
HOSPODÁŘSKÉ DOPADY M IGRACEDopady migrace na ekonomiku můžou 
být pozitivní i negativní, ale klady 

většinou převažují.

Často se o to vedou spory.

Př íklad S il icon Valley
BEROU 

MIGRANTI 
PRÁCI 

MÍSTNÍM?

Obvykle 
ne.

Například v USA je u přistěhovalců dvakrát 
vyšší pravděpodobnost, že budou vytvářet 

pracovní místa, než u místních obyvatel 
a desetkrát vyšší pravděpodobnost, že budou 

vynálezci (vlastníky patentů).

Přistěhovalci často vykonávají 
práci, kterou místní buď vykonávat 

neumějí, nebo nechtějí.

Migranti pomáhají zachovat pracovní 
místa, která by jinak byla přesunuta do 
zahraničí. Díky tomu si udrží práci lidé 

vykonávající kancelářské práce, jako jsou 
výrobní manažeři nebo personalisté.

MOHOU 
PŘISTĚHOVALCI 
SNIŽOVAT MZDY 

MÍSTNÍCH?

Státy mohou chránit 
místní úroveň mezd 

stanovením mzdových 
kritérií, na základě 

kterých se určí 
minimální výše mzdy 

pro migranty.

Migrace bude zvyšovat mzdy na 
pracovních místech se středně 
vysokou a vyšší úrovní mezd.

Jak vidíme v Silicon 
Valley, migrace může 

být požehnáním 
i prokletím.

Špičkoví odborníci z celého 
světa jsou skutečným 

ekonomickým přínosem, 
protože vytvářejí pracovní 
místa pro místní obyvatele 

a platí daně.

Současně zdražují 
nemovitosti a místní 

obyvatelé si je 
nemohou dovolit.

Na mzdy u hůře placených 
pracovních míst má mírně 

negativní dopad.

V zemi původu probíhá velká 
populační exploze. Dospělosti 

dosahuje výrazně více lidí, než trh 
práce dokáže pojmout.

Někteří z migrantů se vracejí do vlasti, 
aby využili nově nabytých dovedností 
a znalostí a přispěli k rozvoji své země.

Mladí a lidé v produktivním věku odcházejí do 
jiné země a vykonávají tam práci, která není 
pro místní obyvatele atraktivní, nebo práci 

s vysokou přidanou hodnotou.

Kvalita života migrantů se zlepšuje. 
Platí daně a spotřebovávají místní 
služby a výrobky, což podporuje 

ekonomiku cílové země.

Zpět do vlasti posílají remitence 
a kupují si tam nemovitosti 

a výrobky. Hospodářský růst 
ve vlasti.

Přistěhovalci, kteří dostávají nízkou mzdu, 
nejsou schopni si vytvořit dostatečnou 

finanční rezervu, což zvyšuje náklady 
státu v případě jejich nezaměstnanosti.

Vysoce vzdělaní lidé ze 
země s klesajícím počtem 

obyvatel odcházejí do 
zahraničí, kde vykonávají 

nekvalifikovanou práci.

Pro zemi původu je 
to velká ztráta, 

protože investovala 
do jejich vzdělání.

Dochází k poklesu podnikatelských 
příležitostí s vysokou přidanou hodnotou, 

většina pracovních míst má nízkou přidanou 
hodnotu. Hospodářství země původu trpí.

Migrace není pro cílovou 
zemi velkým přínosem, 

protože ekonomická 
přidaná hodnota 

přistěhovalce je malá.

Kvalita života migranta se může 
o něco zlepšit, ale dotyčný se 

nemůže seberealizovat. Pozice 
migrantů je nejistá, protože 

nízkokvalifikovaná pracovní místa 
mohou být automatizována.

Migrace zvyšuje 
počet 

pracovníků 
a daňových 
poplatníků.

Migranti berou 
práci místním nebo 

přicházejí žít na 
náklady státu.

Výzkum
ukazuje, že v cílových 

zemích migranti odvádějí 
na daních více, než kolik 

dostávají od státu ve 
formě služeb.

NEGAT IVNĚJŠ Í  
SCÉNÁŘ

Poz it ivnějš í  scénář

Infografika o migraci byla vypracována v rámci projektu „Shared journeys“ (Sdílené cesty) spolufinancovaného Evropskou komisí a Estonským 
centrem pro mezinárodní rozvoj (EstDev). Materiál vznikl za finanční podpory Evropské komise. Za obsah materiálu nese odpovědnost organizace 

Člověk v tísni, o.p.s. Informace zde uvedené nejsou oficiálním stanoviskem Evropské unie.


