
 
ქვემოთ გთავაზობთ საინფორმაციო ანალიტიკურ სააგენტო „ივერიონში“ 26.04.2020 წ.  გამოქვეყნებულ ახალ ინტერვიუს სტუ-ს ი. ჟორდანიას სახელობის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრის მთავარ მეცნიერ თანამშრომელთან, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორ ბატონ ნოდარ ჭითანავასთან.   

გარღვევის სტრატეგიის კონცეპტუალური წახნაგები 
  ყველაფერს კორონა ვირუსს ნუ დავაბრალებთ..   

   გლობალური გამოწვევების პრევენციისა და ეროვნული ეკონომიკის გაჯანსაღების ღონისძიებებზე ვაგრძელებთ საუბარს ცნობილ მეცნიერთან, საზოგადო მოღვაწესთან, საქართველოს მინისტრთა საბჭოს ყოფილ თავმჯდომარესთან - ნოდარ ჭითანავასთან.   იური პაპასქუა: ახალმა კორონა ვირუსმა ბევრი ნეგატივი ამოატივტივა. ხელისუფლების გაბედული, მიზანმიმართული გადაწყვეტილებებისა და მედიცინის სფეროს მუშაკთა, მართლაც, გმირული თავდადების ფონზე, როგორც მოსალოდნელი იყო, მორღვეული ზურგი, შეზღუდული ბაზისური რესურსები, წინსვლის გაურკვეველი ორიენტირები გამოჩნდა. ტექნიკური, ტექნოლოგიური, კომუნიკაციური თუ ინფრასტრუქტურული განვითარების ფანტასტიკურ გარემოში აღვირაწყვეტილ, დაუნდობელი ეპიდემიის ნიაღვარს „სოციალურად პოლარიზებული საზოგადოება და დემორალიზებული ეკონომიკა“ დახვდა.   საზოგადოებაში დიდი იყო მოლოდინი მთავრობის ეკონომიკური ანტიკრიზისული გეგმის მიზნობრივ სოციალურ და ბიზნესის დახმარების ანტიკრიზისულ ღონისძებებზე, რაც უდაოდ შთამბეჭდავია, თუმცა ეს მხოლოდ „ხარჯვითი“ ინექციებია და ეკონომიკის ეპიდემიამდელი მდგომარეობის შენარჩუნებას გულისხმობს. სხვა მიზანი მას არც ჰქონია.   ალბათ დამეთანხმებით, რომ მთელი ძალისხმევა ახლა კორონა ვირუსით გამოწვეული კრიზისის შემდგომი პერიოდის ეკონომიკის განვითარებაზე, გლობალურ გამოწვევებთან გამკლავების ეფექტიანი ღონისძიებების დასახვასა და განხორციელების მექანიზმის სრულყოფაზე უნდა იყოს მიმართული. თქვენ როგორ გაქვთ ეს პროცესი წარმოდგენილი?   ნოდარ ჭითანავა: ყველაფერს კორონა ვირუსს ნუ დავაბრალებთ, ეკონომიკური კრიზისის ფესვები უფრო შორიდან მოდის. საქართველოს დამოუკიდებლობის დეკლარირების შემდგომი, თითქმის 30-წლიანი პერიოდის სისტემური ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში მკვეთრი ჩამორჩენაა, - რაც გვქონდა, იმ დონესაც ვერ მივაღწიეთ; ეროვნული სიმდიდრე უმოწყალოდ გაიფლაგნა; მატერიალური წარმოების ბაზა გაჩანაგდა; დემოგრაფიული მდგომარეობა გაუარესდა; წარმოების ძირითადი ფაქტორები (მიწა, შრომა, კაპიტალი, მეწარმეობრივი უნარი, ინტეგრირებული ცოდნა, ეკონომიკის სახელმწიფოებრივი რეგულირება და ა.შ.) არაეფექტიანად გამოიყენება; დეინდუსტრიალიზაციის პროცესები სახეზეა; სასურსათო უსაფრთხოება რისკის ქვეშ დადგა; ძირითადად იმპორტირებულ პროდუქციაზე გავხდით დამოკიდებული; მეცნიერების ორგანიზაციული საფუძველი მოშლილია; განათლების სისტემა თანამედროვე მოთხოვნებს ჩამორჩა; სოფელი დაცარიელდა; უმუშევრობა მწვავე პრობლემაა.   ყოველივე ეს ადასტურებს, რომ ტრანსფორმაციული პერიოდის ეკონომიკა, ფართო გაგებით, სისტემურ კრიზისში იყო. ბოლო პერიოდის მოვლენებმა მდგომარეობა უფრო დაამძიმა. ამიტომ აუცილებელია ჩვენი რესურსული პოტენციალის მიზნობრივად გამოყენება და 



ანტიკრიზისული პოლიტიკის შემუშავება - განხორციელება. გვჭირდება გარღვევის სტრატეგია. ცნება ნუ შეგვაშინებს. იგი გულისხმობს იმას, რომ სტრატეგიული მიზნის მისაღწევად - ეფექტიანი ეკონომიკური სისტემის შესაქმნელად, საჭიროა ქვეყანაში არსებული რესურსების მაქსიმალური კონცენტრაცია და მიზნობრივი პროგრამებით მათი გამოყენება. გარღვევის სტრატეგიაში მიზნის მიღწევის ცენტრალური რგოლი მაღალი ტემპებით ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფაა. სხვანაირად ვერ მოხერხდება მთელი საზოგადოების (და არა მხოლოდ მისი მცირე ნაწილის, როგორც დღესაა) მუდმივად მზარდი მატერიალური და კულტურული მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება.   ქვეყნის განვითარების დღევანდელ, უაღრესად საპასუხისმგებლო ეტაპზე, სახელმწიფო (ხელისუფლება), საზოგადოება არჩევანის წინაშე დადგა: მიზნობრივად, მაქსიმალურად და ეტაპობრივად აამოქმედოს სოციალური და ეკონომიკური განვითარების არსებული შესაძლებლობები (გარღვევის სტრატეგია - მობილიზაციური მოდელი) და ამით უზრუნველყოს მაღალეფექტიანი საბაზრო ეკონომიკური სისტემის ფორმირება-ფუნქციონირების ხელშემწყობი გარემოს შექმნა ან ე.წ. კლასიკური, ტრადიციული ფორმით (გზით) დაიწყოს ეკონომიკის სისტემური კრიზისიდან გამოყვანის ღონისძიებათა განხორციელება. ამ უკანასკნელს ხანგრძლივი დრო სჭირდება და დიდი სოციალური დანაკარგებიც ახლავს. მესამე გზა არ არსებობს.   შექმნილი მდგომარეობიდან ერთადერთი გამოსავალია: სოციალურ-ეკონომიკური პროცესების სახელმწიფოებრივი რეგულირების, როგორც საზოგადოების განვითარების ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორის, სწორად გააზრება და ვითარებაზე მისი ზემოქმედების რეალური მექანიზმების შერჩევა-ამოქმედება. სახელმწიფოს ანტიკრიზისულ პოლიტიკას საფუძვლად უნდა დაედოს ქვეყნის განვითარების პოლიტიკური და ეკონომიკური მიზანშეწონილობა, რომელიც, ერთი მხრივ, ქვეყნის ბუნებრივი, საწარმოო, შრომითი რესურსების, ეკონომიკური პოტენციალის, დემოგრაფიული სტრუქტურის, გეოპოლიტიკური მდგომარეობის, აგრეთვე სხვა ფაქტორების გამოყენების ანალიზით და მეორე მხრივ, საუკეთესო პრაქტიკის, ინტეგრაციული პროცესების, ნაციონალურ სახელმწიფოებსა და საერთაშორისო (ზესახელმწიფოებრივ) ინსტიტუტებს შორის არსებული ურთიერთობების თავისებურებების გათვალისწინებით განისაზღვრება.   კრიზისიდან დაჩქარებით გამოსვლისთვის მიზანშეწონილია შესაბამისი ორგანიზაციულ-ეკონომიკური ინსტრუმენტის გამოყენება. ასეთი შეიძლება იყოს 2021–2025 წლების სოციალურ ეკონომიკური განვითარების პროგრამა (გარღვევის სტრატეგია - მობილიზაციური მოდელი).   იური პაპასქუა: პროგრამები ბევრი დაწერილა და გაცხადებულა... მაინც, რით უნდა იყოს ის ასე გამორჩეული?   ნოდარ ჭითანავა: კარგად მესმის თქვენი მინიშნება. ჩვენ ეს გზა გავიარეთ და მწარე გამოცდილება შეგვრჩა. ხაზგასმით ვამბობ, რომ ქვეყანას, გარდაქმნების არც ერთ ეტაპზე, გამოწვევების ადეკვატური ეკონომიკური პოლიტიკა არ ჰქონია. მხედველობაში მაქვს სახელმწიფო ექსტრემალურ პირობებში ექსკლუზიური ფუნქციებით და არა ვიწრო კლანური ინტერესების გავლენით მოქმედი პოლიტიკური სუბიექტი.   პროგრამაში სამ მთავარ კითხვას უნდა გაეცეს პასუხი:   პირველი -  განვითარების რომელ სტადიაზეა ქვეყანა? ამ კითხვაზე სწორი პასუხი საჭიროა იმისთვის, რომ გაცხადდეს, როგორია განვითარების სასტარტო ბაზა, საზოგადოების ქცევის მოტივაცია, გლობალურ პროცესებთან ადაპტირების დონე და სხვა გარემოებები, რომლებიც საფუძვლად უნდა დაედოს განვითარების გრძელვადიანი პერსპექტივის პროგნოზირებას;   



მეორე - საით უნდა წავიდეთ (სტრატეგიული მიზანი), რომელი მიმართულებით უნდა განვითარდეს ეკონომიკა? ამ შემთხვევაში საკმარისი არ არის მხოლოდ საკუთარი შესაძლებლობების ცოდნა, არამედ აუცილებელია გლობალურ სივრცეებში სხვათა ინტერესების შესწავლა-შეფასება, მათი თანხვედრის თუ დაპირისპირების, მოსალოდნელი გამოწვევებისა და მუქარების განჭვრეტა, რათა განვითარების მთავარი მიმართულებები სწორად განისაზღვროს;   მესამე - როგორ, რომელი რესურსებით და რა პერიოდულობით არის გათვალისწინებული დასახული მიზნის მიღწევა? ამისათვის საჭიროა სწორად შეირჩეს ეკონომიკის განვითარების სტრატეგიისა და ამოცანების განხორციელების ადექვატური ფორმები, მექანიზმები, დაფინანსების წყაროები (საშინაო და საგარეო, გეოეკონომიკური რესურსები, მართველობითი მოდელი და ა.შ.).   იური პაპასქუა: ასეთი პროგრამის შედგენა ხომ არ ეწინააღმდეგება პოლიტიკური და ეკონომიკური დემოკრატიის ფუძემდებლურ პრინციპებს?   ნოდარ ჭითანავა: საზოგადოებამ, სახელმწიფომ ახლა მაინც (მწარე გამოცდილების ფონზე) უნდა გააცნობიეროს, რომ პროგრამული მიდგომები რთული, კრიზისული პროცესების მართვის რეგულირების ოპტიმალური ფორმა და მეთოდია.   დღეს, მსოფლიოს განვითარებულმა ქვეყნებმა სტაბილურ წარმატებებს საბაზრო და სახელმწოფო რეგულირების მექანიზმების შეხამებით, სტრატეგიული დაგეგმვის (მართვის) პრინციპებზე დაფუძნებული, ყოველმხრივ გააზრებული, ეტაპობრივი და თანმიმდევრული მოქმედებებით მიაღწიეს.   პროგრამული მიდგომის უპირატესობა ისაა (ადრე ნათქვამს გავიმეორებ), რომ მასში დასახულ მიზანსა და მისი მიღწევის რესურსულ თუ პოლიტიკურ-ორგანიზაციულ ფაქტორებს შორის ლოგიკური კავშირი (პოლიტიკური მიზნის ეკონომიკური და ორგანიზაციული უზრუნველყოფა) აისახება; რეალურად განისაზღვრება ადგილობრივი ბუნებრივ-საწარმოო პირობებისა და ფაქტორების კომპლექსურად ამოქმედების გზები და საშუალებები. პროგრამას ექნება გამჭირვალობის მაღალი ხარისხი და საზოგადოებისთვის ქვეყნის განვითარების სტრატეგიის (ტაქტიკის) შეფასების საფუძველი გახდება, რაც ბუნებრივია, სახელმწიფოს (ხელისუფლებას) საშუალებას მისცემს, სიტუაციის შესაბამისად, მის განხორციელებაში კორექტივები შეიტანოს, პრაგმატული მოსაზრებით იმოქმედოს.   ტრანსფორმაციული პროცესების გამოცდილებამ გვიჩვენა, რომ გრძელვადიანი პროგრამის შედგენას ხელისუფლების ყველა თაობა (გუნდი) გაურბოდა და კონკრეტულ პასუხისმგებლობას არ იღებდა, საზოგადოება კი ამ მოვლენის (რეალობის) მიმართ მიუტევებელ გულგრილობას იჩენდა. ადრე, წინააღმდეგობრივ, სწრაფად ცვალებად პირობებში, კონცეპტუალურად და მეთოდოლოგიურად გაუაზრებელი პროგრამებით (სტრატეგიით) მკვიდრდებოდა ახალი ტიპის ურთიერთობები, რომელიც უმეტესწილად ეწინააღმდეგებოდა ეროვნულ-სახელმწიფოებრივ ინტერესებს.   უნდა გავაცნობიეროთ, რომ განვითარებული ქვეყნების მიერ განვლილი გზით (კლასიკური კაპიტალიზმის მოდელით) XXI საუკუნის პირველ ნახევარში (როცა გამოცდილი გვაქვს სხვადასხვა, ყოველთვის გარედან შემოთავაზებული დოქტრინების ავკარგიანობა), საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება, ფაქტობრივად, გამორიცხულია. ეს იმიტომ, რომ ცივილიზებული სახელმწიფოების მიერ გამოყენებული ისტორიული გამოცდილების ფონზე, სულ სხვა იდეები, მიდგომები, ტექნოლოგიები, პრინციპები, თავისებურებანი, ტენდენციები გამოჩნდა.   



იური პაპასქუა: როგორი უნდა იყოს პროგრამის ამოსავალი საწყისი, კონცეპტუალური და მეთოდოლოგიური მიდგომები?   ნოდარ ჭითანავა: ეკონომიკური კრიზისის დაძლევა და განვითარების თვისებრივად ახალ ტრაექტორიაზე გასვლისათვის მყარი მატერიალური და ორგანიზაციული საფუძვლის მომზადება ქართული სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნება-განმტკიცების განმსაზღვრელი პირობა-ფაქტორია.   პროგრამის უმთავრესი დანიშნულების - ეკონომიკის მაღალი ტემპებით ზრდის (განვითარების) ამოცანის გადაწყვეტას უნდა დაექვემდებაროს ქვეყნის რესურსული პოტენციალი.   პროგრამაში უნდა აისახოს მშპ რეალური ზრდის შესაძლებლობები, მოსახლეობის შემოსავლების სტრუქტურის ოპტიმიზაციის, შრომითი რესურსების რაციონალურად გამოყენების, რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დაჩქარების, ეკონომიკის დარგობრივი სტრუქტურის ფორმირების, ინვესტიციებისა და  საგარეო-ეკონომიკური ფაქტორების მიზნობრივად  გამოყენების პოტენციალი.   იური პაპასქუა: ცხადია, ეს მარტივი და მოკლე ვადებში შესასრულებელი სამუშაო სულაც არ არის. თანაც მოითხოვს ორგანიზებულობის მაღალ დონეს.   ნოდარ ჭითანავა: სახელმწიფოს, სამეცნიერო, საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ფუნქცია სწორედ ეს არის. პროგრამის შედგენაში მონაწილეობა უნდა მიიღოს, საბაზრო სუბიექტებთან ერთად, სახელმწიფო სტრუქტურებმა (სოფელი, მუნიციპალიტეტი, მხარე, ავტონომიური რესპუბლიკა, სამინისტროები (უწყებები) და სხვა, სამეცნიერო კოლექტივებმა, არასამთავრობო სტრუქტურებმა, საერთაშორისო ეკონომიკურმა და ფინანსურმა ინსტიტუტებმა, დაინტესებულმა პოლიტიკურმა და საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა. მათი ფართო მონაწილეობა პროგრამას შესძენს საზოგადოების დიდი ნაწილის კოლექტიური შრომით შექმნილი დოკუმენტის, ერთიანი სტრატეგიის სტატუსს, რაც დაპირისპირებული ძალების საზოგადოებრივი კონსენსუსის მნიშვნელოვანი ელემენტია.   პროგრამაში უნდა განისაზღვროს ეკონომიკური ზრდის რეალური რაოდენობრივი პარამეტრები (მოცულობები, ტემპები), მათი მიღწევის ეტაპები, პოლიტიკური და ეკონომიკური, ორგანიზაციული, სამართლებრივი მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფს ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებას.   ეკონომიკური ზრდის დასახულ მიზანს უნდა მიესადაგოს საბაზრო თვითრეგულირებისა და სახელმწიფო რეგულირების მოცემული სიტუაციისათვის მისაღები ფორმები, მეთოდები, რათა მივაღწიოთ მათ კომპლექსურ, მიზანმიმართულ გამოყენებას. შესაბამისად, უნდა განისაზღვროს სტრატეგიულ მიზანს დაქვემდებარებული ამოცანები: როგორი უნდა იყოს ეკონომიკის ფუნქციონირების საკანონმდებლო ბაზა, ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა, ფასწარმოქმნის მექანიზმი, საბიუჯეტო პოლიტიკა, სახელმწიფო ვალების მომსახურების სისტემა, სახელმწიფო დაკვეთის მექანიზმი, საინვესტიციო პოლიტიკა, პროგნოზირებისა და ქვეყნის სტრატეგიული განვითარების დაგეგმვის მექანიზმი, სახელმწიფო მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურა, საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობების რეგულირების მექანიზმი, რეგიონების განვითარების პრინციპები და სხვა.   პროგრამაში დაცული უნდა იყოს ქვეყნის მეგა, მაკრო, მეზა და მიკრო დონეზე სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის ერთიან კონცეპტუალურ საფუძველზე განხორციელების პრინციპი. ეს მოთხოვნა კრიზისული მდგომარეობიდან გამოსვლის დაჩქარებისა და სუვერენული სახელმწიფოს როლის მოსალოდნელი ზრდის აუცილებლობიდან გამომდინარეობს. მხედველობაში უნდა 



მივიღოთ ისიც, რომ მსოფლიოში ნაციონალური სახელმწიფოს ფუნქციები, მომავალში მოსალოდნელი ცვლილებების შესაბამისად ექსკლუზიური ფუნქციებით შეივსება (გეოეკონომიკური სტრატეგიების შემუშავება, საერთაშორისო სტრუქტურებში უფრო აქტიურად ჩართვა, მრავალმხრივი ინტეგრაციული კავშირების გაღრმავება, განვითარების ეროვნული მოდელის ადგილობრივი პირობების შესაბამისად განსაზღვრა, მართვის ტრადიციული ფორმების გათანამედროვებით დროის გამოწვევებთან ადაპტირების ღონისძიებათა დასახვა-განხორციელება).   გარღვევის სტრატეგია-მობილიზაციურ მოდელში სახელმწიფოს მაკროეკონომიკური პოლიტიკა ახალ ფუნქციებს შეიძენს. მისი მეშვეობით შესაძლებელი გახდება არსებული მატერიალური რესურსების, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, ორგანიზაციული, ფსიქოლოგიური ფაქტორების მიზანმიმართული გამოყენება, სხვადასხვა დონეზე მათი გადანაწილება და  კოორდინაცია.   ამასთან, მიკროდონეზეც, რომელიც საბაზრო მექანიზმების გავლენის სფეროს განეკუთვნება, რეალურად შეფასდება რამდენად ადეკვატურია მაკროეკონომიკური პოლიტიკა, რამდენად რაციონალურია რეგულირების მექანიზმების თანაარსებობა, რამდენად ყაირათიანად გამოიყენება არსებული პოტენციალი.   ეს გარემოება მიკრო დონეზე ეკონომიკური პროცესების რეგულირებას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს. მიკრო დონეზე სწორად გააზრებული მაკროეკონომიკური პოლიტიკით უნდა მომზადდეს დოვლათის შექმნის ხელსაყრელი საწარმოო და ორგანიზაციული პირობები.   ასეთი მიდგომა განვითარებულ ქვეყნებში სახელმწიფოს შესახებ დღემდე არსებულ სტერეოტიპს ეწინააღმდეგება. მითუმეტეს, იგი, შესაძლოა, ჩვენი საზოგადოებისთვის მიუღებელიც აღმოჩნდეს და მიკრო დონეზე სახელმწიფო ზეწოლის ფორმად მიიჩნიონ.   სამწუხაროდ, საქართველოში მიკრო დონე სათანადო ყურადღების გარეშე დარჩა. მიწის რესურსების გამოყენების ფაქტობრივი მდგომარეობა, როცა ასეულ ათასობით ჰექტარი ნაყოფიერი მიწა არ მუშავდება, ამის თვალნათელი მაგალითია. მიკრო დონეს ფაქტობრივად „ამშვენებს“ ახლად შეძენილი მენტალიტეტის სიმბოლო - საშოვარზე გადახვეწილი ოჯახის წევრის სიმწრის ოფლით ნაშოვნი ფულის გაფლანგვას შეჩვეულნი ფიზიკურ შრომას თაკილობენ და არც არავინ სთხოვს საკუთარ ოჯახში სარჩო რატომ არ შეაქვს. სწორედ ეს არის ჯანსაღი საზოგადოებრივი აზრის მოდუნების, წარსულისადმი ნიჰილიზმის, შრომისადმი ამპარტავნული დამოკიდებულების და ათასი სხვა დაშვებული შეცდომის შედეგად თანდათანობით, ჩვენივე პასიური თუ აქტიური პოზიციით ჩამოყალიბებული რეალობა, რომელშიც სიღარიბე  (სიღატაკე) ყველაზე მწვავე სოციალურ პრობლემად ჩამოყალიბდა.   ამ მოვლენასთან ბრძოლის სხვადასხვა დროს გამოყენებული ფორმები (ეკონომიკის სოციალური ორიენტაცია, ერთი მილიონი სამუშაო ადგილის, „საქართველო სიღარიბის გარეშე“ – „სტრატეგიები“, სიღარიბის მაჩვენებლების ხელოვნურად შემცირება და რიტორიკულ ლოზუნგებს ამოფარებული სხვა დაპირებები, საკმარისი არ აღმოჩნდა. ქვეყანაში შეიქმნა საშიში ვაკუუმი - ერთი მხრივ, „ახალი მდიდრები“ (ისინი, სამწუხაროდ, ცოტანი არიან) და მეორე მხრივ, „ახალი ღარიბები“ (სამწუხაროდ, ისინი საზოგადოების დიდი ნაწილია). ეს ორი კატეგორია - „ახალი მდიდრები“ და „ახალი ღარიბები“ აფერხებენ ქვეყნის განვითარებას. ამ დროს კი საშუალო ფენის ჩამოყალიბება ვერ ხერხდება.   დროა გავიგოთ: სიღარიბის დაძლევის ერთადერთი გზა გვაქვს - შევქმნათ ეფექტიანი ეკონომიკური სისტემა (ჩვენს შემთხვევაში „გარღვევის სტრატეგია - მობილიზაციური მოდელის“ მიზანიც სწორედ ეს არის). 



  ყოველივე ეს ამტკიცებს იმას, რომ მაკრო, რეგიონულ, მიკრო დონეზე ახალი ორგანიზაციული და ეკონომიკური ურთიერთობების რეგულირება ერთიან კონცეპტუალურ და მეთოდოლოგიურ საფუძველზე უნდა მოხდეს.   პროგრამაში გასათვალისწინებელია ის თავისებურებაც, რომ საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის თანამედროვე ეტაპს განასხვავებს სამეურნეო სუბიექტის საბაზრო პრინციპებზე გადასვლის დრო, როცა ბაზარი მკაცრად მონოპოლიზებულია და იქ ფეხის მოკიდება გაცილებით რთულია, ვიდრე ამას აღწევდნენ მეწარმეები კლასიკური კაპიტალიზმის პირობებში. ამ თავისებურებამ ახლებურად დააყენა სამეურნეო სუბიექტების (მიკრო დონეზე) მეწარმეობითი, სტრატეგიული და შემოქმედებითი აზროვნების კონცენტრაციის უნარის აუცილებლობა. სწორედ მისი დეფიციტი აფერხებს ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს შექმნას, რომლის ჩამოყალიბება სახელმწიფოს ექსკლუზიური ფუნქციაა. სამწუხაროდ, ის ამ მისიას ვერ ასრულებს.   გარღვევის სტრატეგიაში უნდა აისახოს მატერიალური წარმოების სფეროში მაღალი ტემპებით ეკონომიკური ზრდის (განვითარების) უპირატესობა. ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური სტაბილიზაციის ცენტრალური ღერძი მრეწველობაზე გადის. ვხედავთ, რომ დეინდუსტრიალიზაციის პროცესი, თუ იგი არ შევაჩერეთ, ხელს შეუწყობს დეინტელექტუალიზაციის წანამძღვრების მომზადებას. დღევანდელი ეტაპის ეს თავისებურება თანამედროვე მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის საფუძველზე მრეწველობის, ენერგეტიკის განვითარებას განსაკუთრებულ აქტუალურობას ანიჭებს. სამრეწველო პოტენციალი უნდა დაედოს საფუძვლად ეკონომიკისა და სოციალური სფეროს კომპლექსურ განვითარებას.   ქვეყნის ეკონომიკაში აგრარული მეურნეობა მუდამ იქნება მისი იერსახის სიმბოლო (არა იმდენად ეკონომიკის განვითარებაში მონაწილეობის დონით, არამედ მისი ყველა დარგისაგან გამორჩეული - ექსკლუზიური როლითა და ფუნქციებით). ამიტომ აგრარული მეურნეობის ეფექტიანი განვითარება ქართული სახელმწიფოებრიობის განმტკიცების უპირობო ფაქტორია. მას განსაკუთრებული მიდგომა უნდა. ჩვენ კი ბარბაროსულად ვექცევით. სამრეწველო საფუძველზე ჩამოყალიბებული დარგის მატერიალური და ორგანიზაციული ბაზა მოვშალეთ (გამწევი ცოცხალი ძალის და კავის ამარად დავტოვეთ). ინტენსიურ მიწებს არ ვამუშავებთ. მიწა გაველურდა. ძირითადად, უცხოეთიდან შემოტანილი პურით ვიკვებებით, ინვენტარიც კი შემოგვაქვს. ეს იმიტომ ხდება, რომ სახელმწიფოც აგრარულ მეურნეობას განიხილავს, როგორც ბიზნესს (მაქსიმალურ მოგებაზე ორიენტაცია). სასოფლო-სამეურნეო წარმოება არაკონკურენტუნარიან ნატურალურ მეურნეობას ეყრდნობა. კოოპერაცია, როგორც ეკონომიკური პოტენციალის რაციონალურად ამოქმედების საიმედო ფორმა, ნელა ვითარდება. ამასთან, უნდა გვესმოდეს, რომ აგრარული მეურნეობა არამარტო რთული ბუნებრივ-საწარმოო, არამედ სოციალურ-ეკონომიკური ფენომენიცაა.   მიწის და სხვა ბუნებრივი რესურსული პოტენციალის თანამედროვე მეცნიერული მიდგომებით შეფასების საფუძველზე უნდა განისაზღვროს მათი ეკონომიკური ზრდის პროცესში ეტაპობრივად ჩართვის ღონისძიებანი.   ამრიგად, ახალ პირობებში ეროვნული ეკონომიკის დარგობრივი სტრუქტურის ფორმირებაში ამოსავალი უნდა იყოს მატერიალური წარმოების სფერო. აქ შექმნილი დოვლათის ზრდა - განაპირობებს ეკონომიკის სხვა დარგების, განსაკუთრებით, ინფრასტრუქტურის განვითარებას და ეფექტიან ფუნქციონირებას.   ახლებურ გააზრებას მოითხოვს რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები.   



რეგიონი (ჩვენს შემთხვევაში ავტონომიური რესპუბლიკა და მხარეები) ასრულებს „ხიდის“ ფუნქციას, თანაც ორმხრივი მოძრაობის პრინციპით - ზევიდან ქვემოთ და, პირიქით. ამასთან, რეგიონი თავადაც კომპლექსია; ქვეყნის ტერიტორიის კონკრეტულ ნაწილში განვითარების ბუნებრივი, სოციალურ-ეკონომიკური, კულტურული და სხვა პირობების ერთიანობაა, რომელიც არსებითად ადგილობრივ გარემო ფაქტორების გავლენით ყალიბდება. ეს თავისებურება განსაკუთრებულ აქტუალობას ანიჭებს ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი ინტერესების დაცვას. „ცენტრი-რეგიონის“ ურთიერთობებში მთავარია მათი კომპლექსურობა (ერთმთლიანობა), ორმხრივი ინტერესების დაბალანსებას დაეფუძვნოს.   საქართველოს ეკონომიკა რეგიონულ ეკონომიკათა ერთიანი მთლიანობითი სისტემაა, რეგიონების ბუნებრივ-ისტორიული განვითარების შედეგია, მათი თავისებურებების, ტენდენციების, კანონზომიერებათა, სამეურნეო ორგანიზაციული პრინციპების ერთობლიობაა. ამიტომ ქვეყნის შიდა რეგიონულ მრავალფეროვნებას, როგორც განვითარების სტრატეგიულ რესურსს, განმსაზღვრელი მნიშვნელობა ჰქონდა, აქვს და მომავალშიც ექნება.   ქართული სოფელი (თემი), რომელსაც დღეს სტატუსიც არ აქვს, დაბა, ქალაქი, რაიონი (ახლა მუნიციპალიტეტი), მხარე, ავტონომიური რესპუბლიკა, როგორც მთელის (ქვეყნის) ნაწილი და თავადაც მთელი მათი შემადგენელი ნაწილების მიმართ ერთიანი გენეტიკური ფესვებით, ტრადიციებისა და მეურნეობრიობის მრავალფეროვნებით, ის ნიშანსვეტია, რომელიც ინდიკატორის ფუნქციას ასრულებს. სწორედ ამ თავისებურებაში უნდა ვეძებოთ ქართული რეგიონალიზმის ფუძემდებლური პრინციპების განსაზღვრის ფილოსოფიური, პოლიტიკური, ფსიქოლოგიური და ეკონომიკური საწყისი.   გასათვალისწინებელია, რომ ქვეყანაში ცხოვრების ბუნებრივი და საწარმოო პირობები არათანაბრადაა განაწილებული. ამიტომ რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დონის გამოთანაბრების ამოცანა ისტორიულიც არის და საგანგებოც.   ადგილობრივი მმართველობა უნდა ჩამოყალიბდეს მართვის მოქმედ ინსტიტუტად, სოფელს, თემს უნდა განესაზღვროს სტატუსი, გაემიჯნოს სახელმწიფოსა და ადგილობრივ მმართველობას შორის საკუთრება, შესაბამისად, კომპეტენციები.   დიდი რეზერვებია რეგიონთაშორისი კოოპერაციის განვითარებისათვის.   რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება უნდა წარიმართოს კომპლექსური პროგრამით, რომელიც წარმოადგენს ტერიტორიის განვითარების სტრატეგიას, ეფუძნება სახელმწოფოს პოლიტიკურ მიზანს, სამართლებრივ ბაზას, რესურსულ პოტენციალს და სრულად გამოხატავს ეროვნულ სახელმწიფოებრივ ინტერესებს. ქვეყნის რეგიონები ინტენსიურად უნდა ჩაერთონ საგარეო-ეკონომიკურ და კულტურულ ურთიერთობებში. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ტერიტორიული (სასაზღვრო) თავისებურებების გათვალისწინება. საგანგებო ყურადღებას მოითხოვს მთის რეგიონების განვითარება.   პერსპექტივაში გვმართებს მთის ფენომენის ისტორიული დანიშნულების (ფუნქციების) სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სწორად გაცნობიერება.   ქვეყნის განვითარების პერსპექტივის გათვალისწინებით, უნდა განისაზღვროს მსოფლიოში მიმდინარე გლობალური ცვლილებების მიმართ ეროვნული ეკონომიკის ადაპტირების პრინციპები (როგორ გეოეკონომიკურ სივრცეში მოუწევს ფუნქციონირება), თავიდან უნდა ავიცდინოთ ახლო პერიოდში 



მოსალოდნელი საფრთხე, - კრიზისიდან გამოსვლის საბაბით, ამჯერადაც თავს არ მოგვახვიონ ქვეყნის რესურსული პოტენციალის უცხოურ კაპიტალზე დამოკიდებულების ხელშემწყობი გარიგებები.   საინვესტიციო პოლიტიკაში წინასწარ შედგენილი პროექტების მიხედვით (ინვესტიციების მოზიდვის სფეროების შერჩევით) განისაზღვროს სად და რა მოცულობით, როგორი წინაპირობებით და მოსალოდნელი შედეგებით დაბანდდეს ინვესტიციები, რომ შექმნილი აქტივები ქვეყნის განვითარების სტრატეგიის განხორციელებას მაქსიმალურად ხელს უწყობდეს. ყოველმხრივ წახალისებას საჭიროებს ქვეყნის მოქალაქეთა კაპიტალის ეროვნულ ეკონომიკაში განთავსების პროცესი. ინვესტიციების მოზიდვის პერსპექტიულ ფორმებად, როგორც ადრე აღვნიშნე, მიგვაჩნია ერთობლივი საწარმოების, თავისუფალი ეკონომიკური ზონების შექმნა, ლიზინგის გამოყენება და სხვა. ამ კონტექსტში, მიზანშეწონილია ინგირი - გალის მონაკვეთზე თავისუფალი ეკონომიკური ზონის (ქართულ - აფხაზური ადმინისტრაციით) შექმნა.   ეკონომიკისა და სოციალური სფეროს განვითარებაში პროგნოზირებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის როლის გაძლიერებისა და რესურსული პოტენციალის რაციონალურად გამოყენების მიზნით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შეიქმნას პროგნოზირებისა და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარტამენტი (ან სხვა ფორმით). მას უნდა განესაზღვროს ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ინდიკატიური გეგმის შედგენის ფუნქცია (შესაბამის საკანონმდებლო ბაზის შექმნით).   თანამედროვე პირობებში ინდიკატიური დაგეგმვის უპირატესობა ისაა, რომ ეკონომიკის განვითარების დაგეგმვა ხდება „ქვევიდან“ და ეფუძვნება კონსულტაციების,  შეთანხმებების პრინციპს და ითვალისწინებს საზოგადოების სხვადასხვა ფენის (საკუთრების ფორმის მიუხედავად) ინტერესებს. ამასთან, ასრულებს საზოგადოებისათვის აუცილებელი და სასარგებლო ინფორმაციის მიწოდების ფუნქციას. ინდიკატიური დაგეგმვის ამოცანაა მთავრობის მიმდინარე და საშუალო ვადიანი სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის და სტრატეგიის ჩამოყალიბება, პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა და მათი მიღწევის გზების ძიება, ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორის, დარგის და სოციალური ჯგუფის ინტერესების კოორდინაცია.   საქართველოში 2006 წელს კანონის „საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ინდიკატური დაგეგმვის საფუძვლების შესახებ“ გაუქმებით ქვეყანაში უფრო გაღრმავდა სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებიდან სახელწიფოს თანდათანობით ჩამოცილების პროცესი.   კარგად გვახსოვს, ქვეყანა ცალკეულ პირთა თუ ჯგუფთა სუბიექტური (აკვიატებული) ამბიციების ექსპერიმენტულად გამოცდის ასპარეზად როგორ იქცა (მხედველობაში მაქვს სხვადასხვა თარგზე გამოჭრილი „მოდელების“ დამკვიდრების მცდელობები).   ინდიკატიური დაგეგმვის ამოსავალი საწყისი (ორიენტირი) უნდა იყოს ბაზარი (როგორც წარმოებითი ურთიერთობის მექანიზმი) და კონკურენცია („უხილავი ხელი“), როცა ეკონომიკური პროცესის მოქმედების სივრცე განისაზღვრება „ხილული ხელის“ (ეკონომიკის სახელმწიფოებრივი რეგულირება) მონაწილეობით და მათ შორის, კოორდინაციის ფუნქციები ეკონომიკური მიზანშეწონილობის (საბაზრო ლოგიკა) საფუძველზეა განაწილებული.   ი. პაპასქუა: როგორ გაქვთ წარმოდგენილი გარღვევის სტრატეგიაზე მუშაობა, ეს ხომ განვლილი პერიოდის სიღრმისეულ ანალიზს, შესაბამის დასკვნებს, პრობლემების გადაწყვეტის ვარიანტულ მიდგომებს, საერთაშორისო ეკონომიკურ და ფინანსურ სტრუქტურებთან შეთანხმებას მოითხოვს, ამასთან, რაც მთავარია, ხელისუფლება და ქვეყნის ინტელექტუალური პოტენციალი ამისთვის მზად არის ან საზოგადოება მხარს დაუჭერს? მითუმეტეს, რომ ჩვენი ქვეყნის განვითარების დღემდე 



ცნობილ სტრატეგიებში, რომლებიც ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობით დამუშავდა, ასეთი მიდგომები, განსაკუთრებით სტრატეგიული ამოცანების განსაზღვრაში ეკონომიკის განვითარების რაოდენობრივი პარამეტრები არ გამოყენებულა.   ნოდარ ჭითანავა: საქართველოს ეკონომიკის განვითარების სხვა გზა არა აქვს. მან 5 წელიწადში უნდა შეძლოს ეფექტიანი (დაბალანსებული) ეკონომიკური სისტემის ფორმირება. ამისათვის წინაპირობები, ფაქტობრივად, შექმნილია. სამეწარმეო სფეროში რეგისტრირებულ საწარმოთა 99,8%, წარმოებული პროდუქციის 95,6%, ძირითადი კაპიტალის 80%-მდე არასახელმწიფო სექტორშია. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის თითქმის 100%, სამრეწველო პროდუქციის 96%, სატრანსპორტო პროდუქციის 60%-მეტი, სამშენებლო პროდუქციის 95-%-ზე მეტი კერძო სექტორში იწარმოება. ასეა მომსახურების სფეროც.   ამრიგად, კერძო საკუთრება ეროვნული ეკონომიკის განვითარების განმსაზღვრელი პირობა გახდა. გაძლიერდა საბაზრო მენტალიტეტი. მაგრამ ეკონომიკური სისტემა მაინც არაეფექტიანია.   იური პაპასქუა: ერთი წუთით, ბოდიში, გაგაწყვეტინებთ. საკითხის დაზუსტება მინდა.   თქვენს მიერ დამოწმებული დინამიკა ადასტურებს, რომ მიზანი მიღწეულია - ეკონომიკური ბაზისი  საბაზრო ურთიერთობებს დაეფუძნა, რაც ყველაზე დიდი მონაპოვარია.   ბატონო ნოდარ, თუ ეს იყო მთავარი, მაშინ ახლა, როცა კერძო საკუთრება და საბაზრო ურთიერთობა „ჭარბად“ გვაქვს, რატომ ვერ ვაღწევთ ეკონომიკის ეფექტიანობას?   ნოდარ ჭითანავა: სწორედ ამის გაცნობიერებაა აქ მთავარი.   მითები საბაზრო მექანიზმების გაფეტიშებაზე დიდი ხანია დაიმსხვრა. განვითარებულ ქვეყნებშიც ღიად საუბრობენ და ჩვენთანაც თითქმის ყველა დარწმუნდა იმაში, რომ სახელმწიფოსთან პარტნიორობის გარეშე  ეკონომიკა ეფექტიანი არ იქნება. ძლიერი ეკონომიკის გარეშე პოლიტიკური სუვერენიტეტიც კი ფიქციაა. კერძო სექტორის, ბაზრის და სახელმწიფოს თანაარსებობა, პარტნიორული თანამშრომლობა, ინტერესთა თანხვედრა არის ეფექტიანი ეკონომიკის ფუნქციონირების გარანტი. აი, მთავარი დასკვნა, რომელიც გამომდინარეობს ჩვენივე რეალობიდან.   დღეს საქართველოს სამი სტრატეგიული რესურსი აქვს: მიწა და სხვა ბუნებრივი რესურსები; გეოეკონომიკური უპირატესობა; ინტელექტუალური პოტენციალი. ამ რესურსების კომპლექსურად გამოყენების გარეშე, წინსვლა წარმოუდგენელია.   ამრიგად, თანამედროვე საბაზრო და ეკონომიკის სახელმწიფოებრივი რეგულირების მექანიზმების გონივრულ შეხამებაშია გამოსავალი. სწორედ ეს მიგვაჩნია გარღვევის სტრატეგიის - მობილიზაციური მოდელის განხორციელების განმსაზღვრელ პირობად.   იური პაპასქუა: როგორ წარმოგიდგენიათ პროგრამის ფორმირების ორგანიზაცია?   ნოდარ ჭითანავა: პროგრამის შედგენა უნდა დაიწყოს ქვემოდან (მიკრო დონიდან) მუნიციპალიტეტების, მხარეების, სამინისტროების დონეზე უნდა განისაზღვროს ეკონომიკური ზრდის როგორი შესაძლებლობა არსებობს, სახელმწიფოსგან რაა აუცილებელი მისი ამოქმედებისთვის, რა დახმარებაა საჭირო? ამ მონაცემების საფუძველზე მაკრო დონეზე სახელმწიფო, რეგიონული და საბაზრო სუბიექტების ინტერესების გათვალისწინებით უნდა შედგეს პროგრამის პროექტი. 



 მიზანშეწონილია პროგრამის შედგენის კოორდინაცია განახორციელოს პრემიერთან არსებულმა ანტიკრიზისულმა საბჭომ. აქვე გავიმეორებ ადრე ნათქვამს, პრემიერთან უნდა შეიქნას ანალიტიკური ცენტრი, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყნის განვითარების კომპლექსურ ანალიზს, მოამზადებს შესაბამის პროგნოზებსა და რეკომენდაციებს.   ამრიგად, პროგრამა მიზნად ისახავს ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში, ეტაპობრივი ჩამორჩენის შედარებით მოკლე დროში დაძლევას, წარმოებისა და შრომის ორგანიზაციის თანამედროვე ფორმების დანერგვას, საბაზრო მექანიზმების სრულყოფას, ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის თვითრეგულირების რეჟიმში გადაყვანის საფუძვლების მომზადებას, ეკონომიკის დარგობრივი სტრუქტურის ჩამოყალიბებას. ამით მომზადდება საზოგადოებაში სოციალური თანხმობის (კონსენსუსის) საფუძვლები, რაც შემდგომში მოგვცემს საშუალებას სწორად განვსაზღვროთ როგორი უნდა იყოს სოციალურად ორიენტირებული ეროვნული ეკონომიკის მოდელი, რომელიც დაეფუძნება სახელმწიფოს, ბიზნესის, სამოქალაქო საზოგადოების ინტერესების ერთიანობას და გლობალურ პროცესებთან ადაპტირების პრინციპებს.   იური პაპასქუა: მადლობა ბატონო ნოდარ. ჩვენ ერთგვარი შემაჯამებელი, ამასთან, პოსტკრიზისული ეკონომიკის განვითარების კონცეპტუალურ წახნაგებზე ვრცელი საუბარი გამოგვივიდა. იმედი მაქვს, თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებს განიხილავენ და გამოხმაურებებიც ადეკვატური იქნება.   
 გამოხმაურება 26-04-2020 ინტერვიუზე: 

თორნიკე აფაქიძე თუ ქვეყნის ეკონომიკის გარდაქმნებს ადეკვატური მიდგომებით არ გაუმკლავდება მთავრობა შედეგები რა თქმა უნდა სახარბიელო არ იქნება. უნდა მოუსმინონ ამ გამოცდილ პიროვნებას.  მურად ნარსია საინტერესო და საყურადღებოა, კარგია როცა პროფესიონალები კვალიფიციურად მსჯელობენ. მათ უნიკალური გამოცდილება და განათლება, მათ საფუძველზე ჩამოყალიბებული სისტემური ხედვები უმაგრებთ ზურგს. სამწუხაროდ ამ ხელისუფლებამაც კი ვერ მოახერხა, რომ ბ-ნი ნოდარ ჭითანავა, ბ-ნი ლადო პაპავა, ბ-ნი მიხეილ ჯიბუტი, ბ-ნი მერაბ კაკულია და სხვა ამ რანგის პროფესიონალი ეკონომისტები, რომლებიც საკმაოდ კარგად იცნობენ ქვეყნის ეკონომიკას, მუდმივად მოქმედ რეჟიმში გაეერთიანებინა ერთ ჯგუფში და წარმოშობილი გამოწვევების კვალობაზე მოესმინა მათი ხედვები და რეკომენდაციები. თითქმის ყველა პოსტსაბჭოურმა ქვეყნებმა გამოიყენეს ეს შესაძლებლობა, ჩვენი ქვეყნის გარდა, რაც ნამდვილად დასანანია. 
 მამუკა მაცაბერიძე პროფესორ ნოდარ ჭითანავას ყოველი მოსაზრება ქვეყნის სტრატეგიული განვითარების ვექტორია. საინტერესოა მისი ანალიზი ეკონომიკის წილობრივი სტრუქტურის შესახებ, სადაც "საბაზრო" მონაცემთა უპირობო სიჭარბის მიუხედავად ჩვენ ეკონომიკას არვითარი სასიკეთო ნიშანი არ ეტყობა, მიზეზი მარტივია, ყველას გვახსოვს ჩვენი ე.წ. "პრივატიზაციის" პროცესი რამაც ფაქტობრივად მოსპო საქართველოს ეკონომიკის სასიცოცხლო რესურსი შემდეგი მიზეზის გამო: საბაზრო ეკონომიკის ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად, ყველა მისი ძირითადი პარამეტრები და მაჩვენებლები უნდა ექვემდებარებოდნენ "ოქროს პროპორციის" ანუ "ოქროს კვეთის" პრინციპებს - ე.ი. სახელმწიფოსა და კერძო საკუთრების წილები უნდა შეესაბამებოდნენ "ოქროს პროპორციას" 
38% და 62% -ს ან ძალზე უახლოვდებოდნენ ამ რიცხვებს! ფინანსების, ხელფასის ფონდების და სხვა ძირითადი პარამეტრების განაწილება ასევე უნდა ექვემდებარებოდეს "ოქროს კვეთის" წესებს. 
 რა მოხდა საქართველოში და უმეტეს პოსტ-სოციალისტურ ქვეყნებში? პრივატიზაციის პროცენტმა 



მიაღწია 95-98%, მაშინ როცა მისი ზღვრული მაქსიმუში შეიძლება ყოფილიყო მხოლოდ 62%, ამ რიცხვის ზემოთ განსახელმწიფოებული სახელმწიფო ქონება ინიცირებას უკეთებს ეკონომიკის ნგრევას, რაც ვნახეთ უკვე საკუთარი ქვეყნის მაგალითზე. 
 
საინტერესოა, რომ მე-20 საუკუნის 80-იანებში, როგორც კი ბრიტანეთში მაშინდელმა პრემიერმა და კონსერვატული პარტიის ლიდერმა მარგარეტ ტეტჩერმა შენიშნა ეკონომიკის კრიზისული მაჩვენებლები, რაც დაკავშირებული იყო ეკონომიკის სტრუქტურირებასთან (ერთი პერიოდი დაირღვა ოქროს პროპორცია) დაუყონებლივ დაიწყო კერძო საკუთრებაში მყოფი ქონების ნაციონალიზაცია (რის გამოც ოპონენტებმა მემარცხენეობაში დასდეს ბრალი მემარჯვენე მმართველი პარტიის ლიდერს, მაგრამ ეს დიდი პოლიტიკოსი საკუთარი ქვეყნისათვის ბრძოლისას შიშს არასდროს ექვემდებარებოდა) და აღადგინა ბრიტანული ეკონომიკის მდგრადობის მახასიათებელი ოქროს პროპორციის სახით (38% და 62%). სანამ საქართველოში ეკონომიკის სტრუქტურა არ დაჯდება ოქროს პროპორციის ნიშნულზე (38%-სახელმწიფოს და 62%-კერძო მესაკუთრეს) არავითარი საბაზრო ბერკეტი აქ არ იმუშავებს!  ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ დღეისათვის, ეკონომიკაში არაა აღმოჩენილი მკაფიო სისტემური კანონზომიერება, ფულის მასისა და ინფლაციის დონის, ან იმავე ინფლაციის დონესა და ეკონომიკურ ვარდნასა ან აღმავლობას შორის ურთიერთდამოკიდებულებაში რომ გამოიხატებოდეს. 
 გავრცელებული მოსაზრება, რომ რაც უფრო მცირეა მიმოქცევაში მყოფი ფულის მასა მშპ-ზე, მით დაბალია ინფლაციის დონე - არ შეესაბამება სინამდვილეს, ხოლო ზოგჯერ კი შეინიშნება საპირისპირო. მაგალითად მე-20 საუკუნის ბოლოს, ყველაზე დაბალი შეფარდება ფულის მასასა და მშპ-ს შორის იყო რუმინეთში (შეადგენდა 23,2%-ს) და თან ამავე დროს იყო ყველაზე მაღალი ინფლაცია. დღეს შეინიშნება ერთგვარი კანონზომიერება: ქვეყნებში, სადაც წარმატებით მიმდინარეობს რეფორმები, სადაც ეკონომიკა, უმეტეს წილად, კონტროლირებადია სახელმწიფოსგან, ინფლაციური პროცესები და ფულის მასის დიდი მოცულობები იწვევენ აღმავლობას ეკონომიკაში. გარდამავალ პერიოდში აღმოსავლეთ ევროპის მრავალი ქვეყნის, ფინანსური სტაბილიზაციის მონეტარული ლოღიკა წინააღმდეგობაში მოდიოდა ეკონომიკის ზრდის ინფლაციურ სტიმულირებასთან, რამაც მნიშვნელოვნად დააზარალა ეს ქვეყნები. უნდა აღინიშნოს, რომ 1994 წელს ბულგარეთში, ეკონომიკური ზრდის პროცესი მიმდინარეობდა 
96%-იანი ინფლაციის პირობებში, ხორვატიაში, იმავე წელს ეკონომიკის ზრდა წარმოებდა 98%-იანი ინფლაციისას, ხოლო ჩეხეთში ვერ შეძლეს ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფა, მიუხედავად ინფლაციის ხუთჯერადი შემცირებისა და ამის საპირისპიროდ, ეკონომიკის ვარდნიდან აღმავლობა, ჩეხეთში, დაიწყო 1993 წელს, ინფლაციის ზრდის ტემპის ორჯერ გაზრდისას. ინფლაციის ზრდის ტემპების სტაბილიზაცია უნგრეთში, 1990 წელს, ინფლაციის შემცირება 1994 წელს, წინა წელთან შედარებით, მიმდინარეობდა უნგრეთის ეკონომიკის ვარდნის დაჩქარებით. იგივე პროცესები შეინიშნებოდა 1996 წელს, როდესაც დაფიქსირდა ინფლაციის დონის შემცირება წინა წელთან შედარებით და ეკონომიკური ვარდნის დაჩქარება. 1999 წლის ინფლაციური 
"ამოფრქვევა" რუსეთში მიმდინარეობდა, იმავე წლის, ეკონომიკური ზრდის ფონზე. 
 სხვადასხვა ქვეყნის გარდამავალი პერიოდის ეკონომიკური რეფორმირების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ინფლაციის დონის დაწევა კი გვევლინება დადებით ტენდენციად ზოგად ეკონომიკური დინამიკისათვის, მაგრამ ეს (ინფლაციის დაბალი დონე) თავისთავად არ განაპირობებს ეკონომიკურ ზრდას. პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ინფლაციის დონესა და ეკონომიკურ დინამიკას შორის არ არის პირდაპირპროპორციული დამოკიდებულება, ეკონომიკის ეფექტურობა განისაზღვრება ეკონომიკური რეფორმების ლოღიკითა და შედეგებით. 
 



 ანზორ მესხიშვილი  
სამწუხაროა, რომ ბატონ ნოდარ ჭითანავას წინადადებებს, მოსაზრებებსა და სოფლის მეურნეობის 
დარგის განვითარების, განსაკუთრებულად მიწის ნაყოფიერად და ეფექტუიანად გამოყენების 
პროგრამას არ იცნობს საქართველოს მთავრობა. ბატონო ნოდარ, თქვენი უკანასკნელი 
ინტერვიუების საფუძველზე, რომ მოამზადოთ წერილი საქართველოს პრემიერ მინისტრის სახელზე 
და გაუგზავნოთ კარგი იქნება. მე მგონი აუცილებელიც არის. 
ზაურ ჩანქსელიანი 
ბატონ ნოდარის მიერ გამოქვეყნებული მოსაზრებები ეკონომიკის განვითარების კონცეპტუალურ 
საკითხებზე არის ფასდაუდებელი ნაშრომი და სახელმძღვანელო ჩვენი მთავრობისათვის და მე 
მჯერა რომ ჩვენ ისეთი გონიერი პრემიერ-მინისტრი გვყავს, რომ ამ იდეას აუცილებლად აქვს 
განხორციელების პერსპექტივა. 
ჯემალ შელია  
პროფესორ ნოდარ ჭითანავას ინტერვიუში მრავალმხრივ და სიღრმისეულად არის გაშუქებული 
ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი თემის საკვანძო საკითხები. 
ავტორისეული ხედვები და დასკვნები ორიგინალური და არასტანდარტულია, მასში მოცემულია, 
როგორც არსებული უკიდურესად მძიმე ვითარების ობიექტური ანალიზის, ასევე მათი გადაჭრის 
ეფექტური გზები და საფუძვლები. ნოდარ ჭითანავა მისთვის ჩვეული მეცნიერული 
კეთილსინდისიერებით აცხადებს, რომ სრულფასოვანი, ყოვლისმომცველი კონცეფციის (მისი 
ჩამოყალიბებაც უდაოდ აუცილებელია) ჩამოყალიბება საჭიროებს, როგორც ფართო სამეცნიერო 
წრის, მათ შორის სხვა დარგების სწავლულთა და პრაქტიკოს პროფესიონალთა, ასევე საზოგადოების 
სხვა სტრუქტურების წარმომადგენელთა ჩართულობას. ავტორი მართებულად ასკვნის, რომ 
კონცეფცია უნდა იყოს დეტალური, სტადიებად და ეტაპებად დაყოფილი. პრაქტიკული და არა 
აბსტრაქტულ-ვირტუალური ხასიათის. ვფიქრობთ კონცეფციის შემუშავება და პროგრამად 
ჩამოყალიბება უნდა მოხდეს მთავრობის პატრონაჟის ქვეშ. როგორც ჩანს არსებობს არამხოლოდ 
სურვილი, არამედ ნამდვილი შესაძლებლობა ეკონომიური გარღვევის წარმატებით 
განხორციელებისათვის. 
პუბლიკაცია იძლევა მოლოდინისა და იმედის საფუძველს. ჩვენ, მკითხველებსაც გვაქვს განცდა, რომ 
ხელისუფლება მიიღებს გამოწვევას და ღირსეულად წარმართავს ამ ურთულეს პროცესს. 
მიხეილ ჯიბუტი 
ბატონი ნოდარი, უპირველეს ყოვლისა, იძლევა მაგალითს, რომ მეცნიერებაზე მოთხოვნის არ 
არსებობას, დუმილითა და გაბუტვით კი არ ხვდება, არამედ, მეცნიერული ნაკვლევ - ნააზრების 
მიწოდებით, რომელიც აუცილებლად შექმნის მოთხოვნას! პანდემიის შემდგომ პერიოდში 
მეცნიერების გარეშე შეუძლებელი იქნება არა მარტო წინსვლა, არსებობაც-კი! ბატონი ნოდარის 
დასკვნა, რომ ქვეყანას ჭირდება სტრატეგია, ინდიკატური გეგმა - აქსიომატურია. ბატონი ნოდარის 
მიერ მოცემული ვარიანტი - თუ როგორ კონცეფციაზე და მექანიზმებზე უნდა იყოს აგებული ეს 
გეგმა, ანუ გარღვევის სტრატეგია - მობილიზაციური მოდელი - სერიოზული თეორიული 
პლატფორმაა ამ საკითხებზე მსჯელობისა და მისი ეკონომიკურ პოლიტიკაში ასახვისათვის. 
მადლობა ბატონო ნოდარ, რომ თქვენ კი არ ელოდებით ჭირი როდის გადაივლის, არამედ ფიქრობთ, 
დღეს რაქნას ქვეყანამ, რომ ხვალ უკეთესად იყოს! 



ბესიკ ლაგვილავა 
ვერაფერს ვიტყვი! ბრავო! გასაოცარია ამ ასაკში ასეთი მწყობრი შეხედულებების ქონა! 
დათო კბილაძე 
პროფესორ ნოდარ ჭითანავასთან მორიგი ინტერვიუ მის მიერ ბოლო დროს გამოცემულ შესანიშნავ მონოგრაფიაში „საქართველოს ეკონომიკის გამოწვევები და სტრატეგია“ გამოკვლეულ-გაანალიზებული პრობლემების ერთგვარი თავმოყრაა და ქვეყნის სოციალური, ეკონომიკური და ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებისათვის ინოვაციური წინადადებების შემოთავაზებაა. ასეთი მსჯელობის ქვაკუთხედად მოიაზრება ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის გაჯანსაღებისათვის გარღვევის სტრატეგიის - მობილიზაციური მოდელის ჩამოყალიბება. განვითარების სამომავლო პროგრამაში, ავტორის აზრით, სამ მთავარ კითხვას უნდა გაეცეს პასუხი: განვითარების რომელ სტადიაზეა ქვეყანა; საით უნდა წავიდეს (სტრატეგიული მიზანი), რომელი მიმართულებით უნდა განვითარდეს ეკონომიკა; როგორ, რომელი რესურსებით და რა პერიოდულობით არის გათვალისწინებული დასახული მიზნის მიღწევა. 
 ბატონი ნოდარ ჭითანავას აზრით, განვითარების სამომავლო პროგრამა ორიენტირებული უნდა იყოს შემდეგ ძირითად მიმართულებებზე: ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური მოვლენებისა და პროცესების სახელმწიფო რეგულირების ახალი ფორმებისა და მეთოდების შემუშავება და ამოქმედება; სახელმწიფოსა და ბიზნესის ურთიერთხელსაყრელი თანამშრომლობა, მოქალაქეთა შრომისმოყვარეობის ფენომენის ამოქმედებით, ქვეყანაში არსებული სიღარიბის (სიღატაკის) შესარბილებლად; ქვეყნის ეკონომიკის მიკროეკონომიკური და მაკროეკონომიკური დონეების სწორად განსაზღვრული ფუნქციების და შესაბამისი პროცესების რეგულირების ახალი პოლიტიკა; ეკონომიკის საქონელმწარმოებელი დარგების მაღალი ტემპებით ზრდა და მის საფუძველზე სოციალური სფეროს კომპლექსური განვითარება; მმართველობის ყველა დონეზე სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის ერთიან კონცეპტუალურ საფუძველზე განხორციელება; მიწის და სხვა ბუნებრივი რესურსების პოტენციალის ეკონომიკური ზრდის პროცესში ეტაპობრივად ჩართვის ღონისძიებები; ეკონომიკისა და სოციალური სფეროს განვითარებაში პროგნოზირებისა და სტატეგიული დაგეგმვის როლის გაძლიერება; ინდიკატიური დაგეგმვის ინსტიტუტის აღდგენა თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკური რეალიების გათვალისწინებით. პროგრამის შედგენაში მონაწილეობა ნავარაუდებია მმართველობის ყველა დონის სახელმწიფო სტრუქტურის სამეცნიერო, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების, პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მონაწილეობით. 
 მეტად ნიშანდობლივია აღვნიშნოთ, რომ წარმოდგენილი პროგრამა პასუხობს არა მარტო გაეროს 
2030 წლამდე პერიოდის მდგრადი განვითარების მიზნების მოთხოვნებს, არამედ დიდი ილიას ბრძნულ გამონათქვამებსაც ეხმიანება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ წყობასა და მის კვლევასთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, ბატონი ნოდარ ჭითანავას მიერ წარმოდგენილი მეტად საინტერესო ხედვები სახელისუფლებო ორგანობში და სამეცნიერო-აკადემიურ წრეებში მსჯელობის საგანი უნდა გახდეს. 


