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კოვიდ-19-ის პანდემია 21-ე საუკუნის უდიდეს კრიზისად იქცა, რომელიც, როგორც ჩანს, თანამედროვე
მსოფლიო წესრიგში მნიშვნელოვან გეოპოლიტიკურ ცვლილებებს შეიტანს. მოქალაქეების ჯანმრთელო
ბისა და ეკონომიკური უსაფრთხოების დაცვისთვის გადაუდებელი ზომების გატარების დროს კრიზისის გე
ოპოლიტიკურ შედეგებზე მსჯელობა შეიძლება მეორეხარისხოვან ამოცანად მოგვეჩვენოს. თუმცა უნდა აღ
ინიშნოს, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში, ასეთი გეოპოლიტიკური ცვლილებები კრიზისთან ბრძოლის
პირველხარისხოვანი ამოცანების გადაწყვეტაზე არანაკლებად მნიშვნელოვანი შედეგების გამომწვევები
შეიძლება იყოს.1 ამ ცვლილებების მასშტაბი, იქნება ეს მსოფლიო წესრიგის სიღრმისეული ცვლილება თუ
მხოლოდ არსებული ტენდენციების დაჩქარება და გაღრმავება, დავის საგანია. თუმცა ერთი რამ ცხადია:
დარღვეულ გეოპოლიტიკური წესრიგში ორიენტაცია განსაკუთრებით რთული საქართველოს მსგავსი, მყი
ფე სახელმწიფო ინსტიტუტების მქონე პატარა ქვეყნებისთვის იქნება. შესაბამისად, მიმდინარე გლობალური
ტენდენციების საქართველოს პერსპექტივიდან შეფასება და ანალიზი, მომავალ კრიზისთან უკეთესად გამ
კლავების მნიშვნელოვანი წინაპირობაა.

globaluri geopolitikuri tendenciebi
კრიზისის უპრეცედენტო მასშტაბმა და საერთაშორისო თანამეგობრობის უუნარობამ სათანადო პასუხი გა
ეცა მოულოდნელი გამოწვევებისთვის, თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე გეოპოლიტიკური პროცესე
ბი კიდევ უფრო გამწვავა.2 პოსტ-პანდემიურ მსოფლიოში ვირუსის გავრცელებამდე არსებული გეოპოლიტ
იკური ტენდენციების გამძაფრებას ვიხილავთ:ნაციონალიზმის გაძლიერებასა და ამით გამოწვეული მულ
ტილატერალიზმის დაკნინებას, დე-გლობალიზაციის დაჩქარებას, რომელიც „ეკონომიკური ნაციონალიზ
მისა“ და ეკონომიკურ პროცესებში სახელმწიფოს აქტიური ჩარევის მზარდი მხარდაჭერით გამოიხატება.
ამ ტენდენციებში ახალი არაფერია, თუმცა თუ დღევანდელი ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების
ხასიათს გავითვალისწინებთ, აშკარაა, რომ ისინი ათწლეულების მანძილზე ჩამოყალიბებულ გლობალურ
წესრიგს მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის.
სხვადასხვა ქვეყნის მიერ პანდემიის საპასუხოდ მიღე
ბული ზომები ფრაგმენტული და ლოკალური ხასიათის
საერთაშორისო ორგანიზაციების
იყო, რამაც საერთაშორისო თანამშრომლობის არას
აკმარისი შეთანხმებულობა და მულტილატერალიზმის სისუსტე, რომელიც მათ
სუსტი მხარეები გამოკვეთა. პანდემიის გლობალური პანდემიასთან ბრძოლისთვის
ხასიათის მიუხედავად, კრიზისიდან გამოსავლის ძიება საჭირო ქმედითი ნაბიჯების
სახელმწიფოებმა ცალ-ცალკე, საერთაშორისო კოორ გადადგმაში გამოავლინეს, ნათლად
დინაციის გარეშე დაიწყეს. ამ მხრივ საყურადღებოა გვაჩვენებს თუ რა უარყოფით
ის მეორეხარისხოვანი როლი, რომელსაც პანდემი
გავლენას ახდენს ანტი-გლობალისტი
ასთან გამკლავების ღონისძიებებში საერთაშორისო
ინსტიტუტები ასრულებენ. უმოქმედო იყო გაერო-ს უშ ლიდერების აღზევება იმ
იშროების საბჭო, რომელმაც რამდენიმე თვის განმავ მულტილატერალურ ინსტიტუტებზე,
ლობაში ვერ მოახერხა პანდემიასთან ბრძოლის კო რომლებიც ათწლეულების
ორდინირებული ღონისძიებების დასაგეგმად შეკრება. განმავლობაში წესებზე
ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა ვერ მოხერხდა „დიდი დაფუძნებული საერთაშორისო
შვიდეულისა“ და „დიდი ოცეულის“ გლობალურ ფო
წესრიგის საძირკველი იყო.
რუმების ფორმატშიც. შეილახა პანდემიასთან ბრძო
ლის პირდაპირი მანდატისა და მოვალეობის მქონე
ერთადერთი საერთაშორისო ინსტიტუტის, „ჯანდაცვის
მსოფლიო ორგანიზაციის“ რეპუტაცია და სანდოობა. როგორც „საგარეო ურთიერთობების საბჭოს“ პრეზი
დენტმა, რიჩარდ ჰაასმა აღნიშნა: „პანდემიის საფრთხეებთან გამკლავებაში უმთავრესი როლის მქონე „ჯან
დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის“ უუნარობა გლობალური მმართველობის სავალალო მდგომარეობაზე
მეტყველებს.“3 საერთაშორისო სისტემის სისუსტის გამოაშკარავებასთან ერთად საერთაშორისო ინსტიტუ
Kurt M. Campbell and Rush Doshi, “The Coronavirus Could Reshape Global Order”, The Foreign Affairs, March 18, 2020
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ტების მიერ კოორდინირებული და ეფექტური მოქმედების უუნარობამ ხელი ნაციონალისტური ტენდენცი
ების გაძლიერებასაც შეუწყო. ამავე დროს, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საერთაშორისო ინსტიტუტების
დადანაშაულება შესაძლოა მცდარი იყოს რადგან „მულტილატერალური ინსტიტუტები სახელმწიფოებისა
და მათი ლიდერების შესაბამისად მოქმედებენ“.4 შესაბამისად, საერთაშორისო ორგანიზაციების სისუსტე,
რომელიც მათ პანდემიასთან ბრძოლისთვის საჭირო ქმედითი ნაბიჯების გადადგმაში გამოავლინეს, ნათ
ლად გვაჩვენებს თუ რა უარყოფით გავლენას ახდენს ანტი-გლობალისტი ლიდერების აღზევება იმ მულტი
ლატერალურ ინსტიტუტებზე, რომლებიც ათწლეულების განმავლობაში წესებზე დაფუძნებული საერთაშო
რისო წესრიგის საძირკველი იყო.
კრიზისის კიდევ ერთი მახასიათებელი გლობალური გლობალური ლიდერობისადმი
მოქმედების კონსოლიდაციასა და კოორდინირებაში შეერთებული შტატების ენთუზიაზმის
შეერთებული შტატების თვალშისაცემი პასიურობა იყო.
განელება და რევიზიონისტული
პრეზიდენტ ტრამპის მიერ გამოცხადებული „ჯერ ამერ
ძალების მიერ ამით შექმნილი
იკის“ პრინციპის გათვალისწინებით ეს მოულოდნელი
არ უნდა ყოფილიყო. შეერთებული შტატების პრეზი ვაკუუმის შევსების მცდელობები
დენტი თანმიმდევრულად იცავს ამ პრინციპს, რომლის გართულებულ საერთაშორისო
თანახმად „ამერიკა უფრო ძლიერი და მდიდარი იქნე ვითარებას კიდევ უფრო ამძიმებს.
ბა, თუ თავის ენერგიისა და რესურსების უმეტეს ნაწილს
საშინაო დღის წესრიგს დაუთმობს.“5 პანდემია ტრამპის
პოლიტიკის „ნატივისტური“ და იზოლაციონისტური ტენდენციების გამძაფრების მიზეზი გახდა. თეთრი სახ
ლის პრიორიტეტებსა და კრიზისის გლობალური განზომილებისადმი მიდგომას მიგვანიშნებს ეკონომიკური
სტიმულირების უპრეცედენტო პაკეტიც, რომელიც ვაშინგტონმა პანდემიით გამოწვეული კრიზისის საპასუ
ხოდ შეიმუშავა. როგორც ფილიპ გორდონის განცხადებაში ვკითხულობთ, „სახელმწიფო დეპარტამენტის,
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების სა
ერთაშორისო მოქმედებისთვის განკუთვნილი წილი დახმარების პაკეტში 1.5 მილიარდი აშშ დოლარია,
რაც მთლიანი თანხის 1%-ის ერთი მეათედია“.6 გლობალურ პოლიტიკაში აქტიურობისადმი თეთრი სახლის
სკეპტიციზმი გასაგები იქნება თუ გავითვალისწინებთ რიგითი ამერიკელების განწყობას, რომელიც ამერ
იკის გლობალურ პოლიტიკაში ჩართულობის ნაცვლად ძალისხმევის ქვეყნის შიგნით კეთილდღეობის უზ
რუნველყოფისკენ მიმართვას ითვალისწინებს.შეერთებული შტატების მიერ ლიდერის პოზიციის დათმობამ
რევიზიონისტულ ძალებს შექმნილი ვაკუუმის შევსებისა და ახალი მოცემულობით გაჩენილი შესაძლებლო
ბების გამოყენებისკენ უბიძგებს. ამის მაგალითი იყო ჩინეთისა და რუსეთის მიერ პანდემიით დაზარალებუ
ლებისთვის სოლიდარობისა და დახმარების იმიტაცია, რითაც ისინი საკუთარი თავის ასპარეზს ჩამოშო
რებული შეერთებული შტატების საპირწონე ძალად დამკვიდრებას შეეცადნენ. გლობალური ლიდერობი
სადმი შეერთებული შტატების ენთუზიაზმის განელება და რევიზიონისტული ძალების მიერ ამით შექმნილი
ვაკუუმის შევსების მცდელობები გართულებულ საერთაშორისო ვითარებას კიდევ უფრო ამძიმებს. მნიშვნე
ლოვნად იზრდება გათამამებული რევიზიონისტების ამბიციური და აგრესიული მოქმედების რისკები, რო
მელთა საბოლოო მიზანი წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის მოშლაა.
ზემოხსენებული საერთაშორისო დინამიკის გარდა, კოვიდ-19-ის პანდემიის მიერ გამოწვეულმა კრიზისმა
ზეგავლენა სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობის მიერ შიდა პოლიტიკაში გაკეთებულ არჩევნებზეც მოახდინა.
პანდემიასთან ბრძოლის კონტექსტში გახშირდა საუბარი სახელმწიფოს ფუნქციებისა და უფლებამოსილე
ბის გაზრდის შესახებ, ვირუსის გავრცელების საწინააღმდეგოდ მიღებულმა მკაცრმა ზომებმა კი ავტორი
ტარული ტენდენციები გააძლიერა. ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩარევა და ინდივიდუალური უფლებების
შეზღუდვა ჩვეულ მოვლენად იქცა. დრაკონული ზომების გატარებას თან სდევდა ლეგიტიმაცია, რომელიც
მათ სიცოცხლის გადარჩენის უზენაესი მიზნით ამართლებდა. სხვადასხვა ტიპის მთავრობების მიერ უპრე
ცედენტოდ მკაცრი ზომების გატარებამ ეკონომიკის ლიბერალური მოდელის დასუსტება და გასული ათ
წლეულების დემოკრატიული მიღწევების დაკარგვა შეიძლება გამოიწვიოს. ძლიერდება ეჭვი, რომ „პანდე
მია იქცევა საბაბად, რომელიც ინდივიდუალური უფლებების შეზღუდვასა და მოქალაქეთა ყოველდღიური
Stewart Patric, “When the System Fails”, The Foreign Affairs, June-July, 2020
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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ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში სახელმწიფოს ჩარევას გაამართლებს.“7 არავინ იცის, თუ რამდენად ადვი
ლად დათმობენ მთავრობები კრიზისის გამო გაზრდილ უფლებამოსილებებს, როცა პანდემიის მიერ გამოწ
ვეული საფრთხე გადაივლის. ავტორიტარიზმისკენ რეგრესის განსაკუთრებით დიდი საფრთხე სუსტი დე
მოკრატიული ტრადიციებისა და მყიფე ინსტიტუტების მქონე ქვეყნებს ემუქრებათ. პანდემიამ ამ სამწუხარო
ცვლილებათა ალბათობა მნიშვნელოვნად გაზარდა.
კოვიდ-19-ის კრიზისი დეგლობალიზაციის მიმდინარე ტენდენციებს დააჩქარებს. გახშირდება მთავრობების
მიერ გლობალიზაციის “საფრთხეებისგან“ თავდაცვის მომიზეზებით გარესამყაროსკენ “ზურგის შექცევა“. ეკ
ონომიკური და სოციალური ზიანის მასშტაბმა, შესაძლოა, ამჟამად არსებული გლობალური ლოგისტიკური
ქსელის არსებობა დააყენოს კითხვის ნიშნის ქვეშ. ქვეყნები შეეცდებიან შეამცირონ ჩინელ მწარმოებლებზე
და ბაზარზე დამოკიდებულება და უფრო თვითკმარები გახდნენ. ამ ტენდენციის ერთ-ერთი პირველი ნიშა
ნი იაპონიის პრემიერ-მინისტრის, სინძო აბეს, მიერ იაპონური კომპანიებისთვის გამოყოფილი 2.2 მილიარ
დი აშშ დოლარის გამოყოფა იყო, რომელიც ამ კომპანიებმა მათი წარმოების ჩინეთიდან გადატანისთვის
უნდა გამოიყენონ.8 დიდი ალბათობით, გლობალური
ლოგისტიკური ქსელების გადახედვა გააძლიერებს
სხვადასხვა ტიპის მთავრობების მიერ
„ეკონომიკურ ნაციონალიზმს“, რომელიც ხელს უწყობს
უპრეცედენტოდ მკაცრი ზომების
პროტექციონისტული ზომების მიღებას და ზიანს აყენ
გატარებამ ეკონომიკის ლიბერალური ებს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმებს. პირველადი სა
ჭიროების სამედიცინო აღჭურვილობის ნაკლებობამ,
მოდელის დასუსტება და გასული
რომელმაც თავი ყველაზე განვითარებულ ქვეყნებშიც
ათწლეულების დემოკრატიული
კი იჩინა და საფრთხეში ჩააგდო მილიონობით მო
მიღწევების დაკარგვა შეიძლება
ქალაქის სიცოცხლე, მთავრობათა ანგარიშვალდე
გამოიწვიოს.
ბულების განწყობები გაამძაფრა, რაც, თავის მხრივ,
პროტექციონიზმისა და თვითკმარობისკენ სწრაფვას
გააძლიერებს. ვირუსის გავრცელების ადრეულ ეტაპზე
გამოვლენილი მოუმზადებლობა და არაკომპეტენტურობა მნიშვნელოვნად გაზრდის მოსახლეობის ნეგა
ტიურ განწყობებს საგარეო ბაზრებზე დამოკიდებულების მიმართ. პანდემია გამოიწვევს მიგრანტების მიღე
ბის საწინააღმდეგო განწყობებსაც, რომელიც ნაწილობრივ ინფექციური დაავადებების შემოტანისა და გაზ
რდილი უმუშევრობით იქნება გამოწვეული.9 გაიზრდება წნეხი მთავრობებზე იმიგრაციული პროცედურების
გამკაცრების მოთხოვნით. უნდა აღინიშნოს, რომ ყველაზე მეტად შესაძლოა იმ პოლიტიკოსთა ლეგიტიმა
ცია გამყარდეს, რომლებიც ამ შიშებით მანიპულირებდნენ და „ვირუსი შესაძლოა კიდევ ერთ იარაღად იქ
ცეს მათ ხელში, ვისაც 21-ე საუკუნის გამოწვევებთან გამკლავებას მაღალი კედლის აშენებით გეგმავს“.10 ამ
მოვლენებს გლობალიზაციის დასასრულად ვერ განვიხილავთ, თუმცა გლობალურ პანდემიასთან “კარჩა
კეტილი“ განწყობით ბრძოლამ შესაძლოა „ნაკლებად ღია, ნაკლებად თავისუფალი და ნაკლებად მდიდარი
მსოფლიო შექმნას“.11
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ფართო გაგებით, ნებისმიერი გლობალური მოვლენა საქართველოს კონტექსტში შესაძლოა ორი კუთხით
შეფასდეს: რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს ამ მოვლენამ რუსეთის ქცევაზე, რომელიც საქართველოს
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გეოპოლიტიკურმა ცვლილებებმა გავლენა ორივე მიმართულებით მოახდინა. შესაბამისად, იმ შედეგების
შეფასებას, რომელიც ამ გლობალურმა ტენდენციებმა შესაძლოა საქართველოს მოუტანოს, დიდი მნიშვნე
ლობა აქვს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკისთვის.
დასაწყისისთვის უნდა აღვნიშნოთ, რომ საერთაშორისო თანამშრომლობის დასუსტების და განსაკუთრე
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ბით, ევრო-ატლანტიკურ მოკავშირეებს შორის განხეთ
ქილების ნიშნები, რუსეთისთვის ამ განხეთქილებების
დიდი ალბათობით, გლობალური
გამოყენების შესაძლებლობის ფანჯარას ქმნის. მოს
ლოგისტიკური ქსელების გადახედვა
კოვის დიპლომატიის სტრატეგიის ერთ-ერთი ნაცადი
გააძლიერებს „ეკონომიკურ
და რჩეული ხერხი ამერიკელ და ევროპელ მოკავში
ნაციონალიზმს“, რომელიც ხელს
რეებს შორის განხეთქილების გაღრმავება და მათ შო
რის კოორდინირების მოშლაა. ამ მხრივ, რუსეთი გააძ
უწყობს პროტექციონისტული
ლიერებს ძალისხმევას, რათა ერთი მხრივ, მოშალოს
ზომების მიღებას და ზიანს აყენებს
კონსენსუსის რუსეთზე დაკისრებული სანქციების აუც
თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმებს.
ილებლობაზე და მეორე მხრივ, პანდემიასთან ბრძო
ლის “კეთილშობილი“ საბაბით დაიბრუნოს წვდომა
გლობალურ ფორუმებზე. რუსეთის „დიდი შვიდეულის“ მომდევნო სამიტზე მიწვევის ინიციატივა ამ გეგმის
უმნიშვნელო, თუმცა მხოლოდ საწყისი ეტაპია. ასეთი გადაწყვეტილებები საფუძველს უმაგრებს მოსკოვის
მიდგომას, რომლის მიხედვით საერთაშორისო თანამეგობრობა, დროთა განმავლობაში და გეოპოლიტიკ
ური ვითარების ცვლილებებთან ერთად, კრემლის უკანონო ქმედებების ყველა “შედეგს“ შეეგუება. ეს ტენ
დენცია ერთმნიშვნელოვნად სახიფათოა საქართველოს უსაფრთხოებისთვის. თუმცა ფართო კონტექსტში,
გულუბრყვილო იქნებოდა იმის მტკიცება, რომ დაუსჯელობით გათამამებული მოსკოვის თავზეხელაღებუ
ლი მოქმედებით მხოლოდ მისი განაპირა ქვეყნები დაზიანდებიან.
კიდევ უფრო დამაფიქრებელია გეოპოლიტიკურ ფაქტორთა კომბინაცია, რომელმაც, შესაძლოა, რევიზიონ
ისტულ ძალებს აგრესიული მოქმედებისკენ უბიძგოს და მნიშვნელოვნად გააუარესოს საქართველოს ან მისი
რეგიონის უსაფრთხოება. შეერთებული შტატების პანდემიის საპასუხო მოქმედებამ კიდევ ერთხელ გაუსვა
ხაზი ტენდენციას, რომელიც გლობალური პოლიტიკიდან რესურსებისა და ყურადღების საშინაო საქმეებზე
გადატანას გულისხმობს. ასეთი ცვლილებები და შეერთებული შტატების წინასაარჩევნო ციკლში შესვლამ
შესაძლოა მოსკოვს გავლენის გაზრდის მიზნით ნიადაგის მოსინჯვისკენ უბიძგოს. ამ კონტექსტში საგანგაშო
სიგნალია პრეზიდენტ პუტინის ბოლოდროინდელი განცხადებები, რომლებშიც ის „რუსეთის საბჭოთა კავ
შირის დაშლის შემდეგ დაწესებულ საზღვრებს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს“.12 ამას გარდა, კოვიდ-19-თან
ბრძოლაში განცდილმა წარუმატებლობამ კიდევ უფრო დაამძიმა რუსეთის ეკონომიკური მდგომარეობა,
რომელიც ნავთობის ფასების დაცემისა და დასავლეთის ეკონომიკური სანქციების გამო უკვე სავალალო
მდგომარეობაში იყო. გაუარესებული ეკონომიკური ვითარება ზრდის მოსკოვის აგრესიული მოქმედებების
ალბათობას, რადგან საგარეო კამპანიები საშინაო პრობლემებისგან ყურადღების გადატანის კრემლის ნა
ცადი ხერხია. ამ ორი ტენდენციის შეჯერება - შეერთებული შტატების გლობალური პოლიტიკიდან ეტაპობრი
ვი გამოთიშვის შთაბეჭდილება და რუსეთის აგრესიული მოქმედების ალბათობის გაზრდა - მნიშვნელოვნად
ზრდის უსაფრთხოების რისკებს საქართველოსთვის,
რომელსაც უახლოესი კვირებისა და თვეების განმავ
გაუარესებული ეკონომიკური
ლობაში განსაკუთრებული ყურადღება მართებს.

ვითარება ზრდის მოსკოვის
აგრესიული მოქმედებების
ალბათობას, რადგან საგარეო
კამპანიები საშინაო პრობლემებისგან
ყურადღების გადატანის კრემლის
ნაცადი ხერხია.

ავტორიტარული ტენდენციების გაძლიერების პირო
ბებში, პანდემია საქართველოს პოლიტიკური სისტემის
გამოცდაცაა. მთავრობას უჩნდება „ლეგიტიმური“ სა
ფუძვლები, რომლებმაც მოქალაქეთა ყოველდღიურ
ცხოვრებაში ჩარევა შეიძლება გაამართლოს. ასეთი
ჩარევები მნიშვნელოვნად ზღუდავს მოქალაქეთა ინ
დივიდუალურ უფლებებს. ეს ტენდენცია განსაკუთრე
ბით საყურადღებოა მოახლოებული საპარლამენტო
არჩევნების კონტექსტში, იზრდება მიღებული ზომების სასურველი პოლიტიკური შედეგების მისაღწევად
გამოყენების რისკი. ამ კონტექსტში შემაშფოთებლად ჩანს მმართველი პარტიის წარმომადგენელთა მი
ერ “უდროო დროს“ გაკეთებული განცხადებები საპარლამენტო არჩევნების შესაძლო გადადების თაობაზე.
ჩნდება საფუძვლიანი ეჭვი ხელისუფლების მიერ სასურველი პოლიტიკური შედეგების მისაღწევად საჭირო
ღონისძიებებისთვის პანდემიის საბაბად შესაძლო გამოყენების შესახებ.საქართველოს სტრატეგიული პარ
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ტნიორების პოლიტიკურ პროცესებში უპრეცედენტო
ჩართულობამ ამ ეტაპზე შედეგი გამოიღო: საარჩევნო
სხვა შემთხვევაში, კოვიდ-19-ის
სისტემის ცვლილებები მიღებულია. ზოგადად, საქარ
უმთავრეს მსხვერპლად შესაძლოა
თველოს სტრატეგიული პარტნიორები განსაკუთრე
საქართველოს დემოკრატიული
ბულ როლს თამაშობენ არა მარტო პოლიტიკური აქ
მიღწევები იქცეს.
ტორებისთვის უფრო სამართლიანი და თავისუფალი
“სათამაშო მოედნის“ შექმნაში, არამედ დემოკრატი
ული ინსტიტუტების რეგრესის პრევენციაშიც. ამ მხრივ,
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება საერთაშორისო დახმარების პირობითობის პრინციპს, რომელიც
საქართველოს მთავრობის მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულებას გაითვალისწინებს. ასეთივე
მნიშვნელობა აქვს საერთაშორისო პარტნიორების ყურადღებას პანდემიით გამართლებული ზომების ინ
დივიდუალური უფლებებისა და პოლიტიკური პროცესის გრძელვადიანი შეზღუდვისთვის გამოყენების თა
ვიდან ასაცილებლად. სხვა შემთხვევაში, კოვიდ-19-ის უმთავრეს მსხვერპლად შესაძლოა საქართველოს
დემოკრატიული მიღწევები იქცეს.
გეოპოლიტიკური ცვლილებებით გამოწვეულ რისკებთან ერთად საქართველომ ის შესაძლებლობებიც უნ
და გაითვალისწინოს, რომლებიც პანდემიის პირობებში შეიძლება შეიქმნას. განსაკუთრებით საყურადღე
ბოა დეგლობალიზაციის ტენდენციით გამოწვეული გლობალური სავაჭრო კავშირების გადახედვა. იზრდე
ბა იმ ქვეყნების რიცხვი, რომლებიც აქტიურად ცდილობს ჩინურ ბაზარზე დამოკიდებულების შემცირებას.
კრიზისმა გამოაშკარავა ის რისკები, რომლებიც საქონლისა და მომსახურების ერთ მიმწოდებელზე დამო
კიდებულებას სდევს თან. ამ მხრივ განსაკუთრებით დასავლეთის განვითარებული ქვეყნები აქტიურობენ,
რაც საქართველოს უქმნის შესაძლებლობას, მოიზიდოს იმ კომპანიათა ნაწილი, რომლებიც წარმოების
ჩინეთიდან რელოკალიზაციას გეგმავს. უნიკალური გეოგრაფიული მდგომარეობა, ხელსაყრელი სავაჭრო
პირობები და დასავლეთის ბაზართან სიახლოვე უცხოელი ინვესტორების მოზიდვის ხელსაყრელი წინა
პირობებია. ამავე დროს, გვერდს ვერ ავუვლით ხელისშემშლელ ფაქტორებსაც, როგორიც სასამართლო
სისტემის სანდოობა ან ანაკლიის ღრმა წყლოვანი პორტის მსგავსი მასშტაბური ბიზნეს პროექტების საეჭვო
ვითარებაში შეჩერებაა. ასეთი შესაძლებლობების ხელიდან გაშვება მნიშვნელოვნად გაართულებს საქარ
თველოს მთავრობის მიერ ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის მცდელობებს.
პანდემიის მიერ გამოწვეული პირდაპირი საფრთხეებ
ის დაძლევა ნებისმიერი საზოგადოებისა და სახელმწი
შესაბამისად, გამწვავებულ
ფოს ბუნებრივი რეაქციაა. შესაბამისად, კოვიდ-19-ის
კრიზისის ადრეულ ეტაპზე სახელმწიფოთა ძირითადი გეოპოლიტიკური ვითარებაზე
ყურადღება ჯანდაცვაზე, უსაფრთხოებასა და სოციალ ადეკვატური რეაგირება ისეთივე
ურ სტაბილურობაზე იყო მიმართული. გრძელვადიან გადაუდებელი და მნიშვნელოვანია,
პერსპექტივაში კრიზისიდან გამოსვლაზე არანაკლებ როგორც კოვიდ-19-ის კრიზისის
მნიშვნელობას იძენს გეოპოლიტიკური ფაქტორებიც. უშუალო შედეგებთან გამკლავება.
მართალია ჯერ კრიზისი დაძლეული არ არის, თუმცა
პოსტ-პანდემიური გეოპოლიტიკური ცვლილებების ძი
რითადი ხაზები უკვე გამოიკვეთა. უახლოეს მომავალში პოლიტიკურ ვითარებას დეგლობალიზაცია, ავტო
რიტარიზმისა და ნაციონალიზმის გამძაფრება, რევიზიონისტული ძალების გაძლიერება მოყვება. პანდემია
მნიშვნელოვნად გაამწვავებს საერთაშორისო ვითარებას, რაც, თავის მხრივ, გაზრდის უსაფრთხოების რის
კებს როგორც საქართველოში, ისე რეგიონში. შესაბამისად, გამწვავებულ გეოპოლიტიკური ვითარებაზე
ადეკვატური რეაგირება ისეთივე გადაუდებელი და მნიშვნელოვანია, როგორც კოვიდ-19-ის კრიზისის უშუ
ალო შედეგებთან გამკლავება.
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