
 

                                               Економске миграције – одлив мозгова  

Проблем и друштвени значај економских миграција датира још  од касних 

шездесетих година,  посебно на значају добија током декаде деведесетих и са мањим 

осекама настaвља се до данашњих дана са великом дозом извесности да ће у блиској 

будућности постати драматичан. Све више је у јавности присутна теза да Србија остаје 

без своје будућности. Иако је проблем евидентан и посебно добија на интензитету 

после, истина селективног, отварања тржишта рада Немачке, бројке које се  наводе о 

одласку младих и високообразованих  имају значај спекулације са обзиром да им је 

тешко одредити релевантан извор, а још мање стaтистичку основу. Мало је доступних 

података и у нашим изворима, а још мање у земљама имиграције, од којих једино 

Немачка има прецизније податке. Али и према доступним подацима ситуација је 

алaрмантна. У просеку у задњих десет година Србију је напуштало око 31.000 

економских емиграната годишње стим што се број прогресивно повећава тако да је 

2017. године емигрилало око 60.000 радника. 

Србија је 2017. године била на 31 месту од педесет замаља са највећим 

исељавањем, односно најбројнијом емиграцијом. 

Реч је претежно о “одливу мозгова”, високо стручним кадровима или 

мајсторским занимањима. Такође, значајан број је и, претежно младих, који раде 

послове испод својих формалних квалификација, који професионално и каријерно не 

само да стагнирају већ и назадују што је велики лични губитак и , такође, губитак 

радних капацитета земље.  

Међутим, у третирању проблема емиграције треба направити разлику између 

мобилности коју треба подстицати и одлива мозгова који треба спречити. Све врсте 

мобилности ради стицања нових знања, вештина, све врсте каријерних миграција кроз 

временски ограничен рад у иностранству, поготово ако је у корелацији са 

националним развојним интересима, у условима глобализације и , поготово, у 

наступајућим фазама евроинтеграција у  којима  је један од постулата заједничко 

тржиште радне снаге, треба стимулисати и оптимизирати, поготово када се ради о, већ 

сада, доступним програмима ЕУ. 

Са друге стране “одлив мозгова”, миграцију високо квалификоване радне снаге 

и све друго што се дефинише кроз овај појам треба спречити на системски и 

систематичан начин какао би се сачувао интелектуални, радни  и економски 



потенцијал и минимизирали  друштвени губици. Да бисмо дефинисали прикладне 

мере морамо да пођемо од разлога , односно од  pull ( стимулативних)  и push (  

гурајући ) фактора за одлазак у иностранство.  Основи фактори који мотивишу на 

одлазак су: веће плате, бољи услови рада, могућност напредовања и бољи услови за 

живот породице. Најчешћи разлози за одлазак су бесперспективност, ниске зараде, а 

код образованих и етички разлози узроковани  олигархијском структуром друштва, 

одсуством владавине права и личном немоћи, као и  одсуство етичких норми где је 

основни критеријум за успех послушност и др.  

Посебан проблем коме се, са обзиром на последице, не придаје дужна пажња су 

унутрашње миграције у велике градове и  демографско, економско и културно 

изумирање практично целих подручја. 

Полазећи од узрока и неминовних последица, али и од елементарних 

предуслова за останак у земљи од којих су најважнији: решено стамбено питање, 

квалитет живота и сигурност запослења, као и од неспорене чињенице да 

административне забране и рестрикције не само да нису решење већ су и 

контрапродуктивне, дефинисали смо неколико мера чије би спровођење , по нашем 

мишљењу, у првој фази прво умањило емиграцију, у другој створило услове за 

останак, а у трећој фази створило услове и за повратак. 

Краткорочне мере  

1. Евиденција 

Са обзиром да се не располаже релевантним и фундираним подацима о броју и 

структури економске емиграције потребно је увести посебну врсту статистике која би, 

са свим потребним обележјима, пратила и анaлизирала  феномен економске 

емиграције. 

2. Поштовање закона 

Општа правна несигурност, селективна  правда, спорост судова уз инертност и 

неефикасност државних органа у радно правним  оквирима постојећег Закона о раду 

довела је запосленог у положај прекаријата. Да би се и у овим правним оквирима 

обезбедио минимум цивилизацијске заштите рада и радника неопходно је да, пре свега 

државни органи, почну да примењују и штите закон и обезбеде остваривање и оно 

мало права која запослени имају, а пре свега заштиту зараде и свих других примања, 

заштиту од злостављања на раду, поштовање законског радног времана и елементарно 

поштовање законом гарантованих права радника. 

3. Сигурност запослења 

Сигурност запослења је на врху листе разлога због којих се радник опредељује 

да остане у земљи. У нашем радно правном систему који тежи ка потпуној замени рада 



на неодређено време ткз. флексибилним облицима рада потребно је разграничити и 

обезбедити основна радна и цивилизацијска права радника и то у обиму какав имају у 

земљмама ЕУ и као аксиом их заштитити од тренутних политичких и групних 

интереса увијених у квази економске и развојне  разлоге.  

4. Рад онлајн 

Рад онлајн (преко интернета) умногоме је редуцирао  одлазак у иностранство и 

омогућио останак у земљи великом броју образованих и креативних радника, 

претежно младих, пре свега из области ИТ, али и других занимања остварујући 

притом фундаменталне извозне резултате уз минимум трошкова, високе плате и што је 

најважније останак знања и прихода у земљи. Овом  сектору рада , који ће према 

многим пројекцијама постати предоминантан у блиској будућности, држава мора да 

приступи нестандардно избегавајући крута правила и  бирократску принуду јел сваки 

покушај насилног регулисања довешће до повећања сиве зоне и сељења посла и 

финасија у државе из окружења. Држава мора да пореском политиком и фискалним 

олакшицама, организованом и системском правном заштитом, организовањем  

саветодавне помоћ из области економије и финасија, стимулише, као и да промовише  

ову врсту рада  као један од најефикаснијих начина за останак младих и образованих 

радника у земљи уз истовремени трансфер нових знања и технологија.    

5.  Циљно повећање зарада     

       Прерасподелом средстава буџета, пре свега из дела којим се финасирају 

неефикасна и прескупа јавна предузећа, циљно повећати зараде и плате у јавном 

сектору и то пре свега у здравству као ургентна и превентивна мера за заустављање 

одлива стручних кадрова. 

6. Државна инвестициона банка 

Недостатак и отежан приступ капиталу, високе камате, високи прохтеви 

банака, компликована админитрација представљају озбиљан проблем у покушају за 

покретање о одржавање сопственог посла. Неопходно је да се Фонда за развој 

трансформише у државну инвестициона банка која би кроз одговарајућу кредитну и 

политику камата кориговала постојећи зеленашки банкарски систем и била носилац 

развоја, посебно у делу предузетништва и малих и средњих предузећа. 

7. Циљне и селективне субвенције 

Држава  даје  енормне  субвенције страним компанијама за запошљавање без 

икаквих критеријума и оцене ефикасности ових давања. Субвенције се најчешће дају 

за шравцигер индустрије и то за наједноставније и слабо плаћене  послове који , по 

правилу, трају док се исплаћује субвенција, уз миноран макроекономски ефекат.  



Овај економски неодржив и друштвено не прихватљив начин стимулисања 

новог запошљавања треба заменити циљним субвенционисањем најпродуктивнијег 

запошљавања у индустријама, компанијама и на пословима који обезбеђују навеће 

иновације, унапређење и нова знања, економску и радну ефикасност и , пре свега, 

омогућавају рад и извесну  перспективу образованом и креативном делу друштва. 

8. Пореске олакшице 

Пореским олакшицама и другим стимулативним мерама , као што су пословни 

инкубатори и све врсте саветодавне економске и финансијске помоћи омогућити 

отпочињање и стабилизацију нових бизниса у периоду од прве три, критичне, године 

рада и на тај начин стмулисати  креативне раднике да се упусте у ризик покретања и 

вођења сопственог посла уместо да чекају посао у државној управи и јавном сектору.        

9. Решење стамбеног питања 

Један од основних разлога који опредељују одлуку о останку у земљи је 

решење стамбеног питања. Држава мора да концепт социјалних станова, поред војске 

и полиције, прошири и на раднике који поседују знања и вештине неопходне за 

несметан рад и функционисање екомомије, здравства, образовања и сл. и на тај начин 

обезбеди услове да радници дефицитарних и неопходних занимања остану у земљи.  

10. Регистар и одржавање контакта са емиграцијом (каријерно праћење) 

Потребно је да се у сарадњи са универзитетом, привредном комором, нашим 

амбасадама, службом за запошљавање и др. при Министарству образовања, науке и 

технолошког развоја  оформи  државни  регистар студената, доктораната, професора, 

научника и  високо квалификованих радника који раде у референтним компанијама, на 

универзитетима или институтима, који су успешни у сопственом бизнису, имају личне 

и друштве референце, а који својим знањем могу да допринесу економском и 

друштвеном развоју земље, да се прате њихове каријере и одржавају перманентни 

контакти. На тај начин обезбедили би се услови за сталан и несметан трансфер знања , 

иновација и технологија и омогућио предвидив и пројектован  повратак у земљу. 

Средњорочне мере 

1. Друштвени план 

Наша држава нема јасно дефинисане душтвене циљеве и у зависности од 

тренутне ситуације ад хок се утврђују приоритети и мењају политике. Основни 

предуслов за озбиљно и одговорно друштво је да зна шта хоће и методе да то оствари. 

Неопходно је да се коначно  припреми и усвоји,  на бази најшире друштвене расправе, 

ткз. Миленијумски план који ће пројектовати  и утврдити друштвене приоритете и 

циљеве, садашњи и будући развој, стратегије и на бази њих одговарајуће политике, 



као начин   да се договорено и оствари и то не само у економији , као основи , већ и у 

свим облицима друштвеног живота. 

У том плану посебно треба дефинисати,као неспорни приоритет, пре свега 

потребе, а затим место , улогу и посебне мере које ће обезбедити не само останак у 

земљи најпродуктивнијег дела радника већ и начине на које ће,  на најефикаснији 

начин, бити укључени  у развојне циљеве земље. 

Да напоменемо , да су овакав миленијумски план донеле све државе које 

пледирају да представљају озбиљна и одговорана друштва, а нпр.  Албанија га је  

донела још 2000. године.   

2. Државна промоција  економије знања и прерманентног образовања 

Основу савременог друштва  чини економија знања, а перманентно образовање 

је основа економије знања и услов за сигурно запослење и добро плаћени посао. Нове 

технологије захтевају и разлог су да  у фокусу поново буде радник  и његово знање, 

уместо машине. 

Непрестани технички и технолошки напредак и глобализација је перманентан 

процес  у чијој  основи је појединац , његово знање, способности и вештине. 

Перманентно образовање и непрестано стицање нових знања и вештина је 

елементарни услов за рад  и добро плаћене послове у ситуацији  када  се број  

класичних радника непрестано и  значајно редуцира, а послови аутоматизују и 

захтевају нова сложена знања и вештине. Драстично се смањује број послова, потребе 

и број радника,  какве данас познајемо. Неминован је  процес стварања високо 

технолошки образованог радника , од кога се очекује да има знања, вештине и 

способности да адекватно одговори  и прилагоди се  брзим и перманентним изазовима 

и захтевима нових технологија и философија пословања. Знање, стручност, вештине , 

али и флексибилност промене посла , па и занимања основа су на којој почива 

савремено тржиште рада. 

 Стално или перманантно образовање услов је и гарант за радни, економски, 

социјални и друштвени статус радника у овом веку глобализације дефинисаном као 

“век борбе за добро плаћена радна места”.  

Преласком и прилагођавањем на економију знања значајно се смањује потреба 

и елиминише већина разлога и мотива за одлив мозгова и стварају се услови за 

ефикаснан повраћај уложених ресурса у процес образовања и стицање радних вештина 

и знања. 

3. Промена односа према раду- достојанство рада и радника 

Услови живота и рада један су од најчешћих разлога за одлазак из земље. 



Неспорно је да се радно правни положај радника  перманентно погоршава и то , 

пре свега , као резултат промена у радном законодавству,  доследне примени 

неолибераалног економског модела, велике незапослености и социјалне угрожености 

радника и њихових породица. Све ово довело је раднике у положај прекаријата што је 

и један од разлога за одлазак. 

Неопходно је да се на нивоу државе промени однос према раду и раднику и 

уместо промоције Србије као земље јефтине радне снаге фокус стави на образовање, 

знања, вештине, компетенције и друге компаративне предности наших радника што би 

уз корекције постојећег правног оквира у складу са достигнутим нивом радноправне 

заштите и заштите личности и достојанства радника у складу са европским 

стандардима био основ за другачији положај и третман радника, као и основ за 

стварање новог модела вредности заснованог на моралу врлина, стваралачком и 

нормативном моралу и стварању социјалног окружења једнаких шанси за добра радна 

места, напредовање у послу, лично и породично достојанство, као и правну и 

социјалну сигурност. 

 

 

 


