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Globalnost migracij 
• 232 mio (IOM, 2013), 247 mio (World Bank data, 2013) mednarodnih migrantov 

• 3,3 % ali 3,4 % svetovnega prebivalstva 

 

Circular plot of migration flows between and within world regions 2005-2010.  
Tick marks show the number of migrants (inflows and outflows) in millions. Only flows containing at least 170,000 migrants are shown. Credit: Abel et al. 2014, Science/AAAS 



Percepcije migracij 

“Migranti izkoriščajo socialno državo!” 
“Migranti nam odžirajo delovna mesta!” 
“Zaradi migrantov se nam znižujejo plače!” 
“Migranti so večinoma fizični delavci brez izobrazbe.” 
 
Kriza – omejevanje migracij. 
Prepoznavanje pozitivnih učinkov migracij. 
 
stroški migracij  VS.   koristi migracij 
(kratkoročno)    (dolgoročno) 



Izzivi migracij? Reguliranje  

• Predpogoj: (učinkovita) migracijska politika; 
skupna migracijska politika na ravni EU?  

• povečanje konkurenčnosti 

• krepitev socialne kohezije 

• boljša integracija migrantov 

• ohranjanje kulturne raznolikosti 

• preprečevanje nedokumentiranih migracij, 
trgovine z ljudmi, tihotapljenje ljudi 

• varnostne razmere in zmanjševanje konfliktov 

 



Izzivi migracij? Vplivi na države 
priselitve  

• Migracije so ključne za reševanje izzivov na 
področju demografskih sprememb, socialne 
politike in konkurenčnosti gospodarstva (nova 
znanja, inovativnost) 

• Migracije vplivajo na gospodarsko rast, 
oblikovanje plač, inovacije, na fiskalno politiko 
in imajo splošen družbeni vpliv. 



Migracije in trg dela 
 

• Migracije povečujejo možnosti za specializacijo delovnih 
mest, kar spodbuja razvoj gospodarstva in ustvarjanje novih 
del. mest.  

• Migracije podpirajo segmentiranje trga dela (3D-Dirty, 
Dangerous and Deameaning), kar je pomembno za razvoj 
gospodarstva; sektorji, ki so odvisni od migrantske delovne 
sile. 

• Zaposleni migranti povprečno več vplačajo v socialno 
blagajno kot iz nje prejmejo. 

• Migranti predstavljajo večji in širši nabor delovne sile, z 
različnimi izkušnjami, novimi spretnostmi, inovativnostjo, 
znanjem. So prilagodljiva delovna sila, so mobilni in 
fleksibilni.  
 
 



Izzivi migracij? Vplivi na države izselitve  

• pomen remitenc (nakazila) --- bolj posredni in 
trenutni učinek na lokalni razvoj, manjši 
neposredni učinek na razvoj gospodarstva 
držav v razvoju 

• brain drain         brain gain             brain 
circulation 

• razbremenitev trga dela 

• vloga diaspore pri lokalnem razvoju (vlaganja) 



Izzivi migracij? Vplivi na migrante 

• Prednosti selitve na področju: izobrazbe, 
zdravja, zaposlitve, osebne rasti 

• Ampak: 

 ranljivost, izpostavljenost ksenofobiji, 
izoliranosti, marginalizaciji 

 

Potreba po večji ekonomski integraciji migrantov 



Migracije in lokalno okolje 

• Vplivi migracij na lokalno okolje 

• Potreba po zanesljivih, preverljivih in 
primerljivih podatkih; potreba po raziskavah v 
lokalnem okolju 

• Primer Podravja v projektu SEEMIG 

• Migracije kot ključni dejavnik prihodnjega 
razvoja regij. 


