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2020 წე ლი ის ტო რი ა ში შე ვა რო გორც კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ის წე-
ლი, რო დე საც სა მე დი ცი ნო და ჯან დაც ვის სფე როს ფაქ ტორ მა გლო ბა ლუ-
რი ეკო ნო მი კა საგ რძნობ ლად და ა მუხ რუ ჭა. მი სი შე დე გე ბი, ხან გრძლი ვო-
ბა და გავ ლე ნა მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ზე ჯერ კი დევ 
ბო ლომ დე არაა შე ფა სე ბუ ლი, თუმ ცა, უკ ვე თა მა მად შე იძ ლე ბა ით ქვას, 
რომ მან მრა ვალ პო ლი ტი კურ, ეკო ნო მი კურ და სო ცი ა ლურ პრობ ლე მას-
თან ერ თად, წარ მო ა ჩი ნა, ერ თი მხრივ, ბაზ რის ყოვ ლის შემ ძლე ო ბა ზე ლი-
ბერ ტა ნუ ლი შე ხე დუ ლე ბის სრუ ლი აბ სურ დუ ლო ბა, და მე ო რე მხრივ, ამის 
სა პი რის პი როდ - სა ხელ მწი ფოს ეკო ნო მი კუ რი რო ლის მას ტა ბი ლუ რე ბე ლი 
და მა ორ გა ნი ზე ბე ლი ფუნ ქცი ის მზარ დი მნიშ ვნე ლო ბა. 

რა საც ახ ლა აქვს ად გი ლი სა ხელ მწი ფოს როლ სა და ფუნ ქცი ებ-
თან მი მარ თე ბით, შე იძ ლე ბა ხა ტოვ ნად „მეფე ლირის შემობრუნებაც“ კი 
ვუწოდოთ, რომელიც თანდათან იბრუნებს თავის დროზე ბაზრისათვის 
„ნებაყოფლობით“ გადაბა რე ბულ ფუნ ქცი ებს. 

სა ხელ მწი ფოს მზარ დი რო ლი ეკო ნო მი კა ში გუ შინ არ დაწყ ე ბუ ლა 
- ამ გვარ ევო ლუ ცი ას საკ მა ოდ დი დი და სა ინ ტე რე სო ის ტო რია აქვს, გან-
სა კუთ რე ბით ბო ლო 100-150 წლის მან ძილ ზე. გან ვი თა რე ბუ ლი სა ბაზ რო 
ეკო ნო მი კის მქო ნე ქვეყ ნებ ში სა ხელ მწი ფო ხარ ჯე ბის წი ლი მთლი ან ში-
გა პრო დუქ ტში გა ი ზარ და 1870 წლის 9%-დან 1920 წლის 14%-მდე და 2019 
წლის 49%-მდე (საფ რან გეთ ში - 56%-მდე, აშ შ-ში - 32%-მდე, სა ქარ თვე ლო ში 
- 26%-მდე). თვით ის აქ ტი უ რო ბა, რო მელ საც მი მარ თეს სა ხელ მწი ფო ებ მა 
2008-2009 წლე ბის მსოფ ლიო ფი ნან სუ რი კრი ზი სის და საძ ლე ვად, მაგ. ე.წ. 
პოლ სო ნის გეგ მა აშ შ-ში, რომ ლი თაც ფე დე რა ლურ მა სა რე ზერ ვო სის ტე მამ 
სა ბან კო სექ ტორს 700-მი ლი არ დი ა ნი დახ მა რე ბა აღ მო უ ჩი ნა (მექ ვა ბიშ ვი-
ლი ე. 2018), უკ ვე ქმნი და პრე ცენ დენტს სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბებ ში სა ხელ-
მწი ფოს, რო გორც უმ სხვი ლე სი მო თა მა ში სა და „მომრიგებლის“ შესა ხებ. 

COVID-19-თან და კავ ში რე ბულ მა კრი ზის მა, ზო გად ეკო ნო მი კურ პრობ-
ლე მებ თან (ერ თობ ლი ვი მოთხ ოვ ნი სა და ერ თობ ლი ვი მი წო დე ბის, სა გა-
რეო ვაჭ რო ბის მას შტა ბე ბის მკვეთ რი შემ ცი რე ბა, უმუ შევ რო ბის ზრდა და 
ა.შ.) ერ თად, გლო ბა ლუ რი მას შტა ბით, აგ რეთ ვე წარ მო ა ჩი ნა მოთხ ოვ ნა- 
მი წო დე ბის პა რა დიგ მის არა ე ფექ ტი ა ნო ბა ჯან დაც ვის და კერ ძო ჰოს პი ტა-
ლურ ქსე ლებ ში, რომ ლე ბიც აბ სო ლუ ტუ რად მო უმ ზა დე ბე ლი აღ მოჩ ნდნენ 
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გლო ბა ლურ პან დე მი ას თან პი რის პირ. ჯან დაც ვა, რო გორც სა ბაზ რო პრო-
დუქ ტი, ფაქ ტობ რი ვად ჩა ვარ და. - მი უ ხე და ვად ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა-
რე ბის დო ნი სა და რომ გან ვი თა რე ბუ ლი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის ქვეყ ნე ბი 
თა ვი ან თი ეროვ ნუ ლი პრო დუქ ტის მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს ჯან დაც ვა ზე 
მი მარ თავ დნენ, მსოფ ლი ომ, ფაქ ტობ რი ვად, ვერ მო ა ხერ ხა აღ ნიშ ნუ ლი 
გა მოწ ვე ვე ბი სად მი ადეკ ვა ტუ რი რე ა გი რე ბა. პან დე მი ის პი რო ბებ ში ამ გა-
რე მო ე ბამ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი რო ლი ითა მა შა ბაზ რის ყოვ ლის შემ ძლე ო-
ბის შე სა ხებ ნე ო ლი ბე რა ლუ რი შე ხე დუ ლე ბის სა ფუძ ვლი ან გა და ფა სე ბა-
ში, ფაქ ტობ რი ვად კი - და სა მა რე ბა ში. 

2020 წლის ეკო ნო მი კუ რი ვარ დნის გლო ბა ლუ რი მას შტა ბე ბი სა ვა ლუ-
ტო ფონ დმა და ახ ლო ე ბით 4%-ის ფარ გლებ ში შე ა ფა სა, მაგ რამ ცალ კე ულ 
ქვეყ ნებ ში ის გა ცი ლე ბით მას შტა ბუ რი ა, რის გა მოც მას თან გამ კლა ვე ბა 
შე უძ ლე ბე ლია კორ პო რა ცი ე ბის დო ნე ზე - ეს მხო ლოდ ყვე ლა სა ხის რე-
სურ სის ერ თი ა ნი მიზ ნობ რი ვი გა მო ყე ნე ბი სა და მო ქა ლა ქე თა ქცე ვის ერ-
თი ა ნი წე სის გან მსაზღ ვრელ ინ სტი ტუ ცი ას - სა ხელ მწი ფოს ძა ლუძს. 

კო რო ნაკ რი ზის მა და მას თან და კავ ში რე ბულ მა პრო ცე სებ მა დაგ ვა-
ნა ხა, რომ: 

ჯერ ერ თი, სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტე ბი უნ და იყ ვნენ ძლი ერ ნი, ადეკ-
ვა ტურ ნი და ეფექ ტი ა ნი თა ვი ანთ ქმე დე ბებ ში; მათ უნ და ჰქონ დეთ მოვ-
ლე ნა თა რამ დე ნი მე სცე ნა რით გან ვი თა რე ბა ზე ადეკ ვა ტუ რი გეგ მა და 
რაც შე იძ ლე ბა სწრა ფი რე ა გი რე ბის რე სურ სი; მე ო რე, სა ხელ მწი ფოს უნ და 
გა აჩ ნდეს საკ მა რი სი რე ზერ ვე ბი - რო გორც მე დი კა მენ ტე ბის, ისე პირ ვე-
ლა დი მოხ მა რე ბის საგ ნე ბი სა და სურ სა თის, თა ნაც რო გორც სა გან გე ბო, 
ისე ნორ მა ლუ რი მდგო მა რე ო ბი სათ ვის და ამა ზე არ სე ბი თად უნ და გა უმ-
ჯო ბეს დეს აღ ნიშ ნუ ლი რე ზერ ვე ბის ფორ მი რე ბი სა და გა მო ყე ნე ბის მო ნი-
ტო რინ გი. ამას თან, სრუ ლე ბი თაც არ არის აუ ცი ლე ბე ლი ამ რე ზერ ვე ბის 
სა ხელ მწი ფოს ბა ლან სზე ყოფ ნა - საკ მა რი სია სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კა 
ას ტი მუ ლი რებ დეს აღ ნიშ ნუ ლი რე სურ სე ბის ში და ბაზ რის თვის მი წო დე-
ბით და კა ვე ბულ კომ პა ნი ებს, შექ მნან რე ზერ ვე ბის რა ცი ო ნა ლუ რი მა რა გი 
ბაზ რის შე უ ფერ ხე ბე ლი ფუნ ქცი ო ნი რე ბი სათ ვის; და მე სა მე, სა ხელ მწი ფოს 
ინ სტი ტუ ცი უ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბა უნ და ეფუძ ნე ბო დეს შე სა ბა მის ინ სტი-
ტუ ცი ურ -ორ გა ნი ზა ცი ულ სტრუქ ტუ რას, რო მე ლიც არა მარ ტო გა ნა ხორ ცი ე-
ლებს ზე მოხ სე ნე ბულ მო ნი ტო რინგს, არა მედ თა ვად იქ ნე ბა პრო ცე სე ბის 
პრე ვენ ცი ის, ფორ ს-მა ჟო რულ ვი თა რე ბა ში კი მა თი მარ თვი სა და კრი ზი სის 
დაძ ლე ვის ორ გა ნო.

აღნიშნულმა ვითარებამ არსებითად გაზარდა სახელმწიფოთა 
როლი და მნიშვნელობა და ფაქტობრივად, მათი „რენესანსი“ გამოიწვია. 
სახელმწიფო საბოლოოდ ჩამოყალიბდა „ბოლო იმედის კრედიტორად“, 
რადგანაც მხო ლოდ მას შეს წევს უნარ, წინ აღუდ გეს კრი ზისს ყვე ლა ას-
პექ ტით - სა მე დი ცი ნო, ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი, ხე ლი შე უ შა ლოს ეკო-
ნო მი კის უკონ ტრო ლო და მას შტა ბურ ვარ დნას, რე ცე სი ის დეპ რე სი ა ში გა-
დაზ რდას. 
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ამა ვე დროს, კრი ზის მა შექ მნა პი რო ბე ბი იმი სათ ვის, რომ სა ხელ მწი-
ფოს სრუ ლად წარ მო ე ჩი ნა თა ვი სი რო ლი ეკო ნო მი კა ში და ამის სა დე მონ-
სტრა ცი ოდ მას დას ჭირ და თა ვი სი ლე გი ტი მუ რი ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ფუნ-
ქცი ე ბის დე მონ სტრი რე ბა. პან დე მი ის პი რო ბებ ში აბ სო ლუ ტუ რად ყვე ლა
ქვე ყა ნა ში ის უყოყ მა ნოდ წა ვი და ბიზ ნე სის, სა ქონ ლი სა და ადა მი ა ნე ბის
გა დად გი ლე ბის თა ვი სუფ ლე ბის შეზღ უდ ვა ზე, ანუ ეკო ნო მი კის მი ზან მი-
მარ თულ შემ ცი რე ბა ზე; ხის ტად და უ კავ ში რა ეკო ნო მი კის გა მო ცოცხ ლე ბის
პრო ცე სი პან დე მი ის ეპი დე მი ო ლო გი უ რი პი კი სა თუ „პლატოს“ გადავლას.

ამის გარ და, ბიზ ნეს მა მი ი ღო არა ო რაზ რო ვა ნი შეტყ ო ბი ნე ბა, რომ
მი სი გან ვი თა რე ბის მდგრა დო ბა დიდ წი ლად იქ ნე ბა გან პი რო ბე ბუ ლი
საქ მი ა ნო ბის თან ხვედ რა ზე სა ხელ მწი ფოს სტრა ტე გი ულ ინ ტე რე სებ თან.
მსჯე ლო ბაა სა ხელ მწი ფოს მხრი დან არა სრულ, სა ყო ველ თა ო, ტო ტა ლურ
პა ტერ ნა ლიზ მზე, რო მე ლიც ფაქ ტობ რი ვად, სა ხელ მწი ფო კა პი ტა ლიზმს
ნიშ ნავს, არა მედ სა ხელ მწი ფოს უნა რი ან დი რი ჟიზ მზე, ერ თი მხრივ და
მე ო რე მხრივ - ბაზ რის მო თა მა შე თა მი ერ სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის
„პარტიტურისადმი“ ზედმი წევ ნით მი დევ ნე ბა ში. შე სა ბა მი სად, დღის წეს-
რიგ ში დგე ბა ეკო ნო მი კის ე.წ. ინ დი კა ტო რუ ლი და გეგ მვის რე ა ნი მა ცი ის
სა კითხ იც. მოკ ლედ, სა ხელ მწი ფომ კრი ზი სის პე რი ოდ ში არა ო რაზ როვ ნად,
ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად და ცალ სა ხად გა ნაცხ ა და (კი ნო ფილმ „მიმინოს“
ერთ-ერთ პერსონაჟს რომ დავესესხოთ), თუ „ვინაა ამ სასტუმროში
უფროსი“.

რას უნ და ვე ლო დოთ კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ის და მარ ცხე ბის შემ-
დეგ?

1. სა ხელ მწი ფო გა იმ ყა რებს პო ზი ცი ებს ეკო ნო მი კის მარ თვის, მაკ-
რო ე კო ნო მი კუ რი რე გუ ლი რე ბი სა და აქ ტი უ რი სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის
ეფექ ტი ა ნო ბის ზრდის ხარ ჯზე, უარს არ იტყ ვის რა ამ მიზ ნის რე ა ლი ზა-
ცი ი სათ ვის ეროვ ნუ ლი პრო დუქ ტის გა და ნა წი ლე ბა ში უფ რო აქ ტი უ რი და
მზარ დი რო ლის შეს რუ ლე ბა ზე;

2. სა ხელ მწი ფოს მო უ წევს გა დად გას ნა ბი ჯე ბი მი ნი მა ლუ რი გა რან ტი-
რე ბუ ლი (სა ბა ზი სო) შე მო სავ ლე ბის ფორ მი რე ბი სა კენ;

3. სა ხელ მწი ფო თა ვის თავ ზე აი ღებს (მო უ წევს აი ღოს) იმ „მკვდარი
სივრცის“ შევსე ბას, რო მე ლიც ჩა მო ყა ლიბ და, ერთ მხრივ, ჯან დაც ვის სფე-
რო ში სა ბაზ რო კომ პო ნენ ტე ბის არ სე ბო ბი სა და, მე ო რე მხრივ, სა ზო გა დო-
ე ბის სის ტე მუ რი ერ თი ა ნი უსაფ რთხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის აუ ცი ლებ ლო-
ბას შო რის;

4. დას რუ ლე ბულ სა ხეს მი ი ღებს ერ თი ა ნი ინ ტერ ნეტ -ტექ ნო ლო გი უ რი
ინ ფრას ტრუქ ტუ რის ფორ მი რე ბა და მის და მი წვდო მის სა ყო ველ თაო უზ-
რუნ ველ ყო ფა, მი უ ხე და ვად კონ კრე ტუ ლი პი რე ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი შე მო-
სავ ლე ბი სა და გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა რე ო ბი სა.

სა ხელ მწი ფომ, ქვეყ ნის ში და ეკო ნო მი კუ რი ფუნ ქცი ის ზრდის პა რა-
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ლე ლუ რად, მნიშ ვნე ლო ვან წარ მა ტე ბას მი აღ წია სა გა რეო ურ თი ერ თო-
ბე ბის სფე რო შიც. კერ ძოდ, ეროვ ნუ ლი სა ხელ მწი ფო ე ბი თან და თან იბ-
რუ ნე ბენ ად რე ზე სა ხელ მწი ფო სტრქტუ რე ბი სათ ვის „ნებაყოფლობით“ 
გადაცემულ უფ ლე ბა მო სი ლე ბებს. 

მთლი ა ნო ბა ში, რო გორც ეკო ნო მი კუ რად, ისე ფუნ ქცი ო ნა ლუ რად, 
ძლი ე რი სა ხელ მწი ფოს აუ ცი ლებ ლო ბას თა ვად ცხოვ რე ბი სე უ ლი დი ა ლექ-
ტი კა გა ნა პი რო ბებს: კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი ეკო ნო მი-
კუ რი კრი ზი სი, მო სახ ლე ო ბის მა სობ რი ვი გა ღა ტა კე ბა შე სა ბა მი სი ეფექ ტი-
ა ნი ან ტიკ რი ზი სუ ლი ნაბიჯების, „უსაფრთხოების ბალიშის“ გარე შე აუ ცი-
ლებ ლად გა მო იწ ვევს სო ცი ა ლურ პრო ტესტს, ტურ ბუ ლენ ტურ პრო ცე სებს 
სა ზო გა დო ე ბა ში. მე ო რე მხრივ კი, ამ გვა რი პრობ ლე მე ბი სად მი გამ კლა-
ვე ბა (რო გორც ეკო ნო მი კუ რი, ისე ად მი ნის ტრა ცი უ ლი მე თო დე ბით), მხო-
ლოდ სა ხელ მწი ფოს, კერ ძოდ, ძლი ერ სა ხელ მწი ფოს ძა ლუძს. 

ამ პო ზი ტი უ რი ტენ დენ ცი ე ბის პა რა ლე ლუ რად აუ ცი ლე ბე ლია და ვი-
ნა ხოთ გარ კვე უ ლი საფ რთხე ე ბიც, რაც სა ხელ მწი ფოს სტა ტუ სი სა და ფუნ-
ქცი ე ბის გაძ ლი ე რე ბას შე იძ ლე ბა მოჰ ყვეს. კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ამ 
სა ზო გა დო ე ბა არ ჩე ვა ნის წი ნა შე და ა ყე ნა: სას წო რის ერთ პი ნა ზე და ი დო 
მო ქა ლა ქე თა უფ ლე ბე ბი, სა ზო გა დო ე ბის წევ რთა თა ვი სუფ ლე ბა, მე ო რე ზე 
კი - ოჯა ხე ბი სა და პი როვ ნე ბის პი რად ცხოვ რე ბა ში, საქ მი ა ნო ბა სა და ყო-
ფა ში სა ხელ მწი ფო სა და მი სი სტრუქ ტუ რე ბის არა სან ქცი რე ბუ ლი უცე რე-
მო ნიო შეჭრის, „შეჭყეტვის“, თვალ თვა ლის ტო ტა ლი ტა რუ ლი კონ ტრო ლი, 
რაც მას (სა ხელ მწი ფოს) ადა მი ან თა გან წყო ბი სა და ქმე დე ბე ბის მა ნი პუ-
ლა ცი ის ფარ თო შე საძ ლებ ლო ბებს აძ ლევს. 

სა ხელ მწი ფო ე ბი აქამ დეც, თით ქოს, ერ თმა ნეთს ეჯიბ რე ბოდ ნენ 
თვალ თვა ლის სხვა დას ხვა მე ქა ნიზ მის გან ვი თა რე ბა ში, მო სახ ლე ო ბის ერ-
თსა და იმა ვე რა ო დე ნო ბა ზე სათ ვალ თვა ლო კა მე რე ბით. თუმ ცა, კო რო ნა-
ვი რუ სის პან დე მი ამ ყო ვე ლი ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე ბას ხელ -ფე ხი გა უხ სნა 
და ჯან მრთე ლო ბა ზე ზრუნ ვის დეკ ლა რი რე ბის ფონ ზე, ადა მი ან თა პი რად 
ცხოვ რე ბა ში შეჭ რი სა და მათ ზე თვალ თვა ლის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად, 
სრუ ლი კარ ტ-ბლან შის აღე ბა მო ინ დო მა. კო რო ნა ვი რუ სით შექ მნი ლი სი-
ტუ ა ცი ა, ზო გა დად ხე ლი სუფ ლე ბას სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს „საბრძოლო“ ვი-
თა რე ბა ში გა მოს ცა დოს მო ქა ლა ქე ებ ზე თვალ თვა ლის სხვა დას ხვა ტექ ნო-
ლო გი ის ეფექ ტი ა ნო ბა. მაგ რამ შეხ ვდე ბა კი კო რო ნა ვი რუს თან ბრძო ლის 
ფორ მა ტით გან ხორ ცი ე ლე ბულ სა კუ თა რი თა ვი სუფ ლე ბის დი დი ნა წი ლის 
ხელ ყო ფას მო ქა ლა ქე თა უმ რავ ლე სო ბა? ხუთ გზის ოს კა რო სა ნი ცნო ბი ლი 
ჰო ლი ვუ დუ რი ფილ მის სა ხელ წო დე ბას რომ და ვე სე ხოთ (კრავ თა დუ მი ლი) 
აშ კა რა ა, რომ კა ცობ რი ო ბას, ფაქ ტობ რი ვად, უბიძ გე ბენ ცუგ ცვან გი სა კენ: 
და თან ხმდეს სა ბა ზო უფ ლე ბე ბი სა და გა და ად გი ლე ბის, შეკ რე ბე ბის, სა მე-
წარ მეო საქ მი ა ნო ბი სა და ა.შ. თა ვი სუ ფა ლე ბის შეზღ უდ ვას, ან მა თი შე ნარ-
ჩუ ნე ბი სათ ვის შე ე ლი ოს სა კუ თა რი პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის ანო ნი მუ-
რო ბას.
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პრობ ლე მას არა აქვს ჰი პო თე ტუ რი კონ ტექ სტი, - კერ ძოდ, ჯერ ჯე რო-
ბით არ არის ცნო ბი ლი ის მე ქა ნიზ მე ბი, რო მელ თა მეშ ვე ო ბი თაც შე საძ-
ლე ბე ლი გახ დე ბა იმ საფ რთხის არი დე ბა, რაც უკავ შირ დე ბა ახალ ეპი დე-
მი ებ თან ბრძო ლის სა ბა ბით ტექ ნო ლო გი უ რი მიღ წე ვე ბის გა მო ყე ნე ბას 
ადა მი ან თა კონ ტრო ლის გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის - გა ციფ რე ბუ ლი საშ ვე ბი, 
სა კუ თა რი სახ ლი დან მხო ლოდ შეზღ უ დულ მან ძილ ზე გა და ად გი ლე ბის უფ-
ლე ბა, რაც შე იძ ლე ბა მო სახ ლე ო ბის ტო ტა ლუ რი ში ნა პა ტიმ რო ბის რბილ 
ფორ მა დაც კი იქ ცეს. სო ცი ა ლუ რი დის ტან ცი რე ბა, რო მე ლიც ამ ჟა მად გა-
ნი ხი ლე ბა რო გორც დრო ე ბი თი პრო ფი ლაქ ტი კუ რი ღო ნის ძი ე ბა, შე იძ ლე ბა 
სა ზო გა დო ე ბის ატო მი ზა ცი ის, უთა ნაბ რო ბის ზრდის, ადა მი ა ნე ბის სა კუ-
თა რი ცხოვ რე ბი სე უ ლი პრობ ლე მე ბის ნა ჭუჭ ში და ტო ვე ბის წი ნა პი რო ბად 
იქ ცეს. სა ხელ მწი ფოს მი ერ მო ქა ლა ქე თა ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ო ბა ზე 
- ტემ პე რა ტუ რა ზე, წნე ვა ზე, გა და ად გი ლე ბა სა და უსაფ რთხო ე ბა ზე, ვი რუ-
სე ბის არ გავ რცე ლე ბის ზრუნ ვის „უწყინარ“, „ჰუმანურ“ სა ფარ ველ ში გახ ვე-
უ ლი პერ მა ნენ ტუ ლი მო ნი ტო რინ გი - ტო ტა ლუ რი თვალ თვა ლის, მო ქა ლა-
ქე თა გან წყო ბი სა და პო ლი ტი კუ რი სიმ პა თი ე ბის დად გე ნის და, სა ბო ლოო 
ან გა რი შით, არა მარ ტო რი გი თი მო ქა ლა ქის უფ ლე ბე ბის დი ა პა ზო ნი სა და 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის რე ი ტინ გის და სად გე ნად, არა მედ მათ ზე ზე წო ლი სა 
და შან ტა ჟის ია რა ღად ჩა მო ყა ლიბ დეს. ამი ტომ, აბ სო ლუ ტუ რად არა რი-
ტო რი კულ ჟღე რა დო ბას იძენს კითხ ვა: ხომ არ გა და იქ ცე ვა დი დი მთავ-
რო ბა, ორუ ელს რომ და ვე სეს ხოთ – „დიდ ძმად“? სახელმწიფოს როლისა 
და შესაბამისი სამთავრობო ხარჯების ზრდა ხომ არ „მოაშანდაკებს“ გზას 
დიდი ძმის რე ინ კარ ნა ცი ი სა და ლე გი ტი მა ცი ი სათ ვის?! 

სამ წუ ხა როდ, აღ ნიშ ნულ კითხ ვას არა აქვს მხო ლოდ რი ტო რი კუ ლი 
დატ ვირ თვა... 

ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა ში, ის, რა საც შე უქ ცე ვა დი ხა სი ა თი ექ ნე ბა, რაც 
ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად და ცალ სა ხად მო სა ლოდ ნე ლი ა, არის სა ხელ მწი ფოს 
რო ლის ზრდა, რაც გა მოვ ლინ დე ბა ეროვ ნუ ლი პრდუქ ტის მზარდ გა და ნა-
წი ლე ბა ში, სა ჯა რო სექ ტო რის ზრდა ში, სა ხელ მწი ფო სა და ბიზ ნე სის მეტ 
კო ო პე რი რე ბა სა და კო ორ დი ნა ცი ა ში, ეკო ნო მი კუ რი თვი თუზ რუნ ველ ყო-
ფის დო ნის ამაღ ლე ბა სა და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და ინ სტი-
ტუ ტე ბი სათ ვის წლე ბის წინ „ნებაყოფლობით“ გადაცემული ფუნქციების 
მნიშვნელოვანი ნაწილის დაბრუნებაში, ეროვნული სახელ მწიფოსათვის 
ფორმალური და რეალური სუვერენიტეტის განმტკიცებაში.
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