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Beg možganov iz Litve povzroča gospodarske težave 
 
 
Robertas Yla se v stanovanju iz časa Sovjetske zveze pripravlja na slovo. Njegov kovček je poln daril, 
vendar je vzdušje otožno in zadržano. Njegova mati komaj zadržuje solze. Zanj je bil to le kratek obisk 
domovine. Z ženo in otroci zadnjih deset let živi v Dublinu, na Irskem. 
 
Nisem si mogel predstavljati, da bi ostal v Litvi, delal zastonj in preživljal družino. Imel sem veliko 
stroškov, plenice in hrana za dojenčke so tu zelo drage. 
 
Leta 2010 se je izselilo rekordno število 80 000 Litvancev. Leto pozneje jih je državo zapustilo še 
54 300. Ne zdi se veliko, vendar je to 1,5 % prebivalcev, med katerimi jih je bilo 60 % starih med 15 in 
34 let. Litvansko gospodarstvo napreduje tako počasi kot zamrznjena reka Neris v prestolnici Vilni. 
Leta 2009 je BDP upadel za osupljivih 15 %. Lani je brezposelnost narasla nad 17 %. Kljub temu 
optimistični predsednik vlade pravi, da je veliko projektov, zaradi katerih se zdaj izobraženi Litovci 
vračajo nazaj domov. V Londonu je na primer litovski klub, ki pomaga ljudi pripeljati nazaj na delo v 
Litvo. Ker imajo dobro izobrazbo in delovne izkušnje v mednarodnih podjetjih, prihajajo nazaj in 
občutno prispevajo k razvoju Litve. 
 
Hitra neznanstvena anketa v bližnji kavarni pokaže, da so mnenja deljena: 
„Želim si kaj velikega in ne vem, kak naj to dosežem tukaj“. 
Drugi so manj pesimistični: 
„Rada imam svojo državo in ne verjamem, da je življenje v drugih državah boljše kot v Litvi.“ 
 
Emigracija ima svoje pozitivne plati: boljše poklicne kvalifikacije in bistvene mednarodne izkušnje. 
Litvanci, ki živijo v tujini, so leta 2010 domov svojim družinam poslali več kot 1,5 milijarde dolarjev. 
Vendar se slabim platem ni mogoče izogniti. Najnovejše gospodarske napovedi so pravzaprav kar 
dobre. Litvi se obetajo boljši časi, ampak za popolno okrevanje bo potrebno veliko časa. Robertas in 
več deset tisoč drugih najsposobnejših in najboljših Litovcev pa preprosto niso pripravljeni čakati. 
 
 


