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ანოტაცია
სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ის  სხვა დას ხ ვა ფორ მე ბი, მო ცე მუ ლია ტრან ს ნა ცი ო ნა-

ლუ რი მიგ რა ცი ის არ სი და მნიშ ვ ნე ლო ბა. კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი მო საზ რე ბე ბის თა ნახ მად, მიგ რა ცია აღიქ მე ბა 
რო გორც პრო ცე სი, რო მე ლიც, სი მარ ტი ვის მიზ ნით, სამ ფა ზად იყო ფა. ესე ნი ა: მიგ რა ცი ის სურ ვი ლის გა ჩე ნა 
და მიგ რა ცი ის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა; შე საძ ლო და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლის ძი ე ბა; და ბო ლოს – 
მიგ რა ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბა. მე სა მე ეტა პი ხა სი ათ დე ბა და ნიშ ნუ ლე ბის ად გილ ზე სო ცი ა ლურ გა რე მო ში 
ინ ტეგ რა ცი ით. სარ გებ ლი ა ნო ბის მიკ რო ე კო ნო მი კურ კონ ცეფ ცი ას ფუნ და მენ ტუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს 
ამ პრო ცე სის თ ვის. გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის რთუ ლი პრო ცე სის წარ მოდ გე ნა ში გვეხ მა რე ბა მაკ რო- და 
მიკ რო ე კო ნო მი კუ რი პი რო ბე ბის, ქვეყ ნებს შო რის ის ტო რი უ ლად გაზ რ დი ლი ურ თი ერ თ და მო კი დე ბუ ლე ბის, 
წარ მო შო ბი სა და და ნიშ ნუ ლე ბის ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი კონ ტექ ს ტის, ან მიგ რან ტ თა არ სე ბუ ლი 
ქსე ლე ბის ტენ დენ ცი ე ბის შეს წავ ლა. სტა ტი ას ას რუ ლებს ტრან ს ნა ცი ო ნა ლუ რი მიგ რა ცი ის ასახ ს ნე ლად 
შერ ჩე უ ლი თე ო რი უ ლი მიდ გო მე ბის რე ზი უ მე. ტრან ს ნა ცი ო ნა ლიზ მის ფე ნო მე ნი მა ღა ლი პრი ო რი ტე ტუ-
ლით გა მო ირ ჩე ვა, რაც სა მოქ მე დო რე კო მენ და ცი ებ შიც გა მო ი ხა ტე ბა. 

საკვანძოსიტყვები:სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ა, ტრან ს ნა ცი ო ნა ლუ რი მიგ რა ცი ა, ახა ლი მიგ რა ცი უ ლი 
ეკო ნო მი კა.

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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შე სა ვა ლი
გლო ბა ლი ზა ცი ის დღე ვან დელ პი რო ბებ ში, სა ერ-

თა შო რი სო მიგ რა ცი ის მას შტა ბე ბი ყო ველ წლი ურ ად 
იზ რდე ბა,  სულ უფ რო მრა ვალ ფე რო ვა ნი ხდე ბა 
მიგ რა ცი ის სა ხე ობ ებ იც. სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ის 
ცნო ბილ ფორ მებ თან ერ თად, რაც  სხვა სა ხელ მწი-
ფო ში მეტ-ნაკ ლე ბად დი დი ხნით გა დას ვლას გუ ლის-
ხმობს, ად გი ლი აქ ვს ას ევე დრო ებ ით, ცირ კუ ლა რულ 
მიგ რა ცი ას და ტრან სნა ცი ონ ალ ურ მიგ რა ცი ას. იზ-
რდე ბა ის ეთ მიგ რან ტთა რა ოდ ენ ობა, რომ ლე ბიც 
ორი ენ ტი რე ბულ ნი არი ან  ორ ან მეტ სა ზო გა დო ებ-
აში ცხოვ რე ბის კენ, ტრან სნა ცი ონ ალ ური თე მი სა და 
მრა ვალ მხრი ვი კულ ტუ რუ ლი კავ ში რე ბის გან ვი თა-
რე ბის კენ. შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ტრან სმიგ რან ტე ბი 
ერ თდრო ულ ად რამ დე ნი მე ად გი ლას ცხოვ რო ბენ და 
ერ თზე მეტ თემ ში არი ან ჩარ თულ ნი; ის ინი ქმნი ან 
ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი 
თა ნაცხოვ რე ბის ახ ალ ფორ მებს, რომ ლე ბიც, თა ვის 
მხრივ, არ სე ბულ ერ ოვ ნულ სა ხელ მწი ფო ებ თან კავ-
შირს ეფ უძ ნე ბი ან. მიგ რან ტე ბი ტრან სმიგ რან ტე ბი 
ხდე ბი ან, რო დე საც ის ინი ავ ით არ ებ ენ და ინ არ ჩუ-
ნე ბენ მრა ვალ ფე რო ვან, საზღვრე ბის გა დამ ლა ხავ 
ოჯ ახ ურ, სო ცი ალ ურ, ეკ ონ ომ იკ ურ, ორ გა ნი ზა ცი ულ, 
რე ლი გი ურ და პო ლი ტი კურ ურ თი ერ თო ბებს. გა ერ-
ოს მო ნა ცე მე ბით, ამ ჟა მად მსოფ ლი ოში და ახ ლო ებ-
ით 200 მი ლი ონი ტრან სნა ცი ონ ალ ური მიგ რან ტია. 

ტრან სნა ცი ონ ალ ური მიგ რა ცია, 
რო გორც სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ის 

ახ ალი ფორ მა
ად ამი ან ები ყვე ლა დრო ში იც ვლიდ ნენ საცხოვ რე-

ბელ ად გილს, რაც ის ეთი გან სხვა ვე ბუ ლი მი ზე ზე ბის 

გა მო ხდე ბო და, რო გო რე ბი ცაა: შიმ ში ლი, ომ ები, დევ-
ნა, უკ ეთ ესი საცხოვ რე ბე ლი ან სა მუ შაო  პი რო ბე ბის 
ძი ება, ას ევე პრო ფე სი ული კა რი ერა და თავ გა და სავ-
ლე ბის წყურ ვი ლი, რაც გრძელ ვა დი ანი ან მუდ მი ვი 
ცვლი ლე ბე ბის მო ტი ვე ბად შე იძ ლე ბა იქ ცნენ. 

იმ ის და მი ხედ ვით, ეს არ ის სო ცი ალ ურ ად თუ 
სივ რცუ ლად გან საზღვრუ ლი სის ტე მა, სა უბ არია 
სო ცი ალ ურ ან სივ რცულ მო ბი ლო ბა ზე. სივ რცუ ლი 
მო ბი ლო ბის თვალ საზ რი სით, გა ნას ხვა ვე ბენ ყო-
ველ დღი ურ მო ბი ლო ბას, რო გო რი ცაა სამ სა ხურ ში 
ან სას წავ ლებ ლად გა და ად გი ლე ბა; დრო ებ ით მო-
ბი ლო ბას, რო გო რი ცაა საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის 
სე ზო ნუ რი ცვლი ლე ბე ბი; და გრძელ ვა დი ან ან მუდ-
მივ გა და ად გი ლე ბას, რაც ჩვე ულ ებ რივ მიგ რა ცი ად 
მო იხ სე ნი ება [7. P.4] მიგ რა ცი ის გან საზღვრის კი დევ 
ერ თი გა დამ წყვე ტი ფაქ ტო რია ის, რომ ინ დი ვი დი 
ან სა ოჯ ახო მე ურ ნე ობ ის რამ დე ნი მე წევ რი გა-
და ლა ხავს ად მი ნის ტრა ცი ულ, ანუ სა ხელ მწი ფო 
საზღვარს; ამ დროს სა უბ არია სა ერ თა შო რი სო მიგ-
რა ცი აზე, ან გა რე მიგ რა ცი აზე (ნახ. 1). და ნიშ ნუ ლე-
ბის ქვე ყა ნა ში მიგ რან ტთა ყოფ ნის ხან გრძლი ვო ბა 
და მო კი დე ბუ ლია ამ ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ბი ნად რო-
ბის უფ ლე ბი სა და  ქვე ყა ნა ში შეს ვლის სპე ცი ფი კურ 
პი რო ბებ ზე. მა გა ლი თად, რო ცა სა უბ არია სოფ ლის 
მე ურ ნე ობ აში და საქ მე ბულ სე ზო ნურ მუ შა კებ ზე, 
ვა დი ანი კონ ტრაქ ტის მქო ნე პი რე ბის ვი ზიტ ზე, ან 
სტუ დენ ტე ბის გაც ვლა ზე, ამ შემ თხვე ვებ ში და მა ხა-
სი ათ ებ ელია მი ნი მუმ ორი საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის 
არ სე ბო ბა: ერ თი მათ გა ნი საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლია, 
სა დაც ძი რი თა დად ოჯ ახ ის წევ რე ბი ან ნა თე სა ვე ბი 
ცხოვ რო ბენ, მე ორე კი და საქ მე ბის, ან სას წავ ლო 
მიზ ნე ბის თვის გა მო იყ ენ ება. თა ნა მედ რო ვე კვლე-

ნახ.1:საერთაშორისომობილობისადამიგრაციისსხვადასხვაფორმისსქემატურიგამოსახულება

წყა რო: [3] P. 5. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0156-0754022
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ვე ბი ას ეთ შემ თხვე ვებს სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ის 
ახ ალ ფორ მად, კერ ძოდ, ტრან სნა ცი ონ ალ ურ მიგ-
რა ცი ად აკ ლა სი ფი ცი რებს (ნახ.1).

ინ დი ვი დე ბის ან სა ოჯ ახო მე ურ ნე ობ ებ ის გა-
დაწყვე ტი ლე ბე ბი სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ის 
თა ობ აზე, სხვა დას ხვა სო ცი ალ ურ პი რო ბებ თან, 
ინ დი ვი დუ ალ ურ მო საზ რე ბებ თან, მო ლო დი ნებ თან 
და შეზღუდ ვებ თან არ ის და კავ ში რე ბუ ლი. ამ სირ-
თუ ლის წარ მო სად გე ნად, მიგ რა ცია შე იძ ლე ბა აღ-
იწ ერ ოს, რო გორც პრო ცე სი, რო მე ლიც სამ ფა ზად 
მიმ დი ნა რე ობს: პირ ვე ლი ფა ზა იწყე ბა სურ ვი ლით, 
მი ვი ღოთ სპე ცი ფი კუ რი გა დაწყვე ტი ლე ბა, თუ რო-
მელ ქვე ყა ნა ში გა და ვი დეთ საცხოვ რებ ლად. მე ორე 
ეტ აპი მო იც ავს შე საძ ლო და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლის 
ძი ებ ას, აგ რეთ ვე გა დაწყვე ტი ლე ბას იმ ის შე სა ხებ,  
თუ სა ბო ლო ოდ სად გვსურს მიგ რა ცია, და ბო-
ლოს – მიგ რა ცი ის გან ხორ ცი ელ ება. მე სა მე ეტ აპი 
ხა სი ათ დე ბა და ნიშ ნუ ლე ბის ად გილ ზე სო ცი ალ ურ 
გა რე მო ში ინ ტეგ რა ცი ით. მიგ რა ცი ის სურ ვი ლის 
ფორ მი რე ბა ხდე ბა საწყის სა ზო გა დო ებ აში, რომ ლის 
კონ ტექ სტშიც ყა ლიბ დე ბა პო ტენ ცი ური მიგ რან ტე-
ბის ქცე ვა და და მო კი დე ბუ ლე ბა. [5.P.28] ეს ჩარ ჩო 
პი რო ბე ბი გავ ლე ნას ახ დენს ად ამი ან ებ ისა და სა ოჯ-

ახო მე ურ ნე ობ ებ ის მი ერ არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის გა-
მო ყე ნე ბი სა და ცხოვ რე ბი სე ული მიზ ნე ბის მიღ წე ვის 
შან სებ ზე, რაც და მო კი დე ბუ ლია მათ პი რად აქ ტი-
ვებ ზე, რო გო რი ცაა მი წის სა კუთ რე ბა, შე მო სა ვა ლი, 
გა ნათ ლე ბის დო ნე, ან ეკ ოლ ოგი ური მდგო მა რე ობა. 

მიგ რა ცი ას დი დი გავ ლე ნა აქ ვს რო გორც ინ დი-
ვი დებ ზე, ას ევე მო ნა წი ლე ქვეყ ნებ ზე. სა თა ნა დო 
პო ლი ტი კის გავ ლე ნით, მიგ რა ცი ას შე უძ ლია ხე ლი 
შე უწყოს ინ კლუ ზი ურ და მდგრად გან ვი თა რე ბას 
რო გორც წარ მო შო ბის, ისე და ნიშ ნუ ლე ბის ქვეყ ნებ-
ში, ხო ლო მიგ რან ტე ბი სა და მა თი ოჯ ახ ებ ის თვის 
სარ გებ ლი ან ობ ის მომ ტა ნი შე იძ ლე ბა იყ ოს. ნახ.2-
ზე მო ცე მუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი აჯ ამ ებს სა ერ თა შო-
რი სო მიგ რა ცი ის 2019 წლის ან გა რი შის ძი რი თად 
დას კვნებს; სა ერ თა შო რი სო მიგ რან ტთა ნა კა დე ბის 
უახ ლეს შე ფა სე ბებ ზე დაყ რდნო ბით, აან ალ იზ ებს 
სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ის ტენ დენ ცი ებს გლო ბა-
ლურ და რე გი ონ ალ ურ დო ნე ზე, იკ ვლევს მიგ რა ცი-
ის წვლილს დე მოგ რა ფი ულ ცვლი ლე ბებ ში. 

1990-დან 2019 წლამ დე პე რი ოდ ში, სა ერ თა შო რი-
სო მიგ რან ტთა რა ოდ ენ ობა 119 მი ლი ონ ით გა იზ არ-
და. ამ პე რი ოდ ის გან მავ ლო ბა ში, უფ რო მა ღალ გან ვი-
თა რე ბულ რე გი ონ ებ ში შე მა ვალ მა ქვეყ ნებ მა მი იღ ეს 

ნახ.2.საერთაშორისომიგრანტთანაკადები,2019

წყა რო: [10] https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationre-
port/docs/MigrationReport2019_Highlights.pdf
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69 მი ლი ონი სა ერ თა შო რი სო მიგ რან ტი, ხო ლო და-
ბალ გან ვი თა რე ბულ რე გი ონ ებ ში შე მა ვალ ქვეყ ნებ-
ში მიგ რან ტთა რიცხვი 50 მი ლი ონ ით გა იზ არ და. 
2019 წელს სა ერ თა შო რი სო მიგ რან ტთა თით ქმის 
56 პრო ცენ ტი უფ რო გან ვი თა რე ბულ რე გი ონ ებ ში 
ცხოვ რობ და, ხო ლო ნაკ ლე ბად გან ვი თა რე ბულ რე-
გი ონ ებ ში 44 პრო ცენ ტი იმ ყო ფე ბო და. სა ერ თა შო-
რი სო მიგ რან ტებს შე ად გენ და მსოფ ლი ოს მთლი ანი 
მო სახ ლე ობ ის შე და რე ბით მცი რე წი ლი, 2019 წელს 
3,5 პრო ცენ ტი. ეს წი ლი გა იზ არ და 2,9 პრო ცენ ტი დან 
1990 წელს. 2019 წელს მა ღალ გან ვი თა რე ბულ რე-

გი ონ ებ ში სა ერ თა შო რი სო მიგ რან ტებ მა შე ად გი ნეს 
მთლი ანი მო სახ ლე ობ ის 12,0 პრო ცენ ტი, და ბალ გან-
ვი თა რე ბულ რე გი ონ ებ ში კი - მთლი ანი მო სახ ლე ობ-
ის 1.9 პრო ცენ ტი (იხ. ცხრი ლი 1).

ახ ალი მიგ რა ცი ული ეკ ონ ომ იკა, 
ტრან სნა ცი ონ ალ იზ მის თე ორია და  
ტრან სნა ცი ონ ალ ური მო ბი ლო ბის 

ემ პი რი ული შე ფა სე ბა
ტრან სნა ცი ონ ალ იზ მის თე ორია აღ წერს ეკ ონ-

ომ იკ ურ, კულ ტუ რულ, პო ლი ტი კურ და სო ცი ალ ურ 

ცხრილი1.საერთაშორისომიგრანტებისრიცხვიდაწილიმთლიანმოსახლეობასთანმიმართებით,
განვითარების,შემოსავლებისადარეგიონებისმიხედვით,1990-2019წწ.

წყა რო: [11]United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2019.

 
საერთაშორისო 

მიგრანტების 
რაოდენობა  (მლნ)

საერთაშორისო 
მიგრანტების 
წილი მთლიან 

მოსახლეობაში (%)

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 სამხრეთ-
აღმოსავლეთ 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
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კავ შირ-ურ თი ერ თო ბებს, რომ ლე ბიც ერ ოვ ნულ 
საზღვრებს მიღ მა მყარ დე ბა. მიგ რა ცი ის თა ნა მედ-
რო ვე მკვლე ვა რე ბი აღ წე რენ ეგ რეთ წო დე ბულ 
ტრან სნა ცი ონ ალ იზ აცი ას „ქვე მო დან“, რაც გუ ლის-
ხმობს სო ცი ალ ურ ქსე ლებს, რომ ლე ბიც გლო ბა ლუ-
რად, მთელს მსოფ ლი ოში კი არ ფუნ ქცი ონ ირ ებს, 
არ ამ ედ მო იც ავს ერ ოვ ნულ საზღვრებს გა რეთ 
არ სე ბულ ლო კა ლურ ად გი ლებ სა და სივ რცე ებს. 

ახ ალი მიგ რა ცი ული ეკ ონ ომ იკა მი იჩ ნევს, რომ 
მიგ რა ცი ის შე სა ხებ გა დაწყვე ტი ლე ბა მი იღ ება უფ-
რო მსხვილ ერ თე ულ ებ ში, რო გო რი ცაა ოჯ ახი, ან სა-
ოჯ ახო მე ურ ნე ობა. მიგ რა ცი ის შე სა ხებ მი ღე ბუ ლი 
გა დაწყვე ტი ლე ბა არ ის კო ლექ ტი ური აქ ტის შე დე გი, 
რო მელ შიც ყუ რადღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია არა სარ-
გებ ლი ან ობ ის ინ დი ვი დუ ალ ურ მაქ სი მი ზა ცი აზე, 
არ ამ ედ ოჯ ახ ის კო ლექ ტი ურ სარ გებ ლი ან ობ აზე. 
[4. P. 22] ოპ ტი მი ზა ცია მი მარ თუ ლია არა მხო ლოდ 
მო სა ლოდ ნე ლი შე მო სავ ლის, არ ამ ედ გა დაწყვე ტი-
ლე ბის მი ღე ბის ის ეთი კრი ტე რი უმ ებ ის გა ზომ ვის-
კენ, რო გო რე ბი ცაა, მაგ. შე მო სავ ლის წყა რო ებ ის 
დი ვერ სი ფი კა ცია, და საქ მე ბის გა რან ტია, სა მუ შაო 
უს აფ რთხო ება, წინ სვლის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, სა გა-
რეო რის კე ბის შემ ცი რე ბა, მიგ რა ცი ული პო ლი ტი-
კა და სა მიზ ნე ქვეყ ნე ბის სო ცი ალ ური სის ტე მე ბი, 
აგ რეთ ვე იქ არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი სის ტე მე ბი. 
მიგ რა ცი ის თვის ერ თი ან მე ტი ოჯ ახ ის წევ რის 
შერ ჩე ვის პრო ცე სის შე დე გი შე იც ავს სტრა ტე გი-
ულ კომ პო ნენ ტს, რად გან მო სა ლოდ ნე ლია, რომ ეს 
გა დაწყვე ტი ლე ბა მაქ სი მა ლურ ზე გავ ლე ნას მო ახ-
დენს მთელ სა ოჯ ახო მე ურ ნე ობ აზე. ამ კო ლექ ტი ურ 
გა დაწყვე ტი ლე ბას შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს რო გორც 
და დე ბი თი, ას ევე უარ ყო ფი თი ინ დი ვი დუ ალ ური 
შე დე გე ბი სა ოჯ ახო მე ურ ნე ობ ის და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
პი რე ბის თვის. [3. P. 28-53.]

ეკ ონ ომ იკ ური თვალ საზ რი სით, ტრან სნა ცი-
ონ ალ იზ მის კონ ცეფ ცია შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ 
შემ დეგ სამ დო ნე ზე: კერ ძოდ, მე ზო, მიკ რო და 
მაკ რო დო ნე ებ ზე. ტრან სნა ცი ონ ალ იზ მის მიკ რო 
დო ნე მო იც ავს, მა გა ლი თად, მიგ რანტ ოჯ ახ ებ-
სა და მა თი ურ თი ერ თო ბე ბის ქსელს, რომ ლე ბიც 
თან ხის რე გუ ლა რუ ლად გა და რიცხვის, ან ხში რი 
სა ტე ლე ფო ნო თუ სხვა სა ხის კონ ტაქ ტე ბის ფორ-
მას იღ ებს, და ას ევე გა მო ხა ტუ ლია ცირ კუ ლა რუ ლი 
ად გი ლობ რი ვი მოძ რა ობ ებ ით - მა გა ლი თად, ტრან-
სსა საზღვრო ოჯ ახ ური ვი ზი ტე ბით. მე ზო დო ნე ზე, 
ტრან სნა ცი ონ ალ ური ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბა 
შე იძ ლე ბა გა მო იხ ატ ოს, უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, კო-
მერ ცი ული და არ აკ ომ ერ ცი ული სფე რო ებ ის, ას ევე 
სა ერ თა შო რი სო კორ პო რა ცი ებ ის სა ხით. მიგ რა ცი ის 

მკვლე ვა რი - ლ. პრი სი ას ევე ას ახ ელ ებს გა ერ თი ან-
ებ ული ერ ებ ის ორ გა ნი ზა ცი ას, რო გორც პო ლი ტი-
კუ რი კომ პე ტენ ცი ის მოქ მედ პო ზი ტი ურ მა გა ლითს 
ერ ოვ ნუ ლი კომ პე ტენ ცი ებ ის მიღ მა. იგი აღ წერს 
ტრან სნა ცი ონ ალ ური ქსე ლის ამ დო ნეს, რო გორც 
მაკ რო დო ნეს. [7]

ტერ მინ “ტრან სნა ცი ონ ალ იზ მის” გა ჩე ნას მი-
აკ უთ ვნე ბენ გა სუ ლი სა უკ უნ ის 90-იანი წლე ბის 
და საწყისს,  ის უკ ავ შირ დე ბა კულ ტუ რუ ლი ან თრო-
პო ლო გე ბის – ნი ნა გლიკ ში ლე რის, ლინ და ბა შის, 
კრის ტი ნა ზან ტონ ბლან კის სა ხე ლებს. მი უხ ედ ავ ად 
ამ ისა, ცნო ბი ლია, რომ ტერ მი ნი “ტრან სნა ცი ონ ალ-
იზ მი” უფ რო ად რე გა მო იყ ენ ებ ოდა; კერ ძოდ, 1920-
იან წლებ ში, ზო გი ერ თმა ეკ ონ ომ ის ტმა გა მო იყ ენა 
კონ ცეფ ცია “ტრან სნა ცი ონ ალ ური ეკ ონ ომ იკა”, 
რო გორც სა ერ თა შო რი სო ეკ ონ ომ იკ ის სი ნო ნი მი, 
ხო ლო 1970-იან წლებ ში ტრან სნა ცი ონ ალ ური ურ-
თი ერ თო ბე ბის იდე ამ ფარ თო გავ რცე ლე ბა ჰპო ვა  
ქვეყ ნე ბის სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თდა მო კი დე-
ბუ ლე ბის ზრდის გა მო. თუმ ცა, გლიკ ში ლე რის 
კონ ცეფ ცია არ სე ბი თად არ ას ოც ირ დე ბო და ამ 
ტერ მი ნის ად რე ულ გა მო ყე ნე ბას თან. ავ ტო რებ მა 
გა ნაცხა დეს, რომ მიგ რა ცი ის ინ ტერ პრე ტა ცი ის 
ახ ალი კონ ცეპ ტუ ალ ური მო დე ლი გაჩ ნდა. მა თი 
მიდ გო მის სი ახ ლე გა ნი საზღვრა, ერ თი მხრივ, მე-
20 სა უკ უნ ის ბო ლოს, მიგ რა ცი ული პრო ცე სე ბის 
გან სხვა ვე ბე ბუ ლი ტენ დენ ცი ებ ის ახ სნის მცდე ლო-
ბით; ხო ლო მე ორე მხრივ, არ სე ბუ ლი თე ორი ებ ის 
კრი ტი კით, რაც გან პი რო ბე ბუ ლი იყო ერ ოვ ნუ ლი 
სა ხელ მწი ფო ებ ის, რო გორც ან ალ იზ ის მთა ვა რი 
გან მსაზღრე ლი ფაქ ტო რის, არ სე ბო ბით.

ტრან სნა ცი ონ ალ ური მიგ რა ცი ის კონ ცეფ ცი ის 
ფარ გლებ ში, ინ დი ვი დე ბის მო ბი ლო ბა გა ნი ხი ლე-
ბა, რო გორც გლო ბა ლუ რი სო ცი ალ ური ტრან-
სფორ მა ცი ის ნა წი ლი, რო მე ლიც გა მოწ ვე ულია 
ტრან სნა ცი ონ ალ ური მიგ რა ცი ული ქსე ლე ბის, 
ტრან სნა ცი ონ ალ ური სა ზო გა დო ებ ებ ისა და ახ ალი 
იდ ენ ტუ რო ბის წარ მოქ მნი თა და გან ვი თა რე ბით. 
ტრან სნა ცი ონ ალ ური მიგ რა ცი ის კონ ცეფ ცი ამ და 
ტრან სნა ცი ონ ალ იზ აცი ის შეს წავ ლი სად მი მიდ-
გო მებ მა გან სა კუთ რე ბუ ლი აღ მავ ლო ბა გა ნი ცა და 
1990-იან წლებ ში, თავ და პირ ვე ლად შე ერ თე ბუ ლი 
შტა ტე ბის კონ ტექ სტში და შემ დგომ ში, გარ კვე ული 
შე ფერ ხე ბით, ევ რო პა შიც. [8]

ტრან სნა ცი ონ ალ იზ მი სა და ტრან სნა ცი ონ-
ალ იზ აცი ის ცნე ბე ბი სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბუ ლი 
ინ ტერ პრე ტა ცი ით გა მო იყ ენ ება სხვა დას ხვა  დის-
ციპ ლი ნებ ში. სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ული მოვ-
ლე ნე ბის ან ალ იზ ის სფე რო ში, აღ სა ნიშ ნა ვია ტრან-
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სნა ცი ონ ალ იზ აცი ის კვლე ვის მრა ვალ ფე რო ვა ნი და 
ინ ოვ აცი ური მიდ გო მე ბი, რომ ლე ბიც ძი რი თა დად  
ყო ველ დღი ური ტრან სსა საზღვრო სო ცი ალ ური 
პრაქ ტი კის ან ალ იზს ეფ უძ ნე ბა. ბო ლო ათ წლე ულ ის 
გან მავ ლო ბა ში, აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხის გარ შე მო გა-
მოქ ვეყ ნდა უამ რა ვი სტა ტია, მრა ვალ ტო მე ული თუ 
თე მა ტუ რი სა მეც ნი ერო ჟურ ნა ლი, ჩა ტარ და  მრა ვა-
ლი კონ ფე რენ ცია და შე იქ მნა კვლე ვი თი ჯგუ ფე ბი. 

ტრან სნა ცი ონ ალ ური მიგ რა ცი ის ფე ნო მე ნი 
ძვე ლია, თუმ ცა კვლე ვე ბი ცხად ყოფს, რომ რა ოდ-
ენ ობ რი ვი და ხა რის ხობ რი ვი თვალ საზ რი სით, იგი 
წარ მო ად გენს სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ის ახ ალ 
ტიპს. ტერ მი ნე ბი „ტრან სნა ცი ონ ალ ური მიგ რა ცია“, 
„ტრან სნა ცი ონ ალ ური მიგ რან ტე ბი“ ან „ტრან სნა-
ცი ონ ალ იზ მი“ იმ დაკ ვირ ვე ბის შე დე გია, რომ ლის 
თა ნახ მა დაც მიგ რან ტე ბი არ არი ან მა ინც და მა ინც 
თან მიმ დევ რულ ნი თა ვი ანთ ქმე დე ბებ ში, ის ინი 
სხვე ბის გან გან სხვა ვე ბუ ლად ახ დე ნენ ფო კუ სი რე-
ბას თა ვი ანთ ცხოვ რე ბა ზე, ეკ ონ ომ იკ ურ საქ მი ან-
ობ აზე, პო ლი ტი კურ და სო ცი ალ ურ სა კითხებ ზე. 
ამ ტი პის მიგ რა ცია გუ ლის ხმობს ჩარ თუ ლო ბი სა და 
ემ ოცი ური იდ ენ ტი ფი კა ცი ის გა და ტა ნას მიგ რან ტის 
წარ მო შო ბის ქვეყ ნი დან მის ახ ალ საცხოვ რე ბელ 
ქვე ყა ნა ზე. უფ რო მე ტიც, ტრან სმიგ რან ტე ბი გა და-
ად გილ დე ბი ან სხვა დას ხვა სამ ყა როს შო რის, სა დაც 
ის ინი ქმნი ან ახ ალ ჯგუ ფებს ტრან სნა ცი ონ ალ ურ 
თე მებ ში, ქსე ლებ სა და დი ას პო რებ ში, რო მელ თაც 
არ შეს წევთ უნ არი, ცალ სა ხად და აკ ავ ში რონ პი-
როვ ნე ბა არც წარ მო შო ბის და არც და ნიშ ნუ ლე ბის 
ქვე ყა ნას თან, არ ამ ედ გა ნუ ვი თა რებს კუთ ვნი ლე ბის 
რთულ გრძნო ბებს, სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე ბით. 
წარ მო იქ მნე ბა ეგ რეთ წო დე ბუ ლი ტრან სნა ცი ონ-
ალ ური სო ცი ალ ური სივ რცე ები, რომ ლე ბიც არ-
სე ბობს ტე რი ტო რი ული საზღვრე ბის,  ან მო ქა ლა-
ქე ობ ის მიღ მა. ტერ მი ნე ბი ”ტრან სნა ცი ონ ალ იზ მი” 
და ”ტრან სნა ცი ონ ალ ური მიგ რა ცია” ეხ ება, ერ თი 
მხრივ, რე ალ ურ სა ზო გა დო ებ აში არ სე ბულ თვალ-
სა ჩი ნო მოვ ლე ნებს და, მე ორე მხრივ, ინ ტეგ რა ცი ის 
კვლე ვა ში ახ ალი თე ორი ული მიდ გო მის შე მუ შა ვე-
ბას. [6. P. 52]. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ტრან სნა ცი ონ ალ ური საქ-
მი ან ობა ემ პი რი ულ ად შე იძ ლე ბა შე ფას დეს. ეკ ონ-
ომ იკ ური გაც ვლი თი ურ თი ერ თო ბე ბი, ერ თობ ლი ვი 
კომ პა ნი ებ ის, ას ოცი აცი ებ ისა და ორ გა ნი ზა ცი ებ ის   
და ფუძ ნე ბა, ტუ რის ტუ ლი სა აგ ენ ტო ებ ის შექ მნა, 
- ეს ყო ვე ლი ვე მიზ ნად ის ახ ავს ძველ და ახ ალ სამ-
შობ ლოს შო რის კავ ში რის დამ ყა რე ბას. მა გა ლი-
თის თვის, შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ მიგ რან ტე ბის 
სა ჭი რო ებ ებ ზე მორ გე ბუ ლი იმ პორტ-ექ სპორ ტის 

ბიზ ნე სი, თუმ ცა, ხში რად ის ინი ეთ ნი კურ ნი შას 
ტო ვე ბენ და ეკ ონ ომ იკ ურ მე ინ სტრიმ ში გა და დი ან;  
უმ ეტ ეს შემ თხვე ვა ში, ამ გვა რი კომ პა ნი ები „ორ 
სამ ყა როდ“ გახ ლე ჩილ, ეკ ონ ომ იკ ურ ად და გო ნებ-
რი ვად ერ თმა ნეთ თან და კავ ში რე ბულ ოჯ ახ ებ ზე 
და ფუძ ნე ბით იქ მნე ბი ან. 

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ეთ ნი კუ რი და ტრან-
სნა ცი ონ ალ ური სა ზო გა დო ებ ებ ისა და ორ გა ნი ზა-
ცი ებ ის, ას ევე დი ას პო რუ ლი თე მე ბის არ სე ბო ბა, 
სა ემ იგ რა ციო ქვეყ ნის თვალ საზ რი სით, დი დი ხნის 
მან ძილ ზე კრი ტი კუ ლად გა ნი ხი ლე ბო და  და ხელს 
უშ ლი და ემ იგ რან ტე ბის ინ ტეგ რა ცი ას, ამ გვა რი 
კავ ში რე ბი თან და თან უფ რო მეტ აღი არ ებ ას ჰპო-
ვებს. ასე მა გა ლი თად, გან ვი თა რე ბის პო ლი ტი კის 
პერ სპექ ტი ვი დან გა მომ დი ნა რე, უკ ვე  ხში რია დის-
კუ სია  სა კითხზე, თუ რამ დე ნად შე იძ ლე ბა ტრან-
სნა ცი ონ ალ ური დი ას პო რის თე მებ მა და დე ბი თი 
გავ ლე ნა მო ახ დი ნონ თა ვი ანთ ქვე ყა ნა ში ეკ ონ ომ-
იკ ურ ან / და პო ლი ტი კურ გან ვი თა რე ბა ზე [6. P. 
53]. გან ვი თა რე ბის პო ტენ ცი ალი, ის ევე რო გორც 
შე საძ ლო პრობ ლე მუ რი სფე რო ები, მნიშ ვნე ლოვ ნად 
არ ის და მო კი დე ბუ ლი კონ კრე ტულ სი ტუ აცი აზე 
ემ იგ რან ტის მშობ ლი ურ ქვე ყა ნა ში. ერ თმა ნე თის-
გან გან სხვა ვე ბუ ლია, მა გა ლი თად, თურ ქე ბის, 
პა ლეს ტი ნე ლე ბის, იაპ ონ ელ ებ ის, ინ დო ელ ებ ის ან 
ერ აყ ელ თა ტრან სნა ცი ონ ალ ური თე მე ბის პრობ-
ლე მე ბი. მარ თა ლია, მათ მეტ-ნაკ ლე ბად სა ერ თო 
მა ხა სი ათ ებ ლე ბიც გა აჩ ნი ათ, მა გა ლი თად ის, რომ 
მათ წევ რებს უნ და ჰქონ დეთ ტო ლე რან ტო ბა სო ცი-
ალ ური და სივ რცუ ლი ორ აზ როვ ნე ბის მი მართ. [7. 
P. 19] ასე რომ, ტრან სმიგ რან ტებს უნ და ჰქონ დეთ 
ემ ოცი ური მზად ყოფ ნა სა იმ ის ოდ, რომ შეძ ლონ 
ინ დი ვი დუ ალ ურ ად სხვა დას ხვა კულ ტუ რუ ლი ფა-
სე ულ ობ ებ ისა და ღი რე ბუ ლე ბი თი სის ტე მე ბის 
შე დე გად წარ მოქ მნი ლი პრობ ლე მე ბი სად მი წი ნა-
აღ მდე გო ბის გა წე ვის უნ არი. თუმ ცა, დო მი ნი რებს 
ას ევე მკვლე ვარ თა ნა წი ლის აზ რი, რომ ლე ბიც 
თვლი ან, რომ მრა ვალ ფე რო ვა ნი ინ ტეგ რა ცი ის ეს 
ფორ მა სხვა დას ხვა სო ცი ალ ურ კონ ტექ სტში თით-
ქმის შე უძ ლე ბე ლია. [2 ] 

ტრან სნა ცი ონ ალ ური მიგ რა ცი ული პრო ცე სე ბი 
სა ჭი რო ებს გარ კვე ული სო ცი ალ ური სტრუქ ტუ-
რე ბის შექ მნას, რო გო რი ცაა ეთ ნი კუ რი ქსე ლე ბი, 
რაც თა ვის მხრივ გავ ლე ნას ახ დენს ტრან სნა ცი ონ-
ალ იზ მის შე საძ ლებ ლო ბებ ზე. ერთ-ერთ კვლე ვა ში 
გა მოვ ლე ნი ლია ტრან სნა ცი ონ ალ ური მიგ რა ცი ის 
ხუ თი სტრუქ ტუ რუ ლი და ინ სტი ტუ ცი ური წი ნა პი-
რო ბა [9. P. 65-71]:

1. გლო ბა ლი ზა ცია;
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2. ტრან სნა ცი ონ ალ ური ოჯ ახ ებ ის არ სე ბო ბა; 
3. წარ მო შო ბის ქვეყ ნე ბის პო ლი ტი კა; 
4. მას პინ ძელ ქვე ყა ნა ში დის კრი მი ნა ცია და მარ-

გი ნა ლი ზა ცია ;
5. ტექ ნი კუ რი ინ ოვ აცი ები სატ რან სპორ ტო და 

კო მუ ნი კა ცი ებ ის სფე რო ში. 
ეკ ონ ომ იკ ური გლო ბა ლი ზა ცია ხელს უწყობს 

შრო მის სა ერ თა შო რი სო გა ნა წი ლე ბას და მიგ რა ცი-
ის წა ხა ლი სე ბას, რაც ძი რი თა დად  ან აზღა ურ ებ ის 
სის ტე მა ში, შრო მა ზე მოთხოვ ნა სა და სა მუ შაო 
პი რო ბე ბის გან სხვა ვე ბე ბის ხარ ჯზე ხდე ბა. ას ევე 
არ სე ბობს მარ ქსიზ მზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი შე ხე დუ-
ლე ბა, რომ ლის თა ნახ მა დაც ცენ ტრე ბი და პე რი-
ფე რი ები გლო ბა ლუ რი კა პი ტა ლიზ მის შე დე გად 
იქ მნე ბა, ხო ლო მიგ რა ცი ული ნა კა დე ბი სწო რედ 
ღა რი ბი პე რი ფე რი ებ იდ ან მდი და რი ცენ ტრე ბის კენ 
მი ემ არ თე ბა.

ტრან სნა ცი ონ ალ ური ოჯ ახ ები, გარ კვე ული 
გა გე ბით, სა ბა ზი სო სო ცი ალ ური სტრუქ ტუ რას 
წარ მო ად გე ნენ, რომ ლის ფარ გლებ შიც ხდე ბა 
ტრან სნა ცი ონ ალ ური მიგ რა ცია. [1. P. 40] ხში რად 
მიგ რა ცი ის შე სა ხებ გა დაწყვე ტი ლე ბას იღ ებ ენ არა 
ინ დი ვი დუ ალ ური პი რე ბი, არ ამ ედ ოჯ ახ ის წევ რე ბი. 
მშობ ლი ურ ქვე ყა ნა ში დარ ჩე ნი ლი ოჯ ახ ის წევ რე-
ბი უმ ეტ ეს შემ თხვე ვა ში, სხვა დას ხვა ხა რის ხით, 
და მო კი დე ბულ ნი არი ან ფუ ლად გზავ ნი ლებ ზე. 
სა ემ იგ რა ციო ქვე ყა ნა ში ყოფ ნის დროს, სამ შობ-
ლო ში კონ ტაქ ტე ბი და ოჯ ახ ებ თან ურ თი ერ თო ბე ბი 
შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია, რაც ტექ ნი კუ რი ინ ოვ აცი ებ ისა 
და იაფი ციფ რუ ლი კო მუ ნი კა ცი ებ ის წყა ლო ბით 
გა ცი ლე ბით გაიოლებულია. წარ მო შო ბის ქვეყ ნებს, 
ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით, ას ევე შე უძ ლი ათ ინ ტე რე სი ჰქონ დეთ თა-
ვი ანთ ემ იგ რანტ მო ქა ლა ქე ებ თან კავ ში რის შე ნარ-
ჩუ ნე ბა ში, რა თა მათ ხე ლი შე უწყონ მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
გა და რიცხვე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ას. აღ ნიშ ნუ ლი ფუ-
ლა დი გზავ ნი ლის ლო გი კის შე სა ბა მი სად, თურ ქე თი 
დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში არ იყო და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
თურ ქე ბის ას იმ ილ აცი ით გერ მა ნი აში. გარ და ამ ისა, 
სა ემ იგ რა ციო ქვეყ ნე ბის ეთ ნი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ები 
ას ევე სა ინ ტე რე სო კვან ძე ბია ტრან სნა ცი ონ ალ ური 
ბიზ ნე სის წა მოწყე ბის თვის. მა გა ლი თად, თურ ქუ ლი 
კომ პა ნი ები, ბიზ ნეს ას ოცი აცი ები და თურ ქე თის 

მთავ რო ბა იყ ენ ებ ენ ეთ ნი კურ ინ სტი ტუ ტებს, ორ-
გა ნი ზა ცი ებ სა და წარ მო მად გენ ლებს სა იმ იგ რა ციო 
ქვეყ ნებ ში, რო გორც კონ ტაქ ტის, შუ ამ ავ ლო ბის, 
მო ლა პა რა კე ბი სა და ბიზ ნე სის პარ ტნი ორ ებ ად. არ-
ცთუ იშ ვი ათ ად ხდე ბა ამ გვა რი მუდ მი ვი ტრან სნა-
ცი ონ ალ ური საქ მი ანი ურ თი ერ თო ბე ბის დამ ყა რე ბა 
წარ მო შო ბის ქვეყ ნებ სა და მიგ რან ტი მუ შა კე ბის 
მას პინ ძელ ქვეყ ნებს შო რის. [9. P.69] 

დას კვნა
ბო ლოდ რო ინ დე ლი პო ლი ტი კუ რი და ეკ ონ ომ-

იკ ური გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცი ებ ის თა ნახ მად, 
ტრან სნა ცი ონ ალ იზ მი და დე ბით მოვ ლე ნად უნ და 
შე ფას დეს. თუმ ცა ღა, ას ეთი მო საზ რე ბე ბი ეწ ინა-
აღ მდე გე ბა ერ ოვ ნულ სა ხელ მწი ფო თა ფარ თოდ 
გავ რცე ლე ბულ ინ ტე რესს სა ხელ მწი ფოს მი მართ 
მი კუთ ვნე ბი სა და ლოიალურობის გან მტკი ცე ბის 
სა კითხში. მაგ რამ, მე ორ ეს მხრივ, მუდ მი ვი დის კრი-
მი ნა ცია შრო მის ბა ზარ ზე, გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში 
ან ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში მიგ რან ტებს ურ თუ-
ლებს მას პინ ძელ ქვე ყა ნას თან იდ ენ ტი ფი ცი რე ბას 
და ინ ტეგ რი რე ბას. სწო რედ ეს არ ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
მი ზე ზი, რის გა მოც ხდე ბა ტრან სნა ცი ონ ალ ური 
კავ ში რე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა.

ამ ავე დროს, ტრან სნა ცი ონ ალ ური მიდ გო მა 
დღეს უკ ვე კრი ტი კის ობი ექ ტს წარ მო ად გენს. 
მკვლე ვარ თა ნა წი ლი მი უთ ით ებს იმ აზე, რომ ვერც 
ტრან სნა ცი ონ ალ იზ მმა და ვერც ას იმ ილ აცი ამ ვერ 
მი აღ წი ეს წარ მა ტე ბას იმ კონ ფლიქ ტე ბის გა დაჭ რის 
სა კითხში, რომ ლე ბიც წარ მო იქ მნე ბა ინ დი ვი დე-
ბის მი ერ ერ ოვ ნუ ლი საზღვრე ბის გა დაკ ვე თი სას. 
ჯვა რე დი ნა სა საზღვრო პერ სპექ ტი ვა აღ ძრავს 
არა თან ხმო ბას, არ ამ ედ შე უთ ავ სებ ლო ბას ას იმ-
ილ აცი ისა და ტრან სნა ცი ონ ალ იზ მის თე ორი ებს 
შო რის, რაც სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ის ორი სხვა-
დას ხვა ფორ მის შე დე გებს კი დევ უფ რო ამ ძაფ რებს. 
[1. P. 3–17] მი უხ ედ ავ ად ამ გვა რი მო საზ რე ბე ბი სა, 
თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში სულ უფ რო მზარ დია 
ტრან სნა ცი ონ ალ ური მიგ რა ცი ის ტენ დენ ცი ები, 
ამ იტ ომ დღის წეს რი გი დან არ იხ სნე ბა საზღვრე ბის 
გა დაკ ვე თას თან და ახ ალ გა რე მო ში ინ ტეგ რა ცი-
ას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის ემ პი რი ული 
კვლე ვის აუც ილ ებ ლო ბა. 
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