Robert Mondavi,
a Napa-völgy úttörôje
Caesar babérkoszorúja*

Robert Mondavi azon vállalkozófajtához tartozik, akinek minden sikerül, amihez csak hozzáfog. Amerika
minden területen bôvelkedik példaértékû sikerekben,
kezdve Rockfellertôl a kôolajiparban, egészen Bill
Gatesig az informatikában, nem kihagyva Jeff Bézost,
az Amazon alapítóját. Az osztrák Joseph Schumpeter
neve után a közgazdászok schumpeteri vállalkozóknak nevezik ezeket az embereket. Schumpeter volt az
elsô, aki megállapította, hogy a gazdaság fejlôdése az
innovációtól és üzletemberei vállalkozási képességétôl
függ. A schumpeteriánus vállalkozó egy birodalom
építésérôl álmodik, arról, hogy dinasztiája évtizedeken át fog uralkodni hôn szeretett iparágában.
*

Az azonos címû képregény tartalma: A falu fônöke, részegen,
megígéri sógorának, hogy Caesar koszorújából való babérlevelekkel ízesített ragut készít. Asterix és Obelix Rómába megy a babérlevelekért. Hogy könnyebben bejussanak a palotába, rabszolgának
adják ki magukat...
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Borháború

Robert Mondavi a liberális amerikai vállalkozó ôstípusa. Egyszerre testesíti meg a messzire látó vállalkozót, aki a világ meghódítására tör, és az úttörô vállalkozót, aki nem fél újítani és forradalmasítani a piaci
szabályokat. Mondavi úttörô szerepe vitathatatlan, hiszen egyike az elsôknek, akik megismertetik a világgal
a kaliforniai borok kiváló minôségét. Ezáltal a Napavölgy jelképes figurájává válik, melynek nemzetközi
renoméját a mai napig igyekszik növelni. Mondavi
szeret nyerni, fôleg másokkal együtt. Elsôsorban saját
régiója és saját országa bortermelôivel együtt, utána
pedig a világ más nagy bortermelôivel együtt.
A Napa-völgyben Mondavi nagy elismerésnek örvend, hiszen a borszektorban ô tette a régiót azzá,
amit ma képvisel. Elismerik piaci pozícióját is, hiszen
cége forgalmazza a legjobb minôségû kaliforniai borokat, és 2001 óta a 196. áll van a Forbes magazin 200
legjobb amerikai kis- és középvállalatot tartalmazó
listáján.21 Bár erôs szálak fûzik Napa-völgyhöz,
Mondavi nomád vállalkozó is, ültetvényeket telepít
Olaszországban, Chilében, Ausztráliában, Franciaországban, nemzetközi dicsfényt adva ezzel vállalatának. „Mindenki bolondnak nézett, hogy fel akarom
rúgni a tradíciókat, de bolondnak néztek néhány évvel ezelôtt is, amikor azt gondoltam, hogy egy napon
én fogom termelni a világ legjobb borait.” – nyilatkozta Mondavi. Az alma nem esik messze a fájától: fia,
Tim Mondavi a languedoc-roussilloni beruházás tervét ugyanebben a stílusban kommentálja: „Hihetetlen, hogy mi mindent lehet kezdeni egy ilyen múlttal
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