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არალეგალური გლობალიზაციის შესახებ, ანუ შეიძლება 

კი გლობალიზაცია ოდესმე დასრულდეს? 

https://eas.tsu.ge/%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%

9B%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9

A%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98

-

%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98

%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98/9982/?fbclid=IwAR0tKGgz5sIjSMX817zhi

OyHOnjtEmAF3R5zpfdIm6uygbZQjrxI0kTFInA 

ვლადიმერ პაპავა - პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის მთავარი 

მეცნიერ-თანამშრომელი, აკადემიკოსი 

19 დეკემბერი, 2022 წელი 

თანამედროვე, არც თუ მარტივ, მსოფლიოში ეკონომისტების და სახვა სოციალურ 

მეცნიერებათა წარმომადგენლები დაინტერესებულნი არიან გაარკვიონ, თუ რამდენადაა  

გლობალიზაციის დასრულება შესაძლებელი. არსებობს ასეთი მოსაზრებაც, რომ 

გლობალიზაცია უკვე მკვდარია (Jun, 2022). 

https://eas.tsu.ge/%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98/9982/?fbclid=IwAR0tKGgz5sIjSMX817zhiOyHOnjtEmAF3R5zpfdIm6uygbZQjrxI0kTFInA
https://eas.tsu.ge/%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98/9982/?fbclid=IwAR0tKGgz5sIjSMX817zhiOyHOnjtEmAF3R5zpfdIm6uygbZQjrxI0kTFInA
https://eas.tsu.ge/%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98/9982/?fbclid=IwAR0tKGgz5sIjSMX817zhiOyHOnjtEmAF3R5zpfdIm6uygbZQjrxI0kTFInA
https://eas.tsu.ge/%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98/9982/?fbclid=IwAR0tKGgz5sIjSMX817zhiOyHOnjtEmAF3R5zpfdIm6uygbZQjrxI0kTFInA
https://eas.tsu.ge/%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98/9982/?fbclid=IwAR0tKGgz5sIjSMX817zhiOyHOnjtEmAF3R5zpfdIm6uygbZQjrxI0kTFInA
https://eas.tsu.ge/%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98/9982/?fbclid=IwAR0tKGgz5sIjSMX817zhiOyHOnjtEmAF3R5zpfdIm6uygbZQjrxI0kTFInA
https://eas.tsu.ge/%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98/9982/?fbclid=IwAR0tKGgz5sIjSMX817zhiOyHOnjtEmAF3R5zpfdIm6uygbZQjrxI0kTFInA
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COVID-19 პანდემიის პირობებში, და, განსაკუთრებით, მას შემდეგ, რაც რუსეთმა 2022 

წლის თებერვალში დაიწყო ომი უკრაინაში, რასაც დასავლეთის მიერ რუსეთისთვის 

ეკონომიკური სანქციების დაწესება მოჰყვა, „დეგლობალიზაციის“ დაწყების შესახებ სულ 

უფრო ხშირად საუბრობენ. და ეს სულაც არ არის გასაკვირი, თუ გავითვალისწინებთ 

მიწოდების გლობალური ჯაჭვების წყვეტას (Marin, 2021), რამაც სერიოზულად შეარყია 

საერთაშორისო სავაჭრო სისტემა, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში 

ყალიბდებოდა. 

დეგლობალიზაციის დაწყების იდეის ჩამოყალიბებაში არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო 

სავაჭრო დაპირისპირება შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის, რომელიც დონალდ 

ტრამპის პრეზიდენტობის პერიოდში დაიწყო, ხოლო  ჯო ბაიდენის პრეზიდენტობისას 

კიდევ უფრო გამძაფრდა (Rodrik, 2022b). 

იმისთვის, რომ დეგლობალიზაციის შესაძლებლობა ვაღიაროთ, რომელიც საბოლოოდ 

იზოლაციონიზმამდე მიგვიყვანს (Derviş, Strauss, 2020), საჭიროა კითხვას 

გლობალიზაციის დასრულების პრინციპული შესაძლებლობის შესახებ გაეცეს პასუხი. 

გლობალიზაციის სასარგებლოდ მთავარ არგუმენტებად გამოიყენება ის, რომ, ჯერ ერთი, 

მსოფლიო ურთიერთდაკავშირებულია, და, მეორე, ის ფაქტი, რომ არც ერთი რეგიონი არ 

არის თვითკმარი (Seong, et al., 2022). 

გლობალიზაციისა და მისი პრობლემების განხილვისას, ექსპერტები, როგორც წესი, 

მსოფლიო ეკონომიკის მხოლოდ ლეგალური ნაწილის შესახებ მსჯელობით 

შემოფარგლებიან, ხოლო გლობალიზაციის არალეგალურ მხარეს უყურადღებოთ 

ტოვებენ. ეს მიდგომა აშკარად არსრულყოფილია. 

საქმე იმაში გახლავთ, რომ არალეგალური ეკონომიკური საქმიანობა ხშირ შემთხვევაში 

(მაგალითად, ნარკობიზნესში ან იარაღის უკანონო ვაჭრობაში) მხოლოდ ეროვნული 

სახელმწიფოებით არ შემოიფარგლება. მას გამოკვეთილი საერთაშორისო ხასიათი აქვს. 

მაგალითად, ინტერპოლის მიერ ნარკოტრაფიკის წინააღმდეგ საერთაშორისო დონეზე 
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ბრძოლის მიუხედავად, არალეგალური ეკონომიკის ამ სექტორს მკაფიოდ გამოხატული 

გლობალური ხასიათი მაინც აქვს. 

არალეგალური ბიზნესი იყენებს ყველა გლობალურ არხს, რათა აღმოაჩინოს ხვრელები, 

დასავლეთის მიერ რუსეთის მიმართ დაწესებული ეკონომიკური სანქციების თავიდან 

აცილების მიზნით. ეს სანქციები არასრულია ამ აშკარა ხვრელების გამო (Papava, 2022b). 

ჯერ ერთი, ბევრი ქვეყანა (მათ შორის თურქეთი, ინდოეთი, ისრაელი, და ჩინეთი) არ 

შეუერთდა ამ სანქციებს და, მეორეც, ზოგიერთი ევროპული ქვეყანა იმდენად 

დამოკიდებულია რუსულ ნავთობსა და გაზზე, რომ სანქციების მიუხედავად, ისინი 

აგრძელებენ რუსეთისგან მათ შესყიდვას. 

უკანონო ბიზნეს ტრანზაქციებისთვის ეკონომიკური სანქციების გვერდის ავლის მიზნით 

რუსეთი იყენებს კომპანიებს იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც ხსენებულ ეკონომიკურ 

სანქციებს არ შეუერთდნენ (Ruehl, 2022). 

სამწუხარო ფაქტია, რომ ზოგიერთი ევროპული ქვეყანა, რომლებმაც თავიდანვე 

ოფიციალურად შემოიღეს ან მხარი დაუჭირეს რუსეთის წინააღმდეგ ეკონომიკურ 

სანქციებს, განაგრძობენ რუსული ნავთობის უკანონო შეძენას, მის გადამუშავებას და 

შესაბამისი ნავთობპროდუქტების სახით გადაყიდვას. ამ ქვეყნებში შედის ლატვია (Aris, 

2022), დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, ბელგია და ნიდერლანდები (Yahoo, 2022). 

ეკონომიკური სანქციების გვერდის ავლის მიზნითთ, რუსეთი მზარდ ინტერესს იჩენს 

კრიპტოვალუტების მიმართ უკანონო გადარიცხვების განსახორციელებლად (Miller R., 

2022). 

რუსეთის მიერ ეკონომიკური სანქციების თავიდან აცილების ყველა ეს ფაქტი 

მიუთითებს იმაზე, რომ გლობალიზაცია არსად გამქრალა: ის არსებობს და, მიუხედავად 

დასავლელი პოლიტიკოსების სურვილისა, ამ სანქციებით რუსეთის ეკონომიკა 

მნიშვნელოვნად შეავიწროვონ, რუსეთი მაინც ახერხებს ნაწილობრივ მაინც აუაროს მათ 

გვერდი. 
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რუსეთის გამოცდილება გვერდი აუაროს დასავლეთის ეკონომიკურ სანქციებს ყველაზე 

ნათლად მოწმობს, რომ არსებობს აშკარა შეუსაბამობა პოლიტიკური და ეკონომიკური 

გლობალიზაციის დონეებს შორის. ცნობილი პოლონელი ეკონომისტი გჟეგოჟ კოლოდკო 

სამართლიანად აღნიშნაბვას, რომ ეკონომიკური გლობალიზაციის დონე პოლიტიკური 

გლობალიზაციის დონესთან შედარებით გაცილებით მაღალია (Kołodko, 2022 ), რაც 

დეგლობალიზაციის ილუზიას ქმნის. 

პოლიტიკური და ეკონომიკური გლობალიზაციის დონეებს შორის შეუსაბამობის ერთ-

ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითია აშშ-ჩინეთის გეოპოლიტიკური დაპირისპირება, რის 

შედეგადაც ზარალდება ანტინარკოტიკული თანამშრომლობა (Miller A., 2022) და 

შესაბამისი არალეგალური ბიზნესი გლობალურ დონეზე უპრობლემოდ აგრძელებს 

ფუნქციონირებას. 

ამრიგად, საქმე არა გლობალიზაციის სიკვდილთან, არამედ ჰიპერგლობალიზაციის 

დასრულებასთან გვაქვს (Rodrik, 2021). არალეგალური ეკონომიკური გლობალიზაციის 

ზემოთ მოყვანილი მაგალითები მიუთითებს იმაზე, რომ თანამედროვე მსოფლიოში არა 

დეგლობალიზაციას, არამედ ფსევდოდეგლობალიზაციას აქვს ადგილი (Papava, 2021). 

COVID-19-ის პანდემიის დაწყებასთან ერთად ჰიპერგლობალიზაცია ტურბულენტური 

გლობალიზაციით შეიცვალა, ხოლო უკრაინაში რუსეთის ომის დაწყებისა და რუსეთის 

წინააღმდეგ დასავლეთის მიერ ეკონომიკური სანქციების მიღების შემდეგ, მსოფლიო 

კონფრონტაციული გლობალიზაციის რეჟიმზე გადავიდა (Papava, 2022c). 

უკრაინაში რუსეთის ომის დამთავრების და დასავლეთის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ 

ეკონომიკური სანქციების მოხსნის შემდეგ, მსოფლიო „უკეთესი“ გლობალიზაციის 

რეჟიზე გადავა (Rodrik, 2022a), რომელიც, ჩემი აზრით, ეკონომიკური უსაფრთხოების 

მოთხოვნებს აუცილებლად უნდა ითვალისწინებდეს (Papava, 2022a). 
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ეკონომიკური უსაფრთხოების პირობებში, პრიორიტეტული ენერგეტიკისა (UN, 2021) და 

სურსათის უსაფრთხოება (Blair, Kalibata, 2020) ხდება. არანაკლებ მნიშვნელოვანია 

მიწოდების გლობალური ჯაჭვების უფრო მდგრადი ქსელების შექმნა (Marin, 2021). 

ისეთი ღონისძიებები, როგორიცაა „რეშორინგი“ ან „ონშორინგი“ (შორეულ ქვეყნებში 

მდებარე საწარმოების რეპატრიაცია), „ნიაშორინგი“ (შორეულ ქვეყნებში მდებარე 

საწარმოების გადატანა მეზობელ ქვეყნებში), „ფრენდშორინგი“ ან „ელაიშორინგი“ 

(საწარმოთა გადატანა შორეულ ქვეყნებიდან იმ ქვეყნებში, რომლებიც მსგავს 

ფასეულობებს იზიარებენ) (Kessler, 2022), ეკონომიკური უსაფრთხოების 

უზრუნველსაყოფად საჭირო იძულებითი ზომებია კონფრონტაციული გლობალიზაციის 

პირობებში. ცხადია, ეს ზომები თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმიდან აშკარა გადახვევაა 

(Rajan, 2022) და პირდაპირ აისახება წარმოების ხარჯების ზრდაზე. თუმცა, მიწოდების 

გლობალური ჯაჭვების ხშირი შეფერხების ფონზე ამ ზომების გატარება გარადუვალია. 

მაგრამ არც რეშორინი, ნიაშორინგი, თუ ფრენდშორინგი გლობალიზაციის გაქრობაზე 

სულაც არ მეტყველებს, რადგანაც ის (გლობალიზაცია) ობიექტური პროცესია, რომელიც 

ყველაზე მკაფიოდ არალეგალურ გლობალიზაციში ვლინდება. 

ეკონომისტების ერთ-ერთი თანამედროვე გამოწვევა ეკონომიკური უსაფრთხოების 

გათვალისწინებით გლობალიზაციის თავისებურებების შესწავლაა (Spence, 2021), რათა 

შესაძლებელი გახდეს მსოფლიო ეკონომიკაში არსებული რეალობის სწორად შეფასება. 
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