
        Resultats
- Els factors ambientals representen més del 50% de la capacitat
explicativa del model, juntament amb la vulnerabilitat a aquests,
donada per la interacció amb els factors econòmics.
- Aquesta interacció dels factors econòmics amb els ambientals
resulta clau. 
- Una major pressió ambiental, és a dir pitjors condicions ambientals,
augmenten negativament el saldo migratori.
-Apareixen altres factors importants en la predicció dels saldos.
Reben més migració aquells països amb bons nivells econòmics,
menor creixement demogràfic i millors condicions de vida.

      Hipòtesis
S’estudia els saldos migratoris a escala global durant el
període de 1990 al 2019, posant especial atenció als
factors mediambientals com a determinant. Les
migracions resulten un procés multicausal on intervenen
altres factors.

-Hipòtesis 1: Els factors ambientals interactuen amb les
dimensions política, socioeconòmica i demogràfica. 

-Hipòtesis 2: Els factors ambientals tenen un efecte
negatiu sobre els saldos migratoris.

          Metodologia
- Definició i explicació de les tendències migratòries i marcs teòrics explicatius. Descripció dels problemes d’identificació
i mesura dels migrants.
- Elaboració de dues bases de dades, una pels anys 1995-1999 i l’altre per 2015-2019, amb diversos indicadors
socioeconòmics, demogràfics, polítics i ambientals. Es predirà el saldo migratori a escala mundial.
- Estudi descriptiu de les variables i bivariant analitzant la relació del saldo migratori amb cada variable explicativa.
- Anàlisi de Components Principals per a crear combinacions de les variables seleccionades per a predir el saldo
migratori amb models lineals.

        Conclusions
- Els tradicionals motius lligats a les migracions, els socioeconòmics, demogràfics i polítics, interactuen amb els factors
ambientals. La pressió ambiental es configura com expulsora d'individus.
- El nivell econòmic determina la vulnerabilitat als efectes climàtics. Major nivell econòmic permet paŀliar els efectes
del canvi climàtic.
- La falta de dades de migracions relacionades amb factors ambientals i la desconeixença de la futura projecció del canvi
climàtic sobre els països amb major nivell econòmic, dificulta estudiar l'impacte dels factors ambientals sobre les
migracions

         Introducció
El 2019 el nombre de migrants internacionals era de
272 milions i s’estima que el mateix any 24,9 milions
de persones van ser forçades a desplaçar-se a causa
d’esdeveniments climàtics extrems.

L’augment dels efectes i dels desastres derivats del
canvi climàtic han posat de manifest la importància
dels aspectes mediambientals i la seva degradació
sobre les migracions.

SÓN LES MIGRACIONS
INTERNACIONALS MIGRACIONS
AMBIENTALS? 
Saldos migratoris i els seus factors
determinants a escala global (1990-2019) 
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Què explica les migracions avui?




