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ABSTRACT

The article introduces various forms of international migration and the term - transnational migration. The
conceptual considerations understand migration as a process that is divided into three phases to simplify matters:
the emergence of willingness and the decision to migrate, the search for a possible destination and the decision as
to whether and which household member will ultimately migrate, as well as social integration at the destination.
The micro-theoretical concept of Utility is of fundamental importance for this process. Macro and microeconomic
conditions, historically grown interdependencies between states, the social context in the country of origin and
destination or existing migrant networks to flow into the presentation of the complex decision-making process.
A summary of selected theoretical approaches to explain transnational migration concludes the article. The
phenomenon of transnationality also has a higher priority with regard to recommendations for action.
Keywords: International Migration, Transnational Migration, New Migration Economy.
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ანოტაცია
სტატიაშ
 ი განხილულია საერთაშორისო მიგრაციის სხვადასხვა ფორმები, მოცემულია ტრანსნაციონა
ლური მიგრაციის არსი და მნიშვნელობა. კონცეპტუალური მოსაზრებების თანახმად, მიგრაცია აღიქმება
როგორც პროცესი, რომელიც, სიმარტივის მიზნით, სამ ფაზად იყოფა. ესენია: მიგრაციის სურვილის გაჩენა
და მიგრაციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება; შესაძლო დანიშნულების ადგილის ძიება; და ბოლოს –
მიგრაციის განხორციელება. მესამე ეტაპი ხასიათდება დანიშნულების ადგილზე სოციალურ გარემოში
ინტეგრაციით. სარგებლიანობის მიკროეკ ონომიკურ კონცეფციას ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს
ამ პროცესისთვის. გადაწყვეტილების მიღების რთული პროცესის წარმოდგენაში გვეხმარება მაკრო- და
მიკროეკონომიკური პირობების, ქვეყნებს შორის ისტორიულად გაზრდილი ურთიერთდამოკიდებულების,
წარმოშობისა და დანიშნულების ქვეყანაში არსებული სოციალ
 ური კონტექსტ
 ის, ან მიგრანტთა არსებული
ქსელების ტენდენციების შესწავლა. სტატიას ასრულებს ტრანსნაციონ ალური მიგრაციის ასახსნელად
შერჩეული თეორიული მიდგომების რეზიუმე. ტრანსნაციონალიზმის ფენომენი მაღალი პრიორიტეტუ
ლით გამოირჩევა, რაც სამოქმედო რეკომენდაციებშიც გამოიხატება.
საკვანძო სიტყვები: საერთაშორისო მიგრაცია, ტრანსნაციონალური მიგრაცია, ახალი მიგრაციული
ეკონომიკა.
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შესავალი
გლობალიზაციის დღევანდელ პირობებში, საერ
თაშორისო მიგრაციის მასშტაბები ყოველწლიურად
იზრდება, სულ უფრო მრავალფეროვანი ხდება
მიგრაციის სახეობებიც. საერთაშორისო მიგრაციის
ცნობილ ფორმებთან ერთად, რაც სხვა სახელმწი
ფოში მეტ-ნაკლებად დიდი ხნით გადასვლას გულის
ხმობს, ადგილი აქვს ასევე დროებით, ცირკულარულ
მიგრაციას და ტრანსნაციონალურ მიგრაციას. იზ
რდება ისეთ მიგრანტთა რაოდენობა, რომლებიც
ორიენტირებულნი არიან ორ ან მეტ საზოგადოებ
აში ცხოვრებისკენ, ტრანსნაციონალური თემისა და
მრავალმხრივი კულტურული კავშირების განვითა
რებისკენ. შეიძლება ითქვას, რომ ტრანსმიგრანტები
ერთდროულად რამდენიმე ადგილას ცხოვრობენ და
ერთზე მეტ თემში არიან ჩართულნი; ისინი ქმნიან
ურთიერთდამოკიდებულებისა და საზოგადოებრივი
თანაცხოვრების ახალ ფორმებს, რომლებიც, თავის
მხრივ, არსებულ ეროვნულ სახელმწიფოებთან კავ
შირს ეფუძნებიან. მიგრანტები ტრანსმიგრანტები
ხდებიან, როდესაც ისინი ავითარებენ და ინარჩუ
ნებენ მრავალფეროვან, საზღვრების გადამლახავ
ოჯახურ, სოციალურ, ეკონომიკურ, ორგანიზაციულ,
რელიგიურ და პოლიტიკურ ურთიერთობებს. გაერ
ოს მონაცემებით, ამჟამად მსოფლიოში დაახლოებ
ით 200 მილიონი ტრანსნაციონალური მიგრანტია.

ტრანსნაციონალური მიგრაცია,
როგორც საერთაშორისო მიგრაციის
ახალი ფორმა
ადამიანები ყველა დროში იცვლიდნენ საცხოვრე
ბელ ადგილს, რაც ისეთი განსხვავებული მიზეზების

SCIENCE/mecniereba
SCIENCE/
mecniereba

გამო ხდებოდა, როგორებიცაა: შიმშილი, ომები, დევ
ნა, უკეთესი საცხოვრებელი ან სამუშაო პირობების
ძიება, ასევე პროფესიული კარიერა და თავგადასავ
ლების წყურვილი, რაც გრძელვადიანი ან მუდმივი
ცვლილებების მოტივებად შეიძლება იქცნენ.
იმისდა მიხედვით, ეს არის სოციალურად თუ
სივრცულად განსაზღვრული სისტემა, საუბარია
სოციალურ ან სივრცულ მობილობაზე. სივრცული
მობილობის თვალსაზრისით, განასხვავებენ ყო
ველდღიურ მობილობას, როგორიცაა სამსახურში
ან სასწავლებლად გადაადგილება; დროებით მო
ბილობას, როგორიცაა საცხოვრებელი ადგილის
სეზონური ცვლილებები; და გრძელვადიან ან მუდ
მივ გადაადგილებას, რაც ჩვეულებრივ მიგრაციად
მოიხსენიება [7. P.4] მიგრაციის განსაზღვრის კიდევ
ერთი გადამწყვეტი ფაქტორია ის, რომ ინდივიდი
ან საოჯახო მეურნეობის რამდენიმე წევრი გა
დალახავს ადმინისტრაციულ, ანუ სახელმწიფო
საზღვარს; ამ დროს საუბარია საერთაშორისო მიგ
რაციაზე, ან გარე მიგრაციაზე (ნახ. 1). დანიშნულე
ბის ქვეყანაში მიგრანტთა ყოფნის ხანგრძლივობა
დამოკიდებულია ამ ქვეყანაში არსებული ბინადრო
ბის უფლებისა და ქვეყანაში შესვლის სპეციფიკურ
პირობებზე. მაგალითად, როცა საუბარია სოფლის
მეურნეობაში დასაქმებულ სეზონურ მუშაკებზე,
ვადიანი კონტრაქტის მქონე პირების ვიზიტზე, ან
სტუდენტების გაცვლაზე, ამ შემთხვევებში დამახა
სიათებელია მინიმუმ ორი საცხოვრებელი ადგილის
არსებობა: ერთი მათგანი საცხოვრებელი ადგილია,
სადაც ძირითადად ოჯახის წევრები ან ნათესავები
ცხოვრობენ, მეორე კი დასაქმების, ან სასწავლო
მიზნებისთვის გამოიყენება. თანამედროვე კვლე

ნახ. 1:საერთაშორისო მობილობისა და მიგრაციის სხვადასხვა ფორმის  სქემატური გამოსახულება

წყარო: [3] P. 5. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0156-0754022
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ვები ასეთ შემთხვევებს საერთაშორისო მიგრაციის
ახალ ფორმად, კერძოდ, ტრანსნაციონალურ მიგ
რაციად აკლასიფიცირებს (ნახ.1).
ინდივიდების ან საოჯახო მეურნეობების გა
დაწყვეტ ილ ებ ებ ი საე რთ აშ ორ ის ო მიგრ აც იი ს
თაობაზე, სხვადასხვა სოციალურ პირობებთან,
ინდივიდუალურ მოსაზრებებთან, მოლოდინებთან
და შეზღუდვებთან არის დაკავშირებული. ამ სირ
თულის წარმოსადგენად, მიგრაცია შეიძლება აღ
იწეროს, როგორც პროცესი, რომელიც სამ ფაზად
მიმდინარეობს: პირველი ფაზა იწყება სურვილით,
მივიღოთ სპეციფიკური გადაწყვეტილება, თუ რო
მელ ქვეყანაში გადავიდეთ საცხოვრებლად. მეორე
ეტაპი მოიცავს შესაძლო დანიშნულების ადგილის
ძიებას, აგრეთვე გადაწყვეტილებას იმის შესახებ,
თუ საბ ოლ ოო დ სად გვსურს მიგრ აც ია, და ბო
ლოს – მიგრაციის განხორციელება. მესამე ეტაპი
ხასიათდება დანიშნულების ადგილზე სოციალურ
გარემოში ინტეგრაციით. მიგრაციის სურვილის
ფორმირება ხდება საწყის საზოგადოებაში, რომლის
კონტექსტშიც ყალიბდება პოტენციური მიგრანტე
ბის ქცევა და დამოკიდებულება. [5.P.28] ეს ჩარჩო
პირობები გავლენას ახდენს ადამიანებისა და საოჯ

ახო მეურნეობების მიერ არსებული რესურსების გა
მოყენებისა და ცხოვრებისეული მიზნების მიღწევის
შანსებზე, რაც დამოკიდებულია მათ პირად აქტი
ვებზე, როგორიცაა მიწის საკუთრება, შემოსავალი,
განათლების დონე, ან ეკოლოგიური მდგომარეობა.
მიგრაციას დიდი გავლენა აქვს როგორც ინდი
ვიდებზე, ასევე მონაწილე ქვეყნებზე. სათანადო
პოლიტიკის გავლენით, მიგრაციას შეუძლია ხელი
შეუწყოს ინკლუზიურ და მდგრად განვითარებას
როგორც წარმოშობის, ისე დანიშნულების ქვეყნებ
ში, ხოლო მიგრანტებისა და მათი ოჯახებისთვის
სარგებლიანობის მომტანი შეიძლება იყოს. ნახ.2ზე მოცემული მაჩვენებლები აჯამებს საერთაშო
რისო მიგრაციის 2019 წლის ანგარიშის ძირითად
დასკვნებს; საერთაშორისო მიგრანტთა ნაკადების
უახლეს შეფასებებზე დაყრდნობით, აანალიზებს
საერთაშორისო მიგრაციის ტენდენციებს გლობა
ლურ და რეგიონალურ დონეზე, იკვლევს მიგრაცი
ის წვლილს დემოგრაფიულ ცვლილებებში.
1990-დან 2019 წლამდე პერიოდში, საერთაშორი
სო მიგრანტთა რაოდენობა 119 მილიონით გაიზარ
და. ამ პერიოდის განმავლობაში, უფრო მაღალგანვი
თარებულ რეგიონებში შემავალმა ქვეყნებმა მიიღეს

ნახ.2. საერთაშორისო მიგრანტთა ნაკადები, 2019

წყარო: [10] https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2019_Highlights.pdf
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ცხრილი 1. საერთაშორისო მიგრანტების რიცხვი და წილი მთლიან მოსახლეობასთან მიმართებით,
განვითარების, შემოსავლებისა და რეგიონების მიხედვით, 1990-2019 წწ.

1990

2000

2010

2019

1990

2019

მსოფლიო

153.0

173.6

220.8

271.6

2.9

3.5

მაღალგანვითარებული
რეგიონები

82.8

104.0

130.6

152.1

7.2

12.0

დაბალგანვითარებული
რეგიონები

70.2

69.6

90.2

119.6

1.7

1.9

მაღალი შემოსავლების მქონე
ქვეყნები

77.8

103.0

144.3

175.8

7.5

14.0

საშუალო შემოსავლების
მქონე ქვეყნები

65.0

61.0

65.9

82.1

1.7

1.4

დაბალი შემოსავლების მქონე
ქვეყნები

9.8

9.0

10.0

13.1

2.8

1.7

სუბსაჰარული აფრიკა

13.3

13.2

15.9

23.6

2.7

2.2

ჩრდილოეთ აფრიკა და
დასავლეთ აზია

17.6

20.3

32.6

48.6

6.1

9.4

ცენტრალური და სამხრეთ
აზია

26.2

20.5

19.6

19.6

2.1

1.0

აღმოსავლეთ და სამხრეთაღმოსავლეთ აზია

6.8

10.5

15.7

18.3

0.4

0.8

ლათინური ამერიკა და
კარიბის ზღვის აუზი

7.2

6.6

8.3

11.7

1.6

1.8

ოკეანეთი

4.7

5.4

7.1

8.9

17.3

21.2

ევროპა

49.6

56.9

70.7

82.3

6.9

11.0

ჩრდილოეთ ამერიკა

27.6

40.4

51.0

58.6

9.9

16.0

წყარო: [11]United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2019.
69 მილიონი საერთაშორისო მიგრანტი, ხოლო და
ბალგანვითარებულ რეგიონებში შემავალ ქვეყნებ
ში მიგრანტთა რიცხვი 50 მილიონით გაიზარდა.
2019 წელს საერთაშორისო მიგრანტთა თითქმის
56 პროცენტი უფრო განვითარებულ რეგიონებში
ცხოვრობდა, ხოლო ნაკლებად განვითარებულ რე
გიონებში 44 პროცენტი იმყოფებოდა. საერთაშო
რისო მიგრანტებს შეადგენდა მსოფლიოს მთლიანი
მოსახლეობის შედარებით მცირე წილი, 2019 წელს
3,5 პროცენტი. ეს წილი გაიზარდა 2,9 პროცენტიდან
1990 წელს. 2019 წელს მაღალგანვითარებულ რე
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გიონებში საერთაშორისო მიგრანტებმა შეადგინეს
მთლიანი მოსახლეობის 12,0 პროცენტი, დაბალგან
ვითარებულ რეგიონებში კი - მთლიანი მოსახლეობ
ის 1.9 პროცენტი (იხ. ცხრილი 1).
ახალი მიგრაციული ეკონომიკა,
ტრანსნაციონალიზმის თეორია და
ტრანსნაციონალური მობილობის
ემპირიული შეფასება
ტრანსნაციონალიზმის თეორია აღწერს ეკონ
ომიკურ, კულტურულ, პოლიტიკურ და სოციალურ
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კავშ ირ-ურთ იე რთ ობ ებს, რომლ ებ იც ერო ვნ ულ
საზღვრებს მიღმა მყარდება. მიგრაციის თანამედ
როვე მკვლევარები აღწერენ ეგრეთ წოდებულ
ტრანსნაციონალიზაციას „ქვემოდან“, რაც გულის
ხმობს სოციალურ ქსელებს, რომლებიც გლობალუ
რად, მთელს მსოფლიოში კი არ ფუნქციონირებს,
არა მე დ მოი ცა ვს ერო ვნ ულ საზღვრებს გარ ეთ
არსებულ ლოკალურ ადგილებსა და სივრცეებს.
ახალი მიგრაციული ეკონომიკა მიიჩნევს, რომ
მიგრაციის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება უფ
რო მსხვილ ერთეულებში, როგორიცაა ოჯახი, ან სა
ოჯახო მეურნეობა. მიგრაციის შესახებ მიღებული
გადაწყვეტილება არის კოლექტიური აქტის შედეგი,
რომელშიც ყურადღება გამახვილებულია არა სარ
გებლიანობის ინდივიდუალურ მაქსიმიზაციაზე,
არამედ ოჯახის კოლექტიურ სარგებლიანობაზე.
[4. P. 22] ოპტიმიზაცია მიმართულია არა მხოლოდ
მოსალოდნელი შემოსავლის, არამედ გადაწყვეტი
ლების მიღების ისეთი კრიტერიუმების გაზომვის
კენ, როგორებიცაა, მაგ. შემოსავლის წყაროების
დივერსიფიკაცია, დასაქმების გარანტია, სამუშაო
უსაფრთხოება, წინსვლის შესაძლებლობები, საგა
რეო რისკების შემცირება, მიგრაციული პოლიტი
კა და სამიზნე ქვეყნების სოციალური სისტემები,
აგრეთვე იქ არსებული პოლიტიკური სისტემები.
მიგრ აც იი სთ ვის ერთ ი ან მეტ ი ოჯა ხი ს წევრ ის
შერჩევის პროცესის შედეგი შეიცავს სტრატეგი
ულ კომპონენტს, რადგან მოსალოდნელია, რომ ეს
გადაწყვეტილება მაქსიმალურ ზეგავლენას მოახ
დენს მთელ საოჯახო მეურნეობაზე. ამ კოლექტიურ
გადაწყვეტილებას შეიძლება ჰქონდეს როგორც
დადებითი, ასევე უარყოფითი ინდივიდუალური
შედეგები საოჯახო მეურნეობის დაინტერესებული
პირებისთვის. [3. P. 28-53.]
ეკო ნო მი კუ რი თვალს აზრ ის ით, ტრანს ნაც ი
ონალიზმის კონცეფცია შეიძლება განვიხილოთ
შემდ ეგ სამ დონ ეზ ე: კერძ ოდ, მეზ ო, მიკრ ო და
მაკრო დონეებზე. ტრანსნაციონალიზმის მიკრო
დონ ე მოი ცა ვს, მაგ ალ ით ად, მიგრ ანტ ოჯა ხე ბ
სა და მათი ურთიერთობების ქსელს, რომლებიც
თანხის რეგულარულად გადარიცხვის, ან ხშირი
სატელეფონო თუ სხვა სახის კონტაქტების ფორ
მას იღებს, და ასევე გამოხატულია ცირკულარული
ადგილობრივი მოძრაობებით - მაგალითად, ტრან
სსასაზღვრო ოჯახური ვიზიტებით. მეზო დონეზე,
ტრანსნაციონალური ურთიერთდამოკიდებულება
შეიძლება გამოიხატოს, უპირველეს ყოვლისა, კო
მერციული და არაკომერციული სფეროების, ასევე
საერთაშორისო კორპორაციების სახით. მიგრაციის
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მკვლევარი - ლ. პრისი ასევე ასახელებს გაერთიან
ებული ერების ორგანიზაციას, როგორც პოლიტი
კური კომპეტენციის მოქმედ პოზიტიურ მაგალითს
ეროვნული კომპეტენციების მიღმა. იგი აღწერს
ტრანსნაციონალური ქსელის ამ დონეს, როგორც
მაკრო დონეს. [7]
ტერმინ “ტრანსნაციონალიზმის” გაჩენას მი
აკუთვნებენ გასული საუკუნის 90-იანი წლების
დასაწყისს, ის უკავშირდება კულტურული ანთრო
პოლოგების – ნინა გლიკ შილერის, ლინდა ბაშის,
კრისტინა ზანტონ ბლანკის სახელებს. მიუხედავად
ამისა, ცნობილია, რომ ტერმინი “ტრანსნაციონალ
იზმი” უფრო ადრე გამოიყენებოდა; კერძოდ, 1920იან წლებში, ზოგიერთმა ეკონომისტმა გამოიყენა
კონცეფცია “ტრანსნაციონალური ეკონომიკა”,
როგორც საერთაშორისო ეკონომიკის სინონიმი,
ხოლო 1970-იან წლებში ტრანსნაციონალური ურ
თიერთობების იდეამ ფართო გავრცელება ჰპოვა
ქვეყნების საერთაშორისო ურთიერთდამოკიდე
ბულ ებ ის ზრდის გამ ო. თუმც ა, გლიკ შილ ერ ის
კონც ეფც ია არს ებ ით ად არ ასო ცი რდ ებ ოდ ა ამ
ტერმინის ადრეულ გამოყენებასთან. ავტორებმა
განაცხადეს, რომ მიგრაციის ინტერპრეტაციის
ახალი კონცეპტუალური მოდელი გაჩნდა. მათი
მიდგომის სიახლე განისაზღვრა, ერთი მხრივ, მე20 საუკუნის ბოლოს, მიგრაციული პროცესების
განსხვავებებული ტენდენციების ახსნის მცდელო
ბით; ხოლო მეორე მხრივ, არსებული თეორიების
კრიტიკით, რაც განპირობებული იყო ეროვნული
სახელმწიფოების, როგორც ანალიზის მთავარი
განმსაზღრელი ფაქტორის, არსებობით.
ტრანსნაციონალური მიგრაციის კონცეფციის
ფარგლებში, ინდივიდების მობილობა განიხილე
ბა, როგ ორც გლობ ალ ურ ი სოც ია ლუ რი ტრან
სფორმ აც იი ს ნაწ ილ ი, რომ ელ იც გამ ოწვ ეუ ლია
ტრანს ნაც იო ნა ლუ რი მიგრ აც იუ ლი ქსელ ებ ის,
ტრანსნაციონალური საზოგადოებებისა და ახალი
იდენტურობის წარმოქმნითა და განვითარებით.
ტრანსნაციონალური მიგრაციის კონცეფციამ და
ტრანს ნაც იო ნა ლი ზა ციი ს შესწ ავლ ის ადმ ი მიდ
გომებმა განსაკუთრებული აღმავლობა განიცადა
1990-იან წლებში, თავდაპირველად შეერთებული
შტატების კონტექსტში და შემდგომში, გარკვეული
შეფერხებით, ევროპაშიც. [8]
ტრანს ნაც იო ნა ლი ზმ ის ა და ტრანს ნაც იო ნ
ალიზაციის ცნებები სრულიად განსხვავებული
ინტერპრეტაციით გამოიყენება სხვადასხვა დის
ციპლინებში. საერთაშორისო მიგრაციული მოვ
ლენების ანალიზის სფეროში, აღსანიშნავია ტრან
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სნაციონალიზაციის კვლევის მრავალფეროვანი და
ინოვაციური მიდგომები, რომლებიც ძირითადად
ყოველდღიური ტრანსსასაზღვრო სოციალური
პრაქტიკის ანალიზს ეფუძნება. ბოლო ათწლეულის
განმავლობაში, აღნიშნული საკითხის გარშემო გა
მოქვეყნდა უამრავი სტატია, მრავალტომეული თუ
თემატური სამეცნიერო ჟურნალი, ჩატარდა მრავა
ლი კონფერენცია და შეიქმნა კვლევითი ჯგუფები.
ტრანს ნაც იო ნა ლუ რი მიგრ აც იი ს ფენ ომ ენ ი
ძველია, თუმცა კვლევები ცხადყოფს, რომ რაოდ
ენობრივი და ხარისხობრივი თვალსაზრისით, იგი
წარმოადგენს საერთაშორისო მიგრაციის ახალ
ტიპს. ტერმინები „ტრანსნაციონალური მიგრაცია“,
„ტრანსნაციონალური მიგრანტები“ ან „ტრანსნა
ციონალიზმი“ იმ დაკვირვების შედეგია, რომლის
თანახმადაც მიგრანტები არ არიან მაინც და მაინც
თანმ იმდ ევრ ულნ ი თავ ია ნთ ქმედ ებ ებშ ი, ისი ნი
სხვებისგან განსხვავებულად ახდენენ ფოკუსირე
ბას თავიანთ ცხოვრებაზე, ეკონომიკურ საქმიან
ობაზე, პოლიტიკურ და სოციალურ საკითხებზე.
ამ ტიპის მიგრაცია გულისხმობს ჩართულობისა და
ემოციური იდენტიფიკაციის გადატანას მიგრანტის
წარმოშობის ქვეყნიდან მის ახალ საცხოვრებელ
ქვეყანაზე. უფრო მეტიც, ტრანსმიგრანტები გადა
ადგილდებიან სხვადასხვა სამყაროს შორის, სადაც
ისინი ქმნიან ახალ ჯგუფებს ტრანსნაციონალურ
თემებში, ქსელებსა და დიასპორებში, რომელთაც
არ შესწევთ უნარი, ცალსახად დააკავშირონ პი
როვნება არც წარმოშობის და არც დანიშნულების
ქვეყანასთან, არამედ განუვითარებს კუთვნილების
რთულ გრძნობებს, სხვადასხვა მიმართულებით.
წარმოიქმნება ეგრეთ წოდებული ტრანსნაციონ
ალური სოციალური სივრცეები, რომლებიც არ
სებობს ტერიტორიული საზღვრების, ან მოქალა
ქეობის მიღმა. ტერმინები ”ტრანსნაციონალიზმი”
და ”ტრანსნაციონალური მიგრაცია” ეხება, ერთი
მხრივ, რეალურ საზოგადოებაში არსებულ თვალ
საჩინო მოვლენებს და, მეორე მხრივ, ინტეგრაციის
კვლევაში ახალი თეორიული მიდგომის შემუშავე
ბას. [6. P. 52].
აღსანიშნავია, რომ ტრანსნაციონალური საქ
მიანობა ემპირიულად შეიძლება შეფასდეს. ეკონ
ომიკური გაცვლითი ურთიერთობები, ერთობლივი
კომპანიების, ასოციაციებისა და ორგანიზაციების
დაფუძნება, ტურისტული სააგენტოების შექმნა,
- ეს ყოველივე მიზნად ისახავს ძველ და ახალ სამ
შობლოს შორის კავშირის დამყარებას. მაგალი
თისთვის, შეიძლება განვიხილოთ მიგრანტების
საჭიროებებზე მორგებული იმპორტ-ექსპორტის
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ბიზნესი, თუმცა, ხშირად ისინი ეთნიკურ ნიშას
ტოვებენ და ეკონომიკურ მეინსტრიმში გადადიან;
უმეტეს შემთხვევაში, ამგვარი კომპანიები „ორ
სამყაროდ“ გახლეჩილ, ეკონომიკურად და გონებ
რივად ერთმანეთთან დაკავშირებულ ოჯახებზე
დაფუძნებით იქმნებიან.
მიუხედავად იმისა, რომ ეთნიკური და ტრან
სნაციონალური საზოგადოებებისა და ორგანიზა
ციების, ასევე დიასპორული თემების არსებობა,
საემიგრაციო ქვეყნის თვალსაზრისით, დიდი ხნის
მანძილზე კრიტიკულად განიხილებოდა და ხელს
უშლიდა ემიგრანტების ინტეგრაციას, ამგვარი
კავშირები თანდათან უფრო მეტ აღიარებას ჰპო
ვებს. ასე მაგალითად, განვითარების პოლიტიკის
პერსპექტივიდან გამომდინარე, უკვე ხშირია დის
კუსია საკითხზე, თუ რამდენად შეიძლება ტრან
სნაციონალური დიასპორის თემებმა დადებითი
გავლენა მოახდინონ თავიანთ ქვეყანაში ეკონომ
იკურ ან / და პოლიტიკურ განვითარებაზე [6. P.
53]. განვითარების პოტენციალი, ისევე როგორც
შესაძლო პრობლემური სფეროები, მნიშვნელოვნად
არის დამოკიდებული კონკრეტულ სიტუაციაზე
ემიგრანტის მშობლიურ ქვეყანაში. ერთმანეთის
გან განს ხვავ ებ ულ ია, მაგ ალ ით ად, თურქ ებ ის,
პალესტინელების, იაპონელების, ინდოელების ან
ერაყელთა ტრანსნაციონალური თემების პრობ
ლემები. მართალია, მათ მეტ-ნაკლებად საერთო
მახასიათებლებიც გააჩნიათ, მაგალითად ის, რომ
მათ წევრებს უნდა ჰქონდეთ ტოლერანტობა სოცი
ალური და სივრცული ორაზროვნების მიმართ. [7.
P. 19] ასე რომ, ტრანსმიგრანტებს უნდა ჰქონდეთ
ემოციური მზადყოფნა საიმისოდ, რომ შეძლონ
ინდივიდუალურად სხვადასხვა კულტურული ფა
სეუ ლო ბე ბი სა და ღირ ებ ულ ებ ით ი სისტ ემ ებ ის
შედეგად წარმოქმნილი პრობლემებისადმი წინა
აღმდეგობის გაწევის უნარი. თუმცა, დომინირებს
ასე ვე მკვლევ ართ ა ნაწ ილ ის აზრ ი, რომლ ებ იც
თვლიან, რომ მრავალფეროვანი ინტეგრაციის ეს
ფორმა სხვადასხვა სოციალურ კონტექსტში თით
ქმის შეუძლებელია. [2 ]
ტრანსნაციონალური მიგრაციული პროცესები
საჭიროებს გარკვეული სოციალური სტრუქტუ
რების შექმნას, როგორიცაა ეთნიკური ქსელები,
რაც თავის მხრივ გავლენას ახდენს ტრანსნაციონ
ალიზმის შესაძლებლობებზე. ერთ-ერთ კვლევაში
გამოვლენილია ტრანსნაციონალური მიგრაციის
ხუთი სტრუქტურული და ინსტიტუციური წინაპი
რობა [9. P. 65-71]:
1. გლობალიზაცია;
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2. ტრანსნაციონალური ოჯახების არსებობა;
3. წარმოშობის ქვეყნების პოლიტიკა;
4. მასპინძელ ქვეყანაში დისკრიმინაცია და მარ
გინალიზაცია ;
5. ტექნიკური ინოვაციები სატრანსპორტო და
კომუნიკაციების სფეროში.
ეკონომიკური გლობალიზაცია ხელს უწყობს
შრომის საერთაშორისო განაწილებას და მიგრაცი
ის წახალისებას, რაც ძირითადად ანაზღაურების
სისტ ემ აშ ი, შრომ აზ ე მოთხოვნ ას ა და სამ უშ აო
პირობების განსხვავებების ხარჯზე ხდება. ასევე
არსებობს მარქსიზმზე ორიენტირებული შეხედუ
ლება, რომლის თანახმადაც ცენტრები და პერი
ფერიები გლობალური კაპიტალიზმის შედეგად
იქმნება, ხოლო მიგრაციული ნაკადები სწორედ
ღარიბი პერიფერიებიდან მდიდარი ცენტრებისკენ
მიემართება.
ტრანს ნაც იო ნა ლუ რი ოჯა ხე ბი, გარკ ვეუ ლი
გაგებით, საბაზისო სოციალური სტრუქტურას
წარმ ოა დგ ენ ენ, რომლ ის ფარგ ლებშ იც ხდებ ა
ტრანსნაციონალური მიგრაცია. [1. P. 40] ხშირად
მიგრაციის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებენ არა
ინდივიდუალური პირები, არამედ ოჯახის წევრები.
მშობლიურ ქვეყანაში დარჩენილი ოჯახის წევრე
ბი უმეტეს შემთხვევაში, სხვადასხვა ხარისხით,
დამ ოკ იდ ებ ულნ ი არია ნ ფულ ად გზავნ ილ ებზ ე.
საემიგრაციო ქვეყანაში ყოფნის დროს, სამშობ
ლოში კონტაქტები და ოჯახებთან ურთიერთობები
შენარჩუნებულია, რაც ტექნიკური ინოვაციებისა
და იაფი ციფრული კომუნიკაციების წყალობით
გაცილებით გაიოლებულია. წარმოშობის ქვეყნებს,
ფულადი გზავნილების მნიშვნელობის გათვალის
წინებით, ასევე შეუძლიათ ინტერესი ჰქონდეთ თა
ვიანთ ემიგრანტ მოქალაქეებთან კავშირის შენარ
ჩუნებაში, რათა მათ ხელი შეუწყონ მნიშვნელოვანი
გადარიცხვების განხორციელებას. აღნიშნული ფუ
ლადი გზავნილის ლოგიკის შესაბამისად, თურქეთი
დიდი ხნის განმავლობაში არ იყო დაინტერესებული
თურქების ასიმილაციით გერმანიაში. გარდა ამისა,
საემიგრაციო ქვეყნების ეთნიკური ორგანიზაციები
ასევე საინტერესო კვანძებია ტრანსნაციონალური
ბიზნესის წამოწყებისთვის. მაგალითად, თურქული
კომპანიები, ბიზნეს ასოციაციები და თურქეთის
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მთავრობა იყენებენ ეთნიკურ ინსტიტუტებს, ორ
განიზაციებსა და წარმომადგენლებს საიმიგრაციო
ქვეყნებში, როგორც კონტაქტის, შუამავლობის,
მოლაპარაკებისა და ბიზნესის პარტნიორებად. არ
ცთუ იშვიათად ხდება ამგვარი მუდმივი ტრანსნა
ციონალური საქმიანი ურთიერთობების დამყარება
წარმოშობის ქვეყნებსა და მიგრანტი მუშაკების
მასპინძელ ქვეყნებს შორის. [9. P.69]

დასკვნა
ბოლოდროინდელი პოლიტიკური და ეკონომ
იკური განვითარების კონცეფციების თანახმად,
ტრანსნაციონალიზმი დადებით მოვლენად უნდა
შეფასდეს. თუმცაღა, ასეთი მოსაზრებები ეწინა
აღმდეგება ეროვნულ სახელმწიფოთა ფართოდ
გავრცელებულ ინტერესს სახელმწიფოს მიმართ
მიკუთვნებისა და ლოიალურობის განმტკიცების
საკითხში. მაგრამ, მეორეს მხრივ, მუდმივი დისკრი
მინაცია შრომის ბაზარზე, განათლების სისტემაში
ან ყოველდღიურ ცხოვრებაში მიგრანტებს ურთუ
ლებს მასპინძელ ქვეყანასთან იდენტიფიცირებას
და ინტეგრირებას. სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი
მიზეზი, რის გამოც ხდება ტრანსნაციონალური
კავშირების შენარჩუნება.
ამა ვე დროს, ტრანს ნაც იო ნა ლუ რი მიდგ ომ ა
დღეს უკვ ე კრიტ იკ ის ობიე ქტ ს წარმ ოა დგ ენს.
მკვლევართა ნაწილი მიუთითებს იმაზე, რომ ვერც
ტრანსნაციონალიზმმა და ვერც ასიმილაციამ ვერ
მიაღწიეს წარმატებას იმ კონფლიქტების გადაჭრის
საკითხში, რომლებიც წარმოიქმნება ინდივიდე
ბის მიერ ეროვნული საზღვრების გადაკვეთისას.
ჯვარ ედ ინ ა სას აზღვრო პერს პექტ ივ ა აღძ რავს
არა თანხმობას, არამედ შეუთავსებლობას ასიმ
ილაციისა და ტრანსნაციონალიზმის თეორიებს
შორის, რაც საერთაშორისო მიგრაციის ორი სხვა
დასხვა ფორმის შედეგებს კიდევ უფრო ამძაფრებს.
[1. P. 3–17] მიუხედავად ამგვარი მოსაზრებებისა,
თანამედროვე სამყაროში სულ უფრო მზარდია
ტრანსნაციონალური მიგრაციის ტენდენციები,
ამიტომ დღის წესრიგიდან არ იხსნება საზღვრების
გადაკვეთასთან და ახალ გარემოში ინტეგრაცი
ასთან დაკავშირებული პრობლემების ემპირიული
კვლევის აუცილებლობა.
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