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ვლადიმერ პაპავა - პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის მთავარი 

მეცნიერ-თანამშრომელი, აკადემიკოსი 

1 ნოემბერი, 2022 წელი 

2020 წელს COVID-19 პანდემიის დაწყებისთანავე შეიქმნა შთაბეჭდილება, რომ 

გლობალიზაცია, როგორც ასეთი, დასრულდა და მისი ადგილი დეგლობალიზაციამ 

დაიკავა. ამას კი, თავისი ახსნა გააჩნია. 

უდავოა, რომ ეროვნული მთავრობები, ისევე როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციები 

(უწინარეს ყოვლისა, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია) COVID-19 პანდემიის 

დაწყებისთვის მზად არ იყვნენ. ეს, უპირველეს ყოვლისა, იმაში გამოვლინდა, რომ ისინი 

კორონავირუსის მოულოდნელმა გამოჩენამ და მისმა სწრაფმა გავრცელებამ დააბნია. ამ 

მიზეზით, განსაკუთრებით პანდემიის საწყის ეტაპზე, როგორც ეროვნულმა 
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მთავრობებმა, ისე საერთაშორისო ორგანიზაციებმა პანდემიის მთავარ გამოწვევებზე 

სწრაფი რეაგირება ვერ შეძლეს. შედეგად, ამან გლობალიზაციის, როგორც ასეთის, 

დასრულების შესახებ, აზრის ჩამოყალიბება გამოიწვია. ამ კონტექსტში, მნიშვნელოვანია 

გვახსოვდეს, რომ ჯერ კიდევ COVID-19-ის პანდემიის დაწყებამდე, 

დეგლობალიზაციისაკენ ნაბიჯები აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გადადგა, 

რომ აღარაფერი ვთქვათ Brexit-ზე, როდესაც დიდმა ბრიტანეთმა ევროკავშირი დატოვა. 

შთაბეჭდილება გლობალიზაციის დასასრულის დაწყების  შესახებ კორონავირუსის 

გავრცელების შესაზღუდად კომპანიების მნიშვნელოვანი რაოდენობის ფუნქციონირების 

ჩაკეტვამ გააძლიერა. ჩაკეტვამ კი, თავის მხრივ, მიწოდების გლობალური ჯაჭვები 

გაწყვიტა. შედეგად, შთაბეჭდილება დეგლობალიზაციის შესახებ კიდევ უფრო გამყარდა. 

იმაზეც კი, დაიწყო დისკუსია ხომ არ ჩაანაცვლა გლობალიზაცია ნაციონალიზმმა და 

იზოლაციონიზმმა (Derviş and Strauss, 2020). 

გლობალიზაციის პროცესის დასრულების შეუძლებლობას ყველაზე ნათლად 

არალეგალური ეკონომიკური საქმიანობის (მაგალითად, ნარკობიზნესი ან იარაღის 

უკანონო ვაჭრობა) გლობალური ბუნება მოწმობს. უფრო მეტიც, ამ უკანონო 

ეკონომიკური საქმიანობის წინააღმდეგ ეროვნული მთავრობებისა და საერთაშორისო 

ორგანიზაციების (მაგალითად, ინტერპოლის) აქტიური ქმედებების მიუხედავად, 

ფაქტობრივად, იგი გლობალიურ ხასიათს მტკიცედ ინარჩუნებს. 

უნდა ვაღიაროთ, რომ პოლიტიკური გლობალიზაციის დონე პრაქტიკულად ჩამორჩება 

ეკონომიკური გლობალიზაციის დონეს, მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ 

გლობალიზაციის პროცესი შექცევადია (Kołodko, 2022). 

პანდემიის გლობალური ხასიათი პანდემიის დაძლევას იზოლაციონიზმის პირობებში 

ბუნებრივად გამორიცხავს. პირიქით, პანდემიის დაძლევა მხოლოდ ეროვნული 

მთავრობებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების კოორდინირებული 

გადაწყვეტილებების საფუძველზეა შესაძლებელი (Mazzucato and Torreele, 2020). 
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COVID-19 პანდემიის დაწყებიდან მალევე, დასაბუთებულ იქნა, რომ პოსტპანდემიურ 

პერიოდში მსოფლიო ეკონომიკის განვითარება დეგლობალიზაციისა და 

იზოლაციონიზმის საფუძველზე პრინციპულად შეუძლებელია (Fung, 2020).  

ამრიგად, მიგვაჩნია, რომ პანდემიის დაწყებისთვის ეროვნული მთავრობებისა და 

საერთაშორისო ორგანიზაციების მოუმზადებლობა და დაბნეულობა, ისევე როგორც 

მიწოდების გლობალური ჯაჭვების წყვეტა, გლობალიზაციის პროცესის დროებით 

შეფერხებაზე მიუთითებს; ანუ ადგილი ჰქონდა ფსევდო-დეგლობალიზაციას, და არა 

რეალურ დეგლობალიზაციას (Papava, 2021). 

ამავდროულად, უნდა ვაღიაროთ, რომ პანდემიის დაწყებისთანავე ის გლობალიზაცია, 

რომელიც ყველასათვის კარგად იყო ცნობილი დასრულდა (Pisani-Ferry, 2021). 

ლოგიკურად ჩნდება კითხვა, თუ რა გლობალიზაციაზეა საუბარი. კერძოდ, როგორი 

გლობალიზაცია ვიცით ჩვენ კარგად?  

ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორ დანი როდრიკის თანახმად, COVID-19-ის 

პანდემიამდე გლობალიზაცია ჰიპერგლობალიზაციად შეიძლება ჩაითვალოს, როცა 

ქვეყნები ერთმანეთთან კონკურენციაში არიან, რათა გლობალურ კორპორაციებს უფრო 

მომგებიანი გარიგებები შესთავაზონ (Rodrik, 2021).  

როგორც ადრე მაქვს დაწერილი, COVID-19 პანდემიის დროს ტურბულენტური 

გლობალიზაცია ჩამოყალიბდა, რომელიც უკრაინაში რუსეთის ომისა და დასავლეთის 

მიერ რუსეთის მიმართ დაწესებული ეკონომიკური სანქციების პირობებში 

კონფრონტაციულ გლობალიზაციაში გადაიზარდა (Papava, 2022). 

ბუნებრივია, ჩნდება კითხვა, რომ თუ ჰიპერგლობალიზაცია ჯერ ტურბულენტურში, 

ხოლო შემდეგ კონფრონტაციულ გლობალიზაციაში გადაიზარდა, მაშინ შემდეგ ეტაპზე 

მას რა ჩაანაცვლებს? სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, როგორი უნდა იყოს გლობალიზაცია 

კონფრონტაციული გლობალიზაციის შემდეგ, როდესაც რუსეთის ომი უკრაინაში 

დასრულდება, ხოლო COVID-19-ის პანდემია ისტორიას ჩაბარდება? 
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ჯერ კიდევ COVID-19 პანდემიის დროს დაიწყო მსჯელობა გლობალიზაციის ე.წ. ახალი 

„ტალღის“ გააზრების შესახებ, რომელიც გლობალიზაციის პროცესის ხარისხობრივ 

განახლებას უნდა დაეფუძნოს (El-Erian, 2020). 

კვლავ თუ დავესესხებით დანი როდრიკს, გლობალიზაციის ახალ ტალღას პირობითად 

„უკეთესი გლობალიზაცია“ შეიძლება ეწოდოს (Rodrik, 2022). ცხადია, ეს გლობალიზაცია 

„უკეთესი“ უნდა იყოს, ვიდრე გლობალიზაციის ყველა წინა სახეობა (ანუ 

ჰიპერგლობალიზაცია და მით უმეტეს, ტურბულენტური გლობალიზაცია და 

კონფრონტაციული გლობალიზაცია). ამიტომ აუცილებელია ტერმინის „უკეთესი 

გლობალიზაციის“ შინაარსის გარკვევა. 

ჯოზეფ სტიგლიცი, ეკონომიკაში ნობელის პრემიის ლაურეატი, სამართლიანად 

მიუთითბს, რომ პრობლემა მხოლოდ გლობალიზაციაში არ არის, რადგანაც თავად 

საბაზრო ეკონომიკა არასაკმარისად მდგრადია (Stiglitz, 2022). 

COVID-19-ის პანდემიის კონტექსტში, ისევე როგორც უკრაინაში რუსეთის ომისა და 

რუსეთის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციების დროს, ეკონომიკის მდგრადობის 

პრობლემა ძირითადად ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა (UN, 2021) და სასურსათო 

უსაფრთხოების სფეროებში (Blair and Kalibata, A. (2020) გამოიხატა. და ეს სულაც არ არის 

გასაკვირი, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ უკრაინაში რუსეთის ომის გარდა არსებობს 

ორი გლობალური დაპირისპირება, რომელსაც „ნავთობის ომი“ (Bugriy, 2022) და 

„სურსათის ომი“ დაერქვა (Frum, 2022). 

შესაბამისად, „უკეთესი გლობალიზაციის“ ერთ-ერთი განმსაზღვრელი კომპონენტი 
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