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ლი ო ში არ არ სე ბობს პო ზი ტი უ რი გა მოც დი ლე ბა. 
თვითონ მთავრობის შესაბამისმა წევრებმა ჩვენზე 
კარგად იციან ეს, მაგრამ ზემოთაღნიშნული აკლი-
ათ 9-წლიანი მთავრობის — გამკეთებელი უნდა იყო.

ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კით, აშშ დო ლარ ში გა დათ ვ ლი
ლი სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კა 2004 წლი დან 2012 წლამ დე 
4ჯერ გა ი ზარ და, ანუ 300%ით. აქ შეგ ვიძ ლია და მა ტე ბით 
ის ღა ვთქვათ, რომ თვით აშშ დო ლა რი გა ნიც დი და ინ ფ ლა
ცი ას (დევალვაციას) და თუ თვი თონ ამე რი კულ კვლე ვებს 
და ვეყ რ დ ნო ბით, იგი ამ პე რი ოდ ში 24%თ გა უ ფა სურ და, და 
შე სა ბა მი სად სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კა მყარ დო ლარ ში მხო
ლოდ 3.3ჯერ გა ი ზარ და, ანუ 230%ით. ამად რო უ ლად შე
იძ ლე ბა თუმ ცა გა ვიხ სე ნით სხვა ინ დი კა ტო რე ბიც, რო მე ლიც 
ასე ვე გვიჩ ვე ნებს წინ ს ვ ლას: სა შუ ა ლო ხელ ფა სი გა ი ზარ და 
6ჯერ (500%), ბან კებ ში დე პო ზი ტე ბი — 34ჯერ (3300%), 
სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ ლე ბი — 7.3ჯერ (630%), სა გა რეო ვაჭ
რო ბა, ექ ს პორ ტი 5ჯერ (400%), იმ პორ ტი 7ჯერ (600%), 
ბრუნ ვა — 6.5ჯერ (550%) — ყვე ლა ფე რი მყარ ვა ლუ ტა ში.

მო დით ახ ლა ოც ნე ბის მთავ რო ბის რიცხ ვებს შევ ხე დოთ 
და შე ვა და როთ: 

1. სა შუ ა ლო ხელ ფა სი 2012 წელს იყო 712 ლა რი —
რაც აშშ დო ლარ ში იყო 431, 2020 წლის თ ვის შე სა ბა მი სად 
₾1191 და $383

2. სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბი 2012 წელს იყო 
7.5 მი ლი არ დი ლა რი, რაც იმ დროს უტოლ დე ბო და 4.78 
მი ლი არდ აშშ დო ლარს, 2020 წელს შე სა ბა მი სად ₾12.41 
მი ლი არ დი რაც ტო ლი იყო $3.99 მი ლი არ დის (2019 წელს 
$4.78 მი ლი არ დი).

3. მთლი ა ნი ში გა პრო დუქ ტი ერთ მო სახ ლე ზე 2012
წელს იყო 4421 აშშ დო ლა რი, ხო ლო 2020 წელს $4266, 
თუმ ცა პან დე მი ას რომ არ დაბ რალ დეს მხო ლოდ, 2019 
წელს — $4698, ანუ 2019 წლი სათ ვის 7 წე ლი წად ში ზრდა 
იყო სულ 6%. 

4. თვი თონ მშპ ამ პე რი ოდ ში $16.5 მი ლი არ დი დან 2019
წლი სათ ვის $17.5 მი ლი არ დამ დე გა ი ზარ და (6%).

5. სა ბან კო დე პო ზი ტე ბი 2.98 მი ლი არ დი ლა რი დან რო
მე ლიც მა შინ უდ რი და 1.8 მი ლი არდ დო ლარს, 2021 წლის 
ბო ლოს თ ვის 14.2 მი ლი არ დი ლა რამ დე, 4.76ჯერ, ანუ 
376%ით გა ი ზარ და; იგი ვე, გა დაყ ვა ნი ლი აშშ დო ლარ ში 
ასე გა მო ი ყუ რე ბა, შე სა ბა მი სად — $4.6 მი ლი არ დი, გაზ რ
დი ლია 2.55ჯერ, ანუ 155%ით. თუმ ცა ამ წარ მა ტე ბით არ 
ღირს დი დი აჟი ტი რე ბა, ეს ტო ნეთ ში, რომ ლის მო სახ ლე ო ბა 
სა ქარ თ ვე ლო ზე 3ჯერ ნაკ ლე ბი ა, დე პო ზი ტებ ზე $31 მი ლი
არ დი აქვთ, ანუ ჩვენ ზე 6.7ჯერ მე ტი და ერთ მო სახ ლე ზე 
გა დათ ვ ლით 18ჯერ მე ტი(!), ასე ვე ცხა დია დე პო ზი ტე ბის 
მო ცუ ლო ბის ზრდის ტემ პის დი დი კლე ბა წი ნა პე რი ოდ თან 
შე და რე ბით (2.5ჯერ ზრდა 34ჯერ ზრდას თან შე და რე ბით).

6. სა გა რეო ვაჭ რო ბა: 20122021 წლებ ში ექ ს პორ
ტი გა ი ზარ და 1.78ჯერ ანუ 78%ით ხო ლო იმ პორ ტი 1.25
ჯერ — ანუ 25%ით, ბრუნ ვა 1.37ჯერ — ანუ 37%ით (წინა 
პე რი ოდ ში — 550%ით). 

თუ ამ რიცხ ვებს პრაქ ტი კულ ცხოვ რე ბა ში გა და ვი ტანთ, 
მა გა ლი თად სა შუ ა ლო ხელ ფასს — 1000 ლა რი 2012 წელს 
ყი დუ ლობ და 606 აშშ დო ლარს, დღეს 1000 ლა რით ვი
ყი დით 325 აშშ დო ლარს. თუმ ცა არ უნ და დაგ ვა ვიწყ დეს  
ის ფაქ ტო რიც, რომ თვი თონ აშშ დო ლა რიც ამ პე რი ოდ ში 
ღი რე ბუ ლე ბას კარ გავ და (ანუ 100 დო ლა რით ნაკ ლებ რა
მეს შე ი ძენთ ახ ლა). შე სა ბა მი სად, 1000 ლა რი დღეს უდ რის 
2012 წლის 286 აშშ დო ლარს. ცხოვ რე ბა ამ ადა მი ა ნებს სა
ქარ თ ვე ლო ში შე სა ბა მი სად სა შუ ა ლოდ 1.6ჯერ, ანუ 60%თ 
გა უძ ვირ დათ. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ამა ვე კრი ტე რი უ მით თუ ვიმ ს
ჯე ლებთ, 2021 წელს, რო მე ლიც მთავ რო ბას დიდ წარ მა
ტე ბად მი აჩ ნი ა, მშპ ვერ გა და აჭ რ ბებს 17.5 მი ლი არდ აშშ 
დო ლარს, რო მე ლიც 2012 წლის დო ლა რის მი ხედ ვით მხო
ლოდ $14.4 მი ლი არდს გა უ ტოლ დე ბა, რაც ნიშ ნავს, რომ 
რე ა ლურ ცხოვ რე ბა ში ეკო ნო მი კა 2012 წლის შემ დეგ სა ერ
თოდ არ გაზ რ დი ლა. (ასევე, მა გა ლი თად, სა გა რეო ვაჭ რო
ბა 37%ს ნაც ვ ლად, სი ნამ დ ვი ლე ში 13%ით გა ი ზარ და.)

რაც მარ თ ლა იზ რ დე ბო და და დიდ და მზარდ გავ ლე ნას 
ახ დენ და ეკო ნო მი კა ზე ბო ლო წლებ ში, იყო უცხო ე თი დან 
ნა თე სა ვე ბი სათ ვის ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი. სა ქარ თ ვე ლოს 
ეროვ ნუ ლი ბან კის სტა ტის ტი კის მი ხედ ვით, ოფი ცი ა ლუ რი 
ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის მო ცუ ლო ბა — გად მო რიცხ ვე ბით —
2012 წლის თ ვის 1.33 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რი იყო, 2021 
წელს ამ თან ხამ 2.35 მი ლი არდ დო ლარს მი აღ წი ა, შე სა ბა
მი სად, თუ მი სი წი ლი ეკო ნო მი კა ში (მშპ) 2012 წელს იყო 
8%, 2021 წლი სათ ვის 13%ს გა დას ც და, რაც უნ და ჩა ით
ვა ლოს ეკო ნო მი კის ერ თ ერთ რე ა ლურ წყა როდ და არა 
მთავ რო ბის წარ მა ტე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბა. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ეკო ნო მი კამ მთლი ა ნად 5% და

ეკონომიკა

n გია ჯანდიერი

კახა ბენდუქიძემ ერთხელ იხუმრა, — ვინმემ თუ გითხრა,
ორჯერორიშვიდიაო,ხელიმოკიდე,მაგასკიდევეშველებაო.

მთავ რო ბა ში ეკო ნო მი კა ზე ყო ველ თ ვის თა ვი სი სი მარ თ
ლე იცი ან. რიცხ ვე ბი ყვე ლას სა ერ თო გვაქვს — სხვა რა გზა
ა, მაგ რამ ყვე ლა თა ვი სე ბუ რად და /ან თა ვის სა სარ გებ ლო 
რიცხ ვებს ამ ჩ ნევს.

ოპო ზი ცი ას, ცხა დი ა, ურ ჩევ ნია ყვე ლა ფე რი შავ ფე რებ ში 
და ი ნა ხოს. 2011 წელს ერ თ მა “ექსპერტმა” გაბ რა ზე ბულ მა 
მითხ რა — ქვე ყა ნა ინ გ რე ვაო — იმ დროს, რო დე საც არც ერ
თი ინ დი კა ტო რი არ მი უ თი თებ და ამის შე სა ხებ. ამ ექ ს პერ ტის 
სა სურ ვე ლი მთავ რო ბა ახ ლა გვყავს (თუმცა, მას პი რა დად 
აღარ წყა ლო ბენ) და ეს მთავ რო ბაც ჯერ კი დევ იმ 9 წელ ზე 
სა უბ რობს, სა ქარ თ ვე ლო რომ ინ გ რე ო და და სა კუ თარ სა
ო ცარ მიღ წე ვებ ზე, რომ ლის შე სა ხებ არც ერ თი რე ა ლუ რი 
მო ნა ცე მი არ გვაქვს. 

ასე თი ექ ს პერ ტე ბის დამ სა ხუ რე ბა იყო ასე ვე ოც ნე ბის და 
მი სი მომ ხ რე ე ბის “შეცდომაში შეყ ვა ნა” ენერ გი ის ფა სე ბის 
შე სა ხებ. რო გორც ჩანს, მათ ემო ცი ებ მა ისე გა დაძ ლი ა, ორ
ჯერ ორი ორ მოც და ა თად მო აჩ ვე ნა. მა თი ვე დამ სა ხუ რე ბით 
ბევ რ მა და ი ჯე რა (ხალხისთვის რაც სამ წუ ხა როა — ოც ნე ბა ში 
და ი ჯე რეს), რომ იმ 9 წელ ში არა ფე რი კეთ დე ბო და, მე ტიც, 
რაც მოხ და თა ვი სით მოხ და და არა ვი სი დამ სა ხუ რე ბა არ 
იყო და შე სა ბა მი სად მა გას ყვე ლა შეძ ლებ და. 

სი მარ თ ლე გამ ხე ლი ლი ჯობს და იმ 9წლიან მთავ რო ბა შიც 
იყო ხალ ხი, ვინც ვერ ერ კ ვე ო და რა მოხ და. კერ ძო სექ ტორ ში 
მრა ვა ლი ახა ლი ბიზ ნე სი გაჩ ნ და და მრა ვალ მა დიდ წარ მა ტე

ბას მი აღ წი ა, — მა თი დამ სა ხუ რე ბა უდა ო ა, მაგ რამ იმ რე ფორ
მე ბის დამ სა ხუ რე ბას ეს ბიზ ნე სე ბი, სამ წუ ხა როდ, ან უარ ყო ფენ 
ან ჩქმა ლა ვენ. რე ფორ მე ბის გვერ დით იყო სე რი ო ზუ ლი პრობ
ლე მე ბიც — კერ ძო სა კუთ რე ბის და უც ვე ლო ბა და სა სა მარ თ
ლოს არა ფექ ტი ა ნო ბა ყვე ლა კვლე ვა ში (დღემდე!) ჩანს.

ეჭ ვი მაქვს, რომ მარ თ ლა რაც მოხ და, მა შინ მოხ და და 
სხვა დროს ვერ მოხ დე ბო და. მა გა ლი თად, ელექ ტ რო ე ნერ
გი ის მი წო დე ბის მო წეს რი გე ბა, პო ლი ცი ის და სხვა სა ხელ
მ წი ფო ორ გა ნო ე ბის გაწ მენ და კო რუფ ცი ის გან, გა და სა ხა
დე ბის შემ ცი რე ბა, სა გა და სა ხა დო და სა ბა ჟო სის ტე მე ბის 
ციფ რულ ტექ ნო ლო გი ებ ზე გა დაყ ვა ნა, რე ეს ტ რე ბის სა უ კე
თე სო სის ტე მე ბის და ნერ გ ვა და მრა ვა ლი სხვა. დღეს თუ 
რა მე მუ შა ობს, პირ ველ რიგ ში ეს ყვე ლა ფე რი მუ შა ობს და 
მა შინ დე ლი ზრდის გარ კ ვე უ ლი ინერ ცი ა. ამის გამ კე თე ბე ლი 
თუ ვინ მე იყო მა ნამ დე — რა ტომ არ აკე თებ და და თუ ოც ნე
ბას ყავს — რა ტომ არ აგ რ ძე ლებს, საქ მე ბევ რია დარ ჩე ნი
ლი, ხელს არა ვინ უშ ლის. 

იმ ლო გი კით, რო გორც ოც ნე ბა ყო ველ წ ლი უ რად გვამ ც
ნობს მა თი პო ლი ტი კის წარ მა ტე ბებს, მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე 
წარ მა ტე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი ზიმ ბაბ ვე და ვე ნე სუ ე ლა უნ და იყ ვ
ნენ. მა თი ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტე ბი ყვე ლა ზე გა უ ფა სუ რე ბუ ლია 
— ზოგ მათ ბან კ ნოტ ზე და წე რი ლი რიცხ ვის წა კითხ ვა ძა ლი ან 
ცო ტა ადა მი ან მა იცის დე და მი წა ზე. ასე ჩვენც 2014 წლის 
მე რე მე თო დუ რად გა ვა უ ფა სუ რეთ ლა რი. შეთ ქ მუ ლე ბის თე
ო რი ას შემ დე გი წე რი ლის თ ვის შე მო ვი ნა ხავ, მაგ რამ აქ თა
მა მად ვიტყ ვი, რომ ლა რის გა უ ფა სუ რე ბის ერ თ ერ თი მი ზე ზი 
ეკო ნო მი კის მუ შა ო ბის შე დე გი ა. 

ყვე ლა ვა ლუ ტა იმით ფა სობს, რა შე იძ ლე ბა მი სი 
გამოყენებით შეიძინო. მიუხედავად სასათბურე პი-
რობებისა და ბოლო ხანებში მისი მონოპოლიური 
მდგომარეობის გაძლიერების არაერთი მცდელო-
ბისა, ლარს არაფერი ეშველა. მას არც ტურიზმის 
სწრაფმა ზრდამ უშველა და არც ფულადი გზავ-
ნილების ასევე რადიკალურმა ზრდამ. სხვადასხ-
ვა ინდუსტრიულ თუ აგრარულ წარმოებაში გადა-
რიცხულმა მილიარდობით სუბსიდიებმა ქვეყანა წინ 
კი არა უკან დახია. 

სუბ სი დი ე ბის არა ე ფექ ტი ა ნო ბა, სხვა თა შო რის, 
კარგი გაკვეთილია მთავრობის ოპონენტებისათ-
ვისაც. სუბსიდიების მომხრეებმა უნდა მოახერხონ, 
თომას სოუელის სამი არგუმენტი გააბათილონ: 
რასთან შედარებითაა სუბსიდიები კარგი? რა ჯდე-
ბა სინამდვილეში სუბსიდიები? რა მყარი დასტური 
გაქვთ სუბსიდიების წარმატების?

სი ნამ დ ვი ლე ში ეს ფუ ლი ცალ კე იფ ლან გე ბა — შე-
დეგი პრაქტიკულად(!) არ არსებობს, იგივე ფული 
წარმატებულ ბიზნესებს გადაახდევინეს იმის ნაცვ-
ლად, რომ გაფართოებულიყვნენ და მეტი ადამია-
ნიც დაესაქმებინათ. ასეთ შემთხვევაში აგრარული 
წარმოებიდანაც გამოთავისუფლდებოდა ზედმეტი 
დასაქმებულები და მაგ სექტორსაც წარმატების მეტი 
შესაძლებლობა გაუჩნდებოდა. ანუ სუბსიდიებს გან-
ვითარება ჯობს, ქვეყანას ძვირი უჯდება და მსოფ-
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იმ ლო გი კით, რო გორც ოც ნე ბა ყო ველ წ ლი უ რად გვამ ც ნობს  

მა თი პო ლი ტი კის წარ მა ტე ბებს, მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე  

წარ მა ტე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი ზიმ ბაბ ვე და ვე ნე სუ ე ლა უნ და იყ ვ ნენ. 

მა ტე ბით წყა რო შე ი ძი ნა, ეს ეკო ნო მი კურ ზრდას არ და ეტყო. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ერ თაშ რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის 

მო ნა ცე მე ბით ფუ ლა დი ტრან ს ფე რე ბი (remittances) სი
ნამ დ ვი ლე ში უფ რო მე ტია — წლე ბის მი ხედ ვით ასე თი გან
ს ხ ვა ვე ბა ზოგ ჯერ 600 მი ლი ონ დო ლარ საც შე ად გენ და. 
ეს არ არის გა საკ ვი რი, რად გან ბევ რი ასე თი დახ მა რე ბა 
ნაღ დი ფუ ლით ან ნა ტუ რი თაც ხორ ცი ელ დე ბა ხოლ მე. შე
დე გად, უცხო ეთ ში მცხოვ რე ბი დახ მა რე ბის დო ნე ეკო ნო
მი კა ში 15%საც აღ წევს; სხვა სა კითხი ა, რომ ასე თი ტი პის 
თა ვი სუ ფა ლი სახ ს რე ბის შე მო დი ნე ბა ეკო ნო მი კა ში გა ცი ლე
ბით დიდ გავ ლე ნას ახ დენს, გან სა კუთ რე ბით კი მოთხოვ ნის 
ზრდის თვალ საზ რი სით (ეს ყვე ლა ზე მე ტად დე კემ ბერ ში იგ
რ ძ ნო ბა, ახა ლი წლის და შო ბის მო ლო დინ ში).

2021 წელს რო გორც მო სა ლოდ ნე ლი იყო, ეკო ნო მი კამ 
გა ზარ და ბრუნ ვა — ფირ მებ მა და ადა მი ა ნებ მა საქ მი ა ნო ბა 
გა აგ რ ძე ლეს, სა ერ თაშ რი სო დახ მა რე ბაც მი მოქ ცე ვა ში შე
ვი და, თუმ ცა ზრდის ერ თ ერ თი ძი რი თა დი მკა ფიო ფაქ ტო
რი სწო რედ ფუ ლა დი გა და რიცხ ვე ბი იყო, რო მე ლიც 2021 
წელს 2020თან შე და რე ბით 500600 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა
რით მე ტი იყო (2021 წლის სტა ტის ტი კა ჯერ არ არ სე ბობს). 
არ უნ და გა მოვ ტო ვოთ ასე ვე, სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო 
ფონ დის მი ერ აგ ვის ტო ში გა კე თე ბუ ლი ლა რის მო ნე ტა რუ ლი 
სის ტე მის მხარ და ჭე რა, რო მელ მაც ეკო ნო მი კას გარ კ ვე უ ლი 
სტა ბი ლუ რო ბა მო უ ტა ნა და ააცი ლა შე სა ბა მი სი და ნა ხარ ჯე
ბი. ამავ დ რო უ ლად, სსფმ ყუ რადღე ბა აშ კა რად მო ა დუ ნა 
სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ სა გა რეო ვა ლე ბის ზრდა
ზე. სა ხელ მ წი ფო ვა ლი 2004 წლი სათ ვის მშპს 43% იყო, 
2012 წლის ბო ლოს თ ვის (2008 წლის რუ სეთ თან ომი სა 
და 2011 მსოფ ლიო კრი ზი სის პი რო ბებ ში) ვა ლი 34%მდე 
შემ ცირ და, 2019 წელს ვა ლი 40%ს სცდე ბო და და 2020 
წელს 60%ს გა და ა ჭარ ბა. დღე ის თ ვის სა ქარ თ ვე ლოს მთავ
რო ბის სა ერ თო ვა ლი 10 მი ლი არდ აშშ დო ლარს აღ წევს.

ბო ლოს, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის პო ლი ტი კის შეც დო
მე ბი ცხა დია ამით არ ამო ი წუ რე ბა. მა გა ლი თად, ასე ვე გა ურ
კ ვე ვე ლი ეკო ნო მი კუ რი მიზ ნე ბი ჩანს რუ სეთ თან ვაჭ რო ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის უკან. ბო ლო 7 წე ლი წად ში, ანუ ევ რო კავ
შირ თან თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე თან ხ მე ბის და დე ბის შემ
დეგ, ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ თან ვაჭ რო ბა ფაქ ტობ რი ვად 
ჯა მუ რად არ იზ რ დე ბო და, იმ დროს რო დე საც რუ სეთ თან 
ვაჭ რო ბა მკვეთ რად გა ი ზარ და. თუმ ცა რუ სეთ თან ვაჭ რო ბის 
სა ერ თო მო ცუ ლო ბა ჯერ კი დევ ჩა მორ ჩე ბა ევ რო კავ შირს 
და თურ ქეთ საც, მაგ რამ ტენ დენ ცი ა, რო მე ლიც ამ გრა ფიკ ზე 
კარ გად ჩანს — არა სა ხარ ბი ე ლო ა:
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საქართველოს საგარეო ბრუნვა ევროკავშირთან და 
რუსეთთან, ათასი აშშ დოლარი, 2014-2021

 ევროკავშირი      რუსეთი

ასე თი პო ლი ტი კა სა ქარ თ ვე ლოს მა ხეს უგებს, რომ ლი და
ნაც უკან გა მოს ვ ლა გა ჭირ დე ბა და ისევ 1990ანი წლე ბის 
ტრა გე დი ით დამ თავ რ დე ბა. 

რუ სე თი არა ნა ი რად არ არის კარ გი სა ვაჭ რო პარ ტ ნი
ო რი, რად გან არის მსოფ ლი ო ში ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე კო
რუმ პი რე ბუ ლი, კრი მი ნა ლუ რი, ბი უ როკ რა ტი ზე ბუ ლი, პო ლი
ტი ზე ბუ ლი და არა ე ფექ ტი ა ნი სა სა მარ თ ლოს მქო ნე ქვე ყა ნა. 
თუ რა მის იმ პორ ტი ხდე ბა ახ ლა რუ სე თი დან, სწო რედ ასე თი 
გა მოც დი ლე ბის.

რუ სე თის არც ერთ პარ ტ ნი ორს არ აქვს დალ ხე ნი ლი 
ცხოვ რე ბა (ყირგიზეთი 4ჯერ და ტა ჯი კე თი 5ჯერ ღა რი ბია 
სა ქარ თ ვე ლო ზე). მი სი მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბა 3ჯერ 
მცი რეა და მსყიდ ვე ლო ბი თი უნა რიც 3.5ჯერ მცი რეა ვიდ რე 
ევ რო კავ შირ ში, ანუ რუ სე თის ეკო ნო მი კა 10ჯერ მცი რეა და 
ღა რი ბი ევ რო კავ შირ თან შე და რე ბით. 

ეს მოყ ვა ნი ლი მო ნა ცე მე ბი, რო გორც ჩანს, მთავ რო ბამ 
არ იცის, მი უ ხე და ვად გან წყო ბე ბი სა, აუცი ლე ბე ლია მას და 
მის ამომ რ ჩე ველს ჰქო დეთ წარ მოდ გე ნა, სი ნამ დ ვი ლე ში რა 
ხდე ბა. თუ ამ ყვე ლაფ რის არ ჯე რათ, ქუ ჩა ში გა მო ვიდ ნენ და 
გა მო კითხონ ხალ ხი.
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