
                                                                          სიძლიერის წყარო 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი  უკვე წარმოადგენს  საქართველოში უდიდეს 

ინდუსტრიულ ჰოლდინგურ კომპანიას, იგი მიზნად ისახავს შემდგომ ზრდას. 

ფოტოები: ალექს ოგანეზოვი 

მშობლიური ქვეყნის შესაძლებლობების გათვალისწინებით, ევროპისა და აზიის 

გასაყარზე დაფუძნებული საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი  (GIG) საქმიანობის 

მეტად მრავალფეროვან პორტფელს ფლობს. აღნიშნული მოიცავს ბუნებრივი და 

ენერგო რესურსების მოპოვებას და გადამუშავებას, სამშენებლო მასალების 

წარმოებას, ლოჯისტიკის მომსახურებას, უძრავი ქონების განვითარებას და სხვა.  

 

GIG-ის გენერალური დირექტორი,  იორგ მათიესი, ესაუბრა The CEO Magazine-ს კომპანიის 

გეგმების შესახებ, რაც უწყვეტ ზრდას ითვალისწინებს. მან განმარტა, თუ რატომ გადაიქცა 

საქართველო ბიზნესისთვის და ინვესტიციებისთვის ძალიან მიმზიდველ ქვეყნად. 

The CEO Magazine: თუ შეიძლება, მოგვიყევით თქვენი პროფესიული წარსულის შესახებ და იმის 

შესახებ, თუ როგორ გახდით საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის გენერალური დირექტორი 

იორგ მათიესი: ჩემი წარსული ეკონომიკის სფეროს უკავშირდება. ჩემი კარიერა 80-იან წლებში 

აკადემიური კვლევით დაიწყო, შემდეგ კი, 90-იანი წლების დასაწყისში ბრიუსელში ევროსაბჭოში 

საჯარო სამსახური დავიწყე. იქ რამდენიმე წელი გავატარე, სანამ აღოვაჩენდი, რომ სინამდვილეში 

მე საჯარო მოსამსახურე არ ვარ. ამიტომ, კერძო ბიზნესში გადავინაცვლე და უკვე ოც წელზე მეტია 

ამ სფეროში ვარ. ჩემი კარიერის განმავლობაში უმეტესად ხელმძღვანელ თანამდებობებზე 

ვმუშაობდი საერთაშორისო ფირმებში, მათ შორის კომუნალური მომსახურების, ენერგეტიკის, 

საკონსულტაციო, საინჟინრო და კერძო ინვესტირების სფეროში.  

 

ჩემი კარიერის განმავლობაში ათობით ქვეყანაში ვიმუშავე და ყოველთვის სიამოვნებით 

ვიღებდი ახალ გამოწვევებს და ვთანხმდებოდი სხვადასხვა კულტურის მქონე ქვეყანაში 

საქმიანობას. გენერალური დირექტორის ეს თანამდებობა ჩემთვის საქართველოში პირველი 

არ არის. 

საქართველოში —2009-დან 2013 წლამდე ვიყავი საქართველოს ბაზარზე ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი მოთამაშის „ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერის“ გენერალური დირექტორი. 

აღნიშნულ კომპანიაში ჩემი მოვალეობა იყო მთლიანად კერძო ინვესტორთა მფლობელობაში 

არსებული პრივატიზებული კომუნალური მომსახურების ჯგუფის მართვა. 2015 წლის 

დასაწყისში შევუერთდი საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფს, დავინიშნე მის გენერალურ 

დირექტორად  და მიზნად დავისახე მისი სტრატეგიის ხელახალი განსაზღვრა და მის 

სამომავლო ზრდასთან შეთანხმება. 

როგორ გაფართოვდა საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი წლების განმავლობაში და როგორია 

თქვენი სამომავლო  გეგმები?   



 
ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი საკმაოდ სტაბილურად 

ფართოვდებოდა ახალი ბიზნესების შესყიდვის გზით და ენერგო გენერაციის ახალი ობიექტების 

მშენებლობით გამოწვეული ორგანული ზრდის შედეგად. ამასთან, აღსანიშნავია რეგიონში 

ელექტროენერგიით ვაჭრობის სფეროში დაფიქსირებული სწრაფი ზრდა. საქართველოს 

ინდუსტრიულმა ჯგუფმა დაიწყო მოსამზადებელი სამუშაოები, რათა განავითაროს ახალი 

აგრეგატები და ობიექტები, რათა მომდევნო სამი-ოთხი წლის განმავლობაში მიღწეული იქნას  

1,000MW-ზე მეტი დადგმული სიმძლავრე.  ეს მაჩვენებელი საქართველოში ელექტროენერგიის 

გამომუშავების საბაზრო წილის 25 პროცენტს გაუტოლდება. დღეისათვის ჩვენ ვფლობთ 17 

პროცენტიან საბაზრო წილს.  

 

საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფში განხორციელდა შიდა სტრუქტურის რეორგანიზაცია, 

რადგან იმისათვის, რომ იყო გამორჩეული, საჭიროა თავდაუზოგავი შრომა, რათა დარწმუნდეთ, რომ 

თანამშრომლები საუკეთესონი არიან მათზე დაკისრებული მოვალეობის შესრულებაში. ჩვენ აღმოვფხვერით 

როლებთან დაკავშირებული გაურკვევლობა, რათა ადამიანებმა სრულად გაიაზრონ ფუნქციური 

პასუხისმგებლობა. ასევე, მიზნად დავისახეთ, მენეჯმენტის საშუალო და  უმაღლეს დონეზე არსებული 

ხარვეზების აღმოფხვრა. თუ აღნიშნულ სტრუქტურულ წყობას სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფ, შენი, 

როგორც ბიზნესის საქმე წასულია.  

 

რა აქცევს საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფს კონკურენტულ მოთამაშედ ენერგეტიკის სექტორში? 

ვსარგებლობთ ამ სფეროში ჩვენი გამოცდილებით და ვაგრძელებთ ჩვენი საქმიანობის სრულყოფას. კერძოდ, 

კარგად გამოგვდის რთული გარიგებების განხორციელება რეგიონალურ დონეზე. ჩემთვის ეს ძალიან 

მარტივია - ჩვენი გუნდი კონკურენტული მოთამაშეა, რადგან კონკრეტულ საქმეებს სხვებზე უკეთ ვაკეთებთ. 

რაც ყველაზე მთავარია, აუცილებელია, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე და მოტივირებული 

პროფესიონალებისგან შედგენილ სწორად შერჩეულ გუნდთან მუშაობა, რომელთაც შეუძლიათ ბიზნეს 

შესაძლებლობების დანახვა, პრიორიტეტების განსაზღვრა, შედეგებზე ფოკუსირება და სწრაფად მოქმედება.  

 

როგორ ახდენს კომპანია ინვესტირებას საკუთარ თანამშრომლებში? 

სწორად შერჩეული კადრები უმნიშვნელოვანესია ნებისმიერი ბიზნესის წარმატებისთვის, ამიტომ ჩვენს მიერ 

განისაზღვრა მთელი რიგი პრიორიტეტებისა ადამიანური რესურსების მართვის მიზნით.  

პირველ რიგში, ჩვენ აქტიურად ვუჭერთ მხარს ახალგაზრდა პროფესიონალებს ტრენინგებისა და 

განვითარების შეთავაზებით, ვაუმჯობესებთ მათ კვალიფიკაციას და ვაწინაურებთ წამყვან თანამდებობებზე. 

ისინი სწრაფად სწავლობენ, როდესაც პასუხისმგებლობის აღება უწევთ გაცილებით მაღალი 

თანამდებობისთვის.  

მეორე, დღეისათვის საქართველოში და მთელს რეგიონში არასაკმარისია საინჟინრო და ტექნიკური ნოუ-ჰაუ, 

რისთვისაც ჩვენს მიერ ინვესტიცია ჩაიდო პროფესიულ ტრენინგებში, ასევე უცხოეთიდან წამყვანი 

პერსონალების მოზიდვაში, ა.შ. 



ჩვენთვის უპირველესი პრიორიტეტი ჩვენი პერსონალის პროფესიონალიზმია, ვიმედოვნებთ, მოვიზიდოთ 

ახალი ნიჭიერი კადრები როგორც საქართველოდან, ასევე რეგიონიდან და ამავდროულად გავაუმჯობესოთ 

არსებული პერსონალის პროფესიული კვალიფიკაცია. 

„იმისათვის, რომ იყო გამორჩეული, საჭიროა თავდაუზოგავი შრომა, რათა დარწმუნდეთ, რომ 
თანამშრომლები საუკეთესონი არიან მათზე დაკისრებული მოვალეობის შესრულებაში.“ .” - იორგ მათიესი 

სად ხედავთ ენერგო სექტორის მომავალს და რა როლს შეასრულებს მასში საქართველოს 

ინდუსტრიული ჯგუფი?   

როცა საქმე ენერგომომარაგების წყაროებს ეხება, საქართველოში შეინიშნება მეტი 

დივერსიფიკაციის ტენდენცია. აღნიშნულის მთავარი მიზანია, ენერგომომარაგების 

უსაფრთხოების კიდევ უფრო განმტკიცება. ამის გარდა, ვხედავთ რეგიონალური 

ინტეგრაციის ტენდენციას ინფრაქტრუქტურული ხარვეზების აღმოფხვრის, ვაჭრობის 

განვითარების და საერთაშორისო ინვესტიციების მეშვეობით. ჩვენი კომპანიების ჯგუფი 

წარმოადგენს აღნიშნული ტენდენციების მართვის განუყოფელ ნაწილს და ჩვენ ჩვენი 

წვლილი შეგვაქვს აღნიშნულ განვითარებაში რეგიონალური ვაჭრობის გაფართოვებით 

და ახალ პერსპექტიულ პროექტებში ინვესტირებით. განახლებადი ენერგია, როგორიცაა 

წყლის და ქარის ენერგია, ძალიან მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს ჩვენი პრიორიტეტების 

ჩამონათვალში - ვგეგმავთ 50 MW ქარის წისქვილის პროექტის განხორციელებას და 

მომდევნო ორი წლის განმავლობაში ჩვენი ჰიდროელექტროსადგურების პორტფელის 

მნიშვნელოვნად გაფართოვებას.  

ასევე, ვგეგმავთ, კიდევ უფრო მეტი ფოკუსირება მოვახდინოთ ჩვენს ძირითად 

საქმიანობაზე, ანუ ენერგიაზე (ელექტროენერგია, ნახშირი, გაზი, განახლებადი ენერგია) 

და მასთან დაკავშირებულ ძირითად საინვესტიციო პროექტებზე, მათ შორის 

იგულისხმება ახალი ობიექტების მშენებლობა და იმ ბიზნესის შესყიდვა, რომელიც 

ჩვენს სტრატეგიას მიესადაგება. სექტემბერში დავიწყეთ საუბარი არსებული 

ელექტროსადგურის თანამედროვე, ნახშირზე მომუშავე 300 MW ელექტროსადგურად 

გარდაქმნაზე. 

როგორ მუშაობთ თქვენს ძირითად მომწოდებლებთან წარმატების მისაღწევად?   

ჩვენ მათთან ვმუშაობთ ხანგრძლივი პერსპექტივის გათვალისწინებით. მთავარია 

საიმედოობა, ნდობა და რა თქმა უნდა, მიმზიდველი ფასისა და ხარისხის თანაფარდობა. 

წარმატეული პარტნიორის მაგალითია Tractebel Engineering, რომელიც დავიქირავეთ 

ჩვენი ელექტრო გენერაციის განვითარების ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტების 

მოსამზადებლად; მათ შესანიშნავად შეასრულეს საქმე. ხანგრძლივი, ორმხრივად 

მომგებიანი ურთიერთობის ჩამოყალიბებისათვის მნიშვნელოვანია, რომ შეგეძლოთ 

თქვენს პარტნიორებზე დაყრდნობა სამუშაოს შესრულების, ხარისხის და ვადების 

თვალსაზრისით.  

რატომ არის საქართველო მიმზიდველი ადგილი ბიზნეს-ინვესტირების კუთხით?   



საქართველო პატარა ევროპული ქვეყანაა რეფორმებისა და დასახული ამოცანების 

შესრულების სოლიდური გამოცდილებით. მე ვურჩევდი  ინვესტორებს, შეხედონ 

საქართველოს, როგორც ინვესტირებისთვის ახალ ადგილს, რადგან აქ ბიზნესის 

კეთებისთვის შესანიშნავი გარემოა. საქართველო ასევე მშვენიერი ტურისტული ქვეყანაა 

წარმოუდგენელი სტუმართმოყვარეობით, ფანტასტიური ბუნებით, უძველესი 

ისტორიით და უნიკალური კულტურით, რომ აღარაფერი ვთქვათ ფანტასტიურ 

ღვინოებზე, რომელიც რეგიონში 8,000 წლის მანძილზე მზადდებოდა და რამაც 

ქვეყნისთვის ,,მეღვინეობის აკვნის“ სახელწოდების მინიჭება განაპირობა.   

“Tractebel მაღალ შეფასებას აძლევს საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფს, საქართველოს 

ენერგო-ბაზრის მთავარ მოთამაშეს, მისი პროფესიონალიზმის, ტექნიკური 

გამოცდილებისა და პარტნიორული ურთიერთბების გამო, რომელსაც საკუთარი 

პროექტების განხორციელებისას იყენებს. მაღალი ხარისხის საინჟინრო და 

საკონსულტაციო მომსახურების მეშვეობით მუდმივად ვცდილობთ, შევინარჩუნოთ მისი 

ნდობა.“ - მარკ ლეპიეს, Tractebel-ის ბელგიისა და დაკავშირებული ტერიტორიების 

გენერალური მენეჯერი.  

 


