Трошкови емиграције младих у Босни и Херцеговини
Након спроведених истраживања „Трошкови емиграције
младих“ у Србији, Северној Македонији, Албанији и Црној
Гори, Институт за развој и иновације, уз подршку
Вестминстерске фондације за демократију, спровео је
пројекат израде студије „Трошкови емиграције младих у
Босни и Херцеговини”.
Истраживање се бави економским ефектима емиграције у
Босни и Херцеговини као земљи из које се емигрира, са
фокусом на емиграцију младих. Истражују се позитивне и
негативне импликације, оцењују потенцијални добици и
губици економије ове земље и друштва и указује потреба за
дубљим истраживањима и мерама економске политике које
би ублажиле последице емиграције младих из БиХ.
Истраживање одговара на следећа кључна питања:
1. Колики је износ просечног трошка школовања
високообразовног лица;
2. Колики је опортунитетни трошак у погледу потенцијалног
раста БДП генерисан годишњом емиграцијом становништва;
3. Који су и колики позитивни ефекти емиграционог тока на
привреду Босне и Херцеговине.

Представници Вестминстерске фондације о претходним
студијама Истраживачка студија „Трошкови емиграције
младих“ кажу да је прва такве врсте која је пружила податке о
емиграцији из земаља у региону и одговорила на питање:
колико земље региона кошта емиграција младих. Ово је врло
једноставно питање, али се дотиче веома сложеног
феномена. Иако је било истраживања о разним мотивима и
узроцима емиграције, што је сложен глобални феномен који
је постојао од почетка човечанства, било је врло мало или
нимало података о стварним трошковима емиграције.
Ове студије процењују трошкове и финансијски утицаја на
земље региона и губитке које изазива забрињавајуће велики
број људи који сваке године одлази из земаља западног
Балкана.
Намера је да се ови подаци презентују доносиоцима одлука,
широј јавности, медијима и државним и недржавним
актерима. Надамо се да ће податке користити широка
коалиција актера која би тада могла представити политичка
решења о томе како се борити и смањити трошкове
емиграције младих и њене негативне ефекте. Очекујемо да
ће ова студија иницирати и ширу дискусију на тему
емиграције младих.
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