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                                        გეოეკონომიკის შესავალი 

 საქართველოს ერთიანი განვითარების კონცეპტუალური ხედვის 

განსაზღვრისთვის საჭიროა მისი სისტემური პროცესის სახით გაგება  უწყვეტი 

ისტორიული და ცივილიზაციური პროგრესის ფონზე,  რომელიც ხაზს უსვამს 

დინამიური სურათის ძირითად მახასიათებლებს უხსოვარი დროიდან დღემდე. 

აღნიშნულმა ხედვებმა დიდწილად განაპირობა საქართველოს ეროვნული 

უსაფრთხოების კონცეფციის შემუშავება. ქვეყნის გეოეკონომიკური სტრატეგია მისი 

მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია. 

  გეოეკონომიკა, როგორც ცალკე მეცნიერება XX საუკუნის ბოლოს წარმოიშვა და   

ადამიანსა  და სივრცეს შორის ურთიერთქმედებას შეისწავლის. გეოეკონომიკური 

მეცნიერების ჩამოყალიბება გლობალური ეკონომიკური პრობლემების წარმოშობას 

უკავშირდება. თანამედროვეობის დამახასიათებელი ნიშანი გახდა ხელისუფლებასთან 

ბრძოლის სიმძიმის ცენტრის გადატანა ეკონომიკურ სფეროში. პრობლემები, რომლებიც 

საუკუნობით იარაღის ძალით წყდებოდა, ბოლოს და ბოლოს ფინანსებისა და 

ინფორმაციის საფუძველზე წყდება. ეკონომიკურმა ომებმა ბევრად შეცვალა 

ჩვეულებრივი საბრძოლო ომები. 

 აშშ-ს საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს უფროსი მკვლევრები, რობერტ  ბლექვილი 

და ჯენიფერ მ. ჰარისი,  თავიანთ  წიგნში „ომი სხვა საშუალებებით: გეოეკონომიკა და 

სახელმწიფოს მართვის ხელოვნება“, შეისწავლეს ეკონომიკური და ფინანსური 

ინსტრუმენტების როლი თანამედროვე დიპლომატიაში. მათ გეოეკონომიკის 

ფუნდამენტური თეორიული და პრაქტიკული საკითხები დაამუშავეს. რობერტ  

ბლექვილი და ჯენიფერ მ. ჰარისი დაბეჯითებით აძლევენ რეკომენდაციას 

გეოეკონომიკის  სამკომპონენტიან განმარტებას, რომლის თანახმად, გეოეკონომიკა არის 

ეკონომიკური ინსტრუმენტების გამოყენება:  ეროვნული ინტერესების 

განხორციელებისა და დაცვისათვის; პოზიტიური გეოპოლიტიკური შედეგების 



6 
 

მისაღწევად; სხვა ქვეყნების ეკონომიკური ქმედებების შედეგების ამ ქვეყნის 

გეოპოლიტიკური მიზნებისთვის. 

 ამჟამად, თეორიულად, გეოპოლიტიკური გამოყენება აქვს შვიდ ეკონომიკური 

ინსტრუმენტს, ესენია: სავაჭრო პოლიტიკა, საინვესტიციო პოლიტიკა, ეკონომიკური და 

ფინანსური სანქციები, კიბერშეტევები, ეკონომიკურ განვითარებაში დახმარება, 

ფინანსური და ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა, ენერგეტიკული და სანედლეულო 

პოლიტიკა.  ისინი შეიძლება ძალიან განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან, მაგრამ მაინც 

ლოგიკურია  ერთად განიხილოთ. გეოეკონომიკა ინრერდისციპლინარული საგანია. ის 

სხვადასხვა საგნების საუკეთესო მინაღწევრის ერთი თემის გარშემო შესწავლის და 

დაკავშირების საშუალებას იძლევა. ამიტომ, მნიშვნელოვანია  გეოეკონომიკის  როლი 

ეკონომიკური პროფილის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის 

სტუდენტთა მომზადების პროცესში. ის საშუალებას იძლევა, გაძლიერდეს 

ინტერდისციპლივარული აკადემიური მიდგომა, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოს 

ინტერესებისთვის  გეოეკონომიკური ინსტრუმენტების  და  ქვეყნის გეოეკონომიკური 

პოტენციალის ოპტიმალურად გამოყენებას. საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების 

კონცეფცია, საქართველოს ეროვნული ინტერესების რეალიზებისა და დავის მიზნით,   

აანალიზებს საქართველოს წინაშე არსებულ საფრთხეებს, რისკებს და გამოწვევებს და 

განსაზღვრავს  საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებებს. 

ამ პოლიტიკის განხორციელებაში  მნივნელოვანი როლი ეკისრება გეოეკონომიკური 

ინსტრუმენტების გამოყენებას.  

 გასული საუკუნის ბოლო ათწლეულში და შემდგომ წლებში ქართველმა 

მწერლებმა,  ისტორიკოსებმა, პოლიტოლოგებმა, ეკონომისტებმა, იურისტებმა, 

გეოგრაფებმა და სხვა დარგების მეცნიერებმა,  ქვეყნის განვითარების გეოპოლიტიკური 

და გეოეკონომიკური  ერთიანი კონცეპტუალური მიდგომის საინტერესო ხედვები 

ჩამოაყალიბეს.  მათ დაასაბუთეს, რომ საქართველოს ერთიანი განვითარების 

კონცეპტუალური ხედვის განსაზღვრისთვის საჭიროა მისი სისტემური პროცესის სახით 
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გაგება  უწყვეტი ისტორიული და ცივილიზაციური პროგრესის ფონზე,  რომელიც ხაზს 

უსვამს დინამიური სურათის ძირითად მახასიათებლებს უხსოვარი დროიდან დღემდე. 

აღნიშნულმა ხედვებმა დიდწილად განაპირობა საქართველოს ეროვნული 

უსაფრთხოების კონცეფციის შემუშავება. ქვეყნის გეოეკონომიკური სტრატეგია მისი 

მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია. 

  გეოეკონომიკა, როგორც ცალკე მეცნიერება XX საუკუნის ბოლოს წარმოიშვა და   

ადამიანსა  და სივრცეს შორის ურთიერთქმედებას შეისწავლის. კერძოდ, მისი შესწავლის 

სფეროა: სივრცითი ფაქტორების გავლენა საქონლის წარმოებისა და განაწილების 

სფეროზე, სივრცის გამოყენება ეკონომიკური საქმიანობის 

განვითარებისათვის. გეოეკონომიკა გადმოგვცემს  ეკონომიკურ რეალობას ისეთს, 

როგორიც ის  შესაძლებელია და უნდა იყოს სივრცის თავისებურებების შესაბამისად და 

ამას  რა მეთოდებით მივაღწიოთ.  

თუკი გეოპოლიტიკა მეზობელ ქვეყნებს პოტენციურ მტრებად განიხილავს, მაშინ 

გეოეკონომიკა მათ შესაძლო პარტნიორებად თვლის. თუკი გეოპოლიტიკა მუშაობს 

ეროვნული უსაფრთხოების პრობლემებზე, მაშინ გეოეკონომიკა  განვითარების 

პრობლემებზე მუშაობს.   

 გეოეკონომიკური მეცნიერების ჩამოყალიბება გლობალური ეკონომიკური 

პრობლემების წარმოშობას უკავშირდება. ბრძოლა ძალაუფლებისათვის, 

წინააღმდეგობანი და კრიზისები კაცობრიობის განვითარების მთელ ისტორიას თან 

ახლავს, თუმცა, იმისათვის, რომ მათ ნიადაგზე გლობალური პრობლემები 

წარმოშობილიყო, საჭირო იყო, პირველ რიგში, მათი გაზრდა პლანეტარულ 

მასშტაბებამდე და მეორე, მათი გაცნობიერება მსოფლიო თანამეგობრობის მიერ როგორც 

პრობლემებისა, რომლებიც გადაწყვეტას საჭიროებს და რომელთა გადაჭრა არსებული 

საშუალებებით შესაძლებელია. 

 XIX ს-ის ბოლოს მსოფლიომ თავისი თავი შეიგრძნო როგორც ერთი მთლიანი, 

ხოლო მსოფლიო თანამეგობრობამ გლობალური პრობლემების გაცნობიერება დაიწყო. 
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სამყარო თანდათან ნამდვილად გლობალური ხდებოდა. 1850 წლიდან 1914 წლამდე 

დედამიწის მოსახლეობა გაიზარდა სულ 1,5-ჯერ, ხოლო მსოფლიო ვაჭრობის ბრუნვა _ 

10-ჯერ. საგარეო ვაჭრობის წილი განვითარებული ქვეყნების მშპ-ში გაორმაგდა.  

 სასაქონლო ექსპორტთან ერთად კაპიტალის ექსპორტმაც მძაფრად იწყო 

განვითარება. 1900-1913 წლებში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 

გაორმაგდა. საერთაშორისო მიგრაციამ უზარმაზარი მასშტაბები შეიძინა. 1914 

წლისათვის კანადის მოსახლეობის 22%, არგენტინის 30% და ახალი ზელანდიის 

მცხოვრებთა 26%-ზე მეტი ახალი თაობის იმიგრანტები იყვნენ. აშშ-ში დაბადებული 

მუშები ქვეყნის მთელი პროლეტარიატის ნახევარსაც არ შეადგენდნენ. 

 სატრანსპორტო სისტემამ ფაქტობრივად მთელი მსოფლიო მოიცვა. 

პლანეტარული სატრანსპორტო ერთიანობა შთამბეჭდავად იქნა ნაჩვენები ჟიულ ვერნის 

ცნობილ რომანში `80 დღე დედამიწის გარშემო”. 1900 წლისათვის პრაქტიკულად 

დედამიწის ყველა რეგიონი ტელეგრაფის საშუალებით იქნა დაკავშირებული. 

დედამიწის მოსახლეობის დაახლოებით 89% კონვერტირებადი ვალუტის მქონე 

ქვეყნებში ცხოვრობდა. ამგვარად, განსაზღვრულ ტექნოლოგიურ დონეზე გლობალური 

სატრანსპორტო, საინფორმაციო და ფინანსური ტექნოლოგიები მაშინ უკვე არსებობდა. 

 “ლონდონის მცხოვრებს შეეძლო ტელეფონით შეეკვეთა... სხვადასხვაგვარი 

საქონელი მთელი მსოფლიოდან... შეეძლო გაერისკა თავისი მდგომარეობით (ქონებით), 

თუ ფულს დედამიწის ნებისმიერ წერტილში ბუნებრივ რესურსებსა და საწარმოებში 

დააბანდებდა. მისთვის უზრუნველყოფილი იყო იაფი, კომფორტული და 

დაუბრკოლებელი მგზავრობა ნებისმიერ ქვეყანასა და ბუნებრივ ზონაში... მაგრამ, რაც 

ყველაზე მთავარია, იგი საქმის ამგვარ ვითარებას ბუნებრივად, უცვლელად და 

მუდმივად მიიჩნევდა. საზოგადოებრივი და ეკონომიკური ცხოვრების 

ინტერნაციონალიზაცია აბსოლუტური იყო,” _ სინანულით წერდა დიდი კეინსი  უკვე 

XX ს-ის 20-იან წლებში, როდესაც გლობალური მსოფლიო პირველი ომის დარტყმისა და 

პოლიტიკური რევოლუციის შედეგად დაეცა. 
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 რატომ განიცადა გლობალიზაციამ, რომელიც დაახლოებით საუკუნის წინ 

დაიწყო, ესოდენ დამანგრეველი მარცხი? ომისა და 1914-1922 წლების რევოლუციების 

შემდეგ ხომ გლობალური მსოფლიო გაქრა. ქვეყნები ერთმანეთს მკაცრი რეჟიმებითა და 

საბაჟო ბარიერებით გაემიჯნა. საგარეო ვაჭრობისა და კაპიტალის გატანის წილი 

განვითარებული ქვეყნების მშპ-ში მკვეთრად შემცირდა. მათი შემცირების ტენდენცია 

იმდენად ხანგრძლივი და საყოველთაო ჩანდა, რომ ჩამოყალიბდა ეკონომიკური კანონის 

ფორმით _ `საერთაშორისო ვაჭრობის კლებადი მნიშვნელობა” , რომელსაც XX ს-ის 

შუახანებიდან სტუდენტები ყველა უნივერსიტეტში სწავლობდნენ. 

 პირველ ეტაპზე გლობალიზაცია დიდი ბრიტანეთის ეგიდით მიმდინარეობდა, 

რომელიც მაშინ მსოფლიოს უდიდესი იმპერია იყო 400 მილიონიანი მოსახლეობით. მის 

უზარმაზარ კოლონიებსა და დომინიონებზე მზე არასოდეს ჩადიოდა. ამგვარი 

გლობალიზაცია მაინცდამაინც არც აწყობდა სხვა ქვეყნებს და, პირველ რიგში, 

გერმანიას, რომელმაც იმ დროისათვის უზარმაზარი ეკონომიკური და სამხედრო ძალა 

შეიძინა და რომელიც მსოფლიო ბატონობისაკენ ისწრაფვოდა.  

 ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მართალია კაპიტალი შედარებით თავისუფლად 

გადაადგილდებოდა მსოფლიოში, მაგრამ ის მაინც ნაციონალური რჩებოდა. მისი 

გადაადგილება მნიშვნელოვანწილად მსოფლიო, არსით კი ეროვნული, კოლონიური 

იმპერიის ჩარჩოებით შემოიფარგლებოდა. დიდი ტრანსეროვნული კაპიტალი 

ამჟამინდელის ოდნავ მსგავსიც კი არ იყო. მთავარი ის იყო, რომ კაპიტალი თავს 

ეროვნულად შეიგრძნობდა და თავის ბრძოლას ძალაუფლებისათვის ეროვნული 

სახელმწიფოების სიმძლავრეს უკავშირებდა. 

 მეორე მხრივ, პროლეტარული მოძრაობის იდეოლოგებმა გლობალური 

ტენდენციები აშკარად შენიშნეს და გამოიყენეს. მათ წამოსწიეს პროლეტარული 

ინტერნაციონალიზმისა და კლასობრივი ბრძოლის იდეა მსოფლიო პროლეტარული 

რევოლუციისათვის. ამგვარად, ისინი მუშათა კლასის ეგიდით მიმდინარე 

გლობალიზაციაზე ოცნებობდნენ. გამოდიოდა, რომ გლობალური სამყაროს აშენება 
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ყველას სურდა, მაგრამ სხვადასხვა პლატფორმებზე დაყრდნობით. დიდი ბრიტანეთი, 

ბუნებრივია, ცდილობდა შეენარჩუნებინა და გაეფართოვებინა უკვე არსებული 

გლობალური ბრიტანული იმპერია. ეს კი მსოფლიო ჰეგემონიაზე მეოცნებე გერმანიის 

გეგმებში არ შედიოდა, ასევე იაპონიასაც, რომელიც აზიაში ძალაუფლებისაკენ 

ილტვოდა. დაუკმაყოფილებელი რჩებოდა არცთუ შორეულ წარსულში მარცხებისგან 

გამორკვეული საფრანგეთი და რუსეთი. მძაფრ ქვეყანათაშორის წინააღმდეგობებს 

არანაკლებ სახიფათო კლასობრივი კონფლიქტები ემატებოდა. ფორმირებული და 

ძალზე აგრესიული კომპარტიებისგან მართული პროლეტარიატიც, აგრეთვე მსოფლიო, 

თუმცა თავის ვარიანტში უკვე კლასობრივი მსოფლიო ბატონობისაკენ მიისწრაფვოდა. 

ყველასათვის სავსებით შესაგრძნობი მსოფლიო პროლეტარული რევოლუცია, 

ბუნებრივია, საპასუხო რეაქციის სახით საშუალო კლასისათვის დამახასიათებელი 

ჯანმრთელი და მტკივნეული ნაციონალიზმის გამოვლენის ზრდას იწვევდა.  

 60-იან წლებამდე გლობალიზაციის ახალ ტალღაზე არაფერი მეტყველებდა. 1963 

წელს მსოფლიო ეკონომიკაში საერთაშორისო ვაჭრობის ხვედრითი წონა მესამედით 

ნაკლები იყო, ვიდრე 1913 წელს. 

 მას შემდეგ გლობალიზაციის ნაბიჯები იზრდება. 70-იანი წლები მეგაეკონომიკის, 

როგორც ერთიანი ეკონომიკური ორგანიზმის, ჩამოყალიბებით ხასიათდება. 

თანამედროვე გლობალიზაცია ბევრით თავისი ისტორიული წინამორბედისაგან 

განსხვავდება და ეს გვაიმედებს, რომ დღესდღეობით წარმოშობილი გლობალური 

პრობლემები შეიძლება მშვიდობიანი გზით წარმატებულად გადაწყდეს.  

 XX ს-ის მეორე ნახევარში კაცობრიობამ შეძლო მსოფლიო კონფლიქტების 

სამხედრო გზით გადაჭრის ჩვევა გადაელახა. მსოფლიო ბირთვული ომის ზღურბლზე 

არაერთხელ მდგარა, მაგრამ თვითგადარჩენის გრძნობა ძალაუფლების წყურვილსა და 

სწრაფ გამარჯვებაზე ყოველთვის იმარჯვებდა. მეცნიერებმა შთამბეჭდავი და უდავო 

გამოთვლები ჩაატარეს, რომლებიც გვიჩვენებს, რომ თვით ერთი, პირველი სარაკეტო-

ბირთვული ზალპიც კი ურთიერთმებრძოლი რომელიმე მხარის მხრივ სრულიად 
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საკმარისი იქნებოდა საყოველთაო `ბირთვული ზამთრის” წარმოშობისათვის. 

მნიშვნელობა არა აქვს, სად დაეცემოდა გასროლილი რაკეტები, ისინი მტვრისა და 

ჭვარტლის ისეთ ღრუბელს წარმოშობს დამწვარი ქალაქებისა და სხვა ობიექტებისაგან, 

რომ მზე რამდენიმე წლით დაიფარება, ტემპერატურა მთელ დედამიწაზე მინუსამდე 

დაეცემა და კაცობრიობა პრაქტიკულად გაქრება. ყველაზე დამანგრეველი იარაღის 

აღმოჩენამ კაცობრიობა მსოფლიო ომებისაგან გაათავისუფლა.  

 თუმცა იქვე წარმოიშვა სხვაგვარი საფრთხე. ბირთვული იარაღის წარმოების 

ტექნოლოგიამ მთელ მსოფლიოში აქეთ-იქით გადინება იწყო. მიუხედავად ბირთვული 

იარაღის გაუვრცელებლობის შესახებ ხელშეკრულებისა, ქვეყნების სულ უფრო დიდი 

რიცხვი შეუდგა მის შემუშავებას და (ან) დამზადებას. ამასთან, ქვეყანათა უმრავლესობა 

მიზნად ისახავს მიიღოს მშვიდობიან პრაქტიკაში კარგად ნაქები თავდაცვის იარაღი 

საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. თუმცა ასეთი იარაღი ლოკალური 

კონფლიქტების ისეთ რაიონებში, როგორიცაა, მაგალითად, ინდოეთი და პაკისტანი ან 

ისრაელი და არაბული ქვეყნები, ძალზე სახიფათო შედეგებს მოიტანდა. 

 XX ს-ის დამდეგის გლობალიზაციისგან განსხვავებით, XXI ს-ის დამდეგს ძირითადი 

გლობალური პრობლემების მშვიდობიანი გადაწყვეტისათვის საკმარისი ძალები უკვე 

არსებობს. 

 ახალი ინდივიდუალური შეიარაღების გაჩენამ ძალზე გაართულა სახელმწიფოთა 

ბრძოლა მეამბოხეებთან და ტეროტისტებთან. ურჩ ქვეყნებსა და ტერორისტულ ჯგუფებს 

წინააღმდეგობას უწევდნენ ზესახელმწიფოებრივი ანტიტერორისტული ორგანიზაციები. 

 თანამედროვეობის დამახასიათებელი ნიშანი გახდა ხელისუფლებასთან ბრძოლის 

სიმძიმის ცენტრის გადატანა ეკონომიკურ სფეროში. პრობლემები, რომლებიც 

საუკუნობით იარაღის ძალით წყდებოდა, ბოლოს და ბოლოს ფინანსებისა და 

ინფორმაციის საფუძველზე წყდება. ეკონომიკურმა ომებმა ბევრად შეცვალა 

ჩვეულებრივი საბრძოლო ომები. დაახლოებით ნახევარი საუკუნის წინ გერმანია 
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ჩეხოსლოვაკიაში იმიტომ შეიჭრა, რომ გაეფართოვებინა საკუთარი კორპორაციების 

ეკონომიკური ძალაუფლება და თავის სამსახურში ჩაეყენებინა შესანიშნავი ჩეხური 

მრეწველობა. ახლა კი, სულ რაღაც რამდენიმე წელიწადში ჩეხეთის ყველაზე 

მიმზიდველი საწარმოები, ისევე როგორც მრავალი სხვა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანა, 

გერმანული ტეკ-ის საკუთრებაში აბსოლუტურად უსისხლოდ გადავიდა. საკითხი 

ძალაუფლების შესახებ, საუკუნობით რომ წყდებოდა პოლიტიკური და სამხედრო 

მეთოდით, სულ უფრო მეტად დგება ეკონომიკურ სიბრტყეში. ძალა, რომელიც 

მსოფლიოში ბატონობდა ნაპოლეონის მიერ განდიდებული `დიდი ბატალიონების” 

მეშვეობით, დღეს ფინანსების, ბანკებისა და ტეკ-ების სიმძლავრით ვლინდება. 

აღმოჩნდა, რომ სახელმწიფოები, რომლებიც მთელი ისტორიის განმავლობაში 

ტერიტორიების და რესურსების დაპყრობის მიზნით უსასრულო ომებს აწარმოებდნენ, 

ძალისა და ძალაუფლების მოსაპოვებლად, უკვე აღარაა ელიტარულ ჯგუფთა და ერთა 

ერთადერთი წყარო. იმავე მიზნებს შეიძლება ბევრად უფრო წარმატებით მიაღწიო ტეკ-

ების მიერ განხორციელებული ეკონომიკური ექსპანსიის გზით. ამიტომ, ალბათ, საჭიროა 

მხოლოდ მივესალმოთ იმას, რომ ბაზრებისათვის ბრძოლა სამხედრო-პოლიტიკურიდან 

მკაცრ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უსისხლო ეკონომიკურ სფეროში გადავიდა. 

 აშშ-ს საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს უფროსმა მკვლევრებმა, რობერტ  

ბლექვილმა და ჯენიფერ მ. ჰარისმა, თავიანთ  წიგნში „ომი სხვა საშუალებებით: 

გეოეკონომიკა და სახელმწიფოს მართვის ხელოვნება“, შეისწავლეს ეკონომიკური და 

ფინანსური ინსტრუმენტების როლი თანამედროვე დიპლომატიაში. მათ გეოეკონომიკის 

ფუნდამენტური თეორიული და პრაქტიკული საკითხები დაამუშავეს.  

 აღნიშნული ავტორები, წიგნის  დასაწყისშივე იმოწმებენ ბენჟამენ კონსტანტის, 

ფრანკო-შვეიცარიელი პოლიტიკოსის სიტყვებს იმის შესახებ, რომ   „ომი და ვაჭრობა 

ერთი და იგივე მიზნის, სასურველის ფლობის  ორი განსხვავებული გზაა“. ისინი 

ხაზგასმით ასაბუთებენ, რომ ტერმინი "გეოეკონომიკა" დღეს საკმაოდ  ფართოდ 

გამოიყენება, მაგრამ თითქმის ყოველთვის დაზუსტების გარეშე (თუნდაც სამუშაო 
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განსაზღვრების გარეშე მაინც). ზოგიერთი ავტორები ფოკუსირებას აკეთებენ  

გეოპოლიტიკური თუ სამხედრო ძლიერების გამოყენებაზე ეკონომიკური მიზნების 

რეალიზაციის მიზნით. სხვები გეოეკონომიკას უფრო ფართოდ განსაზღვრავენ, როგორც 

"საერთაშორისო ეკონომიკის, გეოპოლიტიკისა და სტრატეგიის კომბინაციას", ანუ 

როგორც ერთგვარ ყოვლისმომცველ მოვლენას; როგორც ჩანს, ასეთი განმარტება, ეტყობა 

უფრო ნიღბავს აზრს, ვიდრე  განმარტავს. სხვები განსაკუთრებულ ყურადღებას 

ვაჭრობას აქცევენ, ვაჭრობასა და სამრეწველო პროტექციონიზმს. 

 ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, რობერტ  ბლექვილი და ჯენიფერ მ. ჰარისი 

დაბეჯითებით აძლევენ რეკომენდაციას გეოეკონომიკის  შემდეგ განმარტებას: 

გეოეკონომიკა (GEOECONOMICS) - ეკონომიკური ინსტრუმენტების გამოყენებაა 

ეროვნული ინტერესების რეალიზაციისა და დასაცავად და პოზიტიური გეოპოლიტიკური 

შედეგების მისაღწევად, ასევე სხვა ქვეყნების ეკონომიკური ქმედებების შედეგების ამ 

ქვეყნის გეოპოლიტიკური მიზნებისთვის.  

 ამ მიდგომიდან გამომდინარე, გეოეკონომიკა გვევლინება როგორც ანალიზის 

მეთოდი და როგორც სახელმწიფოს მმართველობის ფორმა. ამ სამკომპონენტიანი 

განსაზღვრების  პირველი ასპექტი („ეკონომიკური ინსტრუმენტების გამოყენება  

ეროვნული ინტერესების განხორციელებისა და დაცვისათვის") შეესატყვისება  იდეის 

ტრადიციულ აღქმას იმის შესახებ, რომ შინაგანი ეკონომიკური სიძლიერე ხელს უწყობს 

ამერიკის გავლენის  გავრცელებას მსოფლიოში - ყოველ შემთხვევაში თეორიულად. ეს 

ასპექტი მნიშვნელოვანია და რეალიზდება. 

 ანალოგიურად, გეოეკონომიკის განსაზღვრის ბოლო ასპექტი (”სხვა ქვეყნების 

ეკონომიკური ქმედებების შედეგები მოცემული ქვეყნის გეოპოლიტიკური 

მიზნებისთვის"), ისტორიულად უგულებელყოფილი,  თუ შეადარეთ საერთაშორისო 

ურთიერთობების სხვა ფაქტორებს, დღეს მზარდ ყურადღებას იწვევს. ეს დიდწილად 

გამოწვეულია საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომიკის აღორძინებით. მაგრამ, ამ 
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ტიპის ნამუშევრების უმეტესობაში, ჯერ-ჯერობით აქცენტი  კეთდება სისტემურ 

დონეზე და არა ეროვნული სახელმწიფოს დონეზე, მცდელობით, რომ ახსნას როგორ 

შეუძლია მასშტაბურ ეკონომიკურ მოვლენებს, მაგალითად გლობალიზაციას, გავლენა 

მოახდინონ მრავალმხრივ ინსტიტუტებზე. 

 რამდენიმე მნიშვნელოვანი დისკუსიების მიუხედავად  საერთაშორისო 

პოლიტიკური ეკონომიკის სივრცეში, კვლავ იგნორირებულია ძალის  პროეცირებისა 

(დემონსტრირების) და ურთიერთობების მართვის "გამოყენებითი" საკითხები ეროვნულ 

სახელმწიფოებს შორის. ერთი სიტყვით, მიუხედავად გარკვეული დადებითი 

მოვლენებისა, როგორც ამერიკელი პროფესორი, ალან დობსონი სამართლიანად ამბობს, 

”ეკონომიკური საკითხები კვლავ ხშირად არის შეყუჟული პოლიტიკურ  და 

დიპლომატიურ ფაქტორებს შორის.“ 

 გერმანიის ყოფილი კანცლერს, ჰელმუტ შმიდტს, ეკუთვნის შეფასება, რომ   “თუ 

შემოიფარგლებით ერთი მოკლე წინადადებით ... ფულად საკრედიტო პოლიტიკა - ესაა 

საგარეო პოლიტიკა ... მე მაინც ვთვლი,  რომ დღეს ეს ბევრად მეტია ვიდრე ადრე ... ის 

არა მხოლოდ შიდა პოლიტიკაა, ის ასევე განსაზღვრავს საგარეო პოლიტიკას”. ეს, უკვე  

არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც გეოეკონომიკამ დაიწყო გავლენის მოხდენა 

მსოფლიო გეოპოლიტიკაზე, მაგრამ გარემოებები მკვეთრად შეიცვალა. გეოეკონომიკის 

აყვავების წინა პერიოდებთან შედარებით - ბევრი ანალიტიკოსი მათ მიაკუთვნებენ 

ომისშემდგომ პირველ წლებს, მარშალის  გეგმის პერიოდს და ცივი ომის საწყის ეტაპებს 

დღევანდელი სამყარო გამოიყურება სულ სხვაგვარად გამოიყურება. 

 არაერთი თანამედროვე გეოეკონომიკური ინსტრუმენტი (ვთქვათ, 

კიბერშეტევები) მარშალის დროს უბრალოდ არ არსებობდა. სხვები, როგორიცაა 

ენერგეტიკული პოლიტიკა, მაშინაც გამოიყენებოდა, მაგრამ დღევანდელი მსოფლიო 

ლანდშაფტი ფუნდამენტურად განსხვავდება მაშინდელისგან,  და ამიტომ ამ 

ინსტრუმენტებმაც  ახალი თვისებები შეიძინა. მესამე ინსტრუმენტები, იგივე 

განვითარებაში დახმარება, დიდწილად იგივენაირად ფუნქციონირებს, როგორც უფრო 
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ადრეულ ეპოქებში. ამასთან, ისინი  ახალს მნიშვნელოვანი მოთამაშეებს იზიდავენ და  

ახალ განზომილებებს აჩვენებენ. 

 დღეს - ყოველ შემთხვევაში თეორიაში,  - გეოპოლიტიკური გამოყენება აქვს 

შვიდ ეკონომიკური ინსტრუმენტს, ესენია: სავაჭრო პოლიტიკა, საინვესტიციო 

პოლიტიკა, ეკონომიკური და ფინანსური სანქციები, კიბერშეტევები, ეკონომიკურ 

განვითარებაში დახმარება, ფინანსური და ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა, 

ენერგეტიკული და სანედლეულო პოლიტიკა.  გეოეკონომიკა განიხილავს თითოეულ ამ  

ინსტრუმენტს ცალკე-ცალკე, კვლავ  აფასებეს რა გეოპოლიტიკურ და არა მხოლოდ 

წმინდადა ეკონომიკურ მახასიათებლებს. 

 ისინი შეიძლება ძალიან განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან, მაგრამ მაინც 

ლოგიკურია ისინი ერთად განიხილოთ. უფრო მეტიც, თითოეული ინსტრუმენტი 

ფლობს  საკუთარი "პრაქტიკანტი" ქვეყნების ნაკრებს და შესაბამის ინსტიტუტებს, 

სახელმწიფო კონტროლის კონკრეტულ ბერკეტებს და წარმატების ფაქტორებს, ასევე 

გარე "ნიშნების" სპეციალური ნაკრებს - და შედეგებ შეერთებული შტატების ეროვნულ 

ინტერესებისთვის. 

 გეოეკონომიკა ინრერდისციპლინარული საგანია. ის სხვადასხვა საგნების 

საუკეთესო მინაღწევტის ერთი თემის გარშემო შესწავლის და დაკავშირების საშუალებას 

იძლევა. გეოეკონომიკის საგანი დაკავშირებულია სხვა საგნებთან, როგორიცაა: 

გეოპოლიტიკა, ეკონომიკა, ეკონომიკური გეოგრაფია,  მსოფლიო ეკონომიკა, საერთაშორისო 

ეკონომიკა, საერთაშორისო ფინანსსები, საერთაშორისო ეკონომიკა, საერთაშორისო 

ეკონომიკური ურთიერთობები, საერთაშორისო ეკონომიკური უსაფრთხოება,  

რეგიონალური ეკონომიკა, პოლიტიკური ეკონომიკა და სხვა. 

 მნიშვნელოვანია  გეოეკონომიკის  როლი ეკონომიკური პროფილის 

ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენტთა მომზადების 

პროცესში. ის საშუალებას იძლევა, გაძლიერდეს ინტერდისციპლივარული აკადემიური 

მიდგომა, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოს ინტერესებისთვის  გეოეკონომიკური 
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ინსტრუმენტების  და  ქვეყნის გეოეკონომიკური პოტენციალის ოპტიმალურად 

გამოყენებას.  

 საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია განსაზღვრავს 

საქართველოს წინაშე არსებულ საფრთხეებს, რისკებსა და გამოწვევებს. კონცეფციის 

მიხედვით, საქართველოს ეროვნული ინტერესებია: სუვერენიტეტისა და 

ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფა; სახელმწიფო ინსტიტუტების 

განვითარება და დემოკრატიის განმტკიცება; ეროვნული უსაფრთხოების ეფექტიანი 

სისტემის განვითარება; ეროვნული ერთიანობისა და სამოქალაქო თანხმობის 

განმტკიცება; ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია; ეკონომიკის სტაბილური 

გრძელვადიანი ზრდის უზრუნველყოფა; ენერგეტიკული უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა; რეგიონული სტაბილურობის უზრუნველყოფა; საქართველოს 

სატრანზიტო ფუნქციის გაძლიერება; საქართველოს და რეგიონის ეკოლოგიური 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნული და 

კულტურული თვითმყოფობის უზრუნველყოფა; კიბერუსაფრთხოების განმტკიცება; 

დემოგრაფიული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; დიასპორებთან ურთიერთობა.  

 საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია, საქართველოს ეროვნული 

ინტერესების რეალიზებისა და დავის მიზნით,   აანალიზებს საქართველოს წინაშე 

არსებულ საფრთხეებს, რისკებს და გამოწვევებს და განსაზღვრავს  საქართველოს 

უსაფრთხოების პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებებს. ამ პოლიტიკის 

განხორციელებაში  მნივნელოვან როლი ეკისრება გეოეკონომიკური ინსტრუმენტების 

გამოყენებას.  

 ქვეყნის განვითარების ისტორიის ანალიზი გეოეკონომიკურ კონტექსტში,  

საქართველოს გეოეკონომიკურ გამოწვევებს წარმოაჩენს. მნიშვნელოვანია, რომ 

საქართველო საზღვაო სახელმწიფოა. საქართველო, რომელსაც ხელთ უპყრია 

კავკასიონის კარიბჭის გასაღები, წარმოადგენს პლაცდარმს დასავლეთის ქვეყნების 
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კასპიისაკენ გასასვლელად. მნიშვნელოვანია აშშ-ს, სხვა სტრატეგიული და 

ტრადიციული პარტნიორების, ტრანსნაციონალური კორპორაციების ინტერესები.  

 საქართველოში ისტორიულად მრავალი ეროვნებისა და რელიგიური 

აღმსარებლობის ხალხებით იყო დასახლებული. შესაბამისად, ქვეყნის ამჟამინდელი 

ეროვნული პოლიტიკის ერთ – ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება უნდა იყოს 

მრავალეროვნულ, მრავალკონფესიურ სახელმწიფოს რეალობებთან ეფექტური 

ადაპტაცია. ამ პრობლემის გადაწყვეტა გულისხმობს რელიგიათა შორის დიალოგის 

დამკვიდრებას, უმცირესობების ეროვნული, კულტურული და რელიგიური 

საჭიროებების გათვალისწინებას, ახალი მიდგომის შემუშავებას. 

  სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, საქართველოს 

ევროატლანტიკურ ღირებულებებზე მტკიცე, გაძლიერებული ორიენტაციის შედეგად, 

ქვეყნის  გეოპოლიტიკური პოტენციალი ამაღლდა. ეს ძირითადად  განპირობებულია 

კასპიის ენერგეტიკული რეზერვებით, და მათი ტრანსპორტირების გეგმებით. 

ქვეყნისთვის ეს არის ძირითადი ფაქტორების შემქმნელი მოვლენა აგრეთვე იმით, რომ 

საქართველო ხდება სხვადასხვა მსოფლიო ძალების ინტერესების ცენტრი. ქვეყანა 

მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს   კავკასიის სუბრეგიონში ევროატლანტიკური 

პოლიტიკის, აგრეთვე ტრადიციული პარტნიორების და რეგიონის სხვა ქვეყნების 

ინტერესების განხორციელების მიზნით.     
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თემა 1.  მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაცია და გეოეკონომიკის მეცნიერების  

წინაპირობების ჩამოყალიბება  

1. 1. გლობალიზაცია თანამედროვე გეოეკონომიკის კონტექსტში 

1. 2. გეოეკონომიკის მეცნიერებად ჩამოყალიბების ძირითადი ფაქტორები 

 მეგაეკონომიკის წარმოშობა. გლობალიზაცია ჩვენი ეპოქის უდავოდ საკვანძო 

ტერმინია, მაგრამ მისი ნათელი და ერთმნიშვნელოვანი განსაზღვრება დღემდე არაა 

ჩამოყალიბებული. ზოგიერთ განსაზღვრებებში ხაზგასმულია ინსტიტუციურ-

ცივილიზაციური ასპექტები და გლობალიზაციას უწოდებენ ისტორიულად სხვადასხვა 

ცივილიზაციის თანდათანობით მზარდი ურთიერთმოქმედების და ურთიერთშეღწევის 

პროცესს, რომლებიც ჩამოყალიბდა მეტ-ნაკლებად მდგრად ტერიტორიულ საზღვრებში, 

განსაზღვრული ეთნოსების ბაზაზე. 

 სხვა განსაზღვრებებში აქცენტი კეთდება არა პროცესზე, არამედ საერთო 

პრობლემებზე, რომლებიც კაცობრიობის წინაშე დგას. ასეთ შემთხვევაში გლობალიზაცია 

ნიშნავს საერთო, შინაარსის მიხედვით მსგავსი პრობლემების წარმოშობას მსოფლიოს 

სხვადასხვა რეგიონისათვის (მაგალითად, ეკოლოგიური, სასურსათო, დემოგრაფიული, 

მიგრაციული, ჯანდაცვის და ა.შ.), სახელმწიფოთა მუდმივად ორმხრივ (საზიარო) 

სოციალურ-ეკონომიკურ დამოკიდებულებას და საერთო ინტერესთა ვრცელი ზონების 

წარმოქმნას. 

 თითოეული ეს მიდგომა გლობალიზაციის განსაზღვრულ მხარეს ასახავს. 

პროცესის გლობალურობის კრიტერიალურ თვისებას წარმოადგენს მისი გავლენა ჩვენი 

პლანეტის მთელ მოსახლეობაზე და მასში მიმდინარე ყველა პროცესზე. ამავე 

კრიტერიუმით გამოიყოფა გლობალური პრობლემები, როგორც პრობლემები, რომლებიც 

მთელი კაცობრიობის წინაშე დგას და ეხება დედამიწაზე მცხოვრებ ყველა ადამიანს. მათ, 

მაგალითად, მიეკუთვნება: ომისა და მშვიდობის პრობლემები, ლოკალური სამხედრო 

კონფლიქტები, ადამიანთა უზრუნველყოფა სურსათითა და ენერგეტიკული 
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რესურსებით, პლანეტის დაცვა ეპიდემიური დაავადებებისაგან, ჩრდილოეთის მდიდარი 

ქვეყნების ღარიბ სამხრეთთან დაპირისპირების პრობლემები, მსოფლიო ფინანსური, 

სასაქონლო და ბაზრის რეგულირების სხვა მრავალი პრობლემა. 

 ერთ-ერთი განმარტებით: `გლობალიზაცია პლანეტარული მასშტაბით მიმდინარე 

ურთიერთდაკავშირებული პროცესების კომპლექსია, რომელთაგან თითოეულში 

არსებობს თვითრეგულაციის მექანიზმები”. 

 ამ განსაზღვრებაში საკვანძო სიტყვებია `ურთიერთდაკავშირებულობა” და 

`თვითრეგულაცია”. განვმარტოთ ისინი. პირველ რიგში, სხვადასხვაგვარი პროცესი, 

რომელიც ხდება ბუნებაში, ეკონომიკასა და საზოგადოებაში, დღეს მჭიდროდაა 

ურთიერთდაკავშირებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთ პროცესში მიმდინარე 

ცვლილებები გარდაუვლად აისახება სხვა პროცესებზე, გლობალური პროცესები 

მიმდინარეობს არა ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად, არამედ ქმნიან ერთიან 

კომპლექსს, რომელიც გამსჭვალულია მიზეზ-შედეგობრივი კავშირებით პროცესებს 

შორის. მეორე, ჩვენ განვიხილავთ იმ გლობალურ პროცესებს, რომლებიც 

თვითრეგულირების გარკვეულ უნარს ფლობენ და არ ვეხებით არამართვად 

კატასტროფულ გლობალურ პროცესებს. თვითრეგულირებაა, როცა დედამიწის რაიმე 

წერტილში მიმდინარე ცვლილება ამა თუ იმ ზომით აუცილებლად აისახება 

პლანეტარული მასშტაბით მთელი პროცესის მსვლელობაზე. მნიშვნელოვანია 

გვესმოდეს, რომ გლობალურ მსოფლიოში ყველა პროცესი გარდამავალია. თუმცა 

გადასვლები ძირითადად მიმდინარეობს წონასწორობის ერთი სიტუაციიდან მეორეზე. 

ამიტომ დროის ყოველ ინტერვალზე და ყოველ პროცესში მიიღწევა განსაზღვრული 

ენდოგენური და ეგზოგენური ფაქტორები, რომლებიც ზემოქმედებენ პროცესებზე, 

იწვევენ პროცესის გამოყვანას წონასწორობის მიღწეული მდგომარეობიდან. მაგრამ 

ერთიანი სისტემა, რომელსაც დღეს მთელი გლობალური მსოფლიო წარმოადგენს, 

მიიღებს რა სიგნალს ამ ცვლილების შესახებ, გამოიმუშავებს კომპენსაციურ რეაქციას, 

რომელიც მას ახშობს და პროცესს აბრუნებს წონასწორობის სიტუაციაში.  
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 როგორც უკვე ითქვა, საკმაოდ მძლავრ ზემოქმედებას შეუძლია პროცესი და 

სისტემა აიძულოს დატოვოს ძველი მდგომარეობა, რათა გადავიდეს წონასწორობის ახალ 

სიტუაციაში ან გამოიწვიოს სისტემის დაღუპვაც კი. ასეთ შემთხვევაში კომპენსაციური 

ძალები არასაკმარისია და პროცესი, როგორც წესი, მორიგ ფაზაში გადადის, რომელიც 

დაკავშირებულია წონასწორობის სხვა სიტუაციებთან. 

 შესაძლებელია ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც წონასწორობის ახალი სიტუაციის 

პოვნა ვერ ხერხდება. მაშინ მიზეზთა გამო წარმოშობილი ცვლილებები (რყევები) 

მზარდი ტემპით ძლიერდება და პროცესი მიმდინარეობს `დაშლილად”. ასეთ 

შემთხვევებში ერთიანი რთული სისტემის არსებობა წყდება.  

 ეკონომიკური სისტემის შერყევის ტიპურ მაგალითს წარმოადგენს 

ჰიპერინფლაციის განვითარება. ყველაფერი შეიძლება დაიწყოს რომელიმე ბუნებრივი 

მონოპოლიის მიერ ნედლეულზე ფასების მცირეოდენი აწევით (დანახარჯთა ინფლაცია). 

ეს გამოიწვევს მრავალი საქონლის ფასების ზრდას, რომლებიც ამ ნედლეულს იყენებენ. 

თუკი სახელმწიფო არ იღებს მარეგულირებელ ზომებს, რომელიც დანახარჯთა 

ინფლაციას შეაკავებს, არამედ მიდის მოსახლეობის ცხოვრების დონის გათანაბრების 

გზით და ახორციელებს ფულად ემისიას, რაც საშუალებას იძლევა გაიზარდოს ხელფასი, 

მაშინ წარმოიშობა დამატებითი მოთხოვნა და ფასები სამომხმარებლო საქონელზე 

იზრდება (მოთხოვნის ინფლაცია). ახლა უკვე სანედლეულო დარგები მიიჩნევენ თავს 

დაჩაგრულად და კვლავ გაზრდიან თავიანთ ფასებს. ამგვარად, დანახარჯთა ინფლაცია 

და მოთხოვნის ინფლაცია იწყებენ გაძლიერებას და ერთმანეთის აჩქარებას. წარმოიშობა 

ინფლაცია, რომელიც სწრაფად გადაიზრდება კონტროლირებად ჰიპერინფლაციაში, 

ფული სრულებით უფასურდება და ეკონომიკა ინგრევა. ასე არაერთხელ ყოფილა 

მსოფლიო ეკონომიკაში და რეფორმების წლებში ჩვენი ქვეყანაც ხშირად იმყოფებოდა 

ჰიპერინფლაციის ზღვარზე. ბუნებრივია, ასეთი არამდგრადი პროცესები ჩნდება არა 

მხოლოდ ეკონომიკაში, არამედ პოლიტიკურ, სოციალურ და ეკოლოგიურ სფეროებშიც. 

მნიშვნელოვანია მალევე აღმოვაჩინოთ ნეგატიურ ტენდენციათა ზრდის 
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`დესტრუქციული” ციკლები და დროულად დავახვედროთ ახალი კომპენსატორული 

მექანიზმები საკანონმდებლო, ეკონომიკური ან ადმინისტრაციული რეგულატორების 

ფორმით. 

 რეიჩის და ომეისს თვალსაზრისით `გლობალიზაცია ახალი ეკონომიკური, 

პოლიტიკური და კულტურული წესრიგია, სადაც ეროვნულ სახელმწიფოებს წამყვანი 

როლი აღარ აკისრიათ”, თუმცა ჰერსტის და ტომპსონის აზრით `ჩვენ არ გვაქვს სრულად 

გლობალიზებული მსოფლიო და საერთაშორისო ეკონომიკა, რომლის მიხედვითაც 

ეროვნული პოლიტიკა იცვლება”. 

 მიუხედავად განსხვავებული თვალსაზრისისა, თანამედროვე მსოფლიო შეიძლება 

წარმოვიდგინოთ როგორც ურთიერთზეგავლენის მქონე და ნაწილობრივ 

თვითრეგულირებადი პროცესების გადახლართული ერთობლიობა. გლობალურმა 

პროცესებმა თანდათანობით, ევოლუციურად შექმნა უკუკავშირის 

საერთოპლანეტარული კონტურები. სწორედ ეს გვაძლევს ახალი ეკონომიკური არსის 

წარმოშობის კონსტატირების საშუალებას, რომელსაც მეგაეკონომიკას ვუწოდებთ. 

 მეგაეკონომიკა ერთიანი გლობალური ეკონომიკური სისტემაა, რომელიც 

უკუკავშირის მექანიზმების საფუძველზე თვითრეგულირდება. 

 ოქმედ პირთა _ მეგაეკონომიკის მონაწილეთა შორის ძირითად როლს თამაშობენ 

ეროვნული სახელმწიფოები; ტრანსეროვნული კაპიტალი, კერძოდ, ტრანსეროვნული 

კორპორაციები (ტეკ) და ტრანსეროვნული ბანკები (ტებ); აგრეთვე, მსხვილი ქალაქები და 

მეგაპოლისები; ქვეყანათა ბლოკები; საერთაშორისო ორგანიზაციები; ოფშორები და 

ცალკეული ბიზნესმენები _ ტრანსნაციონალები. ყოველ სუბიექტს შეუძლია 

მონაწილეობა მიიღოს უკუკავშირის რამდენიმე კონტურსა და მათ შესაბამის რამდენიმე 

გლობალურ პროცესში.  
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 მეგაეკონომიკის, როგორც ახალი პლანეტარული ერთიანობის, ჩასახვა და 

ჩამოყალიბება დაიწყო გასული საუკუნის 70-იანი წლების დამდეგს შემდეგი სამი 

ძირითადი გრანდიოზული ეკონომიკურ-ტექნოლოგიური მოვლენის ზემოქმედებით. 

 პირველი, დაიწყო და აქტიურად მიდის მოწინავე ქვეყნების გადასვლა 

საინფორმაციო საზოგადოებასა და საინფორმაციო-ტექნოლოგიურ წყობაზე. 

 მეორე, რელიეფურად გამოიკვეთა დამოუკიდებელი და ეროვნულ 

სახელმწიფოებზე დაუქვემდებარებელი, მათი იურისდიქციიდან გამოსული 

ტრანსეროვნული კაპიტალი. 

 მესამე, წარმოიშვა გლობალიზაციის პრინციპულად ახალი ტექნოლოგიები, 

უპირველეს ყოვლისა, საინფორმაციო, კომპიუტერული და ქსელური ტექნოლოგიები. 

 ყოველ გლობალურ პროცესს თავისი მოთამაშეები ჰყავს, რომლებიც 

პლანეტარული მასშტაბით სიგნალთა გადაცემისათვის განსაზღვრულ გლობალურ 

ტექნოლოგიებს იყენებენ, ასევე, გააჩნიათ რეგულირების საკუთარი მექანიზმებიც. 

    კაცობრიობის გლობალური პრობლემები 

 კაცობრიობის გლობალური პრობლემები ისეთი პრობლემებია, რომლებიც ეხება 

პლანეტის მთელი მოსახლეობის სასიცოცხლო ინტერესებს და მათი გადაჭრა მსოფლიოს ყველა 

სახელმწიფოს ძალისხმევას საჭიროებს. 

თანამედროვე პირობებში გლობალურ პრობლემებს მიეკუთვნება: 

 პრობლემა ჩრდილოეთი_სამხრეთი 

 სიღარიბის პრობლემა 

 სასურსათო პრობლემა 

 ენერგეტიკული პრობლემა  

 ეკოლოგიის და მდგრადი განვითარების პრობლემა 

 დემოგრაფიული პრობლემა 

 ადამიანის პოტენციალის განვითარების პრობლემა 
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 ადამიანის უსაფრთხოების პრობლემა 

 მსოფლიო ოკეანის ათვისების პრობლემა 

 წარმოშობილი გლობალური პრობლემები 

 

        პრობლემა ჩრდილოეთი _ სამხრეთი 

 

 პრობლემა ჩრდილოეთი _ სამხრეთი _ ესაა განვითარებული ქვეყნების 

განვითარებადებთან ეკონომიკური ურთიერთობის პრობლემა. მისი არსია ის, რომ ქვეყნებს 

შორის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დონეში განსხვავების დასაძლევად საჭიროა 

სხვადასხვა დათმობა განვითარებული ქვეყნების მხრიდან, კერძოდ, ამ ქვეყნების ბაზარზე 

განვითარებული ქვეყნების საქონლის შეღწევის გაფართოება, ცოდნის და კაპიტალის 

(განსაკუთრებით დახმარების ფორმით) მოდინების ზრდა, ვალების ჩამოწერა და სხვ. 

 განვითარებადი ქვეყნების ჩამორჩენილობა პოტენციურად სახიფათოა არა მარტო 

ლოკალურ, რეგიონულ და რეგიონთაშორის დონეებზე, არამედ მთლიანობაში მეურნეობის 

მსოფლიო სისტემისთვისაც. ჩამორჩენილი სამხრეთი მისი შემადგენელი ნაწილია და 

შესაბამისად, მისი ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური პრობლემები გარდაუვლად 

აისახება მის გარეთაც. ამის კონკრეტული მოწმობაა, მაგალითად, მასშტაბური იძულებითი 

მიგრაცია განვითარებადი ქვეყნებიდან განვითარებულებში, აგრეთვე მსოფლიოში როგორც 

ახალი, ისე ადრე უკვე დამარცხებულად ჩათვლილი ინფექციური დაავადებების გავრცელება. 

სწორედ ამიტომ პრობლემა ჩრდილოეთი _ სამხრეთი სამართლიანად განიმარტება როგორც 

თანამედროვეობის ერთ-ერთი გლობალური პრობლემა. 

        ახალი საერთაშორისო ეკონომიკური წესრიგი 

 პრობლემამ ჩრდილოეთი _ სამხრეთი საერთაშორისო რეზონანსი მიიღო ჯერ კიდევ XX 

საუკუნის 60-იანი წლების მეორე ნახევარში, დეკოლონიზაციის ფართო ტალღის შემდეგ, რამაც 

გამოიწვია ახალი საერთაშორისო ეკონომიკური წესრიგის შემუშავება და მოძრაობა ამ წესრიგის 

დასამყარებლად განვითარებად ქვეყნებში. 
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 ამ კონცეფციის საკვანძო იდეები იყო: ჯერ ერთი, განვითარებადი ქვეყნებისთვის 

შეღავათიანი რეჟიმის შექმნა საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებში მონაწილეობის 

მისაღებად, მეორე, განვითარებული სახელმწიფოების მხრიდან დახმარება განვითარებადი 

ქვეყნებისთვის სტაბილურ, განჭვრეტად საფუძველზე, ამასთან იმ მოცულობებში, რომლებიც 

შეესაბამებოდა ამ ქვეყნების სოციალურ-ეკონომიკურ მასშტაბებს, აგრეთვე მათი სავალო 

ტვირთის შემსუბუქება. 

 საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებში განვითარებადი ქვეყნების 

მონაწილეობისთვის შეღავათიანი რეჟიმის შექმნის იდეა წარმოიშვა, როგორც განვითარებადი 

სახელმწიფოების მხრიდან საერთაშორისო ვაჭრობის სისტემით დაუკმაყოფილებლობის 

რეაქცია, როცა დამუშავებული საქონლის ექსპორტისგან შემოსავალი აჭარბებდა (ამ საქონლის 

დიდი დამატებული ღირებულების გამო) ნედლეულის ექსპორტისგან შემოსავალს, და 

განვითარებადი ქვეყნები ხსნიდნენ ამას როგორც არაეკვივალენტური გაცვლის გამოვლენას 

სავაჭრო ურთიერთობებში ჩრდილოეთი _ სამხრეთი. ხოლო განვითარებადი ქვეყნებისთვის 

ადეკვატური მოცულობით დახმარების იდეა პირდაპირ უკავშირდებოდა ამ ქვეყნების 

ისტორიაში კოლონიური პერიოდის სოციალურ-ეკონომიკურ შედეგებს და ყოფილი 

მეტროპოლიების მორალურ პასუხისმგებლობას ამ შედეგებზე. 

 XX საუკუნის 80-იანი წლების შუახანებში ახალი საერთაშორისო ეკონომიკური წესრიგის 

დასამყარებლად მოძრაობამ არაერთ დადებით შედეგს მიაღწია. განვითარებადმა ქვეყნებმა 

განამტკიცეს თავიანთი სუვერენიტეტი ეროვნულ ბუნებრივ რესურსებზე და მიაღწიეს მის 

საერთაშორისო აღიარებას, რამაც ცალკეულ შემთხვევებში (მაგალითად, ენერგორესურსების 

შემთხვევაში) ხელი შეუწყო განვითარებადი ქვეყნების საექსპორტო შემოსავლის ზრდას. 

 მთლიანობაში შესაძლებელი გახდა საერთაშორისო დახმარების წყაროს გაფართოება 

განვითარების საჭიროებისთვის, შესუსტდა სავალო პრობლემის სიმძაფრე, აგრეთვე დამტკიცდა 

ქვეყნის დონეზე დიფერენციული მიდგომის პრინციპი საგარეო ვალის რეგულირებაზე 

სულადობრივი მეშ-ის ზომისდა მიხედვით. 

 მაგრამ შემდეგ ახალი საერთაშორისო ეკონომიკური წესრიგის დასამყარებლად 

მოძრაობამ თანდათან თავისი პოზიციები დაკარგა და 80-იანი წლების ბოლოს საერთოდ აღარ 

არსებობდა. მისი მარცხის ორი ძირითადი მიზეზის დასახელება შეიძლება. პირველი _ ესაა 
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თავად განვითარებადი ქვეყნების ერთიანობის სერიოზული შესუსტება თავიანთი მოთხოვნების 

დაცვაში, რაც გამოიწვია ამ სახელმწიფოთა სწრაფმა დიფერენციაციამ და უპირველესად ისეთი 

ქვეჯგუფების გამოყოფამ, როგორებიცაა: ახალი ინდუსტრიული ქვეყნები და 

ნავთობექსპორტიორი ქვეყნები. მეორე _ განვითარებადი ქვეყნების მოსალაპარაკებელი 

პოზიციების გაუარესება: განვითარებული ქვეყნების პოსტინდუსტრიულ სტადიაში შესვლით 

განვითარებადი ქვეყნების მიერ სანედლეულო ფაქტორის არგუმენტად გამოყენება დიალოგში 

ჩრდილოეთი _ სამხრეთი მნიშვნელოვნად შემცირდა. 

 შედეგად ახალი საერთაშორისო ეკონომიკური წესრიგის დასამყარებელმა  მოძრაობამ 

მარცხი განიცადა, მაგრამ პრობლემა ჩრდილოეთი _ სამხრეთი დარჩა. 

            სხვადასხვა მიდგომა პრობლემის გადასაწყვეტად 

 არსებობს ამ პრობლემის სამი ურთიერთსაპირისპირო მიდგომა: ლიბერალური, 

ანტიგლობალური და სტრუქტურალისტური. 

 ლ ი ბ ე რ ა ლ უ რ ი  მიდგომის მომხრეები იცავენ იმ თვალსაზრისს, რომ განვითარებადი 

ქვეყნების ეროვნულ ეკონომიკებში თანამედროვე საბაზრო მექანიზმის დამყარების უუნარობა 

ხელს უშლის ამ ქვეყნებს, დაძლიონ ჩამორჩენილობა და დაიკავონ ღირსეული ადგილი შრომის 

საერთაშორისო დანაწილებაში. მათი აზრით, განვითარებადი სახელმწიფოები უნდა იცავდნენ 

მაკროეკონომიკური სტაბილურობის კურსს, ახდენდნენ ეკონომიკის ლიბერალიზაციას და 

სახელმწიფო საკუთრების პრივატიზაციას, ე.ი. ვაშინგტონულ კონსენსუსს. ლიბერალური 

მიდგომა ბოლო ათწლეულებში მკაფიოდ აისახა მრავალი განვითარებული ქვეყნის მრავალმხრივ 

მოლაპარაკებებზე საგარეოეკონომიკური თემატიკის შესახებ. 

 ა ნ ტ ი გ ლ ო ბ ა ლ ი ს ტ ე ბ ი  მიიჩნევენ, რომ საერთაშორისო ეკონომიკურ 

ურთიერთობათა თანამედროვე სისტემა არათანასწორუფლებიანია, ხოლო მსოფლიო ეკონომიკა 

მნიშვნელოვანწილად კონტროლდება საერთაშორისო მონოპოლიების მიერ, რაც თავის მხრივ 

შესაძლებლობას აძლევს ჩრდილოეთს ფაქტობრივად მოახდინოს სამხრეთის ექსპლუატირება. 

ამტკიცებდნენ რა, რომ განვითარებული ქვეყნები შეგნებულად ცდილობენ მსოფლიო ფასების 

დონის დაწევას სანედლეულო საქონელზე, იმავდროულად დამუშავებულ საქონელზე ფასების 

აწევით, ანტიგლობალისტები მოითხოვენ ჩრდილოეთი _ სამხრეთის მთელი ეკონომიკური 
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ურთიერთობის ძირეულ გადახედვას განვითარებადი ქვეყნების სასარგებლოდ. სხვაგვარად რომ 

ვთქვათ, თანამედროვე პირობებში ისინი გამოდიან ახალი საერთაშორისო ეკონომიკური 

წესრიგის კონცეფციის ულტრარადიკალურ მომხრეებად. 

 ს ტ რ უ ქ ტ უ რ ა ლ ი ს ტ ე ბ ი  ფიქრობენ, რომ საერთაშორისო ეკონომიკურ 

ურთიერთობათა არსებული სისტემა სერიოზულ სიძნელეებს ქმნის განვითარებადი 

სახელმწიფოებისთვის. მაგრამ ანტიგლობალისტებისგან განსხვავებით ისინი აღიარებენ, რომ 

ყველაზე განვითარებად ქვეყნებში სტრუქტურული გარდაქმნების, მათი ეკონომიკების 

დარგობრივი დივერსიფიკაციის უზრუნველყოფის და კონკურენტუნარიანობის ამაღლების 

გარეშე მდგომარეობის შეცვლა ამ ქვეყნებში შრომის საერთაშორისო განაწილებაში უბრალოდ 

შეუძლებელია. მათი აზრით, საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა არსებული სისტემის 

რეფორმირება აუცილებელია, მაგრამ ისე, რომ მასში შეტანილმა ცვლილებებმა გაუადვილოს 

რეფორების გატარება განვითარებად სახელმწიფოებს. როგორც შედეგი, მრავალმხრივ 

ეკონომიკურ მოლაპარაკებებზე ამ მიდგომის მომხრეები დაჟინებით მოითხოვენ 

განვითარებულმა ქვეყნებმა აღრიცხვაზე აიყვანონ განვითარებადი სახელმწიფოების 

ეკონომიკური ზრდის თავისებურებები და ობიექტური სიძნელეები, რათა მათთვის 

გააფართოვონ სავაჭრო პრეფერენციათა სისტემები განვითარებული ქვეყნების მხრიდან. სწორედ 

ასეთი აწონილ-დაწონილი მიდგომა პრობლემა ჩრდილოეთი _ სამხრეთის მიმართ თანამედროვე 

პირობებში იღებს საერთაშორისო საზოგადოების სულ უფრო მეტ აღიარებას და სწორედ მისი 

რეალიზაციით მართლზომიერია დავუკავშიროთ განვითარებული ქვეყნების 

განვითარებადებთან ეკონომიკურ ურთიერთობათა პრობლემების გადაჭრის პერსპექტივები.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                      სიღარიბის პრობლემა        

 მსოფლიოში ერთ-ერთი მთავარი საკითხია სიღარიბის პრობლემა. იგი გულისხმობს, რომ 

შეუძლებელია ამა თუ იმ ქვეყანაში ადამიანთა უმრავლესობა უზრუნველვყოთ ყველაზე 

პირველადი და ხელმისაწვდომი ცხოვრების პირობებით. სიღარიბის დიდი მასშტაბები, 

განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში, სერიოზულ საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ 

ეროვნულ, არამედ მსოფლიოს მდგრად განვითარებას. 

                     სიღარიბის კრიტერიუმები 
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 განასხვავებენ სიღარიბის ეროვნულ და საერთაშორისო დონეს. სიღარიბის ეროვნული 

დონე _ ესაა მოსახლეობის წილი, რომელიც ცხოვრობს სიღარიბის ეროვნული ზღვარს ქვემოთ. 

მსოფლიოს უმეტეს ქვეყენაში სიღარიბის ზღვრად მიიჩნევა შემოსავალი, რომელიც საარსებო 

მინიმუმზე ნაკლებია, ე.ი. ვერ ფარავს სამომხმარებლო კალათის ღირებულებას _ მოცემული 

ქვეყნის საზომით საქონლის და მომსახურების ყველაზე აუცილებელ ნაკრებს დროის მოცემულ 

პერიოდში. ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში ღარიბებად ითვლებიან ის ადამიანები, რომელთა 

შემოსავალი ქვეყანაში საშუალო შემოსავლის 40_50%-ის ფარგლებშია. 

 სიღარიბის საერთაშორისო დონე _ ესაა შემოსავალი, რომელიც დღეში 2 დოლარზე 

ნაკლებია მყიდველობითი უნარის პარიტეტით. განსაზღვრავენ აგრეთვე უკიდურესი სიღარიბის 

საერთაშორისო დონეს, რომელიც დღეში მოხმარებას 1  დოლარზე ნაკლებით უზრუნველყოფს. 

არსებითად, ეს არის სიღარიბის უკიდურესი ზღვარი ადამიანის გადარჩენის თვალსაზრისით.   

                   სიღარიბის გავრცელება 

 მსოფლიო ბანკის შეფასებით, ღარიბთა საერთო რაოდენობა, ანუ დღეში 2 დოლარზე 

ნაკლებით მცხოვრებთა, მსოფლიოში 2,5_3 მლრდ ადამიანს შეადგენს. მათ შორის იმ ადამიანთა 

საერთო რაოდენობა, რომლებიც უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობენ (1 დოლარზე ნაკლები 

დღეში) _ 1-1,2 მლრდ კაცია. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მსოფლიოს მოსახლების 40_48% ღარიბია, 

ხოლო 16_19% _ ღატაკი. 

XX საუკუნის 80-იანი წლებიდან XXI საუკუნის დამდეგს ღატაკთა რაოდენობა დაახლოებით 200 

მილიონით შემცირდა. ეს ძირითადად მოხდა ჩინეთში ღატაკთა რაოდენობის შემცირებით. 90-

იანი წლების დამდეგიდან ვლინდება ღატაკთა რაოდენობის შემცირების ტენდენცია მეორე 

ჭარბად დასახლებულ სახელმწიფოში _ ინდოეთში. იმავდროულად აფრიკის ქვეყნებში, საჰარის 

სამხრეთით, ბოლო 20 წლის განმავლობაში, პირიქით, შეინიშნება ღატაკთა რაოდენობის 

მუდმივი ზრდა. 

 1980 წლიდან მსოფლიოს რეგიონებში უღარიბესი მოსახლეობის განაწილებას 

მნიშვნელოვანი ცვლილება არ განუცდია. მსოფლიოს ღატაკთა 2/3 კვლავ ცხოვრობს აღმოსავლეთ 

და სამხრეთ აზიაში, 1/4 კი _ აფრიკაში, საჰარის სამხრეთით. ღარიბი მოსახლეობის დიდი ნაწილი 

თავმოყრილია განვითარებადი სახელმწიფოების სოფლის რაიონებში. 
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 c x r i l i 11.1. ukiduresi siRaribe msoflios regionebSi (2002 w.) 

regioni uRaribesTa wili 

regionis mosaxleobaSi, 

% 

absoluturi 

raodenoba, mln. kaci 

(Sefaseba) 

afrika, saharis samxreTiT 44 303 

axlo aRmosavleTi da CrdiloeTi 

afrika 

9 5 

cae da centraluri azia 2 10 

aRmosavleTi azia 12 214 

laTinuri amerika 9 47 

samxreTi azia 31 437 

 

w y a r o: 2006 World Development Indicators. Washington D.C., The World Bank, 2006. 

Table 2.7. 

 ცალკეულ განვითარებად ქვეყნებში სიღარიბის პრობლემამ უკვე მიაღწია კრიტიკულ 

დონეს. მაგალითად, XXI საუკუნის დამდეგს დღეში 1 დოლარზე ნაკლებით იძულებულია 

იარსებოს ზამბიის მოსახლეობის 76%-მა, ნიგერიის _ 71%-მა, მადაგასკარის _ 61%-მა, ტანზანიის _ 

58%-მა, ჰაიტის _ 54%-მა. 

 XX საუკუნის 90-იანი წლების დამდეგიდან სიღარიბის და სიღატაკის პრობლემა შეეხო 

ყოფილ სოციალისტურ სახელმწიფოებს. ასე, მაგალითად, მოლდავეთში ღარიბთა კატეგორიას 

მიეკუთვნება მოსახლეობის 64%, ხოლო ღატაკთა კატეგორიას _ 22% (2001 წ.), მონღოლოთში 

შესაბამისად 75% და 27% (2001 წ.).  

               სიღარიბის დაძლევის გზები 
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 სიღარიბის დაძლევის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ეკონომიკური ზრდა, ვინაიდან 

სწორედ ეკონომიკური ზრდა იწვევს მთლიანი ეროვნული შემოსავლის მატებას, რომლის 

ხარჯზეც ყალიბდება მოხმარების ფონდი. ამასთან ერთად, სავსებით შესაძლებელია სიღარიბის 

მასშტაბის შენარჩუნება უცვლელად არცთუ ცუდი ეკონომიკური ზრდის ფონზე (მაგალითად, 

როგორც ნიგერიაში, სადაც 1990_2003 წლებში მშპPიზრდებოდა საშუალოდ 2,9%-ით წელიწადში). 

ეს დაკავშირებულია როგორც მოსახლეობის რაოდენობის სწრაფ ზრდასთან (2,6%-ით ნიგერიაში 

იმავე წლებში), ისე  იმასთან, რომ ეკონომიკური ზრდა შეიძლება მოხდეს დარგთა ვიწრო ჯგუფის 

მიერ, რომელსაც არ აქვს დიდი მოთხოვნა სამუშაო ძალაზე (ТЭК ნიგერიაში). 

  ამავდროულად სიღარიბესთან ბრძოლაში მნიშვნელოვანია სახელმწიფო დახმარებაც 

ღარიბთათვის, თუმცა მისი ზრდა იწვევს სიღარიბის პრობლემის სიმძაფრის შემცირებას და არა 

მის გადაჭრას. როგორც განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება გვიჩვენებს, ამ დახმარების 

ზრდის ფონზე შეიძლება გაიზარდოს ეგრეთ წოდებული შრომისუნარიანი მოსახლეობის იმ 

ნაწილის უძრაობის (застойная) სიღარიბე, რომელმაც იმედი დაკარგა იპოვოს სამუშაო, ამიტომ 

ფსიქოლოგიურად ორიენტირებულია მხოლოდ სახელმწიფო დახმარებაზე. როგორც შედეგი, 

ღარიბებისთვის სამისამართო დახმარებების გადახდას უნდა ახლდეს სოციალურ-ეკონომიკური 

ზომების კომპლექსი, რომელიც მიმართული იქნება მათ ჩაბმაზე შრომით საქმიანობაში 

(პროფესიული მომზადების და გადამზადების პროგრამები, დახმარება სამუშაო ადგილის 

ძიებაში და სხვ.). 

 სიღარიბის გლობალურ პრობლემას განსაკუთრებულ სიმძაფრეს სძენს ის, რომ ბევრ 

განვითარებად ქვეყანას შემოსავლების დაბალი დონის გამო ჯერჯერობით არ აქვს საკმაო 

შესაძლებლობა სიღარიბის პრობლემის შესამსუბუქებლად. სწორედ ამიტომ მსოფლიო 

მეურნეობაში სიღარიბის კერების სალიკვიდაციოდ საჭიროა ფართო საერთაშორისო 

მხარდაჭერა. სიღარიბის პრობლემას სულ უფრო მეტი ყურადღება ეთმობა საერთაშორისო 

საზოგადოებრიობის მხრიდან. 2000 წელს მსოფლიოს 180 სახელმწიფოს მთავრობებმა ხელი 

მოაწერა ეგრეთ წოდებულ ათასწლეულის დეკლარაციას, განსაზღვრა რა მსოფლიო 

განვითარების 8 საკვანძო ამოცანა 2015 წლამდე პერიოდისთვის და მოუწოდა საერთაშორისო 

ეკონომიკურ ორგანიზაციებს თავიანთი დახმარების პროგრამების თანაორიენტირება მათ 

მისაღწევად. დეკლარაციაში ამ ამოცანათა შორის პირველ ამოცანად დასახელდა ის, რომ 2016 
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წლისთვის იმ ადამიანთა რიცხვი გაენახევრებინათ, რომლებიც არსებობენ დღეში 1 დოლარზე 

ნაკლებით. 

სასურსათო პრობლემა 

 მსოფლიო სასურსათო პრობლემა დღესდღეობით ზოგადად ნიშნავს კაცობრიობის 

უუნარობას, სავსებით უზრუნველყოს ადამიანი სასიცოცხლოდ აუცილებელი კვების 

პროდუქტებით ფიზიოლოგიური ნორმების შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ პლანეტის 

ბუნებრივი რესურსები თანამედროვე ეკონომიკურ და მეცნიერულ-ტექნიკურ პოტენციალთან 

ერთად ამის საშუალებას იძლევა. ეს პრობლემა პრაქტიკაში გამოდის როგორც სურსათის 

აბსოლუტური უკმარისობის პრობლემა (კვების ნაკლებობა და შიმშილი), აგრეთვე კვების 

დაუბალანსებლობა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. 

 ბოლო 50 წლის განმავლობაში სასურსათო წარმოებაში მიღწეულია მნიშვნელოვანი 

პროგრესი _ ნაკლები საკვების მქონეთა და მოშიმშილეთა რიცხვი შემცირდა თითქმის 2-ჯერ. 

იმავდროულად პლანეტის მოსახლეობის არცთუ მცირედი ნაწილი დღემდე განიცდის კვების 

პროდუქტების დეფიციტს. მათი რაოდენობა 850 მლნ ადამიანს აღწევს, ე.ი სურსათის 

აბსოლუტურ უკმარისობას (კალორიებით) განიცდის ყოველი მე-7. ყოველწლიურად 

შიმშილობის შედეგად 5 მილიონზე მეტი ბავშვი კვდება. 

 ქვეყნების სხვადასხვა ჯგუფში სასოფლო-სამეურნეო წარმოების განვითარების დონე და 

მოცულობა აიხსნება უპირველესად მეურნეობრიობის საორგანიზაციო ფორმებით (ანუ 

რესურსების გამოყენების ეფექტიანობით), მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, აგრეთვე ბუნებრივ-

კლიმატური პირობებით და მიწის რესურსის არსებობით, რომელიც გამოსადეგია სხვადასხვა 

კულტურის მოსაყვანად და საქონლის მოსაშენებლად. სურსათის დეფიციტის პრობლემა 

ყველაზე მძაფრად დგას უღარიბესი ქვეყნების წინაშე, რომლებსაც ამასთანავე არ შეუძლიათ 

გამოყონ მნიშვნელოვანი სახსრები კვების პროდუქტების იმპორტზე. ამავდროულად აგრარული 

გარდაქმნები განვითარებად ქვეყნებში სახელმწიფო მხარდაჭერის აქტივიზაციასთან და 

სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის მიღწევათა გამოყენების შერწყმასთან ერთად საშუალებას 

იძლევა ვივარაუდოთ სოფლის მეურნეობის შემდგომი აღმავლობა  აღნიშნულ ქვეყანათა 

ჯგუფში.  
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 ბევრი ექსპერტი თანხმდება იმაში, რომ მსოფლიოში სასურსათო წარმოება უახლოეს 20 

წელიწადში შეძლებს მთლიანობაში დააკმაყოფილოს მოსახლეობის მოთხოვნა კვების 

პროდუქტებზე, მაშინაც კი, თუ პლანეტის მოსახლეობა გააგრძელებს ზრდას ახლანდელი 

მაღალი ტემპით. ამას ხელს შეუწყობს აგრეთვე სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციით 

საერთაშორისო ვაჭრობის ლიბერალიზაცია, მათ შორის მოხდება პროტექციონიზმის შესუსტება 

და იმპორტული შეზღუდვების მუდმივი შემცირება.  

 საკვებით საერთაშორისო ვაჭრობა წარმოებს საკმაოდ ინტენსიურად. სასურსათო 

საქონლის და ნედლეულის მსოფლიო ექსპორტის მოცულობა მათ საწარმოებლად წელიწადში 

დაახლოებით 500 მლრდ დოლარს შეადგენს. სურსათით საერთაშორისო ვაჭრობის ძირითადი 

მონაწილეებია _ განვითარებული ქვეყნები, უპირველესად აშშ, საფრანგეთი, ნიდერლანდები, 

გერმანია. ამ ჯგუფის ქვეყანათა წილად მოდის მსოფლიო ექსპორტის და იმპორტის დაახლოებით 

60%. სურსათის შესყიდვათა და გაყიდვათა დაახლოებით მესამედი მოდის აზიის, აფრიკის და 

ლათინური ამერიკის ქვეყნებზე. პოსტსოციალისტური ქვეყნების წილი უმნიშვნელოა და 5%-ზე 

ნაკლებია. 

 სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციით საერთაშორისო ვაჭრობის სისტემა, მათ შორის 

სურსათით, დღეს ძირეულ ცვლილებებს განიცდის მრავალ ქვეყანაში უზომო სახელმწიფო 

დახმარების შესუსტების და პროტექციონიზმის ტენდენციის ზემოქმედებით, განსაკუთრებით 

განვითარებულ ქვეყნებში. ასე, მაგალითად, მსო-ის ფუძემდებლურ დოკუმენტებში 

მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია შეთანხმებას სოფლის მეურნეობაზე, რომელიც ვარაუდობს 

ყველა არასატარიფო ბარიერის გადაყვანას სატარიფო ეკვივალენტებში და ტარიფების, 

საექსპორტო სუბსიდიების თანდათანობით Dდაწევას (საბიუჯეტო ასიგნება ექსპორტის 

სუბსიდირებაზე), ასევე სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სახელმწიფო მხარდაჭერის შემცირებას. 

ამასთან განვითარებადი ქვეყნები იღებენ შემცირებულ ვალდებულებებს, ხოლო ყველაზე 

განვითარებული ქვეყნები საერთოდ თავისუფლდება ვალდებულებებისგან. 

 ამ ზომების რეალიზაციის შედეგად მსოფლიო სასურსათო ბაზარზე უნდა ველოდოთ იმ 

ქვეყნების პოზიციების გაძლიერებას, რომლებსაც აქვთ გარე ბაზრის მოთხოვნებზე 

ორიენტირებული ყველაზე ეფექტიანი სოფლის მეურნეობა (აშშ, ეკ, კანადა, ავსტრალია, 

არგენტინა და სხვ.). იმავდროულად სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებლები 
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სურსათის ნეტო-იმპორტიორ სახელმწიფოებში თუ ვერ შეძლებენ შეეგუონ ახალ პირობებს, 

ნახავენ მნიშვნელოვან დანაკარგს თავიანთი წარმოების სუბსიდირების შემცირების გამო.  

მეორე მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია, რომელშიც განისაზღვრება მსოფლიო სასურსათო 

სიტუაციის პერსპექტივები, არის ФАО (გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის 

ორგანიზაცია).  

             ენერგეტიკული პრობლემა 

 

 გლობალური ენერგეტიკული პრობლემა _ ესაა კაცობრიობის სათბობითა და ენერგიით 

უზრუნველყოფა ამჟამად და ახლო მომავალში.  

 ლოკალური ენერგეტიკული კრიზისები წარმოიშობოდა ინდუსტრიამდელი  ეკონომიკის 

დროსაც (მაგალითად, XVIII საუკუნეში ინგლისში სატყეო რესურსების ამოწურვასა და ნახშირზე 

გადასვლასთან დაკავშირებით). მაგრამ, როგორც გლობალური პრობლემა, ენერგორესურსების 

უკმარისობა გამოვლინდა XX საუკუნის 70-იან წლებში, როცა გაჩნდა ენერგეტიკული კრიზისი, 

რომელიც გამოიხატა ნავთობზე ფასის მკვეთრი აწევით (14,5-ჯერ 1972_1981 წლებში), რამაც 

შექმნა სერიოზული სიძნელეები მსოფლიო ეკონომიკისთვის. მართალია, იმ დროის მრავალი 

სიძნელე გადაილახა, მაგრამ სათბობითა და ენერგიით უზრუნველყოფის გლობალური 

პრობლემა კვლავ ინარჩუნებს თავის მნიშვნელობას დღესაც. 

 გლობალური ენერგეტიკული პრობლემის წარმოშობის მთავარ მიზეზად შეიძლება 

ჩაითვალოს მინერალური სათბობის მოხმარების სწრაფი ზრდა XX საუკუნეში. მიწოდების მხრივ 

იგი გამოწვეულია დასავლეთ ციმბირში, ალასკაზე, ჩრდილოეთის ზღვის შელფში უზარმაზარი 

ნავთობ-გაზის საბადოების აღმოჩენითა და ექსპლოატაციით, ხოლო მოთხოვნის მხრივ _ 

საავტომობილო პარკის მატებითა და პოლიმერული მასალების წარმოების მოცულობის ზრდით. 

 სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების მოპოვების მატებამ გამოიწვია ეკოლოგიური 

სიტუაციის სერიოზული გაუარესება (სასარგებლო წიაღისეულის ღია მოპოვების გაფართოება, 

მოპოვება შელფზე და სხვ.). ხოლო ამ რესურსებზე მოთხოვნის ზრდამ გააძლიერა კონკურენცია 

როგორც სათბობი რესურსების ექსპორტიორი ქვეყნების გაყიდვის უკეთესი პირობებისთვის, ისე 

იმპორტიორ ქვეყნებს შორის ენერგეტიკულ რესურსებთან ხელმისაწვდომობაზე. 
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        მსოფლიო მეურნეობის უზრუნველყოფა   

         სათბობ-ენერგეტიკული რესურსით 

 ამჟამად მიმდინარეობს მინერალური სათბობის რესურსების შემდგომი ზრდა. 

ენერგეტიკული კრიზისის გავლენით გააქტიურდა მსხვილმასშტაბიანი გეოლოგიურ-საძიებო 

სამუშაოები, რომელთა მეშვეობითაც აღმოაჩინეს და აითვისეს ენერგორესურსების ახალი 

საბადოები. შესაბამისად გაიზარდა უზრუნველყოფილობის მაჩვენებლები მინერალური 

სათბობის უმნიშვნელოვანესი სახეებით: ითვლება, რომ მოძიებული ნახშირის მარაგი მოპოვების 

თანამედროვე დონის პირობებში საკმარისი უნდა იყოს 325 წელი, ბუნებრივი გაზი _ 62 წელი, 

ხოლო ნავთობი _ 37 წელი (თუკი 70-იანი წლების დამდეგს ითვლებოდა, რომ მსოფლიო 

ეკონომიკის უზრუნველყოფილობა ნავთობის მარაგით არ აჭარბებს 25_30 წელს; ნახშირის 

მოძიებული მარაგი ჯერ კიდევ 1984 წელს შეფასებული იყო 1,2 ტრლნ ტ-ად, 90-იანი წლების 

ბოლოსთვის იგი გაიზარდა 1,75 ტრლნ. ტონამდე). 

 შედეგად 70-იან წლებში გავრცელებულ ენერგომატარებლებში მსოფლიო ეკონომიკის 

მოთხოვნათა უზრუნევლყოფილობის პესიმისტური პროგნოზი (მაშინ ითვლებოდა, რომ 

ნავთობის მარაგი ეყოფოდათ არა უმეტეს 25_30 წელი) შეიცვალა ოპტიმისტური 

შეხედულებებით, რომლებიც ემყარებოდა აქტუალურ ინფორმაციას. 

გლობალური ენერგეტიკული პრობლემის გადაწყვეტის  

ძირითადი გზები 

 ენერგეტიკული პრობლემის გადაწყვეტის ექსტენსიური გზა ვარაუდობს 

ენერგომატარებლების მოპოვების გაზრდას და ენერგომოხმარების აბსოლუტურ ზრდას. ეს გზა 

აქტუალურია ახლაც თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკისთვის. მსოფლიო ენერგომოხმარება 

აბსოლუტურ გამოხატულებაში 1996 წლიდან 2003 წლამდე პირობითი სათბობი გაიზარდა 12 

მლრდ-დან 15,2 მლრდ ტ-მდე. ამასთან ერთად ზოგიერთი ქვეყანა აწყდება ენერგომატარებლების 

(ჩინეთი) საკუთარი წარმოების ზღვრის მიღწევას ან ამ წარმოების (დიდი ბრიტანეთი) 

შემცირების პერსპექტივას. მოვლენათა ასეთი განვითარება იწვევს ენერგორესურსების უფრო 

რაციონალური გამოყენების ხერხთა ძიებას. 
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 ამის საფუძველზე იმპულსს იძენს ენერგეტიკული პრობლემის გადაწყვეტის ინტენსიური 

გზა, რომელიც, უპირველეს ყოვლისა, გულისხმობს პროდუქციის წარმოების გაზრდას 

ენერგოდანახარჯების ერთეულზე.  ენერგეტიკულმა კრიზისმა 70-იან წლებში დაააჩქარა 

ენერგოდამზოგავი ტექნოლოგიების განვითარება და დანერგვა, მან იმპულსი მისცა ეკონომიკის 

სტრუქტურულ გარდაქმნას. განვითარებული ქვეყნების მიერ შედარებით თანმიმდევრულად 

გატარებულმა ზომებმა შესაძლებლობა მისცა მათ, მნიშვნელოვანწილად შეერბილებინათ 

ენერგეტიკული კრიზისის შედეგები. 

 თანამედროვე პირობებში დამზოგავი ზომების შედეგად დაზოგილი ტონა 

ენერგომატარებელი ჯდება 3_4-ჯერ იაფი, ვიდრე დამატებით მოპოვებული ტონა. ეს გარემოება 

მრავალი ქვეყნისთვის გახდა ენერგომატარებლების ეფექტიანი გამოყენების ამაღლების მძლავრი 

სტიმული. XX საუკუნის ბოლო მეოთხედში აშშ-ის მეურნეობის ენერგოტევადობა შემცირდა 2-

ჯერ, ხოლო გერმანიაში _ 2,5-ჯერ. 

 განვითარებულმა ქვეყნებმა 70_80-იან წლებში ენერგეტიკული კრიზისის ზემოქმედებით 

ჩაატარა ეკონომიკის მასშტაბური სტრუქტურული გარდაქმნა ენერგოტევადი წარმოებების 

წილის შესამცირებლად. ასე, მაგალითად, მანქანათმშენებლობის და განსაკუთრებით 

მომსახურების სფეროს ენერგოტევადობა 8_10-ჯერ ნაკლებია, ვიდრე ТЭК-სა და მეტალურგიაში. 

ენერგოტევადი წარმოებები შემცირდა და გადავიდა განვითარებად ქვეყნებში. სტრუქტურულ 

გარდაქმნას ენერგოდაზოგვის მიმართულებით იწვევს სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების 20%-

მდე ეკონომიას მშპ-ის ერთეულზე გაანგარიშებით. 

 ენერგიის გამოყენების ეფექტიანობის გასაზრდელად მნიშვნელოვანი რეზერვია 

აპარატებისა და მოწყობილობების ფუნქციონირების ტექნოლოგიური პროცესების სრულყოფა. 

მიუხედავად იმისა, რომ ეს მიმართულება საკმაოდ კაპიტალტევადია, ეს დანახარჯები 2_3-ჯერ 

ნაკლებია დანახარჯებზე, რომლებიც აუცილებელია სათბობის და ენერგიის მოპოვების 

(წარმოების) ეკვივალენტური ამაღლებისთვის. ამ სფეროში ძირითადი ძალისხმევა მიმართულია 

ძრავების სრულყოფაზე და სათბობის გამოყენების მთელ პროცესზე. 

 იმავდროულად მრავალი სახელმწიფო ფორმირებადი ბაზრით (რუსეთი, უკრაინა, 

ჩინეთი, ინდოეთი) აგრძელებს ენერგოტევადი წარმოებების განვითარებას (შავი და ფერადი 

მეტალურგია, ქიმიური მრეწველობა და სხვ.), აგრეთვე მოძველებული ტექნოლოგიის 
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გამოყენებას. უფრო მეტიც, ამ ქვეყნებში მოსალოდნელია ენერგომოხმარების ზრდა როგორც 

ცხოვრების დონის და მოსახლეობის ცხოვრების წესის შეცვლასთან დაკავშირებით, ისე იმის 

გამო, რომ ამ ქვეყნებიდან უმრავლესობას არ ყოფნის სახსრები მეურნეობის ენერგოტევადობის 

შესამცირებლად. ამიტომ თანამედროვე პირობებში ფორმირებადი ბაზრის მქონე ქვეყნებში 

ხდება ენერგეტიკული რესურსების მოხმარების ზრდა, მაშინ, როცა განვითარებულ ქვეყნებში 

მოხმარება შენარჩუნებულია შედარებით სტაბილურ დონეზე. მაგრამ აუცილებელია 

მხედველობაში მივიღოთ, რომ ენერგოდაზოგვამ ყველაზე მეტად თავი იჩინა მრეწველობაში, 

თუმცა 90-იან წლებში იაფი ნავთობის გავლენით ნაკლებად აისახა ტრანსპორტზე. 

 თანამედროვე ეტაპზეც და მომავალშიც კიდევ დიდხანს გლობალური ენერგეტიკული 

პრობლემის გადაჭრა დამოკიდებული იქნება ენერგოტევადი ეკონომიკის შემცირების ხარისხზე, 

ე.ი ენერგიის დანახარჯზე წარმოებული მშპ-ის ერთეულზე. 

 ამგვარად, გლობალური ენერგეტიკული პრობლემა, თავისი უწინდელი გაგებით, როგორც 

რესურსების აბსოლუტური უკმარისობის საფრთხე, მსოფლიოში არ არსებობს. მიუხედავად 

ამისა, ენერგორესურსების უზრუნველყოფის პრობლემა რჩება მოდიფიცირებული სახით. 

        ეკოლოგიის და მდგრადი განვითარების პრობლემა     

 XX საუკუნის მეორე ნახევარში სამეურნეო ზემოქმედებამ ბუნებაზე მიაღწია იმ ზომებს, 

რომელთა დროსაც ბუნებამ დაკარგა თვითაღდგენის უნარი. ეკოლოგიის და მდგრადი 

განვითარების პრობლემა _ ესაა გარემოზე ადამიანის საქმიანობის მავნე ზემოქმედების 

შეწყვეტის პრობლემა.  

 ჯერ კიდევ გასული საუკუნის შუახანებში ეკოლოგია იყო ყოველი ქვეყნის შიდა საქმე, 

იმიტომ რომ დაბინძურება სამრეწველო საქმიანობის გამო ვლინდებოდა მხოლოდ 

ეკოლოგიურად მავნე წარმოებების ამაღლებული კონცენტრაციის რაიონებში. 1980-იან წლებში 

ეკოლოგიური პრობლემა გახდა რეგიონული: მავნე გამონაბოლქვი აღწევს უახლოეს ქვეყნებს, 

მოდის ქართან და ღრუბლებთან ერთად მეზობლებისგან (მჟავიანი წვიმები, რომლებიც 

გაჩენილია ატმოსფეროში დიდი ბრიტანეთის, გფრ-ის სამრეწველო წარმოებათა ნარჩენებისგან, 

წამოვიდა შვეიცარიასა და ნორვეგიაში, ხოლო დიდ ტბებში აშშ-ისა და კანადის საზღვართან 

ცოცხალი ორგანიზმები იღუპებოდნენ ამერიკული საწარმოების შხამიანი ჩადინებებისგან). 
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 1990-იან წლებში ეკოლოგიური პრობლემა გავიდა გლობალურ დონეზე, რაც გამოვლინდა 

შემდეგ ნეგატიურ ტენდენციებში: 

 რესურსები, რომლებიც მიღებულია ჩაითვალოს განახლებადად (ტროპიკული ტყეები, 

თევზის რესურსები და სხვ.) მსოფლიოში,  უბრალოდ ვერ ასწრებს თვითაღდგენას; 

 მსოფლიო ეკოსისტემა ინგრევა, ქრება ფლორისა და ფაუნის სულ უფრო მეტი 

წარმომადგენელი, რითაც არღვევს ეკოლოგიურ ბალანსს ბუნებაში; 

 პლანეტის სულ უფრო მეტი ტერიტორია ხდება ეკოლოგიური უბედურების ზონა. ასე, 

მაგალითად, ჩინეთის მძაფრმა ეკონომიკურმა განვითარებამ, რომელსაც ახლდა 

ბუნებრივი რესურსების გიგანტურ მოცულობათა ამოღება (მაგალითად, 2006 წელს 

მოიპოვეს 2,4 მლრდ ტ ნახშირი) და ასეთივე ზომის ეკოლოგიურად ბინძურმა წარმოებამ 

(ფოლადის გამოდნობამ მიაღწია 420 მლნ ტ-ს) ეს ქვეყანა გადააქცია მთლიანად 

ეკოლოგიური უბედურების ზონად; 

 ყველაზე რთულ და პოტენციურად სახიფათო პრობლემად შეიძლება იქცეს კლიმატის 

შესაძლო ცვლილება, რომელიც გამოიხატება საშუალო ტემპერატურის ზრდაში, რაც, 

თავის, მხრივ, იწვევს ექსტრემალურ ბუნებრივ-კლიმატურ მოვლენათა სიხშირისა და 

ინტენსივობის ზრდას, ესაა: გვალვა, წყალდიდობა, მკვეთრი დათბობა და დიდი სიცივე. 

ყოველივე ეს მნიშვნელოვან ეკონომიკურ ზარალს აყენებს ბუნებას, ადამიანსა და 

ქვეყნების ეკონომიკას. 

 კლიმატურ ცვლილებებს უკავშირებენ `კვალსათბურის ეფექტს~ _ ატმოსფეროში 

კვალსათბურის გაზის კონცენტრაციის ზრდა, რომელიც ხვდება იქ სათბობის დაწვისგან, ერთი 

მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ, ტყეების შემცირება და მიწის დეგრადაცია. თუმცა არის სხვა 

თვალსაზრისიც: კლიმატის დათბობა დაკავშირებულია არა ჩO2-ის კონცენტრაციის ზრდასთან 

ატმოსფეროში, არამედ მზის აქტიურობის საუკუნოებრივ რიტმებთან და აქედან გამომდინარე 

კლიმატურ ციკლებთან დედამიწაზე. 

 გარემოს დაბინძურების ძირითადი შედეგები დადის შემდეგამდე: 1) ზიანი ადგება 

ადამიანისა და სასოფლო-სამეურნეო საქონლის ჯანმრთელობას; 2) დაბინძურებული 

ტერიტორიები ხდება ნაკლებად გამოსადეგი ან საერთოდ უვარგისი ადამიანთა საცხოვრებლად 
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და მათი სამეურნეო საქმიანობისთვის და 3) დაბინძურებამ შეიძლება გამოიწვიოს ბიოსფეროს 

თვითგაწმენდის უნარის დარღვევა, მისი სრული დანგრევა. 

 განვითარებულ ქვეყნებში ეკოლოგიური პრობლემების გამწვავებამ უკვე 70-იან წლებში 

განაპირობა სახელმწიფო პოლიტიკის მკვეთრი ცვლილება გარემოს დაცვის დარგში. დასავლეთი 

ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში მაშინ წარმოიშვა გავლენიანი პარტიები და `მწვანეთა~ მოძრაობა. 

სახელმწიფომ დააწესა სულ უფრო და უფრო მკაცრი ეკოლოგიური ნორმატივები. 2000 წელს 

მოხდა დანახარჯების ზრდა ბუნებისდამცავ ღონისძიებებზე 250 მლრდ დოლარამდე, რამაც 6-ზე 

მეტად გადაჭარბა დანახარჯების დონეს 1970 წელს. განვითარებული ქვეყნები საშუალოდ 

ხარჯავენ თავიანთი მშპ-ის 1,7%-მდე ეკოლოგიური საჭიროებებისთვის, მაგრამ ეს ცოტაა, 

ვინაიდან ბუნებრივი გარემოსთვის მიყენებული ზარალის სიდიდე ყოველწლიურად 

გამოითვლება და არის მეშ-ის დაახლოებით 6%. 

 1980-იან წლებში მსოფლიო საზოგადოება მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ეკოლოგიური 

პრობლემები არ შეიძლება გადაწყდეს ცალკეული სახელმწიფოს ფარგლებში, ვინაიდან 

ნივთიერებათა და ენერგიის გლობალური წრებრუნვის წყალობით გეოგრაფიული გარსი არის 

ერთიანი ბუნებრივი კომპლექსი. ამან განაპირობა მდგრადი განვითარების კონცეფციის 

წარმოშობა (სუსტაინაბლე დეველოპმენტ), რომელიც ვარაუდობს მსოფლიოს ყველა ქვეყნის 

განვითარებას ახლანდელი თაობის ადამიანთა სასიცოცხლო მოთხოვნილებების 

გათვალისწინებით, მაგრამ ისე, რომ ეს შესაძლებლობა არ დავუკარგოთ მომავალ თაობებს. 

 მდგრადი განვითარების კონცეფცია მოიწონა გარემოს დაცვის და განვითარების გაერო-ს 

კონფერენციამ, რომელიც შედგა რიო დე ჟანეიროში 1992 წელს. ეს კონცეფცია გულისხმობს 

მდგრადი გლობალური ეკონომიკის აგებას, რომელიც შეძლებდა პლანეტის დაბინძურების 

პრობლემის გადაჭრას, რესურსების შემცირებას, ერთი სიტყვით, პლანეტის ეკოლოგიური 

პოტენციალის აღდგენას მომავალი თაობებისთვის. კონცეფციის ავტორები ეკოლოგიური 

უბედურების მიზეზად აღიარებენ მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების სწრაფ ეკონომიკურ 

განვითარებას, აგრეთვე დედამიწის მოსახლეობის მნიშვნელოვან ზრდას.  

 შედეგად მსოფლიო ეკონომიკა აწყდება წინააღმდეგობას: როგორ შენარჩუნოს მდგრადი 

განვითარება, იმავდროულად სამეურნეო საქმიანობაზე ნეგატიური ზემოქმედების შესუსტებით. 

ეკოლოგიური დატვირთვის დონის შემცირება, პრინციპში, შესაძლებელია სამი საშუალებით: 1) 
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მოსახლეობის რაოდენობის შემცირება; 2) მატერიალური დოვლათის მოხმარების დონის 

შემცირება; 3) ტექნოლოგიაში ფუნდამენტური ცვლილებების გატარება. 

 პირველი ხერხი ფაქტობრივად უკვე რეალიზებულია ბუნებრივი გზით განვითარებული 

და მრავალი გარდამავალი ქვეყნის ეკონომიკაში, რომლებშიც მნიშვნელოვნად შემცირდა 

შობადობა. თანდათანობით ეს პროცესი მოიცავს განვითარებადი მსოფლიოს სულ უფრო მეტ 

ნაწილს. თუმცა მსოფლიო მოსახლეობის საერთო რიცხვის ზრდა გაგრძელდება, სულ მცირე, 

კიდევ რამდენიმე ათწლეული. 

 მოხმარების დონის შემცირება საეჭვოა, თუმცა განვითარებულ ქვეყნებში ბოლო ხანებში 

ყალიბდება მოხმარების ახალი სტრუქტურა, რომელშიც ჭარბობს მომსახურება და 

ეკოლოგიურად სუფთა კომპონენტები და მეორადი მოხმარების პროდუქტები. 

 მსოფლიო ეკონომიკის მდგრადი განვითარებისთვის პირველხარისხოვან მნიშვნელობას 

იძენს ტექნოლოგიები, რომლებიც მიმართულია პლანეტის ეკოლოგიური რესურსების 

შენარჩუნებაზე: 

 ისეთი ეკონომიური პროდუქტების შექმნა, რომელთა გამოყენებაც ხელახლა შეიძლება. ეს 

საშუალებას იძლევა შევამციროთ ბუნებრივი რესურსების მოხმარების ზრდა; 

 სუფთა ტექნოლოგიების შექმნა. აქ პრობლემა ისაა, რომ მრეწველობის მრავალ დარგში 

გამოიყენება მოძველებული ტექნოლოგია, რომელიც ვერ უპასუხებს მდგრადი 

განვითარების მოთხოვნებს. მაგალითად, ცელულუზა-ქაღალდის მრეწველობაში ბევრი 

საწარმოო პროცესი იგება ქლორის და მისი შენაერთების გამოყენების საფუძველზე, 

რომლებიც ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო დამაბინძურებლებია, სიტუაციის შეცვლა კი 

შეუძლია მხოლოდ ბიოტექნოლოგიების გამოყენებას. 

 ამჟამად განვითარებულმა ქვეყნებმა შეძლეს გარემოს დაბინძურების დონის შემცირება, ან 

უკიდურეს შემთხვევაში, მისი სტაბილიზება. ამის მაგალითია იაპონია, რომელიც 1960_1970-იან 

წლებში შეწუხებული იყო ატმოსფეროს უზომო დაბინძურებით, რაც გამოიწვია მრავალმა 

მეტალურგიულმა ქარხანამ, თბოელექტროსადგურებმაEნახშირზე და ა.შ.; ახლა ამ ქვეყანამ 

შეიძინა ეკოლოგიური თვალსაზრისით ყველაზე მოწინავე ქვეყნის სტატუსი მსოფლიოში. თუმცა 

ეს მოხდა არა მარტო ზემოხსენებული ტექნოლოგიების გამოყენების ხარჯზე, არამედ იმიტომაც, 
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რომ იაპონიამაც და სხვა განვითარებულმა ქვეყნებმაც მოახდინეს შესამჩნევი ხელახალი 

ორიენტირება ფორმირებად ეკონომიკებზე როგორც იმ პროდუქციის მწარმოებლებზე, რომლის 

გამოშვებაც ძლერ აბინძურებს გარემოს (ქიმია, მეტალურგია და სხვ.). ამასთან `ბინძური~ 

წარმოებების შეკვეცა განვითარებულ ქვეყნებში მიმდინარეობდა არა მარტო შეგნებულად, 

არამედ სტიქიურად, როგორც ადგილობრივი პროდუქციის შევიწროება უფრო იაფი 

იმპორტულით, თუმცა განვითარებული ქვეყნების ტნკ-ები ხელს უწყობდნენ ამაში, 

გადაჰქონდათ რა `ბინძური~ წარმოებები უფრო დაბალი დანახარჯების მქონე ქვეყნებში. 

 შედეგად ამ ქვეყანათა უმრავლესობაში ეკოლოგიის და მდგრადი განვითარების 

პრობლემა გამწვავდა. 

 საერთაშორისო ეკოლოგიურად ორიენტირებული პოლიტიკის ყველაზე შთამბეჭდავი 

მაგალითია კიოტოს პროტოკოლი. ეს დოკუმენტი მიიღეს 1997 წელს გაერო-ს ჩარჩოიანი 

კონვენციის მონაწილეთა მესამე კონფერენციაზე კიოტოში (იაპონია) კლიმატის შეცვლის შესახებ. 

იგი ძალაში შევიდა 2005 წელს იმ სახელმწიფოების მიერ მისი რატიფიკაციის შემდეგ, რომელთა 

წილადაც მოდიოდა ჩO2-ის მსოფლიო გამონაბოლქვის 55%. კიოტოს პროტოკოლში 

მონაწილეობდა ძირითადად ევროპის ქვეყნები, რუსეთი და იაპონია, მაშინ, როცა მისგან 

გამოვიდა აშშ და ავსტრალია ეკონომიკური მიზეზების გამო, ხოლო დანარჩენ ქვეყანათა 

უმეტესობამ მას ხელი არ მოაწერა. კიოტოს პროტოკოლის მიზანი _ კვალსასათბურე გაზების 

გამონაბოლქვის შემცირება 1990 წლის დონეზე 5,2%-ით დაბლა განვითარებული ქვეყნებისთვის 

2008_2012 წლებში. კიოტოს პროტოკოლში გათვალისწინებულია საბაზრო მექანიზმებზე 

დამყარებული გამონაბოლქვის შემცირების ხერხები: 

• სუფთა განვითარების მექანიზმი _ განვითარებული ქვეყნები იღებენ ანგარიშს (თუ 

ჩათვლას?) ინვესტირების ხარჯზე განვითარებად ქვეყნებში გამონაბოლქვის შემცირების 

პროექტებში; 

• ერთობლივი განხორციელება _ ქვეყნები იღებენ ანგარიშს (თუ ჩათვლას?) ინვესტირების 

ხარჯზე განვითარებულ ქვეყნებში გამონაბოლქვის შემცირების პროექტებში; 
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• ნარჩენებით საერთაშორისო ვაჭრობა _ ქვეყნები ყიდულობენ და ყიდიან ერთმანეთს 

შორის გამონაბოლქვის (ნარჩენების) ანგარიშებს (აქ გამოყენებული სიტყვა зачеты ლექსიკონში 

`ჩათვლაა~, იყო `ანგარიშიც~, მე `ანგარიში~ ვიხმარე. შენც ნახე). 

უნდა აღინიშნოს, რომ გამონაბოლქვის შემცირება ძვირი უჯდება განვითარებულ 

სახელმწიფოებს. სარგებელი, რომლამდეც მიგვიყვანს კლიმატის შეცვლის საწინააღმდეგო 

ძალისხმევა, ნათელი გახდება მხოლოდ გრძელვადიან პერსპექტივაში, მაშინ, როცა ასეთ 

ზომებთან დაკავშირებული დანახარჯები საჭიროა გავწიოთ ამჟამად. 

                დემოგრაფიული პრობლემა 

 გლობალური დემოგრაფიული პრობლემა  შედგება ორი ნაწილისგან _ განვითარებადი 

ქვეყნების მოსახლეობის სწრაფად და სუსტად კონტროლირებადი ზრდა და განვითარებული 

ქვეყნების, ასევე გარდამავალი ეკონომიკის მქონე მრავალი სახელმწიფოს მოსახლეობის 

დაბერება. 

 კაცობრიობის მთელი ისტორიის განმავლობაში არასოდეს ყოფილა მსოფლიოს 

მოსახლეობის ზრდის ტემპი ისეთი მაღალი, როგორც XX საუკუნის II ნახევარსა და XXI საუკუნის 

დამდეგს. 1960-დან 1999 წლამდე პერიოდში პლანეტის მოსახლეობის რიცხვი გაორმაგდა (3 

მლრდ-დან 6 მლრდ-მდე), ხოლო 2007 წელს შეადგინა 6,6 მლრდ ადამიანი. თუმცა მსოფლიოს 

მოსახლეობის მატების საშუალოწლიური ტემპი შემცირდა 2,2%-დან 60-იანი წლების დამდეგს 1,5 

%-მდე 2000 წლის დამდეგისთვის, აბსოლუტური წლიური მატება გაიზარდა 53 მლნ კაციდან 80 

მლნ-მდე. განვითარებულ ქვეყნებში მოსახლეობის კვლავწარმოების დემოგრაფიული გადასვლა 

ტრადიციულიდან (მაღალი შობადობა _ მაღალი სიკვდილიანობა _ დაბალი ბუნებრივი ნამატი) 

თანამედროვე ტიპზე დასრულდა XX საუკუნის პირველ მესამედში, ხოლო გარდამავალი 

ეკონომიკის უმეტეს ქვეყანაში _ გასული საუკუნის შუახანებში. სწორედ მაშინვე, 1950_1960-იან 

წლებში, დაიწყო დემოგრაფიული გადასვლა დანარჩენი მსოფლიოს რიგ ქვეყნებსა და 

რეგიონებში, რომელიც სრულდება მხოლოდ ლათინურ ამერიკაში, აღმოსავლეთ და სამხრეთ-

აღმოსავლეთ აზიაში და გრძელდება აღმოსავლეთ აზიაში, აფრიკაში საჰარის სამხრეთით, ახლო 

და შუა აღმოსავლეთში. მოსახლეობის სწრაფი ზრდის ტემპი სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების ტემპთან შედარებით ამ რეგიონებში იწვევს დასაქმების, სიღარიბის, სასურსათო 

მდგომარეობის, მიწის საკითხის, ასევე განათლების დაბალი დონის, მოსახლეობის 
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ჯანმრთელობის გაუარესების და სხვა პრობლემების გამწვავებას. ეს ქვეყნები თავიანთი 

დემოგრაფიული პრობლემების გადაწყვეტას ხედავენ ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებაში და 

იმავდროულად შობადობის შემცირებაში (მაგალითად გამოდგება ჩინეთი). 

 ევროპის ქვეყნებში, იაპონიასა და დსთ-ის ზოგ ქვეყანაში XX საუკუნის ბოლო 

მეოთხედიდან მიმდინარეობს დემოგრაფიული კრიზისი, რომელიც ვლინდება მოსახლეობის 

ნელ მატებაში, ბუნებრივ დანაკარგშიც კი, ასევე დაბერებაში, მისი შრომისუნარიანი ნაწილის 

სტაბილიზაციაში ან შემცირებაში. დემოგრაფიული დაბერება (მოსახლეობის წილის მატება 60 

წელზე ზევით მოსახლეობის საერთო რაოდენობის 12%-ზე მეტია, 65 წელზე ზევით _ 7%-ზე მეტი) 

_ ესაა კანონზომიერი პროცესი, რომელსაც საფუძვლად უდევს წარმატებები მედიცინაში, 

ცხოვრების ხარისხის ამაღლება და სხვა ფაქტორები, რომლებიც ხელს უწყობს მოსახლეობის 

მნიშვნელოვანი ნაწილის სიცოცხლის გახანგრძლივებას. 

 განვითარებული და გარდამავალი ქვეყნების ეკონომიკისთვის მოსახლეობის სიცოცხლის 

ხანგრძლივობის ზრდას აქვს როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი შედეგები. პირველთ 

მიეკუთვნება ახლანდელი საპენსიო ასაკის ზღვრის ზევით ხანდაზმული მოქალაქეების შრომითი 

საქმიანობის გახანგრძლივების შესაძლებლობა. მეორეთ საჭიროა მივაკუთვნოთ როგორც 

ასაკოვანი და მოხუცი მოქალაქეების მატერიალური უზრუნველყოფის პრობლემები, ისე მათი 

სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო მომსახურება. ასეთი მდგომარეობიდან პრინციპული 

გამოსავალია  დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლა, რომელშიც პასუხისმგებლობა 

საკუთარი პენსიის ზომაზე, უპირველეს ყოვლისა, თავად მოქალაქეს ეკისრება. 

 რაც შეეხება დემოგრაფიული პრობლემის ისეთ ასპექტს ამ ქვეყნებში, როგორიცაა 

ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის შემცირება, მისი გადაჭრა გვესახება იმიგრანტების 

მოდინებაში სხვა ქვეყნებიდან.  

   ადამიანის პოტენციალის განვითარების პრობლემა 

 ადამიანის პოტენციალის განვითარების პრობლემა _ ესაა სამუშაო ძალის ხარისხობრივი 

მახასიათებლების შესაბამისობა თანამედროვე ეკონომიკის ხასიათთან. 

პოსტინდუსტრიალიზაციის პირობებში იზრდება მუშაკის ფიზიკური მახასიათებლების და 
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განსაკუთრებით განათლების მიმართ მოთხოვნები, ამაში შედის მისი კვალიფიკაციის მუდმივად 

ამაღლების უნარიც. 

 უნდა აღინიშნოს, რომ სამუშაო ძალის ხარისხობრივი მახასიათებლების განვითარება 

მსოფლიო მეურნეობაში მიმდინარეობს ძალზე არათანაბრად. ყველაზე ცუდი მაჩვენებლები ამ 

თვალსაზრისით განვითარებად ქვეყნებშია, რომელიც მსოფლიო შრომითი რესურსების შევსების 

ძირითადი წყაროა. სწორედ ეს გარემოება განაპირობებს ადამიანის პოტენციალის განვითარების 

პრობლემის გლობალურ ხასიათს. 

                    ადამიანის ფიზიკური თვისებები 

 ადამიანის შრომითი საქმიანობის პოტენციალი, უპირველეს ყოვლისა, განისაზღვრება 

მისი ფიზიკური უნარით შემოქმედებითი საქმიანობისადმი, ჯანმრთელობით და მისი, როგორც 

ცოცხალი ორგანიზმის, განვითარებით.  თანამედროვე წარმოების ამაღლებული ინტენსივობა 

ზრდის როგორც ფიზიკურ, ისე ინტელექტუალურ დატვირთვას სამუშაო ძალაზე და 

ობიექტურად გულისხმობს  ადეკვატური პირობების შექმნას მისი კვლავწარმოებისთვის. ამავე 

დროს, შესაძლებლობები ამისთვის არსებობს უპირატესად განვითარებულ ქვეყნებში, ხოლო 

მსოფლიო შრომითი რესურსების შევსება ხდება განმსაზღვრელწილად განვითარებადი 

ქვეყნების ხარჯზე. ამ უკანასკნელებში ადამიანის ფიზიკური მახასიათებლების განვითარებას 

აქტიურად ხელს უშლის ისეთი ფაქტორები, როგორებიცაა: შემოსავლის დაბალი დონე, 

სრულფასოვანი კვების უქონლობა, ცუდი საცხოვრებელი პირობები, ჯანდაცვის განვითარების 

დაბალი დონე,  მასობრივი დაავადებები და სხვ. საკმარისია აღინიშნოს, რომ ВОЗ-ის შეფასებით, 

XXI საუკუნის დამდეგისთვის მხოლოდ აფრიკაში შიდსით დაავადებული იყო სამუშაო ძალის 

25%. 

    განათლება როგორც ადამიანის პოტენციალის ელემენტი 

 შრომითი რესურსების ხარისხობრივი მახასიათებლების უმნიშვნელოვანესი ელემენტია 

ზოგადი და პროფესიული განათლების დონე. ადამიანური კაპიტალის თეორიის თანახმად, 

არსებობს ძლიერი დამოკიდებულება ეკონომიკურ ზრდასა და ზოგად განათლებაზე 

დანახარჯებს შორის, პროფესიულ მომზადებასა და ჯანდაცვაზე, ე.ი. `ინვესტიციებზე 
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ადამიანში~, ამასთან ასეთ ინვესტიციათა რენტაბელურობა გრძელვადიანი თვალსაზრისით 

ფიზიკურ კაპიტალში დაბანდებაზე მაღალია. 

 თანამედროვე პირობებში დანახარჯები ზოგად განათლებაზე, პროფესიულ მომზადებასა 

და ჯანდაცვაზე უკვე აღარ განიხილება როგორც არამწარმოებლური დანახარჯები, პირიქით, იგი 

ინვესტიციის ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი სახეა. 2004 წლის მონაცემებით, სახელმწიფო 

დანახარჯებმა განათლებაზე საფრანგეთში, დიდ ბრიტანეთსა და აშშ-ში შეადგინა შესაბამისად _ 

მშპ-ის 5,6, 5,3 და 5,7%. იმავდროულად განვითარებადი სახელმწიფოების დიდ ჯგუფში 

ანალოგიურმა მაჩვენებელმა 2%-ზე ნაკლები შეადგინა. მაგალითად დომინიკანის (თუU 

დომენიკის?) რესპუბლიკასა და ინდონეზიაში იგი 1,1%-ის ტოლი იყო, გამბიაში _ 1,9. 

 მოზრდილი ადამიანის სწავლების წლების საშუალო ოდენობა ბურკინა ფასოში 1 წელია, 

მოზამბიკში _ 2,25, ინდოეთში _ 5 წელი, ნიგერიაში _ 5,77, ბრაზილიაში _ 8,4 (როცა 

განვითარებულ ქვეყნებში 9_14 წელს სწავლობენ). 

 განვითარებადი ქვეყნებისთვის განათლების სფეროში ცალკე, მაგრამ განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანი ამოცანაა მოზრდილ მოსახლეობაში წერა-კითხვის უცოდინარობის ლიკვიდაცია. 

ბოლო 20 წლის განმავლობაში უწიგნურთა ხვედრითი წილი მსოფლიო მოსახლეობაში და 

მთლიანობაში განვითარებადი ქვეყნების მოსახლეობაში შემცირდა, მაგრამ ცალკეულ 

რეგიონებში კვლავინდებურად რჩება მაღალი. ამასთან უწიგნურთა საერთო რაოდენობა  

მსოფლიოში იზრდება. სამხრეთ აზიაში უწიგნურობის დონე მოზრდილ მოსახლეობაში 

შეადგენს 45%-ს, აფრიკაში, საჰარის სამხრეთით _ 39%-ს, ახლო აღმოსავლეთის რეგიონსა და 

ჩრდილოეთ აფრიკაში _ 35%-ს. მთლიანობაში მთელ რიგ განვითარებად ქვეყნებში მოზრდილი 

მოსახლეობის უწიგნურთა კუთრი წონა აღწევს უზომო სიდიდეს. მაგალითად, ნიგერიაში 

უწიგნურია მოზრდილი მოსახლეობის 86%, ბენინში _ 56%, გამბიაში _ 63%, სენეგალში _ 61%, 

ეთიოპიაში _ 58%, პაკისტანსა და ბანგლადეშში _ 51%. 

   ადამიანის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრობლემა  

 ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში უსაფრთხოების კონცეფციას სერიოზულად 

გადახედეს. მისი ტრადიციული განმარტება, როგორც სახელმწიფოს უსაფრთხოება (მისი 

საზღვრების, ტერიტორიის, სუვერენიტეტის, მოსახლეობის და მატერიალური ფასეულობების), 
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შეივსო ადამიანის უსაფრთხოებით, რომელიც ფრ. რუზველტის სიტყვებით ნიშნავს, 

`თავისუფლებას შიშისგან და თავისუფლებას საჭიროებისგან~. თანამედროვე, უფრო ფართო 

განმარტებაში ადამიანის უსაფრთხოება _  ესაა ადამიანთა დაცულობა შინაგანი და გარე მუქარისა 

და რისკებისგან, ასევე შიშისა და საჭიროებათაგან თავისუფლება, რომელიც მიიღწევა 

სამოქალაქო საზოგადოების, ეროვნული სახელმწიფოსა და საერთაშორისო თანამეგობრობის 

ერთობლივი და მიზანმიმართული საქმიანობის გზით. 

 1994 წელს ყოველწლიურმა მოხსენებამ (ПРООН) `ადამიანის განვითარება~ მოახდინა 

საერთაშორისო დისკუსიის ინიცირება ადამიანის უსაფრთხოების პრობლემაზე.  ПРООН-მა, 

მოუწოდა რა მსოფლიო თანამეგობრობას ყურადღება გაემახვილებინა ადამიანის უსაფრთხოების 

საკითხებზე, მოიყვანა შემდეგი საბუთები: 

 ჯერ ერთი, გახშირდა კონფლიქტები, რომელთა წყაროა არა სახელმწიფოთა   

ურთიერთდაპირისპირება, არამედ ჯგუფების ან ეთნიკური თემების მეტოქეობა სახელმწიფოს 

შიგნით, ე.ი. წინა პლანზე გამოვიდა შიდა კონფლიქტები;   

 მეორე, გაჩნდა არაფორმალური (ინსურგენტული) საერთაშორისო დაჯგუფებები, 

რომლებიც სახელმწიფოს უსაფრთხოებას ემუქრება, ე.ი. სახელმწიფოთა დაპირისპირება 

შეიცვალა ორგანიზებული ჯგუფების დაპირისპირებით სახელმწიფოს მიმართ; 

 მესამე, მრავალ ქვეყანაში საზოგადოებრივი დოვლათის და შესაძლებლობების 

ხელმისაწვდომობაში ღრმა სოციალური უთანაბრობა იწვევს პლანეტის მოსახლეობის 

უზარმაზარი მასის საშინელ სიღარიბეს, რაც არა მარტო ძირს უთხრის მსოფლიო მდგრადი 

განვითარების პერსპექტივას, არამედ ქმნის სოციალურ გარემოს, რომელიც ხელს უწყობს 

ძალადობას ყველა მისი ფორმით; 

 მეოთხე, ზოგიერთ ქვეყანათა დესტაბილიზაცია, რომელსაც თან სდევს მოსახლეობის 

მასობრივი გადაადგილება, იწვევს მეზობელი ქვეყნების დესტაბილიზაციას, რადგან მათში 

ყველაზე ხშირად მიემართება ლტოლვილთა ნაკადები; 

 მეხუთე, გაღრმავებული გლობალიზაციის პირობებში წარმოიშვა უსაფრთხოების 

მუქარის შემცველი არაერთი ახალი წყარო, რომელთა ნეიტრალიზება ან გაკონტროლება 

დამოუკიდებლად არც ერთ სახელმწიფოს არ შეუძლია. ეკოლოგიური ხასიათის საფრთხეებთან 
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ერთად ისინი მოიცავს ფინანსურ-ეკონომიკურ რისკებს, ენერგეტიკული და სასურსათო 

კრიზისის საფრთხეს და სხვ. წარმოიშვა თვისობრივად ახალი სიტუაცია _ კოლექტიური 

მოწყვლადობის (სისუსტის) სიტუაცია, რომელიც საჭიროებს ახალ მიდგომებსა და მექანიზმებს 

კოლექტიური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.  

 UNDP-ის (გაეროს განვითარების პროგრამა ინგლ. United Nations Development 

Programme, UNDP) ინიციატივას მხარი დაუჭირა მსოფლიო თანამეგობრობამ. 2001 წელს გაერო-

ს არაერთი ქვეყნის მხარდაჭერით შეიქმნა ადამიანის უსაფრთხოების კომისია, რომლის წინაშე 

დაისვა ამოცანა _ შეემუშავებინათ ადამიანის უსაფრთხოების საერთაშორისო კონცეფცია და 

რეკომენდაციები მისი უზრუნველყოფის შესაძლო საშუალებებსა და მეთოდებზე. 2003 წელს 

კომისიამ გამოაქვეყნა თავისი მუშაობის შედეგი მოხსენების სახით, რომელშიც გამოითქვა 

ქვემოთ წარმოდგენილი შეხედულებები. 

 კომისიის აზრით, ადამიანის უსაფრთხოება ნიშნავს ადამიანის იმ  სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვან თავისუფლებათა დაცვას, რომლებიც შეადგენს მისი არსებობის არსს, ბირთვს. 

დაცვა უნდა მოხდეს ისეთი ხერხებითა და მეთოდებით, რომლებიც მაქსიმალურად ხელს 

შეუწყობს ადამიანის თვითრეალიზაციას და ცხოვრებაში მის სასოებათა ხორცშესხმას. ამ 

თავისუფლებების/პირობების ფლობა არა მარტო გაზრდის ადამიანის უნარს დამოუკიდებლად 

წინ აღუდგეს რისკებსა და საფრთხეებს, მათ შორის შიდას, არამედ აამაღლებს მის უნარს 

(მთლიანობაში სამოქალაქო საზოგადოებისაც) _ გავლენა მოახდინოს გადაწყვეტილებათა 

მიღების პროცესზე, რომელიც ეხება ეროვნულ უსაფრთხოებას. 

ძირითად თავისუფლებებს/პირობებს, რომლებიც უზრუნველყოფს ადამიანის უსაფრთხოებას, 

მიეკუთვნება: 

• პიროვნების თავისუფლება; 

• მშვიდობა და პირადი უსაფრთხოება; 

• მართვის პროცესებში სრული თავისუფლება; 

• ადამიანის უფლებათა დაცვა; 
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• სასიცოცხლოდ აუცილებელ პირველად რესურსებთან და საშუალებებთან 

ხელმისაწვდომობა, მათ შორის სამედიცინო მომსახურებასა და განათლებასთან; 

• ადამიანის სიცოცხლისთვის სასიკეთო გარემომცველი ბუნებრივი გარემო. 

 ამ პირობების შექმნა გულისხმობს, ჯერ ერთი, პირველმიზეზთა ლიკვიდაციას ან 

ეფექტიანი კონტროლის დაწესებას საფრთხის წყაროებზე და მეორე, ყოველი ინდივიდუუმის 

უნარის ამაღლებას _ დაუპირისპირდეს საფრთხეს. ამ პირობათა უზრუნველსაყოფად 

შესაძლებელია ზომათა ორი ჯგუფის გამოყენება: პრევენციული, ანუ გრძელვადიანი და 

სასწრაფო, ექსტრაორდინარული. 

 პირველ ჯგუფში შედის იმ პრობლემათა დაძლევის ღონისძიებები, რომლებიც ყველაზე 

ხშირადაა არასტაბილურობის და ლოკალური საფრთხის წყარო. ითვალისწინებს რა იმ 

გარემოებას, რომ ბევრი შიდა კონფლიქტი მჭიდროდაა დაკავშირებული სიღარიბესთან და 

სოციალურ-ეკონომიკურ უთანასწორობასთან, კომისია მიიჩნევს, რომ სწორედ ეს ორი პრობლემა, 

როგორც ადამიანის უსაფრთხოების მუქარის შემცველი მძლავრი წყარო, უნდა გადაიჭრას 

პირველ რიგში. 

 ზომათა მეორე კომპლექსი მოიცავს მოქმედი კონფლიქტების დარეგულირების 

ღონისძიებებს ან პოსტკონფლიქტურ აღდგენით ზომებსა და ჰუმანიტარულ დახმარებას. 

სამოქალაქო მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვა იმ ქვეყნებში, რომელთაც ხლეჩს შიდა 

კონფლიქტები, ძალიან რთულ ამოცანათა რიცხვს მიეკუთვნება, თუმცა საერთაშორისო 

საზოგადოებას იუგოსლავიაში, კამბოჯასა და რუანდაში შეძენილი გამოცდილება საშუალებას 

აძლევს, გამოყოს ზოგიერთი მიდგომა, რომლებიც აღმოჩნდა უფრო ეფექტიანი, ვიდრე სხვები: 

• საერთაშორისო დახმარების მიცემასთან დაკავშირებული გარკვეული პირობების 

შესრულება; 

• მებრძოლი მხარეების განიარაღება; 

• იარაღის გაყიდვაზე აკრძალვა, ემბარგო კონფლიქტის მონაწილე ქვეყნების ექსპორტზე ან 

იმპორტზე; 
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 ახალი საერთაშორისო ნორმატიული ბაზის შემუშავება, რომელიც უზრუნველყოფს 

სამოქალაქო მოსახლეობის დაცვას ძალადობისგან შიდა კონფლიქტების დროს, ხდება სულ 

უფრო აქტუალური მზარდი საერთაშორისო ტერორიზმის საფრთხის პირობებში. თუმცაღა 

კონკრეტული ტერორისტული ჯგუფის შესახებ მოსაზრებებში განსხვავება, აგრეთვე 

გეოპოლიტიკური ინტერესები და ორმაგი სტანდარტის პრინციპის გამოყენება საერთაშორისო 

ურთიერთობათა პრაქტიკაში ართულებს ერთიანი საერთაშორისო ნორმატიული კოდექსის და 

შესაბამისად, ერთიანი სტრატეგიის და ტაქტიკის შემუშავებას. ამასთან ერთად, ამ 

მიმართულებით უკვე გადადგმულია პირველი ნაბიჯი, კერძოდ, მიიღეს არაერთი 

საერთაშორისო შეთანხმება (25 კონვენცია, პაქტი და პროტოკოლი), რომლებიც ახდენდა 

ძალადობის, როგორც ადამიანის და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულის, სხვადასხვა სახის 

კვალიფიცირებას, შეიქმნა ყოფილი იუგოსლავიისა და რუანდის საკითხთან დაკავშირებით 

საერთაშორისო ტრიბუნალი და საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო ჰააგაში. 

 საერთაშორისო მიგრაციის ინტენსიფიკაციის თვალსაზრისით, აგრეთვე ადამიანთა დიდი 

მასის ძალადობრივი გადაადგილება კონფლიქტების შედეგად ადამიანის უსაფრთხოების 

კონტექსტში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ეროვნული კუთვნილების და მოქალაქეობის 

საკითხი. კომისიის აზრით, მოქალაქეობა _ `ესაა უფლება იმაზე, რომ გქონდეს უფლება~. თუმცა 

მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში სამოქალაქო უფლებები არა მარტო იმიგრანტებისთვის, არამედ 

მოსახლეობის ზოგიერთი ლოკალური ჯგუფისთვის, კერძოდ, აბორიგენი მოსახლეობისთვის 

შეზღუდულია. უფლებების ასეთ შეზღუდვებს აქვს სოციალური და ეკონომიკური შედეგი და ამ 

ჯგუფთა მარგინალიზაციის მიზეზია, ხელს უშლის რა მათ ხელმისაწვდომობას რესურსებთან და 

შესაძლებლობებთან, რითაც ქმნის პირობებს მათი უსაზღვრო ექსპლოატაციისთვის. 

ლტოლვილის, მიგრანტის და `განუსაზღვრელი მოქალაქეობის ადამიანების~ (სტატელესს) 

შესახებ არსებული საერთაშორისო ნორმები არ უპასუხებს თანასწორობის პრინციპს, რომელიც 

საფუძვლად უდევს ადამიანის უფლებებს. კომისია მიიჩნევს, რომ საერთაშორისო 

თანამეგობრობამ უნდა მიიღოს ზომები სხვადასხვა კატეგორიის რეზიდენტის უფლებათა 

გასათანაბრებლად, იმისთვის რომ აამაღლოს მათი დაცულობის დონე. 

             

  მსოფლიო ოკეანის ათვისების პრობლემა 
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 მსოფლიო ოკეანის ათვისების პრობლემა _ ესაა მისი სივრცისა და რესურსების 

რაციონალური გამოყენების და შენარჩუნების პრობლემა. დღესდღეობით მსოფლიო ოკეანე, 

როგორც ჩაკეტილი ეკოლოგიური სისტემა, ძლივს უძლებს მრავალჯერ გაზრდილ 

ანთროპოგენურ დატვირთვას, რითაც იქმნება მისი დაღუპვის რეალური საფრთხე. მსოფლიო 

ოკეანის გლობალური პრობლემა _ ეს, უპირველეს ყოვლისა, მისი გადარჩენის პრობლემაა. 

როგორც ტურ ჰეიერდალმა თქვა, `მკვდარი ოკეანე _ მკვდარი პლანეტაა~. 

          ოკეანის გამოყენების სამართლებრივი ასპექტი 

 გასული საუკუნის თითქმის 70-იან წლებამდე მთელ საქმიანობას მსოფლიო ოკეანეში 

ახორციელებდნენ თავისუფალი ღია ზღვის საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპის 

შესაბამისად, რომელიც გულისხმობს მთელ საზღვაო სივრცეს ტერიტორიული წყლების 

ფარგლებს გარეთ, რომელთა სიგანე შეადგენდა მხოლოდ  3 ზღვის მილს. 

 XX საუკუნეში სიტუაცია ძირეულად შეიცვალა. მრავალმა ქვეყანამ, უპირველესად 

განვითარებადებმა, ცალმხრივი წესით დაიწყო ვრცელი ზღვისპირა აკვატორიების ათვისება 

ნაპირიდან 200 (და მეტიც კი) ზღვის მილამდე და მათ ფარგლებში თავიანთი იურისდიქციის 

გავრცელება საზღვაო საქმიანობის ცალკეულ სახეებზე, ზოგიერთმა ქვეყანამ თავისი 

სუვერენიტეტიც კი გამოაცხადა ამ აკვატორიებზე. 70-იანი წლების ბოლოსთვის 200-მილიანი 

ზონის შემოღებაზე განაცხადა უკვე 100-ზე მეტმა ქვეყანამ, მათ შორის სსრკ-მა. 

 1982 წელს გაერო-ს საზღვაო სამართლის III კონფერენციამ, მიიღო რა შესაბამისი 

კონვენცია, სამართლებრივი ხაზი გაუსვა საზღვაო საქმიანობის სხვადასხვა სახეს. ოკეანე 

გამოცხადდა `კაცობრიობის საერთო მემკვიდრეობად~. ოფიციალურად დამტკიცდა 200-მილიანი 

განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონები, რომლებმაც დაფარა მსოფლიო ოკეანის ფართობის 

40%, სადაც მთელი სამეურნეო საქმიანობა ექცეოდა შესაბამისი სახელმწიფოების 

იურისდიქციაში. შელფური ზონები (მაშინაც კი, თუ ისინი სიგანით აჭარბებენ ეკონომიკურ 

ზონას) აგრეთვე მოექცა ამ სახელმწიფოების იურისდიქციაში. ოკეანის ღრმაწყლიანი ნაწილის 

დანარჩენმა ფსკერმა, რომელიც მდიდარია რკინა-მანგანუმიანი კონკრეციებით, მიიღო 

საერთაშორისო რაიონის სტატუსი; იქ მთელი სამეურნეო საქმიანობა უნდა განხორციელდეს 

სპეციალურად შექმნილი ზღვის ფსკერის საერთაშორისო ორგანოს მიერ (Iნტერნატიონალ შეაბედ 

Aუტჰორიტყ), რომელმაც უკვე დაანაწილა ოკეანის ღრმაწყლიანი რაიონები მსოფლიოს 
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უმსხვილეს სახელმწიფოებს შორის; შედეგად თავისუფალი ღია ზღვის პრინციპმა შეწყვიტა 

არსებობა. 

                  ოკეანის გამოყენების ეკონომიკური ასპექტი 

 დღეს ეს უმწვავესი პრობლემაა, რომელსაც წყვეტს მთელი კაცობრიობა  მსოფლიო 

მეურნეობის მასშტაბებში. ოდითგანვე მსოფლიო ოკეანე იყო ს ა ტ რ ა- ნ ს პ ო რ ტ ო  ა რ ტ ე რ ი ა. 

საზღვაო ტრანსპორტი უზრუნველყოფს სავაჭრო-ეკონომიკურ კავშირს, მასზე მოდის მსოფლიო 

ტვირთბრუნვის 60%-ზე მეტი. XX საუკუნის II ნახევარში საზღვაო ტრანსპორტის მძაფრ 

განვითარებას ხელს უწყობდა ძალიან დიდი გეოგრაფიული დაშორება წარმოების და მოხმარების 

რაიონებს შორის,  ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების დამოკიდებულების ზრდა 

ნედლეულისა და სათბობის მიწოდებაზე. თუმცა 80-იანი წლების დასაწყისიდან საზღვაო 

ტრანსპორტის ტვირთბრუნვა შეწყდა. დღეს საზღვაო სავაჭრო ნაოსნობა იძლევა 100 მლრდ 

დოლარზე მეტ შემოსავალს წელიწადში. 

 მსოფლიო ოკეანე _ ბუნებრივი რესურსების წყაროა. ოდითგანვე კაცობრიობა იყენებდა 

მის ბ ი ო ლ ო გ ი უ რ  რ ე ს უ რ ს ე ბ ს. ამჟამად საზღვაო მეთევზეობის რეწვა იძლევა წელიწადში 

დაახლოებით 60 მლრდ დოლარის პროდუქციას. მსოფლიო საზღვაო პროდუქციის ძირითადი 

ნაწილია თევზი (დაახლოებით 85%). XX საუკუნის განმავლობაში თევზჭერის მოცულობა 

განუხრელად იზრდებოდა. გამონაკლისი იყო მეორე მსოფლიო ომის წლები და 70-იანი წლები, 

როცა თავი იჩინა ჭარბმა თევზჭერამ. თუმცა 80-იანი წლების დამდეგიდან თევზჭერის 

მოცულობათა ზრდა კვლავ აღდგა. ახლა იგი 125 მლნ ტ-ს აჭარბებს წელიწადში. საჭიროა 

აღინიშნოს, რომ თუმცა 80-იან წლებში საზღვაო ბიორესურსების მოპოვების ტემპი აღდგა, 

რესურსების `ხარისხი~ შესამჩნევად შემცირდა. 

 დღეს თევზის და სხვა საზღვაო პროდუქტების 90% მოიპოვება შელფურ რაიონებში. 

მსოფლიო თევზჭერის ლიდერია ჩინეთი (დაახლოებით 37 მლნ ტ, მაგრამ მისი თევზჭერის 

ნახევარზე მეტი _ მტკნარი წყლის თევზია). შემდეგ მოდის პერუ (დაახლოებით 10 მლნ ტ), ჩილე, 

იაპონია, აშშ. თევზის მოპოვების შემდგომი ზრდა არაა გათვალისწინებული, ვინაიდან ამან 

შეიძლება გამოიწვიოს ოკეანის ბიორესურსის შეუქცევადი ნგრევა. 



50 
 

 გარდა ბიოლოგიური რესურსისა, მსოფლიო ოკეანეს გააჩნია კოლოსალური ოდენობის მ ი 

ნ ე რ ა ლ უ რ ი  ს ი მ დ ი დ რ ე.   მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია ნავთობი და ბუნებრივი 

გაზი, რომელთა მოპოვება ბოლო ათწლეულში განსაკუთრებით მაღალი ტემპით გაიზარდა 

მსოფლიო ოკეანის შელფში; უკვე დღეს მათი მოპოვება იძლევა 200 მლრდ დოლარზე მეტ 

პროდუქციას წელიწადში. 

 თანამედროვე ტექნიკური დონის პირობებში ნავთობის მოპოვება მიმდინარეობს 500 მ-

მდე სიღრმეში, ე.ი. უკვე კონტინენტური შელფის ფარგლებს გარეთ. შესაბამისად იზრდება 

`ზღვის~ ნავთობის თვითღირებულებაც, განსაკუთრებით არქტიკურ განედებში. სწორედ 

`საზღვაო~ ნავთობის გაძვირებით აიხსნება ის ფაქტი, რომ ბოლო ათწლეულებში ნავთობის 

მოპოვების ტემპი ოკეანეში რამდენადმე შემცირდა. 

 ოკეანე აგრეთვე მდიდარია ჰიდროქიმიური ნედლეულით, რომელიც გახსნილია ოკეანის 

წყლებში: ნატრიუმის მარილებით, მაგნიუმით, კალციუმით, ბრომით, იოდითა და მრავალი სხვა 

ელემენტით. საკმაოდ ფასეულია სანაპირო მძიმე ლითონების ქვიშრობები, რომლებიც 

სტრატეგიული ნედლეულია. მსოფლიო ოკეანის მეორე ხელუხლებელი საწყობი _ ესაა 

ახალგაზრდა რიფული ზონები. იქ ყალიბდება უძვირფასესი მეტალები, ფსკერზე არის იშვიათი 

მეტალების სულფიდური საბადოები, რომელთა კონცენტრაცია ზოგჯერ 10-ჯერ მეტია, ვიდრე 

რკინა-მანგანუმის კონკრეციებში და მით უმეტეს, `სახმელეთო~ საბადოებში. 

 მსოფლიო ოკეანე _ გ ა ნ ა ხ ლ ე ბ ა დ ი   ე ნ ე რ გ ე ტ ი კ უ ლ ი   რ ე ს უ რ ს ე ბ ი ს 

კოლოსალური წყაროა, თუმცა ოკეანის ენერგია ჯერჯერობით მცირე ხარისხითაა გამოყენებული 

ადამიანის სამსახურში. იმავდროულად საზღვაო მოქცევის, დინებების, ტალღების, 

ტემპერატურის გრადიენტების ენერგიის გამოყენება გარემოს თითქმის არ აყენებს ზიანს. ოკეანის 

ენერგიის უდიდესი ნაწილი უმართავია.  

           ოკეანის გამოყენების დემოგრაფიული ასპექტი 

 ოკეანის რესურსების აქტიური ათვისების შედეგია მრავალჯერ გაძლიერებული 

`დემოგრაფიული წნეხი~ ოკეანურ გარემოზე. მოსახლეობა სულ უფრო მეტად იყრის თავს 

სანაპირო ზონაში. ასე, მაგალითად, 100-კილომეტრიან სანაპირო სარტყელში ახლა ცხოვრობს 

დაახლოებით 2,5 მლრდ კაცი, ანუ დედამიწის მოსახლეობის თითქმის ნახევარი. ხოლო თუ ამ 
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ციფრს დავუმატებთ დროებით რეკრეანტებს, რომლებიც დედამიწის ყველა მხრიდან ჩამოდიან, 

ასევე საკრუიზო ლაინერების მგზავრებს, მაშინ `ზღვის~ მცხოვრებთა რაოდენობა მკვეთრად 

გაიზრდება. ამასთან ურბანიზებული ტერიტორიების ფართობი სანაპირო ზონაში 

მნიშვნელოვნად მეტია, ვიდრე შიდა რაიონებში იმის წყალობით, რომ მიმდინარეობს 

მრეწველობის დარგების ზღვასთან, საპორტო რაიონებში  გეოგრაფიული თავმოყრის 

გლობალური პროცესი. ამ ადგილებში ყალიბდება მძლავრი საპორტო-სამრეწველო კომპლექსები. 

მარტო ს ა ზ ღ ვ ა ო  ტ უ რ ი ზ- მ ი (პლაჟური მეურნეობა, ინფრასტრუქტურა და საკრუიზო 

ტურიზმი) იძლევა დაახლოებით 50 მლრდ დოლარის შემოსავალს, ანუ თითქმის იმდენივეს, 

რამდენსაც იძლევა საზღვაო თევზჭერა. 

ოკეანის გამოყენების თავდაცვითი და გეოპოლიტიკური ასპექტები 

 დღესათის მსოფლიო ოკეანე განიხილება სამხედრო მოქმედებათა  ძირითადი 

პოტენციური თეატრის და სასტარტო მოედნის სახით. სახმელეთო ბაზირების ნაკლებად 

მოძრავი რაკეტებისგან განსხვავებით საზღვაო ბაზირების იარაღი უზრუნველყოფს მაქსიმალურ 

მობილურობას გეოგრაფიული და სტრატეგიული თვალსაზრისით. ცნობილია, რომ მხოლოდ 5 

მსხვილ საზღვაო სახელმწიფოს თავიანთ წყალზედა და წყალქვეშა გემებზე აქვს დაახლოებით 15 

ათასი ბირთვული საბრძოლო ჭურვი, რომელთაც შეუძლიათ გაანადგურონ ყოველივე ცოცხალი 

დედამიწაზე. ამიტომ ოკეანე გადაიქცა მსოფლიოს უმეტესი ქვეყნის გეოპოლიტიკური 

ინტერესების უმნიშვნელოვანეს ცენტრად. აქ ერთმანეთს  ეჯახება მსოფლიოს ყველაზე 

განსხვავებული ქვეყნების საქმიანობაც და ინტერესებიც: განვითარებულების და 

განვითარებადების, სანაპიროსი და კონტინენტურის, კუნძულოვანის, საარქიპელაგოს და 

მატერიკულის, რესურსებით მდიდარი და ღარიბი ქვეყნების, ძლიერ დასახლებულთა და 

ნაკლებდასახლებულთა და ა.შ. 

             ოკეანის გამოყენების ეკოლოგიური ასპექტი 

 მსოფლიო ოკეანე იქცა ერთგვარ ფოკუსად, რომელშიც თავი მოიყარა მისი რესურსების და 

სივრცის გამოყენების სამართლებრივმა, თავდაცვითმა, გეოპოლიტიკურმა, ეკონომიკურმა, 

სამეცნიერო-ტექნიკურმა, სამეცნიერო-კვლევითმა, დემოგრაფიულმა პრობლემებმა; ყველა ისინი, 

ერთად აღებული, ხელს უწყობს თანამედროვეობის კიდევ ერთი უმსხვილესი გლობალური 

პრობლემის წარმოშობას _ ეკოლოგიურის. ოკეანე _ ატმოსფეროში ძირითადი ბიოგენური 



52 
 

ელემენტების (ჟანგბადისა და წყალბადის) არსებობის მთავარი რეგულატორია; ოკეანე _ ეს ის 

ფილტრია, რომელიც ასუფთავებს ატმოსფეროს ბუნებრივი და ანთროპოგენური წარმოშობის 

მავნე პროდუქტებისგან; გარდა ამ ყველაფრისა, ოკეანე _ ადამიანის ცხოველქმედების მრავალი 

პროდუქტის უზარმაზარი აკუმულატორია და ასენიზატორია.  

 ზოგიერთ აკვატორიაში, სადაც ადამიანის საქმიანობა ყველაზე აქტიურია, ოკეანეს უჭირს 

თვითწმენდა, ვინაიდან მისი თვითწმენდის უნარი უსაზღვრო არაა. ოკეანეში ჩამდინარე 

დაბინძურებული ნივთიერებების მოცულობის ზრდას შეუძლია გამოიწვიოს ხარისხობრივი 

ნახტომი, რომელიც გამოვლინდება ოკეანის ეკოსისტემის ბალანისის მკვეთრ დარღვევაში, რაც 

გამოიწვევს ოკეანის გარდაუვალ `დაღუპვას~. თავის მხრივ ოკეანის `დაღუპვას~ უცილობლად 

მოჰყვება მთელი კაცობრიობის მოსპობა. 

            წარმოშობილი გლობალური პრობლემები 

  მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების კვალობაზე ჩნდება და მომავალშიც გაჩნდება 

ახალი გლობალური პრობლემები. 

 თანამედროვე პირობებში ახალ, უკვე ჩამოყალიბებულ პრობლემად გვევლინება კ ო ს მ ო ს 

უ რ ი  ს ი ვ რ ც ი ს  ა თ ვ ი ს ე ბ ა. ადამიანის გასვლა კოსმოში მნიშვნელოვანი იმპულსი გახდა 

როგორც ფუნდამენტური მეცნიერებისთვის, ისე გამოყენებითი კვლევებისთვის. 

კავშირგაბმულობის თანამედროვე სისტემები, მრავალი ბუნებრივი კატაკლიზმის 

პროგნოზირება, სასარგებლო წიაღისეულის დისტანციური დაზვერვა _ ეს მხოლოდ მცირე 

ნაწილია იმისა, რაც გახდა რეალობა კოსმოსური ფრენის წყალობით. ამასთან ერთად ფინანსური 

დანახარჯების მასშტაბები, რომლებიც აუცილებელია კოსმოსური სივცის შემდგომი 

ათვისებისთვის, დღეს უკვე აჭარბებს არა მარტო ცალკეული სახელმწიფოს შესაძლებლობას, 

არამედ ქვეყნების ჯგუფებისაც. გამოკვლევათა განსაკუთრებით ძვირად ღირებული 

კომპონენტებია _ კოსმოსური აპარატების შექმნა და გაშვება, კოსმოსური სადგურების შენახვა. 

ასე, მაგალითად, კოსმოსური აპარატის `შატლის~ დამზადება და გაშვება ჯდება 500 მლნ 

დოლარი. საერთაშორისო კოსმოსური სადგურის (სკს) წლიური ექსპლოატაცია დაახლოებით 6 

მლრდ დოლარი ღირს. 
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 კოლოსალური კაპიტალდაბანდებებია საჭირო იმ პროექტების რეალიზაციისთვის, 

რომლებიც დაკავშირებულია მზის სისტემის სხვა პლანეტების დაზვერვასთან და პერსპექტიულ 

ათვისებასთან. როგორც შედეგი, კოსმოსური სივრცის ათვისების ინტერესები ობიექტურად 

ვარაუდობს ფართო სახელმწიფოთაშორის ურთიერთქმედებას ამ სფეროში, მასშტაბური 

საერთაშორისო კოოპერირების განვითარებას კოსმოსური კვლევების მომზადებასა და 

ჩატარებაში.  

 წარმოშობილ გლობალურ პრობლემათა რიცხვს დღესდღეობით მიაკუთვნებენ 

დედამიწის  აგებულების  შესწავლას, ასევე  ამინდისა  და  კლიმატის   მართვას. ისევე როგორც 

კოსმოსური სივრცის ათვისება, ამ ორი პრობლემის გადაჭრა შესაძლებელია მხოლოდ ფართო 

საერთაშორისო თანამშრომლობის საფუძველზე. ამასთან კლიმატის და ამინდის მართვა, გარდა 

სხვა საკითხების გადაჭრისა, საჭიროებს სამეურნეო სუბიექტების ქცევითი ნორმების გლობალურ 

შეთანხმებას გარემოზე ეკონომიკური საქმიანობის მავნე ზემოქმედების საყოველთაო 

მინიმიზაციის მიზნით. 

                           დასკვნა 

1. კაცობრიობის გლობალური პრობლემები _  ისეთი პრობლემებია, რომლებიც ეხება 

პლანეტის მთელი მოსახლეობის სასიცოცხლო ინტერესებს და მათი გადაჭრა მსოფლიოს ყველა 

სახელმწიფოს ძალისხმევას საჭიროებს. მათ მიეკუთვნება: პრობლემა ჩრდილოეთი _ სამხრეთი, 

სიღარიბის პრობლემა, სასურსათო პრობლემა, ენერგეტიკული პრობლემა, ეკოლოგიის და 

მდგრადი განვითარების პრობლემა, დემოგრაფიული პრობლემა, ადამიანის პოტენციალის 

განვითარების პრობლემა, მსოფლიო ოკეანის ათვისების პრობლემა და სხვ.  ეს ნაკრები არ არის 

მუდმივი და ადამიანური ცივილიზაციის განვითარებისდა კვალობაზე იცვლება არსებული 

გლობალური პრობლემების გაგება, კორექტირდება მათი პრიორიტეტულობა, აგრეთვე 

წარმოიშობა ახალი გლობალური პრობლემები (კოსმოსური სივრცის ათვისება, ამინდის და 

კლიმატის მართვა და სხვ.). 

2. პრობლემა ჩრდილოეთი _ სამხრეთი _ ესაა განვითარებული ქვეყნების 

განვითარებადებთან ეკონომიკურ ურთიერთობათა პრობლემა. მისი არსია ის, რომ ქვეყნებს 

შორის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დონეში განსხვავების დასაძლევად საჭიროა 

სხვადასხვა დათმობა განვითარებული ქვეყნების მხრიდან, კერძოდ, ამ ქვეყნების ბაზარზე 
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განვითარებული ქვეყნების საქონლის შეღწევის გაფართოება, ცოდნის და კაპიტალის 

(განსაკუთრებით დახმარების ფორმით) მოდინების ზრდა, ვალების ჩამოწერა და სხვ. 

3. მსოფლიოში ერთ-ერთი მთავარი საკითხია სიღარიბის პრობლემა. იგი გულისხმობს, რომ 

შეუძლებელია ამა თუ იმ ქვეყანაში უზრუნველვყოთ ადამიანთა უმრავლესობა ყველაზე 

პირველადი და ხელმისაწვდომი ცხოვრების პირობებით. სიღარიბის დიდი მასშტაბები, 

განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში, სერიოზულ საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ 

ეროვნულ, არამედ მსოფლიოს მდგრად განვითარებას. 

4. მსოფლიო სასურსათო პრობლემა  ზოგადად ნიშნავს კაცობრიობის უუნარობას 

დღესდღეობით სავსებით უზრუნველყოს ადამიანი სასიცოცხლოდ აუცილებელი კვების 

პროდუქტებით ფიზიოლოგიური ნორმების შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ პლანეტის 

ბუნებრივი რესურსები თანამედროვე ეკონომიკურ და მეცნიერულ-ტექნიკურ პოტენციალთან 

ერთად ამის საშუალებას იძლევა. ეს პრობლემა პრაქტიკაში გამოდის როგორც სურსათის 

აბსოლუტური უკმარისობის პრობლემა (კვების ნაკლებობა და შიმშილი), აგრეთვე კვების 

დაუბალანსებლობა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. მისი გადაწყვეტა დიდად იქნება 

დამიკიდებული ბუნებრივი რესურსების ეფექტიან გამოყენებაზე, სასოფლო-სამეურნეო სფეროში 

სამეცნიერო-ტექნიკურ პროგრესზე და სახელმწიფო მხარდაჭერის დონეზე. 

5. გლობალური ენერგეტიკული პრობლემა _ ესაა კაცობრიობის სათბობითა და ენერგიით 

უზრუნველყოფა ამჟამად და ახლო მომავალში.  

6. მსოფლიო ეკონომიკის ეკოლოგიური პოტენციალი სულ უფრო ირღვევა კაცობრიობის 

სამეურნეო საქმიანობით. ამაზე პასუხი გახდა ეკოლოგიური მდგრადი განვითარების კონცეფცია. 

იგი გულისხმობს მსოფლიოს ყველა ქვეყნის განვითარებას ახლანდელი მოთხოვნების 

გათვალისწინებით, მაგრამ ისე, რომ არ დაირღვეს მომავალი თაობების ინტერესები. 

7. გლობალური დემოგრაფიული პრობლემა იყოფა ორ ასპექტად: დემოგრაფიული აფეთქება 

განვითარებადი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანასა და რეგიონში და მოსახლეობის 

დემოგრაფიული დაბერება განვითარებულ და გარდამავალ ქვეყნებში. პირველთათვის 

გადაწყვეტილებად გვევლინება ეკონომიკური ზრდის ტემპის ამაღლება და მოსახლეობის ზრდის 

ტემპის შემცირება. მეორეთათვის _ ემიგრაცია და საპენსიო სისტემის რეფორმირება. 
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8. ადამიანის პოტენციალის განვითარების პრობლემა _ ესაა სამუშაო ძალის ხარისხობრივი 

მახასიათებლების შესაბამისობა თანამედროვე ეკონომიკის ხასიათთან. 

პოსტინდუსტრიალიზაციის პირობებში იზრდება მუშაკის ფიზიკური თვისებების და 

განსაკუთრებით განათლების მიმართ მოთხოვნები, ამაში შედის მისი უნარი, მუდმივად 

აიმაღლოს კვალიფიკაცია. თუმცა სამუშაო ძალის ხარისხობრივი მახასიათებლების განვითარება 

მსოფლიო მეურნეობაში ხდება ძალზე არათანაბრად. ყველაზე ცუდ მაჩვენებლებს ამ 

თვალსაზრისით გვიჩვენებს განვითარებადი ქვეყნები, რომლებიც გვევლინება მსოფლიო 

შრომითი რესურსების შევსების ძირითად წყაროდ. სწორედ ეს განაპირობებს ადამიანის 

პოტენციალის განვითარების პრობლემის გლობალურ ხასიათს.  

9. მზარდი გლობალიზაცია, დროითი და სივრცობრივი ბარიერების 

ურთიერთდამოკიდებულება და შემცირება ქმნის კოლექტიური დაუცველობის სიტუაციას 

სხვადასხვა საფრთხისგან, რომელთაგანაც ყოველთვის არ შეუძლია დაიცვას სახელმწიფომ 

ადამიანი. ეს საჭიროებს იმ პირობების შექმნას, რომლებიც გააძლიერებს ადამიანის უნარს, 

დამოუკიდებლად წინ აღუდგეს რისკებსა და საფრთხეებს. ძირითად თავისუფლებებს/პირობებს, 

რომლებიც უზრუნველყოფს ადამიანის უსაფრთხოებას, მიეკუთვნება: პიროვნების 

თავისუფლება; მშვიდობა და პირადი უსაფრთხოება; მართვის პროცესებში სრული 

მონაწილეობა; ადამიანის უფლებათა დაცულობა; სასიცოცხლო აუცილებლობის პირველად 

რესურსებთან და საშუალებებთან, მათ შორის სამედიცინო მომსახურებასთან და განათლებასთან 

ხელმისაწვდომობა; ადამიანის ცხოვრებისთვის სასურველი გარემომცველი ბუნებრივი გარემო. 

10.  მსოფლიო ოკეანის ათვისების პრობლემა _ ესაა მისი სივრცისა და რესურსების 

რაციონალური გამოყენების და შენარჩუნების პრობლემა. დღესდღეობით მსოფლიო ოკეანე, 

როგორც ჩაკეტილი ეკოლოგიური სისტემა, ძლივს უძლებს მრავალჯერ გაზრდილ 

ანთროპოგენურ დატვირთვას, რითაც იქმნება მისი დაღუპვის რეალური საფრთხე. მსოფლიო 

ოკეანის გლობალური პრობლემა _ ეს, უპირველეს ყოვლისა, მისი გადარჩენის პრობლემაა და 

შესაბამისად _ კაცობრიობის. 

 

გლობალიზაციის ეპოქაში გეოპოლიტიკაზე ეკონომიკური ფაქტორების ზრდამ  

გეოეკონომიკაზე წარმოდგენა შეცვალა. გეოპოლიტიკა შეიცვალა დაპყრობითი 
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გეოეკონომიკით, რომელიც  ახორციელებს ტერიტორიის ეკონომიკურ დაპყრობას მისი 

მიერთების და იმ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანების ცხოვრების ხარისხზე 

პასუხისმგებლობის გარეშე. იმ შემთხვევაში, როდესაც სახელმწიფოები იწყებდნენ 

თავიანთი ეკონომიკის მართვას სხვათა რჩევით, როგორც წესი, ამას წარმატება არ 

მოჰქონდა. ისინი ხვდებოდნენ უცხოური ბიზნესის ექსპანსიის ტყვეობაში. მსოფლიოს 

ნებისმიერ წერტილში შეიძლება შენიშნოთ დასავლური ექსპანსიის მსგავსი 

მოქმედებები და შედეგები. 

გეოპოლიტიკისა და სახელმწიფოზე  სხვა ტერიტორიის მიერთების გზით 

გაფართოებისგან განსხვავებით, გეოეკონომიკას სხვა, კონკურენტული ლოგიკა აქვს. იგი 

ყურადღებას ამახვილებს სახელმწიფოს ეკონომიკურ სიძლიერეზე და მის მონაპოვარზე 

ტექნოლოგიური უპირატესობის მიღწევის გზით. ე. ლუტვაკმა, რომელმაც 20 წელზე 

მეტი ხნის წინ შემოგვთავაზა ტერმინი „გეოეკონომიკა“, დაასაბუთა გეოპოლიტიკური 

ბრძოლის ეპოქის შეცვლა სახელმწიფოთა კონკურენციაზე გეოეკონომიკურ სფეროში, 

განიხილა ურთიერთკავშირი, მსგავსება და განსხვავება გეოეკონომიკას, სამხედრო 

მოქმედებებსა და სახელმწიფო გადატრიალებების მიზეზებს შორის. 

გეოეკონომიკური დაპყრობისთვის საშუალებათა არსენალი საკმაოდ ფართოა. მასში 

შედის ტრადიციული სქემები, ისეთები, როგორებიცაა: საბაჟო ტარიფების დადგენა, 

ეროვნული ეკონომიკის ცალკეული დარგების სუბსიდირება, შეღავათიანი სესხი და 

საგადასახადო რეგულირება, ქვეყნისთვის პრიორიტეტული მიმართულებების 

განვითარების სტიმულირება, მოწინავე ტექნოლოგიების შემუშავება და მრავალი სხვა. 

როგორც ჩანს, არც ისე შორეულ მომავალში გარდაუვალია გეოეკონომიკური 

კონფლიქტები, რომლებიც დაკავშირებული იქნება  რესურსებისა და სატრანსპორტო 

დერეფნებისთვის კონკურენციასთან, ამასთან არა მხოლოდ ენერგომატარებლებისთვის. 

ძალიან მნიშვნელოვანია დემოგრაფიული პრობლემები, ქვეყნების დასახლება 

მოსახლეობისთვის ეთნიკურად და კულტურულად უცხო ავტოქტონური ადამიანებით. 



57 
 

შეიძლება გეოეკონომიკის სამი - მსოფლიო, რეგიონული და ეროვნული - დონის  

გამოყოფა, თითოეულ მათგანზე წყდება შესაბამისი დონის კომპეტენტურობისა და 

პასუხისმგებლობის ამოცანები მართვის პოზიციიდან. 

სტრატეგიული მართვის თვალსაზრისით ზედა დონეზე იმყოფება სტრატეგიული 

ობიექტები, რომლებიც იღებენ და სისრულეში მოჰყავთ (ახორციელებენ) 

გადაწყვეტილებები „ზემოდან ქვემოთ“ პასუხისმგებლობის, იურისდიქციისა და 

სუვერენიტეტის ზონების შესაბამისად. ეს სუბიექტები გაერთიანებულია 

კოორდინაციის ქსელური სტრუქტურით; ისინი თავისთავად წარმოადგენს წამყვანი 

ქვეყნების ჯგუფს, რომლებიც იმყოფებიან ურთიერთქმედების სხვადასხვა ფორმატსა (G7 

ან G8, G20, ნატო, მსფ და სხვ.) და რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციაში, რომლებიც 

რეალურად მართავენ მსოფლიოს. ეს კონცეფტუალური მართვა-კოორდინაციის დონეა, 

რომლის მიზანიცაა მსოფლიო განვითარების შესაძლო მიმართულებათა განსაზღვრა, 

პრობლემურ სიტუაციათა გადაწყვეტა, კონცეფტუალური გადაწყვეტილებების მიღება. 

მართვის ამ დონეზე შეცდომები შეიძლება გახდეს მსოფლიო სისტემის საფრთხის წყარო. 

ეს მსოფლიოს მართვისას გადაწყვეტილებათა მიღების მრავალდონიან სისტემაში 

პირდაპირი მითითებების ან გადაწყვეტილებების ყველაზე რთული და ძნელად 

ფორმალიზებულ ინტერესთა შეთანხმების სახეა. შესაძლებელია ვივარაუდოთ 

ძირითადი დამკვეთები და სუბიექტთა მმართველები, რომლებიც შეიძლება იყვნენ  ამა 

თუ იმ სუბიექტის მდგრადობაში ან ბიფურკაციის პროცესებში დაინტერესებული ამ 

იერარქიის ბოლო დონეებზე, მათ შორის ცალკეული სახელმწიფოების.   

შევეცადოთ თანამედროვე გეოეკონომიკის საზოგადოებრივ-ეკონომიკური 

ურთიერთობების პოზიციიდან განვსაზღვროთ გლობალიზაცია. გლობალიზაცია - ესაა 

მსოფლიო საზოგადოებრივ-ეკონომიკურ ურთიერთობათა რეგულირება, ამაში შედის: 

იდეოლოგია, მოთხოვნა საქონელსა და მომსახურებაზე, შრომის ანაზღაურების დონე 

დარგებისა და ქვეყნების მიხედვით ტნკ-ების და წამყვანი ქვეყნების ჯგუფების 

სასარგებლოდ. რეგულირება ხდება მათ მიერ ინოვაციური სტრატეგიის გამოყენების 
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ხარჯზე და ჭარბი უპირატესობის მოპოვებით ერთიან მსოფლიო საინფორმაციო-სამედიო 

სივრცეში მათი მოდერატორების მიერ. 

ფორმალურად გლობალიზაციამ კონკურენცია გადაიყვანა ზენაციონალურ დონეზე. 

მაგრამ შინაარსობრივად გლობალიზაციის თანამედროვე ტიპი გამოიხატება იმით, რომ 

„საერთაშორისო ურთიერთობებში სამრეწველო წარმოების გაცვლა 

(ინდუსტრიალიზაციის პერიოდში სოფლის მეურნეობის მსგავსად) ხდება სულ უფრო 

ნაკლებად მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ღირებულების თვალსაზრისით“ (ბროკი დ.) 

ამიტომ ჩამოყალიბდა ურთიერთობა ეკონომიკასა და სახელმწიფოს შორისაც: ისინი 

გადაიზარდა გლობალურ სუბიექტებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან 

მოდერნიზაციით, და საკრედიტო ემისიის ცენტრებს შორის ურთიერთობაში. მათი 

ურთიერთდამოკიდებული სარგებლით აიხსნება შიდაპოლიტიკური ცვლილებების 

მიზნებიც სახელმწიფო-მსესხებლებშიც (განსაკუთრებით სანედლეულო დარგთა 

პრივატიზაციის ნაწილში). მათ პრივილეგიური დაშვება აქვთ ნედლეულთან. ეს 

მეტროპოლიებში სტრუქტურული მოდერნიზაციის განხორციელების საშუალებას 

იძლევა სატელიტების ნედლეულის ღრმა გადამუშავების ხარჯზე.  

გლობალიზაციის საორგანიზაციო სქემა: ზემოდან ქვემოთ მოდის მაღალი და 

უნიკალური ტექნოლოგიის ნაკადი, რომელიც იძლევა ჭარბ დამატებულ ღირებულებას 

(ზემოგება); ქვემოდან მაღლა - მაღალი კვალიფიკაციის კადრების, ასევე  დაბალ ფასად  

ნედლეულისა და  მრეწველობის პროდუქტების ნაკადები. თანამედროვე სამყაროსთვის 

დამახასიათებელია ინფორმაციისა და ინოვაციების ელვისებური გავრცელება და 

გახსნილობა, გლობალური მისაწვდომობა გლობალურ ეკონომიკურ გარემოში, 

ფინანსური სფეროს ვირტუალიზაცია და არაკონტროლირებადობა, გლობალიზაციის 

სხვა ფაქტორების დომინირებული ზრდა. ეს მოითხოვს ეროვნულ სახელმწიფოთა 

ხელმძღვანელობის მხრიდან პრიორიტეტებისა და პოლიტიკურ-ეკონომიკური 

სტრატეგიების არჩევას საკუთარი პოზიციონირების გაძლიერების მიზნით 

გამწვავებული კონკურენციის სფეროში. 



59 
 

მნიშვნელოვან კანონზომიერებად იქცა მეცნიერების სწრაფი (გამსწრები) 

განვითარება, ცოდნის კაპიტალიზაცია აქტივების სახით, მოთხოვნა სპეციალისტებზე, 

რომლებიც ეფექტიანად აწარმოებენ მათ და იყენებენ. ისინი ხდება ეკონომიკის 

ძირითადი რესურსი, მოთხოვნა მათზე ბიზნესის მხრიდან მუდმივად იზრდება. სკსსს 

(სამეცნიერო კვლევითი და საორგანიზაციო-საკონსტრუქტორო სამუშაოები) 

ინტერნაციონალური შედეგების სწრაფი დანერგვით, თავიანთი უახლესი შემუშავებების 

გამოყენებითა და „დაფარვით“ წამყვანი ქვეყნები ახორციელებენ გამსწრები 

განვითარების პოლიტიკას. 

გლობალური ეკონომიკური განვითარება განსაზღვრება მსოფლიო ეკონომიკის 

დაქვემდებარებით ტრანსნაციონალური კაპიტალისა და ეროვნულ ეკონომიკურ 

სისტემათა კონკურენციისადმი. 

გლობალიზაციის პირობებში ტერიტორიულად ერთიანი სახელმწიფოს ეკონომიკურ 

სივრცეში მოქმედებენ არაერთგვაროვანი აგენტები, მათ შორის დაბეგვრის სხვა ცენტრთა 

იურისდიქციის მქონენი. როგორც წესი, ისინი გვევლინებიან ეკონომიკის გლობალური 

სუბიექტების ნაწილებად (ტრანსნაციონალური კორპორაციები და სხვ.), რომელთა 

შემოსავალი ხშირად ესადაგება იმ სახელმწიფოთა მშპ-ს, სადაც მოქმედებენ ისინი. 

კაპიტალის სტრატეგია წნეხს ახდენს სახელმწიფოებზე და აიძულებს მათ გადადგან 

საპასუხო, ხშირად იძულებითი ნაბიჯი. გლობალიზაცია ინოვაციურ სფეროში 

ვლინდება სამეცნიერო კვლევათა უცხოური დაფინანსების მზარდ წილში, ტნკ-ების 

კვლევითი განყოფილებების შექმნაში იმ ქვეყნებში, რომლებიც სასურველია ასეთი 

საქმიანობისთვის ხელსაყრელია. განათლების და სამეცნიერო მოღვაწეობის დარგში 

გლობალიზაცია დაკავშირებულია განათლების სისტემებისა და სამეცნიერო ხარისხების 

უნიფიკაციასთან, ინფორმაციისა და სპეციალისტების გადინებასთან. მსოფლიო ტნკ-ები 

აძლიერებენ გავლენას სამეცნიერო კვლევებისა და განათლების ეროვნულ სისტემებზე.  
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ცხადია, ეს გავლენას ახდენს სახელმწიფოს, როგორც ერთიანი სისტემის რთული 

შიდა სტრუქტურის, „მთლიანობის“ კატეგორიაზე. გახსნილობის (ღიაობის) და 

ავტონომიურობის მოდელები აისახება ერთპოლარული და მრავალპოლარული 

მსოფლიოს კონცეფციის მომხრეთა კამათში.თუკი მართვაში ეკონომიკური სისტემის 

ავტონომიურობა შეიძლება აიგოს ეროვნული ინფრასტრუქტურისა და ინსტიტუტების 

გათვალისწინებით, გლობალიზაციის შემთხვევაში არჩევანს აკეთებენ 

ალტერნატივათაგან: ღია თუ დახურული ეკონომიკა. 

მსოფლიო სარბიელზე სახელმწიფოს როლის შეცვლასთან ერთად ცვლილებები 

ხდება საერთაშორისო ორგანიზაციათა გარემოშიც. სახელმწიფოდან 

სახელმწიფოთაშორის დონეზე უფლებამოსილებათა გადანაცვლების პროცესის 

მასშტაბები და ინტენსივობა გამოიხატება იმ სამთავრობოთაშორისი ორგანიზაციების 

რაოდენობის სწრაფ ზრდაში, რომლებიც არეგულირებენ ეკონომიკის, პოლიტიკის, 

ეკოლოგიის, კულტურის და ა.შ. სრულიად სხვადასხვა სფეროს, აგრეთვე 

სხვადასხვაგვარი არასამთავრობო საერთაშორისო სტრუქტურების რაოდენობის  კიდევ 

უფრო მძაფრ ზრდაში. 

ტექნოლოგიათა საერთაშორისო ბაზარი გახდა კავშირის განშტოებული სისტემა 

ტექნოლოგიის მწარმოებლებსა და მათ მომხმარებლებს შორის, აგრეთვე მათი 

ინტერესების შეთანხმების რთული მექანიზმი. კავშირს ახორციელებენ სპეციალური 

შუამავლები, რომელთაც ჩამოაყალიბეს ტექნოლოგიის ერთიანი კონკურენტული 

ბაზარი. ცოდნის მზარდმა ინტენსივობამ აამაღლა სპეციალისტების მოთხოვნილებაც, 

კონკურენტული გახდა სამეცნიერო მუშაკების (თანამშრომლების) გლობალური ბაზარი. 

მძაფრი  მსოფლიო კონკურენცია მოთხოვნებს უყენებს საწარმოებს, რათა შექმნან, 

განამტკიცონ და განავითარონ სიახლეები, ამასთან ორიენტირება მოახდინონ არა 

იმდენად ბაზრის დღევანდელ, რამდენადაც სამომავლო მოთხოვნებზე, რისთვისაც 

წინასწარ ამზადებენ შესაბამის ტექნოლოგიას. გლობალიზაციის პირობებში ეკონომიკამ 

შეიძინა ზერთული ხასიათი. კავშირთა უზარმაზარი რაოდენობის, საწარმოთა, მსხვილ 
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ტნკ-თა და სახელმწიფოთა ეკონომიკური სუბიექტის მიმართ 

ურთიერთდამოკიდებულების წყალობით მძაფრი კონკურენციის პირობებში მუდმივად 

საჭიროა თავისი განვითარების გზის შეუქცევადი არჩევანის გაკეთება. 

მსოფლიო შევიდა ეპოქაში, რომლის პრინციპული თვისება გახდა - ეკონომიკური 

დომინირების შესაძლებლობა კონკურენტუნარიანი კადრების, მეცნიერებატევადი 

წარმოების და ინოვაციების ხარჯზე. მსოფლიო განვითარების თანამედროვე დინამიკა 

საჭიროებს ახალი ადამიანების, იდეებისა და ტექნოლოგიების ჩართვის მაღალ ტემპებს. 

საქონლის თვისებებით აღჭურვილი გამოყენებითი ხასიათის ცოდნა, რომელიც 

გაყიდვას ექვემდებარება, მსოფლიო სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების მართვის 

მნიშვნელოვანი რესურსი გახდა. ეს ნიშნავს ცოდნის საბაზრო აღიარებას 

ინოვაციებისთვის და მისი კაპიტალიზაციის შესაძლებლობას ჯერ კიდევ სასაქონლო 

ხორცშესხმამდე. 

სწრაფი ტექნოლოგიური განახლება კონკურენციაში წარმატების საკვანძო პირობა 

გახდა. მსოფლიოში ამა თუ იმ ქვეყნის მნიშვნელობა გეოეკონომიკის პოზიციიდან 

დიდწილად განისაზღვრა მისი საკვანძო რეგიონებით - კვანძებით, რომლებიც 

აკავშირებსსაქონლის, ფინანსების, ადამიანების, ტექნოლოგიისა და ინფორმაციის 

მსოფლიო ნაკადებს. 

მსოფლიო ეკონომიკის რეალური სექტორის მომსახურების წილად მოდის მსოფლიო 

ფინანსური რესურსების საერთო ბრუნვის არა უმეტეს 10-12%-ისა. მთელი დანარჩენი 

ფულადი კაპიტალი „თავისუფალ ცურვაშია“ და ვერ განიცდის რეალურ მატერიალურ 

ხორცშესხმას. დასავლეთში გამოგონებული ელექტრონული ბირჟები, ელექტრონული 

ვაჭრობის სისტემები და სხვა ინოვაციები ფინანსურ სფეროში მნიშვნელოვნად ზრდის 

კაპიტალის ბრუნვის სიჩქარეს. დღეს ცნება „ფინანსებს“ მიაკუთვნებენ ფულადი 

ნაკადების მართვას, რთული ფინანსური ოპერაციების ორგანიზაციას, ფულის შეცვლას 

ფინანსური ინსტრუმენტებით და ახალიფინანსური ინსტრუმენტების აგებას, ახალი 

ფინანსური ბიზნესების შექმნას და სხვა რთულ მოვლენებს. 



62 
 

ბოლო ორი ათწლეულია მსოფლიოში ფინანსების მნიშვნელობამ და ფუნქციებმა 

კოლოსალური ცვლილება განიცადა. დღეს კრეატიული კლასის საზოგადოებათა მიერ 

განხორციელებული საექსპერტო-ანალიტიკური სამუშაო ფინანსების სფეროში 

განკუთვნილია ფინანსური რეალობის შესაქმნელად ან ტრანსფორმაციისთვის, ასევე ამა 

თუ იმ ფინანსური სიტუაციის შესაცვლელად. ისინი აქტიურად მუშაობენ 

არასტანდარტული ფინანსური სქემების, ინსტრუმენტებისა და ბიზნესების მოგონებასა 

და რეალიზაციაზე, ინფორმაციის მიღებაზე (განსაკუთრებით ინსაიდური) ფინანსური 

პრაქტიკისთვის, ახალი ფინანსური ორგანიზაციების აგებაზე და ა.შ. დღეს ნებისმიერი 

მსხვილი ტრანსნაციონალური ბიზნეს-ჯგუფი ხვდება, რომ რთული ფინანსური 

სქემების გარეშე შეუძლებელია წარმატების მიღწევა. 

თანამედროვე ფინანსებს გაუჩნდა გამოყენების ახალი მიმართულებები, მაგალითად, 

თაღლითური ფინანსური სქემების აგება, მათ მნიშვნელოვანი როლი ეკისრებათ 

თანამედროვე სამყაროში. საუბარია სხვადასხვა მიზნობრივი მიმართულების რთული 

ფინანსური ოპერაციების (სქემების) შემუშავებასა და განხორციელებაში. ასეთი სქემების 

წინააღმდეგ ჯერჯერობით არაა აბსოლუტური დაცვა სამართლებრივ ველში. მათი 

შემმუშავებლები და შემსრულებლები რთულია დასაჯო სამართლებრივად, იმ 

შემთხვევაშიც კი, თუ მათ მნიშვნელოვნად დააზარალესსაზოგადოება და სახელმწიფო. 

საზოგადოებრივი სიმდიდრის  ეს დაუსჯელი გადანაწილება „ფინანსური სულების 

ინჟინერთა მიერ“ ვითარდება მსოფლიოში, ითრევს რა მორევში აქტიურ ადამიანებს.  

ამის შედეგად, მათ შორის გამსკდარი ფინანსური „პირამიდების“ და „ბუშტების“ გამო 

(არა მარტო მსოფლიო ფინანსური კრიზისის დროს, 2008 წ-ს) შეიცვალა 

საზოგადოებრივი მორალი და შრომის ფილოსოფია. ეჭვქვეშ დადგა შრომის 

პროტესტანტული ეთიკა დაგროვების მიზნით, შრომითი დანაზოგის აზრი, შრომის 

მოტივაცია, კაპიტალის დაგროვება და გამოყენება. დღეს საჭიროა ახალი სოციალური 

ტექნოლოგიები და ადამიანთა მოტივაციის ხერხები, რომლებიც მიმართული იქნება 

შრომისა და დანაზოგის აღდგენაზე. ფინანსები მიაკუთვნეს საქმიანობის ერთ-ერთ 
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ყველაზე რეფლექტიურ ფორმას. ეს ნიშნავს, რომ ფინანსურმა მოთამაშეებმა, რომლებიც 

მუშაობენ მსოფლიო ფინანსურ ბაზრებზე, უნდა დაფარონ თავიანი ზრახვები, რათა არ 

განიცადონ მსხვილი ფინანსური ზარალი კონკურენტების კონტრთამაშისგან. 

ე. ლუტვაკმა შემოიღო ტერმინი „ტურბოკაპიტალიზმი“, რომელიც ახასიათებს 

სწრაფად ცვალებად და განვითარებად კაპიტალიზმს, ეკონომიკის ზრდის 

შესაძლებლობას რომ იძლევა მაღალტექნოლოგიურ სფეროებში და ამასთანავე ახდენს 

ახალი ტექნოლოგიისა და ინოვაციების კაპიტალიზებას. ტურბოკაპიტალიზმის 

პრინციპი - ესაა ფულის კონცენტრაცია, შეკუმშვა და სწრაფი „წვა“ საქმიანი და 

ფინანსური აქტიურობის ამოსაწურად, რომელიც უზრუნველყოფს კაპიტალის წამიერ 

ზრდას და ამ პროცესში კიდევ უფრო მეტი ფულის ჩათრევას. იგი საჭიროებს სისტემის 

ერთიანობას, საშუალებების და წესების ქცევის მოდელებს ყველა ქვეყნისთვის, 

სოციალურ ორგანიზაციაში, ტრადიციებსა და კულტურაში სხვაობის იგნორირებით. 

ქვეყანაში ინტელექტუალური, ფინანსური და საორგანიზაციო რესურსები 

კონცენტრაციას იწყებს ფინანსურ-საბანკო სფეროს ირგვლივ, სადაც მოგებათა ყველაზე 

მეტი პროცენტი ილექება ყველა ბიზნეს-აქტიურობისგან, რომლებიც ჩათრეულია ამ 

თვითგახსნადი პროცესის ნაკადებში. ლუტვაკის თვალსაზრისით, ესაა ეკონომიკის 

სისტემის ექსტრემისტული ორგანიზაციაა, რომელიც შეიმუშავეს რადიკალური 

ლიბერალიზმის წარმომადგენლებმა. მას აგრეთვე შეიძლება ვუწოდოთ კოლონიური 

პოლიტიკის ახალი მოდელი.  

დღესდღეობით მსოფლიო ფინანსური ბაზრები ფაქტობრივად უკონტროლოდ 

ოპერირებს ეროვნული კანონმდებლობების პირობებში, ისინი ხდება გავლენიანი 

ზესახელმწიფოებრივი სტრუქტურები. ეკონომიკური მთლიანობის უგულებელყოფა 

იწვევს სახელმწიფოს დამოკიდებულებას ზენაციონალურ ფინანსურ სისტემაზე, 

განხეთქილებას ეროვნული ფინანსური სისტემისა და ეკონომიკის მიზნებს შორის. 

მაგალითის სახით შრიძლება აღინიშნოს, რომ რუსეთის მიმართ ეს დამოკიდებულება 

მკაფიოდ გამოვლინდა უკრაინაში მიმდინარე სიტუაციასთან დაკავშირებით სანქციის 
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სახით ამერიკული საერთაშორისო საგადასახადო სისტემების მხრიდან და სხვა ქვეყნის 

ფინანსური ინსტიტუტების ბლოკირებით. პირველად მთელ მსოფლიოში 

დემონსტრაციულად იქნა ნაჩვენები სუვერენული სახელმწიფოს ფინანსური სისტემის 

მოწყვლადობა (სისუსტე). ამან განაპირობა ადეკვატური პოლიტიკური გადაწყვეტილება 

ეროვნული საგადასახადო სისტემის შექმნაზე. 

გლობალურ ეკონომიკურ სივრცეში ინფორმაციისა და ინოვაციების გლობალური 

მისაწვდომობა, ღიაობა და ელვისებური გავრცელება, ფინანსური სფეროს  

ვირტუალიზაცია და უკონტროლობა, გლობალიზაციის სხვა ფაქტორების მზარდი 

დომინირება მოითხოვს ეროვნულ სახელმწიფოთა ხელმძღვანელობისგან 

პრიორიტეტებისა და პოლიტიკურ-ეკონომიკური სტრატეგიის არჩევას საკუთარი 

პოზიციონირების გაძლიერების მიზნით გამწვავებული კონკურენციის სფეროში. 

აშკარაა, რომ მსგავსი (ახლო მდგომი) მეთოდოლოგიური მიდგომები ვლინდება 

როგორც კონკურენტული გეოეკონომიკური გარემოს, ისე სამხედრო დაპირისპირების 

პირობებში. კონკურენცია - ესაა სასტიკი მეტოქეობა ლიდერობისა და 

მომხმარებლისთვის, გავლენის სფეროს და საქმიანობის გაფართოება მაგრამ არა 

სამხედრო, არამედ საბაზრო საშუალებებით. გამარჯვებულები გეოეკონომიკურ 

ჭადრაკის პარტიაში უნდა აცნობიერებდნენ, რომ დაპირისპირების დინამიკას აქვს 

თავისი ციკლურობა. კულმინაციის წერტილის შემდეგ გამარჯვებული სტრუქტურა 

ხვდება სიძნელეებსა და პრობლემებს, წაგებული ამაღლდება (ფეხზე დგება). 

გეოეკონომიკური ფაქტორების გამოისობით გამარჯვებული იძულებულია გადახედოს 

თავის პრიორიტეტებს მსოფლიოსამეურნეო პროცესებში.  

გეოეკონომიკური კონკურენცია გულისხმობს პარტნიორ-კონკურენტების მიერ 

მკაცრი ფსიქოლოგიური მრავალფაქტორული წნეხის გამოყენებას ცნობილი საჭადრაკო 

პრინციპით: „საფრთხე - მის განხორციელებაზე ძლიერია“. ეს ხელოვნება ხშირად 

საშუალებას იძლევა გავიმარჯვოთ პოლიტიკურ ჭადრაკში ომისგან განსხვავებული 

საშუალებებით წნეხის ფსიქოლოგიური გაძლიერებისას „დიდი ბატალიონების“ 
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მხრიდან. აქ საკვანძო მნიშვნელობა ენიჭება სიბრძნეს და განჭვრეტის უნარს, ცივ 

გათვლასა და მოთამაშეთა -წამყვანი ქვეყნების ლიდერთა - გამძლეობას.სახელმწიფოთა 

რთულ ურთიერთქმედებაშიწარმატება იმ სუბიექტის თანმდევი იქნება, რომლის 

პოლიტიკაც გამოირჩევა უფრო მეტი სიმტკიცით, დაჟინებითა და 

თანამიმდევრულობით, აღნიშნავდა ი. ვალერსტაინი. 

 გეოეკონომიკა არის მეცნიერება, რომელიც აყალიბებს სახელმწიფოს ეკონომიკურ 

სტრატეგიასა და ტაქტიკას საერთაშორისო ასპარეზზე. გეოეკონომიკა სწავლობს 

პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და გეოგრაფიულ პრობლემათა ფართო სპექტრს. ამასთან, 

ასეთი ინტერპრეტაცია ზოგადად მიღებულად არ შეიძლება ჩაითვალოს. ამ მეცნიერების 

საგნისა და შინაარსის დასადგენად, აუცილებელია მივყვეთ ისტორიას. 

მნიშვნელოვანია, რომ  გეოეკონომიკის წარმოშობის პირობები და მახასიათებლები 

ისტორიულ კონტექსტში განვიხილოთ. 

 ტერმინი "გეოეკონომიკა" წარმოიშვა 80-იანი წლების ბოლოს.  ამ ფენომენის 

შესახებ სხვადასხვა თვალსაზრისი არსებობს. მაგალითად, ფრანგი მკვლევარი ფ. მორო-

დეფარჟი თვლის, რომ გეოეკონომიკის მეცნიერებად წარმოქმნა შემდეგი  ძირითადი 

ფაქტორის ურთიერთქმედების შედეგად მოხდა: 

_ურთიერთდამოკიდებულების გაძლიერება, ქსელების შექმნა. ტელეკომუნიკაციების 

განვითარებამ, ნაკადების გამძაფრებამ, განსაკუთრებით "არამატერიალურმა" 

(მაგალითად, ინფორმაციულმა ნაკადმა, კაპიტალის მოძრაობამ), "გეოგრაფიის 

დასასრული" მიანიშნეს.. სივრცემ და დრომ შეწყვიტეს გადამწყვეტი როლის 

შესრულება. ფაქტობრივად, წარმოიშვა ახალი გეოგრაფია,  როგორც უკიდურესად 

მობილური. ეს ნაკარნახევია ეკონომიკის ნაკადებით, ლოკალიზაციით და იმ სფეროების 

ძვრებით, რომლებშიც იქმნება და მოიხმარენ სიმდიდრეს. 

 -“რკინის ფარდის“ დაცემა, კომუნისტური ექსპერიმენტების კრახი. XX საუკუნის 

უმეტეს პერიოდში, უმთავრესმა იდეოლოგიურმა კონფლიქტებმა ხელი შეუწყო იმ 
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ფაქტს, რომ პოლიტიკურ-სტრატეგიული ელემენტები (შეიარაღებული ძალები, 

ბირთვული არსენალები, გადაზიდვის საშუალებები)  ქვეყნის ხელისუფლების 

სიძლიერის უმნიშვნელოვანეს კრიტერიუმად გადაიქცა. ამჟამად შეუძლებელია 

დარწმუნებით ითქვას, რომ იდეოლოგიური ხასიათის კონფლიქტები საბოლოოდ 

წარსულს ჩაბარდა, მაგრამ ასეთი კონფლიქტები სხვადასხვა ფორმით ხდება, სხვადასხვა 

ადგილას, და დიდი სახელმწიფოები, მითუმეტეს, სახელმწიფოების ბლოკი, მათში 

მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში მონაწილეობენ. 

 -მსოფლიო ეკონომიკურ ურთიერთობებში ახალი მონაწილეების 

გაჩენა. სუვერენული სახელმწიფოები არასოდეს ყოფილან  საერთაშორისო ცხოვრების 

მოვლენებში ერთადერთი მონაწილეები. ყოველთვის, ცალკეული პიროვნებები, 

პოლიტიკური და სოციალური მოძრაობები და ისეთი არასახელმწიფო ინსტიტუტები, 

როგორიცაა ეკლესია, ასევე გავლენას ახდენდნენ საერთაშორისო ურთიერთობების 

ბუნებაზე. XX საუკუნის დასასრულს გამოვლინდა მთელი  ახალი ტენდენციები: 

საზღვრების გახსნა და სახელმწიფო კონტროლის ინსტრუმენტების შესუსტება; 

 მკვეთრად გაიზარდა საერთაშორისო მნიშვნელობის მსხვილი კამპანიებისა და 

ეკონომიკის სექტორების მონაცემები (საავტომობილო მრეწველობიდან ბანკებამდე, 

ტელეკომუნიკაციიდან საჰაერო ტრანსპორტამდე); ბაზრებზე კოლექტიური და თუნდაც 

ინდივიდუალური მოქმედებების განმტკიცება, განსაკუთრებით ფინანსურ ბაზრებზე 

(მითები ყოვლისშემძლე სპეკულანტების შესახებ). 

ამ ტენდენციების ურთიერთმოქმედების შედეგად წარმოიშვა ანარქიული ეკონომიკური 

სამყარო, სადაც სახელმწიფოები, რომლებიც ინარჩუნებენ თავიანთ პრეროგატივებს და 

ეკისრებათ თავიანთი პასუხისმგებლობის წილი, ექვემდებარებიან დესტაბილიზაციურ 

გავლენას ეკონომიკური სუბიექტების (საწარმოები და კერძო პირები), რომლებიც 

თავისთავად ძალიან შორს არიან სტაბილურობისაგან. 
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 არსებობს გეოეკონომიკის გაჩენის მიზეზების სხვა დამატებითი 

ინფორმაცია. მაგალითად, პროფესორი ე. გ. კოჩეტოვი გამოყოფს შემდეგ საკვანძო 

ნიშნებს:  

1. გლობალიზაციის პროცესში სახელმწიფოების საშინაო და საგარეო საქმიანობის,  

საშინაო და საგარეო პოლიტიკას შორის საძღვრების წაშლა; 

2. პოლიტიკის „ეკონომიზაციის“ პროცესების აქტიური განვითარება; 

3. მსოფლიო ეკონომიკური სისტემის დინამიური ფუნქციონირება, რომელიც 

აყალიბებს ეკონომიკურ „რეგლამენტს“, როგორც ეროვნული ეკონომიკების 

ფუნქციონირების წესების ერთობლიობას; 

4. გარე სამყაროსთან ეროვნული ეკონომიკის საგარეო ეკონომიკური 

ურთიერთობების ტიპების (მოდელების) ფორმირება, რაც გავლენას ახდენს 

მსოფლიო ეკონომიკური კავშირების  მთლიანი სისტემის ჩამოყალიბებაზე. 

გეოეკონომიკის განვითარების ზემოთჩამოთვლილ პირობებს შორის განსაკუთრებული 

ყურადღება ეთმობა პოლიტიკის ეკონომიზაციის პროცესს , როგორც სახელმწიფო 

პოლიტიკის ცვლილებების ერთობლიობას, განპირობებულს: 

 მიზნების მიღწევით, პოლიტიკური პრობლემების გადაჭრით ეკონომიკური 

მეთოდებით; 

 სტრატეგიული განვითარების ვექტორის პოლიტიკური, იდეოლოგიური, 

ძალისმიერი და სხვა მეთოდების ეკონომიკურზე გადატანით; 

 გარე გარემოში გეოეკონომიკური ინტერესების პრიორიტეტით 

გეოპოლიტიკურის და გეოსტრატეგიულის მიმართ; 

 დიპლომატიური კორპუსის აზროვნების ეკონომიური ხასიათის გაძლიერებით. 

 გეოეკონომიკური პრობლემების მკვლევარების უმეტესობა ამტკიცებს, რომ ახალი 

მეცნიერების გაჩენის მთავარ მიზეზად შეიძლება ჩაითვალოს გლობალიზაციის 

პროცესების განვითარება. სწორედ ამან გამოიწვია გლობალურ ეკონომიკურ და 
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პოლიტიკურ სივრცეში მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომლებიც დაკავშირებულია 

ქვეყნებსა და სხვადასხვა ტრანსნაციონალურ სტრუქტურებს შორის შრომის 

საერთაშორისო განაწილების აქტიურ პროცესთან, ეროვნული ეკონომიკის 

ფუნქციონირების გასვლასთან ეროვნულ საზღვრებს მიღმა და ამ სიტუაციაში 

სახელმწიფოების საქმიანობის შიგა და გარე სფეროებს შორის საზღვრის გარდაუვალ 

წაშლასთან. შედეგად, ეკონომიკური სივრცე და ბაზარი აღარ არის პირდაპირ კავშირში 

რომელიმე სახელმწიფოს ტერიტორიასთან. სისტემა "ბაზარი-სახელმწიფო" ადგილს 

უთმობს სისტემას "მრავალი სახელმწიფო - ერთი ბაზარი". ასეთი სისტემის ძირითადი 

ნიშნები ძირითადად გამოიხატება ტენდენციით, რომლითაც საერთაშორისო წესები და 

ეკონომიკური კანონები დომინირებენ ეროვნულ დონეზე. ამასთან, ეს არ ეხება 

სუვერენული სახელმწიფოების საზღვრების შეცვლას - გეოეკონომიკა ზოგჯერ 

უბრალოდ ფუნქციონირებს სახელმწიფო საზღვრებზე და ცალკეული ქვეყნების 

ეროვნული კანონების გარეთ. ამრიგად, მოგების დევნაში ტრანსნაციონალური 

კაპიტალი შეიძლება გადაადგილდეს ქვეყნიდან ქვეყანაში, სადაც არის დაბეგვრის, 

სამუშაო ძალის ღირებულების და ა.შ., ხელსაყრელი პირობები. აქედან გამომდინარე, 

სახელმწიფოს შეუძლია უზრუნველყოს დასაქმება და კეთილდღეობა  მხოლოდ 

გლობალური ტექნოლოგიური და ფინანსური ნაკადების მოზიდვით, რისთვისაც 

მსოფლიოში უკვე სასტიკი ბრძოლაა გაჩაღებული. „სივრცეების“ გეოპოლიტიკას, 

რომელიც ჯერ კიდევ ახლო წარსულში მსოფლიო ურთიერთქმედებების არსს 

წარმოადგენდა, ცვლის "ნაკადების" გეოპოლიტიკა - გეოეკონომიკა. 

 გლობალიზაციის გაძლიერებამ ხელი შეუწყო ახალი ტიპის, 

სახელმწიფოთაშორისი (გეოეკონომიკური) კონკურენციის  წარმოშობას. მისი მთავარი 

აქტორები - სახელმწიფოები - ისწრაფვიან შეიმუშაონ თავიანთი მოქმედებების 

სტრატეგია, რომელიც საშუალებას აძლევს ეროვნულ კომპანიებს და მთლიანად 

ეკონომიკურ კომპლექსებს,  მიიღონ მაქსიმალური კონკურენტული უპირატესობები 

უცხოურ საწარმოებთან შედარებით. ყველა ეს პროცესი აძლიერებს მსოფლიო 

ეკონომიკის მნიშვნელობას, რაც იქცევა მძლავრ ფაქტორად, რომელიც საზოგადოების 
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მოძრაობის მიმართულების დეტერმინანტს წარმოადგენს.  შემთხვევითი არ არის, რომ 

ცნობილმა ამერიკელმა ფილოსოფოსმა ჯ. ნეისბითმა განვითარებადი გლობალური 

ცივილიზაციის დამახასიათებელ უმთავრესი ტენდენციათა შორის, ინდუსტრიულიდან 

ინფორმაციულ საზოგადოებაში გადასვლასთან ერთად, გამოყო ტექნოლოგიიდან 

"მაღალ ადამიანურ ელემენტზე" და ეროვნული ეკონომიკის დომინანტური როლიდან 

მსოფლიო ეკონომიკაზე გადასვლა. ამ პირობებში, მსოფლიოში მკვეთრად გაიზარდა 

კომპეტენტური მართვის, პროფესიული სახელმწიფო მენეჯმენტის საჭიროება, 

რომელიც ორიენტირებულია ყურადღება გამახვილდეს ეკონომიკური 

ურთიერთქმედების პრაგმატულ მიზნებზე და, შედეგად, კულტურათაშორის 

თანამშრომლობაზე. შედეგად, იზრდება ეკონომიკური დიპლომატიის მნიშვნელობა, 

რომელიც ხასიათდება, როგორც ეკონომიკისა და პოლიტიკის ერთგვარი ნაკრები, 

რომელიც დაყვანილია მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღებასა და 

განხორციელებაზე იმ დონემდე, რომელთა დახმარებით და რომლის მეშვეობითაც 

ხორციელდება თანამშრომლობა და მეტოქეობა, განისაზღვრება საბაზრო ეკონომიკის 

განვითარებისა და გაუმჯობესების ფორმები და მეთოდები. სახელმწიფოებს შორის გეო-

ეკონომიკურ ჭრილში თანამშრომლობა მიზნად არ ისახავს  პარტნიორის ეკონომიკის 

შესუსტებას. პირიქით, ასეთი თანამშრომლობის მიზანია გააძლიეროს და საკუთარი 

ეკონომიკა გახადოს კონკურენტუნარიანი. 

 ეკონომიკური დიპლომატიის  მნიშვნელოვანი მიზანია  ქვეყნის გეოეკონომიკური 

სტრატეგიისა და ტაქტიკის შემუშავება საერთაშორისო ასპარეზზე მისი 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით. შესაბამისად, გეოეკონომიკის, როგორც 

მეცნიერების, ფოკუსირება ხდება რესურსების სხვადასხვა ნაკადებზე (ბუნებრივი 

რესურსები, შრომა, ფინანსური კაპიტალი), აგრეთვე სახელმწიფოს საქმიანობაზე მათი 

რეგულირებისა და მართვისთვის. გეოეკონომიკური თანამშრომლობის გაძლიერება, 

მათ შორის ანტიკრიზისული განვითარების მიზნებისათვის, აქტუალურს ხდის 

სახელმწიფოებისა და რეგიონების, როგორც გლობალური მეწარმეების ახალი როლის 

გაგების პრობლემას და მოითხოვს ფედერალური და ტერიტორიული რეგულირების 
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მექანიზმების მოდერნიზებას, მმართველობითი ზემოქმედების სიმძიმის ცენტრის 

გადაადგილებას მთავრობის კონტროლისა და აღრიცხვის ფუნქციებისაგან 

მეწარმეობაზე, რომელიც  ადეკვატური იქნება ქვეყნის ინტერესების და ბიზნესისთვის, 

გაზარდოს ეროვნული ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობა გლობალურ ბაზარზე. ყველა 

ეს პრობლემა განვითარებადი ეროვნული სამეცნიერო სკოლების ყურადღების 

ცენტრშია. 

საკითხები გამეორებისთვის: 

1. განვსაზღვრეთ გლობალიზაცია თანამედროვე გეოეკონომიკის საზოგადოებრივ-

ეკონომიკური ურთიერთობების პოზიციიდან: მეგაეკონომიკის წარმოშობა და 

თანამედროვე გლობალური პრობლემები.  

2. დაახასიათეთ რა ცვლილებები ხდება  მსოფლიოში სახელმწიფოს როლის 

შეცვლასთან ერთად საერთაშორისო ორგანიზაციათა გარემოში. 

3.  დაახასიათეთ რა ახალ მოთხოვნებს უყენებს ეკონომიკას მსოფლიო 

კონკურენციის გაძლიერება. 

4. დაახასიათეთ რა ძირითადი ფაქტორის ურთიერთქმედების შედეგად მოხდა  

გეოეკონომიკის მეცნიერებად გამოყოფა.  
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თემა. 2 გეოეკონომიკის ეროვნული სკოლები 

2.1. გეოეკონომიკის  ეროვნული სკოლების ზოგადი დახასიათება 

2.2.  გეოეკონომიკის ფორმირება: ფ. რერიგის და ე. ლუთვაკის  ცნებები 

      2.3. კოლბერიზმის ტექნოლოგიები. „მაღალი ტექნოლოგიების კოლბერიზმი“,    

როგორც გეოეკონომიკის მეთოდი 

   

გეოეკონომიკა - ესაა გამოყენებითი მეცნიერება, იგი იკვლევს კონკრეტულ 

სიტუაციაში სახელმწიფოს ქცევას, რომელიც აყალიბებს მის ეკონომიკურ სტრატეგიასა 

და ტაქტიკას საერთაშორისო არენაზე. გეოეკონომიკა შეისწავლის პოლიტიკურ-

ეკონომიკურ-გეოგრაფიულ პრობლემათა ფართო სპექტრს. თუმცა მსგავსი განმარტება 

არ შეიძლება ჩავთვალოთ დამკვიდრებულად და საყოველთაოდ მიღებულად.  ამ 

მეცნიერების შინაარსის განსასაზღვრად აუცილებელია მივმართოთ მისი წარმოშობის 

ისტორიას, პირობებსა და თავისებურებებს. 

ტერმინი „გეოეკონომიკა“ შემოიღო მე-20 საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოს აშშ-ის 

ეროვნული უსაფრთხოების სახელმწიფო დეპარტამენტის საბჭოს კონსულტანტმა 

ედვარდ ლუტვაკმა (დაიბ. 1942 წ.). მართალია, გეოეკონომიკა შედარებით ახალი 

დისციპლინაა, დაკვირვებას ეკონომიკის, ისტორიისა და გეოგრაფიული სივრცის 

კავშირზე შეიძლება შეხვდეთ მე-18-20 საუკუნეების სრულიად სხვადასხვა მეცნიერთან. 

გეოეკონომიკის თეორიული საფუძველი შექმნა კლასიკურმა პოლიტეკონომიამ და 

გეოპოლიტიკამ. მაგალითად, ცნობილმა შოტლანდიელმა ეკონომისტმა ადამ სმიტმა 

(1723-1790) დაამყარა ყველა თავისი მოსაზრება შრომის განაწილებაზე (როგორც ქვეყნის 

შიგნით, ისე საერთაშორისო დონეზე), თუმცა იგი საერთოდ არ ინტერესდებოდა 

სივრცობრივი რეალიებით. მისი მიმდევარი დეივიდ რიკარდო (1772-1823) 
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განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდა შედარებითი უპირატესობების თეორიას, იმ 

უპირატესობების, რომლებიც განსაზღვრავს ქვეყნის სპეციალიზაციას საერთაშორისო 

ვაჭრობაში. თავიანთ ნაშრომებში პოლიტიკური ეკონომიის კლასიკოსები საკმაოდ 

მკაცრად აკრიტიკებდნენ მერკანტილიზმს, როგორც მოძღვრებას და ეკონომიკურ 

პოლიტიკას, რომელიც სიმდიდრის დაგროვებისას უპირატესობას ანიჭებდა საგარეო 

ვაჭრობას, გვევლინებოდნენ რა ფრიტრედერობის - თავისუფალი ვაჭრობის - 

დამცველებად. თავისუფალი ვაჭრობის პოლიტიკის თეორიულ მოწინააღმდეგეებად 

გვევლინებოდნენ გერმანული ისტორიული სკოლის წარმომადგენლები. ფრიდრიხ 

ლისტმა (1789-1846), განჭვრიტა რა მრავალი მათი იდეა, განავითარა „აღმზრდელობითი 

პროტექციონიზმის“ კონცეფცია, რომელიც მოითხოვდა სახელმწიფოს აქტიურ ჩარევას 

ეკონომიკურ ცხოვრებაში. კლასიკურმა გეოპოლიტიკამ სხვაგვარად გადაწყვიტა 

სახელმწიფოს განვითარების პრობლემები, დაასაბუთა რა ბრძოლის აუცილებლობა 

ტერიტორიის გასაფართოებლად. ფრიდრიხ რატცელს (1844-1904) პირველს ჰქონდა 

მცდელობა შეექმნა სივრცობრივი მიდგომა პოლიტიკური მოვლენების ასახსნელად. 

მისი მოძღვრების თანახმად, სახელმწიფოს აყვავება დამოკიდებულია „სივრცეზე“, 

უფრო სწორად დინამიკურ ტერიტორიულ ზრდაზე და გეოგრაფიულ მდებარეობაზე. 

შემდგომში გეოპოლიტიკური ანალიზის სფეროში ჩართეს დემოგრაფიული, 

სოციალური, სამხედრო, ეკონომიკური და სხვა ფაქტორები, რომლებიც საშუალებას 

იძლევა აღვწეროთ აუცილებელი შედეგების მიღწევის გზები გერმანელი და ამერიკელი 

ავტორების „სასიცოცხლო სივრცის“ და „სასიცოცხლო ინტერესების“ თეორიებში. 

გეოპოლიტიკაში ეკონომიკური ფაქტორების შესწავლაში გარკვეული წვლილი შეიტანეს 

ქართვემა და უცხოელმა მკვლევრებმა. აუცილებელია აღინიშნოს ისიც, რომ 

„გეოეკონომიკის“ კონცეფცია პირველად წამოწია გერმანელმა ისტორიკოსმა ფრიც 

რერიგმა (1882-1952), რომელიც ეკონომიკურ ფაქტორს განიხილავდა როგორც 

ცენტრალურს გეოპოლიტიკაში. მისი აზრით, მსოფლიო ეკონომიკაში ყველაფერი დადის 

იქამდე, თუ სადაა განლაგებული მსოფლიო ბირჟების ცენტრები, საინფორმაციო 

ცენტრები, დიდი საწარმოები. ამ იდეების პოპულარიზაცია თავის ნაშრომებში მოახდინა 
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ფრანგმა მკვლევარმა ფერნან ბროდელმა (1902-1985). ამგვარად, ახალი მეცნიერების 

თეორიული წანამძღვრები გამოწვეული იყო ეკონომიკისა და პოლიტიკის 

ურთიერთკავშირის ანალიზის აუცილებლობით. ამასთანავე, როგორც იტალიელი 

მკვლევრები კ. ჟანი და პ. სავონა ხაზგასმით აღნიშნავდნენ, ასეთი კავშირი ყოველთვის 

არსებობდა. ჰქონდა რა გარკვეული ამოცანები, პოლიტიკა გარდაუვლად 

ითვალისწინებდა ეკონომიკურ ინტერესებს. თავის მხრივ ეკონომიკა პოლიტიკას 

აძლევდა(აწვდიდა)ფინანსურ, ტექნოლოგიურ და სამრეწველო რესურსებს, რომლებიც 

აუცილებელი იყო ამ მიზნების განსახორციელებლად; გარდა ამისა, მას (ეკონომიკას) 

პოლიტიკა იყენებდა, როგორც იარაღს, ეკონომიკური სანქციების და ემბარგოს სახით.    

მაინც რატომ წარმოიშვა გეოეკონომიკა, როგორც ცალკე დისციპლინა, მე-20 საუკუნის 

ბოლოს? არსებობს სხვადასხვა თვალსაზრისი ამ ფენომენთან დაკავშირებით. 

მაგალითად, ფრანგი მკვლევარი ფ. მორო დე ფარჟი მიიჩნევდა, რომ გეოეკონომიკის, 

როგორც მეცნიერების, წარმოშობა განხორციელდა სამი ფაქტორის ურთიერთქმედების 

შედეგად. 

1. ურთიერთდამოკიდებულების გაძლიერება, ქსელების შექმნა. ტელეკომუნიკაციის 

განვითარებამ, ნაკადების ინტენსიფიკაციამ, კერძოდ „არამატერიალურის“ 

(ისეთების, როგორებიცაა: ინფორმაციის ნაკადები, კაპიტალთა გადაადგილება) 

აღნიშნა „გეოგრაფიის დასასრული“. სივრცემ და დრომ დაკარგა გადამწყვეტი 

მნიშვნელობა. ფაქტობრივად წარმოიშვა ახალი გეოგრაფია; არის რა ფრიად 

მობილური, იგი ნაკარნახებია ეკონომიკური ნაკადებით, ლოკალიზაციითა და იმ 

საქმიანობის სფეროთა გადანაცვლებით, რომლებშიც იქმნება და 

მოიხმარენსიმდიდრეს. 

2. „რკინის ფარდის“ დაცემა, კომუნისტური ექსპერიმენტების კრახი.მე-20 საუკუნის 

დიდი ნაწილის განმავლობაში მსხვილ იდეოლოგიურ კონფლიქტებში ხელს 

უწყობდნენ, რომ პოლიტიკურ-სტრატეგიული ელემენტები (შეიარაღებული 

ძალები, ბირთვული არსენალები, მიწოდების საშუალებები) გადაქცეულიყო 
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სახელმწიფოს სიმძლავრის უმნიშვნელოვანეს კრიტერიუმად. დღესდღეობით არ 

შეიძლება დაბეჯითებით ვთქვათ, რომ იდეოლოგიური ხასიათის კონფლიქტების 

საბოლოოდ წარსულში დარჩა, მაგრამ ასეთი კონფლიქტები მიმდინარეობს 

სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა ადგილას და მხოლოდ გამონაკლის 

შემთხვევებში მათში მონაწილეობენ მსხვილი სახელმწიფოები, მით უფრო, 

სახელმწიფოთა ბლოკები. 

3. მსოფლიო-სამეურნეო კავშირის ახალ მონაწილეთა წარმოშობა. სუვერენული 

სახელმწიფოები არასოდეს არ იყვნენ საერთაშორისო ცხოვრების მოვლენათა 

ერთადერთი მონაწილენი. ყველა დროს ცალკეული პიროვნებები, პოლიტიკური 

და საზოგადოებრივი მოძრაობები, არასამთავრობო ინსტიტუტები, ისეთი, 

როგორიცაა ეკლესია, აგრეთვე გავლენას ახდენდა საერთაშორისო 

ურთიერთობათა ხასიათზე. მე-20 საუკუნის ბოლო აღინიშნა არაერთი ახალი 

ტენდენციით, საზღვრების გახსნისა და სახელმწიფო კონტროლის 

ინსტრუმენტების შესუსტების ჩათვლით; მსხვილ კამპანიებსა და ეკონომიკის 

სექტორებზე (საავტომობილო მრეწველობიდან ბანკებამდე, 

ტელეკომუნიკაციიდან საჰაერო ტრანსპორტამდე) მონაცემების მკვეთრად 

გაზრდილი საერთაშორისო მნიშვნელობით; კოლექტიური და თვით 

ინდივიდუალური მოქმედებების დამტკიცება ბაზრებზე, კერძოდ, ფინანსურ 

ბაზრებზე (მითები ყოვლის შემძლე სპეკულანტებზე). 

ამ ტენდენციათა ურთიერთქმედების შედეგად წარმოიშვა ანარქიული ეკონომიკური 

სამყარო, რომელშიც სახელმწიფოები ინარჩუნებენ თავიანთ პრეროგატივას და აქვთ 

თავიანთი წილი პასუხისმგებლობა, ექვემდებარებიან მადესტაბილიზირებელ გავლენას 

სამეურნეო სუბიექტების მხრიდან (საწარმოთა და კერძო პირთა), რადგან ისინი თავად 

საკმაოდ შორს არიან სტაბილურობისგან. 

არსებობს გეოეკონომიკის წარმოშობის მიზეზთა სხვა ურთიერთშემვსები ვერსიებიც. 

გეოეკონომიკურ პრობლემათა მკვლევრების უმეტესობა კი ამტკიცებს, რომ ახალი 

მეცნიერების წარმოშობის ძირითად მიზეზად შეიძლება მივიჩნიოთ გლობალიზაციის 
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პროცესების განვითარება. სწორედ ამ პროცესებმა მიგვიყვანა მნიშვნელოვან 

ცვლილებებთან მსოფლიო ეკონომიკასა და პოლიტიკურ სივრცეში, რაც 

უკავშირდებოდა შრომის საერთაშორისო განაწილების აქტიურ პროცესს ქვეყნებსა და 

სხვადასხვა ტრანსნაციონალურ სტრუქტურას შორის, ეროვნულ მეურნეობათა 

ფუნქციონირების გასვლას სახელმწიფო საზღვრებმიღმა დაამ სიტუაციაში გარდაუვალი 

მიჯნების წაშლას სახელმწიფოთა შიდა და საგარეო საქმიანობის სფეროთა შორის. 

შედეგად ეკონომიკური სივრცე და ბაზარი უკვე აღარ შეეფარდება  პირდაპირ რომელიმე 

სახელმწიფოს ტერიტორიას. სისტემა „ბაზარი _ სახელმწიფო“ ადგილს უთმობს 

სისტემას „მრავალი სახელმწიფო _ ერთი ბაზარი“. ასეთი სისტემის ძირითადი 

თვისებები, უპირველეს ყოვლისა, ვლინდება საერთაშორისო წესებისა და ეკონომიკური 

კანონების ზენაციონალურზე დომინირების ტენდენციაში. ამასთან საუბარია არა 

სუვერენულ სახელმწიფოთა საზღვრების ცვლილებაზე _უბრალოდ გეოეკონომიკა 

ხანდახან ფუნქციონირებს სახელმწიფო საზღვრებზე და ცალკეულ სახელმწიფოთა 

ეროვნული კანონების გარეშე. ასე მაგალითად, ტრანსნაციონალური კაპიტალი მოგების 

დევნაში შეიძლება გადავიდეს ქვეყნიდან ქვეყანაში, იქ, სადაც არსებობს სასურველი 

პირობები დაბეგვრის თვალსაზრისით, მუშახელის ღირებულებით და ა.შ. ამიტომ 

სახელმწიფოს შეუძლია უზრუნველყოს თავისი მოქალაქეების დასაქმება და 

კეთილდღეობა მხოლოდ გლობალური ტექნოლოგიური და ფინანსური ნაკადების 

მოზიდვით, რაზეც მსოფლიოში გაჩაღებულია მწვავე ბრძოლა. „სივრცეთა“ 

გეოპოლიტიკა, იყო რა მსოფლიო ურთიერთქმედებათა არსი ჯერ კიდევ უახლოეს 

წარსულში, იცვლება „ნაკადების“ გეოპოლიტიკაზე - გეოეკონომიკაზე. 

ასეთი მიდგომის მკაფიო ილუსტრაციაა შემდეგი ციფრები. 2002 წელს გლობალური 

ბაზრები აწარმოებდნენ და მოიხმარდნენ მსოფლიო წარმოების მოცულობის 

დაახლოებით 20%-ს - დაახლოებით 6 ტრლნ დოლარს მთელი პლანეტის მეპ-ის 28 

ტრლნ დოლარიდან. 2007-2008 წლის მსოფლიო კრიზისმა განაპირობა ეკონომიკური 

ზრდის შენელება, თუმცა არცთუ ხანგრძლივი შესვენების შემდეგ, 2009 წელს და 

ზომიერი აღდგენის 2010 წელს, მსოფლიოს წამყვან ეკონომიკათა გლობალიზაციის 
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პროცესი გაგრძელდა. ამერიკული ტრანსნაციონალური აუდიტორულ-კონსალტინგური 

კომპანია Ernst & Young-ის პროგნოზების მიხედვით, რომლებიც მომზადდა კვლევითი 

კომპანია The Economist Intelligence Unit-ის დახმარებით (ბრიტანული ჟურნალ 

Economist-ის ანალიტიკური განყოფილება), გლობალური ბაზრების ზრდა გაგრძელდება 

2014 წლამდე შემდგომი ეკონომიკურიგამოცოცხლების ფონზე, ინოვაციური 

ტექნოლოგიების და განვითარებადი ქვეყნების მზარდი როლის განვითარებით. 

გლობალური ბაზრის ყველაზე აქტიურ მოთამაშეებად გვევლინებიან 

ტრანსნაციონალური კომპანიები. საერთაშორისო ვაჭრობაში ტნკ-ების წილი სხვადასხვა 

ეკონომისტის და საერთაშორისო ორგანიზაციის გამოთვლით აჭარბებს ნახევარს, ხოლო 

ცალკეული განვითარებული ქვეყნის ექსპორტსა და იმპორტში აღწევს 80%-მდე. 

დასაქმებულთა რაოდენობა კორპორაციათა საწარმოებში მთელ მსოფლიოში აღწევს 77 

მლნ ადამიანს, რაც 2-ჯერ აჭარბებს გერმანიის შრომისუნარიანი მოსახლეობის 

რაოდენობას. 200 წამყვანი ტნკ-ის გაყიდვათა საერთო მოცულობა აჭარბებს მსოფლიოს 

187 ქვეყნის ერთობლივ მშპ-ს, რაც მსოფლიო მშპ-ის 30%-ზე მეტს შეადგენს მსოფლიო 

მოსახლეობის ერთ მესამედზე ნაკლები დასაქმებულის შემთხვევაში. მსოფლიო-

სამეურნეო სისტემის ბირთვს კი შეადგენს დაახლოებით 500 ტნკ, რომლებმაც 

პრაქტიკულად თავი მოუყარეს შეუზღუდავ ეკონომიკურ ძალაუფლებას, თან თითოეულ 

დარგში დომინირებს სულ რამდენიმე სუპერგიგანტი, ერთმანეთს შორის რომ 

კონკურირებენ  მთელი მსოფლიოს ბაზრებზე. შედარებით ნაკლებად განვითარებული 

ქვეყნების ეკონომიკაში მათი შეღწევა, როგორც წესი, განაპირობებს შეჯახებას ეროვნულ 

კაპიტალთან, ხოლო მისი მეშვეობით - სახელმწიფო ინტერესებთან. შედეგად წარმოიშვა 

მსოფლიოს ახალი ორგანიზაცია, რომელშიც ეროვნულ ინსტიტუტთა მნიშვნელობა 

გამუდმებით მცირდება. ეს პროცესი მიმდინარეობს სახელმწიფოთა ინტეგრაციის 

პროცესის პარალელურად ეკონომიკურ და პოლიტიკურ კავშირებში. გერმანელი 

სოციოლოგი უ. ბეკი უწოდებს ამ პროცესს ტრანსნაციონალურ ფედერალიზმს, რომლის 

მამოძრავებელი ძალაა ეროვნულ სახელმწიფოთა სწრაფვა მოელაპარაკათ ერთმანეთს 

შორის და შეექმნათ საერთო ქსელი, რათა „მიეთითებინათ ტრანსნაციონალური 
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საწარმოებისთვის მათი ფარგლები, რომ მათ ვერ შეძლონ ამ სახელმწიფოთა ამხედრება 

ერთმანეთის წინააღმდეგ“. მსოფლიოში ყალიბდება წანამძღვრები ხარისხიანი 

გარდატეხისთვის, სახელმწიფოთა დომინირებულ სწრაფვათა გადასვლიდან თავიანთი 

ძლიერების გაზრდამდეტერიტორიებზე ძალისა და კონტროლის გაფართოების 

საფუძველზე, მცდელობებისთვის, რათა უპირატესად სოციალურ-ეკონომიკური 

მეთოდებით უზრუნველეყოთ პოლიტიკური პოზიციონირების მიზნები. 

გლობალიზაციის გაძლიერება ხელს უწყობდა ახალი სახის - სახელმწიფოთაშორისი 

(გეოეკონომიკური) - კონკურენციის წარმოშობას. მისი მთავარი მოქმედი პირები - 

სახელმწიფოები - ისწრაფვიან გამოიმუშაონ თავიანთ მოქმედებათა სტრატეგია, 

რომელიც საშუალებას იძლევა უზრუნველყოს ნაციონალური კომპანიებისა და 

სამეურნეო კომპლექსებისთვის მთლიანობაში მაქსიმალური კონკურენტული 

უპირატესობები უცხოურ საწარმოებთან შედარებით.ყველა ეს პროცესი აძლიერებს 

მსოფლიო ეკონომიკის მნიშვნელობას, რომელიც გადაიქცევა მძლავრ ფაქტორად, 

საზოგადოების მიმართულების დეტერმინირებას რომ ახდენს. შემთხვევითი არაა, რომ 

ამერიკელმა ფილოსოფოსმა ჯ. ნეისბიტმა ჩამოყალიბებული გლობალური 

ცივილიზაციის დამახასიათებელ უმნიშვნელოვანეს ტენდენციებს შორის გამოყო 

ინდუსტრიული საზოგადოებიდან საინფორმაციო საზოგადოებამდე, ასევე 

ფორსირებული ტექნოლოგიიდან „უმაღლეს ადამიანურ ელემენტზე“ გადასვლასთან 

ერთად ეროვნული ეკონომიკის გაბატონებული მნიშვნელობის გადასვლაც მსოფლიო 

ეკონომიკაზე. ასეთ პირობებში მსოფლიოში მკვეთრად გაიზარდა მოთხოვნილება 

კომპეტენტურ მიმართულებაში, პროფესიულ სახელმწიფო მენეჯმენტში, რომელიც 

ორიენტირებულია ეკონომიკური ურთიერთქმედების პრაგმატულ მიზნებზე და, 

როგორც შედეგი, კულტურათაშორის თანამშრომლობაზე. შედეგად იზრდება 

ეკონომიკური დიპლომატიის  მნიშვნელობა, რომელიც ხასიათდება როგორც 

ეკონომიკისა და პოლიტიკის თავისებური შენადნობი, დასული მმართველობითი 

გადაწყვეტილებების მიღებისა და რეალიზაციის დონემდე, რომლის მეშვეობითაც 

ხორციელდება თანამშრომლობა და მეტოქეობა, განისაზღვრება საბაზრო ეკონომიკის 
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სრულყოფისა და განვითარების ფორმები და მეთოდები. სახელმწიფოთა 

ტანამშრომლობაგეოეკონომიკურ ჭრილში მიზნად არ ისახავს პარტნიორის ეკონომიკის 

შესუსტებას. პირიქით, ასეთი თანამშრომლობის მიზანია - საკუთარი ეკონომიკის 

გაძლიერება, რათა იგი კონკურენტუნარიანი გახდეს. 

ეკონომიკური დიპლომატიის უმნიშვნელოვანესი მიზანია 

სახელმწიფოსგეოეკონომიკური სტრატეგიისა და ტაქტიკის შემუშავება, რათა 

გაიზარდოს მისი კონკურენტუნარიანობა საერთაშორისო ასპარეზზე. შესაბამისად, 

გეოეკონომიკის, როგორც მეცნიერების, ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდება სხვადასხვა 

სარესურსო ნაკადი (ბუნებრივი რესურსები, შრომა, ფინანსური კაპიტალი), აგრეთვე 

სახელმწიფოს საქმიანობა მათ დასარეგულირებლად და სამართავად. გეოეკონომიკური 

თანამშრომლობის გაძლიერება, მათ შორის ანტიკრიზისული განვითარების 

მიზნებისთვის, აქტუალურს ხდის სახელმწიფოებისა და რეგიონების, როგორც 

გლობალური მეწარმეების, ახალი როლის გააზრების პრობლემას და მოითხოვს 

ფედერალური და ტერიტორიული რეგულირების მექანიზმების მოდერნიზაციას, 

მმართველობითი ზემოქმედების სიმძიმის ცენტრის გადატანას ხელისუფლების 

ორგანოთა საკონტროლო-სააღრიცხვო ფუნქციებიდან სამეწარმეოზე, რომელიც  

სახელმწიფოსა და ბიზნესის ინტერესების ადეკვატურია ეროვნული ეკონომიკის 

კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად მსოფლიო ბაზარზე.ყველა ეს პრობლემა 

ჩამოყალიბების გზაზე მდგარი ეროვნული სამეცნიერო სკოლების ყურადღების ცენტრში 

ხვდება. 

გეოეკონომიკა იკვლევს სახელმწიფოს ქცევას გეოეკონომიკური კონკურენციის 

პირობებში, აანალიზებს მისი სტრატეგიისა და ტაქტიკის თავისებურებებს გლობალურ 

ბაზარზე. ახალი მეცნიერების მნიშვნელობას ხედავენ იმაშიც, რომ სწორედ მას შეუძლია 

განიხილოს და საბოლოო ჯამში, გადაწყვიტოს მსოფლიო-სამეურნეო კავშირების მთელი 

თანამედროვე კომპლექსის დაბალანსებული და პროპორციული განვითარების 

პრობლემა. 
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თუმცა, მიუხედავად გეოეკონომიკის მნიშვნელობისა სახელმწიფოს პოლიტიკის 

მექანიზმებისა და მეთოდების შესარჩევად გლობალიზაციის ეპოქაში, მისი საგნისა და 

საზღვრების გაგებაში არ არსებობს სრული ერთიანობა. იგი, პირველ ყოვლისა, 

განიხილება როგორც გეოპოლიტიკის ერთ-ერთი განშტოება, მეორე, პრეტენზიას 

აცხადებს ადრე გეოსტრატეგიის მიერ დაკავებულ ადგილზე, ამასთან იმ ზომით, რა 

ზომითაც სახელმწიფოთაშორისი კონფლიქტების პრაქტიკა გადაინაცვლებს სამხედრო 

დაპირისპირების სფეროდან ეკონომიკური მეტოქეობის სფეროში.  

საგანი „გეოეკონომიკა“ აგრეთვე დაკავშირებულია ეროვნულ სახელმწიფოთა 

ეკონომიკური და პოლიტიკური დინამიკის პროცესებთან გლობალური მსოფლიო-

ეკონომიკური ძვრების კონტექსტში. ამ თვალსაზრისით გეოეკონომიკას წარმოადგენენ, 

როგორც ეკონომიკურ გეოპოლიტიკას, რომელიც იკვლევს სახელმწიფოს ქცევას, 

მიმართულს ეროვნული კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაზე, მკაცრი კონკურენციის 

პირობებში საერთაშორისო სარბიელზე. 

არსებობს სხვა თვალსაზრისებიც, მაგალითად, უპირისპირებს ერთმანეთს 

გეოპოლიტიკასა და გეოეკონომიკას. ყველა დასახელებული მიდგომა აისახება 

გეოეკონომიკის ეროვნულ სკოლათა სხვადასხვა კონცეფციაში.  

უკვე აღვნიშნეთ, რომ გეოეოკონომიკის, როგორც მეცნიერების, ფუძემდებელი 

ამერიკული სკოლის ლიდერი ედვარდ ლუტვაკია. მან დაუპირისპირა გეოეკონომიკა, 

როგორც სახელმწიფო პოლიტიკის თეორიული დასაბუთება, მიმართული 

უპირველესად განვითარებულ ქვეყნებს შორისეკონომიკურ შეჯიბრში გამარჯვებაზე, 

გეოპოლიტიკას მისი აქცენტებით სამხედრო ძალის გამოყენებაზე საგარეოეკონომიკური 

და საგარეოპოლიტიკური მიზნების მისაღწევად. გეოეკონომიკასაჭიროებსშემუშავდეს 

ეკონომიკური თავდაცვის და შეტევის ხერხები, რომლებიც მიმართული იქნება იმაზე, 

რომ „უზრუნველყონ საუკეთესო დასაქმება საკუთარი  მოსახლეობის უმეტესი 

ნაწილისთვის“ და თუკი საჭირო გახდება, სხვა ქვეყნების მოსახლეობის საზარალოდაც 

კი.  
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ე. ლუტვაკის თავდაპირველ ფორმულირებაში გეოეკონომიკის მისია ასე 

განისაზღვრებოდა: „თუკი შიდა შეკავშირება [ერის] უნდა იყოს მხარდაჭერილი 

მაკოსოლოდირებელი საფრთხით, დღეს ასეთი უნდა გახდეს ეკონომიკური საფრთხე“. 

ლუტვაკის აზრით, ძირითადი განსხვავება გეოეკონომიკასა და კლასიკურ 

გეოპოლიტიკას შორის ვლინდება ორი მომენტით. ჯერ ერთი, მსოფლიო პოლიტიკის 

მოდალურობის დიდი პლურალიზმით, ამ დროს სამხედრო ძალისმიერი მოდალურობა 

აშკარად წყვეტს ბატონობას; მეორე, იმით, რომ ადრე სახელმწიფოები არა მარტო 

მსოფლიო ბრძოლის სუბიექტები იყვნენ, არამედ იმავდროულად ქმნიდნენ თავად მის 

ასპარეზს. სივრცეები, რომელთაც მოიპოვეს სუბიექტურობა, ისწრაფოდნენ ერთი 

გეოგრაფიული პოზიცია შეელახათ მეორის სასარგებლოდ ან დაექვემდებარებინათ იგი. 

ახლა კი სახელმწიფოებს უწევს ბრძოლა მსოფლიო ეკონომიკის ასპარეზზე, რომელსაც 

ისინი თავიანთი თავით ვერ ფარავენ: მის მნიშვნელოვან ნაწილს ქმნის პრივატული, მათ 

შორის ტრანსნაციონალური კაპიტალი, რომლის ლოგიკა შეიძლება არ დაემთხვეს ერის 

გეოეკონომიკურ ამოცანებს. ლუტვაკის მოსაზრებით, გეოპოლიტიკური კონფლიქტის 

შესაცვლელად მოდის  გეოეკონომიკური კონფლიქტი. გეოეკონომიკა დაკავებულია 

სახელმწიფოთა სტრატეგიის ანალიზით და ეროვნული კონკურენტუნარიანობის 

განვითარების ინსტრუმენტების შემუშავებით. გეოეკონომიკა იკვლევს კავშირს 

ხელისუფლებასა და სივრცეს შორის, მაგრამ „ვირტუალური“ სივრცე, რომელიც 

განთავისუფლებულია ტერიტორიული საზღვრებისა და ფიზიკური 

მახასიათებლებისგან, დამახასიათებელია გეოპოლიტიკისთვის. 

გეოეკონომიკისგეოპოლიტიკისგან მთავარი განსხვავება  - ესაა ტექნოლოგიური და 

კომერციული პირველობა და არა რეგიონების კონტროლი. გეოეკონომიკა არ ნიშნავს 

გეოპოლიტიკის ერის დასასრულს, როგორც რეგიონების მიმართ ხელისუფლების 

მეტოქეობასა და მოვლენათა ინტერპრეტაციას. გეოეკონომიკური მიდგომა გვიჩვენებს 

საერთაშორისო პოლიტიკაში სხვადასხვა ფაქტორის ხვედრითი წონის თანამედროვე 

შეფასებას. მოსალოდნელია, რომ ურთიერთკავშირი ეკონომიკურ ინტერესებსა და 

საგარეო პოლიტიკას შორის გახდება სულ უფრო მჭიდრო და მნიშვნელოვანი. 
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მოგვიანებით ე. ლუტვაკმა განავითარა თეზისი „კოსოლიდირებულ ეკონომიკურ 

საფრთხეზე“. მან წამოაყენა ცნებები, რომლებიც შემდგომში გახდა საკმაოდ 

პოპულარული - „ტურბოკაპიტალიზმი“მოძრავი პლანეტაზე ფინანსური ნაკადებით და 

„სიღარიბის აჩრდილი“, რომელიც წარმოიშობა ქვეყნებში გეოფინანსებისთავნებობის 

გამო. 

გეოეკონომიკის ამერიკული სკოლის ცნობილ წარმომადგენლებს შორის აგრეთვე 

შეიძლება დავასახელოთ ენდრიუ ლეიშონიდა ულიამანესტერი, რომელთაც განიხილეს 

ახალი მეცნიერების თავისებურებები თავიანთი სამეცნიერო ინტერესების კონტექსტში. 

ე. ლეიშონი ამტკიცებდა, რომ, მაგალითად, განვითარებადი გეოეკონომიკური თეორია 

შეიცავს მრავალ სხვადასხვა ელემენტს, რომელთაგან სამი განსაკუთრებით აღსანიშნავია: 

_სახელმწიფოთა ახალი როლის გაგება (შემეცნება) ეკონომიკური ნეოლიბერალიზმის 

დღესასწაულის ფარგლებში; 

_ საერთაშორისო ურთიერთობათა „საყოველთაო მარკეტიზაცია“, რომელშიც 

გეოპოლიტიკური ინტერესები კარგავს აზრს; 

_ იმ „ეკონომიკურ სამყაროთა“ სიმრავლე, რომლებიც ეროვნული საზღვრების 

ფარგლებშია; 

უ. ნესტერი აგრეთვე ამტკიცებდა გეოეკონომიკის პრიმატს საერთაშორისო 

ურთიერთობებში თანამედროვე ისტორიის ანალიზის საფუძველზე. მან შემოიღო 

არაერთი ტერმინოლოგიური ნოვაცია, რომელთაც დიდი მნიშვნელობა აქვს მეცნიერების  

ჩამოსაყალიბებლად. მათ შორისაა: გეოეკონომიკური კონფლიქტი, გეოეკონომიკური 

თანამშრომლობა, გეოეკონომიკური ძალა, მისი წყაროები, ბალანსი, გამოყენება. 

გეოეკონომიკის ფრანგული სკოლის გამოჩენილი წარმომადგენელია ჟაკ ატალი 

(დაიბ. 1943 წ.), რომელიც მრავალი წელი იყო საფრანგეთის პრეზიდენტის ფ. მიტერანის 

პირადი მრჩეველი და გარკვეული პერიოდი რეკონსტრუქციისა და განვითარების 

ევროპული ბანკის დირექტორი. წიგნში „ჰორიზონტის ხაზები“ იგი განიხილავს 

მსოფლიო ეკონომიკურ რეალობასმის დამოკიდებულებაში მსოფლიო სივრცის მიმართ 

და მიდის დასკვნამდე, რომ „გეოეკონომიკისთვის სრულებით არაა მნიშვნელოვანი, 
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რომელი ხალხი ცხოვრობს ამა თუ იმ ტერიტორიაზე, როგორია მისი ისტორია, 

კულტურული ტრადიციები და ა.შ.; ყურადღებას იმსახურებს მხოლოდ ის, თუ სადაა 

განლაგებული მსოფლიო ბირჟების ცენტრები, უმსხვილესი წარმოებები, ე.ი. იგი 

ესადაგება თუ არა მსოფლიოსა და მის რეალიებს ისე, თითქოს მსოფლიო ხელისუფლება 

არსებობდეს და ერთიანი პლანეტური სახელმწიფო უკვე შედგა“. ჟ. ატალის აზრით, 

ლიბერალურ ფასეულობათა, საბაზრო ურთიერთობათა და საინფორმაციო 

ტექნოლოგიათა ბატონობის თანამედროვე სამყარო ყალიბდება გეოეკონომიკის 

პრინციპებზე. ამასთან ერთად, მთელი საქმიანი ცხოვრება ტრიალებს სამი საქმიანი 

ბირთვის - ეკონომიკური სივრცეების, ანუ ფინანსურ-სამრეწველო ზონების: ამერიკული, 

ევროპული და წყნარი ოკეანის - გარშემო; ისინი კონცენტრულად განალაგებენ თავიანთ 

გარშემო ნაკლებად განვითარებულ რეგიონებს, რომლებიც მდებარეობს სივრცობრივ 

სიახლოვეს. 

იტალიაში გეოეკონომიკური კონცეფცია აქტიურად მუშავდებოდა გენერალ კარლო 

ჟანოს(დაიბ. 1936 წ.) მიერ, რომელმაც 1991 წელს გამოაქვეყნა სტატია „გეოეკონომიკა: 

ინსტრუმენტები, სტატეგია და ტაქტიკა“, რომელსაც ეტყობოდა გეოპოლიტიკურ 

ინსტრუქტორთა და ავტორის სამხედრო-სტრატეგიული სტილის აზროვნების ანაბეჭდი. 

კ. ჟაკის აზრით, „გეოეკონომიკა ეფუძნება არა მარტო ლოგიკას, არამედ გეოპოლიტიკისა 

და გეოსტრატეგიის სინტაქსს, ხოლო უფრო ფართო გაგებით - კონფლიქტურ 

სიტუაციათა მთელ პრაქტიკოლოგიას“. მთლიანობაში იტალიელ მეცნიერთა ნაშრომებში 

გეოეკონომიკაში იგულისხმება „დისციპლინა, რომელიც შეისწავლის საერთაშორისო 

კონკურენციის იმ ასპექტებს, რომლებშიც მთავარ მოქმედ პირებად გვევლინებიან არა 

კორპორაციები, ტრესტები ან ბანკები, არამედ სახელმწიფოები“. ამ ავტორებისთვის 

დამახასიათებელია სწრაფვა - მოახდინონ ეკონომიკური ცნების ინტეგრირება 

პოლიტიკურ მეცნიერებაში, ადასტურებენ რა, რომ „გეოეკონომიკის მიერ დასახული 

ეკონომიკური მიზნები სტრუქტურულად ბევრად უფრო ახლოა სახელმწიფოთა 

საბოლოო პოლიტიკურ სწრაფვებთან (სიმდიდრის [დოვლათის] შექმნა, მოქალაქეთა 

აყვავება და კეთილდღეობა გვევლინება არა მარტო ეკონომიკურ, არამედ პოლიტიკურ 
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მიზნებად)“, ვინაიდან, საბოლოო ჯამში, „ეკონომიკა არა მარტო მიზანია, არამედ 

პოლიტიკის საშუალებაც“. კ. ჟანისა და პ. სავონის თანახმად, „გეოეკონომიკა - ესაა 

ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც ცვლის უკიდურეს შემთხვევაში მრეწველობით 

განვითარებულ სახელმწიფოებში უპირატესად წარსულის სამხედრო გეოპოლიტიკას. 

თავად გეოეკონომიკა, მისი კანონები და მექანიზმები სახელმწიფოს ადმინისტარციულ-

სამართლებრივი ორგანიზაციის პარადიგმა ხდება“, „გეოეკონომიკური მიდგომა 

აერთიანებს რომელიმე ქვეყნის ყველა ეკონომიკურ მიზანდასახულობასა და 

სტრუქტურას ერთიან სტრატეგიად, რომელიც ითვალისწინებს საერთომსოფლიო 

სიტუაციას“. იტალიელებმა პირველებმა გააცნობიერეს გეოეკონომიკური 

ექსპანსიონიზმის საფრთხე, განსაკუთრებით მაღალი გეოეკონომიკური ტექნოლოგიის, 

მსოფლიო კვლავწარმოებითი მოხეტიალე ბირთვების, ეკონომიკურ საზღვართა 

გამალებული გარდაქმნის, სახელმწიფო ინსტიტუტების სისუსტის, მათი უუნარობის - 

წინ აღდგომოდნენზენაციონალურ სტრუქტურებს და დასვეს სახელმწიფოებრიობის 

დაცვისსაკითხი ტრანსნაციონალიზებული საერთაშორისო სტრუქტურების 

არარეგულირებადი ქცევის მოახლოებული საფრთხის გამო. 

შეჯამების სახით შეიძლება ითქვას შემდეგი. გეოეკონომიკა, როგორც მეცნიერება, 

რომელიც შეისწავლის პოლიტიკურ-ეკონომიკურ-გეოგრაფიულ საკითხთა ფართო წრეს, 

ყალიბდება მე-20 საუკუნის 80-იან წლებში. გეოეკონომიკის მნიშვნელობა 

განსაზღვრულია მისი მთავარი მიზნით - სახელმწიფოს ეკონომიკური სტრატეგიისა და 

ქცევის ტაქტიკის დასაბუთებით მისი კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად 

მსოფლიო ბაზარზე. სწორედ გეოეკონომიკა იძლევა თანამედროვე სახელმწიფოების 

სამეწარმეო ფუნქციების რეალიზების საშუალებას.  

 თანამედროვე პირობებში გეოეკონომიკის საგნისა და ფარგლების გაგებაში 

ერთიანი მოსაზრებები არაა. არსებობს სამი ძირითადი თვალსაზრისი, რომლებმაც პოვა 

განვითარება გეოეკონომიკის სხვადასხვა ეროვნულ სკოლაში. პირველის მომხრეები 

გეოეკონომიკას განიხილავენ, როგორც გეოპოლიტიკის ნაწილს. მეორის 

წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ გეოეკონომიკა ამოიზარდა გეოპოლიტიკიდან და 
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დღეს სრულიად ცვლის მას. მკვლევრები, რომლებიც განეკუთვნებიან მესამე ჯგუფს, 

ქმნიან კონცეფციას გეოპოლიტიკისა და გეოეკონომიკის სინთეზის საფუძველზე, 

მაგალითად, გეოეკონომიკური პოლიტიკის თეორიას. 

კითხვები გამეორებისთვის 

1. როგორია გეოეკონომიკის, როგორც მეცნიერების, წანამძღვრები და 

ჩამოყალიბების პირობები? 

2. ახსენით, რატომ უკავშირებენ გეოეკონომიკის, როგორც კონცეფციის, ფორმირებას 

ფ. რერიგს, ხოლო როგორც მეცნიერების - ე. ლუთვაკს? 

3. რა მეთოდოლოგიური განსხვავებაა ამერიკულ, იტალიურ, ფრანგულ და სხვა 

გეოეკონომიკურ სკოლებს შორის?  
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  თემა 3. გეოეკონომიკის საგანი და მეთოდები  

3.1 გეოეკონომიკის საგანი 

3.2 გეოეკონომიკის ძირითადი მეთოდები 

გეოკეონომიკური მიდგომის თეორიულ საფუძვლად შეიძლება გამოდგეს ზოგადი 

წანამძღვრები, რომელთაც შეიცავს ამერიკელი სოციოლოგის თ. პერსონსის მოქმედების 

თეორია. ამ თეორიის თანახმად, იგი საზოგადოების სტრუქტურას განიხილავს, როგორც 

ადამიანების, მათი ჯგუფებისა და სახელმწიფოების ურთიერთქმედების იერარქიულ 

მოდელს. ეს მიდგომა საშუალებას იძლევა ანალიზში შეითავსოს როგორც ცალკეული 

ელემენტები: საზოგადოების ძირითადი ფუნქციური ქვესისტემები (ეკონომიკის, 

პოლიტიკის, სოციეტალური საზოგადოებები და კულტურები), ისე საზოგადოება, 

როგორც ერთიანი. ფუნქციურ ქვესისტემებს შორის განსაკუთრებული მნიშვნელობა 

ენიჭება ურთიერთგაცვლას. მაგალითად, პოლიტიკის ურთიერთქმედება საზოგადოების 

ეკონომიკურ ქვესისტემასთან ქმნის რესურსთა მობილიზაციის სისტემას. თავისი 

ხანგრძლივი ფუნქციონირების და მასთან დაკავშირებულ შიდა დიფერენციაციის 

პროცესში იგი აგროვებს ხელისუფლების მნიშვნელოვან რესურსებს და საკუთრებას, 

რომლებიც აუცილებელია სტაბილიზაციისთვის. ამასთან მკაცრად დაცულია 

ფუნქციათა მკვეთრი გამიჯვნა: არსებული რესურსების ეფექტიანი მართვის 

უზრუნველყოფა არის ეკონომიკისა და ტექნოლოგიის სფერო; რაც შეეხება რესურსების 

ორგანიზაციასა და მობილიზაციას საზოგადოების ამ მიზნების მისაღწევად  და მისი 

ადაპტური შესაძლებლობების ამაღლებას - ეს პოლიტიკის სფეროა. ავლებდა რა 

პარალელს ეკონომიკასა და პოლიტიკას შორის, თ. პარსონსი ხელისუფლების შეზრდის 

პროცესს ადარებდა ეკონომიკურ კაპიტალდაბანდებების  პროცესს. 

პარსონსის თეორიის სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვან ასპექტად გვევლინება 

პოლიტიკის და ეკონომიკის ურთიერთქმედების გეოგრაფიული, სივრცობრივი 

შემადგენელი, რომელიც ვლინდება სტრუქტურებში, საშუალებებსა და მექანიზმებში  
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მომსახურების და მატერიალური რესურსების ეფექტიან მობილიზაციასა და 

განლაგებაში. რესურსების მობილიზაციისა და განაწილების ყველა არსებულ 

მრავალფეროვან სისტემათა ნაირსახეობებს შორის შეიძლება გამოვყოთ სამი ძირითადი 

ტიპი ( ცხრილი 3. 1 ). 

ცხრილი 3. 1: რესურსების მობილიზაციის სისტემები 

სისტემების ტიპები               ძირითადი მახასიათებლები მაგალითი 

სახელმწიფო-

განმანაწილებელი 

ანუ 

ცენტრალიზებული 

სამხედრო-თეოკრატიული დესპოტიის 

ფორმები; სივრცითი იზოლაცია; 

გასხვისებული რესურსების მაღალი 

კონცენტრაცია და მათი სწრაფი მობილიზაცია 

სახელმწიფო ცენტრალური ორგანოების 

მეშვეობით 

ძველი ეგვიპტე 

სავაჭრო-ფულადი 

ანუ საშუამავლო 

პოლისურ-იმპერიული ორგანიზაციის 

ფორმები; საკუთარი ტერიტორიისა და 

რესურსები შეზღუდულობა; სავაჭრო-

საშუამავლო და ფულად-ფინანსური 

ფუნქციები 

ალექსანდრე 

მაკედონელის 

სახელმწიფო ან 

კარლოს V-ს 

იმპერია 

ინდუსტრიულ-

კაპიტალისტურრი 

განვითარება, მოქნილი და ეფექტიანი 

დიფერენცირებული განათლება; 

სახელისუფლებო-პოლიტიკური და 

რესურსულ-ეკონომიკური ურთიერთობების 

დანაწილება; მობილიზაციის წესების 

დიფერენციაცია 

თანამედროვე 

განვითარებული 

სახელმწიფოები 
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 ზემოაღნიშნული მიდგომები საშუალებას გვაძლევს ავხსნათ სახელმწიფოს 

გეოეკონომიკური საქმიანობის ორი მთავარი ასპექტი. ერთი მხრივ, გეოეკონომიკა 

ინარჩუნებს საკუთარ სტატუსს, აჩვენებს სახელმწიფოს ორიენტაციას პრიორიტეტულ 

მიზნებზე, საკუთარი მიზნების მიღწევასა და მოგების მაქსიმიზაციაზე, სახელმწიფოს 

მიერ დამატებითი რესურსების მოპოვებასა და სხვა. მეორე მხრივ, გეოეკონომიკური 

ქმედებები ამა თუ იმ ხარისხით უცილობლად  არის დაკავშირებული მმართველი 

რეჟიმის პოლიტიკური გავლენის გაფართოებასთან საზღვარგარეთ, სხვა ქვეყნების 

ძალაუფლების ცენტრებზე ზემოქმედებით საკუთარი მდგომარეობის გაუმჯობესების 

მიზნით, პარტნიორებთან ურთიერთობებში უფრო ხელსაყრელი კლიმატის 

შესაქმნელად და მსოფლიო არენაზე  ქვეყნის უფრო მაღალი პოლიტიკური 

პოზიციონირებისთვის. ცხადია, პირველ შემთხვევაში, ჩვენი მიდგომა ეხება მიზნის 

მიღწევის ფუნქციის რეალიზაციას, მეორეში - ადაპტაციას. ორივე ფუნქცია 

ერთმანეთთან  მჭიდროდ დაკავშირებულია და ერთმანეთს განაპირობებენ.  

გეოეკონომიკური მიდგომის უმნიშვნელოვანესი მოთხოვნაა აგრეთვე მსოფლიო 

განვითარების მრავალვარიანტულობის და პლურალისტობის აღიარება _ 

დიამეტრულად საპირისპირო მიმართულებამდე. თანამედროვე პირობებში სამეცნიერო 

ცნობიერებისთვის მიუღებელია საზოგადოებრივი განვითარების ხაზოვანი ხედვა. ეს 

განპირობებულია, ერთი მხრივ, თანამედროვე ტექნოლოგიების უნივერსალური 

შესაძლებლობებით, ხოლო, მეორე მხრივ - გაურკვევლობის და რისკის დონის 

ამაღლებით. 

მსოფლიოსამეურნეო განვითარების მრავალვარიანტულობა დაკავშირებულია 

აგრეთვე შესასწავლი ობიექტის ინდივიდუალური ხედვის თავისებურებებთან. ამიტომ 

გეოეკონომიკური მიდგომის გამოყენება მიზნად არ ისახავს ერთიანი შინაგანად 

არაწინააღმდეგობრივი თეორიის ფორმირებას, სინთეზსს, სხვადასხვა მიმართულების 

ინტეგრაციას, სკოლების, კონცეფციების, თუმცაღა ითვალისწინებს მათ შესწავლას 

შესაბამისი რაკურსით. 
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გეოეკონომიკური მიდგომა შემოიფარგლება თითოეული მიმართულების 

ურთიერთგამდიდრებით მათი პრინციპული გადახედვის გარეშე. შეიძლება ითქვას,  იგი 

ემყარება მეთოდოლოგიური პლურალიზმის პრინციპს. 

გამოყოფილი პრინციპები საშუალებას იძლევა მოვახდინოთ იმ დებულებების 

ფორმულირება, რომლებიც გეოეკონომიკური მიდგომის შინაარსს შეადგენს 

მსოფლიოსამეურნეო პროცესების ანალიზისთვის. ჯერ ერთი, ის მდგომარეობს იმაში, 

რომ თითოეული ნაციონალური ეკონომიკა საჭიროა განვიხილოთ მთლიანის (მსოფლიო 

მეურნეობის) პოზიციიდან, როგორც ერთიანის ნაწილი, რომელიც არსებობს სხვა 

ნაწილებთან ერთად და მათთან ურთიერთკავშირში. ეს ნიშნავს, რომ ცალკეული ქვეყნის 

ეკონომიკური განვითარების ანალიზი გლობალური სისტემის, მისი სუბიექტების 

ინტერესების და საქმიანობის გარეშე იქნება არასრული და არასარწმუნო. მეორე, 

გეოეკონომიკური მიდგომა აღიარებს არა მარტო სხვადასხვა ასპექტის 

ურთიერთკავშირს, არამედ შესაწავლი ობიექტის შინაარისი ცვლილების 

შესაძლებლობასაც. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მზა რეცეპტები გეოეკონომიკაში არ 

არსებობს, ყოველი კონკრეტული სიტუაცია საჭიროებს თავის გადაწყვეტას, რაც არ 

გამორიცხავს საბაზო მოდელის გამოყენებას, რადგან იგი საშუალებას იძლევა ავხსნათ 

და მოვახდინოთ ცვლილებათა საერთო ვექტორის პროგნოზირება. 

გლობალიზაციის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე გეოეკონომიკური მიდგომა 

განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს სახელმწიფო პოლიტიკის სტრატეგიისა და 

ტაქტიკის შესამუშავებლად, რაც დაკავშირებულია 2007-2008 წლების ფინანსური 

კრიზისის დაძლევასთან. გეოეკონომიკის, როგორც პოლიტიკის, შედეგიანობა 

სახელმწიფოს გადარჩენის პირობად გვევლინება და მდგომარეობს მათ შორის ქვეყნის 

უნარში - მოახდინოს ადაპტირება მსოფლიო ბაზარზე ჩამოყალიბებულ სიტუაციაში. 

ამიტომ გამოყენებითი გეოეკონომიკა იყენებს არა მარტო ეკონომიკური პოლიტიკის 

ტრადიციულ მეთოდებს, არამედ სპეციალურ მეთოდებსაც, რომლებიც 

გაერთიანებულია ორ ძირითად ჯგუფად. 
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პირველ ჯგუფს კარლო ჟანი და პაოლო სავონა ხატოვნად მოიხსენიებენ ტერმინით 

მაღალ ტექნოლოგიათა კოლბერიზმი. იგი ორიენტირებულია ქვეყნის შიდა 

კონკურენტუნარიანობის ზრდაზე როგორც სტრუქტურული ხასიათის ზომებით 

(ინსტიტუციური მექანიზმები და გეოეკონომიკური დაზვერვა, ინფრასტრუქტური 

განვითარება, საგადასახადო და ინოვაციური პოლიტიკა), ისე ინვესტიციათა 

დახმარებით ადამიანურ ფაქტორში, რათა საკუთარი მოსახლეობა უზრუნველყონ 

დასაქმებით რაც შეიძლება მეტი დამატებული ღირებულებით. ესაა კეთილდღეობის 

გარანტიის აუცილებელი პირობაც, რომლის უზრუნველყოფა უკვე შეუძლებელია 

დამცავი ზომებით საზღვარზე. 

 მაღალ ტექნოლოგიათა კოლბერიზმის მეთოდები მჭიდროდაა დაკავშირებული 

გეოეკონომიკური მეტოქეობის მეთოდებთან. მათი ამოცანაა - ეროვნულ ლიდერთა 

წარმოშობისთვის ხელის შეწყობა და საკუთარი საწარმოების ინტერნაციონალიზაცია.  

გეოეკონომიკური მეტოქეობის მეთოდები განისაზღვრება სტრატეგიით, რომელიც 

შეიცავს ორ ძირითად სახეს - თავდაცვითსა და შემტევს. 

თავდაცვითი სტრატეგია, რომელიც ხორციელდება ტრადიციული 

„აღმზრდელობითი პროტექციონიზმის“ მეთოდებით, საკმაოდ დაწვრილებით აღწერა 

თავის ნაშრომებში ფ. ლისტმა. თანამედროვე პროტექციონიზმს, რომელსაც, უპირველეს 

ყოვლისა, იყენებენ განვითარებული სახელმწიფოები, უწოდებენ „ეფექტიან 

პროტექციონიზმს“ და იგი ხორციელდება შემტევი სტრატეგიის ფარგლებში. ეს 

გამოიხატება წარმოშობილი ეროვნული სამრეწველო დარგების მხარდაჭერაში, 

რომელთა ჩამოყალიბება და მათი ადაპტაცია მარალგანვითარებული საერთაშორისო 

ეკონომიკური სტრუქტურების პირობებში საჭიროებს გარკვეულ დროს.  

ეფექტიანი პროტექციონიზმის პოლიტიკის გასატარებლად, რომელიც იცავს 

სახელმწიფოს გეოეკონომიკური კონკურენციისგან უცხოურ საწარმოთა მხრიდან, 

აუცილებელია სამი პირობის შესრულება: 
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1) შიდა ბაზარზე კონკურენციის არსებობა, რაც ხელს უწყობს მის გაჯერებას 

საქონლით და ექსპორტის სტიმულირებას ახდენს უცხოურ ბაზრებზე; 

2) ქვეყანაში პოტენციალის არსებობა ეროვნული დარგების განსავითარებლად და 

მოდერნიზაციის განსახორციელებლად; 

3) დროში შეზღუდვა. 

საჭიროა იმის გათვალისწინებაც, რომ გეოეკონომიკაში ცენტრებად ხდება არა 

აუცილებლად ტერიტორიით ვრცელი სახელმწიფოების დედაქალაქები, არამედ 

ფინანსური და სავჭრო კვანძები. ტერიტორიის ფასეულობა განისაზღვრება არა მისი 

ბუნებრივი სიმდიდრეებით, არამედ უნარით დააკავშიროს და მიმართოს მსოფლიო 

ნაკადები. მართვა ნიშნავს ინფრასტრუქტურის მითვისებას, მასზე გაივლის  მსოფლიო 

რესურსები და ინსტიტუტები, აგრეთვე ტექნოლოგიები, რომელთა საფუძველზე ხდება 

ამ რესურსების კომბინირება. ასეთი მიდგომა ცვლის ტერიტორიული კონკურენციის 

ხასიათს. იგი ხდება ქსელური, ამიტომაც ხშირად მიმართულია არა იმდენად 

კონკურენტის ბაზრიდან გამოდევნაში, რამდენადაც ქსელში ჩართვაში ყველა მისი 

დამოუკიდებელი (და რომლებიც შეიძლება აგრძელებენ კონკურირებას ერთმანეთს 

შორის) მონაწილის ერთობლივ კონკურენტუნარიანობას რომ უზრუნვეყოფს. ასეთი 

კონკურენციის განვითარების შედეგია განსაკუთრებული გაერთიანებების - 

კლასტერების - წარმოშობა. 

მ. პორტერის თანახმად (კლასტერული განვითარების თეორიის ფუძემდებლის), 

კლასტერი - ესაა ჯგუფი გეოფრაფიულად მეზობელი ურთიერთდაკავშირებული 

კომპანიების და მათთან დაკავშირებული ორგანიზაციების, რომლებიც მოქმედებენ 

გარკვეულ სფეროში, საქმიანობის ერთობითა და ურთიერთშევსებით რომ ხასიათდება. 

ამგვარად, კლასტერის სტრუქტურაში ჩართულია, ერთი მხრივ,რესურსების და 

ტექნოლოგიების მფლობელები, კლასტერის საკვანძო საქონლის წარმოებისთვის რომაა 

აუცილებელი, ხოლო, მეორე მხრივ - ამ საქონლის მომხმარებლები (როგორც საბოლოო, 

ისე შუალედური პროდუქტის სახით).  
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კლასტერის ფასეულობა არა იმდენად კომპლექსურობაშია, რამდენადაც, პირველ 

ყოვლისა, შიდაკონკურენტულ გარემოში (კლასტერი არაა ვერტიკალურად 

ინტეგრირებული კომპანია); მეორე, კლასტერის მნიშვნელოვან ყოფნაზე გლობალურ 

ეკონომიკაში, მის ძლიერ კონკურენტული პოზიციებზე გლობალურ ბაზარზე. 

თანამედროვე პირობებში ქვეყნის და მისი ცალკეული რეგიონების 

განვითარებისთვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს სასაზღვრო კლასტერები. 

მათი საფუძველია პროგრამული მიდგომა, რომელიც ხორციელდება ტერიტორიის 

ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო რეგიონული პროგრამებით. კლასტერული 

წარმონაქმნების ეფექტიანი მართვისთვის შეიძლება შეიქმნას სპეციალიზებული 

ორგანიზაციები (ლოგისტიკური, სუბკონტრაქტორული, აუტსორსინგული, 

აუტტასკინგური და სხვ.), რომლებიც მსოფლიო მენეჯმენტის უმაღლეს დონეზე 

ახორციელებენ ერთობლივი რეგიონთაშორისი სასაზღვრო ბიზნეს-საქმიანობის 

ხელმძღვანელობას. ასეთი საერთაშორისო კლასტერის ფარგლებში ეროვნულ ბიზნესს 

ხელი მიუწვდება თანამედროვე მმართველობით სისტემებზე, პროგრესულ ტექნიკასა 

და ტექნოლოგიებზე, საქონლისა და მომსახურების პერსპექტიულ მსოფლიო ბაზრებზე, 

ცოდნასა და კვალიფიციურ მუშახელთან. შესაბამისად, სახელმწიფოსთვის ლოკალური 

ან ტრანსსასაზღვრო კლასტერების აღმოცენების დასახმარებელ პოლიტიკურ 

ინსტრუმენტად ხდება ეფექტიანი პროტექციონიზმი. 

„მაღალ ტექნოლოგიათა კოლბერიზმის“ მეთოდები მიმართულია ქვეყნისთვის 

კონკურენტული უპირატესობების მიღებაზე. ამასთანავე, როგორც კ. ჟანი და პ. სავონა 

ამტკიცებენ, აუცილებელია გავითვალისწინოთ ყველა გეოეკონომიკური სუბიექტის 

ინტერესები და ტექნოლოგიები, მათ შორის არაკონტროლირებადი ან თითქმის 

გავლენის გარეშე დარჩენილნიც, კერძოდ ტრანსნაციონალური ძალები (ისეთები, 

როგორებიცაა: მულტინაციონალური საწარმოები, ფინანსები, ორგანიზებული 

დანაშაული და ა.შ.).   სახელმწიფო ვალდებულია გაითვალისწინოს მათი ლოგიკა და 

შიდა მექანიზმები არა მარტო როგორც საფრთხის შემცველი ნებისმიერი მისაღები 

გადაწყვეტილებისთვის, არამედ არაერთი ხელსაყრელი შესაძლებლობის გასახსნელად, 
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რომლებიც უნდა გამოიყენონ თავიანთ სასარგებლოდ. ამ თვალსაზრისით  „მაღალ 

ტექნოლოგიათა კოლბერიზმი“ კონცეფტუალურად გვაგონებს სამხედრო ცნებას „ერის 

მომზადება ომისთვის“, რომელიც გულისხმობს ძალისა და რესურსების მობილიზაციას 

ყველა საშუალებით: პირდაპირი და არაპირდაპირის ჩათვლით. 

გეოეკონომიკის პოლიტიკის მეთოდთა მეორე ჯგუფი - ესაა ეკონომიკური ბრძოლის 

მეთოდები ვიწრო გაგებით, მაგალითად, არასატარიფო ბარიერების დახმარებით 

(ფორმალურად და არა ფაქტობრივად საკუთარი ექსპორტის კანონიერი მხარდაჭერით); 

ტექნოლოგიის კონტროლით (ფორმალური ასიგნებები განვითარებისთვის, 

სინამდვილეში კი - საკუთარი ეკონომიკის ექსპანსიისა და დაცვისთვის სარგებლის 

ამოსაღებად თავისი საწარმოებისთვის და ა.შ.). ფართო გაგებით, ეკონომიკური 

ომებისგან განსხვავებით, რომლებიც ეკონომიკას იყენებენ როგორც იარაღს მიზნის 

მისაღწევად (მაგალითად, მოწინააღმდეგისთვის თავდაცვის უნარის განეიტრალებით, 

სერიოზული ზიანის მიყენებით საწარმოო ბაზისთვის, სურსათ-სანოვაგის 

უკმარისობის, ეპიდემიის, აჯანყების, ხელისუფლების შეცვლის, ქვეყნის დანაწევრების 

შექმნით და ა.შ.), ეკონომიკური ომები, ვიწრო გაგებით, გამომდინარეობს არანულოვანი 

მოგების პრინციპიდან. ეკონომიკურ ომთა ნაწილს მხოლოდ ეკონომიკური მიზნით 

ეწოდა გეოეკონომიკური ომები. ესაა უფრო დახვეწილი და სახიფათო ხერხები: 

სამხედრო ფაქტორის გარეშე მიმდინარეობს ეროვნულ ეკონომიკურ სტრუქტურათა 

ნგრევა, მსოფლიო შემოსავალში ეროვნული შემოსავლის გადაქაჩვა, სტრუქტურული 

დეფორმაცია და როგორც შედეგი - სოციალური დეფორმაცია. 

გეოეკონომიკურ ომთა მთავარ მიმართულებად გვევლინება არა მოწინააღმდეგის 

ეკონომიკური დასუსტება, არამედ საკუთარი ეკონომიკის გაძლიერება და მისი 

კონკურენტუნარიანობის მაქსიმალური გაზრდა. შესაბამისად, გეოეკონომიკური 

აგრესორის ძირითადი მიზანია - საერთაშორისო მასშტაბით ცალმხრივად ხელსაყრელი 

წესების შემუშავება და დამტკიცება, აგრეთვე მათი თავს მოხვევა უახლოეს 

კონკურენტებზე. თუმცა ასეთი ომების მიმდინარეობისას აუცილებელია 

საერთაშორისო ეკონომიკური გარემოს ძირითადი მახასიათებლების, მისი ერთიანობის 
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და ურთიერთდამოკიდებულობის შენარჩუნება - ე.ი. არ უნდა დაინგრეს მსოფლიო 

ეკონომიკის საუძველი. ეკონომიკური ომების დროს დიდი მნიშვნელობა აქვს 

დაპირისპირების  პირდაპირ და ფარულ  მეთოდთა ოპტიმალურ თანაფარდობას. ისინი 

გვევლინება ერთმანეთის გაგრძელებად, ხოლო მათი გამოყენება ითვალისწინებს 

სახელმწიფოს მხრიდან კონტროლს.   

გეოეკონომიკური ომის მეთოდთა შორის გამოიყენება: ეროვნული კაპიტალის  დიდი 

წილი უცხოურ ინვესტიციებში, თავისი პროდუქცია კონკურენტების იმპორტში, 

ეროვნულ ვალუტათა კურსის მიბმა (დამოკიდებულება) გავლენიანი სახელმწიფოს 

ვალუტაზე, კონტროლი საგარეო ვალის მნიშვნელოვან თანხაზე და ა.შ. ხაზგასმით 

აღვნიშნავთ, რომ არაეკვივალენტური საგარეოეკონომიკური გაცვლა ხასიათდება 

პერიფერიული ქვეყნების ჩათრევით სანედლეულო სპეციალიზაციისა და საგარეო 

დავალიანების „მახეში“. ამასთან აღმოჩნდება რა მეორე „მახეში“, პერიფერიული 

ქვეყნები კარგავენ სუვერენიტეტს სავაჭრო და ფინანსური პოლიტიკის გატარებაში, 

შესაბამისად, საკუთარი განვითარების მართვის შესაძლებლობასაც. 

გეოკონომიკური ომები ამოიზარდა ორი ისტორიული შემადგენლისგან: სავაჭრო 

ომებიდან და ეგერთ წოდებული ცივი ომებიდან. თუმცა ორივე ომი რამდენადმე 

განსხვავდება ერთმანეთისგან. 

სავაჭრო ემბარგო, რომლის პირველსახედ გვევლინება „კონტინენტური ბლოკადა“, 

შემოიღო ნაპოლეონმა დიდი ბრიტანეთის წინააღმდეგ. მას, როგორც 

საგარეპოლიტიკურ ინსტრუმენტს, აქტიურად იყენებდა რუსეთ საქართველოს 

წინააღმდეგ (2006), იყენებდა ასევე აშშ (1962 წელს კუბის წინააღმდეგ, თალიბების 

რეჟიმის წინააღმდეგ ავღანეთში 1999 წელს, ბირმის წინააღმდეგ 2003 წელს). ასეთი 

სავაჭრო ომები პოლიტიკური მოტივით დეკლარაციული ხასიათის იყო და 

გვევლინებოდა არა მარტო პირდაპირი წნეხის საშუალებად, არამედ ქვეყნის 

საერთაშორისო ავტორიტეტის, მისი აქტიური როლის  დასამტკიცებლად მსოფლიო 

პოლიტიკურ პროცესში, ამიტომ მოტივირებულ გადაწყვეტილებებს სანქციების შესახებ 

იღებდნენ პრეზიდენტები და პარლამენტები. ისინი ორიენტირებული იყო 
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სახელმწიფოს საგარეოპოლიტიკური იდეოლოგიის მიერ, თუნდაც მათი ეკონომიკური 

ეფექტი ყოფილიყო მცირე. 

სხვა შემთხვევებში სავაჭრო ომებს ჰქონდა ეკონომიკური, პროტექციონისტული ან 

ექსპანსიური ხასიათი. თანამედროვე ეკონომიკაში სავაჭრო ომები ეკონომიკური 

მიზეზებით ხშირად დაკავშირებული იყო ანტიდემპინგურ და სხვა შემზღუდავ 

ზომებთან, რომლებიც ამუხრუჭებდნენ უცხოური სახელმწიფოების საქონლის 

ექსპორტს. 

ასეთ ომთა ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მონაწილე იყო აშშ.  ენერგეტიკული 

უსაფრთხოების ეროვნული ინსტიტუტის მონაცემებით, 1918 წლიდან 1998 წლამდე 

პერიოდში აშშ-მა გამოიყენა ეკონომიკური სანქციები 73 ქვეყნის მიმართ 115-ჯერ. 

ბოლო წლებში გაიზარდა ბრალდებები რუსეთის მიმართაც, რომელიც იყენებს სავაჭრო 

სანქციებს თავისი პოლიტიკური გავლენისთვის ბრძოლაში პოსტსაბჭოთა სივრცეში, 

რითაც ახალი თავი ჩაწერა სავაჭრო ომების მსოფლიო ისტორიაში. ეს ომები 

მიმდინარეობს პოლიტიკური შეხედულებების მიხედვით, მაგრამ შეფუთულია 

ეკონომიკური ომების ფორმით. ასეთი ხასიათის იყო, მაგალითად, რფ-ში ქართული და 

მოლდოური ღვინოების, ქართული მინერალური წყლის მიწოდების აკრძალვა. 

გეოეკონომიკური ომები მნიშვნელოვნად განსხვავდება ცივი ომებისგან, რომლებშიც 

ბირთვად გვევლინება ეკონომიკის მილიტარიზაცია სამხედრო მუქარის ხელოვნურად 

გამწვავების საფუძველზე, შეიარაღების მორალური ცვეთა, „ინიციატივათა“ 

გლობალური მასშტაბების ფორმირება (აშშ-ში სტრატეგიული თავაცვითი ინიციატივის 

ტიპის).  

გეოეკონომიკურ ომებს უწოდებენ ახალი თაობის ომებს. მათ რიცხვს განეკუთვნება: 

- საინფორმაციო ომები, რომელთაც პროპაგანდისტული და ფსიქოლოგიური 

შემადგენლები აქვს და განკუთვნილია მასობრივი წარმოდგენის ჩამოსაყალიბებლად 

და განსამტკიცებლად, ეს სამხედრო მოქმედებათა სუბიექტისთვის არის აუცილებელი; 

- საკომუნიკაციო-ჰაკერული ომები, როცა არა მარტო ფულის მოპარვა ხდება 

ელექტრონული საბანკო ანგარიშებიდან, არამედ კომპიუტერული ვირუსების გაშვებაც 
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ინტერნეტ-სისტემაში, ასევე სამხედრო და სადაზვერვო უწყებათა  სპეციალიზებულ 

ელექტრონულ სისტემებში შეღწევა, გარდა ამისა, განსაკუთრებული საფრთხის მქონე 

სამრეწველო ობიექტებში; 

- ფინანსური ომები - „მტრის“ ტერიტორიაზე ყალბი ფულის მსხვილი პარტიის 

შეგზავნა; მიზანმიმართული ფინანსური შეტევა ფულად ბაზრებზე და სხვ.; 

- ქსელური ომები - გარკვეულ ალგორითმზე აგებული სხვადასხვაგვარი ქსელის 

მეშვეობით კონტროლის დაწესება და შენარჩუნება. ქსელური ომების მაგალითებია 

„ფერადი რევოლუციები“ სერბეთში, საქართველოში, უკრაინაში და ა.შ., სადაც 

სხვადასხვაგვარმა საინფორმაციო სტრატეგიებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და 

ფონდებმა შეძლეს, უპირველეს ყოვლისა,   სასურველი პოლიტიკური შედეგის მიღწევა 

პირდაპირი სამხედრო ჩარევის გარეშე. ქსელური ომის წარმოების წესები „ცხელი“ 

კონფლიქტის პირობებში მუშავდება ერაყში, ავღანეთში, ლივიაში. 

ამგვარად, შეიძლება დავასკვნათ, რომ გლობალიზაციის პირობებში შესაძლებლობა - 

ვაწარმოოთ გეოეკონომიკური ომი ან წინ აღუდგეთ უცხოურ გეოეკონომიკურ ომს 

კონკურენტული ბრძოლის ფარგლებში - ხდება სახელმწიფოს ეკონომიკური შეძლების 

მნიშვნელოვანი პირობა, რითაც განსაზღვრება მისი ადგილი მსოფლიო ეკონომიკურ და 

პოლიტიკურ იერარქიაში. შესაბამისად, გეოეკონომიკურ ომებთან დაკავშირებული 

საკითხები უმნიშვნელოვანესი ხდება ეროვნული უსაფრთხოებისთვის.  

გეოეკონომიკურ პრობლემათა გადაწყვეტა მოითხოვს სახელმწიფო პოლიტიკის 

შესაბამისი ზომების გატარებას: გეოეკონომიკა, მისი კანონები და მექანიზმები ხდება 

სახელმწიფოს ორგანიზაციის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი პარადიგმა. იგი 

უბრალოდ ეკონომიკური მეცნიერება კი არა, დისციპლინა, რომლის შემადგენელ 

ნაწილად გვევლინება სოციალურ-სამართლებრივი ინჟინერია. და, როგორც ასეთი, ის 

ღრმა ზემოქმედებას ახდენს პოლიტიკურ მეცნიერებასა და დებატებზე სახელმწიფო 

დაწესებულებების და სამართლებრივი ორგანოების ირგვლივ.  

გლობალიზაციამ უზრუნველყო პირობები უფრო მასშტაბური ეკონომიკური ომების 

წარსამართად.  გლობალიზაციის კანონზომიერი შედეგი  ამერიკული ეკონომიკის 
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სიძლიერე გახდა. აშშ-დან ექსპორტირებულმა 2007-2008 წლების კრიზისმა მიიღო 

გლობალური მასშტაბი და განაპირობა უნდობლობა დოლარის მიმართ და აშშ-ის 

მთლიანობაში. აშშ-ის დომინირებას თანამედროვე პირობებში ეწინააღმდეგება 

გაერთიანებული ევროპა, მუდმივად მზარდი ჩინეთი და იუანის ზონის ფორმირება, 

ისლამურ სახელმწიფოთა კონსოლიდაციის მცდელობები (კერძოდ, ოქროს დინარის 

შემოღება). იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც აგებენ გეოეკონომიკურ კონფლიქტებში, 

თეორიული და გამოყენებითი გეოეკონომიკის განვითარება საშუალებას იძლევა 

იმოქმედონ უფრო მეტი ეფექტიანობით გლობალიზებული სამყაროს პირობებში; ეს 

მათთვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს.   

გეოეკონომიკური მიდგომის საფუძველზე მსოფლიო ბაზარზე სიტუაციასთან 

დაკავშირებით შეიძლება გამოვყოთ გეოეკონომიკის, როგორც სამეცნიერო 

დისციპლინის და პოლიტიკური მიზნის მისაღწევი ინსტრუმენტის, განვითარების 

პრობლემათა  სამი ძირითადი ჯგუფი: 

1) სახელმწიფოს გეოეკონომიკური სტრატეგიის ჩამოსაყალიბებლად თეორიულ-

მეთოდოლოგიური საფუძვლის შექმნა; 

2) გეოეკონომიკურ პრობლემათა გადაჭრის მეთოდების პრაქტიკულად 

ორიენტირებული კომპლექსის შექმნა (ტაქტიკური ინსტრუმენტები); 

3) გეოეკონომიკური აზროვნების ჩამოყალიბება (საგარეოეკონომიკური საქმიანობის 

რეგულირების სფეროში მომუშავე სპეციალისტების მომზადება და 

გადამზადება). 

განვიხილოთ ამ პრობლემათა შინაარსი. 

ყოველი სახელმწიფო ზრუნავს თავის მომავალზე, აგებს სტრატეგიულ პერსპექტივას, 

აყალიბებს საკუთარ დოქტრინასა და განვითარების სტრატეგიას. ეს აყენებს 

სახელმწიფოს წინაშე რამდენიმე გეოეკონომიკურ ამოცანას, მათ შორის: 

- მსოფლიო სამეურნეო სისტემაში ჩართვა, რომელიც გამომდინარეობს არა მხოლოდ 

მიმდინარე ინტერესებიდან, არამედ სამომავლო ინტერესებიდანაც, ვინაიდან ეს 

სისტემა დინამიკურად ვითარდება; 
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- სასურველი გეოეკონომიკური სიტუაციების მიზანმიმართული შექმნა 

სტრატეგიული მანევრირების ხერხებისა და საშუალებების ფართო არსენალის 

გამოყენებით; 

- საინტეგრაციო კავშირების ფორმის მართვის უნარის ჩამოყალიბება, მათი მოქნილი 

გადასვლით ერთი მდგომარეობიდან მეორეში, ახალი ალიანსების შექმნა, 

საერთაშორისო სამეურნეო ურთიერთობის (კავშირის) სხვადასხვა ფორმის გამოყენება;  

- კონკურენტული ბრძოლის ტექნოლოგიის, მისი სტრატეგიული ხერხებისა და 

მეთოდების სწავლება. 

თუმცა მსგავს ამოცანებს ჯერჯერობით არ აქვს შესაბამისი თეორიული ბაზა: აქამდე 

არ ჩამოუყალიბებიათ საფუძვლები, რომლებიც საშუალებას იძლევა შევქმნათ ერთიანი 

არაკონფრონტაციული მსოფლიოს „მუშა“ კონცეფცია. ამასობაში ეკონომიკური 

ურთიერთქმედების გლობალური სქემით შესაძლებელი გახდებოდა საერთო 

ძალისხმევით შეემუშავებინათ მსოფლიო მეურნეობის ყველა სუბიექტის ინტერესთა 

ოპტიმალური ბალანსის ეროვნული, რეგიონული და საერთომსოფლიო მექანიზმები. ამ 

თვალსაზრისით მკვლევრებისა და პოლიტიკოსებისთვის დიდ ინტერესს იწვევს 

გეოეკონომიკის, როგორც საგარეოეკონომიკური სტრატეგიის და საგარეოეკონომიკურ 

დოქტრინათა ჩამოყალიბების, განვითარება. 

მისაღები სტრატეგიის შემუშავების პირობაა ეროვნული ეკონომიკის 

ტრანსფორმაციის კანონზომიერებათა ისეთი გამოვლენა, რომლებიც გავლენას ახდენს 

ეკონომიკური ურთიერთქმედების ერთიანი სისტემის ფორმირებაზე მსოფლიო 

სამეურნეო სისტემასთან, მის ხასიათზე. ასეთი მიდგომის ფარგლებში სახელმწიფოს 

საგარეოეკონომიკური სტრატეგია უნდა მოიცავდეს სამ ურთიერთგანმსაზღვრელ და 

ურთიერთდამოკიდებულ ნაწილს: ეროვნულ ეკონომიკას, დოქტრინას, როგორც 

ეროვნული დოქტრინის რეალიზაციის სტრატეგიულ არსენალს და მსოფლიო 

სამეურნეო სისტემას. გეოეკონომიკის ამ ნაწილთა განვითარება სამი დონის მიხედვით, 

რომელიც დაკავშირებულია თეორიულ დასაბუთებასთან, ეკონომიკური პოლიტიკის 

ფორმულირებასთან და მის რეალიზაციასთან. 
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სახელმწიფოს გეოეკონომიკური სტრატეგიის მოთხოვნილებათა ჩამოყალიბებიდან 

და რეალიზაციიდან გამომდინარე, გეოეკონომიკა, როგორც სამეცნიერო დისციპლინა, 

უნდა მოიცავდეს: 

1. კონცეფტუალურ შეხედულებებს, რომლებიც ასახავს გლობალური სამყაროს 

ინტერპრეტაციას ეკონომიკურ ატრიბუტთა სისტემის მეშვეობით. 

2. ეროვნულ ფარგლებს გარეთ გატანილ ეკონომიკურ ატრიბუტთა და ეკონომიკურ 

ურთიერთობათა სისტემას, რომელიც განსაზღვრავს გლობალური ეკონომიკური 

სივრცის კონტურს, მსოფლიო ეკონომიკური პროცესები რომ ვითარდება. 

გეოეკონომიკა გვევლინება როგორც ეროვნულ ეკონომიკათა და სახელმწიფო 

ინსტიტუტთა სიმბიოზი, ეროვნული და ზენაციონალური ეკონომიკური და 

სახელმწიფო სტრუქტურების გადახლართვა ( გადაჯაჭვა). 

3. შეხედულებათა (კონცეფციას) პოლიტოლოგიურ სისტემას, რომლის თანახმადაც 

სახელმწიფოს პოლიტიკა განისაზღვრება ეკონომიკური ფაქტორებით და 

ეროვნულ ეკონომიკათა და მათ სამეურნეო სუბიექტთა ჩართვით მსოფლიო 

კვლავწარმოებით ციკლებში იმ მიზნით, რომ მონაწილეობა მიიღოს მსოფლიო 

შემოსავლის ჩამოყალიბებასა და განაწილებაში მაღალი გეოეკონომიკური 

ტექნოლოგიების ბაზაზე. 

შესაბამისად, გეოეკონომიკის ყურადღების ცენტრში უნდა მოექცეს არა მხოლოდ 

სტრატეგიული, არამედ როგორც ტაქტიკური მექანიზმები, ისე სახელმწიფოს 

პოლიტიკის ინსტრუმენტები. გეოეკონომიკის ძირითად ტაქტიკურ ხერხებს შორის 

გამოყოფენ სივრცის გაფართოების გადაწყვეტილებას ცნობილი გამოცდილების 

ფარგლებგარეთ: იგებს ის, ვინც პირველი აგებს ახალ ეკონომიკურ სივრცეს და ძალუძს 

ააშენოს მისთვის საქმიანობის სიტემა. ამ თვალსაზრისით რესურსების უკმარისობა 

გეოეკონომიკის მიერ განიხილება როგორც განვიტარების რესურსი. ამასტან ერთად, 

გეოეკონომიკურ გეგმათა უმრავლესობა იგება პრეადაპტაციის ეფექტზე, როცა იქმნება 

პოლიტიკური, ეკონომიკური ან კულტურული რეალიებისთვის საქმიანობის ფორმები, 

რომლებიც დღევანდელ სამყაროში არაა, მაგრამ ხვალ აუცილებლად გახდება საჭირო 
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(წარმოიშობა). ასე, მაგალითად, 1970-იან წლებში აშშ-მა დაიწყო ფინანსურ-

იურიდიული ასპარეზის განხილვა როგორც პრეადაპტაციის ფართობი, ხოლო 

სამართლებრივი რეგულირება - როგორც ახალი გლობალიზებული ეკონომიკის 

მართვის ფორმა. ყოველივე ამან განაპირობა მრეწველობის ვარდნა განვითარებად 

ქვეყნებში და აშშ-ში პოსტინდუტრიული შტაბური ეკონომიკის აგება, რომლის 

პროდუქტად გვევლინება თამაშის საერთაშორისო წესები. 

ტაქტიკური ინსტრუმენტების შესამუშავებლად განსაკუთრებულ მნიშვნელობას 

იძენს ეროვნული მეურნეობის მსოფლიო ეკონომიკაში „ჩართვის“ საკითხები.  

უპირველეს ყოვლისა, ეს დაკავშირებულია სერიოზულ გარდაქმნებთან 

საგარეოეკონომიკური კავშირების საორგანიზაციო-მმართველობით ფორმაში. მისი 

საფუძველი შეიძლება გახდეს ორიენტირთა სისტემა ეროვნული ეკონომიკის 

მსოფლიოსამეურნეო სფეროში ჩასართველად. ეს უკანასკნელი მოიცავს ორიენტირთა 

სამ ჯგუფს: ზოგადთეორიულს, მეთოდოლოგიურსა და საორგანიზაციო-ეკონომიკურს. 

გარდაქმნათა გზაზე მყოფმა სახელმწიფომ უნდა გაითვალისწინოს, რომ მსოფლიო 

სასაქონლო მეურნეობის ეკონომიკური განვითარების კანონზომიერებათა მიმართ 

ღიაობა არ გამორიცხავს ჩამოყალიბებული ეროვნული ეკონომიკის განვითარების 

დარგობრივ, ტერიტორიულ-საწარმოო და სხვა პროპორციების გათვალისწინებას. 

განვითარების პროპორციების გათანაბრება, თანამიმდევრულობის უზრუნველყოფა 

(წინსვლითობის) და ეკონომიკის დაბალანსება - გარდამავალი პერიოდის მთავარი 

ამოცანაა ეკონომიკის ადაპტაციის პროცესში მსოფლიო ეკონომიკურ განვითარებასთან, 

ამასთანავე საგარეოეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის წარმატებული 

რეალიზაციის მიზნით. ასეთი მოსამზადებელი სამუშაო განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია პრიორიტეტულ დარგებში, სადაც უნდა განხორციელდეს 

ეკონომიკური ნახტომი, გასვლა განვითარების ხარისხობრივად ახალ დონეზე 

(ელექტრონულ-გამოთვლით ტექნიკაში, ბიოტექნოლოგიაში, უახლესი მასალების 

შემუშავების დარგში, ენერგიის ახალი წყაროების და ა.შ.). 
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ამასთან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ, მართალია, 

ინტერნაციონალიზაცია თავისი ბუნების გამო განაპირობებს ჩამოყალიბებული 

ეკონომიკური სტრუქტურების ნგრევას, ვერ ვიტყვით, თითქოს ეს პროცესი  სტიქიურია 

და არ ექვემდებარება მიზანმიმართულ მართვას.     

ინტერნაციონალიზაციის პროცესების მართვა გამოიხატება სწორ არჩევანში: 

1) პრიორიტეტული სამეცნიერო-ტექნიკური ფენის ინტერნაციონალიზაციაში; 

2) მისი ზემოქმედების ხარისხსა და ტემპებში; 

3) მართვის სტრუტურასა და შესაბამის საორგანიზაციო-ეკონომიკურ ფორმებში, 

რომლებიც გვევლინება ინტერნაციონალიზაციის განუშორებელ ატრიბუტებად. 

ეროვნული ეკონომიკის ორიენტირთა ანალიზის ჩართვას მსოფლიოსამეურნეო 

სფეროში   უდიდესი მნიშვნელობა აქვს მსოფლიო მეურნეობაში ქვეყნის რეალური და 

პოტენციური როლის განსასაზღვრად, რომელიც მისი ეკონომიკური, სამეცნიერო, 

ადამიანური პოტენციალის ადეკვატური იქნება. აშკარაა, რომ საგარეოეკონომიკურ 

სფეროში შეიძლება მხოლოდ მკაცრად განსაზღვრული ნიშის დაკავება, რომელსაც 

შეესაბამება მისი სასაქონლო და საორგანიზაციო-სამეურნეო ფორმები. 

 თეორიული გეოეკონომიკის უმნიშვნელოვანესი მოთხოვნაა მსოფლიო 

განვითარების მრავალვარიანტულობის აღიარება. ამიტომ გეოეკონომიკური მიდგომა 

ამოცანად არ ისახავს სხვადასხვა სკოლის, მიმართულებებისა და კონცეფციების 

ინტეგრაციას, მაგრამ გულისხმობს მათ შესწავლას და გამოყენებას მეთოდოლოგიური 

პლურალიზმის პრინციპის საფუძველზე. 

 გამოყენებითი გეოეკონომიკა იყენებს ეკონომიკური პოლიტიკის ტრადიციულ 

მეთოდებს, მათ შორის ფინანსური და ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის, ასევე 

სპეციალურ მეთოდებს, რომელთა წარმოშობა დაკავშირებულია გლობალური 

ეკონომიკის განვითარებასთან. სპეციალური მეთოდების პირველი ჯგუფი - „მაღალ 

ტექნოლოგიათა კოლბერიზმი“ - ორიენტირებულია სახელმწიფოს 

კონკურენტუნატიანობის ზრდაზე გეოეკონომიკური მეტოქეობის პრობლემათა 
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ინოვაციური გადაწყვეტის საფუძველზე. მეორე ჯგუფი - გეოეკონომიკური ომების 

მეთოდები გულისხმობს მოწინააღმდეგისთვის ზარალის მიყენებას არასამხედრო 

ეკონომიკური ხერხებით, რომელთა შედეგადაც ხდება ეროვნული და მსოფლიო 

შემოსავლის გადანაწილება გამარჯვებულის სასარგებლოდ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

კითხვები გამეორებისთვის 

1. დაახასიათეთ თ. პერსონსის მოქმედების გეოეკონომიკური  თეორიის ელემენტები: 

რესურსების მობილიზაციია სისტემები და სახელმწიფოს გეოეკონომიკური საქმიანომის 

ასპექტები. 

2. გააანალიზეთ, გეოეოკონომიკის ძირითადი მეთოდები. ქვეყნის  შიდა და საგარეო 

პოლიტიკის რომელ მეთოდებს შეიძლეა ვუწოდოთ „მაღალ ტექნოლოგიათა 

კოლბერიზმი“? 

3. რატომ იძენს გეოეკონომიკური მიდგომა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას სახელმწიფო 

ეკონომიკური პოლიტიკის სტრატეგიისა და ტაქტიკის შესამუშავებლად? 

4. გეოეკონომიკური მიდგომის საფუძველზე, დაახასიათეთ მსოფლიო ბაზარზე 

სიტუაციასთან დაკავშირებით მიზნების მისაღწევად შემოთავაზებული  

ინსტრუმენტები. 
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თემა 4. გეოეკონომიკური სივრცის განვითარების  პრობლემები  

4.1 გეოეკონომიკური სივრცის ძირითადი კონცეფციები 

4.2 გეოეკონომიკური სივრცის ძირითადი მახასიათებლები  

ეკონომიკურ ცხოვრებაში სივრცის მნიშვნელობის გაცნობიერება მოხდა ჯერ კიდევ 

მე-19 საუკუნეში გერმანული სკოლის ნაშრომებში. 100 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში 

მისმა განვითარებამ მიაღწია პრინციპულ ძვრას, რომელიც დაკავშირებული იყო 

ეკონომიკური სივრცის კონცეფციის შემუშავებასთან და მას საფუძვლად დაედო 

გამოკვლევები „სივრცობრივ ეკონომიკაზე“. იოჰან ჰენრიხ ფონ ტიუნენი (1783-1850) არ 

იყო პირველი მკვლევარი, რომელმაც დაიწყო სივრცის, როგორც ეკონომიკური 

მოვლენის, გაანალიზება, მაგრამ პირველი აღმოჩნდა, ვინც გამოიყენა ამ მოვლენის 

გამოსაკვლევად ანალიზის სივრცობრივი მეთოდები. მე-18 საუკუნის ავტორებისგან 

განსხვავებით, რომლებიც მხოლოდ მსუბუქად შეეხნენ მანძილისა და ფართობის 

საკითხებს, ი. ტიუნენმა მოახდინა აბსტრაქტული გეოგრაფიული მოდელის 

პოსტულირება, რასაც საფუძვლად დაუდო ისეთი მახასიათებლები, როგორებიცაა: 

ცენტრიდან დაშორება და ფართობი. ამ დარგში მის მიღწევათა პიკად იქცა ნაშრომი 

„იზოლირებული სახელმწიფო“ (1826). ამ ნაშრომში მან  აღწერა იზოლირებული 

ტერიტორიის  კონცეფცია ერთნაირი ნაყოფიერების მქონე დედამიწის წრის მსგავსი. იქ 

არ უნდა ყოფილიყო არანაირი დაბრკოლება ტრანსპორტის ან სპეციალური სახის 

ტრანსპორტისთვის, რომელიც დააკავშირებდა ამ მიდამოს ქალაქთან, მის ცენტრში რომ 

მდებარეობდა. ეს არსებითად გახდა იდეალური ეკონომიკური სივრცის მახასიათებელი. 

თუმცა ი. ტიუნენის ნაშრომები არ აღიარეს ეკონომიკურ მეცნიერებაში. უფრო მეტი 

გავლენა სივრცობრივი ეკონომიკის განვითარებაზე მოახდინა ფ. ლისტის თვითკმარი 

ტერიტორიის კონცეფციამ, რომელსაც ეწოდა დიდ სივრცეთა ავტარკია. 

ფ. ლისტი სრულიად სამართლიანად მიიჩნევდა, რომ მეურნეობის წარმატებული 

განვითარებისთვის სახელმწიფო და ერი უნდა ფლობდეს გარკვეულ პირობებს. 

ნაშრომში „პოლიტიკური ეკონომიის ეროვნული სისტემა“ (1841) იგი წერდა: „ ... 
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მნიშვნელოვანი დასახლებულობა და ბუნებრივი სიმდიდრეებით აღსავსე ვრცელი 

ტერიტორია - აი ესაა ნორმალური ნაციონალურობის აუცილებელი ნიშნები. ისინი 

შეადგენს გონებრივი განვითარების ძირითად პირობას, ისევე როგორც მატერიალური 

კეთილდღეობა და პოლიტიკური სიძლიერე“. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება 

მივაღწიოთ ეკონომიკური სუვერენულობის თუნდაც საწყის ხარისხს. ქვეყნებისთვის, 

რომელთაც ტერიტორიული ნაკლოვანებები აქვთ, ფ. ლისტის აზრით, არსებობს 

მდგომარეობის გაუმჯობესების რამდენიმე საშუალება: ახალი მიწების მემკვიდრეობით 

მიღება, ყიდვა, დაპყრობა და გაერთიანება საბაჟო კავშირის მეშვეობით. სწორედ ასეთი 

საბაჟო კავშირის წინადადება წამოაყენა ფ. ლისტმა ავსტრიისთვის, გერმანიისა და 

პრუსიისთვის, რომელთა ფარგლებშიც ინტენსიურად განვითარდებოდა საინტეგრაციო 

პროცესები და საბაზრო ურთიერთობები. ამასთან იგი დაჟინებით მოითხოვდა, რომ 

კავშირის ფარგლებში ვაჭრობის თავისუფლებაზე შიდა შეზღდუდვები ყოფილიყო 

მინიმალური ან საერთოდ გაეუქმებინათ. მაგრამ უფრო განვითარებულ და მძლავრ 

ანგლოსაქსურ სამყაროში, პირიქით, უნდა ემოქმედა საბაჟო გადასახდთა ბევრად  

მოქნილ და საკმაოდ მოფიქრებულ სისტემას, რომელიც არ დაუშვებდა „კავშირის“ 

დამოკიდებულებას გარე მიმწოდებლებზე და ორიენტირებული იქნებოდა სამრეწველო-

სამეურნეო დარგების მაქსიმალურ განვითარებაზე, რაც ესოდენ აუცილებელია სრული 

ავტარკიის უზრუნველსაყოფად.ექსპორტის საკითხი იყო უკიდურესად 

ლიბერალიზებული და სავსებით შეესაბამებოდა „ვაჭრობის თავისუფლების“ 

პრინციპებს, იმპორტი კი, პირიქით, უნდა დაქვემდებარებოდა „საბაჟო კავშირის“ 

ქვეყნის სტრატეგიულ ინტერესებს (მეორეხარისხოვანი და სტრატეგიული 

მნიშვნელობის არმქონე საქონელი და რესურსები დაიშვებოდა შიდა ბაზარზე 

დაუბრკოლებლად, ხოლო გადასახადი იმ ყველაფერზე, რასაც შეეძლო შეექმნა 

დამოკიდებულება გარე მიმწოდებელზე და გამოიწვევდა მძიმე პირობებს სამამულო 

დარგების კონკურენციისთვის, პირიქით, ხელოვნურად და ცენტრალიზებულად 

იზრდებოდა). 
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ეკონომიკური სივრცის თეორიის გეოეკონომიკური ასპექტების შემდგომი 

განვითარება აისახა ინგლისელი ეკონომისტის ჯონ მეინარდ კეინზის (1883-1946) 

ნაშრომებში, რომელთაგან განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭებოდა სტატიას 

„ეროვნული თვითუზრუნველყოფა“ (1933). კეინზი დიდხანს მიეკუთვნებოდა 

თავისუფალი ვაჭრობის მომხრეთა რიცხვს, რომლებიც მიჩნევდნენ, რომ საწინააღმდეგო 

თვალსაზრისი (ე.ი. პროტექციონიზმი) შეიძლება ემყარებოდეს მხოლოდ საკუთარი 

ინტერესების გაუგებლობას. თუმცა მსოფლიოში პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ 

მოვლენათა განვითარებამ იგი აიძულა შეეცვალა შეხედულებები. ამიტომ კეინზის 

ეკონომიკური ინსულაციის თეორიით შექმნილი პრიორიტეტები განისაზღვრება არა 

„უჩინარი ხელით“, არამედ სახელმწიფოს სტრატეგიული ინტერესებით, რომლებიც 

ორიენტირებულია ავტარკიასა და სუვერენიტეტზე. შესაბამისად, მსოფლიო მეურნეობა 

უნდა შედგებოდეს არა ერთიანი ბაზრისგან, არამედ იმ კუნძულთა სისტემებისგან 

(ლათინურად „insula“), რომელთაც შედარებით სამეურნეო დამოუკიდებლობა აქვს. 

ისევე როგორც ავტარკიის ბევრი მომხრე, კეინზი ქვეყნის იზოლაციაში ხედავდა მის 

გარკვეულ დაცვასმსოფლიო ეკონომიკური კრიზისებისგან. იზიარებდა რა საფრთხეს, 

რომელიც მიადგებოდა ეროვნულ ეკონომიკას უცხოური სახელმწიფოების მტრული 

სავაჭრო პოლიტიკით, კეინზი თვითკმარობის პრობლემას ხსნიდა უფრო ვრცლად, 

ვიდრე მაშინ იყო მიღებული. კერძოდ, იგი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა ეკონომიკურ 

ძვრებს, რომლებიც გამოწვეული იყო კაპიტალისა და ფინანსების საერთაშორისო 

მოძრაობით. „შიდა ეკონომიკური პოლიტიკა ... ხშირად იოლად განხორციელდებოდა, 

თუკი შესაძლებელი გახდებოდა გვეკონტროლებინა ფენომენი, რომელიც ცნობილია, 

როგორც „კაპიტალის გაქცევა“. და შემდგომ: „მე უფრო სიმპათიით ვარ განწყობილი 

იმათ მიმართ, ვინც ეკონომიკური კავშირის მინიმიზირებას მოახდენს, ვიდრე 

მაქსიმიზირებას ქვეყნებს შორის. იდეები, ცოდნა, ხელოვნება, სტუმართმოყვარეობა და 

მოგზაურობა - ეს საგნები თავისი ბუნებით საერთაშორისოა. მაგრამ დაე საქონლის 

წარმოება დარჩეს ქვეყნის შიდა საქმედ, თუკი ეს შესაძლებელია გონისა და 
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მოხერხებულობის თვალსაზრისით, და დაე უპირველესად ფინანსები დარჩეს 

უპირატესად ეროვნული“. 

კეინზისთვის ავტარკიის პრობლემას პრინციპული მნიშვნელობა ჰქონდა. 

იზოლაციონისტური პოლიტიკის განხორციელებაში იგი ხედავდა ეროვნული 

სახელმწიფოს გადარჩენის საწინდარს. „ჩვენ ვსაჭიროებთ, რომ გავხდეთ იმდენად 

თავისუფალი, რამდენადაც ეს შესაძლებელია ყველა ეკონომიკური ცვლილებისგან 

სადმე, რათა განვახორციელოთ ჩვენ მიერ არჩეული ექსპერიმენტი... და მოძრაობა დიდი 

ეროვნული თვითუზრუნველყოფილობისა და ეკონომიკური იზოლაციის გზაზე ჩვენს 

ამოცანას გაამარტივებს“. აფასებდა რა  მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის შედეგებს,იგი 

წერდა: „მე მივიჩნევ, რომ ეროვნული დამოუკიდებლობა ეკონომიკის საკითხებში და 

ეროვნული იზოლაცია უნდა იყოს კიდევ უფრო დიდი, ვიდრე 1914 წლამდე“. 

ფ. ლისტისა და ჯ.მ. კეინზის თეორიები ეკონომიკური ნაციონალიზმის პრინციპების 

ამსახველი გახდა.  

დიდ სივრცეთა ავტარკიის იდეების განვითარება ომთაშორის პერიოდში გაგრძელდა 

მსოფლიოსისტემური ანალიზის კონცეფციაში. მისი დამფუძნებელი გახდა ფრანგი 

ისტორიკოსი ფერნან ბროდელი (1902-1985). მის ნაშრომთა უმეტესობა ეძღვნებოდა 

ადამიანების და ეკონომიკის ჩართვას სივრცეში, ამასთან ერთად, მათში მუდმივად 

ხაზგასმით აღინიშნებოდა ეკონომიკის უწყვეტი კავშირი სივრცესა და დროსთან. ფ. 

ბროდელის მთავარი ნაშრომი „მატერიალური ცივილიზაცია, ეკონომიკა და 

კაპიტალიზმი მე-15-18 საუკუნეებში“ (1967-1979) ეძღვნებოდა „მსოფლიო - ეკონომიკის“ 

(„სამყარო- ეკონომიკის“) შესწავლას. ეს ტერმინი შემოიღეს გერმანული Weliwirtschaft-ის 

ერთ-ერთი მნიშვნელობის გადმოსაცემად, რომელსაც ბროდელი წააწყდა გერმანელი 

ისტორიკოსის ფრიც რერიგის ნაშრომში. მსოფლიო ეკონომიკა თავისთავად 

წარმოადგენს „ეკონომიკურად დამოუკიდებელ პლანეტის ნაწილს, რომელსაც 

ძირითადად შეუძლია იყოს თვითკმარი, თან ისეთი, შიდა კავშირები და გაცვლები 

გარკვეულ ორგანულ ერთიანობას რომ ანიჭებს“. 
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მსოფლიო ეკონომიკა,  ბროდელის მიხედვით, არსებობს პოლიტიკური, 

კულტურული და რელიგიური ფარგლების მიღმა; იგი ხასიათდება სამი ნიშნით: 1) მათ 

უკავია გარკვეული გეოგრაფიული სივრცე, რომლის საზღვრები შეიძლება მერყეობდეს; 

2) მათში ყოველთვისაა ერთგვარი პოლუსიმიზიდულობის ცენტრი ან ეკონომიკური 

დედაქალაქი; 3) ამ ცენტის გარშემო წარმოიქმნება კონცენტრული ზონები: ცენტრის 

გარშემო (ან ბირთვის) განლაგდება „საშუალო ზონის“ ნახევრად პერიფერიული 

ტიპისმხარეები, შემდგომ ახლო და შორეული პერიფერიები და ბოლოს, გარე სივრცე. 

მდგრადი ეკონომიკის სამყაროთა კლასიკურ მაგალითებად გვევლინება ხმელთაშუა 

ზღცისპირეთი, ინდოეთი, რუსეთი, ჩინეთი. ეკონომიკის სამყარო განსხვავდება 

მსოფლიო ეკონომიკისგან, რომელიც მოიცავს მთლ დედამიწას და ხასიათდება როგორც 

„სამყაროს ბაზარი“.   

ფ. ბროდელის აქტიურ მიმდევრად გვევლინება ამერიკელი მკვლევარი იმანუილ 

ვალერსტაინი (დაიბ. 1930) - პროფესორი, ფერნან ბროდელის ეკონომიკის, ისტორიული 

სისტემებისა და ცივილიზაციის შემსწავლელი ცენტრის დიდი ხნის დირექტორი. ეს 

ცენტრი ნიუ იორკის შტატში, ბინხემტონში, უნივერსიტეტთან არსებულია. ავითარებდა 

რა ფ. ბროდელის კონცეფციას, ი. ვალერსტაინი აცხადებდა, რომ გამოეყენებინათ  

ეკონომიკის სამყაროს უფრო ფართო ცნება, მასთან ეკონომიკის სამყარო გვევლინებოდა 

მხოლოდ მის ერთ-ერთ ვარიანტად. სამყარო-სისტემა - ესაა „შრომის დანაწილების და 

კულტურულ სისტემათა სიმრავლის ერთობა ერთიანი სისტემით. აქედან ლოგიკურად 

გამომდინარეობს, რომ შეიძლება არსებობდეს ასეთი სამყარო-სისტემის ორი 

ნაირსახეობა - საერთო პოლიტიკური სისტემით და მის გარეშე. ჩვენ შეგვიძლია ისინი 

აღვწეროთ შესაბამისად:  როგორც მსოფლიო-იმპერია და მსოფლიო-ეკონომიკა“. 

მსოფლიო-ეკონომიკის გაანალიზებისას ი. ვალერსტაინმა გამოყო მისი 

განმასხვავებელი ნიშნები: 

1) კაპიტალის უწყვეტი დაგროვება კაპიტალისტური მსოფლიო-ეკონომიკის 

მამოძრავებელი ძალის სახით; 
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2) შრომის ღერძული დანაწილება, რომელიც ქმნის დაძაბულობას სისტემის ცენტრსა 

და პერიფერიას შორის, ვინაიდან უთანაბრო გაცვლა კაპიტალისტური მსოფლიო-

ეკონომიკის  შიგნით იღებს სივრცობრივ ფორმებს; 

3) კაპიტალისტური მსოფლიო-ეკონომიკის  სტრუქტურაში ნახევრად 

პერიფერიული ზონების არსებობა; 

4) დაქირავებულ შრომასთან ერთად არადაქირავებული შრომის სხვადასხვა ფორმის 

მნიშვნელოვანი როლი; 

5) კაპიტალისტური მსოფლიო-ეკონომიკის  საზღვართა შესაბამისობა სუვერენულ 

სახელმწიფოთა სახელმწიფოთაშორისი სისტემის საზღვრებთან; 

6) კაპიტალისტური მსოფლიო-ეკონომიკის  წარმოშობა არა მე-19 საუკუნეში, არამედ 

ბევრად ადრე   -  მე-16 საუკუნეში მოხდა; 

7) კაპიტალისტური მსოფლიო-ეკონომიკის თავდაპირველი წარმოშობა მსოფლიოს 

ერთ ნაწილში (ჩრდილო-დასავლეთ ევროპაში) და მოგვიანებით მისი გავრცელება 

მთელ დანარჩენ სამყაროზე „ინკორპორაციის“ განსაკუთრებული პროცესის 

მეშვეობით; 

8) კაპიტალისტური მსოფლიო-ეკონომიკის სტრუქტურაში ჰეგემონ-სახელმწიფოთა 

სავალდებულო არსებობა, რომელთა სრული და უდავო ბატონობა გვევლინება 

შედარებით მოკლე; 

9) იმ სახელმწიფოთა, ეთნიკურ ჯგუფთა და საოჯახო ერთეულთა მეორადი 

ხასიათი, რომლებიც მუდმივად იქმნება და გარდაიქმნება; 

10) რასიზმისა და სექსიზმის ფუნდამენტური მნიშვნელობა  კაპიტალისტური 

მსოფლიო-ეკონომიკის სისტემის ფუნქციონირების მაორგანიზებელი 

პრინციპების სახით; 

11) ანტისისტემური მოძრაობების წარმოშობა, ერთდროულად რომ ძირს უთხრის და 

აძლიერებს კაპიტალისტურ მსოფლიო-ეკონომიკას; 
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12) იმ ციკლური რიტმებისა და საუკუნოვანი ტრენდების სტრუქტურული მოდელი, 

რომლებიც ასახავენ სისტემის შიდა წინააღმდეგობებს (და რომლებიც გვევლინება 

კაპიტალისტური მსოფლიო-ეკონომიკის სისტემური კრიზისის მიზეზად). 

ი. ვალერსტაინის მსოფლიო სისტემათა კონცეფციის თანახმად, კაპიტალისტური 

მსოფლიო-ეკონომიკაში შრომის დანაწილების გლობალური ერთეული ხასიათდება 

განვითარების სამი ვარიანტით: ცენტრის, ნახევარპერიფერიისა და პერიფერიის. 

განვითარებული ქვეყნები შედიან ცენტრში, რომელიც ეკონომიკური სივრცის ბირთვის 

ფუნქციებს ასრულებს, მისი ფარგლები კი განისაზღვრება წარმოების პროცესებით და 

შეიძლება არ ემთხვეოდეს პოლიტიკურ საზღვრებს. ბირთვი ექსპლოატაციას უწევს 

(განვითარებადი ქვეყნის) პერიფერიას, ვინაიდან წარმოების შედეგად შექმნილი საერთო 

დამატებული პროდუქტის მნიშვნელოვანი ნაწილი გადანაწილდება ბირთის 

სასარგებლოდ. ბირთვი პერიფერიისგან განსხვავდება ხელფასის უფრო მაღალი დონით, 

ეკონომიკის დივერსიფიცირებული სტრუქტურით, პროგრესული ტექნოლოგიის 

გამოყენებით. ნახევარპერიფერია განიხილება, როგორც შუალედური რგოლი ბირთვსა 

და პერიფერიას შორის, შეითავსებს ერთის და მეორის თვისებებს, ექსპლოატირებას 

განიცდის ბირთვის მიერ, მაგრამ ექსპლოატირებას უწევს პერიფერიას და 

ნახევარპერიფერიის ხარჯზე, როგორც წესი, ხდება სივრცის რეორგანიზაცია 

ეკონომიკური კრიზისების პერიოდში. საჭიროა ხაზგასმით აღინიშნოს, რომ ძირითადი 

დიფერენციაცია „ცენტრი - ნახევარპერიფერის - პერიფერია“, უპირველეს ყოვლისა, არის 

ეკონომიკურ სფეროში, რომელიც განიხილება, როგორც დინამიკური და 

მაევოლუციონირებელი (მის ევოლუციას აღწერენ, უპირველეს ყოვლისა, ეგერთ 

წოდებული გრძელი ტალღებით). ამიტომ ბროდელ-ვალერსტაინის თეორიის 

კრიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ „ცენტრი“, „ნახევარპერიფერიისა“ და „პერიფერიის“ 

დაყოფის კრიტერიუმები წარმოუდგებათ რამდენადმე მიუღებლად. მიუხედავად ამისა, 

მსოფლიო-სისტემური მიდგომის შემდგომმა განვითარებამ შეიძლება განაპირობოს და 

უკვე ნაწილობრივ განაპირობა იმ პოლიტიკურ სისტემათა სივრცობრივი 
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ურთიერთქმედების უფრო რთული სურათის ფორმირება, რომლებიც ითვალისწინებენ 

მათ ცივილიზაციურ, რესურსულ და სხვა სხვაობებს.   

ვალერსტაინის თეორიაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება დებულებას, 

რომლის თანახმადაც დასავლეთის ყველაზე მეტად განვითარებული ქვეყნებისგან 

შემდგარი ცენტრი პრაქტიკულად ვეღარ ფართოვდება ახალი სახელმწიფოებისა და 

რეგიონების მიერთების ხარჯზე. ეს კანონი ყალიბდებოდა კაპიტალიზმის ბუნებითა და 

კაპიტალის თავისებური დაგროვებით პერიფერიაში. სტატიაში „გლობალიზაცია თუ 

გარდამავალი საუკუნე? ერთი გრძელვადიანი შეხედულება მსოფლიო-სისტემის 

ტრაექტორიაზე“ (1999) ი. ვალერსტაინი გამოყოფდა ხანგრძლივი ფაქტორების სამ 

ტრენდს, რომლებიც ქმნის სტრუქტურათა არსებობის ფარგლებს, კაპიტალთან კავშირში 

და მის გარშემო რომ წარმოიშობა, როგორც ეკონომიკის ცენტრალური მამოძრავებელი 

ძალა. 

პირველი მათგანი დაკავშირებულია კაპიტალის დაგროვებასთანსოფლებიდან 

წამოსული მომუშავეებისთვის დაბალი ხელფასის გადახდის ხარჯზე. თუმცა 21-ე 

საუკუნის პირველ მეოთხედშიმოსალოდნელია, გაეროს ანალიტიკოსების 

გამოანგარიშებით, აგრარული სამყაროს გაქრობა, ვინაიდან დედამიწის 7,5 მილიარდი 

მოსახლეობიდან 5,5 იცხოვრებს ქალაქებში.  

ფაქტორების ტრენდის კაპიტალის მეორე ლიმიტირებული დაგროვება ეხება 

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულებას, კერძოდ, ნაკეთობის ფასში უნდა 

მოხდეს  ბუნებრივი გარემოს შენარჩუნების დანახარჯების ჩართვა. მსოფლიოში არ 

დარჩა რეგიონი, რომელშიც შესაძლებელი იქნებოდა ისე წარემართათ წარმოება, რომ არ 

გაეთვალისწინებინათ გლობალური მასშტაბის ეკოლოგიური შედეგები, ბიოსფეროზე 

სერიოზული უშუალო ზემოქმედება. „მე ვერ ვხედავ ამ ფატალური დილემის რაიმე 

რეალურ გადაწყვეტას კაპიტალისტური მსოფლიო-ეკონომიკის ფარგლებში, - 

აცხადებდა ი. ვალერსტაინი, - ამიტომ მიმაჩნია, რომ ეს მეორე სტრუქტურული წნეხია 

კაპიტალის დაგროვებაზე“. 
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იმავე მიმართულებით მოქმედი მესამე ფაქტორების ტრენდი - ესაა გადასახადების 

გაზრდა ფირმებისთვის, ინდივიდუალური მეწარმეებისა და მომუშავეებისთვის, 

რისკენაც უბიძგებს სახელმწიფოს სოციალური დანახარჯები. ყველა ამ სამი ტრენდის 

ერთობლიობა ადრე თუ გვიან, მეცნიერის აზრით, გამოიწვევს  კაპიტალისტური 

მსოფლიო-ეკონომიკის და საერთო ჯამში, მთლიანად კაპიტალიზმის „ტერმინალურ 

კრიზისს“, რომელიც უკვე მიმდინარეობს და შეიძლება გაგრძელდეს 50 წლამდე. 

ბიფურკაციის წარმოშობილი სიტუაცია  მთელ თანამედროვე სოციალურ სისტემას 

დააყენებს „ორი ან მეტი ალტერნატიული გზის წინაშე ახალი სტრუქტურისკენ ახალი 

წონასწორობით, ციკლების ახალი რიტმით, ახალი საუკუნოვანი ტრენდებით“. 

გვთავაზობს რა თანამედროვე სამყაროს მდგომარეობის,როგორც გარდამავალის, 

განხილვას,  ი. ვალერსტაინი  სრულიად არ გამორიცხავს გლობალიზაციის ელემენტებს, 

ამ „გადასვლას“ იგი„ძალთა თანაფარდობის“ და ორი გიგანტური ბანაკის პოლიტიკური 

ბრძოლის  პრიზმაში ხედავს; მას ეს ბანაკები ასე წარმოუდგენია: ერთი მხრივ, ისინი, 

ვისაც სურს შეინარჩუნოს უთანასწორობის არსებული სისტემის პრივილეგიები, ხოლო, 

მეორე მხრივ, ისინი, ვინც ისწრაფვის ახალი ისტორიული სისტემის შექმნას, რომელიც 

იქნება უფრო დემოკრატიული და ეგალიტარული, ვიდრე წინა. ამასთანავე ადარებს რა 

თანამედროვე მსოფლიოს მთისკენ უმუხრუჭოდ მიმავალ ავტომობილს, ი. ვალერსტაინი 

არ მიგვითითებს „ბრძენ მძღოლზე“, რომელიც გადაარჩენდა ავტომობილსაც და მის 

მგზავრებსაც. მისი აზრი დადის იქამდე, რომ „გარდაქმნის“(გადასვლის?)პირობებში 

რყევები იმდენად უწესრიგოა, რომ სინამდვილეში თვით ყველაზე მცირე პოლიტიკურ 

მოქმედებასაც კი შეუძლია გამოიწვიოს დიდი შედეგები.პოლიტიკური ბრძოლის 

დასასრული, - ასკვნის იგი, - ნაწილობრივ იმის შედეგი იქნება, თუ ვის ვისი 

მობილიზება შეუძლია, მაგრამ დიდწილად - იმ ზომის შედეგი, რომელშიც მოხერხდება 

მიმდინარე და რეალური ისტორიული პერსპექტივების უკეთ გაანალიზება, რომელთა 

წინაშეც ჩვენ კოლექტიურად ვდგავართ. 

ვალერსტაინის თეორიის მიმდევრები ამტკიცებენ, რომ მეთოდოლოგიური, 

საბოლოო ჯამში კი, მსოფლიო-სისტემური მიდგომის პოლიტიკური ფასეულობა 
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გამოიხატება უპირველესად ისტორიული დროის მოძრაობის მიმართულების, მსოფლიო 

განვითარების გზების, ამა თუ იმ ქვეყნის ამოცანებისა და მოძრაობის კონკრეტული 

გზების  გააზრებაში. მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ რაიმე სახის მსხვილი 

ცვლილების განხორციელება ამა თუ იმ სახელმწიფოში ან სახელმწიფოთა ჯგუფში 

შესაძლებელია მხოლოდ მსოფლიო-სისტემის მზაობის განსაკუთრებულ პირობებში. 

ასეთი მზაობა ყოველთვის არ არის: „ადგილი მზის ქვეშ“ დიდი ხანია დაიკავეს და 

იმისათვის, რომ გამოაღწიო პერიფერიიდან ცენტრში ან თუნდა ნახევარპერიფერიაში, 

საჭიროა უმეტეს შემთხვევაში გამოდევნო იქიდან ის, ვინც უკვე იქ იმყოფება. ამას აქვს 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა გიგანტური სახელმწიფოებისათვის. მათი წარმატება ან 

მარცხი აისახება მთელ მსოფლიოზე. 

თანამედროვე პერიოდში, გლობალიზაციის ბობოქარი ზრდის პირობებში, 

ეკონომიკურ მეცნიერებასა და სამეურნეო პრაქტიკაში ცნება „ეკონომიკური სივრცეს“ 

სულ უფრო აქტიურად იყენებენ. ამასთანავე სივრცე „აღმოჩნდება ხოლმე ვირტუალურ 

კონსტრუქციად, რომელიც შექმნილია რაიმე კონცეფციის, თეორიის შესაქმნელად - 

წარმოდგენათა ორგანიზაციის გამო, რომელთა საფიძველზე და დახმარებით აიგოს და 

აღდგეს სოციალური პრაქტიკა და/ან მისი ნაწილი. სივრცის ასეთ გაგებას უახლოვდება 

თანამედროვე პოლიტიკაც, რომელშიც უსაფრთხოების, ეკონომიკური, სამართლებრივი 

და სხვა სივრცე გამოდის ხელოვნურად შექმნილი კონსტრუქციის როლითა და 

ფუნქციით, ამასთან განკუთვნილია ქვეყანათა შიგნით და/ან საერთაშორისო 

ურთიერთობათა საუკეთესოდ ორგანიზაციისთვის“. 

გეოპოლიტიკისა და გეოეკონომიკის განვითარება თვალსაჩინოდ წარმოგვიდგენს 

პოლიტიკისა და ეკონომიკის სივრცის ურთიერთობის სხვაობას. როგორც ფ. მორო-

დეფარჟს მიაჩნია, პოლიტიკოსის თვალსაზრისით, ტერიტორია გვევლინება სივრცედ, 

რომელშიც სახელმწიფო ახორციელებს თავის სუვერენიტეტს. ეროვნული საზღვრების 

მიღმა სუვერენიტეტი ხორციელდება უკვე სხვა სახელმწიფოების მიერ. ეკონომიკისტის 

თვალსაზრისით კი, ტერიტორიული ფაქტორები თავისთავად წარმოადგენს გარკვეულ 

სარგებელს და/ან უპირატესობებს გაცვლის ოპერაციის განხორციელებისას. მისი 
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მიზანია საქონლის წარმოება და განაწილება (რეალიზაცია). პოლიტიკოსისთვის ფული 

გვევლინება სიძლიერის ერთ-ერთ ფაქტორად, ეკონომიკისტისთვის - ეს საპოხია, 

რომელიც უზრუნველყოფს ღირებულებათა შექმნას და მოძრაობას. მიდგომებში სწორედ 

ამ სხვაობებით აიხსნება მუდმივი დაძაბულობა სახელმწიფოსა და მეწარმეებს შორის. 

შემთხვევითი არაა, თანამედროვე ქსელური სივრცის დახასიათებისას, ცნობილი 

ამერიკელი სოციოლოგი მ. კასტელსი მას ნაკადთა სივრცეს რომ უწოდებს და აღწერს, 

როგორც სოციალურ პრაქტიკათა მატერიალურ ორგანიზაციას დროში დაყოფილს, 

რომელიც მუშაობს ამ ნაკადების მეშვეობით. ნაკადებში იგულისხმება გაცვლის 

მიზანმიმართული, განმეორებადი, დაპროგრამებული თანმიმდევრულობა და 

ურთიერთქმედება ფიზიკურად განცალკევებულ პოზიციებს შორის, რომლებიც უკავია 

სოციალურ აქტორებს საზოგადოების ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და სიმბოლურ 

სტრუქტურებში. 

გლობალიზებულ სამყაროში სივრცე ხდება ახალ გარემოსთან და 

შესაძლებლობებთან გარღვევის საშუალება და ფორმა. შესაბამისად, ეკონომიკური 

სივრცის თეორიაში წარმოიშობა ახალი პოზიციები. მაგალითად, ფ. მორო-დეფარჟი 

ამტკიცებს, რომ მე-20 საუკუნის ბოლოს სპეციფიკა ხასიათდება სამი ფაქტორით: 

o მიმდინარეობს ქვეყნების ურთიერთდამოკიდებულებათა გაღრმავება 

სხვადასხვა დარგში (ვაჭრობა, ინვესტიციები, კაპიტალის გადაადგილება, 

ტექნოლოგიათა გაცვლა), რაც კიდევ უფრო ხელს უწყობს ამ 

ურთიერთდამოკიდებულების დიდ გაძლიერებას; 

o ცალკეულ ქვეყანათა ეკონომიკის უმნიშვნელოვანესი დარგები (სოფლის 

მეურნეობა, მრეწველობა, მომსახურება) მუშაობს არა მარტო და არა 

იმდენად ეროვნული ბაზრისთვის, რამდენადაც საერთაშორისოსთვის; 

o ქვეყნების უმრავლესობა თავიანთ მომავალს,  გადარჩენას უკავშირებს 

თავიანთ უნარს - მონაწილეობა მიიღონსაერთაშორისო ტექნიკურ-

ეკონომიკურ შეჯიბრში. 
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იმავდროულად საჭიროა აღინიშნოს, რომ გეოეკონომიკის თვალსაზრისით მსოფლიო 

ეკონომიკური სივრცე გამოირჩევა მნიშვნელოვანი არაერთგვაროვნებითა და 

ფრაგმენტულობით.არაერთგვაროვნება განისაზღვრება შესამჩნევი განსხვავებების 

შენარჩუნებით დასავლეთის სამრეწველო ქვეყნების, მესამე მსოფლიოს სწრაფად 

განვითარებადი ქვეყნების, უეცრად გაღარიბებული ყოფილი სოციალისტური ბანაკის 

ქვეყნების, აფრიკისა და აზიის ქვეყნების განვითარების დონეში, ეკონომიკური 

პროგრესის ნაპირზე რომ აღმოჩნდნენ. მსოფლიო ეკონომიკური სივრცის ერთიანობა 

მტკიცდება უბრალო ფაქტით: განსხვავებები განვითარების დონეში არა მარტო ქმნის 

დაუძლეველ დაბრკოლებებს სხვადასხვაგვარ ზონებში, არამედ აქტიურადაც 

გამოიყენება სამეურნეო სუბიექტების მიერ (სახელმწიფოების, საწარმოების და თვით 

ფიზიკური პირების მიერაც). ფრაგმენტულობა განპირობებულია სახელმწიფოების და 

სახელმწიფო საზღვრების, აგრეთვე კულტურული და რელიგიური საზღვრების 

არსებობით. 

ასეთი მიდგომა აისახება ეკონომიკური სივრცის არსის თანამედროვე გაგებაშიც. 

თუმცა მისი საყოველთაოდ მიღებული ცნება მეცნიერებაში დღემდე არ არსებობს; 

დავასახელებთ ერთ-ერთ ყველაზე ტევადს:ეკონომიკური სივრცე თავისთავად 

წარმოადგენს ეკონომიკური რესურსების, წარმოების ტექნოლოგიისა და პროდუქციის 

გასაღების, დოვლათის წარმოების მართვის სისტემათა არსებობის განსაკუთრებული 

სახით ორგანიზებულ ერთობლივ ფორმასა და პირობას. ამ თვალსაზრისით შეგვიძლია 

განვიხილოთ ეკონომიკური სივრცის სხვადასხვაგვარი გამოვლენა:სარესურსო, 

ტექნოლოგიური, გასაღებითი, სამომხმარებლო, მმართველობითი ქვესივრცე.საჭიროა 

გამოვყოთეკონომიკური სივრცის ახალი მახასიათებლებიც, რომლებიც 

დაკავშირებულია არა განფენილობასთან (მანძილთან), არამედ სტრუქტურულობასთან 

(სისტემის დონეებთან) და კავშირთან (კონტაქტების სიხშირესთან). ამას აქვს 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა სივრცის ქსელური ბუნების გასაანალიზებლად, 

რომლისთვისაც, მ. კასტელსის ქსელური სტრუტურების თეორიის შესაბამისად, 

„მანძილი (ან ურთიერთქმედებათა ინტენსიურობა და სიხშირე) ორ წერტილს შორის (ან 
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სოციალურ მდგომარეობას შორის) მოკლეა, როდესაც ორივე გვევლინება ამა თუ იმ 

ქსელური სტრუქტურის კვანძის სახით, ვიდრე, როცა ისინი არ განეკუთვნება ერთი და 

იმავე ქსელს“. ამ თვალსაზრისით შეიძლება სრული დარწმუნებით ვამტკიცოთ, რომ 

სახელმწიფოს (რეგიონის) ეკონომიკური სივრცე შეიძლება იყოს მეტი ან, პირიქით, 

ადმინისტრაციულ საზღვრებზე ნაკლები. სწორედ ასეთი გაგება პოვებს ასახვას 

გეოეკონომიკური სივრცის თეორიაში.  

 

გეოეკონომიკური სივრცის ძირითადი მახასიათებლები. „გეოეკონომიკური სივრცის“ 

ცნება საკმაოდ აქტიურად გამოიყენება თანამედროვე ლიტერატურაში, მაგრამ დღემდე 

მისი შინაარსი მკაფიოდ არაა განსაზღვრული. მაგალითად,  გეოეკონომიკურ სივრცეს 

განსაზღვრავენ როგორც მრავალზომიანი ეკონომიკური სივრცის გეოგრაფიულ 

ინტერპრეტაციას. არსებობს ასევე განმარტება, რომლის თანახმად, გეოეკონომიკური 

სივრცე - ესაა გლობალური სივრცის წარმოდგენა სფეროს სახით, რომელშიც 

გლობალური ეკონომიკური სისტემის ფუნქციონირების კანონზომიერებები გაჩაღდება, 

რაც გამოვლინდება მსოფლიო კვლავწარმოებითი პროცესის რეალიებში. სხვადასხვა 

დასკვნების შესაბამისად, გეოეკონომიკური სივრცის ცენტრად გვევლინება ერთიანი 

ინტერნაციონალიზებული კვლავწარმოებითი ბირთვი, რომელიც წარმოების 

ინტერნაციონალიზაციის პირობებში აერთიანებს განცალკევებულ ნაწილებს 

(რგოლებს), სხვადასხვა ეროვნულ ეკონომიკას რომ განეკუთვნება. 

ინტერნაციონალიზებული კვლავწარმოებითი ბირთვი (იკბ) - ესაა ეროვნულ 

ფარგლებს გარეთ გატანილი გაფართოებული სასაქონლო კვლავწარმოების პროცესები, 

რომელთა რგოლებად გვევლინება ეროვნული და ზეეროვნული სამეურნეო 

სუბიექტები. თავისი სტრუქტურით იკბ იშლება ორ შემადგენელ ნაწილად: წარმოების 

სფეროს ინტერნაციონალიზებული ნაწილი და მიმოქცევის სფეროს 

ინტერნაციონალიზებული ნაწილი. 

ამ სფეროთა ინტერნაციონალიზებული ნაწილები შეადგენს მსოფლიო 

კვლავწარმოების ინტერნაციონალიზებულ ბირთვს ეროვნული ეკონომიკის 
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ფარგლებში.ბუნებრივია, როგორც პირველ, ისე მეორე სფეროში რჩება 

არაინტერნაციონალიზებული ნაწილები, რომლებიც შემკვრელის ფუნქციას ასრულებენ 

ინტერნაციონალიზაციის პროცესში ჩასაწნავად. ჯამში, ეს ნაწილები შეადგენს 

მსოფლიო ეკონომიკის ვრცელ ზონებს, რომლებიც ამოქმედებული არაა 

ტრანსნაციონალიზაციით და ამიტომ ამოვარდნილია მსოფლიო განვითარების საერთო 

კონტექსტიდან. 

საწარმოო-კომერციული ანკლავი (აგლომერაცია) - დროებითი, მაგრამ შედარებით 

მდგრადი წარმონაქმნი, რომელიც ხასიათდება საერთო საწარმოო ბაზით, 

ტექნოლოგიური და სამეცნიერო-ტექნიკური ერთიანობით, საქონლის უახლესი 

ნაირსახეობების წარმოებისა და რეალიზაციის პროცესებში რომ ყალიბდება. 

გეოეკონომიკური სივრცის თანამედროვე თეორია დიდწილად იყენებს მსოფლიო-

სისტემური ანალიზის დასკვნებს. ასე მაგალითად, გეოეკონომიკური სივრცის 

სტრუქტურაში ასევე შეიძლება გამოვყოთ ბირთვი, ნახევარპერიფერია და პერიფერია, 

რომლებსაც აქვთ გარკვეული თავისებურებები. 

განსხვავება ცნებებს _ „ცენტრი (ბირთვი) - „ნახევარპერიფერია“ - „პერიფერიას“ _ 

შორის ძევს ორ სიბრტყეში: 

_ მბრძანებლობის (ბატონობის)_ დაქვემდებარებულობის (დამოკიდებულების) 

ურთიერთობა. ხშირად შეიძლება შევხვდეთ ბირთვის, როგორც ტერიტორიის 

განსაზღვრას, რომელიც ექსპლოატაციას უწევს პერიფერიას, ხოლო ნახევრაპერიფერია - 

როგორც ტერიტორია, რომელსაც ძალუძს პერიფერიის ექსპლოატირება, მაგრამ 

იმავდროულად იგი ბირთვისგან ექსპლოატაციას განიცდის; 

_ სახელმწიფოთა შიდა მახასიათებლები. „ცენტრალური“ საზოგადოება 

ეწინააღმდეგება პერიფერიას არა მარტო შრომის მწარმოებლურობის უფრო მაღალი 

მაჩვენებლების თვალსაზრისით ან მთლიანი სამამულო პროდუქტი  მოსახლეობის  ერთ 

სულზე, არამედ იგი ფლობს მოწინავე ტექნოლოგიას, ინფრასტრუტურას, 
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სატრანსპორტო საშუალებებს, კომერციულ კულტურას, სხვადასხვა დარგის 

დაბალანსების უნარს, სოციალურ და პოლიტიკურ დინამიზმს, რაც უზრუნველყოფს 

მტკიცე პოზიციას მსოფლიო ბაზარზე. პირიქით, პერიფერიისთვის დამახასიათებელია 

სხვადასხვა სამეურნეო სექტორის განპირაპირება (უპირველესად აგრარულისა და 

ინდუსტრიულის),სამეურნეო წრებრუნვის უკმარისობა, შიდა ბაზრის სივიწროვე, 

სოციალური კონტრასტები და სხვა დისბალანსი, რომლებიც დაკავშირებულია 

თანამედროვე სტრუქტურების არქაულებთან თანაარსებობასთან. 

თუმცა ნახევარპერიფერიის მდგომარეობა სრულებითაც არაა ერთგვაროვანი. ეს 

გამოიხატება არა მარტო საშუალო ეკონომიკურ მაჩვენებლებში, არამედ 

მსოფლიოსამეურნეო გარემოში სპეციფიკურ პოზიციაში: არის რა პერიფერია ცენტრის 

მიმართ, ნახევარპერიფერიას თავად შეუძლია გახდეს ცენტრი გარემომცველი 

პერიფერიისთვის. ნახევარპერიფერიის უნარი დაიცვას საკუთარი შიდა ბაზარი 

ცენტრისგან  და პირიქით, შეიჭრას პერიფერიის ბაზრებზე, ამასთან განმტკიცდეს არა 

მარტო ეკონომიკური, არამედ პოლიტიკური წანამძღვრებითაც (უპირველეს ყოვლისა, 

სახელმწიფოს ქმედუნარიანობით). მიჩნეულია რომ ნახევარპერიფერიულობა არის 

მოდერნიზაციის მსოფლიო პროცესის და მისი სხვადასხვა ეშოლონის მოძრაობის 

ერთგვარი „საგზაო ნიშანი“ პერიფერიიდან ცენტრისკენ და პირიქით. 

თანამედროვე სივრცის იერარქიაში შეიძლება გამოვყოთ შემდეგი ძირითადი 

უპირატესობები ბრძოლაში სტატუსის ასამაღლებლად: 

_რესურსების სიდიდე (განსაკუთრებით ფინანსური, სამეცნიერო-ტექნიკური, 

საინფორმაციო და ინტელექტუალური, აგრეთვე ადეკვატური მორალური და 

სამართლებრივი ტენდენციები), მათი მობილიზების უნარი წარმატებული 

კონკურენციისთვის მიმდინარე სიტუაციის ყველაზე მომგებიან სფეროებში; 

_ ეკონომიკური ექსპანსიის საყრდენი ქსელი და საკადრო პოტენციალი; 
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_ხელსაყრელი გეოეკონომიკური მდებარეობა (სავაჭრო გზების გზაჯვარედინი და 

მათი უსაფრთხოება); 

_ ეროვნულ უსაფრთხოებაზე უზომო დანახარჯების უქონლობა და საერთაშორისო 

ვაჭრობის უსაფრთხოება. 

პირველი ორი ფაქტორი ინარჩუნებს სტაბილურობას - ქვეყნების მიერ თავიანთი 

უმაღლესი სტატუსის ბირთვის შენარჩუნება. ბოლო ორი ფაქტორი ეხმარება სხვა 

ქვეყნებს აიმაღლონ თავიანთი სტატუსი (პერიფერიიდან ნახევარპერიფერიაში, 

ნახევარპერიფერიიდან ბირთვში) და შეავიწროვონ (გამოდევნონ) კიდეც მეტოქეები, 

მაგრამ მხოლოდ მიღებული შესაძლებლობების აქტიური გამოყენებით. 

პერიფერიულობის დაძლევის შესაძლო ვარიანტები სხვადასხვა, განსხვავებული 

მოდელებით განისაზღვრება. 

პერიფერიულობის დაძლევის  მოდელთა განსხვავების მიუხედავად, ისინი 

მიმართულია ერთი და იმავე მიზნის - მოდერნიზაციის - მისაღწევად, რათა შეიქმნას 

მაღალგანვითარებული, კონკურენტუნარიანი დივერსიფიცირებული ეროვნული 

სამეურნეო კომპლექსი, თუმცა ამ მიზნის მიღწევა ხორციელდება სხვადასხვა 

საშუალებით. თუმცა წინა გამოცდილება „დამწევი განვითარების“ ან დაგვიანებული 

მოდერნიზაციის დამაჯერებლად მოწმობს: პერიფერიულობის წარმატებული დაძლევა 

(სრული ან ნაწილობრივი) გულისხმობს საკმაოდ აწონ-დაწონილ შერჩევით 

დამოკიდებულებას გარე ბაზრისადმი. ექსპორტზე ორიენტირებული სტრატეგიის 

არჩევაც კი არ შეიძლება ნიშნავდეს ნედლეულის უბრალო გატანას და მით უმეტეს არ 

ისახავს ამას თვითმიზნად. კიდევ უფრო სანიმუშოა იმ ქვეყნების მაგალითი, რომელთა 

მასშტაბები და ზომები კარნახობს იმპორტშემცვლელი კომპლექსის შექმნის ან 

მხარდაჭერის აუცილებლობას, ეროვნული შიდა ბაზრის დახმარებას, მის დროებით 

დაცვას გარკვეულ ხანებამდე მძიმე კონკურენციისგან უფრო განვითარებუკ 
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ეკონომიკებთან. ამ თვალსაზრისით გამოსავალი უნდა იყოს „ეფექტიანი 

პროტექციონიზმის“ ინსტრუმენტების გამოყენება. 

ჩამოყალიბების გზაზე მდგარი მსოფლიო გეოეკონომიკური სივრცე ერთდროულად 

ერთიანია და არაერთგვაროვანი, ამავე დროს,მოწესრიგებული და ანარქიული. ამასთან 

მამოძრავებელი ძალის სახით ასეთი სივრცის შესაქმნელად საჭიროა არა მარტო 

საქონლითა და მომსახურებით ვაჭრობა და წარმოების ფაქტორების მოძრაობა ფულადი 

კაპიტალის და სამუშაო ძალის ჩათვლით, არამედ მძლავრი მაინტეგრირებელი 

ფაქტორის - ტრანსპორტის მძაფრი განვითარება. მასზე უზარმაზარ ზემოქმედებას 

ახდენს საინფორმაციო რევოლუცია, რომელმაც არნახული ხარისხით მოახდინა ყველა 

სახის საერთაშორისო კავშირის ინტენსიფიცირება, მათ შორის ეკონომიკური და 

ფინანსური. 

უფრო მეტიც, საინფორმაციო-ფინანსური ცვლილებები მნიშვნელოვნად აისახა 

ინტეგრაციის ხასიათზე: 

- ინფორმაციამ შეიძინა ღირებულება და გახდა საქონელი, რომელიც იზომება 

ფულადი ეკვივალენტით; 

- მიმდინარეობს ფულის „დესტაფაცია“ (ინგლ. stuff - საგანი), ქრება მისი 

მატერიალურ-საგნობრივი შინაარსი. თანამედროვე ფული მოქმედებს სხვადასხვაგვარ 

„ელექტრონულ“ და საანგარიშო ფორმებში, რომლებშიც წინა პლანზე გამოდის მისი 

საინფორმაციო არსი; 

- წარმოიშვა და სწრაფად იზრდება საინფორმაციო-ფინანსური ბაზრები, ამასთან ამ 

ბაზრების ტევადობა, რომლებიც ფუნქციონირებენ მსოფლიო მასშტაბით, მნიშველოვნად 

გადაფარავს სასაქონლო ბაზრების მოცულობას; 

- კაპიტალის სტრუქტურაში სწრაფად იზრდება ფიქტიური კაპიტალის კუთრი წონა; 

ეს კაპიტალი კი გამოხატულია არა ფულით, არამედ უფლებებით შემოსავლის მიღებაზე 

- აქციებით, ობლიგაციებით და ა.შ.; 
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- კომპიუტერული ქსელი ხდება საყოველთაო ფინანსურ-საინფორმაციო 

კომუნიკაცია, რომელიც მოქმედებს მსოფლიო მასშტაბით; იზრდება საწარმოთა 

არამატერიალური აქტივები, მათ შორის ფულადი სახით გამოხატული საინფორმაციო 

საქონლის. 

საინფორმაციო კავშირებისა და თანამედროვე ტექნიკის,როგორც სამეცნიერო-

ტექნიკური რევოლუციის შედეგის, ახალი საშუალებების განვითარების პირობებში 

მნიშვნელოვნად იცვლება სახელმწიფო ფინანსური ნაკადები. 

სახელმწიფოს ფინანსური ნაკადები - ესაა ფულადი გამოხატულებით შეფასებული 

(რაოდენობის, ღირებულების, პროპორციების ცვლილება, გადანაწილება ეკონომიკის 

ნებისმიერ ინსტიტუციურ ერთეულებს  - სექტორებს, სამეურნეო სუბიექტებსა და სხვ. - 

შორის) ქონების ან ქონებრივი უფლებების მქონე ობიექტების ნებისმიერი ელემენტების 

და, შესაბამისად, მათი ფორმირების (დაფინანსების) ნებისმიერი წყაროს მოძრაობა. 

სახელმწიფოს დადებითი ფინანსური ნაკადების განვითარება მოწმობს მისი 

კონკურენტუნარიანობის გაძლიერებას კაპიტალიზაციის გაზრდის გზით. 

თუმცა ფინანსური გლობალიზაციის პირობებში ფინანსური ნაკადების განვითარება, 

საბოლოო ჯამში, იწვევს კაპიტალის შიდა ბაზრების დერეგულირებისა და 

ლიბერალიზაციის გაძლიერებას. თანამედროვე ეპოქისთვის განასაკუთრებული 

მნიშვნელობა აქვს ფინანსური კაპიტალის მოწყვეტას სტაციონარულიდან, რომელიც 

თავისი არსით სამრეწველო წარმოების და მომსახურების სფეროა. პოსტინდუსტრიული 

სისტემა არ ვარაუდობს კაპიტალის აკუმულაციისა და კონცენტრაციის მუდმივი 

ადგილების არსებობას, კაპიტალის, რომელიც მიგრირებს იმ ადგილებში, სადაც 

უზრუნველყოფილია მისი მაქსიმალური პროდუქტიულობა და რისკის მისაღები დონე. 

ამიტომ ფინანსური ცენტრების პერსპექტივა პირდაპირ განისაზღვრება ფუნდამენტური 

მეცნიერების განვითარების დონით, ტერიტორიის ინოვაციური პოტენციალით. 

ოფშორული ზონები, მსოფლიო ფინანსური ცენტები უმსხვილესი ბანკების, სავალუტო, 

საფონდო ბირჟების და სხვა მსხვილი ფინანსური ინსტიტუტების სახით ყველგან 
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იტაცებენ კაპიტალის წრებრუნვის პროცესიდან ყველაზე მობილურ მის ელემენტს - 

ფულს - და მისი მანიპულირებით თავიანთ ხელში ახდენენ მნიშვნელოვანი ფინანსური 

და ეკონომიკური სიმძლავრის აკუმულირებას. ამის შედეგად მიმდინარეობს ფინანსური 

ნაკადების მოწყვეტა რეალური კვლავწარმოებითი პროცესიდან და კოლოსალური 

თანხების გადასვლა სპეკულაციურ ოპერაციათა ვირტუალურ სივრცეში. 

გეოეკონომიკურ სივრცეში წარმოიშობა შედარებით ახალი მოვლენა, რომელსაც ეწოდა 

გეოფინანსები. ამ ფენომენს განსაზღვრავენ როგორც ახალ ფინანსურ სივრცე-დროს, 

რომელიც უგულებელყოფს გეოგრაფიისა და ეროვნული საზღვრების კანონებს, 

თავისთავად მსოფლიო ფულის, საინფორმაციო ტექნოლოგიისა და საკანონმდებლო 

რეგულირების ლიბერალიზაციის სინთეზს რომ წარმოადგენს. 

 გლობალიზაციის პირობებში გეოეკონომიკური სივრცის განვითარებაში 

სისტემაწარმომქმნელ ფაქტორად გვევლინება გეოფინანსები - ერთობლიობა 

ტრადიციული და ვირტუალური ფინანსების, რომლებიც მოწყვეტილია ეროვნულ 

ფინანსურ სისტემებს და ემსახურება გარიგებებს გლობალურ ბაზარზე. 

 ფინანსურ ურთიერთობათა ცვლილება გეოეკონომიკურ სივრცეში წაახალისებს 

მსოფლიო შემოსავლის ფორმირებისა და განაწილების სისტემის ცვლილებას. მისი 

ძირითადი პრინციპი ხდება არა იმდენად ქვეყნის მონაწილეობა იკბ-ის განვითარებაში, 

რამდენადაც გეოეკონომიკური რენტის, როგორც კონკურენტულ უპირატესობათა 

რეალიზაციის ეკონომიკური ფორმის, მიღების შესაძლებლობა. 

მახასიათებლების არსის პოზიციიდან გეოფინანსები შეფასებულია, როგორც 

თანამედროვე ეკონომიკური რეალობის უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი ნაწილი 

სივრცობრივ ურთიერთობაში და როგორც დუალისტური მოვლენა, რომელიც 

განპირობებულია საერთაშორისო ფინანსური ნაკადებისა და ფინანსების მსოფლიო 

სისტემის სტრუქტურის ცვლილებით მთლიანობაში. ერთი მხრივ, ესაა „ტრადიციული“ 

ფინანსები, რომელთაც შენარჩუნებული აქვს უშუალო კავშირი საზოგადოებრივი 

კვლავწარმოების პროცესებთან და საინვესტიციო ხასიათისაა, ხოლო, მერე მხრივ - 
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ეგრეთ წოდებული ვირტუალური ფინანსები, ე.ი. მოწყვეტილი კვლავწარმოებითი 

პროცესებისგან; ისინი ფინანსური რესურსების გადანაწილებას ხელს  უწყობს 

სპეკულაციური კაპიტალის სასარგებლოდ. 

გეოფინანსების მნიშვნელოვანი მახასიათებელია მათი მოწყვეტა ეროვნული 

ფინანსური სისტემებისგან. მსოფლიო ფინანსური სისტემის რეგულირების ფუნქციები 

ნაწილობრივ გადაინაცვლებს მსოფლიო ფინანსურ ცენტრებში, რომელთა ეკონომიკური 

საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმია მაქსიმალური მომგებიანობა უმოკლეს 

ვადებში, ხოლო სხვა კრიტერიუმების მნიშვნელობა ნიველირდება. 

ეს ნიშნავს, რომ სწორედ ამ დარგში  ყველაზე საგრძნობად ირღვევა სახელმწიფო 

სუვერენიტეტი. სინამდვილეში გეოფინანსური თვალსაზრისით სახელმწიფო 

გვევლინება სხვა არაფრად თუ არა, იმ კაპიტალის მიმღებად, რომელიც კონკურენციაშია 

სხვა სახელმწიფო და კერძო, ეროვნულ და ტრანსნაციონალურ სუბიექტებთან. მას უკვე 

აღარ შეუძლია თავის თავში ჩაკეტვა, მაგრამ უნდა ჩანდეს საერთაშორისო ბაზრების 

სასამართლოზე. თუმცა სახელმწიფოს მიერ თავისი უპირატესობის გამოყენების 

შესაძლებლობის დაკარგვა ფინანსურ ბაზრებზე სრულებითაც არაა უარყოფითი ფაქტი, 

ვინაიდან მნიშვნელოვნად შემცირდა ხელისუფალთა უნარი - „იყიდონ“ ელექტორატის 

მოწონება მომავალი თაობების ინტერესთა მსხვერპლად შეწირვის გზით და მათზე 

დღევანდელი ვალების გადატანით. 

გეოფინანსების ზემოქმედება ეროვნულ ეკონომიკაზე ამწვავებს ეროვნული 

უსაფრთხოების პრობლემებს, რადგან ფინანსები - ესაა შეღწევის არხი, რომელიც 

საშუალებას იძლევა გარედან აკონტროლონ მოვალე ქვეყანა. საგარეო კონტროლი 

შეიძლება სწრაფად გავრცელდეს ეკონომიკურ, ხოლო შემდეგ სოციალური ცხოვრების 

ყველა მხარეზე. ეს ნიშნავს, რომ გეოფინანსები გადაიქცა სტრატეგიულ შემტევ და 

დამცავ იარაღად, შეწყვიტა რა სახელმწიფო-გაერთიანებებს შორის შეჯახებათა უბრალო 

დარგად ყოფნა.  ამასთან ერთად, გეოფინანსების სფეროშიც სამართლიანად რჩება 

გეოეკონომიკის მნიშვნელობის შესახებ ნათქვამი: ინტეგრაციის უარყოფა ნიშნავს 
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სრულფასოვან განვითარებაზე უარს. ვერც ერთი საზოგადოება გახდება 

კონკურენტუნარიანი, თუ მსოფლიო ეკონომიკური სივრცის ნაწილად არ იქცევა. ეს 

ფაქტორი, სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, განსაზღვრავს ეროვნული 

განვითარების უზრუნველყოფის გეოეკონომიკურ მექანიზმთა პრიორიტეტულობას 

გეოპოლიტიკურ და გეოსტრატეგიულ განვითარებასთან შედარებით, ვინაიდან სწორედ 

გეოეკონომიკა იქცევა მსოფლიო სივრცის განვითარების ძირითად პარადიგმად. 

საბოლოო ჯამში, მსოფლიო გეოფინანსური სისტემა არა მარტო შეიწოვს 

გლობალური კვლავწარმოებითი ციკლის თავისებურებებს, არამედ სრულიად ახალი 

მომენტებიც შემოაქვს: გეოფინანსები იწყებს გამოსვლად, როგორც მსოფლიო 

კვლავწარმოების გარემო და ამავდროულად მასთან ერთად ხდება დამოუკიდებელი, 

თვითკმარი, თვითგანვითარებადი მსოფლიო პოპულაცია. 

საჭიროა ხაზგასმით აღინიშნოს ისიც, რომ გეოეკონომიკაში გეოფინანსები ასრულებს 

კიდევ ერთ ფრიად მნიშვნელოვან ფუნქციას, რომელიც დაკავშირებულია მსოფლიო 

შემოსავლისა და გეოეკონომიკური რენტის განაწილებასთან. ამგვარად გეოფინანსები 

გვევლინება ორმაგი დატვირთვით: ერთი მხრივ, იგი ხელს უწყობს ფინანსური 

რესურსების მობილიზაციას მსოფლიოს კვლავწარმოებითი ციკლის ყველა რგოლის 

გამეშვეობით, ხოლო, მეორე მხრივ, გეოფინანსური ნაკადები გამოიყენება სარენტო 

გადასახადების სამოძრაოდ. 

 ამრიგად,  ეკონომიკური სივრცის საწყისი იდეები ყალიბდება მე-19 საუკუნის 

შუახანებსა და მე-20 საუკუნის დამდეგს ი. ტიუნენის იდეალური ეკონომიკური 

სივრცის, ფ. ლისტის დიდი სივრცეების ავტარკიის, ჯ.მ. კეინზის ეკონომიკური 

ინსულაციის ფარგლებში. ამ თეორიათა საერთო თვისება იყო ეკონომიკური 

ნაციონალიზმის პრინციპების ერთგულება, ეს თეორიები ამტკიცებდა ეროვნული 

ბაზრისა და წარმოების განვითარების აუცილებლობას, როგორც რისკის შემცირების 

საშუალებას მსოფლიო ბაზრის გაურკვევლობისგან. 
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  1930-იანი წლებიდან ეკონომიკური სივრცის იდეათა განვითარება მჭიდროდაა 

დაკავშირებული მსოფლიო-ეკონომიკური (მსოფლიოსისტემური) მიდგომის 

კონცეფციებთან. მის ფუძემდებლებს შორის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭებათ 

ფ. ბროდელსა და ი. ვალერსტაინს, რომელთაც დააფუძნეს ცენტრსა და პერიფერიას, 

ხოლო შემდეგ ნახევარპერიფერიას შორის წინააღმდეგობის პრობლემა. 

 ეკონომიკური სივრცის თანამედროვე გაგება,  როგორც ქსელური სივრცის, ე.ი. 

სოციალურ პრაქტიკათა მატერიალური ორგანიზაციის, დაყოფილი დროში,  მომუშავე 

საქონლის, მომსახურებისა და კაპიტალის ნაკადებით, გვევლინება თავისი არსით 

გეოეკონომიკურად.       

 გეოეკონომიკური სივრცის ცენტრად გვევლინება ინტერნაციონალიზებული 

კვლავწარმოებითი ბირთვი (იკბ), რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა ეროვნული 

ეკონომიკის ელემენტებს. თავის განვითარებაში იკბ გაივლის რთულ გზას სხვადასხვა 

ქვეყნის სამეურნეო სუბიექტების ერთეული კავშირებიდან გლობალიზებული ბაზრის 

განსაკუთრებული სტრუქტურების წარმოშობამდე - საწარმოო-კომერციული 

ანკლავების, რომელთა მკაფიო წარმომადგენელია ტნკ. 

საკითხები გამეორებისთვის 

 

1. დაახასიათეთ იოჰან ჰენრიხ ფონ ტიუნენის, ფრიდრიხ ლისტის და ჯონ მეინარდ 

კეინზის  ეკონომიკური სივრცის კონცეფციები.  

2. დაახასიათეთ ფერნან ბროდელის და ემანუელ ვალერსტაინის მსოფლიო სისტემური 

ანალიზის კონცეფციები. 

3. გეოეკონომიკური სივრცის ძირითადი მახასიათებლების განხილვა. 

4. გეოეკონომიკური სივრცის თანამედროვე  სტრუქტურა: გეოეკონომიკური ბირთვი, 

ნახევარპერიფერია და პერიფერია და მათი თავისებურებები. 

5. გეოფინანსები, როგორც გეოეკონომიკურ სივრცის ახალი მოვლენა. 
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თემა 5. მსოფლიო შემოსავალი და გეოეკონომიკური რენტა 

 

1.1 მსოფლიო (ეროვნებათაშორისი) შემოსავლის გადანაწილების მექანიზმის 

ჩამოყალიბება   

1.1 თანამედროვე ეკონომიკაში მსოფლიო შემოსავლის მიღების წყაროები და ფორმები 

 

გეოეკონომიკური სივრცის ფორმირება მნიშვნელოვნად ცვლის მსოფლიო 

შემოსავლის სისტემის ჩამოყალიბებასა და განაწილებას. მე-20 საუკუნის ბოლომდე 

მსოფლიო შემოსავალი ყალიბდებოდა როგორც ეროვნულ შემოსავალთა ჯამი. თავის 

მხრივ ეროვნული შემოსავლები იყო ერის წარმოების ფაქტორების - ბუნებრივი 

რესურსების, შრომისა და კაპიტალის - გამოყენების შედეგი ეროვნული ტექნოლოგიური 

ჯაჭვების ფარგლებში. ამგვარად, დამატებული ღირებულება, რომელიც მიღებულია 

ცალკეული ასეთი ჯაჭვის ფარგლებში, სრულიად შედიოდა მოცემული ერის 

შემოსავალში. იგი ნაწილდებოდა და გადანაწილდებოდა ერის შიგნით. ტექნოლოგიურ 

ჯაჭვთა ინტერნაციონალიზაციის შედეგად სიტუაცია პრინციპულად შეიცვალა. ახლა 

მსოფლიო შემოსავალი არის არა ერის შემოსავლის ჯამი, არამედ ინტერნაციონალურ 

ტექნოლოგიურ ჯაჭვთა (რომლებიც ტრანსნაციონალურ კორპორაციათა (ტნკ) ან 

სტრატეგიული საწარმოო ალიანსების კონკრეტულ ფორმას იღებს) შემოსავლების ჯამი. 

პირველად წარმოიშობა საერთაშორისო ტექნოლოგიური ჯაჭვის დამატებული 

ღირებულების განაწილების პრობლემა ერში, რომლის ეკონომიკური სუბიექტები 

მონაწილეობენ ამ ჯაჭვში. 

კონკრეტული ერის მიერ მიღებული მსოფლიო შემოსავლის წილი დამოკიდებულია 

არა მარტო ტექნოლოგიური ჯაჭვის რგოლზე, რომელშიც ამოქმედებულია მისი 

საწარმოო ძალები (მაგალითად, იგი აწვდის პირველად სანედლეულო რესურსებს ან 

მეცნიერებატევადი და წარმოების მაღალტექნოლოგიური სტადიის რეალიზებას 

ახდენს), არამედ პოლიტიკურ ძალთა თანაფარდობაზე, ინტერესთა ბრძოლაზე 

გეოპოლიტიკური ზონების გავლენის ფარგლებში. 
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მსოფლიო შემოსავალი - ესაა საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის შედეგად მსოფლიო 

საზომით შემოსავალი, რომელსაც იღებენ საქონლის და მომსახურების რეალიზაციისგან; 

იგი წარმოებულია ინტერნაციონალიზებული კვლავწარმოებითი ბირთვების  და 

ტრანსნაციონალური ეკონომიკური სტრუქტურების ფარგლებში ყველა სახის ეროვნული 

რესურსის გამოყენებით, მათ შორის იმ ქვეყნების რესურსებისაც, რომლებიც  ამ  

ბირთვების (სკოლების) მიერ არაა აღიარებული მონაწილეთა სახით და განკუთვნილია 

გაფართოებული ინტერნაციონალიზებული კვლავწარმოების რეინვესტირებისთვის. 

ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ მსოფლიო (ეროვნებათაშორისი) შემოსავლის 

გადანაწილების მექანიზმი ყალიბდება სტიქიურად და მიუხედავად ამისა, იგი 

საჭიროებს გარკვეულ რეგულირებას: მან უნდა გაიაროს განვითარების თავისი გზა 

სტიქიურიდან გეგმაზომიერ განაწილებამდე და რეგულირებამდე. 

მსოფლიო შემოსავალი, როგორც ინტერნაციონალიზებული კვლავწარმოებითი 

ბირთვების ცენტრალური შემადგენელი, უნდა ნაწილდებოდეს საყოველთაო 

(მსოფლიო) კვლავწარმოებითი პროცესის მონაწილეთა შორის მსოფლიოსამეურნეო 

საქმიანობაში მონაწილეობის ხარისხის გათვალისწინებით. თუმცა იგი ნაწილდება 

საკმაოდ არათანაბრად, რაც დიდწილად აიხსნება სასტიკი ბრძოლით მისი 

„შემადგენლების“ გულისთვის. ილუსტრაციის სახით შეიძლება მოვიყვანოთ ასეთი 

ფაქტი. გაეროს მონაცემებით, დედამიწის მოსახლეობის 80%-ის წილად მოდის 

მსოფლიო შემოსავლის 20%. ამგვარად, მსოფლიო შემოსავლის განაწილების 

უთანაბრობის პრობლემა თანამედროვე ეკონომიკაში იღებს გლობალურ ხასიათს. 

უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ქვეყნის მდგომარეობა გეოეკონომიკურ სამყაროში 

განისაზღვრება იმისდა მიხედვით, თუ რა ადგილი უკავია მას გლობალურ ბაზარზე, რა 

სახითაა ჩართული მსოფლიო გაცვლის სიტემაში. ამასთან საქონლის გაცვლა და 

კაპიტალის მოძრაობა - ეს მხოლოდ იმ ნაკადთა ნაწილია, რომლებიც მოძრაობს 

გლობალურ გეოეკონომიკურ სივრცეში. გარდა საქონლისა და ფინანსების, მსოფლიოში 

მოძრაობს კულტურული ფასეულობები (იდეები, ტექნოლოგიები, კულტურის 
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ნიმუშები, იდენტობები), აგრეთვე მიმდინარეობს ადამიანური კაპიტალისა და 

ბიოსფერული რესურსების ბრუნვა. ამიტომ თანამედროვე ეკონომიკაში მსოფლიო 

შემოსავლის მიღების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანეს წყაროდ გვევლინება 

გეოეკონომიკური რენტა. 

გეოეკონომიკური რენტა არის ქვეყნის საგადასახდელო ბალანსის მNშვნელოვანი 

აგრეგატი, რომელიც აისახება საგადასახდელო ბალანსში. მისი შემადგენლები 

ნაჩვენებია ქვემოთ მოყვანილ 5.1 ცხრილში. ტემინი „რენტა“  ასახავს ქონების 

გაქირავებდან ანუ არენდიდან მიღებულ შემოსავალს.    

 

ცხრილი 5. 1. : საგადასახდელო ბალანსის ძირითადი აგრეგატები 

I.. მიმდინარე ოპერაციების ანგარიში . . . 

A.საქონელი და მომსახურება . . . 

1.საქონელი . . . 

2.მომსახურება . . . 

B.პირველადი შემოსავლები . . . 

1.შრომის ანაზღაურება . . . 

2.საინვესტიციო შემოსავალი  . . . 

3.რენტა . . . 

C.მეორადი შემოსავლები . . . 

II. კაპიტალის ოპერაციების ანგარიში . . . 
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A.არასაწარმოო არაფინანსური აქტივები . . . 

B.კაპიტალური ტრანსფერები . . . 

წმიდა დაკრედიტება/წმინდა სესხება ( მიმდინარე ოპერაციების ანგარიშის და 

კაპიტალის ოპერაციების ანგარიშის სალდო )  

. . . 

წმიდა დაკრედიტება/წმინდა სესხება ( ფინანსური ანგარიშის სალდო )  . . . 

1.პირდაპირი ინვესტიციები . . . 

1.1.ფინანსური აქტივების წმინდა შეძენა . . . 

1.2.წმინდა ვალდებულებების აღება . . . 

2.პორთფელური ინვესტიციები . . . 

2.1.ფინანსური აქტივების წმინდა შეძენა . . . 

2.2.წმინდა ვალდებულებების აღება . . . 

3.წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები . . . 

3.1. ფინანსური აქტივების წმინდა შეძენა . . . 

3.2. წმინდა ვალდებულებების აღება . . . 

4.სხვა ინვესტიციები . . . 

4.1. ფინანსური აქტივების წმინდა შეძენა . . . 

სხვა მონაწილეობა კაპიტალში . . . 

ნაღდი უცხოური ვალუტა . . . 

მიმდინარე ანგარიშები და დეპოზიტები . . . 
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გასესხება და სესხება . . . 

სავაჭრო კრედიტები და ავანსები . . . 

საეჭვო ოპერაციები . . . 

სხვა დებიტორული დავალიანება . . . 

4.2.ვალდებულებების წმინდა აღება . . . 

სხვა მონაწილეობა კაპიტალში . . . 

ნაღდი უცხოური ვალუტა . . . 

მიმდინარე ანგარიშები და დეპოზიტები . . . 

გასესხება და სესხება . . . 

სავაჭრო კრედიტები და ავანსები . . . 

სხვა კრედიტორული დავალიანება . . . 

სესხების  სპეციალური უფლება . . . 

5.სარეზერვო აქტივები . . . 

წმინდა შეცდომები და გამოტოვებები . . . 

 

გეოეკონომიკური რენტა - კონკურენტულ უპირატესობათა რეალიზაციის 

ეკონომიკური ფორმა. ცნება „რენტას“ აქვს გვიანლათინური, ფრანგული და გერმანული 

წარმოშობის ფესვები. „რენტას“ ქართულად ნიშნავს „უკან მიცემულს, დაბრუნებულს“. 

რენტა - ესაა შემოსავლის სახე, რომელიც დაკავშირებული არაა სამეწარმეო 

საქმიანობასთან და მას რეგულარულად იღებენ კაპიტალიდან, მიწიდან ან ქონებიდან. 

სარენტო ურთიერთობა წარმოიშობა რესურსის მესაკუთრეებსა და მომხმარებლებს 
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შორის. ეს უკანასკნელნი იმ პირთა სახით გვევლინებიან, რომლებიც პასუხს აგებენ 

სარენტო გადასახადებზე და მათი გამოთვლა უშუალოდ შეუძლებელია. როგორც წესი, 

გეოეკონომიკური რენტა შეიძლება განისაზღვროს ალტერნატიული ღირებულების 

საფუძველზე, ე.ი. გაშვებული შესაძლებლობის ღირებულებით (დანახარჯების). 

განვიხილოთ გეოეკონომიკური რენტის ძირითადი სახეები,  

ინფრასტრუქტურული მოწყობის რენტა არის ადრე დაბანდებული კაპიტალის რენტა 

სასურველი საბაზრო-ეკონომიკური სივრცის ინფრასტრუქტურის შექმნაში. იგი 

წარმოიშობა სხვა ქვეყნის საწარმოების, მოქალაქეების, სამთავრობო ორგანიზაციების 

მიერ არსებული საწარმოო, საქმიანი და ა.შ. ინფრასტრუქტურის გამოყენების შედეგად, 

რაც ქმნის ცხოვრების, წარმოების, ტრანსპორტირების და ა.შ. გაუმჯობესებულ 

პირობებს. მოწყობილობასა და ინფრასტრუქტურაში დაბანდებული ფული ზრდის 

რენტას დანახარჯის სიდიდით მოცემული წარმოების გადატანისას სხვა ადგილას, 

ვინაიდან, თუკი მიწის მეპატრონე გაზრდის გადასახადს მიწაზე, მაშინ მეწარმე ერთხანს 

იძულებული გახდება დაეთანხმოს გადახდას, მაგრამ იმ ზღვრამდე, სანამ მიწაზე 

გადასახადი არ გადააჭარბებს დანახარჯს, რომელიც დაიხარჯება, თუკი მოუწევს 

გადაადგილოს წარმოება. თანამგზავრების გაშვებისას იზრდება კოსმოდრომების, 

ფრენის მართვის ცენტრის მიწაზე რენტა. 

გეოსფერულ (ცივილიზაციურ) რენტას აქვს გამოვლენის სხვადასხვა ფორმა, 

რომლებიც დაკავშირებულია, უპირველეს ყოვლისა, ტერიტორიის სოციოკულტურულ 

თავისებურებებთან. ამ რენტის წყაროდ შეიძლება იყოს, მაგალითად, ინგლისური ენის 

გამოყენება მსოფლიო საფინანსო-ეკონომიკურ პრაქტიკაში. ზოგიერთი შეფასებით, ეს 

უპირატესობა ფასდება ყოველწლიური შემოსავლის 30-50 მლრდ დოლარად. 

ინოვაციური რენტა - მონოპოლური რენტის ნაირსახეობა. ის დაკავშირებულია, ჯერ 

ერთი, იმასთან, რომ ახალი ტექნოლოგიის ან პროდუქტის მესაკუთრე პირველ ხანებში 

ყოველთვის მონოპოლისტია და საბაზრო მოთხოვნა მის პროდუქციაზე ობიექტურად არ 

შეიძლება დაკმაყოფილდეს ერთბაშად, რაც ხდის მიღებულ რენტას სამართლიანს; 
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მეორე, ინოვაციური რენტა - მოვლენა დროებითია და კლებადი დროთა განმავლობაში. 

კომპანია Microsoft-ის ფენომენი, რომელიც ჯიუტად არ აკლებს ფასს თავის პროგრამულ 

პროდუქტზე, არის შედეგი სურვილის - ფლობდეს უფრო მონოპოლისტურ, ვიდრე 

ინოვაციურ რენტას და სასამართლო მასზე ამ თვალსაზრისით საჩვენებელია; მესამე, 

ინოცავიური რენტის გაყოფა მიღებულია  არა იმდენად სახელმწიფოსთან, რამდენადაც 

მომხმარებელთან. ამ უკანასკნელისთვის ხელსაყრელია იყიდოს დაე უფრო ძვირფასი, 

მაგრამ მწარმოებლური პროდუქტი და ტექნოლოგია, ვინაიდან იგი ამ დროს იღებს დიდ 

უპირატესობას კონკურეტებთან შედარებით. ამიტომ ვენჩურული (სარისკო) ბიზნესის 

მიმართ ყურადღებიანი დამოკიდებულებაა კანონმდებლობის მხრიდან, კერძოდ, მასზე 

არ ვრცელდება ანტიმონოპოლიური აქტები ან მათი მოქმედება შემსუბუქებულია. 

ინოვაციურ რენტას ჩვეულებისამებრ მიაკუთვნებენ ინტელექტუალურ 

(ტექნოლოგიურ), მმართველობით, სერტიფიკაციურ და ა.შ. რენტებს. 

ინტელექტუალური რენტა - გრძელვადიანი შემოსავალი ინფორმაციის, შრომის 

განსაკუთრებული უნარის, ტექნოლოგიის მონოპოლიურ ფლობასთან დაკავშირებით, 

ე.ი. ცოდნის, თუ როგორც გავზარდოთ შრომის მწარმოებლურობა. მას შეიძლება 

ვუწიდოთ ტექნოლოგიურიც, იმიტომ რომ საუბარია, უპირველეს ყოვლისა, 

ტექნოლოგიის ფლობაზე. კვალიფიკაცია შეიძლება იყოს გამოუთქმელი. მაგალითად, 

ხშირ შემთხვევაში არ შეიძლება ასწავლო ჩვეულებრივ მუშაკს შეასრულოს ზოგიერთი 

ოპერაცია ისე, როგორც ამას აკეთებს თავისი საქმის ოსტატი. და ჩვენს დროში სულ 

უფრო ხშირად ინტელექტუალური რენტის წყაროებად გვევლინებიან არა ინფორმაციის 

მატარებლები ჩანაწერის ან სუპერთანამედროვე მანქანების სახით, არამედ ადამიანები. 

სამხრეთ კორეის და ტაივანის წარმატებები შეიძლება აიხსნას ასე: ფიზიკური კაპიტალის 

უკმარისობას ცვლიან სამუშაო ძალის მაღალი ხარისხით. ინტელექტუალური რენტა 

დამყარებულია რომელიმე გამოგონებაზე პატენტის მფლობელის მიერ მონოპოლიური 

სარგებლობის სახელმწიფო დაცვაზე. ინტელექტუალურ რენტას ახასიათებს შემდეგი 

თავისებურებები: 
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 ინფორმაციის ფლობაში სხვაობა მუდმივად ქარწყლდება ინფორმაციის 

გავრცელების გამო და აქვს ტენდენცია ნულისკენ, ე.ი. მიწის რენტისგან 

განსხვავებით ინტელექტუალური რენტა კონკრეტულ რესურსზე 

მუდმივად ეცემა; 

 საშუალებათა მუდმივი ინვესტირების აუცილებლობა ახალი 

ტექნოლოგიის შესაქმნელად და მაშასადამე, დამატებული 

პროდუქტისაც ინტელექტუალური რენტის კლების ტენდენციის 

შესამცირებლად; 

 ბუნებრივი შეზღუდვები ინფორმაციის გავრცელების მაქსიმალურად 

შესაძლო სიჩქარეზე, რესურსების კონცენტრაციის სიჩქარე 

მაღალტექნოლოგიური ნაწარმის კვლავწარმოებისთვის, აგრეთვე 

ხელოვნურ ბარიერებზე (პატენტები და ლიცენზიები), რომლებიც 

განკუთვნილია ინტელექტუალური რენტის დასაცავად. თუმცა ასეთი 

აკრძალვა არ გვევლინება რენტის განმტკიცების ეფექტიან ზომად, 

ვინაიდან ტექნოლოგია დღეს ბერდება ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ. 

ამასთან ინფორმაცია მრავალ ტექნოლოგიაზე შეიძლება იხილოთ 

ინტერნეტში, მაგრამ მსგავსი საქონლის წარმოების დაწყებას ხელს 

უშლის ტექნოლოგიური პირამიდის და ადამიანის კულტურული 

კაპიტალის უქონლობა (ტექნოლოგიური პირამიდა - ესაა 

ტექნოლოგიის თავისებურ იერარქიაზე წარმოდგენა, რომელიც 

ჩამოყალიბდა საერთაშორისო შრომის დანაწილებაში. ამ პირამიდის 

წვერად გვევლინებიან ახალი ტექნოლოგიების (საქონლის, 

პროდუქტების და ა.შ.) შემქმნელები, ხოლო დონეებს საძირკვლამდე 

ქმნიან საქონლის მწარმოებელბი, რომლებიც ამა თუ იმ ფორმით 

იყენებენ შემუშავებულ უამრავ „ნოუ ჰაუს“); 

 სამეცნიერო ინფორმაციის ღიაობას (გახსნილობას) შეზღუდული 

ხასიათი აქვს, სანამ სხვები ვერ შეძლებენ ტექნოლოგიის 
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კვლავწარმოებას.  ინტელექტუალურ რენტას განვითარებული ქვეყნები 

იყენებენ საინვესტიციოდ კაპიტალსა და ინფრასტრუქტურაში, იგი 

მუდმივად გროვდება მიწის რენტის სახით. დამატებული პროდუქტის 

ნაწილის ექსპორტირება ხდება კაპიტალის სახით, მაგრამ 

ტექნოლოგიის გარეშე - ინტელექტუალური რენტის წყაროს სახით 

(ყოველ შემთხვევაში, მისი ძირითადი მასის);   

 ინტელექტუალური რენტის რეგულატორებად გვევლინება: სამუშაო 

ძალის საზღვარგარეთ გადაადგილების პროცესი, ინფრასტრუქტურის 

განვითარება, რაც დაკავშირებულია დამატებული პროდუქტის 

ინვესტირებასთან; 

 ინტელექტუალური რენტა მისი ინვესტირების შემდეგ  გადადის მიწის 

ან კაპიტალისტურ რენტად და ადამიანურ კაპიტალად. 

გეოეკონომიკაში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ინოვაციური რენტის ისეთი 

ნაირსახეობაც, როგორიცაა მმართველობითი რენტა, რომელიც, როგორც ჩანს, უნდა 

განიხილებოდეს „მაღალ ტექნოლოგიათა კოლბერიზმის“ მეთოდთა შემუშავების და 

გამოყენების ფარგლებში. მაგალითად, მსოფლიო სარეზერვო ვალუტის ემისიის 

უფლებათა ფლობა საშუალებას იძლევა ეფექტიანად ვარეგულიროთ ჩვენ 

სასარგებლოდ გლობალური სარესურსო ნაკადები. მართვის სფეროში მიმდინარეობს 

რაღაც ამის მსგავსი: სტანდარტებსა და ტექნოლოგიებზე უფლებები საშუალებას 

იძლევა უზრუნველვყოთ სერტიფიკაციული  (შემოსავალი მმართველობითი 

პროცედურების შესაბამისობის განსაზღვრის მომსახურებისგან ნორმასთან, რომელიც 

დადგენილია ტექნოლოგიების იმავე შემქმნელებთან) და ინტელექტუალური 

(კონსალტინგის ინდუსტრიის გაყიდვით საკუთრივ მმართველობითი კონცეფციებისა 

და ტექნოლოგიის) რენტები. ეს თეორია ამტკიცებს მმართველობითი ტექნოლოგიის 

ცენტრალურ ადგილს გეოეკონომიკურ კონკურენციაში.  

ადგილმდებარეობის რენტა გვევლინება დამატებით შემოსავლად, რომელიც 

დაკავშირებულია სამეურნეო სუბიექტის მდგომარეობასთან ბაზრების მიმართ. ამ 



133 
 

რენტას შეიძლება მივაკუთვნოთ ისეთი რენტები, როგორებიცაა: საქალაქო, საპორტო, 

სატრანზიტო, სასაზღვრო და ა.შ. 

საქალაქო რენტა (მთავარი ქალაქების რენტა) განპირობებულია დამატებითი 

შემოსავლის შემოდინებით, მას იღებენ ქალაქები თავიანთ სტატუსთან დაკავშირებით, 

მათში ინფრასფრუქტურის და მომსახურების კონცენტრაციით,   სამეწარმეო 

საქმიანობასა და ეროვნული მეურნეობის ურთიერთქმედებას რომ უზრუნველყოფს 

მსოფლიო მეურნეობასთან. სწორედ დედაქალაქებშია თავმოყრილი სარესურსო რენტის 

მნიშვნელოვანი ნაწილი, შემოსავლის დიდი ნაწილი უცხოური საქონლის 

ოპერაციებიდან და საშუამავლო საქმიანობიდან. გარდა ამისა, რენტა ყალიბდება 

საქმიანობის მაღალშემოსავლიანი სახეების კონცენტრაციის, ტექნოლოგიურ 

ახალშემონაღებთა საზღვარგარეთული ინვესტიციების საფუძველზე უფრო სწრაფი 

დანერგვის, დამატებითი ფინანსური რესურსების მოდინების და ა.შ.  ხარჯზე.   

საპორტო რენტა - ესაა დამატებითი შემოსავალი ადგილმდებარეობისგან, მას იღებენ 

სავაჭრო პორტები საპორტო რესურსების (საზღვაო, სამდინარო, სატრანსპორტო, 

იინფრასტრიქტურული და ა.შ.) გამოყენების შედეგად. 

სატრანზიტო რენტა -  ეკონომიკური საქმიანობის ინფრასტრუქტურული 

უზრუნველყოფის შედეგად შემოსავლის მიღების უფლება ტერიტორიაზე, მაგალითად, 

სატრანსპორტო სისტემის (ქვეყნის და/ან რეგიონის) შემოსავალი მგზავრებისა და 

ტვირთის სატრანზიტო გადაზიდვებისგან. 

სასაზღვრო რენტა - შემოსავალი სასაზღვრო ფაქტორის გამოყენებისგან, ე.ი. 

ტრანსსასაზღვრო კოოპერაციის დამატებითი შესაძლებლობების ძიება და/ან არსებობა.  

გლობალიზაციის განვითარების თანამედროვე პირობებში მსოფლიო შემოსავლის 

განაწილება შეიძლება ეფუძნებოდეს სხვა სარენტო წყაროებს. მაგალითად, ეკოლოგიურ 

ანტირენტას, რომელიც შემოსავლის მიღების საშუალებას იძლევა ეკოლოგიური 

ბალანსის დარღვევის ხარჯზე და კვაზირენტას მყარად მიღებულ (თუმცა შეზღუდულ 

პერიოდში) აღდგენადთა (კვლავწარმოებულთა) გამოყენებისას; ისინი   ბუნებრივი 
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რესურსების ექსპლუატაციასთან კი არაა დაკავშირებული, არამედ ინტელექტუალურ 

კვლავწარმოებით ფაქტორებთან.  

გეოეკონომიკური რენტის ნაირსახეობათა განხილვისას საჭიროა გავითვალისწინოთ 

ისიც, რომ მას აქვს ორგვარი ხასიათი და ვლინდება როგორც „განვითარების რენტა“ 

განვითარებული ქვეყნებისთვის და „ჩამორჩენილობის რენტა“ ჩამორჩენილთათვის. 

განვითარებული ტერიტორიები, რომლებიც მოიხმარენ უზარმაზარ სასაქონლო 

რესურსს, ფარავენ წარმოშობილ სასაქონლო დეფიციტს გლობალურ გაცვლებში, 

როგორც წესი, ეგრეთ წოდებული განვითარების რენტის დახმარებით - გადასახადის 

ამოღებით იდეების, სტანდარტების, ინფორმაციისა და კულტურული ფასეულობების 

გამოყენების გამო, აგრეთვე შედარებით ნაკლებგანვითარებული ქვეყნების 

წარმომადგენელთა დაშვებით თავიანთ მდიდარ ბაზრებზე. 

მაგრამ ყველაზე დიდ მოგებას განვითარებული ქვეყნები იღებენ სტრატეგიული 

ლიდერობის ხარჯზე. ისინი აყალიბებენ დღის წესრიგს მთელი მსოფლიოსთვის, 

„ფუთავენ“ რა თავიანთ პროექტებში სხვა ქვეყნების პოლიტიკურ და ეკონომიკურ 

აქტივობას, რითაც აძლევენ მათ განვითარების მიმართულებას. 

ნაკლებად განვითარებული ქვეყნები და რეგიონები თავიანთი სავაჭრო და 

საგადასახადო ბალანსის დეფიციტს გლობალურ ეკონომიკაში ფარავენ, როგორც წესი, 

ბუნებრივი რესურსებით: ადამიანებით, ნედლეულით, ტერიტორიებით, ეკოლოგიური 

კვოტებით - ჩამორჩენილობის რენტით. 

განვითარების რენტის და ჩამორჩენილობის რენტის ფორმები შეიძლება იყოს 

სხვადასხვა. მაგალითად, მე-19 საუკუნეში დიდმა ბრიტანეთმა იპოვა „განვითარების 

რენტის“ ამოღების საშუალება ინდოეთიდან და ჩინეთიდან მათი მრეწველობის 

ზოგიერთი დარგის განვითარების შეგნებული შეფერხებით და, რაც მთავარია, 

მოხმარების მოდელთა ცვლილების ხარჯზე - ოპიუმით ვაჭრობის მხარდაჭერით და 

სხვ. 
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განვითარების რენტის და ჩამორჩენილობის რენტის ფორმები შეიძლება იყოს 

სხვადასხვა. მაგალითად, მე-19 საუკუნეში დიდმა ბრიტანეთმა იპოვა „განვითარების 

რენტის“ ამოღების საშუალება ინდოეთიდან და ჩინეთიდან მათი მრეწველობის 

ზოგიერთი დარგის განვითარების შეგნებული შეფერხებით და, რაც მთავარია, 

მოხმარების მოდელთა ცვლილების ხარჯზე - ოპიუმით ვაჭრობის მხარდაჭერით და 

სხვ. 

 

 

კითხვები გამეორებისთვის 

5.1. ახსენით მსოფლიო (ეროვნებათაშორისი) შემოსავლის გადანაწილების მექანიზმის 

შემადგენლები. 

5.2. მსოფლიო შემოსავალი, როგორც ინტერნაციონალიზებული კვლავწარმოებითი 

ბირთვების ცენტრალური შემადგენელი,  

5.3. გააანალიზეთ გლობალური  ბაზარზრის როლი    ქვეყნის გეოეკონომიკური 

მდგომარეობის თვალსაზრისით.    

5.4. როგორია თანამედროვე ეკონომიკაში მსოფლიო (გეოეკონომიკური) შემოსავლის 

მიღების წყაროები და ფორმები? 

5.5. დაახასიათეთ გეოეკონომიკური რენტა და მისი  ნაირსახეობები. 
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თემა 6. გეოეკონომიკური სისტემების ჩამოყალიბება და განვითარება 

6.1 მსოფლიო სისტემათა თეორია 

6.4 გეოეკონომიკურ სისტემათა ცნება და ძირითადი ნიშნები   

6.5 გეოეკონომიკური სისტემის პოტენციალი 

 

მსოფლიო სისტემათა თეორია. მსოფლიო სისტემათა თეორიას საფუძველი ჩაეყარა 

1970-იან წლებში, ამერიკელი მეცნიერის ი. ვალერსტაინის შრომებით, რომლებიც 

მიმართული იყო ისტორიულად ჩამოყალიბებულ საზოგადოებრივ-ეკონომიკურ 

სისტემათა შესწავლისაკენ. ამ თეორიის მომხრეები ამტკიცებენ, რომ თანამედროვე 

მსოფლიო სისტემა რაიმე პოლიტიკურ-სამართლებრივი წარმონაქმნის (სახელმწიფოს) 

ფარგლებს სცილდება, იგი ემყარება შრომის საერთო დანაწილებას, ამასთან 

მრავალგვარი კულტურული სისტემის თანაარსებობის დაშვების პირობებში. მის 

ნაწილებს შორის მთავარ კავშირებს ეკონომიკური ხასიათი აქვს. თანამედროვე 

მსოფლიო სისტემა თავისი სოციალურ-ეკონომიკური ბუნებით ითვლება 

კაპიტალისტურად; მისი მამოძრავებელი ძალაა კერძო კაპიტალის დაგროვება, რომელიც 

ექსპლუატაციას ემყარება; მისთვის დამახასიათებელიაკომერციალიზაცია 

(ცომმოდიფიცატიონ), ანუ ტენდენცია გადააქციოს დოვლათი და მომსახურება, აგრეთვე 

მიწა და შრომა გასაყიდ საქონლად. 

მსოფლიო სისტემათა თეორია გლობალიზაციას განიხილავს როგორც 

კაპიტალიზმის გავრცელების პროცესს მთელ მსოფლიოში, რომელიც გრძელდებოდა 

რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში და დასრულდა XX ს-ის ბოლოს. მისი მომხრეები 

თანამედროვე ეპოქის შინაარსს ხედავენ გლობალური მოწყობის არსებული სისტემიდან 

_ მსოფლიო კაპიტალისტური ეკონომიკიდან _ სხვა გლობალურ სისტემაზე გადასვლაში, 

რომლის მახასიათებლები ჯერ კიდევ არაა განსაზღვრული. 

ამ თეორიის მომხრეები ფიქრობენ, რომ მსოფლიო სისტემა მოიცავს სხვადასხვა 

სახელმწიფოსა და კულტურას, მაგრამ ამასთანავე იგი ემყარება შრომის დანაწილების 

ერთიან სისტემას მსოფლიო ბაზრის ჩარჩოებში. შრომა დანაწილებულია ფუნქციურად 
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და გეოგრაფიულად განსაზღვრულ ნაწილებს შორის, რომლებიც ორგანიზებულია 

საწარმოო ამოცანების იერარქიაში.მსოფლიო სისტემის ჩარჩოებში გამოიყოფა ისეთი 

ქვესისტემები, როგორებიცაა: `ცენტრი~, `პერიფერია~, `კვაზი-პერიფერია~. 

ცენტრალური ქვეყნები სპეციალიზდება კაპიტალტევად წარმოებაზე, რომელიც 

საჭიროებს სამუშაო ძალის კვალიფიკაციის მაღალ დონეს. `ცენტრს~ გააჩნია სამხედრო 

უპირატესობანი, რომელთა საფუძველზეც მოგების დიდ ნაწილს, წარმოებულს 

მსოფლიო სისტემაში, ითვისებს. პერიფერიული ტერიტორიები სპეციალიზდება 

შრომატევადი წარმოებით, რომელიც დაფუძნებულია დაბალკვალიფიციურ სამუშაო 

ძალაზე, ასევე ნედლეულის მოპოვებაზე; მათ აქვთ სუსტი სახელმწიფო სტრუქტურა. 

კვაზი-პერიფერიული რეგიონები ნაკლებადაა დამოკიდებული `ცენტრზე~, ვიდრე 

`პერიფერიები~; მათ აქვს უფრო მეტად დივერსიფირებული ეკონომიკები და 

შედარებით ძლიერი სახელმწიფოები და `ცენტრსა” და `პერიფერიას” შორის ბუფერის 

როლს ასრულებენ. 

 

გლობალიზაციის დამსოფლიო კაპიტალისტური სისტემის გაფართოების 

პროცესში მის სტრუქტურაში ცვლილებები ხდებოდა. თავდაპირველად მსოფლიო 

სისტემის `ცენტრად~ მიიჩნეოდა ჩრდილო-დასავლეთ ევროპა, ხმელთაშუა ზღვისპირა 

ევროპა _ `კვაზი-პერიფერიად~, ხოლო აღმოსავლეთ ევროპა და აზიის ნაწილი  _ 

`პერიფერიად~.  XX ს-ის ბოლოს `ცენტრი~ შედგებოდა აყვავებული ინდუსტრიული 

ქვეყნებისგან იაპონიის ჩათვლით; ყოფილი კოლონიები, რომლებმაც სულ ცოტა ხნის წინ 

მოიპოვეს დამოუკიდებლობა, შეადგენდა `პერიფერიას~, ხოლო დანარჩენი 

დამოუკიდებელი სახელმწიფოები _ `კვაზი-პერიფერიას~. 

მსოფლიო სისტემათა თეორიის მომხრეები კაპიტალისტური მსოფლიო 

ეკონომიკის მთავარ თავისებურებას ხედავენ იმაში, რომ მას არა აქვს ერთიანი 

პოლიტიკური ცენტრი, რამაც საშუალება მისცა მუდმივი ექსპანსიითვის 

(გაფართოებისთვის). თანამედროვე მსოფლიო სისტემა დასაბამს იღებს XV ს-ში. იმ 

პერიოდში დასავლეთ ევროპაში ფეოდალიზმის კრიზისმა განაპირობა ტექნოლოგიური 
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ინოვაციების წარმოშობა და საბაზრო ინსტიტუტების ზრდა. წარმოების პროგრესმა და 

წანამძღვართა ზრდამ ვაჭრობისათვის შორეულ ტერიტორიებთან სტიმული მისცა 

ევროპელებს, გამგზავრებულიყვნენ დედამიწის სხვადასხვა ნაწილში. სამხედრო 

უპირატესობამ და სატრანსპორტო საშუალებებმა ხელი მოუმართა მათ ეკონომიკური 

კავშირების დასამყარებლად სხვა რეგიონებთან, რამაც განაპირობა სიმდიდრის 

დაგროვება `ევროპულ ბირთვში”. XVI ს-ში ევროპელებმა მოახდინეს შრომის 

ფუნქციური და ტერიტორიული დაყოფა, რის გამოც კაპიტალტევადი წარმოება 

დამკვიდრდა `ცენტრისთვის~, იმ დროს, როცა `პერიფერია~ ნედლეულს და 

დაბალკვალიფიციურ სამუშაო ძალას აწვდიდა.უთანაბრო დამოკიდებულებამ ევროპულ 

`ცენტრსა~ და არაევროპულ `პერიფერიას~ შორის გამოიწვია უთანაბრო განვითარება. 

მსოფლიო სისტემის იერარქიული სტრუქტურის შენარჩუნებაში განმსაზღვრელ 

როლს ასრულებდნენ მთავრობები, ვინაიდან ისინი ხელს  უწყობდნენ იმას, რომ 

მოგებები წარმართულიყო `ცენტრში” მონოპოლისტურ მწარმოებლებთან, ამასთანავე 

ისინი იცავენ კაპიტალისტურ სისტემას, უზრუნველყოფენ რა კერძო საკუთრების 

უფლებათა დაცვას, აგრეთვე სავაჭრო გზების უსაფრთხოებას. დროის გარკვეულ 

შუალედში ზოგიერთი სახელმწიფო აძლიერებდა თავის ლიდერობას ტექნოლოგიურ 

განვითარებასა და სამხედრო მდგომარეობაში, მაგრამ არც ერთ სახელმწიფოს არ გააჩნდა 

მუდმივი გაბატონებული მდგომარეობა სისტემაში. მსოფლიო კაპიტალისტურ 

სისტემაში მუდამ ნარჩუნდებოდა მათი კონკურენცია. მსოფლიო ეკონომიკის ჰეგემონი 

XVII ს-ში იყო ნიდერლანდები, დიდი ბრიტანეთი  _ XIX ს-ის შუა ხანებში, აშშ _ XX ს-ის 

შუა ხანებში; აშკარა ლიდერობის პერიოდებს ცვლიდა ბრძოლის პერიოდები 

ცენტრალურ ოლქებში. 

მსოფლიო სისტემათა თეორია ხაზს უსვამს, რომ მსოფლიო კაპიტალისტური 

სისტემისთვის დამახასიათებელია ციკლური კრიზისები. ისინიხდება იმის შედეგად, 

რომ ინოვაციების და წარმოების მოცულობათა გაფართოების პერიოდების შემდეგ 

მოგების შემცირება და ბაზრების დასუსტება იწვევს ვარდნასა და სტაგნაციას 

(განვითარების შეწყვეტას). შემდეგ ამას,ისევ მოსდევს კაპიტალის დაგროვების ახალი 
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პერიოდი.ეს ასახვასპოვებს ეკონომიკური ზრდის ტემპების მატების ან შემცირების 

ტალღებში. XX ს-ში მსოფლიო სისტემამ, რომელიც ხელმძღვანელობს დაგროვებისა და 

მოგებისკენ სწრაფვის სურვილით, მსოფლიოს ყველა რეგიონში კაპიტალისტური 

ბაზრების გაფართოების შედეგად მიაღწია თავის გეოგრაფიულ საზღვრებს, რითაც 

დაკარგა შესაძლებლობა, გადაელახა პერიოდულად წამოჭრილი კრიზისები ახალი 

ბაზრების ათვისების მეშვეობით. 

მსოფლიო კაპიტალისტურ სისტემას სულაც არა აქვს მარადიული ხასიათი, იგი 

ისტორიულია და შეიძლება შეიცვალოს სხვა მსოფლიო სისტემით. დღესდღეისობით 

იგი კრიზისშია, რომელიც მიჰყავს ასეთი ისტორიული გადასვლისაკენ, თუმცა, 

გადასვლის მიმართულება ჯერ კიდევ არაა განსაზღვრული. ი. ვალერსტაინის აზრით, 

თანამედროვე მსოფლიო მეურნეობა განიცდის გარდამავალ პერიოდს, გადასვლა 

სისტემის ერთი ტიპიდან მეორეზე ხდება წინააღმდეგობრიობათა გზით, რომელთა 

დაძლევა შეუძლებელია სისტემის შიგნით; ესაა კონფლიქტების და უწესრიგობათა 

გაძლიერების გამწვავების პერიოდი, რომელსაც თან სდევს ზნეობრივი ფასეულობების 

მსხვრევა. 

მსოფლიო სისტემათა თეორიას გააჩნია რიგი თავისებურებები გლობალიზაციის 

სხვა კონცეფციებთან შედარებით. ჯერ ერთი, პრიორიტეტი ენიჭება ეკონომიკური 

პროცესების კვლევას; მეორე, ეს თეორია თავისთავად წარმოადგენს ჩამოყალიბებულ 

სამეცნიერო სკოლას თანამედროვე საზოგადოებრივ მეცნიერებებში. 

გეოეკონომიკისა და გეოფინანსების განვითარებამ სტიმული მისცა მრავალი ქვეყნის 

ეკონომიკას გასცდენოდა ეროვნულ ფარგლებს, შედეგად მსოფლიო ასპარეზზე 

გამოჩნდნენ საგარეოეკონომიკური კავშირების ახალი სუბიექტები, რომლებიც 

მოქმედებენ გეოეკონომიკურ სისტემათა ფარგლებში.  

გეოეკონომიკური სისტემა - ურთიერთდაკავშირებული და 

ურთიერთდამოკიდებული იმ სტრუქტურათა ერთობლიობა, რომელთაც შეუძლია 

რესტრუქტურირება(?) და შემდგომი მოძრაობა დინამიკური წონასწორობისკენ. 
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გეოეკონომიკურ სისტემათა სუბიექტებს შეესაბამება ურთიერთქმედების გარკვეული 

დონე. საწარმოებს შეესაბამება საწარმოო დონე, ცალკეულ დარგებს - დარგობრივი დონე, 

დარგთაშორის სტრუქტურებს - დარგთაშორისი დონე, ქვეყნებს - თანამშრომლობის 

სახელმწიფოთაშორისი დონე და ბოლოს, თანამშრომლობის ყველაზე მაღალ დონედ 

გვევლინება გეოეკონომიკური სისტემის სხვადასხვა სუბიექტის ანკლავთაშორისი 

ურთიერთქმედება.  

გეოეკონომიკურ სისტემათა სუბიექტების საქმიანობის ფორმებისა და სახეების 

მრავალფეროვნება საჭიროებს მათი ურთიერთქმედებისთვის გარკვეული პირობების 

შექმნას. მათ შორისაა: 

- კოლექტიური პასუხი საერთო გამოწვევებზე; 

- გადაუჭრელ წინააღმდეგობათა უქონლობა; 

- ურთიერთხელსაყრელი თანამშრომლობა. 

ეროვნული სახელმწიფო ისწრაფვის გააძლიეროს კონტროლი გეოეკონომიკურ 

სისტემათა სუბიექტებზე, რომლებიც მოქმედებენ მის ტერიტორიაზე, ეროვნულ 

ეკონომიკაში შესაბამისი საგარეოეკონომიკური მოდელის ჩართვით. 

პროფესორ ე. კოჩეტოვის აზრით, იგი მოიცავს სამ ძირითად ბლოკს: 

- დაშვებას მსოფლიო შემოსავლის ფორმირებისთვის და მის გადანაწილებას; 

- მმართველობით და საორგანიზაციო-ფუნქციურ ფორმას; 

- სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღების მექანიზმებს. 

ამგვარად, საგარეო ეკონომიკური მოდელი (საგარეო ეკონომიკურ კავშირთა 

მოდელი) აყალიბებს გეოეკონომიკური სისტემის საორგანიზაციო სტრუქტურას. 

საგარეო ეკონომიკურ კავშირების მომმარაგებით-გამსაღებელი მოდელი- 

საგარეოეკონომიკურ სფეროსთან ურთიერთქმედების ეროვნული სისტემა, რომელიც 

აგებულია გეგმურ-განაწილებით საფუძველზე და უმნიშვნელო ხარისხით 

დაკავშირებულია მსოფლიო ბაზართან.  
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საგარეო ეკონომიკურ კავშირების  სავაჭრო მოდელი - საგარეოეკონომიკურ 

სფეროსთან ურთიერთქმედების ეროვნული სისტემა, რომელიც განპირობებულია 

მსოფლიო ბაზრის კონიუნქტურით და აიგება კვლავწარმოებითი პროცესის მხოლოდ 

ერთი რგოლით - გაცვლით (საქონლის, მომსახურების და ა.შ.).სავაჭრო მოდელი 

ემყარება შრომის საერთაშორისო დანაწილებას, გარიგებებს საქონლის სხვა ქვეყნებში 

გატანაზე (ექსპორტი) და სხვა ქვეყნებიდან საქონლის შემოტანაზე (იმპორტი). 

საგარეო ეკონომიკურ კავშირების  კვლავწარმოებითი (გეოეკონომიკური) მოდელი - 

საგარეოეკონომიკურ სფეროსთან ურთიერთქმედების ეროვნული სისტემა, რომელიც 

აგებულია კვლავწარმოებითი პროცესის ყველა რგოლზე თანამშრომლობის საფუძველზე 

და სცდება ეროვნულ ფარგლებს. 

საგარეოეკონომიკურ კავშირთა მოდელების განვითარება დიდწილადაა 

დაკავშირებული სასაქონლო ნაკადების ხასიათის ცვლილებასთან, აგრეთვე თვით 

სასაქონლო ფორმასთან, როდესაც ცალკეული საქონლის ან საქონლის ჯგუფების 

წარმოებასა და რეალიზაციასთან ერთად მიმდინარეობს საქონელ-ობიექტებისა და 

საქონელ-პროგრამების წარმოება და რეალიზაცია. 

ცალკეული (ერთეული) საქონელი -უმარტივესი სასაქონლო ფორმა, რომელიც 

განსაზღვრავს ცალკეულ ნაკეთობას ან სანედლეულო კომპონენტებს და 

ნახევარფაბრიკატებს. 

საქონელი-ჯგუფი (ჯგუფური ასორტიმენტის საქონელი) - სასაქონლო ჯგუფები, 

რომლებშიც სამომხმარებლო მოთხოვნის საფუძველზე საბაზისო საქონლის გარშემო 

ყალიბდება კონსტრუქციულად და ტექნოლოგიურად ერთგვაროვანი ნაკეთობის  

ფართო „ასორტიმენტული შლეიფი“; იმ ნაკეთობების, რომლებიც ერთმანეთისგან 

განსხვავდება ერთი ან რამდენიმე ნიშნით (ტიპით, ზომით, პარამეტრებით, ქიმიური 

შემადგენლობით და ა.შ.). 

საქონელი-ობიექტი (საქონელი-საწარმო) - საქონლის ფორმა, რომლის დროსაც 

საგარეოეკონომიკური გარიგების (გარიგება „გენერალური ნარდი“) საგნად გვევლინება 

სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტები. 
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საქონელი-პროგრამა - საქონლის ფორმა, რომლის დროსაც საგარეოეკონომიკური 

გარიგების საგნად გვევლინება ფუნქციურად ან ტექნოლოგიურად 

ურთიერთდაკავშირებული სხვადასხვა საწარმო, ობიექტი, ნაგებობა, სისტემა და ა.შ. 

შესაბამის ცვლილებებს განიცდის მეურნეობრიობის საორგანიზაციო ფორმებიც. 

მაგალითად, ერთეულისაქონლის ან საქონლის ჯგუფების საწარმოებლად 

სპეციალიზაცია, როგორც წესი, ხორციელდება ცალკეული ფირმების ან მსხვილი 

გაერთიანებების მიერ, რომელთაც აქვს საკმაოდ ერთგვაროვანი საორგანიზაციო-

ეკონომიკური სტრუქტურა; ისინი მოიცავს წარმოების, გასაღების, სერვისის, 

განყოფილებების ქვედანაყოფების ჩვეულებრივ, „სტანდარტულ“ ნაკრებს, მომიჯნავე 

დარგებიდან ტექნოლოგიის ძიებასა და ათვისებასთან რომაა დაკავშირებული;ასევე 

საჭიროა სუბმენარდეების მოზიდვა, იმ სპეციალისტების სწავლება და მომზადება, 

რომელთაც უნდა განახორციელონ მოწყობილობისმონტაჟიდა  ექსპლოატაცია. საქონელ-

ობიექტების წარმოებაზე სპეციალიზაციისას საჭიროა უკვე ახალი საორგანიზაციო 

სტრუქტურების შექმნა, რომლებიც მოიცავს რთულ საწარმოო-კომერციულ 

აგლომერაციებს, სამრეწველო კონცერნების პულებს (მეწარმეთა გაერთიანება), ბანკებს, 

სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს, ლაბორატორიებს, საკონსულტაციო სააგენტოებს. 

ყველაზე მეტისაორგანიზაციო ცვლილებები მიმდინარეობს საქონელ-პროგრამების 

წარმოებისა და რეალიზაციისას, რაც განაპირობებს სახელმწიფო და კომერციული 

სტრუქტურების შეზრდას ახალი ორგანოების და ინსტიტუტების შექმნის გზით; 

ყოველივე ეს ხდება მთავრობათაშორისი შეთანხმებების ხელმოწერის შედეგად, 

შერეული კომპანიების ორგანიზაციით ეროვნულ ფირმათა მონაწილეობით, ამ 

სტრუქტურათა საქმიანობის საბანკო კონსორციუმების მხარდაჭერით, ასევე მათი 

სხვადასხვა სამხედრო-პოლიტიკური ორგანიზაციისა და კავშირის დასრულებით.  

ჩამოყალიბებულ ვითარებაში სახელმწიფოიძულებულიამოგვევლინოს გლობალური 

მეწარმის როლში, ამ დროს იგი ხარისხობრივად იცვლება: გლობალიზაციის 

გეოეკონომიკური ფაქტორების ზემოქმედებით მიმდინარეობს სახელმწიფო ფორმების 
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ევოლუცია. უკვე დღეს შეიძლება ვისაუბროთ სახელმწიფოთა სხვადასხვა ტიპზე, 

რომლებიც მოქმედებს სხვადასხვა გეოეკონომიკურ სისტემაში. 

ქვეყანა-სისტემა - სახელმწიფო, რომელიც თავისი გეოეკონომიკური ინტერესების 

რეალიზაციის მიზნით აყალიბებს დამოუკიდებელ სისტემას. მათ რგოლებად 

გვევლინება ეროვნული ტრანსნაციონალური სტრუქტურები, რომელთაც სახელმწიფო 

იცავს სამხედრო საშუალებებით, ახდენს რა ამავდროულად ეროვნული ინტერესების 

რეალიზაციის დელეგირებას გეოეკონომიკურ სივრცეში.  

არამომიჯნავე სახელმწიფოები ყალიბდება სხვადასხვა საშუალებით. მაგალითად, 

„კვლავწარმოებითი ანკლავ-ბირთვების“ ფარგლებში: კონცერნების - „დაიმლერისა“ და 

„კრაისლერის“ - შტაბბინა მდებარეობს შტუტგარტში. სუბმენარდედ გვევლინება 

შვეიცარიის, ავსტრიის, დანიის, შვედეთის კონცერნები. ამგვარად, ამ კონცერნებს  

თავიანთი მკვიდრობის არეალად შეუძლია ჩათვალონ  მთელი დასახელებული 

გიგანტური ტერიტორია, რომელიც ეკონომიკური თვალსაზრისით შეედრება ნებისმიერ 

ქვეყანას. არამომიჯნავე სახელმწიფოების წარმოქმნის მეორე ხერხია დიასპორის 

გამოყენება, რომელიც ფაქტობრივად ორი სახელმწიფოს - ისტორიულისა და ახალი 

სამშობლოს - დიფუზიის ნაყოფია. როგორც მსოფლიო გამოცდილებამ გვიჩვენა, 

დიასპორა შეიძლება გახდეს „თავდაპირველი სამშობლოს“ უზარმაზარი დამხმარე წყარო 

ფინანსების მეშვეობით და კავშირების განვითარებით იმ სახელმწიფოსთან, სადაც 

იმყოფებიან სხვა ქვეყნიდან გადმოსულები. 

რეგიონ-სახელმწიფოთა წარმოქმნა ხშირად დაკავშირებულია ტრანსსასაზღვრო 

ფინანსურ ნაკადებთან. ამის ტიპური მაგალითია შვეიცარია, რომელიც 

ტერიტორიულად მიზერული ქვეყანაა, მაგრამ გიგანტია გეოფინანსებით, რომელსაც 

ძალუძს „მაღალ ტექნოლოგიათა კოლბერიზმის“ მეშვეობით გააკონტროლოს 

უზარმაზარი არეალი. 

გეოეკონომიკურ სისტემათა ფორმირება და განვითარება მნიშვნელოვნად ცვლის 

ეფექტიანობის გაგების მიდგომას. გეოეკონომიკური სტრუქტურის ყველაზე დაბალ 

საფეხურებზე იგი ხასიათდება, მაგალითად, ჩვეულებრივი მოგებით, რომელსაც იღებენ 
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ცალკეული საქონლის და საქონლის ჯგუფების წარმოებისა და რეალიზაციის შედეგად. 

საქონელ-ობიექტებზე სპეციალიზაციისას ეფექტიანობა განისაზღვრება უკვე 

ხანგრძლივი ეკონომიკური და საორგანიზაციო ეფექტით, რომელიც წარმოიშობა იმის 

შედეგად, რომ საწარმოო-კომერციული აგლომერაციები შედის ხანგრძლივ სამეურნეო 

ურთიერთობაშიმომხმარებელთან, რითაც უზრუნველყოფს ობიექტების დაპროექტებას, 

მონტაჟს, ექსპლოატაციას და სერვისს, სპეციალისტების სწავლებას და სხვა თანმდევი 

ფუნქციების რეალიზაციას.ამასთან ერთად, მიმდინარეობს აგლომერაციის თითქოსდა 

თავისებური „გადანერგვა“ უცხო საორგანიზაციო და ეროვნულ სტრუქტურაში, საბაზრო 

ნიშის გაფართოება და შენარჩუნება, ხშირად კი ზემოგების მიღებაც, რომელიც 

დაკავშირებულია განვითარების გეოეკონომიკურ რენტასთან. 

საქონელ-პროგრამების წაწევაზე სპეციალიზაციისას წარმოიშობა გეოეკონომიკური 

ეფექტიანობის პრობლემა, ამის მიღწევა შესაძლებელია კორპორაციის გაერთიანების 

ხარჯზე სხვადასხვა სახელმწიფო ინსტიტუტთან. მსგავსი პროგრამული გარიგებათა 

დიდი მასშტაბების გათვალისწინებით მათ განსახორციელებლად მოიზიდავენ ფირმათა 

უზარმაზარ რაოდენობას, რაც ნაწილობრივ მასშტაბის ეფექტის ხარჯზე, ნაწილობრივ კი 

რესურსთა ფასში სხვაობის გამო ერთობლივი დანახარჯების შემცირების საშუალებას 

იძლევა. სისტემური ეფექტი შეივსება მომხმარებლის ჩართვით საქონელ-პროგრამის 

მიმწოდებლის პირდაპირი ეკონომიკური, პოლიტიკური და სამხედრო გავლენის 

სფეროში. ამასთანავე წარმოიშობა უკვე მონოპოლიური მოგება, რომელიც 

უზრუნველყოფს თითოეულ პროგრამას უნიკალურობით, აგრეთვე საორგანიზაციო 

სტრუქტურების მხარდაჭერით, მისი შემუშავებითა და გაყიდვით რომ არის 

დაკავებული; გარდა ამისა, სახელმწიფო პოლიტიკური და სამხედრო მანქანით, 

რომელიც მნიშვნელოვნად ამცირებს კონკურენციას ამ სფეროში. 

გეოეკონომიკური სისტემის ეფექტიანი ფუნქციონირების შეფასება იქნება არასრული 

მისი პოტენციალის გაუთვალისწინებლად. 
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გეოეკონომიკური პოტენციალი - ესაა გეოეკონომიკური სისტემის და საქმიანობის 

უმნიშვნელოვანეს სფეროებში მოღვაწე მისი სუბიექტების გამოყენებული და 

პოტენციური შესაძლებლობების (რესურსების) ერთობლიობა. 

გეოეკონომიკური პოტენციალის განვითარების საფუძველი თანამედროვე პირობებში 

ხდება ეკონომიკური რესურსების სივრცობრიობა, რომელიც ტრადიციულ ეკონომიკურ 

რესურსებს ანიჭებს დიდ მნიშვნელობასა და როლს გეოეკონომიკური სისტემების 

განვითარებაში. სივრცობრივი ხასიათი მათ ხდის უფრო მობილურს, იოლად 

მისაწვდომს, თავისუფლად ურთიერთმოქმედს ერთმანეთთან და იმავდროულად 

ადამიანის კონტროლზე ნაკლებად დაქვემდებარებულს. ამ თვალსაზრისით 

გეოეკონომიკური პოტენციალი შეიძლება განვსაზღვროთ, ტერიტორიული 

კონკურენციის ინტეგრალური მაჩვენებელი, რომელიც განსაზღვრავს რესურსების 

ლოკალიზაციას მათი შედარებითი სიჭარბის ან დეფიციტურობის ასპექტში. 

გეოეკონომიკური პოტენციალის არსისა და გაგების (ცნების) გამოკვლევისას 

აუცილებელია განვსაზღვროთ არა მარტო მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების 

ფუძემდებლური ტენდენციები, პროცესები, მოდელები და ვექტორები, არამედ მისი 

ცალკეული სექტორებიც და ბაზრებიც. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ 

ეკონომიკური რესურსების სივრცობრიობა გახდა ობიექტური ფაქტორი და 

განაპირობებს სახელმწიფოს როლის შემცირებას ეროვნული ეკონომიკის მართვაში. 

ყველაზე მკაფიოდ ეს პროცესი ვლინდება ისეთი მოვლენის წარმოშობაში, როცა 

სახელმწიფოს პოლიტიკური სუვერენიტეტი არ ემთხვევა ეკონომიკურს (თუკი 

სახელმწიფოს გეოეკონომიკური პოტენციალი საკმაოდ მაღალია, მაშინ ეროვნული 

სამეურნეო ფარგლები სცილდება მის გეოგრაფიულ საზღვრებს, მაგრამ თუ ის სუსტია, 

მაშინ ეკონომიკური სუვერენიტეტი შეიძლება შემცირდეს ნულამდე). მაგრამ 

სახელმწიფოს პოლიტიკური და ეკონომიკური საზღვრების თანხვედრაც სახელმწიფოს 

გაფართოების ტენდენციის უქონლობისას იწვევს  ჩამორჩენას, თან არა მარტო 

ეკონომიკურ განვითარებაში, ამასთან საჭიროებს ეროვნული მეურნეობის გახსნის 

მასშტაბების თანდათანობით ზრდას გარე სამყაროსთვის. 
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გლობალიზაციამ და ვირტუალიზაციამ შეცვალა მსოფლიოს ეკონომიკური 

არქიტექტურა. გეოეკონომიკური სამყარო არ აღიარებს სახელმწიფო და გეოგრაფიულ 

საზღვრებს, მაგრამ ეს ახალი სამყარო არ უნიფიცირდება, არ ხდება სტანდარტიზებული 

- გეოპოლიტიკური საზღვრების ნაცვლად გაჩნდა გეოკონომიკური საზღვრები. მათთან 

ერთად იხსნება სხვა მოძრავი საზღვრებიც (ცივილიზებული, კულტუროლოგიური, 

დემოგრაფიული, ინოვაციური და ა.შ.). ყოველივე ეს ქმნის მსოფლიოს დანაწევრების 

ურთულეს ბადეს, რომელშიც საზღვრები კი არ ემთხვევა, არამედ 

ურთიერთგადაიკვეთება. მაგალითად, ტრანსსასაზღვროობა სჭვალავს არსებითად 

მთელ მსოფლიო ეკონომიკას: კვლავწარმოებით სფეროში - მოხეტიალე 

ინტერნაციონალიზებული კვლავწარმოებითი ბირთვების გაჩენა, რამაც ბევრი ქვეყანა 

გადააქცია „ქვეყანა-სისტემებად“, რომლებიც მოიცავს უზარმაზარ „უცხო“ სამეურნეო 

ზონებს (ტერიტორიებს); ფინანსურ სფეროში - მძლავრი ტრანსსასაზღვრო ფინანსური 

ნაკადები; საინფორმაციო სფეროში - მსოფლიო კომპიუტერული ქსელი ინფორმაციის 

გადაცემის დიდი სიჩქარით; სამართლებრივ სფეროში - საერთაშორისო სამართლის 

დაშორება კორპორაციულისგან; სამხედრო სფეროში - ორიენტაცია სამხედრო 

კომპონენტებზე არა მარტო სუვერენული საზღვრების დასაცავად, არამედ ძირითადად 

„ქვეყანა-სისტემების“ ეკონომიკური საზღვრების, გარე ეკონომიკური პლაცდარმების. 

სახელმწიფო საზღვარი - პოლიტიკური ან ეკონომიკური საზღვარი, ლიმიტირებული 

სახელმწიფო წყობით, ეროვნული განკერძოებულობით, საბაჟო კონტროლით, საგარეო 

ვაჭრობის წესებით. 

გეოეკონომიკური საზღვრები -ეკონომიკური გავლენის ზონები, გეოეკონომიკური 

პლაცდარმები, ანკლავთაშორისი შრომის განაწილების პირაპირი, რომელზეც ხდება 

საქონლისა და მომსახურების გაცვლა და ნაწილდება მსოფლიო შემოსავალი და 

გეოეკონომიკური რენტა. 

ყველა ეს ცვლილება ასახვას პოვებს ლიმოლოგიის (ლათინ. limes - საზღვარი) ახალ 

კონცეფციებში - ესაა მეცნიერება საზღვრებზე, დაბრკოლებებზე (ბარიერებზე), 

გარდამავალ სისტემებზე. მისი მიზანია ცოდნის სისტემატიზაცია საზღვრების შესახებ, 
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მათი მრავალასპექტიანი კლასიფიკაცია, სწავლების მეთოდოლოგიის შემუშავება, 

საერთო ცნებითი ბაზის შექმნა.  

გეოპოლიტიკური მიდგომების ბატონობის პირობებში ლიმოლოგიაში აქტიურად 

მუშავდებოდა თეორიები, რომლებიც სახელმწიფო საზღვრების ფენომენს ხსნიდა 

პოლიტიკური ფაქტორებით.თავად სახელმწიფოები გვევლინებოდნენ როგორც 

უცვლელი მოცემულობანი, როგორც „ბუნებრივი“  რეგიონები, რომლებიც მოქმედებენ 

როგორც ერთი მთლიანი. სასაზღვრო პრობლემათა გააზრებაში გეოპოლიტიკური 

მოწინავე პოზიციების დაკარგვამ ხელი შეუწყო პოსტმოდერნისტული კონცეფციების 

შექმნას. მათ შორის  გეოეკონომიკის ფარგლებში განსაკუთრებულ ყურადღებას 

იპყრობს ნეოლიბერალური კონცეფცია „სამყარო საზღვრების გარეშე“. ამ თეორიის 

მომხრეები ამტკიცებენ, რომ ეკონომიკის ინტერნაციონალიზაციისა და 

ლიბერალიზაციის, ახალი ტექნოლოგიების და კომუნიკაციის განვითარების 

წყალობით, მოსახლეობის მზარდი კეთილდღეობის და ადამიანთა მიერ გლობალური 

პრობლემების საფრთხის გაცნობიერებით, რომელიც საჭიროებს ტერიტორიული 

დავების მშვიდობიან გადაწყვეტას საერთაშორისო სამართლის საფუძველზე 

საზღვართა ფუნქციები განიცდის ხაზოვან ევოლუციას - დაშორებიდან 

საინტეგრაციომდე. ბევრი სასაზღვრო წინააღმდეგობის დაძლევა ხერხდება საზღვრის 

ეკონომიკური და იდეოლოგიური ფუნქციების დაყოფით. ასე მაგალითად, ამერიკულ 

ეკონომიკაზე კანადური ეკონომიკის მაღალი დამოკიდებულების მიუხედავად, 

„საშუალო“ კანადური პროვინციის საქონელბრუნვა ქვეყნის სხვა რეგიონებთან 

კორექტირებული მოსახლეობის რაოდენობის და სულზე შემოსავლით, 12-ჯერ მეტია, 

ხოლო მომსახურების გაცვლა - 40-ჯერ, ვიდრე აშშ-ის მომიჯნავე შტატების.მსგავსი 

მდგომარეობა შეინიშნება ეკ-შიც. ამიტომ დისკურსი საზღვრების გაქრობის შესახებ 

განეკუთვნება მხოლოდ „საინტეგრაციო“, მშვიდობიან და დიდი ხნის წინ აღიარებულ 

სახელმწიფო საზღვრებს, რომლებიც გადის ძირითადად ევროპასა და ჩრდილოეთ 

ამერიკაში და შეადგენს მსოფლიოში სახმელეთო ეროვნული საზღვრების საერთო 

განფენილობის არა უმეტეს 5%-ს. 
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ლიმოლოგიის თანამედროვე კონცეფციების ანალიზი გვიჩვენებს მკვლევართა 

ინტერესს საზღვრების გაძლიერებული საკომუნიკაციო ფუნქციების მიმართ, ეს 

ვლინდება მათ შორის რეგიონების განვითარების პრიორიტეტების და პრობლემების 

შეფასების ცვლილებაში, აგრეთვე სხვადასხვა დონის ხელისუფლების და მართვის 

ორგანოების როლში პრობლემების გადაწყვეტისას, რაც სავსებით პასუხობს 

გლობალიზაციის გამოწვევებს. საზღვრების ისეთ გაგებას, როგორებიცაა: გავლენის 

ზონები, მიზიდულობა (მისწრაფება, მიდრეკილება), მომსახურება, აქვს 

გეოეკონომიკური საფუძველიც. ამასთან საჭიროა იმის გათვალისწინებაც, რომ 

თანამედროვე პერიოდში ეროვნული (ფორმალური) და გეოეკონომიკური 

(არაფორმალური, მოძრავი) საზღვრები ძლიერაა ურთიერთდაკავშირებული, რაც 

ვლინდება საზღვრების ძირითად მახასიათებლებში. 

ფორმალურ საზღვართა ბარიერულობა აკავებს არაფორმალურ საზღვართა 

დინამიკას, მაგალითად, უცხოელი ინვესტორებისთვის შეზღუდვების მეშვეობით, 

საქონლისა და მომსახურებისთვის სატარიფო და არასატარიფო შეზღუდვებით, 

ტრანსსასაზღვრო მოძრაობათა საპასპორტო-სავიზო რეჟიმით და ა.შ. პირიქით, 

ფორმალური საზღვრების კონტაქტურობა კონკურენტუნარიანობის მეშვეობით 

საშუალებას აძლევს ეკონომიკურ აგენტებს მოახდინონ ქვეყნების და რეგიონ-

პარტნიორების ბაზრებზე ექსპანსია, გააფართოვონ საქონლის და მომსახურების 

გასაღების ზონები, ააგონ კომპანიებისა და ბანკების ეკონომიკური სტრატეგია 

საზღვარგარეთული ბაზრების პოტენციალის გათვალისწინებით. 

საზღვრების კონტაქტურობა აუცილებელი პირობაა ეკონომიკური ინტერესების 

ფორმირებისთვის ქვეყნისა და რეგიონული საინტეგრაციო დაჯგუფებების ფარგლებს 

გარეთ. ამასთან საერთო კანონზომიერებად გვევლინება საზღვრების კონტაქტურობის 

პირდაპირი დამოკიდებულება ქვეყანა-პარტნიორების განვითარების დონეზე, მათ 

კულტურულ სიახლოვეზე, ეროვნული ეკონომიკური და სამართლებრივი სისტემების 

მსგავსებაზე, ურთიერთსიახლოვესა და მეზობლობაზე. საზღვრების კონტაქტურობის 
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მაღალი ხარისხი ხელს უწყობს დიდი საბაზრო სივრცეების ფორმირებას და მათი 

სახელმწიფო საზღვრების ბარიერულობის შემცირებას. 

კონტაქტურობის და ბარიერულობის გამოვლენის ფორმათა ანალიზის საფუძველზე 

შეიძლება გამოვყოთ საზღვრების 4 ტიპი: 

1) დაშორებული (ჩამორთმეული, გასხვისებული) საზღვრები, დამახასიათებელია 

ჩაკეტილი სისტემებისთვის, რომლებშიც ეკონომიკა ექვემდებარება სამხედრო 

მიზნებს, ხოლო საგარეო გაცვლა მინიმალურია; 

2) ნახევრად გამტარი საზღვრები, რომელთათვისაც დამახასიათებელია 

ნაწილობრივი ასიმეტრიული გამტარობა, ვინაიდან ურთიერთქმედება 

ეკონომიკაში მიმდინარეობს სახელმწიფოთაშორის  და არა 

რაიონთაშორისდონეზე; 

3) შემაერთებელი საზღვრები - გახსნილი საზღვრები, როგორც ინოვაციის ზონა, 

რომლებზეც რესურსებისა და კაპიტალის ნაკადები ხორციელდება არა მარტო 

სახელმწიფოთაშორის, არამედ ადგილობრივ დონეებზეც; 

4) საინტეგრაციო საზღვრები -წარმოიშობა ერთიანი სივრცის ფორმირების საბოლოო 

სტადიაზე, მაგალითად ტრანსსასაზღვრო რეგიონების. 

გეოეკონომიკური საზღვრების, როგორც გავლენის ზონისა და ეკონომიკური 

ძალაუფლების, დახასიათებისას საჭიროა გავითვალისწინოთ, რომ მათ შეუძლიათ 

შეასრულონ სხვადასხვა ფუნქცია გეოეკონომიკური სივრცის ფორმირების და 

განვითარების პროცესში. მაგალითად, თანამედროვე სახელმწიფოთა გეოეკონომიკური 

და გეოფინანსური კანონზომიერებების განვითარების გათვალისწინებით შეიძლება 

გამოვყოთ საზღვართა კლასიფიკაციის შემდეგი კრიტერიუმები: 

- საქმიანობის სფეროთა შორის გამიჯვნა (გადასვლები, საკონტაქტო ზონები, 

მოცულობითი ბარიერები); 

- მოცულობითი კონფიგურაციები, როგორც მოცულობითი ქვესივრცეების 

გამოყოფა გლობალური სივრციდან (გეოფინანსური, გეოსაინფორმაციო, 

გეოსტრატეგიული, გეოეკონომიკური და სხვ.); 
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- ტრანსსასაზღვროობა, როგორც სტრუქტურული დანაწევრება, დაკავშირებულია 

ცნებასთან „საზღვრების გადარეცხვა“, ე.ი. მათ ცვალებადობასთან და 

გაფართოების უნართან სხვადასხვა განზომილებაში; 

- საზღვრების შეფარდება განპირობებული გეოფინანსების ინტენსივობით, 

ნებისმიერი მანძილის დაძლევა რომ შეუძლია; 

- ზენაციონალური და ნაციონალური სისტემების გამიჯვნა, რომელიც ვლინდება 

მათ შორის ინტერნაციონალიზირებული საწარმოო სისტემების საქმიანობაში. 

გეოეკონომიკური საზღვრების კლასიფიკაცია საჭიროა შევავსოთ სივრცე-საზღვრების 

ტიპებით, რომლებიც აფიქსირებენ ტერიტორიის გარკვეულ სახეებს: 

- ფრონტირი (ინგლ. frontier; სიტყვასიტყვ. საზღვარი დევნილების მიერ 

ათვისებულ მიწებსა და აუთვისებელს შორის) - ცნება, რომელიც ასახავს 

თავისუფალი მიწების ათვისების ეპოქას აშშ-ის დასავლეთში (1890 წლამდე); 

- ბუფერი (ინგლ. buffer; სიტყვასიტყ. ბიძგების შემცირება) – ისტორიაში სივრცე 

მეომარ სახელმწიფოებს შორის, რომელზეც არ მიმდინარეობს საომარი მოქმედება; 

- ლიმიტროფი (ლათინ. limes და ბერძნ. trophos - მკვებავი, წარმომქმნელი) - 

შუალედური სივრცე, ცივილიზაციათაშორისი სარტყელი, რომელიც ქვეყანას გარს 

ერტყმის.  

 ამრიგად, გეოეკონომიკური სისტემა ეროვნული და ტრანსნაციონალური 

სტრუქტურების ერთობლიობაა, რომელიც ხასიათდება გლობალური ბაზრის პირობების 

მიმართ მობილობითა და ადაპტირებულობით. 

 გეოეკონომიკური სისტემის საორგანიზაციო სისტემა შეიძლება იყოს 

წარმოდგენილი საგარეოეკონომიკური კავშირების მომარაგებით-გამსაღებელი, სავაჭრო 

ან კვლავწარმოებითი მოდელებით, რომლებიც განსაზღვრავს ქვეყნის მონაწილეობის 

ხარისხს შრომის საერთაშორისო დანაწილებაში, ასევე სასაქონლო ფორმების 

განვითარებას ერთეული საქონლიდან საქონელ-პროგრამებამდე ეროვნულ ეკონომიკაში. 
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 სახელმწიფო როგორც გეოეკონომიკური სისტემის სუბიექტი, გვევლინება რა 

გლობალურ მეწარმედ, განიცდის არსებით ცვლილებებს  და შეიძლება განვითარდეს 

შემდეგ ტიპებად: რეგიონ-სახელმწიფოდ, ქვეყანა-სისტემად, არამომიჯნავე 

სახელმწიფოდ. 

 გეოეკონომიკური სისტემის განვითარება შეიძლება მიმდინარეობდეს როგორც 

გეოეკონომიკური სივრცის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ. გეოეკონომიკური 

ფარგლები - ესაა ეკონომიკური გავლენის ზონები, რომლებშიც მიმდინარეობს 

საქონლისა და მომსახურების გაცვლა და ნაწილდება მსოფლიო შემოსავალი და 

გეოეკონომიკური რენტა. გეოეკონომიკური საზღვრები საშუალებას იძლევა 

ჩამოვაყალიბოთ გეოეკონომიკური სისტემების და სივრცეების სხვადასხვა სახე. 

 გეოეკონომიკური სისტემის ეფექტიანობის შეფასება განისაზღვრება მისი 

გეოეკონომიკური პოტენციალის საფუძველზე, როგორც მოცემული სისტემის 

გამოყენებული და პოტენციური რესურსების ერთობლიობა. 

 

კითხვები გამეორებისთვის 

6.1. როგორია ი. ვალერსტაინის მსოფლიო სისტემათა თეორიის ძირითადი 

დებულებები? 

6.2. დაახასიათეთ გეოეკონომიკური  სისტემა და მისი მოდელები.   

6.3. გააანალიზეთ გეოეკონომიკური სისტემის პოტენციალი. 

 

 

 

მე-7 თემა 

გეოეკონომიკური პოლუსი და გეოეკონომიკური ცენტრი 
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1. გეოეკონომიკური პოლუსის განსაძღვრის მიდგომები 

2. გლობალური სამყაროს სუბიექტები 

3. გეოეკონომიკურ ძალთა ბალანსი 

პოლუსგლობალური მსოფლიოს აღსაწერად 2 მიდგომა არსებობს: 1-ლი მიდგომა - 

ყურადღებას ამახვილებს ამ კატეგორიის პოლიტიკურ ასპექტზე და ოპერირებს ცნებით 

„პოლიტიკური პოლუსი“ (სახელმწიფო, რომელიც მეთაურობს ქვეყნების გარკვეულ 

ჯგუფს). მსოფლიო მოწყობის ბიპოლარული მოდელი: სსრკ-ისა და აშშ-ის 

დაპირისპირების დროს ორივე ეს სახელმწიფო იყო პოლუსი და პირველი მათგანი 

ხელმძღვანელობდა „სოციალიზმის ბანაკს“, ხოლო მეორე - „კაპიტალიზმის ბანაკს“. 

სახელმწიფოთა მნიშვნელოვანი რაოდენობა (აზიაში, აფრიკასა და ლათინურ ამერიკაში) 

არც ერთ ბანაკში არ შედიოდა და შეადგენდა ეგრეთ წოდებულ მესამე სამყაროს. 

ისწრაფოდნენ რა ჰეგემონიისკენ, ორივე პოლუსი მიზნად ისახავდა სამხედრო-

სამრეწველო კომპლექსის, როგორც ერთ-ერთი პრიორიტეტულის, განვითარებას. 

მიუხედავად იმისა, რომ მათ ჰქონდა კოლოსალური ბირთვული პოტენციალი, ორივე 

სახელმწიფოს ესმოდა, ომი მათ შორის გაანადგურებდა თითოეულს და შესაძლოა 

მსოფლიოსაც. ეს გამორიცხავდა მსხვილმასშტაბიან სამხედრო კონფლიქტებს მათ შორის 

და აიძულებდა თითოეულ პოლუსს პასუხისმგებლობით მიეღო გადაწყვეტილება ძალის 

გამოყენების შესახებ. ბიპოლარულ სამყაროში პოლუსი იყო თავის გავლენის სფეროში 

მოქმედებათა კოორდინატორი და განსაზღვრავდა მის კონტროლქვეშ მყოფი 

სახელმწიფოების საშინაო და საგარეო პოლიტიკას. მრავალპოლარულ მსოფლიოში 

(სამყაროში) პოლუსის მნიშვნელობა იგივე რჩება, როგორც მსოფლიომოწყობის 

ბიპოლარული მოდელის შემთხვევაში. ამასთან ერთად, ურთიერთობა პოლუსებს შორის 

ხდება სულ უფრო რთული. ბიპოლარულ მსოფლიოში პოლუსები მეტოქეები 

(მოწინააღმდეგეები) არიან; მრავალპოლარულ მსოფლიოში შესაძლებელია ორი 

პოლუსის დროებითი ტაქტიკური კავშირი მესამის წინააღმდეგ, რაც მესამე პოლუსის 

აშკარა უპირატესობის ნიველირებას იძლევა, აფერხებს მისი გავლენის ზრდას და 

ასტაბილურებს ვითარებას საერთაშორისო სარბიელზე. გლობალური უსაფრთხოების 
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თვალსაზრისით, მსოფლიომოწყობის ბიპოლარულ და მრავალპოლარულ სისტემაში 

ვერც ერთი პოლუსი შეეცდება გააჩაღოს მსხვილი სამხედრო კონფლიქტი, რომელმაც 

შეიძლება არა მარტო საფრთხე შეუქმნას მსოფლიო მეურნეობას, სოციოკუტურულ 

კავშირებს ქვეყნებს შორის, არამედ გაანადგუროს კიდეც დედამიწის მოსახლეობის 

დიდი ნაწილი. პოლუსის პასუხისმგებლობის და ძალაუფლების ზონა განისაზღვრება 

მისი მოკავშირეებითა და სატელიტებით, ამიტომ იგი დაინტერესებულია ყველა მისი 

წევრის წარმატებულ განვითარებაში, ვინაიდან მხოლოდ ეს ფაქტი უზრუნველყოფს 

მისთვის „პოლუსის“ სტატუსს რამდენიმე ზემძლავ სახელმწიფოს შორის. 

მე-2 მიდგომა - ერთპოლარულ მსოფლიოში „პოლუსად“ მიღებულია ჩაითვალოს ის 

სახელმწიფო, რომელიც ფლობს უზარმაზარ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ ან სამხედრო 

უპირატესობას სხვა სახელმწიფოთა უმრავლესობაზე ან აქვს ყველა სამივე პოტენციალი 

ერთდროულად. ფაქტობრივად პოლუსი ყველაზე მძლავრი სახელმწიფოა არა მარტო 

თავის რეგიონში, არამედ მთელ პლანეტაზე. ძლიერის უფლება - შეიძლება 

განიხილავდეს მთელ პლანეტას როგორც თავისი ინტერესების სფეროს. პოლუსის 

გავლენა ყოვლისმომცველია: მას აქვს შესაძლებლობა თავისი პირობები უკარნახოს 

ნებისმიერ სახელმწიფოს, გამოიყენოს სანქციები (ეკონომიკური, დიპლომატიური) ან 

პირდაპირი სამხედრო ზემოქმედება მოახდინოს. ამ კატეგორიის ანალიზის დროს 

საჭიროა გავითვალისწინოთ, რომ „პოლუსი“ (ვ. დალის განმარ. ლექს.) –„ღერძის 

თითოეული საბოლოო წერტილის წვეტია, რომელზეც ბრუნავს სფერო“. პოლუსი - 

„საზღვარი, რაღაცის უკიდურესი წერტილი“. ეს ფორმულირებები საჭიროებს 

დაზუსტებას. ცნება „პოლუსი“ ლექსიკონებში ყოველთვის ხასიათდება გარკვეული 

ერთგანზომილებიანობით (გეოგრაფიული პოლუსი, ჩრდ./სამხ. პოლუსები, მაგნიტური 

პოლუსი, წონასწორობის პოლუსი) და ერთი ტიპოლოგიური თვისების დომინირებით. 

 „პოლუსი“ - ესაა გლობალური პოლიტიკური სისტემის ელემენტი, რომელსაც აქვს 

მნიშვნელოვანი სამხედრო, ეკონომიკური, პოლიტიკური და ცივილიზაციური 

პოტენციალი, რაც საშუალებას აძლევს წარმატებით იურთიერთოს/კონკურენცია 
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გაუწიოს მსოფლიო პოლიტიკის სხვა აქტორებს საერთაშორისო სარბიელზე. პოლუსთა 

სახეები: სამხედრო, ეკონომიკური, პოლიტიკური, ცივილიზაციური. 

ეკონომიკური პოლუსი: ფაქტორები: მშპ-ისა და სამრეწველო წარმოების ზრდის 

მაღალი ტემპები; ეკონომიკური პოლიტიკის მაღალი ტემპები; განვითარებული საბაზრო 

ეკონომიკა, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მაღალი დონე; ქვეყნის შიგნით 

მაღალი საინვესტიციო აქტიურობა და მთლიანობაში რეგიონის საინვესტიციო 

მიმზიდველობა; განვითარებული სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა; 

ადამიანური პოტენციალის და ცხოვრების ხარისხის განვითარების მნიშვნელოვანი 

დონე; ეკონომიკის ინოვაციური მიმართულება, ორიენტაცია მაღალ ტექნოლოგიებზე; 

მდგრადი სოციოეკოლოგოეკონომიკური სისტემის არსებობა; რეგიონის სოციალურ, 

სამეურნეო, სარესურსო და ეკოლოგიურ პოტენციალთა დაბალანსებული 

კვლავწარმოების უზრუნველყოფა; შრომის საერთაშორისო დანაწილების სისტემაში 

კონკურენტუნარიანობის მაღალი დონე („დიდი შვიდეულის“ ქვეყნები, აზია წყნარი 

ოკეანის რეგიონის სწრაფად განვითარებადი ქვეყნები („აზიური ვეფხვები“).  

პოლიტიკური პოლუსი. დახასიათება - გაეროს წევრობა + უნარი, აკონტროლოს 

ვრცელი გეოპოლიტიკური სივრცე, საკმარისი შესაძლებლობები თავის გავლენაში ამ 

ტერიტორიის შესანარჩუნებლად, აშკარა პოლიტიკური თვითკმარობის ნიშნები. პპ-ის 

ფორმირების მნიშვნელოვანი პირობა - სახელმწიფოს განვითარების მდგრადობა და 

პოლიტიკური სტაბილურობა. სტატუს „პპ“-ის დახასიათება - ქვეყნის სახელმწიფო 

მშენებლობის პოლიტიკური ორიენტაცია და ვექტორები, ტერიტორიის ზომა და მისი 

მოსახლეობის რაოდენობა. ვრცელი ტერიტორია მდიდარი ბუნებრივი რესურსებით და 

მრავალრიცხოვანი მოსახლეობით - აუცილებელი პირობები სახელმწიფოს პპ-ად 

გადაქცევისთვის, მის გარშემო სხვა ქვეყნების დაჯგუფება და ეკონომიკური 

გაანგარიშების ან პოლიტიკური კონიუნქტურის გამო მისი პოლიტიკის ფარვატერში 

გაყოლა (ანუ გავლენა). 
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სამხედრო პოლუსი - სახელმწიფო, რომელიც ფლობს ბირთვულ 

იარაღს(უზრუნველყოფს სახელმწიფოს ინტენსიური ზემოქმედების შესაძლებლობას 

სხვა ქვეყნებზე და თავდაცვის სისტემას მისი არსებობის ფაქტით, შეაირაღებული 

ძალადობის საშუალებათა გამოყენებით მუქარა, პოლიტიკური ნების დემონსტრაციით 

და ქვეყნის ხელმძღვანელობის გაბედულებით აუცილებლობის შემთხვევაში 

შეიარაღებული ბრძოლის წარმოება), პლუს სამართლებრივი ნორმების ერთობლიობა 

(სამხედრო დოქტრინა, ეროვნული უსაფრთხოების დოქტრინა, სახელმწიფო საგარეო 

პოლიტიკის კონცეფცია), პოლიტიკური მიზანდასახულობები (ოფიციალური 

განცხადება და სახელმწიფოს პოლიტიკურ ლიდერთა ქცევა, საზოგადოებრივი აზრი 

შესაძლო ძალის გამოყენებაზე), ინსტიტუტები და საშუალებები, რომლებიც 

განსაზღვრავს სამხედრო ძალას როგორც სახელმწიფოს პოლიტიკის მთავარ იარაღს.  

ცივილიზაციური პოლუსი - სახელმწიფო აშკარად გამოხატული ცივილიზაციური 

იდენტობით და სხვა ქვეყნებზე სოციოკულტურული გავლენის მძლავრი 

პოტენციალით. ქვეყნის სოციოკულტურული წონის ფაქტორები: ხალხთა ეროვნული 

თვისებები და თავისებურებები; ეროვნული ტრადიციების, ფასეულობებისა და წეს-

ჩვეულებების (რიტუალების) აქტუალიზაცია; ეროვნული მენტალიტეტის მკაფიოდ 

გამოხატული სპეციფიკა; შესაცნობი ცივილიზაციური ალგორითმების, ფილტრებისა და 

ბარიერების არსებობა გლობალიზებული სამყაროს ქვეყნების სოციოკულტურული 

ინტეგრაციის პროცესში. მახასიათებლები: კონსოლიდაცია ყველა მოქალაქის მიერ 

გაზიარებული ქვეყნის გამაერთიანებელი ეროვნული იდეის გარშემო; ეროვნული 

ინტერესების, ფასეულობებისა და იდეალების დაცვა; ეროვნული უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა; გასაგები „ეროვნული პროექტის“ არსებობა. ამ სახით შეიძლება 

მოგვევლინოს ქვეყნათა ჯგუფი, რომელთაც აქვთ საერთო კულტურულ-გენეტიკური 

კოდები, რასაც საფუძვლად უდევს ერთიანი ცივილიზაციური მატრიცა - ევროპა, 

ჩინეთი, ინდოეთი, იაპონია, საუდის არაბეთი, ირანი, თურქეთი.  
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ყველა ეს ფაქტორი ახდენს მრავალმხრივ და არსებით გავლენას სახელმწიფოს 

მდგომარეობაზე, რეიტინგზე, ავტორიტეტსა და ძალაზე მრავალპოლარულ მსოფლიოში. 

ერთიან ლოკალურ გეოსივრცეში ყველა სახის პოლუსის აკუმულაცია ქმნის 

მრავალპოლარული მსოფლიოს ძალის ცენტრს. არსებობს სამხედრო, პოლიტიკური, 

ეკონომიკური, მორალური და ა.შ. ძალა. ძალის ცენტრს პოლუსისგან განსხვავებით აქვს 

გარკვეული პოლისემანტიკურობა, ეს მრავალგანზომილებიანი და მოცულობითი ცნებაა, 

რომელიც აერთიანებს მრავალპოლარულ სამყაროში არსებულ პოლუსთა ლოკალური 

მახასიათებლების ერთობლიობას. ძალის ცენტრი - ესაა გლობალური პოლიტიკური 

წესრიგის ელემენტი, სახელმწიფოს სამხედრო, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, 

ცივილიზაციურ რესურსთა ერთობლიობა, რომელთა არსებობა ახასიათებს მის 

გეოსტრატეგიულ, გეოეკონომიკურ, გეოპოლიტიკურ, სოციოკულტურულ პოტენციალს 

და საშუალებას იძლევა აქტიურად მონაწილეობა მიიღოს გლობალური მართვის 

პროცესებში, რათა მოახდინოს ძალაუფლების საერთაშორისო განაწილების ფუნქციის 

რეალიზება. ცალკეული ქვეყნისთვის ამის მიღწევა რთულია, თუმცა აკუმულაცია 

კავშირში (ბლოკში) სხვა ქვეყნების ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და სამხედრო 

რესურსებთან ერთად ანიჭებს ამ კავშირს შესაძლებლობას გახდეს გლობალური 

სამყაროს ძალის ცენტრი. ესა თუ ის წარმონაქმნი საინტეგრაციო პროცესების მიყვანისას 

თავის ლოგიკურ დასასრულამდე (სრულფასოვანი ეკონომიკური, პოლიტიკური, 

სამხედრო-სტრატეგიული კავშირის ფორმირება), რომლის ხელშიც თავი მოიყარა 

რამდენიმე მომიჯნავე სახელმწიფოს სიძლიერემ და ძალამ, ხდება გლობალური 

სამყაროს ძალის ცენტრი (ეკ). 

„ძალის ცენტრის“ სტატუსის პრეტენდენტები - ქვეყნები, რომლებიც აერთიანებენ 

თავიანთ რესურსებს და იმყოფებიან ეკონომიკური, პოლიტიკური და სამხედრო-

სტრატეგიული კავშირის შექმნის გზაზე. რეგიონული საინტეგრაციო გაერთიანებები: 

ნაფტა, მერკოსური (სამხრეთ კონუსის ქვეყნების საერთო ბაზარი), ასეანი, 

სყასთს(სპარსეთის ყურის არაბულ სახელმწიფოთა თანამშრომლობის საბჭო), სამხრეთ 

აფრიკის ქვეყნების განვითარების საზოგადოება. საინტეგრაციო პროცესებისა და 
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წარმოშობილი პრობლემების კომპლექსის სირთულის შედეგადჯერჯერობით არავინ 

გასულა სრულფასოვანი ეკონომიკური და პოლიტიკური კავშირის დონეზე. კავშირები 

და ბლოკები, რომლებიც პრეტენციას აცხადებენ ძალის ცენტრის სტატუსზე, იმყოფებიან 

ეკონომიკური ინტეგრაციის ეტაპზე, პოლიტიკური ინტეგრაცია აწყდება ობიექტურ და 

სუბიექტურ დაბრკოლებებს (პოლიტიკურ ელიტათა დომინირებული განწყობების 

სხვადასხვაობა, ინტეგრაციისთვის პოლიტიკური ნების უქონლობა). 

ამ პოზიციიდან ტერმინი „ერთპოლარული მსოფლიო“ არცთუ კორექტული ჩანს. 

თანამედროვე გლობალურ მსოფლიოში შეიძლება იყოს მრავალი სხვადასხვახარისხიანი 

პოლუსი: სამხედრო, ეკონომიკური, ცივილიზაციური, ამდენად შეიძლება საუბარი 

მრავალპოლარულ სამყაროზე. თუმცა მხოლოდ ერთი ქვეყანა შეიცავს თავის თავში 

პოლუსთა უმრავლესობის მახასიათებლებს - აშშ - თანამედროვე გლობალური სამყაროს 

ძალის ცენტრი და გლობალური ლიდერი =>თანამედროვე სამყარო მონოცენტრულია. ეკ-

ს აქვს ეკონომიკური, სამხედრო და ცივილიზაციური პოლუსები, მაგრამ მისი სტატუსი, 

როგორც ძალის ცენტრის, დამოკიდებულია აშშ-ისგან პოლიტიკისდა 

საგარეპოლიტიკური საკითხების გადაწყვეტაში დამოუკიდებლობის ხარისხზე. 

ევროკავშირის ძალის ცენტრად სტატუსის აღიარება საშუალებას იძლევა ვისაუბროთ 

გლობალური სამყაროს მოდელის ბიცენტრულობაზე (ამასთან ერთად, 

მრავალპოლარული). გლობალიზაციის პროცესების, ახალი პოლუსებისა  და ძალის 

ცენტრის სტატუსზე პრეტენდენტების წარმოშობის კვალობაზე შეიძლება განჭვრიტოთ 

მისი მომავალი კონფიგურაცია, როგორც პოლიცენტრული სამყაროსი.  

გლობალური სახელმწიფო - ესაა სახელმწიფო, რომლის ეკონომიკური და სამხედრო-

პოლიტიკური გავლენა საერთოპლანეტარული მასშტაბისაა. ნიშანი: უნარი - 

აკონტროლო და ზემოქმედება მოახდინო არა მარტო რეგიონის მასშტაბით მეზობლების 

საშინაო და საგარეო პოლიტიკაზე, არამედ სახელმწიფოებზეც, რომლებიც მდებარეობს 

დედამიწის მოშორებულ ნაწილებში. გლობალურ სახელმწიფოს აქვს ზემოქმედების 

ბერკეტების მთელი სპექტრი (ეკონომიკური, სამხედრო, პოლიტიკური, საინფორმაციო 
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და სოციოკულტურული) სიტუაციაზე მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში და გავლენის 

ხერხები მისგან საკმაოდ მოშორებულ ქვეყნებზე, რომლებიც ცხადდება მისი 

პასუხისმგებლობის ან ინტერესის ზონად. ასეთად გვევლინება აშშ-ის, როგორც 

გლობალური სახელმწიფოს,პოლიტიკაახლო აღმოსავლეთის, სპარსეთის ყურის 

ქვეყნების მიმართ. ჩინეთი - გარდამავალ ეტაპზეა რეგიონული სტატუსიდან 

გლობალური სახელმწიფოს სტატუსზე (მისი პოლიტიკის აქტივიზაცია აფრიკის 

კონტინენტზე და სპარსეთის ყურის რეგიონში, ლათინურ ამერიკაში; ჩინეთის 

ხელმძღვანელობის მცდელობა ხელი შეუწყოს ადგილობრივ რეგიონულ 

ორგანიზაციებს, სწრაფვა - დააბანდოს მნიშვნელოვანი ინვესტიციები ბუნებრივი 

რესურსებისა და ენერგეტიკის მოპოვება-გადამუშავებაში). გლობალური სახელმწიფო 

თავისი ეკონომიკური, პოლიტიკური და სამხედრო-სტრატეგიული პარამეტრებით 

სინონიმია ცნება „ძალის ცენტრისა“ (აშშ). ჩინეთი - პრეტენდენტია სტატუსზე „ძალის 

ცენტრი“.  

ჩსრ-ის მიერ „ძალის ცენტრის“ სტატუსის მოპოვება იქნება გლობალური სამყაროს 

პოლიცენტრული მოდელის ფორმირების ნიშანი (იმ პირობით, რომ ეკ-ზეც დარჩება ეს 

სტატუსი). 

გლობალური სამყაროს სუბიექტები - ყველაზე ახლო მყოფი ქვეყნები ძალის 

ცენტრისთვის არის ის სახელმწიფოები, რომლებიც ნებაყოფლობით ფარვატერში (ანუ 

გავლენაშია) მისდევენ მის პოლიტიკას როგორც სოციალურ-ეკონომიკური და 

პოლიტიკური მოდელის მსგავსების ძალით, ისე ისტორიულ მიზეზთა გამო. ამჯერად 

განვიხილავთ ტერმინებს, რომლებიც პოლიტკორექტულობის თვალსაზრისით 

მიუღებელი. „სატელიტები“ (ან სახელმწიფო-კლიენტები [Client-state]) - სახელმწიფოები, 

ფორმალურად დამოუკიდებელი, მაგრამ პოლიტიკურად და ეკონომიკურად სხვა 

სახელმწიფოსგავლენის ქვეშ მყოფნი, სარგებლობენ იმ ქვეყნის „პროტექციონიზმით“ 

საერთაშორისო სარბიელზე. „ვასალებისგან“ განსხვავებით, რომელთაც ამა თუ იმ 

ხარისხით აქვთ  პარტნიორული ურთიერთობები პოლუსთან, სატელიტები, მცირე 
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ტერიტორიით, რა თქმა უნდა, დიდი ქვეყნის როლს ვერ შეასრულებენ, თუმცა 

მდებარეობენ გეოსტრატეგიულად მნიშვნელოვან ზონებში, რომლებზედაც კონტროლი 

პრინციპულად მნიშვნელოვანია პოლუსისთვის. სახელმწიფო-კლიენტები მიჰყვებიან 

უცხოურ სახელმწიფოს თავიანთი პოლიტიკის ყველა საკვანძო საკითხში და 

ექვემდებარებიან მას თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში, თუმცა ფორმალურად 

სუვერენულები არიან (დამოუკიდებლები). აშშ-ის მიერ აგებულ სამყაროს 

ერთპოლარულ სისტემას განეკუთვნებიან ლათინური ამერიკის ზოგიერთი ქვეყანა 

(მექსიკა, ჰაიტი, დომინიკანური რესპუბლიკა). „სატელიტებს“ განეკუთვნებიან 

პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებიც. აშშ-მა ჩართო საქართველო დამოუკიდებელ 

სახელმწიფოთა რიგში, რათა გაეძლიერებინა კონტროლი ტერიტორიებზე, რომლებიც 

რფ-ის საზღვრების უშუალო სიახლოვესაა. უმდაბლესი ადგილი გლობალურ 

იერარქიაში უკავია „ქვეყანა-განდევნილებს“, ქვეყნებს „უვარგისი რეჟიმით“, რომლებიც 

განეკუთვნებიან „ბოროტების ღერძს“ (ირანი, კსდრ). ტერმინები „ვასალები“, 

„სატელიტები“ ან „მარიონეტული რეჟიმი“ დღეს, პოლიტკორექტულობის ეპოქაში, სულ 

უფრო იშვიათად იხმარება. ერთპოლარული სამყაროს კიდევ ერთი კონსტრუქტი -

ალტერპოლარული სახელმწიფოები - არ განეკუთნება არც ვასალურ, არც 

დამოკიდებულ, არც ნეიტრალურთ. ისინი აუცილებლად არ უპირისპირდებიან 

პოლუსს, მაგრამ ზოგჯერ ცდილობენ შეზღუდონ მათი სწრაფვა, თუკი ისინი ეხებიან ამ 

სახელმწიფოთა ეროვნულ ინტერესებს; ისწრაფვიან ააგონ თანაბარი ურთიერთობა 

პოლუსთან. მათ არ აქვთ დიდი პოლიტიკური, სამხედრო ან ეკონომიკური სიმძლავრე, 

რათა პოლუსზე პრეტენზია ჰქონდეთ, მაგრამ  აქვთ ისეთი, რომელიც საკმარისია, 

ქვეყანა-ჰეგემონმა რომ ანგარიში გაუწიოთ. ეს სახელმწიფოები მათ საპირწონედ 

გამოდგება, პოლუსის შემაკავებელ ფაქტორად, მის ძალაუფლებას ზღუდავს, რაც ხელს 

უწყობს მსოფლიოში მშვიდობის შენარჩუნებას და აიძულებს პოლუსს იმოქმედოს 

პოლიტიკურ სარბიელზე უფრო წინდახედულად, თავს აარიდებს რა  გლობალური 

დიქტატის აშკარა გამოვლენას. 
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ასეთ სახელმწიფოებს აქვთ პოტენციალი გახდნენ მსოფლიო სახელმწიფოები, ხოლო 

ამის შემდეგ - ალტერნატიული პოლუსები და ძალის ცენტრებიც კი. 

არსებობს 2 ფაქტორი, რომლებიც გლობალური პოლიტიკური წესრიგის 

არქიტექტურაზე გავლენას ახდენს: 1. ცენტრის ძალის ზემოქმედების საშუალებები 

კონტროლირებად სახელმწიფოებზე (სამხედრო ძალა, „რბილი ძალა“, ეკონომიკა); 2. 

ცენტრის ძალის პოლიტიკის მიზანი (მოცემული სახელმწიფოს და მისი ვასალების 

სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობა, რომელიც მიღწეულია დანარჩენი სამყაროს 

ხარჯზე, ანდა ერთი ძალის ცენტრის კეთილდღეობა). „გლობალური“ ძალაუფლების 

მიღწევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება5 მნიშვნელოვან - სამხედრო, ეკონომიკურ, 

ტექნოლოგიურ, საინფორმაციო და კულტურულ -სფეროს. ლიდერობა თუნდაც მათგან 2 

ან 3 სფეროში აუცილებელი პირობაა მრავალპოლარულ სამყაროში პოლუსის სტატუსის 

მოსაპოვებლად. მხოლოდ აბსოლუტური უპირატესობა ყველა 5-ივე დარგში 

ერთდროულად ანიჭებს სახელმწიფოს გლობალური სამყაროს ძალის ცენტრის სტატუსს. 

გლობალური პოლიტიკური წესრიგის იერარქიაში კიდევ ერთი საფეხური - 

რეგიონალური სახელმწიფო - რეგიონული ლიდერი, რომელსაც აქვს ორი ან მეტი სახის 

პოლუსის ნიშნები; თავის რეგიონში სხვა ქვეყნების მიზიდულობის ცენტრია. 

განმასხვავებელი მახასიათებელი (დახასიათება) - წინსვლითი და უწყვეტი ზრდა 

შიდარეგიონალური დამოკიდებულების პრიორიტეტის და სცენარის შესაბამისად, 

რომელიც წამოაყენა სახელმწიფომ, რეგიონულ ლიდერად დარჩენისკენ რომ 

ისწრაფვის.რეგიონული სახელმწიფოს გარშემო ინტეგრაციული პროცესების 

ინტენსიფიკაცია შესაძლებლობას აძლევს ამ წარმონაქმნს ავიდეს უფრო მაღალ 

საფეხურზე გლობალურ იერარქიაში, გახდეს ძალის ცენტრის სტატუსის პრეტენდენტი 

(სარ, ნიგერია, ბრაზილია, ინდოეთი, ირანი, თურქეთი, საუდის არაბეთი) თავის 

რეგიონულ ლიდერობას ასეთი სახელმწიფო ქმნის საკუთარი პროდუქციის გასაღების 

ბაზრის გაფართოების ხარჯზე, მეგობრულ/სამოკავშირეო საგარეო პოლიტიკის 

გატარებით სახელმწიფო-მეზობლების მიმართ; ასევე იძლევა მათი უსაფრთხოების 
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გარანტიებს, ეხმარება ეკონომიკურად და ანიჭებს სავაჭრო უპირატესობებს 

(პრეფერენციებს). ლიდერობის შენარჩუნება რეგიონში მოითხოვს რეგიონალური 

სახელმწიფოსგან თავის საგარეო პოლიტიკაში საშუალებათა მთელი სპექტრის 

გამოყენებას: ეკონომიკური (სუბსიდიები და ინვესტიციები, სადემპინგო ფასები 

ენერგომატარებლებზე ან სტრატეგიულ პროდუქტებზე), სამხედრო (სამხედრო 

კონტინგენტის ყოფნა, შეიარაღების გაყიდვა კრედიტით ან შეღავათიანი ფასებით) 

ექსპანსიით დაწყებული კულტურულ ექსპანსიამდე და „რბილი ძალის“ მეთოდებამდე. 

რეგიონული სახელმწიფოს სტატუსის შენარჩუნების გარანტია - დინამიზმი და 

საინტეგრაციო პროცესების გაღრმავება რეგიონში, ქვეყნების ეკონომიკური, 

პოლიტიკური, სამხედრო-სტრატეგიული ურთიერთდამოკიდებულება როგორც 

ერთმანეთზე, ისე რეგიონის ლიდერზე. თანდათანობით რეგიონული თანამშრომლობა 

შეიძლება განვითარდეს სრულფასოვანი საინტეგრაციო საზოგადოების მხარეს (ეკ, დღეს 

მერკოსური). ამ პროცესის მიყვანა თავის ლოგიკურ დასასრულამდე ნიშნავს 

ეკონომიკური, პოლიტიკური და სამხედრო-სტრატეგიული კავშირის გაფორმებას, 

საზოგადოება მაღლდება გლობალური მსოფლიოს ძალის ცენტრის კატეგორიამდე.  

პირობები სრულფასოვანი საინტეგრაციო კავშირის გასაფორმებლად: 

1. დამოუკიდებელი პროინტეგრაციული ინსტიტუტები და ჯგუფები, რომლებიც 

დაინტერესებულნი არიან რეალური ინტეგრაციით.  

2. რეგიონში სავაჭრო, საბაჟო, სამიგრაციო და სხვა ბარიერების მოხსნა. 

3. ზესახელმწიფოებრივი ორგანოების შექმნა ხელმძღვანელობის რეალური 

უფლებამოსილებებით, მათ უნდა გააკონტროლონ ინტეგრაციის პოლიტიკურ-

ეკონომიკური და სამხედრო-სტრატეგიული პროცესები. 

4. პოლიტიკური ნება ბიუროკრატიული ლობის დასაძლევად, რომლის 

უფლებამოსილებები ნაწილობრივ დელეგირებულია ზეეროვნულ დონეზე, და 

სხვა სოციალური ჯგუფები, რომელთა ინტერესები შეიძლება შეილახოს 

შიდარეგიონული ეკონომიკური ბარიერების მოხსნის პროცესში. ამ პირობების 
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შესრულება ძნელად მისაღწევია (ასეანის არსებობის 30-წლიანი პრაქტიკა, 

სამოკავშირეო სახელმწიფოს პროექტი რუსეთი - ბელორუსია). 

5. ისტორიულად ჩამოყალიბებული ხრწნადი (მიმქრალი) კონფლიქტების ან 

კონფესიური წინააღმდეგობების არარსებობა (ახლო აღმოსავლეთის ან სამხრეთ 

აზიის რეგიონები). სწორედ ესაა პროექტ „დიდი აღმოსავლეთის“ მარცხისერთ-

ერთი მთავარი მიზეზი; აშშ-ის ჩანაფიქრით, ამ პროექტს უნდა გაეერთიანებინა 

რეგიონის განცალკევებული ნაწილები საერთო დემოკრატიული ტრანზიტის 

საფუძველზე. ტომთაშორისი და კლანთაშორისიბრძოლა დაბრკოლებაა აფრიკაში 

გამაერთიანებელი პროცესებისთვის, როდესაც ქვეყანა ცდილობს თავისი 

ეროვნული იდენტობა დაამტკიცოს  მეზობლებთან დაპირისპირებით. 

გეოეკონომიკურ სისტემათა სიძლიერე გამომდინარეობს გეოეკონომიკის 

სუბიექტების უნარიდან შექმნან საერთაშორისო ქსელი (სავაჭრო გზები, ინფორმაციის ან 

გამოსახულების გადაცემის არხები), გამოიყენონ ისინი, ამოიღონ მათგან მოგება. 

სიძლიერეს ფლობს ის, ვისაც სტრატეგიული მდგომარეობა უკავია საერთაშორისო 

ქსელში ან საერთაშორისო ქსელის ერთობლიობაში და აქვს ნიჭი მაქსიმალურად 

გამოიყენოს კონკურენტული უპირატესობები. თუკი პოლიტიკური და სამხედრო 

სიძლიერე საშუალებას იძლევა თავს მოახვიო შენი ნება, დაემუქრო და მიაყენო 

დარტყმები, ეკონომიკური სიძლიერე პრობლემათა გადაწყვეტის უფრო რბილ გზებს 

ეძიებს.  

სახელმწიფოს სიმძლავრე - სახელმწიფოს სამხედრო-პოლიტიკური, ეკონომიკური, 

დემოგრაფიული, ბუნებრივ-სარესურსო და ინოვაციური სიმძლავრის ერთობლიობა. 

იგი მოიცავს სამხედრო ძალებს, ბირთვული და სხვა შეიარაღების რაოდენობას. 

სახელმწიფოს სიმძლავრის მნიშვნელოვან ფაქტორად რჩება დიდი ტერიტორია, 

რომელიც ამაღლებს სამხედრო უსაფრთხოებას, ასევე ენერგეტიკული და სხვა 

ბუნებრივი რესურსები, სტრატეგიული ტრანზიტულობა, საერთაშორისო 

სატრანსპორტო დერეფნებს რომ უზრუნველყოფს. 
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სახელმწიფოს გეოეკონომიკური სიმძლავრის მაჩვენებელია ეკონომიკური 

პოტენციალი, რომელიც აისახება მთლიანი ეროვნული (ნაციონალური) პროდუქტის 

მაჩვენებლებში (მეპ), ადამიანური პოტენციალის განვითარების ინდექსში (აპგი), 

მოსახლეობის რაოდენობაში, მის მყიდველობით უნარსა და მოხმარების შიდა ბაზრის 

ტევადობაში. 

ამ პოტენციალთა შედარებითი ანალიზი საშუალებას იძლევა გამოვავლინოთ ძალის 

გეოეკონომიკური პოლუსი. 

სხვადასხვა მკვლევართა მიერ ფორმულირებული „პოლუსის“ კანონი გვაუწყებს: 

გეოეკონომიკურ სივრცეში გლობალური ან რეგიონული პოლუსი ნიშნავს იმ სუბიექტის 

განსაზღვრას, რომელიც განსხვავდება სხვა სუბიექტებისგან თავისი ეკონომიკური 

სიმძლავრის უპირატესობით მის კვალდაკვალ მიმავალ სახელმწიფოზე, სულ მცირე, 2-

ჯერ. 

გამოანგარიშებები 2007 წლისთვის აჩვენებს, რომ დასავლეთ ევროპაში არაა 

რეგიონალური პოლუსები, ვინაიდან გერმანიის  მეშ 3,2 ტრლნ დოლარით 

არასაკმარისად ასახავს მის უკან მყოფი ინგლისის ეკონომიკურ პოტენციალს, რომლის 

მეშ 2,8 ტრლნ დოლარია. ანალოგიური სიტუაციაა ლათინურ ამერიკაში: იქ ასევე არაა 

რეგიონული პოლუსები, ვინაიდან ბრაზილიის სეშ, მართალია, აჭარბებს მექსიკის მეშ-ს, 

მაგრამ არც იმდენად, რომ შექმნას პოლუსი. აფრიკაში რეგიონულ ლიდერად ითვლება 

სარ (მეშ - 274 მილიარდი დოლარი); მას მოსდევს ნიგერია (136 მლრდ დოლარი). ახლო 

და შუა აღმოსავლეთში რეგიონული პოლუსის სტატუსზე პრეტენზიას აცხადებს 

თურქეთი (593 მლრდ დოლ.), თუმცაღა ვერ აღწევს სრულწონიან სტატუსამდე, ვინაიდან 

მის კვალდაკვალ მავალი საუდის არაბეთი ჩამორჩება მას ორზე ნაკლებად (374 მლრდ 

დოლ.). აღმოსავლეთ აზიაში ორი წლის წინ რეგიონული პოლუსის სტატუსზე 

პრეტენზია ჰქონდა იაპონიას, რომელიც თითქმის 2-ჯერ უსწრებდა ჩსრ-ის მეშ-ს, უკვე 

2007 წელს იგი ფაქტობრივად მოაკლდა ამ შესაძლებლობას, ვინაიდან ჩინეთის 

ეკონომიკის განვითარების უფრო სწრაფი ტემპების წყალობით ჩინეთმა მნიშვნელოვნად 
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შეამცირა განხეთქილება თანაფარდობამდე: 4,8 ტრლნ და 3,1 ტრლნ დოლ. შედეგად, 

აღმოსავლეთ აზიასაც არ აქვს პოლუსები. 

მსოფლიო, ანუ გლობალურ პოლუსად გვევლინება აშშ, დაახლოებით 14 ტრლნ 

დოლარის მეშ-ით, 2-ჯერ მეტად რომ უსწრებს მის უკან მყოფ იაპონიას. 

ჰეგემონია საერთაშორისო სარბიელზე განისაზღვრება არა მარტო პოლუსებით, 

არამედ გეოსტრატეგიული „ძალის ცენტრებით“. 

ძალის ცენტრი - ესაა სუბიექტი, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა დაიქვემდებაროს 

სხვა სუბიექტების ან საერთაშორისო ურთიერთობათა აქტორების საქმიანობა საკუთარი 

ეროვნული ინტერესების შესაბამისად. 

კონტროლის სფეროს გავრცელების მიხედვით ძალის ცენტრს შეუძლია იყოს 

ლოკალური, რეგიონული ან გლობალური. 

როგორც გამოკვლევები გვიჩვენებს, პოლიტიკური და ეკონომიკური ძალის 

სრულფასოვანი და მდგრადი მსოფლიო ცენტრის წარმოსაშობად აუცილებელია 

არაერთი ბუნებრივ-გეოგრაფიული და სოციალურ-პოლიტიკური პირობა: 

- ქვეყანა-სისტემის მიერ პოლიტიკური მთლიანობის და რეალური პოლიტიკური 

და ეკონომიკური სუვერენიტეტის მიღწევა, ერთი მხრივ, და სტატუსი „ცენტრის“ 

ადეკვატური რესურსების მობილიზაციის სისტემის ფორმირება, მეორე მხრივ; 

- ქვეყანა-სისტემის, როგორც თვითაღდგენადის, დინამიკურად პოლიტიკური და 

ეკონომიკური წარმონაქმნის განვითარება პოლიტიკური ორგანიზაციის 

განვითარების ფორმათა შიდა მექანიზმებითა და ტექნოლოგიური წყობის 

შეცვლით, რომლებიც აიძულებს ქვეყანას საერთაშორისო ეკონომიკურ და 

პოლიტიკურ ექსპანსიას, საკუთარი თავის დამტკიცებას არა მარტო რეგიონული, 

არამედ მსოფლიო სახელმწიფოს სახით; 

- ქვეყანა-სისტემას უნდა ჰქონდეს მოდერნიზაციაში საკუთარი გამოცდილება ამა 

თუ იმ ფორმით; 

- ქვეყანა-სისტემას უნდა ჰყავდეს თავისი ანტიპოდი („ცენტრის წინააღმდეგ“) და 

მათ შორის უნდა მიმდინარეობდეს მწვავე ბრძოლა ჰეგემონიისთვის, როგორც 
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მსოფლიო პოლიტიკური სისტემის ევოლუციის უმნიშვნელოვანესი 

სტრუქტურული მახასიათებელის; 

- ყოველი ქვეყანა-სისტემის მიერ გარკვეული ცივილიზაციის  (აშშ, რუსეთი, 

იაპონია, ჩინეთი) ან მისი შტოს (მაგალითად, ანგლო-საქსური, რომანული ან 

გერმანული დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის შემთხვევაში, 

რომლებიც განეკუთვნებიან დასავლეთევროპულ ცივილიზაციას)ფორმირება. 

ყოველი ცენტრი, ამასთან ერთად,გვევლინება წამყვან რეგიონულ ლიდერად: 

მაგალითად, აშშ - მთელი დასავლეთ ნახევარსფეროს პოლიტიკური და 

ეკონომიკური ლიდერი, გერმანია - ცენტრალური ევროპის ლიდერი, რუსეთი 

დომინირებს  თითქმის მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეზე, იაპონია რჩება წამყვან 

სახელმწიფოდ სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში და ა.შ. 

გეოეკონომიკური პოლუსი გადაიქცევა ძალის ცენტრად აქტიური და აგრესიული 

საგარეო პოლიტიკის განხორციელებისას, რომელიც მიმართულია თავისი საგარეო და 

საშინაო ინტერესების სასარგებლოდ სხვა აქტორების დაქვემდებარებისკენ. მსგავსი 

მსჯელობებიდან გამომდინარე ჩამოყალიბდა „ძალის ცენტრის“ კანონი: სუბიექტ-

პოლუსის გადაქცევა ძალის ცენტრად გულისხმობს საგარეო პოლიტიკური 

პოტენციალის არსებობას, რომლის მოცულობა უნდა აჭარბებდეს სუბიექტი-

კონკურენტის საგარეოპოლიტიკური პოტენციალს, სულ მცირე, 2-ჯერ რეგიონულ 

დონეზე და 4-ჯერ გლობალურზე. (ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ ასეთმა 

პოტენციალმა უნდა მოიცვას მსოფლიოში 4 ძირითადი რეგიონი: ევროპა, აღმოსავლეთ 

აზია, ლათინური ამერიკა და აფრიკა ახლო და შუა აღმოსავლეთთან ერთად). 

საგარეო პოლიტიკური პოტენციალი (სპპ) - ჯამობრივი რესურსი დახარჯული 

საგარეო პოლიტიკაზე. იგი ყალიბდება ფინანსური ნაკადებისგან, რომლებიც იდება 

ქვეყნის ბიუჯეტში და რეალიზდება საგარეო პოლიტიკის აპარატის მეშვეობით (საგარეო 

საქმეთა სამინისტროების, თავდაცვის სამინისტროების, საინფორმაციო-

პროპაგანდისტული სამსახურების, სასაზღვრო დაცვის, 

საგარეოეკონომიკურიორგანოზაციების, საგარეო უსაფრთხოების ან დაზვერვის 
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სამსახურების და ა.შ.). ასეთი დანახარჯები ეროვნულ ბიუჯეტებში დაფიქსირებულია 

სტრიქონებში საქმიანობის მიმართულებით: „საერთაშორისო საქმიანობა“, „ეროვნული 

თავდაცვა“, „საერთაშორისო ეკონომიკური განვითარების მხარდაჭერა“. 

ზოგიერთი გამოანგარიშებები გვიჩვენებს, რომ დასავლეთ ევროპაში არ არსებობს 

ძალის ცენტრები, ვინაიდან ერთობლივი საგარეოპოლიტიკური პოტენციალი ამ 

სუბრეგიონის ძირითადი თითოეული სახელმწიფოდან მილიარდობით დოლარია. 

იაპონიაში სპპ წლების წინშეიძლებოდა შეგვეფასებინა როგორც რეგიონული ძალის 

ცენტრი (2000 წელს იგი ამ ინდიკატორით აჭარბებდა ჩსრ-ს თითქმის 2-ჯერ), თუმცა ეს 

სტატუსი ფაქტობრივად დაიკარგა 2005 წლისთვისსპპ-ში 2-ჯერ უპირატესობის 

ნაკლებობის (მიუღწევლობის) გამო. აშშ-ის სპპ (სტრიქონების „საერთაშორისო 

ეკონომიკური თანამშრომლობის“ დაფინანსების გარეშე) ტოლი იყო დაახლოებით 540 

მლრდ დოლარის, ე.ი. ის აჭარბებდა მის კვალადაკვალ მავალ იაპონიას 10-ზე მეტად. 

შესაბამისად, დღეს გლობალურ დონეზე არსებობს ძალის ერთი ცენტრი და ამად 

გვევლინება აშშ. რუსეთის სპპ მხოლოდ 14 მლრდ დოლარს შეადგენს, რაც მას 

საშუალებას არ აძლევს პრეტენზია ჰქონდეს ძალის ცენტრობაზე. ყურადღებას იპყრობს 

ის ფაქტიც, რომ ყველა ნახსენები ქვეყნის სპპ მნიშვნელოვნად აჭარბებს რუსეთის სპპ-ს. 

ამასთან არც ერთი მათგანი მიზნად არ ისახავს, ყოველ შემთხვევაში, ოფიციალურ 

დონეზე გახდეს უდიდესი სახელმწიფო. რუსეთს კი პრეტენზია აქვს დიდი მსოფლიოს 

სახელმწიფოს სტატუსზე, რასაც ხაზგასმით ახსენებენ ქვეყნის ხელმძღვანელები. 

გეოპოლიტიკური პოლუსების და ძალის ცენტრების მიზეზებისა და შედეგების 

განხილვისას აუცილებელია გავითვალისწინოთ, რომ ისინი არსებობს 

დიდწილადგეოეკონომიკური და გეოპოლიტიკური გარემოს წყალობით. იგი ქმნის 

რესურსების აკუმულირებისა და მობილიზაციის, ასევე ამ რესურსების 

მაკონტროლებელი ძალაუფლების კონცენტრაციისთვის პირობებს (მაგალითად, 

სარესურსო ნაკადების მიმართულების და ინტენსივობის მკვეთრი ცვლილება ან 

პოლიტიკური გავლენის და ურთიერთქმედების ახალი არხების გაჩენა). ამიტომ 

გეოეკონომიკური სისტემების ცენტრებისა და პოლუსების თანაფარდობა გარემომცველ 
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სამყაროსთან, რომელიც მათ შორის იღებს გეოეკონომიკური ბალანსის ფორმას, 

გვევლინება გეოეკონომიკის ერთ-ერთ უმწვავეს პრობლემად. 

ქვეყნის მდგომარეობა გეოეკონომიკურ სამყაროში განისაზღვრება იმით, თუ რა 

ადგილი უკავია მას გლობალურ ბაზარზე, რა სახითაა ჩართული მსოფლიო გაცვლის 

სისტემაში. 

ანალიტიკურ ინსტრუმენტად, რომელიც ასახავს ქვეყნის მდგომარეობას 

გეოეკონომიკურ სივრცეში, შეიძლება მოგვევლინოს ქვეყნის დანახარჯებისა და 

შემოსავლების „გეოეკონომიკური ბალანსი“ გლობალურ გაცვლაში. მისი მთავარი 

დანიშნულებაა: აჩვენოს, რის გადახდა (რა ტიპის რესურსის) უწევს ქვეყანას თავისი 

ტექნოლოგიური და ჰუმანიტარული ჩამორჩენის ფასად, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, 

როგორ ყალიბდება ქვეყანაში გეოეკონომიკური „ჩამორჩენილობის რენტა“.  

გეოეკონომიკური ბალანსის სქემაში „კუთხეები“ წარმოქმნილი ბალანსის ძირითადი 

მახასიათებლებით: ეროვნული სახელმწიფოთი, მთლიანი სამამულო პროდუქტით (მსპ), 

რესურსებითა და აგრეგირებული მოხმარებით, დაკავშირებულია წყვილებად 

დიაგონალით, ამასთან დიაგონალის სიგრძე წარმოდგენილია, როგორც „ბალანსის 

ვალუტა“. ჩარჩოები დაკავშირებულია გადადინების პროცედურით (მაგალითად, 

შეიძლება გავზარდოთ მოხმარება რესურსების შემცირების ხარჯზე, რაც სურათზე 

გამოსახულია ჰორიზონტალური ისრით). ამგვარად, ნებისმიერი ჩარჩოს დაძვრა 

გამოიწვევს ყველა დანარჩენის გადაადგილებას, შესაბამისად კი ბალანსის სიდიდის 

ცვლილებასაც. მაგალითად, ქვეყანამ კანონმდებლობის შეცვლის ხარჯზე დაამთავრა 

წელი საგარეოსავაჭრო ბიუჯეტის პროფიციტით. შემდეგ მოხდება ყველა 4 ერთმანეთს 

შორის დაკავშირებული „ჩარჩოს“ დაძვრა და ბალანსის წონასწორობა აღდგება, 

მაგალითად, ქვეყნის მიერ ჩამორჩენილობის რენტის გადახდის ხარჯზე. 

თუმცა ქვეყნის გეოეკონომიკური სტრატეგიის ფორმირებისა და რეალიზაციის 

მოთხოვნების შესაფერისი გეოეკონომიკური ბალანსის შედგენა შეუძლებელია 
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არსებული სტატისტიკის სისტემით, რომელიც ჩამოყალიბდა სახელმწიფოთა ეროვნული 

კარჩაკეტილობის ეპოქაში და აღნუსხავდა ძირითადად საქონლისა და ფინანსების 

მოძრაობას, ვინაიდან არ შეეძლო გაეთვალისწინებინა (ერთიანი აღრიცხვის ფარგლებში) 

იდეების, კულტურული ფასეულობებისა და ადამიანური კაპიტალის მოძრაობა. 

ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა, სახელმწიფოს სავაჭრო და საგადასახადო ბალანსი 

მხოლოდ ნაწილობრივ აფიქსირებს ქვეყნის რეალურ მდგომარეობას გლობალურ 

ბაზარზე. ამიტომ საჭიროა ქვეყნის გეოეკონომიკური ბალანსის უმარტივესი სქემა 

გავართულოთ მისი აგრეგირებული მახასიათებელ-თანაორგანიზაციულობის 

შემოღებით:ეკონომიკის სუბიექტების აგრეგირებულითანაორგანიზაციით, 

აგრეგირებული წარმოებით, აგრეგირებული რესურსებით, აგრეგირებული მოხმარებით. 

განვიხილოთ სქემის ჩარჩოთა ძვრა კერძო მაგალითზე. ვთქვათ, სახელმწიფო 

კანონით მითითებულია მშპ-ის ზრდა. თუკი ამ დროს ქვეყანა ზღუდავს მოხმარებას, 

წარმოიშობა გადამეტწარმოების მწვავე კრიზისი, რომელიც მთავრდება სრული 

სოციალური კოლაფსით. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ მოხმარება, მიჰყვება „ბუნებრივ 

ეკონომიკურ კანონებს“, უფრო სწრაფად გაიზრდება მშპ-იც და გაჩნდება რესურსების 

მწვავე დეფიციტი, ე.ი. მოხდება გეოეკონომიკური ბალანსის ძვრა. ამით დაიძვრება 

აგრეთვე თანაორგანიზებულობის ჩარჩოც, მაგალითად, ქვეყნის სტატუსის შეცვლის 

ფორმით ელიტის სტატუსის ცვლილების გამო. შედეგად ქვეყნის გეოეკონომიკური 

ბალანსი აღდგება ჩამორჩენილობის რენტის ან განვითარების რენტის ხარჯზე. 

ამგვარად, გეოეკონომიკური ბალანსი განსაზღვრავს ქვეყნის ჩართულობის ხარისხს  

მსოფლიო ეკონომიკაში. 

გეოეკონომიკური ბალანსის განზოგადებული მოდელის ანალიზი საშუალებას 

იძლევა გავაკეთოთ ორი ძირითადი დასკვნა: 

1. ჩაკეტილი სისტემის პირობებში გეოეკონომიკური ბალანსი, რომელიც მოიცავს 

აგრეგირებულ წარმოებას, მოხმარებას, თანაორგანიზებულობას, რჩება უცვლელი 

(პირველი თეორემა გეოეკონომიკურ ბალანსზე). 
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2. ღია სისტემის პირობებში გეოეკონომიკური პოტენციალი, როგორც წესი, იცვლება 

ძალიან ნელა ახალი რესურსების წარმოშობის ხარჯზე (მეორე თეორემა 

გეოეკონომიკურ ბალანსზე). 

ამგვარად, გეოეკონომიკური ბალანსი აიგება როგორც აგრეგირებული მოხმარების და 

აგრეგირებული წარმოებისწყვილებში შესაბამისობა, ერთი მხრივ, აგრეგირებული 

კაპიტალიზაციის და აგრეგირებული რესურსების- მეორე მხრივ, ამასთან ნებისმიერი 

პარამეტრის „დაძვრა“ აუცილებლად ცვლის ყველა დანარჩენს. 

ამ მტკიცებიდან შეიძლება გამოვიტანოთ ორი მნიშვნელოვანი შედეგი: 

ჯერ ერთი, გლობალიზაცია პროცესია, რომელიც აძლიერებს ჯერ კიდევ კ. მარქსის 

მიერ აღწერილ წინააღმდეგობას შრომასა და კაპიტალს შორის, „განათავსა“ რა მთელი 

შრომა დედამიწის ერთ სექტორში, ხოლო მთელი კაპიტალი - მეორეში. მსგავსი 

სიტუაცია საჭიროებს გაცვლის ყველა წესისა და კანონის მკაფიო შესრულებას, თორემ 

კრიზისი გარდაუვალია. მაგალითად, ჩინეთის, მალაიზიის, კორეისა და ტაილანდის 

ერთდროული უარი მიაწოდონ საყოფაცხოვრებო ელექტრონიკა ევროპისა და აშშ-ის 

ბაზრებს გამოიწვევს მოხმარების საგრძნობ კრიზისს „გადამეტკაპიტალიზებული“ 

ეკონომიკის ქვეყნებში. 

მეორე, არანაირ სოციალურ და ეკონომიკურ პროგრამებს, რომლებიც მიმართულია 

„რეგიონების გათანაბრებაზე“, ვერ ექნება შედეგი. სანამ მუშაობს კაპიტალიზაციის 

განზოგადებული პრინციპი, ინვესტიციები მიმართული „დეპრესიულ“ დარგებში ამა 

თუ იმ საშუალებით (მათ შორის ჩრდილოვანი ეკონომიკის ფარგლებშიც) გადაედინება 

მზარდი კაპიტალიზაციის დარგში.  

გეოეკონომიკური ბალანსის მოდელთა ანალიზი საშუალებას იძლევა 

ჩამოვაყალიბოთ აგრეთვე მისი შინაარსი, როგორც საქმიანობასა და კაპიტალიზაციას 

შორის ბალანსი, რომლის თანახმადაც, კაპიტალის ყველა ფორმა, ადამიანისეულისა და 

სოციალურის ჩათვლით,  გადაინაცვლებს ყველაზე მეტი კაპიტალიზაციის დარგში; 

საქმიანობის ყველა ფორმა გადაინაცვლებს ყველაზე ნაკლები კაპიტალიზაციის დარგში. 
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გეოეკონომიკური ბალანსის ყველაზე მკაფიო გამოვლინებაა ბალანსი ინოვაციურსა 

და ეკონომიკის ეგრეთ წოდებულ ტრადიციულ დარგებს შორის. ინოვაციური 

საქმიანობა ამბივალენტური ხასიათისაა: ერთი მხრივ, იგი ამცირებს ტერიტორიის 

კაპიტალიზაციას, აუფასურებს რა ძირითად საწარმოო ფონდებს, ხოლო, მეორე მხრივ, 

ზრდის მას, ამაღლებს რა საბრუნავი ფონდებისა და ადამიანური კაპიტალის 

ღირებულებას. ანუ ცვლის რა თანაფარდობას ინოვაციურსა და მეურნეობრიობის 

„ჩვეულ“ ხერხებს შორის, შესაძლებელს ხდის ტერიტორიის კაპიტალიზაციის მართვას, 

ისე, რომ მისაღებ დონეზე რჩება მისი საინვესტიციო და საწარმოო პოტენციალი.  

ქვეყნის გეოეკონომიკური ბალანსის მართვის აუცილებლობა მისი ეროვნული 

უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფადასახულია ეგრეთ წოდებულ „გეოეკონომიკური 

ბალანსის“ თეორიის ოქროს წესში, რომლის შესაბამისადაც აუცილებელია ქვეყნის 

მდგომარეობის წონასწორობის აღდგენა გლობალური გაცვლის სისტემაში. მაგალითად, 

გეოეკონომიკის სივრცეში ინტეგრირებულ ქვეყანას, თუკი აქვს სავაჭრო ბალანსის 

დეფიციტი, აუცილებლად უნდა დაფაროს იგი თავისი სავალუტო მარაგითა და სხვა 

ქონებით, თორემ მოუწევს „ჩამორჩენილობის რენტის“ გადახდა, დაემშვიდობება რა 

ბუნებრივ ფასეულობებს - მოსახლეობას, როგორც წესი, მის საუკეთესო ნაწილს 

(ყველაზე მობილურს, კვალიფიციურს) და ტერიტორიას. 

ამრიგად,  გეოეკონომიკურ სისტემას ძალუძს ეკონომიკური სიმძლავრის დაგროვება, 

რომელიც შეიძლება რეალიზებულ იქნეს როგორც გეოეკონომიკური პოლუსი და ძალის 

გეოეკონომიკური ცენტრი. გეოეკონომიკური პოლუსი აჭარბებს თავის ძირითად 

კონკურენტებს ეკონომიკური სიმძლავრით, სულ მცირე, 2-ჯერ. ძალის გეოეკონომიკური 

ცენტრი აჭარბებს თავის ძირითად კონკურენტებს საგარეოპოლიტიკური 

პოტენციალითსულ მცირე, 2-ჯერ რეგიონულ დონეზე და 4-ჯერ - გლობალურ დონეზე. 

 

ანალიტიკურ ინსტრუმენტად, რომელიც ასახავს ქვეყნის მდგომარეობას 

გეოეკონომიკურ სივრცეში, გვევლინება შემოსავლისა და დანახარჯის გეოეკონომიკური 

ბალანსი. „გეოეკონომიკური ბალანსის“ თეორიის ოქროს წესის თანახმად, 
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გეოეკონომიკური სისტემის აქტიური სუბიექტის სტატუსის შესანარჩუნებლად ქვეყანამ 

უნდა დაიცვას შემოსავლების და დანახარჯების წონასწორობა საქმიანობის სახეებისა და 

სფეროების მიხედვით გლობალური გაცვლის სისტემაში. 

 

კითხვები გამეორებისთვის 

7.1. როგორია ი. ვალერსტაინის მსოფლიო სისტემათა თეორიის ძირითადი 

დებულებები? 

7.2. დაახასიათეთ გეოეკონომიკური  სისტემა და მისი მოდელები.   

7.3. გააანალიზეთ გეოეკონომიკური სისტემის პოტენციალი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მე-8 თემა 

გეოეკონომიკური ატლასის ფუნქციური დანიშნულება 

და შექმნის პრობლემები 
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4 გეოეკონომიკური ატლასის შექმნის წანამძღვრები 

5 გეოეკონომიკური ატლასის სტრუქტურა 

6 გეოეკონომიკური ატლასის მოდელის შესაძლებლობები და შეზღუდვები 

გლობალიზაციის პროცესის აქტიურმა განვითარებამ განაპირობა მსოფლიოს 

ეკონომიკურ რუკაზე მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომლებიც არ ემთხვევა 

პოლიტიკურს და ასახავს გეოეკონომიკურისუბიექტების ინტერესთა კონტურებს, ასევე 

მათი რეალურისაგარეოეკონომიკური მოქმედების ზონებს.საგარეოსავაჭრო საზღვრების 

გახსნით ძირეულად შეიცვალა სიტუაცია და სახელმწიფოებს გაეზარდა 

საგარეოეკონომიკური ინფორმაციის მოთხოვნილება ეფექტიანი მმართველობითი 

გადაწყვეტილებების მისაღებად. 

ეს საკითხი გადაწყვეტილია გეოეკონომიკური ატლასის შექმნით, რომელიც იქნებოდა 

მრავალდონიანი, ძალიან მობილური სახელმწიფოთაშორისი სისტემისთვის 

განკუთვნილი; ამ სისტემას მოწინავე ინტელექტუალური, საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო შესაძლებლობებით საშუალება ექნებოდა სწრაფად მისადაგებოდა მის 

მოთხოვნებს და ცვლილებებს, აგრეთვე შერწყმოდა მას. გეოეკონომიკური ატლასი 

საჭიროა განვიხილოთ გლობალური სივრცის ინტერპრეტაციის სახით მოცულობით 

ფორმაში, რომელიც მოსახერხებელი იქნებოდა სტრატეგიული ოპერირებისთვის, 

სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მისაღებად. ატლასის მიერ ასახული 

გეოეკონომიკური სივრცე წარმოდგენილია, როგორც მასში შემავალი ფუნქციური 

ქვესივრცეების - გეოლოგისტიკური, გეოინფორმაციული, გეოფინანსური, 

გეოსტრატეგიული და სხვ. - ხაზოვანი ნაჭრების ერთობლიობა. სხვა სიტყვებით რომ 

ვთქვათ, ეკონომიკური საქმიანობის ყოველი ველი უნდა გამოცალკევდეს ცალკე 

მოდელად, ხოლო შემდეგ მოწესრიგდეს ურთიერთქმედება მათ შორის სპეციალური 

პროგრამული უზრუნველყოფის საფუძველზე. ამგვარად მიიღწევა მოცვის 

კომპლექსურობა, ხოლო მიღებული შრეების მოცულობითი ინტერპრეტაცია 

სინერგიული ურთიერთქმედების შედეგად გეოეკონომიკური სივრცის არსია.  
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ასეთი ატლასის გათვალისწინებით სტრატეგიული გადაწყვეტილებების 

შესამუშავებლად  მეცნიერები გვთავაზობენ როგორც მსოფლიოს ეროვნული 

გეოეკონომიკური ატლასის, ისე ლოკალური გეოეკონომიკური ატლასის შემუშავებას. 

ამასთან ეროვნული გეოეკონომიკური ატლასი ხასიათდება, როგორც გეოეკონომიკური 

ატლასი, რომელიც ეროვნული ხასიათისაა, ჩამოყალიბებულია კონკრეტული ქვეყნის 

მიერ, მასზე მოცემულია ეროვნული სტრატეგიული მისწრაფებები, გავლენის ზონები და 

სხვ. ლოკალური გეოეკონომიკური ატლასი - ეროვნული ატლასი, ლოკალური ხასიათის, 

რომელიც ასახავს ლოკალურ ეკონომიკურ საზღვრებს, ინტერესებს, გეოეკონომიკურ 

ზონებსა და ზრდის წერტილებს, აგრეთვე მოცემული ლოკალური სუბიექტის საწარმოო, 

ფინანსური, სანედლეულო, ინტელექტუალური, შრომითი, საინფორმაციო-

კულტურული და სხვა რესურსების „აქტიური“ და „პასიური“ მოძრაობის 

მიმართულებას ავლენს, რაც რეალური გეოეკონომიკური ურთიერთქმედების დონეს 

აფიქსირებს მსოფლიო ეკონომიკის სხვა სუბიექტებთან. 

ამგვარად, გეოეკონომიკური ატლასი თავისთავად წარმოადგენს მრავალშრიან 

მოცულობით კომპოზიციას - თავისებურ საინფორმაციო ველს, რომელზეც 

ფუნქციონირებს ეროვნული ეკონომიკები თავიანთი ინტერესებით, სტრატეგიული 

ალიანსების კონტურებით, ეკონომიკურ დაჯგუფებათა საინტეგრაციო ძვრათა 

სისტემებით. მათში გარდასახულია ფინანსურ-საკრედიტო, საორგანიზაციო-

ფუნქციური, საინფორმაციო, ინოვაციური და მსოფლიო ეკონომიკის სხვა 

სტრუქტურები. ამიტომ გეოეკონომიკურ სტრატეგიაზე გადასვლასმსოფლიო 

გეოეკონომიკური ატლასის გამოყენებით თან სდევს მხოლოდ გეოპოლიტიკური 

კატეგორიებით ოპერირებიდან გადასვლა, როგორც მონოპოლიური 

საგარეოპოლიტიკური გავლენის გადმონაშთი, ეროვნულ ეკონომიკათა 

საგარეოეკონომიკურ სტრატეგიაზე, რომელიც აფერხებს გეოეკონომიკური აზროვნების 

განვითარებას, უახლესი საგარეოეკონომიკური დოქტრინების ჩამოყალიბებას.შედეგად, 

ეროვნული ინტერესები იღებს რეალურ (მატერიალურ) ხორცშესხმას, „მიბმას 

ადგილმდებარეობაზე“. 
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გეოეკონომიკური ატლასის შექმნა,  ეფუძნება სამ საკვანძო მომენტს: 

- ატლასში მოცემული უნდა იყოს თანამედროვე მსოფლიო სივრცის სხვადასხვა 

სფეროს გლობალური პროცესების  ფართო პანორამა; 

- ატლასის მეთოდოლოგია უნდა ემყარებოდეს გარე სამყაროსთან 

ურთიერთქმედების ეროვნული გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავებას; 

- ატლასს უნდა ჰქონდეს ელექტრონული ვერსია, რომელიც 

გვევლინებაგეოეკონომიკური სივრცის ყველაზე მოსახერხებელ ინტერპრეტაციად. 

თანამედროვე პირობებში ღია საინფორმაციო მასივი უზრუნველყოფს სახელმწიფო 

მოსამსახურეების საქმიანობაში გამჭვირვალობის გარკვეულ ხარისხს: პრაქტიკულად 

მსგავსი მონაცემთა ბაზა კომპეტენტურობის ეტალონად გვევლინება სახელმწიფო 

მოსამსახურისთვის და თავისებურ შემზღუდველად მის მიერ გადაწყვეტილების 

თვითნებურ მიღებაში. 

საჭიროა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ინფორმაცია ხდება გასაღები სტრატეგიული 

პარტნიორობის საძიებლად, რომლის ფარგლებშიც შესაძლებელია ინოვაციური 

სტრატეგიების რეალიზაცია, რაც უზრუნველყოფს წარმატებას მსოფლიო შემოსავლის 

გადაკეთებაში. დღესდღეობით არსებობს სხვადასხვა მიდგომა გეოეკონომიკური 

ატლასის ინფორმაციული შევსებისთვის.  

გეოეკონომიკური ატლასის კომპიუტერული ვერსიის შექმნა სტრატეგიული 

მნიშვნელობის ამოცანაა ეფექტიანობის ასამაღლებლად როგორც სახელმწიფო 

ხელისუფლების ორგანოების მიერ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში, ისე 

სამამულო მეწარმეების საგარეოეკონომიკურ საქმიანობასა და შიდა ბაზარზე მუშაობაში 

მშობლიური ეკონომიკის უზომო გახსნილობის გამო. 

ამიტომ გეოეკონომიკური ატლასის შექმნა უნდა ემყარებოდეს სარწმუნო 

საინფორმაციო ბაზას, სიტუაციური სტრატეგიული მონაცემთა კომბინირების 

შემუშავებულ მეთოდიკებს, სხვადასხვა სტრატეგიული ამოცანის დაყენებასა და 

გადაწყვეტას, ტიპური სიტუაციური სტრატეგიული ვარიანტების (კომბინაციების) 

შემუშავებას, მაღალი გეოეკონომიკური ტექნოლოგიის ფორმირებას. 
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იმისათვის რომ გავაცნობიეროთ და აღვიქვათ გლობალიზებული სამყარო 

მთლიანობაში, საჭიროა სრულიად ახალი მეთოდოლოგიური მიდგომები, რომლებიც 

დაგვეხმარება მოვიცვათ ერთიანი მზერით უზარმაზარი სირთულის და მასშტაბის 

სისტემა. ასეთი მიდგომა ეფუძნება გლობალური სამყაროს ლოგისტიკურ 

ინტერპრეტაციას, ე.ი. გეოლოგისტიკას. 

გეოლოგისტიკა ესაა რთული სისტემების ადაპტური გადარჩენის ფილოსოფია; ეს 

დისციპლინათაშორისი ჰუმანიტარული ცოდნის დარგია იმ ცალკეული ელემენტების 

ფუნქციონირებაზე (ბლოკების, ქვესისტემების), რომლებიც ერთმანეთს შორის 

ურთიერთქმედებს და განსაზღვრავს ჰეტეროგენული რთული სისტემების ერთიანობას, 

მთლიანობას. 

გეოლოგისტიკა ხასიათდება  შემდეგი თავისებურებებით: 

- მის ელემენტებად გვევლინება გეოეკონომიკური, გეოფინანსური, 

გეოპოლიტიკური, სამხედრო-სტრატეგიული, გეოსაინფორმაციოლოგისტიკები, 

აგრეთვე მსოფლიოს ბუნებისდამცავი და კულტუროლოგიური ლოგისტიკური 

სისტემები; 

- ლოგისტიკური სისტემის საფუძველია ყველა გამოყოფილი ელემენტის 

ფუნქციური გადახლართვა, რომელიც განსაზღვრავს შინაარსის ერთიანობასა 

(მსოფლიო განვითარების ლოგიკას და მის ცენტრალურ - გეოეკონომიკურ - 

პარადიგმას) და ფორმებს (გლობალური სამყაროს ინსტიტუციური გაფორმება). 

ლოგისტიკური სისტემის სტრუქტურა უზრუნველყოფს გეოლოგისტიკის, როგორც 

სისტემის, შიდა მოწესრიგებასა და ორგანიზებულობას. მოწესრიგებისა და 

ორგანიზებულობის ხარისხი იზრდება მისი ცალკეული ელემენტების შეთანხმებული 

ურთიერთქმედების გაზრდის კვალობაზე. კარგად ორგანიზებული ელემენტების 

სისტემის პოტენციალი მაღალია, ვიდრე ცალკეული ელემენტების ჯამური 

პოტენციალი. სტრუქტურირებული ინფორმაცია გარდაიქმნება სტანდარტებად, 

ტექნოლოგიებად, პროცედურებად ან ინსტრუქციებად. ასეთი ინფორმაციის გამოყენება 

სამეურნეო საქმიანობის რეგულარული ოპერაციებისთვის უზრუნველყოფს ენტროპიის 
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შემცირებას. ამასთან ერთად, წარმოიშობა სინერგიული ეფექტი გეოლოგისტიკის 

ცალკეული ელემენტების მაღალი ურთიერთშეთანხმებული და ორგანიზებული 

მოქმედებებისხარჯზე. ეკონომიკურ სისტემაშიგამოთავისუფლებული პოტენციალი 

წინააღმდეგობათა ნებართვის შედეგად შესაძლებელია გამოვიყენოთ სტრატეგიული 

ამოცანების გადასაწყვეტად. 

გეოეკონომიკური ატლასის შექმნის ტექნოლოგიათა პრობლემები განხილული აქვთ 

სხვადასხვა მკვლევარებს. მაგალითად, ეს ეხება გეოეკონომიკური სივრცის სფეროებს 

თვითორგანიზებადი რუკების გამოყენებით (SOM – self-organizingmap), რომლებიც 

წამოაყენა (შემოგვთავაზა) ფინელმა მეცნიერმა ტოივოკოხონენმა 1982 წელსდა 

განკუთვნილი იყო ობიექტთა მრავალგანზომილებიანი თვისებების ვიზუალური 

წარმოდგენისთვის ორგანზომილებიან რუკაზე. ეს მეთოდი გვევლინება ანალიზის 

უნივერსალურ მრავალფუნქციურინსტუმენტად, რომელსაც შეუძლია წარმოგვიდგინოს 

განსახილველი ობიექტის საკმაოდ მკაფიო სურათი. მისი გამოყენება საშუალებას 

იძლევა შესადარებელი ობიექტების რედუცირება მოვახდინოთ, ე.ი. გავაანალიზოთ არა 

ცალკეული სამეურნეო სუბიექტები ცალ-ცალკე ერთმანეთთან შედარებით, არამედ მათი 

ჯგუფები (კლასტერები), რომლებიც გაერთიანებულია მსგავსი თვისებების 

საფუძველზე; ეს თვისებები შეიძლება აისახოს რუკებზე მოქნილი ბადეების სახით, 

რომლებიც რეაგირებს ობიექტის ნებისმიერი ნიშნის ცვლილებაზე. 

გეოეკონომიკური ატლასის შესაქმნელად პროექტში SAR („ალტერნატიული 

გადაწყვეტილებების სინთეზი“) განიხილება მეორე მიდგომა.  SAR ინსტრუმენტია 

ერთიანი გადაწყვეტილებების შესამუშავებლად რთულად ფორმალიზებულ 

სიტუაციებში და საშუალებას იძლევა განვიხილოთ ნებისმიერი იდეა და კონცეფცია 

(მათ შორის გლობალურ პრობლემებზე) უშუალოდ გონებაჭვრეტითი მთლიანი სახით. 

არსებობს სხვა წინადადებებიც, მაგრამ ადეკვატური ინსტრუმენტების შექმნის საკითხი 

მსოფლიო ეკონომიკურ სივრცეში ოპერირებისთვის ჯერჯერობით რჩება ღია. 

გეოეკონომიკური ატლასის სტრუქტურა 
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მსოფლიოს გეოეკონომიკური ატლასის იდეა, მისი ზოგადი თეორიული კონტურები, 

მისი აღწერა ფართოდ გამოიყენეს ცნობილ მკვლევარებმა თავიანთ ნაშრომებში. 

დღესდღეობით გეოეკონომიკური ატლასის სტრუქტურა, როგორც გლობალური 

სივრცის ინტერპრეტაცია, განიხილება ორი მიმართულებით: 

- გლობალური სივრცის მოცულობითი ინტერპრეტაცია; 

- მისი „დანაწევრება“ გეოეკონომიკურ „გვერდებად“. 

განვიხილოთ ამ მიდგომების თავისებურება. 

გეოეკონომიკური ატლასის მოცულობითი ინტერპრეტაციის საწყისი საფუძველია 

მეთოდოლოგიური შეხედულება, რომელიც დაკავშირებულია გლობალური სივრცის 

მოცულობით დანაწევრებასთან სხვადასხვა ქვესივრცედ, რომლებსაც მის იერარქიულ 

სტრუქტურაში უკავია ესა თუ ის კონკრეტული ადგილიისტორიის განვითარების 

სხვადასხვა მონაკვეთზე. გაბატონებულ ქვესივრცედ 21-ე საუკუნის დამდეგს 

მოგვევლინა გეოეკონომიკური, რომელმაც შეავიწროვა გეოპოლიტიკური და სამხედრო-

სტრატეგიული სივრცის მეორე როლი. გეოეკონომიკური სივრცე თავის მხრივ იყოფა სამ 

ნაირსახეობად - სისტემებად: სასაქონლო-ღირებულებითად, საორგანიზაციო-

ეკონომიკურად, სახელშეკრულებოდ, რომლებიც თავისთავად გეოეკონომიკური 

ატლასის თავისებური „მოცულობითი ველებია“.  

გლობალური ეკონომიკური ხელშეკრულება (მემორანდუმი) - მსოფლიო სამეურნეო 

ურთიერთობის სხვადასხვა დონეზე შეთანხმებულობის სისტემა. 

გეოეკონომიკური ატლასის ასეთი მოცულობითი ინტერპრეტაცია,  საშუალებას 

იძლევა გადავჭრათ სხვადასხვა სტრატეგიული ამოცანა, ცალკეული სიტუაციური 

კომბინაციების გათამაშებითა და გეოეკონომიკური ინტერესების ცვლილების 

გათვალისწინებით. გარდა ამისა, გეოეკონომიკური სივრცის მსგავსი ასახვა გზას ხსნის 

შემდეგი პრინციპული ნაბიჯებისკენ: მათემატიკური აღწერისკენ - აპროქსიმაციისკენ, 

მეთოდიკათა შემუშავებისკენ და ა.შ. 

გლობალური სივრცის ინტერპრეტაციის მეორე მიდგომა დაკავშირებულია 

გეოეკონომიკური ატლასის გვერდობრივი სტრუქტურის განხილვასთან. ყოველი 
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გვერდი გეოეკონომიკური სივრცის საგნობრივი „ჩამონაჭერია“, რომელიც ასახავს 

ძირითად სფეროებსა და მსოფლიო სისტემის დონეებს (ეკონომიკურ-ფინანსური, 

საორგანიზაციო-სტრატეგიული, ცივილიზაციური და ა.შ.). დავახასიათოთ თითოეული 

გვერდის თავისებურება. 

1. პოლიტიკური გვერდი გეოეკონომიკური ატლასის ცენტრალური საბაზო 

„გვერდია“. ამ ატლასზე მსოფლიოს სტრუქტურა ასახულიასახელმწიფო-

ადმინისტრაციული საზღვრების მეშვეობით. მასზე გადაშლილია ტერიტორიულ-

გეოგრაფიული კომბინაციების საკმაოდ ფართო პანორამა, სტრატეგიული 

ალიანსები, საინტეგრაციო დაჯგუფებები, რომლებიც ამა თუ იმ სახელმწიფო 

გაერთიანებას წარმოადგენს, ეკონომიკები სხვადასხვა სოციალურ-ეკონომიკური 

მოწყობით, წინასწარ განსაზღვრული ეროვნული საზღვრებით, სახელმწიფოთა 

სწრაფვა სტრატეგიული ბატონობისკენ კულტურული, სულიერ-ზნეობრივი ან 

ეთნიკური თვალსაზრისით - და ყოველივე ეს სახელმწიფო კონფიგურაციების 

შენარჩუნების პირობით. მსოფლიოს პოლიტიკური რუკა - ესაა ველი, სადაც 

მოჩანს რეალური და ჰიპოთეტური ღერძები, ძალის ცენტრები, პოლუსები და ა.შ. 

და იგონებენ „ცხელი“ და „ცივი“ ომის ხერხებს. 

 2. საორგანიზაციო-ეკონომიკური გვერდი ასახავს ცვლილებებს მსოფლიოს 

პოლიტიკურ რუკაზე, შრომის ფირმათაშორის (ანკლავთაშორის) დანაწილებას რომ 

უკავშირდება. გეოეკონომიკური ატლასის ამ გვერდზე აღნიშნულია 

ურთიერთქმედების საზღვრები, ქვეყანა-სისტემების ფუნქციონირების არეალები. 

მსოფლიოს გეოეკონომიკურ ატლასზე ვხედავთ გიგანტური მსოფლიო 

კვლავწარმოებითი „კონვეირების“ ახალ მარშრუტებს, აგრეთვე ზონებს, რომლებიც 

რჩება ტრანსნაციონალური საქმიანობის ფარგლებს გარეთ. ამ მსოფლიო 

კვლავწარმოებითი ტექნოლოგიური წარმონაქმნების მოძრაობას უერთდება 

საწარმოო-ტერიტორიული კომპლექსები, რომლებიც წარმოქმნილია სხვადასხვა 

სახელმწიფოს მომიჯნავე ტერიტორიების თანამშრომლობის წყალობით. 
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3. რეგიონული გვერდი. გეოეკონომიკური თვალსაზრისით 

მნიშვნელოვანია: 

- ტრანსნაციონალიზებული სივრცის ასახვა, 

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების, ფინანსური და საბანკო 

ცენტრების, ქსელების საქმიანობა; 

- ტრანსნაციონალური სივრცისთვისებების გამოკვლევა და 

გვერდზე დაფიქსირება; 

- მაღალტექნოლოგიური ნაკეთობების წარმოების 

რაიონების ჩვენება; 

- რეგიონების სარესურსო-სანედლეულო სპეციალიზაციის 

განხილვა; 

- იმ სახელმწიფოთა ერთობლიობის ჩვენება, რომლებიც 

გამოდევნილია გეოეკონომიკური სივრციდან თავიანთი მნიშვნელოვანი 

ჩამორჩენილობის გამო. ასეთმა ქვეყნებმა მსოფლიო ლექსიკაში მიიღეს „ქვეყანა-

პარიების“ სახელი. 

4. კულტურულ-გეოგრაფიული გვერდი ასახავს 

გეოკულტურული სივრცის ასახვას. სტრუქტურული საზღვრები, რომლებიც ყოფს 

ამ სივრცეს, აყალიბებს განსაკუთრებულ წარმონაქმნებს - კულტურულ-

გეოგრაფიულს: მსოფლიოს რუკაზე კულტურულ მოვლენათა გავლენით 

ჩამოყალიბდა ცივილიზაციის  „ბირთვიანი პლატფორმები“, რომელთა შეერთების 

ადგილზე შუალედური სივრცეებია - ლიმიტროფები; მათ განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა ენიჭება და ისინი საშუალებას გვაძლევს გავიაზროთ თავად 

გეოკულტურული ცივილიზაციური პოპულაციები. მსოფლიოს კულტურულ-

გეოგრაფიული სურათი ახდენს მნიშვნელოვან გავლენას გეოეკონომიკური 

კლიმატის ჩამოყალიბებაზე და იგი განსაკუთრებულად უნდა გავითვალისწინოთ 

ამა თუ იმ სტრატეგიული გრძელვადიანი გადაწყვეტილების მიღებისას. 
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5. ეთნოეკონომიკური გვერდი - მასზე ასახულია 

ეთნოეკონომიკური (ეთნოეროვნული) სისტემების არეალი. ეს სისტემები 

იმთავითვე ეწინააღმდეგებოდა პოსტინდუსტრიულ ტრანსფორმაციას და 

ინარჩუნებდა ფასეულობებს დასავლეთის პოსტინდუსტრიალიზმის 

ფასეულობებისგან განსხვავებულს. ეთნოეროვნული სისტემების ზემოქმედებით 

მიმდინარეობს არა მარტო სასაქონლო მასისა და მომსახურების კვლავწარმოება, 

არამედ ინდუსტრიულ-ტექნოლოგიურ საფუძველზე -ცხოვრების ხარისხის 

კვლავწარმოება (სასიცოცხლო გარემოს კვლავწარმოება) მისი თვითმყოფადობის 

შენარჩუნებით. ასეთი არეალებისდანაწევრების მნიშვნელობა ისაა, რომ ისინი 

გარკვეულ როლს ასრულებენ ცივილიზაციათაშორისი განვითარების 

ჰარმონიზაციის ზონების ფორმირებაში და წარმოგვიდგება გლობალური 

სტაბილიზაციის გაფართოებული კერების სახით. 

ეთნოეკონომიკური სისტემა - უახლესი ეკონომიკური პოპულაციაა, აგებული 

მსოფლიო სისტემაში ეთნოეკონომიკის ბაზაზე,  ტრანსნაციონალიზაციის ბაზაზე. 

6. დღესდღეობით ჩამოყალიბდა ეთნოეროვნული 

სისტემების განვითარების სამი ძირითადი პოლუსი: პირველი - განვითარებული 

პოსტინდუსტრიული სისტემა (მაგალითად, სამხრეთ კორეა, ჩსრ); მეორე - 

ეთნოეკონომიკის „გაყინული“ ზონა; მესამე - შუალედური ანკლავი როგორც 

პოსტინდუსტრიალიზმიდან ახალ ეკონომიკაზე გადასვლა (იაპონია). 

7. გეოფინანსური გვერდი გვიჩვენებს იმ საერთაშორისო 

ფინანსური ინსტიტუტების სისტემისგანვითარებას, რომლებიც ოპერირებენ 

მსოფლიო შემოსავლით.წყდება რა სამრეწველო კაპიტალს, ფინანსური კაპიტალი 

ქმნის საფუძველს გლობალური მასშტაბის სპეკულაციური ოპერაციების 

ჩასატარებლად, რითაც იწვევს ისეთ ლოკალურ დეფორმაციებს, რომლებიც არ 

ექვემდებარება საერთაშორისო რეგულირების ტრადიციული საშუალებების 

მეშვეობით შესწორებას. კაცობრიობას კიდევ მოუწევს შეიმუშაოს 

გეოეკონომიკური საშუალებების ნაკრები, რომლებიც ასეთი ნაკადების ქცევის 
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პროგნოზირებისსაშუალებას მოგვცემს, ჩასვამს ამ ნაკადებს გარკვეულ 

საერთაშორისო ჩარჩოებში, რომლებიც დაკავშირებული იქნება გლობალური 

კვლავწარმოებითი სისტემის მდგრადი ფუნქციონირების ინტერესებთან. 

8. სამხედრო-სტრატეგიული გვერდი გამომდინარეობს 

იქიდან, რომ ეროვნული ეკონომიკები განამტკიცებს თავიანთ ეროვნულ 

ინტერესებს ეკონომიკურ საზღვრებზე, რომლებიც არ ემთხვევა 

სახელმწიფოთაშორისს, ხოლო ამ ინტერესების მატარებლებად გვევლინება 

ტრანსნაციონალური სტრუქტურები. გეოეკონომიკური ატლასის სამხედრო-

სტრატეგიულ გვერდზე ეს ვლინდება იმით, რომ 

ინტერნაციონალიზებულიკვლავწარმოებითი ბირთვის წინსვლის გავლენით 

სამხედრო სტრუქტურებიც „წაიწევს წინ“ (ბაზები, სწრაფი რეაგირების ძალთა 

საყრდენი პუნქტები, სტრატეგიულ კომუნიკაციებზე კონტროლის სამხედრო 

სტრუქტურები, საპორტო ნაგებობები, ტერმინალები, მაგისტრალური 

დაბოლოებები, გაზისა და ნავთობსადენების სისტემა და ა.შ.). 

 

გეოეკონომიკურ სივრცეში სამხედრო კომპონენტს ენიჭება საკმაოდ 

დამოუკიდებელიგეოეკონომიკური მნიშვნელობა, „ჩამოაწვება“ (გვ.156) რა 

გარკვეულ არეალებს, რომლებისკენაც მიმართულია ეროვნული გეოეკონომიკური 

ინტერესები  და ამ თვალსაზრისით ხილვადი ხდება მისი გეოპოლიტიკური 

ფუნქციების მემკვიდრეობითობა. ამის მაგალითად შეიძლება გამოდგეს ნატოს 

წაწევა აღმოსავლეთში. ასეთივე სიტუაცია შეინიშნება აზია-წყნარი ოკეანის 

რეგიონში (აწრ), სადაც პოსტინდუსტრიული ანკლავები (გეოეკონომიკური 

სივრცის უახლესი ტექნოლოგიური ზონები მცირე ინდუსტრიული „აზიური 

ვეფხვების“ სახით), გამოდიან რა აღმოსავლეთაზიურ ფლანგზე, ითრევენ 

სამხედრო კომპონენტსაც, რომელიც გარდაუვლად იქ იმყოფება და 

წინააღმდეგობას უწევს ადგილობრივ გეოეკონომიკურ ინტერესებს. 
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9. სასაქონლო-ღირებულებითი გვერდი ასახავს ეროვნულ 

ეკონომიკათა მდგომარეობას, რომელთაც ტრანსნაციონალიზებულ სივრცეში 

ფუნქციონირების უზარმაზარი გამოცდილება აქვს საექსპორტო-

საიმპორტოოპერაციების მეშვეობით შრომის დანაწილების სხვადასხვა ფორმის 

საფუძველზე: ანკლავთაშორისი (ფირმათაშორისი), საერთაშორისო 

(ეროვნებათაშორისი), საერთო, კერძო, ერთეული, ტექნოლოგიური და ა.შ. იქ 

მსოფლიო ბაზარი გვევლინება რთული „მრავალსართულიანი“ (მრავალდონიანი) 

ვარიანტის სახით. გეოეკონომიკური მიდგომის თვალსაზრისით მსოფლიო 

ბაზარი მთლიანობაში შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც 

ურთიერთდაკავშირებული ერთეულო სასაქონლო ბაზრის დინამიკური სისტემა. 

ეს სისტემა ჩაფლულია შესაბამის საბაზრო გარემოში, რომელიც 

ჩამოყალიბებულია განსაკუთრებული ბაზრებით (საკრედიტო ფულის ბაზარი, 

სავალუტო ბაზარი, უძრავი ქონების ბაზარი, სამუშაო ძალის ბაზარი და ა.შ.). ამ 

გარემოში  ჩაძირულია მთლიანი ჯაჭვები, რომელთა რგოლების სახით საკმაოდ 

მკაცრად ერთმანეთზე გადაბმული ერთეული (ცალკეული) ბაზარი გამოდის. 

თავის მხრივ ამ ჯაჭვებში არსებობს ძირითადი ბაზრები, რომლებიც აყალიბებს 

მათ კონიუნქტურას; ისინი გვევლინება იმ ფასის იმპულსების წყაროებად, 

რომლებიც გაირბენს ამ გიგანტურ ჯაჭვებზე. მთლიანობაში ეს მიზნები 

აყალიბებს მსოფლიო ბაზრების ფასის (ფასიან) კრისტალურ გისოსს. აქ შეიძლება 

ვიხილოთ ფასის იმპულსების გავრცელების სიჩქარე, მათი გავრცელების ზონები, 

საბაზრო ჯაჭვების წინააღმდეგობა და ა.შ. აქვე გამოითვლება „გარემოს“ ბაზრებზე 

(ფინანსურ, სავალუტო და ა.შ.) სიტუაციის საკონტრაქტო ფასების რეაქცია. 

10. სახელშეკრულებო გვერდი უნდა გვიჩვენებდეს 

ჩამოყალიბებული ზეეროვნული შრის საორგანიზაციო სტრუქტურებს, ნაკადებს, 

დონეებს და ა.შ. ესაა გლობალური ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტების 

სისტემა, რომელიც გარკვეული ხარისხით გავლენას ახდენს (?გვ.157) 

გეოეკონომიკური ატლასის ყველა შრეზე და მთლიანობაში წარმოადგენს 
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გლობალურ შეთანხმებას, მემორანდუმს. ქცევა ეროვნულ ფარგლებში 

მნიშვნელოვნად განსხვავდება გარეთ, ანუ გლობალურ სივრცეში, ქცევისგან. 

სახელმწიფოთა, როგორც გლობალურ მეწარმეთა, ჩამოყალიბებისდა კვალობაზე 

გლობალური სამართლებრივი რეგულირების პროცესს სულ უფრო დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭება. აქ შეიძლება გამოვყოთ ორი ასპექტი: 

- მეწარმეთა საგარეოეკონომიკური საქმიანობის 

სახელმწიფო რეგულირება (მათ შორის მათი დაცვის მიზნით); 

- ტნკ-ების საერთაშორისო რეგულირება. 

ამჟამად ძლიერ იგრძნობა საერთაშორისო ინსტიტუტების და მრავალი 

საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმის მოქმედი ნაკრების არაეფექტიანობა; ეს 

ნორმები არ იყო გამოსადეგი განვითარების გეოეკონომიკური ასპექტებისთვის, 

ისინი წარმოიშვა კოორდინატთა გეოპოლიტიკურ სისტემაში და გვევლინებოდა 

ნორმებად, რომელთაც „ცივი ომის“ ანაბეჭდი ესვა. ამის გამო წარმოიშვა 

საერთაშორისო (გეოეკონომიკური)ორგანიზაციათა ახალი ჯგუფის  და უკვე 

არსებულთა ღრმა რეფორმირების მწვავე აუცილებლობა, მათ შორის ისეთების, 

როგორებიცაა: გაერო, სსფ, დაა.შ. მწვავედ დგას გეოეკონომიკური ტრიბუნალის 

შექმნის საკითხიც, რომელიც შეძლებდა გეოეკონომიკური თავდასხმისგან 

სახელმწიფოს დაცვას, უზრუნველყოფდა გეოეკონომიკურ ომთა 

მსხვერპლთათვის ზარალის ანაზღაურებას გეოეკონომიკური კონტრიბუციის 

სახით. 

 გეოეკონომიკური ტრიბუნალი - საერთაშორისო 

სასამართლო კოლეგიაა, რომელიც ახორციელებს თავის ფუნქციას 

გეოეკონომიკური აგრესიის საქმეთა განხილვის გზით. ასეთი საერთაშორისო 

სტრუქტურა უნდა შევიდეს საერთაშორისო ორგანიზაციების სისტემაში 

მსოფლიო პოლიტიკის გეოეკონომიკურ პრიორიტეტებად რეორიენტაციასთან 

დაკავშირებით. 
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11. რესურსის (ნედლეულის) გვერდი უნდა 

გვიჩვენებდესგლობალურ კვლავწარმოებით პროცესებში ამოქმედებული 

წყაროების - ნედლეულის, ენერგიის, ადამიანური და სხვა რესურსების - ჩართულ 

კონტურებს. მათთან ერთად ეკონომიკურ რუკაზე უნდა ჩანდეს სასარგებლო 

წიაღისეულის მოძიებული არეალი, აგრეთვე ბიოლოგიური წარმოშობის 

რესურსები. გეოეკონომიკური ატლასის რესურსის „გვერდის“ ჩამოყალიბება 

იძლევა ახალ კონცეფტუალურ მიდგომებზე გასვლის საშუალებას სამთო 

სამართლის დარგში, ასევე საერთაშორისო-სამართლებრივი ნორმების 

შემუშავებაში, რომლებიც ახლებურად განსაზღვრავს ეროვნული სარესურსო 

ბაზის მნიშვნელობასა და ადგილს როგორც მოქმედი, ისე ახლად წარმოშობილი 

ინტერნაციონალიზებულიკვლავწარმოებითი ბირთვის ფუნქციონირებაში, 

ადგენს ოპტიმუმს ეროვნული სანედლეულო ბაზის ჩამოყალიბებისა და 

მსოფლიო შემოსავლის განაწილების ურთიერთობებში.ამასთან ერთად, საუბარი 

უნდა მიმდინარეობდეს არა მარტო სარესურსო ბაზაზე, რომელიც 

დაფუძნებულია ტრადიციული (ინერტულ) სარესურსო მუხლებზე, არამედ 

თავისი არსით იმთავითვე ინტერნაციონალიზებული კომპონენტებისკორექტულ 

სამართლებრივ რეგულირებაზე, რადგან ისინი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას 

იძენს, მაგალითად, უნიკალური იშვიათი სახეობის მიწების ჯგუფის ელემენტებს 

განეკუთვნება (ლანტანიდები), ისინი  მაღალი ტექნოლოგიების 

კატალიზატორებიხდებადა  21-ე საუკუნეშიგარღვევასგანსაზღვრავს. 

12. ეკოლოგიური გვერდი უნდა განჭვრეტდეს ეკოლოგიურ 

უბედურებათა კერებსგანვითარების ეროვნულ დოქტრინებშიეკოლოგიური 

კომპონენტის ჩართვით. ასეთ ზონათა არეალი უნდა იყოს მოცემული მსოფლიოს 

სამეურნეო რუკაზე და გეოეკონომიკური ატლასის ეს გვერდი უნდა ასრულებდეს 

თავის როლს გრძელვადიანი სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღებისას.  

მაშ ასე, მსოფლიოს გეოეკონომიკური ატლასი წარმოგვიდგება როგორც გლობალური 

მსოფლიოს კონცეფტუალურ-ლოგისტიკურად განზოგადებული მოდელი, რომელიც 
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საშუალებას იძლევა მოვიცვათ და გავაანალიზოთ რეალურ დროში მსოფლიო ბაზრის 

მთელი მოძრავი სურათი. სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღება გეოეკონომიკური 

ატლასის გამოყენებით ვარაუდობს „ვექტორულ გამსჭვალვას“ (დადებას ერთმანეთზე) 

„გვერდების“, რაც გეოეკონომიკურ სისტემაში კომპლექსური ოპერირების საშუალებას 

იძლევა, შესაბამისად კი აქტიური შემტევი საგარეოეკონომიკური სტრატეგიის 

განხორციელებას, რომელიც განსხვავდება პასიური სავაჭრო-საშუამავლო დოქტრინისა 

და სტრატეგიისგან, წინასწარ რომ არის განსაზღვრული სასურველი კონიუნქტურის 

მოლოდინით. 

 

გეოეკონომიკური ატლასის მოდელის შესაძლებლობები და შეზღუდვები 

 

მსოფლიოს გეოეკონომიკური ატლასის შესახებ სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს. 

განხილულ მოსაზრებებს შორის შეიძლება გამოიყოს ორი საკვანძო საკითხი, რომლებიც 

დაკავშირებულია წარმოდგენილი მოდელის ღირსებებთან და ნაკლოვანებებთან. მის 

მთავარ ღირსებად, როგორც წესი, მიიჩნევენ სხვადასხვა დისციპლინის ძალისხმევათა 

ეფექტიან სინთეზს ურთულესი სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების 

გადასაწყვეტად კომპიუტერული ტექნოლოგიის ბაზაზე. ეს ტექნოლოგია მე-20 საუკუნის 

ერთ-ერთ უდიდეს მიღწევად ითვლება და განცალკევებული ჰუმანიტარული საგნების 

თანამედროვე მასივში მისი  „შეჭრის“ მნიშვნელობა ძნელია გადავაფასოთ. ატლასის 

ღირსებები მჭიდროდაა დაკავშირებული მის ნაკლოვანებებთან, ვინაიდან ასეთი 

სინერგიული მიდგომისას წარმოშობილი არაცოცხალი ბუნების კანონზომიერებების 

გადატანა მსოფლიო ეკონომიკურ საზოგადოებაზე - ურთულეს სისტემაზე, რომელშიც 

საოცრად გადახლართულია ეკონომიკური, პოლიტიკური, დემოგრაფიული, 

ეკოლოგიური და სხვა ფაქტორები, ითვლება გამართლებულად.  

გეოეკონომიკური ატლასის მოდელის ღირსებისა და ნაკლის საკითხი განსაზღვრავს 

მისი შესაძლებლობებისა და შეზღუდვების ანალიზის მიმართულებას. 
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მრავალრიცხოვანი დისკუსიების მიმდინარეობისას აღიარებულია, რომ თანამედროვე 

პირობებში მსოფლიოს გეოეკონომიკური ატლასი ხდება გეოეკონომიკური სტრატეგიის 

ცენტრალური საშუალება. ამიტომ გეოეკონომიკური ატლასის შექმნა აქტუალური 

ამოცანაა ნებისმიერი ეროვნული ეკონომიკისთვის, რაც სტრატეგიული მიზნების, 

ეროვნული ინტერესების წარმატებული რეალიზაციის საწინდარია. ეს ატლასი 

საშუალებას იძლევა რაოდენობრივად შევაფასოთ განვითარების მაჩვენებლები და 

ინდიკატორები განვითარების ახალ მოდელზე გადასვლასთან დაკავშირებით. მისი 

გამოყენებით ეროვნული ეკონომიკა თავისი სტრატეგიული მიზნების განხორციელებას 

ახდენს, აქვს რა წარმოდგენა მკაფიოდ შემოსაზღვრულ საერთაშორისო და ეკონომიკურ 

საზღვრებზე, ეროვნულ ინტერესებზე, სტრატეგიული ალიანსების კონტურებზე, 

ეკონომიკურ დაჯგუფებებზე და ა.შ. გეოეკონომიკური ატლასის გამოყენება საჭიროებს 

აქტიური შემტევი სტრატეგიის და შესაბამისი საშუალებების შემუშავებას; კერძოდ, 

მსოფლიოს გეოეკონომიკური ატლასი საშუალებას იძლევა განვახორციელოთ გარღვევა 

მსოფლიო შემოსავლისკენ ინტერნაციონალიზებულ კვლავწარმოებით ბირთვებზე 

მიერთების გზით. 

მეცნიერთა და პოლიტიკოსთა განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს ატლასის 

გვერდობრივი სტრუქტურა. დისკუსიებში აღინიშნება, რომ „გვერდები“ არ ცვლის 

არსებულ ელექტრონულ სისტემებს, რომლებიც მოწოდებულია დააფიქსიროს 

ეკონომიკისა და პოლიტიკის ცალკეული დარგების სტატუს-კვო. ისინი არ იმეორებს 

საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, რომლებიც უზრუნველყოფს საქმის მდგომარეობის 

მონიტორინგს მსოფლიო სოციუმის ყოფის სხვადასხვა სფეროში. „გვერდების“ 

დანიშნულება - აღმოაჩინოს პრობლემათა სიღრმისეული პლასტები, რომლებიც არ ძევს 

ზედაპირზე დაგროვილი მონაცემთა ბაზებისა და ცოდნის სახით. თუმცა „გვერდები“ 

აგროვებს (აკუმულირებას ახდენს)კიბერნეტიკული „ვირტუალური რეალობის“ ყველა 

ღირსებას, მოცულობით (შესაძლებელია სტერეოსკოპულსაც)გრაფიკას, აგრეთვე 

შესაძლებლობას, გამოიძახოს მომხმარებლის პლანშეტზე ჩვეულებრივი გამოყენებითი 

პროგრამები ანალიზისა და ანგარიშების საწარმოებლად. 
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ძალიან პროდუქტიულია გვერდი-რუკების შეპირისპირება ერთმანეთთან, მათი 

ერთმანეთზე დადება (შეთავსება), რაც გამოავლენს ანომალიურ განსხვავებას მათ შორის. 

მართლაც, თუკი, მაგალითად, დავდებთ კომპიუტერულ გეოგრაფიულ რუკაზე ევროპის 

სხვადასხვა რეგიონისა და რაიონის მოსახლეობის წარმოშობის დონეებს, მივიღებთ 

„ადგილმდებარეობის საოცარ რელიეფს“, რომელიც იკლებს აღმოსავლეთით და აქვს  

„მწვერვალები“ სამრეწველო ცენტრებთან. ხოლო შემდეგ თუ დავადებთ მასზე 

განათლებაზე ასიგნებათა „იზობარების“ ასეთივე რუკას, მაშინ მთელი სიცხადით 

აღმოჩნდება მათ შორის შეუსაბამობის „მრავალფერი კვანძები“ დაჩნდება ახსნის 

აუცილებლობა დასაქმების მდგომარეობის და ხასიათის, ადგილმდებარეობის 

კრიმინოგენურობის, ოჯახთა მდგომარეობის და ა.შ. რუკების შემდგომ დადებაზე. 

ცხადია, გეოეკონომიკური ატლასი შეიძლება გახდეს სტრატეგიული 

გადაწყვეტილებების მიღების საშუალება.მნიშვნელოვანია ხაზგასმით აღინიშნოს, რომ 

დღესდღეობით ასეთი ატლასის შესაქმნელად არსებობს საჭირო სამეცნიერო ბაზა. 

კომპიუტერული ინფორმაციის ბაზაზე დღეს უკვე არის „Encarta World Atlas“, რომელიც 

შექმნა მაიკროსფტმა ჯერ კიდევ 1998 წელს. თუმცა იგი გვაძლევს მსოფლიოს 

გეოგრაფიულ, ტექტონიკურ და პოლიტიკურ სურათებს. დროთა განმავლობაში თავად 

გეოეკონომიკური ატლასის იდეამაც პოვა განვითარება. ასე მაგალითად, შექმნილია  

რუკა, რომელიც ასახავს ფინანსური (F), საინვესტიციო (I) და საბანკო (B) კომპანიების 

განაწილებას. 

ასეთი ატლასის შექმნის საფუძველი გახდა თვითორგანიზებადი რუკების 

ტექნოლოგია, რომელთა წყალობითაც განზოგადდა ინფორმაცია მსოფლიოს უმსხვილეს 

2000 კომპანიაზე ჟურნალ „ფორბსის“ ვერსიით. მიღებული მონაცემები გარდაქმნეს 

ექვსაზომიან სივრცედ, რომელიც რუკამ გაანაწილა 6 ეკონომიკურ კლასტერად - 

მსოფლიო ეკონომიკის სტრატეგიულ ჯგუფებად. 

გეოეკონომიკური ატლასის თანამედროვე მოდელის ერთ-ერთი ყველაზე 

სერიოზული ნაკლია, მეცნიერთა აზრით, რეგიონული განვითარების საკითხთა 
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არასაკმარისი დამუშავება. ამიტომ მსოფლიოს გეოეკონომიკური რეგიონალიზაცია, 

რომელიც ემყარება ტერიტორიის სხვადასხვა ფუნქციასა და პრინციპს ეკონომიკაში ან 

პოლიტიკაში, ამჟამად დამოუკიდებელი პრობლემის მნიშვნელობას იძენს. 

დასკვნა 

1. გეოეკონომიკური ატლასი - სტრატეგიული ოპერირების განსაკუთრებული 

მეთოდია, რომელიც გლობალური სივრცის ინტერპრეტაციას წარმოგვიდგენს.  

2. გეოეკონომიკური ატლასის შექმნის ძირითადი პრინციპებია ხარისხობრივი 

შერჩევა და ინფორმაციის სტრუქტურირება არჩეული იდეოლოგიის შესაბამისად, 

ასევე კონკურენტუნარიანი მეთოდები და ტექნოლოგია, რომლებიც საშუალებას 

იძლევა ავსახოთ სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მისაღებად აუცილებელი 

ინფორმაცია ყველა ასპექტში გეოეკონომიკური სუბიექტების განვითარების 

დინამიკის გათვალისწინებით. 

3. გეოეკონომიკური ატლასის შექმნის პროცესი შედგება 5 ეტაპისგან, ესენია: 

წინასწარი (ატლასის იდეოლოგიის და სტრუქტურის ფორმირება), ინფორმაციის 

შეგროვება (ატლასის შევსება), მოდელირება (კარტოგრაფიული, ლოგისტიკური 

და მათემატიკური მოდელების შექმნა), გადაწყვეტილების მიღება (უშუალო 

სტრატეგიული ოპერირების) და კადრების მომზადება (სპეციალისტების 

მომზადების და გადამზადების მეთოდური და მეთოდოლოგიური ბაზის შექმნა). 

4. გეოეკონომიკური ატლასის შექმნის ძირითადი მეთოდებია: გლობალური 

მოდელირება, გეოლოგისტიკა, ევრისტიკული მეთოდები; ისინი ეფუძნება 

გამოთვლით ხერხებსა და პროცედურებს, რომლებიც გამომდინარეობს 

სპეციალისტების გამოცდილებიდან და ინტუიციიდან; სპეციალისტების, 

რომლებიც აკეთებენ პროგნოზს და სინექტიკურ მეთოდებს; ეს მეთოდები 

საჭიროებს არასტანდარტულ მიდგომას სტანდარტული სიტუაციების მიმართ. 

გადაწყვეტილების მიღების ამ მეთოდების გამოყენება საშუალებას იძლევა 

გავზარდოთ სტრატეგიული ოპერირების სინერგიული ეფექტი. 
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5. გეოეკონომიკური ატლასის სტრუქტურა განიხილება ორი ძირითადი 

მიმართულებით: უპირველეს ყოვლისა, როგორც გლობალური სივრცის 

მოცულობითი ინტერპრეტაცია, რომელიც მოიცავს სასაქონლო-ღირებულებით, 

საორგანიზაციო-ეკონომიკურ და სახელშეკრულებო სისტემებს; მეორე,როგორც 

საგნობრივი სტრუქტურა, რომელიც ხასიათდება შემდეგი ძირითადი გვერდებით, 

ესენია: პოლიტიკური, საორგანიზაციო-ეკონომიკური,რეგიონული, კულტურულ-

გეოგრაფიული, ეთნოეკონომიკური, გეოფინანსური, სამხედრო-სტრატეგიული, 

სასაქონლო-ღირებულებითი, სახელშეკრულებო, სარესურსო და ეკოლოგიური. 

 

 

კითხვები გამეორებისთვის 

8.1. გაანალიზეთ გეოეკონომიკური ატლასი, როგორც სტრატეგიული ოპერირების 

განსაკუთრებული მეთოდი და მისი  საკვანძო მომენტები და პრინციპები. 

8.2. დაახაციათეთ  გეოეკონომიკური ატლასის შექმნის  ეტაპები.  

8.3. განიხილეთ  გეოეკონომიკური ატლასის შექმნის ძირითადი მეთოდები.  

8.4. განიხილეთ გეოეკონომიკური ატლასის სტრუქტურული მიმართულები. 

 

 

 

 

 

მე-9 თემა 
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რეგიონალიზმის განსაზღვრის ძირითადი მიდგომები 

1. რეგიონის ცნების სხვადასხვა განსაზღვრება 

2. გეოეკონომიკური რეგიონალიზმი 

3. რეგიონალური ეკონომიკური ორგანიზაციების განვითარება 

 

სახელმწიფოთა აქტიური მონაწილეობა საერთაშორისო სარბიელზე ქმნის 

რეგიონალიზაციის პროცესების და მისი სათავეების შესწავლისა და განსაზღვრის 

აუცილებლობას. ამასთანავე საჭიროა დავაზუსტოთ თავად ცნება „რეგიონის“ 

განსაზღვრა. 

ცნება „რეგიონის“ ერთიანი განსაზღვრა და მას რომ ეხება იმ ტერმინების, არ 

არსებობს. 

ტერმინი „რეგიონი“ შედარებით ახალია, მას წინ უძღვოდა ცნება „პროვინცია“ - 

კრებითი სახელი ტერიტორიული წარმონაქმნებისთვის.  

რეგიონი (ლათინ. regio - ოლქი, რაიონი) – სახელმწიფოს ან სახელმწიფოთა 

გარკვეული ტერიტორია ერთგვაროვანი ბუნებრივი პირობებით და საწარმოო ძალთა 

განვითარების დამახასიათებელი მიმართულებითბუნებრივი რესურსების კომპლექსის 

შეხამების საფუძველზე შესაბამის მატერიალურ-ტექნიკურ, საწარმოო და სოციალურ 

ინფრასტრუქტურასთან, აგრეთვე სოციალურ-პოლიტიკური პირობების 

თავისებურებით. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, რეგიონი - ესაა გარკვეული (განსაზღვრული) 

ტერიტორია, რომელსაც აქვს სოციალურ-ტერიტორიული ერთიანობა, მთლიანობა და 

თავისი შემადგენელი ელემენტების ურთიერთკავშირი (ამასთან ერთად, 

დამოკიდებული მკვლევრის მიერ არჩეულ რაკურსზე). 

პოლიტოლოგი კ. დოიჩი ცნება „რეგიონს“ ასე განმარტავს: ესაა ქვეყნების ჯგუფი, 

რომლებიც მრავალი პარამეტრით უფრო ურთიერთდაკავშირებულია ერთმანეთთან, 

ვიდრე სხვა ქვეყნებთან.  
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ე. მარკუზენი კი ასე განსაზღვრავს: მისი აზრით, რეგიონი ისტორიულად 

ევოლუციური, ტერიტორიულად კომპაქტური საზოგადოებაა, რომელიც მოიცავს 

ფიზიკურ გარემოცვას, სოციალურ-ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და კულტურულ გარემოს, 

ასევე სივრცობრივ სტრუქტურას, განსხვავებულს სხვა რეგიონებისა და ტერიტორიული 

ერთეულებისგან, ისეთების, როგორიცაა ქალაქი ან ერი. 

სხვა მკვლევარი, მ.  რასეტი, ცდილობდა განესაზღვრა ცნება „რეგიონი“  ძირითადი 

კრიტერიუმების გამოყოფის გზით. იგი გამოყოფს განმარტებით დასაყრდენებს:  

1) რეგიონები სოციალური და კულტურული გაგებით ერთგვაროვანია; 

2) რეგიონები წარმოქმნილია სახელმწიფოებისგან მსგავსი პოლიტიკური 

თვისებებით; 

3) პოლიტიკურად ურთიერთდაკავშირებული რეგიონები დაკავშირებულია 

ერთმანეთთან ეროვნული და სამთავრობოთაშორისი სტრუქტურების მეშვეობით; 

4) ეკონომიკურად ურთიერთდაკავშირებული რეგიონები დაკავშირებულია 

ერთმანეთს შორის რეგიონთაშორისი ვაჭრობით და ა.შ. 

დღესდღეობით არსებობს გეოგრაფიული, პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური, 

ეკოლოგიური, საინფორმაციო, ცივილიზაციური და სხვა მიდგომები რეგიონის 

კლასიფიკაციისთვის. მთლიანობაში მეცნიერები ყოფენ რეგიონებს ორ ჯგუფად: 

ერთგვაროვნებად და ფუნქციურებად. 

ერთგვაროვანი რეგიონები იყოფა შემდეგნაირად: 

1) ბუნებრივი რეგიონები, რომელთა მოხაზულობა განსაზღვრავს ტოპოგრაფიულ, 

კლიმატურ და სხვა ბუნებრივ საერთო მახასიათებლებს (ნორდული რეგიონი); 

2) რეგიონები მკვეთრად გამოხატული საერთო კულტურულ-ისტორიული 

იდენტობით (სკანდინავია); 

3) ეკონომიკურად განვითარებული რეგიონები, გაერთიანებულნი მათი საერთო 

ტიპის სამრეწველო წარმოებით. 
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ფუნქციური რეგიონის შემადგენელი ნაწილები თავდაპირველად აუცილებელი არაა 

იყოს მსგავსი. ასეთი რეგიონების შექმნა გულისხმობს შიდა  ურთიერთქმედებასა და 

ინტეგრაციას, რათა, საბოლოო ჯამში, ერთად შეკრებილი ტერიტორიული 

კომპონენტები იყვნენ ურთიერთშემავსებლები. 

ნ. ვიგელანდი (NoralvVeggeland)ფუნქციური მიდგომიდან გამომდინარე ყოფს 

რეგიონებს ფუნქციურებად, კულტურულებად და ადმინისტრაციულებად: 

1) ფუნქციურ რეგიონს აქვს ურთიერთქმედების ვიწრო და სპეციფიკური მიზანი, 

იგი კონცენტრირდება გარკვეული სარგებლის მიღებაზე გარკვეული სექტორის 

ფარგლებშირეგიონული თანამშრომლობის მეშვეობით (ვაჭრობა, საბაჟო 

პოლიტიკა, განათლება, ინტეგრაცია); 

2) კულტურული რეგიონი (საერთო მემკვიდრეობა, ენა, წეს-ჩვეულებები და ა.შ.) 

აყალიბებს საკუთარ თავზე ორიენტირებულ ერთგვაროვნებას გარკვეულ 

ტერიტორიაზე. კულტურული რეგიონისთვის დამახასიათებელია საქმიანობა 

„ქვემოდან ზემოთ“; 

3) ადმინისტრაციული რეგიონი ეხება სახელმწიფო ადმინისტრაციულ 

სტრუქტურას. 

ამგვარად, რეგიონის ძირითადი განსაზღვრები და კლასიფიკაცია ასახავს 

მრავალწახნაგიან და რთულ სინამდვილეს, რომლითაც გარემოცულია ეს ცნება. 

გარდა ამისა, თანამედროვე რეგიონის თავისებურება  ისაა, რომ ისინი გადადის 

თავისი განვითარების ახალ ფაზაში, რეგიონი სცილდება რეგიონთაშორისი 

ურთიერთქმედების ფარგლებს ქვეყნის შიგნით და იწყებს გამოსვლას საერთაშორისო 

სარბიელზე (სავაჭრო ურთიერთობები, ინვესტიციების მოზიდვა და ა.შ.), აგრეთვე 

ურთიერთქმედებს მეზობელი ქვეყნების ადმინისტრაციულ რეგიონებთან. გარდა ამისა, 

გასათვალისწინებელია საერთაშორისო რეგიონების სოციალური სივრცის აქტიური 

სიმჭიდროვეც მაკროპროცესების ზემოქმედებით. 
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სხვა ახსნა მისცეს ამ ცნებას ბ. ჰეტიემ და ფ. სოდებაუმმა. მათი აზრით, 

„რეგიონულობა“ - ესაა რეგიონული განვითარების პროცესი, რომელიც მოიცავს თავის 

თავში სამ სტადიას: 

1) წინარეგიონულ, რომელშიც პოტენციური რეგიონი წარმოქმნის სოციალურ და 

გეოგრაფიულ ნაწილს; 

2) რეგიონალიზაციას, რა დროსაც იქმნება რეგიონული თანამშრომლობის 

ფორმალური და არაფორმალური გზები და სწორედ ეს გვევლინება არსებით 

ფაქტორად რეგიონების განვითარებაში; 

3) რეგიონალიზაციის პროცესის დასასრული - რეგიონის თავისებურებებისა და 

მთლიანობის ფორმირება. 

ბ. ჰეტიემ და ფ. სოდერბაუმმა გარკვეული ხარისხით მოაწესრიგეს სხვადასხვა 

შეხედულება რეგიონის ევოლუციაზე და რეგიონული მაკროპროცესები. 

ისევე როგორც მრავალ სხვა სისტემას, რეგიონს უწევს ისეთი მოვლენების გამოცდა, 

როგორებიცაა: ზრდა და განვითარება, უძრაობა და დაცემა, აგრეთვე რეგიონალიზაცია. 

თანამედროვე სამყაროში საერთაშორისო ურთიერთობათა ყველა რეგიონულმა 

სისტემამ გაიარა წინარეგიონული სტადია და რეგიონალიზაციის სტადია, რომელთა 

განსაზღვრის თაობაზე მეცნიერთა უმრავლესობას უწევს კამათი. მრავალი მას 

უფარდებს ცნებას „რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაცია“. სხვა მკვლევარები თავს 

არიდებენ ამ მოვლენის განსაზღვრას. 

რეგიონალიზაციის პროცესები ემპირიული ხასიათისაა, რაც განაპირობებს 

პირობითად მთლიანი რეგიონის ჩამოყალიბებას, ისინი შეიძლება იყოს გენერირებული 

როგორც თავად რეგიონები, ისე საგარეო ძალები, ანუ გარემომცველი სამყარო. 

რეგიონალიზაცია - ესაა სივრცის რეგიონული სტრუქტურირების, საზოგადოების და 

მისი მოქალაქეების სოციალურ-ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში რეგიონების 

როლის ამაღლების პროცესი. ამ თვალსაზრისით გამოყოფენ რეგიონალიზაციის 

სოციოკულტურულ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და სხვა ფორმებს. ისტორიულად 

მოცემული ფორმები ჩამოყალიბდა და განვითარდა პარალელურად და ზოგ 
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შემთხვევაში წინ უსწრებდა ერთმანეთს, რამაც საშუალება მისცათ განემტკიცებინათ 

ურთიერთკავშირი, რომელიც მიმდინარეობს ამა თუ იმ გარკვეული ფაქტორით. 

მაგალითად: ევროპაში - ქრისტიანობა, ახლო, შუა აღმოსავლეთში - ისლამი, აზიაში - 

ბუდიზმი, კონფუციანელობა და ა.შ. 

სხვა სიტყვებით, რეგიონალიზაცია - ესაა  შრომის საერთაშორისო დანაწილების, 

კვლავწარმოებაზე საგარეო ფაქტორების გავლენის ზრდის, რომელიც მოითხოვს 

წარმოების გატანას ეროვნული საზღვრების გარეთ, შედეგი, აგრეთვე ეკონომიკის 

ოპტიმიზაციის ინსტრუმენტი, რომელიც შედარებითი წონასწორობის მხარდაჭერის 

საშუალებაა ქვეყნების უთანასწორობაში. 

სხვა რეგიონულ მაკროპროცესს შეიძლება მივაკუთვნოთ რეგიონალიზმი, რომელმაც 

ჯერ კიდევ ვერ პოვა ფართო საყოველთაო განსაზღვრა. ეს ცნება წარმოიშვა ევროპაში მე-

19 საუკუნეში. დასავლელი მეცნიერები მას განიხილავენ, როგორც სახელმწიფო ჩარევას, 

პოლიტიკურ კურსს, აგრეთვე რეგიონის ინტერესთა დაცვას. ს. ტაროუ აღნიშნავს: 

არსებობს მნიშვნელოვანი განსხვავება ამ 3 სახის რეგიონალიზმს შორის: რეგიონალიზმს, 

როგორც პოლიტიკურ კურსს ან პოლიტიკურ კურსთა ერთობლიობას, რეგიონალიზმს, 

როგორც სახელმწიფო ჩარევის იდეოლოგიასა და რეგიონალიზმს, როგორც 

საორგანიზაციო საფუძველს პერიფერიული ტერიტორიების დასაცავად. გარდა ამისა, 

მრავალი მკვლევარი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ რეგიონალიზმის იდეები სათავე პოვა 

რეგიონების კულტურულ და ისტორიულ ტრადიციებში, ასევე საზოგადოებრივი 

ცხოვრების რეგიონალური მოწყობის ფასეულობებში. 

ა. მაკარიჩევი გამოყოფს რეგიონალიზმის ორმაგ გამოხატულებას, ესენია: 

1) პასიური რეგიონალიზაცია, განსაზღვრული საერთო იდენტურობით, 

კულტურით, ისტორიით, გეოგრაფიით; 

2) მიზანმიმართული და აქტიური საქმიანობა რეგიონული პოლიტიკური 

ინსტიტუტების შესაქმნელად როგორც მთავრობათა, ისე სუბეროვნულ 

მმართველობით-ადმინისტრაციულ ერთეულთაზემოქმედებით. 
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იგი გამოყოფს „ინტეგრაციულ“ / „ასოციაციურ“ რეგიონალიზმსა და დისსოციაციურ 

რეგიონალიზმს. 

რეგიონალიზმის პირველ ტიპში იგულისხმება მეზობელი ტერიტორიების 

გაერთიანება ეკონომიკური, კულტურული, პოლიტიკური ან სამხედრო 

შეხედულებებით. 

მეორე ტიპი მჭიდროდაა დაკავშირებული ისეთ ცნებებთან, როგორებიცაა: 

დეცენტრალიზაცია, ტერიტორიული იდენტურობა, ლოკალიზმი, რეგიონული 

ავტონომია. 

ბოლო დროს მკვლევარები ფართოდ იყენებენ ისეთ ცნებებს, როგორებიცაა: ღია და 

დახურული რეგიონალიზმი. 

„ღია რეგიონალიზმი“ გულისხმობს ეკონომიკური განვითარების და ქვეყნების 

ინტეგრაციული ურთიერთქმედების განხილვას მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების 

კონტექსტში, იგი იმყოფება ეკონომიკური გლობალიზაციის კალაპოტში და 

წარმოადგენს თავისებურ წანამძღვარს, ეტაპს, რომელიც წინ უძღვის მსოფლიო 

ეკონომიკის გლობალიზაციას. 

„დახურული რეგიონალიზმი“, პირიქით, გლობალიზაციის მოწინააღმდეგეა და  

რეგიონს იცავს გლობალიზაციის ნეგატიური მოვლენებისგან. იგი ემყარება პრინციპს 

„დაყრდნობა საკუთარ ძალებზე“. 

დახურული რეგიონალიზმის იდეა არსებითად პროტექციონიზმის იდეაა. 

დასასრულ, აღვნიშნავთ, რომ თანამედროვე სამყაროში ტრანსფორმაციული 

რეგიონალური მაკროპროცესები ძლიერ გავლენას ახდენს რეგიონალურ ქვესისტემათა 

შინაარსზე, მნიშვნელობასა და ადგილზე მსოფლიოს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ 

სფეროებში, აგრეთვე რეგიონთა გეოპოლიტიკურ ფარგლებზე. 

მაკროპროცესები, ისეთები, როგორებიცაა: რეგიონალიზაცია და რეგიონალიზმი, 

კიდევ უფრო მეტ გავრცელებას და განვითარების დინამიკას პოვებს. მათით, როგორც 

პრაქტიკა გვიჩვენებს, დაინტერესებულია საერთაშორისო ურთიერთობათა 

მონაწილეების უმრავლესობა. 
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რეგიონული მაკროპროცესების საკითხებში პრობლემად გვევლინება 

გეოპოლიტიკური ფარგლები. ფინანსური და პოლიტიკური თვალსაზრისით 

მაკროპროცესები განხორციელდება, ამას ხელს უწყობს მიზიდულობის გლობალური 

პოლუსები და რეგიონების უთანაბრობა ეკონომიკური, პოლიტიკური და სხვა 

ასპექტების ნაწილში. 

თუმცა რეგიონული მაკროპროცესების თავისებურებაა - კავშირთა მანძილი,  

რეგიონულ ინტეგრაციას რომ ახასიათებს, იგი ყოველთვის ურთიერთდამოკიდებული 

იქნება (კორელაციაში იქნება) მხარეთა თავისებურებებითა და ინტერესებით, აგრეთვე 

მათი შინაგანი მდგომარეობით. 

გეოეკონომიკური მიდგომა გლობალური მსოფლიოს განვითარებაზე ცოდნათა 

სისტემაში გულისხმობს მრავალი ტრადიციული გეოპოლიტიკური პრობლემის 

გადახედვას. მათ შორის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს რეგიონალიზმს, რომლის 

არსიც განიხილება სხვადასხვა ასპექტში. 

სინამდვილეში რეგიონალიზმის სხვადასხვა ტიპი ერთდროულად კონკურირებს 

ერთმანეთს შორის და ურთიერთს ავსებს კიდეც, აყალიბებს რა ძალთა გარკვეული 

თანაფარდობისას ორ ფაქტორს, რომლებიც ამა თუ იმ ხარისხით ხელს უშლის 

გლობალიზაციის განვითარებას. პირველი - ინტეგრაციული, ანუ ასოციაციური 

რეგიონალიზმი თავისთავად წარმოადგენს მეზობელი ტერიტორიების გაერთიანების 

ტენდენციას ეკონომიკური, კულტურული, პოლიტიკური ან სამხედრო 

შეხედულებებით. ამასთან ერთად, ინტეგრირებული წარმონაქმნების შექმნა შეიძლება 

ხორციელდებოდეს პარალელების (განვითარების ერთნაირი დონის მქონე ქვეყნებს 

შორის) ან მერიდიანების მიხედვით, როცა მდიდარი რეგიონი ერთიანდება 

განვითარებადებთან. მოწოდება რეგიონული ინტეგრაციისკენ სავაჭრო ბარიერების 

წაშლის, ეროვნული ბაზრების ინტეგრაციისა და ზეეროვნული პოლიტიკური 

ინსტიტუტების შექმნის საყოველთაო ტენდენციის შემადგენელი ნაწილია. მეორე - 

დისსოციაციურირეგიონალიზმი მჭიდროდ ეხება ისეთ ცნებებს, როგორებიცაა: 
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დეცენტრალიზაცია, ტერიტორიული იდენტურობა, ლოკალიზმი, რეგიონული 

ავტონომია და სხვ. 

ამგვარად, რეგიონალიზმი ხდება საშინაო და საგარეო პოლიტიკის 

უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, რომელიც განპირობებულია ადგილისა და სოციალური 

დროის ფუნქციის გაზრდით გლობალიზაციის პირობებში. ასეთი გაგების ფარგლებში 

რეგიონალიზმი საჭიროა განვიხილოთ, როგორც რეგიონების საქმიანობა, რომელიც 

მიმართულია მათი უფლებების გაფართოებაზე, თანამედროვე საზოგადოების 

ტერიტორიული დაყოფიდან გამომდინარე შესაძლებლობებისა და უპირატესობების 

პრაქტიკულ გამოყენებაზე, პირობების ოპტიმიზაციაზე რეგიონის 

უფლებამოსილებებისა და რესურსების უფრო რაციონალური გადანაწილებისთვის. 

რეგიონალიზმის გეოეკონომიკური მიდგომა ემყარება საზოგადოებრივი 

განვითარების პროცესების ახალ ხარისხს, რომლის დროსაც ტერიტორიის გაერთიანება 

დაკავშირებულია არა ტერიტორიულ პრინციპთან, არამედ ანკლავთაშორისშრომის 

განაწილებას კონკურენტული უპირატესობების და ნაკლოვანებების გათვალისწინებით. 

შედეგად ხდება მსოფლიო მეურნეობრიობის ახალი სისტემის ჩამოყალიბება, რომლის 

ფარგლებშიც ფორმირდება რამდენიმე სოციალურ-ეკონომიკური არეალი; ეს არეალები 

წარმოიშობა სამეურნეო პრაქტიკისა და ფუნდამენტური კონკურენტული 

უპირატესობების აგების სტრუქტურაწარმომქმნელი ალგორითმების საფუძველზე; ამ 

კონკურენტულ უპირატესობათა რეალიზება ხდება შრომის მსოფლიო დანაწილების 

სისტემაში და როგორც შედეგი, აქვს საკუთარი პოლიტიკური და ეკონომიკური 

პრიორიტეტების სისტემა. 

ასეთი სისტემის ფორმირების საფუძველი ხდება გეოეკონომიკური რეგიონალიზმი, 

რომელიც გეოეკონომიკური სივრცის დანაწევრებას წარმოგვიდგენს მსოფლიოს ამა თუ 

იმ რეგიონში ჩამოყალიბებული სპეციალიზაციის  მიხედვით საქმიანობის გარკვეულ 

სახეებზე. 

ასეთი დაყოფის კრიტერიუმები შეიძლება იყოს სხვადასხვა. მე-20 საუკუნის ბოლოს 

გეოეკონომიკური რეგიონალიზმის იდეა მჭიდროდ უკავშირდებოდა რეგიონალური 



198 
 

ეკონომიკური ორგანიზაციების განვითარებას (თავისუფალი ვაჭრობის ზონების, საბაჟო 

კავშირების და ა.შ.). მაგალითის სახით შეიძლება მოვიყვანოთ ევროპული მშენებლობა, 

რომელიც დაიწყო 1950-იან წლებში; NAFTA - ჩრდილოეთ ამერიკის თავისუფალი 

ვაჭრობის შეთანხმება(ინგლ. North American Free Trade Agreement, NAFTA), 1994 რომელიც 

მოიცავს აშშ-ს, კანადასა და მექსიკას; MERCOSUR - სამხრეთ ამერიკის საერთო ბაზარი 

(ესპ. Mercado Comun del Sur, MERCOSUR), 1991, რომელშიც შევიდა ბრაზილია, არგენტინა, 

პარაგვაი და ურუგვაი და სხვ. გეოეკონომიკური სივრცის განვითარების იდეამ 

განაპირობა გეოეკონომიკური რეგიონის ცნების ფორმირება, რომლის ანალიზსაც ა. 

ნეკლესის არაერთი ნაშრომი მიეძღვნა. მისი პოზიციის თანახმად, გეოეკონომიკური 

რეგიონები - ესაა სპეციალიზებული სეგმენტები: თვითმყოფადი დიდი სივრცეები, 

რომელთა მოზაიკა გაერთიანებულია კულტურულ-ისტორიული კოდებით, სამეურნეო 

საქმიანობის სტილით, სოციალურ-ეკონომიკური ჩანაფიქრებითა  და სტრატეგიული 

მიზანდასახულებით. მათი საზღვრები შესამჩნევად განსხვავდება ადმინისტრაციულ-

სახელმწიფოებრივი გამიჯვნის მკაფიო ხაზებისგან. გეოპოლიტიკური რეგიონებისგან 

განსხვავებით გეოეკონომიკურ რეგიონებს აქვს ზეტერიტორიული ხასიათი, ამიტომ  

სივრცის გეოპოლიტიკური და გეოეკონომიკური მოდულები არ ემთხვევა ერთმანეთს: 

„ეკონომიკა ცვლის შიდა შინაარსს, იგი ვიწროდაა წინა აზრობრივი კონსტრუქციების 

ფარგლებში. ამიტომ იწყებს თავის გამოვლენას არა როგორც მეურნეობრიობის 

საშუალება, არამედ საზოგადოების მართვის დომინანტი სისტემა: როგორც პოლიტიკა 

და მომავალი ეპოქის იდეოლოგიაც, ხდება რა არსებითად კოორდინატთა ახალი 

მბრძანებლური სისტემა... შედეგად ჩვეული გეოპოლიტიკური იმპერატივები 

მოწიწებით ადგილს უთმობენ გეოეკონომიკურრეალიებს“.  

მიმდინარე ცვლილებები აფიქსირებს სახელმწიფოთა მიზნებსაც, ისინი უკვე 

დაკავშირებული არაა ტერიტორიის დაპყრობასთან ან მოწინააღმდეგის ეკონომიკური 

სივრცის პირდაპირ დაქვემდებარებასთან. გლობალიზაციის ლიდერების შემტევი 

სტრატეგია მიმართულია პარტნიორებისთვის თავისი გეოეკონომიკური ინტერესებისა 

და პრიორიტეტების თავის მოხვევაზე მსოფლიო სარბიელზე.გეოეკონომიკური 
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კონკურენცია სახელმწიფოებსა და რეგიონებს შორის იღებს გეოეკონომიკურ ომთა 

სხვადასხვა ფორმას და ეფარება რეგიონალიზმის ლოზუნგებს, განაპირობებს 

მეურნეობრიობის ეთნოეკონომიკურ სისტემების სტილთა და ფორმათა შეჯახებას, 

ამწვავებს რეგიონულ საზოგადოებებს შორის ურთიერთობას, პოლუსების და 

სხვადასხვა დონის ძალის ცენტრების გადაჯგუფებას. 

ყველა ამ მოქმედების შედეგად მიმდინარეობს ძვრა გლობალურ მსოფლიო მოწყობაში, 

უწინდელი ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი მოდელი იცვლება გეოეკონომიკურ რეგიონთა 

იერარქიული კონსტრუქციით.  

 

 აშშ-ს საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს უფროსმა მკვლევრებმა, რობერტ  

ბლექვილმა და ჯენიფერ მ. ჰარისმა. თავიანთ  წიგნში „ომი სხვა საშუალებებით: 

გეოეკონომიკა და სახელმწიფოს მართვის ხელოვნება“, შეისწავლეს ეკონომიკური და 

ფინანსური ინსტრუმენტების როლი თანამედროვე დიპლომატიაში. მათ გეოეკონომიკის 

ფუნდამენტური თეორიული და პრაქტიკული საკითხები დაამუშავეს.  მათ წიგნში 

დეტალურად განიხილება შეერთებული შტატების არაერთი რჩევა, თუ როგორ უნდა 

გამოიყურებოდეს გეოეკონომიკური გავლენის მხარდაჭერა აზია-წყნარი ოკეანის 

რეგიონში XXI საუკუნეში. ასევე განიხილება გეო-ეკონომიკური მმართველობასა და 

ტრადიციულ ძალას შორის ურთიერთობა; ჩინეთის გეო-ეკონომიკური გავლენა (მათ 

შორის ინიციატივა "ერთი სარტყელი, ერთი გზა"); ტრანს – წყნარი ოკეანის 

პარტნიორობა და მისი გავლენა აშშ-ს გეოეკონომიკაზე; შეერთებული შტატების და 

ინდოეთის გეო-ეკონომიკური ურთიერთქმედების გაფართოების მნიშვნელობის 

საკითხები. 

 ზემოაღვიშნული  წიგნის სათაური "ომი სხვა საშუალებებით" არის კარლ ფონ 

კლაუზევიცის რეფორმირებული განცხადება: "ომი არის პოლიტიკის გაგრძელება სხვა 

საშუალებით." საკითხის ასე დასმა დიდ ინტერესს იწვევეს, ომი არის მტრული 

ძალადობრივი მეთოდების გამოყენება. გეოეკონომიკის ინსტრუმენტები არ შეიცავს 

ძალადობას. რატომ არის სიტყვა "ომი" სახელის დასაწყისში?სწორედ ესაა საინტერესო. 
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ავტორები მიუთითებენ: ვინაიდან სახელი "საჯარო მმართველობის ეკონომიკური 

ინსტრუმენტები: თეორია და პრაქტიკა" მხოლოდ ოდნავ შეცვლიდა შინაარსს და ჩვენს 

ნამუშევრებს. ჩვენ დავწერეთ ეს წიგნი, რადგან ჩვენთვის მეტ-ნაკლებად აშკარაა, რომ 

ამერიკამ შეწყვიტა ერთ – ერთი ყველაზე ძლიერი საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტის 

გამოყენება. ომის და მშვიდობის ძალზე მნიშვნელოვან საკითხს, ძალიან ბევრი 

ამერიკელი დემოკრატიული ინტერნაციონალისტი, მეტ-ნაკლებად შემოიფარგლება 

მხოლოდ ტრადიციული დიპლომატიური ან სამხედრო ტაქტიკით; ეკონომიკური 

ინსტრუმენტები რაიმე მიზეზით განიხილება მიუწვდომელ ან 

შეუსაბამოდ. სინამდვილეში, ეს ძალიან არასწორი განსჯაა. თუ დადგა დრო, როდესაც 

ამერიკას უნდა დაიმახსოვროს მოქნილი ეკონომიკური და არა სამხედრო ძალის შესახებ, 

რათა დაიცვას თავისი ინტერესები, მაშინ ეს ახლავეა. ახლა შეგვიძლია არ გამოვიყენოთ 

იზოლაციონალიზმი, ან დავიმალოთ ჩვენი პრობლემებისგან. ის ხელსაწყოები და 

სტრატეგიები, რომლებიც ამ წიგნში გამოვყოფთ ცალსახად, მიზნად ისახავს ომისა და 

მშვიდობის საკითხების მოგვარებას, ასევე ამერიკული ძალაუფლების შენარჩუნებას და 

გაფართოებას, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ორიენტირებულია ამერიკის მთავრობასა 

და სტრატეგიაზე. გვინდოდა, რომ წიგნის სათაური სწორედ ეს გულისხმობდეს. 

 დებატები ეკონომიკური სახელმწიფოებრიობის როლის შესახებ აშშ – ს საგარეო 

პოლიტიკაში ეწინააღმდეგება ცნებას ”ვაჭრობა ვაჭრობისთვის”, ლოგიკა, რომელიც 

ამტკიცებს, რომ შეერთებული შტატების (ან სხვა ქვეყნის) ეკონომიკური საფუძვლების 

გაძლიერება ზოგადად უფრო მეტ სიტუაციამდე მიგვიყვანს, რომელშიც ძალის 

გამოყენება აუცილებელი იქნება. ეს მართალია და გასაგებია. ამის საპირისპიროდ, ჩვენ 

ყურადღება გამახვილდა ეკონომიკური ინსტრუმენტების კონკრეტულ გამოყენებაზე, 

რათა მივიღოთ სასარგებლო გეოპოლიტიკური შედეგები, რომელსაც ჩვენ 

”გეოეკონომიკა” ვუწოდეთ. ჩვენ დავწერეთ ეს წიგნი აშშ – ს საგარეო პოლიტიკის 

ცვლილების გასამხნევებლად, რომელიც ბოლო რამდენიმე ათწლეულში გახდა 

ზედმეტად მილიტარიზებული, განსაკუთრებით 11 სექტემბრის მოვლენების შემდეგ, და 
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გვინდა ვუწოდოთ ვაშინგტონს, რომ გამოიყენოს ამერიკული გეოეკონომიკური მართვის 

დაკარგული ხელოვნება და გამოიყენოს რეკომენდაცია, როგორ უნდა განხორციელდეს . 

 ერთერთი ინტერვიუს დროს ესპერტმა დეივიდ ბლექვილს ჰკითხა - თქვენს 

წიგნში ჩინეთის შესახებ ორი თავის წაკითხვის შემდეგ, მე დამიჭირა იმ 

ინსტრუმენტების სიმაგრემ, რომლებიც პეკინს ჰქონდა, რათა მეტოქეებზე ზეწოლა 

განხორციელებულიყო და მათი პარტნიორები სარგებელს მოუტანს. ბოლოდროინდელი 

მოვლენები, მაგალითად, რემინების (იუანის) ჩასმა სპეციალურ ნახატთა უფლებების 

კალათში და, ზოგადად, მისი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის კაპიტალის ბაზარზე 

შესვლის შესახებ, მათ გავლენა მოახდინეს თქვენს მოსაზრებებზე ჩინეთის, როგორც 

გეოეკონომიკური მსახიობის ძლიერი და სუსტი მხარეების შესახებ? 

 პასუხი ასეთია - ამ კითხვაზე მოკლედ პასუხის გაცემა რთულია. შეისწავლეთ 

მიმდინარე ჩინური სათაურების ფასიანი ქაღალდების ბაზრის არამდგრადობა, 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის SDR– ში არსებული რენინები („ხალხის ვალუტა“), 

მსოფლიო ვალუტის ცხრილები და ა.შ., მივედით დასკვნამდე, რომ ეს ყველაფერი 

ცოტათი მოქმედებს ჩინეთის განვითარებაზე. მათ ჯერ კიდევ აქვთ შრომა და კაპიტალი 

უპრეცედენტო კაცობრიობის ისტორიაში. უფრო რთული იქნება თუ არა ჩინელი 

ლიდერების გამოსავალი ამ პრობლემისგან?ნამდვილად. ჩინეთის "მარტივი ზრდის" 

დიდი ბუშტი მალე ადიდდება; ჩინეთის ლიდერებს დიდი სისტემური გამოწვევები 

შეექმნათ; კარგი პოლიტიკის შემუშავება უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, ვიდრე 

ადრე. მაგრამ მრავალი გამოწვევა, რომლის წინაშეც ჩინეთი დგას, სინამდვილეში 

შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჩინეთის გეო-ეკონომიკური პოლიტიკის შემდგომი 

სტიმულირებისთვის.მაგალითად, განვიხილოთ ის ფაქტი, რომ ჩინეთს სჭირდება 

შეფერხდეს მისი "ვადაგადაცილებული სესხების" უმეტესი ნაწილი. ამის გაკეთების 

ყველაზე მარტივი გზა არის ღირსეული სამთავრობო ინვესტორების პოვნა, რომელთა 

უმეტესობა ამჟამად ჩინეთის ფარგლებს გარეთ მდებარეობს, ცენტრალურ, სამხრეთ და 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიასა თუ აფრიკაში. ამრიგად, შესაძლებელია გაამართლოს 

ჩინეთის გეგმები ”ერთი სარტყელი, ერთი გზა” პროგრამის ან უფრო დიდი სამთავრობო 
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ინიციატივების შესახებ, რომლებიც მოკლევადიანი და საშუალოვადიანი პერიოდის 

განმავლობაში გადაიქცევა ისეთ საკითხში, რომელსაც აქვს როგორც ეკონომიკური, ასევე 

გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა. გარდა ამისა, ვინაიდან ამ სამთავრობო ინვესტიციების 

ძირითადი არხები, ე.წ. საბანკო პოლიტიკა, დაფინანსებულია მიმდინარე ჭარბი 

რაოდენობით, ისინი შედარებით უსაფრთხო რჩებიან ქვეყანაში გავრცელებული 

ეკონომიკური მღელვარებით. 

 ”ტრანს-წყნარი ოკეანის პარტნიორობის გეოპოლიტიკური ასპექტის 

განსახილველად, თქვენ გაეცანით საინტერესო შესავალ ნაწილს, სადაც ნათქვამია, რომ” 

შეერთებულ შტატებს შეეძლო უფრო მეტი გეოპოლიტიკური სარგებელის მიღება, თუ 

ადმინისტრაცია მიზნად ისახავდა მათ მიღწევას ”. ყურადღება გამახვილდეს აზიაზე, 

შეიძლება შეერთებულ შტატებს გარკვეული უპირატესობა მიენიჭოს? 

 თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ წყნარი ოკეანის პარტნიორობის მრავალი დადებითი 

თვისება. ჩვენ მწვავედ ვიცით, თუ რა სირთულეებია მოლაპარაკება თორმეტ ქვეყანას 

შორის, რომელიც მსოფლიო ვაჭრობის დაახლოებით 40 პროცენტს შეადგენს. რჩება 

ფაქტი, რომ ამერიკას აქვს შიზოფრენიული დამოკიდებულება ვაჭრობასთან, როგორც 

საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტად, რომელიც აყენებს მას ამერიკას 90-იანი წლების 

დასაწყისიდან, ასევე NAFTA– ს გარშემო არსებულ დავებს. ერთი მხრივ, ჩვენ, როგორც 

ჩანს, ჩვენ საკმაოდ წარმატებით დავალეთ აშშ-ს სავაჭრო ხელშეკრულებები, როგორც 

ეროვნული უსაფრთხოების იმპერატივები. ტრანს-წყნარი ოკეანის პარტნიორობის 

განვითარების ბოლოს, სახელმწიფო. მდივანმა კერიმ და პრეზიდენტმა ობამამ თორმეტ 

ქვეყანას შორის სავაჭრო ხელშეკრულება დაამყარეს, როგორც აზიის რეფერენდუმი 

შეერთებულმა შტატებმა. თავდაცვის მინისტრმა ეშ კარტერმა შეთანხმებას უწოდა 

"ისეთივე მნიშვნელოვანი, როგორც სამხედრო თვითმფრინავების მატარებლები". 

ამასთან, სინამდვილეში, გეოპოლიტიკური მიზნები ყოველთვის იყო წყნარი ოკეანის 

შეთანხმების პერიფერიაზე. იგივე შეიძლება ითქვას ამერიკის თითქმის ორმხრივ და 

ორმხრივ სავაჭრო ხელშეკრულებებზე. კონგრესის თავმჯდომარემ კოლინ პაუელთან, 

დირექტორთა გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელთან საუბრის შემდეგ, რომ 
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საბოლოოდ დაერწმუნებინა ყველას, რომ NAFTA ”აღმოჩნდა, რომ ეს მნიშვნელოვანი 

ხელშეკრულებაა ამერიკასა და მექსიკას შორის გრძელი საზღვრის უსაფრთხოებისთვის”, 

მან გამოიყენა ყოფილი არგუმენტები ამ შეთანხმებების სარგებლობის შესახებ საგარეო 

პოლიტიკისთვის, საშინაო გარიგებების შესასრულებლად.  

 აზიაში ჩინეთის მზარდ გავლენაზე ღირსეული პასუხის გასაცემად წყნარი 

ოკეანის შეთანხმებას თავდაპირველად CSTO–ს (კოლექტიური უსაფრთხოების ზონა. 

თანამედროვე გამოწვევებისა და საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლა) დოჰას რაუნდის 

აღორძინების მცდელობა ჰქონდა. პოლიტიკოსებმა იმედი გამოთქვეს, რომ მათ შეეძლება 

შეთანხმება შეთანხმდნენ დოფაში ჩიხში შესულ საკითხებზე, TSEPA-ს (ტრანს-წყნარი 

ოკეანის სტრატეგიული ეკონომიკური პარტნიორობა, ინგლ. Trans-Pacific Strategic 

Economic Partnership Agreement, TSEPA) შეუძლია გაეხსნა გზა WTO–სთვის (WTO - 

მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია, ინგლ.  World Trade Organization, WTO. სინამდვილეში, 

თუ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რაც არ  იქნა განხორციელებული TPP–ის დახმარებით, 

ობამას ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა მოლაპარაკებების გაწევრიანება და 

ხელშეკრულების სახელი შეიცვალა, სიტყვა ”სტრატეგიული” ამოიღეს თავდაპირველი 

სახელისაგან: ”ტრანს – წყნარი ოკეანის სტრატეგიული ეკონომიკური პარტნიორობა”. 

საქმე სახელს სცდება. თუ TSEPA სინამდვილეში შეიქმნა აზიის შეერთებულ შტატებში 

გეოსტრატეგიული მიზნების მისაღწევად, მისი შედეგი ძალიან განსხვავდება წინა 

შეთანხმებებისაგან. (ტრანს-წყნარი ოკეანის პარტნიორობა -TPP, ან ტრანს-წყნარი 

ოკეანის პარტნიორობის შეთანხმება, იყო შემოთავაზებული სავაჭრო შეთანხმება 

ავსტრალიას, ბრუნეის, კანადას, ჩილეს, იაპონიას, მალაიზიას, მექსიკას, ახალ 

ზელანდიას, პერუს, სინგაპურს, ვიეტნამს და შეერთებულ შტატებს შორის. 2016 წლის 4 

თებერვალს. მას შემდეგ, რაც აშშ -ის ახლად არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 

2017 წლის იანვარში გამოიყვანა აშშ -ის ხელმოწერა TPP– დან,  ხელშეკრულება ვერ იქნა 

რატიფიცირებული საჭიროებისამებრ და არ შევიდა ძალაში. დანარჩენმა ქვეყნებმა 

მოლაპარაკება მოახდინეს ახალ სავაჭრო შეთანხმებაზე სახელწოდებით 

ყოვლისმომცველი და პროგრესული შეთანხმება ტრანს-წყნარი ოკეანის 
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პარტნიორობისათვის, რომელიც მოიცავს TPP დებულებების უმეტესობას და რომელიც 

ძალაში შევიდა 2018 წლის 30 დეკემბერს).   

 დავიწყოთ ვალუტით. ჩინეთი იყენებს გრძელვადიან ზომებს თავისი ვალუტის 

ხელოვნურად შემცირების შესანარჩუნებლად, რამაც ბოლო რამდენიმე ათწლეულში 

გამოიწვია მისი ზრდა ექსპორტის საშუალებით და შეინარჩუნა ამერიკის უდიდესი 

გამსესხებლის სტატუსი. ამის გარეშე პეკინს მნიშვნელოვნად ნაკლები თანხა ექნება 

უცხოური ინვესტიციების დასაფინანსებლად ან საზოგადოებრივი ინვესტიციის 

კამპანიების მართვისთვის. გეოპოლიტიკური ლოგიკის თანახმად, ვალუტის ძირითადი 

პოზიცია, რომელიც შეზღუდავს TSEPA-ის მანიპულირებას, აშკარაა. მას მხარს უჭერს 

კონგრესის ორივე სახლი. ამასთან, ადმინისტრაციის ოფიციალური პირები აგრძელებენ 

TSEPA-ის გრძელვადიანი პარტნიორობის საკითხებს და განიხილონ ისინი უხალისოდ 

და დაგვიანებით. 

 ან აიღეთ მინიმუმ სახელმწიფო საწარმოები (მცირე და მცირე ბიზნესის 

ორგანიზაციები). არა მხოლოდ ეს, ჩინეთში ისინი კვლავ შეადგენენ ჩინეთის მშპ-ს 

დაახლოებით ერთ მესამედს და ასევე არიან ერთერთი მთავარი შუამავალი, რომლის 

მეშვეობითაც პეკინი „თამაშობს“ გეოპოლიტიკური კუნთებით. თუ სტრატეგიული 

ინტერესები მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნებოდა TSEPA-სთვის, აშშ-ს წარმომადგენლები 

პრიორიტეტს მისცემდნენ ახალ დისციპლინებს, რათა უფრო ეფექტურად 

გაეკონტროლებინათ სახელმწიფო.საწარმოები ვიდრე ამჟამად. ამის ნაცვლად, ეს 

დებულებები თანდათანობით მოდუნებულ იქნა, რაც შეიძლება უკან გადადგმული 

ნაბიჯი იყოს. 

 ან ეკონომიკური "ბულინგი". მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთი აქტიურად უწყობს 

ხელს ეკონომიკურ იძულებას აზიაში, TSEPA-ს შეუძლია ქცევის ახალი სტანდარტებისა 

და ახალი საშუალებების დაწესება, რათა მოკავშირეები დაეხმარონ თავიდან აიცილონ 

მისი სრული კონტროლი. რამდენადაც ჩვენ ვიცით, ეს არც კი განიხილება. ეს სია 

გრძელდება და გრძელდება. 
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 არავინ აცხადებს, რომ TSEPA-ს არ აქვს გეოპოლიტიკური ფონი. TSEPA-ს შეუძლია 

ეკონომიკურად დაამყაროს ამერიკა და მისი მოკავშირეები და ასევე გაზარდოს მისი 

გეოპოლიტიკური წონა. TSEPA-ს შეუძლია დაეხმაროს იმ ქვეყნებს, რომლებიც ჩინეთზე 

დამოკიდებულნი არიან დივერსიფიკაციის საკითხში, შემდეგ მათ უკეთესად გაუძლოს 

ჩინეთის მოთხოვნები. TSEPA-ს  შეუძლია გააკეთოს ორივე. ამასთან, ძირითადი 

პრობლემა იმაში მდგომარეობს იმაში, რომ გეოპოლიტიკური მიზნები არ იყო 

შეერთებული შტატებისათვის ძირითადი, მეორადი, მესამეული ფაქტორები 

გაზსადენზე მოლაპარაკებებში. ეს სირცხვილია, ნაწილობრივ იმის გამო, რომ ის ძარცავს 

ამერიკას საგარეო პოლიტიკურ კრიტიკულ ინსტრუმენტზე ზუსტად მაშინ, როცა ეს 

ყველაზე მეტად გვჭირდება. 

 ექსპერტის შემდეგი კითხვა - სახელმწიფოს გეოეკონომიკური მართვა 

ეწინააღმდეგება იზოლაციონისტურ და ავტოკრატულ იმპულსებს მთელს 

მსოფლიოში.როგორ შეიძლება ამან გავლენა მოახდინოს შეერთებულ 

შტატებზე? მაგალითად, გასაოცარია, რომ ჩინეთის ”ერთი სარტყელი, ერთი გზა” 

ინიციატივა 890 მილიარდი დოლარის ღირებულების შედარებაა აშშ-ს გეოეკონომიკურ 

ინიციატივებთან, მაგალითად, ტრანს-წყნარი ოკეანის პარტნიორობა, რომელიც შეხვდა 

ოპოზიციას ქვეყნის შიგნით. 

 დეივიდ ბლექვილი პასუხობს - მინდა გკითხოთ, უახლოვდება თუ არა ამერიკა იმ 

წერტილს, როდესაც მისი როლი, როგორც გლობალური მყიდველი, იწყებს აჭარბებს 

უპირატესობას, რაც ამ როლს აქვს პირველ რიგში: ღია, მრავალმხრივი ვაჭრობის 

წესებისა და ინვესტიციების სისტემის საფუძველზე. სინამდვილეში, მრავალი რჩევა, რაც 

ჩვენს წიგნში გადმოგვცემს, მიზნად ისახავს შეერთებულ შტატებს უკეთეს ეკონომიკურ 

ვითარებაში, ვიდრე ვაშინგტონის პოლიტიკის შესაბამისად. არსებობს გარკვეული 

გეოეკონომიკური ხარჯები? რა თქმა უნდა. მაგრამ უცხოელი პოლიტიკოსები იგივე 

საქმის წინაშე დგანან, განსაკუთრებით მათ, ვისი სტრატეგიაც ემყარება სამხედრო 

ძალას. ავღანეთში აშშ-ს სამხედრო ჩარევის შუაში, ამერიკამ ყოველ სამ დღეში 713 

მილიონი დოლარი დახარჯა. შეიძლება თუ არა შეერთებულმა შტატებმა დახარჯოს ეს 
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რესურსები, მაგალითად, ახლო აღმოსავლეთში კოალიციის შექმნაზე, რათა ხელი 

შეუწყოს ირანის ეკონომიკური გავლენის შემცირებას რეგიონში ან ააშენოს თავდაცვის 

სამინისტრო აზიის ქვეყნებში, რათა დაეხმაროს აშშ მოკავშირეებს გაუძლოს ჩინურ გეო-

ეკონომიკურ ზეწოლას. ეს 713 მილიონი შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი ინვესტიცია, 

რომელიც მიზნად ისახავს პროგრესის დაჩქარებას. ეს ავღანეთში სამი დღეა მათთვის, 

ვინც ამ თამაშს წარმართავს. 

 მორიგი კითხვა - წინა შეკითხვაზე დაყრდნობით, წიგნისთვის ჩატარებულ 

კვლევაში აღმოჩნდა, რომ რეჟიმის ტიპი გავლენას ახდენს გეოეკონომიკური 

ინსტრუმენტების ეფექტურობაზე. დემოკრატიები ემუქრება უნიკალურ გამოწვევებს, 

რომლებიც არაა გავრცელებული ავტოკრატიებისთვის? 

 დეივიდ ბლექვილის პასუხი - გეოეკონომიკის ამჟამინდელი ფორმა გამოიხატება 

არა მხოლოდ ახალი შესაძლებლობებით, არამედ ახალი დიპლომატიური 

საშუალებებით, რომ შეინარჩუნოს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოები და 

მსოფლიო ბაზარზე ღრმად ჩაკეტილი სუვერენული სახსრები. მრავალი მიზეზის გამო, 

ჩვენ განვიხილავთ ამ დოკუმენტების ზოგიერთ ნაწილს; ისინი ძირითადად არ არსებობს 

აშშ-სა და დასავლეთში. კაპიტალისტების ახალი თაობის გაჩენა უფრო მნიშვნელოვანი, 

მდიდარი, უფრო გლობალისტური, ნაკლებად დემოკრატიული და უფრო რთული, 

ვიდრე მათი წინამორბედები, ბადებს აშშ-ს საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვან 

საკითხებს. მაგალითად, ერთადერთი დემოკრატია, რომელიც წარმოდგენილია 

მსოფლიოში ათ უმსხვილეს სუვერენულ ფონდში, არის ნორვეგია. ამგვარი სიმდიდრის 

კონცენტრაცია და ეკონომიკური გავლენის დიდი ბერკეტები სახელმწიფოს ხელში 

ვარაუდობს, რომ მისი მთავრობა წარმოადგენს რესურსების ახალ წყაროს და საგარეო 

პოლიტიკის ინსტრუმენტებს. 

 არა დემოკრატიული განვითარებადი ძალებს შორის, გარკვეული, ხშირად უფრო 

აგრესიული გეოეკონომიკური ქცევისაკენ მიდრეკილება შეიძლება წარმოიშვას სხვა, 

უფრო სასურველი, ალტერნატიული გეოეკონომიკური მეთოდების გამოყენების 

შეუძლებლობის გამო. ის ფაქტი, რომ ამ რეჟიმებს არ შეუძლიათ თავიანთი მეზობლების 
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მოზიდვა, თითქმის ყოველთვის ფრთხილი, ურთიერთსასარგებლო ხელშეკრულებებზე 

დაფუძნებულ ნებისმიერ ეკონომიკურ ინტეგრაციაში, ნიშნავს, რომ მათ უნდა 

გამოიყენონ სხვა სტრატეგიები. მაგალითად, პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის 

ევრაზიული კავშირის პროექტი ასე შორს არ წავა, თუ იგი არ დაეყრდნობოდა რუსეთის 

სახელმწიფოს იძულებულ ფინანსურ ძალას. 

 ასევე ხშირად განიხილება დემოკრატიების დაუცველობა არადემოკრატიული 

გეოეკონომიკური გავლენისგან; ჰაფბაუერი, შოთი, ელიოტი და სხვები ამტკიცებენ, რომ 

დემოკრატიები, პრინციპში, უფრო მეტად მგრძნობიარეა ეკონომიკური წნევისკენ, 

ვიდრე ავტოკრატიები. ამრიგად, მთელ მსოფლიოში დემოკრატიებს ექვემდებარება 

გეოეკონომიკური თავდაცვის პოლიტიკის მრავალი სიხშირის ვარიანტი: მესამე მხარის 

ვაჭრობა, იმპორტის შემცვლელი პოლიტიკა ან რესურსების კონსერვაციისა და 

რეალიზაციის პროგრამა, რაც ფართო განხილვის გარეშე რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ 

დემოკრატიები ადეკვატურად მობილიზებენ მასებს, ხშირად მათ იგივე არ შეუძლიათ 

კერძო სექტორთან დაკავშირებით. 

 ექსპერტის კითხვა - წიგნში გთავაზობთ ოც პოლიტიკურ რეცეპტს შეერთებულ 

შტატებისთვის. ათი მათგანი ეხება აზიის კონტექსტს. თქვენ ამტკიცებთ, რომ 

შეერთებულმა შტატებმა "მოახდინოს თავისი გეოეკონომიკური ინვესტიციების 

განხორციელება ინდოეთში, როგორც წყნარი ოკეანის ძალაუფლება". როგორ უნდა 

გააცნობიეროს ვაშინგტონი ამას მოკლევადიან პერიოდში? 

 დეივიდ ბლექვილის პასუხი - ვაშინგტონმა გამოავლინა მზადყოფნა დაეხმაროს 

ინდოეთს გლობალური აქტორების რიგებში გაწევრიანებაში და მხარი დაუჭირა 

ინდოეთის გაეროს უშიშროების საბჭოში წევრობისთვის, ასევე მხარი დაუჭირა 

ოთხმხრივ მრავალმხრივ არაწინააღმდეგო რეჟიმებს, თავდაცვის სფეროში 

თანამშრომლობის გაღრმავებას, მათ შორის ინდოეთის ოკეანეში, დაიწყოს სამმხრივი 

სტრატეგიული დიალოგი ინდოეთთან და იაპონიასთან და ინდოეთთან ჩვენი 

კოორდინაციის გაძლიერება აღმოსავლეთ აზიის სამიტზე, აზიის რეგიონულ ფორუმზე, 

ASEAN თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე, ისევე როგორც სხვა 
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ფორუმებზე. ვაშინგტონმა წამოაყენა ყველა ეს ინიციატივა, მიუხედავად საგანგაშო 

ფაქტისა, რომ ინდოეთი ვაჭრობაში, ალბათ, ყველაზე რთული ქვეყანაა 

მსოფლიოში. იმედია, პრემიერ-მინისტრის მოდის ხელმძღვანელობით, ეს საბოლოოდ 

შეიცვლება. 

 მიუხედავად ამისა, აშშ-ს მცდელობებმა ინდოეთ – წყნარი ოკეანის ფართო 

სპექტრის თეატრისკენ მიახლოება, რამდენიმე მიზეზის გამო, შეიძლება ითქვას, რომ 

ხელს უწყობს აზიაში მიმდინარე სტაბილური ბალანსის გაძლიერებას და ამტკიცებენ, 

რომ ASEAN (АSEАN,ასეანი - სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაცია, 

Association of South East Asian Nations, АSEАN) წარმოადგენს ეკონომიკისა და 

უსაფრთხოების დივერსიფიკაციის კარდინალურ საშუალებას. მაგრამ ჯერჯერობით, 

აშშ-ს ძალისხმევა ძირითადად ორიენტირებულია უსაფრთხოების 

ცვლილებებზე. ვაშინგტონმა მსგავსი ინვესტიციები უნდა განახორციელოს 

გეოეკონომიკურ საფუძველზე, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც აშშ – ს თითქმის ყველა 

მთავარ ინიციატივას შუა აზიადან წყნარი ოკეანეში ეყრდნობა ინდოეთის განვითარება 

და აშშ – სთან მისი თანამშრომლობა: ახალი აბრეშუმის გზის ხედვა (არ არის 

დაკავშირებული ჩინეთის „ერთი სარტყელი, ერთი გზა“ ინიციატივა) რომელიც ასევე 

ყურადღებას ამახვილებს ცენტრალურ აზიაში და ხშირად მას "ახალ აბრეშუმის გზას" 

უწოდებენ ჩინეთში) ცდილობს დაუკავშიროს ბაზარზე ავღანეთის მომავალი 

სტაბილურობა და ინდოეთის წყნარი ოკეანის ეკონომიკური კონცეფციის მნიშვნელობა 

ინდოეთის იდორა. შეერთებული შტატები აფართოებს ეკონომიკურ თანამშრომლობას 

ASEAN– სთან და ცდილობს გზა გაუხსნას ჩვენს პარტნიორებს სამხრეთ და აღმოსავლეთ 

აზიაში. ამ კონტექსტში, შეერთებულმა შტატებმა ხელი უნდა შეუწყოს ინდოეთის 

ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, აშენდება ერთობლივი ინფრასტრუქტურული 

პლატფორმები, რომლებიც შეთანხმდნენ პრეზიდენტ ობამასა და პრემიერ მინისტრ 

მოდისთან.  

 ასეთი აქცენტი ინდოეთზე, რომელიც ეკონომიკურად იზრდება რეგიონალური 

დონეზე, მხარს უჭერს ქვეყანას ნიუ-დელისთვის უფრო მრავალმხრივ დაცვაში და მისი 
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აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის APEC- ში (აზია-წყნარი ოკეანის 

ეკონომიკური თანამშრომლობა, ინგლ. Asia Pacific Economic Cooperation Forum, APEC) 

შესვლის სურვილში, რაც შეერთებული შტატებისგან მინიმალურ ხარჯებს 

მოითხოვს. ჩვენ ასევე უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი ეკონომიკური თანამშრომლობა 

ინდოეთთან კვლევითი ჯგუფის შექმნით, როგორც მან საფუძველი ჩაუყარა აშშ-

ევროკავშირის სავაჭრო ხელშეკრულებას. აშშ-ინდოეთის სტრატეგიის საბოლოო 

ძირითადი ელემენტი უნდა იყოს ინდო – წყნარი ოკეანის ეკონომიკური დერეფნის 

შექმნა.ეკონომიკური დერეფნის ეს ხედვა ემყარება ახალ ენერგეტიკულ და 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურას, რამაც შეიძლება შეაფერხოს ბირმას ეკონომიკური 

დამოკიდებულება ჩინეთიდან და ალტერნატივა შესთავაზოს პეკინის გეგმებს საკუთარი 

დერეფნის შექმნა ინდოეთის ოკეანიდან სამხრეთ ჩინეთის ზღვამდე. 

 ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ დამატებითი რეკომენდაციების განხილვა აშშ-

ინდოეთის გეოეკონომიკური ურთიერთობების შესახებ, ერთობლივი საგარეო 

განვითარების ფონდების გამოყენებით. ინდოეთი არის მთავარი რეგიონალური ძალა, 

ალბათ ღირს მისი გამოკვლევა შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობისა და 

განსაკუთრებული გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის სხვა ქვეყნებისთვის 

დახმარებისთვის. აშშ-ს ადმინისტრაციამ ასევე არ უნდა თქვას უარი ინფრასტრუქტურის 

განვითარების, ინდოეთის განვითარების დაფინანსების ნებისმიერი ინიციატივის 

შექმნაზე. ინდოეთს არ გააჩნია კაპიტალის ბაზრები, რამაც შეიძლება ის კიდევ უფრო 

ეკონომიურად მიმზიდველი მსახიობი გახადოს. შეერთებულ შტატებს მნიშვნელოვანი 

როლი აქვს ამგვარი ინიციატივების წამოწყებაში. 

ამრიგად, თანამედროვე ეკონომიკაში ანკლავთაშორისმა შრომის განაწილებამ 

განსაზღვრა გეოეკონომიკური რეგიონალიზმის ჩამოყალიბება, როგორც 

გეოეკონომიკური სივრცის დანაწევრება ცალკეულ რეგიონებად საქმიანობის 

სახეებისდა მიხედვით ჩამოყალიბებული სპეციალიზაციის საფუძველზე. 
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კითხვები გამეორებისთვს: 

1. დაახასიათეთ  ცნება „რეგიონის“ სხვადასხვა  განსაზღვრებები. 

2. დაახასიათეთ გეოეკონომიკური მიდგომის არსი რეგიონალიზმთან მიმართებაში. 

3. გეოეკონომიკური რეგიონალიზმი,  რეგიონალური ეკონომიკური ორგანიზაციების 

განვითარება. 
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მე-10 თემა 

გლობალური მსოფლიო მოდელი 

1. გლობალური ეკონომიკის ახალი სტრუქტურები 

2. გეოეკონომიკური დომინირების თანამედროვე სცენარები 

3. ა. ნეკლესას კონცეფცია  ახალი მსოფლიომოწყობის მოდელის შესახებ  

ეკონომიკის განვითარების მოდელები და დარგები - გეოეკონომიკის პრიზმით 

  

 განვითარების მოდელები აღწერს ცალკეული სახელმწიფოების ან რეგიონების 

მიერ ენერგიის, მატერიალური, ადამიანური და სხვა რესურსების გამოყენებაში 

განხორციელებული ტრანსფორმაციების სხვადასხვა ფორმებს, ასახავს მათი გამოყენების 

ახალი შესაძლებლობების ძიებას. ასეთი მოდელები წარმოადგენს სასოფლო-სამეურნეო 

ძირითადი პროდუქციის ინდუსტრიულ პოტენციალად და ფართო სერვისის სექტორად 

გადაქცევის პროცესს. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილია კლარკ-ფიშერის მოდელი .  

 კლარკ-ფიშერის მოდელი წარმოადგენს ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორის 

ფარდობით მნიშვნელობის დინამიკის თეორიულ დასაბუთებას ზოგადი ეკონომიკური 

განვითარების პროცესში სამუშაოს შექმნის თვალსაზრისით. წინა ინდუსტრიულ 

ხანაში პირველადი სექტორი იყო მთავარი ეკონომიკაში . ინდუსტრიული განვითარების 

უზრუნველსაყოფად და მოსახლეობის უფრო და უფრო დიდი მოთხოვნილების 

დასაკმაყოფილებლად, შეიქმნა ფართო სერვისის სექტორი, რომელსაც შეუძლია 

უზრუნველყოს ტრანსპორტი, კომუნალური მომსახურება, სამომხმარებლო და 

ფინანსური მომსახურება. ამრიგად ჩამოყალიბდა ეკონომიკის მესამეული 

სექტორი.ეკონომიკური პოტენციალის მაღალი დონით, მეოთხეული სექტორიციჩენს 

თავს , რომლის ამოცანაა კვლევისა და განვითარების ჩატარება,აგრეთვე ინფორმაციის 

დამუშავება. 
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 ეკონომიკის პირველადი სექტორია ინდუსტრიები, რომელშიც იწარმოება 

სხვადასხვა სახის ნედლეული და პროდუქტი, მათ შორისაა სოფლის მეურნეობა, სამთო 

მოპოვება, ხე, თევზაობა და ნადირობა. მათ უწოდებენ მოპოვების საწარმოებს.  

 ეკონომიკის მეორეული სექტორი - ეწევა ყველა სახის ნედლეულის გადამუშავებას 

და ასევე მოიცავს ინდუსტრიებს სხვადასხვა საქონლის შემდგომი წარმოებისთვის. ამ 

სექტორში დასაქმებულთა წილი კვლავ მცირდება, რადგან იზრდება ცვლილებები 

ინდუსტრიულ სექტორებში.  

 ეკონომიკის მესამეული სექტორი - უზრუნველყოფს მომსახურების ფართო 

არჩევანს. ამ შემთხვევაში, ჩვენ ვსაუბრობთ საშუალო განათლების, ჯანდაცვის, 

პოლიციის, სახანძრო დაცვის, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, საცალო, ადგილობრივი 

მთავრობის, საბანკო და ფინანსურ საქმიანობასთან, ასევე ჯარზე. ეკონომიკურად უფრო 

განვითარებულ ქვეყნებში , ეკონომიკის ამ სექტორში მოდის სამუშაო მოსახლეობის 

უდიდესი წილი.  

 ეკონომიკის მეოთხეული სექტორი - როგორც ეს მოხდა, მაშინვე 

მიჰყვება მესამეულ სექტორს (ზოგი თვლის, რომ იგი ეკონომიკის მესამეული სექტორის 

განუყოფელი ნაწილია). ის მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, როგორიცაა ტრენინგი და 

კვლევა და განვითარება . ეკონომიკის ამ სექტორში მონაწილე სექტორები 

მოიცავს მაღალტექნოლოგიურ და ინფორმაციულ სერვისებს.  

რაც უფრო მაღალია ეკონომიკის უფრო თანამედროვე სექტორების წილი, მით უკეთესი 

იქნება ეკონომიკის სტრუქტურა, უკეთესია განვითარების მოდელი. 

 გლობალური ეკონომიკის ახალი სტრუქტურები  

ბიპოლარული დაპირისპირების დასრულების შემდეგ, მსოფლიო ეკონომიკის 

გლობალიზაციასთან დაკავშირებული პოლიტიკური და სტრატეგიული 

დაბრკოლებები, გამოწვეული ტექნოლოგიური რევოლუციით, ინფორმაციის, 

ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სფეროში, აგრეთვე სიმდიდრის დაჩქარებული 

დემატერიალიზაციით და მესამეული სექტორის მზარდი მნიშვნელობით, 
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გაქრა. საზღვრები დაეცა.ინდუსტრიულ ქვეყნებში მუშათა ცხოვრების მაღალი 

სტანდარტი აღარ შეიძლება დაცული იყოს სატარიფო ბარიერებით ახალი 

ინდუსტრიული ქვეყნების კონკურენციისგან, გაცილებით დაბალი შრომითი 

ხარჯებით.ეკონომიკური სივრცე და ბაზარი აღარ ემთხვევა ნებისმიერი სახელმწიფოს 

ტერიტორიას. ადგილი ჰქონდა გადასვლას სისტემიდან "ბაზარი - სახელმწიფოდან" 

სისტემაზე "ბევრ ქვეყანაში - ერთი ბაზარი".  

შედეგად, ურთიერთობა პოლიტიკასა და ეკონომიკას იცვლება.განადგურებულია 

სახელმწიფოს, ტერიტორიისა და სიმდიდრის შორის დამყარებული 

კავშირები. ეკონომიკის გლობალიზაცია ამ ცვლილებებს იწვევს. ნაკლებად გამოირჩევა 

განსხვავებები "შინაგან" და "გარეგან" შორის. მხოლოდ ის სახელმწიფოები, რომლებიც 

ხასიათდებიან ღრმა ბიუროკრატიული-ასისტენტი სკლეროზით, ამას არ 

ითვალისწინებენ;მაგალითად, მათში შიდა ვაჭრობა იზოლირებულია უცხოურიდან. ამ 

ტიპის ეკონომიკური მღელვარება ბიპოლარული სამყაროსთვის უცნობი იყო. შემდეგ 

ყველაფერი გაცილებით მარტივი და კონტროლის ქვეშ იყო.ორი ზესახელმწიფოებამ 

თავიანთი ნულოვანი თანხის კონკურენციის პირობებში უზრუნველყო სტატუს 

კვო. ახლა მსოფლიო ეკონომიკური სივრცე აღარ არის დაყოფილი მკაფიო გამყოფი 

ხაზებით. თუმცა, ის კვლავ რჩება ჰეტეროგენული. ეს აიხსნება არა მხოლოდ იმით, რომ 

ეკონომიკური სივრცეები კვლავაც იცვლებიან მიწოდებისა და მოთხოვნის ნაკადის 

გავლენის ქვეშ (პოლიტიკური სივრცეები უფრო სტაბილურია, რადგან ისინი 

შეზღუდულია სახელმწიფოების ტერიტორიული საზღვრებით); ამის მიზეზი მრავალი 

განსხვავებაა, მაგალითად, მეწარმეებისა და სახელმწიფოების მიერ გამოყენებული 

შრომის სხვადასხვა ფასში, რომლებიც ცდილობენ მანიპულირება მოახდინონ საკუთარი 

სარგებლისთვის. ბაზრის გლობალიზაცია არ ასაბუთებს განსხვავებებს. ყველა ცდილობს 

სამყაროს დაქვემდებარებას საკუთარი ინტერესები.  

 ბიპოლარული სამყაროს მოხდენილი სიმარტივე, რომლის დროსაც მსოფლიო 

გეოპოლიტიკური კონკურენცია იყო სტრუქტურირებული აღმოსავლეთ-დასავლეთის 

ღერძის გასწვრივ, აღარ არსებობს. მისი დაკარგვით, ის პირობები, რამაც ეკონომიკური 
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მეტოქეობა განსაზღვრა შეერთებულ შტატებს, ევროპასა და იაპონიას შორის, ასევე 

გაქრა; ეს პირობები შეიქმნა იმით, რომ ამ უკანასკნელს სჭირდებოდა ამერიკული 

სტრატეგიული გარანტიები საბჭოთა საფრთხის წინაშე. თავის მხრივ, შექმნილი 

პირობები - ბიპოლარული დაპირისპირების შედეგად - მესამე მსოფლიოში 

კონფლიქტური ვითარება გაქრა. ბიპოლარული პერიოდის განმავლობაში, ასეთი 

ვითარება ვერ გადალახავდა გარკვეულ ზღვარს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს გამოიწვევს 

ორი ზესახელმწიფოს ჩარევას, რომელთაც შეეშინდათ მსოფლიო წონასწორობაში 

საკუთარი ზიანის მიყენება და პირდაპირი შეჯახების გარდაუვალობა, სავსეა 

ბირთვული ესკალაციით.  

 შესაბამისად, ორი ზესახელმწიფოების ჩარევა არსებითად შემაკავებელი 

იყო. ფაქტობრივი ალიანსი იყო მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის. მესამე მსოფლიო 

კვებავდა ახალ მსოფლიო ეკონომიკურ წესრიგს სიმდიდრის უფრო სამართლიანი 

გადანაწილებით, აიძულებდა დააფასებინა მისი ”არათანაბარი” და უცნაური 

პროექტების განვითარება UNCTAD– ის (გაეროს კონფერენცია ვაჭრობისა და 

განვითარების) ფარგლებში. მესამე მსოფლიო თვლიდა, რომ მას შეუძლია 

განახორციელოს ზეწოლა და შანტაჟი დასავლეთის წინააღმდეგ, ნედლეულის 

ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით და საბჭოთა შეღწევადობისთვის გზების გახსნის 

საფრთხეს შეუქმნა. ახლა მისი მნიშვნელობა სულ უფრო და უფრო მცირდება.  

მრავალი მიზეზის გამო, მესამე სამყაროზე ლაპარაკი აზრი აღარ აქვს.სინამდვილეში, 

მესამე სამყარო სულ უფრო და უფრო ფრაგმენტდება მოწინააღმდეგე ჯგუფებად, 

რომლებიც ერთმანეთს ეჯიბრებიან დასავლეთის მხრიდან ეკონომიკური დახმარების 

მაქსიმალურ კვოტაზე.დააკვირდით რა ხდება ხმელთაშუა ზღვაში. ჩრდილოეთ 

აფრიკასა და შუა აღმოსავლეთის ქვეყნებს შორის ურთიერთობა პრაქტიკულად 

გაუქმებულია. ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ინდივიდუალური სახელმწიფოების 

ურთიერთობა ჩრდილოეთთან. მხოლოდ ჩრდილოეთ ინიციატივას, ისევე, როგორც 

კასაბლანკას კონფერენციის მიერ 1994 წლის ოქტომბერში ჩატარებულ კონფერენციას, 

შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული წესრიგი, სტაბილურობა და განვითარება 
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სამხრეთით.  

 კეთილდღეობა და უსაფრთხოება, თუნდაც არა სამხედრო საფრთხის 

შემთხვევაში, როგორიცაა მასობრივი მიგრაცია, მჭიდრო კავშირშია. თუ ბიპოლარულ 

სამყაროში ეკონომიკა შეიარაღებული ძალების "სამსახურში" იმყოფებოდა, ახლა 

სიტუაცია ზუსტად საპირისპირო გახდა. შეიარაღებული ძალები აღარ არსებობს 

თავდასხმებისგან თავის დასაცავად, რაც წარმოადგენს "ექსტრემალურ შემთხვევას" და 

იბადება რაკეტისა და მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენების შესაძლებლობის 

შესახებ. სამხედრო ძალაუფლება საჭიროა, პირველ რიგში, ინვესტიციებთან და სავაჭრო 

ურთიერთობებთან დაკავშირებული პოლიტიკური რისკის შესამცირებლად; წესრიგის, 

სამართლებრივი სამართლისა და საერთაშორისო სტაბილურობის დამყარება; სხვა 

სიტყვებით რომ ვთქვათ, გლობალური მიმართულების მიმზიდველი ბაზრის 

გაფართოება იმ რეგიონებამდე, სადაც არ არსებობს შესაბამისი პირობები. უძლიერესი 

და უმდიდრესი ბუნებრივად დაინტერესებულია სტატუს კვოს შენარჩუნებით, ისეთი 

წესების დაწესებით, რომლებიც ასახავს, აფიქსირებს და აძლიერებს ძალთა ბალანსს.  

განაცხადები ფაქტობრივი "recolonization" ხდება უფრო ხშირი და დაჟინებული, 

განსაკუთრებით იმ პოლიტიკური ელიტების მხრიდან, რომლებიც დასავლეთის 

ხელისუფლებამ მიიყვანა ბევრმა მესამე სახელმწიფოში. ჰუმანიტარული ჩარევის სადავო 

კანონიც და მოვალეობაც კი, რომელიც საერთაშორისო სამართალში არის 

სახელმწიფოების აბსოლუტურ სუვერენიტეტზე, თანდაყოლილი შეესაბამება ამგვარ 

ორიენტაციას. ის კვლავ ეხება საერთაშორისო მანდატს და სანდო მენეჯმენტს. მეტ-

ნაკლებად შეგნებულად, ამის საჭიროების მხარდასაჭერად, წარმოდგენილია 

არგუმენტები, რომლებიც ძალიან წააგავს გასულ საუკუნის საუკუნის ევროპული 

კოლონიალიზმის სასარგებლოდ კიპლინგის არგუმენტებს, რომლებიც წარმოდგენილია, 

როგორც "თეთრი კაცის ტვირთი". თუმცა, გასული საუკუნისგან განსხვავებით, 

კოლონიებს აღარ ეძებენ. დღეს ისინი მიტოვებულნი არიან. გაიზარდა კოლონიების 

ღირებულება. მათ მიერ მიღებული სარგებელი შეიძლება მიიღოთ უფრო დაბალ ფასად, 

გეოეკონომიკის არაპირდაპირი მეთოდების გამოყენებით. დასავლური საზოგადოებები, 
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როგორც ევროპაში, ასევე ჩრდილოეთ ამერიკაში, განიცდიან მწვავე დემოგრაფიულ 

კრიზისს და აღარ შეუძლიათ იძულებით მიმართონ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 

საქმე ეხება მათ სასიცოცხლო ინტერესებს. მათთვის დანაკარგები, თუნდაც ის, რაც 

მტრისთვის არის მიყენებული, აღარ არის მისაღები. ამგვარი დანაკარგები უფრო 

პირდაპირ გავლენას ახდენს პოლიტიკაზე, რადგან მედია მათ რეალურ დროში 

აცნობებს. პოლიტიკამ უნდა გაითვალისწინოს ეს ყველაფერი, რაც დასავლეთის 

მხრიდან ძალის გამოყენებას თითქმის თვითშეზღუდვას იწვევს. ეს სიტუაცია ხელს 

უწყობს უსაფრთხოების ძებნა სხვა საშუალებებით, უფრო ძვირი და სარისკო და, 

შესაბამისად, უფრო მისაღები პოლიტიკური კონსენსუსის თვალსაზრისით.  

 სამხრეთით სულ უფრო ფართოვდება აღმოსავლეთ ევროპისა და ყოფილი 

საბჭოთა რესპუბლიკების კონკურენცია. დასავლეთის დახმარება ძირითადად ამ 

რეგიონებში მიდის, რაც უფრო მნიშვნელოვანია ევროპის მომავლისთვის. ეს დახმარება 

ნაწილდება ევროპაში სპეციალურად შექმნილ ბანკში - EBRD - ევროპის 

რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო 

სავალუტო ფონდისგან დამოუკიდებლად, რომელსაც პრაქტიკულად აკონტროლებს 

ვაშინგტონი. მაგრამ აღმოსავლეთ ევროპისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის 

ეკონომიკური გაჯანსაღება უმტკივნეულო იქნება და დიდ დროს 

მოითხოვს. იმავდროულად, დასავლეთი ვერ შეძლებს დიდი რესურსების გამოყოფას 

მესამე მსოფლიოში. სავარაუდოა, რომ სამხრეთის დახმარების ამჟამინდელი დონე 

შემცირდება. ეს ასევე ეხება ისეთ რეგიონებს, როგორიცაა სამხრეთ ხმელთაშუა ზღვის და 

მექსიკის ქვეყნები, რომლებიც უფრო პირდაპირ გავლენას ახდენენ ევროპასა და 

შეერთებულ შტატებზე.  

 ამასთან, ახალი გეო-ეკონომიკური რეგიონები მერიდიანის გასწვრივ 

ვითარდება. ამის შესახებ აჩვენა NAFTA (ჩრდილოეთ ამერიკის თავისუფალი ვაჭრობის 

ასოციაცია). აღმოსავლეთ ევროპაში იაფი შრომის რესურსების გაფუჭების შემდეგ, 

ევროპულ ეკონომიკურ სივრცეში ინტეგრაციის გამო, ასევე მისი კეთილდღეობის 

ზრდის და, შესაბამისად, მშრომელთა ხელფასების ზრდა, ევროპა იძულებული გახდება 
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სამხრეთ ხმელთაშუა ზღვის ზღვის ქვეყნებში გადაბრუნება. მომდევნო 15-20 წლის 

განმავლობაში, მას მოუწევს დაუბრუნდეს ევრო-აფრიკის კონცეფციას, 

ხმელთაშუაზღვის აუზს განიხილოს როგორც ერთიანი რეგიონი (რაც აღინიშნა 1994 

წლის ოქტომბერში კასაბლანკას კონფერენციაზე, ასევე CSCM–ს, კორპორატიული 

მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტის (ვაჭრობა), მიწოდების ქსელის მართვის ცენტრის - 

ინგლ. Corporate Supply Chain Management (trade), განხილვის დროს) - კონფერენციაზე 

ხმელთაშუა ზღვის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც შედგა 1995 

წლის შემოდგომაზე ბარსელონაში), და არა როგორც ბარიერი ცივილიზაციებს შორის ან, 

საუკეთესო შემთხვევაში, კომუნიკაციის მარშრუტი გიბრალტარიდან სუეცამდე და 

შემდგომ შავი ზღვისკენ.  

 თავის მხრივ, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია განიცდის სწრაფი განვითარების 

პერიოდს, შემოაქვს ცვლილებები მსოფლიოს გეო-ეკონომიკურ „რუქაზე“. ნეგატიური 

შედეგები დასავლეთისთვის კიდევ უფრო მეტი იქნებოდა, თუ სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

აზიის ქვეყნების ეკონომიკური ინტეგრაცია არ მომხდარიყო იაპონიასა და შეერთებულ 

შტატებში, მაგრამ ჩინეთისაკენ იქნებოდა ორიენტირებული. მოვლენების ასეთი კურსი 

ძნელად შესაძლებელია, თუნდაც პეკინის მზარდი სამხედრო ძალის მიერ გამოწვეულ 

შეშფოთებასთან, რომელიც წარმოშობს სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის უნივერსალურ 

შეიარაღებას.  

 ბოლო წლებში ჩინეთმა განიცადა სწრაფი ეკონომიკური განვითარება, 

რომელმაც მოიცვა სანაპირო ზონები, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დაძაბულობა 

ცენტრალურ რეგიონებთან, სადაც მდებარეობს პოლიტიკური და სამხედრო 

ძალაუფლების ცენტრები. ამა თუ იმ გზით, ჩინეთის პოზიცია ძლიერდება და ის ხდება 

ძალაუფლების ერთ – ერთ ცენტრად.  

 ინდოეთს, ისევე როგორც ჩინეთს, აქვს განვითარების და ტრანსფორმაციის 

ყველა პოტენციალი გეოეკონომიკური ენერგიის იმავე ბოძზე. ამასთან, მისი 

ეთნოლინგვისური ფრაგმენტაცია, დემოკრატიული დასავლური მოდელის საფუძველზე 

აშენებულ პოლიტიკურ სისტემასა და სოციალისტური ტიპის ეკონომიკურ სისტემას 
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შორის წინააღმდეგობები, ღია და შეურიგებელი შეტაკებები ინდუსებსა და 

მუსულმანებს შორის და რაც მთავარია, შეზღუდული დემოგრაფიული პოლიტიკის 

არარსებობამ შეიძლება სერიოზულად მოახდინოს ქვეყნის შიდა ვითარების 

დესტაბილიზაცია.  

 ლათინური ამერიკა იწყებს ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსვლას, რომელიც 

მან პირველ რიგში, მის ეკონომიკაში პოპულისტური და კორუმპირებული მთავრობების 

ჩარევის გამო დაიწყო. მათ ჩამოაყალიბეს ”სამხრეთ ამერიკული სტილის” ნეო 

მერკანტილიზმის დამახასიათებელი ფორმა, მმართველი კლასის ინტერესების 

დაქვემდებარებაში, რომელიც მათ მალავდა საზოგადოებრივი ინტერესისა და 

ეროვნული სოლიდარობის ქვეშ, იმ მიდგომებისა და მექანიზმების გამოყენებით, 

რომლებიც მეტწილად მოგვაგონებს 70-იან და 70-იან წლებში იტალიაში პრაქტიკულად 

გამოყენებულ ანალოგიურ ტექნიკებს. .  

 რუსეთი პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური კრიზისის შუაშია. ის 

ცდილობს აღადგინოს გეოპოლიტიკური სივრცე, რომელიც ჯერ ცარისტს ეკუთვნოდა, 

შემდეგ კი საბჭოთა იმპერიას. მან ეს მოახერხა კავკასიასა და, ნაწილობრივ, ცენტრალურ 

აზიასა და ბელორუსში.რუსული არმია იცავს ბელორუსის დასავლეთის საზღვრებს 

პოლონეთთან და ლიტვასთან და იბრძვის ტაჯიკეთში ავღანეთის 

საზღვარზე. ეკონომიკაში გარკვეული გაუმჯობესება მოხდა, ორგანიზებული 

დანაშაულის გავრცელების საგანგაშო ფაქტის მიუხედავად. აღმოსავლეთ ციმბირის 

რეგიონებში იზრდება ჩინეთის დემოგრაფიული წნევა. მოსკოვში ინტენსიური 

პოლიტიკური ბრძოლა მიმდინარეობს.  

 რუსეთი შიშობს ისეთი ძლიერი დასავლური ინსტიტუციების გაფართოებას, 

როგორიცაა ევროკავშირი და, უპირველეს ყოვლისა, ნატო; ამგვარი გაფართოება 

გააუქმებს მის გავლენას ცენტრალურ აღმოსავლეთ ევროპაში, მაგრამ იგი ვერ გაუძლებს 

მას. რუსეთი ვერ იტანს ახალ ცივ ომს. შესაძლოა, მას აღარ შეუძლია არჩევანის გაკეთება 

ძალაუფლებას შორის, ანუ იმპერიის აღდგენა და კეთილდღეობა, ანუ კონცენტრირება 

მოახდინოს საშინაო ეკონომიკურ პრობლემებზე, რაც სავსეა დრამაში.რუსეთს შეუძლია 
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მხოლოდ გადარჩეს პოტენციური არასტაბილურობის კონტროლით. ამისათვის მას 

დასავლეთის, გერმანიისა და, კერძოდ, შეერთებული შტატების მხარდაჭერა და 

თანამშრომლობა სჭირდება."იმპერიის" აღდგენის საუკეთესო გარანტია - ცარისტული, 

შემდეგ კი საბჭოთა - ასეთი აღდგენის ფასია. იმპერიის ხელახალი შექმნა, როგორც 

მხარეთა თანხმობით, ისე - ბელორუსის და სომხეთის შემთხვევაში, და ძალით, რაც 

შეიძლება მოხდეს უკრაინის შემთხვევაში, იქნებოდა მაღალი ფასი, რომელსაც მოსკოვი 

ვერ გადაიხდიდა, საშინაო კატასტროფის რისკის გარეშე.  

 სხვადასხვა თეორიების თანახმად, G7– ის სამი გეოეკონომიკური პოლუსი - 

შეერთებული შტატები, ევროპა და იაპონია, როგორც ჩანს, შემუშავებულია გლობალურ 

ეკონომიკაში დომინირებისთვის მომდევნო ოცი წლის განმავლობაში, თუმცა 

განვითარების სცენარები შეიძლება სრულიად განსხვავებული იყოს. მათგან ყველაზე 

სავარაუდოა სამი:  

 ა) პირველი სცენარი: ინდუსტრიული სამყაროს სამივე „პოლუსი“ აგრძელებს 

თანამშრომლობის პოლიტიკას მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის ეგიდით. ეს 

უკანასკნელი აკონტროლებს სტანდარტებთან შესაბამისობას, რაც საიმედოდ 

უზრუნველყოფს თავისუფალ კონკურენციას და ღია ბაზრებს. ამრიგად, წარმოიქმნება 

გლობალური ეკონომიკური სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია თანამშრომლობაზე და 

შეთანხმებული წესების დაცვაზე. მსგავსი სცენარი ყველაზე ხელსაყრელია გლობალური 

ეკონომიკური ზრდისთვის. ეს არის ერთადერთი სცენარი, რომელიც უზრუნველყოფს 

რესურსების ხელმისაწვდომობას და, შესაძლოა, ხელს შეუწყობს 

განვითარებას;ნებისმიერ შემთხვევაში, ის შეამსუბუქებდა აღმოსავლეთის და სამხრეთის 

ყველაზე მწვავე პრობლემებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, უზარმაზარი რესურსები 

შეიწოვებოდა ინდუსტრიული სამყაროს სამი პოლუსის გეო-ეკონომიკურ 

შეჯიბრებაში. შესაძლებელია, რომ ამ თვალსაზრისით განისაზღვროს პირობები ახალი 

NAFTA-სთვის, ამჯერად უკვე ტრანსატლანტიკური (ჩრდილო – ატლანტიკური 

თავისუფალი ვაჭრობის ზონა), რაც გააძლიერებს ევრო-ამერიკულ თანამშრომლობას და 

სერიოზულ დახმარებას გაუწევს ნატოს. ეს ყველაზე ხელსაყრელი შედეგი იქნებოდა 
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ევროპისა და შეერთებული შტატების თვალსაზრისით. ასეთი სცენარი უზრუნველყოფს 

არა მხოლოდ განვითარებას, არამედ ევროპაში წონასწორობის შენარჩუნებას;  

 ბ) მეორე სცენარი: სამივე "პოლუსი" დაპირისპირდება ეკონომიკურ 

ბლოკად; ამის შედეგი იქნება გეოეკონომიკური კონფლიქტები, ერთმანეთთან 

უმნიშვნელო უპირატესობების მისაღწევად; ამავდროულად, ეკონომიკური ინტეგრაცია 

განვითარდება ბლოკების შიგნით, ან მინიმუმ ღია ბაზრებით და უზრუნველყოფილი 

იქნება თანამშრომლობა. მოვლენების ამგვარი შემობრუნება უარყოფითად იმოქმედებს 

მსოფლიო ეკონომიკის ზრდაზე, არა მხოლოდ მის მიერ გამოწვეული მსოფლიო ბაზრის 

ხელოვნური შეზღუდვების გამო, არამედ იმის გამო, რომ ბლოკებს შორის მეტოქეობა 

შთანთქავდა უზარმაზარ რაოდენობას.  

 ამ სცენარიდან არ გამომდინარეობს, რომ იაპონია შეიძლება გახდეს სამხრეთ-

აღმოსავლეთ აზიის „ბოძების“ ცენტრი, მისი გადაქცევა „ბლოკად“. მართლაც, იაპონია 

არ წავა ზოგადად ეკონომიკურ დაპირისპირებასთან შეერთებულ შტატებთან, რომლის 

დაცვა, მაგრამ არა სსრკ-ს, არამედ ჩინეთისგან, მას მუდმივად დასჭირდება. ვაჭრობის 

მოცულობა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის შეერთებულ შტატებთან, განსაკუთრებით 

სამხრეთ კორეასა და ტაივანთან, ჯერჯერობით აღემატება იაპონიასთან ვაჭრობის 

მასშტაბს. ამრიგად, არ არის გამორიცხული წყნარი ოკეანის ოკეანის უზარმაზარი 

"ეკონომიკური კეთილდღეობის ზონის" ფორმირების შესაძლებლობა, რომელშიც 

შეერთებული შტატები გადამწყვეტ როლს შეასრულებდა ყველა სფეროში. ასეთი ზონა 

შეასრულებს როგორც ჩინეთის ძალაუფლების შემცველ ფუნქციას, ისე მის ინტეგრაციას, 

ან მინიმუმ G7- ს ეკონომიკურ სისტემასთან თავსებადობას. ცხადია, რომ ამისათვის 

შეერთებულ შტატებს უფრო მეტი წონის მოტანა მოუწევდა წყნარი ოკეანეზე, ვიდრე 

ატლანტიკური.  

 ამ მეორე სცენარის გამართლება დამოკიდებულია დასავლეთ წყნარი ოკეანეში 

ამერიკული სამხედრო ყოფნის შენარჩუნებაზე, რაც ამ რეგიონის ყველა ქვეყანას სურს 

გაწონასწორდეს ჩინეთის მზარდი ძალა სამხრეთ კორეის ზღვაში, სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

აზიის სიმძიმის გეოპოლიტიკური ცენტრი და ასევე ხელი შეუშალოს როლს 
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კონტრაბალანსი, "კატალიზაცია", ან, სურვილის შემთხვევაში, ჰეგემონი დაიპყრო 

იაპონიამ. მართლაც, როგორც ჩანს, იაპონია ორიენტირებულია აღმოსავლეთ აზიაში არც 

თუ ისე აქტიური პოლიტიკის გაგრძელებაზე.იაპონიისთვის მთავარია გაეროს 

უსაფრთხოების საბჭოში გაწევრიანება.იგი გაცილებით ნაკლებ ძალისხმევას აკეთებს 

იმისათვის, რომ დაიკავოს დომინანტური პოზიცია სამხრეთ აზიაში. იაპონიის ნაბიჯები, 

რომლებიც მიმართულია მისი ფინანსური და სამრეწველო ძალის 

ინტერნაციონალიზაციასთან, შეესაბამება ამ პრიორიტეტებს. როგორც ჩანს, ჩვენ 

ვსაუბრობთ არაპირდაპირი სტრატეგიის ბრწყინვალე დიზაინზე, რომლის მიზანია 

ტოკიოს გლობალური მნიშვნელობის გაძლიერება სხვა ქვეყნების შეშინების გარეშე და 

ამით არ დაუსაბუთოს მისი ეკონომიკური გაფართოება.  

 თუ მას შემდეგ, რაც მთლიან წყნარი ოკეანის რეგიონში ინტეგრაცია 

დასრულდა, შეერთებულმა შტატებმა უნდა გადახედოს თავისი ინტერესები და მისი 

შეხედულება ევროპაში მისი ყოფნის შესახებ, ეს უკანასკნელი სერიოზულ საფრთხეში 

აღმოჩნდებოდა. მსოფლიო გავლენა მსოფლიო მოვლენებზე შემცირდება მისი 

ინტერესების დაცვის დროს. ეს იქნებოდა ერთი მხრივ - ანუ ამერიკული მხარდაჭერის 

გარეშე - არაპროგნოზირებადი სიტუაციით, მათ შორის პოლიტიკური და 

სტრატეგიული, კრიზისის ორმაგი რკალით, რომელიც წარმოიქმნება ევროპაში, 

მაგბრეთიდან ბალკანამდე და შუა აღმოსავლეთიდან კავკასიასა და ბალტიისპირეთის 

ქვეყნებში;  

 გ) მესამე სცენარი: ბალკანიზაციის პროცესი მიმდინარეობს პოლიტიკურ და 

სტრატეგიულ სფეროებში, ვრცელდება ეკონომიკურ არეალში.დაბნეულობა და 

დაძაბულობა უნივერსალური ხდება. ვრცელდება ფართო გეოეკონომიკური ომის ან 

პარტიზანული პერიოდის პერიოდი.ცალკეული სახელმწიფოები ადგენენ მკაცრ 

კონტროლს ფრაგმენტულ და ველურ მსოფლიო ეკონომიკურ სისტემაზე, რაც ძირს 

უთხრის მათ ეკონომიკურ ბლოკებს შიგნიდან. 

ამ სცენარის დინამიკა უფრო საშიშია, რადგან მზარდი რწმენის გამო, რომ ის, ვინც 

პირველ ნაბიჯს დგამს სიურპრიზის უპირატესობის მოსაპოვებლად, გაიმარჯვებს გეო-
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ეკონომიკურ მეტოქეობაში, ნაბიჯი, რომელიც მიზნად ისახავს საკუთარი თავის 

კონკურენციის დაცვას ბაზარზე ისეთი "დაშვების ბარიერით", რომელსაც შეუძლია 

გადალახეთ მხოლოდ ძალიან ძვირი "ფრონტის შეტევის" დახმარებით. 

"გეოეკონომიკური და ტექნოლოგიური შეტევის კულტი" მრავალი თვალსაზრისით 

მსგავსია კულტის სამხედრო სფეროში, რომელიც ევროპაში არსებობდა მე -20 საუკუნის 

დასაწყისში. ეს ახალი კულტი ისეთივე საშიშია და საფრთხეს უქმნის 

არასტაბილურობას. ამ სცენარის ფარგლებში, მსოფლიოს გეოპოლიტიკური 

ფრაგმენტაციისკენ მიდრეკილება შეიძლება გაძლიერდეს იმის გამო, რომ 

ტექნოლოგიური ვარდნა, რომელიც ადრე დაიწყო სამხედრო წარმოებაში და გაგრძელდა 

სამოქალაქო,ახლა საპირისპირო მიმართულებით ჩართოთ. სტრატეგიულ სფეროში 

თანამშრომლობის განვითარება სამ "გეო-ეკონომიკურ პოლუსს" შორის არსებულ 

ვითარებასთან შედარებით სერიოზულად შეფერხდება. თითოეული სახელმწიფოს 

სურვილს, დაიცვას საკუთარი ინდუსტრიული საიდუმლოებები, შეიძლება გამოიწვიოს 

დაჩქარებული ეროზია მიმდინარე ახლანდელ მრავალმხრივ უსაფრთხოების 

ინსტიტუტებს შორის ურთიერთქმედებაში. შეინიშნება კონკურენტული 

რაციონალიზაცია, მათ შორის სტრატეგიულ სფეროში, რაც გამოიწვევს მთელი 

საერთაშორისო სტრუქტურის შემდგომ დესტაბილიზაციას და შექმნის შესაძლებლობას 

ოპოზიციური კოალიციების ფორმირებისთვის. მაგალითად, ევროპაში შეიძლება 

შეიქმნას დასავლური კოალიცია, რომელშიც ამერიკელები გაბატონდნენ, და 

გერმანიზირებული ცენტრალური ევროპის კოალიცია.ეს კი სერიოზულად იმოქმედებს 

იტალიის იმავე ეროვნულ ერთიანობაზე. 

 ზემოაღნიშნული მაკროცენტარიის ყველაზე სავარაუდოა მეორე: სამი 

ეკონომიკური ”პოლუსი” გადადის მოწინააღმდეგე ”ბლოკებად”; ამავდროულად, 

"რეალ-ეკონომიკი" დომინირებს; ცალკეული ეკონომიკური ბლოკი ცდილობს 

უმსხვილესი ცალმხრივი უპირატესობების მოპოვებას, თუნდაც მსოფლიო ბაზრის 

ერთიანობის დარღვევას. 

 ამასთან, ახლა საპირისპირო ტენდენცია იჩენს თავს, რომელიც გაუძლებს 
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გლობალური ეკონომიკური სისტემის ფრაგმენტაციას. "ბოძების" ან "ზემოდან" 

დაბნეული სახელმწიფოების ეკონომიკური ძალა ასევე იშლება ქალაქ-სახელმწიფოების 

ან სახელმწიფო-რეგიონების "ბოლოში". ეს არის ბუნებრივი ეკონომიკური ზონები, 

რომლებიც მონაწილეობენ არა მხოლოდ ცალკეულ კონტინენტებზე, არამედ მთელი 

მსოფლიოს ეკონომიკურ ცხოვრებაში, ”უშუალოდ საზღვრების გარეშე”, სერიოზული 

შუამავლობის გარეშე, არც სახელმწიფოებით, არც სუპრაციონალური ბოძებით. ამ 

ზონებს არ აქვთ პოლიტიკური საზღვრები, მაგრამ არსებობს ეკონომიური ნაკადის 

ლოგიკის უხილავი ხელით შედგენილი ხაზები, ხელი, რომელსაც არ აქვს საზღვრები. 

ზოგიერთ შემთხვევაში, ეს მხოლოდ სახელმწიფოს ნაწილებია. სხვებში, ისინი მოიცავს 

სახელმწიფო საზღვრებს, მაგალითად, ტრანსსასაზღვროდ ”ევრორეგიონები. ”თუმცა, 

მათმა გარეგნობამ შეიძლება გამოიწვიოს სხვა არასტაბილურობა, თუ იგი არ მოხდება 

თანაბრად” სამივე ”პოლუსში.” ერთ – ერთი მიზეზი არის მეორეხარისხოვანი 

ზონებისგან სრულიად პროგნოზირებადი რეაქცია, რომელიც შეეცდება აღადგინოს ერის 

სახელმწიფოების ტერიტორიული ერთიანობა და ეკონომიკური სუვერენიტეტი. 

პროტექციონისტული ზომების მიღება, ავტოკრატიული პროცესების სტიმულირება და, 

შესაძლოა, სამოქალაქო ომების დაწყება და გადატრიალებების განხორციელება. ჩვენი 

შტატები სწრაფად ვითარდება, რადგან ამაში ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიებიც 

მონაწილეობენ, ასევე მრავალეროვნული კომპანიების მზარდი როლი და მათი 

საქმიანობის ნაციონალიზაცია. თუ იგი არ გაივლის თანაბრად სამივე "პოლუსზე".  

 ერთ-ერთი მიზეზი არის საკმაოდ პროგნოზირებადი რეაქცია მეორეხარისხოვანი 

ზონების მხრიდან, რომელიც შეეცდება ერს-სახელმწიფოების ტერიტორიული 

ერთიანობის და ეკონომიკური სუვერენიტეტის აღდგენას პროტექციონისტული 

ზომების მიღებით, ავტოკრატიული პროცესების სტიმულირებით და, შესაძლოა, 

სამოქალაქო ომების წამოწყებით და გადატრიალებების განხორციელებით. 

სახელმწიფოების ეკონომიკური ძალის ეროზიის ტენდენცია სწრაფად ვითარდება, 

რადგან ამაში ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიებიც ხელს უწყობს, ისევე როგორც 

მრავალეროვნული კომპანიების მზარდი როლი და მათი საქმიანობის 
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ნაციონალიზაცია.თუ იგი არ გაივლის თანაბრად სამივე "პოლუსზე". ერთ-ერთი მიზეზი 

არის საკმაოდ პროგნოზირებადი რეაქცია მეორეხარისხოვანი ზონების მხრიდან, 

რომელიც შეეცდება ერს-სახელმწიფოების ტერიტორიული ერთიანობის და 

ეკონომიკური სუვერენიტეტის აღდგენას პროტექციონისტული ზომების მიღებით, 

ავტოკრატიული პროცესების სტიმულირებით და, შესაძლოა, სამოქალაქო ომების 

წამოწყებით და გადატრიალებების განხორციელებით. სახელმწიფოების ეკონომიკური 

ძალის ეროზიის ტენდენცია სწრაფად ვითარდება, რადგან ამაში ახალი საინფორმაციო 

ტექნოლოგიებიც ხელს უწყობს, ისევე როგორც მრავალეროვნული კომპანიების მზარდი 

როლი და მათი საქმიანობის ნაციონალიზაცია.პროტექციონისტული ზომების მიღებით, 

ავტოკრატიული პროცესების სტიმულირებით და, შესაძლოა, სამოქალაქო ომების 

გატარებით და გადატრიალებების განხორციელებით. სახელმწიფოების ეკონომიკური 

ძალის ეროზიის ტენდენცია სწრაფად ვითარდება, რადგან ამაში ახალი საინფორმაციო 

ტექნოლოგიებიც ხელს უწყობს, ისევე როგორც მრავალეროვნული კომპანიების მზარდი 

როლი და მათი საქმიანობის ნაციონალიზაცია.პროტექციონისტული ზომების მიღებით, 

ავტოკრატიული პროცესების სტიმულირებით და, შესაძლოა, სამოქალაქო ომების 

გატარებით და გადატრიალებების განხორციელებით. 

  სახელმწიფოების ეკონომიკური ძალის ეროზიის ტენდენცია სწრაფად 

ვითარდება, რადგან ამაში ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიებიც ხელს უწყობს, ისევე 

როგორც მრავალეროვნული კომპანიების მზარდი როლი და მათი საქმიანობის 

ნაციონალიზაცია. ამასთან, შესაძლებელია - და მრავალი დამკვირვებლის თანახმად, და, 

უფრო მეტიც, ვიდრე სავარაუდოა - გადახედონ ერს-სახელმწიფოების ფუნქციებს, 

რომელთაგან ზოგიერთმა შეიძლება კვლავ წამოიჭრას საკითხი „პოლუსების“ შიდა 

პოტენციალის წონასწორობის შესახებ, ისარგებლოს მათი ფართო შესაძლებლობებით 

კოორდინაციისა და მობილიზაციისთვის, რომელიც შეცვლის რეგიონალურ 

ერთეულებს. საუბარი ერების სახელმწიფოების „სტაბილურობაზე“, არ უნდა შეფასდეს 

მათი ინსტიტუციების სიძლიერე, რომლებიც დემოკრატიის საყრდენია და სოციალური 

სამართლიანობის გარანტია; კულტურული მემკვიდრეობის ენასა და საზოგადოებაზე 
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დაფუძნებული ეროვნული იდენტურობის მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური როლი. 

მიუხედავად ამისა, გასულ ათწლეულებთან შედარებით, სახელმწიფოების 

ძალაუფლებამ ეროზია განიცადა სამი მიმართულებით: ზემოდან - ისეთი ზემდგომი 

ორგანიზაციების გავლენის ქვეშ, როგორიცაა ევროკავშირი;გარედან - ძლიერი 

ტრანსნაციონალური ძალების გაჩენის წყალობით; და ქვემოდან - პაროქიალიზმისკენ და 

რეგიონალიზმისკენ მიდრეკილებების გავლენის ქვეშ. ყველა ეს ძალა, რაც მონაწილეობს 

სახელმწიფოების სიძლიერის და როლის შესუსტებაში, ბუნებრივად ცდილობს 

ერთმანეთთან გაერთიანებას. 

 ზოგიერთი ანალიტიკოსი, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ტრანსნაციონალური 

გაერთიანებისკენ მიდრეკილებას ინტერპრეტაციას უწოდებს, როგორც სახელმწიფოების 

და მათ რეგიონებს შორის ეკონომიკური ძალის უბრალო გადანაწილებას და მიაჩნია, 

რომ, ყოველ შემთხვევაში, ევროკავშირში, მაქსიმალური დეცენტრალიზაცია უკვე 

მიღწეულია. ახლო ან თუნდაც უახლოეს მომავალში, ალბათ, ასახულია 

სახელმწიფოების მიერ ეკონომიკაზე კონტროლის ნაწილობრივი აღდგენის 

საპირისპირო ტენდენცია. ვთქვათ, იგივე მრავალეროვნული კომპანიები სარგებელს 

მიიღებენ მხოლოდ ზებუნებრივი ორგანიზაციების ძალაუფლების გაძლიერების 

შედეგად, ამ უკანასკნელის ნაკლებად ეფექტური კონტროლის გამო. მართლაც, ისინი 

საკმაოდ კმაყოფილნი არიან დანაწევრებული სახელმწიფოებრივი კანონმდებლობის 

არსებული სისტემით, რადგან ეს უკანასკნელი იძულებულია კონკურენციას გაუწიონ 

ერთმანეთს საერთაშორისო ინვესტიციების მოსაზიდად. აგრეთვერაც უფრო 

განვითარებულია ბუნებრივი ეკონომიკური რეგიონები, მით უფრო მეტად უნდა 

აკმაყოფილებდეს მათ კოლექტიური მოთხოვნილებები და გაამყარებენ სახელმწიფოების 

მაგალითის მიხედვით. და მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკა ვერ შეცვლის პოლიტიკას, 

ხოლო საქონლისა და მომსახურების განაწილებას არ შეუძლია ხალხის მართვის როლი, 

ამავდროულად, მსოფლიოს მომავალ გეოპოლიტიკურ სტრუქტურაზე გავლენა 

მოახდენს ეკონომიკას. 

 გათვალისწინებული სცენარები აშკარად უნდა იქნას მიღებული გამარტივებული 
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სქემების გათვალისწინებით, ინდივიდუალური სიტუაციების სირთულის, 

მრავალფეროვნებისა და ცვალებადობის გათვალისწინებით. სცენარები აჩვენებს, რომ 

სახელმწიფოები ამ თვალსაზრისით რჩებიან გეოპოლიტიკური პროცესის მთავარ 

მონაწილეებად და კვლავ შეასრულებენ გადამწყვეტ როლს ეკონომიკის სფეროში ახალი 

მსოფლიო წესრიგის (ან არეულობის) პირობებში. მათ უნდა მიაღწიონ ბალანსს 

სახელმწიფოების და სხვა აქტორების ძალაუფლების ფუნქციებს შორის გლობალურ, 

მრავალეროვნულ და სუბნაციონალურ დონეზე, ასევე ტრანსნაციონალურ დონეზე, 

დიდი მრავალეროვნული საწარმოების და ფინანსური ცენტრების მონაწილეობით. 

საზღვრები ეროვნულ და გლობალურ, "შინაგან" და "გარე" ეკონომიკებს შორის ძალზედ 

ფარდობითია. ამრიგად, სახელმწიფომ უნდა გაითვალისწინოს საგარეო ფაქტორების 

მზარდი მნიშვნელობა ერის კეთილდღეობისთვის და დაიცვას ისეთი პოლიტიკა, 

რომელიც უზრუნველყოფს ხელსაყრელ საერთაშორისო პოზიციას ეროვნული 

ეკონომიკისთვის, როგორც ამას აკეთებს იაპონია საზღვარგარეთ ექსპორტის 

სტიმულირებისა და ინვესტიციებისთვის. ეს მიდგომა, სხვა საკითხებთან ერთად, 

საკუთარი ქვეყნის გამოცდილი სამუშაო ადგილების შექმნის ეფექტური 

საშუალებაა. .ტერიტორიული პოლიტიკური ლოგიკა უნდა დაიცვან, ის უნდა 

გაწონასწორდეს ეკონომიკაში თანდაყოლილი ნაკადების ლოგიკით, რომელიც 

ცდილობს საზღვრების საშუალებით გაწყვიტოს კავშირები იმ ტერიტორიებთან, 

რომლებიც სახელმწიფოებმა ტყვედ აიყვანეს.  

 ეფექტური საგარეო ეკონომიკური პოლიტიკის არარსებობა სახელმწიფოებისთვის 

აღარ არის დასაშვები. გლობალიზაციამ საშინაო ეკონომიკა შეუქმნა არამარტო მჭიდრო 

კავშირს, არამედ დამოკიდებულია ეკონომიკის ეკონომიკაზე. ამასთან, 

”ტურბოკაპიტალიზმმა”, ედუარდ ლუთვაკის განმარტებით, მოახდინა სტრუქტურული 

რევოლუცია ეკონომიკურ სისტემაში, რომლის მიმართაც პოლიტიკა უძლურია, რადგან 

ასეთი ეკონომიკური სისტემა განისაზღვრება ბაზრით, რომელსაც არ აკონტროლებს 

პოლიტიკა. მუშათა კლასი ახლა გახდა საერთაშორისო. ანაზღაურება გლობალური 

საშუალო მაჩვენებელია, შესაბამისი ცვლილებები სხვადასხვა შესრულებისთვის. 
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ტექნოლოგია ამცირებს შრომის საჭიროებას მუშების მასების გადაადგილებით 

მრეწველობიდან და ისეთი სფეროებიდან, როგორიცაა ტრანსპორტი და კომუნიკაციები. 

მომსახურების სექტორი უკვე ვერ შეძლებს მათი ათვისებას.  

ევროპული „კეთილდღეობის სახელმწიფოების“ სოციალური პოლიტიკის ფინანსური 

ტვირთი შეიძლება დაეუფლონ მხოლოდ ეკონომიკური ზრდის წარმოუდგენელ 

ინდიკატორებს, რომელთა მიღწევა შეფერხებულია ამგვარი სოციალური ტვირთის 

არსებობით, და ასევე იმ სახელმწიფოებრივი დავალიანების ზრდის გამო, რომელიც 

დაგროვდა წარსულში და საჭიროა დაფარვა. მთელი დასავლეთი და განსაკუთრებით 

ევროპა დრამატული არჩევანის წინაშე დგას. 

 კაპიტალი აჯანყდა საკუთარი ატომურიზაციის წინააღმდეგ. ის ხდება 

სელექციური. ის მიდის იქ, სადაც მოგება უფრო მაღალია. ამიტომ, ჩვენ გვჭირდება 

ახალი პოლიტიკური სუბსტრატი, ანუ ახალი პოლიტიკური ბაზრის არქიტექტურა, 

რომელიც საშუალებას მოგვცემს შევქმნათ სიმდიდრე მაღალი სოციალური ხარჯების 

გარეშე. ეს დამახასიათებელია თავისუფალი ვაჭრობის პოლიტიკისთვის, მსგავსია აშშ – 

ში Reagan– ის ადმინისტრაციის მიერ გატარებული და საზოგადოების ფრაგმენტაციის 

შედეგად (”ნაკლებად უმუშევარი, უფრო ცუდი” მოდელი). რაც შეეხება ევროპულ, 

განსაკუთრებით იტალიურ ფორმულას (”უფრო მეტად უმუშევარი, ნაკლებად ღარიბი” 

მოდელი), თავიდან უნდა იქნას აცილებული, რადგან ამ მოდელმა შექმნა დიდი 

სოციალური დავალიანება ახალგაზრდა თაობებისთვის, რაც მალე მსხვერპლშეწირავს 

სამსხვერპლოში გაზრდილი უმუშევრობისთვის. თუ ამერიკული ლიბერალიზმი 

მსხვერპლს სწირავს მოხუცებს,შემდეგ ევროპული პროტექციონიზმი სწირავს 

ახალგაზრდობას, აგებს სტრუქტურული განაწილების გადახდას, ადრე თუ გვიან 

გარდაუვალს. ასეთი მკაცრი რეალობის წინააღმდეგ წინააღმდეგობები და მასობრივი 

პროტესტი ვერ შეცვლის გლობალური ეკონომიკის ფუძემდებლურ ტენდენციებს. ეს 

პრობლემები სხვა მეთოდებით უნდა მოგვარდეს.  

 ა. ნეკლესას კონცეფციის შესაბამისად, ახალი მსოფლიომოწყობის მოდელი, 

რომელმაც მიიღო სახელწოდება Pax Economicana, (Pax (ლათ.) - მშვიდობა (ომის 
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არარსებობა); აყვავების, იმპერიის დომინირების ეპოქა (Pax Romana, Pax Americana, Pax 

Sovietica)). მაგალითად,  Pax Americana  აღწერს შეერთებული შტატების სამხედრო და 

ეკონომიკურ მდგომარეობას სხვა ქვეყნებთან შედარებით. მარშალის გეგმა, რომელის 

ფარგლებშიც  მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 13 მილიარდი დოლარი დაიხარჯა 

დასავლეთ ევროპის ეკონომიკის აღსადგენად, ზოგმა დაახასიათა,  როგორც "Pax 

Americana- ს წამოწყება". Pax Americana (ლათინურად  არის "ამერიკული მშვიდობა", 

მოდელირებული Pax Romana და Pax Britannica-ს მსგავსად; ასევე იწოდება, როგორც  

ხანგრძლივი  მშვიდობა) არის ტერმინი, რომელიც გამოიყენებოდა დასავლეთ 

ნახევარსფეროს  შედარებითი მშვიდობის კონცეფციაში,  ხოლო შემდგომში 

გამოიყენებოდა მშვიდობაის ისტორიულ კონცეფციაში 1945 წელს მეორე მსოფლიო ომის 

დასრულების შემდეგ, როდესაც შეერთებული შტატები მსოფლიოს დომინანტი 

ეკონომიკური და სამხედრო სახელმწიფო გახდა. ამ თვალსაზრისით, Pax Americana  

აღწერს შეერთებული შტატების სამხედრო და ეკონომიკურ მდგომარეობას სხვა 

ქვეყნებთან შედარებით. მარშალის გეგმა, რომელის ფარგლებშიც  მეორე მსოფლიო ომის 

შემდეგ 13 მილიარდი დოლარი დაიხარჯა დასავლეთ ევროპის ეკონომიკის აღსადგენად, 

ზოგმა დაახასიათა,  როგორც "Pax Americana- ს წამოწყება".  

  მას ახასიათებს მბრძანებლური სუბიექტების ორი სხვადასხვა მოდელი: 

რეგიონული ზესახელმწიფო და ფორმირებადი გეოეკონომიკური რეგიონები, როგორც 

საზოგადოება-ინტეგრიები. ამ მოდელს ასევე უწოდებენ ჰექსაგონურს (ექვსწახნაგოვანს), 

ვინაიდან მის შემადგენლობაში შედის 4 მაკრორეგიონი: ჩრდილოატლანტიკური 

(დასავლეთი), წყნარი ოკეანის (ახალი აღმოსავლეთი), ევრაზიული (პოსტსაბჭოთა 

სამყარო) და სამხრეთი, რომელიც ძირითადად მდებარეობს ინდოოკეანური რკალის 

რაიონში, კიდევ 2 ახალშობილი ტრანსნაციონალური მეტარეგიონი, რომლებიც წმინდა 

გეოგრაფიული მიბმის ფარგლებს გარეთაა (ვირტუალური კონტინენტი ახალი 

ჩრდილოეთი თავისი ფინანსური ფანტომით კვაზი-ჩრდილოეთით და კრიმინალური 

გლობალიზაციის ვირუსით დასნებოვანებული ღრმა სამხრეთი). უმაღლესი სართული 

უკავია  ახალი ჩრდილოეთის „საშტაბო ეკონომიკას“. ეფექტიანობის ამა თუ იმ ზომით 
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დღეს სწორედ საშტაბო ეკონომიკა განსაზღვრავს პლანეტაზე მოქმედ თამაშის წესებს, 

არეგულირებს ეკონომიკურ ოპერაციათა კონტექსტს, რითაც მსოფლიო ეკონომიკიდან 

ამოიღებს გეოეკონომიკურ რენტას. აქ მაგალითებად შეიძლება გამოდგეს ისეთი 

გლობალური ტექნოლოგიები, როგორებიცაა: მსოფლიო სარეზერვო ვალუტის 

(დოლარის) გამოყენება ან გლობალური ვალის მართვა. 

ახალი ჩრდილოეთის სპეციფიკურ წევრებად გვევლინებიან საერთაშორისო 

არასამთავრობო ორგანიზაციები: „დაოსური კულტურა“, ტნკ-ები, ტრანსნაციონალური 

ბანკები, მსო, ლონდონური და პარიზული კლუბები, გაერო, გლობალური ბირჟის 

სისტემა და სხვ. ამგვარად, ახალი ჩრდილოეთი - ესაა მზარდი მეტარეგიონი, რომელსაც 

ჯერ კიდევ აქვს გარკვეული გეოგრაფიული ბმა, სისტემური ცენტრი, თუმცა საქმიანობის 

სპეციფიკით, არსითა და ხასიათით იგი ტრანსნაციონალურია. 

მსოფლიო გეოეკონომიკური კონსტრუქციის „მეორე სართული“ უკავია 

მაღალტექნოლოგიურ წარმოებას, რომელიც უპირატესად კონცენტრირებულია 

დასავლეთში და აქვს უზარმაზარი შემოსავალი თავისი ტირაჟირების შედეგად - 

ნაწილობრივ კაპიტალის ექსპორტის პროცესში - პლანეტის სხვა რეგიონებში. საკმაოდ 

სანიმუშოა ამ თვალსაზრისით ნატოს წაწევის ფაქტი აღმოსავლეთში, რითაც 

ჩრდილოატლანტიკურ სახელმწიფოებს, რომლებიც სერიოზულ სიძნელეებს განიცდიან  

მაღალტექნოლოგიურ მრეწველობაში, აძლევს შანსს უზრუნველყონ თავიანთი 

თავიშეკვეთებით, სხვადასხვა გამოანგარიშებით, თანხით 100-დან 250 მლრდ 

დოლარამდე. 

 „მესამე სართული“ განკუთვნილია ახალი აღმოსავლეთის ტრადიციული 

სამრეწველო ეკონომიკისთვის. ამ რეგიონმა, რაღაც გაგებით მოვლენილმა კომუნისტური 

ცივილიზაციის შესაცვლელად, შეავსო თავისი დაშლის შედეგად წარმოქმნილი 

ბიპოლარული ვაკუუმი;იგი განლაგებულია დიდი წყნარი ოკეანის რკალზე (რომელიც 

მოიცავს ისეთ არატრადიციულ კომპონენტსაც, როგორიცაა ღერძი ინდოსტანი-

ლათინური ამერიკა). 
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ახალი აღმოსავლეთი ხდება საქონლის მსოფლიო მწარმოებელი - პლანეტის მეორე 

სამრეწველო სივრცე. ამასთან არამაღალტექნოლოგიური წარმოების მიმართ თანდათან 

იწყებს მოქმედებას პრაქტიკულად იგივე „ფასების მაკრატლები“, რაც ფუნქციონირებდა 

ადრეც მხოლოდ სანედლეულო ეკონომიკის მიმართ. 

გეოეკონომიკური პირამიდის სულ ძირში აღმოჩნდებიან სუბიექტები, რომლებიც 

აწარმოებენ სანედლეულო რესურსებს, ხოლო მათი ფასი მთლიანობაში მცირდება. ეს 

ძირითადად სამხრეთის მუსლიმანური ქვეყნების სპეციფიკაა.  

გარდამავალ მდგომარეობაშია პოსტსაბჭოთა სამყარო - ევრაზიული 

გეოეკონომიკური რეგიონი, რომელი ჯერჯერობით არსებობს „ალაფისა“ და 

ჩრდილოვანი პარაეკონომიკის ფარგლებში. ჰიპერჩრდილოეთი  - საოცარი სამეურნეო 

კონტინენტი, პარადოქსულად რომ აერთიანებს თავის თავში როგორც სანედლეულო 

სამხრეთის, ისე მაღალტექნოლოგიური ჩრდილოეთისსტრუქტურულ თვისებებს. 

მნიშვნელოვანია,  შევეხოთ თანამედროვე რუსეთის ანალიზს. ეს შესაძლებელია 

ინტეგრაციული სიმძლავრის 9-ფაქტორული მოდელის საფუძველზე, რომელიც 

შეიმუშავა ეკონომიკურ სტრატეგიათა ინსტიტუტმა. რიგი მახასიათებლებით რუსეთი 

ზესახელმწიფოდ გვევლინება. ესაა, მაგალითად, ტერიტორია, ნავთობ-გაზის, 

სატრანსპორტო და საწყალოსნო პოტენციალი ანდა ბირთვული სტრატეგიული ძალები. 

სხვადასხვა ფაქტორით რუსეთის ფედერაცია - მსხვილი მსოფლიო სახელმწიფოა 

ჩვეულებრივი შეიარაღების, ტექნოლოგიური შესაძლებლობების, ადამიანური 

რესურსების, განათლების, კულტურის, მეცნიერების სფეროებში. თუმცა არსებობს 

ფაქტორთა ბლოკი, რომელშიც რუსეთი საკმაოდ სუსტია, ეს, უპირველეს ყოვლისა, 

სახელმწიფო მართვა და საგარეო პოლიტიკაა. ამგვარად, რუსეთის დღევანდელი 

ადგილი არამყარია.ამაზე გავლენას ახდენს არა მარტო მათი შიდა პროცესები, არამედ 

ზოგადსაკაცობრიო, რომლებიც დაკავშირებულია მსოფლიო კრიზისის შედეგებთან. 
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ასეთივე გაურკვეველ მდგომარეობაშია ფორმირებადი ღრმა სამხრეთი. ესაა 

„ტერიტორიის არქიპელაგი“, რომელიც მოიცავს ბალკანეთს, კავკასიას, პამირს, 

კრიმინალურ ინტერსაზოგადოებებს, ასოციალურ ორგანიზაციებს და სხვ. თანამედროვე 

ეტაპზე იგი ხასიათდება კრიმინალურ-ტერორისტული ტექნოლოგიის ფართო 

გამოყენებით. ღრმა სამხრეთის ტექნოლოგიას აქვს კავშირი არა მარტო 

ნარკოტრაფიკთან, თუმცა იგი შეადგენს ალბათ პარაეკონომიკის ყველაზე შესამჩნევ და 

ცნობილ ნაწილს, არამედ ჩრდილოვანი საქმიანობის მრავალრიცხოვან სეგმენტებთან, 

რომლებიც მჭიდროდაა დაკავშირებული ლეგალურ ეკონომიკასთან. 

გეოეკონომიკურ რეგიონებს შორის ურთიერთობის პარალელურად ვითარდება 

ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი ურთიერთობაც, რაც ქმნის მსოფლიო მოწყობის 

განსაკუთრებულ იერარქიას, რომელიც დაკავშირებულია საქმიანობის სხვადასხვა 

სტილთან. მაგალითად, ღრმა სამხრეთის ტერიტორიაზე მსოფლიო სარესურსო 

კრიზისის განვითარების სცენარის ფარგლებში კრიმინალურ-ტერორისტული 

ტექნოლოგიების „ინდუსტრიალიზაციის“ ფართო გამოყენების პარალელურად სავსებით 

შესაძლებელია ადრე შექმნილი სამეურნეო პოტენციალის მასშტაბური და 

მაღალრენტაბელური (მოკლევადიან პერსპექტივაში) უტილიზაციის ორგანიზაცია. ამ 

კვაზიეკონომიკური სტილის გავრცელებას კი კრიზისში მყოფ სამრეწველო ზონებში 

შეუძლია მათი ფაქტობრივი დეინდუსტრიალიზაციის ფონზე (რომელიც მოთხოვნას 

ამცირებს ნედლეულზე)პარალელურად შექმნას იაფი მეორადი რესურსების მასობრივი 

„წარმოება“, რითაც შეასუსტებს ბიოსფერულ და სანედლეულო საფრთხეს. გარდა ამისა, 

ზემომგებიანი ხასიათის პროცესის დროს იზრდება საკრედიტო-ფულადი ოპერაციების 

ინტენსივობა და ფართოვდება ფინანსური ინსტრუმენტების მოქმედების სფერო, 

რომელიც ქმნის მექანიზმს ზემოგების ამოსაღებად სხვადასხვაგვარი 

გეოეკონომიკურისარენტო გადასახადის სახით.  

„გეოეკონომიკური რეგიონალიზმის“ აღწერილი მოდელი არცთუ გასაგებია. 

პლანეტის ჩვეული სახელმწიფო-ადმინისტრაციული რუკის მტკიცე საზღვრებისგან 
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განსხვავებით გეოეკონომიკურ მაკრო და მეტარეგიონების მოხაზულობა არის მერყევი 

და არაფოკუსირებული ხასიათის. მიუხედავად ამისა, ამ მოდელს შეუძლია 

საზოგადოებრივი განვითარების სცენარის პროგნოზირება. 

დასკვნა. ა. ნეკლესის„Pax Economicana“-ს მოდელში გეოეკონომიკურ რეგიონებს აქვს 

ზეტერიტორიული ხასიათი და განისაზღვრება როგორც დიდი თვითმყოფადი 

სივრცეები, რომლებიც განპირობებულია ძირითადი გეოეკონომიკური სუბიექტების 

სამეურნეო საქმიანობის სტილითა და სტრატეგიული მიზანდასახულებით.  

 „Pax Economicana“-ს მოდელში ა. ნეკლესა გამოყოფს 4 მიკრორეგიონს: 

დასავლეთს, ახალ აღმოსავლეთს, პოსტსაბჭოთა სამყაროსა და სამხრეთს, კიდევ 2 

„ახალშობილ“ მეტარეგიონს: ახალ ჩრდილოეთსა და ღრმა სამხრეთს. თითოეულ 

რეგიონს თავისი დონე უკავია თანამედროვე მსოფლიომოწყობის იერარქიაში. ამასთან 

ზედა სართული განკუთვნილია ახალი ჩრდილოეთისთვის, ქვედა - ღრმა 

სამხრეთისთვის. 

 

 

კითხვები გამეორებისთვის: 

 

10.1. რას აღწერს გლობალური ეკონომიკის კლარკ-ფიშერის მოდელი ? 

10.2. გეოეკონომიკური დომინირების თანამედროვე სცენარები. 

10.3. ა. ნეკლესას კონცეფცია  ახალი მსოფლიომოწყობის მოდელის შესახებ  

10.4. ა. ნეკლესას თეორიაში დაასახელეთ გეოეკონომიკური მაკრო და მეგარაიონების 

გამოყოფის ძირითადი კრიტერიუმები. 

10.5. ახსენით, რატომ უწოდებენ ხოლო ღრმა სამხრეთს - მეორეულ-ეკონომიკას? 
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მე-11თემა 

მსოფლიო წესრიგის გეოეკონომიკური სისტემა 

1.  საერთაშორისო ურთიერთობების ახალი სისტემის ჩამოყალიბება 

2. ახალი კულტურული და სოციალურ-ეკონომიკური პროცესები    

3.  მსოფლიო ეკონომიკური კონკურენცია 

 

მსოფლიო წესრიგის გეოეკონომიკური სისტემა 

ალექსანდრე ნეკლესა 

ეკონომიკის ფილოსოფია თანამედროვე სამყაროში ცოდნის სფეროა, რომელმაც თავი 

ძალიან დრამატულ მდგომარეობაში აღმოუჩინა.დროების ნიშნები - სწრაფი 

პრაგმატიზაცია, ტექნოლოგიოლოგია არც ეკონომიკას გადალახავს: მისი საგნობრივი 

ველის შევიწროება სულ უფრო და უფრო შესამჩნევი ხდება, რის შედეგადაც იგი 

ზოგჯერ იწყებს საბანკო რეესტრების სპეციფიკურ პაკეტს. იქმნება შთაბეჭდილება, რომ 

თანამედროვე ეკონომიკის რეალური ამოცანა მდგომარეობს არა იმდენად საბაზისო 

მეცნიერების სფეროში, როგორც უნივერსალური ტექნოლოგიებისა და ქცევითი 

სტრატეგიების სფეროში, ეკონომიკური სივრცის სიღრმეების შეზღუდული და 

წინააღმდეგობრივი ცოდნის პირობებში. ეს დეფიციტი განსაკუთრებით შესამჩნევია 

ისტორიის შემობრუნების მომენტში, როდესაც მრავალი დამკვიდრებული პარადიგმა 

იშლება და ცხადი ხდება, რომ ეკონომიკა (პოლიტიკასთან, იდეოლოგიასთან ერთად) 

კულტურული ფენომენია. ალბათ, მსოფლიო ეკონომიკის ამჟამინდელი მდგომარეობა 

უკეთესად იქნებოდა გაგებული, თუკი ეკონომიკა დაეტოვებინა ცნობიერი და 

ქვეცნობიერი პრეტენზიები საბუნებისმეტყველო დისციპლინის 

სტატუსის სტატუსით, გაახსენებდა მის ეპისტემოლოგიურ ფესვებს, კიდევ ერთხელ 

აღიარებ თავს ეთიკისა და პოლიტიკის ნაწილად, ანუ მიზნის დასახვის სფეროზე და 

ქცევის წესებზე. ალბათ, მსოფლიო ეკონომიკის ამჟამინდელი მდგომარეობა უკეთესად 
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იქნებოდა გაგებული, თუკი ეკონომიკა დაეტოვებინა ცნობიერი და ქვეცნობიერი 

პრეტენზიები საბუნებისმეტყველო დისციპლინის სტატუსის სტატუსით, გაახსენებდა 

მის ეპისტემოლოგიურ ფესვებს, კიდევ ერთხელ აღიარებ თავს ეთიკისა და პოლიტიკის 

ნაწილად, ანუ მიზნის დასახვის სფეროზე და ქცევის წესებზე. სხვა სიტყვებით, - 

ფუნდამენტური ეკონომიკური პრობლემების განხილვა შესაბამის ფილოსოფიურ და 

კულტურულ დისკუსიებთან ინტენსიური ურთიერთქმედებისას. 

I. PAX ECONOMICANA 

1. 

ახალი სამყარო იბადება ჩვენს თვალწინ. საერთაშორისო ურთიერთობების არსებული 

სისტემა - ეს მსოფლიო მასშტაბის კონცერტი, რომელიც დაფუძნებულია 

სახელმწიფოთაშორის ურთიერთობებზე და კოდირებულია საერთაშორისო სამართლით 

- გარკვეულწილად დაბნეულია. ზეიტგისტი, „დროის სულისკვეთება“, თანდათანობით 

შორდება მას, გადადის საერთაშორისო სისტემების ახალ კლასში, მსოფლიო ეკონომიკის 

დინამიურ და ცვალებად სუბიექტებზე, რომელთა მოძრავი მონახაზი, სხვა 

თვითმფრინავზე გადასვლა, არ ემთხვევა სახელმწიფო საზღვრებს, და ურთიერთობები 

არ არის განსაზღვრული და უფრო მეტიც, ისინი არ შემოიფარგლებიან დიპლომატიით 

მთავრობის დონეზე.  

წესრიგი, რომელიც ფაქტობრივად დამკვიდრდება პლანეტაზე, სულ უფრო მეტად 

გამოხატავს თავს, როგორც ეკონომიკური წესრიგი - Pax Economyana . გლობალური 

ეკონომიკა არის ჩვენი საუკუნის დასრულებული მსოფლიო რევოლუცია და ის ყველგან 

ხდება მმართველი სისტემა. ასეთი რადიკალური ცვლილება შეიძლება აღწერილი იყოს 

საკმაოდ გასაგები ფორმულით: თუ ადრეული მსოფლიო ეკონომიკა იყო ის არენა, 

რომელშიც სუვერენული სახელმწიფოები მოქმედებდნენ, ახლა ეს არის საკმაოდ 

ავტონომიური ხასიათი, რომელიც მოქმედებს ეროვნული სახელმწიფოების 

სფეროში. თუმცა, უნიკალური გლობალური ერთეულის გაჩენამ არ გამოიწვია ყოფილი 

მოთამაშეების ერთდროული მოშორება. მის გამოვლინებებში წარმოიშვა ეკლექტიკური 
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რეალობა, უფრო რთული და პარადოქსულიც კი, რაც აერთიანებს ორივე სისტემის 

თვალსაჩინო და დამახასიათებელ მახასიათებლებს. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, 

კარდინალური ცვლა ხდება ძალაუფლების დაპროექტების ჩვეულ მეთოდებში.  

ეკონომიკა ცვლის შიდა შინაარსს, ის უკვე გაუფუჭდა ძველი სემანტიკური 

კონსტრუქციების ფარგლებში. იგი იწყებს მანიფესტაციას არა მხოლოდ როგორც მისი 

მართვის გზა, არამედ საზოგადოების მართვის დომინანტური სისტემაც : როგორც 

პოლიტიკა, და მომავალი ეპოქის იდეოლოგიაც კი, ხდება, ფაქტობრივად, ახალი 

ძალაუფლების კოორდინირებული სისტემა ... შედეგად, ჩვევთა გეოპოლიტიკური 

იმპერატივები პატივისცემით აძლევდა გეო-ეკონომიკურ რეალობას.  

ეპოქის ძალაუფლების მანევრები აღარ არის დაკავშირებული არც ტერიტორიების 

დაპყრობით, არც მტრის ეკონომიკური სივრცის უშუალო დამორჩილებასთან. უფრო 

მეტიც, ისინი მიზნად ისახავს გარემოზე დააწესონ თავიანთი პოლიტიკური ნება და 

მომავლის ხედვა, მსოფლიო ეკონომიკური ურთიერთობების სასურველი ტოპოლოგიის 

დამკვიდრება და შენარჩუნება, გეოეკონომიკური კონკურენციიდან განსაზღვრული 

სტრატეგიული ჰორიზონტის მიღწევა, სოციალურ-ეკონომიკური ორიენტაციების 

კონკრეტული სისტემის გაძლიერება ან შელახვა.  

ბიზნესის სტილისა და ფორმების შეტაკება, მსოფლიო განვითარების მთავარი 

ცენტრების მეტოქეობა, სოციალური და ფინანსური კონფლიქტები, რეგიონალური 

თემებს შორის რთული ურთიერთობები არის ჩვენი დროის ყველა დრამატული თამაში, 

რომელიც ამცირებს სამხედრო ძალის გამოყენებას მისი გამოყენების საფრთხეებთან 

მიმართებაში და შესაძლებლობების ჩარჩოების დემონსტრირება, ვიდრე საბრძოლო 

სრულმასშტაბიანი განხორციელება. რელიქვია. მაგრამ, პარალელურად, მსოფლიოში 

ვითარდება სერიოზული, თუმცა ხშირად უხილავი, გეოეკონომიკური ბრძოლები, 

რომლის დროსაც პლანეტაზე ახალი რეალობა, განსხვავებული მსოფლიო 

წესრიგი ვითარდება .  

რა არის დღევანდელი გლობალური სამყარო, განვითარებადი ტრანსნაციონალური 

საზოგადოება, გლობალური ეკონომიკა? ყველა ამ კითხვაზე პასუხები შორს არ არის 



236 
 

ისეთი ელემენტარული, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს. გლობალიზაციის საერთო 

ინტერპრეტაციები და ინტერპრეტაციები ხშირად ერთგვარი იგავია . ამასთან, 

ტრანსნაციონალური საზოგადოება, ან გლობალური ეკონომიკა, ცხადია, არ არის მთელი 

გაერთიანებული კაცობრიობის უნივერსალური საწარმო.მსოფლიოში ახლა არსებითად 

განსხვავდება, ვიდრე პლანეტის ერთიანი ეკონომიკური ორგანიზმი. 

2. 

ზოგადად გლობალიზაციისა და კერძოდ, გლობალური ეკონომიკის შესახებ 

მსჯელობაში ჯერ კიდევ არსებობს უამრავი საერთო კლიშე და მითი, რომლებიც 

სრულად არ არის დადასტურებული გასული საუკუნის სტატისტიკით, და ზოგჯერ 

პირდაპირ ეწინააღმდეგება მას. მაგალითად, რაც შეეხება საგარეო ვაჭრობის სავარაუდო 

თანმიმდევრულ ზრდას წარმოებასთან მიმართებაში, ან კაპიტალის გადინების წილი 

მშპ-დან, ან შრომითი რესურსების გადაადგილებით XX საუკუნის 

განმავლობაში.სინამდვილეში, გლობალიზაციისა და დისოციაციის პროცესები შორს 

არის ხაზოვანი, ირიბად მოწმობს მსოფლიოს რეალურ სირთულესა და მასში მიმდინარე 

პროცესების ბუნდოვანებას.  

ახალი პერიოდის სოციალურმა ორგანიზაციამ, სავარაუდოდ, მიაღწია 

პიკს, გლობალიზაციამ - თუმც ამ განსაზღვრებამ ვერ მიიღო იმ პერიოდში განაწილება - 

სადღაც პირველი მსოფლიო ომის გარშემო. (იმ 

დროისთვის, ტრანსნაციონალური იმპერიების საზღვრები, რომლებმაც პლანეტა 

გაიზიარა "მზე არასდროს".) შემდეგ, "გასული" საუკუნის განმავლობაში, კაცობრიობა 

მთელი მსოფლიო წესრიგის კონკურენტული ვერსიების უფსკრულით დაეშვა: რუსული, 

გერმანული, ამერიკული ... და, ამავე დროს , - მსოფლიო იდეოლოგიის სასტიკი 

კონკურენცია, რომელმაც შეცვალა მსოფლიო რელიგია.  

საგარეო სავაჭრო ბრუნვის წილი და კაპიტალის გადინების წილი, რაც ზემოთ აღინიშნა, 

ასევე მაქსიმუმს მიაღწია პირველი მსოფლიო ომის დაწყებამდე. ამის შემდეგ, ამ 

ინდიკატორების დინამიკა გაიარა სინუსოიდისაკენ, ჩამოაგდო ორჯერად მსოფლიო 
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ომები, კვლავ მიაღწია მათ წინა მაღალ დონეს მხოლოდ მიმდინარე ათწლეულის შუა 

პერიოდში, როდესაც გლობალიზაციის თემამ, როგორც ჩანს, იპოვა მეორე ქარი. ამასთან, 

ამ საუკუნის დასაწყისი და დასასრული უფრო მეტია, ვიდრე სხვადასხვა სამყაროები ... 

ამჟამინდელი გლობალიზაცია, ალბათ, სრულიად განსხვავებული ისტორიული 

მოდელია: უნივერსალურიქრისტიანული ცივილიზაციის მომაკვდავი იდეის ნაცვლად, 

ეს არის ძალაუფლების თანამედროვე ცენტრების გლობალური (პლანეტარული) 

არსებობის პროექტი, მათი გამოხატული განზრახვა, რომ გააკონტროლოს მთელი 

მსოფლიო.  

წარმოებისა და სავაჭრო გარიგებების ინტერნაციონალიზაცია ახლა დიდწილად 

ასოცირდება სპეციალურ ფენომენთან - ტრანსნაციონალური კორპორაციების სამყარო 

და მათ ფილიალებს შორის განხორციელებული ოპერაციები. დღემდე, ასეთი 

კორპორაციების რაოდენობამ 53 ათასს გადააჭარბა, მათი შვილობილი კომპანიების 

რაოდენობა 450 ათასია. ასევე ჩნდება მრავალეროვნული კორპორაციების ახალი კლასი - 

მულტიკულტურული, გლობალური ... ამავე დროს, ეროვნულ ეკონომიკებს შორის 

მიმდინარეობს სოციალურ-ეკონომიკური კოალიციების და 

პროფკავშირების ფორმირების რთული და მრავალმხრივი პროცესი . (აქ ნებაყოფლობით 

იხსენებს მსოფლიო რუქის ყოფილ დემარკაციას კოლონიური იმპერიების წერტილოვანი 

ხაზებით, შემდეგ კი სამხედრო-პოლიტიკური ბლოკებით). ასე რომ, პლანეტის მოწყობის 

ფაქტობრივი პროცესი, როგორც ჩანს, არანაკლებ გამართლებით შეიძლება 

განისაზღვროს, როგორც ”ახალი რეგიონალიზმი” - ან ”ახალი რეგიონალური წესრიგი” - 

ეს არის მაკრო რეგიონალური გეოეკონომიკური სივრცეების შექმნა მსოფლიოს 

სოციალურ-ეკონომიკური სტრატიფიკაციის ფონზე .  

სინამდვილეში, ამ სოციალურ-ეკონომიკურ კატეგორიებში ”პლანეტის ხალხების 

დაახლოების” სტატისტიკა უბრალოდ სასიკვდილოა. გასული ათწლეულის 

განმავლობაში, პლანეტის მდიდრებისა და ღარიბების შემოსავლის დონის 

თანაფარდობა, პლანეტის "ოქროს" და ღარიბი მილიარდის არამარტო შემცირება, არამედ 

საგრძნობლად გაიზარდა: 1960 წლის 13: 1-დან 60: 1-მდე. მაგრამ საუკუნის შუა 
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პერიოდთან შედარებით, მოხმარების მთლიანი მოცულობა, გაეროს იგივე შეფასებით, 

დაახლოებით 6-ჯერ გაიზარდა. ამასთან, ახლა 86% მოსახლეობის 1/5 შეადგენს, ხოლო 

დანარჩენი 4/5 - დანარჩენი 14%. მაგრამ ეს სიმართლეებიც კი არ არის ასახული ამ 

ციფრებში. მსოფლიო შემოსავლის წილი კაცობრიობის უღარიბესი ნაწილის 

განკარგულებაში - და ამჟამად დაახლოებით 1,3 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს 

აბსოლუტურ სიღარიბეში - არის მასშტაბის დაბალ წესდება, რაც მხოლოდ 1.5% -ს 

შეადგენს. ამრიგად, ჩრდილოეთ ატლანტიკური ცივილიზაციის ვიტუქტორის გარდა, 

მსოფლიოში გაცილებით ნაკლებად შესამჩნევი მუქი ორმაგია: ”მეოთხე”, სამყარო 

სარკეში, მსოფლიოში მშიერი მილიარდით.  

როგორც ჩანს, პლანეტაზე არ არის იმდენი სოციალურ-ეკონომიკური თანხვედრა 

(რომლის კორელატორად შეიძლება იქცეს გლობალური საზოგადოების პოლიტიკური 

და სოციალური ერთიანობა, რაც ასევე არ შეინიშნება), როგორც თამაშის გარკვეული 

წესების გაერთიანება, ფართო ინფორმატიზაცია, ეკონომიკური სივრცის 

გამჭვირვალეობის უზრუნველყოფა ... და ეს პროცესი მიმდინარე გლობალიზაციის 

ყველაზე შთამბეჭდავი გამოვლინებაა, მისი მთავარი სურათი და სიმბოლოა 

გლობალური საკომუნიკაციო ქსელი.  

მთლიანობაში, პლანეტაზე არსებული სტრატეგიული დაგეგმვისა და სიტუაციის 

მონიტორინგის მექანიზმების შემუშავება - ეფექტურად გამართლებული გლობალური 

გამოწვევებითა და მუქარებით, რომლებიც ცივილიზაციას დაუპირისპირდა XX 

საუკუნის მეორე ნახევარში - ჩამოაყალიბა გლობალური ეკონომიკური მართვის სისტემა 

(მაღალი გეოეკონომიკური ტექნოლოგიები): პირველ რიგში, პლანეტის რესურსები, 

მაგრამ აგრეთვე მასზე არსებული ყველა ეკონომიკური საქმიანობა, მთლიანი მსოფლიო 

შემოსავლის განაწილება და გადანაწილება და ა.შ. ნათელია, რომ ამგვარი სტრუქტურის 

მიზნები და მეთოდები არ შეიძლება შემოიფარგლოს მხოლოდ ეკონომიკური სფეროს 

მიერ. 

და კიდევ უფრო მეტი ადგილი, ვიდრე ნამდვილი სივრცე, სადაც "მზე არასდროს დგას", 

რომელიც განვითარდა საუკუნის ბოლოს. ეს არის გლობალური ფინანსური ბაზარი, 
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რომლის ზრდის ტემპი ახლა რამდენჯერმე აღემატება მსოფლიო ვაჭრობისა და 

წარმოების განსხვავებულობის ზრდის ტემპს (რომლის საჭიროებებზეც ჩანს 

საერთაშორისო ფინანსური გარიგებები, რომლებიც ემსახურებიან). სივრცე, სადაც 

ინტენსიურად ვითარდება საკუთარი მაღალტექნოლოგიური ტექნოლოგია, რომლის 

განვითარებაც, როგორც ჩანს, ადამიანის გენიოსი გასული ათწლეულების განმავლობაში 

გაცილებით მეტ გონებას, ძალისხმევასა და ენერგიას აძლევს, ვიდრე სხვა ტიპის 

ინტელექტუალური შემოქმედება.  

ყოველივე ეს ერთად აღბეჭდავს ფუნდამენტურად ახალი სამყაროს კონტურს საუკუნის 

დასაწყისთან დაკავშირებით და აღნიშნავს სხვა 

გლობალიზაციის დაწყებას.ფუნდამენტურად განსხვავებული გენეზისი. იმის გასაგებად, 

თუ რა ხდება, უნდა გავითვალისწინოთ მსოფლმხედველობრივი რევოლუცია, რომლის 

მოწმეებიც და მონაწილეებიც ვართ. 

II. ახალი დროის დასრულება 

1. 

ეკონომიკური მსოფლიო წესრიგი, რომელიც ჩვენს თვალწინ ჩნდება, ემყარება 

გლობალური განვითარების ღრმა ტენდენციებს, რადიკალურ რევოლუციას მსოფლიო 

მსოფლმხედველობაში. ჩვენი დროის ქაოტური ერთი შეხედვით რეალობისას შეგვიძლია 

განვასხვავოთ ადამიანის სამყაროს განვითარების სამი მთავარი კონკურენტი ვერსია, სამი 

მასშტაბური პროექტი პლანეტის მოწყობისთვის.  

მთავარი სოციალური გეგმა, რომელიც შეიმუშავა ბოლო ორი ათასი წლის განმავლობაში 

და, ფაქტობრივად, წინასწარ განსაზღვრა ჩვენთვის თანამედროვე მსოფლიო 

წესრიგისთვის, დიდი თანამედროვე პროექტია ორგანულად იყო დაკავშირებული 

ქრისტიანულ კულტურასთან. მან უარყო ტრადიციული სამყაროს პოლიფონია და 

თანმიმდევრულად გააცნობიერა გლობალური ოიკუმენის ევროცენტრული (და 

შემდგომში ნორცენტრული) კონფიგურაცია, მან ჩაუყარა საფუძველი დასავლეთის ან 

ჩრდილოეთ ატლანტიკური ცივილიზაციის საფუძველს, რომელიც ამჟამად დომინირებს 
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პლანეტაზე. 

მისი ისტორიული მიზანი (ან, სულ მცირე, მისი ბოლო ეტაპის მიზანი - ახალი ხანის ერა) 

არის უნივერსალური საზოგადოების შექმნა ინდივიდუალური თავისუფლების, 

დემოკრატიისა და ლიბერალიზმის, მეცნიერული და კულტურული წინსვლის 

პოსტულატებზე დაყრდნობით, სამეცნიერო და კულტურული წინსვლის, კერძო 

საკუთრების „წმინდა პრინციპის“ გავრცელებისა და ბაზრის მოდელის ფართო 

გავრცელებაზე. ინდუსტრიული ეკონომიკა. მისი ლოგიკური პიკია ეროვნული 

ორგანიზმების უნივერსალური საზოგადოება, მათი გაერთიანება ერთგვაროვანი 

სოციალური სტრუქტურის ფარგლებში: გლობალური სამოქალაქო საზოგადოება, 

კოლექტიური სახელმწიფოთაშორისი ცენტრის ეგიდით. მსგავსი არეოპაგი, რომელიც 

ნელ – ნელა იკავებს ეროვნული მთავრობების ფუნქციებს, მომავალში მათ გადააქცევდა 

ერთგვარ რეგიონულ ადმინისტრაციად ... 

ნაწილობრივ გაცნობიერებული, გრანდიოზული გეგმა, სულ უფრო და უფრო 

გაუმართავი სირთულეების წინაშე დგას (პირველ რიგში, მსოფლიოს ფუნდამენტური 

კულტურული ჰეტეროგენურობის გამო, პლანეტაზე მკვეთრი ეკონომიკური 

უთანასწორობა) და, როგორც ჩანს, მიაღწია გარკვეულ ხარისხობრივ ზღვარს, 

სერიოზული ტრანსფორმაციის შედეგად განიცადა. ამრიგად, საზოგადოების 

დემოკრატიული მართვის სისტემა, რომელიც ვრცელდება პლანეტაზე, არა მხოლოდ 

მთელ რიგ რეგიონებში მნიშვნელოვნად ცვლის თავის გარეგნობას, არამედ 

მნიშვნელოვნად ცვლის მის შინაარსს. 

მეოცე საუკუნის ისტორია ასევე არის მოვლენების თანმიმდევრული სერია, რომელიც 

ხელს უწყობს მსოფლიოს მოდერნიზაციას და ქრისტიანული კულტურის გაფართოებას, 

რაც მის საფუძველს წარმოადგენს და მათ ურთიერთგაცნობებას უწყობს ხელს. 

ქრისტიანული ცივილიზაცია, გლობალური გახდა, შეიცავდა და აერთიანებდა უფრო და 

უფრო მრავალრიცხოვან, მრავალფეროვან კულტურულ და რელიგიურ უმცირესობებს. 

ამავდროულად, იგი განიცდიდა მზარდ დისკომფორტს საკუთარი ექსკლუზიურობის 

გამოცხადებაში და თუნდაც პირადად დადასტურებულიყო მისი თვითმყოფადობა. 
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სინამდვილეში, რაც არ უნდა უცნაური ჩანდეს, ქრისტიანული საზოგადოება (რაც 

ართულებს სათანადო წონასწორობის შენარჩუნებას სულიერ და სამოქალაქო 

საზოგადოებას შორის, მეტაფიზიკურ და პოლიტიკურ მიზნებს) ექვემდებარებოდა 

უფრო მეტს, ვიდრე პარადოქსული კულტურული აგრესია, სწორედ მისი დომინანტური 

პოზიციის გამო. 

საზოგადოების ცნობიერების მზარდი პრაგმატიზაციის დროს დასავლური 

საზოგადოების სეკულარიზაციის გრძელვადიანი ტენდენცია გადაგვარებულია მისი 

სოციალური ქსოვილის რეალურ დე-ქრისტიანობაში , რაც იწვევს კოროზიას და 

ორსაუკუნოვანი ცივილიზაციის საფუძვლებს. გარდა ამისა, განსხვავება 

პოლიტიკურ დემოკრატიზაციისა და ეკონომიკური ლიბერალიზაციის ვექტორებს 

შორის , ფუნდამენტურია დასავლეთის საზოგადოებისთვის, უფრო აშკარა 

ხდება , განსაკუთრებით შესამჩნევი ხდება გლობალურ სივრცეებში. მოდერნიზაცია 

აშკარად კარგავს კულტურისა და ცივილიზაციის ადრეულ თანდაყოლილ სიმფონიას. 

2. 

თანამედროვეობის ფენომენი (მას უკვე სერიოზული ტრანსფორმაცია მოჰქონდა 

ჩრდილოეთ ატლანტიკური არეალის შიგნით) აღიქმებოდა და მდნარი იყო 

არატრადიციული საზოგადოებების სიღრმეში, რამაც ზოგიერთ შემთხვევაში მთლიანად 

უარყო მისი კულტურული ფესვები და ისტორიული იდეები, მაგრამ ამავე დროს 

სრულად მიიღო თანამედროვეობის გარეგანი გარსი, მისი მიმდინარე ცივილიზაციური 

იმპულსი. თანამედროვე ცივილიზაციის სულიერმა კრიზისმა 

განაპირობა მოდერნიზაციისა და ვესტერნიზაციის პროცესების გაყოფა უზარმაზარ 

სივრცეებში. მესამე სამყარო. შედეგად, XX საუკუნის მეორე ნახევარში 

ევროსცენტრიული სამყაროს ტრადიციულმა პერიფერიამ წარმოშვა ცივილიზაციური 

საპასუხო ტალღა, გააცნო მეორე შეხვედრა, შემდეგ კი ახალი აღმოსავლეთის ისტორიის 

სინთეზი საერო დასავლეთისგან წყლებიდან ამოდის, რაც კარგავს თავის ნაცნობ 

კულტურულ ჰორიზონტს. 
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ისტორიულ დრამაში მთავარი გმირების როლები, როგორც ჩანს, თავდაყირა 

გარდაიქმნა: ახლა, როგორც ჩანს, დასავლეთი იცავს სამკვიდროს, ხოლო აღმოსავლეთის 

წისქვილები კი ერთგვაროვნებას ავრცელებენ. ქრისტიან ოიკუმენას კულტურა, 

რომელიც უფრო და უფრო მიემართებოდა მთლიანად მიწიერი, 

მატერიალური, ადამიანურიფასეულობებისაკენ, წააწყდა არატრადიციული 

საზოგადოების რაციონალიზმსა და პრაქტიკულობას, რომელიც წარმატებით მოაგვარა 

ამ დროისთვის უტილიტარიზმისა და პრაგმატიზმის ტალღამ მთელ მსოფლიოში. 

გლობალიზაციის პირველ ნაყოფს უცნაური სინთეზური გემო აქვს და მის მიერ 

წარმოქმნილი კონსტრუქციები, უნივერსალური ინფრასტრუქტურა, ზოგჯერ ჰგავს 

მეგალომანიანი სარწყავი სისტემას, რომლის არხები იძლევა გაბრტყელებული 

ინფორმაციის გავრცელებას და ახალი მასობრივი კულტურის სუროგატას პლანეტაზე. 

შედეგად, თავისუფლებისა და დემოკრატიის იდეალების გავრცელებას ხშირად 

ანაცვლებენ ენტროპიული, დაქვემდებარებული სტანდარტების გაფართოება ცხოვრების 

სხვადასხვა სფეროში, რაც გავლენას ახდენს არა მხოლოდ კულტურულ, არამედ 

სოციალურ-ეკონომიკურ რეალობებზე. მაგალითად, მეწარმეობის ეთიკა, ცხოვრების 

ზოგადი ხარისხი, ახალი სიღარიბის სხვადასხვა ფორმა და ა.შ.  

მეორე ათასწლეულის ბოლოს დაბადებული, გლობალური Pax Economyana- ს 

არაოლიგიდური, ეკლექტიკური და მეტწილად კოსმოპოლიტური მშენებლობა, 

შესაბამისად, პოსტ მოდერნიზაციის მცდელობებისა და თანამედროვე 

სამყაროში ყველა შესაბამისი პერსონაჟის ერთობლივი შემოქმედების შედეგია . 

სოციალური პოსტმოდერნის ეპოქის კულტურული და ისტორიული გენომიიგი 

პლანეტაზე ამტკიცებს საკუთარ ისტორიულ ლანდშაფტს, რომლის პოლიტიკურ-

სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური რეალობები შესამჩნევად განსხვავდება 

თანამედროვე საზოგადოების ანალოგიური ინსტიტუტებისგან. პოსტ-მოდერნიზაციის 

სინთეზი (ახდენს მსოფლიო ჩრდილოეთით და სამხრეთით ახალ სამყაროს შეერთებას) 

ძველ „დიდ მნიშვნელობებს“ - დეტალურ პოლიტიკურ თუ იდეოლოგიურ 

კონსტრუქციებს წარმოადგენს - რეალური ისტორიული კონტექსტის საზღვრებს გარეთ. 
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პლანეტაზე ჩავარდნილი სოციალური ერთიანობა პრაქტიკაში შეიცვალა მისი 

ეკონომიკური გაერთიანებით. და მსოფლიო ხელისუფლების ადგილი, რომელიც 

მოქმედებს ერების გაერთიანების პრინციპის საფუძველზე, ფაქტობრივად, ოკუპაციური 

(ან უბრალოდ ანონიმური) ეკონომიკური ძალის მიერ არის დაკავებული. დღეს 

მსოფლიო თანამეგობრობის წიაღში ფაქტობრივად მწიფდება უსაზღვრო ნაციონალური 

ნეო-ეკონომიკური კონტინუმი,პრაგმატიკის აერთიანებს პლანეტის სხვადასხვა 

რეგიონის უნივერსალურ ენაზე, სეკულარულ და პოსტ ტრადიციულ კულტურებს. 

3. 

დაბოლოს, ადამიანთა საზოგადოების გარკვეული ნაწილების დემოდერნიზაციის 

ნიშნები, სოციალური და კულტურული ინვერსიის რთული პროცესების გაღვიძება, 

ახალი მსოფლიო წესრიგის პრინციპიდან გამომდინარე, ეჭვის შეტანა ახალი მსოფლიო 

წესრიგის პრინციპზე, ერთგვარი „შებრუნებული“ ისტორიული პერსპექტივის ფორმირება 

- ახალი მსოფლიო ანარქიის მოძრავი და არამყარი ხედვა უფრო და უფრო თვალსაჩინო 

ხდება. ასე რომ, ჩვენ ვხედავთ სოციალური, დეკონსტრუქციისა და კულტურული 

ენტროპიის სხვადასხვა, თუმცა არა გამორჩეულ ნიშნებს მსოფლიო ჩრდილოეთით. 

გარეგანი ცივილიზებული ჭურვის პირობებში, ზოგიერთ შემთხვევაში, დამტკიცებულია 

პარაზიტული მექანიზმები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ახალი ხანის ეპოქის 

სულისკვეთებას, რაც წარმოშობს შესაბამის მასშტაბურ სტრატეგიებსა და 

ტექნოლოგიებს, მაგალითად, ფულადი და ფინანსური სფეროში. 

პარალელურად, ცივილიზაციური კორუფციის მექანიზმები - არსებითად იგივე 

ხასიათისაა - ნელ – ნელა იშლება მოწესრიგებული სოციალური კონტექსტი პოსტ-

კომუნისტური სამყაროსა და მსოფლიოს სამხრეთ კრიზისულ კრიზისულ ადგილებში. 

შედეგად, პლანეტაზე ღრმა სამხრეთის რთული ფენომენი წარმოიქმნება, რომელიც ერთ 

მთლიან მთლიან და ტრანს-რეგიონალურ არაკრიმინალურ ინდუსტრიაში და ახალ 

დამოუკიდებელი სახელმწიფოების “ტროპიკულ ეკონომიკად” გაერთიანდება და 

ცივილიზაციის უშუალო კეროვანი დაშლის საგანგაშო ნიშნები შეიძლება იყოს 
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(ავღანეთი, ჩეჩნეთი, ტაჯიკეთი, აფრიკის ზოგიერთი ტერიტორია შეიძლება იყოს 

ნათელი მაგალითი , სხვადასხვა "ოქროს მიწები" და ა.შ.). 

დემოდერნიზაციის პროცესები ასევე სულიერი ტრადიციებისა და ტენდენციების მეორე 

ქარია, რომლებიც ერთ დროს ჩრდილში გადაეყარნენ თანამედროვე საზოგადოების 

ღირებულებებსა და რეალობას. შეხედულებები და შეხედულებები, ზოგჯერ პირდაპირ 

ანტაგონისტურია ახალი ხანის კულტურული საფუძვლების, ნორმების, მისწრაფებების 

მიმართ. მაგრამ ახლა ისინი ზედაპირზე აღმოჩნდებიან ან სხვადასხვა ნეოპაგანტური 

კონცეფციების სახით, რომლებმაც მჭიდროდ გაჯერეს დასავლური სამყაროს 

კულტურული სივრცე, ან როგორც ფუნდამენტალისტური მოდელების (ისევე, როგორც 

შესაბამისი პოლიტიკური სქემების) ახალი აღორძინებისა და გარღვევის ფენომენად, 

ყოფილი მსოფლიო პერიფერიის უზარმაზარ სივრცეებში. 

დემოდერნიზაცია არ წარმოადგენს სოციალური განვითარების მთავარ წყაროს, მაგრამ 

ის, ალბათ, არ არის მხოლოდ უპირატესად მარგინალური ხასიათის განსხვავებული 

ფენომენების ამორფული თანხა. სავარაუდოდ, ეს არის განვითარებადი სამყაროს 

მნიშვნელოვანი ტენდენციური ტენდენცია. ამასთან, ამ ტენდენციაში იგრძნობა 

ენერგიული იმპულსი და იზრდება მზარდი ალბათობა ცივილიზაციის ჭეშმარიტების 

გარკვეული მომენტის იძულებითი დაწყების, მისი კრიტიკული „პიკის გამოცდილების“ 

(განსაკუთრებით ფართომასშტაბიანი სოციალური, ფინანსური, ეკონომიკური ან 

გარემოსდაცვითი შოკის შემთხვევაში). და, ეს შესაძლებელია - ისტორიის მხრივ- 

მტკიცებულებები პლანეტაზე რაიმე სახის დამოუკიდებელი ნეო-არქაული კულტურისა, 

რომელიც უკვე მსგავსია მეტასტაზების მსგავსად, სხვადასხვა ნახევრად ფარული 

ფორმით, შეაღწევს თანამედროვე საზოგადოების ხორცს, რომელიც პრაქტიკულად 

მოკლებულია საკუთარი მნიშვნელოვანი სოციალური პერსპექტივისგან.  

ყველა ამ ძლიერი ტალღის შეჯახება იწვევს ახალი სამყაროს ერთ სინთეზურ კოლაჟს . 

IV. მსოფლიო მასშტაბით 
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ახალი მსოფლიო წესრიგი, რომელიც შერწყმულია ქვეყნებსა და ხალხებს შორის 

ინტენსიური ურთიერთქმედების კრებულში , თანდათანობით ანაცვლებენ ოიკუმენის 

წინა ეროვნულ – სახელმწიფოებრივ მოდელს უფრო რთული, პოლიფონიური 

გეოეკონომიკური რეგიონების უფრო რთული, მრავალფეროვნებით. გლობალური, 

მაგრამ ჯერ კიდევ არა უნივერსალური ეკონომიკის ფარგლებში, ჩნდება 

მისი სპეციალიზირებული სეგმენტების მონახაზი : გამორჩეული “დიდი სივრცეები”, 

რომელთა შიდა მოზაიკა გაერთიანებულია კულტურულ-ისტორიული კოდებით, 

ეკონომიკური პრაქტიკის საერთო სტილით, სოციალურ-ეკონომიკური ინტერესებითა 

და სტრატეგიული მიზნებით. ეკონომიკის 

ეს სამყაროებიზოგიერთ შემთხვევაში, ისინი არღვევს გეოგრაფიულ საზღვრებს და 

აერთიანებს ლიგის წამყვან მოთამაშეებს, მიუხედავად მათი მოქალაქეობისა და 

ეროვნული წარმოშობისა. შედეგად, "ახალი რეგიონალიზმის" გარეგანი გარსი და 

ჯგუფური კოალიციები უფრო და უფრო მეტად ეკიდება ადამიანის სამყაროს დაყოფის 

ყოფილ ეროვნულ-სახელმწიფოებრივ სქემას. ან, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ახალი 

სამყაროს გეო-ეკონომიკური საზღვრების ჩარჩო.  

დომინანტური კოორდინატთა სისტემა აერთიანებს ძალაუფლების ახალ ცენტრებს 

ყოფილი ეროვნული-სახელმწიფო სისტემის წამყვან პერსონაჟებთან, რომელთა 

ეკონომიკურ სამყაროში რეალური საზღვრები უკვე შესამჩნევად განსხვავდება 

ჩვეულებრივი მკაფიო ადმინისტრაციულ-სახელმწიფოებრივი დემარკაციის ხაზებისგან, 

თანდათანობით გარდაიქმნება მცოცავი სუვერენიტეტის, ეროვნული ინტერესების 

ზონებისა და მთელს მსოფლიოში გამრავლებული რეგიონების მიხედვით. დაცვა. 

გარდამავალშიამრიგად , გლობალური მსოფლიო 

წესრიგის დუალისტური კონსტრუქციები ემთხვევაძალაუფლების სუბიექტების ორ 

სხვადასხვა თაობას: ძველ პერსონაჟებს ისტორიულ დრამაში - ეროვნული 

სახელმწიფოები და მრავალფეროვანი ინტეგრაციის საზოგადოებები. ასევე 

კრისტალიზებულია ახალი სამყაროს ძალაუფლების ღერძი, რომლის მონახაზი 

წარმოდგენილია გლობალური არასამთავრობო ორგანიზაციების (არასამთავრობო 
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ორგანიზაციების) სხვადასხვა საბჭოებით, კომისიებით და კლუბებით.  

ამავე დროს, განვითარებადი Pax Economyana- ს შიგნით ურთიერთობების სისტემა 

მნიშვნელოვნად განსხვავდება საერთაშორისო სისტემების ორგანიზების 

პრინციპებისგან, რომლებიც ბრუნდებიან თანამედროვე სამყაროში. ამრიგად, ძირითადი 

საქმიანობა: ფინანსური და სამართლებრივი რეგულირება- ანუ ”გლობალური 

დაგეგმვისა და რესურსების გრძელვადიანი გადანაწილების” რეალური მექანიზმი არ 

ნიშნავს ”ღია სააქციო საზოგადოებას” და არა ”გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას”, 

რომელიც მოიცავს პლანეტის ყველა ქვეყანასა და ხალხს. ამის საწინააღმდეგოდ, ეს არის 

მენეჯმენტის აშკარად იზოლირებული, ელიტარული ფილიალი, გლობალური 

ეკონომიკის დომინანტური ფენა, რომელიც წარმოადგენს მის თითქმის ავტონომიურ 

ზედა სართულს.  

რა თქმა უნდა, შეერთებული შტატები ყველაზე მჭიდრო კავშირშია ამ კოსმოსის 

რეალობასთან, თუმცა, აქ საკმაოდ სერიოზული წინააღმდეგობებია. საერთაშორისო 

სივრცის გაფართოება (არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და TNC- ების ბუნებრივი 

პატრონია, მაგრამ, უპირველეს ყოვლისა, საბანკო და ფინანსური ქსელების სამყარო), 

თანდათან უფრო და უფრო თავისუფლებას იძენს, უფრო ნაკლებად მართვადი 

გარემოში. და თუმცა ეს მეტეორიამას ჯერ კიდევ აქვს გარკვეული გეოგრაფიული 

მდებარეობა, სისტემური ცენტრი, თუმცა თავისი სპეციფიკის, არსისა და მისი 

საქმიანობის ბუნებით, იგი ტრანსნაციონალურია. ვირტუალური კონტინენტი საკუთარი 

ისტორიული მიზნის დასახვის საშუალებით მოქმედებს იმ მნიშვნელობებით, 

რომლებიც შეიძლება კონფლიქტში აღმოჩნდეს ყველა მიწიერი რეგიონის მიზნების და 

ფასეულობების, მათ შორის დედის - ჩრდილოატლანტიკური.  

მსოფლიოს ახალი პოლუსი ცდილობს თავისი კოორდინატების ქსელით დაფაროს ყველა 

სხვა გეოეკონომიკური სივრცე და კონტინენტი, მიიღოს მათ ძალაუფლების კონტროლის 

ქვეშ, ხელოვნურად აერთიანებს მათ ერთ იერარქიულ და კარგად მართულ დიზაინში. 

2. 



247 
 

მეოცე საუკუნის დასასრული არის იპალატისა და ჰელსინკის ”მოოქროვილი სამყაროს” 

ჭადრაკის დაფაზე გლობალური თამაშის ორმხრივი დარწმუნებისა და სიცხადის 

პერიოდის პერიოდის დასასრული. თუმცა, გახმაურებული და ცნობილი მოვლენების 

შედეგად, არა მხოლოდ გატეხილი აღმოჩნდა ნაცნობი დასავლეთ-აღმოსავლეთი ღერძი, 

არამედ ჩრდილოეთ-სამხრეთის დიზაინის მოტყუებული სიმარტივე ასევე წარსულის 

საგნად იქცევა. მართალია, კიდევ უფრო ზუსტად შეიძლება ითქვას: ეს ღერძი არ 

დაირღვა, არამედ გაიყო.  

ახალი მსოფლიო წესრიგის მოდელი, სინამდვილეში, ექვსკუთხა, ჰექსაგონალური 

ხასიათისაა (და ამ თვალსაზრისით, ეს მრავალჯერადია).იგი მოიცავს (რასაკვირველია, 

თანაბარ პირობებში - და ამ თვალსაზრისით ეს არის ცალმხრივი) ისეთ რეგიონებში, 

როგორიცაა 

ჩრდილოატლანტიკური, წყნარი ოკეანე, ევრაზიული და „სამხრეთი“, რომლებიც 

ძირითადად ინდოეთის ოკეანის რკალის რეგიონში მდებარეობს. ისევე როგორც ორი 

ტრანსნაციონალური სივრცე, ბევრად სცილდება ჩვეულებრივი გეოგრაფიული 

კარტოგრაფიას.  

ჩვენთვის ნაცნობი ჩრდილოეთი განსხვავებულ ნაწილებად იყოფა. მისი თვისება, 

მთავარი ნერვი ხდება ახალი ჩრდილოეთ შტაბის ეკონომიკა.ეფექტურობის ერთი ზომით 

ან სხვაობით, იგი ახლა განსაზღვრავს პლანეტაზე თამაშის წესებს, არეგულირებს 

ეკონომიკური ოპერაციების კონტექსტს, რითაც აიღებს ძალიან სპეციალურ ქირას 

მსოფლიო ეკონომიკისგან.  

ტრანსნაციონალური კონტინენტის მჭიდრო კავშირში არის სპეკულაციური, ფანტომური 

პოსტ - ეკონომიკა კვაზი-ჩრდილოეთი, რომელიც მოგებას იღებს მსოფლიო გარემოს 

დისბალანსისგან, მაგრამ მასში იძენს უცნაურ, მღელვარე სტაბილურობას.  

ჩრდილოეთ დიაპაზონის თანაბრად გასაოცარი მახასიათებელია ახალი და 

თანამედროვე ხანის ეპოქის ინტენსიური ინდუსტრიალიზაციის შთამბეჭდავი შედეგი - 

ეს არის გეოეკონომიკური დასავლეთი. აქ შეიქმნა განსაკუთრებული ეროვნული 

სიმდიდრე: განვითარებული სოციალური, ადმინისტრაციული და ინდუსტრიული 
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ინფრასტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფს რთული, მაღალტექნოლოგიური, 

ორიგინალური პროდუქტებისა და ნიმუშების შექმნას (ერთგვარი 

„მაღალტექნოლოგიური ვერსაჩე“), რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი შემდეგში 

მეორდება - ნაწილობრივ კაპიტალის ექსპორტის პროცესში - პლანეტის სხვა 

რეგიონებში.  

გეოგრაფიული თვალსაზრისით, ეს სივრცეები კვლავ ”ნაკერმულია”, მაგრამ მათი 

სტრატეგიული მიზნების დასახვა და ისტორიული გეგმები უკვე მნიშვნელოვნად 

განსხვავებულია და გარკვეულწილად ეწინააღმდეგება ერთმანეთს. აქ მრავალი რთული 

და შესაბამისი მოთხრობის ფონი იმალება. მაგალითად, საინტერესოა ნატოს 

აღმოსავლეთის მოძრაობის შიდა, გეო-ეკონომიკური მნიშვნელობა, რაც დასავლეთის 

მაღალტექნოლოგიური ინდუსტრიისთვის შანსს აძლევს, რომელიც ამჟამად სერიოზულ 

სირთულეებს განიცდის, მეორე ქარის პოვნა, თავისით უზრუნველყოფა და „სამუშაო 

ფრონტით“, დაახლოებით 100-120 მილიარდი აშშ დოლარით, საინტერესოა.  

დაბოლოს, პოსტსაბჭოთა სამყარო, რომელიც გარდამავალ, ქაოტურ მდგომარეობაშია, 

ახალი გეოსტრატეგიული რეალობად იქცა, რადგან მან დამარცხა ოდესღაც ძლიერი 

ძალის პოლუსი - ყოფილი აღმოსავლეთი - დაგეგმილი ეკონომიკის ნანგრევების ქვეშ. არ 

აქვს მნიშვნელობა როგორ დანიშნავთ ევრაზიის „ხმელეთის ოკეანეს“: რუსეთის იმპერია 

ან სსრკ, დსთ ან ახალი დამოუკიდებელი სახელმწიფოები - ეს, რა თქმა უნდა, ერთგვარი 

მსოფლიო ეკონომიკაა, მეტწილად ჯერ კიდევ უცნობი ტერაკონეგატიტი . I 

ათასწლეულის ბოლოს ქაოტურ მოძრაობაში ჩასვლის დროს, მისი პოლიფონიური 

ორგანიზმი უკვე დამძიმებულ ბრძოლაში ხდება და შესაძლებელია, რომ იგი ემზადება 

მომავალ საუკუნეში მსოფლიოს წარდგენას ჯერჯერობით უცნობი "რუსული პროექტი", 

რომელიც მოდის სოციალური დაშლის სიღრმეებიდან.  

მსოფლიო სამხრეთი, ყოფილი მესამე სამყარო, რომელიც თანამედროვე კარტოგრაფიაში 

წარმოდგენილია რამდენიმე ავტონომიური სივრცით, აშკარად ასევე დაკარგა 

ერთიანობა. ასე რომ, მასობრივი წარმოება, როგორც სისტემის ფორმირების ფაქტორი 

(გეოეკონომიკური გაგებით), თანდათანობით ჩრდილოატლანტიკური რეგიონიდან 
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აზიაში-წყნარ ოკეანეში გადადის. აქ, დიდი წყნარი ოკეანის ბეჭდის უზარმაზარ 

სივრცეში - რომელიც მოიცავს ისეთ არატრადიციულ კომპონენტს, როგორიცაა Hindustan-

Latin America- ის ღერძი, იქმნება პლანეტის მეორე ინდუსტრიული სივრცე - ახალი 

აღმოსავლეთი, რომელმაც გარკვეულწილად შეცვალა კომუნისტური ცივილიზაცია, 

შეავსო ბიპოლარული ვაკუუმი მისი დაშლით.  

ნედლეულის მოპოვება კვლავ წარმოადგენს სამხრეთის ქვეყნების (მეტწილად 

მაჰმადიანური ან მაჰმადიანური მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილის) სპეციფიკა, 

რომელიც ძირითადად ტროპიკებსა და სუბტროპიკებში მდებარეობს - ძირითადად 

ინდოეთის ოკეანის რკალის რეგიონში. სასიცოცხლოდ დაინტერესებული ბუნებრივი 

გადასახადების განაწილების არსებული სისტემის გადახედვით, ამ გეო-ეკონომიკური 

მაკრო რეგიონის წევრები მოთმინებით დაელოდებიან თავიანთ ჩქარ საათს, ნელა, 

ძალიან ნელა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მიუახლოვდნენ მას, რადგან ბუნებრივი 

რესურსების არსებული რეზერვები ამოიწურება. ან - სხვა სტრატეგიული სიტუაციის 

უეცარი, სპაზმური განვითარება ან ნედლეულის მწარმოებლებისათვის ხელსაყრელი 

ინიციატივა.  

გრძელვადიან პერსპექტივაში, სამხრეთი ასევე ცდილობს ახალი ეკოლოგიური წყობის 

დამკვიდრებას, პლანეტის სახელმწიფოებთან სოლიდარობად, თუმცა მოკლებულია 

ბუნებრივი რესურსების დიდ რეზერვებს, მაგრამ ბიოსფერული მძლავრი 

პოტენციალით.  

ამავე დროს, ცივილიზაციის გარეუბანში კიდევ ერთი, ძალიან რთული პერსონაჟი 

იქმნება - სოციალური ქაოსის ვირუსით დაზარალებული ტერიტორიების არქიპელაგი, 

რომელიც თანდათანობით იქცევა ახალი სამყაროს დამოუკიდებელ სტრატეგიულ 

ზონად - ღრმა სამხრეთით. ეს არის ერთგვარი "გადატრიალებული" ტრანსნაციონალური 

სამყარო, რომლის არსებობა განპირობებულია სხვადასხვა ეტიოლოგიის 

ანტისოციალური და პირდაპირ კრიმინალური ტენდენციების ჩრდილური 

გლობალიზაციით. აქ ბევრი შეიძლება ჩამოვთვალოთ.ალბათ, საკმარისია მხოლოდ ორი 

ფაქტი აღვნიშნოთ, რომ პრობლემა სერიოზულად მივიღოთ: პოსტსაბჭოთა სივრცის 
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”ტროპიკული ეკონომიკის” ფარგლებში უპრეცედენტო ძარცვა და ექსპერტები 

შეაფასებენ ნარკომანიის წლიურ ბრუნვას 300-500 მილიარდ დოლარად.  

ამავე დროს, ღრმა სამხრეთი, თავის გულწრფელად ანტისაზოგადოებრივი 

მანიფესტაციებით, ფაქტობრივად, შერწყმულია კვაზი – ჩრდილოეთის ფინანსური 

დაბალანსების აქტთან, მასთან ერთად ქმნიან ერთიან ეკლექტიკურ სივრცეს, რომელიც 

არსებობს ძალიან თავისებური ცივილიზაციური ქირის - ხალხის მრავალი თაობის 

მუშაობით შექმნილი ეროვნული სიმდიდრის სისტემატური გაძარცვის 

შედეგად. შედეგად, პოსტინდუსტრიული საზოგადოების ოპტიმისტური სქემები 

ძალიან გაქრება. ზოგიერთ შემთხვევაში, ისინი ადგილს უქმნიან ცივილიზაციური 

რეგრესიისა და დე-ინდუსტრიალიზაციის მახინჯ რეალობას , ”რეპროდუქციის 

შემცირებას” - პლანეტაზე მიმავალი გლობალური კრიზისის ეს შესანიშნავი 

სიმპტომია. დედამიწაზე შეგიძლიათ დაითვალოთ სამი ათეული ტერიტორია, სადაც 

ყოველდღიური კონფლიქტებისა და სასოწარკვეთილების ყოველდღიური დასტურდება, 

იშლება პოლიტიკური, ეკონომიკური და იურიდიული ინსტიტუტები და ნადგურდება 

სტაბილური საზოგადოების საფუძველი.  

თანამედროვე ეკონომიკა, ისევე როგორც პოლიტიკური სამყარო, ახლა განიცდის ღრმა 

შინაგან მუტაციას. წინა სახელწოდებით, ”ეტიკეტი” აყალიბებს ახალ ფენომენს, XXI 

საუკუნის პოლიტიკური ეკონომიკა, რომლის quintessence არის ინვოზიური გზა 

კაპიტალიდან დაქირავებამდე, თანამედროვე და თანამედროვე პერიოდის კლასიკური 

ინდუსტრიული ეკონომიკიდან დახვეწილი მექანიზმით, სუპერპროდუქტების 

მოპოვების დახვეწილი მექანიზმისთვის, მრავალფეროვანი გეოეკონომიკური ქირის 

გადახდა.  

მსოფლიო ეკონომიკა, რომელიც თანამედროვე მსოფლიო წესრიგთან არის შერწყმული, 

თანდათანობით იწყებს კარგად ცნობილ მრავალსართულიან "ჩინურ ბურთს", რომლის 

გარეთა გარსი არის ტრანსნაციონალური მეტარეგიონი, რომელიც გლობალური ბაზრის 

ორგანიზების გამო (სახელმწიფო ბაზარივით) არსებობს, დააკისრებს მსოფლიო 

ეკონომიკისგან ერთგვარი ფარული გადასახადი, ხარკი, განსაზღვრავს წესებს თამაშები, 



251 
 

იძულებით განვითარებადი ინდუსტრიები და ”ჩაქრობა”. დაბოლოს, აქტიურად 

შემოვიღოთ ნეო-ეკონომიკური პრაქტიკის ვირტუალური სქემები, მოგების მიღება 

კრედიტის დახვეწილი ფორმებისა და რისკების მართვისგან (ეს არის, დროის და 

ალბათობის კატეგორიების ოსტატურად მანიპულირება).  

ცნობილი მობიუსის ზოლის მსგავსად, ეს გარსიც შეუფერხებლად გადის საკუთარ 

ტრანს-რეგიონულ „არასწორ მხარეში“, რომელიც თავის „შავ“ ქირას იღებს 

ცივილიზაციის რესურსების პირდაპირი მითვისებისა და მოხმარების გზაზე. იმავე 

სფეროს შიგნით, ერთი ან სხვა თანმიმდევრობით, მდებარეობს სხვა გეოეკონომიკური 

სამყარო-სივრცეები: სპეციალობით მთის ან ბიოსფერული ქირის 

გადანაწილებაში;ინოვაციისა და ტექნოლოგიის საფუძველზე, სხვადასხვა ცვლილებებში 

... 

3. 

მეოცე საუკუნის ქაფიდან და სისხლით დაბადებული ეს სამყარო ახალი 

გეოეკონომიკური მსოფლიო წესრიგის საგნებია. გლობალურ თამაშში პერსონაჟად 

ყოფნა, მასში მონაწილეობა ნიშნავს, რომ გულისხმობს მსოფლიოს ამა თუ იმ 

ეკონომიკური პოლუსის ინტერესების წარმოჩენას, მაქსიმალური ეფექტურობისაკენ 

სწრაფვას მისი ფუნდამენტური სპეციფიკის რეალიზაციისკენ. მაგრამ, დღევანდელი 

სუსტი მოთამაშეების ჰიპოთეტური მიზნების მიღწევისგან (მაგალითად, სამხრეთის 

სურვილს მიაღწიონ ახალი საერთაშორისო ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი 

წესრიგის დამკვიდრებას) ჩვენი განხილვის ფარგლებს გარეთ, მოგვცეთ, კურსორიული 

ხედვა მივცეთ მრავალფეროვან სპექტრს ნამდვილად მომუშავე სტრატეგიული 

ინიციატივების შესახებ.  

გეოეკონომიკური კონცეფციების პლანეტაზე, ფაქტობრივად, ინტენსიური 

კონკურენციაა, რომლებიც სულისკვეთებით და მნიშვნელობით განსხვავებულნი არიან.  

ახალი მსოფლიო წესრიგი - სასიცოცხლო პლანეტების რესურსების სისტემატური 

განაწილებისა და გადანაწილების რთული სისტემის ორგანიზება, ეკონომიკური 
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საქმიანობის სახეები და მთლიანი მსოფლიო შემოსავალი.  

უკონტროლო განვითარება ("ბაზრის უხილავი ხელი"), ნეოლიბერალურ მეტაფიზიკაში 

გადაქცევა საკრედიტო და ფულადი გარიგების ქსელურ ბუნებასთან, "ცხელი ფულის" 

აჩრდილულ ნახირითა და ფინანსური ოპერატორების სუბიექტური ინტერესებით, 

ვირტუალური რეალობის სულ უფრო მკაცრი, სპონტანური, სუპერ-ღია სამყაროში.  

პალიატიური სტრუქტურული რეგულირება , ანუ მსოფლიო ეკონომიკის სხვადასხვა 

სეგმენტის ადაპტირება გლობალური ბაზრის საჭიროებებთან, როგორც მისი 

ჩრდილოეთცენტრული კონფიგურაციის ნაწილი (აფრიკასა და ლათინო ამერიკის 

ქვეყნებში უმეტესობა, ასევე პოსტ-საბჭოთა ევრაზია, მათ შორის რუსეთი, აირჩიეს ეს 

გზა).  

ნეოოციალური მდგრადი განვითარების კონცეფცია , რომელიც აერთიანებს ეკონომიკურ 

საქმიანობას არაერთი გარემოსდაცვითი და სოციალური პრობლემების გადაჭრის 

იმპერატივთან, არამედ „ეკოფაშიზმის“ შხამიანი თესლებით.  

ყოველივე ეს თან ახლავს ნეოპროტექციონალიზმის იდეოლოგიის სხვადასხვა 

ვერსიებს , მათ შორისაა ”დიდი სივრცის” იდეის თანამედროვე მოდიფიკაცია “ახალი 

რეგიონალიზმის” ან დილეოპემენტალიზმის ფორმით. - აღმოსავლეთ აზიის 

განვითარების კონკრეტული სტრატეგია და ა.შ.  

პერიოდულად აღორძინებული სიცოცხლე (რომელიც ერთდროულად უკავშირდება 

საერთაშორისო სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის ინტერესებს), იძულებითი 

ზეგანვითარების კონცეპტუალიზმი, ეყრდნობოდა სამეცნიერო და 

ტექნოლოგიურ მიღწევას , რომელიც დაფინანსებულია საბიუჯეტო ინექციებით და 

სახელმწიფო აპარატის სიმძლავრით, ასევე ცივილიზაციის კრეატიულ რესურსებზე, 

როგორც თანამედროვე წარმოების მთავარ ფაქტორზე.  

დაბოლოს, სრულფასოვანი ფინანსური და ეკონომიკური კრიზისის განვითარების 

ალბათობის მზარდი ალბათობის გათვალისწინებით ,კვლავ განიხილება აქტიური 

სახელმწიფო რეგულირების, ავტოკარიისადა მობილიზაციის მართვის 

სქემების სხვადასხვა კონცეფცია .  
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ამასთან, სტრატეგიული აზროვნების შორს საზღვარი და ყველაზე მაღალი ზღვარი მაინც 

არის უახლესი კონტექსტის ორგანიზაცია - სოციალური დაგეგმვის ძირითადი 

მიმართულება, რომელიც მიზნად ისახავს ახალი სამყაროს შექმნილ რეალობასთან 

ოპტიმალურ წინასწარ ადაპტაციას.  

ცივილიზაციის ბნელი ტყუპი, რომელიც აქტიურად ახორციელებს დემოდერნიზაციის 

პროექტს, თანმიმდევრულად ატარებს საკუთარ მიზნებს, თანმიმდევრულად ახდენს 

სოციალურ და ეკონომიკურ მექანიზმებს დამახინჯებას, ქმნის ხელსაყრელ გარემოს 

საკუთარი თავისთვის, შეუძლია უზრუნველყოს ბუნების დაუბრკოლებლად 

გადაჭარბებული ათვისება და ცივილიზაციის დეკონსტრუქცია . 

* * * 

ეს არის გლობალური არქიტექტურის ახალი თვისებები. ეს არც არის გასაგები და არც 

საბოლოოდ ჩამოყალიბებული და არც ზოგიერთ ნაწილში თანმიმდევრული ... 

პლანეტის ჩვეულებრივი სახელმწიფო-ადმინისტრაციული რუქის საკმაოდ სტაბილური 

საზღვრებისგან განსხვავებით, მსოფლიოს გეოეკონომიკური ატლასის მონახაზები არის 

არამდგრადი, დისკუსირებული და, უფრო მეტიც, რეგიონალური პარალელური 

არსებობის გათვალისწინებით. და ტრანსნაციონალური სივრცეები - 

სამგანზომილებიანი ხასიათი. გეოეკონომიკური რეგიონების ტერიტორიები 

ურთიერთდაკავშირებულია და ურთიერთდაკავშირებულია. მსოფლიოს მუდმივი 

გადახედვის პირობებში მათი „მიწები“ ცვლის თავიანთ კავშირს, თანაარსებობენ, 

ნაწილობრივ მიედინება ერთმანეთთან, ხოლო გარე კონტურები მობილური, 

ცვალებადი. განსხვავებები ატლანტიკური ან წყნარი ოკეანის სამყაროს სხვადასხვა 

წევრებს შორის, ტრადიციული სამხრეთი და ღრმა სამხრეთი და ა.შ., ყოველთვის არ 

არის ნათელი.  

პოსტ-კომუნისტური სამყაროს საგნების უმეტესობის განვითარების ვექტორი 

საბოლოოდ არ გამოვლენილა. ეკონომიკის მობილიზაცია, ადმინისტრაციული მოდელი, 

მთლიანობაში, რომელმაც დატოვა ამ „დიდი სივრცის“ საზღვრები, განაგრძობს 



254 
 

არსებობას მისი ზოგიერთ ნაწილსა და ფრაგმენტში, ასევე ლატენტურ და იმპლიციტურ 

ფორმებში.იგი ზოგჯერ კარზე კარზე ზის და კონსტრუქტივისტულ პროექტებთან 

ერთად პლანეტის მომავალი მოწყობისთვის. მაგალითად, ამა თუ იმ გლობალური 

პრობლემის მკვეთრი გამწვავების შემთხვევაში, ან გლობალური საბაზრო ეკონომიკის 

მთელი კონტექსტის სისტემურ, „ადმინისტრაციულ-დაგეგმილი“ რეგულირების 

სისტემატურ გლუვზე გადასვლის შემთხვევაში, ან, პირიქით, მისი ჩამონგრევის 

შედეგად, გლობალური ფინანსური და ეკონომიკური კრიზისის განვითარებისთვის 

რადიკალური სცენარების განხორციელების შედეგად.  

Pax Economyana, ადამიანის სამყაროს ახალი გეოეკონომიკური მსოფლიო წესრიგი, 

რომელიც უფრო და უფრო მეტს აიძულებს, რომ თავის თავს მოიფიქროს, თავის 

სპეციფიკას გაითვალისწინოს ახლო და შორეული განვითარების ჰორიზონტის 

სტრატეგიული ანალიზი და დაგეგმვა.საერთაშორისო სისტემების და ისტორიული 

პროექტების ახალი თაობის მეტოქეობა ახლა შეჯახების წყაროა, არანაკლებ 

მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი, ვიდრე პლანეტის ქვეყნებსა და ხალხებს შორის 

კონფლიქტების ტრადიციული ფორმები. ფასეულობათა სისტემების და ცხოვრების 

პრიორიტეტების, გეოეკონომიკური რეგიონების სასურველი მსოფლიო წესრიგისა და 

ურთიერთქმედების სქემების გეგმის შედეგად, იბადება მე –3 ათასწლეულის ახალი 

სამყარო. 

GEOECONOMICS როგორც გეოპოლიტიკური საშუალება 

კოლექცია კარლო ჟანი, პაოლო სავონა. "GEOECONOMICS" 

მსოფლიო ეკონომიკური კონკურენცია 

გლობალური ეკონომიკის გლობალიზაცია  

მას შემდეგ, რაც  შეწყდა ორ დაპირისპირებულ პოლუსად სამყარო დაყოფა, გერმანიის 

გაერთიანების შემდეგ, ასევე სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის სწრაფი ეკონომიკური ზრდა 

და სწრაფი ტექნოლოგიური პროგრესი ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ინფორმაცია, 
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კომუნიკაციები და ტრანსპორტი, სახელმწიფოებს შორის კონკურენცია სამხედრო-

სტრატეგიული გზით გადავიდა. რეგიონი რეგიონის ეკონომიკური.ევროპა და იაპონია 

აღარ განიცდიან შეერთებულ შტატებზე ყოფილ სამხედრო-სტრატეგიულ 

დამოკიდებულებას.  

სამყარო გახდა უფრო გლობალური და ურთიერთდამოკიებული.აუცილებელია ღრმად 

გავიგოთ გლობალიზაციისა და ურთიერთდამოკიდებულების მნიშვნელობა, რათა 

გააცნობიეროს ახალი საერთაშორისო გარემოს სტრუქტურა და 

მექანიზმები. გლობალიზაცია და ურთიერთდამოკიდებულება საერთოდ არ ნიშნავს 

მაკლუჰამის ეგრეთ წოდებული "უნივერსალური სოფლის" გაჩენას ან ფრანცის 

ფუკუიამას მიერ "მისი ისტორიის დასასრულს" გაკეთებული პროგნოზების 

დადასტურებას, რა თქმა უნდა, ამ ტერმინის ჰეგელიურ გაგებაში, რაც გამოწვეულია 

დემოკრატიისა და თავისუფალი ბაზრის საბოლოო გამარჯვებით.  

გლობალიზაცია იმით აიხსნება, რომ სახელმწიფოების ტერიტორიულმა საზღვრებმა 

მეტწილად დაკარგა თავისი ეკონომიკური მნიშვნელობა, მოხდა ქონების დე-

ტერიტორიალიზაცია და დემატერიალიზაცია, ხოლო მსოფლიო ვაჭრობის 

ლიბერალიზაცია, სატარიფო ბარიერების შემცირება და კაპიტალის გადაადგილების 

შეზღუდვები ამცირებს ეროვნულ-ტერიტორიულ სახელმწიფოებს ზოგიერთ მათგანს 

ეკონომიკური უფლებების გაკონტროლების შესაძლებლობებზე. მიკოი, ანუ მათი 

სუვერენიტეტის ნაწილები ეკონომიკურ სფეროში.  

ურთიერთდამოკიდებულება გაიზარდა არა მხოლოდ მსოფლიო ვაჭრობის გაზრდის და 

ძლიერი ტრანსნაციონალური ძალების და მრავალმხრივი ორგანიზაციების არსებობის 

გამო, არამედ იმის გამო, რომ საწარმოებს შეუძლიათ უფრო ადვილია, ვიდრე ადრე 

თავიანთი საქმიანობა გადაიტანონ იმ ადგილებში, სადაც მათ უკეთეს პირობებს 

სთავაზობენ.  

პროტექციონიზმმა, რომ აღარაფერი ვთქვათ აუტარქიასთან, შეწყვიტა არაფრის 

თქმა. ტარიფისა და ტერიტორიული ბარიერების დაცემა სხვა ფენომენთან არის 

დაკავშირებული - ”პროდუქტის ციკლის თეორიის” დაძლევა. წარსულში 
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ინდუსტრიული ქვეყნები მტკიცედ იყვნენ დარწმუნებული თავიანთი მონოპოლური 

მდგომარეობით ყველაზე მოწინავე საწარმოო ტექნოლოგიების სფეროში (გარდა ამისა, 

ყველაზე მაღალი დამატებული ღირებულებით, სტაბილური ხელფასებით და 

კეთილდღეობის შესამცირებელი დონით). მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ტექნოლოგიებმა 

მიაღწიეს სიმწიფის ზღვარს, დაქვემდებარებას ესაზღვრებოდა ნაკლებად 

ინდუსტრიული ქვეყნები, რომელთაც აღარ ჰქონდათ კონკურენციის შესაძლებლობა 

ყოფილი.  

ინფორმაციის „რევოლუცია“ იწვევს იმ ფაქტს, რომ ახალ ინდუსტრიულ ქვეყნებს (NIC) 

შეუძლიათ უმაღლესი ხარისხის პროდუქციის წარმოება და ღირსეულად კონკურენციას 

გაუწიონ ინდუსტრიული ქვეყნების პროდუქტებს. ამასთან, NIC ქვეყნები, იმის 

გათვალისწინებით, რომ მათ გაცილებით დაბალი აქვთ შრომითი ხარჯები და ნაკლებად 

მკაცრი სოციალურ-გარემოსდაცვითი მოთხოვნები (მაგალითად, გარემოს 

დაბინძურების, უსაფრთხოების და ა.შ.), ძირს უთხრის უფრო განვითარებული 

ქვეყნების პოზიციას და საფრთხეს უქმნის მათ კეთილდღეობას. მსოფლიო სიმდიდრის 

ზრდა NIC ქვეყნების განვითარების შედეგად, ისევე როგორც ამ უკანასკნელის 

დადებითი გავლენა უფრო მოწინავე ინდუსტრიული ქვეყნების ეკონომიკაზე, ამცირებს 

ამგვარი საფრთხის შემსუბუქებას, მაგრამ არ აღმოფხვრის.  

ამა თუ იმ გზით, ვლინდება შრომის ახალი საერთაშორისო დაყოფა. ეს პროცესი ძალზე 

სწრაფია, რაც არ იძლევა პროგრესულ სტრუქტურულ ცვლილებებს. ამ პროცესში 

დაზარალდებიან ის ქვეყნები, რომლებიც არ იღებენ ეფექტურ სტრატეგიას.  

ამასთან, მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული შემდეგი ფენომენი. თუ ადრე 

განვითარებადი ქვეყნების "ციკლი" უფრო განვითარებული ქვეყნების "ციკლზე" იყო 

დამოკიდებული, ახლა იგი დამოუკიდებელი გახდა. მათი ზრდის დინამიკაში უფრო 

დიდი დამოუკიდებლობა აღინიშნება. შედეგად, ისინი უფრო საშიში კონკურენტები 

ხდებიან, განსაკუთრებით კაპიტალის გაზრდის თვალსაზრისით. ციკლური რეცესიის 

პერიოდებში, ამან შეიძლება გააფუჭოს უფრო მოწინავე ქვეყნები და გამოიწვიოს მავნე 
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შედეგები, პირდაპირი და არაპირდაპირი, საპროცენტო განაკვეთების ზრდის გამო, 

რამაც შეიძლება შეანელოს მათი ეკონომიკური აღდგენა. 

"ეკონომიკური სვეტების" საგანგებო მდგომარეობა  

გლობალიზაციას აფერხებს ორი ფაქტორი, რომელსაც აქვს სერიოზული ეკონომიკური 

მიზეზები და შედეგები.  

პირველი არის ინტეგრირებული ერთეულების ან რეგიონალური ბლოკების შექმნის 

ტენდენცია, როგორც პარალელურად, განვითარების იმავე დონის ქვეყნებს შორის 

(ევროკავშირი, ASEAN და ა.შ.), ასევე მერიდიანებთან ერთად (მაგალითად, NAFTA), 

როდესაც მდიდარი რეგიონი გაერთიანდება განვითარებადი რეგიონი.  

ამასთან, ჩვენ აღვნიშნავთ, რომ ტრადიციული გეოპოლიტიკური "პან-რეგიონალური" 

სკოლები უპირატესობას ანიჭებენ ამ მეორე საქმეს. პოლ კრუგმანმა ცოტა ხნის წინ 

აღნიშნა, რომ ეს ყველაზე სასურველი ვარიანტია ამერიკელი ეკონომისტების პოლემიკის 

დროს, რომელსაც მას "ნეო-მერკანტილიკოსები" უწოდებენ: ისინი ქმნიან ჯგუფს, 

რომელიც ინარჩუნებს კონკურენციას სახელმწიფოს აქტიური სტიმულირებით.ისინი 

ხაზს უსვამენ ამერიკის ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის ზრდას, რათა თავიდან 

აიცილონ რეალური ხელფასების ვარდნა გამოწვეული სოციალური კრიზისი, რაც, 

ძირითადად, გამოწვეულია ახალი ინდუსტრიული ქვეყნების დაბალი ანაზღაურებადი 

შრომითი ძალისგან კონკურენციის გამო (თუმცა, სხვა ეკონომისტები, მათ შორის 

კრუგმანი, ამას ხსნიან ეკონომიკური პოლიტიკით) რეიგანის ადმინისტრაცია, რომელიც 

მიზნად ისახავს შეერთებულ შტატებში უმუშევრობის მოგვარებას).  

მეორე ფაქტორი არის დაშლის, რეგიონალიზმისა და პაროქიალიზმისკენ მიდრეკილება, 

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ”ბალკანიზაციისკენ”, რომელიც არა მხოლოდ მრავალ 

ეთნიკურ და მრავალეროვნულ სახელმწიფოებს წააწყდა, მაგალითად, ყოფილი 

იუგოსლავია, ყოფილი სსრკ, არამედ გარკვეულწილად, ყოფილი ჩეხოსლოვაკია და 

ბელგიაც. , არამედ დასავლეთ ევროპის უფრო ერთგვაროვანი ეროვნული 

სახელმწიფოები. ეს არის ყველაზე რეალური „მდიდრების აჯანყება“ და სახელმწიფოები 

თითქმის არ არიან მზად, დაუპირისპირდნენ მას, განსხვავებით „ღარიბთა 
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აჯანყებისგან“. სინამდვილეში, მათი სტრუქტურები და პრინციპები, თუნდაც 

სიმბოლური, ბრუნდება ბურჟუაზიული რევოლუციისკენ - ევროპაში თანამედროვე 

ეროვნული სახელმწიფოს საფუძველი.  

სასაზღვრო პროტექციონისტული ბარიერების გაუჩინარებამ, სამთავრობო ბრძანებების 

შემცირებამ, ბაზრების გლობალიზაციამ და ზებუნებრივი და ტრანსნაციონალური 

ძალების არსებობამ შეასუსტა სახელმწიფოების პოზიცია მდიდარ რეგიონებთან 

მიმართებაში. თავის მხრივ, ეს არის ღარიბი რეგიონები და სოციალური ფენები, 

რომლებიც მთავარ დახმარებას უწევს სახელმწიფოებს, რათა ისარგებლონ ეროვნული 

სოლიდარობის ნაყოფით, ანუ სახელმწიფოების მიერ განხორციელებული სიმდიდრის 

გადანაწილებით.  

რეგიონალური ბლოკების ფორმირებისკენ მიდრეკილება განსაკუთრებით გამოირჩეოდა 

ცივი ომის დასრულების შემდეგ, არა მხოლოდ ევროპაში, არამედ სხვა კონტინენტებზეც 

(NAFTA, APEK და ა.შ.). მრავალმხრივი GATT- ის წესების საწინააღმდეგოდ, ეს 

რეგიონალური პოლუსები ცდილობენ გახდნენ მოწინააღმდეგე ეკონომიკური ბლოკები, 

რომლებიც ერთმანეთს ეჯიბრებიან ორი მიზეზის გამო: პირველ რიგში, რადგან ისინი 

ხედავენ თავს, როგორც საპირისპირო ბლოკის საფრთხე; მეორე, იმიტომ, რომ ისინი 

საფრთხეს უქმნიან პერიფერიულ ტერიტორიებს იაფი შრომით. გეოპოლიტიკური 

თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ უკვე გამოხატული ტენდენცია 

გაერთიანებისკენ ვრცელდება არა მხოლოდ აღმოსავლეთი - დასავლეთის ღერძის 

გასწვრივ, არამედ ჩრდილოეთ - სამხრეთის ღერძის გასწვრივ, როგორც ჩანს, კერძოდ, 

NAFTA– ს მაგალითიდან. თითოეული მოწინავე პოლუსი გაფართოებისკენ 

მიისწრაფვის, მოიცავს იაფი შრომის „რეზერვს“, სადაც იგი გადადის წარმოების 

ყველაზე შრომატევადი ტიპებით და ამით ავითარებს საკუთარ კონკურენტუნარიანობას, 

თანდათანობით აფართოებს საკუთარ ბაზრებს.  

ამ გაგებით, ევროპა არ არის გამონაკლისი. ევროპის ნამდვილი სამხრეთი 

წარმოდგენილია ცენტრალურ-აღმოსავლეთ ევროპისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის 

მიერ, რისთვისაც ევროკავშირმა უზრუნველყო სპეციალური განვითარების ბანკი, 
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დამოუკიდებელი როგორც მსოფლიო ბანკისა, ისე საერთაშორისო სავალუტო 

ფონდისგან. მსგავსი ბანკი, რომელიც ორიენტირებულია რეგიონებზე, ასევე იქმნება 

ხმელთაშუაზღვისპირეთის და შუა აღმოსავლეთის ქვეყნებისთვის, მაგრამ არც ისე 

ევროპული, როგორც ამერიკული ინიციატივით, კაზაბლანკას კონფერენციის 

გადაწყვეტილებების შესაბამისად, ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესის 

შედეგად.  

ეკონომიკური ინტერესი გაერთიანებულია პოლიტიკურ და სტრატეგიულ 

ინტერესთან. მხოლოდ ეკონომიკური ინტეგრაცია საშუალებას მოგვცემს, ჩვენს 

სასარგებლოდ შევარჩიოთ ისეთი უარყოფითი ფაქტორები, როგორიცაა ხელფასების 

დაბალი დონე, საკუთარი საწარმოთა რაოდენობის შემცირება და მასობრივი 

ემიგრაცია.ევროპა რთულ ვითარებაშია: დემოგრაფიული დაქვეითება, მოსახლეობის 

დაბერება და, შესაბამისად, სოციალური ხარჯების ზრდა;ტექნოლოგიური ბაზის 

შედარებით სისუსტე, რასაც იწვევს ინდუსტრიების უპირატესობა, დამატებითი 

ღირებულების საშუალო დონით; ხელფასების მაღალი დონე და ფინანსური ტვირთი, 

რაც კეთილდღეობის სახელმწიფოს შედეგებით არის გამოწვეული და 70-80-იანი წლების 

უყურადღებო პერიოდის განმავლობაში დაგროვილი სახელმწიფო ვალის დაფარვით.  

პოლიტიკა, რომელიც დღემდე გატარებულია და მომავალი თაობების ხარჯზე აჯობებს 

აწმყო, აღარ არის მისაღები. ამასთან, "დაბრუნება" გონივრულ წონაში უნდა 

განხორციელდეს ძალიან რთულ ვითარებაში.ეკონომიკური კონკურენცია ცალკეულ 

რეგიონალურ პოლუსებში - როგორც რეგიონებს შორის, ასევე რეგიონებსა და მათ 

მიმდებარე ქვეყნებს შორის - სხვაგვარად ტარდება, ვიდრე წარსულში: არასატარიფო 

ბარიერები, ტექნოლოგიური კონტროლი და კონკურენციულ ბაზაზე კაპიტალის 

მოზიდვა, საუკეთესო წარმოების ფაქტორებისა და პირობების (ინფრასტრუქტურის 

შექმნის) შეთავაზებით. , მომსახურება და ა.შ.) მისი ოპტიმალური გამოყენებისთვის.  

სინამდვილეში, გაძლიერებული საერთაშორისო კონკურენცია აიძულებს 

სახელმწიფოებს გაზარდონ თავიანთი კონკურენტუნარიანობა მაშინაც კი, იმ 

ეკონომიკური „პოლუსის“ ან „ბლოკის“ ფარგლებში, რომლის წევრებიც არიან. ეს 
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პროცესი მიმდინარეობს იმ პირობებში, რომლებიც განსხვავდება წარსულის 

პირობებისაგან და იყენებს სრულიად განსხვავებულ მექანიზმებს. ეს გამოწვეულია 

სახელმწიფო საზღვრების დამცავი ფუნქციების გაუარესებით, აგრეთვე ეკონომიკის 

სივრცით-დროებითი მახასიათებლების ცვლილებით.  

მსგავს სიტუაციებში სახელმწიფოების ქცევის შესასწავლად და შესაბამისი ტექნიკის, 

ტაქტიკის, სტრატეგიისა და პოლიტიკის შემუშავების მიზნით, შეიქმნა ახალი 

დისციპლინა - გეოეკონომიკა. ეს ტერმინი ასევე გულისხმობს სახელმწიფოების მიერ 

გატარებული ზომების ერთობლიობას საერთაშორისო ასპარეზზე საკუთარი ქვეყნის 

სისტემის კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით. 

რეგიონალიზმი, პაროქიალიზმი და ბალკანიზაცია  

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, გლობალიზაციისა და მაკრო რეგიონალური ინტეგრაციის 

გარდა, მსოფლიოში შეინიშნება ისეთი ფენომენები, რომელთაც აქვთ საპირისპირო 

მიმართულება.  

რეგიონალიზმი, ლოკალიზმი და მდიდარი რეგიონების აჯანყება ღარიბი მოსახლეობის 

წინააღმდეგ, საფრთხეს უქმნის ერის სახელმწიფოების გადარჩენას, რაც, თუმცა, მაინც 

რჩება გამოყენების მთავარ პუნქტად, ზოგჯერ კი ინტერესებისა და პოლიტიკის 

დაკისრებაზე, ასევე თავისუფლებისა და სოლიდარობის დაცვას შორის.  

ეკონომიკური განვითარება დამოკიდებულია თავისუფლებაზე;სოლიდარობისგან - 

სოციალური სიმყუდროვე.  

მე -19 საუკუნის მე –20 საუკუნის დასაწყისში მდიდარ ინდუსტრიას გარანტირებული 

ჰქონდა ექსკლუზიური ეკონომიკური ზონა, საზოგადოებრივი წესრიგი, საზღვრებზე 

საბაჟო დაცვა, პირდაპირი დახმარება და სამთავრობო ბრძანებები. სანაცვლოდ (კვლავ 

სქემატურად და მარტივად), ინდუსტრიის მიერ წარმოებული სიმდიდრის ნაწილი 

გადაეცა ყველაზე ღარიბ რეგიონებს მათი განვითარებისათვის, ასევე ყველაზე სუსტი 

სოციალური ფენებისთვის მათი "ნაციონალიზაციისთვის".  

შემდეგ, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, სახელმწიფოებმა, რომლებიც მიზიდულნი 

იყვნენ მერკანტილიზმთან და ავტოკრატიასთან, მაქსიმალურად გააქტიურდნენ 
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სამხედრო კონფლიქტების მოლოდინში.ისინი გადაიქცნენ "კეთილდღეობის 

სახელმწიფოებად" ასევე, რათა გაუძლო კომუნიზმის გავრცელებას მასებში. ცივი ომის 

ბოლოს - ძალიან სქემატურად დასაბუთებული - ასეთი სტრატეგიული მოტივა 

გაქრა. ამავე დროს, დაიწყო საერთაშორისო ეკონომიკური დაპირისპირება, რაც ზემოთ 

უკვე იყო ნახსენები.  

ბიპოლარული სამყაროს გაფუჭება და მისი მკაცრი წესები რადიკალურად ანადგურებს 

საერთაშორისო სისტემას - არა მხოლოდ რეგიონალური ბოძების გაჩენის გამო, არამედ 

ერი-სახელმწიფოების შიდა ერთიანობის შესუსტების გამო. ეს უკანასკნელი პროცესი 

ნაწილობრივ განპირობებულია ეთნიკური კონფლიქტების აფეთქებით. ამასთან, მას 

გავლენას ახდენს ახალი ეკონომიკური სტრუქტურები.  

ზოგი მკვლევარი (მაგალითად, ქემიკი ომეი) ისაუბრა სახელმწიფო-ქალაქური 

სახელმწიფოების ან სახელმწიფო-რეგიონების გაჩენის შესახებ, რომლებიც, 

სავარაუდოდ, ოკეანეში არსებული სიმდიდრის არქიპელაგებს წარმოადგენენ, თუ არა 

სიღარიბე, მაშინ მაინც მინიმალური ზღვარია გადაწყვეტილების ცენტრებთან 

მიმართებაში.სინამდვილეში, ეს არის ეკონომიკური ბალკანიზაციის სცენარი, რომელიც 

ითვალისწინებს შუასაუკუნეების ტიპის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სტრუქტურას, 

სადაც, "წმინდა რომის იმპერიებს" (მაგალითად, GATT) ერთად, რომლებიც 

ახორციელებენ ზოგად კოორდინაციას სისტემის სრული ანარქიის თავიდან 

ასაცილებლად, არსებობს ძალაუფლების ადგილობრივი ცენტრები, რომლებიც 

დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებებს იღებენ.  

მოვლენების ასეთი განვითარება იწვევს „ცენტრის - პერიფერიის“ პრინციპის 

სტრუქტურას, რაც განსაკუთრებით საშიშია იტალიისთვის, მისი ეკონომიკური 

სტრუქტურისა და ტერიტორიული განსხვავებების გათვალისწინებით.  

ეროვნული ტერიტორიის სამხრეთი ნაწილი გარდაუვლად გამოეყო ევროპის 

ბირთვს; მას ენიჭებოდა ტურისტული პარკის როლი ან, უფრო უარესი, ბუფერული ზონა 

სამხრეთიდან "მუქარის" გზაზე.ჩრდილოეთ რეგიონები დაიწყებენ კონკურენციას მათ 

განვითარებაში ევროპის უძლიერეს ზონებთან, სინამდვილეში, ისინი შედიოდნენ 
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ცენტრალურ ევროპაში და უფრო მეტ ყურადღებას ამახვილებენ აღმოსავლეთში 

გავლენის ზონების შექმნისა და ეკონომიკური შეღწევადობისკენ.  

მხოლოდ სახელმწიფოების შესაძლებლობას გაუძლოს სიმდიდრის გაფართოებას, 

შეუძლია მათი მნიშვნელოვნად ლეგიტიმაცია მოახდინოს უმდიდრესი რეგიონებისა და 

სოციალური ფენების პირისპირ, გაამართლოს მათი მსხვერპლშეწირვა ეროვნული 

სოლიდარობის სახელით.  

ამ გაგებით, სახელმწიფოების როლის გადასინჯვა არსებულ ვითარებაში არის 

წინაპირობა საერთაშორისო სისტემის დაშლისა და ბალკანიზაციის თავიდან 

ასაცილებლად. სწორედ ეს ამოცანაა გეოეკონომიკა. 

 

კითხვები გამეორებისთვის 

 

11.1 ა. ნეკლესას კონცეფცია მსოფლიო წესრიგის გეოეკონომიკური სისტემის 

შესახებ. 

11.2 განიხილეთ, გეოეკონომიკა, როგორც გეოპოლიტიკური საშუალება 

11.3. გააანალიზეთ კარლო ჟანის და  პაოლო სავონას მსოფლიო გეეკონომიკური 

კონკურენციის თეორია. 
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მე-12 თემა 

გეოეკონომიკური რეგიონების განვითარების პროგნოზები 

1. თანამედროვე სამყაროს რეგიონული ურთიერთობების წინააღმდეგობრივი 

ხასიათი 

2. რეგიონალიზმის ფორმების განვითარება 

3. რეგიონების  სახელმწიფოებრივი ინტერესების რეალიზაციის პერსპექტივები 

 

თანამედროვე გლობალური სამყაროს განვითარების ძირითადი ტენდენციები 

დაკავშირებულია პოლუსებისა და ძალის ცენტრების ცვლილებებთან. მრავალი 

მკვლევარი და პოლიტიკოსი გამოყოფს ორ ძირითად თავისებურებას: ჯერ ერთი, 

დაპირისპირების გაძლიერება აშშ-სა და ევროპას შორის; მეორე, მსოფლიო პოლიტიკის 

ცენტრის გადაადგილება ატლანტიკიდან წყნარ ოკეანეში. ასე, მაგალითად, მოხსენებაში, 

რომლის მომზადებაშიც მონაწილეობდა ამერიკის ეროვნული სადაზვერვო საბჭო 

„გლობალური ტენდენციები 2015“, განჭვრიტეს ამერიკულ-ევროპული კავშირის 

კომპლექსი ნაწილობრივ სავაჭრო წინააღმდეგობათა და ლიდერობისთვის ბრძოლის 

გამო უსაფრთხოების საკითხების გადაჭრისას. დიდწილად ეს დაკავშირებულია 

იმასთან, რომ გლობალური ლიდერის მდგომარეობა სულაც არაა სახარბიელო. ამერიკის 

შეერთებული შტატების გამოწვევები მკაფიოდ დაგვანახა 2007-2008 წლების ფინანსურმა 

კრიზისმა, რომელსაც 21-ე საუკუნის დიდი დეპრესია უწოდეს. მას შემდეგ აშშ-ის 

ეკონომიკის აღდგენა ძალიან ნელა მიმდინარეობდა, უმუშევრობა  9%-ზე მეტი იყო, 

ხოლო მშპ-ის ზრდა წელიწადში 2%-ს  არ აჭარბებდა. 2011 წლის აგვისტოში პირველად 

1917 წლიდან საერთაშორისო რეიტინგულმა სააგენტო Standard & Poor’s-მა შეამცირა აშშ-

ის გრძელვადიანი საკრედიტო რეიტინგი, მიანიჭა  რა მას პროგნოზი „უარყოფითი“. აშშ-

ის რეიტინგის შემცირება ობიექტურად ასახავდა ქვეყნის ეკონომიკის ფუნდამენტურ 

პრობლემებს, რომელთა გადაწყვეტას საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდა. 

შიდაეკონომიკური და პოლიტიკური ხასიათის გამოწვევების გადაჭრის შედეგად,  
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დღესდღეობით COVID_19 პანდემიის პირობებში, ევროკავშირთან ერთად ჭამყვან როლს 

ასრულებს საერთაშორისო ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერის საქმეში, 

საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარებაში და ადამიანის უფლებათა 

უზრუნველყოფაში. ცნობილი ამერიკელი პოლიტიკოსი ზ. ბზეჟინსკი ხაზგასმით 

აღნიშნავდა, რომ აშშ-ს აქვს შანსი შეინარჩუნოს თავისი ლიდერობა კიდევ იმიტომაც 

რომ არც ერთ სხვა ქვეყანას არ შეუძლია იმ როლის შესრულება, რომლის შესრულება 

პოტენციურად ძალუძს ამერიკას და რომელიც კიდეც უნდა შეასრულოს. 

ამერიკულ-ევროპულ წინააღმდეგობათა გამწვავება დაკავშირებულია არა მხოლოდ 

აშშ-ის როლის შეცვლასთან, არამედ ეკ-ის გეოეკონომიკური პოტენციალის 

შეზღუდვასთან. ეს განისაზღვრება ორი ძირითადი მიზეზით: 

- უმძიმესი დემოგრაფიული სიტუაციით. ევროპის ეკონომიკა მთლიანადაა 

დამოკიდებული უცხოურ სამუშაო ძალაზე, მის მოსახლეობაში იზრდება 

დიასპორათა წილი, რომლებიც ხშირ შემთხვევაშიტრადიციული ევროპული 

ფასეულობების მიმართ ოპოზიციურია; 

- დღევანდელი ეკ-ის შემადგენლობის საოცარი ნაირსახეობით. 

გარდა ამისა, ფინანსურმა კრიზისმა მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინა ევროს 

ზონაზე, რომლის ძირითადი პრობლემებია: ეკ-ის ზოგიერთი წევრი-ქვეყნის დიდი 

ვალი, შიდა ვალუტის ხელოვნური სიმტკიცე, ბანკის მომგებიანი აქტივების 

არასტაბილურობა, საბანკო კანონმდებლობის არასრულყოფილება და სხვ. 

ამერიკასთან და ევროკავშირთან ერთად,  შანსი ლიდერობაზე მსოფლიო ეკონომიკასა 

და პოლიტიკაში აქვს ახალ აღმოსავლეთს. ასე, მაგალითად, აზია-წყნარი ოკეანის 

რეგიონზე (აწრ) უკვე მოდის მსოფლიო ჯამური მშპ-ის 60% და მთელი საერთაშორისო 

ვაჭრობის 50%. რეგიონში, რომელიც 3 მლრდ მცხოვრებზე მეტს ითვლის (რომელთა 

ნახევარს ჯერ 25 წელიც არ შესრულებია), ყალიბდება მძლავრი სამომხმარებლო ბაზარი, 

რომელიც მოცულობით ერთად აღებული ამერიკულისა და ევროპულის ტოლია. 

მნიშვნელოვანი ხდება ახალი აღმოსავლეთი სხვა პოზიციებიდანაც: სამხედრო (იქ არის 
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სტრატეგიული მნიშვნელობის რაიონები, რომლებიც საშუალებას იძლევა 

გაკონტროლდეს პრაქტიკულად მთელი პლანეტური სივრცე); საკომუნიკაციო (გადის 

სატრანსპორტო ხაზები); ნედლეულის (არსებობს ენერგომატარებლების გლობალური 

მარაგები, ასევე სასარგებლო წიაღისეულისა და ნედლეულის). 2009 წელს სწორედ აზია-

წყნარი ოკეანის რეგიონი გახდა გლობალური ეკონომიკის აღდგენის ლიდერი 

საბიუჯეტო პოლიტიკის მტკიცე ზომების და  დამაჯერებელი შიდა მოთხოვნის 

წყალობით. 

თუმცა თანამედროვე პერიოდში ახალი აღმოსავლეთი თავისთავად მაღალი 

არამდგრადობის ზონაა მთელი რიგი ფაქტორებით განსაზღვრული. უპირველეს 

ყოვლისა, ესაა რეგიონულ გეოეკონომიკურ არენაზე მოქმედი სუბიექტებია. იქ 

წარმოდგენილია როგორც მსოფლიო ეკონომიკური ლიდერები - იაპონია, კორეის 

რესპუბლიკა, ჩინეთი, რომლის (იგულისხმება ეს უკანასკნელი) განვითარების მაღალი 

ტემპები და აგრესიული საგარეო სავაჭრო პოლიტიკა აოცებს დანარჩენ მსოფლიოს 

ბოლო ორი ათწლეულია, ისე ერთ-ერთი ყველაზე ჩამორჩენილი შიდაკონტინენტური 

სახელმწიფოები - მონღოლეთი და მიანმა, რომლებიც თავიანთი არსით თითქმის 

სრული ჩაკეტილობის ფენომენია.აშკარაა, რომ შემადგენლობის ასეთი სიჭრელე 

ვარაუდობს ქვეყნებს შორის მუდმივად ცვალებად თანაფარდობას, აგრეთვე ამ რეგიონსა 

და დანარჩენს სამყაროს შორის. 

ახალი აღმოსავლეთის არასტაბილურობის მეორე ფაქტორია აშკარა რეგიონული 

ლიდერის არარსებობა. აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონი, სადაც შეინიშნება ჩსრ-ისა და 

იაპონიის ეკონომიკური დაპირისპირება, სამხედრო-პოლიტიკურ ასპექტში დომინირებს 

აშშ, დემოგრაფიულ ასპექტში- ჩინეთი, ინდოეთი კი  გეოეკონომიკურ სიმძლავრეს 

აგროვებს. 

აშკარაა, რომ რეგიონის თითოეულ სახელმწიფოს აქვს საკუთარი ინტერესები, 

რომლებიც განსაზღვრავს საერთაშორისო სარბიელზე მათი ქცევის სტრატეგიას და 

მაშასადამე, მომავლის საკუთარ პროექტს. ამიტომ ამ რაიონის განვითარების ერთ-ერთი 

ყველაზე სავარაუდო სცენარია მისი გადაქცევა, უპირველეს ყოვლისა, ძალის 
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გეოეკონომიკურ ცენტრთა დაპირისპირების ზონად. ამის შედეგი იქნება 

გეოეკონომიკური კონფლიქტები და უმნიშვნელო უპირატესობების მიღება სხვა 

ქვეყნებზე გავლენის მოსახდენ ბრძოლაში.  

აშშ ახდენს თავისი ინტერესების ფორმულირებას წყნარ ოკეანეში, რა დროსაც 

ხელმძღვანელობს უფრო ეროვნული კატეგორიებით, ვიდრე მსოფლიო პროდუქტის 

მხარდაჭერის პოლიტიკით. გრძელვადიანი პერსპექტივით გარდაუვლად მიიჩნევენ 

ჩინეთის გადაქცევას უდიდეს სახელმწიფოდ. აშშ მასში ხედავს პარტნიორს  რეგიონულ 

კონფლიქტთა კერების ჩაქრობაში, ისეთების, როგორებიცაა: კორეა და ტაივანი. ამით აშშ 

აღიარებს ჩინეთის რეგიონულ როლს, ისევე, როგორც იგი აქტიურად წაახალისებს 

იაპონიის როლს რეგიონში.კურსის ასეთი კორექტირება ნაკარნახებია იმის 

გაცნობიერებით, რომ ამერიკულ დომინირებას ზღვაზე, ჩრდილო-აღმოსავლეთ აზიაში - 

აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონში - არ ემუქრება არც ერთი რეგიონული მოთამაშე და არც 

მათი კოალიცია. რეგიონულ მოთამაშეებს შორის ნდობის განმტკიცებით ვაშინგტონი 

იმედოვნებს არსებული რისკის ნეიტრალიზებას. 

ჩინეთი, რომელსაც ხშირად აფასებენ პოლიტიკოსები, როგორც ამომავალ რეგიონულ 

სახელმწიფოს, იმყოფება განვითარების ყველაზე რთულ ფაზაში, 20 წლის წინ 

ეკონომიკური ღიაობის დაწესებიდან დაწყებული. სულ უფრო მკაფიოდ მოჩანს 

პრინციპული კონფლიქტი საბაზრო ეკონომიკასა და ავტორიტარულ პოლიტიკურ 

სტრუქტურას შორის. 2007 წელს ჩსრ პირველი სავაჭრო პარტნიორი გახდა კორეის 

რესპუბლიკა აშშ-ის ნაცვლად. 2010 წლის პირველ ნახევარში ჩინეთი გადაიქცა იაპონიის 

უმსხვილეს პარტნიორად ვაჭრობაში, შეცვალა რა აშშ. 2010 წელს ასეანის ყველაზე დიდი 

რაოდენობის სავაჭრო გარიგება მოდიოდა ჩინეთზე. მაგრამ ჩინეთის როლის 

გაძლიერება რეგიონულ პოლიტიკაში არ ნიშნავს, რომ ეს ქვეყანა უკვე გადაიქცა 

მსოფლიო ზესახელმწიფოდ, რომელიც ფლობს საკმაო რესურსებს, იმისთვის რომ 

მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს ძალთა გლობალურ თანაფარდობაზე. მშპ-ის წილი 

ერთ ჩინელზე შეადგენს დაახლოებით 14%-ს ანალოგიური ამერიკული მაჩვენებლისგან 

და 20%-ს იაპონურისგან. ამგვარად, ჩინური ეკონომიკის ზოგადად დიდი წონის 



267 
 

მიუხედავად მსოფლიოში, მოსახლეობის ცხოვრების სტანდარტი საკმაოდ დაბალია და 

მომავალში ლიდერობის შემთხვევაში მთლიანობაში დაბალი დარჩება, ვიდრე 

განვითარებულ ქვეყნებში. ექსპერტთა შეფასებით, ჩინეთი ეკონომიკის ზრდის ტემპების 

შენარჩუნების შემთხვევაში მსოფლიო ლიდერი გახდება 2030 წლისთვის. გარდა ამისა, 

არსებობს კოლოსალური მაკროეკონომიკური პრობლემები, რომლებიც 

დაკავშირებულია სტრუქტურული გარდაქმნების განხორციელებასთან, რეგიონული 

დისპროპორციების გათანაბრებასთან, უმუშევრობისა და სიღარიბის 

დაძლევასთან.შენარჩუნებულია სერიოზული სიძნელეები ფინანსურ პოლიტიკაშიც, 

რაც, უპირველს ყოვლისა, აიხსნება მთავრობის სწრაფვით გადაარჩინოს იუანი 

დევალვაციისგან. მოქმედებს სხვა შეზღუდვებიც, რომელთა შორის გამოყოფენ: 

საწარმოებში შრომის დაცვის მინიმალურ დონეს, სუსტ ბუნებისდამცავ 

კანონმდებლობას, ურთულეს და სახელმწიფოს მიერ დაცულ გაყალბებებისა და 

სამრეწველო მეკობრეობის სისტემას, მრეწველობის ცალკეული დარგების 

ფართომასშტაბიან სახელმწიფო სუბსიდირებას, შეუვალ  საბაჟო პროტექციონისტულ 

დაბრკოლებებსიმპორტზე და სხვ. 

ამასთან ერთად, ჩინეთი არის ლიდერობის ყველაზე პერსპექტიული კანდიდატი არა 

მარტო თავისი პოლიტიკური მნიშვნელობით, არამედ იმიტომაც რომ საზღვარგარეთ 

მცხოვრებ ჩინელებსა და მათ კაპიტალს შეუძლია მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს 

ჩინეთის ეკონომიკურ უზრუნველყოფაში, რადგან ამ სახელმწიფოს პრეტენზია აქვს 

რეგიონში დომინანტი სახელმწიფოს როლზე. 

იაპონიამ, რომლის პოლიტიკური პოზიცია, უპირველეს ყოვლისა, განისაზღვრება  

ეკონომიკური სიძლიერით, აზიური კრიზისის დროს დაკარგა თავისი მნიშვნელობა 

რეგიონულ პოლიტიკაში და პირველობის პალმა დაუთმო ჩინეთს. 1990-იანი წლების 

სტაგნაცია, საინვესტიციო უძლურება, ფასების დაცემა აქციებსა და უძრავ ქონებაზე, 

პოლიტიკური სისუსტე და მოსახლეობის დაბერება დღესდღეობით ის ფაქტორებია, 

რომლებმაც შეუძლებელი გახადა იაპონიის ბატონობა აზიაში. განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა იქონია ქვეყნის რეგიონულ ლიდერად გახდომის დაკარგვაში იაპონური 
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იდენტობის პრობლემამაც. იაპონური საზოგადოება არ აღიქვამს თავის თავს როგორც 

აზიურს, მაგრამ არც დასავლეთთან ახდენს იდენტიფიცირებას: დღეს იგი „ზის ყველა 

სკამს შორის ერთბაშად“. 

ამგვარად, რეგიონში აშშ-ს ჯერჯერობით კვლავ უკავია საკვანძო პოზიციები. ამიტომ 

გამორიცხული არაა წყნარი ოკეანის ვრცელი „ეკონომიკური თანააყვავების ზონების“ 

წარმოქმნა, რომლებშიც შეერთებულ შტატებს ექნებოდა განმსაზღვრელი მნიშვნელობა 

ყველა დარგში. ამ სცენარის ახდენა დამოკიდებულია რამდენიმე მომენტზე. ჯერ ერთი, 

ამერიკული სამხედრო ყოფნის მხარდაჭერა წყნარი ოკეანის ნაწილში, რაც სურს ამ 

რეგიონის ყველა სახელმწიფოს ჩინეთის მზარდი სიძლიერის საპირწონედ ან იაპონიის 

ლიდერობის წინააღმდეგ; მეორე, პრიორიტეტების გადანაცვლებაზე ამერიკის საგარეო 

პოლიტიკაში - რეალური პოლიტიკიდან უკანდახევით და დრეიფით ადამიანის 

უფლებათა და დემოკრატიის მხარეს, რაც  განაპირობებს გარკვეულ გაცივებას ჩინურ-

ამერიკულ ურთიერთობაში; და ბოლოს, მესამე, საკუთარ ამბიციებზე ან უფრო სწორად 

იმ ქვეყნების საინტეგრაციო მოტივებზე, რომელთაც რეგიონში ლიდერობის პრეტენზია 

აქვთ. იმის გათვალისწინებით, რომ საინტეგრაციო მოტივაციის ძირითადი პრინციპი 

სახელმწიფოთაშორის ურთიერთობებში არის კონსოლიდირებული პასუხისმგებლობა 

რეგიონულ და პლანეტურ განვითარებაზე, რაც გულისხმობს გარკვეულ გარემოებებსა 

და გარკვეულ პირობებში წინააღმდეგობის დაძლევას, „ეროვნულ-სახელმწიფოებრივ 

სუვერენიტეტს“ რომ უწოდებენ, დასახელებულ ფაქტორთაგან სწორედ მესამეს აქვს 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა რეგიონის გეოეკონომიკური სივრცის შესაქმნელად. 

ამ თვალსაზრისით საინტერესოა იტალიელი ავტორების კ.ჟანისა და პ. სავონას 

მოსაზრება, რომელშიც ხაზგასმითაა აღნიშნული, რომ იაპონია ნამდვილადაა თითქოს 

ორიენტირებული არც ისე აქტიური პოლიტიკის გაგრძელებაზე აღმოსავლეთ აზიაში. 

იაპონიისთვის მთავარია გაეროს უსაფრთხოების საბჭოში შესვლა. იგი ბევრად ნაკლებ 

ძალისხმევას ხარჯავს, იმისათვის რომ დაიკავოს გაბატონებული მდგომარეობა 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში. ასეთ პრიორიტეტებს შეესაბამება იაპონიის ნაბიჯები, 

რომლებიც მიმართულია თავისი ფინანსურ-სამრეწველო სიძლიერის 
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ინტერნაციონალიზაციაზე. როგორც ჩანს, საუბარია არაპირდაპირი სტრატეგიის 

ბრწყინვალე ჩანაფიქრზე, რომლის მიზანიცაა ტოკიოს მსოფლიო მნიშვნელობის 

გაძლიერება, ისე, რომ ამ დროს არ დააფრთხოს სხვა ქვეყნები და ამით არ მოახდინოს 

თავისი ეკონომიკური ექსპანსიის კომპრომეტირება. ამ მოსაზრების გარკვეულ 

მტკიცებულებად გამოდგება აზიური კრიზისის პერიოდში აზიური სავალუტო ფონდის 

შექმნაში იაპონიის პოზიციაც, რომელიც ხასიათდება საწყისი იდეიდან თანდათანობითი 

უკანდახევით აშშ-ის წნეხის გამო.  

სხვა პოლიტიკას ახორციელებს ჩსრ, რომელიც სხვებზე წარმატებულად გამოვიდა 

2007-2008 წლების მსოფლიო ფინანსური კრიზისიდან. ცდილობს რა, განამტკიცოს 

ქვეყნის მდგომარეობა გლობალურ ასპარეზზე, ჩინეთის მთავრობა აქტიურად წამოწევს 

იუანს, როგორც საგადასახადო საშუალებას, საერთაშორისო სავაჭრო ბაზრებზე. 2010 

წლის ივნისიდან ქვეყანაში ნებადართულია იმპორტზე იუანებით გადახდა, ხოლო 365 

ჩინური კომპანია, რომლებიც ახდენენ თავიანთი პროდუქციის ექსპორტირებას, ასევე 

იღებენ გადახდას ეროვნული ვალუტით. ამგვარად, იუანის ნაკადმა გადალახა ჩინეთის 

საზღვარი, ამასთან მისი დიდი ნაწილი ჰონგ კონგში დეპოზიტებზე დარჩა.  

ახალი აღმოსავლეთის არასტაბილურობის მესამე ფაქტორად შეიძლება 

დავასახელოთ ადეკვატური პირობებისთვის რეგიონალური ინტეგრაციის მოდელის 

არარსებობა, რომელიც უზრუნველყოფდა ბაზრების გახსნილობასა და ეკ-ის ტიპის 

ყველა დაინტერესებული მხარის თანამშრომლობას. ყოველივე ამის შედეგად ახალი 

აღმოსავლეთი ხასიათდება რამდენიმე გეოეკონომიკური სივრცის განვითარებით: ესენია 

APEC (აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობა, ინგლ. Asia Pacific Economic 

Cooperation Forum, APEC) და  АSEАN (ასეანი - სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების 

ასოციაცია, ინგლ.  Association of South East Asian Nations, АSEАN), რომლებსაც აქვთ 

ბირთვის როლზე პრეტენზია თავიანთ სუბსივრცეებში;ესაა „დიდი ჩინეთი“ (ჩსრ, 

ტაივანი და სინგაპური), რომლის მომავალიც განსაზღვრავს მთელი სამხრეთ-

აღმოსავლეთ აზიის ბედს; ესაა ავსტრალია-ახალზელანდიური ცენტრი, რომელსაც 
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შეუძლია თავის გარშემო გააერთიანოს ოკეანეთის სახელმწიფოები; ცალკე ჯგუფში 

შედიან ლათინური ამერიკის ქვეყნები და სხვ. 

ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული ორგანიზაციის - სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის  

სახელმწიფოთა ასოციაციის (ასეანი) - განვითარების შედეგები გვიჩვენებს საკმაოდ 

შეზღუდულ შესაძლებლობებს განვითარებადი და ახალი ინდუსტრიული ქვეყნების 

ღრმა და მით უმეტეს, ყოვლისმომცველი ინტეგრაციისთვის, ე.ი. ინტეგრაცია ძველი 

ინდუსტრიული დემოკრატიების მონაწილეობის გარეშე და სწორედ სუბრეგიონულ 

საფუძველზე. ასეანს ჰქონდა მცდელობა განეხორციელებინა ეკონომიკური 

თანამშრომლობა თავისუფალი ვაჭრობის კლასიკური ზონის ფორმით (AFTA- ასეანის 

აზია-წყნარი ოკეანის თავისუფალი ვაჭრობის ზონა,  ინგლ. ASEAN Free Trade Area, 

AFTA)). მაგრამ საბაჟო გადასახადების შემცირების პერიოდში ამას მოაქვს მხოლოდ 

უმნიშვნელო ეკონომიკური სარგებელი. ასეანი  და მისი რეგიონული ფორუმი  კიდევ 

აგრძელებს დისკუსიას ყველა ქვეყნის მიერ გაზიარებულ წარმოდგენაზე ინტეგრაციისა 

და უსაფრთხოების შესახებ. ამიტომ რეგიონის ზოგიერთი ქვეყანა, მაგალითად 

სინგაპური, უკვე გადავიდა თავისი უსაფრთხოების განმტკიცებაზე ორმხრივი 

თანამშრომლობის ფორსირების ხარჯზემეზობელ სახელმწიფოებთან და ამერიკის 

შეერთებულ შტატებთან. ასეთივე შეფასებები აქვთ აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური 

თანამშრომლობის პან-წყნარი  ოკეანის ფორუმსაც. თუმცა აზიური კრიზისის 

განვითარებამ აჩვენა, რომ დაჟინება ეროვნულ სუვერენიტეტზე და რეგიონულ 

ინტეგრაციაზე უარი განაპირობებს სუვერენიტეტის მკვეთრ დანაკარგს, რის გამოც 

დეზინტეგრაციის რისკი ბევრად მეტია, ვიდრე ინტეგრაციის საფრთხე. ამასთან 

მართული ინტეგრაცია უკეთ უპასუხებს სახელმწიფოს ინტერესებს, ვიდრე შიდა 

რესურსების ძიება მხოლოდ და მცდელობა გადაწყვიტონ სახელმწიფოთაშორისი 

პრობლემები ორმხრივი ურთიერთობის ფარგლებში. ამიტომ, მიუხედავად ასეანის 

კრიტიკისა, როგორც ჩანს, ეს გაერთიანება დარჩება ძირითადი რეგიონული 

ინტეგრაციისთვის. 
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ქვეყნების გეოეკონომიკურ ინტერესთა გათვალისწინებით საკმაოდ პერსპექტიული 

ხდება ასეანის გაფართოება იაპონიის, ჩინეთისა და სამხრეთ კორეის ჩართვით. ამაზე 

აღებული კურსი აღნიშნულია ორგანიზაციის პროგრამულ დოკუმენტებში „ასეან 2020-ის 

ხედვა“ და ჰანოის დეკლარაციაში ეკონომიკურ განვითარებაში განხეთქილების 

შემცირებაზე ასეანის (2001 წ.) უფრო მჭიდრო ინტეგრაციის გამო. მათ განამტკიცეს 

ორიენტირები 2020 წლისთვის საზოგადოება ასეანის შექმნაზე, რომელიც დამყარებულია 

პოლიტიკისა და უსაფრთხოების, ეკონომიკური ინტეგრაციისა და სოციალურ-

კულტურული ურთიერთქმედების სფეროებში მჭიდრო თანამშრომლობაზე. ამ 

პროექტში მომავალი საზოგადოება წარმოდგენილი იყო როგორც დინამიკურად 

განვითარებადი გაერთიანება, რომელიც ღიაა გარე სამყაროსთვის, მაგრამ ამასთანავე 

მიმართულია შიდა პოტენციალის მობილიზაციაზე და თანამშრომლობისას „ადამიანურ 

განზომილებას“ სულ უფრო მეტ მნიშვნელობას ანიჭებს.  

აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციისგან 

განსხვავებით ახალ ორგანიზაციას აქვს ერთმნიშვნელოვნად რეგიონული ხასიათი და 

სპეციფიკური აზიური პროექტია. იგი შეიცავს „Thinking East Asian“-ის ელემენტს, ე.ი. 

შეგნებულ დისტანცირებას დასავლეთისა და მისი ფასეულობებისგან. 

ამის გარკვეულ მტკიცებულებად შეიძლება გამოდგეს გადაწყვეტილება თავისუფალი 

ვაჭრობის ზონის შექმნის შესახებ მთელი ეგრეთ წოდებული დიდი აღმოსავლეთ აზიის 

მასშტაბით, რაც გამოწვეულია, ერთი მხრივ, სურვილით, წინ აღუდგნენ საერთაშორისო 

ეკონომიკურ ბლოკებს, იმგვართ, როგორებიცაა: ეკ და ნაფტა (ჩრდილოამერიკული 

შეთანხმება თავისუფალ ვაჭრობაზე, ინგლ. NorthAmerican Trade Agreement, NAFTA), 

ხოლო, მეორე მხრივ - სამხრეთ აზიის ქვეყნების მიერ საკუთარი ადგილის განსაზღვრით 

მსოფლიო საზოგადოებაში. 

თანამშრომლობის ახალი მოდელი ძიებასთან დაკავშირებულია ეგრეთ წოდებული 

მონეტარული რეგიონალიზმის განვითარებაც, რომელიც ითვალისწინებს უფრო 

ინტენსიურ კავშირს ფინანსების სფეროში, ვიდრე სავაჭროში. როგორც ბოლო წლების 

საერთაშორისო ვაჭრობის საკითხებზე რაუნდების პრაქტიკა მოწმობს, სავაჭრო 
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შეთანხმებები იწვევს პოლიტიკურ გართულებებს და მათ მიღწევაზე დიდი დრო 

იხარჯება. ფინანსური შეთანხმებები კი შეიძლება განხორციელდეს აუტსაიდერების 

დისკრიმინაციის გარეშე სავაჭრო გარიგებათა უმრავლესობისგან განსხვავებით. 

მონეტარული რეგიონალიზმის არსი შეიძლება განვსაზღვროთ, როგორც 

განსაკუთრებული დამოუკიდებელი ფინანსური სისტემის შექმნა სავალუტო და 

ფინანსური ურთიერთობის სტაბილიზაციისთვის რეგიონის ქვეყნების ინტეგრაციის 

ეტაპობრივი პროცესის გზით. ამასთან პირველ ეტაპზე შეიქმნებოდა ლიკვიდურობის 

რეგიონული ფონდი. მეორე ეტაპზე დაისახავდნენ ამოცანად რეგიონული სავალუტო 

სისტემის ფორმირებას ევროპული ნიმუშით. მესამე ეტაპზე საერთო ვალუტის 

შემოღების და რეგიონული საემისიო ბანკის შექმნისშემდეგ მოხდებოდა 

სამხრეთაზიური საზოგადოების გაფორმება. ამ პროექტის რეალიზაცია უკვე დაიწყო 

აზიური სავალუტო ფონდის (ასფ) შექმნიდან. ვარაუდობენ, რომ ფონდს ექნება 

რამდენიმე ფუნქცია: იგეგმებოდა მისი საშუალებების გამოყენება სავალუტო 

სპეკულაციების აღსაკვეთად, შემდეგ ამ საშუალებებს მიმართავდნენ ლიკვიდურობის 

გასაუმჯობესებლად საგადასახადო ბალანსის პრობლემათა გამწვავების შემთხვევაში და 

ამავდროულად დახმარებას გაუწევდნენ რესტრუქტურიზაციის გრძელვადიანი ზომების 

დაფინანსებაში. აზიური სავალუტო ფონდი უნდა წარმოადგენდეს უფრო 

უნიფიცირებულ და ნაკლებად პუნქტუალურ პროგრამას, ვიდრე საერთაშორისო 

სავალუტო ფონდი. 

პარალელურად ასეან+3-ის ფარგლებში იწყებენ სხვა გეგმების განხილვასაც, 

მაგალითად, ტრანსკონტინენტური სარკინიგზო გზის მშენებლობა სინგაპურიდან 

პეკინამდე. წარმოიშობა ახალი რეგიონული ინსტიტუტებიც. ასე, მაგალითად, 

აღმოსავლეთისა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ინტეგრაციისთვის 

იდეოლოგიური და კულტურულ-ისტორიული საფუძვლების შესამუშავებლად შეიქმნა 

სპეციალური აღმოსავლეთაზიური სადამკვირვებლო ჯგუფი. დასახული პროგრამების 

განხორციელების შედეგად აზიაში შეიძლება გაჩნდეს უზარმაზარი საერთო ბაზარი 0,5 
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მლრდ ადამიანზე მეტი ოდენობის მოსახლეობით და შიდა პროდუქტის ყოველწლიური 

მოცულობის დაახლოებით 800 მლრდ დოლ. 

აზიური რეგიონალიზმის ფორმირება მისი ქვეყანა-ლიდერებისთვის მიმდინარეობს 

საგარეოეკონომიკური თანამშრომლობის კვლავწარმოებით (გეოეკონომიკურ) მოდელზე 

ორიენტაციით, რომელიც მნიშვნელოვნად განსხვავდება მომმარაგებლურ-გასაღებითი 

და სავაჭრო-საშუამავლო მოდელებისგან. ასეთი გეოეკონომიკური ორიენტაცია ცვლის 

საგარეოეკონომიკური ურთიერთობების შინაარსს რეგიონში. საქმე ისაა, რომ ახალი 

ჩინეთის გაჩენა საერთაშორისო ეკონომიკურ ასპარეზზე შეიძლება დასასრულის 

დასაწყისი გახდეს ეკონომიკური განვითარების ტრადიციული სამხრეთ-აზიური 

მოდელისთვის, რომელსაც უწოდებენ „მფრინავ ბატებს“. ამ მოდელის შესაბამისად, 

ქვეყანა იწყებს უბრალო საქონლის წარმოებას საექსპორტოდ, შემდეგ მიღებული მოგების 

რეინვესტირებას ახდენენ, რაც მიდის ძირითადი კაპიტალის სრულყოფაზე, მერე კი 

მიემართება უფრო რთულ წარმოებაზე. აღმოსავლეთ-აზიურ სახელმწიფოთაგან ჩინეთი 

პირველი იყო, ვინც უარყო განვითარების ეს გზა, ერთდროულად ახდენდა რა როგორც 

უბრალო, ისე რთული საქონლის ექსპორტირებას. თუმცა ჩინეთის ეკონომიკური 

სიმძლავრის გაზრდისას წარმოშობილი პრობლემები მისი მეზობლებისთვის არაა 

ფატალური. სინამდვილეში იაპონიას შეუძლია სავსებით ისარგებლოს ჩინეთის 

ინდუსტრიული ზრდისგან (იმის მსგავსად, როგორც მან მოიგო სხვა აზიური ქვეყნების 

ზრდისგან), თუკი აშშ-ის მსგავსად იგი საქონლის წარმოებიდან გადავა მომსახურების 

მიწოდებაზე. რაც შეეხება „აზიურ ვეფხვებს“, ისინი სავსებით შეიძლება აღმოჩნდნენ, 

ერთი მხრივ,  მაღალრენტაბელური წარმოების (ჩინეთი) ცენტრსა და, მეორე მხრივ,  

მაღალხარისხიანი მომსახურების (იაპონია) ცენტრს შორის. სიტუაციის განვითარების 

ყველაზე კარგი ვარიანტი ამ ქვეყნებისთვის იქნებოდა თანამშრომლობა 

ჩინეთთანიმგვარად, რომ ამ უკანასკნელს ეწარმოებინა მათ მიერ დაპროექტებული 

საქონელი. 

ამგვარად, შრომის განაწილება ქვეყნებს შორის მოხდება არა ხაზებით „ნედლეულის 

მიმწოდებელი - მწარმოებელი“ ან „მწარმოებელი - მომხმარებელი“, არამედ ხაზებით 
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„ინვესტორი - შემმუშავებელი - მწარმოებელი“ ერთიანი ტექნოლოგიური ციკლის 

ფარგლებში - პროდუქციის შემუშავებიდან წარმოებაში მის დანერგვამდე, 

დამზადებამდე, გაყიდვამდე -უპირატესად რეგიონული ინვესტორების მიერ საქონლის 

მოძრაობის ყველა ეტაპის უშუალო დაფინასებისას. ასეთი განლაგებისას 

განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მსოფლიო ეკონომიკის განვითარებისთვის ორი 

შემდეგი ფაქტორი, რომლებიც ავსებს წყნარი ოკეანის გეოეკონომიკური რეგიონის 

სახელმწიფოთა კონკურენტული უპირატესობების სიას: 

- ჩინეთის ეკონომიკური ზრდის ტემპები და სამრეწველო წარმოების მასშტაბები, 

ქვეყნის, რომელიც თვით ისეთ სპეციფიკურ დარგში, როგორიცაა high-tech, 

გვიჩვენებს უზარმაზარ წარმატებას. 2009 წელს ჩინეთმა გაუსწრო ამერიკას 

ავტომობილთა გაყიდვის მოცულობით, 2011 წელს აშშ-ს გაუსწრო პერსონალური 

კომპიუტერების გაყიდვათა მოცულობით, გახდა რა მსოფლიოში უმსხვილესი 

ბაზარი პკ-მწარმოებლებისთვის ამ დარგში ამერიკის ლიდერობიდან 30 წლის 

შემდეგ; 

- იაპონიის ფინანსური შესაძლებლობები - უმსხვილესი მსოფლიო კრედიტორის, 

რომელიც იძულებულია მოახდინოს კაპიტალის ექსპორტირება, რადგან 

სხვადასხვა მიზეზის გამო თავად ქვეყანაში ინვესტირებისთვის მისი გამოყენება 

შეუძლებელია. 

მსოფლიო ბაზრის სასურველი პოლიტიკური და ეკონომიკური კონიუნქტურისა და 

შიდარეგიონულ წინააღმდეგობათა გადაწყვეტისას, მათ შორის ჩინეთსა და იაპონიას 

შორის, გრძელვადიან პერსპექტივაში დასახელებულ ფაქტორთა განვითარებამ 

შეიძლება ხელი შეუწყოს ამ ქვეყნების მიერ არა მარტო კონტროლს ფინანსურ და 

ტექნოლოგიურ ნაკადებზე საკუთარ გეოეკონომიკურ სივრცეში, არამედ 

ჩამოყალიბებული გეოეკონომიკური პირამიდის შეცვლასაც, კერძოდ კი ახალი 

აღმოსავლეთის ერთობლივი ეკონომიკური სიმძლავრის გავრცელებასმასობრივი 

წარმოების „მესამე სართულიდან“ მაღალ ტექნოლოგიათა „მეორე სართულზე“ 

მსოფლიომოწყობის იერარქიაში. 
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თანამედროვე ეპოქაში პოლიტიკოსებისა და მეცნიერების განსაკუთრებულ 

შეშფოთებას იწვევს სამხრეთის გეოეკონომიკური რეგიონების განვითარება. 

მაკრორეგიონი სამხრეთი, რომელიც მოიცავს ინდოოკეანურ რკალს, გამორჩევა 

მნიშვნელოვანი სანედლეულო ორიენტაციით. არსებული „ნავთობის მანანა“ 

გამოიყენება მხოლოდ მმართველი კლასის კერძო მოხმარებაზე და საზოგადოებრივი 

მოხმარების სუბსიდირებაზე. ნავთობის კოლოსალურ ექსპორტს არ შეუძლია შეცვალოს 

ეფექტიანი ინდუსტრიალიზაცია, რომელსაც შეუძლია დააკმაყოფილოს ქვეყნის შიდა 

მოთხოვნები და მოახდინოს მსოფლიო ბაზარზე ეროვნული მეურნეობის მიერ თავისი 

ნიშის შექმნის სტიმულირება. ამიტომ სამხრეთის ქვეყნები არ ასრულებენ გლობალურ 

ასპარეზზე აქტიურ როლს. ისინი რჩებიან პასიურ მოთამაშეებად, რომლებიც 

იძულებულნი არიან ცალმხრივი წესით მიესადაგონ მსოფლიო სისტემას, იმისდა 

მიუხედავად, რომ ნავთობის მარაგი რეგიონში მნიშვნელოვანია დასავლელი 

მომხმარებლებისთვის. გასაკვირი არაა, რომ სხვა სახელმწიფოები თავიანთ თავზე 

იღებენ ინიციატივას„წინადადებათა“ წამოწევაზე, რომლებიც აუცილებლად უნდა 

შეასრულონ სამხრეთის სუბიექტებმა. იმ შემთხვევაში, თუ ახლო აღმოსავლეთში 

სიტუაცია გამწვავდა და გადამწყვეტი მოქმედებები დაიწყო რეგიონში, სერიოზული 

კრიზისის წარმოშობის ალბათობა აშშ-სა და ოპეკს, არაბულ და მუსლიმანურ 

სამყაროსთან მჭიდროდ დაკავშირებულ ორგანიზაციას, შორის მაღალი იქნება. 

ყოველივე ეს აიძულებს ამერიკას პრეადაპტაციის ლოგიკის სრული შესაბამისობით 

გაიაზროს გლობალური მასშტაბის ალტერნატიული ნავთობ-გაზის კონფიგურაციის 

სტრატეგიული დიზაინი. მისი საყრდენი წერტილები შეიძლება გამხდარიყო 

განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ევროპის ჩრდილოეთით მდებარე ნავთობის 

აუზის გარდა: 1) რუსეთი (აგრეთვე კასპიის ნავთობის აუზის მთელი სივრცე); 2) 

აფრიკის ნავთობმომპოვებელი არამუსლიმანური ქვეყნები, რომლებიც მდებარეობს 

საჰარიდან სამხრეთით (უპირველეს ყოვლისა, ანგოლა); 3) ლათინური ამერიკა (მექსიკა 

და ვენესუელა). 
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სამხრეთის მაკრორეგიონს მჭიდროდ ებჯინება მეტარეგიონი ღრმა სამხრეთი, 

რომელიც ხასიათდება როგორც მსოფლიო მეურნეობის კრიმინალური „ორეული“; იგი 

ვლინდება პარალელური ლეგალური და არალეგალური ინსტიტუტებისა და 

საქმიანობის სახეების სახით. (ა. ნეკლესა თავის არაერთ ნაშრომში აღნიშნავს, რომ 

ცნობილი „ალ-ქაიდა“ - ეს ხომ თავისებური სამეცნიერო-საწარმოო გაერთიანება, 

რომელიც აქტიურად იყენებს ცივილიზაციის ყველაზე თანამედროვე მექანიზმებს). 

ღრმა სამხრეთის ჩრდილოვანი ეკონომიკის განვითარების გეოეკონომიკური 

მიდგომის გაანალიზება საშუალებას გვაძლევს ვამტკიცოთ, რომ მისი ძირითადი 

ტენდენციები განისაზღვრება არა ლოკალური, არამედ საკაცობრიო ფაქტორებით, 

რომლებიც დაკავშირებულია მსოფლიო ბაზრისა და მსოფლიო პოლიტიკის 

ევოლუციასთან. მაგალითად, ნარკობიზნესი გვიჩვენებს ეკონომიკური და 

პოლიტიკური განვითარების მჭიდრო ურთიერთკავშირს, რომელიც განსაზღვრულია 

„ბირთვისა“ და „პერიფერიის“ დაპირისპირებით. თუკი მე-20 საუკუნის შუახანებამდე 

ჰეროინი „ბირთვის“ სავაჭრო ექსპანსიის ინსტრუმენტის როლს ასრულებდა 

„პერიფერიის“ წინააღმდეგ, ახლა, პირიქით, ის იცავს ყველაზე ჩამორჩენილ ქვეყნებს 

ეკონომიკური დეგრადაციისგან. სწორედ „პერიფერია“ იღებს დღეს მნიშვნელოვან 

მოგებას ნარკოტიკების არალეგალური მიწოდებისგან, „ბირთვის“ ქვეყნები კი 

ავადმყოფურად განიცდიან მასობრივი ნარკომანიისგან დანაკარგს (ექსპერტთა 

შეფასებით, ოპიატების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი აღწევს 68 მლრდ დოლარს, 

ხოლო კოკაინის გაყიდვიდან - 85 მლრდ დოლარს წელიწადში). ამგვარად, ღრმა 

სამხრეთის კრიმინალური ტექნოლოგიების განვითარება იწვევს გეოეკონომიკური 

რენტის ახალი სახეების ჩამოყალიბებას. 

განხილული მეტარეგიონის მეორე მნიშვნელოვანი მახასიათებელია ტერორიზმის 

ეკონომიკა. მის საფუძვლად გვევლინება საერთაშორისო ტერორიზმი, რომელიც,გაეროს 

მსოფლიოს წინააღმდეგ დანაშაულისა და კაცობრიობის უსაფრთხოების კოდექსის 

პროექტის ფორმულირებით, მოიცავს განხორციელებას, ორგანიზაციას, ჩადენაში 

დახმარებას, აქტებისდაფინანსებას ან წახალისებას აგენტთა ან ერთი სახელმწიფოს 
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წარმომადგენლების მიერ მეორე სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ანმათ მიერ ისეთი აქტების 

ნებაზე მიშვება, რომლებიც მიმართულია პირთა ან საკუთრების წინააღმდეგ და 

რომლებიც თავისი ხასიათით მიზნად ისახავს შიშის გამოწვევას სახელმწიფო 

მოღვაწეებში, პირთა ჯგუფებში ან მთელ მოსახლეობაში. ტერორიზმის ეკონომიკის 

ორგანიზაცია ექვემდებარება მსოფლიო მეურნეობის ჩრდილოვანი ორეულის 

ორგანიზაციის ზოგად კანონზომიერებებს. როგორც ა. ნეკლესი აღნიშნავს, 

თანამედროვე მსოფლიო განიცდის დივერსიფიცირებული, გარკვეული სახით 

მოტივირებულ ქსელურ ორგანიზებულობათა მზარდ წნეხს; ისინი საკუთარი ან 

გარედან დასახული მიზნების მისაღწევად იყენებენ ტერორისტულ მეთოდებსა და 

საშუალებათა ფართო სპექტრს, რომლებიც შექმნილია 

მაღალინდუსტრიული/პოსტინდუსტრიული ცივილიზაციის მიერ. მსგავსი 

ორგანიზმების მიზანდასახულება მოგვაგონებს „რუსულ მატრიოშკას“ - ერთი მიზანი 

თითქოსდა „ჩადებულია“ მეორეში და განსაზღვრო ყველაზე მთავარი, საწყისი, 

რომლიდანაც საკუთრივ იწყება მატიოშკის „აწყობა“, საკმაოდ რთულია. 

განსაკუთრებით მკაფიოდ ეს ვლინდება ტერორიზმის დაფინანსებაში, რომლის 

წყაროებია: „ქვეყანა-განდევნილებითვის“ (ანუ ურჩი ქვეყნებისთვის) დახმარება, 

თვითმომარაგება ჩრდილოვანი ეკონომიკის ხარჯზე და კერძო პირთა დახმარება. ამ 

თვალსაზრისით ნიშანდობლივი ფიგურა იყო უსამა ბენ ლადენი, მილიონერი საუდის 

არაბეთიდან;თავიდან ის იყო ავღანელი მოჯაჰედების სპონსორი, შემდეგ კი თვითონაც 

ჩადგა მათ რიგებში. ცალკე ყურადღების ღირსია „სარისკო სახელმწიფოების“ ფენომენი; 

ეს სახელმწიფოები საერთაშორისო საზოგადოებას ორმაგ სტრატეგიულ გამოწვევას 

უცხადებენ: ერთი მხრივ, უნდა მოხდეს „სარისკო სახელმწიფოების“ რეინტეგრირება 

საერთაშორისო საზოგადოებაში, ხოლო, მეორე მხრივ, ამავე საზოგადოებამ არ დაუშვას 

ამისკენ მიდრეკილი სახელმწიფოების ჩაცურება „რისკის ზონაში“. 

სარისკო სახელმწიფოები (სახელმწიფო-ნაძირალები, სახელმწიფო-განდევნილები ან 

სახელმწიფო-პარიები) - ესაა ისეთი სახელმწიფოები, რომლებიც თავიანთ მთავარ 

პრიორიტეტულ ამოცანად ისახავენ სხვა სახელმწიფოების ძირის გამოთხრას და 
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ამისთვის იყენებენ ძალადობის გასაოცარ ხერხებს. მათ პრაქტიკულად გარდაუვლად 

აქვთ რეპრესიული დიქტატურა, რომელიც იცავს რეჟიმს და ამავდროულად ისინი 

საგარეო საფრთხესაც წარმოადგენენ. 

მსოფლიოს განვითარებულრეგიონებზე ღრმა სამხრეთის ასოციური 

პარაეკონომიკური ტექნოლოგიების წნეხი ხდება იმდენად ძლიერი, რომ ზოგიერთი 

მკვლევარი საუბრობს ცივილიზაციის კერობრივი დაშლის ნიშნებზე (ამის ნათელ 

მაგალითად გამოგვადგება: ავღანეთი, ჩეჩნეთი, ტაჯიკეთი, ზოგიერთი აფრიკული 

ტერიტორია და ა.შ.). კიდევ უფრო მკვეთრად ჩამოაყალიბა თავისი პოზიცია 

სტრატეგიულ კვლევათა საერთაშორისო ინსტიტუტმა (IISS) მოხსენებაში მსოფლიო 

პოლიტიკის ტენდენციების შესახებ. მისი დასკვნა: მთავარი საფრთხე 

კაცობრიობისთვის დღეს რეგიონული კონფლიქტებია აზიაში ბირთვული 

სახელმწიფოების მონაწილეობით, რის გამოც კაცობრიობა „წონასწორობას იცავს 

მშვიდობასა და ომს შორის მიჯნაზე“. 

დასკვნა. გეოეკონომიკური რეგიონების განვითარების ძირითადი პროგნოზები 

დაკავშირებულია დასავლეთსა და ახალ ჩრდილოეთს შორის წინააღმდეგობათა 

გაძლიერებასთან, აგრეთვე მსოფლიო ეკონომიკისა და პოლიტიკის ცენტრის 

გადანაცვლებასთან ახალი სამხრეთის ზონაში. 

 ახალი აღმოსავლეთის მდგომარეობის სირთულე განპირობებულია მისი 

არასტაბილურობის ფაქტორთა შენარჩუნებით. მათ შორისაა: აქტიური გეოეკონომიკური 

სუბიექტების უზარმაზარი რაოდენობის არსებობა, სახელმწიფოს, ტნკ-ების, 

საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩათვლით; აშკარა რეგიონული ლიდერისა და 

რეგიონული ინტეგრაციის მოდელისარარსებობა.  

 სამხრეთის გეოეკონომიკური რეგიონების განვითარება განისაზღვრება  ნავთობის 

ბაზრის, კრიმინალური პარაეკონომიკის ტექნოლოგიებითა და საერთაშორისო 

ტერორიზმის საყოველთაო კონიუნქტურის ფაქტორებით. შესაბამისად, ამ რეგიონის 
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სუბიექტების უმნიშვნელოვანესი გეოეკონომიკური ამოცანაა „სარისკო 

სახელმწიფოების“ რეინტეგრაცია საერთაშორისო საზოგადოებაში.  

 

 

 

 

კითხვები გამეორებისთვი 

 

  

12.1. გააანალიზეთ  რეგიონული ურთიერთობების წინააღმდეგობრივი ხასიათი. 

12.2. დაახასიათეთ რეგიონალიზმის ფორმები და მისი განვითარება. 

12.3. როგორია რეგიონების  სახელმწიფოებრივი ინტერესების რეალიზაციის 

პერსპექტივები? 
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თემა 13. საქართველოს თანამედროვე გეოეკონომიკური აქტივობა 

განსახილველი საკითხები: 

 

13.1 გეოეკონომიკური ფაქტორის როლი საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში  

13.2  საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის გეოეკონომიკური ორიენტირები 

13.3 საქართველოს სატრანსპორტო-ლოჯისტიკური სისტემის განვითარება 

 

 

ნებისმიერი ქვეყნის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია გეოეკონომიკური 

ფაქტორის როლი. მსოფლიო ბაზარზე სიტუაციისადმი გეოეკონომიკური მიდგომის 

საფუძველზე შესაძლებელია დავძლიოთ გამოწვევა: მსოფლიო ეკონომიკური სისტემის 

რომელ სფეროებში, რა ტექნოლოგიებით და როგორი პროფესიონალი კადრებით  უნდა 

ჩაერთოს ქვეყანა წარმატების მისაღწევად. ასეთი მიდგომა   გვეხმარება ჩამოვაყალიბოთ 

სახელმწიფოს გეოეკონომიკური სტრატეგია, მისი განხორციელების ტაქტიკა და 

ეფექტიანი გეოეკონომიკური აზროვნება. ზემოაღნიშნული მიზნით სახელმწიფომ უნდა 

უზრუნველყოს: მსოფლიო ეკონომიკურ სისტემაში ქვეყნის ჩართვა ეროვნული 

ინტერესების დაცვით; მსოფლიო ბაზრებზე ხელსაყრელი სტრატეგიული 

პოზიციონირება; საერთაშორისო ინტეგრაციის სხვადასხვა ფორმების მოქნილი და 

დინამიური გამოყენება; კონკურენციის სტრატეგიული წესებისა და მეთოდების 

სწავლება.    

დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე საქართველოში განხორციელებულმა 

შედეგიანმა  რეფორმებმა ქვეყნის  უწყვეტ განვითარებას დაუდო  საფუძველი. ახლა 

მნიშვნელოვანია ქვეყანამ დაძლიოს ეკონომიკის მშენებლობის გზაზე არსებულ 

გამოწვევები. ამისათვის საჭიროა   საექსპორტო ბაზის გაფართოება, განსაკუთრებით 

ინდუსტრიის, ტრანსპორტისა და ტურიზმის სფეროს განვითარებით,  ახალ ბაზრებზე 

გასვლით, ეკონომიკური დივერსიფიკაციის გაძლიერებით,  მეტად დაბალანდებული 

ეკონომიკური ზრდით.   ბევრი ადამიანი მოქცეულია გრძელვადიან უმუშევართა 
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კატეგორიაში.  დიდია უთანასწორობა  საზოგადოებაში. უფრო ინკლუზიური 

ზრდისთვის საჭიროა   შრომის ბაზარზე მოთხოვნებთან პროფესიული უნარების 

დისბალანსის და შეუსაბამობის დაძლევა. ტექნოლოგიური განვითარებისა და ახალი 

ბიზნეს მოდელების შესაბამისად  სამუშაო პირობები გამუდმებით უნდა იცვლებოდეს 

და გასაქანს აძლევდეს ინოვაციებს.  ქართული კომპანიებისთვის დიდი გამოწვევაა 

პროფესიული უნარების მქონე მუშახელის პოვნა,  დაწყებით და საშუალო სკოლებში 

სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება, ადეკვატური პროფესიული განათლების შემოღება,  

სასწავლო პროგრამისა და პედაგოგთა მუშაობის სტანდარტის შემუშავება, ახალი 

ეკონომიკის საჭიროებებზე ორიენტაცია,  ქვეყნის გეოეკონომიკური პოტენციალის 

ეფექტიანი გამოყენება.  

ისტორიულად, საქართველოს გეოეკონომიკური საფუძვლები სხვადასხვა 

ეკონომიკურ-ისტორიული და პოლიტიკური ფაქტორების ზემოქმედებით 

ჩამოყალიბდა. ეს ფაქტორები განპირობებული იყო ეპოქალურ გეოპოლიტიკურ ძვრებზე 

რომლებიც მიმდინარეობდა მცირე, შუა აზიის, ახლო აღმოსავლეთის დაკავკასიის 

სუბრეგიონებში. ამ ცვლილებებს თან ახლდა უწყვეტი ომები მეზობელ და შორეულ 

სახელმწიფოებთან. საქართველოს სახელმწიფო გადარჩენისთვის გამუდმებულ 

ბრძოლებში იმყოფებოდა.    

 საქართველოს ბუნებრივ რესურსებს შეადგენს მინერალური, ბიოლოგიური, მიწის 

და წყლის, მსოფლიო ოკეანის და რეკრეაციული რესურსები. სასარგებლო წიაღისეულს 

შეადგენს ნახშირი, სხვადასხვა სახის მადნეული, ნავთობი, მინერალური წყლები, 

ბუნებრივი საწვავი და ინერტული აირები. თავისი გეოგრაფიული მდებარეობით, 

ნიადგით, ზღვაზე გასასვლელით, კლიმატური მრავალფეროვნებით, ბუნებრივი, 

ცივილიზაციური რესურსებით, კულტურით, ადამიანური პოტენციალით საქართველო 

ევრაზიულ გზაჯვარედინზე ერთ-ერთი პერსპექტიული ქვეყანაა. საქართველო იმ 

უძველეს სატრანსპორტო გზაჯვარედინზე მდებარეობს, რომელიც აკავშირებდა და 

აკავშირებს ჩრდილოეთისა და სამხრეთის, დასავლეთისა და აღმოსავლეთის 

ქვეყნებს. სწორედ საქართველოზე გადიოდა ევროპა -აზიის დამაკავშირებელი 
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 სატრანსპორტო მაგისტრალი - ძველი აბრეშუმის გზა. საქართველო შავი 

ზღვით უკავშირდება შავიზღვისპირეთის ქვეყნებს, ხოლო ბოსფორისა და 

დარდანელის სრუტეებით - ხმელთაშუა ზღვის აუზის ქვეყნებს; გიბრალტარის 

სრუტით შესაძლებელია კავშირი მთელს მსოფლიოსთან, მდინარე დუნაის 

მეშვეობით კი - აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპის ქვეყნებთან. საქართველო 

აღმოსავლეთ ევროპისა და დასავლეთ აზიის გასაყარზეა და ამავდროულად 

სოციოპოლიტიკურად და კულტურულად ევროპის ნაწილია. (Joresa Blount. Why The 

Country Of Georgia Is Quickly Becoming A Business Powerhouse. 

https://www.forbes.com/sites/joresablount/2019/08/06/why-the-country-of-georgia-is-quickly-

becoming-a-business-powerhouse/#d25b0ad788bb) 

 აზერბაიჯანის გავლით საქართველო უკავშირდება კასპიის ზღვას. ამის გამო 

ქვეყანას თავისი პროდუქციის გატანა შეეძლო აღმოსავლეთშიც, ისევე როგორც 

დასავლეთში თბილი შავი ზღვის გავლით. ეს ქმნიდა ხელსაყრელ პირობებს 

საერთაშორისო ვაჭრობის განვითარების და ხალხის კეთილდღეობის ამაღლების 

მიზნით. მაგრამ,  ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე ქვეყანა აღნიშნულ ხელსაყრელ 

პირობებს ვერ იყენებდა. მისი სახელმწიფო საზღვრები ხშირად ირღვეოდა და 

იცვლებოდა.  

 ჩვენს წეთაღრიცხვამდე პირველი ათასწლეულის მეორე ნახევარში საქართველოს 

ტერიტორიის ფართობი შეადგენდა 140,4 ათას კვ. კმ-ს,  I-IV საუკუნეებში 134,2 ათას კვ. 

კმ-ს,   IX –X საუკუნეებში  -131 ათას კვ. კმ-ს, XIIIსაუკუნის დასაწყისში 205,3 ათას კვ. კმ-

ს, XVII საუკუნის მეორე ნახევარში 133,1 ათას კვ. კმ-ს,  XIX საუკუნის ბოლოს (1886 წლის 

მონაცემებით)-102 ათას კვ. კმ-ს. როგორც ირკვევა საქართველოს ისტორიული 

ტერიტორიული ფართობი ვარირებდა  130-135 ათას კვ. კმ-ს ფარგლებში და 

განსაზღვრული სტაბილურობით ხასიათდებოდა.  დამოუკიდებელი საქართველოს 

ტერიტორია შეადგენს 69,7 ათას კვ. კმ-ს, ტერიტორიული წყლების გარეშე, რომელიც 

შეადგენს   7099 კვ. კმ-ს.  

https://www.forbes.com/sites/joresablount/
https://www.forbes.com/sites/joresablount/2019/08/06/why-the-country-of-georgia-is-quickly-becoming-a-business-powerhouse/#d25b0ad788bb
https://www.forbes.com/sites/joresablount/2019/08/06/why-the-country-of-georgia-is-quickly-becoming-a-business-powerhouse/#d25b0ad788bb
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 საქართველოს წარმატებისთვის მნიშვნელოვანია მისი ისტორიული ფუნქციის 

შესრულება. დიდი მასშტაბით ამას პირველი ვახტანგ გორგასალი შეეცადა.  როდესაც 

საქართველომ სტეპის ბინადართა ლაშქრობების წინააღმდეგობის ფორპოსტის ფუნქცია 

შეწყვიტა დავით აღმაშენებელი და მისი პოლიტიკური გარემოცვა შეეცადნენ 

სახელმწიფოს გაძლიერებას. ისინი შეეცადნენ საქართველო გადაექციათ  მცირე აზიისა 

და ახლო აღმოსავლეთის კულტურულ და ეკონომიკურ ძალად. საქართველო  

მსოფლიოს ანგარიშგასაწევი ქვეყანა გახხდა. თამარ მეფის საქართველო მსოფლიო 

წესრიგის დამყარების მნიშვნელოვანი მონაწილე იყო. შემდეგ საქართველო, სხვა 

ქვეყნებთან ერთად  დიდად დააზარალა მონღოლების ლაშქრობებმა.   1453 წელს 

ბიზანტიის იმპერია დაეცა. საქართველოს სახელმწიფოც მალე დასუსტდა.    შემდგოში 

მე-18 საუკუნეში  ერელლე მეორეს უნდოდა გეოგრაფიულად ვახტანგ გორგასლისაგან 

განსხვავებული საპირისპირო ოპერაცია წამოეწყო და  ჩრდილოეთით რუსეთს  

დაუკავშიდა. მე-18 საუკუნის ბოლოს, ქვეყნის ძალისმიერი ინტეგრირება მოხდა 

რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში. ამას თან სდევდა რუსიფიკაციის პოლიტიკა,   

რამაც საბოლოოდ ჩვენი ეროვნული იდენტობის განმტკიცება და ენის დაცვა განაპირობა, 

აგრეთვე თავისუფლების მიმართ სიყვარული. მე-20 საუკუნის ბოლო ათწლეულში 

საქართველოში,  დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ კონფლიქტი დაიწყო, რაც 

2008 წლის ომამდე გაგრძელდა. თითქმის ყველა იმპერია საქართველოში შემოდიოდა და 

გადიოდა, ისინი საქართველოს ტერიტორიების ალტერნატიული ნაწილების დაპყრობას 

ახდენდნენ. მიუხედავად ამისა, საუკუნეების მანძილზე საქართველო თითქმის 

ყოველთვის სახელმწიფოდ გადარჩენას ახერხებდა და ამ გზას კვლავ აგრძელებს. 

 საქართველოს გეოეკონომიკური სივრცე ბევრჯერ დაირღვა და გამთლიანდა. პ. 

ინგოროყვა აღნიშნავდა, რომ საქართველო წარმოიშვა კლასიკურად დასრულებულ, 

ისტორიული, გეოგრაფიული, ეკონომიკური და ეთნოგრაფიული  თვალსაზრისით 

ერთიან ტერიტორიაზე. წარსულში საქართველოს პოლიტიკური საზღვრები ხშირად 

იცვლებოდა, მაგრამ მაინც ყოველთვის ერთსა და იმავე ტერიტორიას ეწოდებოდა 

საქართველო. ესაა  8 პროვინცია, რომელზედაც საუკუნეების განმავლობაში ცხოვრობდა 
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ქართველი ხალხი: ქართლი, კახეთი, სამცხე -საათაბაგო, იმერეთი, გურია, სამეგრელო, 

სვანეთი და აფხაზეთი. (1. გვ.38). ეს 8 ისტორიული პროვინცია ერთმანეთთან ძლიერი 

ეკონომიკური კავშირებით  არის დაკავშირებული.  ამავე დროს ისინი 

გარშემორტყმულნი არიან მეზობელი ქვეყნებიდან ბუნებრივი ბარიერებით. 

შესაბამისად, ისინი ვერ შეძლებდნენ ეკონომიკურად არსებობას  ერთიანობის  გარეშე. 

ამიტომ მათ შორის ისტორიული, გენეტიკური კავშირი არსებობდა. (1. გვ. 3-4) 

საქართველოს გეოპოლიტიკური და გეოეკონომიკური სივრცე, მთელი თავისი 

სამიათასწლიანზე მეტი  ისტორიის განმავლობაში   ცვლილებებს განიცდიდა როგორც 

გარეგანი, ისე შიგარეგიონული გამოწვევების, ქვეყნის გარკვეული ისტორიული, 

კულტურული და ადმინისტრაციული კუთხეების წინააღმდეგობების გამო. ქვეყნის 

ცალკეულ სამეფოებს და სამთავროებს, ქართული  სახელმწიფოებრივი განვითარების  

სხვადასხვა ისტორიულ ეტაპზე,  განვითარების განსხვავებული მაჩვენებლები 

გააჩნდათ. ხშირი  პოლიტიკური არასტაბილურობა ქართული სახელმწიფოებრიობის 

განვითარების განუყოფელი ნაწილი იყო.  ქართული გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური 

სივრცის   გაერთიანების ცენტრს ყოველთვის წარმოადგენდა თბილისი. 

 თანამედროვე გლობალიზაციამ კონკურენცია ზეეროვნულ დონეზე გადაიყვანა. 

ტექნოლოგიების სწრაფი განახლება  კონკურენციაში წარმატების მოპოვების მთავარი 

პირობა გახდა. გლობალური ტექნოლოგიების ბაზარი ტექნოლოგიების მწარმოებლებსა 

და მათ მომხმარებლებს შორის განშტოებული ურთიერთობების, მათი ინტერესების 

შეთანხმების რთული მექანიზმი და ერთიანი კონკურენტული ბაზრის შექმნის  ფართო 

სისტემა გახდა. სახელმწიფოები და ტრანსნაციონალური კორპორაციები გეოეკონომიკის 

ძირითადი სუბიექტები გახდნენ. საქართველოს ეკონომიკური განვითარება 

მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებული გახდა სამეცნიერო-ტექნიკურ იდეებსა და 

განვითარებაზე, კრეატიულ ადამიანებზე, თანამედროვე ინფრასტრუქტურაზე, მოწინავე 

ტექნოლოგიებსა და ინოვაციებზე.  

 ინტეგრაციული პროცესების გაძლიერების შედეგად ქვეყნის მთავარი 

სტრატეგიული პარტნიორები გახდნენ აშშ, ნატო, ევროკავშირი. საქართველო  
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ევროპული კავშირის ასოცირებული წევრი გახდა. ქვეყნის მოქალაქეები უკვე 

სარგებლობენ  ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის და უვიზო მიმოსვლის რეჟიმით.  

საგრძნობლად განმტკიცდა და გაღრმავდა ურთიერთობა ჩვენს სტრატეგიულ 

მოკავშირესთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ბევრ ქვეყანაში საქართველოს 

მოქალაქეებმა თავიანთი პროფესიული კვალიფიკაციის შესაბამის სამუშაო ადგილებზე 

ლეგალური  დასაქმების უფლება მიიღეს. 

 ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო-აშშ-ს შორის პირდაპირი ფრენების 

საკითხზე ამერიკულ ავიაკომპანიებთან მოლაპარაკება იწყება. ამ მიზნით, ეკონომიკისა 

და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ კვლევა  ჩაატარა.  პირდაპირი ფრენები აშშ-

სთან როგორც სტრატეგიული, ისე კომერციული თვალსაზრისით მიმზიდველია. ეს არ 

არის მხოლოდ საქართველოს სტრატეგიული ამოცანა, იმიტომ, რომ აშშ ქვეყნის  

სტრატეგიული პარტნიორია და პირდაპირი ფრენების დაწყება იქნება ძალიან ნათელი, 

ცალსახად პოზიტიური პოლიტიკური რეჟიმი. ეს ასევე კომერციულადაც მიმზიდველია 

კომპანიებისთვის, ვინც ამას მოკიდებს ხელს. 

 მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ მოახდინოს ინტეგრაცია ევროკავშირთან   

ყველა სექტორში, იქნება ეს კულტურის, განათლების, სოციალური, ტრანსპორტის თუ 

ეკონომიკის სფეროები. მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანას ევროკავშირმა აღმოუჩინოს  

ფინანსური და პოლიტიკური მხარდაჭერა, უკანონო ბორდერიზაციის საკითხებისა და 

რთულ მეზობელთან ურთიერთობების მშვიდობიანი გზით მოსაგვარებლად. 

დღესდღეობით უკანონო ბორდერიზაციის, ტერიტორიების ოკუპაცია, ტერიტორიული 

მთლიანობის უგულვებელყოფა, მოქალაქეთა თავისუფლად გადაადგილების 

შეზღუდვა, ოჯახებისა და სოფლების გამიჯვნა, ეწინააღმდეგება  საერთაშორისო 

სამართლის პრინციპებს, ადამიანის უფლებათა პატივისცემას, გადაადგილების 

თავისუფლებას. მხოლოდ საქართველოს საერთაშორისო  სტრატეგიული  

პარტნიორების მხარდაჭერით და  საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობით არის 

შესაძლებელი ქვეყნის გამოწვევების, რუსეთთან გართულებული ურთიერთობების 

გრძელვადიანი დასტაბილურება.  
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 ზემოაღნიშნული მოვლენები ახასიათებს თანამედროვე საქართველოს 

გეოპოლიტიკურ არჩევანს. საინტერესოა ამერიკელი ანალიტიკოსის ა. კოენის მიერ 

მოცემული გეოპოლიტიკური ადგილმდებარეობის შეფასება. იგი აღნიშნავდა, რომ შავი 

ზღვის სანაპირო სტრატეგიული რეგიონის კონტროლი თურქეთის მიერ და სომხეთის  

დასავლეთით ზღვაზე გასასვლელის დაკეტვით, საქართველოს ხელში უჭირავს 

კავკასიონის კარიბჭის გასაღები და წარმოადგენს დასავლეთის ქვეყნებისთვის კასპიის 

ზღვისა და აბრეშუმის გზის გასაღებას. მნიშვნელოვანია აშშ-ს ინტერესები 

”დიპლომატიური ჩარევის გაძლიერების საქმეში”, საგარეო პოლიტიკისა და 

უსაფრთხოების საკითხებში დახმარების გაწევაში, ენერგორესურსების 

განვითარებასთან, სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო სისტემის შემუშავებასთან 

დაკავშირებით ”, რაც ხელს შეუწყობს ამ რეგიონში ამერიკული კომპანიების 

კომერციული საქმიანობის განვითარებას.” კავკასიის სუბრეგიონის გეოგრაფიული 

მნიშვნელობა იმაში მდგომარეობს, რომ იგი მდებარეობს ახლო და შუა აღმოსავლეთის 

„ცხელ წერტილებთან“ ახლოს. უფრო მეტიც, მისი გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა 

განპირობებულია პირველ რიგში კასპიის ენერგეტიკული რეზერვებითა და მათი 

ტრანსპორტირების გეგმებით, ეს არის მთავარი ფაქტორების შემქმნელი მოვლენა იმით, 

რომ საქართველო ხდება სხვადასხვა მსოფლიო ძალების ინტერესების ცენტრი. სწორედ 

ამ კონტექსტში შეიძლება გავიაზროთ ქვეყნის სტრატეგიული ინტერესები.  

 გეოეკონომიკის თვალსაზრისით მსოფლიოში ქვეყნის მნიშვნელობა დიდწილად 

განისაზღვრა მისი ძირითადი რეგიონებით - კვანძებით, რომლებიც აკავშირებენ 

საქონლის გლობალურ ნაკადებს, ფინანსებს, ხალხს, ტექნოლოგიებსა და ინფორმაციას. 

ტერმინით "გეოეკონომიკა", დაფუძნდა  გეოპოლიტიკური ბრძოლის ეპოქის შეცვლა 

სახელმწიფოებს შორის  კონკურენციით გეოეკონომიკურ სფეროში. თანამედროვე 

გეოეკონომიკაში შეიძლება გამოიყოს სამი დონე: მსოფლიო, რეგიონული და ეროვნული 

დონეები. ქვეყნები, თითოეულ ამ დონეზე განსხვავებულად მონაწილეობენ. 

სტრატეგიული მენეჯმენტის თვალსაზრისით, უმაღლეს დონეზე არიან სტრატეგიული 

პირები, რომლებიც იღებენ და ახორციელებენ გადაწყვეტილებებს "ზემოდან ქვემოთ", 
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პასუხისმგებლობის, იურისდიქციისა და სუვერენიტეტის სფეროების შესაბამისად. ეს 

პირები, წარმოადგენენ წამყვანი ქვეყნების ჯგუფს, რომლებიც გაერთიანებულია 

ურთიერთქმედების სხვადასხვა ფორმატში (G7 ან G8, G20, ნატო, სსფ და ა.შ.), და 

ზოგიერთ საერთაშორისო ორგანიზაციაში, რომლებიც მართავს მსოფლიოს. ეს არის 

მართვა-კოორდინაციის კონცეპტუალური დონე, რომლის მიზანია მსოფლიო 

განვითარების შესაძლო სფეროების დადგენა, პრობლემური სიტუაციების მოგვარება, 

კონცეპტუალური გადაწყვეტილებების მიღება. შეცდომებმა მართვის ამ დონეზე 

შეიძლება საფრთხე შეუქმნას მსოფლიო სისტემას. 

 გეოეკონომიკა, გონივრული გეოეკონომიკური პოლიტიკის გატარება, მსოფლიოს 

ყველა ქვეყნისთვის განვითარების მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახდა. აშშ-ს და სხვა დიდ 

ქვეყნებს დიდი გეოეკონომიკური სივრცე და მრავალფეროვანი რესურსები აქვთ. ისინი 

დანარჩენ სამყაროზე ნაკლებად არიან დამოკიდებულნი. პატარა ქვეყნებს მსოფლიო 

რესურსების და შემოსავლების განაწილებაში მონაწილეობის მიღება მხოლოდ ძლიერი 

სტრატეგიული პარტნიორების მეშვეობით შეუძლიათ. 

 

საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის გეოეკონომიკური კონტექსტი  

 

 საქართველო მდებარეობს მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან 

და რთულ გეოპოლიტიკურ რეგიონში, დიდი აბრეშუმის გზის საკვანძო ადგილზე, 

რომელიც ისტორიულად უდიდეს როლს თამაშობდა ევროპისა და აზიის განვითარებასა 

და ურთიერთობებში. მას შემდეგ რაც საქართველომ თავი დააღწია საბჭოთა კავშირის 

გეოპოლიტიკურ ტყვეობას, ქვეყანა საკუთარი გეოეგრაფიული სივრცის, ისტორიული 

წარსულის, პოლიტიკური მნიშვნელობისა და ეკონომიკური შესაძლებლობებიდან 

გამომდინარე გახდა ახალი გეოეკონომიკური ცენტრი ევროპასა და აზიას შორის, 

რუსეთსა და ახლო აღმოსაველთს შორის. შესაბამისად საქართველოს, როგორც ახალი 

გეოეკონომიკური მიზიდულობის ცენტრის მიმართ გაჩნდა მზარდი ინტერესი, როგორც 

რეგიონულ, ისე საერთაშორისო ასპარეზზე. ქვეყანის უმთავრეს გეოპოლიტიკურ 
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ამოცანას ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია წარმოადგენს. ამდენად, 

გეოპოლიტიკური სტრატეგია მკაფიოდ არის დეკლარირებული, ხოლო მსოფლიო 

ეკონომიკაში საკუთარი ნიშის დამკვიდრებისათვის კი უაღრესად მნიშვნელოვანია 

სწორად ჩამოყალიბებული გეოეკონომიკური სტრატეგიის ფორმირება და მისი 

იმპლემენტაცია, რეგიონის ლოკალურ და საერთაშორისო მოკავშირეებთან შესაბამისი 

თანამშრომლობით. ამდენად, საქართველოს გეოეკონომიკურ პოზიციონირებაზე 

გავლენას ახდენენ: შიდარეგიონული დონის მოთამაშეები (სომხეთი, აზერბაიჯანი); 

გარერეგიონული დონის შემთხვევაში - რუსეთი, თურქეთი, ირანი, შუაზიური ქვეყნები; 

და ისეთი საერთაშორისო დონის მოთამაშეები, როგორებიც არიან ევროკავშირი, 

ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩინეთი.  

 საქართველოს სავაჭრო-ეკონომიკურ ურთიერთობას მეზობელ და არამეზობელ 

ქვეყნებთან დიდი ხნის ისტორია გააჩნია. ამიერკავკასიის ძველი სავაჭრო სატრანზიტო 

გზები, ისტორიულად არსებული სახმელეთო, საზღვაო და სამდინარო საერთაშორისო 

სავაჭრო გზათა სისტემის შემადგენელი ნაწილი იყო. ბრინჯაოს ხანიდან (ძვ.წ III–II 

ათასწლეული) მოყოლებული, სწორედ კავკასიის საშუალებით ხდებოდა კავშირები 

აღმოსავლურ სამყაროსა და ევროპის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას შორის. 

ჩვენი წელთაღრიცხვის დასაწყისში, საქართველოზე გადიოდა სავაჭრო გზა, რომელიც 

ინდოეთს ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნებთან აკავშირებდა.3 ძვ. წ.-ის III-II ათასწლეულში 

იქმნება სახმელეთო და საზღვაო მარშრუტების სისტემა, რომელიც ერთმანეთთან 

აკავშირებს საკმაოდ დაცილებულ კულტურებსა და ცივილიზაციებს ფართო რეგიონში - 

მესოპოტამიის დაბლობიდან ინდის მიდამომდე, ცენტრალური აზიის უდაბნოებიდან 

არაბეთის ზღვამდე. მომავალში ამ მარშრუტებმა განაპირობეს დიდი აბრეშუმის გზის 

ტრასების ჩამოყალიბება. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი “აბრეშუმის გზა”, რომელიც 

წყაროებში ტრანსკონტინენტურ საქარავნო გზად მოიხსენიება, ჩინეთს შავი ზღვის 

გავლით ხმელთაშუა ზღვის ევროპულ სანაპიროებთან აკავშირებდა. აღსანიშნავია, რომ 

“აბრეშუმის გზა”-მ ხელი შეუწყო აღმოსავლეთ-დასავლეთის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ 

და კულტურულ დაახლოებას.  
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 თანამედროვე ეტაპზე, გლობალიზაციის პირობებში, დამოუკიდებელი 

საქართველოს გეოეკონომიკური როლი, როგორც დასავლეთისა და აღმოსავლეთის, 

ჩრდილოეთისა და სამხრეთის მნიშვნელოვანი დამაკავშირებელი სატრანზიტო 

არტერიისა, კიდევ უფრო აქტუალური ხდება და ისეთი დიდი ქვეყნების 

გეოეკონომიკურ ინტერესებში ჯდება, როგორებიცაა: აშშ, ევროკავშირის წევრი 

სახელმწიფოები, რუსეთი, თურქეთი, ირანი და ჩინეთი. ეს სატრანზიტო არტერია 

მნიშვნელოვანია, ასევე, სომხეთის, აზერბაიჯანისა და შუა აზიის ქვეყნების 

ეკონომიკური ინტერესებისთვისაც. ამდენად, საკუთარმა გეოეკონომიკურმა 

პოზიციონირებამ საქართველო გლობალურ ინტერესთა სფეროში მოაქცია. 

განვითარებულმა სახელმწიფოებმა აქტიურად დაიწყეს თანამშრომლობა 

საქართველოსთან თავიანთი უპირატესი გეოეკონომიკური მნიშვნელობის მაქსიმალური 

რეალიზაციის მიზნით.  

 საქართველოს სატრანზიტო დერეფანი ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო 

დერეფნის შემადგენელი ნაწილია. ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო დერეფანი, 

მათ შორის საქართველოს მონაკვეთი, გატარებული პროდუქციის სახეობისა და 

ტრანსპორტირების ფორმების მიხედვით ორ ძირითად კომპონენტს მოიცავს: (ა) 

TRACECA-ს დერეფანს5 და (ბ) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ენერგეტიკულ დერეფანს.  

1993 წელს ქ. ბრიუსელში ევროკომისიის მიერ მოწვეულ კონფერენციაზე მიღებულ იქნა 

დეკლარაცია, რომლის საფუძველზეც სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის 

რეგიონის 

 სისტემა, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს საკმაოდ დაცილებულ 

კულტურებსა და ცივილიზაციებს ფართო რეგიონში - მესოპოტამიის დაბლობიდან 

ინდის მიდამომდე, ცენტრალური აზიის უდაბნოებიდან არაბეთის ზღვამდე. მომავალში 

ამ მარშრუტებმა განაპირობეს დიდი აბრეშუმის გზის ტრასების ჩამოყალიბება.ჩვენთვის 

ყველაზე მნიშვნელოვანი “აბრეშუმის გზა”, რომელიც წყაროებში ტრანსკონტინენტურ 

საქარავნო გზად მოიხსენიება, ჩინეთს შავი ზღვის გავლით ხმელთაშუა ზღვის ევროპულ 
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სანაპიროებთან აკავშირებდა. აღსანიშნავია, რომ “აბრეშუმის გზა”-მ ხელი შეუწყო 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ დაახლოებას.  

 თანამედროვე ეტაპზე, გლობალიზაციის პირობებში, დამოუკიდებელი 

საქართველოს გეოეკონომიკური როლი, როგორც დასავლეთისა და აღმოსავლეთის, 

ჩრდილოეთისა და სამხრეთის მნიშვნელოვანი დამაკავშირებელი სატრანზიტო 

არტერიისა, კიდევ უფრო აქტუალური ხდება და ისეთი დიდი ქვეყნების 

გეოეკონომიკურ ინტერესებში ჯდება, როგორებიცაა: აშშ, ევროკავშირის წევრი 

სახელმწიფოები, რუსეთი, თურქეთი, ირანი და ჩინეთი. ეს სატრანზიტო არტერია 

მნიშვნელოვანია, ასევე, სომხეთის, აზერბაიჯანისა და შუა აზიის ქვეყნების 

ეკონომიკური ინტერესებისთვისაც. ამდენად, საკუთარმა გეოეკონომიკურმა 

პოზიციონირებამ საქართველო გლობალურ ინტერესთა სფეროში მოაქცია. 

განვითარებულმა სახელმწიფოებმა აქტიურად დაიწყეს თანამშრომლობა 

საქართველოსთან თავიანთი უპირატესი გეოეკონომიკური მნიშვნელობის მაქსიმალური 

რეალიზაციის მიზნით.  

 საქართველოს სატრანზიტო დერეფანი ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო 

დერეფნის შემადგენელი ნაწილია. ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო დერეფანი, 

მათ შორის საქართველოს მონაკვეთი, გატარებული პროდუქციის სახეობისა და 

ტრანსპორტირების ფორმების მიხედვით ორ ძირითად კომპონენტს მოიცავს: (ა) 

TRACECA-ს დერეფანს5 და (ბ) აღმოსავლეთ-დასავლეთის ენერგეტიკულ დერეფანს.  

 1993 წელს ქ. ბრიუსელში ევროკომისიის მიერ მოწვეულ კონფერენციაზე 

მიღებულ იქნა დეკლარაცია, რომლის საფუძველზეც სამხრეთ კავკასიისა და 

ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებისთვის შემუშავებულ იქნა რეგიონული 

პროგრამა - TRACECA1 - და მის უმთავრეს მიზნად ტრანსპორტის ტრადიციული 

სახეობების - რკინიგზის, საავტომობილო გზების, საზღვაო პორტების, ტერმინალების 

მშენებლობა, რეკონსტრუქცია, მოდერნიზაცია და ევროპა-კავკასია-აზიის 

სატრანსპორტო დერეფნის ევროპულ დერეფანთან მიერთება განისაზღვრა. TRACECA-ს 

პროგრამამ მალე შეიძინა დინამიზმი და მასთან ერთად, საერთაშორისო აღიარებაც.  
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კონკურენტი სატრანზიტო დერეფნები 

  

 ევროპისა და აზიის სავაჭრო-ეკონომიკურ ურთიერთკავშირში უმნიშვნელოვანესი 

როლი უკავია ყველა იმ სატრანზიტო მარშრუტს, რომელიც უზრუნველყოფს 

ტვირთნაკადების გადაზიდვას, როგორც სახმელეთო, ისე საზღვაო და შერეული 

ფორმით. მსოფლიო ტვირთნაკადების 50%-ზე მეტი მოდის დასავლეთსა და 

აღმოსავლეთს შორის შესრულებულ ტვირთზიდვაზე. 

 თანამედროვე ეტაპზე აზიის წყნარი ოკეანის სანაპიროზე განლაგებული ქვეყნები 

დასავლეთ ევროპის ატლანტიკის ოკეანისპირა განვითარებულ სახელმწიფოებს 

უკავშირდებიან ხუთი არსებული საერთაშორისო სატრანზიტო დერეფნით:  

1. ჩრდილოეთის საზღვაო დერეფანი;  

2. სამხრეთის საზღვაო დერეფანი;  

3. ტრანსციმბირული სარკინიგზო სატრანზიტო დერეფანი;  

4. სამხრეთის სახმელეთო სატრანსპორტო დერეფანი;  

5. აბრეშუმის გზის ანუ TRANCECA-ს მულტიმოდალური (მულტიმოდალური 

გადაზიდვა - ტვირთის გადაზიდვა ტრანსპორტის რამდენიმე სახეობის გამოყენებით, 

გადაზიდვის ერთიანი ხელშეკრულების საფუძველზე) ანუ შერეული ტიპის 

სატრანზიტო დერეფანი.  

 

საქართველოს სატრანსპორტო-ლოჯისტიკური სისტემა - არსებული მდგომარეობა  

 საქართველოს სატრანსპორტო-ლოჯისტიკური სექტორი მოიცავს საზღვაო, 

სარკინიგზო, საგზაო-საავტომობილო და საჰაერო სისტემებს, რომლებსაც შესაბამისი 

დატვირთვა გააჩნიათ საქართველოს, როგორც სატრანზიტო ქვეყნის პოტენციალის 

წარმოჩენაში. საქართველოს სატრანზიტო დერეფნის ფუნქციის გაძლიერებისთვის 

გეოეკონომიკურად სტრატეგიული მნიშვნელობის გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, 

როცა, ორი მსხვილი რეგიონული ნავთობსადენის - ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი და ბაქო–

სუფსის, და ასევე - სამხრეთ კავკასიური გაზსადენის ბაქო–თბილისი–ერზრუმის (შაჰ-
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დენიზი) პროექტების განხორციელება გადაწყდა. სამივე ობიექტი მნიშვნელოვანია არა 

მარტო საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის გაზრდის მიზნით, არამედ 

რეგიონული ინტეგრაციის გაუმჯობესების თვალსაზრისითაც. საქართველო-

აზერბაიჯანი-თურქეთის გრძელვადიანი სტრატეგიული თანამშრომლობის მთავარი 

ამოცანა ენერგეტიკული დერეფნის განვითარებაში მდგომარეობს. საქართველოს 

ტერიტორიაზე გამავალი 3 საერთაშორისო მნიშვნელობის მილსადენის გარდა, რომლის 

საშუალებითაც ენერგომატარებლები შუა აზიიდან ევროპას უკავშირდებიან, კიდევ 

არსებობს ჩრდილოეთ-სამხრეთის გაზის მაგისტრალური მილსადენი, რომლის 

საშუალებითაც ბუნებრივი აირი რუსეთიდან საქართველოს და სომხეთს მიეწოდება.  

 ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენი კასპიისა და ხმელთაშუა ზღვებს შორის 

ნავთობის ტრანსპორტირების პირველი და უმოკლესი მარშრუტია. მილსადენის სიგრძე 

1768 კმ–ია, აქედან აზერბაიჯანზე მოდის 443 კმ, საქართველოზე - 249 კმ და თურქეთზე - 

1076 კმ. მხოლოდ აზერბაიჯანული ნავთობის გამტარიანობა 50 მლნ. ტონაა წელიწადში, 

ხოლო თუ ყაზახური და თურქმენული ნავთობის დამატების შემთხვევასი 80 მლნ. ტონა 

იქნება წელიწადში. ზემოაღნიშნული მილსადენი აზერი-ჩირაგ-გიუნეშლის საბადოზე 

მოპოვებული ნავთობის ტრანსპორტირებას ახდენს. ბაქო-სუფის ნავთობსადენის 

მსგავსად, ამ შემთხვევაშიც პროექტის მმართველ კომპანიად BP გვევლინება. ორივე 

ობიექტი მეტად მნიშვნელოვანია არა მარტო საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის 

გაზრდის თვალსაზრისით, არამედ რეგიონული ინტეგრაციის ხელშეწყობის მხრივაც. 

ახლო მომავალში იგეგმება ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მეშვეობით ყაზახეთის ნავთობის 

ექსპორტიც, რაც ამ ქვეყნის რეგიონული ინტეგრაციის პროცესებში ჩართვის პირობებს 

შექმნის.  

 საქართველოს ტერიტორიაზე გარდა გეოეკონომიკურად სტრატეგიული და 

საერთაშორისო მნიშვნელობის ნავთობსადენებისა, განთავსებულია ორი 

უმნიშვნელოვანესი გაზსადენი: ჩრდილოეთ-სამხრეთის და ბაქო-თბილისი-ერზრუმის 

გაზსადენები. ჩრდილოეთ-სამხრეთის მაგისტრალური გაზსადენი მე-20 საუკუნის 
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მეორე ნახევარში აშენდა და ის რუსულ გაზს საქართველოსა და სომხეთში უწევს 

ტრანსპორტირებას.  

 შავ და კასპიის ზღვებს შორის მდებარე ევრაზიის სატრანსპორტო არტერიის 

მნიშვნელოვანი ნაწილია საქართველოს რკინიგზა, რომელიც ევროპას ცენტრალურ 

აზიასთან და შემდგომ ჩინეთთან უმოკლესი გზით აკავშირებს. მისი საექსპლუატაციო 

სიგრძე 1 575 კილომეტრია. უკანასკნელ პერიოდში კავკასიის დერეფნის გასწვრივ 

სარკინიგზო მიმოსვლის მოცულობის ზრდის საფუძველი გახდა ტრასეკას ფარგლებში 

განხორცილებული პროექტების მიერ სარკინიგზო მიმოსვლის უსაფრთხოებისა და 

ეფექტიანობის ზრდა. ამჟამად, საქართველოს რკინიგზის ყველაზე მომგებიანი 

მიმართულება სატვირთო გადაზიდვებია და ამ გადაზიდვებით საქართველოს 

რკინიგზა, კასპიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონების ევროპასთან დამაკავშირებელ 

ალტერნატიულ გზად განიხილება, რომელიც უკავშირდება ფოთის, ბათუმისა და 

ყულევის პორტებს, საიდანაც ტვირთები პირდაპირ გადაიზიდება ბულგარეთის, 

რუმინეთის, უკრაინის, რუსეთისა და თურქეთის პორტებში.  

 ესტაკადა, რომელთა მეშვეობით შესაძლებელია ერთდროულად 194 ვაგონ-

ცისტერნის ან დღე-ღამეში 770-ზე მეტი ვაგონ-ცისტერნის დაცლა.  ყულევის 

საზღვაო ტერმინალის გამტარუნარიანობა - წელიწადში 10 მლნ ტონამდე 

ნავთობპროდუქტის გადატვირთვის საშუალებას იძლევა, აქედან: 3 მლნ ტონა ნავთობის, 

3 მლნ ტონა დიზელისა და 4 მილიონი ტონა მაზუთის. სარეზერვუარო პარკის მთლიანი 

მოცულობა 320 ათასი კუბური მეტრია, 380 ათას ტონამდე გაზრდის პოტენციალით. 

ნავთობპროდუქტების ჩამოსხმის მწარმოებლურობა საათში 1000-დან 8000-მდე კუბურ 

მეტრს შეადგენს.15 2010 წლის ივლისიდან ყულევის პორტმა ყაზახური ნავთობის 

გადაზიდვა დაიწყო. ამ პროექტის რეალიზაციისათვის, რომელიც დიდტონაჟიანი 

ტანკერების (100 000 ტონაზე მეტი ტვირთამწეობის) მომსახურების აუცილებლობასთან 

იყო დაკავშირებული, პორტმა განახორციელა ფსკერის დაღრმავების სამუშაოები. 2012 

წლის ივლისში კი ნავთობტერმინალში არსებული პროპილენის გადასატვირთი ახალი 
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კომპლექსის მეშვეობით, ყულევის ტერმინალით ქიმიური პროდუქციის გადატვირთვაც 

გახდა შესაძლებელი. 

 

 საზღვაო ტრანსპორტი  

 

 საქართველოს ეკონომიკაში საზღვაო ტრანსპორტს სტრატეგიულად 

უმნიშვნელოვანესი როლი აკისრია. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია ფოთის, ბათუმისა და 

ყულევის პორტები. მათი მეშვეობით საქართველოზე გამავალი ტრანზიტული 

ტვირთები გადაიზიდება, ვარნას, კონსტანცას, ნოვოროსისკის, ოდესისა და სტამბულის 

პორტების მიმართულებით.  

 ფოთის პორტი საქართველოს პირველი ნავსადგურია. 1889-1905 წლებში ორჯერ 

მოხდა პორტის ფორმირება და დღეს ის TRACECA-ს უმნიშვნელოვანეს შემაერთებელ 

რგოლს წარმოადგენს. ამჟამად, ნავსადგური 2650 მეტრის სიგრძისაა და 14 ნავმისადგომს 

აერთიანებს.12 ტვირთის ტრანსპორტირებისთვის საჭირო პირობები მორგებულია 

როგორც მშრალი, ისე თხევადი ტვირთების გადასაზიდად. ფოთის პორტში მშრალი და 

თხევადი ტვირთების ტვირთბრუნვა შეადგენს დაახლოებით – 600,000 TEU-ს. არსებული 

ნავმისადგომის მთლიანი სიგრძე 2,900 მეტრს შეადგენს, სადაც 20-ზე მეტი საპორტო 

ამწეა განლაგებული.  

 ბათუმის პორტი, ფოთის ნავსადგურის მსგავსად, ამუშავებს თხევად და მშრალ 

ტვირთებს, რომლის გამტარუნარიანობა დღეს 15 მლნ. ტონას შეადგენს და მისი 28 მლნ 

ტონამდე გაზრდაა მოსალოდნელი. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ბათუმის საკონტეინერო 

ტერმინალის გამტარუნარიანობა წელიწადში 100 000 თEU-ს შეადგენს. მშრალი 

ტვირთების ტერმინალის მაქსიმალური გამტარუნარიანობა წელიწადში 2,0 მილიონი 

ტონაა. ბათუმის ნავთობტერმინალი ყაზახეთის პირველი სტრატეგიული 

კაპიტალდაბანდებაა შავ ზღვაზე. ტერმინალი უზრუნველყოფს ნავთობისა და 

ნავთობპროდუქტების გადატვირთვის მომსახურებას ყაზახეთიდან, აზერბაიჯანიდან, 

თურქმენეთიდან, საქართველოდან და სხვა ქვეყნებიდან. ბათუმის ნავთობტერმინალს 
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ნავთობი საქართველოს რკინიგზის მეშვეობით, ვაგონ-ცისტერნებით მიეწოდება, 

რომელთა დაცლა თანამედროვე სარკინიგზო ესტაკადებზე ხორციელდება. 

ნავთობტერმინალის გამტარუნარიანობა წელიწადში 15 მლნ ტონამდე ნავთობს შადგენს. 

ბათუმის ნავთობტერმინალზე მოქმედებს 7 ნავთობჩამოსასხმელი სარკინიგზო 

სატრანსპორტო დარგების მიერ გადაზიდული ტვირთების საერთო მოცულობის 

ტრენდს თუ გადავხედავთ, 2014 წლიდან დღემდე, ტრენდი კლებადია. უკანასკნელი  

წლების განმავლობაში  მცირდება საზღვაო პორტებსა და ტერმინალებში 

გადამუშავებული ტვირთების ჯამური რაოდენობა მილიონ ტონებში და კონტეინერთა 

რაოდენობაში.  

 

  საავტომობილო ტრანსპორტი  

საჰაერო ტრანსპორტი  

 საქართველოს, როგორც მაღალი სატრანზიტო სტატუსის მქონე ქვეყნის 

ფუნქციონირებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საქართველოს ავიაცია, რომელმაც 

დამოუკიდებლად ფუნქციონირება 1993 წლიდან დაიწყო, 1994 წელს საქართველო გახდა 

სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის სრულუფლებიანი წევრი.

 საქართველოს სატრანსპორტო სისტემის სტრუქტურაში საავტომობილო 

ტრანსპორტი უმნიშვნელოვანეს ადგილს იკავებს. საბჭოთა კავშირის დროს ამ დარგის 

საქმიანობა ძირითადად ქვეყნის შიგნით ფუნქციონირებაზე იყო გათვლილი, საბჭოთა 

კავშირის დაშლის შემდეგ კი სატრანსპორტო სექტორი საერთაშორისო ბაზარზე გავიდა. 

თურქეთთან საზღვრის გახსნამ მკვეთრად გაზარდა საავტომობილო ტრანსპორტის 

საქმიანობის მასშტაბები. შესაბამისად იზრდება საავტომობილო გზებით გადაზიდული 

ტვირთების მოცულობა და ტვირთბრუნვის მაჩვენებლები. ქვეყნის საავტომობილო 

გზებით. საშუალოდ ყოველწლიურად თითქმის 17.2 მილიონი ტონა ტვირთის 

გადაზიდვა ხორციელდება. საქართველოში გადაზიდული ტვირთის მოცულობაში 

დიდი ხვედრითი წილი, დაახლოებით 59.9%, საავტომობილო გადაზიდვებზე მოდის. 

1990 წლის შემდეგ საავტომობილო მაგისტრალებმა თავისი ფუნქცია დაიბრუნეს, თუმცა 
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აღსანიშნავია, რომ მოუვლელობის შედეგად მაგისტრალების უმეტესობა ამორტიზირდა. 

მას შემდეგ, რაც საქართველომ შეიძინა აზია-ევროპის დამაკავშირებელი დერეფნის 

სტატუსი, ქვეყნისთვის პრიორიტეტული გახდა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის 

განვითარება. საავტომობილო გადაზიდვების გაზრდილმა მოთხოვნებმა, დღის 

წესრიგში დააყენა არსებული გზების რეკონსტრუქციის და ზოგ შემთხვევაში ახალი 

უსაფრთხო მონაკვეთების მშენებლობის აუცილებლობა. საქართველოს ტერიტორიაზე 

სატრანზიტო ტვირთის გადაადგილებისათვის საერთაშორისო მნიშვნელობის გზის 

საერთო სიგრძეა 1467 კმ, ხოლო შიდასახელმწიფოებრივი გზის საერთო სიგრძე კი - 3477 

კმ-ია. „თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის“ ახალი შენობა გაიხსნა 2007 წლის 

თებერვალში, საიდანაც რეგულარული რეისები სრულდება 30-ზე მეტი ქვეყნის 

მიმართულებით. მისი იურიდიული სტატუსია - სააქციო საზოგადოება (100%-იანი 

სახელმწიფო წილით) ოპერატორი  არის „ტავ- ჯორჯია“. აეროპორტს გააჩნია ორი 

ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი. I ა.დ.ზ. ბეტონისაა ზომით - 3000X45 მ. მიერთებულია 4 

სამიმოსვლო ბილიკი. მიმოსვლისთვის დახურულია, ნაწილობრივ გამოიყენება, 

როგორც სატვირთო თვითმფრინავების სადგომი.  

 ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი გაიხსნა 2007 წლის 26 მაისს, საიდანაც 

სრულდება რეგულარული გადაყვანა-გადაზიდვები სტამბოლის მიმართულებით. 

დაგეგმილია რეგულარული რეისები თბილისის მიმართულებით, აგრეთვე ევროპა - 

აზიის მიმართულებითაც. 2005 წლის დეკემბრიდან შ.პ.ს. „ბათუმის აეროპორტის“ 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 100%-იანი წილი გადაეცა ს.ს. „თბილისის 

საერთაშორისო აეროპორტს“. ბათუმის აეროპორტს გააჩნია ასფალტო-ბეტონის ასაფრენ-

დასაფრენი ზოლი ზომით - 2500X45 მ. აეროპორტს შეუძლია მცირე და საშუალო 

გაბარიტიანი საჰაერო ხომალდების მიღება და მომსახურება. სამგზავრო ტერმინალის 

გამტარუნარიანობაა 300 მგზავრი საათში.  

ქუთაისის „კოპიტნარის“ საერთაშორისო აეროპორტის იურიდიული სტატუსია შ.პ.ს. 

(100%-იანი სახელმწიფო წილით). აეროპორტს გააჩნია რკინა-ბეტონის ფილებისაგან 

 აგებული ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი ზომით 2500X44 მ, აეროპორტის ბაქანი 
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ზომით 215X133 მ-ია. განსაზღვრულია ოთხი TU - 154 ტიპის საჰაერო ხომალდის 

სადგომად. აეროვაგზლის გამტარუნარიანობა შეადგენს 150 მგზავრს საათში.  

საჰაერო ტრანსპორტს საქართველოში ყოველდღიურად დაახლოებით 1800-მე მგზავრი 

გადაყავს და დაახლოებით 16,6 ტონამდე ტვირთი გადააქვს.  

 პრაქტიკამ ნათლად დაგვანახა, რომ სატრანსპორტო დერეფნები უნდა 

განვიხილოთ არა მარტო საერთაშორისო ეკონომიკური და სატრანსპორტო დერეფნებში 

ინტეგრაციის პოზიციიდან, არამედ პირველ ყოვლისა, როგორც მსოფლიო 

ლოჯისტიკური სისტემის უმნიშვნელოვანესი ელემენტი. ლოჯისტიკური სისტემის 

ინფრასტრუქტურულ შემადგენლობას წარმოადგენენ გამანაწილებელი ცენტრები, 

მულტიმოდალურ/ინტერმოდალურ  სატრანსპორტო ქსელთა ურთიერთმოქმედი 

მულტიმოდალურ-ტერმინალური კომპლექსები, რომლების შეკრულნი არიან ერთ 

სისტემად, მუშაობენ ერთიანი სტანდარტებით, ნორმებით და წესებით „კარიდან 

კარამდე“ და „ზუსტად დროში“, ტექნოლოგიებით მაღალეფექტიანი საბოლოო შედეგის 

მიღწევით.  

 

სატრანსპორტო-ლოჯისტიკური მიმართულებით საქართველოში მიმდინარე და 

დაგეგმილი პროექტები  

 

 სატრანსპორტო-ლოჯისტიკური მიმართულებით, ამჟამად, საქართველოში 

ხორციელდება ან დაგეგმილია რამდენიმე მსხვილი პროექტი20, კერძოდ:  

1) ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობა. ახალი პორტის მშენებლობა 

დამატებითი ღირებულების მომსახურების განვითარების საშუალებას იძლევა, რამაც 

ხელი უნდა შეუწყოს ტვირთბრუნვის გაზრდას საქართველოს ტერიტორიაზე;  

2) ბაქო-თბილისი-ყარსის ახალი სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობა. აღნიშნული 

პროექტის განხორციელება შექმნის აზია-ევროპის დამაკავშირებელ ალტერნატიულ 

სარკინიგზო მარშრუტს, რაც გულისხმობს ისტორიული აბრეშუმის გზის, იგივე 

TRACECA-ს საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნის განვითარების ახალ იმპულსი;  
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3) შ. რუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ჩამოფრენის 

ტერმინალის მშენებლობა. პროექტი ხელს შეუწყობს მგზავრთა გამტარუნარიანობის 

გაზრდას, ჩამომფრენი მგზავრების ცალკე სივრცეში, ეფექტიანი და ხარისხიანი 

მომსახურების გზით;  

4) საჰაერო მოძრაობის კონტროლის (ATC) სისტემის განახლება/შეცვლა. პროექტი 

მიზნად ისახავს საჰაერო მოძრაობის კონტროლის ავტომატიზებული მართვის 

არსებული სისტემის (SELEX) განახლებას/შეცვლას;  

5) ხმოვანი საკომუნიკაციო სისტემის დანერგვა. სისტემის დანიშნულებაა საჰაერო 

მოძრაობის მართვის კავშირგაბმულობით უზრუნველყოფა. მისი შესყიდვა 

განპირობებულია საჰაერო მოძრაობის კონტროლის ავტომატიზებული მართვის 

სისტემის განახლებით;  

6) თანამგზავრის მეშვეობით საჰაერო ხომალდებზე დაკვირვების ავტომატიზებული 

სისტემის (ADშ-B) დანერგვა. ტექნოლოგია მკვეთრად გაზრდის ფრენების 

უსაფრთხოებას და შესაძლებლობას მოგვცემს უკეთესად გავაკონტროლოთ ტრანზიტის 

ქვედა საჰაერო სივრცე მთლიანად საქართველოს ტერიტორიაზე;  

7) დასავლეთ საქართველოს რეგიონისათვის ახალი მეტეოროლოგიური 

რადიოლოკაციური სადგურის შეძენა და დანერგვა. აღნიშნული პროექტი 

გააუმჯობესებს ფრენების მეტეოუზრუნველყოფას და გაზრდის ფრენის უსაფრთხოების 

ხარისხს; 

8) თბილისის და ქუთაისის სპეციალური ლოჯისტიკური ცენტრების მშენებლობა. 

პროექტი ითვალისწინებს საქართველოში ლოჯისტიკის დარგის განვითარებას, 

რისთვისაც შემუშავდა შესაბამისი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება; 

ლოჯისტიკური ცენტრების განვითარებამ ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოში 

ლოჯისტიკური მომსახურების, მათ შორის დამატებული ღირებულების სერვისების 

განვითარებას, გაზარდოს ქვეყნის სატრანზიტო და ლოჯისტიკური პოტენციალი, ასევე 

მოხდეს ექსპორტის წახალისება;  
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9) ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის და ფოთის აეროპორტის პრივატიზაცია. 

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა ფოთში 2008 წლის ივნისში დაფუძნდა და მისი 

ფუნქციონირების ვადა 99 წლით განისაზღვრა;  

10) ფოთის მეგა პორტის მშენელობა. პროექტი ინფრასტრუქტურული ინვესტიციის 

გრძელვადიანი სარგებლის მომტანია ფოთის მრავალმიზნობრივ, ღრმაწყლიან 

ნავსადგურში, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოს, კავკასიისა და ცენტრალური 

აზიის მომსახურებას;  

11) პროექტი - „საქართველოს საავიაციო კანონმდებლობის დაახლოება ევროკავშირის 

სტანდარტებთან (TW GE19).“ პროექტის მიზანია მოქმედი საავიაციო კანონმდებლობის 

სრულყოფა და მისი ევროკავშირის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა, ასევე 

სამართლებრივი მექანიზმის შექმნა, რომელიც სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს 

სტრუქტურულ და ინსტიტუციონალურ გაძლიერებას უზრუნველყოფს;  

12) პროექტი „სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ხელშეწყობის შესახებ“. პროექტის 

მიზანია საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს გარდაქმნა ევროპის ერთიანი 

საჰაერო სივრცის სტანდარტებით გათვალისწინებული ზედამხედველობის ეროვნულ 

ორგანოდ, საჰაერნაოსნო მომსახურების კუთხით მაკონტროლებელი ფუნქციების 

სრულფასოვანი განხორციელება, სპეციალისტების შესაბამისი მომზადება და მათი 

კვალიფიკაციის ამაღლება;  

13) საქართველოს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის და მისი სამოქმედო 

გეგმის იმპლემენტაცია. პროექტი მიზნად ისახავს ქვეყანაში საგზაო მოძრაობის 

უსაფრთხოების დონის ამაღლებას და საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევბის შედეგად 

გარდაცვლილთა და დაშავებულთა რაოდენობის შემცირებას.  

 

დარგში არსებული ძირითადი პრობლემები და მათი შესაძლო გადაჭრის გზები  

 რით არის განპირობებული საქართველოსა და უკრაინას შორის საბორნე 

გადაზიდვების დაბალი ეფექტიანობა? 
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 რუსეთ - უკრაინის დაპირისპირების შედეგად სავარაუდოდ ცენტრალური აზიის 

ტვირთნაკადი, საქართველოს სატრანსპორტო დერეფნით ამ საზღვაო მხარზე უნდა 

გადმორთულიყო, შედეგად, უკრაინაში - რუსეთის გვერდის ავლით ყველაზე ეფექტიან 

მიმართულებად უნდა ჩამოყალიბებულიყო. 

 პირველ რიგში - საქართველოს ნავსადგურებში მაღალი ტარიფებია, კერძოდ, 

ჩვენს ნავსადგურში უკრაინული საბორნე გემის Ro - Pax Vilnius ის თვითეული 

შემოსვლის - სანავსადგურე მოსაკრებელი (დისბურსმენტი) ფოთის ნავსადგურში 20 500 

აშშ დოლარია, ანალოგიური ოპერაცია ბათუმის ნავსადგურში 19 500 აშშ დოლარია. 

 აღსანიშნავია, რომ იგივე საბორნე გემი ვიდრე შავი ზღვის აუზში 

გადმოერთობოდა, ბალტიის ზღვაზე იყო ექსპლუატირებული, სადაც - კლაიპედის 

ნავსადგურში - გემთშემოსვლაზე სანავსადგურე ტარიფი 3 250 აშშ დოლარს შეადგენდა. 

 ფაქტიურად 6 ჯერ უფრო მაღალია სანავსადგურე მოსაკრებელი საქართველოს 

ნავსადგურებში. 

 მაღალი სანავდასგურე მოსაკრებელები ავტომატიურად იწვევს საბორნე საზღვაო 

მხარზე ვაგონის და ტრაილერის გაზრდილ გადაზიდვის ღირებულებას. 

ტრაილერისათვის 1800 აშშ დოლარი ვაგონისათვის 3300 აშშ დოლარი. 

 ყოველივე ერთად აღებული, როგორ უცხოელი ისე ქართველი 

ტვირთმფლობელებისათვის, ნაკლებად ფინანსურად მიმზიდველს ხდის საზღვაო 

გადაზიდვებს და ხშირად მიუხედავათ თურქეთის საავტომობილო ტრასებზე 

დაწესებული მაღალი საგზაო ტარიფებისა, ქართველი საავტომობილო გადამზიდავი 

ევროპაში და უკრაინაში შესაღწევად უპირატესობას მაინც თურქეთის გავლით 

შემოვლით საავტომობილო გადაზიდვებს ანიჭებს. 

 ბუნებრივია ისმის კითხვა, რით იყო განპირობებული ბალტიის ზრვაზე საბორნე 

გადაზიდვების დაბალი ტარიფებით ოპერირება ? - პირველ რიგში ბალტიის 
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ნავსადგურებში შემუშავებული და დანერგილი იქნა გემთშემოსვლის რაოდენობის 

ზრდის ადექვატურად ტარიფების შემცირების მოქნილი სისტემა. 

 დასკვნის სახით - მიუხედავათ იმისა, რომ საქართველოს მხარე ყველა ფორუმზე 

აცხადებს საბორნე გემის შეძენის და დაყენების აუცილებლობას, (დაფიქსირებული იყო 

ოთხპუნქტიან პროგრამაში), ეს პრობლემა დღესაც მოუგვარებელი რჩება. 

(https://www.facebook.com › geotranscor) 

 რეკომენდაცია: საქართველომ დერეფნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების 

კუთხით, მეზობელ სახელმწიფოთა სატრანსპორტო უწყებებთან მიმართებაში, უნდა 

იკისროს მაკოორდინირებული ფუნქცია. საბოლოო შედეგი უნდა აისახოს მეზობელი 

ქვეყნების სარკინიგზო და ნავსადგურების ხელმძღვანელებთან მიღწეულ შეთანხმებაში, 

სადაც დაფიქსირებული იქნება კონკრეტულ მიმართულებებზე, კონკრეტული 

ტვირთების მიხედვით, ცალკეული ტარიფების შემცირების პროცენტული ან რიცხვითი 

მაჩვენებლები. აღნიშნული შეთანხმების ხელმომწერ მხარეებს უნდა წარმოადგენდნენ 

რკინიგზის, ნავსადგურების და საბორნე ხაზების ხელმძღვანელები. ამასთან, 

მნიშვნელოვანია პროცესი წარიმართოს სახელმწიფო უწყებების და ევროკავშირის 

(ტრასეკა) ჩართულობით.  

დასკვნა  

 საქართველოში სატრანსპორტო–ლოჯისტიკური დარგის ძირითადი 

გამოწვევებისა და განვითარების პერსპექტივების კვლევა მიუთითებს ამ სფეროში 

ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგიის და ერთიანი საკანონმდებლო რეგულირების 

შემუშავების საჭიროებაზე, რომლის ფარგლებში შესაძლებელი იქნება მთლიანი 

სატრანსპორტო-ლოჯისტიკური სისტემის უფრო ქმედითად წარმოჩენა. ამასთან, 

საქართველოს სატრანსპორტო-ლოჯისტიკური პოტენციალის სრულფასოვანი ათვისება 

უკავშირდება შემდეგი საკითხების ერთიან ფორმატში გაანალიზებას: სახელმწიფო 

ხელისუფლების ცალკეულ უწყებათა შორის კოორდინაციის ხარისხის ამაღლება; 

გადამზიდავ ბიზნეს ოპერატორებს შორის კონკურენტული გარემოს განვითარების 

ხელშეწყობა; ტვირთზიდვაზე საერთო სატარიფო პოლიტიკის გატარების ხელშეწყობა; 

https://www.facebook.com/geotranscor
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საქართველოს საგადასახადო და თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების 

მარეგულირებელ კანონმდებლობაში განსახორციელებელი ცვლილებები; ეკონომიკური 

დიპლომატიის გააქტიურება; სატრანსპორტო-ლოჯიტიკური ინფრასტრუქტურისა და 

მომსახურების ადმინისტრაციული, ტექნოლოგიური და საინფორმაციო სივრცის 

გაუმჯობესება. 

  საქართველოს სახელმწიფოს, მისი სტრატეგიული პარტნიორების,  

საერთაშორისო ინვესტორების მიერ შემუშავებულია ანაკლიის ღრმაწყლიანი  პორტის, 

ბათუმის ტერმინალის საერთაშორისო სატრანზიტო პოტენციალის გაზრდის, და 

სხვა დიდი პროექტები, რაც დაინტერესებული მხარეების ინტერესების 

განხორციელების გრძელვადიან გარანტს წარმოადგენს. 

 

 შავი ზღვის რეგიონში ანაკლიის პორტი დიდ როლს შეასრულებს. 

კონსტანცის უდიდესი პორტის   მეშვეობით  დაიწყება კონტეინერების 

გადაზიდვა დუნაის გზით ცენტრალური ევროპის ქვეყნებში. ევროპის ქვეყნებს 

ექნებათ ინტერესი, რომ საქართველო უსაფრთხო ქვეყანა იყოს. ესაა საეტაპო 

მნიშვნელობის ისტორიული შესაძლებლობა და შანსი. 

(https://netgazeti.ge/news/390849/?fbclid=IwAR28BbU2G1GhXMIxp_CV82uBUMsOeB5tXK5DEGj

wIdI91tkuc5gnuPROJ9Q) 

ანაკლიის ღრმაწყლიანი პორტის პროექტის განხორციელების შესახებ 

მნიშვნელოვანია საქართველოს ეკონომიკის განვითარების, გეოპოლიტკური 

ფუნქციის გაძლიერებისა და უსაფრთხოების დამატებითი კომპონენტის 

შემოტანის კონტექსტში. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარება 9 ფაზად 

არის დაყოფილი. პირველი ფაზის მშენებლობის დასრულება და გახსნა 2020 წელს 

იგეგმება. პორტის სიღრმე 16 მეტრი იქნება, რაც მას საშუალებას მისცემს, მიიღოს 

10 000-კონტეინერიანი (TEU) გემები. 

https://netgazeti.ge/news/390849/?fbclid=IwAR28BbU2G1GhXMIxp_CV82uBUMsOeB5tXK5DEGjwIdI91tkuc5gnuPROJ9Q
https://netgazeti.ge/news/390849/?fbclid=IwAR28BbU2G1GhXMIxp_CV82uBUMsOeB5tXK5DEGjwIdI91tkuc5gnuPROJ9Q
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ანაკლიის ღრმაწყლიანი პორტის “საქართველო აბრეშუმის გზის“, „ერთი 

სარტყელი – ერთი გზის“ ინიციატივის მარშრუტის სტრატეგიულად 

მნიშვნელოვან მონაკვეთზე, ჩინეთსა და ევროპას შორის არსებულ ყველაზე 

მოკლე მარშრუტზე მდებარეობს. ეს მას ტვირთის გადაზიდვის პროცესში მთავარ 

კარიბჭედ აქცევს ცენტრალური აზიისა და კავკასიის იმ რეგიონებში. ანაკლიის 

პორტი მოემსახურება ბაზრებს კავკასიის რეგიონში (საქართველო, აზერბაიჯანი, 

სომხეთი),  (ყაზახეთი, უზბეკეთი, თურქმენეთი, ყირგიზეთი და ტაჯიკეთი) და 

ჩრდილოეთ ირანში. (https://netgazeti.ge/news/371236/) 

საქართველოს აქვს სათანადო პოტენციალი, რომ ქვეყანა გახდეს რეგიონული 

ენერგეტიკული ჰაბი. 

 

 აშშ პირველად ყველაზე მსხვილ ენერგომომხმარებლიდან გადაიქცა ყველაზე 

მსხვილ ენერგომწარმოებლად, ეს ძალიან სერიოზული ვითარებაა. 

 უკრაინამ ამერიკული თხევადი გაზი შესაძლოა მომავალში ყატარიდან, 

ალჟირიდან და ნორვეგიიდან მიიღოს, უკვე პოლონეთში არსებული მილსადენების 

მეშვეობით.  რუსეთსაც შეუძლია გაზარდოს თხევადი გაზის მწარმოებლურობის 

მასშტაბები. საქართველოს ენერგოდამოუკიდებლობის პერპექტივისთვის, მისი 

დივერსიფიკაციის ზრდისთვის ღრმაწყლოვანი პორტია საჭირო. ანაკლიის პორტის 

არსებობის შემთხვევაში,  შესაძლებელი გახდება  თხევადი გაზის პლატფორმის  

დამონტაჟება. მისი მეშვეობით საქართველომ თხევადი გაზი შეიძლება მიიღოს  

ამერიკიდან, ალჟირიდან და ყატარიდან. ამით საქართველოს ტრანზიტული 

პოტენციალი მნიშვნელოვნად გაიზრდება. 

 ანაკლიის პორტი  ევროპელებს საშუალებას მისცემს, ისარგებლონ 

ალტერნატიული კორიდორით აღმოსავლეთ–დასავლეთით სახმელეთო ვაჭრობისთვის. 

ეს ამჟამად რუსეთის გავლით ხორციელდება. სტრატეგიული მნიშვნელობის გარდა, 

პორტს დიდი კომერციული პოტენციალი აქვს. 2025 წლისთვის ანაკლიის პორტი უნდა 

https://netgazeti.ge/news/371236/


304 
 

შეძლებს 600 ათასი TEU (ერთეული, რომელიც 20-ფუნტიანი რეგულარული 

კონტეინერის ექვივალენტია) მოცულობის ტვირთის და 10,000 კონტეინერიანი გემების 

მიღებას. ასეთიღნიშნული ტიპის მცურავი საშუალებები ყველაზე მსხვილი გემებია, 

რომლებიც ბოსფორის სრუტეში გადიან და რომელთა მიღების შესაძლებლობა 

საქართველოში დღეს მოქმედ პორტებს (ფოთსა და ბათუმს) არ გააჩნიათ.  

 საქართველო სატრანსპორტო რეგიონალურ ჰაბად ყალიბდება . ქვეყანა აქტიურად 

ავითარებს ტრანსევროპულ სატრანსპორტო ქსელს, ახდენს ქსელში ქვეყნის სატრანზიტო 

სისტემების ინტეგრაციას.  სატრანსიტო დერეფნის განვითარების მიზნით, პარტნიორ 

ქვეყნებთან ერთად იგეგმება  საქართველოზე გამავალი სატრანზიტო დერეფნის 

გაციფროვნების პროექტი. ქვეყანას მნიშვნელოვანი ფიზიკური ინფრასტრუქტურასთან 

ერთად ექნება მართვის თანამედროვე მაღალტექონოლოგიური მოდელი.  

    

  ამ კონტექსტის გათვალისწინებით შეიძლება განისაზღვროს საქართველოს 

ადგილი და როლი ცენტრალური კავკასიის სუბრეგიონში,  დღევანდელი ეპოქის 

ცივილიზაციურ განზომილებაში. ასეთი სტრატეგია არის ყველა  სოციალური 

ფასეულობებს შორის უმაღლესი ღირებულება, რომლითაც გამოიხატება ეროვნულ-

სახელმწიფოებრივი განვითარებაში. ამასთან დაკავშირებით, უნდა აღინიშნოს, რომ 

საქართველო ახორციელებს გონივრულ სახელმწიფო პოლიტიკას, რომელიც   

განსაზღვრავს, როგორ შეიძლება საქართველომ შეინარჩუნოს თავისი ადგილი. 

მნიშვნელოვანია რომ ხელისუფლება საქართველოს გეოეკონომიკურ როლს  განიხილავს 

როგორც  სტრატეგიას ”თავისთვის”, ასევე მსოფლიო სტრატეგიული სუბიექტებისთვის.    

ცივილიზაციის განზომილებაში მყოფი ქვეყნის უმაღლესი სტრატეგია არის - სტრატეგია 

ხალხისა და ქვეყნის მარადიული არსებობის უზრუნველსაყოფად, მათი უსაფრთხოებისა 

და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა, რადგან ეკონომიკური სისტემის ყველა 

ცვლილების მთავარი ფაქტორი მოსახლეობის ზრდა და კეთილდღეობაა.  
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 საქართველომ ისტორიული ფუნქცია აღიდგინა. ქვეყანა, თავისი ტრანზიტული 

გეოპოლიტიკური მდებარეობით ხელს შეუწყობს კასპიის აუზის ნავთობის და გაზის 

საბადოებიდან მოპოვებული რესურსების ევროპაში გატანას. რკინიგზა, ნავსადგურები, 

ავტომაგისტრალები, აეროპორტები,  ახალი „დიდი აბრეშუმის გზა“ - ყველაფერი ეს 

საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია, არა მარტო ენერგომატარებლების გადაადგილების 

თვალსაზრისით. 

 განვითარების ისტორიის ანალიზი გეოეკონომიკურ (გეოპოლიტიკური 

ეკონომიკის) კონტექსტში,  საქართველოს გეოეკონომიკურ გამოწვევებს წარმოაჩენს. 

მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო საზღვაო სახელმწიფოა. საქართველო, რომელსაც 

ხელთ უპყრია კავკასიონის კარიბჭის გასაღები, წარმოადგენს პლაცდარმს დასავლეთის 

ქვეყნების კასპიისაკენ გასასვლელად. მნიშვნელოვანია აშშ-ს, სხვა სტრატეგიული და 

ტრადიციული პარტნიორების, ტრანსნაციონალური კორპორაციების ინტერესები.  

 საქართველოში ისტორიულად მრავალი ეროვნებისა და რელიგიური 

აღმსარებლობის ხალხებით იყო დასახლებული. შესაბამისად, ქვეყნის ამჟამინდელი 

ეროვნული პოლიტიკის ერთ – ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება უნდა იყოს 

მრავალეროვნულ, მრავალკონფესიურ სახელმწიფოს რეალობებთან ეფექტური 

ადაპტაცია. ამ პრობლემის გადაწყვეტა გულისხმობს რელიგიათა შორის დიალოგის 

დამკვიდრებას, უმცირესობების ეროვნული, კულტურული და რელიგიური 

საჭიროებების გათვალისწინებას, ახალი მიდგომის შემუშავებას. 

  1991 წლის შემდეგ, დემოკრატიული დამოუკიდებელი საქართველოს 

ევროატლანტიკურ ღირებულებებზე მტკიცე, გაძლიერებული ორიენტაციის შედეგად, 

ქვეყნის  გეოპოლიტიკური პოტენციალი ამაღლდა. ეს ძირითადად  

განპირობებულიაკასპიის ენერგეტიკული რეზერვებით, და მათი ტრანსპორტირების 

გეგმებით. ქვეყნისთვის ეს არის ძირითადი ფაქტორების შემქმნელი მოვლენა აგრეთვე 

იმით, რომ საქართველო ხდება სხვადასხვა მსოფლიო ძალების ინტერესების ცენტრი. 

ქვეყანა მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს   კავკასიის სუბრეგიონში ევროატლანტიკური 
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პოლიტიკის, აგრეთვე ტრადიციული პარტნიორების და რეგიონის სხვა ქვეყნების 

ინტერესების განხორციელების მიზნით.     

 აუცილებელია უწყვეტი ყურადღება  მივაქციოთ რუსეთთან ეკონომიკურ 

კავშირებს. რუსეთთან მძიმე ურთიერთობები საგრძნობლად  აფერხებს საქართველოს 

ეკონომიკის უფრო სწრაფი ტემპით განვითარებას. მხოლოდ  საერთაშორისო 

სტრატეგიული პარტნიორების დახმარებით შეიძლება გახდეს  შესაძლებელი  ქვეყნებს 

შორის ურთიერთმოსმენისა და დიალოგის რეჟიმზე გადასვლა. ეს მნიშვნელოვანია   

ქვეყნის სახელმწიფოებრივი ამოცანების  შესასრულებლად. 

 

 

კითხვები გამეორებისთვის 

 

13.1. გააანალიზეთ გეოეკონომიკური ფაქტორის როლი საქართველოს ეკონომიკის 

განვითარებაში.  

13.2. როგორია  საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის გეოეკონომიკური 

შემადგენლები? 

13.3. გააანალიზეთ საქართველოს სატრანსპორტო-ლოჯისტიკური  პოტენციალი. 
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