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კო ვიდ-19-ის პან დე მია 21-ე სა უკ უნ ის უდ იდ ეს კრი ზი სად იქ ცა, რო მე ლიც, რო გორც ჩანს, თა ნა მედ რო ვე 
მსოფ ლიო წეს რიგ ში მნიშ ვნე ლო ვან გე ოპ ოლ იტ იკ ურ ცვლი ლე ბებს შე იტ ანს. მო ქა ლა ქე ებ ის ჯან მრთე ლო-
ბი სა და ეკ ონ ომ იკ ური უს აფ რთხო ებ ის დაც ვის თვის გა და უდ ებ ელი ზო მე ბის გა ტა რე ბის დროს კრი ზი სის გე-
ოპ ოლ იტ იკ ურ შე დე გებ ზე მსჯე ლო ბა შე იძ ლე ბა მე ორ ეხ არ ის ხო ვან ამ ოც ან ად მოგ ვეჩ ვე ნოს. თუმ ცა უნ და აღ-
ინ იშ ნოს, რომ გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში, ას ეთი გე ოპ ოლ იტ იკ ური ცვლი ლე ბე ბი კრი ზის თან ბრძო ლის 
პირ ველ ხა რის ხო ვა ნი ამ ოც ან ებ ის გა დაწყვე ტა ზე არ ან აკ ლე ბად მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე დე გე ბის გა მომ წვე ვე ბი 
შე იძ ლე ბა იყ ოს.1 ამ ცვლი ლე ბე ბის მას შტა ბი, იქ ნე ბა ეს მსოფ ლიო წეს რი გის სიღ რმი სე ული ცვლი ლე ბა თუ 
მხო ლოდ არ სე ბუ ლი ტენ დენ ცი ებ ის დაჩ ქა რე ბა და გაღ რმა ვე ბა, და ვის სა გა ნია. თუმ ცა ერ თი რამ ცხა დია: 
დარ ღვე ულ გე ოპ ოლ იტ იკ ური წეს რიგ ში ორი ენ ტა ცია გან სა კუთ რე ბით რთუ ლი სა ქარ თვე ლოს მსგავ სი, მყი-
ფე სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტე ბის მქო ნე პა ტა რა ქვეყ ნე ბის თვის იქ ნე ბა. შე სა ბა მი სად, მიმ დი ნა რე გლო ბა ლუ რი 
ტენ დენ ცი ებ ის სა ქარ თვე ლოს პერ სპექ ტი ვი დან შე ფა სე ბა და ან ალ იზი, მო მა ვალ კრი ზის თან უკ ეთ ეს ად გამ-
კლა ვე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ნა პი რო ბაა.

globaluri geopolitikuri tendenciebi

კრი ზი სის უპ რე ცე დენ ტო მას შტაბ მა და სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბის უუნ არ ობ ამ სა თა ნა დო პა სუ ხი გა-
ეცა მო ულ ოდ ნე ლი გა მოწ ვე ვე ბის თვის, თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ოში მიმ დი ნა რე გე ოპ ოლ იტ იკ ური პრო ცე სე-
ბი კი დევ უფ რო გამ წვა ვა.2 პოსტ-პან დე მი ურ მსოფ ლი ოში ვი რუ სის გავ რცე ლე ბამ დე არ სე ბუ ლი გე ოპ ოლ იტ-
იკ ური ტენ დენ ცი ებ ის გამ ძაფ რე ბას ვი ხი ლავთ:ნა ცი ონ ალ იზ მის გაძ ლი ერ ებ ასა და ამ ით გა მოწ ვე ული მულ-
ტი ლა ტე რა ლიზ მის დაკ ნი ნე ბას, დე-გლო ბა ლი ზა ცი ის დაჩ ქა რე ბას, რო მე ლიც „ეკ ონ ომ იკ ური ნა ცი ონ ალ იზ-
მი სა“ და ეკ ონ ომ იკ ურ პრო ცე სებ ში სა ხელ მწი ფოს აქ ტი ური ჩა რე ვის მზარ დი მხარ და ჭე რით გა მო იხ ატ ება. 
ამ ტენ დენ ცი ებ ში ახ ალი არ აფ ერია, თუმ ცა თუ დღე ვან დე ლი ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური პრობ ლე მე ბის 
ხა სი ათს გა ვით ვა ლის წი ნებთ, აშ კა რაა, რომ ის ინი ათ წლე ულ ებ ის მან ძილ ზე ჩა მო ყა ლი ბე ბულ გლო ბა ლურ 
წეს რიგს მნიშ ვნე ლო ვან საფ რთხეს უქ მნის. 

სხვა დას ხვა ქვეყ ნის მი ერ პან დე მი ის სა პა სუ ხოდ მი ღე-
ბუ ლი ზო მე ბი ფრაგ მენ ტუ ლი და ლო კა ლუ რი ხა სი ათ ის 
იყო, რა მაც სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბის არ ას-
აკ მა რი სი შე თან ხმე ბუ ლო ბა და მულ ტი ლა ტე რა ლიზ მის 
სუს ტი მხა რე ები გა მოკ ვე თა. პან დე მი ის გლო ბა ლუ რი 
ხა სი ათ ის მი უხ ედ ავ ად, კრი ზი სი დან გა მო სავ ლის ძი ება 
სა ხელ მწი ფო ებ მა ცალ-ცალ კე, სა ერ თა შო რი სო კო ორ-
დი ნა ცი ის გა რე შე და იწყეს. ამ მხრივ სა ყუ რადღე ბოა 
ის მე ორ ეხ არ ის ხო ვა ნი რო ლი, რო მელ საც პან დე მი-
ას თან გამ კლა ვე ბის ღო ნის ძი ებ ებ ში სა ერ თა შო რი სო 
ინ სტი ტუ ტე ბი ას რუ ლე ბენ. უმ ოქ მე დო იყო გა ერო-ს უშ-
იშ რო ებ ის საბ ჭო, რო მელ მაც რამ დე ნი მე თვის გან მავ-
ლო ბა ში ვერ მო ახ ერ ხა პან დე მი ას თან ბრძო ლის კო-
ორ დი ნი რე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის და სა გეგ მად შეკ რე ბა. 
ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბის გა დად გმა ვერ მო ხერ ხდა „დი დი 
შვი დე ულ ისა“ და „დი დი ოცე ულ ის“ გლო ბა ლურ ფო-
რუ მე ბის ფორ მატ შიც. შე ილ ახა პან დე მი ას თან ბრძო-
ლის პირ და პი რი მან და ტი სა და მო ვა ლე ობ ის მქო ნე 
ერ თა დერ თი სა ერ თა შო რი სო ინ სტი ტუ ტის, „ჯან დაც ვის 
მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის“ რე პუ ტა ცია და სან დო ობა. რო გორც „სა გა რეო ურ თი ერ თო ბე ბის საბ ჭოს“ პრე ზი-
დენ ტმა, რი ჩარდ ჰა ას მა აღ ნიშ ნა: „პან დე მი ის საფ რთხე ებ თან გამ კლა ვე ბა ში უმ თავ რე სი რო ლის მქო ნე „ჯან-
დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის“ უუნ არ ობა გლო ბა ლუ რი მმარ თვე ლო ბის სა ვა ლა ლო მდგო მა რე ობ აზე 
მეტყვე ლებს.“3 სა ერ თა შო რი სო სის ტე მის სი სუს ტის გა მო აშ კა რა ვე ბას თან ერ თად სა ერ თა შო რი სო ინ სტი ტუ-

1 Kurt M. Campbell and Rush Doshi, “The Coronavirus Could Reshape Global Order”, The Foreign Affairs, March 18, 2020
2 Richard Haas, “Pandemic Will Accelerate History Rather Than Reshape It”, The Foreign Affairs, April 7, 2020
3 Richard Haas, “Pandemic Will Accelerate History Rather Than Reshape It”, The Foreign Affairs, April 7, 2020

საერთაშორისოორგანიზაციებისსაერთაშორისოორგანიზაციების
სისუსტე,რომელიცმათსისუსტე,რომელიცმათ
პანდემიასთანბრძოლისთვისპანდემიასთანბრძოლისთვის
საჭიროქმედითინაბიჯებისსაჭიროქმედითინაბიჯების
გადადგმაშიგამოავლინეს,ნათლადგადადგმაშიგამოავლინეს,ნათლად
გვაჩვენებსთურაუარყოფითგვაჩვენებსთურაუარყოფით
გავლენასახდენსანტი-გლობალისტიგავლენასახდენსანტი-გლობალისტი
ლიდერებისაღზევებაიმლიდერებისაღზევებაიმ
მულტილატერალურინსტიტუტებზე,მულტილატერალურინსტიტუტებზე,
რომლებიცათწლეულებისრომლებიცათწლეულების
განმავლობაშიწესებზეგანმავლობაშიწესებზე
დაფუძნებულისაერთაშორისოდაფუძნებულისაერთაშორისო
წესრიგისსაძირკველიიყო.წესრიგისსაძირკველიიყო.
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ტე ბის მი ერ კო ორ დი ნი რე ბუ ლი და ეფ ექ ტუ რი მოქ მე დე ბის უუნ არ ობ ამ ხე ლი ნა ცი ონ ალ ის ტუ რი ტენ დენ ცი-
ებ ის გაძ ლი ერ ებ ას აც შე უწყო. ამ ავე დროს, უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ, რომ სა ერ თა შო რი სო ინ სტი ტუ ტე ბის 
და და ნა შა ულ ება შე საძ ლოა მცდა რი იყ ოს რად გან „მულ ტი ლა ტე რა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი სა ხელ მწი ფო ებ ისა 
და მა თი ლი დე რე ბის შე სა ბა მი სად მოქ მე დე ბენ“.4 შე სა ბა მი სად, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის სი სუს ტე, 
რო მე ლიც მათ პან დე მი ას თან ბრძო ლის თვის სა ჭი რო ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბის გა დად გმა ში გა მო ავ ლი ნეს, ნათ-
ლად გვაჩ ვე ნებს თუ რა უარ ყო ფით გავ ლე ნას ახ დენს ან ტი-გლო ბა ლის ტი ლი დე რე ბის აღ ზე ვე ბა იმ მულ ტი-
ლა ტე რა ლურ ინ სტი ტუ ტებ ზე, რომ ლე ბიც ათ წლე ულ ებ ის გან მავ ლო ბა ში წე სებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა ერ თა შო-
რი სო წეს რი გის სა ძირ კვე ლი იყო.

კრი ზი სის კი დევ ერ თი მა ხა სი ათ ებ ელი გლო ბა ლუ რი 
მოქ მე დე ბის კონ სო ლი და ცი ასა და კო ორ დი ნი რე ბა ში 
შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის თვალ ში სა ცე მი პა სი ურ ობა იყო. 
პრე ზი დენტ ტრამ პის მი ერ გა მოცხა დე ბუ ლი „ჯერ ამ ერ-
იკ ის“ პრინ ცი პის გათ ვა ლის წი ნე ბით ეს მო ულ ოდ ნე ლი 
არ უნ და ყო ფი ლი ყო. შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის პრე ზი-
დენ ტი თან მიმ დევ რუ ლად იც ავს ამ პრინ ციპს, რომ ლის 
თა ნახ მად „ამ ერ იკა უფ რო ძლი ერი და მდი და რი იქ ნე-
ბა, თუ თა ვის ენ ერ გი ისა და რე სურ სე ბის უმ ეტ ეს ნა წილს 
სა ში ნაო დღის წეს რიგს და უთ მობს.“5 პან დე მია ტრამ პის 
პო ლი ტი კის „ნა ტი ვის ტუ რი“ და იზ ოლ აცი ონ ის ტუ რი ტენ დენ ცი ებ ის გამ ძაფ რე ბის მი ზე ზი გახ და. თეთ რი სახ-
ლის პრი ორ იტ ეტ ებ სა და კრი ზი სის გლო ბა ლუ რი გან ზო მი ლე ბი სად მი მიდ გო მას მიგ ვა ნიშ ნებს ეკ ონ ომ იკ ური 
სტი მუ ლი რე ბის უპ რე ცე დენ ტო პა კე ტიც, რო მე ლიც ვა შინ გტონ მა პან დე მი ით გა მოწ ვე ული კრი ზი სის სა პა სუ-
ხოდ შე იმ უშ ავა. რო გორც ფი ლიპ გორ დო ნის გან ცხა დე ბა ში ვკითხუ ლობთ, „სა ხელ მწი ფო დე პარ ტა მენ ტის, 
სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის სა აგ ენ ტო სა და და ავ ად ებ ათა კონ ტრო ლი სა და პრე ვენ ცი ის ცენ ტრე ბის სა-
ერ თა შო რი სო მოქ მე დე ბის თვის გან კუთ ვნი ლი წი ლი დახ მა რე ბის პა კეტ ში 1.5 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რია, 
რაც მთლი ანი თან ხის 1%-ის ერ თი მე ათ ედია“.6 გლო ბა ლურ პო ლი ტი კა ში აქ ტი ურ ობ ის ად მი თეთ რი სახ ლის 
სკეპ ტი ციზ მი გა სა გე ბი იქ ნე ბა თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ რი გი თი ამ ერ იკ ელ ებ ის გან წყო ბას, რო მე ლიც ამ ერ-
იკ ის გლო ბა ლურ პო ლი ტი კა ში ჩარ თუ ლო ბის ნაც ვლად ძა ლის ხმე ვის ქვეყ ნის შიგ ნით კე თილ დღე ობ ის უზ-
რუნ ველ ყო ფის კენ მი მარ თვას ით ვა ლის წი ნებს.შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის მი ერ ლი დე რის პო ზი ცი ის დათ მო ბამ 
რე ვი ზი ონ ის ტულ ძა ლებს შექ მნი ლი ვა კუ უმ ის შევ სე ბი სა და ახ ალი მო ცე მუ ლო ბით გა ჩე ნი ლი შე საძ ლებ ლო-
ბე ბის გა მო ყე ნე ბის კენ უბ იძ გებს. ამ ის მა გა ლი თი იყო ჩი ნე თი სა და რუ სე თის მი ერ პან დე მი ით და ზა რა ლე ბუ-
ლე ბის თვის სო ლი და რო ბი სა და დახ მა რე ბის იმ იტ აცია, რი თაც ის ინი სა კუ თა რი თა ვის ას პა რეზს ჩა მო შო-
რე ბუ ლი შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა პირ წო ნე ძა ლად დამ კვიდ რე ბას შე ეც ად ნენ. გლო ბა ლუ რი ლი დე რო ბი-
სად მი შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის ენ თუ ზი აზ მის გა ნე ლე ბა და რე ვი ზი ონ ის ტუ ლი ძა ლე ბის მი ერ ამ ით შექ მნი ლი 
ვა კუ უმ ის შევ სე ბის მცდე ლო ბე ბი გარ თუ ლე ბულ სა ერ თა შო რი სო ვი თა რე ბას კი დევ უფ რო ამ ძი მებს. მნიშ ვნე-
ლოვ ნად იზ რდე ბა გა თა მა მე ბუ ლი რე ვი ზი ონ ის ტე ბის ამ ბი ცი ური და აგ რე სი ული მოქ მე დე ბის რის კე ბი, რო-
მელ თა სა ბო ლოო მი ზა ნი წე სებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო წეს რი გის მოშ ლაა. 

ზე მოხ სე ნე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო დი ნა მი კის გარ და, კო ვიდ-19-ის პან დე მი ის მი ერ გა მოწ ვე ულ მა კრი ზის მა 
ზე გავ ლე ნა სხვა დას ხვა ქვეყ ნის მთავ რო ბის მი ერ ში და პო ლი ტი კა ში გა კე თე ბულ არ ჩევ ნებ ზეც მო ახ დი ნა. 
პან დე მი ას თან ბრძო ლის კონ ტექ სტში გახ შირ და სა უბ არი სა ხელ მწი ფოს ფუნ ქცი ებ ისა და უფ ლე ბა მო სი ლე-
ბის გაზ რდის შე სა ხებ, ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის სა წი ნა აღ მდე გოდ მი ღე ბულ მა მკაც რმა ზო მებ მა კი ავ ტო რი-
ტა რუ ლი ტენ დენ ცი ები გა აძ ლი ერა. ეკ ონ ომ იკ აში სა ხელ მწი ფოს ჩა რე ვა და ინ დი ვი დუ ალ ური უფ ლე ბე ბის 
შეზღუდ ვა ჩვე ულ მოვ ლე ნად იქ ცა. დრა კო ნუ ლი ზო მე ბის გა ტა რე ბას თან სდევ და ლე გი ტი მა ცია, რო მე ლიც 
მათ სი ცოცხლის გა დარ ჩე ნის უზ ენა ესი მიზ ნით ამ არ თლებ და. სხვა დას ხვა ტი პის მთავ რო ბე ბის მი ერ უპ რე-
ცე დენ ტოდ მკაც რი ზო მე ბის გა ტა რე ბამ ეკ ონ ომ იკ ის ლი ბე რა ლუ რი მო დე ლის და სუს ტე ბა და გა სუ ლი ათ-
წლე ულ ებ ის დე მოკ რა ტი ული მიღ წე ვე ბის და კარ გვა შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს. ძლი ერ დე ბა ეჭ ვი, რომ „პან დე-
მია იქ ცე ვა სა ბა ბად, რო მე ლიც ინ დი ვი დუ ალ ური უფ ლე ბე ბის შეზღუდ ვა სა და მო ქა ლა ქე თა ყო ველ დღი ური 

4 Stewart Patric, “When the System Fails”, The Foreign Affairs, June-July, 2020
5 Richard Haas, “Pandemic Will Accelerate History Rather Than Reshape It”, The Foreign Affairs, April 7, 2020
6 Philip H. Gordon, “America First Is a Dangerous Fantasy in a Pandemic”, the Foreign Affairs, April 4, 2020
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ცხოვ რე ბის სხვა დას ხვა სფე რო ში სა ხელ მწი ფოს ჩა რე ვას გა ამ არ თლებს.“7 არ ავ ინ იც ის, თუ რამ დე ნად ად ვი-
ლად დათ მო ბენ მთავ რო ბე ბი კრი ზი სის გა მო გაზ რდილ უფ ლე ბა მო სი ლე ბებს, რო ცა პან დე მი ის მი ერ გა მოწ-
ვე ული საფ რთხე გა და ივ ლის. ავ ტო რი ტა რიზ მის კენ რეგ რე სის გან სა კუთ რე ბით დი დი საფ რთხე სუს ტი დე-
მოკ რა ტი ული ტრა დი ცი ებ ისა და მყი ფე ინ სტი ტუ ტე ბის მქო ნე ქვეყ ნებს ემ უქ რე ბათ. პან დე მი ამ ამ სამ წუ ხა რო 
ცვლი ლე ბა თა ალ ბა თო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ზარ და. 

კო ვიდ-19-ის კრი ზი სი დეგ ლო ბა ლი ზა ცი ის მიმ დი ნა რე ტენ დენ ცი ებს და აჩ ქა რებს. გახ შირ დე ბა მთავ რო ბე ბის 
მი ერ გლო ბა ლი ზა ცი ის “საფ რთხე ებ ის გან“ თავ დაც ვის მო მი ზე ზე ბით გა რე სამ ყა როს კენ “ზურ გის შექ ცე ვა“. ეკ-
ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური ზი ან ის მას შტაბ მა, შე საძ ლოა, ამ ჟა მად არ სე ბუ ლი გლო ბა ლუ რი ლო გის ტი კუ რი 
ქსე ლის არ სე ბო ბა და აყ ენ ოს კითხვის ნიშ ნის ქვეშ. ქვეყ ნე ბი შე ეც დე ბი ან შე ამ ცი რონ ჩი ნელ მწარ მო ებ ლებ ზე 
და ბა ზარ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბა და უფ რო თვით კმა რე ბი გახ დნენ. ამ ტენ დენ ცი ის ერთ-ერ თი პირ ვე ლი ნი შა-
ნი იაპ ონი ის პრე მი ერ-მი ნის ტრის, სინ ძო აბ ეს, მი ერ იაპ ონ ური კომ პა ნი ებ ის თვის გა მო ყო ფი ლი 2.2 მი ლი არ-
დი აშშ დო ლა რის გა მო ყო ფა იყო, რო მე ლიც ამ კომ პა ნი ებ მა მა თი წარ მო ებ ის ჩი ნე თი დან გა და ტა ნის თვის 

უნ და გა მო იყ ენ ონ.8 დი დი ალ ბა თო ბით, გლო ბა ლუ რი 
ლო გის ტი კუ რი ქსე ლე ბის გა და ხედ ვა გა აძ ლი ერ ებს 
„ეკ ონ ომ იკ ურ ნა ცი ონ ალ იზ მს“, რო მე ლიც ხელს უწყობს 
პრო ტექ ცი ონ ის ტუ ლი ზო მე ბის მი ღე ბას და ზი ანს აყ ენ-
ებს თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის რე ჟი მებს. პირ ვე ლა დი სა-
ჭი რო ებ ის სა მე დი ცი ნო აღ ჭურ ვი ლო ბის ნაკ ლე ბო ბამ, 
რო მელ მაც თა ვი ყვე ლა ზე გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ შიც 
კი იჩ ინა და საფ რთხე ში ჩა აგ დო მი ლი ონ ობ ით მო-
ქა ლა ქის სი ცოცხლე, მთავ რო ბა თა ან გა რიშ ვალ დე-
ბუ ლე ბის გან წყო ბე ბი გა ამ ძაფ რა, რაც, თა ვის მხრივ, 
პრო ტექ ცი ონ იზ მი სა და თვით კმა რო ბის კენ სწრაფ ვას 
გა აძ ლი ერ ებს. ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის ად რე ულ ეტ აპ ზე 

გა მოვ ლე ნი ლი მო უმ ზა დებ ლო ბა და არ აკ ომ პე ტენ ტუ რო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად გაზ რდის მო სახ ლე ობ ის ნე გა-
ტი ურ გან წყო ბებს სა გა რეო ბაზ რებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის მი მართ. პან დე მია გა მო იწ ვევს მიგ რან ტე ბის მი ღე-
ბის სა წი ნა აღ მდე გო გან წყო ბებ საც, რო მე ლიც ნა წი ლობ რივ ინ ფექ ცი ური და ავ ად ებ ებ ის შე მო ტა ნი სა და გაზ-
რდი ლი უმ უშ ევ რო ბით იქ ნე ბა გა მოწ ვე ული.9 გა იზ რდე ბა წნე ხი მთავ რო ბებ ზე იმ იგ რა ცი ული პრო ცე დუ რე ბის 
გამ კაც რე ბის მოთხოვ ნით. უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ ყვე ლა ზე მე ტად შე საძ ლოა იმ პო ლი ტი კოს თა ლე გი ტი მა-
ცია გამ ყარ დეს, რომ ლე ბიც ამ ში შე ბით მა ნი პუ ლი რებ დნენ და „ვი რუ სი შე საძ ლოა კი დევ ერთ იარ აღ ად იქ-
ცეს მათ ხელ ში, ვი საც 21-ე სა უკ უნ ის გა მოწ ვე ვებ თან გამ კლა ვე ბას მა ღა ლი კედ ლის აშ ენ ებ ით გეგ მავს“.10 ამ 
მოვ ლე ნებს გლო ბა ლი ზა ცი ის და სას რუ ლად ვერ გან ვი ხი ლავთ, თუმ ცა გლო ბა ლურ პან დე მი ას თან “კარ ჩა-
კე ტი ლი“ გან წყო ბით ბრძო ლამ შე საძ ლოა „ნაკ ლე ბად ღია, ნაკ ლე ბად თა ვი სუ ფა ლი და ნაკ ლე ბად მდი და რი 
მსოფ ლიო შექ მნას“.11

gavlena saqarTveloze

ფარ თო გა გე ბით, ნე ბის მი ერი გლო ბა ლუ რი მოვ ლე ნა სა ქარ თვე ლოს კონ ტექ სტში შე საძ ლოა ორი კუთხით 
შე ფას დეს: რა გავ ლე ნა შე იძ ლე ბა მო ახ დი ნოს ამ მოვ ლე ნამ რუ სე თის ქცე ვა ზე, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს 
უს აფ რთხო ებ ის უმ თავ რე სი საფ რთხეა; და რა გავ ლე ნა შე იძ ლე ბა მო ახ დი ნოს მან სა ქარ თვე ლოს დე მოკ-
რა ტი ულ ინ სტი ტუ ტებ სა და პრო ცე სებ ზე. ეჭ ვგა რე შეა, რომ კო ვიდ-19-ის პან დე მი ამ და მის გან გა მომ დი ნა რე 
გე ოპ ოლ იტ იკ ურ მა ცვლი ლე ბებ მა გავ ლე ნა ორ ივე მი მარ თუ ლე ბით მო ახ დი ნა. შე სა ბა მი სად, იმ შე დე გე ბის 
შე ფა სე ბას, რო მე ლიც ამ გლო ბა ლურ მა ტენ დენ ცი ებ მა შე საძ ლოა სა ქარ თვე ლოს მო უტ ან ოს, დი დი მნიშ ვნე-
ლო ბა აქ ვს სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი უს აფ რთხო ებ ის პო ლი ტი კის თვის. 

და საწყი სის თვის უნ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბის და სუს ტე ბის და გან სა კუთ რე-

7 Oleksi Goncharenko, “Coronavirus Crisis Could Spark Authoritarian Revival”, Atlantic Council
8 Elena Pavlovska, “Japan to Pay Firms to Leave China as Part of Corona Stimulus”, New Europe, April 9, 2020
9 Richard Haas, “Pandemic Will Accelerate History Rather Than Reshape It”, The Foreign Affairs, April 7, 2020
10 Tom Fletcher, “When the Pandemic Recedes, the World May See the Rise of New Soft Power”, The National, May 5, 2020
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ბით, ევ რო-ატ ლან ტი კურ მო კავ ში რე ებს შო რის გან ხეთ-
ქი ლე ბის ნიშ ნე ბი, რუ სე თის თვის ამ გან ხეთ ქი ლე ბე ბის 
გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბის ფან ჯა რას ქმნის. მოს-
კო ვის დიპ ლო მა ტი ის სტრა ტე გი ის ერთ-ერ თი ნა ცა დი 
და რჩე ული ხერ ხი ამ ერ იკ ელ და ევ რო პელ მო კავ ში-
რე ებს შო რის გან ხეთ ქი ლე ბის გაღ რმა ვე ბა და მათ შო-
რის კო ორ დი ნი რე ბის მოშ ლაა. ამ მხრივ, რუ სე თი გა აძ-
ლი ერ ებს ძა ლის ხმე ვას, რა თა ერ თი მხრივ, მო შა ლოს 
კონ სენ სუ სის რუ სეთ ზე და კის რე ბუ ლი სან ქცი ებ ის აუც-
ილ ებ ლო ბა ზე და მე ორე მხრივ, პან დე მი ას თან ბრძო-
ლის “კე თილ შო ბი ლი“ სა ბა ბით და იბ რუ ნოს წვდო მა 

გლო ბა ლურ ფო რუ მებ ზე. რუ სე თის „დი დი შვი დე ულ ის“ მომ დევ ნო სა მიტ ზე მიწ ვე ვის ინ იცი ატ ივა ამ გეგ მის 
უმ ნიშ ვნე ლო, თუმ ცა მხო ლოდ საწყი სი ეტ აპია. ას ეთი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი სა ფუძ ველს უმ აგ რებს მოს კო ვის 
მიდ გო მას, რომ ლის მი ხედ ვით სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბა, დრო თა გან მავ ლო ბა ში და გე ოპ ოლ იტ იკ-
ური ვი თა რე ბის ცვლი ლე ბებ თან ერ თად, კრემ ლის უკ ან ონო ქმე დე ბე ბის ყვე ლა “შე დეგს“ შე ეგუ ება. ეს ტენ-
დენ ცია ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად სა ხი ფა თოა სა ქარ თვე ლოს უს აფ რთხო ებ ის თვის. თუმ ცა ფარ თო კონ ტექ სტში, 
გუ ლუბ რყვი ლო იქ ნე ბო და იმ ის მტკი ცე ბა, რომ და უს ჯე ლო ბით გა თა მა მე ბუ ლი მოს კო ვის თავ ზე ხე ლა ღე ბუ-
ლი მოქ მე დე ბით მხო ლოდ მი სი გა ნა პი რა ქვეყ ნე ბი და ზი ან დე ბი ან. 

კი დევ უფ რო და მა ფიქ რე ბე ლია გე ოპ ოლ იტ იკ ურ ფაქ ტორ თა კომ ბი ნა ცია, რო მელ მაც, შე საძ ლოა, რე ვი ზი ონ-
ის ტულ ძა ლებს აგ რე სი ული მოქ მე დე ბის კენ უბ იძ გოს და მნიშ ვნე ლოვ ნად გააუარესოს სა ქარ თვე ლოს ან მი სი 
რე გი ონ ის უს აფ რთხო ება. შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის პან დე მი ის სა პა სუ ხო მოქ მე დე ბამ კი დევ ერ თხელ გა უს ვა 
ხა ზი ტენ დენ ცი ას, რო მე ლიც გლო ბა ლუ რი პო ლი ტი კი დან რე სურ სე ბი სა და ყუ რადღე ბის სა ში ნაო საქ მე ებ ზე 
გა და ტა ნას გუ ლის ხმობს. ას ეთი ცვლი ლე ბე ბი და შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის წი ნა სა არ ჩევ ნო ციკ ლში შეს ვლამ 
შე საძ ლოა მოს კოვს გავ ლე ნის გაზ რდის მიზ ნით ნი ად აგ ის მო სინ ჯვის კენ უბ იძ გოს. ამ კონ ტექ სტში სა გან გა შო 
სიგ ნა ლია პრე ზი დენტ პუ ტი ნის ბო ლოდ რო ინ დე ლი გან ცხა დე ბე ბი, რომ ლებ შიც ის „რუ სე თის საბ ჭო თა კავ-
ში რის დაშ ლის შემ დეგ და წე სე ბულ საზღვრებს კითხვის ნიშ ნის ქვეშ აყ ენ ებს“.12 ამ ას გარ და, კო ვიდ-19-თან 
ბრძო ლა ში გან ცდილ მა წა რუ მა ტებ ლო ბამ კი დევ უფ რო და ამ ძი მა რუ სე თის ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობა, 
რო მე ლიც ნავ თო ბის ფა სე ბის და ცე მი სა და და სავ ლე თის ეკ ონ ომ იკ ური სან ქცი ებ ის გა მო უკ ვე სა ვა ლა ლო 
მდგო მა რე ობ აში იყო. გაუარესებული ეკ ონ ომ იკ ური ვი თა რე ბა ზრდის მოს კო ვის აგ რე სი ული მოქ მე დე ბე ბის 
ალ ბა თო ბას, რად გან სა გა რეო კამ პა ნი ები სა ში ნაო პრობ ლე მე ბის გან ყუ რადღე ბის გა და ტა ნის კრემ ლის ნა-
ცა დი ხერ ხია. ამ ორი ტენ დენ ცი ის შე ჯე რე ბა - შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის გლო ბა ლუ რი პო ლი ტი კი დან ეტ აპ ობ რი-
ვი გა მო თიშ ვის შთა ბეჭ დი ლე ბა და რუ სე თის აგ რე სი ული მოქ მე დე ბის ალ ბა თო ბის გაზ რდა - მნიშ ვნე ლოვ ნად 
ზრდის უს აფ რთხო ებ ის რის კებს სა ქარ თვე ლოს თვის, 
რო მელ საც უახ ლო ესი კვი რე ბი სა და თვე ებ ის გან მავ-
ლო ბა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა მარ თებს. 

ავ ტო რი ტა რუ ლი ტენ დენ ცი ებ ის გაძ ლი ერ ებ ის პი რო-
ბებ ში, პან დე მია სა ქარ თვე ლოს პო ლი ტი კუ რი სის ტე მის 
გა მოც და ცაა. მთავ რო ბას უჩ ნდე ბა „ლე გი ტი მუ რი“ სა-
ფუძ ვლე ბი, რომ ლებ მაც მო ქა ლა ქე თა ყო ველ დღი ურ 
ცხოვ რე ბა ში ჩა რე ვა შე იძ ლე ბა გა ამ არ თლოს. ას ეთი 
ჩა რე ვე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად ზღუ დავს მო ქა ლა ქე თა ინ-
დი ვი დუ ალ ურ უფ ლე ბებს. ეს ტენ დენ ცია გან სა კუთ რე-
ბით სა ყუ რადღე ბოა მო ახ ლო ებ ული სა პარ ლა მენ ტო 
არ ჩევ ნე ბის კონ ტექ სტში, იზ რდე ბა მი ღე ბუ ლი ზო მე ბის სა სურ ვე ლი პო ლი ტი კუ რი შე დე გე ბის მი საღ წე ვად 
გა მო ყე ნე ბის რის კი. ამ კონ ტექ სტში შე მაშ ფო თებ ლად ჩანს მმარ თვე ლი პარ ტი ის წარ მო მად გე ნელ თა მი-
ერ “უდ როო დროს“ გა კე თე ბუ ლი გან ცხა დე ბე ბი სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის შე საძ ლო გა და დე ბის თა ობ აზე. 
ჩნდე ბა სა ფუძ ვლი ანი ეჭ ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ სა სურ ვე ლი პო ლი ტი კუ რი შე დე გე ბის მი საღ წე ვად სა ჭი რო 
ღო ნის ძი ებ ებ ის თვის პან დე მი ის სა ბა ბად შე საძ ლო გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ.სა ქარ თვე ლოს სტრა ტე გი ული პარ-

12 Radio Free Europe/Radio Liberty, “Kremlin Denies Eyeing Territorial Claims After Putin's Comments In Documentary”, June 22, 2020

გაუარესებულიეკონომიკურიგაუარესებულიეკონომიკური
ვითარებაზრდისმოსკოვისვითარებაზრდისმოსკოვის
აგრესიულიმოქმედებებისაგრესიულიმოქმედებების
ალბათობას,რადგანსაგარეოალბათობას,რადგანსაგარეო
კამპანიებისაშინაოპრობლემებისგანკამპანიებისაშინაოპრობლემებისგან
ყურადღებისგადატანისკრემლისყურადღებისგადატანისკრემლის
ნაცადიხერხია.ნაცადიხერხია.

დიდიალბათობით,გლობალურიდიდიალბათობით,გლობალური
ლოგისტიკურიქსელებისგადახედვალოგისტიკურიქსელებისგადახედვა
გააძლიერებს„ეკონომიკურგააძლიერებს„ეკონომიკურ
ნაციონალიზმს“,რომელიცხელსნაციონალიზმს“,რომელიცხელს
უწყობსპროტექციონისტულიუწყობსპროტექციონისტული
ზომებისმიღებასდაზიანსაყენებსზომებისმიღებასდაზიანსაყენებს
თავისუფალივაჭრობისრეჟიმებს.თავისუფალივაჭრობისრეჟიმებს.
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ტნი ორ ებ ის პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში უპ რე ცე დენ ტო 
ჩარ თუ ლო ბამ ამ ეტ აპ ზე შე დე გი გა მო იღო: სა არ ჩევ ნო 
სის ტე მის ცვლი ლე ბე ბი მი ღე ბუ ლია. ზო გა დად, სა ქარ-
თვე ლოს სტრა ტე გი ული პარ ტნი ორ ები გან სა კუთ რე-
ბულ როლს თა მა შო ბენ არა მარ ტო პო ლი ტი კუ რი აქ-
ტო რე ბის თვის უფ რო სა მარ თლი ანი და თა ვი სუ ფა ლი 
“სა თა მა შო მო ედ ნის“ შექ მნა ში, არ ამ ედ დე მოკ რა ტი-
ული ინ სტი ტუ ტე ბის რეგ რე სის პრე ვენ ცი აშ იც. ამ მხრივ, 

გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენ იჭ ება სა ერ თა შო რი სო დახ მა რე ბის პი რო ბი თო ბის პრინ ციპს, რო მე ლიც 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ აღ ებ ული ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბას გა ით ვა ლის წი ნებს. ას ეთ ივე 
მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს სა ერ თა შო რი სო პარ ტნი ორ ებ ის ყუ რადღე ბას პან დე მი ით გა მარ თლე ბუ ლი ზო მე ბის ინ-
დი ვი დუ ალ ური უფ ლე ბე ბი სა და პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სის გრძელ ვა დი ანი შეზღუდ ვის თვის გა მო ყე ნე ბის თა-
ვი დან ას აც ილ ებ ლად. სხვა შემ თხვე ვა ში, კო ვიდ-19-ის უმ თავ რეს მსხვერ პლად შე საძ ლოა სა ქარ თვე ლოს 
დე მოკ რა ტი ული მიღ წე ვე ბი იქ ცეს.

გე ოპ ოლ იტ იკ ური ცვლი ლე ბე ბით გა მოწ ვე ულ რის კებ თან ერ თად სა ქარ თვე ლომ ის შე საძ ლებ ლო ბე ბიც უნ-
და გა ით ვა ლის წი ნოს, რომ ლე ბიც პან დე მი ის პი რო ბებ ში შე იძ ლე ბა შე იქ მნას. გან სა კუთ რე ბით სა ყუ რადღე-
ბოა დეგ ლო ბა ლი ზა ცი ის ტენ დენ ცი ით გა მოწ ვე ული გლო ბა ლუ რი სა ვაჭ რო კავ ში რე ბის გა და ხედ ვა. იზ რდე-
ბა იმ ქვეყ ნე ბის რიცხვი, რომ ლე ბიც აქ ტი ურ ად ცდი ლობს ჩი ნურ ბა ზარ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბას. 
კრი ზის მა გა მო აშ კა რა ვა ის რის კე ბი, რომ ლე ბიც სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის ერთ მიმ წო დე ბელ ზე და მო-
კი დე ბუ ლე ბას სდევს თან. ამ მხრივ გან სა კუთ რე ბით და სავ ლე თის გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი აქ ტი ურ ობ ენ, 
რაც სა ქარ თვე ლოს უქ მნის შე საძ ლებ ლო ბას, მო იზ იდ ოს იმ კომ პა ნი ათა ნა წი ლი, რომ ლე ბიც წარ მო ებ ის 
ჩი ნე თი დან რე ლო კა ლი ზა ცი ას გეგ მავს. უნ იკ ალ ური გე ოგ რა ფი ული მდგო მა რე ობა, ხელ საყ რე ლი სა ვაჭ რო 
პი რო ბე ბი და და სავ ლე თის ბა ზარ თან სი ახ ლო ვე უცხო ელი ინ ვეს ტო რე ბის მო ზიდ ვის ხელ საყ რე ლი წი ნა-
პი რო ბე ბია. ამ ავე დროს, გვერ დს ვერ ავ უვ ლით ხე ლის შემ შლელ ფაქ ტო რებ საც, რო გო რიც სა სა მარ თლო 
სის ტე მის სან დო ობა ან ან აკ ლი ის ღრმა წყლო ვა ნი პორ ტის მსგავ სი მას შტა ბუ რი ბიზ ნეს პრო ექ ტე ბის სა ეჭ ვო 
ვი თა რე ბა ში შე ჩე რე ბაა. ას ეთი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ხე ლი დან გაშ ვე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად გა არ თუ ლებს სა ქარ-
თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი სის დაძ ლე ვის მცდე ლო ბებს. 

პან დე მი ის მი ერ გა მოწ ვე ული პირ და პი რი საფ რთხე ებ-
ის დაძ ლე ვა ნე ბის მი ერი სა ზო გა დო ებ ისა და სა ხელ მწი-
ფოს ბუ ნებ რი ვი რე აქ ციაა. შე სა ბა მი სად, კო ვიდ-19-ის 
კრი ზი სის ად რე ულ ეტ აპ ზე სა ხელ მწი ფო თა ძი რი თა დი 
ყუ რადღე ბა ჯან დაც ვა ზე, უს აფ რთხო ებ ასა და სო ცი ალ-
ურ სტა ბი ლუ რო ბა ზე იყო მი მარ თუ ლი. გრძელ ვა დი ან 
პერ სპექ ტი ვა ში კრი ზი სი დან გა მოს ვლა ზე არ ან აკ ლებ 
მნიშ ვნე ლო ბას იძ ენს გე ოპ ოლ იტ იკ ური ფაქ ტო რე ბიც. 
მარ თა ლია ჯერ კრი ზი სი დაძ ლე ული არ არ ის, თუმ ცა 
პოსტ-პან დე მი ური გე ოპ ოლ იტ იკ ური ცვლი ლე ბე ბის ძი-
რი თა დი ხა ზე ბი უკ ვე გა მო იკ ვე თა. უახ ლო ეს მო მა ვალ ში პო ლი ტი კურ ვი თა რე ბას დეგ ლო ბა ლი ზა ცია, ავ ტო-
რი ტა რიზ მი სა და ნა ცი ონ ალ იზ მის გამ ძაფ რე ბა, რე ვი ზი ონ ის ტუ ლი ძა ლე ბის გაძ ლი ერ ება მოყ ვე ბა. პან დე მია 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ამ წვა ვებს სა ერ თა შო რი სო ვი თა რე ბას, რაც, თა ვის მხრივ, გაზ რდის უს აფ რთხო ებ ის რის-
კებს რო გორც სა ქარ თვე ლო ში, ისე რე გი ონ ში. შე სა ბა მი სად, გამ წვა ვე ბულ გე ოპ ოლ იტ იკ ური ვი თა რე ბა ზე 
ად ეკ ვა ტუ რი რე აგ ირ ება ის ეთ ივე გა და უდ ებ ელი და მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რო გორც კო ვიდ-19-ის კრი ზი სის უშუ-
ალო შე დე გებ თან გამ კლა ვე ბა.

სხვაშემთხვევაში,კოვიდ-19-ისსხვაშემთხვევაში,კოვიდ-19-ის
უმთავრესმსხვერპლადშესაძლოაუმთავრესმსხვერპლადშესაძლოა
საქართველოსდემოკრატიულისაქართველოსდემოკრატიული
მიღწევებიიქცეს.მიღწევებიიქცეს.

შესაბამისად,გამწვავებულშესაბამისად,გამწვავებულ
გეოპოლიტიკურივითარებაზეგეოპოლიტიკურივითარებაზე
ადეკვატურირეაგირებაისეთივეადეკვატურირეაგირებაისეთივე
გადაუდებელიდამნიშვნელოვანია,გადაუდებელიდამნიშვნელოვანია,
როგორცკოვიდ-19-ისკრიზისისროგორცკოვიდ-19-ისკრიზისის
უშუალოშედეგებთანგამკლავება.უშუალოშედეგებთანგამკლავება.
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