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Prema podacima Udruge njemačkih inženjera 
(VDI), broj slobodnih radnih mjesta (izraz koji, 

očito, polako nestaje iz hrvatskog jezika!) za inže-
njere širom Njemačke povećan je na 80 500. Nije 
tiskarska pogreška! Naime, u Njemačkoj je u svim 
inženjerskim zanimanjima toliko velika potražnja 
da vlastito tržište rada to ne može pokriti, za što 

TRAŽE SE INŽENJERI...  
ALI U NJEMAČKOJ 
Prije nešto više od godinu i pol, poznata pjevačica je iznenadila javnost noseći broš (inače, poznato obilježje 
tadašnje premijerke) s brojem 317 625. Ako se netko toga ne sjeća, radilo se o tadašnjem broju nezaposlenih. U 
međuvremenu, ta je brojka narasla za još oko 30 000 i dalje raste. Slično je stanje i u još nekim europskim zemljama, 
a posebice u sad već notornoj Grčkoj, Španjolskoj (gdje je, prema nekim podacima, nezaposleno čak 50% mladih 
do 25 godina!) i Italiji. No, stara poslovica kaže: dok jednom ne smrkne, drugome ne svane. Tako je slučaj i s 
nezaposlenošću: dok je na europskom Jugu sve teže naći posao bilo kome, u visokorazvijenoj Njemačkoj u rujnu 
2012. godine bilo je slobodno čak 80 000 radnih mjesta samo za inženjere!

je jedan od razloga to što ‘tehnička zanimanja’ 
među mladima u Njemačkoj već dugo nisu ‘in’. Pri 
tome najviše djelatnika nedostaje u strojograd-
nji i industriji vozila, energetici i elektrotehnici, 
na koje otpada čak 55% slobodnih radnih mje-
sta za inženjere u Njemačkoj. U isto vrijeme, broj 
nezaposlenih inženjera u Njemačkoj neznatno je 

Tablica 1
Broj slobodnih radnih mjesta i nezaposlenih inženjera na njemačkom tržištu rada (stanje iz rujna 2012. godine)

područja
broj slobodnih 
radnih mjesta

promjena, %
broj 

nezaposlenih

promjena omjer broja slobodnih 
radnih mjesta i 
nezaposlenih

u odnosu na 
kolovoz 2012.

u odnosu na 
rujan 2011.

u odnosu na 
kolovoz 2012.

u odnosu na 
rujan 2011.

strojogradnja i industrija vozila 25 500 -1,9 -1,2 3073 -9,3 -11,2 8,3

energetika i elektrotehnika 18 700 -3,6 3,9 3058 -0,4 -5,8 6,1

graditeljstvo 15 800 4,6 6,8 7666 1,8 -2,0 2,1

tehnička istraživanja i vođenje proizvodnje 15 700 -3,1 0 6375 4,6 8,2 2,5

metaloprerađivačka, kemijska i industrija 
polimera, pridobivanje i proizvodnja sirovina

4800 - - 3079 - - -

ukupno 80 500 -1,7 2,0 23 251 0,3 3,5
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povećan u rujnu u odnosu na kolovoz ove godi-
ne, iako se pri tome radi o uistinu zanemarivom 
iznosu (oko 3%).

Ne treba ni sumnjati da će se ta radna mjesta 
uskoro popuniti, pri čemu će ponajprije posao 
pronaći spomenuti nezaposleni njemački inže-
njeri, no tome treba dodati ‘vojsku’ nezaposlenih 
stručnjaka s europskog Juga, gdje je u posljed-
njih nekoliko godina sve teže naći posao. To se 
prije svega odnosi na Grčku, koja je toliko već 
uzdrmana gospodarskom krizom da ona sve 
više prerasta u sveopću društvenu krizu, a zatim i 
Italiju, u kojoj mladi stručnjaci već godinama teš-
ko mogu zaraditi više od 1000 eura mjesečno (s 
čime je, uz troškove života u talijanskim velikim 
gradovima i stalno narastujuće potrebe, gotovo 
nemoguće preživjeti) te Španjolsku, u kojoj je 
svaki drugi radno sposobni stanovnik mlađi od 

25 godina nezaposlen. Dakako, to se odnosi i na 
Lijepu našu, gdje je kako pišu brojni mediji, gru-
pa na Facebooku pod nazivom ‘Mladi napustimo 
Hrvatsku’, u kojoj se poziva na pronalaženje posla 
negdje drugdje, u trenutku pisanja ovog priloga 
skupila već 46 495 ‘lajkova’. 

Zbog toga ne treba sumnjati da će mnogi hr-
vatski inženjeri zaposlenje potražiti u Njemačkoj, 
unatoč tome što nakon 1. srpnja sljedeće godine 
njemačko tržište rada neće biti posve otvoreno 
jer su, valja se prisjetiti, Njemačka i Austrija (kao 
dvije najprivlačnije zemlje za naše ‘gastarbaj-
tere’) već tijekom pretpristupnih pregovora s 
Europskom unijom zatražile i dobile prijelazno 
razdoblje od sedam godina za zapošljavanje hr-
vatskih građana pod jednakim uvjetima kao za 
građane zemalja EU-a.  

Je li ovo 
budućnost 

(i) hrvatskih 
inženjera


