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შესავალი
ინტერნეტის მნიშვნელობა, როგორც ყოველდღიური კომუნიკაციის, ასევე ინფორმაციის 
მიღების კუთხით  დღითიდღე იზრდება. მზარდია ინტერნეტ მომხმარებლების რაოდენობა, და 
შესაბამისად, ინტერნეტ ინდუსტრიაც. ინტერნეტით მიღებული ინფორმაცია განსაკუთრებულ 
მნიშვნელობას წინასაარჩევნო პერიოდში იძენს და შესაძლოა, გადამწყვეტ როლსაც თამაშობდეს 
დეზინფორმაციის გაზრდილი საფრთხისა და მედიაწიგნიერების დაბალი კულტურის ფონზე. 
2019 წლის ბოლოს პოპულარულმა სოციალურმა ქსელმა „ფეისბუკმა“ საქართველოში 400-მდე 
გვერდი, ჯგუფი და  ანგარიში წაშალა. „ფეისბუკის“ განცხადებით, ეს გვერდები ხელისუფლებასთან 
იყო დაკავშირებული და მიზნად ოპონენტებზე თავდასხმასა და მათ დისკრედიტაციას ისახავდა.1

მაღალი საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველომ“ 
შეისწავლა ფიქსირებული და მობილური ინტერნეტის ბაზარზე არსებული მსხვილი ოპერატორების 
მფლობელობა და მათი ბიზნესკავშირები. კვლევაში, ასევე, მიმოხილულია მოსახლეობაში 
ინტერნეტის გავრცელების საკითხები.

წინამდებარე კვლევა ეყრდნობა სამეწარმეო რეესტრის, კომუნიკაციის ეროვნული კომისიის 
ვებგვერდებზე გამოქვეყნებულ მონაცემებს, საერთაშორისო კვლევებს, „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა-საქართველოს“ მიერ გამოთხოვილ საჯარო ინფორმაციას და სხვა ღია 
მონაცემებს.

1 კოორდინირებული, არაავთენტური ქცევის წაშლა საქართველოდან, ვიეტნამიდან და ამერიკიდან, 
20.12.2019, http://bit.ly/2GnMKkm 

http://bit.ly/2GnMKkm
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ზოგადი მიმოხილვა
კონსტიტუციის თანახმად, ინტერნეტზე წვდომისა და ინტერნეტით თავისუფლად სარგებლობის 
უფლება ძირითადი თავისუფლებაა.2 ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა წლიდან წლამდე 
მატულობს და შესაბამისად, ინტერნეტის მნიშვნელობა და გავლენაც იზრდება.  კომუნიკაციების 
მარეგულირებელი კომისიის 2019 წლის სექტემბრის მონაცემებით, ინტერნეტ აბონენტების 
რაოდენობამ 930 ათასს გადააჭარბა.3 

წყარო: GNCC-ის ანალიტიკური ვებგვერდი

2015 წლის შემდეგ 13 პროცენტული პუნქტით არის გაზრდილი იმ ადამიანების რაოდენობა, 
რომლებიც ინტერნეტს თვეში ერთხელ მაინც მოიხმარენ და 6 პროცენტული პუნქტითაა 
შემცირებული იმათი, რომლებიც აცხადებენ, რომ ინტერნეტს საერთოდ არ იყენებენ.4

2 საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 17, პუნქტი 4, http://bit.ly/2Ovl6p7 
3 მოცემულია ყველა სახის ტექნოლოგია. აბონენტებში დათვლილია, როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირი.
4 საზოგადოების განწყობა საქართველოში, NDI-ს კვლევები ხორციელდება ბრიტანეთის მთავრობის aid-ის 
ფინანსური ხელშეწყობით და ატარებს CRRC საქართველო.
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წყარო: NDI/CRRC

სულ უფრო იზრდება იმ მომხმარებლების რაოდენობაც, რომლებიც ინტერნეტს  ინფორმაციის 
მიღების წყაროდ იყენებს.
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წყარო: NDI/CRRC

სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით,5 მოსახლეობის 96% ინტერნეტით სოციალური 
ქსელების გამოყენების მიზნით სარგებლობს, ხოლო 55.4% ონლაინ ახალი ამბების, გაზეთებისა 
და ჟურნალების წასაკითხად.

ინტერნეტზე წვდომა ოჯახების 69.6%-ს აქვს6, ხოლო ინტერნეტს ინდივიდების 64% მოიხმარს. 

5 15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის განაწილება, ინტერნეტის გამოყენების ძირითადი მიზნების 
მიხედვით. ვინც ინტერნეტით ისარგებლა ბოლო სამი თვის განმავლობაში, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 
2019 წლის ივლისი, http://bit.ly/2O6t8pM 
6 ინტერნეტ თავისუფლება 2019, Freedom House, http://bit.ly/2WRt5kb 
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წყარო: ITU

მონაცემების ანალიზის საფუძველზე თვალსაჩინოდ ჩანს, რომ ინტერნეტი ქალაქის 
მოსახლეობისთვის უფრო ხელმისაწვდომია, ვიდრე სოფლის. სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახურის მონაცემებით, ბოლო სამი თვის7 განმავლობაში ინტერნეტი, ჯამში, მოსახლეობის 
70.6%-მა მოიხმარა: ქალაქში - 78.8%-მა, ხოლო სოფელში 20 პროცენტული პუნქტით ნაკლებმა 
- 58.6%-მა. აღსანიშნავია, რომ 28.2%-ს ინტერნეტი არასდროს მოუხმარია.

7 6 წლისა და უფროსი ასაკის მოსახლეობის განაწილება ინტერნეტის ბოლო გამოყენების დროის მიხედვით 
ბოლო სამი თვის განმავლობაში, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2019 წლის ივლისი, http://bit.ly/2O6t8pM 
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წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური8

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მონაცემებით, საქართველოში არსებული  3 388 სოფლიდან  
მხოლოდ 50%-ში არის ერთი აბონენტი მაინც, რომელიც ინტერნეტს მოიხმარს.9

2019 წლის ინტერნეტის თავისუფლების ანგარიშის მიხედვით, საქართველო ინტერნეტ 
თავისუფლების კუთხით 100-დან 75 ქულით თავისუფალი ქვეყნების რიგშია.10  ანგარიშში 
დადებით ფაქტორად აღნიშნულია ის, რომ მთავრობა  სოციალურ ქსელებსა თუ საკომუნიკაციო 
საშუალებებს არ ზღუდავს. 

თუმცა, იმავე ანგარიშში მითითებულია მთელი რიგი პრობლემები, რომელიც საქართველოს 
ინტერნეტ სივრცისათვის სერიოზულ გამოწვევას წარმოადგენს. კერძოდ, თვითცენზურის 
შემთხვევები საჯარო მოხელეებისა და ონლაინ ჟურნალისტების მხრიდან. ანგარიშის მიხედვით, 
სოციალურ მედიაში პრო-სამთავრობო გვერდების მიერ ფართოდ ვრცელდება  დეზინფორმაცია, 
რომელიც  მოსახლეობაზე ზეგავლენის მოხდენას ისახავს მიზნად. ხელისუფლების მხრიდან 
სოციალურ მედიაში ოპონენტების წინააღმდეგ მხარდაჭერილი თავდასხმების პრობლემის შესახებ 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოც“ აქტიურად საუბრობდა ბოლო პერიოდის 
განმავლობაში. ჩვენი შეფასებები დადასტურდა კიდეც ფეისბუკის მიერ „ქართულ ოცნებასთან“ 
დაკავშირებული ასობით გვერდის გაუქმებით.11

8 6 წლისა და უფროსი ასაკის მოსახლეობის განაწილება ინტერნეტის ბოლო გამოყენების დროის მიხედვით 
ბოლო სამი თვის განმავლობაში, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2019 წლის ივლისი,  http://bit.ly/2O6t8pM 
9 კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2018 წლის ანგარიში, http://gncc.ge/uploads/other/3/3706.pdf
10 ინტერნეტ თავისუფლება 2019, Freedom House, http://bit.ly/2WRt5kb 
11 Facebook-მა საქართველოს მთავრობასთან დაკავშირებული ასობით გვერდი გააუქმა, www.civil.ge, 
21.12.2019,  https://civil.ge/ka/archives/332509 
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პირადი მონაცემების დაცულობა
მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად,12 ინტერნეტის მომხმარებლების პირადი ინფორმაცია 
არ არის დაცული, მათ შორის,  ფარული მიყურადებისა და თვალთვალისგან. კერძოდ, სსიპ 
საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკურ სააგენტოს, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამსახურის დაქვემდებარებაშია, უფლება აქვს ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიებში 
(რომელშიც, ასევე, შედის ინტერნეტ პროვაიდერები და მობილური კავშირგაბმულობის 
ოპერატორები) დაამონტაჟოს სტაციონალური, არასტაციონარული და ნახევრად სტაციონარული 
ტექნიკური საშუალებები, რითაც საშუალება ეძლევა რეალურ დროში წვდომა ჰქონდეს 
მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ბაზებზე, როგორიცაა საუბრის დრო, ხანგრძლივობა, ლოკაცია, 
ინტერნეტ გვერდები, სადაც მომხმარებელი შედის და ა.შ. სააგენტო ამ მონაცემებს საკუთარ 
ბანკში ინახავს და შემდეგ გამოძიებისა და უსაფრთხების მიზნებისათვის იყენებს. დამონტაჟებული 
აპარატურის მეშვეობით, სააგენტოს ასევე შესაძლებლობა ეძლევა პირდაპირი წვდომა 
ჰქონდეს მომხმარებლების საუბრის შინაარსზე, ელექტრონულ მიმოწერებზე და ა.შ. ტექნიკურ 
საშუალებებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ქმნის, ამონტაჟებს და აკონტროლებს, რაც 
მას საშუალებას აძლევს სასამართლო კონტროლის გვერდის ავლით განახორციელოს ფარული 
მოსმენა და თვალთვალი. კანონმდებლობის თანახმად, კომუნიკაციის კომპანიას, მიუხედავად 
იმისა, რომ მის სივრცეში არის დამონტაჟებული ინფორმაციაზე პირდაპირ წვდომის საშუალება 
- ე.წ. შავი ყუთი,  არ აქვს მონაცემები, თუ რა სახის ინფორმაციას მოიპოვებს უსაფრთხოების 
სისტემაში შემავალი ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო. სააგენტოს მონაცემების შენახვა ერთი 
წლის ვადით შეუძლია, თუმცა შესაძლელია ამ ვადის გაგრძელებაც. 

სამოქალაქო სექტორი 2013 წლიდან აქტიურად ცდილობს კანონმდებლობის შეცვლას. კამპანიის 
„ეს შენ გეხება, ისევ გვისმენენ“ ადვოკატირების შედეგად, 2014 წლის აგვისტოში ფარული 
მოსმენების მარეგულირებელ კანონმდებლობაში პარლამენტმა რამდენიმე პროგრესული 
ცვლილება შეიტანა, რითიც კანონმდებლობა გაუმჯობესდა. თუმცა, კანონში არ შეცვლილა 
მობილურ ოპერატორებში დაცულ ინფორმაციამდე შსს-ს პირდაპირი წვდომისა და ე.წ. შავი 
ყუთების კონტროლის შესაძლებლობა დარჩა. მოგვიანებით ეს უფლებამოსილება სახელმწიფო 
უსაფრთხოების სამსახურს გადაეცა.

2015 წელს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საკონსტიტუციო სასამართლოში 
გაასაჩივრეს ფარული მოსმენების მარეგულირებელი კანონმდებლობა.13 2016 წლის 14 აპრილს 
სასამართლომ დააკმაყოფილა სარჩელი და კომუნიკაციის შესახებ ინფორმაციის მოპოვების 
კანონით დადგენილი გზა არაკონსტიტუციურად ცნო.14

„რეალურ დროში პირადი ხასიათის ინფორმაციის მოპოვების ტექნიკური შესაძლებლობის შექმნა, 
ფლობა, ადმინისტრირება და ამ საშუალებების გამოყენებით პირადი ხასიათის ინფორმაციაზე 
პირდაპირი წვდომის შესაძლებლობა, ისეთი უწყების მიერ, რომელსაც მინიჭებული აქვს 
გამოძიების ფუნქცია ან არის პროფესიულად დაინტერესებული ამ ინფორმაციის გაცნობით, ქმნის 

12  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შესახებ, www.
matsne.ge,  http://bit.ly/2UqOJwu
13 კამპანია „ეს შენ გეხება“ მოქალაქეების სატელეფონო და ინტერნეტ კომუნიკაციაზე შსს-ს პირდაპირ 
წვდომას საკონსტიტუციო სასამართლოში ასაჩივრებს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო, http://
bit.ly/2vGQHOY 
14 ფარულ მოსმენებზე „ეს შენ გეხებასა“ და ომბუდსმენის საკონსტიტუციო სარჩელი დაკმაყოფილდა, www.
netgazeti.ge, 14.04.2017, https://netgazeti.ge/news/108061/

http://www.matsne.ge
http://www.matsne.ge
http://bit.ly/2vGQHOY
http://bit.ly/2vGQHOY
http://www.netgazeti.ge
http://www.netgazeti.ge
https://netgazeti.ge/news/108061/
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პირად ცხოვრებაში დაუსაბუთებელი ჩარევის მომეტებულ საფრთხეს“, - წერია საკონსტიტუციო 
სასამართლოს გადაწყვეტილებაში.15

მიუხედავად ამისა, გადაწყვეტილების შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა   მიიღო ახალი 
კანონი, რომლითაც იგივე უფლებამოსილებები, რაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს 
ჰქონდა, მის სისტემაში შემავალ სსიპ-ს გადასცა. კანონი კვლავ წინააღმდეგობაშია საკონსტიტუცო 
სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან, რის გამოც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და 
საქართველოს 326-მა მოქალაქემ სასამართლოს მიმართეს და კვლავ მოითხოვენ ფარული 
მოსმენების არსებული სისტემის არაკონსტიტუციურად ცნობას.16 საქმის განხილვა დასრულებულია 
და მომჩივანები სასამართლოს გადაწყვეტილებას ელოდებიან.

„ოუფენ ნეტის“ პროექტი
საყოველთაო ინტერნეტიზაციის იდეა ყოფილმა პრემიერმა და მმართველი პარტია „ქართული 
ოცნების“ ლიდერმა, ბიძინა ივანიშვილმა, გააჟღერა.17 2015 წელს კი ააიპ „ოუფენ ნეტი“ 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს „ინოვაციების და ტექნოლოგიების 
სააგენტომ“ დააფუძნდა.  მას  „საქართველოში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის 
განვითარების სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება“ დაევალა.18 ეს საშუალებები 
ინტერნეტის მაღალი სიჩქარით მიწოდებას უზრუნველყოფს.19 თუმცა, საბოლოო ჯამში, პროექტი 
დღემდე არ დაწყებულა, ხოლო სსიპ-ი 14 დასაქმებული თანამშრომლით კვლავ აგრძელებს 
არსებობას.20

რას გულისხმობდა პროექტი
პროგრამის მიზანი მთელი საქართველოს მასშტაბით მაღალსიჩქარიან ინტერნეტთან წვდომის 
ხელშეწყობა იყო.21  „ოუფენ ნეტს“ უნდა აეშენებინა ინფრასტრუქტურა ისეთ ადგილებში, სადაც 
ინტერნეტპროვაიდერები, მაღალი ხარჯის ან მომხმარებელთა დაბალი მოთხოვნის გამო არ 
გეგმავდნენ ინვესტიციის ჩადებას;  შექმნილ ინფრასტრუქტურაზე წვდომა კი ოპერატორებისთვის  
დასაერთებელ წერტილებზე ღია დაშვების22 პრინციპით უნდა შეეთავაზებინა. საჯაროდ გავრცელდა 
იმ 500-მდე სოფლის ჩამონათვალიც, სადაც  ოპტიკური ქსელის მშენებლობა უნდა მომხდარიყო 
და მსგავსი წერტილები განთავსებულიყო. პროექტის მიხედვით, მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტის 

15 საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება № 1/1/625,640, 14.04.2016, http://bit.ly/38VyNXc 
16 ფარული მიყურადების კანონის არაკონსტიტუციურად ცნობასთან დაკავშირებით 326 მოქალაქის სარჩელს 
საკონსტიტუციო სასამართლო დღეს განიხილავს, www.ipn.ge, 06.06.2018, http://bit.ly/2OoRlaj 
17 რა ბედი ეწია დაპირებულ საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროექტს, www.netgazeti.ge, 26.11.2018, 
http://bit.ly/2qAKiTr 
18 საქართველოს მთავრობის დადგენილება #375, საქართველოში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის 
განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ, 28.07.2016, http://bit.ly/2NItjHD 
19 ფართოზოლოვანი კავშირი, კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, 27.02.2014, http://bit.ly/2D233BO 
20 2019 წლის აგვისტოს მონაცემები, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ მიერ „ოუფენ 
ნეტისგან“ მიღებული მონაცემები;
21 საქართველოში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების 
შესახებ, საქრთველოს მთავრობის დადგენილება #375, 28.07.2016, http://bit.ly/32zYY20 
22 ბენეფიციარის ან/და დროებითი მმართველის მიერ სხვა ავტორიზებული პირებისათვის სატრანზიტო, მათ 
შორის, ოპტიკური წყვილებითა და გამოყოფილი არხებით მომსახურების მიწოდება, ღია დაშვების მომსახურების 
აუცილებელი პირობაა არადისკრიმინაციული ჩართვა და მომსახურება, მომსახურების დადგენილი ხარისხის, 
ტექნიკური პარამეტრებისა და სერვისის აქტივაციის ვადის დაცვით, საქართველოში ფართოზოლოვანი 
ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ, საქრთველოს მთავრობის 
დადგენილება #375, 28.07.2016, http://bit.ly/32zYY20 

http://bit.ly/38VyNXc
http://www.ipn.ge
http://bit.ly/2OoRlaj
http://www.netgazeti.ge
http://bit.ly/2qAKiTr
http://bit.ly/2NItjHD
http://bit.ly/2D233BO
http://bit.ly/32zYY20
http://bit.ly/32zYY20
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ინფრასტრუქტურა,  მისი დასრულების შემდეგ, 2000-მდე დასახლებულ პუნქტს მოიცავდა.23

 ძირითადი საქმიანობა ორი მიმართულებით უნდა განხორციელებულიყო:

 ● კერძო სექტორის ხელშეწყობა ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განსავითარებლად  
(ფინანსური ხელშეწყობის კომპონენტი);

 ● ფართოზოლოვანი, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და ოპერირება.

როგორც „ოფენ ნეტიდან“ მოგვწერეს, პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი კერძო სექტორის 
ფინანსური განვითარების ხელშეწყობა ვერ განხორციელდა, რადგან მათ მიერ გამოცხადებულ 
კონკურსში ოპერატორებს მონაწილეობა არ მიუღიათ და შესაბამისად, ბენეფიციარებიც არ 
გამოვლენილან.24

რაც შეეხება მეორე კომპონენტს, ინფრასტრუქტურის მშენებლობას, სახელმწიფო შესყიდვების 
სააგენტოს ვებგვერდზე იძებნება დოკუმენტაცია, რომლის მიხედვით, სააგენტომ  მიმართვის 
საფუძველზე „ოფენ ნეტს“ მისცა უფლება, გამარტივებული შესყიდვით მომხდარიყო 
ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა ზუგდიდი-ჯვარი-მესტიის, ქუთაისი-
ტყიბული-ამბროლაურის, სამტრედია-ჩოხატაური-ოზურგეთის და ქუთაისი-ცაგერი-ლენტეხის 
მიმართულებით.25 ღონისძიებების განხორციელება 2018-2020 წლებში იგეგმებოდა. შესყიდვის 
ღირებულება 20 მლნ ლარი იყო, თუმცა, „ოფენ ნეტის“ მიერ გამოცხადებული შესყიდვა არ 
შედგა.26 შესაბამისად, ამ დრომდე არც ინფრასტრუქტურის მშენებლობა დაწყებულა.

პროექტის დაფინანსება
პროექტის განსახორციელებლად ფინანსური მხარდაჭერა ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილ 
ფონდ „ქართუს“ უნდა გაეწია. „ეს არის პროექტი, რომელმაც 15-20 წლით წინ უნდა წასწიოს 
ჩვენი ქვეყანა. პროექტის ღირებულება, დღევანდელი გათვლებით, არის $125 მილიონიდან 
$150 მილიონამდე, რასაც ბატონი ბიძინა აბსოლუტურად უანგაროდ გვაძლევს“ - განაცხადა 
მაშინდელმა ეკონომიკის მინისტრმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა.27

ინტერნეტიზაციის პროექტი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ „ქართული ოცნების“ 
საარჩევნო პროგრამაში მოხვდა, სადაც ვკითხულობთ: „აშენდება 8 000-კილომეტრიანი 
ინფრასტრუქტურა, რის შედეგადაც დამატებით 800 ათასი ადამიანი მიიღებს ინტერნეტს. შედეგად, 
ქვეყნის მოსახლების 90%-ზე მეტს ექნება ინტერნეტზე წვდომა“.28 იგივე ჩანაწერი გვხვდება 
მთავრობის 2016-2020 წლის პროგრამაშიც.29 აღსანიშნავია, რომ „ოფენ ნეტის“ ვებგვერდზე 
ახალი ამბების გრაფაში ბოლო ინფორმაცია 2016 წელსაა განახლებული.30  

23 473 სოფელი, რომელიც ინტერნეტიზაციის პროგრამაში მოხდა, www.netgazeti.ge,  12.11.2015, http://
bit.ly/2p6ZCGu 
24 „ოფენ ნეტიდან“ მიღებული წერილი, 30.09.2019
25 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, http://bit.ly/2CIkx69 
26 „ოფენ ნეტის“ ინფორმაციით, შესყიდვაში მონაწილეობა ერთმა კომპანიამ მიიღო, თუმცა ხელშეკრულების 
გასაფორმებლად არ გამოცხადდა, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ მიერ გამოთხოვილი 
საჯარო ინფორმაცია, 22.11.2019
27 ივანიშვილის დაფინანსებით მთავრობა ინტერნეტბაზრის მსხვილი მოთამაშე გახდება, www.tabula.ge, 
12.11.2015, http://bit.ly/2KffA8O 
28 ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამა, http://bit.ly/2NFv1cx 
29 მთავრობის 2016-2020 წლის სამთავრობო პროგრამა, http://bit.ly/2CNfXn6 
30 www.opennet.ge, http://opennet.ge/geo/list/15/akhali-ambebi, 11.02.2020. 

http://www.netgazeti.ge
http://bit.ly/2p6ZCGu
http://bit.ly/2p6ZCGu
http://bit.ly/2CIkx69
http://www.tabula.ge
http://bit.ly/2KffA8O
http://bit.ly/2NFv1cx
http://bit.ly/2CNfXn6
http://opennet.ge/geo/list/15/akhali-ambebi
http://opennet.ge/geo/list/15/akhali-ambebi
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ინტერნეტიზაციის პროექტის შეჩერებას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის, 
ნათია თურნავას განცხადებაც ადასტურებს, სადაც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ  
კვლავ ინტერნეტიზაციის პროექტის განახლებაზე საუბრობს.31 ამ ეტაპზე არ არის ცნობილი, რა 
სახეს მიიღებს პროექტი, რა დონეზე იქნება ჩართული მასში „ოფენ ნეტი“ და დააფინანსებს თუ 
არა მას კვლავ ბიძინა ივანიშვილის ფონდი “ქართუ”.

„ჩვენ დასაწყისში, როდესაც პრობლემა იყო დაფინანსების, გვერდით დავუდექით სახელმწიფოს 
ამ ნაწილში. შემდგომ გაჩნდა სახსრები და დაფინანსდა აღნიშნული პროექტი. ყოველ შემთხვევაში, 
ჩვენ განზე არ გავწეულვართ, თუ პროექტს გაუჭირდება, კვლავაც დავეხმარებით“ - ამბობს ფონდი 
„ქართუს“ პროექტების ხელმძღვანელი, ნიკოლოზ ჩხეტიანი.32

როგორც „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ მიერ „ოფენ ნეტიდან“ გამოთხოვილი 
ინფორმაციით დგინდება, „ქართუმ“ „ოფენ ნეტი“ მხოლოდ 2015-2017 წლებში დააფინანსა, 
ჯამში 2.9 მლნ ლარით, ხოლო მას შემდეგ ორგანიზაცია სხვა კერძო შემოწირულობით 
ფუნქციონირებს.33 ჯამში, „ოფენ ნეტმა“ ადმინისტრაციული და საკონსულტაციო მომსახურების 
მიზნით, 2015-2019 წლებში 4.9 მლნ ლარი დახარჯა. 

„ოფენ ნეტში“ დასაქმებული ადამიანები და ანაზღაურების ოდენობა:.

წელი 2015 2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი 
(აგვისტო)

თანამშრომლების 
რაოდენობა

11 19 14 14 14

ხელფასი 180 392 895 956 719 092 686 746 370 460

პრემია 31 750 2 850 0 0 0

მთავრობის 2019 წლის 16 ივლისის განკარგულებით, ფინანსთა სამინისტროს ფართოზოლოვანი 
ინფრასტრუქტურის განვითარების სტრატეგიის განსახორციელებლად ფინანსების მოსაზიდად 
„მსოფლიო ბანკისთვის“ მიმართვის შესაძლებლობა მიეცა.34 ეკომონიმიკის სამინისტროს 
ცნობით, პროექტი ფართოზოლოვანი ინტერნეტის სახელმწიფო პროგრამებისა და პროექტების 
განხორციელების ხელშეწყობას გულისხმობს, რაშიც „ოფენ ნეტიც“ მოიაზრება.35

31 ნათია თურნავა-ფონდ ქართუს არასდროს უთქვამს უარი ინტერნეტიზაციის ორიექტზე, www.1tv.ge, 
17.10.2019, http://bit.ly/2pl7Gnb 
32 რა ეტაპზეა საყოველთაო ინტერნეტიზაცია-ფონდ ქართუს განმარტება, www.bm.ge, 12.05.2019, http://bit.
ly/2CNAXdq 
33 „ოფენ ნეტის ინფორმაციით“, დაფინანსების წყაროსთან გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით, 
უფლება არ აქვთ, მასთან შეთანხმების გარეშე გაასაჯაროვოს ინფორმაცია შემოწირულობის დეტალების შესახებ,  
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ მიერ გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაცია, 22.11.2019
34 საქართველოს მთავრობის განკარგულება #1636, http://bit.ly/2NNt6CR 
35 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, სამინისტროს წერილი, 15.10.2019

http://www.1tv.ge
http://bit.ly/2pl7Gnb
http://www.bm.ge
http://bit.ly/2CNAXdq
http://bit.ly/2CNAXdq
http://bit.ly/2NNt6CR
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ხელისუფლება ფართოზოლოვანი ინტერნეტის ინფრასტრუქტურის განვითარებას 2014 წლიდან 
ცდილობს და აანონებს, მათ შორის, „ოფენ ნეტის“ პროექტის სახით, თუმცა ფართოზოლოვანი 
ინფრასტრუქტურის განვითარების სტრატეგია ახლახან, 2020 წლის დასაწყისში მიიღეს.36

ოლიგოპოლია ბაზარზე და ყველაზე მსხვილი ინტერნეტ 
ოპერატორები 
საქართველოში ყველაზე დიდი ინტერნეტ პროვაიდერები „მაგთიკომი“ და „სილქნეტია“, 
რომლებსაც აბონენტების მხრივ ბაზრის 79%-მდე უჭირავს, ხოლო შემოსავლის მხრივ -  82%-
მდე.37

წყარო: კომუნიკაციების ეროვნული კომისია;
*ნაჩვენებია ყველა ტექნოლოგიის მომხმარებლები;
**მფლობელობის ტიპში დათვლილია, როგორც ფიზიკური პირი, ისე იურიდიული პირი;
**ახალ ქსელებში დათვლილია შემდეგი კომპანიები: ახალი ქსელები, ახტელი, CGC, სისტემ ნეტი, 
ბოლნისის ახალი ქსელები.

36 მთავრობამ საქართველოს ფართოზოლოვანი ქსელების განვითარების 2020 – 2025 წლების ეროვნული 
სტრატეგია დაამტკიცა, www.1tv.ge, 09.01.2020, http://bit.ly/305lUqa 
37 დათვლილია 2018 წლის მონაცემების საფუძველზე

გრაფიკი 6. ინტერნეტბაზრის განაწილება აბონენტების მიხედვით (2018 წ)

მაგთი
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წყარო: კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
*ნაჩვენებია ყველა ტექნოლოგიის მომხმარებლები
**მფლობელობის ტიპში დათვლილია, როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირი
**ახალ ქსელებში დათვლილია შემდეგი კომპანიები: ახალი ქსელები, ახტელი, CGC, სისტემ ნეტი, 
ბოლნისის ახალი ქსელები.

ბაზრის გადანაწილების ეს სურათი შენარჩუნებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის ტენდერების 
გზით მიღების ნაწილშიც. 2015-2019 წლების (დათვლილია 2019 წლის 31 ოქტომბრის 
ჩათვლით დარიცხული თანხის მიხედვით) ანალიზი აჩვენებს, რომ მოგებული ტენდერებიდან და 
გამარტივებული შესყიდვებიდან მიღებული თანხის ოდენობით პირველ ადგილზე „მაგთიკომია“. 
მას ამ პერიოდში დაახლოებით 4.8 მლნ ლარამდე ღირებულების ტენდერი აქვს მოგებული, 
ხოლო გამარტივებული შესყიდვის წესით 70.5 მლნ ლარამდე ღირებულების ხელშეკრულება აქვს 
გაფორმებული. მთლიანობაში   ტენდერებიდან და გამარტივებული შესყიდვებიდან „მაგთიკომის“ 
შემოსავალი დაახლოებით  75.3 მლნ ლარია. 

მეორე ადგილზე არის „სილქნეტი“, რომელმაც ამ პერიოდში დაახლოებით 13.3 მლნ 
ლარის ღირებულების ტენდერები მოიგო, გამარტივებული შესყიდვის წესით გაფორმებული 
ხელშეკრულებები 19.7 მლნ ლარის ღირებულებებისაა. 2015-2019 წლებში „სილქნეტის“ ჯამური 
შემოსავალი სახელმწიფო შესყიდვებიდან  დაახლოებით  33 მლნ ლარია. 

მესამე ადგილზე არის „ახალი  ქსელები“. მონაცემები აჩვენებს, რომ „ახალი ქსელების“ 
მიერ სახელმწიფო შესყიდვებიდან მიღებული შემოსავალი ბევრად ჩამოუვარდება „მაგთისა“ 
და „სილქნეტის“ შემოსავლებს. ბოლო  ხუთი წლის განმავლობაში „ახალ ქსელებს“  ჯამში 
ტენდერებიდან 364 ათასი ლარი აქვს მიღებული, გამარტივებული შესყიდვებით კი 1.5 მლნ 
ლარი. ჯამში, სახელმწიფო შესყიდვებიდან „ახალი ქსელების“ შემოსავალი 1.8 მლნ ლარი იყო.

 

გრაფიკი 7. კომპანიების გადანაწილება შემოსავლების მიხედვით (2018 წ)

მაგთი

სილქნეტი

ახალი ქსელების ჰოლდინგი

სხვა

45.2%

12.4%

5.9%

36.6%
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წყარო: სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

ბაზრის გამსხვილება 2016 წელს დაიწყო, როცა „მაგთიკომმა“ ჯერ ბაზარზე ლიდერი კომპანია 
„კავკასუს ონლაინის“ საოპერაციო აქტივები იყიდა (საცალო სეგმენტი), ამის შემდეგ კი „დელტა 
კომის“ 100%-იანი წილიც შეიძინა.38 წილების გაყიდვამდე „დელტა კომმა“ რეორგანიზაციის 
შედეგად შემოიერთა „დელტა ნეტი“ და „ა-ნეტი“.39 აღნიშნული გარიგებებით „მაგთიკომი“ 
როგორც მობილური, ისე ფიქსირებული ინტერნეტის ბაზარზე ლიდერი კომპანია გახდა.

გრაფიკზე ჩანს, რომ „სილქნეტის“ ინტერნეტ აბონენტების რაოდენობა 2018 წელს მცირედით 
შემცირდა. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ინფორმაციით, ეს  იმ რეგიონებში xDSL 
ტექნოლოგიის აბონენტების ოპტიკურ ტექნოლოგიებზე გადასვლამ გამოიწვია, სადაც ოპტიკური 
ქსელი „სილქნეტის“ კონკურენტ ოპერატორებს უკეთესად აქვთ განვითარებული.40

38 კავკასუს ონლაინის შემდეგ მაგთიკომს დელტაკომის შეძენაც სურს. www.netgazeti.ge, 20.10.2016, 
https://netgazeti.ge/news/149145/
39 სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი, http://bit.ly/2LMOg2E 
40 კომუნიკაციის ეროვნული კომისიის 2018 წლის ანგარიში, http://gncc.ge/uploads/other/3/3706.pdf

გრაფიკი 8. შესყიდვების სააგენტოს მონაცემები (2015-2019 წწ)
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წყარო: კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
*ნაჩვენებია ყველა ტექნოლოგიის მომხმარებლები;
**მფლობელობის ტიპში დათვლილია, როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირი.

პარალელურად „სილქნეტმა“, რომელიც ერთ-ერთი წამყვანი კომპანია იყო საცალო ინტერნეტის 
მიმართულებით, მობილური ინტერნეტის და ტელეფონის ბაზარზე ლიდერი კომპანია „ჯეოსელის“ 
ყიდვა გადაწყვიტა. საბოლოოდ, კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ  „ბაზრის ანალიზის 
შედეგების მიხედვით დაასკვნა, რომ  აღნიშნული ტრანზაქციის შემაფერხებელი გარემოება არ 
გამოიკვეთა“41 და „სილქნეტმა“ „ჯეოსელი“ 153 მლნ დოლარად იყიდა. ამ გარიგების შედეგად, 
მეორე გიგანტური კომპანია შეიქმნა, რომელიც მომხმარებელს ერთდროულად ინტერნეტ, 
მობილურ და სატელევიზიო მომსახურებას სთავაზობს. 

41 კომისიამ „სილქნეტს“ „ჯეოსელის“ 100%-იანი წილის შეძენაზე თანხმობა მისცა, www.reginfo.ge, 
13.03.2018, http://bit.ly/2PJOla1 
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წყარო: კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
*მფლობელობის ტიპში დათვლილია, როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირი.

ინტერნეტბაზარზე ოლიგოპოლიური მდგომარეობის შექმნას სპეციალისტების ნაწილის ნეგატიური 
შეფასებები მოჰყვა. კონკურენციის გაზრდის აუცილებლობის შესახებ კომუნიკაციის ეროვნული 
კომისიის თავმჯდომარეც საუბრობდა და გლობალური მოთამაშის შემოყვანის საჭიროებაზე 
მიუთითებდა . „თანდათან ფიქსირებული ინტერნეტის ბაზარს დავარეგულირებთ ისე, რომ 
კონკურენცია იყოს მაღალი, ფასებმა დაიწიოს და ხარისხმა აიწიოს“ – აცხადებდა კახა ბექაური 
2018 წლის მარტში,42 თუმცა, ამ დრომდე გლობალური კომპანიის შემოყვანა ვერ მოხერხდა.

მან ასევე მოუწოდა „ბილაინს“ („ვიონი საქართველო“), სიდიდით მესამე კომპანიას მობილური 
ინტერნეტის ბაზარზე, რომ გააქტიურებულიყო და კონკურენციის გასაზრდელად „მესამე 
სრულფასოვანი ოპერატორი“ ყოფილიყო.43 თუმცა, 2019 წლის დასაწყისში,  კომუნიკაციის 
ეროვნული კომისიის თავჯდომარემ ასევე თქვა, რომ „ბილაინი“ კონკურენციას ვერ უწევდა 
„მაგთიკომსა“ და „სილქნეტს“ და საერთოდაც, კომპანია ბიზნესს ყიდდა და ბაზრიდან გადიოდა,44 
რაც „ბილაინმა“ უარყო.45

42  ქართულ ბაზარზე შესაძლოა, კომპანია „იტალ ტელეკომი“ შემოვიდეს, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, 
13.03.2018, http://bit.ly/34rDfKR
43 კახა ბექაური - გვინდა, მესამე სრულფასოვანი ოპერატორი იყოს ბაზარზე, ამიტომ მოვუწოდებთ „ბილაინს“, 
განვითარდეს, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, 13.03.2018, http://bit.ly/2OI14ry 
44 Beeline საქართველოს ბაზრიდან გასვლას გეგმავს,  www.forbes.ge, 24.01.2019,  http://bit.ly/2XP02hR 
45 ტოვებს თუ არა ბილაინი საქართველოს - კომპანიის განცხადება, www.netgazeti.ge, 24.01.2019,  http://
bit.ly/2KY4OUY 
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ინტერნეტ ოპერატორების მფლობელობა
ინტერნეტ ბაზარზე არსებული მსხვილი კომპანიების ნაწილი, მათ შორის, „მაგთიკომი“ და 
„სილქნეტი“ ოფშორშია დარეგისტრირებული. რადგანაც ისინი ტელევიზიას ფლობენ, ხოლო 
კანონის მიხედვით, ტელევიზიის მფლობელების ვინაობა ღიაა,46 კომუნიკაციის ეროვნული 
კომისიის ვებგვერდზე იძებნება, ვინ დგას ამ ოფშორული კომპანიების უკან. ამასთან, არის 
ცალკეული შემთხვევები, როცა რთულია, დაადგინო რეალურად ვინ განკარგავს ინტერნეტ 
პროვაიდერების მფლობელ ოფშორულ კომპანიებს.

ამ კვლევაში წარმოგიდგენთ 2018 წელს ათი ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ინტერნეტ 
პროვაიდერის მფლობელობას და მათ ბიზნესკავშირებს. 

წყარო: კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
*ნაჩვენებია ყველა ტექნოლოგიის მომხმარებლები;
**მფლობელობის ტიპში დათვლილია, როგორც ფიზიკური პირი, ისე იურიდიული პირი;

მაგთიკომი
„მაგთიკომი“ სატელეკომუნიკაციო სფეროში ლიდერი კომპანიაა. ის ბაზარზე 1997 წელს 
შემოვიდა, როგორც მობილური კავშირგაბმულობის ოპერატორი47. „მაგთიკომი“ დღეს ასევე 
გვთავაზობს ტელეკომუნიკაციის სფეროში მრავალფეროვან სერვისს, მათ შორის, მობილურ 

46 კანონი მაუწყებლობის შესახებ, მუხლი 37 (ე), http://bit.ly/2P8GvG0
47 მაგთიკომის ვებგვერდი, http://tiny.cc/uggwez 

გრაფიკი 11. 10 ყველაზე შემოსავლიანი კომპანია (2018 წ)
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ინტერნეტს, IP და საკაბელო ტელევიზიას, სადენიან, უსადენო ინტერნეტსა და ტელევიზიას, 
ფლობს  გასართობ არხებს: „მაგთი ჰიტი“, „მაგთი კინო“, „ჩვენი მაგთი“,48 

სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერის49 მიხედვით, „მაგთიკომის“ ოფიციალური მფლობელი 
ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაარსებული კომპანიებია: „ტელსელ უაიერლეს კომპანი“ 
(49%) და „ინტერნეიშენელ ტელსელ სელულარ“(51%). კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში 
წარდგენილი დოკუმენტების მიხედვით, მათ საბოლოო ბენეფიციარებს წარმოადგენენ50 გიორგი 
ჯოხთაბერიძე (54%), ედვარდ სპენსერ ჩერჩილი (15%), ბენჟამინ ალბერტ მარსონი (4.34%), 
იგორ ალექსეევი (2.17%), ირაკლი და ნატალია რუხაძეები (9.3%), ნათელა სახოკია (9.3%), 
ვლადისლავ ალექსეევი (3.72%), ვიქტორ კორჟილოვა (2.17%). 

კომპანიის საკონტროლო პაკეტის მფლობელი გიორგი ჯოხთაბერიძე, საქართველოს ყოფილი 
პრეზიდენტის, ედუარდ შევარდნაძის სიძეა. მან კომპანია სწორედ შევარდნაძის პრეზიდენტობის 
დროს დააფუძნა. „მაგთიკომის“ 9.3%-იანი წილის მესაკუთრე ნათელა სახოკია კი კიდევ 
ერთი მფლობელის, ირაკლი რუხაძის დედაა. ირაკლი რუხაძეს პატარკაციშვილების ოჯახთან 
დაახლოებული ბიზნესმენი და ოჯახის მფლობელობაში არსებული ტელეკომპანია „იმედის“  
სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა.  აღსანიშნავია, ასევე, რომ დიდი ბრიტანეთის 
კომერციული პალატის გადაწყვეტილებით, ირაკლი რუხაძემ, მიითვისა იმ უცხოურ კომპანიის 
ბიზნესი (Salford Capital Partners Inc), სადაც მუშაობდა. კომპანია ბადრი პატარკაციშვილის 
გარდაცვალების შემდეგ, პატარკაციშვილების ოჯახს მისი კუთვნილი აქტივების მოძიებაში 
ეხმარებოდა. სწორედ ამ უცხოური კომპანიის ბიზნესი  მიითვისა უკანონოდ Hunnewell Partners-
მა, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელიც რუხაძეა.51 დღეისათვის Hunnewell Partners სხვადასხვა 
ორგანიზაციების მფლობელების და მათი ოჯახების პირად აქტივებს მართავს. მის პორტფოლიოში 
კი წარმოდგენილია „მაგთიკომი“, „რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა“, „ჰაიდელბერგ 
ცემენტი“, „აიდიეს ბორჯომი“ და „ტელე იმედი“.52 ეს ბიზნესები თავის მხრივ პატარკაციშვილების 
ოჯახთანაა დაკავშირებული.

2017 წელს “European Financial Group B.V”(EFG) -მა „ლიბერთი ბანკის“ 74,64%-იანი წილი 
შეიძინა. ამ გარიგების შედეგად ირაკლი რუხაძე ბანკის ერთ-ერთი ბენეფიციარი მესაკუთრე და 
მისი სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გახდა.53 

სილქნეტი
სს „სილქნეტი“54 სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე უმსხვილესი კომპანიაა. 2018 წლის მონაცემებით, 
მობილური აბონენტების მხრივ პირველი ადგილი უჭირავს, ხოლო ფიქსირებული ინტერნეტის 
მომხმარებლების რაოდენობით მეორე ინტერნეტ პროვაიდერია საქართველოში. მეორე ადგილი 
უჭირავს მაუწყებლობის ტრანზიტის განხორციელების მხრივაც.

სს „სილქნეტის“ დამფუძნებელი შპს „სილქნეტ ჰოლდინგია“55, რომლის 100%-იან წილს მალტაში 
რეგისტრირებული კომპანია „რაინსტრიმ ჰოლდინგს ლიმიტედ“ ფლობს.56 კომუნიკაციების 
ეროვნული კომისიის ვებგვერდზე მოძიებული მონაცემებით, სს „სილქნეტის“ საბოლოო 

48 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, http://tiny.cc/1igwez 
49 სამეწარმეო რეესტრი, http://tiny.cc/jmgwez  
50 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, http://gncc.ge/uploads/other/2/2754.pdf 
51 ლონდონის სასამართლო: ირაკლი რუხაძემ პატარკაციშვილის აქტივების მოძიების ბიზნესი უკანონოდ 
მიითვისა, www.on.ge, 16.11.2018, http://go.on.ge/wag 
52 ლიბერთი ბანკის ვებგვერდი, http://bit.ly/37SahWf 
53 ირაკლი რუხაძე ლიბერთი ბანკის მფლობელი გახდა, www.tabula.ge, 16.10.2017, http://tiny.cc/ftgwez 
54 სამეწარმეო რეესტრი, http://tiny.cc/man0ez 
55 კომუნიკაციის ეროვნული კომისიის ვებგვერდი, http://bit.ly/2OgEveM 
56 სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი, http://bit.ly/2KS54oB 
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ბენეფიციარები არიან გიორგი რამიშვილი (58.81%), ალექსი თოფურია (27.15%), დავით 
მამულაიშვილი (5%) და დევიდ ფრანც ბორგერი(9.04%).57 

„სილქნეტი“ თავის მხრივ „სილქ როუდ ჯგუფში“ შედის, რომელიც ტრანსპორტირების სფეროშიც 
მსხვილი მოთამაშეა. ის უზრუნველყოფს, როგორც სარკინიგზო, ისე კასპიის საზღვაო ტვირთების 
გადაზიდვებს. ასევე,  კომპანია აზერბაიჯანიდან და ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან შავი ზღვის 
საპორტო ქალაქებში ნედლი ნავთობის და ნავთობ პროდუქტების  ვაჭრობით არის დაკავებული.58 

ჯგუფი ფლობს „რადისონ ბლუს“ სასტუმროების ქსელს თბილისში, ბათუმსა და წინანდალში, 
რესტორნებს თბილისში, ღამის კლუბებს ბათუმში, სპორტ კომპლექსს თბილისში.59 

აღსანიშნავია, რომ „სილქ როუდ ჯგუფი“ ბათუმში 47-სართულიანი ტრამპ თაუერის აშენებას 
გეგმავდა. პროექტის პრეზენტაცია 2012 წელს შედგა და მას ყოფილი პრეზიდენტი, მიხეილ 
სააკაშვილი და ამერიკელი მილიარდერი, აწ უკვე აშშ-ის პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი, 
ესწრებოდნენ. გეგმის მიხედვით, მშენებლობა 2013 წელს უნდა დაწყებულიყო. 2017 წელს 
„სილქ როუდ ჯგუფმა“ ოფიციალურად განაცხადა პროექტის შეწყვეტის შესახებ. 60

თუმცა, „სილქ როუდ ჯგუფმა“ ახალი პროექტი წამოიწყო და ამჯერად, უახლოეს გეგმებშია 
ბათუმში ზღვისპირა ზოლში 5 ცათამბჯენის აშენება. პროექტის ფინანსური მხარდამჭერი ყოფილი 
პრემიერ-მინისტრისა და „ქართული ოცნების“ ლიდერის, ბიძინა ივანიშვილის, მიერ შექმნილი 
თანაინვესტირების ფონდია.61 პროექტი, რომელსაც ბევრი მოწინააღმდეგე ჰყავს, მოიცავს 
იახტკლუბისა და ხელოვნური ყურეს მოწყობას.62 

სს „სილქნეტი“ ფლობს რამდენიმე სპეციალიზირებულ არხს, რომლის თემატიკაც ძირითადად 
სპორტი, გართობა და შემეცნებაა.63 2019 წლის ივლისში „ევრონიუსმა“ და „სილქნეტმა“ ხელი 
მოაწერეს ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმს საქართველოში „ევრონიუს საქართველოს“ 
დაფუძნების თაობაზე. „სილქნეტის“ ინფორმაციით, „ევრონიუსი“ თავის კონტენტის 
ტრანსლირებას ქართული კონტენტის პარალელურად მოახდენს. „ევრონიუს საქართველო“ კი 
იქნება ქართულენოვანი საინფორმაციო არხი და ციფრული პლატფორმა.64 „სილქნეტი“ National 
Geographic-ის ქართული ფრანშიზის მხარდამჭერი და დამფინანსებელია.

„სილქ როუდ ჯგუფი“ ინვესტიციას დებს ენერგოსექტორში და „ბახვა 3 ჰესის“  ერთ-ერთი 
ინვესტორია.65 ჯგუფის შვილობილი კომპანია აჭარაში „მაჭახელა ჰესის“ მშენებლობასაც 
აფინანსებს, რასაც მოსახლეობა აპროტესტებს.66

ახალი ქსელები
„ახალი ქსელები“ ფიქსირებული ინტერნეტის ბაზარზე სიდიდით მესამე კომპანიაა. მეოთხე 
და მეხუთე ადგილებს „ახალი ქსელების“ ჰოლდინგში შემავალი კომპანიები „ახტელი“67 და  

57 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, https://bit.ly/2WO5X5J 
58 სილქ როუდ გრუპი, http://silkroadgroup.net/transportation/?lang=ge 
59 „სილქ როუდ ჯგუფის“ ვებგვერდი, http://silkroadgroup.net/silk-road-hospitality/?lang=ge
60 ტრამპის ორგანიზაციამ და Silk Road Group-მა ბათუმში ტრამპ თაუერის პროექტი გააუქმეს, www.tabula.ge, 
6.01.2017, https://bit.ly/2Bns7Ta 
61 6 მილიარდიანი კერძო საინვესტიციო ფონდი დაფუძნდა, www.civil.ge, 30.09.2013, http://tiny.cc/s2q0ez 
62 17 ხმა ბათუმის რივიერას ცათამბჯენების სასარგებლოდ, www.batumelebi.netgazeti.ge, 16.07.2019, 
https://tinyurl.com/y5d47jdo 
63 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, http://registry.gncc.ge/Organisation.aspx?OrgID=623 
64 ევრონიუსი საქართველოში შემოდის და ქართულენოვან მაუწყებლობას იწყებს, www.netgazeti.ge, 
25.07.2019, https://netgazeti.ge/news/383243/ 
65 საქართველოს ენერგეტიკული პლატფორმა, http://energyplatform.ge/, http://bit.ly/2QNBF2F 
66 მოსახლეობა ჰესების წინააღმდეგ- მაჭახელა ხეობაში პრემიერის სახელზე მიმართვას ამზადებენ, www.
adjaratv.ge, 27.03.2019, http://adjaratv.ge/article/39917
67 სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი, http://bit.ly/2JAO4Cm 

https://bit.ly/2WO5X5J
http://silkroadgroup.net/transportation/?lang=ge
http://silkroadgroup.net/silk-road-hospitality/?lang=ge
http://www.tabula.ge
https://bit.ly/2Bns7Ta
http://www.civil.ge
http://tiny.cc/s2q0ez
https://tinyurl.com/y5d47jdo
http://registry.gncc.ge/Organisation.aspx?OrgID=623
http://www.netgazeti.ge
https://netgazeti.ge/news/383243/
http://energyplatform.ge/
http://bit.ly/2QNBF2F
http://www.adjaratv.ge
http://www.adjaratv.ge
http://adjaratv.ge/article/39917
http://bit.ly/2JAO4Cm
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„ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაცია“68 (CGC)  იკავებენ. 

დღეს „ახალი ქსელების“ 46.2%-ს რუსეთ-საქართველოს ორმაგი მოქალაქეობის მქონე ფრიდონ 
ინჯია ფლობს69,  ინჯიამდე „ახალი ქსელების“ ამ წილის მფლობელი ბელიზიში  რეგისტრირებული 
ოფშორული კომპანია Alpha System Transit Corp იყო (46.2%).70 მან წილები ფრიდონ ინჯიასგან 
2007 წელს იყიდა. ამ დროისთვის ინჯია Alpha System-ის წარმომადგენელიც იყო. Alpha System-ს 
თავის მხრივ პანამაში რეგისტრირებული კომპანია Cascado AG აკონტროლებდა. Cascado 
AG-ს ბევრი სკანდალი უკავშირდება, მათ შორის, უკრაინის სადაო სახელმწიფო შესყიდვები და 
საექსპორტო გარიგებები.71 

2015 წლის დეკემბერში ინჯიამ „ახალი ქსელების“ 46.2% Alpha System-ისგან 25 613 ლარად 
გამოისყიდა.72 აღსანიშნავია, რომ „ახალი ქსელების“  10%-იანი წილს ფლობს შპს „სისტემ 
ნეტიც“, რომელშიც ინჯიას 15%-იან წილი აქვს.73

„ახალი ქსელების“ კიდევ ერთი მესაკუთრე (33.177%) ავთანდილ იაშვილია, რომელიც ფრიდონ 
ინჯიას ბიზნესპარტნიორია სხვა კომპანიებშიც. მათ შორის, იაშვილი წილს ფლობს „სისტემ ნეტშიც“ 
(29%). მის სახელზე სამეწარმეო რეესტრში არაერთი კომპანია იძებნება.74 ოპტიკურ-ბოჭკოვან 
ტელეკომუნიკაციის ქსელ „ფოპტნეტში“ ფრიდონ ინჯია (14.3%) და ავთანდილ იაშვილი (25.3%) 
წილს ფლობენ, როგორც ფიზიკური პირები, ისე „სისტემ ნეტის“ გავლით.75

რაც შეეხება ჰოლდინგში შემავალ კიდევ ერთ კომპანია „ახტელს“,76 მის 100%-იან წილს „ახალი 
ქსელები“ ფლობს. საქართველოს ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაციის77 მფლობელი 
კი „სისტემ-ნეტია“ (49%),78 დანარჩენი წილების მესაკუთრეები საზღვარგარეთ რეგისტრირებული 
კომპანიები: შპს „ჯენერი“(13%), შპს „მონემვაზია შიფინგ & თრეიდინგი“(13%) და ბერძნული სს 
OTEplus (25%) არიან.79

ფრიდონ ინჯია „პატრიოტთა ალიანსის“ სიით თბილისის საკრებულოს წევრია.80 2000-
2004 წლებში იყო საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი წევრი  „შალვა ნათელაშვილი 
- საქართველოს ლეიბორისტული პარტიიდან“81, 1992-1998 წლებში კი საქართველოს 
კავშირგაბმულობის მინისტრი. ინჯიას ტელეკომუნიკაციების ბიზნესში შესვლაც  მთავრობაში მისი 
ყოფნის პერიოდს ემთხვევა. 2001 წელს პროკურატურამ მას თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში 
14 მლნ დოლარის გაფლანგვაში დასდო ბრალი, მაგრამ პარლამენტმა ინჯიას იმუნიტეტი არ 
მოუხსნა და საქმე დაიხურა. 2014-2016 წლებში „პატრიოტთა ალიანსისთვის“ ჯამში 108  400 
ლარი აქვს შეწირული.82 

68 სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი,  http://bit.ly/36iAsFL 
69 სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი, https://tinyurl.com/y4s8xbkz 
70 სამეწარმეო რეესტრი, http://bit.ly/2OmkZgU 
71 ინტერნეტის თავისუფლება-ვინ აკონტროლებს საქართველოს ტელეკომუნიკაციების სექტორს, 
საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო, 2013 წ, http://tiny.cc/aun5ez 
72 სამეწარმეო რეესტი,  http://tiny.cc/f4n5ez 
73 სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი, https://tinyurl.com/yyjtakes 
74 სამეწარმეო რეესტრი, http://bit.ly/2BTAINs 
75 სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი, http://bit.ly/2DlP2ig 
76 სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი, http://bit.ly/2se3WVI 
77 სამეწარმეო რეესტრი, http://bit.ly/322nfxB 
78 სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი, https://tinyurl.com/yyjtakes 
79 სისტემ-ნეტის 15% წილის მფლობელი ფრიდონ ინჯიაა
80 ქალაქ თბილისის საკრებულო, https://tinyurl.com/y55epje7 
81 საქართველოს პარლამენტი,  http://www.parliament.ge/ge/mp/4942 
82 საქართველოს აუდიტის სამსახური, www.monitoring.sao.ge 

http://bit.ly/36iAsFL
https://tinyurl.com/y4s8xbkz
http://bit.ly/2OmkZgU
http://tiny.cc/aun5ez
http://tiny.cc/f4n5ez
https://tinyurl.com/yyjtakes
http://bit.ly/2BTAINs
http://bit.ly/2DlP2ig
http://bit.ly/2se3WVI
http://bit.ly/322nfxB
https://tinyurl.com/yyjtakes
http://www.parliament.ge/ge/mp/4942
http://www.monitoring.sao.ge
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„ახალი ქსელების“ ვებგვერდის მიხედვით,83 კომპანია გაერთიანებულია T&T ჯგუფში, რომელშიც 
შედის შემდეგი კომპანიები: „სისტემ-ნეტი“, „ახტელი“, ოპტიკურ ბოჭკოვანი ტელეკომუნიკაციის 
ქსელი „ფოპტნეტი“, სატელეფონო კომპანია „ჯი-თი-სი“, „ცენტრალური კავშირგაბმულობის 
კორპორაცია“ (CGC), „ივერია ქსელი“, „სანაპირო“. ამ კომპანიებთან ფრიდონ ინჯიას პირდაპირი 
და ირიბი კავშირები აქვს.

სქაიტელი
სქაიტელი84 სიდიდით რიგით მეექვსე კომპანიაა. ის 2010 წელს დაფუძნდა, ხოლო გაფართოება 
2016 წლიდან დაიწყო. რეორგანიზაციის შედეგად მან 5 კომპანია შემოიერთა: Skynet, „ლაივ 
ნეტი“, „ინტერკომი“, „რეალნეტი“, „მაქსლინკი“, 2017 წელს კიდევ 2 კომპანია - „ოდიში ნეტი“ 
და „ბორჯომულა“, ხოლო 2019 წელს - Galaxy Georgia. გამსხვილება მის შემოსავლებზეც აისახა 
- თუ 2015 წელს „სქაიტელის“ შემოსავალი 0.2 მლნ ლარი იყო, 2018 წელს მისი შემოსავალი 1.8 
მლნ ლარამდე გაიზარდა.

წყარო: კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
*ნაჩვენებია ყველა ტექნოლოგიის მომხმარებლები;
**მფლობელობის ტიპში დათვლილია, როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირი.

„სქაიტელი“ კიდევ ერთ კომპანიას - GOLDNET-ს85 ფლობს, რომლის 2018 წლის წლიური 
შემოსავალი 645 ათასი ლარია. 

კომპანია „სქაიტელის“ 100%-იან წილს საქართველოს მოქალაქე, ბესიკ მოსაშვილი ფლობს. 
საჯარო რეესტრში მის სახელზე სხვა კომპანია არ იძებნება. 

83 ახალი ქსელები, http://www.ak.ge/index.php?mmd=5&smd=19&lang=ge
84 სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი, https://tinyurl.com/y4rvfgtr 
85 საჯარო რეესტრის ამონაწერი, http://bit.ly/2NnyLhD 
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Georgianairlink
Georgianairlink-ის86 100%-იანი წილის მფლობელი საქართველოს მოქალაქე, კარენ 
დარბინიანია. კომპანიის შემოსავლები ყოველწლიურად იზრდება. 2013 წელს, როცა კომპანია 
შეიქმნა, მისი შემოსავალი 40 ათას ლარს შეადგენდა, 2018 წელს კი 1.4 მლნ ლარს მიაღწია, 6 
427 აბონენტით.87

Georgianairlink-ის მფლობელობაშია კიდევ ერთი ინტერნეტკომპანიის, „ნეტკომის“88 26%-
იანი წილი. „ნეტკომმა“ 2018 წელს შემოსავლის სახით 770 ათასი ლარი მიიღო. თავის მხრივ 
„ნეტკომი“ ფლობს ანალოგიური  სახელწოდების კომპანია „ნეტკომის“ 52%-ს,89 რომლის 
შემოსავალიც იმავე პერიოდის განმავლობაში 204 ათასი ლარი იყო. ჯამში, 2018 წელს ამ ორმა 
კომპანიამ შემოსავლის სახით მილიონამდე ლარი მიიღო. 

გლობალ ერთი
„გლობალ ერთი“ სააქციო საზოგადობაა და სამეწარმეო რეესტრში მისი მფლობელები არ 
ჩანს. კომპანიის გენერალური დირექტორი და სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გიორგი 
მაჩიტიძეა, საბჭოს წევრები კი ნინო მაჩიტიძე და ირინე მურადელი.90 GNCC-ის ვებგვერდის 
მიხედვით, 2016 წელს  გიორგი და რუსუდან მაჩიტიძეებს კომისიამ „გლობალ ერთის“ აქციების 
სრული პაკეტის 50-50%-იანი წილის ყიდვის შესახებ თანხმობა მისცა. ცესკოს ამომრჩეველთა 
ერთიან სიაში, ისინი ერთ მისამართზე არიან დარეგისტრირებულები.91 მანამდე კომპანიის 
მფლობელი ბრიტანეთში, ვირჯინიის კუნძულებზე რეგისტრირებული კომპანია Van East LTD 
იყო.92

გიორგი მაჩიტიძის სახელზე რამდენიმე კომპანია იძებნება,93 მათ შორის, კომპანია „ბიუთი სერვის 
ლაინი“ (50%)94, რომელიც ბიზნესის საძიებო ვებგვერდის მიხედვით, სილამაზის სალონის 
მასალების დისტრიბუციას ეწევა.95 ამავე სფეროშია ნინო მაჩიტიძეც. მას წილები აქვს კომპანიებში 
„აზური“,96 „პრევია ცენტრსა“97 და „სქინქეა-ჯეოში“.98 

ორდუნეტ
კომპანია „ორდუნეტ“99 სიდიდით მეცხრე კომპანიაა საქართველოში, 1.1 მლნ ლარი 
შემოსავლით.100 კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელია ვახტანგ გამსახურდია. მას წილები 
სხვა ინტერნეტ პროვაიდერებშიც აქვს - კომპანია „ორდუგემ“101 (90%), 2018 წელს 17 ათასი 

86 სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი, http://tiny.cc/ogmafz 
87 დათვლილია ყველა ტექნოლოგია. როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირი
88 საჯარო რეესტრი ამონაწერი, http://bit.ly/2NnapEE, საიდენტიფიკაციო კოდია 423352712
89 საჯარო რეესტრის ამონაწერი, http://bit.ly/2KXgerZ, საიდენტიფიკაციო კოდი 436683144
90 სამეწარმეო რეეტრის ამონაწერი, http://tiny.cc/b45cfz 
91 ამომრჩეველთა ერთიანი სია, https://voters.cec.gov.ge/
92 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, http://tiny.cc/vp4cfz 
93 სამეწარმეო რეეტრი, http://tiny.cc/wr4cfz 
94 სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი, http://tiny.cc/9m4cfz 
95 ბიზნესის საძიებოს ვებგვერდი, https://www.bia.ge/Company/8487 
96 სამეწარმეო რეესტის ამონაწერი, http://tiny.cc/b73cfz 
97 სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი, http://tiny.cc/4w5cfz 
98 სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი, http://tiny.cc/gh5cfz 
99 სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი, https://bit.ly/2BQTbu1 
100 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, 2018 წლის შემოსავალი
101 სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი, http://bit.ly/2poV8Lt 
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ლარის შემოსავალი მიიღო102, კომპანია „აიროპტმა“103  (45%) კი - 19 ათასი ლარი.

„ორდუნეტ“ თავის მხრივ, ასევე, ფლობს IP ტელევიზიების კომპანია „ტივიჯის“(15%).104

საჯარო რეესტრის მიხედვით, ვახტანგ გამსახურდიას სახელზე კიდევ ერთი კომპანია - „გეოკოინი“ 
(50%) იძებნება.

თრიალეთი-ნეტი
„თრიალეთი-ნეტი“ 5 134 აბონენტით შემოსავლების მხრივ ათეულში ბოლო ადგილს იკავებს. 
მისი შემოსავალი 970 ათასი ლარია.

„თრილეთი-ნეტის“ მფლობელი და დირექტორი105 ნინო თოთაძეა.   „თრიალეთი-ნეტი“ ნინო 
თოთაძემ 2015 წელს 20 ათას ლარად იყიდა.106 2017 წელს კი რეორგანიზაციის შედეგად  
„გლობალკომი“ და „მმ ნეთვორქი“ შემოიერთა.

მობილური ინტერნეტი 
ფიქსირებულ ინტერნეტთან ერთად, მობილური ინტერნეტი მომხმარებლებისათვის ინფორმაციის 
მიღების და გავრცელების განუყოფელი ნაწილია. მობილური ინტერნეტის სფეროში 
მომხმარებლების რაოდენობა მზარდია და 2018 წელს 2.9 მლნ აბონენტი შეადგინა.

წყარო: კომუნიკაციების ეროვნული კომისია;
*მფლობელობის ტიპში დათვლილია, როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირი;

102 წინა წლებში კომპანიას შემოსავალი არ ჰქონდა
103 სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი, http://bit.ly/2PsUB5X 
104 სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი, http://bit.ly/2Pt5dSp 
105 საწარმეო რეესტრის ამონაწერი, http://bit.ly/2BOLIf4 
106 სამეწარმეო რეესტრი, http://bit.ly/35dDIkG 
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აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის ბოლო კვარტალში ინტერნეტმომსახურებით მობილური ქსელის 
აბონენტების 55.2%-მა ისარგებლა. 2013 წლიდან 2018 წლამდე საშუალო წლიური ზრდა 6%-
ია.107

მობილური ინტერნეტის კუთხით, 2018 წლის მონაცემებით, 3 კომპანია ოპერირებს: „სილქნეტი“, 
„მაგთიკომი“ და „ვიონი საქართველო“ (იგივე „ბილაინი“). მათ, ფაქტობრივად, ბაზრის 100% 
უჭირავთ.

წყარო: კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
*მფლობელობის ტიპში დათვლილია, როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირი.
**შენიშვნა: კვლევის პირველად ვერსიაში დაშვებული იყო ტექნიკური უზუსტობა, კერძოდ, მე-14 გრაფიკში 
მობილური ინტერნეტის ბაზარზე მოქმედი კომპანიების აბონენტების რაოდენობა (ბაზრის წილი) არასწორად 
იყო მოცემული და შესაბამისად, ჯამიც 100%-ის ნაცვლად, 92%-ს შეადგენდა.

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ანალიტიკურ ვებგვერდზე ჩაშლილი მონაცემი არ მოიპოვება, 
თუ რა შემოსავალს იღებენ მობილური ოპერატორები მობილური ინტერნეტიდან. მათმა ჯამურმა 
საცალო შემოსავალმა 2018 წელს კი 481 მლნ ლარი შეადგინა.108 

ვიონი საქართველო
„ვიონი საქართველო“ (იგივე „ბილაინი“) საქართველოს ბაზარზე 2007 წელს შემოვიდა. ის 
მობილური ინტერნეტის მხრივ სიდიდით მესამე კომპანიაა. მისი მფლობელი კომპანიები109 - 

107 კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2018 წლის წლიური ანგარიში,  http://bit.ly/2qPwJj1 
108 მფლობელობის ტიპში დათვლილია როგორც იურიდიული, ისე ფიზიკური პირი, წყარო: კომუნიკაციის 
ეროვნული კომისიის ანალიტიკური ვებგვერდი: https://analytics.gncc.ge/ka/
109 სამეწარმეო რეესტის ამონაწერი, http://bit.ly/2NoIjKj 

გრაფიკი 14. მობილური ინტერნეტის ბაზრის გადანაწილება აბონენტების 
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„ვოთერთრაილ ინდასტრიზ“ (51%), „ინვესტიკო ალიანსე“ (29%) და „მირენ ინვესტ“ (20%), 
ოფშორში, ვირჯინიის კუნძულებზე არიან დარეგისტრირებულები.

„ვიონი საქართველოს“ საკონტროლო პაკეტის მფლობელი „ვოთერთრაილ ინდასტრიზ“-
ია,  რომელიც ამერიკის ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობის კომისიის 2015 წლის მონაცემებით, 
„ვეონის“110 შვილობილი კომპანიაა111. „ინვესტიკო ალიანსეც“ აფილირებულია „ვეონთან“.112 
„მირეტ ინვესტის“ შესახებ ინფორმაცია არ იძებნება. „ვიონი საქართველო“ რომ „ვეონი“ ჯგუფის 
წევრია, „ბილაინის“ ვებგვერდზეც არის მითითებული.113

NASDAQ-ის საფონდო ბირჟის (ნიუ იორკი) 2018 ანგარიშის მიხედვით, სადაც „ვეონის“ აქციებია 
განთავსებული, მისი ძირითადი მფლობელების არიან: L1T - 47.85%, Telenor - 14.61%, Stichting 
Administratiekantoor - 8.31%.

L1T ლუქსელმბურგში დაფუძნებული კომპანიაა და უკავშირდება რუსულ „ალფა ჯგუფს“. 
კერძოდ, „ალფა ჯგუფმა“ 2013 წელს დააფუძნა LetterOne114, რომელიც არის კომპანია LCIS-
ის ერთადერთი მფლობელი. LCIS თავის მხრივ L1T-ის ფლობს.115 „ალფა ჯგუფის“ ერთ-ერთი 
დამფუძნებელი და სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე რუსეთის პრეზიდენტთან, ვლადიმერ 
პუტინთან, დაახლოებული რუსი ოლიგარქი მიხაილ ფრიდმანია.116

„ალფა ჯგუფთან“ ერთად, „ვეონის“ დამფუძნებელი იყო ნორვეგიული კომპანია „ტელენორი“117, 
თუმცა, 2015 წელს უზბეკეთში მომხდარი კორუფციული სკანდალის შემდეგ „ტელენორმა“ 
გადაწყვიტა „ვეონში“ თავისი წილი ნელ-ნელა გაეყიდა.118 კერძოდ, უზბეკეთის პრეზიდენტის 
შვილმა - გულნარა კარიმოვამ, მილიონობით დოლარი გამოსძალა ტელეკომუნიკაციებთან 
დაკავშირებულ საერთაშორისო კომპანიებს, მათ შორის,  „ვიმპელკომს“ („ვეონი“) და მასთან 
დაკავშირებულ კომპანიებს. მათ 176 მლნ დოლარის ქრთამი გადაუხადეს კარიმოვას, რომ 
ქვეყანაში საქმიანობის  ლიცენზიას საფრთხე არ შექმნოდა. შედეგად, „ვიმპელკომის“ საქმის 
გამოძიება რამდენიმე ქვეყანაში დაიწყო.119 2016 წელს, საპროცესო შეთანხმების შედეგად, 
„ვიმპელკომმა“ ფულადი ჯარიმის სახით 795 მლნ დოლარი გადაიხადა და მისი შვილობილი 
კომპანია უზბეკეთში - Unitel LLC, ამერიკის იუსტიციის სამინისტრომ დამნაშავედ სცნო.120 
„ტელენორმა“ თავისი წილის გაყიდვა „ვეონში“ 2019 წლის ნოემბერში დაასრულა,121 რის 
შედეგადაც, ბაზარზე „ვეონის“ თავისუფალ მიმოქცევაში არსებული აქციების (Free float) 
რაოდენობა გაიზარდა.122

110 „ვეონის“ რებრენდინგამდელი სახელი VimpelCom. მისი რებრენდინგი კი 2017 წელს მოხდა. 
111 ამერიკის ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობის კომისია,  http://bit.ly/34agsCN 
112 ამერიკის ფასიანი ქარალდებით ვაჭრობის კომისია, http://bit.ly/34agsCN 
113 ვიონი ვებგვერდი, https://www.beeline.ge/company/about-company/ 
114 „ალფა ჯგუფის“ ვებგვერდი, http://bit.ly/2L5h0TU 
115 „ვეონის“ ვებგვერდი,   https://www.veon.com/investors/equity-investors/share-ownership/
116 „ალფა ჯგუფის“ ვებგვერდი, http://bit.ly/34zgIwd 
117  https://www.telenor.com/ 
118 სკანდინავიური ტელეკომუნიაციის ქვეყნები მხილება კორუფციაში: საგამოძიებო ჟურნალისტიკის როლი, 
კომუნიკაციის ევროპული ჟურნალი, 2018 წ,  http://bit.ly/2DpBfaC 
119 როგორ აკონტროლებდა პრეზიდენტის გოგო ტელეკომუნიკაციის სექტორს, www.occrp.org, 22.03.2015, 
http://bit.ly/2L7rcez 
120 სკანდინავიური ტელეკომუნიაციის ქვეყნები მხილება კორუფციაში: საგამოძიებო ჟურნალისტიკის როლი, 
კომუნიკაციის ევროპული ჟურნალი, 2018 წ,  http://bit.ly/2DpBfaC 
121 ნორვეგიულმა „ტელენორმა“ გაყიდა „ვეონის“ დარჩენილი წილი 362 მილიონ დოლარად, www.reuters.
com, 22.11.2019, https://reut.rs/2R0RsLu 
122 ვეონის თავისუფალი თავისუფალ მიმოქცევასი არსებული აქციების რაოდენობა იზრდება 43.8%-მდე,www.
veon.com, http://bit.ly/2Oz5TVA 
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http://bit.ly/34zgIwd
https://www.telenor.com/
http://bit.ly/2DpBfaC
http://www.occcrp.org
http://bit.ly/2L7rcez
http://bit.ly/2DpBfaC
https://www.reuters.com/article/uk-veon-telenor-idUKKBN1XW0PE
https://www.reuters.com/article/uk-veon-telenor-idUKKBN1XW0PE
https://reut.rs/2R0RsLu
http://www.veon.com
http://www.veon.com
http://bit.ly/2Oz5TVA
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„ვეონი“, საქართველოს გარდა, ათ ქვეყანაში ოპერირებს, მათ შორის, რუსეთში, სომხეთში, 
უკრაინაში, ყაზახეთში, ყირგიზეთში, უზბეკეთში, პაკისტანსა და ალჟირში.123 

საქართველოს სამეწარმეო რეესტრში მოპოვებული სხვა დოკუმენტებით, „ინვესტიკო ალიანსეს“ 
დირექტორი რუსეთ-საქართველოს ორმაგი მოქალაქეობის მქონე ბიზნესმენი თეიმურაზ 
არონიაა.124 Offshore Leaks-ზე იძებნება 2005 წლის მონაცემები, რომლის მიხედვითაც, 
არონიას „ბილაინის“ მფლობელ კიდევ ერთ კომპანია „ვოთერთრაილ ინდასტრიზშიც“ აქვს 
წილი.125 არონია სატელეკომუნიკაციო კომპანია „კავკასუს ონლაინის“ სამეთვალყურეო საბჭოს 
წევრიცაა.126 „კავკასუს ონლაინი“  „საქართველოს რკინიგზის ტელეკომის“ 100%-იანი წილის 
მფლობელია, რომელსაც საბითუმო ინტერნეტის მიწოდების მხრივ წამყვანი ადგილი უჭირავს 
არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ  სომხეთსა და აზერბაიჯანშიც.127

თეიმურაზ არონიას სახელზე სამეწარმეო რეესტრში არაერთი კომპანია იძებნება,128 მათ შორის 
არის საკონსულტაციო კომპანია „სი ბი ეს ჯგუფი“ (50%),129 სააფთიაქო ქსელი „სახალხო 
აფთიაქი“(20%) და კომპანია „მედ პროჯექტი“ (10.5%), რომელიც სამედიცინო ჟანგბადს 
აწარმოებს და აწვდის სამედიცინო დაწესებულებებს.130  

თეიმურაზ არონიას სახელი ძმებთან, მერაბ და რევაზ შარანგიებთან ერთად პანამის სკანდალურ 
დოკუმენტებშიც მოხვდა.131 სწორედ მერაბ შარანგიამ ჩაანაცვლა არონია „ვიონი საქართველოს“ 
სამეთვალყურეო საბჭოში. 2010 წელს საბჭოში მისი ძმა,რევაზ შარანგიაც, იყო.132 მერაბ შარანგია, 
ძმასთან ერთად, სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს ხელისუფლებასთან დაახლოებულ 
ბიზნესმენად ითვლებოდა და მის სახელთან არაერთი ბიზნესის მფლობელობა ასოცირდებოდა, 
მათ შორის, სამარშუტო ტაქსები თბილისში133.

123 „ვეონის“ ვებგვერდი, https://www.veon.com/about-us/markets/ 
124 სამეწარმეო რეესტრი, http://bit.ly/2PV8tpH 
125  https://offshoreleaks.icij.org/nodes/214959 
126 სამეწარმეო რეესტრი ამონაწერი, http://bit.ly/2JXnwvo 
127 კავკასუს ონლაინი, http://www.co.ge/ka/441/ 
128 სამეწარმეო რეესტრი, http://bit.ly/2rF4Xpj 
129 სამეწარმეო რეესტრი ამონაწერი, http://bit.ly/2pFk7ut 
130 https://medproject.ge/ 
131 ქართველები პანამის შავ ყუთში, www.forbe.ge, 16.06.2016, http://bit.ly/36BdTMJ 
132 სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი, http://bit.ly/2PTBrX2 
133 ხელისუფლება მძღოლთა ბუნტს ახშობს, ამერიკის ხმა, 01.03.2011, http://bit.ly/37Lu0rw  

https://www.veon.com/about-us/markets/
http://bit.ly/2PV8tpH
https://offshoreleaks.icij.org/nodes/214959
http://bit.ly/2JXnwvo
http://www.co.ge/ka/441/
http://bit.ly/2rF4Xpj
http://bit.ly/2pFk7ut
https://medproject.ge/
http://www.forbe.ge
http://bit.ly/36BdTMJ
http://bit.ly/2PTBrX2
http://bit.ly/37Lu0rw
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