
25

ეკონომიკის გამოწვევები და პერსპექტივები COVID-19 
ინფექციის ფონზე

ირაკლი კოვზანაძე
პროფესორი

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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უკ ვე ფაქ ტი ა, რომ პან დე მი ამ მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა რე ცე სი ის ფა ზა ში 
შე იყ ვა ნა. მი სი გავ ლე ნა უფ რო ძლი ე რი და მტიკ ვნე უ ლი არის და იქ ნე ბა, 
ვიდ რე 2008 წელს დაწყ ე ბუ ლი ფი ნან სუ რი კრი ზი სი, ან თუნ დაც 2014 წლის 
ეკო ნო მი კუ რი მოვ ლე ნე ბი. კო რო ნა ვი რუ სი მნიშ ვნე ლო ვან ზე მოქ მე დე-
ბას ახ დენს ტრა დი ცი ულ მსოფ ლიო ეკო ნო მი კურ წეს რიგ ზე, პრო ცე სებ ზე, 
ცვლის და მო მა ვალ ში კი დევ უფ რო შეც ვლის მას. 

ჩვენ საქ მე გვაქვს, ეკო ნო მი კუ რი თვალ საზ რი სით, უპ რე ცენ დენ-
ტო მოვ ლე ნას თან, რო დე საც დარ ტყმა ეკო ნო მი კა ზე ხორ ცი ელ დე ბა ორი 
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მხრი დან – მოთხ ოვ ნის შო კი სა და მი წო დე ბის შო კის სა ხით. ამას თა ნა ვე, 
არა ორ დი ნა ლუ რია მი ზე ზიც, რაც არის არა მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი, ფის კა ლუ-
რი, მო ნე ტა რუ ლი, ან თუნ დაც დარ გობ რვი, არა მედ მი ზე ზი დევს სა ზო გა-
დო ებ რივ ჯან დაც ვა ში.

სა ნამ უშუ ა ლოდ ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სის ეკო ნო მი კურ გავ ლე ნა სა და 
გა მოწ ვე ვებ ზე ვიმ სჯე ლებ დეთ, მოკ ლედ შე ვე ხე ბით მსოფ ლიო ეკო ნო მი-
კის მდგო მა რე ო ბას პან დე მი ის წი ნა პე რი ოდ ში.

2018 წლი დან გამ წვავ და აშშ-ს (მსოფ ლი ოს უდი დე სი ეკო ნო მი კა, 
მსოფ ლიო მშპ-ს 21.4%) და ჩი ნეთს (მსოფ ლი ოს მე ო რე ეკო ნო მი კა, მსოფ-
ლიო მშპ-ს 14.1%) შო რის ე.წ. ,,სავაჭრო და სატარიფო ომი“, რომელიც 
გამოიხატა ჩინეთიდან იმპორტის და ინვესტიციების შეზღუდვაში (დაახ-
ლოებით 550 მლრდ. აშშ დოლარის ღირებულების ჩინური იმპორტი 
დაიბეგრა 15-30%-იანი საბაჟო მოსაკრებლით). აშშ-მ ასევე განახორციელა 
,,ჩრდილოამერიკული თავისუფალი ვაჭრობის ზონის“ (NAFTA - შე დი ან აშშ, 
კა ნა და, მექ სი კა) კო რექ ტი რე ბა და ახ დენს ევ რო კავ შირ თან (მსოფ ლიო 
მშპ-ს და ახ ლო ე ბით 20%) არ სე ბუ ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ხელ შეკ რუ-
ლე ბის პი რო ბე ბის რე ვი ზი ას სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბის გთვა ლის წი ნე ბით.

ამას თა ნა ვე, 2014 წლი დან მკვეთრ რყე ვებს გა ნიც დის და დაღ მა ვალ 
ტრენ დზეა ნავ თო ბის ფა სე ბი. Brent-მარ კის ნავ თო ბი 2014 წლის ივ ნის ში 
115 აშშ. დო ლა რი ბა რელ ზე პი კუ რი ფა სი დან 2017 წელს სა შუ ა ლოდ 53 აშშ 
დო ლა რამ დე, 2018 წელს - 69 აშშ დო ლა რამ დე, 2019 წელს - 60 აშშ დო ლა-
რამ დე და ე ცა, 2020 წლის გან ვლი ლი არას რუ ლი 5 თვის გან მავ ლო ბა ში კი 
19-57 აშშ დო ლა რის ფარ გლებ ში მერ ყე ობს. 

ბო ლო წლე ბია მცირ დე ბა ფა სე ბი წი ა ღი სე ულ ზე, ტექ ნი კურ ლი თო-
ნებ სა და ძი რი თად სა ნედ ლე უ ლო ჯგუ ფებ ზე.

ზე მო აღ ნიშ ნულ მა ტენ დენ ცი ებ მა, ასე ვე 2008 წლის მსოფ ლიო ფი-
ნან სუ რი კრი ზი სის გავ ლე ნამ და 2014 წლის ეკო ნო მი კურ მა მოვ ლე ნებ მა 
გა ნა პი რო ბეს მსოფ ლი ო ში ათ წლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში ჩა მო ყა ლე ბე ბუ-
ლი და ტრა დი ცი უ ლად ქცე უ ლი ეკო ნო მი კუ რი პრო ცე სე ბის და ტენ დენ ცი ე-
ბის რღვე ვა და კო რექ ტი ვე ბი, რაც გა მო ი ხა ტა ცალ კე ულ სა ხელ მწი ფო ებ ში 
და რე გი ო ნებ ში ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ტემ პე ბის შემ ცი რე ბა ში, ვა ლუ ტე ბის 
კურ სის რყე ვა ში, ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში – ინ ფლა ცი ის მკვეთრ ზრდა ში, და 
პი რი ქით – დეფ ლა ცი ურ ტენ დენ ცი ებ ში.

მსოფ ლი ოს წამ ყვა ნი ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კე ბი დან პო ზი ტი უ რი ტრენ-
დი შე ი ნიშ ნე ბო და მხო ლოდ აშშ-ს ეკო ნო მი კა ში (მშპ-ს ზრდა - 2.3%, და ბა-
ლი ინ ფლა ცია - 1.6%, უმუ შევ რო ბა - 3.5%, სა უ კე თე სო მაჩ ვე ნე ბე ლი უკა ნას-
კნე ლი და ახ ლო ე ბით 50 წლის გან მავ ლო ბა ში), პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა სხვა 
ეკო ნო მი კა ში მდგო მა რე ო ბა არას ტა ბი ლუ რი და და მა ფიქ რე ბე ლი იყო (მათ 
შო რის - 2019 წელს ჩი ნე თის ეკო ნო მი კის ზრდის ტემ პი, და ახ ლო ე ბით 6%, 
უკა ნას კნე ლი 25 წლის გან მავ ლო ბა ში ყვე ლა ზე და ბალ ნიშ ნულ ზე იყო).

აი, ასეთ, შე იძ ლე ბა ით ქვას – მყი ფე, გა ურ კვე ვე ლი, არაპ როგ ნო ზი რე-
ბა დი ეკო ნო მი კუ რი ვი თა რე ბით და აბ სო ლუ ტუ რად მო უმ ზა დე ბე ლი დახ ვდა 
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მსოფ ლიო კო ვი დინ ფექ ცი ის გა მო ჩე ნას. პან დე მი ამ შე ა ჯან ჯღა რა მსოფ-
ლი ო, პა რა ლი ზე ბა გა უ კე თა და ძირს და ა ნარ ცხა ეკო ნო მი კე ბი.

შე ფა სე ბის გა კე თე ბა ჯერ კი დევ ნად რე ვი ა, პროგ ნო ზის გა კე თე ბა კი 
ძალ ზედ სა რის კო, თუმ ცა სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის, მსოფ ლიო 
ბან კის, ევ რო პის რე კონ სტრუქ ცი ის და გან ვი თა რე ბის ბან კის, აშშ–ს ვაჭ-
რო ბის დე პარ ტა მენ ტის, აშშ–ს შრო მის დე პარ ტა მენ ტის, ასე ვე ავ ტო რი ტე-
ტუ ლი კვლე ვი თი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მო ნა ცე მე ბით გარ კვე უ ლი სუ რა თი უკ ვე 
გა მო იკ ვე თა.

აშშ-ს ეკო ნო მი კუ რი ზრდა 2020 წლის პირ ველ კვარ ტალ ში და ფიქ სირ-
და მი ნუს 4.8% (წლის შე დე გე ბით 5-6%-ი ან ვარ დნას პროგ ნო ზი რე ბენ), უმუ-
შევ რო ბა გა ი ზარ და 14.7%-მდე (და მო მა ვალ ში სა ვა რა უ დოდ 25-30%-ს მი აღ-
წევს), სა მომ ხმა რებ ლო და ნა ხარ ჯე ბი შემ ცირ და 50%-ით, კა პი ტა ლუ რი და-
ნა ხარ ჯე ბი – 20%-ით, ექ სპორ ტი – 35%-ით და ა.შ. წი ნას წა რი მო ნა ცე მე ბით, 
ჩი ნე თის ეკო ნო მი კას 2020 წელს ექ ნე ბა 1976 წლის შემ დგომ ყვე ლა ზე და-
ბა ლი ეკო ნო მი კუ რი ზრდა, მკვეთ რად გა იზ რდე ბა უმუ შევ რო ბა, შემ ცირ დე-
ბა ექ სპორ ტი, არის დეფ ლა ცი ის რის კი. ოპ ტი მის ტუ რი პროგ ნო ზით, ევ რო-
ზო ნის ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კა, სა ვა რა უ დოდ, 5-7%-ით შემ ცირ დე ბა, რუ სე თის 
ეკო ნო მი კა 6-8%-ით, ჩვენს მე ზო ბელ თურ ქეთ ში - 7-9%-ით და ა.შ. 

მკვეთ რი და მუდ მი ვი ვო ლო ტი ლო ბე ბია ფი ნან სურ ბაზ რებ ზე. 2020 
წლის მარ ტში, ევ რო პა სა და ამე რი კა ში ფი ნან სუ რი ინ დექ სე ბის 1987 წლი-
დან ყვე ლა ზე მკვეთ რი ვარ დნა და ფიქ სირ და.

მსოფ ლი ოს, 1929-1933 წლე ბის დი დი დეპ რე სი ის შემ დგომ, ასე თი რე-
ცე სია და ვარ დნა არ ახ სოვს. უკე თეს შემ თხვე ვა ში, პან დე მი ამ დელ მაჩ ვე-
ნებ ლებს ეკო ნო მი კე ბი შე იძ ლე ბა და უბ რუნ დნენ მხო ლოდ 1-2 წლის შემ-
დეგ.

მსოფ ლიო შე ვი და ეკო ნო მი კის შე კუმ შვის, შემ ცი რე ბუ ლი გა დახ დი სუ-
ნა რი ა ნი მოთხ ოვ ნის, ია ფი ფუ ლის, ჭარ ბი ვა ლე ბის, ფი ნან სუ რი რყე ვე ბის 
პე რი ოდ ში.

ამ რე ა ლო ბე ბის და გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე დგას დღეს მსოფ ლიო და 
მათ შო რის სა ქარ თვე ლო.

ასეთ ვი თა რე ბა ში, სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბის დაძ ლე-
ვის ღო ნის ძი ე ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის წი ნა ხაზ ზე გა მო დის 3 მი მარ თუ ლე ბა: 

1. ფის კა ლუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბი, რაც გუ ლის ხმობს მო სახ ლე ო ბის სო ცი-
ა ლურ მხარ და ჭე რას და ბიზ ნე სის სტი მუ ლი რე ბას; 

2. მო ნე ტა რუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი, რაც კონ ცენ ტრე ბუ ლია ეკო ნო მი კის-
თვის ია ფი ფუ ლის მი წო დე ბა ზე; 

3. სა ფი ნან სო- სა ბან კო სის ტე მის მდგრა დო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა.
2020 წლის მა ი სის მო ნა ცე მე ბით, გლო ბა ლუ რად ფის კა ლუ რი მხარ და-

ჭე რის მიზ ნე ბი სათ ვის მთავ რო ე ბებ მა ჯა მუ რად გა მოყ ვეს 9 ტრლნ აშშ დო-
ლა რი (მ.შ. პირ და პი რი სა ბი უ ჯე ტო დახ მა რე ბე ბის სა ხით გათ ვა ლის წი ნე ბუ-
ლია 4.4 ტრლნ აშშ დო ლა რი, 4.6 ტრლნ დო ლა რი კი სეს ხე ბის, გა რან ტე ბის 
და კა პი ტა ლუ რი ინექ ცი ე ბის მიზ ნე ბი სათ ვის), ქვეყ ნე ბის ცენ ტრა ლუ რი ბან-
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კე ბი მკვეთ რად (ხშირ შემ თხვე ვა ა ში უპ რე ცენ დენ ტოდ) ამ ცი რე ბენ საპ რო-
ცენ ტო გა ნაკ ვე თებს და სა დის კონ ტო ოპე რა ცი ე ბით და მა ტე ბით ლიკ ვი დო-
ბას აწ ვდი ან ბა ზარს, ამუ შა ვე ბენ სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ ტე ბის რე ზო ლუ ცი ის 
და სა ნა ცი ის მე ქა ნიზ მებს. 

2019 წე ლი სა ქარ თვე ლომ და ას რუ ლა 5.1%-ი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი ზრდით, 
11.6%-მდე შემ ცი რე ბუ ლი უმუ შევ რო ბის დო ნით და 7%-ი ა ნი ინ ფლა ცი ით. 
ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის მთა ვარ გა მოწ ვე ვას სწო რედ ფა სე ბის ზრდა, ჭარ ბვა-
ლი ა ნო ბა და გან კარ გვა დი შე მო სავ ლე ბის სიმ წი რე წარ მო ად გენ და. 

2020 წლის პირ ვე ლი კვარ ტლის მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თვე ლო ში მშპ-ს 
1.5% –ით ზრდა და ფიქ სირ და (თუმ ცა, ცალ კე აღე ბულ მარ ტის თვე ში უკ ვე 
მი ნუს 2.7%, ანუ ეკო ნო მი კის შემ ცი რე ბას ქონ და ად გი ლი), ინ ფლა ცია კვლავ 
7%-ის ფარ გლებ ში ა. სა ვა რა უ დოდ, კრი ზი სის გავ ლე ნა კი დევ უფ რო გამ ძაფ-
რდე ბა უახ ლო ე სი 6 თვის გან მავ ლო ბა ში. ჩვენ უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ, 
რომ მტკივ ნე ულ დარ ტყმას მი ი ღებს ტუ რიზ მის სექ ტო რი (9.3 მლნ ვი ზი-
ტო რი და 3.2 მლრდ აშშ დო ლა რი შე მო სა ვა ლი 2019წ.), გვექ ნე ბა ფუ ლა დი 
გზავ ნი ლე ბის შემ ცი რე ბა (1.5 მლრდ აშშ დო ლა რი წმინ და შე მო დი ნე ბა 2019 
წ.), შემ ცირ დე ბა ექ სპორ ტი, რო მე ლის ზრდაც, ბო ლო წლე ბი ა, სტაბ ლუ რად 
10-12%-ით უს წრებ და იმ პორ ტის ზრდის ტემ პებს, სა ვა რა უ დოდ, კი დევ უფ-
რო შემ ცირ დე ბა პირ და პი რი უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი, გვექ ნე ბა შემ ცი რე ბა 
მშე ნებ ლო ბა ში, უძ რავ ქო ნე ბას თან და კავ ში რე ბულ საქ მი ა ნო ბა ში, სა ფი-
ნან სო და სა დაზღ ვე ვო საქ მი ა ნო ბა ში, ვაჭ რო ბა ში და ა.შ.

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ ღი ად გა ნაცხ ა და, რომ ქვე ყა ნა ში მო სა-
ლოდ ნე ლია რე ცე სია და მო ახ დი ნა ეკო ნო მი კუ რი ზრდის საპ როგ ნო ზო მაჩ-
ვე ნებ ლის კო რექ ტი რე ბა 4.5%–ით ზრდი დან ეკო ნო მი კის მი ნი მუმ 4%-ი ან 
შემ ცი რე ბამ დე. ამას თა ნა ვე, სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი კრი ზი სუ ლი მე ნეჯ მენ-
ტის თვის და ხარ ჯავს და ახ ლო ე ბით 3.9 მლრდ ლარს:

 სხვა დას ხვა კა ტე გო რი ის მო ქა ლა ქე ებ ზე ზრუნ ვა სა და მათ სო ცი ა-
ლურ დახ მა რე ბა ზე და ი ხარ ჯე ბა 1 მლრდ 35 მლნ ლარს;

 ეკო ნო მი კა ზე ზრუნ ვა სა და მე წარ მე ო ბის მხარ და ჭე რა ზე - 2 მლრდ 
110 მლნ ლა რი;

 ჯან დაც ვის სის ტე მის გაძ ლი ე რე ბა სა და პან დე მი ას თან ბრძო ლა ზე 
- 350 მლნ ლა რი;

 კა პი ტა ლუ რი ხარ ჯე ბი და მა ტე ბით გა იზ რდე ბა 300 მლნ ლა რით და 
ა.შ.

შე მუ შავ და ან ტკრი ზი სუ ლი გეგ მა, რო მე ლიც გარ და მო სახ ლე ო ბის სო-
ცი ა ლუ რი მხარ და ჭე რი სა, კონ ცერ ტრირ დე ბა რამ დე ნი მე მი მარ თუ ლე ბით, 
ესე ნი ა:

 ტუ რიზ მის ამოქ მე დე ბა, რო მე ლიც მო ი ცავს სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა-
თებს, გან თავ სე ბის ობი ექ ტე ბის, კვე ბის ობი ექ ტე ბის, ტუ რის ტუ ლი კომ პა-
ნი ე ბის და გი დე ბის მხარ დჭე რას და ა.შ. 

 ზრუნ ვა სო ფელ სა და ფერ მე რებ ზე - მ.შ. სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და-
ნიშ ნუ ლე ბის მი წის მე სა კუთ რე თა სტი მუ ლი რე ბა, აგ რო დი ზე ლით ხელ-
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შეწყ ო ბის პროგ რა მა, შე ღა ვა თი ა ნი აგ როკ რე დი ტი, აგ რო წარ მო ე ბის ხელ-
შეწყ ო ბის პროგ რა მა, აგ რო დაზღ ვე ვა, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი-
ვე ბის მხარ დამ ჭე რი პრო ექ ტე ბი და ა.შ.

 ბიზ ნე სის მხარ და ჭე რა - მ.შ. სეს ხის და ლი ზინ გის სუბ სი დი რე ბა, 
საკ რე დი ტო სა გა რან ტიო სქე მა, მიკ რო და მცი რე მე წარ მე ო ბის მხარ და ჭე-
რა და ა.შ.

მთლი ა ნო ბა ში, კრი ზი სუ ლი მე ნეჯ მენ ტი სა და პოს ტკრი ზი სუ ლი ეკო-
ნო მი კის აღ დგე ნი სათ ვის სა ქარ თვე ლო გეგ მავს და ახ ლო ე ბით 9 მლრდ 
ლა რის ალო კა ცი ას, მათ შო რის და ახ ლო ე ბით 4.5 მლრდ ლა რი სა ჯა რო 
სექ ტო რის კუთხ ით, ხო ლო 4.5 მლრდ ლა რი კი ბიზ ნეს სექ ტო რის კუთხ ით 
სეს ხე ბის, გა რან ტი ე ბის და ა.შ. მი წო დე ბის გზით. ცხა დი ა, ამ რე სურ სე ბის 
ათ ვი სე ბის პრო ცეს ში მუდ მი ვი მეთ ვალ ყუ რე ო ბის ქვეშ უნ და იყოს მთავ რო-
ბის ვა ლის მშპ–თან თა ნა ფარ დო ბა, რაც არ სე ბუ ლი და ახ ლო ე ბით 43%-დან, 
სა ვა რა უ დოდ, 60%-ს და უ ახ ლოვ დე ბა.

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ისიც, რომ მიმ დი ნა რე წლის პირ ვე ლი კვარ-
ტლის მონ ცე მე ბით, სა ქარ თვე ლო ში მოქ მედ მა 15-მა კო მერ ცი ულ მა ბან კმა 
ჯა მუ რად 747 მლნ ლა რის ზა რა ლი მი ი ღო, რაც ქვეყნის მშპ-ს დაახლოებით 
1.5%-ია, ხოლო მოზიდული დეპოზიტების 2.9% - 1.22 მლრდ ლარი ქართულმა 
კომერციულმა ბანკებმა „აქტივების შესაძლო დანაკარგების“ ნა წილ ში 
და ა რე ზერ ვეს, რაც კრი ზი სი დან გა მომ დი ნა რე, სეს ხებ ზე შე საძ ლო და ნა-
კარ გე ბის თან ხას ასა ხავს, თუმ ცა მა თი სა ო პე რა ციო საქ მი ა ნო ბა ჯერ კი-
დევ მომ გე ბი ა ნი რჩე ბა. სა ქარ თვე ლოს სა ბან კო სის ტე მას გა აჩ ნია საკ მა-
რი სი კა პი ტა ლი ზა ცი ის დო ნე და ლიკ ვი დო ბა, რა თა დარ ტყმას გამ კლა ვე-
ბო და და მის ცა მათ სა შუ ა ლე ბა (ხე ლი სუფ ლე ბას თან კონ სულ ტა ცი ის შე-
დე გად) 6 თვით გა და ე ვა დე ბი ნათ მსეს ხებ ლებ ზე და რიცხ უ ლი პრო ცენ ტის 
მოთხ ოვ ნა მი სი კა პი ტა ლი ზა ცი ის გა რე შე. ამის გა კე თე ბა შე საძ ლე ბე ლი 
გახ და იმის გა მო, რომ, ერ თი მხრივ, გო ნივ რუ ლი სა ზე დამ ხედ ვე ლო პო-
ლი ტი კის შე დე გად კო მერ ცი ულ ბან კებს აქვთ კა პი ტა ლის საკ მა რი სი ბუ-
ფე რი, რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა „შეიწოვოს“ ზარა ლი, მე ო რე მხრივ 
კი - სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ მა ბან კმა დრუ ლად აა მოქ მე და ლიკ ვი დო ბის 
მი წო დე ბის და მა ტე ბი თი ინ სტრუ მენ ტე ბი (SWOP ოპე რა ცი ე ბი და სხვა), რა-
თა და ე კომ პენ სი რე ბი ნა შემ ცი რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ნა კა დე ბი კო მერ ცი ულ 
ბან კებ ში და რა საც პერ სპექ ტი ვა ში ლა რის სეს ხებ ზე საპ რო ცენ ტო გა ნაკ-
ვე თე ბის შემ ცი რე ბა უნ და მოყ ვეს.

მდგო მა რე ო ბა არა ორ დი ნა რუ ლი ა, ყო ველ ახალ დღეს რე ა ლო ბის 
ახა ლი სუ რა თი შე მო აქვს. ასეთ ვი თა რე ბა ში მოქ მე დე ბის ოპ ტი მა ლურ 
სცე ნარს არ იც ნობს არც ეკო ნო მი კის თე ო რია და მი თუ მე ტეს – პრაქ ტი-
კა. ცხა დი ა, დი დი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე ვდგა ვართ, თუმ ცა, რო გორც იტყ-
ვი ან, ,,პესიმისტისთვის გამოწვევა ტრაგედიაა, ოპტიმისტისთვის კი – 
შესაძლებლობა“.
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