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კორონომიკა – საფრთხე თუ შესაძლებლობა?!

ვახტანგ ჭარაია
პროფესორი

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი
vakhocharaia@gmail.com

მო დით ცო ტა შო რი დან და ვიწყ ოთ. კარ ზე ჯერ კი დევ 2019 წლის 22 ივ-
ნი სია და რუ სე თის მთავ რო ბა აცხ ა დებს, რომ რამ დე ნი მე კვი რა ში სა ქარ-
თვე ლოს თან ავი ა მი მოს ვლას შეწყ ვეტს... მო მენ ტა ლუ რად სა ქარ თვე ლო ში 
იწყ ე ბა პო ლი ტი კუ რი სპე კუ ლა ცი ე ბი, დი დიც და პა ტა რაც გა ნი ხი ლავს, თუ 
რამ დე ნად ამა ყად ან სი ნა ნუ ლით უნ და მი ვი ღოთ აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა-
ცი ა, რამ დე ნად მი უ ღე ბე ლია ოკუ პან ტი ქვეყ ნის ტუ რის ტებ ზე და მო კი დე-
ბუ ლე ბა ან / და რამ დე ნი ათა სი ად გი ლობ რი ვი და საქ მე ბუ ლი შე იძ ლე ბა 
დარ ჩეს შე მო სავ ლის გა რე შე... 

გა დის დრო და ხა ნი და უკ ვე 2020 წლის იან ვა რი ა, მთელს მსოფ ლი ოს 
ჩი ნე თი დან მო დის სა გან გა შო ინ ფორ მა ცი ა, რომ ე.წ. ახა ლი კო რო ნა ვი რუ-
სი - კო ვიდ 19 არის აღ მო ჩე ნი ლი, რო მე ლიც ადა მი ა ნე ბის სი ცოცხ ლის თვის 
რის კის შემ ცვე ლი ა. იწყ ე ბა შე სა ბა მი სი კონ ტრნა ბი ჯე ბის მზა დე ბა, თუმ ცა, 
და ნარ ჩე ნი მსოფ ლიო ჯერ კი დევ მშვი დად ადევ ნებს თვალს ჩი ნეთ ში (იქ, 
სადღ აც შორს) მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებს. გა მო ნაკ ლი სი არც სა ქარ თვე ლო ა, 
თუმ ცა გარ კვე უ ლი სა გან გა შო სიგ ნა ლე ბის შემ დგომ ხე ლი სუფ ლე ბა იღებს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბას ჩა კე ტოს ავია მი მოს ვლა ჩი ნეთ თან ორი თვის ვა დით. 
ისევ იწყ ე ბა ზა რა ლის დათ ვლა და უკ ვე ახა ლი ალ ტერ ნა ტი ვე ბის ძი ე ბა...

გა დის კი დევ რამ დე ნი მე კვი რა და რის კი სულ უფ რო მას შტა ბურ ხა-
სი ათს იძენს. მთავ რო ბა იღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას აკ რძა ლოს სა ჰა ე რო და 
სახ მე ლე თო მი მოს ვლა ვი რუს და ფიქ სი რე ბულ და მა ღა ლი რის კის მა ტა რე-
ბელ ირან თან, იტა ლი ას თან, კო რე ა სა და სხვა ქვეყ ნებ თან. გა დის კი დევ 
რამ დე ნი მე დღე – ვი რუ სი უკ ვე ჩვენს სა მე ზობ ლო ში ა... რამ დე ნი მე დღე ში 
კი სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა სა გან გე ბო ჩარ თვით გვატყ ო ბი ნებს, რომ კო-
რო ნა ვი რუს მა ამ ჯე რად ქვეყ ნის შიგ ნი თაც შე მო აღ წი ა. რაც სა ბო ლოო ან-
გა რი შით, ქვეყ ნის საზღ ვრე ბის ჩა კეტ ვით, სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბის და 
კო მენ დან ტის სა ა თის გა მოცხ ა დე ბით, ბიზ ნე სის მი ზან მი მარ თუ ლი გა ჩე-
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რე ბით და მთე ლი რი გი სხვა სირ თუ ლე ე ბით ხა სი ათ დე ბა, მარ ტი ვად რომ 
ვთქვათ, ქვეყ ნის და მთე ლი მსოფ ლი ოს პა რა ლი ზე ბით გრძელ დე ბა...

ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი 3 შემ თხვე ვა, სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბუ ლია თა ვი სი 
მას შტა ბე ბით, თუმ ცა ნიშ ნან დობ ლი ვი ა, რომ ხში რად ვერ ვა ა ნა ლი ზებთ 
რე ა ლურ, მას შტა ბურ საფ რთხეს და მხო ლოდ წვრილ მან გა მოწ ვე ვებ ზე 
კონ ცენ ტრა ცი ით შე მო ვი ფარ გლე ბით. ამას თან ერ თად, ფაქ ტია ისიც, რომ 
ყვე ლა მსგავს სი ტუ ა ცი ა ში ჩვენ ვიწყ ებთ ახალ რე ა ლო ბას თან შე გუ ე ბას, 
ახა ლი საფ რთხე ე ბის შე ფა სე ბას და ახა ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ძი ე ბას – 
იქ ნე ბა ეს ოკუ პანტ რუ სეთ თან ჩა კე ტი ლი ავი ა მი მოს ვლა, ჩვენ პარ ტნი ორ 
ჩი ნეთ თან ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი უ რო ბის შე ნე ლე ბა, თუ მსოფ ლი ოს და პა უ ზე-
ბა. მი უ ხე და ვად ყვე ლაფ რი სა, ქვე ყა ნას არ აქვს მოვ ლე ნე ბის გან ვი თა რე-
ბა ზე გულ ხელ დაკ რე ფილ მდგო მა რე ო ბა ში თვალ ყუ რის დევ ნე ბის უფ ლე ბა. 
აქე დან გა მომ დი ნა რე, პა რა დიგ მე ბის გა და ფა სე ბა, ახა ლი თა მა შის წე სებ-
ში დრო უ ლი გარ კვე ვა და ახალ რე ა ლო ბა ზე მორ გე ბა არის ის, რა საც თავ-
მოყ ვა რე და წარ მა ტე ბის მო სურ ნე ქვე ყა ნა უნ და აკე თებ დეს. ამ გზას ად გას 
სა ქარ თვე ლოც.

თუმ ცა, სა ნამ ახა ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ხილ ვას და ვიწყ ებთ, 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ზუს ტად შე ვა ფა სოთ, თუ სად ვართ, რა და ნა კარ გე ბი 
გვაქვს და გან ვი თა რე ბის რა ტრა ექ ტო რი ით მოძ რა ო ბა ზე შე იძ ლე ბა ვი-
ფიქ როთ ისე, რომ არც ფუ ჭი მო ლო დი ნე ბი არ გა ვი ჩი ნოთ და არც ჩვე-
ნი შე საძ ლე ბე ლო ბე ბის და უ ფა სებ ლო ბა გა მოგ ვი ვი დეს. სამ წუ ხა როდ, ამ 
მხრივ უნ და ით ქვას, რომ სი ტუ ა ცია არც თუ ისე სა ხარ ბი ე ლო ა. კო რო ნო-
მი კურ მა კრი ზის მა, სა ქარ თვე ლო საც და მთელ მსოფ ლი ო საც აქამ დე არ-
ნა ხუ ლი მას შტა ბის ზი ა ნი მი ა ყე ნა და რაც კი დევ უფ რო მე ტად სა გან გა შო ა, 
დღე საც უც ნო ბი ა, თუ რამ დენ ხანს გას ტანს ვი რუ სუ ლი აჟი ო ტა ჟი და მას-
თან და კავ ში რე ბუ ლი მსოფ ლიო შეზღ უდ ვე ბი. არა ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია მსოფ ლიო წეს რი გის შეც ვლის ტენ დენ ცი ე ბიც, რო მე ლიც ამ ეტაპ ზე ვე 
ჩანს, რომ გან სხვა ვე ბუ ლი იქ ნე ბა დღე ვან დე ლი სა გან, თუმ ცა ზუს ტად რა 
სა ხეს მი ი ღებს ის, ჯერ ისევ უც ნო ბი ა.

არ არ სე ბობს გან ვი თა რე ბა კომ პრო მი სის გა რე შე და არ არ სე ბობს 
გა მარ ჯვე ბა და ნა კარ გის გა რე შე. სა ბედ ნი ე როდ, სა ქარ თვე ლომ შე სა შუ-
რი პა სუ ხი გას ცა გლო ბა ლურ პან დე მი ას და ამის თვის შე სა ბა მი სი საზღ ა უ-
რიც იქ ნა გა ღე ბუ ლი. მათ შო რის არის: ასე უ ლო ბით ათა სი ე.წ. და პა უ ზე ბუ-
ლი სა მუ შაო ად გი ლი, მი უ ღე ბე ლი შე მო სავ ლე ბი სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯეტ ში, 
გა უს ტუმ რე ბე ლი სა ბან კო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და მრა ვა ლი სხვა გა მოწ ვე ვა, 
რაც, ერ თი მხრივ, შე საძ ლოა გა და უ ლა ხა ვი პრობ ლე მა გამ ხდა რი ყო, რომ 
არა - სან დო ქვეყ ნის რე პუ ტა ცი ის ბა ზა ზე სა ერ თა შო რი სო პარ ტნი ო რე ბის 
დრო უ ლი მხარ და ჭე რა, რო გორც ფი ნან სუ რი (მი ლი არ დო ბით აშშ დო ლა-
რის მო ცუ ლო ბით), ასე ვე არა ფი ნან სუ რი.

უნ და აღი ნიშ ნოს სა ერ თა შო რი სო დახ მა რე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო-
ლი, ვი ნა ი დან, გა და ჭარ ბე ბის გა რე შე, ქვე ყა ნა შე საძ ლოა აღ მო ჩე ნი ლი-
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ყო გა ცი ლე ბით ღრმა და უკი დუ რე სად მძი მე ფი ნან სურ გა სა ჭირ ში, ვიდ რე 
მრა ვალს ეს წარ მო უდ გე ნი ა. სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რის გა-
რე შე, არა თუ მო სახ ლე ო ბის კო მუ ნა ლუ რი ხარ ჯე ბის და ფარ ვა, უმუ შე ვარ-
თათ ვის სო ცი ა ლუ რი შემ წე ო ბის და ნიშ ვნა ან /და ბიზ ნე სის თვის გა და სა-
ხა დე ბის გა და ვა დე ბა/ გა უქ მე ბა იქ ნე ბო და შე უძ ლე ბე ლი (ჯა მუ რი ღი რე ბუ-
ლე ბით 3.5 მლრდ ლა რი), არა მედ მო სა ლოდ ნე ლი იქ ნე ბო და: ხელ ფა სე ბის 
(პო ლი ცი ე ლე ბის, ექი მე ბის, პე და გო გე ბის და ა.შ.), ასე ვე პენ სი ე ბის, სო ცი-
ა ლუ რად და უც ვე ლე ბის შემ წე ო ბე ბი სა და სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის და ფი-
ნან სე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი შემ ცი რე ბაც კი. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ 
აგ რეთ ვე მრა ვა ლი სხვა არა პო პუ ლა რუ ლი ნა ბი ჯის გა დად გმა გახ დე ბო და 
სა ჭი რო. რა ტომ? ცნო ბის თვის:

- სრუ ლად გა ჩერ და ტუ რის ტუ ლი სექ ტო რი, რო მე ლიც მთლი ა ნი სა-
მა მუ ლო პრო დუქ ტის (მსპ) და ახ ლო ე ბით 12 %-ს ქმნი და და პირ და პირ თუ 
ირი ბად 500 ათა სამ დე ადა მი ანს ასაქ მებ და ისეთ სექ ტო რებ ში, რო გო რი-
ცა ა: დას ვე ნე ბის და გარ თო ბის ინ დუს ტრი ა, ავი ა სა წარ მო ე ბი, ად გი ლობ-
რი ვი ტრან სპორ ტი და სხვა; 2020 წელს ტუ რის ტუ ლი ნა კა დე ბის და ახ ლო ე-
ბით 2/3-ით შემ ცი რე ბაა მო სა ლოდ ნე ლი;

- პრაქ ტი კუ ლად გა ჩერ და ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის მი ღე ბა, რო მე ლიც 
წი ნა წლებ ში $1.5 მლრდ–საც კი აღ წევ და და შე მო სავ ლის ერ თა დერთ თუ 
არა, მნიშ ვნე ლო ვან წყა როს წარ მო ად გენ და რამ დე ნი მე ასე უ ლი ათა სი 
ოჯა ხის თვის სა ქარ თვე ლო ში;

- პა რა ლი ზე ბუ ლი აღ მოჩ ნდა პირ და პი რი უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის 
მი მარ თუ ლე ბაც, რო მე ლიც ქვე ყა ნა ში ასაქ მებს და ახ ლო ე ბით ყო ველ მე-
ხუ თე თა ნამ შრო მელს, ქმნის ექ სპორ ტის ნა ხე ვარ ზე მეტს, და მა ტე ბუ ლი 
ღი რე ბუ ლე ბის 1/3-ს, შე მო აქვს ქვე ყა ნა ში ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი და ა.შ. 
უცხ ო ურ თან ერ თად, გა ჩერ და ად გი ლობ რი ვი სა ინ ვეს ტი ციო აქ ტი უ რო ბაც;

- შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ოპ ტი მის ტუ რი შე ფა სე ბე ბით, სა ქარ თვე-
ლოს სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი, მხო ლოდ, 2020 წლის გან მავ ლო ბა ში, პან დე-
მი ის შე დე გად 3 მლრდ ლარ ზე მეტს და კარ გავს მი უ ღე ბე ლი შე მო სავ ლის 
სა ხით, ხო ლო ეკო ნო მი კუ რი ზრდა სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის შე-
ფა სე ბით და გეგ მი ლი +4.5%–ის ნაც ვლად -4 %–ში გა და ი ნაც ვლებს. ხაზ გა-
სას მე ლია ისიც, რომ ეს ყო ვე ლი ვე - პო ზი ტი უ რი სცე ნა რის შემ თხვე ვა ში. 
თუმ ცა, უნ და ით ქვას ისიც, რომ ეს პროგ ნო ზი შე უძ ლე ბე ლია იყოს ზუს ტი, 
რად გა ნაც მსოფ ლი ოს თვის კრი ზი სის მთა ვა რი გა მომ წვე ვი მი ზე ზის დას-
რუ ლე ბის ზუს ტი დრო ჯე რაც უც ნო ბი ა, შე სა ბა მი სად უც ნო ბია მი სი გარ თუ-
ლე ბით ან შემ სუ ბუ ქე ბით მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბიც.

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, ახ ლა ყვე ლა ზე მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია არა უკან ყუ რე ბა და და ნა კარ გე ბის თვლა, არა მედ იმა ზე ფიქ რი, თუ 
რი სი გა კე თე ბაა შე საძ ლე ბე ლი სა მო მავ ლოდ, რომ არ სე ბუ ლი მსოფ ლიო 
კრი ზი სი სა ქარ თვე ლომ არც მე ტი, არც ნაკ ლე ბი - ახალ შე საძ ლებ ლო ბად 
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აქ ცი ოს. სა სი ა მოვ ნოდ ჟღერს, თუმ ცა რთუ ლად შე სას რუ ლე ბე ლი იქ ნე-
ბა - ქარ თუ ლი ეკო ნო მი კის სრუ ლი ტრან სფორ მა ცი ა, რა შიც იგუ ლის ხმე ბა
არამ ხო ლოდ პრი ო რი ტე ტე ბის ცვლი ლე ბის ფონ ზე, ერ თი დარ გის გან ზე
გა წე ვით მე ო რე დარ გის წინ წა მო წე ვა, არა მედ რე ა ლუ რი სრულ ფა სო ვა ნი
გარ დაქ მნა. აქ ვე იბა დე ბა აზ რი იმის თა ო ბა ზე რომ, თუ ტრან სფორ მა ცია
რთუ ლი ა, მტკივ ნე უ ლი და თა ნაც დიდ რის კებ თა ნა ცა და კავ ში რე ბუ ლი, ხომ
არ გვე ცა და ეკო ნო მი კის ეტა პობ რი ვი „გადატვირთვა“?! შემოგთავაზებთ
რამდენიმე პერსპექტიულ მიმართულებას:

1. სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავება

ცნო ბი ლი ა, რომ ნე ბის მი ე რი გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბა, პირ ველ ეტაპ-
ზე, უშუ ა ლოდ ამ გეგ მის შე მუ შა ვე ბით იწყ ე ბა. შე უძ ლე ბე ლია ქვეყ ნის კრი-
ზი სი დან გა მოყ ვა ნა სა და მის აყ ვა ვე ბა ზე ვმსჯე ლობ დეთ, სა შუ ა ლო და
გრძელ ვა დი ა ნი ხედ ვის არარ სე ბო ბის პი რო ბებ ში, რო გორც მი ნი მუმ 5 და
10 – წლი ან ჭრილ ში. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ეს დო კუ მენ ტი მნიშ ვნე ლო ვა ნია
არამ ხო ლოდ იმი ტომ, რომ მას ში გან საზღ ვრუ ლი იქ ნე ბა კონ კრე ტუ ლი მიზ-
ნე ბი, მი სა ღე ბი შე დე გე ბი და ამ ყვე ლაფ რის გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი გზე ბი,
არა მედ, იმი ტო მაც, რომ ის ერთ მთლი ა ნო ბა ში ასა ხავს ქვეყ ნის მთლი ან
საფ რთხე ებ სა და შე საძ ლე ბე ლო ბებს კონ კრე ტუ ლი - ერ თი ა ნი მიზ ნის მი-
საღ წე ვად. აქ ვე გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ისიც, რომ გეგ მის მი ხედ ვით ერ-
თი დარ გის გან ვი თა რე ბა არ უნ და უს წრებ დეს ან არ უნ და ჩა მორ ჩე ბო დეს
მე ო რეს ისე, რომ პირ ვე ლის გან ხორ ცი ე ლე ბას საფ რთხე და ე მუქ როს.

2. კონკურენტუნარიანი ბაზრის ჩამოყალიბება

სამ წუ ხა როდ, ათე უ ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლო ში მრა-
ვა ლი ოლი გო პო ლი უ რი გა ერ თი ა ნე ბა ჩა მო ყა ლიბ და. შე საძ ლო ა, ცალ კე-
უ ლი კომ პა ნი ე ბის გამ სხვი ლე ბა, გან ვი თა რე ბის გარ კვე ულ ეტაპ ზე უფ რო
ლო გი კურ და მათ შო რის, არაა გა მო რიცხ უ ლი - გა დარ ჩე ნის ერ თად -ერთ
გზას წარ მო ად გენ და, რო მელ მაც შე იძ ლე ბა დარ გის გან ვი თა რე ბას / სიმ-
ყა რე საც კი შე უწყო ხე ლი. თუმ ცა, აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ უკ ვე დად გა
ის მო მენ ტი, რო დე საც მსგავ სი გა ერ თი ა ნე ბე ბი სი კე თის ნაც ვლად ზი ანს
აყე ნე ბენ რო გორც კონ კრე ტულ დარგს, ასე ვე მთლი ა ნად ეკო ნო მი კა საც,
სა ბო ლოო ან გა რი შით კი, ქვეყ ნის თი თო ე ულ მაცხ ოვ რე ბელს. ასეთ დარ-
გებ ში შეგ ვიძ ლია მო ვი აზ როთ რო გორც ნავ თო ბიმ პორ ტი ო რე ბი და სა-
ბან კო სექ ტო რი, ასე ვე ინ ტერ ნეტ პრო ვა ი დე რე ბი და ფარ მა ცევ ტუ ლი კომ-
პა ნი ე ბი, ფაქ ტობ რი ვად, ყვე ლა მსხვი ლი ბიზ ნე სი, რო მე ლიც ქვე ყა ნა ში
ფუნ ქცი ო ნი რებს და თი თო ე უ ლი მო ქა ლა ქის ყო ველ დღი უ რო ბის ნა წილს
წარ მო ად გენს.
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3. ეროვნული წარმოების წახალისება

რაც არ უნ და პრი მი ტი უ ლად ჟღერ დეს, და მო უ კი დებ ლო ბის 3 ათ წლე-
უ ლის თავ ზე სა ქარ თვე ლო კვლა ვაც იმ პორ ტდა მო კი დე ბუ ლი ქვე ყა ნა ა, 
სა დაც არა თუ მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი, პრი მი ტი უ ლი წარ მო ე ბის ნა ირ სა-
ხე ო ბე ბიც კი არ არის ადეკ ვა ტუ რად გან ვი თა რე ბუ ლი (ერ თე უ ლი გა მო ნაკ-
ლი სე ბის გარ და). ამი სი ნა თე ლი მა გა ლი თია სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბის 
ჭრილ შიც კი იმ პორ ტდა მო კი დე ბუ ლე ბა. კერ ძოდ, 2019 წელს სა ქარ თვე-
ლო ში იმ პორ ტი რე ბუ ლი იყო რძე და რძის პრო დუქ ტე ბი - 200 მლნ ლა რის; 
კიტ რი, პო მი დო რი და სხვა ბოს ტნე უ ლი - 100 მლნ ლა რის; სხვა დას ხვა ხი-
ლი - 180 მლნ ლა რის; მა კა რო ნი - 40 მლნ ლა რის; თევ ზი გა ყი ნუ ლი - 70 მლნ 
ლა რის; ქათ მის ხორ ცი - 200 მლნ ლა რის; კონ სერ ვე ბი - 100 მლნ ლარ დზე 
მე ტის და ა.შ. ფაქ ტი ა, რომ ათ წლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში „შემუშავებული“ 
ეროვ ნუ ლი წარ მო ე ბის წა ხა ლი სე ბის მე ქა ნიზ მე ბი ფუ ჭად თუ არაა გაფ-
ლან გუ ლი, სა ბო ლოო მიზ ნამ დე ჯერ ისევ დი დი გზა აქვს გა სავ ლე ლი. გა-
მო სა ვა ლი კი პრო ცეს ში დარ გის პრო ფე სი ო ნა ლე ბის ჩარ თუ ლო ბა შია და 
არა – „მენეჯერების“ - „ინოვაციურ გადაწყვეტილებებში“. 

თა მა მად შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ სა ქარ თვე ლო ჯერ ისევ აუთ ვი სე ბე-
ლი შე საძ ლე ბე ლო ბე ბის ქვე ყა ნა ა, რო მელ საც ყო ვე ლი ახა ლი გა მოწ ვე ვა 
დიდ დარ ტყმას თან ერ თად, ყო ველ ჯერ ზე ახალ შე საძ ლებ ლო ბებ საც სთა-
ვა ზობს. ასე იყო და ასე იქ ნე ბა კო რო ნო მი კუ რი კრი ზი სის შემ დგო მაც. მთა-
ვა რი ა, თი თო ე უ ლი მსგავ სი სი ტუ ა ცია სწო რი ში ნა არ სით იყოს აღ ქმუ ლი, 
შე მუ შავ დეს შე სა ბა მი სი სა მოქ მე დო გეგ მა და მივ ყვეთ ქვეყ ნის გრძელ ვა-
დი ა ნი გან ვი თა რე ბის მო ნა ხაზს. 


