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THE WORLD PANDEMIC- EXPERIMENT DEVELOPING 
DEGLOBALISATION

ABSTRACT

Globalization is the result of the development of civilization. This process has helped 
reduce transportation costs around the world, resulting in an increase in travelers around 
the world. Travel is even recognized as an important determinant of the spread of the dis-
ease. Therefore, globalization has become the mechanism of transmission of the infectious 
disease coronavirus (Covid-19) worldwide. Thus, coronavirus-related events pose additional 
practical and symbolic challenges to the globalization agenda. The purpose of this article is 
to determine the potential impact of the pandemic on the future direction of globalization.
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შე სა ვა ლი
მსოფლიოშიკორონავირუსისსწრაფიგავრცე

ლებამნიშვნელოვანგავლენასახდენსმსოფლიო
წესრიგზე. პანდემიამ მნიშვნელოვანიდარტყმა
მიაყენაგლობალიზაციის პროცესს,რაცთავის
მხრივდეგლობალიზაციისექსპერიმენტსწარმო
ადგენს.ქვეყნებსშორისბარიერებიიქმნებაარა
ვაჭრობისდამიგრაციისნაკადებისშესაჩერებლად,
არამედმიზნადისახავსინფექციისგავრცელების
შემცირებას.ეკონომიკურიშედეგებიკიშემდეგია:

1.დაირღვამომარაგებისჯაჭვი;
2.ნდობაბიზნესისმიმართშემცირდა;
3.მკვეთრადიკლოსაერთაშორისოვაჭრობამ.
გლობალიზაციამსოფლიოშიწარმოადგენსინ

დივიდებისეკონომიკურიზრდისუზრუნველყოფის
საშუალებას.ურბანიზაციისზრდამდამსოფლიო
ეკონომიკისუფრომჭიდროინტეგრაციამხელი
შეუწყოგლობალურურთიერთკავშირს.

გლობალურიპანდემია(კოვიდ19)უარყოფით
ზეგავლენასახდენსეკონომიკაზემოთხოვნისადა
მიწოდებისთვალსაზრისით.პირველრიგში,მომხმა
რებლებიდაინვესტორებინდობასკარგავენპან
დემიითდაზარალებულბაზრებზე,რისშედეგადაც
მცირდებამოთხოვნა,მეორემხრივ,სამუშაოძალის
კლებაამცირებსმიწოდებას.ამგვარადსაზოგადო
ებრივიჯანდაცვისსაერთაშორისოორგანიზაცია
რეაგირებს არსებულპანდემიაზედაგავლენას
ახდენს,ეკონომიკისგანვითარებისპოლიტიკაზე,
ასევევაჭრობას, მოგზაურობასადაჯანდაცვის
სფეროზე.[4]


 კო ვიდ-19 - გლო ბა ლი ზა ცი ის 
შე მა ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რე ბი

კოვიდ19ისპანდემიამგანაპირობავაჭრობი
სადასაწარმოოქსელებისრღვევა. იზოლაციის
ზომებმა, წარმოების სფეროში მოკლევადიანი
პრობლემებიგამოიწვია,რაცთავისმხრივაისახა
მრავალქვეყანაშისაქონელსადამომსახურებაზე
მოთხოვნისკლებაზე.კომპანიებიცდილობენშექ
მნანსაკუთარისაწარმოოჯაჭვები,რაცხელსშე
უწყობსეკონომიკურმდგრადობას,იმისათვის,რომ
ჰქონდეთშესაძლებლობა მოახდინონკრიზისის
შემდგომპერიოდშისწრაფიეკონომიკურიზრდა.
[5]თანამედროვეპერიოდში,პანდემიაგვევლინება
გლობალურიწარმოებისქსელების,რეორგანიზა
ციის მნიშვნელოვან კატალიზატორად. ეკონომ
იკურითვალსაზრისით, იმისათვისრომმოხდეს
ეფექტიანობისზრდაკომპანიებისთვის, აუცილ
ებელიაწარმოებისპროცესისდაყოფაეტაპებად

დაოპტიმიზებამაქსიმალურიეფექტიანობისთვის.
კოვიდ19ის კრიზისი ამსისტემისსისუსტეებს
თვალსაჩინოს ხდის. მაგალითისთვის, აღნიშნუ
ლისერთერთისავარაუდოშედეგიაკომპანიების
ნაკლებიუპირატესობისმინიჭებაეფექტიანობის
მაქსიმალურზრდაზე , ამასთანმეტადორიენტი
რებულნიარიანწარმოებისჭარბისიმძლავრეების
შექმნაზე,რომელიცხელსუწყობსსაჭირომარაგე
ბისდაგროვებას,დივერსიფიკაციას  მიწოდების
ჯაჭვებისმოდერნიზაციისსახით.

 დეგ ლო ბა ლი ზა ცი ის გან ვი თა რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა

გლობალიზაცია ინდივიდების ეკონომიკური
დაკულტურულიზრდისუზრუნველყოფისსაშუ
ალებაა.2020წლისდასაწყისშიმსოფლიოეკონ
ომიკაარამდგრადიიყო.აღნიშნულიკიდევუფრო
გაააქტიურამსოფლიოშიარსებულმაპანდემიამ,
მოიშალაწარმოებისმომარაგებისჯაჭვები,რაც
აისახა წარმოების პროცესის გაჩერებასა და
მკვეთრშემცირებაში. ყოველივეზემოთჩამოთ
ჩამოთვლილიშეეხოთითქმისყველაინდუსტრი
ას.[1] კომპანიებმა ვერმიიღესწარმოებისთვის
საჭირომასალებიმიმწოდებლებისგან,გაუქმდა
მნიშვნელოვანიღონისძიებებიდა პრეზენტა
ციები, საფონდობაზრებმადაცემაგანიცადეს.
შედეგად, ბიზნესმადაკარგა ნდობა საერთაშო
რისომომწოდებლებისადამწარმოებლებისადმი
დადაიწყომიწოდებისჯაჭვებისმართვისძიება
ქვეყნისშიდაბაზარზე. კომპანიები,რომლებიც
საერთაშორისოსავაჭროპარტნიორებსდამიმწო
დებლებსკონცენტრირებდნენ,ორიენტაციააიღეს
შიდამიწოდებისჟაჭვებისშექმნაზე.უკანასკნელი
კინაკლებადგანიცდისწარმოებისშეფერხებას
კრიზისისდროს. „დეგლობალიზაცია“ გლობა
ლურ ეკონომიკაში განცალკავების პროცესია.
2008წლისფინანსურიკრიზისისშემდეგ,რეგიონ
ულიბაზრებიშედარებითმნიშვნელოვანიგახდა,
ვიდრე გლობალური. ამასთან, ქვეყნებს შორის
ფინანსურინაკადებიდღემდეარდაბრუნებულა
2008წლისდონეს,ასევემთელირიგიინდიკატო
რებიმიანიშნებს„დეგლობალიზაციის“პროცეს
ზე.მაგალითად,სახელმწიფოებიდარეგიონული
ბლოკები,როგორიცაა ევროკავშირი ნაკლებად
დამოკიდებულიადანარჩენმსოფლიოზე,თუმცა
ეკონომიკურიმოდელიარშეცვლილა.აქტივების
დაგროვებასესხებითდასპეკულაციებითსაკმა
ოდმნიშვნელოვანია,ვიდრერეალურიინვესტიცი
ები.დასავლეთისმრავალიქვეყანაებრძვისდაბალ
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პროდუქტიულობას,ინვესტიციათასიმცირესდა
დაბალხელპასებს. ეს ქვეყნებიგადადიან კრი
ზისულმდგომარეობაშიდა ამ მიმართულებით
ტენდენცია არმცირდება.ყოველივეესკიგანა
პირობებსდეგლობალიზაციის სწრაფიტემპით
ზრდას.. ახალიტექნოლოგიები ასტიმულირებს
„ოფშორინგს“ადგილობრივიწარმოებისქსელე
ბისშექმნით. ამგვარად, კლიმატისცვლილების
პრობლემების გადაჭრა მოითხოვს შედარებით
მდგრადადგილობრივსოფლისმეურნეობასდა
ტრანსპორტისინფრასტრუქტურისრადიკალურ
რეორგანიზებას.[2]სახელმწიფოინვესტიციების
მასშტაბი,რომელიცაუცილებელიაკოვიდ19ის
კრიზისტანსაბრძოლველად,ასახავსეროვნული
სახელმწიფოებისმნიშვნელოვანროლსგადაწყვი
ტოსსოციალურიდაკლიმატურისაგანგებოსი
ტუაციები.

ყველააღნიშნულიფაქტორიქმნის„დეგლობა
ლიზაციისკენ“სწრაფვისდინამიკას.ამისმართვა
კიუდაოდ,პროგრესულიგზითშეიძლება,გლობა

ლურიმრავალმხრივიდამოკიდებულებისახალი
მიდგომით. აღნიშნული მიიღებს მრავალმხრივ
„დეგლობალიზაციის“ფორმას: საერთაშორისო
თავისუფალიკაპიტალისმართვადიშემცირებით,
რომელიცაღადგენსმეთდემოკრატიასსახელწი
ფოსადადარეგიონებში.

დას კვნა
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ტყმამიაყენაგლობალიზაციისპროცესს.თანა
მედროვემსოფლიოშიგამოიწვიამოგზაურობის
კლება,ასევემრავალქვეყანაშიქსენოფობური
თავდასხმები. პანდემიასთანდაკავშირებული
მოვლენები, გლობალიზაციისდღის წესრიგში
აყენებსპრაქტიკულდასიმბოლურგამოწვევებს,
ადამიანურიდაეკონომიკურიზიანისმასშტაბის
გაუთვალისწინებლობით,რომელიცგამოიწვია
კოვიდ19მამსოფლიოში.პანდემიაგახდაგარ
დამტეხი მომენტი მთელიმსოფლიოეკონომიკ
ისთვის.

REFERENCES:

1.«PotentialEconomicimpactofanAvianFluPandemiconAsia”,E.Bloom,
V.DeWit,M.J.Carangal,2005;

2. „TowardsDigital Globalisation and the corona19 challenge”,D.
Schiliro,may,2020

3.GlobalisationandGlobalhealth,G.Berlinguer,2020
4.ThECOVIDImpactonBusinessGlobalisation:whatdoesthefutureHold?

TheEuropeanBusinessReview,octomber14,2020
5.GlobalTradeAlerth,GlobalTradeAlertReportGoingItAlone?Trade

PolicyAfterThreeYearsofPopulism,2019
6.ObstfeldM.GlobalizationCycles,CEPRDiscussionPaper,2020
7.CoronavirusandthecrisisofGlobalisation,”L.Cooper,2020


