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ABSTRACT
In the 21st century, globalization is becoming more and more extensive as a phenomenon. The article dis-

cusses the popularization of globalization and its transformation as a world dilemma caused by new world rules. 
The aim of our research is to determine what kind of impact globalization has had, because judging by the 

example of our country, the country has undergone a transformation as well as political, economic, cultural, and 
social factors. 

One of the main integration processes is the goal of bringing individual groups into a single social and cultural 
framework of self-identification, which has become irreversible and poses a major problem for the identity of 
countries, as well as economic, social, political stability and security of the population.

In this article, we use the following research methods: Qualitative research methods, which include a qualita-
tive study of written documents, focus groups, monographic research, etc. A specific case study, on the example 
of Georgia, the same Case study method that helped us to better study and analyze the facts. The processes of 
globalization have somewhat reduced the sovereignty of states. Modern states are powerless to control or deal 
with globalization, to reduce or limit its scope.

However, this did not lead to the destruction of the states. By the way, some states have become more power-
ful. This is especially noticeable in the example of post-Soviet countries, one of the highlights of which is Georgia. 
Globalization, like all events, has its pros and cons, but the most worthy positive side of globalization is that it 
has created and established independent and sovereign states that are becoming stronger day by day in the 
scientific, social, cultural, political, and economic spheres.

Keywords: Independence, Georgia, Globalization, Post-Soviet Country, State.
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შე სა ვა ლი
ნებისმიერისახისდისკუსიაგლობალიზაციის

არსისადამისიძირითადიგანსაზღვრებებისშესა-
ხებსაბოლოოჯამშიდაკავშირებულიასახელმწი-
ფოსფუნქციონირებისსაკითხთან.

გლობალიზაცია კაცობრიობის შორეული
წარსულიდანიღებსსათავეს,იგიისტორიისხან-
გრძლივიეტაპია,რომელიცნებისმიერიდროისადა
ეპოქისათვისარისდამახასიათებელი.აღნიშნული
პროცესიმრავალგზისვითარდებოდადადღემდე
განაგრძობსგანვითარებასადაგავრცელებას.თა-
ნამედროვეეპოქაშიგლობალიზაციაძველთაგანვე
მომდინარეინტეგრაციულიპროცესებისახალი
ეტაპიადასრულისახითმე-20საუკუნისმეორე
ნახევარშიჩამოყალიბდა.

ახალიტერმინისგაჩენასადაპოპულარიზაციას
მსოფლიოშიმიმდინარეთანამედროვედამნიშვნე-
ლოვანიცვლილებიგანაპირობებს.მაგალითისათ-
ვის,ფილოსოფოსმა,ინგლისელმაპოლიტიკურმა
თეორეტიკოსმაჯერემიბენთჰემმადანერგატერ-
მინი„ინტერნაციონალური“,რომელიცგამოხატავ-
დათანამედროვერეალობას,კერძოდკიახალი,ნა-
ციონალურისახელმწიფოებისწარმოქმნასადამათ
შორისდამყარებულურთიერთობებს,რომელიც
მასშემდეგ„საერთაშორისოურთიერთობებად“იწ-
ოდება.გლობალიზაციათანამედროვემსოფლიოს
განვითარებისკანონზომიერიდაგანმსაზღვრელი
ფაქტორიგახდა.[9,გვ.52]

დღევანდელიგაგებით„გლობალიზაცია“,რო-
გორცტერმინიგასულისაუკუნის80-იანიწლების
შუაპერიოდშიწარმოიშვა.მისგამოჩენასამერიკ-
ელიმეცნიერ-ეკონომისტისტ.ლევიტისსახელს
უკავშირებენ,რომელმაც1983„HarwardBusiness
Review-ში“გამოაქვეყნასტატიადაამტერმინით
აღნიშნამსხვილიტრანსნაციონალურიკორპორა-

ივეCasestudy-ისმეთოდი,რომელიცდაგვეხმარაფაქტებისუკეთშესწავლისადაანალიზისპროცესში.
გლობალიზაციისპროცესებმასახელმწიფოთასუვერენიტეტიგარკვეულწილადშეამცირა.თანამედ-

როვესახელმწიფოებიუძლურებიარიანაკონტროლონანგაუმკლავდნენგლობალიზაციას,შეამცირონ
ანშეზღუდონმისიმოქმედებისარეალი.თუმცა,ამასსახელმწიფოებისგანადგურებაარგამოუწვევია.
პიქირით,ზოგიერთისახელმწიფოუფროგაძლიერდა.ესგანსაკუთრებითშესამჩნევიხდებაპოსტსაბ-
ჭოთაქვეყნებისმაგალითზე,რომლისერთ-ერთითვალსაჩინოებასაქართველოა.გლობალიზაციას,ისე,
როგორცყველამოვლენასაქვსდადებითიდაუარყოფითიმხარეები,თუმცაგლობალიზაციისყველაზე
ღირსეულიდადებითიმხარეარისის,რომმისიდახმარებითწარმოიშვნენდადაარსდნენდამოუკიდებელი
დასუვერენულისახელმწიფოები,რომლებიცდღითიდღეუფროძლიერდებიანსამეცნიერო,სოციალურ,
კულტურულ,პოლიტიკურდაეკონომიკურსფეროებში.

საკვანძოსიტყვები:გლობალიზაცია,დამოუკიდებლობა,საქართველო,სახელმწიფო,პოსტსაბჭოთა
ქვეყანა.

ციებისმიერსხვადასხვაპროდუქციისბაზრების
შერწყმისფენომენი. გლობალიზაცია, იმდენად
მნიშვნელოვანიდაკომპლექსურიმოვლენაა,რომ
გასცდადროსადასივრცეს,დაარღვიასაზღვრები,
კონტინენტებიდაადამიანთამოღვაწეობისყველა
სფერომოიცვა.გარდაამისა,დიდროლსთამაშობს
ერებზე,რელიგიაზე, კულტურაზე,ტექნოლოგი-
ებზე, სახელმწიფოსპოლიტიკაზე, ეკონომიკასა
და განვითარებაზე, ასევე სახემწიფოთაშორის
ურთიერთობებზე. შესაბამისად, ვხვდებითისეთ
ტერმინებს,როგორებიცაა„ეკონომიკურიგლობა-
ლიზაცია“,„პოლიტიკურიგლობალიზაცია“,„კულ-
ტურულიგლობალიზაცია“დასხვ.

ჩვენი კვლევის მიზანიადავადგინოთთურა
სახისგავლენამოხადინაგლობალიზაციამ,რად-
განჩვენიქვეყნისმაგალითითთუვიმსჯელებთ,
ტრანსოფრმაციაგანიცადაქვეყანაშიროგორცპო-
ლიტიკურმა,ასევეეკონომიკურმა,კულტურულმა
დასოციალურმაფაქტორებმა.აღნიშნულთაშორის
ერთ-ერთიძირითადიინტეგრაციულიპროცესებია,
რომლისმიზანიცალკეულიჯგუფებისთვითიდენ-
ტიფიკაციის ერთიან საზოგადოებრივდა კულ-
ტურულჩარჩოებშიმოქცევაა,რამაცშეუქცევადი
ხასიათიმიიღოდაუდიდესპრობლემასუქმნის,
როგორცქვეყნებისთვითმყოფადობას,ისეეკონ-
ომიკურ-სოციალურ,პოლიტიკურსტაბილურობასა
დამოსახლეობისუსაფრთხოებას.

XXსაუკუნის90-იანიწლებიდანგლობალიზაცი-
ისპროცესიდანმიღებულისარგებელიდასაერთა-
შორისოეკონომიკურ-პოლიტიკურურთიერთობებ-
შიეროვნულსახელმწიფოთაროლისშემცირება
ერთ-ერთი ყველაზეგანსჯადისაკითხია.თანა-
მედროვეეტაპზე,გლობალიზაციისპრობლემების
ზოგიერთიმკვლევარი (გერმანელიმკვლევარები
ჰ.მარტინიდახ.შუმანი,რუსიმეცნიერიმ.დელი-
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აგინიდასხვა)ყურადღებასამახვილებსსაერთა-
შორისოორგანიზაციებისადატრანსეროვნული
კორპორაციების(ტეკ),ტრანსეროვნულიბანკების
(ტებ),ასევეცალკეულირეგიონებისმზარდროლ-
ზე,მასობრივიცნობიერებისფორმირებისათვის
ინფორმაციულიტექნოლოგიებისგამოყენებაზე,
მათზეგავლენაზე,ასევეეროვნულისახელმწიფოს
როლისშესუსტებაზედაა.შ.[7]

გლობალიზაციისპროცესმა, საერთოფინან-
სურმარეგულაციებმა,ეკონომიკურმაკარგახსნი-
ლობამუდაოდდააჩქარაკრიზისისგავრცელება.
ამის ნათელი მაგალითია ევროპაში დაუსრუ-
ლებელი, გაუგებარი ეკონომიკური სტაგნაცია.
“მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის გაღ-
რმავებამთავისინეგატიურიმხარეებიმკაფიოდ
გამოავლინა. კრიზისმა გადაინაცვლათითქმის
ყველაკონტინენტზე,შეირყასაბანკოსექტორები
აზიისუდიდეს ქვეყნებში - ჩინეთში, ინდოეთში,
იაპონიაში, აგრეთვე ისეთდიდ ქვეყნებშირო-
გორიცაა:ბრაზილია,რუსეთი,კანადა.კრიზისის
მასშტაბურობამდა გავრცელების სისწრაფემ
მთავრობებისდაბნეულობაგამოიწვია.თავიდან
თითოეულისახელმწიფოცდილობდადამოუკიდ-
ებლადშებრძოლებოდაკრიზისულპროცესებს,
მაგრამშემდგომყველასთვისნათელიგახდა,რომ
ავტონომიურრეჟიმშიკრიზისისდაძლევაშეუძ-
ლებელიიყო”.[3,გვ.15]

თუმცა,განსხვავებულიშეხედულებააქვსამ-
ერიკელმეცნიერს,ნობელისპრემიისლაურეატს
ჯოზეფსტიგლიცს,რომელიცთვლის,რომგარ-
კვეულად გლობალიზაცია გახდადამატებითი
ფაქტორიკრიზისისგაღრმავებისა.მისრეკომენდა-
ციებსშორის,მნიშვნელოვანიაისრომმსოფლიო,
ეროვნულიდაკერძოფინანსურიინსტიტუტები
გახდნენმაქსიმალურადგამჭვირვალე,დაცული
იქნესერთიანისტანდარტებიფინანსურსექტორში,
შეიქმნასვალუტისერთიანი,მსოფლიორეზერვები.
[11]იაპონელი,წარმოშობითამერიკელიფილოსო-
ფოსის,პოლიტოლოგის,პოლიტეკონომისტისადა
მწერლისფრენსისფუკუიამასთქმით,დღევანდელ
ეპოქაშიშეგვიძლიავისაუბროთმხოლოდგლო-
ბალურსამომხმარებლოკულტურაზე,რომელიც
ვრცელდება მაკდონალდსისადა კოკა-კოლას
მსგავსიკომპანიებისმეშვეობით.[6,გვ.43]მაგრამ,
საერთოდ,კულტურაუფრომეტია,ვიდრესამომ-
ხმარებლობაზარი,ესუკანასკნელიარისზედაპი-
რულიასპექტი,კულტურასკიაქვსსიღრმედაგავ-
ლენასახდენსხალხთაკავშირზე.სწორედამიტომ
კულტურებიჯერკიდევინარჩუნებენინდივიდუ-

ალურობას.თუმცა,სწორედამსაკომუნიკაციოსა-
შუალებებმააზიასადასხვასაზოგადოებებსუფრო
მკვეთრადდაანახაისგანსხვავება,რომელიცმათი
კულტურებსშორისარის.[5,გვ.67]

არშეიძლება არვისაუბროთინტერნეტზეც,
რომელიცგლობალურიკულტურისჩამოყალიბე-
ბისცენტრშია.გარემოცვა,რომელშიცქვეყანას,
კულტურასუხდებაარსებობა,დიდგავლენასახ-
დენსმისჩამოყალიბება-განვითარებაზე,რადგან
ამათუიმსაზოგადოებაშისახელმწიფოსურთი-
ერთობააქვსგანსხვავებულიკულტურისმქონე
ერთობებთან.ურთიერთობისასხდებაკულტურულ
ღირებულებათაგაცვლა,ერთობისცნობიერებაგა-
ნიცდისმუდმივტრანსფორმაციას.როგორცუკვე
აღვნიშნეთ,იყოპერიოდი,როდესაცმსოფლიოარ
წარმოადგენდაერთიანსივრცესდადაყოფილიიყო
პატარასამყაროებად;ერებიხალხებიდაკულტუ-
რებიარიცნობდნენერთმანეთს,არჰქონდათურ-
თიერთობა.ინტერნეტისწყალობითკიდღესმსოფ-
ლიოგახსნილიადაერთიანსივრცესწარმოადგენს.
არსებობსფართოსაინფორმაციოსაშულებები,
ტელეფონი, საჰაეროტრანსპორტი, კოსმოსური
სადგურებიდა,რაცმთავარია,ინტერნეტი.ყველა
ადამიანურიურთიერთობა,რომელიცშეიძლება
დამყარდესსკოლაში,ქუჩაში,კაფეში,ქარხანაში,
ინტერნეტშიცხორციელდება.[5,გვ.62-68]

ლ.თუროუეროვნულსახელმწიფოებთანდაკავ-
შირებით,ეროვნულიმთავრობისროლისშემცირე-
ბის,ცივიომისდასრულებისადაპატარა-ქალაქ
სახელმწიფოებისარსებობისფაქტორებისემპი-
რულიშედეგებისსაფუძველზეაკეთებსდასკვნას,
რომ “50წლისშემდეგთანამედროვეეროვნულ
სახელმწიფოთაუმრავლესობააღარიარსებებს”.
ლ.თუროუსმოსაზრებას ეხმიანება პროფესორ
ზ.დავითაშვილისგანმარტება: “გლობალიზაცი-
ის მთავარი ნიშანი სახელმწიფოდა ეროვნული
საზღვრების მოშლა, ეროვნული ეკონომიკის
გლობალურიეკონომიკით,ეროვნულიკულტურის
გლობალურიკულტურით,ხოლოეროვნულიცნო-
ბიერებისგლობალურიცნობიერებითშეცვლაა”.
სახელმწიფოსროლთანდაკავშირებითზოგიერთი
მკვლევარიაღნიშნავს,რომ“პლანეტისეკონომიკ-
ურიგაერთიანებისკვალდაკვალმოხდებაპოლი-
ტიკურიგლობალიზაცია,რომელიცდამთავრდება
მსოფლიომთავრობისწარმოქმნით”.გლობალი-
ზაციასგანსაკუთრებითკრიტიკულადაფასებენ
განვითარებადიდაგარდამავალიეკონომიკების
ქვეყნებისმეცნიერთაუმრავლესობა,ისინიუპირ-
ატესობასანიჭებენსახელმწიფოსმონაწილეობით
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ეროვნულიეკონომიკისდამოუკიდებელგანვითა-
რებასდაგლობალიზაციისპროცესსგანიხილა-
ვენეროვნულიეკონომიკისგანვითარებისშემა-
ფერხებელფაქტორად.ამავედროს, აღნიშნული
ქვეყნებისმეცნიერებიყურადღებასამახვილებენ
ეროვნულტრადიციებზე,ფასეულობებზე, კულ-
ტურულთვითმყოფადობაზე, გლობალიზაციის
უარყოფითზეგავლენაზეანუაქცენტსაკეთებენ
გლობალიზაციის შესაძლონეგატიურ კულტუ-
რულ-პოლიტიკურშედეგებზე. ამავედროს არ-
სებობსშეხედულებები,რომლებიცმიუთითებენ
ეროვნულისახელმწიფოსროლისგაძლიერების
აუცილებლობაზე.მსოფლიობანკისპრეზიდენტი
ამავესაერთაშორისოინსტიტუტისმოხსენებაში
–“სახელმწიფოცვალებადმსოფლიოში”–აღნიშ-
ნავს“ეფექტიანიეროვნულისახელმწიფოსგარეშე
შეუძლებელიამდგრადიგანვითარება,როგორცეკ-
ონომიკური,ისესოციალური”.აღნიშნულშეხედუ-
ლებასეხმიანებამოსაზრება,რომლისმიხედვითაც
“ეროვნულმასახელმწიფომკიდევუნდაითამაშოს
უმთავრესიროლი,კერძოდგლობალიზაციისპირო-
ბებშიდასახელდობრიმიტომ,რომგანვითარება
არათანაბრადმიმდინარეობს”.[7]

გლობალიზაციისპროცესებმასახელმწიფოთა
სუვერენიტეტიგარკვეულწილადშეამცირა.შეიძ-
ლებავთქვათ,რომთანამედროვესახელმწიფოები
უძლურებიარიანაკონტროლონანგაუმკლავდნენ
გლობალიზაციისპროცესებსადაშეამცირონან
შეზღუდონმისიმოქმედებისარეალი.თუმცა,ამას
სახელმწიფოებისგანადგურებაარგამოუწვევია.
პიქირით,ზოგიერთისახელმწიფოუფროგაძლიერ-
და.ესგანსაკუთრებითშესამჩნევიხდებაპოსტსაბ-
ჭოთაქვეყნების მაგალითზე, სადაცწარმოიშვა
დამოუკიდებელი,სუვერენულისახელმწიფოები,
რომლებიცუფროძლიერდებიანპოლიტიკურდა
ეკონომიკურსფეროებში.

ზემოაღნიშნულისსაუკეთესომაგალითადშეგ-
ვიძლიასაქართველომოვიყვანოთ,რადგანგლობა-
ლიზაციისეპოქისდადგომასთანერთადსაქართვე-
ლოშიცშეიცვალა,დაიხვეწადაგანვითარდაბევრი
ისეთიმნიშვნელოვანიინსტიტუტი,როგორებიცაა:
საერთაშორისოურთიერთობები, ეკონომიკური
პოლიტიკა, ელექტრონულიმასმედია, კონფლიქ-
ტებისგადაჭრისგზები,ადამიანებისუფლებების
დაცვადაა.შ.რათქმაუნდა,გლობალიზაციასისეთი
პროცესებიცახლავსთან,რომელთაგადაჭრაერთ
რომელიმექვეყანას,როგორიგანვითარებულიდა
ძლიერიცარუნდაიყოსისარშეუძლია,ასეთებია,
მაგალითად:ნარკომანია, ადამიანებითვაჭრობა,

ბირთვულისაშიშროება, საერთაშორისოტერო-
რიზმი,გლობალურიდათბობა,დაა.შ.[2,გვ.17]

ფაქტია,რომგლობალიზაციისპროცესისაზო-
გადოებრივიცხოვრებისთითქმისყველასფეროს
შეეხოდამისიგავლენამოსახლეობისყოფაზეც
გავრცელდადააისაცა.მიმდინარეპროცესების
მიმართკიარაერთგვაროვანიდამოკიდებულება
ჩამოყალიბდა.მოსახლეობისაზრირამდენიმენაწი-
ლადდაიყო.აქედან,გამოვყობთსამჯგუფს,ესენია:

ა).გლობალისტები,რომლებიცდადებითადაფ-
ასებენგლობალიზაციისპროცესს;

ბ).ანტიგლობალისტები,რომლებიცუარყოფი-
თადაფასებენგლობალიზაციას;

გ).ნეიტრალები-მოსახლეობისისნაწილი,რო-
მელთაცნეიტრალურიპოზიციააქვთდაგლობა-
ლიზაციისპოზიტიურიდანეგატიურიშედეგების
რაციონალურშეფასებასახდენენ.

უნდააღინიშნოს,რომანტიგლობალისტური
განწყობაძირითადადარადასავლურიქვეყნების
მოსახლეობაშიიგრძნობა,სადაცგლობალიზაცია
ვესტერნიზაციად–დასავლეთისგავლენისგაძლი-
ერებადარისმიჩნეული.მაგალითად,ტრანსნაცი-
ონალურიკორპორაციები,რომლებიცდასავლური
კომპანიებია,ძარცვავენსუსტდაგანვითარებად
ქვეყნებს, აჩანაგებენმათრესურსებს, ანგრევენ
ნაციონალურეკონომიკას,მონებადაქცევენად-
გილობრივ მოსახლეობასადა კითხვის ნიშნის
ქვეშაყენებსეროვნულიდენტურობას.ზუსტად
ამ შიშის მიზეზია,რომრიგ ქვეყნებში ნაციონ-
ალიზმიაღორძინდა,ხოლოისლამურსამყაროში
ისლამურიფუნდამენტალიზმის გავრცელებას
ხელი შეეწყო. ანტიგლობალისტური განწყობა
დასავლეთისსამყაროშიცშეიმჩნევა,რადგანგა-
იზარდა არალეგალური იმიგრაციის მაჩვენებე-
ლი,მისიგაზრდაკიგლობალიზაციამგამოიწვია.
განვითარებადი სამყაროდან მოზღვავებულმა
მიგრანტებისრაოდენობამ ევროპის ქვეყნებსა
და აშშ-ში მნიშვნელოვანიცვლილება შეიტანა
მოსახლეობისრაოდენობისმხრივ,რაცმაღალი
ბუნებრივიმატებისგათვალისწინებითსერიოზ-
ული საფრთხეა. საფრთხე იმაში გამოიხატება,
რომდასავლეთისზოგიერთქვეყანაშითავიიჩინა
კულტურულმა,რელიგიურმა,ნაციონალისტურმა
დადაპირისპირებებმაადგილობრივდაჩამოსულ
მოსახლეობას შორის. ზუსტად ამიტომ, ბევრი
ცნობილი პოლიტიკოსიდა მეცნიერი გამოდის
ეროვნულიღირსებებისადატრადიციებისდაცვის
მოთხოვნით.[1,გვ.25]

გლობალიზაციის პროცესი მნიშვნელოვ-
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ნად ახდენსგავლენას ქართულისახელმწიფოს
ფორმირებაზე,მითუმეტეს,რომიგიგლობალურ
ურთერთობათასისტემაშიერთ-ერთაქტიურგე-
ოპოლიტიკურსუბიექტადდამკვიდრდა,როგორც
თავისიმნიშვნელოვანისატრანზიტოფუნქციის
მქონექვეყანადადასავლეთისდემოკრატიული
ღირებულებებისმატარებელიდაგანმსაზღვრე-
ლისივრცე.რათქმაუნდა,როგორცმსოფლიოს
სხვა ქვეყნებში, ასევე ჩვენს სახელმწიფო - სა-
ქართველოში გლობალიზაციას აქვს,როგორც
დადებითი, ისეუარყოფითიშედეგები. იგიდიდ
როლსთამაშობსდაუდიდესგავლენას ახდენს
ჩვენიქვეყნისპოლიტიკურ,ეკონომიკურ,სოცი-
ალურდაკულტურულცხოვრებაზე.ესგასაკვირი
არცაა,რადგანგლობალიზაციაგანსაკუთრებით
დიდგავლენასახდენსპოსტსაბჭოთაქვეყნების
დემოკრატიული მოდერნიზაციის პროცესზე.
გლობალურიპროცესებიგამოირჩევათავიანთი
ობიექტურიხასიათით,ამიტომლოგიკურიაისრომ
ისინითვითდინებითვითარდებადაანგარიშსარ
უწევსქვეყნისშესაძლებლობებს,მისთვითმყოფა-
დობას,უნიკალურობასდარესურსებისგამოყენე-
ბისჩვენეულხედვას,რაცსაქართველოსმოსახ-
ლეობისნაწილშიბადებსმათდამინიჰილისტურ
განწყობას. ეს ვალდებულება ვრცელდება არა
მარტოგანვითარებად, არამედგანვითარებულ
ქვეყნებზეც.2008წლისმსოფლიოფინანსურმა
კრიზისმაცხადყო,რომსაერთომსოფლიოგლო-
ბალურიპროცესებისგათვალისწინებისგარეშე
არარსებობსეროვნულიეკონომიკისპროგრესი.
ამიტომ,გლობალურკანონზომიერებათაშეცნობა,
მათიგათვალისწინებაქვეყნისეკონომიკურიგან-
ვითარებისპროცესშიგანსაკუთრებითმნიშვნე-
ლოვანიაისეთისახელმწიფოებისთვის,როგორიც
ჩვენიქვეყანაა.[4,გვ.7]

განსაკუთრებითდიდიაგლობალიზაციისგავ-
ლენა,განვითარებადდაპოსტსაბჭოთაქვეყნებზე,
ისეთქვეყნებზე,როგორიცსაქართველოა.საბჭოთა
იმპერიისნანგრევებზემყოფპოსტსაბჭოთასაქარ-
თველოსაცმოუწიაფეხიაეწყოგლობალიზაციის-
ათვის.გლობალიზაციისშედეგად,ნაკლებგანვი-
თარებულქვეყნებშისულუფროხშირიამსხვილი
ინვესტორებისშემოსვლა,რომლებსაცაქბევრად
უფროიაფიმუშახელიდაინფრასტრუქტურაეგ-
ულებათ.ესმოვლენაკიგანვითარებადქვეყნებს
ახალსამუშაოადგილებსდაეკონომიკისგანვი-
თარებისშანსსაძლევს.[8]დასამალიარარის,რომ
თანამედროვემსოფლიოინტეგრაციას,გლობალი-
ზაციისპროცესს,გააჩნიაროგორცპოზიტიური,

ასევენეგატიურიმხარეებიც.ამერიკელიმეცნიერ-
ისი.ვალერშტაინისაზრით“გლობალიზაციასხვა
არაფერია,თუარათანამედროვესინამდვილის
უდიდესიშეცდომა,სახელისუფლებოდაჯგუფე-
ბებისმიერთავსმოხვეულისიცრუე,ანუპროცესი
რომელიცარწარმოადგენსთვისობრივადახალ
მოვლენას”.გლობალიზაციისნეგატიურიბუნების
მკაფიოგამოხატულებააასეგაწელილიმსოფლიო
ეკონომიკური კრიზისი.რომელიცფაქტიურად
“დომინოს პრინციპით” მეტ-ნაკლებად მოედო
სხვადასხვაკონტინენტებსათუქვეყნებისეკონ-
ომიკებს.სწორედამიტომაც,ჯერკიდევსიღრმი-
სეულადვერგაერკვიამსოფლიოთანამედროვე
ეკონომიკურიკრიზისისწარმოშობისმიზეზებსა
თუმისთავისებურებებში.[10,გვ.15-16]

დას კვნა
რასაკვირველია,ისეთიკომპლექსურიმოვლენა,

როგორიცგლობალიზაციაა,ერთმნიშვნელოვნად
დადებითიანუარყოფითივერიქნებაყველაქვეყ-
ნისთვისთუადამიანისთვის.

თუმცა, ისეთიგანვითარებადიქვეყნისათვის,
როგორიცპოსტსაბჭოთასაქართველოა,გლობა-
ლიზაციამშესაძლებლობამოგვცათავიწარმოგვე-
ჩინასაერთაშორისოასპარეზზე,ჩავერთეთმსოფ-
ლიოგლობალურპროცესებში,შევძელითიდეებისა
დაგამოცდილებისგაცვლა-გაზიარება,ახალგაზ-
რდობამაღალიკლასისგანათლებისმიღებასუკვე
ონლაინცდილობს,დღესდღეობითამისთვისფიზი-
კურიგადაადგილებააღარარისაუცილებელი,რაც
გაცილებითაადვილებსდააიაფებსგანათლების
მიღების,იდეებისგაცვლის,სიახლეებისშექმნის
დადანერგვისპროცესებს,რომელიცხელსუწყობს
კაცობრიობისწინსვლას.შექიმნაუამრავიარასამ-
თავრობოორგანიზაციები,განვითარდატექნოლო-
გიები,გლობალიზაციისშედეგადადამიანებსაქვთ
სხვაკულტურისადმიიოლიწვდომა,ბევრადუკეთ
იცნობენსხვაერებისტრადიციებს,რაცერთ-ერთი
ყველაზეეფექტურიგზაატოლერანტობისკულტუ-
რისგანვითარებისთვის.

სწორედასეთსიტუაციაში,პოსტსაბჭოთასა-
ქართველოსათვისმნიშვნელოვანიამოცანააერ-
ოვნულითვითმყოფადობისშენარჩუნებისსაკითხი.
ყველასკარგადგვესმის,რომგლობალიზაციის
პროცესსგვერდსვერავუვლით,ვერცმაგრამქარ-
თულმასახელმწიფომყველანაირადუნდაეცადოს
გლობალიზაციისფეხისაწყობასთანერთად,შე-
ინარჩნოსეროვნულ-კულტურულიიდენტობადა
ქართულითვითმყოფადობა.
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