მი წის ზურ გ ზე ყვე ლა ზე უფ რო სა-
ხელ გან თ ქ მუ ლი ღვი ნო. ამ საქ მი ა ნო ბის შე დე გად მი ღე ბუ-
ლი ყო ველ წ ლი უ რი შე მო სა ვა ლი $20 მი ლი არდს შე ად გენს. 
სწო რედ ფრანსუაპინოს ($15,5 მლრდ) სა კუთ რე ბა ა ამ 
რე გი ო ნის ცნო ბი ლი ბრენ დი Château Latour. 

ახალბედა

ახალბედა

ახალბედა

სიმდიდრის მდგომარეობა
ზევით  ქვევით 
უცვლელი   ახალი ★
დაბრუნებული   გაყოფილი ✂ 
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გერმანია
მშპ: $3.6 ტრილიონი

მოსახლეობა: 81.8 მლნ

მილიარდერები: 85
მთლიანი წმინდა ღირებულება: $400.9 მლრდ

საქართველო
მშპ: $16.1 მლრდ

მოსახლეობა:4.5 მლნ

მილიარდერები: 1
მთლიანი წმინდა  
ღირებულება: $5.2 მლრდ

270ბიძინაივანიშვილი
$5.2 მლრდ ინვესტიციები

183ვინსენტბოლორე
$7.4 მლრდ ინვესტიციები

215პატრიკდრაი★
$6.3 მლრდ ტელეკომი

325პიერბელონიდაოჯახი
$4.6 მლრდ საზოგადოებრივი 

კვების ობიექტები

396ალანმერიედაოჯახი
$3.8 მლრდ მედიკამენტები

408მარტინდაოლივიე
ბუიგები
$3.7 მლრდ მშენებლობა, მედია

483ჟანპიერკაიარდი★
$3.3 მლრდ სპირტიანი სასმელები

551მიშელლეკლერკიდა
ოჯახი★
$3 მლრდ სპორტული საქონელი

609ფილიპფორიელ
დესტესეტი
$2.8 მლრდ დასაქმების სააგენტო

642ჟანმიშელბენიე
$2.7 მლრდ ყველი

642მარიბენიებოვალო
$2.7 მლრდ ყველი

731ლუილედაფი★
$2.4 მლრდ საცხობები

869ნიკოლაპუეში
$2 მლრდ Hermès

931დანიელრულიედა
ოჯახი★
$1.9 მლრდ ცხოველების საკვები

973მარკლადრედე
ლაშარიერი
$1.85 მლრდ ფინანსები

988ელისაბეტბადინტერი
დაოჯახი
$1.8 მლრდ რეკლამა 

1092პიერპაპილო★
$1.6 მლრდ წყალი

1154მონიკლუი
დრეიფუსი
$1.5 მლრდ ფართო მოხმარების 

საქონელი

1154მარიჟანმეიერი
$1.5 მლრდ ფართო მოხმარების 

საქონელი

1210მიშელშალუბიდა
ოჯახი★
$1.4 მლრდ საცალო ვაჭრობა

1210კლემენტფაიატიდა
ოჯახი★
$1.4 მლრდ მშენებლობა

1284ჟაკსაადედაოჯახი★
$1.3 მლრდ გადაზიდვები

1284ალანტარაველა
$1.3 მლრდ უძრავი ქონება

1356ჰუბერტდ’ორნანო
$1.25 მლრდ კოსმეტიკური 

საშუალებები

1372კლოდდოფინი
$1.2 მლრდ ფართო მოხმარების 

საქონელი

1372ჟილმარტინი★
$1.2 მლრდ ლაბორატორიული 

მომსახურება

1372ჟაკმერსერონვიკატი
დაოჯახი★
$1.2 მლრდ ცემენტი

1465ჯინბურელიე★
$1.1 მლრდ ავტომატური 

სისტემები

1465ლორანბურელიე★
$1.1 მლრდ ავტომატური 

სისტემები

1565ანაბოფური★
$1 მლრდ მედიკამენტები 

1565ჰენრიბოფური★
$1 მლრდ მედიკამენტები 

1565ჟანინდიკი★
$1 მლრდ ცხოველების წამლები
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ფრანკფურტი

ჰამბურგი

საბავშვო თამაშები

წელს Forbes-ის მი ლი არ დერ თა 
სი ას სა თა მა შო ე ბის მწარ მო ე ბე ლი, 
Playmobil-ის მფლო ბე ლი, ჰორსტ
ბრანდშტეტერი ($1,5 მლრდ) შე-
ურ თ და, რაც მხო ლოდ ოთხი ათ წ-
ლე უ ლის შემ დეგ მოხ და იმ მო მენ-
ტი დან, რო ცა მან Playmobil-ის მი ერ 
დამ ზა დე ბუ ლი პლას ტ მა სის მო-
ღი მა რი ადა მი ა ნე ბის გა ყიდ ვა და-
იწყო. სა ბო ლოო ჯამ ში, მან უკ ვე 
2,6 მი ლი არ დი ასე თი ფი გუ რა 
გა მო უშ ვა. 

ყავა, პრეზერვატივები და 
„კალვინი“ 
და- ძ მებ მა რაინმანებმა – მა თი-
ას მა, რე ნა ტემ, შტე ფან მა და ვოლ-
ფ გან გ მა – ბო ლო ორი წლის გან-
მავ ლო ბა ში $11 მლრდ და ხარ ჯეს 
იმი სათ ვის, რომ სხვა დას ხ ვა კომ-
პა ნია ჩა ენ თ ქათ. მა თი ფარ თო 
მოხ მა რე ბის სა ქონ ლის ჰოლ დინ-
გუ რი კომ პა ნია ახ ლა აშ შ -ის ქსე-
ლე ბის Caribou Coffee-სა და Peet’s 
Coffee & Tea-ს მფლო ბე ლი ა; მას 
ეკუთ ვ ნის ასე ვე Coty, Calvin Klein-ის სუ ნა მო ე-
ბის შემ ქ მ ნე ლი კომპანია და oPI – ფრჩხი ლე-
ბის ლა ქის და მამ ზა დე ბე ლი ფირ მა; ამას ემა-
ტე ბა წი ლი Jimmy Choo-ს ფეხ საც მე ლებ სა და 
Durex-ის პრე ზერ ვა ტი ვებ ში. 

კულტურის მეფე

რეინჰოლდვიურთს ($7,7 
მლრდ) ეკუთ ვ ნის 16 000 ნა-
ხა ტი, მათ შო რის მაქს ბეკ-
მა ნის, ედ ვარდ მუნ კი სა და 
პაბ ლო პი კა სოს მი ერ შეს-
რუ ლე ბუ ლი ნა მუ შევ რე ბი; 
ასე ვე ჰანს ჰოლ ბა ი ნის მი ერ 
შექ მ ნი ლი ტი ლო „შენდობის 
ქალ წუ ლი“, რო მე ლიც მან 
და ახ ლო ე ბით 70 მი ლი ონ 
დო ლა რად შე ი ძი ნა იუნ გერ-
ში, 2011 წელს. მან გა ნა ვი თა-
რა მა მა მი სის ხრახ ნე ბის ბიზ-
ნე სი, რო მე ლიც სა მაგ რებს 
აწარ მო ებს და 64 000 თა-
ნამ შ რო მე ლი ჰყავს მთელ 
მსოფ ლი ო ში. 

ჭორვილა

თბილისი

საფრანგეთი

მდიდრების გასაჭირი

მა ღა ლი გა და სა ხა დე ბი ნამ დ-
ვი ლად დი დი გა სა ჭი რი ა. სუ-
პერ მ დიდ რე ბის თ ვის მა თი 
შე მო სავ ლე ბის ყო ვე ლი პრო-
ცენ ტუ ლი მა ტე ბა მსხვი ლი თან-
ხის გა დი ნე ბას იწ ვევს. ქვე მოთ 
მოყ ვა ნილ ცხრილ ში შე და რე-
ბუ ლია შე მო სავ ლის და ბეგ ვ-
რის მაქ სი მა ლუ რი ტა რი ფე ბი 
მთელ მსოფ ლი ო ში. 

რურის აუზი 

და სავ ლეთ გერ მა ნი ის ეს მჭიდ როდ და სახ ლე ბუ ლი, ძლე ვა მო სი ლი 
ინ დუს ტ რი უ ლი ტე რი ტო რია ნი დერ ლან დე ბის გან სულ რამ დე ნი მე 
კი ლო მეტ რის და შო რე ბით მდებარე, კარ გა ხა ნია უაღ რე სად დიდ 
როლს თა მა შობს გერ მა ნი ის ეკო ნო მი კა ში. გან სა კუთ რე ბით დი დია 
მი სი წვლი ლი ომის შემ დ გო მი „ეკონომიკური სა ოც რე ბის“ გან-
ხორ ცი ე ლე ბის საქ მე ში, რომ ლის თ ვი საც მან მრეწ ვე ლო ბის სა ფუძ-
ვე ლი შექ მ ნა. დღეს დღე ო ბით რუ რის აუზის დი ვერ სი ფი კა ცია სულ 
უფ რო იზ რ დე ბა; გან მარ ტო ე ბით მცხოვ რებ 94 წლის კარლალ
ბრეხტს ($25 მლრდ) და მის ძმის შ ვილს, თეოუმცროსს ($19,3 
მლრდ) იქ, Aldi Sud-ის და Aldi Nord-ის სუ პერ მარ კე ტის ქსე ლე ბის 
სა თა ვო ოფი სი აქვთ. თე ოს ეკუთ ვ ნის Trader Joe’s-ი აშ შ - ში.

საფრანგეთი               75%

ისრაელი      50%

ირლანდია 48%

ჩინეთი   45%

აშშ        40%

სნეპშოტი

ფინანსები მოდა /საცალო 
ვაჭრობა 

კაზინოები გართობა სურსათი

ტექნიკა წარმოება

უძრავი ქონება

ბუნებრივი რესურსები

ჯანდაცვა სხვა

მდიდარი რეგიონი

სახელოვანი

ახალბედები

ახალბედა
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სნეპშოთი

საბერძნეთი

გუერნსი
მშპ: $2.8 მლრდ

მოსახლეობა: 63,000

მილიარდერები: 1
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება:  $2.4 მლრდ

23კარლალბრეხტი
$25 მლრდ საცალო ვაჭრობა

29დიტერშვარცი
$21.1 მლრდ საცალო ვაჭრობა

36თეოალბრეხტიუმცროსიდა
ოჯახი
$19.3 მლრდ Aldi, Trader Joe’s

42მიხაელოტოდაოჯახი
$18.4 მლრდ საცალო ვაჭრობა, უძრავი 

ქონება

49სუსანეკლატენი
$17.4 მლრდ BMW, წამლები

66შტეფანკვანდტი
$14.9 მლრდ BMW

71გეორგშეფლერი
$14.3 მლრდ ბურთულოვანი საკისრები

82იოჰანაკვანდტი
$12.8 მლრდ BMW

113კლაუსმიხაელკიუნე
$10.4 მლრდ გადაზიდვები

147ჰასოპლატნერი
$8.8 მლრდ პროგრამული 

უზრუნველყოფა

152ლუდვიგმერკლე
$8.6 მლრდ მედიკამენტები

160ოგუსტფონფინკი
$8.3 მლრდ ინვესტიციები

168რეინჰოლდვიურთი
$7.7 მლრდ საკეტები

177კლაუსჩირა
$7.5 მლრდ პროგრამული 

უზრუნველყოფა

186ჰაინცჰერმანთილედა
ოჯახი
$7.2 მლრდ მუხრუჭები

191დიტმარჰოპი
$7 მლრდ პროგრამული 

უზრუნველყოფა

270კარლჰაინცკიპი
$5.2 მლრდ საცალო ვაჭრობა

295ჰაინცჰორსტდაიჩმანიდა
ოჯახი
$4.9 მლრდ ფეხსაცმელები

295ერივანჰაუბიდაოჯახი
$4.9 მლრდ საცალო ვაჭრობა

328მიხაელჰერცი
$4.5 მლრდ ყავა

328ვოლფგანგჰერცი
$4.5 მლრდ ყავა

328დიტერშნაბელი
$4.5 მლრდ ქიმიური პროდუქტები

340გიუნტერჰერციდაოჯახი
$4.4 მლრდ ყავა

354რალფდომერმუთი
$4.2 მლრდ ინტერნეტი 

354ელიზაბეთმონიდაოჯახი
$4.2 მლრდ მედია

354ფრიდეშპრინგერი
$4.2 მლრდ გამომცემლობა

375კურტენგელჰორნი
$4 მლრდ მედიკამენტები

375ერიხკელერჰალსი★
$4 მლრდ ელექტრონიკის საცალო 

გამყიდველი

388ჰაინცგეორგბაუსი
$3.9 მლრდ საყოფაცხოვრებო 

საქონლის მაღაზიები

396ანდრეასფონბეხტოლშაიმი
$3.8 მლრდ Google

408გუნტერფილმანიდა
ოჯახი
$3.7 მლრდ ოპტომეტრია

408აქსელობერველანდი
$3.7 მლრდ კამფეტები

408მიხაელშტოშეკიდაოჯახი★
$3.7 მლრდ ავტონაწილები

408ალოიზვობენი
$3.7 მლრდ ქარის ტურბინები

430მარიაელიზაბეთ
შეფლერი✂
$3.6 მლრდ ბურთულოვანი საკისრები

446ივონბაუერიდაოჯახი
$3.5 მლრდ მედია

446ანდრეასშტრუნგმანი
$3.5 მლრდ მედიკამენტები

446თომასშტრუნგმანი
$3.5 მლრდ მედიკამენტები

466დანიელაჰერცი
$3.4 მლრდ ყავა

466ვოლფგანგმარგერე★
$3.4 მლრდ მედიკამენტები

483ოტოჰაპელი
$3.3 მლრდ საინჟინრო საქმე

483ვოლფგანგრაიმანი★
$3.3 მლრდ ფართო მოხმარების 

საქონელი

483მათიასრაიმანანდერსენი★
$3.3 მლრდ ფართო მოხმარების 

საქონელი

483შტეფანრაიმანანდერსენი
★
$3.3 მლრდ consumer goods

483რენატარაიმანჰაასი★
$3.3 მლრდ ფართო მოხმარების 

საქონელი

520თეომიულერი
$3.1 მლრდ რძის პროდუქტები

520ჰანსპეტერვილდი★
$3.1 მლრდ Wild Flavors GmbH

551ფრიდჰელმლოჰი
$3 მლრდ მრეწველობა

609ბერნარდბრუმანი
$2.8 მლრდ ჯანდაცვა

609დირკროსმანი
$2.8 მლრდ აფთიაქების ქსელი

609მიხაელდარაინერშმიდტ
რუთენბეკები
$2.8 მლრდ საცალო ვაჭრობა

609ალექსანდრაშორგჰუბერი

$2.8 მლრდ უძრავი ქონება 

663მარტინვისმანი
$2.6 მლრდ გათბობის აღჭურვილობა

687ჰუბერტბურდა
$2.5 მლრდ გამომცემლობა

687ბერნდფრეიერი★
$2.5 მლრდ საცალო ვაჭრობა

687ზიგფრიდმაისტერი
$2.5 მლრდ მოწყობილობები

731ინგებურგჰერცი
$2.4 მლრდ ყავა

828თომასბრუხი
$2.1 მლრდ საკვები პროდუქტებით 

საცალო ვაჭრობა

828რაინფრიდპოლი★
$2.1 მლრდ ორმხრივი ფონდები

828სილვიაშტროჰერი
$2.1 მლრდ კოსმეტიკა 

869ერვინფრანცმიულერი★
$2 მლრდ აფთიაქები

869გეორგფონოპელი
$2 მლრდ უძრავი ქონება/

ინვესტიციები

931ფრიცდროსელმაიერი★
$1.9 მლრდ ავტონაწილები 

973ჰანსვერნერჰექტორი
$1.85 მლრდ SAP

988ლუცმარიოჰელმიგი★
$1.8 მლრდ სამედიცინო 

დაწესებულებები

988გიუნთერლემანი★
$1.8 მლრდ აფთიაქები

1046როლფგერლინგი
$1.7 მლრდ დაზღვევა

1078ბერგიტდუგლასი★
$1.65 მლრდ ფართო მოხმარების 

საქონელი

1078ალფრედოტკერი★
$1.65 მლრდ ფართო მოხმარების 

საქონელი

1078ოგიუსტოტკერი★
$1.65 მლრდ ფართო მოხმარების 

საქონელი

1078რიჩარდოტკერი★
$1.65 მლრდ ფართო მოხმარების 

საქონელი

1078კარლფერდინანდ
ოტკერი★
$1.65 მლრდ ფართო მოხმარების 

საქონელი

1078ქრისტიანოტკერი★
$1.65 მლრდ ფართო მოხმარების 

საქონელი

1078ჯულიაოტკერი★
$1.65 მლრდ ფართო მოხმარების 

საქონელი

1078როზელიშვაიცერი★
$1.65 მლრდ ფართო მოხმარების 

საქონელი

1092ალბერტფონტურნუნდ
ტაქსისი
$1.6 მლრდ დივერსიფიცირებული

1143კრისტოფჰენკელი
$1.55 მლრდ ფართო მოხმარების 

საქონელი

1154ჰორსტბრანდშტეტერი★
$1.5 მლრდ სათამაშოები

1154ერიკაპოლშტროერი★
$1.5 მლრდ თმის მოვლის 

საშუალებები

1210ვლადიმირლორიხი
$1.4 მლრდ სამთო მრეწველობა, 

ფოლადი

1210პეტერუნგერი
$1.4 მლრდ ავტომობილების 

შეკეთება

1270ანტონკათრაინუმცროსი
★
$1.35 მლრდ ანტენები

1565ჰორსტჯულიუს
პუდვილი★
$1 მლრდ მრეწველობა 

1565მონიკაშელერი
$1 მლრდ გამომცემლობა

1565შტეფანვონ
ჰოლცბრინკი
$1 მლრდ გამომცემლობა

506სპიროლატსისიდა
ოჯახი
$3.2 მლრდ საბანკო საქმე, 

გადაზიდვები

687არისტოტელის
მისტაკიდისი
$2.5 მლრდ Glencore Xstrata

687ფილიპნიარხოსი
$2.5 მლრდ ხელოვნების 

ნამუშევრების შეგროვება

731სტივენლენსდაუნი
$2.4 მლრდ ფინანსური 

მომსახურება

სენტ-პიტერ-პორტი

270

160

388

113

1046

1210

396

375

483

1565

520

520

869

ექსპატრიანტები

ათენი

მშპ: $242.3 მლრდ

მოსახლეობა: 11.4 მლნ

მილიარდერები: 3
მთლიანი წმინდა ღირებულება:  
$8.2 მლრდ

აქტივები

მიტოვებული გემი

წი ნათ გა და-
ზიდ ვე ბის ბიზ ნე-
სი ბევ რი ბერ ძე-
ნი ბიზ ნეს მე ნის 
ქო ნე ბის სა ძირ კ ველს წარ-
მო ად გენ და. ახ ლა სპი რო 
ლატ სი სი გემ ბან ზე დარ ჩე-
ნი ლი უკა ნას კ ნე ლი მო ჰი კა-
ნი ა: ის ერ თა დერ თი ბერ ძე-
ნი მი ლი არ დე რი ა, რომ ლის 
ქო ნე ბა გე მებ შია და ბან-
დე ბუ ლი. ასეთ შემ თხ ვე ვა-
შიც კი მი სი ქო ნე ბის მხო-
ლოდ ნა წი ლია ჩა დე ბუ ლი 
ამ ბიზ ნეს ში, რად გან ყვე-
ლა ზე მსხვი ლი აქ ტი ვე ბი მას 
ნავ თობ სა და სა ბან კო საქ-
მე ში აქვს. 

საავტომობილო 
კულტურა 
BMW-ს ქო ნე ბის მემ კ ვიდ რე ე ბი, 
იოჰანაკვანდტი და მი სი 

ორი შვი ლი, შტე
ფანკვანდტი და 
სუსანეკლა
ტენი, ერ თად, 
$45 მი ლი არ დ-
ზე მე ტი კა პი ტა-
ლის მფლო ბე-

ლე ბი არი ან ამ 
კომ პა ნი ის 50%-

იანი პა კე ტის წყა-
ლო ბით, რო მე ლიც მათ 

ეკუთ ვ ნით. 2013 წელს, კომ პა-
ნია BMW-ს მი ერ BMW-ს, Mini-
ისა და rolls-royce-ის მარ კის 
ავ ტო მო ბი ლე ბის გა ყიდ ვებ-
მა რე კორ დულ რიცხვს, 2 მი-
ლი ონს მი აღ წი ა, რა საც აშ შ - სა 
და ჩი ნეთ ში მათ ზე არ სე ბუ ლი 
მოთხოვ ნა გა ნა პი რო ბებს. 

506

687

687

731

ექსპატრიანტები
შვეიცარია
შვეიცარია
პარიზი

გერმანია

33%

24%

44%

მსოფლიოს მილიარდერები

ყველაზე მდიდრები

მიხაელ 
ოტო

სუსანე 
კლატენი

შტეფან 
კვანდტი

გეორგ 
შაფლერი

იოჰანა 
კვანდტი

შვეიცარია
შვეიცარია
შვეიცარია

შვეიცარია
შვეიცარია
აშშ
შვეიცარია
შვეიცარია
შვეიცარია
შვეიცარია
შვეიცარია
შვეიცარია
ჰონკონგი

მემ კ ვიდ
რე ო ბი თი

მემ კ ვიდ რე
ო ბი თი და 
ზრდადი

სა კუ თა რი 
ძა ლით

სიმდიდრის წყარო

სიმდიდრის მდგომარეობა
ზევით   ქვევით  
უცვლელი    ახალი  ★
დაბრუნებული      
გაყოფილი  ✂ 
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მშპ: $274.5 მლრდ

მოსახლეობა:7.2 მლნ

მილიარდერები: 45

მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $213.7 მლრდ

ჰონკონგი

20ლიკაშინი
$31 მლრდ სხვადასხვა

28ლუიჩევუ
$22 მლრდ კაზინოები

35ლიშაუკი
$19.6 მლრდ სხვადასხვა

54ჩენგიუტუნგი
$16.2 მლრდ სხვადასხვა

86ტომასდარეიმონდ
კუოკიდაოჯახი
$12.6 მლრდ უძრავი ქონება

153მაიკლკადურიდა
ოჯახი
$8.5 მლრდ სხვადასხვა

158ჯოზეფლაუ
$8.4 მლრდ უძრავი ქონება

186პიტერვუდაოჯახი
$7.2 მლრდ უძრავი ქონება

212პანსიჰო
$6.4 მლრდ კაზინოები

244ჰუივინგმაუ
$5.7 მლრდ უძრავი ქონება

281უოლტერკუოკი✂
$5 მლრდ უძრავი ქონება

408გონგჰონგჯიადა
ოჯახი
$3.7 მლრდ ინვესტიციები

483ფრენსისჩოი
$3.3 მლრდ უძრავი ქონება

551ლოურენსჰო★
$3 მლრდ კაზინოები

551სამუელტაკლი★
$3 მლრდ უძრავი ქონება

551ტანგიუ
$3 მლრდ საცალო ვაჭრობა

580მაიკლიინგი
$2.9 მლრდ საცალო ვაჭრობა

609ანჯელალეონგი
$2.8 მლრდ კაზინოები

609ჩიჩენტუნგიდა
ოჯახი
$2.8 მლრდ გადაზიდვები

642ლაუკარპო
$2.7 მლრდ სასტუმროები

642იეჩენგჰაიდაოჯახი
$2.7 მლრდ ფარმაცევტიკა

663პატრიკლი
$2.6 მლრდ ქაღალდი

687უილიამფუნგი
$2.5 მლრდ სორსინგი 

731სილასჩოუ
$2.4 მლრდ ტანსაცმელი

731ჰენრიფონგიუნუაჰი
$2.4 მლრდ უძრავი ქონება

731ედვინლეონგი
$2.4 მლრდ უძრავი ქონება

828ვინსენტლო
$2.1 მლრდ უძრავი ქონება 

869ლისზილიმი
$2 მლრდ უძრავი ქონება

869ორუაიშეუნი
$2 მლრდ უძრავი ქონება

869სიტკუონგლამი
$2 მლრდ ნავთობი, 

ტრანსპორტირება

931რიჩარდლი
$1.9 მლრდ ტელეკომუნიკაცია

988ჩულამიუ
$1.8 მლრდ არომატიზატორები

988ჯანგჯირონგი
$1.8 მლრდ გემთმშენებლობა

1092პოლიანაჩუ
$1.6 მლრდ ფინანსური 

მომსახურება

1154ჰუანგშიჰტსაი
$1.5 მლრდ უძრავი ქონება

1210შიონგშუჩანგიდა
ოჯახი
$1.4 მლრდ უძრავი ქონება

1284პერენაკეიდაოჯახი
★
$1.3 მლრდ უძრავი ქონება

1284ლიმანტატი
$1.3 მლრდ სურსათი

1284ალანვონგი
$1.3 მლრდ ელექტრონიკა

1356ჰუანგიი
$1.25 მლრდ ავტოდისტრიბუცია

1372ჩოტაკვონგიდა
ოჯახი
$1.2 მლრდ ავტონაწილები

1372ვონგმანლი★
$1.2 მლრდ ავეჯი

1465გორდონვუ
$1.1 მლრდ უძრავი ქონება

1465ალბერტიეუნგი
$1.1 მლრდ უძრავი ქონება, 

საცალო ვაჭრობა 

1565ინაჩანი★
$1 მლრდ კაზინოები

ყველაზე მდიდრები

ლი 
კა-შინი 

ლუი 
ჩე ვუ

ლი შაუ კი

ჩენგ 
იუ-ტუნგი

ტომას 
კუოკი, 
რეიმონდ 
კუოკი და 
ოჯახი 
 

ტენდენცია

მდიდარი რეგიონი

უოლტერკუოკი 2008 წელს გა და ყე ნე ბულ იქ ნა კომ პა ნი ის, Sun 

Hung Kai Properties-ის თავ მ ჯ დო მა რი სა და მთა ვა რი აღ მას რუ-

ლე ბე ლი დი რექ ტო რის თა ნამ დე ბო ბი დან, თა ვის ორ ძმას თან, 

ტო მას თან და რე ი მონ დ თან კონ-

ფ ლიქ ტის შემ დეგ, დარ ღ ვე ვე ბი-

სა და ფსი ქი კუ რი და ა ვა დე ბის 

ბრალ დე ბის ფონ ზე. მის მა ძმებ-

მა სა ბო ლო ოდ ჩა იგ დეს ხელ-

ში სრუ ლი კონ ტ რო ლი Sun Hung 

Kai-ზე, რო მე ლიც ერ თ -ერ თი 

ყვე ლა ზე მსხვი ლი უძ რა ვი ქო ნე-

ბის პორ ტ ფე ლის მფლო ბე ლია 

ჩი ნეთ ში. მას შემ დეგ უოლ ტე რის 

ქო ნე ბის მდგო მა რე ო ბა გა მოს-

წორ და, რად გან წელს ოჯახ მა 

შე თან ხ მე ბას მი აღ წია კომ პა ნი-

ა ში მი სი წი ლე ბის აღ დ გე ნის შე-

სა ხებ. ამა სო ბა ში ტო მას სა და 

რე ი მონდს ბრა ლი ედე ბათ სა-

ხელ მ წი ფო თა ნამ დე ბო ბის პი-

რის თ ვის ქრთა მის მი ცე მა ში. 

ჰონ კონ გ მა, უძ რა ვი ქო ნე ბის ერ თ - 

ერ თ მა ყვე ლა ზე ძვირ მა ბა ზარ მა მსოფ-

ლი ო ში, მრა ვა ლი 10-ციფრიანი სა კუთ-

რე ბა შექ მ ნა უძ რა ვი ქო ნე ბის სფე რო ში. 

2013 წელს ამ სექ ტორ მა, უძ რავ ქო ნე ბა-

ზე გა და სა ხა დე ბის მკვეთ რი ზრდის შემ-

დეგ, ვარ დ ნა გა ნი ცა და, რა მაც 11 მი ლი-

არ დე რის ქო ნე ბა შე ამ ცი რა. 

ეს წყალ ღ რ მა საზღ-

ვაო პორ ტი მსოფ ლი-

ო ში სი დი დით მე ოთხე 

კონ ტე ი ნე რუ ლი პორ-

ტი ა. ის მე-20 სა უ კუ-

ნე ში ჰონ კონ გის ეკო-

ნო მი კუ რი აყ ვა ვე ბის 

ძი რი თად ფაქ ტორს 

წარ მო ად გენ და. ლი
კაშინი ($31 მლრდ) 

და მი სი პარ ტ ნი ო რე-

ბი მი სი წარ მა დო ბის 

ნა ხე ვარს აკონ ტ რო-

ლე ბენ. 

დისფუნქციური დინასტია

დაბეგვრის 
საკითხები 

ჰონკონგის 
პორტი 

სიმდიდრის მდგომარეობა
ზევით   ქვევით  
უცვლელი    ახალი  ★
დაბრუნებული      გაყოფილი  ✂ 

11.3
მილიარდი

თანხა, რომლითაც 
გაიზარდა ლუი 
ჩე ვუს ქონება 

ერთი წლის 
განმავლობაში. 

20

86

212

483

580

642

731

869

988

1284

1372

28

153

244

551

609

663

731

869

1092

1284

1465

35

158

281

551

609

687

828

931

1154 1210

1284

1465

54

186

408

551

642

731

869

988

1356

1372

1565

სიმდიდრის წყარო

60%
13%

27%

ცნობილი პიროვნება

ფინანსები მოდა /საცალო 
ვაჭრობა 

კაზინოები გართობა სურსათი

ტექნიკა წარმოება

უძრავი ქონება

ბუნებრივი რესურსები

ჯანდაცვა სხვა

მემ კ ვიდ რე
ო ბი თი და 

ზრდა დი

მემ კ ვიდ
რე ო ბი თი

სა კუ თა რი 
ძა ლით
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პროდუქტი

სამედიცინო 
სფეროს 
ადამიანი
საირუსპუ
ნავალა($4,9 

მლრდ) მსოფ-

ლი ო ში ვაქ-

ცი ნე ბის ყვე ლა ზე დი დი 

მწარ მო ე ბე ლი ა. პუ ნა ში გან-

ლა გე ბუ ლი ქარ ხა ნა, რო მე-

ლიც ყო ველ წ ლი უ რად 1 მი-

ლი არდ დო ზას უშ ვებს, დიდ 

შთა ბეჭ დი ლე ბას ახ დენს 

ისეთ სტუმ რებ ზე, რო გო რი-

ცაა ბილ გე იტ სი და პრინ ცი 

ჩარ ლ ზი. 

მშპ: $1.9 ტრილიონი

მოსახლეობა: 1.2 მლრდ

მილიარდერები: 56
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $191.5 მლრდ

ინდოეთი

40მუკეშამბანი
$18.6 მლრდ ნავთობქიმიური 

პროდუქტები, ნავთობი, გაზი

52ლაკშმიმიტალი
$16.7 მლრდ ფოლადი

61აზიმპრემჯი
$15.3 მლრდ პროგრამული 

უზრუნველყოფა

82დილიპშანგვი
$12.8 მლრდ ფარმაცევტიკა

102შივნადარი
$11.1 მლრდ საინფორმაციო 

ტექნოლოგია

191კუმარბირლა
$7 მლრდ ფართო მოხმარების 

საქონელი

244სუნილმიტალიდაოჯახი
$5.7 მლრდ ტელეკომუნიკაციები

281ანილამბანი
$5 მლრდ სხვადასხვა

281მიკიჯაგტიანი
$5 მლრდ საცალო ვაჭრობა

295სავიტრიჯინდალიდაოჯახი
$4.9 მლრდ ფოლადი

295საირუსპუნავალა
$4.9 მლრდ ვაქცინები

295შაშიდარავირუია
$4.9 მლრდ სხვადასხვა

396უდაიკოტაკი
$3.8 მლრდ საბანკო საქმიანობა

446ადიგოდრეჯიდაოჯახი
$3.5 მლრდ სამომხმარებლო 

საქონელი

446ჯამშიდგოდრეჯიდაოჯახი
$3.5 მლრდ სამომხმარებლო საქონელი

506დეშბანდჰუგუპტა
$3.2 მლრდ ფარმაცევტიკა

551კუშალპალსინგჰი
$3 მლრდ უძრავი ქონება

580ანილაგარვალი
$2.9 მლრდ სამთამადნო საქმე, 

ლითონები

609გაუტამადანი
$2.8 მლრდ ფართო მოხმარების 

საქონელი, ინფრასტრუქტურა

731ბრიჯმოჰანლალმუნჯალი
$2.4 მლრდ მოტოციკლები

731პანკაჯპატელი
$2.4 მლრდ ფარმაცევტიკა

764ინდუჯაინი
$2.3 მლრდ მედია

796კალანიტიმარანი
$2.2 მლრდ მედია

828მალვინდერდაშივინდერ
სინგჰი
$2.1 მლრდ ჯანდაცვა

931სუბჰაშჩანდრა
$1.9 მლრდ მედია

931ჩანდრურაჰეჯა
$1.9 მლრდ უძრავი ქონება

973რაჰულბაჯაჯი
$1.85 მლრდ მოტოციკლები

973აჯაიკალსი
$1.85 მლრდ ნავთობი და გაზი

988რიშადნაოროჯი
$1.8 მლრდ სამომხმარებლო 

საქონელი

988რავიპილაი★
$1.8 მლრდ მშენებლობა

988სანივარკეი★
$1.8 მლრდ განათლება

988მ.ა.იუსუფალი
$1.8 მლრდ ვაჭრობა

1046ნ.რ.ნარაიანამურტი
დაოჯახი
$1.7 მლრდ პროგრამული 

მომსახურება

1092ვენუგოპალდჰუტი
$1.6 მლრდ ელექტრონიკა

1092მანგალპრაბჰატლოდჰა
$1.6 მლრდ უძრავიქონება

1143ბენუგოპალპანგური
$1.55 მლრდ ცემენტი

1154მურალიდივი
$1.5 მლრდ ფარმაცევტიკა

1154 სენაპატი
გოპალაკრიშნანიდაოჯახი
$1.5 მლრდ პროგრამული 

უზრუნველყოფა

1154რავიჯაიპურია
$1.5 მლრდ უალკოჰოლო 

სასმელები

1203აჯაიპირამალი
$1.45 მლრდ ფარმაცევტიკა

1210ნანდანნილეკანიდა
ოჯახი
$1.4 მლრდ პროგრამული
მომსახურება

1210რანჯანპაი
$1.4 მლრდ განათლება

1284ბაბაკალიანი
$1.3 მლრდ მანქანათმშენებლობა

1356აშვინდანი
$1.25 მლრდ საღებავები

1372რაკეშჯჰუნჯჰუნვალა
$1.2 მლრდ ინვესტიციები

1372ნირავმოდი 
$1.2 მლრდ ბრილიანტის 

საიუველირო ნაწარმი

1372მოფატრაჯმუნოტი
$1.2 მლრდ უძრავი ქონება

1442ბრიჯბჰუშანსინგალი
$1.15 მლრდ ფოლადი

1465იუსუფჰამიედი
$1.1 მლრდ ფარმაცევტიკა

1465ლაკშმანდასმიტალი★
$1.1 მლრდ ტრაქტორები

1540კ.დინეშიდაოჯახი
$1.05 მლრდ პროგრამული 

მომსახურება

1540ვიკრამლალი★
$1.05 მლრდ ავტომობილები

1565ჰარინდარპალბანგა
$1 მლრდ ფართო მოხმარების 

საქონელი

1565ტ.ს.კალიანარამანი
$1 მლრდ საიუველირო ნაწარმი

1565ბ.რ.შეტი★
$1 მლრდ ჯანდაცვა

1565ჯიტენდრავირვანი
$1 მლრდ უძრავი ქონება
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წერტილი რუკაზე 

გადაზიდვა
გაუტამადანი 
($2,8 მლრდ) მუნ-

დ რას შტატ გუ-

ჯა რატ ში ფლობს 

ინ დო ე თის უმ ს ხ ვი-

ლეს პორტს, რო-

მე ლიც წე ლი წად ში 

100 მი ლი ონ ტო ნა 

ტვირთს ატა რებს. 

ყველაზე მდიდრები

მუკეშ 
ამბანი

ლაკშმი 
მიტალი

აზიმ 
პრემჯი

დილიპ 
შანგვი

შივ 
ნადარი

მუმბაი

აჰმადაბადი

ჩენაი

ნიუ-
დელი

კალკუტა

ჰაიდარაბადი

პუნა

კერალა

ბანგალორი

52580

988 988281

281

988

1565

1565 აბუ-დაბი
ჰონკონგი

ექსპატრიანტები
ლონდონი
დუბაი

-13%

გასულ 
წელს 

ინდური 
რუპიის 
ვარდნა

ახალბედა

აჩქარება
royal Enfield-ი, რომელიც ვიკრამლალმა ($1,05 მლრდ) 

1990 წელს შეიძინა, მოტოციკლებს ჩენაიში განლაგებული 

ქარხნიდან 1955 წლიდან უშვებდა. მოტოციკლი იმდენად 

პოპულარულია, რომ მისი 

შეძენის მსურველებს 

ცხრა თვემდე ლოდინი 

უწევთ.

მდიდარი რეგიონი

მაჰარაშტრა 
ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში, არაბეთის ზღვის გასწვრივ მდებარე 

ინდოეთის ყველაზე მდიდარი შტატი, დილიპშანგვის ($12,8 
მლრდ) მიერ დაარსებული Sun Pharmaceuticals-ის – ქვეყნის 
$15-მილიარდიანი ფარმაცევტული ინდუსტრიის ერთ-ერთი 
ყველაზე მსხვილი მოთამაშის – სამშობლოა. 

მსოფლიოს მილიარდერები

45%

7%

48%

სიმდიდრის წყარო

მემ კ ვიდ რე
ო ბი თი და 

ზრდა დი

მემ კ ვიდ
რე ო ბი თი

სა კუ თა რი 
ძა ლით

სიმდიდრის მდგომარეობა
ზევით   ქვევით  
უცვლელი     ახალი  ★
დაბრუნებული      გაყოფილი  ✂ 

ფინანსები მოდა /საცალო 
ვაჭრობა 

კაზინოები გართობა სურსათი

ტექნიკა წარმოება

უძრავი ქონება

ბუნებრივი რესურსები

ჯანდაცვა სხვა



ტელ :  225 04 06

info@ucgroup.ge

www.ucgroup.ge

ექსკლუზიური დისტრიბუტორი 

საქართველოში UCG Georgia
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796

687

869

234

დუბლინი

ირლანდია
მშპ: $219.4 მლრდ

მოსახლეობა: 4.6 მლნ

მილიარდერები: 5
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $25.5 მლრდ

მშპ: $872.6 მლრდ

მოსახლეობა: 247.2 მლნ

მილიარდერები: 19
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $47.7 მლრდ

მშპ: $2.1 ტრილიონი

მოსახლეობა: 61 მლნ

მილიარდერები: 35
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $158 მლრდ 

ისრაელი
მშპ: $272.7 მლრდ

მოსახლეობა: 8 მლნ

მილიარდერები: 18
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $51.8 მლრდ

ინდონეზია იტალია

22მიქელეფერეროდა
ოჯახი
$26.5 მლრდ შოკოლადი

38ლეონარდოდელვეკიო

$19.2 მლრდ სათვალეები

102მიუჩიპრადა
$11.1 მლრდ Prada

113სტეფანოპესინა
$10.4 მლრდ აფთიაქები

129ჯორჯოარმანი
$9.9 მლრდ მოდა

141სილვიობერლუსკონი
დაოჯახი
$9 მლრდ მედია

186აუგუსტოდაჯორჯო
პერფეტი
$7.2 მლრდ ტკბილეული

215პაოლოდაჯანფელიჩე
მარიოროკა
$6.3 მლრდ მილების წარმოება

173რ.ბუდიჰარტონო
$7.6 მლრდ საბანკო საქმე, თამბაქო

184მაიქლჰარტონო
$7.3 მლრდ თამბაქო, საბანკო საქმე

375ჩაირულტანჯუნგი
$4 მლრდ დივერსიფიცირებული

446შრიპრაკაშლოჰია
$3.5 მლრდ პოლიესტერი

82პალონჯიმისტრი
$12.8 მლრდ მშენებლობა

234დენისო’ბრაიენი
$6 მლრდ ტელეკომი 

609პიტერსონდაკი
$2.8 მლრდ ინვესტიციები

687მოხტარრიადიდა
ოჯახი
$2.5 მლრდ დივერსიფიცირებული

828სუკანტოტანოტო
$2.1 მლრდ დივერსიფიცირებული

869ბახტიარკარიმი★
$2 მლრდ მრეწველობა 

973თეოდორერახმატი
$1.85 მლრდ დივერსიფიცირებული

973ტაჰირი
$1.85 მლრდ დივერსიფიცირებული

1036მურდაიაპოო
$1.75 მლრდ დივერსიფიცირებული

1046მარტუასიტორუსი
$1.7 მლრდ პალმის ზეთი

1092ახმადჰამამიდა
ოჯახი
$1.6 მლრდ მძიმე ტექნიკა

1284სიპუტრადაოჯახი
$1.3 მლრდ უძრავი ქონება

1284ლოვტუკკვონგი
$1.3 მლრდ ქვანახშირი

1372ედვინსოერიაჯაია
$1.2 მლრდ ქვანახშირი, 

ინვესტიციები

1372ჰარიტანოესოედიბჯო
$1.2 მლრდ მედია

1465ჰარჯოსუტანტო
$1.1 მლრდ ფართო მოხმარების 

საქონელი

1565ლიმჰარიატოვიჯაია
სარვონო
$1 მლრდ პალმის ზეთი

საბანკო საქმე აშშ-ში

და სუს ტე ბუ ლი ინ დო ნე ზი უ რი ეკო ნო მი კის 
პი რო ბებ ში, მოხტარრიადის სა წარ მომ 
უცხო უ რი ბიზ ნე სის შე ძე ნა გა დაწყ ვი ტა და 
საქ მე იმით დას რულ და, რომ შარ შან მარ ტ-
ში, ლოს -ან ჯე ლეს ში, მან $368 მი ლი ო ნად U.S. 
Bank Tower-ი იყი და. 
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141
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რომი

მილანი

სიენა

სოლომეო

ტრევისო

კომო

ბერგამო

ტომბოლო

ექსპატრიანტები

ჯაკარტა

სინგაპური

კუდუსი

სურაბაია

მოქალაქეობა უცნობია

მოქალაქეობა უცნობია

ექსპატრიანტი
ლონდონი

-20%

ინ დო ნე ზი უ რი  რუ პი-
ის ვარ დ ნა აშშ  

დო ლარ თან მი მარ-
თე ბით.

„სილიკონის ვედი“

ის, რომ ის რა ე ლი ძა ლი ან პა ტა-
რა ზო მის სა ხელ მ წი ფო ა, მთელ 
ქვე ყა ნას, ფაქ ტობ რი ვად, ებ რა-
ულ „სილიკონის ვე ლად“ აქ ცევს, 
მაგ რამ ტექ ნო ლო გი უ რი ტა ლან-
ტი მა ინც უფ რო ტელ -ა ვივ სა და მის 
გარ შე მოა კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი. 46 

წლის გილშვედმა ($1,8 მლრდ) 
ქო ნე ბა ონ ლა ინ ქსე ლუ რი დაც ვი-
სა და უსაფ რ თხო ე ბის ტექ ნო ლო-
გი ის სფე რო ში საქ მი ა ნო ბით იშო ვა 
კომ პა ნი ის, Check Point Software-ის 
მეშ ვე ო ბით, რო მე ლიც ტელ -ა ვი ვის 
ცენ ტ რ ში მდე ბა რე ობს.

„ახალი ამბების“ 
მილიარდერი

2013 წელს დერმოტდეს
მონდის წი ლი დუბ ლინ ში 
მდე ბა რე გა მომ ცემ ლო ბის 
Independent News & Media-
ში გა ი ზარ და. მი სი კო ლე გა 
მი ლი არ დე რი დე ნის  
ო’ ბ რა ი ე ნი აქ ცი ე ბის სა კონ-
ტ რო ლო პა კე ტის მფლო-
ბე ლი ა. 

687ჯონდორანსIII
$2.5 მლრდ Campbell Soup

796მარტინნოთონი
$2.2 მლრდ გათბობის აღჭურვილობა

869დერმოტდესმონდი
$2 მლრდ ფინანსები

191ეიალოფერი
$7 მლრდ უძრავი ქონება, გადაზიდვები

244იდანოფერი
$5.7 მლრდ ბურღვა, გადაზიდვები

267სტეფვერთაიმერიდა
ოჯახი
$5.3 მლრდ ხელსაწყოები

319შარიარისონი
$4.7 მლრდ Carnival Cruises

319არნონმილხანი
$4.7 მლრდ ფილმები

367ბენიშტაინმერცი
$4.1 მლრდ სამთო საქმე, 

ბრილიანტები, უძრავი ქონება

520 იცაკშუვა
$3.1 მლრდ უძრავი ქონება

687დენგერტლერი
$2.5 მლრდ სამთო საქმე

687ტედისაგი
$2.5 მლრდ აზარტული თამაშების 

პროგრამული უზრუნველყოფა

988ჯილშვედი
$1.8 მლრდ პროგრამული 

უზრუნველყოფა

1046ალექსანდრმაჩკევიჩი
$1.7 მლრდ სამთო საქმე, ლითონები

1210შლომოელიაჰუ
$1.4 მლრდ დაზღვევა

22

113

1372

1078

1092

215

მონაკო

მონაკო

ლუქსემბურგი

საფრანგეთი

ყაზახეთი
დიდი ბრიტანეთი
მონაკო

არგენტინა

ექსპატრიანტები

მდიდარი, მაგრამ 

პატიმარი

კარ გი ამ ბა ვი: ყო ფი ლი პრე მი ერ - 
მი ნის ტ რის, სილვიობერლუსკო
ნის კა პი ტა ლი, იტა ლი ის ძლი ე რი 
სა ფონ დო ბირ ჟის წყა ლო ბით, $2,8 
მი ლი არდ დო ლა რამ დე ავარ და. 
ცუ დი ამ ბა ვი: 2013 წლის აგ ვის ტო-
ში ის გა და სა ხა დე ბის და მალ ვა ში 
დამ ნა შა ვედ ცნეს. მას სა მუ და მოდ 
აუკ რ ძა ლეს სა ხელ მ წი ფო და წე სე-
ბუ ლე ბა ში მუ შა ო ბა და პა ტიმ რო-
ბაც მი უ სა ჯეს.

687

1284

367

267

520

520

687

1565

ტელ-ავივი

ნეთანია

191

244 319

1540

319

687 988

მსოფლიოს მილიარდერები

57%
6%

37%

72%6%

22%

ცნობილი პიროვნება

ცნობილი პიროვნება

მემ კ ვიდ
რე ო ბი თი

მემ კ ვიდ რე
ო ბი თი და 
ზრდადი

სა კუ თა რი 
ძა ლით

სიმდიდრის წყარო

მდიდარი რეგიონი

მემ კ ვიდ
რე ო ბი თი

მემ კ ვიდ რე
ო ბი თი და 
ზრდადი

სა კუ თა რი 
ძა ლით

სიმდიდრის წყარო

ცნობილი პიროვნება

ფინანსები მოდა /საცალო 
ვაჭრობა 

კაზინოები გართობა სურსათი

ტექნიკა წარმოება

უძრავი ქონება

ბუნებრივი რესურსები

ჯანდაცვა სხვა
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მშპ: $4.9 ტრილიონი

მოსახლეობა:127.3 მლნ

მილიარდერები: 27
მთლიანი წმინდა  
ღირებულება: $100.8 მლრდ

იაპონია

42 მასაიოში სანი 
$18.4 მლრდ ინტერნეტი, ტელეკომი

45 ტადაში იანაი და ოჯახი 
$17.9 მლრდ საცალო ვაჭრობა

132 ჰიროში მიკიტანი 
$9.3 მლრდ ინტერნეტვაჭრობა

207 ტაკემიცუ ტაკიზაკი 
$6.6 მლრდ სენსორები

295 კუნიო ბუსუიმა და 
ოჯახი 
$4.9 მლრდ თამაშები

354 აკირა მორი და ოჯახი 
$4.2 მლრდ უძრავი ქონება

446 მასატოში იტო 
$3.5 მლრდ საცალო ვაჭრობა

446 კეიშირო ტაკაჰარა 
$3.5 მლრდ ბავშვის საფენები

466 ჰან ჩან-ვუ და ოჯახი 
$3.4 მლრდ თამაშები

609 მასაჰირო მიკი 
$2.8 მლრდ საცალო ვაჭრობა

234 პატრიციო ბერტელი 
$6 მლრდ ფუფუნების საგნები

446 როზა ანა მაგნო 
გარავოგლია და ოჯახი ★
$3.5 მლრდ სპირტიანი სასმელები

483 რენცო როსო 
$3.3 მლრდ Diesel Jeans

580 კარლო ბენეტონი 
$2.9 მლრდ ტანსაცმელი, ინვესტიციები

580 ჯილბერტო ბენეტონი 
$2.9 მლრდ ტანსაცმელი, ინვესტიციები

580 ჯულიანა ბენეტონი 
$2.9 მლრდ ტანსაცმელი, ინვესტიციები

580 ლუჩიანო ბენეტონი 
$2.9 მლრდ ტანსაცმელი, ინვესტიციები

687 ენიო დორისი და ოჯახი 
$2.5 მლრდ დაზღვევა

764 კაპროტი ბერნარდო ★
$2.3 მლრდ გასტრონომები

764 მარიო მორეტი პოლეგატო 
$2.3 მლრდ ფეხსაცმელები

796 ჯუზეპე დელონგი ★
$2.2 მლრდ საცალო ვაჭრობა

828 სანდრო ვერონეზი 
$2.1 მლრდ Calzedonia

973 დიეგო დელა ვალიე 
$1.85 მლრდ საცალო ვაჭრობა

1046 პიერ ლუიჯი ლორო 
პიანა ★
$1.7 მლრდ მოდა 

1078 დომენიკო დოლჩე 
$1.65 მლრდ Dolce & Gabbana

1078 სტეფანო გაბანა 
$1.65 მლრდ Dolce & Gabbana

1092 ანდრეა დელა ვალე 
$1.6 მლრდ ფეხსაცმელები

1092 სიმონ პიეტრო სალინი ★
$1.6 მლრდ მშენებლობა

1154 ფრანჩესკო გაეტანო 
კალტაჯირონე 
$1.5 მლრდ ცემენტი, სხვადასხვა

1154 მასიმო მორატი ★
$1.5 მლრდ ნავთობი

1210 ნიკოლა ბულგარი 
$1.4 მლრდ ფუფუნების საგნები

1210 პაოლო ბულგარი  
$1.4 მლრდ ფუფუნების საგნები

1210 ჯან მარკო მორატი ★
$1.4 მლრდ ნავთობი

1210 რემო რუფინი ★
$1.4 მლრდ ზამთრის ქურთუკები

1210 ფრანჩესკო სავერიო 
სალინი ★
$1.4 მლრდ მშენებლობა

1284 ბრუნელო კუჩინელი ★
$1.3 მლრდ ქაშმირის ჯემპრები

1372 ალბერტო ბომბასი ★
$1.2 მლრდ ავტომატური მუხრუჭები

1210 მარიუს ნახტი 
$1.4 მლრდ პროგრამული 

უზრუნველყოფა

1284 ლევ ლევიევი 
$1.3 მლრდ ბრილიანტები

1284 შაულ შანი 
$1.3 მლრდ ტექნოლოგია

1372 მორი არკინი 
$1.2 მლრდ მედიკამენტები

1540 ზადიკ ბინო 
$1.05 მლრდ საბანკო საქმე, ნავთობი

1565 მორის კაანი 
$1 მლრდ პროგრამული 

უზრუნველყოფა

მაღალი გრადუსი

Suntory Holdings-ის გე ნე რა ლურ მა დი რექ ტორ მა, ნო ბუ ტა და 
სა ხიმ, გა მო აცხა და, რომ მი სი კომ პა ნია იან ვარ ში ალ კო ჰო ლუ-
რი სას მე ლე ბის მიმ წო დე ბელ ამე რი კულ კომ პა ნია Beam-თან 
გა ერ თი ა ნე ბას აპი რებ და. მა თი გა ერ თი ა ნე ბით ერ თობ ლი ვი კა-

პი ტა ლი $16 მი ლი არდს მი აღ წევს. ამ გა ერ თი ა ნე-
ბა ში ასე ვე შევ ლენ ჯიმ ბი მი და Maker’s Mark-ის 
ბურ ბო ნი. ეს სულ ცო ტა ხნის წი ნან დე ლი გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბაა სას მე ლე ბის სამ ყა რო ში; Suntory-მ 
2009 წელს იყი და ფრან გუ ლი Orangina Schweppes 
Group-ი და ახალ ზე ლან დი უ რი Frucor Beverag-
es Group-ი; 2013 წელს მან ასე ვე შე ი ძი ნა საკ ვე ბი 
ნივ თი ე რე ბე ბის შემ ც ვე ლი ისე თი სას მე ლი ბრენ-
დე ბი, რო გო რი ცაა Lucozade და Ribena.

663 იასუმიცუ შიტეტა 
$2.6 მლრდ მობილური 

ტელეკომი

687 შიგენობუ ნაგამორი 
$2.5 მლრდ ძრავები

796 ნარუაცუ ბაბა ★
$2.2 მლრდ სათამაშო 

აპლიკაციები

828 ტაიცო სანი ★
$2.1 მლრდ თამაშები

1046 კაცუმი ტადა 
$1.7 მლრდ უძრავი ქონება

1092 იოშიკასუ ტანაკა 
$1.6 მლრდ სოციალური ქსელები

1210 კაგემასა კოსუკი 
$1.4 მლრდ თამაშები

1210 იოშიკო მორი 
$1.4 მლრდ მემკვიდრეობით 

მიღებული, Mori Building-ი 

1210 ტაკაო იასუდა 
$1.4 მლრდ საცალო ვაჭრობა

1270 კაცუო ოკადა და 
ოჯახი 
$1.35 მლრდ კაზინოები

1284 აკიო ნიტორი 
$1.3 მლრდ საცალო ვაჭრობა

1356 სოიჩირო ფუკუტაკე 
$1.25 მლრდ განათლება

1356 იუსაკუ მაეცავა 
$1.25 მლრდ ინტერნეტვაჭრობა

1465 ნობუტადა სახი 
$1.1 მლრდ სასმელები

1465 ჰაჯიმე სატომი 
$1.1 მლრდ თამაშები

1540 რიოიჩი ჯინაი 
$1.05 მლრდ ფინანსები, სოფლის 

მეურნეობა

1565 შოჯი უეჰარა 
$1 მლრდ მედიკამენტები

687

207

1270

1284

446

1356

1465

1540

295

1356

42

45

796132

828

1046

354

1210

1210

1210

446

446

609

1465

663

15651092

ტოკიო

გუნმა

ჰოკაიდო

კიოტო
ოკაიამა

ოსაკა
ექსპატრიანტები

ჰონკონგი

იღბლიანი სანები 

მა სა ი ო ში სა ნის კომ პა ნი ის Softbank-
ის აქ ცი ე ბი 200%-ით გა ი ზარ და წი ნა წლის გან მავ ლო ბა ში მას 
შემ დეგ, რაც ის სხვა დას ხ ვა კომ პა ნი ის შეს ყიდ ვას გა ნაგ რ ძობს. 
ივ ლის ში სან მა Sprint Nextel-ის აქ ცი ე ბის 72% $21,6 მი ლი არ დად 
შე ი ძი ნა. ის ასე ვე აკონ ტ რო ლებს მი სი უმ ც რო სი ძმის, ტა ი ძო სა-
ნის კომ პა ნია GungHo Online Entertainment-ის ნა წილს, რო მე-
ლიც მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე მოთხოვ ნა დი აპ ლი კა ცი ე ბის შემ ქ მ-
ნე ლია iOS-სა და Android-ისთვის, ისე თე ბის, რო გო რი ცაა Puzzle & 
Dragons-ი. ტა ი ძოც უერ თ დე ბა მი ლი არ დერ თა სი ას, რად გან მი სი 
კომ პა ნი ის აქ ცი ე ბის ფა სე ბიც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ი ზარ და. 

სნეპშოთი

შურდული 
ნა რუ ა ცუ ბა ბას კომ პა ნი ის, სმარ ტ-
ფონ ზე ჩა სატ ვირ თი თა მა შე ბის შემ ქ-
მ ნე ლი Colopl-ის აქ ცი ე ბი 901%-ით გა-
ი ზარ და. 

„სილიკონის ვედი“

არ ნონ მილ ხა ნის New 
Regency-ის ფილ მ მა, „მონობის 
12 წე ლი“ ცხრა „ოსკარი“ მო-
ი პო ვა, თუმ ცა მას ნაკ ლე-
ბად გა უ მარ თ ლა ფილ მებ-
თან, „რანერი რა ნე რთან“ და 
„სტაჟიორებთნ“ და კავ ში რე-
ბით. იქ ნებ უფ რო სა კუ თარ 
ქვე ყა ნას უნ და და აკ ვირ დეს? 

დი დი ხნის გან მავ-
ლო ბა ში არ სე ბუ ლი 
ვა რა უ დე ბის შემ დეგ, 
მან აღი ა რა, რომ ის-
რა ე ლის ჯა შუ შად 
მსა ხუ რობ და. 

ლომბარდია

იტა ლი ის ყვე ლა ზე მჭიდ როდ და სახ-
ლე ბუ ლი, ყვე ლა ზე მდი და რი რე გი-
ო ნი ბრენ დუ ლი სა ხე ლის მქო ნე მი-
ლი არ დე რე ბის ჯგუ ფის სა თა მა შო 
მო ე დანს წარ მო ად გენს, ამ რე გი-
ო ნის დე და ქა ლა ქის, მი ლა ნის წყა-
ლო ბით, რო მე ლიც გლო ბა ლუ რი 
მა ღა ლი მო დის ეპი ცენ ტ რი ა. მი უ ჩი 
პრა და და მი სი მე უღ ლე პატ რი ციო 
ბერ ტე ლიც იქ მოღ ვა წე ო ბენ. იგი ვე 
შე იძ ლე ბა ით ქ ვას ჯორ ჯო არ მა ნი-
ზე, პი ერ ლუ ი ჯი ლო რო პი ა ნა სა და 
Luxottica-ის თვა ლე ბის მოვ ლის სა-
შუ ა ლე ბე ბის მაგ ნატ ზე, ლე ო ნარ დო 
დელ ვე კი ო ზე. 

იტალიის 
საფონდო

ბირჟის ზრდა 
წელს,

22%

თებერვლის
დასაწყისიდან
მოყოლებული.
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JAPAN NIKKEI 225
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300
300
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78%

15%

7%

ცნობილი პიროვნება

მემკვიდ
რეობითი

მემკვიდრე
ობითიდა
ზრდადი

საკუთარი
ძალით

სიმდიდრის წყარო

მდიდარი რეგიონი
ყველაზე მდიდრები

მასაიოში 
სანი

ტადაში 
იანაი

ჰიროში 
მიკიტანი

ტაკემიცუ 
ტაკიზაკი

კუნიო 
ბუსუიმა

ცნობილი პიროვნება

ცნობილი პიროვნება
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სნეპშოთი

ლუვრი აღმოსავლეთისკენ მიემართება 

ძმე ბი ჰა რი რე ბის სამ შე ნებ ლო ფირ მა, Saudi oger-ი, იმ სა წარ-
მოს ნა წილს წარ მო ად გენ და, რო მელ მაც გა სულ წელს  
$ 653-მილიონიანი კონ ტ რაქ ტი მო ი გო აბუ- და ბი ში, ლუვ რის მუ-
ზე უ მის ფი ლი ა ლის მშე ნებ ლო ბის თაობაზე, რომ ლის პრო ექ ტის 
ავ ტო რია არ ქი ტექ ტო რი ჟან ნუ ვე ლი. 

ყაზახეთი

ქუვეითი
მშპ: $182.3 მლრდ

მოსახლეობა: 4.1 მლნ

მილიარდერები: 5
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $6.4 მლრდ 

ლიტვა
მშპ: $46.1 მლრდ

მოსახლეობა: 3 მლნ

მილიარდერები: 1
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $1 მლრდ 

ლიბანი
მშპ: $44.7 მლრდ

მოსახლეობა: 4.8 მლნ

მილიარდერები: 6
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $12.3 მლრდ  

მაკაუ
მშპ: $52.1 მლრდ

მოსახლეობა: 566,000
მილიარდერები: 2
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $2.8 მლრდ

520ნაჯიბმიკატი
$3.1 მლრდ ტელეკომუნიკაციები

520ტაჰამიკატი
$3.1 მლრდ ტელეკომუნიკაციები

796ბაჰააჰარირი
$2.2 მლრდ უძრავი ქონება, 

ინვესტიციები, ლოგისტიკა

1154საადჰარირი
$1.5 მლრდ მშენებლობა, 

ინვესტიციები

796ბულატუტემურატოვი
$2.2 მლრდ სამთამადნო საქმე, 

საბანკო საქმიანობა, სასტუმროები 

988ტიმურკულიბაევი
$1.8 მლრდ საბანკო საქმიანობა 

988დინარაკულიბაევა
$1.8 მლრდ საბანკო საქმიანობა 

1046ალიჯანიბრაგიმოვი
$1.7 მლრდ სამთამადნო საქმე, 

ლითონები

1078ვლადიმირკიმი
$1.65 მლრდ სამთამადნო საქმე

1284ფავზიალხარაფი
$1.3 მლრდ სხვადასხვა

1565ნერიუსნუმავიჩიუსი★
$1 მლრდ საცალო ვაჭრობა, ფარმაცევტიკა 

988დევიდჩოუ★
$1.8 მლრდ კაზინოები

1565ლამფონგნგო★
$1 მლრდ კაზინოები

აქტივი

საკვების ქალაქი 

ალხარაფისოჯახი, სა ერ თო ჯამ ში, 730 ფას ტ - ფუ დის ფრან ში-
ზა სა და რეს ტო რანს ფლობს მთელ ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში, ისე თი 
ბრენ დე ბის ჩათ ვ ლით, რო გო რი ცაა KFC, Pizza Hut და TGI Friday’s-ი.

მშპ: $228.8 მლრდ

მოსახლეობა: 16.9 მლნ

მილიარდერები: 5 
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $9.2 მლრდ

1372აიმანჰარირი
$1.2 მლრდ მშენებლობა, 

ინვესტიციები

1372ფაჰდჰარირი
$1.2 მლრდ მშენებლობა, 

ინვესტიციები

ელ-ქუვეითი 

ასტანა 

ბეირუთი 

ვილნიუსი

ალმათი

520

520

1154

1565

796

988

1284

1284

1284

988

1565

988

1356

1046

1078

1356

796

1372

1372 ერ-რიადი

ექსპატრიანტები
ჟენევა
პარიზი

ექსპატრიანტები
ლოს-ანჯელესი

წაგებული

ატირაუს ოლქი

Eurasian Natural resources-ი არის ლი-
თო ნე ბი სა და მად ნე უ ლის კომ პა ნი ა, 
რო მე ლიც ალიჯანიბრაგიმოვმა  
თა ვის მი ლი არ დერ მე გობ რებ თან, 
ალექ სანდრ მაშ კე ვიჩ თან (ისრაელი) 
და პა ტოხ შო დი ევ თან (ბელგია) ერ-
თად შექ მ ნა და რომ ლის გა ყიდ ვე ბიც 
გა სულ წელს, ნედ ლე უ ლის ბაზ რე ბის 
გარ და, შემ ცირ და; შემ დეგ, აპ რილ ში, 
დი დი ბრი ტა ნე თის მსხვი ლი ფი ნან სუ-
რი მა ქი ნა ცი ე ბის გა მო ძი ე ბის სამ მარ-
თ ვე ლომ კომ პა ნი ის საქ მი ა ნო ბის გა-
მო ძი ე ბა და იწყო. Eurasian-ი მო იხ ს ნა 
ლონ დო ნის სა ფონ დო ბირ ჟი დან ნო-
ემ ბერ ში, 68%-ის ნიშ ნულ ზე 2007 წელს 
თა ვი სი აქ ცი ე ბის პირ ვე ლა დი გან თავ-
სე ბის ფა სის ქვე ვით დაცემის შემდეგ. 

ახალბედა

მშობლიური 
ქალაქის ლეგენდა

დევიდჩოუმ, მა კა ოს ყო-
ფილ მა კა ნონ მ დე ბელ მა, 
რო მე ლიც ბიზ ნეს ჯ გუ ფებ-
ში რამ დე ნი მე უმაღ ლეს თა-
ნამ დე ბო ბას იკა ვებს, გა სულ 
წელს, თა ვი სი სას ტუმ რო ე ბის 
ოპე რა ტო რის, Macau Legend-
ის აქ ცი ე ბის სა ჯა რო გან თავ-
სე ბა მო ახ დი ნა. 

1284ჯასიმალხარაფი
$1.3 მლრდ სხვადასხვა

1284მოჰანადალხარაფი
$1.3 მლრდ სხვადასხვა

1356ბასამალგანიმი
$1.25 მლრდ სხვადასხვა

1356კუტაიბაალგანიმი
$1.25 მლრდ სხვადასხვა

ატირაუს ოლქი 
ქვეყ ნის ჩრდი ლო- და სავ ლეთ ში გან ლა გე ბუ ლი ეს რე გი ო ნი ნავ თო ბის ბუმს გა ნიც დის – 
ნავ თობ პ რო დუქ ტე ბი სა და მი ნე რა ლე ბის მო პო ვე ბა ყა ზა ხე თის ეკო ნო მი კის ალ ფასა და 
ომე გას წარ მო ად გენს. გა სულ სექ ტემ ბერს ჩი ნეთ მა კას პი ის ზღვის ჩრდი ლო ე თით, ატი-
რა უს მიმ დე ბა რედ გან ლა გე ბუ ლი კა შა გა ნის გი გან ტუ რი სა ბა დოს 8%-იანი წი ლი შე ი ძი-
ნა. სხვა მე წი ლე პარ ტ ნი ო რებს შო რის არი ან Exxon Mobil-ი, Shell-ი და Total-ი. 

მსოფლიოს მილიარდერები

მდიდარი რეგიონი

სიმდიდრის მდგომარეობა
ზევით  ქვევით 
უცვლელი   ახალი ★
დაბრუნებული   გაყოფილი ✂ 

ფინანსები მოდა /საცალო 
ვაჭრობა 

კაზინოები გართობა სურსათი

ტექნიკა წარმოება

უძრავი ქონება

ბუნებრივი რესურსები

ჯანდაცვა სხვა
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მალაიზია
მშპ: $316.2 მლრდ

მოსახლეობა: 29.7 მლნ

მილიარდერები: 13
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $53 მლრდ

მექსიკა
მშპ: $1.3 ტრილიონი

მოსახლეობა: 117.5 მლნ

მილიარდერები: 16
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $142.9 მლრდ

2კარლოსსლიმელუ
დაოჯახი
$72 მლრდ ტელეკომი

67ხერმანლარეამოტა
ველასკოდაოჯახი
$14.7 მლრდ სამთო მრეწველობა

90ალბერტობაილიერეს
გონსალესიდაოჯახი
$12.4 მლრდ სამთო მრეწველობა

160რიკარდოსალინას
პლიეგოდაოჯახი
$8.3 მლრდ საცალო ვაჭრობა, მედია

212ევაგონდადერივერადა
ოჯახი
$6.4 მლრდ სასმელები

270მარიაასუნსიონ
არამბურუსაბალა
დაოჯახი
$5.2 მლრდ ლუდის წარმოება

281ანტონიოდელვალიე
რუისიდაოჯახი★
$5 მლრდ ქიმიური პროდუქტები

354ხერონიმოარანგო
დაოჯახი
$4.2 მლრდ საცალო ვაჭრობა

663ემილიოასკარაგაჟანი
$2.6 მლრდ მედია

828დავიდპენალოსა
სანდოვალი★
$2.1 მლრდ მშენებლობა

869ხოსედაფრანსისკოხოსე
კალდერონროხასები
$2 მლრდ სასმელები

869კარლოსჰანკრონიდა
ოჯახი
$2 მლრდ საბანკო საქმე

95 რობერტკუოკი 
$11.5 მლრდ დივერსიფიცირებული 

100ანანდაკრიშნანი
$11.3 მლრდ ტელეკომი

212ქუეკლენგჩანი
$6.4 მლრდ საბანკო საქმე, უძრავი 

ქონება 

253ტეჰჰონგპიოუ
$5.6 მლრდ საბანკო საქმე 

345 ლიშინჩენგი 
$4.3 მლრდ პალმის ზეთი, უძრ. ქონება 

520საიდმოხტარალბუხარი

$3.1 მლრდ დივერსიფიცირებული

642იეოჰტიონგლაი
$2.7 მლრდ მშენებლობა, უძრ. ქონება

988ტიონგჰიეუკინგი
$1.8 მლრდ ხე-ტყის მასალა, მედია 

1092 ვინსენტტანი 
$1.6 მლრდ დივერსიფიცირებული

1356ჩენლიპკეონგი
$1.25 მლრდ კაზინოები

1372მოხზანიმაჰათირი★
$1.2 მლრდ ნავთობისა და გაზის 

მომსახურება

1442დენიტანიჩისინგი★
$1.15 მლრდ უძრავი ქონება 

1465 გოჰპენგოი ★
$1.1 მლრდ პროგრამული 

უზრუნველყოფა

კუალა-ლუმპური სიბუ

მოქალაქეობა უცნობია

ჯერამი
100

988

212 1372 1465

345

1092253

520 1356

642 1442

მეხიკო-სიტი

მონტერეი

663

1284281

1210270

1154160

98890

86967

869

8282

212

95 ჰონკონგი
ექსპატრიანტები

354 ლოს-ანჯელესი

ექსპატრიანტები

988რობერტოერნანდეს
რამირესი
$1.8 მლრდ საბანკო საქმე

1154ალფრედოჰარპელუ
დაოჯახი
$1.5 მლრდ საბანკო საქმე

1210მაქსმიშელ
სუბერვილე
$1.4 მლრდ სასმელები

1284რუფინოვიხილ
გონსალესი
$1.3 მლრდ ფოლადი

ექსპონატი

საინტერესო პიროვნება

არტ-ჰაუზი

კარლოსსლიმელუს კუთ ვ ნი ლი, მე ხი კო- სი ტი ში მდე-

ბა რე Soumaya-ს მუ ზე უ მის ტალ ღო ვა ნი შე ნო ბის პრო ექ-

ტის ავ ტო რია მი სი სი ძე, არ ქი ტექ ტო რი ფერ ნან დო რო-

მე რო. ეს ორი გი ნა ლუ რი შე ნო ბა მას პინ ძ ლობს სლი მის 

ვრცე ლი და და ნა წევ რე ბუ ლი კო ლექ ცი ის დიდ ნა წილს. 

2011 წელს გახ ს ნი ლი მუ ზე უ მი, რო მელ საც მი სი აწ გარ დაც-

ვ ლი ლი მე უღ ლის სა ხე ლი ჰქვი ა, ოგი უსტ რო დე ნის, პაბ-

ლო პი კა სო სა და სალ ვა დორ და ლის ნა მუ შევ რებს მო-

ი ცავს. მას ში ასე ვე გა მო ფე ნი ლია ან ტი კუ რი მექ სი კუ რი 

მო ნე ტე ბი და ძვე ლე ბუ რი კლა ვე სი ნე ბი.

ლუდის ფული

2013 წლის ივნისში მარიაასუნსიონ
არამბურუსაბალამ, Grupo Modelo-ს 

სხვა მფლობელებთან ერთად (დედამისისა 

და მისი დის ჩათვლით), ლუდის გიგანტი 

(Corona, Negra Modelo) $20 მილიარდად 

Anheuser-Busch InBev-ს მიჰყიდა.

მდიდარი რეგიონი

ყურის სანაპირო

სა ერ თა შო რი სო ენერ გე ტი კუ ლი კომ პა ნი-

ე ბი მექ სი კის ხელ შე უ ხე ბე ლი ნავ თო ბი სა 

და გა ზის სიმ დიდ რე ებ თან და კავ ში რე ბით 

ნერწყვს ყლა პა ვენ მას შემ დეგ, რაც გა სუ-

ლი წლის დე კემ ბერ ში პარ ლა მენ ტ მა კონ ს-

ტი ტუ ცი უ რი შეს წო რე ბა მი ი ღო. ამ შეს წო რე-

ბამ კა რი გა უხ ს ნა სა ხელ მ წი ფოს კუთ ვ ნილ 

ნავ თობ კომ პა ნია Pemex-ში (2012 წლის გა-

ყიდ ვე ბი: $130 მლრდ) მსურ ველ თა მი ერ კა-

პი ტალ და ბან დე ბებს, მათ შო რის უცხო ურ კა-

პი ტალ და ბან დე ბებ საც. უცხო ურ კომ პა ნი ებს 

საქ მის და ჭე რა მო უ წევთ ყვე ლა სათ ვის კარ-

გად ცნო ბილ მექ სი კელ თან, კარ ლოს სლიმ 

ე ლუს თან: მსოფ ლი ო ში მე ო რე, ყვე ლა ზე 

მდი და რი კა ცის ($72 მლრდ) ბევრ სხვა ინ-

ტე რე სებს შო რის, რა თქმა უნ და, ნავ თო ბის 

სფე რო ცა ა. მას ეკუთ ვ ნის Grupo Carso, რო-

მე ლიც Pemex-ისთვის ბურ ღ ვი სა და პლატ-

ფორ მის მომ სა ხუ რე ბას უზ რუნ ველ ყოფს. 

ყველაზე მდიდარი

კარლოს 
სლიმ 
ელუ

ალბერტო 
ბაილიერეს 
გონსალესი

რიკარდო 
სალინას 
პლიეგო

მარია 
ასუნსიონ 
არამბურუ-
საბალა

ანტონიო 
დელ 
ვალიე 
რუისი

ახალბედა

დაძაბული დროება

მა ლა ი ზი ის ყვე ლა ზე მდი დარ მა ვე ტე რან-

მა, რობერტკუოკიმ, გა სუ ლი წლის 

შემ დეგ სა კუ თა რი კა პი ტა ლი დან  

$1 მლრდ და კარ გა. შარ შან კუ ო კის უფ რო სი ვა ჟი მო უ ლოდ ნე ლად თა-

ნამ დე ბო ბი დან გა დად გა და „კუოკის ჯგუ ფის“ კუთ ვ ნი ლი კომ პა ნი ი-

დან, Kerry Properties-დან სა მუ შა ოდ Shangri-La-ში გა და ვი და, რო მელ-

საც მი სი ოჯა ხი აკონ ტ რო ლებს. ამ ფაქ ტ მა მით ქ მა- მოთ ქ მა გა მო იწ ვია 

იმის შე სა ხებ, რომ ამ ოჯა ხურ კლან ში რე გი ო ნა ლუ რი იმ პე რი ის კონ ტ-

რო ლის ხელ ში ჩა საგ დე ბად ბრძო ლა მიმ დი ნა რე ობს. შე მო სავ ლე ბის 

შემ ცი რე ბის პი რო ბებ ში კომ პა ნია Kerry Properties-ის აქ ცი ე ბის ღი რე-

ბუ ლე ბა, წი ნა წელ თან შე და რე ბით, 34%-ით და ე ცა.

92%

8%

44%

25%

31%

სიმდიდრის წყარო

მემ კ ვიდ რე
ო ბი თი და 

ზრდა დი

სა კუ თა რი 
ძა ლით

სიმდიდრის მდგომარეობა
ზევით  ქვევით 
უცვლელი   ახალი ★
დაბრუნებული   
გაყოფილი ✂ 

სიმდიდრის წყარო
მემ კ ვიდ რე

ო ბი თი და 
ზრდა დი

მემ კ ვიდ
რე ო ბი თი

სა კუ თა რი 
ძა ლით
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მონაკო
მშპ: $6.1 მლრდ

მოსახლეობა: 37,800

მილიარდერები: 3
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $4.6 მლრდ

მაროკო
მშპ: $104.6 მლრდ

მოსახლეობა: 32.9 მლნ

მილიარდერები: 4
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $7.4 მლრდ

ნეპალი
მშპ: $18.2 მლრდ

მოსახლეობა: 27.8 მლნ

მილიარდერები: 1
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $1.1 მლრდ

მშპ: $800.9 მლრდ

მოსახლეობა: 16.8 მლნ

მილიარდერები: 7
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $24.2 მლრდ

ახალი 
ზელანდია
მშპ: $173.6 მლრდ

მოსახლეობა: 4.5 მლნ

მილიარდერები: 2
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $9.8 მლრდ

ნიგერია
მშპ: $293.7 მლრდ

მოსახლეობა: 170.9 მლნ

მილიარდერები: 4
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $33.3 მლრდ

ნიდერლანდები
113შარლინდეკარვალიუ
ჰაინეკენი
$10.4 მლრდ Heineken

295ფრიცგოლდშმედინგი
$4.9 მლრდ სამუშაო სააგენტო

796ჯონდემოლი
$2.2 მლრდ ტელევიზია

931ჰანსმელქერსი
$1.9 მლრდ ქიმიკატები, 

ინვესტიციები

1046რალფსონენბერგი
დაოჯახი
$1.7 მლრდ ფარდები

1046ჯუპვანდენენდე
$1.7 მლრდ ტელევიზია

1210ელსბლოკერი★
$1.4 მლრდ საცალო ვაჭრობა

23ალიკოდანგოტე
$25 მლრდ ცემენტი, შაქარი, ფქვილი

325მაიკადენუგა
$4.6 მლრდ ტელეკომი, ნავთობი

1036დავიდნაჰმადი
$1.75 მლრდ ხელოვნება

1154ეზრანაჰმადი
$1.5 მლრდ ხელოვნების 

ნიმუშების კოლექცია

1284ლილისაფრა
$1.3 მლრდ საბანკო საქმე

609ოთმანბენჯელოუნი
$2.8 მლრდ საბანკო საქმე, 

დაზღვევა

931მილოუდჩააბი
$1.9 მლრდ დივერსიფიცირებული

1210აზიზახენუჩი
დაოჯახი★
$1.4 მლრდ ბენზინი, 

დივერსიფიცირებული

1356ანასსეფრიოური
$1.25 მლრდ უძრავი ქონება

191გრემჰარტი
$7 მლრდ ინვესტიციები

641რიჩარდჩენდლერი
$2.75 მლრდ ინვესტიციები

1465ბინოდჩაუდჰარი
დაოჯახი
$1.1 მლრდ დივერსიფიცირებული

687ფოლორუნშოალაკიჯა★
$2.5 მლრდ ნავთობი

1372აბდულსამადრაბიუ★
$1.2 მლრდ შაქარი, ფქვილი, ცემენტი
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1210 რაბათი

კატმანდუ

დიდი ბრიტანეთი
აშშ

კასაბლანკა
მონტე-კარლო

ექსპატრიანტები

191

641

ოკლენდი

კრაისტჩერჩი

ლაგოსი

ამსტერდამი

სინგაპური 

დიდი ბრიტანეთი 
შვეიცარია 

ახალბედა

ახალბედა

სნეპშოთი

ტენდენცია

ახალბედა

ჯუპვანდენენდეს ცოცხა ლი მუ სი კის კომ პა ნი ა, Stage 
Entertainment-ი, სა ერ თა შო რი სო მუ სი კა ლურ ბლოკ ბას ტე რებს 
ქმნის. მათ შო რი სა ა: The Lion King-ი („მეფე ლო მი“) და Mamma 
Mia („მამა მი ა“). რიგ ში დგას: 17,5 მლნ დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის 
მი უ ზიკ ლი rocky.

ნე პა ლის ერ თა დერ თი მი ლი-
არ დე რი ნე პა ლის Nabil Bank-
ის წი ლის მფლო ბე ლი ა, მაგ რამ 
თა ვი სი კა პი ტა ლის უმე ტე სი ნა წი ლი მან საზღ ვარ გა-
რეთ, Wai Wai-ის სწრა ფად მო სამ ზა დე ბე ლი ატ რი ი-
სა და Taj-ის სას ტუმ რო ე ბის ქსე ლის მეშ ვე ო ბით და-
აგ რო ვა. 

აზიზახენუჩი მი ლი არ დე რი გახ და მის 
სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი Akwa Group-
ის აქ ცი ა თა პა კე ტის წყა ლო ბით, რო მე-
ლიც მე დი ას თან, ნავ თობ თან და უძ რავ 
ქო ნე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ბიზ ნე სის 
კონ გ ლო მე რა ტი ა. რამ დე ნი მე წლის წინ 
მან Akwa-ს მმარ თ ვე ლო ბის სა და ვე ე ბი 
დათ მო მა რო კოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბი-
სა და თევ ზის მე ურ ნე ო ბე ბის მი ნის ტ რის 
პორ ტ ფე ლის სა ნაც ვ ლოდ. 

გრემჰარტს ერ თი კი არა, 
ორი სუ პე რი ახ ტა აქვს: 190 
ფუ ტის სიგ რ ძის, Ulysses-ი და 
253 ფუ ტის სიგ რ ძის Project 
Weta. Ulysses-ს მი სი მფლო-
ბე ლი, რო გორც ამ ბო ბენ, საკ-
მა ოდ მა ღალ ფა სად – 70 მი-
ლი ონ დო ლა რად – ყი დის. 

თავ და პირ ვე ლადჯონ
დემოლმა გვაჩ ვე ნა Big 
Brother-ი („უფროსი ძმა“),  
შემ დეგ კი Fear Factor-ი 
(„შიშის ფაქ ტო რი“). ახ ლა 
რე ა ლი ტი- შო უს გულ შე-
მატ კივ რებს შე უძ ლი ათ 
ისი ა მოვ ნონ The Voice-ის, 
– სიმ ღე რის კონ კურ სის – 
მე ექ ვ სე სე ზო ნით, რო მელ-
საც 150 ქვე ყა ნა ში 300 მი-
ლი ონ მა ყუ რე ბელ ზე მე ტი 
ჰყავს. 

შარლინდეკარვალიუჰაინეკენი 
ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მდი და რი ქალ ბა-
ტო ნია მსოფ ლი ო ში, რა საც მა მის გარ-
დაც ვა ლე ბის შემ დეგ მე მკ ვიდ რე ო ბით 
მი ღე ბულ Heineken-ის აქ ცი ე ბის 25%-ს 
უნ და უმად ლო დეს. კომ პა ნია ყი დის 
250 მე ტი სა ხე ო ბის ლუდს, მათ შო რის, 
Sol-ს, Strongbow-სა და Amstel-ს.

აბდულსამადრაბიუმ ქო ნე ბა შაქ რის 
გა და მუ შა ვე ბით, ცე მენ ტის წარ მო ე ბით, უძ-
რა ვი ქო ნე ბის ბიზ ნე სით, ნავ თო ბი სა და 
გა ზის წარ მო ე ბი თა და გა და ზიდ ვე ბით და-
აგ რო ვა. 

ფულის ხმა

მხოლოდ წყალი 
დაამატე

მაზუთიანი პოლიტიკოსი

წყლის სათამაშოები

საუკეთესო შოუში

დიდი ლუდი

ძირითადი ფული

მსოფლიოს მილიარდერები

ექსპატრიანტები

ცნობილი პიროვნება

ცნობილი პიროვნება

ფინანსები მოდა /საცალო 
ვაჭრობა 

კაზინოები გართობა სურსათი

ტექნიკა წარმოება

უძრავი ქონება

ბუნებრივი რესურსები

ჯანდაცვა სხვა

ექსპატრიანტები



მაისი  2014    FORBES | 93

მშპ: $514.5 მლრდ

მოსახლეობა: 5 მლნ

მილიარდერები: 9
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $21.8 მლრდ

მშპ: $206.6 მლრდ

მოსახლეობა: 30.4 მლნ

მილიარდერები: 8
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $11.8 მლრდ

ომანი
მშპ: $81.8 მლრდ

მოსახლეობა: 3.6 მლნ

მილიარდერები: 2
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $2.3 მლრდ

ნორვეგია პერუ

281სტეინერიკჰაგენი
დაოჯახი
$5 მლრდ საცალო ვაჭრობა

396ოდრეიტანი★
$3.8 მლრდ Reitan Group

642იოჰანიოჰანსონი★
$2.7 მლრდ NorgesGrup-
pen, საბაყლო-გასტრონომიული 

საქონლით ვაჭრობა 

687კიელინგეროკე
$2.5 მლრდ გადაზიდვები, ზღვის 

საკვები პროდუქტები

796ანდრეასჰალვორსენი
$2.2 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

869არნევილჰელმსენი
დაოჯახი
$2 მლრდ Royal Caribbean

1210პეტერსტორდალენი
$1.4 მლრდ სასტუმროები

1442იაკობსტოლტნილსენი
დაოჯახი★
$1.15 მლრდ გადაზიდვები

1565ალექსანდერვიკი
$1 მლრდ ინვესტიციები 

687ედუარდობელმონტ
ანდერსონი
$2.5 მლრდ კოსმეტიკა

988კარლოსროდრიგეს
პასტორი
$1.8 მლრდ ფინანსები

1143ანამარიაბრესია
კაფერატა
$1.55 მლრდ სამთო მრეწველობა, 

საბანკო საქმე

1143როსაბრესია
კაფერატა
$1.55 მლრდ სამთო მრეწველობა, 

თევზსარეწები

1442ედუარდოჰოჩშილდი
$1.15 მლრდ მემკვიდრეობა, 

სამთო მრეწველობა

1465ხუანფერნანდო
ბელმონტანდერსონი
$1.1 მლრდ კოსმეტიკა

1465ვიტოროდრიგეს
როდრიგესი
$1.1 მლრდ გადამუშავებული რძე

1565ხორხეროდრიგეს
როდრიგესი
$1 მლრდ გადამუშავებული რძე

1372მოჰამედალბარვანი★
$1.2 მლრდ ნავთობი

1465პ.ნ.ს.მენონი
$1.1 მლრდ უძრავი ქონება

1143

796

1565

396

281

642

988

687

1465

1465

1465

1372

1143

1565

1442

687

869

1210

1442

ოსლო 

მუსკატი

ლიმა

აშშ
აშშ

ინდოეთი
ექსპატრიანტები

ექსპატრიანტები

ტენდენცია

ნორ ვე გი ე ლე ბი, რო გორც იქ ნა, პო ლი ტი კუ რი 
თვალ საზ რი სით გა მო აფხიზ ლა იმ ფაქ ტ მა, რომ 
მა თი კა ბა ლუ რი სა გა და სა ხა დო ტა რი ფე ბი ბიზ ნესს 
ხელს უშ ლის. 8 წლის წინ, შუ ა ღა მის მზის ქვე ყა ნის 
ყვე ლა ზე მდი დარ მა მცხოვ რებ მა, ჯონფრედრიკ
სენმა ($13,6 მლრდ), რო მე ლიც შემ დუ ღე ბე ლი მუ შის 
ოჯა ხი დან იყო, ნორ ვე გი ის მო ქა ლა ქე ო ბა, გა და სა ხა-
დე ბის სა მოთხის, კვიპ რო სის მო ქა ლა ქე ო ბა ზე გაც-
ვა ლა. მი სი მთა ვა რი ბიზ ნე სი, გა და ზიდ ვე ბის კომ-
პა ნია Frontline 2012, ოს ლო ში ვაჭ რობს, ხო ლო მი სი 
Marine Harvest-ი („ზღვის მო სა ვა ლი“), შე ბო ლი ლი 
ორა გუ ლის მსოფ ლი ოს უმ ს ხ ვი ლე სი მწარ მო ე ბე-
ლი, თა ვის საქ მი ა ნო ბას ნორ ვე გი ის და სავ ლეთ სა-
ნა პი რო ზე ეწე ვა. 

ძმებ მა, ფერ
ნანდო და 
ედუარდო
ბელმონტებ
მა, Avon-ის 
მსგავ სი, კარ-
და კარ მო სი ა-
რუ ლე კოს მე-
ტი კის ბიზ ნე სი 

ერ თად წა მო იწყეს. შემ დეგ, 1980-
იან წლებ ში, იჩხუ ბეს და კა რი-
ე რუ ლი სვლა სხვა დას ხ ვა გზით 
გა აგ რ ძე ლეს, მაგ რამ იმა ვე ბიზ-
ნეს ში კი დარ ჩ ნენ. ედუ არ დოს 
კომ პა ნი ა, Belcorp-ი ფერ ნან დოს 
Yanbal-ზე უფ რო დი დი გა ი ზარ-
და. ორი ვე ლა თი ნუ რი ამე რი-
კის სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა ში ოპე-
რი რებს. 

ძმებ მა, ვიტო და ხორხეროდ
რიგესებმა მემ კ ვიდ რე ო ბით მი-
ი ღეს სა ო ჯა ხო ბიზ ნე სის კომ პა-
ნი ა, რომ ლის თავ და პირ ვე ლი 
საქ მი ა ნო ბის სფე რო სამ თო 
მრეწ ვე ლო ბის ტრან ს პორ ტი იყო, 
ახ ლა კი კომ პა ნია კონ სერ ვი რე-
ბუ ლი შეს ქე ლე ბუ ლი რძის ბიზ-
ნე სის უმ ს ხ ვი ლეს წილს ფლობს. 
მა თი სა კუთ რე ბაა ასე ვე შაქ რის 
ქარ ხ ნე ბი სამ ხ რეთ ამე რი კის 
ხუთ ქვე ყა ნა ში. 

იან ვარ ში, სუ პერ მარ კე-
ტე ბის ბიზ ნე სით გამ დიდ-
რე ბულ მა მი ლი არ დერ-
მა, ერიკჰაგენმა, $17 
მი ლი ო ნი სა ჩუქ რად გა-
დას ცა Norwegian Pros-
tate Cancer Institute-ს 
(ნორვეგიის პროს ტა ტის 
კი ბოს ინ ს ტი ტუ ტი). პროს-
ტა ტის კი ბო თი სიკ ვ დი ლი-
ა ნო ბის მხრივ, ნორ ვე გია 
ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი ქვე ყა ნაა მსოფ ლი ო ში; ჰა გენს 
ამ ავად მ ყო ფო ბის დი აგ ნო ზი რამ დე ნი მე წლის წინ 
და უს ვეს და მან მკურ ნა ლო ბა აშ შ - ში გა ი ა რა. 

სას ტუმ რო ე ბის მფლო ბე-
ლი, სკან დი ნა ვი ე ლი პიტერ
სტორდალენი, მი სი მას-
ხა რა ო ბის გა მო, დიდ ზე წო-
ლას გა ნიც დის. ერ თხელ ის 
მი სი კუთ ვ ნი ლი ერ თ -ერ თი 
სას ტუმ როს კე დელ ზე ჩა მო-
ცოც და (რა თქმა უნ და, სპე-
ცი ა ლუ რი უსაფ რ თხო ე ბის 
ქამ რით დაბ მუ ლი), ხო ლო 
რამ დე ნი მე წლის წინ სა კუ-
თა რი თა ვი დი დი ბრი ტა-
ნე თის ატო მუ რი ქარ ხ ნის 
ჭიშ კარ ზე მი ა ბა. თუმ ცა ის 
ნაკ ლე ბი დრა მა ტიზ მით უდ-
გე ბა სა კუ თა რი სას ტუმ რო ე-
ბის იმ პე რი ის გა ფარ თო ე ბის 
საქ მეს, რო მე ლიც ამ ჟა მად 
170 მზა და კი დევ 11 მშე ნე ბა-
რე სას ტუმ როს მო ი ცავს.

დაბეგვრის ოსტატი ერი

ძმებს შორის 
მეტოქეობა

რძე და შაქარი

კიბოს წყევლა

ველური ბავშვი

-28%
ამდენით 

შემცირდა პერუს 
igBVL-ის საფონდო 

ინდექსი 
ბოლო 12 თვის 

განმავლობაში.

ცნობილი პიროვნება

ცნობილი პიროვნება

სიმდიდრის მდგომარეობა
ზევით  ქვევით 
უცვლელი   ახალი ★
დაბრუნებული   გაყოფილი ✂ 

სახელოვანი ადამიანი

სახელოვანი ადამიანი
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მშპ: $276.5 მლრდ

მოსახლეობა: 98.4 მლნ

მილიარდერები: 10
სულ საკუთარი კაპიტალი:  
$40.1 მლრდ

მშპ: $517.1 მლრდ

მოსახლეობა: 38.5 მლნ

მილიარდერები: 5
სულ საკუთარი კაპიტალი: 
$12.8 მლრდ

ფილიპინები პორტუგალია
მშპ: $219 მლრდ

მოსახლეობა: 10.6 მლნ

მილიარდერები: 3
სულ საკუთარი კაპიტალი:  
$10.6 მლრდ

რუმინეთი
მშპ: $188.5 მლრდ

მოსახლეობა: 20 მლნ

მილიარდერები: 1
სულ საკუთარი კაპიტალი:
$1.2 მლრდ

97ჰენრისიდაოჯახი
$11.4 მლრდ სხვადასხვა

227ლუსიოტანიდაოჯახი
$6.1 მლრდ სხვადასხვა

319ენდრიუტანი
$4.7 მლრდ სხვადასხვა

354ენრიკერასონიუმცრ.
$4.2 მლრდ პორტები

388ჯონგოკონგვეიუმცრ.★
$3.9 მლრდ სხვადასხვა

483დევიდკონსუნჯი
$3.3 მლრდ მშენებლობა

764ჯორჯტიდაოჯახი
$2.3 მლრდ საბანკოსაქმიანობა

1046ტონიტანცაკტიონგიდა
ოჯახი
$1.7 მლრდ ფასტ-ფუდი

1154რობერტკოიუტოუმცრ.
$1.5 მლრდ ენერგეტიკა

1565ენდრიუგოტიანუნი
$1 მლრდ უძრავი ქონება

430იანკულჩიკი
$3.6 მლრდ ტელეკომუნიკაციები, 

ნავთობი, ლუდი

446ზიგმუნტსოლორზ
ზაკი
$3.5 მლრდ სატელევიზიო 

მაუწყებლობა

731ლეშეკჩარნეცკი
$2.4 მლრდ ფინანსები

764მიხალსოლოვოვი
$2.3 მლრდ ინვესტიციები

1565დარიუშმილეკი★
$1 მლრდ უძრავი ქონება, საცალო
ვაჭრობა

267ამერიკოამორიმი
$5.3 მლრდ ენერგეტიკა, ინვესტიციები

609ალეშანდრისუარესდუშ
სანტუშიდაოჯახი
$2.8 მლრდ საცალო ვაჭრობა

687ბელმიროდეაზევედუ
$2.5 მლრდ საცალო ვაჭრობა

1372იოანნიკულაე
$1.2 მლრდ სოფლის მეურნეობა

764

1046 609

97

227

319

354

1154

267 687
388

1565

1372

483

ლისაბონი

ბუქარესტი

მანილა

ყველაზე მდიდარი

ცნობილი პიროვნებები

იან კულ ჩი კის ინ-

ვეს ტი ცი ე ბის ნა-

ხე ვარ ზე მე ტი 

გან თავ სე ბუ ლია სამ-

ხ რეთაფ რი კუ ლი 

ლუ დის მწარ მო ე ბელ 

კომ პა ნია SABMiller-

ში (რომელმაც 2009 

წელს პო ლო ნურ 

ლუდ სა ხარშ Kompania Piwowarska-ში 

მი სი წი ლი შე ი ძი ნა). SABMiller-ის აქ ცი ე-

ბის ფას მა გა სუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში 

15%-ით და იკ ლო. შე მო სავ ლი ა ნო ბის გა-

საზ რ დე ლად მი სი მზე რა მიპყ რო ბი ლია 

ახალ სა წარ მო ებ სა და მო მა ვალ თა ო ბა-

ზე; მი სი ვა ჟი, სე ბას ტი ა ნი, მარ თავს ოჯა-

ხის სა ინ ვეს ტი ციო ფირ მას, რო მელ საც 

წი ლი აქვს Audi-სა და Volkswagen-ის ავ-

ტო მო ბი ლე ბის იმ პორ ტი ორ კომ პა ნი ა ში. 

ქა ლიშ ვი ლი დო მი ნი კა გა სულ ივ ლისს 

სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭო ში შე ვი და. კულ-

ჩი კი აგ რეთ ვე უძ რა ვი ქო ნე ბის ინ ვეს ტი-

ცი ე ბის სფე რო ში აქ ტი უ რობს.

ნო ემ ბ რის ტა ი ფუ ნი, რო მელ მაც 6000 

ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლე წა ი ღო, კლა სი ფი-

ცი რე ბულ იქ ნა, რო გორც ყვე ლა ზე მო-

მაკ ვ დი ნე ბე ლი სტი ქი უ რი უბე დუ რე-

ბა მსოფ ლი ო ში 2013 წელს. ჰენრისიმ 

რე ა გი რე ბა მო ახ დი ნა იმით, რომ მი სი 

კუთ ვ ნი ლი SM Group-ის მი ერ შექ მ ნილ 

კა ტას ტ რო ფის ფონ დ ში $2,2 მლნ ჩა დო. 

თამ ბა ქო სა და ლუ დის მაგ ნატ მა, ლუ
სიოტანმა იგი ვე თან ხა შე ი ტა ნა და 

კა ტას ტ რო ფის მსხვერ პ ლ თათ ვის მე-

დი კა მენ ტე ბი სა და სხვა მა რა გე ბის მი-

სა წო დებ ლად სა კუ თა რი თვით მ ფ რი ნა-

ვე ბი აამუ შა ვა. 

ახალი სისხლი

მაშველები

731
764 1565

430
446

ვარშავა

ხროსტნიკი

კელცე

ვროცლავი

პოზნანი

გრიჟო პორტუ

მდიდარი რეგიონი

სამხრეთ-დასავლეთ პოლონეთის ეს პროვინცია მზარდი 

ფინანსური და მაღალტექნოლოგიური ინდუსტრიის 

სამშობლოა – ვროცლავის გამაოგნებელი ტექნოლოგიის 

პარკი 2007 წელს პროვინციის დედაქალაქში გაიხსნა. 

ფინანსისტ ლეშეკ ჩარნეცკის Sky Tower-ი, პოლონეთის 

ყველაზე მაღალი შენობა, საზეიმოდ გაიხსნა 2012 წელს. 

ქვედა სილეზია

ცნობილი პიროვნება

2005 წელს ამე
რიკოამორი
მიმ, ან გო ლის 

პირ ველ ქა ლიშ-

ვილ თან (და მი-

ლი არ დერ თან), იზა ბელ დუშ 

სან ტუშ თან ერ თად, ან გო ლა-

ში Banco Internacional de Credi-

to შექ მ ნა. ეს ორი, ასე ვე, პორ-

ტუ გა ლი ის სა ფონ დო ბირ ჟა ზე 

და რე გის ტ რი რე ბუ ლი ნავ თო-

ბი სა და გა ზის ფირ მის, Galp 

Energia–ს თა ნა ინ ვეს ტო რი ა.

ძლიერი 
პარტნიორი

მდიდარი რეგიონი

ენ რი კე რა სო ნის კომ პა ნი ა, International Container Terminal Services-ი, მსოფ-

ლი ოს მას შ ტა ბით 28 პორტს ფლობს, 8 მათ განს – ფი ლი პი ნებ ზე, მა ნი ლა ში 

გან ლა გე ბუ ლი ქვეყ ნის ყვე ლა ზე მსხვი ლი პორ ტის ჩათ ვ ლით. გა სულ წელს 

რა სონ მა მღელ ვა რე ბა გა მო იწ ვი ა, რო დე საც მა ნი ლა ში გახ ს ნი ლი სა კუ თა რი 

კა ზი ნოს, Global Gaming Asset Management of Las Vegas-ის (რომელიც პორ-

ტი დან პო კე რის ჩი პის გას რო ლის მან ძილ ზე მდე ბა რე ობს), მე ნე ჯე რი და-

ითხო ვა იმის გა მო, რომ ის თით ქოს თა ვის მო ვა ლე ო ბებს არ ას რუ ლებ და. 

და ვას სინ გა პუ რის არ ბიტ რა ჟი გა ნი ხი ლავს.

მანილას პორტი

10%
ფილიპინური 

პესოს ვარდნა 
გასული წლის 

განმავლობაში 
(ყველაზე 

დაბალი დონე 
2010 წლის 
შემდეგ).

მსოფლიოს მილიარდერები

პოლონეთი

ფინანსები მოდა /საცალო 
ვაჭრობა 

კაზინოები გართობა სურსათი

ტექნიკა წარმოება

უძრავი ქონება

ბუნებრივი რესურსები

ჯანდაცვა სხვა

სიმდიდრის მდგომარეობა
ზევით  ქვევით 
უცვლელი   ახალი ★
დაბრუნებული   
გაყოფილი ✂ 



დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: ტელ.: +995 (32) 223 77 07

გამოიწერეთ ყოველთვიური ჟურნალი

ყველაზე გავლენიანი
ქართული ბიზნესგამოცემა

ჟურნალის ბეჭდური და ელექტრონული ვერსიების პლასტიკური 
ბარათით გამოწერა უკვე შესაძლებელია ჩვენი განახლებული 

ვებგვერდიდან:

www.forbes.ge/subscribe
ბეჭდური ვერსია: 

6 თვე - 36 ლარი, 12 თვე - 72 ლარი

ელექტრონული ვერსია: 
3 თვე - 11 ლარი, 6 თვე - 21 ლარი, 12 თვე - 42 ლარი

ჟურნალის გამოწერა ასევე 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)
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რუსეთი
მშპ: $2.1 ტრილიონი

მოსახლეობა: 143.4 მლნ

მილიარდერები: 111
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $422.2 მლრდ

40ალიშერუსმანოვი
$18.6 მლრდ ფოლადი, 

ტელეკომი, ინვესტიციები

47მიხაილფრიდმანი
$17.6 მლრდ ნავთობი, საბანკო 

საქმე, ტელეკომი

51ვიქტორვექსელბერგი
$17.2 მლრდ ლითონები, 

ენერგეტიკა

53ვლადიმირლისინი
$16.6 მლრდ ფოლადი, ტრანსპორტი

57ლეონიდმიხელსონი
$15.6 მლრდ გაზი, ქიმიური 

პროდუქტები

61გენადიტიმჩენკო
$15.3 მლრდ ნავთობი და გაზი

76ვაგითალეკპეროვი
$13.6 მლრდ Lukoil

86ვლადიმირპოტანინი
$12.6 მლრდ ლითონები

97ანდრეიმელნიჩენკო
$11.4 მლრდ ქვანახშირი, სასუქები

100გერმანხანი
$11.3 მლრდ ნავთობი, საბანკო 

საქმე, ტელეკომი

109მიხაილპროხოროვი
$10.9 მლრდ ინვესტიციები

111ალექსეიმორდაშოვი
$10.5 მლრდ ფოლადი, 

ინვესტიციები

117სერგეიგალიცკი
$10.3 მლრდ საცალო ვაჭრობა

137რომანაბრამოვიჩი
$9.1 მლრდ ფოლადი, ინვესტიციები

141ვლადიმირევტუშენკო
$9 მლრდ ტელეკომი

147ალექსეიკუზმიჩევი
$8.8 მლრდ ნავთობი, საბანკო 

საქმე, ტელეკომი

147დმიტრირიბოლოვლევი

$8.8 მლრდ სასუქები

162ანდრეისკოჩი
$8.2 მლრდ ფოლადი

196სულეიმანკერიმოვი
$6.9 მლრდ ინვესტიციები

208ოლეგდერიპასკა
$6.5 მლრდ ალუმინი, 

კომუნალური მომსახურება

208ლეონიდფედუნი
$6.5 მლრდ Lukoil

227პიოტრავენი
$6.1 მლრდ ნავთობი, საბანკო 

საქმე, ტელეკომი

227ისკანდერმახმუდოვი
$6.1 მლრდ სამთო საქმე, 

ლითონები, მექანიზმები

234ფილარეტგალჩევი
$6 მლრდ სამშენებლო მასალები

263სერგეიპოპოვი
$5.4 მლრდ საბანკო საქმე

345სამველკარაპეტიანი
$4.3 მლრდ განვითარება

375არკადიროტენბერგი
$4 მლრდ მშენებლობა, მილები, 

საბანკო საქმე

396ალექსანდრაბრამოვი
$3.8 მლრდ ფოლადი, სამთო საქმე

408იგორკესაევი
$3.7 მლრდ თამბაქოს დისტრიბუცია, 

საცალო ვაჭრობა

430ზარახილიევი
$3.6 მლრდ უძრავი ქონება

430გოდნისანოვი
$3.6 მლრდ უძრავი ქონება

466ანდრეიგურიევი
$3.4 მლრდ სასუქები

483მიხაილგუცერიევი
$3.3 მლრდ ნავთობი, უძრ. ქონება

520ალექსანდრსვეტაკოვი
$3.1 მლრდ საბანკო საქმე, უძრ. ქონება

551ალექსანდრნესისი
$3 მლრდ ლითონები, საბანკო საქმე, 

სასუქები

609ზიადმანასირი
$2.8 მლრდ მშენებლობა

609ვიქტორრაშნიკოვი
$2.8 მლრდ ფოლადი

663ვასილიანისიმოვი
$2.6 მლრდ ლითონები, უძრავი 

ქონება

663ვლადიმირბოგდანოვი
$2.6 მლრდ ნავთობი

663დანიილხაჩატუროვი
$2.6 მლრდ დაზღვევა, საბანკო საქმე, 

უძრავი ქონება

687ვალერიკოგანი
$2.5 მლრდ აეროპორტი

764ალექსანდრმამუტი
$2.3 მლრდ ინვესტიციები

1210

1210

375

1046

869

1046

931

931

1372

117

1565
1565

1284

1465
1465

1465

1465

1465

ყველაზე მდიდრები

ალიშერ 
უსმანოვი

მიხაილ 
ფრიდმანი

ვიქტორ 
ვექსელბერგი

ვლადიმირ 
ლისინი

ლეონიდ 
მიხელსონი

მოსკოვი

1565

ექსპატრიანტები
დიდი ბრიტანეთი

სანქტ-პეტერბურგი

დონის როსტოვი

კრასნოდარი

სოლიკამსკი

ტულა

კლინტსი

მაგნიტოგორსკი

ყაზანი

ეკატერინბურგი

1210

47

51

147

208

147

466 869 1154

1210

1210

609

609

234 1565

1565

1565345

40

396

663

141

53

162

208

1154

1210

22786

111

57

61

483

828

1092

1270

1372

1372

1372

1203

1210

1046

828

663

76
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1210

1356

1372

1372

1372

1210

1442

1442

100

109 263

137

764

869

869

764

1046

687

520

764

869

931

988

988 1210

1372

12101046

551

663

196

408

1284 1442

1442

1465

1465

1465

1565

1465

1284

1284

988

430

430

სნეპშოთი

ყველაზე მდიდარი

საინტერესო პიროვნება

რუ სეთ ში უმ ს ხ ვი ლე სი სა-

ბაყ ლო- გას ტ რო ნო მი უ ლი 

მა ღა ზი ე ბის ქსე ლი Magnit-ი, 

რო მე ლიც 24-საათიანი მა-

ღა ზი ე ბის მე სა კუთ რე ა, ორი 

ათე უ ლი წლის წინ სერგეი
გალიცკიმ ($10,3 მლრდ) 

და ა არ სა.

მოკ ლედ, სად აღარ შეხ ვ დე ბით ალიშერუსმანოვს ($18,6 

მლრდ). მას აქვს წი ლი ბრი ტა ნე თის სა ფეხ ბურ თო გუნდ 

Arsenal-სა და რუ სულ სამ თო გა და მა მუ შა ვე ბელ სა წარ მო Met-

alloinvest Holding-ში. წელს მი სი კა პი ტა ლი გა ი ზარ და, რაც ნა-

წი ლობ რივ მი სი ტექ ნო ლო გი უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის გაზ რ დი ლი 

შე ფა სე ბი თაა გა მოწ ვე უ ლი. ეს არის სა ინ ვეს ტი ციო პორ ტ ფე-

ლი, რო მე ლიც მო ი ცავს Facebook-სა და Twitter-ს.

სო ჭის ოლიმ პი უ რი სოფ-

ლის გარ შე მო გამ რავ ლე-

ბუ ლი უპატ რო ნო ძაღ ლე ბის 

გა ნად გუ რე ბის გეგ მამ სა ერ-

თა შო რი სო პრო ტეს ტი გა მო-

იწ ვია – და ალუ მი ნის მაგ-

ნატს, ოლეგ დე რი პას კას ($6,5 

მლრდ) უსახ ლ კა რო ძაღ-

ლე ბის თ ვის თავ შე საფ რის აშე ნე ბის კენ უბიძ-

გა (სწორედ ოლეგდერიპასკა აგებ და პა სუხს 

ოლიმ პი უ რი სოფ ლის მშე ნებ ლო ბა ზე). ამ ჟა მად 

თავ შე სა ფა რი და ახ ლო ე ბით 250 ძაღლს იტევს, 

დერიპასკა კი მათ თ ვის ახა ლი სახ ლის ძი ე ბა-

შია: „შეიძლება ერ თი ძაღ ლი ჩემ თ ვი საც ავიყ-

ვა ნო, მხო ლოდ ის ღა დამ რ ჩე ნი ა, ჩემს შვი ლებს 

შე ვე კითხო, რო მელ მათ განს აირ ჩე ვენ“.

7,234

FaceBook-ის მეგობარი მოსკოვში

სოჭის უპატრონო ძაღლები

სიმდიდრის წყარო

931

სურგუტი

869 დიდი ბრიტანეთი

ზემო პიშმა

შვეიცარია

მსოფლიოს მილიარდერები

100%

სა კუ თა რი 
ძა ლით

ფინანსები მოდა /საცალო 
ვაჭრობა 

კაზინოები გართობა სურსათი

ტექნიკა წარმოება

უძრავი ქონება

ბუნებრივი რესურსები

ჯანდაცვა სხვა
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764ალექსანდრპონომარენკო
$2.3 მლრდ პორტი

764ალექსანდრსკორობოგატკო
$2.3 მლრდ პორტი

828ალექსანდრეჯაფარიძე
$2.1 მლრდ ნავთობის მომსახურება

828იგორმაკაროვი
$2.1 მლრდ გაზი

869ალექსეიანანიევი
$2 მლრდ საბანკო საქმე, საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები, უძრავი ქონება

869დმიტრიანანიევი
$2 მლრდ საბანკო საქმე, საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები, უძრავი ქონება

869ვიაჩესლავკანტორი
$2 მლრდ სასუქი, უძრავი ქონება

869დმიტრიპუმპიანსკი
$2 მლრდ ფოლადის მილები

869რუსტამტარიკო
$2 მლრდ საბანკო საქმე

931მიხაილბალაკინი
$1.9 მლრდ მშენებლობა

931ანდრეიკლიამკო
$1.9 მლრდ ფოლადი

931ანდრეიკოზიცინი
$1.9 მლრდ ლითონები

931ლევკვეტნოი
$1.9 მლრდ ცემენტი, აეროპორტი

988არასაგალაროვი
$1.8 მლრდ უძრავი ქონება

988იურიმილნერი
$1.8 მლრდ Facebook

988 ნიკოლაიცვეტკოვი
$1.8 მლრდ საბანკო საქმე

1046იგორალტუშკინი
$1.7 მლრდ ლითონები

1046ანდრეიკოსოგოვი
$1.7 მლრდ ნავთობი, ტელეკომი, 

საბანკო საქმე

1046ბორისროტენბერგი
$1.7 მლრდ მშენებლობა, მილები, 

ქიმიური პროდუქტები

1046არკადივოლოჟი
$1.7 მლრდ ინტერნეტი

1046გავრიილიუშვაევი
$1.7 მლრდ ძვირფასი ლითონები, 

უძრავი ქონება

1092იურიგუშჩინი
$1.6 მლრდ ტკბილეულობა, უძრავი 

ქონება

1154ანდრეიბოკარევი
$1.5 მლრდ ქვანახშირის საბადოები, 

მანქანათმშენებლობა

1154ალექსანდრფროლოვი
$1.5 მლრდ სამთო საქმე, ფოლადი

1203სერგეიკაციევი★
$1.45 მლრდ საცალო ვაჭრობა, 

საბითუმო ვაჭრობა

1210ფარხადახმედოვი
$1.4 მლრდ ბუნებრივი გაზი

1210რომანავდეევი
$1.4 მლრდ საბანკო საქმე, განვითარება

1210გლებფეტისოვი
$1.4 მლრდ ტელეკომი, ფინანსები

1210დმიტრიკამენშჩიკი
$1.4 მლრდ აეროპორტი

1210პიოტრკონდრაშევი
$1.4 მლრდ სასუქები

1210იურიკოვალჩუკი
$1.4 მლრდ ბანკინგი, დაზღვევა, მედია

1210ანატოლილომაკინი
$1.4 მლრდ სასუქები

1210დმიტრიმაზეპინი
$1.4 მლრდ ქიმიური პროდუქტები

1210ვლადიმირშჩერბაკოვი
$1.4 მლრდ ავტომობილები

1210ოლეგტინკოვი★
$1.4 მლრდ საბანკო საქმე

1270ოლეგბოიკო

$1.35 მლრდ გართობის ინდუსტრია, 

საცალო ვაჭრობა, უძრავი ქონება

1284ვლადიმირგრუზდევი
$1.3 მლრდ ინვესტიციები

1284ანდრეიმოლჩანოვი
$1.3 მლრდ სამშენებლო მასალები

1284ვადიმმოშკოვიჩი
$1.3 მლრდ სოფლის მეურნეობა, 

განვითარება

1284ზელიმხანმუცოევი
$1.3 მლრდ სასუქები, უძრავი 

ქონება

1356კონსტანტინ
გრიგორიშინი
$1.25 მლრდ ენერგეტიკის 

საინჟინრო საქმე

1372ანდრეიფილატოვი
$1.2 მლრდ პორტები, სარკინიგზო 

ტრანსპორტი

1372ზიავუდინმაგომედოვი★
$1.2 მლრდ პორტი, გაზი

კამჩატკის პეტროპავლოვსკი

სნეპშოთი

ახალბედა

წერტილი რუკაზე

მდიდარი რეგიონი

მდიდარი რეგიონი

რუ სე თის ეკო ნო მი კის ზრდის ტემ პი ისე შე ნელ-

და, რომ მის სრულ შე ჩე რე ბას ცო ტა ღა უკ ლი ა. 2013 

წელს ის მხო ლოდ 1,3%-ით გა ი ზარ და, რაც ყველაზე 

დაბალი წერ ტი ლია პუ ტი ნის მმარ თ ვე ლო ბის ხა ნა ში. 

სა დის ტ რი ბუ ციო კომ პა ნია 

Megapolis-ი, რო მელ საც სერგეი
კაციევი ($1,45 მლრდ) მარ თავს, 

რუ სეთს მთლი ა ნად ამა რა გებს 

სი გა რე ტე ბი თა და სას მე ლით. 

Megapolis-ი ნამ დ ვი ლად ამარ თ-

ლებს თა ვის სა ხელს (ეს სიტყ ვა 

ხომ პირ და პი რი მნიშ ვ ნე ლო ბით 

„ძალიან დიდ ქა ლაქს“ ნიშ ნავს): 

მი სი 3500 ავ ტო მო ბი ლის გან შემ-

დ გა რი ფლო ტი ლი ა 7000 კი ლო-

მეტ რის მან ძილ ზე ოპე რი რებს 

და მთე ლი ქვეყ ნის ტე რი ტო რი ა-

ზე მოძ რა ობს – უკ რა ი ნის საზღ ვ-

რი დან წყნარ ოკე ა ნემ დე.

Mercury City Tower-ი, 

მდი ნა რე მოს კოვს 1112 

ფუ ტის სი მაღ ლი დან 

გად მოჰ ყუ რებს, მა შინ 

რო დე საც მო დერ ნის ტუ-

ლი სტი ლის ცა თამ ბ ჯე-

ნი, იგორ კე სა ე ვის ($3,7 

მლრდ) პირ მ შო, ძვე-

ლი სამ ყა როს ჰო რი ზონ-

ტ ზე დო მი ნი რებს. მი სი 

ეფექ ტი ფერ მ კ რ თალ დე-

ბა ჩვე ნი პლა ნე ტის ყვე-

ლა ზე მა ღალ შე ნო ბას-

თან, დუ ბა ის 2 717 ფუ ტი 

სი მაღ ლის Burj Khalifa-

თან, შე და რე ბით.

და დას ტურ და, რომ რუ სე თის ნავ თო ბი სა და გა ზის ყვე ლა ზე დიდ სა-

ბა დო ში, რო მელ ზეც კონ ტ როლს კომ პა ნია Novatek-ი ახორ ცი ე ლებს, 

436,5 მი ლი არ დი კუ ბუ რი მეტ რი ბუ ნებ რი ვი გა ზის მა რა გი ა. ლეონიდ
მიხელსონსა ($15,6 მლრდ) და გენადიტიმჩენკოს ($15,3 მლრდ), 

ამ კომ პა ნი ა ში წი ლი აქვთ. 

გამოქვაბულის დათვი

კურიერი

მეტისმეტად 
მაღალი...
ევროპისთვის

კრასნოიარსკის მხარე

იურხაროვსკოე 210 
წელი

გავიდა მას შემ
დეგ, რაც შე იქ მ

ნა ტკბი ლე უ ლო ბის 
და მამ ზა დე ბე ლი 
კომ პა ნია United 
cOnfectiOnersი, 

რომ ლის ნა წი ლობ
რი ვი მფლო ბე ლია 

იური გუშ ჩი ნი  
($1,6 მლრდ.)

მშპისწლიურიზრდის
ტემპი%ებში

წყარო: მსოფლიო ბანკი

7.3 7.2
6.4

8.2 8.5

5.2
4.5

‘09
‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13

7.8

4.3
3.4

1.3

ამ გი გან ტუ რი ზო მის ფე დე რა ლურ ოლ ქ ში, რო მე ლიც რუ-

სე თის მთელ ტე რი ტო რი ას, ჩრდი ლო ე თი დან სამ ხ რე თამ-

დე, გარ დი გარ დ მო კვეთს, Norilsk Nickel-ის სა თა ვო ოფი სი 

გან ლა გე ბუ ლა. ის მსოფ ლი ო ში ნი კე ლი სა და პა ლა დი უ მის 

უმ ს ხ ვი ლე სი მწარ მო ე ბე ლი ა. მი სი უდი დე სი წი ლის მფლო-

ბელ მა, ვლადიმირპოტანინმა ($12,6 მლრდ) კომ პა ნი ის 

სა სარ გებ ლო წი ა ღი სე უ ლის მო პო ვე ბის ოპე რა ცი ე ბის არე-

ა ლი ისეთ შო რე ულ ქვეყ ნე ბამ დე გა ა ფარ თო ვა, რო გო რი ცაა ავ ს ტ რა ლია და ბოტ ს ვა ნა, 

ხო ლო მი სი ბიზ ნეს პარ ტ ნი ო რი, მიხაილპროხოროვი ($10,9 მლრდ), აშ შ - ში ცნო ბი-

ლი ა, რო გორც Brooklyn Nets-ის მე სა კუთ რე. 
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მშპ: $776 მლრდ

მოსახლეობა: 29.3 მლნ

მილიარდერები: 7
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $49 მლრდ

საუდის 
არაბეთი

რუსეთი

სინგაპური
მშპ: $290.5 მლრდ

მოსახლეობა: 5.5 მლნ

მილიარდერები: 16
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $45 მლრდ

სამხრეთი 
აფრიკა
მშპ: $352.2 მლრდ

მოსახლეობა 52.8 მლნ

მილიარდერები: 8
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $25.4 მლრდ

1372 ნიკოლაი მაქსიმოვი  
და ოჯახი 
$1.2 მლრდ ინვესტიციები

1372 ნიკიტა მიშინი 
$1.2 მლრდ პორტები, სარკინიგზო 

ტრანსპორტი

1372 კონსტანტინ ნიკოლაევი 
$1.2 მლრდ პორტები, სარკინიგზო 

ტრანსპორტი

1372 ალექსანდრ პუტილოვი 
$1.2 მლრდ ნავთობი 

1372 ლეონიდ სიმანოვსკი 
$1.2 მლრდ ინვესტიციები

1372 დავით იაკობაშვილი ★
$1.2 მლრდ ნავთობი, უძრ. ქონება

1442 ალექსეი ბოგაჩევი ★
$1.15 მლრდ საცალო ვაჭრობა, 

საბანკო საქმე

1442 ანდრეი კუზიაევი 
$1.15 მლრდ ტელეკომი, 

ნავთობმომსახურება, უძრავი ქონება 

1442 მეგდეტ რახიმკულოვი 
$1.15 მლრდ ინვესტიციები

1442 ალექსეი სიომინი ★
$1.15 მლრდ უძრავი ქონება

1465 სერგეი კისლოვი 
$1.1 მლრდ სოფლის მეურნეობა, 

ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა

1465 ანდრეი რაპოპორტი ★
$1.1 მლრდ ინვესტიციები

1465 ნიკოლაი სარქისოვი 
$1.1 მლრდ დაზღვევა, უძრავი ქონება

1465 სერგეი სარქისოვი 
$1.1 მლრდ დაზღვევა, უძრავი ქონება

1465 ანატოლი სედიხი 
$1.1 bil ფოლადის მილები

1465 აირატ შაიმიევი 
$1.1 მლრდ ნავ თობ გა და მა მუ შა ვე ბე ლი 

ქარ ხა ნა, ქი მი უ რი პრო დუქ ტე ბი

1465 რადიკ შაიმიევი 
$1.1 მლრდ ნავ თობ გა და მა მუ შა ვე ბე ლი 

ქარ ხა ნა, ქი მი უ რი პრო დუქ ტე ბი

1465 ალბერტ შიგაბუტდინოვი 
$1.1 მლრდ ნავ თობ გა და მა მუ შა ვე ბე ლი 

ქარ ხა ნა, ქი მი უ რი პრო დუქ ტე ბი

1465 რუსტემ სულტეევი 
$1.1 მლრდ ნავ თობ გა და მა მუ შა ვე ბე ლი 

ქარ ხა ნა, ქი მი უ რი პრო დუქ ტე ბი

1565 მიხაილ აბიზოვი 
$1 მლრდ ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბა, 

ელექ ტ რო ე ნერ გე ტი კუ ლი მომ სა ხუ რე ბა

1565 ელენა ბატურინა 
$1 მლრდ მშენებლობა

1565 დმიტრი კორჟევი 
$1 მლრდ საცალო ვაჭრობა

1565 ბორის მინცი ★
$1 მლრდ უძრავი ქონება

1565 სერგეი პეტროვი 
$1 მლრდ ავტოიმპორტი და 

სადილერო წარმომადგენლობა

1565 დმიტრი ტროიცკი 
$1 მლრდ საცალო ვაჭრობა

1565 სერგეი ციკალიუკი 
$1 მლრდ დაზღვევა

173 იოჰან რუპერტი  
და ოჯახი 
$7.6 მლრდ ფუფუნების საგნები

205 ნიკი ოპენჰაიმერი  
და ოჯახი 
$6.7 მლრდ  ბრილიანტები

506 კრისტოფელ ვიზე 
$3.2 მლრდ საცალო ვაჭრობა

642 პატრის მოტსეპე 
$2.7 მლრდ სამთო საქმე

1284 კუს ბეკერი ★
$1.3 მლრდ მედია, ინვესტიციები

1284 ალან გრეი ★
$1.3 მლრდ ინვესტირება

1284 სტივენ საადი 
$1.3 მლრდ მედიკამენტები

1284 დესმონდ საკო 
$1.3 მლრდ სამთო საქმე

30 პრინცი ალვალიდ ბინ თალალ 
ალსაუდი 
$20.4 მლრდ ინვესტიციები

61 მოჰამედ ალ ამოუდი 
$15.3 მლრდ ნავთობი, სხვადასხვა

446 პრინცი სულთანი ბინ 
მოჰამედ ბინ საუდ ალ კაბირი 
$3.5 მლრდ სარძეო ფერმები

520 მოჰამედ ალ ისა 
$3.1 მლრდ ინვესტიციები

731 აბდულა ალ რაჯი 
$2.4 მლრდ საბანკო საქმე

731 სალეჰ ქამელი 
$2.4 მლრდ სხვადასხვა

931 სულეიმან ალ რაჯი და ოჯახი 
$1.9 მლრდ საბანკო საქმე

06 რობერტ და ფილიპ 
ნგები 
$11 მლრდ უძრავი ქონება

270 ძმები კვიები 
$5.2 მლრდ უძრავი ქონება

270 ვი ჩო იაუ 
$5.2 მლრდ საბანკო საქმე

663 იასონ ჩანი 
$2.6 მლრდ ელექტრონიკა

731 კვეკ ლენგ ბენგი და 
ოჯახი 
$2.4 მლრდ სხვადასხვა

763 პიტერ ლიმი 
$2.35 მლრდ ინვესტიციები

764 კუოკ ხუნ ჰონი 
$2.3 მლრდ პალმის ზეთი

827 გო ჩენ ლიანგი ★
$2.15 მლრდ საღებავები

828 რაჯ კუმარი  
და კიშინ რკი ★
$2.1 მლრდ უძრავი ქონება

869 სემ გოი 
$2 მლრდ გაყინული საკვები 

პროდუქტები

988 ლიმ ოონ კუინი 
$1.8 მლრდ ნავთობით ვაჭრობა

1372 ასოკ კუმარ ჰირანდანი 
$1.2 მლრდ უძრავი ქონება

1372 კო ვი მენი 
$1.2 მლრდ უძრავი ქონება, 

სასტუმროები

1372 რონ სიმი ★
$1.2 მლრდ საცალო ვაჭრობა

1372 ცონ შენ ცზიან 
$1.2 მლრდ უძრავი ქონება

1465 ჩუ ჩონ ნგენი ★
$1.1 მლრდ სასტუმროები
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ახალბედა

საყვარელი საქმეები

მდიდარი რეგიონი

რონ სიმს ($1,2 მლრდ) სა

კუ თა რი ქო ნე ბა მჯდო მა რეს 

არ და უგ რო ვე ბი ა, მაგ რამ 

მოს წონს, რო დე საც სხვე

ბი სხედან. სი მის კომ პა ნია 

OSIM Internationalი, რო

მე ლიც მან 1980 წელს და ა

ფუძ ნა რო გორც სხვა დას ხ ვა 

ხელ საწყო სა და მოწყო ბი

ლო ბის გამ ყიდ ვე ლი, დღეს 

ცნო ბი ლია მი სი სა ფირ

მო პრო დუქ ტით – მა ღალ

ზურ გი ა ნი მა სა ჟის სკა მე ბით, 

რო მელ თაც ისე თი მიმ ზიდ

ვე ლი სა ხე ლე ბი აქვთ, რო

გო რი ცა ა, uPhoria, uCozy და 

uHug. სკა მე ბი აზი ა ში მდე

ბა რე 600 მა ღა ზი ა ში იყი დე

ბა. კომ პა ნი ის აქ ცი ე ბის ღი

რე ბუ ლე ბა შარ შან დ ლი დან 

50%ით გა ი ზარ და, რა საც 

ხელს უწყობს მის პრო დუქ

ცი ა ზე გაზ რ დი ლი მოთხოვ

ნი ლე ბა ჩი ნეთ ში, მაგ რამ 

სიმ მა გა ნაცხა და, რომ მისი 

მიზანი „OSIMში ეფექ ტუ

რო ბის გაზ რ და ა“. შე საძ

ლო დაბ რ კო ლე ბა: მის წი

ნა აღ მ დეგ სა სა მარ თ ლო ში 

სარ ჩე ლი გურ მა ნუ ლი ჩა ის 

ბრენ დის, TWGს დამ ფუძ ნე

ბელ მა შე ი ტა ნა, მას შემ დეგ, 

რაც სიმ მა მას ში OSIMის 

წი ლი 70%მდე გა ზარ და. 

ფუ ფუ ნე ბის საგ ნე ბის მწარ მო

ე ბელ მა მი ლი არ დერ

მა, იოჰან რუ პერ ტ მა, 

2013 წლის სექ ტემ ბერ

ში აფ რი კუ ლი ხა რის 

სა ყიდ ლად 4 მლნ დო

ლა რი არ და ი ნა ნა. „ეს 

გან სა კუთ რე ბუ ლი ხა რი ა, შე საძ

ლო ა, სა უ კე თე სო ხა რი [სამხრეთ 

აფ რი კა ში], – ამ ბობს ის. – ბევ რ

მა ცხო ვე ლე ბის ჯი შე ბის გა მომ ყ

ვან მა სცა და მი სი ყიდ ვა“. რუ პერ

ტი იმე დოვ ნებს, რომ რამ დე ნი მე 

წე ლი წად ში აანაზღა უ რებს და

ხარ ჯულ ფულს, ხა რის 16 ნა ში ე

რი დან 6ის გა ყიდ ვით. სინ გა პუ რის თექ ვ ს მე ტი მი ლი არ დე

რი დან ექ ვ ს მა მი ლი არ დე ბი უძ რა

ვი ქო ნე ბის სფე რო ში იშო ვა. ძმებ

მა რო ბერტ და ფი ლიპ ნგებ მა 

($11 მლრდ), სინ გა პუ რი სა და ჰონ

კონ გის 700 სას ტუმ როს, კო მერ ცი უ

ლი ცენ ტ რი სა და კონ დო მი ნი უ მის გან 

შემ დ გა რი პორ ტ ფე ლი მემ კ ვიდ რე

ო ბით მი ი ღეს. ოთხი ვე ძმა კვი ის 

($5,2 მლრდ) მათ მფლო ბე ლო ბა ში 

არ სე ბუ ლი მდიდ რუ ლი სას ტუმ რო

ე ბი სა და სა კულ ტო ტი პის სა ო ფი სე 

მაღ ლი ვი შე ნო ბე ბით იც ნო ბენ, მა გა

ლი თად, Millenia Towerით. ამ ჟა მად 

ისი ნი ცდი ლო ბენ სი ცოცხ ლე და უბ

რუ ნონ შე ჩე რე ბულ პრო ექტს, რო

მე ლიც 72სართულიანი, მან ჰე ტე ნის 

სტი ლის, საცხოვ რე ბე ლი ცა თამ ბ ჯე ნის 

აშე ნე ბას ით ვა ლის წი ნებ და, Museum 

of Modern Artის („თანამედროვე ხე

ლოვ ნე ბის მუ ზე უ მის“) გვერ დით. 

მოხერხებული 
სკამი ნამდვილი 

შეუპოვრობა

მშენებლობის ბუმი

იოჰანესბურგი

რიადი

ჯედა

სნეპშოთი

გა სულ წელს Forbesმა გა დაწყ ვი ტა, არ გა მო ე ყე ნე ბი ნა Kingdom 
Holding Coს სა ბირ ჟო ფა სი პრინც ალ ვა ლი დის აქ ტი ვე ბის წმინ
და ღი რე ბუ ლე ბის გა მო სა ან გა რი შებ ლად. ამის სა ნაც ვ ლოდ, ამ 
მიზ ნით, Kingdom Holdingის შე მად გე ნე ლი აქ ტი ვე ბის ღი რე ბუ ლე
ბა იქ ნა შე ფა სე ბუ ლი. ქვე მოთ მო ცე მუ ლია ის, რაც მი ვი ღეთ წლე
ვან დე ლი წლის თ ვის:

KiNGDOM HOlDiNG
წილი სასტუმროებში  $1.35 მლრდ
წილი სასტუმროს მენეჯმენტის კომპანიებში  $4.15 მლრდ
წილი სხვადასხვა სახელმწიფო 
და კერძო კომპანიაში $7.2 მლრდ

KiNGDOM HOlDiNG-ის მიღმა მის საკუთრებაში 
არსებული აქტივები
უძრავი ქონება $4.2 მლრდ
სხვა აქტივები $3.5 მლრდ
მთლიანად:  $20.4 მლრდ

კატეგორიებად დაყოფა

მსოფლიოს მილიარდერები

ფინანსები მოდა /საცალო 
ვაჭრობა 

კაზინოები გართობა სურსათი

ტექნიკა წარმოება

უძრავი ქონება

ბუნებრივი რესურსები

ჯანდაცვა სხვა

სიმდიდრის მდგომარეობა
ზევით   ქვევით  
უცვლელი    ახალი  ★
დაბრუნებული      
გაყოფილი  ✂ 
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მშპ: $1.2 ტრილიონი

მოსახლეობა: 50.2 მლნ

მილიარდერები: 27

მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $60.4 მლრდ   

მშპ: $1.4 ტრილიონი

მოსახლეობა: 46.7 მლნ

მილიარდერები: 26

მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $122.5 მლრდ

ესპანეთი

სამხრეთი კორეა

102ლიკუნჰი
$11.1 მლრდ Samsung

202ჩუნმონკუ
$6.8 მლრდ Hyundai 

328ჯეიი.ლი
$4.5 მლრდ Samsung

466ჩუნოისუნი
$3.4 მლრდ Hyundai 

609სუკიუნბაი
$2.8 მლრდ Amorepacific

687ჩეიტაივონი
$2.5 მლრდ SK

869შინჩანცზაე
$2 მლრდ Kyobo Life Insurance

925შინდონბინი
$1.95 მლრდ Lotte

1036შინდონცზო
$1.75 მლრდ Lotte

1046ჩუნმონცზო
$1.7 მლრდ Hyundai 

1046ლიცზონკეუნი
$1.7 მლრდ Booyoung

1046ლიმიუნჰი
$1.7 მლრდ საცალო ვაჭრობა 

1092ლიცზაიჰიუნი
$1.6 მლრდ CJ

1154კობონმო
$1.5 მლრდ LG

1210რაჰიჰონი
$1.4 მლრდ Samsung

1270ლიჰვაკიუნი★
$1.35 მლრდ ტელევიზია, საკვები 

პროდუქტები

1284ლიბოცზინი
$1.3 მლრდ Samsung

1355კიმცზიუნცზუ
$1.29 მლრდ ონლაინთამაშები

1356ჩუნიონცზინი
$1.25 მლრდ Shinsegae

1372ჩოიანრაი★
$1.2 მლრდ საბურავები

1442ლიჰაეცზინი★
$1.15 მლრდ ინტერნეტპორტალი 

1442ლისეოჰიუნი
$1.15 მლრდ Samsung

1465კიმტაკცზინი
$1.1 მლრდ NCsoft 

1465კობონნიუნი
$1.1 მლრდ LG

1465პარკჰიუნცზო
$1.1 მლრდ Mirae

1565ჩანპიუნსოონი★
$1 მლრდ განათლება

1565სეოცზიუნცზინი
$1 მლრდ Celltrion

3ამანსიოორტეგა
$64 მლრდ Zara

227სანდრაორტეგამერადა
ოჯახი★
$6.1 მლრდ Zara 

244ისაკანდიკიდაოჯახი
$5.7 მლრდ ტანსაცმლით საცალო 

ვაჭრობა

305ხუანროიგი
$4.8 მლრდ სუპერმარკეტები

466რაფაელდელპინოდა
კალვოსიტელო
$3.4 მლრდ მშენებლობა

663დანიელმატე
$2.6 მლრდ Glencore Xstrata

687ფრანსისკოხოსე
რიბერასმერა★
$2.5 მლრდ ფოლადი 

687ხუანმარიარიბერას
მერა★
$2.5 მლრდ ფოლადი

687ხუანმიგელვილიარ
მირი
$2.5 მლრდ მშენებლობა

731ხუანაბელიო
$2.4 მლრდ ინვესტიციები

731მანუელხოვე
$2.4 მლრდ უძრავი ქონება

796მანუელლაოერნანდესი★
$2.2 მლრდ აზარტული თამაშები

828ალისიაკოპლოვიცი
$2.1 მლრდ მშენებლობა, 

ინვესტიციები

828ელენარევორედო
$2.1 მლრდ დაზღვევა

869ფლორენტინოპერესი
$2 მლრდ მშენებლობა

988ხაიმებოტინი★
$1.8 მლრდ საბანკო საქმე

1046გაბრიელესკარერი
$1.7 მლრდ სასტუმროები

1092დ.ლეოპოლდოდელპინო
დაკალვოსოტელო
$1.6 მლრდ მშენებლობა

1154მარიადელპინოდა
კალვოსოტელო
$1.5 მლრდ მშენებლობა

1154ხოსელიადოფერნანდეს
ურუტია
$1.5 მლრდ მშენებლობა

1203ისიდოროალვარეს★
$1.45 მლრდ საცალო ვაჭრობა

1210ალბერტოკორტინა
$1.4 მლრდ ინვესტიციები

1442ფერნანდოროიგი★
$1.15 მლრდ სუპერმარკეტები

1465ხოსემარიაარისტრანი
$1.1 მლრდ ფოლადი

1565ალბერტოალკოსერი
$1 მლრდ ინვესტიციები

1565ენრიკებანუელოსი
$1 მლრდ უძრავი ქონება

სეული
1284

1442

1465

102

687

1355

1465

1565

1356

1465

1565

328

925

1046

466

1046

1092

609

1046

1154

1270

1442

1210

1372

202

869

1036 იაპონია
ექსპატრიანტი

1154

687

466

828

1154

1203

687

731

796

1092

1465

1565

988

1210

687

828

869

663

1565

შვეიცარია
დიდი ბრიტანეთი

ექსპატრიანტი

მადრიდი

3

1442

1046305

244

227

731

ლა-კორუნია

ბარსელონა

ვალენსია
პალმა-დე-მალიორკა

იქ ნებ გსმე ნი ათ მის შე-
სა ხებ? სე უ ლის ეს უბა-
ნი, რო მელ მაც კო რე ე-
ლი პოპ ვარ ს კ ვ ლა ვის, 
Psy-ს წყა ლო ბით გა-
ით ქ ვა სა ხე ლი, მდი ნა-
რე ჰა ნის სამ ხ რე თით 
მდე ბა რე, უფ რო დი დი 

რა ი ო ნის ნა წი ლი ა. Gangnam-ის და ბა დე-
ბის ად გი ლის და სავ ლე თით მდე ბა რე სე ო-
ჩო Gangnam Town-ის სამ შობ ლო ა, რო მე ლიც 
ელექ ტ რო ნუ ლი გი გან ტის უზარ მა ზარ სა ო-
ფი სე პარკს მო ი ცავს. მას სა თა ვე ში ქვე ყა ნა-
ში ყვე ლა ზე მდი და რი კა ცი, ლიკუნჰი ($11,1 
მლრდ) უდ გას. 

gangnam-ის სტილიახალბედა

იაპონიის 

უმსხვილესი

თე ბერ ვალ ში, შეტყო ბი ნე ბე-
ბის გა საგ ზავ ნი აპ ლი კა ცი ის, 
WhatsApp-ის, 
შემ ქ მ ნელ მა ორ-
მა  მი ლი არ დე-
რმა სა ზო გა დო-
ე ბის ყუ რადღე ბა 
მო ი პოვა 
Facebook-თან 
მიღ წე უ ლი გა-
რი გე ბის წყა ლო ბით. ამ დროს კი 
მხედ ვე ლო ბი დან გა მოგ ვ რ ჩა ლი
ჰაიჯინი, რო მელ მაც მო ბი ლუ-
რი შეტყო ბი ნე ბე ბის მეშ ვე ო ბით 
თა ვი სი პირ ვე ლი მი ლი არ დი მო-
ი პო ვა. ლი დე კემ ბერ ში მი ლი-
არ დე რი გახ და უფა სო შეტყო ბი-
ნე ბე ბის მომ სა ხუ რე ბის, LINE-ის 
დახ მა რე ბით, რო მელ მაც მკვეთ-
რად ას წია მი სი ვე და არ სე ბუ-
ლი კო რე უ ლი ინ ტერ ნეტ პორ-
ტა ლის, Naver-ის აქ ცი ე ბის ფა სი. 
WhatsApp-ის მე ტო ქე უმ ს ხ ვი ლე-
სია იაპო ნი ა ში, ტა ი ლან დ სა და 
ტა ი ვან ში. 

ჩებოლის 
გავლენა

ქვეყ ნის ყვე ლა-
ზე დი დი კონ გ ლო-
მე რა ტი Samsung 
Group-ია. სამ ხ რე თ 
კო რე ის ამ სამ რეწ-
ვე ლო- ფი ნან სურ 
ჯგუფ ზე ქვეყ ნის 
მშპ-ის 20% მო-
დის. კო რე ის ხუ თი 
უმ დიდ რე სი ადა-
მი ა ნი, Samsung-
ის თავ მ ჯ დო მა რის, 
ლი კუნ - ჰის ჩათ ვ-
ლით, მი სი წყა ლო-
ბით გახ და მი ლი-
არ დე რი.

22%

ამდენით გაიზარდა 
iBeX 35-ის 

საფონდო ინდექსი 
უკანასკნელი 12 
თვის მანძილზე.

ახალბედა

უმდიდრესი

ისიდოროალვა
რესი,კერ ძო სა-
კუთ რე ბა ში არ სე-
ბუ ლი კო მერ ცი უ ლი 
ცენ ტ რის, El Corte 
Ingles-ის მა ღა ზი ე ბის 
($19-მილიარდიანი გა-
ყიდ ვე ბი) უმე ტე სი წი-
ლის მფლო ბე ლი ა.

მსოფ ლი ო ში მე სა მე უმ დიდ რე სი ადა მი-
ა ნი, ტან საც მ ლის მაგ ნა ტი ამანსიოორ
ტეგა თა ვი სი ღია სა აქ ციო კომ პა ნია 
Inditex-დან მი ღე ბულ მი ლი არ დებს უძ რა-
ვი ქო ნე ბის ბიზ ნეს ში აბან დებს. მათ შო-
რი საა მის მი ერ მად რი დის ცენ ტ რ ში შე ძე-
ნი ლი 42-სართულიანი შე ნო ბა. რო გორც 
ამ ბო ბენ, ის ასე ვე თა ვი სი უძ რა ვი ქო ნე ბის კომ პა ნი ის აქ ცი ე ბის გა-
ყიდ ვას გეგ მავს, რი თაც მემ კ ვიდ რე ე ბის თ ვის კა პი ტა ლის ლიკ ვი დუ-
რო ბას უზ რუნ ველ ყოფს. ჩვე ნი შე ფა სე ბე ბით, მი სი უძ რა ვი ქო ნე ბის 
აქ ტი ვე ბი უკ ვე $5 მი ლი არ დის ღი რე ბუ ლე ბი სა ა. 

კარგად 
მორგებული

შარვლის ფართო ჯიბე

მდიდარი რეგიონი

წერტილი რუკაზე
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სენტ-კიტსი 
და ნევისი       
მშპ: $764.8 მლნ

მოსახლეობა: 54,200

მილიარდერები: 1
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $1.2 მლრდ

შვედეთი

შვეიცარია

მშპ: $554.4 მლრდ

მოსახლეობა: 9.6 მლნ

მილიარდერები: 19
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $116 მლრდ

მშპ: $651.7 მლრდ

მოსახლეობა: 8 მლნ

მილიარდერები: 21

მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $80 მლრდ

მშპ: $3.5 მლრდ

მოსახლეობა: $1.2 მლნ

მილიარდერები: 1
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება:  $3.7 მლრდ

სვაზილენდი

1372ჯეკისუ
$1.2 მლრდ ტანსაცმელი 

408408ნათანკირში
$3.7 მლრდ საცალო ვაჭრობა, 

უძრავი ქონება

12სტეფანპერსონი
$34.4 მლრდ H&M

92ჰანსრაუსინგი
$12 მლრდ შეფუთვა

153ანტონიაჯონსონი
$8.5 მლრდ დივერსიფიცირებული

244იორნრაუსინგი
$5.7 მლრდ მემკვიდრეობით 

მიღებული

92ერნესტობერტარელიდა
ოჯახი
$12 მლრდ ბიოტექნოლოგიები, 

ინვესტიციები

111ჰანსიოერგვისი
$10.5 მლრდ სამედიცინო მომსახურება

165მარგარიტალუის
დრეიფუსი
$8.1 მლრდ ფართო მოხმარების 

საქონელი

215ჯანლუიჯიდარაფაელა
აპონტი
$6.3 მლრდ გადაზიდვები

256თომასშმიდჰაინი
$5.5 მლრდ ცემენტი

319სერჯომანტეგაცა
$4.7 bil მოგზაურობა

483სტივენშმიდჰაინი
$3.3 მლრდ ინვესტიციები

580რაჰელბლოხერი★
$2.9 მლრდ ქიმიური პროდუქტები

580მაგდალენამარტულიო
ბლოხერი★
$2.9 მლრდ ქიმიური პროდუქტები

580მიხაელპიპერი
$2.9 მლრდ სამზარეულო 

აღჭურვილობა 

642ევამარიაბიუხერჰეფნერი

$2.7 მლრდ Computer Associates

263

869

488

1078

1284

869

642

796

988

731

1372

367

12

305

165

244

278

278

1465 1284

580

580

580

256

408

466

764

663

731

1465

92

111

281

319

215

153

375

687

687

345

92

375

დიდი ბრიტანეთი

დიდი ბრიტანეთი
დიდი ბრიტანეთი
დიდი ბრიტანეთი
შვეიცარია

შვეიცარია

შვეიცარია
შვეიცარია
აშშ

სტოკჰოლმი

გოტენბერგი

აშშ

დიდი ბრიტანეთი
ესპანეთი

ბერნი

გშტაადი 

ლუგანო 

ჟენევა 

ციურიხი 
ბაზელი 

ლუცერნი 

იონა 

ექსპატრიანტები

ექსპატრიანტები

ახალბედა

სნეპშოთი

საინტერესო პიროვნება

საგადასახადო გეგმა

და- ძ მე ბი – დენი,სტეფანი და მედე
ლაინოლსონები Stena-ს 100%-ის ერ-
თობ ლი ვი მფლო ბე ლე ბი არი ან. ეს არის 
$9,6 მი ლი არ დის ღი რე ბუ ლე ბის გა და-
ზიდ ვე ბი სა და ბორ ნის კომ პა ნი ა, რო-
მელ მაც კა პი ტა ლი სხვა დას ხ ვა სფე რო ში 
– ბურ ღ ვის, სა კუთ რე ბი სა და გა და მუ შა-
ვე ბის სფე რო ებ ში – და ა ბან და. დე ნის, 
სტე ფა ნი სა და მე დე ლა ინ ოლ სო ნე ბის მა-
მამ ეს კომ პა ნია 1939 წელს და ა ფუძ ნა. 
დენ მა კომ პა ნი ის მარ თ ვა სა კუ თარ ხელ-
ში 1983 წელს აიღო. 

სტეფანპერსონზე მო დის უმე ტეს წი-
ლად პრე სის ყუ რადღე ბა (და ქონების 
უმე ტე სი წი ლიც), მაგ რამ მი სი ჩუმ ჩუ მე ლა 
და ი კო ლი ზე ლო ტის (სხვანაირად „ლოტი 
თა მი“) სა კუთ რე ბაა მო დის გი გან ტის 
H&M-ის 5,3% . მან 900 მლნ მი ი ღო, რად-
გან კომ პა ნი ის აქ ცი ე ბის კურ სი შარ შან-
დელ თან შე და რე ბით 25%-ით გა ი ზარ და. 

2013 წელს შვე ი ცა რი ე ლი მი-
ლი არ დე რე ბი ფარ მა ცევ ტულ 
სფე რო ში ერნესტობერტა
რელი და ჰანსიოერგვისი 
გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ძა ლე ბით 
შე უდ გ ნენ მათ მი ერ შეს ყი დუ-
ლი Merck Serono-ს ბი ო ტექ-
ნო ლო გი უ რი სა წარ მო ო - 
ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კომ პ ლექ-
სის ხე ლახ ლა შექ მ ნას მას 
შემ დეგ, რაც Merck-მა თა ვი-
სი სა თა ვო ოფი სი გერ მა ნი ის 
ქა ლაქ დარ მ შ ტად ტ ში გა და ი-
ტა ნა. მი ლი არ დე რე ბის პრო-
ექ ტის მი ხედ ვით, ეს ად გი ლი 
ბი ო ტექ ნო ლო გი უ რი კვლე ვის 
ცენ ტ რად უნ და გა და კეთ დეს. 

ესთერგრეთერი და მი სი ოჯა-
ხი ინარ ჩუ ნებს Swatch Group-ის რი-
გით მე ო რე ყვე ლა ზე მსხვი ლი აქ ცი-
ე ბის პა კე ტის მფლო ბე ლის სა ხელს. 
მა თი შე მო სავ ლის ზრდა ნა წი ლობ-
რივ გან პი რო ბე ბუ ლია იმ ფაქ ტით, რომ 
ორ წ ლი ა ნი სა სა მარ თ ლო გარ ჩე ვის 
შემ დეგ, რო მე ლიც დე კემ ბერ ში დას-
რულ და, Tiffany & Co.-მ მათ $449 მი ლი-
ო ნი უნ და გა და უ ხა დოს. ჯგუ ფის ბრენ-
დი oMEGA ოლიმ პი უ რი თა მა შე ბის 
ოფი ცი ა ლურ ქრო ნო მეტ რის ტად გა მო-
ვი და 26-ჯერ XXII ზამ თ რის ოლიმ პი ურ 
თა მა შებ ზე სოჭ ში, რუ სეთ ში. 

ჰანსრაუსინგი ერ თ -ერ თი იმ 
ოთხ მი ლი არ დერ თა გა ნი ა, რომ ლე-
ბიც დიდ ბრი ტა ნეთ ში და სახ ლ დ-
ნენ, სა დაც სა გა და სა ხა დო სტრუქ ტუ-
რა შე და რე ბით კე თილ გან წყო ბი ლია 
ძა ლი ან მდიდ რე ბის მი მართ. მან თა-
ვი სი სამ შობ ლო 1982 წელს მი ა ტო ვა 
და ახ ლა აღ მო სავ ლეთ სა სექ სის 365 
ჰექ ტა რის ფარ თო ბის მქო ნე მა მულ-
ში ცხოვ რობს. 

ლაჟვარდიდან 
სიმწვანისკენ

სხვა პერსონა

ბიოტექნოლოგიის 
რეკლამირება

ზუსტად დანიშნულ 
ვადაში 

ექსპატრიანტები

483

მსოფლიოს მილიარდერები

ფინანსები მოდა /საცალო 
ვაჭრობა 

კაზინოები გართობა სურსათი

ტექნიკა წარმოება

უძრავი ქონება

ბუნებრივი რესურსები

ჯანდაცვა სხვა

წერტილი რუკაზე
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ტაივანი
მშპ: $488 მლრდ

მოსახლეობა: 23.3 მლნ

მილიარდერები: 28

მთლიანი წმინდა ღირებულება: $75.8 მლრდ

მშპ: 31.9 მლრდ 

მოსახლეობა: 49.2 მლნ

მილიარდერები: 1
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $1 მლრდ

ტანზანია

263მელკერსკროლინგი
$5.4 მლრდ ინვესტიციები

278ფინრაუსინგი
$5.1 მლრდ მემკვიდრეობით 

მიღებული

278კირსტენრაუსინგი
$5.1 მლრდ შეფუთვა

281ფრედერიკპაულსენი★
$5 მლრდ ჯანდაცვა

305ლიზელოტპერსონი
$4.8 მლრდ H&M

345დენოლსონი★
$4.3 მლრდ დივერსიფიცირებული

367ინგვარკამპრადიდა
ოჯახი
$4.1 მლრდ Ikea

375გუსტავდუგლასი
$4 მლრდ უსაფრთხოება

375ბერტილჰალტი
$4 მლრდ განათლება 

466ფრედრიკლუნდბერგი
$3.4 მლრდ უძრავი ქონება, 

ინვესტიციები

663ტორბიორნტორნკვისტი★
$2.6 მლრდ ნავთობით ვაჭრობა

687სტეფანოლსონი★
$2.5 მლრდ დივერსიფიცირებული

687მედელაინოლსონ
ერიკსონი★
$2.5 მლრდ დივერსიფიცირებული

869კარლბენეტი
$2 მლრდ ინვესტიციები

1284თომასსანდელი
$1.3 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

731ესთერგრეთერიდა
ოჯახი
$2.4 მლრდ ხელოვნების 

ნიმუშების კოლექცია, Swatch

731მაიაოერი
$2.4 მლრდ Roche Holding

764ჟანკლოდგანდუა
$2.3 მლრდ ნავთობით ვაჭრობა, 

გამოკვლევები

796მარტინჰეფნერი
$2.2 მლრდ ტექნოლოგიები, 

ინვესტიციები

869ბენჯამინდე
როტშილდი
$2 მლრდ საბანკო საქმე

988თომასმეიერი★
$1.8 მლრდ Desigual

1078ედგარდეპიჩიოტო★
$1.65 მლრდ კერძო 

კლიენტებისთვის საბანკო 

მომსახურების გაწევა

1284ვოლტერფრაი
$1.3 მლრდ Emil Frey Group

1465მირიამბლოხერი★
$1.1 მლრდ ქიმიური პროდუქტები

1465თომასსტრაუმანი
$1.1 მლრდ კბილის იმპლანტები

1565როსტამაზიზი★
$1 მლრდ ტელეკომი, ინვესტიციები

130ცაიენმენი
$9.5 მლრდ საკვები, სასმელი

173ცაივანცაიდაოჯახი
$7.6 მლრდ ფინანსები

263ტერიგოუ
$5.4 მლრდ ელექტრონიკა

340ლოძედაოჯახი
$4.4 მლრდ საბურავები

354ლინრონგსანი
$4.2 მლრდ უძრავი ქონება

367ბარილამი
$4.1 მლრდ კომპიუტერები

466ლინიულინი
$3.4 მლრდ უძრავი ქონება

483სამუელიინი
$3.3 მლრდ დივერსიფიცირებული

520ვონგიუნცაი
$3.1 მლრდ პლასტმასები

828ტ.ი.ცაი
$2.1 მლრდ ფინანსები

ტაილანდი
მშპ: 390.8 მლრდ

მოსახლეობა: 68.2 მლნ

მილიარდერები: 11
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $36.6 მლრდ

97დჰანინჩეარავანონტი
დაოჯახი
$11.4 მლრდ საკვები

141ჩაროენ
შირივადჰანაბჰაკდი
$9 მლრდ სასმელი

429ვანიჩჩაიავანი
$3.65 მლრდ დაზღვევა, 

სასმელები

609კრიტრატანარაკი
$2.8 მლრდ მედია, უძრავი 

საკუთრება

1036პრაზერტ
პრაზარტონგოსოთი
$1.75 მლრდ საავადმყოფოები

1092თაკსინშინავატრადა
ოჯახი
$1.6 მლრდ ინვესტიციები

1154ვიჩაი
შრივადჰანაპრაბჰა★
$1.5 მლრდ დაუბეგრავი 

საქონელი

1270კეერეეკანჯანაპასი
$1.35 მლრდ უძრავი ქონება

1284სურინიატკოონი★
$1.3 მლრდ ტელეკომი, 

ლატარიები, დაზღვევა

1442თონგმა
ვიჯიტპონგპუნი
$1.15 მლრდ უძრავი ქონება

1465 ალოკელოჰია
$1.1 მლრდ ნავთობქიმიური 

პროდუქტები

869ცაიჰონტუ
$2 მლრდ ფინანსები

931ლიაოლონშინი
$1.9 მლრდ ნავთობქიმიური 

პროდუქტები

931ძენგშინიი
$1.9 მლრდ ნავთობქიმიური 

პროდუქტები

931ვეიინგჩოუ
$1.9 მლრდ საკვები, სასმელი

931ვეიიინჩუნი
$1.9 მლრდ საკვები, სასმელი

931ვეიიინგჩიაო
$1.9 მლრდ საკვები, სასმელი

931ვეიიინჰენგი
$1.9 მლრდ საკვები, სასმელი

988ჩაოტენსიუნგი
$1.8 მლრდ უძრავი ქონება 

988ცაიჩენგდა
$1.8 მლრდ ფინანსები

1092სუჰონლინი
$1.6 მლრდ ნავთობქიმიური 

პროდუქტები

1092ცაიმინგკაი
$1.6 მლრდ ნახევარგამტარები

1154ჩანგიუნგფადაოჯახი
$1.5 მლრდ ტრანსპორტირება

1154ჩენიუნგტაი
$1.5 მლრდ უძრავი ქონება

1284ბრუსჩენგი★
$1.3 მლრდ ელექტრონიკა

1372დუგლასსუდაოჯახი
$1.2 მლრდ დივერსიფიცირებული

1565რიჩარდჩანგი★
$1 მლრდ უძრავი ქონება, 

ელექტრონიკა

1565ლინმინგხუნი★
$1 მლრდ საცალო ვაჭრობა

1565ვუჩუნგიი
$1 მლრდ მრეწველობა

ტა-ცუნი

სინჩჟუ

ტაიპეი 

173

988 988

828 869

1565 1565 1565

97

1284

1565

931

130

931

931

141

429

609

931

931

1092931

520

1154 1154 1284 1372

354

466

1036

1092

14651154

1270      

1442

340

483

1092

263

367

ჩინეთი

ჩინეთი

ჩინეთი

არაბთა გაერთიანებული საამიროები

მალაიზია

ჩინეთი

ექსპატრიანტები

ბანგკოკი

დარ-ეს-სალამი

ყველაზე მდიდარი

მდიდარი რეგიონი

ახალბედა

ამ კუნ ძულ ზე ყვე ლა ზე მდი და რი კა ცის ქო ნე ბა მხო ლოდ 
ტექ ნო ლო გი ე ბის სფე რო დან რო დი იღებს სა თა ვეს, არა-
მედ კვე ბის მრეწ ვე ლო ბი და ნაც. ცაიენმენი კომ პა ნი ის, 
Want Want China-ს, თავ მ ჯ დო მა რე ა. მი სი კომ პა ნი ის მი-
ლი ო ნო ბით კლი ენტს უჩ ვე უ ლო წა სა ხემ სე ბელ სა და სას-
მელს სთა ვა ზობს მი სი „ცხელი ახა ლი“ ლო გო თი „hotkid“. 
მის კომ პა ნი ას კონ ტი ნენ ტ ზე 365 ოფი სი აქვს. სამ შობ ლო-

ში კა მა თის სა განს წარ მო ად გენს ის ფაქ ტი, რომ მას პრო ჩი ნუ რი პო ლი-
ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბის მა ტა რებ ლად გა ნი ხი ლა ვენ. ცა ის ასე ვე ეკუთ ვ-
ნის ინ ვეს ტი ცი ე ბი მე დი ა ში, ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბი სა და სას ტუმ რო ე ბის 
ბიზ ნე სის სფე რო ებ ში. 

ქა ლა ქი ახა ლი ტა ი-
პეი შედ გე ბა 29 გა რე-
უბ ნის გან, რომ ლე-
ბიც მჭიდ როდ ეკ ვ რის 
გარს ტა ი პე ის, ამ ქვეყ-
ნის დე და ქა ლაქს. ქვეყ-
ნის უმე ტეს მა ღალ ტექ-

ნო ლო გი ურ ფირ მას, რომ ლე ბიც ჯერ კი დევ 
ფორ მი რე ბის პრო ცეს ში იმ ყო ფე ბა, ახალ 
ტა ი პე ი ში და უ დევს ბი ნა – მათ შო რის ყვე-
ლა ზე გა მორ ჩე ულ მა Foxconn-მა (მისი ოფი-
ცი ა ლუ რი სა ხე ლია Hon Hai Precision-ი), რო-
მე ლიც ისე თი კომ პა ნი ე ბის მიმ წო დე ბე ლი ა, 
რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, Apple-ი, წელს 
და გეგ მი ლი 140 მი ლი ო ნი აიფო ნი უნ და გა-
მო უშ ვას. მის სა თა ვე ში დგას სიმ დიდ რის 
მი ხედ ვით ქვეყ ნის რი გით მე სა მე მი ლი არ-
დე რი, ტერიგოუ ($5,4 მლრდ). ახ ლა ხან 
გო უმ გა მოთ ქ ვა სურ ვი ლი, აშ შ - ში სამ რეწ-
ვე ლო ქარ ხ ნის გახ ს ნის შე სა ხებ შემ დ გო-
მი რამ დე ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში; ვე ლით 
ნა ყო ფი ერ გა მოკ ვ ლე ვებს. 

ახ ლა ხან როსტამაზიზის დე-
ბი უ ტი შედ გა ქვეყ ნის პირ ვე-
ლი მი ლი არ დე რის რან გ ში. მი სი 
ქო ნე ბის დი დი ნა წი ლი სა თა-
ვეს იღებს 35% აქ ცი ე ბის პა კე-
ტი დან Vodacom Tanzania-სა და 
Caspian-ში. ეს უკა ნას კ ნე ლი სა-
სარ გებ ლო წი ა ღი სე უ ლის მო-
პო ვე ბის ოპე რა ტო რი ა. 

პრაზერტპრაზარტონოსოთის კომ-
პა ნი ამ Bangkok Airways-მა პირ ვე ლად გა-
მო ი ტა ნა სა კუ თა რი აქ ცი ე ბი სა ჯა როდ გა-
სა ყი დად. ტა ი ლან დის რი გით მე ხუ თე 
უმ დიდ რე სი ადა მი ა ნის მი ერ 1968 წელს 
და არ სე ბუ ლი ამ კომ პა ნი ის მი ზა ნი ა, 
23-თვითმფრინავიანი ფლო ტის გა ფარ-
თო ე ბის და ფი ნან სე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. 
მი სი ქო ნე ბის უმე ტე სი ნა წი ლი ახ ლა და-
ბან დე ბუ ლია ბან გ კო კის კომ პა ნია Bangkok 
Dusit Medical Services-ში, რო მე ლიც აზი ა-
ში ერ თ -ერ თი უმ ს ხ ვი ლე სი კერ ძო ჯან დაც-
ვის სფე რო ში საქ მი ა ნო ბის მქო ნე ჯგუ ფი ა. 

არ უნდა

ტაიპეი და ქალაქი  
ახალი ტაიპეი

ტელეკომის ტიტანი

აქციების პირველადი 
განთავსება

ექსპატრიანტები

სიმდიდრის მდგომარეობა
ზევით  ქვევით 
უცვლელი   ახალი ★
დაბრუნებული   გაყოფილი ✂ 

საინტერესო პიროვნება
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-17%

თურქეთის 
საფონდო 
ინდექსის 

ვარდნა გასულ 
წელს.

მშპ: $819.1 მლრდ

მოსახლეობა: 75.5 მლნ

მილიარდერები: 24
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $43 მლრდ

თურქეთი

უკრაინა

უგანდა

მშპ: $20.8 მლრდ 

მოსახლეობა: 37.5 მლნ

მილიარდერები: 1
მთლიანი წმინდა 
ღირებულება: $1.1 მლრდ

408მურატულკერი
$3.7 მლრდ სურსათის წარმოება

483სარიკტარა
$3.3 მლრდ მშენებლობა

551ჰუსნუოზიეგინი
$3 მლრდ ფინანსები, სხვადასხვა

1143ალიიბრაჰიმაღაოღლუ

$1.55 მლრდ მშენებლობა

1143აჰსენოზოკური
$1.55 მლრდ სურსათის წარმოება

1154ბიულენტეკზაჩიბაში
$1.5 მლრდ ფარმაცევტიკა, 

სხვადასხვა

1154ფარუკეკზაჩიბაში
$1.5 მლრდ ფარმაცევტიკა, 

სხვადასხვა

1154მეჰმეტნაზიფგუნალი
$1.5 მლრდ ტურიზმი, მშენებლობა

1154მეჰმეტემინ
კარამეჰმეტი
$1.5 მლრდ ტელეკომუნიკაციები, 

სხვადასხვა

1210ჰამდიულუკაია
$1.4 მლრდ იოგურტი Chobani

1284მუბარიზ
ქურბანოღლუ
$1.3 მლრდ გადაზიდვები

1284მუსტაფალატიფ
ტოპბაში
$1.3 მლრდ სურსათის წარმოება, 

საცალო ვაჭრობა

1372აჰმეტნაზიფზორლუ
$1.2 მლრდ სხვადასხვა

1465აჰმეტჩალიკი
$1.1 მლრდ ენერგეტიკა, მედია, 

საბანკო საქმიანობა

1465აიდინდოღანი
$1.1 მლრდ მედია

1540დენიზსაჰენკი
$1.05 მლრდ საბანკო საქმე, 

მედია

1565მურატვარგი
$1 მლრდ ტელეკომუნიკაციები

305აბდულაბინაჰმადალ
გურაირიდაოჯახი
$4.8 მლრდ სხვადასხვა

328მაჯიდალფუტაიმი
$4.5 მლრდ უძრავი ქონება, საცალო 

ვაჭრობა

609საიფალგურაირიდა
ოჯახი
$2.8 მლრდ სხვადასხვა

687აბდულაალფუტაიმი
$2.5 მლრდ ავტოდილერები, 

ინვესტიციები

88რინატახმეტოვი
$12.5 მლრდ ფოლადი, ნახშირი 

506ვიქტორპინჩუკი
$3.2 მლრდ ფოლადის მილები, 

სხვადასხვა

764გენადიბოგოლიუბოვი

$2.3 მლრდ საბანკო საქმიანობა, 

ინვესტიციები

828იგორკოლომოისკი
$2.1 მლრდ საბანკო საქმიანობა, 

ინვესტიციები

1154იურიკოსიუკი
$1.5 მლრდ სოფლის მეურნეობა

1154ვადიმნოვინსკი
$1.5 მლრდ ფოლადი

1284პეტროპოროშენკო
$1.3 მლრდ საკონდიტრო ნაწარმი

1372კონსტანტინჟევაგო
$1.2 მლრდ სამთამადნო საქმე

1565სერგეიტიგიპკო
$1 მლრდ საბანკო საქმიანობა, 

სოფლის მეურნეობა

მშპ: $182 მლრდ

მოსახლეობა: 45.3 მლნ

მილიარდერები: 9
მთლიანი წმინდა ღირებულება: $26.6 მლრდ

1465სუდჰირრუპარელია★
$1.1 მლრდ უძრავი ქონება

609ერმანილიჩაკი
$2.8 მლრდ მშენებლობა 

796სემაჰატსევიმარსელი
$2.2 მლრდ სხვადასხვა

828მუსტაფარაჰმიკოჩი
$2.1 მლრდ სხვადასხვა

828ფერიტფაიკსაჰენკი
$2.1 მლრდ საბანკო საქმიანობა, 

მედია

973სუნაკირაჩი
$1.85 მლრდ სხვადასხვა

988ფილიზსაჰენკი
$1.8 მლრდ საბანკო საქმიანობა, 

მედია

1092მეჰმეტსინანტარა
$1.6 მლრდ მშენებლობა
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სტამბული

ანკარა

აშშ
ექსპატრიანტი 

კიევი

დონეცკი

დნეპროპეტროვსკი

კამპალა

დუბაი

ყველაზე მდიდარი

თურქული ტკბილეული

ბელ გი უ რი ტრი უ ფე ლე ბით გავ სე ბუ ლი და 
ყვი თე ლი ბაფ თით შეკ რუ ლი ოქ როს ფე რი 
ყუ თე ბი მე ტად გავ რ ცე ლე ბუ ლი ა. ისი ნი ამე-
რი კის ყვე ლა სა ვაჭ რო ცენ ტ რ სა და აერო-
პორ ტის მა ღა ზი ა ში იყი დე ბა. შო კო ლა დი Godiva და ეხ მა რა მის 
მფლო ბელს, მურატულკერს ($3,7 მლრდ), თურ ქეთ ში პირ ვე ლი 
ყვე ლა ზე მდი და რი პი როვ ნე ბა გამ ხ და რი ყო. მან ეს ბრენ დი Camp-
bell Soup-ისგან $850 მი ლი ო ნად 2007 წელს შე ის ყი და და მას შემ-
დეგ მი სი გა ყიდ ვე ბი გა ა ორ მა გა. მი სი ქო ნე ბა გა სულ წელს $600 მი-
ლი ო ნით გა ი ზარ და. 

ახალბედა 

მრავალმხრივი 
ქონება 

თუ მრა ვალ მ ხ რი ვო ბა ზე ვი-
სა უბ რებთ, სუდჰირრუპა
რელია, უგან დის ყვე ლა ზე 
მსხვი ლი კონ გ ლო მე რა ტის, 
ruparelia Group-ის, და მა-
არ სე ბე ლი, წი ლებს ფლობს 
სას ტუმ რო ებ ში, საცხოვ რე-
ბელ და კო მერ ცი ულ შე ნო-
ბებ ში, ქან ტ რი- კ ლუბ ში,  
ვა ლუ ტის გა დამ ც ვ ლელ 
პუნ ქ ტებ ში, ორ სა შუ ა ლო 
სკო ლა სა და კო მერ ცი ულ 
ბან კ ში. ეს ყვე ლა ფე რი და-
იწყო $25 000-ით, რო მე ლიც 
მან დიდ ბრი ტა ნეთ ში ცხოვ-
რე ბი სას შე აგ რო ვა და 1985 
წელს თა ვის მშობ ლი ურ 
უგან და ში ჩა მო ი ტა ნა. 

ცნობილი პიროვნება

ტკბილ-მწარე

„ჩვენ უნ და მივ ცეთ 
ხალხს უსაფ რ თხო ე-
ბა, მივ ცეთ ხალხს დე მოკ-
რა ტი ა“, – ამ ბობ და პეტროპოროშენკო ($1,3 მლრდ) სა ტე-
ლე ვი ზიო გა მოს ვ ლებ ში მა ლე ვე მას შემ დეგ, რაც უკ რა ი ნა ში 
პო ლი ტი კუ რი არას ტა ბი ლუ რო ბა და იწყო. პო რო შენ კო შე-
იძ ლე ბა ცნო ბი ლი იყოს, რო გორც „შოკოლადის მე ფე“, 
მაგ რამ მის, რო გორც უკ რა ი ნის პარ ლა მენ ტის გავ ლე ნი-

ა ნი წევ რის, ფო ლა დი სე ბურ სიმ ტ კი ცე ში 
ან პო ტენ ცი ურ საპ რე ზი დენ ტო სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ა ში დატ კ ბი-
ლუ ლი არა ფე რი ა. გა სულ შე მოდ გო მას რუ სეთ მა, ფაქ ტობ რი-
ვად, აკ რ ძა ლა მი სი პრო დუქ ცი ის შე მო ტა ნა, და ში ნე ბის კამ პა-
ნი ის ფარ გ ლებ ში, ამი ტომ ის თა ვი სი ბიზ ნე სის ფო კუ სი რე ბას 
ევ რო კავ ში რის ბაზ რებ ზე, მა გა ლი თად, ბუ და პეშ ტ ზე ახ დენს. 

მსოფლიოს მილიარდერები

არაბთა 
გაერთიანებული 
საამიროები

მშპ: $389.9 მლრდ 
მოსახლეობა: 8.4 მლნ

მილიარდერები: 4
მთლიანი წმინდა ღირებულება: 
$14.6 მლრდ

54%

4%

42%

მემ კ ვიდ რე ო ბი თი

მემ კ ვიდ რე
ო ბი თი და 
ზრდადი

სა კუ თა რი 
ძა ლით

სიმდიდრის წყარო

სიმდიდრის მდგომარეობა
ზევით  ქვევით 
უცვლელი   ახალი ★
დაბრუნებული   გაყოფილი ✂ 
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ფინანსები მოდა /საცალო 
ვაჭრობა 

კაზინოები გართობა სურსათი

ტექნიკა წარმოება

უძრავი ქონება

ბუნებრივი რესურსები

ჯანდაცვა სხვა

მშპ: $2.5 ტრილიონი

მოსახლეობა: 63.9 მლნ

მილიარდერები: 47
მთლიანი წმინდა ღირებულება: $153.9 მლრდ

დიდი ბრიტანეთი

81ჯერალდკავენდიშ
გროსვენორიდაოჯახი 
$13 მლრდ უძრავი ქონება

95დევიდდასაიმონრუბინები
$11.5 მლრდ ინვესტიციები, უძრავი 

ქონება

122ძმებიჰინდუჯები
$10 მლრდ დივერსიფიცირებული

196ჩარლზკადოგანიდა
ოჯახი
$6.9 მლრდ უძრავი ქონება

256მაიკლეშლი
$5.5 მლრდ სპორტული საქონლის 

საცალო ვაჭრობა

256ბრუნოშროდერიდა
ოჯახი
$5.5 მლრდ საბანკო საქმე

270ფილიპდაკრისტინა
გრინები
$5.2 მლრდ საცალო ვაჭრობა

281რიჩარდბრენსონი
$5 მლრდ Virgin

281ჯოლუისი
$5 მლრდ ინვესტიციები

305ლორენსგრაფიდა
ოჯახი
$4.8 მლრდ ბრილიანტის სამკაულები

328ჯეიმსდაისონი
$4.5 მლრდ მტვერსასრუტები

354ბერნარდეკლსტოუნიდა
ოჯახი
$4.2 მლრდ Formula one

367ენტონიბემფორდიდა
ოჯახი
$4.1 მლრდ სამშენებლო 

აღჭურვილობა

375დევიდდაფრედერიკ
ბერკლები
$4 მლრდ მედია, საცალო ვაჭრობა

396პიტერჰარგრივზი
$3.8 მლრდ ფინანსური მომსახურება

430იენდარიჩარდ
ლივინგსტონები
$3.6 მლრდ უძრავი ქონება

430მაიკლპლატი★
$3.6 მლრდ ჰეჯ-ფონდი

520ედიდასოლზაკაები
$3.1 მლრდ უძრავი ქონება

580ფარჰადმოშირი
$2.9 მლრდ რკინის მადანი, ფოლადი, 

ტელეკომები

609ჯონკოდველი
$2.8 მლრდ მობილური ტელეფონები

687კლაივკალდერი
$2.5 მლრდ ხმის ჩამწერი კომპანია

687ჩარლზდანსტონი
$2.5 მლრდ მობილური ტელეფონები

731რიჩარდდესმონდი
$2.4 მლრდ გამომცემლობა

764ჯონვაითაკერი
$2.3 მლრდ უძრავი ქონება

796ნადმიაუჩი
$2.2 მლრდ უძრავი ქონება

796მარკკუმბსი
$2.2 მლრდ ფინანსები

828მერიდადუგლას
პერკინსები★
$2.1 მლრდ საცალო ვაჭრობა

925ალექსბიარდი
$1.95 მლრდ Glencore Xstrata

931ჯონათანჰარმსვორთი

$1.9 მლრდ გამომცემლობა

931იენვუდიდაოჯახი★
$1.9 მლრდ ენერგეტიკული მომსახურება

973აიმანასფარი
$1.85 მლრდ ნავთობმომსახურება

1036ბილედერლიდაოჯახი★
$1.75 მლრდ სახლის მოწყობილობა

1092დენისკოუტსი★
$1.6 მლრდ აზარტული ონლაინთამაშები

1092რიჩარდელმანი
$1.6 მლრდ ფართო მოხმარების 

საქონელი

1092ალანჰოვარდი
$1.6 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

1092რობერტმილერი
$1.6 მლრდ საცალო ვაჭრობა

1210მაიკლეშკროფტი
$1.4 მლრდ უსაფრთხოება

1284დევიდსეინსბერი
$1.3 მლრდ საცალო ვაჭრობა

1356დევიდჰარდინგი
$1.25 მლრდ ფინანსები

1372ბენედიქტაჩემბერლენი★
$1.2 მლრდ ალკოჰოლი

1372მარკდიქსონი
$1.2 მლრდ ოფისების უძრავი ქონება 

1372ქსიულიჰოუკენი
$1.2 მლრდ უძრავი ქონება

1372ჯეიმსრეტკლიფი
$1.2 მლრდ ქიმიური პროდუქტები

1465მოჰამედიბრაჰიმი
$1.1 მლრდ კომუნიკაციები

1540კრისტოფერჰონი★
$1.05 მლრდ ჰეჯ-ფონდი

1565გრეჰემკირკემი★
$1 მლრდ ავეჯის საცალო ვაჭრობა

1565მაიკლლინჩი★
$1 მლრდ პროგრამული 

უზრუნველყოფა

81

95 122

925 931

931

196 256

256

973 1036

1092

270 281

1092

328

354

1284 1356

430 520

1372

1465

1565

1540

580

609

687

731

764

796 796

828
1565

367

396

1372

1372

1372

ლონდონი

აბერდინი

სტოუკ-ონ-ტრენტი

ბრისტოლი

ჰემპშირი

კუნძული მენი

გლოსესტერშირი

კოტსვოლდი

ჩესტერი

დონკასტერი

საფოლკი

281

1092

1092

305

1210

430

687

375

ბაჰამის კუნძულები
შვეიცარია
გერნსი
შვეიცარია
კაიმანის კუნძულები
ჰონკონგი
ჰონკონგი
ბელიზი

ექსპატრიანტები

ახალბედა

რისკიანი ბიზნესი

მაიკლლინჩმა ($1 მლრდ) შექ მ ნა კომ პა ნია Autonomy, 
რო მე ლიც კორ პო რა ცი ულ პროგ რა მულ უზ რუნ ველ ყო-
ფას აწარ მო ებს. მის შე სა ხებ გა კე თე ბუ ლი რეკ ლა მე ბის 
მი ხედ ვით, ამ პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის მი ზა ნია 
რის კის შემ ცი რე ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს-
ში. ლინ ჩ მა პროგ რა მა Hewlett-Packard-ს მიჰ ყი და. ნე ტავ 
HP-ს წი ნას წარ გა მო ე ყე ნე ბი ნა Autonomy-ის ტექ ნო ლო-
გი ა, რა თა მიმ ხ ვ და რი ყო, ღირ და თუ არა ამ გა რი გე ბის 
და დე ბა. HP-ი ამ ბობს, რომ Autonomy იყე ნებ და უვარ-
გის აღ რიცხ ვა -ან გა რიშ გე ბის პროგ რა მას და კომ პ ლექ-

სუ რი შე მოწ მე ბის დროს ეს 
არ აღიარა. ამ ჟა მად იური-
დი უ ლი დე პარ ტა მენ ტი იძი-
ებს ამ სა კითხს, ხო ლო HP-მ, 
$8,8 მლრდ-ის და კარ გ ვის 
სა ნაც ვ ლოდ, ნა წი ლობ რივ 
უკ ვე გა ა უქ მა ყიდ ვის გა რი-
გე ბა; თა ვის მხრივ, ლინ-
ჩი და ნა შა ულს არ აღი ა რებს. 
ახ ლა ის მარ თავს $1 მი ლი-
არ დის ღი რე ბუ ლე ბის ვენ-
ჩუ რუ ლი კა პი ტა ლის ფონდს, 
ზის British Library-ის საბ ჭო ში 
და ქვეყ ნის პრე მი ერ - 
 მი ნის ტ რის სა ტე ლე ფო ნო 
ზა რებს პა სუ ხობს, რო მე ლიც 
მას მეც ნი ე რე ბი სა და პო ლი-
ტი კის დარ გ ში რჩე ვის მი სა-
ღე ბად მი მარ თავს. 

ყველაზე მდიდარი

კარგი მეზობლები

სა კუთ რე ბის ღი რე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბა ზე ფიქ რი სა ჭი რო არ არის, 
რო დე საც თქვე ნი მე ზო ბე ლი ინ გ ლი სის დე დო ფა ლი ა. დიდ ბრი ტა ნეთ-
ში ყვე ლა ზე მდი დარ კაცს, ჯერალდგროსვენორს ($13 მლრდ), რო-
მე ლიც ოფი ცი ა ლუ რად უფ რო ვეს ტ მინ ს ტე რის მე ექ ვ სე ჰერ ცო გის სა-

ხე ლი თაა ცნო ბი ლი, 77 ჰექ ტა რი მი წის ფარ თო ბი ეკუთ ვ ნის ბელ გ რა ვი ა ში, ლონ დო ნის ერ თ -ერთ 
ყვე ლა ზე მდიდ რულ შე მო გა რენ ში. ბუ კინ გე მის სა სახ ლის მო მიჯ ნა ვე ტე რი ტო რი ის სა ხე ლი, ბელ-
გ რა ვი ა, მომ დი ნა რე ობს გროს ვე ნო რის კი დევ ერ თი მემ კ ვიდ რე ო ბი თი ტი ტუ ლი დან – ბელ გ რე ი-
ვის ვი კონ ტი. გროს ვე ნო რის ოჯახს საკ მა ოდ ახ ლო ურ თი ერ თო ბა აკავ ში რებს სა მე ფო ოჯახ თან: 
მი სი ვა ჟი პრინც ჯორ ჯის ნათ ლი ა ა. 

ჩრდილოეთის ზღვა

დი დი ბრი ტა ნე თის მი ერ მსოფ ლი ოს დაპყ რო ბის ერ თ -ერ თი მი ზე ზი 
იყო ის, რომ ქვე ყა ნა სა კუ თა რი ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის ნაკ ლე ბო ბით 
ხა სი ათ დე ბო და, მაგ რამ ამას ად რე ფიქ რობ დ ნენ, სა მა გი ე როდ, ახ ლა 
ით ვ ლე ბა, რომ შოტ ლან დი ის სა ნა პი როს თან, ზღვის ფსკერ ზე, მი ლი-
არ დო ბით ბა რე ლი ნავ თო ბის მა რა გი ძევს. იმ ადა მი ა ნებს შო რის, რომ-
ლე ბიც ამ ოფ შო რუ ლი გან ძი დან სარ გე ბელს იღე ბენ, ყვე ლა ზე გა მო ჩე-
ნი ლი იენვუდია($1,9 მლრდ), რომ ლის ბა ბუ აც აბერ დინ ში მდე ბა რე 
ნავ თო ბი სა და გა ზის მომ სა ხუ რე ბის კომ პა ნი ის (თავ და პირ ვე ლად გემ-
შემ კე თე ბე ლი კომ პა ნი ის სა ხით) დამ ფუძ ნე ბე ლი იყო. 

ახალბედა

ძნელია მისი შეძენა

მსოფ ლი ო ში Glenfiddich 1937-ის 
მხო ლოდ 61 ბოთ ლი ღაა შე მორ-
ჩე ნი ლი, რომ ლე ბიც თა ვის დრო-
ზე William Grant & Sons-ის ფირ-
მის მი ე რაა დამ ზა დე ბუ ლი. ახ ლა 
მი სი მფლო ბე ლია ახალ ბე და 
მი ლი არ დე რი ბენედიქტაჩემ
ბერლენი ($1,2 მლრდ) და მი სი 
ოჯა ხი. მუ ხის გან დამ ზა დე ბულ 
კას რ ში მო თავ სე ბუ ლი სკოტ ჩი 
ძა ლი ან ნე ლა, 64 წლის გან მავ-
ლო ბა ში, ღვინ დე ბო და. ეს არის 
მსოფ ლი ო ში ერ თ -ერ თი უიშ ვი-
ა თე სი სკოტ ჩი. მათ, ვი საც გა უ-
სინ ჯავთ მი სი გე მო, ამ ბო ბენ, რომ 
მას ბა და გის, მუ ხი სა და შო კო ლა დის არო-
მა ტი დაჰ კ რავს. მი სი ძა ლი ან მცი რე რა ო-
დე ნო ბა უდი დე სი თან ხა და გიჯ დე ბათ: 2012 
წელს ბოთ ლი No. 42 Christie’s-ის აუქ ცი ონ-
ზე 71 000 დო ლა რად გა ი ყი და. 7%

გირვანქა 

სტერლინგის 

ღირებულების 

გაზრდა ამერიკულ 

დოლართან 

შედარებით გასული 

წლის განმავლობაში.

81%

13%
6%

მემ კ ვიდ
რე ო ბი თი

მემ კ ვიდ რე ო ბი თი და 
ზრდადი

სა კუ თა რი 
ძა ლით

სიმდიდრის წყარო

სიმდიდრის მდგომარეობა
ზევით  ქვევით 
უცვლელი   ახალი ★
დაბრუნებული   გაყოფილი ✂ 

მდიდარი რეგიონი
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168
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113

1565

177

828

869
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869

1143
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1154

1154

731

796

224

240

281

196

580

122 1078

1154

158

1465

1465

1442

281

396

580

430

731

1270

224466

466

663295

227 1565

240

988

388

388

506

520

1210

609

687

1465

1465

1465

764 869

1284

1465

869

869

869

828

988

931

1465

931

988

1092

1284 1284
1565

1465

1284

1284

1284

1284

1372

1465

აშშ
მშპ: $16.7 ტრილიონი

მოსახელეობა: 316.3 მლნ 

მილიარდერები: 492

მთლიანი წმინდა 
ღირებულება:  $2.3 ტრილიონი

რედინგი, კალიფორნია

სან-ფრანცისკო/
სან-ხოსე, კალიფორნია

სანტა ბარბარა, 

ლოს-ანჯელესი

ფენიქსი

ლას-ვეგასი

სტოქტონი, კალიფორნია

საკრამენტო, კალიფორნია

ბლეკჰოკი, კალიფორნია

მოდესტო, კალიფორნია

სან-დიეგოჰონოლულუ

სიეტლი

მისულა, მონტანა

ლივინგსტონი, მონტანა

ჯექსონი, ვაიომინგი
შერიდანი, ვაიომინგი

ბიგჰორნი, ვაიომინგი

სოლტ-ლეიკ-სიტი

ფორტ-კოლინსი, 
კოლორადო

კერნი, ნებრასკა

ელ-პასო, ტეხასი

დალასი / 
ფორტ-უორთი

ოსტინი

სან-ანტონიო

დენვერი

ასპენი, კოლორადო

ბოუზმანი, მონტანა

პორტლანდი, ორეგონი

იუჯინი, ორეგონი

1284

988
931

10921565

1154

1154

1465
1210

580

მსოფლიოს მილიარდერები

70%
16%

14%

მემ კ ვიდ
რე ო ბი თი

მემ კ ვიდ რე ო ბი
თი და ზრდადი

სა კუ თა რი 
ძა ლით

სიმდიდრის წყარო

ფინანსები მოდა /საცალო 
ვაჭრობა 

კაზინოები გართობა სურსათი

ტექნიკა წარმოება

უძრავი ქონება

ბუნებრივი რესურსები

ჯანდაცვა სხვა
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375

663

483
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988

1092

208

196

869

82

354

1154

764
869

1092

408

153

39

1465

408

1372

580

520

1143

764

1372

1442

796 796
1372

1372

764

1565

6

506

828

988

4

869

10

3051372

375
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430
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14

446

828

31

869

609

1210

305

731

305

506

1465

446

551

1565

1284

224

551

1372

1284

925

551

დიდი ბრიტანეთი

დიდი ბრიტანეთი
ჩინეთი
ტაივანი

დიდი ბრიტანეთი

დიდი ბრიტანეთი
დიდი ბრიტანეთი

ჰონკონგი

ჰონკონგი

შვეიცარია

ავსტრალია 
ჩინეთი

58

520
1210

731

1210

388

168

796

168

244

5511046

68

122

328

130 1356

396

483

1210

580

931

177

1372

408

1565

215
215
215
215
256

354

1540

325

687

1092

1046

687

828

551

551 551

551

551

551

580

1372

580

687

869

764

580

609

687

828

988

1092

1092

1154

1284

ექსპატრიანტები

მოქალაქეობა უცნობია

ომაჰა, ნებრასკა

დეს-მოინესი-აიოვა

მანკატო, მინესოტა

ლონგ-ლეიკი, მინესოტა

კერნი, ნებრასკა

დალასი / 
ფორტ-უორთი

ვიჩიტა, კანზასი

კანზას-სიტი

სენტ-ლუისი
ჩიკაგო

ლექსინგტონი, კენტუკი

დეიტონი, ოჰაიო
კოლუმბუსი, ოჰაიო

ბლუმინგტონი, ინდიანა

ინდიანაპოლისი, ინდიანა

კლივლენდი, ოჰაიო

იანგსტაუნი, 
ოჰაიო

დეტროიტი
ჰოლანდი, მიჩიგანი

ქრაუნ-პოინტი, ინდიანა

კალამაზუ, 
მიჩიგანი

გრანდ-რაპიდსი, მიჩიგანი
ბირმინგემი, მიჩიგანი

ისტ-ავრორა, ნიუ-იორკი

ბოსტონი

ჰანოვერი, ნიუ-ჰემფშირი

ლონგ-აილენდიერი, პენსილვანია

პიტსბურგი, პენსილვანია

პოტსვილი, 
პენსილვანია

ფილადელფია

ნიუ-ჯერსი

ვესტჩესტერი, ნიუ-იორკი

გრინვიჩი, კონექტიკუტი

ვაშინგტონი

ვირჯინია-ბიჩი, ვირჯინია

ლუთერვილი, 
მერილენდი

ნიუ-იორკი

პლეინსი, ვირჯინია

ლუისბურგი, 
დასავლეთი ვირჯინია

კოლუმბია, მისური

სპრინგფილდი, მისური

ბენტონვილი, არკანზასი

ლიტლ-როკი, არკანზასი

ფაიეტვილი, არკანზასი
მემფისი, ტენესი

ნეშვილი, ტენესი
ნოქსვილი, ტენესი შარლოტი, ჩრდილოეთი 

კაროლინა

რალეი, ჩრდილოეთი კაროლინა

ჩარლსტონი

ტამპა, ფლორიდა

ნეპლსი, ფლორიდა

ჩატანუნგა, ტენესი

პალმ-ბიჩი, ფლორიდა

დაიტონა-ბიჩი, ფლორიდა

ვერო-ბიჩი, ფლორიდა

მაიამი

ისლამორადა, ფლორიდა

ატლანტა

ახალი ორლეანი

ჰიუსტონი

ტულსა, ოკლაჰომა

ოკლაჰომა-სიტი

ტემპლი, 
ტეხასი

446

მინეაპოლისი, მინესოტა
ბირჩვუდი, ვისკონსინი

ეუ-კლერი, ვისკონსინი რასინი, ვისკონსინი

მედისონი, ვისკონსინი
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9კრისტიუოლტონიდა
ოჯახი
$36.7 მლრდ Wal-Mart

10ჯიმუოლტონი
$34.7 მლრდ Wal-Mart

13ელისუოლტონი
$34.3 მლრდ Wal-Mart

14ს.რობსონუოლტონი
$34.2 მლრდ Wal-Mart

16მაიკლბლუმბერგი
$33 მლრდ Bloomberg LP

17ლარიპეიჯი
$32.3 მლრდ Google

18ჯეფბეზოსი
$32 მლრდ Amazon.com

19სერგეიბრინი
$31.8 მლრდ Google

21მარკცუკერბერგი
$28.5 მლრდ Facebook

25კარლიკანი
$24.5 მლრდ ინვესტიციები

26ჯორჯსოროსი
$23 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

31ფორესტმარსუმცროსი
$20 მლრდ ტკბილეულობა

31ჟაკლინმარსი
$20 მლრდ ტკბილეულობა

31ჯონმარსი
$20 მლრდ ტკბილეულობა

36სტივბალმერი
$19.3 მლრდ Microsoft

39ლენბლავატნიკი
$18.7 მლრდ დივერსიფიცირებული

42ფილნაიტი
$18.4 მლრდ Nike

48მაიკლდელი
$17.5 მლრდ Dell

50აბიგაილჯონსონი
$17.3 მლრდ ფულადი სახსრების 

მართვა

56პოლალენი 
$15.9 მლრდ Microsoft,  
ინვესტიციები

58ენკოქსჩემბერსი
$15.5 მლრდ მედია

65ჩარლზერგენი
$15 მლრდ DISH Network

68ჰეროლდჰამი
$14.6 მლრდ ნავთობი და გაზი

69დონალდბრინი
$14.4 მლრდ უძრავი ქონება

69რეიდალიო
$14.4 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

73რონალდპერელმანი
$14 მლრდ ლევერიჯული შესყიდვები

73ლორინპაუელჯობსიდა
ოჯახი
$14 მლრდ Apple, Disney

78რუპერტმერდოკიდა
ოჯახი
$13.5 მლრდ მედია

78ჯონპაულსონი
$13.5 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

82ჯეკტეილორიდაოჯახი
$12.8 მლრდ Enterprise Rent-A-Car

88ჯეიმსსაიმონსი
$12.5 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

106სტივკოენი
$11 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

109ენდრიუბილი
$10.9 მლრდ ბანკები, უძრავი ქონება

113ფილიპანშუცი
$10.4 მლრდ ინვესტიციები

121ჩარლზბატიდაოჯახი
$10.1 მლრდ სუპერმარკეტები

122ჯორჯკაიზერი
$10 მლრდ ნავთობი და გაზი, საბანკო 

საქმე

122სტივენშვარცმანი
$10 მლრდ კერძო ინვესტიციები

122პატრიკსუნშიონი
$10 მლრდ მედიკამენტები

122დევიდტეპერი
$10 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

130რიჩარდკინდერი
$9.5 მლრდ მილსადენები

132ედვარდჯონსონიIII
$9.3 მლრდ ფულადი სახსრების 

მართვა

132სემიუელნიუჰაუზი
უმცროსი
$9.3 მლრდ მედია

132ერიკშმიდტი
$9.3 მლრდ Google

147ელეინმარშალიდაოჯახი
$8.8 მლრდ დივერსიფიცირებული

147თომასპეტერფი
$8.8 მლრდ ფასდაკლების 

ბროკერობა

153ჰენკიდადონმეიერი
$8.5 მლრდ სუპერმარკეტები

153დონალდნიუჰაუზი
$8.5 მლრდ მედია

158ელონმასკი 
$8.4 მლრდ Tesla Motors

162პიერომიდიარი
$8.2 მლრდ Ebay

168დევიდდაფილდი
$7.7 მლრდ ბიზნესის პროგრამული 

უზრუნველყოფა

168ჯიმკენედი
$7.7 მლრდ მედია

168ბლეაპერიოკედონი
$7.7 მლრდ მედია

177ჯეიმსგუდნაითი
$7.5 მლრდ პროგრამული 

უზრუნველყოფა

177ჩარლზჯონსონი
$7.5 მლრდ ფულადი სახსრების მართვა

177ლეონარდლოდერი
$7.5 მლრდ Estée Lauder

177ჯონმელოუნი
$7.5 მლრდ საკაბელო ტელევიზია

177ჯონმენარდიუმცროსი
$7.5 მლრდ საცალო ვაჭრობა

191რალფლორენი
$7 მლრდ Ralph Lauren

196ელიბროუდი
$6.9 მლრდ ინვესტიციები

196რიჩარდდევოსი
$6.9 მლრდ Amway

202იანკოუმი★
$6.8 მლრდ WhatsApp

202დასტინმოსკოვიცი
$6.8 მლრდ Facebook

208მიკიერისონი
$6.5 მლრდ Carnival Cruises

215დანინავარა
$6.3 მლრდ მილსადენები

215სკოტდუნკანი
$6.3 მლრდ მილსადენები

215მილენფრანცი
$6.3 მლრდ მილსადენები

215ჰერბერტკოლერიუმცროსი
დაოჯახი
$6.3 მლრდ სანტექნიკის 

მოწყობილობები

215რანდაუილიამსი
$6.3 მლრდ მილსადენები

224ს.ტრუეტქეთი
$6.2 მლრდ Chick-Fil-A

224რუპერტჯონსონი
უმცროსი
$6.2 მლრდ ფულადი სახსრების 

მართვა

224სამერრესტოუნი
$6.2 მლრდ მედია

227თომასფრისტი
უმცროსიდაოჯახი
$6.1 მლრდ ჯანდაცვა

1ბილგეიტსი
$76 მლრდ Microsoft

4უორენბაფეტი
$58.2 მლრდ Berkshire 
Hathaway

5ლარიელისონი
$48 მლრდ Oracle

6ჩარლზკოხი
$40 მლრდ დივერსიფიცირებული

6დევიდკოხი
$40 მლრდ დივერსიფიცირებული

8შელდონადელსონი
$38 მლრდ კაზინოები

ყველაზე მდიდარი

თუ ლარიელისონს სურს, რომ სან - ფ რან-
ცის კომ კვლავ უმას პინ ძ ლოს მის საყ ვა რელ 
America’s Cup-ს („ამერიკის თა სი“), მან უნ და 
და ამ ტ კი ცოს, რომ ეს ღო ნის ძი ე ბა ქა ლა ქის- 
თ ვის რა მით სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა. ამ ქა ლაქ-
მა $11,5 მლნ და კარ გა, რო დე საც სექ ტემ ბერ ში 
ამ ღო ნის ძი ე ბას უმას პინ ძ ლა. მა შინ ელი სო-

ნის გუნ დ მა, oracle USA-მ, მო ი გო. ეს მი სი გან საც ვიფ რე ბე ლი 
აღორ ძი ნე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. თუმ ცა ამას ბევ რი არა ფე რი მო უ-
ტა ნია კა ცის თ ვის, რომ ლის ქო ნე ბაც $48 მი ლი არდს შე ად გენს. 

გრინ ვი ჩი კა პი ტა ლის დე და ქა ლა ქია – ყო-
ველ შემ თხ ვე ვა ში, ჰეჯ - ფონ დე ბის მრა ვალ-
ფე როვ ნე ბის მი ხედ ვით თუ შე ვა ფა სებთ. 
რეიდალიო კი – ქა ლაქ ში პირ ვე ლი კა-
ცი, მი სი წმინ და ღი რე ბუ ლე ბის თვალ საზ რი-
სით. Bridgewater Associates-ს, – მის მა სი ურ, 
მსოფ ლი ოს უმ ს ხ ვი ლეს ჰეჯ - ფონდს, და ახ-

ლო ე ბით 150-მილიარდიანი აქ ტი ვე ბით, ბი ნა 30 წუ თის სა ვალ-
ზე, ვეს ტ პორ ტ ში და უდ ვი ა. მას ფონ დის სტემ ფორ დ ში გა და ტა ნა 
სურს, მაგ რამ ზო ნი რე ბის პრობ ლე მე ბის გა მო მი სი, 750 მი ლი ონ-
თან და კავ ში რე ბუ ლი, გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბა შე ჩერ და. 

კალიფორნია

კონექტიკუტი

ახალბედა

არიზონა

ჯონკაპური, ემიგ რან ტი 
ინ დო ე თი დან, რო მელ მაც 
დოქ ტო რის წო დე ბა მი ი ღო 
ფარ მა ცევ ტუ ლი მეც ნი ე რე-
ბის დარ გ ში, წარ მა ტე ბით 
თა ნამ შ რომ ლობს სიმ სივ-
ნე ე ბის სამ კურ ნა ლო პრე-
პა რა ტე ბის მწარ მო ე ბელ 
INSYS-თან, რომ ლის აქ ცი ე-
ბის ფა სი ხუთ ჯერ გა ი ზარ და 
მა ის ში, მი სი აქ ცი ე ბის პირ-
ვე ლა დი სა ჯა რო გან თავ სე-
ბის შემ დეგ.

ჯორჯია

ჯე იმს მ. კოქ ს მა 1898 წელს 
Cox Enterprises-ი და ა ფუძ-
ნა. უკ ვე მე სა მე სა უ კუ ნე-
ში გა და სულ ამ კომ პა ნი ას 
მი სი 94 წლის ქა ლიშ ვი-
ლი, ენკოქსჩამბერსი 
მარ თავს, რო მე ლიც უმე-
ტე სი წი ლის მფლო ბე ლი 
და ასე ვე კერ ძო სა კუთ რე-
ბა ში არ სე ბუ ლი ამ მე დი ა-
კონ გ ლო მე რა ტის დი რექ-
ტორ თა საბ ჭოს წევ რი ა. 
კომ პა ნია ფლობს აქ ტი-
ვებს ტე ლე ვი ზი ა ში, სა კა ბე-
ლო ტე ლე ვი ზი ა ში, ფარ თო 
დი ა პა ზო ნის ქსელ ში, გა ზე-
თებ ში, რა დი ო სად გუ რებ-
სა და AutoTrader Group-ში 
(ავტომობილების ონ ლა-
ინ გა ყიდ ვე ბი, Kelley Blue 
Book-ი).
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227დევიდგეფენი
$6.1 მლრდ კინო, მუსიკა

227რიჩარდლეფრანკიდა
ოჯახი
$6.1 მლრდ უძრავი ქონება

234აირარენერტი
$6 მლრდ ინვესტიციები

240ლეონბლეკი
$5.8 მლრდ კერძო ინვესტიციები

240გეილკუკი
$5.8 მლრდ სამედიცინო 

მოწყობილობები

240ჩარლზშვაბი
$5.8 მლრდ ფასდაკლების 

ბროკერობა

240დენისვაშინგტონი
$5.8 მლრდ მშენებლობა, სამთო საქმე

244ჯინსუკიდადოვონჩანი
$5.7 მლრდ მოდური ტანსაცმლის 

საცალო გამყიდველი

244პატრიკმაკგოვენი
$5.7 მლრდ მედია

244ლესლივექსნერი
$5.7 მლრდ საცალო ვაჭრობა

253რეილიჰანტი
$5.6 მლრდ ნავთობი, უძრავი ქონება

253სტენლიკროენკე
$5.6 მლრდ სპორტი, უძრავი ქონება

256ჯეფრიჰილდებრანდტი
$5.5 მლრდ ნავთობი

263სტივენროსი
$5.4 მლრდ უძრავი ქონება

270კენგრიფინი
$5.2 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

281დევიდგრინი
$5 მლრდ საცალო ვაჭრობა

281ბრუსჰალე
$5 მლრდ საბურავები

281ჰენრიკრავისი
$5 მლრდ კერძო ინვესტიციები

281გორდონმური
$5 მლრდ Intel

281ჯორჯრობერტსი
$5 მლრდ კერძო ინვესტიციები

295ჯორჯლუკასი
$4.9 მლრდ Star Wars

295რობერტროულინგი
$4.9 მლრდ ინვესტიციები

305პაულინმაკმილანკეინათი

$4.8 მლრდ Cargill Inc.

305ბრუსკოვნერი
$4.8 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

305ენუოლტონკროენკე
$4.8 მლრდ Wal-Mart

305უიტნიმაკმილანი
$4.8 მლრდ Cargill Inc.

305გვენდოლინსონთეიმ
მეიერი
$4.8 მლრდ Cargill Inc.

305დენიელზიფი
$4.8 მლრდ ინვესტიციები

305დირკზიფი
$4.8 მლრდ ინვესტიციები

305რობერტზიფი
$4.8 მლრდ ინვესტიციები

430სტივენრეილსი
$3.6 მლრდ მრეწველობა

430ჯ.კრისტოფერრეიესი
$3.6 მლრდ საკვები პროდუქტების 

დისტრიბუცია

430ჯუდრეიესი
$3.6 მლრდ საკვები პროდუქტების 

დისტრიბუცია

430დევიდშოუ
$3.6 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

430შელდონსოლოუ
$3.6 მლრდ უძრავი ქონება

430ჯერისპეიერი
$3.6 მლრდ უძრავი ქონება

430სტივენუდვარჰეიზი
$3.6 მლრდ თვითმფრინავის ლიზინგი

446ჯორჯბიშოპი★
 $3.5 მლრდ ნავთობი და გაზი

446ლეონჯ.კუპერმანი
$3.5 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

446მაიკლდამერიენ
ლიტჩებიდაოჯახი
$3.5 მლრდ პიცა

446ბერნარდმარკუსი
$3.5 მლრდ Home Depot

446ჰ.როსპეროტუფროსი
$3.5 მლრდ კომპიუტერული 

მომსახურება, უძრავი ქონება

446სტიუარტდალინდა
რესნიკები
$3.5 მლრდ სოფლის მეურნეობა, 

წყალი

446ევანუილიამსი★
$3.5 მლრდ Twitter

466ჯიმდევისიდაოჯახი
$3.4 მლრდ New Balance

466ჯონდოერი
$3.4 მლრდ ვენჩურული კაპიტალი 

466ტამარაგუსტავსონიდა
ოჯახი
$3.4 მლრდ ბარგის შენახვა

466ედვარდროსკი
უმცროსი
$3.4 მლრდ უძრავი ქონება

466ჰაიმსაბანი
$3.4 მლრდ ტელევიზია

466სტივენსპილბერგი
$3.4 მლრდ კინო

466რონდასტრაიკერი
$3.4 მლრდ სამედიცინო 

აღჭურვილობა

483მარკბენიოფი
$3.3 მლრდ ბიზნესის 

პროგრამული უზრუნველყოფა

483იზრაელინგლენდერი
$3.3 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

483დორისფიშერი
$3.3 მლრდ Gap

483ფილიპფროსტი
$3.3 მლრდ მედიკამენტები

483ტერენსპეგულა
$3.3 მლრდ ბუნებრივი აირი

506ოსტინკარგილიII
$3.2 მლრდ Cargill Inc.

506ჯეიმსკარგილიII
$3.2 მლრდ Cargill Inc.

506მერიენლიბერმანი
$3.2 მლრდ Cargill Inc.

506ჯორჯლინდემანიდა
ოჯახი
$3.2 მლრდ ინვესტიციები

506ჯულიანრობერტსონი
უმცროსი
$3.2 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

506ფრედერიკსმიტი
$3.2 მლრდ FedEx

520უილიამკონვეი
უმცროსი
$3.1 მლრდ კერძო ინვესტიციები

520დენიელდ’ანიელო
$3.1 მლრდ კერძო ინვესტიციები

520სტენლიდრაკენმილერი

$3.1 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

520არჩიალდისემერსონი

$3.1 მლრდ სატყეო მეურნეობები, 

ხე-ტყის მასალა

აშ შ - ში, გან ვი თა რე ბის საწყის სტა დი ა ში მყო-
ფი, ინო ვა ცი უ რი პრო ექ ტე ბის უმ ს ხ ვი ლე-
სი კერ ძო დე ვე ლო პე რი კომ პა ნი ის მფლო-
ბე ლი, ჰარისტაინის კომ პა ნი ე ბის ჯგუ ფი, 
აიოვის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კულ ტუ რე ბით 
და ფა რუ ლი მინ დ ვ რე ბი დან Monsanto-სა და 
DuPont-ს ეჯიბ რე ბა. მო ნა ცე მე ბი თა და ბიზ ნეს-

ს ტ რა ტე გი ით შე ი ა რა ღე ბულ მა ჰა რი სტა ინ მა 60-იან წლებ ში თა-
ვი სი ინ დუს ტ რი ის ყვე ლა ზე მთა ვა რი კომ პო ნენ ტის, სო ი ას მარ ც-
ვ ლე ბის გე ნე ტი კუ რი გა მოყ ვა ნა და იწყო. 

აიოვა

Ebay-ს დამ ფუძ ნე ბე ლი და ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, 
პიერომიდიარი, საფ რან გეთ ში და ი ბა და, 
პირ ვე ლი საბ რ ძო ლო ნათ ლო ბა სან -  
ფ რან ცის კო ში მი ი ღო, ახ ლა კი სა მოთხე ში 
ცხოვ რე ბით ტკბე ბა. სულ ცო ტა ხნის წინ მან 
First Look Media-ჯგუფი შექ მ ნა, რო მე ლიც მიზ-
ნად ისა ხავს ახა ლი ფორ მის და მო უ კი დე ბე-

ლი ჟურ ნა ლის ტი კის და ნერ გ ვას და ამას, ედ ვარდ სნო უ დე ნის აუგი 
საქ ცი ე ლის გა მო სამ ზე უ რებ ლად, ჟურ ნა ლისტ გლენ გრინ ვოლ დის 
სა და ვო ძა ლის ხ მე ვით იწყებს.

325დაიანჰენდრიქსი
$4.6 მლრდ სახურავები

328კირკკერკორიანი
$4.5 მლრდ კაზინოები, ინვესტიციები

328ტრევორრისჯონსი
$4.5 მლრდ ნავთობი და გაზი

328ლინშუსტერმანი
$4.5 მლრდ ნავთობი და გაზი, 

ინვესტიციები

328ნავთობიდაგაზი,
ინვესტიციები
$4.5 მლრდ უძრავი ქონება

328დევიდსანი
$4.5 მლრდ კომპიუტერების 

ტექნიკური უზრუნველყოფა

328ჯონტუ
$4.5 მლრდ კომპიუტერების 

ტექნიკური უზრუნველყოფა

340ბარბარაკარლსონგეიჯი

$4.4 მლრდ სასტუმროები, 

რესტორნები

340მერილინკარლსონ
ნილსონი
$4.4 მლრდ სასტუმროები, 

რესტორნები

340კელსიუორენი
$4.4 მლრდ მილსადენები

345პოლტიუდორჯოუნსიII
$4.3 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

345სემზელი
$4.3 მლრდ უძრავი ქონება, კერძო 

ინვესტიციები

354მალკოლმგლეიზერიდა
ოჯახი
$4.2 მლრდ სპორტული გუნდები, 

უძრავი ქონება

354ტედლერნერი
$4.2 მლრდ უძრავი ქონება

354ლეონარდსტერნი
$4.2 მლრდ უძრავი ქონება

367შაჰიდხანი
$4.1 მლრდ ავტონაწილები

367ნენსიუოლტონლორი
$4.1 მლრდ Wal-Mart

375რენდელკირკი
$4 მლრდ მედიკამენტები

375ჯონმორისი★
$4 მლრდ საცალო ვაჭრობა

388რაილიბეხტელი
$3.9 მლრდ საინჟინრო საქმე, 

მშენებლობა

388სტივენბეხტელიუმცროსი

$3.9 მლრდ საინჟინრო საქმე, 

მშენებლობა

388მართაინგრემიდაოჯახი
$3.9 მლრდ წიგნების დისტრიბუცია, 

ტრანსპორტირება

388დენიელკოხი
$3.9 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

388დონალდტრამპი
$3.9 მლრდ ტელევიზია, უძრავი 

ქონება

396უილიამკოხი
$3.8 მლრდ ნავთობი, ინვესტიციები

396მიტჩელრეილსი
$3.8 მლრდ მრეწველობა

396მარკშოენი★
$3.8 მლრდ U-Haul

396ჯეფრისკოლი
$3.8 მლრდ Ebay

396სტივუინი
$3.8 მლრდ კაზინოები, სასტუმროები

408ჩარლზდოლანიდაოჯახი
$3.7 მლრდ საკაბელო ტელევიზია

408დენიელგილბერტი
$3.7 მლრდ Quicken Loans

408რონალდლოდერი
$3.7 მლრდ Estée Lauder

408კარენპრიტცკერი
$3.7 მლრდ სასტუმროები, 

ინვესტიციები

408ჯონსალი
$3.7 მლრდ პროგრამული 

უზრუნველყოფა

430რიდჰოფმანი
$3.6 მლრდ LinkedIn

430ტომიდაჯუდილავები
$3.6 მლრდ საცალო ვაჭრობა, 

ბენზინგასამართი სადგურები

ჰავაი

1

1
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520ჯუდიფოლკნერი
$3.1 მლრდ საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები ჯანდაცვაში

520ჯერემიჯეიკობსიუფრ.
$3.1 მლრდ სპორტული კონცესიები

520ჯეიმსჯენარდი
$3.1 მლრდ სათვალეები

520პიტერკელოგი
$3.1 მლრდ ინვესტიციები

520აიზეკპერლმატერი
$3.1 მლრდ Marvel-ის კომიქსები

520ენტონიპრიტცკერი
$3.1 მლრდ სასტუმროები, 

ინვესტიციები

520ჯ.რობერტ„ჯეიბი“
პრიტცკერი
$3.1 მლრდ სასტუმროები, 

ინვესტიციები

520დევიდრუბენშტაინი
$3.1 მლრდ კერძო პირდაპირი 

ინვესტიციები

520როჯერვანგი
$3.1 მლრდ საცალო ვაჭრობა

551ბრაიანეკტონი★
$3 მლრდ WhatsApp

551პიტერბაკი
$3 მლრდ Subway-ს რესტორნები

551ჯონკატსიმატიდისი
$3 მლრდ ნავთობი, უძრავი ქონება, 

სუპერმარკეტები

551ჯონპოლდეჯორია
$3 მლრდ თმის მოვლის 

პროდუქტები, ტეკილა

551ფრედდელუკა
$3 მლრდ Subway-ს რესტორნები

551ემოსჰოსტეტერიუმცრ.
$3 მლრდ საკაბელო ტელევიზია

551ჰ.ფისკჯონსონი
$3 მლრდ საწმენდი საშუალებები

551იმოჯინპაუერსჯონსონი
$3 მლრდ საწმენდი საშუალებები

551ს.კერტისჯონსონი
$3 მლრდ საწმენდი საშუალებები

551ჰელენჯონსონ
ლაიპოლდი
$3 მლრდ საწმენდი საშუალებები

551უინიჯონსონმარკუარტი
$3 მლრდ საწმენდი საშუალებები

551ჯერიჯონსი
$3 მლრდ Dallas Cowboys

551ედვარდლამპერტი
$3 მლრდ Sears-ი

551ჯეიმსლეპრინო
$3 მლრდ ყველი

551რობერტრიჩიუმცრ.
$3 მლრდ გაყინული საკვები

551ჰარისტაინი★
$3 მლრდ სოფლის მეურნეობა

580ჯონარნოლდი
$2.9 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

580დევიდფაილო
$2.9 მლრდ Yahoo

580ჯონფიშერი
$2.9 მლრდ Gap

580ტომგორსი
$2.9 მლრდ კერძო პირდაპირი 

ინვესტიციები

580ჯოშუაჰარისი
$2.9 მლრდ კერძო პირდაპირი 

ინვესტიციები

580რობერტკრაფტი
$2.9 მლრდ New England Patriots

580ჰერბერტლუისი★
$2.9 მლრდ საწმენდი საშუალებები

580ჯოზეფინლუისიდაოჯახი★
$2.9 მლრდ საწმენდი საშუალებები

580იგოროლენიკოფი
$2.9 მლრდ უძრავი ქონება

580თომასპრიტცკერი
$2.9 მლრდ სასტუმროები, ინვესტიციები

580დევიდროკფელერიუფრ.
$2.9 მლრდ ნავთობი, ბანკინგი

580მარკროუენი
$2.9 მლრდ კერძო პირდაპირი ინვესტიციები

580უოლტერსკოტიუმცრ.
$2.9 მლრდ მშენებლობა, 

ტელეკომუნიკაციები

580ოპრაუინფრი
$2.9 მლრდ ტელევიზია

609რობერტბასი
$2.8 მლრდ ნავთობი, ინვესტიციები

609ედვარდდებარტოლოუმცრ.
$2.8 მლრდ სავაჭრო ცენტრები

609უილიამჰერბერტჰანტი★
$2.8 მლრდ მემკვიდრეობა, ნავთობი, 

უძრავი ქონება

609მერიელისდორენს
მელოუნი
$2.8 მლრდ Campbell Soup

609მაიკლმორიტცი
$2.8 მლრდ ვენჩურული კაპიტალი

609ლეანდრორიზუტოდა
ოჯახი
$2.8 მლრდ სამომხმარებლო 

პროდუქტები

609უილბერროსიუმცრ.
$2.8 მლრდ ინვესტიციები

609ალფრედტობმენი
$2.8 მლრდ უძრავი ქონება

609ჯოანტიში
$2.8 მლრდ სხვადასხვა

642დევიდბონდერმანი
$2.7 მლრდ კერძო პირდაპირი 

ინვესტიციები

642რონბერკლი
$2.7 მლრდ სუპერმარკეტები, 

ინვესტიციები

642ენდრიუდაპეგიჩერნგი
$2.7 მლრდ რესტორნები

642დაგმარდოლბიდაოჯახი★
$2.7 მლრდ Dolby Laboratories

642რობერტპერა
$2.7 მლრდ ტექნოლოგიები

642მაიკლრუბინი
$2.7 მლრდ საცალო 

ონლაინვაჭრობა

642ჯეფსატონი★
$2.7 მლრდ უძრავი ქონება

642ელეინუინი
$2.7 მლრდ კაზინოები, 

სასტუმროები

663ჰერბერტალენიუმცროსი
დაოჯახი
$2.6 მლრდ ინვესტიციები, ბანკინგი

663მარკკიუბანი
$2.6 მლრდ ონლაინმედია

663შონპარკერი
$2.6 მლრდ Facebook

663ენდრიუჯეროლდ
პერენკიო
$2.6 მლრდ ტელევიზია, Univision

663რიჩარდრეინუოტერი
$2.6 მლრდ უძრავი ქონება, 

ენერგეტიკა, დაზღვევა

663რაინჰოლდშმიდინგი★
$2.6 მლრდ სამედიცინო ნაწარმი

663ტაიუორნერი
$2.6 მლრდ უძრავი ქონება, რბილი 

სათამაშოები

663ანიტაცუკერი
$2.6 მლრდ ქიმიური პროდუქცია

687ნილბლუმი
$2.5 მლრდ უძრავი ქონება

687ჯეკდენჯერმონდი
$2.5 მლრდ კარტოგრაფიული 

პროგრამული უზრუნველყოფა

687უილიამერბი
$2.5 მლრდ ფინანსები

687დენფრიდკინი★
$2.5 მლრდ Toyota-ს დისტრიბუცია

687ჯეფგრინი
$2.5 მლრდ უძრ. ქონება, ინვესტიციები

687ტიმოთიჰედინგტონი
$2.5 მლრდ ნავთობი და გაზი, 

ინვესტიციები

687ჰენრიჰილმენი
$2.5 მლრდ ინვესტიციები

687ჰარიუეინჰაიზენგა
$2.5 მლრდ ინვესტიციები

687მინკაო
$2.5 მლრდ სანავიგაციო აპარატურა

687მაიკლმილკენი
$2.5 მლრდ ინვესტიციები

687ფილიპრაფინი
$2.5 მლრდ კაზინოები, უძრ. ქონება

687უორენსტივენსი
$2.5 მლრდ ინვესტიციები, ბანკინგი

687უილიამრიგლიუმცრ.
$2.5 მლრდ საღეჭი რეზინი

731ჯორჯარგიროსი
$2.4 მლრდ უძრ. ქონება, ინვესტიციები

731ბჰარატდესაიდაოჯახი
$2.4 მლრდ აუტსორსინგი

731ბარიდილერი
$2.4 მლრდ ონლაინმედია

731ტილმანფერტიტა
$2.4 მლრდ რესტორნები, კაზინოები

731კენფიშერი
$2.4 მლრდ ფულადი სახსრების მართვა

731როდნილიუისი
$2.4 მლრდ ბუნებრივი აირი

731კევინპლენკი
$2.4 მლრდ Under Armour

731მორტიმერცუკერმანი
$2.4 მლრდ უძრავი ქონება, მედია

764ჯეიმსფრენსი
$2.3 მლრდ ავტორბოლები

764ვიქტორფუნგი
$2.3 მლრდ სავაჭრო კომპანია

764ბილგროსი
$2.3 მლრდ ინვესტიციები

764სტენლიჰაბარდი
$2.3 მლრდ DirecTV

764კენეტლენგოუნი
$2.3 მლრდ ინვესტიციები

764რიჩარდმერიოტი
$2.3 მლრდ სასტუმროები

764დევიდმერდოკი
$2.3 მლრდ Dole, უძრავი ქონება

ახალბედა

მა სა ჩუ სეტ სი

ჯიმკუკმა, რო მე ლიც ლუდ 
Samuel Adams-ის უკან დგას, 
ამე რი კუ ლი ში ნა უ რი ლუ დის 
ხარ შ ვის მოძ რა ო ბის დაწყე ბას 
შე უწყო ხე ლი, რო დე საც ლუ დი 
თა ვის სამ ზა რე უ ლო ში ძვე ლი 
ოჯა ხუ რი რე ცეპ ტით მო ხარ-
შა. ამ მო დას მი ლი ო ნე ბი მიჰ-
ყ ვ ნენ. მი სი კომ პა ნი ის, Bos-
ton Beer Co.-ს, აქ ცი ე ბი გა სულ 

წელს 50%-ით გა ი ზარ და. 
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ლუიზიანა

ტომბენსონი ფლობს 
ორი ვე პრო ფე სი ო-
ნა ლურ სპორ ტულ 
გუნდს თა ვის მშობ-
ლი ურ ქა ლაქ ში, ახალ 
ორ ლე ან ში. მი სი 
$410-მილიონიანი ინ-
ვეს ტი ცი ე ბი Saints-სა 
და Pelicans-ში დღეს 
$1,4 მი ლი არ დ ზე მე ტი 
ღირს.
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მსოფლიოს მილიარდერები

1

ყველაზე მდიდარი

მერილენდი

ტედლერნერმა თავისი კომპანია $250-
ით შექმნა, რომელიც 1952 წელს თავისი 
ცოლისგან ისესხა; ახლა ის ფლობს 20 
მილიონ კვადრატულ ფუტ კომერციულ 
ფართს, სასტუმროებს, 7000 ბინასა და Washington Nationals-ს. 

9

8

სიმდიდრის მდგომარეობა
ზევით  ქვევით 
უცვლელი   ახალი ★
დაბრუნებული  
გაყოფილი ✂ 
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764ჯინ(ჯიჯი)პრიტცკერი
$2.3 მლრდ სასტუმროები, 

ინვესტიციები

764პენიპრიტცკერი
$2.3 მლრდ სასტუმროები, 

ინვესტიციები

764ბერნარდსოლII
$2.3 მლრდ საბანკო საქმიანობა, 

უძრავი ქონება

764კლემისპენგლერი
უმცრ.
$2.3 მლრდ ინვესტიციები

796სტივენბიშიოტი
$2.2 მლრდ აუტსორსინგი, 

ფეხბურთი

796ჯეკდორსი
$2.2 მლრდ Twitter

796დენიელლოუბი
$2.2 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

796ჯომანსუეტო
$2.2 მლრდ ინვესტიციების ანალიზი

796ბილმერიოტიუმცრ.
$2.2 მლრდ სასტუმროები

796რიჩარდპირი
$2.2 მლრდ უძრავი ქონება

796ტორპიტერსონი
$2.2 მლრდ ფართო მოხმარების 

საქონელი

796პიტერტილი
$2.2 მლრდ Facebook

796ტედტერნერი
$2.2 მლრდ საკაბელო ტელევიზია

796რომეშტ.ვადჰვანი
$2.2 მლრდ პროგრამული 

უზრუნველყოფა

828ედვარდბასი
$2.1 მლრდ ნავთობი, ინვესტიციები

828ლიბასი
$2.1 მლრდ ნავთობი, ინვესტიციები

828ჯეიმსკოულტერი
$2.1 მლრდ კერძო პირდაპირი 

ინვესტიციები

828ჯერალდჯ.ფორდი
$2.1 მლრდ საბანკო საქმიანობა

828ტომგოლისანო
$2.1 მლრდ სახელფასო 

ანგარიშსწორების მომსახურება

828ბ.უეინჰიუზი
$2.1 მლრდ შემნახველი საკნები

828ჯონელჰანტი
$2.1 მლრდ სატვირთო გადაზიდვები

828მაიკლჯაჰარისი
$2.1 მლრდ ფარმაცევტიკა

828ალექსანდრკნესტერი
$2.1 მლრდ ნავთობი, 

ტელეკომუნიკაციები, ბანკინგი

828სტივენმენდელიუმცრ.
$2.1 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

828ჰოვარდშულცი
$2.1 მლრდ Starbucks

828რიჩარდშულცე
$2.1 მლრდ Best Buy

828ჯერიიანგი
$2.1 მლრდ Yahoo

868ჰერბერტსაიმონი
$2.05 მლრდ მლრდ უძრავი ქონება

869რონბერონი
$2 მლრდ ფულადი სახსრების 

მართვა

869ნიკოლასბერგრუენი
$2 მლრდ ინვესტიციები

869ჯიმბრეიერი
$2 მლრდ Facebook

869ჯეიმსდინანი
$2 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

869ბენეტდორენსი
$2 მლრდ Campbell Soup

869ჯონფარბერი★
$2 მლრდ ქიმიური პროდუქცია

869რობერტფიშერი
$2 მლრდ Gap

869უილიამფიშერი
$2 მლრდ Gap

869გორდონგეტი
$2 მლრდ Getty ნავთობი

869ალეკგორსი
$2 მლრდ კერძო პირდაპირი 

ინვესტიციები

869ნოამგოტესმანი
$2 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

869ბრიუსკარში
$2 მლრდ კერძო პირდაპირი 

ინვესტიციები

869ბრედკელი
$2 მლრდ თამბაქო

869კეტრინლოზიკი★
$2 მლრდ წარმოება

869ჰოვარდმარკსი
$2 მლრდ კერძო პირდაპირი 

ინვესტიციები

869კლეიტონმეთაილი
$2 მლრდ ცხოველების საკვები

869დრეიტონმაკლეინიუმცრ.
$2 მლრდ Wal-Mart, ლოგისტიკა

869რობერტმაკნეირი
$2 მლრდ ენერგეტიკა, სპორტი

869ხორხეპერესი
$2 მლრდ მრავალბინიანი სახლები

869დენიელპრიტცკერი
$2 მლრდ სასტუმროები, ინვესტიციები

869ჯონპრიტცკერი
$2 მლრდ სასტუმროები, ინვესტიციები

869ტომასსიბელი
$2 მლრდ პროგრამული 

უზრუნველყოფა ბიზნესისთვის

869მეტდადენუოლში★
$2 მლრდ მშენებლობა

869დინუაიტი
$2 მლრდ სარეკლამო აბრები, 

სასტუმროები

869მეგუიტმენი
$2 მლრდ Ebay

925ს.დენიელებრეჰემი
$1.95 მლრდ Slim-Fast

925ჰენრისამუელი
$1.95 მლრდ ნახევრად გამტარები

931ჯონარილიაგა
$1.9 მლრდ უძრავი ქონება

931სიდბასი
$1.9 მლრდ ნავთობი, ინვესტიციები

931ნორმანბრემენი
$1.9 მლრდ ხელოვნება, ავტოსალონები

931რობერტდაგენი
$1.9 მლრდ ფარმაცევტიკა

931დევიდგოტესმანი
$1.9 მლრდ ინვესტიციები

931ჯონკაპური★
$1.9 მლრდ ჯანდაცვა

931ბობპარსონსი
$1.9 მლრდ ვებ-ჰოსტინგი

931ფაიეზსაროფიმი
$1.9 მლრდ ფულადი სახსრების მართვა

931დონალდსტერლინგი
$1.9 მლრდ უძრავი ქონება

931პეტსტრაიკერი
$1.9 მლრდ სამედიცინო აპარატურა

973სტიუარტრარი
$1.85 მლრდ მედიკამენტების 

დისტრიბუცია

973კავიტარკრამშრირამი
$1.85 მლრდ ვენჩურული 

კაპიტალი, Google

988არტურბლენკი
$1.8 მლრდ Home Depot

988გლენდაბინი
$1.8 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

988კენეტფელდიდა
ოჯახი★
$1.8 მლრდ ცირკი, ცოცხალი 

მუსიკა (გართობა)

988სიუზენჰირტჰეიგენი
$1.8 მლრდ დაზღვევა

988ირვინჯეიკობსი
$1.8 მლრდ ნახევრად გამტარები

988ერიკლეფკოვსკი
$1.8 მლრდ Groupon

988გერიმეგნესი
$1.8 მლრდ კაბელი, ინვესტიციები

988კრეიგმაკ’კოუ
$1.8 მლრდ ტელეკომუნიკაციები

988ჯონათანნელსონი
$1.8 მლრდ კერძო პირდაპირი 

ინვესტიციები

988ნილპატერსონი
$1.8 მლრდ საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები ჯანდაცვაში

988ჰენრიროსპეროუმცრ.
$1.8 მლრდ გამოთვლითი 

მომსახურება, უძრავი ქონება

988ჯენიფერპრიტცკერი
$1.8 მლრდ სასტუმროები, 

ინვესტიციები

988ლინდაპრიტცკერი
$1.8 მლრდ სასტუმროები, 

ინვესტიციები

ყველაზე მდიდარი

მინესოტა

აგ რო ბიზ ნე სის გი გან ტი, 
Cargill-ი, ამე რი კის უმ ს ხ-
ვი ლე სი კერ ძო კომ პა ნი ა ა, 
რო მელ საც ექ ვ სი მი ლი არ-
დე რი მემ კ ვიდ რე ფლობს. 
უიტნიმაკმილანი მი სი 
10%-ის მფლო ბე ლი ა. 

ახალბედა

მისური

ჯონმორისმა დი  დი ბიზ   ნე  სი მო  ი  ზი  და: ის 
ფლობს უმ   ს   ხ   ვი  ლეს წილს დას   ვე  ნე  ბი  სა და 
სპორ   ტუ  ლი სა  ქონ   ლის სა  ცა  ლოდ მო  ვაჭ   რე და 
მწარ   მო  ე  ბელ კომ   პა  ნი  ა  ში, Bass Pro Shops-ში, 
რო  მელ   საც 60-ზე მე  ტი მა  ღა  ზია აქვს და ასე  ვე 
საზღ   ვაო სა  დი  ლე  რო ცენ   ტ   რებს აშ   შ   -ის მას   შ  -
ტა  ბით. მან სა  თევ   ზაო აღ   ჭურ   ვი  ლო  ბის გა  ყიდ   ვა მა  მა  მი  სის სპირ  -
ტი  ა  ნი სას   მე  ლე  ბის მა  ღა  ზი  ის უკა  ნა კა  რი  დან და  იწყო. 

ყველაზე მდიდარი

მონტანა

დენისვაშინგტონმა ბი უტ ში გან ლა გე ბუ ლი სპი ლენ ძის მი ტო ვე ბუ-
ლი მა ღა რო შე ი ძი ნა და ორ ჯერ თა ვი დან გახ ს ნა: პირ ვე ლად 1980-იან 
წლებ ში და გან მე ო რე ბით – ენერ გე ტი კუ ლი კრი ზი სის გა მო და ხურ-
ვის შემ დეგ; დღეს ეს ბიზ ნე სი, Washington Co., $1 მლრდ ღირს. კომ-
პა ნია ასე ვე აკონ ტ რო ლებს მონ ტა ნის რკი ნიგ ზას, სა ბუქ სი რო გე მე ბი-
სა და კარ პა ჭე ბის ბიზ ნესს ვან კუ ვერ ში, კონ ტე ი ნე რუ ლი გა და ზიდ ვე ბის 
კომ პა ნი ას და მძი მე აღ ჭურ ვი ლო ბის დის ტ რი ბი უ ტორს აშ შ - სა და რუ-

სეთ ში.

ყველაზე მდიდარი

ნევადა
მა კა ოს სიმ დიდ რე ე ბი კა-
ზი ნო ე ბის გი გან ტის, Las 
Vegas Sands-ის, აქ ცი ე-
ბის ფა სის გაზ რ დას გა ნა-
პი რო ბე ბენ. ის ახ ლა მე ტი 
ღირს, ვიდ რე აშ შ - ში გან-
ლა გე ბუ ლი ყვე ლა და-
ნარ ჩე ნი კა ზი ნოს კომ პა-
ნია ერ თად აღებული. მი სი 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, შელ
დონადელსონი, პირ ვე-
ლად 2007 წლის შემ დეგ, 
ტოპ -ა თე ულ ში დაბ რუნ და. 
ადელ სო ნი ახ ლა თა ვის 
უზარ მა ზარ ქო ნე ბას ამე-
რი კა ში ინ ტერ ნე ტის აზარ-
ტულ თა მა შებ თან საბ რ-
ძოლ ვე ლად იყე ნებს. მან 
უთხ რა Forbes-ს, რომ გა-
მარ ჯ ვე ბის თ ვის მზად არის 
„დახარჯოს ყვე ლა ფე რი, 
რაც კი სა-
ჭი რო იქ-
ნე ბა“. 

5

4
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988გლენტეილორი
$1.8 მლრდ ბეჭდვა

988რონალდუენეკი★
$1.8 მლრდ ავეჯი

1036ჯონბრაუნი
$1.75 მლრდ სამედიცინო აპარატურა

1046მარკლესრი
$1.7 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

1046ჯეფრილორბერბაუმი
$1.7 მლრდ იატაკების დაგება

1046პიტერპიტერსონი
$1.7 მლრდ Blackstone Group

1046თომასსეკუნდა
$1.7 მლრდ Bloomberg

1078ჰოანგკიუ★
$1.65 მლრდ ფარმაცევტიკა

1078ნელსონპელტცი
$1.65 მლრდ ინვესტიციები

1092ლუისბეიკონი
$1.6 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

1092გერიბერელი
$1.6 მლრდ სანავიგაციო აპარატურა

1092ალფრედჯეიმსკლარკი
$1.6 მლრდ მშენებლობა

1092ჩეიზკოულმენIII
$1.6 მლრდ ჰეჯ-ფონდი

1092სკოტკუკი
$1.6 მლრდ პროგრამული 

უზრუნველყოფა

1092რეიდევისი
$1.6 მლრდ მილსადენები

1092დევიდაინჰორნი
$1.6 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

1092მარიოგაბელი
$1.6 მლრდ ფულადი სახსრების 

მართვა

1092დონჰენკი★
$1.6 მლრდ ავტოკრედიტები

1092ჯეიმსირსეი
$1.6 მლრდ Indianapolis Colts

1092ჯოჯემეილიუმცრ.
$1.6 bil სასამართლო პროცესები

1092ჰამილტონჯეიმსი
$1.6 მლრდ Blackstone Group

1092ჯიმჯასტისII
$1.6 მლრდ ქვანახშირი

1092ფილიპრეიგონი
$1.6 მლრდ საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები ჯანდაცვაში

1092პატრიკრაიანი
$1.6 მლრდ დაზღვევა

1092ჯონსტრაიკერი
$1.6 მლრდ სამედიცინო ნაწარმი

1092ჯოისრეილიტილი
$1.6 მლრდ სუპერმარკეტები

1143მანუელმორუნიდა
ოჯახი
$1.55 მლრდ ტრანსპორტირება

1143თომასსტეიერი
$1.55 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

1154ტომბენსონი
$1.5 მლრდ New Orleans Saints

1154ჯიმიჰესლემი
$1.5 მლრდ საცალო ვაჭრობ

1154რიჩარდჰეინი
$1.5 მლრდ Urban Outfitters

1154ჯონჰენრი
$1.5 მლრდ სპორტი

1154ვინოდხოსლა
$1.5 მლრდ ვენჩურული კაპიტალი

1154თომასლი
$1.5 მლრდ დაკრედიტებული 

შესყიდვები

1154გერიმიხელსონი
$1.5 მლრდ პატენტები მედიცინის 

სფეროში

1154პოლსინგერი
$1.5 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

1154მარკსტივენსი
$1.5 მლრდ ვენჩურული კაპიტალი

1154დენუილკსი
$1.5 მლრდ ბუნებრივი აირი

1154ფერისუილკსი
$1.5 მლრდ ბუნებრივი აირი

1203უილიამეკმენი
$1.45 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

1203რიჩარდსკეიფი
$1.45 მლრდ ინვესტიციები

1203უილმატიში
$1.45 მლრდ სხვადასხვა

1210ედმუნდენსინი
$1.4 მლრდ ტელევიზია

1210რიჩარდჩილტონიუმცრ.
$1.4 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

1210ჯეიმსკლარკი
$1.4 მლრდ Netscape, ინვესტიციები

1210კრისტოფერკლაინი
$1.4 მლრდ ქვანახშირი

1210ალანჯერი
$1.4 მლრდ საკაბელო ტელევიზია

1210კრისტოფერგოლდსბერი
$1.4 მლრდ სოუსები

1210ჯონათანგრეი★
$1.4 მლრდ ინვესტიციები

1210ბილიჯო(რედ)მაკ’კომსი
$1.4 მლრდ უძრავი ქონება, ნავთობი, 

მანქანები

1210ნიკოლასპრიტცკერII
$1.4 მლრდ სასტუმროები, 

ინვესტიციები

1210ჯ.ჯორიკეტსი
$1.4 მლრდ TD Ameritrade

1210ლარირობინსი★
$1.4 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

1210ტოდვაგნერი
$1.4 მლრდ ინტერნეტმედია

1210დევიდვალენტასი★
$1.4 მლრდ უძრავი ქონება

1210რიჩარდიუნგლინგიუმცრ.
$1.4 მლრდ ლუდი

1270უილიამფორდიუფრ.
$1.35 მლრდ Ford Motor Co.

1270პოლფოსტერი
$1.35 მლრდ ნავთობის 

დამუშავება

1270ენგიტინგერი
$1.35 მლრდ Nordstrom-ის 

უნივერმაღები 

1270ჯონათანორინგერი★
$1.35 მლრდ საარქივო ფოტოები

1270როჯერპენსკი
$1.35 მლრდ მანქანები

1270ჰენრიშვიეცა
$1.35 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

1270მარკვედონი★
$1.35 მლრდ საცალო 

ონლაინვაჭრობა

1284ანილბჰუსრი★
$1.3 მლრდ პროგრამული 

უზრუნველყოფა ბიზნესისთვის

1284დევიდბუთი★
$1.3 მლრდ ორმხრივი 

საინვესტიციო ფონდები

1284ფრენკფერტიტაIII
$1.3 მლრდ კაზინოები, Ultimate 

Fighting Championship

1284ლორენცოფერტიტა
$1.3 მლრდ კაზინოები, Ultimate Fighting 

Championship

1284ჯორჯჯოზეფი
$1.3 მლრდ დაზღვევა

1284სიდნიკიმელი
$1.3 მლრდ საცალო ვაჭრობა

1284ჯეიმსლაინინგერი
$1.3 მლრდ სამედიცინო ნაწარმი

1284ს.დინმეტროპულოსი
$1.3 მლრდ ინვესტიციები

1284არტურომორენო
$1.3 მლრდ სარეკლამო აბრები

1284ჰენრინიკოლასIII
$1.3 მლრდ ნახევრად გამტარები

1284ბრიუსნორდსტრომი
$1.3 მლრდ Nordstrom-ის უნივერმაღები

1284მაიკლპრაისი
$1.3 მლრდ ინვესტიციები

1284ჩარლზსაიმონი
$1.3 მლრდ Microsoft

1284პიტერსპერლინგი
$1.3 მლრდ განათლება

1284ედვარდსტეკი
$1.3 მლრდ Dick’s Sporting Goods

1284კენიტრაუტი
$1.3 მლრდ ტელეკომუნიკაციები

1284შარლოტკოლკეტვებერი
$1.3 მლრდ Campbell Soup

1284ნიკოლასვუდმენი
$1.3 მლრდ ვიდეოკამერები

1284ჩარლზზიგერი
$1.3 მლრდ Bloomberg LP

1356დენიელჰარისონIII
$1.25 მლრდ ნავთობი და გაზი

1356სეთკლარმენი
$1.25 მლრდ ინვესტიციები

1372კეროლჯენკინსბერნეტი
$1.2 მლრდ Publix-ის სუპერმარკეტები

1372სტივკეისი
$1.2 მლრდ AOL

1372დონალდჰოლი
$1.2 მლრდ Hallmark

1372დრიუჰიუსტონი★
$1.2 მლრდ Dropbox

1372მაიკლკრასნი
$1.2 მლრდ საცალო ვაჭრობა

1372უილიამმაკოლი
$1.2 მლრდ ინვესტიციები ენერგეტიკის 

სფეროში

ახალბედა

ნიუ-იორკი 

ჯონორინგერმა, სი ლი-
კო ნის ვე ლის პირ ველ მა მი-
ლი არ დერ მა ტექ ნო ლო გი ის 
სფე რო ში, 2003 წელს კომ-
პა ნია Shutterstock-ი და ა არ-
სა, ხო ლო 2012 წელს თა ვი სი 
ფო ტო არ ქი ვე ბის მომ სა ხუ-
რე ბის კომ პა ნი ის სა ჯა რო აქ-
ცი ო ნი რე ბა მო ახ დი ნა – მას 
შემ დეგ მი სი აქ ცი ე ბის ფას მა 
360%-ით აიწი ა. ორინ გერ მა 
შე ამ ჩ ნი ა, რომ ახა ლი პრო-
დუქ ტე ბის მა სობ რი ვი სა რეკ-
ლა მო იმე ი ლე ბი უფ რო მეტ 
და დე ბით გა მოხ მა უ რე ბას იღებ და, რო დე საც ისი ნი სუ რა თებს შე-
ი ცავ დ ნენ, მაგ რამ სა არ ქი ვო ფო ტო ე ბი ისე თი კომ პა ნი ე ბის გან, 
რო გო რი ცაა Getty, მე ტის მე ტად ძვი რი იყო. ამი ტომ მან იყი და კა-
მე რა, გა და ი ღო 30 000 სუ რა თი და შექ მ ნა ვებ სა ი ტი, რო მე ლიც სუ-
რა თებს იაფად ყიდ და. მას შემ დეგ, რაც მომ ხ მა რებ ლებ მა მი სი 

ფო ტო ე ბის გად მოტ ვირ თ ვა უფ რო სწრა ფად 
და იწყეს, ვიდ რე ის მათ ატ ვირ თ ვას ას წ რებ-
და, მან თა ნა ავ ტო რე ბი და ი ქი რა ვა, რომ ლე ბიც 
უფ რო მეტ სუ რათს იღებ დ ნენ. სა იტს ახ ლა 30 
მი ლი ონ ზე მე ტი ფო ტო აქვს, ჰყავს 40 000 თა-
ნა ავ ტო რი და 2012 წელს მის მა შე მო სა ვალ მა 
$170 მი ლი ო ნი შე ად გი ნა. 

ყველაზე მდიდარი

ოჰაიო
ლესლიუექსნერმა, სა-
ცა ლო ვაჭ რო ბის პი ო ნერ-
მა, კომ პა ნია Limited-ი და არ-
სა. ყვე ლა ზე მე ტად ცნო ბი ლია 
იმით, რომ შე მო სა ვალს Vic-
toria’s Secret-ის ბი უს ტ ჰალ ტე-
რე ბი სა და საც ვ ლე ბის გა ყიდ-
ვით იღებ და.

ყველაზე მდიდარი

ოკლაჰომა

მომ სა ხუ რე ბის სად გუ რის ყო ფი ლი ოპე რა ტო რი, 
ჰაროლდჰემი, ამ ჟა მად ნავ თობ სა და გაზს მი-
წი დან ქა ჩავს. მას ეკუთ ვ ნის წარ მა ტე ბუ ლი კომ-
პა ნია Bakken Shale. 

ყველაზე მდიდარი

ორეგონი

ორე გო ნის ტრე კის ვარ ს-
კ ვ ლავ მა,  ფილნაიტმა, 
Nike-ი 1964 წელს აამუ შა ვა, 
რო დე საც სპორ ტულ ფეხ-
საც მელს თა ვი სი მან ქა ნი-
დან ყიდ და. ეს მა რა თო ნია 
და არა სპრინ ტი: ათ წ ლე უ-
ლე ბის შემ დეგ Nike-ი  
$25 მილიარდის გა ყიდ-
ვებს ახორ ცი ე ლებს. 
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ვენესუელა
მშპ: $373 მლრდ

მოსახლეობა: 30.3 მლნ

მილიარდერები: 3
მთლიანი წმინდა 
კაპიტალი: $9 მლრდ

ვიეტნამი
მშპ: $171.2 MIL
მოსახლეობა: 90.7 MIL
მილიარდერები: 1
სულ საკუთარი  
კაპიტალი: $1.6 BIL

375გუსტავოსისნეროსი
დაოჯახი
$4 მლრდ მედია

446ლორენსომენდოსა
დაოჯახი
$3.5 მლრდ სასმელები

1154ხუანკარლოსესკოტეტი
$1.5 მლრდ ბანკინგი

1092ფამნჰატვუონგი
$1.6 მლრდ უძრავი ქონება

1372ვინსენტმაკმენი★
$1.2 მლრდ რესლინგი

1372გეიბნიუელი
$1.2 მლრდ ვიდეოთამაშები

1372ბრაიანრობერტსი
$1.2 მლრდ Comcast

1372ჯეფროტშილდი★
$1.2 მლრდ Facebook

1372დენსნაიდერი
$1.2 მლრდ Washington Redskins

1372დენისიორკი
$1.2 მლრდ San Francisco 49ers

1442ჯონედსონი
$1.15 მლრდ სასეირნო გემები

1442მიტჩელჯეიკობსონი
$1.15 მლრდ სამრეწველო 

აღჭურვილობა

1442ჯეინლოდერი★
$1.15 მლრდ კოსმეტიკა

1465ტიმოთიბოილი
$1.1 მლრდ Columbia Sportswear

1465ჩარლზბრენდსი
$1.1 მლრდ ფულადი სახსრების მართვა

1465ჩარლზმანგერი
$1.1 მლრდ Berkshire Hathaway

1465რობერტპიჩინინი★
$1.1 მლრდ სუპერმარკეტები

1465მარკპინკუსი
$1.1 მლრდ ონლაინთამაშები

1465ალექსანდერროვტი
$1.1 მლრდ სასუქები, უძრავი ქონება

1465ევგენი(იუჯინ)შვიდლერი
$1.1 მლრდ ნავთობი და გაზი, 

ინვესტიციები

1465ალექსანდერსპანოსიდა
ოჯახი
$1.1 მლრდ უძრავი ქონება

1465მაიკლსტაინჰარდტი★
$1.1 მლრდ ფინანსები

1540შერილსენდბერგი★
$1.05 მლრდ Facebook

1540სანჰონგბინი
$1.05 მლრდ უძრავი ქონება

1565თომასბეილი
$1 მლრდ finance

1565ფრენსისბიონდი★
$1 მლრდ ჰეჯ-ფონდი

1565სარაბლეიკლი
$1 მლრდ Spanx

1565კრისტოფერბერჩი
$1 მლრდ მოდა

1565ტორიბერჩი
$1 მლრდ მოდა

1565ფრედჩენგი★
$1 მლრდ საცალო ონლაინვაჭრობა

1565ფილიპფელკონი
$1 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

1565ბრაიანჰიგინსი★
$1 მლრდ ჰეჯ-ფონდები

1092

375

ჰანოი

ექსპატრიანტი

დომინიკელთა 
რესპუბლიკა

ყურადღების ცენტრში

ვაჭ რო ბის კა ცი
ფამ ნჰატ ვუ ონ გი სწავ ლობ და მოს-
კოვ ში, შემ დეგ გა და ვი და უკ რა ი ნა-
ში, სა დაც აწარ მო ებ და სწრა ფი მომ-
ზა დე ბის ატ რი ას. ის ვი ეტ ნამ ში 2001 
წელს დაბ რუნ და და უძ რავ ქო ნე-
ბას თან და კავ ში რე ბულ 
საქ მი ა ნო ბა ში ჩა ეფ ლო. 
ჰო ში მი ნის ბირ ჟა ზე 
რე გის ტ რი რე ბუ ლი მი სი 
კომ პა ნი ის, Vingroup-ის 
აქ ცი ე ბი გა სულ წელს 
15%-ით გა ი ზარ და მას 
შემ დეგ, რაც Vincom 
Mega Mall royal City-ის 
– აზი ის უმ ს ხ ვი ლე სი მი-
წის ქ ვე შა სა ვაჭ რო კომ-
პ ლექ სის მშენებლობა 
დასრულდა. 

ცნობილი პიროვნება

ნაღდი ფულის კრიზისი 
ლორენცო მენდოზა ფლობს Empresas Polar-ს, 
რომელიც, გარდა სხვა საქმიანობისა, ვენესუელის 
უმსხილეს ლუდსახარშს მართავს (ის ასევე აწარმოებს 
ნაყინს და ასხამს Pepsi-Cola-ს), მაგრამ თუკი 
მოწყურებულ კარაკასელებს ცივი ლუდის დალევა 
მოუნდებათ, შეიძლება არ გაუმართლოთ. კომპანია 
აცხადებს, რომ ვენესუელის მთავრობას მისი თითქმის 
ნახევარი მილიარდი დოლარი მართებს. ამ ფულის 
გარეშე კი წარმოება შეიძლება შეჩერდეს. 

ყველაზე მდიდარი

ტეხასი

მი ლი არ დე რი ძმე ბის, რო ბი სა და ჯი მის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, Wal-
Mart-ის მემ კ ვიდ რე ელისუოლტონი, რო მე ლიც არ კან ზა სის 
საზღ ვ რის იქით, ტე ხა სის ქა ლაქ ფორ ტ -უ ერ ტ ში ცხოვ რობს, ამე-
რი კის უმ ს ხ ვი ლეს, ფას დაკ ლე ბით მო ვაჭ რე სა ცა ლო ქსელ ზე ბევრ 
დროს არ ხარ ჯავს. ის უფ რო მე ტად ქედ მა ღა ლი კულ ტუ რის თ ვის 

ცენ ტ რა ლუ რი ამე რი კის წარ დ გე ნი-
თაა და ინ ტე რე სე ბუ ლი და ამას ახერ-
ხებს თა ვი სი ამე რი კუ ლი ხე ლოვ ნე-
ბის მუ ზე უ მის, Crystal Bridges Museum 
of American Art-ის მეშ ვე ო ბით, რო მე-
ლიც ბენ ტონ ვილ ში, Wal-Mart-ის მთა-
ვა რი ოფი სის მახ ლობ ლა დაა გან-
ლა გე ბუ ლი. ის 2011 წელს გა იხ ს ნა და, 
რო გორც ჩანს, ხალხს მოს წონს: გახ ს-
ნი დან პირ ველ წელს მუ ზე უ მი 650 000-
მა სტუ მარ მა მო ი ნა ხუ ლა. 

ყველაზე მდიდარი

როდ-აილენდი

ამე რი კის ყვე ლა ზე პა ტა რა შტა ტი ახალ ფი ნან სურ 
ცენტრს წარ მო ად გენს? ჯერ არა, მაგ რამ ჯონათან
ნელსონის შემ ს ყიდ ველ მა კომ პა ნი ამ, Providence Equi-
ty Partners-მა, პა ტა რა ეკ რა ნე ბი დან დი დი შე მო სა ვა ლი 
გა მო ი მუ შა ვა. ის სპე ცი ა ლიზ დე ბა მე დი ა სა და ტე ლე კო-

მუ ნი კა ცი ებ ზე. მი სი უახ ლე სი წარ მა ტე ბაა Hulu.

1565თომასკაპლანი
$1 მლრდ ინვესტიციები

1565რაიანკავანო
$1 მლრდ კინემატოგრაფი

1565ს.ჯეიმსკოხი★
$1 მლრდ ლუდი

1565მაიკლკორსი★
$1 მლრდ საცალო ვაჭრობა

1565უილიამმონკრიფიუმცრ.
$1 მლრდ ნავთობი

1565ჯონმორგრიჯი
$1 მლრდ Cisco

1565ანდრეარაიმან
სიარდელი★
$1 მლრდ სამომხმარებლო 

საქონელი

1565ლეონარდშლაიფერი★
$1 მლრდ ფარმაცევტიკა

1565ჯიმტომპსონი
$1 მლრდ ლოგისტიკა 

1565კენეტტაკმენი
$1 მლრდ აუტსორსინგი

1465რობერტსიტრონი★
$1.1 მლრდ ჰეჯ-ფონდი

1465დარვინდისონი
$1.1 მლრდ Xerox

1465ჰენრიენგელჰარდტი
$1.1 მლრდ დაზღვევა

1465ჯოზეფგრენდისი★
$1.1 მლრდ ხორცის გადამუშავება

1465დენიელჰირშფელდი★
$1.1 მლრდ ტანსაცმელი

1465სტიუარტჰორეისი★
$1.1 მლრდ Berkshire Hathaway

1465ჯონჰანტსმენი
$1.1 მლრდ ქიმიური პროდუქცია

1465რეიაირანი★
$1.1 მლრდ ნავთობი

1465აიზეკლარიანი★
$1.1 მლრდ სათამაშოები

1465ეირინლოდერ
ზინტერჰოფერი★
$1.1 მლრდ კოსმეტიკა

1465ალფრედმენი
$1.1 მლრდ სამედიცინო ხელსაწყოები

Forbes-ის მი ლი არ დე რე ბის რე ი ტინ გი არის სიმ დიდ რის მაჩ ვე ნე ბე ლი 

კად რი, რო მე ლიც 12 თე ბერ ვალს იქ ნა გა და ღე ბუ ლი, რო დე საც ჩვენ 

აქ ცი ე ბის ფა სე ბი და გაც ვ ლის კურ სე ბი მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შ ტა-

ბით და ვა ფიქ სი რეთ. რე ი ტინ გ ში მოხ ვ დ ნენ უფ რო მე ტად ცალ კე უ ლი 

პი რე ბი, ვიდ რე მსხვი ლი, მრა ვალ თა ო ბი ა ნი ოჯა ხე ბი, რომ ლე ბიც დიდ 

ქო ნე ბას იზი ა რე ბენ. ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში დედ მა მიშ ვი ლებს, თუ 

მათ შო რის მფლო ბე ლო ბის გა ყო ფა არ არის გარ კ ვე უ ლი, ერ თად 

წარ მო ვად გენთ, მაგ რამ სი ა ში მო სახ ვედ რად მა თი კა პი ტა ლი უნ და 

შე ად გენ დეს მი ნი მუმ $2 მი ლი არდს ერ თად ან $1 მი ლი არ დის ეკ ვი ვა-

ლენტს ცალ - ცალ კე. 

1

51

კარაკასი
446

1154

ფინანსები მოდა /საცალო 
ვაჭრობა 

კაზინოები გართობა სურსათი

ტექნიკა წარმოება

უძრავი ქონება

ბუნებრივი რესურსები

ჯანდაცვა სხვა
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რუტინული მონოტონურობის 
დრო არ არის. არსებობს 
დრო შრომისთვის და დრო 
სიყვარულისთვის. სხვა 
რამისთვის დრო აღარ რჩება.

ამბიციის გარეშე ადამიანი ვერაფერს 
წამოიწყებს. შრომის გარეშე ადამიანი 
ვერაფერს დაასრულებს – ჯილდოს არავინ 
გაჩუქებს, ჯილდო უნდა მოიგო. 

არ დაიქირაოთ ადამიანი, რომელიც შრომობს 
ფულის გამო. დაიქირავეთ ის, ვინც შრომობს 
საქმის სიყვარულის გამო.

შრომას 
ყოველთვის 
ბედნიერება 
არ მოაქვს, 
მაგრამ 
შრომის 
გარეშე 
ბედნიერებას 
ვერ 
მოიპოვებ. 

სიზარმაცე შეიძლება 
მიმზიდველი იყოს, 
მაგრამ კმაყოფილებას 
შრომა გვრის. 

არტისტი არავინაა 
ნიჭის გარეშე, მაგრამ 
ნიჭი არაფერია შრომის 
გარეშე. 

აირჩიე სამუშაო, რომელიც 
გიყვარს და შენ ცხოვრებაში 
ერთ დღესაც აღარ იმუშავებ. 

ადამიანი აუცილებლად 
უმაქნისი არაა, თუ ის ფიქრს 
ჰყავს ატანილი. არსებობს 
ხილული და უხილავი შრომა. 

შრომის შესახებ

აზრები

− კოკო შანელი

- რალფ უოლდო ემერსონი

- ჰენრი დევიდ თორო

- კონფუცი

- ანა ფრანკი

- ემილ ზოლა - უილიამ ჯეიმსი 

- ვიქტორ ჰიუგო




