
ეკონომიკური
თვითიზოლაცი
ის მოზაიკა

ტესლა ინკ. 

განხილვა

5 საუკეთესო 

გაჯეტი

ფინანსისტებისთვის

June 2020, ISSUE  N1

პროგნოზი,
ფაქტები,

ანალიზი, კვლევა
და კიდევ უმარავი

რუბრიკა

Georgia

10 საუკეთესო
კუნძული ზაფხულის

გასატარებლად

საქმიანი

სტილი / მოდა

ჯანდაცვაში

5 საუკეთესო წიგნი

ფინანსისტისვის,

თვითიზოლაციაში

წასაკითხად? 

ბილ გეიტსი
მილიარდებს
დახარჯავს

Covid-19
ვაქცინაზე



+ 4 4 8 0 0 5 2 0 0 0 7 9

5  ს ა უ კ ეთ ე სო  გ ა ჯ ე ტ ი
ფ ი ნ ა ნ ს ი ს ტ ე ბ ი სთ ვ ი ს

ე კო ნო მ ი კ ურ ი
თ ვ ით ი ზოლაც ი ი ს
მო ზ ა ი კ ა

ს ა ქ მ ი ა ნ ი  სტ ილი  /

მოდა  ჯ ა ნდ ა ც ვ ა შ ი

მ ალე  ქ ართული
, , ბლუ მ ბ ერ გ ი “  დღი ს
ს ი ნ ათლეს  ი ხ ილა ვ ს



I N F O @ T H E F I N A N C I E R M A G A Z I N E . C O M

5  ს ა უ კ ეთ ე სო  წ ი გ ნ ი
ფ ი ნ ა ნ ს ი ს ტ ი ს ვ ი ს ,

თვ ით ი ზოლაც ი ა შ ი  წ ა ს ა კ ით ხ ად ?

ტ ე სლა  ი ნ კ .

გ ა ნ ხ ილვ ა

1 0  ს ა უ კ ეთ ე სო  კ უ ნ ძ ული  ზ აფ ხ ული ს
გ ა ს ა ტ არ ე ბლად



Contributors
Mohammad Al Simadi

Rati Abuladze
Marco Vitro

Editor in chief

Content Managers

Vepkhia Giorgadze

Inna Riabinina
Alex Bonev

Natia Shengelidze

Amiran Azaladze



მალე ...



TN Car Rent 



თნ  ქარ  რენთ
+ 9 9 5 5 5 5 0 9 3 0 9 3

თბილისი ,  საქართველო
მელიქიშვილი  1 / 6





ბილ გეიტსი 250 მილიონზე
მეტს დახარჯავს Covid-19-ის

დასაძლევად

მიმდინარე პანდემიის მდგომარეობაში ბილ
გეიტსი მედიის ერთერთი მთავარი სამიზნე
გახდა, მას მოიხსენიებენ, როგორც პოზიტიურ
ისე ნეგატიურ კონტესტში. ერთის მხრივ,
კონსპირაციის თეორიის მიმდევრად, რომელიც
შესაძლოა პანდემიის ერთერთი იდეის ავტორი
იყოს, ამასთან მის პრეზენტაციას 2015 წელს
TED-ის ორგანიზებით, დღეს ბევრი
გაფრთხილებად იღებს. 
 
გეიტსების ოჯახი მსგავს სტატიებზე კომენტარს
არ აკეთებს, გარდა ამისა ბილ გეიტსი აქტიურად
აკრიტიკებს ამერიკის მთავრობას პასიურობაში.
პანდემიის დაწყების პერიოდში მან გადაწყვიტა
სრულად ჩამოშორდეს Microsoft-ს, დაუთმოს მისი
დრო ქველმოქმედებას და კვლევებს ჯანდაცვის
მიმართულებით. გეიტსების ფონდმა გამოყო 250
მილიონ აშშ დოლარზე მეტი ვაქცინის
შემუშავებაში. New Yourk Times-თან ინტერვიუში
მანდ განაცხადა - ”აღმაშფოთებელია, რომ
არსებობს ადამიანები, რომლებიც ავრცელებენ
დეზინფორმაციას, როდესაც ჩვენ ყველანი უნდა
ვეძიოთ თანამშრომლობის და სიცოცხლის
გადასარჩენის გზებს.”



თუ თქვენ გსურთ ერთდროულად რამდენიმე საქმის
კეთება, ან მუშაობა და ამავე დროს მულტიმედია

ფაილების კონტროლი, თქვენ გჭირდებათ ორი ეკრანი.

ASUS ZenBook Pro Duo სწორედ ამ ტექნოლოგიას
გთავაზობთ. ლეპტოპი იდეალურია ფინანსურ ამოცანებზე
სამუშაოდ, ამასთან მისი სიმძლავრე საკმარისზე მეტია
ნებიმიერი პროგრამისთვის რომელსაც ფინანსისტი

იყენებს, ორისიდან სტატამდე

საუკეთესო გაჯეტები
ფინანსისტებისთვის

ASUS zenbook Pro Duo

თაგვი 8 ღილკით, იდეალურია როგორც მედია
ფაილების ასევე დოკუმენტების სამართავად.

გარდა უამრავი ფუნქციისა ის მორგებულია ხელის
მტევნის ბუნებრივ მდგომარეობას, მასთან
საათობით მუშაობის შემთხვევაშიც კი არ

დაიღლებით

Logitech MX Master 3 Specs

Sensor Type: Laser

Sensor Model: Darkfield

Sensitivity: 4,000 DPI

Programmable Buttons: 6

Warranty U.S.: 1 year

EMEA: 2 years

MX Master 3

ვისთვისაც არ არის საკმარისი ორ ეკრანიანი
ლეპტოპი შეგიძლიათ დაამატოთ მესამე, რაც
იდეალურ კონბინაციას მოგცემთ ფასიანი

ქაღალდებით ვაჭრობისას. მონიტორი USD პორტით
უკავშირდება ნებისმიერ მოქწობილობას. 

Zenscreen

საკმაოდ დიდი ხმაურით გამოვიდა. პირველი რელიზის
შემდეგ პროდუქტი დაიბრუნა კომპანიამ, ეკრანის

დამცავი ფენის ხარვეზების გამო, მაგრამ საბოლოოდ 

 გასაშლელმა სმარტფონმა მაინც მოხიბლა საქმანი
ადამიანები. ამ შემთხვევაში სმარტფონი აერთიანებს
ტელეფონს და პლანშეტს. იდეალურია მათთვის ვინც ამ

ეტაპზე იყენებს ორივე მოწყობილობას

Samsung Galaxy Fold

Panel Size: Wide Screen 15.6"(39.6cm) 16:9

Panel Type : IPS

True Resolution : 1920x1080.

Display Viewing Area(HxV) : 344.16 x 193.59 mm

Display Surface : Non-glare

Pixel Pitch : 0.179 mm

Brightness(Max) : 250 cd/㎡

Contrast Ratio (Max) : 700:1

Intel® Core™ i9-9980HK processor

2.4GHz octa-core with Turbo Boost (up to 5.0GHz)

and 16MB cache

 

 

NVIDIA® GeForce RTX™ 2060

Video memory: 6GB GDDR6 VRAM

 

15.6” OLED 4K (3840 x 2160) 16:9 touchscreen

5mm-thin bezel with 89% screen-to-body ratio

178° wide-view technology

100% DCI-P3

 

32GB 2666MHz DDR4

 

1TB PCIe® Gen3 x4 Intel® Optane™ Memory H10

 

ScreenPad Plus

14” 4K (3840 x 1100) touch display

178˚ wide-view technology

 

Height: 

2.4cm (0.94 inches)

Width: 

35.9cm (14.13 inches)

Depth: 

24.6cm (9.68 inches)

Weight: 

2.5kg (5.51 pounds)

DimensionsUnfolded: 160.9 x 117.9 x 6.9 mmFolded: 160.9 x 62.9 x 15.5 mm

Weight263 g (9.28 oz)

BuildGlass front (folded), plastic front (unfolded), glass back, aluminum frame

SIMNano-SIM, eSIM Samsung Pay (Visa, MasterCard certified)

Type Foldable Dynamic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors

Size7.3 inches, 162.6 cm2 (~85.7% screen-to-body ratio)

Resolution1536 x 2152 pixels (~362 ppi density) HDR10+Cover display: 4.6", Super AMOLED, 720 x 1680 pixels (21:9)

 



ეკონომიკური თვითიზოლაციის
მოზაიკა

COVID-19  ეპიდემიის ეკონომიკური
ბუნება უნიკალური და
განსაკუთრებულია. ეპიდემია ძლიერად
ურტყამს ეკონომიკას, თუმცა
პოლიტიკურ რეაგირების ვარიანტებზეა
დამოკიდებული პანდემიის
მემკვიდრეობა და ეკონომიკური
შედეგები.
 
სტატიის მიზანს წარმოადგენს
კრიზისზე რეაგირების კონტურების
ჩვენება, რომელიც პროგრამული
გავრცობის საფუძველია.
 
ფაქტოლოგია ადასტურებს, რომ
კორონავირუსის გეოპოლიტიკამ აჩვენა
ქვეყნებში არსებული ეკონომიკური
პოლიტიკის უპირატესობები და
ნაკლოვანებები, დაგროვილი
დისბალანსი და მზაობა, არსებული
მოცემულობისადმი მოწყვლადობა და
ცვლილებების მოსალოდნელობა.  
 
დღეს საზოგადოება ებრძვის 2 სახის
პანდემიას (აღნიშნა ეკონომისტმა 
 რობერტ შილერმა):
 
ნფექციიდან გამოწვეულ ვირუსულ
პანდემიას და ფინანსურ მღელვარებას.
ამასთან, ფინანსურ ბაზარზე
მდგომარეობის პროგნოზირება
საჭიროებს, როგორც პანდემიის
ეკონომიკური შედეგების გაგებას, ისე
ფინანსური მღელვარების შედეგების
რეალური და ფსიქოლოგიური
ეფექტების შესწავლას. რაც ორი
განსხვავებული,

იმაგრამ განუყოფელი კომპონენტია.
ამასთან, ისიც უნდა აღნიშნოს, რომ
სპეციფიკური თავისებურებებიდან
გამომდინარე, რთულია
კორონავირუსის შოკის
კლასიფიციფიცირება, როგორც
ფინანსური შოკის,  მოთხოვნის შოკის
ან მიწოდების შოკის კონტექსტში.
ფაქტობრივად, პანდემიის შოკის
გავლენა სცილდება სოციალურ,
ეკონომიკურ თუ ფინანსურ შედეგებს.
 
არსებულ კონტექსტში, ბიზნეს სექტორი
აწყდება უპრეცედენტო
საოპერაციო და ფინანსურ
პრობლემებს, გლობალური მიწოდების
ქსელის რღვევასა და ბაზრის რყევებს,
საინვესტიციო მიმართულებებისა და
მოდელების ცვლილებას,
ლიკვიდობისა და ფინანსური
სახსრების პრობლემებს,
თანაშრომლებისა და კლიენტების
შენარჩუნების გამოწვევებს, სოციალურ
დისტანცირებასა და ლოკალიზაციის
ეფექტებს.             სამწუხაროდ,
მსოფლიო ეკონომიკა აღმოჩნდა ისეთ
მოცემულობაში, სადაც  ფისკალური
პასუხი არაადექკვატურია, ხოლო
მაკროეკონომიკური მართვის
სტადარტული ინსტრუმენტები არ
მუშაობას.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ავტორი რატი აბულაძე



მსოფლიო სავალუტო ფონდი
აღნიშნავს, რომ მსოფლიო ეკონომიკა
ჩიხში შევიდა. კორონავირუსის
პანდემიის ეკონომიკური მოლოდინი
იმაზე უარესი იქნება, ვიდრე მსოფლიო
ფინანსური კრიზისის დროს;
პროგნოზით, 2020 წლის მსოფლიო
ეკონომიკა მნიშვნელოვნად
შემცირდება. პროცესების
განვითარების სცენარი აჩვენებს, რომ:
გლობალური GDP -1.8%-მდე დაეცემა,
ევროზონის GDP -ს მაჩვენებელი - 4.7%-
მდე დაეცემა, აშშ-ის GDP -ს
მაჩვენებელი - 2.4%-მდე დაეცემა,
ხოლო ჩინეთის GDP -ს მაჩვენებელი კი -
0.5%-მდე დაეცემა (McKinsey).
 
 
შედარებით ოპტიმისტურია
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და
განვითარების ორგანიზაციის კვლევა,
რომელიც ცხადყოფს, რომ მსოფლიო
მშპ შემცირდება -  0.5% -მდე (2.4%-დან).
ეკონომიკური აქტივობის მაჩვენებელი
დაეცემა განვითარებული ეკონომიკის
მქონე ქვეყნებში და იქნება - 0,1 % – 0.5%
დიაპაზონში. მათ შორის შეიძლება
აღინიშნოს: ავსტრალია, კანადა,
გერმანია, საფრანგეთი, იტალია,
იაპონია, კორეა, მექსიკა, თურქეთი,
დიდი ბრიტანეთი, აშშ, არგენტინა,
რუსეთი, სამხრეთ აფრიკა. მინიმუმადე
შემცირდება ჩინეთის
(-0.8%) და ინდოეთის -(1.1%)
ეკონომიკური აქტივობა (OECD.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

პროგნოზით, 2020 წლის მსოფლიო
ეკონომიკა მნიშვნელოვნად
შემცირდება. პროცესების
განვითარების სცენარი აჩვენებს, რომ:
გლობალური GDP -1.8%-მდე დაეცემა,
ევროზონის GDP -ს მაჩვენებელი - 4.7%-
მდე დაეცემა, აშშ-ის GDP -ს
მაჩვენებელი - 2.4%-მდე დაეცემა,
ხოლო ჩინეთის GDP -ს მაჩვენებელი კი -
0.5%-მდე დაეცემა (McKinsey).
 
შედარებით ოპტიმისტურია
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და
განვითარების ორგანიზაციის კვლევა,
რომელიც ცხადყოფს, რომ მსოფლიო
მშპ შემცირდება 
-  0.5% -მდე (2.4%-დან). ეკონომიკური
აქტივობის მაჩვენებელი დაეცემა
განვითარებული ეკონომიკის მქონე
ქვეყნებში და იქნება - 0,1 % – 0.5%
დიაპაზონში. მათ შორის შეიძლება
აღინიშნოს: ავსტრალია, კანადა,
გერმანია, საფრანგეთი, იტალია,
იაპონია, კორეა, მექსიკა, თურქეთი,
დიდი
ბრიტანეთი, აშშ, არგენტინა, რუსეთი,
სამხრეთ აფრიკა. მინიმუმადე
შემცირდება ჩინეთის
(-0.8%) და ინდოეთის -(1.1%)
ეკონომიკური აქტივობა (OECD.
 
 
 
 



არსებითია აღინიშნოს, რომ
საერთშორისო ორგანიზაციებმა იცის
განვითარებადი და ნაკლებად
განვითარებადი ეკონომიკის მქონე
ქვეყნების შესაძლებლობები,
რესურსების სიმცირე, სასაქონლო
ბაზრების ჩამოშლა და ცალკეული
ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემის
სისუსტეები. შესაბამისად, მზაობისა და
მობილიზაციის ფონზე, ფინანსური
რესურსებს 50 მლრდ დოლარიდან 100
მლრდ დოლარამდე
ზრდიან(მსოფლიო სავალუტო ფონდი).
აღსანიშნია, რომ ქართული
სახელმწიფო ეფექტიანად ართმევს
თავს ცენტრალურ ფუნქციებსა და
ამოცანებს: წყლის, გაზის, ინტერნეტის,
ელექტროენერგიის მიწოდების
უზრუნველყოფის მიმართულებით;  
ტელესაკომუნიკაციო მომსახურების
შეუფერხებელი განხორციელებით;
საკვებისა და სამედიცინო
მომსახურების შეუფერხებელი
მიწოდებით; ფარმაცევტული
პროდუქტისა და სურსათის მარაგების
შექმნით; ეკონომიკური სტიმულირების
პროგრამების, სოციალური დაცვის
სქემების, საზოგადოებრივი
უსაფრთხოების დაცვისა და
უზრუნველყოფის მიმართულებით.

კრიზისული მოცემულობის, მცირე
ბიუჯეტის, მცირე ეკონომიკისა და დიდი
სოციალური გამოწვევების პირობებში
აღნიშვნის ღირსია სახელმწიფოს მიერ
მობილიზებული 2 მლრდ ლარი.
რომელიც მიმართულია ეკონომიკის,
მოქალაქეებისა და ბიზნესის
პირდაპირი დახმარებისთვის.
გასათვალისწინებელია ქვეყანაში
შემუშავებული კრიზისის მართვის
მექანიზმები და სტიმულირების
ღონისძიებები, რომელიც ასახულია
კრედიტებში (გრანტების ნაცვლად),
საგადასახადო
შეღავათებში (ამინისტიის ნაცვლად),
კომუნალურების დაფინანსებაში
(ფულადი სახსრების გაცემის ნაცვლად)
და  მოკლევადიან 
მოქმედებებში (სტრატეგიული მზაობის
ნაცვლად) . 
 
არსებითია
ითქვას, რომ პოლიტიკის
მაკროეკონომიკური რეაქციები და
საზოგადოების მოთმინების
კოეფიციენტები მოკლევადიან
პერსპექტივაში რაციონალურია, თუმცა
გრძელვადიანი პერსპექტივისთვის
ქვეყანა საჭიროებს ახალ ეკონომიკურ
რელსებზე გადაწყობას. რაც მოიცავს
მიწის დამუშავებიდან ციფრულ ქვეყნის
მოწყობამდე კონკრეტულ მიდგომებს
და მიზნობრივ პროგრამებს (ახალ
ეკონომიკურ რელსებზე გადაწყობას
პოლიტიკური ინსტრუმენტები და
ახალი პოლიტიკური კლასი სჭირდება).



პანდემიის კონტურების განსაზღვრის
საფუძველზე უნდა აღინიშნოს, რომ:
1.       „კორონავირუსის ეკონომიკური
გავლენების მართვა საჭიროებს
საკმარის ლიკვიდობას, ბიზნესის
საინვესტიციო საჭიროებების
გადაფარვისა და აქტივობის
განხორციელებისთვის (ევროკომისია).[i]
არსებულ მოცემულობაში,
მთავრობებმა უნდა ხარჯოს, სანამ არ
დაიწყება საქმიანი და სამომხმარებლო
აქტივობა. თუმცა, არსებობის რესურსის
შემცირება პანდემიისადმი
მდგრადობას არ ზრდის. ამიტომ,
ქვეყანას სჭირდება სისტემა, რომელიც
წარმოების იმგვარად შემცირებას
შეძლებს, რომ არსებობის რესურსი არ
გაქრეს;3
 
 
1.       ეპიდემიის შედეგად გამოწვეული
ზიანის სრული კომპენსირება
შეუძლებელია. ამასთან, ეკონომიკური
კრახიც გავრცობადია. თუ ბიზნესი
პროდუქტსა და მომსახურებას ვერ
აწარმოებს, ვერც მოგებას მიიღებს და
ვეღარც იარსებებს. ორგანიზაციებს,
გარკვეული დროით შეუძლიათ
თანამშრომლებზე ზრუნვა და მათი
შეკავება. თუმცა, საქმიანი და
სამომხმარებლო აქტივობის დაცემა,
შემოსავლებისა და 
მსყიდველობითუნარიანობის დაკლება
ქვეყანას ეკონომიკური დეპრესიისკენ
უბიძგებს;[i]
 
 
 
 

1.       კვლევები ადასტურებს, რომ
არსებული გამოწვევების ძირითადი
პასუხი არის იზოლაცია, დისტანცია,
ხარჯი და დახმარება. თუმცა, ასევე
აღვნიშნავ, რომ დღეს გვჭირდება
ეკონომიკის რესურსების დიდი
ნაწილის დემობილიზაცია რათქმაუნდა
სოციალური იზოლაციისა და
დისტანციის ჩარჩოებში. თუ
განვითარებული ეკონომიკის მქონე
ქვეყნებს აქვს „shut down” რეჟიმში
ყოფნის ეკონომიკური რესურსი, ჩვენ ამ
მასშტაბის რესურსი არ გვაქვს;
 
2.       სოციალური და ეკონომიკური
გავლენის მინიმიზება უნდა მოხდეს
მულტისექტორალური 
 ანამშრომლობით (მსოფლიოს
ჯანდაცვის ორგანიზაცია).[i]
გლობალური შოკები საჭიროებს
გლობალურ პასუხებს (WEF).
რამდენადაც არცერთ ქვეყანას არ აქვს
ფინანსური შესაძლებლობა
დამოუკიდებელი მუშაობისთვის,
საჭიროა სამთავრობოთაშორისი
ქსელის რეაგირება, როგორც
მოსახლეობის ჯანდაცვის ამაღლებისა
და შესაძლებლობების
გაფართოებისთვის, ისე სოციალური და
ეკონომიკური გავლენების
მინიმიზებისთვის;[ OECD-ს
რეკომენდაციით, მთავრობამ სწრაფად
და მძლავრად უნდა იმოქმედოს,
იმისათვის, რომ კორონავირუსის
ეკონომიკური გავლენა დაძლიოს;5
 
 
 
 



1.       პოლიტიკურ სივრცეში
გაჟღერებული ინფორმაცია უნდა
ქმნიდეს ინფორმაციულობას.
მართალია პოლიტიკური სიტყვა
ინტენსიურად ისმის, თუმცა
საზოგადოება ინიციატივიან და
აკადემიურ პირებს უსმენს;  
 
2.       მატერიალიზებული რისკების
შესუსტების მიზნით, პოლიტიკა უნდა
გაანალიზდეს ეკონომიკურ
კონტექსტში, ხოლო ეკონომიკა
ტექნოლოგიურ და პროგრამულ
კონტექსტში. ქვეყანა საჭიროებს
ციფრული გარემოსა და ციფრული
ეკონომიკის განვითარებას.
განვითარების ფორმატის სლოგანი
უნდა იყოს „ციფრული ეკონომიკა
სიღარიბისა და უთანასწორობის
წინააღმდეგ“. ხოლო  რეალიზების
საფუძველი კი სახელმწიფო
პროგრამები, ციფრული პროექტები,
აქტივიზაციის პროგრამები და
პრაქტიკული ღონისძიებები;
 
 
3.       ბიზნეს სფეროებისთვის
სხვადასხვა გამოწვევებია. ბიზნეს უწევს
სამუშოა სტრუქტურისა და
მექანიზმების ცვლილება. ის რაც ერთი
სექტორისთვის დასაშვებია,
მიუწვდომელია სხვებისთვის. ეს კი
ეკონომიკის სტიმულირების
პროგრამებში გათვალისწინებული
უნდა იქნას;[

2.     დღეს, ერის სოციალურად
არსებობის საკითხი დგას. სადაც დიდი
მნიშვნელობა ენიჭება ბიუჯეტიდან
თანხების გამოყოფას, სოციალური
დაცვის სქემებს,  კრედიტებს და
დაფინანსებას, ხელშეწყობასა და
ზრუნვას. სოციალურ გამოწვევებში
მყოფი მოსახლეობისთვის,
ეკონომიკური თვითიზოლაცია და
არასაკმარისი სოციალური დაცვის
სქემები ქმნის „ფეთქებად
მღელვარებას“. ამიტომ, ეპიდემიის
ხანგრძლივობა კრიტიკულად
მნიშვნელოვანი ფაქტორია იმისათვის,
რომ მღელვარებას წერტილი  დაესვას;
 
3.        ლოკალიზაცია გლობალიზაციაში.
.ძლიერა ნაციონალიზმი. ეკონომიკური
თვითიზოლაციის პროცესში, მეტად
ფასეული გახდა ქართული რესურსი
(ქართული პროდუქტი,  ქართული მიწა,
ქართული ტექნოლოგიები, ქართველი
მეცნიერები, ქართველი ექსპერტ-
ანალიტიკოსების რეკომენდაციები და
ა.შ.). ბუნებრივია, საერთაშორისო
თანამშრომლობის ფარგლებში,
ქვეყანაში უნდა გაძლიერდეს
მოქალაქეც, ბიზნესიც და პოლიტიკაც;
 
 
 
 



COVID-19 აიძულებს მოქალაქეებს,
კერძო და სახელმწიფო სექტორს
გაუმკლავდეს ეკონომიკურ
თვითიზოლაციას . აღნიშნულ
კონტექტსტში, ნაკლებ სარწმუნოა, რომ 
მსოფლიო  დაუბრუნდეს
ურთიერთხელსაყრელ ლობალიზაციის
მოცემულობას. ხოლო გლობალური
ეკონომიკური ინტეგრაციის
არქიტექტურა, საერთო სარგებლობის
სტიმულების გარეშე სწრაფად
ატროფირდება. მაშინ, პოლიტიკურ
ლიდერებს დასჭირდებათ დიდი
თვითკონტროლი, რომ ერთის ხმრივ
დაცული იქნას საერთაშორისო
თანამშრომლობა, ხოლო მეორეს
მხრივ არ დაუშვან გეოპოლიტიკური
კონკურენცია;
 
2. პანდემიის მემკვიდრეობა
პროვოცირებს სტრუქტურულ
ცვლილებებს. ახალი მოცემულობის
პოტენციალშია ახალი ბიზნეს
მოდელების ფორმირება, შემოსავლის
ახალი წყაროების წარმოქმნა,
ეკონომიკური მიმართულებების
ცვლილება; ხაზგასასმელია, რომ
დისტანცირების ფორმატი არღვევს
კაპიტალის ფორმაციას და
ეკონომიკურ  სიცოცხლისუნარიანობას;
ფაქტობრივად, ეპიდემიის 
განვითარების შესაძლო სცენარი
სტრუქტურულ ცვლილებებს ასახავს.
აღნიშნული კი გამოყენებული უნდა
იქნას რეგენერაციის, ცვლილებების
განხორციელებისა და ინსტიტუციური
ნაკლოვანებების
გამოსწორების მიზნით;

1.   ეკონომიკური თვითიზოლაციის
მოზაიკის საკვანძო ნაწილი უნდა იყოს
მართვადი და უმართავი პროცესების
სცენარების განსაზღვრა.
ანტიკრიზისული სცენარების
შემუშავება უნდა მოიცავდეს, როგორც
„დახმარების კომპონენტს“, ასევე 
კრიზისიდან სარგებლის მიღების
მიზნობრივ აქტივობებს (გლობალურ
ასპარეზზე); ინსტიტუციების
ეფექტიანობის განსჯა შესაძლებელია
ეკონომიკური ეპიდემიის დაძლევის
აკადემიური გზებით, მიღწეული
შედეგების საზოგადოებრივი
კონტროლით,  კომპანიების
სიცოცხლისუნარიანობის ზრდით.
ინსტიტუციები და პოლიტიკური
ინსტრუმენტები  მიმართული უნდა
იქნას ინოვაციების შედეგებზე
(პატენტი, ნოუ-ჰაუ, საავტორო
უფლებები, პროდუქტიულობა,
გლობალურ ბაზარზე ლიდერობა), რაც
მხარდაჭერილი უნდა იქნას
პოლიტიკური პირობებით. ჯამში,
კრიზისისადმი იმუნიტეტს ქმნის
ეფექტიანი მართვა.



მაკროეკონომიკა
2020 წლის თებერვლის ყველაზე მნიშვნელოვანი
მონაცემები

China Caixin Manufacturing PMI

ჩინეთის საწარმოო
შესყიდვების ინდექსი

United States Non Farm Payrolls

შეერთებული შტატების
არასაფერმო სახელფასო ინდექსი

China Inflation Rate

ჩინეთის ინფლაციის
მაჩვენებელი

Euro Area GDP Annual Growth Rate

ევროკავშირის მშპ-ს წლიური
ზრდის ტემპი

Australia Consumer Confidence

ავსტრალიის მომხმარებელთა ნდობა
Japan GDP Growth Rate

იაპონიის მშპ-ს ზრდის ტემპი

United Kingdom Inflation Rate

გაერთიანებული სამეფოს
ინფლაციის მაჩვენებელი

Canada Inflation Rate

კანადაში ინფლაციის
მაჩვენებელი







End-to-end event management
Program design & management
Site inspection & venue selection and
management
Housing & hotel assistance
Contract negotiation
Budget management
Transportation and logistics management
Social Programs, tours and activities
Team building
Dine around programs
Restaurant selection
Catering solutions
Audio Visual and Production
Entertainment
On-site coordination
Bilingual Event staff
VIP coordination
Hospitality desks
Online registration
Creative gifts & amenities
Theme based design & decor
Award ceremony
Liaising with other contractors

თქვენი ლოკომოტივი

ახალი
შესაძლებლობებისკენ
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საქართველოში მოდა მნიშვნელოვნად
ვითარდება, განსაკუთრებით
სასიხარულო კი    ის არის, რომ

ნიჭიერმა ქართველმა დიზაინერებმა
მსოფლიოში ქვეყნის სახელი

გააჟღერეს, რაც გზას კიდევ ბევრ
ახალგაზრდა და მოტივირებულ

დიზაინერს გაუკვალავს. რაც შეეხება
დღევანდელ შექმნილ ვითარებას,
ვგულისხმობ რა თქმა უნდა კორონა
ვირუსის პანდემიას, აქაც გამოიჩინეს

თავი ჩვენმა დიზაინერებმა!
 
 
 

დღეს მინდა ვისაუბრო ზუსტად ამაზე
თუ რა ქველმოქედებით გამოირჩევიან
ჩვენი დიზაინერები და რა დახმარებას
უწევენ ჩვენს  საზოგადოებას კორონა
ვირუსის პრევენციითვის, როგორც უკვე
ცნობილია სამედიცინო ნიღბების

დეფიციტი აკტუალურია,
ფარმაცევტები გვეუნებიან, რომ

 ნიღბები არ გვაქვსო  და არც იქნება
ახლო მომავალში.   ამიტომ სულაც არ
არის გასაკვირი ის ფაკტი რომ,  ბევრმა
"მკერავმა" და დიზაინერმა  დაინახეს

ამაში  სარგებელი და დაიწყეს 
ნიღბების  კერვა, რადგან შემდომ
გაყიდონ და ამაში არც თუ ისე  ცოტა
ფული იშოვონ.  გასაკვირი მხოლოდ
ისაა, რომ არიან ადამინაები ვინც, 
გადაწყვიტეს დაარიგონ  ნიღბები

უფასოდ.

რუბრიკა - საქმიანი სტილი
ავტორი ალექსანდრე ბონევი



„Nikola’s “



პოპულარული ქართველი დიზაინერი ნიკოლას ქანთარიამ, Nikola’s
ბრენდის ავტორმა, დაიწყო ნიღბების კერვა  თავისი კოლექციის
ხარჯზე,  რომელზეც მუშაობდა ამჟამად. საქმე იმაშია ,რომ
ქანთარია ამზადებს  მრავალჯერად ნიღბებს მასალიდან,

 რომელიც იყო განკუთვნილი  მისი სპორტული ხაზისთვის.   მიზეზი
მისი ასეთი გადაწყეტილების, არის ის რომ, მას უნდა დაეხამაროს

ხალხს ამ რთულ  პერიოდში.
 

 "ვისაც არ აქვს საშუალება და უნდა იქონიოს ნიღაბი
უბრალოდ მომწერეთ facebookze" წერს ნიკოლასი მის  ოფიციალურ

გვერდზე. დღეს მუშაობა
კოლექციაზე  Nikola’s  დროებით შეჩერებულია და მთელ

ძალისხმევას და დროს უთმობს  ნიკოლასი ნიღბების კერვას.

„Nikola’s “
@nikolas's





 დიზაინერი, რომელმაც ასევე გადაწყვიტა ქველმოქმედება  გახლავთ
მარი შაშვიაშვილი დიზაინერი ბრენდის  “mariSha”

 
      „მეგობრებო ხვალისთვის მზად

იქნება ჩვენი პირბადეები ,ვისაც ჩუქების სურვილი გექნებათ
დამიკავშრდით.  200 ცალს საჩუქრად ვაკეთბთ ვენ ვამზადებთ ნიღბებს
უფასოდ, არა ბრენდის  პოპულირიზაციითსვის არამედ იმისთვსი, რომ
ხალხი იყოს დაცული. რა თქმა უმდა პირბადე მათ არ დაიცავთ 100 %-ით,

მაგრამ დარწმუნებული ვარ რისკს შეამცირებს დაინფიცირების"
არნიშნავს მარი მის ოფიციალურ გვერდზე

 
მოთხოვნა რა თქმა უნდა გაიზარდა. პირველივე  დღეს დიზაინერს

უამრავი ადამიანი წერდა მის პირად facebook გვერდზე.  მეორე დღეს უკვე
400 ნიღაბი მიიღეს  ადამიანებმა უსასყიდლოდ მარისგან. ნიღბებზე

ლოგო არ იყო განთავსებული რადგან დიზაინერმა ჩათვალა, რომ ზოგი
ამას მიიღებდა როგორც უბრალოდ პიარი.

@mariSha



“Shavdia_official”



მომდევნო ჩვენი გმირია, ქართული ბრენდი
SHAVDIA, რომელიც უფასოდ არიგებს ნიღბებს.
თავის ინსტაგრამ გვერდზე ბრენდი აქვეყნებს

პოსტს:
 

 „ქვეყანაში არსებული სიტუაციიდან
გამომდინარე , ვგრძნობთ პასუხისმგებლობას
მოსახლეობის მიმართ, როგორც ქართული 
ბრენდი და გადავცემთ პირბადეს საჩუქრად,

როგორც ჩვენს მომხმარებელს ასევე ნებისმიერ
მსურველს უფასოდ"

 
 
 
.

@Shavdia_official



მალე ქართული
,,ბლუმბერგი“ დღის
სინათლეს იხილავს
ვეფხია გიორგაძე



სავალუტო ფორვარდული
კონტრაქტი არის, ფართოდ
მოხმარებადი ფინანსური
ინსტრუმენტი, რომელიც
გამოიყენება სავალუტო რისკების
ჰეჯირებისათვის
(დაზღვევისათვის). 
 
ფორვარდული ოპერაცია არის
გარიგება ორ  კლიენტს შორის,
რომელიც გულისხმობს
კონვერტაციის შესრულებას
მომავალში, წინასწარ დადგენილi
თარიღსა და გაცვლითi კურსiთ. 
 
სავალუტო ფორვარდი შეიძლება
გამოიყენონ ფიზიკურმა პირებმა, 
 კომპანიებმა, ბანკებმა,
სახელმწიფომ, რომლებსაც
შემოსავალი და ვალდებულებები
აქვთ სხვადასხვა ვალუტაში - ამ
შემთხვევაში დოლარში. 
 სავალუტო ფორვარდი კლიენტს
ეხმარება დააზღვიოს სავალუტო
რისკები და წინასწარ დაადგინოს
სამომავლო გაცვლითი კურსი. 
 
პლათფორმა არ არის მხარე ის
მხოლოდ წინასწარ დადგენილი
მარჟის ფარგლებში მოახდენს
კურსის დაზღვევას.
 
ყველა დაინტერესებულ პირს
ექნება პირდაპირი წდომა და
საშუალება გამოიყენოს
პლატფორმა, გააკეთოს განაცხადი
და დაელოდოს შემხვედრ
განაცხადს რათა შედგეს
ფორვადული კონტრაქტი.
 

1. გარიგების შესრულება
გარანტირებულია; 
 
2. უკვე დაზღვეული მომხმარებელი
მოცილდებასავალუტო ბაზარზე
პანიკის ნაწილს, რაც ლარს
შედარებით სტაბილურს გახდის;
 
3. ბანკისგან განსხვავებით არ
მოხდება დასაზღვევი სრული
თანხის დაკავება, იქნება მარტო ამ
თანხის გარკეული პროცენტი,
რომლის ფარგლებშიდაც
განვახორციელებთ დაზღვევას,
დანარჩენი თანხა დარჩება
ეკონომიკას, მინიმალური
საკომისიოს სახით;
 
4. არსებობს პროგნოზი, რომმლზე
დაყრდნობითაც პლათფორმაზე
რეალური მოთხოვნა-მიწოდება
გარკვეულ სტაბილურობას შეიტანს
სავალუტო ბაზარზე, რაც ასახავს
ლარის რეალურ ღირებულებას.
 
5. კურსის დაზღვევა მოხდება
ეროვნული ბანკის კურსის
გათვალისწინებით.
რისთვის გამოიყენება სავალუტო
რისკის ჰეჯირება?
სავალუტო რისკის მინიმიზაციის
მიზნით გამოიყენება ჰეჯირების
სხვადასხვა ინტრუმენტი.
სავალუტო რისკის ჰეჯირების
ძირითადი მიზანია, თავიდან იქნას
აცილებული გაცვლითი კურსის
რყევებისგან გამოწვეული
გაურკვევლობები.
 



სავალუტო ჰეჯირება საშუალებას
აძლევს იმპორტიორებსა და
ექსპორტიორებს:
 
· სწორად განსაზღვრონ მომავალი
ფულადი ნაკადები სხვადასხვა
ვალუტით
· განსაზღვრონ ისეთი ფასები,
რომელიც ბიზნეს გეგმით იყო
გათვალისწინებული
· შეინარჩუნონ საოპერაციო
სტაბილურობა
· ფოკუსირება გააკეთონ თავიანთ
ძირითად საქმიანობაზე.
 
 
ვინ დგას სავალუტო რისკის
წინაშე?
ექსპორტიორები:
ექსპორტირებული საქონლის
ღირებულებას მომწოდებელს
უხდიან ეროვნული ვალუტით,
ამონაგებს კი იღებენ უცხოური
ვალუტით. ექსპორტიორისათვის,
ეროვნული ვალუტის გამყარება
ნიშნავს ნაკლები ლარის მიღებას
(პოტენციური ნაკლები
შემოსავალი), რადგან ის ნაკლებ
ლარს მიიღებს ექსპორტირებული
საქონლის სანაცვლოდ და
პირიქით, მიიღებს მეტ ლარს
(პოტენციური დამატებითი
შემოსავალი), თუ ეროვნული
ვალუტა გაუფასურდება.
 
იმპორტიორები:
 იმპორტირებული საქონლის
ღირებულებას იხდიან უცხოური
ვალუტით, ხოლო ამონაგებს
იღებენ ეროვნული ვალუტით.
ექსპორტიორებისგან  
 
 

განსხვავებით, ლარის კურსის
გაუფასურება წამგებიანი იქნება
იმპორტიორი კომპანიებისთვის,
ვინაიდან იმპორტიორს მოუწევს
მეტი ლარის გადახდა (პოტენციური
დამატებითი ხარჯი), რათა
გაისტუმროს უცხოური ვალუტით
ნაკისრი ვალდებულება, ხოლო თუ
ეროვნული ვალუტა გამყარდება,
იმპორტიორს მოუწევს ნაკლები
ლარის გადახდა (პოტენციური
დამატებითი შემოსავალი).
 
 
· ორგანიზაციები და ფიზიკური
პირები, რომელთა შემოსავლები
წარმოდგენილია ეროვნული
(უცხოური) ვალუტით,
ვალდებულებების (სესხების)
დაფარვა კი უხდებათ უცხოური
(ეროვნული) ვალუტით;



როგორ შეიძლება სავალუტო
რისკის შემცირება?
სავალუტო რისკი ქმნის საბოლოო
ფინანსური შედეგის
გაურკვევლობას
ექსპორტიორებისა და
იმპორტიორებისთვის. აქედან
გამომდინარე, მათ არ შეუძლიათ
ზუსტად გაითვალისწინონ
სავალუტო რისკი პროდუქციის
ფასწარმოქმნისას, რაც ართულებს
ბიზნეს დაგეგმარების პროცესს.
 
სავალუტო რისკის შემცირების
საშუალება არის ჰეჯირება,
რომელიც შესაძლებელია
განხორციელდეს ბიზნეს
პროცესების შესაბამისი
ორგანიზებით, ისე რომ კომპანიამ
მაქსიმალურად აარიდოს თავი
სავალუტო რისკებს  სხვადასხვა
ფინანსური ინტრუმენტების
გამოყენებით.
 
კომპანიას, რომელსაც გააჩნია
საკუთარი აქტივებისა და
ვალდებულებების შეუსაბამობა
ვალუტაში, საბაზრო ეკონომიკის
პირობებში წარმოექმნება
გაცვლითი კურსის რისკი ანუ
სავალუტო რისკი. საერთაშორისო
ვაჭრობაში ჩართულ კომპანიებზე
განსაკუთრებულად მოქმედებს
სავალუტო რისკი თავიანთი
ბიზნესის ბუნებიდან გამომდინარე.
 
სავალუტო რისკი ართულებს
კომპანიებისთვის ეკონომიკური
დაგეგმარების პროცესს და
საბოლოო ფინანსური შედეგის
განსაზღვრას.
 





საერთაშორისო
გამოცემიდან 



Tesla Inc. is an American company has been
founded by engineers Martin Eberhard and
Marc Trepanning in July 2003 under the name
Tesla Motors. The American energy and
automotive firm is based in California as well
as its specialize in  manufacturing and,
through its SolarCity subsidiary, solar panel
manufacturing.  In 2016, Tesla ranked as the
second world’s to selling plug-in with 76,243
unit sold, fist world’s top selling plugin in that
time was BYD Inc. with 101,183 unit sold.
However, Tesla’s revenues ranked first with
6.35 billion USD while BYD achieved 3.88
billion USD in 2016. Moreover, Tesla sold 1
billion USD worth cars in the world’s largest
market for electric vehicles which is China,
Tesla reached an agreement with the Chinese
government to build a factory in Shanghai.
 

In 2019, Tesla delivered 367,500 cars, more
than 50% of 2018. From 2017 to 2018 Tesla
U.S. vehicles sales rose by 280% from 48,000
to 182,400.
 
Tesla is keeping soaring since the beginning
of 2020; Tesla’s shares price has been more
than doubled over the past three months.
 
On 29th of Jan, Tesla has reached its highest
level ever to trade at 650 USD per share, its
share is up more than 45% in 2020 continued
to surge on the back of its decision of its
entrance into China and boosted by quarter
four figures firm’s expectations as it has
beaten the expectations of Wall Street.
 

Tesla Inc.
By Mohammad Al Simadi



CoTesla Inc. is suffering from negative growth
in both terms, revenues and net income,
however both terms would be improved for in
the Q1 2020 albeit from low level. In April
2019, Tesla has reported a vey bad figures but
this time it will not be so bad, but not so good
as well as the company is facing challenges in
United States and European markets due to
price competition.
 
Tesla to deliver its units it should compete on
the price as there are many new models of
cars for too small few buyers.
 
On the conference, Tesla’s CEO said that,
there is no plan to raise money as the ability
of invest the sources in production lines and
factors still available with keeping its cash
flow positive. Added that this year will see
fast increase in the production of Model Y,
and this is related to the battery and the 
 Battery

and the introduction of the next generation of
powertrain in Tesla’s vehicles, described as
“alien technology”. However, due to Corona
Virus the Shanghai Factory will shut down and
this will impact Tesla’s Q1 profits “slightly”.
 
Following the mixed report figures, the stock
declined by 2 percent to open the session at $
632.42 due to the concerns over shutting
down of Shanghai factory and CEO’s
statements.
 
Finally, here’s how the company did versus
expectations: 
Earnings: $2.14 adjusted vs. $1.72 per share
expected.
Revenue: $7.38 billion versus $7.02 billion,
expected according to Refinitiv.
 
However, the share is expected to continue its
uptrend as the revenues is expected to keep
rising and the production growth of Model Y.

Tesla’s market cap is around 94.6 billion USD,
which highly higher than its competitors
General Motors and Ford. Its share price is
being on a tear this quarter after the firm
surprised the market by announcing about its
profit on last October, back then the share
was traded at 250 USD.
 
Tesla has also announced that it delivered
112,000 vehicles in the last quarter to finish
out the year, total vehicles for 2019 is 50%
higher than 2018 as its reached 367,000
vehicles. Moreover, its CEO said that Tesla
plans to open a new design and engineering
center in China.

Tesla’s market cap is around 94.6 billion USD
On 29th of Jan. 2020, Tesla has announced its
earnings for the last quarter of last year, its
revenues rose from $6.303 billion in Q3 to
$7.384 billion in Q4 last year. However, its net
income declined from $0.143 to $0.105 billion
as its operating cost has decreased, also its
EPS fell from $0.80 to $0.58.
 
mpared the second half of 2019 figures with
the second half of 2018s, the revenues, Net
Income and EPS have decreased in 2019;
where revenues declined by 3 percent, Net
Income decreased sharply by 45 percent, and
EPS dropped by 48 percent.



The Seychelles’ towering beach boulders are a

mainstay on computer desktops, but they’re more

than merely aesthetic: They also fascinate geologists

who have identified the Seychelles as the only mid-

ocean islands formed of granite.Other superlatives:

The archipelago is the oldest on the planet, and it

has the cleanest air. Naturally, celebrities flock here.

If you want to vacation a la British royalty, stay on

North Island, where Prince William and Kate

Middleton spent their 2011 honeymoon.

Top 5  Islands
for Spring 2020

Seychelles  30 °C (86 °F)1.



Encircling a sea-filled caldera, spectacular Santorini scores top

points for dramatic beauty. Bleached white villas tumble down

volcanic cliffs. Blue-domed churches rise against the sparkling sea,

and bright sprays of bougainvillea add to the eye-popping canvas of

color. Perched atop the black lava cliffs, the settlements

of Firá and Oia are the island's most picturesque and pricey,

destinations, and Oia ranks among the most photographed

locations in the world. Other highlights of the island

include Akrotíri Archaeological Site, Ancient Thira, the black sand

beach of Perissa, and of course, the sublime sunsets. Sailing into

this stunning caldera surrounded by soaring sea cliffs makes an

unforgettable first impression.

2. Santorini, Greece 18°C ()64.4



Miles of shoreline, dozens of resorts, French cuisine to die for – Tahiti

has all the makings of a honeymoon destination.Leafy forests sit

beside sandy shores; French crêpes are served alongside Tahitian

raw fish. If there ever was a place that embodies the beautiful

duality of the French Polynesian archipelago, it's Tahiti. Here, the

quirky, often chaotic atmosphere of the island's capital, Papeete,

rubs elbows with uncorrupted natural beauty. In fact, Tahiti – the

largest of French Polynesia's 118 islands – is often referred to as two

separate islands despite them being joined by a tiny land bridge.

Tahiti Nui is the larger, northern section where Papeete can be

found. Tahiti Iti (the smaller half) is less accessible, although many

visitors make the trek here for a taste of seclusion. Just note that

spending a week on either part of Tahiti will cost you quite a chunk

of change. But travelers agree that the warm waters, the lush jungles

and the luxurious resorts are worth the splurge.

3. Tahiti  27°C 80.6



Located in the Indian Ocean, the Maldives are an archipelago

often described as a tropical paradise. The islands offer its

visitors pure white sand beaches, turquoise waters, and an

amazing marine life experience.Holding the largest number

of overwater-bungalow resorts in the world (more than 75

and counting) the Maldives understands its best asset is the

gin-clear, abundant waters of the Indian Ocean. When you're

not snorkeling, diving or gazing at the rich marine life

through the floor windows of your water-top villa, continue

enjoying the underwater display while dining at 5.8

Undersea Restaurant — or even while getting pampered in

Huvafen Fushi's submerged spa.

4. Maldives 31 °C (88 °F)



The archipelago of Palau, located in the Oceania & Australia

continent, consists of about 200 largely pristine limestone

and volcanic islands, surrounded by an amazing turquoise

lagoon – an ideal destination for diving holidays, watersports,

fishing, and of course relaxing!

5. Palau Islands 31.8°C  (89.3°F )
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Top 5 books for financiers 

The Ride of a Lifetime is about how good leaders should always remain
optimistic. Even when faced with difficult decisions, true leaders know
their team won't be motivated by pessimists, so they remain positive. Iger
also emphasizes the importance of courage, focus, and thoughtfulness.
Something he wrote that resonated with me was that if you believe
something can be better (like SPF!), then put the effort in to change it. 

Published on Sept. 23, 2019

By Robert Iger

I recommend this book to anyone looking to start a new business or break
through to the next level of their career. It’s full of inspiration and tools
needed to be fearless and push forward when you’re ready to make a big
change. I wish I had it by my side when starting Warby Parker.

Published on Jan. 8, 2019

By Jean Case

This book forces the reader to think about the challenges of our current
internet data model and focus on how the data we leave behind online is
used to sell to us and predict and influence our behaviour. Everyone should
read it, but particularly business leaders who, like me, are committed to
models that use personal data to empower people and to ensure real
competition and transparency that truly allows consumer choice.

Published on Jan. 15, 2019

By Shoshona Zuboff

Co-founder and co-CEO, Warby Parker Retail Inc.

CEO and founder, Supergoop

Executive chairman, Banco Santander SA



I inhaled Loonshots, by physicist-turned-entrepreneur Safi Bahcall. The
book considers the factors that allow good ideas—and especially, good,
crazy ideas—to get off the ground. Bahcall borrows from physics, writing
that most organizations exist in discrete phases. Some are good at the
new; some are better at refining what’s worked already. What I especially
liked was his analysis of those occasions when an organization straddled
the line between the two, managing to create the future while keeping
pace with the here and now.

Published on March 19, 2019

Stephanie Cohen

This is a compelling historical fiction based on a remarkable individual,
Varian Fry, who bravely worked to smuggle artists out of France during
World War II. Orringer evokes a vivid sense of Marseilles, the Vichy
functionaries, and the remarkable people committed to save the lives and
the cultural legacy of notable artists (Marc Chagall, Hannah Arendt, among
them). The clever schemes to organize escape routes across the
Pyrenees and the Atlantic carry the gripping narrative, but the insightful
exploration of the inner lives of the characters lifts this novel to a different
level. Highly recommended as an escape to a different time and place
when principles and lives were on the line every day, and personal choices
really mattered.

Published on May 7, 2019

By Julie Orringer

Chief strategy officer, Goldman Sachs Group Inc.

Chairman and CEO, Clayton Dubilier & Rice LLC
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