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Abstract 

 

The purpose of the present thesis is to verify neoliberal considerations and arguments through 

theoretical and empirical analysis, that the economic interdependence system supports existence 

of a peaceful environment; Because states in this system consider that they can get more benefits 

from economic development rather than confrontations and territorial expansion. 

In addition, because of such increased importance of economy, states may use their economic 

relations instead of military power to achieve various political goals. Oil manipulation cases are 

an example of this. Oil trade is one of the main source of country’s income and development of 

industry and other sectors is largely dependent on it. Due to these factors, the state may use the 

oil as a coercive instrument and implement political strategies. 

Neoliberal considerations have been criticized by many neorealists. In their opinion, economic 

interdependence does not reduce probability of begining inter-state conflicts and “economic 

weapon” is not used as an alternative power of military force. 

The present work has two study questions, Does economic interdependence support existence of 

a peaceful system? And Why does state choose to use "oil weapon" instead of military power to 

achieve political goals? This thesis is based on qualitative research method and uses Comparative 

Analysis and Case Study method; In particular, 1973, 1979 and 2012 oil crises are discussed. 

According to this study, in economic interdependence system states refuse to use force against 

each other because any kind of conflict threatens an "economic gain" of each of them, which 

they need for development, financing security and foreign policy. In addition, using "oil  

weapon" in comparison with military power to achieve political goals has strategic economic 

and industrial importance, is a faster and safer way and has less expense.  

Keywords: Economic Interdependence, Economic Diplomacy, "Oil Weapon", Oil Crisis, 

Neoliberalism, Neorealism.         
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მადლობა 

 

მსურს ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადავუხადო ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალს, სამაგისტრო საფეხურზე 

სწავლის პერიოდში გაწეული დახმარებისათვის.  

განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდი ჩემი სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელს, ბ-ნ 

გიორგი სანიკიძეს. კვლევის დაგეგმვა და განხორციელება გამიჭირდებოდა მისი 

შენიშვნების, კომენტარებისა და რეკომენდაციების გარეშე. იგი აქტიურად იყო 

ჩართული მუშაობის პროცესში და კვლევის თითოეულ ეტაპზე, შესაბამის დახმარებას 

მიწევდა. 

გარდა ამისა, მინდა აღვნიშნო იმ რესპონდენტების წვლილი, რომლებმაც გამონახეს 

დრო და მონაწილეობა მიიღეს ჩემ მიერ ჩატარებულ გამოკითხვაში. მათი პასუხები 

მნიშვნელოვანი იყო კვლევის განხორციელებისა და ჰიპოთეზების გადამოწმებისათვის. 

და ბოლოს, მსურს მადლიერებით მოვიხსენიო ჩემი მშობლები, ვინაიდან მათი 

ხელშეწყობის გარეშე, შეუძლებელი იქნებოდა ნებისმიერი სახის სასწავლო და კვლევით 

საქმიანობაში მონაწილეობის მიღება.  
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