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Западни Балкан сваке године губи више милијарди евра због миграције младих,
показују резултати истраживања Вестминстерске фондације за демократију и
Института за развој и иновације.

  

  

Студија процењује да је губитак у области образовања због одласка младих од 840
милиона до 2,46 милијарди евра годишње, преноси ЕУ обсервер.

  
  

Образовање појединца рачунајући основну и средњу школу и факултет кошта 25.000
евра

    

Западни Балкан такође губи око 3,08 милијарди од раста БДП-а због миграције младих,
што је укупно око 5,5 милијарди евра годишње.
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Студија оцењује да образовање појединца рачунајући основну и средњу школу и
факултет кошта 25.000 евра.

  

Емил Атанасовски, директор Вестминстерске фондације за демократију (WFD) за
Западни Балкан каже да висококвалификована снага има бенефите од глобалне
економије јер се земље које су дестинације младима такмиче коме ће да понуде боље
услове за останак у земљи како би привукли висококвалификоване људе.

  

WFD је основана 1992. а финансира је британска влада.

  

Атанасовски каже да за разлику од неких источних земаља где су миграције почеле
када су те земље ушле у Европску унију, миграције са Западног Балкана су тренд који
траје више од пола века.

  

Неки од разлога за исељење су били распад Југославије, ратови деведесетих година и
економске последице које су ти догађаји донели.

  

БиХ је једна од најпогођенијих земаља у региону, а неке студије показују да скоро
половина становништва које је рођено у тој земљи више не живи тамо.

  

Косово је, на пример, од 2007. до 2018. изгубило око 15 одсто становништва.

  

Структура миграната се променила, па сада у иностранство одлазе млади који желе да
ту студирају или су завршили студије на Балкану па будућност траже у иностранству.

  

(Данас)
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